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 مقدمة
غالبا ما تكون في كتاب  مقدسة نصوصهناك العديد من األديان التي يدعي أتباعها أن لديهم كالم هللا محفوظا في شكل في الحقيقة، 

فعلى األرض اآلن كتب مقدسة عديدة يزعم أصحابها أن هللا قد أوحى بها والسيما الكتاب المقدس عند المسيحيين والقرآن . واحد

 الكريم عند المسلمين. 

، الزالت هناك الكثير من االختالفات التي ال يمكن التوفيق بينها مما يجعل هذه الكتبن وجود تشابهات كثيرة بين وعلى الرغم م

 من أية شوائب بشرية دنيوية.  ةمن عند هللا خالص منزلةفي صورتها الحالية  كل هذه الكتباإليمان بأن  علينامن المستحيل 

بل البد إلى أنه يستحيل أن تكون جميع هذه الكتب قد نزلت من عند هللا في صورتها الحالية  وتشير األدلة العلمية والدالئل المنطقية

 وأن واحدا منها فقط هو المنزل من عند هللا على صورته الحالية. 

ا استخدام الكتب التي نزلت بكامل صورتها الحالية من عند هللا والتي لم تنزل بكامل صورتها الحالية من عند هللا، يمكننولتحديد 

 يمكن نسبة عمل أدبي معين ألديب معروف بالفصاحة والبالغة. كان نفس المعايير التي نستخدمها لمعرفة ما إذا 

هو مدى التكرار والتطابق بين أجزاء نفس الكتاب. فكالم هللا تعالى ال يمكن ومن أهم المعايير التي يمكن استخدامها في هذا الصدد 

 بعضه البعض. أن يستنسخ كلمة بكلمة من 

والكتاب المنزل من عند هللا حقا ال يمكن أن يكون به تكرار وال تطابق طويل. وإال، لكان ذلك حشوا وتلفيقا من فضول الكالم. وال 

معروف بالفصاحة والبالغة. فكيف يمكن يمكن أن يكون كالم هللا تعالى كذلك. فال يمكن نسبة عمل فني به حشو وتلفيق إلى أديب 

 إلى هللا الذي هو ملهم الفصاحة والبالغة والبيان؟ نسبة ذلك
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ويكشف البحث الشامل في التكرار والتطابق في الكتاب المقدس والقرآن الكريم عن نتائج مذهلة يمكن الخروج منها بحقيقة واحدة، 

الكتاب المقدس في صورته الحالية ال يمكن أن يكون من محض كالم هللا الخالص، أما القرآن الكريم، فهو محض كالم هللا وهي أن 

 الخالص. 

بعض االختالفات المتعارضة ب مقرونة أحيانا ،مكررة التفاصيل ،فالكتاب المقدس يمتليء بإصحاحات تكاد تكون متطابقة الصيغة

فليس به سور متطابقة، بل يحتوي على بعض األفكار أما القرآن الكريم، التي ال يمكن التوفيق بينها في كثير من األحيان. 

والقصص التي يتكرر مضمونها بصيغ متشابهة ولكن غير متطابقة وبتفاصيل مختلفة تكمل بعضها بعضا ولكن ال تتعارض مع 

 بعضها البعض. 

بعهده الجديد بإصحاحات متطابقة ذات تفاصيل إما متطابقة الصيغة وإما  واألناجيل األربعة عهده القديمفيمتليء أما الكتاب المقدس، 

 متعارضة في أغلب األحيان. 

غير متطابقة أو مكررة حرفيا إال أنها متطابقة ومكررة فكريا. فنالحظ أن نفس تسلسل األفكار يتكرر ، فهي وإن كانت الرسائلأما 

 في معظم إن لم يكن كل الرسائل.

بعض كالم هللا. فتشير الدراسة وبناء عليه، فمن الواضح أن الكتاب المقدس ال يمكن أن يكون محض كالم هللا الخالص وإن كان به 

 الكاملة لمحتوياته أن أسفاره وكتبه قد دونت في مراحل زمنية مختلفة وعلى فترات متباعدة. 

وبمرور الوقت، ونظرا لعمليات االستنساخ غير الممنهجة التي تمت على يد أناس كثر في مراحل زمنية مختلفة، تعرض الكتاب 

والحذف والتي أدت إلى أن ينتهي المطاف به في هذه الحالة التي يرثى لها كمزيج ال يمكن  المقدس للكثير من عمليات اإلضافة

 التمييز فيه بين كالم هللا المحض وكالم البشر. 
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فقد صاغ نساخو الكتاب المقدس محتواه وفقا ألهوائهم في غياب أية رقابة أو إشراف أو توجيه. وبذلك، فنجد أحد النساخين وهكذا، 

فأدرج نفس السفر أو اإلصحاح كما هو أو مع فرا معينا أو إصحاحا معينا في الكتاب المقدس. وبعد ذلك، جاء نساخ آخر قد أدرج س

 تغييرات بسيطة وإن كانت متعارضة في موضع آخر من الكتاب المقدس. 

في كتاب لمكررة والمتطابقة أدرجت األسفار واإلصحاحات اجمعت محتويات الكتاب المقدس للمرة األولى في كتاب واحد، وعندما 

 واحد دون مراعاة كونها منسوخة من بعضها البعض. 

فهو وإن كانت به من أية سور متطابقة أو مكررة. الخالي ، فتظهر دراستنا الشاملة له أنه محض كالم هللا الخالص القرآن الكريمأما 

بعض محتوياته، إال أنه ليس به تكرار وال تطابق حرفي وال فكري بين سوره. وإن أطول تطابق وتكرار بين  تشابهات بين

 سورتين في القرآن الكريم عبارة عن أربع آيات قصيرة. 

تختلف عن بعضها تتكرر نفس الفكرة أو القصة في سور مختلفة من القرآن الكريم ولكن بصيغ وألفاظ ففي القرآن الكريم، قد 

ال يمكن اقتباس فكرة أو قصة معينة في القرآن الكريم غالبا البعض ولكن تكمل بعضها البعض دون تناقض أو تعارض. وهكذا، 

من سورة واحدة، ولكن عادة ما يتم تجميع تفاصيلها الكاملة من سور القرآن المختلفة حيث تكمل كل سورة السورة األخرى دون 

 تناقض أو تعارض. 

الفروق بين الكتاب المقدس والقرآن الكريم أننا في الكتاب المقدس نستخلص القصة الواحدة بصيغ تكاد تكون وبالتالي، فإن من أهم 

أما القرآن الكريم، متطابقة وبتفاصيل إما مكررة أو متعارضة في أغلب األحيان من أسفار وإصحاحات الكتاب المقدس المختلفة. 

 بصيغ مختلفة وبتفاصيل مختلفة ولكن مكملة لبعضها البعض من سور القرآن الكريم. فنستخلص القصة الواحدة 

بيد أن تطابقات وتكرارات الكتاب المقدس ال تتضح كثيرا في ترجماته العربية التي تراعي إخفاء هذه التطابقات والتكرارات. 

للكتاب المقدس المدونة باللغة العبرية بالنسبة للعهد  وللتثبت من هذه التطابقات والتكرارات، يراعى الرجوع إلى النسخ األصلية
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القديم وباللغة اليونانية بالنسبة للعهد الجديد. ويمكن أيضا الرجوع إلى الترجمات اإلنجليزية، فهي أكثر أمانة من الترجمات العربية 

 في توضيح تطابقات وتكرارات الكتاب المقدس بعهديه القديم والجديد. 
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  ابق الطويل )كلي وجزئي( في أسفار العهد القديم بترتيب الكتاب المقدسالتكرار والتط

 1= أخبار األيام األول  10تكوين 

 1أخبار األيام األول =  36تكوين 

 5= تثنية  20خروج 

 1= القضاة  15يشوع 

 10= أخبار األيام األول  31صموئيل األول 

 17= أخبار األيام األول  7صموئيل الثاني 

 18= أخبار األيام األول  8صموئيل الثاني 

 19= أخبار األيام األول  10صموئيل الثاني 

 18= مزامير  22صموئيل الثاني 

 11األيام األول = أخبار  23صموئيل الثاني 

 4= أخبار األيام الثاني  7الملوك األول 

 5= أخبار األيام الثاني  8الملوك األول 
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 6= أخبار األيام الثاني  8الملوك األول 

 7= أخبار األيام الثاني  8الملوك األول 

 7= أخبار األيام الثاني  9الملوك األول 

 8= أخبار األيام الثاني  9الملوك األول 

 9= أخبار األيام الثاني  10الملوك األول 

 10= أخبار األيام الثاني  12الملوك األول 

 11= أخبار األيام الثاني  12الملوك األول 

 18= أخبار األيام الثاني  22الملوك األول 

 21= أخبار األيام الثاني  8الملوك الثاني 

 22= أخبار األيام الثاني  11الملوك الثاني 

 23= أخبار األيام الثاني  11الثاني الملوك 

 24= أخبار األيام الثاني  12الملوك الثاني 

 25= أخبار األيام الثاني  14الملوك الثاني 
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 28= أخبار األيام الثاني  16الملوك الثاني 

 36= إشعياء  18الملوك الثاني 

 37= إشعياء  19الملوك الثاني 

 38= إشعياء  20الملوك الثاني 

 39= إشعياء  20الملوك الثاني 

 33= أخبار األيام الثاني  21الملوك الثاني 

 34= أخبار األيام الثاني  22الملوك الثاني 

 34= أخبار األيام الثاني  23الملوك الثاني 

 36= أخبار األيام الثاني  23الملوك الثاني 

 52= إرميا  24الملوك الثاني 

 52= إرميا  25الملوك الثاني 

 105= المزامير  16أخبار األيام األول 

 36= أخبار األيام الثاني  1عزرا 
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 7= نحميا  2عزرا 

 7= استير  5استير 

 53= المزمور  14المزمور 

 70= المزمور  40المزمور 

 108= المزمور  57المزمور 

 108= المزمور  60المزمور 

 51= إرميا  10إرميا 
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 التكرار والتطابق الطويل )كلي وجزئي( في األناجيل األربعة

 متى مرقس لوقا يوحنا
 

 (1-17) 1متى   (23-38) 3لوقا  
 نسب يسوع المسيح

 (18-25) 1متى   (1-52) 2لوقا  

 (1-23) 2متى 

 ميالد يسوع المسيح

  (5-80) 1لوقا  (6-42) 1يوحنا 

 (1-20)  3 لوقا

 (1-12) 3متى  (1-8) 1مرقس 

 

يوحنا المعمدان ميالد 

وظهوره وكرازته 

 وشهادته

 (13-17) 3متى  (9-11) 1مرقس  (21-22)  3 لوقا 
 معمودية يسوع المسيح

 (1-11) 4متى  (12-13) 1مرقس  (1-13)  4 لوقا 
إبليس يجرب يسوع 

 المسيح

 (12-22) 4متى  (20-14) 1مرقس  (14-15)  4 لوقا (43-51) 1يوحنا 
يسوع المسيح يكرز في 

 الجليل وكفرناحوم

 (23-25) 4متى  (21-45) 1مرقس  (16-44) 4 لوقا (1-11) 2يوحنا 
معجزات يسوع المسيح 

 في الجليل وكفرناحوم
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 (1-26) 5 لوقا

 (1-17) 7 لوقا

 (22-25) 8 لوقا

 (1-27) 8متى  (1-12) 2مرقس 

 (1-12) 5متى   (20-49) 6 لوقا 
 التطويبات

 (13-35) 3مرقس  (12-19) 6 لوقا 

 

 (13-48) 5متى 

 (1-34) 6متى 

 (1-29) 7متى 

 موعظة للتالميذ األولين

 (9:9) 9متى  (14:2) 2مرقس  (27-28) 5 لوقا (43-51) 1يوحنا 
يسوع المسيح يدعو 

 متى

 (29-32) 5 لوقا 

 (1-7) 15 لوقا

 (10-13) 9متى  (15-17) 2مرقس 
يسوع المسيح يأكل مع 

جباة الضرائب 

 والخاطئين

 (14-17) 9متى  (18-22) 2مرقس  (33-39) 5 لوقا 
 حوار حول الصوم

 (28-34) 8متى  (1-43) 5مرقس  (26-56) 8 لوقا 
معجزات يسوع المسيح 

في بلدة الجدريين وما 
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 (1-8) 9متى 

 (18-38) 9متى 

 حولها

 (32-34) 9متى  (13-30) 3مرقس  (14-26) 11 لوقا 
يسوع المسيح يطرد 

الشياطين برئيس 

 الشياطين

 (9-15) 6متى   (1-4) 11 لوقا 
 الصالة الربانية

 (13-30) 3مرقس  (1-6) 9 لوقا 

 (1-13) 6مرقس 

 يسوع يرسل التالميذ (1-42) 10متى 

 (22-36) 3يوحنا 

 (31-47) 5يوحنا 

 (1-19) 11متى   (18-35) 7 لوقا
يوحنا المعمدان ودوره 

قبل موته في تعزيز 

 مصداقية يسوع المسيح

 (1-11) 6 لوقا (1-18) 5يوحنا 

 (1-6) 14 لوقا

 (23-28) 2مرقس 

 (1-5) 3مرقس 

 الحوار حول يوم السبت (1-13) 12متى 

 (14-37) 12متى  (6-12) 3مرقس   
معجزات يسوع المسيح 

 رغم تآمر الفريسيين
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 (38-45) 12متى   (29-32) 11 لوقا 
يسوع المسيح وآية 

 يونان النبي

 (46-50) 12متى  (31-35) 3مرقس  (19-21) 8 لوقا 
أم يسوع المسيح 

 وإخوته يأتون إليه

 (4-18) 8 لوقا 

 (33-36) 11 لوقا

 (18-21) 13 لوقا

 (1-58) 13متى  (1-41) 4مرقس 
يسوع المسيح يعلم 

 باألمثال

 (13-14) 7متى   (22-30) 13 لوقا 
 الباب الضيق

 (1-12) 14 لوقا (14-29) 6مرقس  (7-9) 9 لوقا (39-42) 10يوحنا 
 مصير يوحنا المعمدان

 (10-17) 9 لوقا (1-21) 6يوحنا 

 (28-42) 9 لوقا

 (13-36) 14متى  (30-56) 6مرقس 
معجزات يسوع المسيح 

عند بحيرة طبرية بعد 

 قتل يوحنا المعمدان

 (1-20) 15متى  (1-23) 7مرقس  (37-44) 11 لوقا 
تالميذ يسوع المسيح 

 وعدم غسلهم أيديهم

معجزات يسوع المسيح  (21-39) 15متى  (24-37) 7مرقس   
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 (1-10) 8مرقس 

 (22-26) 8مرقس 

 في نواحي صور وصيدا

 (1-4) 16متى  (11-12) 8مرقس  (29-32) 11 لوقا (22-31) 6يوحنا 
الفريسيون 

يطلبون والصدوقيون 

 معجزة

 (5-12) 16متى  (14-21) 8مرقس  (1-12) 12 لوقا (32-71) 6يوحنا 
خمير الفريسيين 

 والصدوقيين

 (13-20) 16متى  (27-30) 8مرقس   (66-69) 6يوحنا 
يسوع المسيح يسأل من 

 هو

 (18-22) 9 لوقا (70-71) 6يوحنا 

 (31-34) 22 لوقا

تلميذ يوصم بأنه  (21-23) 16متى  (31-33) 8مرقس 

 شيطان

 (23-27) 9 لوقا 

 (25-35) 14 لوقا

 (34-42) 10متى  (34-38) 8مرقس 

 (24-27) 16متى 

بحمل الصليب األمر 

 واتباع يسوع المسيح

 (28:16) 16متى  (9:1) 9مرقس  (27:9) 9 لوقا (23:21) 21يوحنا 
أناس ال يموتون حتى 

 المجيء الثاني
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 (22-37) 17 لوقا

 (1-8) 17متى  (2-8) 9مرقس  (28-29) 9 لوقا 
 تجلي يسوع المسيح

 (9-13) 17متى  (9-13) 9مرقس  (30-36) 9 لوقا 
يسوع المسيح وإيليا: 

 من سيجيء أوال؟

 (14-21) 17متى  (14-29) 9مرقس  (37-42) 9 لوقا 
حالة لم يستطع التالميذ 

 عالجها

 (22-23) 17متى  (30-32) 9مرقس  (43-45) 9 لوقا 
ردة الفعل عند تنبؤ 

يسوع المسيح بموته 

 المزعوم

 (5-10) 10متى   (51-56) 9 لوقا 
االثنا عشر رسوال 

 والمدينة السامرية

 (18-22) 8متى   (57-62) 9 لوقا 
أناس يعرضون على 

 يسوع المسيح اتباعه

 (35-38) 9متى  (26-29) 4مرقس  (1-12) 10 لوقا (31-38) 4يوحنا 
 مثل الحصاد

 (20-24) 11متى   (13-16) 10 لوقا 
 المدن التي لم تتب
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  16مرقس  (17-20) 10 لوقا 

(18-14) 

 
يسوع المسيح يعطي 

 سلطة للتالميذ

 (25-30) 11متى   (17-24) 10 لوقا 
يسوع المسيح يحمد 

السماء اآلب رب 

 واألرض

  (38-41) 9مرقس  (49-50) 9 لوقا 
طرد الشياطين باسم 

 يسوع المسيح

 (46-48) 9 لوقا 

 (54-59) 12 لوقا

 (1-10) 17 لوقا

 (1-35) 18متى  (33-50) 9مرقس 
وتالميذه  يسوع المسيح

وتعليمهم اآلداب 

واألخالق وملكوت 

 السماوات

 (1-2) 19متى  (10:1) 10مرقس   
شفاء المرضى في 

 منطقة اليهودية

 (2-12) 19متى  (2-12) 10مرقس  (16-18) 16 لوقا 
 والطالقيسوع المسيح 

 (13-15) 19متى   10مرقس  (15-17) 18 لوقا 
يسوع المسيح يبارك 

 األوالد الصغار
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(16-13) 

  10مرقس  (18-27) 18 لوقا 

(27-17) 

يسوع المسيح والرجل  (16-26) 19متى 

 الغني

  10مرقس  (28-30) 18 لوقا 

(31-28) 

 10مرقس 

(45-35) 

 (27-30) 19متى 

 ثواب التالميذ (20-28) 20متى 

 10مرقس  (31-34) 18 لوقا 

(34-32) 

التنبؤ بصلب يسوع  (17-19) 20متى 

 المسيح

  10مرقس  (35-43) 18 لوقا 

(52-46) 

 شفاء عميان أريحا (29-34) 20متى 

 (1-11) 21متى  (1-10) 11مرقس  (44-28) 19 لوقا 
يسوع المسيح يدخل 

 أورشليم
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  11مرقس  (45-46) 19 لوقا (13-17) 2يوحنا 

(19-15) 

يسوع المسيح يطهر  (12-17) 21متى 

 الهيكل

  11مرقس   

(14-11) 

 11مرقس 

 (26-20) 

 (18-22) 21متى 

يسوع المسيح وشجرة 

 التين

 (7-24) 14 لوقا 

 (1-18) 20 لوقا

  11مرقس 

(33-27) 

 12مرقس 

 (12-1) 

 (23-46) 21متى 

يسوع المسيح ورؤساء  (1-14) 22متى 

 الكهنة والتكلم باألمثال

  12مرقس  (19-26) 20 لوقا 

(17-13) 

يسوع المسيح  (15-22) 22متى 

 والفريسيين والقيصر

 (23-33) 22متى   12مرقس  (27-40) 20 لوقا 
يسوع المسيح 

والصدوقيون وزوجة 
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(27-18) 
 السبعة

 10 لوقا 

(37-25) 

 12مرقس 

(34-28) 

الوصية العظمى في  (34-40) 22متى 

 الشريعة

 12مرقس  (41-44) 20 لوقا 

 (37-35) 

يسوع المسيح كرب  (41-46) 22متى 

 لداود

 (45-54) 11 لوقا 

 (31-35) 11 لوقا

 (14-15) 16 لوقا

 (45-47) 20 لوقا

 12مرقس 

(40-38) 

 (1-39) 23متى 
التحذير من الكتبة 

والفريسيين ومعلمي 

 الشريعة

  12مرقس  (1-4) 21 لوقا 

(44-41) 

 األرملة الفقيرة 

 (11-27) 19 لوقا 

 (1-38) 21 لوقا

 (1-51) 24متى  (1-37) 13مرقس 

 (1-46) 25متى 

عالمة رجوع يسوع 

 المسيح وانتهاء الزمان
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 (1-5) 26متى  (1-2) 14مرقس  (1-2) 22 لوقا 
تأجيل قتل يسوع 

المسيح إلى ما بعد 

 الفصح

 (6-13) 26متى  (3-9) 14مرقس  (36-50) 7 لوقا (1-8) 12يوحنا 
يسوع سكب العطر على 

 المسيح

  14مرقس  (3-6) 22 لوقا (1-3) 13يوحنا 

(11-10) 

 خيانة يهوذا (14-16) 26متى 

  14مرقس  (7-30) 22 لوقا (21-30) 13يوحنا 

(26-12) 

عشاء الفصح مع  (17-30) 26متى 

 التالميذ

  14مرقس  (31-38) 22 لوقا (36-38) 13يوحنا 

(31-27) 

يسوع المسيح ينبئ  (31-35) 26متى 

 بإنكار بطرس له

  14مرقس  (39-46) 22 لوقا (1-2) 18يوحنا 

(42-32) 

أين ألقي القبض على  (36-46) 26متى 

 المسيح؟يسوع 

مشهد القبض على  (47-56) 26متى   14مرقس  (47-53) 22 لوقا (3-11) 18يوحنا 
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(52-43) 
 يسوع المسيح

 (12-14) 18يوحنا 

 (19-24) 18يوحنا 

 (54:22) 22 لوقا

 (63-71) 22 لوقا

  14مرقس 

(65-53) 

يسوع المسيح أمام  (57-68) 26متى 

 رئيس الكهنة

  14مرقس  (54-62) 22 لوقا (15-18) 18يوحنا 

(72-66) 

بطرس ينكر يسوع  (69-75) 26متى 

 المسيح

 (1-26) 27متى  (1-15) 15مرقس  (1-25) 23 لوقا (28-40) 18يوحنا 
يسوع المسيح أمام 

 بيالطس

  15مرقس  (26-43) 23 لوقا (1-30) 19يوحنا 

(37-16) 

مشهد صلب يسوع  (27-50) 27متى 

 المسيح

  15مرقس  (44-49) 23 لوقا (31-37) 19يوحنا 

(41-37) 

 (51-56) 27متى 
ماذا حدث عند موت 

يسوع المسيح 

 المزعوم؟

  15مرقس  (50-56) 23 لوقا (38-42) 19يوحنا 

(47-42) 

الدفن المزعوم لجثمان  (57-66) 27متى 

 يسوع المسيح
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 (1-15) 28متى  (1-8) 16مرقس  (1-12) 24 لوقا (1-10) 20يوحنا 
قيامة يسوع المسيح 

 المزعومة

 (11-31) 20يوحنا 

 (1-25) 21يوحنا 

ظهور يسوع المسيح  (16-20) 28متى  (9-20) 16مرقس  (13-53) 24 لوقا

 بعد الصلب
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 في الرسائل  )كلي وجزئي(التكرار والتطابق الطويل 

 الحياة

 الشهوة ثم الخطية النتيجة الموت الحل التجسد والميالد ثم الصلب ثم القيامة النتيجة الفداء والخالص الثمرات

 السالم

 الحب

 النعمة

  

 في الرسائل  )كلي وجزئي(التكرار والتطابق الطويل 
 كون الشهوة تؤدي إلى الخطية

 كون الخطية تؤدي إلى الموت

 مشكلة الموت بالتجسد والميالدحل 
 حل مشكلة الموت بالصلب
 حل مشكلة الموت بالقيامة

 حل مشكلة الموت بالفداء والخالص
 هبة يسوع المسيح للحياة

 إحالل يسوع المسيح للسالم والتصالح
 إتيان يسوع المسيح بالحب
 هبة يسوع المسيح للنعمة
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 في سور القرآن الكريم  )كلي وجزئي(التكرار والتطابق الطويل 
 القرآنآيات التكرار والتطابق الكلي في 

 التكرار والتطابق الكلي في آية واحدة  
o مةالتكرار والتطابق الكلي في آية أحادية الكل 
o التكرار والتطابق الكلي في آية متعددة الكلمات 

  الكلي في آيتينالتكرار والتطابق 

 التكرار والتطابق الكلي في ثالث آيات 

 التكرار والتطابق الكلي في أربع آيات 

 ابق الجزئي في آيات القرآنالتكرار والتط

  الكريمالقرآن آيات في  التشابهات الطويلة
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 التكرار والتطابق الطويل )كلي وجزئي( في أسفار العهد القديم بترتيب الكتاب المقدس

 1= أخبار األيام األول  10تكوين 
 

  1 األول أخبار األيام=  10تكوين 

 1 األول أخبار األيام 10تكوين 

 .هََذا ِسِجلُّ َمَوالِيِد َساٍم َوَحاٍم َويَافََث أَْبنَاِء نُوٍح، َوَمْن ُولَِد لَهُْم ِمْن بَْعِد الطُّوفَانِ 

2 
 3 .َوتِيَراسُ ُجوَمُر َوَماُجوُج َوَماَداُي َويَاَواُن َوتُوبَاُل َوَماَشُك : أَْبنَاُء يَافَثَ 

: َوأَْبنَاُء ُجوَمرَ 

 4.أَْشَكنَاُز َوِريفَاُث َوتُوَجْرَمةُ 
 5 .أَلِيَشةُ َوتَْرِشيُش َوِكتِّيُم َوُدوَدانِيمُ : َوأَْبنَاُء يَاَوانَ 

َع ِمْن  َوتَفَرَّ

قُوا فِي َمنَاِطقِِهْم َحَسَب قَبَائِلِِهْم  اُن اْلَجَزائِِر َوتَفَرَّ  .َوأَُمِمِهْم، َولَُغاتِِهمْ هَُؤالَِء ُسكَّ

6 
 7 .ُكوُش َوِمْصَرايُِم َوفُوطُ َوَكْنَعانُ : َوأَْبنَاُء َحامٍ 

َسبَا، َوَحِويلَةُ، َوَسْبتَةُ : َوأَْبنَاُء ُكوشَ 

 8 .َشبَا َوَدَدانُ : َوأَْبنَاُء َرْعَمةَ . َوَرْعَمةُ َوَسْبتََكا
ْن َوأَْنَجَب ُكْوُش نِْمُروَد الَِّذي َما لَبَِث أَ 

 9 .أَْصبََح َعاتِياً فِي األَْرضِ 
، لَِذلَِك يُقَالُ  بِّ َكنِْمُروَد َجبَّارُّ : »َكاَن َصيَّاداً َعاتِياً أََماَم الرَّ

بِّ   10 «.َصْيٍد أََماَم الرَّ
َد َوَكْلنَةَ فِي  َل األَْمِر ِمْن بَابَِل َوأََرَك َوأَكَّ نَْت َمْملََكتُهُ أَوَّ َوقَْد تََكوَّ

 11 .ْنَعارَ أَْرِض شِ 
وُر َوبَنَى ُمُدَن نِينََوى َوَرُحبُوَت َعْيَر  َوِمْن تِْلَك األَْرِض َخَرَج أَشُّ

 12 َوَكالََح،
 13 .َوِهَي اْلَمِدينَةُ اْلَكبِيَرةُ . َوَرَسَن اْلَواقَِعةَ بَْيَن نِينََوى َوَكالَحَ 

َوِمْن ِمْصَرايَِم 

وَن َواْلَعنَاِميُّوَن، َواللهَابِيُّوَن َوالنَّْفتُوِحيُّونَ اللُّوِديُّ : تََحدََّرْت هَِذِه اْلقَبَائِلُ 
14 

َواْلفَْتُروِسيُّوَن 

َر اْلفِلِْسِطينِيُّوَن َواْلَكْفتُوِريُّونَ . َواْلَكْسلُوِحيُّونَ   15 .َوِمْنهُْم تََحدَّ
َوأَْنَجَب َكْنَعاُن ِصيُدوَن اْبنَهُ 

 16 اْلبِْكَر ثُمَّ ِحثّاً،
َرْت قَبَائُِل اْليَبُوِسيِّيَن َواألَُموِريِّيَن َوِمْنهُ تََحدَّ 

 17 َواْلِجْرَجاِشيِّيَن،
ينِيِّيَن، يِّيَن َواْلَعْرقِيِّيَن َوالسِّ  18 َواْلِحوِّ

َماِريِّيَن  َواألَْرَواِديِّيَن َوالصَّ

 19 َواْلَحَماتِيِّيَن، َوبَْعَد َذلَِك اْنتََشَرِت اْلقَبَائُِل اْلَكْنَعانِيَّةُ 
األََراِضي اْلَواقَِعِة بَْيَن ِصيُدوَن فِي 

ةَ ُمُروراً بَِجَراَر، َوبَْيَن ِصيُدوَن َوالََشَع ُمُروراً بَِسُدوَم َوَعُموَرةَ َوأَْدَمةَ  َوَغزَّ

ِقيَناُن، َمْهلَْلِئيُل،  2 َهَذا ِسِجلٌّ ِبأَْسَماِء َمَوالِيِد اْلَبَشِر َحَسَب َتَعاقُِبِهْم: آَدُم، ِشيُث، أَُنوُش،

 .َحاُم، َياَفثُ ُنوُح، َساُم،  4 أَْخُنوُخ، َمُتوَشالَُح، الََمُك، 3 َياِرُد،

ا أَْبَناُء َياَفَث َفُهْم: ُجوَمُر َوَماُجوُج َوَماَداُي َوَياَواُن َوُتوَباُل، َوَماَشُك 5  أَمَّ

َوأَْبَناُء َياَواَن: أَلِيَشُة َوَتْرِشيَشُة . 7 َوأَْبَناُء ُجوَمَر: أَْشَكَناُز َوِريَفاُث َوُتوَجْرَمةُ . 6 َوِتيَراسُ 

يُم َوُدوَدانِ   .يمُ َوِكتِّ

ا أَْبَناُء حاَم َفُهْم: ُكوُش َوِمْصَراِيُم َوفُوُط َوَكْنَعانُ 8  َوأَْبَناُء ُكوَش: َسَبا َوَحِويلَُة . 9 أَمَّ

َوأَْنَجَب ُكوُش ِنْمُروَد الَِّذي َشبَّ . 10 َوَسْبَتا َوَرَعَما َوَسْبَتَكا. َوأَْبَناُء َرَعَما: َشَبا َوَداَدانُ 

َوأَْنَجَب ِمْصَراِيُم لُوِديَم َوَعَناِميَم َولََهاِبيَم . 11 ُهوباً ِفي األَْرِض َوَصاَر ُمَحاِرباً َمرْ 

َر ِمْنُهُم اْلِفلِْسِطيِنيُّوَن  12 َوَنْفُتوِحيَم، َوَفْتُروِسيَم َوَكْسلُوِحيَم الَِّذيَن َتَحدَّ

َر َوأَْنَجَب َكْنَعاُن ِبْكَرهُ ِصيُدوَن، َوِمْن ُصلْ . 13 َواْلَكْفُتوِريُّونَ  ِبِه َتَحدَّ

يُّونَ  يُّوَن َواْلَعْرِقيُّوَن  15 َواْلَيُبوِسيُّوَن َواألَُموِريُّوَن، َواْلِجْرَجاِشيُّوَن،. 14 اْلِحثِّ َواْلِحوِّ

يِنيُّوَن، اِريُّوَن َواْلَحَماِثيُّونَ  16 َوالسِّ مَّ  .َواألَْرَواِديُّوَن َوالصَّ

ا أَْبَناُء َساَم َفُهْم: ِعيالَمُ 17  َوأَُشوُر وأَْرَفْكَشاُد َولُوُد َوآَراُم َوُعوُص َوُحوُل َوَجاَثُر  أَمَّ

َوُولَِد لَِعاِبَر اْبَناِن، اْسُم . 19 َوأَْنَجَب أَْرَفْكَشاُد َشالََح، َوأَْنَجَب َشالَُح َعاِبرَ . 18 َوَماَشكُ 

اِمِه إِ  لَى َقَباِئَل َحَسَب لَُغاِتَها. َواْسُم أَِخيِه أََحِدِهَما َفالَُج ألَنَّ ُشُعوَب األَْرِض اْنَقَسَمْت ِفي أَيَّ
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 20 .َوَصبُويِيمَ 
ْم َكاَن هَُؤالَِء هُُم اْلُمْنَحِدُروَن ِمْن َحاٍم بَِحَسِب قَبَائِلِِهْم َولَُغاتِِهْم َوبُْلَدانِهِ 

 .َوُشُعوبِِهمْ 

21 
َر َجِميُع بَنِي َعابِرَ . َوأَْنَجَب َساٌم، أَُخو يَافََث األَْكبَُر، أَْبنَاءً   22 .َوِمْنهُ تََحدَّ

ا أَْبنَاُء َساٍم  أَمَّ

وُر َوأَْرفَْكَشاُد َولُوُد َوآَرامُ : فَهُمْ   23 ِعيالَُم َوأَشُّ
ُعوُص، َوُحوُل، َوَجاثَُر : َوأَْبنَاُء آَرامَ 

 24 .َوَماشُ 
 25.َوأَْنَجَب أَْرفَْكَشاُد َشالََح، َوَولََد َشالَُح َعابِرَ 

اْسُم أََحِدِهَما : َوُولَِد لَِعابَِر اْبنَانِ 

 26.َواْسُم أَِخيِه يَْقطَانُ . ألَنَّ أَْهَل األَْرِض اْنقََسُموا فِي أَيَّاِمهِ ( َوَمْعنَاهُ اْنقَِسامٌ )فَالَُج 
َوأَْنَجَب 

 27 ْلُموَداَد َوَشالََف َوَحَضْرَمْوَت َويَاَرَح،يَْقطَاُن أَ 
 28 َوهَُدوَراَم َوأُوَزاَل َوِدْقلَةَ،

َوُعوبَاَل 

َوأَبِيَمايَِل َوَشبَا،
29 

 30 .َوهَُؤالَِء َجِميُعهُْم أَْبنَاُء يَْقطَانَ . َوأُوفِيَر َوَحِويلَةَ َويُوبَابَ 
َوقَِد 

ْرقِيَِّة ِمْن َجبَِل َسفَارَ اْستَْوطَنُوا فِي األََراِضي اْلَواقِعَ   31 .ِة بَْيَن ِميَشا َوالتِّالِل الشَّ
هَُؤالَِء هُُم 

 32 .اْلُمْنَحِدُروَن ِمْن َساٍم َحَسَب قَبَائِلِِهْم َولَُغاتِِهْم َوبُْلَدانِِهْم َوُشُعوبِِهمْ 
هَِذِه ِهَي اْلقَبَائُِل 

 .ِهْم، َوِمْنهُُم اْنتََشَرِت األَُمُم فِي األَْرِض بَْعَد الطُّوفَانِ اْلُمْنَحِدَرةُ ِمْن أَْبنَاِء نُوٍح َحَسَب ُشُعوبِ 

َوَهُدوَراَم َوأُوَزاَل  21 َوأَْنَجَب َيْقَطاُن أَْلُموَداَد َوَشالََف َوَحَضْرَمْوَت َوَياَرَح،. 20 َيْقَطانُ 

َهُؤالَِء ُهْم أَْبَناُء  َوأُوِفيَر َوَحِويلََة َوُيوَباَب. َوَجِميعُ  23 َوِعيَباَل َوأَِبيَماِيَل َوَشَبا،22 َوِدْقلََة،

َر ِمْن َنْسِل َساَم، أَْرَفْكَشاَد، َشالََح، 24 .َيْقَطانَ  ا إِْبَراِهيُم َفَقْد َتَحدَّ َعاِبَر، َفالََج،  25 أَمَّ

 .الَِّذي أَْنَجَب أَْبَراَم الَِّذي ُدِعَي إِْبَراِهيمَ  27 َسُروَج، َناُحوَر، َتاَرَح، 26 َرُعو،

َوَهِذِه أَْسَماُء َمَوالِيِد إِْسَماِعيَل: َنَباُيوُت ِبْكُر  29 .اِهيَم إِْسَحاُق َوإِْسَماِعيلُ َوُولَِد إلِْبرَ  28

ا َوَحَدُد َوَتْيَماُء، 30 إِْسَماِعيَل، َوِقيَداُر َوأََدْبِئيُل َوِمْبَساُم، َوَيُطوُر  31 َوِمْشَماُع َوُدوَمُة َوَمسَّ

ِة إِْسَماِعيلَ َوَناِفيُش َوِقْدَمُة. َوَجِميُع َهؤُ  يَّ  .الَِء ِمْن ُذرِّ

ُة إِْبَراِهيَم َفَقْد أَْنَجَبْت لَُه ِزْمَراَن َوَيْقَشاَن َوَمَداَن َوِمْدَياَن َوِيْشَباَق  32 ا َقُطوَرةُ َمْحِظيَّ أَمَّ

َوِعْفُر َوَحُنوُك َوأَْبَناُء ِمْدَياَن ُهْم: ِعيَفُة  33 .َوُشوَحاً. َواْبَنا َيْقَشاَن ُهَما: َشَبا َوَدَدانُ 

ُة َقُطوَرةَ  يَّ  .َوأَِبيَداُع َوأَْلَدَعُة. َوَجِميُع َهُؤالَِء ُهْم ُذرِّ

ا أَْبَناُء  35 .َوأَْنَجَب إِْبَراِهيُم إِْسَحاَق، َوَكاَن إلِْسَحاَق اْبَناِن ُهَما ِعيُسو َوإِْسَراِئيلُ  34 أَمَّ

َوأَْبَناُء أَلِيَفاَز: َتْيَماُن َوأُوَماُر  36 .َوَيْعالَُم َوقُوَرحُ  ِعيُسو َفُهْم: أَلِيَفاُز َوَرُعوِئيُل َوَيُعوشُ 

ُة  37 .َوَصِفي َوَجْعَثاُم َوِقَناُز َوِتْمَناُع َوَعَمالِيقُ  َوأَْبَناُء َرُعوِئيَل: َنَحُث َوَزاَرُح َوَشمَّ

ةُ   .َوَمزَّ

َوِصْبُعوُن َوَعَنى َوِديُشوُن َوإِيَصُر  َوِمْن أَْبَناِء ِعيُسو )ِسِعيَر( أَْيضاً لُوَطاُن َوُشوَبالُ  38

َواْبَنا لُوَطاَن: ُحوِري َوُهوَماُم. َوَكاَنْت لِلُوَطاَن أُْخٌت ُتْدَعى  39 .َوِديَشانُ 

ُة  40 .ِتْمَناعَ  َوأَْبَناُء ُشوَباَل: َعْلَياُن َوَمَناَحُة َوِعيَباُل َوَشِفي َوأُوَناُم. َواْبَنا ِصْبُعوَن: أَيَّ

َوأَْنَجَب َعَنى ِديُشوَن، َوُولَِد لِِديُشوَن َحْمَراُن َوأَْشَباُن َوِيْثَراُن  41 .َوَعَنى

 .َوأَْبَناُء إِيَصَر: ِبْلَهاُن َوَزْعَواُن َوَيْعَقاُن. َواْبَنا ِديَشاَن: ُعوُص َوأََرانُ  42 .َوَكَرانُ 

أَُدوَم َقْبَل أَْن َيَتَولَّى َعلَى إِْسَراِئيَل َملٌِك:  َوَهَذا ِسِجلٌّ ِبأَْسَماِء اْلُملُوِك الَِّذيَن َحَكُموا ِفي 43

َوَماَت َبالُِع َفَخلََفُه ُيوَباُب ْبُن َزاَرَح ِمْن أَْهِل  44 .َبالُِع ْبُن َبُعوَر َواْسُم َعاِصَمِتِه ِدْنَهاَبةُ 
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َوَماَت ُحوَشاُم َفَخلََفُه َهَدُد  46.َوَماَت ُيوَباُب َفَخلََفُه ُحوَشاُم ِمْن ِمْنَطَقِة َتْيَمانَ  45 .ُبْصَرةَ 

ْبُن َبَدَد الَِّذي َهَزَم اْلِمْدَياِنيِّيَن ِفي َمْعَرَكٍة ِفي ِبالَِد ُموآَب، َواْسُم َعاِصَمِتِه 

َوَماَت ِسْملَُة َفَخلََفُه َشاُوُل ِمْن  48 .َوَماَت َهَدُد َفَخلََفُه ِسْملَُة ِمْن َمِديَنِة َمْسِريَقةَ  47.َعِويتُ 

َوَماَت َبْعُل  50 .َوَماَت َشاُوُل َفَخلََفُه َبْعُل َحاَناَن ْبُن َعْكُبورَ  49 .ْهِل َرُحوُبوِت النَّْهرِ أَ 

َحاَناَن َفَخلََفُه َهَدُد َواْسُم َمِديَنِتِه َفاِعي، َوَزْوَجُتُه ُتْدَعى َمِهيَطْبِئيَل ِبْنَت َمْطِرَد ِبْنِت َماِء 

ا أَُمَراُء أَُدوَم: َفُهْم: أَِميُر ِتْمَناَع، أَِميُر َعْلَوَة، أَِميُر ُثمَّ َماَت َهَددُ  51 .َذَهبٍ  . أَمَّ

أَِميُر ِقَناَز، أَِميُر َتْيَماَن، أَِميُر  53 أَِميُر أَُهولِيَباَمَة، أَِميُر أَْيلََة، أَِميُر ِفيُنوَن، 52 َيِتيَت،

 .َوَجِميُع َهُؤالَِء أَُمَراُء َقَباِئِل األَُدوِميِّينَ أَِميُر َمْجِديِئيَل، أَِميُر ِعيَراَم.  54 ِمْبَصاَر،
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 1= أخبار األيام األول  36تكوين 

 

 1 األول أخبار األيام=  36تكوين 

 1 األول أخبار األيام 36تكوين 

َج ِعيُسو ِمْن َبَناِت َكْنَعاَن: َعَدا  2 :َوَهَذا ِسِجلُّ َمَوالِيِد ِعيُسو أَْي أَُدومَ  ِبْنَت إِيلُوَن َتَزوَّ

يِّ  َج أَْيضاً َبْسَمَة ِبْنَت إِْسَماِعيَل  3 .اْلِحثِّيِّ َوأُُهولِيَباَمَة ِبْنَت َعَنى ِبْنِت ِصْبُعوَن اْلِحوِّ َوَتَزوَّ

ِه، أُْخَت َنَباُيوتَ  ا . 5 َفأَْنَجَبْت َعَدا لِِعيُسو أَلِيَفاَز، َوأَْنَجَبْت َبْسَمُة َرُعوِئيلَ . 4 َعمِّ أَمَّ

أُُهولِيَباَمُة َفَقْد أَْنَجَبْت َيُعوَش َوَيْعالََم َوقُوَرَح. َهُؤالَِء ُهْم أَْبَناُء ِعيُسو الَِّذيَن ُولُِدوا لَُه ِفي 

َوأََخَذ ِعيُسو َزْوَجاِتِه َوَبِنيِه َوَبَناِتِه َوَجِميَع أَْهِل َبْيِتِه َوَمَواِشيِه َوُكلَّ  6 .أَْرِض َكْنَعانَ 

َساِئَر ُمْقَتَنَياِتِه الَِّتي اْقَتَناَها ِفي أَْرِض َكْنَعاَن َواْنَتَقَل إِلَى أَْرٍض أُْخَرى َبِعيداً َعْن َبَهاِئِمِه وَ 

ألَنَّ أَْمالََكُهَما َكاَنْت ِمَن اْلَكْثَرِة ِبَحْيُث لَْم َتَسْعُهَما األَْرُض لإِِلَقاَمِة َمعاً،  7 أَِخيِه َيْعقُوَب،

َفاْسَتْوَطَن ِعيُسو، أَْي أَُدوُم،  8 .ُض ُغْرَبِتِهَما أَْن َتْكِفَيُهَما لَِرْعيِ َمَواِشيِهَماَولَْم َتْسَتِطْع أَرْ 

 .َجَبَل َسِعيرَ 

ا أَْبَناُء . 11 أَلِيَفاُز ْبُن َعَدا، َوَرُعوِئيُل ْبُن َبْسَمةَ : 10 َوَهِذِه ِهَي أَْسَماُء أَبَناِء ِعيُسو9  أَمَّ

ًة ألَلِيَفاَز ْبِن  12 .اُن َوأُْوَماُر َوَصْفُو َوَجْعَثاُم َوَقَنازُ أَلِيَفاَز َفُهْم: َتْيمَ  يَّ َوَكاَنْت ِتْمَناُع ُسرِّ

ا أَْبَناُء َرُعوِئيَل َفُهْم:  13.ِعيُسو َفأَْنَجَبْت ألَلِيَفاَز َعَمالِيَق. َهُؤالَِء أَْبَناُء َعَدا َزْوَجِة ِعيُسو أَمَّ

ُة َومِ  ةُ. َوَجِميُعُهْم أَْبَناُء َبْسَمَة َزْوَجِة ِعيُسوَنَحُث َوَزاَرُح َوَشمَّ َوَهُؤالَِء ُهْم أَْبَناُء  14 .زَّ

أُُهولِيَباَمَة ِبْنِت َعَنى َحِفيَدِة ِصْبُعوَن، َزْوَجِة ِعيُسو؛ َفَقْد أَْنَجَبْت لِعيُسو َيُعوَش َوَيْعالََم 

 .َوقُوَرحَ 

ِعيُسو، ِمْن َمَوالِيِد أَلِيَفاَز ِبْكِر ِعيُسو: َتْيَماُن َوأُْوَماُر  َوَهُؤالَِء ُهْم ُرَؤَساُء َقَباِئِل َبِني 15

ِقيَناُن، َمْهلَْلِئيُل،  2 َهَذا ِسِجلٌّ ِبأَْسَماِء َمَوالِيِد اْلَبَشِر َحَسَب َتَعاقُِبِهْم: آَدُم، ِشيُث، أَُنوُش،

 .ُنوُح، َساُم، َحاُم، َياَفثُ  4 َمُك،أَْخُنوُخ، َمُتوَشالَُح، الَ  3 َياِرُد،

ا أَْبَناُء َياَفَث َفُهْم: ُجوَمُر َوَماُجوُج َوَماَداُي َوَياَواُن َوُتوَباُل، َوَماَشُك  5 أَمَّ

 َوأَْبَناُء َياَواَن: أَلِيَشُة َوَتْرِشيَشةُ  7 .َوأَْبَناُء ُجوَمَر: أَْشَكَناُز َوِريَفاُث َوُتوَجْرَمةُ  6 .َوِتيَراسُ 

يُم َوُدوَداِنيمُ   .َوِكتِّ

ا أَْبَناُء حاَم َفُهْم: ُكوُش َوِمْصَراِيُم َوفُوُط َوَكْنَعانُ  8 َوأَْبَناُء ُكوَش: َسَبا َوَحِويلَُة  9 .أَمَّ

َوأَْنَجَب ُكوُش ِنْمُروَد الَِّذي َشبَّ  10 .َوَسْبَتا َوَرَعَما َوَسْبَتَكا. َوأَْبَناُء َرَعَما: َشَبا َوَداَدانُ 

َوأَْنَجَب ِمْصَراِيُم لُوِديَم َوَعَناِميَم َولََهاِبيَم  11 .َصاَر ُمَحاِرباً َمْرُهوباً ِفي األَْرِض وَ 

َر ِمْنُهُم اْلِفلِْسِطيِنيُّوَن  12 َوَنْفُتوِحيَم، َوَفْتُروِسيَم َوَكْسلُوِحيَم الَِّذيَن َتَحدَّ

َر  َوأَْنَجَب َكْنَعاُن ِبْكَرهُ  13 .َواْلَكْفُتوِريُّونَ  ِصيُدوَن، َوِمْن ُصْلِبِه َتَحدَّ

يُّونَ  يُّوَن َواْلَعْرِقيُّوَن  15 َواْلَيُبوِسيُّوَن َواألَُموِريُّوَن، َواْلِجْرَجاِشيُّوَن، 14 .اْلِحثِّ َواْلِحوِّ

يِنيُّوَن، اِريُّوَن َواْلَحَماِثيُّونَ  16 َوالسِّ مَّ  .َواألَْرَواِديُّوَن َوالصَّ

ا أَْبَناُء  17 َساَم َفُهْم: ِعيالَُم َوأَُشوُر وأَْرَفْكَشاُد َولُوُد َوآَراُم َوُعوُص َوُحوُل َوَجاَثُر أَمَّ

َوُولَِد لَِعاِبَر اْبَناِن، اْسُم  19 .َوأَْنَجَب أَْرَفْكَشاُد َشالََح، َوأَْنَجَب َشالَُح َعاِبرَ  18 .َوَماَشكُ 

اِمِه إِلَى َقَباِئَل َحَسَب لَُغاِتَها. َواْسُم أَِخيِه أََحِدِهَما َفالَُج ألَنَّ ُشُعوَب األَْرِض اْنَقسَ  َمْت ِفي أَيَّ

َوَهُدوَراَم َوأُوَزاَل  21 َوأَْنَجَب َيْقَطاُن أَْلُموَداَد َوَشالََف َوَحَضْرَمْوَت َوَياَرَح، 20 .َيْقَطانُ 

http://www.ar.islamforchristians.com/


  معجم التكرار والتطابق الطويل )كلي وجزئي( في أسفار الكتاب المقدس وفي سور القرآن الكريم

38 

www.ar.islamforchristians.com 

َوقُوَرُح َوَجْعَثاُم َوَعَمالِيُق. َهُؤالَِء ُهْم ُرَؤَساُء اْلَقَباِئِل اْلُمْنَحِدَرِة ِمْن  16 .َوَصْفُو َوَقَنازُ 

ِة َعَدا يَّ َهُؤالَِء ُهْم ُرَؤَساُء َقَباِئِل َبِني َرُعوِئيَل وَ . 17 أَلِيَفاَز ِفي أَْرِض أَُدوَم. َوُهْم ِمْن ُذرِّ

ةُ. َهُؤالَِء ُهْم ُرَؤَساُء اْلَقَباِئِل اْلُمْنَحِدَرِة ِمْن َرُعوِئيَل  ُة َوِمزَّ اْبِن ِعيُسو: َنَحُث َوَزاَرُح َوَشمَّ

ِة َبْسَمَة اْمَرأَِة ِعيُسو يَّ ِء ُهْم أَْبَناُء أَُهولِيَباَمَة اْمَرأَِة َوَهُؤالَ  18 .ِفي أَْرِض أَُدوَم. َوُهْم ِمْن ُذرِّ

َؤَساُء َيُعوُش َوَيْعالَُم َوقُوَرُح. َوُهْم ُرَؤَساُء اْلَقَباِئِل اْلُمْنَحِدَرِة ِمْن أُُهولِيَباَمَة  ِعيُسو: الرُّ

 .ُء َقَباِئلِِهمْ َهُؤالَِء ُهْم أَْبَناُء ِعيُسو، أَْي أَُدوَم، َوَهُؤالَِء ُهْم ُرَؤَسا 19 .اْمَرأَِة ِعيُسو

َوَهُؤالَِء ُهْم أَْبَناُء ِسِعيَر اْلُحوِريِّ ُرَؤَساُء اْلَقَباِئِل اْلَقاِطَنِة ِفي اْلِمْنَطَقِة: لُوَطاُن َوُشوَباُل 20 

َوِديُشوُن َوإِيَصُر َوِديَشاُن. َهُؤالَِء ُهْم ُرَؤَساُء َقَباِئِل اْلُحوِريِّيَن ِمْن  21.َوِصْبُعوُن َوَعَنى

ا اْبَنا لُوَطاَن َفُهَما ُحوِريُّ َوَهْيَماُم، َوِتْمَناُع . 22 َبِني ِسِعيَر اْلُمِقيِميَن ِفي أَْرِض أَُدومَ  أَمَّ

َوَهُؤالَِء ُهْم َبُنو ُشوَباَل: َعْلَواُن َوَمَناَحُة َوِعيَباُل َوَشْفُو . 23 ِهَي أُْخُت لُوَطانَ 

ا اْبَنا ِصْبُعوَن فَ  24 .َوأُوَنامُ  ُة َوَعَنى. َهَذا ُهَو َعَنى الَِّذي َعَثَر َعلَى َيَناِبيِع اْلِمَياِه أَمَّ ُهَما أَيَّ

ْحَراِء ِعْنَدَما َكاَن َيْرَعى َحِميَر أَِبيِه ِصْبُعونَ  ِة ِفي الصَّ َوأَْنَجَب َعَنى ِديُشوَن  25 .اْلَحارَّ

َوأَْبَناُء إِيَصَر: . 27 َوأَْشَباُن َويْثَراُن َوَكَرانُ َوأَْبَناُء ِدَيَشاَن َحْمَداُن . 26 َواْبَنَتُه أُُهولِيَباَمة

ا اْبَنا ِديَشاَن َفُهَما: ُعوٌص َوأََرانُ  28 .ِبْلَهاُن َوَزْعَواُن َوَعَقانُ  َهُؤالَِء ُهْم ُرَؤَساُء  29 .أَمِّ

يَصُر َوِديَشاُن. َوِديُشوُن َوإِ . 30 َقَباِئِل اْلُحوِريِّيَن: لُوَطاُن َوُشوَباُل َوِصْبُعوُن َوَعَنى

 .َهُؤالَِء ُهْم ُرَؤَساُء َقَباِئِل اْلُحوِريِّيَن َوْفقاً لَِطَواِئِفِهِم اْلُمِقيَمِة ِفي أَْرِض ِسِعيرَ 

َج َملٌِك ِفي إِْسَراِئيلَ 31  َبالَُع : 32 َوَهُؤالَِء ُهُم اْلُملُوُك الَِّذيَن َحَكُموا أَْرَض أَُدوَم َقْبَل أَْن ُيَتوَّ

َوَماَت َبالَُع َفَخلََفُه ُيوَباُب ْبُن َزاَرَح . 33 َبُعوَر َملََك ِفي أَُدوَم َوَكاَن اْسُم َمِديَنِتِه ِدْنَهاَبةَ ْبُن 

ْيَماِنيِّ . 34 ِمْن ُبْصَرةَ  َوَماَت ُحوَشاُم . 35 َوَماَت ُيوَباُب َفَخلََفُه ُحوَشاُم ِمْن أَْرِض التَّ

َوَماَت . 36 ِذي َقَهَر اْلِمْدَياِنيِّيَن ِفي ِبالَِد ُموآَب. َواْسُم َمِديَنِتِه َعِويتُ َفَخلََفُه َهَداُد ْبُن َبَداَد الَّ 

َوَماَت َسْملَُة َفَخلََفُه َشأُوُل ِمْن َرُحوُبوِت . 37 َهَداُد َفَخلََفُه َسْملَُة ِمْن َمْسِريَقةَ 

َوَماَت َبْعُل َحاَناَن َفَخلََفُه َهَداُر . 39 ْكُبورَ َوَماَت َشأُوُل َفَخلََفُه َبْعُل َحاَناَن ْبُن عَ . 38 النَّْهرِ 

َوَهِذِه . 40 َواْسُم َمِديَنِتِه َفاُعَو، َوَكاَنْت َزْوَجُتُه َمِهيَطْبِئيَل ِبْنَت َمْطِرَد ِبْنِت َماِء َذَهبٍ 

َوُيوَباَب. َوَجِميُع َهُؤالَِء ُهْم أَْبَناُء  َوأُوِفيَر َوَحِويلَةَ  23 َوِعيَباَل َوأَِبيَماِيَل َوَشَبا، 22َوِدْقلََة،

َر ِمْن َنْسِل َساَم، أَْرَفْكَشاَد، َشالََح، 24 .َيْقَطانَ  ا إِْبَراِهيُم َفَقْد َتَحدَّ َعاِبَر، َفالََج،  25 أَمَّ

 .مَ الَِّذي أَْنَجَب أَْبَراَم الَِّذي ُدِعَي إِْبَراِهي 27 َسُروَج، َناُحوَر، َتاَرَح، 26 َرُعو،

َوَهِذِه أَْسَماُء َمَوالِيِد إِْسَماِعيَل: َنَباُيوُت ِبْكُر  29 .َوُولَِد إلِْبَراِهيَم إِْسَحاُق َوإِْسَماِعيلُ  28

ا َوَحَدُد َوَتْيَماُء، 30 إِْسَماِعيَل، َوِقيَداُر َوأََدْبِئيُل َوِمْبَساُم، َوَيُطوُر  31 َوِمْشَماُع َوُدوَمُة َوَمسَّ

ِة إِْسَماِعيلَ َوَناِفيُش  يَّ  .َوِقْدَمُة. َوَجِميُع َهُؤالَِء ِمْن ُذرِّ

ُة إِْبَراِهيَم َفَقْد أَْنَجَبْت لَُه ِزْمَراَن َوَيْقَشاَن َوَمَداَن َوِمْدَياَن َوِيْشَباَق  32 ا َقُطوَرةُ َمْحِظيَّ أَمَّ

ْدَياَن ُهْم: ِعيَفُة َوِعْفُر َوَحُنوُك َوأَْبَناُء مِ  33 .َوُشوَحاً. َواْبَنا َيْقَشاَن ُهَما: َشَبا َوَدَدانُ 

ُة َقُطوَرةَ  يَّ  .َوأَِبيَداُع َوأَْلَدَعُة. َوَجِميُع َهُؤالَِء ُهْم ُذرِّ

ا أَْبَناُء . 35 َوأَْنَجَب إِْبَراِهيُم إِْسَحاَق، َوَكاَن إلِْسَحاَق اْبَناِن ُهَما ِعيُسو َوإِْسَراِئيلُ 34  أَمَّ

َوأَْبَناُء أَلِيَفاَز: َتْيَماُن َوأُوَماُر . 36 َوَرُعوِئيُل َوَيُعوُش َوَيْعالَُم َوقُوَرحُ  ِعيُسو َفُهْم: أَلِيَفازُ 

ُة . 37 َوَصِفي َوَجْعَثاُم َوِقَناُز َوِتْمَناُع َوَعَمالِيقُ  َوأَْبَناُء َرُعوِئيَل: َنَحُث َوَزاَرُح َوَشمَّ

ةُ   .َوَمزَّ

ضاً لُوَطاُن َوُشوَباُل َوِصْبُعوُن َوَعَنى َوِديُشوُن َوإِيَصُر َوِمْن أَْبَناِء ِعيُسو )ِسِعيَر( أَيْ 38 

َواْبَنا لُوَطاَن: ُحوِري َوُهوَماُم. َوَكاَنْت لِلُوَطاَن أُْخٌت ُتْدَعى . 39 َوِديَشانُ 

ُة َوأَْبَناُء ُشوَباَل: َعْلَياُن َوَمَناَحُة َوِعيَباُل َوَشِفي َوأُوَناُم. َواْبَنا ِصبْ . 40 ِتْمَناعَ  ُعوَن: أَيَّ

َوأَْنَجَب َعَنى ِديُشوَن، َوُولَِد لِِديُشوَن َحْمَراُن َوأَْشَباُن َوِيْثَراُن . 41 َوَعَنى

 .َوأَْبَناُء إِيَصَر: ِبْلَهاُن َوَزْعَواُن َوَيْعَقاُن. َواْبَنا ِديَشاَن: ُعوُص َوأََرانُ . 42 َوَكَرانُ 

الَِّذيَن َحَكُموا ِفي أَُدوَم َقْبَل أَْن َيَتَولَّى َعلَى إِْسَراِئيَل َملٌِك:  َوَهَذا ِسِجلٌّ ِبأَْسَماِء اْلُملُوكِ 43 

َبالُِع ْبُن َبُعوَر َواْسُم َعاِصَمِتِه ِدْنَهاَبةُ 
َوَماَت َبالُِع َفَخلََفُه ُيوَباُب ْبُن َزاَرَح ِمْن أَْهِل . 44 

َوَماَت ُحوَشاُم َفَخلََفُه َهَدُد .46 ْنَطَقِة َتْيَمانَ َوَماَت ُيوَباُب َفَخلََفُه ُحوَشاُم ِمْن مِ . 45 ُبْصَرةَ 
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َعِة ِمْن َنْسِل ِعيُسو َحَسَب َقَباِئلِهِ  ْم َوأََماِكِنِهِم الَِّتي َحَملَْت أَْسَماُء ُرَؤَساِء اْلَقَباِئِل اْلُمَتَفرِّ

َوَقَناَز َوَتْيَماَن  42 َوأُُهولِيَباَمَة َوإِيلََة َوِفيُنونَ  41 أَْسَماَءُهْم: ُرَؤَساُء ِتْمَناَع َوَعْلَوَة َوَيِتيتَ 

َناُهْم ِفي َوَمْجِديِئيَل َوِعيَراَم. َهُؤالَِء ُهْم ُرَؤَساُء أَُدوَم، َحَسَب َمَواِطِن ُسكْ  43 َوِمْبَصارَ 

ِة ِعيُسو، أَِبي أَُدومَ  يَّ  .األَْرِض الَِّتي اْمَتلَُكوَها. َوَجِميُعُهْم ِمْن ُذرِّ

ْبُن َبَدَد الَِّذي َهَزَم اْلِمْدَياِنيِّيَن ِفي َمْعَرَكٍة ِفي ِبالَِد ُموآَب، َواْسُم َعاِصَمِتِه 

لََفُه َشاُوُل ِمْن َوَماَت ِسْملَُة َفخَ . 48 َوَماَت َهَدُد َفَخلََفُه ِسْملَُة ِمْن َمِديَنِة َمْسِريَقةَ .47 َعِويتُ 

َوَماَت َبْعُل . 50 َوَماَت َشاُوُل َفَخلََفُه َبْعُل َحاَناَن ْبُن َعْكُبورَ . 49 أَْهِل َرُحوُبوِت النَّْهرِ 

َحاَناَن َفَخلََفُه َهَدُد َواْسُم َمِديَنِتِه َفاِعي، َوَزْوَجُتُه ُتْدَعى َمِهيَطْبِئيَل ِبْنَت َمْطِرَد ِبْنِت َماِء 

ا أَُمَراُء أَُدوَم: َفُهْم: أَِميُر ِتْمَناَع، أَِميُر َعْلَوَة، أَِميُر . 51 َذَهبٍ  ُثمَّ َماَت َهَدُد. أَمَّ

أَِميُر ِقَناَز، أَِميُر َتْيَماَن، أَِميُر  53 أَِميُر أَُهولِيَباَمَة، أَِميُر أَْيلََة، أَِميُر ِفيُنوَن، 52 َيِتيَت،

 .َل، أَِميُر ِعيَراَم. َوَجِميُع َهُؤالَِء أَُمَراُء َقَباِئِل األَُدوِميِّينَ أَِميُر َمْجِديِئي 54 ِمْبَصاَر،

 

  

http://www.ar.islamforchristians.com/


  معجم التكرار والتطابق الطويل )كلي وجزئي( في أسفار الكتاب المقدس وفي سور القرآن الكريم

40 

www.ar.islamforchristians.com 

 5= تثنية  20خروج 
 

 5= تثنية  20خروج 
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بُّ إِلَُهَك الَِّذي أَْخَرَجَك ِمْن أَْرِض ِمْصرَ : 2 »ُثمَّ َنَطَق هللاُ ِبَجِميِع َهِذِه األَْقَوالِ   أََنا ُهَو الرَّ

اَل َتْنَحْت لََك ِتْمَثاالً، َوالَ َتْصَنْع . 4 اَل َيُكْن لََك آلَِهٌة أُْخَرى ِسَوايَ . 3 ِدَياِر ُعُبوِديَِّتكَ 

َماِء ِمْن َفْوُق، َوَما ِفي األَْرِض ِمْن َتْحُت، َوَما ِفي اْلَماِء ِمْن أَْسَفِل  ا ِفي السَّ ا ِممَّ ُصوَرًة مَّ

بَّ إِلََهَك، إِلٌَه َغُيوٌر، أَْفَتِقُد آَثاَم اآلَباِء اَل َتْسُجْد . 5 األَْرِض  ، ألَنِّي أََنا الرَّ لَُهنَّ َوالَ َتْعُبْدُهنَّ

، اِبِع ِمْن ُمْبِغِضيَّ الِِث َوالرَّ َوأَْبِدي إْحَساناً َنْحَو أُلُوٍف ِمْن  6 ِفي الَبِنيَن َحتَّى اْلِجيِل الثَّ

بَّ ُيَعاقُِب . 7 َيايَ ُمِحبِّيَّ الَِّذيَن ُيِطيُعوَن َوَصا بِّ إِلَِهَك َباِطالً، ألَنَّ الرَّ اَل َتْنِطْق ِباْسِم الرَّ

َسُه،. 8 َمْن َنَطَق ِباْسِمِه َباِطالً  ْبِت لُِتَقدِّ اٍم َتْعَمُل َوَتقُوُم ِبَجِميِع 9 اْذُكْر َيْوَم السَّ َة أَيَّ ِستَّ

اِبُع َفَتْجعَ  10 َمَشاِغلَِك، ا اْلَيْوُم السَّ بِّ إِلَِهَك، َفالَ َتقُْم ِفيِه ِبأَيِّ َعَمٍل أَْنَت أَِو أَمَّ لُُه َسْبتاً لِلرَّ

ِزيُل اْلُمِقيُم َداِخَل أَْبَواِبكَ  ألَنَّ  11 .اْبُنَك أَْو اْبَنُتَك أَِو َعْبُدَك أَْو أََمُتَك أَْو َبِهيَمُتَك أَِو النَّ

َماَء َواألَْرَض َواْلبَ  بَّ َقْد َصَنَع السَّ اٍم، ُثمَّ اْسَتراَح ِفي اْلَيْوِم الرَّ ِة أَيَّ ْحَر َوُكلَّ َما ِفيَها ِفي ِستَّ

ساً  ْبِت َوَجَعلَُه ُمَقدَّ بُّ َيْوَم السَّ اِبِع. لَِهَذا َباَرَك الرَّ َك لَِكْي َيُطوَل . 12 اْلسَّ أَْكِرْم أََباَك َوأُمَّ

بُّ  اَها الرَّ اَل . 15 اَل َتْزنِ . 14 اَل َتْقُتلْ . 13 إِلَُهكَ  ُعْمُرَك ِفي األَْرِض الَِّتي َيَهُبَك إِيَّ

اَل َتْشَتِه َبْيَت َجاِرَك، َوالَ َزْوَجَتُه، َوالَ َعْبَدهُ، . 17 اَل َتْشَهْد ُزوراً َعلَى َجاِركَ . 16 َتْسِرقْ 

ا لَهُ   .«َوالَ أََمَتُه، َوالَ َثْوَرهُ، َوالَ ِحَماَرهُ، َوالَ َشْيئاً ِممَّ

ُعوَد َواْلُبُروَق، َوَسِمُعوا َدِويَّ َصْوِت اْلُبوِق، َوَرأَْوا َوِعْنَدَما  18 َعاَيَن الشَّْعُب ُكلُُّه الرُّ

ُن اْرَتَجفُوا َخْوفاً َوَوَقفُوا ِمْن َبِعيٍد، َكلِّْمَنا أَْنَت ِبَنْفِسَك »َوَقالُوا لُِموَسى:  19 الَجَبَل ُيَدخِّ

بُّ َقْد »َفأََجاَب ُموَسى:  20 .« ُيَخاِطُبَناَفَنْسَمَع، لَِئالَّ َنُموَت إَذا َظلَّ هللاُ  َما الرَّ الَ َتَخافُوا. إِنَّ

بِّ ُتالِزُمُكْم َفالَ ُتْخِطُئوا َوَبْيَنَما َكاَن الشَّْعُب  21 .«َجاَء لَِيْمَتِحَنُكْم َحتَّى َتَظلَّ َمَخاَفُة الرَّ

َراِئَع اسْ »َواْسَتْدَعى ُموَسى َجِميَع اإلِْسَراِئيلِيِّيَن َوَقاَل لَُهْم:  َمُعوا َيا َبنِي إِْسَراِئيَل الشَّ

َقَطَع  2 .َواألَْحَكاَم الَِّتي أَْتلُوَها َعلَْيُكْم ِفي َهَذا اْلَيْوِم، َوَتَعلَُّموَها َواْحِرُصوا َعلَى ُمَماَرَسِتَها

بُّ إِلَُهَنا َمَعَنا َعْهداً ِفي َجَبِل ُحوِريبَ  َما َمَعَنا لَْيَس َمَع آَباِئَنا َقَطَع هَ  3 .الرَّ َذا اْلَعْهَد، إِنَّ

اِر َوْجهاً  4 َنْحُن الَِّذيَن ُهَنا اْلَيْوَم َجِميعاً أَْحَياُء، بُّ َمَعَنا ِفي اْلَجَبِل ِمْن َوَسِط النَّ إِْذ َتَكلََّم الرَّ

ُكْم ِخْفُتْم ِمَن ال 5 .لَِوْجهٍ  بِّ َوَبْيَنُكْم، ألَنَّ اَر، َفلَْم َتْصَعُدوا إِلَى َوُكْنُت أََنا َواِقفاً َبْيَن الرَّ نَّ

بُّ  ِة ِفي ِدَياِر : 6 اْلَجَبِل. َفَقاَل الرَّ َرَك ِمْن ِسْجِن اْلُعُبوِديَّ بُّ إِلَُهَك الَِّذي َحرَّ أََنا ُهَو الرَّ

ا ِفي اَل َتْنَحْت لََك ِتْمَثاالً، َوالَ ُصوَرًة َما . 8 اَل َيُكْن لََك آلَِهٌة أُْخَرى أََماِمي. 7 ِمْصرَ  ِممَّ

َماِء َوَما ِفي األَْرِض َوَما ِفي اْلَماِء َتْحَت األَْرِض  اَل َتْسُجْد لََها َوالَ َتْعُبْدَها، ألَنِّي . 9 السَّ

اِبعِ  الِِث َوالرَّ بُّ إِلَُهَك إِلٌَه َغُيوٌر، أَْفَتِقُد َمَعاِصَي اآلَباِء ِفي األَْبَناِء َحتَّى اْلِجيِل الثَّ  أََنا الرَّ

اَل َتْنِطْق ِباْسِم . 11 َوأُْحِسُن إِلَى أُلُوٍف ِمْن ُمِحبِّيَّ َوَطاِئِعي َوَصاَيايَ . 10 ُمْبِغِضيَّ ِمْن 

بَّ اَل ُيْبِرُئ َمْن َيْنِطُق ِباْسِمِه َباِطالً  بِّ إِلَِهَك َباِطالً، ألَنَّ الرَّ ْبِت . 12 الرَّ اْحَفْظ َيْوَم السَّ

بُّ  ساً َكَما أَْوَصاَك الرَّ اٍم َتْشَتِغُل َوَتقُوُم ِبَجِميِع أَْعَمالَِك،. 13 إِلَُهكَ  ُمَقدَّ َة أَيَّ ا  14 ِستَّ َوأَمَّ

بِّ إِلَِهَك، اَل َتقُوُم ِفيِه ِبأَيِّ َعَمٍل أَْنَت َواْبُنَك َواْبَنتُ  اِبُع َفَيُكوُن َيْوَم َراَحٍة لِلرَّ َك اْلَيْوُم السَّ

اُرَك َوُكلُّ َبَهاِئِمَك، َواألَْجَنِبيُّ اْلُمِقيُم َداِخَل أَْبَواِبَك، لَِيْسَتِريَح َوَعْبُدَك َوأََمُتَك َوَثْوُرَك َوِحمَ 

بُّ ِمْن ُهَناَك  15 .َعْبُدَك َوأََمُتَك ِمْثلَكَ  َك ُكْنَت َعْبداً ِفي ِدَياِر ِمْصَر، َفأَْطلََقَك الرَّ ْر أَنَّ َوَتَذكَّ

ٍة َشِديَدٍة، لِ  ْبتِ ِبقُْدَرٍة َفاِئَقٍة َوقُوَّ بُّ إِلَُهَك أَْن َتْرَتاَح ِفي َيْوِم السَّ أَْكِرْم . 16 َهَذا أَْوَصاَك الرَّ

اُمَك َوَيُكوَن لََك َخْيٌر َعلَى األَْرِض الَِّتي  بُّ إِلَُهَك، َفَتُطوَل أَيَّ َك َكَما أََمَرَك الرَّ أََباَك َوأُمَّ

بُّ إِلَُهكَ  ُثَها لََك الرَّ اَل َتْشَهْد َعلَى َجاِرَك . 20 اَل َتْسِرقْ . 19 اَل َتْزنِ . 81 اَل َتْقُتلْ . 17 ُيَورِّ
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الِم ال  .ُمَتَكاِثِف َحْيُث َكاَن هللاُ َواِقفاً ِمْن َبِعيٍد، اْقَتَرَب ُموَسى ِمَن الظَّ

بُّ لُِموَسى:  22 َتقُوُل لَِبِني إِْسَراِئيَل: أَْنُتْم َرأَْيُتْم ِبأَْنفُِسُكْم َكْيَف َكلَّْمُتُكْم ِمَن »َفَقاَل الرَّ

َماءِ  ٍة أَْو آلَِهِة َذَهٍب لَُكْم لُِتْشِرُكوَها َمعِ  23 .السَّ أَِقْم لِي  24 .يَفاْمَتِنُعوا َعْن ُصْنِع آلَِهِة ِفضَّ

ُم َعلَْيِه ُمْحَرَقاِتَك َوَقَراِبيَن َسالَمِتَك ِمْن َغَنِمَك َوَبَقِرَك. َوآِتي إِلَْيَك  َمْذَبحاً ِمْن ُتَراٍب ُتَقدِّ

 َوإِْن َبَنْيَت لِي َمْذَبحاً ِمنْ  25 .َوأَُباِرُكَك ِفي َجِميِع األََماِكِن الَِّتي أُِقيُم ِفيَها الِْسِمي ِذْكراً 

َوالَ َتْرَتِق إِلَى  26 ِحَجاَرٍة، َفالَ َتْبِنِه ِمْن ِحَجاَرٍة َمْنُحوَتٍة، ألَنَّ اْسِتْعَمالََك لإِِلْزِميِل ُيَدنُِّسَها

 .«َمْذَبِحي ِبَدَرٍج لَِئالَّ َتْنَكِشَف َعْوَرُتَك َعلَْيهِ 

اَل َتْشَتِه اْمَرأََة َغْيِرَك َوالَ َبْيَتُه َوالَ َحْقلَُه َوالَ َعْبَدهُ َوالَ أََمَتُه َوالَ َثْوَرُه . 21 َشَهاَدَة ُزورٍ 

اً ِمَما لَهُ   .َوالَ ِحَماَرهُ َوالَ أَيَّ

بَّ َقْد  22 أَْعلََن ِبَصْوٍت َعِظيٍم َهِذِه اْلَكلَِماِت لُِكلِّ َجَماَعِتُكْم ِفي اْلَجَبِل ِمْن َوَسِط إِنَّ الرَّ

اَها َحاِب َولَْم َيِزْد. َوَنَقَشَها َعلَى لَْوَحْيِن ِمْن َحَجٍر َوأَْعَطاِني إِيَّ اِر َوالسَّ ا َسِمْعُتُم  23 .النَّ َفلَمَّ

الَِم، َوا ْوَت ِمْن َوَسِط الظَّ اِر، أَْقَبَل َعلَيَّ َجِميُع َقاَدِة أَْسَباِطُكْم الصَّ ْلَجَبُل َيْشَتِعُل ِبالنَّ

بُّ لََنا َمْجَدهُ َوَعَظَمَتُه، َوَسِمْعَنا َصْوَتُه ِمْن َوَسِط  24 َوُشُيوِخُكْم، َوَقالُوا: َقْد أَْظَهَر الرَّ

اِر، َوَرأَْيَنا ِفي َهَذا اْلَيْوِم أَنَّ هللاَ ُيَخاِطبُ  َولَِكِن اآلَن، إِْن ُعْدَنا  25 .اإلِْنَساَن َفالَ َيُموتُ  النَّ

اَر اْلَعِظيَمَة َتْلَتِهُمَنا. َفلَِماَذا َنُموُت؟ بِّ إِلَِهَنا َفإِنَّ َهِذِه النَّ إِْذ أَيُّ َبَشِريٍّ  26 َنْسَمُع َصْوَت الرَّ

اِر ِمثْ  ْم أَْنَت َواْسَتِمْع ُكلَّ َما  27 لََنا َوَعاَش؟َسِمَع َصْوَت هللِا اْلَحيِّ َيَتَكلَُّم ِمْن َوَسِط النَّ َفَتَقدَّ

بُّ إِلَُهَنا، َوَخاِطْبَنا ِبَجِميِع َما ُيَكلُِّمَك ِبِه، َفَنْسَتِمَع َوُنِطيعَ  بُّ  28 .َيْنِطُق ِبِه الرَّ َفَسِمَع الرَّ

الشَّْعِب الَِّذي َكلَُّموَك ِبِه. َوَقْد َحِديَثُكْم ِحيَن َكلَّْمُتُموِني، َوَقاَل لِي: لََقْد َسِمْعُت َحِديَث 

ُقوِني َوُيِطيُعوا َجِميَع  29 .أَْحَسُنوا ِفي ُكلِّ َما َقالُوهُ  َيا لَْيَت َقْلَبُهْم َيَظلُّ ُمَتَعلِّقاً ِبي َحتَّى َيتَّ

اْذَهْب َوقُْل لَُهْم:  30 .َوَصاَياَي َداِئماً، لَِكْي َيَتَمتَُّعوا ُهْم َوأَْوالَُدُهْم ِباْلَخْيِر إِلَى األََبدِ 

َراِئِع  31 .اْرِجُعوا إِلَى ِخَياِمُكمْ  ا أَْنَت َفاْمُثْل ُهَنا أََماِمي، َفأَُكلَِّمَك ِبَجِميِع اْلَوَصاَيا َوالشَّ َوأَمَّ

َفاْحِرُصوا  32 .ُكوَهاَواألَْحَكاِم لُِتَعلَِّمَها لَُهْم َفَيْعَملُوا ِبَها ِفي األَْرِض الَِّتي َوَهْبُتَها لَُهْم لَِيْمَتلِ 

بُّ إِلَُهُكْم، اَل َتِحيُدوا َيِميناً أَْو ِشَماالً  َواْسلُُكوا ِفي  33 .َعلَى اْلَعَمِل ِبُكلِّ َما أََمَرُكْم ِبِه الرَّ

بُّ لَِتْحَيْوا َوَتْزَدِهُروا َوَتْمُكُثوا َطِويالً ِفي األَرْ  ِريِق الَِّتي أَْوَصاُكْم ِبَها الرَّ ِض الَِّتي ُكلِّ الطَّ

 .َتِرُثوَنَها
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 1القضاة =  15يشوع 
 

 1 القضاة=  15 يشوع

 1 القضاة 15 يشوع

َوهَِذِه ِهَي قُْرَعةُ ِسْبِط يَهُوَذا بَِحَسِب َعَشائِِرِهْم: اْمتَدَّْت ُحُدوُدهُُم اْلَجنُوبِيَّةُ إِلَى آِخِر 

َكَما بََدأَْت ُحُدوُدهُُم اْلَجنُوبِيَّةُ ِمَن اْلَخلِيجِ  2 .أَُدومَ أَْطَراِف َصْحَراِء ِصيَن اْلُمتَاِخَمِة لُِحُدوِد 

ةً بَِعقَبَِة َعْقِربِّيَم َجنُوباً، َوَعابَِرةً َصْحَراَء  3 .فِي أَْقَصى الطََّرِف اْلَجنُوبِيِّ لِْلبَْحِر اْلَميِّتِ  َمارَّ

ِجهُ إِلَى َحْصُروَن، َوِمْنهَا ُصُعوداً إِلَى أَدَّاَر، ثُمَّ ِصيَن، َحتَّى تَْبلَُغ َجنُوبِيَّ قَاَدَش بَْرنِيَع، َوتَتَّ 

َوِمْنهَا تَْعبُُر إِلَى َعْصُموَن َحتَّى تَِصَل إِلَى َواِدي ِمْصَر، َحْيُث تَْنتَِهي  4 تَْلتَفُّ نَْحَو قَْرقََع،

ا اْلُحُدودُ  5 .ِعْنَد اْلبَْحِر. هَِذِه ِهَي ُحُدوُدهُُم الَْجنُوبِيَّةُ  ْرقِيَّةُ فَِهَي اْلبَْحُر اْلَميُِّت إِلَى  أَمَّ الشَّ

، َمالِيَّةُ ِمْن لَِساِن اْلبَْحِر ِمْن أَقَْصى األُْرُدنِّ . وتَْبَدأُ اْلُحُدوُد الشِّ َوتَتَِّجهُ  6 طََرِف نَْهِر األُْرُدنِّ

ى َحَجِر بُوهََن ْبِن إِلَى بَْيِت ُحْجلَةَ ُعبُوراً ِمْن ِشَمالِيِّ بَْيِت َعَربَةَ، َوُصُعوداً إِلَ 

َوتُتَابُِع اْمتَِداَدهَا إِلَى َدبِيَر ِمْن َواِدي َعُخوَر ُمتَِّجهَةً ِشَماالً إِلَى اْلِجْلَجاِل الَّتِي  7 .َرأُوبَْينَ 

يَم َجنُوبِيَّ اْلَواِدي، َوتَْستَِمرُّ َعلَى طُوِل ِميَاِه َعْيِن َشْمٍس َحتَّى تَنْ  تَِهَي بَِعْيِن ُمقَابَِل َعقَبَِة أَُدمِّ

ثُمَّ تَْصَعُد بِاتَِّجاِه َواِدي ابِْن ِهنُّوَم َعلَى ُمَحاَذاِة اْلُمْنَحَدِر اْلَجنُوبِيِّ ألُوُرَشلِيَم َمِدينَِة  8 .ُروَجلَ 

ِة اْلَجبَِل قُبَالَةَ َواِدي ِهنُّوَم َغْرباً، اْلَواقِعِ  فِي طََرِف  اْليَبُوِسيِّيَن، َوتُتَابُِع ُصُعوَدهَا إِلَى قِمَّ

فَائِيِّيَن ِشَماالً  ِة اْلَجبَِل إِلَى َمْنبَِع ِميَاِه نَْفتُوَح َحتَّى  9 .َواِدي الرَّ ثُمَّ تَْمتَدُّ هَِذِه اْلُحُدوُد ِمْن قِمَّ

بََعلَةَ َغْرباً َوتَتَِّجهُ ِمْن  10 .تَِصَل إِلَى ُمُدِن َجبَِل ِعْفُروَن فَتَْبلَُغ بََعلَةَ الَّتِي ِهَي قَْريَةُ يََعاِريمَ 

إِلَى َجبَِل ِسِعيَر ُعبُوراً إِلَى َجانِِب َجبَِل يََعاِريَم ِشَماالً الَّتِي ِهَي َكَسالُوَن، ثُمَّ تَْنَحِدُر نَْحَو 

َماِل َوتَْمتَدُّ إِلَى  11 بَْيِت َشْمٍس ُمُروراً بِتِْمنَةَ، َوِمْنهَا تَْخُرُج إِلَى َجانِِب ِعْقُروَن نَْحَو الشِّ

ا اْلُحُدوُد اْلَغْربِيَّةُ فَِهَي  12 .ْكُروَن فََجبَِل اْلبََعلَِة َحتَّى تَْبلَُغ يَْبنِئِيَل َوتَْنتَِهَي ِعْنَد اْلبَْحرِ شَ  أَمَّ

ِط. هَِذِه ِهَي ُحُدوُد أَْرِض ِسْبِط يَهُوَذا ِمْن َجِميِع ِجهَاتِهَا بَِحَسِب  َشَواِطُئ اْلبَْحِر اْلُمتََوسِّ

 : بَّ الً لُِمَحاَربَِة »بَْعَد َمْوِت يَُشوَع َسأََل بَنُو إِْسَرائِيَل الرَّ َمْن ِمنَّا يَْذهَُب أَوَّ

:  2 «اْلَكْنَعانِيِّيَن؟ بُّ فَقَاَل ِرَجاُل  3 .«هِ يَهُوَذا يَْذهَُب، فَقَْد أَْسلَْمُت اأْلَْرَض إِلَى يَدِ »فَأََجاَب الرَّ

اْخُرُجوا َمَعنَا إِلَى اْلِمْنطَقَِة الَّتِي َصاَرْت قُْرَعةً لَنَا »يَهُوَذا إِلْخَوتِِهْم ِرَجاِل ِشْمُعوَن: 

فََذهََب «. لِنَُحاِرَب اْلَكْنَعانِيِّيَن َمعاً، ثُمَّ نَْخُرُج نَْحُن َمَعُكْم فِي َحْربُِكْم لِتَْستَْولُوا َعلَى قُْرَعتُِكمْ 

بُّ بِاْلَكْنَعانِيِّيَن  4 .ِرَجاُل ِشْمُعوَن َمَعهُمْ  فَاْنطَلََق ِرَجاُل يَهُوَذا لَِخْوِض اْلَحْرِب، فَأَْظفََرهُُم الرَّ

يِّيَن، فَقَتَلُوا ِمْنهُْم فِي بَاَزَق َعْشَرةَ آالِف َرُجلٍ  َد َواْلتَقَْوا بَِملِِكِهْم أَُدونِي بَاَزَق ِعنْ  5 .َواْلفِِرزِّ

يِّينَ  فَهََرَب أَُدونِي بَاَزَق، َغْيَر أَنَّهُْم تََعقَّبُوهُ  6 .بَاَزَق، فََحاَربُوهُ َوقَهَُروا اْلَكْنَعانِيِّيَن َواْلفِِرزِّ

ْيِدي لَقَْد قَطَْعُت أَبَاِهَم أَ »فَقَاَل أَُدونِي بَاَزَق:  7 .َوقَبَُضوا َعلَْيِه َوقَطَُعوا أَبَاِهَم يََدْيِه َوِرْجلَْيهِ 

بُّ قَْد َجاَزانِي بِِمْثِل َما  َوأَْرُجِل َسْبِعيَن َملِكاً َكانُوا يَْلتَقِطُوَن اْلفُتَاَت تَْحَت َمائَِدتِي، فَهَا الرَّ

 .َوأَتَْوا بِِه إِلَى أُوُرَشلِيَم َحْيُث َماتَ «. فََعْلتُ 

ْيِف َوَكاَن أَْبنَاُء يَهُوَذا قَْد هَاَجُموا أُوُرَشلِيَم َواْستَْولَ  8 ْوا َعلَْيهَا، َوقَتَلُوا أَْهلَهَا بَِحدِّ السَّ

هُوِل  9 .َوأَْحَرقُوهَا بِالنَّارِ  ثُمَّ اْنَحَدُروا لُِمَحاَربَِة اْلَكْنَعانِيِّيَن فِي اْلَمنَاِطِق اْلَجبَلِيَِّة َوالنَّقَِب َوالسُّ

فِي َحْبُروَن الَّتِي َكانَْت تُْدَعى قَْبالً قَْريَةَ أَْربََع، فَهَاَجُموا اْلَكنََعانِيِّيَن اْلُمقِيِميَن  10 .اْلَغْربِيَّةِ 

وا َعلَى أَهِْل َدبِيَر . 11 َوقََضْوا َعلَى ِشيَشاَي َوأَِخيَماَن َوتَْلَمايَ  هُوا ِمْن هُنَاَك َواْنقَضُّ َوتََوجَّ

الَِّذي يَْقهَُر قَْريَةَ َسفٍَر َويَْستَْولِي َعلَْيهَا، »فَقَاَل َكالَُب: . 12 الَّتِي َكانَْت تُْدَعى قَْبالً قَْريَةَ َسفَرٍ 

ُجهُ اْبنَتِي َعْكَسةَ  فَاْستَْولَى َعلَْيهَا ُعْثنِيئِيُل ْبُن قَنَاَز، أَُخو َكالََب األَْصَغُر ِمْنهُ، .«13 أَُزوِّ

َجهُ اْبنَتَهُ َعْكَسةَ  لَْت َعِن َوِعْنَدَما ُزفَّْت إِلَْيِه َحثَّهَا َعلَى طَ . 14 فََزوَّ لَِب َحْقٍل ِمْن أَبِيهَا، فَتََرجَّ

أَْنِعْم َعلَيَّ بِِهبٍَة، فَأَْنَت قَْد أَْعطَْيتَنِي أَْرضاً »فَقَالَْت لَهُ: « 15 َمالَِك؟»اْلِحَماِر، فََسأَلَهَا َكالَُب: 
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 .َعَشائِِرِهمْ 

بِّ َكالََب ْبَن يَفُنَّةَ ِمْلكاً قَْريَةَ أَْربََع أَبِي َعنَاَق َوِهَي  13 َوَوهََب يَُشوُع بُِمْقتََضى أَْمِر الرَّ

فَطََرَد َكالَُب ِمْنهَا اْلَعنَاقِيِّيَن الثَّالَثَةَ: ِشيَشاَي . 14 َحْبُروُن اْلَواقَِعةُ فِي َوَسِط أَْبنَاِء يَهُوَذا

يَِّة َعنَاقَ َوأَِخيَماَن وَ  َم ِمْن هُنَاَك لُِمَحاَربَِة أَْهِل َدبِيَر. َوَكانَْت َدبِيُر . 15 تَْلَماَي ِمْن ُذرِّ َوتَقَدَّ

ُجهُ »فَقَاَل َكالَُب: . 16 تُْدَعى قَْبالً قَْريَةَ ِسْفرٍ  َمْن يُهَاِجُم قَْريَةَ ِسْفٍر َويَْستَْولِي َعلَْيهَا، أَُزوِّ

َجهُ اْبنَتَهُ « 17 اْبنَتِي َعْكَسةَ  فَاْستَْولَى َعلَْيهَا ُعْثنِيئِيُل ْبُن قَنَاَز أَُخو َكالََب، فََزوَّ

لَْت َعِن اْلِحَماِر، . 18 َعْكَسةَ  َوِعْنَدَما أَْقبَلَْت َعلَْيِه َحثَّْتهُ َعلَى طَلَِب َحْقٍل ِمْن أَبِيهَا، فَتََرجَّ

اْصنَْع َمِعي َمْعُروفاً، فَأَْنَت قَْد َوهَْبتَنِي أَْرضاً قَاِحلَةً، » فَأََجابَْتهُ:« 19 َمالَِك؟»فََسأَلَهَا َكالَُب: 

ْفلَى«. فَأَْعِطنِي أَْيضاً يَنَابِيَع َماءٍ  َواقَِي السُّ َواقَِي اْلُعْليَا َوالسَّ  .فَأَْعطَاهَا السَّ

ُمُدُن اْلقَِصيَّةُ التَّابَِعةُ لِِسْبِط َكانَِت الْ  21 :َوهَِذِه ِهَي قُْرَعةُ ِسْبِط يَهُوَذا بَِحَسِب َعَشائِِرِهمْ  20

َوقَْينَةُ َوِديُمونَةُ  22 يَهُوَذا َجنُوباً بِاتَِّجاِه تُُخوِم أَُدوَم ِهَي: قَْبِصئِيُل َوِعيَدُر َويَاُجوُر،

َدتَّةُ َوَحاُصوُر َوحَ  25َوِزيُف َوطَالَُم َوبَْعلُوُت، 24 َوقَاَدُش َوَحاُصوُر َويِْثنَاُن، 23 َوَعْدَعَدةُ،

َوَحَصُر َجدَّةَ  27 َوأََماُم َوَشَماُع َوُموالََدةُ، 26 .َوقَْريُوُت َوَحْصُروُن الَّتِي ِهَي َحاُصورُ 

َوبََعلَةُ َوِعيِّيُم  29 َوَحَصُر ُشوَعاَل َوبِْئُر َسْبٍع َوبِْزيُوتِيَةُ، 28 َوَحْشُموُن َوبَْيُت فَالَطَ،

َولَبَاُوُت َوِشْلِحيُم  32 َوِصْقلَُغ َوَمْدَمنَّةُ َوَسْنَسنَّةُ، 31يُل َوُحْرَمةُ،َوأَْلتُولَُد َوِكسِ  30 َوَعاَصُم،

وُن. فََكانَْت فِي ُجْملَتِهَا تِْسعاً َوِعْشِريَن َمِدينَةً َمَع ِضيَاِعهَا ْهِل  33 .َوَعْيُن َوِرمُّ ا ُمُدُن السَّ أَمَّ

َوَزانُوَح َوَعْيَن َجنِّيَم َوتَفُّوَح  34 َوأَْشنَةَ،اْلَغْربِيِّ فََكانَْت: أَْشتَأُوَل َوَصْرَعةَ 

َم َوُسوُكوهَ َوَعِزيقَةَ، 35َوَعْينَامَ  َوَشْعَرايَِم َوَعِديتَايَِم َواْلُجَدْيَرةَ  36 َويَْرُموَت َوَعُدالَّ

َوَصنَاَن َوَحَداَشةَ  37 .َوُجَدْيُروتَايَِم. َوِهَي فِي ُجْملَتِهَا أَْربََع َعْشَرةَ َمِدينَةً َمَع ِضيَاِعهَا

َوَكبُّوَن  40َولَِخيَش َوبَْصقَةَ َوَعْجلُوَن، 39 َوِدْلَعاَن َواْلِمْصفَاةَ َويَْقتِيئِيَل، 38 َوَمْجَدَل َجاٍد،

 َوُجَدْيُروَت بَْيَت َداُجوَن َونََعَمةَ َوَمقِّيَدةَ. َوِهَي فِي ُجْملَتِهَا ِستَّ َعْشَرةَ  41 .َولَْحَماَم َوِكْتلِيشَ 

َوقَِعيلَةَ  44 َويَْفتَاَح َوأَْشنَةَ َونَِصيَب، 43 َولِْبنَةَ وَعاتََر َوَعاَشاَن، 42 .َمِدينَةً َمَع ِضيَاِعهَا

َوَكَذلَِك َعْقُروَن َوقَُراهَا  45 .َوأَْكِزيَب َوَمِريَشةَ. َوِهي فِي ُجْملَتِهَا تِْسُع ُمُدٍن َمَع ِضيَاِعهَا

بِيَع اْلُعْليَا َواْليَنَابِيَع فََوهَبَهَا َكالَُب اْليَنَا«. فِي النَّقَِب، فَأَْعِطنِي أَْيضاً يَنَابِيَع َماءٍ 

ْفلَى َوَغاَدَر أَْبنَاُء اْلقَْينِيِّ َحِمي ُموَسى َمِدينَةَ النَّْخِل )أَِريَحا( َوَذهَبُوا َمَع ِسْبِط يَهُوَذا . 16 السُّ

يَِّة يَهُوَذا اْلَواقَِعِة فِي َجنُوبِيِّ َعَراَد، َوَسَكنُوا َمَع الشَّْعبِ  مَّ َجْيُش يَهُوَذا إِلَى َواْنضَ  17 .إِلَى بَرِّ

ُروهَا َوَدَعْوا اْسَم اْلَمِدينَِة ُحْرَمةَ  َجْيِش ِشْمُعوَن، َوَحاَربُوا اْلَكْنَعانِيِّيَن أَْهَل َصفَاةَ َوَدمَّ

ةَ َوتُُخوِمهَا َوأَْشقَلُوَن َوتُْخوِمهَا  18 .()بَِمْعنَى َخَرابٍ  َواْستَْولَى ِرَجاُل يَهُوَذا َعلَى َغزَّ

بُّ َمَع أَْبنَاِء يَهُوَذا فَتََملَُّكوا اْلَجبََل، َولَِكنَّهُْم أَْخفَقُوا فِي طَْرِد  19.ُروَن َوتُُخوِمهَاَوَعقْ  َوَكاَن الرَّ

اِن اْلَواِدي ألَنَّهُْم َكانُوا يَْملُِكوَن َمْرَكبَاٍت َحِديِديَّةً  َوأَْعطَْوا َحْبُروَن لَِكالََب َكَما  20 .ُسكَّ

َوأَْخفََق أَْبنَاُء بَْنيَاِميَن فِي طَْرِد اْليَبُوِسيِّيَن  21 .، فَطََرَد ِمْنهَا بَنِي َعنَاَق الثَّالَثَةَ أَْوَصى ُموَسى

يَِّة بَْنيَاِميَن فِي أُوُرَشلِيَم إِلَى هََذا اْليَوْ  اِن أُوُرَشلِيَم، فَظَلَّ اْليَبُوِسيُّوَن يُقِيُموَن بَْيَن ُذرِّ  .مِ ُسكَّ

بُّ َمَعهُْم )َونََصَرهُمْ َوهَاَجَم أَ  22 َوبَْينََما َكاَن فَِريُق  23 .(ْبنَاُء ِسْبِط يُوُسَف بَْيَت إِيَل، فََكاَن الرَّ

َشاهَُدوا َرُجالً َخاِرجاً ِمَن  24 االْستِْكَشاِف يَُراقُِب بَْيَت إِيَل، الَّتِي َكانَْت تُْدَعى قَْبالً لُوَز،

فَأَْرَشَدهُْم إِلَى  25 .«ِشْدنَا إِلَى َمْدَخِل اْلَمِدينَِة فَنَْصنََع َمَعَك َمْعُروفاً أَرْ »اْلَمِدينَِة َوقَالُوا لَهُ: 

ُجُل َوَسائُِر َعِشيَرتِِه  ا الرَّ ْيِف، أَمَّ َمْدَخِل اْلَمِدينَِة، فَاْقتََحُموهَا َوقََضْوا َعلَى أَهْلِهَا بَِحدِّ السَّ

ُجُل  26 .فَأَْطلَقُوهُمْ  إِلَى ِديَاِر اْلِحثِّيِّيَن َوبَنَى َمِدينَةً َدَعاهَا لُوَز، َوهََذا هَُو اْسُمهَا فََمَضى الرَّ

َوأَْخفََق أَْبنَاُء ِسْبِط َمنَسَّى فِي طَْرِد أَهِْل بَْيِت َشاَن َوقَُراهَا، َوأَْهِل تَْعنََك  27.َحتَّى اْْلنَ 

اِن يِبْ  اِن ُدوَر َوقَُراهَا، َوُسكَّ و وقَُراهَا. فَاْستََمرَّ َوقَُراهَا، َوُسكَّ اِن َمِجدُّ لََعاَم َوقَُراهَا، َوُسكَّ

ا قَِويَْت َشْوَكةُ اإِلْسَرائِيلِيِّيَن َوَضُعوا اْلَكْنَعانِيِّيَن تَْحَت  28 .اْلَكْنَعانِيُّوَن يَْسُكنُوَن فِيهَا َولَمَّ

اِكنِيَن فِي  َوَكَذلَِك فََشَل ِسْبطُ  29 .اْلِجْزيَِة، َولَْم يَْطُرُدوهُْم قَطُّ  أَْفَرايَِم فِي طَْرِد الَْكْنَعانِيِّيَن السَّ

َولَْم يَْطُرْد أَْبنَاُء َزبُولُوَن اْلَكْنَعانِيِّيَن اْلُمْستَْوِطنِيَن فِي  30 .َجاَزَر، فََسَكَن اْلَكْنَعانِيُّوَن َمَعهُمْ 

َوأَْيضاً لَْم يَْطُرْد  31 .فََرُضوا َعلَْيِهِم اْلِجْزيَةَ قِْطُروَن َونَْهلُوَل، فَأَقَاَم اْلَكْنَعانِيُّوَن بَْينَهُْم، وَ 

اَن ِصيُدوَن َوأَْحلََب َوأَْكِزيَب َوَحْلبَةَ َوأَفِيَق  و َوالَ ُسكَّ اَن َعكُّ أَْبنَاُء ِسْبِط أَِشيَر ُسكَّ

نَّهُْم لَْم فََسَكَن األَِشيِريُّوَن فِي َوَسِط اْلَكْنَعانِيِّيَن أَْهِل األَْرِض ألَ  32 .َوَرُحوبَ 

اَن بَْيِت َشْمٍس َوبَْيِت َعنَاةَ بَْل أَقَاُموا فِي  33 .يَْطُرُدوهُمْ  َولَْم يَْطُرْد أَْبنَاُء ِسْبِط نَْفتَالِي ُسكَّ
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َملَْت ُحُدوُد ِسْبِط يَهُوَذا ِمْن َعْقُروَن َغْرباً، َعلَى ُكلِّ اْلِمْنطَقَِة َكَما اْشتَ  46 َوِضيَاَعهَا

ةُ َوقَُراهَا  47 .اْلُمَجاِوَرِة ألَْشُدوَد َوِضيَاِعهَا فََكانَْت لَهُْم أَْشُدوُد َوقَُراهَا َوِضيَاُعهَا، َوَغزَّ

ا ُمُدُن اْلِمْنطَقَِة اْلَجبَلِيَِّة فَِهَي:  48 .تََوسِّطِ َوِضيَاُعهَا، َحتَّى َواِدي ِمْصَر َوَشاِطِئ اْلبَْحِر اْلمُ  أَمَّ

َوَعنَاُب َوأَْشتُِموهُ  50 َوَدنَّةُ َوقَْريَةُ َسنَّةَ الَّتِي ِهَي َدبِيُر، 49 َشاِميُر َويَتِّيُر َوُسوُكوهُ،

ى َعْشَرةَ َمِدينَةً َمَع َوُجوَشُن َوُحولُوُن َوِجيلُوهُ. َوِهَي فِي ُجْملَتِهَا إِْحدَ  51 َوَعانِيُم،

َوُحْمطَةُ َوقَْريَةُ  54 َويَنُوُم َوبَْيُت تَفُّوَح َوأَفِيقَةُ، 53 َوأَْيضاً أََراُب َوُدوَمةُ َوأَْشَعاُن، 52 .ِضيَاِعهَا

َمُعوُن  َوَكَذلِكَ  55 .أَْربََع َوِهَي َحْبُروُن، َوِصيُعوُر. َوِهَي فِي ُجْملَتِهَا تِْسُع ُمُدٍن َمَع ِضيَاِعهَا

َوأَْلقَايُِن َوِجْبَعةُ َوتِْمنَةُ. َوِهَي  57 َويَْزَرِعيُل َويَْقَدَعاُم َوَزانُوُح، 56 َوَكْرَمُل َوِزيُف َويُوطَةُ،

ثُمَّ َحْلُحوُل َوبْيُت ُصوٍر َوَجُدوُر، 58 .فِي ُجْملَتِهَا َعْشُر ُمُدٍن َمَع ِضيَاِعهَا
َوَمَعاَرةُ َوبَْيُت  59

َوقَْريَةُ بَْعٍل الَّتِي ِهَي قَْريَةُ  60 .ْلتَقُوُن، َوِهَي فِي ُجْملَتِهَا ِستُّ ُمُدٍن َمَع ِضيَاِعهَاَعنُوَت َوأَ 

بَّةُ، َوهَُما َمِدينَتَاِن َمَع ِضيَاِعِهَما ْحَراِء فَِهَي: بَْيُت اْلَعَربَِة  61 .يََعاِريَم، َوالرَّ ا ُمُدُن الصَّ أَمَّ

يُن َوَسَكاَكةُ  َوالنِّْبَشاُن َوَمِدينَةُ اْلِمْلِح َوَعْيُن َجْدٍي. َوِهَي فِي ُجْملَتِهَا ِستُّ ُمُدٍن َمَع  62 .َوِمدِّ

ْن أَْبنَاُء يَهُوَذا ِمْن طَْرِدِهْم،  63 .ِضيَاِعهَا ا اْليَبُوِسيُّوَن اْلُمقِيُموَن فِي أُوُرَشلِيَم فَلَْم يَتََمكَّ أَمَّ

 .نِي يَهُوَذا فِي أُوُرَشلِيَم إِلَى هََذا اْليَْومِ فََسَكَن اْليَبُوِسيُّوَن َمَع بَ 

 َوَحَصَر األَُموِريُّوَن أَْبنَاَء َدانٍ  34 .َوَسِط اْلَكْنَعانِيِّيَن أَْهِل األَْرِض، َوفََرُضوا َعلَْيِهِم اْلِجْزيَةَ 

َوَعَزَم األَُموِريُّوَن َعلَى اإِلقَاَمِة فِي  35 .فِي اْلَجبَِل َولَْم يَْسَمُحوا لَهُْم بِالنُُّزوِل إِلَى اْلَواِدي

َجبَِل َحاَرَس َوفِي أَيَّلُوَن َوفِي َشَعلُبِّيَم. َولَِكْن ِعْنَدَما قَِويَْت َشْوَكةُ ِسْبِط يُوُسَف فََرُضوا 

َوَكانَْت ُحُدوُد األَُموِريِّيَن تَْمتَدُّ ِمْن َعقَبَِة َعْقَربِّيَم ِمْن َسالََع إِلَى َما  36 .َعلَْيِهِم اْلِجْزيَةَ 

 .َوَراَءهَا
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 10= أخبار األيام األول  31صموئيل األول 
 

 10 األول = أخبار األيام 31 األول صموئيل

 10 األول أخبار األيام 31 األول صموئيل

اْلِفلِْسِطيِنيُّوَن َبِني إِْسَراِئيَل َعلَى َجَبِل ِجْلُبوَع، َفقُِتَل ِمْنُهْم َجْمٌع َغِفيٌر َوَهَرَب َوَحاَرَب 

َوَتَعقََّب اْلِفلِْسِطيِنيُّوَن َشاُوَل َوأَْبَناَءهُ، َفَقَتلُوا ِمْنُهْم ُيوَناَثاَن َوأَِبيَناَداَب . 2 اْلَباقُونَ 

ِت . 3 َوَمْلِكيُشوعَ  َهاِم َشاُوَل َواْشَتدَّ اْلَمْعَرَكُة َحْوَل َشاُوَل، َوأَْثَخَن ُرَماةُ السِّ

اْسَتلَّ َسْيَفَك َواْقُتْلِني ِبِه، لَِئالَّ َيأِْتَي َهُؤالَِء اْلُغْلُف »َفَقاَل َشاُوُل لَِحاِمِل ِسالَِحِه: . 4 ِباْلِجَراحِ 

ُهوِني ِدِه َخْوفاً، َفأََخَذ َشاُولُ َفأََبى َحاِمُل ِسالَِحِه «. َوَيْطَعُنوِني َوُيَشوِّ االْنِصَياَع لَِطلَِب َسيِّ

ْيَف َوَوَقَع َعلَْيهِ  َوِعْنَدَما َشاَهَد َحاِمُل ِسالَِحِه أَنَّ َشاُوَل َقْد َماَت، َوَقَع ُهَو أَْيضاً َعلَى . 5 السَّ

الثَّالََثُة َوَحاِمُل ِسالَِحِه َوَجِميُع  َوَهَكَذا َماَت ِفي َذلَِك اْلَيْوِم َشاُوُل َوأَْبَناُؤهُ . 6 َسْيِفِه َوَماتَ 

َوِحيَن َرأَى ِرَجاُل إِْسَراِئيَل اْلُمِقيِميَن َعلَى ُمَحاَذاِة اْلَواِدي َوَعْبِر األُْرُدنِّ أَنَّ . 7 ِرَجالِِه َمعاً 

وا. َفأََتى َجْيَش إِْسَراِئيَل َقْد َهَرَب، َوأَنَّ َشاُوَل َوأَْبَناَءهُ َقْد َماُتوا، َهَجُروا الْ  ُمُدَن َوَفرُّ

الِي لَِيْسلُُبوا اْلَقْتلَى . 8 اْلِفلِْسِطيِنيُّوَن َوَسَكُنوا ِفيَها َوِعْنَدَما َجاَء اْلِفلِْسِطيِنيُّوَن ِفي اْلَيْوِم التَّ

ْأَس َشاُوَل َفَقَطُعوا رَ  9 َعَثُروا َعلَى َشاُوَل َوَعلَى أَْبَناِئِه الثَّالََثِة َصْرَعى ِفي َجَبِل ِجْلُبوَع،

يَن َوِفي َمَعاِبِدِهْم َوَبْينَ   َوَنَزُعوا ِسالََحُه، َوَبَعُثوا ُيَبشُِّروَن ِفي َجِميِع أَْرَجاِء ِبالَِد اْلِفلِْسِطيِنيِّ

ُروا َجَسَدهُ َعلَى ُسوِر َبْيِت . 10 َقْوِمِهمْ  َوَوَضُعوا ِسالََحُه ِفي َمْعَبِد َعْشَتاُروَث، َوَسمَّ

ِة َشاُوَل،َوحِ . 11 َشانَ  َهبَّ ُكلُّ  12 يَن َبلََغ أَْهَل َياِبيَش ِجْلَعاَد َما َفَعلَُه اْلِفلِْسِطيِنيُّوَن ِبُجثَّ

َة َشاُوَل َوُجَثَث أَْبَناِئِه َعْن ُسوِر َبْيتِ  َناِديِد َوَساُروا اللَّْيَل ُكلَُّه، َوأَْنَزلُوا ُجثَّ  اْلُمَحاِرِبيَن الصَّ

ُثمَّ َجَمُعوا ِعَظاَمُهْم َوَدَفُنوَها َتْحَت األَْثلَِة . 13 ى َياِبيَش َوأَْحَرقُوَها ُهَناكَ َشاَن، َوَنَقلُوَها إِلَ 

َط ِمْنُهْم َوَشنَّ اْلِفلِْسِطيِنيُّوَن َحْرباً َعلَى إِْسَراِئيَل َفاْنَهَزَم اإلِْسَراِئيلِيُّوَن أََماَمُهْم َبْعَد أَْن َسقَ 

َوَتَعقََّب اْلِفلِْسِطيِنيُّوَن َشاُوَل َوأَْبَناَءهُ، َفَقَتلُوا ُيوَناَثاَن . 2 َعَدٌد َغِفيٌر َقْتلَى ِفي َجَبِل ِجْلُبوعَ 

َن ُرَماةُ . 3 َوأَبِيَناَداَب َوَمْلِكيُشوَع، أَْبَناَء َشاُولَ  ِت اْلَمْعَرَكُة َحْوَل َشاُوَل، َفَتَمكَّ اْلِقِسيِّ َواْشَتدَّ

اْسَتلَّ َسْيَفَك َواْقُتْلِني َقْبَل أَْن »َفَقاَل َشاُوُل لَِحاِمِل ِسالَِحِه:  4 ِمْن إَِصاَبِتِه ِبُجْرٍح َقاِتٍل،

ُهوِني ِة َخْوفِِه، «. َيْلَحَق ِبي َهُؤالَِء اْلُغْلُف َوُيَشوِّ َفأََبى َحاِمُل ِسالَِحِه اإلِْقَداَم َعلَى َذلَِك لِِشدَّ

ْيَف َوَوَقَع َعلَْيهِ َفَتنَ  َدهُ َقْد َماَت، َوَقَع ُهَو . 5 اَوَل َشاُوُل السَّ ا َشاَهَد َحاِمُل ِسالَِحِه أَنَّ َسيِّ َفلَمَّ

َوَهَكَذا َقَضى َشاُوُل َوأَْبَناُؤهُ الثَّالََثُة َمَع َساِئِر ِرَجاِل َبْيِتِه . 6 أَْيضاً َعلَى َسْيِفِه َوَماتَ 

ا أَْدَرَك َجِميُع اإلِْسَراِئيلِيِّيَن اْلُمْسَتْوِطِنيَن ِفي اْلَواِدي أَنَّ اْلَجْيَش َوِعْنَدمَ . 7 أَْيضاً 

اإلِْسَراِئيلِيَّ َقْد َهَرَب، َوأَنَّ اْلَملَِك َشاُوَل َوأَْبَناَءهُ َقْد َسَقُطوا َصْرَعى، َهَجُروا ُمُدَنُهْم، 

الِي لِْلَمْعَرَكِة، أَْقَبَل اْلِفلِْسِطيِنيُّوَن لَِسْلِب وَ . 8 َفَجاَء اْلِفلِْسِطيِنيُّوَن َوَسَكُنوا ِفيَها ِفي اْلَيْوِم التَّ

ُدوهُ ِمْن ِسالَِحِه، َوَقَطُعوا  9 اْلَقْتلَى َفَعَثُروا َعلَى َشاُوَل َوأَْبَناِئِه َقْتلَى ِفي َجَبِل ِجْلُبوَع، َفَجرَّ

ِدَياِرِهْم َوِفي َمَعاِبِدِهْم َوَبْيَن  َرْأَسُه، َوأََذاُعوا اْلُبْشَرى فِي َجِميِع أَْرَجاءِ 

ُروا َرْأَسُه ِفي َهْيَكِل . 10 الشَّْعبِ  َوَوَضُعوا ِسالََحُه ِفي َمْعَبِد آلَِهِتِهْم، َوَسمَّ

َوِعْنَدَما َبلََغ َخَبُر َما َفَعَل اْلِفلِْسِطيِنيُّوَن ِبَشاُوَل َمَساِمَع أَْهِل َياِبيَش . 11 َداُجونَ 

َة َشاُوَل َوُجَثَث أَْبَناِئِه َوَحَملُوها إِلَى  21 ِجْلَعاَد، َهبَّ ُكلُّ ُمَحاِرٍب َجِريٍء َوأََخُذوا ُجثَّ

امٍ  َوَهَكَذا . 13 َياِبيَش، َوَواَرْوا ِعَظاَمُهْم َتْحَت َشَجَرِة اْلَبلُّوِط ِفي َياِبيَش َوَصاُموا َسْبَعَة أَيَّ

اِء ِخَياَنِتِه وَ  ُه لََجأَ إِلَى اْلَجاِن َطلَباً َماَت َشاُوُل ِمْن َجرَّ ، َوألَنَّ بِّ ِعْصَياِنِه لِلرَّ
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امٍ  لِْلَمُشوَرةِ  .ِفي َياِبيَش، َوَصاُموا َسْبَعَة أَيَّ
بُّ َعلَْيِه َوَسلََّم َعْرَش اْلُمْلِك . 14  بِّ َطلَباً لَِمُشوَرِتِه، َفَقَضى الرَّ َولَْم َيْلَجأْ إِلَى الرَّ

ى  .لَِداُوَد ْبِن َيسَّ
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 17= أخبار األيام األول  7صموئيل الثاني 
 

 17 األول = أخبار األيام 7 الثاني صموئيل

 17 األول أخبار األيام 7 الثاني صموئيل

بُّ ِمْن أَْعَداِئِه اْلُمِحيِطيَن ِبِه، َقاَل لَِناَثاَن  2 َوَبْعَد أَِن اْسَتَقرَّ اْلَملُِك ِفي َقْصِرِه، َوأََراَحُه الرَّ

 : ِبيِّ بِّ َساِكٌن فِي اْنُظْر! أََنا ُمِقيٌم ِفي َبْيٍت »النَّ َمْصُنوٍع ِمْن َخَشِب أَْرٍز، َبْيَنَما َتاُبوُت الرَّ

بَّ »َفَقاَل َناَثاُن لِْلَملِِك: « 3 َخْيَمةٍ  ُثَك ِبِه َنْفُسَك، ألَنَّ الرَّ قُْم َواْصَنْع ُكلَّ َما ُتَحدِّ

بُّ لَِناَثانَ .« 4 َمَعكَ  اْذَهْب َوقُْل لَِعْبِدي َداُوَد: لَْسَت أَْنَت : 5 »َولَِكْن ِفي ِتْلَك اللَّْيلَِة َقاَل الرَّ

َفُمْنُذ أَْن أَْخَرْجُت َبِني إِْسَراِئيَل ِمْن ِمْصَر إِلَى َهَذا اْلَيْوِم لَْم  6 الَِّذي َتْبِني لِي َبْيتاً إلَِقاَمِتي

َوِفي . 7 ِهَي َمْسَكٌن لِيأَْسُكْن ِفي َبْيٍت، َبْل ُكْنُت أََتَنقَُّل ِمْن َمَكاٍن إِلَى آَخَر ِفي َخْيَمٍة 

غُضوِن ِتْلَك اْلِحْقَبِة الَِّتي ِسْرُت فِيَها َمَع َجِميِع إِْسَراِئيَل، َهْل َسأَْلُت أََحَد قَُضاِة إِْسَراِئيَل 

اآلَن قُْل وَ  8 الَِّذيَن َولَّْيُتُهْم ِرَعاَيَة َشْعِبي َقاِئالً: لَِماَذا لَْم َتْبُنوا لِي َبْيتاً ِمْن َخَشِب األَْرِز؟

بُّ اْلَقِديُر: أََنا أََخْذُتَك ِمَن اْلَمْرَبِض ِمْن ِرَعاَيِة اْلَغَنِم لَِتكُ  وَن لَِعْبِدي َداُوَد: َهَذا َما َيقُولُُه الرَّ

ْهَت، أَْهلَْكُت َجِميَع أَْعَداِئَك ِمْن أََماِمكَ  9 َرِئيساً لَِشْعِبي إِْسَراِئيَل، ، َوَعَضْدُتَك َحْيُثَما َتَوجَّ

َوأَْوَرْثُت َشْعِبي إِْسَراِئيَل أَْرضاً .10 َوَجَعْلُت لََك ُشْهَرًة َعِظيَمًة َكُشْهَرِة ُعَظَماِء األَْرِض 

ُه ِفيَها، َفَسَكَن ِفي أَْرِضِه آِمناً، َفلَْم َيُعْد َبُنو اإِلْثِم َقاِدِريَن َعلَى إِْذالَلِِه َكمَ  تُّ َنًة َوَثبَّ ا َجَرى ُمَعيَّ

َوَكما َحَدَث ُمْنُذ أَْن أََقْمُت قَُضاًة َعلَى َشْعِبي إِْسَراِئيَل لََقْد أََرْحُتَك ِمْن َجِميِع  11 َساِبقاً،

ُت َنْسلََك ِمْن َبْعِدكَ  ُه َسُيَثبِّ بُّ أَنَّ اَمَك . 12 أَْعَداِئَك، َوَقْد أَْخَبَرَك الرَّ َوَمَتى اْسَتْوَفْيَت أَيَّ

ِني أُِقيُم َبْعَدَك ِمْن َنْسلَِك الَِّذي َيْخُرُج ِمْن ُصْلِبَك َمْن أَُثبُِّت َوَرَقْدَت َمَع آَباِئَك، َفإِنَّ 

أََنا أَُكوُن لَُه أَباً . 14 ُهَو َيْبِني َبْيتاً الِْسِمي، َوأََنا أَُثبُِّت َعْرَش َمْملََكِتِه إِلَى األََبدِ . 13 َمْملََكَتهُ 

َمُه َوُهَو َيُكوُن لَِي اْبناً، إِِن اْنَحَرَف أُ  َسلُِّط َعلَْيِه الشُُّعوَب األُْخَرى ألَُقوِّ

َولَِكْن اَل أَْنِزُع َرْحَمِتي ِمْنُه َكَما َنَزْعُتَها ِمْن َشاُوَل الَِّذي أََزْلُتُه ِمْن . 15 ِبَضَرَباِتِهمْ 

 : أََنا أَْسُكُن فِي َقْصٍر َمْبِنيٍّ ِمْن »َوَبْعَد أَِن اْسَتَقرَّ اْلَمَقاُم ِبَداُوَد ِفي َقْصِرِه َقاَل لَِناَثاَن النَِّبيِّ

بِّ اَل َيَزاُل ِفي َخْيَمةٍ  َخَشبِ  اْصَنْع َما »َفأََجاَب َناَثاُن: .« 2 األَْرِز َبْيَنَما َتاُبوُت َعْهِد الرَّ

بَّ َمَعكَ  ُثَك ِبِه َقْلُبَك ألَنَّ الرَّ بُّ .« 3 ُيَحدِّ َولَِكْن ِفي ِتْلَك اللَّْيلَِة َخاَطَب الرَّ

ْه إِلَى َداُوَد َعْبِدي وَ : 4 »َناَثانَ  : لَْسَت أَْنَت الَِّذي َتْبِني لِي َتَوجَّ بُّ َبلِّْغُه َهَذا َما َيقُولُُه الرَّ

َفأََنا لَْم أَْسُكْن فِي َبْيٍت ُمْنُذ أَْن أَْخَرْجُت َبِني إِْسَراِئيَل إِلَى َهَذا اْلَيْوِم، َبْل ُكْنُت أَْنَتِقُل 5 َبْيتاً،

َفَهْل ِفي أَْثَناِء ُمَراَفَقِتي إلِْسَراِئيَل َطالَْبُت . 6 َمْسِكنٍ  ِمْن َخْيَمٍة إِلَى َخْيَمٍة، َوِمْن َمْسِكٍن إِلَى

ُنوا لِي َولَْو ِبَكلَِمٍة َواِحَدٍة أََحَد قَُضاِتِهِم الَِّذيَن أَْوَكْلُت إِلَْيِهْم ِرَعاَيَة َشْعِبي، َقاِئالً: لَِماَذا لَْم َتبْ 

بُّ اْلَقِديُر: لََقِد َواآلَن َهَذا َما  7 َبْيتاً ِمْن َخَشِب األَْرِز؟ َتقُولُُه لَِعْبِدي َداُوَد: َيقُوُل لََك الرَّ

َوَراَفْقُتَك  8 اْخَتْرُتَك ِمَن اْلَمْرَبِض ِمْن َوَراِء األَْغَناِم ألَْجَعلََك َملِكاً َعلى َشْعِبي إِْسَراِئيَل،

ْهَت، َوأَْفَنْيُت َجِميَع أَْعَداِئَك ِمْن أََماِمكَ  ُم ِمْثَل ُعَظَماِء َحْيُثَما َتَوجَّ ، َوَجَعْلُت اْسَمَك َيَتَعظَّ

ْصُت لَِشْعِبي إِْسَراِئيَل أَْرضاً َيْسَتِقرُّ ِفيَها، َفاْسَتْوَطَنَها اَل َيَتَزْحَزُح  9 األَْرِض، َوَخصَّ

 .ِمْنَها، َولَْم َيُكْن ِفي ُوْسِع أَْبَناِء اإلِْثِم اْضِطَهاُدهُ َكَما َحَدَث َساِبقاً 

ْنُذ أَْن أََقْمُت قَُضاًة َيْحُكُموَن َشْعِبي. لََقْد َقَهْرُت َجِميَع أَْعَداِئَك؛ َواآلَن أُْخِبُرَك أَنَّ َومُ 10 

َتَك ُملُوكاً إلِْسَراِئيلَ  يَّ بَّ َسَيْجَعُل ُذرِّ َفِعْنَدَما َيِحيُن األََواُن لَِتْلَتِحَق ِبآَباِئَك، أَْخَتاُر . 11 الرَّ

ُخ َمْملََكَتهُ ِمْن َبْعِدَك اْبناً  ُد لِي َبْيتاً، َوأََنا . 12 ِمْن َنْسلَِك لَِيْخلَُفَك، َوأَُرسِّ َوُهَو الَِّذي ُيَشيِّ

ُخ َعْرَشُه إِلَى األََبدِ  أََنا أَُكوُن لَه أَباً َوُهَو َيُكوُن لَِي اْبناً، َولَْن أَْحِرَمُه ِمْن َرْحَمِتي . 13 أَُرسِّ

ُتُه ِفي َبْيِتي َوَمَلُكوِتي، َوالَ َيَتَزْعَزُع َعْرُشُه إِلَى  14 ،َكَما َحَرْمُت ِمْنَها َشاُولَ  َبْل أَُثبِّ
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َثاِبتاً َمَدى  َوَيُدوُم َبْيُتَك َوَمْملََكُتَك إِلَى األََبِد أََماِمي، َفَيُكوُن َعْرُشكَ . 16 َطِريِقكَ 

ْهرِ  ْؤَيا الَِّتي أُْعلَِنْت لَهُ .« 17 الدَّ  .َفأَْبلََغ َناَثاُن َداُوَد َجِميَع َهَذا اْلَكالَِم ِبُمْقَتَضى الرُّ

بِّ قاِئالً: 18  َمْن أََنا َياَسيِِّدي َوَمْن ِهَي »َفَدَخَل اْلَملُِك إِلَى َخْيَمِة االْجِتَماِع َوَمَثَل أََماَم الرَّ

َوَكأَنَّ َهَذا األَْمَر َصُغَر ِفي َعْيَنْيَك َياَسيِِّدي  19 اِئلَِتي َحتَّى َرَفْعَتِني إِلَى َهَذا اْلَمَقاِم؟عَ 

ِة َعْبِدَك إِلَى َزَمٍن َطِويٍل. َوَهَذا َما َيُتوُق إلَْيِه َقْلبُ  يَّ ُد ِباْلِحَفاِظ َعلَى ُذرِّ ، َفُرْحَت َتَتَعهَّ بَّ  الرَّ

َوأَيُّ َشْيٍء آَخَر ُيْمِكُن لَِداُوَد أَْن ُيَخاِطَبَك ِبِه؟ َفأَْنَت َتْعِرُف َحِقيَقَة َعْبِدَك  20 اإلِْنَساِن؟

بَّ  لََقْد أَْجَرْيَت َهِذِه اْلَعَظاِئَم إِْكَراماً لَِكلَِمِتَك، َوِبُمْوِجِب إَِراَدِتَك، َوأَْطلَْعَت . 21 َياَسيِِّدي الرَّ

ُه لَْيَس لََك َنِظيٌر، َولَْيَس ُهَناَك إِلٌَه لَِذلِ . 22 َعلَْيَها َعْبَدكَ  بُّ ألَنَّ ُد الرَّ يِّ َها السَّ َك َما أَْعَظَمَك أَيُّ

ٍة َعلَى األَْرِض ُتَماِثُل َشْعَبَك إِْسَراِئيَل . 23 َغْيَرَك َحَسَب ُكلِّ َما َسِمْعَناهُ ِبآَذاِنَنا ُة أُمَّ َوأَيَّ

لَِيُكوَن لََك َشْعباً َوُيِذيَع اْسَمَك، َوأَْجَرْيَت َعَظاِئَم َوُمْعِجَزاٍت ُمْذِهلًَة،  الَِّذي اْخَتْرَتُه َواْفَتَدْيَتهُ 

ُه لَِنْفِسَك لَِيُكوَن . 24 لَِتْطُرَد ِمْن أََماِم َشْعِبَك الَِّذي أَْنَقْذَتُه ِمْن ِمْصَر، أَُمماً َمَع آلَِهِتَها تَّ َوَثبَّ

بُّ اإلِلَُه، . 25 األََبِد، َوأَْنَت َياَربُّ ِصْرَت لَُهْم إِلَهاً لََك َشْعباً َخاّصاً إِلَى  َها الرَّ َواآلَن أَيُّ

اْحَفْظ إِلَى األََبِد اْلُوُعوَد الَِّتي َقَطْعَتَها لَِعْبِدَك َوألَْهِل َبْيِتِه، َوأَْوِف ِبَما َنَطْقَت 

ِم اْسُمَك إِلَى األََبِد، َفَيقُولَ . 26 ِبهِ  اْلَبَشُر: َحّقاً إِنَّ َربَّ اْلُجُنوِد ُهَو إِلٌَه َعلَى  َوْلَيَتَعظَّ

َها اإلِلَُه اْلَقِديُر، إِلَُه  27 إِْسَراِئيَل. َوْلَيُكْن َبْيُت َعْبِدَك َداُوَد َثاِبتاً أََماَمَك، ألَنََّك أَْنَت أَيُّ

َك ُملُوكاً، لَِذلَِك َرأَى َعْبُدَك أَْن َيْرَفَع إلَْيَك إِْسَراِئيَل، َقْد أَْعلَْنَت لَِعْبِدَك َقاِئالً: أُِقيُم ِمْن ُصْلبِ 

الَةَ  ، َوَقْد َوَعْدَت َعْبَدَك . 28 َهِذِه الصَّ بَّ أَْنَت ُهَو هللاُ، َوَكالَُمَك َحقٌّ َواآلَن َياَسيِِّدي الرَّ

ْف َوَباِرْك َبْيَت َعْبِدَك لَِيْثُبَت إِلَى األََبدِ .29 ِبَهَذا اْلَخْيرِ  بَّ  َفَتَعطَّ أََماَمَك، ألَنََّك َياَسيِِّدي الرَّ

 .«َقْد َوَعْدَت، إْذ ِبَبَرَكِتَك َيَتَباَرُك َبْيُت َعْبِدَك إِلَى األََبدِ 

ْؤَيا.« 15 األََبدِ   .َفأَْبلََغ َناَثاُن َداُوَد ُكلَّ اْلَكالَِم الَِّذي َسِمَعُه ِفي الرُّ

بِّ َوَقاَل: 16  َها الرَّ »َفَمَثَل اْلَملُِك َداُوُد أََماَم الرَّ بُّ اإلِلَُه، َوَما ِهَي َمَكاَنُة َعاِئلَِتي، َمْن أََنا أَيُّ

ْثَت َعْن  17 َحتَّى َرَفْعَتِني إِلَى َهَذا اْلُمْسَتَوى؟ َوَكأَنَّ َما اْسَبْغَتُه َعلَيَّ َقلَّ ِفي َعْيَنْيَك، َفَتَحدَّ

نِ  بُّ اإلِلَُه َوَكأَنَّ َها الرَّ ِة َعْبِدَك، َوَعاَمْلَتِني أَيُّ يَّ َجاِل َشأْناً ُمْسَتْقَبِل ُذرِّ َفَماَذا ! 18 ي أَْعَظُم الرِّ

ْكِر لََك َعلَى َما أَْكَرْمَتُه ِبِه، َوأَْنَت َتْعِرُف  ُيْمِكُن لَِداُوَد َعْبِدَك أَْن ُيِضيَف ِمْن ِعَباَراِت الشُّ

، لََقْد َصَنْعَت ُكلَّ َهِذِه اْلَعَظاِئِم ِمْن أَجْ  19 َعْبَدَك َعلَى َحِقيَقِتِه؟ ِل َعْبِدَك َوِبُمْقَتَضى َيا َربُّ

َيا َربُّ لَْيَس لََك َنِظيٌر َوالَ إِلََه ِسَواَك ِبُمْوِجِب َما َسِمْعَناُه .20 إَِراَدِتَك لُِتْعلَِن َعَجاِئَبكَ 

ُه الَِّتي َخرَ . 21 ِبآَذاِنَنا ٍة َعلَى َوْجِه األَْرِض ِمْثُل َشْعِبَك إِْسَراِئيَل، َهِذِه األُمَّ ُة أُمَّ ْجَت َوأَيَّ

 ِبَنْفِسَك لَِتْفَتِدَيَها، لُِتِذيَع اْسَمَك ِبَفْضِل َما ُتْجِريِه ِمْن آَياٍت َوَعَجاِئَب ُمْذِهلٍَة، إِْذ َطَرْدَت أَُمماً 

َوَجَعْلَت إِْسَراِئيَل َشْعباً لََك إِلَى األََبِد،  22 ِمْن أََماِمِهْم، َبْعَد أَِن اْفَتَدْيَتُهْم ِمْن ِدَياِر ِمْصَر،

بُّ إِلَهاً لَُهمْ  َها الرَّ َواآلَن َيا َربُّ لَِيِتمَّ َوْعُدَك الَِّذي َوَعْدَت ِبِه َعْبَدَك . 23 َوِصْرَت أَْنَت أَيُّ

َتُه، َوَحقِّْقُه َكَما َتَعهَّْدتَ  يَّ بَّ . 24 وُذرِّ ْم إِلَى األََبِد َحتَّى ُيَقاَل: إِنَّ الرَّ َوْلَيْثُبِت اْسُمَك َوَيَتَعظَّ

ُة َعْبِدَك أََماَمَك،اْلقَ  يَّ ألَنََّك َيا  25 ِديَر إِلََه إِْسَراِئيَل ُهَو َحّقاً هللاُ َمْعُبوُد إِْسَراِئيَل، َوْلَتُدْم ُذرِّ

يَِّتي َعلَى َعْرِش اْلُمْلِك، لَِهَذا اْرَتأَى َعْبُدَك أَْن  إِلِهي أَْعلَْنَت لِي َعْزَمَك َعلَى َتْثِبيِت ُذرِّ

َع إِلَ  بُّ أَْنَت ُهَو هللاُ، َوَقْد َوَعْدَت َعْبَدَك ِبإِْغَداِق ُكلِّ َهَذا . 26 ْيَك ُمَصلِّياً َيَتَضرَّ َها الرَّ َنَعْم أَيُّ

َة َعْبِدَك َفَتَظلَّ َماِثلًَة أََماَمَك إِلَى األََبِد، ألَنَّ . 27 اْلَخْيِر َعلَْيهِ  يَّ لََقِد اْرَتَضْيَت أَْن ُتَباِرَك ُذرِّ

ْهرِ َمْن َباَرْكتَ   .«ُه َيا َربُّ َتْمُكُث َبَرَكُتَك َعلَْيِه َمَدى الدَّ
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 18= أخبار األيام األول  8صموئيل الثاني 
 

 18 األول = أخبار األيام 8 الثاني صموئيل

 18 األول أخبار األيام 8 الثاني صموئيل

يَن َوأَْخَضَعُهْم  َوَقَهَر . 2 َواْسَتْولَى َعلَى َعاِصَمِتِهْم َجتَّ َوَبْعَد َذلَِك َحاَرَب َداُوُد اْلِفلِْسِطيِنيِّ

ٍة، َوَقاَسُهْم ِباْلَحْبِل.  أَْيضاً اْلُموآِبيِّيَن َوَجَعلَُهْم َيْرقُُدوَن َعلَى األَْرِض ِفي ُصفُوٍف ُمَتَراصَّ

 .لَِداُوَد َيْدَفُعوَن لَُه اْلِجْزَيةَ َفَكاَن َيْقُتُل َصفَّْيِن َوَيْسَتْبِقي َصّفاً. َفأَْصَبَح اْلُموآِبيُّوَن َعِبيداً 

َوِحيَن َحاَوَل َهَدْدَعَزُر ْبُن َرُحوَب، َملُِك ُصوَبَة أَْن َيْسَتِردَّ ُسْلَطَتُه َعلَى أََعالِي َنْهِر 3 

اِجٍل، َوأََسَر ِمْن َجْيِشِه أَْلفاً َوَسْبَع ِمَئِة َفاِرٍس َوِعْشِريَن أَْلَف رَ  4 اْلفَُراِت َهَزَمُه َداُوُد،

َوِعْنَدَما َخفَّ َملُِك آَراَم . 5 َوَعْرَقَب َداُوُد ُكلَّ ُخُيوِل اْلَمْرَكَباِت ِباْسِتْثَناِء ِمَئِة َمْرَكَبةٍ 

ِدَمْشَق لَِنْجَدِة َهَدْدَعَزَر َملِِك ُصوَبَة، َقَتَل َداُوُد ِمْن َجْيِشِه اْثَنْيِن َوِعْشِريَن أَْلَف 

ًة ِفي آَراِم ِدَمْشَق، َوأَْصَبَح اآلَراِميُّوَن َتاِبِعيَن لَِداُوَد َوأََقاَم َداوُ . 6 َرُجلٍ  ُد َحاِمَياٍت َعْسَكِريَّ

هَ  بُّ َيْنُصُر َداُوَد َحْيُثَما َتَوجَّ َواْسَتْولَى َداُوُد َعلَى أَْتَراِس . 7 َيْدَفُعوَن لَُه اْلِجْزَيَة، َوَكاَن الرَّ

َهِب الَِّتي َكاَن َيْرَتِديَها َكَما َنَقَل َداُوُد اْلَملُِك ِمْن . 8 َقاَدةُ َهَدْدَعَزَر َوَحَملََها إِلَى أُوُرَشلِيمَ  الذَّ

ًة َهاِئلًَة ِمَن النَُّحاسِ  يَّ  .َباِطَح َوِمْن ِبيُروَثاَي َمِديَنَتْي َهَدْدَعَزَر َكمِّ

ا َعلَِم ُتوِعي َملُِك َحَماَة أَنَّ َداُوَد َقْد َقَضى َعلَى َجيْ 9  َبَعَث اْبَنُه  10 ِش َهَدْدَعَزَر،َولَمَّ

ُئُه َعلَى اْنِتَصاِرِه َعلَى َهَدْدَعَزَر، ألَنَّ  ُيوَراَم إِلَى اْلَملِِك َداُوَد َيْسَتْفِسُر َعْن َسالََمِتِه، َوُيَهنِّ

ٍة َوَذَهٍب  لَُه َهَداَيا ِمْن ِفضَّ َهَدْدَعَزَر َكاَن َيُشنُّ ُحُروباً َعلَى ُتوِعي، َوَحمَّ

ِة . 11 َحاسٍ َونُ  َصُه ِمَن اْلِفضَّ بِّ َمَع َما َخصَّ َصَها لِلرَّ ُه َخصَّ لََها َداُوُد اْلَملُِك، َولَِكنَّ َفَتَقبَّ

َهِب الَِّذي َحَصَل َعلَْيِه ِمْن َجِميِع الشُُّعوِب الَِّتي أَْخَضَعَها ِمْن آَراَم َوِمْن ُموآَب،  12 َوالذَّ

وَن، َوِمَن الْ  يَن َوِمْن َعَمالِيَق؛ َوَما َغِنَمُه ِمْن أَْسالَِب َهَدْدَعَزَر َملِِك َوِمْن َبِني َعمُّ ِفلِْسِطيِنيِّ

يَن َوأَْخَضَعُهْم َواْسَتْولَى َعلَى َجتَّ َوِضَياِعَها  َوَبْعَد َذلَِك َهَزَم َداُوُد اْلِفلِْسِطيِنيِّ

يَن . 2 ِمْنُهمْ  وَن لَُه اْلِجْزَيةَ َوَقَهَر اْلُموآِبيِّ َوَهاَجَم َداُوُد َهَدْدَعَزَر . 3 َواْسَتْعَبَدُهْم، َفَصاُروا ُيَؤدُّ

َواْسَتْولَى َداُوُد َعلَى 4 َملَِك ُصوَبَة فِي َحَماَة ِحيَن َذَهَب لَِفْرِض ُسْلَطِتِه ِعْنَد َنْهِر اْلفَُراِت،

َعَة آالِف َفاِرٍس َوِعْشِريَن أَْلَف َراِجٍل، َوَعْرَقَب َداُوُد أَْلِف َمْرَكَبٍة ِمْن َمْرَكَباِتِه، َوأََسَر َسبْ 

َوِعْنَدَما أَْسَرَع آَراِميُّو ِدَمْشَق . 5 ُكلَّ َخْيِل اْلَمْرَكَباِت. َولَْم ُيْبِق لَِنْفِسِه ِسَوى ِمَئِة َمْرَكَبةٍ 

َوأََقاَم َحاِمَيًة ِفي  6 ْيِن َوِعْشِريَن أَْلَف َرُجٍل،لَِنْجَدِة َهَدْدَعَزَر َملِِك ُصوَبَة َقَتَل َداُوُد ِمْنُهُم اْثنَ 

بُّ َيْنُصُر  وَن لَُه اْلِجْزَيَة. َوَكاَن الرَّ آَراَم ِدَمْشَق، َفَصاَر اآلَراِميُّوَن َخاِضِعيَن لَِداُوَد ُيَؤدُّ

هَ  َهِب الَِّتي َكاَن . 7 َداُوَد أَْيَنَما َتَوجَّ اُط َهَدْدَعَزَر َوأََتى َوَغِنَم َداُوُد أَْتَراَس الذَّ َيْحِملَُها ُضبَّ

ًة َهاِئلًَة ِمَن النَُّحاِس ِمْن َمِديَنَتْي َطْبَحَة َوُخوَن َمِديَنَتْي  8 ِبَها إِلَى أُوُرَشلِيَم، يَّ َكَما َنَقَل َكمِّ

َوِعْنَدَما َعلَِم ُتوُعو . 9 َحاسِ َهَدْدَعَزَر َفَعِمَل ِمْنَها ُسلَْيَماُن ِبْرَكَة النَُّحاِس َواألَْعِمَدَة َوآِنَيَة النُّ 

أَْرَسَل َهُدوَراَم اْبَنُه إِلَى اْلَملِِك 10 َملُِك َحَماَة أَنَّ َداُوَد َقْد َدَحَر َجْيَش َهَدْدَعَزَر َملِِك ُصوَبَة،

َئُه َوُيَباِرَكُه، ألَنَّ  ٍة َوَذَهٍب َوُنَحاٍس، لُِيَهنِّ الً ِبَهَداَيا ِمْن ِفضَّ ُه َهَزَم َهَدْدَعَزَر، إْذ إِنَّ َداُوَد ُمَحمَّ

بِّ َهِذِه اْلَهَداَيا َمَع ُكلِّ َما . 11 َهَدْدَعَزَر َكاَن َداِئماً َيُشنُّ َعلَْيِه ُحُروباً  َص َداُوُد لِلرَّ َفَخصَّ

يَن َواْلُموآبِ  ا َغِنَمُه ِمَن األَُمِم َكاألَُدوِميِّ ٍة َوَذَهٍب ِممَّ يَن اْسَتْولَى َعلَْيِه ِمْن ِفضَّ وِنيِّ يِّيَن َواْلَعمُّ

يَن َوَعَمالِيقَ  َوَقَضى أَْبَشاُي اْبُن َصُروَيَة َعلَى َثَماِنَيَة َعَشَر أَْلفاً ِمَن . 12 َواْلِفلِْسِطيِنيِّ

َوأََقاَم َحاِمَيًة ِمْن ُجُنوِدِه ِفي ِبالَِد أَُدوَم، َفَصاَر َجِميُع  13 األَُدوِميِّيَن ِفي َواِدي اْلِمْلِح،

هَ األَ  بُّ َيْنُصُر َداُوَد أَْيَنَما َتَوجَّ َوَملََك َداُوُد َعلَى . 14 ُدوِميِّيَن َخاِضِعيَن لَِداُوَد. َوَكاَن الرَّ
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َوأََصاَب َداُوُد ُشْهَرًة َواِسَعًة َبْعَد ُرُجوِعِه ِمَن اْلَقَضاِء َعلَى َثَماِنَيَة َعَشَر أَْلَف . 13 ُصوَبةَ 

 .أَُدوِميٍّ ِفي َواِدي اْلِمْلحِ 

َة حَ 14  ٍة ِفي َجِميِع أَْرَجاِء أَُدوَم، َفأَْصَبَح األَُدوِميُّوَن َتاِبِعيَن لَِداُوَد. َوأََقاَم ِعدَّ اِمَياٍت َعْسَكِريَّ

هَ  بُّ َيْنُصُر َداُوَد َحْيُثَما َتَوجَّ  .َوَكاَن الرَّ

َوَتَولَّى ُيوآُب . 16 ِبهِ َوَملََك َداُوُد َعلَى ُكلِّ إِْسَراِئيَل َفَكاَن َيْحُكُم ِباْلَحقِّ َواْلَعْدِل لُِكلِّ َشعْ 15 

ِل، َة ِقَياَدَة اْلَجْيِش، َوَيُهوَشاَفاُط ْبُن أَِخيلُوَد َمْنِصَب اْلُمَسجِّ َصاُدوُق َوَكاَن  17 اْبُن َصُرِويَّ

 َكَما َترأََّس َبَناَياُهو ْبنُ .18 ْبُن أَِخيُطوَب َوأَِخيَمالُِك ْبُن أَِبَياَثاَر َكاِهَنْيِن، َوَسَراَيا َكاِتباً 

َعاِة، َوَصاَر أَْبَناُء َداُوَد ُمْسَتَشاِريَن لِْلَملِكِ   .َيُهوَياَداَع َعلى اْلَجالَِّديَن َوالسُّ

َوَكاَن ُيوآُب اْبُن َصُروَيَة َقاِئَد . 15 َجِميِع أَْرَجاِء إِْسَراِئيَل َفَعَدَل َبْيَن َشْعِبِه َوأَْنَصفَ 

الً،اْلَجْيِش، َويَهُوَشاَفاُط  ْبُن أَِخيُطوَب َوأَِبيَمالُِك ْبُن أَِبَياَثاَر َوَصاُدوُق  16 ْبُن أَِخيلُوَد ُمَسجِّ

ا  17 َكاِهَنْيِن، َوُشوَشا أَِميَن ِسرِّ اْلَمِلِك، . أَمَّ َوَبَناَيا ْبُن َيُهوَياَداَع َرِئيَس اْلَحَرِس اْلَملَِكيِّ

ِفيَن ِفي ِخْدَمِة اْلَملِكِ أَْبَناُء َداُوَد َفَكاُنوا َيَتَولَّْوَن َمنَ   .اِصَب ِكَباِر اْلُمَوظَّ

 

  

http://www.ar.islamforchristians.com/


  معجم التكرار والتطابق الطويل )كلي وجزئي( في أسفار الكتاب المقدس وفي سور القرآن الكريم

51 

www.ar.islamforchristians.com 

 19= أخبار األيام األول  10صموئيل الثاني 
 

 19 األول = أخبار األيام 10 الثاني صموئيل

 19 األول أخبار األيام 10 الثاني صموئيل

وَن، َواْعَتلَى اْلَعْرَش اْبُنُه َحاُنونُ  ُثمَّ َماَت َملُِك َبِني َعمُّ
َفَقاَل َداُوُد ِفي َنْفِسِه: . 2 

َيُه ِفي «ألَْصَنَعنَّ َخْيراً لَِحاُنوَن ْبِن َناَحاَش َكَما َصَنَع أَُبوهُ َمِعي» ، َفَبَعَث َداُوُد َوْفداً لُِيَعزِّ

ونَ  ونَ  3 َوَفاِة أَِبيِه. َوِعْنَدَما َبلََغ َوْفُد َداُوَد أَْرَض َبِني َعمُّ ِدِهْم:  َقاَل ُرَؤَساُء َبِني َعمُّ لَِسيِّ

ُه لَ » ْعِزَيِة؟ إِنَّ ْم أََتُظنُّ أَنَّ َداُوَد َيْسَتْهِدُف إِْكَراَم أَِبيَك ِفي َعْيَنْيَك ِبإِْرَسالِِه َهَذا اْلَوْفِد لِلتَّ

ِس َعلَْيَها َوَقْلِبَها َفَقَبَض .« 4 ُيْرِسْل َهَذا اْلَوْفَد إاِلَّ الِْسِتْطالِع أَْحَواِل اْلَمِديَنِة َوالتََّجسُّ

َحاُنوُن َعلَى أَْعَضاِء َوْفِد َداُوَد َوَحلََق أَْنَصاَف لَِحاُهْم َوَقصَّ ِثَياَبُهْم إِلَى ُمْنَتَصِف 

ا َعلَِم َداُوُد ِباألَْمِر أَْرَسَل َمِن اْسَتْقَبلَُهْم، ألَنَّ أَْعَضاَء اْلَوْفِد . 5 ُظُهوِرِهْم، ُثمَّ أَْطلََقُهمْ  َولَمَّ

َجٌل َشِديٌد. َوأََمَرُهُم اْلَملُِك أَْن َيْمُكُثوا ِفي أَِريَحا َرْيَثَما َتْنُبُت لَِحاُهْم ُثمَّ اْعَتراُهْم خَ 

 .َيْرِجُعونَ 

وِنيُّوَن أَنَّ َداُوَد َقْد أَْضَمَر لَُهُم اْلَبْغَضاَء، اْسَتأَْجُروا ِمْن آَراِم َبْيِت 6  َن اْلَعمُّ َوِعْنَدَما َتَبيَّ

وَبا ِعْشِريَن أَْلَف َراِجٍل، َوِمْن َملِِك َمْعَكَة أَْلَف َرُجٍل، َوِمْن ِرَجاِل ُطوَب َرُحوَب آَراِم صُ 

اِتِه . 7 اْثَنْي َعَشَر أَْلَف َراِجلٍ  َفِحيَن َبلََغ اْلَخَبُر َداُوَد أَْرَسَل ُيوآَب َوَساِئَر قُوَّ

وَن َواْصَطفُّوا لِْلِقَتالِ  8 األََبَطاِل، ا آَراِميُّو  َفَخَرَج َبُنو َعمُّ ِعْنَد َمْدَخِل َباِب اْلَمِديَنِة، أَمَّ

َوِعْنَدَما أَْدَرَك ُيوآُب . 9 ُصوَبا َوَرُحوَب َوِرَجاُل ُطوَب َوَمْعَكَة َفَقِد اْحَتَشُدوا ِفي اْلُحقُولِ 

ُه ُمَحاَصٌر ِبَجْبَهَتْي ِقَتاٍل ِمْن أََماٍم َوِمْن َخْلٍف، اْنَتَخَب ِمْن َصْفَوِة جَ  ْيِشِه ِرَجاالً َصفَُّهْم أَنَّ

لِلَِقاِء اآلَراِميِّيَن،
ِة اْلَجْيِش إِلَى أَِخيِه أَِبيَشاَي، َفَصفَُّهْم َهَذا لُِمَواَجَهِة َبِني  10  َوَعِهَد ِبَبِقيَّ

ونَ  لَْيَك إِْن َتَغلََّب َعلَيَّ اآلَراِميُّوَن ُتْسِرْع لِْنَجدِتي، َوإِْن َقِوَي عَ »َوَقاَل ُيوآُب: . 11 َعمُّ

وَن، َفَخلََفُه اْبُنهُ  الَُبدَّ أَْن أُْبِدَي َنْحَو »َفَقاَل َداُوُد: . 2 َوَما لَِبَث أَْن َماَت َناَحاُش َملُِك َعمُّ

ٍف، ألَنَّ أََباهُ َقْد أَْحَسَن إِلَيَّ  َيُه ِفي َفأَْرَسَل «. َحاُنوَن ْبِن َناَحاَش ُكلَّ َتلَطُّ َداُوُد َوْفداً لُِيَعزِّ

وَن، وَن لَِحاُنوَن:  3 أَِبيِه. َولَِكْن ِعْنَدَما َوَصَل اْلَوْفُد إِلَى ِبالَِد َعمُّ َقاَل ُرَؤَساُء َبِني َعمُّ

يَن؟ أَلَْم أََتُظنُّ أَنَّ َداُوَد َيْسَعى إلِْكَراِم َوالِِدَك ِفي َعْيَنْيَك َحتَّى َبَعَث إِلَْيَك ِبَوْفِد اْلُمعَ » زِّ

ِس َعلَى األَْرِض َواْسِتْطالِع َمَداِخلَِها؟ َفَقَبَض « 4 ُيْرِسْلُهم الِْسِتْكَشاِف اْلِبالَِد، َولِلتََّجسُّ

َحاُنوُن َعلَى َعِبيِد َداُوَد َوَحلََق لَِحاُهْم، َوَقصَّ ِثَياَبُهْم ِمَن اْلَوَسِط، َحْوَل َعْوَراِتِهْم 

َما َعَرَف َداُوُد بَِما َحَدَث ألَْعَضاِء اْلَوْفِد، اْنَتَدَب َمْبُعوِثيَن لِلَِقاِئِهْم، ألَنَّ َوِعْندَ  5 َوأََعاَدُهمْ 

اْمُكُثوا ِفي أَِريَحا َرْيَثَما َتْنُبُت لَِحاُكْم »اْلَخَجَل اْلَعِظيَم َكاَن َقِد اْعَتَراُهْم. َوَقاَل لَُهُم اْلَملُِك: 

ُثمَّ اْرِجُعوا
ُصوا َوِحيَن أَدْ .« 6  ِديَد، َخصَّ ُهْم َقْد أََثاُروا َمْقَت َداُوَد الشَّ وِنيُّوَن أَنَّ َرَك اْلَعمُّ

ْهَرْيِن، َوِمْن  ِة الِْسِتْئَجاِر ُمْرَتَزَقٍة َوَمْرَكَباٍت َوفُْرَساٍن ِمْن آَراَم النَّ أَْلَف َوْزَنٍة ِمَن اْلِفضَّ

َجُروا اْثَنْيِن َوَثالَِثيَن أَْلَف َمْرَكَبٍة. َواْنَضمَّ إِلَْيِهْم َوَهَكَذا اْسَتأْ . 7 آَراَم َمْعَكَة َوِمْن ُصوَبةَ 

أَْيضاً َملُِك َمْعَكَة َوَجْيُشُه، َوَعْسَكُروا َجِميعاً ُمَقاِبَل َمْيَدَبا. َوَكَذلَِك َتَقاَطَرْت ُجُيوُش 

باً لِْلَحْربِ  يَن ِمْن ُمُدِنِهْم إِلَى ُهَناَك َتأَهُّ وِنيِّ لََما َسِمَع َداُوُد ِبأَْنَباِء اْلُحُشوِد، أَْرَسَل وَ . 8 اْلَعمُّ

يَن َواْصَطفَّ لِْلَحْرِب .9 ُيوآَب َعلَى َرْأِس َجْيٍش ِمْن ِخيَرِة ُمَحاِرِبيهِ  وِنيِّ َفَخَرَج َجْيُش اْلَعمُّ

ُة اْلُجُيوِش ِبِقَياَدِة ُملُوِكهَ  َعْت َبِقيَّ وِنيِّيَن ِعْنَد َباِب اْلَمِديَنِة، َبْيَنَما َتَجمَّ يَن إِلَى اْلَعمُّ ا اْلُمْنَضمِّ

 .فيِ اْلُحقُوِل َخاِرَج اْلَمِديَنةِ 

اِت اْلَعُدوِّ ُتَحاِصُرهُ ِمْن أََماٍم َوِمْن َخْلٍف، اْخَتاَر 10  َوِعْنَدَما َشاَهَد ُيوآُب أَنَّ َطالَِئَع قُوَّ
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وِنيُّوَن أَِخفُّ إلَِغاَثِتكَ  ْع َوْلَتَتَقوَّ ِمْن أَْجِل َشْعِبَنا َوِمْن أَْجِل ُمُدِن إِلَِهَنا، .12 اْلَعمُّ لَِتَتَشجَّ

بُّ ُيْجِري َما َيَشاءُ   .«َوالرَّ

اِتِه لُِمَحاَرَبِة اآلَراِميِّيَن َفالَُذوا ِباْلِفَرارِ 13  َم ُيوآُب ِبقُوَّ وِنيُّوَن وَ . 14 َوَتَقدَّ ِعْنَدَما َشاَهَد اْلَعمُّ

 اآلَراِميِّيَن ُيَولُّوَن األَْدَباَر، َهَرُبوا ُهْم أَْيضاً ِمْن أََماَم أَِبيَشاَي َوَدَخلُوا اْلَمِديَنَة، َفَرَجَع ُيوآبُ 

وَن َوَعاَد إِلَى أُوُرَشلِيمَ   .َعْن َبِني َعمُّ

ْم َقِد اْنَهَزُموا أََماَم َجْيِش إِْسَراِئيَل اْجَتَمُعوا َوَبْعَد أَْن َرأَى اآلَراِميُّوَن أَنَّهُ 15 

ُعوا ِفي ِحيالََم َتْحَت . 16 َمعاً  َفأَْرَسَل َهَدُد َعَزَر َواْسَتْدَعى آَراِمييِّ َنْهِر اْلفَُراِت، َفَتَجمَّ

ا َعلَِم َداُوُد، َحَشَد جُ . 17 ِقَياَدِة ُشوَبَك َرئِيِس َجْيِش َهَدْدَعَزرَ  ُيوَشُه َواْجَتاَز َنْهَر َفلَمَّ

َوَما لَِبَث اآلَراِميُّوَن . 18 األُْرُدنِّ َحتَّى َقِدَم إِلَى ِحيالََم َفاْلَتَقى اْلَجْيَشاِن ِفي َحْرٍب َضُروسٍ 

اُت َداُوَد ِرَجاَل َسْبِع ِمَئِة َمْرَكَبٍة، َوأَرْ  َبِعيَن أَْلَف أَِن اْنَدَحُروا أََماَم اإلِْسَراِئيلِيِّيَن، َفَقَتلَْت قُوَّ

َوِحيَن أَْدَرَك َجِميُع ُحلََفاِء . 19 َفاِرٍس. َوأُِصيَب ُشوَبُك َرِئيُس اْلَجْيِش َوَماَت ُهَناكَ 

ُهُم اْنَدَحُروا أََماَم اإلِْسَراِئيلِيِّيَن، َعَقُدوا ُصْلحاً َمَعُهْم َوأَْصَبُحوا َتاِبِعيَن لَُهْم َولَ  ْم َهَدْدَعَزَر أَنَّ

وَن َبْعَد َذلِكَ َيْجُرُؤوا   .َعلَى َنْجَدِة َبِني َعمُّ

َة اْلَجْيِش لِِقَياَدِة . 11 اآلَراِميِّينَ  ُنْخَبَة ِرَجالِِه اْلُمَحاِرِبيَن َوَصفَُّهْم ِفي ُمَواَجَهةِ  َوَسلََّم َبِقيَّ

وِنيِّينَ  إِْن َتَغلََّب »َوَقاَل ُيوآُب ألَْبيَشاَي: . 12 أَِخيِه أَْبيَشاَي، َفاْصَطفُّوا لُِمَجاَبَهِة اْلعمُّ

ْع َوَتَقوَّ ِدَفاعاً . 13 لَِنْجَدتِكَ اآلَراِميُّوَن َعلَيَّ ُتْسِرُع لَِنْجَدِتي، َوإِْن َتَغلَُّبوا َعلَْيَك أَُهبُّ  َتَشجَّ

بُّ َما َيِطيُب لَهُ  َوَما إِِن اْنَدَفَع ُيوآُب .« 14 َعْن َشْعِبَنا َوَعْن ُمُدِن إِلَِهَنا. َوْلَيْصَنِع الرَّ

وِنيُّوَن أَنَّ َوِعْنَدَما َشاهَ . 15 َوَجْيُشُه لُِمَحاَرَبِة اآلَراِميِّيَن َحتَّى الَُذوا أََماَمُه ِباْلِفَرارِ  َد اْلَعمُّ

اآلَراِميِّيَن َقِد اْنَهَزُموا، َهَرُبوا ُهْم أَْيضاً ِمْن أََماِم أَْبيَشاَي َولََجأُوا إِلَى اْلَمِديَنِة، َفَرَجَع 

ُهْم َقِد اْنَدَحُروا أََماَم اإلِْسَراِئيلِيِّ . 16 ُيوآُب إِلَى أُوُرَشلِيمَ  يَن، َوإِْذ َرأَى اآلَراِميُّوَن أَنَّ

اْسَتْنَجُدوا ِبآَراِميِّي َشْرِقيِّ النَّْهِر، الَِّذيَن اْحَتَشُدوا ِبِقَياَدِة ُشوَبَك َرِئيِس َجْيِش 

اِتِه . 17 َهَدْدَعَزرَ  ، َوَصفَّ قُوَّ َوِعْنَدَما َعلَِم َداُوُد بَِذلَِك، َجَمَع َجْيَشُه َواْجَتاَز َنْهَر األُْرُدنِّ

َتَقْهَقَر َعلَى أََثِرَها اآلَراِميُّوَن  18 اَرْت َبْيَن اْلَجْيَشْيِن َمْعَرَكٌة َضاِرَيةٌ ِفي ُمَواَجَهِتِهْم، َودَ 

َن أََماَم َهَجَماِت اإلِْسَراِئيِليِّيَن، َوَقَتَل َداُوُد َسْبَعَة آالٍف ِمْن َقاَدِة اْلَمْرَكَباِت، َوأَْرَبِعيَن أَْلفاً مِ 

ُهْم َقِد اْنَدَحُروا أََماَم . 19 ِئيَس اْلَجْيشِ اْلُمَشاِة، َكَما َقَتَل ُشوَبَك رَ  ا َرأَى َقاَدةُ َهَدْدَعَزَر أَنَّ َولَمَّ

اإلِْسَراِئيلِيِّيَن َعَقُدوا َمَع َداُوَد ُصْلحاً َوَخَضُعوا لَُه. َولَْم َيُعِد اآلَراِميُّوَن َيْرَغُبوَن ِفي َنْجَدِة 

يَن ِفي َما َبْعدُ  وِنيِّ  .اْلَعمُّ
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 18= مزامير  22صموئيل الثاني 
 

 18= مزامير  22 الثاني صموئيل

 18مزامير  22 الثاني صموئيل

بُّ ِمْن ُكلِّ أَْعَداِئهِ  ِشيِد ِفي اْلَيْوِم الَِّذي أَْنَقَذهُ ِفيِه الرَّ بَّ ِبأَْبَياِت َهَذا النَّ ، َوَخاَطَب َداُوُد الرَّ

بُّ َصْخَرِتي : 2 »َوِمْن َشاُولَ  إِلَِهي َصْخَرِتي ِبِه أَْحَتِمي، ُتْرِسي . 3 َوِحْصِني َوُمْنِقِذيالرَّ

الِِمينَ  أَْدُعو . 4 َوُرْكُن َخالِصي. ُهَو ِحْصِني َوَمْلَجإِي َوُمَخلِِّصي. أَْنَت ُتَخلُِّصِني ِمَن الظَّ

بَّ الَجِديَر ِبُكلِّ َحْمٍد َفُيَخلُِّصِني ِمْن أَْعَداِئي َقْتِني أَ . 5 الرَّ ْمَواُج اْلَمْوِت َوُسُيوُل اْلَهالَِك َطوَّ

ِفي ِضيِقي َدَعْوُت . 7 أََحاَطْت ِبي ِحَباُل اْلَهاِوَيِة، وأَْطَبَقْت َعلَيَّ ِفَخاُخ اْلَمْوتِ . 6 َغَمَرْتِني

، وِبإِلَِهي اْسَتَغْثُت، َفَسِمَع َصْوِتي ِمْن َهْيَكلِِه، َوَبلََغ ُصَراِخي أُُذَنْيهِ  بَّ ِت ِعنْ . 8 الرَّ َدِئٍذ اْرَتجَّ

بَّ َغِضبَ  ْت ألَنَّ الرَّ َماَواِت َواْهَتزَّ َنَفَث أَْنفُُه . 9 األَْرُض َوَتَزْلَزلَْت. اْرَتَجَفْت أََساَساُت السَّ

َقَد ِمْنَها َجْمرٌ  َماَواِت َوَنَزَل، َفَكاَنتِ . 10 ُدَخاناً، واْنَدلََعْت َناٌر آِكلٌَة ِمْن َفِمِه، َفاتَّ  َطأَْطأَ السَّ

َمُة َتْحَت َقَدَمْيهِ  اْمَتَطى َمْرَكَبًة ِمْن َمالَِئَكِة اْلَكُروِبيِم َوَطاَر َوَتَجلَّى َعلَى . 11 اْلُغُيوُم اْلُمَتَجهِّ

يحِ  ُحُب اْلُمَتَكاِثَفُة . 12 أَْجِنَحِة الرِّ ْلَمُة َكاْلِمَظالَِت َواْكَتَنَفْتُه السُّ أََحاَطْت ِبِه الظُّ

َجْت َجْمَراُت َنارٍ  ِمنْ . 13 واللَُّججُ  َماِء َوأَْطلََق . 14 َبَهاِء َطْلَعِتِه َتَوهَّ بُّ ِمَن السَّ أَْرَعَد الرَّ

اْلَعلِيُّ َصْوَتهُ 
َد األَْعَداَء، َوأَْرَسَل ُبُروَقُه َفأَْزَعَجُهمْ . 15  َظَهَرْت . 16 أَْطلََق ِسَهاَمُه فَبدَّ

بِّ َوِمْن ِريِح أَْنِفِه  َمَجاِري اْلِمَياِه اْلَعِميَقُة َواْنَكَشَفتْ  أُُسُس اْلَمْسُكوَنِة ِمْن َزْجِر الرَّ

ُيوِل اْلَغاِمَرةِ . 17 الالَِّفَحةِ  بُّ َيَدهُ ِمن اْلُعلَى َوأَْمَسَكِني، اْنَتَشلَِني ِمَن السُّ أَْنَقَذِني . 18 َمدَّ الرَّ

هُ  ، َوَخلََّصِني ِمْن ُمْبِغِضيَّ ألَنَّ َي اْلَقِويِّ ْوا لِي ِفي َيْوِم . 19 ْم َكاُنوا أَْقَوى ِمنِّيِمْن َعُدوِّ َتَصدَّ

بُّ َسَنِدي ُه ُسرَّ . 20 َبلِيَِّتي، َفَكاَن الرَّ اْقَتاَدِني إِلَى َمْوِضٍع َرِحيٍب، أَْنَقَذِني ألَنَّ

ُضِني َحَسَب َطَهاَرِة َيَديَّ . 21 ِبي ي. َوُيَعوِّ بُّ َحَسَب ِبرِّ ي َسلَْكُت َداِئماً ألَنِّ . 22 ُيَكاِفُئِني الرَّ

ِتي ، َيا قُوَّ بُّ َصْخَرِتي َوِحْصِني َوُمْنِقِذي. إِلَِهي َصْخَرِتي ِبِه أَْحَتِمي. . 2 أُِحبَُّك َيا َربُّ الرَّ

بَّ اْلَجِديَر ِبُكلِّ َحْمٍد . 3 ُتْرِسي َوُرْكُن َخالَِصي، َوَقْلَعِتي اْلَحِصيَنةُ  َفُيَخلُِّصِني أَْدُعو الرَّ

أََحاَطْت ِبي ِحَباُل . 5 َقْد أَْحَدَقْت ِبي ِحَباُل اْلَمْوِت، َوأَْفَزَعْتِني ُسُيوُل اْلَهالَكِ . 4 ِمْن أَْعَداِئي

بَّ َوَصَرْخُت إِلَى إِلَِهي، . 6 اْلَهاِوَيِة، َوأَْطَبَقْت َعلَيَّ ِفَخاُخ اْلَمْوتِ  ِفي ِضيِقي َدَعْوُت الرَّ

ِت . 7 ِتي ِمْن َهْيَكلِِه، َوَصِعَد ُصَراِخي أََماَمُه، َبْل َدَخَل أُُذَنْيهِ َفَسِمَع َصوْ  ِعْنَدِئٍذ اْرَتجَّ

بَّ َغِضبَ  ْت، ألَنَّ الرَّ َنَفَث أَْنفُُه . 8 األَْرُض َوَتَزْلَزلَْت. اْرَتَجَفْت أََساَساُت اْلِجَباِل َواْهَتزَّ

َها َجْمٌر ُمْلَتِهبٌ  ُدَخاناً، َواْنَقَذَفْت َناٌر آِكلٌَة ِمنْ  َماَواِت َوَنَزَل، َفَكاَنِت .9 َفِمِه، َوَكأَنَّ َطأَْطأَ السَّ

َمُة َتْحَت َقَدَمْيهِ  اْمَتَطى َمْرَكَبًة ِمْن َمالَِئَكِة اْلَكُروِبيِم، َوَطاَر ُمْسِرعاً . 10 اْلُغُيوُم اْلُمَتَجهِّ

ْياحِ  ْلَمَة . 11 َعلَى أَْجِنَحِة الرِّ َماِء َجَعَل الظُّ ِسَتاراً لَُه، َوَصاَر َضَباُب اْلِمَياِه َوُسُحُب اْلسَّ

اِكَنُة ِمَظلََّتُه اْلُمِحيَطَة ِبهِ  ُحُب أََماَمُه. َحَدَثْت َعاِصَفُة َبَرٍد .12 الدَّ ِمْن َبَهاِء َطْلَعِتِه َعَبَرِت السُّ

مَ . 13 َوَبْرٍق َكاْلَجْمِر اْلُمْلَتِهبِ  بُّ ِفي السَّ اَواِت، أَْطلََق اْلَعلِيُّ َصْوَتُه َفاْنَهَمَر َبَرٌد، أَْرَعَد الرَّ

َد أَْعَداِئي، َوأَْرَسَل ُبُروَقُه َفأَْزَعَجُهمْ ! 14 َواْنَدلََعْت َنارُ  َظَهَرْت . 15 أَْطلََق ِسَهاَمُه َفَبدَّ

، َوِمْن أَْنِفَك َمَجاِري اْلِمَياِه اْلَعِميَقِة، َواْنَكَشَفْت أُُسُس اْلَمْسُكوَنِة ِمْن َزْجِرَك  َيا َربُّ

ُيوِل اْلَغاِمَرةِ . 16 الالَِّفَحةِ  بُّ َيَدهُ ِمَن اْلُعلَى َوأَْمَسَكِني، َواْنَتَشلَِني ِمَن السُّ أَْنَقَذِني . 17 َمدَّ الرَّ

ُهْم َكاُنوا أَْقَوى ِمنِّي ، ألَنَّ ، َوِمَن ُمْبِغِضيَّ ي اْلَقويِّ ْوا لِي ِفي .18 ِمْن َعُدوِّ َيْوِم َبليَِّتي، َتَصدَّ

بُّ َسَنِدي، ُيَكاِفُئِني . 20 َوا ْقَتاَدِني إِلَى َمَكاٍن َرِحيٍب. أَْنَقَذِني ألَنَُّه ُسرَّ ِبي 19 َفَكاَن الرَّ

، ُضِني َحَسَب َطَهاَرِة َيَديَّ ي َوُيَعوِّ بُّ ِبُمْقَتَضى ِبرِّ ألَنِّي َسلَْكُت َداِئماً ِفي ُطُرِق  21 الرَّ
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، َولَْم أَْعَص إِلَِهي بِّ َجَعْلُت أَْحَكاَمُه َداِئماً ُنْصَب َعْيِني َولَْم أَِحْد َعن . 23 ِفي ُطُرِق الرَّ

ي، . 25 َفُكْنُت َكاِمالً لََدْيِه، َوُصْنُت َنْفِسي ِمَن اإلِْثمِ . 24 َفَراِئِضهِ  بُّ َوْفقاً لِِبرِّ َفُيَكاِفُئِني الرَّ

ِحيِم َتُكوُن َرِحيماً، َوَمَع اْلَكاِمِل َتُكوُن . 26 َسِب َطَهاَرِتي أََماَم َعْيَنْيهِ َوِبحَ  َمَع الرَّ

اِهِر َتُكوُن َطاِهراً، َوَمَع اْلُمْعَوجِّ َتُكوُن ُمْعَوّجاً . 27 َكاِمالً  أَْنَت ُتْنِقُذ الشَّْعَب . 28 َمَع الطَّ

ا َعْيَناَك َفُتَرا بُّ . 29 ِقَباِن اْلُمَتَغْطِرِسيَن لَِتْخِفَضْهمُ اْلُمَتَضاِيَق، أَمَّ َياَربُّ أَْنَت ِسَراِجي. الرَّ

ِة إِلَِهي اْخَتَرْقُت أَْسَواراً . 30 ُيِضيُء ُظْلَمِتي َما أَْكَمَل . 31 ألَنِّي ِبَك أَْقَتِحُم َجْيشاً، َوِبقُوَّ

ٌة، َوُهَو ِمْتَرا ! إِنَّ َكلَِمَتُه َنِقيَّ بِّ ُه َمْن ُهَو . 32 ٌس َيْحِمي َجِميَع اْلُمْلَتِجِئيَن إِلَْيهِ َطِريَق الرَّ ألَنَّ

؟ َوَمْن ُهَو َصْخَرةٌ ِسَوى إِلَِهَنا؟ بِّ ِة، َوَيْجَعُل  33 إِلٌَه َغْيُر الرَّ ُه هللاُ الَِّذي ُيَسلُِّحِني ِباْلقُوَّ إِنَّ

ِل وَ . 34 َطِريِقي َكاِمالً  ُب . 35 ُيِقيُمِني آِمناً َعلَى اْلُمْرَتَفَعاتِ َيْجَعُل ِرْجلَيَّ َكِرْجلَيِ اإلِيَّ ُتَدرِّ

ُتْعِطيِني ُتْرَس َخالَِصَك، . 36 َيَديَّ َعلَى َفنِّ اْلَحْرِب َفَتُشدُّ ِذَراَعاَي َقْوساً ِمْن ُنَحاسٍ 

ُمِني ْر ِرْجالَيْ . 37 َوِبلُْطِفَك ُتَعظِّ ْعَت َطِريِقي َتْحَت َقَدَميَّ َفلَْم َتَتَعثَّ أَُطاِرُد أَْعَداِئي . 38 َوسَّ

أَْقِضي َعلَْيِهْم َوأَْسَحقُُهْم، َفالَ َيْسَتِطيُعوَن النُُّهوَض، . 39 َفأُْدِرُكُهْم، َوالَ أَْرِجُع َحتَّى أُِبيَدُهمْ 

باً لِْلِقَتاِل َوُتْخضِ . 40 َبْل َيْسقُُطوَن َتْحَت َقَدَميَّ  ِة َتأَهُّ ُع لُِسْلَطاِني ُتَمْنِطقُِني ِبِحَزاٍم ِمَن اْلقُوَّ

ِديَن َعلَيَّ  َتْجَعُل أَْعَداِئي ُيَولُّوَن األَْدَباَر َهَرباً ِمنِّي. َوأُْفِني الَِّذيَن . 41 اْلُمَتَمرِّ

بَّ َفالَ َيْسَتِجيُب لَُهمْ . 42 ُيْيِغُضوَنِني َفأَْسَحقُُهْم . 43 َيْسَتِغيُثوَن َوالَ ِمْن ُمَخلٍِّص، ُيَناُدوَن الرَّ

ُتْنِقُذِني ِمْن ُمَخاَصَماِت الشَّْعِب، . 44 األَْرِض، َوِمْثَل ِطيِن األَْسَواِق أَُدقُُّهْم َوأَُدوُسُهمْ َكُغَباِر 

داً لأِلَُمِم َحتَّى َصاَر َشْعٌب لَْم أَُكْن أَْعِرفُُه َعْبداً َيْخِدُمِني ُيْقِبُل اْلُغَرَباُء . 45 َوَتْجَعلُِني َسيِّ

اْلُغَرَباُء َيُخوُروَن، َيْخُرُجوَن ِمْن . 46 َحالََما َيْسَمُعوَن أَْمِري ُيلَبُّوَنهُ َنْحِوي ُمَتَذلِّلِيَن، وَ 

، َوُمَباَرٌك َصْخَرِتي. َوُمَتَعاٍل إِلَُه . 47 ُحُصوِنِهْم ُمْرَتِعِدينَ  بُّ َحيٌّ ُهَو الرَّ

ُمْنِقِذي ِمْن أَْعَداِئي، . 49 اِنياإلِلَُه اْلُمْنَتِقُم لِي، الَِّذي ُيْخِضُع الشُُّعوَب لُِسْلطَ . 48 َخالِصي

ُجِل الّطاِغي ُيَخلُِّصِني ِديَن َوِمَن الرَّ لَِذلَِك أَُسبُِّحَك َياَربُّ َبْيَن األَُمِم  50 َراِفِعي َعلَى اْلُمَتَمرِّ

ُم الِْسِمكَ  ْحَمِة لَِمِسي. 51 وأَُرنِّ ِحِه، لَِداُوَد َوَنْسلِِه َياَماِنَح اْلَخالَِص اْلَعِظيِم لَِملِِكِه َوَصاِنَع الرَّ

 .إِلَى األََبدِ 

بِّ  ، َولَْم أَِحْد َعْن . 22 َولَْم أَْعَص إِلَِهيالرَّ َجَعْلُت أَْحَكاَمُه َداِئماً ُنْصَب َعْيَنيَّ

ي، . 24 َوأَُكوُن َمَعُه َكاِمالً َوأَُصوُن َنْفِسي ِمْن إِْثِمي. 23 َفَراِئِضهِ  بُّ َوْفقاً لِِبرِّ َفُيَكاِفُئِني الرَّ

ِحيِم َتُكوُن َرِحيماً، َوَمَع اْلَكاِمِل َتُكوُن . 25 ِبَحَسِب َطَهاَرِة َيَديَّ أََماَم َعْيَنْيهِ  َمَع الرَّ

اِهِر َتُكوُن َطاِهراً، َوَمَع اْلُمْعَوجِّ َتُكوُن ُمْعَوّجاً  26 َكاِمالً، ألَنََّك أَْنَت ُتَخلُِّص . 27 َوَمَع الطَّ

ا اْلُمَتَرفُِّعوَن َفَتْخِفُض ُعُيوَنُهمْ  بُّ إِلَِهي َتِضيُء .28 الشَّْعَب اْلُمَتَضاِيَق، أَمَّ َها الرَّ ألَنََّك أَيُّ

ُل َظالَِمي ُنوراً  ألَنِّي ِبَك اْقَتَحْمُت َجْيشاً، َوِبَمُعوَنِة إِلَِهي اْخَتَرْقُت  29 ِمْصَباِحي، َوُتَحوِّ

ٌة، َوُهَو ُتْرٌس َيْحِمي جَ . 30 أَْسَواراً  ! إِنَّ َكلَِمَتُه َنِقيَّ بِّ ِميَع اْلُمْلَتِجِئيَن َما أَْكَمَل َطِريَق الرَّ

؟ َوَمْن ُهَو َصْخَرةٌ ِسَوى إِلَِهَنا؟. 31 إِلَْيهِ  بِّ ِني هللاُ ِبِحزاٍم ِمَن  32 َفَمْن ُهَو إِْلٌه َغْيُر الرَّ َيُشدُّ

ِة، َوَيْجَعُل َطِريِقي َكاِمالً، ِل َوُيْصِعُدِني َعلَى ُمْرتَ  33 اْلقُوَّ َفَعاِتي ُيَثبُِّت َقَدَميَّ َكأَْقَداِم اإليَّ

ُب َيَديَّ َعلَى َفنِّ اْلَحْرِب، َفَتُشدُّ ِذَراَعاَي َقْوساً ِمْن ُنَحاسٍ . 34 اْلَوِعَرةِ  َتْجَعُل أَْيضاً . 35 ُيَدرِّ

ُمِني لُْطفُكَ  ُدِني ِبَيِميِنَك، َوُيَعظِّ ، . 36 َخالََصَك ُتْرساً لِي، َفُتَعضِّ ْعَت َطِريِقي َتْحَت َقَدَميَّ َوسَّ

أَْسَحقُُهْم َفاَل . 38 أَُطاِرُد أَْعَداِئي َفأُْدِرُكُهْم، َواَل أَْرِجُع َحتَّى أُِبيَدُهمْ .37 َقْلَقْل َعِقَبايَ َفلَْم َتتَ 

باً لِْلِقَتاِل. .39 َيْسَتِطيُعوَن النُُّهوَض. َيْسقُُطوَن َتْحَت َقَدَميَّ  ِة َتأَهُّ ُتَمْنِطُقِني ِبِحَزاٍم ِمَن اْلقُوَّ

ِديَن َعلَيَّ ُتْخِضُع لُِسْلطَ  ُيَولُّوَن األَْدَباَر َهَرباً أََماِمي. َوأُْفِني الَِّذيَن . 40 اِني اْلُمَتَمرِّ

بَّ َفاَل َيْسَتِجيُب لَُهمْ . 41 ُيْبِغُضوَنِني َفأَْسَحقُُهْم . 42 َيْسَتِغيُثوَن َواَل ُمَخلَِّص. ُيَناُدوَن الرَّ

يِح،  َواِرعِ َكاْلُغَباِر ِفي َمَهبِّ الرِّ يِن ِفي الشَّ ُتْنِقُذِني ِمْن َثْوَراِت . 43 َوأَْطَرُحُهْم ِمْثَل الطِّ

داً لأِلَُمِم، َحتَّى َصاَر َشْعٌب لَْم أَُكْن أَْعِرفُُه َعْبداً َيْخِدُمِني َفَما إِْن . 44 الشَّْعِب، َوَتْجَعلُِني َسيِّ

اْلُغَرَباُء َيُخوُروَن، َيْخُرُجوَن ِمْن  45 َذلَّلُوَن لِيَيْسَمُعوا أَْمِري َحتَّى ُيلَبُّوهُ. اْلُغَرَباُء َيتَ 

، َوُمَباَرٌك َصْخَرِتي، َوُمَتَعاٍل إِلَُه . 46 ُحُصوِنِهْم ُمْرَتِعِدينَ  بُّ َحيٌّ ُهَو الرَّ

ي، َراِفِعي ُمْنِقِذي ِمْن أَْعَدائِ  48 اإلِلَُه اْلُمْنَتِقُم لِي، ُيْخِضُع الشُُّعوَب لُِسْلَطاِني، 47 َخالَِصي،

اِغي ُتَخلُِّصِني ُجِل الطَّ ، َوِمَن الرَّ ِديَن َعلَيَّ لَِهَذا أَْعَتِرُف لََك َبْيَن األَُمِم . 49 َعلَى اْلُمَتَمرِّ

ُل الِْسِمكَ  ْحَمِة لَِمِسيِحِه، لَِداُوَد . 50 َوأَُرتِّ َيا َماِنَح اْلَخالَِص اْلَعِظيِم لَِملِِكِه، َوَصاِنَع الرَّ

 .إِلَى األََبدِ  َوَنْسلِهِ 
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 11أخبار األيام األول  23صموئيل الثاني 

أَ ِبِه  ى، َوَما َتَنبَّ ُجُل الَِّذي َوَهِذِه َكلَِماُت َداُوَد األَِخيَرةُ: َهَذا َما أُْوِحَي ِبِه إِلَى َداُوَد ْبِن َيسَّ الرَّ

ُل إِْسَراِئيَل  ُجُل الَِّذي َمَسَحُه إِلَُه َيْعقُوَب. َهَذا ُهَو ُمَرتِّ ، الرَّ َمُه اْلَعلِيُّ َعظَّ

بِّ ِبَفِمي، َوَكلَِمُتُه َنَطَق ِبَها لَِساِني» 2 .اْلَمْحُبوبُ  إِلَُه إِْسَراِئيَل َتَكلََّم،  3 .َتَكلََّم ُروُح الرَّ

يَل َقاَل لِي: ِعْنَدَما َيْحُكُم إِْنَساٌن ِبَعْدٍل َعلَى النَّاِس َوَيَتَسلَُّط ِبَمَخاَفِة َصْخَرةُ إِْسَرائِ 

ُه ُيْشِرُق َعلَْيِهْم َكُنوِر اْلَفْجِر، َوَكالشَّْمِس َيِشعُّ َعلَْيِهْم ِفي َصَباٍح َصاٍف،  4 هللِا، َفإِنَّ

أَلَْيَسْت َهَكَذا َعالََقُة َبْيِتي ِباهلِل؟ أَلَْم ُيْبِرْم َمِعي  5 .َوَكاْلَمَطِر الَِّذي َيْسَتْنِبُت ُعْشَب األَْرِض 

ناً؟ أاَلَ ُيَكلُِّل َخالَِصي ِباْلَفالَِح َوَيْضَمُن َتْحِقيَق َرَغاِئِبي؟ ا َكاِمالً َوُمَؤمَّ ا  6 َعْهداً أََبِدًيّ أَمَّ

ُهْم َيجْ  َوُكلُّ َمْن  7 .َرُحوَن اْلَيَد الَِّتي َتْلُمُسُهمْ األَْشَراُر َفُيْطَرُحوَن َجِميعاً َكالشَّْوِك، ألَنَّ

اُر َجِميعاً ِفي َمَكاِنِهمْ  ُهْم َيَتَسلَُّح ِبَحِديٍد وَقَناِة ُرْمٍح، َوَتْلَتِهُمُهُم النَّ  .«َيَمسُّ

، َوَكاَن 8  ْحَكُموِنيُّ َبُث التَّ َقاِئَد الثَّالََثِة، َهاَجَم َوَهِذِه أَْسَماُء ِرَجاِل َداُوَد األَْبَطاِل: ُيوَشْيُب َبشَّ

َوَيلِيِه أَلَِعاَزاُر ْبُن ُدوُدو ْبِن أَُخوِخي، َوُهَو أََحُد . 9 ِبُرْمِحِه َثَماِني ِمَئٍة َوَقَتلَُهْم َدْفَعًة َواِحَدةً 

يَن )ِفي أَ  يَم( األَْبَطاِل الثَّالََثِة الَِّذيَن َكاُنوا َمَع َداُوَد ِحيَن َعيَُّروا اْلِفلِْسِطيِنيِّ َفِس َدمِّ

َصَمَد ُهَو َوَظلَّ ُيَهاِجُم  10 ،اْلُمْجَتِمِعيَن ُهَناَك لِْلَحْرِب، َوِعْنَدَما َتَقْهَقَر ِرَجاُل إِْسَراِئيلَ 

راً ِفي َذلَِك اْلَيْومِ  بُّ َنْصراً ُمَؤزَّ ْيِف، َوَوَهَبُه الرَّ ، اْلِفلِْسِطيِنيِّيَن َحتَّى َكلَّْت َيُدهُ َولَِصَقْت ِبالسَّ

. َوَكاَن . 11 َوَما لَِبَث أَْن َرَجَع الشَّْعُب لَِنْهِب اْلَغَناِئِم َفَقطْ  ُة ْبُن أَِجي اْلَهَراِريُّ َوَيْعقُُبُه َشمَّ

اْلِفلِْسِطيِنيُّوَن َقْد َحَشُدوا َجْيشاً ِفي ِقْطَعِة َحْقٍل َمْزُروَعٍة ِباْلَعَدِس، َفَهَرَب اإلِْسَراِئيلِيُّوَن 

َة َثَبَت ِفي َمَكاِنِه َوَسَط ِقْطَعِة اْلَحْقِل، َوَقَضى َعلَى اْلِفلِْسِطيِنيِّيَن، . 12 أََماَمُهمْ  لَِكنَّ َشمَّ

يَن َحْوَل َداُوَد ِفي َحْبُروَن َوَقالُوا:  َع ُكلُّ ُرَؤَساِء اإلِْسَراِئيلِيِّ َنْحُن ِمْن لَْحِمَك »َوَتَجمَّ

اِبَقِة ِحيَن َكاَن َوَقْد ُكْنَت  2 َوَدِمَك، اِم السَّ َقاِئَدَنا، َتُخوُض اْلَمَعاِرَك ِفي َطلِيَعِتَنا ُمْنُذ األَيَّ

بُّ إِلَُهَك: أَْنَت َتْرَعى َشْعِبي َوَتَتَولَّى  َشاُوُل َملِكاً َعلَْيَنا، َوَقْد َقاَل لََك الرَّ

إِلَى اْلَملِِك ِفي َحْبُروَن أَْبَرَم َمَعُهْم َعْهداً  َوِعْنَدَما اْجَتَمَع َجِميُع ُشُيوِخ إِْسِراِئيلَ  3 .«ُحْكَمهُ 

بِّ الَِّذي َنَطَق ِبِه َعلَى لَِساِن َصُموِئيلَ  ، َفَمَسُحوهُ َملِكاً َعلَْيِهْم َتْتِميماً لَِكالَِم الرَّ بِّ  .أََماَم الرَّ

َه َداُوُد َعلَى َرْأِس اإلِْسَراِئيلِيِّيَن إِلَى أُوُرَشلِيمَ  4 اِنَها َوَتَوجَّ ، أَْي َيُبوَس اآلِهلَِة ِبُسكَّ

َفاْسَتْولَى َداُوُد «. الَ ُيْمِكُنَك أَْن َتْدُخَل إِلَى ُهَنا»َفَقاَل اْلَيُبوِسيُّوَن لَِداُوَد:  5 .اْلَيُبوِسيِّينَ 

إِنَّ َمْن »ُد لِِرَجالِِه: ُثمَّ َقاَل َداوُ  6 .َعلَى َقْلَعِة ِصْهَيْوَن الَِّتي ُدِعَيْت فِي َما َبْعُد َمِديَنَة َداُودَ 

يَن ُيْصِبُح َقاِئداً لِْلَجْيشِ  الً، َوأَْصَبَح ُهَو «. َيْقَتِحُم اْلَيُبوِسيِّ َة أَوَّ َفَهاَجَمُهْم ُيوآُب اْبُن ُصُرِويَّ

ِمْن َحْولَِها  َوَبَنى اْلَمِديَنةَ  8 .َوَمَكَث َداُوُد ِفي اْلِحْصِن َفُدِعَي لَِذلَِك َمِديَنَة َداُودَ  7 .اْلَقاِئدَ 

وِر اْلُمِحيِط ِبَها. ُثمَّ َقاَم ُيوآُب ِبَتْجِديِد َساِئِر اْلَمِديَنةِ  َوَكاَن  9 .اْبِتَداًء ِمَن اْلَقْلَعِة إِلَى السُّ

بَّ اْلَقِديَر َكاَن َمَعهُ   .َداُوُد َيْزَداُد ُعلُوَّ َشأٍْن، ألَنَّ الرَّ

َجاِل  10 ِة إِْسَراِئيَل لَِيْجَعلُوُه َملِكاً، ِبُمْقَتَضى َوْعِد َوَهِذِه أَْسَماُء الرِّ الَِّذيَن آَزُروهُ َمَع َبِقيَّ

بِّ اْلُمَتَعلِِّق ِبإِْسَراِئيَل، َوَهُؤالَِء ُهْم أَْبَطاُل َداُوَد: َيُشْبَعاُم ْبُن َحْكُموِني، َرِئيُس 11 الرَّ

ُثمَّ أَلَِعاَزاُر ْبُن ُدوُدو .12 ِمَئٍة َوَقَتلَُهْم ُدْفَعًة َواِحَدةً  األَْبَطاِل الثَّالََثِة، َهاَجَم ِبُرْمِحِه َثالَثَ 

، َوُهَو َواِحٌد ِمَن األَْبَطاِل الثَّالََثةِ  يَم ِحيَن اْحَتَشَد . 13 األَُخوِخيُّ َكاَن َمَع َداُوَد ِفي َفسَّ َدمِّ

ينَ اْلِفلِْسِطيِنيُّوَن لِْلَحْرِب ِفي َحْقِل َشِعيٍر، َفَهَرَب اْلجَ  ُه َثَبَت . 14 ْيُش أََماَم اْلِفلِْسِطيِنيِّ َغْيَر أَنَّ
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َوِفي َمْوِسِم اْلَحَصاِد، أَْقَبَل َهُؤالَِء الثَّالََثُة . 13 َوأَْنَقَذ اْلَحْقَل ِمْنُهْم، َفَوَهَبُه هللاُ النَّْصَر َعلَْيِهمْ 

يَن َرِئيساً إِلَى َداُوَد الالَِّجِئ إِلَى َمَغاَرِة َعُدالََّم، َوَكاَن َجْيُش اْلِفلِْسِطيِنيِّيَن ِمْن َبْيِن الثَّالَثِ 

َفاِئيِّيَن، َبْيَنَما َداُوُد ُمْعَتِصماً فِي اْلِحْصِن، َوَحاِمَيُة  14 آَنِئٍذ ُمَعْسِكراً ِفي َواِدي الرَّ

َه َداُوُد َقاِئالً: . 15 مٍ اْلِفلِْسِطيِنيِّيَن َناِزلًة ِفي َبْيِت لَحْ  َمْن َيْسِقيِني َماًء ِمْن ِبْئِر َبْيِت »َفَتأَوَّ

اَبِة اْلَمِديَنِة؟ َفاْقَتَحَم األَْبَطاُل الثَّالََثُة ُمَعْسَكَر اْلِفلِْسِطيِنيِّيَن، َوَجلَُبوا « 16 لَْحٍم اْلَقاِئَمِة ِعْنَد َبوَّ

اَبِة، َوَحَملُوهُ إِلَى َداُوَد. َفلَْم َيَشأْ أَْن َيْشَرَبُه َبْل َسَكَبُه َماًء ِمْن ِبْئِر َبْيِت لَْحٍم اْلَقائِ  َمِة ِعْنَد اْلَبوَّ

، بِّ لِلرَّ
َجاِل الَِّذيَن َجاَزفُوا ِبأَْنفُِسِهمْ »َقاِئالً:  17  ُه َدُم الرِّ َوَهَكَذا «. َمَعاَذ هللِا أَْن أَْفَعَل َهَذا! إِنَّ

َوَكاَن أَِبيَشاُي أَُخو ُيوآَب َواْبُن . 18 ا َما َقاَم ِبِه َهُؤالَِء األَْبَطاُل الثَّالََثةُ أََبى أَْن َيْشَرَبُه. َهذَ 

َة َرِئيَس َثالََثٍة أَْيضاً. َهَذا َجاَبَه ِبُرْمِحِه َثالََث ِمَئٍة َوَقَتَلُهْم، َفَذاَعْت ُشْهَرُتُه َبْيَن  ُصُرويَّ

ُه لَْم َيِصْل إِلَى َمْرَتَبِة َواْرَتَفَعْت َمَكاَنتُ  19 الثَّالََثِة، ُه َعلَْيِهْم َوَصاَر لَُهْم َرِئيساً، إاِلَّ أَنَّ

َوَكاَن َبَناَياُهو ْبُن َيُهوَياَداَع ُمَحاِرباً ُمِجيداً ِمْن َقْبِصِئيَل، َهَذا َصَرَع . 20 الثَّالََثِة األَُولِ 

ُمْثلٍِج َوَقَتَل أََسداً،َبَطلَْي ُموآَب، َوَنَزَل إِلَى َوَسِط ُجبٍّ ِفي َيْوٍم 
َكَما َقَضى َعلَى َرُجٍل  21 

ْمَح ِمْن َيِدِه َوَقَتلَُه  ى لَُه ِبَعصاً َوَخَطَف الرُّ ِمْصِريٍّ ِعْمالٍَق َكاَن َيْحِمُل ِبَيِدِه ُرْمحاً، َفَتَصدَّ

ْيَن األَْبَطاِل َهَذا َما َصَنَعُه َبَناَياُهو ْبُن َيُهوَياَداَع َفَذاَعْت ُشْهَرُتُه بَ . 22 ِبهِ 

ُه لَْم َيْبلُْغ َمْرَتَبَة الثَّالََثِة األَُوِل . 23 الثَّالََثةِ  َواْرَتَفَعْت َمَكاَنُتُه َعلَى الثَّالَِثيَن َقاِئداً، َولَِكنَّ

َنُه َداُوُد َقاِئداً لَِحَرِسِه اْلَخاصِّ  ِثيَن أَُخو ُيوآَب َواِحداً ِمَن الثَّالَ َوَكاَن َعَساِئيُل . 24 َفَعيَّ

ُة اْلَحُروِديُّ َوأَلِيَقا  25 َرِئيساً، َوَكَذلَِك أَْلَحاَناُن ْبُن ُدوُدو ِمْن َبْيِت لَْحٍم، َوَشمَّ

، َوِعيَرا ْبُن ِعقِّيَش التَّقُوِعيُّ  26 اْلَحُروِديُّ  ،  27 َوَحالَُص اْلَفْلِطيُّ َوأَِبيَعَزُر اْلَعَناُثوِثيُّ

، َوَمْهَراُي النَُّطوَفاِتيُّ . 28 َوَمُبوَناُي اْلُحوَشاِتيُّ  َوَخالَُب ْبُن َبْعَنَة . 29 َوَصْلُموُن األَُخوِخيُّ

اُي ْبُن ِريَباَي ِمْن ِجْبَعِة ِبِني َبْنَياِميَن، ، َوإِتَّ اُي ِمْن  30 النَُّطوَفاِتيُّ ، َوِهدَّ َوَبَناَيا اْلَفْرَعُتوِنيُّ

، َوَعْزُموُت اْلَبْرُحوِميُّ َوأَُبو َعْلُبوَن اْلَعرَ . 31 أَْوِدَيِة َجاَعشَ  ، . 32 َباِتيُّ ْعلُبُّوِنيُّ َوأَْلَيْحَبا الشَّ

،. 33 َوُيوَناَثاُن ِمْن َبِني َياَشنَ  ، َوأَِخيآُم ْبُن َشاَراَر األََراِريُّ ُة اْلَهَراِريُّ َوأَلِيَفلَُط  34 َوَشمَّ

، َوأَلِيَعاُم ْبُن أَِخيتُ  ، . 35 وَفَل اْلِجيلُوِنيُّ ْبُن أََحْسَباَي اْبُن اْلَمْعِكيِّ َوَحْصَراُي اْلَكْرَملِيُّ

، ، 36 َوَفْعَراُي األََرِبيُّ ،  37 َوَيْجآُل ْبُن َناَثاَن ِمْن ُصوَبَة، َوَباِني اْلَجاِديُّ ِونيُّ َوَصالَُق اْلَعمُّ

بُّ ُنْصَرًة  َمَع ِرَجالِِه ِفي َوَسِط اْلَحْقِل َوأَْنَقَذهُ َوَقَضى َعلَى اْلِفلِْسِطيِنيِّيَن، َفآَتاُهُم الرَّ

ِة َحْيُث َكاَن َداُوُد ُيِقيُم َواْنَحَدَر َثالََثٌة ِمَن الثَّالَِثيَن َقاِئداً إِلَى . 15 َعِظيَمةً  ْخِريَّ اْلِمْنَطَقِة الصَّ

َفاِئيِّينَ  يَن ُمَعْسِكٌر ِفي َواِدي الرَّ َوَكاَن َداُوُد . 16 ِفي َمَغاَرِة َعُدالََّم، َبْيَنَما َجْيُش اْلِفلِْسِطيِنيِّ

َه َداُوُد َوَقاَل: . 17 ْحَتلَّْت َبْيَت لَْحمٍ آَنِئٍذ ُمَتَمنِّعاً ِفي اْلِحْصِن، َوَحاِمَيُة اْلِفلِْسِطيِنيِّيَن َقِد ا َفَتأَوَّ

اَبِة اْلَمِديَنِة؟» َفاْقَتَحَم الثَّالََثُة « 18 َمْن َيْسِقيِني َماًء ِمْن ِبْئِر َبْيِت لَْحٍم اْلَقاِئَمِة ِعْنَد َبوَّ

يَن َوَجاُءوا ِبَماٍء ِمْن ِبْئِر َبْيِت لَْحٍم  اَبِة اْلَمِديَنِة َوَحَملُوُه ُمَعْسَكَر اْلِفلِْسِطيِنيِّ اْلَقاِئَمِة ِعْنَد َبوَّ

بِّ  َمَعاَذ هللِا أَْن أَْفَعَل َذلَِك! »َوَقاَل: . 19 إِلَى َداُوَد، َفأََبى أَْن َيْشَرَب ِمْنُه َوَسَكَبُه لِلرَّ

َجاِل الَِّذيَن َجاَزفُوا ِبَحَياِتِهْم، إِْذ َخاَطُرو ؟أَأَْشَرُب َدَم َهُؤالَِء الرِّ « ا ِبأَْنفُِسِهْم لَِيأُْتوا ِبِه إِلَيَّ

َوَكاَن أَِبيَشاُي أَُخو ُيوآَب . 20 َوأََبى أَْن َيْشَرَب ِمْنُه. َهَذا َما أَْقَدَم َعلَْيِه األَْبَطاُل الثَّالََثةُ 

َر اْسُمُه إِلَى َجاِنِب َرِئيَس الثَّالَِثيَن أَْيضاً، َوَقْد َهاَجَم ِبُرْمِحِه َثالََث ِمَئٍة َفَقَتلَُهْم، َواْشَتهَ 

اِد الثَّالََثةِ  ُه َكاَن َقاِئداً . 21 اْلقُوَّ لِيَن، إاِلَّ أَنَّ اِد الثَّالََثِة األَوَّ ُه لَْم َيْبلُْغ َمْرَتَبَة اْلقُوَّ َوَمَع أَنَّ

لِلثَّالَِثيَن َرِئيساً 
اٌر َكِثيُر اْلُبُطوالَِت، َوُهَناَك أَْيضاً َبَناَياُهو ْبُن َيُهوَياَداَع، ُمَحاِرٌب َجبَّ . 22 

ِمْن َقْبِصيِئيَل، َوُهَو الَِّذي َقَتَل َبَطلَْي ُموآَب، َوَقَضى َعلَى أََسٍد فِي َوَسِط ُجبٍّ ِفي َيْوٍم 

ُمْثلٍِج،
ا ُطولُُه َخْمُس أَْذُرٍع )َنْحَو ِمْتَرْيِن َوِنْصٍف(، َكاَن  23  َكَما َقَتَل ِعْمالَقاً ِمْصِرًيّ

ْمَح ِمْن َيِدِه َوَقَتلَُه ُمَتَسلِّحاً  َم ِمْنُه ِبَعصاً َوَخَطَف الرُّ اِجيَن، َفَتَقدَّ ِبُرْمٍح َكَنْوِل النَّسَّ

َهَذا َما أَْقَدَم َعلَْيِه َبَناَياُهو ْبُن َيُهوَياَداَع َفَذاَعْت ُشْهَرُتُه إِلَى َجاِنِب األَْبَطاِل . 24 ِبهِ 

َن الثَّالَِثيَن َقاِئداً، َوإِْن لَْم َيْبلُْغ َمْرَتَبَة األَْبَطاِل الثَّالََثِة. َفَجَعلَُه َوَعالَ َشأُْنُه َبيْ  25 الثَّالََثِة،

هِ  ا . 26 َداُوُد ِمْن أَُمَناِء ِسرِّ َفُهْم: َعَساِئيُل أَُخو ُيوآَب، َوأَْلَحاَناُن ْبُن ُدوُدَو أَْبَطاُل اْلَجْيِش أَمَّ

وُت اْلهَ .27 ِمْن َبْيِت لَْحمٍ  ،َوَشمُّ ، َوَحالَُص اْلَفلُوِنيُّ ،  28 ُروِريُّ َوِعيَرا ْبُن ِعقِّيَش التَّقُوِعيُّ

، ، 29 َوأَِبيَعَزُر اْلَعَناُثوِثيُّ ، َوِعيالَُي األَُخوِخيُّ َوَمْهَراُي  30 َوِسْبَكاُي اْلُحوَشاِتيُّ

، ُطوَفاِتيُّ ، َوَخالُِد ْبُن َبْعَنَة النَّ اُي بْ  31 النَُّطوَفاِتيُّ ُن ِريَباَي ِمْن ِجْبَعِة ِبِني َبْنَياِميَن، َوإِتَّ

، ، 32 َوَبَناَيا اْلَفْرَعُتوِنيُّ َوَعْزُموُت  33 َوُحوَراُي ِمْن أَْوِدَيِة َجاَعَش، َوأَِبيِئيُل اْلَعَرَباِتيُّ

، َعْلُبوِنيُّ ، َوإِْلَيْحَبا الشَّ ، َوُيوَناثَ 34 اْلَبْحُروِميُّ اُن ْبُن َشاَجاَي َوأَْبَناُء َهاِشَم اْلَجُزوِنيِّ

، ، َوأَلِيَفاُل ْبُن أُوَر، 35 اْلَهَراِريُّ ،  36 َوأَِخيآُم ْبُن َساَكاَر اْلَهَراِريُّ َوَحاِفُر اْلَمِكيَراِتيُّ
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َة، ، َوَجاَرُب َوِعيَرا اْليِ  38 َوَنْحَراُي اْلَبِئيُروِتيُّ َحاِمُل ِسالِح ُيوآَب ْبِن ُصُرويَّ ْثِريُّ

، . َوُهْم فِي ُجْملَِتِهْم َسْبَعٌة َوَثالَُثوَن َبَطالً  39 اْلِيْثِريُّ ا اْلِحثِّيُّ  .َوأُوِريَّ

، ، َوَنْعَراُي ْبُن أَْزَباَي، 37 َوأَِخَيا اْلَفلُوِنيُّ َوُيوِئيُل أَُخو َناَثاَن،  38 َوَحْصُرو اْلَكْرَملِيُّ

، َوَنْحَراُي اْلَبِئيُروِتيُّ َحاِمُل ِسالَِح ُيوآَب اْبِن 39 ْبُن َهْجِري، َوِمْبَحارُ  وِنيُّ َوَصالُِق اْلَعمُّ

َة، ، 40 ُصُرِويَّ ، َوَجاِرُب اْلِيْثِريُّ ، َوَزاَباُد ْبُن 41 َوِعيَرا اْلِيْثِريُّ ا اْلِحثِّيُّ َوأُوِريَّ

أُوَبيْ  42 ،أَْحالَيَ  يَن َوَمَعُه َثالَُثوَن َوَعِديَنا ْبُن ِشيَزا الرَّ أُوَبْيِنيِّ ِنيُّ َزِعيُم الرَّ

ا، ، 43 ُجْنِدًيّ ، َوَشاَماُع  44 َوَحاَناُن اْبُن َمْعَكَة، َوُيوَشاَفاُط اْلَمْثِنيُّ ا اْلَعْشَتُرِوتيُّ يَّ َوُعزِّ

، ي ِمْن َوَيِديَعِئيُل َوُيوَحا اْبَنا ِشْمرِ  45 َوَيُعوِئيُل اْبَنا ُحوَثاَم اْلَعُروِعيِريِّ

، 46 ِتيَص، َوإِيلِيِئيُل  47 َوإِيلِيِئيُل ِمْن َمْحِويَم، َوَيِريَباُي َوُيوُشوَيا اْبَنا أَْلَنَعَم، َوِيْثَمُة اْلُموآِبيُّ

 .َوُعوِبيُد َوَيِعِسيِئيُل ِمْن َمُصوَباَيا
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 4= أخبار األيام الثاني  7الملوك األول 
 

 4الثاني = أخبار األيام  7الملوك األول 

 4أخبار األيام الثاني  7الملوك األول 

َد أَْيضاً َقْصراً َعاّماً َدَعاهُ َقْصَر َغاَبِة  2 َوَبَنى ُسلَْيَماُن َقْصَرهُ ِفي َثالََث َعْشَرَة َسَنًة، َوَشيَّ

ِذَراعاً )َنْحَو َخْمَسٍة لُْبَناَن. َوَكاَن ُطولُُه ِمَئَة ِذَراٍع )َنْحَو َخْمِسيَن ِمْتراً( َوَعْرُضُه َخْمِسيَن 

َوِعْشِريَن ِمْتراً( َواْرِتَفاُعُه َثالَِثيَن ِذَراعاً )َنْحَو َخْمَسَة َعَشَر ِمْتراً(، َوَيقُوُم َعلَى أَْرَبَعِة 

َقٌة  ٌة ُمَنسَّ ُصفُوٍف ِمْن أَْعِمَدٍة َمْصُنوَعٍة ِمْن َخَشِب األَْرِز، َتْرَتِكُز َعلَْيَها َعَواِرُض َخَشِبيَّ

الَِغِة  3 .ِمْن َخَشِب األَْرزِ  َقِة البَّ َواْمَتدَّ َسْقٌف ِمْن َخَشِب األَْرِز َفْوَق َهِذِه اْلَعَواِرِض اْلُمَنسَّ

َقْت ِفي ُصفُوٍف َثالََثٍة، َيَتأَلَُّف ُكلُّ  َخْمساً َوأَْرِبِعيَن َعاِرَضًة، َقاِئَمًة َعلَى األَْعِمَدِة، َوَقْد ُنسِّ

قُوُف ِمْن َثالَِث َطَبَقاٍت، لََها َنَواِفُذ  4 .َخْمَس َعْشَرَة َعاِرَضةً  َصفٍّ ِمْنَها ِمنْ  ُن السُّ َوَتَتَكوَّ

ْكِل، َكَما َتَقاَبلَْت  5 .ُمَتَقاِبلٌَة ِفي ُكلِّ َطَبَقةٍ  َعُة الشَّ َوَكاَن لُِكلِّ اْلَمَداِخِل َوالنَّواِفِذ إَِطاَراٌت ُمَربَّ

َقًة ِفي َثالَثِة ُصفُوفٍ  ُكلُّ َناِفَذٍة َمَع َناِفَذةٍ  َوَكاَنْت ُهَناَك َقاَعٌة أُْخَرى اْسُمَها  6 .أُْخَرى، ُمَنسَّ

ُطولَُها َخْمُسوَن ِذَراعاً )َنْحَو َخْمَسٍة َوِعْشِريَن ِمْتراً( َوعْرُضَها َثالَُثوَن « َبْهُو األَْعِمَدةِ »

َماَمَها ُشْرَفًة َتقُوُم َعلَى أَْعِمَدٍة ِذَراعاً )َنْحَو َخْمَسَة َعَشَر ِمْتراً( َكَما َبَنى أَ 

َد  7 .َمْسقُوَفةٍ  َوَغشَّاَها ِبأَْلَواٍح ِمْن َخَشِب « َبْهَو اْلَقَضاءِ »أَْو « َقاَعَة اْلَعْرشِ »َوَكَذلَِك َشيَّ

ْقفِ  ا َبْيُتُه الَِّذي َكاَن ُيِقيُم ِفيِه َفَكاَن  8 .األَْرِز ِمَن األَْرِض إِلَى السَّ َقاَعِة »َخْلَف أَمَّ

َد َقْصراً ُمَماِثالً لَِزْوَجِتِه اْبَنِة ِفْرَعْونَ « اْلَعْرشِ  َوَقْد  9 .ُمَماِثالً لََها ِفي َفنِّ اْلِبَناِء، َكَما َشيَّ

َبْت ُوُجوُهَها  َدْت َهِذِه َجِميعاً ِمْن ِحَجاَرٍة َضْخَمٍة َرِفيَعِة اْلُمْسَتَوى، قُِطَعْت َوُشذِّ ُشيِّ

اِخلِ  ُة ِبِمْنَشاٍر َوْفَق اْلَمَقاِييِس اْلَمْطلُوَبِة، َواْسُتْخِدَمْت ِمَن األََساِس إِلَى الدَّ ُة َواْلَخاِرِجيَّ يَّ

اِر اْلَكِبيَرةِ  َوَكاَنْت أََساَساُتَها ِمْن ِحَجاَرٍة َضْخَمٍة َرِفيَعِة  10 .اإلِْفِريِز َوِمْن َخاِرٍج إِلَى الدَّ

ُمَها َما َبْيَن َثَماِني إِلَى َعْشِر أَْذُرٍع )َنْحِو أَْرَبَعِة إِلَى َخْمَسِة أَْمَتاٍر اْلُمْسَتَوى َيَتَراَوُح َحجْ 

َوَصَنَع ُسلَْيَماُن َمْذَبَح النَُّحاِس، ُطولُُه ِعْشُروَن ِذَراعاً )َنْحَو َعَشَرِة أَْمَتاٍر( َوَعْرُضُه 

 .(ُه َعْشُر أَْذُرٍع )َنْحَو َخْمَسِة أَْمَتارٍ ِعْشُروَن ِذَراعاً )َنْحَو َعَشَرِة أَْمَتاٍر( َواْرِتَفاعُ 

َوَسَبَك ِبْرَكًة ِمَن النَُّحاِس ُمْسَتِديَرًة ُطوُل قُْطِرَها ِمْن َحاَفِتَها إِلَى َحاَفِتَها َعْشُر أَْذُرٍع 2 

ْتِر(، َوُطوُل )َنْحَو َخْمَسِة أَْمَتاٍر( َواْرِتَفاُعَها َخْمُس أَْذُرٍع )َنْحَو ِمْتَرْيِن َوِنْصِف اْلمِ 

، َوَكُجْزٍء .( 3 ُمِحيِطَها َثالَُثوَن ِذَراعاً )َنْحَو َخْمَسَة َعَشَر ِمْتراً  َوَقْد ُسِبَك ِبَشْكٍل َداِئِريٍّ

اِء ِبِمْقَداِر َعْشِر قِثَّاَءاٍت لُِكلِّ ِذَراٍع )َنْحَو  ِمْنَها، َتْحَت اْسِتَداَرِة ُمِحيِطَها، َصفَّاِن ِمَن اْلِقثَّ

َوَكاَنِت اْلِبْرَكُة َقاِئَمًة َعلَى اْثَنْي َعَشَر . 4 ِمْتٍر(، َوَقْد ُسِبَكْت َكُجْزٍء ِمَن اْلَحْوِض  ِنْصفِ 

َماِل، َوَثالََثٌة أُْخَرى َنْحَو اْلَغْرِب، َوَثالََثٌة َثالِثَ  ِجُه َثالََثٌة ِمْنَها ِبُرُؤوِسَها َنْحَو الشِّ ٌة َثْوراً، َيتَّ

ِجَهِة َنْحَو اْلَجُنوِب، وَ  ْرِق، َواْلِبْرَكُة َتْرَتِكُز َعلَى أَْعَجاِزَها اْلُمتَّ الثَّالََثُة األَِخيَرةُ َنْحَو الشَّ

اِخلِ  َوَبلََغ ُسْمُك ِجَداِر اْلِبْرَكِة ِشْبراً، َوُصِنَعْت َحاَفُتَها َعلَى َشْكِل َكأِْس َزْهِر . 5 َنْحَو الدَّ

ِسُع لَِثالَ  ، َوَكاَنْت َتتَّ وَسنِّ  .(َثِة آالِف َبثٍّ )َنْحَو اْثَنْيِن َوَسْبِعيَن أَْلفاً َوَخْمِس ِمَئِة لِْترٍ السُّ

ُبوَنُه َكُمْحَرَقاٍت، أََقاَم َخْمَسًة ِمْنَها َعِن اْلَيِميِن 6  َوَصَنَع َعَشَرَة أَْحَواٍض لَِغْسِل َما ُيَقرِّ

صَ  ا اْلِبْرَكُة َفَقْد ُخصِّ َماِل. أَمَّ َوَصاَغ َعْشَر َمَناِئِر . 7 ْت الْغِتَساِل اْلَكَهَنةِ َوَخْمَسًة َعِن الشِّ

َذَهٍب ِبُمْوِجِب اْلُمَواَصَفاِت اْلَمْوُضوَعِة لََها، َوَنَصَبَها ِفي اْلَهْيَكِل: َخْمساً َعِن اْلَيِميِن 

ْمَسًة َعِن اْلَيِميِن َوَكَذلَِك َصَنَع َعْشَر َمَواِئَد َوَضَعَها ِفي اْلَهْيَكِل خَ  8 .َوَخْمساً َعِن الشَِّمالِ 

َماِل. َكَما َصَنَع ِمَئَة ِمْنَضَحٍة ِمْن َذَهبٍ  اَر  9 .َوَخْمَسًة َعِن الشِّ َوَبَنى ِفَناَء اْلَكَهَنِة َوالدَّ

اَها ِبالنَُّحاسِ  ا اْلِبْرَكُة َفَقْد أَْثَبَتَها ِفي اْلَجاِنِب .10 اْلَعِظيَمَة َمَع َمَصاِريِعَها الَِّتي َغشَّ أَمَّ
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َبةٍ  َنٍة، َوُكِسَيْت ِبأَْلَواٍح  11 .(ُمَكعَّ ا ِحَجاَرةُ ُجْدَراِن اْلِبَناِء َفَقْد قُِطَعْت ِبَحَسِب َمَقاِييَس ُمَعيَّ أَمَّ

نَ  12 .ِمْن َخَشِب األَْرزِ  ْت ُجْدَراُن َبْهِو اْلَقَضاِء ِمْن َثالََثِة ُصفُوٍف ِمَن اْلِحَجاَرِة َوَتَكوَّ

اِخلِيِّ  بِّ الدَّ اْلَمْنُحوَتِة َوَصفٍّ ِمْن َعَواِرِض َخَشِب األَْرِز، ُمَماِثالً ِبَذلَِك ُرَواَق َبْيِت الرَّ

 .َوَبْهَو اْلَقْصرِ 

َكاَن اْبناً ألَْرَملٍَة ِمْن ِسْبِط  14 .ُصوَر ُيْدَعى ِحيَرامَ َواْسَتْدَعى اْلَملُِك ُسلَْيَماُن َرُجالً ِمْن  13

اساً، َوَقْد َبَرَع ِحيَراُم فِي ِمْهَنِتِه  ا أَُبوهُ اْلُمَتَوفَّى َفَكاَن ِمْن ُصوَر َيْعَمُل َنحَّ َنْفَتالِي، أَمَّ

َوَسَبَك ِحيَراُم . 15 الَِّتي َعِهَد ِبَها إِلَْيهِ  َوأَْتَقَنَها، َفاْنَخَرَط ِفي ِخْدَمِة ُسلَْيَماَن َوأَْنَجَز األَْعَمالَ 

َعُموَدْيِن ِمْن ُنَحاٍس، ُطوُل اْلَعُموِد اْلَواِحِد َثَماِني َعْشَرَة ِذَراعاً )َنْحَو ِتْسَعِة أَْمَتاٍر( 

ِة أَْمَتاٍر(، َوَكاَنا أَْجَوَفْيِن، ُسمْ  ُك ُكلٍّ ِمْنُهَما َنْحَو َوُمِحيُطُه اْثَنَتا َعْشَرَة ِذَراعاً )َنْحَو ِستَّ

َوَصَنَع َتاَجْيِن ِمَن النَُّحاِس اْلَمْصُبوِب لَِيَضَعُهَما َعلَى َرْأَسْي َعُموَدي . 16 أَْرَبِع أََصاِبعَ 

اِج اْلَواِحِد َخْمُس أَْذُرٍع )َنْحَو ِمْتَرْيِن َوِنْصِف اْلِمْترِ  َن ُكلَّ  17 ،(النَُّحاِس. ُطوُل التَّ َوَزيَّ

اَجْيِن اْلَمْوُضوَعْيِن َعلَى َرْأَسي اْلَعُموَدْيِن ِبَسْبِع َنَواِفَذ ِمْن ِشَباٍك َمْصُنوَعٍة ِمْن َتاٍج مِ  َن التَّ

اِن َحْوَل ُمِحيِط اْلَعُموَدْيِن َعلَى َنَوافِِذ  18 .َضَفاِئِر النَُّحاسِ  مَّ َوَسَبَك َصفَّْيِن ِمَن الرُّ

َبَكَتْيِن، ا 19 الشَّ ْرَفِة َفَقْد َكاَنا لَِتْغِطيِة التَّ َجْيِن اللََّذاِن َعلَى َرأِْسي اْلَعُموَدْيِن اللََّذْيِن ِفي الشُّ

، َوُطوُل ُكلٍّ ِمْنُهَما أَْرَبُع أَْذُرٍع )َنْحَو ِمْتَرْينِ  وَسنِّ َوَكاَن َعلَى  20 ،(َعلَى َشْكِل َزْهَرِة السُّ

اَجْيِن اْلَقاِئَمْيِن َعلَى  الَِيِة ُكلٍّ ِمَن التَّ اَقِة َوالتَّ ِبيَهِة ِبالطَّ ِة اْلُمْسَتِديَرِة الشَّ اْلَعُموَدْيِن، َوَفْوَق اْلِقمَّ

اَنٍة، ِفي ُصفُوٍف َحْوَل ُمِحيِط ُكلِّ َتاجٍ  َبَكِة ِمَئَتا ُرمَّ َوَنَصَب اْلَعُموَدْيِن ِفي ُشْرَفِة  21 .لِلشَّ

ِة، أََحَدُهَما إِلَى الْ  َماِل َوَدَعاهُ اْلَهْيَكِل اْلَخاِرِجيَّ َيِميِن َوَدَعاهُ َياِكيَن، َواآلَخَر إِلَى الشِّ

. َوَهَكَذا اْكَتَمَل ُصْنُع اْلَعُموَدْينِ  22 .ُبوَعزَ  وَسنِّ اَجاِن َعلَى َشْكِل َزْهَرِة السُّ  .َوَكاَن التَّ

وُل قُْطِرَها ِمَن اْلَحاَفِة إِلَى َوَصَنَع ِحيَراُم ِبْرَكًة ِمْن ُنَحاٍس َوَجَعلََها ُمْسَتِديَرًة، َيْبلُُغ طُ 23 

اْلَحاَفِة َعْشَر أَْذُرٍع )َنْحَو َخْمَسِة أَْمَتاٍر( َواْرِتَفاُعَها َخْمَس أَْذُرٍع )َنْحَو ِمْتَرْيِن َوِنْصِف 

ْسِتَداَرِة َوَسَبَك َتْحَت ا( 24 اْلِمْتِر(، َوُطوُل ُمِحيِطَها َثالَِثيَن ِذَراعاً )َنْحَو َخْمَسَة َعَشَر ِمْتراً 

اَءاٍت لُِكلِّ ِذَراٍع )َنْحِو ِنْصِف اْلِمْتِر( َوَقْد ُسِبَكْت  اِء َعْشِر ِقثَّ ُمِحيِط َحاَفِتَها َصفَّْيِن ِمَن اْلِقثَّ

ْرقِيَّةِ  ِة الشَّ  .األَْيَمِن ِفي اْلِجَهِة اْلَجُنوِبيَّ

فُوَش َواْلَمَناِضَح. َوأَْكَمَل ُكلَّ َما َطلََبُه اْلَملُِك ُسلَْيَماُن إلِْتَماِم 11  َوَعِمَل ُحوَراُم اْلقُُدوَر َوالرُّ

اَجْيِن اْلَقاِئَمَتْيِن : 12 اْلَهْيَكلِ  َبَكَتْيِن اللََّتْيِن اْلَعُموَدْيِن َوُكَرَتيِ التَّ َتيِ اْلَعُموَدْيِن، َوالشَّ َعلَى ِقمَّ

اَجْينِ  َياِن ُكَرَتيِ التَّ َبَكَتْيِن، َصفَّْيِن لُِكلِّ َشَبَكٍة . 13 ُتَغطِّ اَناِت األَْرَبَع ِمَئٍة اْلُمَعلََّقَة ِبالشَّ مَّ َوالرُّ

اَجْيِن اْلَقاِئَمَتْيِن َعلَى قِ  َي ُكَرَتيِ التَّ َتيِ اْلَعُموَدْينِ لُِتَغطِّ َكَذلَِك َصَنَع اْلَقَواِعَد . 14 مَّ

َواْلقُُدوَر  16 َواْلِبْرَكَة اْلَقاِئَمَة َعلَى اْثَنْي َعَشَر َثْوراً،. 15 َوأَْحَواَضَها اْلُمْرَتِكَزَة َعلَْيَها

فُوَش َواْلَمَناِشَل، َوُكلَّ أََواِنيَها. َوَقْد َصَنَع ُحوَراُم َهِذِه كُ  لََّها لِْلَملِِك ُسلَْيَماَن ِمْن ُنَحاٍس َوالرُّ

ِفي َغْوِر األُْرُدنِّ َحْيُث َسَبَكَها ِفي أَْرِض اْلَخَزِف َبْيَن  17 َمْصقُوٍل، لَِتُكوَن ِفي اْلَهْيَكِل،

وَت َوَصَرَدةَ  َب َوْزَن َوَعِمَل ُسلَْيَماُن ُكلَّ َهِذِه اآلِنَيِة اْلَكِثيَرِة ِمْن َغْيِر أَْن َيْحسُ . 18 ُسكُّ

َهِب َوَمَواِئِد ُخْبِز . 19 النَُّحاسِ  َوأََمَر ُسلَْيَماُن ِبُصْنِع آِنَيِة َبْيِت هللِا، َوَمْذَبِح الذَّ

ْقِدَماِت، ِريَعِة،  20 التَّ َواْلَمَناِئِر َوُسُرِجَها اْلُمِضيَئِة َداِئماً أََماَم اْلِمْحَراِب ِبُمْقَتَضى َنصِّ الشَّ

ُرُج َواْلَمالِقُط، ُكلَُّها ُصِنَعْت ِمْن َذَهٍب َنِقيٍّ . 21 ِمْن َذَهٍب َخالٍِص  َكَما . 22 َواألَْزَهاُر والسُّ

. َوَكَذلَِك ُصِنَع َباُب  ُحوُن َواْلَمَجاِمُر ِمْن َذَهٍب َنِقيٍّ ُسِبَكِت اْلَمَقاصُّ َواْلَمَناِضُح َوالصُّ

ِة ِمْن َذَهبٍ اْلَهْيَكِل َوَمَصاِريُع قُْدِس األَْقَداِس َوَمَصارِ  ِئيِسيَّ  .يُع اْلَقاَعِة الرَّ
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َوَكاَنِت الِبْرَكُة َتْرَتِكُز َعلَى اْثَنْي َعَشَر َثْوراً . 25 ُكلَُّها، َمَع اْلَحاَفِة ِحيَن َتمَّ َسْبُك الِبْرَكةِ 

َماِل، َوَثالََثٍة ِمْنَها َنْحَو اْلَغْرِب، َوَثالََثٍة ِمْنَها َنْحَو  ِجُه ُرُؤوُس َثالََثٍة ِمْنَها َنْحَو الشِّ َتتَّ

اِخِل، ِجَهًة َنْحَو الدَّ ا أَْعَجاُزَها َجِميعاً َفَكاَنْت ُمتَّ ْرِق. أَمَّ  اْلَجُنوِب، والثَّالََثِة األَِخيَرِة َنْحَو الشَّ

َوَبلََغ ُسْمُك ِجَداِر اْلِبْرَكِة ِشْبراً، َوُصِنَعْت َحاَفُتَها َعلَى َشْكِل . 26 اْلِبْرَكُة َعلَْيَها َوُنِصَبتِ 

، َوِهَي َتَسُع أَْلَفْي َبثٍّ )َنْحَو أََحَد َعَشَر أَْلفاً َوَخْمِس ِمَئِة َجالُوٍن ِمَن  وَسنِّ َكأِْس َزْهِر السُّ

َكٍة ِمْن ُنَحاٍس، ُطوُل ُكلٍّ ِمْنَها َوَصَنَع ِحيَراُم أَ .( 27 اْلَماءِ  ْيضاً َعَشَر َقَواِعَد ُمَتَحرِّ

َوَعْرُضَها أَْرَبُع أَْذُرٍع )َنْحَو ِمْتَرْيِن(، َواْرِتَفاُعَها َثالَُث أَْذُرٍع )َنْحَو ِمْتٍر 

َتٌة  28 .(َوِنْصفٍ  ُة ُصْنِعَها: َكاَن لََها أَْتَراٌس ُمَثبَّ َوَطَرَق  29 ِفي َوْسِط أُُطٍر،َوَهِذِه ِهَي َكْيِفيَّ

َعلَى األَْتَراِس الَِّتي ِفي َوْسِط األُُطِر َوَعلَى األُُطِر، أُُسوداً َوِثيَراناً َوَكُروِبيَم. َكَما َتَدلَّْت 

َبَكَراٍت َوَكاَن لُِكلِّ َقاِعَدٍة أَْرَبُع  30 .َقالَِئُد ُزُهوٍر ِمْن َفْوِق األُُسوِد َوالثِّيَراِن َوِمْن َتْحِتَها

ٍة، َولُِكلِّ َواِحَدٍة ِمْنَها أَْكَتاٌف لَِزَواَياَها األَْرَبِع. َوَهِذِه األَْكَتا ٍة َذاِت َمَحاِوَر ُنَحاِسيَّ ُف ُنَحاِسيَّ

ا َفُمَها َفُهَو َداِخُل إِْكلِيٍل، َوَيْبلُُغ ارْ  31 .َمْسُبوَكٌة َتْحَت اْلِمْرَحَضِة ِبُجَواِر ُكلِّ َقالََدةٍ  ِتَفاُعُه أَمَّ

ِذَراعاً )َنْحَو ِنْصِف اْلِمْتِر(، َوُهَو ُمْسَتِديٌر ُمَماِثٌل لِْلَقاِعَدِة، َيْبلُُغ ُعْمقُُه ِذَراعاً َوِنْصَف 

َعُة الشَّْكلِ  ا أَْتَراُسَها َفُمَربَّ  ِذَراٍع )َنْحَو َثالََثِة أَْرَباِع اْلِمْتِر(، َوَقْد ُنِقَشْت َعلَْيِه ُنقُوٌش. أَمَّ

َوَتَقُع اْلَبَكَراُت َتْحَت األَْتَراِس، ِفي ِحين أُْثِبَتْت َمَحاِوُرَها ِفي  32 .ْيَسْت ُمْسَتِديَرةً َولَ 

َوُصِنَعِت  33 .(اْلَقاِعَدِة. َوَكاَن قُْطُر اْلَبَكَرِة ِذَراعاً َوِنْصَف ِذَراٍع )َنْحَو َثالََثِة أَْرَباِع اْلِمْترِ 

ا َمَحاِوُرَها َوأُُطُرَها َوقُْضَباُنَها َوقُُبوُبَها َفَقْد اْلَبَكَراُت َعلَى ِمَثاِل َعجَ  الَِت اْلَمْرَكَباِت. أَمَّ

َوَكاَن لُِكلِّ َقاِعَدٍة أَْكَتاٌف أَْرَبٌع، ِهَي ُجْزٌء ِمَن اْلَقاِعَدِة، َقاِئَمٌة  34 .َكاَنْت ُكلَُّها َمْسُبوَكةً 

اْلَقاِعَدِة ُمَقبٌَّب ُمْسَتِديٌر َيْبلُُغ ُعْمُقُه ِنْصَف ِذَراٍع )َنْحَو َوأَْعلَى  35 .َعلَى َزَواَياَها األَْرَبعِ 

َوَتمَّ َنْقُش َكُروِبيَم َوأُُسوٍد  36 .ُرْبِع اْلِمْتِر(، َوَقْد ُسِبَكْت َدَعاِئُمُه َوأَْتَراُسُه َمَع اْلَقاِعَدةِ 

َعائِ  ِسُع َوَنِخيٍل، َمَع َقالَِئِد ُزُهوٍر، َعلَى َجَواِنِب الدَّ ِم َواألَْتَراِس، َوِفي ُكلِّ َمَكاٍن َيتَّ

ْبِك َواْلِقَياِس  37 .لِلنَّْقشِ  َهَكَذا َصَنَع ِحيَراُم اْلَقَواِعَد اْلَعْشَر، َفَكاَنْت ُكلَُّها ُمَتَماِثلًَة ِفي السَّ

ِمْرَحَضٍة أَْرَبِعيَن  َوَصَنَع ِحيَراُم أَْيضاً َعْشَرَة َمَراِحَض ِمْن ُنَحاٍس َتَسُع ُكلُّ  38 .َوالشَّْكلِ 

َبّثاً )َنْحَو ِمَئَتْيِن َوَثالَِثيَن َجالُوناً ِمَن اْلَماِء(، قُْطُر ُكلٍّ ِمْنَها أَْرَبُع أَْذُرٍع )َنْحَو ِمْتَرْيِن(. 
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ِب اْلَهْيَكِل َوأََقاَم َخْمَس َقَواِعَد َعلَى َجانِ . 39 َفَكاَن لُِكلِّ َقاِعَدٍة ِمَن اْلَقَواِعِد اْلَعَشِر ِمْرَحَضةٌ 

ْكِن اْلَجُنوِبيِّ  ا اْلِبْرَكُة َفَكاَنْت ِفي الرُّ األَْيَمِن، َوَخْمساً َعلَى َجاِنِب اْلَهْيَكِل األَْيَسِر، أَمَّ

ْرِقيِّ ِمَن اْلَهْيَكلِ   .الشَّ

ا إِلَْيِه اْلَملُِك َواْنَتَهى ِحيَراُم ِمْن ُصْنِع األَْحَواِض َواْلَمَجاِرِف َواْلُكؤوِس الَّتِي َعِهَد ِبهَ 40 

، بِّ اَجْيِن اْلَقاِئَمْيِن َعلَى َرْأَسيِ 41 ُسلَْيَماُن ألَْجِل َبْيِت الرَّ َوَكَذلَِك ِمَن اْلَعُموَدْيِن َوَكأَْسيِ التَّ

اَجْيِن اللََّذْيِن َعلَى َرْأَسيِ اْلَعُموَدْينِ  َبَكَتْيِن لَِتْغِطَيِة َكأَْسيِ التَّ َواألَْرَبِع  42 ،اْلَعُموَدْيِن، َوالشَّ

اَجْيِن اْلَقائِ  َياِن َكأَْسيِ التَّ َبَكَتْيِن اللََّتْيِن ُتَغطِّ اَنٍة اْلَمْنقُوَشِة ِفي َصفَّْيِن َحْوَل الشَّ َمْيِن ِمَئِة ُرمَّ

َتِة َعلَى  43 َعلَى اْلَعُموَدْيِن، َواْلَقَواِعِد اْلَعَشِر َواْلَمَراِحِض اْلَعَشِر اْلُمَثبَّ

َواْلقُُدوِر َواْلَمَجاِرِف  45 َواْلِبْرَكِة اْلُمْرَتِكَزِة َعلَى االْثَنْي َعَشَر َثْوراً،. 44 دِ اْلَقَواعِ 

َواْلُكؤوِس. َوَقْد َصَنَع ِحيَراُم ِمَن النَُّحاِس اْلَمْصقُوِل، َجِميَع َهِذِه اآلِنَيِة الَِّتي َعِهَد إِلَْيِه ِبَها 

بِّ اْلَملُِك ُسلَْيَماُن لَِهْيَكِل ال ، ِفي أَْرِض . 46 رَّ َوَقْد أََمَر اْلَملُِك ِبَسْبِكَها ِفي َغْوِر األُْرُدنِّ

وَت َوَصَرَتانَ  َولَْم ُيَحاِوْل ُسلَْيَماُن َوْزَن َجِميِع َهِذِه اآلِنَيِة لَِفْرِط .47 اْلَخَزِف، َبْيَن ُسكُّ

َحقُُّق ِمْن َوْزِن  َوَصَنَع ُسلَْيَماُن َجِميَع أََواِني َهْيَكِل . 48 النَُّحاسِ َكْثَرِتَها، َحتَّى لَْم َيِتمَّ التَّ

ْقِدَمةِ  بِّ ِمْن َذَهٍب، َوَكَذلَِك اْلَماِئَدَة الَِّتي ُيْوَضُع َعلَْيَها ُخْبُز التَّ َكَما ُصِنَعِت اْلَمَناِئُر . 49 الرَّ

َعْت أََماَم اْلِمْحَراِب، َخْمساً إِلَى اْلَيِميِن َوخَ  ، الَِّتي ُوزِّ ْمساً إِلَى اْلَيَساِر، ِمْن َذَهٍب َنِقيٍّ

ُرُج َواْلَمالِقُط ُكلَُّها ُصِنَعْت ِمْن َذَهبٍ  ُسوُس . 50 َوأَْيضاً األَْزَهاُر َوالسُّ َوُصِنَعِت الطُّ

، َكَما ُصِنَعْت َمْفِصالَ  اُت َواْلَمَناِضُح َواْلَمَراِحُض َواْلَمَجاِمُر ِمْن َذَهٍب َنِقيٍّ ُت َواْلَمَقصَّ

َوَهَكَذا اْكَتَمَل اْلَعَمُل ُكلُُّه الَِّذي َقاَم  51 .َمَصاِريِع قُْدِس األَْقَداِس َوأَْبَواِب اْلَهْيَكِل ِمْن َذَهبٍ 

ٍة  َخَراِت أَِبيِه َداُوَد، ِمْن ِفضَّ ، َوأََخَذ ُسلَْيَماُن ُمدَّ بِّ ِبِه اْلَملُِك ُسلَْيَماُن لَِتْشِييِد َهْيَكِل الرَّ

، َوَوَضَعَها ِفي َخَزاِئِن اْلَهْيَكلِ َوَذَهٍب  بِّ َسَها لَِهْيَكِل الرَّ  .َوأََواٍن، الَِّتي َكرَّ
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األَْسَباِط َواْلَعَشاِئِر ِفي ِحيَنِئٍذ َجَمَع ُسلَْيَماُن َجِميَع ُرَؤَساِء َبِني إِْسَراِئيَل َوُكلَّ ُرَؤَساِء 

بِّ ِمْن ِصْهَيْوَن َمِديَنِة َداُوَد إِلَى اْلَهْيَكلِ  َفَتَواَفَد َجِميُع . 2 أُوُرَشلِيَم، لَِنْقِل َتاُبوِت َعْهِد الرَّ

ِل ِرَجاِل إِْسَراِئيَل إِلَى اْلَملِِك ُسلَْيَماَن ِفي ِعيِد اْلَمَظالِّ اْلَواِقِع ِفي َشْهِر  أَْيَثاِنيَم )ِتْشِريَن األَوَّ

َوَنَقَل اْلَكَهَنُة  4 َفاْحَتَشَد ُكلُّ ُشُيوِخ إِْسَراِئيَل، َوَحَمَل اْلَكَهَنُة التَّاُبوَت،.( 3 أُْكُتوَبرَ 

َسِة الَِّتي ِفي بِّ َمَع َخْيَمِة االْجِتَماِع َوَساِئِر األََواِني اْلُمَقدَّ  َوالالَِّويُّوَن َتاُبوَت الرَّ

اُبوِت . 5 اْلَخْيَمةِ  َوَكاَن اْلَملُِك ُسلَْيَماُن َوُكلُّ َجَماَعِة إِْسَراِئيَل اْلُمْلَتفِّيَن َحْولَُه أََماَم التَّ

بِّ إِلَى . 6 َيْذَبُحوَن َما اَل ُيْحَصى َوالَ ُيَعدُّ ِمَن اْلَغَنِم َواْلَبَقرِ  َوأَْدَخَل اْلَكَهَنُة َتاُبوَت َعْهِد الرَّ

اللََّذْيِن َكاَنا  7 ِفي ِمْحَراِب اْلَهْيَكِل، ِفي قُْدِس األَْقَداِس، َتْحَت َجَناَحيِ اْلَكُروَبْينِ  َمَكاِنهِ 

هُ  اُبوَت َوِعِصيَّ اُبوِت، ُمَظلِّلَيِن التَّ َوَسَحُبوا أَْطَراَف . 8 َباِسَطْيِن أَْجِنَحَتُهَما َفْوَق َمَقرِّ التَّ

، َفَبَدْت ُرُؤوُسَها مِ  ْن قُْدِس األَْقَداِس أََماَم اْلِمْحَراِب، َولَْم َيْسِبْق أَْن ُشوِهَدْت اْلِعِصيِّ

اُبوِت ِسَوى . 9 َخاِرَجًة ِمْن َحلََقاِتَها، َوِهَي َما َبِرَحْت ُهَناَك إِلَى َهَذا اْلَيْومِ  َولَْم َيُكْن ِفي التَّ

بُّ أَْبَناَء إِْسَراِئيَل َبْعَد  لَْوَحيِ اْلَحَجِر اللََّذْيِن َوَضَعُهَما ُموَسى ِفي ُحوِريبَ  ِحيَن َعاَهَد الرَّ

َحاُب . 10 ُخُروِجِهْم ِمْن ِدَياِر ِمْصرَ  َوَما إِْن َخَرَج اْلَكَهَنُة ِمْن قُْدِس األَْقَداِس َحتَّى َمألَ السَّ

، بِّ ا 11 َهْيَكَل الرَّ بِّ َفلَْم َيْسَتِطِع اْلَكَهَنُة اْلِقَياَم ِباْلِخْدَمِة ِمْن َجرَّ َحاِب، ألَنَّ َمْجَد الرَّ ِء السَّ

 .َمألَ اْلَهْيَكلَ 

َباِب،»ِعْنَدِئٍذ َهَتَف ُسلَْيَماُن:  12 ُه َيْسُكُن ِفي الضَّ بُّ إِنَّ َولَِكنِّي َقْد َبَنْيُت لََك  13 َقاَل الرَّ

َجَماَعِة إِْسَراِئيَل َواِقَفًة  َوِفيَما َكاَنْت ُكلُّ  14 .«َهْيَكالً َراِئعاً، َمَقّراً لُِسْكَناَك إِلَى األََبدِ 

َخَراِت َداُوَد  ، َوأََتى ِبُكلِّ ُمدَّ بِّ أَِبيِه َواْكَتَمَل َجِميُع اْلَعَمِل الَِّذي َقاَم ِبِه ُسلَْيَماُن لِِبَناِء َبْيِت الرَّ

ٍة َوَذَهٍب َوأََواٍن، َوَجَعلََها ِفي َمَخاِزِن َبْيِت هللاِ الَِّتي َكرَّ   .َسَها ِمْن ِفضَّ

ِحيَنِئٍذ َدَعا ُسلَْيَماُن ُشُيوَخ إِْسَراِئيَل َوُكلَّ ُرَؤَساِء األَْسَباِط َواْلَعاِئالِت إِلَى أُوُرَشلِيَم، 2 

بِّ ِمْن ِصْهَيْوَن َمِدينَ  َفاْلَتفَّ َحْوَل اْلَملِِك َجِميُع ُشُيوِخ . 3 ِة َداُودَ لُِيْحِضُروا َتاُبوَت َعْهِد الرَّ

اِبعِ  ْهِر السَّ َوَبْعَد أَْن َحَضَر َجِميُع ُشُيوِخ .4 إِْسَراِئيَل ِفي أَْثَناِء ِعيِد اْلَمَظالِّ اْلَواِقِع ِفي الشَّ

اُبوتَ  ِويُّوَن أَْيضاً َخْيَمَة االْجِتَماِع َوَنَقَل اْلَكَهَنُة َوالالَّ . 5 إِْسَراِئيَل، َحَمَل الالَِّويُّوَن التَّ

َوَشَرَع اْلَملُِك ُسلَْيَماُن َوُكلُّ الَحاِضِريَن اْلُمْحَتِشِديَن . 6 َوَساِئَر آِنَيِة اْلقُْدِس الَِّتي ِفي اْلَخْيَمةِ 

اُبوِت َيْذَبُحوَن َما اَل ُيْحَصى َوالَ ُيَعدُّ ِمْن َغَنٍم َوَبَقرٍ  َخَل اْلَكَهَنُة َتاُبوَت َعْهِد َوأَدْ . 7 أََماَم التَّ

بِّ إِلَى َمَكاِنِه ِفي ِمْحَراِب اْلَهْيَكِل ِفي قُْدِس األَْقَداِس، َتْحَت َجَناَحيِ  الرَّ

اُبوَت  8 اْلَكُروَبْيِن، اُبوِت ُمَظلِّلَْيِن التَّ اللََّذْيِن َكاَنا َباِسَطْيِن أَْجِنَحَتُهَما َفْوَق َمْوِضِع التَّ

َوَسَحُبوا أَْطَراَف اْلِعِصيِّ َفَبَدْت ُرُؤوُسَها ِفي قُْدِس األَْقَداِس أََماَم اْلِمْحَراِب . 9 َوِعِصيَّهُ 

َولَْم . 10 َولَْم َيْسِبْق أَْن ُشوِهَدْت َخاِرَجًة ِمْن َحلََقاِتَها َوِهَي َما َبِرَحْت ُهَناَك إِلَى َهَذا اْلَيْومِ 

اُبوُت َيُضمُّ ِسَوى  لَْوَحيِ اْلَحَجِر اللََّذْيِن َوَضَعُهَما ُموَسى ُهَناَك ِفي ُحوِريَب ِحيَن َيُكِن التَّ

بُّ َبِني إِْسَراِئيَل لََدى ُخُروِجِهْم ِمْن ِدَياِر ِمْصرَ  ُثمَّ َخَرَج اْلَكَهَنُة ِمَن اْلقُْدِس. . 11 َعاَهَد الرَّ

ُسوا بِ  َغضِّ النََّظِر َعِن اْلِفَرِق الَِّتي َيْنَتُموَن َوَكاَن َجِميُع اْلَكَهَنِة اْلَحاِضِريَن َقْد َتَقدَّ

اناً، َوَعلَى َرْأِسِهْم آَساُف َوَهْيَماُن  12 .إِلَْيَها َولَِبَس الالَِّويُّوَن اْلُمَغنُّوَن أَْجَمُعوَن َكتَّ

ُنوِج َوال َباِب َواْلِعيَداِن َوُهْم َوَيُدوُثوُن َوأَْبَناُؤُهْم َوأَْقِرَباُؤُهْم، َوَراُحوا َيْعِزفُوَن َعلَى الصُّ رَّ
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بُّ إِلَُه إِْسَراِئيَل الَِّذي »َقاِئالً:  15 ُهَناَك، اْلَتَفَت اْلَملُِك َنْحَوُهْم َوَباَرَكُهْم َجِميعاً، َتَباَرَك الرَّ

ْعِبي إِْسَراِئيَل ِمْن ُمْنُذ أَْن أَْخَرْجُت شَ  16 :َحقََّق اْلَيْوَم َوْعَدهُ الَِّذي َقَطَعُه ألَِبي َداُوَد َقائاِلً 

ِمْصَر لَْم أَْخَتْر َمِديَنًة ِمْن ُمُدِن أَْسَباِط إِْسَراِئيَل لُِيْبَنى لِي ِفيَها َهْيَكٌل، لَِكنِّي اْخَتْرُت َداُوَد 

بِّ إِلَِه إِْسَراِئيلَ  17 .َقاِئداً لَِشْعِبي َد َهْيَكالً لِلرَّ بُّ  18 .َوَقْد َنَوى َداُوُد أَِبي أَْن ُيَشيِّ َفَقاَل الرَّ

لَِداُوَد أَِبي: لََقْد أَْحَسْنَت إِْذ َنَوْيَت فِي َقْلبَِك أَْن َتْبِنَي لِي َهْيَكالً،
إاِلَّ أَنََّك أَْنَت لَْن َتْبِنَي َهَذا  19

ُدهُ الْسِمي بُّ بِ  20 .«اْلَهْيَكَل، َبِل اْبُنَك اْلَخاِرُج ِمْن ُصْلِبَك ُهَو ُيَشيِّ َما َوَعَد ِبِه، َوأَْوَفى الرَّ

بِّ إِ  ، َوأََقْمُت َهَذا اْلَهْيَكَل لِلرَّ بُّ لَِه َفَخلَْفُت أََنا َداُوَد أَِبي َعلَى َعْرِش إِْسَراِئيَل، َكَما َتَكلََّم الرَّ

بِّ الَِّذي َقَطَعُه مَ  21 إِْسَراِئيَل، اُبوِت الَِّذي َيُضمُّ َعْهَد الرَّ أُْت ِفيِه َمَكاناً لِلتَّ َع آَباِئَنا َوَهيَّ

 .«ِعْنَدَما أَْخَرَجُهْم ِمْن ِدَياِر ِمْصرَ 

، ِفي ُمَواَجَهِة ُكلِّ َجَماَعِة إِْسَراِئيَل، َوَبَسَط َيَدْيِه  22 بِّ َواْنَتَصَب ُسلَْيَماُن أََماَم َمْذَبِح الرَّ

َماِء، بُّ إِلَُه إِْسَراِئيَل، لَْيَس َنظِ »َوَقاَل:  23 إِلَى السَّ َها الرَّ َماِء ِمْن َفْوُق َوالَ أَيُّ يٌر لََك فِي السَّ

اِئِريَن أََماَمَك  ْحَمِة َمَع َعِبيِدَك السَّ َعلَى األَْرِض ِمْن أَْسَفُل. أَْنَت َياَمْن ُتَحاِفُظ َعلَى َعْهِد الرَّ

ي َداُوَد َما َوَعْدَتُه َفاآلَن اْحَفْظ ألَبِ  25 اْلَيْوَم َحقَّْقَت َوْعَدَك ألَِبي َداُودَ  24 .ِمْن ُكلِّ قُلُوِبِهمِ 

ُه إَِذا َحَذا أَْوالَُدهُ َحْذَوهُ، َوَساُروا ِفي َطِريِقَك، َفَسَيْجلُِس َدْوماً َواِحٌد ِمْنُهْم َعلَى  ِبِه، إِنَّ

ْدَت ِبَها ألَِبي  26 .َعْرِش إِْسَراِئيلَ  َواآلَن َياإِلََه إِْسَراِئيَل َحقِّْق ُوُعوَدَك الَِّتي َتَعهَّ

َماَواُت  27 .َداُودَ  َماَواُت، َبِل السَّ َولَِكْن َهْل َيْسُكُن هللاُ َحّقاً َعلَى األَْرِض؟ إِْن َكاَنِت السَّ

ِسُع لََك َهَذا اْلَهْيَكُل الَِّذي َبَنْيُت؟ َفأَْصِغ الْبِتَهاِل َعْبِدَك َوإِلَى  28 اْلُعلَى اَل َتَسُعَك َفَكْيَف َيتَّ

بُّ  َها الرَّ ِعِه أَيُّ الَِة الَِّتي َيْرَفُعَها َعْبُدَك  َتَضرُّ َعاِء َوالصَّ إِلَِهي، َواْسَتِمْع إِلَى َصْوِت الدُّ

َحتَّى اَل َتْغَفَل َعْيَناَك َعْن َهَذا اْلَهْيَكِل لَْيالً َوَنَهاراً، َهَذا اْلَمْوِضِع الَِّذي  29 أََماَمَك اْلَيْوَم،

ُع ِبَها َعْبُدَك ِفي َهَذا  قُْلَت إِنَّ اْسَمَك َيُكوُن ِفيِه، َفَتْسَمعُ  الََة الَِّتي َيَتَضرَّ الصَّ

َفاْسَتِمْع إِلَى اْبِتَهاِل َعْبِدَك َوَشْعِبَك إِْسَراِئيَل الَِّذيَن ُيَصلُّوَن ِفي َهَذا اْلَمَكاِن.  30 .اْلَمْوِضعِ 

َماِء َمَقرِّ ُسْكَناَك، َوَمَتى َسِمْعَت َفاْغِفرْ  إِْن أَْخَطأَ أََحٌد إِلَى َصاِحِبِه، وَ  31 .اْسَتِمْع ِمَن السَّ

َفاْسَتِمْع  32 َوأَْوَجَب َعلَْيِه اْلَيِميَن لَِيْحلَِفُه، َوَحَضَر لَِيْحلَِف أََماَم َمْذَبِحَك فِي َهَذا اْلَهْيَكِل،

َوِعْنَدَما  13 .َواِقفُوَن َشْرِقيَّ اْلَمْذَبِح، ُيَراِفقُُهْم ِمَئٌة َوِعْشُروَن َكاِهناً َيْنفُُخوَن ِباألَْبَواقِ 

بِّ وَ  َها َصْوٌت َواِحٌد َيَتَغنَّى ِبَحْمِد الرَّ يَن َوَكأَنَّ َتْسِبيِحِه، َتَناَغَمْت أَْصَواُت األَْبَواِق َواْلُمَغنِّ

بِّ  ِميَن لِلرَّ ُنوِج ُمَرنِّ اْرَتَفَعْت أَْصَواُتُهْم ِباْلِغَناِء، َمْصُحوَبًة ِبَنَغَماِت األَْبَواِق َوَعْزِف الصُّ

بُّ َصالٌِح َوَرْحَمُتُه إِلَى األََبِد َتُدومُ »َقاِئلِيَن:  َولَْم َيْسَتِطِع . 14 َفاْمتألَ اْلَهْيَكُل َسَحاباً «. الرَّ

بِّ َمألَ اْلَهْيَكلَ الْ  َحاِب ألَنَّ َمْجَد الرَّ  .َكَهَنُة اْلِقَياَم ِباْلِخْدَمِة ِبَسَبِب السَّ
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َماِء، َواْعَمْل، َواْقِض َبْيَن َعِبيِدَك، إِْذ َتِديُن اْلُمْذِنَب َوَتْجَعلُ  هُ َيَقُع َعلَى  أَْنَت ِمَن السَّ َشرَّ

اِء  33 .َرْأِسِه، َوُتْنِصُف اْلَبارَّ َوُتْعلُِن َبَراَءَتهُ  ِهْم ِمْن َجرَّ إَِذا اْنَهَزَم َشْعُبَك أََماَم َعُدوِّ

ِعيَن إِلَْيَك فِي َهَذا  َخِطيَئِتِهْم، ُثمَّ َتاُبوا ُمْعَتِرِفيَن ِباْسِمَك، َوَصلُّوا ُمَتَضرِّ

َماِء َواْصَفْح َعْن َخِطيَئِة َشْعِبَك إِْسَراِئيَل، َوأَْرِجْعُهْم إِلَى فَ  34 اْلَهْيَكِل، اْسَتِجْب أَْنَت ِمَن السَّ

َماِء َواْنَحَبَس اْلَمَطُر ألَنَّ الشَّْعَب  35 .األَْرِض الَِّتي َوَهْبَتَها آِلَباِئِهمْ  إَِذا أُْغلَِقْت أَْبَواُب السَّ

ا ِفي َهَذا اْلَهْيَكِل ُمْعَتِرِفيَن ِباْسِمَك، َوَتاُبوا َعْن َخِطيَئِتِهْم ألَنََّك أَْنَزْلَت أَْخَطأَ إِلَْيَك، ُثمَّ َصلُّو

َماِء، َواْصَفْح َعْن َخِطيَئِة َعِبيِدَك َوَشْعِبَك إِْسَراِئيَل،  36 ِبِهِم اْلَبالََء، َفاْسَتِجْب أَْنَت ِمَن السَّ

اَمٍة، َوأَْمِطْر َغْيثاً َعلَى األَْرِض الَِّتي َوَهْبَتَها ِميَراثاً َوَعلِّْمُهْم َسِبيَل اْلَعْيِش ِباْسِتقَ 

ٌة،  37 .لَِشْعِبكَ  َوإِْن أََصاَبِت األَْرَض َمَجاَعٌة، أَْو َتَفشَّى ِفيَها َوَبأٌ، أَِو اْعَتَرْتَها آَفاٌت ِزَراِعيَّ

ِة َمِديَنٍة ِمْن  أَْو َجَفاٌف، أَْو َغَزاَها اْلَجَراُد َواْلُجْنُدُب، أَْو إَِذا َحاَصَر الشَّْعَب َعُدوٌّ ِفي أَيَّ

ُع أَيُّ َواِحٍد ِمْن ُكلِّ  38 ُمُدِنِه، أَْو َحلَّْت ِبِه َكاِرَثٌة أَْو َمَرٌض، َفِحيَن ُيَصلِّي أَْو َيَتَضرَّ

َدْيِه َنْحَو َهَذا َشْعِبَك إِْسَراِئيَل، َبْعَد أَْن ُيْدِرَك َما اْرَتَكَبُه ِمْن َمْعِصَيٍة، َوَيْبُسُط يَ 

َماِء َمَقرِّ ُسْكَناَك، َواْصَفْح َواْعَمْل، َواْجِز ُكلَّ إِْنَساٍن  39 اْلَهْيَكِل، َفاْسَتِجْب أَْنَت ِمَن السَّ

لُِع َعلَى َخَفاَيا قُلُوِب  ِبُمْقَتَضى ُطُرِقِه، ألَنََّك َتْعِرُف َقْلَبُه، َفأَْنَت َوْحَدَك اْلُمطَّ

اِم الَِّتي َيْحَيْوَن ِفيَها َعلَى َوْجِه األَْرِض الَِّتي َوَهْبَتَها لِكَ  40 النَّاِس، ْي َيتَّقُوَك ُكلَّ األَيَّ

ا اْلَغِريُب الَِّذي اَل َيْنَتِمي إِلَى َشْعِبَك إِْسَراِئيَل، َوالَِّذي ُيْقِبُل ِمْن أَْرٍض َبِعيَدٍة  41 .آِلَباِئَنا أَمَّ

اْلُغَرَباَء َيْسَمُعوَن ِباْسِمَك اْلَعِظيِم، َوِبَما أَْجَرْتُه َيُدَك اْلَقِويَُّة ألَنَّ  42ِمْن أَْجِل اْسِمَك،

َماِء  43 َوِذَراُعَك اْلُمْقَتِدَرةُ، َفَيْحُضُروَن َوُيَصلُّوَن ِفي َهَذا اْلَهْيَكِل، َفاْسَتِجْب أَْنَت ِمَن السَّ

ِبِه اْلَغِريُب، َفُيْدَعى ِباْسِمَك َبْيَن ُكلِّ أَُمِم األَْرِض، َمَقرِّ ُسْكَناَك، َواْفَعْل ُكلَّ َما ُيَناِشُدَك 

َفَيَخافُوَك َكَما َيَخافَُك َشْعُبَك إِْسَراِئيُل، َوُيْدِرُكوا أَنَّ اْسَمَك َقْد ُدِعَي َعلَى َهَذا اْلَهْيَكِل الَِّذي 

، ِفي  44 .َبَنْيُتهُ  بِّ َوإَِذا َخَرَج َشْعُبَك لُِمَحاَرَبِة َعُدوٍّ أَيِّ َمَكاٍن ُتْرِسلُُهْم إِلَْيِه، َوَصلُّوا إِلَى الرَّ

ِهيَن َنْحَو اْلَمِديَنِة الَِّتي اْخَتْرَتَها َواْلَهْيَكِل الَِّذي َبَنْيُتُه الْسِمَك، َفاْسَتِجْب ِمَن  45 ُمَتَوجِّ

َتُهمْ  َعُهْم، َواْنُصْر َقِضيَّ َماِء َصالََتُهْم َوَتَضرُّ أَْخَطأُوا إِلَْيَك، إِْذ لَْيَس إِْنَساٌن اَل  َوإَِذا 46 .السَّ

، َبِعيَدًة َكانَ  ْت أَْو َيأَْثُم، َوَغِضْبَت َعلَْيِهْم َوأَْسلَْمَتُهْم ِلْلَعُدوِّ َفَسَباُهْم آِسُروُهْم إِلَى ِدَياِر اْلَعُدوِّ
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ِعينَ  47 .َقِريَبةً  إِلَْيَك َقاِئلِيَن: َقْد أَْخَطأَْنا  َفإِْن َتاُبوا ِفي أَْرِض َسْبِيِهْم َوَرَجُعوا ُمَتَضرِّ

َوَتاُبوا َحّقاً ِمْن ُكلِّ قُلُوِبِهْم َوُنفُوِسِهْم َوُهْم أَْسَرى ِفي ِدَياِر أَْعَداِئِهْم،  48 َواْنَحَرْفَنا َوأَْذَنْبَنا،

ِهيَن َنْحَو أَْرِضِهِم الَِّتي َوَهْبَتَها آِلَباِئِهْم، َنْحَو اْلَمِديَنِة  الَِّتي اْخَتْرَتَها َواْلَهْيَكِل الَِّذي ُمَتَوجِّ

ْدُتُه الِْسِمَك، َماِء َمَقرِّ ُسْكَناَك، َواْنُصْر  49 َشيَّ َعُهْم ِمَن السَّ َفاْسَتِجْب َصالََتُهْم َوَتَضرُّ

َتُهْم، ي َحقَِّك، َواْصَفْح َعْن َخَطاَيا َشْعِبَك َوَعْن َجِميِع ُذُنوِبِهِم الَِّتي اْرَتَكُبوَها فِ  50 َقِضيَّ

ُهْم َشْعُبَك َوِميَراُثَك الَِّذيَن أَْخَرْجَتُهْم ِمْن  51 َواْجَعْل آِسِريِهْم ُيْبُدوَن َنْحَوُهْم َرْحَمًة، ألَنَّ

ِع  52 .ِمْصَر، ِمْن َوَسِط أَُتوِن َصْهِر اْلَحِديدِ  لَِتُكْن َعْيَناَك َمْفُتوَحَتْيِن ُمْلَتِفَتَتْيِن َنْحَو َتَضرُّ

ألَنََّك أَْنَت أَْفَرْزَتُهْم  53 َواْبِتَهاِل َشْعِبَك إِْسَراِئيَل، َفُتْصِغَي إِلَْيِهْم ُكلََّما اْسَتَغاُثوا ِبَك، َعْبِدكَ 

لََك ِميَراثاً َبْيَن َجِميِع ُشُعوِب األَْرِض، َكَما َتَكلَّْمَت َعلَى لَِساِن َعْبِدَك ُموَسى ِعْنَدَما 

بَّ أَْخَرْجَت آَباَءَنا ِمْن ِمصْ   .«َر َياَسيِِّدي الرَّ

ِع إِلَْيِه، َنَهَض ِمْن أََماِم اْلَمْذَبِح  54 بِّ َوالتََّضرُّ الَِة إِلَى الرَّ َوِعْنَدَما اْنَتَهى ُسلَْيَماُن ِمَن الصَّ

َماءِ  ْعَب ُكلَُّه َوَوَقَف َوَباَرَك الشَّ  55 .َحْيُث َكاَن َجاِثياً َعلَى ُرْكَبَتْيِه َوَباِسطاً َيَدْيِه َنْحَو السَّ

بُّ الَِّذي َمَنَح َراَحًة لَِشْعِبِه إِْسَراِئيَل ِبُمْقَتَضى َوْعِدِه، » 56 :ِبَصْوٍت َعاٍل َقاِئالً  َتَباَرَك الرَّ

الَِحِة الَِّتي َنَطَق بَِها َعلَى لَِساِن َعْبِدِه  َولَْم ُيْخلِْف َكلَِمًة َواِحَدًة ِمْن ُوُعوِدِه الصَّ

بُّ إِلَُهَنا َمَعَنا َكَما َكاَن َمَع آَباِئَنا، َفالَ َيْتُرَكَنا َوالَ َيْنِبَذَنا،لَِيكُ  57 .ُموَسى َبْل  58 ِن الرَّ

ا لَِيْجَتِذْب قُلُوَبَنا إِلَْيِه لَِنْسلَُك ِفي ُسُبلِِه َوُنِطيَع َوَصاَياهُ َوَفَراِئَضُه َوأَْحَكاَمُه الَِّتي أََمَر ِبهَ 

بِّ لَْيَل َنَهاَر لُِيْسِعَف َوْلَتُكْن كَ  59 آَباَءَنا، ْعُت ِبَها َماِثلًَة َداِئماً أََماَم الرَّ لَِماِتي الَِّتي َتَضرَّ

َعْبَدهُ ِفي َقَضاِء ُشُؤوِنِه، َوُيِعيَن َشْعَبُه إِْسَراِئيَل ِفي َقَضاِء أُُموِر َحَياِتِهْم َيْوماً َبْعَد 

بَّ ُهَو هللاُ َولَْيَس أََحٌد ِسَواهُ  َفَتْعلََم ُكلُّ أَُمِم األَْرِض أَنَّ  60 َيْوٍم، َفْلَيُكْن َقْلُبُكْم ُمْفَعماً  61 .الرَّ

بِّ إِلَِهَنا، إِْذ َتْسلُُكوَن ِبُمْوِجِب َفَراِئِضِه َوُتِطيُعوَن َوَصاَياهُ َكَما َفَعْلُتمُ  اِدِق لِلرَّ  ِباْلَوالَِء الصَّ

 .«اْلَيْومَ 

، ُثمَّ َذَبَح اْلَملُِك َوَساِئرُ  62 بِّ َب ُسلَْيَماُن ِمْن َذَباِئِح  63 إِْسَراِئيَل َمَعُه َذَباِئَح أََماَم الرَّ َوَقرَّ

بِّ اْثَنْيِن َوِعْشِريَن أَْلفاً ِمَن اْلَبَقِر، َوِمَئَة أَْلٍف َوِعْشِريَن أَْلفاً ِمَن اْلَغَنِم. َوَهكَ  الَِم لِلرَّ َذا السَّ
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َن اْلَملُِك َوَجِميُع َبِني إِسْ  بِّ َدشَّ َس اْلَملُِك ِفي َذلَِك اْلَيْوِم اْلِفَناَء  64 .َراِئيَل َهْيَكَل الرَّ َوَقدَّ

الَِم، ألَ  ْقِدَماِت َوَشْحَم َذَباِئِح السَّ َب ُهَناَك اْلُمْحَرَقاِت َوالتَّ نَّ الَِّذي َيَقُع أََماَم اْلَهْيَكِل، ِبأَْن َقرَّ

ْقِدَماِت َوَشْحَم َمْذَبَح النَُّحاِس اْلَقاِئَم أََماَم  بِّ َكاَن أَْصَغَر ِمْن أَْن َيَسَع اْلُمْحَرَقاِت َوالتَّ الرَّ

الَمِ  َواْحَتَفَل ُسلَْيَماُن ِباْلِعيِد ِفي َذلَِك اْلَوْقِت َمَع َساِئِر إِْسَراِئيَل َوُجْمُهوٍر  65 .َذَباِئِح السَّ

بِّ أْرَبَعَة َعَشَر َكِبيٍر َتَواَفَد ِمْن َمْدَخِل َحَماَة إِلَى َواِدي مِ  ْصَر، َواْسَتَمرَّ االْحِتَفاُل أََماَم الرَّ

ُهوا  66 َيْوماً  َوِفي اْلَيْوِم الَخاِمِس َعَشَر َبْعَد اْلِعيِد، َصَرَف ُسلَْيَماُن الشَّْعَب، َفَباَرُكوهُ َوَتَوجَّ

بُّ َنْحَو إِلَى َمَناِزلِِهْم ِبقُلُوٍب َيْغُمُرَها اْلَفَرُح َواْلِغْبَطُة ِمْن أَ  ْجِل ُكلِّ اْلَخْيَراِت الَِّتي أَْبَداَها الرَّ

 .َداُوَد َعْبِدِه، َوَنْحَو َشْعِبِه إِْسَراِئيلَ 
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 6أخبار األيام الثاني  8الملوك األول 

ُرَؤَساِء َبِني إِْسَراِئيَل َوُكلَّ ُرَؤَساِء األَْسَباِط َواْلَعَشاِئِر ِفي ِحيَنِئٍذ َجَمَع ُسلَْيَماُن َجِميَع 

بِّ ِمْن ِصْهَيْوَن َمِديَنِة َداُوَد إِلَى اْلَهْيَكلِ  َفَتَواَفَد َجِميُع  2 .أُوُرَشلِيَم، لَِنْقِل َتاُبوِت َعْهِد الرَّ

ِل ِرَجاِل إِْسَراِئيَل إِلَى اْلَملِِك ُسلَْيَماَن ِفي عِ  يِد اْلَمَظالِّ اْلَواِقِع ِفي َشْهِر أَْيَثاِنيَم )ِتْشِريَن األَوَّ

َوَنَقَل اْلَكَهَنُة  4 َفاْحَتَشَد ُكلُّ ُشُيوِخ إِْسَراِئيَل، َوَحَمَل اْلَكَهَنُة التَّاُبوَت، 3 .(أُْكُتوَبرَ 

بِّ َمَع َخْيَمِة االْجِتَماِع َوَساِئرِ  َسِة الَِّتي ِفي  َوالالَِّويُّوَن َتاُبوَت الرَّ األََواِني اْلُمَقدَّ

اُبوِت  5 .اْلَخْيَمةِ  َوَكاَن اْلَملُِك ُسلَْيَماُن َوُكلُّ َجَماَعِة إِْسَراِئيَل اْلُمْلَتفِّيَن َحْولَُه أََماَم التَّ

بِّ إِلَى َوأَْدَخَل اْلَكَهَنُة تَ  6 .َيْذَبُحوَن َما اَل ُيْحَصى َوالَ ُيَعدُّ ِمَن اْلَغَنِم َواْلَبَقرِ  اُبوَت َعْهِد الرَّ

اللََّذْيِن َكاَنا  7 َمَكاِنِه ِفي ِمْحَراِب اْلَهْيَكِل، ِفي قُْدِس األَْقَداِس، َتْحَت َجَناَحيِ اْلَكُروَبْينِ 

هُ  اُبوَت َوِعِصيَّ اُبوِت، ُمَظلِّلَيِن التَّ اَف َوَسَحُبوا أَْطرَ  8 .َباِسَطْيِن أَْجِنَحَتُهَما َفْوَق َمَقرِّ التَّ

، َفَبَدْت ُرُؤوُسَها ِمْن قُْدِس األَْقَداِس أََماَم اْلِمْحَراِب، َولَْم َيْسِبْق أَْن ُشوِهَدْت  اْلِعِصيِّ

اُبوِت ِسَوى  9 .َخاِرَجًة ِمْن َحلََقاِتَها، َوِهَي َما َبِرَحْت ُهَناَك إِلَى َهَذا اْلَيْومِ  َولَْم َيُكْن ِفي التَّ

بُّ أَْبَناَء إِْسَراِئيَل َبْعَد لَْوَحيِ اْلَحَجِر اللَّ  َذْيِن َوَضَعُهَما ُموَسى ِفي ُحوِريَب ِحيَن َعاَهَد الرَّ

َحاُب  10 .ُخُروِجِهْم ِمْن ِدَياِر ِمْصرَ  َوَما إِْن َخَرَج اْلَكَهَنُة ِمْن قُْدِس األَْقَداِس َحتَّى َمألَ السَّ

، بِّ بِّ  َفلَْم َيْسَتِطِع اْلَكَهَنةُ  11 َهْيَكَل الرَّ َحاِب، ألَنَّ َمْجَد الرَّ اِء السَّ اْلِقَياَم ِباْلِخْدَمِة ِمْن َجرَّ

 .َمألَ اْلَهْيَكلَ 

َباِب،»ِعْنَدِئٍذ َهَتَف ُسلَْيَماُن: 12  ُه َيْسُكُن ِفي الضَّ بُّ إِنَّ َولَِكنِّي َقْد َبَنْيُت لََك  13 َقاَل الرَّ

َوِفيَما َكاَنْت ُكلُّ َجَماَعِة إِْسَراِئيَل َواِقَفًة .« 14 إِلَى األََبدِ َهْيَكالً َراِئعاً، َمَقّراً لُِسْكَناَك 

َبابِ »ِعْنَدِئٍذ َقاَل ُسلَْيَماُن:  ُه َيْسُكُن ِفي الضَّ بُّ إِنَّ َولَِكنِّي َبَنْيُت َهْيَكالً َراِئعاً، . 2 َقاَل الرَّ

وِر إِْسَراِئيَل اْلَماِثِل ُهَناَك ُثمَّ اْلَتَفَت اْلَملُِك إِلَى ُكلِّ ُجْمهُ .«3 َمَقّراً لُِسْكَناَك إِلَى األََبدِ 

بُّ إِلَُه إِْسَراِئيَل الَِّذي َحقََّق اْلَيْوَم َما َوَعَد ِبِه َداُوَد أَِبي »َوَقاَل:  4 َوَباَرَكُهْم، َتَباَرَك الرَّ

َبْيِن ُمُدِن َجِميِع ُمْنُذ أَْن أَْخَرْجُت َشْعِبي إِْسَراِئيَل ِمْن ِمْصَر لَْم أَْخَتْر َمِديَنًة ِمْن : 5 َقاِئالً 

أَْسَباِط إِْسَراِئيَل لِِبَناِء َهْيَكٍل َيُكوُن َعلَْيِه اْسِمي ُهَناَك، َوالَ اْصَطَفْيُت َرُجالً َيْملُِك َعلَى 

ِسَوى أُوُرَشلِيَم لَِيُكوَن اْسِمي ِفيَها، َوَداُوَد لَِيْحُكَم َعلَى َشْعِبي  6 َشْعِبي إِْسَراِئيلَ 

بِّ إِلَِه إِْسَراِئيلَ . 7 إِْسَراِئيلَ  بُّ لَُه: .8 َوَقْد َنَوى أَِبي َداُوُد أَْن َيْبِنَي َهْيَكالً الِْسِم الرَّ َفَقاَل الرَّ

لَِكْن لَْسَت أَْنَت َمْن َيْبِنيِه، َبِل اْبُنَك . 9 لََقْد أَْحَسْنَت إِْذ َنَوْيَت ِفي َقْلِبَك أَْن َتْبِنَي لِي َهْيَكالً 

بُّ ِبَما َوَعَد، َفَخلَْفُت أََنا َداُوَد . 10 ُصْلِبَك ُهَو َيْبِني اْلَهْيَكَل الِْسِمياْلَخاِرُج ِمْن  َوأَْوَفى الرَّ

بِّ إِلَِه  ، َوأََقْمُت َهَذا اْلَهْيَكَل الِْسِم الرَّ بُّ أَِبي َعلَى َعْرِش إِْسَراِئيَل َكَما َتَكلََّم الرَّ

ا. 11 إِْسَراِئيلَ  بِّ الَِّذي أَْبَرَمُه َمَع َبِني َوَوَضْعُت ِفيِه التَّ ُبوَت الَِّذي َيُضمُّ َعْهَد الرَّ

 .«إِْسَراِئيلَ 

، ِفي ُمَواَجَهِة ُكلِّ َجَماَعِة إِْسَراِئيَل، َوَبَسَط 12  بِّ َواْنَتَصَب ُسلَْيَماُن أََماَم َمْذَبِح الرَّ

اِر، ُطولُُه َخْمُس  ألَنَّ ُسلَْيَماَن َكاَن َقْد َصَنَع ِمْنَبراً ِمنْ  13 ،َيَدْيهِ  ُنَحاٍس أََقاَمُه ِفي َوَسِط الدَّ

أَْذُرٍع )َنْحَو ِمْتَرْيِن َوِنْصِف اْلِمْتِر(، َوَعْرُضُه َخْمُس أَْذُرٍع )َنْحَو ِمْتَرْيِن َوِنْصِف اْلِمْتِر(، 

الً، ُثمَّ َجَثا َعلَى ُرْكَبَتْيِه  َواْرِتَفاُعُه َثالَُث أَْذُرٍع )َنْحَو ِمْتٍر َوِنْصِف اْلِمْتِر(، َفَوَقَف َعلَْيهِ  أَوَّ

َماءِ  بُّ إِلَُه »َوَقاَل:  14 ،ِفي ُمَواَجَهِة ُكلِّ َجَماَعِة إِْسَراِئيَل، َوَبَسَط َيَدْيِه إِلَى السَّ َها الرَّ أَيُّ
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بُّ إِلَُه إِْسَراِئيَل الَِّذي »َقاِئالً:  15 ُهَناَك، اْلَتَفَت اْلَملُِك َنْحَوُهْم َوَباَرَكُهْم َجِميعاً، َتَباَرَك الرَّ

ُمْنُذ أَْن أَْخَرْجُت َشْعِبي إِْسَراِئيَل ِمْن : 16 َد َقائاِلً َحقََّق اْلَيْوَم َوْعَدهُ الَِّذي َقَطَعُه ألَِبي َداوُ 

ِمْصَر لَْم أَْخَتْر َمِديَنًة ِمْن ُمُدِن أَْسَباِط إِْسَراِئيَل لُِيْبَنى لِي ِفيَها َهْيَكٌل، لَِكنِّي اْخَتْرُت َداُوَد 

َد هَ . 17 َقاِئداً لَِشْعِبي بِّ إِلَِه إِْسَراِئيلَ َوَقْد َنَوى َداُوُد أَِبي أَْن ُيَشيِّ بُّ . 18 ْيَكالً لِلرَّ َفَقاَل الرَّ

لَِداُوَد أَِبي: لََقْد أَْحَسْنَت إِْذ َنَوْيَت فِي َقْلبَِك أَْن َتْبِنَي لِي َهْيَكالً،
إاِلَّ أَنََّك أَْنَت لَْن َتْبِنَي َهَذا 19 

بُّ ِبَما َوَعَد ِبِه، .« 20 ُدهُ الْسِمياْلَهْيَكَل، َبِل اْبُنَك اْلَخاِرُج ِمْن ُصْلِبَك ُهَو ُيَشيِّ  َوأَْوَفى الرَّ

بِّ إِ  ، َوأََقْمُت َهَذا اْلَهْيَكَل لِلرَّ بُّ لَِه َفَخلَْفُت أََنا َداُوَد أَِبي َعلَى َعْرِش إِْسَراِئيَل، َكَما َتَكلََّم الرَّ

اُبوِت الَِّذي َيضُ  21 إِْسَراِئيَل، أُْت ِفيِه َمَكاناً لِلتَّ بِّ الَِّذي َقَطَعُه َمَع آَباِئَنا َوَهيَّ مُّ َعْهَد الرَّ

 .«ِعْنَدَما أَْخَرَجُهْم ِمْن ِدَياِر ِمْصرَ 

، ِفي ُمَواَجَهِة ُكلِّ َجَماَعِة إِْسَراِئيَل، َوَبَسَط َيَدْيِه 22  بِّ َواْنَتَصَب ُسلَْيَماُن أََماَم َمْذَبِح الرَّ

َماِء، َها »َوَقاَل:  23 إِلَى السَّ َماِء ِمْن َفْوُق َوالَ أَيُّ بُّ إِلَُه إِْسَراِئيَل، لَْيَس َنِظيٌر لََك فِي السَّ الرَّ

اِئِريَن أََماَمَك  ْحَمِة َمَع َعِبيِدَك السَّ َعلَى األَْرِض ِمْن أَْسَفُل. أَْنَت َياَمْن ُتَحاِفُظ َعلَى َعْهِد الرَّ

َفاآلَن اْحَفْظ ألَِبي َداُوَد َما َوَعْدَتُه  25 ألَِبي َداُودَ  اْلَيْوَم َحقَّْقَت َوْعَدكَ . 24 ِمْن ُكلِّ قُلُوِبِهمِ 

ُه إَِذا َحَذا أَْوالَُدهُ َحْذَوهُ، َوَساُروا ِفي َطِريِقَك، َفَسَيْجلُِس َدْوماً َواِحٌد ِمْنُهْم َعلَى  ِبِه، إِنَّ

ْدَت ِبَها ألَِبي َواآلَن َياإِلََه إِْسَراِئيَل َحقِّْق ُوُعوَدَك . 26 َعْرِش إِْسَراِئيلَ  الَِّتي َتَعهَّ

َماَواُت . 27 َداُودَ  َماَواُت، َبِل السَّ َولَِكْن َهْل َيْسُكُن هللاُ َحّقاً َعلَى األَْرِض؟ إِْن َكاَنِت السَّ

ِسُع لََك َهَذا اْلَهْيَكُل الَِّذي َبَنْيُت؟ َعْبِدَك َوإِلَى َفأَْصِغ الْبِتَهاِل  28 اْلُعلَى اَل َتَسُعَك َفَكْيَف َيتَّ

الَِة الَِّتي َيْرَفُعَها َعْبُدَك  َعاِء َوالصَّ بُّ إِلَِهي، َواْسَتِمْع إِلَى َصْوِت الدُّ َها الرَّ ِعِه أَيُّ َتَضرُّ

 َحتَّى اَل َتْغَفَل َعْيَناَك َعْن َهَذا اْلَهْيَكِل لَْيالً َوَنَهاراً، َهَذا اْلَمْوِضِع الَِّذي 29 أََماَمَك اْلَيْوَم،

ُع ِبَها َعْبُدَك ِفي َهَذا  الََة الَِّتي َيَتَضرَّ قُْلَت إِنَّ اْسَمَك َيُكوُن ِفيِه، َفَتْسَمُع الصَّ

َفاْسَتِمْع إِلَى اْبِتَهاِل َعْبِدَك َوَشْعِبَك إِْسَراِئيَل الَِّذيَن ُيَصلُّوَن ِفي َهَذا اْلَمَكاِن. . 30 اْلَمْوِضعِ 

َماِء َمَقرِّ  َوإِْن أَْخَطأَ أََحٌد إِلَى َصاِحِبِه، . 31 ُسْكَناَك، َوَمَتى َسِمْعَت َفاْغِفرْ  اْسَتِمْع ِمَن السَّ

َفاْسَتِمْع  32 َوأَْوَجَب َعلَْيِه اْلَيِميَن لَِيْحلَِفُه، َوَحَضَر لَِيْحلَِف أََماَم َمْذَبِحَك فِي َهَذا اْلَهْيَكِل،

َماِء َواألَْرِض، أَْنَت َيا َمْن ُتَحافُِظ َعلَ  ْحَمِة إِْسَراِئيَل، لَْيَس إِلٌَه َنِظيَرَك ِفي السَّ ى َعْهِد الرَّ

اِئِريَن أََماَمَك ِبُكلِّ قُلُوِبِهْم، َها َقْد َحقَّْقَت اْلَيْوَم لَِعْبِدَك َداُوَد ُكلَّ َما  15 َمَع َعِبيِدَك السَّ

بُّ إِلَُه إِْسَراِئيَل أَْوِف ِبَما َوَعْدَت ِبِه َعْبَدَك أِبي َداُودَ  16 َوَعْدَتُه ِبِه، َها الرَّ َقاِئالً:  َواآلَن أَيُّ

إِْن َحَذا أَْوالَُدَك َحْذَوَك، َوَماَرُسوا َشِريَعِتي أََماِمي، َفلَْن َيْخلَُو َيْوماً َعْرُش إِْسَراِئيَل ِمْن 

بُّ إِلَُه إِْسَراِئيَل لَِيَتَحقَّْق َوْعُدَك َهَذا الَِّذي . 17 َرُجٍل ِمْن ُصْلِبَك َيْجلُِس َعلَْيهِ  َها الرَّ َواآلَن أَيُّ

ُه َهْل َيْسُكُن هللاُ َحّقاً َمَع اإلِْنَساِن َعلَى األَْرِض؟ إِْن َكاَنِت . 18 ْعَتُه لَِعْبِدَك َداُودَ َقطَ  ألَنَّ

َماَواُت اْلُعلَى اَل َتَسُعَك، َفَكْم ِباألَْحَرى َهَذا اْلَهْيَكُل الَِّذي  َماَواُت َبِل السَّ السَّ

بُّ إِلَِهي، َواْسَتِجْب إِلَى َفأَْصِغ إِلَى اْبِتَهاِل َعبْ ! 19 َبَنْيتُ  َها الرَّ ِعِه أَيُّ ِدَك َوإِلَى َتَضرُّ

الِة الَِّتي َيْرَفُعَها َعْبُدَك أََماَمكَ  لَِتَظلَّ َعْيَناَك َتْرَعَياِن َهَذا اْلَهْيَكَل . 20 اْسِتَغاَثِتي َوالصَّ

الَِة الَِّتي َنَهاراً َولَْيالً، َهَذا اْلَمْوِضَع الَِّذي قُْلَت َعْنُه  إِنََّك َتَضُع اْسَمَك ِفيِه، لَِتْسَتِمَع إِلَى الصَّ

ُع ِبَها َعْبُدَك ِفي َهَذا اْلَمْوِضعِ  َوأَْنِصْت الِْبِتَهاالَِت َعْبِدَك َوَشْعِبَك إِْسَراِئيَل . 21 ِيَتَضرَّ

َماِء، َوَمَتى َسِمْعَت الَِّذيَن ُيَصلُّوَن ِفي َهَذا اْلَمْوِضِع، َفاْسَمْع أَْنَت ِفي َمَقرِّ سُ  ْكَناَك ِمَن السَّ

إِْن أَْخَطأَ أََحٌد إِلَى َصاِحِبِه َوأَْوَجَب َعلَْيِه اْلَيِميَن لُِيَحلَِّفُه، َفَحَضَر لَِيْحلَِف ( 22 َفاْغِفْر )إِْثَمَنا

َماِء َواْعمَ  23 أََماَم َمْذَبِحَك ِفي َهَذا اْلَهْيَكِل، ْل َواْقِض َبْيَن َعِبيِدَك، إِْذ َفاْسَتِمْع أَْنَت ِمَن السَّ

هِ  ِه َوُتْنِصُف اْلَبارَّ َوُتْنِعُم َعلَْيِه َحَسَب ِبرِّ َوإَِذا اْنَهَزَم . 24 َتِديُن اْلُمْذِنَب، َفُتَعاِقُبُه َعلَى َشرِّ

اِء َخِطيَئِتِهْم ُثمَّ َتاُبوا ُمْعَتِرِفيَن ِباْسِمكَ  ِهْم ِمْن َجرَّ ِعيَن  َشْعُبَك أََماَم َعُدوِّ َوَصلُّوا ُمَتَضرِّ

َماِء َواْصَفْح َعْن َخِطيَئِة َشْعِبَك إِْسَراِئيَل،  25 إِلَْيَك ِفي َهَذا اْلَهْيَكِل، َفاْسَتِجْب أَْنَت ِمَن السَّ

َماِء َواْنَحبَ أُْغلَِقْت إَِذا . 26 َوأَْرِجْعُه إِلَى األَْرِض الَِّتي َوَهْبَتَها آِلَباِئِهمْ  َس اْلَمَطُر أَْبَواُب السَّ

 ألَنَّ الشَّْعَب َقْد أَْخَطأَ إِلَْيَك، ُثمَّ َصلَّى ِفي َهَذا اْلَمْوِضِع ُمْعَتِرفاً ِباْسِمَك َواْرَتدَّ َعْن َخِطيَئِتهِ 

َماِء َواْصَفْح َعْن َخِطيَئِة َعِبيِدَك َوَشْعبِ . 27 ألَنََّك أَْنَزْلَت ِبِه اْلَبالَءَ  َك َفاْسَتِجْب أَْنَت ِمَن السَّ

إِْسَراِئيَل، َوَعلِّْمُهْم ُسُبَل اْلَعْيِش ِباْسِتَقاَمٍة، َوأَْمِطْر َغْيثاً َعلَى أَْرِضَك الَِّتي َوَهْبَتَها ِميَراثاً 

ٌة . 28 لَِشْعِبكَ  َوإِْن أََصاَبِت األَْرَض َمَجاَعٌة، أَْو َتَفشَّى ِفيَها َوَبأٌ، أَِو اْعَتَرْتَها آَفاٌت ِزَراِعيَّ

اٌف، أَْو َغَزاَها اْلَجَراُد َواْلُجْنُدُب، أَْو إَِذا َحاَصَر الشَّْعَب َعُدوٌّ ِفي َمِديَنٍة ِمْن ُمُدِنِه، أَْو َجفَ 

ُع إِلَْيَك أََحٌد ِمَن الشَّْعِب أَْو  29 أَْو َحلَّْت ِبِه َكاِرَثٌة أَْو َمَرٌض، َفِحيَن ُيَصلِّي أَْو َيَتَضرَّ
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َماِء، َواْعَمْل، َواْقِض َبْينَ  هُ َيَقُع َعلَى  أَْنَت ِمَن السَّ َعِبيِدَك، إِْذ َتِديُن اْلُمْذِنَب َوَتْجَعُل َشرَّ

اِء . 33 َرْأِسِه، َوُتْنِصُف اْلَبارَّ َوُتْعلُِن َبَراَءَتهُ  ِهْم ِمْن َجرَّ إَِذا اْنَهَزَم َشْعُبَك أََماَم َعُدوِّ

ِعيَن إِلَْيَك فِي َهَذا َخِطيَئِتِهْم، ُثمَّ َتاُبوا ُمْعَتِرِفيَن ِباْسِمَك، َوَصلُّوا ُمَتضَ  رِّ

َماِء َواْصَفْح َعْن َخِطيَئِة َشْعِبَك إِْسَراِئيَل، َوأَْرِجْعُهْم إِلَى  34 اْلَهْيَكِل، َفاْسَتِجْب أَْنَت ِمَن السَّ

َماِء َواْنَحَبَس اْلَمَطُر ألَ أُْغلَِقْت إَِذا . 35 األَْرِض الَِّتي َوَهْبَتَها آِلَباِئِهمْ  نَّ الشَّْعَب أَْبَواُب السَّ

َت أَْخَطأَ إِلَْيَك، ُثمَّ َصلُّوا ِفي َهَذا اْلَهْيَكِل ُمْعَتِرِفيَن ِباْسِمَك، َوَتاُبوا َعْن َخِطيَئِتِهْم ألَنََّك أَْنَزلْ 

َماِء، َواْصَفْح َعْن َخِطيَئِة َعِبيِدَك َوَشْعِبَك إِْسَرائِ  36 ِبِهِم اْلَبالََء، يَل، َفاْسَتِجْب أَْنَت ِمَن السَّ

َوَعلِّْمُهْم َسِبيَل اْلَعْيِش ِباْسِتَقاَمٍة، َوأَْمِطْر َغْيثاً َعلَى األَْرِض الَِّتي َوَهْبَتَها ِميَراثاً 

ٌة، . 37 لَِشْعِبكَ  َوإِْن أََصاَبِت األَْرَض َمَجاَعٌة، أَْو َتَفشَّى ِفيَها َوَبأٌ، أَِو اْعَتَرْتَها آَفاٌت ِزَراِعيَّ

ِة َمِديَنٍة ِمْن  أَْو َجَفاٌف، أَوْ  َغَزاَها اْلَجَراُد َواْلُجْنُدُب، أَْو إَِذا َحاَصَر الشَّْعَب َعُدوٌّ ِفي أَيَّ

ُع أَيُّ َواِحٍد ِمْن ُكلِّ  38 ُمُدِنِه، أَْو َحلَّْت ِبِه َكاِرَثٌة أَْو َمَرٌض، َفِحيَن ُيَصلِّي أَْو َيَتَضرَّ

َما اْرَتَكَبُه ِمْن َمْعِصَيٍة، َوَيْبُسُط َيَدْيِه َنْحَو َهَذا  َشْعِبَك إِْسَراِئيَل، َبْعَد أَْن ُيْدِركَ 

َماِء َمَقرِّ ُسْكَناَك، َواْصَفْح َواْعَمْل، َواْجِز ُكلَّ إِْنَساٍن  39 اْلَهْيَكِل، َفاْسَتِجْب أَْنَت ِمَن السَّ

لُِع َعلَى َخَفاَيا قُلُوِب ِبُمْقَتَضى ُطُرِقِه، ألَنََّك َتْعِرُف َقْلَبُه، َفأَْنَت َوْحَدَك اْلُمطَّ 

اِم الَِّتي َيْحَيْوَن ِفيَها َعلَى َوْجِه األَْرِض الَِّتي َوَهْبَتَها  40 النَّاِس، لَِكْي َيتَّقُوَك ُكلَّ األَيَّ

ا اْلَغِريُب الَِّذي اَل َيْنَتِمي إِلَى َشْعِبَك إِْسَراِئيَل، َوالَِّذي ُيْقِبُل ِمْن أَ . 41 آِلَباِئَنا ْرٍض َبِعيَدٍة أَمَّ

ُة 42 ِمْن أَْجِل اْسِمَك، ألَنَّ اْلُغَرَباَء َيْسَمُعوَن ِباْسِمَك اْلَعِظيِم، َوِبَما أَْجَرْتُه َيُدَك اْلَقِويَّ

َماِء  43 َوِذَراُعَك اْلُمْقَتِدَرةُ، َفَيْحُضُروَن َوُيَصلُّوَن ِفي َهَذا اْلَهْيَكِل، َفاْسَتِجْب أَْنَت ِمَن السَّ

ُسْكَناَك، َواْفَعْل ُكلَّ َما ُيَناِشُدَك ِبِه اْلَغِريُب، َفُيْدَعى ِباْسِمَك َبْيَن ُكلِّ أَُمِم األَْرِض،  َمَقرِّ 

َفَيَخافُوَك َكَما َيَخافَُك َشْعُبَك إِْسَراِئيُل، َوُيْدِرُكوا أَنَّ اْسَمَك َقْد ُدِعَي َعلَى َهَذا اْلَهْيَكِل الَِّذي 

بِّ  َوإَِذا. 44 َبَنْيُتهُ  ، ِفي أَيِّ َمَكاٍن ُتْرِسلُُهْم إِلَْيِه، َوَصلُّوا إِلَى الرَّ َخَرَج َشْعُبَك لُِمَحاَرَبِة َعُدوٍّ

ِهيَن َنْحَو اْلَمِديَنِة الَِّتي اْخَتْرَتَها َواْلَهْيَكِل الَِّذي َبَنْيُتُه الْسِمَك، َفاْسَتِجْب ِمَن  45 ُمَتَوجِّ

َماِء َصالََتُهْم َوَتَضرُّ  َتُهمْ السَّ َوإَِذا أَْخَطأُوا إِلَْيَك، إِْذ لَْيَس إِْنَساٌن اَل . 46 َعُهْم، َواْنُصْر َقِضيَّ

، َبِعيَدًة َكانَ  ْت أَْو َيأَْثُم، َوَغِضْبَت َعلَْيِهْم َوأَْسلَْمَتُهْم ِلْلَعُدوِّ َفَسَباُهْم آِسُروُهْم إِلَى ِدَياِر اْلَعُدوِّ

َماِء َمَقرِّ 30 َخِطيَئِتِه َوَباِسطاً َيَدْيِه َنْحَو َهَذا اْلَهْيَكلِ َشْعُبَك ُكلُُّه ُمْعَتِرفاً بِ  اْسَتِجْب أَْنَت ِمَن السَّ

ُسْكَناَك، َواْصَفْح َوَجاِز ُكلَّ إِْنَساٍن ِبُمْقَتَضى ُطُرِقِه، ألَنََّك َتْعِرُف َقْلَبُه، َفأَْنَت َوْحَدَك 

لُِع َعلَى َدَخاِئِل النَّاِس، اِم الَِّتي َيْحَيْوَن ِفيَها  31 اْلُمطَّ لَِكْي َيتَّقُوَك َوَيْسلُُكوا ِفي ُسُبلَِك ُكلَّ األَيَّ

َوَمَتى َجاَء اْلَغِريُب الَِّذي اَل َيْنَتِمي إِلَى َشْعِبَك . 32 َعلَى َوْجِه األَْرِض الَِّتي َوَهْبَتَها آِلَباِئَنا

ٍة ِمْن أَْجِل اْسِمَك اْلَعِظيِم، َوألَْجِل َما أَْجَرْتُه َيُدَك إِْسَراِئيَل، َوالَِّذي َقِدَم ِمْن أَْرٍض َبِعيدَ 

ُة َوِذَراُعَك اْلُمْقَتِدَرةُ، َوَصلَّى ِفي َهَذا اْلَهْيَكِل، َماِء َمَقرِّ  33 اْلَقِويَّ َفاْسَتِجْب أَْنَت ِمَن السَّ

اْسُمَك َبْيَن ُكلِّ أَُمِم األَْرِض، َفَيَخافُوَك  ُسْكَناَك، َواْفَعْل ُكلَّ َما ُيَناِشُدَك ِبِه اْلَغِريُب لُِيَذاعَ 

َكَما َيَخافَُك َشْعُبَك إِْسَراِئيُل، َولُِيْدِرُكوا أَنَّ اْسَمَك َقْد ُدِعَي َعلَى َهَذا اْلَبْيِت الَِّذي 

لَْيِه، َوَصلُّوا إِلَْيَك َوإَِذا َخَرَج َشْعُبَك لُِمَحاَرَبِة َعُدوٍّ ِفي أَيِّ َمَكاٍن ُتْرِسلُُهْم إِ . 34 َبَنْيُتهُ 

ِهيَن َنْحَو اْلَمِديَنِة الَِّتي اْخَتْرَتَها َواْلَهْيَكِل الَِّذي َبَنْيُتُه الِْسِمَك، َفاْسَتِجْب ِمَن  35 ُمَتَوجِّ

َتُهمْ  َعُهْم، َواْنُصْر َقِضيَّ َماِء َصالََتُهْم َوَتَضرُّ إِْنَساٌن اَل َوإَِذا أَْخَطأُوا إِلَْيَك، إِْذ لَْيَس . 36 السَّ

، َفَسَباُهْم آِسُروُهْم إِلَى ِدَياِرِهْم، َبِعيَدًة َكاَنْت أَمْ   َيأَْثُم، َوَغِضْبَت َعلَْيِهْم َوأَْسلَْمَتُهْم لِْلَعُدوِّ

ِعيَن إِلَْيَك َقاِئلِيَن: َقْد أَْخَطأَْنا 37 َقِريَبًة،  َفإِْن َتاُبوا ِفي أَْرِض َسْبِيِهْم، َوَرِجُعوا ُمَتَضرِّ

َوَتاُبوا َحّقاً ِمْن ُكلِّ قُلُوِبِهْم َوأَْنفُِسِهْم َوُهْم ِفي ِدَياِر آِسِريِهْم، َوَصلُّوا  38 َواْنَحَرْفَنا َوأَْذَنْبَنا،

ِهيَن َنْحَو أَْرِضِهِم الَِّتي َوَهْبَتَها آِلَباِئِهْم، َنْحَو اْلَمِديَنِة الَِّتي اْخَتْرَتَها َواْلَهيْ  َكِل إِلَْيَك ُمَتَوجِّ

َعُهْم، َواْنُصْر  39 الَِّذي َبَنْيُتُه الْسِمَك، َماِء، َمَقرِّ ُسْكَناَك، َصالََتُهْم َوَتَضرُّ َفاْسَتِجْب ِمَن السَّ

َتُهْم، َواْصَفْح َعْن َخِطيَئِة َشْعِبكَ  لَِتُكْن َيا إِلَِهي َعْيَناَك َمْفُتوَحَتْيِن َوأُُذَناَك . 40 َقِضيَّ

بُّ اإلِلَُه . 41 الِة اْلَمْرفُوَعِة إِلَْيَك ِمْن َهَذا اْلَهْيَكلِ ُمْصِغَيَتْيِن لِلصَّ  َها الرَّ َواآلَن، اْنَهْض أَيُّ

بُّ اإلِلَُه، َكَهَنُتَك َثْوَب  َها الرَّ ِتَك. لَِيْرَتِد، أَيُّ اُبوُت َرْمُز ِعزَّ إِلَى َمَكاِن َراَحِتَك، أَْنَت َوالتَّ

بُّ اإلِلَُه، اَل َتْرفُِض اْلَملَِك، َواْذُكْر  42 .أَْتِقَياُؤَك ِباْلَخْيرِ َخالِصَك، َوْلَيْبَتِهْج  َها الرَّ أَيُّ

 .«َرْحَمَتَك الَِّتي َوَعْدَت ِبَها َداُوَد َعْبَدكَ 
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ِعيَن إِلَْيَك َقاِئلِيَن: َقْد أَْخَطأَْنا َفإِْن َتاُبوا فِ . 47 َقِريَبةً  ي أَْرِض َسْبِيِهْم َوَرَجُعوا ُمَتَضرِّ

َوَتاُبوا َحّقاً ِمْن ُكلِّ قُلُوِبِهْم َوُنفُوِسِهْم َوُهْم أَْسَرى ِفي ِدَياِر أَْعَداِئِهْم،  48 َواْنَحَرْفَنا َوأَْذَنْبَنا،

ِهيَن َنْحَو أَْرِضِهِم الَِّتي وَ  َهْبَتَها آِلَباِئِهْم، َنْحَو اْلَمِديَنِة الَِّتي اْخَتْرَتَها َواْلَهْيَكِل الَِّذي ُمَتَوجِّ

ْدُتُه الِْسِمَك، َماِء َمَقرِّ ُسْكَناَك، َواْنُصْر  49 َشيَّ َعُهْم ِمَن السَّ َفاْسَتِجْب َصالََتُهْم َوَتَضرُّ

َتُهْم، َجِميِع ُذُنوِبِهِم الَِّتي اْرَتَكُبوَها ِفي َحقَِّك، َواْصَفْح َعْن َخَطاَيا َشْعِبَك َوَعْن  50 َقِضيَّ

ُهْم َشْعُبَك َوِميَراُثَك الَِّذيَن أَْخَرْجَتُهْم ِمْن  51 َواْجَعْل آِسِريِهْم ُيْبُدوَن َنْحَوُهْم َرْحَمًة، ألَنَّ

ِع  لَِتُكْن َعْيَناَك َمْفُتوَحَتْينِ . 52 ِمْصَر، ِمْن َوَسِط أَُتوِن َصْهِر اْلَحِديدِ  ُمْلَتِفَتَتْيِن َنْحَو َتَضرُّ

ألَنََّك أَْنَت أَْفَرْزَتُهْم  53 َعْبِدَك َواْبِتَهاِل َشْعِبَك إِْسَراِئيَل، َفُتْصِغَي إِلَْيِهْم ُكلََّما اْسَتَغاُثوا ِبَك،

وَسى ِعْنَدَما لََك ِميَراثاً َبْيَن َجِميِع ُشُعوِب األَْرِض، َكَما َتَكلَّْمَت َعلَى لَِساِن َعْبِدَك مُ 

بَّ   .«أَْخَرْجَت آَباَءَنا ِمْن ِمْصَر َياَسيِِّدي الرَّ

ِع إِلَْيِه، َنَهَض ِمْن أََماِم اْلَمْذَبِح  54 بِّ َوالتََّضرُّ الَِة إِلَى الرَّ َوِعْنَدَما اْنَتَهى ُسلَْيَماُن ِمَن الصَّ

َماءِ َحْيُث َكاَن َجاِثياً َعلَى ُرْكَبَتْيِه َوَباِسطاً َيَدْيِه  َوَوَقَف َوَباَرَك الشَّْعَب ُكلَُّه  55 .َنْحَو السَّ

بُّ الَِّذي َمَنَح َراَحًة لَِشْعِبِه إِْسَراِئيَل ِبُمْقَتَضى َوْعِدِه، » 56 :ِبَصْوٍت َعاٍل َقاِئالً  َتَباَرَك الرَّ

الَِحِة الَِّتي َنَطَق بِ  َها َعلَى لَِساِن َعْبِدِه َولَْم ُيْخلِْف َكلَِمًة َواِحَدًة ِمْن ُوُعوِدِه الصَّ

بُّ إِلَُهَنا َمَعَنا َكَما َكاَن َمَع آَباِئَنا، َفالَ َيْتُرَكَنا َوالَ َيْنِبَذَنا، 57 .ُموَسى َبْل  58 لَِيُكِن الرَّ

ِتي أََمَر ِبَها لَِيْجَتِذْب قُلُوَبَنا إِلَْيِه لَِنْسلَُك ِفي ُسُبلِِه َوُنِطيَع َوَصاَياهُ َوَفَراِئَضُه َوأَْحَكاَمُه الَّ 

بِّ لَْيَل َنَهاَر لُِيْسِعَف  59 آَباَءَنا، ْعُت ِبَها َماِثلًَة َداِئماً أََماَم الرَّ َوْلَتُكْن َكلَِماِتي الَِّتي َتَضرَّ

َعْبَدهُ ِفي َقَضاِء ُشُؤوِنِه، َوُيِعيَن َشْعَبُه إِْسَراِئيَل ِفي َقَضاِء أُُموِر َحَياِتِهْم َيْوماً َبْعَد 

بَّ ُهَو هللاُ َولَْيَس أََحٌد ِسَواهُ  60 ٍم،َيوْ  َفْلَيُكْن َقْلُبُكْم ُمْفَعماً  61 .َفَتْعلََم ُكلُّ أَُمِم األَْرِض أَنَّ الرَّ

بِّ إِلَِهَنا، إِْذ َتْسلُُكوَن ِبُمْوِجِب َفَراِئِضِه َوُتِطيُعوَن َوَصاَياهُ َكَما َفَعْلُتمُ  اِدِق لِلرَّ  ِباْلَوالَِء الصَّ

 .«َيْومَ الْ 

62 ، بِّ َب ُسلَْيَماُن ِمْن َذَباِئِح  63 ُثمَّ َذَبَح اْلَملُِك َوَساِئُر إِْسَراِئيَل َمَعُه َذَباِئَح أََماَم الرَّ َوَقرَّ

بِّ اْثَنْيِن َوِعْشِريَن أَْلفاً ِمَن اْلَبَقِر، َوِمَئَة أَْلٍف َوِعْشِريَن أَْلفاً ِمَن اْلَغَنِم. َوَهكَ  الَِم لِلرَّ َذا السَّ
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بِّ  َن اْلَملُِك َوَجِميُع َبِني إِْسَراِئيَل َهْيَكَل الرَّ َس اْلَملُِك فِ  64 .َدشَّ ي َذلَِك اْلَيْوِم اْلِفَناَء َوَقدَّ

الَِم، ألَ  ْقِدَماِت َوَشْحَم َذَباِئِح السَّ َب ُهَناَك اْلُمْحَرَقاِت َوالتَّ نَّ الَِّذي َيَقُع أََماَم اْلَهْيَكِل، ِبأَْن َقرَّ

بِّ َكاَن أَْصَغَر ِمْن أَْن َيَسَع اْلُمْحَرَقاِت وَ  ْقِدَماِت َوَشْحَم َمْذَبَح النَُّحاِس اْلَقاِئَم أََماَم الرَّ التَّ

الَمِ  َواْحَتَفَل ُسلَْيَماُن ِباْلِعيِد ِفي َذلَِك اْلَوْقِت َمَع َساِئِر إِْسَراِئيَل َوُجْمُهوٍر  65 .َذَباِئِح السَّ

بِّ أْرَبَعةَ  َعَشَر  َكِبيٍر َتَواَفَد ِمْن َمْدَخِل َحَماَة إِلَى َواِدي ِمْصَر، َواْسَتَمرَّ االْحِتَفاُل أََماَم الرَّ

ُهوا  66 َيْوماً  َوِفي اْلَيْوِم الَخاِمِس َعَشَر َبْعَد اْلِعيِد، َصَرَف ُسلَْيَماُن الشَّْعَب، َفَباَرُكوهُ َوَتَوجَّ

بُّ  َو َنحْ إِلَى َمَناِزلِِهْم ِبقُلُوٍب َيْغُمُرَها اْلَفَرُح َواْلِغْبَطُة ِمْن أَْجِل ُكلِّ اْلَخْيَراِت الَِّتي أَْبَداَها الرَّ

 .َداُوَد َعْبِدِه، َوَنْحَو َشْعِبِه إِْسَراِئيلَ 
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 7= أخبار األيام الثاني  8الملوك األول 
 

 7= أخبار األيام الثاني  8الملوك األول 

 7الثاني  أخبار األيام 8الملوك األول 

ِحيَنِئٍذ َجَمَع ُسلَْيَماُن َجِميَع ُرَؤَساِء َبِني إِْسَراِئيَل َوُكلَّ ُرَؤَساِء األَْسَباِط َواْلَعَشاِئِر ِفي 

بِّ ِمْن ِصْهَيْوَن َمِديَنِة َداُوَد إِلَى اْلَهْيَكلِ  َفَتَواَفَد َجِميُع  2 .أُوُرَشلِيَم، لَِنْقِل َتاُبوِت َعْهِد الرَّ

ِل  ِرَجالِ  إِْسَراِئيَل إِلَى اْلَملِِك ُسلَْيَماَن ِفي ِعيِد اْلَمَظالِّ اْلَواِقِع ِفي َشْهِر أَْيَثاِنيَم )ِتْشِريَن األَوَّ

َوَنَقَل اْلَكَهَنُة  4 َفاْحَتَشَد ُكلُّ ُشُيوِخ إِْسَراِئيَل، َوَحَمَل اْلَكَهَنُة التَّاُبوَت، 3 .(أُْكُتوَبرَ 

َسِة الَِّتي ِفي َوالالَِّويُّوَن َتاُبو بِّ َمَع َخْيَمِة االْجِتَماِع َوَساِئِر األََواِني اْلُمَقدَّ َت الرَّ

اُبوِت  5 .اْلَخْيَمةِ  َوَكاَن اْلَملُِك ُسلَْيَماُن َوُكلُّ َجَماَعِة إِْسَراِئيَل اْلُمْلَتفِّيَن َحْولَُه أََماَم التَّ

بِّ إِلَى  6 .ْلَغَنِم َواْلَبَقرِ َيْذَبُحوَن َما اَل ُيْحَصى َوالَ ُيَعدُّ ِمَن ا َوأَْدَخَل اْلَكَهَنُة َتاُبوَت َعْهِد الرَّ

اللََّذْيِن َكاَنا  7 َمَكاِنِه ِفي ِمْحَراِب اْلَهْيَكِل، ِفي قُْدِس األَْقَداِس، َتْحَت َجَناَحيِ اْلَكُروَبْينِ 

اُبوِت، ُمَظلِّلَ  هُ َباِسَطْيِن أَْجِنَحَتُهَما َفْوَق َمَقرِّ التَّ اُبوَت َوِعِصيَّ َوَسَحُبوا أَْطَراَف  8 .يِن التَّ

، َفَبَدْت ُرُؤوُسَها ِمْن قُْدِس األَْقَداِس أََماَم اْلِمْحَراِب، َولَْم َيْسِبْق أَْن ُشوِهَدْت  اْلِعِصيِّ

اُبوِت ِسَوى  َولَْم َيُكنْ  9 .َخاِرَجًة ِمْن َحلََقاِتَها، َوِهَي َما َبِرَحْت ُهَناَك إِلَى َهَذا اْلَيْومِ  ِفي التَّ

بُّ أَْبَناَء إِْسَراِئيَل َبْعَد  لَْوَحيِ اْلَحَجِر اللََّذْيِن َوَضَعُهَما ُموَسى ِفي ُحوِريَب ِحيَن َعاَهَد الرَّ

َحاُب  10 .ُخُروِجِهْم ِمْن ِدَياِر ِمْصرَ  َوَما إِْن َخَرَج اْلَكَهَنُة ِمْن قُْدِس األَْقَداِس َحتَّى َمألَ السَّ

،هَ  بِّ بِّ  11 ْيَكَل الرَّ َحاِب، ألَنَّ َمْجَد الرَّ اِء السَّ َفلَْم َيْسَتِطِع اْلَكَهَنُة اْلِقَياَم ِباْلِخْدَمِة ِمْن َجرَّ

 .َمألَ اْلَهْيَكلَ 

َباِب،»ِعْنَدِئٍذ َهَتَف ُسلَْيَماُن:  12 ُه َيْسُكُن ِفي الضَّ بُّ إِنَّ لََك َولَِكنِّي َقْد َبَنْيُت  13 َقاَل الرَّ

َوِفيَما َكاَنْت ُكلُّ َجَماَعِة إِْسَراِئيَل َواِقَفًة  14 .«َهْيَكالً َراِئعاً، َمَقّراً لُِسْكَناَك إِلَى األََبدِ 

َباِئَح، َومألَ َوَما إِْن أََتمَّ ُسلَْيَماُن َصالََتُه َحتَّى َنَزلَْت نَ  َماِء اْلَتَهَمِت اْلُمْحَرَقَة َوالذَّ اٌر ِمَن السَّ

بِّ اْلَهْيَكَل، بِّ  2 َمْجُد الرَّ ، ألَنَّ َمْجَد الرَّ بِّ ُخوِل إِلَى َبْيِت الرَّ ِن اْلَكَهَنُة ِمَن الدُّ َولَْم َيَتَمكَّ

ارِ  3 .َمألَهُ  وا َعلَى  َوَشِهَد َجِميُع َبِني إِْسَراِئيَل ُنُزوَل النَّ بِّ َعلَى اْلَهْيَكِل، َفَخرُّ َوَمْجِد الرَّ

ُه َصالٌِح، َوألَنَّ  بَّ ألَنَّ ِع، َوَحَمُدوا الرَّ ُوُجوِهِهْم َساِجِديَن َعلَى َبالَِط األَْرِض اْلُمَجزَّ

 .َرْحَمَتُه إِلَى األََبِد َتُدومُ 

َم اْلَملُِك َوَساِئُر الشَّْعِب َذَباِئَح أَمَ 4  بِّ ُثمَّ َقدَّ َفَذَبَح اْلَملُِك ُسلَْيَماُن اْثَنْيِن َوِعْشِريَن . 5 اَم الرَّ

َن اْلَملُِك َوَجِميُع الشَّْعِب  أَْلفاً ِمَن اْلَبَقِر، َوِمَئًة َوِعْشِريَن أَْلفاً ِمَن اْلَغَنِم. َوَدشَّ

َصِة لَُهْم ِفي  6 .اْلَهْيَكلَ  ُمَواَجَهِة الالَِّويِّيَن، ِيْنفُُخوَن َوَوَقَف اْلَكَهَنُة ِفي األََماِكِن اْلُمَخصَّ

بِّ الَِّتي َصَنَعَها اْلَملُِك َداُوُد  ِباألَْبَواِق، َبْيَنَما َشَرَع الالَِّويُّوَن َيْعِزفُوَن َعلَى آالِت ِغَناِء الرَّ

بِّ ألَنَّ َرْحَمَتُه إِلَى األَبَ  ِميَن ِبَحْمِد الرَّ بَّ ِبَها، ُمَتَرنِّ َح الرَّ ِد َتُدوُم، َوَذلَِك َعلَى ِحيَن َسبَّ

 .َمْرأَى ِمَن الشَّْعِب ُكلِّهِ 

َب ُهَناَك اْلُمْحَرَقاِت َوَشْحَم َذَباِئِح 7  َس ُسلَْيَماُن اْلِفَناَء اْلَواِقَع أََماَم اْلَهْيَكِل َحْيُث َقرَّ َوَقدَّ

الَِم، ألَنَّ َمْذَبَح النَُّحاِس الَِّذي َصَنَعُه ُسلَْيَماُن َكانَ  أَْصَغَر ِمْن أَْن َيَسَع اْلُمْحَرَقاِت  السَّ

ْحمَ  ْقِدَماِت َوالشَّ اٍم َمَع ُكلِّ . 8 َوالتَّ َواْحَتَفَل ُسلَْيَماُن ِباْلِعيِد ِفي َذلَِك اْلَوْقِت َطَواَل َسْبَعِة أَيَّ

َواْعَتَكفُوا ِفي اْلَيْوِم . 9 إِْسَراِئيَل، َوُجْمُهوٍر َكِبيٍر َتَواََفَد ِمْن َمْدَخِل َحَماَة إِلَى َواِدي ِمْصرَ 

اٍم أُ  اٍم، َوِباْلِعيِد َسْبَعَة أَيَّ اِمِن لِْلِعَباَدِة َبْعَد أَِن اْحَتَفلُوا ِبَتْدِشيِن اْلَمْذَبِح َسْبَعَة أَيَّ ُثمَّ . 10 ْخَرىالثَّ

الِِث َواْلِعْشِريَن ِمَن الشَّهْ  اِبِع، فاْنَطلَقُوا َصَرَف الشَّْعَب إِلَى ُبُيوِتِهْم ِفي اْلَيْوِم الثَّ ِر السَّ
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بُّ إِلَُه إِْسَراِئيَل الَِّذي »َقاِئالً:  15 ُهَناَك، اْلَتَفَت اْلَملُِك َنْحَوُهْم َوَباَرَكُهْم َجِميعاً، َتَباَرَك الرَّ

ُمْنُذ أَْن أَْخَرْجُت َشْعِبي إِْسَراِئيَل ِمْن  16 :ْلَيْوَم َوْعَدهُ الَِّذي َقَطَعُه ألَِبي َداُوَد َقائاِلً َحقََّق ا

ِمْصَر لَْم أَْخَتْر َمِديَنًة ِمْن ُمُدِن أَْسَباِط إِْسَراِئيَل لُِيْبَنى لِي ِفيَها َهْيَكٌل، لَِكنِّي اْخَتْرُت َداُوَد 

بِّ إِلَِه إِْسَراِئيلَ  17 .َقاِئداً لَِشْعِبي َد َهْيَكالً لِلرَّ بُّ  18 .َوَقْد َنَوى َداُوُد أَِبي أَْن ُيَشيِّ َفَقاَل الرَّ

لَِداُوَد أَِبي: لََقْد أَْحَسْنَت إِْذ َنَوْيَت فِي َقْلبَِك أَْن َتْبِنَي لِي َهْيَكالً،
إاِلَّ أَنََّك أَْنَت لَْن َتْبِنَي َهَذا  19

ُدهُ الْسِمياْلَهْيَكَل، بَ  بُّ ِبَما َوَعَد ِبِه،  20 .«ِل اْبُنَك اْلَخاِرُج ِمْن ُصْلِبَك ُهَو ُيَشيِّ َوأَْوَفى الرَّ

بِّ إِ  ، َوأََقْمُت َهَذا اْلَهْيَكَل لِلرَّ بُّ لَِه َفَخلَْفُت أََنا َداُوَد أَِبي َعلَى َعْرِش إِْسَراِئيَل، َكَما َتَكلََّم الرَّ

بِّ الَِّذي َقَطَعُه َمَع آَباِئَنا َوَهيَّ  21 إِْسَراِئيَل، اُبوِت الَِّذي َيُضمُّ َعْهَد الرَّ أُْت ِفيِه َمَكاناً لِلتَّ

 .«ِعْنَدَما أَْخَرَجُهْم ِمْن ِدَياِر ِمْصرَ 

، ِفي ُمَواَجَهِة ُكلِّ َجَماَعِة إِْسَراِئيَل، َوَبَسَط َيدَ  22 بِّ ْيِه َواْنَتَصَب ُسلَْيَماُن أََماَم َمْذَبِح الرَّ

َماِء، َماِء ِمْن َفْوُق َوالَ »َوَقاَل:  23 إِلَى السَّ بُّ إِلَُه إِْسَراِئيَل، لَْيَس َنِظيٌر لََك فِي السَّ َها الرَّ أَيُّ

اِئِريَن أََماَمَك  ْحَمِة َمَع َعِبيِدَك السَّ َعلَى األَْرِض ِمْن أَْسَفُل. أَْنَت َياَمْن ُتَحاِفُظ َعلَى َعْهِد الرَّ

َفاآلَن اْحَفْظ ألَِبي َداُوَد َما َوَعْدَتُه  25 اْلَيْوَم َحقَّْقَت َوْعَدَك ألَِبي َداُودَ  24 .قُلُوِبِهمِ  ِمْن ُكلِّ 

ُه إَِذا َحَذا أَْوالَُدهُ َحْذَوهُ، َوَساُروا ِفي َطِريِقَك، َفَسَيْجلُِس َدْوماً َواِحٌد ِمْنُهْم َعلَى  ِبِه، إِنَّ

ْدَت ِبَها ألَِبي َوا 26 .َعْرِش إِْسَراِئيلَ  آلَن َياإِلََه إِْسَراِئيَل َحقِّْق ُوُعوَدَك الَِّتي َتَعهَّ

َماَواُت  27 .َداُودَ  َماَواُت، َبِل السَّ َولَِكْن َهْل َيْسُكُن هللاُ َحّقاً َعلَى األَْرِض؟ إِْن َكاَنِت السَّ

ِسُع لََك َهَذا اْلَهْيَكُل الَّ  َفأَْصِغ الْبِتَهاِل َعْبِدَك َوإِلَى  28 ِذي َبَنْيُت؟اْلُعلَى اَل َتَسُعَك َفَكْيَف َيتَّ

الَِة الَِّتي َيْرَفُعَها َعْبُدَك  َعاِء َوالصَّ بُّ إِلَِهي، َواْسَتِمْع إِلَى َصْوِت الدُّ َها الرَّ ِعِه أَيُّ َتَضرُّ

 َوَنَهاراً، َهَذا اْلَمْوِضِع الَِّذي َحتَّى اَل َتْغَفَل َعْيَناَك َعْن َهَذا اْلَهْيَكِل لَْيالً  29 أََماَمَك اْلَيْوَم،

ُع ِبَها َعْبُدَك ِفي َهَذا  الََة الَِّتي َيَتَضرَّ قُْلَت إِنَّ اْسَمَك َيُكوُن ِفيِه، َفَتْسَمُع الصَّ

َمَكاِن. َفاْسَتِمْع إِلَى اْبِتَهاِل َعْبِدَك َوَشْعِبَك إِْسَراِئيَل الَِّذيَن ُيَصلُّوَن ِفي َهَذا الْ  30 .اْلَمْوِضعِ 

َماِء َمَقرِّ ُسْكَناَك، َوَمَتى َسِمْعَت َفاْغِفرْ  َوإِْن أَْخَطأَ أََحٌد إِلَى َصاِحِبِه،  31 .اْسَتِمْع ِمَن السَّ

َفاْسَتِمْع  32 َوأَْوَجَب َعلَْيِه اْلَيِميَن لَِيْحلَِفُه، َوَحَضَر لَِيْحلَِف أََماَم َمْذَبِحَك فِي َهَذا اْلَهْيَكِل،

بُّ َنْحَو َداُوَد  ِبقُلُوٍب َيْغُمُرَها اْلَفَرُح َواْلِغْبَطُة ِمْن أَْجِل ُكلِّ اْلَخْيَراِت الَِّتي أَْبَداَها الرَّ

َملِِك، َوَحالََفُه َوَهَكَذا أَْكَمَل ُسلَْيَماُن إَِقاَمَة اْلَهْيَكِل َوَقْصِر الْ  11 .َوُسلَْيَماَن َوإِْسَراِئيَل َشْعِبهِ 

َط أَْن َيْبِنَيُه ِفيِهَما َجاُح ِفي ُكلِّ َما َخطَّ  .النَّ

بُّ لُِسلَْيَماَن لَْيالً َوَقاَل لَُه:  12 َقِد اْسَتَجْبُت َصالََتَك، َواْخَتْرُت َهَذا اْلَمَكاَن لِي »َوَتَجلَّى الرَّ

َباِئحِ  َماَء َفاْنَحَبَس اْلَمَطُر، َوإِْن أََمْرُت اْلَجَراَد أَْن َفإِْن أَْغلَْقُت  13 .لَِيُكوَن َهْيَكالً لِلذَّ السَّ

ُثمَّ اتََّضَع َشْعِبي الَِّذي  14 َيْلَتِهَم ُعْشَب األَْرِض، َوإِْن َجَعْلُت اْلَوَبأَ َيَتَفشَّى َبْيَن َشْعِبي،

ُعوا َطالِِبيَن َوْجِهي، َوَتاُبوا َعْن  ِهم، َفإِنَِّني أَْسَتِجيُب ِمَن ُدِعَي اْسِمي َعلَْيِهْم، َوَتَضرَّ َشرِّ

َماِء َوأَْصَفُح َعْن َخِطيَئِتِهْم َوأُْخِصُب أَْرَضُهمْ  ا اآلَن َفإِنَّ َعْيَنيَّ َتَظالَِّن  15 .السَّ أَمَّ

اِدَرِة ِمْنهُ  الَِة الصَّ لََقِد  16 .َمْفُتوَحَتْيِن َتْرَعَياِن َهَذا اْلَمَكاَن، َوأُُذَنيَّ ُتْصِغَياِن إِلَى الصَّ

ْسُتُه َحتَّى أََضَع اْسِمي َعلَْيِه إِلَى األََبِد، َفَتُكوُن َعْيَناَي َوَقْلِبي ُهَناكَ   اْخَتْرُت َهَذا اْلَهْيَكَل َوَقدَّ

ُهورِ   َفإِْن َسلَْكَت أَْنَت أََماِمي َكَما َسلََك َداُوُد أَُبوَك، َوَنفَّْذَت ُكلَّ َما أََمْرُتكَ  17 .إِلَى َدْهِر الدُّ

َفإِنَِّني أَُثبُِّت َعْرَشَك َكَما َوَعْدُت أََباَك َقاِئالً: اَل  18 ِبِه َوأََطْعَت َفَراِئِضي َوأَْحَكاِمي،

َولَِكْن إِِن اْنَحَرْفُتْم َوَنَبْذُتْم َفَراِئِضي الَِّتي  19 .َيْنَقِرُض ِمْن َنْسلِِه َرُجٌل َيْحُكُم إِْسَراِئيلَ 

ْعُتَها لَُكْم، َوضَ  َفإِنَِّني أَْسَتأِْصلُُكْم  20لَْلُتْم َوَراَء آلَِهٍة أُْخَرى َوَعَبْدُتُموَها َوَسَجْدُتْم لََها،َشرَّ

ْسُتُه الْسِمي، َوأَْجَعلُُه َمَثالً َوَمثَ  اَر ِمْن أَْرِضي الَِّتي َوَهْبُتَها لَُكْم، َوأَْنِبُذ َهَذا اْلَهْيَكَل الَِّذي َقدَّ

َوَيْغُدو َهَذا اْلَهْيَكُل الَِّذي َكاَن َشاِمخاً ِعْبَرًة ُيِثيُر َعَجَب ُكلِّ َمْن  21 .ُهْزٍء لَِجِميِع األَُممِ 

بُّ َهَكَذا ِبَهِذِه األَْرِض َوِبَهَذا اْلَهْيَكِل؟ َفَيأِْتيُهُم  22 َيُمرُّ ِبِه، َفَيَتَساَءُل: لَِماَذا َصَنَع الرَّ

بَّ إِلَهَ  ُهْم َتَرُكوا الرَّ ُثوا ِبآلَِهٍة  اْلَجَواُب: ألَنَّ آَباِئِهِم الَِّذي أَْخَرَجُهْم ِمْن ِدَياِر ِمْصَر، َوَتَشبَّ

 .«أُْخَرى َوَسَجُدوا لََها َوَعَبُدوَها، لَِذلَِك َجلََب َعلَْيِهْم ُكلَّ َهَذا اْلَبالَءِ 
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هُ َيَقُع َعلَى أَْنَت  َماِء، َواْعَمْل، َواْقِض َبْيَن َعِبيِدَك، إِْذ َتِديُن اْلُمْذِنَب َوَتْجَعُل َشرَّ ِمَن السَّ

اِء  33 .َرْأِسِه، َوُتْنِصُف اْلَبارَّ َوُتْعلُِن َبَراَءَتهُ  ِهْم ِمْن َجرَّ إَِذا اْنَهَزَم َشْعُبَك أََماَم َعُدوِّ

ِعيَن إِلَْيَك فِي َهَذا  َخِطيَئِتِهْم، ُثمَّ َتاُبوا ُمْعَتِرِفيَن ِباْسِمَك، َوَصلُّوا ُمَتَضرِّ

َماِء َواْصَفْح َعْن َخِطيَئِة َشْعِبَك إِْسَراِئيَل، َوأَْرِجْعُهْم إِلَى  34 اْلَهْيَكِل، َفاْسَتِجْب أَْنَت ِمَن السَّ

َماِء َواْنَحَبَس اْلَمَطُر ألَنَّ الشَّْعَب إَِذا أُْغلَِقْت أَبْ  35 .األَْرِض الَِّتي َوَهْبَتَها آِلَباِئِهمْ  َواُب السَّ

َت أَْخَطأَ إِلَْيَك، ُثمَّ َصلُّوا ِفي َهَذا اْلَهْيَكِل ُمْعَتِرِفيَن ِباْسِمَك، َوَتاُبوا َعْن َخِطيَئِتِهْم ألَنََّك أَْنَزلْ 

َماِء، َواْصَفْح عَ  36 ِبِهِم اْلَبالََء، ْن َخِطيَئِة َعِبيِدَك َوَشْعِبَك إِْسَراِئيَل، َفاْسَتِجْب أَْنَت ِمَن السَّ

َوَعلِّْمُهْم َسِبيَل اْلَعْيِش ِباْسِتَقاَمٍة، َوأَْمِطْر َغْيثاً َعلَى األَْرِض الَِّتي َوَهْبَتَها ِميَراثاً 

ٌة، َوإِْن أََصاَبِت األَْرَض َمَجاَعٌة، أَْو َتَفشَّى ِفيَها َوَبأٌ، أَِو اْعَتَرْتهَ  37 .لَِشْعِبكَ  ا آَفاٌت ِزَراِعيَّ

ِة َمِديَنٍة ِمْن  أَْو َجَفاٌف، أَْو َغَزاَها اْلَجَراُد َواْلُجْنُدُب، أَْو إَِذا َحاَصَر الشَّْعَب َعُدوٌّ ِفي أَيَّ

ُع أَيُّ َواِحٍد ِمْن ُكلِّ  38 ُمُدِنِه، أَْو َحلَّْت ِبِه َكاِرَثٌة أَْو َمَرٌض، َفِحيَن ُيَصلِّي أَْو َيَتَضرَّ

ْعِبَك إِْسَراِئيَل، َبْعَد أَْن ُيْدِرَك َما اْرَتَكَبُه ِمْن َمْعِصَيٍة، َوَيْبُسُط َيَدْيِه َنْحَو َهَذا شَ 

َماِء َمَقرِّ ُسْكَناَك، َواْصَفْح َواْعَمْل، َواْجِز ُكلَّ إِْنَساٍن  39 اْلَهْيَكِل، َفاْسَتِجْب أَْنَت ِمَن السَّ

لُِع َعلَى َخَفاَيا قُلُوِب ِبُمْقَتَضى ُطُرِقِه، ألَنََّك تَ  ْعِرُف َقْلَبُه، َفأَْنَت َوْحَدَك اْلُمطَّ

اِم الَِّتي َيْحَيْوَن ِفيَها َعلَى َوْجِه األَْرِض الَِّتي َوَهْبَتَها  40 النَّاِس، لَِكْي َيتَّقُوَك ُكلَّ األَيَّ

ا اْلَغِريُب الَِّذي اَل َيْنَتِمي إِلَى َشْعبِ  41 .آِلَباِئَنا َك إِْسَراِئيَل، َوالَِّذي ُيْقِبُل ِمْن أَْرٍض َبِعيَدٍة أَمَّ

ُة  42ِمْن أَْجِل اْسِمَك، ألَنَّ اْلُغَرَباَء َيْسَمُعوَن ِباْسِمَك اْلَعِظيِم، َوِبَما أَْجَرْتُه َيُدَك اْلَقِويَّ

َماِء  43 َوِذَراُعَك اْلُمْقَتِدَرةُ، َفَيْحُضُروَن َوُيَصلُّوَن ِفي َهَذا اْلَهْيَكِل، َفاْسَتِجْب أَْنَت ِمَن السَّ

َمَقرِّ ُسْكَناَك، َواْفَعْل ُكلَّ َما ُيَناِشُدَك ِبِه اْلَغِريُب، َفُيْدَعى ِباْسِمَك َبْيَن ُكلِّ أَُمِم األَْرِض، 

اْلَهْيَكِل الَِّذي َفَيَخافُوَك َكَما َيَخافَُك َشْعُبَك إِْسَراِئيُل، َوُيْدِرُكوا أَنَّ اْسَمَك َقْد ُدِعَي َعلَى َهَذا 

بِّ  44 .َبَنْيُتهُ  ، ِفي أَيِّ َمَكاٍن ُتْرِسلُُهْم إِلَْيِه، َوَصلُّوا إِلَى الرَّ َوإَِذا َخَرَج َشْعُبَك لُِمَحاَرَبِة َعُدوٍّ

ِهيَن َنْحَو اْلَمِديَنِة الَِّتي اْخَتْرَتَها َواْلَهْيَكِل الَِّذي َبَنْيُتُه الْسِمَك، ِجْب ِمَن َفاْستَ  45 ُمَتَوجِّ

َتُهمْ  َعُهْم، َواْنُصْر َقِضيَّ َماِء َصالََتُهْم َوَتَضرُّ َوإَِذا أَْخَطأُوا إِلَْيَك، إِْذ لَْيَس إِْنَساٌن اَل  46 .السَّ

، َبِعيَدًة كَ  اَنْت أَْو َيأَْثُم، َوَغِضْبَت َعلَْيِهْم َوأَْسلَْمَتُهْم ِلْلَعُدوِّ َفَسَباُهْم آِسُروُهْم إِلَى ِدَياِر اْلَعُدوِّ
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ِعيَن إِلَْيَك َقاِئلِيَن: َقْد أَْخَطأَْنا  47 .َقِريَبةً  َفإِْن َتاُبوا ِفي أَْرِض َسْبِيِهْم َوَرَجُعوا ُمَتَضرِّ

َوَتاُبوا َحّقاً ِمْن ُكلِّ قُلُوِبِهْم َوُنفُوِسِهْم َوُهْم أَْسَرى ِفي ِدَياِر أَْعَداِئِهْم،  48 َواْنَحَرْفَنا َوأَْذَنْبَنا،

ِهيَن َنْحَو أَْرِضِهِم الَِّتي َوَهْبَتَها آِلَباِئِهْم، َنْحَو اْلَمِديَنِة الَِّتي اْخَتْرَتَها َواْلَهْيَكِل الَّذِ مُ  ي َتَوجِّ

ْدُتُه الِْسِمَك، َماِء َمَقرِّ ُسْكَناَك، َواْنُصْر  49 َشيَّ َعُهْم ِمَن السَّ َفاْسَتِجْب َصالََتُهْم َوَتَضرُّ

َتُهْم، َواْصَفْح َعْن َخَطاَيا َشْعِبَك َوَعْن َجِميِع ُذُنوِبِهِم الَِّتي اْرَتَكُبوَها ِفي َحقَِّك،  50 َقِضيَّ

ُهْم َشْعُبَك َوِميَراُثَك الَِّذيَن أَْخَرْجَتُهْم ِمْن  51 َواْجَعْل آِسِريِهْم ُيْبُدوَن َنْحَوُهْم َرْحَمًة، ألَنَّ

ِع  52 .يدِ ِمْصَر، ِمْن َوَسِط أَُتوِن َصْهِر اْلَحدِ  لَِتُكْن َعْيَناَك َمْفُتوَحَتْيِن ُمْلَتِفَتَتْيِن َنْحَو َتَضرُّ

ألَنََّك أَْنَت أَْفَرْزَتُهْم  53 َعْبِدَك َواْبِتَهاِل َشْعِبَك إِْسَراِئيَل، َفُتْصِغَي إِلَْيِهْم ُكلََّما اْسَتَغاُثوا ِبَك،

َما َتَكلَّْمَت َعلَى لَِساِن َعْبِدَك ُموَسى ِعْنَدَما لََك ِميَراثاً َبْيَن َجِميِع ُشُعوِب األَْرِض، كَ 

بَّ   .«أَْخَرْجَت آَباَءَنا ِمْن ِمْصَر َياَسيِِّدي الرَّ

ِع إِلَْيِه، َنَهَض ِمْن أََماِم اْلَمْذَبِح 54  بِّ َوالتََّضرُّ الَِة إِلَى الرَّ َوِعْنَدَما اْنَتَهى ُسلَْيَماُن ِمَن الصَّ

َماءِ َحْيُث َكاَن  َوَوَقَف َوَباَرَك الشَّْعَب ُكلَُّه  55 .َجاِثياً َعلَى ُرْكَبَتْيِه َوَباِسطاً َيَدْيِه َنْحَو السَّ

بُّ الَِّذي َمَنَح َراَحًة لَِشْعِبِه إِْسَراِئيَل ِبُمْقَتَضى َوْعِدِه، » 56 :ِبَصْوٍت َعاٍل َقاِئالً  َتَباَرَك الرَّ

الَِحِة الَِّتي َنَطَق بَِها َعلَى لَِساِن َعْبِدِه َولَْم ُيْخلِْف َكلَِمًة َواِحدَ  ًة ِمْن ُوُعوِدِه الصَّ

بُّ إِلَُهَنا َمَعَنا َكَما َكاَن َمَع آَباِئَنا، َفالَ َيْتُرَكَنا َوالَ َيْنِبَذَنا، 57 .ُموَسى َبْل  58 لَِيُكِن الرَّ

ِطيَع َوَصاَياهُ َوَفَراِئَضُه َوأَْحَكاَمُه الَِّتي أََمَر ِبَها لَِيْجَتِذْب قُلُوَبَنا إِلَْيِه لَِنْسلَُك ِفي ُسُبلِِه َونُ 

بِّ لَْيَل َنَهاَر لُِيْسِعَف  59 آَباَءَنا، ْعُت ِبَها َماِثلًَة َداِئماً أََماَم الرَّ َوْلَتُكْن َكلَِماِتي الَِّتي َتَضرَّ

ي َقَضاِء أُُموِر َحَياِتِهْم َيْوماً َبْعَد َعْبَدهُ ِفي َقَضاِء ُشُؤوِنِه، َوُيِعيَن َشْعَبُه إِْسَراِئيَل فِ 

بَّ ُهَو هللاُ َولَْيَس أََحٌد ِسَواهُ  60 َيْوٍم، َفْلَيُكْن َقْلُبُكْم ُمْفَعماً  61 .َفَتْعلََم ُكلُّ أَُمِم األَْرِض أَنَّ الرَّ

بِّ إِلَِهَنا، إِْذ َتْسلُُكوَن ِبُمْوِجِب َفَراِئضِ  اِدِق لِلرَّ ِه َوُتِطيُعوَن َوَصاَياهُ َكَما َفَعْلُتُم ِباْلَوالَِء الصَّ

 .«اْلَيْومَ 

 62، بِّ ُثمَّ َذَبَح اْلَملُِك َوَساِئُر إِْسَراِئيَل َمَعُه َذَباِئَح أََماَم الرَّ
َب ُسلَْيَماُن ِمْن َذَباِئِح  63  َوَقرَّ

بِّ اْثَنْيِن َوِعْشِريَن أَْلفاً ِمَن اْلَبَقِر، َوِمَئةَ  الَِم لِلرَّ أَْلٍف َوِعْشِريَن أَْلفاً ِمَن اْلَغَنِم. َوَهَكَذا  السَّ
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بِّ  َن اْلَملُِك َوَجِميُع َبِني إِْسَراِئيَل َهْيَكَل الرَّ َس اْلَملُِك ِفي َذلَِك اْلَيْوِم اْلِفَناَء . 64 َدشَّ َوَقدَّ

َب ُهَناَك اْلُمْحَرَقاِت َوالتَّ  الَِم، ألَنَّ الَِّذي َيَقُع أََماَم اْلَهْيَكِل، ِبأَْن َقرَّ ْقِدَماِت َوَشْحَم َذَباِئِح السَّ

ْقِدَماِت َوَشْحَم  بِّ َكاَن أَْصَغَر ِمْن أَْن َيَسَع اْلُمْحَرَقاِت َوالتَّ َمْذَبَح النَُّحاِس اْلَقاِئَم أََماَم الرَّ

الَمِ  اِئِر إِْسَراِئيَل َوُجْمُهوٍر َواْحَتَفَل ُسلَْيَماُن ِباْلِعيِد ِفي َذلَِك اْلَوْقِت َمَع سَ . 65 َذَباِئِح السَّ

بِّ أْرَبَعَة َعَشَر  َكِبيٍر َتَواَفَد ِمْن َمْدَخِل َحَماَة إِلَى َواِدي ِمْصَر، َواْسَتَمرَّ االْحِتَفاُل أََماَم الرَّ

ُهوا  َوِفي اْلَيْوِم الَخاِمِس َعَشَر َبْعَد اْلِعيِد، َصَرَف ُسلَْيَماُن الشَّْعَب، َفَباَرُكوهُ  66 َيْوماً  َوَتَوجَّ

بُّ  َنْحَو إِلَى َمَناِزلِِهْم ِبقُلُوٍب َيْغُمُرَها اْلَفَرُح َواْلِغْبَطُة ِمْن أَْجِل ُكلِّ اْلَخْيَراِت الَِّتي أَْبَداَها الرَّ

 .َداُوَد َعْبِدِه، َوَنْحَو َشْعِبِه إِْسَراِئيلَ 
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 7= أخبار األيام الثاني  9الملوك األول 
 

 7األيام الثاني  أخبار=  9الملوك األول 

 7األيام الثاني  أخبار 9الملوك األول 

بِّ َوَقْصِر اْلَملِِك، َوُكلِّ َما َرِغَب أَْن ُيِقيَمُه ِمْن َمَباٍن ُسلَْيَماُن َوَبْعَد أَْن أََتمَّ  ِبَناَء َهْيَكِل الرَّ

بُّ لُِسلَْيَماَن َثاِنَيًة َكَما َتَجلَّى لَُه ِفي ِجْبُعوَن،. 2 أُْخَرى َسِمْعُت »َقاَل لَُه: وَ  3 َتَجلَّى الرَّ

ْدَتُه ألََضَع  ْسُت َهَذا اْلَهْيَكَل الَِّذي َشيَّ َعَك الَِّذي َرَفْعَتُه أََماِمي، لَِهَذا َقدَّ َصالََتَك َوَتَضرُّ

امِ  أََماِمي َفإِْن َسلَْكَت أَْنَت . 4 اْسِمي َعلَْيِه إِلَى األََبِد، َفَتُكوُن َعْيَناَي َوَقْلِبي ُهَناَك ُكلَّ األَيَّ

ْقَت ُكلَّ َما أََمْرُتَك ِبِه، َوأََطْعَت  َكَما َسلََك أَُبوَك َداُوُد ِبَكَماِل اْلَقْلِب َواالْسِتَقاَمِة، َوَطبَّ

َفإِنِّي أَُثبُِّت ُكْرِسيَّ ُمْلِكَك َعلَى إِْسَراِئيَل إِلَى األََبِد، َكَما َوَعْدُت  5 َفَراِئِضي َوأَْحَكاِمي،

ا إِِن اْنَحَرْفُتْم . 6 َقاِئالً: اَل َيْنَقِرُض ِمْن َنْسلَِك َمْن َيْملُِك َعلَى َعْرِش إِْسَرائِيلَ  َداُوَد أََباكَ  أَمَّ

َباِعي، َولَْم ُتِطيُعوا َوَصاَياْي َوَفَراِئِضي الَِّتي َسَنْنُتَها لَُكْم، َوَغَوْيُتمْ   أَْنُتْم أَْو أَْبَناُؤُكْم َعِن اتِّ

َفإِنِّي أُِبيُد إِْسَراِئيَل َعْن َوْجِه األَْرِض الَِّتي َوَهْبُتَها  7 ْخَرى َوَسَجْدُتْم لََها،َعاِبِديَن آلَِهًة أُ 

ْسُتُه الِْسِمي، َفُيْصِبُح إِْسَراِئيُل َمَثالً َوَمَثاَر ُهْزٍء لَِجِميِع  لَُهْم، َوأَْنِبُذ اْلَهْيَكَل الَِّذي َقدَّ

َكُل ِعْبَرًة ُيِثيُر َعَجَب ُكلِّ َمْن َيُمرُّ ِبِه، َفَيْصفُُر َوَيَتَساَءُل: لَِماَذا َوُيْصِبُح َهَذا اْلَهيْ . 8 األَُممِ 

بُّ َهَكَذا ِبَهِذِه األَْرِض َوِبَهَذا اْلَهْيَكِل؟ بَّ  9 َصَنَع الرَّ ُهْم َتَرُكوا الرَّ َفَيأِْتيُهُم اْلَجَواُب: ألَنَّ

ُثوا ِبآلَِهٍة أُْخَرى َوَسَجُدوا لََها َوَعَبُدوَها، إِلََهُهُم الَِّذي أَْخَرَج آَباَءُهْم ِمْن دِ  َياِر ِمْصَر، َوَتَشبَّ

بُّ َعلَْيِهْم ُكلَّ َهَذا اْلَبالَءِ   .«لَِذلَِك َجلََب الرَّ

بِّ َوَقْصَر  10 َوِفي ِنَهاَيِة اْلِعْشِريَن َعاماً الَِّتي َبَنى ُسلَْيَماُن ِفي أَْثَناِئَها َهْيَكَل الرَّ

ُه أََمدَّ  11 اْلَملِكِ  أَْعَطى ُسلَْيَماُن ِحيَراَم َملَِك ُصوَر ِعْشِريَن َمِديَنًة ِفي أَْرِض اْلَجلِيِل، ألَنَّ

َفَجاَء ِحيَراُم ِمْن ُصوَر  12 .ُسلَْيَماَن ِبَخَشِب أَْرٍز َوَخَشِب َسْرٍو َوَذَهٍب َعلَى َقْدِر َطلَِبهِ 

َباِئَح، َومألَ َوَما إِْن أََتمَّ ُسلَْيَماُن َصالَ  َماِء اْلَتَهَمِت اْلُمْحَرَقَة َوالذَّ َتُه َحتَّى َنَزلَْت َناٌر ِمَن السَّ

بِّ اْلَهْيَكَل، بِّ  2 َمْجُد الرَّ ، ألَنَّ َمْجَد الرَّ بِّ ُخوِل إِلَى َبْيِت الرَّ ِن اْلَكَهَنُة ِمَن الدُّ َولَْم َيَتَمكَّ

وا َعلَى َوَشِهَد َجِميُع َبِني إِْسرَ  3 .َمألَهُ  بِّ َعلَى اْلَهْيَكِل، َفَخرُّ اِر َوَمْجِد الرَّ اِئيَل ُنُزوَل النَّ

ُه َصالٌِح، َوألَنَّ  بَّ ألَنَّ ِع، َوَحَمُدوا الرَّ ُوُجوِهِهْم َساِجِديَن َعلَى َبالَِط األَْرِض اْلُمَجزَّ

 .َرْحَمَتُه إِلَى األََبِد َتُدومُ 

َم اْلَملُِك َوَساِئُر  4 بِّ ُثمَّ َقدَّ َفَذَبَح اْلَملُِك ُسلَْيَماُن اْثَنْيِن َوِعْشِريَن  5 .الشَّْعِب َذَباِئَح أََماَم الرَّ

َن اْلَملُِك َوَجِميُع الشَّْعِب  أَْلفاً ِمَن اْلَبَقِر، َوِمَئًة َوِعْشِريَن أَْلفاً ِمَن اْلَغَنِم. َوَدشَّ

َصِة لَُهْم ِفي ُمَواَجَهِة الالَِّويِّيَن، ِيْنفُُخوَن َوَوَقَف اْلَكَهَنُة ِفي األََماِكِن  6 .اْلَهْيَكلَ  اْلُمَخصَّ

بِّ الَِّتي َصَنَعَها اْلَملُِك َداُوُد  ِباألَْبَواِق، َبْيَنَما َشَرَع الالَِّويُّوَن َيْعِزفُوَن َعلَى آالِت ِغَناِء الرَّ

بِّ ألَ  ِميَن ِبَحْمِد الرَّ بَّ ِبَها، ُمَتَرنِّ َح الرَّ نَّ َرْحَمَتُه إِلَى األََبِد َتُدوُم، َوَذلَِك َعلَى ِحيَن َسبَّ

 .َمْرأَى ِمَن الشَّْعِب ُكلِّهِ 

َب ُهَناَك اْلُمْحَرَقاِت َوَشْحَم َذَباِئِح  7 َس ُسلَْيَماُن اْلِفَناَء اْلَواِقَع أََماَم اْلَهْيَكِل َحْيُث َقرَّ َوَقدَّ

الَِم، ألَنَّ َمْذَبَح النَُّحاِس الَِّذي  َصَنَعُه ُسلَْيَماُن َكاَن أَْصَغَر ِمْن أَْن َيَسَع اْلُمْحَرَقاِت السَّ

ْقِدَماِت َوالشَّْحمَ  اٍم َمَع ُكلِّ  8 .َوالتَّ َواْحَتَفَل ُسلَْيَماُن ِباْلِعيِد ِفي َذلَِك اْلَوْقِت َطَواَل َسْبَعِة أَيَّ

َواْعَتَكفُوا ِفي اْلَيْوِم  9 .اَة إِلَى َواِدي ِمْصرَ إِْسَراِئيَل، َوُجْمُهوٍر َكِبيٍر َتَواََفَد ِمْن َمْدَخِل َحمَ 

اٍم أُ  اٍم، َوِباْلِعيِد َسْبَعَة أَيَّ اِمِن لِْلِعَباَدِة َبْعَد أَِن اْحَتَفلُوا ِبَتْدِشيِن اْلَمْذَبِح َسْبَعَة أَيَّ ُثمَّ  10 .ْخَرىالثَّ

الِِث  اِبِع، فاْنَطلَقُوا َصَرَف الشَّْعَب إِلَى ُبُيوِتِهْم ِفي اْلَيْوِم الثَّ َواْلِعْشِريَن ِمَن الشَّْهِر السَّ
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َما َهِذِه اْلُمُدُن الَِّتي »َفَتَساَءَل:  13 ُسلَْيَماُن لَُه، َفلَْم َتُرْق لَُه، لَِيَتَفقََّد اْلُمُدَن الَِّتي أَْعَطاَها

اَها َياأَِخي؟ )َوَمْعَناَها األَْرُض َغْيُر اْلُمْثِمَرِة( إِلَى « أَْرَض َكاُبولَ »َوَدَعاَها « أَْعَطْيَتِني إِيَّ

َهُب الَِّذي أَْرَسلَهُ  14 .َهَذا اْلَيْومِ  ِحيَراُم إِلَى اْلَملِِك ُسلَْيَماَن ِمَئًة َوِعْشِريَن َوْزَنَة  َوَكاَن الذَّ

ْسِخيِر الَِّتي  15 .(َذَهٍب )َنْحَو أَْرَبَعِة آالٍَف َوَثالَِث ِمَئٍة َوِعْشِريَن ِكيلُو ِجَراماً  ا ِخْدَمُة التَّ أَمَّ

، وَ  بِّ َقْصِر ُسلَْيَماَن، َواْلَقْلَعِة، َوُسوِر َفَرَضَها ُسلَْيَماُن، َفَكاَنْت ِبَداِعي ِبَناِء َهْيَكِل الرَّ

و َوَجاَزرَ  َوَكاَن ِفْرَعْوُن َملُِك ِمْصَر َقْد َهاَجَم َجاَزَر  16 .أُوُرَشلِيَم، َوَحاُصوَر َوَمِجدُّ

يَن اْلُمِقيِميَن ِفيَها، اِر، َوَقَتَل أَْهلََها اْلَكْنَعاِنيِّ ُثمَّ َوَهَبَها َمْهراً  َواْسَتْولَى َعلَْيَها َوأَْحَرَقَها ِبالنَّ

ْفلَى، 17 .الِْبَنِتِه َزْوَجِة ُسلَْيَمانَ  َوَبْعلََة  18َوأََعاَد ُسلَْيَماُن ِبَناَء َجاَزَر َوَبْيِت ُحوُروَن السُّ

ْحَراِء، َوَبَنى َجِميَع ُمُدِن َمَخاِزِن َغالَِّتِه، َوُمُدناً لَِمْرَكَباِتِه،  19 َوَتْدُمَر ِفي أَْرِض الصَّ

ُمُدناً إلَِقاَمِة اْلفُْرَساِن. َوَهَكَذا َبَنى ُسلَْيَماُن ُكلَّ َما َرِغَب فِيِه ِفي أُوُرَشلِيَم َوِفي لُْبَناَن وَ 

يِّيَن َواْلِحوِّ  20 .َوِفي َجِميِع أَْرَجاِء َسْلَطَنِتهِ  يَن َواْلَفِرزِّ يِّ ا َمْن َتَبقَّى ِمَن األَُموِريِّيَن َواْلِحثِّ أَمَّ

ِمْن َذَراِري األَُمِم الَِّتي َعَجَز  21 اْلَيُبوِسيِّيَن الَِّذيَن اَل َيْنَتُموَن إِلَى إِْسَراِئيَل،يِّيَن وَ 

ْسِخيِر َكاْلَعِبيِد إِلَى َهَذا  اإلِْسَراِئيلِيُّوَن َعْن إِْفَناِئِهْم، َفَقْد َفَرَض َعلَْيِهْم ُسلَْيَماُن ِخْدَمَة التَّ

ا أَْبنَ  22 .اْلَيْومِ  ْر ُسلَْيَماُن ِمْنُهْم أََحداً، ألَنَّ ِمْنُهْم َكاَن َيَتأَلَُّف ُجُنوُدهُ أَمَّ اُء إِْسَراِئيَل َفلَْم ُيَسخِّ

اُطُه َوَقاَدةُ َمْرَكَباِتِه َوفُْرَساُنُه، لِيَن  23 َوِرَجاُل َحاِشَيِتِه َوأَُمَراُؤهُ َوُضبَّ َوَكاَن َعَدُد اْلُمَوكَّ

ِريَن لَِتْنِفيِذ أَْعَماِل ُسلَْيَماَن َخْمَس ِمَئٍة َوَخْمِسيَن َعلَى اإلِْشَراِف َعلَى خِ  اِل اْلُمَسخَّ ْدَمِة اْلُعمَّ

َوَبْعَد أَِن اْنَتَقلَِت اْبَنُة ِفْرَعْوَن ِمْن َمِديَنِة َداُوَد إِلَى َقْصِرَها الَِّذي َبَناهُ لََها، َعِمَل  24.َرُجالً 

ُب ُمْحَرَقاٍت َوَذَباِئَح َسالٍَم َعلَى اْلَمْذَبِح  25 .ُسلَْيَماُن َعلَى ِبَناِء اْلَقْلَعةِ  َوأََخَذ ُسلَْيَماُن ُيَقرِّ

 . بِّ َنِة، َكَما َكاَن ُيْحِرُق َعلَى اْلَمْذَبِح الَِّذي أََماَم الرَّ اٍت ِفي السَّ بِّ َثالََث َمرَّ الَِّذي َبَناهُ لِلرَّ

َرَع ُسلَْيَماُن ِفي ِبَناِء ُسفٍُن ِفي ِعْصُيوَن َجاَبَر اْلُمَجاِوَرِة َوشَ  26 .َوَهَكَذا أََتمَّ ِبَناَء اْلَهْيَكلِ 

ِسيَن  27 ألَْيلََة َعلَى َشاِطِئ اْلَبْحِر األَْحَمِر ِفي أَْرِض أَُدوَم، اَرَتُه اْلُمَتَمرِّ َفأَْرَسَل ِحيَراُم َبحَّ

اَرِة ُسلَيْ  فُِن َمَع َبحَّ َفَبلَُغوا أُوِفيَر َحْيُث َجلَُبوا ِمْن ُهَناَك  28 َماَن،ِبَمَسالِِك اْلَبْحِر ِفي ِتْلَك السُّ

أَْرَبَع ِمَئٍة َوِعْشِريَن َوْزَنًة )َنْحَو َخْمَسَة َعَشَر أَْلفاً َوِمَئٍة َوِعْشِريَن ِكيلُوْجراماً( ِمَن 

بُّ َنْحَو َداُوَد  ِبقُلُوٍب َيْغُمُرَها اْلَفَرُح َواْلِغْبَطُة ِمْن أَْجِل ُكلِّ اْلَخْيَراِت الَِّتي أَْبَداَها الرَّ

اْلَهْيَكِل َوَقْصِر اْلَملِِك، َوَحالََفُه  َوَهَكَذا أَْكَمَل ُسلَْيَماُن إَِقاَمةَ . 11 َوُسلَْيَماَن َوإِْسَراِئيَل َشْعِبهِ 

َط أَْن َيْبِنَيُه ِفيِهَما َجاُح ِفي ُكلِّ َما َخطَّ  .النَّ

بُّ لُِسلَْيَماَن لَْيالً َوَقاَل لَُه: 12  َقِد اْسَتَجْبُت َصالََتَك، َواْخَتْرُت َهَذا اْلَمَكاَن لِي »َوَتَجلَّى الرَّ

َبائِ  َماَء َفاْنَحَبَس اْلَمَطُر، َوإِْن أََمْرُت اْلَجَراَد أَْن  13 .حِ لَِيُكوَن َهْيَكالً لِلذَّ َفإِْن أَْغلَْقُت السَّ

ُثمَّ اتََّضَع َشْعِبي الَِّذي  14 َيْلَتِهَم ُعْشَب األَْرِض، َوإِْن َجَعْلُت اْلَوَبأَ َيَتَفشَّى َبْيَن َشْعِبي،

ُعوا َطالِِبينَ  ِهم، َفإِنَِّني أَْسَتِجيُب ِمَن  ُدِعَي اْسِمي َعلَْيِهْم، َوَتَضرَّ َوْجِهي، َوَتاُبوا َعْن َشرِّ

َماِء َوأَْصَفُح َعْن َخِطيَئِتِهْم َوأُْخِصُب أَْرَضُهمْ  ا اآلَن َفإِنَّ َعْيَنيَّ َتَظالَِّن  15 .السَّ أَمَّ

الَ  اِدَرِة ِمْنهُ َمْفُتوَحَتْيِن َتْرَعَياِن َهَذا اْلَمَكاَن، َوأُُذَنيَّ ُتْصِغَياِن إِلَى الصَّ لََقِد  16 .ِة الصَّ

ْسُتُه َحتَّى أََضَع اْسِمي َعلَْيِه إِلَى األََبِد، َفَتُكوُن َعْيَناَي َوَقْلِبي ُهَناكَ   اْخَتْرُت َهَذا اْلَهْيَكَل َوَقدَّ

ُهورِ  َوَنفَّْذَت ُكلَّ َما أََمْرُتَك َفإِْن َسلَْكَت أَْنَت أََماِمي َكَما َسلََك َداُوُد أَُبوَك، . 17 إِلَى َدْهِر الدُّ

َفإِنَِّني أَُثبُِّت َعْرَشَك َكَما َوَعْدُت أََباَك َقاِئالً: اَل  18 ِبِه َوأََطْعَت َفَراِئِضي َوأَْحَكاِمي،

ِتي َولَِكْن إِِن اْنَحَرْفُتْم َوَنَبْذُتْم َفَراِئِضي الَّ . 19 َيْنَقِرُض ِمْن َنْسلِِه َرُجٌل َيْحُكُم إِْسَراِئيلَ 

ْعُتَها لَُكْم، َوَضلَْلُتْم َوَراَء آلَِهٍة أُْخَرى َوَعَبْدُتُموَها َوَسَجْدُتْم لََها، َفإِنَِّني أَْسَتأِْصلُُكْم 20 َشرَّ

ْسُتُه الْسِمي، َوأَْجَعلُُه َمَثالً َوَمثَ  اَر ِمْن أَْرِضي الَِّتي َوَهْبُتَها لَُكْم، َوأَْنِبُذ َهَذا اْلَهْيَكَل الَِّذي َقدَّ

َوَيْغُدو َهَذا اْلَهْيَكُل الَِّذي َكاَن َشاِمخاً ِعْبَرًة ُيِثيُر َعَجَب ُكلِّ َمْن . 21 ُهْزٍء لَِجِميِع األَُممِ 

بُّ َهَكَذا ِبَهِذِه األَْرِض َوِبَهَذا اْلَهْيَكِل؟ َفَيأِْتيُهُم  22 َيُمرُّ ِبِه، َفَيَتَساَءُل: لَِماَذا َصَنَع الرَّ

ُثوا ِبآلَِهٍة اْلَجَواُب: ألَ  بَّ إِلََه آَباِئِهِم الَِّذي أَْخَرَجُهْم ِمْن ِدَياِر ِمْصَر، َوَتَشبَّ ُهْم َتَرُكوا الرَّ نَّ

 .«أُْخَرى َوَسَجُدوا لََها َوَعَبُدوَها، لَِذلَِك َجلََب َعلَْيِهْم ُكلَّ َهَذا اْلَبالَءِ 
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َهِب، َحَملُوَها إِلَى اْلَملِِك ُسلَْيَمانَ   .الذَّ

  

http://www.ar.islamforchristians.com/


  معجم التكرار والتطابق الطويل )كلي وجزئي( في أسفار الكتاب المقدس وفي سور القرآن الكريم

81 

www.ar.islamforchristians.com 

 8= أخبار األيام الثاني  9الملوك األول 
 

 8= أخبار األيام الثاني  9 الملوك األول

 8أخبار األيام الثاني  9الملوك األول 

بِّ َوَقْصِر اْلَملِِك، َوُكلِّ َما َرِغَب أَْن ُيِقيَمُه ِمْن َمَبانٍ   َوَبْعَد أَْن أََتمَّ ُسلَْيَماُن ِبَناَء َهْيَكِل الرَّ

بُّ لُِسلَْيَماَن َثاِنَيًة َكَما  2 .أُْخَرى َسِمْعُت »َوَقاَل لَُه:  3 َتَجلَّى لَُه ِفي ِجْبُعوَن،َتَجلَّى الرَّ

ْدَتُه ألََضَع  ْسُت َهَذا اْلَهْيَكَل الَِّذي َشيَّ َعَك الَِّذي َرَفْعَتُه أََماِمي، لَِهَذا َقدَّ َصالََتَك َوَتَضرُّ

َفإِْن َسلَْكَت أَْنَت أََماِمي  4 .مِ اْسِمي َعلَْيِه إِلَى األََبِد، َفَتُكوُن َعْيَناَي َوَقْلِبي ُهَناَك ُكلَّ األَيَّا

ْقَت ُكلَّ َما أََمْرُتَك ِبِه، َوأََطْعَت  َكَما َسلََك أَُبوَك َداُوُد ِبَكَماِل اْلَقْلِب َواالْسِتَقاَمِة، َوَطبَّ

َما َوَعْدُت َفإِنِّي أَُثبُِّت ُكْرِسيَّ ُمْلِكَك َعلَى إِْسَراِئيَل إِلَى األََبِد، كَ  5 َفَراِئِضي َوأَْحَكاِمي،

ا إِِن اْنَحَرْفُتْم  6 .َداُوَد أََباَك َقاِئالً: اَل َيْنَقِرُض ِمْن َنْسلَِك َمْن َيْملُِك َعلَى َعْرِش إِْسَرائِيلَ  أَمَّ

َباِعي، َولَْم ُتِطيُعوا َوَصاَياْي َوَفَراِئِضي الَِّتي َسَنْنُتَها لَُكْم، َوغَ  َوْيُتْم أَْنُتْم أَْو أَْبَناُؤُكْم َعِن اتِّ

َفإِنِّي أُِبيُد إِْسَراِئيَل َعْن َوْجِه األَْرِض الَِّتي َوَهْبُتَها  7 َعاِبِديَن آلَِهًة أُْخَرى َوَسَجْدُتْم لََها،

ْسُتُه الِْسِمي، َفُيْصِبُح إِْسَراِئيُل َمَثالً َوَمَثاَر ُهْزٍء لَِجِميِع  لَُهْم، َوأَْنِبُذ اْلَهْيَكَل الَِّذي َقدَّ

َوُيْصِبُح َهَذا اْلَهْيَكُل ِعْبَرًة ُيِثيُر َعَجَب ُكلِّ َمْن َيُمرُّ ِبِه، َفَيْصفُُر َوَيَتَساَءُل: لَِماَذا  8 .األَُممِ 

بُّ َهَكَذا ِبَهِذِه األَْرِض َوِبَهَذا اْلَهْيَكِل؟ بَّ  9 َصَنَع الرَّ ُهْم َتَرُكوا الرَّ َفَيأِْتيُهُم اْلَجَواُب: ألَنَّ

ُثوا ِبآلَِهٍة أُْخَرى َوَسَجُدوا لََها َوَعَبُدوَها، إِلََهُهُم الَّذِ  ي أَْخَرَج آَباَءُهْم ِمْن ِدَياِر ِمْصَر، َوَتَشبَّ

بُّ َعلَْيِهْم ُكلَّ َهَذا اْلَبالَءِ   .«لَِذلَِك َجلََب الرَّ

بِّ َوَقْصَر َوِفي ِنَهاَيِة اْلِعْشِريَن َعاماً الَِّتي َبَنى ُسلَْيَماُن ِفي أَْثَناِئَها َهْيكَ 10  َل الرَّ

ُه أََمدَّ  11 اْلَملِكِ  أَْعَطى ُسلَْيَماُن ِحيَراَم َملَِك ُصوَر ِعْشِريَن َمِديَنًة ِفي أَْرِض اْلَجلِيِل، ألَنَّ

َفَجاَء ِحيَراُم ِمْن ُصوَر  12 .ُسلَْيَماَن ِبَخَشِب أَْرٍز َوَخَشِب َسْرٍو َوَذَهٍب َعلَى َقْدِر َطلَِبهِ 

بِّ َوَقْصَرهُ، أََعاَد ِبَناَء اْلُمُدِن  2 َوِفي ِنَهاَيِة اْلِعْشِريَن َعاماً الَِّتي ِفيَها َبَنى ُسلَْيَماُن َهْيَكَل الرَّ

َم ُسلَْيَماُن . 3 الَِّتي أَْعَطاَها لَُه اْلَملُِك ُحوَراُم، َوأَْسَكَن ِفيَها َقْوماً ِمْن َبِني إِْسَراِئيلَ  ُثمَّ َتَقدَّ

ْحَراِء، َوَساِئَر ُمُدِن اْلَمَخاِزِن  4 َحَماِة ُصوَبَة َواْفَتَتَحَها، ِمنْ  َوَبَنى أَْيضاً َتْدُمَر ِفي الصَّ

ْفلَى، . 5 الَِّتي أََقاَمَها ِعْنَد َحَماةَ  َكَما أََعاَد ِبَناَء َبْيِت ُحوُروَن اْلُعْلَيا َوَبْيِت ُحوُروَن السُّ

اَباٍت َوأَْرَتاجٍ َوَجَعلَُهَما َمِديَنَتْيِن َمنِ  َنَتْيِن ِبأَْسَواٍر َوَبوَّ َكَما َبَنى َمِديَنَة َبْعلََة  6 يَعَتْيِن ُمَحصَّ

َوُكلَّ اْلُمُدِن الَِّتي َجَعلََها َمَخاِزَن لَُه، َوَجِميَع ُمُدِن َحَظاِئِر اْلَمْرَكَباِت َوُمُدِن اْلفُْرَساِن، َوُكلَّ 

 .ِمِه ِفي أُوُرَشلِيَم َوِفي لُْبَناَن َوِفي ُكلِّ أَْرَجاِء َسْلَطَنِتهِ َما َرِغَب ِفي ِبَناِئِه َوَتْرِمي

يِّيَن َواْلَيبُ 7  يِّيَن َواْلِحوِّ يَن َواْلَفِرزِّ يِّيَن َواألَُموِريِّ ا َجِميُع َنْسِل األَُمِم اْلَباِقيَن ِمَن اْلِحثِّ يَن أَمَّ وِسيِّ

ْن َبقُوا ِفي األَْرِض ِمْن َبْعِدِهْم، َولَْم ُيْفِنِهْم َبُنو إِْسَراِئيَل، مِ 8 الَِّذيَن اَل َيْنَتُموَن إلِْسَراِئيَل، مَّ

َرُهْم ُسلَْيَماُن لِْلِخْدَمِة إِلَى َهَذا اْلَيْومِ  ْر ِمْنُهْم ُسلَْيَماُن . 9 َفَقْد َسخَّ ا أَْبَناُء إِْسَراِئيَل َفلَْم ُيَسخِّ أَمَّ

اِدِه َوَقاَدةُ َمْرَكَباِتِه أََحداً، ألَنَّ ِمْنُهْم َكاَن َيَتأَلَّ  ُف ِرَجاُل اْلِقَتاِل َوُرَؤَساُء قُوَّ

ِريَن لَِتْنِفيِذ . 10 َوفُْرَساُنهُ  اِل اْلُمَسخَّ لِيَن َعلَى اإلِْشَراِف َعلَى ِخْدَمِة اْلُعمَّ َوَكاَن َعَدُد اْلُمَوكَّ

َد أَْن َبَنى لِِبْنِت ِفْرَعْوَن َقْصراً َنَقلََها إِلَْيِه َوَبعْ .11 أَْعَماِل ُسلَْيَماَن، ِمَئَتْيِن َوَخْمِسيَن َرُجالً 

الَ ُتِقيُم َزْوَجِتي ِفي َقْصِر َداُوَد َملِِك إِْسَراِئيَل، ألَنَّ األََماِكَن الَِّتي َدَخلََها َتاُبوُت »َقاِئالً: 

َسةٌ  بِّ ِهَي أََماِكُن ُمَقدَّ  .«الرَّ

َب ُسلَْيَماُن ُمْحَرَقا12  َواقِ ُثمَّ َقرَّ َدهُ أََماَم الرُّ بِّ َعلَى اْلَمْذَبِح الَِّذي َشيَّ َفَكاَنِت  13 ،ٍت لِلرَّ

ُبوِت، َوِفي  ُة ُموَسى، َوِفي السُّ ْت َعلَْيِه َوِصيَّ ُم ُكلَّ َيْوٍم ِبُمْوِجِب َما َنصَّ اْلُمْحَرَقاُت ُتَقدَّ
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َما َهِذِه اْلُمُدُن الَِّتي »َفَتَساَءَل:  13 اْلُمُدَن الَِّتي أَْعَطاَها ُسلَْيَماُن لَُه، َفلَْم َتُرْق لَُه، لَِيَتَفقَّدَ 

اَها َياأَِخي؟ )َوَمْعَناَها األَْرُض َغْيُر اْلُمْثِمَرِة( إِلَى « أَْرَض َكاُبولَ »َوَدَعاَها « أَْعَطْيَتِني إِيَّ

َهُب الَِّذي أَْرَسلَُه ِحيَراُم إِلَى اْلَملِِك ُسلَْيَماَن ِمَئًة َوِعْشِريَن َوْزَنَة  َوَكانَ  14 .َهَذا اْلَيْومِ  الذَّ

ْسِخيِر الَِّتي  15 .(َذَهٍب )َنْحَو أَْرَبَعِة آالٍَف َوَثالَِث ِمَئٍة َوِعْشِريَن ِكيلُو ِجَراماً  ا ِخْدَمُة التَّ أَمَّ

، َوَقْصِر ُسلَْيَماَن، َواْلَقْلَعِة، َوُسوِر  َفَرَضَها ُسلَْيَماُن، َفَكاَنْت ِبَداِعي بِّ ِبَناِء َهْيَكِل الرَّ

و َوَجاَزرَ  َوَكاَن ِفْرَعْوُن َملُِك ِمْصَر َقْد َهاَجَم َجاَزَر  16 .أُوُرَشلِيَم، َوَحاُصوَر َوَمِجدُّ

اِر، َوَقَتَل أَْهلََها اْلَكْنَعانِ  يَن اْلُمِقيِميَن ِفيَها، ُثمَّ َوَهَبَها َمْهراً َواْسَتْولَى َعلَْيَها َوأَْحَرَقَها ِبالنَّ يِّ

ْفلَى،. 17 الِْبَنِتِه َزْوَجِة ُسلَْيَمانَ  َوَبْعلََة 18 َوأََعاَد ُسلَْيَماُن ِبَناَء َجاَزَر َوَبْيِت ُحوُروَن السُّ

ْحَراِء، َوُمُدناً لَِمْرَكَباِتِه، َوَبَنى َجِميَع ُمُدِن َمَخاِزِن َغالَِّتِه،  19 َوَتْدُمَر ِفي أَْرِض الصَّ

َوُمُدناً إلَِقاَمِة اْلفُْرَساِن. َوَهَكَذا َبَنى ُسلَْيَماُن ُكلَّ َما َرِغَب فِيِه ِفي أُوُرَشلِيَم َوِفي لُْبَناَن 

يَن َواْلَفِرزِّ . 20 َوِفي َجِميِع أَْرَجاِء َسْلَطَنِتهِ  يِّ ا َمْن َتَبقَّى ِمَن األَُموِريِّيَن َواْلِحثِّ يِّيَن َواْلِحوِّ أَمَّ

ِمْن َذَراِري األَُمِم الَِّتي َعَجَز  21 يِّيَن َواْلَيُبوِسيِّيَن الَِّذيَن اَل َيْنَتُموَن إِلَى إِْسَراِئيَل،

ْسِخيِر َكاْلَعِبيِد إِلَى َهذَ  ا اإلِْسَراِئيلِيُّوَن َعْن إِْفَناِئِهْم، َفَقْد َفَرَض َعلَْيِهْم ُسلَْيَماُن ِخْدَمَة التَّ

ْر ُسلَْيَماُن ِمْنُهْم أََحداً، ألَنَّ ِمْنُهْم َكاَن َيَتأَلَُّف ُجُنوُدهُ . 22 اْلَيْومِ  ا أَْبَناُء إِْسَراِئيَل َفلَْم ُيَسخِّ أَمَّ

اُطُه َوَقاَدةُ َمْرَكَباِتِه َوفُْرَساُنُه، لِي 23 َوِرَجاُل َحاِشَيِتِه َوأَُمَراُؤهُ َوُضبَّ َن َوَكاَن َعَدُد اْلُمَوكَّ

ِريَن لَِتْنِفيِذ أَْعَماِل ُسلَْيَماَن َخْمَس ِمَئٍة َوَخْمِسيَن  اِل اْلُمَسخَّ َعلَى اإلِْشَراِف َعلَى ِخْدَمِة اْلُعمَّ

َوَبْعَد أَِن اْنَتَقلَِت اْبَنُة ِفْرَعْوَن ِمْن َمِديَنِة َداُوَد إِلَى َقْصِرَها الَِّذي َبَناهُ لََها، َعِمَل .24 َرُجالً 

ُب ُمْحَرَقاٍت َوَذَباِئَح َسالٍَم َعلَى اْلَمْذَبِح . 25 اُن َعلَى ِبَناِء اْلَقْلَعةِ ُسلَْيمَ  َوأََخَذ ُسلَْيَماُن ُيَقرِّ

 . بِّ َنِة، َكَما َكاَن ُيْحِرُق َعلَى اْلَمْذَبِح الَِّذي أََماَم الرَّ اٍت ِفي السَّ بِّ َثالََث َمرَّ الَِّذي َبَناهُ لِلرَّ

َوَشَرَع ُسلَْيَماُن ِفي ِبَناِء ُسفٍُن ِفي ِعْصُيوَن َجاَبَر اْلُمَجاِوَرِة . 26 ِبَناَء اْلَهْيَكلِ  َوَهَكَذا أََتمَّ 

ِسيَن  27 ألَْيلََة َعلَى َشاِطِئ اْلَبْحِر األَْحَمِر ِفي أَْرِض أَُدوَم، اَرَتُه اْلُمَتَمرِّ َفأَْرَسَل ِحيَراُم َبحَّ

اَرِة ُسلَْيَمانَ ِبَمَسالِِك اْلَبْحِر ِفي ِتْلَك  فُِن َمَع َبحَّ َفَبلَُغوا أُوِفيَر َحْيُث َجلَُبوا ِمْن ُهَناَك  28 ،السُّ

أَْرَبَع ِمَئٍة َوِعْشِريَن َوْزَنًة )َنْحَو َخْمَسَة َعَشَر أَْلفاً َوِمَئٍة َوِعْشِريَن ِكيلُوْجراماً( ِمَن 

، َوَمَواِسِم األَْعَياِد  ِة: ِعيِد اْلَفِطيِر، َوِعيِد اْلَحَصاِد، َمْطلَِع ُكلِّ َشْهٍر َقَمِريٍّ َنِويَّ الثَّالََثِة السَّ

 .َوِعيِد اْلَمَظالِّ 

َبُه أَُبوهُ َداُوُد، َفَكاَن  14 َم َخَدَماِت َوَواِجَباِت ِفَرِق اْلَكَهَنِة َوالالَِّويِّيَن ِبُمْقَتَضى َما َرتَّ َوَنظَّ

ْسِبيِح َوالْ  ِخْدَمِة َتْحَت إِْشَراِف اْلَكَهَنِة، َوِحَراَسِة األَْبَواِب َحَسَب الالَِّويُّوَن َيقُوُموَن ِبالتَّ

َولَْم َيْنَحِرفُوا َعْن َتْنِفيِذ َما  15 .ِفَرِقِهْم ُكلَّ َيْوٍم ِبَيْوِمِه، َتْنِفيذاً ألََواِمِر َداُوَد َرُجِل هللاِ 

َوَهَكَذا اْكَتَمَل  16 .َخاِزِن َوِسَواَها ِمَن األُُمورِ أَْوَصى اْلَملُِك ِبِه اْلَكَهَنَة َوالالِويِّيَن ِبَشأِْن اْلمَ 

َطُه ُسلَْيَماُن ِمْن َيْوِم إِْرَساِء األََساِس َحتَّى االْنِتَهاِء ِمْن َتْشِييِد اْلَهْيَكلِ   .َتْنِفيُذ ُكلِّ َما َخطَّ

َة اْلَواِقَعَتْيِن َعلَى َشاِطِئ َبْحِر ُثمَّ َذَهَب ُسلَْيَماُن إِلَى ِميَناِء ِعْصُيوَن َجاِبَر َوإِلَى أَْيلَ 17 

َفَبَعَث إِلَْيِه ُحوَراُم ِبِقَياَدِة ِرَجالِِه َمالَِّحيَن ُخَبَراَء ِبَمَسالِِك اْلِمَياِه َفأَْبَحُروا َمَع  18 أَُدوَم،

َة ِرَجاِل ُسلَْيَماَن إِلَى أُوِفيَر َوَجلَُبوا ِمْنَها أَْرَبَع ِمَئٍة َوَخْمِسيَن َوْزَنًة  َهِب )َنْحَو ِستَّ ِمَن الذَّ

 .َعَشَر أَْلفاً َوِمَئَتْي ِكيلُو ِجَراٍم( َحَملُوَها إِلَى اْلَملِِك ُسلَْيَمانَ 
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َهِب، َحَملُوَها إِلَى اْلَملِِك ُسلَْيَمانَ   .الذَّ
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 9= أخبار األيام الثاني  10الملوك األول 
 

 9= أخبار األيام الثاني  10الملوك األول 

 9أخبار األيام الثاني  10الملوك األول 

بِّ َمَساِمَع َملَِكِة َسَبأَ، َقِدَمْت لُِتْلِقَي َعلَْيِه َوِعْنَدَما  َبلََغْت أَْخَباُر ُسلَْيَماَن َوإِْعالَِئِه الِْسِم الرَّ

لٍَة ِبأَْطَياٍب  2 أَْسِئلًَة َعِسيَرًة، َفَوَصلَْت أُوُرَشلِيَم ِفي َمْوِكٍب َعِظيٍم ِجّداً، َوِجَماٍل ُمَحمَّ

ْت إِلَْيِه ِبُكلِّ َما ِفي َنْفِسَها َوَذَهٍب َوِفيٍر َوِحَجاَرةٍ  َفأََجاَب ُسلَْيَماُن َعْن ُكلِّ . 3 َكِريَمٍة، َوأََسرَّ

ا َرأَْت َملَِكُة َسَبأَ ُكلَّ ِحْكَمِة ُسلَْيَماَن، . 4 أَْسِئلَِتَها، ِمْن َغْيِر أَْن َيْعِجَز َعْن َشْرِح َشْيءٍ  َولَمَّ

َدهُ،َوَشاَهَدِت اْلَقْصَر الَِّذي  ُم َعلَى َماِئَدِتِه ِمْن َطَعاٍم، َوَمْجلَِس ِرَجاِل َدْولَِتِه،  5 َشيَّ َوَما ُيَقدَّ

، اْعَتراَها بِّ ُبَها ِفي َبْيِت الرَّ اِمِه َوَمالَِبَسُهْم، َوُسَقاَتُه َوُمْحَرَقاِتِه الَِّتي َكاَن ُيَقرِّ  َوَمْوِقَف ُخدَّ

ُهوُل اْلَعِميُق، إِنَّ األَْخَباَر الَِّتي َبلََغْتِني ِفي أَْرِضي َعْن أُُموِرَك »َملِِك: َفَقالَْت لِلْ  6 الذُّ

ْقَها ِفي َباِدِئ األَْمِر َحتَّى ِجْئُت َوَشاَهْدُت، . 7 َوِحْكَمِتَك ِهي َحّقاً َصِحيَحةٌ  َولَْم أَُصدِّ

ْيُت أَنَّ ِحْكَمَتَك َوَصالََحَك َيِزيَداِن َفَوَجْدُت أَنَّ َما َبلََغِني اَل ُيَجاِوُز ِنْصَف اْلَحِقيَقِة، َفَقْد َرأَ 

ا َسِمْعُتُه ِمْن أَْخَباِركَ  اِمَك اْلَماِثلِيَن َداِئماً ِفي َحْضَرتَِك . 8 َعمَّ َفُطوَبى لِِرَجالَِك َوُطوَبى لُِخدَّ

بُّ إِلَُهَك الَِّذي ُسرَّ ِبَك، َوأَْجلََسكَ . 9 َيْسَمُعوَن ِحْكَمَتكَ  َعلَى َعْرِش إِْسَراِئيَل،  َفْلَيَتَباَرِك الرَّ

ِتِه األََبِديَِّة إلِْسَراِئيَل َقْد أََقاَمَك َملِكاً لُِتْجِرَي اْلَعْدَل َواْلِبرَّ  ُه ِبَفْضِل َمَحبَّ َوأَْهَدِت .« 10 ألَنَّ

ِجَراماً( ِمَن  اْلَملَِك ِمَئًة َوِعْشِريَن َوْزَنًة )َنْحَو أَْرَبَعِة آالٍف َوَثالَِث ِمَئٍة َوِعْشِريَن ِكيلُو

َواِبُل الَِّتي أَْهَدْتَها َملَِكُة َسَبأَ لِْلَملِِك  َهِب َوأَطَياباً َكِثيَرًة َوِحَجاَرًة َكِريَمًة، َفَكاَنِت التَّ الذَّ

الَِّتي  َوَجلََبْت أَْيضاً ُسفُُن ِحيَرامَ . 11 ُسلَْيَماَن ِمَن اْلَوْفَرِة ِبَحْيُث لَْم ُيْجلَْب ِمْثلَُها ِفي َما َبْعدُ 

َياٍت َواِفَرٍة ِجّداً َوِحَجاَرًة َكِريَمًة، ْنَدِل ِبَكمِّ َهَب ِمْن أُوِفيَر، َخَشَب الصَّ َفَصَنَع  12 َحَملَِت الذَّ

بِّ َولِْلَقْصِر، َكَما َصَنَع ِمْنُه أَْعَواداً  ْنَدِل َدَراَبِزيناً لَِهْيَكِل الرَّ ُسلَْيَماُن ِمْن َخَشِب الصَّ

ْنَدِل َذلَِك لَِكْثَرِتهِ  َوِقيَثاَراٍت. َوأَْعَطى . 13 َولَْم ُيَر َولَْم ُيْجلَْب َحتَّى اْلَيْوِم ِمْثُل َخَشِب الصَّ

ا َسِمَعْت َملَِكُة َسَبأَ ِبُشْهَرِة ُسلَْيَماَن َقِدَمْت إِلَى أُوُرَشلِيَم ِبَمْوِكٍب َحاِفٍل، َوِجَماٍل َوِعْنَدمَ 

ْت إِلَيْ  لٍَة أَْطَياباً َوَذَهباً َوِفيراً، َوِحَجاَرًة َكِريَمًة، لَِتْطَرَح َعلَْيِه أَْسِئلًَة َعِسيَرًة، َوأََسرَّ ِه ُمَحمَّ

َفأََجاَبَها ُسلَْيَماُن َعْن ُكلِّ أَْسِئلَِتَها، َولَْم َيْخَف َعْنُه َشْيٌء َعَجَز َعْن . 2 ِسَهاِبُكلِّ َما ِفي َنفْ 

َدهُ . 3 َشْرِحِه لََها ا َرأَْت َملَِكُة َسَبأَ ِحْكَمَة ُسلَْيَماَن َوَشاَهَدِت اْلَقْصَر الَِّذي َشيَّ َوَما  4 َولَمَّ

ُم َعلَى َماِئَدِتِه ِمْن  اِمِه َوَمالَِبَسُهْم، َوُسَقاَتُه ُيَقدَّ َطَعاٍم، َوَمْجلَِس ِرَجاِل َدْولَِتِه، َوَمْوِقَف ُخدَّ

ُهوُل اْلَعِميُق، ، اْعَتَراَها الذُّ بِّ ُبَها ِفي َبْيِت الرَّ َفَقالَْت  5 َوِثَياَبُهْم، َوُمْحَرَقاِتِه الَِّتي َكاَن ُيَقرِّ

َبلََغْتِني ِفي أَْرِضي َعْن أُُموِرَك َوِحْكَمِتَك ِهَي َحّقاً إِنَّ األَْخَباَر الَِّتي »لِْلَملِِك: 

ْقَها َحتَّى ِجْئُت َوَشاَهْدُت، َفَوَجْدُت َما َسِمْعُتُه اَل ُيَجاِوُز . 6 َصِحيَحةٌ  َولَِكنِّي لَْم أَُصدِّ

ُق َعلَى َما ُع ِبِه ِمْن ِحْكَمٍة، َفإِنَّ ِحْكَمَتَك َتَتَفوَّ َسِمْعُتُه ِمْن  ِنْصَف َما َتَتَمتَّ

اِمِعيَن . 7 أَْخَباِركَ  اِمَك اْلَماِثلِيَن َداِئماً ِفي َحْضَرِتَك السَّ َفُطوَبى لِِرَجالَِك، َوُطوَبى لُِخدَّ

ِة إِلَِهكَ . 8 ِحْكَمَتكَ  ُه ِبَفْضِل َمَحبَّ بُّ إِلَُهَك الَِّذي ُسرَّ ِبَك َوأََقاَمَك َملِكاً لَُه. ألَنَّ  َوْلَيَتَباَرِك الرَّ

لَِبِني إِْسَراِئيَل َجَعلََك َملِكاً َعلَْيِهْم لَِيْحَفَظُهْم إِلَى األََبِد َفَتْقِضَي َبْيَنُهْم ِباْلَعْدِل 

َهِب )َنْحَو أَْرَبَعِة آالٍف َوَثالَِث ِمَئٍة . 9 َواْلِبرِّ  َوأَْهَدْتُه ِمَئًة َوِعْشِريَن َوْزَنًة ِمَن الذَّ

يَب الَِّذي َوِعْشِريَن ِكيلُو ِجَراماً(  َوأَْطَياباً َكِثيَرًة َوِحَجاَرًة َكِريَمًة، َولَْم ُيْوَجْد َما ُيَماِثُل الطِّ

َوَكاَن ِرَجاُل اْلَملِِك ُحوَراَم َوِرَجاُل ُسلَْيَماَن َقْد . 10 أَْهَدْتُه َملَِكُة َسَبأَ لِْلَملِِك ُسلَْيَمانَ 

ْنَدِل َوِحَجاَرًة أَْحَضُروا َذَهباً ِمْن أُوِفيَر، َوَجلَُبوا مَ  َعُهْم أَْيضاً َخَشَب الصَّ

بِّ َوَقْصِر اْلَملِِك، . 11 َكِريَمةً  ْنَدِل ِفي ُصْنِع َسالَلَِم لَِبْيِت الرَّ َفاْسَتْخَدَم اْلَملُِك َخَشَب الصَّ
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ا أَْهَداهُ إِلَْيَها َوْفقاً لَِكَرِمِه. ُثمَّ  اْلَملُِك ُسلَْيَماُن َملَِكَة َسَبأَ ُكلَّ َما َرِغَبْت ِفيِه، َفْضالً َعمَّ

 .ُتَها إِلَى أَْرِضَهااْنَصَرَفْت ِهَي َوَحاِشيَ 

َهِب الَِّذي َحَصَل َعلَْيِه ُسلَْيَماُن ِفي َسَنٍة َواِحَدٍة ِستَّ ِمَئٍة َوِسّتاً َوِستِّيَن 14  َوَكاَن َوْزُن الذَّ

ٍة َوَسْبِعيَن ِكيلُو ِجَراماً  ْضالً فَ .( 15 َوْزَنَة َذَهٍب )َنْحَو َثالََثٍة َوِعْشِريَن أَْلفاً َوِتْسِع ِمَئٍة َوِستَّ

اِر َوأَْرَباِح ِتَجاَرِتِه َمَع ُملُوِك اْلَعَرِب َوُوالَِة األَْرِض  َوَصَنَع . 16 َعْن َعَواِئِد َضَراِئِب التُّجَّ

َهِب اْلَمْطُروِق، اْسَتْهلََك ُكلُّ ُتْرٍس ِمْنَها ِسَت ِمَئِة َشاِقٍل )َنْحَو  ُسلَْيَماُن ِمَئَتْي ُتْرٍس ِمَن الذَّ

َهبِ َثالََثِة ِكيلُ  َوَثالََث ِمَئِة ِدْرٍع ِمْن َذَهٍب . 17 و ِجَراَماٍت َوِنْصِف الِكيلُو ِجَراِم( ِمَن الذَّ

َهِب )َنْحَو ِكيلُو َوَثَماِني ِمَئِة ِجَراٍم(،  َمْطُروٍق، اْسَتْهلََك ُكلُّ ِدْرٍع ِمْنَها َثالََثَة أَْمَناٍء ِمَن الذَّ

اهُ . 18 ِة لُْبَنانَ َوَجَعلََها ُسلَْيَماُن ِفي َقْصِر َغابَ  َوَصَنَع ُسلَْيَماُن َعْرشاً َعِظيماً ِمْن َعاٍج، َغشَّ

َوَكاَن لِْلَعْرِش ِستُّ َدَرَجاٍت، َولَُه َرْأٌس ُمْسَتِديٌر ِمَن اْلَخْلِف، َوَمْسَنَداِن . 19 ِبَذَهٍب إِْبِريزٍ 

َوأُِقيَم َعلَى . 20 اِن إِلَى ُجَواِر اْلَمْسَنَدْينِ َعلَى َجاِنَبْيِه َحْوَل َمْوِضِع اْلُجلُوِس، َوأََسَداِن َيِقفَ 

تِّ اْثَنا َعَشَر أََسداً، ِستٌّ َعلَى ُكلِّ َجاِنٍب، َفلَْم َيُكْن لَِهَذا اْلَعْرِش َنِظيٌر ِفي  َرَجاِت السِّ الدَّ

ا َجِميُع آِنَيِة ُشْرِب اْلَملِِك ُسلَْيَماَن، َوَساِئُر . 21 ُكلِّ اْلَمَمالِكِ  آِنَيِة َقْصِر َغاَبِة لُْبَناَن، أَمَّ

اِم  ُة لَْم َيُكْن لََها ِقيَمٌة ِفي أَيَّ َهِب اْلَخالِِص، َفاْلِفضَّ َفَكاَنْت ُكلَُّها َمْصُنوَعًة ِمَن الذَّ

اَم. َوَكاَن لِْلَملِِك أُْسُطوٌل َبَحِريٌّ ِتَجاِريٌّ َيْعَمُل ِباْلُمَشاَرَكِة َمَع أُْسُطوِل ِحيرَ . 22 ُسلَْيَمانَ 

ِة  َهِب َواْلِفضَّ الً ِبالذَّ ًة ُكلَّ َثالَِث َسَنَواٍت ُمَحمَّ َفَكاَن َهَذا األُْسُطوُل التَِّجاِريُّ َيأِْتي َمرَّ

ُغَها ِفي إِْسَراِئيلَ  َواِويِس َوُيَفرِّ َوَهَكَذا َتَعاَظَم َشأُْن اْلَملِِك . 23 َواْلَعاِج َواْلقُُروِد َوالطَّ

َوَتَواَفَد النَّاُس ِمْن َجِميِع  24 ُملُوِك األَْرِض ِمْن َحْيُث اْلِغَنى َواْلِحْكَمِة، ُسلَْيَماَن َعلَى ُكلِّ 

أَْرَجاِء األَْرِض لِْلُمُثوِل ِفي َحْضَرِة ُسلَْيَماَن َواالْسِتَماِع إِلَى ِحْكَمِتِه الَِّتي أَْوَدَعَها هللاُ فِي 

ٍة، َوُحلٍَل َوِسالٍَح َفَكاَن ُكلُّ َواِحٍد َيأِْتي  25 َقْلِبِه، ٍة َوَذَهِبيَّ يَّ َحاِمالً َهَداَيا ِمْن أََواٍن ِفضِّ

َع لََدى ُسلَْيَماَن َمَراِكُب َوفُْرَساٌن، َفَكاَنْت لَُه  26 َوَتَواِبَل َوَخْيٍل َوِبَغاٍل َسَنًة َبْعَد َسَنةٍ  َوَتَجمَّ

َعُهْم َعلَى ُمُدِن اْلَمْرَكَباِت، َواْحَتَفَظ أَْلٌف َوأَْرَبُع ِمَئِة َمْرَكَبٍة، َواْثَنا َعَشَر أَلْ  َف َفاِرٍس، َفَوزَّ

ُة فِي أُوُرَشلِيَم َكاْلَحَصى لَِكْثَرِتَها، . 27 ِبَبْعٍض ِمْنُهْم َمَعُه ِفي أُوُرَشلِيمَ  َوأَْصَبَحِت اْلِفضَّ

 .ِض َيُهوَذاَكَما َصَنَع ِمْنُه أَْعَواداً َوِقيَثاَراٍت، َولَْم َيُكْن لََها َنِظيٌر ِمْن َقْبُل ِفي أَرْ 

ا أَْهَداهُ إلَْيَها ُمَقاِبَل 12  َوأَْعَطى اْلَملُِك ُسلَْيَماُن َملَِكَة َسَبأَ ُكلَّ َما َرِغَبْت ِفيِه، َفْضالً َعمَّ

َهبِ . 13 اْلَهَداَيا الَِّتي َحَملَْتَها إِلَْيِه، ُثمَّ اْنَصَرَفْت ِهَي َوَعِبيُدَها إِلَى أَْرِضَها  َوَكاَن َوْزُن الذَّ

َهِب  الَِّذي َحَصَل َعلَْيِه اْلَملُِك ُسلَْيَماُن فِي َسَنٍة َواِحَدٍة ِستَّ ِمَئٍة َوِسّتاً َوِستِّيَن َوْزَنًة ِمَن الذَّ

ٍة َوِستِّيَن ِكيلُو ِجَراماً  ِباإلَِضاَفِة إِلَى  14 ،()َنَحَو َثالََثٍة َوِعْشِريَن أَْلفاً َوِتْسِع ِمَئٍة َوِستَّ

ُمُه إِلَْيِه ُملُوُك اْلَعَرِب َوُوالَةُ األَْرِض ِمْن َذَهٍب َعَواِئِد الضَّ  اِر، َوَما َكاَن ُيَقدِّ َراِئِب ِمَن التُّجَّ

ةٍ  َهِب اْلُمْطُروِق، اْسَتْهلََك ُكلُّ ُتْرٍس ِمْنَها . 15 َوِفضَّ َوَصَنَع ُسلَْيَماُن ِمَئَتْي ُتْرٍس ِمَن الذَّ

َهبِ  َوَثالََث ِمَئِة  16 ،(اْلَمْطُروِق )َنْحَو َسْبَعِة آالٍف َوِمَئَتْي ِجَرامٍ  ِستَّ ِمَئِة َشاِقٍل ِمَن الذَّ

َهِب )َنْحَو َثالَثِة آالٍف َوِستِّ  ، اْسَتْهلََك ُكلُّ ِدْرٍع ِمْنَها َثالََث ِمَئِة َشاِقٍل ِمَن الذَّ ِدْرٍع َذَهِبيٍّ

َوَصَنَع اْلَملُِك َعْرشاً َعِظيماً ِمْن . 17 ْبَنانَ ِمَئِة ِجَراٍم(، َجَعلََها اْلَملُِك ِفي َقْصِر َغاَبِة لُ 

اهُ ِبَذَهٍب َخالٍِص  َوَكاَن لِْلَعْرِش ِستُّ َدَرَجاٍت َوَمْوِطٌئ ِمْن َذَهٍب ُمتَِّصٌل ِبِه، .18 َعاٍج، َغشَّ

ِر َوَمْسَنَداِن َعلَى َجاِنَبْيِه َحْوَل َمْوِضِع اْلُجلُوِس، َوأََسَداِن َيِقَفاِن إِلَى ِجَوا

ٌة َعلَى ُكلِّ َجاِنٍب، َفلَْم َيُكْن . 19 اْلَمْسَنَدْينِ  تِّ اْثَنا َعَشَر أََسداً، ِستَّ َرَجاِت السِّ َوأُِقيَم َعلَى الدَّ

ا َجِميُع آِنَيِة ُشْرِب اْلَمِلِك ُسلَْيَماَن َوَساِئُر آِنَيِة . 20 لَِهَذا اْلَعْرِش َنِظيٌر ِفي ُكلِّ اْلَمَمالِكِ  أَمَّ

ُة لَْم َيُكْن لََها  َقْصرِ  َهِب اْلَخالِِص، َفاْلِفضَّ َغاَبِة لُْبَناَن، َفَقْد َكاَنْت ُكلَُّها َمْصُنوَعًة ِمَن الذَّ

اِم ُسلَْيَماَن، ا َيْعَمُل ِباْلُمَشاَرَكِة  21 ِقيَمٌة ِفي أَيَّ ا ِتَجاِرًيّ َفَقْد َكاَن ُسلَْيَماُن َيْملُِك أُْسُطوالً َبَحِرًيّ

الً  َمَع ِرَجالِ  ًة ُكلَّ َثالَِث َسَنَواٍت ُمَحمَّ ِحيَراَم، َفَكاَن َيْبُحُر إِلَى َتْرِشيَش ُثمَّ َيُعوُد َمرَّ

َواِويسِ  ِة َواْلَعاِج َواْلقُُروِد َوالطَّ َهِب َواْلِفضَّ َوَهَكَذا َتَعاَظَم َشأُْن اْلَملِِك ُسلَْيَماَن . 22 ِبالذَّ

َوَسَعى َجِميُع ُملُوِك األَْرِض .23 َحْيُث اْلِحْكَمِة َواْلِغَنىَعلَى ُكلِّ ُملُوِك األَْرِض ِمْن 

لِْلُمُثوِل ِفي َحْضَرِة ُسلَْيَماَن لَِيْسَتِمُعوا إِلَى ِحْكَمِتِه الَِّتي أَْوَدَعَها هللاُ َقْلَبهُ 
َفَكاَن ُكلُّ . 24 

ٍة أَْو ذَ  يَّ َتُه ِمْن أََواٍن ِفضِّ ٍة َوُحلٍَل َوِسالٍَح َوَتَواِبَل َوَخْيٍل َوِبَغاٍل َواِحٍد َيأِْتي َحاِمالً َهِديَّ َهِبيَّ

َوَكاَن لُِسلَْيَماَن أَْرَبَعُة آالِف ِمْذَوٍد لِْلَخْيِل َولِْلَمْرَكَباِت، َواْثَنا َعَشَر أَْلَف . 25 َسَنًة َبْعَد َسَنةٍ 

َعُهْم َعلَى ُمُدِن اْلَمْرَكَباِت، َواْحَتَفَظ ِبَبعْ  َوَقْد  26 .ٍض ِمْنُهْم َمَعُه ِفي أُوُرَشلِيمَ َفاِرٍس، َفَوزَّ
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ْيزِ َكَما َصاَر َخَشُب األَْرِز لَِتَوفُِّرِه اَل َيِزيُد ِقيَمًة َعْن َخَشِب الْ  َوَقِد اْسُتْوِرَدْت َخْيُل . 28 ُجمَّ

اُر اْلَملِِك َيَتَسلَُّموَنَها ِمْن َتقُوَع ِبَثَمٍن  ُسلَْيَماَن ِمْن ِمْصَر َوِمْن َتقُوَع، َوَكاَن ُتجَّ

نٍ  اُر اْلَملِِك َيْسَتْوِرُدوَن اْلَمْرَكَباِت ِمْن ِمْصَر، َفَيْدَفُعوَن ِسَت مِ  29 .ُمَعيَّ َئِة َشاِقٍل َوَشَرَع ُتجَّ

ِة َعْن ُكلَّ َمْرَكَبٍة، َوِمَئًة َوَخْمِسيَن َشاِقالً )َنْحَو ِكيلُو  )َنْحَو َسْبَعِة ِكيلُوِجَراَماٍت( ِمْن اْلِفضَّ

يَن َوُملُوِك اآلَراِميِّينَ  يِّ ُروَنَها لَِجِميِع ُملُوِك اْلِحثِّ  .ِجَراَمْيِن( َعْن ُكلِّ َفَرٍس. ُثمَّ ُيَصدِّ

يَن َحتَّى ُتُخوِم  َخَضَع لَُه َجِميُع اْلُملُوِك اْلَحاِكِميَن ِمْن َنْهِر اْلفَُراِت إِلَى أَْرِض اْلِفلِْسِطيِنيِّ

َة فِي أُوُرَشلِيَم َكاْلَحَصى لَِكْثَرِتَها، َكَما َجعَ .27 ِمْصرَ  َل َخَشَب األَْرِز َوَجَعَل اْلَملُِك اْلِفضَّ

ْهلِ  ْيِز الَِّذي ِفي السَّ ا َخْيُل ُسلَْيَماَن َفَقِد . 28 لَِوْفَرِتِه اَل َيِزيُد ِقيَمًة َعْن َخَشِب اْلُجمَّ أَمَّ

 .اْسُتْوِرَدْت ِمْن ِمْصَر َوِمْن َجِميِع األََراِضي

ُة أَْخَباِر ُسلَْيَماَن ِمْن ِبَداَيِتَها إِلَى  29 ا َبِقيَّ َنًة ِفي َتاِريِخ َناَثاَن أَمَّ ِنَهاَيِتَها أَلَْيَسْت ِهي ُمَدوَّ

ِة ِبُحْكِم َيُرْبَعاَم ْبِن  ِبيِّ َيْعُدو اْلُمْخَتصَّ ، َوِفي ُرَؤى النَّ يلُوِنيِّ ا الشِّ النَِّبيِّ َوِفي ُنُبوَءِة أَِخيَّ

ُثمَّ َماَت َوُدِفَن َمَع  31يَم أَْرَبِعيَن َسَنًة،َوَداَم ُمْلُك ُسلَْيَماَن َعلَى إِْسَراِئيَل ِفي أُوُرَشلِ  30 َنَباَط؟

 .آَباِئِه ِفي َمِديَنِة َداُوَد أَِبيِه، َوَخلََفُه اْبُنُه َرُحْبَعاُم َعلَى اْلَعْرشِ 
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 10= أخبار األيام الثاني  12الملوك األول 
 

 10= أخبار األيام الثاني  12الملوك األول 

 10األيام الثاني أخبار  12الملوك األول 

ُبوهُ  َوَذَهَب َرُحْبَعاُم إِلَى َشِكيَم، َفَتَواَفَد إِلَى ُهَناَك َجِميُع َبِني إِْسَراِئيَل لُِيَنصِّ

َوِعْنَدَما َسِمَع َيُرْبَعاُم ْبُن َنَباَط َوُهَو ِفي ِمْصَر، الَِّتي لََجأَ إِلَْيَها َوَمَكَث ِفيَها َهَرباً . 2 َملِكاً 

َفأَْرَسلُوا َيْسَتْدُعوَنُه. َفَجاَء َيُرْبَعاُم َوُكلُّ َجَماَعِة إِْسَراِئيَل،  3 ُسلَْيَماَن، َرَجَع ِمْنَها،ِمْن 

إنَّ أََباَك أَْثَقَل النِّيَر َعلَْيَنا، َفَخفِّْف أَْنَت اآلَن ِمْن ِعْبِئَنا اْلُمْرِهِق، : 4 »َوَقالُوا لَِرُحْبَعامَ 

اْذَهُبوا اآلَن ُثمَّ »َفأََجاَبُهْم: .« 5 الَِّذي َوَضَعُه أَُبوَك َعلَى َكاِهلَِنا، َفَنْخُدَمكَ  َوِمْن ِثْقِل النِّيرِ 

امٍ  ُيوَخ الَِّذيَن َكاُنوا . 6 َفاْنَصَرَف الشَّْعبُ «. اْرِجُعوا إِلَيَّ َبْعَد َثالََثِة أَيَّ َفَسأََل َرُحْبَعاُم الشُّ

َفأََجاُبوهُ: « 7 َماَذا ُتِشيُروَن أَْن أَُردَّ َجَواباً إِلَى َهَذا الشَّْعِب؟بِ »ِفي ِخْدَمِة أَِبيِه ُسلَْيَماَن: 

إِْن ِصْرَت َخاِدماً لَِهَذا الشَّْعِب، َوَراَعْيَتُهْم، َوَتَجاَوْبَت َمَعُهْم، َوأَْحَسْنَت ُمَخاَطَبَتُهْم، »

امِ  ُه لَمْ .« 8 ُيْصِبُحوَن لََك َعِبيداً ُكلَّ األَيَّ ُيوِخ، َبْل َتَداَوَل َمَع  َولَِكنَّ َيْتَبْع َمُشوَرَة الشُّ

ِبَم ُتِشيُروَن أَْنُتْم َفَنُردَّ »َوَسأَلَُهْم:  9 األَْحَداِث الَِّذيَن َنَشأُوا َمَعُه، َوَكاُنوا ِمْن ُجْملَِة َحاِشَيِتِه،

يِر الَِّذي أَْثَقَل ِبِه أَُبوَك َجَواباً إِلَى َهَذا الشَّْعِب الَِّذي َطالََبِني َقاِئالً: َخفِّْف ِمَن النِّ 

َتقُوُل لَِهَذا الشَّْعِب الَِّذي َطالََبَك ِبَتْخِفيِف ِنيِر أَِبيَك َعْنُهْم: إِنَّ »َفأََجاُبوهُ: .« 10 َكاِهلََنا

َبُكْم أَِبي أَْثَقَل َعلَْيُكُم النِّيَر َوأََنا أَُضاِعفُُه. أَبِ . 11 ِخْنَصِري أَْغلَُظ ِمْن َخاِصَرِة أَبِي ي أَدَّ

ُبُكْم ِباْلَعَقاِربِ  َياِط َوأََنا أَُؤدِّ  .«ِبالسِّ

الِِث َمَثَل َيُرْبَعاُم َوَساِئُر الشَّْعِب أََماَم َرُحْبَعاَم، َكَما َطلََب إِلَْيِهِم 12  َوِفي اْلَيْوِم الثَّ

هُ اْلَقاِسي الَِّذي َتَجاَهَل ِفيِه َمُشورَ . 13 اْلَملِكُ  ُيوِخ،َوَتلَقَّْوا َردَّ َوَخاَطَبُهْم ِبَما أََشاَر  14 َة الشُّ

َياِط، َوأََنا »َعلَْيِه األَْحَداُث َقاِئالً:  َبُكْم ِبالسِّ أَِبي أَْثَقَل َعلَْيُكُم النِّيَر َوأََنا أَُضاِعفُُه. أَِبي أَدَّ

ُبوهُ َملِكاً َوَذَهَب َرُحبْ  َفِعْنَدَما . 2 َعاُم إِلَى َشِكيَم، َفَتَواَفَد إِلَى ُهَناَك َجِميُع اإلِْسَراِئيلِيِّيَن لُِيَنصِّ

َسِمَع َيُرْبَعاُم ْبُن َنَباَط َوُهَو ِفي ِمْصَر، الَِّتي لََجأَ إِلَْيَها َهَرباً ِمْن ُسلَْيَماَن اْلَملِِك، َرَجَع 

إِنَّ : 4 »َفأَْرَسلُوا َيْسَتْدُعوَنُه، َفَجاَء َيُرْبَعاُم َوُكلُّ َجَماَعِة إِْسَراِئيَل َوَقالُوا لَِرُحْبَعامَ . 3 ِمْنَها

ِة أَِبيَك َوِثَقِل ِنيِرِه الَِّذي  أََباَك َقْد أَْثَقَل النِّيَر َعلَْيَنا، َفَخفِّْف أَْنَت اآلَن ِمْن ِعْبِء ُعُبوِديَّ

امٍ »َفأََجاَبُهْم: .« 5 َفَنْخُدَمكَ  َوَضَعُه َعلَْيَنا «. اْرِجُعوا إِلَيَّ َبْعَد َثالََثِة أَيَّ

ُيوَخ الَِّذيَن َكاُنوا ِفي ِخْدَمِة أَِبيِه ُسلَْيَماَن َقاِئالً: . 6 َفاْنَصَرفُوا ِبَماَذا »َواْسَتَشاَر َرُحْبَعاُم الشُّ

إِْن َتَرأَّْفَت َعلَى َهَذا الشَّْعِب »َفأََجاُبوهُ: « 7 ْعِب؟ُتِشيُروَن َعلَيَّ ألَُردَّ َجَواباً َعلَى َهَذا الشَّ 

امِ  ُه أَْهَمَل َمُشوَرَة .« 8 َوَراَعْيَتُه َوأَْحَسْنَت ُمَخاَطَبَتُه، ُيْصِبُح لََك َعْبداً ُكلَّ األَيَّ َولَِكنَّ

َباِب الَِّذيَن َنَشأُوا َمَعُه َوَكاُنوا ُيوِخ، َوَتَداَوَل َمَع الشَّ َوَقاَل لَُهْم:  9 ِمْن ُجْملَِة َحاِشَيِتِه، الشُّ

ِبَماَذا ُتِشيُروَن أَْنُتْم، َفَنُردَّ َجَواباً َعلَى َهَذا الشَّْعِب الَِّذي َطالََبِني أَْن أَُخفَِّف ِمَن النِّيِر »

نَّ ِخْنَصِري أَْغلَُظ ِمْن َهَذا َما َتقُولُُه لَُهْم: إِ »َفأََجاُبوهُ: « 10 الَِّذي أَْثَقَل ِبِه أَِبي َكاِهلَُهْم؟

ُبُكْم ! 11 َوْسِط أَِبي َياِط َوأََنا أَُؤدِّ َبُكْم ِبالسِّ أَِبي أَْثَقَل َعلَْيُكُم النِّيَر َوأََنا أَزِيُد َعلَْيِه. أَِبي أَدَّ

 .«ِباْلَعَقاِربِ 

الِِث َمَثَل َيُرْبَعاُم َوَساِئُر الشَّْعِب أََماَم َرحُ 12  ْبَعاَم َكَما َقاَل لَُهُم َوِفي اْلَيْوِم الثَّ

ُيوِخ، الَِّتي أَْسَدْوَها إِلَْيهِ . 13 اْلَملِكُ  ُه َتَجاَهَل َمُشوَرَة الشُّ َوَخاَطَبُهْم . 14 َفأََجاَبُهْم ِبَقْسَوٍة ألَنَّ

َباُب َقاِئالً:  َبُكْم أَِبي َثقََّل َعلَْيُكُم النِّيَر َوأََنا أَِزيُد عَ »ِبَما أََشاَر َعلَْيِه ِبِه الشَّ لَْيِه. أَِبي أَدَّ

ُبُكْم ِباْلَعَقاِربِ  َياِط، َوأََنا أَُؤدِّ َوَرَفَض اْلَملُِك االْسِتَجاَبَة لَِمَطالِِب الشَّْعِب، َوَكاَن .« 15 ِبالسِّ
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ُبُكْم ِباْلَعَقاِربِ  الشَّْعِب، َوَكاَن َذلَِك ِمَن  َوَرَفَض َرُحْبَعاُم االْسِتَجاَبَة لَِمَطالِبِ .« 15 أَُؤدِّ

يلُوِنيِّ ِبَشأِْن َيُرْبَعاَم ْبِن َنَباطَ  ا الشِّ بِّ لُِيَنفَِّذ َما َتَكلََّم ِبِه َعلَى لَِساِن أَِخيَّ ا َرأَى ُكلُّ . 16 الرَّ َفلَمَّ

َنِصيٍب لََنا ِفي َداُوَد، َوأَيُّ أَيُّ »َبِني إِْسَرائِيَل أَنَّ اْلَملَِك لَْم َيْسَتِجْب لَِمَطالِِبِهْم، أََجاُبوهُ: 

ى؟ َفإِلَى ُبُيوِتَك َياإِْسَراِئيُل. َوْلَيْملِْك َرُحْبَعاُم َعلَى أَْهلِِه َوَعِشيَرِتهِ  «. َحظٍّ لََنا ِباْبِن َيسَّ

ْبَناِء إِْسَراِئيَل َولَْم َيْبَق َتْحَت ُحْكِمِه ِسَوى أَ . 17 َواْنَصَرَف اإلِْسَراِئيلِيُّوَن َعْنُه إِلَى َمَناِزلِِهمْ 

 .اْلُمِقيِميَن ِفي ُمُدِن َيُهوَذا، َفَملََك َرُحْبَعاُم َعلَْيِهمْ 

ْسِخيِر إِلَى أَْسَباِط 18  َل َعلَى أَْعَماِل التَّ َوِعْنَدَما أَْرَسَل اْلَملُِك َرُحْبَعاُم أَُدوَراَم اْلُمَوكَّ

َدَر اْلَملُِك َرُحْبَعاُم َواْسَتَقلَّ َمْرَكَبَتُه َهاِرباً إِلَى إِْسَراِئيَل َرَجُموهُ ِباْلِحَجاَرِة َفَماَت، َفَبا

ِة َداُوَد إِلَى َهَذا اْلَيْومِ . 19 أُوُرَشلِيمَ  َد إِْسَراِئيُل َعلَى ُذِريَّ َوِعْنَدَما َعلَِم َجِميُع .20 َوَهَكَذا َتَمرَّ

اْسَتْدَعْوهُ لِْلُمُثوِل أََماَم َجَماَعِة إِْسَراِئيَل، َبِني إِْسَراِئيَل ِبُرُجوِع َيُرْبَعاَم ِمْن ِمْصَر، 

ُبوهُ َملِكاً َعلَْيِهْم، َولَْم َيْبَق َتْحَت ُحْكِم َرُحْبَعاَم ِسَوى ِسْبِط َيُهوَذا  .َوَنصَّ

َعَدُدهُ ِمَئًة  َوِحيَن َوَصَل َرُحْبَعاُم أُوُرَشلِيَم َحَشَد َجْيشاً ِمْن ِسْبَطْي َيُهوَذا َوَبْنَياِميَن، َبلَغَ  21

ُهْم إِلَى ُمْلِكهِ  َولَِكنَّ هللاَ  22 .َوَثَماِنيَن أَْلفاً ِمْن ُنْخَبِة اْلُمَقاِتلِيَن، لُِيَحاِرَب َبِني إِْسَرائِيَل َوَيُردَّ

ِبيَّ  َهَذا  24 قُْل لَِرُحْبَعاَم بِن ُسْليَماَن َوساِئِر َشْعِب َيُهوَذا َوَبْنَياِمينَ » 23 :َخاَطَب ِشْمِعَيا النَّ

: اَل َتْذَهُبوا لُِمَحاَرَبِة إْخَوِتُكْم َبِني إِْسَراِئيَل. لَِيْرِجْع ُكلُّ َواِحٍد ِمْنُكْم إِ  بُّ لَى َما َيأُْمُر ِبِه الرَّ

، «. َمْنِزلِِه، ألَنَّ ِمْن ِعْنِدي َقْد َصَدَر األَْمُر ِبَتْمِزيِق اْلَمْملََكةِ  بِّ َفاْسَتَجاُبوا ألَْمِر الرَّ

 .أَْذَعُنوا لَهُ وَ 

َن َيُرْبَعاُم َمِديَنَة َشِكيَم ِفي َجَبِل أَْفَراِيَم َوأََقاَم ِفيَها؛ ُثمَّ اْنَطلََق ِمْن ُهَناَك َوَبِنى  25 َوَحصَّ

َث َيُرْبَعاُم َنْفَسُه َقاِئالً:  26 .َمِديَنَة َفُنوِئيلَ  ِح أَْن َتْرِجَع اْلَمْملََكُة إِلَى»َوَحدَّ َبْيِت  ِمَن اْلُمَرجَّ

بِّ ِفي أُوُرَشلِيَم، َفَيِميُل  27 َداُوَد، ُبوا َذَباِئَح ِفي َهْيَكِل الرَّ َما إِْن َصِعَد الشَّْعُب لُِيَقرِّ َوالَِسيَّ

ِدِهْم َرُحْبَعاَم َملِِك َيُهوَذا َوَيْقُتلُوَنِني، ُثمَّ َيْلَتفُّوَن َحْولَهُ  َوَرِة َوَبْعَد اْلُمَشا 28 .«َقْلُبُهْم َنْحَو َسيِّ

ُضُكْم »َسَبَك اْلَملُِك ِعْجلَْي َذَهٍب، َوَقاَل لِلشَّْعِب:  َهاَب إِلَى أُوُرَشلِيَم لِْلِعَباَدِة ُيَعرِّ إِنَّ الذَّ

يلُوِنيِّ ِبَشأِْن َيُرْبعَ  بِّ لَِيِتمَّ َما َتَكلََّم ِبِه َعلَى لَِساِن أَِخيَّا الشِّ َبُب ِمَن الرَّ اَم ْبِن السَّ

ا َرأَى ُكلُّ َبِني إِْسَراِئيَل أَنَّ اْلَملَِك لَْم َيْسَتِجْب ِلَمَطالِِبِهْم، َقالُوا: . 16 َنَباطَ  أَيُّ َنِصيٍب »َفلَمَّ

ى؟ َفْلَيْمِض ُكلُّ َواِحٍد إِلَى َبْيِتِه َيا إِْسَراِئيُل، َواْعتَ  ِن لََنا ِفي َداُوَد، َوأَيُّ َحظٍّ لََنا فِي اْبِن َيسَّ

ا َبُنو إِْسَراِئيَل . 17 َواْنَصَرَف اإلِْسَراِئيلِيُّوَن َعْنُه إِلَى َمَناِزلِِهمْ «. اآلَن ِبَبْيِتَك َيا َداُودُ  أَمَّ

َوِعْنَدَما أَْرَسَل اْلَملُِك َرُحْبَعاُم . 18 اْلُمِقيُموَن ِفي ُمُدِن ِسْبِط َيُهوَذا َفَملََك َعلَْيِهْم َرُحْبَعامُ 

ْسِخيِر إِلَى أَْسَباِط إِْسَراِئيَل، َرَجُموهُ ِباْلِحَجاَرِة َفَماَت. َهُدوَراَم ا َل َعلَى أَْعَماِل التَّ ْلُمَوكَّ

َد اإلِْسَراِئيلِيُّوَن . 19 َفَباَدَر اْلَملُِك َرُحْبَعاُم َواْسَتَقلَّ َمْرَكَبَتُه َهاِرباً إِلَى أُوُرَشلِيمَ  َوَهَكَذا َتَمرَّ

يَّ   .ِة َداُوَد إِلَى َهَذا اْلَيْومِ َعلَى ُحْكِم ُذرِّ
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َوأََقاَم  29 .«لَِمَشقٍَّة َعِظيَمٍة، َفَها ِهَي آلَِهُتَك َياإِْسَراِئيُل الَِّتي أَْخَرَجْتَك ِمْن ِدَياِر ِمْصرَ 

َفَصاَر َهَذا اْلَعَمُل إِْثماً َكِبيراً، ألَنَّ الشَّْعَب َشَرَع  30 .ْيِت إِيَل َواآلَخَر ِفي َدانَ َواِحداً ِفي بَ 

َد َيُرْبَعاُم َمَذاِبَح  31 .ِفي ِعَباَدِة اْلِعْجلَْيِن َحتَّى َولَِو اْضُطرَّ َبْعُضُهْم لاِلْرِتَحاِل إِلَى َدانٍ  َوَشيَّ

ِة الشَّْعِب، اَل َيْنَتُموَن إِلَى ِسْبِط ِعَباَدٍة َعلَى التِّالَِل، كَ  َس لََها َكَهَنًة ِمْن َعامَّ رَّ

اِني  32 .الَِوي اِمِن )ِتْشِريَن الثَّ ْهِر الثَّ َواْحَتَفَل َيُرْبَعاُم ِبِعيٍد ِفي اْلَيْوِم اْلَخاِمِس َعَشَر ِمَن الشَّ

َب ِفي ُنوَفْمِبَر(، ِمْثَل اْلِعيِد الَِّذي ُيْحَتَفُل ِبِه ِفي يَ  َم ُمْحَرَقاٍت َعلَى اْلَمْذَبِح. َوَقرَّ ُهوَذا، َوَقدَّ

َب ِفي َبْيِت إِيَل َكَهَنًة لِْلُمْرَتَفَعاِت الَّ  ِتي َبْيِت إِيَل َذَباِئَح لِْلِعْجلَْيِن اللََّذْيِن َسَبَكُهَما. َكَما َنصَّ

الَِّذي َبَناهُ ِفي َبْيِت إِيَل ِفي اْلَيْوِم اْلَخاِمِس  َوَهَكَذا أَْصَعَد ُمْحَرَقاٍت َعلَى اْلَمْذَبحِ  33 .أََقاَمَها

اِمِن، الَِّذي اْخَتاَرهُ ِبَنْفِسِه، َوَجَعلَُه ِعيداً َيْحَتِفُل ِبِه َبُنو إِْسَراِئيَل.  ْهِر الثَّ َعَشَر ِمَن الشَّ

 .َوَصِعَد ُهَو ِبَنْفِسِه إِلَى اْلَمْذَبِح لُِيْوِقَد َعلَْيهِ 
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ُبوهُ َوَذَهَب َرُحْبَعاُم إِلَى َشِكيَم، َفَتَواَفَد إِلَى ُهَناَك َجِميُع َبِني إِْسَراِئيَل  لُِيَنصِّ

َوِعْنَدَما َسِمَع َيُرْبَعاُم ْبُن َنَباَط َوُهَو ِفي ِمْصَر، الَِّتي لََجأَ إِلَْيَها َوَمَكَث ِفيَها َهَرباً  2 .َملِكاً 

َفأَْرَسلُوا َيْسَتْدُعوَنُه. َفَجاَء َيُرْبَعاُم َوُكلُّ َجَماَعِة إِْسَراِئيَل،  3 ِمْن ُسلَْيَماَن، َرَجَع ِمْنَها،

إنَّ أََباَك أَْثَقَل النِّيَر َعلَْيَنا، َفَخفِّْف أَْنَت اآلَن ِمْن ِعْبِئَنا اْلُمْرِهِق، » 4 :َوَقالُوا لَِرُحْبَعامَ 

اْذَهُبوا اآلَن ُثمَّ »َفأََجاَبُهْم:  5 .«َوِمْن ِثْقِل النِّيِر الَِّذي َوَضَعُه أَُبوَك َعلَى َكاِهلَِنا، َفَنْخُدَمكَ 

امٍ اْرِجُعوا إِلَ  ُيوَخ الَِّذيَن َكاُنوا  6 .َفاْنَصَرَف الشَّْعبُ «. يَّ َبْعَد َثالََثِة أَيَّ َفَسأََل َرُحْبَعاُم الشُّ

َفأََجاُبوهُ:  7 «ِبَماَذا ُتِشيُروَن أَْن أَُردَّ َجَواباً إِلَى َهَذا الشَّْعِب؟»ِفي ِخْدَمِة أَِبيِه ُسلَْيَماَن: 

شَّْعِب، َوَراَعْيَتُهْم، َوَتَجاَوْبَت َمَعُهْم، َوأَْحَسْنَت ُمَخاَطَبَتُهْم، إِْن ِصْرَت َخاِدماً لَِهَذا ال»

امِ  ُيوِخ، َبْل َتَداَوَل َمَع  8 .«ُيْصِبُحوَن لََك َعِبيداً ُكلَّ األَيَّ ُه لَْم َيْتَبْع َمُشوَرَة الشُّ َولَِكنَّ

ِبَم ُتِشيُروَن أَْنُتْم َفَنُردَّ »َوَسأَلَُهْم:  9 ُجْملَِة َحاِشَيِتِه،األَْحَداِث الَِّذيَن َنَشأُوا َمَعُه، َوَكاُنوا ِمْن 

َجَواباً إِلَى َهَذا الشَّْعِب الَِّذي َطالََبِني َقاِئالً: َخفِّْف ِمَن النِّيِر الَِّذي أَْثَقَل ِبِه أَُبوَك 

َبَك ِبَتْخِفيِف ِنيِر أَِبيَك َعْنُهْم: إِنَّ َتقُوُل لَِهَذا الشَّْعِب الَِّذي َطالَ »َفأََجاُبوهُ:  10 .«َكاِهلََنا

َبُكْم  11 .ِخْنَصِري أَْغلَُظ ِمْن َخاِصَرِة أَبِي أَِبي أَْثَقَل َعلَْيُكُم النِّيَر َوأََنا أَُضاِعفُُه. أَِبي أَدَّ

ُبُكْم ِباْلَعَقاِربِ  َياِط َوأََنا أَُؤدِّ  .«ِبالسِّ

الِِث َمَثَل يَ  12 ُرْبَعاُم َوَساِئُر الشَّْعِب أََماَم َرُحْبَعاَم، َكَما َطلََب إِلَْيِهِم َوِفي اْلَيْوِم الثَّ

هُ اْلَقاِسي الَِّذي َتَجاَهَل ِفيِه َمُشوَرَة الشُُّيوِخ، 13 .اْلَملِكُ  َوَخاَطَبُهْم ِبَما أََشاَر  14 َوَتلَقَّْوا َردَّ

َياِط، َوأََنا أَِبي أَْثَقَل َعلَْيُكُم ا»َعلَْيِه األَْحَداُث َقاِئالً:  َبُكْم ِبالسِّ لنِّيَر َوأََنا أَُضاِعفُُه. أَِبي أَدَّ

َوِحيَن َوَصَل َرُحْبَعاُم إِلَى أُوُرَشلِيَم َحَشَد َجْيشاً ِمْن ِسْبَطْي َيُهوَذا َوَبْنَياِميَن، َبلََغ َعَدُدهُ ِمَئًة 

ُه . 2 َوَثَماِنيَن أَْلفاً ِمْن ُنْخَبِة اْلُمَقاِتلِيَن، لَِردِّ اإلِْسَراِئيلِيِّيَن إِلَى َطاَعِتهِ  بُّ َنِبيَّ َفَخاَطَب الرَّ

قُْل لَِرُحْبَعاَم ْبِن ُسلَْيَماَن َملِِك َيُهوَذا َوُكلِّ إِْسَراِئيَل اْلُمِقيِميَن ِفي َيُهوَذا : 3 »َشْمِعَيا

: اَل َتْذَهُبوا لُِمَحاَرَبِة إِْخَوِتُكْم. لَِيْرِجْع ُكلُّ َواِحٍد ِمْنُكْم إِلَى : 4 َوَبْنَياِمينَ  بُّ َهَذا َما َيقُولُُه الرَّ

بِّ «. َمْنِزلِِه، ألَنَّ ِمْن ِعْنِدي َقْد َصَدَر األَْمُر ِباْنِقَساِم اْلَمْملََكةِ  َفاْسَتَجاُبوا لَِكالَِم الرَّ

 .َبِة َيُرْبَعامَ َوَرَجُعوا َعْن ُمَحارَ 

فِي َبْيِت لَْحٍم َوِعيَطاَم . 6 َوأََقاَم َرُحْبَعاُم ِفي أُوُرَشلِيَم َوَبَنى ُحُصوناً ِفي ُمُدِن َيُهوَذا5 

َوأَُدوَراِيَم َولَِخيَش  9 َوَجتَّ َوَمِريَشَة َوِزْيَف، 8 َوَبْيِت ُصوَر َوُسوُكَو َوَعُدالََّم، 7 َوَتقُوَع،

لُوَن َوَحْبُروَن الَِّتي ِفي َيُهوَذا َوَبْنَياِميَن، َوَجَعلََها ُمُدناً  10 َوَعِزيَقَة، َوَصْرَعَة َوأَيَّ

اداً، َوَخَزَن ِفيَها ُمَؤناً َوَزْيتاً  11 .َمِنيَعةً  َن َعلَْيَها قُوَّ ٍة، َوَعيَّ َذاَت ُحُصوٍن َقِويَّ

َناَعٍة َعِظيَمٍة، َوَهَكَذا َحَكَم َعلَى ِسْبَطْي َوأَْتَراساً َوِرَماحاً، َوَجَعلََها َذاَت مَ  12 َوَخْمراً،

 .َيُهوَذا َوَبْنَياِمينَ 

َوَمَثَل أََماَمُه َجِميُع اْلَكَهَنِة َوالالَِّويِّيَن الَِّذيَن ِفي ُكلِّ إِْسَراِئيَل، َقاِدِميَن ِمْن َجِميِع  13

ُهْم َوأَْقَبلُوا إِلَى َيُهوَذا َوأُوُرَشلِيَم ألَنَّ َبْعَد أَْن َهَجُروا َمَراِعَيُهْم َوأَْمالكَ  14 .َمَواِطِنِهمْ 

، بِّ إِْذ َعيََّن َيُرْبَعاُم ِبَنْفِسِه َكَهَنًة  15 َيُرْبَعاَم َوأَْبَناَءهُ َمَنُعوُهْم ِمَن اْلِقَياِم ِبِخْدَمِة ِعَباَدِة الرَّ

َوَما لَِبَث أَْن  16 .َواْلُعُجوِل الَِّتي َعِملََها َيْخُدُموَن ِفي اْلُمْرَتَفَعاِت، َوَيْعُبُدوَن أَْصَناَم التُُّيوسِ 

 َتَواَفَد إِلَى أُوُرَشلِيَم ِمْن َجِميِع أَْسَباِط إِْسَراِئيَل ُكلُّ الَِّذيَن َظلَّْت قُلُوُبُهْم َساِعَيًة َوَراَء َطلَبِ 
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ُبُكْم ِباْلَعَقاِربِ  َوَرَفَض َرُحْبَعاُم االْسِتَجاَبَة لَِمَطالِِب الشَّْعِب، َوَكاَن َذلَِك ِمَن  15 .«أَُؤدِّ

يلُونِ  ا الشِّ بِّ لُِيَنفَِّذ َما َتَكلََّم ِبِه َعلَى لَِساِن أَِخيَّ ا َرأَى ُكلُّ  16 .يِّ ِبَشأِْن َيُرْبَعاَم ْبِن َنَباطَ الرَّ َفلَمَّ

أَيُّ َنِصيٍب لََنا ِفي َداُوَد، َوأَيُّ »َبِني إِْسَرائِيَل أَنَّ اْلَملَِك لَْم َيْسَتِجْب لَِمَطالِِبِهْم، أََجاُبوهُ: 

ى؟ َفإِلَى ُبُيوِتَك َياإِْسَراِئيُل. َوْلَيمْ  «. لِْك َرُحْبَعاُم َعلَى أَْهلِِه َوَعِشيَرِتهِ َحظٍّ لََنا ِباْبِن َيسَّ

َولَْم َيْبَق َتْحَت ُحْكِمِه ِسَوى أَْبَناِء إِْسَراِئيَل  17 .َواْنَصَرَف اإلِْسَراِئيلِيُّوَن َعْنُه إِلَى َمَناِزلِِهمْ 

 .اْلُمِقيِميَن ِفي ُمُدِن َيُهوَذا، َفَملََك َرُحْبَعاُم َعلَْيِهمْ 

ْسِخيِر إِلَى أَْسَباِط َوِعْنَدَما أَ  18 َل َعلَى أَْعَماِل التَّ ْرَسَل اْلَملُِك َرُحْبَعاُم أَُدوَراَم اْلُمَوكَّ

إِْسَراِئيَل َرَجُموهُ ِباْلِحَجاَرِة َفَماَت، َفَباَدَر اْلَملُِك َرُحْبَعاُم َواْسَتَقلَّ َمْرَكَبَتُه َهاِرباً إِلَى 

َد إِ  19 .أُوُرَشلِيمَ  ِة َداُوَد إِلَى َهَذا اْلَيْومِ َوَهَكَذا َتَمرَّ َوِعْنَدَما َعلَِم َجِميُع  20.ْسَراِئيُل َعلَى ُذِريَّ

َبِني إِْسَراِئيَل ِبُرُجوِع َيُرْبَعاَم ِمْن ِمْصَر، اْسَتْدَعْوهُ لِْلُمُثوِل أََماَم َجَماَعِة إِْسَراِئيَل، 

ُبوهُ َملِكاً َعلَْيِهْم، َولَْم َيْبَق َتْحَت حُ   .ْكِم َرُحْبَعاَم ِسَوى ِسْبِط َيُهوَذاَوَنصَّ

َوِحيَن َوَصَل َرُحْبَعاُم أُوُرَشلِيَم َحَشَد َجْيشاً ِمْن ِسْبَطْي َيُهوَذا َوَبْنَياِميَن، َبلََغ َعَدُدهُ ِمَئًة 21 

ُهمْ  َولَِكنَّ هللاَ . 22 إِلَى ُمْلِكهِ  َوَثَماِنيَن أَْلفاً ِمْن ُنْخَبِة اْلُمَقاِتلِيَن، لُِيَحاِرَب َبِني إِْسَرائِيَل َوَيُردَّ

ِبيَّ  َهَذا  24 قُْل لَِرُحْبَعاَم بِن ُسْليَماَن َوساِئِر َشْعِب َيُهوَذا َوَبْنَياِمينَ : 23 »َخاَطَب ِشْمِعَيا النَّ

: اَل َتْذَهُبوا لُِمَحاَرَبِة إْخَوِتُكْم َبِني إِْسَراِئيَل. لَِيْرِجْع  بُّ ُكلُّ َواِحٍد ِمْنُكْم إِلَى َما َيأُْمُر ِبِه الرَّ

، «. َمْنِزلِِه، ألَنَّ ِمْن ِعْنِدي َقْد َصَدَر األَْمُر ِبَتْمِزيِق اْلَمْملََكةِ  بِّ َفاْسَتَجاُبوا ألَْمِر الرَّ

 .َوأَْذَعُنوا لَهُ 

َن َيُرْبَعاُم َمِديَنَة َشِكيَم ِفي َجَبِل أَْفَراِيَم َوأََقاَم ِفيَها؛ ُثمَّ اْنطَ 25  لََق ِمْن ُهَناَك َوَبِنى َوَحصَّ

َث َيُرْبَعاُم َنْفَسُه َقاِئالً:  26 .َمِديَنَة َفُنوِئيلَ  ِح أَْن َتْرِجَع اْلَمْملََكُة إِلَى َبْيِت »َوَحدَّ ِمَن اْلُمَرجَّ

بِّ ِفي أُورُ  27 َداُوَد، ُبوا َذَباِئَح ِفي َهْيَكِل الرَّ َما إِْن َصِعَد الشَّْعُب لُِيَقرِّ َشلِيَم، َفَيِميُل َوالَِسيَّ

ِدِهْم َرُحْبَعاَم َملِِك َيُهوَذا َوَيْقُتلُوَنِني، ُثمَّ َيْلَتفُّوَن َحْولَهُ  َوَبْعَد اْلُمَشاَوَرِة  28 .«َقْلُبُهْم َنْحَو َسيِّ

َهاَب إِلَى أُوُرَشلِيَم لِْلِعَباَدةِ »َسَبَك اْلَملُِك ِعْجلَْي َذَهٍب، َوَقاَل لِلشَّْعِب:  ُضُكْم  إِنَّ الذَّ ُيَعرِّ

بِّ إِلَِه آَبائِ  ُموا َذَباِئَح للرَّ بِّ إِلَِه إِْسَراِئيَل، لُِيَقدِّ ٍة لِْلَمْملََكِة  17 .ِهمْ الرَّ َوَكاُنوا َمْصَدَر قُوَّ

، َسالِِكيَن ِفي َطِريِق َداُوَد  بَّ َنَواِت الثَّالَِث الَِّتي َعَبُدوا ِفيَها الرَّ َولَِرُحْبَعاَم َطَواَل السَّ

 .َوُسلَْيَمانَ 

َج َرُحْبَعاُم َمْحلََة اْبَنَة َيِريُموَث ْبِن َداُوَد  18 َوأَِبيَجاِيَل ِبْنَت أَلِيآَب ْبِن َوَتَزوَّ

ى، َج َمْعَكَة ِبْنَت  20 .َفأَْنَجَبْت لَُه َثالََثَة أَْبَناٍء ُهْم َيُعوُش َوَشَمْرَيا َوَزاَهمُ  19 َيسَّ ُثمَّ َتَزوَّ

اَي َوِزيَزا َوَشلُوِميثَ  ا َوَعتَّ َمْعَكَة اْبَنَة أَْبَشالُوَم َوأََحبَّ َرُحْبَعاُم  21 .أَْبَشالُوَم، َفأَْنَجَبْت لَُه أَِبيَّ

َج َثَماِنَي َعْشَرَة اْمَرأًَة، َوَكاَنْت لَُه ِستُّونَ  اِتِه، َوَكاَن َقْد َتَزوَّ  أَْكَثَر ِمْن َساِئِر ِنَساِئِه َوَمْحِظيَّ

ًة، أَْنَجْبَن لَُه َثَماِنَيًة َوِعْشِريَن اْبناً َوِستِّيَن ِبْنتاً  ا اْبَن َمْعَكَة َواْصَطَفى َرُحبْ  22 .َمْحِظيَّ َعاُم أَِبيَّ

َع  23 .َوَجَعلَُه َعلَى َرْأِس إِْخَوِتِه َوَقاِئداً لَُهْم لَِيْخلَُفُه َعلَى اْلُمْلكِ  َف ِبِحْكَمٍة، إِْذ َوزَّ َوَتَصرَّ

َدُهْم ِباْلُمَؤِن َبْعَض أَْبَناِئِه ِفي َجِميِع أَْرَجاِء َيُهوَذا َوَبْنَياِميَن، َوِفي اْلُمُدِن اْلَحِصيَنِة، َوَزوَّ 

 .اْلَوِفيَرِة َوأََخَذ )لَُهْم( ِنَساًء َكِثيَراتٍ 
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َوأََقاَم  29 .«لَِمَشقٍَّة َعِظيَمٍة، َفَها ِهَي آلَِهُتَك َياإِْسَراِئيُل الَِّتي أَْخَرَجْتَك ِمْن ِدَياِر ِمْصرَ 

َفَصاَر َهَذا اْلَعَمُل إِْثماً َكِبيراً، ألَنَّ الشَّْعَب َشَرَع  30 .َواِحداً ِفي َبْيِت إِيَل َواآلَخَر ِفي َدانَ 

َد َيُرْبَعاُم َمَذاِبَح  31 .َدِة اْلِعْجلَْيِن َحتَّى َولَِو اْضُطرَّ َبْعُضُهْم لاِلْرِتَحاِل إِلَى َدانٍ ِفي ِعَبا َوَشيَّ

ِة الشَّْعِب، اَل َيْنَتُموَن إِلَى ِسْبِط  َس لََها َكَهَنًة ِمْن َعامَّ ِعَباَدٍة َعلَى التِّالَِل، َكرَّ

اِني َواْحَتَفَل َيُرْبَعاُم بِ  32 .الَِوي اِمِن )ِتْشِريَن الثَّ ْهِر الثَّ ِعيٍد ِفي اْلَيْوِم اْلَخاِمِس َعَشَر ِمَن الشَّ

َب ِفي  َم ُمْحَرَقاٍت َعلَى اْلَمْذَبِح. َوَقرَّ ُنوَفْمِبَر(، ِمْثَل اْلِعيِد الَِّذي ُيْحَتَفُل ِبِه ِفي َيُهوَذا، َوَقدَّ

َب ِفي َبْيِت إِيَل َكَهَنًة لِْلُمْرَتَفَعاِت الَِّتي َبْيِت إِيَل َذَباِئَح لِْلِعْجلَْيِن اللََّذيْ  ِن َسَبَكُهَما. َكَما َنصَّ

َوَهَكَذا أَْصَعَد ُمْحَرَقاٍت َعلَى اْلَمْذَبِح الَِّذي َبَناهُ ِفي َبْيِت إِيَل ِفي اْلَيْوِم اْلَخاِمِس  33 .أََقاَمَها

اِمِن، الَِّذي اْخَتاَرهُ  ْهِر الثَّ ِبَنْفِسِه، َوَجَعلَُه ِعيداً َيْحَتِفُل ِبِه َبُنو إِْسَراِئيَل.  َعَشَر ِمَن الشَّ

 .َوَصِعَد ُهَو ِبَنْفِسِه إِلَى اْلَمْذَبِح لُِيْوِقَد َعلَْيهِ 
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 18أخبار األيام الثاني   22الملوك األول 

َنِة  2 .َحْرٌب َبْيَن أََراَم َوإِْسَراِئيلَ َواْنَقَضْت َثالَُث َسَنَواٍت ِمْن َغْيِر أَْن َتْنَشَب  َوِفي السَّ

الَِثِة َقِدَم َيُهوَشاَفاُط َملُِك َيُهوَذا لِِزَياَرِة َملِِك إِْسَراِئيَل، َفَقاَل َملُِك إِْسَراِئيَل لِِرَجالِِه:  3 الثَّ

ْل َشْيئاً الِْسِتْرَجاِعَها ِمْن أََتْدُروَن أَنَّ َراُموَت ِجْلَعاَد ِهَي لََنا، َوَمَع َذلَِك لَْم َنْفعَ »

َهْل َتْشَتِرُك َمِعي ِفي اْلَحْرِب الِْسِتْرَجاِع َراُموَت »َوَسأََل أَْخآُب َيُهوَشاَفاَط: « 4 ؟أََرامَ 

 .«َمَثلِي َمَثلَُك: َشْعِبي َكَشْعِبَك َوَخْيلِي َكَخْيلِكَ »َفأََجاَبُه َيُهوَشاَفاُط: « ِجْلَعاَد؟

بِّ »ُهوَشاَفاُط لَِملِِك إِْسَراِئيَل: ُثمَّ َقاَل يَ 5  َفَجَمَع َملُِك .« 6 اْطلُِب اْلَيْوَم َمُشوَرَة الرَّ

َهْل أَْذَهُب لِْلَحْرِب إِلَى َراُموَت »إِْسَراِئيَل َنْحَو أَْرَبِع ِمَئٍة ِمْن أَْنِبَياِء األَْصَناِم َوَسأَلَُهْم: 

بَّ َسَيْنُصُرَك َوُيَسلُِّمَها لَكَ »َفأََجاُبوهُ: « ِجْلَعاَد أَْم أَْمَتِنُع؟ َفَقاَل .« 7 اْذَهْب، َفإِنَّ الرَّ

بِّ َفَنْسأَلَُه اْلَمُشوَرَة؟»َيُهوَشاَفاُط:  َفأََجاَب َملُِك « 8 أاَلَ ُيْوَجُد ُهَنا َبْعُد َنِبيٌّ ِمْن أَْنِبَياِء الرَّ

، َولَِكنِّي ُيْوَجُد َبْعُد َرُجٌل َواِحٌد، ُيْمِكُنَنا »إِْسَراِئيَل:  بِّ َعْن َطِريِقِه أَْن َنْطلَُب َمُشوَرَة الرَّ

ُه ِميَخا ْبُن َيْملَةَ  . إِنَّ ُ َعلَيَّ ِبَغْيِر الشَّرِّ أ ُه اَل َيَتَنبَّ الَ َتقُْل َهَذا »َفَقاَل َيُهوَشاَفاُط: «. أَْمقُُتُه ألَنَّ

َها اْلَملِكُ  َوَكاَن ُكلٌّ ِمْن َملِِك . 10 ِتْدَعاِء ِميَخا بِن َيْملَةَ َفأََمَر أَْخآُب أََحَد ِرَجالِِه ِباسْ .« 9 أَيُّ

اِمَرِة،  إِْسَراِئيَل َوَيُهوَشاَفاَط َملِِك َيُهوَذا َيْجلُِس َعلَى َعْرٍش ِفي َساَحٍة ِعْنَد َمْدَخِل َباِب السَّ

َة، َواألَْنِبَياُء َجِميُعُهْم َيَتنَ  أُوَن أََماَمُهَماَوَقِد اْرَتَدَيا ُحلَلَُهَما اْلَملَِكيَّ ا ْبُن . 11 بَّ َوَصَنَع ِصْدِقيَّ

: ِبَهِذِه َتْنَطُح األََراِميِّيَن َحتَّى »َكْنَعَنَة لَِنْفِسِه َقْرَنْي َحِديٍد َوَقاَل:  بُّ َهَكَذا َيقُوُل الرَّ

أَ َجِميُع األَْنِبَياِء ِبِمْثِل َهَذا اْلَكالِم َقاِئلِيَن: .« 12 َيْهلُِكوا ْذَهْب إِلَى َراُموَت ِجْلَعاَد ا»َوَتَنبَّ

بَّ ُيَسلُِّمَها إِلَى اْلَملِكِ   .«َفَتْظَفَر ِبَها، ألَنَّ الرَّ

َراِء َواْلَكَراَمِة، َوَصاَهَر أَْخآَب َملَِك إِْسَراِئيلَ َوَكاَن َيُهوَشاَفاُط مَ  َوَذَهَب َبْعَد  2 .ْوفُوَر الثَّ

اِمَرِة، َفَذَبَح أَْخآُب لَُه َولُِمَراِفِقيِه َذَباِئَح َكِثيَرًة ِمْن َغَنٍم َوَبَقٍر،  ِسِنيَن لِِزَياَرِتِه ِفي السَّ

أََتْذَهُب َمِعي لُِمَحاَرَبِة »َقاِئالً لَُه: . 3 ِة َراُموِت ِجْلَعادَ َوأَْغَراهُ أَْن َيْذَهَب َمَعُه لُِمَواَجهَ 

َمَثلِي َمَثلَُك، َوَشْعِبي َكَشْعِبَك، َوأََنا َمَعَك ِفي »َفأََجاَبُه َيُهوَشاَفاُط: « َراُموِت ِجْلَعاَد؟

 .«اْلِقَتالِ 

بِّ »ُثمَّ أََضاَف: 4  الً َمُشوَرَة الرَّ َما اْطلُْب أَوَّ َفَجَمَع َملُِك إِْسَراِئيَل أَْرَبَع ِمَئِة َرُجٍل .« 5 إِنَّ

اْذَهْب َفإِنَّ »َفأََجاُبوا: « أََنْذَهُب لِْلَحْرِب إِلَى َراُموِت ِجْلَعاَد أَْم ال؟»ِمْن األَْنِبَياِء َوَسأَلَُهْم: 

بَّ ُيْظِفُر اْلَملَِك ِبَها بِّ َفَنْسأَلَُه أاَلَ ُيْوَجُد »َفَسأََل َيُهوَشاَفاُط: .« 6 الرَّ ُهَنا َنِبيٌّ ِمْن أَْنِبَياِء الرَّ

ُيْوَجُد َبْعُد َرُجٌل َواِحٌد ُيْمِكُنَنا َعْن َطِريِقِه أَْن »َفأََجاَب َملُِك إِْسَراِئيَل: « 7 اْلَمُشوَرَة؟

أُ َعلَيَّ ِبغَ  ُه اَل َيَتَنبَّ ، َولَِكنَِّني أَْمقُُتُه، ألَنَّ بِّ ُه ِميَخا ْبُن َنْطلَُب َمُشوَرَة الرَّ اِمِه. إِنَّ ْيِر الشَّرِّ ُكلَّ أَيَّ

َها اْلَملِكُ »َفَقاَل َيُهوَشاَفاُط: «. َيْملَةَ  ا َوَقاَل: .« 8 الَ َتُقْل َهَذا أَيُّ َفاْسَتْدَعى اْلَملُِك َخِصًيّ

َوَيُهوَشاَفاَط َيْجلُِس َوَكاَن ُكلٌّ ِمْن َملِِك إِْسَراِئيَل .« 9 أَْسِرْع َواْئِت لِي ِبِميَخا ْبِن َيْملَةَ »

َة َواألَْنِبَياءُ  اِمَرِة، َوَقِد اْرَتَدَيا ُحلَلَُهَما اْلَملَِكيَّ ِه ِفي َساَحٍة ِعْنَد َمْدَخِل َباِب السَّ  َعلَى ُكْرِسيِّ

أُوَن أََماَمُهَما ا ْبُن َكْنَعَنَة لَِنْفِسِه . 10 )الَكَذَبُة( َجِميُعُهْم َيَتَنبَّ َقْرَنْي َحِديٍد َوَقاَل: َوَصَنَع ِصْدِقيَّ

: ِبَهِذِه َتْنَطُح اآلَراِميِّيَن َحتَّى َيْهلُِكوا» بُّ أَ َجِميُع األَْنِبَياِء ِبِمْثِل .« 11 َهَكَذا َيقُوُل الرَّ َوَتَنبَّ

بَّ ُيَسلِّ »َهَذا اْلَكالَِم َقاِئلِيَن:  ُمَها إِلَى اْذَهْب إِلَى َراُموِت ِجْلَعاَد َفَتْظَفَر ِبَها، ألَنَّ الرَّ

 .«اْلَملِكِ 

http://www.ar.islamforchristians.com/


  معجم التكرار والتطابق الطويل )كلي وجزئي( في أسفار الكتاب المقدس وفي سور القرآن الكريم

94 

www.ar.islamforchristians.com 

ُسوُل الَِّذي اْنَطلََق الِْسِتْدَعاِء ِميَخا: 13  أَ َجِميُع األَْنِبَياِء ِبَفٍم َواِحٍد »َوَقاَل الرَّ لََقْد َتَنبَّ

ِريَن اْلَملَِك ِباْلَخْيِر، َفْليَ  َفأََجاَب .« 14 ُكْن َكالَُمَك ُمَواِفقاً لَِكالَِمِهْم َيْحِمُل َبَشاِئَر اْلَخْيرِ ُمَبشِّ

بُّ »ِميَخا:  بُّ إِنَِّني لَْن أَْنِطَق إاِلَّ ِبَما َيقُولُُه الرَّ ا َحَضَر أََماَم اْلَملِِك .«15 َحيٌّ ُهَو الرَّ َولَمَّ

ٍم(: « لَى َراُموَت ِجْلَعاَد، أَْم َنْمَتِنُع؟َياِميَخا، َهْل َنْذَهُب لِْلَحْرِب إِ »َسأَلَُه:  َفأََجاَبُه )ِبَتَهكُّ

بَّ ُيَسلُِّمَها إِلَى اْلَملِكِ » ٍة »َفَقاَل لَُه اْلَملُِك: .« 16 اْذَهْب َفَتْظَفَر ِبَها ألَنَّ الرَّ َكْم َمرَّ

بِّ أاَلَّ ُتْخِبَرِني إاِلَّ اْلَحقَّ  َرأَْيُت ُكلَّ إِْسَراِئيَل »ِعْنَدِئٍذ َقاَل ِميَخا: .« 17 اْسَتْحلَْفُتَك ِباْسِم الرَّ

: لَْيَس لَِهُؤالَِء َقاِئٌد، َفْلَيْرِجْع ُكلُّ َواِحدٍ  بُّ ِديَن َعلَى اْلِجَباِل َكِخَراٍف ِبالَ َراٍع. َفَقاَل الرَّ  ُمَبدَّ

أُ َعلَيَّ »اَفاَط: َفَقاَل َملُِك إِْسَراِئيَل لَِيُهوشَ .« 18 ِمْنُهْم إِلَى َبْيِتِه ِبَسالَمٍ  ُه اَل َيَتَنبَّ أَلَْم أَقُْل لََك إِنَّ

؟ بَّ َجالِساً َعلَى »َفأََجاَب ِميَخا: « 19 ِبَغْيِر الشَّرِّ : َقْد َشاَهْدُت الرَّ بِّ إِذاً َفاْسَمْع َكالََم الرَّ

َماِء َماِثلٌَة َعْن َيِميِنِه َوَعْن َيَساِرهِ  ِه َوُكلُّ أَْجَناِد السَّ : َمْن ُيْغِري . 20 ُكْرِسيِّ بُّ َفَسأََل الرَّ

َم . 21 أَْخآَب لَِيْخُرَج لِْلَحْرِب َوَيُموَت ِفي َراُموَت ِجْلَعاَد؟ َفأََجاَب ُكلٌّ ِمْنُهْم ِبَشْيءٍ  ُثمَّ َتَقدَّ

: ِبَماَذا؟ بُّ الِل َوَقاَل: أََنا أُْغِويِه. َفَسأَلَُه الرَّ ْصِبُح ُروَح َفأََجاَب: أَْخُرُج، َوأُ  22 ُروُح الضَّ

: إِنََّك َقاِدٌر َعلَى إِْغَواِئِه َوُتْفلُِح ِفي َذلَِك،  بُّ َضالٍَل ِفي أَْفَواِه َجِميِع أَْنِبَياِئِه. َفَقاَل الرَّ

بُّ َقْد َجَعَل اآلَن ُروَح َضالٍَل ِفي أَْفَواِه َجِميِع أَْنِبَياِئَك . 23 َفاْمِض َوَنفِّْذ َهَذا األَْمرَ  َوَها الرَّ

 .«ُؤالَِء، َوَقْد َقَضى َعلَْيَك ِبالشَّرِّ هَ 

ا ْبُن َكْنَعَنَة ِمْن ِميَخا َوَضَرَبُه َعلَى اْلَفكِّ َقاِئالً: 24  ِمْن أَْيَن َعَبَر ُروُح »َفاْقَتَرَب ِصْدِقيَّ

بِّ ِمنِّي لُِيَكلَِّمَك؟ َتْلَجأُ ِفيِه لاِلْخِتَباِء َسَتْعِرُف َذلَِك ِفي اْلَيْوِم الَِّذي »َفأََجاَبُه ِميَخا: « 25 الرَّ

اْقِبُضوا َعلَى ِميَخا »ِحيَنِئٍذ أََمَر َملُِك إِْسَراِئيَل َقاِئالً: .« 26 ِمْن ُمْخَدٍع إِلَى ُمْخَدعٍ 

 َوقُولُوا لَُهَما: إِنَّ اْلَملَِك أََمرَ  27 َوَسلُِّموهُ إِلَى آُموَن َرِئيِس اْلَمِديَنِة َوإِلَى ُيوآَش اْبِن اْلَملِِك،

يِق َحتَّى أَْرِجَع ِمَن اْلَحْرِب  يِق َوَماَء الضِّ ْجِن، َوأَْطِعُموهُ ُخْبَز الضِّ ِبإِْيَداِع َهَذا فِي السِّ

بُّ َقْد َتَكلََّم َعلَى لَِساِني، »َفأََجاَبُه ِميَخا: .« 28 ِبَسالَمٍ  إِْن َرَجْعَت ِبَسالٍَم اَل َيُكوُن الرَّ

 .«ا الشَّْعُب َجِميعاً َفاْشَهُدوا َعلَى َذلَِك أَيُّهَ 

َه َملُِك إِْسَراِئيَل َوَيُهوَشاَفاُط َملُِك َيُهوَذا إِلَى َراُموَت ِجْلَعادَ 29  َفَقاَل أَْخآُب . 30 َوتَوجَّ

ُسوُل الَِّذي اْنَطلََق الْسِتْدَعاِء ِميَخا َفَقاَل لَُه: 12  ا الرَّ أَ َجِميُع األَْنِبَياِء ِبَفٍم َواِحٍد »َوأَمَّ لََقْد َتَنبَّ

ِريَن اْلَملَِك ِباْلَخْيِر، َفْلَيُكْن َكالَُمَك ُمَواِفقاً لَِكالَِمِهْم، َيْحِمُل َبَشاِئرَ  َفأََجاَب .« 13 اْلَخْيرِ  ُمَبشِّ

بُّ »ِميَخا:  ، إِنَِّني لَْن أَْنِطَق إاِلَّ ِبَما َيقُوُل الرَّ بُّ ا َمَثَل ِميَخا أََماَم .« 14 َحيٌّ ُهَو الرَّ َولَمَّ

َقاَل لَُه: فَ « َيا ِميَخا، أََنْذَهُب لِْلَحْرِب إِلَى َراُموِت ِجْلَعاَد أَْم َنْمَتِنُع؟»اْلَملِِك، َسأَلَُه اْلَملُِك: 

بَّ ُيَسلُِّمَها إِلَى اْلَملِكِ » ٍة »َفَقاَل لَُه اْلَملُِك: .« 15 اْذَهْب َفَتْظَفَر ِبَها ألَنَّ الرَّ َكْم َمرَّ

؟ بِّ أاَلَّ ُتْخِبَرِني إاِلَّ اْلَحقَّ َرأَْيُت ُكلَّ إِْسَراِئيَل »ِعْنَدِئٍذ َقاَل ِميَخا: « 16 اْسَتْحلَْفُتَك ِباْسِم الرَّ

: لَْيَس لَِهُؤالَِء َقاِئٌد. َفْلَيْرِجْع ُكلُّ َواِحٍد ُمبَ  بُّ ِديَن َعلَى اْلِجَباِل َكِخَراٍف ِبالَ َراٍع. َفَقاَل الرَّ دَّ

أُ َعلَيَّ »َفَقاَل َملُِك إِْسَراِئيَل لَِيُهوَشاَفاَط: « 17 ِمْنُهْم إِلَى َبْيِتِه ِبَسالَمٍ  ُه اَل َيَتَنبَّ  أَلَْم أَقُْل لََك إِنَّ

؟ بَّ َجالِساً َعلَى »َفأََجاَب ِميَخا: « 18 ِبَغْيِر الشَّرِّ . َقْد َشاَهْدُت الرَّ بِّ إِذاً َفاْسَمْع َكالََم الرَّ

َماِء ُوقُوٌف َعْن َيِميِنِه َوَعْن َيَساِرهِ  ِه، َوُكلُّ أَْجَناِد السَّ : َمْن ُيْغِوي . 19 ُكْرِسيِّ بُّ َفَسأََل الرَّ

ُثمَّ . 20 لَى اْلَحْرِب َوَيُموَت ِفي َراُموِت ِجْلَعاَد؟ َفأََجاَب ُكلٌّ ِمْنُهْم ِبَشْيءٍ أَْخآَب لَِيْخُرَج إِ 

: ِبَماَذا؟ بُّ بِّ َوَقاَل: أََنا أُْغِويِه. َفَسأَلَُه الرَّ َفأََجاَب: أَْخُرُج 21 َبَرَز ُروٌح َوَوَقَف أََماَم الرَّ

: إِنََّك َقاِدٌر َعلَى إِْغَواِئِه َوُتْفلُِح  َوأُْصِبُح ُروَح َضالٍَل فِي أَْفَواِه َجِميعِ  بُّ أَْنِبَياِئِه. َفَقاَل الرَّ

بُّ َقْد َجَعَل اآلَن ُروَح َضالٍَل ِفي أَْفَواِه َجِميِع . 22 ِفي َذلَِك، َفاْمِض َوَنفِِّذ األَْمرَ  َوَها الرَّ

اْقَتَرَب ِصْدِقيَّا ْبُن َكْنَعَنَة ِمْن ِميَخا فَ .« 23 أَْنِبَياِئَك َهُؤالَِء، َوَقْد َقَضى َعلَْيَك ِبالشَّرِّ 

بِّ ِمنِّي لُِيَكلَِّمَك؟»َوَضَرَبُه َعلَى اْلَفكِّ َقاِئالً:  َفأََجاَبُه ِميَخا: «24 ِمْن أَْيَن َعَبَر ُروُح الرَّ

ِحيَنِئٍذ أََمَر .« 25 ُمْخَدعٍ َسَتْعِرُف َذلَِك فِي اْلَيْوِم الَِّذي َتْلَجأُ ِفيِه لاِِلْخِتَباِء ِمْن ُمْخَدٍع إِلَى »

اْقِبُضوا َعلَى ِميَخا َوَسلُِّموهُ إِلَى آُموَن َرِئيِس اْلَمِديَنِة َوإِلَى ُيوآَش اْبِن »َملُِك إِْسَراِئيَل: 

ْجِن َوأَْطِعُموهُ ُخْبزَ  26 اْلَملِِك، يِق  َوقُولُوا لَُهَما: إِنَّ اْلَملَِك َقْد أََمَر ِبإِْيَداِع َهَذا ِفي السِّ الضِّ

يِق، َحتَّى َيْرِجُع ِمَن اْلَحْرِب ِبَسالَمٍ  إِْن َرَجْعَت ِبَسالٍَم »َفأََجاَبُه ِميَخا: .« 27 َوَماَء الضِّ

َها الشَّْعُب َجِميعاً  بَّ اَل َيُكوُن َقْد َتَكلََّم َعلَى لَِساِني، َفاْشَهُدوا َعلَى َذلَِك أَيُّ  .«َفإِنَّ الرَّ

َه َملِكُ 28  َفَقاَل َملُِك  29 إِْسَراِئيَل َوَيُهوَشاَفاُط َملُِك َيُهوَذا إِلَى َراُموِت ِجْلَعاَد، َوَتَوجَّ

ا أَْنَت َفاْرَتِد ِثَياَبَك اْلَملَِكيَّةَ »إِْسَراِئيَل لَِيُهوَشاَفاَط:  راً، أَمَّ «. إِنَِّني َسأَُخوُض اْلَحْرَب ُمَتَنكِّ
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ا أَْنَت َفاْرَتِد ِثَياَبَك اْلَملَِكيَّةَ »لَِيُهوَشاَفاَط:  راً، أَمَّ  َوَهَكَذا«. إِنَِّني َسأَُخوُض اْلَحْرَب ُمَتَنكِّ

َر َملُِك إِْسَراِئيَل َوَخاَض اْلَحْربَ  َوَقاَل َملُِك آََراَم لَِقاَدِة َمْرَكَباِتِه االْثَنْيِن َوالثَّالِثيَن: . 31 َتَنكَّ

ا َشاَهَد َقاَدةُ اْلَمْرَكَباِت .« 32 الَ ُتَحاِرُبوا َصِغيراً َوالَ َكِبيراً إاِلَّ َملَِك إِْسَراِئيَل َوْحَدهُ » َفلَمَّ

ُه َملُِك إِْسَراِئيَل، َفَحاَصُروهُ لُِيَقاِتلُوهُ، َفأَْطلََق َيُهوَشاَفاُط َيُهوشَ  اَفاَط، َظنُّوا أَنَّ

وا َعْنهُ  33 َصْرَخًة، ُه لَْيَس َملَِك إِْسَراِئيَل، َفاْرَتدُّ َولَِكْن َحَدَث أَنَّ . 34 أَْدَرُكوا ِمْنَها أَنَّ

ا أَْطلََق َسْهَمُه ِمْن َقْوِسهِ  ٍد، َفأََصاَب َملَِك إِْسَراِئيَل َبْيَن أَْوَصاِل ِدْرِعِه،  ُجْنِدًيّ َغْيَر ُمَتَعمِّ

اْسَتِدْر َوأَْخِرْجِني ِمْن أَْرِض اْلَمْعَرَكِة َفَقْد »َفَقاَل أَْخآُب لَِقاِئِد َمْرَكَبِتِه: 

ِت اْلَمْعَرَكُة ِفي َذلَِك اْلَيْوِم، َوأَْوَقَف اْلَملِ « 35 ُجِرْحتُ  ُك َمْرَكَبَتُه ِفي ُمَواَجَهِة َواْشَتدَّ

اآلََراِميِّيَن، َولَْم َيْلَبْث أَْن َماَت ِعْنَد اْلَمَساِء، َفَجَرى َدُم اْلُجْرِح إِلَى أَْرِض 

اِت اْلَجْيِش:  36 .اْلَمْرَكَبةِ  لَِيْرِجْع ُكلُّ »َوِعْنَد ُغُروِب الشَّْمِس َتَجاَوَبْت َصْرَخٌة َبْيَن قُوَّ

اِمَرِة َحْيُث ُدِفَن  37 .«ِديَنِتِه َوإِلَى أَْرِضهِ َرُجٍل إِلَى مَ  َوَهَكَذا َماَت اْلَملُِك َفَنَقلُوهُ إِلَى السَّ

اِمَرِة، َجاَءِت اْلِكالَُب َولََحَسْت  38 .ِفيَها َوِعْنَدَما ُغِسلَْت َمْرَكَبُتُه َوأَْسلَِحُتُه ِفي ِبْرَكِة السَّ

بُّ َدَمُه. َفَتَحقََّق ِبَذلَِك ُكلُّ  ُة أَْخَباِر أَْخآَب َوإِْنَجاَزاُتُه َوَبْيُت اْلَعاِج  39 .َما أَْنَذَر ِبِه الرَّ ا َبِقيَّ أَمَّ

اِم ُملُوِك  َنًة ِفي َتاِريِخ أَْخَباِر أَيَّ َرَها، أَلَْيَسْت ِهَي ُمَدوَّ الَِّذي َبَناهُ، َوُكلُّ اْلُمُدِن الَِّتي َعمَّ

 .َمَع آَباِئِه َوَخلََفُه اْبُنُه أََخْزَيا َعلَى اْلُمْلكِ  َوُدِفَن أَْخآبُ  40 إِْسَراِئيَل؟

اِبَعِة ِمْن ُحْكِم أَْخآَب َملِِك  41 َنِة الرَّ َوَملََك َيُهوَشاَفاُط ْبُن آَسا َعلَى َيُهوَذا ِفي السَّ

اَم ُحْكُمُه َخْمساً َوَكاَن َيُهوَشاَفاُط ِفي اْلَخاِمَسِة َوالثَّالَِثيَن ِحيَن َملََك، َودَ  42 .إِْسَراِئيلَ 

ِه َعُزوَبُة ِبْنُت َشْلِحي َواْقَتَفى ُخَطى أَِبيِه آَسا،  43 َوِعْشِريَن َسَنًة ِفي أُوُرَشلِيَم، َواْسُم أُمِّ

. إاِلَّ أَنَّ َمَذاِبَح اْلُمْرَتَفَعاِت لَْم ُتْهدَ  بِّ ْم، َولَْم َيِحْد َعْنَها َصاِنعاً َما ُهَو َصالٌِح ِفي َعْيَنيِ الرَّ

َوَوقََّع َيُهوَشاَفاُط ُمَعاَهَدَة ُصْلٍح َمَع َملِِك  44 .َبْل َكاَن الشَّْعُب اَل َيَزاُل َيْذَبُح َوُيوِقُد َعلَْيَها

ُة أَْخَباِر َيُهوَشاَفاَط َوَما أَْبَداهُ ِمْن َبأٍْس، َوَكْيَف َحاَرَب، أَلَْيَسْت ِهَي  45 .إِْسَراِئيلَ  ا َبِقيَّ أَمَّ

اِم ُملُوِك َيُهوَذا؟ َنًة ِفي ِكَتاِب َتاِريِخ أَْخَباِر أَيَّ َكَما أََباَد ِمَن اْلِبالَِد الَِّذيَن ُيَماِرُسوَن  46 ُمَدوَّ

اِم أَِبيِه آَسا ْن َبقُوا ِمْن أَيَّ ِة ِممَّ ُذوَذ اْلِجْنِسيَّ ِفي ِعَباَدِتِهِم اْلَوَثِنيَّ  َولَْم َيُكْن ِفي َزَماِنهِ  47 .الشُّ

َر َملُِك إِْسَراِئيَل وَ  اَد َمْرَكَباِتِه: . 30 َخاَضا اْلَحْربَ َوَهَكَذا َتَنكَّ الَ »َوأََمَر َملُِك آَراَم قُوَّ

اُد اْلَمْرَكَباِت .« 31 ُتَحاِرُبوا َصِغيراً َوالَ َكِبيراً إاِلَّ َملَِك إِْسَراِئيَل َوْحَدهُ  ا َشاَهَد قُوَّ َفلَمَّ

ُه َملُِك إِْسَراِئيَل، َفَحاَصُروهُ  لُِيَقاِتلُوهُ، َفأَْطلََق َيُهوَشاَفاُط َصْرَخًة َفأََغاَثُه َيُهوَشاَفاَط َظنُّوا أَنَّ

ُهْم َعْنهُ  بُّ َوَردَّ لُوا . 32 الرَّ ُه لَْيَس َملَِك إِْسَراِئيَل َتَحوَّ َوِعْنَدَما أَْدَرَك ُرَؤَساُء اْلَمْرَكَباِت أَنَّ

ا أَْطلََق َسْهَمُه َعْن غَ . 33 َعْنهُ  ْيِر َعْمٍد، َفأََصاَب َملَِك إِْسَراِئيَل َبْيَن َولَِكْن َحَدَث أَنَّ ُجْنِدًيّ

ِني َقْد »أَْوَصاِل ِدْرِعِه، َفَقاَل لَِقاِئِد َمْرَكَبِتِه:  أَْخِرْجِني ِمَن اْلَمْعَرَكِة ألَنَّ

 َواْشَتدَّ اْلِقَتاُل فِي َذلَِك اْلَيْوِم، َفَتَحاَمل َملُِك إِْسَراِئيَل َعلَى َنْفِسِه ِفي.« 34 ُجِرْحتُ 

 .َمْرَكَبِتِه، َوَظلَّ َواِقفاً ِفي ُمَواَجَهِة اآلَراِميِّيَن إِلَى اْلَمَساِء ُثمَّ َماَت ِعْنَد ُغُروِب الشَّْمسِ 
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ا لَِكْي  48 .َملٌِك َعلَى أَُدوَم، َبْل َتَولَّى اْلُحْكَم َوِكيٌل لِْلَملِكِ  َوَبَنى َيُهوَشاَفاُط أُْسُطوالً ِتَجاِرًيّ

َمْت ِفي  َها َتَحطَّ فَُن لَْم َتْبُحْر ألَنَّ َهِب، َولَِكنَّ السُّ الً ِبالذَّ َيْبُحَر إِلَى أُوِفيَر َوَيُعوَد ُمَحمَّ

لَِيْبُحْر ِرَجالِي َمَع ِرَجالَِك »ِحيَنِئٍذ َقاَل أََخْزَيا ْبُن أَْخآَب لَِيُهوَشاَفاَط:  49 .ِعْصُيوَن َجاَبرَ 

فُنِ  َوَماَت َيُهوَشاَفاُط َفُدِفَن َمَع أَْسالَِفِه ِفي َمِديَنِة َداُوَد أَِبيِه،  50 .َفأََبى َيُهوَشاَفاطُ «. ِفي السُّ

 .ْلَعْرشِ َوَخلََفُه اْبُنُه َيُهوَراُم َعلَى ا

اِبَعِة َعْشَرَة لُِحْكِم  51 َنِة السَّ اِمَرِة، ِفي السَّ َوَملََك أََخْزَيا ْبُن أَْخآَب َعلَى إِْسَراِئيَل ِفي السَّ

، َوَسلََك  52 َيُهوَشاَفاَط َملِِك َيُهوَذا، َوَداَم ُمْلُكُه َسَنَتْيِن، بِّ اْرَتَكَب ِفيِهَما الشَّرَّ ِفي َعْيَنيِ الرَّ

ِه، َوِفي َطِريِق َيُرْبَعاَم ْبِن َنَباَط الَِّذي اْسَتْغَوى إِْسَراِئيَل الِْقِتَراِف ِفي سُ  ُبِل أَِبيِه َوأُمِّ

، َتَماماً َكَما َفَعَل أَُبوهُ  53 اإلِْثِم، بِّ  .َوَعَبَد أََخْزَيا اْلَبْعَل َوَسَجَد لَُه، َفأََثاَر ِبَذلَِك َغْيَظ الرَّ
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ِبي َحْيُث َتَشاِئيَن، ألَنَّ »أَلِيَشُع لِْلَمْرأَِة الَِّتي أَْحَيا اْبَنَها: َوَقاَل  اْذَهِبي أَْنِت َوَعاِئلَُتِك َوَتَغرَّ

بَّ َسُيِصيُب اْلِبالََد ِبَمَجاَعٍة َتُدوُم َسْبَع َسَنَواتٍ  َفَعِملَِت اْلَمْرأَةُ ِبأَْمِر َرُجِل هللِا،  2 .«الرَّ

َبْت ُهَناَك َسْبَع َسَنَواتٍ َوَرَحلَْت ِهَي َوعَ  َوِفي  3 .اِئلَُتَها إِلَى ِبالَِد اْلِفلِْسِطيِنيِّيَن َحْيُث َتَغرَّ

َهْت إِلَى اْلَملِِك َتْسَتغِ  ْبِع َرَجَعِت اْلَمْرأَةُ ِمْن ِدَياِر اْلِفلِْسِطيِنيِّيَن، َوَتَوجَّ َنَواِت السَّ يُث ِخَتاِم السَّ

قُصَّ »َوَكاَن اْلَملُِك آَنِئٍذ َيقُوُل لِِجيَحِزي َخاِدِم َرُجِل هللِا:  4 .ا َوأَْرِضَهاِبِه الِْسِتْرَداِد َبْيِتهَ 

َوِفيَما ُهَو َيْسُرُد َعلَى اْلَملِِك َكْيَف أَْحَيا  5 .«َعلَيَّ َجِميَع َما أَْجَراهُ أَلِيَشُع ِمْن ُمْعِجَزاتٍ 

أَْحَيا اْبَنَها َتْسَتِغيُث ِباْلَملِِك الِْسِتْرَداِد َبْيِتَها َوأَْرِضَها. َفَقاَل  أَلِيَشُع اْلَمْيَت أَْقَبلَِت اْلَمْرأَةُ الَِّتي

َهِذِه ِهَي اْلَمْرأَةُ َيا َسيِِّدي اْلَملَِك، َوَهَذا ُهَو اْبُنَها الَِّذي أَْحَياهُ »ِجيَحِزي: 

َثْتُه ِبِه. 6 .«أَلِيَشعُ  ِفيِه:  َفاْسَتْخَبَرَها اْلَملُِك األَْمَر َفَحدَّ اْعَمْل َعلَى »َفأََمَر اْلَملُِك أََحَد ُمَوظَّ

 .«اْسِتْرَداِد ُكلِّ أَْمالَِكَها َوُكلِّ إِيَراِد َغالَِّت أَْرِضَها ُمْنُذ أَْن َرَحلَْت َعِن اْلِبالَِد إِلَى اآلنَ 

يضاً، َفِقيَل لَُه إِنَّ َرُجَل هللاِ َوَذَهَب أَلِيَشُع إِلَى ِدَمْشَق. َوَكاَن َبْنَهَدُد َملُِك آَراَم أَْيضاً َمرِ  7

ًة َواْذَهْب الِْسِتْقَباِل َرُجِل هللِا، »َفَقاَل اْلَملُِك لَِحَزاِئيَل:  8 .َجاَء إِلَى ُهَنا اْحِمْل َمَعَك َهِديَّ

بَّ َعْن َطِريِقِه إِْن ُكْنُت َسأَْبَرأُ ِمْن َمَرِضي ْقَبالِِه َفَمَضى َحَزاِئيُل الِْستِ  9 .«َواْسأَِل الرَّ

ًة، ِحْمَل أَْرَبِعيَن َجَمالً ِمْن ُكلِّ َخْيَراِت ِدَمْشَق. َوَقاَل ألَلِيَشَع:  اْبُنَك َبْنَهَدُد »آِخذاً َمَعُه َهِديَّ

اْذَهْب »َفَقاَل لَُه أَلِيَشُع:  10 .«َملُِك آَراَم أَْرَسلَِني إِلَْيَك َيْسأَُل إِْن َكاَن َسَيْبَرأُ ِمْن َمَرِضهِ 

ُه الَُبدَّ َماِئتٌ َوقُ  بَّ أََراِني أَنَّ ُه َحْتماً ُيْشَفى. َولَِكنَّ الرَّ َس أَلِيَشُع ِفي  11 .«ْل لَُه: إِنَّ َوَتَفرَّ

لَِماَذا »َفَسأَلَُه َحَزاِئيُل:  12 .َحَزاِئيَل َطِويالً َحتَّى اْعَتَرى َحَزاِئيَل اْلَخَجُل، َوَبَكى َرُجُل هللاِ 

َوَكاَن  2 .وَرامُ َوَماَت َيُهوَشاَفاُط َفُدِفَن َمَع آَباِئِه ِفي َمِديَنِة َداُوَد، َوَخلََفُه َعلَى اْلُمْلِك اْبُنُه َيهُ 

ا َوَعَزْرَياُهو َوِميَخاِئيُل َوَشَفْطَيا، َوَجِميُعُهْم  لَِيُهوَراَم إِْخَوةٌ ُهْم َعَزْرَيا َوَيِحيِئيُل َوَزَكِريَّ

ٍة َوَذَهٍب َوُتَحٍف، َفْضالً َعْن ُمدُ  3 .أَْبَناُء َيُهوَشاَفاطَ  ٍن َفَوَهَبُهْم أَُبوُهْم َعَطاَيا َكِثيَرًة ِمْن ِفضَّ

ُه ِبْكُرهُ  ا َعْرُش اْلَمْملََكِة َفأَْوَرَثُه لَِيُهوَراَم ألَنَّ ا اْسَتَتبَّ لَُه . 4 َحِصيَنٍة ِفي َيُهوَذا. أَمَّ َولَمَّ

ْيِف، َكَما َقَضى َعلَى َبْعِض  األَْمُر َعلَى َعْرِش اْلَمْملََكِة َقَتَل َجِميَع إِْخَوِتِه ِبالسَّ

َعَماءِ  اِنَيِة َوالثَّالَِثيَن ِمْن ُعْمِرِه ِحيَن َتَولَّى اْلُمْلَك، ُثمَّ َحَكَم َوَكاَن َيُهو. 5 الزُّ َراُم فِي الثَّ

َوَسلََك ِفي َنْهِج ُملُوِك إِْسَراِئيَل، ُمْقَتِفياً ُخَطى َبْيِت أَْخآَب  6 َثَماِنَي َسَنَواٍت ِفي أُوُرَشلِيَم،

جاً ِمِن اْبَنِة أَْخآَب، ُه َكاَن ُمَتَزوِّ بِّ  ألَنَّ بُّ أَْن . 7 َفاْرَتَكَب الشَّرَّ ِفي َعْيَنيِ الرَّ َولَْم َيَشأ الرَّ

ُه ُيْبِقي َواِحداً ِمْن ُذرِّ  َة َداُوَد، ِبَسَبِب اْلَعْهِد الَِّذي أَْبَرَمُه َمَع َداُوَد َقاِئالً: إِنَّ يَّ ِتِه َعلَى ُيْفِنَي ُذرِّ يَّ

امِ   .اْلَعْرِش ُكلَّ األَيَّ

ُبوا َعلَْيِهْم َملِكاً  َوِفي َعْهِدهِ 8  َد األَُدوِميُّوَن َعلَى َيُهوَذا، َوَنصَّ َفاْجَتاَز َيُهوَراُم َنْهَر . 9 َتَمرَّ

األُْرُدنِّ َمَع َقاَدِتِه َوَجِميِع َمْرَكَباِتِه. َوِعْنَدَما َحاَصَرهُ األَُدوِميُّوَن َمَع َقاَدِة َمْرَكَباِتِه َهبَّ 

َوُمْنُذ َذلَِك اْلِحيِن َظلَّ األَُدوِميُّوَن َخاِرِجيَن َعْن َطاَعِة َيُهوَذا . 10 ُهمْ لَْيالً َواْقَتَحَم ُخُطوطَ 

بَّ إِلََه آَباِئهِ  ُه َتَرَك الرَّ َدْت َعلَْيِه لِْبَنُة أَْيضاً ألَنَّ  .إِلَى َهَذا اْلَيْوِم، ِحيَنِئٍذ َتَمرَّ

َد َمَعاِبَد اْلُمْرَتَفَعاِت أَْيضاً فِ  11 ي ِجَباِل َيُهوَذا، َوأَْغَوى أَْهَل أُوُرَشلِيَم َعلَى ِخَياَنِة َكَما َشيَّ

بِّ َوأََضلَّ َيُهوَذا ِبيِّ َوَرَد ِفيِه:  12 .الرَّ ا النَّ بُّ إِلَُه »َوَتَسلََّم ِخَطاباً ِمْن إِيلِيَّ َهَذا َما َيقُولُُه الرَّ

َبْل  13 ،َفاَط أَِبيَك، َوالَ ِفي ُطُرِق آَسا َملِِك َيُهوَذاَداُوَد أَِبيَك: ألَنََّك لَْم َتْسلُْك ِفي َنْهِج َيُهوَشا
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، َفإِنََّك َسُتْحِرُق »َجاَبُه: َفأَ « َيْبِكي َسيِِّدي؟ ألَنِّي َعَرْفُت َما َسُتْنِزلُُه ِبَبِني إِْسَراِئيَل ِمْن َشرٍّ

اَنُهْم َوَتْذَبُح أَْطَفالَُهْم َوَتُشقُّ ُبُطوَن َحَواِملِِهمْ  َفَقاَل َحَزاِئيُل:  13 .«ُحُصوَنُهْم َوَتْقُتُل ُشبَّ

ِد َكْلٍب َنظِ » لََقْد »َفأََجاَبُه أَلِيَشُع: « يِر َعْبِدَك أَْن َيْرَتِكَب َهِذِه اْلَفَظاِئَع؟َكْيَف ُيْمِكُن لُِمَجرَّ

بُّ لِي أَنََّك َسَتْملُِك َعلَى آَرامَ  ِدِه  14 .«َكَشَف الرَّ َفاْنَصَرَف ِمْن ِعْنِد أَلِيَشَع َوَدَخَل إِلَى َسيِّ

َك َتْبَرأُ »َفأََجاَبُه: « َماَذا َقاَل لََك أَلِيَشُع؟»َفَسأَلَُه:  َوِفي َصَباِح اْلَيْوِم  15 .«َقاَل لِي إِنَّ

َعَها ِباْلَماِء، َوَضَغَط ِبَها َعلَى َوْجِه اْلَملِِك  الِي أََخَذ َحَزاِئيُل ِقْطَعَة قَُماٍش َسِميَكًة، َشبَّ التَّ

 .َحتَّى أَْخَمَد أَْنَفاَسُه َوَخلََفُه َحَزاِئيُل َعلَى اْلَعْرشِ 

َنِة اْلَخاِمَسِة لُِحْكِم ُيوَراَم ْبِن أَْخآَب َملِِك إِْسَراِئيَل، َوَيُهوَشاَفاَط َملِِك َيُهوَذا، َوِفي 16  السَّ

َوَكاَن اْبَن اْثَنَتْيِن َوَثالَِثيَن َسَنًة ِحيَن . 17 َتَولَّى َيُهوَراُم ْبُن َيُهوَشاَفاَط اْلُمْلَك َعلَى َيُهوَذا

َوَسلََك ِفي َطِريِق ُملُوِك إِْسَراِئيَل، َعلَى  18 َنَواٍت ِفي أُوُرَشلِيَم،َملََك، َوَحَكَم َثَماِني سَ 

جاً ِمْن ِبْنِت أَْخآَب َواْرَتَكَب الشَّرَّ ِفي َعْيَنيِ  ُه َكاَن ُمَتَزوِّ ِغَراِر َبْيِت أَْخآَب، ألَنَّ

بِّ  بَّ لَْم َيَشأْ أَْن ُيْفِنَي َبْيَت َيُهوَذا . 19 الرَّ ُه لَِكنَّ الرَّ إِْكَراماً لَِداُوَد َعْبِدِه، الَِّذي َوَعَدهُ أَنَّ

امِ  َد األَُدوِميُّوَن َعلَى َيُهوَذا، . 20 ُيْبِقي ِسَراجاً لَُه َولَِبِنيِه َمَدى األَيَّ َوِفي ُغُضوِن ُحْكِمِه َتَمرَّ

ُبوا َعلَْيِهْم َملِكاً  ، ِبَجمِ . 21 َوَنصَّ يِع َمْرَكَباِتِه إِلَى َصِعيَر. َفاْجَتاَز ُيوَراُم َنْهَر األُْرُدنِّ

َوِعْنَدَما َحاَصَرهُ األَُدوِميُّوَن َمَع َقاَدِة َمْرَكَباِتِه، اْقَتَحَم ُخُطوَطُهْم َلْيالً، َغْيَر أَنَّ َجْيَشُه 

ى َهَذا َوَظلَّ األَُدوِميُّوَن َخاِرِجيَن َعْن َطاَعِة َيُهوَذا إِلَ . 22 َهَرُبوا الَِجِئيَن إِلَى ُبُيوِتِهمْ 

َدْت لِْبَنُة أَْيضاً  َنًة ِفي َتاِريِخ  23 .اْلَيْوِم. ِحيَنِئٍذ َتَمرَّ ُة أَْخَباِر ُيوَراَم أَلَْيَسْت ِهي ُمَدوَّ ا َبِقيَّ أَمَّ

َيا َوَماَت ُيوَراُم َوُدِفَن َمَع آَباِئِه ِفي َمِديَنِة َداُوَد، َوَخلََفُه اْبُنُه أََخزْ  24 أَْخَباِر ُملُوِك َيُهوَذا؟

 .َعلَى اْلُحْكمِ 

اِنَيِة َعْشَرَة لُِحْكِم ُيوَراَم ْبِن أَْخآَب َملِِك إِْسَراِئيَل، َتَولَّى أََخْزَيا ْبُن  25 َنِة الثَّ َوِفي السَّ

اِنَيِة َواْلِعْشِريَن ِمْن ُعْمِرِه ِحيَن َملََك، َوَداَم  26 .َيُهوَراَم ُمْلَك َيُهوَذا َوَكاَن أََخْزَيا ِفي الثَّ

ِه َعَثْلَيا ِبْنُت ُعْمِري َملِِك إِْسَراِئيلَ  َواْرَتَكَب . 27 ُحْكُمُه ِفي أُوُرَشلِيَم َسَنًة َواِحَدًة. َواْسُم أُمِّ

ُه َكاَن ِصْهراً لَُهمْ  ، َعلَى ِغَراِر َبْيِت أَْخآَب، ألَنَّ بِّ َواْنَضمَّ أََخْزَيا  28 .الشَّرَّ فِي َعْيَنيِ الرَّ

بَّ َكِخَياَنِة  اَن أُوُرَشلِيَم َفَخاُنوا الرَّ َسلَْكَت ِفي ُطرِق ُملُوِك إِْسَراِئيَل َوأَْغَوْيَت َيُهوَذا َوُسكَّ

ُهْم َخْيٌر ِمْنكَ َبْيِت أَْخآَب، َوَقَتْلَت أَْيضاً إِْخَوَتَك أَْبَناَء َبْيِت أَِبيَك، َمَع  بَّ  14 .أَنَّ َفإِنَّ الرَّ

َوَسَيْضِرُبَك ِبأَْمَراٍض  15 .َسُيَعاِقُب َشْعَبَك َوأَْبَناَءَك َوِنَساَءَك، َوُكلَّ َما لََك ِعَقاباً َشِديداً 

ائِِه َيْوماً َكِثيَرٍة، َفُتَعاِني ِمْن َداٍء ُعَضاٍل ِفي أَْمَعاِئَك َحتَّى َتَتَساَقَط أَْمَعاُؤَك ِمْن َجرَّ 

 .«َفَيْوماً 

بُّ َعلَى َيُهوَراَم َعَداَء اْلِفلِْسِطيِنيِّيَن َواْلَعَرِب اْلُمْسَتْوِطِنيَن إِلَى ِجَواِر  16 َوأََثاَر الرَّ

َخَرِة ِفي  17 .اْلُكوِشيِّينَ  َقْصِر َفَهاَجُموا َيُهوَذا َواْسَتْولَْوا َعلَْيَها، َوَنَهُبوا ُكلَّ األَْمَواِل اْلُمدَّ

َوَما لَِبَث  18 .اْلَملِِك، َوَسَبْوا أَْبَناَءهُ َوِنَساَءهُ. َولَْم َيْبَق لَُه اْبٌن إاِلَّ َيُهوآَحاَز أَْصَغَر أَْوالَِدهِ 

بُّ ِبَداٍء ُعَضاٍل فِي أَْمَعاِئهِ  اِم، َوَبْعَد اْنِقَضاِء َسَنَتْيِن  19 .أَْن َضَرَبُه الرَّ َوَمَع ُمُروِر األَيَّ

اِء، َفَماَت َوُهَو ُيَقاِسي ِمْن ُمْخَتلَِف األَْمَراِض الَخِبيَثِة، َولَْم َتسَ  اِء الدَّ اَقَطْت أَْمَعاُؤهُ ِمْن َجرَّ

اِنَيِة َوالثَّالَِثيَن ِمْن ُعْمِرِه  20 ُيْشِعْل لَُه َشْعُبُه َحِريَقًة َكِبيَرًة َكَحِريَقِة آَباِئِه، َوَكاَن ِفي الثَّ

ُمْلَك، َوَحَكَم َثَماِنَي َسَنَواٍت ِفي أُوُرَشلِيَم، ُثمَّ َماَت َغْيَر َمأُْسوٍف َعلَْيِه، َفَدَفُنوهُ ِحيَن َتَولَّى الْ 

 .ِفي َمِديَنِة َداُوَد، َولَِكْن لَْيَس ِفي َمَقاِبِر اْلُملُوكِ 
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ْبِن أَْخآَب لُِمَحاَرَبِة َحَزاِئيَل َملِِك آَراَم فِي َراُموِت ِجْلَعاَد، َفَهَزَم اآلَراِميُّوَن إِلَى ُيوَراَم 

َه ُيوَراُم إِلَى َيْزَرِعيَل َرْيَثَما َيْبَرأُ ِمْن ِجَراِحِه الَِّتي أََصاَبُه ِبَها اآلَراميُّوَن  29 .ُيوَرامَ  َفَتَوجَّ

ْعَرَكِة َمَع َحَزاِئيَل. َوَجاَء أََخْزَيا ْبُن َيُهوَراَم َملُِك َيُهوَذا إِلَى ِفي َراُموَت ِفي أَْثَناِء اْلمَ 

 .َيْزَرِعيَل لَِيُزوَر ُيوَراَم ْبَن أََخآَب فِي أَْثَناِء َمَرِضهِ 
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 22= أخبار األيام الثاني  11الملوك الثاني 
 

 22 = أخبار األيام الثاني 11الملوك الثاني 

 22أخبار األيام الثاني  11الملوك الثاني 

ْسِل اْلَملَِكيِّ  َولَْم َيْنُج . 2 َوِعْنَدَما َبلََغ َعَثْلَيا أُمَّ أََخْزَيا أَنَّ اْبَنَها َقْد قُِتَل َعَمَدْت إِلَى إَِباَدِة النَّ

ُتُهْم َعَثْلَيا ِسَوى ُيوآُش ْبُن أََخْزَيا ِمَن اْلَمْوِت ِمْن َبْيِن َجِميِع أَْبَناِء اْلَملِِك الَِّذيَن  َقَتلَْتُهْم َجدَّ

أَْتهُ  ْوِم َوَخبَّ ُتُه َيُهوَشَبُع ِبْنُت اْلَملِِك ُيوَراَم َمَع ُمْرِضَعِتِه ِمْن ُمْخَدِع النَّ  الَِّذي اْخَتَطَفْتُه َعمَّ

َة ِستِّ َسَنَواٍت، َوَظلَّ َيُهوآُش ُمْخَتِبئاً َمَع ُمْرضِ . 3 َعْن َعْيَنيِ َعَثْلَيا بِّ ُمدَّ َعِتِه ِفي َبْيِت الرَّ

َعًة َعلَى َعْرِش َيُهوَذا  .َكاَنْت َعَثْلَيا ِفي أَْثَناِئَها ُمَتَربِّ

اِط اْلَقْصِر َوَحَرِس  4 اِبَعِة اْسَتْدَعى َيُهوَياَداُع ُرَؤَساَء اْلِمَئاِت ِمْن ُضبَّ َنِة السَّ َوِفي السَّ

، َفَقَطَع َمَعُهْم َعْهداً َواْسَتْحلََفُهْم َعلَى اْلِكْتَماِن ِفي َبْيِت اْلَملَِكِة، َوأَْدَخلَ  بِّ ُهْم إِلَى َبْيِت الرَّ

. ُثمَّ أََراُهُم اْبَن اْلَملِكِ  بِّ اِس »َوأََمَرُهْم َقاِئالً:  5 .الرَّ إِلَْيُكْم َما َتْفَعلُوَنُه. لَِيقُْم ُثْلُث اْلُحرَّ

ْبِت ِبِحَراَسِة اْلَقْصرِ اْلُمَتَولِّيَن  ا  6 .اْلِخْدَمَة َيْوَم السَّ اِني َباَب ُسوٍر، أَمَّ ْلُث الثَّ َوْلَيْحُرِس الثُّ

َفاِع َعِن  . َوَهَكَذا َتقُوُموَن ِبالدِّ الُِث َفْلَيَتَولَّ ِحَراَسَة اْلَباِب َوَراَء اْلَحَرِس اْلَملَِكيِّ ْلُث الثَّ الثُّ

ْبِت اْلِقَياُم  7 .ُهُجومٍ اْلَقْصِر َوَصدِّ ُكلِّ  َوَعلَى اْلِفْرَقَتْيِن اْلُمْعَفاَتْيِن ِمَن اْلَواِجَباِت ِفي َيْوِم السَّ

بِّ َوِحَماَيِة اْلَملِكِ  الِح. َواْقُتلُوا  8 .ِبِحَراَسِة َبْيِت الرَّ ُجوَن ِبالسِّ َفُتِحيُطوَن ِباْلَملِِك َوأَْنُتْم ُمَدجَّ

فُوَف إِلَْيِه، َوالَِزُموا اْلَملَِك ِفي ُدُخولِِه َوُخُروِجهِ ُكلَّ َمْن ُيَحاِوُل أَْن  َفَنفََّذ  9 .«َيْخَتِرَق الصُّ

ُرَؤَساُء اْلِمَئاِت أََواِمَر َيُهوَياَداَع اْلَكاِهِن، َوأَْحَضَر ُكلٌّ ِمْنُهْم ِرَجالَُه َسَواَء َكاُنوا ُمْعَفْيَن 

ْبِت أَِو اْلُمَكلَِّفي َفَسلََّم اْلَكاِهُن ُرَؤَساَء اْلِمَئاِت  10 .َن ِبَها، إِلَى َيُهوَياَداَع اْلَكاِهنِ ِمْن ِخْدَمِة السَّ

ِجيَن  11 ِحَراَب اْلَملِِك َداُوَد وأَْتَراَسُه اْلَمْحفُوَظَة ِفي اْلَهْيَكِل، اُس ُمَدجَّ َوَوَقَف اْلُحرَّ

الِح ُمِحيِطيَن ِبَمْخَبإِ اْلَملِِك َوَحْوَل اْلَهْيكَ  َوأَْخَرَج َيُهوَياَداُع اْبَن اْلَملِِك  12 .ِل َواْلَمْذَبحِ ِبالسِّ

اُن أُوُرَشلِيَم أََخْزَيا أَْصَغَر أَْبَناِئِه َملِكاً َعلَْيِهْم َخلَفاً لَُه، ألَنَّ اْلُغَزاَة الَِّذيَن  َب ُسكَّ َوَنصَّ

وا  إِلَى اْلَعَرِب َوأََغاُروا َعلَى أُوُرَشلِيَم َقَتلُوا َساِئَر إِْخَوِتِه، َفَملََك أََخْزَيا ْبُن َيُهوَراَم اْنَضمُّ

اِنَيِة َواْلِعْشِريَن ِمْن ُعْمِرِه ِحيَن َتَولَّى اْلُمْلَك، َوَداَم  2 .َعلَى َيُهوَذا َوَكاَن أََخْزَيا ِفي الثَّ

ِه َعَثْلَيا، َوِهَي َحِفيَدةُ ُعْمِري ُحْكُمُه َسَنًة َواِحَدًة ِفي َوَقْد َسلََك أَْيضاً  3 .أُوُرَشلِيَم، َواْسُم أُمِّ

ُه َكاَنْت ُتِشيُر َعلَْيِه ِباْرِتَكاِب الشَّرِّ  َفاْقَتَرَف الشَّرَّ ِفي  4 .ِفي َطِريِق َبْيِت أَْخآَب، ألَنَّ أُمَّ

بِّ َعلَى ِغَراِر َبْيِت أَْخآبَ  ا أَْفَضى َعْيَنيِ الرَّ ، إِْذ أَْصَبُحوا لَُه ُمِشيِريَن َبْعَد َوَفاِة أَِبيِه، ِممَّ

َوِبُمْقَتَضى َمُشوَرِتِهِم اْنَضمَّ إِلَى َيُهوَراَم ْبِن أَْخآَب َملِِك إِْسَراِئيَل، لُِمَحاَرَبِة  5 .إِلَى َهالَِكهِ 

َفَرَجَع ُيوَراُم إِلَى  6 .اِميُّوَن ُيوَرامَ َحَزاِئيَل َملِِك آَراَم ِفي َراُموِت ِجْلَعاَد، َفَهَزَم اآلرَ 

اَمِة ِفي أَْثَناِء َمْعَرَكِتِه  َيْزَرِعيَل َحتَّى َيْبَرأَ ِمْن ِجَراِحِه الَِّتي أََصاَبُه ِبَها اآلَراِميُّوَن ِفي الرَّ

لَِيُزوَر َيُهوَراَم ْبَن أَْخآَب الَِّذي َمَع َحَزاِئيَل َملِِك آَراَم، َفَجاَء أََخْزَيا ْبُن َيُهوَراَم َملُِك َيُهوَذا 

 .َكاَن َمِريضاً ِفي َيْزَرِعيلَ 

بَّ َشاَء أَْن َتُكوَن ِزَياَرةُ أََخْزَيا لُِيوَراَم َسَبباً ِفي َهالَِكِه، ِحيَن َخَرَج َمَع َيُهوَراَم  7 َولَِكنَّ الرَّ

بُّ  َوِفيَما َكاَن  8 .لِْلَقَضاِء اْلُمْبَرِم َعلَى َبْيِت أََخآبَ لِلَِقاِء َياُهو ْبِن ِنْمِشي، الَِّذي اْخَتاَرهُ الرَّ

َياُهو ُيِبيُد َبْيَت أَْخآَب، َصاَدَف َقاَدَة َيُهوَذا َوأَْبَناَء إِْخَوِة أََخْزَيا، الَِّذيَن َكاُنوا ِفي ِخْدَمِة 

َجاُل َياُهو َوُهَو ُمْخَتِبٌئ ِفي َوَسَعى َوَراَء أََخْزَيا، َفَقَبَض َعلَْيِه رِ  9 .أََخْزَيا، َفَقَتلَُهمْ 

اِمَرِة، َفأََتْوا بِِه إِلَى َياُهو، َوَقَتلُوهُ َوَدَفُنوهُ َقاِئلِيَن:  ِة َيُهوَشاَفاَط الَِّذي َطلََب »السَّ يَّ ُه ِمْن ُذرِّ إِنَّ

بَّ ِمْن ُكلِّ َقْلِبهِ   .َياَفلَْم َيْبَق َمْن َيَتَولَّى اْلَعْرَش ِفي َبْيِت أََخزْ «. الرَّ
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ُبوهُ َملِكاً َوَمَسُحوهُ َوَصفَّقُوا َهاِتِفيَن:  َجُه، َوأَْعَطاهُ ُنْسَخًة ِمْن َشَهاَدِة اْلَعْهِد، َفَنصَّ َوَتوَّ

اِس َوال 13 .«لَِيْحَي اْلَملِكُ » ْت َبْيَن الشَّْعِب َوِحيَن َسِمَعْت َعَثْلَيا ُهَتاَف اْلُحرَّ شَّْعِب، اْنَدسَّ

، بِّ ْقلِيِد ِفي َتْتِويِج  14 َواْنَدَفَعْت إِلَى َبْيِت الرَّ َفَشاَهَدِت اْلَملَِك ُمْنَتِصباً َعلَى اْلِمْنَبِر َوْفقاً لِلتَّ

اِس َوَناِفُخو األَْبَواِق ُيِحيُطوَن ِباْلَملِِك، َوَقِد ا ْمَتَزَجْت ُهَتاَفاُت َفَرِح اْلُملُوِك، َوُرَؤَساُء اْلُحرَّ

َفأََمَر  15 «!ِخَياَنٌة! ِخَياَنةٌ »الشَّْعِب ِبَدِويِّ َنْفِخ األَْبَواِق، َفَشقَّْت َعَثْلَيا ِثَياَبَها َصاِرَخًة: 

فُ »َيُهوَياَداُع اْلَكاِهُن ُرَؤَساَء اْلِمَئاِت ِمْن َقاَدِة اْلَجْيِش َقاِئالً:  وِف ُخُذوَها إِلَى َخاِرِج الصُّ

ْيِف ُكلَّ َمْن ُيَحاِوُل إِْنَقاَذَها ألَنَّ اْلَكاِهَن أََمَر أَْن اَل ُتْقَتَل َداِخَل َبْيِت «. َواْقُتلُوا ِبالسَّ

بِّ  وَها إِلَى اْلَمْدَخِل الَِّذي َتْعُبُر ِمْنُه اْلَخْيُل إِلَى َساَحِة اْلَقْصِر  16 .الرَّ َفَقَبُضوا َعلَْيَها َوَجرُّ

 .لَْت ُهَناكَ َحْيُث قُتِ 

بِّ ِمْن ِجَهٍة َواْلَملِِك والشَّْعِب ِمْن ِجَهٍة أُْخَرى، َحتَّى  17 َوأَْبَرَم َيُهوَياَداُع َعْهداً َبْيَن الرَّ

، َكَما أَْبَرَم َعْهداً أَْيضاً َبْيَن اْلَملِِك َوالشَّْعبِ  بِّ َه َجِميُع َشْعِب  18 .َيُكوُنوا َشْعباً لِلرَّ ُثمَّ َتَوجَّ

اَن َكاِهَن اْلَبْعِل األَ  ُموا َتَماِثيلَُه، َوَقَتلُوا َمتَّ ْرِض إِلَى َمْعَبِد اْلَبْعِل، َوَهَدُموا َمَذاِبَحُه َوَحطَّ

بِّ  اساً َعلَى َبْيِت الرَّ َواْصَطَحَب َمَعُه ُرَؤَساَء اْلِمَئاِت  19 .أََماَم اْلَمْذَبِح. وأََقاَم اْلَكاِهُن ُحرَّ

اَط َواْلحَ  بَّ بِّ َعْبَر والضُّ َرَس َوَساِئَر الشَّْعِب اْلَحاِضِر ُهَناَك، َوَواَكُبوا اْلَملَِك ِمْن َبْيِت الرَّ

َعاِة إِلَى اْلَقْصِر َحْيُث َجلََس َعلَى َعْرِش اْلُمْلكِ  َوَعمَّ اْلَفَرُح الشَّْعَب،  20 .َطِريِق السُّ

ْيِف ِعْنَد اْلَقْصرِ  َوَغَمَرِت اْلُطَمأِْنيَنُة اْلَمِديَنَة َبْعَد َمْقَتلِ  َوَكاَن َيُهوآُش ِفي  21.َعَثْلَيا ِبالسَّ

اِبَعِة ِمْن ُعْمِرِه ِعْنَدَما اْعَتلَى اْلَعْرشَ   .السَّ

ْسِل اْلَملَِكيِّ ِمْن َبْيتِ 10  ا َرأَْت َعَثْلَيا أُمُّ أََخْزَيا أَنَّ اْبَنَها َقْد َماَت َقَبَضْت َعلَى َجِميِع النَّ  َولَمَّ

 َغْيَر أَنَّ َيُهوَشْبَعَة اْبَنَة اْلَملِِك َيُهوَراَم اْخَتَطَفْت ُيوآَش ْبَن أََخْزَيا ِمنْ . 11 َيُهوَذا َوأََباَدْتُهمْ 

ِم، َبْيِن أَْبَناِء اْلَملِِك الَِّذيَن َشَرَعْت َعَثْلَيا ِفي َقْتلِِهْم، َوأَْخَفْتُه ُهَو َوُمْرِضَعَتُه ِفي ُمْخَدِع النَّوْ 

 ألَنَّ َيُهوَشْبَعَة َكاَنْت أُْخَت أََخْزَيا، َواْبَنَة اْلَملِِك َيُهوَراَم، َوَزْوَجَة َيُهوَياَداَع اْلَكاِهِن. َوَهَكَذا

أَْت َيُهوَشْبَعُة ُيوآَش ِمْن َعَثْلَيا، َفلَْم َتْقُتْلهُ  َوَمَكَث َمَعُهْم ُمْخَتِبئاً ِفي َهْيَكِل هللِا ِستَّ . 12 َخبَّ

 .َسَنَواٍت، َكاَنْت َعَثْلَيا ِفي أَْثَناِئَها َتْملُِك َعلَى َعْرِش َيُهوَذا
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 23= أخبار األيام الثاني  11الملوك الثاني 
 

 23= أخبار األيام الثاني  11الثاني  الملوك

 23أخبار األيام الثاني  11الملوك الثاني 

ْسِل اْلَملَِكيِّ  َولَْم َيْنُج  2 .َوِعْنَدَما َبلََغ َعَثْلَيا أُمَّ أََخْزَيا أَنَّ اْبَنَها َقْد قُِتَل َعَمَدْت إِلَى إَِباَدِة النَّ

ُتُهْم َعَثْلَيا ِسَوى ُيوآُش ْبُن أََخْزَيا ِمَن اْلَمْوِت ِمْن َبْيِن َجِميِع  أَْبَناِء اْلَملِِك الَِّذيَن َقَتلَْتُهْم َجدَّ

أَْتهُ  ْوِم َوَخبَّ ُتُه َيُهوَشَبُع ِبْنُت اْلَملِِك ُيوَراَم َمَع ُمْرِضَعِتِه ِمْن ُمْخَدِع النَّ  الَِّذي اْخَتَطَفْتُه َعمَّ

َة ِستِّ َسَنَواٍت، َوَظلَّ يَ  3 .َعْن َعْيَنيِ َعَثْلَيا بِّ ُمدَّ ُهوآُش ُمْخَتِبئاً َمَع ُمْرِضَعِتِه ِفي َبْيِت الرَّ

َعًة َعلَى َعْرِش َيُهوَذا  .َكاَنْت َعَثْلَيا ِفي أَْثَناِئَها ُمَتَربِّ

اِط اْلَقْصِر 4  اِبَعِة اْسَتْدَعى َيُهوَياَداُع ُرَؤَساَء اْلِمَئاِت ِمْن ُضبَّ َنِة السَّ َوَحَرِس َوِفي السَّ

، َفَقَطَع َمَعُهْم َعْهداً َواْسَتْحلََفُهْم َعلَى اْلِكْتَماِن ِفي َبْيِت  بِّ اْلَملَِكِة، َوأَْدَخلَُهْم إِلَى َبْيِت الرَّ

. ُثمَّ أََراُهُم اْبَن اْلَملِكِ  بِّ اِس إِلَْيُكْم َما َتْفَعلُوَنُه. لَِيقُْم ُثْلُث اْلُحرَّ »َوأََمَرُهْم َقاِئالً: . 5 الرَّ

ْبِت ِبِحَراَسِة اْلَقْصرِ  ا . 6 اْلُمَتَولِّيَن اْلِخْدَمَة َيْوَم السَّ اِني َباَب ُسوٍر، أَمَّ ْلُث الثَّ َوْلَيْحُرِس الثُّ

َفاِع َعِن  . َوَهَكَذا َتقُوُموَن ِبالدِّ الُِث َفْلَيَتَولَّ ِحَراَسَة اْلَباِب َوَراَء اْلَحَرِس اْلَملَِكيِّ ْلُث الثَّ الثُّ

ْبِت اْلِقَياُم . 7 َقْصِر َوَصدِّ ُكلِّ ُهُجومٍ الْ  َوَعلَى اْلِفْرَقَتْيِن اْلُمْعَفاَتْيِن ِمَن اْلَواِجَباِت ِفي َيْوِم السَّ

بِّ َوِحَماَيِة اْلَملِكِ  الِح. َواْقُتلُوا . 8 ِبِحَراَسِة َبْيِت الرَّ ُجوَن ِبالسِّ َفُتِحيُطوَن ِباْلَملِِك َوأَْنُتْم ُمَدجَّ

فُوَف إِلَْيِه، َوالَِزُموا اْلَملَِك ِفي ُدُخولِِه َوُخُروِجهِ  ُكلَّ  َفَنفََّذ .« 9 َمْن ُيَحاِوُل أَْن َيْخَتِرَق الصُّ

ُرَؤَساُء اْلِمَئاِت أََواِمَر َيُهوَياَداَع اْلَكاِهِن، َوأَْحَضَر ُكلٌّ ِمْنُهْم ِرَجالَُه َسَواَء َكاُنوا ُمْعَفْيَن 

بْ  َفَسلََّم اْلَكاِهُن ُرَؤَساَء اْلِمَئاِت . 10 ِت أَِو اْلُمَكلَِّفيَن ِبَها، إِلَى َيُهوَياَداَع اْلَكاِهنِ ِمْن ِخْدَمِة السَّ

ِجيَن  11 ِحَراَب اْلَملِِك َداُوَد وأَْتَراَسُه اْلَمْحفُوَظَة ِفي اْلَهْيَكِل، اُس ُمَدجَّ َوَوَقَف اْلُحرَّ

الِح ُمِحيِطيَن ِبَمْخَبإِ اْلَملِ  َوأَْخَرَج َيُهوَياَداُع اْبَن اْلَملِِك . 12 ِك َوَحْوَل اْلَهْيَكِل َواْلَمْذَبحِ ِبالسِّ

َع َيُهوَياَداُع، َوَقَطَع َعْهداً َمَع ُرَؤَساِء اْلِمَئاِت: َعَزْرَيا ْبِن  اِبَعِة َتَشجَّ َنِة السَّ َوِفي السَّ

َيُروَحاَم، َوإِْسَماِعيَل ْبِن َيُهوَحاَناَن، َوَعَزْرَيا ْبِن ُعوِبيَد، َوَمَعِسَيا ْبِن َعَداَيا، َوأَلِيَشاَفاَط ْبِن 

َوَطافُوا ِفي أَْرَجاِء َيُهوَذا َيْسَتْدُعوَن الالَِّويِّيَن ِمْن َجِميِع ُمُدِن َيُهوَذا َوُرَؤَساَء  2 .ِزْكِري

َفأَْقَسَم ُكلُّ اْلَمْجَمِع َيِميَن اْلَوالَِء لِْلَملِِك ِفي . 3 يَل لِْلُحُضوِر إِلَى أُوُرَشلِيمَ ُبُيوَتاِت إِْسَرائِ 

يََّة »َهْيَكِل هللِا، َوَقاَل لَُهْم َيُهوَياَداُع:  بُّ ُذرِّ ُهَوَذا اْبُن اْلَملِِك َيْحُكُم، َكَما َوَعَد الرَّ

اِس ِمَن اْلَكَهَنِة َوالالَِّويِّيَن، الَِّذيَن َوإِلَْيُكْم َما َيِجُب أَْن تَ . 4 َداُودَ  ْفَعلُوهُ: لَِيقُْم ُثلُُث اْلُحرَّ

ْبِت ِبِحَراَسِة األَْبَوابِ  اِني َيْحُرُس َقْصَر اْلَملِِك، . 5 َيَتَولَّْوَن اْلِخْدَمَة َيْوَم السَّ لُُث الثَّ َوالثُّ

الُِث َيْحُرُس َباَب األََساِس، أَمَّ  لُُث الثَّ ْعِب َفْلَيْحَتِشُدوا ِفي ِدَياِر َوالثُّ ُة الشَّ ا َبِقيَّ

، . 6 اْلَهْيَكلِ  بِّ َوُيْحَظُر َعلَى َغْيِر اْلَكَهَنِة َوالَِّذيَن َيْخُدُموَن ِمَن الالَِّويِّيَن ُدُخوُل َهْيَكِل الرَّ

ْعِب َفْلَيقُوُموا ِبحِ  ُة الشَّ ا َبِقيَّ ُسوَن. أَمَّ ُهْم َوْحَدُهْم ُمَقدَّ بُّ إِلَْيِهْم ألَنَّ َراَسِة َما َعَهَد الرَّ

ٌج ِبِسالَِحِه. َوْلُيْقَتْل ُكلُّ َمْن . 7 ِبهِ  َوَعلَى الالَِّويِّيَن اإلَِحاَطُة ِباْلَملِِك، َوُكلُّ َواِحٍد ِمْنُهْم ُمَدجَّ

َفَنفََّذ الالَِّويُّوَن .« 8 ولِهِ َيَتَسلَُّل إِلَى اْلَهْيَكِل ِمَن اْلُغَرَباِء. َراِفقُوا اْلَملَِك ِفي ُخُروِجِه َوُدخُ 

َد ُكلُّ َقاِئٍد ِرَجالَُه اْلَقاِئِميَن َعلَى اْلِخْدمَ  ِة فِي َوُكلُّ أَْبَناِء َيُهوَذا أََواِمَر َيُهوَياَداَع اْلَكاِهِن، َوَجنَّ

حْ  ْبِت َواْلُمْعَفْيَن ِمْنَها، ألَنَّ َيُهوَياَداَع اْلَكاِهَن لَْم ُيَسرِّ َة ِفْرَقةٍ  َيْوِم السَّ َفَسلََّم َيُهوَياَداُع . 9 أَيَّ

ُرَؤَساَء اْلِمَئاِت ِحَراَب اْلَملِِك َداُوَد َوُدُروَعُه َوأَْتَراَسُه، الَِّتي َكاَنْت َمْحفُوَظًة ِفي 

اِس َوُكلُّ َواِحٍد ِسالَُحُه ِبَيِدِه ُمِحيِطيَن ِباْلَملِِك، 10 اْلَهْيَكِل، إِلَى َجاِنِب َوأَْوَقَف َجِميَع اْلُحرَّ

َرِف األَْيَسِر ِمْنهُ  َرِف األَْيَمِن لِْلَهْيَكِل َحتَّى الطَّ ُثمَّ أَْخَرُجوا . 11 اْلَمْذَبِح َواْلَهْيَكِل، ِمَن الطَّ

ُبوهُ َملِكاً. َوَمَسَحُه َيُهوَيادَ  ُجوهُ، َوأَْعَطْوهُ ُنْسَخًة ِمْن َشَهاَدِة اْلَعْهِد، َوَنصَّ اُع اْبَن اْلَملِِك َوَتوَّ
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ُبوهُ َملِكاً َوَمَسُحوهُ َوَصفَّقُوا َهاِتِفيَن:  َجُه، َوأَْعَطاهُ ُنْسَخًة ِمْن َشَهاَدِة اْلَعْهِد، َفَنصَّ َوَتوَّ

ْت َبْيَن الشَّْعِب َوِحيَن َسِمَعْت َعَثْلَيا ُهتَ .« 13 لَِيْحَي اْلَملِكُ » اِس َوالشَّْعِب، اْنَدسَّ اَف اْلُحرَّ

، بِّ ْقلِيِد ِفي َتْتِويِج  14 َواْنَدَفَعْت إِلَى َبْيِت الرَّ َفَشاَهَدِت اْلَملَِك ُمْنَتِصباً َعلَى اْلِمْنَبِر َوْفقاً لِلتَّ

اِس َوَناِفُخو األَْبَواِق ُيِحيُطوَن  ِباْلَملِِك، َوَقِد اْمَتَزَجْت ُهَتاَفاُت َفَرِح اْلُملُوِك، َوُرَؤَساُء اْلُحرَّ

َفأََمَر «! 15 ِخَياَنٌة! ِخَياَنةٌ »الشَّْعِب ِبَدِويِّ َنْفِخ األَْبَواِق، َفَشقَّْت َعَثْلَيا ِثَياَبَها َصاِرَخًة: 

فُوِف  ُخُذوَها»َيُهوَياَداُع اْلَكاِهُن ُرَؤَساَء اْلِمَئاِت ِمْن َقاَدِة اْلَجْيِش َقاِئالً:  إِلَى َخاِرِج الصُّ

ْيِف ُكلَّ َمْن ُيَحاِوُل إِْنَقاَذَها ألَنَّ اْلَكاِهَن أََمَر أَْن اَل ُتْقَتَل َداِخَل َبْيِت «. َواْقُتلُوا ِبالسَّ

بِّ  وَها إِلَى اْلَمْدَخِل الَِّذي َتْعُبُر ِمْنُه اْلَخْيُل إِلَى َساَحِة . 16 الرَّ اْلَقْصِر َفَقَبُضوا َعلَْيَها َوَجرُّ

 .َحْيُث قُِتلَْت ُهَناكَ 

بِّ ِمْن ِجَهٍة َواْلَملِِك والشَّْعِب ِمْن ِجَهٍة أُْخَرى، َحتَّى 17  َوأَْبَرَم َيُهوَياَداُع َعْهداً َبْيَن الرَّ

، َكَما أَْبَرَم َعْهداً أَْيضاً َبْيَن اْلَملِِك َوالشَّْعبِ  بِّ َه َجِميُع َشْعِب ُثمَّ َتَوجَّ . 18 َيُكوُنوا َشْعباً لِلرَّ

اَن َكاِهَن اْلَبْعِل  ُموا َتَماِثيلَُه، َوَقَتلُوا َمتَّ األَْرِض إِلَى َمْعَبِد اْلَبْعِل، َوَهَدُموا َمَذاِبَحُه َوَحطَّ

بِّ  اساً َعلَى َبْيِت الرَّ  َواْصَطَحَب َمَعُه ُرَؤَساَء اْلِمَئاتِ . 19 أََماَم اْلَمْذَبِح. وأََقاَم اْلَكاِهُن ُحرَّ

بِّ َعْبَر  اَط َواْلَحَرَس َوَساِئَر الشَّْعِب اْلَحاِضِر ُهَناَك، َوَواَكُبوا اْلَملَِك ِمْن َبْيِت الرَّ بَّ والضُّ

َعاِة إِلَى اْلَقْصِر َحْيُث َجلََس َعلَى َعْرِش اْلُمْلكِ  َوَعمَّ اْلَفَرُح الشَّْعَب، . 20 َطِريِق السُّ

ْيِف ِعْنَد اْلَقْصرِ َوَغَمَرِت اْلُطَمأِْنيَنُة اْلَمدِ  َوَكاَن َيُهوآُش ِفي  21.يَنَة َبْعَد َمْقَتِل َعَثْلَيا ِبالسَّ

اِبَعِة ِمْن ُعْمِرِه ِعْنَدَما اْعَتلَى اْلَعْرشَ   .السَّ

 .«!لَِيْحَي اْلَملِكُ »َوأَْبَناُؤهُ َهاِتِفيَن: 

ْت َبْيَن 12  َفِعْنَدَما َسِمَعْت َعَثْلَيا َصْوَت اْنِدَفاِع الشَّْعِب، َوُهَتاَفاِت الشَّْعِب لِْلَملِِك، اْنَدسَّ

، بِّ ِفي اْلَمْدَخِل، ُمَحاطاً َفَشاَهَدِت اْلَملَِك ُمْنَتِصباً َعلَى ِمْنَبِرِه 13 الشَّْعِب ِفي َهْيَكِل الرَّ

َؤَساِء َوَناِفِخي األَْبَواِق، َوَقْد َغَمَر اْلَفَرُح َشْعَب األَْرِض، الَِّذي اْمَتَزَجْت ُهَتاَفاُتُه ِبَنْفِخ  ِبالرُّ

ِة َوَتْسِبيِح اْلُمَسبِِّحينَ  ، َفَشقَّْت َعَثْلَيا األَْبَواِق َوِغَناِء اْلُمَغنِّيَن اْلَعاِزِفيَن َعلَى اآلالَِت اْلُموِسيِقيَّ

لِيَن «! 14 ِخَياَنٌة! ِخَياَنةٌ »ِثَياَبَها َوَصاَحْت:  َفَبَعَث َيُهوَياَداُع اْلَكاِهُن ُرَؤَساَء اْلِمَئاِت اْلُمَوكَّ

ْيِف ُكلَّ َمْن ُيَحاِوُل »َعلَى اْلَجْيِش َقاِئالً:  فُوِف َواْقُتلُوا ِبالسَّ ُخُذوَها إِلَى َخاِرِج الصُّ

بِّ «. َذَهاإِْنَقا وَها إِلَى . 15 َوأََمَر اْلَكاِهُن أَْن اَل ُتْقَتَل َداِخَل َبْيِت الرَّ َفَقَبُضوا َعلَْيَها َوَجرُّ

 .اْلَمْدَخِل الَِّذي َتْعُبُر ِمْنُه اْلَخْيُل إِلَى َساَحِة اْلَقْصِر، َوقُِتلَْت ُهَناكَ 

َوَبْيَن ُكلِّ الشَّْعِب َوَبْيَن اْلَملِِك، َحتَّى َيُكوُنوا َشْعباً َوأَْبَرَم َيُهوَياَداُع َعْهداً َبْيَنُه 16 

بِّ  لِلرَّ
ُموا َمَذاِبَحُه َوَتَماِثيلَُه، . 17  َواْنَدَفَع َجِميُع الشَّْعِب إِلَى َمْعَبِد اْلَبْعِل، َوَهَدُموهُ َوَحطَّ

اَن َكاِهَن اْلَبْعِل أََماَم اْلَمْذَبحِ  َن َيُهوَياَداُع ُمْشِرِفيَن َعلَى اْلَهْيَكِل ِمَن وَ . 18 َوَقَتلُوا َمتَّ َعيَّ

ُبوا ُمْحَرَقاِت الرَّ  َع َداُوُد َعلَْيِهْم َواِجَباِت ِخْدَمِة اْلَهْيَكِل، لُِيَقرِّ ْن َوزَّ بِّ اْلَكَهَنِة الالَِّويِّيَن، ِممَّ

اساً َعلَى  19 .اُودُ ِبُموِجِب َشِريَعِة ُموَسى، َفِرِحيَن ُمَغنِّيَن َحَسَب َما أََمَر دَ  َوأََقاَم ُحرَّ

ُثمَّ اْصَطَحَب َمَعُه . 20 أَْبَواِب اْلَهْيَكِل لَِئالَّ َيْدُخَل إِلَْيِه أَيُّ َواِحٍد َغْيِر َطاِهٍر لَِسَبٍب َما

ِة َوَساِئَر الشَّْعِب َوأَْنَزَل اْلَملَِك ِمنْ  اَم األُمَّ بِّ  ُرَؤَساَء اْلِمَئاِت َواْلُعَظَماَء َوُحكَّ َبْيِت الرَّ

ُمْجَتاِزيَن ِمْن اْلَباِب األَْعلَى إِلَى َقْصِر اْلَملِِك، َحْيُث أَْجلَُسوهُ َعلَى َعْرِش 

ْيفِ . 21 اْلَمْملََكةِ  الَُم اْلَمِديَنَة، َبْعَد َمْقَتِل َعَثْلَيا ِبالسَّ  .َوَعمَّ اْلَفَرُح َشْعَب اْلِبالَِد، َوَغَمَر السَّ
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 24أخبار األيام الثاني  12الملوك الثاني 

اِبَعِة ِمْن ُحْكِم َياُهو َتَولَّى َيُهوآُش َعْرَش َيُهوَذا، َفَملََك أَْرَبِعيَن َسَنًة ِفي  َنِة السَّ ِفي السَّ

هِ  بِّ . 2 َظْبَيُة ِمْن بِْئِر َسْبعٍ  أُوُرَشلِيَم. َواْسُم أُمِّ َوَسلََك َيُهوآُش ِباْسِتَقاَمٍة ِفي َعْيَنيِ الرَّ

اِم الَِّتي أَْشَرَف ِفيَها َيُهوَياَداُع اْلَكاِهُن َعلَى َتْوِجيِهِه، ُه لَْم َيْهِدِم  3َطَواَل األَيَّ َغْيَر أَنَّ

 .وِقُد َعلَْيَهااْلُمْرَتَفَعاِت، َبْل َظلَّ الشَّْعُب َيْذَبُح َويُ 

َة »َوَقاَل َيُهوآُش لِْلَكَهَنِة: 4  ، َواْلِفضَّ بِّ ْقِدَماِت ِفي َهْيَكِل الرَّ َصَة لِلتَّ َة اْلُمَخصَّ اْجَمُعوا اْلِفضَّ

ٍة لَِهْيَكلِ  َمَة ِبُصوَرٍة َطْوِعيَّ َة اْلُمَقدَّ ُذوِر، َواْلِفضَّ َة النُّ  الَِّتي ُجِبَيْت ِمَن اإلِْحَصاِء، َوِفضَّ

بِّ  َم ِمْن َهْيَكِل  5 .الرَّ َة ِمْن أَِميِن اْلَماِل لَِتْرِميِم ُكلِّ َما َتَهدَّ َوْلَيَتَسلَّْم ُكلُّ َكاِهٍن اْلفِضَّ

بِّ  الِِث َواْلِعْشِريَن  6 .«الرَّ َولَِكنَّ اْلَهْيَكَل َظلَّ ِمْن َغْيِر َتْرِميٍم أَْو إِْصالٍح َحتَّى اْلَعاِم الثَّ

َفاْسَتْدَعى اْلَملُِك َيُهوآُش َيُهوَياَداَع َرِئيَس اْلَكَهَنِة َوَساِئَر اْلَكَهَنِة َوَقاَل . 7 وآشَ ِمْن ُحْكِم َيهُ 

ًة ِمْن أَِميِن اْلَماِل، »لَُهْم:  ؟ َواآلَن اَل َتأُْخُذوا ِفضَّ بِّ َم فِي َهْيَكِل الرَّ ُموا َما َتَهدَّ لَِماَذا لَْم ُتَرمِّ

َصةً  بِّ  َبْل لَِتَظلَّ ُمَخصَّ َم ِمْن َهْيَكِل الرَّ َفَواَفَق اْلَكَهَنُة أَْن اَل َيأُْخُذوا  8 .«لَِتْرِميِم َما َتَهدَّ

بِّ ِبأَْنفُِسِهمْ  ًة ِمَن الشَّْعِب لَِحاَجِتِهْم، َوأَْن اَل َيقُوُموا ِبَتْرِميِم َهْيَكِل الرَّ َوأَْحَضَر . 9 ِفضَّ

ِفي ِغَطاِئِه ُثْقباً، َوَوَضَعُه إِلَى َيِميِن اْلَمْذَبِح ِعْنَد َمْدَخِل  َيُهوَياَداُع اْلَكاِهُن ُصْنُدوقاً َثَقبَ 

َمِة لَِهْيَكِل  ِة اْلُمَقدَّ اُس اْلَمْدَخِل َيَضُعوَن ِفيِه ُكلَّ اْلِفضَّ ، َفَكاَن اْلَكَهَنُة ُحرَّ بِّ َهْيَكِل الرَّ

بِّ  ْنُدوُق ِباْلفِ . 10 الرَّ ِة َيْحُضُر َكاِتُب اْلَملِِك َوَرِئيُس اْلَكَهَنِة َوَكاَن ُكلََّما اْمَتألَ الصُّ ضَّ

اِنَها لِيَن ِباإلِْشَراِف . 11 َفُيْحِصَياِنَها َوَيُصرَّ اِر اْلُمَوكَّ َة اْلُمْحَصاَة إِلَى النُّظَّ َوُيَسلَِّماِن اْلِفضَّ

اِريَن َواْلَبنَّ  بِّ َفَيْدَفُعوَنَها لِلنَّجَّ اِئيَن اْلَعاِملِيَن ِفي َتْرِميِم َهْيَكِل َعلَى أَْعَماِل َهْيَكِل الرَّ

اِبَعِة ِمْن ُعْمِرِه ِحيَن َتَولَّى اْلُمْلَك، َوَداَم ُحْكُمُه أَْرَبِعيَن َسَنًة ِفي  َكاَن ُيوآُش ِفي السَّ

ِه َظْبَيُة ِمْن بِْئِر َسْبعٍ أُوُرَشلِي بِّ . 2 َم، َواْسُم أُمِّ َوَصَنَع ُيوآُش َما ُهَو َصالٌِح ِفي َعْيَنيِ الرَّ

اِم َيُهوَياَداَع اْلَكاِهنِ  َخَذ َيُهوَياَداُع لُِيوآَش اْمَرأََتْيِن أَْنَجَبَتا لَُه َبِنيَن َوَبَناتٍ  3 .ُكلَّ أَيَّ  .َواتَّ

،َوإِْذ َكاَن ِفي َعزْ 4  بِّ َم َبْيَت الرَّ َجَمَع اْلَكَهَنَة َوالالَِّويِّيَن َوَقاَل لَُهْم:  5 ِم ُيوآَش أَْن ُيَرمِّ

ًة ِمْن » َة ِمْن َجِميِع إِْسَراِئيَل، فِضَّ َنِويَّ َصاِت السَّ اْنَطلِقُوا إِلَى ُمُدِن َيُهوَذا َواْجَمُعوا اْلُمَخصَّ

َغْيَر أَنَّ الالَِّويِّيَن َتَقاَعُسوا َعْن إِْنَجاِز «. ُروا بَِتْنِفيِذ َذلَِك اآلنَ أَْجِل َتْرِميِم َبْيِت إِلَِهُكْم، َوَبادِ 

لَِماَذا لَْم َتْطلُْب ِمَن الالَِّويِّيَن »َفاْسَتْدَعى اْلَملُِك َيُهوَياَداَع َرِئيَس اْلَكَهَنِة َوَسأَلَُه: . 6 األَْمرِ 

بِّ َوَجَماَعُة أَْن َيْجَمُعوا ِمْن َبِني َيُهوَذا َوأُورُ  ِريَبَة الَِّتي َفَرَضَها ُموَسى َعْبُد الرَّ َشلِيَم الضَّ

َهاَدِة؟ َوَكاَن أَْبَناُء َعَثْلَيا اْلَخِبيَثِة َقْد َهَدُموا َبْيَت هللاِ  7 .«إِْسَراِئيَل لِِصَياَنِة َخْيَمِة الشَّ

َساِت اْلَهْيَكِل لِِعَباَدِة اْلَبْعلِ  َوأََمَر اْلَملُِك َفَصَنُعوا ُصْنُدوقاً َوَضُعوهُ ِعْنَد . 8 يمِ َواْسَتْخَدُموا ُمَقدَّ

بِّ  َوأََذاُعوا فِي ُكلِّ أَْرَجاِء َيُهوَذا َوأُوُرَشلِيَم َداِعيَن  9 ،اْلَمْدَخِل اْلَخاِرِجيِّ لَِهْيَكِل الرَّ

ِريَبَة الَِّتي َفَرَضَها ُموَسى عَ  بِّ الضَّ ُموا لِلرَّ بِّ َعلَى إِْسَراِئيَل ِفي الشَّْعَب أَْن ُيَقدِّ ْبُد الرَّ

ْحَراءِ  ُعوا ِباْلَماِل َحتَّى اْمَتألَ . 10 الصَّ َؤَساِء َوَساِئُر الشَّْعِب، َوَتَبرَّ َفَفِرَح ُكلُّ الرُّ

ْنُدوقُ  ْنُدوِق َيِجيُء الالَِّويُّوَن َوَيْحِملُوَنُه إِلَى . 11 الصُّ ُة ِفي الصُّ َمَقرِّ َوُكلََّما َكُثَرِت اْلِفضَّ

ْنُدوَق، ُثمَّ  ِفي اْلَملِِك، َفَيأِْتي َكاِتُب اْلَملِِك َوَوِكيُل َرِئيِس اْلَكَهَنِة، َوُيْفِرَغاِن الصُّ ِوَكالَِة ُمَوظَّ

ًة  اِنِه إِلَى َمْوِضِعِه. َهَكَذا َكاُنوا َيْفَعلُوَن ُكلَّ َيْوٍم َحتَّى َجَمُعوا ِفضَّ َيْحِمالَِنِه َوَيُردَّ

، َفَكاَن َهُؤالَِء  12 َوِفيَرًة، بِّ َدَفَعَها اْلَملُِك َوَيُهوَياَداُع لِْلُمْشِرِفيَن َعلَى أَْعَماِل ِخْدَمِة َبْيِت الرَّ
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بِّ  اِتي اْلِحَجاَرِة، َوَكَذلَِك لِِشَراِء األَْخَشاِب َواْلِحَجاَرِة  12 ،الرَّ اِئي اْلُجْدَراِن َوَنحَّ َولَِبنَّ

، َولَِغْيِرَها ِمْن َنَفَقا بِّ َم ِمْن َهْيَكِل الرَّ ْرِميمِ اْلَمْنُحوَتِة، لَِتْرِميِم ُكلِّ َما َتَهدَّ إاِلَّ أَنَّ . 13 ِت التَّ

اٍت، َوالَ َمَناِضَح،  ، َوالَ ِمَقصَّ بِّ ٍة لَِهْيَكِل الرَّ األَْمَواَل لَْم ُتْسَتْخَدْم ِفي ُصْنِع ُطُسوِس ِفضَّ

ةٍ  اِر اْلمُ . 14 َوالَ أَْبَواٍق َوآِنَيِة َذَهٍب َوِفضَّ َة ُكلََّها لِلنُّظَّ ْشِرِفيَن َعلَى َبْل َكاُنوا ُيَسلُِّموَن اْلِفضَّ

بِّ  َولَْم ُيَطالَِب اْلُمْشِرفُوَن َعلَى َسْيِر اْلَعَمِل  15 .اْلَعَمِل، َفَيقُوُم َهُؤالَِء ِبَتْرِميِم َهْيَكِل الرَّ

اَر َكانُ  ا أَْنَفقُوهُ َعلَى اْلَعاِملِيَن ِفي إِْصالَِح اْلَهْيَكِل، ألَنَّ َهُؤالَِء النُّظَّ وا ِبَتْقِديِم ِحَساٍب َعمَّ

َمَها الشَّْعُب ِمْن أَْجِل َذِبيَحِة اإلِْثِم َوَذِبيَحِة اْلَخِطيَئِة  16 .َيْعَملُوَن ِبأََماَنةٍ  ُة الَِّتي َقدَّ ا الِفضَّ أَمَّ

اِخلَِة إِلَى ُصْنُدوِق اْلَهْيَكِل، َبْل أُْعِطَيْت لِْلَكَهَنةِ  ِة الدَّ  .َفلَْم ُتْحَسْب َمَع اْلِفضَّ

َه َوَزَحَف ِفي نَ  17 ْحِو َذلَِك اْلَوْقِت َحَزاِئيُل َملُِك آَراَم َوَهاَجَم َجتَّ َواْسَتْولَى َعلَْيَها، ُثمَّ َتَوجَّ

َصَها  18.لُِمَهاَجَمِة أُوُرَشلِيَم َوإْسَقاِطَها َفَجَمَع َيُهوآُش َملُِك َيُهوَذا ُكلَّ األَْقَداِس الَِّتي َخصَّ

َصُه ُهَو ِمْن أَْقَداٍس، َوُكلَّ  َيُهوَشاَفاُط َوَيُهوَراُم َوأََخْزَيا آَباُؤهُ ُملُوُك َيُهوَذا، َوَما َخصَّ

بِّ َوَقْصِر اْلَملِِك، َوأَْرَسلََها إِلَى َحَزاِئيَل َملِِك آَراَم.  َهِب اْلَمْوُجوِد ِفي َخَزاِئِن َهْيَكِل الرَّ الذَّ

 .َفَرَجَع َعْن ُمَهاَجَمِة أُوُرَشلِيمَ 

ُة  19 ا َبِقيَّ َنًة ِفي ِكَتاِب أَْخَباِر ُملُوِك أَمَّ أَْخَباِر َيُهوآَش َوأَْعَمالُُه أَلَْيَسْت ِهَي ُمَدوَّ

ِريِق اْلُمْفِضي إِلَى  20 َيُهوَذا؟ اِطِه َفَقَتلُوهُ ِفي َبْيِت اْلَقْلَعِة ِعْنَد الطَّ َد َعلَْيِه َبْعُض ُضبَّ َوَتَمرَّ

ِشْمَعَة َوَيُهوَزاَباُد ْبُن ُشوِميَر، َفَدَفُنوهُ َمَع آَباِئِه ِفي َمِديَنِة  إِْذ اْغَتالَُه ُيوَزاَكاُر ْبنُ  21 .َسلَّى

 .َداُوَد. َوَخلََفُه اْبُنُه أََمْصَيا َعلَى اْلَعْرشِ 

بِّ َوَتْرِميِمهِ  اِديَن لِِصَياَنِة َهْيَكِل الرَّ اِريَن َوَحدَّ اِتيَن َوَنجَّ َوَجدَّ . 13 َيْسَتأِْجُروَن َنحَّ

،  اْلُمْشِرفُوَن ِفي َعَملِِهمْ  بِّ ِبُمْوِجِب َرْسِمِه األَْصلِيِّ َفأَْفلَُحوا، َوأََعاُدوا َتْرِميَم َبْيِت الرَّ

ُتوهُ  ٍة إِلَى اْلَملِِك َوَيُهوَياَداَع، . 14 َوَثبَّ ا َتمَّ إِْنَجاُز اْلَعَمِل َحَملُوا َما َتَبقَّى ِمْن ِفضَّ َولَمَّ

ٍة. َوَواَظُبوا َعلَى َفَصاُغوا آِنَيًة لِْلَهْيَكِل َولَِتْقِريِب اْلمُ  ْحَرَقاِت، َوُصُحوناً َوآِنَيَة َذَهٍب َوِفضَّ

اِم َيُهوَياَداعَ  بِّ ِبُصوَرٍة َداِئَمٍة ُكلَّ أَيَّ  .إِْصَعاِد اْلُمْحَرَقاِت ِفي َبْيِت الرَّ

، ُثمَّ َماَت َبْعَد أَْن َبلََغ ِمَن اْلُعْمرِ  15 نِّ ِمَئًة َوَثالَِثيَن  َوَشاَخ َيُهوَياَداُع َوَطَعَن ِفي السِّ

َفَدَفُنوهُ ِفي َمِديَنِة َداُوَد فِي َمَقاِبِر اْلُملُوِك، اْعِتَرافاً ِبَفْضلِِه َعلَى إِْسَراِئيَل َوَما  16 َسَنًة،

 .َبَذلَُه ِمْن َخْيٍر ِفي ِخْدَمِة هللِا َوَهْيَكلِهِ 

َفَهَجُروا  18 َهُروا َوالََءُهْم لِْلَملِِك َوأََمالُوا َقْلَبُه،َوَبْعَد َوَفاِة َيُهوَياداَع َجاَء َقاَدةُ َيُهوَذا َوأَظْ  17

بِّ إِلَِه آَباِئِهْم، َوَعَبُدوا َتَماِثيَل َعْشَتاُروَث َواألَْصَناَم، َفاْنَصبَّ َغَضُب هللِا َعلَى  َهْيَكَل الرَّ

اِء إِْثِمِهْم َهَذا ْوَبِة، َوأَْرَسَل هللاُ  19 .َيُهوَذا َوأُوُرَشلِيَم ِمْن َجرَّ  أَْنِبَياَء ُيْنِذُروَنُهْم َوَيْدُعوَنُهْم لِلتَّ

ُهْم لَْم َيْرَتِدُعوا ا ْبِن َيُهوَياَداَع اْلَكاِهِن، َفَوَقَف أََماَم  20 َولَِكنَّ َفَحلَّ ُروُح هللِا َعلَى َزَكِريَّ

ْونَ »الشَّْعِب َوَقاَل لَُهْم:  بِّ َفالَ ُتْفلُِحوا؟ لََقْد َنَبْذُتُم  َهَذا َما َيقُولُُه هللاُ: لَِماَذا َتَتَعدَّ أََواِمَر الرَّ

بُّ  بَّ َفَنَبَذُكُم الرَّ َفَكاُدوا لَُه َحتَّى أََمَر اْلَملُِك ِبَرْجِمِه ِباْلِحَجاَرِة ِفي َساَحِة  21 .«الرَّ

اَداُع، َبْل َقَتَل اْبَنُه، َوِفيَما ُهَو َولَْم َيْذُكِر اْلَملُِك اْلَفْضَل الَِّذي أَْسَداهُ إِلَْيِه َيُهويَ  22 .اْلَهْيَكلِ 

بُّ َوُيْجِر َقَضاَءهُ »َيْلِفُظ أَْنَفاَسُه َقاَل:   .«لَِيْنُظِر الرَّ

ِة َهاَجَم َجْيُش اآلَراِميِّيَن ُيوآَش، َوأََغاُروا َعلَى َيُهوَذا  23 َنِة اْلِعْبِريَّ َوِفي ِخَتاِم السَّ

الشَّْعِب، َوأَْرَسلُوا َما اْسَتْولَْوا َعلَْيِه ِمْن َغَناِئَم إِلَى َملِِك َوأُوُرَشلِيَم، َوأَْفَنْوا َقاَدَة 

بَّ َنَصَرُهْم  24 .ِدَمْشقَ  َوَمَع أَنَّ َجْيَش اآلَراِميِّيَن لَْم َيُكْن ِسَوى ِشْرِذَمٍة َقلِيلٍَة، َفإِنَّ الرَّ

بِّ َعلَى َجْيٍش َكِبيٍر، ألَنَّ َبِني َيُهوَذا َقْد َتَخلَّْوا عَ  بِّ إِلَِه آَباِئِهْم، َفأَْنَزلُوا َقَضاَء الرَّ ِن الرَّ

َدهُ ِمْن ِجَراٍح ِفي  25 .ِبُيوآشَ  ا َتَكبَّ َوِعْنَدَما اْنَسَحَب َجْيُش اآلَراِميِّيَن َكاَن ُيوآُش ُيَعاِني ِممَّ

َيُهوَياَداَع اْلَكاِهِن، َوَقَتالَهُ َعلَى  اْلِقَتاِل، َفَتآَمَر َعلَْيِه َضاِبَطاِن ِمْن ِرَجالِِه َثأْراً لِِدَماِء اْبنِ 
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ا اْلُمَتآِمَراِن َعلَْيِه  26 .َسِريِرِه، َفَدَفُنوهُ ِفي َمِديَنِة َداُوَد، َولَِكْن لَْيَس ِفي َمَقاِبِر اْلُملُوكِ  أَمَّ

ِة، َوَيُهوَزاَباُد اْبُن ِشْمِريَت اْلُمو وِنيَّ ةِ َفُهَما َزاَباُد اْبُن ِشْمَعَة اْلَعمُّ َوَقْد َوَرَدْت ِفي  27 .آِبيَّ

هُ، َوَبَياٌن ِبَتْرِميِمِه لِْلَهْيَكِل.  ِكَتاِب َتاِريِخ اْلُملُوِك ِسَيُر أَْبَناِئِه، َوَما َجاَء ِمْن ُنُبوَءاٍت ِضدَّ

 .َوَخلََفُه اْبُنُه أََمْصَيا َعلَى اْلُمْلكِ 
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 25= أخبار األيام الثاني  14الملوك الثاني 
 

 25= أخبار األيام الثاني  14الثاني الملوك 

 25أخبار األيام الثاني  14الملوك الثاني 

اِنَيِة ِمْن ُحْكِم ُيوآَش ْبِن ُيوأََحاَز َملِِك إِْسَراِئيَل، َتَولَّى أََمْصَيا ْبُن ُيوآَش  َنِة الثَّ َوِفي السَّ

َواْلِعْشِريَن ِحيَن َملََك، َوَداَم ُحْكُمُه ِتْسعاً َوِعْشِريَن َوَكاَن ِفي اْلَخاِمَسِة  2 اْلُمْلَك َعلَى َيُهوَذا

اُن ِمْن أُوُرَشلِيمَ  ِه َيُهوَعدَّ َوَصَنَع ُكلَّ َما ُهَو َصالٌِح ِفي . 3 َسَنًة ِفي أُوُرَشلِيَم. َواْسُم أُمِّ

ُه لَْم َيْبلُْغ َصالَ  ، َعلَى ِغَراِر أَِبيِه ُيوآَش، َولَِكنَّ بِّ ِه األَْكَبِر َداُودَ َعْيَنيِ الرَّ إِْذ لَْم  4 .َح َجدِّ

َوِعْنَدَما اْسَتَتبَّ اْلُمْلُك فِي . 5 َيْهِدِم اْلُمْرَتَفَعاِت، َبْل َظلَّ الشَّْعُب َيْذَبُحوَن َعلَْيَها َوُيْوِقُدونَ 

ُه لَْم . 6 َيِدِه َقَتَل ِرَجالَُه الَِّذيَن اْغَتالُوا أََباهُ اْلَملِكَ  َيْقَتصَّ ِمْن أَْبَناِئِهْم َعَمالً ِبَما ُهَو َولَِكنَّ

بُّ َقاِئالً:  الَ ُيْقَتُل اآلَباُء ِبَذْنِب اْلَبِنيَن َوالَ »َواِرٌد ِفي ِكَتاِب َشِريَعِة ُموَسى، َحْيُث أََمَر الرَّ

َما ُيْقَتُل ُكلُّ إِْنَساٍن ِبَما َجَنْت يَ  َوُهَو الَِّذي َقَتَل َعَشَرَة  7 .«َداهُ ُيْقَتُل اْلَبُنوَن ِبَذْنِب اآلَباِء، إِنَّ

آالٍف ِمَن األَُدوِميِّيَن ِفي َواِدي اْلِمْلِح، َواْسَتْولَى َعلَى َسالَِع ِباْلَحْرِب، َوَدَعا اْسَمَها َيْقَتِئيَل 

 .إِلَى َهَذا اْلَيْومِ 

َتَعاَل »َملِِك إِْسَراِئيَل َقاِئالً: َوَبَعَث أََمْصَيا ُرُسالً إِلَى َيُهوآَش ْبِن َيُهوأََحاَز ْبِن َياُهو  8

اِبُت ِفي لُْبَناَن إِلَى األَْرِز ِفي »َفأََجاَبُه َيُهوآُش: .« 9 َنَتَواَجْه لِْلِقَتالِ  أَْرَسَل اْلَعْوَسُج النَّ

يٌّ َكاَن ُهَناَك، َفَوِطَئ  ِج اْبَنَتَك ِمِن اْبِني. َفَمرَّ َحَيَواٌن َبرِّ لََقْد ! 10 اْلَعْوَسجَ لُْبَناَن َيقُوُل: َزوِّ

َع ِبَمْجِد  يَن َفاْنَتاَبَك اْلُغُروُر، َولَِكْن َخْيٌر لََك أَْن َتْمُكَث ِفي َقْصِرَك َوَتَتَمتَّ َهَزْمَت األَُدوِميِّ

َماَر َعلَْيَك َوَعلَى َيُهوَذا؟ ِغ َفلَْم ُيصْ « 11 اْنِتَصاِرَك. َفلَِماَذا َتْسَعى إِلَى الشَّرِّ َفَتْجلَِب الدَّ

أََمْصَيا لَُه، َفَحَشَد َيُهوآُش َملُِك إِْسَراِئيَل ُجُيوَشُه َوَتَواَجَه َمَع أََمْصَيا َملِِك َيُهوَذا ِفي َبْيِت 

اِبَعِة لَِمْملََكِة َيُهوَذا  .َشْمٍس التَّ

يَن ِمْن ُعْمِرِه ِعْنَدَما َتَولَّى اْلُمْلَك، َوَداَم ُحْكُمُه فِي َكاَن أََمْصَيا ِفي اْلَخاِمَسِة َواْلِعْشرِ 

اُن ِمْن أُوُرَشلِيمَ  ِه َيُهوَعدَّ َوَصَنَع َما ُهَو َقِويٌم . 2 أُوُرَشلِيَم ِتْسعاً َوِعْشِريَن َسَنًة، َواْسُم أُمِّ

، َوإِْن لَْم َيُكْن َداِئماً ِبَقْلٍب ُمْخلٍِص  بِّ َوِعْنَدَما َسْيَطَر َعلَى ِزَماِم اْلَمْملََكِة . 3 ِفي َعْيَنيِ الرَّ

ُه َعَفا َعْن أَْبَناِئِهَما، َعَمالَ ِبَما َوَرَد ِفي ِكَتاِب  4 َقَتَل اْلُمَتآِمَرْيِن اللََّذْيِن اْغَتاالَ َوالَِدهُ، َولَِكنَّ

بُّ َقاِئالً:  ِعَوضاً َعِن األَْبَناِء، َوالَ ُيْقَتُل  الَ ُيْقَتُل اآلَباءُ »َشِريَعِة ُموَسى، َحْيُث أََمَر الرَّ

ُل ِوْزَر َنْفِسهِ  أَ أََمْصَيا َجْيشاً ِمْن َيُهوَذا  5 .«األَْبَناُء َبَدالً ِمَن اآلَباِء َفُكلُّ إِْنَساٍن َيَتَحمَّ َوَعبَّ

َعُهْم ِبَحَسِب ُبُيوِت اآلَباِء لَِيُكوُنوا َتْحَت إِْمَرةِ  ُرَؤَساِء أُلُوٍف َوُرَؤَساِء  َوِمْن ِبْنَياِميَن َوَوزَّ

ِمَئاٍت، َوأَْحَصاُهْم ِمِن اْبِن ِعْشِريَن َسَنًة َفَما َفْوُق، َفَبلََغ َعَدُدُهْم َثالََث ِمَئِة أَْلٍف ِمَن اْلُجُنوِد 

َماِح َوالتُُّروسِ  ِبيَن َعلَى اْسِتْعَماِل الرِّ ْلِف ُمْرَتِزٍق َواْسَتأَْجَر ِمْن إِْسَرائِيَل ِمَئَة أَ  6 .اْلُمَدرَّ

ِة )َنْحَو َثالََثِة آالٍف َوِستِّ ِمَئِة ِكيلُو ِجَرامٍ  اِء ِبِمَئِة َوْزَنٍة ِمَن اْلِفضَّ  .(ِمَن اْلُمَحاِرِبيَن األَِشدَّ

بَّ »َفَجاَءهُ َرُجُل هللِا َقاِئالً:  7 َها اْلَملُِك، اَل َيْذَهَبنَّ َمَعَك َجْيُش إِْسَراِئيَل، ألَنَّ الرَّ َقْد  أَيُّ

َوَحتَّى لَْو ُخْضَت اْلَمْعَرَكَة َوَحاَرْبَت ِبإِْقَداٍم  8 َتَخلَّى َعْن ُكلِّ َواِحٍد ِمْن َشْعِب إِْسَراِئيلَ 

ُه َيْهِزُمَك أََماَم أَْعَداِئَك ألَنَّ هلِل َوْحَدهُ أَْن ُيْؤِتَيَك النَّْصَر أَِو  َوَشَجاَعٍة َفإِنَّ

َوَماَذا َعِن اْلَماِل الَِّذي َدَفْعُتُه لُِمْرَتِزَقِة »َيا َرُجَل هللِا: َفَسأََل أََمصْ  9 .«اْلَهِزيَمةَ 

ا َدَفْعتَ »َفأََجاَبُه: « إِْسَراِئيَل؟ َضَك أَْكَثَر ِممَّ بَّ َقاِدٌر أَْن ُيَعوِّ َفَصَرَف أََمْصَيا  10 .«إِنَّ الرَّ

َم َوأَْرَسلَُهْم إِلَى أَْرِضِهْم. َفاْحَتَدَم َغَضُبُهْم َعلَى اْلُمْرَتِزَقَة الَِّذيَن َتَواَفُدوا َعلَْيِه ِمْن أَْفَرايِ 

َع َواْقَتاَد َشْعَبُه إِلَى َواِدي  11 .َيُهوَذا، َوَرَجُعوا إِلَى ِبالَِدِهْم َساِخِطينَ  ا أََمْصَيا، َفَقْد َتَشجَّ أَمَّ
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َع أََمْصَيا ِفي أَْسِر َوَوقَ  13 ،َفاْنَهَزَم َيُهوَذا أََماَم َجْيِش إِْسَراِئيَل َوَهَرُبوا إِلَى َمَناِزلِِهمْ 12 

َه ِبَجْيِشِه َنْحَو أُوُرَشلِيَم َوَهَدَم ُسوَرَها ِمْن َباِب أَْفَراِيَم إِلَى  َيُهوآَش ِفي َبْيِت َشْمٍس. َوَتَوجَّ

اِوَيِة َعلَى اْمِتَداِد أَْرَبِع ِمَئِة ِذَراٍع )َنْحَو ِمَئَتْي ِمْترٍ  َهِب َواْسَتْولَى َعلَى ُكلِّ ( 14 َباِب الزَّ الذَّ

بِّ َوِفي َقْصِر اْلَملِِك، َوأََخَذ َرَهاِئَن ُثمَّ  ِة، َوَجِميِع اآلِنَيِة اْلَمْوُجوَدِة ِفي َهْيَكِل الرَّ َواْلِفضَّ

اِمَرةِ  ُة أَْخَباِر َيُهوآَش َوَما َقاَم ِبِه ِمْن أَْعَماٍل َوَكْيَف َحاَرَب أََمْصَيا  15 .َعاَد إِلَى السَّ ا َبِقيَّ أَمَّ

اِم ُملُوِك إِْسَراِئيَل؟مَ  َنًة ِفي ِكَتاِب أَْخَباِر أَيَّ ُثمَّ َماَت َيُهوآُش  16 لَِك َيُهوَذا أَلَْيَسْت ِهَي ُمَدوَّ

اِمَرِة َمَع ُملُوِك إِْسَراِئيَل، َوَخلََفُه اْبُنُه َيُرْبَعامُ   .َوُدِفَن ِفي السَّ

َس َعْشَرَة َسَنًة َبْعَد َوَفاِة َيُهوآَش ْبِن َيُهوأََحاَز َوَعاَش أََمْصَيا ْبُن ُيوآَش َملُِك َيُهوَذا َخمْ  17

اِم ُملُوِك . 18 َملِِك إِْسَراِئيلَ  َنًة ِفي ِكَتاِب أَْخَباِر أَيَّ ُة أَْخَباِر أََمْصَيا أَلَْيَسْت ِهَي ُمَدوَّ ا َبِقيَّ أَمَّ

ُهْم أَْرَسلُوا َمْن َتَعقَُّبوُه  َوَثاَرْت َعلَْيِه ِفْتَنٌة ِفي أُوُرَشلِيَم، َفلََجأَ  19 َيُهوَذا؟ إِلَى لَِخيَش، َولَِكنَّ

ُثمَّ َنَقلُوهُ َعلَى اْلَخْيِل إِلَى أُوُرَشلِيَم َحْيُث ُدِفَن َمَع آَباِئِه ِفي َمِديَنِة  20 إِلَى ُهَناَك َواْغَتالُوهُ،

َب ُكلُّ َشْعِب َيُهوَذا اْبَنُه َعَزْرَيا َملِكاً،  21 .َداُودَ  َولَُه ِمَن اْلُعْمِر ِستَّ َعْشَرَة َسَنًة، َوَنصَّ

َمَها َعِقَب َوَفاِة  22 .َفَخلََف أََباهُ أََمْصَيا َعلَى اْلَعْرشِ  َوُهَو الَِّذي اْسَتَردَّ أَْيلََة لَِيُهوَذا َوَرمَّ

 .َوالِِدِه اْلَملِِك أََمْصَيا

َنِة اْلَخاِمَسِة َعْشَرَة ِمْن ُحْكِم أََمصْ  23 َيا ْبِن ُيوآَش َملِِك َيُهوَذا، َتَولَّى َيُرْبَعاُم ْبُن َوِفي السَّ

اِمَرِة إِْحَدى َوأَْرَبِعيَن َسَنةً  َواْرَتَكَب الشَّرَّ ِفي َعْيَنيِ  24 .ُيوآَش َعْرَش إِْسَراِئيَل ِفي السَّ

، َولَْم َيْعِدْل َعْن أَيٍّ ِمْن َخَطاَيا َيُرْبَعاَم ْبِن َنَباَط الَِّتي اسْ  بِّ َتْغَوى ِبَها اإلِْسَراِئيلِيِّيَن الرَّ

َة ِمْن َحَماَة إِلَى اْلَبْحِر  25 .َفأَْخَطأُوا َوُهَو الَِّذي اْسَتْرَجَع إلِْسَراِئيَل أََراِضيَها اْلُمْمَتدَّ

بِّ الَِّذي َنَطَق ِبِه َعلَى لَِساِن َعْبِدِه ُيوَناَن ْبِن أََمتَّ  ِبيِّ ِمْن أَْهِل اْلَميِِّت، َتْحِقيقاً لَِكالَِم الرَّ اَي النَّ

بَّ َرأَى َما ُيَعاِنيِه اإلِْسَراِئيلِيُّوَن ِمْن َعِبيٍد َوأَْحَراٍر ِمْن ِضيٍق أَلِيٍم  26 َجتَّ َحاِفَر، ألَنَّ الرَّ

بُّ َقْد َقَضى ِبَمْحِو اْسِم إِْسَرائِ  27 .َمِريٍر. َولَْم َيُكْن لَُهْم ِمْن ُمِعينٍ  يَل ِمْن َوإِْذ لَْم َيُكِن الرَّ

َماِء، أَْنَقَذُهْم َعلَى َيِد َيُرْبَعاَم ْبِن ُيوآشَ  ُة أَْخَباِر َيُرْبَعاَم َوُكلُّ ُمْنَجَزاِتِه  28 .َتْحِت السَّ ا َبِقيَّ أَمَّ

َها َوأَْعَمالِِه َوَكْيَف َحاَرَب َواْسَتْرَجَع إلِْسَراِئيَل ُكالً ِمْن ِدَمْشَق َوَحَماَة الَِّتي اْسَتْولَى َعلَيْ 

ُنو َيُهوَذا َعَشَرَة آالٍف آَخِريَن َوَسَبى بَ  12 .اْلِمْلِح، َوَقَتَل ِمْن ِرَجاِل َسِعيَر َعَشَرَة آالفٍ 

ِة َجَبِل َسالَِع َحْيُث َطَرُحوُهْم ِمْن َفْوِقَها، َفَتَهشََّمْت ِعَظاُمُهْم َجِميعاً  ا  13 .أََتْوا ِبِهْم إِلَى ِقمَّ أَمَّ

ا َعلَى ُمُدِن َيُهوَذا، َما اْلُمْرَتِزَقُة الَِّذيَن َصَرَفُهْم أََمْصَيا َعْن َخْوِض اْلِقَتاِل َمَعُه، َفَقْد أََغاُرو

اِمَرِة َوَبْيِت ُحوُروَن، َوَقَتلُوا َثالََثَة آالٍف ِمْن أَْهلَِها، َوَنَهُبوا َغَناِئَم َكِثيَرةً   .َبْيَن السَّ

َوَبْعَد ُرُجوِع أََمْصَيا ِمْن ُمَحاَرَبِة األَُدوِميِّيَن ُمْنَتِصراً، َحَمَل َمَعُه آلَِهَة َبِني َساِعيَر  14

بِّ َعلَْيِه َوأَْرَسَل  15 .َوَنَصَبَها لَُه آلَِهًة، َوَسَجَد لََها َوأَْوَقَد لََها َبُخوراً  َفاْحَتَدَم َغَضُب الرَّ

ا َيقُوُل:  لَِماَذا َضلَْلَت َوَراَء آلَِهِة َقْوٍم َعَجُزوا َعْن إِْنَقاِذ َشْعِبِهْم ِمْن »إِلَْيِه َنِبًيّ

«. َهْل أََقْمَناَك أََحَد ُمِشيِري اْلَملِِك؟ ُكفَّ لَِئالَّ ُتْقَتلَ »لُِك َوَقاَل: َفَقاَطَعُه اْلمَ  16 «َيِدَك؟

ِبيُّ َوُهَو َيقُوُل:  َك اْرَتَكْبَت َهَذا َوأََبْيَت »َفاْنَصَرَف النَّ َقْد أَْيَقْنُت أَنَّ هللاَ َقَضى ِبإِْهالَِكَك، ألَنَّ

 .«أَْن َتْسَمَع لَِمُشوَرِتي

َبْعَد أَْن َتَداَوَل أََمْصَيا َملُِك َيُهوَذا َمَع ُمْسَتَشاِريِه، َبَعَث إِلَى ُيوآَش ْبِن َيُهوآَحاَز ْبِن ُثمَّ  17

َفأََجاَبُه ُيوآُش َملُِك إِْسَراِئيَل ِبَهذا .« 18 َتَعاَل َنَتَواَجُه لِْلِقَتالِ »َياُهو َملِِك إِْسَراِئيَل َقاِئالً: 

ِج اْبَنَتَك ِمِن أَْرَسَل »اْلَمَثِل:  اِبُت ِفي لُْبَناَن إِلَى األَْرِز ِفي لُْبَناَن َيقُوُل: َزوِّ اْلَعْوَسُج النَّ

يٌّ َكاَن ُهَناَك َوَداَس اْلَعْوَسجَ  أَْنَت َتقُوُل ِفي َنْفِسَك: لََقْد َهَزْمُت . 19 اْبِني. َفَمرَّ َحَيَواٌن َبرِّ

، َولَِكْن َخْيٌر لََك أَْن َتْمُكَث ِفي َقْصِرَك. لَِماَذا َتْسَعى ِفي َطلَِب األَُدوِميِّيَن، َفاْنَتاَبَك اْلُغُرورُ 

بَّ َقَضى « 20 الشَّرِّ َفُتَسبَِّب َدَماَرَك َوَدَماَر َيُهوَذا َمَعَك؟ َفلَْم ُيْصِغ أََمْصَيا إِلَْيِه ألَنَّ الرَّ

ُهْم َعَبُدوا آلَِهَة أَُدومَ  َوَزَحَف ُيوآُش َملُِك إِْسَراِئيَل ِبَجْيِشِه، َوَتَواَجَه  21 .ِباْلَهِزيَمِة َعلَْيِه ألَنَّ

اِبَعِة لَِيُهوَذا َفاْنَدَحَر َيُهوَذا أََماَم َجْيِش  22 .َمَع أََمْصَيا َملِِك َيُهوَذا فِي َبْيِت َشْمٍس التَّ

َذا ِفي أَْسِر ُيوآَش َملِِك إِْسَراِئيَل َوَوَقَع أََمْصَيا َملُِك َيُهو. 23 إِْسَراِئيَل َوَهَرُبوا إِلَى َمَناِزلِِهمْ 

ِفي َبْيِت َشْمٍس، َفأََخَذهُ ُيوآُش إِلَى أُوُرَشلِيَم َحْيُث َهَدَم ُسوَرَها ِمْن َباِب أَْفَراِيَم إِلَى َباِب 

اِوَيِة َعلَى اْمِتَداِد َنْحِو ِمَئَتْي ِمْتٍر، َهِب َواْلِفضَّ  24 الزَّ ِة َوَجِميِع اآلِنَيِة َواْسَتْولَى َعلَى ُكلِّ الذَّ

اْلَمْوُجوَدِة ِفي َبْيِت هللِا الَِّتي ِفي ُعْهَدِة أَْبَناِء ُعوِبيَد أَُدوَم َوَخَزاِئِن َقْصِر اْلَملِِك، َوأََخَذ 
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اِم ُملُوِك إِْسَراِئيَل؟ َنًة ِفي ِكَتاِب أَْخَباِر أَيَّ ُثمَّ َماَت َيُرْبَعاُم َوُدِفَن  29 َيُهوَذا أَلَْيَسْت ِهَي ُمَدوَّ

ا َعلَى اْلُمْلكِ   .َمَع آَباِئِه ُملُوِك إِْسَراِئيَل، َوَخلََفُه اْبُنُه َزَكِريَّ

اِمَرةِ   .َرَهاِئَن، ُثمَّ َعاَد إِلَى السَّ

ًة َبْعَد َوَفاِة ُيوآَش ْبِن َيُهوآَحاَز َوَعاَش أََمْصَيا ْبُن ُيوآَش َملُِك َيُهوَذا َخْمَس َعْشَرَة َسنَ  25

َنًة ِفي . 26 َملِِك إِْسَراِئيلَ  ُة أَْخَباِر أََمْصَيا ِمْن ِبَداَيِتَها إِلَى ِنَهاَيِتَها أَلَْيَسْت ِهَي ُمَدوَّ ا َبِقيَّ أَمَّ

َل أََمْصَيا َعِن ا 27 ِكَتاِب ُملُوِك َيُهوَذا َوإِْسَراِئيَل؟ بِّ َثاَرْت َعلَْيِه اْلِفْتَنُة ِفي َوُمْنُذ أَْن َتَحوَّ لرَّ

ُهْم أَْرَسلُوا َمْن َتَعقََّبُه إِلَى ُهَناَك َواْغَتالَُه، ُثمَّ َنَقلُوهُ  28 أُوُرَشلِيَم، َفلََجأَ إِلَى لَِخيَش. َولَِكنَّ

 .َعلَى اْلَخْيِل َحْيُث َدَفُنوهُ َمَع آَباِئِه ِفي َمِديَنِة َداُودَ 
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 28= أخبار األيام الثاني  16الملوك الثاني 

 28أخبار األيام الثاني  16الملوك الثاني 

اِبَعِة َعْشَرَة ِمْن ُحْكِم َفْقَح ْبِن َرَمْلَيا، اْعَتلَى آَحاُز ْبُن ُيوَثاَم َعْرَش  َنِة السَّ َوِفي السَّ

اْلُعْمِر ِعْشُروَن َسَنًة ِحيَن َملََك. َوَداَم ُحْكُمُه ِستَّ َعْشَرَة َسَنًة فِي َوَكاَن لَُه ِمَن  2 َيُهوَذا

بِّ إِلَِهِه، َعلَى َنِقيِض َداُوَد أَِبيِه، ُمَتَمثِّالً ِبُملُوِك  3 أُوُرَشلِيَم، َواْرَتَكَب الشَّرَّ ِفي َعْيَنيِ الرَّ

ُه أََجاَز اْبَنُه فِي  بُّ ِمْن إِْسَراِئيَل، َحتَّى إِنَّ اِر، َوْفقاً ألَْرَجاِس األَُمِم الَِّذيَن َطَرَدُهُم الرَّ النَّ

َوَذَبَح َوأَْوَقَد لأِلَْوَثاِن َعلَى اْلُمْرَتَفَعاِت َوَعلَى التِّالَِل َوَتْحَت ُكلِّ . 4 أََماِم َبِني إِْسَراِئيلَ 

َم َرِصيُن َملُِك آَرامَ  5 .َشَجَرٍة َخْضَراءَ  َوَفْقُح ْبُن َرَمْلَيا َملُِك إِْسَراِئيَل َنْحَو  ِعْنَدِئٍذ َتَقدَّ

ُهَما أَْخَفَقا ِفي االْسِتيالَِء َعلَْيَها َن  6 .أُوُرَشلِيَم لُِمَهاَجَمِتَها، َفَحاَصَرا آَحاَز. َغْيَر أَنَّ َوَتَمكَّ

يَن َرِصيُن َملُِك آَراَم ِمَن اْسِتْرَجاِع َمِديَنِة أَْيلََة، َفَطَرَد ِمْنَها الَيهُ  وَد َوأََحلَّ َمَكاَنُهُم اآلَراِميِّ

 .َفاْسَتْوَطُنوَها إِلَى َهَذا اْلَيْومِ 

أََنا َعْبُدَك َواْبُنَك، َفَتَعاَل َوأَْنِقْذِني »َوَبَعَث آَحاُز َوْفداً إِلَى َتْغلَْث َفالَِسَر َملِِك أَُشوَر َقاِئالً:  7

َهَب  8 .«َل اللََّذْيِن ُيَهاِجَماِنِنيِمْن ِحَصاِر َملِِك آَراَم َوَملِِك إِْسَرائِي َة َوالذَّ َوَجَمَع آَحاُز اْلِفضَّ

بِّ َوِفي َخَزاِئِن َقْصِر اْلَملِِك، َوأَْرَسلََها إِلَى َملِِك أَُشوَر  اْلَمْوُجوَدَة ِفي َهْيَكِل الرَّ

ةً  ْشَق َواْسَتْولَى َعلَْيَها، َوَسَبى أَْهلََها َفلَبَّى َملُِك أَُشوَر َطلََبُه، َوَزَحَف ِبَجْيِشِه إِلَى ِدمَ  9 .َهِديَّ

 .إِلَى ِقيَر، َوَقَتَل َرِصينَ 

َه اْلَملُِك آَحاُز إِلَى ِدَمْشَق لِلَِقاِء َتْغلَْث َفالِسَر َملِِك أَُشوَر، َفَشاَهَد ُهَناَك اْلَمْذَبَح،  10 َوَتَوجَّ

ا اْلَكاهِ  ا اْلَكاِهُن  11 .ِن ِبَكاِمِل َتَفاِصيِل ِصَناَعِتهِ َفَنَقَل َرْسَمُه َوأَْرَسلَُه إِلَى أُوِريَّ َفَبَنى أُوِريَّ

ْسِم الَِّذي َبَعَثُه اْلَملُِك آَحاُز ِمْن ِدَمْشَق، َواْنَتَظَر ُرُجوَع اْلَملِِك ِمْن  َمْذَبحاً ِبُمْوَجِب الرَّ

َعْشَرَة َسَنًة فِي  َكاَن آَحاُز ِفي اْلِعْشِريَن ِمْن ُعْمِرِه ِحيَن َتَولَّى اْلُمْلَك، َوَداَم ُحْكُمُه ِستَّ 

ِه َداُودَ  ، ِبَعْكِس َجدِّ بِّ  .أُوُرَشلِيَم. َواْرَتَكَب الشَّرَّ أََماَم الرَّ

َوأَْوَقَد ِفي َواِدي اْبِن . 3 َوَسلََك ِفي ُطُرِق ُملُوِك إِْسَراِئيَل، َوَسَبَك َتَماِثيَل لِِعَباَدِة اْلَبْعلِيمِ 2 

بُّ ِمْن أََماِم ِهنُّوَم، َوأَْحَرَق أَْبَناَءهُ ِبا اِر، َعَلى َحَسِب َرَجاَساِت األَُمِم الَِّذيَن َطَرَدُهُم الرَّ لنَّ

َب ُمْحَرَقاٍت َوأَْوَقَد َعلَى اْلُمْرَتَفَعاِت َوالتِّالَِل، َوَتْحَت ُكلِّ َشَجَرٍة . 4 َبِني إِْسَراِئيلَ  َكَما َقرَّ

 .َخْضَراءَ 

بُّ لَِيِد َملِِك آرَ  5 اَم، َفأَْلَحَق ِبِه َهِزيَمًة َنْكَراَء، َوأََسُروا َكِثيِريَن ِمْن َيُهوَذا َفأَْسلََمُه الرَّ

بُّ لَِيِد َملِِك إِْسَراِئيَل، َفَكَسَرهُ َشرَّ َكْسَرةٍ  َوَقَتَل َفَقُح  6 .َنَقلُوُهْم إِلَى ِدَمْشَق. َكَما أَْسلََمُه الرَّ

اِء، ْبُن َرَمْلَيا ِمَئًة َوِعْشِريَن أَْلفاً ِمْن َيهُ  وَذا ِفي َيْوٍم َواِحٍد، َوُكلُُّهْم ِمَن اْلُمَحاِرِبيَن األَِشدَّ

بَّ إِلََه آَباِئِهمْ  ُهْم َتَرُكوا الرَّ َوَقَضى ِزْكِري َبَطُل أَْفَراِيَم َعلَى َمَعِسَيا اْبِن  7 .ِعَقاباً لَُهْم، ألَنَّ

الِي لِْلَملِِك ِفي اْلَمَقامِ اْلَملِِك َوَعْزِريَقاَم ُمِديِر ُشُؤوِن اْلَقْصِر اْلملَكِ  ، َوأَْلَقاَنَة التَّ  .يِّ

َساِء َواألَْبَناِء َواْلَبَناِت،  8 َوَسَبى َبُنو إِْسَراِئيَل ِمْن أَْقِرَباِئِهْم َبِني َيُهوَذا ِمَئَتْي أَْلٍف ِمَن النِّ

اِمَرةِ  بِّ ُيْدَعى ُعوِديَد غَ  9 .َوَنَهُبوا ِمْنُهْم أَْسالَباً َواِفَرًة َحَملُوَها إِلَى السَّ ا لِلرَّ ْيَر أَنَّ َنِبًيّ

اِمَرِة َوَقاَل لَُهْم:  اِجِع إِلَى السَّ بُّ إِلَُه آَباِئُكْم َعلَى »َخَرَج لِلَِقاِء اْلَجْيِش الرَّ لََقْد َنَصَرُكُم الرَّ

ُه َغِضَب َعلَْيِهْم، َوَها أَْنُتْم َقْد َقَتْلُتُموُهْم ِبَقْسَوةٍ  َماءَ  َيُهوَذا ألَنَّ َواآلَن أَْنُتْم  10 .أَْغَضَبِت السَّ

َخاِذِهْم لَُكْم َعِبيداً َوإَِماًء. أَلَْم َتأَْثُموا أَنْ  ُتْم ُمْزِمُعوَن َعلَى اْسِتْعَباِد َبِني َيُهوَذا َوأُوُرَشلِيَم َواتِّ
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أَْوَقَد َعلَْيِه ُمْحَرَقَتُه  13 ْذَبحَ َوِعْنَدَما َعاَد اْلَملُِك ِمْن ِدَمْشَق، َوَشاَهَد اْلمَ  12 .َسْفَرِتهِ 

الَمِ  ا  14 .َوَتْقِدَمَتُه، َوَسَكَب َعلَْيِه َسِكيَبُه ِمَن اْلَخْمِر، ُثمَّ َرشَّ َعلَى اْلَمْذَبِح َدَم َذِبيَحِة السَّ أَمَّ

، َبْيَن َمْدَخِل اْلَهْيَكِل َواْلَمْذبَ  بِّ ِح اْلَجِديِد، َفَقْد أََزاَحُه إِلَى َمْذَبُح النَُّحاِس اْلَقاِئُم أََماَم الرَّ

َمالِيِّ  َباِح  15 .َجاِنِب اْلَمْذَبِح الشِّ ا اْلَكاِهَن أَْن ُيْوِقَد ُمْحَرَقَة الصَّ َوأََمَر اْلَملُِك آَحاُز أُوِريَّ

َوَتْقِدَمِتِهْم َوَسَكاِئِب َخْمِرِهْم َوَتْقِدَمَة اْلَمَساِء َوُمْحَرَقَة اْلَملِِك َوَتْقِدَمَتُه َمَع ُمْحَرَقِة الشَّْعِب 

ا َمْذَبُح النَُّحاِس َفَيُكوُن  َعلَى اْلَمْذَبِح اْلَعِظيِم، َوَيُرشَّ َعلَْيِه ُكلَّ َدِم ُمْحَرَقٍة َوَذِبيَحٍة. أَمَّ

صاً لِْلَملِِك لَِمْعِرَفِة اْلَغْيبِ  ا اْلَكاِهُن أََواِمَر اْلَملِ  16 ُمَخصَّ ُثمَّ َنَزَع  17 .ِك آَحازَ َفَنفََّذ أُوِريَّ

ِة َوَرَفَع َعْنَها اْلِمْرَحَضَة َوأَْنَزَل اْلِبْرَكَة َعِن الثِّيَرانِ  اِئِريَّ  اْلَملُِك آَحاُز َعَواِرَض اْلَقَواِعِد الدَّ

ِة َوأََقاَمَها َعلَى َصفٍّ ِمَن اْلِحَجاَرةِ  َحاِسيَّ َحاُز ِمَن َوإِْرَضاًء لَِملِِك أَُشوَر أََزاَل آ 18 .النُّ

، َوأَْغلََق اْلَمْدَخَل اْلَخاصَّ الَِّذي َكاَن َقْد ُبِنَي ِمَن اْلَخاِرِج  اْلَهْيَكِل ِمْنَبَر اْلَعْرِش اْلَملَِكيِّ

َنةً . 19 لَِيِصَل َما َبْيَن اْلَقْصِر َواْلَهْيَكلِ  ُة أَْخَباِر آَحاَز َوُمْنَجَزاُتُه أَلَْيَسْت ِهَي ُمَدوَّ ا َبِقيَّ ِفي  أَمَّ

اِم ُملُوِك َيُهوَذا؟ ُثمَّ َماَت آَحاُز َفُدِفَن َمَع آَباِئِه فِي َمِديَنِة َداُوَد َوَخلََفُه  20 ِكَتاِب أَْخَباِر أَيَّ

ا َعلَى اْلُمْلكِ   .اْبُنُه َحَزِقيَّ

بِّ إِلَِهُكْم؟ وا األَْسَرى أَْقِرَباَءُكْم، ألَنَّ َفاْسَمُعوا لِي اآلَن،  11 أَْيضاً ِمْثلَُهْم ِفي َحقِّ الرَّ َوُردُّ

بِّ ُمْحَتِدٌم َعلَْيُكمْ   .«َغَضَب الرَّ

ُثمَّ َقاَم ِرَجاٌل ِمْن ُزَعَماِء َبِني أَْفَراِيَم ُهْم: َعَزْرَيا ْبُن َيُهوَحاَناَن، َوَبَرْخَيا ْبُن  12

ا ْبُن َشلُّوَم، َوَعَماَسا ْبُن حِ  ْدالََي، َواْعَتَرُضوا َسِبيَل اْلُمْقِبلِيَن ِمَن َمُشلِّيُموَت، َوَيَحْزِقيَّ

الَ َتْدُخلُوا ِباألَْسَرى إِلَى ُهَنا، إِْذ َيْكِفيَنا َما َعلَْيَنا ِمْن آَثاٍم ِفي »َوَقالُوا لَُهْم:  13 .اْلَجْيشِ 

، َوأَْنُتْم ُمْزِمُعوَن أَْن ُتِضيفُوا إِلَى َخَطاَياَنا َوآَثاِمَنا، ف بِّ ُذُنوُبَنا ِبَحدِّ َذاِتَها َكِثيَرةٌ، َحقِّ الرَّ

بِّ ُمْحَتِدٌم َعلَى إِْسَراِئيلَ  َفَتَخلَّى اْلُمَحاِرُبوَن َعِن األَْسَرى َواْلَغَناِئِم أََماَم  14 .«َوَغَضُب الرَّ

َجاِل الَِّذيَن َتمَّ َتْعِييُنهُ  15 .اْلَقاَدِة َوُكلِّ ُزَعَماِء اْلَجَماَعةِ  ْم ِبأَْسَماِئِهْم َوَنَهَض َبْعُض الرِّ

ُعوا َعلَْيِهْم ِمَن اْلَغِنيَمِة َمالَِبَس َوأَْحِذَيًة َوَطَعاماً وَخْمراً، َوَعالَُجوا  َوأََخُذوا األَْسَرى َوَوزَّ

ُهوِن َوأَْرَكُبوا اْلُمْعِييَن ِفيِهْم َعلَى َحِميٍر. َوأََعاُدوُهْم إِلَى أَِريَحا َمِديَنِة النَّ  ْخِل ِجَراَحُهْم بالدُّ

اِمَرةِ   .َحْيُث أَْسلَُموُهْم إِلَى أََهالِيِهْم، ُثمَّ َرَجُعوا إِلَى السَّ

ألَنَّ األَُدوِميِّيَن َزَحفُوا َعلَى  17 ِفي َذلَِك اْلِحيِن اْسَتْنَجَد اْلَملُِك آَحاُز ِبُملُوِك أَُشوَر، 16

َواِحِل َوَجُنوِبيَّ َواْقتَ  18 .َيُهوَذا َوَهاَجُموُهْم َوأََخُذوا ِمْنُهْم أَْسَرى َحَم اْلِفلِْسِطيِنيُّوَن ُمُدَن السَّ

لُوَن َوَجِديُروَت َوُسوُكو َوِضَياِعَها َوِتْمَنَة َوِضَياِعَها  َيُهوَذا َواْسَتْولَْوا َعلَى َبْيِت َشْمٍس َوأَيَّ

بَّ أََذلَّ َيُهوذَ  19 َوِجْمُزو َوِضَياِعَها، َواْسَتْوَطُنوا ِفيَها، ا ِبَسَبِب ُشُروِر آَحاَز َملِِك ألَنَّ الرَّ

بَّ  َولَِكنَّ َتْغلَْث ِفْلَناِسَر َمِلَك أَُشوَر َضاَيَق آَحاَز  20 .َيُهوَذا الَِّذي أََضلَّ َشْعَبُه َوَخاَن الرَّ

ِك َوِمْن َوَكاَن آَحاُز َقْد أََخَذ ِقْسماً ِمْن َذَهِب اْلَهْيَكِل َوِمْن َقْصِر اْلَملِ  21 َبَدالً ِمْن َنْجَدِتهِ 

َمُه لَِملِِك أَشُّوَر، َولَِكنَّ َهَذا لَْم ُيْنِجْدهُ   .ُرَؤَساِء اْلِبالَِد، َوَقدَّ

بِّ  22 َم َذَباِئَح ألَْوَثاِن اآلَراِميِّيَن  23 .َوِفي أَْثَناِء ِضيِقِه اْزَداَد اْلَملُِك آَحاُز ِخَياَنًة لِلرَّ َوَقدَّ

ُهْم «. آلَِهَة ُملُوِك آَراَم ُتَساِعُدُهْم، َفألَْذَبَحنَّ لَُهْم َفُيَساِعُدوِني إِنَّ »الَِّذيَن َهَزُموهُ َقاِئالً:  إالَّ أَنَّ

َمَها  24 .َكاُنوا َسَبباً ِفي َدَماِرِه َوِفي اْنِهَياِر ُكلِّ إِْسَراِئيلَ  َوَجَمَع آَحاُز آنَِيَة َبْيِت هللِا َوَحطَّ

َوأََقاَم فِي ُكلِّ  25 لَِنْفِسِه َمَذاِبَح فِي ُكلِّ َزاِوَيٍة ِفي أُوُرَشلِيَم، َوأَْغلََق أَْبَواَب اْلَهْيَكِل، َوَبَنى
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بَّ إِلََه آَباِئهِ   .َمِديَنٍة ِمْن ُمُدِن َيُهوَذا ُمْرَتَفَعاٍت لُِيْوِقَد َعلَْيَها آللَِهٍة أُْخَرى، َفأََغاَظ الرَّ

ُة أَْخَباِر آَحاَز َوأَْعَمالُُه مِ 26  ا َبِقيَّ َنٌة ِفي ِكَتاِب َتاِريِخ أَمَّ ْن ِبَداَيِتَها إِلَى ِنَهاَيِتَها َفِهَي ُمَدوَّ

ُهْم لَْم ُيَواُروهُ ِفي . 27 ُملُوِك َيُهوَذا َوإِْسَراِئيلَ  ُثمَّ َماَت آَحاُز َفَدَفُنوهُ ِفي َمِديَنِة أُوُرَشلِيَم، ألَنَّ

ا َعلَى اْلُمْلكِ َمَقاِبِر ُملُوِك إِْسَراِئيَل، َوَخلََفُه اْبُنُه   .َحَزِقيَّ

 

  

http://www.ar.islamforchristians.com/


  معجم التكرار والتطابق الطويل )كلي وجزئي( في أسفار الكتاب المقدس وفي سور القرآن الكريم

113 

www.ar.islamforchristians.com 

 36= إشعياء  18الملوك الثاني 
 

 36= إشعياء  18الملوك الثاني 

 36إشعياء  18الملوك الثاني 

ا ْبُن آَحاَز َعْرَش  الَِثِة لُِحْكِم ُهوَشَع ْبِن أََيْلَة َملِِك إِْسَراِئيَل، اْعَتلَى َحَزِقيَّ َنِة الثَّ َوِفي السَّ

َوَكاَن لَُه ِمَن اْلُعْمِر َخْمٌس َوِعْشُروَن َسَنًة ِحيَن َملََك، َوَداَم ُحْكُمُه ِفي أُوُرَشلِيَم  2 َيُهوَذا،

ا، ِه أَِبي اْبَنُة َزَكِريَّ بِّ  3 ِتْسعاً َوِعْشِريَن َسَنًة، َواْسُم أُمِّ َوَصَنَع َما ُهَو َصالٌِح ِفي َعْيَنيِ الرَّ

َع أَْصَناَم فَ  4 َعلَى َنْهِج أَِبيِه َداُوَد، َماِثيَل، َوَقطَّ َم التَّ أََزاَل َمَعاِبَد اْلُمْرَتَفَعاِت، َوَحطَّ

َة النَُّحاِس الَِّتي َصَنَعَها ُموَسى ألَنَّ َبِني إِْسَراِئيَل َظلُّوا َحتَّى ِتْلَك  َعْشَتاُروَث، َوَسَحَق َحيَّ

اِم ُيْوِقُدوَن لََها، َوَدُعوَها َنُحْشَتانَ  بِّ إِلَِه إِْسَراِئيَل َفلَْم َيأِْت َقْبلَُه َوالَ َواتَّ  5 .األَيَّ َكَل َعلَى الرَّ

بِّ َولَْم َيِحْد َعْن َطِريِقِه، َبْل أََطاَع  6 .َبْعَدهُ َملٌِك َنِظيُرهُ َبْيَن ُملُوِك َيُهوَذا َواْلَتَصَق ِبالرَّ

بُّ ُموَسى َجاِح. َوَثاَر لَِذلَِك َكاَن  7 .َوَصاَياهُ الَِّتي أََمَر ِبَها الرَّ بُّ َمَعُه َوَكلََّل أَْعَمالَُه ِبالنَّ الرَّ

َواِطيِر إِلَى اْلَمِديَنِة  8 َعلَى َملِِك أَشُّوَر َوأََبى اْلُخُضوَع لَُه، َوَدَحَر اْلِفلِْسِطيِنيِّيَن ِمْن ُبْرِج النَّ

َة َوَضَواِحَيَها َنِة َحتَّى َبلََغ َغزَّ  .اْلُمَحصَّ

َنِة ا 9 اِبَعِة الِْعِتالَِء ُهوَشَع ْبِن أَْيلََة َوِفي السَّ َنِة السَّ ا، اْلُمَوافَِقِة لِلسَّ اِبَعِة لُِحْكِم اْلَملِِك َحَزِقيَّ لرَّ

اِمَرِة َوَحاَصَرَها، َن ِمَن  10 َعْرَش إِْسَراِئيَل، َزَحَف َشْلَمْنأََسُر َملُِك أَُشوَر َعلَى السَّ َوَتَمكَّ

ا، اْلُمَوافَِقِة االْسِتيالَِء َعلَْيَها ِفي  اِدَسِة لُِمْلِك َحَزِقيَّ َنِة السَّ ِنَهاَيِة َثالَِث َسَنَواٍت، أَْي ِفي السَّ

اِسَعِة لُِحْكِم ُهوَشَع َملِِك إِْسَراِئيلَ  َنِة التَّ اَن إِْسَراِئيَل إِلَى  11 .لِلسَّ َوَسَبى َملُِك أَُشوَر ُسكَّ

َوَعلَى ِضَفاِف َنْهِر َخاُبوَر ِفي ِمْنَطَقِة ُجوَزاَن َوِفي ُمُدِن  أَُشوَر، َوأَْسَكَنُهْم ِفي َمِديَنِة َحلَحَ 

بِّ إِلَِهِهْم، َوَنَكُثوا َعْهَدهُ َوُكلَّ َما أََمَر ِبِه  12 َماِدي، ُهْم أََبْوا االْسِتَماَع لَِصْوِت الرَّ ألَنَّ

، َولَْم َيْعَملُوا ِبَها بِّ  .ُموَسى َعْبُد الرَّ

ا، اْجَتاَح َسْنَحاِريُب َملُِك أَُشوَر َجِميَع  اِبَعِة َعْشَرَة ِمْن ُحْكِم اْلَملِِك َحَزِقيَّ َنِة الرَّ َوِفي السَّ

َنِة َواْسَتْولَى َعلَْيَها َه َملُِك  2 .ُمُدِن َيُهوَذا اْلُمَحصَّ أَُشوَر َرْبَشاَقى )أَْي اْلَقاِئَد الَعامَّ( ِمْن َوَوجَّ

اٍر، َفَوَقَف ِعْنَد َقَناِة اْلِبْرَكِة  ا َعلَى َرْأِس َجْيٍش َجرَّ لَِخيَش إِلَى أُوُرَشلِيَم إِلَى اْلَملِِك َحَزِقيَّ

ارِ  ا ُمِديِر ُشُؤوِن َفَخَرَج لِلَِقاِئِه ُكلٌّ ِمْن أَْليَ . 3 اْلُعْلَيا َعلَى َطِريِق َحْقِل اْلَقصَّ اِقيَم ْبِن ِحْلِقيَّ

لِ  َفَقاَل لَُهُم َرْبَشاَقى اْلَقاِئُد اْلَعامُّ: . 4 اْلَقْصِر، َوَشْبَنَة اْلَكاِتِب َوُيوآَخ ْبِن آَساَف اْلُمَسجِّ

ا: َهَذا َما َيقُولُُه اْلَملُِك اْلَعِظيُم، َملُِك أَشُّوَر: َعلَى َماَذا َتتَّ » أََظَنْنَت أَنَّ  5 ِكُل؟َبلُِّغوا َحَزِقيَّ

ْدَت  ًة لَِخْوِض اْلَحْرِب؟ َعلَى َمِن اْعَتَمْدَت َحتَّى َتَمرَّ ًة َوقُوَّ ُل ُخطَّ َد اْلَكالَِم ُيَشكِّ ُمَجرَّ

؟ اِز َهِذِه الَقَصَبِة اْلَمْرُضوَضِة ِمْصَر، الَّتِي َتْثقُُب َكفَّ ُكلِّ َمْن  6 َعلَيَّ ِكُل َعلَى ُعكَّ أَْنَت َتتَّ

أُ َعلَْيهِ يَ  أُ َعلَْيَها. َهَكَذا َيُكوُن ِفْرَعْوُن َملُِك ِمْصَر لُِكلِّ َمْن َيَتَوكَّ ُكْم . 7 َتَوكَّ َوإَِذا قُْلُتْم لِي: إِنَّ

ا ُمْرَتَفَعاِتِه َوَمَذاِبَحُه، َوأََمَر َشعْ  بِّ إِلَِهُكْم، أَلَْيَس ُهَو الَِّذي َهَدَم َحَزِقيَّ ْلُتْم َعلَى الرَّ َب َتَوكَّ

َواآلَن لَِيْعِقْد  8 َيُهوَذا َوأَْهَل أُوُرَشلِيَم أَْن َيْسُجُدوا َفَقْط أََماَم اْلَمْذَبِح اْلَقاِئِم ِفي أُوُرَشلِيَم؟

ا َرَهاناً َمَع َسيِِّدي َملِِك أَُشوَر: َفأُْعِطيَك أَْلَفي َفَرٍس إِِن اْسَتَطْعَت أَْن َتِجَد لََها فُْرَساناً  َحَزِقيَّ

َفَكْيَف ُيْمِكُنَك أَْن َتُصدَّ َقاِئداً َواِحداً ِمْن أََقلِّ َقاَدِة َسيِِّدي َشأْناً ِفي ِحيِن أَنََّك ! 9 ُطوَنَهاَيْمتَ 

بِّ  10 َتْعَتِمُد َعلَى ِمْصَر إلِْمَداِدَك ِباْلَمْرَكَباِت َواْلفُْرَساِن؟ ُثمَّ َهْل ِمْن َغْيِر َمُشوَرِة الرَّ

ْبَها َزَحْفُت َعلَى َهِذهِ  َياَر َوَخرِّ : َهاِجْم َهِذِه الدِّ بُّ َرَها؟ لََقْد َقاَل لِي الرَّ َياِر ألَُدمِّ  .«الدِّ

َنا َنْفَهُمَها، َوالَ »َفَقاَل أَلَِياِقيُم َوَشْبَنُة َوُيوآُخ لَِرْبَشاَقى: 11  ِة ألَنَّ َخاِطْب َعِبيَدَك ِباآلَراِميَّ

ةِ  ورِ  ُتَكلِّْمَنا ِباللَُّغِة اْلَيُهوِديَّ ِع َعلَى السُّ َفأََجاَب َرْبَشاَقى: .« 12 َعلَى َمْسَمِع الشَّْعِب اْلُمَتَجمِّ
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َنِة  13 ا اْجَتاَح َسْنَحاِريُب َملُِك أَُشوَر َجِميَع َوِفي السَّ اِبَعِة َعْشَرَة ِمْن ُحْكِم اْلَملِِك َحَزِقيَّ الرَّ

ا َملُِك َيُهوَذا َيقُوُل لَِملِِك أَُشوَر  14 .ُمُدِن َيُهوَذا اْلَحِصيَنِة َواْسَتْولَى َعلَْيَها َوأَْرَسَل َحَزِقيَّ

َفَفَرَض «. َعنِّي، َوأََنا أَْدَفُع َما َتْفِرُضُه َعلَيَّ ِمْن ِجْزَيةٍ  أَْخَطأُْت، َفاْرَتِحلْ »ِفي لَِخيَش: 

ِة )َنْحَو أَْلٍف َوَثَماِنيَن ِكيلُو  ا َملِِك َيُهوَذا َثالََث ِمَئِة َوْزَنٍة ِمَن اْلِفضَّ َملُِك أَشُّوَر َعلَى َحَزِقيَّ

َهِب )َنْحَو َما ا  15 .(َئٍة َوَثَماِنَيِة ِكيلُو ِجَراَماتٍ ِجَراماً(، وَثالَِثيَن َوْزَنًة ِمَن الذَّ َفَجَمَع َحَزِقيَّ

ٍة َوَذَهٍب َوَدَفَعَها لَهُ  بِّ َوَخَزاِئِن َقْصِر اْلَملِِك ِمْن ِفضَّ َر  16 .ُكلَّ َما ِفي َبْيِت الرَّ َكَما َقشَّ

عَ  بِّ َوالدَّ َهَب الَِّذي َكاَن َقْد َغشَّى ِبِه أَْبَواَب َهْيَكِل الرَّ اِئَم، َوَبَعَث ِبِه إِلَى َملِِك الذَّ

ا َقاِئَد َجْيِشِه َوَوِزيَر َخَزاِئِنِه َوَرِئيَس  17 .أَُشورَ  َوَرْغَم َذلَِك أَْرَسَل َملُِك أَُشوَر إِلَى َحَزِقيَّ

اٍر لُِمَحاَصَرِة أُوُرَشلِيَم. َفَزَحفُوا عَ  اِتِه ِمْن لَِخيَش، َعلَى َرْأِس َجْيٍش َجرَّ لَْيَها، أَْرَكاِن قُوَّ

ارِ  َفاْسَتْدَعْوا . 18 َوأََحاُطوا ِبَها َوَعْسَكُروا ِعْنَد َقَناِة اْلِبْرَكِة اْلُعْلَيا ِفي َطِريِق َحْقِل اْلَقصَّ

ا ُمِديَر ُشؤوِن اْلَقْصِر. َوِشْبَنَة اْلَكاِتَب َوُيوَ  ا إِلَْيِهْم أَْلَياِقيَم ْبَن ِحْلِقيَّ ْبَن  اخَ اْلَملَِك. َفَبَعَث َحَزِقيَّ

َل اْلَملِكِ   .آَساَف ُمَسجِّ

ا أَنَّ َهَذا َما َيقُولُُه اْلَملُِك اْلَعِظيُم، َملُِك أَُشوَر: »َفَقاَل لَُهْم َقاِئُد َجْيِش أَُشوَر: 19  َبلُِّغوا َحَزِقيَّ

ِكُل؟ ًة  20 َعلَى َماَذا َتتَّ ًة َوقُوَّ ُل ُخطَّ َد اْلَكالَِم ُيَشكِّ لَِخْوِض اْلَحْرِب؟ َعلَى أََظَنْنَت أَنَّ ُمَجرَّ

؟ ْدَت َعلَيَّ اِز َهِذِه اْلَقَصَبِة اْلَمْرُضوَضِة  21 َمِن اْعَتَمْدَت َحتَّى َتَمرَّ ِكُل َعلَى ُعكَّ َها أَْنَت َتتَّ

ُ َعلَْيَها! َهَكَذا َيُكوُن ِفْرَعْوُن َملُِك ِمْصَر لُِكلِّ  أ َمْن  ِمْصَر، الَِّتي َتْثقُُب َكفَّ ُكلِّ َمْن َيَتَوكَّ

ِكُل َعلَْيهِ  بِّ إِلَِهُكْم. أََفلَْيَس ُهَو الَِّذي أََزاَل َحَزقِيَّا ! 22 َيتَّ ْلُتْم َعلَى الرَّ ُكْم َتَوكَّ َوإَذا قُْلُتْم لِي إِنَّ

ْذَبِح اْلَقاِئِم ُمْرَتَفَعاِتِه َوَمَذاِبَحُه، َوأََمَر َيُهوَذا َوأَْهَل أُوُرَشلِيَم أَْن َيْسُجُدوا َفَقْط أََماَم َهَذا اْلمَ 

ا ِرَهاناً َمَع َسيِِّدي َملِِك أَُشوَر، َفأُْعِطَيَك أَْلَفْي َفَرٍس،  23 ِفي أُوُرَشلِيَم؟ َواآلَن لَِيْعِقْد َحَزِقيَّ

ْن َفَكْيَف ُيْمِكُنَك أَْن َتُصدَّ َقاِئداً َواِحداً مِ . 24 إِِن اْسَتَطْعَت أَْن َتِجَد لََها فُْرَساناً َيْمَتُطوَنَها

َك َتْعَتِمُد َعلَى ِمْصَر إلِْمَداِدَك ِباْلَمْرَكَباِت  أََقلِّ َقاَدِة َسيِِّدي َشأْناً، ِفي ِحيِن أَنَّ

َرَها؟ لََقْد َقاَل  25 َواْلفُْرَساِن؟ َياِر ألَُدمِّ بِّ َزَحْفُت َعلَى َهِذِه الدِّ ُثمَّ َهْل ِمْن َغْيِر َمُشوَرِة الرَّ

بُّ َهاِجْم هَ  ْبَهالَِي الرَّ َياَر َوَخرِّ ا َوِشْبَنُة َوُيَواُخ لَِقاِئِد .« 26 ِذِه الدِّ َفَقاَل أَْلَياِقيُم ْبُن ِحْلِقيَّ

َث ِبَهَذا اْلَكالَِم؟ أَلَْيَس هَ » ِدَك َوإِلَْيَك َفَقْط لَِكْي أََتَحدَّ َذا أََتُظنُّ أَنَّ َسيِِّدي َقْد أَْرَسلَِني إِلَى َسيِّ

هاً إِلَى الرِّ  وِر، الَِّذيَن َسَيأُْكلُوَن ِمْثلَُكْم ِبَراَزُهْم اْلَكالَُم أَْيضاً ُمَوجَّ ِعيَن َعلَى السُّ َجاِل اْلُمَتَجمِّ

ِة: « 13 َوَيْشَرُبوَن َبْولَُهْم؟ ُثمَّ َوَقَف الَقاِئُد اْلَعامُّ َوَناَدى ِبأَْعلَى َصْوِتِه َقاِئالً ِباْلَيُهوِديَّ

ُه َعاِجٌز َعْن : 14 ورَ اْسَمُعوا َكالََم اْلَملِِك اْلَعِظيِم َملِِك أَشُ » ا ألَنَّ ُكْم َحَزِقيَّ اَل َيْخَدَعنَّ

بَّ َحْتماً ُيْنِقُذَنا، َولَْن َيْسَتْولَِي  15 إِْنَقاِذُكْم، بِّ َقاِئالً: إِنَّ الرَّ َكاِل َعلَى الرَّ ُكْم ِباالتِّ َوالَ ُيْقِنَعنَّ

ُه َهَكَذا َيقُوُل َملُِك أَشُّوَر: اْعِقُدوا اَل ُتْصُغوا . 16 َملُِك أَُشوَر َعلَى َهِذِه اْلَمِديَنةِ  إِلَْيِه، ألَنَّ

 َمِعي ُصْلحاً َواْسَتْسلُِموا إِلَيَّ َفَيأُْكَل ِعْنَدِئٍذ ُكلُّ َواِحٍد ِمْنُكْم ِمْن َكْرِمِه َوِمْن ِتيَنِتِه، َوَيْشَربَ 

َكأَْرِضُكْم، أَْرِض ِحْنَطٍة َوَخْمٍر َوُخْبٍز  إِلَى أَْن آِتَي َوأَْنقُلَُكْم إِلَى أَْرٍض  17 ِمْن َماِء ِبْئِرِه،

بَّ ُيْنِقُذَنا. َهْل أَْنَقَذ أََحُد آلَِهِة األَُمِم أَْرَض . 18 َوُكُرومٍ  ا ِبَقْولِِه: إِنَّ الرَّ ُكْم َحَزِقيَّ نَّ َفالَ َيُغرَّ

ْيَن آلَِهُة َسَفْرَواِيَم؟ َهْل أَْنَقَذِت أَْيَن آلَِهُة َحَماَة َوأَْرَفاَد؟ أَ  19 َشْعِبِه ِمْن َيِد َملِِك أَُشوَر؟

اِمَرَة ِمْن َيِدي؟ َمْن ِمْن ُكلِّ آلَِهِة َهِذِه اْلِبالَِد اْسَتَطاَع أَْن ُيْنِقَذ أَْرَضُه ِمْن َيِدي؟ َفَكْيَف 20 السَّ

بُّ أُوُرَشلِيَم ِمنِّي؟ ْمِت َولَْم ُيِجيُبوا بِ « 21 ُيْنِقُذ الرَّ َكلَِمٍة، ألَنَّ اْلَملَِك أََمَر َفاْعَتَصُموا ِبالصَّ

دِّ َعلَْيهِ  ا ُمِديُر ُشُؤوِن اْلَقْصِر َوَشْبَنُة اْلَكاِتُب َوُيوآُخ . 22 ِبَعَدِم الرَّ َوَرَجَع أَلَِياِقيُم ْبُن ِحْلِقيَّ

َقٍة َوأَْبلَُغوهُ َكالََم اْلَقاِئدِ  ا ِبِثَياٍب ُمَمزَّ ُل إِلَى َحَزِقيَّ  .األَُشوِريِّ  ْبُن آَساَف اْلُمَسجِّ
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ِة لَِئالَّ َيْسَمَع »اْلَجْيِش:  َنا َنْفَهُمَها، َوالَ ُتَخاِطْبَنا ِباللَُّغِة اْلَيُهوِديَّ ِة ألَنَّ َخاِطْب َعِبيَدَك ِباآلَراِميَّ

ورِ الشَّْعُب اْلُمَتَجمِّ  أََتُظنُّ أَنَّ َسيِِّدي َقْد أَْرَسلََنا »َفأََجاَبُهْم َقاِئُد اْلَجْيِش: .« 27 ُع َعلَى السُّ

َجاِل  هاً إِلَى الرِّ َث إِلَْيُكْم َوإِلَى َملِِكُكْم َفَقْط ِبَهَذا اْلَكالَِم؟ أَلَْيَس َهَذا اْلَكالَُم ُمَوجَّ لَِنَتَحدَّ

و ِعيَن َعلَى السُّ  «ِر الَِّذيَن َسَيأُْكلُوَن ِمْثلَُكْم ِبَراَزُهْم َوَيْشَرُبوَن َبْولَُهْم؟اْلُمَتَجمِّ

ِة: 28  اْسَمُعوا َكالََم اْلَملِِك »ُثمَّ َوَقَف َقاِئُد اْلَجْيِش َوَناَدى ِبأَْعلَى َصْوِتِه َقاِئالً ِباْلَيُهوِديَّ

ا ألَ . 29 اْلَعِظيِم َملِِك أَُشورَ  ُه َعاِجٌز َعْن إِْنَقاِذُكمْ اَل َيْخَدْعُكْم َحَزِقيَّ ا  30 نَّ َوالَ ُيْقِنْعُكْم َحَزِقيَّ

ُه َحْتماً ُيْنِقُذَنا َولَْن َيْسَتْولَِي َملُِك أَُشوَر َعلَى َهِذِه  بِّ َقاِئالً: إِنَّ َكاِل َعلَى الرَّ ِباالتِّ

ُه َهَكَذا َيقُوُل َملُِك أَشُّ . 31 اْلَمِديَنةِ  وَر: اْعِقُدوا َمِعي ُصْلحاً، َواْسَتْسلُِموا اَل ُتْصُغوا إِلَْيِه ألَنَّ

، َفَيأُْكَل ِعْنَدِئٍذ ُكلُّ َواِحٍد ِمْن َكْرِمِه َوِمْن ِتيَنِتِه َوَيْشَرَب ِمْن ِبْئِرهِ  إِلَى أَْن آِتَي . 32 إِلَيَّ

َزْيُتوٍن َوَعَسٍل. َفاْحَيْوا َوأَْنقُلَُكْم إِلَى أَْرٍض َكأَْرِضُكْم، أَْرِض َقْمٍح َوَخْمٍر َوُخْبٍز َوُكُروٍم وَ 

بَّ الَُبدَّ أَْن ُيْنِقَذَنا ُه ُيْغِريُكْم ِبَقْولِِه إِنَّ الرَّ ا ألَنَّ َفَهْل . 33 َوالَ َتُموُتوا. اَل ُتْصُغوا إِلَى َحَزِقيَّ

اَد؟ أَْيَن آلَِهُة َسْفَرَواِيَم أَْيَن آلَِهُة َحَماَة َوأَْرفَ  34 أَْنَقَذْت آلَِهُة األَُمِم أََراِضيَها ِمْن َمِلِك أَُشوَر؟

اِمَرَة ِمْن َيِدي؟ ا؟ َهْل أَْنَقَذِت السَّ َمْن ِمْن ُكلِّ آلَِهِة اْلِبالَِد الَِّتي اْسَتْولَْيُت  35 َوَهْيَنَع َوَعوَّ

بُّ أُوُرَشلِيَم ِمنِّي؟ الشَّْعُب َولَْم َفَصَمَت « 36 َعلَْيَها أَْنَقَذ أَْرَضُه ِمْن َيِدي، َحتَّى ُيْنِقَذ الرَّ

دِّ َعلَْيهِ  ا ُمِديُر . 37 ُيِجْبُه أََحٌد ِبَكلَِمٍة، ألَنَّ اْلَملَِك أََمَرُهْم ِبَعَدِم الرَّ ُثمَّ َرَجَع أَْلَياِقيُم ْبُن ِحْلِقيَّ

ا ِبِثَياٍب  ُل إِلَى َحَزِقيَّ َقٍة، ُشُؤوِن اْلَقْصر، َوِشْبَنُة اْلَكاِتُب َوُيَواُخ ْبُن آَساَف اْلُمَسجِّ ُمَمزَّ

 .َوأَْبلَُغوهُ َكالََم اْلَقاِئِد األَُشوِريِّ 
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 37= إشعياء  19الملوك الثاني 

 37إشعياء  19الملوك الثاني 

بِّ  َق ِثَياَبُه َواْرَتَدى ُمُسوحاً َولََجأَ إِلَى َبْيِت الرَّ ا َذلَِك َمزَّ ُثمَّ . 2 َوِعْنَدَما َسِمَع اْلَملُِك َحَزِقيَّ

ُمِديَر ُشُؤوِن اْلَقْصِر َوِشْبَنَة اْلَكاِتَب َوُرَؤَساَء اْلَكَهَنِة َوُهْم ُمْرَتُدوَن اْلُمُسوَح أَْرَسَل أَْلَياِقيَم 

ِبيِّ إَِشْعَياَء ْبِن آُموَص، َهَذا َما َيقُولُُه َحَزِقيَّا: َهَذا اْلَيْوُم ُهَو َيْوُم »َفَقالُوا لَُه:  3 إِلَى النَّ

ةُ ِضيٍق َوإَِهاَنٍة َوَكْرٍب، َفإِنَّ  ِة اْلُمْشِرَفِة َعلَى اْلِوالََدِة ِمْن َغْيِر أَْن َتَتَواَفَر لََها اْلقُوَّ َنا َكاألَِجنَّ

ُدهُ َملُِك أَشُّوَر، . 4 َعلَى َذلِكَ  بَّ إِلََهَك َيْسَمُع َوِعيَد اْلَقاِئِد األَشُّوِريِّ الَِّذي أَْوَفَدهُ َسيِّ َفلََعلَّ الرَّ

ِة  لُِيِهيَن اإلِلََه اْلَحيَّ  بُّ إِلَُهَك َعلَى َما َصَدَر ِمْنُه ِمْن َتْعِييٍر، َفَصلِّ ِمْن أَْجِل اْلَبِقيَّ َفُيَعاِقَبُه الرَّ

ا اِجَيِة ِمنَّ َدُكْم: »َفَقاَل لَُهْم إَِشْعَياُء:  6 َفَجاَء ِرَجاُل اْلَملِِك َحَزِقيَّا إلَِشْعَياَء،.« 5 النَّ َبلِّغوا َسيِّ

ا َسِمْعَتُه ِمْن َتْجِديِف ِرَجاِل َملِِك أَُشوَر َعلَيَّ َهَذا َما َيقُولُُه  : اَل َتْجَزْع ِممَّ بُّ َفَها . 7 الرَّ

ْيفِ  ٌئ َيِرُد إِلَْيِه ِمْن ِبالَِدِه َيْحِملُُه َعلَى اْلَعْوَدِة إِلَْيَها َحْيُث أَْقِضي َعلَْيِه ِبَحدِّ السَّ  ِفي َخَبٌر َسيِّ

 .«ُعْقِر َداِرهِ 

ا َعلَِم َقاِئُد اْلَجْيِش األَُشوِريُّ ِبأَنَّ َملَِك أَُشوَر َقِد اْرَتَحَل َعْن لَِخيَش َوَشَرَع ِفي َوِعْنَدمَ 8 

َوَبلََغ َملُِك أَُشوَر أَنَّ ُتْرَهاَقَة َملَِك . 9 ُمَحاَرَبِة لِْبَنَة، اْنَسَحَب ُهَو أَْيضاً َواْنَضمَّ إِلَْيِه ُهَناكَ 

ا َقاِئالً ُكوٍش َقْد َخَرَج لُِمَحارَ  ًة أُْخَرى ُرُسالً إِلَى َحَزقِيَّ َهَذا َما : 10 »َبِتِه، َفَبَعَث َمرَّ

ِكُل َعلَْيِه ِعْنَدَما َيقُوُل لَْن تَ  ا َملِِك َيُهوَذا: اَل َيْخَدْعَك إِلَُهَك الَِّذي َتتَّ ْسقَُط ُتَبلُِّغوَنُه إِلَى َحَزِقيَّ

َفَها أَْنَت َقْد َعلِْمَت ِبَما أَْلَحَقُه ُملُوُك أَُشوَر ِبُكلِّ اْلُبْلَداِن  11 أُوُرَشلِيُم ِفي َقْبَضِة َملِِك أَُشوَر،

َهْل أَْنَقَذْت آلَِهُة األَُمِم األُْخَرى أَْهَل  12 ِمْن َتْدِميٍر َكاِمٍل َفَهْل ُيْمِكُن أَْن َتْنُجَو أَْنَت؟

اَر الَّذيَن أَْفَناُهْم آَباِئي؟ُجوَزاَن َوَحاَراَن َوَرْصَف َوَبِني َعَدَن الَِّذيَن ِفي  أَْيَن َملُِك  13 َتالَسَّ

َق ِثَياَبُه َواْرَتَدى ِمْسحاً َوَدَخَل إِلَى َبْيِت  ا َذلَِك اْلَكالََم َمزَّ َوِعْنَدَما َسِمَع اْلَملُِك َحَزِقيَّ

، بِّ َوُرَؤَساَء اْلَكَهَنِة ُمْرَتِديَن ُثمَّ أَْرَسَل أَلَِياِقيَم ُمِديَر ُشُؤوِن اْلَقْصِر َوَشْبَنَة اْلَكاِتَب  2 الرَّ

ِبيِّ إَِشْعَياَء ْبِن آُموَص، ا:  3 اْلُمُسوَح إِلَى النَّ َهَذا اْلَيْوُم َيْوُم ِضيٍق »َوَقالُوا لَُه: َيقُوُل َحَزِقيَّ

لََعلَّ . 4 ةِ َوإَِهاَنٍة َوَكْرٍب، ِصْرَنا ِفيِه َكاْمَرأٍَة ُتَقاِسي اْلَمَخاَض َوِهَي َعاِجَزةٌ َعِن اْلِوالَدَ 

 ، ُدهُ َملُِك أَُشوَر لُِيِهيَن اإلِلََه اْلَحيَّ بَّ إِلََهَك َقْد َسِمَع َوِعيَد َرْبَشاَقى الَِّذي أَْوَفَدهُ َسيِّ الرَّ

ِة  بُّ إِلَُهَك َعلَى َما َصَدَر ِمْنُه ِمْن َتْعيِيٍر، َفَصلِّ ِمْن أَْجِل اْلَبِقيَّ َفُيَعاِقَبُه الرَّ

اِجَيةِ  ا أََماَم إَِشْعَياَء،.« 5 النَّ َدُكْم، َهَذا َما »َقاَل لَُهْم:  6 َفِعْنَدَما َمُثَل ِرَجاُل َحَزِقيَّ َبلُِّغوا َسيِّ

، ا َسِمْعَتُه ِمْن َتْجِديِف ِرَجاِل َملِِك أَُشوَر َعلَيَّ : اَل َتْجَزْع ِممَّ بُّ َفَها َخَبٌر َسيٌء  7 َيقُولُُه الرَّ

ْيِف ِفي َيِرُد إِلَْيِه ِمْن ِبالَ  ِدِه َيْحِملُُه َعلَى اْلَعْوَدِة إِلَى أَْرِضِه، َحْيُث أَْقِضي َعلَْيِه ِبَحدِّ السَّ

َوِعْنَدَما َعلَِم َرْبَشاَقى أَنَّ َملَِك أَُشوَر َقِد اْرَتَحَل َعْن لَِخيَش َوَشَرَع ِفي .« 8 ُعْقِر َداِرهِ 

َضمَّ إِلَْيِه ُهَناكَ ُمَحاَرَبِة لِْبَنَة اْنَسَحَب ُهَو أَْيضاً َوانْ 
ُثمَّ َبلََغ َملَِك أَُشوَر أَنَّ ِتْرَهاَقَة َملَِك . 9 

ا َقاِئالً لَُهمْ  ًة أُْخَرى ُرُسلَُه إِلَى َحَزِقيَّ َهَذا َما : 10 »ُكوَش َقْد َخَرَج لُِمَحاَرَبِتِه، َفَبَعَث َمرَّ

ا َملِِك َيُهوَذا: اَل َيْخدَ  ِكُل َعلَْيِه ِعْنَدَما َيقُوُل: لَْن َتْسقَُط ُتَبلُِّغوَنُه إِلَى َحَزِقيَّ َعنََّك إِلَُهَك الَِّذي َتتَّ

َفَها أَْنَت َقْد َعلِْمَت ِبَما أَْلَحَقُه ُملُوُك أَُشوَر ِبُكلِّ اْلُبْلَداِن . 11 أُوُرَشلِيُم ِفي َقْبَضِة َملِِك أَُشورَ 

َهْل أَْنَقَذْت آلَِهُة األَُمِم األُْخَرى أَْهَل  12 أَْنَت؟ ِمْن َتْدِميٍر َكاِمٍل، َفَهْل ُيْمِكُن أَْن َتْنُجوَ 

اَر الَِّذيَن أَْفَناُهْم آَباِئي؟ أَْيَن َملُِك َحَماَة،  13 ُجوَزاَن َوَحاَراَن َوَرَصَف َوأَْبَناَء َعَدَن ِفي َتلَسَّ

ا؟  «َوَملُِك أَْرَفاَد، َوَملُِك َمِديَنِة َسَفْرَواِيَم، َوَهْيَنَع َوِعوَّ
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ا؟  «َحَماَة َوَملُِك أَْرَفاَد َوَملُِك َمِديَنِة َسْفَرَواِيَم َوَهْيَنَع َوَعوَّ

بِّ َوبَ 14  َه إِلَى َهْيَكِل الرَّ ُسِل َوَقَرأَهُ، ُثمَّ َتَوجَّ ا اْلِكَتاَب ِمْن أَْيِدي الرُّ َسَطُه َفَتَناَوَل َحَزِقيَّ

ُع َفْوَق اْلَكُروِبيَم، أَْنَت َوْحَدَك »َوَصلَّى َقاِئالً: . 15 أََماَمهُ  بُّ إِلَُه إِْسَراِئيَل، اْلُمَتَربِّ َها الرَّ أَيُّ

َماَواِت َواألَْرضَ  أَْرِهْف َيا َربُّ أُُذَنْيَك . 16 إِلَُه ُكلِّ َمَمالِِك األَْرِض. أَْنَت َوْحَدَك َخلَْقَت السَّ

رَ   َواْسَتِمْع. اْفَتْح َيا َربُّ َعْيَنْيَك َواْنُظْر، َواْسَمْع ُكلَّ َتْهِديَداِت َسْنَحاِريَب الَِّتي أَْرَسلََها لُِيَعيِّ

هللاَ اْلَحيَّ 
ُروا ِدَياَرُهْم،. 17  َوَطَرُحوا  18 َحّقاً َيا َربُّ إِنَّ ُملُوَك أَشُّوَر َقْد أَْهلَُكوا األَُمَم َوَدمَّ

َها لَْيَسْت ِفْعالً آلَِهًة َبْل َخَشباً َوِحَجاَرًة ِمْن َصْنَعِة أَْيِدي آلَِهتَ  اِر َوأََباُدوَها ألَنَّ ُهْم إِلَى النَّ

بُّ إِلَُهَنا ِمْن َيِدِه، َفُتْدِرَك َمَمالُِك األَْرِض ِبأَْسِرَها أَنََّك  19 النَّاِس، َها الرَّ َفَخلِّْصَنا اآلَن أَيُّ

بُّ اإلِلَهُ أَْنَت َوْحَدَك   .«الرَّ

ا َقاِئالً: 20  بُّ إِلَُه إِْسَراِئيَل الَِّذي »َفَبَعَث إَِشْعَياُء ْبُن آُموَص إِلَى َحَزِقيَّ َهَذا َما َيقُولُُه الرَّ

ْعَت إِلَْيِه لُِيْنِقَذَك ِمْن َسْنَحاِريَب َملِِك أَشُّوَر: َقْد َسِمْعتُ  بِّ .« 21 َتَضرَّ  َوَهَذا ُهَو َردُّ الرَّ

ِت اْبَنُة أُوُرَشلِيَم »َعلَْيِه:  َها اْلَعْذَراُء اْبَنُة ِصْهَيْوَن َقِد اْحَتَقَرْتَك َواْسَتْهَزأَْت ِبَك، َوَهزَّ

ْفَت َعلَْيِه؟ َوَعلَى َمْن َرَفْعَت َصْوتاً َوَشَمْخَت . 22 َرْأَسَها ُسْخِرَيًة ِمْنكَ  َمْن َعيَّْرَت َوَجدَّ

وِس إِْسَراِئيَل؟ِبَعْيَنْيَك َزْهواً؟ أَعَ  َد َعلَى لَِساِن ُرُسلَِك، َوقُْلَت:  23 لَى قُدُّ يِّ لََقْد َعيَّْرَت السَّ

ِبَكْثَرِة َمْرَكَباِتي َقْد َصِعْدُت إِلَى أََعالِي اْلِجَباِل، َوَبلَْغُت أََقاِصي لُْبَناَن َقاِطعاً أَْطَوَل أَْرِزِه 

َقْد َحَفْرُت آَباراً ِفي أَْرٍض . 24 ُرُبوِعِه وأَْفَضَل َغاَباِتهِ َوِخَياَر َسْرِوِه َواْخَتَرْقُت أَْبَعَد 

أَلَْم َتْسَمْع؟ ُمْنُذ . 25 َغِريَبٍة َوَشِرْبُت ِمَياهاً، َوِبَباِطِن َقَدَميَّ َجفَّْفُت َجِميَع ُخْلَجاِن ِمْصرَ 

ْرتُ  اِم اْلَقِديَمِة َقرَّ ْرُت َذلَِك. ُمْنُذ األَيَّ ُه َوَها أََنا اآلَن أَُحقِّقُُه، إِْذ أََقْمُتَك لَِتْدِميِر َزَمٍن َطِويٍل َقدَّ

لَُها إِلَى َرَواِبي َخِرَبةٍ  َنٍة َفُتَحوِّ َوَقْد َخاَرْت قَُوى أَْهلَِها َفأَْصَبُحوا ُمْرَتاِعيَن . 26 ُمُدٍن ُمَحصَّ

ِن َوَكَحِشيشِ  َباِت اللَّيِّ اِوي َقْبَل  َخِجلِيَن، َصاُروا َكُعْشِب اْلَحْقِل، َكالنَّ ُطوِح الذَّ السُّ

هِ  لٌِع َعلَى َحَرَكاِتَك َوَسَكَناِتَك َوَهَيَجاِنَك َعلَيَّ . 27 ُنُموِّ َوألَنَّ َثْوَرَتَك َعلَيَّ . 28 َولَِكنِّي ُمطَّ

ي ِفي َوَعْجَرَفَتَك َقْد َبلََغَتا َمَساِمِعي، َفإِنِّي َسأَْشُكُمَك ِبِخَزاَمِتي ِفي أَْنِفَك، َوأََضُع لَِجامِ 

ِريِق الَِّذي أَْقَبْلَت ِمْنهُ  ا: ِفي َهِذِه . 29 َفِمَك، َوأُِعيُدَك ِفي َنْفِس الطَّ َوَهِذِه َعالََمٌة لََك َيا َحَزِقيَّ

بِّ َوَبَسَطُه 14  َه إِلَى َبْيِت الرَّ ُسِل َوَقَرأَهُ، ُثمَّ َتَوجَّ ا اْلِكَتاَب ِمْن أَْيِدي الرُّ َفَتَناَوَل َحَزِقيَّ

ُع َفْوَق اْلَكُروِبيِم، : 16 »َوَصلَّى َقائاِلً  15 أََماَمُه، بُّ اْلَقِديُر، إِلَُه إِْسَراِئيَل اْلُمَتَربِّ َها الرَّ أَيُّ

َماِء َواألَْرِض أَْنَت وَ  أَْرِهْف َيا . 17 ْحَدَك إِلَُه ُكلِّ َمَمالِِك األَْرِض، َوأَْنَت َوْحَدَك َصاِنُع السَّ

َربُّ أُُذَنْيَك َوأَْصِغ. اْفَتْح َيا َربُّ َعْيَنْيَك َواْنُظْر، َواْسَمْع ُكلَّ َتْهِديَداِت َسْنَحاِريَب الَِّتي 

ُروا . 18 َحيَّ َبَعَث ِبَها لُِيَعيَِّر هللاَ الْ  ، إِنَّ ُملُوَك أَشُّوَر َقْد أََباُدوا األَُمَم َوَدمَّ َحّقاً َيا َربُّ

َها لَْم َتُكْن ِفْعالً آلَِهًة َبْل َخَشباً َوِحَجاَرًة  19 ِدَياَرُهمْ  اِر َوأََباُدوَها ألَنَّ َوَطَرُحوا آلَِهَتُهْم إِلَى النَّ

بُّ إِلَُهَنا، أَْنِقْذَنا ِمْن َيِدِه، َفُتْدِرَك َمَمالُِك َفَخلِّْصنَ  20 َصْنَعَة أَْيِدي النَّاسِ  َها الرَّ ا اآلَن أَيُّ

بُّ اإلِلَهُ   .«األَْرِض ِبأَْسِرَها أَنََّك أَْنَت َوْحَدَك الرَّ

ا َقاِئالً: 21  بُّ إِلَُه َهَذا َما َيقُولُُه الرَّ »ِعْنَدِئٍذ َبَعَث إَِشْعَياُء ْبُن آُموَص ِرَسالًَة إِلَى َحَزِقيَّ

ْعَت إِلَْيِه لُِيْنِقَذَك ِمْن َسْنَحاِريَب َملِِك أَُشورَ  بِّ  22 إِْسَراِئيَل الَِّذي َتَضرَّ َوَهَذا ُهَو َردُّ الرَّ

ِت اْبَنُة أُوُرَشلِيَم َرْأَسهَ  ا َعلَْيِه: َها اْلَعْذَراُء اْبَنُة ِصْهَيْوَن َقِد اْحَتَقَرْتَك َواْسَتْهَزأَْت ِبَك، َوَهزَّ

ْفَت؟ َوَعلَى َمْن َرَفْعَت َصْوَتَك َوَشَمْخَت ِبَعْيَنْيَك َزْهواً؟ . 23 ُسْخِرَيًة ِمْنكَ  َمْن َعيَّْرَت َوَجدَّ

وِس إِْسَراِئيَل؟ َد َعلَى لَِساِن ُرُسلَِك، َوقُْلَت: ِبَكْثَرِة َمْرَكَباِتي َقْد  24 أََعلَى قُدُّ يِّ لََقْد َعيَّْرَت السَّ

أََعالِي اْلِجَباِل، َوَبلَْغُت أََقاِصي لُْبَناَن َقاِطعاً أَْطَوَل أَْرِزِه َوِخَياَر َسْرِوِه  َصِعْدُت إِلَى

َقْد َحَفْرُت آَباراً َوَشِرْبُت ِمَياهاً، َوِبَباِطِن . 25 َواْخَتَرْقُت أَْبَعَد ُرُبوِعِه وأَْفَضَل َغاَباِتهِ 

ْرُت َذلَِك. ُمْنُذ . 26 َقَدَميَّ َجفَّْفُت َجِميَع ُخْلَجاِن ِمْصرَ  أَلَْم َتْسَمْع؟ ُمْنُذ َزَمٍن َطِويٍل َقْد َقدَّ

لُ  َنٍة َفُتَحوِّ ْرُتُه َوَها أََنا اآلَن أَُحقِّقُُه، إِْذ أََقْمُتَك لَِتْدِميِر ُمُدٍن ُمَحصَّ اِم اْلَقِديَمِة َقرَّ َها إِلَى األَيَّ

أَْصَبُحوا ُمْرَتاِعيَن َخِجلِيَن، َصاُروا َكُعْشِب َخاَرْت قَُوى أَْهلَِها فَ . 27 َرَواِبي َخِرَبةٍ 

هِ  اِوي َقْبَل ُنُموِّ ُطوِح الذَّ َباِت األَْخَضِر َوَكَحِشيِش السُّ لٌِع َعلَى . 28 اْلَحْقِل، َكالنَّ ولَِكنِّي ُمطَّ

َتَك َقْد َبلََغَتا َمَساِمِعي، َوألَنَّ َثْوَرَتَك َعلَيَّ َوَعْجَرفَ . 29 َحَرَكاِتَك َوَسَكَناِتَك َوَهَيَجاِنَك َعلَيَّ 

ِريِق الَِّذي  َفإِنِّي َسأََضُع ِخَزاَمِتي ِفي أَْنِفَك، َوأََضُع لَِجاِمي ِفي َفِمَك، َوأُِعيُدَك ِفي َنْفِس الطَّ

 .أَْقَبْلَت ِمْنهُ 

ا َيْنبُ 30  َنِة َتأُْكلُوَن ِممَّ ا: فِي َهِذِه السَّ َنِة َوَهِذِه َعالََمٌة لََك َيا َحَزِقيَّ ُت ِمْن َنْفِسِه، َوِفي السَّ
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ا  ا َيْنُبُت َعْنُه، َوأَمَّ اِنَيِة َتأُْكلُوَن ِممَّ َنِة الثَّ ا َنَبَت ِمْن َنْفِسِه، َوِفي السَّ َنِة َتأُْكلُوَن ِممَّ ي فِ السَّ

الَِثِة َفَتْزَرُعوَن ِفيَها َوَتْحُصُدوَن َوَتْغِرُسوَن ُكرُوماً َوَتْجُنوَن أَْثَماَرَها َنِة الثَّ َوَيُعوُد . 30 السَّ

ُل ُجُذوُرُهْم ِفي األَْرِض، َوَيْحِملُوَن أَْثَماراً َعلَى  اُجوَن اْلَباقُوَن ِمْن َبْيِت َيُهوَذا، َفَتَتأَصَّ النَّ

اُجوَن، َفَغْيَرُة  13 أَْغَصاِنِهْم، ُة، َوِمْن َجَبِل ِصْهَيْوَن َيأِْتي النَّ ألَنَّ ِمْن أُوُرَشلِيَم َتْخُرُج اْلَبِقيَّ

بِّ اْلَقِديِر َتْصَنُع َهَذا بُّ َعْن َملِِك أَُشوَر: لَْن َيْدُخَل َهِذِه . 32 الرَّ لَِذلَِك َفَهَذا َما َيُقولُُه الرَّ

َم َنْحَوَها ِبُتْرٍس َولَْن ُيِقيَم َعلَْيَها ِمْقالَعاً  اْلَمِديَنَة َولَْن ُيْطلِقَ  َبْل . 33 َعلَْيَها َسْهماً أَْو َيَتَقدَّ

بُّ  ِريِق الَِّذي َجاَء ِمْنُه، َولَْن َيْدُخَل َهِذِه اْلَمِديَنَة، َيقُوُل الرَّ ألَنَِّني أَُداِفُع . 34 َيْرِجَع ِفي الطَّ

 .«ِل َنْفِسي، َوإِْكَراماً لَِداُوَد َعْبِديَعْنَها، َوأُْنِقُذَها ِمْن أَجْ 

بِّ َقَتَل ِمَئًة َوَخْمَسًة َوَثَماِنيَن أَْلفاً ِمْن َجْيِش 35  َوَحَدَث ِفي ِتْلَك اللَّْيلَِة أَنَّ َمالََك الرَّ

َباُح َحتَّى َكاَنِت اْلُجَثُث اْلَمْيَتُة َتْمألُ  َفاْنَسَحَب . 36 اْلَمَكانَ األَُشوِريِّيَن، َفَما إِْن َطلََع الصَّ

ُد ِفي َهْيَكِل . 37 َسْنَحاِريُب َملُِك أَُشوَر َواْرَتدَّ إِلَى ِبالَِدِه َوَمَكَث ِفي ِنيَنَوى َوِفيَما ُهَو َيَتَعبَّ

ا إِلَى أَْرِض أََراَراَط، َفَخلَفَ  لَُك َوَشَرآِصُر، َوَفرَّ ُه اْبُنُه إِلَِهِه ِنْسُروَخ، اْغَتالَُه اْبَناهُ، أَْدَرمَّ

وُن َعلَى اْلَعْرشِ   .آَسْرَحدُّ

الَِثِة َفَتْزَرُعوَن ِفيَها َوَتْحُصُدوَن  َنِة الثَّ ا ِفي السَّ ا َيْنُبُت َعْنُه َوأَمَّ الَِيِة َتأُْكلُوَن ِممَّ التَّ

اُجوَن الَباقُوَن ِمْن َبْيِت َيُهوَذا . 31 َوَتْغِرُسوَن ُكُروماً َوَتْجُنوَن ِثَماَرَها ُل َويُعوُد النَّ َفَتَتأَصَّ

ٌة َوِمْن . 32 ُجُذوُرُهْم ِفي األَْرِض َوَيْزَدِهُروَن َوَيَتَكاَثُرونَ  ألَنَّ ِمْن أُوُرَشلِيَم َتْخُرُج َبِقيَّ

بِّ اْلَقِديِر َتْصَنُع َهَذا اُجوَن َفَغْيَرةُ الرَّ لَِذلَِك، َفَهَذا َما َيقُولُُه . 33 َجَبِل ِصْهَيْوَن َيأِْتي النَّ

بُّ  َم َنْحَوَها »َعْن َملِِك أَُشوَر: الرَّ لَْن َيْدُخَل َهِذِه اْلَمِديَنَة َولَْن ُيْطلَِق َعلَْيَها َسْهماً أَْو َيَتَقدَّ

ِريِق الَِّذي َجاَء ِمْنُه َولَْن َيْدُخَل َهِذِه . 34 ِبُتْرٍس َوالَ ُيِقيُم َعلَْيَها ِمْقالَعاً  َبْل َيْرِجُع ِفي الطَّ

بُّ اْلَمِديَنَة،  ألَنِّي أَُداِفُع َعْنَها َوأُْنِقُذَها ِمْن أَْجِل َنْفِسي َوإِْكَراماً لَِداُوَد . 35 َيقُوُل الرَّ

بِّ َقَتَل ِمَئًة َوَخْمَسًة َوَثَماِنيَن أَْلفاً ِمْن .« 36 َعْبِدي َوَحَدَث ِفي ِتْلَك اللَّْيلَِة أَنَّ َمالََك الرَّ

يَن، َوَما إِنْ  َباُح َحتَّى َكاَنْت ُجَثُث اْلَقْتلَى َتْمأَلُ  َجْيِش األَُشوِريِّ َطلََع الصَّ

َوِفيَما  38 َفاْنَسَحَب َسْنَحاِريُب َمِلُك أَُشوَر َواْرَتدَّ إِلَى ِبالَِدِه َوَمَكَث ِفي ِنيَنَوى 37 اْلَمَكانَ 

ُد ِفي َهْيَكِل إِلِهِه ِنْسُروَخ اْغَتالَُه اْبَناهُ أْدَرَملَّكُ  ا إِلَى أَْرِض  ُهَو َيَتَعبَّ َوَشَرآَصُر َوَفرَّ

وُن َعلَى اْلَعْرشِ   .أََراَراَط، َفَخلََفُه اْبُنُه آَسْرَحدُّ
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 38= إشعياء  20الملوك الثاني 
 

 38= إشعياء  20الملوك الثاني 

 38إشعياء  20الملوك الثاني 

اِم َحتَّى أَْشَرَف َعلَى  ا ِفي ِتْلَك األَيَّ اْلَمْوِت، َفَجاَء إِلَْيِه إَِشْعَياُء ْبُن آُموَص َوَمِرَض َحَزِقيَّ

: »َقاِئالً:  بُّ َك لَْن َتْبَرأَ َبْل َحْتماً »َهَذا َما َيقُولُُه الرَّ ْم ُشُؤوَن َبْيِتَك ألَنَّ َنظِّ

، اْذُكْر َكْيفَ : 3 »َفأََشاَح ِبَوْجِهِه َنْحَو اْلَحاِئِط َوَصلَّى َقائاِلً .« 2 َتُموتَ  َسلَْكُت  آِه َيا َربُّ

ا ُبَكاًء ُمّراً «. أََماَمَك ِبأََماَنٍة َوإِْخالَِص َقْلٍب، َوَصَنْعُت َما ُيْرِضيكَ  َوَقْبَل . 4 َوَبَكى َحَزِقيَّ

بُّ َقاِئالً  ا َرِئيِس : 5 »أَْن َيْبلَُغ إَِشْعَياُء ِفَناَء اْلَقْصِر األَْوَسِط َخاَطَبُه الرَّ اْرِجْع َوقُْل لَِحَزِقيَّ

بُّ إِلَُه َداُوَد أَِبيَك: َقْد َسِمْعُت َصالََتَك، َوَرأَْيُت ُدُموَعَك، َوَها أََنا َشْعِبي : َهَذا َما َيقُولُُه الرَّ

بِّ  الَِة ِفي َهْيَكِل الرَّ الِِث لِلصَّ َوأُِضيُف َعلَى ِسِني َحَياِتَك . 6 أُْبِرُئَك، َفَتْذَهُب ِفي اْلَيْوِم الثَّ

أُْنِقُذَك أَْنَت َوَهِذِه اْلَمِديَنَة ِمْن َملِِك أَُشوَر، َوأَُداِفُع َعْنَها ِمْن أَْجِل َخْمَسَة َعَشَر َعاماً وَ 

َفأََخُذوا قُْرَص «. ُخُذوا قُْرَص ِتينٍ »ُثمَّ َقاَل إَِشْعَياُء:  7 .«َنْفِسي َوإِْكَراماً لَِعْبِدي َداُودَ 

بَّ َيْشِفيِني، »َحَزِقيَّا إَِشْعَياَء: َوَسأََل  8.ِتيٍن َوَضُعوهُ َعلَى اْلقُْرِح َفَبِرىءَ  َما اْلَعالََمُة أَنَّ الرَّ

الِثِ  بِّ ِفي اْلَيْوِم الثَّ َهاِب إِلَى َهْيَكِل الرَّ َن ِمَن الذَّ إِلَْيَك اْلَعالََمَة »َفأََجاَبُه إَِشْعَياُء: «9 ؟َفأََتَمكَّ

َم َما َوَعدَ  ُه ُمْزِمٌع أَْن ُيَتمِّ بِّ ِبأَنَّ لُّ َعْشَر َدَرَجاٍت أَْم َيْرَتدُّ  ِمَن الرَّ ُم الظِّ ِبِه. أَِجْبِني، َهْل َيَتَقدَّ

ا:  10 «؟َعْشَر َدَرَجاتٍ  َم َعْشَر َدَرَجاٍت، لَِذلَِك »َفأََجاَب َحَزِقيَّ لِّ أَْن َيَتَقدَّ ِمْن َشأِْن الظِّ

لُّ إِلَى اْلَوَراِء َعْشَر َدَرَجاٍت، َفَتُكوَن َهذِ  َفاْبَتَهَل إَِشْعَياُء إِلَى  11 .«ِه ِهَي اْلَعالََمةُ لَِيْرَتدَّ الظِّ

لُّ َقِد  لُّ إِلَى اْلَوَراِء َعْشَر َدَرَجاٍت َفْوَق ُسلَِّم آَحاَز، َبْعَد أَْن َكاَن الظِّ ، َفَتراَجَع الظِّ بِّ الرَّ

 .اْمَتدَّ َعلَْيَها إِلَى األََماِم َعْشَر َدَرَجاتٍ 

ا، َبَعَث إِلَْيِه )َوْفداً( َوِعْنَدَما َعلَِم َبُرو 12 َدُخ َبالََداُن اْبُن اْلَملِِك اْلَباِبلِيِّ َبالََداَن ِبَمَرِض َحَزِقيَّ

ِبيُّ إَِشْعَياُء  اِم َحتَّى أَْوَشَك َعلَى اْلَمْوِت، َفَجاَء إِلَْيِه النَّ ا ِفي ِتْلَك األَيَّ ْبُن َوَمِرَض َحَزِقيَّ

َك لَْن َتْبَرأَ َبْل َحْتماً »آُموَص، َوَقاَل لَُه:  ْم ُشُؤوَن َبْيِتَك ألَنَّ : َنظِّ بُّ َهَذا َما َيقُولُُه الرَّ

،.« 2 َتُموتَ  بِّ ا َوْجَهُه َنْحَو اْلَحاِئِط َوَصلَّى إِلَى الرَّ ، »َقاِئالً: 3 َفأََداَر َحَزِقيَّ آِه َيا َربُّ

َوَبَكى َحَزِقيَّا «. َماَمَك ِباألََماَنِة َوِبَقْلٍب َخالٍِص، َوَصَنْعُت َما ُيْرِضيكَ اْذُكْر َكْيَف َسلَْكُت أَ 

بُّ إِلَى إَِشْعَياَء َقاِئالً . 4 ُبَكاًء ُمّراً  بُّ : 5 »َفأَْوَحى الرَّ ا: َهَذا َما َيقُولُُه الرَّ اْذَهْب َبلِّْغ َحَزقِيَّ

َتَك َوَرأَْيُت ُدُموَعَك، َوَها أََنا أُِضيُف إِلَى ُعْمِرَك َخْمَس إِلَُه َداُوَد أَِبيَك: َقْد َسِمْعُت َصالَ 

َوَهِذِه لََك . 7 َوأُْنِقُذَك أَْنَت َوَهِذِه اْلَمِديَنَة ِمْن َملِِك أَُشوَر، َوأَُداِفُع َعْنَها 6 َعْشَرَة َسَنًة،

ُه الَُبدَّ أَْن ُيَحقَِّق َما  بِّ أَنَّ َسأُْرِجُع ِظلَّ الشَّْمِس إِلَى اْلَوَراِء : 8 َوَعَد ِبهِ َعالََمٌة ِمْن ِعْنِد الرَّ

ْمُس َعَشَر َدَرَجاٍت إِلَى «. َعَشَر َدَرَجاٍت َعلَى ِمْقَياِس َدَرَجاِت آَحازَ  َوَهَكَذا َتَراَجَعِت الشَّ

ْتَها  .اْلَوَراِء َبْعَد أَْن َكاَنْت َقْد َتَخطَّ

ا َكَتَب َهِذهِ  9 اِمي أَْنَحِدُر إِلَى  10 :اْلَقِصيَدةَ  َوِحيَن ُشِفَي َحَزِقيَّ قُْلُت َها أََنا ِفي ِرْيَعاِن أَيَّ

ُة َسَنَواِت ُعْمِري بَّ َبْعُد ِفي أَْرِض األَْحَياِء،  11 َعالَِم اْلَمْوَتى َوَتْفَنى َبِقيَّ َوقُْلُت لَْن أََرى الرَّ

ْنَيا َقْد ُخلَِع َعنِّي َمْسِكِني، َواْنَتَقَل  12 .اْلَفاِنَيةِ  َولَْن أُْبِصَر أََحداً ِمَن النَّاِس فِي َهِذِه الدُّ

ْوِل. أَْنَت ُتْفِنيِني لَْيَل  اِعي. َطَوى َحَياِتي َكَحاِئٍك: َقَطَعِني ِمَن النَّ َكَخْيَمِة الرَّ

َم ُكلَّ ِعَظاِمي.  13 .َنَهارَ  ُه َكأََسٍد َهشَّ َباِح، َولَِكنَّ أَْنَت ُتْفِنيِني لَْيَل اْنَتَظْرُت ِبَصْبٍر َحتَّى الصَّ

َماِء، َيا  14 .َنَهارَ  أَِصيُح َكُسُنوَنٍة، َوأَُنوُح َكَهِديِل اْلحَماَمِة. َكلَّْت َعْيَناَي ِمَن النََّظِر إِلَى السَّ

ُه َقَضى َولَِكْن َماَذا أَقُوُل؟ َفَقْد َخاَطَبِني ُهَو. ُهَو َنْفسُ  15 .َربُّ إِنِّي ُمَتَضاِيٌق َفُكْن لِي َمأَْمناً 
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ا، َوأَْطلََعُهْم َعلَى ُكلِّ َما فِي َخَزاِئِن َنَفاِئِسِه ِمْن  13 .َوَرَساِئَل َوَهَداَيا َفاْحَتَفى ِبِهْم َحَزِقيَّ

ٍة َوَذَهٍب َوأَْطَياٍب َوعُ  ُطوٍر، َوَعلَى ُكلِّ َمَخاِزِن أَْسلَِحِتِه، َوَعلَى ُكلِّ َما َيْحَتِفُظ ِبِه فِي ِفضَّ

 .َخَزاِئِنِه. لَْم َيْتُرْك َشْيئاً ِفي َقْصِرِه َوِفي ُكلِّ َمْملََكِتِه لَْم ُيْطلِْعُهْم َعلَْيهِ 

ا َوَسأَلَهُ  14 َجاُل، َوِمْن أَْيَن : »َفَوَفَد إَِشْعَياُء النَِّبيُّ َعلَى اْلَملِِك َحَزِقيَّ َماَذا َقاَل َهُؤالَِء الرِّ

َماَذا َشاَهُدوا »َفَعاَد َيْسأَلُُه:  15 .«َجاُءوا ِمْن أَْرٍض َبِعيَدٍة، ِمْن َباِبلَ »َفأََجاَبُه: « َجاُءوا؟

ا: « ِفي َقْصِرَك؟ ِفي َمَخاِزِني َشاَهُدوا ُكلَّ َما ِفي َقْصِري. لَْم أَْتُرْك َشْيئاً »َفأََجاَب َحَزِقيَّ

ا:  16 .«لَْم أُْطلِْعُهْم َعلَْيهِ  بِّ »َفَقاَل إَِشْعَياُء لَِحَزِقيَّ اٌم َتأِْتي ُيْنَقُل  17 .اْسَمْع َكالََم الرَّ َها أَيَّ

َخَرهُ أَْسالَفَُك إِلَى َهَذا اْلَيْوِم، َوالَ َيْبَقى ِمنْ  َها ِفيَها إِلَى َباِبَل ُكلُّ َما ِفي َقْصِرَك، َوَما ادَّ

بُّ  َوُيْسَبى َبْعُض أَْبَناِئَك اْلَخاِرِجيَن ِمْن ُصْلبَِك لَِيُكوُنوا ِخْصَياناً ِفي  18 .َشْيٌء، َيقُوُل الرَّ

بِّ الَِّذي أَْعلَْنَتهُ »َفَقاَل َحَزِقيَّا إلَِشْعَياَء:  19 .«َقْصِر َملِِك َباِبلَ  َث «. َصالٌِح َقْوُل الرَّ ُثمَّ َحدَّ

اِميلَِم الَ »َنْفَسُه:  الَُم َواألََماُن َيُسوَداِن ِفي أَيَّ  .«؟ إِْن َكاَن السَّ

ا َوُكلُّ أَْعَمالِِه َوُمْنَجَزاِتِه، َوَكْيَف َصَنَع اْلِبْرَكَة َواْلَقَناَة، َوأَْدخَ  20 ُة أَْخَباِر َحَزِقيَّ ا َبِقيَّ َل أَمَّ

َنًة ِفي  اِم ُملُوِك َيُهوَذا؟اْلَماَء إِلَى اْلَمِديَنِة، أَلَْيَسْت ُمَدوَّ ا،  21 ِكَتاِب أَْخَباِر أَيَّ ُثمَّ َماَت َحَزِقيَّ

ى َعلَى اْلُمْلكِ   .َوُدِفَن َمَع آَباِئِه، َوَخلََفُه اْبُنُه َمَنسَّ

ْوُم ِمنِّي لَِفْرِط َمَراَرِة ُروِحي . َطاَر النَّ ، ِبِمْثِل َهِذِه َيْحَيا النَّاُس،  16 .ِبَذلَِك َعلَيَّ َيا َربُّ

َحقَّا إِنَّ َما َقاَسْيُتُه ِمْن َمَراَرٍة َكاَن  17 .َوِفي َهِذِه َحَياةُ ُروِحي، َفُردَّ لِي َعاِفَيِتي َوأَْحِيِني

ْيِري، َفَقْد َحِفْظَتِني ِبُحبَِّك ِمْن ُحْفَرِة اْلَهالَِك، َوأَْلَقْيَت َجِميَع َخَطاَياَي َخْلَف ِمْن أَْجِل خَ 

ُه لَْيَس ِفي ُوْسِع اْلَهاِوَيِة أَْن َتْحَمَدَك، َواْلَمْوُت اَل ُيَسبُِّحَك، َوالَ َيْقِدُر الَِّذيَن  18 .َظْهِركَ  ألَنَّ

األَْحَياُء َوْحَدُهْم ُيَسبُِّحوَنَك َكَما أَْفَعُل اْلَيْوَم،  19 .ْن َيْرُجوا أََماَنَتكَ َذَهُبوا إِلَى اْلَهاِوَيِة أَ 

ُث اآلَباُء أَْبَناَءُهْم َعْن أَماَنِتكَ  اِم َحَياِتَنا  20 َوُيَحدِّ ٍة ُكلَّ أَيَّ بُّ ُيْنِقُذِني. َفْلَنْشُد ِبآالٍَت َوَتِريَّ الرَّ

بِّ  ُدوا اْلقُْرَحَة ِبقُْرِص تِيٍن َفَيْبَرأَ »َقاَل إَِشْعَياُء:  ُثمَّ  21 .«ِفي َهْيَكِل الرَّ َوَكاَن  22 .«َضمِّ

ا َقْد َسأََل:  ؟»َحَزِقيَّ بِّ الَِة ِفي َبْيِت الرَّ ُد لِي أَنَِّني َسأَْذَهُب لِلصَّ  «َما ِهَي اْلَعالََمُة الَِّتي ُتَؤكِّ
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 39= إشعياء  20الملوك الثاني 
 

 39= إشعياء  20الملوك الثاني 

 39إشعياء  20الملوك الثاني 

اِم َحتَّى أَْشَرَف َعلَى اْلَمْوِت، َفَجاَء إِلَْيِه إَِشْعَياُء ْبُن آُموَص  ا ِفي ِتْلَك األَيَّ َوَمِرَض َحَزِقيَّ

: »َقاِئالً:  بُّ َك لَْن َتْبَرأَ َبْل »َهَذا َما َيقُولُُه الرَّ ْم ُشُؤوَن َبْيِتَك ألَنَّ َحْتماً َنظِّ

، اْذُكْر َكْيَف َسلَْكُت » 3 :َفأََشاَح ِبَوْجِهِه َنْحَو اْلَحاِئِط َوَصلَّى َقائاِلً  2 .«َتُموتَ  آِه َيا َربُّ

ا ُبَكاًء ُمّراً «. أََماَمَك ِبأََماَنٍة َوإِْخالَِص َقْلٍب، َوَصَنْعُت َما ُيْرِضيكَ  َوَقْبَل  4 .َوَبَكى َحَزِقيَّ

بُّ َقاِئالً أَْن َيْبلَُغ إَِشْعيَ  ا َرِئيِس » 5 :اُء ِفَناَء اْلَقْصِر األَْوَسِط َخاَطَبُه الرَّ اْرِجْع َوقُْل لَِحَزِقيَّ

بُّ إِلَُه َداُوَد أَِبيَك: َقْد َسِمْعُت َصالََتَك، َوَرأَْيُت ُدُموَعَك، َوَها أََنا  َشْعِبي: َهَذا َما َيقُولُُه الرَّ

بِّ أُْبِرُئَك، َفَتْذَهُب ِفي اْلَيوْ  الَِة ِفي َهْيَكِل الرَّ الِِث لِلصَّ َوأُِضيُف َعلَى ِسِني َحَياِتَك  6 .ِم الثَّ

َخْمَسَة َعَشَر َعاماً َوأُْنِقُذَك أَْنَت َوَهِذِه اْلَمِديَنَة ِمْن َملِِك أَُشوَر، َوأَُداِفُع َعْنَها ِمْن أَْجِل 

َفأََخُذوا قُْرَص «. ُخُذوا قُْرَص ِتينٍ »إَِشْعَياُء:  ُثمَّ َقالَ  7 .«َنْفِسي َوإِْكَراماً لَِعْبِدي َداُودَ 

بَّ َيْشِفيِني، »َوَسأََل َحَزِقيَّا إَِشْعَياَء:  8.ِتيٍن َوَضُعوهُ َعلَى اْلقُْرِح َفَبِرىءَ  َما اْلَعالََمُة أَنَّ الرَّ

الِِث؟ بِّ ِفي اْلَيْوِم الثَّ َهاِب إِلَى َهْيَكِل الرَّ َن ِمَن الذَّ إِلَْيَك اْلَعالََمَة »َفأََجاَبُه إَِشْعَياُء:  9«َفأََتَمكَّ

لُّ َعْشَر َدَرَجاٍت أَْم يَ  ُم الظِّ َم َما َوَعَد ِبِه. أَِجْبِني، َهْل َيَتَقدَّ ُه ُمْزِمٌع أَْن ُيَتمِّ بِّ ِبأَنَّ ْرَتدُّ ِمَن الرَّ

ا:  10 «َعْشَر َدَرَجاٍت؟ لِّ أَْن »َفأََجاَب َحَزِقيَّ َم َعْشَر َدَرَجاٍت، لَِذلَِك ِمْن َشأِْن الظِّ َيَتَقدَّ

لُّ إِلَى اْلَوَراِء َعْشَر َدَرَجاٍت، َفَتُكوَن َهِذِه ِهَي اْلَعالََمةُ  َفاْبَتَهَل إَِشْعَياُء إِلَى  11 .«لَِيْرَتدَّ الظِّ

لُّ إِلَى اْلَوَراِء َعْشَر َدَرَجاٍت َفْوَق ُسلَِّم آَحاَز،  ، َفَتراَجَع الظِّ بِّ لُّ َقِد الرَّ َبْعَد أَْن َكاَن الظِّ

 .اْمَتدَّ َعلَْيَها إِلَى األََماِم َعْشَر َدَرَجاتٍ 

ا، َبَعَث إِلَْيِه )َوْفداً 12  ( َوِعْنَدَما َعلَِم َبُروَدُخ َبالََداُن اْبُن اْلَملِِك اْلَباِبلِيِّ َبالََداَن ِبَمَرِض َحَزِقيَّ

ا أَْثَناِء َهِذِه اْلَفْتَرِة، َبَعَث َمُروَدُخ َبالََداَن ْبُن َبالََداَن َملُِك َباِبَل َرَساِئَل َوَهَداَيا إِلَى َحَزِقيَّ ِفي 

ا َتْرِحيباً َحاّراً، َوأَْطلََعُهْم َعلَى َما  2 َبْعَد أَْن َسِمَع ِبَمَرِضِه َوِشَفاِئِه ِمْنُه، َب ِبِهْم َحَزِقيَّ َفَرحَّ

ٍة َوَذَهٍب َوأَْطَياٍب َوُعُطوٍر، َوَعلَى َمَخاِزِن أَْسلَِحِتِه. لَْم َيْبَق َشْيٌء ِفي ِفي  َخَزاِئِنِه ِمْن ِفضَّ

اهُ   .َقْصِرِه َوِفي َحْوَزِتِه لَْم ُيِرِهْم إِيَّ

ا َوَسأَلَُه: 3  ِبيُّ إَِشْعَياُء إِلَى اْلَملِِك َحَزِقيَّ اْلَقْوُم، َوِمْن أَْيَن َقِدُموا  َماَذا َقاَل َهُؤالَءِ »َفَجاَء النَّ

َماَذا َشاَهُدوا ِفي »َفَعاَد َيْسأَلُُه: «. َقْد أَْقَبلُوا إِلَيَّ ِمْن َبلٍَد َبِعيٍد، ِمْن َباِبلَ »َفأََجاَبُه: « إِلَْيَك؟

ا: « 4 َقْصِرَك؟ َخاِزِني لَْم َشاَهُدوا ُكلَّ َما ِفي َقْصِري. لَْم َيْبَق َشْيٌء ِفي مَ »َفأََجاَب َحَزِقيَّ

ا: .« 5 أُْطلِْعُهْم َعلَْيهِ  بِّ اْلَقِديرِ »ِعْنَدِئٍذ َقاَل إَِشْعَياُء لَِحَزِقيَّ اٌم َتأِْتي : 6 اْسَمْع َقْوَل الرَّ َها أَيَّ

َخَرهُ أَْسالَفَُك َوالَ َيْبَقى ِمْنَها  ا ادَّ ُيْنَقُل ِفيَها إِلَى َباِبَل ُكلُّ َما ِفي َقْصِرَك ِممَّ

َوُيْسَبى َبْعُض أَْبَناِئَك اْلَخاِرِجيَن ِمْن ُصْلِبَك لَِيُكوُنوا ِخْصَياناً ِفي َقْصِر َملِِك . 7 َشْيءٌ 

بِّ الَِّذي أَْعلَْنَتهُ »َفَقاَل َحَزِقيَّا إلَِشْعَياَء: .« 8 َباِبلَ  َث َنْفَسُه: «. َصالٌِح ُهَو َقْوُل الرَّ ُثمَّ َحدَّ

 .«ِفي َعْهِدي لَِيُكْن َفَقْط َسالٌَم َوأَْمنٌ »
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ا، َوأَْطلََعُهْم َعلَى ُكلِّ َما فِي َخَزاِئِن َنَفاِئِسِه ِمْن َفاْحَتَفى بِ . 13 َوَرَساِئَل َوَهَداَيا ِهْم َحَزِقيَّ

ٍة َوَذَهٍب َوأَْطَياٍب َوُعُطوٍر، َوَعلَى ُكلِّ َمَخاِزِن أَْسلَِحِتِه، َوَعلَى ُكلِّ َما َيْحَتِفُظ ِبِه فِي  ِفضَّ

 .ْملََكِتِه لَْم ُيْطلِْعُهْم َعلَْيهِ َخَزاِئِنِه. لَْم َيْتُرْك َشْيئاً ِفي َقْصِرِه َوِفي ُكلِّ مَ 

ا َوَسأَلَُه: 14  َجاُل، َوِمْن أَْيَن »َفَوَفَد إَِشْعَياُء النَِّبيُّ َعلَى اْلَملِِك َحَزِقيَّ َماَذا َقاَل َهُؤالَِء الرِّ

َماَذا َشاَهُدوا » َفَعاَد َيْسأَلُُه:.« 15 َجاُءوا ِمْن أَْرٍض َبِعيَدٍة، ِمْن َباِبلَ »َفأََجاَبُه: « َجاُءوا؟

ا: « ِفي َقْصِرَك؟ َشاَهُدوا ُكلَّ َما ِفي َقْصِري. لَْم أَْتُرْك َشْيئاً ِفي َمَخاِزِني »َفأََجاَب َحَزِقيَّ

ا: .« 16 لَْم أُْطلِْعُهْم َعلَْيهِ  بِّ »َفَقاَل إَِشْعَياُء لَِحَزِقيَّ اٌم َتأِْتي ُيْنَقُل . 17 اْسَمْع َكالََم الرَّ َها أَيَّ

َخَرهُ أَْسالَفَُك إِلَى َهَذا اْلَيْوِم، َوالَ َيْبَقى ِمْنَها ِفي َها إِلَى َباِبَل ُكلُّ َما ِفي َقْصِرَك، َوَما ادَّ

بُّ  َوُيْسَبى َبْعُض أَْبَناِئَك اْلَخاِرِجيَن ِمْن ُصْلبَِك لَِيُكوُنوا ِخْصَياناً ِفي . 18 َشْيٌء، َيقُوُل الرَّ

بِّ الَِّذي أَْعلَْنَتهُ »َفَقاَل َحَزِقيَّا إلَِشْعَياَء: .« 19 َقْصِر َملِِك َباِبلَ  َث «. َصالٌِح َقْوُل الرَّ ُثمَّ َحدَّ

الَُم َواألََماُن َيُسوَداِن ِفي أَيَّاِمي»َنْفَسُه:   .«لَِم الَ؟ إِْن َكاَن السَّ

ا َوُكلُّ أَْعَمالِِه َوُمْنَجَزاِتِه، وَ  20 ُة أَْخَباِر َحَزِقيَّ ا َبِقيَّ َكْيَف َصَنَع اْلِبْرَكَة َواْلَقَناَة، َوأَْدَخَل أَمَّ

اِم ُملُوِك َيُهوَذا؟ َنًة ِفي ِكَتاِب أَْخَباِر أَيَّ ا،  21 اْلَماَء إِلَى اْلَمِديَنِة، أَلَْيَسْت ُمَدوَّ ُثمَّ َماَت َحَزِقيَّ

ى َعلَى اْلُمْلكِ   .َوُدِفَن َمَع آَباِئِه، َوَخلََفُه اْبُنُه َمَنسَّ
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 33أخبار األيام الثاني  21الملوك الثاني 

اِنَيِة َعْشَرَة ِمْن ُعْمِرِه ِعْنَدَما َتَولَّى َمَقالِيَد اْلُحْكِم، َوَظلَّ  ى ِفي الثَّ َملِكاً ِفي َكاَن َمَنسَّ

ِه َحْفِصيَبةُ  َة َخْمٍس َوَخْمِسيَن َسَنًة، َواْسُم أُمِّ َواْرَتَكَب الشَّرَّ ِفي َعْيَنيِ . 2 أُوُرَشلِيَم ُمدَّ

بُّ ِمْن أََماِم َبِني إِْسَراِئيَل، ، ُمْقَتِرفاً َرَجاَساِت اأْلَُمِم الَِّذيَن َطَرَدُهُم الرَّ بِّ َفَعاَد َوَشيََّد  3 الرَّ

ا، َوأََقاَم َمَذاِبَح اْلَبْعِل، َوَنَصَب َتَماِثيَل َعْشَتاُروَث َمَعا ِبَد اْلُمْرَتَفَعاِت الَِّتي َهَدَمَها أَُبوُه َحَزِقيَّ

َماِء َوَعَبَدَها َوَبَنى َمَذاِبَح ِفي َهْيَكِل . 4 َعلَى ِغَراِر َما َصَنَع أَْخآُب، َوَسَجَد لَِكَواِكِب السَّ

بِّ ِفي أُوُرشَ  : الرَّ بُّ َوَبَنى ِفي .« 5 ِفي أُوُرَشلِيَم أََجْعُل اْسِمي»لِيَم الَِّذي َقاَل َعْنُه الرَّ

َماءِ  بِّ َمَذاِبَح لُِكلِّ َكَواِكِب السَّ اِر، َوَرَصَد األَْوَقاَت . 6 َداَرْي َهْيَكِل الرَّ َوأََجاَز اْبَنُه ِفي النَّ

افِينَ  ا أََثاَر َعلَْيِه َغَضَب هللاِ  َولََجأَ إِلَى أَْصَحاب اْلَجاِن َواْلَعرَّ َوأَْوَغَل فِي اْرِتَكاِب الشَّرِّ ِممَّ

ِهيبَ  بُّ َعْنُه . 7 الرَّ َوَنَصَب ِتْمَثاَل َعْشَتاُروَث الَِّذي َصَنَعُه، ِفي اْلَهْيَكِل الَِّذي َقاَل الرَّ

ِتي اْخَتْرُتَها ِمَن األَْرِض، الَِّتي َوَهْبُتَها ِفي َهَذا اْلَهْيَكِل، َوِفي أُوُرَشلِيَم الَّ »لَِداُوَد َوُسلَْيَماَن: 

َفإَِذا أََطاَع َبُنو إِْسَراِئيَل َوَعِملُوا ُكلَّ َما أََمْرُتُهْم ِبِه، . 8 آِلَباِئِهْم، أَْجَعُل اْسِمي إِلَى األََبدِ 

ِريَعَة الَِّتي أَْوَصاُهْم ِبَها َعْبِدي ُموَسى، َفإِنَِّني لَنْ  قُوا الشَّ أَُزْعِزَع أَْقَداَمُهْم ِمَن األَْرِض  َوَطبَّ

ا .« 9 الَِّتي َوَهْبُتَها آِلَباِئِهمْ  ى َفاْرَتَكُبوا َما ُهَو أَْقَبُح ِممَّ ُهْم َعَصْوا، َبْل أََضلَُّهْم َمَنسَّ لَِكنَّ

بُّ ِمْن أََماِم َبِني إِْسَراِئيلَ   .َتْرَتِكُبُه األَُمُم الَِّتي َطَرَدَها الرَّ

بُّ َعلَى لَِساِن َعِبيِدِه األَْنِبَياءِ ُثمَّ  10 ى َملَِك َيُهوَذا اْقَتَرَف َجِميَع » 11 :َقاَل الرَّ ألَنَّ َمَنسَّ

َهِذِه اْلُموِبَقاِت، َواْرَتَكَب ُشُروراً أََشدَّ َفَظاَعًة ِمْن ُشُروِر األَُموِريِّيَن الَِّذيَن َكاُنوا َقْبلَُه، 

بُّ إِلَُه إِْسَراِئيَل: َها أََنا أَْجلُِب  12 َيأَْثُم ِبِعَباَدِة أَْصَناِمِه،َوأََضلَّ َيُهوَذا َفَجَعلَُه  لَِذلَِك َيقُوُل الرَّ

ِحيَن تََولَّى َمقَالِيَد اْلُحْكِم، َوَداَم ُمْلُكهُ فِي أُوُرَشلِيَم َكاَن َمنَسَّى فِي الثَّانِيَِة َعْشَرةَ ِمْن ُعْمِرِه 

 .َخْمساً َوَخْمِسيَن َسنَةً 

2 
بُّ ِمْن أََماِم بَنِي  ، ُمْقتَِرفاً َرَجاَساِت األَُمِم الَِّذيَن طََرَدهُُم الرَّ بِّ َواْرتََكَب الشَّرَّ أََماَم الرَّ

 3 .إِْسَرائِيلَ 
َمَعابَِد الُْمْرتَفََعاِت الَّتِي هََدَمهَا أَبُوهُ َحَزقِيَّا، َوأَقَاَم َمَذابَِح لِْلبَْعِل َوَعاَد َوَشيََّد 

َماِء َوَعبََدهَا  4 .َونََصَب تََماثِيَل َعْشتَاُروَث، َوَسَجَد لَِكَواِكِب السَّ
َوبَنَى َمَذابَِح فِي هَْيَكِل 

بُّ فِي أُورُ  بِّ الَِّذي قَاَل َعْنهُ الرَّ  5 .َشلِيَم أَْجَعُل اْسِمي إِلَى األَبَدِ الرَّ
َوَشيََّد فِي فِنَاَءْي بَْيِت 

َماءِ  بِّ َمَذابَِح لُِكلِّ َكَواِكِب السَّ  6 .الرَّ
َوأََجاَز أَْوالََدهُ فِي النَّاِر فِي َواِدي اْبِن ِهنُّوَم، َولََجأَ إِلَى 

افَاِت َوأَْصَحاِب الَجاِن َوأَوْ  َحَرِة َواْلَعرَّ بِّ السَّ ا أَثَاَر َغَضَب الرَّ َغَل فِي اْرتَِكاِب الشَّرِّ ِممَّ

ِديَد َعلَْيهِ   7 .الشَّ
: َوَعِمَل تِْمثَاالً نََصبَهُ فِي هَْيَكِل هللاِ، الَِّذي قَاَل هللاُ َعْنهُ لَِداُوَد َولُِسلَْيَماَن اْبنِهِ 

ِمْن بَْيِن َجِميِع ُمُدِن أَْسبَاِط إِْسَرائِيَل أَْجَعُل  فِي هََذا اْلهَْيَكِل َوفِي أُوُرَشلِيَم الَّتِي اْختَْرتُهَا»

 8 .اْسِمي إِلَى األَبَدِ 
ِريَعِة  َوإِْن أَطَاُعوا َوَعِملُوا ُكلَّ َما أََمْرتُهُْم بِِه، َوطَبَّقُوا ُكلَّ الشَّ

نَّنِي لَْن أَُزْعِزَع أَْقَداَم َواْلفََرائِِض َواألَْحَكاِم الَّتِي أَْوَصْيتُهُْم بِهَا َعلَى لَِساِن ُموَسى، فَإِ 

 9 «.إِْسَرائِيَل َعِن األَْرِض الَّتِي َعيَّْنتُهَا ِْلبَائِِهمْ 
َغْيَر أَنَّ َمنَسَّى أََضلَّ َشْعَب يَهُوَذا َوأَْهَل 

دَّ هَْوالً ِمْن ُشُروِر األَُمِم الَِّذيَن طََردَ  بُّ ِمْن أُوُرَشلِيَم َوأَْغَواهُْم اِلْرتَِكاِب ُشُروٍر أَشَّ هُُم الرَّ

 10 .أََماِم بَنِي إِْسَرائِيلَ 
َر َمنَسَّى َوَشْعبَهُ فَلَْم يُْصُغوا إِلَْيهِ  بَّ َحذَّ  .َوَمَع أَنَّ الرَّ

11 
وَر، فَقَبَُضوا َعلَى َمنَسَّى َوَوَضُعوا ِخَزاَمةً  بُّ َعلَْيِهْم قَاَدةَ ُجْنِد َملِِك أَشُّ لِهََذا أَْرَسَل الرَّ

 12 .أَْنفِِه، َوقَاُدوهُ َمْغلُوالً بَِسالَِسِل نَُحاٍس إِلَى بَابِلَ فِي 
بِّ إِلَِهِه  َوفِي ِضيقِِه اْستََغاَث بالرَّ
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َوسأُْوِقُع َعلَى أُوُرَشلِيَم  13 .َشّراً َعلَى أُوُرَشلِيَم َوَيُهوَذا، َفَتِطنُّ أُُذَنا ُكلِّ َمْن َيْسَمُع ِبهِ 

اِمَرِة، َوِبأَْخآَب َوَنْسلِِه. َوأَْمَسُح أُوُرَشلِيَم ِمَن اْلُوُجوِد َكَما ُيْمَسُح اْلِعَقاَب الَِّذي أَْوَقْعُتُه ِبالسَّ 

َعاِم، ُثمَّ ُيْقلَُب َعلَى َوْجِهِه لَِيِجفَّ  َبُق ِمْن َبَقاَيا الطَّ َة َشْعِبي َوأَُسلُِّمُهْم إِلَى  14 .الطَّ َوأَْنِبُذ َبِقيَّ

،  15 َغِنيَمًة َوأَْسَرى لَُهْم، أَْيِدي أَْعَداِئِهْم، َفُيْصِبُحونَ  ُهِم اْرَتَكُبوا الشَّرَّ ِفي َعْيَنيَّ ألَنَّ

ى َفَسَفَك َدَم  16 .َوأََثاُروا َسَخِطي ُمْنُذ ُخُروِج آَباِئِهْم ِمْن ِمْصَر إِلَى َهَذا اْلَيْومِ  َوَزاَد َمَنسَّ

اَها إِلَى أَْقَصاَها، َفْضالً َعْن َخِطيَئِتِه الَِّتي أَْبِرَياَء َكِثيِريَن، َحتَّى َمألَ أُوُرَشلِيَم ِمْن أَْقصَ 

ى .« 17 اْسَتْغَوى ِبَها َيُهوَذا، َوَجَعلَُه َيْرَتِكُب الشَّرَّ ِفي َعْيَنيَّ  ُة أَْخَباِر َمَنسَّ ا َبِقيَّ أَمَّ

َنًة فِي ِكَتابِ  اِم ُملُوِك  َوُمْنَجَزاُتُه َوَما اْرَتَكَب ِمْن َخِطيَئٍة، أَلَْيَسْت ِهَي ُمَدوَّ أَْخَباِر أَيَّ

ا. َوَخلََفُه اْبُنُه آُمونُ 18 َيُهوَذا؟ ى َوُدِفَن ِفي َحِديَقِة َقْصِرِه، ِفي َحِديَقِة ُعزَّ  .ُثمَّ َماَت َمَنسَّ

اِنَيِة َواْلِعْشِريَن ِمْن ُعْمِرِه ِحيَن َملََك، َوَداَم ُحْكُمُه َسَنَتْيِن ِفي 19  َوَكاَن آُموُن ِفي الثَّ

ِه َمُشلََّمُة ِبْنُت َحاُروَص ِمْن َيْطَبَة،أُو بِّ  20 ُرَشلِيَم، َواْسُم أُمِّ َواْرَتَكَب الشَّرَّ ِفي َعْيَنيِ الرَّ

لَْم َيِحْد َعْن َطِريِق أَِبيِه، َوَعَبَد األَْصَناَم الَِّتي َعَبَدَها أَُبوهُ َوَسَجَد  21 .ِمْثَل أَِبيهِ 

ِبْع َطِريَقهُ َوَتَخلَّى َعِن الرَّ . 22 لََها َوَتآَمَر َعلَْيِه ِرَجالُُه َواْغَتالُوهُ . 23 بِّ إِلَِه آَباِئِه، َولَْم َيتَّ

ا اْبَنُه  24،ِفي َقْصِرهِ  َب ُيوِشيَّ َغْيَر أَنَّ الشَّْعَب َهاَجَم َقَتلََة اْلَملِِك آُموَن َوَقَضى َعلَْيِهْم، َوَنصَّ

ُة  25 .َخلَفاً لَهُ  ا َبِقيَّ اِم أَمَّ َنًة ِفي ِكَتاِب أَْخَباِر أَيَّ أَْخَباِر آُموَن َوُمْنَجَزاُتُه أَلَْيَسْت ِهي ُمَدوَّ

ا َعلَى اْلُمْلكِ  26 .ُملُوِك َيُهوَذا ا َوَخلََفُه اْبُنُه ُيوِشيَّ  .َوُدِفَن ِفي َقْبِرِه فِي َحِديَقِة ُعزَّ

 13 َوتََذلََّل ِجّداً أََماَم إِلَِه آبَائِِه،
هُ إِلَى  َعهُ َوَردَّ َواْبتَهََل إِلَْيِه فَاْستََجاَب لَهُ، َوَسِمَع تََضرُّ

بَّ هَُو هللاُ . ى َمْملََكتِهِ أُوُرَشلِيَم َوإِلَ   14 .فََعلَِم َمنَسَّى أَنَّ الرَّ
َوَما لَبَِث أَْن أََعاَد بِنَاَء ُسوٍر 

َخاِرَج َمِدينَِة َداُوَد، َغْربِيَّ نَْهِر ِجيُحوَن فِي اْلَواِدي، َحتَّى َمْدَخِل بَاِب السََّمِك، َوأََحاطَ قَْلَعةَ 

 15 .ّداً، َوأَقَاَم قَاَدةَ ُجيُوِشِه فِي َجِميِع ُمُدِن يَهُوَذا اْلَحِصينَةِ األََكَمِة بُِسوٍر ُمْرتَفٍِع جِ 
َوأََزاَل 

، َوهََدَم اْلَمَذابَِح الَّتِي بَنَاهَا فِي تَلِّ اْلهَْيَكِل َوفِ  بِّ ي اْللِهَةَ اْلَغِريبَةَ َواألَْصنَاَم ِمْن هَْيَكِل الرَّ

 16 .ِدينَةِ أُوُرَشلِيَم، َوطََرَحهَا َخاِرَج اْلمَ 
َب َعلَْيِه َذبَائَِح َسالٍَم َوُشْكٍر،  بِّ َوقَرَّ َم َمْذبََح الرَّ َوَرمَّ

بَّ إِلَهَ إِْسَرائِيلَ   17 .َوأََمَر َشْعبَهُ أَْن يَْعبُُدوا الرَّ
بَائَِح َعلَى  ُم الذَّ إاِلَ أَنَّ الشَّْعَب َظلَّ يُقَدِّ

بِّ إِلَِهِهمْ اْلُمْرتَفََعاِت، َولَِكنَّهُْم قَدَُّموهَا   .لِلرَّ

18 
ا بَقِيَّةُ أَْخبَاِر َمنَسَّى َوَصالَتُهُ إِلَى إِلَِهِه، َوتَْحِذيَراُت األَْنبِيَاِء الَّتِي أَْنَذُروهُ بِهَا بِاْسمِ   أَمَّ

نَةٌ فِي ِكتَاِب تَاِريِخ ُملُوِك إِْسَرائِيلَ  بِّ إِلَِه إِْسَرائِيَل، فَِهَي ُمَدوَّ  19 .الرَّ
َصالَتَهُ  َكَما أَنَّ 

بِّ لَهُ، َوسائَِر َخطَايَاهُ َوِخيَانَتَهُ، َواألََماِكَن الَّتِي َشيََّد فِيهَا اْلُمْرتَفََعاِت َونَصَ  َب َواْستَِجابَةَ الرَّ

نَةٌ فِي أَْخبَارِ  ِ فَِهَي ُمَدوَّ ِ  فِيهَا تََماثِيَل َعْشتَاُروَث، َواألَْصنَاَم الَّتِي أَقَاَمهَا قَْبَل تََذلُّلُّ

 20 .األَْنبِيَاءِ 
 .ثُمَّ َماَت َمنَسَّى وُدفَِن فِي بَْيتِِه، َوَخلَفَهُ اْبنُهُ آُموُن َعلَى الُْمْلكِ 

21 
َكاَن آمُوُن فِي الثَّانِيَِة واْلِعْشِريَن ِمْن ُعْمِرِه ِحيَن َملََك، َوَداَم ُحْكُمهُ َسنَتَْيِن فِي 

 22 أُوُرَشلِيَم،
َب آُموُن َذبَائَِح لَِجِميِع َواْرتََكَب الشَّرَّ  بِّ َكَما َعِمَل أَبُوهُ َمنَسَّى، َوقَرَّ أََماَم الرَّ

 23 ،التََّماثِيِل الَّتِي َعِملَهَا أَبُوهُ َوَعبََدهَا
بِّ َكَما تََذلََّل أَبُوهُ َمنَسَّى، بَِل  إاِلَّ أَنَّهُ لَْم يَتََذلَّْل أََماَم الرَّ

 .اْزَداَد َشّراً 

24 
 25 .َر َعلَْيِه ِرَجالُهُ َواْغتَالُوهُ فِي قَْصِرهِ َوتَآمَ 

َغْيَر أَنَّ َشْعَب اْلباِلَِد قَتََل َجِميَع اْلُمتَآِمِريَن 

 .َعلَى اْلَملِِك آُموَن، َوَولَّْوا َعلَْيِهِم اْبنَهُ يُوِشيَّا َخلَفاً لَهُ 
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 34= أخبار األيام الثاني  22الملوك الثاني 

 34أخبار األيام الثاني  22الملوك الثاني 

اِمَنِة ِمْن ُعْمِرِه ِحيَن َملََك. َوَداَم ُحْكُمُه إِْحَدى َوَثالَِثيَن َسَنًة ِفي  ا ْبُن آُموَن ِفي الثَّ َكاَن ُيوِشيَّ

ِه َيْدَيَدةُ ِبْنُت َعَداَيَة ِمْن  َوَعِمَل َما ُهَو َصالٌِح ِفي َعْيَنيِ . 2 ُبْصَقةَ أُوُرَشلِيَم، َواْسُم أُمِّ

ِه َداُوَد َولَْم َيِحْد َعْن َطِريِقِه َيِميناً أَْو ِشَماالً  ، َوَساَر ِفي َنْهِج َجدِّ بِّ  .الرَّ

ا، َبَعَث اْلَملُِك اْلَكاِتَب َشاَفاَن 3  اِمَنِة َعْشَرَة لُِحْكِم اْلَملِِك ُيوِشيَّ َنِة الثَّ ْبَن أََصْلَيا ْبِن َوِفي السَّ

بِّ َقائاِلً  ا َرِئيِس اْلَكَهَنِة، َواْطلُْب إِلَْيِه أَْن َيْحُسَب » 4:َمُشالََّم إِلَى َهْيَكِل الرَّ اْذَهْب إِلَى ِحْلِقيَّ

اُس اْلَباِب، َع ِبَها أَْبَناُء الشَّْعِب َوَجَمَعَها ِمْنُهْم ُحرَّ ِة الَِّتي َتَبرَّ َفُيْعِطَيَها  5 ِقيَمَة اْلِفضَّ

، َفَيْدَفَعَها َهُؤالَِء إِلَى اْلَقاِئِميَن  بِّ لِيَن َعلَى اإلِْشَراِف َعلَى اْلَعَمِل ِفي َهْيَكِل الرَّ لِْلُمَوكَّ

بِّ لَِتْرِميِم ُثْغَراِت اْلَهْيَكِل، اِريَن، َولِِشَراِء األَْخَشابِ  6 ِباْلَعَمِل ِفي َبْيِت الرَّ اِئيَن َوَنجَّ  ِمْن َبنَّ

لِيَن َعلَى اْلَعَمِل َتْقِديُم  7.«َواْلِحَجاَرِة اْلَمْنُحوَتِة لَِتْرِميِم اْلَهْيَكلِ  َولَْم ُيْطلَْب ِمْن َهُؤالَِء اْلُمَوكَّ

ِة اْلُمْدفُوَعِة لَُهْم لَِنَزاَهِتِهمْ   .أَيِّ ِحَساٍب َعِن اْلِفضَّ

ا َرِئيُس اْلَكَهَنِة لَِشاَفاَن 8  ِريَعِة ِفي »اْلَكاِتِب: ُثمَّ َقاَل ِحْلِقيَّ لََقْد َعَثْرُت َعلَى ِسْفِر الشَّ

ْفَر لَِشاَفاَن َفَقَرأَهُ «. اْلَهْيَكلِ  ا السِّ َم لَُه َتْقِريراً . 9 َوَسلََّم ِحْلِقيَّ َوَحَملَُه إِلَى اْلَملِِك، َبْعَد أَْن َقدَّ

َة اْلَمْوُجوَدَة ِفي »َقاِئالً:  لِيَن َعلَى َقْد َحَسَب َعِبيُدَك اْلِفضَّ اْلَهْيَكِل َوأَْوَدُعوَها لََدى اْلُمَوكَّ

ْفِر َقاِئالً: .« 10 اإلِْشَراِف َعلَى اْلَعَمِل فِي اْلَهْيَكلِ  ُثمَّ أَْطلََع َشاَفاُن اْلَكاِتُب اْلَملَِك َعلَى السِّ

ا ِسْفراً » ا َسِمَع اْلَملُِك َما َوَرَد ِفي فَ  11 َوَقَرأَهُ َشاَفاُن أََماَم اْلَملِكِ «. َقْد أَْعَطاِني ِحْلِقيَّ لَمَّ

َق ِثَياَبُه، ِريَعِة َمزَّ ا اْلَكاِهَن، َوأَِخيَقاَم ْبَن َشاَفاَن، َوَعْكُبوَر ْبَن  12 ِسْفِر الشَّ َوأََمَر ِحْلِقيَّ

بَّ َعْن اْذَهُبوا َواْسأَلُوا ال: 13 »ِميَخا، َوَشاَفاَن اْلَكاِتَب، َوَعَساَيا َخاِدَم اْلَملِِك َقائاِلً  رَّ

اِمَنِة ِمْن ُعْمِرِه ِحيَن َملََك، َوَداَم ُحكْ  ا ِفي الثَّ ُمُه إِْحَدى َوَثالَِثيَن َسَنًة ِفي َكاَن ُيوِشيَّ

ِه َداُوَد ِمْن َغْيِر أَْن َيِحيَد َعْنُه َيِميناً أَْو . 2 أُوُرَشلِيمَ  َوَكاَن َملِكاً َصالِحاً َساَر ِفي َطِريِق َجدِّ

 .ِشَماالً 

 َيْعُبُد إِ 3 
اِمَنِة ِمْن ُمْلِكِه، َوُهَو َبْعُد َفتًى، اْبَتَدأَ َنِة الثَّ اِنَيِة َوِفي السَّ َنِة الثَّ ِه َداُوَد. َوِفي السَّ لََه َجدِّ

ُر أَْرَض َيُهوَذا َوأُوُرَشلِيَم ِمَن اْلُمْرَتَفَعاِت َوَتَماِثيِل َعْشَتاُروَث َواألَْصَناِم  َعْشَرَة َشَرَع ُيَطهِّ

ُموا َتَماِثيَل ِعبَ  4 .َواْلَمْسُبوَكاتِ  اَدِة الشَّْمِس اْلَقاِئَمَة َفْوَقَها، َوَهَدَم ِرَجالُُه َمَذاِبَح اْلَبْعِل َوَحطَّ

ُبوا  ْوَها َعَلى قُُبوِر الَِّذيَن َقرَّ َماِثيَل َواْلَمْسُبوَكاِت َوَدقُّوَها َوَذرَّ َواِرَي َوالتَّ ُروا السَّ َوَكسَّ

ا َوأَْحَرقُوا ِعَظاَم َكَهَنِة األَْوَثاِن َعلَى َمَذاِبِحِهْم َوَطهَُّروا أَْرَض َيُهوذَ  5 .لََها

ى َوأَْفَراِيَم َوِشْمُعوَن َحتَّى َنْفَتالِي َوَخَراِئِبَها  6 .وأُوُرَشلِيمَ  َوَكَذلَِك َفَعَل ِفي ُمُدِن أَْسَباِط َمَنسَّ

َم َتَماِثيَل الشَّْمِس ِفي ُكلِّ  7 اْلُمِحيَطِة ِبَها، َواِرَي َوَدقَّ األَْصَناَم َناِعماً َوَحطَّ َفَهَدَم السَّ

 .يَل ُثمَّ َرَجَع إِلَى أُوُرَشلِيمَ أَْرِض إِْسَرائِ 

اِمَنِة َعْشَرَة لُِمْلِكِه، َبْعَد أَْن َقاَم ِبَتْطِهيِر اْلِبالَِد َواْلَهْيَكِل َبَعَث َشاَفاَن ْبنَ  8 َنِة الثَّ  َوِفي السَّ

َل لُِيَرمِّ  ُموا َهْيَكَل هللِا أََصْلَيا، َوَمَعِسَيا ُمَحاِفَظ اْلَمِديَنِة َوُيوآَخ ْبَن ُيوآَحاَز اْلُمَسجِّ

َة الَِّتي َتمَّ َتْقِديُمَها إِلَى َهْيَكِل هللِا  9 .إِلَِههِ  َفَجاُءوا إِلَى ِحْلِقَيا َرِئيِس اْلَكَهَنِة، َوأَْعَطْوهُ اْلِفضَّ

ى َوأَْفَراِيَم َوَسائِ  اُس َباِب اْلَهْيَكِل ِمْن أَْسَباِط َمَنسَّ ِر إِْسَراِئيَل الَِّتي َجَمَعَها الالَِّويُّوَن ُحرَّ

لِيَن َعلَى اإلِْشَراِف َعلَى  10 َوَيُهوَذا َوَبْنَياِميَن َوأََهالِي أُوُرَشلِيَم، ُثمَّ أَْوَدُعوَها ِعْنَد اْلُمَوكَّ

، الَِّذيَن َدَفُعوَها ِبَدْوِرِهْم لِْلَعاِملِيَن َعلَى إْصالَِح اْلَهْيَكِل  بِّ اْلَعَمِل ِفي َهْيَكِل الرَّ
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ْفِر الَِّذي َتمَّ اْلُعُثوُر َعلَْيِه، إِْذ  َمِصيِري َوَمِصيِر َشْعِب َيُهوَذا ِبَناًء َعلَى َما َوَرَد ِفي َهَذا السِّ

ْفِر، َولَمْ  بِّ اْلُمْحَتِدَم َعلَْيَنا َعِظيٌم ِجّداً، ألَنَّ آَباَءَنا لَْم ُيِطيُعوا َكالََم َهَذا السِّ  إِنَّ َغَضَب الرَّ

 .«ُيَماِرُسوا ُكلَّ َما َوَرَد ِفيهِ 

َة َخْلَدَة 14  ِبيَّ ا اْلَكاِهُن، َوأَِخيَقاُم، َوَعْكُبوُر، َوَشاَفاُن، َوَعَساَيا، َواْسَتَشاُروا النَّ َفاْنَطلََق ِحْلِقيَّ

ِة، اْلُمِقيمَ  َياِب اْلَملَِكيَّ اِنَيِة ِمْن َزْوَجَة َشلُّوَم ْبِن ِتْقَوَة ْبِن َحْرَحَس َحاِرِس الثِّ َة فِي اْلِمْنَطَقِة الثَّ

ُجِل الَِّذي أَْرَسلَُكْم »َفَقالَْت لَُهْم: . 15 أُوُرَشلِيمَ  بُّ إِلَُه إِْسَراِئيَل: قُولُوا لِلرَّ َهَذا َما َيقُولُُه الرَّ

: َها أََنا أَْجلُِب َعلَى َهَذا اْلَمْوِضِع َوَعلَى : 16 إِلَيَّ  بُّ أَْهلِِه ُكلَّ اْلَوِعيِد َهَكذا َيقُوُل الرَّ

ْفِر الَِّذي َقَرأَهُ َملُِك َيُهوَذا، ُهْم َنَبُذوِني َوأَْوَقُدوا آِللَِهٍة أُْخَرى، لُِيِثيُروا  17 اْلَواِرِد ِفي السِّ ألَنَّ

ا َسَخِطي ِبَما َتْجِنيِه أَْيِديِهْم ِمْن آَثاٍم، َفاْحَتَدَم َغَضِبي الَِّذي اَل َيْنَطِفُئ َعلَى َهذَ 

، َفَهَذا َما َتقُولُوَن لَُه: إِلَْيَك َما . 18 اْلَمْوِضعِ  بَّ ا َملُِك َيُهوَذا الَِّذي أَْرَسلَُكْم لَِتْسَتِشيُروا الرَّ أَمَّ

بُّ إِلَُه إِْسَراِئيَل ِبَشأِْن َما َسِمْعَت ِمْن َكالَمٍ  ، : 19 َيقُوُل الرَّ ِمْن َحْيُث أَنَّ َقْلَبَك َقْد َرقَّ

بِّ لََدى َسَماِعَك َما َقَضْيُت ِبِه َعلَى َهَذا اْلَمْوِضِع َوَعلَى أَْهلِِه، ِبأَْن َوَتَواَضعْ  َت أََماَم الرَّ

ْقَت ِثَياَبَك َوَبَكْيَت أََماِمي، َفإِنَِّني َقِد اْسَتَجْبُت أََنا أَْيضاً  َيِصيُروا َمَثاَر َدْهَشٍة َولَْعَنٍة، َوَمزَّ

َنا أََتَوفَّاَك َفُتْدَفُن ِفي َقْبِرَك ِبَسالٍَم، َوالَ َتْشَهُد َعْيَناَك َما َسأُْنِزلُُه لَِذلَِك َها أَ . 20 َرَجاَءكَ 

َها إِلَى اْلَملِِك ُيوِشيَّا«. ِبَهَذا اْلَمْوِضِع ِمْن َشرٍّ  َجاُل َردَّ  .َفَحَمَل الرِّ

اِئيَن لَِيْشَتُروا ِحَجاَرًة َمْنُحوَتًة، َوأَْخَشاباً  11 .هِ َوَتْرِميمِ  اِريَن َواْلَبنَّ َوَكَذلَِك أَْعَطْوا ِمْنَها لِلنَّجَّ

َفَقاَم  12 .لِْلَوْصالَِت، َوَعَواِرَض لُِسقُوِف اْلُبُيوِت الَِّتي َتَرَكَها ُملُوُك َيُهوَذا َتَتَداَعى

َجاُل ِبَعَملِِهْم ِبُكلِّ  ِة َمَراِري،  الرِّ يَّ ْيِن ِمْن ُذرِّ أََماَنٍة، َتْحَت إِْشَراِف َيَحَث َوُعوَبْدَيا الالَِّويَّ

يَن. َكَما أَْشَرَف الالَِّويُّوَن اْلَماِهُروَن َعلَى اْلَعْزِف َعلَى ِة اْلَقَهاِتيِّ يَّ ا َوَمُشالََّم ِمْن ُذرِّ  َوَزَكِريَّ

ِة، اِل اْلَقاِئِميَن ِبُمْخَتلَِف َوَعلَى أَ  13 اآلالَِت اْلُموِسيِقيَّ الِيَن، َوَعلَى َساِئِر اْلُعمَّ ْعَماِل اْلَحمَّ

اساً َعلَى األَْبَوابِ  اباً، َوُعَرَفاَء َوُحرَّ  .أَْنَواِع اْلِخْدَمِة، َكَما َكاَن َبْعُض الالَِّويِّيَن ُكتَّ

َة الَِّتي َتمَّ إِْدَخالُ  14 ، َعَثَر ِحْلِقَيا َوِفيَما َكاُنوا ُيْخِرُجوَن اْلِفضَّ بِّ َها ِفي َمَخاِزِن َهْيَكِل الرَّ

بِّ الَِّذي أَْوَصى ِبِه َعلَى لَِساِن ُموَسى َفَقاَل ِحْلِقَيا . 15 اْلَكاِهُن َعلَى ِسْفِر َشِريَعِة الرَّ

بِّ »لَِشاَفاَن اْلَكاِتِب:  ِريَعِة ِفي َهْيَكِل الرَّ ْفَر َوَسلَّ «. َقْد َعَثْرُت َعلَى ِسْفِر الشَّ َم ِحْلِقَيا السِّ

َم لَُه َتْقِريراً َقاِئالً: . 16 إِلَى َشاَفانَ  إِنَّ َعِبيَدَك ُيَنفُِّذوَن ُكلَّ »َفَحَملَُه َشاَفاُن إِلَى اْلَملِِك. َوَقدَّ

َة اْلَمْوُجوَدَة ِفي اْلَهْيَكِل َوأَْودَ  17 َشْيٍء َعِهْدَت ِبِه إِلَْيِهْم، ُعوَها ِعْنَد َوَقْد أَْفَرُغوا اْلفِضَّ

الِ  لِيَن ِباإلِْشَراِف َعلَى اْلَعَمِل، َوِعْنَد اْلُعمَّ ُثمَّ أَْطلََع َشاَفاُن اْلَكاِتُب اْلِملََك َعلَى .« 18 اْلُمَوكَّ

ْفِر َقاِئالً:  ا. 19 َوَقَرأَهُ َشاَفاُن أََماَم اْلَملِكِ «. َقْد أَْعَطاِني ِحْلِقَيا اْلَكاِهُن ِسْفراً »السِّ َسِمَع  َفلَمَّ

َق ِثَياَبُه، ِريَعِة َمزَّ َوأََمَر ِحْلِقَيا َوأَِخيَقاَم ْبَن َشاَفاَن َوَعْبُدوَن ْبَن ِميَخا  20 اْلَملُِك َنصَّ الشَّ

ا َيُكوُن َمِصيِري : 21 »َوَشاَفاَن اْلَكاِتَب َوَعَساَيا َخاِدَم اْلَملِكِ  بَّ َعمَّ اْذَهُبوا َواْسأَلُوا الرَّ

ْفِر الَِّذي َتمَّ َوَمِصيُر َمْن بَ  ِقَي ِمْن إِْسَراِئيَل َوَيُهوَذا، ِبَناًء َعلَى َما َوَرَد ِفي َنصِّ َهَذا السِّ

بِّ اْلُمْنَسِكَب َعلَْيَنا َعِظيٌم، ألَنَّ آَباَءَنا لَْم ُيِطيُعوا َكالََم َهذَ  ا اْلُعُثوُر َعلَْيِه، إِْذ إِنَّ َغَضَب الرَّ

ْفِر َولَْم ُيَماِرُسوا  .«ُكلَّ َما َوَرَد فِيهِ  السِّ

ِة، َزْوَجِة َشلُّوَم ْبِن ُتوَقَهَة ْبنِ 22  ِبيَّ  َفاْنَطلََق ِحْلِقَيا َوَمْن أَْرَسلَُهْم َمَعُه اْلَملُِك، إِلَى َخْلَدَة النَّ

اِنَيِة ِمْن أُوُرشَ  ِة، اْلُمِقيَمِة ِفي اْلِمْنَطَقِة الثَّ َياِب اْلَملَِكيَّ لِيَم، َوَخاَطُبوَها )ِبَما َحْسَرَة، َحاِرِس الثِّ

ُجِل الَِّذي »َفَقالَْت: .( 23 أَْوَصاُهْم ِبِه اْلَملِكُ  بُّ إِلَُه إِْسَراِئيَل: قُولُوا لِلرَّ َهَذا َما َيقُولُُه الرَّ

: َها أََنا َجالٌِب َعلَى َهَذا اْلَمْوِضِع َوَعلَى أَْهلِ : 24 أَْرَسلَُكْم إِلَيَّ  بُّ ِه ُكلَّ َهَكَذا َيقُوُل الرَّ

ْفِر الَِّذي قُِرَئ أََماَم َملِِك َيُهوَذا، ُهْم َنَبُذوِني َوأَْوَقُدوا آللَِهٍة  25 اللََّعَناِت اْلَواِرَدِة ِفي السِّ ألَنَّ
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 أُْخَرى، لُِيِثيُروا َسَخِطي ِبَما َتْجِنيِه أَْيِديِهْم ِمْن آَثاٍم، َفَيْنَسِكُب َغَضِبي الَِّذي اَل َيْنَطِفُئ َعلَى

، َفَهَذا َما َتُقولُوَن لَُه: . 26 َهَذا اْلَمْوِضعِ  بَّ ا َملُِك َيُهوَذا الَِّذي أَْرَسلَُكْم لَِتْسَتِشيُروا الرَّ أَمَّ

بُّ إِلَُه إِْسَراِئيَل: ِبَشأِْن َما َسِمْعَت ِمْن َكالَمٍ  ِمْن َحْيُث أَنَّ َقْلَبَك َقْد : 27 إِلَْيَك َما َيقُولُُه الرَّ

، َوتَ  ِريَعُة َعلَى َهَذا اْلَمْوِضِع َوَعلَى أَْهلِِه، َرقَّ َذلَّْلَت أََماَم هللِا لََدى َسَماِعَك َما َقَضْت ِبِه الشَّ

ْقَت ِثَياَبَك َوَبَكْيَت ِفي َحْضَرِتي، َفإِنَِّني َقِد اْسَتَجْبُت لََك أََنا أَْيضاً،  َوَتَواَضْعَت أََماِمي َوَمزَّ

بُّ  لَِك َها أََنا أََتَوفَّاَك َفُتْدَفُن ِفي َقْبِرَك ِبَسالٍَم، َوالَ َتْشَهُد َعْيَناَك َما َسأُْنِزُل لِذَ . 28 َيقُوُل الرَّ

َها إِلَى اْلَملِكِ «. ِبَهَذا اْلَمْوِضِع َوأَْهلِِه ِمْن َشرٍّ  َجاُل َردَّ  .َفَحَمَل الرِّ

،  30 َيُهوَذا َوأُوُرَشلِيَم،ِعْنَدِئٍذ اْسَتْدَعى اْلَملُِك إِلَْيِه ُكلَّ ُشُيوِخ  29 بِّ َه إِلَى َهْيَكِل الرَّ َوَتَوجَّ

اِن أُوُرَشلِيَم، َواْلَكَهَنُة َوالالَِّويُّوَن َوَساِئُر الشَّْعِب ِمْن ِصَغاٍر  ُيَراِفقُُه ُكلُّ ِرَجاِل َيُهوَذا َوُسكَّ

ِري َعِة الَِّذي َتمَّ اْلُعُثوُر َعلَْيِه ِفي َبْيِت َوِكَباٍر، َوَقَرأَ ِفي َمَساِمِعِهْم ُكلَّ َكالَِم ِسْفِر الشَّ

بِّ  بَّ َوَيْحَفَظ  31 .الرَّ بِّ أَْن َيْتَبَع الرَّ َوَوَقَف اْلَملُِك َعلَى ِمْنَبِرِه َوَقَطَع َعْهداً أََماَم الرَّ

ْفِس، َوُيَطبَِّق َكالَ  ِن ِفي َوَصاَياهُ َوَشَهاَداِتِه َوَفَراِئَضُه ِمْن ُكلِّ اْلَقْلِب َوالنَّ َم َهَذا اْلَعْهِد اْلُمَدوَّ

ْفرِ  ُثمَّ أََخَذ اْلَملُِك َعْهداً َعلَى ُكلِّ اْلَمْوُجوِديَن ِمْن أَْهِل أُوُرَشلِيَم َوِمْن ِرَجاِل  32 .َهَذا السِّ

ا َجِميَع  33 .َبْنَياِميَن أَْن َيْسلُُكوا َحَسَب َعْهِد هللِا إِلَِه آَباِئِهمْ  َجاَساِت ِمْن ُكلِّ َوأََزاَل ُيوِشيَّ الرَّ

بَّ إِلََهُهْم،  أََراِضي َبِني إِْسَراِئيَل، َوَطالََب َجِميَع اْلَمْوُجوِديَن ِفي أُوُرَشلِيَم أَْن َيْعُبُدوا الرَّ

اِم َحَياِتهِ  بِّ َطَواَل أَيَّ  .َفلَْم َيُزِغ الشَّْعُب َعْن ِعَباَدِة الرَّ
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 34الثاني = أخبار األيام  23الملوك الثاني 
 

34= أخبار األيام الثاني  23الملوك الثاني   

23الملوك الثاني  34أخبار األيام الثاني    

َه َمَعُهْم إِلَى َهْيَكِل  2 ِعْنَدِئٍذ أَْرَسَل اْلَملُِك َفاْسَتْدَعى إِلَْيِه ُكلَّ ُشُيوِخ َيُهوَذا َوأُوُرَشلِيَم، َوَتَوجَّ

، ُيَرافِقُُه َجِميُع  بِّ اِن أُوُرَشلِيَم َواْلَكَهَنُة َواألَْنِبَياُء َوَجِميُع أَْبَناِء الرَّ ُشُيوِخ َيُهوَذا َوُكلُّ ُسكَّ

الشَّْعِب ِمْن ِصَغاٍر َوِكَباٍر، َفَقَرأَ ِفي َمَساِمِعِهْم ُكلَّ َكالَِم ِسْفِر الشَِّريَعِة الَِّذي َتمَّ اْلُعُثوُر 

بِّ  ،  َوَوَقفَ . 3 َعلَْيِه ِفي َبْيِت الرَّ بَّ ِبَع الرَّ بِّ أَْن َيتَّ اْلَملُِك َعلَى اْلِمْنَبِر َوَقَطَع َعْهداً أََماَم الرَّ

ْفِس، لَِتْطِبيِق َكالَِم َهَذا اْلَعْهِد  َحاِفظاً َوَصاَياهُ َوَشَهاَداِتِه َوَفَراِئَضُه ِمْن ُكلِّ اْلَقْلِب َوالنَّ

ْفِر. َفَوَعَد الشَّ  ِن ِفي َهَذا السِّ  .ْعُب ِباْلَوَفاِء ِبَهَذا اْلَعْهدِ اْلُمَدوَّ

اَس اْلَباِب، أَْن َيْطَرُحوا  4 اِنَيِة، َوُحرَّ ا َرِئيَس اْلَكَهَنِة، َوَكَهَنَة اْلِفْرَقِة الثَّ َوأََمَر اْلَملُِك ِحْلِقيَّ

بِّ َجِميَع اآلِنَيِة اْلَمْصُنوَعِة لِْلَبْعِل َولَِعْشَتاُروَث َولُِكلِّ  َماِء.  ِمْن َهْيَكِل الرَّ َكَواِكِب السَّ

َوأََباَد  5 .َوأَْحَرَقَها َخاِرَج أُوُرَشلِيَم ِفي ُحقُوِل َواِدي َقْدُروَن، َوَحَمَل َرَماَدَها إِلَى َبْيِت إِيلَ 

َيُهوَذا  َكَهَنَة األَْصَناِم الَِّذيَن أََقاَمُهْم ُملُوُك َيُهوَذا لُِيْوِقُدوا َعلَى َمَذاِبِح اْلُمْرَتَفَعاِت ِفي ُمُدنِ 

َوَضَواِحي أُوُرَشلِيَم، َوَكَذلَِك َقَضى َعلَى اْلَكَهَنِة الَِّذيَن ُيْحِرقُوَن لِْلَبْعِل َولِلشَّْمِس َواْلَقَمِر 

ِة َولَِساِئِر اْلَكَواِكبِ  بِّ إِلَى  6 .َولأِلَْبَراِج اْلَفلَِكيَّ َوأَْخَرَج ِتْمَثاَل َعْشَتاُروَث ِمْن َهْيَكِل الرَّ

ى اْلُغَباَر  َخاِرجِ  أُوُرَشلِيَم إِلَى َواِدي َقْدُروَن، َوأَْحَرَقُه َوَسَحَقُه إِلَى أَْن أَْصَبَح ُغَباراً، َوَذرَّ

ِة الشَّْعبِ  ُذوِذ اْلِجْنِسيِّ اْلَقاِئَمَة َحَوالَْي َهْيَكِل  7 .َعلَى قُُبوِر َعامَّ َوَهَدَم ُبُيوَت َذِوي الشُّ

، َحْيُث َكاَنِت النِّ  بِّ ا َجِميَع  8 .َساُء َيْنُسْجَن ِثَياباً لِِتْمَثاِل َعْشَتاُروثَ الرَّ َواْسَتْدَعى ُيوِشيَّ

ِة ِفي التِّالَِل، َحْيُث َكاَن اْلَكَهنَ  ُة اْلَكَهَنِة ِمْن ُمُدِن َيُهوَذا، َوَدنََّس ُكلَّ أََماِكِن اْلِعَباَدِة اْلَوَثِنيَّ

ٍع، َوَهَدَم اْلُمْرَتَفَعاِت الَِّتي َكاَنْت َقاِئَمًة ِعْنَد َمْدَخِل َقْصِر ُيوِقُدوَن ِمْن َجَبَع إِلَى ِبْئِر َسبْ 

اِمَنِة ِمْن ُعْمِرِه ِحيَن َملََك، َوَداَم ُحكْ  ا ِفي الثَّ ُمُه إِْحَدى َوَثالَِثيَن َسَنًة ِفي َكاَن ُيوِشيَّ

ِه َداُوَد ِمْن َغْيِر أَْن َيِحيَد َعْنُه َيِميناً أَْو  2 .أُوُرَشلِيمَ  َوَكاَن َملِكاً َصالِحاً َساَر ِفي َطِريِق َجدِّ

 .ِشَماالً 

اِمَنِة ِمْن ُمْلِكِه، َوُهَو َبْعُد َفتًى، اْبَتَدأَ َيْعُبُد  3 َنِة الثَّ اِنَيِة َوِفي السَّ َنِة الثَّ ِه َداُوَد. َوِفي السَّ إِلََه َجدِّ

ُر أَْرَض َيُهوَذا َوأُوُرَشلِيَم ِمَن اْلُمْرَتَفَعاِت َوَتَماِثيِل َعْشَتاُروَث َواألَْصَناِم  َعْشَرَة َشَرَع ُيَطهِّ

ُموا َتَماِثيَل عِ  4 .َواْلَمْسُبوَكاتِ  َباَدِة الشَّْمِس اْلَقاِئَمَة َفْوَقَها، َوَهَدَم ِرَجالُُه َمَذاِبَح اْلَبْعِل َوَحطَّ

ُبوا  ْوَها َعَلى قُُبوِر الَِّذيَن َقرَّ َماِثيَل َواْلَمْسُبوَكاِت َوَدقُّوَها َوَذرَّ َواِرَي َوالتَّ ُروا السَّ َوَكسَّ

َذا َوأَْحَرقُوا ِعَظاَم َكَهَنِة األَْوَثاِن َعلَى َمَذاِبِحِهْم َوَطهَُّروا أَْرَض َيُهو 5 .لََها

ى َوأَْفَراِيَم َوِشْمُعوَن َحتَّى َنْفَتالِي َوَخَراِئِبَها  6 .وأُوُرَشلِيمَ  َوَكَذلَِك َفَعَل ِفي ُمُدِن أَْسَباِط َمَنسَّ

َم َتَماِثيَل الشَّْمِس ِفي ُكلِّ  7 اْلُمِحيَطِة ِبَها، َواِرَي َوَدقَّ األَْصَناَم َناِعماً َوَحطَّ َفَهَدَم السَّ

 .ِئيَل ُثمَّ َرَجَع إِلَى أُوُرَشلِيمَ أَْرِض إِْسَرا

اِمَنِة َعْشَرَة لُِمْلِكِه، َبْعَد أَْن َقاَم ِبَتْطِهيِر اْلِبالَِد َواْلَهْيَكِل َبَعَث َشاَفاَن ْبنَ  8 َنِة الثَّ  َوِفي السَّ

َل لُِيرَ  ُموا َهْيَكَل هللِا أََصْلَيا، َوَمَعِسَيا ُمَحاِفَظ اْلَمِديَنِة َوُيوآَخ ْبَن ُيوآَحاَز اْلُمَسجِّ مِّ

َة الَِّتي َتمَّ َتْقِديُمَها إِلَى َهْيَكِل هللِا  9 .إِلَِههِ  َفَجاُءوا إِلَى ِحْلِقَيا َرِئيِس اْلَكَهَنِة، َوأَْعَطْوهُ اْلِفضَّ

ى َوأَْفَراِيَم َوسَ  اُس َباِب اْلَهْيَكِل ِمْن أَْسَباِط َمَنسَّ اِئِر إِْسَراِئيَل الَِّتي َجَمَعَها الالَِّويُّوَن ُحرَّ

لِيَن َعلَى اإلِْشَراِف َعلَى  10 َوَيُهوَذا َوَبْنَياِميَن َوأََهالِي أُوُرَشلِيَم، ُثمَّ أَْوَدُعوَها ِعْنَد اْلُمَوكَّ

، الَِّذيَن َدَفُعوَها ِبَدْوِرِهْم لِْلَعاِملِيَن َعلَى إْصالَِح اْلَهْيَكِل  بِّ اْلَعَمِل ِفي َهْيَكِل الرَّ
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َولَْم َيَدْع َكَهَنَة اْلُمْرَتَفَعاِت  9 .َيُشوَع ُمَحاِفِظ اْلَمِديَنِة، إِلَى اْلَجاِنِب األَْيَسِر ِمْن َباِب اْلَمِديَنةِ 

بِّ ِفي أُوُرَشلِيمَ  َة إِْخَوِتِهِم اْلَكَهَنِة ِفي أَْكِل ُخْبِز  َيْسَتْخِدُموَن َمْذَبَح الرَّ َوإِْن َشاَرُكوا َبِقيَّ

َوَدنََّس اْلَملُِك أَْيضاً َمْذَبَح ُتوَفَة ِفي َواِدي َبِني ِهنُّوَم، ِلَكْي اَل ُيِجيَز أََحٌد اْبَنُه  10 اْلَفِطيِر،

َنِم ُمولَكَ  اِر للِصَّ َسَها ُملُوُك َيُهوَذا إلِلَِه الشَّْمِس َوأََباََد الْ  11 .أَِو اْبَنَتُه ِفي النَّ َخْيَل الَِّتي َكرَّ

بِّ ِبُجَواِر ُحْجَرِة َنْثَنْملََك ُمِديِر ُشُؤوِن اْلَقْصِر، َوأَْحَرَق اْلَمْرَكَباِت  ِعْنَد َمْدَخِل َبْيِت الرَّ

َسَة لِِعَباَدِة الشَّْمسِ  ِة آَحاَز الَِّتي أََقاَمَها َوَهَدَم اْلَملُِك اْلَمَذاِبَح الَّ  12 .اْلُمَكرَّ ِتي َعلَى َسْطِح ُعلِّيَّ

ى ِفي َساَحَتيِ اْلَهْيَكِل، َوَسَحَق ِحَجاَرَتَها  ُملُوُك َيُهوَذا، َوأَْيضاً اْلَمَذاِبَح الَِّتي َبَناَها َمَنسَّ

اَها ِفي َواِدي َقْدُرونَ  َس اْلَملُِك َجِميَع اْلُمْرَتفَ  13 ُهَناَك ُثمَّ َذرَّ َعاِت اْلُمَواِجَهِة َوَنجَّ

ألُوُرَشلِيَم، اْلَقاِئَمِة َعْن َيِميِن َجَبِل اْلَهالِك، الَِّتي َبَناَها ُسلَْيَماُن َملُِك إِْسَراِئيَل لَِعْشَتاُروَث 

وَن  ْجَسِة، َولَِكُموَش إِلَِه ُموآَب النَِّجِس، َولَِمْلُكوَم إِلَِه َبِني َعمُّ إِلََهِة ِصيُدوَن الرِّ

َع أَْعِمَدَة األَْصَناِم، َوَمألَ َمَكاَنَها ِمْن ِعَظاِم النَّاسِ  14 .يتِ اْلَمقِ  َماِثيَل، َوَقطَّ َم التَّ  .َوَحطَّ

َدهُ َيُرْبَعاُم ْبُن َنَباَط ِفي ُمْرَتَفَعِة َبْيِت إِيَل، َواْسَتْغَوى ِبَذلِكَ  15  َوَكَذلَِك َهَدَم اْلَمْذَبَح الَِّذي َشيَّ

لَْت إِلَى ُغَباٍر، اإلِْسَراِئيلِيِّي َن َفأَْخَطأُوا. ُثمَّ أَْحَرَق اْلَمْذَبَح َوَسَحَق اْلُمْرَتَفَعَة، َحتَّى َتَحوَّ

َنمِ  ا َحْولَُه َفَشاَهَد َمَقاِبَر ُمْنَتِشَرًة َعلَى اْلَجَبِل،  16 .َوأَْحَرَق َعُموَد الصَّ َوَتلَفََّت اْلَملُِك ُيوِشيَّ

بِّ الَِّذي َنَطَق ِبِه َفأَْرَسَل َوَجَمَع ِعَظاَمهَ  َسُه َتْتِميماً لَِقَضاِء الرَّ ا َوأَْحَرَقَها َعلَى اْلَمْذَبِح، َوَنجَّ

َفأََجاَبُه « َما َهَذا النََّصُب الَِّذي أََراهُ؟»َوَسأََل اْلَملُِك:  17 .َرُجُل هللِا ِبَشأِْن َمْذَبِح َيُرْبَعامَ 

َرُجِل هللِا الَِّذي َجاَء ِمْن َيُهوَذا َوأَْنَبأَ ِبُكلِّ َما أَْجَرْيَتُه َعلَى َبْيِت ُهَو َقْبُر »ِرَجاُل اْلَمِديَنِة: 

ْك أََحٌد ِعَظاَمهُ »َفَقاَل:  18 .«إِيلَ  َفَتَرُكوا ِعَظاَمُه َوِعَظاَم َنِبيِّ «. َدُعوهُ. اَل ُيَحرِّ

اِمَرةِ  ا َجِميَع َمَعاِبِد اْلُمْرتَ  19 .السَّ اِمَرِة، الَِّتي َوأََزاَل ُيوِشيَّ َفَعاِت اْلُمْنَتِشَرِة ِفي ُمُدِن السَّ

، َوأَْجَرى َعلَْيَها َما أَْجَراهُ َعلَى َبْيِت  بِّ َبَناَها ُملُوُك إِْسَراِئيَل إلَِثاَرِة َسَخِط الرَّ

َرَق ِعَظاَم النَّاِس َوَقَتَل َجِميَع َكَهَنِة اْلُمْرَتَفَعاِت الَِّتي ُهَناَك َعلَى اْلَمَذاِبِح، َوأَحْ  20 .إِيلَ 

 .َعلَْيَها. ُثمَّ َعاَد إِلَى أُوُرَشلِيمَ 

ٌن ِفي ِسْفِر »َوأََمَر اْلَملُِك َجِميَع الشَّْعِب َقاِئالً:  21 بِّ إِلَِهُكْم َكَما ُهَو ُمَدوَّ اْحَتِفلُوا ِبِفْصِح الرَّ

اِئيَن لَِيْشَتُروا ِحَجاَرًة َمْنُحوَتًة، َوأَْخَشاباً  11 .يِمهِ َوَتْرمِ  اِريَن َواْلَبنَّ َوَكَذلَِك أَْعَطْوا ِمْنَها لِلنَّجَّ

َفَقاَم  12 .لِْلَوْصالَِت، َوَعَواِرَض لُِسقُوِف اْلُبُيوِت الَِّتي َتَرَكَها ُملُوُك َيُهوَذا َتَتَداَعى

َجاُل ِبَعَملِِهْم ِبُكلِّ  ِة َمَراِري،  الرِّ يَّ ْيِن ِمْن ُذرِّ أََماَنٍة، َتْحَت إِْشَراِف َيَحَث َوُعوَبْدَيا الالَِّويَّ

يَن. َكَما أَْشَرَف الالَِّويُّوَن اْلَماِهُروَن َعلَى اْلَعْزِف َعلَى ِة اْلَقَهاِتيِّ يَّ ا َوَمُشالََّم ِمْن ُذرِّ  َوَزَكِريَّ

ِة، اِل اْلَقاِئِميَن ِبُمْخَتلَِف  َوَعلَى 13 اآلالَِت اْلُموِسيِقيَّ الِيَن، َوَعلَى َساِئِر اْلُعمَّ أَْعَماِل اْلَحمَّ

اساً َعلَى األَْبَوابِ  اباً، َوُعَرَفاَء َوُحرَّ  .أَْنَواِع اْلِخْدَمِة، َكَما َكاَن َبْعُض الالَِّويِّيَن ُكتَّ

َة الَِّتي َتمَّ إِْدخَ  14 ، َعَثَر ِحْلِقَيا َوِفيَما َكاُنوا ُيْخِرُجوَن اْلِفضَّ بِّ الَُها ِفي َمَخاِزِن َهْيَكِل الرَّ

بِّ الَِّذي أَْوَصى ِبِه َعلَى لَِساِن ُموَسى َفَقاَل ِحْلِقَيا  15 .اْلَكاِهُن َعلَى ِسْفِر َشِريَعِة الرَّ

بِّ »لَِشاَفاَن اْلَكاِتِب:  ِريَعِة ِفي َهْيَكِل الرَّ ْفَر َوسَ «. َقْد َعَثْرُت َعلَى ِسْفِر الشَّ لََّم ِحْلِقَيا السِّ

َم لَُه َتْقِريراً َقاِئالً:  16 .إِلَى َشاَفانَ  إِنَّ َعِبيَدَك ُيَنفُِّذوَن ُكلَّ »َفَحَملَُه َشاَفاُن إِلَى اْلَملِِك. َوَقدَّ

َة اْلَمْوُجوَدَة ِفي اْلَهْيَكِل َوأَوْ  17 َشْيٍء َعِهْدَت ِبِه إِلَْيِهْم، َدُعوَها ِعْنَد َوَقْد أَْفَرُغوا اْلفِضَّ

الِ  لِيَن ِباإلِْشَراِف َعلَى اْلَعَمِل، َوِعْنَد اْلُعمَّ ُثمَّ أَْطلََع َشاَفاُن اْلَكاِتُب اْلِملََك َعلَى  18 .«اْلُمَوكَّ

ْفِر َقاِئالً:  ا َسِمَع َفلَمَّ  19 .َوَقَرأَهُ َشاَفاُن أََماَم اْلَملِكِ «. َقْد أَْعَطاِني ِحْلِقَيا اْلَكاِهُن ِسْفراً »السِّ

َق ِثَياَبُه، ِريَعِة َمزَّ َوأََمَر ِحْلِقَيا َوأَِخيَقاَم ْبَن َشاَفاَن َوَعْبُدوَن ْبَن ِميَخا  20 اْلَملُِك َنصَّ الشَّ

ا َيُكوُن َمِصيِري » 21 :َوَشاَفاَن اْلَكاِتَب َوَعَساَيا َخاِدَم اْلَملِكِ  بَّ َعمَّ اْذَهُبوا َواْسأَلُوا الرَّ

ْفِر الَِّذي َتمَّ  َوَمِصيُر َمنْ  َبِقَي ِمْن إِْسَراِئيَل َوَيُهوَذا، ِبَناًء َعلَى َما َوَرَد ِفي َنصِّ َهَذا السِّ

بِّ اْلُمْنَسِكَب َعلَْيَنا َعِظيٌم، ألَنَّ آَباَءَنا لَْم ُيِطيُعوا َكالََم َهذَ  ا اْلُعُثوُر َعلَْيِه، إِْذ إِنَّ َغَضَب الرَّ

ْفِر َولَْم ُيَماِرسُ   .«وا ُكلَّ َما َوَرَد فِيهِ السِّ

ِة، َزْوَجِة َشلُّوَم ْبِن ُتوَقَهَة ْبنِ  22 ِبيَّ  َفاْنَطلََق ِحْلِقَيا َوَمْن أَْرَسلَُهْم َمَعُه اْلَملُِك، إِلَى َخْلَدَة النَّ

اِنَيِة ِمْن أُورُ  ِة، اْلُمِقيَمِة ِفي اْلِمْنَطَقِة الثَّ َياِب اْلَملَِكيَّ َشلِيَم، َوَخاَطُبوَها )ِبَما َحْسَرَة، َحاِرِس الثِّ

ُجِل الَِّذي »َفَقالَْت:  23 .(أَْوَصاُهْم ِبِه اْلَملِكُ  بُّ إِلَُه إِْسَراِئيَل: قُولُوا لِلرَّ َهَذا َما َيقُولُُه الرَّ

: َها أََنا َجالٌِب َعلَى َهَذا اْلَمْوِضِع َوَعلَى أَهْ  24 :أَْرَسلَُكْم إِلَيَّ  بُّ لِِه ُكلَّ َهَكَذا َيقُوُل الرَّ

ْفِر الَِّذي قُِرَئ أََماَم َملِِك َيُهوَذا، ُهْم َنَبُذوِني َوأَْوَقُدوا آللَِهٍة  25 اللََّعَناِت اْلَواِرَدِة ِفي السِّ ألَنَّ
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اِم اْلقَُضاِة الَِّذيَن َحَكُموا َعلَى إِْذ لَْم َيُكْن َقِد اْحُتِفَل ِبِعيِد اْلفِ  22 .«اْلَعْهِد َهَذا ْصِح َهَذا ُمْنُذ أَيَّ

اِمَنِة  23 .إِْسَراِئيَل، َوالَ ِفي ُكلِّ ِحْقَبِة ُملُوِك إِْسَراِئيَل َوُملُوِك َيُهوَذا َنِة الثَّ َولَِكْن ِفي السَّ

بِّ  ا اْحُتِفَل ِبَهَذا اْلِفْصِح لِلرَّ ا أَْيضاً  24 ِفي أُوُرَشلِيمَ  َعْشَرَة لُِحْكِم اْلَملِِك ُيوِشيَّ َوأََباَد ُيوِشيَّ

ُد لََها النَّاُس ِفي َمَناِزلِِهْم، َواألَْوَثاَن َوَجمِ  اِفيَن َوأَْصَناَم اآللَِهِة الَِّتي َيَتَعبَّ َحَرَة َواْلَعرَّ يَع السَّ

َجاَساِت الَِّتي اْسَتْشَرْت فِي أَْرِض َيُهوَذا َوِفي أُوُرَشلِيَم، َوذَ  لَِك لُِيَطبَِّق َما َوَرَد ِفي الرَّ

ا َرِئيُس اْلَكَهَنِة ِفي اْلَهْيَكلِ  ْفِر الَِّذي َعَثَر َعلَْيِه ِحْلِقيَّ َنِة ِفي السِّ ِريَعِة اْلُمَدوَّ َولَْم َيقُْم  25 .الشَّ

بِّ ِبُكلِّ َقْلِبِه َوَنفْ  ِتِه ِبُمْقَتَضى َشِريَعِة َملٌِك ِمْثلَُه ِمْن َقْبُل َوالَ ِمْن َبْعُد، َرَجَع إِلَى الرَّ ِسِه َوقُوَّ

ِة َغَضِبِه، ألَنَّ َغَضَبُه اْحَتَدَم َعلَى َيُهوَذا  26 .ُموَسى بَّ لَْم َيْرِجْع َعْن ِشدَّ َغْيَر أَنَّ الرَّ

ى ِمْن َسَخِطهِ  :  27 .لَِفْرِط َما أََثاَر َمَنسَّ بُّ َما َسأَْسَتأِْصُل َيُهوَذا ِمْن أََماِمي كَ »َفَقاَل الرَّ

ُر ألُوُرَشلِيَم، اْلَمِديَنِة الَِّتي اْخَتْرُتَها، َولِْلَهْيَكِل الَِّذي قُْلُت َيكُ  وُن اْسَتأَْصْلُت إِْسَراِئيَل، َوأََتَنكَّ

 .«اْسِمي ِفيهِ 

َنًة ِفي ِكَتاِب أَخْ  28 ا َوُكلُّ ُمْنَجَزاِتِه أَلَْيَسْت ِهَي ُمَدوَّ ُة أَْخَباِر ُيوِشيَّ ا َبِقيَّ اِم ُملُوِك أَمَّ َباِر أَيَّ

ا َزَحَف فِْرَعْوُن َنْخُو َملُِك ِمْصَر َنْحَو َنْهِر اْلفَُراِت  29 َيُهوَذا؟ اِم ُحْكِم ُيوِشيَّ َوِفي أَيَّ

و، َفَقَتلَُه َملُِك ِمْصَر، ِفي  ا لُِمَساَعَدِة َملِِك أَُشوَر ِعْنَد َمِجدُّ لُِمَساَعَدِة َملِِك أَُشوَر، َفَهبَّ ُيوِشيَّ

و ألُوُرَشلِيَم، َحْيُث َدَفُنوُه  30 .أَْثَناِء اْلَمْعَرَكةِ  َفَحَملَُه ِرَجالُُه فِي َمْرَكَبٍة َوَعاُدوا ِبِه ِمْن َمِجدُّ

ا َملِكاً َعلَْيِهْم َخلَفاً ألَِبيهِ   .ِفي َقْبِرِه. َفَولَّى الشَّْعُب َيُهَوآَحاَز ْبَن ُيوِشيَّ

ا 31 لَِثِة َواْلِعْشِريَن ِمْن ُعْمِرِه ِحيَن َملََك، َوَداَم ُحْكُمُه َثالََثَة أَْشُهٍر َوَكاَن َيُهوآَحاُز ِفي الثَّ

ِه َحُموَطُل ِبْنُت إِْرِمَيا ِمْن لِْبَنةَ  بِّ  32 .ِفي أُوُرَشلِيَم، َواْسُم أُمِّ َواْرَتَكَب الشَّرَّ ِفي َعْيَنيِ الرَّ

َدهُ ِفي َرْبلََة ِفي أَْرِض  َواْعَتَقلَ  33 .َعلَى ِغَراِر َما َفَعَل آَباُؤهُ  ِفْرَعْوُن َنْخَو َيُهوآَحاَز َوَقيَّ

ِة )َنْحَو  َحَماَة لَِئالَّ َيْملَِك ِفي أُوُرَشلِيَم، َوَفَرَض ِجْزَيًة َعلَى اْلِبالَِد: ِمَئَة َوْزَنٍة ِمَن اْلِفضَّ

َهبِ  )َنْحَو َثالََثِة ِكيلُو  َثالَِث ِمَئٍة َوِستِّيَن ِكيلُو ِجَراماً(، َوَوْزَنًة ِمَن الذَّ

َر اْسَمُه إِلَى  34 .(ِجَراَماتٍ  ا أَِبيِه، َوَغيَّ ا َخلَفاً لُِيوِشيَّ َب ِفْرَعْوُن َنْخَو أَلَِياِقيَم ْبَن ُيوِشيَّ َوَنصَّ

ى َيُهوَياِقيُم ِجزْ  35 .َيُهوَياِقيَم. ُثمَّ َساَق َيُهوآَحاَز أَِسيراً إِلَى ِمْصَر َحْيُث َماتَ  َيَة َوأَدَّ

ى أُْخَرى، لُِيِثيُروا َسَخِطي ِبَما َتْجِنيِه أَْيِديِهْم ِمْن آَثاٍم، َفَيْنَسِكُب َغَضِبي الَِّذي اَل َيْنَطِفُئ َعلَ 

، َفَهَذا َما َتُقولُوَن لَُه:  26 .َهَذا اْلَمْوِضعِ  بَّ ا َملُِك َيُهوَذا الَِّذي أَْرَسلَُكْم لَِتْسَتِشيُروا الرَّ أَمَّ

بُّ إِلَُه إِْسَراِئيَل: ِبَشأِْن َما َسِمْعَت ِمْن َكالَمٍ  ِمْن َحْيُث أَنَّ َقْلَبَك َقْد  27 :إِلَْيَك َما َيقُولُُه الرَّ

 ، ِريَعُة َعلَى َهَذا اْلَمْوِضِع َوَعلَى أَْهلِِه، َرقَّ َوَتَذلَّْلَت أََماَم هللِا لََدى َسَماِعَك َما َقَضْت ِبِه الشَّ

ْقَت ِثَياَبَك َوَبَكْيَت ِفي َحْضَرِتي، َفإِنَِّني َقِد اْسَتَجْبُت لََك أََنا أَْيضاً،  َوَتَواَضْعَت أََماِمي َوَمزَّ

بُّ  َذلَِك َها أََنا أََتَوفَّاَك َفُتْدَفُن ِفي َقْبِرَك ِبَسالٍَم، َوالَ َتْشَهُد َعْيَناَك َما َسأُْنِزُل لِ  28 .َيقُوُل الرَّ

َها إِلَى اْلَملِكِ «. ِبَهَذا اْلَمْوِضِع َوأَْهلِِه ِمْن َشرٍّ  َجاُل َردَّ  .َفَحَمَل الرِّ

،  30 ُهوَذا َوأُوُرَشلِيَم،ِعْنَدِئٍذ اْسَتْدَعى اْلَملُِك إِلَْيِه ُكلَّ ُشُيوِخ يَ 29  بِّ َه إِلَى َهْيَكِل الرَّ َوَتَوجَّ

اِن أُوُرَشلِيَم، َواْلَكَهَنُة َوالالَِّويُّوَن َوَساِئُر الشَّْعِب ِمْن ِصَغاٍر  ُيَراِفقُُه ُكلُّ ِرَجاِل َيُهوَذا َوُسكَّ

ِريعَ  ِة الَِّذي َتمَّ اْلُعُثوُر َعلَْيِه ِفي َبْيِت َوِكَباٍر، َوَقَرأَ ِفي َمَساِمِعِهْم ُكلَّ َكالَِم ِسْفِر الشَّ

بِّ  بَّ َوَيْحَفَظ . 31 الرَّ بِّ أَْن َيْتَبَع الرَّ َوَوَقَف اْلَملُِك َعلَى ِمْنَبِرِه َوَقَطَع َعْهداً أََماَم الرَّ

ْفِس، َوُيَطبَِّق َكالَ  ِن ِفي َوَصاَياهُ َوَشَهاَداِتِه َوَفَراِئَضُه ِمْن ُكلِّ اْلَقْلِب َوالنَّ َم َهَذا اْلَعْهِد اْلُمَدوَّ

ْفرِ  ُثمَّ أََخَذ اْلَملُِك َعْهداً َعلَى ُكلِّ اْلَمْوُجوِديَن ِمْن أَْهِل أُوُرَشلِيَم َوِمْن ِرَجاِل  32 .َهَذا السِّ

ا َجِميَع ال 33 .َبْنَياِميَن أَْن َيْسلُُكوا َحَسَب َعْهِد هللِا إِلَِه آَباِئِهمْ  َجاَساِت ِمْن ُكلِّ َوأََزاَل ُيوِشيَّ رَّ

بَّ إِلََهُهْم،  أََراِضي َبِني إِْسَراِئيَل، َوَطالََب َجِميَع اْلَمْوُجوِديَن ِفي أُوُرَشلِيَم أَْن َيْعُبُدوا الرَّ

اِم َحَياِتهِ  بِّ َطَواَل أَيَّ  .َفلَْم َيُزِغ الشَّْعُب َعْن ِعَباَدِة الرَّ
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َن ِمْن َدْفِعَها،  ُه َفَرَض َضَراِئَب َعلَى أَْهِل اْلباِلَِد لَِيَتَمكَّ َهِب لِِفْرَعْوَن، إاِلَّ أَنَّ ِة َوالذَّ اْلِفضَّ

 .ِبَحَسِب َما َيْمَتلُِكونَ 

ُه إِْحَدى َوَكاَن َيُهوَياِقيُم ِفي اْلَخاِمَسِة َواْلِعْشِريَن ِمْن ُعْمِرِه ِحيَن َملََك، َوَداَم ُحْكمُ  36

ِه َزِبيَدةُ ِبْنُت ِفَداَيَة ِمْن ُروَمةَ  َواْرَتَكَب الشَّرَّ ِفي  37 .َعْشَرَة َسَنًة ِفي أُوُرَشلِيَم، َواْسُم أُمِّ

بِّ َعلَى ِغَراِر َما َفَعَل آَباُؤهُ   .َعْيَنيِ الرَّ
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 36الثاني = أخبار األيام  23الملوك الثاني 
 

36= أخبار األيام الثاني  23الملوك الثاني   

23الملوك الثاني    36أخبار األيام الثاني  

َه َمَعُهْم إِلَى َهْيَكِل  2 ِعْنَدِئٍذ أَْرَسَل اْلَملُِك َفاْسَتْدَعى إِلَْيِه ُكلَّ ُشُيوِخ َيُهوَذا َوأُوُرَشلِيَم، َوَتَوجَّ

، ُيَرافِقُُه َجِميُع  بِّ اِن أُوُرَشلِيَم َواْلَكَهَنُة َواألَْنِبَياُء َوَجِميُع أَْبَناِء الرَّ ُشُيوِخ َيُهوَذا َوُكلُّ ُسكَّ

الشَّْعِب ِمْن ِصَغاٍر َوِكَباٍر، َفَقَرأَ ِفي َمَساِمِعِهْم ُكلَّ َكالَِم ِسْفِر الشَِّريَعِة الَِّذي َتمَّ اْلُعُثوُر 

بِّ  ،  َوَوَقفَ  3 .َعلَْيِه ِفي َبْيِت الرَّ بَّ ِبَع الرَّ بِّ أَْن َيتَّ اْلَملُِك َعلَى اْلِمْنَبِر َوَقَطَع َعْهداً أََماَم الرَّ

ْفِس، لَِتْطِبيِق َكالَِم َهَذا اْلَعْهِد  َحاِفظاً َوَصاَياهُ َوَشَهاَداِتِه َوَفَراِئَضُه ِمْن ُكلِّ اْلَقْلِب َوالنَّ

ْفِر. َفَوَعَد الشَّ  ِن ِفي َهَذا السِّ  .ْعُب ِباْلَوَفاِء ِبَهَذا اْلَعْهدِ اْلُمَدوَّ

اَس اْلَباِب، أَْن َيْطَرُحوا  4 اِنَيِة، َوُحرَّ ا َرِئيَس اْلَكَهَنِة، َوَكَهَنَة اْلِفْرَقِة الثَّ َوأََمَر اْلَملُِك ِحْلِقيَّ

بِّ َجِميَع اآلِنَيِة اْلَمْصُنوَعِة لِْلَبْعِل َولَِعْشَتاُروَث َولُِكلِّ  َماِء.  ِمْن َهْيَكِل الرَّ َكَواِكِب السَّ

َوأََباَد  5 .َوأَْحَرَقَها َخاِرَج أُوُرَشلِيَم ِفي ُحقُوِل َواِدي َقْدُروَن، َوَحَمَل َرَماَدَها إِلَى َبْيِت إِيلَ 

َيُهوَذا  َكَهَنَة األَْصَناِم الَِّذيَن أََقاَمُهْم ُملُوُك َيُهوَذا لُِيْوِقُدوا َعلَى َمَذاِبِح اْلُمْرَتَفَعاِت ِفي ُمُدنِ 

َوَضَواِحي أُوُرَشلِيَم، َوَكَذلَِك َقَضى َعلَى اْلَكَهَنِة الَِّذيَن ُيْحِرقُوَن لِْلَبْعِل َولِلشَّْمِس َواْلَقَمِر 

ِة َولَِساِئِر اْلَكَواِكبِ  بِّ إِلَى  6 .َولأِلَْبَراِج اْلَفلَِكيَّ َوأَْخَرَج ِتْمَثاَل َعْشَتاُروَث ِمْن َهْيَكِل الرَّ

ى اْلُغَباَر  َخاِرجِ  أُوُرَشلِيَم إِلَى َواِدي َقْدُروَن، َوأَْحَرَقُه َوَسَحَقُه إِلَى أَْن أَْصَبَح ُغَباراً، َوَذرَّ

ِة الشَّْعبِ  ُذوِذ اْلِجْنِسيِّ اْلَقاِئَمَة َحَوالَْي َهْيَكِل  7 .َعلَى قُُبوِر َعامَّ َوَهَدَم ُبُيوَت َذِوي الشُّ

، َحْيُث َكاَنِت النِّ  بِّ ا َجِميَع  8 .َساُء َيْنُسْجَن ِثَياباً لِِتْمَثاِل َعْشَتاُروثَ الرَّ َواْسَتْدَعى ُيوِشيَّ

ِة ِفي التِّالَِل، َحْيُث َكاَن اْلَكَهنَ  ُة اْلَكَهَنِة ِمْن ُمُدِن َيُهوَذا، َوَدنََّس ُكلَّ أََماِكِن اْلِعَباَدِة اْلَوَثِنيَّ

ٍع، َوَهَدَم اْلُمْرَتَفَعاِت الَِّتي َكاَنْت َقاِئَمًة ِعْنَد َمْدَخِل َقْصِر ُيوِقُدوَن ِمْن َجَبَع إِلَى ِبْئِر َسبْ 

ا َملِكاً َعلَْيهِ  َوَكاَن  2 ،ْم َخلَفاً ألَِبيِه ِفي أُوُرَشلِيمَ َوَولَّى َشْعُب األَْرِض َيُهوآَحاَز ْبَن ُيوِشيَّ

الَِثِة َواْلِعْشِريَن ِمْن ُعْمِرِه ِحيَن َملََك، َوَداَم ُحْكُمُه َثالََثَة أَْشُهٍر ِفي  َيُهوآَحاُز ِفي الثَّ

ِة )َنْحَو  ُثمَّ َعَزلَُه َملُِك ِمْصَر َوَفَرَض ِجْزَيًة َعلَى اْلِبالَِد: ِمَئَة َوْزَنةٍ . 3 أُوُرَشلِيمَ  ِمَن اْلِفضَّ

ٍة َوَثالَِثيَن ِكيلُو  َهِب )َنْحَو ِستَّ َثالََثِة آالٍف َوِستِّ ِمَئِة ِكيلُو ِجَراٍم( َوَوْزَنًة ِمَن الذَّ

َر اْسَمُه إِلَى .( 4 ِجَراماً  َب َملُِك ِمْصَر أَلَِياِقيَم أََخاهُ َملِكاً َعلَى َيُهوَذا َوأُوُرَشلِيَم، َوَغيَّ َوَنصَّ

ا ُيوآَحاُز أَُخوهُ َفاْعَتَقلَُه َوَساَقُه أَِسيراً إِلَى ِمْصرَ   .َيُهوَياِقيَم. أَمَّ

َوَكاَن َيُهوَياِقيُم ِفي اْلَخاِمَسِة َواْلِعْشِريَن ِمْن ُعْمِرِه ِحيَن َملََك، َوَداَم ُحْكُمُه إِْحَدى َعْشَرَة 5 

بِّ َسَنًة ِفي أُوُرَشلِيَم، َواْرَتَكَب الشَّرَّ ِفي عَ  ُر َملُِك َباِبَل  6 .ْيَنيِ الرَّ ُثمَّ َهاَجَمُه َنُبوَخْذَنصَّ

داً إِلَى َباِبلَ  ،  7 .َوأََخَذهُ أَِسيراً ُمَقيَّ بِّ ُر َعلَى َبْعِض آِنَيِة َهْيَكِل الرَّ َواْسَتْولَى َنُبوَخْذَنصَّ

ُة أَْخَباِر َيُهوَياِقيَم  8 .ُهَناكَ َوأََخَذَها َمَعُه إِلَى َباِبَل، َحْيُث َوَضَعَها ِفي َهْيَكلِِه  ا َبِقيَّ أَمَّ

َنٌة ِفي ِكَتاِب َتاِريِخ ُملُوِك إِْسَراِئيَل َوَيُهوَذا. ُثمَّ َخلََفُه اْبنُ  ُه َوُشُروُرهُ الَِّتي اْقَتَرَفَها َفِهَي ُمَدوَّ

 .َيُهوَياِكيُن َعلَى اْلُمْلكِ 

اِمَنِة َعشْ  9 َرَة ِمْن ُعْمِرِه ِحيَن َملََك، َوَداَم ُحْكُمُه َثالََثَة أَْشُهٍر َوَكاَن َيُهوَياِكيُن ِفي الثَّ

بِّ  اٍم ِفي أُوُرَشلِيَم، َواْرَتَكَب الشَّرَّ ِفي َعْيَنيِ الرَّ َنِة اْلَجِديَدِة،  10 .َوَعَشَرَة أَيَّ َوِفي َمْطلَِع السَّ

ُر َفَقَبَض َعلَْيِه َوَنَقلَ  ِميَنِة، َوَولَّى أَْرَسَل اْلَملُِك َنُبوَخْذَنصَّ بِّ الثَّ ُه إِلَى َباِبَل َمَع آِنَيِة َبْيِت الرَّ

ا َخلَفاً لَُه َعلَى َيُهوَذا َوأُوُرَشلِيمَ   .أََخاهُ ِصْدِقيَّ
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َولَْم َيَدْع َكَهَنَة اْلُمْرَتَفَعاِت  9 .َيُشوَع ُمَحاِفِظ اْلَمِديَنِة، إِلَى اْلَجاِنِب األَْيَسِر ِمْن َباِب اْلَمِديَنةِ 

بِّ ِفي أُوُرَشلِيمَ  َة إِْخَوِتِهِم اْلَكَهَنِة ِفي أَْكِل ُخْبِز  َيْسَتْخِدُموَن َمْذَبَح الرَّ َوإِْن َشاَرُكوا َبِقيَّ

َوَدنََّس اْلَملُِك أَْيضاً َمْذَبَح ُتوَفَة ِفي َواِدي َبِني ِهنُّوَم، ِلَكْي اَل ُيِجيَز أََحٌد اْبَنُه  10 اْلَفِطيِر،

َنِم ُمولَكَ  اِر للِصَّ َسَها ُملُوُك َيُهوَذا إلِلَِه الشَّْمِس َوأََباََد الْ  11 .أَِو اْبَنَتُه ِفي النَّ َخْيَل الَِّتي َكرَّ

بِّ ِبُجَواِر ُحْجَرِة َنْثَنْملََك ُمِديِر ُشُؤوِن اْلَقْصِر، َوأَْحَرَق اْلَمْرَكَباِت  ِعْنَد َمْدَخِل َبْيِت الرَّ

َسَة لِِعَباَدِة الشَّْمسِ  ِة آَحاَز الَِّتي أََقاَمَها َوَهَدَم اْلَملُِك اْلَمَذاِبَح الَّ  12 .اْلُمَكرَّ ِتي َعلَى َسْطِح ُعلِّيَّ

ى ِفي َساَحَتيِ اْلَهْيَكِل، َوَسَحَق ِحَجاَرَتَها  ُملُوُك َيُهوَذا، َوأَْيضاً اْلَمَذاِبَح الَِّتي َبَناَها َمَنسَّ

اَها ِفي َواِدي َقْدُرونَ  َس اْلَملُِك َجِميَع اْلُمْرَتفَ  13 ُهَناَك ُثمَّ َذرَّ َعاِت اْلُمَواِجَهِة َوَنجَّ

ألُوُرَشلِيَم، اْلَقاِئَمِة َعْن َيِميِن َجَبِل اْلَهالِك، الَِّتي َبَناَها ُسلَْيَماُن َملُِك إِْسَراِئيَل لَِعْشَتاُروَث 

وَن  ْجَسِة، َولَِكُموَش إِلَِه ُموآَب النَِّجِس، َولَِمْلُكوَم إِلَِه َبِني َعمُّ إِلََهِة ِصيُدوَن الرِّ

َع أَْعِمَدَة األَْصَناِم، َوَمألَ َمَكاَنَها ِمْن ِعَظاِم النَّاسِ  14 .يتِ اْلَمقِ  َماِثيَل، َوَقطَّ َم التَّ  .َوَحطَّ

َدهُ َيُرْبَعاُم ْبُن َنَباَط ِفي ُمْرَتَفَعِة َبْيِت إِيَل، َواْسَتْغَوى ِبَذلِكَ  15  َوَكَذلَِك َهَدَم اْلَمْذَبَح الَِّذي َشيَّ

لَْت إِلَى ُغَباٍر، اإلِْسَراِئيلِيِّي َن َفأَْخَطأُوا. ُثمَّ أَْحَرَق اْلَمْذَبَح َوَسَحَق اْلُمْرَتَفَعَة، َحتَّى َتَحوَّ

َنمِ  ا َحْولَُه َفَشاَهَد َمَقاِبَر ُمْنَتِشَرًة َعلَى اْلَجَبِل،  16 .َوأَْحَرَق َعُموَد الصَّ َوَتلَفََّت اْلَملُِك ُيوِشيَّ

بِّ الَِّذي َنَطَق ِبِه َفأَْرَسَل َوَجَمَع ِعَظاَمهَ  َسُه َتْتِميماً لَِقَضاِء الرَّ ا َوأَْحَرَقَها َعلَى اْلَمْذَبِح، َوَنجَّ

َفأََجاَبُه « َما َهَذا النََّصُب الَِّذي أََراهُ؟»َوَسأََل اْلَملُِك:  17 .َرُجُل هللِا ِبَشأِْن َمْذَبِح َيُرْبَعامَ 

هللِا الَِّذي َجاَء ِمْن َيُهوَذا َوأَْنَبأَ ِبُكلِّ َما أَْجَرْيَتُه َعلَى َبْيِت  ُهَو َقْبُر َرُجلِ »ِرَجاُل اْلَمِديَنِة: 

ْك أََحٌد ِعَظاَمهُ »َفَقاَل:  18 .«إِيلَ  َفَتَرُكوا ِعَظاَمُه َوِعَظاَم َنِبيِّ «. َدُعوهُ. اَل ُيَحرِّ

اِمَرةِ  ا َجِميَع َمَعاِبِد اْلُمْرَتَفَعا 19 .السَّ اِمَرِة، الَِّتي َوأََزاَل ُيوِشيَّ ِت اْلُمْنَتِشَرِة ِفي ُمُدِن السَّ

، َوأَْجَرى َعلَْيَها َما أَْجَراهُ َعلَى َبْيِت  بِّ َبَناَها ُملُوُك إِْسَراِئيَل إلَِثاَرِة َسَخِط الرَّ

ِعَظاَم النَّاِس  َوَقَتَل َجِميَع َكَهَنِة اْلُمْرَتَفَعاِت الَِّتي ُهَناَك َعلَى اْلَمَذاِبِح، َوأَْحَرقَ  20 .إِيلَ 

 .َعلَْيَها. ُثمَّ َعاَد إِلَى أُوُرَشلِيمَ 

ٌن ِفي ِسْفِر »َوأََمَر اْلَملُِك َجِميَع الشَّْعِب َقاِئالً:  21 بِّ إِلَِهُكْم َكَما ُهَو ُمَدوَّ اْحَتِفلُوا ِبِفْصِح الرَّ

ا ِفي اْلَحاِدَيِة َواْلِعْشِريَن ِمْن ُعْمِرِه ِحيَن َملََك، َوَداَم ُحْكُمُه إِْحَدى َعْشَرَة  11 َوَكاَن ِصْدِقيَّ

بِّ إِلَِهِه، َولَْم َيَتَواَضْع أََماَم إِْرِمَيا النَِّبيِّ  12 .ي أُوُرَشلِيمَ َسَنًة فِ  َواْرَتَكَب الشَّرَّ ِفي َعْيَنيِ الرَّ

بِّ  َر، الَِّذي َجَعلَُه َيْحلُِف لَُه  13 .الَِّذي َنَطَق ِبَكالَِم الرَّ َوَثاَر أَْيضاً َعلَى اْلَملِِك َنُبوَخْذَنصَّ

بِّ إِلَِه َيِميَن اْلَوالَ  ِء، َوأََصرَّ َعلَى ِعَناِدِه، َوأَْغلََظ َقْلَبُه َفلَْم َيْرِجْع إِلَى الرَّ

طاً ِفي ِخَياَنِة  14 .إِْسَراِئيلَ  َوأَْغَوى َمَعُه ُرَؤَساَء اْلَكَهَنِة َوالشَّْعِب الَِّذيَن اْزَداُدوا َتَورُّ

، ُمْرَتِكِبيَن ُكلَّ َرَجاَساِت األَُمِم، حَ  بِّ َسُه ِفي الرَّ بِّ الَِّذي َقدَّ ُسوا َبْيَت الرَّ ُهْم َنجَّ تَّى إِنَّ

ُه  15 .أُوُرَشلِيمَ  اُهْم ألَنَّ راً إِيَّ بُّ إِلَُه آَباِئِهْم إِلَْيِهْم ُرُسالً ِبُصوَرٍة ُمَتَوالَِيٍة ُمَحذِّ َوأَْرَسَل الرَّ

وَن ِبُرُسِل هللِا، َوَرَفُضوا َكالََمُه، َفَكاُنوا َيْهَزأُ  16 .أَْشَفَق َعلَى َشْعِبِه َوَعلَى َمْسَكِنهِ 

بِّ َعلَى َشْعِبِه َواْمَتَنَع ُكلُّ ِشَفاءٍ   !َواْسَتَهاُنوا ِبأَْنِبَياِئِه، َحتَّى َثاَر َغَضُب الرَّ

ْيِف ِفي اْلَهْيَكِل اْلُمَقدَّ  17 ِس. َولَْم َيْرَحِم َفأَْرَسَل إِلَْيِهْم َملَِك اْلِكْلَداِنيِّيَن، َفَقَتَل ُنْخَبَتُهْم ِبالسَّ

بُّ َفتًى أَْو َعْذَراَء أَْو َشْيخاً أَْو أَْشَيَب، َبْل أَْسلََمُهْم َجِميعاً ِلَيِد اْلِكْلَداِنيِّيَن، الَِّذيَن  18 الرَّ

َوَخَزائِِن  اْسَتْولَْوا َعلَى آِنَيِة َبْيِت هللِا، َكِبيِرَها َوَصِغيِرَها، َوَخَزاِئِن اْلَهْيَكِل َوَقْصِر اْلَملِِك،

َوأَْحَرقُوا اْلَهْيَكَل َوَهَدُموا ُسوَر أُوُرَشلِيَم، َوأَْشَعلُوا  19 .َقاَدِتِه، َوَنَقلُوَها ُكلََّها إِلَى َباِبلَ 

ِميَنةَ  ُروا ُتَحَفَها الثَّ اَر ِفي َجِميِع قُُصوِرَها، َوَدمَّ ُر الَِّذيَن َنَجْوا ِمَن  20 .النَّ َوَسَبى َنُبوَخْذَنصَّ

َوَذلَِك لَِكْي  21 .ْيِف إِلَى َباِبَل، َفأَْصَبُحوا َعِبيداً لَُه َوألَْبَناِئِه إِلَى أَْن َقاَمْت َمْملََكُة َفاِرسَ السَّ 

َها  بِّ الَِّذي َنَطَق ِبِه َعلَى لَِساِن إِْرِمَيا، َحتَّى َتْسَتْوِفَي األَْرُض ُسُبوَتَها، إِْذ أَنَّ َيِتمَّ َكالَُم الرَّ

اِم َخَراِبَها َحتَّى اْنِقَضاِء َسْبِعيَن َسَنةً َبِقَيْت   .ِمْن َغْيِر إِْنَتاٍج ُكلَّ أَيَّ

َك  22 بِّ ِبَفِم إِْرِمَيا، َحرَّ َنِة األُولَى لُِحْكِم ُكوَرَش َملِِك َفاِرَس، َوَتْتِميماً لَِكالَِم الرَّ َوِفي السَّ

بُّ َقْلَب ُكوَرَش َملِِك َفاِرَس، َفأَْطلََق نِ  َهَذا َما » 23 :َداًء ِفي ُكلِّ أَْنَحاِء َمْملََكِتِه َقائاِلً الرَّ

َماِء َوَهَبِني َجِميَع َمَمالِِك األَْرِض، َوأََمَرِني أَْن  بُّ إِلَُه السَّ َيقُولُُه ُكوَرُش َملُِك َفاِرَس: الرَّ

بِّ أَْن َيْرِجَع أَْبِنَي لَُه َهْيَكالً ِفي أُوُرَشلِيَم الَِّتي ِفي َيُهوَذا. َوَعلَى ُكلِّ  َواِحٍد ِمْن َشْعِب الرَّ

بُّ َمَعُكمْ   .«إِلَى ُهَناَك، َوْلَيُكِن الرَّ
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اِم اْلقَُضاِة الَِّذيَن َحَكُموا َعلَى إِْذ لَْم َيُكْن َقِد اْحُتِفَل ِبِعيِد اْلِفْصِح  22 .«اْلَعْهِد َهَذا َهَذا ُمْنُذ أَيَّ

اِمَنِة  23 .إِْسَراِئيَل، َوالَ ِفي ُكلِّ ِحْقَبِة ُملُوِك إِْسَراِئيَل َوُملُوِك َيُهوَذا َنِة الثَّ َولَِكْن ِفي السَّ

بِّ ِفي ا اْحُتِفَل ِبَهَذا اْلِفْصِح لِلرَّ ا أَْيضاً  24 أُوُرَشلِيمَ  َعْشَرَة لُِحْكِم اْلَملِِك ُيوِشيَّ َوأََباَد ُيوِشيَّ

ُد لََها النَّاُس ِفي َمَناِزلِِهْم، َواألَْوَثاَن َوَجمِ  اِفيَن َوأَْصَناَم اآللَِهِة الَِّتي َيَتَعبَّ َحَرَة َواْلَعرَّ يَع السَّ

َجاَساِت الَِّتي اْسَتْشَرْت فِي أَْرِض َيُهوَذا َوِفي أُوُرَشلِيَم، َوَذلِكَ  لُِيَطبَِّق َما َوَرَد ِفي  الرَّ

ا َرِئيُس اْلَكَهَنِة ِفي اْلَهْيَكلِ  ْفِر الَِّذي َعَثَر َعلَْيِه ِحْلِقيَّ َنِة ِفي السِّ ِريَعِة اْلُمَدوَّ َولَْم َيقُْم  25 .الشَّ

بِّ ِبُكلِّ َقْلِبِه َوَنْفِسِه  ِتِه ِبُمْقَتَضى َشِريَعِة َملٌِك ِمْثلَُه ِمْن َقْبُل َوالَ ِمْن َبْعُد، َرَجَع إِلَى الرَّ َوقُوَّ

ِة َغَضِبِه، ألَنَّ َغَضَبُه اْحَتَدَم َعلَى َيُهوَذا  26 .ُموَسى بَّ لَْم َيْرِجْع َعْن ِشدَّ َغْيَر أَنَّ الرَّ

ى ِمْن َسَخِطهِ  :  27 .لَِفْرِط َما أََثاَر َمَنسَّ بُّ َسأَْسَتأِْصُل َيُهوَذا ِمْن أََماِمي َكَما »َفَقاَل الرَّ

ُر ألُوُرَشلِيَم، اْلَمِديَنِة الَِّتي اْخَتْرُتَها، َولِْلَهْيَكِل الَِّذي قُْلُت َيكُ  وُن اْسَتأَْصْلُت إِْسَراِئيَل، َوأََتَنكَّ

 .«اْسِمي ِفيهِ 

َنًة ِفي ِكَتاِب أَْخَبارِ  28 ا َوُكلُّ ُمْنَجَزاِتِه أَلَْيَسْت ِهَي ُمَدوَّ ُة أَْخَباِر ُيوِشيَّ ا َبِقيَّ اِم ُملُوِك  أَمَّ أَيَّ

ا َزَحَف فِْرَعْوُن َنْخُو َملُِك ِمْصَر َنْحَو َنْهِر اْلفَُراِت  29 َيُهوَذا؟ اِم ُحْكِم ُيوِشيَّ َوِفي أَيَّ

و، َفَقَتلَُه َملُِك ِمْصَر، ِفي  ا لُِمَساَعَدِة َملِِك أَُشوَر ِعْنَد َمِجدُّ لُِمَساَعَدِة َملِِك أَُشوَر، َفَهبَّ ُيوِشيَّ

و ألُوُرَشلِيَم، َحْيُث َدَفُنوُه  30 .اِء اْلَمْعَرَكةِ أَْثنَ  َفَحَملَُه ِرَجالُُه فِي َمْرَكَبٍة َوَعاُدوا ِبِه ِمْن َمِجدُّ

ا َملِكاً َعلَْيِهْم َخلَفاً ألَِبيهِ   .ِفي َقْبِرِه. َفَولَّى الشَّْعُب َيُهَوآَحاَز ْبَن ُيوِشيَّ

الَِثِة َواْلِعْشِريَن ِمْن ُعْمِرِه ِحيَن َملََك، َوَداَم ُحْكُمُه َثالََثَة أَْشُهٍر َوَكاَن َيُهوآَحاُز ِفي 31  الثَّ

ِه َحُموَطُل ِبْنُت إِْرِمَيا ِمْن لِْبَنةَ  بِّ  32 .ِفي أُوُرَشلِيَم، َواْسُم أُمِّ َواْرَتَكَب الشَّرَّ ِفي َعْيَنيِ الرَّ

َدهُ ِفي َرْبلََة ِفي أَْرِض َواعْ . 33 َعلَى ِغَراِر َما َفَعَل آَباُؤهُ  َتَقَل ِفْرَعْوُن َنْخَو َيُهوآَحاَز َوَقيَّ

ِة )َنْحَو  َحَماَة لَِئالَّ َيْملَِك ِفي أُوُرَشلِيَم، َوَفَرَض ِجْزَيًة َعلَى اْلِبالَِد: ِمَئَة َوْزَنٍة ِمَن اْلِفضَّ

َهِب )َنْحَو َثالََثِة ِكيلُو َثالَِث ِمَئٍة َوِستِّيَن ِكيلُو ِجَراماً(، َوَوْزَنًة ِمَن ال ذَّ

َر اْسَمُه إِلَى .( 34 ِجَراَماتٍ  ا أَِبيِه، َوَغيَّ ا َخلَفاً لُِيوِشيَّ َب ِفْرَعْوُن َنْخَو أَلَِياِقيَم ْبَن ُيوِشيَّ َوَنصَّ

ى َيُهوَياِقي 35 .َيُهوَياِقيَم. ُثمَّ َساَق َيُهوآَحاَز أَِسيراً إِلَى ِمْصَر َحْيُث َماتَ  ُم ِجْزَيَة َوأَدَّ
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َن ِمْن َدْفِعَها،  ُه َفَرَض َضَراِئَب َعلَى أَْهِل اْلباِلَِد لَِيَتَمكَّ َهِب لِِفْرَعْوَن، إاِلَّ أَنَّ ِة َوالذَّ اْلِفضَّ

 .ِبَحَسِب َما َيْمَتلُِكونَ 

ُحْكُمُه إِْحَدى َوَكاَن َيُهوَياِقيُم ِفي اْلَخاِمَسِة َواْلِعْشِريَن ِمْن ُعْمِرِه ِحيَن َملََك، َوَداَم 36 

ِه َزِبيَدةُ ِبْنُت ِفَداَيَة ِمْن ُروَمةَ  َواْرَتَكَب الشَّرَّ ِفي  37 .َعْشَرَة َسَنًة ِفي أُوُرَشلِيَم، َواْسُم أُمِّ

بِّ َعلَى ِغَراِر َما َفَعَل آَباُؤهُ   .َعْيَنيِ الرَّ
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 52= إرميا  24الملوك الثاني 
 

 52= إرميا  24الملوك الثاني 

 52إرميا  24الملوك الثاني 

ُر َملُِك َباِبَل َمْملََكَة  َيُهوَذا، َفَخَضَع لَُه َيُهوَياِقيُم َطَواَل َوِفي ُغُضوِن ُحْكِمِه َهاَجَم َنُبوَخْذَنصَّ

َد َعلَْيهِ  بُّ ُغَزاًة ِمْن ِكْلَداِنيِّيَن َوآَراِميِّيَن َوُموآِبيِّيَن  2 .َثالَِث َسَنَواٍت، ُثمَّ َتَمرَّ َفأَْرَسَل الرَّ

يَن لإِِلَغاَرِة َعلَى َمْملََكِة َيُهوَذا َوإَِباَدِتَها، ِبُمْوِجِب  وِنيِّ بُّ َعلَى لَِساِن َوَعمُّ َما َقَضى ِبِه الرَّ

بُّ ِبَذلَِك لَِيْسَتأِْصَل إِْسَراِئيَل ِمْن أََماِمِه ِبَسَبِب َما اْرَتَكَبُه  3 .َعِبيِدِه األَْنِبَياءِ  َوَقْد َقَضى الرَّ

ى ِمْن آَثاٍم، ُه َمألَ  4 َمَنسَّ ِم اْلَبِريِء الَِّذي َسَفَكُه، إِْذ إِنَّ  أُوُرَشلِيَم ِبِدَماِء األَْبِرَياِء، َواْنِتَقاماً لِلدَّ

بُّ أَْن َيْصَفَح َعْنهُ  َنًة ِفي  5.َفلَْم َيَشإِ الرَّ ُة أَْخَباِر َيُهوَياِقيَم َوأَْعَمالُُه أَلَْيَسْت ِهَي ُمدوَّ ا َبِقيَّ أَمَّ

اِم ُملُوِك َيُهوَذا؟ َولَْم َيُعْد َملُِك  7 .اْبُنُه َيُهوَياِكينُ  ُثمَّ َماَت َيُهوَياِقيُم، َوَخلََفهُ  6 ِكَتاِب أَْخَباِر أَيَّ

ِمْصَر َيْخُرُج ِمْن ِدَياِرِه، ألَنَّ َملَِك َباِبَل اْسَتْولَى َعلَى ُكلِّ األََراِضي اْلَواِقَعِة ِمْن ُحُدوِد 

ِة إِلَى َنْهِر اْلفَُراِت، َوالَِّتي َكاَنْت ِمْصُر َتْحَتلَُّها َمالِيَّ  .ِمْصَر الشِّ

اِمَنِة َعْشَرَة ِمْن ُعْمِرِه ِحيَن َملََك، َوَداَم ُحْكُمُه َثالََثَة أَْشُهٍر فِي َوَكا 8 َن َيُهوَياِكيُن ِفي الثَّ

ِه َنُحوْشَتا ِبْنُت أَلَِناَثاَن ِمْن أُوُرَشلِيمَ  بِّ  9 .أُوُرَشلِيَم، َواْسُم أُمِّ َوا ْرَتَكَب الشَّرَّ ِفي َعْيَنيِ الرَّ

 .َعَل أَُبوهُ َعلَى ِغَراِر َما فَ 

َر َملِِك َباِبَل َعلَى أُوُرَشلِيَم َوَحاَصُروا اْلَمِديَنةَ  10 اِمِه َزَحَف َقاَدةُ َنُبوَخْذَنصَّ ُثمَّ  11 .َوِفي أَيَّ

ُر َملُِك َباِبَل ِبَنْفِسِه ِفي أَْثَناِء ِحَصاِر اْلَمِديَنِة َوَتَسلََّم ِزَماَم  َجاَء َنُبوَخْذَنصَّ

ُه َوِرَجالُُه َوَقاَدُتُه َوِخْصَياُنُه إِلَى َملِِك َباِبَل،  12 اْلِقَياَدِة، َفاْسَتْسلََم َيُهوَياِكيُن َمِلُك َيُهوَذا َوأُمُّ

اِمَنِة لُِمْلِكهِ  َنِة الثَّ ُر. َوَكاَن َذلَِك ِفي السَّ َواْسَتْولَى َعلَى َجِميِع َما  13 .َفَقَبَض َعلَْيِه َنُبوَخْذَنصَّ

َهِب الَِّتي َصَنَعَها ُسلَْيَماُن َملُِك ِفي َخَزاِئِن الْ  َم ُكلَّ آِنَيِة الذَّ َهْيَكِل َوَخَزاِئِن اْلَقْصِر، َوَحطَّ

ا ِفي اْلَحاِدَيِة َواْلِعْشِريَن ِمْن ُعْمِرِه ِحيَن َملََك، َوَتَولَّى اْلُحْكَم ِفي أُوُرَشلِيَم  َكاَن ِصْدِقيَّ

ِه َحِميَطُل ِبْنُت إِْرِمَيا ِمْن لِْبَنةَ  َب الشَّرَّ ِفي َعْيَنيِ َواْرَتكَ . 2 إْحَدى َعْشَرَة َسَنًة، َواْسُم أُمِّ

بِّ َعلَى ِغَراِر َما َعِمَل َيُهوَياِقيمُ  َولَْم َيُكْن َما أََصاَب أُوُرَشلِيَم َوَيُهوَذا إاِلَ َنِتيَجًة . 3 الرَّ

ا َعلَى َملِِك َباِبلَ  َد ِصْدِقيَّ ُه َنَبَذُهْم ِمْن َحْضَرتِِه. َوَتَمرَّ ، َحتَّى إِنَّ بِّ اْلَيْوِم  َوِفي 4 .لَِغَضِب الرَّ

ُر َملُِك َباِبَل  اِسَعِة لُِحْكِمِه، َزَحَف َنُبوَخْذَنصَّ َنِة التَّ ْهِر اْلَعاِشِر ِمَن السَّ اْلَعاِشِر ِمَن الشَّ

َوَظلَِّت اْلَمِديَنُة َتْحَت  5 .ِبَجْيِشِه َعلَى أُوُرَشلِيَم َوَحاَصَرَها َوَبَنى َحْولََها اْلَمَتاِريسَ 

َنِة اْلَحاِدَيِة َعْشَرَة ِمْن ُحْكِم ِصْدِقيَّااْلِحَصاِر َحتَّى  ْهِر  6 .السَّ اِسِع ِمَن الشَّ َوِفي اْلَيْوِم التَّ

اِبِع اْسَتْفَحَل اْلُجوُع ِفي اْلَمِديَنِة َحتَّى لَْم َيْبَق َطَعاٌم لَِشْعِب األَْرِض   .الرَّ

ُع اْلُمَحاِرِبيَن َوَغاَدُروا اْلَمِديَنَة لَْيالً ِمْن َفَفَتَح الشَّْعُب ُثْغَرًة ِفي اْلَمِديَنِة َوَهَرَب َجِمي 7

وَرْيِن اْلَقِريَبْيِن ِمْن ُبْسَتاِن اْلَملِِك، َواْلَكْلَداِنيُّوَن َما َبرِ  اَبِة اْلَواِقَعِة َبْيَن السُّ ُحوا َطِريِق اْلَبوَّ

يَّةِ  ُمَحاِصِريَن اْلَمِديَنَة ِمْن ُكلِّ ِجَهٍة، َواْنَطلَقُوا ِفي َطِريقِ  لَِكنَّ َجْيَش اْلَكْلَداِنيِّيَن  8 .اْلَبرِّ

َق َعْنُه َجِميُع َجْيِشِه، ا ِفي ُسُهوِل أَِريَحا َوَقْد َتَفرَّ َفَقَبُضوا  9 َتَعقََّب اْلَملَِك، َوأَْدَرَك ِصْدِقيَّ

 .ْصَدَر َعلَْيِه َقَضاَءهُ َعلَْيِه َوأََخُذوهُ إِلَى َملِِك َباِبَل ِفي َرْبلََة، ِفي ِمْنَطَقِة َحَماَة، َفأَ 

ا َعلَى َمْرأَى ِمْنُه َوَقَتَل أَْيضاً َجِميَع أَْشَراِف َيُهوَذا فِي  10 َوَذَبَح َملُِك َباِبَل أَْبَناَء ِصْدِقيَّ

ُه  َوَفَقأَ َعْيَنْي ِصْدِقيَّا َوأَْوَثَقُه ِبِسْلِسلََتْيِن ِمْن ُنَحاٍس، ُثمَّ َساَقُه إِلَى َباِبلَ  11 .َرْبلَةَ  َحْيُث َزجَّ

ْجِن إِلَى َيْوِم َوَفاِتهِ   .ِفي السِّ
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بُّ  ، َتَماماً َكَما َقَضى الرَّ بِّ ُر أَْهَل أُوُرَشلِيَم،  14 .إِْسَراِئيَل لَِهْيَكِل الرَّ َوَسَبى َنُبوَخْذَنصَّ

َؤَساِء، َوَجِميَع ِرَجالِ  اِء، َواْلِخْصَياِن. َفَكاَنْت ُجْملَُة اْلَمْسِبيِّيَن  َوُكلَّ الرُّ اْلَحْرِب األَِشدَّ

اِديَن، َولَْم َيْتُرْك فِي َيُهوَذا ِسَوى فَُقَراِء  اَع َواْلَحدَّ نَّ ، َكَما أََخَذ الصُّ َعَشَرَة آالِف َمْسِبيٍّ

َوِنَساَءهُ َوِخْصَياَنُه َوُعَظَماَء اْلِبالَِد ِمْن  َوَسَبى َيُهوَياِكيَن َوأُمَّ اْلَملِكِ  15 .الشَّْعِب اْلَمَساِكينِ 

اِع  16 .أُوُرَشلِيَم إِلَى َباِبلَ  نَّ اِء َوأَْلفاً ِمَن الصُّ َكَما َساَق َسْبَعَة آالٍف ِمَن اْلُمَحاِرِبيَن األَِشدَّ

اِديَن إِلَى َباِبَل، ا َعمَّ َيهُ  17 َواْلَحدَّ ِنيَّ َر اْسَمُه َوَولَّى َملُِك َباِبَل َمتَّ وَياِكيَن َخلَفاً لَُه، َبْعَد أَْن َغيَّ

ا  .إِلَى ِصْدِقيَّ

ا ِفي اْلَحاِدَيِة َواْلِعْشِريَن ِمْن ُعْمِرِه ِحيَن َملََك، َوَداَم ُحْكُمُه إِْحَدى َعْشَرَة 18  َوَكاَن ِصْدِقيَّ

يَطُل ِبْنُت إِْرِمَيا مِ  ِه َحمِّ َواْرَتَكَب الشَّرَّ ِفي َعْيَنيِ . 19 ْن لِْبَنةَ َسَنًة ِفي أُوُرَشلِيَم، َواْسُم أُمِّ

، َعلَى ِغَراِر َما َفَعَل َيُهوَياِقيمُ  بِّ َولَْم َيُكْن َما أََصاَب أُوُرَشلِيَم َوَيُهوَذا إاِلَّ َنِتيَجًة . 20 الرَّ

، الَِّذي َنَبَذُهْم أَِخيراً ِمْن َحْضَرِتِه. َوَما لَِبَث  بِّ َد َعلَى َملِِك لَِغَضِب الرَّ ا أَْن َتَمرَّ ِصْدِقيَّ

 .َباِبلَ 

َر  12 اِسَعِة َعْشَرَة ِمْن ُحْكِم َنُبوَخْذَنصَّ َنِة التَّ ْهِر اْلَخاِمِس ِمَن السَّ َوِفي اْلَيْوِم اْلَعاِشِر ِمَن الشَّ

ْرَطِة الَِّذي َكاَن َيِقُف  َداِئماً ِفي َحْضَرِة َملِِك َباِبَل، َملِِك َباِبَل، َجاَء َنُبوَزَراَداُن َرِئيُس الشُّ

بِّ َوَقْصَر اْلَملِِك َوَجِميَع ُبُيوِت أُوُرَشلِيَم، َوأَْضَرَم  13 إِلَى أُوُرَشلِيَم، َوأَْحَرَق َهْيَكَل الرَّ

اَر ِفي ُكلِّ َبْيٍت ِمْن ُبُيوِت اْلُعَظَماِء، اِفِق لَِرِئيِس َوَهَدَم ُكلُّ َجْيِش اْلَكْلَداِنيِّيَن اْلُمرَ  14 النَّ

ْرَطِة ُكلَّ أَْسَواِر أُوُرَشلِيَم اْلُمِحيَطِة ِبَها ْرَطِة َبْعضاً  15 .الشُّ َوأَْجلَى َنُبوَزَراَداُن َرِئيُس الشُّ

اِبَل ِمْن فَُقَراِء اْلَبلَِد، َوَمْن َبِقَي ِمَن الشَّْعِب ِفي اْلَمِديَنِة، َواْلَهاِرِبيَن الَِّذيَن لََجأُوا إِلَى َملِِك بَ 

اِميَن  16 .َمَع َساِئِر اْلِحَرِفيِّينَ  ُه أَْبَقى َعلَى َبْعِض اْلَمَساِكيِن لَِيُكوُنوا َكرَّ َولَِكنَّ

، َواْلَقَواِعَد َوالِبْرَكَة  17 .َوَفالَِّحينَ  بِّ َم اْلَكْلَداِنيُّوَن أَْعِمَدَة النَُّحاِس ِفي َهْيَكِل الرَّ َوَحطَّ

َة الَقاِئمَ  َحاِسيَّ َواْسَتْوَلْوا أَْيضاً َعلَى اْلقُُدوِر  18 .َة ِفيِه، َوَنَقلُوا ُكلَّ ُنَحاِسَها إِلَى َباِبلَ النُّ

ُحوِن َوُكلِّ آِنَيِة النَُّحاِس الَِّتي َكاَنْت ُتْسَتْخَدُم ِفي  فُوِش َواْلَمَجاِرِف َواْلَمَناِضِح َوالصُّ َوالرُّ

ُسوَس َواْلَمَجاِمَر َواْلَمَناِضَح َواْلقُُدوَر َواْلَمَناِئَر َكَما أََخَذ َرِئيُس الشُّرْ  19 .اْلَهْيَكلِ  َطِة الطُّ

يَّةَ  َة َواْلِفضِّ َهِبيَّ ُحوَن َواألَْقَداَح الذَّ َكَذلَِك اْسَتْولَى َعلَى اْلَعُموَدْيِن َواْلِبْرَكِة  20 .َوالصُّ

َواِعِد الَِّتي َصَنَعَها اْلَملُِك ُسلَْيَماُن لَِهْيَكِل َواالْثَنْي َعَشَر َثْوراً ِمْن ُنَحاٍس اْلَقاِئَمِة َتْحَت اْلقَ 

، َفَكاَن النَُّحاُس لَِكْثَرِتِه َيفُوُق ُكلَّ َوْزنٍ  بِّ َوَكاَن ُطوُل ُكلِّ َعُموٍد َثَماِني َعْشَرَة  21 .الرَّ

ِة أَْمَتاٍر(، َوُسْمُكُه  ِذَراعاً )َنْحَو ِتْسَعِة أَْمَتاٍر(، َوُمِحيُطُه اْثَنَتْي َعْشَرَة ِذَراعاً )َنْحوَ  ِستَّ

َوَعلَْيِه َتاٌج ِمْن ُنَحاٍس اْرِتَفاُعُه َخْمُس أَْذُرٍع )َنْحَو  22 أَْرَبَعَة أََصاِبَع، َوَكاَن أَْجَوَف،

اَناٌت َوُكلَُّها َمْصُنوَعٌة ِمْن ُنَحاٍس. وَ  اِج َشَبَكٌة َوُرمَّ َكاَن ِمْتَرْيِن َوِنْصِف اْلِمْتِر( َوُيِحيُط ِبالتَّ

اَناتُ  مَّ اِني ُمَماِثالً لَُه ِبَما ِفي َذلَِك الرُّ اَناِت َعلَى ُمِحيِطِه  23 .اْلَعُموُد الثَّ مَّ َوَكاَن َعَدُد الرُّ

اَنةٍ  َبَكِة ِمَئُة ُرمَّ اِن َعلَى ُمِحيِط الشَّ مَّ اَنًة، َوُجْملَُة الرُّ  .ِسّتاً َوِتْسِعيَن ُرمَّ

ْرَطةِ  24 اَس اْلَباِب  َوأََخَذ َرِئيُس الشُّ َسَراَيا َرِئيَس اْلَكَهَنِة َوَناِئَبُه َصَفْنَيا اْلَكاِهَن َوُحرَّ

َواْعَتَقَل ِمَن اْلَمِديَنِة اْلَخِصيَّ اْلَقاِئَد الَِّذي َكاَن َيَتَولَّى قَِياَدَة اْلُمَحاِرِبيَن، َكَما  25 .الثَّالََثةَ 

ْن َعَثَر َعلَْيِهْم ِفي اْلَمِديَنِة، َوَكَذلَِك أَِميَن ِسرِّ َقاِئِد اْعَتَقَل َسْبَعَة ِرَجاٍل ِمْن َحاِشَيِة اْلمَ  لِِك ِممَّ

ُد َشْعَب اْلَبلَِد، َوِستِّيَن َرُجالً ِمْن أَْهِل األَْرِض الَِّذيَن َكاُنوا َقِد  اْلَجْيِش الَِّذي َكاَن ُيَجنِّ
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ْرَطِة َوَساَقُهْم إِلَى َملِِك َباِبَل ِفي َفأََخَذُهْم َنُبوَزرَ  26 .اْخَتَبأُوا َداِخَل اْلَمِديَنةِ  اَداُن َرِئيُس الشُّ

َفَضَرَبُهْم َملُِك َباِبَل َوَقَتَلُهْم ِفي َرْبلََة ِفي ِمْنَطَقِة َحَماَة. َوَهَكَذا ُسِبَي َشْعُب َيُهوَذا  27 َرْبلََة،

اِبَعِة: َوَهَذا ُهَو إِْحَصاُء الشَّْعِب الَِّذيَن َسَباهُ  28 .ِمْن أَْرِضهِ  َنِة السَّ ُر ِفي السَّ ْم َنُبوَخْذَنصَّ

َنِة  29 .َثالََثُة آالٍَف َوَثالََثٌة َوِعْشُروَن ِمَن اْلَيُهودِ  ُر ِمْن أُوُرَشلِيَم ِفي السَّ َوَسَبى َنُبوَخْذَنصَّ

اِمَنِة َعَشَرَة لُِحْكِمِه َثَماِني ِمَئٍة َواْثَنْيِن َوَثالَِثيَن َشْخصاً  الَِثِة  30 .الثَّ َنِة الثَّ َوِفي السَّ

ْرَطِة ِمَن اْلَيُهوِد َسْبَع ِمَئٍة  َر َسَبى َنُبوَزَراَداُن َرِئيُس الشُّ َواْلِعْشِريَن لُِحْكِم َنُبوَخْذَنصَّ

 .َوَخْمَسًة َوأَْرَبِعيَن َشْخصاً، َفَكاَنْت ُجْملَُة اْلَمْسِبيِّيَن أَْرَبَعَة آالٍَف َوِستَّ ِمَئِة َشْخٍص 

َنِة وَ  31 اِني َعَشَر )أَْي َشَباَط َفْبَراِيَر( ِمَن السَّ ْهِر الثَّ ِفي اْلَيْوِم اْلَخاِمِس َواْلِعْشِريَن ِمْن الشَّ

اِبَعِة َوالثَّالَِثيَن لَِسْبيِ َيُهوَياِكيَن َملِِك َيُهوَذا، أَْكَرَم أَِويُل َمُروَدُخ، َملُِك َباِبَل، ِفي َسَنِة  السَّ

ْجنِ اْعِتالَِئِه اْلعَ  َوَخاَطَبُه ِبَطيِِّب اْلَكالَِم،  32 .ْرَش، َيُهوَياِكيَن َملَِك َيُهوَذا َوأَْخَرَجُه ِمَن السِّ

َفَخلََع َيُهوَياِكيُن َعْن َنْفِسِه  33 .َوَرَفَع َمَقاَمُه َفْوَق َمَقاِم َساِئِر اْلُملُوِك الَِّذيَن َمَعُه ِفي َباِبلَ 

اِم َحَياِتهِ ِثَياَب ِسْجِنِه، َوَظلَّ َيتَ  َعاَم ِفي َحْضَرِة َملِِك َباِبَل َطَواَل أَيَّ َنْت لَُه  34 .َناَوُل الطَّ َوُعيِّ

اِم َحَياِتِه، َوإِلَى َيْومِ   َنَفَقٌة َداِئَمٌة َيْقِبُضَها ِمْن ِخَزاَنِة َماِل اْلَملِِك ُكلَّ َيْوٍم ِبَيْوِمِه َمَدى أَيَّ

 .َوَفاِتهِ 
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 52إرميا =  25الملوك الثاني 
 

 52= إرميا  25الملوك الثاني 

 52إرميا  25الملوك الثاني 

رُ  ْهِر اْلَعاِشِر، َزَحَف نَبُوَخْذنَصَّ نَِة التَّاِسَعِة لُِمْلِك ِصْدقِيَّا، فِي اْليَْوِم اْلَعاِشِر ِمَن الشَّ  َوفِي السَّ

 2 .َوَحاَصَرهَا، َوأَقَاَم َحْولَهَا أَْبَراجاً َملُِك بَابَِل بَِكاِمِل َجْيِشِه َعلَى أُوُرَشلِيَم 
َواْستََمرَّ ِحَصاُر 

أُوُرَشلِيَم َحتَّى اْلَعاِم اْلَحاِدي َعَشَر ِمْن ُمْلِك ِصْدقِيَّا
3 

ابِعِ  ْهِر الرَّ َوفِي اْليَْوِم التَّاِسِع ِمَن الشَّ

نَِة، تَفَاقََمِت اْلَمَجاَعةُ فِي اْلَمِدينَةِ   .، َحتَّى لَْم يَِجْد أَْهلُهَا ُخْبزاً يَأُْكلُونَهُ ِمْن تِْلَك السَّ

4 
بِيَن َوفِي تِْلَك اللَّْيلَِة فَتََح ِصْدقِيَّا َوِرَجالُهُ ثُْغَرةً فِي ُسوِر اْلَمِدينَِة، َوتََسلََّل َمَع ِرَجالِِه اْلُمَحارِ 

وَرْيِن نَْحَو حَ  ابَِة اْلقَائَِمِة بَْيَن السُّ َوَكاَن اْلِكْلَدانِيُّوَن ُمِحيِطيَن . ِديقَِة اْلَملِكِ ِمْن ِخالَِل اْلبَوَّ

ْحَراءِ . بِاْلَمِدينَةِ  هَ ِصْدقِيَّا َوُمقَاتِلُوهُ إِلَى طَِريِق الصَّ  5 .فَتََوجَّ
فَتََعقَّبَْت ُجيُوُش اْلِكْلَدانِيِّيَن 

قَْت  اتُهُ َعْنهُ اْلَملَِك، َوأَْدَرَكْتهُ فِي َصْحَراِء أَِريَحا، بَْعَد أَْن تَفَرَّ  6 .قُوَّ
فَأََسُروا اْلَملَِك َواْقتَاُدوهُ 

وهُ َعلَى اْلقََضاِء َعلَيْهِ  ضُّ  7 .إِلَى َملِِك بَابَِل اْلُمقِيِم فِي َرْبلَةَ، َوَحرَّ
ثُمَّ قَتَلُوا أَْبنَاَء ِصْدقِيَّا َعلَى 

 .ِمْن نَُحاٍس، َوَساقُوهُ إِلَى بَابِلَ َمْرأَى ِمْنهُ، َوقَلَُعوا َعْينَْيِه، َوقَيَُّدوهُ بِِسْلِسلَتَْيِن 

8 
نَِة التَّاِسَعِة َعْشَرةَ ِمْن ُحْكِم اْلَملِِك  ْهِر اْلَخاِمِس ِمَن السَّ ابِِع ِمَن الشَّ َوفِي اْليَْوِم السَّ

َر َملِِك بَابَِل، قَِدَم نبُوَزَراَداُن قَائُِد اْلَحَرِس اْلَملَِكيِّ ِمْن بَابَِل إِلَ  ى نَبُوَخْذنَصَّ

 9 أُوُرَشلِيَم،
َوأَْحَرَق اْلهَْيَكَل َوقَْصَر اْلَملِِك َوَسائَِر بُيُوِت أُوُرَشلِيَم، َوُكلَّ َمنَاِزِل 

 10 .اْلُعظََماءِ 
َوهََدَمْت ُجيُوُش اْلِكْلَدانِيِّيَن الَّتِي تَْحَت إِْمَرِة َرئِيِس اْلَحَرِس اْلَملَِكيِّ َجِميَع 

 11 أَْسَواِر أُوُرَشلِيَم،
َوَسبَى نَبُوَزَراَداُن بَقِيَّةَ الشَّْعِب الَِّذي بَقَِي فِي اْلَمِدينَِة، َواْلهَاِربِيَن 

كَّانِ   12 .الَِّذيَن لََجأُوا إِلَى َملِِك بَابَِل َوِسَواهُْم ِمَن السُّ
َولَِكنَّهُ تََرَك فِيهَا فُقََراَء األَْرِض 

 13 .اْلَمَساِكيَن لِيَْزَرُعوهَا َويَْفلَُحوهَا
َوَحطََّم اْلِكْلَدانِيُّوَن أَْعِمَدةَ النَُّحاِس َوبِْرَكةَ النَُّحاِس الَّتِي 

ا ِفي اْلَحاِدَيِة َواْلِعْشِريَن ِمْن  ُعْمِرِه ِحيَن َملََك، َوَتَولَّى اْلُحْكَم ِفي أُوُرَشلِيَم َكاَن ِصْدِقيَّ

ِه َحِميَطُل ِبْنُت إِْرِمَيا ِمْن لِْبَنةَ  َواْرَتَكَب الشَّرَّ ِفي َعْيَنيِ  2 .إْحَدى َعْشَرَة َسَنًة، َواْسُم أُمِّ

بِّ َعلَى ِغَراِر َما َعِمَل َيُهوَياِقيمُ  أُوُرَشلِيَم َوَيُهوَذا إاِلَ َنِتيَجًة َولَْم َيُكْن َما أََصاَب  3 .الرَّ

ا َعلَى َملِِك َباِبلَ  َد ِصْدِقيَّ ُه َنَبَذُهْم ِمْن َحْضَرتِِه. َوَتَمرَّ ، َحتَّى إِنَّ بِّ َوِفي اْلَيْوِم  4 .لَِغَضِب الرَّ

اِسَعِة لُِحْكِمِه، َزَحَف َنُبوخَ  َنِة التَّ ْهِر اْلَعاِشِر ِمَن السَّ ُر َملُِك َباِبَل اْلَعاِشِر ِمَن الشَّ ْذَنصَّ

َوَظلَِّت اْلَمِديَنُة َتْحَت . 5 ِبَجْيِشِه َعلَى أُوُرَشلِيَم َوَحاَصَرَها َوَبَنى َحْولََها اْلَمَتاِريسَ 

َنِة اْلَحاِدَيِة َعْشَرَة ِمْن ُحْكِم ِصْدِقيَّا ْهِر . 6 اْلِحَصاِر َحتَّى السَّ اِسِع ِمَن الشَّ َوِفي اْلَيْوِم التَّ

 .اِبِع اْسَتْفَحَل اْلُجوُع ِفي اْلَمِديَنِة َحتَّى لَْم َيْبَق َطَعاٌم لَِشْعِب األَْرِض الرَّ 

َفَفَتَح الشَّْعُب ُثْغَرًة ِفي اْلَمِديَنِة َوَهَرَب َجِميُع اْلُمَحاِرِبيَن َوَغاَدُروا اْلَمِديَنَة لَْيالً ِمْن 7 

و اَبِة اْلَواِقَعِة َبْيَن السُّ َرْيِن اْلَقِريَبْيِن ِمْن ُبْسَتاِن اْلَملِِك، َواْلَكْلَداِنيُّوَن َما َبِرُحوا َطِريِق اْلَبوَّ

يَّةِ  لَِكنَّ َجْيَش اْلَكْلَداِنيِّيَن . 8 ُمَحاِصِريَن اْلَمِديَنَة ِمْن ُكلِّ ِجَهٍة، َواْنَطلَقُوا ِفي َطِريِق اْلَبرِّ

ا ِفي ُسُهو َق َعْنُه َجِميُع َجْيِشِه،َتَعقََّب اْلَملَِك، َوأَْدَرَك ِصْدِقيَّ َفَقَبُضوا  9 ِل أَِريَحا َوَقْد َتَفرَّ

 .َعلَْيِه َوأََخُذوهُ إِلَى َملِِك َباِبَل ِفي َرْبلََة، ِفي ِمْنَطَقِة َحَماَة، َفأَْصَدَر َعلَْيِه َقَضاَءهُ 

ا َعلَى َمْرأَى ِمْنُه َوَقَتَل 10  أَْيضاً َجِميَع أَْشَراِف َيُهوَذا فِي َوَذَبَح َملُِك َباِبَل أَْبَناَء ِصْدِقيَّ

ُه . 11 َرْبلَةَ  َوَفَقأَ َعْيَنْي ِصْدِقيَّا َوأَْوَثَقُه ِبِسْلِسلََتْيِن ِمْن ُنَحاٍس، ُثمَّ َساَقُه إِلَى َباِبَل َحْيُث َزجَّ

ْجِن إِلَى َيْوِم َوَفاِتهِ   .ِفي السِّ
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، َونَقَلُوا نَُحاَسهَا إِلَى بَابِلَ  بِّ  14 .فِي بَْيِت الرَّ
فُوِش  َواْستَْولَْوا أَْيضاً َعلَى اْلقُُدوِر َوالرُّ

ُحوِن َوَجِميِع آنِيَِة النَُّحاِس الَّ   15 .تِي َكانَْت تُْستَْخَدُم فِي اْلهَْيَكلِ َواْلَمقَاصِّ والصُّ
َوَكَذلَِك 

ُكلُّ َما َكاَن َمْصنُوعاً ِمَن َذهٍَب أََخَذهُ قَائُِد اْلَحَرِس اْلَملَِكيِّ َكَذهٍَب، . اْلَمَجاِمِر َواْلَمنَاِضحِ 

ةٍ  ٍة َكفِضَّ  16 .َوَما َكاَن َمْصنُوعاً ِمْن فِضَّ
النَُّحاِس الَِّذي َصنََع ِمْنهُ َوَكاَن ِمَن اْلَعِسيِر َوْزُن 

بِّ   17 ُسلَْيَماُن اْلَعُموَدْيِن َواْلبِْرَكةَ اْلَواِحَدةَ، َواْلقََواِعَد لِهَْيَكِل الرَّ
إِْذ َكاَن اْرتِفَاُع اْلَعُموِد يَِزيُد 

اْرتِفَاُعهُ ثاَلَُث أَْذُرعٍ  ، َوقَْد ُوِضَع َعلَْيِه تَاجٌ (نَْحَو تِْسَعِة أَْمتَارٍ )َعلَى ثََمانِي َعْشَرةَ ِذَراعاً 

انَاُت النَُّحاِسيَّةُ (نَْحَو ِمْتٍر َونِْصِف اْلِمْترِ ) مَّ بََكةُ َوالرُّ َوَكاَن اْلَعُموُد الثَّانِي . ، تُِحيطُ بِِه الشَّ

لِ   .َمْصنُوعاً َعلَى ِغَراِر اْلَعُموِد األَوَّ

18 
اَس اْلبَاِب َوَسبَى َرئِيُس اْلَحَرِس اْلَملَِكيِّ َسَرايَا رَ  ئِيَس اْلَكهَنَِة، َوَصفَْنيَا ُمَساِعَدهُ، َوُحرَّ

 19 .الثَّالَثَةَ 
َوقَبََض َعلَى َخِصيٍّ َواِحٍد ِمْن أَهِْل اْلَمِدينَِة، َكاَن قَائِداً لِْلَجْيِش، َوَعلَى َخْمَسِة 

اْلَمِدينَِة، َوَكاتِِب قَائِِد اْلَجْيِش اْلَمْسؤوِل  ِرَجاٍل ِمْن نَُدَماِء اْلَملِِك الَِّذيَن تَمَّ الُْعثُوُر َعلَْيِهْم فِي

 20 .َعِن التَّْجنِيِد، َوِستِّيَن َرُجالً ِمَن اْلفاَلَِّحيَن أَْهِل اْلَمِدينَةِ 
َواْقتَاَدهُْم نَبُوَزَراَداُن َرئِيُس 

 21 اْلَحَرِس إِلَى َملِِك بَابَِل اْلُمَعْسِكِر فِي َرْبلَةَ،
. بَابَِل فِي َرْبلَةَ فِي أَْرِض َحَماةَ  فَقَتَلَهُْم َملِكُ 

 .َوهََكَذا ُسبَِي َشْعُب يَهُوَذا ِمْن أَْرِضهِ 

22 
َل َعلَْيِهمْ  ُر َملُِك بَابَِل فِي أَْرِض يَهُوَذا، فَقَْد َوكَّ ا بَقِيَّةُ الشَّْعِب الَِّذيَن تََرَكهُْم نَبُوَخْذنَصَّ  أَمَّ

 23.َشافَانَ َجَدْليَا ْبَن أَِخيقَاَم ْبِن 
َل  ا َعلَِم ُرَؤَساُء اْلُجيُوِش َوِرَجالُهُْم أَنَّ َملَِك بَابَِل قَْد َوكَّ َولَمَّ

َجَدْليَا َعلَى األَْرِض قَِدُموا إِلَيِْه فِي اْلِمْصفَاِة َوهُْم إِْسمِعيُل ْبُن نَثَْنيَا، َويُوَحنَاُن ْبُن قَاِريَح، 

، يَُرافِقُهُْم ِرَجالُهُمْ َوَسَرايَا ْبُن تَْنُحوَمَث النَّطُوفَ  ، َويَاَزْنيَا ْبُن اْلَمْعِكيِّ  24 .اتِيِّ
فََحلََف َجَدْليَا 

أَقِيُموا فِي األَْرِض َواخُدُموا َملَِك . الَ تََخافُوا ِمْن ُمَوظَّفِي اْلِكْلَدانِيِّينَ : »لَهُْم َولِِرَجالِِهْم قَائاِلً 

 25 «.بَابَِل فَتَنَالُوا َخْيراً 
ابِِع َجاَء إِْسمِعيُل ْبُن نَثَْنيَا ْبِن أَلِيَشَمَع ِمَن  َولَِكنْ  ْهِر السَّ فِي الشَّ

، َوَعْشَرةُ ِرَجاٍل َمَعهُ َواْغتَالُوا َجَدْليَا، َوقَتَلُوا أَْيضاً اْليَهُوَد َواْلِكْلَدانِيِّيَن  النَّْسِل اْلَملَِكيِّ

 26 .اْلُمقِيِميَن َمَعهُ فِي اْلِمْصفَاةِ 
ِميُع الشَّْعِب، َصِغيُرهُْم َوَكبِيُرهُْم، َوُرَؤَساُء فَهَبَّ جَ 

ْهِر اْلخَ 12  َر َوِفي اْلَيْوِم اْلَعاِشِر ِمَن الشَّ اِسَعِة َعْشَرَة ِمْن ُحْكِم َنُبوَخْذَنصَّ َنِة التَّ اِمِس ِمَن السَّ

ْرَطِة الَِّذي َكاَن َيِقُف َداِئماً ِفي َحْضَرِة َملِِك َباِبَل،  َملِِك َباِبَل، َجاَء َنُبوَزَراَداُن َرِئيُس الشُّ

بِّ َوَقْصَر اْلَملِ  13 إِلَى أُوُرَشلِيَم، ِك َوَجِميَع ُبُيوِت أُوُرَشلِيَم، َوأَْضَرَم َوأَْحَرَق َهْيَكَل الرَّ

اَر ِفي ُكلِّ َبْيٍت ِمْن ُبُيوِت اْلُعَظَماِء، َوَهَدَم ُكلُّ َجْيِش اْلَكْلَداِنيِّيَن اْلُمَراِفِق لَِرِئيِس  14 النَّ

ْرَطِة ُكلَّ أَْسَواِر أُوُرَشلِيَم اْلُمِحيَطِة ِبَها ْرَطِة َبْعضاً  َوأَْجلَى َنُبوَزَراَدانُ . 15 الشُّ َرِئيُس الشُّ

َل ِمْن فَُقَراِء اْلَبلَِد، َوَمْن َبِقَي ِمَن الشَّْعِب ِفي اْلَمِديَنِة، َواْلَهاِرِبيَن الَِّذيَن لََجأُوا إِلَى َملِِك َبابِ 

ا. 16 َمَع َساِئِر اْلِحَرِفيِّينَ  ُه أَْبَقى َعلَى َبْعِض اْلَمَساِكيِن لَِيُكوُنوا َكرَّ ِميَن َولَِكنَّ

، َواْلَقَواِعَد َوالِبْرَكَة . 17 َوَفالَِّحينَ  بِّ َم اْلَكْلَداِنيُّوَن أَْعِمَدَة النَُّحاِس ِفي َهْيَكِل الرَّ َوَحطَّ

َة الَقاِئَمَة ِفيِه، َوَنَقلُوا ُكلَّ ُنَحاِسَها إِلَى َباِبلَ  َحاِسيَّ َواْسَتْوَلْوا أَْيضاً َعلَى اْلقُُدوِر . 18 النُّ

ُحوِن َوُكلِّ آِنَيِة النَُّحاِس الَِّتي َكاَنْت ُتْسَتْخَدُم ِفي  فُوِش َواْلَمَجاِرِف َواْلَمَناِضِح َوالصُّ َوالرُّ

ُسوَس َواْلَمَجاِمَر َواْلَمَناِضَح َواْلقُُدوَر َواْلَمَناِئَر . 19 اْلَهْيَكلِ  ْرَطِة الطُّ َكَما أََخَذ َرِئيُس الشُّ

ُحوَن َواألَْقدَ  يَّةَ َوالصُّ َة َواْلِفضِّ َهِبيَّ َكَذلَِك اْسَتْولَى َعلَى اْلَعُموَدْيِن َواْلِبْرَكِة . 20 اَح الذَّ

َواالْثَنْي َعَشَر َثْوراً ِمْن ُنَحاٍس اْلَقاِئَمِة َتْحَت اْلَقَواِعِد الَِّتي َصَنَعَها اْلَملُِك ُسلَْيَماُن لَِهْيَكِل 

، َفَكاَن النَُّحاُس لَِكْثرَ  بِّ َوَكاَن ُطوُل ُكلِّ َعُموٍد َثَماِني َعْشَرَة . 21 ِتِه َيفُوُق ُكلَّ َوْزنٍ الرَّ

ِة أَْمَتاٍر(، َوُسْمُكُه  ِذَراعاً )َنْحَو ِتْسَعِة أَْمَتاٍر(، َوُمِحيُطُه اْثَنَتْي َعْشَرَة ِذَراعاً )َنْحَو ِستَّ

ُنَحاٍس اْرِتَفاُعُه َخْمُس أَْذُرٍع )َنْحَو  َوَعلَْيِه َتاٌج ِمنْ  22 ،أَْرَبَعَة أََصاِبَع، َوَكاَن أَْجَوفَ 

اَناٌت َوُكلَُّها َمْصُنوَعٌة ِمْن ُنَحاٍس. َوَكاَن  اِج َشَبَكٌة َوُرمَّ ِمْتَرْيِن َوِنْصِف اْلِمْتِر( َوُيِحيُط ِبالتَّ

اَناتُ  مَّ اِني ُمَماِثالً لَُه ِبَما ِفي َذلَِك الرُّ اَناِت َعلَى ُمِحيِطِه َوَكاَن َعَدُد ا 23 .اْلَعُموُد الثَّ مَّ لرُّ

اَنةٍ  َبَكِة ِمَئُة ُرمَّ اِن َعلَى ُمِحيِط الشَّ مَّ اَنًة، َوُجْملَُة الرُّ  .ِسّتاً َوِتْسِعيَن ُرمَّ

اَس اْلَباِب 24  ْرَطِة َسَراَيا َرِئيَس اْلَكَهَنِة َوَناِئَبُه َصَفْنَيا اْلَكاِهَن َوُحرَّ َوأََخَذ َرِئيُس الشُّ

َواْعَتَقَل ِمَن اْلَمِديَنِة اْلَخِصيَّ اْلَقاِئَد الَِّذي َكاَن َيَتَولَّى قَِياَدَة اْلُمَحاِرِبيَن، َكَما . 25 الثَّالََثةَ 

ْن َعَثَر َعلَْيِهْم ِفي اْلَمِديَنِة، َوَكَذلَِك أَِميَن ِسرِّ َقائِ  ِد اْعَتَقَل َسْبَعَة ِرَجاٍل ِمْن َحاِشَيِة اْلَملِِك ِممَّ

ُد َشْعَب اْلَبلَِد، َوِستِّيَن َرُجالً ِمْن أَْهِل األَْرِض الَِّذيَن َكاُنوا َقِد اْلَجْيِش الَّ  ِذي َكاَن ُيَجنِّ
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 .اْلُجيُوِش، َوهََربُوا إِلَى ِمْصَر َخْوفاً ِمَن اْنتِقَاِم اْلِكْلَدانِيِّينَ 

27 
ابِِع َواْلعِ  ابَِعِة َوالثَّالَثِيَن لَِسْبِي يَهُويَاِكيَن َملِِك يَهُوَذا، فِي الْيَْوِم السَّ نَِة السَّ ْشِريَن َوفِي السَّ

ْهِر الثَّانِي َعَشَر، أَْطلََق أَِويُل َمُروَدُخ َملُِك بَابَِل، بُِمنَاَسبَِة تََولِّيِه اْلَعْرَش، يَهُويَاِكينَ   ِمَن الشَّ

ْجنِ   28 .َملَِك يَهُوَذا ِمَن السِّ
يَن َوتَلَطََّف بِِه َوأَْكَرَمهُ إِْكَراماً فَْوَق إِْكَراِمِه لَِسائِِر اْلُملُوِك الَّذِ 

 29 َمَعهُ فِي بَابَِل،
َوأَْبَدَل ثِيَاَب ِسْجنِِه، فََصاَر يُنَاِدُم اْلَملَِك َعلَى َمائَِدتِِه بُِصوَرٍة 

 30.َدائَِمةٍ 
 .َوَصَرَف لَهُ َملُِك بَابَِل َراتِباً يَْوِميًّا ُكلَّ أَيَّاِم َحيَاتِهِ 

ْرَطِة َوَساَقُهْم إِلَى َملِِك َباِبَل ِفي . 26 اْخَتَبأُوا َداِخَل اْلَمِديَنةِ  َفأََخَذُهْم َنُبوَزَراَداُن َرِئيُس الشُّ

َباِبَل َوَقَتَلُهْم ِفي َرْبلََة ِفي ِمْنَطَقِة َحَماَة. َوَهَكَذا ُسِبَي َشْعُب َيُهوَذا  َفَضَرَبُهْم َملِكُ  27 َرْبلََة،

اِبَعِة:  28 .ِمْن أَْرِضهِ  َنِة السَّ ُر ِفي السَّ َوَهَذا ُهَو إِْحَصاُء الشَّْعِب الَِّذيَن َسَباُهْم َنُبوَخْذَنصَّ

َنِة  29 .ْلَيُهودِ َثالََثُة آالٍَف َوَثالََثٌة َوِعْشُروَن ِمَن ا ُر ِمْن أُوُرَشلِيَم ِفي السَّ َوَسَبى َنُبوَخْذَنصَّ

اِمَنِة َعَشَرَة لُِحْكِمِه َثَماِني ِمَئٍة َواْثَنْيِن َوَثالَِثيَن َشْخصاً  الَِثِة  30 .الثَّ َنِة الثَّ َوِفي السَّ

َر َسَبى َنُبوَزَراَداُن َرِئيسُ  ْرَطِة ِمَن اْلَيُهوِد َسْبَع ِمَئٍة  َواْلِعْشِريَن لُِحْكِم َنُبوَخْذَنصَّ الشُّ

 .َوَخْمَسًة َوأَْرَبِعيَن َشْخصاً، َفَكاَنْت ُجْملَُة اْلَمْسِبيِّيَن أَْرَبَعَة آالٍَف َوِستَّ ِمَئِة َشْخٍص 

اِني َعَشَر )أَْي َشَباَط َفْبَراِيَر(31  ْهِر الثَّ َنِة  َوِفي اْلَيْوِم اْلَخاِمِس َواْلِعْشِريَن ِمْن الشَّ ِمَن السَّ

اِبَعِة َوالثَّالَِثيَن لَِسْبيِ َيُهوَياِكيَن َملِِك َيُهوَذا، أَْكَرَم أَِويُل َمُروَدُخ، َملُِك َباِبَل، ِفي َسَنِة  السَّ

ْجنِ  ِم، َوَخاَطَبُه ِبَطيِِّب اْلَكالَ . 32 اْعِتالَِئِه اْلَعْرَش، َيُهوَياِكيَن َملَِك َيُهوَذا َوأَْخَرَجُه ِمَن السِّ

َفَخلََع َيُهوَياِكيُن َعْن َنْفِسِه . 33 َوَرَفَع َمَقاَمُه َفْوَق َمَقاِم َساِئِر اْلُملُوِك الَِّذيَن َمَعُه ِفي َباِبلَ 

اِم َحَياِتهِ  َعاَم ِفي َحْضَرِة َملِِك َباِبَل َطَواَل أَيَّ َنْت لَُه  34 .ِثَياَب ِسْجِنِه، َوَظلَّ َيَتَناَوُل الطَّ َوُعيِّ

اِم َحَياِتِه، َوإِلَى َيْوِم َنفَ  َقٌة َداِئَمٌة َيْقِبُضَها ِمْن ِخَزاَنِة َماِل اْلَملِِك ُكلَّ َيْوٍم ِبَيْوِمِه َمَدى أَيَّ

 .َوَفاِتهِ 
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 105= المزامير  16أخبار األيام األول 

 105المزامير  16أخبار األيام األول 

ُبوا ُثمَّ  أَْدَخلُوا َتاُبوَت هللِا إِلَى اْلَخْيَمِة الَِّتي َنَصَبَها َداُوُد، َوَوَضُعوهُ ِفي َوَسِطَها َوَقرَّ

الَِم  2.ُمْحَرَقاٍت َوَذَباِئَح َسالٍَم هلِلِ  َوَبْعَد أَِن اْنَتَهى َداُوُد ِمْن َتْقِديِم اْلُمْحَرَقاِت َوَذَباِئِح السَّ

بِّ َباَرَك الشَّْعَب ِباسْ  َع َعلَى ُكلِّ اإلِْسَراِئيلِيِّيَن ِمْن ِرَجاٍل َوِنَساٍء َوَساِئِر  3 .ِم الرَّ َوَوزَّ

َن َداُوُد َعَدداً ِمَن الالَِّويِّيَن  4 .اْلَحاِضِريَن َرِغيَف ُخْبٍز َوَكأَْس َخْمٍر َوقُْرَص َزِبيبٍ  َوَعيَّ

بِّ  بِّ إِلَِه لَِيقُوُموا ِباْلِخْدَمِة أََماَم َتاُبوِت الرَّ ْسِبيِح لِلرَّ َعاِت َوَتْقِديِم الشُّْكِر َوالتَّ َولَِرْفِع التََّضرُّ

ا ُمَعاِوناً لَُه، َوَكاَن َيِعيِئيُل َوَشِميَراُموُث  5 .إِْسَراِئيلَ  َوَجَعَل آَساَف َرِئيساً َعلَْيِهْم َوَزَكِريَّ

ْثَيا َوأَلِيآُب َوَبَناَيا َوُعِوِبيدُ  ا  َوَيِحيِئيُل َوَمتَّ َباِب َواألَْعَواِد، أَمَّ أَُدوَم َوَيِعيِئيُل َيْعِزفُوَن َعلَى الرَّ

ُنوجِ  ِفي ِحيِن َكاَن َبَناَيا َوَيْحِزيِئيُل اْلَكاِهَناِن َيْنفَُخاِن  6 .آَساُف َفَكاَن َيْعِزُف َعلَى الصُّ

بِّ   .ِباألَْبَواِق َداِئماً أََماَم َتاُبوِت َعْهِد الرَّ

بُّ ِباْلِغَناِء )ِفي اْلَخْيَمِة( َوَقْد َعِهَد َداُوُد ِبَذلَِك إِلى َوَكاَنْت َهذِ  7 ُح ِفيَها الرَّ ٍة ُيَسبَّ َل َمرَّ ِه أَوَّ

فُوا ِبأَْفَعالِِه َبْيَن  8 :آَساَف َوِرَفاقِهِ  ؛ اْدُعوا ِباْسِمِه. َعرِّ بِّ ْكَر لِلرَّ ُموا الشُّ َقدِّ

ُثوا ِبُكلِّ َعَجاِئِبهِ َغنُّوا لَُه؛ اْشُدوا لَهُ  9 .الشُُّعوبِ  وِس، لَِتْفَرْح  10 .؛ َحدِّ َتَباَهْوا ِباْسِمِه القُدُّ

بِّ  َتُه؛ اْلَتِمُسوا َوْجَهُه َداِئماً . 11 قُلُوُب َطالِِبي الرَّ بَّ َوقُوَّ اْذُكُروا َعَجاِئَبُه . 12 اْطلُُبوا الرَّ

َة إِْبَراِهيَم َعْبِدِه، َيا َبِني َيْعقُوَب  13 ِبَها الَِّتي َصَنَع، ُمْعِجَزاِتِه َوأَْحَكاَمُه الَِّتي َنَطقَ  يَّ َيا ُذرِّ

بُّ إِلَُهَنا، أَْحَكاُمُه َتْمألُ األَْرَض ُكلََّها 14 الَِّذيَن اْخَتاَرُهمْ  لَْم َيْنَس َعْهَدهُ َقطُّ َوالَ  15 ُهَو الرَّ

ِذي أَْبَرَمُه َمَع إِْبَراِهيَم؛ َواْلَقَسَم الَِّذي أَْقَسَم اْلَعْهَد الَّ  16 َوْعَدهُ الَِّذي َقَطَعُه إِلَى أَْلِف ِجيٍل،

ا 17 ِبِه إلِْسَحاقَ  َتُه لَِيْعقُوَب َفِريَضًة؛ َوإلِْسَراِئيَل ِميَثاقاً أََبِدًيّ ُثمَّ َثبَّ
َقاِئالً: لََك أُْعِطي  18 

 . بِّ ْكَر لِلرَّ ُموا الشُّ فُوا ِبأَْعَمالِِه َبْيَن الشُُّعوبِ َقدِّ َغنُّوا لَُه، اْشُدوا لَُه. . 2 اْدُعوا ِباْسِمِه. َعرِّ

ُثوا ِبُكلِّ َعَجاِئِبهِ  بِّ .3 َحدِّ وِس، لَِتْفَرْح قُلُوُب َطالِِبي الرَّ بَّ . 4 َتَباَهْوا ِباْسِمِه اْلقُدُّ اْطلُُبوا الرَّ

َتُه، اْلَتِمُسوا َوْجَهُه  اْذُكُروا َعَجاِئَبُه الَِّتي َصَنَعَها، ُمْعِجَزاِتِه َوأَْحَكاَمُه الَِّتي . 5 َداِئماً َوقُوَّ

َة إِْبَراِهيَم َعْبِدِه، َيا َبِني َيْعُقوَب الَِّذيَن اْخَتاَرُهمْ . 6 َنَطَق ِبَها يَّ بُّ إِلَُهَنا، . 7 َيا ُذرِّ ُهَو الرَّ

ْم َيْنَس َعْهَدهُ َقطُّ َواَل َوْعَدهُ الَِّذي َقَطَعُه إِلَى أَْلِف لَ . 8 أَْحَكاُمُه َتْمألُ األَْرَض ُكلََّها

َتُه لَِيْعقُوَب . 10 اْلَعْهَد الَِّذي أَْبَرَمُه َمَع إِْبَراِهيَم، َواْلَقَسَم الَِّذي أَْقَسَم ِبِه إلِْسَحاقَ  9 ِجيٍل، ُثمَّ َثبَّ

ا، لََك أُْعِطي أَْرَض َكْنَعاَن َنِصيَب ِميَراٍث »َقاِئالً:  11 َفِريَضًة، َوإلِْسَراِئيَل ِميَثاقاً أََبِدًيّ

ِبيَن ِفي األَْرِض .« 12 لَُكمْ  ٍة إِلَى . 13 إِْذ َكاُنوا ِقلًَّة َبْعُد، َنَفراً َضِئيالً ُمَتَغرِّ ُمَتَنقِّلِيَن ِمْن أُمَّ

ٍة، َوِمْن َمْملََكٍة إِلَى أُْخَرى َخ ُملُوكاً ِمْن  َفلَْم َيَدْع أَيَّ إِْنَسانٍ . 14 أُمَّ َيْظلُِمُهْم، َبْل َوبَّ

وا ُمَسَحاِئي، َواَل ُتْؤُذوا أَْنِبَياِئي»َقاِئالً: . 15 أَْجلِِهمْ  ُثمَّ أَْفَشى َمَجاَعًة ِفي .« 16 اَل َتَمسُّ

ُه أَْرَسَل أََماَمُهْم ُيوُسَف، َفِبيعَ . 17 األَْرِض، َوَقَطَع اْلُخْبَز ِقَواَم َطَعاِمِهمْ  آَذْوا . 18 َعْبداً  لَِكنَّ

قُوا ُعُنَقهُ  إِلَى أَْن َتَحقََّق َتْفِسيُرهُ لأِلَْحالَِم ِفي أََواِنِه، . 19 ِباْلقُُيوِد َقَدَمْيِه، َوِباْلَحِديِد َطوَّ

بِّ ِصْدَقهُ  َر هُ . 20 َوَبْرَهَنْت َكلَِمُة الرَّ أََقاَمُه . 21 َفأَْرَسَل اْلَملُِك َوأَْطلََقُه، َحاِكُم الشَّْعِب َحرَّ

داً َعلَى َقْصِرِه، َوُمَتَسلِّطاً َعلَى َجِميِع أَْمالَِكهِ  ِتِه، . 22 َسيِّ ُف ِبُوالَِتِه َحَسَب َمَسرَّ َيَتَصرَّ

َب َيْعقُوُب ِفي َبلَِد . 23 َوُيلَقُِّن ُشُيوَخُه اْلِحْكَمةَ  ُثمَّ َجاَء إِْسَراِئيُل إِلَى أَْرِض ِمْصَر. َتَغرَّ

َل قُلُوَبُهْم لُِيْبِغُضوا َشْعَبُه،  25 َر هللاُ َشْعَبُه، َوَجَعلَُه أَْقَوى ِمْن أَْعَداِئِه،َفَكثَّ . 24 َحامٍ  الَِّذيَن َحوَّ

َفأَْجَرَيا َبْيَنُهْم آَياِتِه، . 27 ِعْنَدِئٍذ أَْرَسَل ُموَسى َعْبَدهُ َوَهاُروَن ُمْخَتاَرهُ . 26 َوَيِكيُدوا لَِعِبيِدهِ 
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ِبيَن ِفي إْذ َكاُنوا ِقلًَّة َبْعُد؛  19 أَْرَض َكْنَعاَن َنِصيَب ِميَراٍث لَُكمْ  َنَفراً َضِئيالً ُمَتَغرِّ

ٍة َوِمْن َمْملََكٍة إِلَى أُْخَرى. 20 األَْرِض  ٍة إِلَى أُمَّ َفلَْم َيَدْع أَيَّ إِْنَساٍن  21 ُمَتَنقِّلِيَن ِمْن أُمَّ

َخ ُملُوكاً ِمْن أَْجلِِهمْ  وا ُمَسَحاِئي، َوالَ  22 َيْظلُِمُهْم َبْل َوبَّ ُتْؤُذوا َقاِئالً: اَل َتَمسُّ

بِّ َيا ُكلَّ ُشُعوِب األَْرِض، َخبُِّروا ِبَخالَِصِه ِمْن َيْوٍم إِلَى  23.أَْنِبَياِئي َغنُّوا لِلرَّ

بَّ َعِظيٌم  25 أَْعلُِنوا َمْجَدهُ َبْيَن األَُمِم؛ َوَعَجاِئَبُه َبْيَن الشُُّعوِب ُكلَِّها 24 .َيْومٍ  َفإِنَّ الرَّ

ألَنَّ ُكلَّ آلَِهِة األَُمِم أَْصَناٌم،  26 .َو َمْرُهوٌب أَْكَثُر ِمْن َجِميِع اآللَِهةِ َوَجِديٌر ِبُكلِّ َحْمٍد. هُ 

َماَواتِ  بُّ َفُهَو َصاِنُع السَّ ا الرَّ ةُ َواْلَجَماُل ِفي  27 .أَمَّ اْلَجالُل َواْلَبَهاُء أََماَمُه، َواْلقُوَّ

بِّ َيا َجِميَع الشُّعُ  28 .َمْقِدِسهِ  ُموا لِلرَّ ةً َقدِّ بِّ َمْجداً َوقُوَّ ُموا لِلرَّ بِّ  29 .وِب، َقدِّ ُموا لِلرَّ َقدِّ

اْلَمْجَد اْلَواِجَب الِْسِمِه، أَْحِضُروا َتْقِدَمًة َوَتَعالَْوا َواْمُثلُوا ِفي َحْضَرِتِه، اْسُجُدوا لَُه ِفي 

َسةٍ  ْت اْرَتِعِدي أََماَمُه َيا ُكلَّ األَْرِض، ُهَوَذا ا 30 .ِزيَنٍة ُمَقدَّ ألَْرُض َقِد اْسَتَقرَّ

بَّ َقْد َملَكَ  31 .َثاِبَتةً  َماَواُت َوْلَتْبَتِهِج األَْرُض َوْلُيَذْع َبْيَن األَُمِم أَنَّ الرَّ لَِيِعجَّ  32 .لَِتْفَرِح السَّ

ُم أَْشَجاُر اْلَغاَبِة فِي ِعْنَدِئٍذ َتَتَرنَّ  33 .اْلَبْحُر َوُكلُّ َما َيْحِويِه، لَِيَتَهلَِّل اْلَحْقُل َوُكلُّ َما ِفيهِ 

ُه َجاَء لَِيِديَن األَْرضَ  بِّ ألَنَّ ُه َصالٌِح َوَرْحَمَتُه إِلَى األََبِد  34 .َحْضَرِة الرَّ بَّ ألَنَّ اْحَمُدوا الرَّ

ا َفَنْرَفَع قُولُوا: أَْنِقْذَنا َيا إِلََه َخالَِصَنا، َواْجَمْع َشْملََنا ِمْن َبْيِن األَُمِم َوَخلِّْصنَ  35 .َتُدومُ 

وِس َوَنْفَتِخَر ِبَتْسِبيِحكَ  بُّ إِلَُه إِْسَراِئيَل ِمَن األََزِل إِلَى  36 .الشُّْكَر الِْسِمَك اْلقُدُّ ُمَباَرٌك الرَّ

بَّ «آِمين»األََبِد. َفأََجاَب ُكلُّ الشَّْعِب:   .، َوَسبَُّحوا الرَّ

،َوَكلََّف َداُوُد آَساَف َوِرَفاَقُه ِباْلقَِياِم  37 بِّ ِة أََماَم َتاُبوِت َعْهِد الرَّ َوَعِهَد  38 ِباْلِخْدَمِة اْلَيْوِميَّ

تِّيَن ِبِحَراَسِة  َماِنَيِة َوالسِّ إِلَى ُعوِبيَد أَُدوَم ْبِن َيِديُثوَن َوُحوَسَة َوِرَفاِقِهِم الثَّ

اُبوتِ  بِّ اْلَقِديِم اْلَقاِئِم َوأَْوَكَل إِلَى َصاُدوَق اْلَكاِهِن َوِرَفاِقِه اْلَكَهَنِة  39 .التَّ ِخْدَمَة َمْسَكِن الرَّ

بِّ ِبُصوَرٍة َداِئَمٍة ِفي  40 َعلَى ُمْرَتَفَعِة ِجْبُعوَن، ُبوا َعلَى َمْذَبِح اْلُمْحَرَقِة َقَراِبيَن لِلرَّ لُِيَقرِّ

بِّ الَِّتي أََمَر بِ  ٌن ِفي َشِريَعِة الرَّ َوأََضاَف  41 .َها إِْسَراِئيلَ ُكلِّ َصَباٍح َوَمَساٍء، َكَما ُهَو ُمَدوَّ

، ألَنَّ  بَّ ُدوا الرَّ إِلَْيِهْم َهْيَماَن َوَيُدوُثوَن َوَساِئَر اْلُمْخَتاِريَن الَِّذيَن َوَرَدْت أَْسَماُؤُهْم لُِيَمجِّ

ِزَفاِن َعلَى َفَكاَن َهْيَماُن َوَيُدوُثوُن َيْنفَُخاِن ِباألَْبَواِق َوَيعْ  42 .َرْحَمَتُه إِلَى األََبِد َتُدومُ 

َبَعَث َظالَماً، َتَغشَّْت ِبِه األَْرُض، َولَِكنَّ اْلِمْصِريِّيَن َعاَنُدوا .28 ِفي ِمْصرَ َوَصَنَعا َعَجاِئَب 

َل ِمَياَهُهْم إِلَى َدٍم َوأََماَت أَْسَماَكُهمْ . 29 َكلَِمَتهُ  َفاَضْت أَْرُضُهْم َضَفاِدَع َحتَّى َبلََغْت .30 َحوَّ

َباُب َواْلَبُعوُض َفاْنَتَشَر ِفي ُكلِّ أَْرِضِهمْ أََمَر َفأَْقَبَل ال. 31 َمَخاِدَع ُملُوِكِهمْ  أَْمَطَر َعلَْيِهْم 32 ذُّ

َم ُكلَّ أَْشَجاِرِهمْ . 33 َبَرداً َوأَْلَهَب أَْرَضُهْم ِباْلُبُروقِ  أََمَر،  34 َضَرَب ُكُروَمُهْم َوِتيَنُهْم، َوَهشَّ

اُف بِأَْعَدادٍ  حَّ اُر َوالزَّ يَّ َفاْلَتَهَم ُكلَّ ُعْشِب أَْرِضِهْم، َوأََكَل  35 اَل ُتْحَصى، َفَتَواَفَد اْلَجَراُد الطَّ

بُّ َجِميَع أَْبَكاِر أَْرِضِهْم، أََواِئَل ِثَماِر ُخُصوَبِتِهْم . 36 ِثَماَر ُحقُولِِهمْ  ُثمَّ َقَتَل الرَّ

ٍة َوَذَهٍب، َولَْم َيَتَعثَّرْ . 37 َجِميعاً  لِيَن ِبِفضَّ ِفي اْلَمِسيِر ِمْن َعَشاِئِرِهْم  َوأَْخَرَج َشْعَبُه ُمَحمَّ

َنَشَر َسَحاَبًة َفْوَق . 39 َفِرَح أَْهُل ِمْصَر ِبُخُروِجِهْم ألَنَّ ُرْعَبُهْم َغلََب َعلَْيِهمْ . 38 َواِحدٌ 

َر َطلَُبوا َطَعاماً َفَبَعَث لَُهْم ُطُيو. 40 َشْعِبِه، ِغَطاًء لَُهْم، َوأَْرَسَل َناراً ُتِضيُء لَُهْم لَْيالً 

َماِء أَْشَبَعُهمْ  ْلَوى َوِمْن ُخْبِز السَّ َر ِمْنَها اْلِمَياَه، َفَجَرْت ِفي . 41 السَّ ْخَرَة َوَفجَّ َفلََق الصَّ

َها َنْهرٌ  ْحَراِء َكأَنَّ َسَة الَِّتي َوَعَد ِبَها إِْبَراِهيَم َعْبَدهُ . 42 الصَّ ُه َذَكَر َكلَِمَتُه اْلُمَقدَّ َوَهَكَذا .43 ألَنَّ

َفرِ أَْخرَ  َوَوَهَبُهْم أََراِضَي األَُمِم، . 44 َج َشْعَبُه ِمْن ِمْصَر ِباْبِتَهاٍج َوُمْخَتاِريِه ِبَتَراِنيِم الظَّ

لُِيَماِرُسوا َفَراِئَضُه َوُيِطيُعوا َشَراِئَعُه. . 45 َفاْمَتلَُكوا َغالٍَت َتِعَبْت ِفيَها ُشُعوٌب أُْخَر ى

 .َهلِّلُوَيا
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ُنوِج َوِسَواَها ِمْن آالَِت ِغَناٍء هلِلِ، َكَما َقاَم أَْبَناُء َيُدوُثوَن ِباْلِحَراَسةِ  ُثمَّ اْنَطلََق ُكلُّ  43 .الصُّ

 .َواِحٍد ِمَن الشَّْعِب إِلَى َمْنِزلِِه َوَعاَد َداُوُد لُِيَباِرَك أَْهَل َبْيِتهِ 
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 36األيام الثاني = أخبار  1عزرا 
 

 36= أخبار األيام الثاني  1عزرا 

 36أخبار األيام الثاني   1عزرا 

بِّ الَِّذي َنَطَق ِبِه َعلَى  َنِة األُولَى لُِحْكِم ُكوَرَش َملِِك َفاِرَس، َوإِْتَماماً لَِكالَِم الرَّ ِفي السَّ

بُّ ُروَح ُكوَرَش  َه الرَّ َفأَْصَدَر ِنَداًء َمْكُتوباً ِفي ُكلِّ أَْرَجاِء َمْملََكِتِه َوَرَد لَِساِن إِْرِمَيا، َنبَّ

َماِء َجِميَع َمَمالِِك : 2 »ِفيهِ  بُّ إِلَُه السَّ َهَذا َما َيقُولُُه ُكوَرُش َملُِك َفاِرَس: لََقْد َوَهَبِني الرَّ

َد لَُه َهْيَكالً ِفي أُوُرَشلِيَم  َفَعلَى ُكلِّ َواِحٍد  3 ،ِفي َمْملََكِة َيُهوَذااألَْرِض، َوأَْوَصاِني أَْن أَُشيِّ

بُّ َمَعُه، أَْن َيْصَعَد إِلَى أُوُرَشلِيَم ِفي أَْرِض َيُهوَذا َفَيْبِنَي َهْيَكَل  ِمْن أَْبَناِء َشْعِبِه، لَِيُكِن الرَّ

بِّ إِلَِه إِْسَراِئيَل. إِنَّه هللاُ الَِّذي ِفي أُوُرَشلِيمَ  أَْهِل اْلَمَواِضِع الَِّتي ُيِقيُم ِفيَها َوَعلَى  4 .الرَّ

ُعونَ  ا َيَتَبرَّ َواِب، َفْضالً َعمَّ ِة َوالدَّ َهِب َواْلِفضَّ وُهْم ِبالذَّ ُبوَن أَْن َيُمدُّ  اآلَن اْلَمْسِبيُّوَن اْلُمَتَغرِّ

بِّ الَِّذي ِفي أُوُرَشلِيمَ   .«ِبِه لِِبَناِء َهْيَكِل الرَّ

بُّ َقْلَبُه لَِيْرِجَع  َفَهبَّ ُرَؤَساُء ُبُيوتِ  5 َه الرَّ َيُهوَذا َوَبْنَياِميَن، َواْلَكَهَنُة َوالالَِّويُّوَن، ُكلُّ َمْن َنبَّ

بِّ ُهَناكَ  ٍة َوَذَهٍب َوِبأَْمِتَعٍة  6 .إِلَى أُوُرَشلِيَم لِِبَناِء َهْيَكِل الرَّ ُهْم ِجيَراُنُهْم ِبآِنَيِة ِفضَّ َوأََمدَّ

ُعوا ِبهِ َوَبَهاِئَم َوُتَحٍف،  ا َتَبرَّ بِّ الَِّتي  7 .َفْضالً َعمَّ َوأَْخَرَج اْلَملُِك ُكوَرُش آِنَيَة َبْيِت الرَّ

ُر َقْد َغِنَمَها ِمْن َهْيَكِل أُوُرَشلِيَم، َوَوَضَعَها فِي َمْعَبِد آلَِهِتهِ  َوأََمَر  8 .َكاَن اْلَملُِك َنُبوَخْذَنصَّ

هَ  َر َرِئيِس َيُهوَذا،ِمْثَرَداَث اْلَخاِزَن أَْن َيُعدَّ َفَكاَنْت ِفي ُجْملَِتَها َثالَِثيَن َطْستاً  9 ا لِِشيْشَبصَّ

يناً  ٍة، َوِتْسَعًة َوِعْشِريَن ِسكِّ َوَثالَِثيَن َقَدحاً ِمْن َذَهٍب،  10 ِمْن َذَهٍب، َوأَْلَف َطْسٍت ِمْن فِضَّ

ِة،  يَّ َفَكاَن َمْجُموُع آِنَيِة  11 .َوأَْلفاً ِمَن اآلِنَيِة األُْخَرىَوأَْرَبَع ِمَئٍة َوَعْشَرًة ِمَن األَْقَداِح اْلِفضِّ

ُر ُكلََّها َمَعُه ِعْنَد إِْطالَِق َسَراِح  ِة َخْمَسَة آالٍف َوأَْرَبَع ِمَئٍة، َحَملََها ِشيْشَبصَّ َهِب َواْلفِضَّ الذَّ

 .اْلَمْسِبيِّيَن ِمْن َباِبَل َوُرُجوِعِهْم إِلَى أُوُرَشلِيمَ 

ا َملِكاً َعلَْيِهْم َخلَفاً ألَِبيِه ِفي أُوُرَشلِيَم،َوَولَّ  َوَكاَن  2 ى َشْعُب األَْرِض َيُهوآَحاَز ْبَن ُيوِشيَّ

الَِثِة َواْلِعْشِريَن ِمْن ُعْمِرِه ِحيَن َملََك، َوَداَم ُحْكُمُه َثالََثَة أَْشُهٍر ِفي  َيُهوآَحاُز ِفي الثَّ

ِة )َنْحَو ُثمَّ َعَزلَُه َملِ  3 .أُوُرَشلِيمَ  ُك ِمْصَر َوَفَرَض ِجْزَيًة َعلَى اْلِبالَِد: ِمَئَة َوْزَنٍة ِمَن اْلِفضَّ

ٍة َوَثالَِثيَن ِكيلُو  َهِب )َنْحَو ِستَّ َثالََثِة آالٍف َوِستِّ ِمَئِة ِكيلُو ِجَراٍم( َوَوْزَنًة ِمَن الذَّ

َب َملُِك ِمْصَر أَلَِياِقيَم أََخاهُ َملِ  4 .(ِجَراماً  َر اْسَمُه إِلَى َوَنصَّ كاً َعلَى َيُهوَذا َوأُوُرَشلِيَم، َوَغيَّ

ا ُيوآَحاُز أَُخوهُ َفاْعَتَقلَُه َوَساَقُه أَِسيراً إِلَى ِمْصرَ   .َيُهوَياِقيَم. أَمَّ

َعْشَرَة َوَكاَن َيُهوَياِقيُم ِفي اْلَخاِمَسِة َواْلِعْشِريَن ِمْن ُعْمِرِه ِحيَن َملََك، َوَداَم ُحْكُمُه إِْحَدى  5

بِّ  ُر َملُِك َباِبَل  6 .َسَنًة ِفي أُوُرَشلِيَم، َواْرَتَكَب الشَّرَّ ِفي َعْيَنيِ الرَّ ُثمَّ َهاَجَمُه َنُبوَخْذَنصَّ

داً إِلَى َباِبلَ  ،  7 .َوأََخَذهُ أَِسيراً ُمَقيَّ بِّ ُر َعلَى َبْعِض آِنَيِة َهْيَكِل الرَّ َواْسَتْولَى َنُبوَخْذَنصَّ

ُة أَْخَباِر َيُهوَياِقيَم  8 .ا َمَعُه إِلَى َباِبَل، َحْيُث َوَضَعَها ِفي َهْيَكلِِه ُهَناكَ َوأََخَذهَ  ا َبِقيَّ أَمَّ

َنٌة ِفي ِكَتاِب َتاِريِخ ُملُوِك إِْسَراِئيَل َوَيُهوَذا. ُثمَّ َخلََفُه اْبنُ  ُه َوُشُروُرهُ الَِّتي اْقَتَرَفَها َفِهَي ُمَدوَّ

 .اْلُمْلكِ  َيُهوَياِكيُن َعلَى

اِمَنِة َعْشَرَة ِمْن ُعْمِرِه ِحيَن َملََك، َوَداَم ُحْكُمُه َثالََثَة أَْشُهٍر  9 َوَكاَن َيُهوَياِكيُن ِفي الثَّ

بِّ  اٍم ِفي أُوُرَشلِيَم، َواْرَتَكَب الشَّرَّ ِفي َعْيَنيِ الرَّ َنِة اْلَجِديَدِة،  10 .َوَعَشَرَة أَيَّ َوِفي َمْطلَِع السَّ

ِميَنِة، َوَولَّى أَْرسَ  بِّ الثَّ ُر َفَقَبَض َعلَْيِه َوَنَقلَُه إِلَى َباِبَل َمَع آِنَيِة َبْيِت الرَّ َل اْلَملُِك َنُبوَخْذَنصَّ

ا َخلَفاً لَُه َعلَى َيُهوَذا َوأُوُرَشلِيمَ   .أََخاهُ ِصْدِقيَّ
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ا ِفي اْلَحاِدَيِة َواْلِعْشِريَن ِمْن ُعْمِرِه  11 ِحيَن َملََك، َوَداَم ُحْكُمُه إِْحَدى َعْشَرَة َوَكاَن ِصْدِقيَّ

بِّ إِلَِهِه، َولَْم َيَتَواَضْع أََماَم إِْرِمَيا النَِّبيِّ  12 .َسَنًة ِفي أُوُرَشلِيمَ  َواْرَتَكَب الشَّرَّ ِفي َعْيَنيِ الرَّ

بِّ  َر، الَِّذي َجَعلَُه َيْحلُِف لَُه َوَثاَر أَْيضاً َعلَى اْلَملِِك َنُبوَخذْ  13 .الَِّذي َنَطَق ِبَكالَِم الرَّ َنصَّ

بِّ إِلَِه  َيِميَن اْلَوالَِء، َوأََصرَّ َعلَى ِعَناِدِه، َوأَْغلََظ َقْلَبُه َفلَْم َيْرِجْع إِلَى الرَّ

طاً ِفي  14 .إِْسَراِئيلَ  ِخَياَنِة َوأَْغَوى َمَعُه ُرَؤَساَء اْلَكَهَنِة َوالشَّْعِب الَِّذيَن اْزَداُدوا َتَورُّ

َسُه ِفي  بِّ الَِّذي َقدَّ ُسوا َبْيَت الرَّ ُهْم َنجَّ ، ُمْرَتِكِبيَن ُكلَّ َرَجاَساِت األَُمِم، َحتَّى إِنَّ بِّ الرَّ

ُه  15 .أُوُرَشلِيمَ  اُهْم ألَنَّ راً إِيَّ بُّ إِلَُه آَباِئِهْم إِلَْيِهْم ُرُسالً ِبُصوَرٍة ُمَتَوالَِيٍة ُمَحذِّ َوأَْرَسَل الرَّ

َفَكاُنوا َيْهَزأُوَن ِبُرُسِل هللِا، َوَرَفُضوا َكالََمُه،  16 .ْشَفَق َعلَى َشْعِبِه َوَعلَى َمْسَكِنهِ أَ 

بِّ َعلَى َشْعِبِه َواْمَتَنَع ُكلُّ ِشَفاءٍ   !َواْسَتَهاُنوا ِبأَْنِبَياِئِه، َحتَّى َثاَر َغَضُب الرَّ

ِس. َولَْم َيْرَحِم َفأَْرَسَل إِلَْيِهْم َملَِك اْلِكْلَداِنيِّ  17 ْيِف ِفي اْلَهْيَكِل اْلُمَقدَّ يَن، َفَقَتَل ُنْخَبَتُهْم ِبالسَّ

بُّ َفتًى أَْو َعْذَراَء أَْو َشْيخاً أَْو أَْشَيَب، َبْل أَْسلََمُهْم َجِميعاً ِلَيِد اْلِكْلَداِنيِّيَن، الَِّذيَن  18 الرَّ

ِرَها َوَصِغيِرَها، َوَخَزاِئِن اْلَهْيَكِل َوَقْصِر اْلَملِِك، َوَخَزائِِن اْسَتْولَْوا َعلَى آِنَيِة َبْيِت هللِا، َكِبي

َوأَْحَرقُوا اْلَهْيَكَل َوَهَدُموا ُسوَر أُوُرَشلِيَم، َوأَْشَعلُوا  19 .َقاَدِتِه، َوَنَقلُوَها ُكلََّها إِلَى َباِبلَ 

ُروا ُتَحَفَها الثَّ  اَر ِفي َجِميِع قُُصوِرَها، َوَدمَّ ُر الَِّذيَن َنَجْوا ِمَن  20 .ِميَنةَ النَّ َوَسَبى َنُبوَخْذَنصَّ

ْيِف إِلَى َباِبَل، َفأَْصَبُحوا َعِبيداً لَُه َوألَْبَناِئِه إِلَى أَْن َقاَمْت َمْملََكُة َفاِرسَ  َوَذلَِك لَِكْي  21 .السَّ

بِّ الَِّذي َنَطَق ِبِه َعلَى لَِساِن إِْرِمَيا، حَ  َها َيِتمَّ َكالَُم الرَّ تَّى َتْسَتْوِفَي األَْرُض ُسُبوَتَها، إِْذ أَنَّ

اِم َخَراِبَها َحتَّى اْنِقَضاِء َسْبِعيَن َسَنةً   .َبِقَيْت ِمْن َغْيِر إِْنَتاٍج ُكلَّ أَيَّ

بِّ ِبَفِم إِْرِمَيا22  َنِة األُولَى لُِحْكِم ُكوَرَش َملِِك َفاِرَس، َوَتْتِميماً لَِكالَِم الرَّ َك َوِفي السَّ ، َحرَّ

بُّ َقْلَب ُكوَرَش َملِِك َفاِرَس، َفأَْطلََق ِنَداًء ِفي ُكلِّ أَْنَحاِء َمْملََكِتِه َقائاِلً  َهَذا َما : 23 »الرَّ

َماِء َوَهَبِني َجِميَع َمَمالِِك األَْرِض، َوأََمَرِني أَْن  بُّ إِلَُه السَّ َيقُولُُه ُكوَرُش َملُِك َفاِرَس: الرَّ

بِّ أَْن َيْرِجَع أَْبِنَي لَُه  َهْيَكالً ِفي أُوُرَشلِيَم الَِّتي ِفي َيُهوَذا. َوَعلَى ُكلِّ َواِحٍد ِمْن َشْعِب الرَّ

بُّ َمَعُكمْ   .«إِلَى ُهَناَك، َوْلَيُكِن الرَّ
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 7= نحميا  2عزرا 
 

 7= نحميا  2عزرا 

 7نحميا  2عزرا 

ُر َملُِك َباِبَل إِلَى َوَهُؤالَِء ُهْم أَْهُل اْلِبالَِد الَِّذيَن  ْن َسَباُهْم َنُبوَخْذَنصَّ ْبيِ، ِممَّ َعاُدوا ِمَن السَّ

َوَقْد َجاُءوا ِبِقَياَدِة . 2 َباِبَل، َوَرَجُعوا إِلَى أُوُرَشلِيَم َوَيُهوَذا، لُِيِقيَم ُكلُّ َواِحٍد فِي َمِديَنِتهِ 

اِبَل، َوَيُشوَع، َوَنَحْمَيا، َوَسَراَيا، َوَرعْ  الََيا، َوُمْرَدَخاَي، َوِبْلَشاَن، َوِمْسَفاَر، َوِبْغَواَي َزُربَّ

َبُنو َفْرُعوَش: أَْلَفاِن َوِمَئٌة : 3 َوَرُحوَم، َوَبْعَنَة. َوَهَذا َبَياٌن ِباْلَعاِئِديَن ِمْن َشْعِب إِْسَراِئيلَ 

َبُنو آَرَح: َسْبُع ِمَئٍة . 5 ُعونَ َبُنو َشَفْطَيا: َثالَُث ِمَئٍة َواْثَناِن َوَسبْ . 4 َواْثَناِن َوَسْبُعونَ 

َبُنو َفَحَث ُموآَب ِمْن َنْسِل َيُشوَع َوُيوآَب: أَْلَفاِن َوَثَماِني ِمَئٍة َواْثَنا . 6 َوَخْمَسٌة َوَسْبُعونَ 

َوَخْمَسٌة َبُنو َزتُّو: ِتْسُع ِمَئٍة . 8 َبُنو ِعيالََم: أَْلٌف َوِمَئَتاِن َوأَْرَبَعٌة َوَخْمُسونَ . 7 َعَشرَ 

اَي: َسْبُع ِمَئٍة َوِستُّونَ . 9 َوأَْرَبُعونَ  َبُنو َباِني: ِستُّ ِمَئٍة َواْثَناِن . 10 َبُنو َزكَّ

َبُنو َعْزَجَد: أَْلٌف ِوِمَئَتاِن . 12 َبُنو َباَباَي: ِستُّ ِمَئٍة َوَثالََثٌة َوِعْشُرونَ . 11 َوأَْرَبُعونَ 

ٌة َوِستُّونَ َبُنو أَدُ . 13 واْثَناِن َوِعْشُرونَ  َبُنو ِبْغَواَي: أَْلَفاِن َوِستٌَّة . 14 وِنيَقاَم: ِستُّ ِمَئٍة َوِستَّ

ا: . 16 َبُنو َعاِديَن: أَْرَبُع ِمَئٍة َوأَْرَبَعٌة َوَخْمُسونَ . 15 َوَخْمُسونَ  َبُنو آِطيَر ِمْن َنْسِل َيَحَزِقيَّ

َبُنو ُيوَرَة: ِمَئٌة َواْثَنا . 18 َئٍة َوَثالََثٌة َوِعْشُرونَ َبُنو ِبيَصاَي: َثالَُث مِ . 17 َثَماِنَيٌة َوِتْسُعونَ 

 .َبُنو َحُشوَم: ِمَئَتاِن َوَثالََثٌة َوِعْشُرونَ . 19 َعَشرَ 

الَِيِة الَِّتي َعاَش آَباُؤُهْم 20  اَر: َخْمَسٌة َوِتْسُعوَن. )َوَقْد َعاَد ِمَن اْلُمُدِن التَّ َبُنو ِجبَّ

ٌة . 22 َبْيِت لَْحٍم: ِمَئٌة َوَثالََثٌة َوِعْشُرونَ  ِمْن أَْهلِ :( 21 ِفيَها ِمْن أَْهِل َنُطوَفَة: ِستَّ

ِمْن أَْهِل َعْزُموَت: . 24 ِمْن أَْهِل ِرَجاِل َعَناُثوَث: ِمَئٌة َوَثَماِنَيٌة َوِعْشُرونَ . 23 َوَخْمُسونَ 

َوَبِئيُروَت: َسْبُع ِمَئٍة َوَثالََثٌة  ِمْن أَْهِل َقْرَيِة َعاِريَم َكِفيَرةَ . 25 اْثَناِن َوأَْرَبُعونَ 

يَن،  اِبيَن َواْلُمَغنِّ وِر، َوأََقْمُت اْلَمَصاِريَع، َوَتمَّ َتْعِييُن اْلَبوَّ َوَبْعَد أَِن اْكَتَمَل ِبَناُء السُّ

ِبَتْدِبيِر ُشُؤوِن أُوُرَشلِيَم إِلَى أَِخي َحَناِني، َوإِلَى َحَنْنَيا َرِئيِس َعِهْدُت  2 َوالالَِّويِّيَن،

ِقي هللاَ أَْكَثَر ِمْن ِسَواهُ  ُه َكاَن َرُجالً أَِميناً َيتَّ الَ َتْسَمَحا ِبَفْتِح »َوقُْلُت لَُهَما:  3 .اْلَقْصِر، ألَنَّ

اُس  أَْبَواِب أُوُرَشلِيَم َقْبَل اْشِتَداِد َحَراَرةِ  الشَّْمِس، َوْلَيِتمَّ إِْغالَُق َمَصاِريِعَها َوأَْقَفالَِها، َوُحرَّ

اساً ِمْن أَْهِل أُوُرَشلِيَم، َوَقَف ُكلُّ «. األَْبَواِب َماَزالُوا َيقُوُموَن ِبَنْوَبِة ِحَراَسِتِهمْ  ْنُت ُحرَّ َوَعيَّ

اْلَمِديَنُة َواِسَعَة األَْرَجاِء َوَعِظيَمًة، َوالَ َيْقُطُنَها ِسَوى َوَكاَنِت  4 .َواِحٍد ِمْنُهْم ُمَقاِبَل َبْيِتهِ 

 .َشْعٍب َقلِيٍل، ألَنَّ اْلُبُيوَت لَْم َيُكْن َقْد أُِعيَد ِبَناُؤَها

ِتِهْم، َفأَْلَهَمِني إِلَِهي أَْن أَْجَمَع األَْشَراَف َواْلُوالَة َوالشَّْعَب لَِتْسِجيِل أَْنَساِبِهْم َحَسَب َعاِئالَ  5

ناً ِفيهِ  ْبيِ، َوَوَجْدُت ُمَدوَّ الً ِمَن السَّ َهُؤالَِء : 6 َفَعَثْرُت َعلَى ِسِجلِّ أَْنَساِب الَِّذيَن َجاُءوا أَوَّ

َر َملِِك َباِبَل إِلَى أُوُرَشلِيَم َوَيُهوَذا، ُكلُّ   ُهْم أَْبَناُء اْلِبالَِد الَِّذيَن َرَجُعوا ِمْن َسْبيِ َنُبوَخْذَنصَّ

اِبَل َوَيُشوَع َوَنَحْمَيا َوَعَزْرَيا َوَرَعْمَيا َوَنْحَماِني : 7 اِحٍد إِلَى َمِديَنِتهِ وَ  الَِّذيَن َوَفُدوا َمَع َزُربَّ

َوُمْرَدَخاَي َوِبْلَشاَن َوِمْسَفاَرَث َوِبْغَواَي َوَنُحوَم َوَبْعَنَة. َوَهَذا َبَياٌن ِبَعَدِد ِرَجاِل َشْعِب 

َبُنو َشَفْطَيا: َثالَُث ِمَئٍة َواْثَناِن . 9 ُنو َفْرُعوَش: أَْلَفاِن َوِمَئٌة َواْثَناِن َوَسْبُعونَ بَ : 8 إِْسَراِئيلَ 

َبُنو َفَحَث ُموآَب ِمْن َنْسِل َيُشوَع . 11 َبُنو آَرَح: ِستُّ ِمَئٍة َواْثَناِن َوَخْمُسونَ . 10 َوَسْبُعونَ 

َبُنو ِعيالََم: أَْلٌف َوِمَئَتاِن َوأَْرَبَعٌة . 12 اِنَيَة َعَشرَ َوُيوآَب: أَْلَفاِن َوَثَماِني ِمَئٍة َوَثمَ 

اَي: َسْبُع ِمَئٍة . 14 َبُنو َزتُّو: َثَماِني ِمَئٍة َوَخْمَسٌة َوأَْرَبُعونَ .13 َوَخْمُسونَ  َبُنو َزكَّ

َباَي: ِستُّ ِمَئٍة َوَثَماِنَيٌة َبُنو َبا. 16 َبُنو ِبنُِّوي: ِستُّ ِمَئٍة َوَثَماِنَيٌة َوأَْرَبُعونَ . 15 َوِستُّونَ 
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اَمِة َوَجَبَع: ِستُّ ِمَئٍة َوَواِحٌد َوِعْشُرونَ . 26 َوأَْرَبُعونَ  ِمْن أَْهِل ِمْخَماَس: . 27 ِمْن أَْهِل الرَّ

ِمْن . 29 ِمْن ِرَجاِل َبْيِت إِيَل َوَعاَي: ِمَئَتاِن َوَثالََثٌة َوِعْشُرونَ . 28 ِمَئٌة َواْثَناِن َوِعْشُرونَ 

ٌة َوَخْمُسونَ . 30 أَْهِل َنُبو: اْثَناِن َوَخْمُسونَ  ِمْن أَْهِل ِعيالََم .31 ِمْن أَْهِل َمْغِبيَش: ِمَئٌة َوِستَّ

ِمْن أَْهِل َحاِريَم: َثالَُث ِمَئٍة . 32 اآلَخِر: أَْلٌف َوِمَئَتاِن َوأَْرَبَعٌة َوَخْمُسونَ 

ِمْن أَْهِل . 34 َوَحاِديَد َوأُوُنو: َسْبُع ِمَئٍة َوَخْمَسٌة َوِعْشُرونَ ِمْن أََهالِي لُوَد . 33 َوِعْشُرونَ 

ِمْن أَْهِل َسَناَءَة: َثالََثُة آالٍَف َوِستُّ ِمَئٍة . 35 أَِريَحا: َثالَُث ِمَئٍة َوَخْمَسٌة َوأَْرَبُعونَ 

 .َوَثالَُثونَ 

اِجُعوَن: َفَبُنو َيْدِعَيا ِمنْ 36  ا اْلَكَهَنُة الرَّ َبُنو . 37 َعاِئلَِة َيُشوَع: ِتْسُع ِمَئٍة َوَثالََثٌة َوَسْبُعونَ  أَمَّ

يَر: أَْلٌف َواْثَناِن َوَخْمُسونَ  َبُنو . 39 َبُنو َفْشُحوَر: أَْلٌف َوِمَئَتاِن َوَسْبَعٌة َوأَْرَبُعونَ . 38 إِمِّ

 .َحاِريَم: أَْلٌف َوَسْبَعَة َعَشرَ 

ِويِّيَن ا40  ْبيِ: َبُنو َيُشوَع َوَقْدِميِئيَل ِمْن َنْسِل ُهوُدوَيا: َوَهَذا َبَياٌن ِبالالَّ ْلَعاِئِديَن ِمَن السَّ

 .أَْرَبَعٌة َوَسْبُعونَ 

اِس أَْبَواِب اْلَهْيَكِل ِمْن . 42 اْلُمَغنُّوَن ِمْن َبِني آَساَف: ِمَئٌة َوَثَماِنَيٌة َوِعْشُرونَ 41  َبُنو ُحرَّ

 .َوَعقُّوَب َوَحِطيَطا َوُشوَباَي: ِمَئٌة َوِتْسَعٌة َوَثالَُثونَ  َنْسِل َشلُّوَم َوآِطيَر َوَطْلُمونَ 

َوَبُنو ِقيُروَس َوِسيَعَها  44 َوِمْن َخَدِم اْلَهْيَكِل َبُنو ِصيَحا َوَحُسوَفا َوَطَباُعوَت،43 

َبُنو َجِديَل  47 َوَحاَجاَب َوَشُمالََي َوَحاَناَن،46 َولََباَنَة َوَحَجاَبَة َوَعقُّوَب، 45 َوَفاُدوَن،

اَم، 48 َوَحَجَر َوَرآَيا، ا َوَفاِسيَح َوِبيَسايَ  49 َوَرِصيَن َوَنقُوَدا َوَجزَّ َوَبُنو أَْسَنَة 50 ،َوُعزَّ

َوَبُنو َبْصلُوَت َوَمِحيَدا  52 َوَبُنو َبْقُبوَق َوَحقُوَفا َوَحْرُحوَر، 51 ،َوَمُعوِنيَم َوَنفُوِسيمَ 

 .َوَبُنو َنِصيَح َوَحِطيَفا 54 َس َوِسيَسَرا َوَثاَمَح،َوَبُنو َبْرقُو 53 َوَحْرَشا،

وَفَرَث َوَفُروَدا،55  اِم ُسلَْيَماَن َبُنو َسْوَطاَي َوَهسُّ ْبيِ ِمْن َنْسِل ُخدَّ َوَبُنو  56 َوَعاَد ِمَن السَّ

يَل، َباِء َوآِمي57 َيْعلََة َوَدْرقُوَن َوَجدِّ يَل َوفُوَخَرَة الظِّ َفَكاَنْت ُجْملَُة . 58 َوَشَفْطَيا َوَحطِّ

َبُنو أَُدوِنيَقاَم: ِستُّ . 18 َبُنو َعْزَجَد: أَْلَفاِن َوَثالَُث ِمَئٍة َواْثَناِن َوِعْشُرونَ . 17 َوِعْشُرونَ 

ِمَئٍة َبُنو َعاِديَن: ِستُّ . 20 َبُنو ِبْغَواَي: أَْلَفاِن َوَسْبَعٌة َوِستُّونَ . 19 ِمَئٍة َوَسْبَعٌة َوِستُّونَ 

ا: َثَماِنَيٌة َوِتْسُعونَ . 21 َوَخْمَسٌة َوَخْمُسونَ  يَر ِمْن َنْسِل َحَزِقيَّ َبُنو َحُشوَم: َثالَُث . 22 َبُنو أَطِّ

َبُنو َحاِريَف: . 24 َبُنو ِبيَصاَي: َثالَُث ِمَئٍة َوأَْرَبَعٌة َوِعْشُرونَ . 23 ِمَئٍة َوَثَماِنَيٌة َوِعْشُرونَ 

 .رَ ِمَئٌة َواْثَنا َعشَ 

الَِيِة الَِّتي َعاَش آَباُؤُهْم ِفيَها( ِمْن أَْهِل ِجْبُعوَن: َخْمَسٌة 25 ) َوَقْد َعاَد ِمْن أَْهِل اْلُمْدِن التَّ

ِمْن أَْهِل َعَناُثوَث: . 27 ِمْن أَْهِل َبْيِت لَْحٍم َوَنُطوَفَة: ِمَئٌة َوَثَماِنَيٌة َوَثَماُنونَ . 26 َوِتْسُعونَ 

ِمْن أَْهِل َقْرَيِة . 29 ِمْن أَْهِل َبْيِت َعْزُموَت: اْثَناِن َوأَْرَبُعونَ . 28 ٌة َوِعْشُرونَ ِمَئٌة َوَثَماِنيَ 

اَمِة َوَجَبَع: ِستُّ ِمَئٍة . 30 َيَعاِريَم َكِفيَرَة َوَبِئيُروَت: َسْبُع ِمَئٍة َوَثالََثٌة َوأَْرَبُعونَ  ِمْن أَْهِل الرَّ

ِمْن أَْهِل َبْيِت إِيَل . 32 ْهِل ِمْخَماَس: ِمَئٌة َواْثَناِن َوِعْشُرونَ ِمْن أَ . 31 َوَواِحٌد َوِعْشُرونَ 

ِمْن أَْهِل . 34 ِمْن أَْهِل َنُبو األُْخَرى: اْثَناِن َوَخْمُسونَ .33 َوَعاَي: ِمَئٌة َوَثالََثٌة َوِعْشُرونَ 

ْهِل َحاِريَم: َثالَُث ِمَئٍة ِمْن أَ . 35 ِعيالََم اآلَخِر: أَْلٌف َوِمَئَتاِن َوأَْرَبَعٌة َوَخْمُسونَ 

ِمْن أَْهِل لُوَد َوَحاِديَد . 37 ِمْن أَْهِل أَِريَحا: َثالَُث ِمَئٍة َوَخْمَسٌة َوأَْرَبُعونَ . 36 َوِعْشُرونَ 

 .ونَ ِمْن أَْهِل َسَناَءَة: َثالََثُة آالٍف َوِتْسُع ِمَئٍة َوَثالَثُ . 38 َوأَوُنو: َسْبُع ِمَئٍة َوَواِحٌد َوِعْشُرونَ 

ْبيِ: ِمْن َبِني َيْدِعَيا ِمْن َنْسِل َيُشوَع: ِتْسُع ِمَئٍة 39  َوَهِذِه َعَشاِئُر اْلَكَهَنِة اْلَعاِئِديَن ِمَن السَّ

يَر: أَْلٌف َواْثَناِن َوَخْمُسونَ . 40 َوَثالََثٌة َوَسْبُعونَ  َبُنو َفْشُحوَر: أَْلٌف َوِمَئَتاِن . 41 َبُنو إِمِّ

 .َبُنو َحاِريَم: أَْلٌف َوَسْبَعَة َعَشرَ . 42 َبُعونَ َوَسْبَعٌة َوأَرْ 

ا َعَشاِئُر الالَِّويِّيَن َفُهْم: َبُنو َيُشوَع ِمْن َنْسِل َقْدِميِئيَل ِمْن أَْحَفاِد ُهوُدوَيا: أَْرَبَعٌة 43  أَمَّ

اُس أَْبَواِب اْلَهْيَكِل . 45 اْلُمَغنُّوَن ِمْن َبِني آَساَف: ِمَئٌة َوَثَماِنَيٌة َوأَْرَبُعونَ . 44 َوَسْبُعونَ  ُحرَّ

 .ِمْن َبِني َشلُّوَم، َوأَِطيَر َوَطْلُموَن َوَعقُّوَب َوَحِطيَطا َوُشوَباَي: ِمَئٌة َوَثَماِنَيٌة َوَثالَُثونَ 

اُم اْلَهْيَكِل: َبُنو ِصيَحا َوَحُسوَفا َوَطَباُعوَت،46  َنَة َولََبا 48 َوِقيُروَس َوِسيَعا َوَفاُدوَن، 47 ُخدَّ

َوَجَزاَم  51 َوَرآَيا َوَرِصيَن َوَنقُوَدا، 50 َوَحاَناَن َوَجِديَل َوَجاَحَر، 49 َوَحَجاَبا َوَسْلَماَي،
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اِم اْلَهْيَكِل َوَبِني َعِبيِد ُسلَْيَماَن َثالََث ِمَئٍة َواْثَنْيِن َوِتْسِعينَ   .اْلَعاِئِديَن ِمْن ُخدَّ

ْن َعَجُزوا 59  يَر، ِممَّ اَن َوإِمِّ َوَهَذا َبَياٌن ِبالَِّذيَن َقِدُموا ِمْن َتلِّ ِمْلٍح َوَتلِّ َحْرَشا َوَكُروَب َوأَدَّ

ا َوَنقُوَدا، َوُجْملَُتُهْم : 60 َعْن إِْثَباِت اْنِتَماِء َعاِئالَِتِهْم إِلَى َنْسِل إِْسَراِئيلَ  َبُنو َدالََيا َوُطوِبيَّ

َوِمْن َبِني اْلَكَهَنِة: َبُنو َحَباَيا َوَهقُّوَص َوَبْرِزالََّي الَِّذي . 61 ِستُّ ِمَئٍة َواْثَناِن َوَخْمُسونَ 

َج إِْحدَ  ى ِباْسِمِهمْ َتَزوَّ ، َوَتَسمَّ َوَقْد َبَحَث َهُؤالَِء َعْن أَْسَماِء . 62 ى َبَناِت َبْرِزالََّي اْلِجْلَعاِديِّ

ِت أَْنَساِب اْلَكَهَنِة َفلَْم َيْعُثُروا َعلَْيَها َفُمِنُعوا ِمْن ِخْدَمِة  َعاِئالَِتِهْم ِفي ِسِجالَّ

َم َعلَْيِهِم  63 اْلَكَهُنوِت، اْلَحاِكُم األَْكَل ِمْن َطَعاِم اْلَكَهَنِة إِلَى أَْن َيْحُضَر َكاِهٌن َيْقِدُر أَْن َوَحرَّ

َة َنَسِبِهْم إِلَى اْلَكَهَنةِ  بُّ ِصحَّ يَم )لُِيْعلَِن لَُه الرَّ َفَكاَن َمْجُموُع .( 64 َيْسَتْخِدَم األُوِريَم َوالتُّمِّ

ْبيِ: اْثَنْيِن َوأَرْ  اِجِعيَن ِمَن السَّ َفْضالً َعْن َعِبيِدِهْم . 65 َبِعيَن أَْلفاً َوَثالََث ِمَئٍة َوِستِّينَ الرَّ

َوإَِماِئِهْم َوَعَدُدُهْم َسْبَعُة آالٍَف َوَثالَُث ِمَئٍة َوَسْبَعٌة َوَثالَُثوَن ِباإِلَضاَفِة إِلَى ِمَئَتْيِن ِمَن 

َياتِ  ٌة َوَثالَُثوَن، َوِمَن اْلِبَغاِل َوَكاَن َمَعُهْم ِمَن اْلخَ . 66 اْلُمَغنِّيَن َواْلُمَغنِّ ْيِل َسْبُع ِمَئٍة َوِستَّ

ُة  67 ِمَئَتاِن َوَخْمَسٌة َوأَْرَبُعوَن، َوِمَن اْلِجَماِل أَْرَبُع ِمَئٍة َوَخْمَسٌة َوَثالَُثوَن، َوِمَن اْلَحِميِر ِستَّ

 .آالٍَف َوَسْبُع ِمَئٍة َوِعْشُرونَ 

َع َبْعُض ُرَؤَساِء الْ 68  بِّ ِفي َوَتَبرَّ َعاِئالَِت لََدى ُوُصولِِهْم إِلَى أُوُرَشلِيَم لِِبَناِء َبْيِت الرَّ

، َعاُتُهْم َواِحداً  69 َمْوِقِعِه األَْصلِيِّ َم ُكلٌّ ِمْنُهْم َحَسَب َطاَقِتِه لِِخَزاَنِة اْلَعَمِل، َفَبلََغْت َتَبرُّ َفَقدَّ

َهِب )َنْحوَ  ِة  َوِستِّيَن أَْلَف ِدْرَهٍم ِمَن الذَّ ا ِمَن اْلِفضَّ َخْمِس ِمَئِة ِكيلُو ِجَراٍم( َوَخْمَسَة آالٍَف مًنّ

َفاْسَتْوَطَن اْلَكَهَنُة َوالالَِّويُّوَن َوَبْعُض الشَّْعِب . 70 )َنْحَو َثالََثِة أَْطَناٍن( َوِمَئَة َقِميٍص لِْلَكَهَنةِ 

امُ  اُس أَْبَواِب اْلَهْيَكِل َوُخدَّ ُة َشْعِب َواْلُمَغنُّوَن َوُحرَّ ا َبِقيَّ ِة ِبِهْم. أَمَّ ُه ِفي ُمُدِنِهِم اْلَخاصَّ

ُعوا َعلَى ُمُدِنِهمْ   .إِْسَراِئيَل َفَتَوزَّ

َوَبْقُبوَق َوَحقُوَفا  53 َوِبيَساَي َوَمُعوِنيَم َوَنِفيَشِسيَم، 52 َوَعَزا َوَفاِسيَح،

َوَنِصيَح  56 ْرقُوَس َوِسيَسَرا َوَتاَمَح،َوبَ  55 َوَبْصلِيَت َوَمِحيَدا َوَحْرَشا، 54 َوَحْرُحوَر،

 .َوَحِطيَفا

ْبيِ: َبُنو ُسوَطاَي، َوُسوَفَرَث 57  َوِمْن َنْسِل ِرَجاِل ُسلَْيَماَن اْلَعاِئِديَن ِمَن السَّ

َباِء 59 َوَيْعالَ َوَدْرقُوَن َوَجِديَل، 58 َوَفِريَدا، يَل َوفُوَخَرِة الظِّ َوَشَفْطَيا َوَحطِّ

اِم اْلَهْيَكِل َوِرَجاِل ُسلَْيَماَن َثالََث ِمَئٍة . 60 َوآُمونَ  َفَكاَنْت ُجْملَُة َعَدِد اْلَعاِئِديَن ِمْن َبِني ُخدَّ

 .َواْثَنْيِن َوِتْسِعيَن َرُجالً 

يَر مِ 61  ْن أَْخَفقُوا َوَهَذا َبَياٌن ِبَعَشاِئِر اْلَعاِئِديَن ِمْن َتلِّ ِمْلٍح َوَتلِّ َحْرَشا َكُروَب َوأَُدوَن َوإِمِّ مَّ

ا َوَنقُوَدا: ِستُّ : 62 ِفي إِْثَباِت اْنِتَماِء ُبُيوِت آَباِئِهْم َوَنْسلِِهْم إِلَى إِْسَراِئيلَ  َبُنو َدالََيا َوُطوِبيَّ

جَ . 63 ِمَئٍة َواْثَناِن َوأَْرَبُعونَ  ِمْن  َوِمَن اْلَكَهَنِة: َبُنو َحَباَبا َوَهقُّوَص َوَبْرِزالََّي الَِّذي َتَزوَّ

َهُؤالَِء ُمِنُعوا ِمْن ُمَماَرَسِة ِخْدَمِة اْلَكَهُنوِت، . 64 َبَناِت َبْرِزالََّي اْلِجْلَعاِديِّ َواْنَتَسَب إِلَْيِهمْ 

َنًة ِفي ِسِجالَِت اْلَكَهَنِة، ِمْن لَِذلَِك أََمَرُهُم اْلَحاِكُم أاَلَّ َيَتَناَولُوا  65 إِْذ لَْم ُتْوَجْد أَْنَساُبُهْم ُمَدوَّ

يَم )لَِيْفِصَل ِفي  َطَعاِم اْلَكَهَنِة إِلَى أَْن َيْحُضَر َكاِهٌن َيْقِدُر أَْن َيْسَتْخِدَم األُوِريَم َوالتُّمِّ

ْبيِ اْثَنْيِن َوأَْرَبِعيَن أَْلفاً َوَثالََث ِمَئٍة َوِستِّيَن .( 66 األَْمرِ  َفَكاَنْت ُجْملَُة اْلَعاِئِديَن ِمَن السَّ

ْضالً َعْن َعِبيِدِهْم َوإَِماِئِهْم الَِّذيَن َبلََغ َمْجُموُعُهْم َسْبَعَة آالٍف َوَثالََث ِمَئٍة فَ  67 َرُجالً،

َياُت َفَكاُنوا ِمَئَتْيِن َوَخْمَسًة َوأَْرَبِعينَ  ا اْلُمَغنُّوَن َواْلُمَغنِّ َوَكاَن َمَعُهْم . 68 َوَسْبَعًة َوَثالَِثيَن. أَمَّ

ٌة َوَثاَلُثوَن، َوِمَن اْلِبَغاِل ِمَئَتاِن َوَخْمَسٌة َوأَْرَبُعونَ ِمَن اْلَخْيِل َسْبُع  َوِمَن . 69 ِمَئٍة َوِستَّ

ُة آالٍف َوَسْبُع ِمَئٍة َوِعْشُرونَ   .اْلِجَماِل أَْرَبُع ِمَئٍة َوَخْمَسٌة َوَثالَُثوَن، َوِمَن اْلَحِميِر ِستَّ

َؤَساِء ِبأَْمَواٍل لِ 70  َع َبْعُض الرُّ َع اْلَحاِكُم لِْلَخِزيَنِة ِبأَْلِف َوَتَبرَّ ، َفَتَبرَّ بِّ ْلَعَمِل فِي َبْيِت الرَّ

َهِب َوَخْمِسيَن ِمْنَضَحًة َوَخْمِس ِمَئٍة َوَثالَِثيَن َقِميصاً لِْلَكَهَنةِ  َم َبْعُض . 71 ِدْرَهٍم ِمَن الذَّ َوَقدَّ

َهِب، ُرَؤَساِء اْلَعاِئالَِت لَِخِزيَنِة اْلَعَمِل ِرْبَوَتْيِن ) َنْحَو ِمَئٍة َوَسْبِعيَن ِكيلُو ِجَراماً( ِمَن الذَّ

ةِ  ( ِمَن اْلِفضَّ نِّ ُة الشَّْعِب  72 .َوأَْلَفْيِن َوِمَئَتْي َمناً )َنْحَو ُطنٍّ َوُثْلِث الطُّ َمُه َبِقيَّ ا َما َقدَّ َوأَمَّ
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َهِب، َوأَْلَفْي َمناً )َنْحَو  َفَكاَن ِستَّ ِرْبَواٍت )َنْحَو َخْمِس ِمَئٍة َوَعْشِر ِكيلُو ِجَراماً( ِمَن الذَّ

ِة َوَسْبَعًة َوِستِّيَن َقِميصاً لِْلَكَهَنةِ  ( ِمَن اْلِفضَّ نِّ َوَسَكَن اْلَكَهَنُة َوالالَِّويُّوَن . 73 ُطنٍّ َوُرْبِع الطُّ

اُم اْلَهْيَكِل َوَساِئرُ  إِْسَراِئيَل ِفي ُمُدِنِهْم.  َوَحَرُس األَْبَواِب َواْلُمَغنُّوَن َوَبْعُض الشَّْعِب َوُخدَّ

وا ِفي  اِبُع )ِسْبَتْمَبُر أَْيلُوُل( َحتَّى َكاَن َبُنو إِْسَراِئيَل َقِد اْسَتَقرُّ ْهُر السَّ َوَما إِْن أََهلَّ الشَّ

 .ُمُدِنِهمْ 
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 7= استير  5استير 
 

 7= استير  5استير 

 7استير  5استير 

الِِث اْرَتَدتْ  ِة أََماَم اْلَبْهِو  َوِفي اْلَيْوِم الثَّ اِخلِيَّ ًة، َوَوَقَفْت ِفي اْلَقاَعِة الدَّ أَْسِتيُر ِثَياباً َملَِكيَّ

، الَِّذي َيْجلُِس ِفيِه اْلَملُِك َعلَى َعْرِشهِ  َفِعْنَدَما َشاَهَد اْلَملُِك أَْسِتيَر َواقَِفًة فِي  2 .اْلَملَِكيِّ

هُ َمْرآَها، َوَمدَّ لََها  َهِب، َفاْقَتَرَبْت ِمْنُه َولََمَسْت َرْأَس اْلَقاَعِة، َسرَّ َصْولََجاَن الذَّ

ْولََجاِن، اَها، َحتَّى »َفَسأَلََها:  3 الصَّ ُتَها اْلَملَِكُة أَْسِتيُر، َوَما ِهَي ِطْلَبُتِك َفأََهَبِك إِيَّ َما لَِك أَيَّ

َطاَب لِْلَملِِك َفْلَيأِْت اْلَيْوَم، َوِفي  إِنْ »َفأََجاَبْت أَْسِتيُر:  4 «َولَْو َكاَنْت ِنْصَف اْلَمْملََكِة؟

َهيَّا أَْسِرُعوا ِبَهاَماَن َكْي »َفَقاَل اْلَملُِك:  5 .«ُصْحَبِتِه َهاَماُن، إِلَى اْلَمأُْدَبِة الَِّتي أََقْمُتَها لَهُ 

َي َدْعَوَة أَْسِتيرَ  َوِفيَما . 6 الَِّتي أََقاَمْتَها أَْسِتيرُ  َوَهَكَذا َجاَء اْلَملُِك َوَهاَماُن إِلَى اْلَمأُْدَبةِ «. ُيلَبِّ

َيَها، َحتَّى »َكاُنوا َيْشَرُبوَن اْلَخْمَر َقاَل اْلَملُِك ألَْسِتيَر:  َما ِهَي َرْغَبُتِك، َوَما ِهَي ِطْلَبُتِك َفأُلَبِّ

 «َولَْو َكاَنْت ِنْصَف اْلَمْملََكِة؟

إِْن ُكْنُت َقْد َحِظيُت ِبِرَضى اْلَملِِك، َوإِْن : 8 َبِتي ِهيَ إِنَّ َرْغَبِتي َوِطلْ »َفأََجاَبْت أَْسِتيُر: 7 

َطاَب لِْلَملِِك أَْن َيْقِضَي لِي ِطْلَبتِي، َفْلَيأِْت َغداً َوِفي ُصْحَبِتِه َهاَماُن إِلَى اْلَمأُْدَبِة الَِّتي 

 .«هِ أُِقيُمَها لَُهَما، َوِمْن َثمَّ أَْرَفُع لَُه ِطْلَبتِي ِبُمْوِجِب أَْمرِ 

َفَخَرَج َهاَماُن ِفي َذلَِك اْلَيْوِم ِمْن لَُدِنَها ِبَقْلٍب َيِفيُض َفَرحاً َواْنِشَراحاً، َولَِكْن ِعْنَدَما َشاَهَد  9

َر ِباْلَغْيِظ َعلَى ُمْرَدَخاَي، إاِلَّ  10 ُمْرَدَخاَي ِفي َباِب اْلَملِِك اَل َيِقُف أَْو َيْنَحِني أََماَمُه، َتَفجَّ

ُه  ِبيَن إِلَْيِه َوَزَرَش َزْوَجَتُه،أَنَّ ُد  11 َتَجلََّد َوَمَضى إِلَى َبْيِتِه، َحْيُث اْسَتْدَعى اْلُمَقرَّ َوَراَح ُيَعدِّ

أََماَمُهْم َما َيْملُِك ِمْن َثْرَواٍت َوِمْن َبِنيَن، َوُكلَّ َما أَْنَعَم َعلَْيِه اْلَملُِك ِبِه ِمْن َعَظَمٍة َوَجاٍه، 

َحَتى »َوأََضاَف:  12 !َمْرَتَبُتُه َفْوَق َمْرَتَبِة َجِميِع ُرَؤَساِء اْلَملِِك َوِرَجالِهِ  َحتَّى َصاَرتْ 

َوَبْيَنَما َكاَنا َيْشَرَباِن اْلَخْمَر َسأََل اْلَملُِك . 2 َوَحَضَر اْلَملُِك َوَهاَماُن َمأُْدَبَة أَْسِتيَر اْلَملَِكةِ 

َما ِهَي ِطْلَبُتِك َيا أَْسِتيُر اْلَملَِكُة َفُتْوَهَب لَِك؟ َما ُهَو ُسْؤلُِك َولَْو إِلَى ِنْصِف »أَْسِتيَر: 

َها اْلَملُِك َوإِْن َطاَب لِْلَملِِك »َفأََجاَبِت اْلَملَِكُة: « 3 ِة؟اْلَمْملَكَ  إِْن ُكْنُت َقْد َحِظيُت ِبِرَضاَك أَيُّ

ُه َقْد َتمَّ َبْيِعي أََنا َوَشْعِبي  4 ،َفإِنَّ ِطْلَبِتي أَْن َتْحَفَظ َحَياِتي، َوُسْؤلِي أَْن ُتْنِقَذ َشْعِبي ألَنَّ

، ألَنَّ َهَذا األَْمَر اَل  لِْلَهالَِك َواْلَقْتلِ  ُهْم َباُعوَنا َعِبيداً َوإَِماًء لَُكْنُت َسَكتُّ َواإلَِباَدِة. َولَْو أَنَّ

ُر إِْزَعاَج اْلَملِكِ  َمْن ُهَو َهَذا الَِّذي »َفَقاَل اْلَملُِك أََحْشِويُروُش لِْلَملَِكِة أَْسِتيَر:  5 .«ُيَبرِّ

 «َذا؟ أَْيَن ُهَو؟َيْجُرُؤ أَْن َيْرَتِكَب ِمْثَل هَ 

يرُ »َفأََجاَبْت:  6 َفاْرَتاَع َهاَماُن أََماَم اْلَملِِك  7 .«إِنَّ َهَذا اْلَخْصَم َواْلَعُدوَّ ُهَو َهاَماُن الشِّرِّ

ْرِب ُمْغَتاظاً، َوَمَضى إِلَى َحِديَقِة اْلَقْصِر. َوَوَقَف  َواْلَملَِكِة. َواْنَصَرَف اْلَملُِك َعِن الشُّ

َر َمِصيَرهُ َهاَماُن يَ  ُه أَْدَرَك أَنَّ اْلَملَِك َقْد َقرَّ ُل إِلَى أَْسِتيَر اْلَملَِكِة ِحَفاظاً َعلَى َحَياِتِه، ألَنَّ َتَوسَّ

ِهيبَ  َوِعْنَدَما َرَجَع اْلَملُِك ِمْن َحِديَقِة اْلَقْصِر إِلَى َقاَعِة اْلَمأُْدَبِة، َوَجَد َهاَماَن  8 .الرَّ

ُش أَْيضاً »ِريَكِة الَِّتي َكاَنْت أَْسِتيُر َتْجلُِس َعلَْيَها. َفَقاَل اْلَملُِك: ُمْنَطِرحاً َعلَى األَ  أََيَتَحرَّ

ْوا َوْجَه « ِباْلَملَِكِة َوِهَي َمِعي، َوِفي اْلَقْصِر؟ َوَما إِْن َنَطَق اْلَملُِك ِبَهِذِه اْلِعَباَرِة َحتَّى َغطَّ

َها ِهَي اْلَخَشَبُة الَِّتي »ِخْصَياِن اْلَماِثلِيَن ِفي َحْضَرِة اْلَملِِك: َفَقاَل َحْرُبوَنا أََحُد الْ  9 .َهاَمانَ 

َها َهاَماُن لَِصْلِب ُمْرَدَخاَي، الَِّذي أَْسَدى لِْلَملِِك َخْيراً، َمْنُصوَبٌة ِفي َبْيِت َهاَماَن،  أََعدَّ

َفَصلَُبوا َهاَماَن َعلَى  10 .«َعلَْيَها اْصلُِبوهُ »َفَقاَل اْلَملُِك: «. َواْرِتَفاُعَها َخْمُسوَن ِذَراعاً 

ةُ َغَضِب اْلَملِكِ  َها لُِمْرَدَخاَي. ُثمَّ َهَدأَْت ِحدَّ  .اْلَخَشَبِة الَِّتي أََعدَّ
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َع اْلَملِِك أَْسِتيُر اْلَملَِكُة لَْم َتْدُع َمَع اْلَملِِك إِلَى اْلَمأُْدَبِة الَِّتي أََقاَمْتَها ِسَواَي، َوأََنا َمْدُعوٌّ َغداً مَ 

َولَِكنَّ َهَذا ُكلَُّه اَل ِقيَمَة لَُه ِعْنِدي ِحيَن أََرى ُمْرَدَخاَي اْلَيُهوِديَّ  13 .اِنَيةٍ لُِحُضوِر َمأُْدَبٍة ثَ 

ِبيَن إِلَْيِه:  14 .«َجالِساً أََماَم َباِب اْلَملِكِ  ِعْنَدِئٍذ َقالَْت لَُه َزْوَجُتُه َزَرُش َوَساِئُر اْلُمَقرَّ

َخْمُسوَن ِذَراعاً )َخْمَسٌة َوِعْشُروَن ِمْتراً(، َواْطلُْب ِمَن اْلَملِِك لُِيَجهُِّزوا َخَشَبًة اْرِتَفاُعَها »

َباِح أَْن َيأُْمَر ِبَصْلِب ُمْرَدَخاَي َعلَْيَها، ُثمَّ اْذَهْب َمَع اْلَملِِك إِلَى اْلَمأُْدَبِة َسِعيداً  «. ِفي الصَّ

ْأَي، َوأََمَر ِبَتْجِهيِز اْلخَ   !َشَبةِ َفاْسَتْصَوَب َهاَماُن الرَّ
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إِلٌَه! َقْد َفَسَد اْلَبَشُر َواْرَتَكُبوا اْلُموِبَقاِت، َولَْيَس َبْيَنُهْم َمْن َقاَل اْلَجاِهُل ِفي َقْلِبِه: اَل ُيوَجُد 

الَحَ  بُّ َعلَى َبِني آَدَم لَِيَرى َهْل ُهَناَك أَيُّ َفاِهٍم َيْطلُُب هللاَ؟. 2 َيْعَمُل الصَّ َفإَِذا  3 أَْشَرَف الرَّ

َواِء. ُكلُُّهْم  الََح، َواَل اْلَجِميُع َقْد َضلُّوا َعلَى السَّ َفَسُدوا، َولَْيَس َبْيَنُهْم َمْن َيْعَمُل الصَّ

أَلَْيَس لََدى َجِميِع َفاِعلِي اإلِْثِم َمْعِرَفٌة؟ أُولَِئَك الَِّذيَن َيأُْكلُوَن َشْعِبي َكَما َيأُْكلُوَن . 4 َواِحدٌ 

بَّ  ٌف َعِظيٌم، ألَنَّ هللاَ ِفي َجَماَعِة ُهَناَك اْسَتْولَى َعلَْيِهْم َخوْ . 5 ُخْبزاً، َواَل َيْطلُُبوَن الرَّ

ُه َجَعَل هللاَ َمْلَجأَهُ . 6 األَْبَرارِ  لَْيَت ِمْن ِصْهَيْوَن َخالََص . 7 ُتَسفُِّهوَن َرْأَي اْلِمْسِكيِن، ألَنَّ

بُّ َسْبَي َشْعِبِه، َيْبَتِهُج َيْعقُوُب، َوَيْفَرُح َبُنو إِسْ   .َراِئيلَ إِْسَراِئيَل. ِعْنَدَما َيُردُّ الرَّ

َث اْلَجاِهُل َنْفَسُه َقاِئالً: 1  َفَسَد اْلَبَشُر َواْرَتَكُبوا اْلَمْكُروَهاِت، َولَْيَس «. اَل ُيْوَجُد إِلَهٌ »َحدَّ

الَحَ  َماَواِت َعلَى َبِني اْلَبَشِر، لَِيْنُظَر َهْل ُيْوَجُد .2 َبْيَنُهْم َواِحٌد َيْعَمُل الصَّ أَْشَرَف هللاُ ِمَن السَّ

الََح، . 3 ْيَنُهْم َحِكيٌم َيْطلُُب هللاَ بَ  وا َوَفَسُدوا. لَْيَس َبْيَنُهْم َمْن َيْعَمُل الصَّ َفإَِذا اْلَجِميُع َقِد اْرَتدُّ

ُهْم َيأُْكلُوَن َشْعِبي َكَمْن َيأُْكلُوَن ُخْبزاً . 4 لَْيَس َواَل َواِحدٌ  أَلَْيَس لََدى َفاِعلِي اإلِْثِم َمْعِرَفٌة؟ إِنَّ

بَّ  ُد ِعَظاَم أَْعَداِء . 5 َوُيَعاُدوَن الرَّ ُه ُيَبدِّ ْعِب، ألَنَّ ْعُب َحْيُث اَل ُمْوِجَب لِلرُّ ُهَناَك َيْدَهُمُهُم الرُّ

لَْيَت ِمْن ِصْهَيْوَن َخالََص إِْسَراِئيَل. ِعْنَدَما . 6 َشْعِبِه َوُيْلِحُق ِبِهِم اْلِخْزَي ألَنَّ هللَا َرَفَضُهمْ 

 .َسْبَي َشْعِبِه َيْفَرُح َيْعقُوُب َوَيْبَتِهُج إِْسَراِئيلُ  َيُردُّ هللاُ 
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بَّ َصاِبراً، َفاْلَتَفَت إِلَيَّ َوَسِمَع ُصَراَخ اْسِتَغاَثِتي، ِة  2 اْنَتَظْرُت الرَّ َواْنَتَشلَِني ِمْن ُهوَّ

ٍة، َفِصْرُت أَْمِشي  اْلَهالَِك، ِمْن ِطيِن اْلُمْسَتْنَقِع. َوأَْوَقَف َقَدَميَّ َعلَى أَْرٍض َصْخِريَّ

َوَضَع ِفي َفِمي َتْرِنيَمًة َجِديَدًة، َقِصيَدَة َتْسِبيٍح إلَِلِهَنا. َيَرى َذلَِك َكِثيُروَن . 3 ِبُخُطَواٍت َثاِبَتةٍ 

بَّ  ِريَن  ُطوَبى. 4 َفَيَخافُوَن الرَّ بِّ ِثَقَتُه، َولَْم َيْلَتِفْت إِلَى اْلُمَتَكبِّ لَِرُجٍل َوَضَع ِفي الرَّ

ْثُت َعْن . 5 َواْلُمْنَحِرِفيَن إِلَى اْلَكِذبِ  بُّ إِلَِهي، َما أَْكَثَر أَْعَمالََك اْلَعِجيَبَة! إِْن َتَحدَّ َها الرَّ أَيُّ

اِئَعِة لََنا َفلَْن أَْقِدَر أَنْ  لَْم ُتِرْد أَْو َتْطلُْب َذَباِئَح . 6 أُْحِصَيَها. َزاَدْت َعْن أَْن ُتَعدَّ  ُخَطِطَك الرَّ

َها أََنا »ِعْنَدِئٍذ قُْلُت: .7 َوُمْحَر َقاٍت َعِن اْلَخِطيَئِة، لَِكنََّك َوَهْبَتِني أُُذَنْيِن ُمْصِغَيَتْيِن ُمِطيَعَتْينِ 

الَِحَة : 8 ْلِكَتابِ أَِجيُء، َكَما ُهَو َمْكُتوٌب َعنِّي ِفي َدْرِج ا ِتي أَْن أَْعَمَل َمِشيَئَتَك الصَّ إِنَّ َمَسرَّ

َك َوَسَط َجَماَعِة َشْعِبَك اْلَعِظيِم، َوأَْنَت . 9 َيا إِلَِهي، َوَشِريَعُتَك ِفي َصِميِم َقْلِبي أَْعلَْنُت ِبرَّ

َك َداِخَل َقْلبِي، َبْل أَْعلَْنُت أََماَنَتَك لَْم أُْخِف ِبرَّ . 10 َيا َربُّ َعلِْمَت أَنَِّني لَْم أُْلِجْم َشَفَتيَّ 

َفأَْنَت َيا َربُّ لَْن َتْمَنَع .« 11 َوَخالََصَك. لَْم أَْكُتْم َرْحَمَتَك َوَحقََّك َعْن َجَماَعِة َشْعِبَك اْلَعِظيمِ 

ُتْحَصى َقْد أََحاَطْت ِبي، إِنَّ ُشُروراً اَل . 12 َمَراِحَمَك َعنِّي. َتْنُصُرِني َداِئماً َرْحَمُتَك َوَحقُّكَ 

َها أَْكَثُر ِمْن َشْعِر َرْأِسي، َوَقْلِبي َقْد َخَذلَِني َيا . 13 َوآَثاِمي َقْد أَْطَبَقْت َعلَيَّ َفأَْعَمْتِني ألَنَّ

َيِني. أَْسِرْع َيا َربُّ إلَِغاَثِتي ، اْرَتِض أَْن ُتَنجِّ َيْسَعْوَن لَِيْخَز َوْلَيْخَجْل َمعاً الَِّذيَن . 14 َربُّ

اِخُروَن ِمنِّي.15 إِلَى َقْتلِي. لُِيْدِبْر َوْلَيْخَز اْلَمْسُروُروَن ِبأَِذيَِّتي َوْلَيْفَرْح . 16 لَِيْذَهْل ِخْزياً السَّ

بُّ »َوَيْبَتِهْج ِبَك َجِميُع َطالِِبيَك، َوْلَيقُْل ُكلَّ ِحيٍن ُمحبُّو َخالَِصَك:  ُم الرَّ ا أََنا.« 17 َيَتَعظَّ  أَمَّ

، َوأَْسِرْع إِلَى َمُعوَنِتي1  َهلُمَّ أَْنِقْذِني َيا َربُّ
اُعوَن إِلَى َقْتلِي. لَِيْرَتدَّ . 2  لَِيْخَز َوَيْخَجِل السَّ

اُعوَن  اِخُروَن ِمنِّي ُمَكلَّلِيَن ِباْلَعارِ .3 ألَِذيَِّتيَوَيْخَجِل السَّ لَِيْفَرْح َوَيْبَتِهْج ِبَك . 4 لَِيْرِجِع السَّ

بُّ  ِم الرَّ َما أََنا ُمَتَضاِيٌق َوُمْحَتاٌج، . 5 َجِميُع َطالِِبيَك. َوْلَيقُْل َداِئماً ُمِحبُّو َخالَِصَك: لَِيَتَعظَّ إِنَّ

 .. أَْنَت َعْوِني َوُمْنِقِذي. َيا َربُّ اَل َتَتَباَطأْ َفأَْسِرِع اْللَُهمَّ إِلَيَّ 
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بُّ َيْهَتمُّ ِبي. َعْوِني َوُمْنِقِذي أَْنَت. َفاَل َتَتَواَن َيا إِلَِهي  .َفِمْسِكيٌن َوَباِئٌس. الرَّ
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اْرَحْمِني َيا هللاُ اْرَحْمِني، ألَنَّ ِبَك الََذْت َنْفِسي، َوِبِظلِّ َجَناَحْيَك أَْحَتِمي إِلَى أَْن َتْعُبَر 1 

ُم لِي َمَقاِصَدهُ،. 2 اْلَمَصاِئبُ  ، الَِّذي ُيَتمِّ َماَواِت  3 أَْصُرُخ إِلَى هللِا اْلَعلِيِّ َفُيْرِسُل ِمَن السَّ

ِحيَن أَْرقُُد . 4 َوُيَخلُِّصِني، َوَيْمأَلُ ِباْلِخْزيِ َمْن ُيِريُد أَْن َيْفَتِرَسِني. ُيْرِسُل هللاُ َرْحَمَتُه َوَحقَّهُ 

َماِح َبْيَن َناِفثِ  ُموِم ِمْن َبِني اْلَبَشِر أَِجُد َنْفِسي َبْيَن األُُسوِد اْلُمْفَتِرَسِة؛ أَْنَياُبُهْم َكالرِّ ي السُّ

ةِ  ُيوِف اْلَحادَّ َهاِم، َوأَْلِسَنُتُهْم َكالسُّ َماَواِت َوْلَيْرَتِفْع َمْجُدَك َعلَى . 5 َوالسِّ لَِتَتَعاَل َيا هللاُ َعلَى السَّ

َنَصُبوا َشَبَكًة لُِخُطَواِتي، َفاْنَحَنْت َنْفِسي. َحَفُروا أََماِمي ُحْفَرًة َفَسَقُطوا ُهْم . 6 ااألَْرِض ُكلِّهَ 

اْسَتْيِقِظي َيا َنْفِسي. اْسَتْيِقِظي َيا .8 َثاِبٌت َقْلِبي َيا هللاُ، َثاِبٌت َقْلِبي. أَْشُدو َوأَُرنِّمُ . 7 ِفيَها

َيا َربُّ أَْحَمُدَك َبْيَن الشُُّعوِب َوأَْشُدو لََك . 9 الَفْجَر َعلَى َشْدِويَرَباُب َوَيا ُعْوُد. َسأُْوقُِظ 

َماَواِت، َوَحقَُّك إِلَى اْلَغَمامِ . 10 َبْيَن األَُممِ  اْرَتِفْع َيا هللاُ . 11 ألَنَّ َرْحَمَتَك َقْد َعُظَمْت إِلَى السَّ

َماَواِت، َوْلَيْرَتِفْع َمْجُدَك َعلَى ا  .ألَْرِض ُكلَِّهاَعلَى السَّ

ا اْسَتْيِقِظي َيا َنْفِسي1  ُم َوأَْشُدو لََك. َفَهيَّ َباُب . 2 إِنَّ َقْلِبي َثاِبٌت َيا هللاُ. أَُرنِّ ُتَها الرَّ اْسَتْيِقِظي أَيَّ

َبْيَن  أَْحَمُدَك َبْيَن الشُُّعوِب َيا َربُّ َوأَْشُدو لَكَ . 3 َواْلُعوُد. أََنا أَْسَتْيِقُظ قَُبْيَل اْلَفْجرِ 

َماَواِت َوَحقََّك َبلََغ اْلُغُيومَ . 4 األَُممِ  اْرَتِفْع َيا هللاُ َفْوَق . 5 َفإِنَّ َرْحَمَتَك َقْد َعُظَمْت َفْوَق السَّ

َماَواِت، َوْلَيَتَساَم َمْجُدَك َفْوَق األَْرِض ُكلَِّها اْسَتِجْب لِي َوَخلِّْص ِبَيِميِنَك اْلُمْقَتِدَرِة . 6 السَّ

اُؤكَ َكي يَ  َقْد َتَكلََّم هللاُ ِفي َقَداَسِتِه، لَِذلَِك أَْبَتِهُج َوأَْقِسُم أَْرَض َشِكيَم َوأَِقيُس . 7 ْنُجَو أَِحبَّ

وَت، ى؛ أَْفَراِيُم ُخوَذةُ َرْأِسي، َوَيُهوَذا  8 َواِدي ُسكُّ لِي ِجْلَعاُد، َولِي َمَنسَّ

أَُدوَم أُْلِقي ِحَذاِئي، وَعلَى َفلَْسِطيَن أَْهِتُف ُموآُب ِمْرَحَضِتي، َوَعلَى . 9 َصْولََجاِني

َنِة؟ َمْن َيْهِديِني إِلَى أَُدوَم؟. 10 ُمْنَتِصراً  أَلَْيَس أَْنَت  11 َمْن َيقُوُدِني لُِمَحاَرَبِة اْلَمِديَنِة اْلُمَحصَّ

يِق، َفَعَبٌث ُهَو هَ  12 َيا هللاُ الَِّذي أَْقَصْيَتَنا َولَْم َتُعْد َتْخُرُج َمَع ُجُيوِشَنا؟ ْب لََنا َعْوناً ِفي الضِّ

 .لَِكْن ِبَعْوِن هللِا ُنَحاِرُب ِبَبأٍْس، َوُهَو الَِّذي َيُدوُس أَْعَداَءَنا. 13 َخالَُص اإلِْنَسانِ 
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 108المزمور  60المزمور 

َنا إِلَْيكَ َيا هللاُ َقْد 1  ْدَتَنا َوَسِخْطَت َعلَْيَنا، َفُردَّ ْعَتَها، . 2 َرَذْلَتَنا، َوَبدَّ َزْلَزْلَت األَْرَض َوَصدَّ

َها َتْهَتزُّ  ْحَنا َتْحَت َوْقِع َضَرَباِتَك .3 َفاْجُبْر َكْسَرَها ألَنَّ َجَعْلَت َشْعَبَك ُيَعاِني اْلَمَشقَّاِت. َوَتَرنَّ

َكاَرى اُؤَك. َخلِّْص .5 ْيَت َخاِئِفيَك َراَيًة ُتْرَفُع ألَْجِل اْلَحقِّ أَْعطَ . 4 َكالسُّ لَِكْي َيْنُجَو أَِحبَّ

َقْد َتَكلََّم هللاُ ِفي َقَداَسِتِه، لَِذلَِك أَْبَتِهُج َوأَْقِسُم أَْرَض َشِكيَم َوأَِقيُس . 6 ِبَيِميِنَك َواْسَتِجْب لِي

وَت، ى. أَْفَراِيُم ُخوَذةُ َرْأِسي، َوَيُهوَذا لِي ِجْلَعاُد، َولِي  7 َواِدي ُسكُّ َمَنسَّ

ُموآُب ِمْرَحَضِتي، َوَعلَى أَُدوَم أُْلِقي ِحَذاِئي، َوَعلَى َفلَْسِطيَن أَْهِتُف . 8 َصْولََجاِني

َنِة؟ َمْن َيْهِديِني إِلَى أَُدوَم؟. 9 ُمْنَتِصراً  أَلَْيَس أَْنَت  10 َمْن َيقُوُدِني لُِمَحاَرَبِة اْلَمِديَنِة اْلُمَحصَّ

يِق، َفَعَبٌث ُهَو  11 َيا هللاُ الَِّذي أَْقَصْيَتَنا َولَْم َتُعْد َتْخُرُج َمَع ُجُيوِشَنا؟ َهْب لََنا َعْوناً ِفي الضِّ

 .ِبَعْوِن هللِا ُنَحاِرُب ِبَبأٍْس، َوُهَو الَِّذي َيُدوُس أَْعَداَءَنا.12 َخالَُص اإلِْنَسانِ 

ا اْسَتْيِقِظي َيا َنْفِسي إِنَّ َقْلِبي َثاِبتٌ 1  ُم َوأَْشُدو لََك. َفَهيَّ َباُب . 2 َيا هللاُ. أَُرنِّ ُتَها الرَّ اْسَتْيِقِظي أَيَّ

أَْحَمُدَك َبْيَن الشُُّعوِب َيا َربُّ َوأَْشُدو لََك َبْيَن . 3 َواْلُعوُد. أََنا أَْسَتْيِقُظ قَُبْيَل اْلَفْجرِ 

َماَواِت َوَحقََّك َبلََغ اْلُغُيومَ َفإِنَّ َرْحَمَتَك . 4 األَُممِ  اْرَتِفْع َيا هللاُ َفْوَق . 5 َقْد َعُظَمْت َفْوَق السَّ

َماَواِت، َوْلَيَتَساَم َمْجُدَك َفْوَق األَْرِض ُكلَِّها اْسَتِجْب لِي َوَخلِّْص ِبَيِميِنَك اْلُمْقَتِدَرِة . 6 السَّ

اُؤكَ   ِفي َقَداَسِتِه، لَِذلَِك أَْبَتِهُج َوأَْقِسُم أَْرَض َشِكيَم َوأَِقيُس َقْد َتَكلََّم هللاُ . 7 َكي َيْنُجَو أَِحبَّ

وَت، ى؛ أَْفَراِيُم ُخوَذةُ َرْأِسي، َوَيُهوَذا  8 َواِدي ُسكُّ لِي ِجْلَعاُد، َولِي َمَنسَّ

أَْهِتُف  ُموآُب ِمْرَحَضِتي، َوَعلَى أَُدوَم أُْلِقي ِحَذاِئي، وَعلَى َفلَْسِطينَ . 9 َصْولََجاِني

َنِة؟ َمْن َيْهِديِني إِلَى أَُدوَم؟. 10 ُمْنَتِصراً  أَلَْيَس أَْنَت  11 َمْن َيقُوُدِني لُِمَحاَرَبِة اْلَمِديَنِة اْلُمَحصَّ

يِق، َفَعَبٌث ُهوَ  12 َيا هللاُ الَِّذي أَْقَصْيَتَنا َولَْم َتُعْد َتْخُرُج َمَع ُجُيوِشَنا؟  َهْب لََنا َعْوناً ِفي الضِّ

 .لَِكْن ِبَعْوِن هللِا ُنَحاِرُب ِبَبأٍْس، َوُهَو الَِّذي َيُدوُس أَْعَداَءَنا. 13 َخالَُص اإلِْنَسانِ 
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 51إرميا  10إرميا 

َة  يَّ بُّ َعلَْيُكْم َيا ُذرِّ :  2 .إِْسَراِئيلَ أَْنِصُتوا إِلَى اْلَقَضاِء الَِّذي َتَكلََّم ِبِه الرَّ بُّ الَ »َهَكَذا َقاَل الرَّ

َماِء الَِّتي َتْرَتِعُب ِمْنَها الشُُّعوبُ  ألَنَّ  3 .َتَتَعلَُّموا َطِريَق األَُمِم، َوالَ َتْرَتِعُبوا ِمْن آَياِت السَّ

ُبَها َجَرةُ ِمَن اْلَغاَبِة ُثمَّ ُتَشذِّ َوَتْنَحُتَها َيَدا َصاِنٍع  َعاَداِت األَُمِم َباِطلٌَة، إِْذ ُتْقَطُع الشَّ

َهِب َوُتَثبَُّت ِباْلَمَساِميِر َواْلَمَطاِرِق لَِئالَّ  4 .ِبَفأْسٍ  ِة َوالذَّ ُنوَنَها ِباْلِفضَّ ُثمَّ ُيَزيِّ

كَ  َها َعاِجَزةٌ َعِن اْلمَ  5 .َتَتَحرَّ اٍء اَل َتْنِطُق، َبْل ُتْحَمُل ألَنَّ اَعٍة ِفي َحْقِل ِقثَّ ْشيِ. َفَتُكوُن َكَفزَّ

َها اَل َتُضرُّ َوالَ َتْنَفعُ  . َعِظيٌم أَْنَت، َواْسُمَك  6 .«َفالَ َتَخافُوَها ألَنَّ أَْنَت اَل َنِظيَر لََك َيا َربُّ

ِقيَك َيا َملَِك األَُمِم؟ َفاْلَخْوُف َيلِيُق ِبَك، إِْذ اَل ُيْوَجُد َبْيَن  7 .َعِظيٌم ِفي اْلَجَبُروتِ  َمْن اَل َيتَّ

َجِميُعُهْم ُبلََداُء َوَحْمَقى، َيَتلَقَُّفوَن  8 .الشُُّعوِب َوِفي َجِميِع َمَماِلِكِهْم َمْن ُهَو َنِظيُركَ ُحَكَماِء 

ةٍ  َهَب  9 .اْلِعْلَم ِمْن أَْصَناٍم َخَشِبيَّ َقَة ِمْن َتْرِشيَش، َوالذَّ َة اْلُمَطرَّ ُيْحِضُروَن لُِصْنِعَها اْلِفضَّ

َصاِنٍع َماِهٍر َوَصْوُغ َيَدْي َصاِئٍغ، َوُتْكَسى ِبِثَياٍب َزْرَقاَء  ِمْن أُوَفاَز، َفِهَي َعَملُ 

اٍع َمَهَرةٍ  ٍة. ُكلَُّها َصْنَعُة ُصنَّ ، اإلِلَُه اْلَحيُّ َواْلَملُِك  10 .َوأُْرُجَواِنيَّ بُّ َفُهَو اإلِلَُه اْلَحقُّ ا الرَّ أَمَّ

. َتْرَتِعُد األَْرُض أََماَم َغَضِبهِ  ْرَمِديُّ ُل األَُمُم َفْرَط ُسْخِطهِ  السَّ  .َوالَ َتَتَحمَّ

َماَواِت َواألَْرَض َيِجُب أَْن » 11 َوَهَذا َما َتقُولُوَنُه لَُهْم: إِنَّ اآللَِهَة الَِّتي لَْم َتْصَنِع السَّ

َماءِ  َماَوا.« 12 ُتْسَتأَْصَل ِمَن األَْرِض َوِمْن َتْحِت السَّ بُّ ُهَو الَِّذي َصَنَع السَّ ِت َفالرَّ

َماَواِت ِبِفْطَنِتهِ  ْنَيا بِِحْكَمِتِه َوَمدَّ السَّ َس الدُّ َما إِْن َيْنِطُق ِبَصْوِتِه . 13 َواألَْرَض ِبقُْدَرِتِه، َوأَسَّ

ُحُب ِمْن أََقاِصي األَْرِض. َيْجَعُل  َماَواِت، َوَتْصَعَد السُّ َع ِغَماُر اْلِمَياِه ِفي السَّ َحتَّى َتَتَجمَّ

يَح ِمْن َخَزاِئِنهِ لِْلَمَطِر  ُكلُّ إِْنَساٍن َخاِمٌل َوَعِديُم اْلَمْعِرَفِة، َوُكلُّ . 14 ُبُروقاً، َوُيْطلُِق الرِّ

: َها أََنا أُِثيُر َعلَى َباِبَل َوَعلَى اْلُمِقي  بُّ ِميَن ِفي ِدَياِر اْلَكْلَداِنيِّيَن ِريحاً َوَهَذا َما ُيْعلُِنُه الرَّ

وَنَها، َوَيْجَعلُوَن أَْرَضَها َقْفراً، َوُيَهاِجُموَنَها ِمْن ُكلِّ  2 .ُمْهلَِكةً  يَن ُيَذرُّ َوأَْبَعُث إِلَى َباِبَل ُمَذرِّ

ِتَها ْج ِبسِ  3 .َجاِنٍب ِفي َيْوِم َبلِيَّ اِمي َقْوَسُه َوْلَيَتَدجَّ ِر الرَّ اِنَها، َبْل لُِيَوتِّ الَِحِه. اَل َتْعفُوا َعْن ُشبَّ

َيَتَساَقُط اْلَقْتلَى ِفي أَْرِض اْلَكْلَداِنيِّيَن، َواْلَجْرَحى ِفي  4 .أَِبيُدوا ُكلَّ َجْيِشَها إَِباَدةً 

بُّ اْلَقِديُر َوإِْن َتُكْن  5 َشَواِرِعَها، أَْرُضُهَما َتِفيُض ألَنَّ إِْسَراِئيَل َوَيُهوَذا لَْم ُيْهِمْلُهَما الرَّ

وِس إِْسَراِئيلَ  اْهُرُبوا ِمْن َوَسِط َباِبَل، َوْلَيْنُج ُكلُّ َواِحٍد ِبَحَياِتِه. اَل َتِبيُدوا  6.ِباإلِْثِم ِضدَّ قُدُّ

، َوَمْوِعُد ُمَجاَزاتَِها بِّ اِء إِْثِمَها، ألَنَّ َهَذا ُهَو َوْقُت اْنِتَقاِم الرَّ ُل َكأَْس َكاَنْت َبابِ  7 .ِمْن َجرَّ

َعِت األَُمُم ِمْن َخْمِرَها، لَِذلَِك ُجنَِّت  َذَهٍب ِفي َيِد هللِا، َفَسِكَرِت األَْرُض َقاِطَبًة. َتَجرَّ

َمْت، َفَوْلِولُوا َعلَْيَها، ُخُذوا َبلََساناً لُِجْرِحَها لََعلََّها  8 .الشُُّعوبُ  َفْجأًَة َسَقَطْت َباِبُل َوَتَحطَّ

ا قُْمنَ  9 .َتْبَرأُ  ا ِبُمَداَواِة َباِبَل، َولَِكْن لَْم َيْنَجْع ِفيَها ِعالٌَج. اْهُجُروَها َوْلَيْمِض ُكلُّ َواِحٍد ِمنَّ

َماِء، َوَتَصاَعَد َحتَّى اْرَتَفَع إِلَى اْلُغُيومِ  َقْد  10 .إِلَى أَْرِضِه، ألَنَّ َقَضاَءَها َقْد َبلََغ َعَناَن السَّ

َنا،  بُّ ِبرَّ بُّ إِلَُهَناأَْظَهَر الرَّ َهاَم،  11 .َفَتَعالَْوا لُِنِذيَع ِفي ِصْهَيْوَن َما َصَنَعُه الرَّ ُسنُّوا السِّ

َد اْلَعْزَم َعلَى إِْهالَِك  بَّ َقْد أََثاَر ُروَح ُملُوِك اْلَماِديِّيَن، إِْذ َوطَّ َوَتَقلَُّدوا األَْتَراَس، ألَنَّ الرَّ

أُْر لَِهْيَكلِهِ  َباِبَل، ألَنَّ َهَذا ُهَو اْنِتَقامُ  ، َوالثَّ بِّ اْنِصُبوا َراَيًة َعلَى أَْسَواِر َباِبَل.  12 .الرَّ

َط َوأَْنَجَز َما َقَضى  بَّ َقْد َخطَّ وا اْلَكَماِئَن، ألَنَّ الرَّ ُدوا اْلِحَراَسَة. أَِقيُموا األَْرَصاَد. أَِعدُّ َشدِّ

اِكَنةُ  13 .ِبِه َعلَى أَْهِل َباِبلَ  ُتَها السَّ إِلَى ُجَواِر اْلِمَياِه اْلَغِزيَرِة، َذاُت اْلُكُنوِز اْلَوِفيَرِة، إِنَّ  أَيَّ

بُّ اْلَقِديُر ِبَذاِتِه َقاِئالً: أَلَْمألَنَِّك  14 .ِنَهاَيَتِك َقْد أَِزَفْت، َوَحاَن َمْوِعُد اْقِتالَِعكِ  َقْد أَْقَسَم الرَّ

ْنَيا .15 لَْيكِ أَُناساً َكاْلَغْوَغاِء َفَتْعلُو َجلََبُتُهْم عَ  َس الدُّ ُهَو الَِّذي َصَنَع األَْرَض بِقُْدَرِتِه، َوأَسَّ
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َجِميُع األَْصَناِم َباِطلٌَة، . 15 َصاِئٍغ أَْخَزاهُ ِتْمَثالُُه ألَنَّ َصَنَمُه اْلَمْسُبوَك َكاِذٌب َوالَ َحَياَة ِفيهِ 

ا َنِصيُب َيْعقُوَب َفلَْيَس ِمْثَل َهِذِه األَْوَثاِن، . 16 َمِن ِعَقاِبَها َتِبيدُ َصْنَعُة َضالٍَل، َوِفي زَ  أَمَّ

بُّ اْلَقِديرُ   .َبْل ُهَو َجاِبُل ُكلِّ األَْشَياِء، َوَشْعُب إِْسَراِئيَل ُهَو َشْعُب ِميَراِثِه، َواْسُمُه الرَّ

ُتَها اْلُمقِ 17  : . 18 يَمُة َتْحَت اْلِحَصارِ اْجَمِعي ِمَن األَْرِض ِحَزَمِك أَيَّ بُّ ألَنَّ َهَذا َما ُيْعلُِنُه الرَّ

يِق َحتَّى َيْعِرفُوا » ُضُهْم لِلضِّ ِة، َوأَُعرِّ اَن األَْرِض ِفي َهِذِه اْلَمرَّ َها أََنا أَْقِذُف ِبِمْقالٍَع ُسكَّ

َحّقاً َهِذِه »َء ِمْنُه، َولَِكنِّي قُْلُت: َوْيٌل لِي ِمْن أَْجِل اْنِسَحاِقي، َفُجْرِحي اَل ِشَفا 19 .«ُمَعاَناَتهُ 

لََها ٌة َوَعلَيَّ أَْن أََتَحمَّ َعْت ِحَبالِي، َوَهَجَرِني أَْبَناِئي َولَْم َيُعْد  20 .«َبلِيَّ َم ِخَباِئي َوَتَقطَّ َقْد َتَهدَّ

ُرَعاةُ َشْعِبي ُبلََداُء لَْم َيْلَتِمُسوا فَ  21 .لَُهْم ُوُجوٌد. لَْيَس َمْن ُيِقيُم ِخَباِئي َثاِنَيًة َوَيْبُسُط ُسُجوِفي

ِتِهمْ  َتْت َجِميُع َرِعيَّ ، لَِذلَِك لَْم ُيْفلُِحوا َوَتَشتَّ بَّ اْسَمُعوا، َها أَْخَباٌر َتَتَواَتُر َعْن َجْيٍش  22 .الرَّ

َل ُمُدَن َيُهوَذا إِلَى َخَراِئَب َوَمأَْوى لِ  َماِل لُِيَحوِّ  .َبَناِت آَوىَعِظيٍم ُمْقِبٍل ِمَن الشِّ

َه  23 أَْدَرْكُت َيا َربُّ أَنَّ اإلِْنَساَن اَل َيْملُِك ِزَماَم َطِريِقِه، َولَْيَس ِفي ُوْسِع اإلِْنَساِن أَْن ُيَوجِّ

ْمِني َيا َربُّ ِبَحقَِّك اَل ِبَغَضِبَك، لَِئالَّ ُتالَِشَيِني 24 .ُخَطى َنْفِسهِ  لَِيْنَصبَّ ُسْخُطَك  25 .َقوِّ

ُهْم َقِد اْفَتَرُسوا َعلَى  األَُمِم الَِّتي لَْم َتْعِرْفَك، َوَعلَى الشُُّعوِب الَِّتي اَل َتْدُعو ِباْسِمَك، ألَنَّ

ُبوا َمْسِكَنَها َة َيْعقُوَب َواْلَتَهُموَها َوَخرَّ يَّ  .ُذرِّ

َماَواِت ِبِفْطَنِتهِ  َع ِغَماُر اْلِمَياِه ِفي . 16 ِبِحْكَمِتِه، َوَمدَّ السَّ َما إِْن َيْنِطُق ِبَصْوِتِه َحتَّى َتَتَجمَّ

ُحُب ِمْن أََقاِصي  َماَواِت، َوَتْصَعَد السُّ يَح السَّ األَْرِض، َوَيْجَعُل لِْلَمَطِر ُبُروقاً، َوُيْطلُِق الرِّ

ُكلُّ اْمِرٍئ َخاِمٌل َوَعِديُم اْلَمْعِرَفِة، َوُكلُّ َصاِئٍغ َخِزَي ِمْن ِتْمَثالِِه، ألَنَّ . 17 ِمْن َخَزاِئِنهِ 

لٌَة َوَصْنَعُة َضالٍَل، َوِفي َجِميُع األَْصَناِم َباطِ . 18 َصَنَمُه اْلَمْسُبوَك َكاِذٌب َوالَ َحَياَة ِفيهِ 

ا َنِصيُب َيْعقُوَب َفلَْيَس ِمْثَل َهِذِه األَْوَثاِن، َبْل ُهَو َجاِبُل ُكلِّ . 19 َزَمِن ِعَقاِبَها َتِبيدُ  أَمَّ

بُّ اْلَقِديرُ  ْعَرَكِتي أَْنَت َفأُْس مَ . 20 األَْشَياِء. َوَشْعُب إِْسَراِئيَل ُهَو ِسْبُط ِميَراِثِه، َواْسُمُه الرَّ

ُم َمَمالِكَ  ُق األَُمَم إِْرباً َوأَُحطِّ ِبَك أَْجَعُل اْلَفَرَس َوَفاِرَسَها أَْشالََء،  21 .َوآلَُة َحْرِبي. ِبَك أَُمزِّ

ُم اْلَمْرَكَبَة َوَراِكَبَها اَب  22 .َوأَُهشِّ ْيَخ َواْلَفَتى، َوالشَّ ُجَل َواْلَمْرأََة، َوالشَّ ُم الرَّ ِبَك أَُحطِّ

اَم َواْلُوالَةَ  23 .َعْذَراءَ َوالْ  اَنُه، َواْلُحكَّ اِعي َوَقِطيَعُه، َواْلَحاِرَث َوَفدَّ  .ِبَك أَْسَحُق الرَّ

ِهِم الَِّذي اْرَتَكُبوهُ ِفي َحقِّ ِصْهَيْوَن،  24 َسأَُجاِزي َباِبَل َوَساِئَر اْلَكْلَداِنيِّيَن َعلَى ُكلِّ َشرِّ

بُّ َعلَى َمْرأَى ِمْنُكْم، َيقُوُل ال .  25.رَّ بُّ ُب، َيقُوُل الرَّ َها اْلَجَبُل اْلُمَخرِّ َها أََنا أَْنَقلُِب َعلَْيَك أَيُّ

ُخوِر، َوأَْجَعلَُك  أَْنَت ُتْفِسُد ُكلَّ األَْرِض، لَِذلَِك أَُمدُّ َيِدي َعلَْيَك َوأَُدْحِرُجَك ِمْن َبْيِن الصُّ

ٌر لَِزاِوَيٍة، َوالَ َحَجٌر ُيْوَضُع َكأََساٍس، َبْل َتُكوُن َفالَ ُيْقَطُع ِمْنَك َحجَ  26 .َجَبالً ُمْحَتِرقاً 

بُّ  ا، َيقُوُل الرَّ اْنِصُبوا َراَيًة ِفي األَْرِض. اْنفُُخوا ِفي اْلُبوِق َبْيَن األَُمِم.  27 .َخَراباً أََبِدًيّ

وا َعلَْيَها َمَمالَِك أَرَ  اَراَط َوِمنِّي َوأَْشَكَناَز. أَِقيُموا َعلَْيَها أَِثيُروا َعلَْيَها األَُمَم لِِقَتالَِها، َوأَِعدُّ

ِرَسةِ  أَِثيُروا َعلَْيَها األَُمَم  28 .َقاِئداً. اْجَعلُوا اْلَخْيَل َتْزَحُف َعلَْيَها َكَجَحاِفِل اْلَجَراِد الشَّ

َياِر الَِّتي  اِمِهْم َوُوالَِتِهْم َوَساِئَر الدِّ األَْرُض  29 .َيْحُكُموَنَهاَوُملُوَك الَماِديِّيَن َوُكلَّ ُحكَّ

بِّ َعلَى َباِبَل َيِتمُّ، لَِيْجَعَل أَْرَض َباِبَل َخَراباً  ، ألَنَّ َقَضاَء الرَّ َتْرُجُف َوَتْقَشِعرُّ

َقْد أَْحَجَم ُمَحاِرُبو َباِبَل اْلَجَباِبَرةُ َعِن اْلِقَتاِل، َواْعَتَصُموا ِفي َمَعاِقلِِهْم. َخاَرْت  30 .َوَقْفراً 

َمْت َمَزالِيُجَهاشَ  َساِء. اْحَتَرَقْت َمَساِكُن َباِبَل َوَتَحطَّ َيْرُكُض  31 .َجاَعُتُهْم، َوَصاُروا َكالنِّ

اٍء آَخَر. َوُيْسِرُع ُمْخِبٌر لِلَِقاِء ُمْخِبٍر لُِيَبلَِّغ َملَِك َباِبَل أَنَّ َمِديَنَتُه َقدْ  اٌء لُِمالََقاِة َعدَّ  َتمَّ َعدَّ

اِر  32 .َعلَْيَها ِمْن ُكلِّ َجاِنبٍ االْسِتيالَُء  َقْد َسَقَطِت اْلَمَعاِبُر َوأُْحِرَقْت أََجَماُت اْلَقَصِب ِبالنَّ

ْعُر اْلُمَحاِرِبيَن، بُّ اْلَقِديُر إِلَُه إِْسَراِئيَل: إِنَّ أَْهَل َباِبَل  33 َواْعَتَرى الذُّ ألَنَّ َهَذا َما ُيْعلُِنُه الرَّ
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 .َحاَن أََواُن َدْرِس ِحْنَطِتِه. َوَبْعَد َقلِيٍل َيأَْزُف َمْوِعُد َحَصاِدِهمْ  َكاْلَبْيَدِر، َوَقدْ 

ُر َملُِك َباِبَل َوَسَحَقَنا َوَجَعلََنا إَِناًء َفاِرغاً. »َيقُوُل اْلَمْسِبيُّوَن:  34 َقِد اْفَتَرَسَنا َنُبوَخْذَنصَّ

َيقُوُل أَْهُل أُوُرَشلِيَم: لَِيُحلَّ  35 .ِبَنا، ُثمَّ لََفَظَنا ِمْن َفِمهِ اْبَتلََعَنا َكِتنِّيٍن، َوَمألَ َجْوَفُه ِمْن أََطايِ 

ِبَباِبَل َما أََصاَبَنا َوأََصاَب لُُحوَمَنا ِمْن ُظْلٍم. َوَتقُوُل أُوُرَشلِيُم: َدِمي َعلَى أَْهِل أَْرِض 

: َها أَ  36 .اْلَكْلَداِنيِّينَ  بُّ َنا أَُداِفُع َعْن َدْعَواِك َوأَْنَتِقُم لَِك، َفأَُجفُِّف لَِذلَِك َهَذا َما ُيْعلُِنُه الرَّ

َفَتِصيُر َباِبُل ُرَكاماً َوَمأَْوى لَِبَناِت آَوى، َوَمَثاَر َدْهَشٍة َوَصِفيٍر  37 َبْحَر َباِبَل َوَيَناِبيَعَها،

ُهْم َيْزأَُروَن َكاألُُسوِد َوُيَزْمِجُروَن َكا 38 .َوأَْرضاً ُمْوِحَشةً  ِعْنَد َشَبِعِهْم أُِعدُّ  39 .ألَْشَبالِ إِنَّ

ا اَل َيْقَظَة ِمْنُه، َيُقولُ  ْشَوةُ َفَيَناُموَن َنْوماً أََبِدًيّ  لَُهْم َمأُْدَبًة َوأُْسِكُرُهْم َحتَّى َتأُْخَذُهُم النَّ

بُّ  ْبِح َوَكاْلِكَباِش َوالتُُّيوسِ  40 .الرَّ  .َوأُْحِضُرُهْم َكاْلُحْمالَِن لِلذَّ

َف اْسُتْولَِي َعلَى َباِبَل! َكْيَف َسَقَطْت َفْخُر ُكلِّ األَْرِض! َكْيَف َصاَرْت َباِبُل َمَثاَر َكيْ  41

َوأَْصَبَحْت  43 َقْد َطَغى اْلَبْحُر َعلَى َباِبَل َفَغَمَرَها ِبأَْمَواِجِه اْلَهاِئَجِة، 42 !َدْهَشٍة َبْيَن األَُممِ 

َوَصْحَراَء، أَْرضاً اَل َيأِْوي إِلَْيَها أََحٌد َوالَ َيْجَتاُز ِبَها  ُمُدُنَها ُمْوِحَشًة َوأَْرَض َقْفرٍ 

َنَم ِبيَل فِي َباِبَل، َوأَْسَتْخِرُج ِمْن َفِمِه َما اْبَتلََعُه، َفَتُكفُّ األَُمُم َعِن  44 .إِْنَسانٌ  َوأَُعاِقُب الصَّ

َوافُِد إِلَْيِه، َوَيْنَهِدُم أَْيضاً ُسوُر َباِبلَ   .التَّ

اْخُرُجوا ِمْن َوَسِطَها َيا َشْعِبي َوْلَيْنُج ُكلُّ َواِحٍد ِبَحَياِتِه َهَرباً ِمِن اْحِتَداِم َغَضِب  45

بِّ  َياِر ِمْن أَْنَباٍء، إِْذ َتُروُج َشاِئَعٌة ِفي  46 .الرَّ ا َيِشيُع ِفي الدِّ اَل َيُخْر َقْلُبُكْم َوالَ َتْفَزُعوا ِممَّ

َنِة َوأُخْ  الَِيِة، َوَيُسوُد اْلُعْنُف األَْرَض، َوَيقُوُم ُمَتَسلٌِّط َعلَى َهِذِه السَّ َنِة التَّ َرى ِفي السَّ

اٌم ُمْقِبلٌَة أَُعاِقُب ِفيَها أَْصَناَم َباِبَل َوَيْلَحُق اْلَعاُر ِبأَْرِضَها ُكلَِّها،  47 .ُمَتَسلِّطٍ  لَِذلَِك َها أَيَّ

َماَواُت َواألَْرُض َوُكلُّ َما  48 .َوَيَتَساَقُط َقْتالََها ِفي َوَسِطَها ِعْنَدِئٍذ َتَتَغنَّى ِبُسقُوِط َباِبَل السَّ

بُّ  َماِل، َيقُوُل الرَّ ِريَن َيَتَقاَطُروَن َعلَْيَها ِمَن الشِّ َكَما َصَرَعْت َباِبُل  49 .ِفيَها، ألَنَّ اْلُمَدمِّ

ْيِف،  50 .ُكلِّ األَْرضَقْتلَى إِْسَراِئيَل، َهَكَذا ُيْصَرُع َقْتلَى َباِبَل ِفي  اُجوَن ِمَن السَّ َها النَّ َيا أَيُّ

بَّ ِفي َمَكاِنُكُم اْلَبِعيِد، َوالَ َتْبَرْح أُوُرَشلِيُم ِمْن  اْهُرُبوا َوالَ َتِقفُوا، اْذُكُروا الرَّ
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َنا اْسَتَمْعَنا لإِِلَهاَنِة، َفَكَسا الْ  51 .َخَواِطِرُكمْ  َخَجُل ُوُجوَهَنا، إِِذ اْنَتَهَك َقْد لَِحَقَنا اْلِخْزُي ألَنَّ

بِّ  ، أَُنفُِّذ ِفيَها َقَضاِئي َعلَى  52 .اْلُغَرَباُء َمَقاِدَس َهْيَكِل الرَّ بُّ اٌم ُمْقِبلٌَة، َيقُوُل الرَّ لَِذلَِك َها أَيَّ

َماَء، َوَحتَّى لَِو اْرَتَفَعْت بَ  53 .أَْصَناِم َباِبَل، َوَيِئنُّ َجْرَحاَها ِفي ُكلِّ ِدَياِرَها اِبُل َفَبَلَغِت السَّ

وَن َعلَْيَها ِمْن ِعْنِدي، َيقُوُل  ِريَن َيْنَقضُّ اِمَخَة، َفإِنَّ اْلُمَدمِّ َنْت َمَعاِقلََها الشَّ َوَحتَّى لَْو َحصَّ

بُّ   .الرَّ

ُد ِفي َباِبَل، َصْوُت َجلََبِة َدَماٍر َعِظيٍم ِمْن أَْرِض  54 َها َصْوُت ُصَراٍخ َيَتَردَّ

َب َباِبَل، َوأَْخَرَس َجلََبَتَها اْلَعِظيَمَة، إِْذ َطَغْت َعلَْيَها  55 اْلَكْلَداِنيِّيَن، بَّ َقْد َخرَّ ألَنَّ الرَّ

اَجٍة، َوَعالَ َضِجيُج أَْصَواِتِهمْ  َر َقِد اْنَقضَّ َعلَى  56 .َجَحاِفُل أَْعَداِئَها َكِمَياٍه َعجَّ ألَنَّ اْلُمَدمِّ

بَّ إِلَُه ُمَجاَزاٍة، َوُهَو َحْتماً َباِبَل َوأََسَر  َها، ألَنَّ الرَّ َرْت ُكلُّ ِقِسيِّ ُمَحاِرِبيَها، َوَتَكسَّ

ا اَل َيْقَظَة  57 .ُيَحاِسُبَها إِنِّي أُْسِكُر ُرَؤَساَءَها َوُحَكَماَءَها َوُمَحاِرِبيَها، َفَيَناُموَن َنْوماً أََبِدًيّ

بُّ  بُّ اْلَقِديُر: إِنَّ ُسوَر َباِبَل  58 .اْلَقِديُر اْسُمهُ ِمْنُه، َيقُوُل اْلَملُِك، الرَّ َوَهَذا َما ُيْعلُِنُه الرَّ

اِر، َوَيْذَهُب َتَعُب  اَباِتَها اْلَعالَِيَة َتْحَتِرُق ِبالنَّ ى ِباألَْرِض، َوَبوَّ ُض َوُيَسوَّ اْلَعِريَض ُيَقوَّ

ُبوَءةُ الَِّتي أَْوَدَعَها  59 .«لِلنَّارِ  الشُُّعوِب َباِطالً، َوَيُكوُن َمِصيُر َجْهِد األَُممِ  َهِذِه ِهَي النُّ

ا َملَِك َيُهوَذا إِلَى َباِبَل ِفي  ا، ِعْنَدَما َراَفَق ِصْدِقيَّ ا ْبِن َمْحِسيَّ إِْرِمَيا النَِّبيُّ َسَراَيا ْبَن ِنيِريَّ

اِبَعِة لُِحْكِمِه. َوَكاَن َسَراَيا آَنِئٍذ َرِئيَس الْ  َنِة الرَّ  .ُمَعْسَكرِ السَّ

َن ِفي ِكَتاٍب َواِحٍد َجِميَع اْلَكَواِرِث الَِّتي َسُتْبَتَلى ِبَها َباِبُل، أَْي َجِميَع  60 َوَكاَن إِْرِمَيا َقْد َدوَّ

َنِة َعْن َباِبلَ  ُبوَءاِت اْلُمَدوَّ  َحالََما َتِصُل إِلَى َباِبَل، اْعَمْل َعلَى»َوَقاَل إِْرِمَيا لَِسَراَيا:  61.النُّ

ُبوَءاتِ  بُّ َقْد َقَضْيَت َعلَى َهَذا اْلَمْوِضِع  62 .ِتالََوِة َجِميِع َهِذِه النُّ َها الرَّ َوقُْل: أَيُّ

ا َوَمَتى  63 .ِباالْنِقَراِض، َفالَ َيْسُكُن ِفيِه أََحٌد ِمَن النَّاِس َواْلَبَهاِئِم، َبْل ُيْصِبُح َخَراباً أََبِدًيّ

َوقُْل:  64 .ا اْلِكَتاِب، اْرُبْط ِبِه َحَجراً َواْطَرْحُه ِفي َوَسِط اْلفَُراتِ َفَرْغَت ِمْن ِتالََوِة َهذَ 

إِلَى ُهَنا «. َكَذلَِك َتْغَرُق َباِبُل َوالَ َتْطفُو َبْعُد لَِما أُْوِقُعُه َعلَْيَها ِمْن ِعَقاٍب َفَيْعَيا ُكلُّ أَْهلَِها

 .َتْنَتِهي ُنُبوَءاُت إِْرِمَيا
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 األناجيل األربعةابق الطويل )كلي وجزئي( في التكرار والتط

 نسب يسوع المسيح
 

  نسب يسوع المسيح

 1متى 

(1-17) 

َوَيُهوَذا أَْنَجَب َفاِرَص . 3 َيُهوَذا َوإِْخَوَتهُ إِْبَراِهيُم أَْنَجَب إِْسَحاَق. َوإِْسَحاُق أَْنَجَب َيْعُقوَب. َوَيْعقُوُب أَْنَجَب : 2 َهَذا ِسِجلُّ َنَسِب َيُسوَع اْلَمِسيِح اْبِن َداُوَد اْبِن إِْبَراِهيمَ 

يَناَداُب أَْنَجَب َنْحُشوَن. َوَنْحُشوُن أَْنَجَب .4 َوَزاَرَح ِمْن َثاَماَر. َوَفاِرُص أَْنَجَب َحْصُروَن. َوَحْصُروُن أَْنَجَب آَرامَ  يَناَداَب. َوَعمِّ َوآَراُم أَْنَجَب َعمِّ

ىَوَسْلُموُن أَ . 5 َسْلُمونَ  ى أَْنَجَب َداُوَد اْلَملَِك. َوَداُوُد أَْنَجَب ُسلَْيَماَن ِمَن . 6 ْنَجَب ُبوَعَز ِمْن َراَحاَب. َوُبوَعُز أَْنَجَب ُعوِبيَد ِمْن َراُعوَث. َوُعوِبيُد أَْنَجَب َيسَّ َوَيسَّ

ا ا أَْنَجَب آَساَوُسلَْيَماُن أَْنَجَب َرَحْبَعاَم. َورَ . 7 الَِّتي َكاَنْت َزْوَجًة ألُوِريَّ ا. َوأَِبيَّ َوآَسا أَْنَجَب َيُهوَشاَفاَط. َوَيُهوَشاَفاُط أَْنَجَب ُيوَراَم. َوُيوَراُم أَْنَجَب . 8 َحْبَعاُم أَْنَجَب أَِبيَّ

ا يَّ ا. 9 ُعزِّ ا أَْنَجَب ُيوَثاَم. َوُيوَثاُم أَْنَجَب آَحاَز. َوآَحاُز أَْنَجَب ِحْزِقيَّ يَّ اَوِحْزِقيَّ .10 َوُعزِّ ى أَْنَجَب آُموَن. َوآُموُن أَْنَجَب ُيوِشيَّ ى. َوَمَنسَّ ا أَْنَجَب . 11 ا أَْنَجَب َمَنسَّ َوُيوِشيَّ

ْبيِ إِلَى َباِبلَ  ْبيِ إِلَى َباِبَل، َيُكْنَيا أَْنَجَب َشأَْلِتِئيَل. َوَشأَْلِتِئيُل أَنْ . 12 َيُكْنَيا َوإِْخَوَتُه ِفي أَْثَناِء السَّ اِبلَ َوَبْعَد السَّ اِبُل أَْنَجَب أَِبيُهوَد. َوأَِبيُهوُد أَْنَجَب . 13 َجَب َزُربَّ َوَزُربَّ

اَن. َوأَلُِيوُد أَْنَجَب أَلِيَعاَزرَ . 15 َوَعاُزوُر أَْنَجَب َصاُدوَق. َوَصاُدوُق أَْنَجَب أَِخيَم. َوأَِخيُم أَْنَجَب أَلُِيودَ . 14 أَلَِياِقيَم. َوأَلَِياِقيُم أَْنَجَب َعاُزورَ  . َوأَلِيَعاَزُر أَْنَجَب َمتَّ

اُن أَْنَجَب َيْعقُوبَ  َفُجْملَُة األَْجَياِل ِمْن إِْبَراِهيَم إِلَى َداُوَد أَْرَبَعَة َعَشَر . 17 َوَيْعُقوُب أَْنَجَب ُيوُسَف َرُجَل َمْرَيَم الَِّتي ُولَِد ِمْنَها َيُسوُع الَِّذي ُيْدَعى اْلَمِسيحَ . 16 َوَمتَّ

ْبيِ اْلَباِبلِيِّ إِلَى اْلَمِسيِح أَرْ ِجيالً  ْبيِ اْلَباِبلِيِّ أَْرَبَعَة َعَشَر ِجيالً؛ َوِمَن السَّ  .َبَعَة َعَشَر ِجيالً ؛ َوِمْن َداُوَد إِلَى السَّ

 3لوقا 

(23-38) 

23 
ا بََدأَ يَُسوُع   24 وَكاَن َمْعُروفاً أَنَّهُ اْبُن يُوُسَف ْبِن هَالِي،، َكاَن فِي الثَّالَثِيَن ِمَن اْلُعْمِر تَْقِريباً، (ِخْدَمتَهُ )َولَمَّ

ْبِن َمْتثَاَت ْبِن الَِوي، ْبِن َمْلِكي ْبِن يَنَّا، ْبِن 

 25 يُوُسفَ 
اَي،  26 ْبِن َمتَّاثِيَا، ْبِن َعاُموَص ْبِن نَاُحوَم، ْبِن َحْسلِي ْبِن نَجَّ

 27 َف، ْبِن يَهُوَذاْبِن َمآَث ْبِن َمتَّاثِيَا، ْبِن ِشْمِعي ْبِن يُوسُ 
ْبِن يُوَحنَّا، ْبِن ِريَسا ْبِن َزُربَّابَِل، 

 28 ْبِن َشأَْلتِئِيَل ْبِن نِيِري،
 29 ْبِن َمْلِكي ْبِن أَدِّي، ْبِن قَُصَم ْبِن أَْلُموَداَم، ْبِن ِعيرَ 

 30 ْبِن يُوِسي، ْبِن أَلِيَعاَزَر ْبِن يُوِريَم، ْبِن َمْتثَاَت ْبِن الَِوي،
ِشْمُعوَن ْبِن يَهُوَذا، ْبِن 

 31 ْبِن يُوُسَف ْبِن يُونَاَن، ْبِن أَلِيَاقِيمَ 
 32 ْبِن َملَيَا ْبِن َمْينَاَن، ْبِن َمتَّاثَا ْبِن نَاثَاَن، ْبِن َداُودَ 

 33 ْبِن يَسَّى، ْبِن ُعوبِيَد ْبِن بُوَعَز، ْبِن َسْلُموَن ْبِن نَْحُشوَن،
ينَاَداَب  ْبِن َعمِّ

 34 ْبِن َحْصُروَن، ْبِن فَاِرَص ْبِن يَهُوَذا، ْبِن أََرامَ 
 35 ْبِن يَْعقُوَب ْبِن إِْسَحاَق، ْبِن إِْبَراِهيَم ْبِن تَاَرَح، ْبِن نَاُحورَ 

ْبِن َسُروَج، ْبِن َرُعو ْبِن فَالََج، ْبِن َعابَِر ْبِن 

 36 َشالََح،
 37 ِن الََمكَ ْبِن قِينَاَن ْبِن أَْرفَْكَشاَد، ْبِن َساِم ْبِن نُوِح، بْ 

 38 ْبِن َمتُوَشالََح، ْبِن أَْخنُوَخ ْبِن يَاِرَد، ْبِن َمْهلَْلئِيَل ْبِن قِينَاَن،
 .ْبِن أَنُوَش ْبِن ِشيِث، ْبِن آَدَم اْبِن هللاِ 
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 ميالد يسوع المسيح
 

 ميالد يسوع المسيح

 1متى 

(18-25) 

18 
ْت  ا يَُسوُع اْلَمِسيُح فَقَْد تَمَّ وِح الْقُُدسِ : ِوالَدتُهُ هَكَذاأَمَّ هُ َمْريَُم َمْخطُوبَةً لِيُوُسَف؛ َوقَْبَل أَْن يَْجتَِمَعا َمعاً، ُوِجَدْت ُحْبلَى ِمَن الرُّ  19 .َكانَْت أُمُّ

َوإِْذ َكاَن يُوُسُف 

َر أَْن يَْتُرَكهَا   20 .ِسّراً َخِطيبُهَا َرُجالً َصالِحاً، َولَْم يُِرْد أَْن يَُشهَِّر بِهَا، قَرَّ
بِّ قَْد َظهََر لَهُ فِي ُحْلٍم يَقُولُ  ُر فِي األَْمِر، إَِذا َمالٌَك ِمَن الرَّ يَا يُوُسُف : »َوبَْينََما َكاَن يُفَكِّ

وِح اْلقُُدسِ اَل تََخْف أَْن تَأْتَِي بَِمْريََم َعُروِسَك إِلَى بَْيتَِك، ألَنَّ الَِّذي ِهَي ُحْبلَى بِِه إِنََّما هَُو ! اْبَن َداُودَ   21 .ِمَن الرُّ
يِه يَُسوَع، ألَنَّهُ هَُو الَِّذي  فََستَلُِد اْبناً، َوأَْنَت تَُسمِّ

 22 «.يَُخلُِّص َشْعبَهُ ِمْن َخطَايَاهُمْ 
بُّ بِلَِساِن النَّبِيِّ اْلقَائِلِ  انُوئِيلَ هَا إِنَّ اْلَعْذَراَء تَحْ » 23 :َحَدَث هََذا ُكلُّهُ لِيَتِمَّ َما قَالَهُ الرَّ هللاُ »أَِي !« بَُل، َوتَلُِد اْبناً، َويُْدَعى ِعمَّ

 24 «.َمَعنَا
؛ فَأَتَى بَِعُروِسِه إِلَى بَْيتِهِ  بِّ ا نَهََض يُوُسُف ِمْن نَْوِمِه، فََعَل َما أََمَرهُ بِِه َمالُك الرَّ  25 .َولَمَّ

 .اهُ يَُسوعَ َولِكنَّهُ لَْم يَْدُخْل بِهَا َحتَّى َولََدِت اْبناً، فََسمَّ 

 2متى 

(1-23) 

ِة فِي َعْهِد اْلَملِِك ِهيُروُدَس، َجا ْرِق،َوَبْعَدَما ُولَِد َيُسوُع ِفي َبْيِت لَْحٍم اْلَواِقَعِة ِفي ِمْنَطَقِة اْلَيُهوِديَّ َيْسأَلُوَن:  2 َء إِلَى أُوُرَشلِيَم َبْعُض اْلَمُجوِس اْلَقاِدِميَن ِمَن الشَّ

ْرِق، َفِجْئَنا لَِنْسُجَد لَهُ أَْيَن ُهَو اْلمَ » ا َسِمَع اْلَملُِك ِهيُروُدُس ِبذلَِك، اْضَطَرَب َواْضَطَرَبْت َمَعُه أُوُرَشلِيُم  3 .«ْولُوُد َملُِك اْلَيُهوِد؟ َفَقْد َرأَْيَنا َنْجَمُه َطالِعاً ِفي الشَّ َولَمَّ

ِة، َفَقْد َجاَء ِفي اْلِكَتاِب َعلَى لَِساِن »َفأََجاُبوهُ:  5 .«أَْيَن ُيْولَُد اْلَمِسيحُ »َوَكَتَبَتُهْم َجِميعاً، َوَسأَلَُهْم:  َفَجَمَع إِلَْيِه ُرَؤَساَء َكَهَنِة اْلَيُهودِ  4 .ُكلَُّها ِفي َبْيِت لَْحٍم ِباْلَيُهوِديَّ

أِْن  6 :النَِّبيِّ  ُه ِمْنِك َيْطلُُع اْلَحاِكُم الَِّذي َيْرَعى َشْعِبي إِْسَراِئيلَ َوأَْنِت َيا َبْيَت لَْحٍم ِبأَْرِض َيُهوَذا، لَْسِت َصِغيَرَة الشَّ اِم َيُهوَذا، ألَنَّ َفاْسَتْدَعى  7 «!أََبداً َبْيَن ُحكَّ

ْجمِ  . َوِعْنَدَما َتِجُدوَنُه أَْخِبُروِني، اذْ »ُثمَّ أَْرَسلَُهْم إِلَى َبْيِت لَْحٍم، َوَقاَل:  8 .ِهيُروُدُس اْلَمُجوَس ِسّراً، َوَتَحقََّق ِمْنُهْم َزَمَن ُظُهوِر النَّ ِبيِّ داً َعِن الصَّ َهُبوا َواْبَحُثوا َجيِّ

ْجُم، الَِّذي َسَبَق أَْن َرأَْوهُ ِفي الشَّرْ  9 .«ألَْذَهَب أََنا أَْيضاً َوأَْسُجَد لَهُ  ا َسِمُعوا َما َقالَُه اْلَملُِك، َمَضْوا ِفي َسِبيلِِهْم. َوإَِذا النَّ ُمُهْم َحتَّى َجاَء َوَتَوقََّف َفْوَق ِق، َفلَمَّ َيَتَقدَّ

ِبيُّ ِفيهِ  ْجَم َفِرُحوا َفَرحاً َعِظيماً ِجّداً؛ 10 .اْلَمَكاِن الَِّذي َكاَن الصَّ ا َرأَْوا النَّ ِه َمْرَيَم. َفَجَثْوا َوَسَجُدوا لَُه، ُثمَّ  11 َفلَمَّ ِبيَّ َمَع أُمِّ َفَتُحوا  َوَدَخلُوا اْلَبْيَت َفَوَجُدوا الصَّ

ُموا لَُه َهَداَيا، َذَهباً َوَبُخوراً َوُمّراً   .ُثمَّ أُْوِحَي إِلَْيِهْم فِي ُحْلٍم أاَلَّ َيْرِجُعوا إِلَى ِهيُروُدَس، َفاْنَصَرفُوا إِلَى ِبالِدِهْم فِي َطِريٍق أُْخَرى 12 .ُكُنوَزُهْم َوَقدَّ

بِّ َقْد َظَهَر لُِيوُسَف ِفي ُحْلٍم، َوَقاَل لَُه:  َوَبْعَدَما اْنَصَرَف اْلَمُجوُس، إَِذا َمالَكٌ  13 ِه إِلَى ِمْصَر، َواْبَق ِفيَها إِلَى أَْن آُمَرَك »ِمَن الرَّ ِبيِّ َوأُمِّ قُْم َواْهُرْب ِبالصَّ

ِبيِّ لَِيْقُتلَهُ  ُجوِع، َفإِنَّ ِهيُروُدَس َسَيْبَحُث َعِن الصَّ ِه ُمْنَطلِقاً إِلَى ِمْصَر،َفَقاَم ُيوُسُف ِفي ِتْلَك ا 14 .«ِبالرُّ ِبيِّ َوأُمِّ َوَبِقَي ِفيَها إِلَى أَْن َماَت  15 للَّْيلَِة، َوَهَرَب ِبالصَّ

ِبيِّ اْلَقاِئِل:  بُّ ِبلَِساِن النَّ َمُجوَس َسِخُروا ِمْنُه، اْسَتْولَى َعلَْيِه اْلَغَضُب َوِعْنَدَما أَْدَرَك ِهيُروُدُس أَنَّ الْ  16 .«ِمْن ِمْصَر َدَعْوُت اْبِني»ِهيُروُدُس، لَِيِتمَّ َما َقالَُه الرَّ

ْبَياِن ِفي َبْيِت لَْحٍم َوُجَواِرَها، ِمِن اْبِن َسَنَتْيِن َفَما ُدوَن، ِبَحسَ  ِديُد، َفأَْرَسَل َوَقَتَل َجِميَع الصِّ ْجِم َكَما َتَحقََّقُه ِمَن اْلَمُجوسِ الشَّ ٍذ َتمَّ َما ِقيَل ِعْنَدئِ  17 .ِب َزَمِن ُظُهوِر النَّ

ِبيِّ إِْرِمَيا اْلَقاِئلِ  ى» 18 :ِبلَِساِن النَّ اَمِة: ُبَكاٌء َوَنِحيٌب َشِديٌد! َراِحيُل َتْبِكي َعلَى أَْوالَِدَها، َواَل ُتِريُد أَْن َتَتَعزَّ ُهْم َقْد َرَحلُواُصَراٌخ ُسِمَع ِمَن الرَّ  «!، ألَنَّ
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ا َماَت ِهيُروُدُس، إَِذا مَ  19 بِّ َقْد َظَهَر ِفي ُحْلٍم لُِيوُسَف ِفي ِمْصَر،لَمَّ ِه إِلَى أَْرِض إِْسَراِئيَل، َفَقْد َماَت الَِّذيَن »َوَقاَل لَُه:  20 الٌَك ِمَن الرَّ ِبيِّ َوأُمِّ قُِم اْرِجْع ِبالصَّ

ِه إِلَى أَ  21 «!َكاُنوا َيْسَعْوَن إِلَى َقْتلِهِ  ِبيِّ َوأُمِّ ِة َخلَفاً ألَِبيِه  22.ْرِض إِْسَراِئيلَ َفَقاَم َوَرَجَع ِبالصَّ ُه ِحيَن َسِمَع أَنَّ أَْرِخيالَُوَس َيْملُِك َعلَى ِمْنَطَقِة اْلَيُهوِديَّ َولِكنَّ

َه إِلَى َنَواِحي ِمْنَطَقِة اْلجَ  ى  23 لِيِل،ِهيُروُدَس، َخاَف أَْن َيْذَهَب إِلَى ُهَناَك. َوإِْذ أُْوِحَي إِلَْيِه ِفي ُحْلٍم، َتَوجَّ َوَسَكَن ِفيَها، لَِيِتمَّ َما ِقيَل « النَّاِصَرةَ »َفَوَصَل َبْلَدًة ُتَسمَّ

ا ُه َسُيْدَعى َناِصِرًيّ  !ِبلِساِن األَْنِبَياِء إِنَّ

 2لوقا 

(1-52) 

اِن  َماِن، أَْصَدَر اْلَقْيَصُر أُُغْسُطُس َمْرُسوماً َيْقِضي ِبإِْحَصاِء ُسكَّ ةِ َوِفي ذلَِك الزَّ ُل ِعْنَدَما َكاَن ِكيِريِنُيوُس َحاِكماً  2 .اإلِْمِبَراُطوِريَّ َوَقْد َتمَّ َهَذا اإلِْحَصاُء األَوَّ

ةَ  لُوا، ُكلُّ َواِحٍد إِلَى َبْلَدتِهِ  3 .لُِسوِريَّ اِصَرِة ِبِمْنَطَقِة  4 .َفَذَهَب اْلَجِميُع لُِيَسجَّ ِة َبْيَت لَْحٍم ِبِمْنَطَقِة َوَصِعَد ُيوُسُف أَْيضاً ِمْن َمِديَنِة النَّ اْلَجلِيِل إِلَى َمِديَنِة َداُوَد اْلَمْدُعوَّ

ُه َكاَن ِمْن َبْيِت َداُوَد َوَعِشيَرِتِه، ِة، ألَنَّ َل ُهَناَك َمَع َمْرَيَم اْلَمْخُطوَبِة لَُه، َوِهَي ُحْبلَى 5 اْلَيُهوِديَّ َفَولََدِت اْبَنَها اْلِبْكَر،  7 َماُنَها لَِتلَِد،َوَبْيَنَما َكاَنا ُهَناَك، َتمَّ زَ  6 .لَِيَتَسجَّ

َسٌع ِفي اْلَمْنِزلِ   .َولَفَّْتُه ِبِقَماٍط، َوأََناَمْتُه ِفي ِمْذَوٍد، إِْذ لَْم َيُكْن لَُهَما ُمتَّ

بِّ أََضاَء َحْولَُهْم،  9 .ِعِهْم ِفي اللَّْيلِ َوَكاَن ِفي ِتْلَك اْلِمْنَطَقِة ُرَعاةٌ َيِبيُتوَن ِفي اْلَعَراِء، َيَتَناَوُبوَن ِحَراَسَة َقِطي 8 بِّ َقْد َظَهَر لَُهْم، َوَمْجُد الرَّ َوإَِذا َمالٌَك ِمْن ِعْنِد الرَّ

ُرُكْم ِبَفَرٍح َعِظيٍم َيُعمُّ الشَّْعَب كُ »َفَقاَل لَُهُم اْلَمالَُك:  10 .َفَخافُوا أََشدَّ اْلَخْوفِ  َفَقْد ُولَِد لَُكُم اْلَيْوَم ِفي َمِديَنِة َداُوَد ُمَخلٌِّص ُهَو اْلَمِسيُح  11 :لَّهُ الَ َتَخافُوا! َفَها أََنا أَُبشِّ

بُّ  ، ُيَسبُِّحوَن هللاَ َوَفْجأًَة َظَهَر َمَع اْلَمالَِك ُجْمُهوٌر ِمَن الْ  13 .«َوهِذِه ِهَي اْلَعالََمُة لَُكْم. َتِجُدوَن ِطْفالً َمْلفُوفاً ِبِقَماٍط َوَناِئماً ِفي ِمْذَودٍ  12 .الرَّ َماِويِّ ُجْنِد السَّ

ةُ » 14 :َقاِئلِينَ  الُم؛ َوِبالنَّاِس اْلَمَسرَّ َماِء، َقاَل َبْعُضُهْم لَِبْعٍض:  15 «!اْلَمْجُد هلِلِ ِفي األََعالِي، َوَعلَى األَْرِض السَّ َعاِة إِلَى السَّ ا اْنَصَرَف اْلَمالَِئَكُة َعِن الرُّ َولَمَّ

بُّ لَِنْذَهْب » ْفَل َناِئماً فِي  16 «!إَِذْن إِلَى َبْيِت لَْحٍم، َوَنْنُظْر َهَذا األَْمَر الَِّذي َحَدَث َوَقْد أَْعلََمَنا ِبِه الرَّ َوَجاُءوا ُمْسِرِعيَن، َفَوَجُدوا َمْرَيَم َوُيوُسَف، َوالطِّ

ا َرأَْوا ذلَِك، أََخُذوا ُيْخِبُروَن ِبَما ِقي 17 .اْلِمْذَودِ  ْفلِ َفلَمَّ َعاةُ  18 .َل لَُهْم ِبُخُصوِص َهَذا الطِّ ا َقالَُه لَُهُم الرُّ ا َمْرَيُم،  19 .َوَجِميُع الَِّذيَن َسِمُعوا ِبذلَِك ُدِهُشوا ِممَّ َوأَمَّ

لَُها ِفي َقْلِبَها َعاةُ  20 .َفَكاَنْت َتْحَفُظ هِذِه األُُموَر َجِميعاً، َوَتَتأَمَّ ُدوَن هللاَ َوُيَسبُِّحوَنُه َعلَى ُكلِّ َما َسِمُعوُه َوَرأَْوهُ َكَما ِقيَل لَُهمْ ُثمَّ َرَجَع الرُّ ْت َثَماِنَيُة  21 .ُيَمجِّ ا َتمَّ َولَمَّ

َي ِبلَِساِن اْلَمالَِك َقْبَل أَْن ُيْحَبَل ِبِه ِفي ا َي َيُسوَع، َكَما َكاَن َقْد ُسمِّ ْفُل، ُسمِّ اٍم لُِيْخَتَن الطِّ اُم لَِتْطِهيِرَها َحَسَب َشِريَعِة ُموَسى، َصِعَدا ِبِه  22 .نِ ْلَبطْ أَيَّ ِت األَيَّ ا َتمَّ ُثمَّ لَمَّ

، بِّ َماهُ إِلَى الرَّ :  23 إِلَى أُوُرَشلِيَم لُِيَقدِّ بِّ بِّ »َكَما ُكِتَب ِفي َشِريَعِة الرَّ ُكوِر ُيْدَعى قُْدساً لِلرَّ مَ  24 ،«ُكلُّ ِبْكٍر ِمَن الذُّ : َولُِيَقدِّ بِّ ا َذِبيَحًة َكَما ُيوَصى ِفي َشِريَعِة الرَّ

وُح اْلقُُدُس َعلَْيهِ َوَكاَن ِفي أُوُرَشلِيَم َرُجٌل اْسُمُه ِسْمَعاُن، َوُهَو َرُجٌل َبارٌّ َتِقيٌّ َيْنَتِظُر اْلَعَزاَء إلِْسَراِئيَل َوَكاَن ا 25 .«َزْوَجْي َيَماٍم، أَْو َفْرَخْي َحَمامٍ » َن َوَكا 26 .لرُّ

، بِّ ُه اَل َيَرى اْلَمْوَت َقْبَل أَْن َيَرى َمِسيَح الرَّ وُح اْلقُُدُس َقْد أَْوَحى إِلَْيِه أَنَّ َما  27 الرُّ ْفَل َيُسوَع لُِيَقدِّ ا أَْحَضَر األََبَواِن الطِّ وِح. َفلَمَّ َوَقْد َجاَء إِلَى اْلَهْيَكِل ِبَداِفٍع ِمَن الرُّ

ُد، اآلَن ُتْطلُِق َعْبَدَك ِبَسالٍَم َحَسَب َوْعِدكَ » 29 :َحَملَُه َعلَى ِذَراَعْيِه َوَباَرَك هللاَ، َوَقالَ  28يَعِة،َعْنُه َما ُسنَّ ِفي الشَّرِ  يِّ َها السَّ َفإِنَّ َعْيَنيَّ َقْد أَْبَصَرَتا  30 !أَيُّ

َمُه إِلَى الشُُّعوِب ُكلَِّها، 31 َخالََصكَ  أَْتُه لُِتَقدِّ َباِن ِمْن َهَذا اْلَكالَِم الَِّذي قِيَل  33 .«َر ِهَداَيٍة لأِلَُمِم َوَمْجداً لَِشْعِبَك إِْسَراِئيلَ ُنو 32 الَِّذي َهيَّ ُه َيَتَعجَّ َوَكاَن أَُبوهُ َوأُمُّ

ْفِل:  34 .ِفيهِ  ْفَل َقْد ُجِعَل لُِسقُ »َفَباَرَكُهَما ِسْمَعاُن، َوَقاَل لَِمْرَيَم أُمِّ الطِّ َحتَّى أَْنِت َسَيْخَتِرُق  35 وِط َكِثيِريَن َوِقَياِم َكِثيِريَن ِفي إِْسَراِئيَل، َوَعالَمًة ُتَقاَومُ َها إِنَّ َهَذا الطِّ

اُت قُلُوٍب َكِثيَرةٍ  ُة ِبْنُت َفُنوِئيَل ِمْن ِسْبِط أَِشيَر، َوهِ  36 «!َنْفَسِك َسْيٌف لَِكْي َتْنَكِشَف ِنيَّ ٌة، ِهَي َحنَّ ، َوَكاَنْت َقْد َعاَشْت َمَع َوَكاَنْت ُهَناَك َنِبيَّ نِّ َمٌة ِفي السِّ َي ُمَتَقدِّ
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ِتَها، ُد لَْيالً َوَنهَ  37 َزْوِجَها َسْبَع ِسِنيَن َبْعَد َعْذَراِويَّ ْوِم وَ َوِهَي أَْرَملٌَة َنْحَو أَْرَبٍع َوَثَماِنيَن َسَنًة. لَْم َتُكْن ُتَفاِرُق اْلَهْيَكَل َوَكاَنْت َتَتَعبَّ َعاءِ اراً ِبالصَّ َفإِْذ َحَضَرْت  38 .الدُّ

ُث َعْن َيُسوَع َمَع َجِميِع الَِّذيَن َكاُنوا َيْنَتِظُروَن فِ  بَّ َوَتَتَحدَّ ُح الرَّ اَعِة، أََخَذْت ُتَسبِّ ،  39 .َداًء فِي أُوُرَشلِيمَ ِفي ِتْلَك السَّ بِّ َوَبْعَد إِْتَماِم ُكلِّ َما َتْقَتِضيِه َشِريَعُة الرَّ

ى، ُمْمَتلِئاً ِحْكَمًة، َوَكاَنْت ِنْعَمُة هللِا َعلَْيهِ  40 .لَى َمِديَنِتِهِم النَّاِصَرِة ِباْلَجلِيلِ َرَجُعوا إِ  ْفُل َيْنُمو َوَيَتَقوَّ  .َوَكاَن الطِّ

ا َبلََغ ِسنَّ  42 .َوَكاَن أََبَواهُ َيْذَهَباِن ُكلَّ َسَنٍة إِلَى أُوُرَشلِيَم ِفي ِعيِد اْلِفْصحِ  41 اِنَيَة َعْشَرَة، َصِعُدوا إِلَى أُوُرَشلِيَم َكاْلَعاَدِة ِفي اْلِعيدِ َفلَمَّ اِم  43 .الثَّ َوَبْعَد اْنِتَهاِء أَيَّ

ِبيُّ َيُسوُع ِفي أُوُرَشلِيَم، َوُهَما اَل َيْعلََمانِ  َفاِق، َساَرا 44 .اْلِعيِد، َرَجَعا، َوَبِقَي الصَّ اهُ َبْيَن الرِّ ُهَما إِْذ َظنَّ َمِسيَرَة َيْوٍم َواِحٍد ُثمَّ أََخَذا َيْبَحَثاِن َعْنُه َبْيَن األََقاِرِب  َولِكنَّ

ا لَْم َيِجَداهُ، َرَجَعا إِلَى أُوُرَشلِيَم َيْبَحَثاِن َعْنهُ  45 .َواْلَمَعاِرفِ  اٍم َوَجَداهُ ِفي اْلَهْيَكِل، َجالِساً َوْسَط اْلُمَعلِِّمي 46 .َولَمَّ َن َيْسَتِمُع إِلَْيِهْم َوَيْطَرُح َعلَْيِهِم َوَبْعَد َثالََثِة أَيَّ

ُه:  48 .َوَجِميُع الَِّذيَن َسِمُعوُه ُذِهلُوا ِمْن َفْهِمِه َوأَْجِوَبِتهِ  47 .األَْسِئلَةَ  ا َرأََياهُ ُدِهَشا، َوَقالَْت لَُه أُمُّ ا، أَُبوكَ »َفلَمَّ ، لَِماَذا َعِمْلَت ِبَنا هَكَذا؟ َفَقْد ُكنَّ َوأََنا، َنْبَحُث  َيا ُبَنيَّ

ُثمَّ َنَزَل َمَعُهَما  51 .َفلَْم َيْفَهَما َما َقالَُه لَُهَما 50 «لَِماَذا ُكْنُتَما َتْبَحَثاِن َعنِّي؟ أَلَْم َتْعلََما أَنَّ َعلَيَّ أَْن أَُكوَن ِفي َما َيُخصُّ أَِبي؟»َفأََجاَبُهَما:  49 «!َعْنَك ُمَتَضاِيَقْينِ 

ُه َتْحَفُظ هِذِه األُُموَر ُكلََّها ِفي َقْلِبَهاَوَرَجَع إِلَى النَّ  ْعَمِة ِعْنَد هللِا  52 .اِصَرِة، َوَكاَن َخاِضعاً لَُهَما. َوَكاَنْت أُمُّ ُم ِفي اْلِحْكَمِة َواْلَقاَمِة، َوِفي النِّ ا َيُسوُع، َفَكاَن َيَتَقدَّ أَمَّ

 .َوالنَّاسِ 
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 وشهادتهميالد يوحنا المعمدان وظهوره وكرازته 
 

 ميالد يوحنا المعمدان وظهوره وكرازته وشهادته  

 3متى 

(1-12) 

ِة، ُيَبشِّرُ  ِة اْلَيُهوِديَّ يَّ ا اْلَمْعَمَداُن ِفي َبرِّ َماِن، َظَهَر ُيوَحنَّ َماَواتِ »َقاِئالً:  2 ِفي ِتْلَك اْلَفْتَرِة ِمَن الزَّ ا َهَذا ُهَو الَِّذي ِقيَل َعْنُه «! 3 ُتوُبوا، َفَقِد اْقَتَرَب َملَُكوُت السَّ َوُيوَحنَّ

ِبيِّ إَِشْعَياَء اْلَقاِئِل:  ، َواْجَعلُوا ُسُبلَُه ُمْسَتِقيَمةً »ِبلَِساِن النَّ بِّ وا َطِريَق الرَّ ِة: أَِعدُّ يَّ ا َيْلَبُس َثْوباً ِمْن َوَبِر اْلِجَماِل، َوَيشُ «! 4 َصْوُت ُمَناٍد ِفي اْلَبرِّ دُّ َوَسَطُه َوَكاَن ُيوَحنَّ

يَّ  ؛. 5 ِبِحَزاٍم ِمْن ِجْلٍد، َوَيأُْكُل اْلَجَراَد َواْلَعَسَل اْلَبرِّ ِة ُكلَِّها َوَجِميِع اْلقَُرى اْلُمَجاِوَرِة لأِلُْرُدنِّ ُدوَن َعلَى َيِدِه  6 َفَخَرَج إِلَْيِه أَْهُل أُوُرَشلِيَم َوِمْنَطَقِة اْلَيُهوِديَّ َفَكاُنوا َيَتَعمَّ

ُدوا، َقاَل لَهُ . 7 ِر األُْرُدنِّ ُمْعَتِرِفيَن ِبَخَطاَياُهمْ ِفي َنهْ  وِقيِّيَن َيأُْتوَن إِلَْيِه لَِيَتَعمَّ دُّ يِسيِّيَن َوالصَّ ا َكِثيِريَن ِمَن اْلَفرِّ ا َرأَى ُيوَحنَّ َيا أَْوالَد األََفاِعي، َمْن أَْنَذَرُكْم »ْم: َولَمَّ

ْوَبةِ  8 لَِتْهُرُبوا ِمَن اْلَغَضِب اآلِتي؟ ْطلَِع ِمْن َهِذِه َوال َتْفَتِكُروا ِفي أَْنفُِسُكْم َقاِئلِيَن: لََنا إِْبَراِهيُم أَباً! َفإِنِّي أَقُوُل لَُكْم: إِنَّ هللاَ َقاِدٌر أَْن يُ .9 َفأَْثِمُروا َثَمراً َيلِيُق ِبالتَّ

داً ُتْقَطُع َوُتْطَرُح ِفي النَّارِ َوَها إِنَّ اْلَفأَْس . 10 اْلِحَجاَرِة أَْوالَداً إلِْبَراِهيمَ  َجِر، َفُكلُّ َشَجَرٍة اَل ُتْثِمُر َثَمراً َجيِّ ُدُكْم ِباْلَماِء ألَْجِل .11 َقْد أُْلِقَيْت َعلَى أَْصِل الشَّ أََنا أَُعمِّ

ْوَبِة، َولِكنَّ اآلِتَي َبْعِدي ُهَو أَْقَدُر ِمنِّي، َوأََنا اَل أَْسَتِحقُّ أَْن أَْحمِ  وِح اْلقُُدِس، َوِبالنَّارِ التَّ ُدُكْم ِبالرُّ َفُهَو َيْحِمُل اْلِمْذَرى ِبَيِدِه، َوَسُيَنقِّي َما . 12 َل ِحَذاَءهُ. ُهَو َسُيَعمِّ

 ُ ْبُن َفُيْحِرقُُه ِبَناٍر اَل ُتْطَفأ ا التِّ   «!َحَصَدهُ َتَماماً: َفَيْجَمُع َقْمَحُه إِلَى اْلَمْخَزِن، َوأَمَّ

 1مرقس 

(1-8) 

ِريَق؛»َكَما ُكِتَب ِفي ِكَتاِب إَِشْعَياَء:  2 :َهِذِه َبَداَيُة إِْنِجيِل َيُسوَع اْلَمِسيِح اْبِن هللاِ  اَمَك َمالِكي الَِّذي ُيِعدُّ لََك الطَّ وا  3 َها أََنا أُْرِسُل قُدَّ ِة: أَِعدُّ يَّ َصْوُت ُمَناٍد ِفي اْلَبرِّ

، َواْجَعلُوا ُسُبلَهُ  بِّ ْوَبِة لَِمْغِفَرِة اْلَخَطاَيا 4 «!ُمْسَتِقيَمةً  َطِريَق الرَّ ِة التَّ ِة ُيَناِدي ِبَمْعُموِديَّ يَّ ا اْلَمْعَمَداُن ِفي اْلَبرِّ ِة  5 .َفَقْد َظَهَر ُيوَحنَّ َوَخَرَج إِلَْيِه أَْهُل ِمْنَطَقِة اْلَيُهوِديَّ

ُدوَن َعلَى ا َيْلَبُس َثْوباً ِمْن َوَبِر اْلِجَماِل، َوَيلُفُّ َوَسَطُه ِبِحَزاٍم ِمْن  6 .َيِدِه ِفي َنْهِر األُْرُدنِّ ُمْعَتِرِفيَن ِبَخَطاَياُهمْ  َوأَْهُل أُوُرَشلِيَم َجِميعاً، َفَكاُنوا َيَتَعمَّ َوَكاَن ُيوَحنَّ

يَّ  ْدُتُكْم ِباْلَماِء؛  8 .َمْن ُهَو أَْقَدُر ِمنِّي، َمْن اَل أَْسَتِحقُّ أَْن أَْنَحِنَي ألَُحلَّ ِرَباَط ِحَذاِئهِ  َسَيأِْتي َبْعِدي»َوَكاَن َيِعُظ َقاِئالً:  7 .ِجْلٍد، َوَيأُْكُل اْلَجَراَد َواْلَعَسَل اْلَبرِّ أََنا َعمَّ

وِح اْلقُُدسِ  ُدُكْم ِبالرُّ ا ُهَو َفَسْوَف ُيَعمِّ  .«أَمَّ

 1لوقا 

(5-80) 

 

5 
 6 .َكاِهٌن اْسُمهُ َزَكِريَّا، ِمْن فِْرقَِة أَبِيَّا، َوَزْوَجتُهُ ِمْن نَْسِل هَاُروَن، َواْسُمهَا أَلِيَصابَاتُ َكاَن فِي َزَمِن ِهيُروُدَس َملِِك الْيَهُوِديَِّة 

ْيِن أََماَم هللاِ،  َوَكاَن ِكالَهَُما بَارَّ

بِّ َوأَْحَكاِمِه ُكلِّهَا بَِغْيِر لَْومٍ   7 .يَْسلَُكاِن َوْفقاً لَِوَصايَا الرَّ
نِّ َكثِيراً َولِكْن لَْم يَ  َما فِي السِّ  8 .ُكْن لَهَُما َولٌَد، إِْذ َكانَْت أَلِيَصابَاُت َعاقِراً َوِكالَهَُما قَْد تَقَدَّ

َوبَْينََما َكاَن َزَكِريَّا 

 9 يَُؤدِّي ِخْدَمتَهُ اْلَكهَنُوتِيَّةَ أََماَم هللاِ فِي َدْوِر فِْرقَتِِه،
بِّ َويُْحِرَق اْلبَُخورَ َوقََعْت َعلَْيِه اْلقُْرَعةُ الَّتِي   10 .أُْلقِيَْت َحَسَب َعاَدِة اْلَكهَنُوِت لِيَْدُخَل هَْيَكَل الرَّ

َوَكاَن ُجْمهُوُر 

 11 .الشَّْعِب َجِميعاً يَُصلُّوَن َخاِرجاً فِي َوْقِت إِْحَراِق اْلبَُخورِ 
بِّ َواقِفاً َعْن يَِميِن َمذْ   12 .بَِح اْلبَُخورِ فَظَهََر لَهُ َمالٌَك ِمْن ِعْنِد الرَّ

ا َرآهُ َواْستَْولَى  فَاْضطََرَب َزَكِريَّا لَمَّ

 13 .َعلَْيِه اْلَخْوفُ 
 14 ،يِه يُوَحنَّاالَ تََخْف يَا َزَكِريَّا، ألَنَّ ِطْلبَتََك قَْد ُسِمَعْت، َوَزْوَجتَُك أَلِيَصابَاُت َستَلُِد لََك اْبناً، َوأَْنَت تَُسمِّ : »فَقَاَل لَهُ اْلَمالَكُ 

َويَُكوُن لََك فََرٌح 

 15 .َواْبتِهَاٌج َوَكثِيُروَن َسيَْفَرُحوَن بِِوالََدتِهِ 
وِح اْلقُُدِس َوهَُو  ، َوالَ يَْشَرُب َخْمراً َوالَ ُمْسِكراً، َويَْمتَلُِئ بِالرُّ بِّ بَْعُد فِي بَْطِن َوَسْوَف يَُكوُن َعِظيماً أََماَم الرَّ
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ِه،  16 أُمِّ
بِّ إِلِهِهْم،َويَُردُّ َكثِيرِ   17 يَن ِمْن بَنِي إِْسَرائِيَل إِلَى الرَّ

ُم أََماَمهُ َولَهُ ُروُح إِيلِيَّا َوقُْدَرتُهُ، لِيَُردَّ قُلُوَب اْلبَاِء إِلَى األَْوالَِد، َواْلُعَصاةَ إِلَى ِحْكَمِة األَْبَراِر،  فَيَتَقَدَّ

بِّ َشْعباً ُمَعّداً   18 !«لِيُهَيَِّئ لِلرَّ
؟: »َل َزَكِريَّا اْلَمالَكَ فََسأَ  نِّ َمةٌ فِي السِّ ُد لِي هََذا، فَأَنَا َشْيٌخ َكبِيٌر َوَزْوَجتِي ُمتَقَدِّ  19 «بَِم يَتَأَكَّ

أَنَا ِجْبَرائِيُل، اْلَواقُِف : »فَأََجابَهُ اْلَمالَكُ 

َرَك بِهََذا  20 .أََماَم هللاِ، َوقَْد أُْرِسْلُت ألَُكلَِّمَك َوأُبَشِّ
ْق كَ َوهَا  الَِمي، َوهَُو َسيَتِمُّ أَْنَت َستَْبقَى َصاِمتاً اَل تَْستَِطيُع اْلَكالََم، إِلَى اْليَْوِم الَِّذي يَْحُدُث فِيِه هََذا، ألَنََّك لَْم تَُصدِّ

 21 «.فِي ِحينِهِ 
ِرِه َداخِ  بُوَن ِمْن تَأَخُّ  22 .َل اْلهَْيَكلِ َوَكاَن الشَّْعُب ُمْنتَِظِريَن َزَكِريَّا، َوهُْم ُمتََعجِّ

ا َخَرَج لَْم يَْقِدْر أَْن يَُكلَِّمهُْم، فَأَْدَرُكوا أَنَّهُ َرأَى ُرْؤيَا َداِخَل  َولِكنَّهُ لَمَّ

 23 .فَأََخَذ يُِشيُر لَهُْم َوظَلَّ أَْخَرسَ . اْلهَْيَكلِ 
ا أَتَمَّ أَيَّاَم ِخْدَمتِِه، َرَجَع إِلَى بَْيتِهِ   24 .َولَمَّ

َك األَيَّاِم، َحبِلَْت أَلِيَصابَاُت َزْوَجتُهُ، فََكتََمْت أَْمَرهَا َخْمَسةَ أَْشهٍُر، َوبَْعَد تِلْ 

بُّ بِي، فِي األَيَّاِم الَّتِي فِيهَا نَظََر إِلَيَّ لِيَْنِزَع َعنِّي اْلَعاَر ِمْن بَْيِن النَّاسِ » 25 :قَائِلَةً   !«هََكَذا فََعَل الرَّ

26 
اِدِس، أُْرِسَل اْلَمالَُك ِجْبَرائِيُل ِمْن قِبَِل هللاِ إِلَى َمِدينٍَة بِاْلَجلِيِل اْسُمهَا النَّاِصَرةُ،َوفِي َشْهِرهَا   27 السَّ

إِلَى َعْذَراَء َمْخطُوبٍَة لَِرُجٍل اْسُمهُ يُوُسُف، ِمْن بَْيِت َداُوَد، 

 28 .َواْسُم اْلَعْذَراِء َمْريَمُ 
بُّ َمَعكِ ! َسالٌَم، أَيَّتُهَا اْلُمْنَعُم َعلَْيهَا: »هَافََدَخَل الَْمالَُك َوقَاَل لَ   29 «.ُمبَاَرَكةٌ أَْنِت بَْيَن النَِّساءِ : الرَّ

فَاْضطََربَْت لَِكالَِم اْلَمالَِك، َوَساَءلَْت 

 30 !«َما َعَسى أَْن تَُكوَن هِذِه التَِّحيَّةُ : »نَْفَسهَا
 31 !يَا َمْريَُم، فَإِنَِّك قَْد نِْلِت نِْعَمةً ِعْنَد هللاِ الَ تََخافِي : »فَقَاَل لَهَا اْلَمالَكُ 

ينَهُ  َوها أَْنِت َستَْحبَلِيَن َوتَلِِديَن اْبناً، َوتَُسمِّ

 32 .يَُسوعَ 
ُب اإِللهُ َعْرَش َداُوَد أَبِيِه،  33 إِنَّهُ يَُكوُن َعِظيماً، َواْبَن اْلَعلِيِّ يُْدَعى، َويَْمنَُحهُ الرَّ

 34 «.َعلَى بَْيِت يَْعقُوَب إِلَى األَبَِد، َولَْن يَُكوَن لُِمْلِكِه نِهَايَةٌ فَيَْملُِك 
فَقَالَْت 

 35 «َكْيَف يَْحُدُث هََذا، َوأَنَا لَْسُت أَْعِرُف َرُجالً؟: »َمْريَُم لِْلَمالَكِ 
وُح اْلقُُدُس يَِحلُّ َعلَْيِك، َوقُْدَرةُ اْلَعلِيِّ : »فَأََجابَهَا اْلَمالَكُ  وُس اْلَمْولُوُد . تُظَلِّلُكِ  الرُّ لِذلَِك أَْيضاً فَاْلقُدُّ

 36 .ِمْنِك يُْدَعى اْبَن هللاِ 
َمةِ  اِدُس لِتِْلَك الَّتِي َكانَْت تُْدَعى عَ . َوهَا ِهَي نَِسيبَتُِك أَلِيَصابَاُت أَْيضاً قَْد َحبِلَْت بِاْبٍن فِي ِسنِّهَا اْلُمتَقَدِّ ْهُر السَّ  37 .اقِراً َوهََذا هَُو الشَّ

فَلَْيَس لََدى 

 38 «.هللاِ َوْعٌد يَْستَِحيُل َعلَْيِه إِْتَماُمهُ 
بِّ : »فَقَالَْت َمْريَمُ   .ثُمَّ اْنَصَرَف اْلَمالَُك ِمْن ِعْنِدهَا!« لِيَُكْن لِي َكَما تَقُولُ . هَا أَنَا أََمةُ الرَّ

39 
 40 .ِرَعةً إِلَى اْلِجبَاِل، قَاِصَدةً إِلَى َمِدينٍَة ِمْن ُمُدِن يَهُوَذاَوفِي تِْلَك األَيَّاِم، قَاَمْت َمْريَُم َوَذهَبَْت ُمسْ 

 41 .فََدَخلَْت بَْيَت َزَكِريَّا َوَسلََّمْت َعلَى أَلِيَصابَاتَ 
ا َسِمَعْت  َولَمَّ

وِح اْلقُُدِس،َواْمتأَلَْت أَلِيَصابَاُت . أَلِيَصابَاُت َسالََم َمْريََم، قَفََز اْلَجنِيُن َداِخَل بَْطنِهَا  42 ِمَن الرُّ
َوُمبَاَرَكةٌ ! ُمبَاَرَكةٌ أَْنِت بَْيَن النَِّساءِ : »َوهَتَفَْت بَِصْوٍت َعاٍل قَائِلَةٍ 

 43 !ثََمَرةُ بَْطنِكِ 
 44 أَْن تَأْتَِي إِلَيَّ أُمُّ َربِّي؟: فَِمْن أَْيَن لِي هََذا

 45 :يَّ َحتَّى قَفََز اْلَجنِيُن اْبتِهَاجاً فِي بَْطنِيفَإِنَّهُ َما إِْن َوقََع َصْوُت َسالَِمِك فِي أُُذنَ 
فَطُوبَى لِلَّتِي آَمنَْت 

بِّ   !«أَنَّهُ َسيَتِمُّ َما قِيَل لَهَا ِمْن قِبَِل الرَّ

46 
،: »فَقَالَْت َمْريَمُ  بَّ  47 تَُعظُِّم نَْفِسي الرَّ

 48 .َوتَْبتَِهُج ُروِحي بِالُّلِ ُمَخلِِّصي
إِلَى تََواُضِع أََمتِِه، َوهَا إِنَّ َجِميَع األَْجيَاِل ِمَن اْلَن فََصاِعداً َسْوَف فَإِنَّهُ نَظََر 

بُنِي  49 .تُطَوِّ
وٌس اْسُمهُ،  50 فَإِنَّ اْلقَِديَر قَْد فََعَل بِي أُُموراً َعِظيَمةً، قُدُّ

 51 .َوَرْحَمتُهُ لِلَِّذيَن يَتَّقُونَهُ ِجيالً بَْعَد ِجيلٍ 
ةً؛ َشتََّت اْلُمتََكبِِّريَن فِي نِيَّاِت َعِمَل بِِذَراعِ  ِه قُوَّ

 52 .قُلُوبِِهمْ 
 53 .أَْنَزَل اْلُمْقتَِدريَِن َعْن ُعُروِشِهْم، َوَرفََع اْلُمتََواِضِعينَ 

 54 .أَْشبََع اْلِجيَاَع َخْيَراٍت، َوَصَرَف األَْغنِيَاَء فَاِرِغينَ 
راً  أََعاَن إِْسَرائِيَل فَتَاهُ، ُمتََذكِّ

ْحَمةَ،ا لرَّ
55 

 56 «.َكَما تََكلََّم إِلَى آبَائِنَا، إِلْبَراِهيَم َونَْسلِِه إِلَى األَبَدِ 
 .َوأَقَاَمْت َمْريَُم ِعْنَد أَلِيَصابَاَت نَْحَو ثاَلَثَِة أَْشهٍُر، ثُمَّ َرَجَعْت إِلَى بَْيتِهَا

57 
ا أَلِيَصابَاُت فَتَمَّ َزَمانُهَا لِتَلَِد فََولََدتِ   58 .اْبناً  َوأَمَّ

بَّ أَفَاَض َرْحَمتَهُ َعلَْيهَا، فَفَِرُحوا َمَعهَا  59 .َوَسِمَع ِجيَرانُهَا َوأَقَاِربُهَا أَنَّ الرَّ
َوفِي اْليَْوِم الثَّاِمِن َحَضُروا لِيَْختِنُوا 
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ونَهُ َزَكِريَّا َعلَى اْسِم أَبِيهِ  ، َوَكاُدوا يَُسمُّ بِيَّ  60 .الصَّ
هُ   61 !«الَ، بَْل يَُسمَّى يُوَحنَّا: »قَالَتْ َولَِكنَّ أُمَّ

ى بِهََذا : »فَقَالُوا لَهَا لَْيَس فِي َعِشيَرتِِك أََحٌد تََسمَّ

 62 «.االْسمِ 
 63 .َوأََشاُروا ألَبِيِه، َماَذا يُِريُد أَْن يَُسمَّى

بُوا َجِميعاً «. اْسُمهُ يُوَحنَّا: »فَطَلََب لَْوحاً َوَكتََب فِيهِ   64 .فَتََعجَّ
َواْنفَتََح فَُم َزَكِريَّا فِي اْلَحاِل َواْنطَلََق لَِسانُهُ، 

 65 .فَتََكلََّم ُمبَاِركاً هللاَ 
اِكنِيَن فِي ُجَواِرِهْم، َوَصاَرْت هِذِه األُُموُر َمْوُضوَع اْلَحِديِث فِي ِجبَالِ   66 . اْليَهُوِديَِّة ُكلِّهَافَاْستَْولَى الَْخْوُف َعلَى َجِميِع السَّ

َكاَن َجِميُع وَ 

اِمِعيَن يََضُعونَهَا فِي قُلُوبِِهْم، قَائِلِينَ  بِّ َمَعهُ « تَُرى، َماَذا َسيَِصيُر هََذا الطِّْفُل؟: »السَّ  .فَقَْد َكانَْت يَُد الرَّ

67 
وِح اْلقُُدِس، فَتَنَبَّأَ قَائاِلً  بُّ إِ » 68 :َواْمتأَلَ َزَكِريَّا أَبُوهُ ِمَن الرُّ لَهُ إِْسَرائِيَل، ألَنَّهُ تَفَقََّد َشْعبَهُ َوَعِمَل لَهُ فَِداًء،تَبَاَرَك الرَّ

69 
َوأَقَاَم لَنَا قَْرَن َخالٍَص فِي بَْيِت َداُوَد 

 70 فَتَاهُ،
يِسيَن الَِّذيَن َجاُءوا ُمْنُذ اْلقَِديمِ   71 :َكَما تََكلََّم بِلَِساِن أَْنبِيَائِِه اْلقِدِّ

 72 ِمْن أَْيِدي َجِميِع ُمْبِغِضينَا،َخالٍَص ِمْن أَْعَدائِنَا وَ 
َر َعْهَدهُ  ْحَمةَ نَْحَو آبَائِنَا َويَتََذكَّ لِيُتِمَّ الرَّ

 73 اْلُمقَدَّسَ 
 74 بِأَْن يَْمنََحنَا،: ذلَِك اْلقََسَم الَِّذي أَْقَسَم إِلْبَراِهيَم أَبِينَا

 75 هُ باِلَ َخْوٍف،بَْعَد تَْخلِيِصنَا ِمْن أَْيِدي أَْعَدائِنَا، أَْن نَْعبُدَ 
بِقََداَسٍة َوتَْقَوى أََماَمهُ، طََواَل 

 76 .َحيَاتِنَا
بِّ لِتُِعدَّ طُُرقَهُ، ُم أََماَم الرَّ ، ألَنََّك َستَتَقَدَّ  77 َوأَْنَت، أَيُّهَا الطِّْفُل، َسْوَف تُْدَعى نَبِيَّ اْلَعلِيِّ

هَُو بَِمْغفَِرِة  لِتُْعِطَي َشْعبَهُ اْلَمْعِرفَةَ بِأَنَّ اْلَخالَصَ 

 78 َخطَايَاهُمْ 
ْحَمِة لََدى إِلهَنَا، تِْلَك الَّتِي تَفَقََّدنَا بِهَا اْلفَْجُر اْلُمْشَرُق ِمَن اْلَعالَِء،  79 بِفَْضِل َمَشاِعِر الرَّ

لِيُِضيَء َعلَى اْلقَابِِعيَن فِي الظَّالَِم َوِظلِّ اْلَمْوِت، َويَْهِدَي ُخطَانَا 

 80 «.لسَّالَمِ فِي طَِريِق ا
وِح؛ َوأَقَاَم فِي اْلبََراِري إِلَى يَْوِم ظُهُوِرِه إِلْسَرائِيلَ  ى بِالرُّ  .َوَكاَن الطِّْفُل يَْنُمو َويَتَقَوَّ

 3لوقا 
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َنِة اْلَخاِمَسَة َعْشَرَة ِمْن ُمْلِك اْلَقْيَصِر ِطيَباِرُيوَس؛ ِحيَن َكاَن ِبيالَُطُس  ِة، َوِهيُروُدُس َحاِكَم ُرْبٍع َعلَى اْلَجلِيِل َوأَُخوهُ َوِفي السَّ اْلُبْنِطيُّ َحاِكماً َعلَى ِمْنَطَقِة اْلَيُهوِديَّ

ةِ  َة َوإِْقلِيِم َتَراُخوِنيِتَس، َوِليَساِنُيوُس َحاِكَم ُرْبٍع َعلَى األَِبلِيَّ ا ْبِن ِفي َزَماِن ِرئَ  2 ؛ِفيلِبُُّس َحاِكَم ُرْبٍع َعلَى إِيُطوِريَّ اَن َوَقَياَفا لِْلَكَهَنِة؛ َكاَنْت َكلَِمُة هللِا َعلَى ُيوَحنَّ اَسِة َحنَّ

ةِ  يَّ ا َوُهَو ِفي اْلَبرِّ ْوَبِة لَِمْغِفَرِة الْ . 3 َزَكِريَّ ِة التَّ َواِحي اْلُمِحيَطِة ِبَنْهِر األُْرُدنِّ ُيَناِدي ِبَمْعُموِديَّ ِبيِّ إَِشْعَياَء:  4 ا،َخَطايَ َفاْنَطلََق إِلَى َجِميِع النَّ َكَما ُكِتَب ِفي ِكَتاِب أَْقَواِل النَّ

بِّ َواْجَعلُوا ُسُبلَُه ُمْسَتِقيَمةً » وا َطِريَق الرَّ ِة: أَِعدُّ يَّ َيُة ُمْسَتِقيَمًة ُكلُّ َواٍد َسُيْرَدُم، َوُكلُّ َجَبٍل َوَتلٍّ َسُيْخَفُض، َوَتِصيُر األََماِكُن اْلُمْلَتوِ . 5 َصْوُت ُمَناٍد ِفي اْلَبرِّ

ُدوا َعلَى َيِدِه: «!7 َفُيْبِصُر ُكلُّ َبَشٍر اْلَخالََص اإلِلِهيَّ  6 َواألََماِكُن اْلَوْعَرةُ ُطُرقاً ُمْسَتِوَيًة، َيا أَْوالَد األََفاِعي، َمْن »َفَقْد َكاَن َيقُوُل لِْلُجُموِع الَِّذيَن َخَرُجوا إِلَْيِه لَِيَتَعمَّ

ْوَبِة، َوالَ َتْبَتِدُئوا َتقُولُوَن ِفي أَْنفُِسُكْم: لََنا إِْبَراِهيُم أَباً! َفإِ  8 ْهُرُبوا ِمَن اْلَغَضِب اآلِتي؟أَْنَذَرُكْم لِتَ  نِّي أَقُوُل لَُكْم إِنَّ هللاَ َقاِدٌر أَْن ُيْطلَِع ِمْن هِذِه َفأَْثِمُروا أَْثَماراً َتلِيُق ِبالتَّ

داً ُتْقَطُع وَ . 9 اِهيمَ اْلِحَجاَرِة أَْوالَداً إلِْبرَ  َجِر: َفُكلُّ َشَجَرٍة اَل ُتْثِمُر َثَمراً َجيِّ َوَسأَلَْتُه اْلُجُموُع: .« 10 ُتْطَرُح ِفي النَّارِ َوَها إِنَّ اْلَفأَْس أَْيضاً َقْد ُوِضَعْت َعلَى أَْصِل الشَّ

َوَجاَء أَْيضاً ُجَباةُ َضَراِئَب .« 12 ْوَباِن، َفْلُيْعِط َمْن لَْيَس ِعْنَدهُ؛ َوَمْن َكاَن ِعْنَدهُ َطَعاٌم، َفْلَيْعَمْل َكذلَِك أَْيضاً َمْن َكاَن ِعْنَدهُ ثَ »َفأََجاَبُهْم: « 11 َفَماَذا َنْفَعُل إَِذْن؟»

ُدوا، َفَسأَلُوهُ:  ا »َفَقاَل لَُهْم: « 13 َيا ُمَعلُِّم، َماَذا َنْفَعُل؟»لَِيَتَعمَّ الَ »َفأََجاَبُهْم: « َوَنْحُن، َماَذا َنْفَعُل؟»َوَسأَلَُه أَْيضاً َبْعُض اْلُجُنوِد: .« 14 فُِرَض لَُكمْ الَ َتْجُبوا أَْكَثَر ِممَّ

َباِتُكمْ  ا: َوإِْذ َكاَن الشَّْعُب ُمْنَتِظِريَن )اْلَمِسيَح(، َوالْ «! 15 َتْظلُِموا أََحداً َوالَ َتْشَتُكوا َكِذباً َعلَى أََحٍد، َواْقَنُعوا ِبُمَرتَّ َهْل ُهَو »َجِميُع ُيَساِئلُوَن أَْنفَُسُهْم َعْن ُيوَحنَّ

ا اْلَجِميَع َقاِئالً: « 16 اْلَمِسيُح؟ ُدُكْم ِباْلَماِء، َولِكْن َسَيأِْتي َمْن ُهَو أَْقَدُر ِمنِّي، َمْن اَل أَْسَتِحقُّ أَْن أَُحلَّ ِرَباَط ِحَذائِ »أََجاَب ُيوَحنَّ وِح ِه: ُهَو َسيُ أََنا أَُعمِّ ُدُكْم ِبالرُّ َعمِّ

بْ . 17 اْلقُُدِس، َوِبالنَّارِ  ا التِّ ُ َفُهَو َيْحِمُل اْلِمْذَرى ِبَيِدِه لُِيَنقَِّي َما َحَصَدهُ َتَماماً، َفَيْجَمُع اْلَقْمَح إِلَى َمْخَزِنِه، َوأَمَّ ُر الشَّْعَب .« 18 ُن َفُيْحِرقُُه ِبَناٍر اَل ُتْطَفأ َوَكاَن ُيَبشِّ

ا َزْوَجِة أَِخيِه َوِبَسَبِب . 19 ْم ِبأَْشَياَء أُْخَرى َكِثيَرةٍ َوَيِعُظهُ  َخُه ِبَسَبِب ِهيُروِديَّ ا َقْد َوبَّ ْبِع، إِْذ َكاَن ُيوَحنَّ َجِميِع َما اْرَتَكَبُه ِمَن َولِكنَّ ِهيُروُدَس َحاِكَم الرُّ
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اِبَقِة َهَذا الشَّرَّ  20 الشُُّروِر، ْجنِ أََضاَف إِلَى ُشُروِرِه السَّ ا ِفي السِّ ُه َحَبَس ُيوَحنَّ  .: أَنَّ

 1يوحنا 

(6-42) 

 

َفالنُّوُر اْلَحقُّ الَِّذي ُيِنيُر  9 لَْم َيُكْن ُهَو النُّوَر، َبْل َكاَن َشاِهداً لِلنُّوِر، 8 .َجاَء َيْشَهُد لِلنُّوِر، لَِكْي ُيْؤِمَن اْلَجِميُع ِبَواِسَطِتهِ  7 َظَهَر إِْنَساٌن أَْرَسلَُه هللاُ، اْسُمُه ُيوَحنَّا، 6

َن اْلَعالَُم، َولَْم َيْعِرْفُه اْلَعالَمُ  10 .ُكلَّ إِْنَساٍن َكاَن آِتياً إِلَى اْلَعالَمِ  ِتِه، َولَِكنَّ َهُؤالَِء لَْم َيْقَبلُوهُ  11 .َكاَن ِفي اْلَعالَِم، َوِبِه َتَكوَّ ا الَِّذي 12 .َوَقْد َجاَء إِلَى َخاصَّ َن َقِبلُوهُ، أَمَّ

 .َوُهُم الَِّذيَن ُولُِدوا لَْيَس ِمْن َدٍم، َوالَ ِمْن َرْغَبِة َجَسٍد، َوالَ ِمْن َرْغَبِة َبَشٍر، َبْل ِمَن هللاِ  13 أَيِ الَِّذيَن آَمُنوا ِباْسِمِه، َفَقْد َمَنَحُهُم اْلَحقَّ ِفي أَْن َيِصيُروا أَْوالََد هللِا،

ْعَمةِ َواْلَكلَِمُة َصاَر  14 َم َبْيَنَنا، َوَنْحُن َرأَْيَنا َمْجَدهُ، َمْجَد اْبٍن َوِحيٍد ِعْنَد اآلِب، َوُهَو ُمْمَتلِىٌء ِبالنِّ ا َفَهَتَف َقاِئالً:  15. َواْلَحقِّ َبَشراً، َوَخيَّ َهَذا ُهَو الَِّذي »َشِهَد لَُه ُيوَحنَّ

ٌم َعلَيَّ  ُه َكاَن َقْبَل أَْن أُْوَجدَ قُْلُت َعْنُه: إِنَّ اآلِتَي َبْعِدي ُمَتَقدِّ ِريَعَة أُْعِطَيْت َعلَى َيِد ُموَسى،  17 َفِمِن اْمِتالَِئِه أََخْذَنا َجِميُعَنا َوِنْلَنا ِنْعَمًة َعلَى ِنْعَمٍة، 16.«، ألَنَّ ألَنَّ الشَّ

ْعَمُة َواْلَحقُّ َفَقْد َتَواَجَدا ِبَيُسوَع اْلَمِسيحِ  ا النِّ َر َعْنهُ َما ِمْن أَ  18 .أَمَّ . َولَِكنَّ االْبَن اْلَوِحيَد، الَِّذي ِفي ِحْضِن اآلِب، ُهَو الَِّذي َخبَّ  .َحٍد َرأَى هللاَ َقطُّ

ا ِحيَن أَْرَسَل اْلَيُهوُد ِمْن أُوُرَشلِيَم َبْعَض اْلَكَهَنِة َوالالَِّويِّيَن َيْسأَلُوَنُه:  19 َد َقاِئالً: فَ  20 «َمْن أَْنْت؟»َوهِذِه َشَهاَدةُ ُيوَحنَّ لَْسُت أََنا »اْعَتَرَف َولَْم ُيْنِكْر، َبْل أَكَّ

اهُ!»َقاَل: « َماَذا إَِذْن؟ َهْل أَْنَت إِيلِيَّا؟»َفَسأَلُوهُ:  21 .«اْلَمِسيحَ  ؟»؛ «لَْسُت إِيَّ إِلَى الَِّذيَن َفَمْن أَْنَت، لَِنْحِمَل اْلَجَواَب »َفَقالُوا:  22 «!الَ »َفأََجاَب: « أََو أَْنَت النَِّبيُّ

ِبيُّ إَِشْعَيا»َفَقاَل  23«أَْرَسلُوَنا؟ َماَذا َتقُوُل َعْن َنْفِسَك؟ ، َكَما َقاَل النَّ بِّ ِريَق ُمْسَتِقيَمًة أََماَم الرَّ ِة: اْجَعلُوا الطَّ يَّ َوَكاَن هُؤالَِء ُمْرَسلِيَن  24 .«ءُ أََنا َصْوُت ُمَناٍد ِفي اْلَبرِّ

يسِ  ُد إَِذْن؟»َفَعاُدوا َيْسأَلُوَنُه:  25 يِّيَن،ِمْن ِقَبِل اْلَفرِّ ، َفلَِماَذا ُتَعمِّ ِبيَّ ا، َوالَ النَّ ُد ِباْلَماِء! َولِكنَّ َبْيَنُكْم َمْن اَل »أََجاَب:  26«إِْن لَْم َتُكْن أَْنَت اْلَمِسيَح، َوالَ إِيلِيَّ أََنا أَُعمِّ

دُ  28 .«اَل أَْسَتِحقُّ أَْن أَُحلَّ ِرَباَط ِحَذاِئهِ  َوُهَو اآلِتي َبْعِدي، َوأََنا 27 َتْعِرفُوَنُه، ا ُيَعمِّ ، َحْيُث َكاَن ُيوَحنَّ  .َهَذا َجَرى ِفي َبْيَت َعْنَيا، َعْبَر األُْرُدنِّ

ا َيُسوَع آِتياً َنْحَوهُ، َفَهَتَف َقاِئالً:  29 الِي َرأَى ُيوَحنَّ ُجَل اآلِتَي َبْعِدي  30 .ِذي ُيِزيُل َخِطيَئَة اْلَعالَمِ َهَذا ُهَو َحَمُل هللِا الَّ »َوِفي اْلَيْوِم التَّ َهَذا ُهَو الَِّذي قُْلُت َعْنُه إِنَّ الرَّ

ُه َكاَن َقْبَل أَْن أُْوَجدَ  ٌم َعلَيَّ ألَنَّ ُد ِباْلَماِء لَِكْي ُيْعلََن إلِْسَراِئيلَ  31 .ُمَتَقدِّ ا َفَقاَل:  32 .«َولَْم أَُكْن أَْعِرفُُه َولَِكنِّي ِجْئُت أَُعمِّ وَح َيْنِزُل ِمَن »ُثمَّ َشِهَد ُيوَحنَّ َرأَْيُت الرُّ

َماِء ِبَهْيَئِة َحَماَمٍة َوَيْسَتِقرُّ َعلَْيهِ  وَح َيْنِزُل  33.السَّ َد ِباْلَماِء ُهَو َقاَل لِي: الَِّذي َتَرى الرُّ ُد وَ َولَْم أَُكْن أَْعِرفُُه، َولِكنَّ الَِّذي أَْرَسلَِني ألَُعمِّ َيْسَتِقرُّ َعلَْيِه ُهَو الَِّذي َسُيَعمِّ

وِح اْلقُُدسِ  ُه ُهَو اْبُن هللاِ  34 .ِبالرُّ  .«َفإِْذ َشاَهْدُت َهَذا، أَْشَهُد أَنَّ

ا َواِقفاً ُهَناَك أَْيضاً َوَمَعُه اْثَناِن ِمْن َتالَِميِذِه، 35 الِي َكاَن ُيوَحنَّ ْلِميَذاِن  37 .«َهَذا ُهَو َحَمُل هللاِ »َيُسوَع َوُهَو َساِئٌر َفَقاَل: َفَنَظَر إِلَى  36 َوِفي اْلَيْوِم التَّ ا َسِمَع التِّ َفلَمَّ

َفَراَفَقاهُ «. َتَعالََيا َواْنُظَرا»أََجاَبُهَما:  39 «يُم؟َرابِّي، أَْي َيا ُمَعلُِّم، أَْيَن ُتقِ »َفَقاالَ: « َماَذا ُتِريَداِن؟»َواْلَتَفَت َيُسوُع َفَرآُهَما َيْتَبَعاِنِه، َفَسأَلَُهَما:  38 .َكالََمُه َتِبَعا َيُسوعَ 

ْهرِ  اِبَعِة َبْعَد الظُّ اَعُة َنْحَو الرَّ لََّذْيِن َتِبَعا َيُسوَع، َوَكاَن أَْنَدَراُوُس أَُخو ِسْمَعاَن ُبْطُرَس أََحَد َهَذْيِن ال 40 .َوَرأََيا َمَحلَّ إَِقاَمِتِه، َوأََقاَما َمَعُه َذلَِك اْلَيْوَم؛ َوَكاَنِت السَّ

ا، ا إِلَى ِسْمَعاَن َوَقاَل:  42 .أَيِ اْلَمِسيحَ « َوَجْدَنا اْلَمِسيَّا»َفَما إِْن َوَجَد أََخاهُ ِسْمَعاَن، َحتَّى َقاَل لَُه:  41 َبْعَدَما َسِمَعا َكالََم ُيوَحنَّ َواْقَتاَدهُ إِلَى َيُسوَع. َفَنَظَر َيُسوُع َملًِيّ

  .أَْي َصْخراً « ْمَعاُن ْبُن ُيوَنا، َولَِكنِّي َسأَْدُعوَك: َصَفاأَْنَت سِ »
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 معمودية يسوع المسيح
 

 معمودية يسوع المسيح

 3متى 

(13-17) 

13 
َد َعلَى يَِدهِ  ، َوقََصَد إِلَى يُوَحنَّا لِيَتََعمَّ  14 .ثُمَّ َجاَء يَُسوُع ِمْن ِمْنطَقَِة اْلَجلِيِل إِلَى نَْهِر األُْرُدنِّ

َد َعلَى يَِدَك، : »لِكنَّ يُوَحنَّا َحاَوَل َمْنَعهُ قَائاِلً  أَنَا اْلُمْحتَاُج أَْن أَتََعمَّ

 15 !«َوأَْنَت تَأْتِي إِلَيَّ 
 16 .ِعْنَدئٍِذ َسَمَح لَهُ «. فَهَكَذا يَلِيُق بِنَا أَْن نُتِمَّ ُكلَّ َصالحٍ ! اْسَمِح اْلَن بِذلِكَ : »َولِكنَّ يَُسوَع أََجابَهُ 

َد يَُسوُع، َصِعَد ِمَن اْلَماِء فِي  ا تََعمَّ فَلَمَّ

َماَواُت قَِد اْنفَتََحْت لَهُ َوَرأَى ُروَح هللاِ هَابِطاً َونَاِزالً َعلَْيِه َكأَنَّهُ َحَماَمةٌ   17 .اْلَحاِل، َوإَِذا السَّ
َماَواِت يَقُولُ  الَِّذي بِِه هََذا هَُو اْبنِي اْلَحبِيُب، : »َوإَِذا َصْوٌت ِمَن السَّ

 !«ُسِرْرُت ُكلَّ ُسُرورٍ 

 1مرقس 

(9-11) 

َد ِفي َنْهِر األُْرُدنِّ َعلَى َيِد 9  اِصَرِة ِبِمْنَطَقِة اْلَجلِيِل، َوَتَعمَّ اِم َجاَء َيُسوُع ِمَن النَّ اِفي ِتْلَك األَيَّ َماَواِت . 10 ُيوَحنَّ ِد أَْن َصِعَد ِمَن اْلَماِء، َرأَى السَّ َقِد اْنَفَتَحْت، َوَبُمَجرَّ

ُه َحَماَمٌة، وَح القُُدَس َهاِبطاً َعلَْيِه َكأَنَّ َماَواِت َيقُوُل:  11 َوالرُّ  «! أَْنَت اْبِني اْلَحِبيُب، ِبَك ُسِرْرُت ُكلَّ ُسُرورٍ »َوإَِذا َصْوٌت ِمَن السَّ

 3لوقا 

(21-22) 

َد  21 َد الشَّْعُب َجِميعاً، َتَعمَّ ا َتَعمَّ َماُء،َولَمَّ ًة ِمْثَل َحَماَمٍة، َواْنَطلََق َصْوٌت ِمَن  22 َيُسوُع، َوإِْذ َكاَن ُيَصلِّي، اْنَفَتَحِت السَّ ِخذاً َهْيَئًة ِجْسِميَّ وُح اْلقُُدُس ُمتَّ َوَهَبَط َعلَْيِه الرُّ

َماِء َيقُوُل:   «!أَْنَت اْبِني اْلَحِبيُب ِبَك ُسِرْرُت ُكلَّ ُسُرورٍ »السَّ
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 يجرب يسوع المسيحإبليس 
 

 إبليس يجرب يسوع المسيح

 4متى 

(1-11) 

َب ِمْن ِقَبِل إِْبلِيسَ  ِة، لُِيَجرَّ يَّ وُح ِبَيُسوَع إِلَى اْلَبرِّ ُثمَّ َصِعَد الرُّ
َم إِلَْيِه  3 َوَبْعَدَما َصاَم أَْرَبِعيَن َنَهاراً َوأَْرَبِعيَن لَْيلًَة، َجاَع أَِخيراً،. 2  ُب َوَقاَل لَُه: َفَتَقدَّ إِْن ُكْنَت »اْلُمَجرِّ

َل إِلَى ُخْبزٍ  أََخَذهُ ُثمَّ «! 5 َمْكُتوٌب: لَْيَس ِباْلُخْبِز َوْحَدهُ َيْحَيا اإلِْنَساُن، َبْل ِبُكلِّ َكلَِمٍة َتْخُرُج ِمْن َفِم هللاِ »َفأََجاَبُه َقاِئالً: «! 4 اْبَن هللِا، َفقُْل لَِهِذِه اْلِحَجاَرِة أَْن َتَتَحوَّ

َسِة، َوأَْوَقَفُه َعلَى َحاَفِة َسْطِح اْلَهْيَكِل، ُه َمْكُتوٌب: ُيْوِصي َمالَِئَكَتُه ِبَك، »َوَقاَل لَُه:  6 إِْبلِيُس إِلَى اْلَمِديَنِة اْلُمَقدَّ إِْن ُكْنَت اْبَن هللِا، َفاْطَرْح َنْفَسَك إِلَى أَْسَفُل، ألَنَّ

بَّ إِلَهكَ »َفَقاَل لَُه َيُسوُع: «! 7 ْم لَِكْي اَل َتْصِدَم َقَدَمَك ِبَحَجرٍ َفَيْحِملُوَنَك َعلَى أَْيِديهِ  ِب الرَّ ِة َجَبٍل َعاٍل «! 8 َوَمْكُتوٌب أَْيضاً: اَل ُتَجرِّ ُثمَّ أََخَذهُ إِْبلِيُس أَْيضاً إِلَى ِقمَّ

بِّ »َفَقاَل لَُه َيُسوُع: «! 10 أُْعِطيَك َهِذِه ُكلََّها إِْن َجَثْوَت َوَسَجْدَت لِي»لَُه:  َوَقالَ  9 ِجّداً، َوأََراهُ َجِميَع َمَمالِِك اْلَعالَِم َوَعَظَمَتَها، ُه َمْكُتوٌب: لِلرَّ اْذَهْب َيا َشْيَطاُن! ألَنَّ

اهُ َوْحَدهُ َتْعُبدُ   .إِلَْيِه َوأََخُذوا َيْخِدُموَنهُ َفَتَرَكُه إِْبلِيُس، َوإَِذا َبْعُض اْلَمالَِئَكِة َجاُءوا «! 11 إِلِهَك َتْسُجُد، َوإِيَّ

 1مرقس 

(12-13) 

ِة، 12 يَّ وُح َيُسوَع إِلَى اْلَبرِّ ُبُه. َوَكاَن َبْيَن اْلُوُحوِش َوَمالَِئَكٌة َتْخُدُمهُ  13 َوِفي اْلَحاِل اْقَتاَد الرُّ ْيَطاُن ُيَجرِّ  .َفَقَضى ِفيَها أَْرَبِعيَن َيْوماً َوالشَّ

 4لوقا 

(1-13) 

ا  يَّةِ أَمَّ وُح ِفي اْلَبرِّ وِح اْلقُُدِس. َفاْقَتاَدهُ الرُّ ْت،  2 َيُسوُع، َفَعاَد ِمَن األُْرُدنِّ ُمْمَتلِئاً ِمَن الرُّ ا َتمَّ اِم. َفلَمَّ ُبُه، َولَْم َيأُْكْل َشْيئاً َطَواَل ِتْلَك األَيَّ أَْرَبِعيَن َيْوماً، َوإِْبِليُس ُيَجرِّ

َل إِلَى ُخْبزٍ »إِْبلِيُس: َفَقاَل لَُه . 3 َجاعَ  َقْد ُكِتَب: لَْيَس ِباْلُخْبِز َوْحَدهُ َيْحَيا اإلِْنَساُن، )َبْل »َفَردَّ َعلَْيِه َيُسوُع َقِائالً: .« 4 إِْن ُكْنَت اْبَن هللِا، َفقُْل لَِهَذا اْلَحَجِر أَْن َيَتَحوَّ

َمِن،ُثمَّ أَصْ «!( 5 ِبُكلِّ َكلَِمٍة َتْخُرُج ِمَن َفِم هللاِ  ْلَطَة َعلَى هِذِه »َوَقاَل لَُه:  6 َعَدهُ إِْبلِيُس إِلَى َجَبٍل َعاٍل، َوأََراهُ َمَمالَِك اْلَعالَِم ُكلََّها ِفي لَْحَظٍة ِمَن الزَّ أُْعِطيَك السُّ

َها َقْد ُسلَِّمْت إِلَيَّ َوأََنا أُْعطِ  َقْد ُكِتَب: »َفَردَّ َعلَْيِه َيُسوُع َقاِئالً: «! 8 َفإِْن َسَجْدَت أََماِمي، َتِصيُر ُكلَُّها لَكَ . 7 يَها لَِمْن أََشاءُ اْلَمَمالِِك ُكلَِّها َوَما ِفيَها ِمْن َعَظَمٍة، َفإِنَّ

اهُ َوْحَدهُ َتْعُبدُ  بِّ إِلِهَك َتْسُجُد، َوإِيَّ لِلرَّ
إِْن ُكْنَت اْبَن هللِا، َفاْطَرْح َنْفَسَك ِمْن ُهَنا »ِة َسْطِح اْلَهْيَكِل، َوَقاَل لَُه: ُثمَّ اْقَتاَدهُ إِْبلِيُس إِلَى أُوُرَشلِيَم، َوأَْوَقَفُه َعلَى َحافَ «! 9 

ُه َقْد ُكِتَب: ُيوِصي َمالَِئَكَتُه ِبَك لَِكْي َيْحَفُظوَك، 10 إِلَى األَْسَفلِ  َقْد ِقيَل: اَل »َفَردَّ َعلَْيِه َيُسوُع َقاِئالً: «. 12 َفَعلَى أَْيِديِهْم َيْحِملُوَنَك، لَِئالَّ َتْصِدَم َقَدَمَك ِبَحَجرٍ  11 َفإِنَّ

بَّ إِلَهكَ  ِب الرَّ  .َوَبْعَدَما أَْكَمَل إِْبلِيُس ُكلَّ َتْجِرَبٍة، اْنَصَرَف َعْن َيُسوَع إِلَى ِحينٍ «! 13 ُتَجرِّ

 

  

http://www.ar.islamforchristians.com/


  معجم التكرار والتطابق الطويل )كلي وجزئي( في أسفار الكتاب المقدس وفي سور القرآن الكريم

173 

www.ar.islamforchristians.com 

 يسوع المسيح يكرز في الجليل وكفرناحوم
 

 يسوع المسيح يكرز في الجليل وكفرناحوم  

 4متى 

(12-22) 

ا، َعاَد إِلَى ِمْنَطَقِة اْلَجلِيلِ  12 ُه َقْد أُْلِقَي اْلَقْبُض َعلَى ُيوَحنَّ ا َسِمَع َيُسوُع أَنَّ َه إِلَى َكْفَرَناُحوَم اْلَواِقَعِة َعلَى َشاِطِئ اْلُبَحْيَرِة ِضْمَن  13 .َولَمَّ َوإِْذ َتَرَك النَّاِصَرَة، َتَوجَّ

ِبيِّ إَِشْعَياَء اْلَقاِئلِ  14 َنْفَتالِيَم، َوَسَكَن فِيَها،ُحُدوِد َزُبولُوَن وَ  أَْرُض َزُبولُوَن َوأَْرُض َنْفَتالِيَم، َعلَى َطِريِق اْلُبَحْيَرِة َما َوَراَء َنْهِر » 15 :لَِيِتمَّ َما ِقيَل ِبلَِساِن النَّ

، ِبالَُد اْلَجلِيِل الَِّتي َيْسُكُنَها األََجاِنُب، ْلَمِة، أَْبَصَر ُنوراً َعِظيماً، َواْلَجالُِسوَن ِفي أَْرِض اْلَمْوِت َوِظالَلِِه، أَْشَرَق عَ  16 األُْرُدنِّ لَْيِهْم الشَّْعُب اْلَجالُِس ِفي الظُّ

ُر َقاِئالً:  17 «!ُنورٌ  َماَواتِ »ِمْن ذلَِك اْلِحيِن َبَدأَ َيُسوُع ُيَبشِّ  «!ُتوُبوا، َفَقِد اْقَتَرَب َملَُكوُت السَّ

َبَكَة ِفي اْلُبَحْيَرِة، إِْذ َكاَنا َوَبْيَنَما َكاَن َيُسوُع َيْمِشي َعلَى َشاِطِئ ُبَحْيَرِة اْلَجلِيِل، َرأَى أََخَوْيِن، ُهَما ِسْمَعاُن الَِّذي ُيْدَعى ُبطْ  18 ُرَس َوأَْنَدَراُوُس أَُخوهُ، ُيْلِقَياِن الشَّ

اَدْينِ  ا ا»َفَقاَل لَُهَما:  19 .َصيَّ اَدْيِن لِلنَّاسِ َهيَّ َباَك َوَتِبَعاهُ َحاالً  20«!ْتَبَعاِني، َفأَْجَعلَُكَما َصيَّ َوَساَر ِمْن ُهَناَك َفَرأَى أََخَوْيِن آَخَرْيِن، ُهَما َيْعقُوُب ْبُن  21 .َفَتَرَكا الشِّ

ا أَُخوهُ، ِفي اْلَقاِرِب َمَع أَِبيِهَما ُيْصلَِحاِن ِشَباَكُهَما،  .َفَترَكا اْلَقاِرَب َوأََباُهَما، َوَتِبَعاهُ َحاالً  22 .َفَدَعاُهَما لَِيْتَبَعاهُ  َزَبِدي َوُيوَحنَّ

 1مرقس 

(14-20) 

ا، اْنَطلََق َيُسوُع إِلَى ِمْنَطَقِة اْلَجلِيِل، ُيْعلُِن ِبَشاَرَة هللِا َقائِ  14 َماُن َواْقَتَرَب َملَُكوُت هللِا. َفُتوُبوا َوآِمُنوا َقِد اْكَتَمَل » 15 :الً َوَبْعَدَما أُْلِقَي اْلَقْبُض َعلَى ُيوَحنَّ الزَّ

اَدْينِ َوِفيَما َكاَن َيُسوُع َيْمِشي َعلَى َشاِطِئ ُبَحْيَرِة اْلَجلِيِل، َرأَى ِسْمَعاَن َوأََخاهُ أَْنَدَراُوَس ُيْلِقَياِن الشَّ  16 «!ِباإلِْنِجيلِ  َفَقاَل لَُهَما  17 .َبَكَة ِفي اْلُبَحْيَرِة، َفَقْد َكاَنا َصيَّ

اَدْيِن لِلنَّاسِ »َيُسوُع:  ا اْتَبَعاِني، َفأَْجَعلُُكَما َصيَّ ا أََخاهُ ِفي اْلَقاِرِب  19 .َفَتَرَكا ِشَباَكُهَما َوَتِبَعاهُ  18 «!َهيَّ ُثمَّ َساَر ِمْن ُهَناَك َقلِيالً، َفَرأَى َيْعقُوَب ْبَن َزَبِدي َوُيوَحنَّ

َباكَ   .َفَدَعاُهَما ِفي اْلَحاِل لَِيْتَبَعاهُ، َفَتَرَكا أََباُهَما َزَبِدي ِفي اْلَقاِرِب َمَع األَُجَراِء، َوَتِبَعاهُ  20 ،ُيْصلَِحاِن الشِّ

 4لوقا 

(14-15) 

وِح؛ َوَذاَع ِصيُتُه ِفي اْلقَُرى اْلُمَجاِوَرِة 14  ُدوَنهُ . 15 ُكلَِّهاَوَعاَد َيُسوُع إِلَى ِمْنَطَقِة اْلَجلِيِل ِبقُْدَرِة الرُّ  . َوَكاَن ُيَعلُِّم ِفي َمَجاِمِع اْلَيُهوِد، َواْلَجِميُع ُيَمجِّ

 1يوحنا 

الِي َنَوى َيُسوُع أَْن َيْذَهَب إِلَى ِمْنَطَقِة اْلَجلِيِل، َفَوَجَد ِفيلِبَُّس، َفَقاَل لَُه: 43  ِفيلِبُُّس ِمْن َبْيَت َصْيَدا، َبْلَدِة أَْنَدَراُوَس َوَكاَن «! 44 اْتَبْعِني»َوِفي اْلَيْوِم التَّ

ِريَعِة، َواألَْنِبَياُء ِفي ُكُتِبِهْم َوُهَو َيُسوُع اْبُن ُيوُسَف ِمَن النَّ »ُثمَّ َوَجَد ِفيلِبُُّس َنَثَناِئيَل، َفَقاَل لَُه: . 45 َوُبْطُرسَ  َفَقاَل .« 46 اِصَرةِ َوَجْدَنا الَِّذي َكَتَب َعْنُه ُموَسى ِفي الشَّ

َهَذا إِْسَراِئيلِيٌّ أَِصيٌل اَل »َوَرأَى َيُسوُع َنَثَناِئيَل َقاِدماً َنْحَوهُ َفَقاَل َعْنُه: «! 47 َتَعاَل َواْنُظرْ »أََجاَبُه ِفيلِبُُّس: « َوَهْل َيْطلُُع ِمَن النَّاِصَرِة َشْيٌء َصالٌِح؟»َنَثَناِئيُل: 
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يَنِة َقْبَل أَْن َيْدُعَوَك ِفيلِبُّسُ »َفأََجاَبُه َيُسوُع: « َوِمْن أَْيَن َتْعِرفُِني؟»َناِئيُل: َفَسأَلَُه َنثَ «! 48 َشكَّ ِفيهِ  (43-51) َيا ُمَعلُِّم، أَْنَت اْبُن هللِا! »َفَهَتَف َنَثَناِئيُل َقاِئالً: .«49 َرأَْيُتَك َتْحَت التِّ

يَنِة؟ َسْوَف َتَرى أَْعَظَم ِمْن َهَذا َهلْ »َفَقاَل لَُه َيُسوُع: «! 50 أَْنَت َملُِك إِْسَراِئيلَ  اْلَحقَّ اْلَحقَّ أَقُوُل لَُكْم: »ُثمَّ َقاَل لَُه: «! 51 آَمْنَت ألَنِّي قُْلُت لََك إِنِّي َرأَْيُتَك َتْحَت التِّ

َماَء َمْفُتوَحًة، َوَمالَِئَكَة هللِا َيْصَعُدوَن َوَيْنِزلُوَن َعلَى ابْ  ُكْم َسَتَرْوَن السَّ  «!ِن اإلِْنَسانِ إِنَّ
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 معجزات يسوع المسيح في الجليل وكفرناحوم
 

 معجزات يسوع المسيح في الجليل وكفرناحوم  

 4متى 

(23-25) 

23 
 24 اْلَملَُكوِت، َويَْشفِي ُكلَّ َمَرٍض َوِعلٍَّة فِي الشَّْعِب،َوَكاَن يَُسوُع يَتَنَقَُّل فِي ِمْنَطقَِة اْلَجلِيِل ُكلِّهَا، يَُعلُِّم فِي َمَجاِمِع اْليَهُوِد، َويُنَاِدي بِبَِشاَرِة 

فََذاَع ِصيتُهُ فِي ُسوِريَّةَ 

يَاِطيِن، َواْلمَ . ُكلِّهَا  25 .لِيَن، فََشفَاهُْم َجِميعاً ْصُروِعيَن، َواْلَمْشلُوفََحَملُوا إِلَْيِه َمْرَضاهُُم اْلُمَصابِيَن بِأَْمَراٍض َوأَْوَجاٍع ُمْختَلِفٍَة، َواْلَمْسُكونِيَن بِالشَّ
فَتَبَِعْتهُ ُجُموٌع َكبِيَرةٌ 

 .ِمْن َمنَاِطِق اْلَجلِيِل، َواْلُمُدِن اْلَعْشِر، َوأُوُرَشلِيَم، َواْليَهُوِديَِّة، َوَما َوَراَء األُْرُدنِّ 

 8متى 

(1-27) 

ا َنَزَل ِمَن اْلَجَبِل، َتِبَعْتُه ُجُموٌع َكِثيَرةٌ  َم إِلَْيِه َوَسَجَد لَُه َقاِئالً:  2 .َولَمَّ ُد، إِْن ُكْنَت ُتِريُد، َفأَْنَت َقاِدٌر أَْن ُتَطهَِّرِني»َوإَِذا َرُجٌل ُمَصاٌب ِباْلَبَرِص، َتَقدَّ َفَمدَّ  3 «!َيا َسيِّ

اْنَتِبْه! اَل ُتْخِبْر أََحداً، َبِل اْذَهْب َواْعِرْض َنْفَسَك َعلَى اْلَكاِهِن، »َوَقاَل لَُه َيُسوُع:  4 .َوِفي اْلَحاِل َطُهَر الَرُجل ِمْن َبَرِصهِ « أُِريُد، َفاْطُهْر!»َيَدهُ َولََمَسُه َوَقاَل: 

ِم اْلقُْرَباَن الَِّذي أََمَر ِبِه ُموَسى، َفَيُكوَن ذلَِك َشَهاَدًة لَُهمْ   «!َوَقدِّ

ُل إِلَْيهِ َوَحالََما َدَخَل َيُسوُع َمِديَنَة َكْفَرَناُحوَم، َجاَءهُ قَ  5 ُد! إِنَّ َخاِدِمي َمْشلُوٌل َطِريُح اْلِفَراِش ِفي اْلَبْيِت، ُيَعاِني أََشدَّ اآلالَمِ »َقاِئالً:  6 اِئُد ِمَئٍة َيَتَوسَّ َفَقاَل  7 .«َيا َسيِّ

ُد، أََنا اَل أَسْ »َفأََجاَب َقاِئُد اْلِمَئِة:  8 «!َسأَْذَهُب َوأَْشِفيهِ »لَُه َيُسوُع:  َما قُْل َكلَِمًة، َفُيْشَفى َخاِدِميَيا َسيِّ َفأََنا أَْيضاً َرُجٌل  9 .َتِحقُّ أَْن َتْدُخَل َتْحَت َسْقِف َبْيِتي. إِنَّ

ا َسِمَع َيُسوُع ذلَِك،  10 .«َعْبِدي: اْفَعْل َهَذا! َفَيْفَعلُ َفَيأِْتي، َولِ  َتْحَت ُسْلَطٍة أَْعلَى ِمنِّي، َولِي ُجُنوٌد َتْحَت إِْمَرِتي؛ أَقُوُل ألََحِدِهْم: اْذَهْب! َفَيْذَهُب، َوآِلَخَر: َتَعاَل! َفلَمَّ

َب َوَقاَل لَِمْن َيْتَبُعوَنُه:  ِمَن اْلَمْشِرِق َواْلَمْغِرِب  َوأَقُوُل لَُكْم: إِنَّ َكِثيِريَن َسَيأُْتونَ  11 !اْلَحقَّ أَقُوُل لَُكْم: لَْم أَِجْد أََحداً ِفي إِْسَراِئيَل لَُه َهَذا اإلِيَماُن اْلَعِظيمُ »َتَعجَّ

َماَواتِ  ِكُئوَن َمَع إِْبَراِهيَم َوإِْسَحاَق َوَيْعُقوَب ِفي َملَُكوِت السَّ ِة، ُهَناَك َيُكوُن اْلُبَكاُء َوَصِريُر  12 .َوَيتَّ ْلَمِة اْلَخاِرِجيَّ ا َبُنو اْلَملَُكوِت، َفُيْطَرُحوَن ِفي الظُّ أَمَّ

اَعِة ُشِفَي َخاِدُمهُ « اْذَهْب، َوْلَيُكْن لََك َما آَمْنَت ِبأَْن َيُكوَن!»َقاَل َيُسوُع لَِقاِئِد اْلِمَئِة: ُثمَّ  13 «!األَْسَنانِ   .َوِفي ِتْلَك السَّ

ى، َوَنَهَضْت َوأََخَذْت َتْخِدُمهُ َفلََمَس  15 .َوَذَهَب َيُسوُع إِلَى َبْيِت ُبْطُرَس، َفَوَجَد َحَماَتُه َتْرقُُد َمِريَضًة ُتَعاِني ِمَن اْلُحمَّى 14 َوِعْنَد  16 .َيَدَها، َفَذَهَبْت َعْنَها اْلُحمَّ

َياِطينَ  َياِطيِن. َفَكاَن َيْطُرُد الشَّ لَِكْي َيِتمَّ َما ِقيَل ِبلَِساِن  17 اً، ِبَكلَِمٍة ِمْنُه. َوَشَفى اْلَمْرَضى َجِميعُحلُوِل اْلَمَساِء، أَْحَضَر إِلَْيِه النَّاُس َكِثيِريَن ِمَن اْلَمْسُكوِنيَن ِبالشَّ

ِبيِّ إَِشْعَياَء اْلَقاِئِل:   .«ُهَو أََخَذ أَْسَقاَمَنا، َوَحَمَل أَْمَراَضَنا»النَّ

فَِّة اْلُمقَ  18 َم إِلَْيِه أََحُد اْلَكَتَبِة َوَقاَل:  19 .اِبلَةِ َوِحيَن َرأَى َيُسوُع أَنَّ الُجُموَع َقِد اْحَتَشَدْت َحْولَُه، أََمَر َتالَِميَذهُ أَْن َيْعُبُروا إِلَى الضَّ َيا ُمَعلُِّم، َسأَْتَبُعَك َحْيُثَما »َفَتَقدَّ

ا اْبُن اإلِْنَساِن، َفلَْيَس لَُه َمَكاٌن ُيْسِنُد »َفأََجاَبُه َيُسوُع:  20 «!َتْذَهبُ  َماِء أَْوَكاٌر؛ أَمَّ َعالِِب أَْوَجاٌر، َولُِطُيوِر السَّ َيا »َوَقاَل لَُه آَخُر ِمْن َتالَِميِذِه:  21 .«إِلَْيِه َرْأَسهُ لِلثَّ
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الً َفأَْدِفَن أَِبي ُد، اْسَمْح لِي أَْن أَْذَهَب أَوَّ  «!اْتَبْعِني اآلَن، َوَدِع اْلَمْوَتى َيْدِفُنوَن َمْوَتاُهمْ »َفأََجاَبُه َيُسوُع:  22 «!َسيِّ

َفأَْسَرَع التَّالَِميُذ  25 .َو َناِئماً َوإَِذا َعاِصَفٌة َشِديَدةٌ َقْد َهبَّْت َعلَى اْلُبَحْيَرِة، َحتَّى َكاَدِت اْلِمَياهُ أَْن َتْبَتلَِع اْلَقاِرَب. َوَكاَن هُ  24 .الَِميُذهُ ُثمَّ َرِكَب اْلَقاِرَب، َوَتِبَعُه تَ  23

َنا َنْهلِ »إِلَْيِه ُيْوِقُظوَنُه َقاِئلِيَن:  َنا! إِنَّ ُد، َنجِّ يَح َواْلَبْحَر، َفَساَد ُهُدوٌء « لَِماَذا أَْنُتْم َخاِئفُوَن، َيا َقلِيلِي اإلِيَماِن؟»َفَقاَل لَُهْم:  26 «!كُ َيا َسيِّ ُثمَّ َنَهَض َوَزَجَر الرِّ

َب النَّاُس َوَقالُوا:  27 .َتامٌّ  يَح َواْلَبْحَر ُيِطيَعاِنِه؟»َفَتَعجَّ  .«ُتَرى، َمْن َهَذا َحتَّى إِنَّ الرِّ

 1رقس م

(21-45) 

21 
ْبِت، إِلَى اْلَمْجَمِع َوأََخَذ يَُعلِّمُ . ثُمَّ َذهَبُوا إِلَى َكْفَرنَاُحومَ   22 .فََدَخَل َحاالً، فِي يَْوِم السَّ

فَُذِهَل اْلَحاِضُروَن ِمْن تَْعلِيِمِه، ألَنَّهُ َكاَن يَُعلُِّمهُْم َكَصاِحِب ُسْلطَاٍن َولَيَْس 

 23 .َكاْلَكتَبَةِ 
 24 َوَكاَن فِي َمْجَمِعِهْم َرُجٌل يَْسُكنُهُ ُروٌح نَِجٌس، فََصَرخَ 

؟ أَِجْئَت لِتُْهلَِكنَا؟ أَنَا أَْعِرُف َمْن أَْنتَ : »َوقَالَ  أَْنَت قُدُّوُس . َما َشأْنَُك بِنَا يَا يَُسوُع النَّاِصِريُّ

 25 !«هللاِ 
 26 !«هُ اْخَرْس َواْخُرْج ِمنْ : »فََزَجَرهُ يَُسوُع قَائاِلً 

ُجَل، َوَصَرَخ َصْرَخةً َعالِيَةً، َوَخَرَج ِمْنهُ  وُح النَِّجُس الرَّ  27 .فَطََرَح الرُّ
فَُدِهَش اْلَجِميُع َحتَّى أََخُذوا 

 28 !«يَأُْمُرهَا فَتُِطيُعهُ  َما هَذا؟ إِنَّهُ تَْعلِيٌم َجِديٌد، يُْلقَى بُسْلطَاٍن، فََحتَّى األَْرَواُح النَِّجَسةُ : »يَتََساَءلُوَن فِيَما بَْينَهُمْ 
َوفِي اْلَحاِل اْنتََشَر َخبَُر يَُسوَع فِي ُكلِّ َمَكاٍن ِمَن 

 .اْلِمْنطَقَِة اْلُمَجاِوَرِة لِْلَجلِيلِ 

29 
 30 .َوَحالََما َغاَدُروا اْلَمْجَمَع، َدَخلُوا بَْيَت ِسْمَعاَن َوأَْنَدَراُوَس، َوَمَعهُْم يَْعقُوُب َويُوَحنَّا

ىَوكَ  فَفِي اْلَحاِل . انَْت َحَماةُ ِسْمَعاَن طَِريَحةَ اْلفَِراِش، تَُعانِي ِمَن اْلُحمَّ

 31 .َكلَُّموا يَُسوَع بَِشأْنِهَا
 32 .فََذهَبَْت َعْنهَا اْلُحمَّى َحاالً، َوقَاَمْت تَْخُدُمهُمْ . فَاْقتََرَب إِلَْيهَا، َوأَْمَسَك بِيَِدهَا َوأَْنهََضهَا

ا َغَربَِت الشَّْمُس، أَْحَضَر َوِعْنَد ُحلُ  وِل اْلَمَساِء، لَمَّ

يَاِطيِن،  33 النَّاُس إِلَْيِه َجِميَع َمْن َكانُوا َمْرَضى َوَمْسُكونِيَن بِالشَّ
 34 .َحتَّى اْحتََشَد أَْهُل اْلَمِدينَِة ُكلُّهُْم ِعْنَد البَابِ 

تَلِفٍَة، فََشفَى َكثِيِريَن َكانُوا يَُعانُوَن ِمْن أَْمَراٍض ُمخْ 

يَاِطيِن بِأَْن يَتََكلَُّموا، ألَنَّهُْم َعَرفُوا َمْن هُوَ   .َوطََرَد َشيَاِطيَن َكثِيَرةً، َولِكنَّهُ لَْم يَْسَمْح لِلشَّ

35 
 36 .كَ َوفِي اْليَْوِم التَّالِي، نَهََض بَاِكراً قَْبَل اْلفَْجِر، َوَخَرَج إِلَى َمَكاٍن ُمْنَعِزٍل َوأََخَذ يَُصلِّي هُنَا

ا َوَجُدوهُ قَالُوا . فََذهََب ِسْمَعاُن َوَمْن َمَعهُ يَْبَحثُوَن َعْنهُ  فَلَمَّ

 38 !«إِنَّ اْلَجِميَع يَْطلُبُونَكَ » 37 :لَهُ 
َر هُنَاَك أَْيضاً : »فَقَاَل لَهُمْ   39 تُ فأَلَْجِل هَذا ِجئْ . لِنَْذهَْب إِلَى َمَكاٍن آَخَر فِي اْلقَُرى اْلُمَجاِوَرِة ألُبَشِّ

ُر فِي َمَجاِمِع  َوَذهََب يُبَشِّ

يَاِطينَ   .اْليَهُوِد فِي ِمْنطَقَِة اْلَجلِيِل ُكلِّهَا، َويَْطُرُد الشَّ

40 
ُل إِلَْيهِ   41 !«أَْن تُطَهَِّرنِي إِْن أََرْدَت، فَأَْنَت تَْقِدرُ : »فَاْرتََمى َعلَى ُرْكبَتَْيِه أََماَمهُ َوقَالَ . َوَجاَءهُ َرُجٌل ُمَصاٌب بِاْلبََرِص يَتََوسَّ

: فَتََحنََّن يَُسوُع َوَمدَّ يََدهُ َولََمَسهُ قَائاِلً 

 42 !«أُِريُد، فَاْطهُرْ »
 43.فََحالََما تََكلََّم َزاَل اْلبََرُص َعْنهُ َوطَهَرَ 

ةٍ   44 َوفِي اْلَحاِل َصَرفَهُ يَُسوُع بَْعَدَما أَْنَذَرهُ بِِشدَّ
بِْر أََحداً بَِشْيٍء، بَِل اْذهَْب اَل تُخْ ! اْنتَبِهْ : »قَائاِلً 

ْم لِقَاَء تَْطِهيِرَك َما أََمَر بِِه ُموَسى، فَيَُكوَن َذلَِك َشهَاَدةً لَهُمْ   45 !«َواْعِرْض نَْفَسَك َعلَى اْلَكاِهِن، َوقَدِّ
ا هَُو، فَاْنطَلََق يُنَاِدي َكثِيراً َويُِذيُع اْلَخبََر، َحتَّى لَْم يَُعْد يَُسوعُ   أَمَّ

  .ِه ِمْن ُكلِّ َمَكانٍ يَْقِدُر أَْن يَْدُخَل أَيَّةَ بَْلَدٍة َعلَناً، بَْل َكاَن يُقِيُم فِي أََماِكَن ُمْقفَِرٍة، َوالنَّاُس يَتََوافَُدوَن إِلَيْ 
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 2مرقس 

(1-12) 

اٍم، َرَجَع َيُسوُع إِلَى َبْلَدِة َكْفَرَناُحوَم. َواْنَتَشَر  ُه ِفي اْلَبْيِت،َوَبْعَد ِبْضَعِة أَيَّ َفاْجَتَمَع َعَدٌد َكِبيٌر ِمَن النَّاِس، َحتَّى لَْم َيْبَق َمَكاٌن ألََحٍد، َوالَ أََماَم اْلَباِب. َفأََخَذ  2 اْلَخَبُر أَنَّ

ْقَف َفْوَق اْلَمَكاِن الَِّذي َكاَن َولِكنَّ .4 َوَجاَءهُ َبْعُضُهْم ِبَمْشلُوٍل َيْحِملُُه أَْرَبَعُة ِرَجالٍ . 3 ُيْلِقي َعلَْيِهْم َكلَِمَة هللاِ  َحاِم. َفَنَقُبوا السَّ ُهْم لَْم َيْقِدُروا أَْن َيْقَتِرُبوا إِلَْيِه ِبَسَبِب الزِّ

ا َرأَى َيُسوُع إِيمَ . 5 َيُسوُع ِفيِه َحتَّى َكَشفُوهُ، ُثمَّ َدلَّْوا اْلِفَراَش الَِّذي َكاَن اْلَمْشلُوُل َراِقداً َعلَْيهِ  ، َقْد ُغِفَرْت لََك َخَطاَياكَ »اَنُهْم، َقاَل لِْلَمْشلُوِل: َفلَمَّ َوَكاَن «! 6 َيا ُبَنيَّ

ُروَن ِفي قُلُوِبِهمْ  ُه َيَتَكلَُّم ُكْفَراً! َمْن َيْقدِ : 7 »َبْيَن اْلَجالِِسيَن َبْعُض اْلَكَتَبِة، َفأََخُذوا ُيَفكِّ ُجُل هَكَذا؟ إِنَّ َوِفي « 8 ُر أَْن َيْغِفَر اْلَخَطاَيا إاِلَّ هللاُ َوْحَدهُ؟لَِماَذا َيَتَكلَُّم هَذا الرَّ

ُروَن ِفيِه فِي قُلُوِبِهْم، َفَسأَلَُهْم:  ُروَن ِبهَذا األَْمِر ِفي قُلُوبُِكْم؟»اْلَحاِل أَْدَرَك َيُسوُع ِبُروِحِه َما ُيَفكِّ لِْلَمْشلُوِل: َقْد ُغِفَرْت لََك أَيُّ األَْمَرْيِن أَْسَهُل أَْن ُيَقاَل  9 لَِماَذا ُتَفكِّ

ُثمَّ َقاَل «. َولِكنِّي قُْلُت ذلَِك لَِتْعلَُموا أَنَّ الْبِن اإلِْنَساِن َعلَى األَْرِض ُسْلَطَة ُغْفَراِن اْلَخَطاَيا 10 َخَطاَياَك، أَْو أَْن ُيَقاَل لَُه: قُِم اْحِمْل ِفَراَشَك َواْمِش؟

ُموا هللاَ َقاِئلِيَن: «! 12 : قُِم اْحِمْل ِفَراَشَك، َواْذَهْب إِلَى َبْيِتكَ لََك أَقُولُ : 11 »لِْلَمْشلُولِ  َما »َفَقاَم ِفي اْلَحاِل، َوَحَمَل ِفَراَشُه، َوَمَشى أََماَم اْلَجِميِع. َفُذِهلُوا َجِميعاً َوَعظَّ

 «!َرأَْيَنا ِمْثَل هَذا َقطُّ 

 4لوقا 

(16-44) 

 16 
ْبِت، َوَوقََف لِيَْقَرأَ َوَجاَء إِلَى   17 .النَّاِصَرِة َحْيُث َكاَن قَْد نََشأَ، َوَدَخَل اْلَمْجَمَع، َكَعاَدتِِه، يَْوَم السَّ

ا فَتََحهُ َوَجَد اْلَمَكاَن الَِّذي ُكتَِب  َم إِلَْيِه ِكتَاُب النَّبِيِّ إَِشْعيَاَء، فَلَمَّ فَقُدِّ

، ألَ » 18 :فِيهِ  بِّ َعلَيَّ َر اْلفُقََراَء؛ أَْرَسلَنِي ألُنَاِدَي لِْلَمأُْسوِريَن بِاإِلْطالِق َولِْلُعْميَاِن بِاْلبََصِر، ألُ ُروُح الرَّ  19 ْطلَِق اْلَمْسُحوقِيَن أَْحَراراً،نَّهُ َمَسَحنِي ألُبَشِّ
َر بَِسنَِة  َوأُبَشِّ

بِّ   20 «.اْلقَبُوِل ِعْنَد الرَّ
 21 .َوَكانَْت ُعيُوُن َجِميِع اْلَحاِضِريَن فِي اْلَمْجَمِع َشاِخَصةً إِلَْيهِ . ى اْلَخاِدِم، َوَجلَسَ ثُمَّ طََوى اْلِكتَاَب َوَسلََّمهُ إِلَ 

اْليَْوَم : »فَأََخَذ يَُخاِطبُهُْم قَائاِلً 

 22 .«تَمَّ َما قَْد َسِمْعتُْم ِمْن آيَاتٍ 
بِيَن ِمْن َكالَِم ا  23 «أَلَْيَس هََذا اْبَن يُوُسَف؟: »لنِّْعَمِة اْلَخاِرِج ِمْن فَِمِه، َوتََساَءلُواَوَشِهَد لَهُ َجِميُع اْلَحاِضِريَن، ُمتََعجِّ

الَ : »فَقَاَل لَهُمْ 

 24 .«َرنَاُحومَ فَاْصنَْع هُنَا فِي بَْلَدتَِك َما َسِمْعنَا أَنَّهُ َجَرى فِي َكفْ ! أَيُّهَا الطَّبِيُب اْشِف نَْفَسكَ : َشكَّ أَنَُّكْم تَقُولُوَن لِي هََذا اْلَمثَلَ 
َما ِمْن : اْلَحقَّ أَقُوُل لَُكمْ : »ثُمَّ أََضافَ 

 25 .نَبِيٍّ يُْقبَُل فِي بَْلَدتِهِ 
َماُء ثاَلََث ِسنِيَن َوِستَّةَ : َوبِاْلَحقِيقَِة أَقُوُل لَُكمْ  أَْشهٍُر، َحتَّى َحَدثَْت َمَجاَعةٌ  َكاَن فِي إِْسَرائِيَل أََراِمُل َكثِيَراٌت فِي َزَماِن إِيلِيَّا، ِحيَن أُْغلِقَِت السَّ

 26 َعِظيَمةٌ فِي األَْرِض ُكلِّهَا؛
 27 .َولَِكنَّ إِيلِيَّا لَْم يُْرَسْل إِلَى أَيَِّة َواِحَدٍة ِمْنهُنَّ بَْل إِلَى اْمَرأٍَة أَْرَملٍَة فِي َصْرفَِة َصْيَدا

، َوَكاَن فِي إِْسَرائِيَل، فِي َزَماِن النَّبِيِّ أَلِيَشعَ 

وِريِّ   28 !«َكثِيُروَن ُمَصابُوَن بِاْلبََرِص؛ َولِكْن لَْم يُطَهَّْر أَيُّ َواِحٍد ِمْنهُْم، ِسَوى نُْعَماَن السُّ
ا َسِمُعوا هِذِه األُُموَر،  29 فَاْمتأَلَ َجِميُع َمْن فِي اْلَمْجَمِع َغَضباً لَمَّ

َوقَاُموا 

 30 .اقُوهُ إِلَى َحافَِة اْلَجبَِل الَِّذي بُنِيَْت علَْيِه َمِدينَتُهُْم لِيَْطَرُحوهُ إِلَى األَْسفَلِ يَْدفَُعونَهُ إِلَى َخاِرِج اْلَمِدينَِة َوسَ 
 .إاِلَّ أَنَّهُ اْجتَاَز ِمْن َوْسِطِهْم، َواْنَصَرفَ 

31 
ْبتِ َونََزَل إِلَى َكْفَرنَاُحوَم، َوِهَي َمِدينَةٌ بِِمْنطَقَِة اْلَجلِيِل، َوأََخَذ يَُعلُِّم ال ْعَب أَيَّاَم السَّ  32 .شَّ

 33 .فَُذِهلُوا ِمْن تَْعلِيِمِه، ألَنَّ َكلَِمتَهُ َكانَْت َذاَت ُسْلطَةٍ 
َوَكاَن فِي اْلَمْجَمِع 

؟ أَِجئْ ! آهِ » 34 :فََصَرَخ بَِصْوٍت َعالٍ . َرُجٌل يَْسُكنُهُ ُروُح َشْيطَاٍن نَِجسٍ  أَْنَت قُدُّوُس : َت لِتُْهلَِكنَا؟ أَنَا أَْعِرُف َمْن أَْنتَ َما َشأْنَُك بِنَا يَا يَُسوُع النَّاِصِريُّ

 35 «.هللاِ 
ْيطَاُن فِي اْلَوَسِط، َخَرَج ِمْنهُ َولَْم يُِصْبهُ بِأَذىً «. اْخَرْس، َواْخُرْج ِمْنهُ : »فََزَجَرهُ يَُسوُع قَائاِلً   36 .َوإِْذ طََرَحهُ الشَّ

يِع، َوأََخُذوا فَاْستَْولَِت الدَّهَْشةُ َعلَى اْلَجمِ 

 37 !«أَيُّ َكلَِمٍة ِهَي هِذِه؟ فَإِنَّهُ بُِسْلطَاٍن َوقُْدَرٍة يَأُْمُر األَْرَواَح النَِّجَسةَ فَتَْخُرجُ : »يَتََساَءلُوَن فِي َما بَْينَهُمْ 
 .َوَذاَع ِصيتُهُ فِي ُكلِّ َمَكاٍن ِمَن اْلِمْنطَقَِة اْلُمَجاِوَرةِ 

38 
 39 .َوَكانَْت َحَماةُ ِسْمَعاَن تَُعانِي ُحمَّى َشِديَدةً، فَطَلَبُوا إِلَْيِه إَِعانَتَهَا. اْلَمْجَمَع، َوَدَخَل بَْيَت ِسْمَعانَ ثُمَّ َغاَدَر 

. فََوقََف بَِجانِِب فَِراِشهَا، َوَزَجَر اْلُحمَّى، فََذهَبَْت َعْنهَا
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 40 .فََوقَفَْت فِي اْلَحاِل َوأََخَذْت تَْخِدُمهُمْ 
ا َغَربَِت الشَّْمُس، أََخَذ َجِميُع الَِّذيَن َكاَن ِعْنَدهُْم َمْرَضى ُمَصابُوَن بِِعلٍَل ُمْختَلِفٍَة يُْحِضُرونَهُمْ وَ  إِلَْيِه، فََوَضَع يََدْيِه َعلَى ُكلِّ  لَمَّ

 41 .َواِحٍد ِمْنهُْم، َوَشفَاهُمْ 
فََكاَن يَْزُجُرهُْم َوالَ يََدُعهُْم يَتََكلَُّموَن، إِْذ َعَرفُوا أَنَّهُ !« أَْنَت اْبُن هللاِ : »ْصُرُخ قَائِلَةً َوَخَرَجْت أَْيضاً َشيَاِطيُن ِمْن َكثِيِريَن، َوِهَي تَ 

 42 .اْلَمِسيحُ 
ا طَلََع النَّهَاُر، َخَرَج َوَذهََب إِلَى َمَكاٍن ُمْقفِرٍ   43 .ُكوا بِِه لِئاَلَّ يَْرَحَل َعْنهُمْ فَبََحثَِت اْلُجُموُع َعْنهُ َحتَّى َوَجُدوهُ، َوتََمسَّ . َولَمَّ

الَبُدَّ لِي ِمْن : »َولِكنَّهُ قَاَل لَهُمْ 

َر اْلُمُدَن األُْخَرى أَْيضاً بَِملَُكوِت هللاِ، ألَنِّي لِهََذا قَْد أُْرِسْلتُ   44 «.أَْن أُبَشِّ
ُر فِي َمَجاِمِع اْليَهُوِديَّةِ   .َوَمَضى يُبَشِّ

 5لوقا 

(1-26) 

َفَرأَى َقاِرَبْيِن َراِسَيْيِن َعلَى َجانِِب اْلُبَحْيَرِة َوَقْد َغاَدَرُهَما  2 .َجنِّيَساَرتَ َوَبْيَنَما َكاَن اْلَجْمُع ُمْحَتِشِديَن َحْولَُه لَِيْسَمُعوا َكلَِمَة هللِا، َكاَن ُهَو َواِقفاً َعلَى َشاِطِئ ُبَحْيَرِة 

اُدوَن، َوَكاُنوا َيْغِسلُ  يَّ َباكَ الصَّ ، ُثمَّ َجلََس يُ  3 .وَن الشِّ ا  4 .َعلُِّم اْلُجُموَع ِمَن اْلَقاِربِ َفَرِكَب أََحَد اْلَقاِرَبْيِن، َوَكاَن لِِسْمَعاَن، َوَطلََب إِلَْيِه أَْن َيْبَتِعَد َقلِيالً َعِن اْلَبرِّ َولَمَّ

ْيدِ اْبَتِعْد إِلَى َحْيُث الْ »أَْنَهى َكالََمُه، َقاَل لِِسْمَعاَن:  ُد َقْد َجاَهْدَنا َطَواَل اللَّْيِل َولَْم َنِصْد َشْيئاً. َولِكْن »َفأََجاَبُه ِسْمَعاُن:  5 .«ُعْمِق، َواْطَرُحوا ِشَباَكُكْم لِلصَّ َيا َسيِّ

َباكَ  ا َفَعلُوا َذلَِك، َصاُدوا َسَمكاً َكِثيراً ِجّداً، َحتَّ  6 «!ألَْجِل َكلَِمِتَك َسأَْطَرُح الشِّ َقْت ِشَباُكُهمْ َولَمَّ َفأََشاُروا إِلَى ُشَرَكاِئِهِم الَِّذيَن ِفي اْلَقاِرِب اآلَخِر أَْن َيأُْتوا  7 .ى َتَخرَّ

ا َرأَى ِسْمَعاُن ُبْطُرُس ذلَِك، َسَجدَ  8 .َوُيَساِعُدوُهْم. َفأََتْوا، َوَمألُوا اْلَقاِرَبْيِن ِكلَْيِهَما َحتَّى َكاَدا َيْغِرَقانِ  اُْخُرْج ِمْن َقاِرِبي َيا »ِعْنَد ُرْكَبَتْي َيُسوَع َوَقاَل:  َولِكْن لَمَّ

، ألَنِّي إِْنَساٌن َخاِطئٌ  ْيِد الَِّذي َصاُدوهُ، 9 .«َربُّ ْهَشُة َعلَْيِه َوَعلَى َجِميِع الَِّذيَن َكاُنوا َمَعُه، لَِكْثَرِة الصَّ ا اْبَنْي َوَكذلَِك َعلَى َيْعقُوَب َويُ  10 َفَقِد اْسَتْولَِت الدَّ وَحنَّ

، َتَرُكوا ُكلَّ َشْيٍء  11 .«الَ َتَخْف! ُمْنُذ اآلَن َتُكوُن َصاِئداً لِلنَّاسِ »َزَبِدي اللََّذْيِن َكاَنا َشِريَكْيِن لِِسْمَعاَن. َوَقاَل َيُسوُع لِِسْمَعاَن:  َوَبْعَدَما َرَجُعوا ِباْلَقاِرَبْيِن إِلَى اْلَبرِّ

 .َوَتِبُعوا َيُسوعَ 

ي اْلَبَرُص ِجْسَمُه، َما إِْن َرأَى َيُسوَع َحتى اْرَتَمى عَ وَ  12 َل إِلَْيِه َقاِئالً: إِْذ َكاَن َيُسوُع ِفي إِْحَدى اْلُمُدِن، إَِذا إِْنَساٌن ُيَغطِّ ُد، إِْن ِشْئَت َفأَْنَت »لَى َوْجِهِه َوَتَوسَّ َيا َسيِّ

َرِني الَ ُتْخِبْر أََحداً، َبِل اْذَهْب َواْعِرْض »َفأَْوَصاهُ:  14 .َوِفي اْلَحاِل َزاَل َعْنُه اْلَبَرصُ « إِنِّي أُِريُد، َفاْطُهْر!»هُ َولََمَسُه َقاِئالً: َفَمدَّ َيُسوُع َيدَ  13 «!َتْقِدُر أَْن ُتَطهِّ

ْم لَِقاَء َتْطِهيِرَك َما أََمَر ِبِه ُموَسى، َفَيُكوَن ذلَِك َشهَ  َعلَى أَنَّ َخَبَر َيُسوَع َزاَد اْنِتَشاراً، َحتَّى َتَواَفَدْت إِلَْيِه ُجُموٌع َكِثيَرةٌ  15 .«اَدًة لَُهمْ َنْفَسَك َعلَى اْلَكاِهِن، َوَقدِّ

َفاَء ِمْن أَْمَراِضِهمْ  ا ُهَو، َفَكاَن َيْنَسِحُب إِلَى األََماِكِن اْلَخالَِيِة َحْيُث ُيَصلِّ  16 .لَِيْسَتِمُعوا إِلَْيِه َوَيَنالُوا الشِّ  .يأَمَّ

ِريَعِة، َوَقْد  17 يِسيِّيَن َوُمَعلِِّمي الشَّ ِة، َوِمْن أُوُرَشلِيَم. َوَظَهَرْت َوِفي َذاِت َيْوٍم، َكاَن ُيَعلُِّم، َوَكاَن َبْيَن اْلَجالِِسيَن َبْعُض اْلَفرِّ أََتْوا ِمْن ُكلِّ َقْرَيٍة ِفي اْلَجلِيِل َواْلَيُهوِديَّ

بِّ  ا لَْم َيِجُدوا َطِريقاً إلِْدَخالِِه ِبَسَبِب  19 .َوإَِذا َبْعُضُهْم َيْحِملُوَن َعلَى ِفَراٍش إِْنَساناً َمْشلُوالً، َحاَولُوا أَْن َيْدُخلُوا ِبِه َوَيَضُعوهُ أََماَمهُ  18 .لَِتْشِفَيُهمْ قُْدَرةُ الرَّ َولَمَّ

ْطِح َوَدلَّْوهُ ِمنْ  َحاِم، َصِعُدوا ِبِه إِلَى السَّ اَم َيُسوعَ  الزِّ ْقِف َعلَى ِفَراِشِه إِلَى الَوَسِط قُدَّ ا َرأَى إِيَماَنُهْم، َقاَل:  20 .َفْتَحٍة ِفي السَّ َها اإلِْنَساُن، َقْد ُغِفَرْت لََك »َفلَمَّ أَيُّ

ُروَن َقاِئلِيَن:  21 «!َخَطاَياكَ  يِسيُّوَن ُيَفكِّ َولِكنَّ َيُسوَع أَْدَرَك  22 «َيْنِطُق ِبَكالَِم اْلُكْفِر؟ َمْن َيْقِدُر أَْن َيْغِفَر اْلَخَطاَيا إاِلَّ هللاَ َوْحَدهُ؟َمْن َهَذا الَِّذي »َفأََخَذ اْلَكَتَبُة َواْلَفرِّ

ُروَن ِفيِه، َفأََجاَبُهْم َقاِئالً:  ُروَن ِفي قُلُوِبُكْم؟»َما ُيَفكِّ َولِكنِّي )قُْلُت  24 ْد ُغِفَرْت لََك َخَطاَياَك! أَْم أَْن أَقُوَل: قُْم َواْمِش؟أَيُّ األَْمَرْيِن أَْسَهُل: أَْن أَقُوَل: قَ  23 ِفيَم ُتَفكِّ

َوِفي اْلَحاِل  25 .«ى َبْيِتكَ لََك أَقُوُل قُِم اْحِمْل ِفَراَشَك، َواْذَهْب إِلَ »َوَقاَل لِْلَمْشلُوِل: «. ذلَِك( لَِكْي َتْعلَُموا أَنَّ الْبِن اإلِْنَساِن َعلَى األَْرِض ُسْلَطَة ُغْفَراِن اْلَخَطاَيا
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داً هللاَ، َوَقْد َحَمَل َما َكاَن َراِقداً َعلَْيهِ  ُدوا هللاَ؛ َوَقْد َتَملََّكُهُم اْلَخْوُف، َوَقالُوا:  26 .َقاَم أََماَمُهْم َوَذَهَب إِلَى َبْيِتِه ُمَمجِّ َرأَْيَنا اْلَيْوَم »َفأََخَذِت اْلَحْيَرةُ اْلَجِميَع، َوَمجَّ

 «!َجاِئبَ عَ 

 7لوقا 

(1-17) 

ا  3 .َوَكاَن ِعْنَد َقاِئِد ِمَئٍة َعْبٌد َمِريٌض َقْد أَْشَرَف َعلَى اْلَمْوِت، َوَكاَن َعِزيزاً َعلَْيهِ  2 .َوَبْعَدَما أََتمَّ إِْلَقاَء أَْقَوالِِه ُكلَِّها ِفي َمَساِمِع الشَّْعِب، َدَخَل َبْلَدَة َكْفَرَناُحومَ  َفلَمَّ

الً إِلَْيِه أَْن َيأِْتَي َوُيْنِقَذ َعْبَدهُ  َسِمعَ  ا أَْدَرُكوا َيُسوَع، َطلَُبوا إِلَْيِه ِبإِْلَحاٍح َقاِئلِيَن:  4 .ِبَيُسوَع، أَْرَسَل إِلَْيِه ُشُيوَخ اْلَيُهوِد، ُمَتَوسِّ ُه َيْسَتِحقُّ أَْن َتْمَنَحُه »َولَمَّ إِنَّ

َتَنا،  5 َطلََبُه، َبْعَض أَْصِدَقاِئِه،  َفَراَفَقُهْم َيُسوُع. َولَِكْن َما إِْن أَْصَبَح َعلَى َمْقَرَبٍة ِمَن اْلَبْيِت، َحتَّى أَْرَسَل إِلَْيِه َقاِئُد اْلِمَئةِ  6 .«َوَقْد َبَنى لََنا اْلَمْجَمعَ َفُهَو ُيِحبُّ أُمَّ

ُد، اَل ُتَكلِّْف َنْفَسَك، ألَنِّي اَل أَْسَتِحقُّ »َيقُوُل لَُه:  َما قُْل َكلَِمًة، َفُيْشَفى  7 .أَْن َتْدُخَل َتْحَت َسْقِف َبْيِتي َيا َسيِّ َولِذلَِك اَل أَْعَتِبُر َنْفِسي أَْهالً ألَْن أاُلَِقَيَك. إِنَّ

َحِدِهْم: اْذَهْب! َفَيْذَهُب؛ َولَِغْيِرِه: َتَعاَل! َفَيأِْتي؛ َولَِعْبِدي: اْفَعْل َفأََنا أَْيضاً َرُجٌل َمْوُضوٌع َتْحَت ُسْلَطٍة أَْعلَى ِمنِّي، َولِي ُجُنوٌد َتْحَت إِْمَرِتي، أَقُوُل ألَ  8 :َخاِدِمي

َب ِمْنُه، ُثمَّ اْلَتَفَت إِلَى اْلَجْمِع الَِّذي َيْتَبُعُه، َوَقاَل:  9 .«َهَذا! َفَيْفَعلُ  ا َسِمَع َيُسوُع ذلَِك، َتَعجَّ ي إِْسَراِئيَل إِيَماناً َعِظيماً أَقُوُل لَُكْم، لَْم أَِجْد َحتَّى فِ »َفلَمَّ

ا َرَجَع اْلُمْرَسلُوَن إِلَى اْلَبْيِت، َوَجُدوا اْلَعْبَد اْلَمِريَض َقْد َتَعاَفى 10 «!َكَهَذا  .َولَمَّ

الِي، َذَهَب إِلَى َمِديَنٍة اْسُمَها َناِييُن، ُيَراِفقُُه َكِثيُروَن ِمْن َتالَِميِذِه َوج 11 ا اْقَتَرَب ِمْن َباِب اْلَمِديَنِة، إَِذا َمْيٌت َمْحُموٌل، َوُهَو اْبٌن  12 .ْمٌع َعِظيمٌ َوِفي اْلَيْوِم التَّ َولَمَّ

ِه الَِّتي َكاَنْت أَْرَملًَة، َوَكاَن َمَعَها َجْمٌع َكِبيٌر ِمَن اْلَمِديَنةِ  َن َعلَْيَها، َوَقاَل لََها 13 .َوِحيٌد ألُمِّ ، َتَحنَّ بُّ ا َرآَها الرَّ َم َولََمَس النَّْعَش، َفَتَوقََّف  14 «!الَ َتْبِكي: »َفلَمَّ ُثمَّ َتَقدَّ

، لََك أَقُوُل: قُمْ »َحاِملُوهُ. َوَقاَل:  َها الشَّابُّ هِ  15 «!أَيُّ ُدو 16 .َفَجلََس اْلَمْيُت َوَبَدأَ َيَتَكلَُّم، َفَسلََّمُه إِلَى أُمِّ َقْد َقاَم »ا هللاَ، َقاِئلِيَن: َفاْسَتْولَى اْلَخْوُف َعلَى اْلَجِميِع، َوَمجَّ

َواِحي اْلُمَجاِوَرةِ  17 «!ِفيَنا َنِبيٌّ َعِظيٌم َوَتَفقََّد هللاُ َشْعَبهُ  ِة ُكلَِّها َوِفي َجِميِع النَّ  .َوَذاَع َهَذا اْلَخَبُر َعْنُه ِفي ِمْنَطَقِة اْلَيُهوِديَّ

 8لوقا 

(22-25) 

فَِّة اْلُمَقاِبلَِة ِمَن اْلُبَحْيَرِة!»َوَتالَِميُذهُ، َوَقاَل لَُهْم: َوَذاَت َيْوٍم َرِكَب َقاِرباً ُهَو  22 َوِفيَما ُهْم ُمْبِحُروَن، َناَم. َوَهبَّْت َعلَى اْلُبَحْيَرِة  23 .َفأَْقلَُعوا« لَِنْعُبْر إِلَى الضِّ

ُموا إِلَْيِه َوأَْيَقُظوُه َقاِئلِيَن:  24 .ِهِم اْلَخَطرُ َعاِصَفُة ِريٍح ُمَفاِجَئٌة، َفأََخَذ اْلَماُء َيْمألُ اْلَقاِرَب، َوأََحاَط بِ  َنا َنْهلُِك!»َفَتَقدَّ ُد، إِنَّ ُد، َيا َسيِّ يَح « َيا َسيِّ َفَنَهَض َوَزَجَر الرِّ

َياَح َواْلَماَء »، ُذِهلُوا، َوَقاَل أََحُدُهْم لآِلَخِر: َوإِْذ َخافُوا« أَْيَن إِيَماُنُكْم؟»ُثمَّ َقاَل لَُهْم:  25 .َواْلَماَء اْلَهاِئَج، َفَسَكَنا َوَساَد اْلُهُدوءُ  ُه َيأُْمُر الرِّ َمْن ُهَو َهَذا إَِذْن َحتَّى إِنَّ

 «َفُتِطيُعُه؟

 2يوحنا 

(1-11) 

الِِث َكاَن ُعْرٌس ِفي َقاَنا ِبِمْنَطَقِة اْلَجلِيِل، َوَكاَنْت ُهَناَك أُمُّ َيُسوعَ  ا َنِفَدِت اْلَخْمُر، َقالَْت أُمُّ َيُسوَع . 3 َوُدِعَي إِلَى اْلُعْرِس أَْيضاً َيُسوُع َوَتالَِميُذهُ . 2 َوِفي اْلَيْوِم الثَّ َفلَمَّ

ُه لِْلَخدَ «! 5 َما َشأُْنِك ِبي َيا اْمَرأَةُ؟ َساَعِتي لَْم َتأِْت َبْعدُ »َفأََجاَبَها: «! 4 لَْم َيْبَق ِعْنَدُهْم َخْمرٌ »لَُه:  ُة .« 6 اْفَعلُوا ُكلَّ َما َيأُْمُرُكْم ِبهِ »ِم: َفَقالَْت أُمُّ َوَكاَنْت ُهَناَك ِستَّ

ِر، َيَسُع اْلَواِحُد ِمْنَها َما َبْيَن ِمْكَيالَْيِن أَوْ  ٍة، َيْسَتْعِمُل اْلَيُهوُد َماَءَها لِلتََّطهُّ َفَقاَل َيُسوُع لِْلَخَدِم: .( 7 ِريَن لِْتراً  َثالََثٍة )أَْي َما َبْيَن َثَماِنيَن إِلَى ِمَئٍة َوِعشْ أَْجَراٍن َحَجِريَّ

ُموا إِلَى َرِئيِس اْلَولِيَمِة!»ُثمَّ َقاَل لَُهْم: . 8 َفَمألُوَها َحتَّى َكاَدْت َتِفيضُ «. اْمألُوا األَْجَراَن َماءً » ا َذاَق َرِئيُس اْلَولِيَمِة الْ . 9 َفَفَعلُوا« َواآلَن اْغِرفُوا ِمْنَها َوَقدِّ َماَء َولَمَّ

ُموهُ َفَكاُنوا ا اْلَخَدُم الَِّذيَن َقدَّ َل إِلَى َخْمٍر، َولَْم َيُكْن َيْعِرُف َمْصَدَرهُ، أَمَّ ُموَن اْلَخْمَر »َوَقاَل لَُه:  10 َيْعِرفُوَن، اْسَتْدَعى اْلَعِريَس، الَِّذي َكاَن َقْد َتَحوَّ النَّاُس َجِميعاً ُيَقدِّ
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الً، َوَبعْ  َدَة أَوَّ ا أَْنَت َفَقْد أَْبَقْيَت اْلَخْمَر اْلَجيِّ اْلَجيِّ ُموَن لَُهْم َما َكاَن ُدوَنَها ُجوَدًة. أَمَّ ُيوُف ُيَقدِّ َهِذِه اْلُمْعِجَزةُ ِهَي اآلَيُة األُولَى الَِّتي «! 11 َدَة َحتَّى اآلنَ َد أَْن َيْسَكَر الضُّ

 . ْجَدهُ، َفآَمَن ِبِه َتالَِميُذهُ أَْجَراَها َيُسوُع ِفي َقاَنا ِباْلَجلِيِل، َوأَْظَهَر مَ 
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 التطويبات
 

 التطويبات

 5متى 

(1-12) 

 :َفَتَكلََّم َوأََخَذ ُيَعلُِّمُهْم. َفَقالَ  2 .َوإِْذ َرأَى ُجُموَع النَّاِس، َصِعَد إِلَى اْلَجَبِل. َوَما إِْن َجلََس، َحتَّى اْقَتَرَب إِلَْيِه َتالِميُذهُ 

َماَواتِ ُطوَبى » 3 وِح، َفإِنَّ لَُهْم َملَُكوَت السَّ ْونَ  4 .لِْلَمَساِكيِن ِبالرُّ ُهْم َيَتَعزَّ ُهْم َسَيِرُثوَن األَْرضَ  5 .ُطوَبى لِْلَحَزاَنى، َفإِنَّ ُطوَبى لِْلِجَياِع  6 .ُطوَبى لِْلُوَدَعاِء، َفإِنَّ

ُهْم َسُيْشَبُعونَ  ، َفإِنَّ ُهْم َسُيْرَحُمونَ طُ  7 .َواْلِعَطاِش إِلَى اْلِبرِّ َحَماِء، َفإِنَّ ُهْم َسَيَرْوَن هللاَ  8.وَبى لِلرُّ ُهْم  9 .ُطوَبى لألَْنِقَياِء اْلَقْلِب، َفإِنَّ الَِم، َفإِنَّ ُطوَبى لَِصاِنِعي السَّ

، َفإِنَّ لَُهْم َملَُكو 10 .َسُيْدَعْوَن أَْبَناَء هللاِ  َماَواتِ ُطوَبى لِْلُمْضَطَهِديَن ِمْن أَْجِل اْلَحقِّ ُطوَبى لَُكْم َمَتى أََهاَنُكُم النَّاُس َواْضَطَهُدوُكْم، َوَقالُوا َعلَْيُكْم ِمْن  11 .َت السَّ

ُهْم هَكَذا اْضَطَهُدوا األَنْ  12 .أَْجلِي ُكلَّ ُسوٍء َكاِذِبينَ  َماَواِت َعِظيَمٌة. َفإِنَّ  !ِبَياَء ِمْن َقْبلُِكمْ ِاْفَرُحوا َوَتَهلَّلُوا، َفإِنَّ ُمَكاَفأََتُكْم ِفي السَّ

 6لوقا 

(20-49) 

َها اْلَمَساِكيُن، َفإِنَّ لَُكْم َملَُكوَت هللاِ »ُثمَّ َرَفَع َعْيَنْيِه إِلَى َتالَِميِذِه َوَقاَل:  20 ُكْم َسْوَف ُتْشَبُعوَن. ُطوَبى  21 !ُطوَبى لَُكْم أَيُّ َها اْلَجاِئُعوَن اآلَن، َفإِنَّ لَُكْم ُطوَبى لَُكْم أَيُّ

ُكْم َسْوَف َتْضَحُكونَ  َها اْلَباُكوَن اآلَن، َفإِنَّ يٌر، ِمْن أَْجِل ا 22 .أَيُّ ُه ِشرِّ ْبِن ُطوَبى لَُكْم َمَتى أَْبَغَضُكُم النَّاُس، َوَعَزلُوُكْم، َوأََهاُنوا اْسَمُكْم َوَنَبُذوهُ َكأَنَّ

ُه هَكَذا َعاَمَل آَباُؤُهُم األَْنِبَياءَ اْفَرُحوا ِفي ذلَِك اْلَيْوِم َوَتَهلَّلُ  23 .اإلِْنَسانِ  َماِء َعِظيَمٌة: ألَنَّ ُكْم » 24 .وا، َفَها إِنَّ ُمَكاَفأََتُكْم ِفي السَّ َولِكِن اْلَوْيُل لَُكْم أَْنُتُم األَْغِنَياُء، َفإِنَّ

ُكْم َسْوَف َتُنوُحوَن َوَتْبُكونَ اْلَوْيُل لَُكْم أَيَُّها اْلُمْشَبُعوَن اآلَن، َفإِ  25 !َقْد ِنْلُتْم َعَزاَءُكمْ  اِحُكوَن اآلَن، َفإِنَّ َها الضَّ ُكْم َسْوَف َتُجوُعوَن. اْلَوْيُل لَُكْم أَيُّ اْلَوْيُل لَُكْم إَِذا  26 .نَّ

الِينَ  جَّ ُه هَكَذا َعاَمَل آَباُؤُهُم األَْنِبَياَء الدَّ  .اْمَتَدَحُكْم َجِميُع النَّاِس، َفإِنَّ

ا لَ » 27 اِمُعوَن، َفأَقُوُل: أَِحبُّوا أَْعَداَءُكْم؛ أَْحِسُنوا ُمَعاَملََة الَِّذيَن ُيْبِغُضوَنُكْم؛َوأَمَّ َها السَّ َوَمْن  29 .َباِرُكوا الَِعِنيُكْم؛ َصلُّوا ألَْجِل الَِّذيَن ُيِسيُئوَن إِلَْيُكمْ  28 ُكْم أَيُّ

َك، َفاْعِرْض لَُه اْلَخدَّ اآلَخرَ  أَيُّ َمْن َطلََب ِمْنَك َشْيئاً َفأَْعِطِه؛ َوَمِن اْغَتَصَب َمالََك،  30 .أَْيضاً. َوَمِن اْنَتَزَع ِرَداَءَك، َفالَ َتْمَنْع َعْنُه َثْوَبَك أَْيضاً  َضَرَبَك َعلَى َخدِّ

وَنُكْم، َفأَيُّ َفْضٍل لَُكْم؟ َفإِنَّ اْلَخاِطِئيَن أَْيضاً ُيِحبُّوَن الَِّذيَن  32 .َوِبِمْثِل َما ُتِريُدوَن أَْن ُيَعاِملَُكُم النَّاُس َعاِملُوُهْم أَْنُتْم أَْيضاً  31 .َفالَ ُتَطالِْبهُ  َفإِْن أَْحَبْبُتُم الَِّذيَن ُيِحبُّ

َوإِْن أَْقَرْضُتُم الَِّذيَن َتأُْملُوَن أَْن َتْسَتْوفُوا  34 !يَن أَْيضاً َيْفَعلُوَن هَكَذاَوإِْن أَْحَسْنُتْم ُمَعاَملََة الَِّذيَن ُيْحِسُنوَن ُمَعاَملََتُكْم، َفأَيُّ َفْضٍل لَُكْم؟ َفإِنَّ اْلَخاِطئِ  33 !ُيِحبُّوَنُهمْ 

وا أَْعَداَءُكْم، َوأَْحِسُنوا اْلُمَعاَملََة، َولِكْن، أَِحبُّ  35 .اِوي َقْرَضُهمْ ِمْنُهْم، َفأَيُّ َفْضٍل لَُكْم؟ َفإِنَّ اْلَخاِطِئيَن أَْيضاً ُيْقِرُضوَن اْلَخاِطِئيَن لَِكْي َيْسَتْوفُوا ِمْنُهْم َما ُيسَ 

ُه ُيْنِعُم َعلَى َناِكِري اْلَجِميِل َواألَْشَرارِ َوأَْقِرُضوا ُدوَن أَْن َتأُْملُوا اْسِتيَفاَء اْلَقْرِض، َفَتُكوَن ُمَكاَفأَُتُكْم َعِظيَمًة، َوَتُكوُنوا أَْبَناَء اْلَعلِيِّ  ْم ُرَحَماَء، َفُكوُنوا أَْنتُ  36 .، ألَنَّ

 .َكَما أَنَّ أََباُكْم َرِحيمٌ 

داً ُملَبَّد 38 .َوالَ َتِديُنوا، َفالَ ُتَداُنوا. اَل َتْحُكُموا َعلَى أََحٍد، َفالَ ُيْحَكَم َعلَْيُكْم. اْغِفُروا، ُيْغَفْر لَُكمْ  37 ُكْم ُتْعَطْوَن ِفي أَْحَضاِنُكْم َكْيالً َجيِّ اً َمْهُزوزاً أَْعُطوا، ُتْعَطْوا: َفإِنَّ
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ُه ِباْلَكْيِل الَِّذي ِبِه َتِكيلُوَن، ُيَكاُل لَُكمْ  لَْيَس  40 َهْل َيْقِدُر األَْعَمى أَْن َيقُوَد أَْعَمى؟ أاَلَ َيْسقَُطاِن َمعاً ِفي ُحْفَرٍة؟»َوأََخَذ َيْضِرُب لَُهُم اْلَمَثَل، َفَقاَل:  39 .«َفاِئضاً، ألَنَّ

ْلِميُذ أَْفَضَل ِمنْ  ُل َيِصيُر ِمْثَل ُمَعلِِّمهِ  التِّ ُه إِلَى اْلَخَشَبِة اْلَكِبيَرِة ِفي َعْيِنَك؟ 41 !ُمَعلِِّمِه، َبْل ُكلُّ َمْن َيَتَكمَّ َة ِفي َعْيِن أَِخيَك، َولِكنََّك اَل َتَتَنبَّ أَْو  42 َولَِماَذا ُتالَِحُظ اْلَقشَّ

َة الَِّتي فِي َعْيِنَك! وأَْنَت اَل ُتالِحُظ الَخَشَبَة الَِّتي في َعْيِنَك أَْنَت. َيا ُمَناِفَق، أَ َكْيَف َتْقِدُر أَْن َتُقوَل ألَِخيَك: َيا أَِخي، دَ  الً اْلَخَشَبَة ِمْن ْعِني أُْخِرُج اْلَقشَّ ْخِرْج أَوَّ

َة الَِّتي ِفي َعْيِن أَِخيكَ  داً لُِتْخِرَج اْلَقشَّ  .َعْيِنَك، َوِعْنَدِئٍذ ُتْبِصُر َجيِّ

داً َفإِ  43 َدٍة ُتْنِتُج َثَمراً َرِديئاً، َوالَ َشَجَرٍة َرِديَئٍة ُتْنِتُج َثَمراً َجيِّ ُه َما ِمْن َشَجَرٍة َجيِّ ْوِك ِتيٌن، َوالَ ُيْقَطُف  44 :نَّ ألَنَّ ُكلَّ َشَجَرٍة ُتْعَرُف ِمْن َثَمِرَها. َفالَ ُيْجَنى ِمَن الشَّ

يُر، َفِمْن َكْنِزِه الشِّرِّ إِنَّ اإلِنْ  45 .ِمَن اْلُعلَّْيِق ِعَنبٌ  ا الشِّرِّ الِِح ِفي َقْلِبِه ُيْطلُِع َما ُهَو َصالٌِح. أَمَّ الَِح، ِمْن َكْنِزِه الصَّ ُه ِمْن َفْيِض َساَن الصَّ يٌر: ألَنَّ يِر ُيْطلُِع َما ُهَو ِشرِّ

 .اْلَقْلِب َيَتَكلَُّم َفُمهُ 

، َيا َربُّ  46 ، َفَيْسَمُع َكالَِمي َوَيْعَمُل ِبِه، أُِريُكْم َمْن ُيْشِبهُ  47 ! َوالَ َتْعَملُوَن ِبَما أَقُولُُه؟َولَِماَذا َتْدُعوَنِني: َيا َربُّ ُه ُيْشِبُه إِْنَساناً َيْبِني َبْيتاً،  48 .ُكلُّ َمْن َيأِْتي إِلَيَّ إِنَّ

ْخِر. ُثمَّ َهَطَل َمَطٌر غَ  َق َوَوَضَع األََساَس َعَلى الصَّ ْخرِ َفَحَفَر َوَعمَّ ساً َعلَى الصَّ ُه َكاَن ُمَؤسَّ ْيُل ذلَِك اْلَبْيَت، َفلَْم َيْقِدْر أَْن ُيَزْعِزَعُه، ألَنَّ ا  49 .ِزيٌر َوَصَدَم السَّ َوأَمَّ

ا َصَدَمُه السَّ   «!ْيُل، اْنَهاَر ِفي اْلَحاِل؛ َوَكاَن َخَراُب ذلَِك اْلَبْيِت َجِسيماً َمْن َسِمَع َولَْم َيْعَمْل، َفُهَو ُيْشِبُه إِْنَساناً َبَنى َبْيتاً َعلَى األَْرِض ُدوَن أََساٍس. َفلَمَّ
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 موعظة للتالميذ األولين
 

 موعظة للتالميذ األولين 

 5متى 

(13-48) 

13 
 14 !يَْصلُُح لَِشْيٍء إاِلَّ ألَْن يُْطَرَح َخاِرجاً لِتَُدوَسهُ النَّاسُ فَإَِذا فََسَد الِْمْلُح، فََماَذا يُِعيُد إِلَْيِه ُملُوَحتَهُ؟ إِنَّهُ اَل يَُعوُد . أَْنتُْم ِمْلُح األَْرضِ 

اَل يُْمِكُن أَْن . أَْنتُْم نُوُر اْلَعالَمِ 

 15 تُْخفَى َمِدينَةٌ َمْبنِيَّةٌ َعلَى َجبٍَل؛
 16 .َمَكاٍن ُمْرتَفٍِع لِيُِضيَء لَِجِميِع َمْن فِي اْلبَْيتِ  َوالَ يُِضيُء النَّاُس ِمْصبَاحاً ثُمَّ يََضُعونَهُ تَْحَت ِمْكيَاٍل، بَْل يََضُعونَهُ فِي

هَكَذا، 

َماَواتِ  ُدوا أَبَاُكُم الَِّذي فِي السَّ  .فَْليُِضْئ نُوُرُكْم أََماَم النَّاِس، لِيََرْوا أَْعَمالَُكُم اْلَحَسنَةَ َويَُمجِّ

17 
ِريَعةَ أَِو  لَ . األَْنبِيَاءَ اَل تَظُنُّوا أَنِّي ِجْئُت ألُْلِغَي الشَّ  18 .َما ِجْئُت ألُْلِغَي، بَْل ألَُكمِّ

َماُء، لَْن يَُزوَل َحْرٌف َواِحٌد أَْو : فَاْلَحقَّ أَقُوُل لَُكمْ  إِلَى أَْن تَُزوَل األَْرُض َوالسَّ

ِريَعِة، َحتَّى يَتِمَّ ُكلُّ َشْيءٍ   19 .نُْقطَةٌ َواِحَدةٌ ِمَن الشَّ
ْغَرى، َوَعلََّم النَّاَس أَْن يَْفَعلُوا فِْعلَهُ، يُْدَعى األَْصَغَر فِي َملَُكوِت فَأَيُّ َمْن َخالََف َواِحدَ  ةً ِمْن هَِذِه اْلَوَصايَا الصُّ

َماَواتِ  َماَواتِ . السَّ ا َمْن َعِمَل بِهَا َوَعلََّمهَا، فَيُْدَعى َعِظيماً فِي َملَُكوِت السَّ  20 .َوأَمَّ
يِسيِّيَن، فَلَْن إِْن لَ : فَإِنِّي أَقُوُل لَُكمْ  ْم يَِزْد َصالُحُكْم َعلَى َصالِح اْلَكتَبَِة واْلفَرِّ

َماَواِت أَبَداً   .تَْدُخلُوا َملَُكوَت السَّ

21 
 22 .َوَمْن قَتََل يَْستَِحقُّ اْلُمَحاَكَمةَ ! اَل تَقْتُلْ : َسِمْعتُْم أَنَّهُ قِيَل لأِلَْقَدِمينَ 

ا أَنَا فَأَقُوُل لَُكمْ  يَا : َمْن يَْغَضُب َعلَى أَِخيِه، يَْستَِحقُّ اْلُمَحاَكَمةَ؛ َوَمْن يَقُوُل ألَِخيهِ  ُكلُّ : أَمَّ

 23 !يَْستَِحقُّ نَاَر َجهَنَّمَ ! يَا أَْحَمقُ : يَْستَِحقُّ اْلُمثُوَل أََماَم اْلَمْجلِِس األَْعلَى؛ َوَمْن يَقُولُ ! تَافِهُ 
ْرَت أَنَّ ألَِخيَك َشْيئاً فَإَِذا ِجْئَت بِتَْقِدَمتَِك إِلَى اْلَمذْ  بَِح، َوهُنَاَك تََذكَّ

 24 َعلَْيَك،
ْم تَْقِدَمتَكَ  الً َوَصالِْح أََخاَك، ثُمَّ اْرِجْع َوقَدِّ  25 .فَاْتُرْك تَْقِدَمتََك أََماَم اْلَمْذبَِح، َواْذهَْب أَوَّ

لَى َساِرْع إِلَى اْستِْرَضاِء َخْصِمَك َوأَْنَت َمَعهُ فِي الطَِّريِق إِ 

، فَيُْلقِيََك فِ  َرِطيِّ  26 .ي السِّْجنِ اْلَمْحَكَمِة، قَْبَل أَْن يَُسلَِّمَك اْلَخْصُم إِلَى اْلقَاِضي، فَيَُسلَِّمَك اْلقَاِضي إِلَى الشُّ
ْجِن َحتَّى تُْوفَِي  َواْلَحقَّ أَقُوُل لََك إِنََّك لَْن تَْخُرَج ِمَن السِّ

 !اْلفَْلَس األَِخيرَ 

27 
 28 !اَل تَْزنِ : ْم أَنَّهُ قِيلَ َوَسِمْعتُ 

ا أَنَا فَأَقُوُل لَُكمْ   29 !ُكلُّ َمْن يَْنظُُر إِلَى اْمَرأٍَة بِقَْصِد أَْن يَْشتَِهيَهَا، فَقَْد َزنَى بِهَا فِي قَْلبِهِ : أَمَّ
فَإِْن َكانَْت َعْينَُك اْليُْمنَى فَّخاً لََك، فَاْقلَْعهَا 

 30 !َك أَْن تَْفقَِد ُعْضواً ِمْن أَْعَضائَِك َوالَ يُْطَرَح َجَسُدَك ُكلُّهُ فِي َجهَنَّمَ َواْرِمهَا َعْنَك، فََخْيٌر لَ 
َوإِْن َكانَْت يَُدَك اْليُْمنَى فَّخاً لََك، فَاْقطَْعهَا َواْرِمهَا َعْنَك، فََخْيٌر لََك أَْن 

 !ي َجهَنَّمَ تَْفقَِد ُعْضواً ِمْن أَْعَضائَِك َوالَ يُْطَرَح َجَسُدَك ُكلُّهُ فِ 

31 
 32 .َمْن طَلََّق َزْوَجتَهُ، فَْليُْعِطهَا َوثِيقَةَ طاَلَقٍ : َوقِيَل أَْيضاً 

ا أَنَا فَأَقُوُل لَُكمْ  نَى: أَمَّ نَى، فَهَُو يَْجَعلُهَا تَْرتَِكُب الزِّ َج . ُكلُّ َمْن طَلََّق َزْوَجتَهُ لَِغْيِر ِعلَِّة الزِّ َوَمْن تََزوَّ

نَىبُِمطَلَّقٍَة، فَ   .هَُو يَْرتَِكُب الزِّ
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33 
بِّ َما نََذْرتَهُ لَهُ : َوَسِمْعتُْم أَنَّهُ قِيَل لأِلَْقَدِمينَ   34 .اَل تَُخالِْف قََسَمَك، بَْل أَْوِف لِلرَّ

ا أَنَا فَأَقُوُل لَُكمْ  َماِء ألَنَّهَا َعْرُش هللاِ،: أَمَّ  35 اَل تَْحلِفُوا أَبَداً، اَل بِالسَّ
 َوال بِاألَْرضِ 

 36 .ألَنَّهَا َمْوِطُئ قََدَمْيِه، َوالَ بِأُوُرَشلِيَم ألَنَّهَا َمِدينَةُ اْلَملِِك األَْعظَمِ 
 37 .َوالَ تَْحلِْف بَِرْأِسَك ألَنََّك اَل تَْقِدُر أَْن تَْجَعَل َشْعَرةً َواِحَدةً فِيهَا بَْيَضاَء أَْو َسْوَداءَ 

لِيَُكْن 

يرِ . الَ، إِْن َكاَن الَ : نََعْم؛ أَوْ نََعْم، إِْن َكاَن : َكالُمُكمْ  رِّ  .َوَما َزاَد َعلَى َذلَِك فَهَُو ِمَن الشِّ

38 
 39 .َعْيٌن بَِعْيٍن َوِسنٌّ بِِسنٍّ : َوَسِمْعتُْم أَنَّهُ قِيلَ 

ا أَنَا فَأَقُوُل لَُكمْ  َك األَ : أَمَّ  40 ْيَمِن، فَأَِدْر لَهُ الَْخدَّ اْلَخَر؛اَل تُقَاِوُموا الشَّرَّ بِِمْثلِِه، بَْل َمْن لَطََمَك َعلَى َخدِّ
َوَمْن أََراَد 

 41 ُمَحاَكَمتََك لِيَأُْخَذ ثَْوبََك، فَاْتُرْك لَهُ ِرَداَءَك أَْيضاً؛
َرَك أَْن تَِسيَر ِميالً، فَِسْر َمَعهُ ِميلَْينِ   42 .َوَمْن َسخَّ

ِرُض ِمْنَك، فاَلَ َوَمْن َجاَء يَْقتَ . َمْن طَلََب ِمْنَك َشْيئاً، فَأَْعِطهِ 

هُ َخائِباً   !تَُردَّ

43 
كَ : َوَسِمْعتُْم أَنَّهُ قِيلَ   44 .تُِحبُّ قَِريبََك َوتُْبِغُض َعُدوَّ

ا أَنَا فَأَقُوُل لَُكمْ  ألَْجِل  أَِحبُّوا أَْعَداَءُكْم، َوبَاِرُكوا الَِعنِيُكْم، َوأَْحِسنُوا ُمَعاَملَةَ الَِّذيَن يُْبِغُضونَُكْم، َوَصلُّوا: أَمَّ

 45 الَِّذيَن يُِسيئُوَن إِلَْيُكْم َويَْضطَِهُدونَُكْم،
َماَواتِ  الِِحيَن، َويُْمِطُر َعلَى األَْبَراِر َوَغْيِر : فَتَُكونُوا أَْبنَاَء أَبِيُكُم الَِّذي فِي السَّ فَإِنَّهُ يُْشِرُق بَِشْمِسِه َعلَى األَْشَراِر َوالصَّ

 46 .األَْبَرارِ 
َرائِِب؟فَإِْن   47 أَْحبَْبتُُم الَِّذيَن يُِحبُّونَُكْم، فَأَيَّةُ ُمَكافَأٍَة لَُكْم؟ أََما يَْفَعُل َذلَِك َحتَّى ُجبَاةُ الضَّ

ْبتُْم بِإِْخَوانُِكْم فَقَْط، فَأَيَّ َشْيٍء فَائٍِق لِْلَعاَدِة تَْفَعلُوَن؟ أََما  َوإِْن َرحَّ

 48 َن؟يَْفَعُل َذلَِك َحتَّى اْلَوثَنِيُّو
َماِويَّ هَُو َكاِملٌ   !فَُكونُوا أَْنتُْم َكاِملِيَن، َكَما أَنَّ أَبَاُكُم السَّ

 6متى 

(1-34) 

َماَواتِ اَفأَةٌ ِعْنَد أَِبيُكُم اْحَذُروا ِمْن أَْن َتْعَملُوا اْلَخْيَر أََماَم النَّاِس ِبَقْصِد أَْن َيْنُظُروا إِلَْيُكْم. َوإاِلَّ، َفلَْيَس لَُكْم ُمكَ  ْقَت َعلَى أََحٍد، َفالَ َتْنفُْخ  2 .الَِّذي ِفي السَّ َفإَِذا َتَصدَّ

َواِرِع، لَِيْمَدَحُهُم النَّاُس. اْلَحقَّ أَقُ  ُهْم َقْد َنالُوا ُمَكاَفأََتُهمْ أََماَمَك ِفي اْلُبوِق، َكَما َيْفَعُل اْلُمَنافِقُوَن ِفي اْلَمَجاِمِع َوالشَّ ُق َعلَى أََحٍد،  3 .وُل لَُكْم: إِنَّ ا أَْنَت، َفِعْنَدَما َتَتَصدَّ أَمَّ

َماِويُّ الَِّذي َيَرى ِفي اْلَخَفاِء، ُهَو ُيَكاِفُئكَ  4 .َفالَ َتَدْع َيَدَك اْلُيْسَرى َتْعِرُف َما َتْفَعلُُه اْلُيْمَنى  .لَِتُكوَن َصَدَقُتَك ِفي اْلَخَفاِء، َوأَُبوَك السَّ

ُهْم َقْد َنالُوا ، اَل َتُكوُنوا ِمْثَل اْلُمَناِفِقيَن الَِّذيَن ُيِحبُّوَن أَْن ُيَصلُّوا َواِقِفيَن فِي اْلَمَجاِمِع َوِفي َزَواَيا الشَّوَ َوِعْنَدَما ُتَصلُّونَ  5 اِرِع لَِيَراُهُم النَّاُس. اْلَحقَّ أَقُوُل لَُكْم: إِنَّ

ا أَْنَت، َفِعْنَدَما ُتَصلِّي 6 .ُمَكاَفأََتُهمْ  ي اْلَخَفاِء، ُهَو ، َفاْدُخْل ُغْرَفَتَك، َوأَْغلِِق اْلَباَب َعلَْيَك، َوَصلِّ إِلَى أَِبيَك الَِّذي ِفي اْلَخَفاِء. َوأَُبوَك الَِّذي َيَرى فِ أَمَّ

ُروا َكالماً َفاِرغاً َكَما َيْفَعُل اْلَوَثِنيُّوَن، َظّناً  7 .ُيَكاِفُئكَ  ُه ِباإلِْكَثاِر ِمَن اْلَكالِم، ُيْسَتَجاُب لَُهمْ َوِعْنَدَما ُتَصلُّوَن، اَل ُتَكرِّ َفالَ َتُكوُنوا ِمْثلَُهْم، ألَنَّ أََباُكْم َيْعلَُم  8 .ِمْنُهْم أَنَّ

 .َما َتْحَتاُجوَن إِلَْيِه َقْبَل أَْن َتْسأَلُوهُ 

َماَواِت، 9 الَِة: أََباَنا الَِّذي ِفي السَّ ِس اْسُمكَ  َفَصلُّوا أَْنُتْم ِمْثَل َهِذِه الصَّ َماءِ  10 !لَِيَتَقدَّ ُخْبَزَنا َكَفاَفَنا  11 !لَِيأِْت َملَُكوُتَك! لَِتُكْن َمِشيَئُتَك َعلَى األَْرِض َكَما ِهَي ِفي السَّ

َة َواْلَمْجَد إِلَى األََبِد. َوالَ ُتْدِخْلنَ  13 !َواْغِفْر لََنا ُذُنوَبَنا، َكَما َنْغِفُر َنْحُن لِْلُمْذِنِبيَن إِلَْيَنا 12 !أَْعِطَنا اْلَيْومَ  يِر، ألَنَّ لََك اْلُمْلَك َواْلقُوَّ َنا ِمَن الشِّرِّ ا ِفي َتْجِرَبٍة، لَِكْن َنجِّ

َماِويُّ َزالَِّتُكمْ  14 .آِمين َماِويُّ َزالَِّتُكمْ َوإِْن لَْم َتْغِفُروا لِلنَّاسِ  15 .َفإِْن َغَفْرُتْم لِلنَّاِس َزالَِّتِهْم، َيْغِفْر لَُكْم أَُبوُكُم السَّ  .، اَل َيْغِفْر لَُكْم أَُبوُكُم السَّ

ُهْم َقْد َنالُ َوِعْنَدَما َتُصوُموَن، اَل َتُكوُنوا َعاِبِسي اْلُوُجوِه، اْلُمَناِفقُوَن الَِّذيَن ُيَغيُِّروَن ُوُجوَهُهْم لَِكْي َيْظَهرُ  16 وا وا لِلنَّاِس َصاِئِميَن. اْلَحقَّ أَقُوُل لَُكْم إِنَّ
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ْر َرْأَسَك، 17 .ُمَكاَفأََتُهمْ  ا أَْنَت، َفِعْنَدَما َتُصوُم، َفاْغِسْل َوْجَهَك، َوَعطِّ لَِكْي اَل َتْظَهَر لِلنَّاِس َصاِئماً، َبْل ألَِبيَك الَِّذي ِفي اْلَخَفاِء. َوأَُبوَك الَِّذي َيَرى ِفي  18 أَمَّ

 .اْلَخَفاِء، ُهَو ُيَكاِفُئكَ 

َدأُ، َوَيْنقُُب َعْنَها اللُُّصوُص َوَيْسِرقُونَ  اَل َتْكِنُزوا 19 وُس َوالصَّ َماِء، َحْيُث اَل  20 .لَُكْم ُكُنوزاً َعلَى األَْرِض، َحْيُث ُيْفِسُدَها السُّ َبِل اْكِنُزوا لَُكْم ُكُنوزاً ِفي السَّ

 !ُث َيُكوُن َكْنُزَك، ُهَناَك أَْيضاً َيُكوُن َقْلُبكَ َفَحيْ  21 .ُيْفِسُدَها ُسوٌس َوالَ َيْنقُُب َعْنَها لُُصوٌص َوالَ َيْسِرقُونَ 

راً  22 َئًة، َيُكوُن َجَسُدَك ُكلُُّه ُمْظلِماً. َفإَِذا َكاَن النُّو 23 .اْلَعْيُن ِمْصَباُح اْلَجَسِد. َفإِْن َكاَنْت َعْيُنَك َسلِيَمًة، َيُكوُن َجَسُدَك ُكلُُّه ُمَنوَّ ُر الَِّذي ِفيَك َوإِْن َكاَنْت َعْيُنَك َسيِّ

الَمَ   !َظالَماً، َفَما أََشدَّ الظَّ

ا أَْن ُيْبِغَض أََحَدُهَما َوُيِحبَّ اآلَخَر، َوإِمَّ  24 ُه إِمَّ َدْيِن: ألَنَّ ُنوا َعِبيداً هلِلِ ا أَْن ُيالِزَم أََحَدُهَما َوَيْهُجَر اآلَخَر. اَل ُيْمِكُنُكْم أَْن َتُكواَل ُيْمِكُن ألََحٍد أَْن َيُكوَن َعْبداً لَِسيِّ

 .َواْلَماِل َمعاً 

وا لَِمِعيَشِتُكْم ِبَشأِْن َما َتأُْكلُوَن َوَما َتْشَرُبوَن، َوالَ ألَْجَساِدُكْم ِبشَ  25 ِد َطَعاٍم، َواْلَجَسُد أَ لِذلَِك أَقُوُل لَُكْم: اَل َتْهَتمُّ ْكَثَر ِمْن أِْن َما َتْلَبُسوَن. أَلَْيَسِت اْلَحَياةُ أَْكَثَر ِمْن ُمَجرَّ

ِد ِكَساٍء؟ َماِويُّ  26 ُمَجرَّ َها اَل َتْزَرُع َوالَ َتْحُصُد َوالَ َتْجَمُع ِفي َمَخاِزَن، َوأَُبوُكُم السَّ َماِء: إِنَّ لُوا ُطُيوَر السَّ َفَمْن ِمْنُكْم  27 َيُعولَُها. أََفلَْسُتْم أَْنُتْم أَْفَضَل ِمْنَها َكِثيراً؟َتأَمَّ

َها اَل َتْتَعُب َوالَ َتْغِزلُ  28 ُهُموَم َيْقِدُر أَْن ُيِطيَل ُعْمَرهُ َولَْو َساَعًة َواِحَدًة؟إَِذا َحَمَل الْ  لُوا َزَناِبَق اْلَحْقِل َكْيَف َتْنُمو: إِنَّ َولَِكنِّي  29؛َولَِماَذا َتْحِملُوَن َهمَّ اْلِكَساِء؟ َتأَمَّ

ِة مَ  َها ُتْوَجُد اْلَيْوَم َوُتْطَرُح َغداً ِفي  30 !ْجِدِه لَْم َيْلَبْس َما ُيَعاِدُل َواِحَدًة ِمْنَها َجَماالً أَقُوُل لَُكْم: َحتَّى ُسلَْيَماُن ِفي ِقمَّ َة، َمَع أَنَّ يَّ َفإِْن َكاَن هللاُ َهَكَذا ُيْلِبُس األَْعَشاَب اْلَبرِّ

ا اِر، أََفلَْسُتْم أَْنُتْم، َيا َقلِيلِي اإلِيَماِن، أَْولَى ِجًدّ َفَهِذِه ُكلَُّها َيْسَعى إِلَْيَها  32 َفالَ َتْحِملُوا اْلَهمَّ َقاِئلِيَن: َماَذا َنأُْكُل؟ أَْو: َماَذا َنْشَرُب؟ أَْو: َماَذا َنْلَبُس؟ 31 ِبأَْن َيْكُسَوُكْم؟ النَّ

َماِويَّ َيْعلَُم َحاَجَتُكْم إِلَى َهِذِه ُكلِّهَ  ْنَيا. َفإِنَّ أََباُكُم السَّ ِه، َوَهِذِه ُكلَُّها ُتَزاُد لَُكمْ  33 .اأَْهُل الدُّ الً َملَُكوَت هللِا َوِبرِّ ا أَْنُتْم، َفاْطلُُبوا أَوَّ وا ِبأَْمِر اْلَغِد، َفإِنَّ اْلَغَد  34 .أَمَّ اَل َتْهَتمُّ

 !َيْهَتمُّ ِبأَْمِر َنْفِسِه. َيْكِفي ُكلَّ َيْوٍم َما ِفيِه ِمْن ُسوءٍ 

 7متى 

(1-29) 

ْيُنوَنِة الَِّتي ِبَها َتِديُنوَن ُتَداُنوَن؛ َوِباْلَكْيِل الَِّذي ِبِه َتِكيلُوَن ُيَكاُل لَُكمْ  2 .َتِديُنوا لَِئالَّ ُتَداُنوااَل  ُكْم ِبالدَّ ُه إِلَى  3 .َفإِنَّ َة ِفي َعْيِن أَِخيَك، َولِكنََّك اَل َتَتَنبَّ لَِماَذا ُتالَِحُظ اْلَقشَّ

َة ِمْن َعْيِنَك، َوَها ِهَي اْلَخَشَبُة ِفي َعْيِنَك أَْنتَ  4 اْلَكِبيَرِة الَِّتي ِفي َعْيِنَك؟اْلَخَشَبِة  الً اْلَخَشَبَة ِمْن  5 !أَْو َكْيَف َتقُوُل ألَِخيَك: َدْعِني أُْخِرُج اْلَقشَّ َيا ُمَناِفُق! أَْخِرْج أَوَّ

داً لُِتْخِرجَ  َة ِمْن َعْيِن أَِخيكَ  َعْيِنَك، َوِعْنَدِئٍذ ُتْبِصُر َجيِّ َساِت لِْلِكالَِب، َوالَ َتْطَرُحوا َجَواِهَرُكْم أََماَم اْلَخَناِزيِر، لَِكْي اَل َتُدوَسَها ِبأَْرجُ  6 .اْلَقشَّ لَِها اَل ُتْعُطوا اْلُمَقدَّ

َقُكمْ   .َوَتْنَقلَِب َعلَْيُكْم َفُتَمزِّ

َوإاِلَّ، َفأَيُّ إِْنَساٍن ِمْنُكْم َيْطلُُب ِمْنُه اْبُنُه  9.َفُكلُّ َمْن َيْسأَْل، َيَنْل؛ َوَمْن َيْطلُْب، َيِجْد؛ َوَمْن َيْقَرْع، ُيْفَتْح لَهُ  8 .ِاْقَرُعوا، ُيْفَتْح لَُكمْ ِاْسأَلُوا، ُتْعَطْوا. اُْطلُُبوا، َتِجُدوا.  7

ًة؟ 10 ُخْبزاً، َفُيْعِطيِه َحَجراً، َدًة، َفَكْم ِباألَْولَى ِجّداً ُيْعطِ َفإِ  11 أَْو َسَمَكًة، َفُيْعِطيِه َحيَّ َماِويُّ ْن ُكْنُتْم َوأَْنُتْم أَْشَراٌر، َتْعِرفُوَن أَْن ُتْعُطوا أَْوالََدُكْم َعَطاَيا َجيِّ ي أَُبوُكُم السَّ
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َدًة لِلَِّذيَن َيْطلُُبوَن ِمْنُه؟ ِريَعِة َواألَْنِبَياءِ إَِذْن، ُكلُّ َما ُتِريُدوَن أَْن ُيَعاِملَُكُم ال 12 َعَطاَيا َجيِّ  .نَّاُس ِبِه، َفَعاِملُوُهْم أَْنُتْم ِبِه أَْيضاً: َهِذِه ُخالََصُة َتْعلِيِم الشَّ

َي إِلَى اْلَهالَِك َواِسٌع َوَطِريَقُه َرْحٌب؛ َوَكِثيُروَن  13 يِِّق! َفإِنَّ اْلَباَب اْلُمَؤدِّ ِريَق  14.لُوَن ِمْنهُ ُهُم الَِّذيَن َيْدخُ اُْدُخلُوا ِمَن اْلَباِب الضَّ َما أَْضَيَق اْلَباَب َوأَْصَعَب الطَّ

َي إِلَى اْلَحَياِة! َوَقلِيلُوَن ُهُم الَِّذيَن َيْهَتُدوَن إِلَْيهِ   .اْلُمَؤدِّ

الِيَن الَِّذيَن َيأُْتوَن إِلَْيُكْم الَِبِسيَن ِثَياَب اْلُحْمالِن، َولَِكنَّ  15 جَّ اِخِل ِذَئاٌب َخاِطَفةٌ ِاْحَذُروا األَْنِبَياَء الدَّ ْوِك  16 !ُهْم ِمَن الدَّ ِمْن ِثَماِرِهْم َتْعِرفُوَنُهْم. َهْل ُيْجَنى ِمَن الشَّ

َها ُتثْ  17 ِعَنٌب، أَْو ِمَن اْلُعلَّْيِق ِتيٌن؟ ِديَئُة، َفإِنَّ َجَرةُ الرَّ ا الشَّ داً. أَمَّ َدٍة ُتْثِمُر َثَمراً َجيِّ َدةُ َثَمراً  18 .ِمُر َثَمراً َرِديئاً َهَكَذا، ُكلُّ َشَجَرٍة َجيِّ َجَرةُ اْلَجيِّ اَل ُيْمِكُن أَْن ُتْثِمَر الشَّ

داً  ِديَئُة َثَمراً َجيِّ َجَرةُ الرَّ ارِ  19 .َرِديئاً، َوالَ الشَّ داً، ُتْقَطُع َوُتْطَرُح ِفي النَّ  .َتْعِرفُوَنُهمْ  إَِذْن ِمْن ِثَماِرِهمْ  20 .َوُكلُّ َشَجَرٍة اَل ُتْثِمُر َثَمراً َجيِّ

َماَواِت، َبْل َمْن َيْعَمُل ِبإَِراَدِة أَِبي ا 21 ! َيْدُخُل َملَُكوَت السَّ ، َيا َربُّ َماَواتِ لَْيَس ُكلُّ َمْن َيقُوُل لِي: َيا َربُّ ِفي َذلَِك اْلَيْوِم َسَيقُوُل لِي َكِثيُروَن: َيا  22.لَِّذي ِفي السَّ

، أَلَْيَس ِباسْ  ، َيا َربُّ َياِطيَن، َوِباْسِمَك َعِمْلَنا ُمْعِجَزاٍت َكِثيَرًة؟َربُّ أَْنا، َوِباْسِمَك َطَرْدَنا الشَّ ! اْبَتِعُدوا َعنِّي  23 ِمَك َتَنبَّ ُح لَُهْم: إِنِّي لَْم أَْعِرْفُكْم َقطُّ َولَِكنِّي ِعْنَدِئٍذ أَُصرِّ

 !َيا َفاِعلِي اإلِْثمِ 

ْخِر،َفأَيُّ َمْن َيْسَمُع أَْقَوالِي  24 ُهُه ِبَرُجٍل َحِكيٍم َبَنى َبْيَتُه َعلَى الصَّ ُيوُل، َوَهبَِّت اْلَعَواِصُف، َفَضَرَبْت َذلَِك  25 َهِذِه َوَيْعَمُل ِبَها، أَُشبِّ َفَنَزلَِت األَْمَطاُر، َوَجَرِت السُّ

ْخرِ  ٌس َعلَى الصَّ ُه ُمَؤسَّ ْمِل،َوأَيُّ َمْن يَ  26 .اْلَبْيَت، َفلَْم َيْسقُْط ألَنَّ ُه ِبَرُجٍل َغِبيٍّ َبَنى َبْيَتُه َعلَى الرَّ َفَنَزلَْت األَْمَطاُر،  27 ْسَمُع أَْقَوالِي َهِذِه َوالَ َيْعَمُل ِبَها، ُيَشبَّ

ُيوُل، َوَهبَِّت اْلَعَواِصُف، َفَضَرَبْت َذلَِك اْلَبْيَت، َفَسَقَط، َوَكاَن ُسقُوُطُه َعِظيماً  ُه  29ا أَْنَهى َيُسوُع َهَذا اْلَكالََم، ُذِهلَِت اْلُجُموُع ِمْن َتْعلِيِمِه،َولَمَّ  28 «َوَجَرْت السُّ ألَنَّ

 .َكاَن ُيَعلُِّمُهْم َكَصاِحِب ُسْلَطاٍن، َولَْيَس ِمْثَل َكَتَبِتِهمْ 

 3مرقس 

(13-35) 

13 
 14 .إِلَْيهِ ثُمَّ َصِعَد إِلَى اْلَجبَِل، َوَدَعا الَِّذيَن أََراَدهُْم، فَأَْقبَلُوا 

ُروا،  15 فََعيََّن اْثنَْي َعَشَر لِياُلَِزُموهُ َويُْرِسلَهُْم لِيُبَشِّ
يَاِطينِ   16 .َوتَُكوَن لَهُْم ُسْلطَةٌ َعلَى طَْرِد الشَّ

َوااِلْثنَا 

اهُ بُْطُرَس،: َعَشَر الَِّذيَن َعيَّنَهُْم، هُمْ   17 ِسْمَعاُن، َوقَْد َسمَّ
ْعِد، َويَْعقُوُب ْبُن َزبَِدي، اهَُما بَُوانَْرِجَس، أَْي اْبنَِي الرَّ  18 َويُوَحنَّا أَُخوهُ، َوقَْد َسمَّ

َوأَْنَدَراُوُس، َوفِيلِبُُّس، 

، اُوَس، َوِسْمَعاُن اْلقَانَِويُّ  19 َوبَْرثُلََماُوُس، َوَمتَّى َوتُوَما، َويَْعقُوُب ْبُن َحْلفَى، َوتَدَّ
 .ِذي َخانَهُ َويَهُوَذا اإِلْسَخْريُوِطيُّ الَّ 

20 
 21 .َعامثُمَّ َرَجُعوا إِلَى اْلبَْيِت، فَاْحتََشَد اْلَجْمُع أَْيضاً، َولَْم يَْقِدْر يَُسوُع َوتاَلَِميُذهُ َحتَّى َعلَى أَْكِل الطَّ 

ا َسِمَع أَْقِربَاُؤهُ، َجاُؤا لِيَأُْخُذوهُ، إِْذ َكاَن أُِشيَع أَنَّهُ فَقََد  فَلَمَّ

 22 .َصَوابَهُ 
ا اْلَكتَبَةُ الَِّذيَن نََزلُوا ِمْن أُوُرَشلِيَم، فَقَالُواَوأَ  يَاِطينَ : »مَّ يَاِطيِن يَْطُرُد الشَّ  23 !«إِنَّ بَْعلََزبُوَل يَْسُكنُهُ، َوإِنَّهُ بَِرئِيِس الشَّ

: فََدَعاهُْم إِلَْيِه َوَكلََّمهُْم بِاألَْمثَاِل، قَالَ 

 24 َد َشْيطَاناً؟َكْيَف يَْقِدُر َشْيطَاٌن أَْن يَْطرُ »
ا َعلَى َذاتِهَا، فَإِنَّهَا اَل تَْقِدُر أَْن تَْصُمدَ   25 .فَإَِذا اْنقََسَمْت َمْملََكةٌ مَّ

َوإَِذا اْنقََسَم بَْيٌت َما َعلَى َذاتِِه، فَإِنَّهُ اَل يَْقِدُر أَْن 

 26 .يَْصُمدَ 
ْيطَاُن َعلَى نَْفِسِه َواْنقََسَم،  27 !فَإِنَّهُ اَل يَْقِدُر أَْن يَْصُمَد، بََل يَْنتَِهَي أَْمُرهُ  فَإَِذا اْنقَلََب الشَّ

اَل يَْقِدُر أََحٌد أَْن يَْدُخَل بَْيَت قَِويٍّ َويَْنهََب أَْمتَِعتَهُ إاِلَّ إَِذا قَيََّد اْلقَِويَّ 

الً   28 .َوبَْعَدئٍِذ يَْنهَُب بَْيتَهُ . أَوَّ
 29 .اْلَخطَايَا تُْغفَُر لِبَنِي اْلبََشِر، َحتَّى َكالِم اْلُكْفِر الَِّذي يَقُولُونَهُ  إِنَّ َجِميعَ : اْلَحقَّ أَقُوُل لَُكمْ 

وِح اْلقُُدِس، فاَلَ ُغْفَراَن  َولَِكْن َمْن يَْزَدِر بالرُّ
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 30 «.لَهُ أَبَداً، بَْل إِنَّهُ يَقَُع تَْحَت ِعقَاِب َخِطيئٍَة أَبَِديَّةٍ 
 !«نَّ ُروحاً نَِجساً يَْسُكنُهُ إِ : »َذلَِك ألَنَّهُْم قَالُوا

31 
هُ، فََوقَفُوا َخاِرَج اْلبَْيِت َوأَْرَسلُوا إِلَْيِه يَْدُعونَهُ   32 .َوَجاَء إِْخَوتُهُ َوأُمُّ

َك َوإِْخَوتََك فِي اْلَخاِرِج : »َوَكاَن قَْد َجلََس َحْولَهُ َجْمٌع َكبِيٌر، فَقَالُوا لَهُ  هَا إِنَّ أُمَّ

 33 !«يَْطلُبُونَكَ 
ي َوإِْخَوتِي؟: »فَأََجابَهُمْ   34 «َمْن أُمِّ

ي َوإِْخَوتِي،: »ثُمَّ أََداَر نَظََرهُ فِي اْلَجالِِسيَن َحْولَهُ َوقَالَ   35 هُؤالَِء هُْم أُمِّ
ألَنَّ َمْن يَْعَمُل بَإَِراَدِة هللاِ هَُو أَِخي 

ي  !«َوأُْختِي َوأُمِّ

 6لوقا 

(12-19) 

الَِة هلِلِ َوِفي ِتْلَك  12 اِم، َخَرَج إِلَى اْلَجَبِل لُِيَصلَِّي، َوَقَضى اللَّْيَل ُكلَُّه ِفي الصَّ اُهْم أَْيضاً  13 .األَيَّ َهاُر، اْسَتْدَعى َتالَِميَذهُ، َواْخَتاَر ِمْنُهْم اْثَنْي َعَشَر َسمَّ ا َطلََع النَّ َولَمَّ

اهُ أَيْ  14 .ُرُسالً  ا؛ ِفيلِبُُّس، َوَبْرُثلََماُوُس؛َوُهْم: ِسْمَعاُن، َوَقْد َسمَّ َمتَّى، َوُتوَما؛ َيْعقُوُب ْبُن َحْلَفى، َوِسْمَعاُن  15 ضاً ُبْطُرَس، َوأَْنَدَراُوُس أَُخوهُ؛ َيْعقُوُب، َوُيوَحنَّ

ُثمَّ َنَزَل َمَعُهْم، َوَوَقَف ِفي َمَكاٍن َسْهٍل، ُهَو َوَجَماَعٌة ِمْن َتالَِميِذِه،  17 .ي َما َبْعدُ َيُهوَذا أَُخو َيْعقُوَب، َوَيُهوَذا اإلِْسَخْرُيوِطيُّ الَِّذي َخاَنُه فِ  16 اْلَمْعُروُف ِباْلَغُيوِر؛

ِة َوأُوُرَشلِيَم َوَساِحِل ُصوَر َوَصْيَدا، فَ  18 َوُجْمُهوٌر َكِبيٌر ِمَن الشَّْعِب، ِمْن َجِميِع اْلَيُهوِديَّ ُبُهُم َجاُءوا لَِيْسَمُعوهُ َوَيَنالُوا الشِّ اَء ِمْن أَْمَراِضِهْم. َوالَِّذيَن َكاَنْت ُتَعذِّ

ِجَسُة َكاُنوا ُيْشَفْونَ  ًة َكاَنْت َتْخُرُج ِمْنُه َوَتْشِفيِهْم َجِميعاً  19 .األَْرَواُح النَّ  .َوَكاَن اْلَجْمُع ُكلُُّه َيْسَعْوَن إِلَى لَْمِسِه، ألَنَّ قُوَّ
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 يسوع المسيح يدعو متى
 

 المسيح يدعو متىيسوع 

 9متى 

(9:9) 

َراِئِب، َرأَى َجاِبياً اْسُمُه َمتَّى َجالِساً ُهَنا9   . َفَقاَم َوَتِبَعهُ « اْتَبْعِني!»َك. َفَقاَل لَُه: َوِفيَما َكاَن َيُسوُع َماّراً ِباْلقُْرِب ِمْن َمْكَتِب ِجَباَيِة الضَّ

 2مرقس 

(14:2) 

 . َفَقاَم َوَتِبَعهُ « اْتَبْعِني!»الَِوَي ْبَن َحْلَفى َجالِساً ِفي َمْكَتِب اْلِجَباَيِة، َفَقاَل لَُه: َوِفيَما ُهَو َساِئٌر، َرأَى 14 

 5لوقا 

(28:27) 

 . َفَقاَم الَِوي َوَتِبَعُه َتاِركاً ُكلَّ َشْيءٍ «! 28 اْتَبْعِني»َوَخَرَج َبْعَد ذلَِك َفَرأَى َجاِبي َضَراِئَب، اْسُمُه الَِوي، َجالِساً ِفي َمْكَتِب اْلِجَباَيِة، َفَقاَل لَُه: 27 

 1يوحنا 

(43-51) 

الِي َنَوى َيُسوُع أَْن َيْذَهَب إِلَى ِمْنَطَقِة اْلَجلِيِل، َفَوَجَد ِفيلِبَُّس، َفَقاَل لَُه: 43  أَْنَدَراُوَس َوَكاَن ِفيلِبُُّس ِمْن َبْيَت َصْيَدا، َبْلَدِة «! 44 اْتَبْعِني»َوِفي اْلَيْوِم التَّ

ِريَعِة، َواألَْنِبَياُء ِفي ُكُتِبِهْم َوُهَو َيُسوُع اْبُن ُيوُسَف ِمَن النَّ »ُثمَّ َوَجَد ِفيلِبُُّس َنَثَناِئيَل، َفَقاَل لَُه: . 45 َوُبْطُرسَ  َفَقاَل .« 46 اِصَرةِ َوَجْدَنا الَِّذي َكَتَب َعْنُه ُموَسى ِفي الشَّ

َهَذا إِْسَراِئيلِيٌّ أَِصيٌل اَل »َوَرأَى َيُسوُع َنَثَناِئيَل َقاِدماً َنْحَوهُ َفَقاَل َعْنُه: «! 47 َتَعاَل َواْنُظرْ »أََجاَبُه ِفيلِبُُّس: « لُُع ِمَن النَّاِصَرِة َشْيٌء َصالٌِح؟َوَهْل َيطْ »َنَثَناِئيُل: 

يَنِة َقْبَل أَْن َيْدُعَوَك ِفيلِبُّسُ »أََجاَبُه َيُسوُع: فَ « َوِمْن أَْيَن َتْعِرفُِني؟»َفَسأَلَُه َنَثَناِئيُل: «! 48 َشكَّ ِفيهِ  َيا ُمَعلُِّم، أَْنَت اْبُن هللِا! »َفَهَتَف َنَثَناِئيُل َقاِئالً: .«49 َرأَْيُتَك َتْحَت التِّ

يَنِة؟ َسْوَف َتَرى أَْعَظَم ِمْن َهَذاَهْل آَمْنَت ألَنِّي قُْلُت لََك إِنِّي َرأَيْ »َفَقاَل لَُه َيُسوُع: «! 50 أَْنَت َملُِك إِْسَراِئيلَ  اْلَحقَّ اْلَحقَّ أَقُوُل لَُكْم: »ُثمَّ َقاَل لَُه: «! 51 ُتَك َتْحَت التِّ

َماَء َمْفُتوَحًة، َوَمالَِئَكَة هللِا َيْصَعُدوَن َوَيْنِزلُوَن َعلَى اْبِن اإلِْنَسانِ  ُكْم َسَتَرْوَن السَّ  «!إِنَّ
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 جباة الضرائب والخاطئينيسوع المسيح يأكل مع 
 

 يسوع المسيح يأكل مع جباة الضرائب والخاطئين 

 9متى 

(13:10) 

ِكئاً ِفي َبْيِت َمتَّى، َحَضَر َكِثيُروَن ِمَن ُجَباِة اْلَضَراِئِب َواْلَخاِطِئيَن، َواتَّكَ 10  يِسيُّوَن َذلَِك، َقالُوا . 11 أُوا َمَع َيُسوَع َوَتالَِميِذهِ َوَبْيَنَما َكاَن َيُسوُع ُمتَّ َوِعْنَدَما َرأَى اْلَفرِّ

ِبيِب، َبِل اْلَمْرَضى»َوإِْذ َسِمَع َيُسوُع َكالََمُهْم، َقاَل: « 12 لَِماَذا َيأُْكُل ُمَعلُِّمُكْم َمَع ُجَباِة اْلَضَراِئِب َواْلَخاِطِئيَن؟»لَِتالَِميِذِه:  اُء إِلَى الطَّ ْذَهُبوا اِ ! 13 ال َيْحَتاُج األَِصحَّ

 «!ينَ َوَتَعلَُّموا َمْعَنى اْلَقْوِل: إِنِّي أَْطلُُب َرْحَمًة اَل َذِبيَحًة. َفإِنِّي َما ِجْئُت ألَْدُعَو َصالِِحيَن َبْل َخاِطئِ 

 2مرقس 

(17:15) 

ِكئاً ِفي َبْيِت الَِوي، أََخَذ َكِثيُروَن ِمَن اْلُجَباِة  15 ِكُئوَن َمَعُه َوَمَع َتالَِميِذِه، ألَنَّ َكِثيِريَن ِمْنُهْم َكاُنوا ُهَناَك َفلَِحقُوا ِبهِ َوَبْيَنَما َكاَن َيُسوُع ُمتَّ ا  16 .َواْلَخاِطِئيَن َيتَّ َفلَمَّ

يِسيُّوَن َيُسوَع َيأُْكُل َمَع اْلُجَباِة َواْلَخاِطِئيَن، َقالُوا لَِتالَِميِذِه:  اُء »َفَسِمَع َيُسوُع، َوأََجاَب:  17 «َيأُْكُل َمَع اْلُجَباِة َواْلَخاِطِئيَن؟لَِماَذا »َرأَى اْلَكَتَبُة َواْلَفرِّ لَْيَس األَِصحَّ

ِبيِب، َبِل اْلَمْرَضى. َما ِجْئُت ألَْدُعَو صالِِحيَن َبْل َخاِطِئينَ   «!ُهُم اْلُمْحَتاُجوَن إِلَى الطَّ

 5لوقا 

(32:29) 

ِكئاً َمَعُهْم َجْمٌع َكِبيٌر ِمَن اْلُجَباِة َوَغْيِرِهمْ َوأََقاَم لَُه َولِيَمًة َعِظيَمًة فِ  29 يِسيُّوَن َعلَى َتالَِميِذِه، َقاِئلِيَن:  30.ي َبْيِتِه، َوَكاَن ُمتَّ َر َكَتَبُة اْلَيُهوِد َواْلَفرِّ لَِماَذا َتأُْكلُوَن »َفَتَذمَّ

ِبيِب، َبِل اْلَمْرَضى»َعلَْيِهْم َيُسوُع َقاِئالً: َفَردَّ  31«َوَتْشَرُبوَن َمَع ُجَباِة َضَراِئَب َوَخاِطِئيَن؟ اُء إِلَى الطَّ ْوَبِة أَْبَراراً  32 !ال َيْحَتاُج األَِصحَّ َما ِجْئُت ألَْدُعَو إِلَى التَّ

 «!َبْل َخاِطِئينَ 

 15لوقا 

(1-7) 

ُموَن إِلَْيِه  َراِئِب َواْلَخاِطِئيَن َيَتَقدَّ يِسيُّوَن َواْلَكَتَبُة َقاِئلِيَن: . 2 لَِيْسَمُعوهُ َوَكاَن َجِميُع ُجَباِة الضَّ َر اْلَفرِّ ُب ِباْلَخاِطِئيَن َوَيأُْكُل َمَعُهمْ »َفَتَذمَّ َفَضَرَب «! 3 َهَذا اإلِْنَساُن ُيَرحِّ

اِئِع أَيُّ إِْنَساٍن ِمْنُكْم ِعْنَدهُ ِمَئُة َخُروٍف َوأََضاَع َواِحداً : 4 »لَُهْم َهَذا اْلَمَثَل َقاِئالً  ِة َوَيْذَهُب َيْبَحُث َعِن اْلَخُروِف الضَّ يَّ ْسِعيَن ِفي اْلَبرِّ ْسَعَة َوالتِّ ِمْنَها، أاَلَ َيْتُرُك التِّ

ْلِجيَراَن، َقاِئالً لَُهْم: اْفَرُحوا َمِعي، ألَنِّي َوَجْدُت َخُروِفي ُثمَّ َيُعوُد إِلَى اْلَبْيِت، َوَيْدُعو األَْصِدَقاَء َوا 6 َوَبْعَد أَْن َيِجَدهُ، َيْحِملُُه َعلَى َكِتَفْيِه َفِرحاً، 5 َحتَّى َيِجَدهُ؟

اِئعَ  َماِء َفَرٌح ِبَخاِطٍئ َواِحٍد َتاِئٍب أَْكَثَر ِمْن ِتْسَعٍة َوِتْسِعيَن َبارّ ! 7 الضَّ  !اً اَل َيْحَتاُجوَن إِلَى َتْوَبةٍ أَقُوُل لَُكْم إِنَُّه هَكَذا َيُكوُن ِفي السَّ
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 حول الصوم حوار
 

  حوار حول الصوم

 9متى 

(14-17) 

ا إِلَى َيُسوَع َيْسأَلُوَنُه:  14 َم َتالَِميُذ ُيوَحنَّ يِسيُّوَن، َوالَ َيُصوُم َتالِميُذَك؟»ُثمَّ َتَقدَّ َيْحَزُنوا َهْل َيْقِدُر أَْهُل اْلُعْرِس أَْن »َفَقاَل لَُهْم َيُسوُع:  15 «لَِماَذا َنُصوُم َنْحُن َواْلَفرِّ

اٌم َيُكوُن ِفيَها اْلَعِريُس َقْد ُرِفَع ِمْن َبْيِنِهْم، َفِعْنَدئِ  ْقَعَة اْلَجِديَدَة  16 !ٍذ َيُصوُمونَ َماَداَم اْلَعِريُس َبْيَنُهْم؟ َولَِكْن، َسَتأِْتي أَيَّ اَل أََحَد َيْرَقُع َثْوباً َعِتيقاً ِبقَُماٍش َجِديٍد، ألَنَّ الرُّ

 َوَتْتلَُف َوالَ َيَضُع النَّاُس اْلَخْمَر اْلَجِديَدَة ِفي قَِرٍب َعِتيَقٍة؛ َوإاِلَّ، َفإِنَّ اْلِقَرَب َتْنَفِجُر، َفُتَراُق اْلَخْمرُ  17 !َتأُْكُل ِمَن الثَّْوِب اْلَعِتيِق، َوَيِصيُر اْلَخْرُق أَْسَوأَ َتْنَكِمُش، فَ 

ُهْم َيَضُعوَن اْلَخْمَر   «!اْلَجِديَدَة ِفي ِقَرٍب َجِديَدٍة، َفُتْحَفُظ اْلَخْمُر َواْلِقَرُب َمعاً اْلِقَرُب. َولَِكنَّ

 2مرقس 

(22:18) 

يِسيُّوَن َصاِئِميَن، َفَجاَء َبْعُضُهْم إَِلى َيُسوَع َيْسأَلُوَنُه:  18 ا َواْلَفرِّ ا َوَتالَِميُذ »َوَكاَن َتالِميُذ ُيوَحنَّ ا َتالَِميُذَك َفالَ لَِماَذا َيُصوُم َتالَِميُذ ُيوَحنَّ يِسيِّيَن، َوأَمَّ اْلَفرِّ

اٌم َيُكوُن  20 .ُصوُمواَهْل َيْقِدُر أَْهُل اْلُعْرِس أَْن َيُصوُموا َواْلَعِريُس َبْيَنُهْم؟ َماَداَم اْلَعِريُس َبْيَنُهْم اَل َيْقِدُروَن أَْن يَ »َفأََجاَبُهْم:  19 «َيُصوُموَن؟ َولِكْن َسَتأِْتي أَيَّ

اِم َيُصوُمونَ اْلعَ  ْقَعَة اْلَجِديَدَة َتْنَكِمُش فَ  21 .ِريُس ِفيَها َقْد ُرِفَع ِمْن َبْيِنِهْم. ِفي ِتْلَك األيَّ َتأُْكُل ِمَن اَل أََحَد َيْرَقُع َثْوباً َعِتيقاً ِبُرْقَعٍة ِمْن قَُماٍش َجِديٍد َوإاِلَّ، َفإِنَّ الرُّ

َر اْلَخْمُر اْلَجِديَدةُ اْلِقَرَب، َفُتَراَق  22 !ُق أَْسَوأَ الثَّْوِب اْلَعِتيِق، َوَيِصيُر اْلَخرْ  َما َوالَ أََحَد َيَضُع َخْمراً َجِديَدًة ِفي ِقَرٍب َعِتيَقٍة، َحتَّى اَل ُتَفجِّ اْلَخْمُر َوَتْتلََف اْلِقَرُب. إِنَّ

 .«اْلَخْمُر اْلَجِديَدةُ ُتْوَضُع فِي ِقَرٍب َجِديَدةٍ 

 5لوقا 

(39:33) 

33 
يِسيِّ : »َوقَالُوا لَهُ  ا تاَلَِميُذَك فَيَأُْكلُوَن َويَْشَربُونَ إِنَّ تاَلَِميَذ يُوَحنَّا يَُصوُموَن َكثِيراً َويَْرفَُعوَن الطِّْلبَاِت، َوَكذلَِك يَْفَعُل أَْيضاً تاَلَِميُذ اْلفَرِّ  34 !«يَن؛ َوأَمَّ

: فَقَاَل لَهُمْ 

ْهَل اْلُعْرِس يَُصوُموَن َماَداَم اْلَعِريُس بَْينَهُْم؟هَْل تَْقِدُروَن أَْن تَْجَعلُوا أَ »
35 

َولِكنَّ أَيَّاماً َستَأْتِي يَُكوُن اْلَعِريُس فِيهَا قَْد ُرفَِع ِمْن بَْينِِهْم، فِي تِْلَك األَيَّاِم، 

 36 «.يَُصوُمونَ 
قَْعةُ اْلَمأُْخوَذةُ ِمَن اْلجَ الَ أََحَد يَْنتَِزُع قِْطَعةً ِمْن ثَوْ : »َوَضَرَب لَهُْم أَْيضاً َمثاَلً  ُق اْلَجِديَد، َوالرُّ ِديِد اَل ٍب َجِديٍد لِيَْرقََع بِهَا ثَْوباً َعتِيقاً، َوإاِلَّ فَإِنَّهُ يَُمزِّ

 37 .تَُوافُِق اْلَعتِيقَ 
ُر اْلقَِرَب، فَتَْنَسِكُب اْلَخْمُر َوتَْتلَُف اْلقَِربُ َوالَ أََحَد يََضُع َخْمراً َجِديَدةً فِي قَِرٍب َعتِيقٍَة، َوإاِلَّ، فَإِنَّ اْلَخْمَر اْلَجدِ   38 .يَدةَ تُفَجِّ

َوإِنََّما يَِجُب أَْن تُوَضَع 

 39 .اْلَخْمُر اْلَجِديَدةُ فِي قَِرٍب َجِديَدةٍ 
 !«ْلَعتِيقَةُ أَْطيَبُ ا: َوَما ِمْن أََحٍد إَِذا َشِرَب اْلَخْمَر اْلَعتِيقَةَ، يَْرَغُب فِي اْلَجِديَدِة، ألَنَّهُ يَقُولُ 
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 معجزات يسوع المسيح في بلدة الجدريين وما حولها
 

 معجزات يسوع المسيح في بلدة الجدريين وما حولها

 8متى 

(28-34) 

28 
فَِّة اْلُمقَابِلَِة، فِي بَْلَدِة اْلَجَدِريِّيَن، الَقَاهُ َرُجالَِن  ا َوَصَل يَُسوُع إِلَى الضَّ يَاِطيُن، َكانَا َخاِرَجْيِن ِمْن بَْيِن اْلقُبُوِر، َوهَُما َشِرَساِن ِجّداً َحتَّى لَْم يَُكْن َولَمَّ تَْسُكنُهَُما الشَّ

 29 .أََحٌد يَْجُرُؤ َعلَى اْلُمُروِر ِمْن تِْلَك الطَِّريقِ 
بَنَا؟َما َشأْنَُك بِنَا يَا يَُسوُع اْبَن هللاِ؟ أَجِ : »َوفَْجأَةً َصَرَخا قَائِلَْينِ   30 «ْئَت إِلَى هُنَا قَْبَل األََواِن لِتَُعذِّ

َوَكاَن قَِطيٌع َكبِيٌر 

 31 ِمَن اْلَخنَاِزيِر يَْرَعى َعلَى َمَسافٍَة ِمْنهَُما،
يَاِطيُن لِيَُسوعَ   32 «.إِْن ُكْنَت َستَْطُرُدنَا، فَأَْرِسْلنَا إِلَى قَِطيِع اْلَخنَاِزيرِ : »فَقَالَِت الشَّ

فََخَرُجوا !« اْذهَبُوا: »هُمْ فَقَاَل لَ 

 33 .َوَماَت فِيهَا َغَرقاً  َواْنتَقَلُوا إِلَى قَِطيِع اْلَخنَاِزيِر، فَاْنَدفََع اْلقَِطيُع ُمْسِرعاً ِمْن َعلَى َحافَِة اْلَجبَِل إِلَى اْلبَُحْيَرِة،
 َوهََرَب ُرَعاةُ اْلَخنَاِزيِر إِلَى اْلَمِدينَِة، َونَقَلُوا َخبََر ُكلِّ 

 34 .َما َجَرى، َوَما َحَدَث لِْلَمْسُكونَْينِ 
ا َوَجَدهُ أَْهلُهَا، طَلَبُوا إِلَْيِه أَْن يَْرَحَل َعْن ِديَاِرِهمْ . َوإَِذا اْلَمِدينَةُ ُكلُّهَا قَْد َخَرَجْت لِلِقَاِء يَُسوعَ   .َولَمَّ

 9متى 

(1-8) 

ا َرأَى َيُسوُع إِيَماَنُهْم، َقاَل  2 ،(اْلُبَحْيَرَة َراِجعاً إِلَى َبْلَدِتِه )َكْفَرَناُحومَ ُثمَّ َرِكَب َيُسوُع اْلَقاِرَب، َوَعَبَر  َفَجاَءهُ َبْعُضُهْم َيْحِملُوَن َمْشلُوالً َمْطُروحاً َعلَى ِفَراٍش. َفلَمَّ

! َقْد ُغِفَرْت لََك َخَطاَياكَ »لِْلَمْشلُوِل:  فُ »ْعُض اْلَكَتَبِة ِفي أَْنفُِسِهْم: َفَقاَل بَ « 3 ِاْطَمِئنَّ َيا ُبَنيَّ ُه ُيَجدِّ ُروَن ِفيِه، َفَسأَلَُهْم: «! 4 إِنَّ ُروَن »َوأَْدَرَك َيُسوُع َما ُيَفكِّ لَِماَذا ُتَفكِّ

ُهَما األَْسَهُل: أَْن ُيَقاَل: َقْد ُغِفَرْت لََك َخَطاَياَك، أَْم أَْن ُيَقاَل:  5 ِبالشَّرِّ ِفي قُلُوِبُكْم؟ َولَِكنِّي )قُْلُت َذلَِك( لَِكْي َتْعلَُموا أَنَّ الْبِن اإلِْنَساِن َعلَى األَْرِض  6 قُْم َواْمِش؟أَيُّ

ا َرأَِت اْلُجُموُع َذلَِك، اْسَتْولَى َعلَْيِهِم . 8 َفَقاَم، َوَذَهَب إِلَى َبْيِتهِ «! 7 قُِم اْحِمْل ِفَراَشَك، َواْذَهْب إِلَى َبْيِتكَ »ِعْنَدِئٍذ َقاَل لِْلَمْشلُوِل: «. ُسْلَطَة ُغْفَراِن اْلَخَطاَيا َفلَمَّ

ْلَطةِ  ُدوا هللاَ الَِّذي أَْعَطى النَّاَس ِمْثَل َهِذِه السُّ  .اْلَخْوُف، َوَمجَّ

 9متى 

(18-38) 

 

َم َوَسَجَد لَُه َقاِئالً  18 َفَقاَم َيُسوُع َوَتِبَعُه َوَمَعُه « اْبَنِتي اآْلَن َماَتْت. َولَِكْن َتَعاَل َواْلُمْسَها ِبَيِدَك َفَتْحَيا» 19 :َوَبْيَنَما َكاَن َيقُوُل َهَذا، إَِذا َرِئيٌس لِْلَمْجَمِع َقْد َتَقدَّ

 .َتالَِميُذهُ 

َمْت إِلَْيِه ِمْن َخْلٍف، َولَ  20 َها َقالَْت ِفي َنْفِسَها:  21 َمَسْت َطَرَف ِرَداِئِه،َوإَِذا اْمَرأَةٌ ُمَصاَبٌة ِبَنِزيٍف َدَمِويٍّ ُمْنُذ اْثَنَتْي َعَشَرَة َسَنًة، َقْد َتَقدَّ َيْكِفي أَْن أَْلُمَس َولَْو »ألَنَّ

اَعةِ « اْطَمِئنِّي َيا اْبَنُة. إِيَماُنِك َقْد َشَفاِك!»َفاْلَتَفَت َيُسوُع َوَرآَها، َفَقاَل:  22 «!ِثَياَبُه ألُْشَفى ا َدَخَل َيُسوُع َبْيَت َرِئيِس اْلَمْجَمِع،  23 .َفُشِفَيِت اْلَمْرأَةُ ِمْن ِتْلَك السَّ َولَمَّ

اِدِبيَن ِباْلِمْزَماِر َواْلَجْمَع ِفي اْضِطَراٍب، َها َناِئَمٌة!»َقاَل:  24 َوَرأَى النَّ ُة لَْم َتُمْت، َولِكنَّ ِبيَّ ا أُْخِرَج اْلَجْمُع، َدَخَل َوأَ  25 .َفَضِحُكوا ِمْنهُ « اْنَصِرفُوا! َفالصَّ ْمَسَك َفلَمَّ

ِة، َفَنَهَضتْ  ِبيَّ  .َوَذاَع َخَبُر َذلَِك ِفي ِتْلَك اْلِبالَِد ُكلَِّها 26 .ِبَيِد الصَّ

َما إِلَْيِه. َفَسأَلَُهَما َيُسوُع: َوِعْنَد ُدُخولِِه اْلَبْيَت  28 «!اْرَحْمَنا َيا اْبَن َداُودَ »َوِفيَما َكاَن َيُسوُع َراِحالً ِمْن ُهَناَك، َتِبَعُه أَْعَمَياِن َيْصُرَخاِن َقاِئلَْيِن:  27 أَُتْؤِمَناِن »َتَقدَّ

ٍة َقاِئالً:  30 «!لَِيُكْن لَُكَما ِبَحَسِب إِيَماِنُكَما»َفلََمَس أَْعُيَنُهَما َقاِئالً:  29 «!َنَعْم َيا َسيِّدُ »أََجاَبا: « ِبأَنِّي أَْقِدُر أَْن أَْفَعَل َهَذا؟ َفاْنَفَتَحْت أَْعُيُنُهَما. َوأَْنَذَرُهَما َيُسوُع ِبِشدَّ
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ُهَما اْنَطلََقا َوأََذاَعا ِصيَتُه ِفي ِتْلَك اْلِبالَِد ُكلَِّها 31«!ِاْنَتِبَها! اَل ُتْخِبَرا أََحداً   .َولَِكنَّ

َبِت اْلُجُموُع، َوَقالُوا:  33 .ُه َشْيَطانٌ َوَما إِْن َخَرَجا، َحتَّى َجاَءهُ َبْعُضُهْم ِبأَْخَرَس َيْسُكنُ  32 ْيَطاُن، َتَكلََّم األَْخَرُس. َفَتَعجَّ ا ُطِرَد الشَّ لَْم ُنَشاِهْد ِمْثَل َهَذا َقطُّ فِي »َفلَمَّ

يِسيُّوَن َفَقالُوا:  34 .«إِْسَراِئيلَ  ا اْلَفرِّ َياِطينِ »أَمَّ َياِطيَن ِبَرِئيِس الشَّ ُه َيْطُرُد الشَّ  .«!إِنَّ

َوِعْنَدَما َرأَى اْلُجُموَع، أََخَذْتُه  36 .َملَُكوِت، َوَيْشِفي ُكلَّ َمَرٍض َوِعلَّةً َوأََخَذ َيُسوُع َيَتَنقَُّل ِفي اْلُمُدِن َواْلقَُرى ُكلَِّها، ُيَعلُِّم ِفي َمَجاِمِع اْلَيُهوِد َوُيَناِدي ِبِبَشاَرِة الْ  35

َفَقُة َعلَْيِهْم، إِْذ َكاُنوا ِديَن َكَغَنٍم اَل َراِعَي لََها الشَّ ِبيَن َوُمَشرَّ اُل َقلِيلُونَ »ِعْنَدِئٍذ َقاَل لَِتالَِميِذِه:  37 .ُمَعذَّ َفاْطلُُبوا ِمْن َربِّ اْلَحَصاِد أَْن  38 .اْلَحَصاُد َكِثيٌر، َواْلُعمَّ

االً إِلَى َحَصاِدهِ   «!ُيْرِسَل ُعمَّ

 5مرقس 

(43:1) 

فَِّة اْلُمَقاِبلَِة ِمَن اْلُبَحْيَرِة، إِلَى َبْلَدِة اْلِجَراِسيِّينَ ُثمَّ َوَصلُوا إِلَى ا َكاَن ُيِقيُم ِفي  3 َوَحالََما َنَزَل ِمَن اْلَقاِرِب، الََقاهُ ِمْن َبْيِن اْلقُُبوِر إِْنَساٌن َيْسُكُنُه ُروٌح َنِجٌس، 2 .لضَّ

الَِسلِ اْلقُُبوِر. َولَْم َيُكْن أََحٌد َيْقِدُر أَْن  َدهُ َولَْو ِبالسَّ ُم اْلقُُيوَد، َولَْم َيقْ  4 .ُيَقيِّ الَِسَل َوُيَحطِّ ُع السَّ الَِسِل، َفَكاَن ُيَقطِّ ُه َكِثيراً َما ُرِبَط ِباْلقُُيوِد َوالسَّ ِدْر أََحٌد أَْن َفإِنَّ

ُح ِجْسَمُه ِباْلِحَجاَرةِ َوَكاَن ِفي اْلقُُبوِر َوِفي اْلِجَباِل َداِئماً، لَْيالً َوَنهَ  5 .ُيْخِضَعهُ  ا َرأَى َيُسوَع ِمْن َبِعيٍد، َرَكَض َوَسَجَد لَُه، 6 .اراً، َيِصيُح َوُيَجرِّ ُه لَمَّ َوَصَرَخ  7 َولَِكنَّ

َبِني»ِبأَْعلَى َصْوِتِه:  ؟ أَْسَتْحلِفَُك ِباهلِل أاَلَّ ُتَعذِّ وُح النَِّجُس، اْخُرْج ِمَن »إِنَّ َيُسوَع َكاَن َقْد َقاَل لَُه: فَ  8 «!َما َشأُْنَك ِبي َيا َيُسوُع اْبَن هللِا اْلَعلِيِّ َها الرُّ أَيُّ

َنا َجْيٌش َكِبيرٌ »َفأََجاَب: « َما اْسُمَك؟»َوَسأَلَُه َيُسوُع:  9 «!اإلِْنَسانِ  َل إِلَْيِه ِبإِْلَحاٍح أاَلَّ َيْطُرَد األَْرَواَح النَّ  10 «!اْسِمي لَِجُيوُن ألَنَّ ِجَسَة إِلَى َخاِرِج ِتْلَك َوَتَوسَّ

ِجَسُة إِلَى َيُسوَع َقاِئلًَة:  12 َوَكاَن ُهَناَك َقِطيٌع َكِبيٌر ِمَن اْلَخَناِزيِر َيْرَعى ِعْنَد اْلَجَبِل، 11 .اْلِمْنَطَقةِ  لَِت األَْرَواُح النَّ أَْرِسْلَنا إِلَى اْلَخَناِزيِر لَِنْدُخَل »َفَتَوسَّ

ِجَسُة َوَدَخلَْت ِفي اْلَخَناِزيِر، َفاْنَدَفَع َقِطيُع اْلَخَناِزيِر ِمْن َعلَى حَ َفأَِذَن لَ  13«!ِفيَها اَفِة اْلَجَبِل إِلَى اْلُبَحْيَرِة، َفَغِرَق ِفيَها. َوَكاَن َعَدُدهُ َها ِبَذلَِك. َفَخَرَجِت األَْرَواُح النَّ

ا ُرَعاةُ اْلَخَناِزيِر َفَهَربُ  14 .َنْحَو أَْلَفْينِ  َوَجاُءوا إِلَى َيُسوَع، َفَرأَْوا الَِّذي َكاَن  15 وا َوأََذاُعوا اْلَخَبَر ِفي اْلَمِديَنِة َوِفي اْلَمَزاِرِع. َفَخَرَج النَّاُس لَِيَرْوا َما َقْد َجَرى،أَمَّ

َياِطيِن َجالِساً َوالَِبساً َوَصِحيَح اْلَعْقِل، َفاْسَتْولَى َعلَْيِهِم اْلَخوْ  َثُهُم الَِّذيَن َرأَْوا َما َجَرى ِبَما َحَدَث لِْلَمْجُنوِن َولِْلَخَناِزيرِ  16 .فُ َمْسُكوناً ِبالشَّ َفأََخُذوا َيْرُجوَن  17 َفَحدَّ

يَ  18 .ِمْن َيُسوَع أَْن َيْرَحَل َعْن ِدَياِرِهمْ  َل إِلَْيِه اإلِْنَساُن الَِّذي َكاَنِت الشَّ َفلَْم َيْسَمْح لَُه، َبْل َقاَل لَُه:  19 .اِطيُن َتْسُكُنُه أَْن ُيَراِفَقهُ َوِفيَما َكاَن َيْرَكُب اْلَقاِرَب، َتَوسَّ

بُّ ِبَك َوَرِحَمكَ » َب اْلَجِميعُ  َفاْنَطلََق َوأََخَذ ُيَناِدي ِفي اْلُمُدِن اْلَعْشِر ِبَما َعِملَُه َيُسوعُ  20.«اْذَهْب إِلَى َبْيِتَك، َوإِلَى أَْهلَِك، َوأَْخِبْرُهْم ِبَما َعِملَُه الرَّ  .ِبِه. َفَتَعجَّ

فَِّة اْلُمَقاِبلَِة ِمَن اْلُبَحْيَرِة، اْجَتَمَع إِلَْيِه َوُهَو  21 ا َعاَد َيُسوُع َوَعَبَر ِفي اْلَقاِرِب إِلَى الضَّ اِطِئ َجْمٌع َكِبيرٌ َولَمَّ َوإَِذا َواِحٌد ِمْن ُرَؤَساِء اْلَمْجَمِع، َواْسُمُه  22.ِعْنَد الشَّ

َل إِلَْيِه ِبإِْلَحاٍح، َقاِئالً:  23 ُس، َقْد َجاَء إِلَْيِه. َوَما إِْن َرآهُ، َحتَّى اْرَتَمى ِعْنَد َقَدَمْيِه،َياِيرُ  ِغيَرةُ ُمْشِرَفٌة َعلَى اْلَمْوِت. َفَتَعاَل َواْلِمْسَها ِبَيِدَك لُِتْشَفى »َوَتَوسَّ اْبَنِتي الصَّ

 .ُعُه َجْمٌع َكِبيٌر َوُهْم َيْزَحُموَنهُ َفَذَهَب َمَعُه، َيْتبَ  24 «!َفَتْحَيا

اَء َكِثيِريَن، َوأَْنَفَقْت ِفي َسِبيِل ِعالِجَها ُكلَّ َما  26 َوَكاَنْت ُهَناَك اْمَرأَةٌ ُمَصاَبٌة ِبَنِزيٍف َدَمِويٍّ ُمْنُذ اْثَنَتْي َعْشَرَة َسَنًة، 25 َوَقْد َعاَنِت اْلَكِثيَر ِمَن األَلَِم َعلَى أَْيِدي أَِطبَّ
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َة َفاِئَدٍة، َبْل ِباألَْحَرى اْزَداَدْت َحالَُتَها ُسوءاً  َها  28 ، َجاَءْت ِفي َزْحَمِة اْلَجْمِع ِمْن َخْلِفِه َولََمَسْت ِرَداَءهُ،َفإِْذ َكاَنْت َقْد َسِمَعْت َعْن َيُسوعَ  27 .َتْملُِك، َفلَْم َتْجِن أَيَّ ألَنَّ

َها ُشِفَيْت ِمْن ِعلَِّتَها 29 .«َيْكِفي أَْن أَْلِمَس ِثَياَبُه ألُْشَفى»َقالَْت:  ْت ِفي ِجْسِمَها أَنَّ ِة َوَحالََما شَ  30 .َوِفي اْلَحاِل اْنَقَطَع َنِزيُف َدِمَها َوأََحسَّ َعَر َيُسوُع ِفي َنْفِسِه ِباْلقُوَّ

ُه َظلَّ  32 «أَْنَت َتَرى اْلَجْمَع َيْزَحُموَنَك، َوَتْسأَُل: َمْن لََمَسِني؟»َفَقاَل لَُه َتالَِميُذهُ:  31 «َمْن لََمَس ِثَياِبي؟»الَِّتي َخَرَجْت ِمْنُه، أََداَر َنَظَرهُ ِفي اْلَجْمِع َوَسأََل:  َولَِكنَّ

 أََماَمُه َوأَْخَبَرْتُه ِباْلَحِقيَقِة َفَما َكاَن ِمَن اْلَمْرأَِة، َوَقْد َعلَِمْت ِبَما َحَدَث لََها، إاِلَّ أَْن َجاَءْت َوِهَي َخاِئَفٌة َتْرَتِجُف، َواْرَتَمتْ  33 .ُع َحْولَُه لَِيَرى الَِّتي َفَعلَْت َذلِكَ َيَتَطلَّ 

َوَبْيَنَما َيُسوُع َيَتَكلَُّم، َجاَء َبْعُضُهْم ِمْن َبْيِت َرِئيِس اْلَمْجَمِع َقاِئلِيَن:  35 «!، إِيَماُنِك َقْد َشَفاِك. َفاْذَهِبي ِبَسالٍَم َوَتَعاَفْي ِمْن ِعلَِّتكِ َيا اْبَنةُ »َفَقاَل لََها:  34 .ُكلَِّها

َولَْم َيَدْع أََحداً  37 «!الَ َتَخْف؛ آِمْن َفَقطْ »ُسوَع، َما إِْن َسِمَع ِبَذلَِك اْلَخَبِر، َحتَّى َقاَل لَِرِئيِس اْلَمْجَمِع: َولَِكنَّ يَ  36 «اْبَنُتَك َقْد َماَتْت. َفلَِماَذا ُتَكلُِّف اْلُمَعلَِّم َبْعُد؟»

ا أََخا َيْعُقوبَ  اَس َيْبُكوَن َوُيَوْلِولُوَن َكِثيراً َوَوَصَل إِلَى َبْيِت َرِئيِس اْلَمْجَمِع، َفَرأَى ا 38.ُيَراِفقُُه إاِلَّ ُبْطُرَس َوَيْعقُوَب َوُيوَحنَّ ِجيَج َوالنَّ ا َدَخَل، َقاَل لَُهْم:  39 .لضَّ َفلَمَّ

ُة، َبْل ِهَي َناِئَمةٌ » ِبيَّ وَن َوَتْبُكوَن؟ لَْم َتُمِت الصَّ ا ُهَو، َفأَْخَرَجُهْم َجِميعاً، ُثمَّ أََخَذ َمَعُه أَبَ  40 .«لَِماَذا َتِضجُّ َها َوالَِّذيَن َكاُنوا َفَضِحُكوا ِمْنُه. أَمَّ ِة َوأُمَّ ِبيَّ ا الصَّ

ةُ  ِبيَّ ُة، لَِك أَقُوُل: قُوِمي»أَْي: « َطلِيَثا قُوِمي!»َوإِْذ أَْمَسَك ِبَيِدَها َقاَل:  41 .ُيَراِفقُوَنُه، َوَدَخَل َحْيُث َكاَنِت الصَّ ُة َحاالً َوأََخَذْت  42 .«َيا َصِبيَّ ِبيَّ َفَنَهَضِت الصَّ

ٍة أَْن اَل َيْعلََم أََحٌد ِبَذلَِك، َوَطلََب أَْن ُتْعَطى َطَعاماً لَِتأُْكلَ  43 .ْذ َكاَن ُعْمُرَها اْثَنَتْي َعْشَرَة َسَنًة. َفُدِهَش اْلَجِميُع َدْهَشًة َعِظيَمةً َتْمِشي، إِ   .َفأََمَرُهْم ِبِشدَّ

 8لوقا 

(56:26) 

26 
 27 .َوِهَي تَقَُع ُمقَابَِل اْلَجلِيلِ َوَوَصلُوا إِلَى بَْلَدِة اْلِجَراِسيِّيَن، 

ٍة َطِويلٍَة، َوَكاَن  يَاِطيُن ُمْنُذ ُمدَّ ، الَقَاهُ َرُجٌل ِمَن اْلَمِدينَِة تَْسُكنُهُ الشَّ ا نََزَل إِلَى اْلبَرِّ اَل يَْلبَُس ثَْوباً فَلَمَّ

 28 .َوالَ يَْسُكُن بَْيتاً بَْل يُقِيُم بَْيَن اْلقُبُورِ 
ُل إِلَيَْك : »أَى يَُسوَع، َحتَّى َصَرَخ َواْنطََرَح أََماَمهُ، َوقَاَل بَِصْوٍت َعالٍ فََما إِْن رَ  ؟ أَتََوسَّ َما َشأْنَُك بِي يَا يَُسوُع اْبَن هللاِ الَعلِيِّ

بَنِي؟  29 «أاَلَّ تَُعذِّ
ُجلِ  وَح النَِّجَس أَْن يَْخُرَج ِمَن الرَّ ُن ِمْنهُ، َوُكلََّما ُربِطَ بِالسَّالَِسِل َواْلقُيُوِد لِيُْضبَطَ، َحطََّم اْلقُيُوَد . فَإِنَّ يَُسوَع َكاَن قَْد أََمَر الرُّ فََكثِيراً َما َكاَن يَتََمكَّ

ْيطَاُن إِلَى اْلقِفَارِ   30 .َوَساقَهُ الشَّ
يَا!« لَِجيُونُ : »فَقَالَ « َما اْسُمَك؟: »فََسأَلَهُ يَُسوعُ   31 ِطيِن َكانُوا قَْد َدَخلُوا فِيِه،ألَنَّ َجْيشاً َكبِيراً ِمَن الشَّ

لُوا إِلَْيِه أاَلَّ يَأُْمَرهُْم  َوقَْد تََوسَّ

 32 .بِالذَّهَاِب إِلَى اْلهَاِويَةِ 
 33 .اْلَخنَاِزيِر، فَأَِذَن لَهُمْ  ُخوِل فِيَوَكاَن هُنَالَِك قَِطيٌع َكبِيٌر ِمَن اْلَخنَاِزيِر يَْرَعى فِي اْلَجبَِل، فَاْلتََمُسوا ِمْنهُ أَْن يَأَْذَن لَهُْم بِالدُّ 

فََخَرَجِت 

يَاِطيُن ِمَن اإِلْنَساِن، َوَدَخلَْت فِي اْلَخنَاِزيِر، فَاْنَدفََع اْلقَِطيُع ِمْن َعلَى َحافَِة اْلَجبَِل إِلَى اْلبُ   34 .َحْيَرِة َوَماَت َغَرقاً الشَّ
َعاةُ َما َحَدَث، هََربُوا إِلَى الْ  ا َرأَى الرُّ َمِدينَِة فَلَمَّ

 35 .َواْلَمَزاِرِع يَْنُشُروَن اْلَخبَرَ 
يَاِطيُن جَ  ُجَل الَِّذي َخَرَجْت ِمْنهُ الشَّ الِساً ِعْنَد قََدَمْي يَُسوَع َوهَُو الَبٌِس فََخَرَج النَّاُس لِيََرْوا َما َحَدَث، َوَجاُءوا إِلَى يَُسوَع، فََوَجُدوا الرَّ

 36 .فََخافُوا. َوَسلِيُم اْلَعْقلِ 
 37 .َوأَْخبََرهُْم أَْيضاً الَِّذيَن َشاهَُدوا َما َحَدَث، َكْيَف ُشفَِي اْلَمْسُكونُ 

فَطَلََب َجِميُع أَهَالِي بَْلَدِة اْلِجَراِسيِّيَن ِمْن يَُسوَع أَْن يَْرَحَل َعْنهُْم، ألَنَّ 

 38 .فََرِكَب اْلقَاِرَب، َوَرَجعَ . َخْوفاً َعِظيماً اْستَْولَى َعلَْيِهمْ 
َل إِلَْيِه أَْن يَُرافِقَهُ  يَاِطيُن، فَتََوسَّ ُجُل الَِّذي َخَرَجْت ِمْنهُ الشَّ ا الرَّ اِْرِجْع إِلَى » 39 :َولِكنَّهُ َصَرفَهُ قَائاِلً . َوأَمَّ

ْث بَِما َعِملَهُ هللاُ بِكَ   .بَِما َعِملَهُ بِِه يَُسوعُ  فََمَضى َسائِراً فِي اْلَمِدينَِة ُكلِّهَا، َوهَُو يُنَاِدي!« بَْيتَِك، َوَحدِّ

40 
َب بِِه اْلَجْمُع، ألَنَّهُْم َكانُوا ُكلُّهُْم يَتََرقَّبُوَن َعْوَدتَهُ  ا َعاَد يَُسوُع، َرحَّ  41 .َولَمَّ

َوإَِذا َرُجٌل اْسُمهُ يَايُِرُس، َوهَُو َرئِيٌس لِْلَمْجَمِع، قَْد َجاَء َواْنطََرَح ِعْنَد قََدَمْي يَُسوَع 

َل إِلَْيِه أَْن يَُرافِقَهُ إِلَى بَْيتِِه،  42 َوتََوسَّ
 .َوفِيَما هَُو َذاِهٌب، َكانَِت اْلُجُموُع تَْزَحُمهُ . ألَنَّ لَهُ اْبنَةً َوِحيَدةً، ُعْمُرهَا َحَوالَْي اْثنَتَْي َعْشَرةَ َسنَةً، َوقَْد أَْشَرفَْت َعلَى اْلَمْوتِ 
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43 
فَاِء َعلَى يَِد َصابَةٌ بِنَِزيٍف َدَمِويٍّ ُمْنُذ اْثنَتَْي َعْشَرةَ َسنَةً َوَمَع أَنَّهَا َكانَْت قَْد أَْنفَقَْت ُكلَّ َما تَْملُِكهُ أَجْ َوَكانَْت هُنَاَك اْمَرأَةٌ مُ  ْن ِمَن الشِّ راً لأِلَِطبَّاِء، فَلَْم تَتََمكَّ

 44 .أََحدٍ 
 45 .طََرَف ِرَدائِِه؛ َوفِي اْلَحاِل تََوقََّف نَِزيُف َدِمهَا فَتَقَدََّمْت إِلَى يَُسوَع ِمْن َخْلفِِه، َولََمَستْ 

ا أَْنَكَر اْلَجِميُع َذلَِك، قَاَل « َمْن لََمَسنِي؟: »َوقَاَل يَُسوعُ  فَلَمَّ

 46 «َمْن لََمَسنِي؟: يَا َسيُِّد، اْلُجُموُع يَُضيِّقُوَن َعلَْيَك َويَْزَحُمونََك، َوتَْسأَلُ : »بُْطُرُس َوِرفَاقُهُ 
ةً قَْد : »فَقَاَل يَُسوعُ  إِنَّ َشْخصاً َما قَْد لََمَسنِي، ألَنِّي َشَعْرُت بِأَنَّ قُوَّ

 47 «.َخَرَجْت ِمنِّي
ا َرأَِت الَْمْرأَةُ أَنَّ أَْمَرهَا لَْم يُْكتَْم، تَقَدََّمْت ُمْرتَِجفَةً، َواْرتََمْت أََماَمهُ ُمْعلِنَةً أََمامَ  فَاَء فِي  َجِميِع النَّاسِ  فَلَمَّ ألَيِّ َسبٍَب لََمَسْتهُ، َوَكْيَف نَالَِت الشِّ

 48 .اْلَحالِ 
 49 !«يَا اْبنَةُ، إِْيَمانُِك قَْد َشفَاِك؛ اْذهَبِي بَِسالَمٍ : »فَقَاَل لَهَا

اَل تُْتِعْب . اتَتِ اْبنَتَُك مَ : »َوبَْينََما َكاَن يَتََكلَُّم، َجاَء َرُجٌل ِمْن بَْيِت َرئِيِس اْلَمْجَمِع، يَقُوُل لَهُ 

 50 !«اْلُمَعلَِّم بَْعدُ 
 51 !«الَ تََخْف، آِمْن فَقَْط، فَتَْنُجَو اْبنَتُكَ : »َوإِْذ َسِمَع يَُسوُع ذلَِك، َكلََّمهُ قَائاِلً 

ا َوَصَل إِلَى اْلبَْيِت، لَْم يََدْع أََحداً يَْدُخُل َمَعهُ إاِلَّ بُْطُرَس َويُوَحنَّا  َولَمَّ

هَاَويَْعقُوَب   52 .َوأَبَا اْلفَتَاِة َوأُمَّ
 53 !«إِنَّهَا لَْم تَُمْت، بَْل ِهَي نَائَِمةٌ . الَ تَْبُكوا: »فَقَالَ . َوَكاَن اْلَجِميُع يَْبُكونَهَا َويَْنُدبُونَهَا

 54 .فََضِحُكوا ِمْنهُ، لِِعْلِمِهْم أَنَّهَا َماتَتْ 
َولِكنَّهُ، 

 55 !«يَا َصبِيَّةُ، قُوِمي: »َسَك بِيَِدهَا، َونَاَدى قَائاِلً بَْعَدَما أَْخَرَجهُْم َجِميعاً، أَمْ 
َم لَهَا طََعامٌ . فََعاَدْت إِلَْيهَا ُروُحهَا، َونَهََضْت فِي اْلَحالِ   56 .َوأََمَر أَْن يُقَدَّ

فَُدِهَش 

 .َوالَِداهَا؛ َولِكنَّهُ أَْوَصاهَُما أاَلَّ يُْخبَِرا أََحداً بَِما َجَرى
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 مسيح يطرد الشياطين برئيس الشياطينيسوع ال
 

 يسوع المسيح يطرد الشياطين برئيس الشياطين 

 9متى 

(32-34) 

َبِت اْلُجُموُع،  33 .َوَما إِْن َخَرَجا، َحتَّى َجاَءهُ َبْعُضُهْم ِبأَْخَرَس َيْسُكُنُه َشْيَطانٌ  32 ْيَطاُن، َتَكلََّم األَْخَرُس. َفَتَعجَّ ا ُطِرَد الشَّ لَْم ُنَشاِهْد ِمْثَل َهَذا َقطُّ فِي »َوَقالُوا: َفلَمَّ

يِسيُّوَن َفَقالُوا:  34 .«إِْسَراِئيلَ  ا اْلَفرِّ َياِطينِ »أَمَّ َياِطيَن ِبَرِئيِس الشَّ ُه َيْطُرُد الشَّ  .«!إِنَّ

 3مرقس 

(30:13) 

َن اْثَنْي َعَشَر لُِيالَِزُموهُ َوُيْرِسلَُهْم لُِيَبشُِّروا، 14 .إِلَْيهِ ُثمَّ َصِعَد إِلَى اْلَجَبِل، َوَدَعا الَِّذيَن أََراَدُهْم، َفأَْقَبلُوا  13 َوَتُكوَن لَُهْم ُسْلَطٌة َعلَى َطْرِد  15 َفَعيَّ

َياِطينِ  اهُ ُبْطُرَس، 16 .الشَّ َنُهْم، ُهْم: ِسْمَعاُن، َوَقْد َسمَّ اُهَما ُبَواَنْرِجَس، أَْي اْبَنيِ  َوَيْعقُوُب ْبُن َزَبِدي، 17 َوااِلْثَنا َعَشَر الَِّذيَن َعيَّ ا أَُخوهُ، َوَقْد َسمَّ َوُيوَحنَّ

ْعِد، اُوَس، َوِسْمَعاُن اْلقَ  18 الرَّ ،َوأَْنَدَراُوُس، َوِفيلِبُُّس، َوَبْرُثلََماُوُس، َوَمتَّى َوُتوَما، َوَيْعقُوُب ْبُن َحْلَفى، َوَتدَّ  .ِذي َخاَنهُ َوَيُهوَذا اإلِْسَخْرُيوِطيُّ الَّ  19 اَنِويُّ

ُه َفَقَد  21 .َعامُثمَّ َرَجُعوا إِلَى اْلَبْيِت، َفاْحَتَشَد اْلَجْمُع أَْيضاً، َولَْم َيْقِدْر َيُسوُع َوَتالَِميُذهُ َحتَّى َعلَى أَْكِل الطَّ  20 ا َسِمَع أَْقِرَباُؤهُ، َجاُؤا لَِيأُْخُذوهُ، إِْذ َكاَن أُِشيَع أَنَّ َفلَمَّ

ا اْلَكَتَبُة الَِّذيَن َنَزلُوا ِمْن أُوُرَشلِيَم، َفَقالُوا: َوأَ  22 .َصَواَبهُ  َياِطينَ »مَّ َياِطيِن َيْطُرُد الشَّ ُه ِبَرِئيِس الشَّ َفَدَعاُهْم إِلَْيِه َوَكلََّمُهْم ِباألَْمَثاِل،  23 «!إِنَّ َبْعلََزُبوَل َيْسُكُنُه، َوإِنَّ

َها اَل َتْقِدُر أَْن َتْصُمدَ  24 َد َشْيَطاناً؟َكْيَف َيْقِدُر َشْيَطاٌن أَْن َيْطرُ »َقاَل:  ا َعلَى َذاِتَها، َفإِنَّ ُه اَل َيْقِدُر أَْن  25 .َفإَِذا اْنَقَسَمْت َمْملََكٌة مَّ َوإَِذا اْنَقَسَم َبْيٌت َما َعلَى َذاِتِه، َفإِنَّ

ْيَطاُن َعلَى َنْفِسِه َواْنَقَسَم، 26 .َيْصُمدَ  ُه اَل َيْقِدُر أَْن َيْصُمَد، َبَل َيْنَتِهَي أَْمُرهُ  َفإَِذا اْنَقلََب الشَّ اَل َيْقِدُر أََحٌد أَْن َيْدُخَل َبْيَت َقِويٍّ َوَيْنَهَب أَْمِتَعَتُه إاِلَّ إَِذا َقيََّد  27 !َفإِنَّ

الً. َوَبْعَدِئٍذ َيْنَهُب َبْيَتهُ  وِح اْلقُُدِس،  29 .اْلَخَطاَيا ُتْغَفُر لَِبِني اْلَبَشِر، َحتَّى َكالِم اْلُكْفِر الَِّذي َيقُولُوَنهُ  اْلَحقَّ أَقُوُل لَُكْم: إِنَّ َجِميعَ  28 .اْلَقِويَّ أَوَّ َولَِكْن َمْن َيْزَدِر بالرُّ

ةٍ  ُه َيَقُع َتْحَت ِعَقاِب َخِطيَئٍة أََبِديَّ ُهْم َقالُوا:  30 .«َفالَ ُغْفَراَن لَُه أََبداً، َبْل إِنَّ  «!نَّ ُروحاً َنِجساً َيْسُكُنهُ إِ »َذلَِك ألَنَّ

 11لوقا 

(26:14) 

ْيَطاُن، َنَطَق األَخْ  14 ا ُطِرَد الشَّ ْيَطاُن َقْد أَْخَرَسُه. َفلَمَّ َبِت الُجُموعُ َوَكاَن َيْطُرُد َشْيَطاناً )ِمن َرُجٍل( َكاَن ذلَِك الشَّ  إِنََّما»َولِكنَّ َبْعضاً ِمْنُهْم َقالُوا:  15 .َرُس. َفَتَعجَّ

َياِطينِ  َياِطيَن ِبَبْعلََزُبوَل َرِئيِس الشَّ َماءِ  16 .«َيْطُرُد الشَّ ُبوهُ، ُمْعِجَزًة ِمَن السَّ ُه َعلَِم أَْفَكاَرُهْم َوَقاَل لَُهْم:  17 .َوَطلََب ِمْنُه آَخُروَن، لُِيَجرِّ ُكلُّ َمْملََكٍة َتْنَقِسُم »َولِكنَّ

ْيَطاُن َكذلَِك َقِد اْنَقَسَم َعلَى َذاِتِه، َفَكْيَف َتْصُمُد َمْملََكُتُه؟ َفَقْد قُْلُتْم إِنِّي أَْطرُ  18 .)َيْنَقِسُم( َعلَى َبْيٍت َيْسقُطُ  َعلَى َذاِتَها َتْخَرُب، َوُكلُّ َبْيتٍ  َياِطيَن َفإِْن َكاَن الشَّ ُد الشَّ

َياِطيَن ِببَ  19 .ِبَبْعلََزُبولَ  َياِطيَن ِبإِْصَبِع هللِا،  20 .ْعلََزُبوَل، َفأَْبَناُؤُكْم ِبَمْن َيْطُرُدوَنُهْم؟ لِذلَِك ُهْم َيْحُكُموَن َعلَْيُكمْ َولِكْن، إِْن ُكْنُت أََنا أَْطُرُد الشَّ ا إَِذا ُكْنُت أَْطُرُد الشَّ أَمَّ

َولِكْن ِعْنَدَما َيْغُزوهُ َمْن ُهَو أَْقَوى ِمْنُه َفَيْغلُِبُه، َفإِنَُّه  22 .ِسالَِحِه، َتُكوُن أَْمِتَعُتُه ِفي َمأَْمنٍ  ِعْنَدَما َيْحُرُس اْلَقِويُّ َبْيَتُه َوُهَو ِبَكاِملِ  21 .َفَقْد أَْقَبَل َعلَْيُكْم َملَُكوُت هللاِ 
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ُع َغَناِئَمهُ  ُدهُ ِمْن َكاِمِل ِسالَِحِه الَِّذي اْعَتَمَد َعلَْيِه، ُثمَّ ُيَوزِّ ي؛  23 .ُيَجرِّ قُ َمْن لَْيَس َمِعي، َفُهَو ِضدِّ  .َوَمْن اَل َيْجَمُع َمِعي، َفُهَو ُيَفرِّ

اَحِة، َوإِْذ اَل  24 وُح النَِّجُس ِمَن اإلِْنَساِن، َيِهيُم ِفي األََماِكِن اْلَقاِحلَِة َطلَباً لِلرَّ ِتي، َوِعْنَدَما َيأْ  25 ! َيِجُد، َيقُوُل: َسأَْرِجُع إِلَى َبْيِتي الَِّذي َغاَدْرُتهُ َبْعَد أَْن َيْخُرَج الرُّ

ناً  الَُة األَِخيَرةُ لِذلَِك اإلِْنَساِن أَْرَدأَ ِمَن َفَيْذَهُب َوَيْصَطِحُب َسْبَعَة أَْرَواٍح أَُخَر أَْرَدأَ ِمْنُه، َفَتْدُخُل ذلَِك اإلِْنَساَن َوَتْسُكُنُه، َفَتِصيُر اْلحَ  26 .َيِجُدهُ َمْكُنوساً ُمَزيَّ

  «!األُولَى
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 الصالة الربانية
 

  الصالة الربانية

 6متى 

(9-15) 

ِس اْسُمكَ  9 َماَواِت، لَِيَتَقدَّ الَِة: أََباَنا الَِّذي ِفي السَّ َماءِ  10 !َفَصلُّوا أَْنُتْم ِمْثَل َهِذِه الصَّ ُخْبَزَنا َكَفاَفَنا  11 !لَِيأِْت َملَُكوُتَك! لَِتُكْن َمِشيَئُتَك َعلَى األَْرِض َكَما ِهَي ِفي السَّ

َة َواْلَمْجَد إِلَى األَ  13 !َواْغِفْر لََنا ُذُنوَبَنا، َكَما َنْغِفُر َنْحُن لِْلُمْذِنِبيَن إِلَْيَنا 12 !أَْعِطَنا اْلَيْومَ  يِر، ألَنَّ لََك اْلُمْلَك َواْلقُوَّ َنا ِمَن الشِّرِّ َبِد. َوالَ ُتْدِخْلَنا ِفي َتْجِرَبٍة، لَِكْن َنجِّ

َماِويُّ َزالَِّتُكمْ َفإِْن َغفَ  14 .آِمين َماِويُّ َزالَِّتُكمْ  15 .ْرُتْم لِلنَّاِس َزالَِّتِهْم، َيْغِفْر لَُكْم أَُبوُكُم السَّ  .َوإِْن لَْم َتْغِفُروا لِلنَّاِس، اَل َيْغِفْر لَُكْم أَُبوُكُم السَّ

 11لوقا 

(4:1) 

ا اْنتَهَى،   ، َعلِّْمنَا أَْن نَُصلَِّي َكَما َعلََّم يُوَحنَّا تاَلَِميَذهُ »قَاَل لَهُ أََحُد تاَلَِميِذِه: َوَكاَن يَُصلِّي فِي أََحِد األََماِكِن، فَلَمَّ َيا َربُّ
 2

ِعْنَدَما تَُصلُّوَن، قُولُوا: أَبَانَا »فَقَاَل لَهُْم: .« 

َماَواِت[! لِيَتَقَدَِّس اْسُمَك، لِيَأِْت َملَُكوتَُك. ]لِتَُكْن  َماِء َكذلَِك َعلَى األَْرضِ ]الَِّذي فِي السَّ َمِشيئَتَُك َكَما فِي السَّ
 3

ُخْبَزنَا َكفَافَنَا أَْعِطنَا ُكلَّ يَْوٍم؛.[ 
 4

َواْغفِْر لَنَا َخطَايَانَا،  

نَا ِمنَ  يرِ  ألَنَّنَا نَْحُن أَْيضاً نَْغفُِر لُِكلِّ َمْن يُْذنُِب إِلَْينَا؛ َوالَ تُْدِخْلنَا فِي تَْجِربٍَة ]لِكْن نَجِّ رِّ  «[! الشِّ
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 يسوع يرسل التالميذ
 

 يسوع يرسل التالميذ

 10متى 

(1-42) 

ِجَسِة لَِيْطُرُدوَها َويَ  ااِلْثَنْي َعَشَر َرُسوالً: ِسْمَعاُن َوَهِذِه أَْسَماُء  2.ْشفُوا ُكلَّ َمَرٍض َوِعلَّةٍ ُثمَّ َدَعا إِلَْيِه َتالِميَذهُ االْثَنْي َعَشَر، َوأَْعَطاُهْم ُسْلَطاَناً َعلَى األَْرَواِح النَّ

ا أَُخوهُ؛ َراِئِب؛ َيْعقُوُب ْبُن َحْلَفى،  3الَِّذي ُدِعَي ُبْطُرَس، َوأَْنَدَراُوُس أَُخوهُ، َوَيْعقُوُب ْبُن َزَبِدي، َوُيوَحنَّ ِفيلِبُُّس، َوَبْرُثْلَماُوُس؛ ُتوَما، َوَمتَّى َجاِبي الضَّ

اُوُس؛ ؛ َوَيُهوَذا اإلِْسَخْرُيوِطيُّ الَِّذي َخاَنهُ ِسْمَعاُن ا 4 َوَتدَّ  .ْلَقاَنِويُّ

ى إِلَى اْلِخَراِف َبِل اْذَهُبوا ِباألَْولَ  6 .الَ َتْسلُُكوا َطِريقاً إِلَى األَُمِم، َوالَ َتْدُخلُوا َمِديَنًة َساِمِريَّةً »هُؤالِء االِْثَنا َعَشَر َرُسوالً، أَْرَسلَُهْم َيُسوُع َوَقْد أَْوَصاُهْم َقاِئالً:  5

الَِّة، إِلَى َبْيِت إِْسَراِئيلَ  َماَواتِ  7 .الضَّ اْشفُوا اْلَمْرَضى، َوأَِقيُموا اْلَمْوَتى، َوَطهُِّروا اْلُبْرَص،  8 .َوِفيَما أَْنُتْم َذاِهُبوَن، َبشُِّروا َقاِئلِيَن: َقِد اْقَتَرَب َملَُكوُت السَّ

ا َياِطيَن. َمجَّ اناً أَْعُطواَواْطُرُدوا الشَّ ًة َوالَ ُنَحاساً، 9 !ناً أََخْذُتْم، َفَمجَّ ِريِق َزاداً َوالَ َثْوَبْيِن َوالَ ِحَذاًء َوالَ  10 اَل َتْحِملُوا ِفي أَْحِزَمِتُكْم َذَهباً َوالَ فِضَّ َوالَ َتأُْخُذوا لِلطَّ

، َوأَِقيُموا ُهَناَك َحتَّى َتْرَحلُواَوُكلََّما َدَخلْ  11 .َعصاً: َفإِنَّ اْلَعاِمَل َيْسَتِحقُّ َطَعاَمهُ  ْن ُهَو ُمْسَتِحقٌّ َوِعْنَدَما َتْدُخلُوَن َبْيتاً، أَْلقُوا  12 .ُتْم َمِديَنًة أَْو َقْرَيًة، َفاْبَحُثوا ِفيَها َعمَّ

الََم َعلَْيهِ  َوإِْن َكاَن أََحٌد اَل َيْقَبلُُكْم َوالَ َيْسَمُع  14 ُكْم َعلَْيِه. َوإِْن لَْم َيُكْن ُمْسَتِحّقاً، َفْلَيْرِجْع َسالَُمُكْم لَُكمْ َفإَِذا َكاَن َذلَِك اْلَبْيُت ُمْسَتِحّقاً ِفْعالً، َفْلَيِحلَّ َسالَمُ  13 .السَّ

قُوُل لَُكْم: إِنَّ َحالََة َمِديَنَتْي َسُدوَم َوَعُموَرَة َسْوَف َتُكوُن ِفي َيْوِم اْلَحقَّ أَ  15 .َكالََمُكْم ِفي َبْيٍت أَْو َمِديَنٍة، َفاْخُرُجوا ِمْن ُهَناَك، َواْنفُُضوا اْلُغَباَر َعْن أََقَداِمُكمْ 

ْيُنوَنِة أََخفَّ َوْطأًَة ِمْن َحالَِة ِتْلَك اْلَمِديَنةِ   .الدَّ

اِت  16 ِهيَن َكاْلَحيَّ َئاِب، َفُكوُنوا ُمَتَنبِّ ُهْم َسُيَسلُِّموَنُكْم إِلَى اْلَمَحاِكِم، َوَيْجلُِدوَنُكْم  17 .َوُمَسالِِميَن كاْلَحَمامِ َها أََنا أُْرِسلُُكْم ِمْثَل اْلِخَراِف َبْيَن الذِّ اْحَذُروا ِمَن النَّاِس! َفإِنَّ

اِم َواْلُملُوِك ِمْن أَْجلِي: َفَيُكوُن َذلَِك َشَهاَدًة لِي لََدى  18 ِفي َمَجاِمِعِهْم؛ َواءِ َوُتَساقُوَن لِْلُمُثوِل أََماَم اْلُحكَّ وا  19 .اْلَيُهوِد َواألَُمِم َعلَى السَّ َفِحيَن ُيَسلُِّموَنُكْم، اَل َتْهَتمُّ

اَعِة ُيْعَطى لَُكْم َما َتقُولُونَ  ُكْم ِفي ِتْلَك السَّ َوَسْوَف ُيَسلُِّم  21 .ْم ُهَو الَِّذي َيَتَكلَُّم ِفيُكمْ َفلَْسُتْم أَْنُتُم اْلُمَتَكلِِّميَن، َبْل ُروُح أَِبيكُ  20 .َكْيَف َتَتَكلَُّموَن أَْو َماَذا َتقُولُوَن. َفإِنَّ

ُد األَْوالَُد َعلَى َوالِِديِهْم، َوَيْقُتلُوَنُهمْ  ي َيْثُبُت إِلَى َوَتُكوُنوَن َمْكُروِهيَن لََدى اْلَجِميِع ِمْن أَْجِل اْسِمي. َولَِكنَّ الَّذِ  22 !األَُخ أََخاهُ إِلَى اْلَمْوِت، َواألَُب َولََدهُ. َوَيَتَمرَّ

َهاَيِة، ُهَو الَِّذي َيْخلُصُ  ُمُدِن إِْسَراِئيَل إِلَى أَْن َيأِْتَي اْبُن  َفإَِذا اْضَطَهُدوُكْم ِفي َمِديَنٍة َما، َفاْهُرُبوا إِلَى َغْيِرَها. َفإِنِّي اْلَحقَّ أَقُوُل لَُكْم: لَْن َتْفَرُغوا ِمنْ  23 .النِّ

 .اإلِْنَسانِ 

ِدهِ لَْيَس التِّ  24 ِدِه! إِْن َكاُنوا َقْد لَقَُّبوا َربَّ اْلَبيْ  25 .ْلِميُذ أْفَضَل ِمَن اْلُمَعلِِّم، َوالَ اْلَعْبُد أْفَضَل ِمْن َسيِّ ْلِميَذ أَْن َيِصيَر ِمْثَل ُمَعلِِّمِه، َواْلَعْبَد ِمْثَل َسيِّ ِت ِبَبْعلََزُبوَل، َيْكِفي التِّ

ُه َما ِمْن َمْحُجوٍب لَْن ُيْكَشَف، َوَما ِمْن َخِفيٍّ لَْن ُيْعلَنَ  26 أَْهَل َبْيِتِه؟ َفَكْم ِباألَْولَى ُيلَقُِّبونَ  الَِم، قُولُوهُ ِفي النُّوِر؛ َوَما  27 !َفالَ َتَخافُوُهْم: ألَنَّ َما أَقُولُُه لَُكْم ِفي الظَّ
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ُطوحِ  ْفِس، َبْل ِباألَْحَرى َخافُوا اْلَقاِدَر أَْن اَل َتَخافُو 28 .َتْسَمُعوَنُه َهْمساً، َناُدوا ِبِه َعلَى السُّ ُهْم َيْعِجُزوَن َعْن َقْتِل النَّ ْفَس ا الَِّذيَن َيْقُتلُوَن اْلَجَسَد، َولَِكنَّ ُيْهلَِك النَّ

مَ  ا أَْنُتْم َفَحتَّى َشْعُر ُرُؤوِسُكْم  30 .ِحٌد ِمْنُهَما إِلَى األَْرِض ُدوَن ِعْلِم أَِبيُكمْ أََما ُيَباُع ُعْصفُوَراِن ِبَفْلٍس َواِحٍد؟ َوَمَع َذلَِك اَل َيَقُع َوا 29 .َواْلَجَسَد َجِميعاً ِفي َجَهنَّ َوأَمَّ

 .َفالَ َتَخافُوا إَِذْن! أَْنُتْم أَْفَضُل ِمْن َعَصاِفيَر َكِثيَرةٍ  31 .ُكلُُّه َمْعُدودٌ 

َماَواتِ ُكلُّ َمْن َيْعَتِرُف ِبي أََماَم النَّاِس، أَْعَتِرُف أَنَ  32 َوُكلُّ َمْن ُيْنِكُرِني أََماَم النَّاِس، أُْنِكُرهُ أََنا أَْيضاً أََماَم أَِبي الَِّذي ِفي  33 .ا أَْيضاً ِبِه أََماَم أَبِي الَِّذي ِفي السَّ

َماَواتِ   .السَّ

َها،  35 .الَماً، َبْل َسْيفاً اَل َتُظنُّوا أَنِّي ِجْئُت ألُْرِسَي َسالماً َعلَى األَْرِض. َما ِجْئُت ألُْرِسَي سَ  34 َفإِنِّي ِجْئُت ألَْجَعَل اإلِْنَساَن َعلَى ِخالٍَف َمَع أَِبيِه، َواْلِبْنَت َمَع أُمِّ

َة َمَع َحَماِتَها ُه أَْكَثَر  37 .َوَهَكَذا َيِصيُر أَْعَداَء اإلِْنَساِن أَْهُل َبْيِتهِ  36 .َواْلَكنَّ ِمنِّي، َفالَ َيْسَتِحقُِّني. َوَمْن أََحبَّ اْبَنُه أَِو اْبَنَتُه أَْكَثَر ِمنِّي، َفالَ َمْن أََحبَّ أََباهُ أَْو أُمَّ

ْك ِبَحَياِتِه، َيْخَسْرَها؛ َوَمْن َيْخَسْر َحَياَتُه مِ  39 .َوَمْن اَل َيْحِمْل َصلِيَبُه َوَيْتَبْعِني، َفُهَو اَل َيْسَتِحقُِّني 38 .َيْسَتِحقُِّني ُه َيْرَبُحَهاَمْن َيَتَمسَّ َمْن َيْقَبْلُكْم،  40 .ْن أَْجلِي، َفإِنَّ

ْب ِبَرُجٍل َصالٍِح لَِكوْ  41 .َيْقَبْلِني؛ َوَمْن َيْقَبْلِني، َيْقَبِل الَِّذي أَْرَسلَِني ؛ َوَمْن ُيَرحِّ ُه َيَناُل ُمَكاَفأََة َنِبيٍّ ا، َفإِنَّ ْب ِبَنِبيٍّ لَِكْوِنِه َنِبًيّ ُه َيَناُل ُمَكاَفأََة ِنِه َصاَمْن ُيَرحِّ لِحاً، َفإِنَّ

ُه ِتْلِميٌذ لِي، َفاْلَحقَّ أَ  42 .َبارٍّ  َغاِر َولَْو َكأَْس َماٍء َباِرٍد، َفَقْط ألَنَّ  .«قُوُل لَُكْم: إِنَّ ُمَكاَفأََتُه لَْن َتِضيَع أََبداً َوأَيُّ َمْن َسَقى َواِحداً ِمْن هُؤالَِء الصِّ

 3مرقس 

(30:13) 

َن اْثَنْي َعَشَر لُِيالَِزُموهُ َوُيْرِسلَُهْم لُِيَبشُِّروا، 14 .َصِعَد إِلَى اْلَجَبِل، َوَدَعا الَِّذيَن أََراَدُهْم، َفأَْقَبلُوا إِلَْيهِ ُثمَّ  13 َوَتُكوَن لَُهْم ُسْلَطٌة َعلَى َطْرِد  15 َفَعيَّ

َياِطينِ  َنُهْم،  16 .الشَّ اهُ ُبْطُرَس،َوااِلْثَنا َعَشَر الَِّذيَن َعيَّ اُهَما ُبَواَنْرِجَس، أَْي اْبَنيِ  17 ُهْم: ِسْمَعاُن، َوَقْد َسمَّ ا أَُخوهُ، َوَقْد َسمَّ َوَيْعقُوُب ْبُن َزَبِدي، َوُيوَحنَّ

ْعِد، ،َوأَْنَدَراُوُس، َوِفيلِبُُّس، َوَبْرُثلََماُوُس، َوَمتَّى َوُتوَما، َوَيْعقُوُب ْبُن َحْلَفى، َوَتدَّ  18 الرَّ  .َوَيُهوَذا اإلِْسَخْرُيوِطيُّ الَِّذي َخاَنهُ  19 اُوَس، َوِسْمَعاُن اْلَقاَنِويُّ

ا َسِمَع أَْقِرَباُؤهُ، جَ  21 .َعامُثمَّ َرَجُعوا إِلَى اْلَبْيِت، َفاْحَتَشَد اْلَجْمُع أَْيضاً، َولَْم َيْقِدْر َيُسوُع َوَتالَِميُذهُ َحتَّى َعلَى أَْكِل الطَّ  20 ُه َفَقَد َفلَمَّ اُؤا لَِيأُْخُذوهُ، إِْذ َكاَن أُِشيَع أَنَّ

ا اْلَكَتَبُة الَِّذيَن َنَزلُوا ِمْن أُوُرَشلِيَم، َفَقالُوا:  22 .َصَواَبهُ  َياِطينَ »َوأَمَّ َياِطيِن َيْطُرُد الشَّ ُه ِبَرِئيِس الشَّ َكلََّمُهْم ِباألَْمَثاِل، َفَدَعاُهْم إِلَْيِه وَ  23 «!إِنَّ َبْعلََزُبوَل َيْسُكُنُه، َوإِنَّ

َها اَل َتْقِدُر أَْن َتْصُمدَ  24 َكْيَف َيْقِدُر َشْيَطاٌن أَْن َيْطُرَد َشْيَطاناً؟»َقاَل:  ا َعلَى َذاِتَها، َفإِنَّ ُه اَل َيْقِدُر أَْن  25 .َفإَِذا اْنَقَسَمْت َمْملََكٌة مَّ َوإَِذا اْنَقَسَم َبْيٌت َما َعلَى َذاِتِه، َفإِنَّ

ُه اَل َيْقِدُر أَْن َيْصُمَد، َبَل َيْنَتِهَي أَْمُرهُ  26 .َيْصُمدَ  ْيَطاُن َعلَى َنْفِسِه َواْنَقَسَم، َفإِنَّ اَل َيْقِدُر أََحٌد أَْن َيْدُخَل َبْيَت َقِويٍّ َوَيْنَهَب أَْمِتَعَتُه إاِلَّ إَِذا َقيََّد  27 !َفإَِذا اْنَقلََب الشَّ

الً. وَ  وِح اْلقُُدِس،  29 .اْلَحقَّ أَقُوُل لَُكْم: إِنَّ َجِميَع اْلَخَطاَيا ُتْغَفُر لَِبِني اْلَبَشِر، َحتَّى َكالِم اْلُكْفِر الَِّذي َيقُولُوَنهُ  28 .َبْعَدِئٍذ َيْنَهُب َبْيَتهُ اْلَقِويَّ أَوَّ َولَِكْن َمْن َيْزَدِر بالرُّ

ُه َيَقُع تَ  ةٍ َفالَ ُغْفَراَن لَُه أََبداً، َبْل إِنَّ ُهْم َقالُوا:  30 .«ْحَت ِعَقاِب َخِطيَئٍة أََبِديَّ  «!إِنَّ ُروحاً َنِجساً َيْسُكُنهُ »َذلَِك ألَنَّ

 6مرقس 
ْبُت، أََخَذ ُيَعلُِّم  2 .َوَغاَدَر َيُسوُع ذلَِك اْلَمَكاَن َوَعاَد إِلَى َبْلَدِتِه، َوَتالَِميُذهُ َيْتَبُعوَنهُ  ا َحلَّ السَّ ِمْن أَْيَن لَُه »ِفي اْلَمْجَمِع، َفُدِهَش َكِثيُروَن ِحيَن َسِمُعوهُ، َوَقالُوا: َولَمَّ

اَر اْبَن َمْرَيَم، َوأََخا َيْعقُوَب َويُ  3 هَذا؟ َوَما هِذِه اْلِحْكَمُة اْلَمْوُهوَبُة لَُه، َوهِذِه اْلُمْعِجَزاُت اْلَجاِرَيُة َعلَى َيَدْيِه؟ وِسي َوَيُهوَذا َوِسْمَعاَن؟ أََولَْيَسْت أَلَْيَس هَذا ُهَو النَّجَّ
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وَن ِفيهِ « أََخَواُتُه ِعْنَدَنا ُهَنا؟ (13:1) ِدْر أَْن َولَْم َيقْ  5 «!الَ َيُكوُن النَِّبيُّ ِبالَ َكَراَمٍة إاِلَّ ِفي َبْلَدِتِه، َوَبْيَن أَْقِرَباِئِه، َوِفي َبْيِتهِ »َولِكنَّ َيُسوَع َقاَل لَُهْم:  4 .هَكَذا َكاُنوا َيُشكُّ

ُه لََمَس ِبَيَدْيِه َعَدداً َقلِيالً ِمَن اْلَمْرَضى َفَشَفاُهمْ  َة ُمْعِجَزٍة، َغْيَر أَنَّ َب ِمْن َعَدِم إِيَماِنِهْم. ُثمَّ أََخَذ َيُطوُف ِباْلقَُرى اْلُمَجاِوَرِة َوُهَو ُيَعلِّمُ  6 .َيْعَمَل ُهَناَك أَيَّ  .َوَتَعجَّ

ِريِق َشْيئاً إاِلَّ َعصاً، اَل  8 َنْي َعَشَر ِتْلِميذاً، َوأََخَذ ُيْرِسلُُهُم اْثَنْيِن اْثَنْيِن، َوَقْد أَْعَطاُهْم ُسْلَطًة َعلَى األَْرَواِح النَِّجَسِة،ُثمَّ اْسَتْدَعى االِثْ  7 َوأَْوَصاُهْم أَْن اَل َيْحِملُوا لِلطَّ

أَْيَنَما َدَخْلُتْم َبْيتاً، َفأَِقيُموا ِفيِه إِلَى أَْن َتْرَحلُوا ِمْن »َوَقاَل لَُهْم:  10 .َبْل َيْنَتِعلُوا ِحَذاًء َوَيْلَبُسوا ِرَداًء َواِحداً  9 ُخْبزاً َوالَ َزاداً َوالَ َماالً ِضْمَن أَْحِزَمِتِهْم،

َراَب َعْن أَْقَداِمُكْم َشَهاَدًة َعلَْيِهمْ َوإِْن َكاَن أََحٌد اَل َيْقَبلُُكْم َوالَ َيْسَمُع لَُكْم ِفي َمَكاٍن َما، َفاْخُرُجوا مِ  11 .ُهَناكَ  َفاْنَطلَقُوا ُيَبشُِّروَن َداِعيَن  12 .«ْن ُهَناَك، َواْنفُُضوا التُّ

ْوَبِة،  .َوَطَرُدوا َشَياِطيَن َكِثيَرًة، َوَدَهُنوا َكِثيِريَن ِمَن اْلَمْرَضى ِبَزْيٍت، َوَشَفْوُهمْ  13 إِلَى التَّ

 9لوقا 

(6:1) 

َياِطيِن َوَعلَى األَْمَراِض لِِشَفاِئهَ ُثمَّ  الَ »َوَقاَل لَُهْم: . 3 َوأَْرَسلَُهْم لُِيَبشُِّروا ِبَملَُكوِت هللِا َوَيْشفُوا 2 ا،َجَمَع َيُسوُع االِْثَنْي َعَشَر، َوَمَنَحُهْم قُْدَرًة َوُسْلَطًة َعلَى َجِميِع الشَّ

ِريِق َشْيئاً: اَل َعصاً،  َوإِْن َكاَن أََحٌد . 5 َوأَيَّ َبْيٍت َدَخْلُتْم َفُهَناَك أَِقيُموا َوِمْن ُهَناَك اْرَحلُوا. 4 َوالَ َزاداً، َوالَ ُخْبزاً، َوالَ َماالً، َوالَ َيْحِمِل اْلَواِحُد َثْوَبْينِ َتْحِملُوا لِلطَّ

َفاْنَطلَقُوا َيْجَتاُزوَن ِفي اْلقَُرى َوُهْم ُيَبشُِّروَن َوَيْشفُوَن ِفي ُكلِّ .« 6 َباَر َعْن أَْقَداِمُكْم، َشَهاَدًة َعلَْيِهمْ اَل َيْقَبلُُكْم ِفي َمِديَنٍة َما، َفاْخُرُجوا ِمْن ُهَناَك، َواْنفُُضوا اْلغُ 

 .َمَكانٍ 
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 يوحنا المعمدان ودوره قبل موته في تعزيز مصداقية يسوع المسيح
 

 ع المسيحيوحنا المعمدان ودوره قبل موته في تعزيز مصداقية يسو

 11متى 

(1-19) 

ْجِن، ِبأَْعَماِل اْلَمِسيِح، . 2 ُر ِفي ُمُدِنِهمْ َبْعَدَما اْنَتَهى َيُسوُع ِمْن َتْوِصَيِة َتالَِميِذِه االْثَنْي َعَشَر، اْنَتَقَل ِمْن ُهَناَك، َوَذَهَب ُيَعلُِّم َوُيَبشِّ  ا، َوُهَو ِفي السِّ ا َسِمَع ُيوَحنَّ َولَمَّ

ا ِبَما َتْسَمُعوَن َوَتَرْونَ »َفأََجاَبُهْم َيُسوُع َقاِئالً: « 4 أَأَْنَت ُهَو اآلِتي، أَْم َنْنَتِظُر َغْيَرَك؟»َيْسأَلُُه:  3 إِلَْيِه َبْعَض َتالَِميِذِه،أَْرَسَل  اْلُعْمُي : 5 اْذَهُبوا أَْخِبُروا ُيوَحنَّ

مُّ َيْسَمُعوَن، َواْلَمْوَتى ُيَقاُموَن، َواْلَمَساِكيُن ُيَبشَُّرونَ ُيْبِصُروَن، َواْلُعْرُج َيْمُشوَن، َواْلُبْرُص ُيَطهَّ  َوَما إِِن اْنَصَرَف «! 7 َوُطوَبى لَِمْن اَل َيُشكُّ ِفيَّ . 6 ُروَن، َوالصُّ

ا:  ُث إِلَى اْلُجُموِع َعْن ُيوَحنَّ ا، َحتَّى أََخَذ َيُسوُع َيَتَحدَّ َياُح؟َماَذا َخَرْجُتْم »َتالَِميُذ ُيوَحنَّ َها الرِّ ِة لَِتَرْوا؟ أََقَصَبًة َتُهزُّ يَّ َبْل َماَذا َخَرْجُتْم لَِتَرْوا: أَإِْنَساناً َيْلَبُس  8 إِلَى اْلَبرِّ

اِعَمِة ُهْم ِفي قُُصوِر اْلُملُوكِ  َياِب النَّ ا؟ َنَعْم، أَقُوُل لَُكْم، َوأَْعَظَم ِمْن َنِبيٍّ إَِذْن، َماَذا َخَرْجُتْم لَِتَرْوا؟ أَ ! 9 ِثَياباً َناِعَمًة؟ َها إِنَّ الَِبِسي الثِّ َفَهَذا ُهَو الَِّذي ُكتَِب . 10 َنِبًيّ

ُد لََك َطِريَقكَ  اَمَك َرُسولِي الَِّذي ُيَمهِّ ُه لَْم َيْظَهْر َبْيَن َمْن َولََدْتُهْم ! 11 َعْنُه: َها إِنِّي ُمْرِسٌل قُدَّ ا اْلَمْعَمَداِن. َولَِكنَّ األَْصَغَر اْلَحقَّ أَقُوُل لَُكْم: إِنَّ َساُء أَْعَظُم ِمْن ُيوَحنَّ النِّ

َماَواِت أَْعَظُم ِمْنهُ  َمَواِت وَ ! 12 ِفي َملَُكوِت السَّ ا اْلَمْعَمَداُن ِخْدَمَتُه َوالنَّاُس َيْسَعْوَن َجاِهِديِن لُِدُخوِل َملَُكوِت السَّ اُعونَ َفُمْنُذ أَْن َبَدأَ ُيوَحنَّ َفإِنَّ ! 13 َيْدُخلُوَنُه ِبَمَشقَّةٍ  السَّ

ا أُوا َجِميعاً َحتَّى ُظُهوِر ُيوَحنَّ ِريَعَة َواألَْنِبَياَء َتَنبَّ ا الَِّذي َكاَن ُرُجوُعُه ُمْنَتَظراً . 14 الشَّ ا َهَذا، ُهَو إِيلِيَّ قُوا، َفإِنَّ ُيوَحنَّ َوَمْن لَُه أُُذَناِن، . 15 َوإِْن ِشْئُتْم أَْن ُتَصدِّ

ِة، ُيَناُدونَ ! 16 ْلَيْسَمعْ فَ  اَحاِت اْلَعامَّ ُهْم ُيْشِبُهوَن أَْوالَداً َجالِِسيَن ِفي السَّ ُه َهَذا اْلِجيَل؟ إِنَّ ْرَنا لَُكْم، َفلَْم َتْرقُُصوا! َوَنَدْبَنا لَُكْم، :17  أَْصَحاَبُهْم َقاِئلِينَ َولَِكْن، ِبَمْن أَُشبِّ َزمَّ

ا اَل َيأُْكُل َوالَ َيْشَرُب، َفَقالُوا: إِنَّ َشْيَطاناً َيْسُكُنهُ َفَقْد ! 18 َفلَْم َتْبُكوا يٌر، َصِديٌق !19 َجاَء ُيوَحنَّ ُثمَّ َجاَء اْبُن اإلِْنَساِن َيأُْكُل َوَيْشَرُب، َفَقالُوا: َهَذا َرُجٌل َشِرهٌ َوِسكِّ

َراِئِب َواْلَخاِطِئيَن. َولَِكْن ُتْخَتَبُر اْلِحكْ   .«َمَة ِبأَْعَمالِهالُِجَباِة الضَّ

 7لوقا 

(35:18) 

ا اْثَنْيِن ِمْن َتالَِميِذِه، 18 ا إِلَْيِه َخَبَر هِذِه ُكلَِّها. َفَدَعا ُيوَحنَّ ، َيْسأَلُُه:  19 َوَنَقَل َتالَِميُذ ُيوَحنَّ بِّ ا  20 «أَأَْنَت ُهَو اآلِتي، أَْم َنْنَتِظُر آَخَر؟»َوأَْرَسلَُهَما إِلَى الرَّ َجاَء َفلَمَّ

، َقاالَ:  بِّ ُجالَِن إِلَى الرَّ ا اْلَمْعَمَداُن، َيْسأَُل: أَأَْنَت ُهَو اآلِتي، أَْم َنْنَتِظُر آَخَر؟»الرَّ اَعِة َشَفى َكِثيِريَن ِمْن أَْمَراٍض َوِعلٍَل  21 «أَْرَسلََنا إِلَْيَك ُيوَحنَّ َوِفي ِتْلَك السَّ

يَرٍة، َوَوَهَب اْلَبَصرَ  ا ِبَما َقْد َرأَْيُتَما َوَسِمْعُتَما: أَنَّ اْلُعْمَياَن ُيْبِصُروَن، »َفَردَّ َيُسوُع َعلَى اْلُمْرَسلَْيِن َقاِئالً:  22 .لُِعْمَياٍن َكِثيِرينَ  َوأَْرَواٍح ِشرِّ اْذَهَبا َوأَْخِبَرا ُيوَحنَّ

مَّ َيْسَمُعوَن، َوالْ  َوَما إِِن اْنَصَرَف  24 «!َوُطوَبى لُِكلِّ َمْن اَل َيُشكُّ فِيَّ  23 .َمْوَتى ُيَقاُموَن، َواْلَمَساِكيَن ُيَبشَُّرونَ َواْلُعْرَج َيْمُشوَن، َواْلُبْرَص ُيَطهَُّروَن، َوالصُّ

ا  ُث إِلَى اْلُجُموِع َعْن ُيوَحنَّ ا َحتَّى أََخَذ َيُسوُع َيَتَحدَّ ِة لَِتَرْوا؟ أَ »ُمْرَسال ُيوَحنَّ يَّ َياُح؟َماَذا َخَرْجُتْم إِلَى اْلَبرِّ َها الرِّ َبْل َماَذا َخَرْجُتْم لَِتَرْوا؟ أَإِْنَساناً َيْلَبُس  25 َقَصَبًة َتُهزُّ

َياِب اْلَفاِخَرِة َواْلُمَتَرفِِّهيَن ُهْم ِفي قُُصوِر اْلُملُوكِ  ا؟  26 .ِثَياباً َناِعَمًة؟ َها إِنَّ الَِبِسي الثِّ َفَهَذا ُهَو  27 !َنَعْم، أَقُوُل لَُكْم، َوأَْعَظَم ِمْن َنِبيٍّ إَِذْن، َماَذا َخَرْجُتْم لَِتَرْوا؟ أََنِبًيّ

ُد لََك َطِريَقكَ  اَمَك َمالِكي الَِّذي ُيَمهِّ َساُء أَْعَظُم ِمْن ُيوَحنَّ  28 .الَِّذي ُكِتَب َعْنُه: إِنِّي ُمْرِسٌل قُدَّ ُه لَْيَس َبْيَن َمْن َولََدْتُهُم النِّ ا، َولِكنَّ األَْصَغَر ِفي َفإِنِّي أَقُوُل لَُكْم: إِنَّ

ُدوا 29 «!َملَُكوِت هللِا أَْعَظُم ِمْنهُ  َراِئِب، اْعَتَرفُوا ِبِبرِّ هللِا إِْذ َكاُنوا َقْد َتَعمَّ ا َسِمَع ذلَِك َجِميُع الشَّْعِب، َحتَّى ُجَباةُ الضَّ ا؛ َولَمَّ ِة ُيوَحنَّ يِسيُّوَن  30 ِبَمْعُموِديَّ ا اْلَفرِّ َوأَمَّ
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ُدوا َعلَى َيِدهِ َوُعلَ  ِريَعِة؛ َفَقْد َرَفُضوا َقْصَد هللِا ِمْن َنْحِوِهْم إِْذ لَْم َيُكوُنوا َقْد َتَعمَّ ُه إَِذْن أَْهَل َهَذا اْلِجيِل؟ َوَمْن ُيْشِبُهوَن؟» 31 .َماُء الشَّ ُهْم ُيْشِبُهوَن  32 َفِبَمْن أَُشبِّ إِنَّ

اَحِة اْلعَ  ْرَنا لَُكْم، َفلَْم َتْرقُُصوا؛ ُثمَّ َنَدْبَنا لَُكْم، َفلَْم َتْبُكواأَْوالَداً َجالِِسيَن ِفي السَّ ِة، ُيَناِدي َبْعُضُهْم َبْعضاً َقاِئلِيَن: َزمَّ ا اْلَمْعَمَداُن اَل َيأُْكُل َوالَ  33 !امَّ َفَقْد َجاَء ُيوَحنَّ

َراِئِب َواْلَخاطِ ُثمَّ جَ  34 .َيْشَرُب َخْمراً، َفقُْلُتْم: إِنَّ َشْيَطاناً َيْسُكُنهُ  يٌر، َصِديٌق لُِجَباِة الضَّ َولِكنَّ  35 ِئيَن؛اَء اْبُن اإلِْنَساِن َيأُْكُل َوَيْشَرُب، َفقُْلُتْم: َهَذا َرُجٌل َشِرهٌ ِسكِّ

َرَها َجِميُع أَْبَناِئَها  .«اْلِحْكَمَة َقْد َبرَّ

 3يوحنا 

(36:22) 

22 
دُ َوَذهََب يَُسوُع َوتاَلَِميُذهُ بَْعَد   23 .َذلَِك إِلَى باِلَِد اْليَهُوِديَِّة َوأَقَاَم فِيهَا َمَعهُْم، َوأََخَذ يَُعمِّ

ُد فِي َعْيِن نُوٍن بِاْلقُْرِب ِمْن َسالِيَم، ألَنَّ اْلِميَاهَ هُنَاَك  َوَكاَن يُوَحنَّا أَْيضاً يَُعمِّ

ُدونَ   24 .َكانَْت َكثِيَرةً فََكاَن النَّاُس يَأْتُوَن َويَتََعمَّ
ْجنِ   25 .فَإِنَّ يُوَحنَّا لَْم يَُكْن قَد أُْلقَِي بَْعُد فِي السِّ

َوَحَدَث ِجَداٌل بَْيَن تاَلَِميِذ يُوَحنَّا َوأََحِد اْليَهُوِد فِي َشأِْن 

 26 .التَّطَهُّرِ 
ُجُل الَِّذي َرأَْينَاهُ َمعَ : »فََذهَبُوا إِلَى يُوَحنَّا َوقَالُوا لَهُ  لُوَن يَا ُمَعلُِّم، الرَّ ُد، َواْلَجِميُع يَتََحوَّ ، َوالَِّذي َشِهْدَت لَهُ، هَُو أَْيضاً يَُعمِّ َك فِي َما َوَراَء نَْهِر األُْرُدنِّ

 27 !«إِلَْيهِ 
َماءِ : »فَأََجاَب يُوَحنَّا  28 !الَ يَْقِدُر أََحٌد أَْن يَنَاَل َشْيئاً إاِلَّ إَِذا أُْعِطَي لَهُ ِمَن السَّ

لَْسُت اْلَمِسيَح، بَْل أَنَا َرُسوٌل يَُمهُِّد لَهُ : ُدوَن أَنِّي قُْلتُ أَْنتُْم تَْشهَ 

 29 .الطَِّريقَ 
ا َصِديُق الَْعِريِس، الَِّذي يَقُِف قُْربَهُ َويَْسَمُعهُ، فَيَْبتَِهُج لِفََرِحِه بَِصْوِت اْلَعِريسِ ! َوَمْن لَهُ اْلَعُروُس، يَُكوُن هَُو اْلَعِريسَ  نَّ فََرِحي هََذا قَْد َوهَا إِ . أَمَّ

 30 .تَمَّ 
 31 «.فاَلَبُدَّ أَْن يَِزيَد هَُو َوأَْنقَُص أَنَا

ا َمْن َكاَن ِمَن األَْرِض، فَإِنَّهُ أَْرِضيٌّ َويَتََكلَُّم َكالماً أَْرِضيًّا. الَِّذي يَأْتِي ِمْن فَْوُق هَُو فَْوَق اْلَجِميعِ  اْلتِي ِمْن فَْوُق هَُو . أَمَّ

 32 َجِميِع،فَْوَق الْ 
 33 !َوهَُو يَْشهَُد بَِما َسِمَع َوَرأَى، َوالَ أََحَد يَْقبَُل َشهَاَدتَهُ 

،  34 َعلَى أَنَّ الَِّذي يَْقبَُل َشهَاَدتَهُ، يَُصاِدُق َعلَى أَنَّ هللاَ َحقٌّ
ألَنَّ الَِّذي أَْرَسلَهُ هللاُ يَتََكلَُّم 

 35 .وَح لَْيَس بِاْلِمْكيَالِ بَِكاِلِم هللاِ فَإِنَّ هللاَ يُْعِطي الرُّ 
 36 .فَاْلُب يُِحبُّ ااِلْبَن، َوقَْد َجَعَل فِي يَِدِه ُكلَّ َشْيءٍ 

َوَمْن يَْرفُْض أَْن يُْؤِمَن . َمْن يُْؤِمْن بِااِلْبِن، فَلَهُ اْلَحيَاةُ األَبَِديَّةُ 

 «.هللاِ  بَْل يَْستَقِرُّ َعلَْيِه َغَضبُ . بِااِلْبِن، فَلَْن يََرى اْلَحيَاةَ 

 5يوحنا 

(47:31) 

31 
 32 لَْو ُكْنُت أَْشهَُد لِنَْفِسي، لََكانَْت َشهَاَدتِي َغْيَر َصاِدقٍَة،

 33.َولِكْن َغْيِري يَْشهَُد لِي، َوأَنَا أَْعلَُم أَنَّ َشهَاَدتَهُ لِي ِهَي َحقٌّ 
َوقَْد بََعْثتُْم ُرُسالً إِلَى يُوَحنَّا فََشِهَد 

 34 .لِْلَحقِّ 
 35 َوأَنَا أَقُوُل هََذا اَل ألَنِّي أَْعتَِمُد َعلَى َشهَاَدِة إِْنَساٍن، بَْل ِمْن أَْجِل َخالَِصُكْم،

فَقَْد َكاَن يُوَحنَّا ِمْصبَاحاً ُمتََوهِّجاً ُمِضيئاً، َوِشْئتُْم أَْن تَْستَْمتُِعوا بِنُوِرِه فَْتَرةً 

َمنِ   36 .ِمَن الزَّ
، فَِهَي تَْشهَُد لِي ُمبَيِّنَةً أَنَّ اْلَب ْعظََم ِمْن َشهَاَدِة يُوَحنَّا، َوِهَي َشهَاَدةُ األَْعَماِل الَّتِي َكلَّفَنِي اْلُب أَْن أُْنِجَزهَا َوالَّتِي أَْعَملُهَاَولِكنَّ لِي َشهَاَدةً أَ 

 37 أَْرَسلَنِي،
تُْم لَْم تَْسَمُعوا َصْوتَهُ قَطُّ، َوالَ َرأَْيتُْم هَْيئَتَهُ،َوأَنْ . َواْلُب الَِّذي أَْرَسلَنِي هَُو نَْفُسهُ أَْيضاً يَْشهَُد لِي

38 
قُوَن  َوالَ ثَبَتَْت َكلَِمتُهُ فِي قُلُوبُِكْم، بَِدلِيِل أَنَُّكْم اَل تَُصدِّ

 39 .الَِّذي أَْرَسلَهُ 
 40 هِذِه اْلُكتُُب تَْشهَُد لِي،. اْلَحيَاِة األَبَِديَّةِ  أَْنتُْم تَْدُرُسوَن الُْكتَُب ألَنَُّكْم تَْعتَقُِدوَن أَنَّهَا َستَْهِديُكْم إِلَى

َولِكنَُّكْم تَْرفُُضوَن أَْن تَأْتُوا إِلَيَّ لِتَُكوَن لَُكُم 

 41 .اْلَحيَاةُ 
 42 .لَْسُت أَْقبَُل َمْجداً ِمْن ِعْنِد النَّاسِ 

 43 .ي نُفُوِسُكمْ َولِكنِّي أَْعِرفُُكْم، َوأَْعِرُف أَنَّ َمَحبَّةَ هللاِ لَْيَسْت فِ 
بُوَن  فَقَْد ِجْئُت بِاْسِم أَبِي َولَْم تَْقبَلُونِي، َولِكنَُّكْم تَُرحِّ

 44 .بَِمْن يَِجيُء بِاْسِم نَْفِسهِ 
 45 !اْلَمْجِد الَِّذي اَل يَْمنَُحهُ إاِلَّ هللاُ  بِ ِمْن أَْيَن لَُكْم أَْن تُْؤِمنُوا بِي َوأَْنتُْم تَْقبَلُوَن الَْمْجَد بَْعُضُكْم ِمْن بَْعٍض، ُدوَن أَْن تَْسَعْوا فِي طَلَ 

اَل تَظُنُّوا 

 46 .أَنِّي أَْشُكوُكْم إِلَى اْلِب، فَإِنَّ هُنَالَِك َمْن يَْشُكوُكْم، َوهَُو ُموَسى الَِّذي َعلَّْقتُْم َعلَْيِه َرَجاَءُكمْ 
ْقتُُمونِي،  ْقتُْم ُموَسى، لَُكْنتُْم َصدَّ ألَنَّهُ هَُو َكتََب فَلَْو ُكْنتُْم َصدَّ

 47.َعنِّي
قُوَن َكالَِمي؟ قُوَن َما َكتَبَهُ ُموَسى، فََكْيَف تَُصدِّ  «َوإَِذا ُكْنتُْم اَل تَُصدِّ
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 الحوار حول يوم السبت
 

 الحوار حول يوم السبت

 12متى 

(1-13) 

يِسيُّوَن َقالُوا لَُه:  2.َفَجاَع َتالَِميُذهُ، َفأََخُذوا َيْقِطفُوَن َسَناِبَل اْلَقْمِح َوَيأُْكلُونَ ِفي َذلَِك اْلَوْقِت َمرَّ َيُسوُع َبْيَن اْلُحقُوِل ِفي َيْوِم َسْبٍت.  ا َرآُهُم اْلَفرِّ َها إِنَّ َتالَِميَذَك »َولَمَّ

ْبتِ  ْقِدَمِة الَِّذي لَْم َيُكْن أَْكلُُه  4 اُوُد َوُمَراِفقُوهُ ِعْنَدَما َجاُعوا؟أََما َقَرْأُتْم َما َفَعلَُه دَ »َفأََجاَبُهْم:  3 «!َيْفَعلُوَن َما اَل َيِحلُّ ِفْعلُُه ِفي السَّ َكْيَف َدَخَل َبْيَت هللِا َوأََكَل ُخْبَز التَّ

ْبِت َوالَ ُيْحَسُبوَن أََو لَْم َتْقَرأُوا ِفي الشَِّريَعِة أَنَّ اْلَكَهَنَة ُيَخالِفُ  5 !َيِحلُّ لَُه َوالَ لُِمَراِفِقيِه َبْل لِْلَكَهَنِة َفَقطْ  اَم السَّ ْبِت )ِباْلَعَمِل( ِفي اْلَهْيَكِل أَيَّ وَن َشِريَعَة السَّ

َفإِنَّ اْبَن  8 !َكْمُتْم َعلَى َمْن اَل َذْنَب َعلَْيِهمْ َولَْو َفِهْمُتْم َمْعَنى اْلَقْوِل: إِنِّي أَْطلُُب َرْحَمًة اَل َذِبيَحًة، لََما حَ  7 !َولِكنِّي أَقُوُل لَُكْم: َها ُهَنا أَْعَظُم ِمَن اْلَهْيَكلِ  6 ُمْذِنِبيَن؟

ْبتِ   «!اإلِْنَساِن ُهَو َربُّ السَّ

يِسيُّوَن أَْن َيْشَتُكوا َعلَْيِه  10 ُثمَّ اْنَتَقَل ِمْن ُهَناَك َوَدَخَل َمْجَمَعُهْم، 9 أََيِحلُّ ِشَفاُء اْلَمْرَضى ِفي َيْوِم »ِبُتْهَمٍة َما، َسأَلُوهُ: َوإَِذا ُهَناَك َرُجٌل َيُدهُ َياِبَسٌة. َوإِْذ أََراَد اْلَفرِّ

ْبِت؟ ُن أَْفَضُل َكِثيراً ِمَن َفَكْم ُهَو اإلِْنَسا 12 ِرُجُه؟أَيُّ َواِحٍد ِمْنُكْم َيُكوُن ِعْنَدهُ َخُروٌف َواِحٌد، َفإَِذا َوَقَع ِفي ُحْفَرٍة َيْوَم َسْبٍت، أََفالَ ُيْمِسُكُه َوُيخْ »َفأََجاَبُهْم:  11 «السَّ

ْبتِ  ُجِل:  13 .«اْلَخُروِف! إَِذْن َيِحلُّ ِفْعُل اْلَخْيِر َيْوَم السَّ َها، َفَعاَدْت َسلِيَمًة َكاْلَيِد األُْخَرى« ُمدَّ َيَدَك!»ُثمَّ َقاَل لِلرَّ  .َفَمدَّ

 2مرقس 

(28:23) 

23 
نَابِلَ َوَمرَّ يَُسوُع َذاَت َسْبٍت بَْيَن اْلُحقُوِل،   24 .فَأََخَذ التَّالَِميُذ يَُشقُّوَن طَِريقَهُْم َوهُْم يَْقِطفُوَن السَّ

يِسيُّوَن لِيَُسوعَ  لَِماَذا يَْفَعُل تاَلَِميُذَك َما اَل يَِحلُّ ! اْنظُرْ : »فَقَاَل اْلفَرِّ

ْبِت؟  25 «فِْعلُهُ يَْوَم السَّ
 26 ُوُد َوُمَرافِقُوهُ ِعْنَدَما اْحتَاُجوا َوَجاُعوا؟أََما قََرْأتُْم َما فََعلَهُ َدا: »فَأََجابَهُمْ 

َكْيَف َدَخَل بَْيَت هللاِ، فِي َزَماِن أَبِيأَثَاَر َرئِيِس اْلَكهَنَِة، َوأََكَل ُخْبَز 

 27 «ضاً فَأََكلُوا؟التَّْقِدَمِة الَِّذي اَل يَِحلُّ األَْكُل ِمْنهُ إاِلَّ لِْلَكهَنَِة َوْحَدهُْم، بَْل أَْعطَى ُمَرافِقِيِه أَيْ 
ْبُت لِفَائَِدِة اإِلْنَساِن، َولَْم يُْجَعِل اإِلْنَساُن َعْبداً : »ثُمَّ قَاَل لَهُمْ  إِنََّما ُجِعَل السَّ

 28 .لِلسَّْبتِ 
ْبِت أَْيضاً   !«فَاْبُن اإِلْنَساِن هَُو َربُّ السَّ

 3مرقس 

(1-5) 

ًة أُْخَرى.   ِهُموهُ . 2 َوَكاَن ُهَنالَِك َرُجٌل َيُدهُ َياِبَسةٌ َوَدَخَل َيُسوُع اْلَمْجَمَع َمرَّ ُنوا ِمْن أَْن َيتَّ ْبِت، َفَيَتَمكَّ ُجَل ِفي السَّ َفَقاَل . 3 َفأََخُذوا ُيَراِقُبوَنُه لَِيَرْوا َهْل َيْشِفي َذلَِك الرَّ

ُجِل الَِّذي َيُدهُ َياِبَسٌة:  ؟ َتْخلِيُص َنْفٍس أَْو َقْتلَُها؟»َسأَلَُهْم: ُثمَّ «! 4 قُْم َوقِْف ِفي اْلَوَسطِ »لِلرَّ ْبِت ِفْعُل اْلَخْيِر أَْم ِفْعُل الشَّرِّ َفأََداَر . 5 َفَظلُّوا َصاِمِتينَ « َهْل َيِحلُّ ِفي السَّ

ُجِل:  َها، َفإَِذا ِهَي َقْد َعاَدْت َصِحيَحةً « َك!ُمدَّ َيدَ »َيُسوُع َنَظَرهُ ِفيِهْم َغاِضباً َوَقْد َتَضاَيَق ِمْن َصالََبِة قُلُوِبِهْم، َوَقاَل لِلرَّ  . َفَمدَّ

 6لوقا 
يِسيِّيَن: َفَقاَل لَُهْم َبْعُض  2 .ِديِهْم ُثمَّ َيأُْكلُونَ َوَذاَت َسْبٍت َمرَّ َيُسوُع َبْيَن اْلُحقُوِل، َفأََخَذ َتالَِميُذهُ َيْقِطفُوَن َسَناِبَل اْلَقْمِح َوَيْفُرُكوَنَها ِبأَيْ  لَِماَذا َتْفَعلُوَن َما اَل َيِحلُّ »اْلَفرِّ

ْبِت؟ ْقِدَمِة َوأَ  4 أََما َقَرْأُتْم َما َفَعلَُه َداُوُد ِحيَنَما َجاَع َمَع ُمَراِفِقيِه؟»َفَردَّ َعلَْيِهْم َيُسوُع َقاِئالً:  3 «ِفْعلُُه ِفي السَّ َكَل ِمْنُه، َوأَْعَطى َكْيَف َدَخَل َبْيَت هللِا َوأََخَذ ُخْبَز التَّ
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(11:1) 

 

ْبتِ »ُثمَّ َقاَل لَُهْم:  5 «ُمَراِفِقيِه، َمَع أَنَّ األَْكَل ِمْن َهَذا اْلُخْبِز اَل َيِحلُّ إاِلَّ لِْلَكَهَنِة َوْحَدُهْم؟  «!إِنَّ اْبَن اإلِْنَساِن ُهَو َربُّ السَّ

ْبِت، لَِكْي  7 .َكاَن ُهَنالَِك َرُجٌل َيُدهُ اْلُيْمَنى َياِبَسةٌ َوِفي َسْبٍت آَخَر، َدَخَل اْلَمْجَمَع َوأََخَذ ُيَعلُِّم. وَ  6 يِسيُّوَن ُيَراِقُبوَن َيُسوَع: َهْل َيْشِفي ِفي السَّ َفأََخَذ اْلَكَتَبُة َواْلَفرِّ

ِهُموَنُه ِبهِ  ُجِل الَِّذي َيدُ  8 .َيِجُدوا َما َيتَّ اِتِهْم، َوَقاَل لِلرَّ ُه َعلَِم ِنيَّ أَْسأَلُُكْم ُسَؤاالً: »َفَقاَل لَُهْم َيُسوُع:  9 .َفَقاَم، َوَوَقَف ُهَناكَ « قُْم، َوِقْف ِفي اْلَوَسِط!»هُ َياِبَسٌة: إاِلَّ أَنَّ

ْفِس أَْو إِْهالُكَها؟ ؟ َتْخلِيُص النَّ ْبِت ِفْعُل اْلَخْيِر أَْم ِفْعُل الشَّرِّ َفَمدَّ َيَدهُ، َفَعاَدْت « ُمدَّ َيَدَك!»يِهْم َجِميعاً، َقاَل لَُه: َوَبْعَدَما أََداَر َنَظَرهُ فِ  10 «أََيِحلُّ ِفي السَّ

 .َولِكنَّ اْلَحَماَقَة اْسَتْولَْت َعلَْيِهْم َحتَّى أََخُذوا َيَتَشاَوُروَن ِفي َما َبْيَنُهْم َماَذا َيْفَعلُوَن ِبَيُسوعَ  11 .َصِحيَحةً 

 14لوقا 

(1-6) 

َعاَم، َكاُنوا ُيَراِقُبوَنهُ َوإِْذ َدَخَل َبْيَت َواِحٍد  يِسيِّيَن ِفي َذاِت َسْبٍت ِلَيَتَناَوَل الطَّ َفَخاَطَب َيُسوُع ُعلََماَء . 3 َوإَِذا أََماَمُه إِْنَساٌن ُمَصاٌب ِباالْسِتْسَقاءِ . 2 ِمْن ُرَؤَساِء اْلَفرِّ

يِسيِّيَن، َوَسأَلَُهْم:  ِريَعِة َواْلَفرِّ ْبِت أَْم الَ؟أََيِحلُّ إِْجَراُء ا»الشَّ َفاِء َيْوَم السَّ ُهْم َظلُّوا َصاِمِتيَن. َفأََخَذهُ َوَشَفاهُ َوَصَرَفهُ «4 لشِّ َمْن ِمْنُكْم َيْسقُُط »َوَعاَد َيْسأَلُُهْم: . 5 َولِكنَّ

ْبِت َوالَ َيْنَتِشلُُه َحاال؟  .ُيِجيُبوهُ َعْن َهَذا َفلَْم َيْقِدُروا أَنْ « 6 ِحَماُرهُ أَْو َثْوُرهُ ِفي ِبْئٍر َيْوَم السَّ

 5يوحنا 

(18:1) 

ِة، ِة َبْيُت ِحْسَدا، َحْولََها َخْمسُ  2 َوَبْعَد ذلَِك َصِعَد َيُسوُع إِلَى أُوُرَشلِيَم ِفي أََحِد األَْعَياِد اْلَيُهوِديَّ  َوَكاَن ِباْلقُْرِب ِمْن َباِب اْلَغَنِم ِفي أُوُرَشلِيَم ِبْرَكٌة اْسُمَها ِباْلِعْبِريَّ

َك ِمَياهُ  3 .َقاَعاتٍ  ألَنَّ َمالَكاً َكاَن َيأِْتي ِمْن ِحيٍن آِلَخَر إِلَى  4 اْلِبْرَكِة، َيْرقُُد ِفيَها َجْمٌع َكِبيٌر ِمَن اْلَمْرَضى ِمْن ُعْمَياٍن َوُعْرٍج َوَمْشلُولِيَن، َيْنَتِظُروَن أَْن َتَتَحرَّ

ُك َماَءَها، َفَكاَن الَّذِ  الً ُيْشَفى، َمْهَما َكاَن َمَرُضهُ اْلِبْرَكِة َوُيَحرِّ َرآهُ َيُسوُع َراِقداً ُهَناَك َفَعَرَف  6 َوَكاَن ِعْنَد اْلِبْرَكِة َمِريٌض ُمْنُذ َثَماٍن َوَثالَِثيَن َسَنًة، 5 .ي َيْنِزُل أَوَّ

ًة َطِويلًَة اْنَقَضْت َوُهَو َعلَى ِتْلَك اْلَحاِل، َفَسأَلَُه:  َك اْلَماُء. »َفأََجاَبُه اْلَمِريُض:  7 «أَْن ُتْشَفى؟أَُتِريُد »أَنَّ ُمدَّ ُد، لَْيَس لِي إِْنَساٌن ُيْلِقيِني ِفي اْلِبْرَكِة َمَتى َتَحرَّ َيا َسيِّ

ٍة َحاَوْلُت النُُّزوَل، َفَكاَن َغْيِري َيْنِزُل َقْبلِي َداِئماً  ُجُل َوَحَمَل ِفَراَشُه  9 .«اَشَك َواْمشِ قُِم اْحِمْل ِفرَ »َفَقاَل لَُه َيُسوُع:  8 .«َوَكْم ِمْن َمرَّ َوِفي اْلَحاِل ُشفَِي الرَّ

ُجِل الَِّذي ُشِفَي:  10 .َوَمَشى. َوَكاَن َذلَِك َيْوَم َسْبتٍ  َة ُهَو َقاَل الَِّذي أََعاَد إِ »َفأََجاَبُهْم:  11 «!اْلَيْوَم َسْبٌت. اَل َيِحلُّ لََك أَْن َتْحِمَل ِفَراَشكَ »َفَقاَل اْلَيُهوُد لِلرَّ حَّ لَيَّ الصِّ

َولِكنَّ اْلَمِريَض الَِّذي ُشِفَي لَْم َيُكْن َيْعِرُف َمْن ُهَو، ألَنَّ َيُسوَع  13 «َوَمْن ُهَو الَِّذي َقاَل لََك: اْحِمْل ِفَراَشَك َواْمِش؟»َفَسأَلُوهُ:  12 .«لِي: اْحِمْل ِفَراَشَك َواْمشِ 

َها أَْنَت َقْد ُعْدَت َصِحيحاً َفالَ َتْرِجْع إِلَى اْلَخِطيَئِة لَِئالَّ ُيِصيَبَك َما ُهَو »َوَبْعَد َذلَِك َوَجَدهُ َيُسوُع ِفي اْلَهْيَكِل، َفَقاَل لَُه:  14 .ِفي اْلَمَكاِن َجْمعٌ  َكاَن َقِد اْبَتَعَد، إِْذ َكانَ 

ُجُل أَنَّ َيُسوَع ُهَو الَِّذي َشفَ  15 «!أَْسَوأُ  ا َعَرَف الرَّ ْبتِ  16 .اهُ، أَْسَرَع ُيْخِبُر اْلَيُهوَد ِبذلِكَ َفلَمَّ ُه َكاَن َيْعَمُل هِذِه األَْعَماَل َيْوَم السَّ  .َفأََخَذ اْلَيُهوُد ُيَضاِيقُوَن َيُسوَع ألَنَّ

ْبِت، َبْل أَْيضاً لَِهذَ  18 «!َما َزاَل أَِبي َيْعَمُل إِلَى اآلَن. َوأََنا أَْيضاً أَْعَملُ »َولِكنَّ َيُسوَع َقاَل لَُهْم:  17 َة السَّ ُه َخاَلَف ُسنَّ ا اْزَداَد َسْعُي اْلَيُهوِد إِلَى َقْتلِِه، لَْيَس َفَقْط ألَنَّ

ُه َقاَل إِنَّ هللاَ أَُبوهُ، ُمَساِوياً َنْفَسُه ِباهللِ    .ألَنَّ

 

  

http://www.ar.islamforchristians.com/


  معجم التكرار والتطابق الطويل )كلي وجزئي( في أسفار الكتاب المقدس وفي سور القرآن الكريم

205 

www.ar.islamforchristians.com 

 معجزات يسوع المسيح رغم تآمر الفريسيين
 

 معجزات يسوع المسيح رغم تآمر الفريسيين

 12متى 

(14-37) 

يِسيِّيَن َخَرُجوا َوَتآَمُروا َعلَى َيُسوَع لَِيْقُتلُوهُ  14 َرُهْم ِمْن أَْن ُيِذيُعوا  16 َفَعلَِم ِبَذلَِك َواْنَسَحَب ِمْن ُهَناَك. َوَتِبَعْتُه ُجُموٌع َكِثيَرةٌ، َفَشَفاُهْم َجِميعاً، 15 .َولِكنَّ اْلَفرِّ َوَحذَّ

ِبيِّ إَِشْعَياَء اْلَقاِئلِ  لَِيِتمَّ  17 أَْمَرهُ، ْت ِبِه َنْفِسي! َسأََضُع ُروِحي َعلَْيِه، َفُيْعلُِن اْلَحقَّ » 18 :َما ِقيَل ِبلَِساِن النَّ َها ُهَو َفَتاَي الَِّذي اْخَتْرُتُه، َحِبيِبي الَِّذي ُسرَّ

َواِرعِ  اَل ُيَخاِصُم َوالَ َيْصُرُخ، َوالَ َيْسَمُع أََحٌد َصْوَتهُ  19 .لأِلَُممِ  َنًة اَل ُيْطِفُئ، َحتَّى َيقُوَد اْلَعْدَل إِلى  20 .ِفي الشَّ َقَصَبًة َمْرُضوَضًة اَل َيْكِسُر، َوَفِتيلًَة ُمَدخِّ

 «!َوَعلَى اْسِمِه ُتَعلُِّق األَُمُم َرَجاَءَها 21النَّْصِر،

ا  24 «!لََعلَّ َهَذا ُهَو اْبُن َداُودَ »َفُدِهَش اْلُجُموُع ُكلُُّهْم، َوَقالُوا:  23 .َشْيَطاٌن، َفَشَفاهُ َحتَّى أَْبَصَر َوَتَكلَّمَ ُثمَّ أُْحِضَر إِلَْيِه َرُجٌل أَْعَمى َوأَْخَرُس َيْسُكُنُه  22 أَمَّ

ا َسِمُعوا ِبَهَذا َقالُوا:  يِسيُّوَن، َفلَمَّ َياِطيَن إاِلَّ ِبَبْعلََزُبوَل رَ »اْلَفرِّ ُه اَل َيْطُرُد الشَّ َياِطينِ إِنَّ ُكلُّ َمْملََكٍة َتْنَقِسُم َعلَى »َوَعلَِم َيُسوُع أَْفَكاَرُهْم، َفَقاَل لَُهْم:  25 «!ِئيِس الشَّ

ْيَطاَن، َيُكونُ  26 .َذاِتَها َتْخَرُب. َوُكلُّ َمِديَنٍة أَْو َبْيٍت َيْنَقِسُم َعلَى َذاِتِه، اَل َيْصُمدُ  ْيَطاُن َيْطُرُد الشَّ َوإِْن  27 َقِد اْنَقَسَم َعلَى َذاِتِه، َفَكْيَف َتْصُمُد َمْملََكُتُه؟ َفإِْن َكاَن الشَّ

َياِطيَن ِبَبْعلََزُبوَل، َفأَْبَناُؤُكْم ِبَمْن َيْطُرُدوَنُهْم؟ لَِذلَِك ُهْم َيْحُكُموَن َعلَيْ  َياِطيَن، َفَقْد أَْقَبَل َعلَْيُكْم َملَُكوُت َولَِكْن إِْن ُكْنُت ِبُروِح هللِا أَْطُرُد الشَّ  28 ُكْم؟ُكْنُت أََنا أَْطُرُد الشَّ

؛ َوَمْن اَل َيْجَمُع َمْن لَْيَس َمِعي، َفُهَو ِضدِّي 30 الً؛ َوَبْعَدِئٍذ َيْنَهُب َبْيَتُه؟َوإاِلَّ، َفَكْيَف َيْقِدُر أََحٌد أَْن َيْدُخَل َبْيَت اْلَقِويِّ َوَيْنَهَب أَْمِتَعَتُه إَِذا لَْم َيْرِبِط اْلَقِويَّ أَوَّ  29 !هللاِ 

قُ  وِح )اْلقُُدِس(، َفلَْن ُيْغَفَر. َوَمْن َقاَل َكلَِمًة ِضدَّ اْبِن اإلِْنَساِن،  32 .لَِذلَِك أَقُوُل لَُكْم: إِنَّ ُكلَّ َخِطيَئٍة َواْزِدَراَء ُيْغَفُر لِلنَّاسِ  31 .َمِعي، َفُهَو ُيَفرِّ ا االْزِدَراَء ِبالرُّ َوأَمَّ

َمانِ ُيْغَفُر لَهُ  َماِن، َوالَ ِفي الزَّ وِح اْلقُُدِس، َفلَْن ُيْغَفَر لَُه، اَل فِي َهَذا الزَّ ا َمْن َقاَل َكلَِمًة ِضدَّ الرُّ  .اآلِتي . َوأَمَّ

َجَرةُ َرِديَئًة، َفُتْنِتَج َثَمراً َرِدي 33 داً؛ َوْلَتُكِن الشَّ َدًة، َفُتْنِتَج َثَمراً َجيِّ َجَرةُ َجيِّ َجَرةُ لَِتُكِن الشَّ َمِر، ُتْعَرُف الشَّ َيا أَْوالََد األََفاِعي، َكْيَف َتْقِدُروَن، َوأَْنُتْم  34 .ئاً! َفِمَن الثَّ

الُِح، ِمَن اْلَكْنِز ا 35 .أَْشَراٌر، أَْن َتَتَكلَُّموا َكالَماً َصالِحاً؟ ألَنَّ اْلَفَم َيَتَكلَُّم ِبَما َيِفيُض ِبِه اْلَقْلبُ  الِِح ِفي َقْلِبِه، ُيْصِدُر َما ُهَو َصالٌِح. َواإلِْنَساُن َفاإلِْنَساُن الصَّ لصَّ

يرٌ  يُر، ُيْصِدُر َما ُهَو ِشرِّ وَن َعْنَها اْلِحَساَب  36.الشِّرِّ ْيُنوَنةِ ِفي َيْوِم َعلَى أَنِّي أَقُوُل لَُكْم: إِنَّ ُكلَّ َكلَِمٍة َباِطلٍَة َيَتَكلَُّم ِبَها النَّاُس، َسْوَف ُيَؤدُّ َفإِنََّك ِبَكالَِمَك  37 .الدَّ

ُر، َوِبَكالَِمَك ُتَدانُ   «!َتَتَبرَّ

 3مرقس 
يِسيُّوَن ِمَن اْلَمْجَمِع، َوَمَعُهْم أَْعَضاُء ِحْزِب ِهيُروُدَس، َوَتآَمُروا َعلَْيِه لَِيْقتُ  6  ِميُذهُ َنْحَو اْلُبَحْيَرِة. َوَتِبَعُه َجْمٌع َفاْنَسَحَب َيُسوُع َوَتالَ  7 .لُوهُ َوِفي اْلَحاِل َخَرَج الَفرِّ

ةِ  ، َوَجْمٌع َكِبيٌر ِمْن َنَواِحي ُصوَر َوَصْيَدا، َجاُءوا إِلَْيِه إِذْ  8 َكِبيٌر ِمْن َمَناِطِق اْلَجلِيِل َوِمَن اْلَيُهوِديَّ َة َوَما َوَراَء األُْرُدنِّ ا ِبَما  َكاُنوا َقْد َسِمُعوَوأُوُرَشلِيَم َوأَُدوِميَّ

وا لَُه َقاِرباً َصِغيراً ُيالَِزُمُه، لَِئالَّ َيْزَحَمُه اْلَجْمُع، 9 .َفَعلَ  ُه َكاَن َقْد َشَفى َكِثيِريَن، َفَصاَر ُكلُّ َمْن ِبِه َمَرٌض ُيَساِرُع إِلَْيِه  10 َفأََمَر َيُسوُع َتالَِميَذهُ أَْن ُيِعدُّ ألَنَّ
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ِجَسُة ِحيَن َتَراهُ َتُخرُّ َساِجَدًة لَُه، َصاِرَخًة: َوَكاَنِت األَْروَ  11 .لَِيْلِمَسهُ  (6-12) َدٍة ِمْن أَْن ُتِذيَع أَْمَرهُ  12 «!أَْنَت اْبُن هللاِ »اُح النَّ ُرَها ِبشِّ  .َفَكاَن ُيَحذِّ
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 يسوع المسيح وآية يونان النبي
 

  يسوع المسيح وآية يونان النبي 

 12متى 

(38-45) 

يِسيِّيَن، َقاِئلِيَن: ِعْنَدِئٍذ أََجاَبُه  38 يٌر َفاِسٌق َيْطلُُب آَيًة؛ َولَْن ُيْعَطى آَيًة »َفأََجاَبُهْم:  39 «!َيا ُمَعلُِّم، َنْرَغُب ِفي أَْن ُنَشاِهَد آَيًة ُتْجِريَها»َبْعُض اْلَكَتَبِة َواْلَفرِّ ِجيٌل ِشرِّ

اٍم َوَثالََث لََياٍل، هَكَذا َسَيْبَقى اْبُن اإلِْنَساِن فِي َجْوِف األَْرِض َثالََثَة أَيَّ َفَكَما َبِقَي ُيوَناُن فِ  40 .إاِلَّ آَيَة ُيوَناَن النَِّبيِّ  اٍم َوَثالََث ي َجْوِف اْلُحوِت َثالََثَة أَيَّ

ُهْم َتابُ  41 .لََيالٍ  ا أَْنَذَرُهْم ُيوَناُن. َوَها ُهَنا أَْعَظُم ِمْن ُيوَنانَ َسَيِقُف أَْهُل ِنيَنَوى َيْوَم اْلِحَساِب َمَع َهَذا اْلِجيِل َوَيْحُكُموَن َعلَْيِه؛ ألَنَّ َوَسَتقُوُم َملَِكُة اْلَجُنوِب  42 !وا لَمَّ

َها َجاَءْت ِمْن أَْقَصى األَْرِض لَِتْسَمَع ِحْكَمَة ُسلَيْ   !ِمْن ُسلَْيَمانَ  َماَن. َوَها ُهَنا أَْعَظمُ َيْوَم اْلِحَساِب َمَع َهَذا اْلِجيِل َوَتْحُكُم َعلَْيِه، ألَنَّ

ُه َيِهيُم ِفي األََماِكِن اْلَخِرَبِة َطالِباً الرَّ  43 وُح النَِّجُس ِمْن إِْنَساٍن َيْسُكُنُه، َفإِنَّ َفَيقُوُل: أَْرِجُع إِلَى َمْسِكِني الَِّذي َفاَرْقُتُه! َوَيْرِجُع،  44.اَحَة، َفالَ َيِجدُ َولِكْن َمَتى َخَرَج الرُّ

ناً َفَيِجُدهُ َفارِ  َساَن، َفَتُكوُن آِخَرُتُه أَْسَوأَ ِمْن َحالَتِِه َفَيْذَهُب، َوُيْحِضُر َمَعُه َسْبَعَة أَْرَواٍح أُْخَرى أَْكَثَر ِمْنُه َشّراً، َفَتْدُخُل َجِميعاً َوَتْسُكُن َذلَِك اإلِنْ  45 .غاً َمْكُنوساً ُمَزيَّ

يرِ األُولَى. هَكَذا َتُكوُن َحاُل َهَذا اْلِجيِل الشِّ    «!رِّ

 11لوقا 

(29-32) 

يٌر، َيْطلُُب ُمْعِجَزًة َولَْن ُيْعَطى ُمْعِجَزًة إاِلَّ ُمْعِجَزَة ُيوَنانَ »َوإِْذ َكاَنِت اْلُجُموُع َتْزَدِحُم َعلَْيِه، أََخَذ َيقُوُل:  29 ُه َكَما َكاَن ُيوَناُن آَيًة ألَْهِل  30 .َهَذا اْلِجيُل ِجيٌل ِشرِّ َفإِنَّ

َها َجاَءْت ِمْن أََقاِصي األَرْ  31 .ِنيَنَوى، َفهَكَذا أَْيضاً َيُكوُن اْبُن اإلِْنَساِن لَِهَذا اْلِجيلِ  ْيُنوَنِة َمَع َهَذا اْلِجيِل َوَتِديُنُه ألَنَّ ِض لَِتْسَمَع إِنَّ َملَِكَة اْلَجُنوِب َسَتقُوُم ِفي الدَّ

ُهْم َتاُبوا لََدى َوْعِظ ُيوَنانَ  32 !ِمْن ُسلَْيَمانَ ِحْكَمَة ُسلَْيَماَن. َوَها ُهَنا أَْعَظُم  ْيُنوَنِة َمَع َهَذا اْلِجيِل َوَيِديُنوَنُه: ألَنَّ لَُهْم. َوَها ُهَنا أَْعَظُم ِمْن  َوأَْهُل ِنيَنَوى َسَيِقفُوَن ِفي الدَّ

 .ُيوَنانَ 
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 أم يسوع المسيح وإخوته يأتون إليه
 

 إليه  أم يسوع المسيح وإخوته يأتون

 12متى 

(46-50) 

46 
هُ َوإِْخَوتُهُ قَْد َوقَفُوا َخاِرجاً، يَْطلُبُوَن أَْن يَُكلُِّموهُ   47.َوبَْينََما َكاَن يَُكلُِّم اْلُجُموَع، إَِذا أُمُّ

َك َوإِْخَوتََك َواقِفُوَن َخاِرجاً : »فَقَاَل لَهُ َواِحٌد ِمَن اْلَحاِضِرينَ  هَا إِنَّ أُمَّ

 48 !«أَْن يَُكلُِّموكَ يَْطلُبُوَن 
ي؟ َوَمْن هُْم إِْخَوتِي؟: »فَأََجاَب قَائاِلً لِلَِّذي أَْخبََرهُ   49 «َمْن ِهَي أُمِّ

ي َوإِْخَوتِي: »ثُمَّ أََشاَر بِيَِدِه إِلَى تاَلَِميِذِه، َوقَالَ   50 :هَُؤالَِء هُْم أُمِّ
ألَنَّ 

ي ُكلَّ َمْن يَْعَمُل بِإَِراَدِة أَبِي الَِّذي فِي َماَواِت هَُو أَِخي َوأُْختِي َوأُمِّ  !«السَّ

 3مرقس 

(31-35) 

31 
هُ، فََوقَفُوا َخاِرَج اْلبَْيِت َوأَْرَسلُوا إِلَْيِه يَْدُعونَهُ   32 .َوَجاَء إِْخَوتُهُ َوأُمُّ

َك َوإِْخَوتََك : »َوَكاَن قَْد َجلََس َحْولَهُ َجْمٌع َكبِيٌر، فَقَالُوا لَهُ  فِي اْلَخاِرِج هَا إِنَّ أُمَّ

 33 !«يَْطلُبُونَكَ 
ي َوإِْخَوتِي؟: »فَأََجابَهُمْ   34 «َمْن أُمِّ

ي َوإِْخَوتِي،: »ثُمَّ أََداَر نَظََرهُ فِي اْلَجالِِسيَن َحْولَهُ َوقَالَ   35 هُؤالَِء هُْم أُمِّ
ألَنَّ َمْن يَْعَمُل بَإَِراَدِة هللاِ هَُو أَِخي 

ي  !«َوأُْختِي َوأُمِّ

 8لوقا 

(19-21) 

َحامِ 19  ُنوا ِمَن اْلُوُصوِل إِلَْيِه ِبَسَبِب الزِّ ُه َوإِْخَوُتُه، َولَْم َيَتَمكَّ َك َوإِْخَوَتَك َواِقفُوَن َخاِرجاً، ُيِريُدوَن أَْن َيَرْوكَ »َفِقيَل لَُه: . 20 َوَجاَءْت إِلَْيِه أُمُّ ُه «! 21 إِنَّ أُمَّ َولِكنَّ

ي »أََجاَبُهْم َقاِئالً:   .«َوإِْخَوِتي ُهُم الَِّذيَن َيْسَمُعوَن َكلَِمَة هللِا َوَيْعَملُوَن ِبَهاأُمِّ
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 يسوع المسيح يعلم باألمثال
 

 يسوع المسيح يعلم باألمثال

 13متى 

(1-58) 

ُه َصِعَد إِلَى اْلَقاِرِب َوَجلََس، َبْيَنَما َوَقَف اْلَجْمُع ُكلُُّه َعلَى َفاْجَتَمَعْت إِلَْيِه  2 .ِفي َذلَِك اْلَيوِم َخَرَج ِمَن اْلَبْيِت َوَجلََس َعلَى َشاِطِئ اْلُبَحْيَرةِ  ُجُموٌع َكِثيَرةٌ، َحتَّى إِنَّ

اِرَع َقْد َخَرَج لَِيْزَرعَ »َفَكلََّمُهْم ِبأَْمَثاٍل ِفي أُُموٍر َكِثيَرٍة، َقاَل:  3 .الشَّاِطئِ  ُيوُر َوَبْيَنَما ُهَو َيْزَرُع، وَ  4 .َها إِنَّ الزَّ اِت، َفَجاَءِت الطُّ َقَع َبْعُض اْلِبَذاِر َعلَى اْلَمَمرَّ

ْرَبِة، َفَطلََع َسِريعاً ألَنَّ ُتْرَبَتُه لَْم َتُكْن َعِميَقًة؛ 5 .َوالَتَهَمْتهُ  ٍة َرِقيَقِة التُّ ا أَْشَرَقِت الشَّْمُس، اْحَتَرقَ  6 َوَوَقَع َبْعُضُه َعلَى أَْرٍض َصْخِريَّ ُه َكاَن ِبالَ  َولِكْن لَمَّ َوَيِبَس ألَنَّ

ْوُك َوَخَنَقهُ  7 .أَْصلٍ  َدِة، َفأَْثَمَر َبْعُضُه ِمَئَة ِضْعٍف َوَبْعُضُه ِستِّيَن، َوَبْعُضُه  8 .َوَوَقَع َبْعُض اْلِبَذاِر َبْيَن األَْشَواِك، َفَطلََع الشَّ َوَبْعُض اْلِبَذاِر َوَقَع ِفي األَْرِض اْلَجيِّ

 «!ْن لَُه أُُذَناِن َفْلَيْسَمعْ مَ  9 .َثالَِثينَ 

َم إِلَْيِه التَّالَِميُذ َوَسأَلُوهُ:  10 ا أُولَِئَك، َفلَْم ُيْعَط لَُهمْ »َفأََجاَب:  11 «لَِماَذا ُتَكلُِّمُهْم ِبأَْمَثاٍل؟»َفَتَقدَّ َماَواِت؛ أَمَّ ُه َقْد أُْعِطَي لَُكْم أَْن َتْعِرفُوا أَْسَراَر َملَُكوِت السَّ  ألَنَّ

ا َمْن لَْيَس ِعْنَدهُ، َفَحتَّى الَِّذي ِعْنَدهُ ُيْنَتَزُع ِمنْ  12 .َذلِكَ  َبِب أَُكلُِّمُهْم ِبأَْمَثاٍل: َفُهْم َيْنُظُروَن ُدوَن أَْن  13 .هُ َفإِنَّ َمْن ِعْنَدهُ، ُيْعَطى اْلَمِزيَد َفَيِفيُض؛ َوأَمَّ لَِهَذا السَّ

ْت ُنُبوَءةُ إَِشْعَياَء َحْيُث َيقُوُل: َسْمعاً َتْسَمُعوَن َوالَ َتْفَهُموَن، َوَنَظراً َتْنُظُروَن َوالَ  14 .َيْسَمُعوا أَْو َيْفَهُموا ُيْبِصُروا، َوَيْسَمُعوَن ُدوَن أَنْ   َفِفيِهْم َقْد َتمَّ

ْمِع، َوأَْغَمُضوا ُعُيوَنُهْم؛ لَِئالَّ ُيْبِصُروا ِبُعُيوِنِهْم، َوَيْسَمُعوا ِبآَذاِنِهْم، َوَيْفَهُموا  ألَنَّ َقْلَب َهَذا الشَّْعِب َقْد َصاَر َغلِيظاً، َوَصاَرْت آَذاُنُهْم َثِقيلَةَ  15.ُتْبِصُرونَ  السَّ

، َفأَْشِفَيُهمْ  َها  16 !ِبقُلُوِبِهْم، َوَيْرِجُعوا إِلَيَّ َها ُتْبِصُر، َوآِلَذاِنُكْم ألَنَّ ا أَْنُتْم، َفُطوَبى لُِعُيوِنُكْم ألَنَّ َفاْلَحقَّ أَقُوُل لَُكْم: َكْم َتَمنَّى أَْنِبَياُء َوَصالُِحوَن َكِثيُروَن  17 .َتْسَمعُ َوأَمَّ

 !أَْن َيَرْوا َما أَْنُتْم َتَرْوَن َولَْم َيَرْوا، َوأَْن َيْسَمُعوا َما َتْسَمُعوَن َولَْم َيْسَمُعوا

اِرعِ  18 يُر َوَيْخَطُف َما َقْد ُزِرَع ِفي َقْلِبِه: َهَذا ُهَو ُكلُّ مَ  19 :َفاْسَمُعوا أَْنُتْم َمْعَنى َمَثِل الزَّ اْلَمْزُروُع َعلَى ْن َيْسَمُع َكلَِمَة اْلَملَُكوِت َوالَ َيْفَهُمَها، َيأِْتي الشِّرِّ

اتِ  ٍة، َفُهَو الَِّذي َيْسَمُع اْلَكلَِمَة َوَيْقَبلُهَ  20 .اْلَمَمرَّ ا اْلَمْزُروُع َعلَى أَْرٍض َصْخِريَّ َما َيْبَقى إِلَى ِحيٍن: َفَحالََما  21 ا ِبَفَرٍح ِفي اْلَحاِل،أَمَّ ُه اَل أَْصَل لَُه ِفي َذاِتِه، َوإِنَّ َولِكنَّ

ا اْلَمْزُروُع َبْيَن األَْشَواِك، َفُهَو الَِّذي َيْسَمُع اْلَكلِمَ  22 .َيْحُدُث ِضيٌق أَِو اْضِطَهاٌد ِمْن أَْجِل اْلَكلَِمِة، َيَتَعثَّرُ  َماِن اْلَحاِضِر َوِخَداَع اْلِغَنى َيْخُنَقاِن أَمَّ َة، َولِكنَّ َهمَّ الزَّ

َدِة َفُهَو الَِّذي َيْسَمُع اْلَكلَِمَة َوَيْفَهُمَها، َوُهَو الَِّذي ُيْعِطي َثمَ  23 .اْلَكلَِمَة، َفالَ ُيْعِطي َثَمراً  ا اْلَمْزُروُع ِفي األَْرِض اْلَجيِّ َواِحُد ِمَئًة، َواآلَخُر ِستِّيَن، راً. َفُيْنِتُج الْ َوأَمَّ

 «!َوَغْيُرهُ َثالَِثينَ 

َماَواِت ِبإِْنَساٍن َزَرَع َزْرعاً َجيِّداً ِفي َحْقلِهِ »َوَضَرَب لَُهْم َمَثالً آَخَر، َقاَل:  24 ُه َملَُكوُت السَّ هُ، َوَزَرَع َحَشاِئشَ  25 .ُيَشبَّ اُس َناِئُموَن، َجاَء َعُدوُّ َغِريَبًة  َوَبْيَنَما النَّ

ا َنَما اْلَقْمُح ِبَسَناِبلِِه، َظَهَرِت الَحَشاِئُش َمَعهُ  26 .ِفي َوَسِط اْلَقْمِح، َوَمَضى داً؟  27 .َفلَمَّ ُد، أََما َزَرْعَت َحْقلََك َزْرعاً َجيِّ َفَذَهَب َعِبيُد َربِّ اْلَبْيِت، َوَقالُوا لَُه: َيا َسيِّ
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أََجاَبُهْم: الَ، لَِئالَّ َتْقلَُعوا اْلَقْمَح َوأَْنُتْم َتْجَمُعوَن  29 أََجاَبُهْم إِْنَساٌن َعُدوٌّ َفَعَل َهَذا! َفَسأَلُوهُ: أَُتِريُد أَْن َنْذَهَب َوَنْجَمَع الَحَشائَش؟ 28ُش؟َفِمْن أَْيَن َجاَءْتُه الَحَشائِ 

ا اْلَقمْ اُْتُرُكوُهَما ِكلَْيِهَما َيْنُمَواِن َمعاً َحتَّى اْلحَ  30 .الَحَشائشَ  الً َواْرُبُطوَها ُحَزماً لُِتْحَرَق. أَمَّ اِديَن: الَحَشائَش أَوَّ ُح، َصاِد. َوِفي أََواِن اْلَحَصاِد، أَقُوُل لِْلَحصَّ

 .«َفاْجَمُعوهُ إِلَى َمْخَزِني

َماَواِت ِبِبْزَرِة َخْرَدلٍ »َوَضَرَب لَُهْم َمَثالً آَخَر، َقاَل:  31 ُه َملَُكوُت السَّ َها أَْصَغُر اْلُبُذوِر ُكلَِّها، َفِحيَن َتْنُمو ُتْصِبُح  32 .أََخَذَها إِْنَساٌن َوَزَرَعَها فِي َحْقلِهِ  ُيَشبَّ َفَمَع أَنَّ

َماِء َتأِْتي َوَتِبيُت ِفي أَْغَصاِنَها  .«أَْكَبَر اْلُبقُوِل َجِميعاً، ُثمَّ َتِصيُر َشَجَرًة، َحتَّى إِنَّ ُطُيوَر السَّ

ِقيِق، حَ »لَُهْم َمَثالً آَخَر، َقاَل: َوَضَرَب  33 َماَواِت ِبَخِميَرٍة أََخَذْتَها اْمَرأَةٌ َوأَْخَفْتَها ِفي َثالََثِة َمَقاِديَر ِمَن الدَّ ُه َملَُكوُت السَّ َهِذِه  34 .«تَّى اْخَتَمَر اْلَعِجيُن ُكلُّهُ ُيَشبَّ

ِبيِّ اْلَقاِئِل:  35 أَْمَثاٍل. َوِبَغْيِر َمَثٍل لَْم َيُكْن ُيَكلُِّمُهْم،األُُموُر ُكلَُّها َكلََّم ِبَها َيُسوُع اْلُجُموَع بِ  ا ُمْنُذ »لَِيِتمَّ َما ِقيَل ِبلَِساِن النَّ َسأَْفَتُح َفِمي ِبأَْمَثاٍل، َوأَْكِشُف َما َكاَن َمْخِفًيّ

 .«إِْنَشاِء اْلَعالَمِ 

َم إِلَْيِه َتالَِميُذهُ َوَقالُوا: ُثمَّ َصَرَف َيُسوُع اْلُجُموَع َوَرَجَع إِلَى ا 36 ْر لََنا َمَثَل َحَشائِش اْلَحْقلِ »ْلَبْيِت. َفَتَقدَّ َد ُهَو اْبُن »َفأََجاَبُهْم:  37.«َفسِّ ْرَع اْلَجيِّ اِرُع الزَّ الزَّ

ُد ُهَو َبُنو اْلَملَُكوِت. َوال 38 .اإلِْنَسانِ  ْرُع اْلَجيِّ يرِ َواْلَحْقُل ُهَو اْلَعالَُم. َوالزَّ ا اْلَعُدوُّ الَِّذي َزَرَع الَحَشائَش َفُهَو إِْبلِيُس. َواْلَحَصاُد  39 .َحَشاِئُش اْلَغِريَبُة ُهْم َبُنو الشِّرِّ أَمَّ

اُدوَن ُهُم اْلَمالَِئَكةُ  َماِن. َواْلَحصَّ اِر، َهَكَذا  40 .ُهَو ِنَهاَيُة الزَّ َمانِ َوَكَما ُتْجَمُع الَحَشائُش َوُتْحَرُق ِبالنَّ ُيْرِسُل اْبُن اإلِْنَساِن َمالَِئَكَتُه،  41 :َيْحُدُث ِفي ِنَهاَيِة الزَّ

اِر، ُهَناَك َيُكوُن اْلُبَكاُء َوَصِريُر األَْسَنانِ  42 َفُيْخِرُجوَن ِمْن َملَُكوِتِه َجِميَع اْلُمْفِسِديَن َوُمْرَتِكِبي اإلِْثِم، ْنَدِئٍذ ُيِضيُء األَْبَراُر عِ  43 .َوَيْطَرُحوَنُهْم ِفي أَُتوِن النَّ

 !َكالشَّْمِس ِفي َملَُكوِت أَِبيِهْم. َمْن لَُه أُُذَناِن، َفْلَيْسَمعْ 

َماَواِت ِبَكْنٍز َمْطُموٍر ِفي َحْقٍل، َوَجَدهُ َرُجٌل، َفَعاَد َوَخَبأَهُ. َوِمْن َفَرِحِه، َذَهبَ  44 ُه َملَُكوُت السَّ ُه  45 .ْملُِك َواْشَتَرى ذلَِك اْلَحْقلَ َوَباَع ُكلَّ َما َكاَن يَ  ُيَشبَّ َوُيَشبَّ

َماَواِت أَْيضاً ِبَتاِجٍر َكاَن َيْبَحُث َعِن الآلَّلِِئ اْلَجِميلَةِ   .َفَما إِْن َوَجَد لُْؤلَُؤًة َثِميَنًة ِجّداً، َحتَّى َذَهَب َوَباَع ُكلَّ َما َيْملُِك، َواْشَتَراَها 46 .َملَُكوُت السَّ

َماَواِت أَْيضاً ِبَشَبَكٍة أُْلِقَيْت ِفي اْلَبْحِر، َفَجَمَعْت ِمْن ُكلِّ َنْوعٍ َوُيَشبَّ » 47 اِطِئ َوَجلَُسوا، ُثمَّ َجَمُعوا َما  48 .ُه َملَُكوُت السَّ اُدوَن إِلَى الشَّ يَّ ا اْمَتألَْت، َجَذَبَها الصَّ َولَمَّ

ِديَء َخاِرج داً ِفي ِسالٍَل، َوَطَرُحوا الرَّ َماِن: َيأِْتي اْلَمالَِئَكُة َفُيْخِرُجوَن األَْشَراَر ِمْن َبْيِن األَْبَراِر، 49 .اً َكاَن َجيِّ َوَيْطَرُحوَنُهْم ِفي  50 هَكَذا َيْحُدُث ِفي ِنَهاَيِة الزَّ

اِر، ُهَناَك َيُكوُن اْلُبَكاُء َوَصِريُر األَْسَنانِ  َبِب، َفأَيُّ َواِحٍد ِمَن اْلَكَتَبِة َيِصيُر ِتْلِميذاً »َفَقاَل:  52 «!َنَعمْ »أََجاُبوهُ: « ا؟أََفِهْمُتْم َهِذِه األُُموَر ُكلَّهَ  51 .أَُتوِن النَّ َولَِهَذا السَّ

ُه ِبإِْنَساٍن َربِّ َبْيٍت ُيْطلُِع ِمْن َكْنِزِه َما ُهَو َجِديٌد َوَما ُهَو َعِتيقٌ  َماَواِت، ُيَشبَّ ا َعاَد  54 .ى َيُسوُع َهِذِه األَْمَثاَل، اْنَتَقَل ِمْن ُهَناكَ َوَبْعَدَما أَْنهَ  53 «!لَِملَُكوِت السَّ َولَمَّ

ُه ُتْدَعى َمْرَيَم أَلَْيَس ُهَو اْبَن النَّ  55 ِمْن أَْيَن لَُه َهِذِه اْلِحْكَمُة َوَهِذِه اْلُمْعِجَزاُت؟»إِلَى َبْلَدِتِه، أََخَذ ُيَعلُِّم اْلَيُهوَد ِفي َمَجاِمِعِهْم، َحتَّى ُدِهُشوا َوَتَساَءلُوا:  اِر؟ أَلَْيَسْت أُمُّ جَّ

ا ُهَو َفَقاَل لَُهْم:  57 «أََو لَْيَسْت أََخَواُتُه َجِميعاً ِعْنَدَنا؟ َفِمْن أَْيَن لَُه َهِذِه ُكلَُّها؟ 56 َوإِْخَوُتُه َيْعقُوَب َوُيوُسَف َوِسْمَعاَن َوَيُهوَذا؟ وَن ِفيِه. أَمَّ وُن الَ َيكُ »َوَكاُنوا َيُشكُّ
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 .َولَْم ُيْجِر ُهَناَك إاِلَّ ُمْعِجَزاٍت َقلِيلًَة، ِبَسَبِب َعَدِم إِيَماِنِهْم ِبهِ  58 «!النَِّبيُّ ِبالَ َكَراَمٍة إاِلَّ ِفي َبْلَدِتِه َوَبْيِتهِ 

 4مرقس 

(1-41) 

 َعلَى َشاِطِئ َحْولَُه َجْمٌع َكِبيٌر، َحتَّى إِنَُّه َصِعَد إِلَى اْلَقاِرِب َوَجلََس ِفيِه َفْوَق اْلَماِء، ِفيَما َكاَن اْلَجْمُع ُكلُّهُ ُثمَّ أََخَذ ُيَعلُِّم َثاِنَيًة ِعْنَد َشاِطِئ اْلُبَحْيَرِة، َوَقِد اْحَتَشَد 

ا َقالَُه لَُهْم ِفي َتْعلِيِمهِ  2 .اْلُبَحْيَرةِ  اِرَع َقْد َخَرَج لَِيْزَرعَ ِاْسَمعُ » 3:َفَعلََّمُهْم أُُموراً َكِثيَرًة ِباألَْمَثاِل. َوِممَّ َوَبْيَنَما ُهَو َيْزَرُع، َوَقَع َبْعُض اْلِبَذاِر َعلَى  4 .وا! َها إِنَّ الزَّ

ُيوُر َواْلَتَهَمْتهُ  اِت، َفَجاَءِت الطُّ ْرَبِة، َفَنَما َسِريعاً ألَنَّ تُ  5 .اْلَمَمرَّ ٍة َرِقيَقِة التُّ ا أَْشَرَقِت الشَّْمُس،  6 .ْرَبَتُه لَْم َتُكْن َعِميَقةً َوَوَقَع َبْعُضُه َعلَى أَْرٍض َصْخِريَّ َولِكْن لَمَّ

ُه َكاَن ِبالَ أَْصلٍ  ْوُك َوَخَنَقُه، َفلَْم ُيْثِمرْ  7 .اْحَتَرَق َوَيِبَس ألَنَّ َدِة، َفَنَبَت َوَنَما َوَبْعُض اْلِبَذاِر َوَقَع ِفي األَرْ  8 .َوَوَقَع َبْعُض اْلِبَذاِر َبْيَن األَْشَواِك، َفَنَبَت الشَّ ِض اْلَجيِّ

ْمِع، َفْلَيْسَمعْ »ُثمَّ َقاَل:  9 .«َوأَْثَمَر، َفأَْعَطى َبْعُضُه َثالَِثيَن ِضْعفاً، َوَبْعُضُه ِستِّيَن، َوَبْعُضُه ِمَئةً   «!َمْن لَُه أُُذَناِن لِلسَّ

ا الَِّذيَن ِمْن َخاِرٍج، »َفَقاَل لَُهْم:  11 .َواالِْثَنا َعَشَر َعْن َمْغَزى اْلَمَثلِ َوِعْنَدَما َكاَن َيُسوُع َوْحَدهُ، َسأَلَُه الَِّذيَن َحْولَُه  10 َقْد أُْعِطَي لَُكْم أَْن َتْعِرفُوا ِسرَّ َملَُكوِت هللِا. أَمَّ

ُم لَُهْم ِباألَْمَثاِل، ُهْم: َنَظراً َيْنُظُروَن َوالَ ُيْبِصرُ  12 َفُكلُّ َشْيٍء ُيَقدَّ  «!وَن، َوَسْمعاً َيْسَمُعوَن َوالَ َيْفَهُموَن، لَِئالَّ َيُتوُبوا َفُتْغَفَر لَُهْم َخَطاَياُهمْ َحتَّى إِنَّ

اِرَع َيْزَرُع َكلَِمَة هللاِ  14 أَلَْم َتْفَهُموا هَذا اْلَمَثَل؟ َفَكْيَف َتْفَهُموَن َجِميَع األَْمَثاِل األُْخَرى؟»َوَقاَل لَُهْم:  13 اِت َحْيُث ُتْزَرُع  15.إِنَّ الزَّ َوهُؤالَِء الَِّذيَن َعلَى اْلَمَمرَّ

ْيَطاُن َوَيْخَطُف اْلَكلَِمَة الَِّتي ُزِرَعْت ِفيِهمْ  ٍة، َوُهُم َوَكذلَِك هُؤالَِء الَِّذيَن ُتْزَرُع ِفيِهِم الَكلَِمُة َعلَى أَْرٍض َصْخِريَّ  16 .اْلَكلَِمُة، ُهُم الَِّذيَن َحالََما َيْسَمُعوَن َيأِْتي الشَّ

َما ُهْم إِلَى ِحيٍن. َفَحالََما َيْحُدُث ِضيٌق أَِو اْضِطَهاٌد ِمْن أَْجِل اْلكَ  17 الَِّذيَن َحالََما َيْسَمُعوَن اْلَكلَِمَة َيْقَبلُوَنَها ِبَفَرٍح، لَِمِة، َوالَ أَْصَل لَُهْم ِفي َذَواِتِهْم، َوإِنَّ

َماِن اْلَحاِضِر َوِخَداَع اْلِغَنى َواْشِتَهاَء  19 َن ُتْزَرُع ِفيِهِم اْلَكلَِمُة َبْيَن األَْشَواِك، هُؤالَِء ُهُم الَِّذيَن َقْد َسِمُعوا اْلَكلَِمَة،َواآلَخُروَن الَِّذي 18 .َيَتَعثَُّرونَ  َولِكنَّ ُهُموَم الزَّ

َدِة، َفهُؤالَِء ُهُم الَِّذيَن َيْسَمُعوَن اْلَكلَِمَة  20 .َثَمرٍ  األُُموِر األُْخَرى، َتْدُخُل إِلَْيِهْم َوَتْخُنُق اْلَكلَِمَة، َفَتِصيُر ِبالَ  ا الَِّذيَن ُتْزَرُع ِفيِهِم اْلَكلَِمُة ِفي األَْرِض اْلَجيِّ َوأَمَّ

ِريِر؟ »لَُهْم: َوَقاَل  21 .«َوَيْقَبلُوَنَها َفُيْثِمُروَن، َبْعُضُهْم َثالَِثيَن ِضْعفاً َوَبْعُضُهْم ِستِّيَن، َوَبْعُضُهْم ِمَئةً  َهْل ُيْؤَتى ِباْلِمْصَباِح لُِيْوَضَع َتْحَت اْلِمْكَياِل أَْو َتْحَت السَّ

ْمِع، َفْلَيْسمَ  23 !َفلَْيَس َمْخِفيُّ إاِلَّ َوُيْكَشُف، َوَما ُكِتَم َشْيٌء إاِلَ لُِيْعلَنَ  22 أَلَْيَس لُِيْوَضَع َعلَى اْلَمَناَرِة؟  «!عْ َمْن لَُه أُُذَناِن لِلسَّ

 .«َفإِنَّ َمْن ِعْنَدهُ ُيْعَطى اْلَمِزيُد، َوَمْن لَْيَس ِعْنَدهُ، َفَحتَّى الَِّذي ِعْنَدهُ ُيْنَتَزُع ِمْنهُ  25 .َتَنبَُّهوا لَِما َتْسَمُعوَن. َفِبأَيِّ َكْيٍل َتِكيلُوَن، ُيَكاُل لَُكْم َوُيَزاُد لَُكمْ »َوَقاَل لَُهْم:  24

ُه ِبإِْنَساٍن ُيْلِقي اْلِبَذاَر َعلَى األَْرِض،إِنَّ »َوَقاَل:  26 ُثمَّ َيَناُم لَْيالً َوَيقُوُم َنَهاراً ِفيَما اْلِبَذاُر َيْطلُُع َوَيْنُمو، َوُهَو اَل َيْدِري َكْيَف َيْحُدُث  27 َملَُكوَت هللِا ُيَشبَّ

َمَر، َفُتْطلِعُ  28 .األَْمرُ  ْنُبلَةِ  َفاألَْرُض ِمْن َذاِتَها ُتْعِطي الثَّ الً ُعْشَبًة، ُثمَّ ُسْنُبلًَة، ُثمَّ َقْمحاً ِمْلَء السُّ َمُر، ُيْعِمُل ِفيِه اْلِمْنَجَل إِْذ َيُكوُن  29 .أَوَّ َولَِكْن َحالََما َيْنَضُج الثَّ

 .«اْلَحَصاُد َقْد َحانَ 

لُهُ »َوَقاَل:  30 ُه َملَُكوَت هللِا، َوِبأَيِّ َمَثٍل ُنَمثِّ ُه ِبِبْزَرِة َخْرَدٍل، َتُكوُن ِعْنَد َبْذِرَها َعلَى األَْرِض أَْصَغَر ِمْن ُكلِّ َما َعلَى األَْرِض ِمْن  31 ؟ِبَماَذا ُنَشبِّ ُه ُيَشبَّ إِنَّ

َماِء َتْسَتِطيُع أَْن َتبِ  32 ُبُزوٍر، ِبَكِثيٍر ِمْن ِمْثِل هِذِه األَْمَثاِل َكاَن َيُسوُع ُيَكلُِّم  33 .«يَت ِفي ِظلَِّهاَولَِكْن َمَتى َتمَّ َزْرُعَها، ُتْطلُِع أَْغَصاناً َكِبيَرًة، َحتَّى إِنَّ ُطُيوَر السَّ
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ُر لَِتالَِميِذِه كُ  34 .اْلَجْمَع ِباْلَكلَِمِة، َعلَى َقْدِر َما َكاُنوا ُيِطيقُوَن أَْن َيْسَمُعوا ُه َكاَن ُيَفسِّ  .لَّ َشْيٍء ِحيَن َيْنَفِرُد ِبِهمْ َوِبَغْيِر َمَثٍل لَْم َيُكْن ُيَكلُِّمُهْم. َولِكنَّ

فَِّة اْلُمَقاِبلَةِ »َوِفي ذلَِك اْلَيْوِم، ِعْنَدَما َحلَّ اْلَمَساُء، َقاَل لَِتالَِميِذِه:  35 ا َصَرفُوا اْلَجْمَع، أََخُذوهُ َمَعُهْم ِفي اْلَقاِرِب الَِّذي َكاَن ِفيِه. َوَكاَن مَ  36 «!لَِنْعُبْر إِلَى الضَّ َعُه َفلَمَّ

ِر اْلَقاِرِب َناِئماً َعلَى  38 .َفَهبَّْت َعاِصَفُة ِريٍح َشِديَدةٌ، َوأََخَذِت األَْمَواُج َتْضِرُب اْلَقاِرَب َحتَّى َكاَد َيْمَتلِىُء َماءً  37 .أَْيضاً َقَواِرُب أُْخَرى َوَكاَن ُهَو ِفي ُمَؤخَّ

َنا َنْهلُِك؟َيا »ِوَساَدٍة. َفأَْيَقُظوهُ َوَقالُوا لَُه:  َك أَنَّ يَح، َوَقاَل لِْلَبْحِر:  39 «ُمَعلُِّم، أََما َيُهمُّ يُح َوَساَد ُهُدوٌء « اْصُمْت. ِاْخَرْس!»َفَنَهَض، َوَزَجَر الرِّ َفَسَكَنِت الرِّ

يَح َواْلَبْحَر »َفَخافُوا َخْوفاً َشِديداً، َوَقاَل َبْعُضُهْم لَِبْعٍض:  41 «لَِماَذا أَْنُتْم َخاِئفُوَن هَكَذا؟ َكْيَف اَل إِْيَماَن لَُكْم؟»ُثمَّ َقاَل لَُهْم:  40 .َتامٌّ  َمْن ُهَو هَذا، َحتَّى إِنَّ الرِّ

 «ُيِطيَعاِنِه؟

 8لوقا 

(4-18) 

ا اْجَتَمَع َحْولَُه َجْمٌع َعِظيٌم ِمَن الَِّذيَن َخَرُجوا إِلَْيِه ِمْن ُكلِّ َبْلَدٍة، َخاَطَبُهْم ِبَمثَ  4 اِرُع لَِيْزَرَع ِبَذاَرهُ. َوَبْيَنَما ُهَو َيْزَرُع، َوَقَع َبْعُض اْلِبَذاِر َعلَى » 5 :لٍ َفلَمَّ َخَرَج الزَّ

َماءِ  اِت، َفَداَسْتُه األَْقَداُم، َواْلَتَهَمْتُه ُطُيوُر السَّ ُه َكانَ  6 .اْلَمَمرَّ ا َطلََع َيِبَس ألَنَّ ْخِر، َفلَمَّ َوَوَقَع َبْعُضُه ِفي َوَسِط األَْشَواِك،  7 .ِبالَ ُرُطوَبةٍ  َوَوَقَع َبْعُضُه َعلَى الصَّ

ْوُك َمَعُه َوَخَنَقهُ  ا َنَبَت، أَْنَتَج َثَمراً ِمَئَة ِضْعفٍ  8 .َفَطلََع الشَّ الَِحِة. َولَمَّ مْ »َقاَل َهَذا َوَناَدى «. َوَبْعُض اْلِبَذاِر َوَقَع ِفي األَْرِض الصَّ  «!ِع، َفْلَيْسَمعْ َمْن لَُه أُُذَناِن لِلسَّ

ا اآلَخُروَن، َفأَُكلُِّمُهْم ِبأَْمَثاٍل، َحتَّى إِنَّهُ »َفَقاَل:  10 «َما ُهَو َمْغَزى َهَذا اْلَمَثِل؟»َوَسأَلَُه َتالَِميُذهُ:  9 ْم: َيْنُظُروَن لَُكْم َقْد أُْعِطَي أَْن َتْعِرفُوا أَْسَراَر َملَُكوِت هللِا. أَمَّ

اِت ُهُم الَِّذيَن َيْسَمُعوَن )اْلَكلَِمَة(، ُثمَّ َيأِْتي إِْبلِيُس  12 .َوَهَذا َمْغَزى اْلَمَثِل: اْلِبَذاُر ِهَي َكلَِمُة هللاِ  11 .َوَيْسَمُعوَن َوالَ َيْفَهُمونَ َوالَ ُيْبِصُروَن،  َوَما َوَقَع َعلَى اْلَمَمرَّ

ْخِر ُهُم الَِّذيَن َيْقَبلُوَن اْلَكلَِمَة ِبَفَرٍح لََدى َسَماِعَها، َوهُؤالَِء اَل أَْصَل لَُهْم،  13 .َفَيْخلُُصوا َوَيْخَطُف اْلَكلَِمَة ِمْن قُلُوِبِهْم لَِئالَّ ُيْؤِمُنوا َفُيْؤِمُنوَن إِلَى َوَما َوَقَع َعلَى الصَّ

ْجِرَبِة َيَتَراَجُعونَ  اُتَها، َفالَ ُيْنِتُجوَن َثَمراً َوَما َوَقَع َحْيُث األَْشَواُك ُهُم الَّ  14 .ِحيٍن، َوِفي َوْقِت التَّ ِذيَن َيْسَمُعوَن ُثمَّ َيْمُضوَن َفَتْخُنقُُهْم ُهُموُم اْلَحَياِة َوِغَناَها َولَذَّ

َدِة، َفُهُم الَِّذيَن َيْسَمُعوَن اْلَكلَِمَة َوَيْحَفُظوَنَها ِفي َقْلٍب جَ  15 .َناِضجاً  ا الَِّذي َوَقَع فِي األَْرِض اْلَجيِّ ْبرِ َوأَمَّ ٍد ُمْسَتِقيٍم، َوُيْنِتُجوَن َثَمراً ِبالصَّ  .يِّ

يِه ِبِوَعاٍء، أَْو َيَضُعُه َتْحَت َسِريٍر، َبْل َيْرَفُعُه َعلَى َمَناَرٍة لِ  16 اِخلُوَن النُّورَ َوالَ أََحَد ُيْشِعُل ِمْصَباحاً ُثمَّ ُيَغطِّ ِسرٍّ لَْن َفَما ِمْن َمْحُجوٍب لَْن ُيْكَشَف، َوالَ  17.َيَرى الدَّ

ُه لَُه، ُيْنَتَزُع ِمْنهُ َفَتَنبَُّهوا إَِذْن َكْيَف َتْسَمُعوَن. َفإِنَّ َمْن ِعْنَدهُ، ُيْعَطى اْلَمِزيَد؛ َوَمْن لَْم َيُكْن ِعْنَدهُ، َفَحتَّى الَّ  18 .ُيْعلََم َوُيْعلَنَ    «!ِذي َيُظنُّ

 11لوقا 

(33-36) 

اِخلُوَن النُّورَ اَل أََحَد ُيْشِعُل ِمْصَباحاً َويَ  33 َعْيُنَك ِهَي ِمْصَباُح اْلَجَسِد: إَِذا َكاَنْت  34.َضُعُه ِفي َمَكاٍن َمْخِفيٍّ أَْو َتْحَت اْلِمْكَياِل، َبْل َيْرَفُعُه َعلَى اْلَمَناَرِة لَِيَرى الدَّ

ا إَِذا َكاَنْت  راً؛ أَمَّ يَرًة، َفَيُكوُن َجَسُدَك أَْيضاً ُمْظلِماً َعْيُنَك َسلِيَمًة، َيُكوُن َجَسُدَك ُكلُُّه ُمَنوَّ ْه إَِذْن لَِئالَّ َيُكوَن النُّوُر الَِّذي ِفيَك َظالَماً  35 .َعْيُنَك ِشرِّ إَِذْن، إِْن  36 .َفَتَنبَّ

راً ِبَكاِملِِه،  ُه َيُكوُن ُمَنوَّ راً َولَْيَس ِفيِه َجاِنٌب ُمْظلٌِم، َفإِنَّ َما أََناَر لََك اْلِمْصَباُح ِبإِْشَعاِعهِ َكاَن َجَسُدَك ُكلُُّه ُمَنوَّ  «!َكأَنَّ
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 13لوقا 

(18-21) 

18  : بُّ ُهُه؟»َوَقاَل الرَّ ُه ُيْشِبُه ِبْزَرَة َخْرَدٍل أََخَذَها إِْنَساٌن َوأَْلَقاَها ِفي ُبْسَتاِنِه، َفَنَبَتْت  19 َماَذا ُيْشِبُه َملَُكوُت هللِا؟ َوِبَماَذا أَُشبِّ َوَصاَرْت َشَجَرًة َعِظيَمًة، َوَتآَوْت إِنَّ

َماِء ِفي أَْغَصاِنَها  .«ُطُيوُر السَّ

ُه َملَُكوَت هللِا؟»َوَقاَل أَْيضاً:  20 ِقيِق َحتَّى اْخَتمَ  21 ِبَماَذا أَُشبِّ ُه ُيْشِبُه َخِميَرًة أََخَذْتَها اْمَرأَةٌ َوأَْخَفْتَها ِفي َثالََثِة َمَقاِديَر ِمَن الدَّ  «!َر اْلَعِجيُن ُكلُّهُ إِنَّ
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 الباب الضيق
 

 الباب الضيق

 7متى 

(13-14) 

َي إِلَى اْلَهالَِك َواِسٌع َوَطِريَقُه َرْحٌب؛ َوَكِثيُروَن  13 يِِّق! َفإِنَّ اْلَباَب اْلُمَؤدِّ ِريَق َما أَْضَيَق اْلَباَب  14.ُهُم الَِّذيَن َيْدُخلُوَن ِمْنهُ اُْدُخلُوا ِمَن اْلَباِب الضَّ َوأَْصَعَب الطَّ

َي إِلَى اْلَحَياِة! َوَقلِيلُوَن ُهُم الَِّذيَن َيْهَتُدوَن إِلَْيهِ   .اْلُمَؤدِّ

 13لوقا 

(22-30) 

ُد، أََقلِيٌل َعَدُد الَِّذيَن َسَيْخلُُصوَن؟»َحُدُهْم: َوَسأَلَُه أَ  23 .َواْجَتاَز ِفي اْلُمُدِن َواْلقَُرى َواِحَدًة َبْعَد األُْخَرى، ُيَعلُِّم ِفيَها َوُهَو ُمَساِفٌر إِلَى أُوُرَشلِيمَ  22 ُه َقاَل « َيا َسيِّ َولِكنَّ

خُ » 24 :لِْلَجِميعِ  يِِّق، َفإِنِّي أَقُوُل لَُكْم إِنَّ َكِثيِريَن َسَيْسَعْوَن إِلَى الدُّ ُخوِل ِمَن اْلَباِب الضَّ ْن َبْعِد َما َيُكوُن َربُّ اْلَبْيِت َقْد َقاَم َفمِ  25 .وِل، َوال َيْقِدُرونَ اْبِذلُوا اْلَجْهَد لِلدُّ

وَن: أََكْلَنا َوَشِرْبَنا ِعْنَدِئٍذ َتْبَدأُوَن َتقُولُ  26 !ْم َقاِئالً: اَل أَْعِرُف ِمْن أَْيَن أَْنُتمْ َوأَْغلََق اْلَباَب، َوَتْبَدأُوَن ِباْلُوقُوِف َخاِرجاً َتْقَرُعوَن اْلَباَب َقاِئلِيَن: َيا َربُّ اْفَتْح لََنا! َفُيِجيُبكُ 

ُهَناَك َسَيُكوُن اْلُبَكاُء  28 !َوَسْوَف َيقُوُل: أَقُوُل لَُكْم، اَل أَْعِرُف ِمْن أَْيَن أَْنُتْم؛ اْغُرُبوا ِمْن أََماِمي َيا َجِميَع َفاِعلِي اإلِْثمِ  27 !ِبُحُضوِرَك، َوَعلَّْمَت ِفي َشَواِرِعَنا

ْرِق َواْلَغْرِب،  29 .اِرجاً ِعْنَدَما َتَرْوَن إِْبَراِهيَم َوإِْسَحاَق َوَيْعقُوَب َوَجِميَع األَْنِبَياِء ِفي َملَُكوِت هللِا َوأَْنُتْم َمْطُروُحوَن خَ َوَصِريُر األَْسَناِن،  َوَسَيأِْتي أَُناٌس ِمَن الشَّ

ِكُئوَن ِفي َملَُكوِت هللاِ  َماِل َواْلَجُنوِب، َوَيتَّ لُوَن َيِصيُروَن آِخِرينَ  30 .َوِمَن الشِّ لِيَن، َوأَوَّ  .«َفإِذاً آِخُروَن َيِصيُروَن أَوَّ
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 مصير يوحنا المعمدان
 

 مصير يوحنا المعمدان

 14متى 

(1-12) 

ْبِع ِبأَْخَباِر َيُسوعَ  اِمِه: . 2 ِفي َذلَِك اْلَوْقِت َسِمَع ِهيُروُدُس َحاِكُم الرُّ ا اْلَمْعَمَداُن، َوَقْد َقاَم ِمْن َبْيِن األَْمَواِت. َولَِذلَِك ُتْجَرى َعلَى َيِدِه َهَذا ُهَو »َفَقاَل لُِخدَّ ُيوَحنَّ

ا َزْوَجِة ِفي«! 3 اْلُمْعِجَزاتُ  َدهُ، َوَسَجَنُه ِمْن أَْجِل ِهيُروِديَّ ا َوَقيَّ ا َكاَن َيقُوُل لَُه:  4 لِبَُّس أَِخيِه،َفإِنَّ ِهيُروُدَس َكاَن َقْد أَْلَقى اْلَقْبَض َعلَى ُيوَحنَّ ال َيِحلُّ لََك »ألَنَّ ُيوَحنَّ

َج ِبَها ا نَ «! 5 أَْن َتَتَزوَّ ُهْم َكاُنوا َيْعَتِبُروَن ُيوَحنَّ ا، َخاَف ِمَن الشَّْعِب، ألَنَّ ا َكاَن ِهيُروُدُس ُيِريُد أَْن َيْقُتَل ُيوَحنَّ اَولَمَّ َرى ِميالَِد َوِفي أَْثَناِء االِْحِتَفاِل ِبِذكْ . 6 ِبًيّ

ْت ِهيُروُدَس، ا ِفي اْلَوَسِط، َفَسرَّ َها، َقالَْت: .8 َفأَْقَسَم لََها َواِعداً ِبأَْن ُيْعِطَيَها أَيَّ َشْيٍء َتْطلُُبهُ  7 ِهيُروُدَس، َرَقَصِت اْبَنُة ِهيُروِديَّ أَْعِطِني ُهَنا َعلَى »َفَبْعَد اْسِتَشاَرِة أُمِّ

ا الْ  ِكِئيَن َمعَ «! 9 َمْعَمَدانِ َطَبٍق َرْأَس ُيوَحنَّ ُه أََمَر ِبأَْن ُتْعَطى َما ُتِريُد، ِمْن أَْجِل َما أَْقَسَم ِبِه أََماَم اْلُمتَّ ْجِن َفَقَطَع َرأَْس . 10 هُ َفَحِزَن اْلَملُِك؛ َولَِكنَّ َوأَْرَسَل إِلَى السِّ

ا َم إِلَى . 11 ُيوَحنَّ ْأِس َعلَى َطَبٍق، َفقُدِّ َهاَوِجيَء ِبالرَّ ِة، َفَحَملَْتُه إِلَى أُمِّ ِبيَّ ا، َفَرَفُعوا ُجْثَماَنُه، َوَدَفُنوهُ. ُثمَّ َذَهُبوا َوأَْخَبُروا َيُسوعَ . 12 الصَّ  .َوَجاَء َتالَِميُذ ُيوَحنَّ

 6مرقس 

(14-29) 

ا اْلَمْعَمَداُن َوَقْد َقاَم ِمْن َبْيِن األَْمَواِت، َولِذلَِك ُتْجَرى َعلَى »إِْذ َقاَل َبْعُضُهْم:  َوَسِمَع اْلَملُِك ِهيُروُدُس َعْن َيُسوَع، ألَنَّ اْسَمُه َكاَن َقْد َصاَر َمْشُهوراً، 14 هَذا ُيوَحنَّ

ا  16 «!هَذا َنِبيٌّ َكَباِقي األَْنِبَياءِ »َوَغْيُرُهْم َقالُوا: « هَذا إِيلِيَّا»َوآَخُروَن َقالُوا:  15 «!َيِدِه اْلُمْعِجَزاتُ  ا َسِمَع َقاَل َوأَمَّ ا الَِّذي »ِهيُروُدُس، َفلَمَّ َما ُهَو إاِلَّ ُيوَحنَّ

ْجِن. َوذلَِك ِمْن أَْجِل ِهيُروِديَّ  17 «!َقَطْعُت أََنا َرْأَسُه، َوَقْد َقامَ  َدهُ ِفي السِّ ا َوَقيَّ َجَها ِهِيُروُدُس َوِهَي ا الَِّتي َتَزوَّ َفإِنَّ ِهيُروُدَس هَذا َكاَن َقْد أَْرَسَل َوَقَبَض َعلَى ُيوَحنَّ

ا َكاَن َيقُوُل لَُه:  18 .َزْوَجُة أَِخيِه ِفيلِبُّسَ  َج ِبَزْوَجِة أَِخيكَ »َفإِنَّ ُيوَحنَّ َها  19 «!لَْيَس َحالاَلً لََك أَْن َتَتَزوَّ ا، َوَتَتَمنَّى أَْن َتْقُتلَُه، َولَِكنَّ ا َناِقَمًة َعلَى ُيوَحنَّ َفَكاَنْت ِهيُروِديَّ

يٌس، َوَكاَن ُيَحاِفُظ َعلَى َسالََمِتِه.  20 .َتْسَتِطعْ لَْم  ُه َرُجٌل َبارٌّ َوِقدِّ ا ِلِعْلِمِه أَنَّ ُه َكاَن َفَقْد َكاَن ِهيُروُدُس َيْرَهُب ُيوَحنَّ ُه َكاَن َيَتَضاَيُق َكِثيراً ِمْن َكالَِمِه، إاِلَّ أَنَّ َوَمَع أَنَّ

َفَقْد َدَخلَِت اْبَنُة  22. َوأَْعَياِن ِمْنَطَقِة اْلَجلِيلِ َسَنَحِت اْلفُْرَصُة ِعْنَدَما أََقاَم ِهيُروُدُس ِبُمَناَسَبِة ِذْكَرى َمْولِِدِه َولِيَمًة لُِعَظَماِئِه َوَقاَدِة األُلُوفِ  ُثمَّ  21 .ُيِحبُّ االْسِتَماَع إِلَْيهِ 

ِكِئيَن مَ  ْت ِهيُروُدَس َواْلُمتَّ ا َوَرَقَصْت، َفَسرَّ ِة: ِهيُروِديَّ ِبيَّ اهُ »َعُه. َفَقاَل اْلَملُِك لِلصَّ ألُْعِطَينَِّك َمْهَما »َوأَْقَسَم لََها َقاِئالً:  23 «!اْطلُِبي ِمنِّي َما ُتِريِديَن، َفأُْعِطَيِك إِيَّ

َها:  24 «!َطلَْبِت ِمنِّي، َولَْو ِنْصَف َمْملََكِتي ا اْلَمْعَمَدانِ »اَبْت: َفأَجَ « َماَذا أَْطلُُب؟»َفَخَرَجْت َوَسأَلَْت أُمَّ اِخِل َوَطلََبْت  25 «!َرْأَس ُيوَحنَّ َفَعاَدْت ِفي اْلَحاِل إِلَى الدَّ

ا اْلَمْعَمَداِن َعلَى َطَبقٍ »ِمَن اْلَملِِك َقاِئلًَة:  ُه ألَْجِل َما أَ  26 «!أُِريُد أَْن ُتْعِطَيِني َحاالً َرْأَس ُيوَحنَّ ِكِئيَن َمَعُه، لَْم ُيِرْد أَْن َفَحِزَن اْلَملُِك ِجّداً. َولِكنَّ ْقَسَم ِبِه َوألَْجِل اْلُمتَّ

يَّاُف َوَقَطَع َرْأَس يُ  27 .ُيْخلَِف َوْعَدهُ لََها ا. َفَذَهَب السَّ افاً َوأََمَر أَْن ُيْؤَتى ِبَرْأِس ُيوَحنَّ ْجِن،َوِفي اْلَحاِل أَْرَسَل اْلَملُِك َسيَّ ا ِفي السِّ ْأِس َعلَى َطَبٍق ُثمَّ َجاَء بِ  28 وَحنَّ الرَّ

َها ِة َفَحَملَْتُه إِلَى أُمِّ ِبيَّ َمُه إِلَى الصَّ ا ِبذلَِك، َجاُءوا َوَرَفُعوا ُجْثَماَنُه، َوَدَفُنوهُ ِفي َقْبرٍ  29 .َوَقدَّ ا َسِمَع َتالَِميُذ ُيوَحنَّ  .َولَمَّ
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 9لوقا 

(7-9) 

ْبِع بُِكلِّ َما  7 ا َقاَم ِمْن َبْيِن األَْمَواتِ »َكاَن َيْجِري، َفتَحيََّر، ألَنَّ َبْعضاً َكاُنوا َيقُولُوَن: َوَسِمَع ِهيُروُدُس َحاِكُم الرُّ إِنَّ إِيلِيَّا »َوَبْعضاً َيقُولُوَن:  8 «!إِنَّ ُيوَحنَّ

ا، أََنا َقَطْعُت َرْأَسُه، َولِكْن َمْن ُهَو َهَذا الَِّذي أَْسَمُع َعْنُه ِمْثَل هِذِه األُُموِر؟ُيوحَ »َفَقاَل ِهيُروُدُس:  9 «!إِنَّ َواِحداً ِمَن األَْنِبَياِء اْلقَُداَمى َقامَ »َوآَخِريَن: « َظَهَر! « نَّ

 .َوَكاَن َيْرَغُب ِفي أَْن َيَراهُ 

 10يوحنا 

(42:39) 

ُه أَْفلََت ِمْن أَْيِديِهْم،39  ُد ِمْن َقْبُل، َوأََقاَم  40 َفأََراُدوا َثاِنَيًة أَْن ُيْلقُوا اْلَقْبَض َعلَْيِه، َولَِكنَّ ا ُيَعمِّ ، َحْيُث َكاَن ُيوَحنَّ فَِّة اْلُمَقاِبلَِة ِمْن َنْهِر األُْرُدنِّ َوَرَجَع إِلَى الضَّ

ا آَيًة َواِحَدًة، َولِكنَّ ُكلَّ َما َقالَُه َعْن هَ »َفَجاَء إِلَْيِه َكِثيُروَن َوُهْم َيقُولُوَن: . 41 ُهَناكَ  ُجِل َكاَن َحّقاً َما َعِمَل ُيوَحنَّ  .َوآَمَن ِبِه َكِثيُروَن ُهَناكَ «! 42 َذا الرَّ
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 معجزات يسوع المسيح عند بحيرة طبرية بعد قتل يوحنا المعمدان
 

 طبرية بعد قتل يوحنا المعمدان  ةريمعجزات يسوع المسيح عند بح

 14متى 

(13-36) 

13 
 14 .فََسِمَعِت اْلُجُموُع بَِذلَِك، َوتَبُِعوهُ ِمَن اْلُمُدِن َسْيراً َعلَى األَْقَدامِ . قَاِرباً َوَرَحَل َعلَى اْنفَِراٍد إِلَى َمَكاٍن َخالٍ  فََما إِْن َسِمَع يَُسوُع بَِذلَِك، َحتَّى َرِكبَ 

ا نََزَل  َولَمَّ

فَقَةُ َعلَْيِهْم َوَشفَى  اِطِئ، َرأَى َجْمعاً َكبِيراً، فَأََخَذْتهُ الشَّ  .َمْرَضاهُمْ يَُسوُع إِلَى الشَّ

15 
فَاْصِرِف اْلُجُموَع لِيَْذهَبُوا إِلَى اْلقَُرى َويَْشتَُروا َطَعاماً . هََذا اْلَمَكاُن ُمْنَعِزٌل، َوقَْد فَاَت اْلَوْقتُ : »َوِعْنَدَما َحلَّ اْلَمَساُء، اْقتََرَب التَّالَِميُذ إِلَْيِه َوقَالُوا

 16 «.ألَْنفُِسِهمْ 
 17!«أَْعطُوهُْم أَْنتُْم لِيَأُْكلُوا. الَ َحاَجةَ لَهُْم أَْن يَْذهَبُوا: »قَاَل لَهُمْ َولَِكنَّ يَُسوَع 

 18 «.لَْيَس ِعْنَدنَا هُنَا ِسَوى َخْمَسِة أَْرِغفٍَة َوَسَمَكتَْينِ : »فَقَالُوا
: فَقَالَ 

 19 !«أَْحِضُروهَا إِلَيَّ هُنَا»
َر األَْرِغفَةَ . ُعْشبِ َوأََمَر اْلُجُموَع أَْن يَْجلُِسوا َعلَى الْ  َماِء، َوبَاَرَك َوَكسَّ َمَكتَْيِن، َوَرفََع نَظََرهُ إِلَى السَّ ، ثُمَّ أََخَذ األَْرِغفَةَ اْلَخْمَسةَ َوالسَّ

ُعوهَا َعلَى اْلُجُموعِ   20 .َوأَْعطَاهَا لِلتَّالَِميِذ، فََوزَّ
 21 .ُذ اْثنَتَْي َعْشَرةَ قُفَّةً َمألُوهَا بَِما فََضَل ِمَن اْلِكَسرِ ثُمَّ َرفََع التَّالَِمي. فَأََكَل اْلَجِميُع َوَشبُِعوا

َوَكاَن َعَدُد اْلِكلِيَن نَْحَو 

 .َخْمَسِة آالَِف َرُجٍل، َما َعَدا النَِّساَء َواألَْوالَدَ 

22 
فَِّة اْلُمقَابِلَِة ِمَن اْلبَُحْيَرِة، َحتَّى يَْصِرَف هَُو اْلُجُموعَ َوفِي اْلَحاِل أَْلَزَم يَُسوُع التَّالَِميَذ أَْن يَْرَكبُوا اْلقَاِرَب َويَْسبِقُوهُ إِ   23 .لَى الضَّ

َوبَْعَد َما َصَرَف اْلُجُموَع، َصِعَد 

 24 .َوَحلَّ اْلَمَساُء َوهَُو َوْحَدهُ هُنَاكَ . إِلَى اْلَجبَِل لِيَُصلَِّي َعلَى اْنفَِرادٍ 
يَح َكانَْت ُمَعاِكَسةً َوَكاَن قَاِرُب التَّالَِميِذ قَْد بَ  لََغ َوَسطَ اْلبَُحْيَرِة َواألَْمَواُج تَْضِربُهُ، ألَنَّ الرِّ

 25 .لَهُ 
ْبِع األَِخيِر ِمَن اللَّْيِل َجاَء يَُسوُع إِلَى التَّالَِميِذ َماِشياً َعلَى َماِء اْلبَُحْيَرةِ   26 .َوفِي الرُّ

ا َرآهُ التَّالَِميُذ َماِشياً َعلَى ا َوِمْن !« إِنَّهُ َشبَحٌ : »ْلَماِء، اْضطََربُوا قَائِلِينَ فَلَمَّ

 27 .َخْوفِِهْم َصَرُخوا
ُعوا: »َوفِي اْلَحاِل َكلََّمهُْم يَُسوُع قَائاِلً   28 !«اَل تََخافُوا. أَنَا هُوَ ! تََشجَّ

ياً َعلَى إِْن ُكْنَت أَْنَت هَُو، فَُمْرنِي أَْن آتَِي إِلَْيَك َماشِ : »فَقَاَل لَهُ بُْطُرسُ 

 29 !«اْلَماءِ 
 30 .فَنََزَل بُْطُرُس ِمَن اْلقَاِرِب َوَمَشى َعلَى اْلَماِء ُمتَِّجهاً نَْحَو يَُسوعَ !« تََعالَ : »فَقَاَل لَهُ يَُسوعُ 

يِح، َخاَف َوبََدأَ يَْغَرُق،  ِة الرِّ َولَِكنَّهُ ِعْنَدَما َشَعَر بِِشدَّ

نِي: »فََصَرخَ   31 !«يَا َربُّ نَجِّ
 32 «يَا قَلِيَل اإِليَماِن، لَِماَذا َشَكْكَت؟: »دَّ يَُسوُع يََدهُ فِي اْلَحاِل َوأَْمَسَكهُ َوقَاَل لَهُ فَمَ 

َوَما إِْن َصِعَدا إِلَى اْلقَاِرِب، َحتَّى َسَكنَِت 

يحُ   33 .الرِّ
َم الَِّذيَن فِي اْلقَاِرِب، َوَسَجُدوا لَه قَائِلِينَ   34 !«ُن هللاِ أَْنَت َحقّاً ابْ : »فَتَقَدَّ

فَِّة اْلُمقَابِلَِة ِمَن اْلبَُحْيَرِة، نََزلُوا فِي بَْلَدِة َجنَِّساَرتَ  ا َعبَُروا إِلَى الضَّ  35 .َولَمَّ
فََعَرفَهُ 

 36 َضى،أَْهُل تِْلَك اْلِمْنطَقَِة، َوأَْرَسلُوا اْلَخبََر إِلَى اْلباِلَِد اْلُمَجاِوَرِة، فَأَْحَضُروا إِلَْيِه َجِميَع اْلَمرْ 
َوَجِميُع الَِّذيَن . َوطَلَبُوا ِمْنهُ أَْن يَْسَمَح لَهُْم بِلَْمِس طََرِف ِرَدائِِه فَقَطْ 

فَاَء التَّامَّ   .لََمُسوهُ نَالُوا الشِّ

 6مرقس 

30 
ُسُل إِلَى يَُسوَع، َوأَْخبَُروهُ بُِكلِّ َشْيءٍ   31 .َعلَُّموهُ بَِما َعِملُوهُ َوَما : َواْجتََمَع الرُّ

فَقَْد َكاَن «. تََعالَْوا أَْنتُْم َعلَى اْنفَِراٍد إِلَى َمَكاٍن َخاٍل، َواْستَِريُحوا قَلِيالً : »فَقَاَل لَهُمْ 

اِهبُوَن َكثِيِريَن َحتَّى لَْم يََدُعوا لَهُْم فُْرَصةً لأِلَْكلِ   32 .اْلقَاِدُموَن َوالذَّ
 33 .ِب إِلَى َمَكاٍن ُمْقفٍِر ُمْنفَِرِدينَ فََذهََب التَّالَِميُذ فِي اْلقَارِ 

َولَِكنَّ َكثِيِريَن َرأَْوهُْم ُمْنطَلِقِيَن، 
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 34 .ُمُدِن، فََسبَقُوهُمْ فََعَرفُوا َوْجهَتَهُْم، َوأََخُذوا يَتََراَكُضوَن َمعاً إِلَى هُنَاَك َسْيراً َعلَى األَْقَداِم، َخاِرِجيَن ِمْن َجِميِع الْ  (30-56)
ا نََزلَ  يَُسوُع ِمَن اْلقَاِرِب، َرأَى اْلَجْمَع اْلَكثِيَر  فَلَمَّ

 35 .فَأََخَذ يَُعلُِّمهُْم أُُموراً َكثِيَرةً . َوتََحنََّن َعلَْيِهْم، ألَنَّهُْم َكانُوا َكَغنٍَم اَل َراِعَي لَهَا
َم إِلَْيِه تاَلَِميُذهُ، َوقَا ا َمَضى ُجْزٌء َكبِيٌر ِمَن النَّهَاِر، تَقَدَّ اْلَمَكاُن ُمْقفٌِر، : »لُواَولَمَّ

 36 .َوالنَّهَاُر َكاَد يَْنقَِضي
 37 «.فَاْصِرِف اْلَجْمَع لِيَْذهَبُوا إِلَى اْلقَُرى َواْلَمَزاِرِع اْلُمَجاِوَرِة َويَْشتَُروا ألَْنفُِسِهْم َما يَأُْكلُونَ 

فَقَالُوا !« أَْعطُوهُْم أَْنتُْم لِيَأُْكلُوا: »فََردَّ قَائاِلً 

 38 «هَْل نَْذهَُب َونَْشتَِري بِِمئَتَْي ِدينَاٍر ُخْبزاً َونُْعِطيِهْم لِيَأُْكلُوا؟: »لَهُ 
ا تََحقَّقُوا، قَالُوا«. َكْم َرِغيفاً ِعْنَدُكْم؟ اْذهَبُوا َواْنظُُروا: »فََسأَلَهُمْ  َخْمَسةٌ، : »فَلَمَّ

 39 !«َوَسَمَكتَانِ 
 40 .َماَعاٍت َجَماَعاٍت َعلَى اْلُعْشِب األَْخَضرِ فَأََمَرهُْم أَْن يُْجلُِسوا اْلَجْمَع جَ 

 41 .فََجلَُسوا فِي َحلَقَاٍت تَتَأَلَُّف ُكلٌّ ِمْنهَا ِمْن ِمئٍَة أَْو َخْمِسينَ 
ثُمَّ أََخَذ 

َر األَ  َماِء َوبَاَرَك، َوَكسَّ َمَكتَْيِن، َوَرفََع نَظََرهُ إِلَى السَّ َمَكتَاِن قَسََّمهَُما لِْلَجِميعِ يَُسوُع األَْرِغفَةَ اْلَخْمَسةَ َوالسَّ ُموا لِْلَجْمِع َوالسَّ  42 .ْرِغفَةَ، َوأَْعطَى تاَلَِميَذهُ لِيُقَدِّ
فَأََكلُوا 

 43 .َجِميعاً َوَشبُِعوا
 44 .ثُمَّ َرفَُعوا اْثنَتَْي َعْشَرةَ قُفَّةً َمْملُوَءةً ِمْن ِكَسِر اْلُخْبِز َوبَقَايَا السََّمكِ 

ا الَّذِ   .يَن أََكلُوا ِمَن اْلُخْبِز، فََكانُوا َخْمَسةَ آالِف َرُجلٍ َوأَمَّ

45 
فَِّة اْلُمقَابِلَِة، إِلَى بَْيِت صَ   46.ْيَدا، َحتَّى يَْصِرَف اْلَجْمعَ َوفِي اْلَحاِل أَْلَزَم تاَلَِميَذهُ أَْن يَْرَكبُوا اْلقَاِرَب َويَْسبِقُوهُ إِلَى الضَّ

إِلَى اْلَجبَِل  َوبَْعَدَما َصَرفَهُْم َذهَبَ 

 47 .لِيَُصلِّيَ 
ا َحلَّ اْلَمَساُء، َكاَن اْلقَاِرُب فِي َوَسِط اْلبَُحْيَرِة، َويَُسوُع َوْحَدهُ َعلَى اْلبَرِّ   48 .َولَمَّ

يَح َكانَْت ُمَعاِكَسةً لَهُْم، َجاَء  َوإِْذ َرآهُْم يَتََعذَّبُوَن فِي التَّْجِذيِف، ألَنَّ الرِّ

ْبِع األَِخيِر ِمَن اللَّْيِل، َوَكاَد أَْن يَتََجاَوَزهُمْ إِلَْيِهْم َماشِ   49 .ياً َعلَى َماِء اْلبَُحْيَرِة، نَْحَو الرُّ
ا َرأَْوهُ َماِشياً َعلَى اْلَماِء، ظَنُّوهُ َشبَحاً فََصَرُخوا  50 .َولَِكنَّهُْم لَمَّ

فَقَْد َرأَْوهُ ُكلُّهُْم 

ُعوا، أَنَا هَُو، اَل تََخافُوا: »َكلََّمهُْم فِي اْلَحاِل َوقَاَل لَهُمْ إاِلَّ أَنَّهُ . َوُذِعُروا  51 !«تََشجَّ
يحُ  بُوا . َوَصِعَد إِلَْيِهْم فِي اْلقَاِرِب فََسَكنَِت الرِّ فَُدِهُشوا َدْهَشةً فَائِقَةً، َوتََعجَّ

 52 ِجّداً،
 .ْد َكانَْت قُلُوبُهُْم قَاِسيَةً ألَنَّهُْم لَْم يَْفهَُموا بُِمْعِجَزِة األَْرِغفَِة، فَقَ 

53 
فَِّة اْلُمقَابِلَِة، َجاُءوا إِلَى أَْرِض َجنِّيَساَرَت، َوأَْرَسْوا اْلقَاِربَ  ا َعبَُروا إِلَى الضَّ  54 .َولَمَّ

 55 َوَحالََما نََزلُوا ِمَن اْلقَاِرِب، َعَرفَهُ النَّاُس،
فَطَافُوا فِي أَْنَحاِء تِْلَك اْلباِلَِد 

 56 .َجاِوَرِة، َوأََخُذوا يَْحِملُوَن َمْن َكانُوا َمْرَضى َعلَى فُُرٍش إِلَى ُكلِّ َمَكاٍن يَْسَمُعوَن أَنَّهُ فِيهِ اْلمُ 
َوأَْينََما َدَخَل، إِلَى اْلقَُرى أَِو اْلُمُدِن أَِو اْلَمَزاِرِع، َوَضُعوا اْلَمْرَضى 

لِيَن إِلَ  ِة، ُمتََوسِّ اَحاِت اْلَعامَّ  .فََكاَن ُكلُّ َمْن يَْلِمُسهُ يُْشفَى. ْيِه أَْن يَْلِمُسوا َولَْو طََرَف ِرَدائِهِ فِي السَّ

 9لوقا 

(10-17) 

ُسُل، أَْخَبُروهُ ِبَجِميِع َما َفَعلُوا، َفأََخَذُهْم َوَذَهَب ِبِهْم َعلَى اْنِفَراٍد إِلَى َمِدينَ  10 َولِكنَّ اْلُجُموَع َعلُِموا ِبَذلَِك َفلَِحقُوا ِبِه،  11.ٍة اْسُمَها َبْيُت َصْيَداَوَبْعَدَما َرَجَع الرُّ

َفاءِ  َثُهْم َعْن َملَُكوِت هللِا، َوَشَفى ِمْنُهْم َمْن َكاُنوا ُمْحَتاِجيَن إِلَى الشِّ َم إِلَْيِه االْثَنا َعَشَر َوَقالُو 12 .َفاْسَتْقَبلَُهْم َوَحدَّ َهاُر َيْنَقِضي، َتَقدَّ ا َكاَد النَّ اْصِرِف اْلَجْمَع »ا لَُه: َولَمَّ

َنا ُهَنا فِ  لَْيَس »أََجاُبوا: « أَْعُطوُهْم أَْنُتْم لَِيأُْكلُوا!»َفَقاَل لَُهْم:  13 «!ي َمَكاٍن ُمْقِفرٍ لَِيْذَهُبوا إِلَى اْلقَُرى اْلُمَجاِوَرِة، َوإِلَى اْلَمَزاِرِع، َفَيِبيُتوا ُهَناَك َوَيِجُدوا َطَعاماً، ألَنَّ

أَْجلُِسوُهْم »َفَقْد َكاُنوا َنْحَو َخْمَسِة آالَِف َرُجٍل. ُثمَّ َقاَل لَِتالَِميِذِه:  14 .«ا أَْكَثُر ِمْن َخْمَسِة أَْرِغَفٍة َوَسَمَكَتْيِن إاِلَّ إَِذا َذَهْبَنا َواْشَتَرْيَنا َطَعاماً لَِهَذا الشَّْعِب ُكلِّهِ ِعْنَدنَ 

َرَها  16 .َفَفَعلُوا، َوأَْجلَُسوا اْلَجِميعَ  15 .«ا ِمْن َخْمِسينَ ِفي َجَماَعاٍت َتَتأَلَُّف ُكلٌّ ِمْنهَ  َماِء، ُثمَّ َباَرَكَها َوَكسَّ َمَكَتْيِن، َوَرَفَع َعْيَنْيِه َنْحَو السَّ َفأََخَذ األَْرِغَفَة اْلَخْمَسَة َوالسَّ

ُموا إِلَى اْلَجْمعِ   .ِميُع َوَشِبُعوا. ُثمَّ ُرِفَع ِمَن اْلِكَسِر اْلَفاِضلَِة َعْنُهُم اْثَنَتا َعْشَرَة قُفَّةً َفأََكَل اْلجَ  17 .َوأَْعَطى التَّالَِميَذ لُِيَقدِّ
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 9لوقا 

(28-42) 

ا َوَيْعقُوَب، َوصَ  28 اٍم َتْقِريباً أَْن أََخَذ َيُسوُع ُبْطُرَس َوُيوَحنَّ َوَبْيَنَما ُهَو ُيَصلِّي، َتَجلَّْت َهْيَئُة َوْجِهِه  29.لُِيَصلِّيَ  ِعَد إِلَى َجَبلٍ َوَحَدَث َبْعَد َهَذا اْلَكالَِم ِبَثَماِنَيِة أَيَّ

اَعةً  َثاِن َمَعُه، ُهَما ُموَسى َوإِيلِيَّا، 30 .َوَصاَرْت ِثَياُبُه َبْيَضاَء لَمَّ ى َوْشِك إِْتَماِمِه ِفي َوَقْد َظَهَرا ِبَمْجٍد َوَتَكلََّما َعْن َرِحيلِِه الَِّذي َكاَن َعلَ  31 َوإَِذا َرُجالَِن َيَتَحدَّ

ُهْم ِحيَن اْسَتْيَقُظوا َتَماماً، َشاَهُدوا َمْجَدهُ  32 .أُوُرَشلِيمَ  ْوُم، َفإِنَّ ُجلَْيِن اْلَواِقَفْيِن َمَعهُ َوَمَع أَنَّ ُبْطُرَس َوَرِفيَقْيِه َقْد َغالََبُهُم النَّ َوِفيَما َكاَنا ُيَفاِرَقاِنِه، َقاَل  33 .َوالرَّ

اَيا ُمَعلُِّم، َما أَْحَسَن أَْن َنْبَقى ُهَنا! َفْلَنْنُصْب َثالََث ِخَياٍم: َواِحَدًة لََك، َوَواِحَدًة لُِموَسى، َوَواِحدَ »لَِيُسوَع:  ُبْطُرسُ  ُه ِفيَما  34 .َوُهَو اَل َيْدِري َما َيُقولُ « ًة إلِيلِيَّ َولِكنَّ

َحاَبُة، َكاَن َيقُوُل ذلَِك، َجاَءْت َسَحاَبٌة َفَخيََّمتْ  َقْتُهُم السَّ َحاَبِة َيقُوُل:  35 َعلَْيِهْم، َفَخاَف التَّالِميُذ ِعْنَدَما َطوَّ َهَذا ُهَو اْبِني الَِّذي اْخَتْرُتُه. لَُه »َواْنَطلََق َصْوٌت ِمَن السَّ

ْوُت، ُوِجَد َيُسوُع َوْحَدهُ. َوَقْد َكَتُموا اْلخَ  36 «!اْسَمُعوا ا َرأَْوهُ َوِفيَما اْنَطلََق الصَّ اِم ِبأَيِّ َشْيٍء ِممَّ  .َبَر َفلَْم ُيْخِبُروا أََحداً ِفي ِتْلَك األَيَّ

ا َنَزلُوا ِمَن اْلَجَبِل، الََقاهُ َجْمٌع َعِظيمٌ  37 الِي، لَمَّ ُل إِلَيْ »َوإَِذا فِي اْلَجْمِع َرُجٌل َناَدى َقاِئالً:  38 .َوِفي اْلَيْوِم التَّ ُه َولَِدي َيا ُمَعلُِّم، أََتَوسَّ َك أَْن َتْنُظَر إِلَى اْبِني، َفإِنَّ

وُح َفُيْزِبُد، َوِباْلَجْهِد ُيَفاِرقُُه َبْعَد أَنْ  39 .اْلَوِحيدُ  ً َيَتَملَُّكُه، َفَيْصُرُخ َفْجأًَة، َوَيْصَرُعُه الرُّ َضهُ َوَها إِنَّ ُروحا وهُ، َفلَْم َوَقِد اْلَتَمْسُت ِمْن َتالَِميِذَك أَْن َيْطُردُ  40 . ُيَرضِّ

َها اْلِجيُل َغْيُر اْلُمْؤِمِن َواْلُمْنَحِرُف! إِلَى َمَتى أَْبَقى َمَعُكْم َوأَْحَتِملُُكْم؟»َفأََجاَب َيُسوُع َقاِئالً:  41 .«َيْقِدُروا ُجِل(: « أَيُّ أَْحِضِر اْبَنَك إِلَى »)َوَقاَل لِلرَّ

يْ  42 «!ُهَنا وَح النَِّجَس، َوَشَفى اْلَولََد َوَسلََّمُه إِلَى أَِبيهِ َوِفيَما اْلَولَُد آٍت، َصَرَعُه الشَّ  .َطاُن َوَخَبَطُه ِبُعْنٍف. َفَزَجَر َيُسوُع الرُّ

 6يوحنا 

(21:1) 

فَِّة اْلُمَقاِبلَِة، َة، إِلَى الضَّ َوَصِعَد َيُسوُع َوَتالَِميُذُه  3 .َجْمٌع َكِبيٌر َبْعَدَما َرأَْوا آَياِت ِشَفاِئِه لِْلَمْرَضىَوَتِبَعُه  2 َبْعَد ذلَِك َعَبَر َيُسوُع ُبَحْيَرَة اْلَجلِيِل، أَْي ُبَحْيَرَة َطَبِريَّ

ِمْن أَْيَن َنْشَتِري ُخْبزاً لُِنْطِعَم »لِِفيلِبَُّس:  َوإِْذ َتَطلََّع َيُسوُع َوَرأَى َجْمعاً َكِبيراً َقاِدماً َنْحَوهُ، َقالَ  5 .َوَكاَن ِعيُد اْلِفْصِح اْلَيُهوِديُّ َقِد اْقَتَربَ  4 .إِلَى اْلَجَبِل َوَجلَُسوا

لَِيْحُصَل اْلَواِحُد  َحتَّى لَِو اْشَتَرْيَنا ُخْبزاً ِبِمَئَتْي ِديَناٍر، لََما َكَفى»َفأََجاَبُه ِفيلِبُُّس:  7 .َوَقْد َقاَل َهَذا لَِيْمَتِحَنُه، ألَنَّ َيُسوَع َكاَن َيْعِرُف َما َسَيْفَعلُهُ  6 «هُؤالَِء ُكلَُّهْم؟

ُهَنا َولٌَد َمَعُه َخْمَسُة أَْرِغَفِة َشِعيٍر َوَسَمَكَتاِن َصِغيَرَتاِن. َولِكْن » 9 :َفَقاَل لَُه أَْنَدَراُوُس، أَُخو ِسْمَعاَن ُبْطُرَس، َوُهَو أََحُد التَّالَِميذِ  8 «!ِمْنُهْم َعلَى ِقْطَعٍة َصِغيَرةٍ 

َجاُل، َوَكاَن َعَدُدُهْم َنْحَو َخْمَسِة آالفٍ « أَْجلُِسوُهْم!»َفَقاَل َيُسوُع:  10 «اْلَجْمِع اْلَكِبيِر؟َما هِذِه لِِمْثِل َهَذا  َفأََخَذ َيُسوُع  11 .َوَكاَن ُهَناَك ُعْشٌب َكِثيٌر. َفَجلََس الرِّ

َع ِمْنَها َعلَى اْلَجالِِسيَن، ِبَقْدِر َما أَ  َمَكَتْينِ األَْرِغَفَة َوَشَكَر، ُثمَّ َوزَّ ا َشِبُعوا، َقاَل لَِتالَِميِذِه:  12 .َراُدوا. َوَكذلَِك َفَعَل ِبالسَّ اْجَمُعوا ِكَسَر اْلُخْبِز الَِّتي َفَضلَْت لَِكْي »َفلَمَّ

ا َرأَى النَّاُس اآلَيَة الَِّتي  14 .اآلِكلِيَن ِمْن َخْمَسِة أَْرِغَفِة الشَِّعيرِ َفَجَمُعوَها، َوَمألُوا اْثَنَتْي َعْشَرَة قُفًَّة ِمْن ِكَسِر اْلُخْبِز اْلَفاِضلَِة َعِن  13 «!اَل َيِضيَع َشْيءٌ  َفلَمَّ

ُهْم َعلَى َوْشِك أَْن َيْخَتِطفُوهُ لُِيِقيُموهُ َملِكاً  15.«َحّقاً، َهَذا ُهَو النَِّبيُّ اآلِتي إِلَى اْلَعالَمِ »َصَنَعَها َيُسوُع َقالُوا:   .، َفَعاَد إِلَى اْلَجَبِل َوْحَدهُ َوَعلَِم َيُسوُع أَنَّ

ا َحلَّ اْلَمَساُء َنَزَل َتالَِميُذهُ إِلَى اْلُبَحْيَرِة، 16 الَُم  17 َولَمَّ َم الظَّ فَِّة اْلُمَقاِبلَِة ِمَن اْلُبَحْيَرِة. َوَخيَّ ِجِهيَن إِلَى َكْفَرَناُحوَم ِفي الضَّ َقد لَِحَق َولَْم َيُكْن َيُسوُع َوَرِكُبوا َقاِرباً ُمتَّ

ٌة، َفاْضَطَرَبِت اْلُبَحْيَرةُ  18 .ِبِهمْ  َف التَّالَِميُذ َنْحَو َثالََثِة أَْمَياٍل أَْو أَْرَبَعٍة، َرأَْوا َيُسوَع َيْقَتِرُب ِمَن اْلَقاِرِب َماشِ  19 .َوَهبَّْت َعاِصَفٌة َقِويَّ ياً َعلَى َماِء َوَبْعَدَما َجذَّ

َعُهْم َقاِئالً:  20 َعلَْيِهِم اْلَخْوُف،اْلُبَحْيَرِة، َفاْسَتْولَى  َفَما َكاُدوا َيْطلُُبوَن ِمْنُه أَْن َيْصَعَد إِلَى اْلَقاِرِب، َحتَّى َوَصَل اْلَقاِرُب إِلَى اْلَمَكاِن  21 «!أََنا ُهَو اَل َتَخافُوا»َفَشجَّ

  .اْلَمْقُصودِ 
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 تالميذ يسوع المسيح وعدم غسلهم أيديهم
 

 المسيح وعدم غسلهم أيديهمتالميذ يسوع 

 15متى 

(1-20) 

يِسيِّيَن ِمْن أُوُرَشلِيَم، َوَسأَلُوهُ  َم إِلَى َيُسوَع َبْعُض اْلَكَتَبِة َواْلَفرِّ َفأََجاَبُهْم  3 «لَِماَذا ُيَخالُِف َتالَِميُذَك َتَقالِيَد الشُُّيوِخ، َفالَ َيْغِسلُوَن أَْيِدَيُهْم َقْبَل أَْن َيأُْكلُوا؟» 2 :َوَتَقدَّ

َة هللِا ِمْن أَْجِل اْلُمَحاَفَظِة َعلَى َتَقالِيِدُكْم؟» ُه، َفْلَيُكِن اْلَمْوُت ِعَقاباً  4 َولَِماَذا ُتَخالِفُوَن أَْنُتْم َوِصيَّ َك. َوَمْن أََهاَن أََباهُ أَْو أُمَّ  َفَقْد أَْوَصى هللاُ َقاِئالً: أَْكِرْم أََباَك َوأُمَّ

ْمُتُه قُْرَباناً لِْلَهْيَكلِ َولَِكنَّ  5 .لَهُ  ِه: إِنَّ َما أَُعولَُك ِبِه َقْد َقدَّ ِه. َوأَْنُتْم، ِبَهَذا، ُتْلُغوَن َما أَْوَصى  6 ،ُكْم أَْنُتْم َتقُولُوَن: َمْن َقاَل ألَِبيِه أَْو أُمِّ َفُهَو ِفي ِحلٍّ ِمْن إِْكَراِم أَِبيِه َوأُمِّ

أَ َعْنُكْم َفَقالَ  7 .َقالِيِدُكمْ ِبِه هللاُ، ُمَحاَفَظًة َعلَى تَ  َها اْلُمَناِفقُوَن! أَْحَسَن إَِشْعَياُء إِْذ َتَنبَّ ا َقْلُبُه َفَبِعيٌد َعنِّي ِجّداً  8 :أَيُّ َما َباِطالً  9 !َهَذا الشَّْعُب ُيْكِرُمِني ِبَشَفَتْيِه، أَمَّ إِنَّ

 .«إاِلَّ َوَصاَيا النَّاسِ  َيْعُبُدوَنِني َوُهْم ُيَعلُِّموَن َتَعالِيَم لَْيَستْ 

ُس اإلِْنَسانَ  11 :ِاْسَمُعوا َواْفَهُموا»ُثمَّ َدَعا اْلَجْمَع إِلَْيِه َوَقاَل لَُهْم:  10 ُس اإلِْنَساَن، َبْل َما َيْخُرُج ِمَن اْلَفِم ُهَو الَِّذي ُيَنجِّ َم إِلَْيِه  12 .«لَْيَس َما َيْدُخُل اْلَفَم ُيَنجِّ َفَتَقدَّ

يِسيِّيَن؟»يُذهُ َوَقالُوا لَُه: َتالَمِ  ، الَُبدَّ أَْن ُيْقلَعَ »َفأََجاَبُهْم:  13 «أََتْعلَُم أَنَّ َهَذا اْلَقْوَل َقْد أََثاَر َغْيَظ اْلَفرِّ َماِويُّ َدُعوُهْم َوَشأَْنُهْم، َفُهْم  14 .ُكلُّ َنَباٍت لَْم َيْزَرْعُه أَِبي السَّ

ْر لََنا َذاَك اْلَمَثلَ »َوَقاَل لَُه ُبْطُرُس:  15 .«َوإَِذا َكاَن األَْعَمى َيقُوُد أَْعَمى، َيْسقَُطاِن َمعاً ِفي ُحْفَرةٍ  ُعْمَياٌن َيقُوُدوَن ُعْمَياناً. َوَهْل أَْنُتْم أَْيضاً »َفأََجاَب:  16 «!َفسِّ

َعاَم الَِّذي َيْدُخُل اْلَفمَ  17 ِبالَ َفْهٍم؟ ُه ِمَن اْلَقْلِب َيْصُدُر، َوُهَو الَِّذي  18 َيْنِزُل إِلَى اْلَبْطِن، ُثمَّ ُيْطَرُح إِلَى اْلَخالَِء؟ أاَلَ ُتْدِرُكوَن َبْعُد أَنَّ الطَّ ا َما َيْخُرُج ِمَن اْلَفِم، َفإِنَّ أَمَّ

ُس اإلِْنَسانَ  َنى، اْلِفْسقُ  19 .ُيَنجِّ يَرةُ، اْلَقْتُل، الزِّ وِر، االْزِدَراءُ َفِمَن اْلَقْلِب َتْنُبُع األَْفَكاُر الشِّرِّ ِرَقُة، َشَهاَدةُ الزُّ ا  20 .، السَّ ُس اإلِْنَساَن. َوأَمَّ َهِذِه ِهَي األُُموُر الَّتِي ُتَنجِّ

ُس اإلِْنَسانَ  َعاِم ِبأَْيٍد َغْيِر َمْغُسولٍَة، َفالَ ُيَنجِّ  «!َتَناُوُل الطَّ

 7مرقس 

(1-23) 

يِسيُّوَن َوَبْعضُ  َعاَم ِبأَْيٍد َنِجَسٍة، أَْي َغْيِر َمْغُسولَةٍ  2 .اْلَكَتَبِة، َقاِدِميَن ِمْن أُوُرَشلِيمَ  َواْجَتَمَع إِلَْيِه اْلَفرِّ يِسيُّوَن،  3 .َوَرأَْوا َبْعَض َتالَِميِذِه َيَتَناَولُوَن الطَّ َفَقْد َكاَن اْلَفرِّ

ًة، اَل َيأُْكلُوَن َما لَْم َيْغِسلُوا أَْيِدَيُهْم  ِكيَن ِبَتْقلِيِد الشُُّيوخِ َواْلَيُهوُد َعامَّ وِق، اَل َيأُْكلُوَن َما لَْم َيْغَتِسلُوا. َوُهَناَك ُطقُوٌس أُْخَرى  4 .ِمَراراً، ُمَتَمسِّ َوإَِذا َعاُدوا ِمَن السُّ

ُكوا ِبَها، َكَغْسِل اْلُكُؤوِس َواألََباِريِق َوأَْوِعَيِة النَُّحاسِ  يِسيُّوَن َواْلَكَتَبُة:  5 .َكِثيَرةٌ َتَسلَُّموَها لَِيَتَمسَّ ُيوِخ، َبْل »ِعْنَدِئٍذ َسأَلَُه اْلَفرِّ لَِماَذا اَل َيْسلُُك َتالَِميُذَك َوْفقاً لَِتْقلِيِد الشُّ

َعاَم ِبأَْيٍد َنِجَسٍة؟ أَ َعْنُكْم أَيُّهَ »َفَردَّ َعلَْيِهْم َقاِئالً:  6 «َيَتَناَولُوَن الطَّ ا َقْلُبُه أَْحَسَن إَِشْعَياُء إِْذ َتَنبَّ ا اْلُمَناِفقُوَن، َكَما َجاَء ِفي اْلِكَتاِب: هَذا الشَّْعُب ُيْكِرُمِني ِبَشَفَتْيِه، َوأَمَّ

َما َباِطالً َيْعُبُدوَنِني َوُهْم ُيَعلُِّموَن َتَعالِيَم لَْيَسْت إاِلَّ َوَصاَيا النَّاسِ  7 .َفَبِعيٌد َعنِّي ِجّداً  ْكُتْم ِبَتْقلِيِد النَّاسِ َفَقْد أَْهَمْلُتْم وَ  8 !إِنَّ َة هللِا َوَتَمسَّ ُكْم »َوَقاَل لَُهْم:  9 «!ِصيَّ َحّقاً أَنَّ

َة هللِا لُِتَحاِفُظوا َعلَى َتْقلِيِدُكْم أَْنُتمْ  هُ  10 !َرَفْضُتْم َوِصيَّ َك! َوأَْيضاً: َمْن أََهاَن أََباهُ أَْو أُمَّ ُكْم أَْنُتْم  11 !، َفْلَيُكِن اْلَمْوُت ِعَقاباً لَهُ َفإِنَّ ُموَسى َقاَل: أَْكِرْم أََباَك َوأُمَّ َولِكنَّ

ِه: إِنَّ َما ُكْنُت أَُعولَُك ِبِه َقْد َجَعْلُتُه قُْرَباناً، أَْي َتْقدِ  َمًة لِْلَهْيَكِل،َتقُولُوَن: إَِذا َقاَل أََحٌد ألَِبيِه أَْو أُمِّ
هِ َفُهَو ِفي ِحلٍّ ِمْن إَِعاَنِة أَِبيِه أَْو أُ  12 َوهَكَذا ُتْبِطلُوَن َكلَِمَة هللاِ  13 !مِّ
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ْقلِيِديِّ الَِّذي َتَتَناَقلُوَنُه. َوُهَناَك أُُموٌر َكِثيَرةٌ ِمْثُل هِذِه َتْفَعلُوَنَها  «!ِبَتْعلِيِمُكُم التَّ

ا األَْشَياُء اْلَخاِرَجُة ِمَن  15 !وااْسَمُعوا لِي ُكلُُّكْم َواْفَهمُ »َوإِْذ َدَعا اْلَجْمَع إِلَْيِه َثاِنَيًة، َقاَل لَُهْم:  14 َسُه. أَمَّ اَل َشْيَء ِمْن َخاِرِج اإلِْنَساِن إَِذا َدَخلَُه ُيْمِكُن أَْن ُيَنجِّ

ُسهُ  ْمِع، َفْلَيْسَمعْ  16 .اإلِْنَساِن، َفِهي الَِّتي ُتَنجِّ ا َغاَدَر اْلَجْمَع َوَدَخَل اْلبَ  17 .«َمْن لَُه أُُذَناِن لِلسَّ أَهَكَذا أَْنُتْم »َفَقاَل لَُهْم:  18 ْيَت، اْسَتْفَسَرهُ التَّالَِميُذ َمْغَزى اْلَمَثِل،َولَمَّ

َسهُ  ُه اَل َيْدُخُل إِلَى َقْلبِ  19 ،أَْيضاً اَل َتْفَهُموَن؟ أاَلَ ُتْدِرُكوَن أَنَّ ُكلَّ َما َيْدُخُل اإلِْنَساَن ِمَن اْلَخاِرِج اَل ُيْمِكُن أَْن ُيَنجِّ « ِه َبْل إِلَى اْلَبْطِن، ُثمَّ َيْخُرُج إِلَى اْلَخالَِء؟ألَنَّ

ا َيْجَعُل األَْطِعَمَة ُكلََّها َطاِهَرةً  ُس اإِلْنَسانَ »ُثمَّ َقاَل:  20 .ِممَّ اِخِل، ِمْن قُلُوِب النَّاِس، َتْنُبُع  21 .إِنَّ الَِّذي َيْخُرُج ِمَن اإلِْنَساِن، ُهَو ُيَنجِّ ُه ِمَن الدَّ يَرةُ، َفإِنَّ األَْفَكاُر الشِّرِّ

ِرَقُة، اْلَقْتُل، ْجِديُف، اْلِكْبِرَياُء، اْلَحَماَقةُ  22 اْلِفْسُق، السَّ يَرةُ، التَّ َمُع، اْلُخْبُث، اْلِخَداُع، اْلَعَهاَرةُ، اْلَعْيُن الشِّرِّ َنى، الطَّ يَرةُ ُكلَُّها َتْنُبُع ِمْن َداِخِل  23 الزِّ هِذِه األُُموُر الشِّرِّ

ُسهُ ا  .«إلِْنَساِن َوُتَنجِّ

 11لوقا 

(37-44) 

ى ِعْنَدهُ. َفَدَخَل )َبْيَتُه( َواتَّكَ 37  يِسيِّيَن أَْن َيَتَغدَّ ُه لَْم َيْغَتِسْل َقْبلَ . 38 أَ َوَبْيَنَما ُهَو َيَتَكلَُّم، َطلََب إِلَْيِه أََحُد اْلَفرِّ ا َرأَى أَنَّ َب لَمَّ يِسيَّ َتَعجَّ َفَقاَل لَُه . 39 اْلَغَداءِ  َولِكنَّ اْلَفرِّ

 : بُّ اِخِل َمْملُوُؤوَن نَ »الرَّ ُكْم ِمَن الدَّ ْحَفَة ِمَن اْلَخاِرِج، َولِكنَّ فُوَن اْلَكأَْس َوالصَّ يِسيِّيَن ُتَنظِّ َها األَْغِبَياُء، أَلَْيَس الَِّذي َصَنَع اْلَخاِرَج َقْد َصَنَع . 40 ْهباً َوُخْبثاً أَْنُتُم اْلَفرِّ أَيُّ

اِخَل أَْيضاً؟ قُوا ِبَما ِعْنَدُكْم، َفَيُكوُن ُكلُّ َشْيٍء َطاِهراً لَُكمْ  41 الدَّ اِب . 42 أَْحَرى ِبُكْم أَْن َتَتَصدَّ ذَّ ْعَنِع َوالسَّ ُكْم َتْدَفُعوَن ُعْشَر النَّ يِسيُّوَن َفإِنَّ َها اْلَفرِّ َولِكِن اْلَوْيُل لَُكْم أَيُّ

ِة هللِا: َكاَن َيِجُب أَْن َتْعَملُوا َهَذا َوالَ ُتْهِملُوا َذاكَ َواْلُبقُوِل األُْخَرى، َوَتتَ  َر اْلَمَقاِعِد ! 43 َجاَوُزوَن َعِن اْلَعْدِل َوَمَحبَّ ُكْم ُتِحبُّوَن َتَصدُّ يِسيُّوَن، َفإِنَّ َها اْلَفرِّ اْلَوْيُل لَُكْم أَيُّ

اِت ِفي ال ِحيَّ ةِ األُولَى ِفي اْلَمَجاِمِع َوَتلَقِّي التَّ اَحاِت اْلَعامَّ َة، َيْمِشي النَّاُس َعلَْيَها َوُهْم اَل َيْعلَُمونَ ! 44 سَّ ُكْم ُتْشِبُهوَن اْلقُُبوَر اْلَمْخِفيَّ  «! اْلَوْيُل لَُكْم، َفإِنَّ
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 معجزات يسوع المسيح في نواحي صور وصيدا
 

 معجزات يسوع المسيح في نواحي صور وصيدا

 15متى 

(21-39) 

21 
 22 .َغاَدَر يَُسوُع تِْلَك اْلِمْنطَقَةَ، َوَذهََب إِلَى نََواِحي ُصوَر َوَصْيَداثُمَّ 

اْرَحْمنِي يَا َسيُِّد، يَا اْبَن : »فَإَِذا اْمَرأَةٌ َكْنَعانِيَّةٌ ِمْن تِْلَك النََّواِحي، قَْد تَقَدََّمْت إِلَْيِه َصاِرَخةً 

بَةٌ ِجّداً، يَْسكُ ! َداُودَ   23 «.نُهَا َشْيطَانٌ اِْبنَتِي ُمَعذَّ
وَن َعلَْيِه قَائِلِينَ . لِكنَّهُ لَْم يُِجْبهَا بَِكلَِمةٍ   24 !«فَِهَي تَْصُرُخ َوَراءنَا. اْصِرْفهَا َعنَّا: »فََجاَء تاَلَِميُذهُ يُلِحُّ

َما : »فَأََجابَ 

الَِّة، إِلَى بَْيِت إِْسَرائِيلَ   25 !«أُْرِسْلُت إاِلَّ إِلَى اْلِخَراِف الضَّ
 26 !«أَِعنِّي يَا َسيِّدُ : »َولِكنَّ اْلَمْرأَةَ اْقتََربَْت إِلَْيِه، َوَسَجَدْت لَهُ، َوقَالَتْ 

َواِب أَْن : »فَأََجابَ  لَْيَس ِمَن الصَّ

 27 !«يُْؤَخَذ ُخْبُز اْلبَنِيَن َويُْطَرَح لِْلِكالَبِ 
 28 !«أُْكُل ِمَن اْلفُتَاِت الَِّذي يَْسقُطُ ِمْن َمَوائِِد أَْصَحابِهَاَصِحيٌح يَا َسيُِّد؛ َولِكنَّ ِجَراَء اْلِكالَِب تَ : »فَقَالَتْ 

: فَأََجابَهَا يَُسوعُ 

اَعةِ !« فَْليَُكْن لَِك َما تَْطلُبِينَ ! أَيَّتُهَا اْلَمْرأَةُ، َعِظيٌم إِيَمانُكِ »  .فَُشفِيَِت اْبنَتُهَا ِمْن تِْلَك السَّ

29 
 30 .فََصِعَد إِلَى اْلَجبَِل َوَجلََس هُنَاكَ . تِْلَك اْلِمْنَطقَِة، ُمتَِّجهاً إِلَى بَُحْيَرِة اْلَجلِيلِ ثُمَّ اْنتَقََل يَُسوُع ِمْن 

فََجاءْت إِلَْيِه ُجُموٌع َكثِيَرةٌ َوَمَعهُْم ُعْرٌج َوَمْشلُولُوَن َوُعْمٌي 

 31 .فَاهُمْ َوُخْرٌس َوَغْيُرهُْم َكثِيُروَن، َوطََرُحوهُْم ِعْنَد قََدَمْيِه، فَشَ 
اَء، َواْلُعْرَج يَْمُشوَن، َواْلُعْمَي  فَُدِهَشِت اْلُجُموُع إِْذ َرأَْوا اْلُخْرَس يَْنِطقُوَن، َواْلَمْشلُولِيَن أَِصحَّ

ُدوا إِلهَ إِْسَرائِيلَ   .يُْبِصُروَن؛ َوَمجَّ

32 
َوالَ أُِريُد أَْن أَْصِرفَهُْم َصائِِميَن لِئاَلَّ . لَى اْلَجْمِع ألَنَّهُْم َماَزالُوا َمِعي ُمْنُذ ثاَلَثَِة أَيَّاٍم َولَْيَس ِعْنَدهُْم َما يَأُْكلُونَهُ إِنِّي أُْشفُِق عَ : »َولِكنَّ يَُسوَع َدَعا تاَلَِميَذهُ إِلَْيِه َوقَالَ 

 33 «.يُِصيبُهُْم اإلْعيَاُء فِي الطَِّريقِ 
يَِّة ُخْبٌز َكثِيٌر َحتَّى يَْكفَِي هََذا اْلَجْمَع اْلَكثِيَر؟ِمْن أَْيَن لَنَا فِي هَِذِه : »فَقَاَل التَّالَِميذُ   34 «اْلبَرِّ

« َكْم َرِغيفاً ِعْنَدُكْم؟: »فََسأَلَهُمْ 

 35 !«َسْبَعةٌ َوبَْعُض َسَمَكاٍت ِصَغارٍ : »أََجابُوا
 36 فَأََمَر اْلَجْمَع أَْن يَْجلُِسوا َعلَى األَْرِض،

َر، َوأَْعطَى التَّالَِميَذ، ثُمَّ أََخَذ األَْرِغفَةَ السَّ  َمَكاِت، َوَشَكَر َوَكسَّ ْبَعةَ َوالسَّ

ُعوهَا َعلَى اْلُجُموعِ   37 .فََوزَّ
 38 .ثُمَّ َرفََع التَّالَِميُذ َسْبَعةَ ِسالٍَل َمألُوهَا بَِما فََضَل ِمَن اْلِكَسرِ . فَأََكَل اْلَجِميُع َحتَّى َشبُِعوا

بََعةَ آالَِف َرُجٍل، َوَكاَن َعَدُد اْلِكلِيَن أَرْ 

 39 .َماَعَدا النَِّساَء َواألَْوالَدَ 
 .ثُمَّ َصَرَف يَُسوُع اْلُجُموَع، َوَرِكَب اْلقَاِرَب، َوَجاَء إِلَى نََواِحي َمَجَدانَ 

 7مرقس 

(24-37) 

24 
 25 .َوَمَع َذلَِك، لَْم يَْستَِطْع أَْن يَظَلَّ ُمْختَفِياً . بَْيتاً َوهَُو اَل يُِريُد أَْن يَْعلََم بِِه أََحدٌ فََدَخَل . ثُمَّ تََرَك يَُسوُع تِْلَك اْلِمْنطَقَةَ َوَذهََب إِلَى نََواِحي ُصورَ 

فَإِنَّ اْمَرأَةً َكاَن 

بِاْبنَتِهَا ُروٌح نَِجٌس، َما إِْن َسِمَعْت بَِخبَِرِه َحتَّى َجاَءْت َواْرتََمْت َعلَى قََدَمْيِه،
26 

ْيطَاَن َوَكانَِت اْلمَ  لَْت إِلَْيِه أَْن يَْطُرَد الشَّ ، َوتََوسَّ ْرأَةُ َكْنَعانِيَّةً، ِمْن أَْصٍل ُسوِريٍّ فِينِيقِيٍّ

 27 .ِمِن اْبنَتِهَا
الً يَْشبَُعونَ : »َولِكنَّهُ قَاَل لَهَا َواِب أَْن يُْؤَخَذ ُخْبُز اْلبَنِيَن َويُْطرَ ! َدِعي اْلبَنِيَن أَوَّ  28 «.َح لِْلِكالَبِ فَلَْيَس ِمَن الصَّ

! َصِحيٌح يَا َسيِّدُ : »فَأََجابَْت قَائِلَةً لَهُ 

 29 !«َولِكنَّ اْلِكالََب تَْحَت اْلَمائَِدِة تَأُْكُل ِمْن فُتَاِت اْلبَنِينَ 
ْيطَاُن ِمِن اْبنَتِكِ : »فَقَاَل لَهَا  30 !«ألَْجِل هِذِه اْلَكلَِمِة اْذهَبِي، فَقَْد َخَرَج الشَّ

ا  َرَجَعْت إِلَى بَْيتِهَا، َوَجَدِت فَلَمَّ

ِريِر َوقَْد َخَرَج ِمْنهَا الشَّْيطَانُ   .اْبنَتَهَا َعلَى السَّ
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31 
 32 .ْشرِ ثُمَّ َغاَدَر يَُسوُع نََواِحي ُصوَر َوَعاَد إِلَى بَُحْيَرِة اْلَجلِيِل، ُمُروراً بَِصْيَدا َوَعْبَر ُحُدوِد اْلُمُدِن اْلعَ 

لُوا إِلَْيِه أَْن  فَأَْحَضُروا إِلَْيهِ  أََصمَّ َمْعقُوَد اللَِّساِن، َوتََوسَّ

 33 .يََضَع يََدهُ َعلَْيهِ 
ُجِل، ثُمَّ تَفََل َولََمَس لَِسانَهُ،. فَاْنفََرَد بِِه بَِعيداً َعِن اْلَجْمعِ   34 َوَوَضَع إِْصبََعْيِه فِي أُُذنَِي الرَّ

َماِء، َوتَنَهَّ  أَِي !« افَّاتَا: »َد َوقَاَل لَهُ َوَرفََع نَظََرهُ إِلَى السَّ

 35 .اْنفَتِحْ 
 36 .َوفِي اْلَحاِل اْنفَتََحْت أُُذنَاهُ َواْنَحلَّْت ُعْقَدةُ لَِسانِِه، َوتََكلََّم بَِطالَقَةٍ 

ِمْن  َولَِكْن ُكلََّما أَْوَصاهُْم أَْكثََر، َكانُوا يُْكثُِرونَ . َوأَْوَصاهُْم أَْن اَل يُْخبُِروا أََحداً بِذلِكَ 

 37 .إِْعالَِن اْلَخبَرِ 
مَّ يَْسَمُعوَن َواْلُخْرَس يَتََكلَُّمونَ . َما أَْرَوَع ُكلَّ َما يَْفَعلُ : »َوُذِهلُوا ِجّداً، قَائِلِينَ   «.فَهَُو يَْجَعُل الصُّ

 8مرقس 

(1-10) 

اِم، إِِذ اْحَتَشَد أَْيضاً َجْمٌع َكِبيٌر، َولَْم َيُكْن  ُهْم َما َزالُوا َمِعي ُمْنُذ : 2 »ِعْنَدُهْم َما َيأُْكلُوَن، َدَعا َيُسوُع َتالَِميَذهُ إِلَْيِه َوَقاَل لَُهمْ ِفي ِتْلَك األَيَّ إِنِّي أُْشِفُق َعلَى اْلَجْمِع ألَنَّ

اٍم، َولَْيَس ِعْنَدُهْم َما َيأُْكلُونَ  ِريِق، ألَنَّ َبْعضاً ِمْنُهْم َجاُءوا ِمْن أََماِكَن َبِعيَدةٍ َوإِْن َصَرْفُتُهْم إِلَى ُبُيوِتِهْم َصاِئِمي. 3 َثالََثِة أَيَّ َفَقاَل لَُه .« 4 َن، َتُخوُر قَُواُهْم ِفي الطَّ

َفأََمَر اْلَجْمَع أَْن «! 6 َسْبَعةٌ »أََجاُبوا: « يفاً ِعْنَدُكْم؟َكْم َرغِ »َفَسأَلَُهْم: « 5 ِمْن أَْيَن َيْسَتِطيُع أََحٌد أَْن ُيْشِبَع هُؤالَِء ُخْبزاً ُهَنا ِفي هَذا اْلَمَكاِن اْلُمْقِفِر؟»التَّالَِميُذ: 

ُموا لِْلَجْمِع،  ْبَعَة، َوَشَكَر، َوأَْعَطى َتالَِميَذهُ لُِيَقدِّ َفَباَرَكَها َوأََمَر َوَكاَن َمَعُهْم أَْيضاً َبْعُض َسَمَكاٍت ِصَغاٍر،  7 َفَفَعلُواَيْجلُِسوا َعلَى األَْرِض. ُثمَّ أََخَذ األَْرِغَفَة السَّ

َوَكاَن اآلِكلُوَن َنْحَو أَْرَبَعِة آالٍف. ُثمَّ . 9 َفأََكَل اْلَجِميُع َحتَّى َشِبُعوا. ُثمَّ َرَفَع التَّالَِميُذ َسْبَعَة ِسالٍَل َمألُوَها ِبَما َفَضَل ِمَن اْلِكَسرِ . 8 ِبَتْقِديِمَها أَْيضاً إِلَى اْلَجْمعِ 

 .اْلَحاِل َرِكَب اْلَقاِرَب َمَع َتالَِميِذِه، َوَجاَء إِلَى َنَواِحي َدْلَماُنوَثةَ  َوِفي 10 َصَرَفُهْم،

 8مرقس 

(22-26) 

لُوا إِلَْيِه أَْن َيَضَع َيَدهُ َعلَ  22 ِبَيِد األَْعَمى َواْقَتاَدهُ إِلَى َخاِرِج اْلَقْرَيِة، َوَبْعَدَما َتَفَل َفأَْمَسَك  23 .ْيهِ َوَجاُءوا إِلَى َبْلَدِة َبْيِت َصْيَدا، َفأَْحَضَر َبْعُضُهْم إِلَْيِه أَْعَمى َوَتَوسَّ

ُهْم أَْشَجاٌر، َيْمُشونَ »َفَتَطلََّع، َوَقاَل:  24 «َهْل َتَرى َشْيئاً؟»َعلَى َعْيَنْيِه، َوَضَع َيَدْيِه َعلَْيِه َوَسأَلَُه:  َيًة َعلَى َعْيَنْيِه، َفَتَطلََّع َفَوَضَع َيَدْيِه َثانِ  25 .«أََرى أَُناساً، َكأَنَّ

 «!الَ َتْدُخْل َوالَ إِلَى اْلَقْرَيةِ »َفأَْرَسلَُه إِلَى َبْيِتِه َقاِئالً:  26 .ِباْنِتَباٍه، َوَعاَد َصِحيحاً َيَرى ُكلَّ َشْيٍء َواِضحاً 
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 الفريسيون والصدوقيون يطلبون معجزة
 

 الفريسيون والصدوقيون يطلبون معجزة 

 16متى 

(1-4) 

وِقيِّيَن إِلَى َيُسوَع لُِيْوِقُعوا ِبِه، َفَطلَُبوا إِلَْيِه أَْن ُيِرَيُهْم ُمعْ  دُّ يِسيِّيَن َوالصَّ َماءِ َوَجاَء َبْعُض اْلَفرِّ َماُء َحْمَراَء َصاِفَيًة ِعْنَد »َفأََجاَبُهْم: .2 ِجَزًة ِمَن السَّ إَِذا َكاَنِت السَّ

ُكْم َتْسَتدِ ! 3 ُكوُن اْلَجوُّ َصْحواً اْلُغُروِب، َتقُولُوَن: َسيَ  َباِح، َتقُولُوَن: اْلَيْوَم َمَطٌر! إِنَّ َدًة ِباْلُغُيوِم ِفي الصَّ َماُء َحْمَراَء ُملَبَّ ْقِس ِمْن َوإَِذا َكاَنِت السَّ لُّوَن َعلَى َحالَِة الطَّ

ا َعالََماُت األَْزِمَنِة، َفالَ َتْسَتِطي َماِء. أَمَّ ِبيِّ ُيوَنانَ ! 4 ُعوَن ااِلْسِتْدالَل َعلَْيَهاَمْنَظِر السَّ يٌر َخاِئٌن َيْطلُُب آَيًة، َولَْن ُيْعَطى آَيًة إاِلَّ َما َحَدَث لِلنَّ ُثمَّ َفاَرَقُهْم «. ِجيٌل ِشرِّ

 .َوَمَضى

 8مرقس 

(11-12) 

يِسيُّوَن َوأََخُذوا ُيَجاِدلُوَنُه، َطالِِبيَن ِمْنُه 11  َماِء لَِيْمَتِحُنوهُ َفأَْقَبَل اْلَفرِّ َد ُمَتَضاِيقاً، َوَقاَل: . 12 ُمْعِجَزًة ِمَن السَّ لَِماَذا َيْطلُُب هَذا اْلِجيُل آَيًة؟ اْلَحقَّ أَقُوُل لَُكْم: لَْن »َفَتَنهَّ

 «! ُيْعَطى هَذا اْلِجيُل آَيةً 

 11لوقا 

(29-32) 

يٌر، َيْطلُُب ُمْعِجَزًة َولَْن ُيْعَطى ُمْعِجَزًة إاِلَّ ُمْعِجَزَة ُيوَنانَ »َيقُوُل:  َوإِْذ َكاَنِت اْلُجُموُع َتْزَدِحُم َعلَْيِه، أََخذَ  29 ُه َكَما َكاَن ُيوَناُن آَيًة ألَْهِل  30 .َهَذا اْلِجيُل ِجيٌل ِشرِّ َفإِنَّ

َها َجاَءْت ِمْن أََقاِصي األَْرِض لَِتْسَمَع إِنَّ َملَِكَة الْ  31 .ِنيَنَوى، َفهَكَذا أَْيضاً َيُكوُن اْبُن اإلِْنَساِن لَِهَذا اْلِجيلِ  ْيُنوَنِة َمَع َهَذا اْلِجيِل َوَتِديُنُه ألَنَّ َجُنوِب َسَتقُوُم ِفي الدَّ

ْيُنوَنِة َمَع َهَذا اْلِجيِل وَ  32 !ِحْكَمَة ُسلَْيَماَن. َوَها ُهَنا أَْعَظُم ِمْن ُسلَْيَمانَ  ُهْم َتاُبوا لََدى َوْعِظ ُيوَناَن لَُهْم. َوَها ُهَنا أَْعَظُم ِمْن َوأَْهُل ِنيَنَوى َسَيِقفُوَن ِفي الدَّ َيِديُنوَنُه: ألَنَّ

 .ُيوَنانَ 

 6يوحنا 

(31:22) 

فَِّة اْلُمَقاِبلَِة ِمَن اْلُبَحْيَرِة إاِلَّ 22  الِي، لَْم َيِجِد اْلَجْمُع الَِّذيَن َباُتوا َعلَى الضَّ َواِحداً. َوَكاُنوا َيْعِرفُوَن أَنَّ َيُسوَع لَْم َيْرَكِب اْلَقاِرَب َمَع َتالَِميِذِه َقاِرباً َوِفي اْلَيْوِم التَّ

َة، َوَرَسْت ِباْلقُْرِب ِمَن اْلَمَكاِن الَِّذي أََكلُوا فِ . 23 )ِباألَْمِس(، َبِل اْسَتَقلَُّه التَّالَِميُذ َوْحَدُهمْ  بُّ ُثمَّ َجاَءْت َقَواِرُب أُْخَرى ِمْن َطَبِريَّ يِه اْلُخْبَز َبْعَدَما َشَكَر الرَّ

ا لَْم َيِجِد اْلَجْمُع َيُسوَع َوالَ َتالَِميَذهُ ُهَناَك، َرِكُبوا ِتْلَك اْلَقَواِرَب َوَجاُءوا إِلَى َكْفَرَناُحومَ . 24 َعلَْيهِ  فَِّة اْلُمَقاِبلَ . 25  َباِحِثيَن َعْن َيُسوعَ َفلَمَّ ا َوَجُدوهُ َعلَى الضَّ ِة ِمَن َفلَمَّ

ُكْم أََكْلُتْم »أََجاَبُهْم َيُسوُع: « 26 َيا ُمَعلُِّم، َمَتى َوَصْلَت إِلَى ُهَنا؟»اْلُبَحْيَرِة، َقالُوا لَُه:  ُكْم َرأَْيُتُم اآلَياِت، َبْل ألَنَّ اْلَحقَّ اْلَحقَّ أَقُوُل لَُكْم: أَْنُتْم َتْبَحُثوَن َعنِّي اَل ألَنَّ

ِة، الَِّذي ُيْعِطي. 27 األَْرِغَفةِ  َوَشِبْعُتْم ِمْن ِتْلكَ  َعاِم اْلَباِقي إِلَى اْلَحَياِة األََبِديَّ َعاِم اْلَفاِني، َبْل َوَراَء الطَّ َعاَم َقْد اَل َتْسَعْوا َوَراَء الطَّ اهُ اْبُن اإلِْنَساِن، ألَنَّ َهَذا الطَّ ُكْم إِيَّ

َفَقالُوا .« 30 اْلَعَمُل الَِّذي َيْطلُُبُه هللاُ ُهَو أَْن ُتْؤِمُنوا ِبَمْن أَْرَسلَهُ »أََجاَب َيُسوُع: « 29 َماَذا َنْفَعُل لَِنْعَمَل َما َيْطلُُبُه هللاُ؟»هُ: َفَسأَلُو.« 28 َوَضَع هللاُ اآلُب َخْتَمُه َعلَْيهِ 

َماِء ُخْبزاً  31 َمَل؟َما اآلَيُة الَِّتي َتْعَملَُها لَِنَراَها َوُنْؤِمَن ِبَك؟ َماَذا َتْقِدُر أَْن َتعْ »لَُه:  ِة َكَما َجاَء ِفي اْلِكَتاِب: أَْعَطاُهْم َمنَّ السَّ يَّ َفإِنَّ آَباَءَنا أََكلُوا اْلَمنَّ ِفي اْلَبرِّ
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 «! لَِيأُْكلُوا
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 خمير الفريسيين والصدوقيين
 

 خمير الفريسيين والصدوقيين 

 16متى 

(5-12) 

ا َوَصَل َتالَِميُذهُ إِلَى  5 ُدوا ُخْبزاً َولَمَّ اِطِئ اآلَخِر، َكاُنوا َقْد َنُسوا أَْن َيَتَزوَّ يَن »َوَقاَل لَُهْم َيُسوُع:  6 .الشَّ يِسيِّ اْنَتِبُهوا! ُخُذوا ِحْذَرُكْم ِمْن َخِميِر اْلَفرِّ

وِقيِّينَ  دُّ َنا لَ »َفَبَدأُوا ُيَحاِوُروَن َبْعُضُهْم َبْعضاً، َقاِئلِيَن:  7 «!َوالصَّ َيا َقلِيلِي اإلِيَماِن، لَِماَذا ُتَحاِوُروَن »َوَعلَِم َيُسوُع ِبَذلَِك، َفَقاَل لَُهْم:  8«!ْم َنأُْخْذ ُخْبزاً َهَذا ألَنَّ

ُكْم لَْم َتأُْخُذوا ُخْبزاً؟ أََو َنِسيُتُم األَْرِغَفَة  10 اْلَخْمَسَة اآلالَِف، َوَكْم قُفًَّة َرَفْعُتْم ِمْنَها؟أاَلَ َتْفَهُموَن َبْعُد؟ أَْم َنِسيُتُم األَْرِغَفَة اْلَخْمَسَة الَِّتي أَْشَبَعِت  9 َبْعُضُكْم َبْعضاً ألَنَّ

ْبَعَة الَِّتي أَْشَبَعِت األَْرَبَعَة اآلالَِف، َوَكْم َساًلّ َرَفْعُتْم ِمْنَها؟ يِسيِّيَن َكْيَف اَل َتْفَهُموَن أَنِّي لَْم أَُكْن أَْعِني اْلُخْبَز ِحيَن قُْلُت  11 السَّ لَُكْم: ُخُذوا ِحْذَرُكْم ِمْن َخِميِر اْلَفرِّ

وِقيِّيَن؟ دُّ يِسيِّ  12 «َوالصَّ ُرُهْم ِمْن َخِميِر اْلُخْبِز، َبْل ِمْن َتْعلِيِم اْلَفرِّ ُه لَْم َيُكْن ُيَحذِّ وِقيِّينَ ِعْنَدِئٍذ أَْدَرَك التَّالَِميُذ أَنَّ دُّ  .يَن َوالصَّ

 8مرقس 

(14-21) 

ُدوا ُخْبزاً، َولَْم َيُكْن َمَعُهْم ِفي اْلَقاِرِب إاِلَّ َرِغيٌف َواِحدٌ  14 يِسيِّيَن َوَخِميِر »َوأَْوَصاُهْم َقاِئالً:  15 .َوَكاُنوا َقْد َنُسوا أَْن َيَتَزوَّ اْنَتِبُهوا! ُخُذوا ِحْذَرُكْم ِمْن َخِميِر اْلَفرِّ

ُه لَْيَس ِعْنَدَنا ُخْبزٌ »َبْعُضُهْم َبْعضاً، َقاِئلِيَن: َفأََخُذوا ُيَجاِدلُوَن  16 .«ِهيُروُدسَ  ُه »َفَعلَِم َيُسوُع ِبذلَِك، َوَقاَل لَُهْم:  17 .«ذلَِك ألَنَّ لَِماَذا ُيَجاِدُل َبْعُضُكْم َبْعضاً ألَنَّ

َيًة؟لَْيَس ِعْنَدُكْم ُخْبٌز؟ أاَلَ ُتْدِرُكوَن َبْعُد َوالَ َتْفَهُموَن؟ أََما َزالَْت قُلُو ِعْنَدَما  19لَُكْم ُعُيوٌن، أاَلَ ُتْبِصُروَن؟ لَُكْم آَذاٌن، أاَلَ َتْسَمُعوَن؟ أََولَْسُتْم َتْذُكُروَن؟ 18 ُبُكْم ُمَتَقسِّ

ْرُت األَْرِغَفَة اْلَخْمَسَة لِْلَخْمَسِة اآلالَِف، َكْم قُفًَّة َمألَى ِباْلِكَسِر َرَفْعُتْم؟ ْبَعَة لأِلَْرَبَعِة اآلالَِف، َكْم » 20«!ْي َعْشَرةَ اْثَنتَ »َقالُوا لَُه: « َكسَّ ْرُت األَْرِغَفَة السَّ َوِعْنَدَما َكسَّ

 «َوَكْيَف اَل َتْفَهُموَن َبْعُد؟»َفَقاَل لَُهْم:  21 «!َسْبَعةً »َقالُوا: « َساًلّ َملِيئاً ِباْلِكَسِر َرَفْعُتْم؟

 11لوقا 

(1-12) 

الً:  َوِفي ِتْلَك األَْثَناِء، إِذِ  يِسيِّيَن الَِّذي ُهَو »اْحَتَشَد َعَشَراُت األُلُوِف ِمَن الشَّْعِب َحتَّى َداَس َبْعُضُهْم َبْعضاً، أََخَذ َيقُوُل لَِتالَِميِذِه أَوَّ اْحَذُروا ألَْنفُِسُكْم ِمْن َخِميِر اْلَفرِّ

َفاقُ  ْثُتْم ِبِه َهْمساً ِفي اْلُغَرِف ال. 3 لَْن ُيْعَرفَ َفَما ِمْن َمْسُتوٍر لَْن ُيْكَشَف، َوالَ ِمْن ِسرٍّ ! 2 النِّ الَِم َسْوَف ُيْسَمُع ِفي النُّوِر، َوَما َتَحدَّ اِخلِيَِّة لَِذلَِك ُكلُّ َما قُْلُتُموهُ ِفي الظَّ دَّ

اِئي: اَل َتَخافُو. 4 َسْوَف ُيَذاُع َعلَى ُسُطوِح اْلُبُيوتِ  َولِكنِّي أُِريُكْم . 5 ا ِمَن الَِّذيَن َيْقُتلُوَن اْلَجَسَد ُثمَّ اَل َيْسَتِطيُعوَن أَْن َيْفَعلُوا أَْكَثَر ِمْن ذلِكَ َعلَى أَنِّي أَقُوُل لَُكْم َيا أَِحبَّ

َم َبْعَد اْلَقْتِل. َنَعْم، أَقُوُل لَُكْم، ِمْن َهَذا  ْن َتَخافُوَن: َخافُوا ِمَن اْلَقاِدِر أَْن ُيْلِقَي فِي َجَهنَّ أََما ُتَباُع َخْمَسُة َعَصاِفيَر ِبَفْلَسْيِن؟ َوَمَع ذلَِك اَل َيْنَسى هللاُ َواِحداً !6 َخافُواِممَّ

َيْعَتِرُف ِبي أََماَم النَّاِس، َيْعَتِرُف ِبِه اْبُن  َولِكْن أَقُوُل لَُكْم: ُكلُّ َمنْ ! 8 »َبْل إِنَّ َشْعَر ُرُؤوِسُكْم ُكلَُّه َمْعُدوٌد. َفالَ َتَخافُوا إَِذْن، أَْنُتْم أَْفَضُل ِمْن َعَصاِفيَر َكِثيَرةٍ . 7 ِمْنَها

ا مَ . 10 َوَمْن أَْنَكَرِني أََماَم النَّاِس، ُيْنَكُر أََماَم َمالَِئَكِة هللاِ . 9 اإلِْنَساِن أَْيضاً أََماَم َمالَِئَكِة هللاِ  وِح َوَمْن َقاَل َكلَِمًة ِبَحقِّ اْبِن اإلِْنَساِن، ُيْغَفُر لَُه. َوأَمَّ ْن اْزَدَرى ِبالرُّ

وا َكْيَف أَْو ِبَما! 11 اْلقُُدِس، َفلَْن ُيْغَفَر لَهُ  ْلَطاِت، َفالَ َتْهَتمُّ اِم َوالسُّ وَن، َوالَ ِبَما َتقُولُونَ َوِعْنَدَما ُيْؤَتى ِبُكْم لِْلُمُثوِل أََماَم اْلَمَجاِمِع َواْلُحكَّ وَح اْلقُُدَس ! 12 َذا َتُردُّ َفإِنَّ الرُّ

اَعِة َعْيِنَها َما َيِجُب أَْن َتقُولُواسَ   .«ُيلَقُِّنُكْم ِفي ِتْلَك السَّ
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(71:32) 

َما أَِبي ُهَو الَِّذي ُيْعِطي»َفأََجاَبُهْم َيُسوُع:  32  َماِء، َوإِنَّ ،ُكُم اآلَن اْلَحقَّ اْلَحقَّ أَقُوُل لَُكْم: إِنَّ ُموَسى لَْم ُيْعِطُكْم ُخْبزاً ِمَن السَّ َماِء اْلَحِقيِقيَّ َفُخْبُز هللِا ُهَو  33 ُخْبَز السَّ

َماِء اْلَواِهُب َحَياًة لِْلَعالَمِ  اِزُل ِمَن السَّ ُد، أَْعِطَنا ِفي ُكلِّ ِحيٍن َهَذا اْلُخْبزَ »َقالُوا لَُه:  34 .«النَّ ي ُيْقِبُل إِلَيَّ اَل أََنا ُهَو ُخْبُز اْلَحَياِة. َفالَّذِ »َفأََجاَبُهْم َيُسوُع:  35 .«َيا َسيِّ

ُكْم َرأَْيُتُموِني َوالَ ُتْؤِمُنوَن، 36 .َيُجوُع، َوالَِّذي ُيْؤِمُن ِبي اَل َيْعَطُش أََبداً  ، َوَمْن َيأِْت إِلَيَّ اَل أَْطَرْحُه  37 َولِكْن قُْلُت لَُكْم إِنَّ َولِكنَّ ُكلَّ َما َيَهُبُه اآلُب لِي َسَيأِْتي إِلَيَّ

َماِء، اَل ألُِتمَّ َمِشيَئِتي، َبْل َمِشيَئَة الَِّذي أَْرَسلَِني 38 ِج أََبداً،إِلَى اْلَخارِ  ْن َوَهَبُهْم لِي َيْهلُِك، َبْل أُِقيُمُه ِفي  39 .َفَقْد َنَزْلُت ِمَن السَّ َوَمِشيَئُتُه ِهَي أَْن اَل أََدَع أََحَداً ِممَّ

ُة، َوَسأُِقيُمُه أََنا ِفي الْ  َنَعْم! إِنَّ َمِشيَئةَ  40 .اْلَيْوِم األَِخيرِ  ُروَن  41 .«َيْوِم األَِخيرِ أَِبي ِهَي أَنَّ ُكلَّ َمْن َيَرى االِْبَن َوُيْؤِمُن ِبِه َتُكوُن لَُه اْلَحَياةُ األََبِديَّ َفأََخَذ اْلَيُهوُد َيَتَذمَّ

ُه َقاَل:  مَ »َعلَى َيُسوَع ألَنَّ ُه، َفَكْيَف َيقُوُل: إِنِّي َنَزْلُت ِمَن »َوَقالُوا:  42 .«اءِ أََنا اْلُخْبُز الَِّذي َنَزَل ِمَن السَّ أَلَْيَس َهَذا َيُسوَع اْبَن ُيوُسَف، الَِّذي َنْعِرُف َنْحُن أََباهُ َوأُمَّ

َماِء؟ ُروا ِفيَما َبْيَنُكمْ »َفأََجاَبُهْم َيُسوُع:  43 «السَّ َجاَء  45 .إِلَيَّ إاِلَّ إَِذا اْجَتَذَبُه اآلُب الَِّذي أَْرَسلَِني. َوأََنا أُِقيُمُه ِفي اْلَيْوِم األَِخيرِ اَل َيْقِدُر أََحٌد أَْن َيأِْتَي  44 !الَ َتَتَذمَّ

َنى َهَذا أَنَّ أََحداً َرأَى اآلَب: َفَما َرآهُ إاِلَّ الَِّذي َكاَن َمَع هللِا. َولَْيَس َمعْ  46 .ِفي ُكُتِب األَْنِبَياِء: َسَيَتَعلَُّم اْلَجِميُع ِمَن هللِا. َوُكلُّ َمْن َيْسَمُع اآلَب َوَيَتَعلَُّم ِمْنُه َيأِْتي إِلَيَّ 

ةٌ  47 .ُهَو َوْحَدهُ َرأَى اآلبَ  ِة ُثمَّ َماُتوا، أََكَل أََباُؤُكمُ  49 .أََنا ُهَو ُخْبُز اْلَحَياةِ  48 .اْلَحقَّ اْلَحقَّ أَقُوُل لَُكْم: إِنَّ الَِّذي ُيْؤِمُن ِبي َفلَُه َحَياةٌ أََبِديَّ يَّ َولِكْن  50 اْلَمنَّ ِفي اْلَبرِّ

َماِء لَِيأُْكَل ِمْنُه اإلِْنَساُن َفالَ َيُموتُ  اِزُل ِمَن السَّ َماِء. إِْن أََكَل أََحٌد ِمْن َهَذا اْلُخْبِز َيْحَيا  51 .َها ُهَنا اْلُخْبُز النَّ إِلَى األََبِد. َواْلُخْبُز أََنا اْلُخْبُز اْلَحيُّ الَِّذي َنَزَل ِمَن السَّ

ُمُه أََنا، ُهَو َجَسِدي، أَْبُذلُُه لَِكْي َيْحَيا اْلَعالَمُ  َكْيَف َيْقِدُر َهَذا أَْن ُيْعِطَيَنا َجَسَدُه »َفأََثاَر َهَذا اْلَكالَُم ِجَداالً َعِنيفاً َبْيَن اْلَيُهوِد، َوَتَساَءلُوا:  52 .«الَِّذي أَُقدِّ

َمْن َيأُْكْل َجَسِدي َوَيْشَرْب  54 .َداِخلُِكمْ  اْلَحقَّ اْلَحقَّ أَقُوُل لَُكْم: إَِذا لَْم َتأُْكلُوا َجَسَد اْبِن اإلِْنَساِن َوَتْشَرُبوا َدَمُه َفالَ َحَياَة لَُكْم ِفي»َفأََجاَبُهْم َيُسوُع:  53 «لَِنأُْكلَُه؟

ٌة، َوأََنا أُِقيُمُه ِفي َراُب اْلَحِقيِقيُّ  55 اْلَيْوِم األَِخيِر، َدِمي، َفلَُه َحَياةٌ أََبِديَّ ، َوَدِمي ُهَو الشَّ َعاُم اْلَحِقيِقيُّ َوُكلُّ َمْن َيأُْكُل َجَسِدي َوَيْشَرُب َدِمي،  56 .ألَنَّ َجَسِدي ُهَو الطَّ

َماِء، َوُهَو لَْيَس َكاْلَمنِّ الَِّذي  58.َكذلَِك َيْحَيا ِبي َمْن َيأُْكلُِنيَوَكَما أَنِّي أَْحَيا ِباآلِب اْلَحيِّ الَِّذي أَْرَسلَِني، فَ  57 .َيْثُبُت ِفيَّ َوأََنا ِفيهِ  َهَذا ُهَو اْلُخْبُز الَِّذي َنَزَل ِمَن السَّ

 .ِفي اْلَمْجَمِع َوُهَو ُيَعلُِّم ِفي َكْفَرَناُحومَ َهَذا ُكلُُّه َقالَُه َيُسوُع  59 .«أََكلَُه أََباُؤُكْم ُثمَّ َماُتوا. َفالَِّذي َيأُْكُل َهَذا اْلُخْبَز َيْحَيا إِلَى األََبدِ 

ا َسِمَعُه َكِثيُروَن ِمْن َتالَِميِذِه َقالُوا:  60 ُروَن، َفَسأَلَُهْم:  61 «َما أَْصَعَب َهَذا اْلَكالََم! َمْن ُيِطيُق َسَماَعُه؟»َفلَمَّ َذا َيْبَعُث أَهَ »َفَعلَِم َيُسوُع ِفي َنْفِسِه أَنَّ َتالَِميَذُه َيَتَذمَّ

ا اْلَجَسُد َفالَ ُيِفيُد َشْيئاً. اْلَكالَُم الَِّذي  63 َفَماَذا لَْو َرأَْيُتُم اْبَن اإلِْنَساِن َصاِعداً إِلَى َحْيُث َكاَن َقْبالً؟ 62 الشُُّكوَك ِفي ُنفُوِسُكْم؟ وُح ُهَو الَِّذي ُيْعِطي اْلَحَياَة، أَمَّ الرُّ

ُثمَّ  65 .َفَقْد َكاَن َيُسوُع ُمْنُذ اْلَبْدِء َيْعِرُف َمْن ُهُم الَِّذيَن اَل ُيْؤِمُنوَن ِبِه، َوَمْن ُهَو الَِّذي َسَيُخوُنهُ « َولِكنَّ َبْعضاً ِمْنُكْم اَل ُيْؤِمُنوَن! 64 .َوَحَياةٌ  َكلَّْمُتُكْم ِبِه ُهَو ُروحٌ 

َفَقاَل لاِِلْثَنْي  67 !ِمْن َذلَِك اْلَوْقِت َهَجَرهُ َكِثيُروَن ِمْن أَْتَباِعِه، َولَْم َيُعوُدوا َيْتَبُعوَنهُ  66 .«إِلَيَّ إاِلَّ إَِذا َوَهَبُه اآلُب ذلِكَ لِذلَِك قُْلُت لَُكْم: اَل َيْقِدُر أََحٌد أَْن َيأِْتَي »َقاَل: 

ةِ »اُن ُبْطُرُس: َفأََجاَبُه ِسْمعَ  68 «َوأَْنُتْم أَُتِريُدوَن أَْن َتْذَهُبوا ِمْثلَُهْم؟»َعَشَر ِتْلِميذاً:  َك  69 .إِلَى َمْن َنْذَهُب َيا َربُّ َوِعْنَدَك َكالَُم اْلَحَياِة األََبِديَّ ا َوَعَرْفَنا أَنَّ َنْحُن آَمنَّ

وُس هللاِ  ،  71 «ْيَطاٌن؟أَلَْيَس أََنا اْخَتْرُتُكْم أَْنُتُم ااِلْثَنْي َعَشَر، َوَمَع ذلَِك َفَواِحٌد ِمْنُكْم شَ »َفَقاَل َيُسوُع:  70 «!قُدُّ أََشاَر ِبَهَذا إِلَى َيُهوَذا ْبِن ِسْمَعاَن اإلِْسَخْرُيوِطيِّ

ُه َكاَن ِمَن االِْثَنْي َعَشرَ   !الَِّذي َسلََّمُه ِفيَما َبْعُد َمَع أَنَّ
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 يسوع المسيح يسأل من هو
 

 يسوع المسيح يسأل من هو

 16متى 

(13-20) 

ا َوَصَل َيُسوُع إِلَى  13 ِة ِفيلِبَُّس، َسأََل َتالَِميَذهُ: َولَمَّ ا اْلَمْعَمَداُن، »َفأََجاُبوهُ:  14«َمْن َيقُوُل النَّاُس إِنِّي أََنا، اْبَن اإلِْنَساِن؟»َنَواِحي َقْيَصِريَّ َيقُوُل َبْعُضُهْم إِنََّك ُيوَحنَّ

ا، وآَخُروَن إِنََّك إِْرِمَيا، أَ  ِبيُّ إِيلِيَّ أَْنَت ُهَو »َفأََجاَب ِسْمَعاُن ُبْطُرُس َقاِئالً:  16 «َوأَْنُتْم، َمْن َتقُولُوَن إِنِّي أََنا؟»َفَسأَلَُهْم:  15 .«ْو َواِحٌد ِمَن األَْنِبَياءِ َوَغْيُرُهْم إِنََّك النَّ

َماَواتِ ُطوَبى لََك َيا ِسْمَعاَن ْبَن ُيوَنا. َفَما أَ »َفَقاَل لَُه َيُسوُع:  17 «!اْلَمِسيُح اْبُن هللِا اْلَحيِّ  َوأََنا أَْيضاً أَقُوُل لََك:  18.ْعلََن لََك َهَذا لَْحٌم َوَدٌم، َبْل أَِبي الَِّذي ِفي السَّ

اُت اْلَجِحيِم لَْن َتْقَوى َعلَْيَها ْخَرِة أَْبِني َكِنيَسِتي َوقُوَّ َماوَ  19 !أَْنَت َصْخٌر. َوَعلَى َهِذِه الصَّ اِت: َفُكلُّ َما َتْرِبُطُه َعلَى األَْرِض، َيُكوُن َقْد َوأُْعِطيَك َمَفاِتيَح َملَُكوِت السَّ

َماءِ  َماِء؛ َوَما َتُحلُُّه َعلَى األَْرِض، َيُكوُن َقْد ُحلَّ فِي السَّ ُه ُهَو اْلَمِسيحُ  20 «!ُرِبَط ِفي السَّ َر َتالَِميَذهُ ِمْن أَْن َيقُولُوا ألََحٍد إِنَّ  .ُثمَّ َحذَّ

 8مرقس 

(27-30) 

ِريِق، َسأََل َتالَِميَذهُ: ُثمَّ  27 ِة ِفيلِبَُّس. َوِفي الطَّ َه َيُسوُع َوَتالَِميُذهُ إِلَى قَُرى َقْيَصِريَّ َيقُوُل َبْعُضُهْم( إِنََّك ُيوَحنَّا »)َفأََجاُبوهُ:  28«َمْن َيقُوُل النَّاُس إِنِّي أََنا؟»َتَوجَّ

ا، َوآخَ  َرُهْم ِمْن  30 «!أَْنَت اْلَمِسيحُ »َفأََجاَبُه ُبْطُرُس: « َوأَْنُتْم، َمْن َتقُولُوَن إِنِّي أََنا؟»َفَسأَلَُهْم:  29.«ُروَن إِنََّك َواِحٌد ِمَن األَْنِبَياءِ اْلَمْعَمَداُن، َوَغْيُرُهْم إِنََّك إِيلِيَّ َفَحذَّ

 .أَْن ُيْخِبُروا أََحداً ِبأَْمِرهِ 

 6يوحنا 

(69:66) 

َفأََجاَبُه ِسْمَعاُن « 68 َوأَْنُتْم أَُتِريُدوَن أَْن َتْذَهُبوا ِمْثلَُهْم؟»َفَقاَل لاِِلْثَنْي َعَشَر ِتْلِميذاً: ! 67 َكِثيُروَن ِمْن أَْتَباِعِه، َولَْم َيُعوُدوا َيْتَبُعوَنهُ ِمْن َذلَِك اْلَوْقِت َهَجَرهُ 66 

ةِ إِلَى َمْن َنْذَهُب َيا َربُّ َوِعْنَدَك َكالَُم اْلَحَياِة األَ »ُبْطُرُس:  وُس هللاِ . 69 َبِديَّ ا َوَعَرْفَنا أَنََّك قُدُّ  «! َنْحُن آَمنَّ
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 تلميذ يوصم بأنه شيطان
 

 تلميذ يوصم بأنه شيطان

 16متى 

(21-23) 

ُه الَُبدَّ أَْن َيْمِضَي إِلَى أُوُرَشلِيَم،  21 الِِث ِمْن َذلَِك اْلَوْقِت، َبَدأَ َيُسوُع ُيْعِلُن لَِتالَِميِذِه أَنَّ ُيوِخ َوُرَؤَساِء اْلَكَهَنِة َواْلَكَتَبِة، َوُيْقَتَل، َوِفي اْلَيْوِم الثَّ َوَيَتأَلََّم َعلَى أَْيِدي الشُّ

اْغُرْب ِمْن أََماِمي َيا »َت َيُسوُع إِلَى ُبْطُرَس َوَقاَل لَُه: َفاْلَتفَ  23 «!َحاَشا لََك َيا َربُّ أَْن َيْحُدَث لََك َهَذا»َفاْنَتَحى ِبِه ُبْطُرُس َجاِنباً، َوأََخَذ َيلُوُمُه، َقاِئالً:  22 .ُيَقامُ 

ُر اَل ِبأُُموِر هللِا، َبْل ِبأُُموِر النَّاسِ  َك ُتَفكِّ  «!َشْيَطاُن! أَْنَت َعَقَبٌة أََماِمي، ألَنَّ

 8مرقس 

(31-33) 

اٍم َوأََخَذ ُيَعلُِّمُهْم أَنَّ اْبَن اإلِْنَساِن الَُبدَّ أَْن  31 ُيوُخ َوُرَؤَساُء اْلَكَهَنِة َواْلَكَتَبُة، َوُيْقَتَل، َوَبْعَد َثالََثِة أَيَّ َث َعْن هَذا األَْمِر  32 .َيقُومُ َيَتأَلََّم َكِثيراً، َوَيْرفَُضُه الشُّ َوَقْد َتَحدَّ

ُه ا 33 .َصَراَحًة. َفاْنَتَحى ِبِه ُبْطُرُس َجاِنباً َوأََخَذ ُيَوبُِّخهُ  ُر اَل ِبأُُموِر »ْلَتَفَت َوَنَظَر إِلَى َتالَِميِذِه َوَزَجَر ُبْطُرَس َقاِئالً: َولَِكنَّ َك ُتَفكِّ اْغُرْب ِمْن أََماِمي َيا َشْيَطاُن، ألَنَّ

 «!هللِا َبْل ِبأُُموِر النَّاسِ 

 9لوقا 

(18-22) 

ا اْلَمْعَمَداُن، َوآَخُروَن إِنََّك إِِيليَّا، »َفأََجاُبوهُ:  19 «َمْن َيقُوُل اْلُجُموُع إِنِّي أََنا؟»سأَلَُهْم: َوِفيَما َكاَن ُيَصلِّي َعلَى اْنِفَراٍد َوالتَّالَِميُذ َمَعُه،  18 َيقُوُل َبْعُضُهْم إِنََّك ُيوَحنَّ

َرُهْم، ُمْوِصياً  21 «!أَْنَت َمِسيُح هللاِ »َفأََجاَبُه ُبْطُرُس: « ْن َتقُولُوَن إِنِّي أََنا؟َوأَْنُتْم، مَ »َفَسأَلَُهْم:  20 «!َوآَخُروَن إِنََّك َواِحٌد ِمَن األَْنِبَياِء اْلقَُداَمى َوَقْد َقامَ  ُه َحذَّ َولِكنَّ

 .أاَلَّ ُيْخِبُروا أََحداً ِبَذلِكَ 

ُيوُخ َوُرَؤَساُء اْلكَ »َوَقاَل:  22 الِِث ُيَقامَ الَُبدَّ أَْن َيَتأَلََّم اْبُن اإلِْنَساِن َكِثيراً َوَيْرفَُضُه الشُّ   .«َهَنِة َواْلَكَتَبُة، َوُيْقَتَل، َوِفي اْلَيْوِم الثَّ

 22لوقا 

(31-34) 

بُّ 31  ْيَطاَن َقْد َطلََبُكْم لَِكْي ُيَغْرِبلَُكْم َكَما ُيَغْرَبُل اْلَقْمُح،»َوَقاَل الرَّ ْعُت ألَْجلَِك  32 ِسْمَعاُن، ِسْمَعاُن! َها إِنَّ الشَّ لَِكْي اَل َيِخيَب إِيَماُنَك. َوأَْنَت، َبْعَد أَْن َولِكنِّي َتَضرَّ

ْجِن َوإِلَى اْلَمْوِت َمعاً »َفَقاَل لَُه: .« 33 َتْرِجَع، َثبِّْت إِْخَوَتكَ  ، إِنِّي ُمْسَتِعدٌّ أَْن أَْذَهَب َمَعَك إِلَى السِّ يَك »َفَقاَل: «! 34 َيا َربُّ اَل َيِصيُح إِنِّي أَقُوُل لََك َيا ُبْطُرُس إِنَّ الدِّ

اٍت أَنََّك َتْعِرفُِني  «! اْلَيْوَم َحتَّى َتُكوَن َقْد أَْنَكْرَت َثالََث َمرَّ

 6يوحنا 

، الَِّذي َسلََّمُه ِفيَما َبْعُد  أََشاَر ِبَهَذا إِلَى« 71 أَلَْيَس أََنا اْخَتْرُتُكْم أَْنُتُم االِْثَنْي َعَشَر، َوَمَع ذلَِك َفَواِحٌد ِمْنُكْم َشْيَطاٌن؟»َفَقاَل َيُسوُع: 70  َيُهوَذا ْبِن ِسْمَعاَن اإلِْسَخْرُيوِطيِّ

ُه َكاَن ِمَن االِْثَنْي َعَشرَ   !َمَع أَنَّ
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 األمر بحمل الصليب واتباع يسوع المسيح
 

 األمر بحمل الصليب واتباع يسوع المسيح 

 10متى 

(34-42) 

34 
 35 .َما ِجْئُت ألُْرِسَي َسالَماً، بَْل َسْيفاً . َسالماً َعلَى األَْرضِ اَل تَظُنُّوا أَنِّي ِجْئُت ألُْرِسَي 

هَا،  فَإِنِّي ِجْئُت ألَْجَعَل اإِلْنَساَن َعلَى ِخالٍَف َمَع أَبِيِه، َواْلبِْنَت َمَع أُمِّ

 36 .َواْلَكنَّةَ َمَع َحَماتِهَا
 37 .َوهََكَذا يَِصيُر أَْعَداَء اإِلْنَساِن أَْهُل بَْيتِهِ 

هُ أَْكثََر ِمنِّي، فاَلَ يَْستَِحقُّنِي َوَمْن أََحبَّ اْبنَهُ أَِو اْبنَتَهُ أَْكثََر ِمنِّي، فاَلَ . َمْن أََحبَّ أَبَاهُ أَْو أُمَّ

 38 .يَْستَِحقُّنِي
 39 .َوَمْن اَل يَْحِمْل َصلِيبَهُ َويَْتبَْعنِي، فَهَُو اَل يَْستَِحقُّنِي

ْك بَِحيَاتِ   40 .ِه، يَْخَسْرهَا؛ َوَمْن يَْخَسْر َحيَاتَهُ ِمْن أَْجلِي، فَإِنَّهُ يَْربَُحهَاَمْن يَتََمسَّ
َمْن يَْقبَْلُكْم، 

 41 .يَْقبَْلنِي؛ َوَمْن يَْقبَْلنِي، يَْقبَِل الَِّذي أَْرَسلَنِي
؛ وَ  ْب بِنَبِيٍّ لَِكْونِِه نَبِيًّا، فَإِنَّهُ يَنَاُل ُمَكافَأَةَ نَبِيٍّ ْب بَِرُجٍل َصالٍِح لَِكْونِِه َصالِحاً، فَإِنَّهُ يَنَاُل ُمَكافَأَةَ َمْن يَُرحِّ َمْن يَُرحِّ

 42 .بَارٍّ 
َغاِر َولَْو َكأَْس َماٍء بَاِرٍد، فَقَْط ألَنَّهُ تِْلِميٌذ لِي، فَاْلَحقَّ أَ   «.ْن تَِضيَع أَبَداً إِنَّ ُمَكافَأَتَهُ لَ : قُوُل لَُكمْ َوأَيُّ َمْن َسقَى َواِحداً ِمْن هُؤالَِء الصِّ

 16متى 

(24-27) 

َيْخَسُر َفأَيُّ َمْن أََراَد أَْن ُيَخلَِّص َنْفَسُه، َيْخَسُرَها؛ َولِكنَّ َمْن . 25 إِْن أََراَد أََحٌد أَْن َيِسيَر َوَراِئي، َفْلُيْنِكْر َنْفَسُه َوَيْحِمْل َصلِيَبُه َوَيْتَبْعِني»ُثمَّ َقاَل َيُسوُع لَِتالَِميِذِه: 24 

ُه َيِجُدَها ُم اإلِْنَساُن ِفَداًء عَ . 26 َنْفَسُه ألَْجلِي، َفإِنَّ َفإِنَّ اْبَن اإلِْنَساِن َسْوَف َيُعوُد ِفي  27 ْن َنْفِسِه؟َفَماَذا َيْنَتِفُع اإلِْنَساُن لَْو َرِبَح اْلَعالََم ُكلَُّه َوَخِسَر َنْفَسُه؟ أَْو َماَذا ُيَقدِّ

 . َع َمالَِئَكِتِه، َفُيَجاِزي ُكلَّ َواِحٍد َحَسَب أَْعَمالِهِ َمْجِد أَِبيِه مَ 

 8مرقس 

(34-38) 

34 
 35.إِْن أََراَد أََحٌد أَْن يَِسيَر َوَرائِي، فَْليُْنِكْر نَْفَسهُ، َويَْحِمْل َصلِيبَهُ، َويَْتبَْعنِي: »ثُمَّ َدَعا اْلَجْمَع َمَع تاَلَِميِذِه، َوقَاَل لَهُمْ 

. َمْن أََراَد أَْن يَُخلَِّص نَْفَسهُ، يَْخَسُرهَافَأَيُّ 

 36.َولِكنَّ َمْن يَْخَسُر نَْفَسهُ ِمْن أَْجلِي َوِمْن أَْجِل اإِلْنِجيِل، فَهَُو يَُخلُِّصهَا
 37 فََماَذا يَْنتَفُِع اإِلْنَساُن لَْو َربَِح اْلَعالََم ُكلَّهُ َوَخِسَر نَْفَسهُ؟

ُم اإلِ  ْنَساُن فَِداًء َعْن أَْو َماَذا يُقَدِّ

 38 نَْفِسِه؟
 «.َما يَُعوُد فِي َمْجِد أَبِيِه َمَع اْلَمالَئَِكِة اْلُمقَدَِّسينَ فَإِنَّ أَيَّ َمْن يَْستَِحي بِي َوبَِكالَِمي فِي هَذا اْلِجيِل اْلفَاِسِق الَْخاِطِئ، بِِه يَْستَِحي اْبُن اإِلْنَساِن ِعْندَ 

 9لوقا 

(23-27) 

َفأَيُّ َمْن أََراَد أَْن ُيَخلَِّص َنْفَسُه، َيْخَسُرَها؛ َولِكنَّ َمْن َيْخَسُر . 24 إِْن أََراَد أََحٌد أَْن َيِسيَر َوَراِئي، َفْلُيْنِكْر َنْفَسُه َوَيْحِمْل َصلِيبُه ُكلَّ َيْوِم َوَيْتَبْعِني»اَل لِْلَجِميِع: ُثمَّ قَ 23 

َفإِنَّ َمْن َيْسَتِحي ِبي َوِبَكالَِمي، َفِبِه َيْسَتِحي اْبُن اإلِْنَساِن  26 َفَماَذا َيْنَتِفُع اإلِْنَساُن لَْو َرِبَح اْلَعالََم ُكلَُّه َوَخِسَر َنْفَسُه أَْو أَْهلََكَها؟. 25 ُيَخلُِّصَهاَنْفَسُه َمْن أَْجلِي، َفُهَو 

ِسينَ  لََدى َعْوَدِتِه ِفي َمْجِدِه َوَمْجِد اآلِب َواْلَمالَِئَكةِ   .«َولِكنِّي أَقُوُل لَُكْم ِبَحقٍّ إِنَّ َبْيَن اْلَواِقِفيَن ُهَنا َبْعضاً لَْن َيُذوقُوا اْلَمْوَت َحتَّى َيَرْوا َملَكوَت هللاِ . 27 اْلُمَقدَّ

 14لوقا 

25 
هُ َوَزْوَجتَهُ َوأَْوالََدهُ َوإِْخَوتَهُ وأََخَواتِِه، بَْل نَْفَسهُ أَ إِْن » 26 :َوَكانَْت ُجُموٌع َكثِيَرةٌ تَِسيُر َمَعهُ، فَاْلتَفََت َوقَاَل لَهُمْ  ْيضاً، فاَلَ يُْمِكنُهُ َجاَء إِلَيَّ أََحٌد، َولَْم يُْبِغْض أَبَاهُ َوأُمَّ

 27 .أَْن يَُكوَن تِْلِميذاً لِي
 28 .تِْلِميذاً لِي َوَمْن اَل يَْحِمُل َصلِيبَهُ َويَْتبَُعنِي، فاَلَ يُْمِكنُهُ أَْن يَُكونَ 

الً َويَْحِسُب  فَأَيٌّ ِمْنُكْم، َوهَُو َراِغٌب فِي أَْن يَْبنَِي بُْرجاً، اَل يَْجلُِس أَوَّ
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 29 اْلُكْلفَةَ لِيََرى هَْل ِعْنَدهُ َما يَْكفِي إِلْنَجاِزِه؟ (25-35)
 30 .أُْخُذ َجِميُع النَّاِظِريَن يَْسَخُروَن ِمْنهُ أَفاَلَ يَ . َوذلَِك لِئاَلَّ يََضَع لَهُ األََساَس َوالَ يَْقِدَر أَْن يُْنِجَزهُ 

هََذا اإِلْنَساُن : قَائِلِينَ 

 31 َشَرَع يَْبنِي َوَعَجَز َعِن اإِلْنَجاِز؟
الً َويَْستَِشيُر لِيََرى هَْل يَْقِدُر أَْن يَُواِجهَ بَِعشَ  اِحَف َعلَْيِه بِِعْشِريَن رَ أَْم أَيُّ َملٍِك َذاِهٍب لُِمَحاَربَِة آَخَر، اَل يَْجلُِس أَوَّ ِة آالٍف ذلَِك الزَّ

 32 .أَْلفاً 
لْحِ   33 .َوإاِلَّ فَإِنَّهُ، َواْلَعُدوُّ َماَزاَل بَِعيداً، يُْرِسُل إِلَْيِه َوفْداً، طَالِباً َما يَُؤوُل إِلَى الصُّ

يُْمِكنُهُ أَْن يَُكوَن هَكَذا إَِذْن، ُكلُّ َواِحٍد ِمْنُكْم اَل يَْهُجُر ُكلَّ َما يَْملُِكهُ، اَل 

 .تِْلِميذاً لِي

34 
 35 َولِكْن إَِذا فَقََد الِْمْلُح طَْعَمهُ، فَبَِماَذا تَُعاُد إِلَْيِه ُملُوَحتُهُ؟. إِنََّما اْلِمْلُح َجيِّدٌ 

َماِد، فَيُْطَرُح َخاِرجاً  ْمِع، فَْليَْسَمعْ َمْن لَهُ أُُذنَاِن لِ . إِنَّهُ اَل يَْصلُُح اَل لِلتُّْربَِة َوالَ لِلسَّ  !«لسَّ
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 أناس ال يموتون حتى المجيء الثاني
 

 أناس ال يموتون حتى المجيء الثاني

 16متى 

(28:16) 

 .«َملَُكوِتهِ ِن آِتياً ِفي اْلَحقَّ أَقُوُل لَُكْم: إِنَّ َبْعضاً ِمَن اْلَواِقِفيَن ُهَنا لَْن َيُذوقُوا اْلَمْوَت، َقْبَل أَْن َيَرْوا اْبَن اإلِْنَسا28 

 9مرقس 

(1:9) 

 «.  هللِا َوَقْد أََتى ِبقُْدَرةٍ اْلَحقَّ أَقُوُل لَُكْم: إِنَّ َبْعضاً ِمَن اْلَواِقِفيَن ُهَنا، لَْن َيُذوقُوا اْلَمْوَت إاِلَّ َبْعَد أَْن َيَرْوا َملَُكوتَ »َوَقاَل لَُهْم: 

 9لوقا 

(27:9) 

 .«إِنَّ َبْيَن اْلَواِقِفيَن ُهَنا َبْعضاً لَْن َيُذوقُوا اْلَمْوَت َحتَّى َيَرْوا َملَكوَت هللاِ َولِكنِّي أَقُوُل لَُكْم ِبَحقٍّ 27 

 17لوقا 

(22-37) 

اِم اْبِن اإلِْنَساِن، »ُثمَّ َقاَل لَِتالَِميِذِه: 22  قُوَن ِفيِه أَْن َتَرْوا َولَْو َيْوماً َواِحداً ِمْن أَيَّ َوَسْوَف َيقُوُل َبْعُضُهْم لَُكْم: َها ُهَو ُهَناَك، أَْو: َها . 23 َولَْن َتَرْواَسَيأِْتي َزَماٌن َتَتَشوَّ

َماِء ِمْن إِْحَدى اْلِجَهاِت ُيِضيُء ِفي ِجَهٍة أُْخَرى، هَكَذا : 24 ُهَو ُهَنا؛ َفالَ َتْذَهُبوا َوالَ َتْتَبُعوُهمْ  َيُكوُن اْبُن اإلِْنَساِن َيْوَم َفَكَما أَنَّ اْلَبْرَق الَِّذي َيْلَمُع َتْحَت السَّ

الً ِمْن أَْن ُيَعاِنَي آالَماً َكِثيَرًة َوأَْن َيْرفَُضُه َهَذا اْلِجيلُ . 25 َيُعودُ  َوَكَما َحَدَث ِفي َزَماِن ُنوٍح، هَكَذا أَْيضاً َسْوَف َيْحُدُث ِفي َزَماِن اْبِن !26 َولِكْن الَُبدَّ لَُه أَوَّ

ِفيَنَة وَ َكاَن ا: 27 اإلِْنَسانِ  ُجوَن، إِلَى اْلَيْوِم الَِّذي ِفيِه َدَخَل ُنوٌح السَّ ُجوَن َوُيَزوِّ اُس َيأُْكلُوَن َوَيْشَرُبوَن َوَيَتَزوَّ وَفاُن َفأَْهلََك اْلَجِميعَ لنَّ َوَكذلَِك، َكَما َحَدَث . 28 َجاَء الطُّ

َماِء  29 وَن َوَيِبيُعوَن َوَيْغِرُسوَن َوَيْبُنوَن،ِفي َزَماِن لُوٍط: َكاُنوا َيأُْكلُوَن َوَيْشَرُبوَن َوَيْشَترُ  َولِكْن ِفي اْلَيْوِم الَِّذي ِفيِه َخَرَج لُوٌط ِمْن َسُدوَم، أَْمَطَر )هللاُ( ِمَن السَّ

ْطِح َوأَْمِتَعُتُه ِفي اْلَبْيِت، َفالَ َيْنِزْل لَِيأُْخَذَها؛ َوَمْن َفَمْن كَ .31 هَكَذا َسَيْحُدُث ِفي َيْوِم ُظُهوِر اْبِن اإلِْنَسانِ  30 َناراً َوِكْبِريتاً، َفأَْهلََك اْلَجِميعَ  اَن ِفي ذلَِك اْلَيْوِم َعلَى السَّ

ُروا َزْوَجَة لُوطٍ . 32 َكاَن ِفي اْلَحْقِل َكذلَِك، َفالَ َيْرِجْع إِلَى اْلَوَراءِ  أَقُوُل لَُكْم: ِفي ِتْلَك اللَّْيلَِة . 34 َفَقَدَها ُيَحاِفُظ َعلَْيَها َمْن َيْسَعى إلِْنَقاِذ َحَياِتِه َيْفِقُدَها، َوَمنْ ! 33 َتَذكَّ

َوَيُكوُن اْثَناِن ِفي  36 َوَتُكوُن اْثَنَتاِن َتْطَحَناِن َمعاً، َفُتْؤَخُذ اْلَواِحَدةُ َوُتْتَرُك األُْخَرى؛ 35 َيُكوُن اْثَناِن َناِئَمْيِن َعلَى َسِريٍر َواِحٍد، َفُيْؤَخُذ اْلَواِحُد َوُيْتَرُك اآلَخُر؛
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وا َساِئلِيَن: .« 37 اْلَحْقِل، َفُيْؤَخُذ اْلَواِحُد َوُيْتَرُك اآلَخرُ  ؟»َفَردُّ ُع النُُّسورُ »َفَقاَل لَُهْم: « أَْيَن، َيا َربُّ  «!َحْيُث َتُكوُن اْلِجيَفُة، ُهَناَك َتَتَجمَّ

 21يوحنا 

(21-23) 

ا َرآهُ ُبْطُرُس َسأََل 21  َفَشاَع َخَبٌر «! 23 لَْو ِشْئُت أَْن َيْبَقى َحتَّى أَْرِجَع، َفَما َشأُْنَك؟ اْتَبْعِني أَْنتَ »أََجاَبُه َيُسوُع: « 22 َيا َربُّ َوَهَذا، َماَذا َيُكوُن لَُه؟»َيُسوَع: َفلَمَّ

ْلِميَذ لَْن َيُموَت. َولِكنَّ َيُسوَع لَْم َيقُلْ  ُه لَْن َيُموَت!»لُِبْطُرَس:  َبْيَن اإلِْخَوِة أَنَّ َذلَِك التِّ  « لَْو ِشْئُت أَْن َيْبَقى َحتَّى أَْرِجَع، َفَما َشأُْنَك؟»َبْل َقاَل: « إِنَّ
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 تجلي يسوع المسيح
 

  تجلي يسوع المسيح 

 17متى 

(1-8) 

ا أََخاهُ،  اٍم، أََخَذ َيُسوُع ُبْطُرَس َوَيْعقُوَب َوُيوَحنَّ ِة أَيَّ َوَتَجلَّى أََماَمُهْم، َفَشعَّ َوْجُهُه َكالشَّْمِس، َوَصاَرْت ِثَياُبُه  2 َوَصِعَد ِبِهْم َعلَى اْنِفَراٍد إِلَى َجَبٍل َعاٍل،َوَبْعَد ِستَّ

َثاِن َمَعهُ . 3 َبْيَضاَء َكالنُّورِ  ا َقْد َظَهَرا لَُهْم َيَتَحدَّ ، َما أَْحَسَن أَْن َنْبَقى ُهَنا! َفإَِذا ِشْئَت، أَْنُصُب ُهَنا َثالََث »لَِيُسوَع: َفَبَدأَ ُبْطُرُس َيُقوُل . 4 َوإَِذا ُموَسى َوإِيلِيَّ َيا َربُّ

ا َحاَبِة َقاِئالً: َوَبْيَنَما َكاَن َيَتَكلَُّم، إَِذا َسَحاَبٌة ُمِنيَرةٌ َقْد َظلَّلَْتُهْم، َوَجاَء صَ .« 5 ِخَياٍم: َواِحَدًة لََك، َوَواِحَدًة لُِموَسى، َوَواِحَدًة إلِيلِيَّ َهَذا ُهَو اْبِني اْلَحِبيُب »ْوٌت ِمَن السَّ

ْوَت، َوَقُعوا َعلَى ُوُجوِهِهْم ُمْرَتِعِبيَن ِجّداً «! 6 الَِّذي ُسِرْرُت ِبِه ُكلَّ ُسُروٍر. لَُه اْسَمُعوا ا َسِمَع التَّالَِميُذ الصَّ اْنَهُضوا »اَل: َفاْقَتَرَب ِمْنُهْم َيُسوُع َولََمَسُهْم َوقَ . 7 َفلَمَّ

 .َفَرَفُعوا أَْنَظاَرُهْم، َفلَْم َيَرْوا إاِلَّ َيُسوَع َوْحَدهُ «! 8 َوالَ َتْرَتِعُبوا

 9مرقس 

(2-8) 

ا َوْحَدُهْم، َوَصِعَد ِبِهْم َعلَى اْنِفَراٍد إِلَى2  اٍم، أََخَذ َيُسوُع ُبْطُرَس َوَيْعقُوَب َوُيوَحنَّ ِة أَيَّ ْلَج  3 َعاٍل، َحْيُث َتَجلَّى أََماَمُهْم،َجَبٍل  َوَبْعَد ِستَّ اَعًة َتفُوُق الثَّ َوَصاَرْت ِثَياُبُه لَمَّ

َثاِن َمَع َيُسوعَ .4 َبَياضاً، َيْعِجُز أَيُّ ُمَبيٍِّض َعلَى األَْرِض أَْن ُيَبيَِّض َما ُيَماِثلَُها ا َوُموَسى َيَتَحدَّ ُد، َما أَْحَسَن أَْن »قُوُل لَِيُسوَع: َفَبَدأَ ُبْطُرُس يَ . 5 َوَظَهَر لَُهْم إِيلِيَّ َيا َسيِّ

ا ُه لَْم َيُكْن َيْدِري َما َيقُوُل، إِْذ َكاَن اْلَخْوُف َقِد اْسَتْولَى َعلَْيِهمْ «! 6 َنْبَقى ُهَنا. َفْلَنْنُصْب َثالََث ِخَياٍم: َواِحَدًة لََك، َوَواِحَدًة لُِموَسى، َوَواِحَدًة إلِيلِيَّ َجاَءْت وَ . 7 َفإِنَّ

َحاَبِة َيقُوُل:   .َوَفْجأًَة َنَظُروا َحْولَُهْم َفلَْم َيَرْوا أََحداً َمَعُهْم إاِلَّ َيُسوَع َوْحَدهُ «! 8 هَذا ُهَو اْبِني اْلَحِبيُب. لَُه اْسَمُعوا»َسَحاَبٌة َفَخيََّمْت َعلَْيِهْم، َواْنَطلََق َصْوٌت ِمَن السَّ

 9لوقا 

(28-29) 

ا َوَيْعقُوَب، َوَصِعَد إِلَ َوَحَدَث 28  اٍم َتْقِريباً أَْن أََخَذ َيُسوُع ُبْطُرَس َوُيوَحنَّ َوَبْيَنَما ُهَو ُيَصلِّي، َتَجلَّْت َهْيَئُة َوْجِهِه .29 ى َجَبٍل لُِيَصلِّيَ َبْعَد َهَذا اْلَكالَِم ِبَثَماِنَيِة أَيَّ

اَعةً   . َوَصاَرْت ِثَياُبُه َبْيَضاَء لَمَّ
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 المسيح وإيليا: من سيجيء أوال؟يسوع 
 

 يسوع المسيح وإيليا: من سيجيء أوال؟

 17متى 

(9-13) 

لَِماَذا إَِذْن »َفَسأَلَُه َتالَِميُذهُ: .« 10 الَ ُتْخِبُروا أََحداً ِبَما َرأَْيُتْم َحتَّى َيقُوَم اْبُن اإلِْنَساِن ِمْن َبْيِن األَْمَواتِ »َوِفيَما ُهْم َناِزلُوَن ِمَن اْلَجَبِل، أَْوَصاُهْم َيُسوُع َقاِئالً: 9 

الً؟ ا الَُبدَّ أَْن َيأِْتَي أَوَّ الً َوُيْصلُِح ُكلَّ َشْيءٍ »َفأََجاَبُهْم َقاِئالً: « 11 َيقُوُل اْلَكَتَبُة إِنَّ إِيلِيَّ ا َيأِْتي أَوَّ ا، َولَْم َيْعِرفُوهُ، َبْل َعلَى أَنِّي أَقُوُل لَُكْم: َقْد َجاَء إِيلِ . 12 َحّقاً، إِنَّ إِيلِيَّ يَّ

ا اْلَمْعَمَدانِ .« 13 َفَعلُوا ِبِه ُكلَّ َما َشاُءوا. َكَذلَِك اْبُن اإلِْنَساِن أَْيضاً َعلَى َوْشِك أَْن َيَتأَلََّم َعلَى أَْيِديِهمْ  ُه َكلََّمُهْم َعْن ُيوَحنَّ  .ِعْنَدِئٍذ َفِهَم التَّالَِميُذ أَنَّ

 9مرقس 

(9-13) 

ِة، ُمَتَساِئلِيَن . 10  اإلِْنَساِن َقْد َقاَم ِمْن َبْيِن األَْمَواتِ َوِفيَما ُهْم َناِزلُوَن ِمَن اْلَجَبِل، أَْوَصاُهْم أاَلَّ ُيْخِبُروا أََحداً ِبَما َرأَْوا، إاِلَّ َبْعَد أَْن َيُكوَن اْبنُ  9  َفَعِملُوا ِبهِذِه اْلَوِصيَّ

الً؟»َوَسأَلُوهُ: « 11 ِني ِباْلِقَياَمِة ِمْن َبْيِن األَْمَواِت؟َماَذا َيعْ »ِفيَما َبْيَنُهْم  ا الَُبدَّ أَْن َيأِْتَي أَوَّ الً َوُيْصلُِح »َفأََجاَبُهْم: «12 لَِماَذا َيقُوُل اْلَكَتَبُة إِنَّ إِيلِيَّ ا َيأِْتي أَوَّ َحّقاً، إِنَّ إِيلِيَّ

ا َقْد أََتى ِفْعالً، َوَقْد َعِملُوا ِبِه أَْيضاً ُكلَّ َما َشاُءوا، . 13 نَّ اْبَن اإلِْنَساِن الَُبدَّ أَْن َيَتأَلََّم َكِثيراً َوُيَهانَ ُكلَّ َشْيٍء. َكذلَِك َجاَء ِفي اْلِكَتاِب أَ  َعلَى أَنِّي أَقُوُل لَُكْم: إِنَّ إِيلِيَّ

 «!َكَما َجاَء َعْنُه ِفي اْلِكَتابِ 

 9لوقا 

(30-36) 

ا، َوإَِذا َرُجالَنِ  30 َثاِن َمَعُه، ُهَما ُموَسى َوإِيلِيَّ َوَمَع أَنَّ ُبْطُرَس  32 .َوَقْد َظَهَرا ِبَمْجٍد َوَتَكلََّما َعْن َرِحيلِِه الَِّذي َكاَن َعلَى َوْشِك إِْتَماِمِه ِفي أُوُرَشلِيمَ  31 َيَتَحدَّ

ُهْم ِحيَن اْسَتْيقَ  ْوُم، َفإِنَّ ُجلَْيِن اْلَواِقَفْيِن َمَعهُ َوَرِفيَقْيِه َقْد َغالََبُهُم النَّ َيا ُمَعلُِّم، َما أَْحَسَن »َوِفيَما َكاَنا ُيَفاِرَقاِنِه، َقاَل ُبْطُرُس لَِيُسوَع:  33 .ُظوا َتَماماً، َشاَهُدوا َمْجَدُه َوالرَّ

اأَْن َنْبَقى ُهَنا! َفْلَنْنُصْب َثالََث ِخَياٍم: َواِحَدًة لََك، َوَواِحَدًة لُِموَسى، َوَوا ُه ِفيَما َكاَن َيُقوُل ذلَِك، َجاَءْت َسَحاَبٌة َفَخيََّمْت  34 .َوُهَو اَل َيْدِري َما َيُقولُ « ِحَدًة إلِيلِيَّ َولِكنَّ

َحاَبُة، َقْتُهُم السَّ َحاَبِة َيقُوُل:  35 َعلَْيِهْم، َفَخاَف التَّالِميُذ ِعْنَدَما َطوَّ ْوُت،  36 «!ْبِني الَِّذي اْخَتْرُتُه. لَُه اْسَمُعواَهَذا ُهَو ا»َواْنَطلََق َصْوٌت ِمَن السَّ َوِفيَما اْنَطلََق الصَّ

ا َرأَ  اِم ِبأَيِّ َشْيٍء ِممَّ  .ْوهُ ُوِجَد َيُسوُع َوْحَدهُ. َوَقْد َكَتُموا اْلَخَبَر َفلَْم ُيْخِبُروا أََحداً ِفي ِتْلَك األَيَّ
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 حالة لم يستطع التالميذ عالجها
 

 التالميذ عالجها حالة لم يستطع

 17متى 

(14-21) 

َم َرُجٌل إِلَى َيُسوَع، َوَجَثا أََماَمُه،14  ا َوَصلُوا إِلَى اْلَجْمِع، َتَقدَّ ُب َعاَذاباً َشاِديداً. َوَكِثياراً َماا »َوَقاَل:  15 َولَمَّ اْرِع، َوُهاَو َيَتَعاذَّ ُه ُمَصااٌب ِبالصَّ ُد، اْرَحِم اْبِني ألَنَّ َيا َسيِّ

اِر أَْو ِفي اْلَماءِ َيْسقُُط  َها اْلِجيُل َغْيُر اْلُماْؤِمِن َواألَْعاَوُج، إِلَاى َمَتاى »َفأََجاَب َيُسوُع َقاِئالً: .« 17 َوَقْد أَْحَضْرُتُه إِلَى َتالَِميِذَك، َفلَْم َيْسَتِطيُعوا أَْن َيْشفُوهُ . 16 ِفي النَّ أَيُّ

ااَعةِ «! 18 ْحِضُروهُ إِلَيَّ ُهَناأَْبَقى َمَعُكْم؟ إِلَى َمَتى أَْحَتِملُُكْم؟ أَ  اِبيُّ ِماْن ِتْلاَك السَّ ، َوُشِفَي الصَّ ِبيِّ ْيَطاَن، َفَخَرَج ِمَن الصَّ َم التَّالَِمياُذ إِلَاى . 19 َوَزَجَر َيُسوُع الشَّ ُثامَّ َتَقادَّ

ْيَطاَن؟لَِماَذا َعَجْزَنا َنْحُن أَْن َنْطُرَد »َيُسوَع َعلَى اْنِفَراٍد َوَسأَلُوهُ:  لِِقلَِّة إِيَماِنُكْم. َفاْلَحقَّ أَقُوُل لَُكْم: لَْو َكاَن لَُكْم إِيَمااٌن ِمْثاُل ِباْزَرِة َخاْرَدٍل، لَُكْناُتْم »أََجاَبُهْم: « 20 الشَّ

ْومِ . 21 َشْيءٌ  َتقُولُوَن لَِهَذا اْلَجَبِل: ِاْنَتِقْل ِمْن ُهَنا إِلَى ُهَناَك، َفَيْنَتِقُل، َوالَ َيْسَتِحيُل َعلَْيُكمْ  الَِة َوالصَّ َياِطيِن، َفالَ ُيْطَرُد إاِلَّ ِبالصَّ ْوُع ِمَن الشَّ ا َهَذا النَّ  .« أَمَّ

 9مرقس 

(14-29) 

ا َوَصلُوا إِلَى َباِقي التَّالَِميِذ، َرأَْوا َجْمعاً َعِظيماً َحْولَُهْم َوَبْعَض اْلَكَتَبِة ُيَجاِدلُوَنُهمْ 14  َوِعْنَدَما َرآهُ اْلَجْمُع، ُذِهلُوا ُكلُُّهْم َوأَْسَرُعوا إِلَْيِه ُيَسلُِّموَن . 15 َولَمَّ

ُكلََّما َتَملََّكُه َيْصَرُعُه، َفُيْزِبُد  81 َيا ُمَعلُِّم، أَْحَضْرُت إِلَْيَك اْبِني َوِبِه ُروٌح أَْخَرُس،»َفَردَّ َعلَْيِه َواِحٌد ِمَن اْلَجْمِع َقاِئالً: « 17 ِفيَم ُتَجاِدلُوَنُهْم؟»َفَسأَلَُهْم: . 16 َعلَْيهِ 

َها اْلِجيُل َغْيُر اْلُمْؤِمِن! إِلَى َمَتى أَْبَقى َمَعُكْم؟ إِلَ »َفأََجاَبُهْم َقاِئالً: .« 19 َوَيِصرُّ ِبأَْسَناِنِه َوَيَتَيبَُّس. َوَقْد َطلَْبُت ِمْن َتالَِميِذَك أَْن َيْطُرُدوهُ، َفلَْم َيْقِدُروا ى َمَتى أَيُّ

ُغ ُمْزِبد«! 20 أَْحَتِملُُكْم؟ أَْحِضُروهُ إِلَيَّ  ، َفَوَقَع َعلَى األَْرِض َيَتَمرَّ ِبيَّ وُح، َحتَّى َصَرَع الصَّ ُمْنُذ َمَتى »َوَسأََل أََباهُ: . 21 اً َفأَْحَضُروهُ إِلَى َيُسوَع. َفَما إِْن َرآهُ الرُّ

اِر َوِفي اْلَماِء لُِيْهلَِكُه. َولِكْن إِْن ُكْنَت َتْقِدُر َعلَى َشْيٍء، َفأَْشِفْق َعلَ . 22 ِتهِ ُمْنُذ ُطفُولَ »َفأََجاَب: « ُيِصيُبُه هَذا؟ اَوَكِثيراً َما أَْلَقاهُ ِفي النَّ َفَقاَل لَُه َيُسوُع: «! 23 ْيَنا َوأَِعنَّ

ِبيِّ ِفي اْلَحاِل: «! 24 َدى اْلُمْؤِمنِ َبْل إِْن ُكْنَت أَْنَت َتْقِدُر أَْن ُتْؤِمَن، َفُكلُّ َشْيٍء ُمْسَتَطاٌع لَ » ا َرأَى َيُسوُع .«25 أََنا أُوِمُن، َفأَِعْن َعَدَم إِيَماِني»َفَصَرَخ أَُبو الصَّ َفلَمَّ

وَح النَِّجَس َقاِئالً لَُه:  وُح األَْخَرُس األََصمُّ، إِنِّي آُمُركَ »اْلَجْمَع َيْرُكُضوَن َمعاً، َزَجَر الرُّ َها الرُّ وُح َوَصَرَع «! 26 ، َفاْخُرْج ِمْنُه َوالَ َتُعْد َتْدُخلُُه َبْعدُ أَيُّ َفَصَرَخ الرُّ

ُه َمْيٌت، َحتَّى َقاَل أَْكَثُر اْلَجْمِع:  ِبيُّ َكأَنَّ ٍة، ُثمَّ َخَرَج. َوَصاَر الصَّ ِبيَّ ِبِشدَّ ُه َماتَ »الصَّ ا أَْمَسَكُه َيُسوُع ِبَيِدِه َوأَنْ «! 27 إِنَّ َوَبْعَدَما َدَخَل . 28 َهَضُه، َنَهضَ َولِكْن لَمَّ

وَح؟»َيُسوُع اْلَبْيَت، َسأَلَُه َتالَِميُذهُ َعلَى اْنِفَراٍد:  ْومِ »َفأََجاَب: « 29 لَِماَذا لَْم َنْقِدْر َنْحُن أَْن َنْطُرَد الرُّ الَِة َوالصَّ ْوُع اَل ُيْطَرُد ِبَشْيٍء إاِلَّ ِبالصَّ  «! هَذا النَّ

 9لوقا 

(37-42) 

ا َنَزلُوا ِمَن اْلَجَبِل، الََقاهُ َجْمٌع َعِظيمٌ 37  الِي، لَمَّ ُه َولَِدي »َوإَِذا ِفي اْلَجْمِع َرُجٌل َناَدى َقائاِلً: . 38 َوِفي اْلَيْوِم التَّ ُل إِلَْيَك أَْن َتْنُظَر إِلَى اْبِني، َفإِنَّ َيا ُمَعلُِّم، أََتَوسَّ

َضهُ َوَها إِنَّ ُروحاً يَ . 39 اْلَوِحيدُ  وُح َفُيْزِبُد، َوِباْلَجْهِد ُيَفاِرقُُه َبْعَد أَْن ُيَرضِّ َوَقِد اْلَتَمْسُت ِمْن َتالَِميِذَك أَْن َيْطُرُدوهُ، َفلَْم . 40 َتَملَُّكُه، َفَيْصُرُخ َفْجأًَة، َوَيْصَرُعُه الرُّ

َها اْلِجيُل َغْيُر الْ »َفأََجاَب َيُسوُع َقاِئالً: .« 41 َيْقِدُروا ُجِل(: « ُمْؤِمِن َواْلُمْنَحِرُف! إِلَى َمَتى أَْبَقى َمَعُكْم َوأَْحَتِملُُكْم؟أَيُّ َوِفيَما «! 42 أَْحِضِر اْبَنَك إِلَى ُهَنا»)َوَقاَل لِلرَّ

وَح النَِّجَس، َوَشَفى اْلَولََد وَ  ْيَطاُن َوَخَبَطُه ِبُعْنٍف. َفَزَجَر َيُسوُع الرُّ  .َسلََّمُه إِلَى أَِبيهِ اْلَولَُد آٍت، َصَرَعُه الشَّ
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 ردة الفعل عند تنبؤ يسوع المسيح بموته المزعوم
 

 ردة الفعل عند تنبؤ يسوع المسيح بموته المزعوم 

 17متى 

(22-23) 

ُعوَن ِفي اْلَجلِيِل، َقاَل َيُسوُع لَِتالَِميِذِه: 22  الِِث ُيَقامُ  23 ُيَسلََّم إِلَى أَْيِدي النَّاِس،ِاْبُن اإلِْنَساِن َعلَى َوْشِك أَْن »َوِفيَما َكاُنوا َيَتَجمَّ َفَحِزُنوا «. َفَيْقُتلُوَنُه. َوِفي اْلَيْوِم الثَّ

 .ُحْزناً َشِديداً 

 9مرقس 

(30-32) 

ُثمَّ اْنَصَرفُوا ِمْن ُهَناَك َواْجَتاُزوا ِمْنَطَقَة اْلَجلِيِل، َولَْم ُيِرْد أَْن َيْعلََم ِبِه أََحٌد،30 
ُه َكاَن ُيَعلُِّم َتالَِميَذهُ َفَيقُوُل لَُهْم:  31  إِنَّ اْبَن اإلِْنَساِن َسُيَسلَُّم إِلَى أَْيِدي النَّاِس، »ألَنَّ

الِثِ  ُهْم لَْم َيْفَهُموا هَذا اْلَقْوَل، َوَخافُوا أَْن َيْسأَ .« 32 َفَيْقُتلُوَنُه، َوَبْعَد َقْتلِِه َيقُوُم ِفي اْلَيْوِم الثَّ  .لُوهُ َولِكنَّ

 9لوقا 

(43-45) 

ُبوَن ِمْن ُكلِّ َما َعِملَُه َيُسوُع، َقاَل لِ 43  لَِتْدُخْل هِذِه اْلَكلَِماُت آَذاَنُكْم: إِنَّ اْبَن اإلِْنَساِن َعلَى : 44 »َتالَِميِذهِ َفُذِهَل اْلَجِميُع ِمْن َعَظَمِة هللِا. َوَبْيَنَما َكاَن اْلَجِميُع َيَتَعجَّ

ُهْم لَْم َيْفَهُموا َهَذا اْلَقْوَل، َوَقْد أُْغلَِق َعلَْيِهْم َفلَْم ُيْدِرُكوهُ، َوَخافُوا أَْن َيْسأَلُوهُ عَ «! 45 ُيَسلََّم إِلَى أَْيِدي النَّاسِ َوْشِك أَْن   .ْنهُ إاِلَّ أَنَّ
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 االثنا عشر رسوال والمدينة السامرية
 

 االثنا عشر رسوال والمدينة السامرية

 10متى 

(5-10) 

َبِل اْذَهُبوا ِباألَْولَى إِلَى اْلِخَراِف . 6 الَ َتْسلُُكوا َطِريقاً إِلَى األَُمِم، َوالَ َتْدُخلُوا َمِديَنًة َساِمِريَّةً »هُؤالِء االِْثَنا َعَشَر َرُسوالً، أَْرَسلَُهْم َيُسوُع َوَقْد أَْوَصاُهْم َقاِئالً: 5 

الَِّة، إِلَى َبْيِت إِْسَرائِ  َماَواتِ . 7 يلَ الضَّ اْشفُوا اْلَمْرَضى، َوأَِقيُموا اْلَمْوَتى، َوَطهُِّروا اْلُبْرَص، َواْطُرُدوا . 8 َوِفيَما أَْنُتْم َذاِهُبوَن، َبشُِّروا َقاِئلِيَن: َقِد اْقَتَرَب َملَُكوُت السَّ

اناً أَْعُطوا اناً أََخْذُتْم، َفَمجَّ َياِطيَن. َمجَّ ًة َوالَ ُنَحاساً، اَل َتْحِملُوا! 9 الشَّ ِريِق َزاداً َوالَ َثْوَبْيِن َوالَ ِحَذاًء َوالَ َعصاً: َفإِنَّ  10 ِفي أَْحِزَمِتُكْم َذَهباً َوالَ ِفضَّ َوالَ َتأُْخُذوا لِلطَّ

 . اْلَعاِمَل َيْسَتِحقُّ َطَعاَمهُ 

 9لوقا 

(51-56) 

َم 51  اُم الْرِتَفاِعِه، َصمَّ ِت األَيَّ ا َتمَّ وا لَُه )َمْنِزالً . 52 ِبَعْزٍم َعلَى اْلُمِضيِّ إِلَى أُوُرَشلِيمَ َولَمَّ اِمِريِّيَن، لُِيِعدُّ ُسِل. َفَذَهُبوا َوَدَخلُوا َقْرَيًة لِلسَّ اَمُه َبْعَض الرُّ َفأَْرَسَل قُدَّ

ُه َكاَن ُمتَِّجهاً َصْوَب أُوُرشَ .( 53 ِفيَها ُهْم َرَفُضوا اْسِتْقَبالَُه ألَنَّ ا، َقاالَ: . 54 لِيمَ َولِكنَّ ا َرأَى ذلَِك ِتْلِميَذاهُ َيْعقُوُب َوُيوَحنَّ ، أَُتِريُد أَْن َنأُْمَر ِبأَْن َتْنِزَل النَّاُر »َفلَمَّ َيا َربُّ

َماِء َوَتْلَتِهَمُهْم؟ َخُهَما َقاِئالً: « 55 ِمَن السَّ ُثمَّ « ألَنَّ اْبَن اإلِْنَساِن أََتى اَل لُِيْهلَِك ُنفُوَس الََّناِس، َبْل لُِيَخلَِّصَها.56 أَْنُتَما، الَ َتْعلََماِن َمْن أَيِّ ُروحٍ »َفاْلَتَفَت إِلَْيِهَما َوَوبَّ

 .َذَهُبوا إِلَى َقْرَيٍة أُْخَرى
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 أناس يعرضون على يسوع المسيح اتباعه
 

 أناس يعرضون على يسوع المسيح اتباعه 

 8متى 

(18-22) 

18 
فَِّة اْلُمقَابِلَةِ َوِحيَن َرأَى يَُسوُع   19 .أَنَّ الُجُموَع قَِد اْحتََشَدْت َحْولَهُ، أََمَر تاَلَِميَذهُ أَْن يَْعبُُروا إِلَى الضَّ

َم إِلَْيِه أََحُد اْلَكتَبَِة َوقَاَل:  يَا ُمَعلُِّم، َسأَْتبَُعَك َحْيثَُما »فَتَقَدَّ

 20 «!تَْذهَبُ 
ا اْبُن اإِلْنَساِن، فَلَْيَس لَهُ َمَكاٌن يُْسنُِد إِلَْيِه َرْأَسهُ لِلثََّعالِِب أَوْ »فَأََجابَهُ يَُسوُع:  َماِء أَْوَكاٌر؛ أَمَّ  21 .«َجاٌر، َولِطُيُوِر السَّ

يَا »َوقَاَل لَهُ آَخُر ِمْن تاَلَِميِذِه: 

الً فَأَْدفَِن أَبِي  22 «!َسيُِّد، اْسَمْح لِي أَْن أَْذهََب أَوَّ
 «!بَْعنِي اْلَن، َوَدِع اْلَمْوتَى يَْدفِنُوَن َمْوتَاهُمْ اتْ »فَأََجابَهُ يَُسوُع: 

 9لوقا 

(57-62) 

57 
 58 !«يَا َسيُِّد، َسأَْتبَُعَك أَْينََما تَْذهَبُ : »َوبَْينََما َكانُوا َسائِِريَن فِي الطَِّريِق، قَاَل لَهُ أََحُد النَّاسِ 

ا اْبُن لِلثََّعالِِب أَْوَجاٌر، : »فَقَاَل لَهُ يَُسوعُ  َماِء أَْوَكاٌر؛ َوأَمَّ َولِطُيُوِر السَّ

 59 «.اإِلْنَساِن فَلَْيَس لَهُ َمَكاٌن يُْسنُِد إِلَْيِه َرْأَسهُ 
الً َوأَْدفَِن أَبِي: »َولِكنَّ هََذا قَالَ !« اْتبَْعنِي: »َوقَاَل لَِغْيِرهِ   60 !«يَا َسيُِّد، اْسَمْح لِي أَْن أَْذهََب أَوَّ

َدِع : »ُسوعُ فَقَاَل لَهُ يَ 

ْر بَِملَُكوِت هللاِ  ا أَْنَت فَاْذهَْب َوبَشِّ  61 «.اْلَمْوتَى يَْدفِنُوَن َمْوتَاهُْم، َوأَمَّ
َع أَْهَل بَْيتِي: »َوقَاَل لَهُ آَخرُ  الً أَْن أَُودِّ  62 !«يَا َسيُِّد، َسأَْتبَُعَك، َولِكِن اْسَمْح لِي أَوَّ

فَقَاَل لَهُ 

 «.ٍد يََضُع يََدهُ َعلَى اْلِمْحَراِث َويَْلتَفُِت إِلَى اْلَوَراِء، يَْصلُُح لَِملَُكوِت هللاِ َما ِمْن أَحَ : »يَُسوعُ 
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 مثل الحصاد
 

 مثل الحصاد

 9متى 

(35-38) 

35 
 36 .بِبَِشاَرِة اْلَملَُكوِت، َويَْشفِي ُكلَّ َمَرٍض َوِعلَّةً َوأََخَذ يَُسوُع يَتَنَقَُّل فِي اْلُمُدِن َواْلقَُرى ُكلِّهَا، يَُعلُِّم فِي َمَجاِمِع اْليَهُوِد َويُنَاِدي 

َوِعْنَدَما َرأَى اْلُجُموَع، أََخَذْتهُ 

ِديَن َكَغنٍَم اَل َراِعَي لَهَا بِيَن َوُمَشرَّ فَقَةُ َعلَْيِهْم، إِْذ َكانُوا ُمَعذَّ  37 .الشَّ
اُل قَلِيلُونَ اْلَحَصاُد َكثِيٌر، وَ : »ِعْنَدئٍِذ قَاَل لِتاَلَِميِذهِ   38 .اْلُعمَّ

فَاْطلُبُوا ِمْن َربِّ اْلَحَصاِد أَْن يُْرِسَل 

االً إِلَى َحَصاِدهِ   !«ُعمَّ

 4مرقس 

(26-29) 

26 
 27 إِنَّ َملَُكوَت هللاِ يَُشبَّهُ بِإِْنَساٍن يُْلقِي اْلبَِذاَر َعلَى األَْرِض،»َوقَاَل: 

فِيَما اْلبَِذاُر يَْطلُُع َويَْنُمو، َوهَُو اَل يَْدِري َكْيَف يَْحُدُث ثُمَّ يَنَاُم لَْيالً َويَقُوُم نَهَاراً 

 28 .األَْمرُ 
ْنبُلَةِ  الً ُعْشبَةً، ثُمَّ ُسْنبُلَةً، ثُمَّ قَْمحاً ِمْلَء السُّ  29 .فَاألَْرُض ِمْن َذاتِهَا تُْعِطي الثََّمَر، فَتُْطلُِع أَوَّ

ْعِمُل فِيِه اْلِمْنَجَل إِْذ يَُكوُن َولَِكْن َحالََما يَْنَضُج الثََّمُر، يُ 

 .«اْلَحَصاُد قَْد َحانَ 

 10لوقا 

(1-12) 

بُّ أَْيضاً اْثَنْيِن َوَسْبِعيَن آَخِريَن، َوأَْرَسلَُهُم اْثَنْيِن اْثَنْيِن، لَِيْسِبقُوهُ إِلَ  َن الرَّ َهاِب إِلَْيهِ ى ُكلِّ َمِديَنٍة َوَمَكاٍن َكاَن َعلَى َوْشِك َوَبْعَد ذلَِك َعيَّ إِنَّ »َوَقاَل لَُهْم: . 2 الذَّ

االً إِلَى َحَصا ُعوا إِلَى َربِّ اْلَحَصاِد أَْن َيْبَعَث ُعمَّ اَل َقلِيلُوَن، َفَتَضرَّ َتْحِملُوا اَل . 4 َفاْذَهُبوا! َها إِنِّي أُْرِسلُُكْم َكُحْمالٍَن َبْيَن ِذَئابٍ . 3 ِدهِ اْلَحَصاَد َكِثيٌر، َولِكنَّ اْلُعمَّ

ِريِق َعلَى أََحدٍ  َة َماٍل َوالَ ِكيَس َزاٍد َوالَ ِحَذاًء؛ َوالَ ُتَسلُِّموا ِفي الطَّ الً: َسالٌَم لَِهَذا اْلَبْيتِ . 5 ُصرَّ َفإِْن َكاَن ِفي اْلَبْيِت اْبُن َسالٍَم، ! 6 َوأَيَّ َبْيٍت َدَخْلُتُموهُ، َفقُولُوا أَوَّ

ا ِعْنَدُهْم: ألَنَّ اْلَعاِمَل َيْسَتِحقُّ أُْجَرَتُه. اَل تَ . 7 . َوإاِلَّ، َفَسالَُمُكْم َيُعوُد لَُكمْ َيِحلُّ َسالَُمُكْم َعلَْيهِ  ْنَتِقلُوا ِمْن َبْيٍت إِلَى َواْنِزلُوا ِفي ذلَِك اْلَبْيِت َتأُْكلُوَن َوَتْشَرُبوَن ِممَّ

َة َمِديَنٍة َدَخْلُتُموَها َوَقِبلَُكْم . 8 َبْيتٍ  ُم لَُكْم،َوأَيَّ ا ُيَقدَّ َة َمِديَنٍة ! 10 َواْشفُوا اْلَمْرَضى الَِّذيَن ِفيَها، َوقُولُوا لَُهْم: َقِد اْقَتَرَب ِمْنُكْم َملَُكوُت هللاِ 9 أَْهلَُها، َفُكلُوا ِممَّ َوأَيَّ

َقِد َحتَّى ُغَباُر َمِديَنِتُكُم اْلَعالُِق ِبأَْقَداِمَنا َنْنفُُضُه َعلَْيُكْم، َولِكِن اْعلَُموا َهَذا: أَنَّ َملَُكوَت هللِا : 11 َدَخْلُتُموَها َولَْم َيْقَبْلُكْم أَْهلَُها، َفاْخُرُجوا إِلَى َشَواِرِعَها، َوقُولُوا

 . َك اْلَمِديَنةِ أَقُوُل لَُكْم: إِنَّ َسُدوَم َسَتُكوُن َحالَُتَها ِفي ذلَِك اْلَيْوِم أَْكَثَر اْحِتَماالً ِمْن َحالَِة ِتلْ ! 12 اْقَتَربَ 

 4يوحنا 

(31-38) 

َجاَءهُ َهْل »َفأََخَذ التَّالَِميُذ َيَتَساَءلُوَن: .« 33 ِعْنِدي َطَعاٌم آُكلُُه اَل َتْعِرفُوَنُه أَْنُتمْ »َفأََجاَبُهْم: «32 َيا ُمَعلُِّم، ُكلْ »َوِفي أَْثَناِء ذلَِك َكاَن التَّالَِميُذ َيقُولُوَن لَُه ِبإِْلَحاٍح: 31 

أََما َتقُولُوَن: َبْعَد أَْرَبَعِة أَْشُهٍر َيأِْتي اْلَحَصاُد! َولِكنِّي أَقُوُل . 35 َطَعاِمي ُهَو أَْن أَْعَمَل َمِشيَئَة الَِّذي أَْرَسلَِني َوأَْن أُْنِجَز َعَملَهُ »َفَقاَل لَُهْم َيُسوُع: « 34 أََحٌد ِبَما َيأُْكلُُه؟

اِرُع َواْلَحاِصُد . 36 ا إِلَى اْلُحقُوِل، َفِهَي َقْد َنِضَجْت َوَحاَن َحَصاُدَهالَُكْم: اْنُظُروا َملِيًّ  ِة، َفَيْفَرُح الزَّ َمَر لِْلَحَياِة األََبِديَّ َواْلَحاِصُد َيأُْخُذ أُْجَرَتُه، َوَيْجَمُع الثَّ

 .« إِنِّي أَْرَسْلُتُكْم لَِتْحُصُدوا َما لَْم َتْتَعُبوا ِفيِه، َفَغْيُرُكْم َتِعُبوا، َوأَْنُتْم َتْجُنوَن َثَمَر أَْتَعاِبِهمْ .38 َحتَّى َيْصُدَق اْلَقْوُل: َواِحٌد َيْزَرُع، َوآَخُر َيْحُصدُ  37 َمعاً،
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 المدن التي لم تتب
 

 المدن التي لم تتب

 11متى 

(20-24) 

ُخ اْلُمُدَن الَِّتي َجَرْت ِفيَها 20  اْلَوْيُل لَِك َيا ُكوَرِزيُن! اْلَوْيُل لَِك َيا َبْيَت َصْيَدا! َفلَْو أُْجِرَي ِفي »َفَقاَل: . 21 أَْكَثُر ُمْعِجَزاِتِه، لَِكْوِن أَْهلَِها لَْم َيُتوُبواُثمَّ َبَدأَ َيُسوُع ُيَوبِّ

َمادِ ُصوَر َوَصْيَدا َما أُْجِرَي ِفيُكَما ِمَن اْلُمْعِجَزاِت، لََتاَب أَْهلُُهَما ُمْنُذ اْلَقِديِم  َولَِكنِّي أَقُوُل لَُكْم: إِنَّ َحالََة ُصوَر َوَصْيَدا ِفي . 22 الَبِسيَن اْلُمُسوَح ِفي َوَسِط الرَّ

ْيُنوَنِة، َسَتُكوُن أَْكَثَر اْحِتَماالً ِمْن َحالَِتُكَما َماِء؟ إِنَِّك إِلَى ! 23 الدَّ َقْعِر اْلَهاِوَيِة َسُتْهَبِطيَن. َفلَْو َجَرى ِفي َسُدوَم َما َجَرى َوأَْنِت َيا َكْفَرَناُحوَم: َهِل اْرَتَفْعِت َحتَّى السَّ

ْيُنوَنِة، َسَيُكوُن أَْكَثَر اْحِتَماالً ِمْن َحالَِتكِ . 24 ِفيِك ِمَن اْلُمْعِجَزاِت، لََبِقَيْت َحتَّى اْلَيْومِ   «!َولَِكنِّي أَقُوُل لَُكْم إِنَّ َمِصيَر َسُدوَم ِفي َيْوِم الدَّ

 10ا لوق

(13-16) 

َن اْلُمْعِجَزاِت، لََتاَب أَْهلُُهَما ُمْنُذ اْلَقِديِم الِبِسيَن اْلُمُسوَح اْلَوْيُل لَِك َيا ُكوَرِزيُن! اْلَوْيُل لَِك َيا َبْيَت َصْيَدا! َفلَْو أُْجِرَي ِفي ُصوَر َوَصْيَدا َما أُْجِرَي ِفيُكَما مِ 13 

َمادِ  ْيُنوَنِة أَْكَثَر اْحِتَماالً ِمْن َحالَِتُكَما. 14 َقاِعِديَن ِفي الرَّ َماِء؟ إِنَِّك إِلَى . 15 َولِكنَّ ُصوَر َوَصْيَدا َسَتُكوُن َحالَُتُهَما ِفي الدَّ َوأَْنِت َيا َكْفَرَناُحوُم، َهِل اْرَتَفْعِت َحتَّى السَّ

 «!َمْن َيْرفُْضُكْم َيْرفُْضِني؛ َوَمْن َيْرفُْضِني َيْرفُِض الَِّذي أَْرَسلَِنيَمْن َيْسَمْع لَُكْم َيْسَمْع لِي، وَ ! 16 اْلَهاِوَيِة َسُتْهَبِطينَ 
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 يسوع المسيح يعطي سلطة للتالميذ
 

 يسوع المسيح يعطي سلطة للتالميذ

 16مرقس 

(14-18) 

14 
قُوا الَِّذيَن َشاهَُدوهُ بَْعَد قِيَاَمتِهِ أَِخيراً ظَهََر لأِلََحَد َعَشَر تِْلِميذاً فِيَما َكانُوا ُمتَِّكئِيَن، َوَوبََّخهُْم   15 .َعلَى َعَدِم إِيَمانِِهْم َوقََساَوِة قُلُوبِِهْم، ألَنَّهُْم لَْم يَُصدِّ

َوقَاَل لَهُْم: 

ُروا اْلَخلِيقَةَ ُكلَّهَا بِاإِلْنِجيلِ »  16 :اْذهَبُوا إِلَى اْلَعالَِم أَْجَمَع، َوبَشِّ
َد، َخلَ   17 .َص، َوَمْن لَْم يُْؤِمْن فََسْوَف يَُدانُ َمْن آَمَن َوتََعمَّ

َوأُولئَِك الَِّذيَن آَمنُوا، تاُلَِزُمهُْم هِذِه 

يَاِطيَن َويَتََكلَُّموَن بِلَُغاٍت َجِديَدٍة َعلَْيِهْم،  18 اْليَاُت: بِاْسِمي يَْطُرُدوَن الشَّ
ْوَن اْلبَتَّةَ، َويََضُعوَن أَْيِديَهُْم َعلَى َويَْقبُِضوَن َعلَى اْلَحيَّاِت، َوإِْن َشِربُوا َشَراباً قَاتِ  الً اَل يَتَأَذَّ

 .«اْلَمْرَضى فَيَتََعافَْونَ 

 10لوقا 

(17-20) 

17 
ْبُعوَن فَِرِحيَن، َوقَالُوا:  يَاِطيُن تَْخَضُع لَنَا بِاْسِمكَ »َوبَْعَدئٍِذ َرَجَع االْثنَاِن َوالسَّ ، َحتَّى الشَّ  18 «!يَا َربُّ

َماِء »لَهُْم: فَقَاَل  ْيَطاَن َوهَُو يَْهِوي ِمَن السَّ قَْد َرأَْيُت الشَّ

 19 .ِمْثَل اْلبَْرقِ 
 20 .يَُكْم َشْيٌء أَبَداً َوهَا أَنَا قَْد أَْعطَْيتُُكْم ُسْلطَةً لِتَُدوُسوا اْلَحيَّاِت َواْلَعقَاِرَب َوقُْدَرةَ اْلَعُدوِّ ُكلَّهَا، َولَْن يُْؤذِ 

َرُحوا بِأَنَّ األَْرَواَح تَْخَضُع لَُكْم، إِنََّما اَل تَفْ 

َماَواتِ   .«بَِل اْفَرُحوا بِأَنَّ أَْسَماَءُكْم قَْد ُكتِبَْت فِي السَّ
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 يسوع المسيح يحمد اآلب رب السماء واألرض
 

 يسوع المسيح يحمد اآلب رب السماء واألرض

 11متى 

(25-30) 

25 
َماِء َواألَْرِض، ألَنََّك َحَجْبَت هَِذِه األُُموَر َعِن اْلُحَكَماِء َواْلفُهََماِء، : »يَُسوُع فَقَالَ َوفِي َذلَِك اْلَوْقِت، تََكلََّم   26 !َوَكَشْفتَهَا لأِلَْطفَالِ أَْحَمُدَك أَيُّهَا اْلُب، َربَّ السَّ

نََعْم 

 27 .أَيُّهَا اْلُب، ألَنَّهُ هََكَذا َحُسَن فِي نََظِركَ 
نَهُ َوالَ أََحٌد يَْعِرُف ااِلْبَن إاِلَّ اْلُب، َوالَ أََحٌد يَْعِرُف اْلَب إاِلَّ ااِلْبُن، َوَمْن أََراَد ااِلْبُن أَْن يُْعلِ . َسلََّمهُ إِلَيَّ أَبِيُكلُّ َشْيٍء قَْد 

 28 .لَهُ 
 29 .تََعالَْوا إِلَيَّ يَا َجِميَع اْلُمْتَعبِيَن َوالثَّقِيلِي األَْحَماِل، َوأَنَا أُِريُحُكمْ 

اَحةَ  اِْحِملُوا نِيِري َعلَْيُكْم، َوتَعلَُّموا ِمنِّي، ألَنِّي َوِديٌع َوُمتََواِضُع اْلقَْلِب، فَتَِجُدوا الرَّ

 30 .لِنُفُوِسُكمْ 
 !«فَإِنَّ نِيِري هَيٌِّن، َوِحْملِي َخفِيفٌ 

 10لوقا 

(21-24) 

وِح  21 اَعِة اْبَتَهَج َيُسوُع ِبالرُّ َماِء َواألَْرِض، ألَنََّك َحَجْبَت هِذِه األُُموَر َعِن اْلُحَكَماِء َواْلفَُهَماِء، وَ »َوَقاَل: ِفي ِتْلَك السَّ َها اآلُب، َربَّ السَّ َكَشْفَتَها أَْحَمُدَك أَيُّ

ُه هَكَذا َحُسَن ِفي َنَظِركَ  َها اآلُب، ألَنَّ إِلَيَّ ِمْن ِقَبِل أَِبي، َوالَ أََحَد َيْعِرُف َمْن ُهَو االِْبُن إاِلَّ اآلُب، َوالَ َمْن ُهَو اآلُب إاِلَّ ُكلُّ َشْيٍء َقْد ُسلَِّم  22 !لأِلَْطَفاِل. َنَعْم، أَيُّ

َفإِنِّي أَقُوُل لَُكْم إِنَّ َكِثيِريَن  24 .لَِّتي َتَرى َما أَْنُتْم َتَرْونَ ُطوَبى لِْلُعُيوِن ا»ُثمَّ اْلَتَفَت إِلَى التَّالَِميِذ َوَقاَل لَُهْم َعلَى ِحَدٍة:  23 «!االِْبُن َوَمْن أََراَد االِْبُن أَْن ُيْعلَِنُه لَهُ 

ُهْم لَْم َيَرْوا، َوأَْن َيْسَمُعوا َما َتسْ  ْوا أَْن َيَرْوا َما ُتْبِصُروَن َولِكنَّ ُهْم لَْم َيْسَمُعواِمَن األَْنِبَياِء َواْلُملُوِك َتَمنَّ  .«َمُعوَن َولِكنَّ
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 اطين باسم يسوع المسيحطرد الشي
 

 طرد الشياطين باسم يسوع المسيح 

 9مرقس 

(38-41) 

38 
 39 «!ايَا ُمَعلُِّم، َرأَْينَا َواِحداً يَْطُرُد َشيَاِطيَن بِاْسِمَك، َوهَُو اَل يَْتبَُعنَا، فََمنَْعنَاهُ ألَنَّهُ اَل يَْتبَُعنَ »فَتََكلََّم يُوَحنَّا قَائاِلً: 

الَ تَْمنَُعوهُ! فََما ِمْن أََحٍد يَْعَمُل »فَقَاَل يَُسوُع: 

وِء َسِريعاً بَْعَد ذلِكَ   40 .ُمْعِجَزةً بِاْسِمي َويُْمِكنُهُ أَْن يَتََكلََّم َعلَيَّ بِالسُّ
نَا فَهَُو َمَعنَا  41 .فَإِنَّ َمْن لَْيَس ِضدَّ

ةُ الْ  َمِسيحِ، فَإِنَّ َمْن َسقَاُكْم َكأَْس َماٍء بِاْسِمي ألَنَُّكْم َخاصَّ

 !فَاْلَحقَّ أَقُوُل لَُكْم إِنَّ ُمَكافَأَتَهُ لَْن تَِضيعَ 

 9لوقا 

(49-50) 

ا َفَقاَل: 49  ُه اَل َيْتَبُعَك َمَعَنا»َوَتَكلََّم ُيوَحنَّ َياِطيَن ِباْسِمَك، َفَمَنْعَناهُ ألَنَّ ُد، َرأَْيَنا َواِحداً َيْطُرُد الشَّ ُكْم، َفُهَو »َيُسوُع: َفَقاَل لَُه .« 50 َيا َسيِّ الَ َتْمَنُعوهُ: ألَنَّ َمْن لَْيَس ِضدَّ

 «! َمَعُكمْ 
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 يسوع المسيح وتالميذه وتعليمهم اآلداب واألخالق وملكوت السماوات
 

 يسوع المسيح وتالميذه وتعليمهم اآلداب واألخالق وملكوت السماوات

 18متى 

(1-35) 

َم  اَعِة، َتَقدَّ َماَواِت؟»التَّالَِميُذ إِلَى َيُسوَع َيْسأَلُوَنُه: ِفي ِتْلَك السَّ َوَقاَل:  3 َفَدَعا إِلَْيِه َولَداً َصِغيراً َوأَْوَقَفُه َوْسَطُهْم، 2 «َمْن ُهَو األَْعَظُم، إَِذْن، ِفي َملَُكوِت السَّ

لُوَن َوَتِصيُروَن ِمْثَل األَ » َماَواِت أََبداً اْلَحقَّ أَقُوُل لَُكْم إِْن ُكْنُتْم اَل َتَتَحوَّ َغاِر، َفلَْن َتْدُخلُوا َملَُكوَت السَّ ِغيِر، َفُهَو  4 .ْوالَِد الصِّ َفَمِن اتََّضَع َفَصاَر ِمْثَل َهَذا اْلَولَِد الصَّ

َماَواتِ  َغاِر اْلُمْؤِمِنيَن ِبي، َفأَْفَضُل لَُه لَْو ُعلَِّق  6 .َوَمْن َقِبَل ِباْسِمي َولَداً َصِغيراً ِمْثَل َهَذا، َفَقْد َقِبلَِني 5.األَْعَظُم ِفي َملَُكوِت السَّ َوَمْن َكاَن َعْثَرًة ألََحِد َهُؤالَِء الصِّ

َحى َوأُْغِرَق فِي أَْعَماِق اْلَبْحرِ  َفإِْن َكاَنْت  8 !ْلَوْيُل لَِمْن َتأِْتي اْلَعَثَراُت َعلَى َيِدهِ اْلَوْيُل لِْلَعالَِم ِمَن اْلَعَثَراِت! َفالَُبدَّ أَْن َتأِْتَي اْلَعَثَراُت؛ َولِكِن ا 7 .ِفي ُعُنِقِه َحَجُر الرَّ

ةِ َيُدَك أَْو ِرْجلَُك َفّخاً لََك، َفاْقَطْعَها َوأَْلِقَها َعْنَك: أَْفَضُل لََك أَْن َتْدُخَل اْلَحَياَة َوَيُدَك أَْو ِرْجلُ  اِر األََبِديَّ َوإِْن َكاَنْت َعْيُنَك َفّخاً  9 .َك َمْقُطوَعٌة، ِمْن أَْن ُتْطَرَح ِفي النَّ

اِر َولََك َعْيَنانِ لََك، َفاْقلَْعَها َوأَْلِقَها َعْنَك: أَْفَضُل لََك أَْن َتْدُخَل اْلَحَياَة َوَعْيُنَك َمْقلُوَعٌة، ِمْن أَْن ُتْطَرَح فِي  ِم النَّ اُكْم أَْن َتْحَتِقُروا أََحداً ِمْن َهُؤالَِء  10 .َجَهنَّ إِيَّ

مَ الصِّ  َماِء ُيَشاِهُدوَن ُكلَّ ِحيٍن َوْجَه أَِبي الَِّذي ِفي السَّ  .اَواتِ َغاِر! َفإِنِّي أَقُوُل لَُكْم: إِنَّ َمالَِئَكَتُهْم ِفي السَّ

ْسِعيَن ِفي اْلِجَباِل، َما َرْأُيُكْم ِفي إِْنَساٍن َكاَن ِعْنَدهُ ِمئَ  12 .َفإِنَّ اْبَن اإلِْنَساِن َقْد َجاَء لَِكْي ُيَخلَِّص اْلَهالِِكينَ  11 ْسَعَة َوالتِّ ُة َخُروٍف، َفَضلَّ َواِحٌد ِمْنَها: أََفالَ َيْتُرُك التِّ

الِّ؟ ْسَعِة َوالتِّسْ  13 َوَيْذَهُب َيْبَحُث َعِن الضَّ ُه َيْفَرُح ِبِه أَْكَثَر ِمْن َفَرِحِه ِبالتِّ ُه إَِذا َوَجَدهُ، َفإِنَّ َوهَكَذا، اَل َيَشاُء أَُبوُكُم الَِّذي  14 !ِعيَن الَِّتي لَْم َتِضلْ اْلَحقَّ أَقُوُل لَُكْم: إِنَّ

َغارِ  َماَواِت أَْن َيْهلَِك َواِحٌد ِمْن َهُؤالَِء الصِّ  .ِفي السَّ

َوإَِذا لَْم َيْسَمْع، َفُخْذ َمَعَك أَخاً آَخَر أَِو اْثَنْيِن،  16 .لََك، َتُكوُن َقْد َرِبْحَت أََخاكَ إِْن أَْخَطأَ إِلَْيَك أَُخوَك، َفاْذَهْب إِلَْيِه َوَعاِتْبُه َبْيَنَك َوَبْيَنُه َعلَى اْنِفَراٍد. َفإَِذا َسِمَع  15

لَْم َيْسَمْع لِْلَكِنيَسِة أَْيضاً، َفْلَيُكْن ِعْنَدَك َكاْلَوَثِنيِّ َوَجاِبي َفإَِذا لَْم َيْسَمْع لَُهَما، َفاْعِرِض األَْمَر َعلَى اْلَكِنيَسِة. َفإَِذا  17 .َحتَّى َيْثُبَت ُكلُّ أَْمٍر ِبَشَهاَدِة َشاِهَدْيِن أَْو َثالََثةٍ 

َرائِبِ  َماِء، َوَما َتُحلُّوَنهُ  18 .الضَّ َماءِ   َعلَى األَْرِض َيُكوُن َقْد ُحلَّ َفاْلَحقَّ أَقُوُل لَُكْم: إِنَّ ُكلَّ َما َتْرِبُطوَنُه َعلَى األَْرِض َيُكوُن َقْد ُرِبَط ِفي السَّ َوأَْيضاً  19 .ِفي السَّ

َفَق اْثَناِن ِمْنُكْم َعلَى األَْرِض في أَيِّ أَْمٍر، َمْهَما َكاَن َما َيْطلَُباِنِه، َفإِنَّ َذلِ  َماَواتِ أَقُوُل لَُكْم: إَِذا اتَّ ُه َحْيُثَما اْجَتَمَع  20 .َك َيُكوُن لَُهَما ِمْن ِقَبِل أَِبي الَِّذي ِفي السَّ َفإِنَّ

 .«ْثَناِن أَْو َثالََثٌة ِباْسِمي، َفأََنا أَُكوُن ِفي َوَسِطِهمْ ا

َم إِلَْيِه ُبْطُرُس َوَسأَلَُه:  21 اٍت؟»ِعْنَدِئٍذ َتَقدَّ ًة ُيْخِطُئ إِلَيَّ أَِخي َفأَْغِفَر لَُه؟ َهْل إِلَى َسْبِع َمرَّ ، َكْم َمرَّ اٍت، َبْل إِلَى الَ إِلَى َسْبِع »َفأََجاَبُه َيُسوُع:  22 «َيا َربُّ َمرَّ

اتٍ  َماَواِت ِبإِْنَساٍن َملٍِك أََراَد أَْن ُيَحاِسَب َعِبيَدهُ  23 !َسْبِعيَن َسْبَع َمرَّ ُه َملَُكوُت السَّ َبِب، ُيَشبَّ ا َشَرَع ُيَحاِسُبُهْم، أُْحِضَر إِلَْيِه َواِحٌد َمْدُيوٌن ِبَعَشَرِة  24 .لَِهَذا السَّ َفلَمَّ

ُدهُ ِبأَْن ُيَباَع ُهَو َوَزْوَجُتُه َوأَْوالَُدهُ َوُكلُّ  25 .آالَِف َوْزَنةٍ  ْينَ  َوإِْذ لَْم َيُكْن ِعْنَدهُ َما ُيوِفي ِبِه َدْيَنُه، أََمَر َسيِّ لِكنَّ اْلَعْبَد َخرَّ أََماَمُه َساِجداً  26 .َما َيْملُِك لُِيوِفَي الدَّ
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ُد، أَْمِهْلِني َفأُوِفَي لَ  ْيَن ُكلَّهُ َوَقاِئالً: َيا َسيِّ ْينِ  27 .َك الدَّ ُد َذلَِك اْلَعْبِد َعلَْيِه، َفأَْطلََق َسَراَحُه، َوَساَمَحُه ِبالدَّ ا َخَرَج َذلَِك اْلَعْبُد، َقَصَد َواِحداً ِمْن » 28.َفأَْشَفَق َسيِّ َولِكْن لَمَّ

الً: أَْمِهْلِني َفأُْوِفَيكَ  29 !لَْيِه َوأََخَذ ِبِخَناِقِه َقاِئالً: أَْوِفِني َما َعلَْيكَ ُزَمالَِئِه اْلَعِبيِد َكاَن َمْدُيوناً لَُه ِبِمَئِة ِديَناٍر. َفَقَبَض عَ  َفلَْم  30 !َفَرَكَع َزِميلُُه اْلَعْبُد أََماَمُه َوَقاَل ُمَتَوسِّ

ْجِن َحتَّى ُيوِفَي َما َعلَْيهِ  َدُهْم ِبُكلِّ َما َجَرىَوإِْذ َشاَهَد  31 .َيْقَبْل َبْل َمَضى َوأَْلَقاهُ ِفي السِّ َفاْسَتْدَعاهُ  32 .ُزَمالَُؤهُ اْلَعِبيُد َما َجَرى، َحِزُنوا ِجّداً، َفَمَضْوا َوأَْخَبُروا َسيِّ

ْلَت إِلَيَّ  ْيُن ُكلُُّه َساَمْحُتَك ِبِه ألَنََّك َتَوسَّ يُر، َذلَِك الدَّ َها اْلَعْبُد الشِّرِّ ُدهُ َوَقاَل لَُه: أَيُّ َوإِْذ َثاَر َغَضُب  34 َفَما َكاَن َيِجُب أَْن َتْرَحَم َزِميلََك اْلَعْبَد َكَما َرِحْمُتَك أََنا؟أَ  33 .َسيِّ

ُبوهُ َحتَّى ُيوِفَي ُكلَّ َما َعلَْيهِ  ِدِه َعلَْيِه، َدَفَعُه إِلَى اْلَجالَِّديَن لُِيَعذِّ َماِويُّ إِْن لَمْ  35 .َسيِّ  «!َيْغِفْر ُكلٌّ ِمْنُكْم ألَِخيِه ِمْن َقْلِبهِ  َهَكَذا َيْفَعُل ِبُكْم أَِبي السَّ

 9مرقس 

(33-50) 

33 
 34 «.فِيَم ُكْنتُْم تَتََجاَدلُوَن فِي الطَِّريِق؟: »َوبَْينََما هَُو فِي اْلبَْيِت، َسأََل تاَلَِميَذهُ . ثُمَّ َجاَء إِلَى َكْفَرنَاُحومَ 

تََجاَدلُوا فِي َمْن هَُو فََسَكتُوا، إِْذ َكانُوا فِي الطَِّريِق قَْد 

 35 .األَْعظَُم بَْينَهُمْ 
َل، فَلْيَْجَعْل نَْفَسهُ آِخَر اْلَجِميِع َوَخاِدماً لِْلَجِميعِ : »فََجلََس، َوَدَعا ااِلْثنَْي َعَشَر تِْلِميذاً، َوقَاَل لَهُمْ   36 !«إِْن أََراَد أََحٌد أَْن يَُكوَن األَوَّ

ثُمَّ أََخَذ َولَداً 

هُ بِِذَراَعْيِه، َوقَاَل لَهُمْ  َصِغيراً  َغاِر، فَقَْد قَبِلَنِي» 37 :َوأَْوقَفَهُ فِي َوَسِطِهْم، َوَضمَّ َوَمْن قَبِلَنِي، فاَلَ يَْقبَلُنِي أَنَا، بَْل . أَيُّ َمْن قَبَِل بِاْسِمي َواِحداً ِمْثَل هَذا ِمَن األَْوالَِد الصِّ

 «.َذاَك الَِّذي أَْرَسلَنِي

38 
 39 !«ايَا ُمَعلُِّم، َرأَْينَا َواِحداً يَْطُرُد َشيَاِطيَن بِاْسِمَك، َوهَُو اَل يَْتبَُعنَا، فََمنَْعنَاهُ ألَنَّهُ اَل يَْتبَُعنَ : »لََّم يُوَحنَّا قَائاِلً فَتَكَ 

فََما ِمْن أََحٍد يَْعَمُل ! الَ تَْمنَُعوهُ : »فَقَاَل يَُسوعُ 

وِء َسِريعاً بَْعَد ذلِكَ ُمْعِجَزةً بِاْسِمي َويُْمِكنُهُ أَ   40 .ْن يَتََكلََّم َعلَيَّ بِالسُّ
نَا فَهَُو َمَعنَا  41 .فَإِنَّ َمْن لَْيَس ِضدَّ

ةُ اْلَمِسيِح،  فَإِنَّ َمْن َسقَاُكْم َكأَْس َماٍء بِاْسِمي ألَنَُّكْم َخاصَّ

 !فَاْلَحقَّ أَقُوُل لَُكْم إِنَّ ُمَكافَأَتَهُ لَْن تَِضيعَ 

42 
َحى َوطُِرَح فِي َوَمْن  َغاِر اْلُمْؤِمنِيَن بِي، فَأَْفَضُل لَهُ لَْو ُعلَِّق فِي ُعنُقِِه َحَجُر الرَّ  43 .اْلبَْحرِ َكاَن َعْثَرةً ألََحِد الصِّ

أَْفَضُل لََك أَْن : فَإِْن َكانَْت يَُدَك فَّخاً لََك، فَاْقطَْعهَا

ُ  تَْدُخَل اْلَحيَاةَ َويَُدَك َمْقطُوَعةٌ ِمْن أَنْ   44 تَُكوَن لََك يََداِن َوتَْذهََب إِلَى َجهَنََّم، إِلَى النَّاِر الَّتِي اَل تُْطفَأ
 45 َحْيُث ُدوُدهُْم اَل يَُموُت، َوالنَّاُر اَل تُْطفَأُ 

َوإِْن َكانَْت ِرْجلَُك فَّخاً 

ُ أَْفَضُل لََك أَْن تَْدُخَل اْلَحيَاةَ َوِرْجلَُك َمْقطُوعَ : لََك، فَاْقطَْعهَا  46 .ةٌ ِمْن أَْن تَُكوَن لََك ِرْجالَِن َوتُْطَرَح فِي َجهَنََّم، فِي النَّاِر الَّتِي اَل تُْطفَأ
َحْيُث ُدوُدهُْم اَل يَُموُت، َوالنَّاُر 

 ُ  47 .اَل تُْطفَأ
 48 .َعْينَُك َمْقلُوَعةٌ ِمْن أَْن تَُكوَن لََك َعْينَاِن َوتُْطَرَح فِي َجهَنَِّم النَّارِ أَفَْضُل لََك أَْن تَْدُخَل َملَُكوَت هللاِ وَ : َوإِْن َكانَْت َعْينَُك فَّخاً لََك، فَاْقلَْعهَا

َحْيُث ُدوُدهُْم 

 ُ  49 .اَل يَُموُت، َوالنَّاُر اَل تُْطفَأ
 50 .فَإِنَّ ُكلَّ َواِحٍد َسْوَف تَُملُِّحهُ النَّارُ 

لُوَحتَهُ، فَبَِماَذا تُِعيُدوَن إِلَْيِه طَْعَمهُ؟ فَْليَُكْن لَُكْم ِمْلٌح فِي اْلِمْلُح َجيٌِّد، َولِكْن إَِذا فَقََد اْلِملُْح مُ 

 !«أَْنفُِسُكْم، َوُكونُوا ُمَسالِِميَن بَْعُضُكْم لِبَْعضٍ 

 9لوقا 

(46-48) 

46 
 47 .َوَحَدَث بَْينَهُْم ِجَداٌل َحْوَل َمْن هَُو األَْعظَُم فِيِهمْ 

نِيَّاِت قُلُوبِِهْم، أََخَذ َولَداً َصِغيراً َوأَْوقَفَهُ بَِجانِبِِه،فَإِْذ َعلَِم يَُسوُع 
48 

أَيُّ َمْن قَبَِل بِاْسِمي هََذا اْلَولََد »َوقَاَل لَهُْم: 

ِغيَر، فَقَْد قَبِلَنِي؛ َوَمْن قَبِلَنِي، يَْقبَُل الَِّذي أَْرَسلَنِي. فَإِنَّ َمْن َكاَن األَْصَغَر بَْينَُكْم َجمِ   .«يعاً، فَهَُو اْلَعِظيمُ الصَّ
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 12لوقا 

 

(54-59) 

54 
 55 .َوهَكَذا يَُكونُ ! اْلَمطَُر آتٍ : ِعْنَدَما تََرْوَن َسَحابَةً تَْطلُُع ِمَن اْلَغْرِب، تَقُولُوَن َحاالً : »َوقَاَل أَْيضاً لِْلُجُموعِ 

! َسيَُكوُن َحرٌّ : َوِعْنَدَما تَهُبُّ ِريُح اْلَجنُوِب، تَقُولُونَ 

 56 .َوهَكَذا يَُكونُ 
َماَن؟! يَا ُمنَافِقُونَ  َماِء، قََكْيَف اَل تَُميُِّزوَن هََذا الزَّ  57 تَْعِرفُوَن أَْن تَُميُِّزوا َمْنظََر األَْرِض َواْلسَّ

َولَِماَذا اَل تَُميُِّزوَن َما هَُو َحقٌّ ِمْن تِْلقَاِء 

 58 أَْنفُِسُكْم؟
َك إِلَى اْلقَاِضي، فَيَُسلَِّمَك افَفِيَما أَْنَت َذاِهٌب َمَع َخصْ  ، َويُْلقِيََك ِمَك إِلَى اْلُمَحاَكَمِة، اْجتَِهْد فِي الطَِّريِق لِتَتََصالََح َمَعهُ، لِئاَلَّ يَُجرَّ َرِطيِّ ْلقَاِضي إِلَى الشُّ

ْجنِ  َرِطيُّ فِي السِّ  59 .الشُّ
 !«ُكوَن قَْد َوفَّْيَت َما َعلَْيَك إِلَى آِخِر فَلْسٍ إِنََّك لَْن تَْخُرَج ِمْن هُنَاَك َحتَّى تَ : أَقُوُل لَكَ 

 17لوقا 

(1-10) 

فِي اْلَبْحِر، ِمْن أَْن َيُكوَن  َكاَن أَْنَفَع لَُه لَْو ُعلَِّق َحْوَل ُعُنِقِه َحَجُر َرحًى َوُطِرحَ  2 !الَُبدَّ ِمْن أَْن َتأِْتَي اْلَعَثَراُت. َولِكِن اْلَوْيُل لَِمْن َتأِْتي َعلَى َيِدهِ »َوَقاَل لَِتالَِميِذِه: 

َغارِ  اٍت ِفي اْلَيْوِم، َوَعاَد إِلَْيَك َسْبَع  4 .ُخُذوا اْلِحْذَر ألَْنفُِسُكْم: إِْن أَْخَطأَ أَُخوَك، َفَعاِتْبُه. َفإَِذا َتاَب، َفاْغِفْر لَهُ  3 .َعْثَرًة ألََحِد هُؤالَِء الصِّ َوإِْن أَْخَطأَ إِلَْيَك َسْبَع َمرَّ

اٍت َقاِئالً: أََنا َتاِئٌب! َفَعلَْيَك أَْن َتْغِفَر لَهُ  :  5 .«َمرَّ بِّ ُسُل لِلرَّ بَّ َقاَل:  6 «!ِزْدَنا إِيَماناً »َوَقاَل الرُّ لَْو َكاَن ِعْنَدُكْم إِيَماٌن ِمْثُل ِبْزَرِة اْلَخْرَدِل، لَُكْنُتْم »َولِكنَّ الرَّ

 !ْنَقلِِعي َواْنَغِرِسي ِفي اْلَبْحِر! َفُتِطيُعُكمْ َتقُولُوَن لَِشَجَرِة التُّوِت هِذِه: ا

ْم ِفي اْلَحاِل َواتَِّكْئ؟َولَِكْن، أَيُّ َواِحٍد ِمْنُكْم َيُكوُن ِعْنَدهُ َعْبٌد َيْحُرُث أَْو َيْرَعى، َفَيقُوُل لَُه لََدى ُرُجوِعِه ِمَن اْلَحْقلِ » 7 ِضْر لِي َما أاَلَ َيقُوُل لَُه ِباألَْحَرى: أَحْ  8 : َتَقدَّ

ُه َعِمَل َما أُِمَر ِبِه؟ 9 ؟أََتَعشَّى ِبِه، َوُشدَّ َوَسَطَك ِباْلِحَزاِم َواْخِدْمِني َحتَّى آُكَل َوأَْشَرَب وَبْعَد َذلَِك َتأُْكُل َوَتْشَرُب أَْنتَ  هَكَذا أَْنُتْم أَْيضاً،  10 َوَهْل ُيْشَكُر اْلَعْبُد ألَنَّ

َما َنْحُن َعِبيٌد َغْيُر َناِفِعيَن، َقْد َعِمْلَنا َما َكاَن َواِجباً َعلَْيَنا ِعْنَدَما َتْعَملُوَن ُكلَّ   «!َما ُتْؤَمُروَن ِبِه، قُولُوا: إِنَّ

 

  

http://www.ar.islamforchristians.com/


  معجم التكرار والتطابق الطويل )كلي وجزئي( في أسفار الكتاب المقدس وفي سور القرآن الكريم

252 

www.ar.islamforchristians.com 

 شفاء المرضى في منطقة اليهودية
 

 شفاء المرضى في منطقة اليهودية

 19متى 

(1-2) 

ِة َما َوَراَء َنْهِر األُْرُدنِّ َبْعَدَما أَْنَهى َيُسوُع َهَذا اْلَكالََم، اْنَتَقَل   .َوَتِبَعْتُه ُجُموٌع َكِثيَرةٌ، َفَشَفى َمْرَضاُهْم ُهَناكَ .2 ِمَن اْلَجلِيِل َذاِهباً إِلَى َنَواِحي ِمْنَطَقِة اْلَيُهوِديَّ

 10مرقس 

(1:10) 

. َفاْجَتَمَعْت إِلَْيِه اْلُجُموُع َثاِنَيًة َوأََخَذ ُيَعلُِّمُهْم َكَعاَدِتهِ ُثمَّ َغاَدَر ِتْلَك اْلِمْنَطَقَة َوَجاَء إِلَى َنَواِحي ِمْنَطَقِة  ِة َوَما َوَراَء األُْرُدنِّ  . اْلَيُهوِديَّ
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 يسوع المسيح والطالق
 

 يسوع المسيح والطالق

 19متى 

(3-12) 

3 
بُونَهُ،  يِسيِّيَن يَُجرِّ َم إِلَْيِه بَْعُض اْلفَرِّ ُجِل أَْن يُطَلَِّق َزْوَجتَهُ ألَيِّ َسبٍَب؟»فََسأَلُوهُ: َوتَقَدَّ  4 «هَْل يَِحلُّ لِلرَّ

أَلَْم تَْقَرأُوا أَنَّ اْلَخالَِق َجَعَل اإِلْنَساَن ُمْنُذ »فَأََجابَهُْم قَائاِلً: 

 5 اْلبَْدِء َذَكراً َوأُْنثَى،
هُ  ُجُل أَبَاهُ َوأُمَّ  6 َويَتَِّحُد بَِزْوَجتِِه، فَيَِصيُر االْثنَاِن َجَسداً َواِحداً؟َوقَاَل: لَِذلَِك يَْتُرُك الرَّ

قَنَّ  فَلَْيَسا فِي َما بَْعُد اْثنَْيِن، بَْل َجَسداً َواِحداً. فاَلَ يُفَرِّ

 7«!اإِلْنَساُن َما َجَمَعهَ هللاُ 
ْوَجةُ َوثِيقَةَ »فََسأَلُوهُ:   8 «طاَلٍَق فَتُطَلَُّق؟فَلَِماَذا أَْوَصى ُموَسى بِأَْن تُْعطَى الزَّ

بَِسبَِب قََساَوِة قُلُوبُِكْم، َسَمَح لَُكْم ُموَسى بِتَْطلِيِق »أََجاَب: 

 9 .َزْوَجاتُِكْم. َولَِكنَّ األَْمَر لَْم يَُكْن هََكَذا ُمْنُذ اْلبَْدءِ 
ُج َولَِكنِّي أَقُوُل لَُكْم: إِنَّ الَِّذي يُطَلُِّق َزْوَجتَهُ لَِغْيِر ِعلَِّة الزِّ  نَى. َوالَِّذي يَتََزوَّ ُج بَِغْيِرهَا، فَإِنَّهُ يَْرتَِكُب الزِّ نَى، َويَتََزوَّ

نَى  10 .«بُِمطَلَّقٍَة، يَْرتَِكُب الزِّ
َواِج أَْفَضلُ »فَقَاَل لَهُ تاَلَِميُذهُ:  ْوَجِة، فََعَدُم الزَّ ْوِج َمَع الزَّ  11 «!إِْن َكانَْت هَِذِه َحالَةَ الزَّ

هََذا الَْكالَُم اَل يَْقبَلُهُ اْلَجِميُع، بَِل : »فَأََجابَهُمْ 

 12 .الَِّذيَن أُْنِعَم َعلَْيِهْم بَِذلِكَ 
هَاتِِهْم ِخْصيَاناً؛ َوبَْعُضهُْم قَْد َخَصاهُُم النَّاُس؛ َوَغْيرُ  أَْجِل َملَُكوِت  هُْم قَْد َخَصْوا أَْنفَُسهُْم ِمنْ فَإِنَّ بَْعَض اْلِخْصيَاِن يُْولَُدوَن ِمْن بُطُوِن أُمَّ

َماَواِت. فََمِن اْستَطَاَع أَْن يَْقبََل هََذا، فَْليَْقبَْلهُ   «!السَّ

 10مرقس 

(2-12) 

ُبوهُ: 2  يِسيِّيَن َوَسأَلُوهُ لُِيَجرِّ َم إِلَْيِه َبْعُض اْلَفرِّ ُجِل أَْن ُيَطلَِّق َزْوَجَتُه؟»َوَتَقدَّ َسَمَح ُموَسى »َفَقالُوا: « ِبَماَذا أَْوَصاُكْم ُموَسى؟: 4 »َساِئالً َفَردَّ َعلَْيِهْم « 3 َهْل َيِحلُّ لِلرَّ

ْوَجةُ  اْلَخلِيَقِة َجَعَل هللاُ اإلِْنَساَن َولِكْن ُمْنُذ َبْدِء . 6 ِبَسَبِب َقَساَوِة قُلُوِبُكْم َكَتَب لَُكْم ُموَسى َهِذِه اْلَوِصيَّةَ »َفأََجاَبُهْم َيُسوُع: .« 5 ِبأَْن ُتْكَتَب َوِثيَقُة َطالٍَق ُثمَّ ُتَطلََّق الزَّ

ِحُد ِبَزْوَجِتِه،.7 َذَكراً َوأُْنَثى ُه َوَيتَّ ُجُل أََباهُ َوأُمَّ لَِذلَِك َيْتُرُك الرَّ
قُُه َفَما َجَمَعُه هللاُ اَل يُ .9 َفَيِصيُر االِْثَناِن َجَسداً َواِحداً. َفالَ َيُكوَناِن َبْعُد اْثَنْيِن َبْل َجَسداً َواِحداً  8  َفرِّ

َنى»َفَقاَل لَُهْم: . 11 َوِفي اْلَبْيِت، َعاَد َتالَِميُذهُ َفَسأَلُوهُ َعِن األَْمرِ .« 10 إِْنَسانٌ  َج ِبأُْخَرى، َيْرَتِكُب َمَعَها الزِّ ْوَجُة . 12 أَيُّ َمْن َطلََّق َزْوَجَتُه َوَتَزوَّ َوإِْن َطلََّقِت الزَّ

َجْت ِمْن آَخرَ  َنىَزْوَجَها َوَتَزوَّ  «!، َتْرَتِكُب الزِّ

 16لوقا 

(16-18) 

ُر ِبَملَُكوِت هللِا، َوُكلُّ وَ 16  ا: َوُمْنُذ ذلَِك اْلَوْقِت ُيَبشَّ ِريَعُة َواألَْنِبَياُء َحتَّى َزَمِن ُيوَحنَّ ُخوِل إِلَْيهِ َظلَِّت الشَّ َماِء َعلَى أَنَّ َزَواَل . 17 اِحٍد َيُشقُّ َطِريَقُه ِباْجِتَهاٍد لِلدُّ السَّ

ِريَعةِ  ُج ِبُمَطلََّقٍة ِمْن َزوْ : 18 َواألَْرِض أَْسَهُل ِمْن ُسقُوِط ُنْقَطٍة َواِحَدٍة ِمَن الشَّ َنى. َوُكلُّ َمْن َيَتَزوَّ ُج ِبأُْخَرى، َيْرَتِكُب الزِّ ِجَها َيْرَتِكُب ُكلُّ َمْن ُيَطلُِّق َزْوَجَتُه َوَيَتَزوَّ

َنى  .الزِّ
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 يبارك األوالد الصغاريسوع المسيح 
 

 يسوع المسيح يبارك األوالد الصغار

 19متى 

(13-15) 

13 
َم إِلَْيِه بَْعُضهُْم أَْوالَداً ِصَغاراً لِيََضَع يََدْيِه َعلَْيِهْم َويَُصلَِّي، فََزَجَرهُُم التَّالَِميذُ   14 .ثُمَّ قَدَّ

َغاَر يَأْتُوَن »َولَِكنَّ يَُسوَع قَاَل:  إِلَيَّ َوالَ تَْمنَُعوهُْم، ألَنَّ لِِمْثِل َدُعوا الصِّ

َماَواتِ   15 «!هَُؤالَِء َملَُكوَت السَّ
  .َوَوَضَع يََدْيِه َعلَْيِهْم، ثُمَّ َذهََب ِمْن هُنَاكَ 

 10مرقس 

(13-16) 

13 
َم إِلَْيِه بَْعُضهُْم أَْوالَداً ِصَغاراً لَِكْي يَْلِمَسهُْم. فََزَجَرهُُم   14 .التَّالَِميذُ َوقَدَّ

ا َرأَى يَُسوُع ذلَِك، َغِضَب َوقَاَل لَهُْم:  ، َوالَ تَْمنَُعوهُْم، ألَنَّ »فَلَمَّ َغاَر يَأْتُوَن إِلَيَّ َدُعوا الصِّ

 15 !لِِمْثِل هُؤالِء َملَُكوَت هللاِ 
 16 «!، فَلَْن يَْدُخلَهُ أَبَداً اْلَحقَّ أَقُوُل لَُكْم: َمْن اَل يَْقبَْل َملَُكوَت هللاِ َكأَنَّهُ َولٌَد َصِغيرٌ 

ثُمَّ َضمَّ األَْوالََد بِِذَراَعْيِه َوبَاَرَكهُْم َواِضعاً يََدْيِه 

 .َعلَْيِهمْ 

 18لوقا 

(15-17) 

15 
ا َرأَْوهُْم َزَجُروهُمْ   16 .َوأَْحَضَر بَْعُضهُْم أَْطفَاالً أَْيضاً لِيَْلِمَسهُْم. َولِكنَّ التَّالَِميَذ لَمَّ

ا ، َوالَ تَْمنَُعوهُْم: ألَنَّ »يَُسوُع فََدَعاهُْم إِلَْيِه َوقَاَل:  أَمَّ َغاَر يَأْتُوَن إِلَيَّ َدُعوا الصِّ

 17 !لِِمْثِل هُؤالِء َملَُكوَت هللاِ 
 «!اْلَحقَّ أَقُوُل لَُكْم: َمْن اَل يَْقبَُل َملَُكوَت هللاِ َكأَنَّهُ َولٌَد َصِغيٌر، فَلَْن يَْدُخلَهُ أَبَداً 
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 يسوع المسيح والرجل الغني
 

 يسوع المسيح والرجل الغني

 19متى 

(16-26) 

ُم إِلَْيِه َوَيْسأَُل: 16  ِة؟»َوإَِذا َشابٌّ َيَتَقدَّ الُِح، أَيَّ َصالٍَح أَْعَمُل ألَْحُصَل َعلَى اْلَحَياِة األََبِديَّ َها اْلُمَعلُِّم الصَّ الِِح؟ َواِحٌد ُهَو لَِماَذا »َفأََجاَبُه: « 17 أَيُّ َتْسأَلُِني َعِن الصَّ

الُِح. َولِكْن، إِْن أََرْدَت أَْن َتْدُخَل اْلَحَياَة، َفاْعَمْل ِباْلَوَصاَيا ِة َوَصاَيا؟»َفَسأََل: .« 18 الصَّ الَ َتْقُتْل؛ اَل َتْزِن؛ اَل َتْسِرْق؛ اَل َتْشَهْد »أََجاَبُه َيُسوُع: « أَيَّ

وِر؛ َك؛ َوأَِحبَّ َقِريَبَك َكَنْفِسكَ أَْكرِ  19 ِبالزُّ : «. 20 ْم أََباَك َوأُمَّ إِْن »َفأََجاَبُه َيُسوُع: « 21 َهِذِه ُكلَُّها َعِمْلُت ِبَها ُمْنُذ ِصَغِري، َفَماَذا َيْنقُُصِني َبْعُد؟»َقاَل لَُه الشَّابُّ

َماَواِت. َوَتَعاَل اْتَبْعِني أََرْدَت أَْن َتُكوَن َكاِمالً، َفاْذَهْب َوِبْع ُكلَّ َما َتْملُِك، ْع َعلَى اْلفَُقَراِء، َفَيُكوَن لََك َكْنٌز ِفي السَّ ا َسِمَع الشَّابُّ َهَذا اْلَكالََم، َمَضى «! 22 َوَوزِّ َفلَمَّ

ُه َكاَن َصاِحَب َثْرَوٍة َكِبيَرةٍ  َماَواتِ اْلَحقَّ أَقُوُل لَكُ »َفَقاَل َيُسوُع لَِتالَِميِذِه: . 23 َحِزيناً ألَنَّ ْعِب َعلَى اْلَغِنيِّ أَْن َيْدُخَل َملَُكوَت السَّ ُه ِمَن الصَّ ُه . 24 ْم: إِنَّ َوأَْيضاً أَقُوُل: إِنَّ

ا .« 25 ألَْسَهُل أَْن َيْدُخَل اْلَجَمُل ِفي َثْقِب إِْبَرٍة ِمْن أَْن َيْدُخَل اْلَغِنيُّ َملَُكوَت هللاِ  َفَنَظَر « 26 إَِذْن، َمْن َيْقِدُر أَْن َيْنُجَو؟»َسِمُعوا َذلَِك، َوَسأَلُوا: َفُدِهَش التَّالَِميُذ ِجّداً لَمَّ

ا ِعْنَد هللِا، َفُكلُّ َشْيٍء ُمْسَتَطاعٌ »إِلَْيِهْم َوَقاَل لَُهْم:   «!َهَذا ُمْسَتِحيٌل ِعْنَد النَّاِس. أَمَّ

 10مرقس 

(17-27) 

ِريِق، أَْسَرَع إِلَْيِه َرُجٌل َوَسَجَد لَُه َيْسأَلُُه: َوَبْيَنَما َكاَن َخاِرجاً إِلَى 17  َة؟»الطَّ الُِح، َماَذا أَْعَمُل ألَِرَث اْلَحَياَة األََبِديَّ َها اْلُمَعلُِّم الصَّ لَِماَذا »َولِكنَّ َيُسوَع َقاَل لَُه: « 18 أَيُّ

الَِح؟ لَْيَس أََحٌد َصالِحاً إاِلَّ َواِحٌد، َوهُ  وِر؛ اَل َتْظلِْم؛ أَْكِرْم أََباَك . 19 َو هللاُ َتْدُعوِني الصَّ أَْنَت َتْعِرُف اْلَوَصاَيا: اَل َتْقُتْل؛ اَل َتْزِن؛ اَل َتْسِرْق؛ اَل َتْشَهْد ِبالزُّ

كَ  ُه، َوَقاَل لَُه: َوإِْذ َنَظَر َيُسوُع إِلَْيهِ « 21 هِذِه ُكلَُّها َعِمْلُت ِبَها ُمْنُذ ِصَغِري»َفأََجاَبُه َقاِئالً: «! 20 َوأُمَّ ْع »، أََحبَّ َيْنقُُصَك َشْيٌء َواِحٌد: اْذَهْب، بِْع ُكلَّ َما ِعْنَدَك، َوَوزِّ

َماِء، ُثمَّ َتَعاَل اْتَبْعِني ا ُهَو َفَمَضى َحِزيناً َوَقِد اْكَتأََب ِمْن هَذا اْلَقْوِل، .« 22 َعلَى اْلفَُقَراِء، َفَيُكوَن لََك َكْنٌز فِي السَّ ُه َكاَن َصاِحَب َثْرَوٍة َكِبيَرةٍ َوأَمَّ َفَتَطلََّع . 23 ألَنَّ

، َما أَ »َفُدِهَش التَّالَِميُذ لِهَذا اْلَكالَِم. َفَعاَد َيُسوُع َيُقوُل لَُهْم: «! 24 َما أَْصَعَب ُدُخوَل األَْغِنَياِء إِلَى َملَُكوِت هللاِ »َيُسوُع َحْولَُه َوَقاَل لَِتالَِميِذِه:  ْصَعَب ُدُخوَل َيا َبِنيَّ

ِكلِيَن َعلَى اْلَماِل إِلَى َملَُكوِت هللاِ  َفُذِهلُوا ِجّداً، َوَقاَل َبْعُضُهْم لَِبْعٍض: .« 26 َفأَْسَهُل أَْن َيْدُخَل اْلَجَمُل ِفي َثْقِب إِْبَرٍة، ِمْن أَْن َيْدُخَل اْلَغِنيُّ إِلَى َملَُكوِت هللاِ «! 25 اْلُمتَّ

 «! هَذا ُمْسَتِحيٌل ِعْنَد النَّاِس، َولِكْن لَْيَس ِعْنَد هللِا. َفإِنَّ ُكلَّ َشْيٍء ُمْسَتَطاٌع ِعْنَد هللاِ »َفَقاَل لَُهْم َيُسوُع َوُهَو َناِظٌر إِلَْيِهْم: « 27 َيْخلَُص؟َوَمْن َيْقِدُر أَْن »

 18لوقا 

(18-27) 

َؤَساِء َقاِئالً: 18  َها »َوَسأَلَُه َواِحٌد ِمَن الرُّ َة؟أَيُّ الُِح، َماَذا أَْعَمُل ألَِرَث اْلَحَياَة األََبِديَّ الَِح؟ لَْيَس أََحٌد »َولَِكنَّ َيُسوَع َقاَل لَُه: « 19 اْلُمَعلُِّم الصَّ لَِماَذا َتْدُعوِني الصَّ

َصالِحاً إاِلَّ َواِحٌد، َوُهَو هللاُ 
كَ  أَْنَت َتْعِرُف اْلَوَصاَيا: اَل َتْزِن؛ اَل َتْقُتْل؛ اَل ! 20  وِر؛ أَْكِرْم أََباَك َوأُمَّ َهِذِه ُكلَُّها َعِمْلُت ِبَها ُمْنُذ »َفَقاَل: «! 21 َتْسِرْق؛ اَل َتْشَهْد ِبالزُّ

ا َسِمَع َيُسوُع َهَذا، َقاَل لَُه: «! 22 ِصَغِري ْع َعلَى اْلفَُقَراِء، فَ »َفلَمَّ َماَواِت. ُثمَّ َتَعاَل َيْنقُُصَك َشْيٌء َواِحٌد: ِبْع ُكلَّ َما ِعْنَدَك، َوَوزِّ َيُكوَن لََك َكْنٌز ِفي السَّ

ا ِجّداً «! 23 اْتَبْعِني ُه َكاَن َغِنًيّ ا َسِمَع ذلَِك، َحِزَن ُحْزناً َشِديداً، ألَنَّ ُه لَمَّ ا َرأَى َيُسوُع َذِلَك ِمْنُه، َقاَل: . 24 َولِكنَّ ِت َما أَْصَعَب ُدُخوَل األَْغِنَياِء إِلَى َملَُكو»َفلَمَّ

إِنَّ »َفَقاَل: « 27 إَِذْن، َمْن َيْقِدُر أَْن َيْخلَُص؟»َفَقاَل الَِّذيَن َسِمُعوا َذلَِك: .« 26 َفإِنَّ ُمُروَر َجَمٍل فِي َثْقِب إِْبَرٍة أَْسَهُل ِمْن ُدُخوِل َغِنيٍّ إِلَى َملَُكوِت هللاِ ! 25 هللاِ 
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 «! هللاِ اْلُمْسَتِحيَل ِعْنَد النَّاِس ُمْسَتَطاٌع ِعْنَد 
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 ثواب التالميذ
 

 ثواب التالميذ

 19متى 

(27-30) 

ْجِديِد،»َفأََجاَبُهْم َيُسوُع: « 28 َها َنْحُن َقْد َتَرْكَنا ُكلَّ َشْيٍء َوَتِبْعَناَك، َفَماَذا َيُكوُن َنِصيُبَنا؟»ِعْنَدِئٍذ َقاَل ُبْطُرُس: 27  ُه ِفي َزَمِن التَّ ِعْنَدَما َيْجلُِس  اْلَحقَّ أَقُوُل لَُكْم: إِنَّ

َفأَيُّ َمْن َتَرَك ُبُيوتاً أَْو إِْخَوًة أَْو . 29 وا أَْسَباَط إِْسَراِئيَل االْثَنْي َعَشرَ اْبُن اإلِْنَساِن َعلَى َعْرِش َمْجِدِه، َتْجلُِسوَن أَْنُتُم الَِّذيَن َتِبْعُتُموِني َعلَى اْثَنْي َعَشَر َعْرشاً لَِتِدينُ 

ةَ باً أَْو أُّماً أَْو أَْوالَداً أَْو أََراِضَي ِمْن أَْجِل اْسِمي، َفإَِنُه َيَناُل ِمَئَة ِضْعٍف َوَيِرُث اْلَحَياَة األََبدِ أََخَواٍت أَْو أَ  لُوَن َكِثيُروَن َيِصيُروَن آِخِريَن، َوآِخُروَن . 30 يَّ َولِكْن أَوَّ

لِينَ   .َكِثيُروَن َيِصيُروَن أَوَّ

 20متى 

(20-28) 

20 
َمْت إِلَْيِه أُمُّ اْبنَْي َزبَِدي َوهَُما َمَعهَا، َوَسَجَدْت لَهُ تَْطلُُب ِمْنهُ َمْعُروفاً   21 .فَتَقَدَّ

قُْل أَْن يَْجلَِس اْبنَاَي هََذاَن: أََحُدهَُما َعْن »أََجابَْت: « َماَذا تُِريِديَن؟»فَقَاَل لَهَا: 

 22 «!لََكتِكَ يَِمينَِك، َواْلَخُر َعْن يََساِرَك، فِي َممْ 
« أَْنتَُما اَل تَْدِريَاِن َما تَْطلُبَاِن! أَتَْقِدَراِن أَْن تَْشَربَا اْلَكأَْس الَّتِي َسأَْشَربُهَا؟»فَأََجاَب يَُسوُع قَائاِلً لِيَْعقُوَب َويُوَحنَّا: 

 23 «!نََعْم، نَْقِدرُ »أََجابَاهُ: 
هُ أَبِي لَهُمْ َكأِْسي َسْوَف تَْشَربَاِن. أَ »فَقَاَل لَهَُما:  ا الُْجلُوُس َعْن يَِمينِي َوَعْن يََساِري، فَلَْيَس لِي أَْن أَْمنََحهُ إاِلَّ لِلَِّذيَن أََعدَّ  24 «!مَّ

َوِعْنَدَما 

 25 َسِمَع التَّالَِميُذ الَعَشَرةُ بِذلَِك، اْغتَاظُوا ِمَن األََخَوْينِ 
اَم األَُمِم يَُسوُدونَهُْم، َوُعظََماَءهُْم يَتََسلَّطُوَن تَْعلَ »فَاْستَْدَعاهُْم يَُسوُع َجِميعاً َوقَاَل:  ُموَن أَنَّ ُحكَّ

 26 .َعلَْيِهمْ 
ا أَْنتُْم، فاَلَ يَُكْن ذلَِك بَْينَُكْم، َوإِنََّما أَيُّ َمْن أََراَد أَْن يَِصيَر َعِظيماً بَْينَُكْم، فَْليَُكْن   27 لَُكْم َخاِدماً،َوأَمَّ

الً فِيُكْم، فَْليَُكْن لَُكْم َوأَيُّ َمْن أََرا َد أَْن يَِصيَر أَوَّ

 28 َعْبداً،
 .«فَهََكَذا اْبُن اإِلْنَساِن: قَْد َجاَء اَل لِيُْخَدَم، بَْل لِيَْخِدَم َويَْبُذَل نَْفَسهُ فِْديَةً َعْن َكثِيِرينَ 

 10مرقس 

(28-31) 

اْلَحقَّ أَقُوُل لَُكْم: َما ِمْن أََحٍد َتَرَك ألَْجلِي َوألَْجِل اإلِْنِجيِل َبْيتاً أَْو إِْخَوًة أَْو »َفأََجاَب َيُسوُع: «.29 َتَرْكَنا ُكلَّ َشْيٍء َوَتِبْعَناكَ َها َنْحُن َقْد »َفأََخَذ ُبْطُرُس َيقُوُل لَُه: 28 

َهاٍت َوأَْوالداً َوُحقُوالً َمَع اْضِطَهاَداٍت، َوفِ  إاِلَّ َوَيَناُل ِمَئةَ  30 أََخَواٍت أَْو أُّماً أَْو أَباً أَْو أَْوالَداً أَْو ُحقُوالً، َماِن، ُبُيوتاً َوإِْخَوًة َوأََخَواٍت َوأُمُّ ي ِضْعٍف اآلَن ِفي هَذا الزَّ

َماِن اآلِتي اْلَحَياَة األََبِديَّةَ  لُوَن َكِثيُروَن َيِصيُروَن آِخِريَن، َواآلِخُروَن َيِصيُروَن أَ . 31 الزَّ لِينَ َوُهَناَك أَوَّ  «!وَّ

 10مرقس 

(35-45) 

ا اْبَنا َزَبِدي، َوَقاالَ لَُه:  35 َم إِلَْيِه َيْعقُوُب َوُيوَحنَّ َماَذا َتْرَغَباِن ِفي أَْن أَْفَعَل »َفَسأَلَُهَما:  36.«َيا ُمَعلُِّم، َنْرَغُب ِفي أَْن َتْفَعَل لََنا َكلَّ َما َنْطلُُب ِمْنكَ »ِعْنَدِئٍذ َتَقدَّ

أَْنُتَما اَل َتْدِرَياِن َما َتْطلَُباِن: أََتْقِدَراِن أَْن »َفَقاَل لَُهَما َيُسوُع:  38 «!َهْبَنا أَْن َنْجلَِس ِفي َمْجِدَك: َواِحٌد َعْن َيِميِنَك، َوَواِحٌد َعْن َيَساِركَ »َقاالَ لَُه:  37 «لَُكَما؟

َنا َنْقِدُر!»َفَقاالَ لَُه:  39 «ا فِي اآلالِم الََّتي َسأَُغوُص ِفيَها؟َتْشَرَبا اْلَكأَْس الَِّتي َسأَْشَرُبَها أََنا، أَْو َتُغوصَ  اْلَكأَْس الَِّتي َسأَْشَرُبَها َسْوَف »َفأََجاَبُهَما َيُسوُع: « إِنَّ

ا اْلُجلُوُس َعْن َيِميِني َوعَ  40 .َتْشَرَباِن، َواآلالَم الَِّتي َسأَُغوُص ِفيَها َسْوَف َتُغوَصاِن ِفيَها ا َسِمَع  41 .«ْن َيَساِري، َفلَْيَس لِي أَْن أَْمَنَحُه إاِلَّ لِلَِّذيَن أُِعدَّ لَُهمْ أَمَّ َولَمَّ

ا اماً َعلَى األَُمِم َيُسوُدوَنُهْم، َوأَنَّ َتْعِرفُوَن أَنَّ »َولِكنَّ َيُسوَع َدَعاُهْم إِلَْيِه َوَقاَل لَُهْم:  42 .التَّالَِميُذ اْلَعَشَرةُ ِبذلَِك، أََخُذوا َيْسَتاُءوَن ِمْن َيْعقُوَب َوُيوَحنَّ اْلُمْعَتَبِريَن ُحكَّ
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َما أَيُّ َمْن أََراَد أَْن َيِصيَر َعِظيماً َبْيَنُكْم، َفْلَيُكْن  43 .ُعَظَماَءُهْم َيَتَسلَُّطوَن َعلَْيِهمْ  ا أَْنُتْم َفالَ َيُكْن َذلَِك َبْيَنُكْم، َوإِنَّ الً وَ  44 لَُكْم َخاِدماً،َوأَمَّ أَيُّ َمْن أََراَد أَْن َيِصيَر أَوَّ

 .«َفَحتَّى اْبُن اإلِْنَساِن َقْد َجاَء اَل لُِيْخَدَم، َبْل لَِيْخِدَم َوَيْبِذَل َنْفَسُه ِفْدَيًة َعْن َكِثيِرينَ  45 .ِفيُكْم، َفْلَيُكْن لِْلَجِميِع َعْبداً 

 18لوقا 

(28-30) 

الَحقَّ أَقُوُل لَُكْم: َما ِمْن أََحٍد َتَرَك َبْيتاً، أَْو َزْوَجًة، أَْو إِْخَوًة أَْو َوالَِدْيِن، أَْو أَْوالَداً، ِمْن »َفَقاَل لَُهْم: «! 29 َقْد َتَرْكَنا ُكلَّ َشْيٍء َوَتِبْعَناكَ َها َنْحُن »َفَقاَل ُبْطُرُس: 28 

ةَ إاِلَّ َوَيَناُل أَْضَعاَف َذلَِك ِفي هَ  30 أَْجِل َملَُكوِت هللِا، َماِن اآلِتي اْلَحَياَة األََبِديَّ َماِن، َوَيَناُل ِفي الزَّ  «!َذا الزَّ
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 التنبؤ بصلب يسوع المسيح
 

 التنبؤ بصلب يسوع المسيح

 20متى 

(17-19) 

ِريِق، َوَقاَل لَُهمْ َوِفيَما َكاَن َيُسوُع َصاِعداً إِلَى أُوُرَشلِيَم، اْنَفَرَد ِبالتَّالَِميِذ االْثَنْي َعَشَر ِفي  17 َها َنْحُن َصاِعُدوَن إِلَى أُوُرَشلِيَم، َحْيُث ُيَسلَُّم اْبُن اإلِْنَساِن » 18 :الطَّ

الِِث َيقُومُ َوُيَسلُِّموَنُه ألَْيِدي األَُمِم، َفَيْسَخُروَن ِمْنُه  19 إِلَى ُرَؤَساِء اْلَكَهَنِة، َواْلَكَتَبِة، َفَيْحُكُموَن َعلَْيِه ِباْلَمْوِت، ُه ِفي اْلَيْوِم الثَّ  .«َوَيْجلُِدوَنُه َوَيْصلُِبوَنُه. َولِكنَّ

 10مرقس 

(32-34) 

ِريَن َوالَّ  32 ُمُهْم، َوَكاَن التَّالِميُذ ُمَتَحيَّ ِريِق َصاِعِديَن إِلَى أُوُرَشلِيَم، َوَيُسوُع َيَتَقدَّ ًة أُْخَرى، َوأََخَذ ِذيَن َيْتَبُعوَنُه َخاِئِفيَن. َوَكاُنوا ِفي الطَّ َفاْنَفَرَد ِباالِْثَنْي َعَشَر، َمرَّ

َعلَْيِه ِباْلَمْوِت، ، َفَيْحُكُموَن َها َنْحُن َصاِعُدوَن إِلَى أُوُرَشلِيَم، َوَسْوَف ُيَسلَُّم اْبُن اإلِْنَساِن إِلَى ُرَؤَساِء اْلَكَهَنِة َوإِلَى اْلَكَتَبةِ » 33 :ُيْطلُِعُهْم َعلَى َما َسَيْحُدُث لَُه، َفَقالَ 

 «!َفَيْسَخُروَن ِمْنُه، َوَيْبُصقُوَن َعلَْيِه، َوَيْجلُِدوَنُه، َوَيْقُتلُوَنُه. َوِفي اْلَيْوِم الثَّالِِث َيقُومُ  34 َوُيَسلُِّموَنُه إِلَى أَْيِدي األَُمِم،

 18لوقا 

(31-34) 

ُه َسُيَسلَُّم إِلَى  32 .انِ ا َنْحُن َصاِعُدوَن إِلَى أُوُرَشلِيَم، َوَسْوَف َتِتمُّ َجِميُع األُُموِر الَِّتي َكَتَبَها األَْنِبَياُء َعِن اْبِن اإلِْنسَ هَ »ُثمَّ اْنَتَحى ِباالْثَنْي َعَشَر َوَقاَل لَُهْم:  31 َفإِنَّ

الِِث َيقُومُ َوَبْعَد أَْن  33 .أَْيِدي األَُمِم، َفُيْسَتْهَزأُ ِبِه َوُيَهاُن َوُيْبَصُق َعلَْيهِ  ُهْم لَْم َيْفَهُموا َشْيئاً ِمْن ذلَِك. َوَكاَن َهَذا األَْمُر  34 «!َيْجلُِدوهُ َيْقُتلُوَنُه. َوِفي اْلَيْوِم الثَّ َولِكنَّ

 .َخاِفياً َعْنُهْم، َولَْم ُيْدِرُكوا َما ِقيلَ 
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 شفاء عميان أريحا
 

 شفاء عميان أريحا 

 20متى 

(29-34) 

29 
 30 .َكاَن يَُسوُع َوتاَلَِميُذهُ يَُغاِدُروَن أَِريَحا، تَبَِعهُ َجْمٌع َكبِيرٌ َوفِيَما 

َوإَِذا أَْعَميَاِن َكانَا َجالَِسْيِن َعلَى َجانِِب الطَِّريِق، َما إِْن َسِمَعا أَنَّ يَُسوَع يَُمرُّ ِمْن هُنَاَك، َحتَّى 

، يَا اْبَن َداُودَ : »َصَرَخا  31 !«اْرَحْمنَا يَا َربُّ
َراخَ  ، يَا اْبَن َداُودَ : »َولَِكنَّ اْلَجْمَع َزَجَرهَُما لِيَْسُكتَا، فَأََخَذا يَِزيَداِن الصُّ  32 !«اْرَحْمنَا يَا َربُّ

فَتََوقََّف يَُسوُع َوَدَعاهَُما 

 33 «َماَذا تُِريَداِن أَْن أَْفَعَل لَُكَما؟: »إِلَْيِه، َوَسأَلَهَُما
 34 «.َح لَنَا أَْعيُنَنَا، يَا َربُّ أَْن تَْفتَ : »أََجابَاهُ 

فَقَةُ َعلَْيِهَما، َولََمَس أَْعيُنَهَُما، فَفِي اْلَحاِل َعاَدْت أَْعيُنُهَُما  فَأََخَذْتهُ الشَّ

 .تُْبِصُر َواْنطَلَقَا يَْتبََعانِهِ 

 10مرقس 

(46-52) 

46 
طَِّريِق أَِريَحا، َوَمَعهُ تاَلَِميُذهُ َوَجْمٌع َكبِيٌر، َكاَن بَاْرتِيَماُوُس األَْعَمى اْبُن تِيَماُوَس، َجالِساً َعلَى َجانِِب الَوبَْينََما َكاَن َخاِرجاً ِمْن . ثُمَّ َوَصلُوا إِلَى أَِريَحا

 47 .يَْستَْعِطي
، أََخَذ يَْصُرُخ قَائاِلً   48 !«، اْرَحْمنِييَا يَُسوُع اْبَن َداُودَ : »َوإِْذ َسِمَع أَنَّ َذاَك هَُو يَُسوُع النَّاِصِريُّ

يَا : »فََزَجَرهُ َكثِيُروَن لِيَْسُكَت، َولِكنَّهُ َصرَخ أَْكثَرَ 

 49 «.اْبَن َداُوَد، اْرَحْمنِي
ْع، اِْنهَضْ : »فََدَعْوا األَْعَمى قَائِلِينَ !« اُْدُعوهُ : »فَتََوقََّف يَُسوُع َوقَالَ   50 !«إِنَّهُ يَْدُعوكَ ! تََشجَّ

ى يَُسوَع طَاِرحاً َعْنهُ فَهَبَّ ُمتَِّجهاً إِلَ 

 51 .ِرَداَءهُ 
 52 !«يَا َسيِِّدي، أَْن أُْبِصرَ : »فَأََجابَهُ األَْعَمى« َماَذا تُِريُد أَْن أَْفَعَل لََك؟: »َوَسأَلَهُ يَُسوعُ 

َوفِي اْلَحاِل «. إِيَمانَُك قَْد َشفَاكَ ! اْذهَبْ : »فَقَاَل لَهُ يَُسوعُ 

 .ي الطَِّريقِ أَْبَصَر، َوتَبَِع يَُسوَع فِ 

 18لوقا 

(35-43) 

35 
ا َوَصَل إِلَى ُجَواِر أَِريَحا، َكاَن أََحُد اْلُعْميَاِن َجالِساً َعلَى َجانِِب الطَِّريِق يَْستَْعِطي  36 .َولَمَّ

ا َعَسى أَْن يَُكوَن َذلِكَ  ا َسِمَع ُمُروَر اْلَجْمِع، اْستَْخبََر َعمَّ  37 .فَلَمَّ
فَقِيَل 

 38 «.يَُسوَع النَّاِصِريَّ َمارٌّ ِمْن هُنَاكَ إِنَّ : »لَهُ 
 39 !يَا يَُسوُع اْبَن َداُوَد، اْرَحْمنِي»فَنَاَدى قَائاِلً 

َمِة لِيَْسُكتَ  ائُِروَن فِي اْلُمقَدِّ َولِكنَّهُ أََخَذ يَِزيُد ُصَراخاً . فََزَجَرهُ السَّ

 40 !«يَا اْبَن َداُوَد، اْرَحْمنِي: »أَْكثَرَ 
ا اْقتََرَب َسأَلَهُ . يَُسوَع َوأََمَر أَْن يُْؤتَى بِِه إِلَْيهِ  فَتََوقَّفَ  ، أَْن تَُردَّ لِي : »فَقَالَ « َماَذا تُِريُد أَْن أَْفَعَل لََك؟» 41 :فَلَمَّ يَا َربُّ

 42 !«اْلبََصرَ 
 43 «.إِيَمانَُك قَْد َشفَاكَ ! أَبِْصرْ : »فَقَاَل لَهُ يَُسوعُ 

ُد هللاَ َوفِي اْلَحاِل أَْبَصَر، وَ  ا َرأَى َجميُع الشَّْعِب َذلَِك، َسبَُّحوا هللاَ . تَبَِعهُ َوهَُو يَُمجِّ  .َولَمَّ
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 يسوع المسيح يدخل أورشليم
 

 يسوع المسيح يدخل أورشليم

 21متى 

(1-11) 

ا اْقتََربُوا ِمْن أُوُرَشلِيَم، َوَوَصلُوا إِلَى قَْريَِة بَْيِت فَاِجي ِعْنَد َجبَِل  ْيتُوِن، أَْرَسَل يَُسوُع اْثنَْيِن ِمْن تاَلَِميِذِه،َولَمَّ الزَّ
 2

اْدُخالَ اْلقَْريَةَ اْلُمقَابِلَةَ لَُكَما، تَِجَدا فِي »قَائاِلً لَهَُما: 

اْلَحاِل أَتَاناً َمْربُوطَةً َوَمَعهَا َجْحٌش، فَُحالَّ ِربَاطَهَُما َوأَْحِضَراهَُما إِلَيَّ 
 3

بُّ بَِحاَجٍة إِلَْيِهَما. َوفِي اْلَحاِل يُْرِسلُهَُما فَإِِن اْعتََرَضُكَما.  أََحٌد، قُوالَ: الرَّ
 4

َوقَْد َحَدَث هََذا .« 

»لِيَتِمَّ َما قِيَل بِلَِساِن النَّبِيِّ اْلقَائِلِ 
 5

ُروا اْبنَةَ ِصْهيَْوَن: هَا هَُو َملُِكِك قَاِدٌم إِلَْيِك َوِديعاً يَْرَكُب َعلَى أَتَاٍن :  َوَجْحٍش اْبِن أَتَانٍ بَشِّ
 6

فََذهََب التِّْلِميَذاِن، َوفََعالَ َما أََمَرهَُما «! 

بِِه يَُسوُع،
 7

فَأَْحَضَرا األَتَاَن َوالَْجْحَش، َوَوَضَعا َعلَْيِهَما ثِيَابَهَُما، فََرِكبَ  
 8

آَخُروَن يَْقطَُعوَن أَْغَصاَن َوأََخَذ َجْمٌع َكبِيٌر ِجّداً يَْفُرُشوَن الطَِّريَق بِثِيَابِِهْم، َوأََخَذ . 

َجِر َويَْفُرُشوَن بِهَا الطَِّريقَ  الشَّ
 9

! أُوَصنَّا فِي »َوَكانَِت اْلُجُموُع الَّتِي تَقَدََّمْت يَُسوَع َوالَّتِي َمَشْت َخْلفَهُ تَْهتُِف قَائِلَةً: .  بِّ أُوَصنَّا اِلْبِن َداُوَد! ُمبَاَرٌك اْلتِي بِاْسِم الرَّ

ياألََعالِ 
 10

ِت اْلَمِدينَةُ ُكلُّهَا، َوتََساَءَل أَْهلُهَا: «!  ا َدَخَل يَُسوُع أُوُرَشلِيَم، َضجَّ َمْن هَُو هََذا؟»َولَمَّ
 11

هََذا هَُو يَُسوُع النَّبِيُّ الَِّذي ِمَن النَّاِصَرِة »فَأََجابَِت اْلُجُموُع: « 

 .«بِاْلَجلِيلِ 

 11مرقس 

(1-10) 

ا اْقتََربُوا  ْيتُوِن، أَْرَسلَ َولَمَّ يَُسوُع اْثنَْيِن ِمْن تاَلَِميِذِه، ِمْن أُوُرَشلِيَم، إِْذ َوَصلُوا إِلَى قَْريَِة بَْيِت فَاِجي َوقَْريَِة بَْيِت َعْنيَا، ِعْنَد َجبَِل الزَّ
 2

اْذهَبَا إِلَى اْلقَْريَِة »قَائاِلً لَهَُما:  

إِلَى هُنَاإِلَْيهَا، تَِجَداِن َجْحشاً َمْربُوطاً لَْم يَْرَكْب َعلَْيِه أََحٌد ِمَن النَّاِس بَْعُد: فَُحالَّ ِربَاطَهُ َوأَْحِضَراهُ اْلُمقَابِلَِة لَُكَما، َوإْذ تَْدُخالَِن 
 3

َوإِْن قَاَل لَُكَما أََحٌد: لَِماَذا تَْفَعالَِن . 

بُّ ُمْحتَاٌج إِلَْيِه، َوفِي اْلَحاِل يُْرسِ  لُهُ إِلَى هُنَاهَذا؟ فَقُوالَ: الرَّ
 4

َواْنطَلَقَا، فََوَجَدا اْلَجْحَش َمْربُوطاً ِعْنَد اْلبَاِب َخاِرجاً َعلَى الطَِّريِق، فََحالَّ ِربَاطَهُ .« 
 5

فَقَاَل لَهَُما . 

َماَذا تَْفَعالَِن؟ لَِماَذا تَُحالَِّن ِربَاطَ اْلَجْحِش؟»بَْعُض اْلَواقِفِيَن هُنَاَك: 
 6

َما أَْوَصاهَُما يَُسوُع فَتََرُكوهَُمافَأََجابَاهُْم كَ « 
 7

فَأَْحَضَرا اْلَجْحَش إِلَى يَُسوَع، َوَوَضَعا ثِيَابَهَُما . 

َعلَْيِه، فََرِكَب َعلَْيهِ 
 8

َوفََرَش َكثِيُروَن الطَِّريَق بِثِيَابِِهْم َوآَخُروَن بِأَْغَصاٍن قَطَُعوهَا ِمَن اْلُحقُولِ . 
 9

ائُِروَن .  ائُِروَن َخْلفَهُ يَْهتِفُوَن: َوأََخَذ السَّ أُوَصنَّا! »أََماَمهُ َوالسَّ

بِّ  ُمبَاَرٌك اْلتِي بِاْسِم الرَّ
 10

 «!ُمبَاَرَكةٌ َمْملََكةُ أَبِينَا َداُوَد اْلتِيَةُ! أُوَصنَّا فِي األََعالِي! 

 19لوقا 

(28-44) 

َم َصاِعداً إِلَى 28 ْيُتوِن، أَْرَسَل اْثَنيْ  29 .أُوُرَشلِيمَ  َوَبْعَدَما َقاَل َهَذا اْلَكالََم، َتَقدَّ ا اْقَتَرَب ِمْن َبْيِت َفاِجي َوَبْيِت َعْنَيا، ِعْنَد اْلَجَبِل اْلَمْعُروِف ِبَجَبِل الزَّ ِن ِمْن َولَمَّ

، َفُحالَّ ِرَباَطُه، َوأَْحِضَراهُ إِلَى  اْذَهَبا إِلَى اْلَقْرَيِة اْلُمَقاِبلَِة لَُكَما، َوِعْنَدَما َتْدُخالَِنَها» 30 :َتالَِميِذِه، َقاِئالً  َتِجَداِن َجْحشاً َمْرُبوطاً لَْم َيْرَكْب َعلَْيِه أََحٌد ِمَن النَّاِس َقطُّ

بَّ ِبَحاَجٍة إِلَْيهِ  31 .ُهَنا بُّ َفَذهَ  32 «!َوإِْن َسأَلَُكَما أََحٌد: لَِماَذا َتُحالَِّن ِرَباَطُه؟ َفقُوالَ لَُه هَكَذا: ألَنَّ الرَّ ْلِميَذاِن اللََّذاِن أُْرِسالَ ِفي َطِريِقِهَما َوَوَجَدا َكَما َقاَل الرَّ َب التِّ

بَّ ِبَحاَجٍة إِلَ »َفَقاالَ:  34 «لَِماَذا َتُحالَِّن ِرَباَط اْلَجْحِش؟»َوِفيَما َكاَنا َيُحالَِّن ِرَباَط اْلَجْحِش، َسأَلَُهَما أَْصَحاُبُه:  33 .لَُهَما ُثمَّ أَْحَضَراهُ إِلَى َيُسوَع؛  35 «!ْيهِ ألَنَّ الرَّ

ِريَق ِبِثَياِبِهمْ  36 .َوَوَضَعا ِثَياَبُهَما َعلَى اْلَجْحِش َوأَْرَكَبا َيُسوعَ  ا اْقَتَرَب )ِمْن أُوُرَشلِيَم( إِْذ َوَصَل إِلَى ُمْنَحَدِر َجَبلِ  37 .َوَبْيَنَما ُهَو َساِئٌر، أََخُذوا َيْفُرُشوَن الطَّ  َولَمَّ
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ْيُتوِن، أََخَذ َجَماَعُة التَّالَِميِذ َيْهِتفُوَن َجِميعاً ِبَفَرٍح ُمَسبِِّحيَن هللاَ ِبَصْوٍت َعاٍل َعلَى َجِميِع الْ  ُمَباَرٌك اْلَملُِك اآلِتي ِباْسِم »َفَيقُولُوَن:  38 ُمْعِجَزاِت الَِّتي َشاَهُدوَها،الزَّ

َماِء َوَمْجٌد  ! َسالٌَم ِفي السَّ بِّ يِسيِّيَن ِمَن اْلَجْمِع َقالُوا لَُه:  39 «!فِي األََعالِيالرَّ أَقُوُل لَُكْم: إِْن »َفأََجاَبُهْم َقاِئالً:  40 «!َيا ُمَعلُِّم، اْزُجْر َتالَِميَذكَ »َولِكنَّ َبْعَض اْلَفرِّ

 «!َسَكَت هُؤالَِء، َهَتَفِت اْلِحَجاَرةُ 

ا اْقَتَرَب، َوَرأَى اْلَمِديَنَة، 41 لَْيَتِك أَْنِت أَْيضاً، ِفي َيْوِمِك َهَذا، َعَرْفِت َما ِفيِه َسالَُمِك! َولِكنَّ ذلَِك َمْحُجوٌب اآلَن َعْن »َقاِئالً:  42 َبَكى َعلَْيَها، َولَمَّ

اٌم ُيَحاِصُرِك ِفيَها أَْعَداُؤِك ِباْلَمَتاِريِس، َوُيْطِبُقوَن َعلَيْ  43 .َعْيَنْيكِ  ُدوَن َعلَْيِك اْلِحَصاَر ِمْن ُكلِّ ِجَهٍة،َفَسَتأِْتي َعلَْيِك أَيَّ َوَيْهِدُموَنِك َعلَى أَْبَناِئِك الَِّذيَن  44 ِك، َوُيَشدِّ

ِك لَْم َتْعِرِفي َوْقَت اْفِتَقاِد هللِا لَكِ   .«ِفيِك، َفالَ َيْتُرُكوَن ِفيِك َحَجراً َفْوَق َحَجٍر: ألَنَّ
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 يسوع المسيح يطهر الهيكل
 

 يطهر الهيكليسوع المسيح  

 21متى 

(12-17) 

َياِرَفِة َوَمَقاِعَد َباَعِة اْلَحَمامِ ُثمَّ َدَخَل َيُسوُع اْلَهْيَكَل، َوَطَرَد ِمْن َساَحِتِه َجِميَع الَِّذيَن َكاُنوا َيِبيُعوَن َوَيْشَتُروَن؛ َوَقلََب َمَوائِ  12 َمْكُتوٌب: إِنَّ »َوَقاَل لَُهْم:  13 .َد الصَّ

ا أَْنُتْم َفَجَعْلُتُموهُ َمَغاَرَة لُُصوٍص َبْيِتي  الَِة ُيْدَعى. أَمَّ َم إِلَْيِه ُعْمٌي َوُعْرٌج، َفَشَفاُهمْ  14 «!َبْيتاً لِلصَّ َفَتَضاَيَق ُرَؤَساُء اْلَكَهَنِة،  15 .َوَبْيَنَما ُهَو ِفي اْلَهْيَكِل، َتَقدَّ

ا الِْبِن َداُودَ »ي أَْجَراَها، َواألَْوالََد ِفي اْلَهْيَكِل َيْهِتفُوَن: َواْلَكَتَبُة، ِعْنَدَما َرأَْوا اْلَعَجاِئَب الَّتِ  َفأََجاَبُهْم َيُسوُع: « أََتْسَمُع َما َيقُولُُه هُؤالَِء؟»َفَسأَلُوهُ:  16 «!أُْوَصنَّ

ِع أَْعَدْدَت َتْسِبي» ضَّ : ِمْن أَْفَواِه األَْطَفاِل َوالرُّ  .ُثمَّ َفاَرَقُهْم َواْنَطلََق َخاِرجاً ِمَن اْلَمِديَنِة إِلَى َقْرَيِة َبْيَت َعْنَيا، َوَباَت ِفيَها 17 «حاً؟َنَعْم! أَلَْم َتْقَرأُوا َقطُّ

 11مرقس 

(15-19) 

َياِرَفِة َوَمَقاِعَد َباَعِة َوَوَصلُوا إِلَى أُوُرَشلِيَم، َفَدَخَل َيُسوُع اْلَهْيَكَل َوأََخَذ َيْطُرُد الَِّذيَن َكاُنوا َيِبيُعوَن والَِّذيَن  15 َكاُنوا َيْشَتُروَن ِفي اْلَهْيَكِل، َوَقلََّب َمَواِئَد الصَّ

الَةِ »َوَعلََّمُهْم َقاِئالً:  17 .َولَْم َيَدْع أََحداً َيُمرُّ َعْبَر اْلَهْيَكِل َوُهَو َيْحِمُل َمَتاعاً  16 .اْلَحَمامِ  ا أَْنُتْم َفَقْد َجَعْلُتُموُه  أََما ُكِتَب: إِنَّ َبْيِتي َبْيتاً لِلصَّ ُيْدَعى ِعْنَد َجِميِع األَُمِم؟ أَمَّ

ُهْم َخافُوهُ، ألَ  18 «!َمَغاَرَة لُُصوٍص  ا َحلَّ  19 . ِمْن َتْعلِيِمهِ نَّ اْلَجْمَع ُكلَُّه َكاَن َمْذُهوالً َوَسِمَع ِبذلَِك ُرَؤَساُء اْلَكَهَنِة، َواْلَكَتَبُة، َفأََخُذوا َيْبَحُثوَن َكْيَف َيْقُتلُوَنُه: َفإِنَّ َولَمَّ

 .اْلَمَساُء، اْنَطلَقُوا إِلَى َخاِرِج اْلَمِديَنةِ 

 19لوقا 

(45-46) 

ا أَْنُتْم، َفَقْد َجَعْلُتُموهُ َمَغاَرَة َقْد ُكِتَب: إِنَّ َبْيِتي »َقاِئالً لَُهْم:  46 َولََدى ُدُخولِِه اْلَهْيَكَل، أََخَذ َيْطُرُد الَِّذيَن َكاُنوا َيِبيُعوَن ِفيِه َوَيْشَتُروَن،45  الَِة. أَمَّ ُهَو َبْيٌت لِلصَّ

 «! لُُصوٍص 

 2يوحنا 

(13-17) 

، َصِعَد َيُسوُع إِلَى أُوُرَشلِيَم،13  َياِرَفَة َجالِِسيَن إِلَى َمَواِئِدِهْم،َفَوَجَد ِفي اْلَهْيَكِل َباَعَة اْلَبَقِر َواْلَغَنِم  14 َوإِِذ اْقَتَرَب ِعيُد اْلِفْصِح اْلَيُهوِديُّ َفَجَدَل  15 َواْلَحَماِم، َوالصَّ

َياِرَفِة وَ  أَْخِرُجوا هِذِه ِمْن ُهَنا. اَل » َوَقاَل لَِباِئِعي اْلَحَماِم: 16 َقلََب َمَناِضَدُهْم،َسْوطاً ِمْن ِحَباٍل، َوَطَرَدُهْم َجِميعاً ِمَن اْلَهْيَكِل، َمَع اْلَغَنِم َواْلَبَقِر، َوَبْعَثَر ُنقُوَد الصَّ

َجاَرةِ  ُه َجاَء ِفي اْلِكَتاِب: «!17 َتْجَعلُوا َبْيَت أَِبي َبْيتاً لِلتِّ َر َتالَِميُذهُ أَنَّ  .« اْلَغْيَرةُ َعلَى َبْيِتَك َتأُْكلُِني»َفَتَذكَّ
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 يسوع المسيح وشجرة التين
 

 يسوع المسيح وشجرة التين

 21متى 

(18-22) 

الِي، َوُهَو َراِجٌع إِلَى اْلَمِديَنِة، َجاعَ  18 ُه لَْم َيِجْد َعلَْيَها إاِلَّ اْلَوَرَق،  19 .َوِفي َصَباِح اْلَيْوِم التَّ َجَه إِلَْيَها، َولَِكنَّ ِريِق اتَّ َفَقاَل لََها: َوإِْذ َرأَى َشَجَرَة ِتيٍن َعلَى َجاِنِب الطَّ

يَنُة ِفي اْلَحالِ « ى األََبِد!الَ َيُكْن ِمْنِك َثَمٌر َبْعُد إِلَ » ا َرأَى التَّالَِميُذ َذلَِك، ُدِهُشوا َوَقالُوا:  20 .َفَيِبَسِت التِّ يَنةُ »َفلَمَّ اْلَحقَّ »َفأََجاَبُهْم:  21 «!َما أَْسَرَع َما َيِبَسِت التِّ

ُكْم َتْعمَ  وَن، َفإِنَّ يَنِة َوَحْسُب، َبْل إِْن ُكْنُتْم َتقُولُوَن لَِهَذا اْلَجَبِل: اْنَقلِْع َواْنَطِرْح فِ أَقُوُل لَُكْم: إِْن َكاَن لَُكْم إِيَماٌن َوالَ َتُشكُّ ي اْلَبْحِر، َفإِنَّ َذلَِك لُوَن اَل ِمْثَل َما َعِمْلُت ِبالتِّ

الَِة ِبإِيَماٍن، َتَنالُوَنهُ  22 .َيْحُدثُ   .«َوُكلُّ َما َتْطلُُبوَنُه ِفي الصَّ

 11مرقس 

(11-14) 

 .َمَساُء َقْد أَْقَبَل، َخَرَج إِلَى َبْيِت َعْنَيا َمَع االِْثَنْي َعَشرَ ُثمَّ َدَخَل َيُسوُع أُوُرَشلِيَم، َحتَّى َوَصَل إِلَى اْلَهْيَكِل، َوَراَقَب ُكلَّ َما َكاَن َيْجِري ِفيِه. َوإِْذ َكاَن الْ  11

ا وَ  13 .اعَ َوِفي اْلَغِد، َبْعَدَما َغاَدُروا َبْيَت َعْنَيا، جَ  12 َمِر. َفلَمَّ َه إِلَْيَها لََعلَُّه َيِجُد ِفيَها َبْعَض الثَّ َصَل إِلَْيَها لَْم َيِجْد ِفيَها َوإِْذ َرأَى ِمْن َبِعيٍد َشَجَرَة ِتيٍن ُموِرَقًة، َتَوجَّ

ُه لَْيَس أََواُن التِّينِ   .َوَسِمَع َتالَِميُذهُ ذلِكَ « أُْكلَنَّ أََحٌد َثَمراً ِمْنِك َبْعُد إِلَى األََبِد!الَ يَ »َفَتَكلََّم َوَقاَل لََها:  14 .إاِلَّ اْلَوَرَق، ألَنَّ

 11مرقس 

(20-26) 

َر ُبْطُرُس َوَقاَل  21 .َوَبْيَنَما َكاُنوا َعاِبِريَن ِفي َصَباِح اْلَغِد َباِكراً، َرأَْوا َشَجَرَة التِّيِن َوَقْد َيِبَسْت ِمْن أَْصلَِها 20 يَنَة الَِّتي لََعْنَتَها َقْد »لَُه: َفَتَذكَّ َيا ُمَعلُِّم، اْنُظْر! إِنَّ التِّ

َبْحِر! َوالَ َيُشكُّ ِفي َقْلِبِه، َبْل َفاْلَحقَّ أَقُوُل لَُكْم: إِنَّ أَيَّ َمْن َقاَل لِهَذا اْلَجَبِل: اْنَقلِْع َواْنَطِرْح ِفي الْ  23 !لَِيُكْن لَُكْم إِْيَماٌن ِباهللِ »َفَردَّ َيُسوُع َقاِئالً لَُهْم:  22 «!َيِبَستْ 

ُكْم َقْد ِنْلُتُموهُ، َفَيتِ  24 .ُيْؤِمُن أَنَّ َما َيقُولُُه َسَيْحُدُث، َفَما َيقُولُُه َيِتمُّ لَهُ  َبِب أَقُوُل لَُكْم: إِنَّ َما َتْطلُُبوَنُه َوُتَصلُّوَن ألَْجلِِه، َفآِمُنوا أَنَّ َوَمَتى َوَقْفُتْم  25 .مَّ لَُكمْ لِهَذا السَّ

َماَواِت  َولِكْن، إِْن لَْم َتْغِفُروا، اَل َيْغِفْر لَُكْم أَْيضاً أَُبوُكُم  26 .َزالَِتُكْم أَْيضاً ُتَصلُّوَن، َوَكاَن لَُكْم َعلَى أََحٍد َشْيٌء، َفاْغِفُروا لَُه، لَِكْي َيْغِفَر لَُكْم أَُبوُكُم الَِّذي ِفي السَّ

مَ   .«اَواِت َزالَِتُكمْ الَِّذي فِي السَّ
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 األمثالالتكلم بيسوع المسيح ورؤساء الكهنة و

 21متى 

(23-46) 

23 
َم إِلَْيِه ُرَؤَساُء اْلَكهَنَِة َوُشيُوُخ الشَّْعِب،  ا وَصَل إِلَى اْلهَْيَكِل َوأََخَذ يَُعلُِّم، تَقَدَّ لْطَةَ؟: »َوَسأَلُوهُ َولَمَّ  24 «بِأَيَِّة ُسلْطٍَة تَْفَعُل َما تَْفَعلُهُ؟ َوَمْن َمنََحَك هَِذِه السُّ

فَأََجابَهُْم 

 25 :ُل َما أَْفَعلُهُ َوأَنَا أَْيضاً أَْسأَلُُكْم أَْمراً َواِحداً، فَإِْن أََجْبتُُمونِي، أَقُوُل لَُكْم أَنَا أَْيَضاً بِأَيَِّة ُسْلطٍَة أَْفعَ : »يَُسوُع قَائاِلً 
َماِء أَْم ِمَن  ِمْن أَْيَن َكانَْت َمْعُموِديَّةُ يُوَحنَّا؟ ِمَن السَّ

َماِء، يَقُوُل لَنَا: »فَتََشاَوُروا فِيَما بَْينَهُْم قَائِلِينَ « النَّاِس؟ قُوهُ؟: إِْن قُْلنَا لَهُ إِنَّهَا ِمَن السَّ  26 فَلَِماَذا لَْم تَُصدِّ
ْعِب، : َوإِْن قُْلنَا ِمَن النَّاِس، نَْخَشى أَْن يَثُوَر َعلَْينَا ُجْمهُوُر الشَّ

 27 «.ألَنَّهُْم ُكلَّهُْم يَْعتَبُِروَن يُوَحنَّا نَبِيًّا
 «.َوالَ أَنَا أَقُوُل لَُكْم بأَيَِّة ُسْلطٍَة أَْفَعُل َما أَْفَعلُهُ : »فََردَّ قَائاِلً !« الَ نَْدِري: »فَأََجابُوهُ 

لَهَُما َوقَاَل لَهُ . ْأيُُكْم؟ َكاَن إِلْنَساٍن َولََدانِ َما رَ » 28  29 !يَا َولَِدي، اْذهَِب اْليَْوَم َواْعَمْل فِي َكْرِمي: فَقََصَد أَوَّ
 30 .َولَِكنَّهُ بَْعَد َذلَِك نَِدَم َوَذهَبَ . اَل أُِريدُ : فَأََجابَ 

ثُمَّ قََصَد 

ُجُل َولََدهُ الثَّانِي َوقَاَل لَهُ  لِ  الرَّ  31 .َولَِكنَّهُ لَْم يَْذهَبْ ! لَبَّْيَك يَا َسيِِّدي: فَأََجابَ . َما قَالَهُ لأِلَوَّ
لُ : »فَقَالُوا« فَأَيُّ ااِلْثنَْيِن َعِمَل بِإَِراَدِة األَِب؟ : فَقَاَل لَهُْم يَُسوعُ !« األَوَّ

انِيَاِت : اْلَحقَّ أَقُوُل لَُكمْ » َرائِِب َوالزَّ ُخوِل إِلَى َملَُكوِت هللاِ إِنَّ ُجبَاةَ الضَّ  32 .َسيَْسبِقُونَُكْم فِي الدُّ
قُوهُ  ، فَلَْم تَُصدِّ ا ُجبَاةُ . فَقَْد َجاَء يُوَحنَّا إِلَْيُكْم َسالِكاً طَِريَق اْلَحقِّ أَمَّ

قُوهُ  انِيَاُت فََصدَّ َرائِِب َوالزَّ ا َرأَْيتُْم أَْنتُْم هََذا، لَْم تَْنَدُموا بَْعدَ . الضَّ قُوهُ  َولَمَّ  !َذلَِك لِتَُصدِّ

33 
ثُمَّ َسلََّم اْلَكْرَم إِلَى ُمَزاِرِعيَن . َغَرَس إِْنَساٌن َربُّ بَْيٍت َكْرماً، َوأَقَاَم َحْولَهُ ُسوراً، َوَحفََر فِيِه َمْعَصَرةً، َوبَنَى فِيِه بُْرَج ِحَراَسةٍ : اْسَمُعوا َمثاَلً آَخرَ 

 34 .َوَسافَرَ 
ا َحاَن   35.أََواُن اْلَحَصاِد، أَْرَسَل َعبِيَدهُ إِلَى اْلُمَزاِرِعيَن لِتََسلُِّم ثََمَر اْلَكْرمِ َولَمَّ

فَقَبََض اْلُمَزاِرُعوَن َعلَى اْلَعبِيِد، فََضَربُوا أََحَدهُْم، َوقَتَلُوا َغْيَرهُ، َوَرَجُموا 

 36 .اْلَخَر بِاْلِحَجاَرةِ 
لِينَ ثُمَّ أَْرَسَل َربُّ اْلبَْيِت ثَانِيَ   37 .فَفََعَل اْلُمَزاِرُعوَن بِهُؤالَِء َما فََعلُوهُ بِأُولئِكَ . ةً َعبِيداً آَخِريَن أَْكثََر َعَدداً ِمَن األَوَّ

َوأَِخيراً أَْرَسَل إِلَْيِهِم اْبنَهُ، 

 38 !َسيَهَابُوَن اْبنِي: قَائاِلً 
 39 .تََعالَْوا نَْقتُلُهُ لِنَْستَْولَِي َعلَى ِميَراثِهِ ! هََذا هَُو اْلَوِريثُ : هُْم لِبَْعضٍ فََما إِْن َرأَى اْلُمَزاِرُعوَن ااِلْبَن َحتَّى قَاَل بَْعضُ 

ثُمَّ قَبَُضوا َعلَْيِه، 

 40 !َوطََرُحوهُ َخاِرَج اْلَكْرِم، َوقَتَلُوهُ 
 41 «فَِعْنَدَما يَُعوُد َربُّ اْلَكْرِم، َماَذا يَْفَعُل بِأُولئَِك اْلُمَزاِرِعيَن؟

ثُمَّ يَُسلُِّم اْلَكْرَم . أُولئَِك األَْشَراُر، يُْهلُِكهُْم َشرَّ هاَلَكٍ : »َجابُوهُ أَ 

وَن لَهُ الثََّمَر فِي أََوانِهِ   42 «.إِلَى ُمَزاِرِعيَن آَخِريَن يَُؤدُّ
اِويَِة اْلَحَجُر الَِّذي َرفََضهُ اْلبُنَاةُ : أَلَْم تَْقَرأُوا فِي اْلِكتَابِ : »فَقَاَل لَهُْم يَُسوعُ  ، هَُو نَْفُسهُ َصاَر َحَجَر الزَّ

بِّ َكاَن هََذا، َوهَُو َعِجيٌب فِي أَْنظَاِرنَا. األََساِسيَّ   43 !ِمَن الرَّ
 44 .إِنَّ َملَُكوَت هللاِ َسيُْنَزُع ِمْن أَْيِديُكْم َويَُسلَُّم إِلَى َشْعٍب يَُؤدِّي ثََمَرهُ : لِذلَِك أَقُوُل لَُكمْ 

ُع َعلَى فَأَيُّ َمْن يَقَ 

ُر، َوَمْن يَقَُع اْلَحَجُر َعلَْيِه يَْسَحقُهُ َسْحقاً   45!«هََذا اْلَحَجِر يَتََكسَّ
يِسيُّوَن اْلَمثَلَْيِن اللََّذْيِن َضَربَهَُما يَُسوُع، أَْدَرُكوا أَنَّهُ كَ  ا َسِمَع ُرَؤَساُء اْلَكهَنَِة َواْلفَرِّ اَن يَْعنِيِهْم َولَمَّ

 46 .هُمْ 
 . نَبِيًّاهُْم َكانُوا يَْسَعْوَن إِلَى اْلقَْبِض َعلَْيِه، فَقَْد َكانُوا َخائِفِيَن ِمَن اْلُجُموِع ألَنَّهُْم َكانُوا يَْعتَبُِرونَهُ َوَمَع أَنَّ 
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 22متى 

(1-14) 

َماَواِت ِبإِْنَساٍن : 2 »َوَعاَد َيُسوُع َيَتَكلَُّم ِباألَْمَثاِل، َفَقالَ  ُه َملَُكوُت السَّ يَن إِلَى اْلُعْرِس، َفلَْم 3 َملٍِك أََقاَم َولِيَمًة ِفي ُعْرِس اْبِنِه،ُيَشبَّ َوأَْرَسَل َعِبيَدهُ َيْسَتْدِعي اْلَمْدُعوِّ

يَن: َها أََنا َقْد أَ . 4 َيْرَغُبوا ِفي اْلُحُضورِ  َنُة َقْد ُذِبَحْت َوُكلُّ َشْيٍء َفأَْرَسَل اْلَملُِك َثاِنَيًة َعِبيداً آَخِريَن َقاِئالً لَُهْم: قُولُوا لِْلَمْدُعوِّ ْعَدْدُت َولِيَمِتي؛ ِثيَراِني َوُعُجولِي اْلُمَسمَّ

يَن َتَهاَوُنوا، َفَذَهَب َواِحٌد إِلَى َحْقلِِه، َوآَخُر إِلَى َمْتَجِرِه؛! 5 َجاِهٌز، َفَتَعالَْوا إِلَى اْلُعْرسِ  َعِبيِد اْلَملِِك َوأََهاُنوُهْم َواْلَباقُوَن َقَبُضوا َعلَى  6 َولِكنَّ اْلَمْدُعوِّ

يَن لَْم َيُكوُنوا . 8 َفَغِضَب اْلَملُِك َوأَْرَسَل ُجُيوَشُه، َفأَْهلََك أُولِئَك اْلَقَتلََة َوأَْحَرَق َمِديَنَتُهمْ . 7 َوَقَتلُوُهمْ  ُثمَّ َقاَل لَِعِبيِدِه: إِنَّ َولِيَمَة اْلُعْرِس َجاِهَزةٌ، َولِكنَّ اْلَمْدُعوِّ

ُرِق، َوُكلُّ َمْن َتِجُدوَنُه اْدُعوهُ إِلَى َولِيَمِة اْلُعْرسِ . 9 َتِحقِّينَ ُمسْ  ُرِق، َوَجَمُعوا ُكلَّ َمْن َوَجُدوا، أَْشَراراً ! 10 َفاْذَهُبوا إِلَى َمَفاِرِق الطُّ َفَخَرَج اْلَعِبيُد إِلَى الطُّ

يُ  ُيوَف، َفَرأَى إِْنَساناً اَل َيْلَبُس َثْوَب اْلُعْرسِ . 11 وفِ َوَصالِِحيَن، َحتَّى اْمَتألَْت َقاَعُة اْلُعْرِس ِبالضُّ َفَقاَل لَُه: َيا َصاِحِبي، َكْيَف َدَخْلَت . 12 َوَدَخَل اْلَملُِك لَِيْنُظَر الضُّ

اَمُه َقائِ . 13 إِلَى ُهَنا َوأَْنَت اَل َتْلَبُس َثْوَب اْلُعْرِس؟ َفَظلَّ َصاِمتاً  ، ُهَنالَِك َيُكوُن اْلُبَكاُء َفأََمَر اْلَملُِك ُخدَّ الَِم اْلَخاِرِجيِّ ُدوا ِرْجلَْيِه َوَيَدْيِه، َواْطَرُحوهُ ِفي الظَّ الً: َقيِّ

يَن َكِثيُروَن، َولِكنَّ اْلُمْخَتاِريَن َقلِيلُونَ ! 14 َوَصِريُر األَْسَنانِ   «!ألَنَّ اْلَمْدُعوِّ

 11مرقس 

(27-33) 

27 
ةً أُْخَرىثُمَّ َعاُدوا إِلَى  يُوُخ،. أُوُرَشلِيَم َمرَّ َم إِلَْيِه ُرَؤَساُء اْلَكهَنَِة، َواْلَكتَبَةُ، َوالشُّ ُل فِي اْلهَْيَكِل، تَقَدَّ َوبَْينََما َكاَن يَتََجوَّ

28 
بِأَيَِّة ُسْلطٍَة تَْفَعُل َما فََعْلتَهُ؟ َوَمْن : »َوَسأَلُوهُ 

ْلطَةَ لِتَْفَعَل ذلِ   29 «َك؟َمنََحَك هِذِه السُّ
 30 :أَِجيبُونِي، فَأَقُوَل لَُكْم بِأَيَِّة ُسْلطٍَة أَْفَعُل تِلَْك األُُمورَ . َوأَنَا أَْيضاً أَْسأَلُُكْم أَْمراً َواِحداً : »فَأََجابَهُْم يَُسوُع قَائاِلً 

َماِء  أَِمَن السَّ

 31 !«َكانَْت َمْعُموِديَّةُ يُوَحنَّا أَْم ِمَن النَّاِس؟ أَِجيبُونِي
َماِء، يَقُولُ : إِْن قُْلنَا: »تََشاَوُروا فِيَما بَْينَهُْم، قَائِلِينَ فَ   32 إَِذْن لَِماَذا لَْم تُْؤِمنُوا بِِه؟: ِمَن السَّ

ِمَن : فَهَْل نَقُولُ 

 33 .نَبِيٌّ َحقّاً  فَإِنَّهُْم َكانُوا يََخافُوَن الشَّْعَب ألَنَّهُْم َكانُوا َجِميعاً يَْعتَبُِروَن أَنَّ يُوَحنَّا« النَّاِس؟
َوالَ أَنَا أَقُوُل لَُكْم : »فَقَاَل لَهُْم يَُسوعُ !« الَ نَْدِري: »فَأََجابُوا يَُسوَع قَائِلِينَ 

 !«بِأَيَِّة ُسْلطٍَة أَْفَعُل تِْلَك األُُمورَ 

 12مرقس 

(1-12) 

َزاِرِعيَن، َوأََقاَم َحْولَُه ُسوراً، َوَحَفَر ِفيِه َحْوَض َمْعَصَرٍة، َوَبَنى ِفيِه ُبْرَج ِحَراَسٍة. ُثمَّ َسلََّم اْلَكْرَم إِلَى مُ َغَرَس إِْنَساٌن َكْرماً، »َوأََخَذ ُيَخاِطُبُهْم ِبأَْمَثاٍل، َفَقاَل: 

َتُه ِمْن َثَمِر اْلكَ . 2 َوَساَفرَ  وهُ َفاِرَغ اْلَيَدْينِ . 3 ْرمِ َوِفي األََواِن، أَْرَسَل إِلَى اْلُمَزاِرِعيَن َعْبداً لَِيَتَسلََّم ِمْنُهْم ِحصَّ ُهْم أَْمَسُكوهُ َوَضَرُبوهُ َوَردُّ َفَعاَد َوأَْرَسَل إِلَْيِهْم . 4 إاِلَّ أَنَّ

وهُ ُمَهاناً  وا َرأَْسُه َوَردُّ َوإِْذ َكاَن لَُه َبْعُد اْبٌن َوِحيٌد . 6 وا َبْعضاً َوَقَتلُوا َبْعضاً ُثمَّ أَْرَسَل آَخَر أَْيضاً َفَقَتلُوهُ. ُثمَّ أَْرَسَل آَخِريَن َكِثيِريَن، َفَضَربُ . 5 َعْبداً آَخَر، َفَشجُّ

ُهْم َسَيَهاُبوَن اْبِني ْوا َنْقُتْلُه َفَنْحُصَل َعلَى َولِكنَّ أُولِئَك اْلُمَزاِرِعيَن َقالُوا َبْعُضُهْم لَِبْعٍض: هَذا ُهَو اْلَوِريُث؛ َتَعالَ ! 7 َحِبيٌب، أَْرَسلَُه أَْيضاً إِلَْيِهْم أَِخيراً، َقاِئالً: إِنَّ

ُه َيأِْتي َوُيْهلُِك اْلُمَزاِرِعيَن، َوُيَسلُِّم اْلَكْرَم إِلَى َغْيِرِهمْ . 9 َفأَْمَسُكوهُ َوَقَتلُوهُ َوَطَرُحوهُ َخاِرَج اْلَكْرمِ ! 8 اْلِميَراثِ  َيَة أََفَما َقَرْأُتْم هِذِه اآل. 10 َفَماَذا َيْفَعُل َربُّ اْلَكْرِم؟ إِنَّ

اِوَيةِ  بِّ َكاَن هَذا، َوُهَو َعِجيٌب ِفي أَْنَظاِرَنا. 11 اْلَمْكُتوَبَة: اْلَحَجُر الَِّذي َرَفَضُه اْلُبَناةُ، ُهَو َنْفُسُه َصاَر َحَجَر الزَّ ُهْم «! 12 ِمَن الرَّ َفَسَعْوا إِلَى اْلَقْبِض َعلَْيِه، َولِكنَّ

ُهْم أَْدَرُكوا ُه َكاَن َيْعِنيِهْم ِبهَذا اْلَمَثِل. َفَتَرُكوهُ َواْنَصَرفُوا َخافُوا اْلَجْمَع، ألَنَّ  .أَنَّ
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 14لوقا 

(7-24) 

َداَرِة، َفَقاَل لَُهمْ  7 يَن َمَثالً َبْعَدَما الََحَظ َكْيَف اْخَتاُروا أََماِكَن الصَّ َداَرِة، إِْذ ِعْنَدَما َيْدُعوَك أََحٌد إِلَى َولِيَمِة ُعْرٍس، » 8 :َوَضَرَب لِْلَمْدُعوِّ َفالَ َتتَِّكْئ ِفي َمَكاِن الصَّ

َما َكاَن َقْد َدَعا إِلَْيِه َمْن ُهَو أَْرَفُع ِمْنَك َمَقاماً، ُجِل! َوِعْنَدِئٍذ َتْنَسِحُب ِبَخَجٍل لِتَ  9 ُربَّ َمَكاَن أُْخَذ الْ َفَيأِْتي الَِّذي َدَعاَك َوَدَعاهُ َوَيقُوُل لََك: أَْخِل اْلَمَكاَن لَِهَذا الرَّ

ْدِر! َوِعْنَدِئٍذ َيْرَتِفُع َقْدُرَك ِفي َولِكْن، ِعْنَدَما ُتْدَعى، َفاْذَهْب َواتَِّكْئ ِفي اْلَمَكاِن األَِخيِر، َحتَّى إَِذا َجاَء الَِّذي َدَعاَك، َيقُوُل لََك:  10 .األَِخيرَ  َيا َصِديِقي، قُْم إِلَى الصَّ

ِكِئيَن َمَعكَ  ِعْنَدَما ُتِقيُم َغَداًء أَْو َعَشاًء، َفالَ َتْدُع أَْصِدَقاَءَك »َوَقاَل أَْيضاً لِلَِّذي َدَعاهُ:  12 .«إِنَّ ُكلَّ َمْن ُيَرفُِّع َنْفَسُه ُيوَضُع، َوَمْن َيَضُع َنْفَسُه ُيَرفَّعُ فَ  11 .َنَظِر اْلُمتَّ

َولِكْن، ِعْنَدَما ُتِقيُم َولِيَمًة اْدُع اْلفَُقَراَء َواْلُمَعاِقيَن َواْلُعْرَج  13 .َئالَّ َيْدُعوَك ُهْم أَْيضاً ِباْلُمَقاِبِل، َفَتُكوَن َقْد ُكوِفْئتَ َوالَ إِْخَوَتَك َوالَ أَْقِرَباَءَك َوالَ ِجيَراَنَك األَْغِنَياَء، لِ 

َك ُتَكاَفأُ ِفي ِقَياَمِة األَْبَرارِ َفَتُكوَن ُمَباَركاً ألَنَّ هُؤالَِء اَل َيْملُِكوَن َما ُيَكاِفُئوَنَك ِبِه، َفإِ  14 َواْلُعْمَي؛  .«نَّ

ِكِئيَن، َقاَل لَُه:  15 ا َسِمَع َهَذا أََحُد اْلُمتَّ َعاَم ِفي َملَُكوِت هللاِ »َفلَمَّ َل ُثمَّ أَْرسَ  17 .أََقاَم إِْنَساٌن َعَشاًء َعِظيماً، َوَدَعا َكِثيِرينَ »َفَقاَل لَُه:  16 «!ُطوَبى لَِمْن َسَيَتَناَوُل الطَّ

يَن: َتَعالَْوا، َفُكلُّ َشْيٍء َجاِهزٌ  لُُهْم: اْشَتَرْيُت َحْقالً، َوَعلَيَّ أَْن أَْذَهَب وَ  18 !َعْبَدهُ َساَعَة اْلَعَشاِء لَِيقُوَل لِْلَمْدُعوِّ َواِء. َفَقاَل لَُه أَوَّ أََراهُ َفَبَدأَ اْلَجِميُع َيْعَتِذُروَن َعلَى السَّ

َبَها أَْرُجو ِمْنَك أَْن َتْعُذَرِني 19 !َتْعُذَرِنيأَْرُجو ِمْنَك أَْن  ْجُت ِباْمَرأٍَة، َولِذلَِك اَل  20 !َوَقاَل َغْيُرهُ: اْشَتَرْيُت َخْمَسَة أَْزَواِج َبَقٍر، َوأََنا َذاِهٌب ألَُجرِّ َوَقاَل آَخُر: َتَزوَّ

دَ  21 !أَْقِدُر أَْن أَْحُضرَ  ا، َوأَْحِضِر اْلفَُقَراَء هُ ِبذلَِك. ِعْنَدِئٍذ َغِضَب َربُّ اْلَبْيِت َوَقاَل لَِعْبِدِه: اْخُرْج َسِريعاً إِلَى َشَواِرِع اْلَمِديَنِة َوأَِزقَِّتهَ َفَرَجَع اْلَعْبُد َوأَْخَبَر َسيِّ

ُد، َقدْ ) 22 !َواْلُمَعاِقيَن َواْلُعْرَج َواْلُعْمَي إِلَى ُهَنا ُرِق  23 .َجَرى َما أََمْرَت ِبِه، َوُيوَجُد َبْعُد َمَكانٌ  َفَرَجَع( اْلَخاِدُم َيقُوُل: َيا َسيِّ ُد لِْلَعْبِد: اْخُرْج إِلَى الطُّ يِّ َفَقاَل السَّ

ُخوِل َحتَّى َيْمَتلَِئ َبْيِتي، اَحاِت َوأَْجِبِر النَّاَس َعلَى الدُّ  «!يَن لَْن َيُذوَق َعَشاِئيَفإِنِّي أَقُوُل لَُكْم: إِنَّ َواِحداً ِمْن أُولِئَك اْلَمْدُعوِّ  24 َوالسَّ

 20لوقا 

(1-18) 

ى لَُه ُرَؤَساُء اْلَكَهَنِة َواْلَكَتبَ  ُر، َتَصدَّ ُيوِخ،َوِفيَما َكاَن ُيَعلُِّم الشَّْعَب ِفي اْلَهْيَكِل َذاَت َيْوٍم، َوُيَبشِّ ِة ُسْلَطٍة َتْفَعلُ »َوَخاَطُبوهُ َقاِئلِيَن:  2 ُة َمَع الشُّ َما َفَعْلَت؟ أَْو  قُْل لََنا ِبأَيَّ

ْلَطَة؟ ا أَْم ِمَن  4 :َوأََنا أَْيضاً أَْسأَلُُكْم أَْمراً َواِحداً، َفأَِجيُبوِني َعْنهُ »َفأََجاَبُهْم َيُسوُع َقاِئالً:  3 «َمْن َمَنَحَك هِذِه السُّ ُة ُيوَحنَّ َماِء َكاَنْت َمْعُموِديَّ أَِمَن السَّ

َماِء، َيقُوُل: َولَِماَذا لَْم ُتْؤِمُنوا ِبِه؟»َبْيَنُهْم َقاِئلِيَن: َفَتَشاَوُروا ِفيَما  5 «النَّاِس؟ ُهْم ُمْقَتِنُعوَن أَنَّ  6 إِْن قُْلَنا: ِمَن السَّ َوإِْن قُْلَنا: ِمَن النَّاِس، َيْرُجُمَنا الشَّْعُب ُكلُُّه، ألَنَّ

ا ا َكاَن َنِبًيّ ُهْم اَل  7 .«ُيوَحنَّ ِة ُسْلَطٍة أَْفَعُل َما َفَعْلتُ »َفَقاَل لَُهْم َيُسوُع:  8 .َيْعِرفُوَن ِمْن أَْيَن ِهيَ َفأََجاُبوا أَنَّ  «!َوأََنا اَل أَقُوُل لَُكْم ِبأَيَّ

ًة َطوِ »َوأََخَذ ُيَكلُِّم الشَّْعَب ِبَهَذا اْلَمَثِل:  9 َوِفي َمْوِسِم اْلَحَصاِد أَْرَسَل إِلَى اْلُمَزاِرِعيَن َعْبداً، لَِكْي  10 .يلَةً َغَرَس إِْنَساٌن َكْرماً َوَسلََّمُه إِلَى ُمَزاِرِعيَن، َوَساَفَر ُمدَّ

وهُ َفاِرَغ اْلَيَدْينِ  ُهْم َضَرُبوهُ أَْيضاً  11 .ُيْعُطوهُ ِمْن َثَمِر اْلَكْرِم. َولِكنَّ اْلُمَزاِرِعيَن َضَرُبوهُ َوَردُّ وهُ َفاِرَغ اْلَيَدْينِ َفَعاَد َوأَْرَسَل َعْبداً آَخَر. إاِلَّ أَنَّ ُثمَّ  12 .َوأََهاُنوهُ َوَردُّ

ُحوهُ َوَطَرُحوهُ َخاِرَج اْلَكْرمِ  آهُ َولِكْن َما إِْن رَ  14 !َفَقاَل َربُّ اْلَكْرِم: َماَذا أَْفَعُل؟ َسأُْرِسُل اْبِني اْلَحِبيَب، لََعلَُّهْم َيَهاُبوَنهُ  13 .َعاَد َوأَْرَسَل َعْبداً َثالِثاً، َفَجرَّ

َفَطَرُحوهُ َخاِرَج اْلَكْرِم َوَقَتلُوهُ. َفَماَذا إَِذْن َيْفَعُل َربُّ اْلَكْرِم  15 .لََنا اْلُمَزاِرُعوَن، َحتَّى َتَشاَوُروا ِفيَما َبْيَنُهْم َقاِئلِيَن: َهَذا ُهَو اْلَوِريُث، َفْلَنْقُتْلُه لَِيِصيَر اْلِميَراثُ 

ُه َيأِْتي َوُيهْ  16 ِبِهْم؟ ا َسِمُعوا ذلَِك، َقالُوا «. لُِك أُولِئَك اْلُمَزاِرِعيَن، َوُيَسلُِّم اْلَكْرَم إِلَى َغْيِرِهمْ إِنَّ ُه َنَظَر إِلَْيِهْم َوَقاَل:  17 «!َحاَشا»َفلَمَّ إَِذْن َما َمْعَنى هِذِه »َولِكنَّ

اِوَيِة؟اآلَيِة اْلَمْكُتوَبِة: اْلَحَجُر الَِّذي َرَفَضُه اْلُبَناةُ، ُهَو َنْفسُ  ُر، َوَمْن َيَقُع اْلَحَجُر َعلَْيِه َيْسَحقُُه َسْحقاً؟ 18 ُه َصاَر َحَجَر الزَّ   «َمْن َيَقُع َعلَى َهَذا اْلَحَجِر َيَتَكسَّ
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 يسوع المسيح والفريسيين والقيصر
 

 يسوع المسيح والفريسيين والقيصر

 22متى 

(15-22) 

يِسيُّوَن  15 َيا ُمَعلُِّم، َنْعلَُم أَنََّك »َفأَْرَسلُوا إِلَْيِه َبْعَض َتالَِميِذِهْم َمَع أَْعَضاِء ِحْزِب ِهيُروُدَس، َيقُولُوَن لَُه:  16 .َوَتآَمُروا َكْيَف ُيْوِقُعوَنُه ِبَكلَِمٍة َيقُولَُهاَفَذَهَب اْلَفرِّ

، َوالَ ُتَبالِ  َفقُْل لََنا إَِذْن َما َرْأُيَك؟ أََيِحلُّ أَْن ُتْدَفَع اْلِجْزَيُة لِْلَقْيَصِر أَْم  17 ي ِبأََحٍد ألَنََّك اَل ُتَراِعي َمَقاَماِت النَّاِس،َصاِدٌق َوُتَعلُِّم النَّاَس َطِريَق هللِا ِفي اْلَحقِّ

َها اْلُمَناِفقُوَن، لَِماَذا ُتَحاِولُوَن اإليَقاَع »َفأَْدَرَك َيُسوُع َمْكَرُهْم َوَقاَل:  18 «الَ؟ ُموا لَُه ِديَناراً « أَُروِني ُعْملََة اْلِجْزَيِة! 19 ِبي؟أَيُّ لَِمْن َهِذِه »َفَسأَلَُهْم:  20 .َفَقدَّ

ْقُش؟ وَرةُ َوَهَذا النَّ ا َسِمُعواَفَتَركُ  22«إَِذْن، أَْعُطوا َما لِْلَقْيَصِر لِْلَقْيَصِر، َوَما هلِلِ هلِلِ »َفَقاَل لَُهْم: « لِْلَقْيَصِر!»أََجاُبوهُ:  21 «الصُّ  .وهُ َوَمَضْوا، َمْدُهوِشيَن ِممَّ

 12مرقس 

(13-17) 

يِسيِّيَن َوأَْعَضاِء ِحْزِب ِهيُروُدَس، لَِكْي ُيْوِقُعوُه ِبَكلَِمٍة َيقُولُ  13 أَنََّك َصاِدٌق، َوالَ َيا ُمَعلُِّم، َنْحُن َنْعلَُم »َفَجاُءوا َوَقالُوا لَُه:  14 .َهاُثمَّ أَْرَسلُوا إِلَْيِه َبْعضاً ِمَن اْلَفرِّ

: أََيِحلُّ أَْن ُتْدَفعَ  ُه إِْذ َعلَِم ِنَفاَقُهمْ  15 « اْلِجْزَيُة لِْلَقْيَصِر أَْم الَ؟ أََنْدَفُعَها أَْم اَل َنْدَفُع؟ُتَبالِي ِبأََحٍد، ألَنََّك اَل ُتَراِعي َمَقاَماِت النَّاِس، َبْل ُتَعلُِّم َطِريَق هللِا ِباْلَحقِّ َقاَل  َولِكنَّ

ُبوَنِني؟ أَْحِضُروا إِلَيَّ ِديَناراً ألََراهُ »لَُهْم:  وَرةُ َوهَذا النَّْقُش؟»َفأَْحَضُروا إِلَْيِه ِديَناراً، َفَسأَلَُهْم:  16 «!لَِماَذا ُتَجرِّ َفَردَّ  17.«لِْلَقْيَصرِ »َفَقالُوا لَُه: « لَِمْن هِذِه الصُّ

 .َفُذِهلُوا ِمْنهُ « َقْيَصِر لِْلَقْيَصِر، َوَما هلِلِ هلِلِ!أَْعُطوا َما لِلْ »َعلَْيِهْم َقاِئالً: 

 20لوقا 

(20-26) 

ُهْم أَْبَراٌر، لَِكْي ُيْمِسُكوهُ ِبَكلَِمٍة يَ  20 َيا »َفَقالُوا َيْسأَلُوَنُه:  21 .َوُسْلَطِتهِ  قُولَُها، َفُيَسلُِّموهُ إِلَى َقَضاِء اْلَحاِكمِ َفَجَعلُوا ُيَراِقُبوَنُه، َوَبثُّوا َحْولَُه َجَواِسيَس َيَتَظاَهُروَن أَنَّ

ْدِق، َفالَ ُتَراِعي َمَقاَماِت النَّاِس، َبْل ُتَعلُِّم َطِريَق هللاِ  َك َتَتَكلَُّم َوُتَعلُِّم ِبالصِّ َفأَْدَرَك  23 «الَ؟ أََفَيِحلُّ لََنا أَْن َنْدَفَع اْلِجْزَيَة لِْلَقْيَصِر، أَمْ  22 : ِباْلَحقِّ ُمَعلُِّم، َنْعلَُم أَنَّ

ْقُش َعلَْيِه؟» 24 :َمْكَرُهْم، َوَقاَل لَُهمْ  وَرةُ َوالنَّ إَِذْن، أَْعُطوا َما لِْلَقْيَصِر لِْلَقْيَصِر، َوَما هلِلِ »َفَقاَل لَُهْم:  25 «!لِْلَقْيَصرِ »َفأََجاُبوا: « أَُروِني ِديَناراً: لَِمِن الصُّ

ُنوا  26.«هلِلِ  ا َسِمُعواَفلَْم َيَتَمكَّ  .ِمَن اإلِيَقاِع ِبِه أََماَم الشَّْعِب ِبَكلَِمٍة َيقُولَُها، َفَسَكُتوا َمْدُهوِشيَن ِممَّ
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 يسوع المسيح والصدوقيون وزوجة السبعة
 

 يسوع المسيح والصدوقيون وزوجة السبعة

 22متى 

(23-33) 

َم إِلَْيِه َبْعُض  23 وِقيِّيَن الَِّذيَن اَل َيْؤِمُنوَن باْلِقَياَمَة، َوَسأَلُوهُ ِفي ذلَِك اْلَيْوِم َتَقدَّ دُّ َيا ُمَعلُِّم، َقاَل ُموَسى: إِْن َماَت َرُجٌل ُدوَن أَْن ُيَخلَِّف أَْوالَداً، َفَعلَى »َقاِئلِيَن:  24 الصَّ

َج ِبأَْرَملَِتِه، َوُيِقيَم َنْسالً َعلَى اْسِم أَِخيهِ  لُُهْم ُثمَّ َماَت َولَْيَس لَُه َنْسٌل، َفَتَرَك َزْوَجَتُه ألَِخيهِ  25 .أَِخيِه أَْن َيَتَزوَّ َج أَوَّ َوَكذلَِك  26 ؛َفَقْد َكاَن ِعْنَدَنا َسْبَعُة إِْخَوٍة، َتَزوَّ

اِبعِ  الُِث، َحتَّى السَّ اِني ُثمَّ الثَّ َها َكاَنْت َزْوَجًة لُِكلٍّ َففِ  28 .َوِمْن َبْعِدِهْم َجِميعاً، َماَتِت اْلَمْرأَةُ أَْيضاً  27 .الثَّ ْبَعِة َتُكوُن اْلَمْرأَةُ َزْوَجًة، ألَنَّ ي اْلِقَياَمِة، لَِمْن ِمَن السَّ

ُكْم اَل َتْفَهُموَن اْلِكَتاَب َوالَ قُْدَرَة هللاِ »َفَردَّ َعلَْيِهْم َيُسوُع َقاِئالً:  29 «ِمْنُهْم؟ ُجوَن، َبْل َيُكوُنوَن  َفالنَّاُس ِفي 30 .أَْنُتْم فِي َضالٍَل ألَنَّ ُجوَن َوالَ ُيَزوِّ اْلِقَياَمِة اَل َيَتَزوَّ

َماءِ  ا َعْن ِقَياَمِة األَْمَواِت، أََفَما َقَرْأُتْم َما قِيَل لَُكْم َعلَى لَِساِن هللاِ  31 .َكَمالَِئَكِة هللِا ِفي السَّ ْعقُوَب؟ َولَْيَس هللاُ ِبإِلَِه أَْمَواٍت، أََنا إِلُه إِْبَراِهيَم َوإِلُه إِْسَحاَق َوإِلُه يَ  32 :أَمَّ

ا َسِمَع اْلُجُموُع، ُذِهلُوا ِمْن َتْعلِيِمهِ  33 .«ِبْل ُهَو إِلُه أَْحَياءٍ   .َفلَمَّ

 12مرقس 

(18-27) 

وِقيِّيَن الَِّذيَن اَل ُيْؤِمُنوَن ِباْلِقَياَمِة، َوَسأَلُوهُ  18 دُّ َم إِلَْيِه َبْعُض الصَّ َيا ُمَعلُِّم، َكَتَب لََنا ُموَسى: إِْن َماَت ألََحٍد أٌَخ َوَتَرَك َزْوَجَتُه ِمْن َبْعِدِه ُدوَن أَْن » 19 :َقاِئلِينَ َوَتَقدَّ

َج ِبأَْرَملَِتِه َوُيِقيَم َنْسالً َعلَى اْسِم أَِخيهِ  لُُهْم َزْوَجًة ُثمَّ َماَت ُدوَن أَْن ُيَخلَِّف َفَقْد َكاَن ُهَنالَِك  20 .ُيَخلَِّف أَْوالَداً، َفَعلَى أَِخيِه أَْن َيَتَزوَّ َخَذ أَوَّ َسْبَعُة إِْخَوٍة، اتَّ

الُِث َكذلِكَ  21 َنْسالً، اِني ُثمَّ َماَت ُهَو أَْيضاً ُدوَن أَْن ُيَخلَِّف َنْسالً، َفَفَعَل الثَّ َخَذَها الثَّ ْبَعُة ُدوَن أَْن ُيَخلِّ  22 .َفاتَّ َخَذَها السَّ فُوا َنْسالً. َوِمْن َبْعِدِهْم َجِميعاً، َماَتِت َوهَكَذا اتَّ

ْبَعِة؟َفِفي اْلِقَياَمِة، ِعْنَدَما َيقُوُموَن، لَِمْن ِمْنُهْم َتُكوُن اْلَمْرأَةُ َزْوَجًة، َفَقْد َكاَنْت َزْوَجًة لُِكلٍّ ِمَن  23 .اْلَمْرأَةُ أَْيضاً  ْسُتْم ِفي أَلَ »َفَردَّ َعلَْيِهْم َيُسوُع َقاِئالً:  24«السَّ

ُكْم اَل َتْفَهُموَن اْلِكَتاَب َوالَ قُْدَرَة هللِا؟ ُجوَن، َبْل َيُكوُنوَن َكاْلَمالَِئَكةِ  25 َضالٍل ألَنَّ ُجوَن َوالَ ُيَزوَّ الَِّذيَن ِفي  َفِعْنَدَما َيقُوُم النَّاُس ِمْن َبْيِن األَْمَواِت، اَل َيَتَزوَّ

َماَواتِ  ا َعِن األَ  26 .السَّ ُهْم َيقُوُموَن، أََفَما َقَرْأُتْم ِفي ِكَتاِب ُموَسى، ِفي اْلَحِديِث َعِن اْلُعلَّْيَقِة، َكْيَف َكلََّمُه هللاُ َوأَمَّ  َقاِئالً: أََنا إِلُه إِْبَراِهيَم َوإِلُه إِْسَحاَق َوإِلُه ْمَواِت أَنَّ

ُه لَْيَس ِبإِلِه أَْمَواٍت، َبْل ُهَو إِلهُ  27 َيْعقُوَب؟  «!أَْحَياٍء. َفأَْنُتْم إَِذْن ِفي َضالٍل َعِظيمٍ  َفإِنَّ

 20لوقا 

(27-40) 

وِقيِّيَن الَِّذيَن ُيْنِكُروَن أَْمَر اْلِقَياَمِة، َوَسأَلُوهُ َقاِئلِينَ  27 دُّ ى لَُه َبْعُض الصَّ ٌج » 28 :َوَتَصدَّ َولَْيَس لَُه َولٌَد، َفَعلَى َيا ُمَعلُِّم، َكَتَب َلَنا ُموَسى: إِْن َماَت ألََحٍد أٌَخ ُمَتَزوِّ

َج ِبأَْرَملَِتِه َوُيِقيَم َنْسالً َعلَى اْسِم أَِخيهِ  لُُهْم َزْوَجًة ُثمَّ َماَت ُدوَن َولٍَد، 29 .أَِخيِه أَْن َيَتَزوَّ َخَذ أَوَّ اِني ِباألَْرَملَِة، 30 َفَقْد َكاَن ُهَناَك َسْبَعُة إِْخَوٍة، اتَّ َج الثَّ  ُثمَّ  31 َفَتَزوَّ

ْبَعُة َوَماُتوا ُدوَن أَْن ُيَخلِّفُوا َولَداً  َج ِبَها السَّ الُِث، َحتَّى َتَزوَّ َخَذَها الثَّ َفِفي اْلِقَياَمِة لَِمْن ِمْنُهْم َتُكوُن اْلَمْرأَةُ َزْوَجًة،  33 .َوِمْن َبْعِدِهْم َجِميعاً َماَتِت اْلَمْرأَةُ أَْيضاً  32 .اتَّ

ْبَعةِ َفَقْد َكاَنْت َزْوَجًة لِ  ُجونَ »َفَردَّ َعلَْيِهْم َيُسوُع َقاِئالً:  34 .«ُكلٍّ ِمَن السَّ ُجوَن َوَيَتَزوَّ َماِن اْلَحاِضِر ُيَزوِّ َماِن  35 .أَْبَناُء الزَّ ا الَِّذيَن ُحِسُبوا أَْهالً لِْلُمَشاَرَكِة ِفي الزَّ أَمَّ

ُجونَ اآلِتي َواْلِقَياَمِة ِمْن َبْيِن األَْمَواِت، َفالَ ُيَزوِّ  ُهْم َيُكوُنوَن ِمْثَل اْلَمالَِئَكِة، َوُهْم أَْبَناُء هللِا لِ  36 .ُجوَن َوالَ َيَتَزوَّ َكْوِنِهْم إِْذ اَل ُيْمِكُن أَْن َيُموُتوا أَْيضاً َبْعَد َذلَِك، ألَنَّ

ا أَنَّ اْلَمْوَتى َيقُوُموَن، َفَحتَّى ُموَسى أََشاَر إِلَى َذلَِك ِفي اْلَحِديِث َعِن اْلُعلَّْيَقِة، َحْيُث َيْدُعو 37 .أَْبَناَء اْلِقَياَمةِ  بَّ إِلَه إِْبَراِهيَم َوإِلَه إِْسَحاَق َوإِلَه  َوأَمَّ الرَّ
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َولَْم َيْجُرْؤ أََحٌد َبْعَد  40 «!َيا ُمَعلُِّم، أَْحَسْنَت اْلَكالَمَ »َفَقاَل َبْعُض اْلَكَتَبِة:  39 «!، َفإِنَّ اْلَجِميَع َيْحَيْوَن لََدْيهِ َولِكنَّ هللاَ لَْيَس إِلَه أَْمَواٍت َبْل ُهَو إِلُه أَْحَياءٍ  38 .َيْعقُوبَ 

 .َذلَِك أَْن َيْسأَلَُه َشْيئاً 
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 الوصية العظمى في الشريعة
 

 الوصية العظمى في الشريعة

 22متى 

(34-40) 

وِقيِّيَن، اْجَتَمُعوا َمعاً، 34 دُّ يِسيُّوَن أَنَّ َيُسوَع أَْفَحَم الصَّ ا َسِمَع اْلَفرِّ ِريَعِة، ُيَحاِوُل أَْن َيْسَتْدِرَجهُ  35 َولِكْن لَمَّ َيا ُمَعلُِّم، » 36 :َوَسأَلَُه َواِحٌد ِمْنُهْم، َوُهَو ِمْن ُعلََماِء الشَّ

ُة اْلُعْظَمى ِفي  بَّ إِلَهَك ِبُكلِّ َقْلِبَك َوُكلِّ َنْفِسَك َوُكلِّ فِْكِركَ »َفأََجاَبُه:  37 «الشَِّريَعِة؟َما ِهَي اْلَوِصيَّ ُة اْلُعْظَمى األُولَى 38 !أَِحّب الرَّ اِنَيُة  39 .َهِذِه ِهَي اْلَوِصيَّ َوالثَّ

َتْيِن َتَتَعلَّقُ  40!ِمْثلَُها: أَِحّب َقِريَبَك َكَنْفِسكَ  ِريَعُة َوُكُتُب األَْنِبَياءِ  ِبَهاَتْيِن اْلَوِصيَّ  «!الشَّ

 12مرقس 

(28-34) 

دَّ َعلَْيهِ  28 ُه أَْحَسَن الرَّ َم إِلَْيِه َواِحٌد ِمَن اْلَكَتَبِة َكاَن َقْد َسِمَعُهْم َيَتَجاَدلُوَن، َوَرأَى أَنَّ ٍة ِهَي أُولَى اْلَوَصاَيا َجِميعاً؟»ْم، َفَسأَلَُه: َوَتَقدَّ ُة َوِصيَّ َفأََجاَبُه َيُسوُع:  29 «أَيَّ

بُّ إِلُهَنا َربٌّ َواِحدٌ » ِتَك. هِذِه ِهَي اْلَوِصيَّةُ  30 أُولَى اْلَوَصاَيا َجِميعاً ِهَي: اْسَمْع َيا إِْسَراِئيُل، الرَّ بَّ إِلَهَك ِبُكلِّ َقْلبَِك َوِبُكلِّ َنْفِسَك َوِبُكلِّ ِفْكِرَك َوِبُكلِّ قُوَّ  َفأَِحبَّ الرَّ

ٍة أُْخَرى أَْعَظُم ِمْن َهاَتْينِ  31 .األُولَى َصِحيٌح، َيا ُمَعلُِّم! َحَسَب اْلَحقِّ »َفَقاَل لَُه اْلَكاِتُب:  32 .«َوُهَناَك َثاِنَيٌة ِمْثلَُها، َوِهَي أَْن ُتِحبَّ َقِريَبَك َكَنْفِسَك. َفَما ِمْن َوِصيَّ

ْفِس، أَْفَضُل ِمْن جَ  33 .هُ َتَكلَّْمَت. َفإِنَّ هللاَ َواِحٌد َولَْيَس آَخُر ِسَوا ُة اْلَقِريِب َكالنَّ ِة، َوَمَحبَّ ُتُه ِبُكلِّ اْلَقْلِب َوِبُكلِّ اْلَفْهِم َوِبُكلِّ اْلقُوَّ ِميِع اْلُمْحَرَقاِت َوَمَحبَّ

َباِئحِ  ُه أََجاَب ِبِحْكَمٍة، َقاَل لَُه:  34 «!َوالذَّ ا َرأَى َيُسوُع أَنَّ َه إِلَْيِه أَيَّ ُسَؤالٍ « ْن َملَُكوِت هللِا!لَْسَت َبِعيداً عَ »َفلَمَّ  .َولَْم َيْجُرْؤ أََحٌد َبْعَد ذلَِك أَْن ُيَوجِّ

 10لوقا 

(25-37) 

َبُه، َفَقاَل:  25 ى لَُه أََحُد ُعلََماِء الشَِّريَعِة لُِيَجرِّ َة؟»َوَتَصدَّ ِريَعِة؟ َوَكْيَف »َفَقاَل لَُه:  26 «َيا ُمَعلُِّم، َماَذا أَْعَمُل ألَِرَث اْلَحَياَة األََبِديَّ َماَذا ُكتَِب ِفي الشَّ

بَّ إِلَهَك ِبُكلِّ َقْلِبَك َوُكلِّ َنْفِسَك َوُكلِّ قُْدَرِتَك َوُكلِّ ِفْكِرَك، َوأَِحبَّ َقِريَبَك َكَنْفِسكَ »َفأََجاَب:  27 «َتْقَرؤَها؟ َعِمْلَت  َجَواُبَك َصِحيٌح. َفإِنْ »َفَقاَل لَُه:  28 .«أَِحبَّ الرَّ

ُه إِْذ َكاَن َراِغباً ِفي َتْبِريِر َنْفِسِه، َسأََل َيُسوَع:  29 «!ِبَهَذا، َتْحَيا َكاَن إِْنَساٌن َناِزالً ِمْن أُوُرَشلِيَم إِلَى أَِريَحا، »َفَردَّ َعلَْيِه َيُسوُع َقاِئال:  30 «َوَمْن ُهَو َقِريِبي؟»لِكنَّ

ُحوهُ، ُثمَّ َمَضْوا َوَقْد َتَرُكوهُ َبْيَن َحيٍّ َوَمْيتٍ َفَوَقَع ِبأَْيِدي لُُصوٍص، َفاْنتَ  ُه  31 .َزُعوا ِثَياَبُه َوَمالَُه َوَجرَّ ِريِق، َفَرآهُ َولِكنَّ َوَحَدَث أَنَّ َكاِهناً َكاَن َناِزالً ِفي تِْلَك الطَّ

ُه َجاَوَزهُ إِلَى اْلَجاِنِب اآلَخرِ َوَكذلَِك َمرَّ أَْيضاً َواِحٌد ِمَن  32 .َجاَوَزهُ إِلَى اْلَجاِنِب اآلَخرِ  ا َوَصَل إِلَى ذلَِك اْلَمَكاِن، َنَظَر إِلَْيِه، َولِكنَّ إاِلَّ أَنَّ  33 .الالَِّويِّيَن، َفلَمَّ

ا َرآهُ، أَْشَفَق َعلَْيِه، ا ُمَساِفراً َجاَء إِلَْيِه، َولَمَّ َم إِلَْيِه َوَرَبَط ِجَراَحُه َبعْ  34َساِمِرًيّ ِتِه َوأَْوَصلَُه إِلَى اْلفُْنُدِق َواْعَتَنى َفَتَقدَّ َدَما َصبَّ َعلَْيَها َزْيتاً َوَخْمراً. ُثمَّ أَْرَكَبُه َعلَى َدابَّ

الِي، أَْخَرَج ِديَناَرْيِن َوَدَفَعُهَما إِلَى َصاِحِب اْلفُْنُدِق، وَ  35.ِبهِ  هُ لََك ِعْنَد َقاَل َوِعْنَد ُمَغاَدَرِتِه اْلفُْنُدَق ِفي اْلَيْوِم التَّ لَُه: اْعَتِن ِبِه! َوَمْهَما ُتْنِفْق أَْكَثَر، َفإِنِّي أَُردُّ

ْحَمِة!»َفأََجاَب:  37«َفأَيُّ هُؤالَِء الثَّالََثِة َيْبُدو لََك َقِريباً لِلَِّذي َوَقَع ِبأَْيِدي اللُُّصوِص؟ 36 .ُرُجوِعي ُه الَِّذي َعاَملَُه ِبالرَّ اْذَهْب، َواْعَمْل أَْنَت »وُع: َفَقاَل لَُه َيسُ « إِنَّ

 «!هَكَذا
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 يسوع المسيح كرب لداود
 

 يسوع المسيح كرب لداود

 22متى 

(41-46) 

41 
يِسيُّوَن ُمْجتَِمِعيَن، َسأَلَهُْم يَُسوعُ   43!«َداُودَ اْبُن : »أََجابُوهُ « اْبُن َمْن هَُو؟: َما َرْأيُُكْم فِي اْلَمِسيحِ » 42 :َوفِيَما َكاَن اْلفَرِّ

وِح : »فََسأَلَهُمْ  إَِذْن، َكْيَف يَْدُعوهُ َداُوُد بِالرُّ

 44 :َربّاً لَهُ إِْذ يَقُولُ 
بُّ لَِربِّي  45 اْجلِْس َعْن يَِمينِي َحتَّى أََضَع أَْعَداَءَك َمْوِطئاً لِقََدَمْيَك؟: قَاَل الرَّ

 46 «اْبنَهُ؟ فَإِْن َكاَن َداُوُد يَْدُعوهُ َربَّهُ، فََكْيَف يَُكونُ 
فَلَْم يَْقِدْر َواِحٌد 

 .َوِمْن ذلَِك اْليَْوِم، لَْم يَْجُرْؤ أََحٌد أَْن يَْستَْدِرَجهُ بِأَيِّ ُسَؤالٍ . ِمْنهُْم أَْن يُِجيبَهُ َولَْو بَِكلَِمةٍ 

 12مرقس 

(35-37) 

بُّ لَِربِّي: اْجلِْس  36 َكْيَف َيقُوُل اْلَكَتَبُة إِنَّ اْلَمِسيَح ُهَو اْبُن َداُوَد؟»َوَتَكلََّم َيُسوُع ِفيَما ُهَو ُيَعلُِّم ِفي اْلَهْيَكِل، َفَقاَل:  35 وِح اْلقُُدِس: َقاَل الرَّ َفإِنَّ َداُوَد َنْفَسُه َقاَل ِبالرُّ

بَّ َفِمْن أَْيَن َيُكوُن اْبَنُه؟َفَماَداَم َداُوُد َنْفُسُه  37 !َعْن َيِميِني َحتَّى أََضَع أَْعَداَءَك َمْوِطئاً لَِقَدَمْيكَ   .َوَكاَن اْلَجْمُع اْلَعِظيُم َيْسَمُعُه ِبُسُرورٍ « َيْدُعوهُ الرَّ

 20لوقا 

(41-44) 

بُّ لَِربِّي: اْجلِْس َعْن َيِميِنيِفيَما َيقُوُل َداُوُد َنْفُسُه ِفي ِكَتاِب اْلَمَزاِميِر:  42 َكْيَف ُيَقاُل إِنَّ اْلَمِسيَح ُهَو اْبُن َداُوَد،»َوَقاَل لَُهْم:  41 َحتَّى أََضَع أَْعَداَءَك  43 َقاَل الرَّ

 «إَِذْن، َداُوُد َيْدُعوهُ َرّباً، َفَكْيَف َيُكوُن اْبَنُه؟ 44 َمْوِطئاً لَِقَدَمْيَك؟
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 التحذير من الكتبة والفريسيين ومعلمي الشريعة
 

 ومعلمي الشريعةالتحذير من الكتبة والفريسيين 

 23متى 

(1-39) 

يِسيُّوَن ُكْرِسيَّ ُموَسى»َوَقاَل:  2 ِعْنَدِئٍذ َخاَطَب َيُسوُع اْلُجُموَع َوَتالَِميَذهُ، َفاْحَفُظوا ُكلَّ َما َيقُولُوَنُه لَُكْم َواْعَملُوا ِبِه. َولَِكْن اَل َتْعَملُوا ِمْثَل  3 :اْعَتلَى اْلَكَتَبُة َواْلَفرِّ

ُهْم َيقُولُوَن َوالَ َيْفَعلُوَن،َما َيْعَملُوَن:  ُهْم ُهْم اَل ُيِريُدوَن  4 ألَنَّ ُكوَها ِبَطَرِف َبْل َيْحِزُموَن أَْحَماالً َثِقيَلًة اَل ُتَطاُق َوَيَضُعوَنَها َعلَى أَْكَتاِف النَّاِس، َولَِكنَّ أَْن ُيَحرِّ

َما َيْعَملُ  5 .اإلِْصَبعِ  اِس إِلَْيِهْم. َفُهْم َيْجَعلُوَن َعَصاِئَبُهْم َعِريَضًة َوُيِطيلُوَن أَْطَراَف أَْثَواَوُكلُّ َما َيْعَملُوَنُه، َفإِنَّ َوُيِحبُّوَن أََماِكَن  6 ِبِهْم؛وَنُه لَِكْي َيْلِفُتوا َنَظَر النَّ

َمَة ِفي اْلَمَجاِمِع، َداَرِة ِفي اْلَوالَِئِم، َواألََماِكَن اْلُمَتَقدِّ اَحاِت، َوأَْن َيْدُعَوُهُم النَّاُس: َيا ُمَعلُِّم، َيا ُمَعلِّمُ َوأَْن ُتْلَقى عَ  7 الصَّ اُت ِفي السَّ ِحيَّ ا أَْنُتْم، َفالَ َتْقَبلُوا  8 .لَْيِهِم التَّ أَمَّ

َحداً َعلَى األَْرِض أَباً لَُكْم: ألَنَّ أََباُكْم َواِحٌد، َوُهَو اآلُب الَِّذي ِفي َوالَ َتْدُعوا أَ  9 .أَْن َيْدُعَوُكْم أََحٌد: َيا ُمَعلُِّم! ألَنَّ ُمَعلَِّمُكْم َواِحٌد، َوأَْنُتْم َجِميعاً إِْخَوةٌ 

َماَواتِ  نَّ ُكلَّ َمْن ُيَرفُِّع َنْفَسُه ُيْوَضُع، َوَمْن َفإِ  12 .َوْلَيُكْن أَْكَبُرُكْم َخاِدماً لَُكمْ  11 .َوالَ َتْقَبلُوا أَْن َيْدُعَوُكْم أََحٌد ُرَؤَساَء، ألَنَّ َرِئيَسُكْم َواِحٌد، َوُهَو اْلَمِسيحُ  10 .السَّ

 .َيَضُع َنْفَسُه ُيَرفَّعُ 

َماوَ  13 ُكْم ُتْغلِقُوَن َملَُكوَت السَّ يِسيُّوَن اْلُمَناِفقُوَن! َفإِنَّ َها اْلَكَتَبُة َواْلَفرِّ اِخلِيَن اِت ِفي ُوُجوِه النَّاِس، َفالَ أَْنُتْم َتْدُخلُ لَِكِن اْلَوْيُل لَُكْم أَيُّ وَن، َوالَ َتَدُعوَن الدَّ

ُكْم َتْلَتِهُموَن ُبُيوَت األََراِمِل َوتَ  14 !َيْدُخلُونَ  يِسيُّوَن اْلُمَناِفقُوَن! َفإِنَّ َها اْلَكَتَبُة َواْلَفرِّ اْلَوْيُل  15 !أَْقَسىَتَباُهوَن ِبإَِطالَِة َصلََواِتُكْم. لَِذلَِك َسَتْنِزُل ِبُكْم َدْيُنوَنٌة اْلَوْيُل لَُكْم أَيُّ

ُكْم َتُطوفُوَن اْلَبْحَر َواْلَبرَّ لَِتْكَسُبوا ُمَتهَ  يِسيُّوَن اْلُمَراُؤوَن! َفإِنَّ َها اْلَكَتَبُة َواْلَفرِّ َم ِضْعَف َما أَْنُتْم َعلَْيهِ لَُكْم أَيُّ َد َجَعْلُتُموهُ أَْهالً لَِجَهنَّ داً َواِحداً؛ َفإَِذا َتَهوَّ ُل لَُكْم اْلَويْ  16 !وِّ

ا َمْن أَْقَسَم بِ  َها اْلَقاَدةُ اْلُعْمَياُن! َتقُولُوَن: َمْن أَْقَسَم ِباْلَهْيَكِل، َفَقَسُمُه َغْيُر ُمْلِزٍم؛ أَمَّ اُل َواْلُعْمَياُن! أَيُّ االِْثَنْيِن أَْعَظُم:  17 !َذَهِب اْلَهْيَكِل، َفَقَسُمُه ُمْلِزمٌ أَيُّ َها اْلُجهَّ أَيُّ

َهبُ  ساً؟ الذَّ َهَب ُمَقدَّ ا َمْن أَْقَسَم ِباْلقُْرَباِن الَِّذي َعلَى اْلمَ  18 أَِم اْلَهْيَكُل الَِّذي َيْجَعُل الذَّ َها  19 !ْذَبِح، َفَقَسُمُه ُمْلِزمٌ َوَتقُولُوَن: َمْن أَْقَسَم ِباْلَمْذَبِح، َفَقَسُمُه َغْيُر ُمْلِزٍم؛ أَمَّ أَيُّ

َساً؟اْلُعْمَياُن! أَيُّ االِْثَنيْ  َوَمْن أَْقَسَم ِباْلَهْيَكِل، َفَقْد  21 َفإِنَّ َمْن أَْقَسَم ِباْلَمْذَبِح، َفَقْد أَْقَسَم ِبِه َوِبُكلِّ َما َعلَْيِه؛ 20 ِن أَْعَظُم: اْلقُْرَباِن أَِم اْلَمْذَبُح الَِّذي َيْجَعُل اْلقُْرَباَن ُمَقدَّ

اِكِن ِفيِه؛ َماِء، َفَقْد أَْقَسَم ِبَعْرِش هللِا َوِباْلَجالِِس َعلَْيهِ َومَ  22 أَْقَسَم ِبِه َوِبالسَّ ُموَن َحتَّى  23 !ْن أَْقَسَم ِبالسَّ ُكْم ُتَقدِّ يِسيُّوَن اْلُمَناِفقُوَن! َفإِنَّ َها اْلَكَتَبُة َواْلَفرِّ اْلَوْيُل لَُكْم أَيُّ

وِن، َوَقْد أَْهَمْلتُ  ْعَنِع َوالشِِّبثِّ َواْلَكمُّ ْحَمَة َواألََماَنَة. َكاَن َيِجُب أَْن َتْفَعلُوا َهِذِه َوالَ ُتْغِفلُوا ُعُشوَر النَّ ِريَعِة: اْلَعْدَل َوالرَّ َها اْلَقاَدةُ اْلُعْمَياُن!  24 !ِتْلكَ ْم أََهمَّ َما ِفي الشَّ أَيُّ

ُكْم َتْبلَُعوَن اْلَجَملَ  ُكْم ُتَصفُّوَن اْلَماَء ِمَن اْلَبُعوَضِة، َولَِكنَّ ْحَن ِمنَ  25 !إِنَّ فُوَن اْلَكأَْس َوالصَّ ُكْم ُتَنظِّ يِسيُّوَن اْلُمَناِفقُوَن! َفإِنَّ َها اْلَكَتَبُة َواْلَفرِّ  اْلَخاِرِج، َولَِكْن اْلَوْيُل لَُكْم أَيُّ

َمعِ  ْهِب َوالطَّ اِخلَُهَما ُمْمَتلٌِئ ِبَما َكَسْبُتْم ِبالنَّ يِسيُّ األَْعَمى، 26 !دَّ َها اْلَفرِّ الً َداِخَل اْلَكأِْس لَِيِصيَر َخاِرُجَها أَْيضاً َنِظيفاً  أَيُّ ْف أَوَّ َها اْلَكَتَبُة  27 !َنظِّ اْلَوْيُل لَُكْم أَيُّ

َها ُكْم َكاْلُقُبوِر اْلُمَبيََّضِة: َتْبُدو َجِميلًَة ِمَن اْلَخاِرِج، َولَِكنَّ يِسيُّوَن اْلُمَناِفقُوَن! َفإِنَّ اِخلِ  َواْلَفرِّ َكَذلَِك أَْنُتْم أَْيضاً، َتْبُدوَن  28 !ُمْمَتلَِئٌة ِبِعَظاِم اْلَمْوَتى َوُكلِّ َنَجاَسةٍ  ِمَن الدَّ

َفاِق َواْلِفْسقِ  اِخِل ُمْمَتلُِئوَن ِبالنِّ ُكْم ِمَن الدَّ يِسيُّوَن اْلُمنَ » 29 !لِلنَّاِس َصالِِحيَن، َولَِكنَّ َها اْلَكَتَبُة َواْلَفرِّ ُنوَن َمَدافَِن اْلَوْيُل لَُكْم أَيُّ ُكْم َتْبُنوَن قُُبوَر األَْنِبَياِء َوُتَزيِّ اِفقُوَن! َفإِنَّ
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الِِحيَن، ُكْم أَبْ  31 .َوَتُقولُوَن: لَْو ِعْشَنا ِفي َزَمِن آَباِئَنا لََما َشاَرْكَناُهْم فِي َسْفِك َدِم األَْنِبَياءِ  30 الصَّ َفأَْكِملُوا َما  32 !َناُء َقاِتلِي األَْنِبَياءِ َفِبَهَذا َتْشَهُدوَن َعلَى أَْنفُِسُكْم ِبأَنَّ

َم؟ 33 !َبَدأَهُ آَباُؤُكْم لَِيْطَفَح اْلَكْيلُ  َها اْلَحيَّاُت، أَْوالََد األََفاِعي! َكْيَف ُتْفلُِتوَن ِمْن ِعَقاِب َجَهنَّ لِِّميَن، َفَبْعَضُهْم لَِذلَِك: َها أََنا أُْرِسُل إِلَْيُكْم أَْنِبَياَء َوُحَكَماَء َوُمعَ  34 أَيُّ

َوِبَهَذا َيَقُع َعلَْيُكْم ُكلُّ َدٍم َزِكيٍّ ُسِفَك َعلَى األَْرِض: ِمْن َدِم َهاِبيَل  35 .َتْقُتلُوَن َوَتْصلُِبوَن، َوَبْعَضُهْم َتْجلُِدوَن ِفي َمَجاِمِعُكْم، َوُتَطاِرُدوَنُهْم ِمْن َمِديَنٍة إِلَى أُْخَرى

ا الَِّذي َقَتْلُتُموهُ َبْيَن اْلَهْيَكِل َواْلَمْذَبحِ اْلَبارِّ إِلَى َدِم  ا ْبِن َبَرِخيَّ  .اْلَحقَّ أَقُوُل لَُكْم: إِنَّ ِعَقاَب ذلَِك ُكلِِّه َسَيْنِزُل ِبَهَذا اْلِجيلِ  36 .َزَكِريَّ

َجاَجُة ِفَراَخَها َتْحَت َجَناَيا أُوُرَشلِيُم، َيا أُوُرَشلِيُم، َيا َقاِتلََة األَْنِبَياِء َوَراِجَمَة  37 ٍة أََرْدُت أَْن أَْجَمَع أَْوالََدِك َكَما َتْجَمُع الدَّ َحْيَها، َفلَْم اْلُمْرَسلِيَن إِلَْيَها! َكْم َمرَّ

ُكْم لَْن َتَرْوِني مِ  39 !َها إِنَّ َبْيَتُكْم ُيْتَرُك لَُكْم َخَراباً  38 !ُتِريُدوا بِّ َفإِنِّي أَقُوُل لَُكْم إِنَّ  «!َن اآلَن، َحتَّى َتقُولُوا: ُمَباَرٌك اآلِتي ِباْسِم الرَّ

 12مرقس 

(38-40) 

اِت فِ »َوَقاَل لَُهْم فِي َتْعلِيِمِه:  38 ِحيَّ َل ِباألَْثَواِب اْلَفْضَفاَضِة، َوَتلَقِّي التَّ اَحاتِ ُخُذوا ِحْذَرُكْم ِمَن اْلَكَتَبِة الَِّذيَن ُيِحبُّوَن التََّجوُّ ِة، ي السَّ َواألََماِكَن األُولَى فِي  39 اْلَعامَّ

َداَرِة ِفي اْلَوالَِئمِ  لََواِت. هُؤالَِء َسَتْنِزُل ِبِهْم َدْيُنوَنٌة أَْقَسى 40 .اْلَمَجاِمِع، َوأََماِكَن الصَّ  «!َيْلَتِهُموَن ُبُيوَت األََراِمِل، َوَيَتَباُهوَن ِبإَِطالَِة الصَّ

 11لوقا 

(45-54) 

45 
ِريَعِة، قَائاِلً لَهُ   46 «.يَا ُمَعلُِّم، إِنََّك بِقَْولَِك هََذا تُِهينُنَا نَْحُن أَْيضاً : »َوتََكلََّم أََحُد ُعلََماِء الشَّ

لُوَن النَّاَس : »فَقَالَ  ِريَعِة، فَإِنَُّكْم تَُحمِّ َواْلَوْيُل أَْيضاً لَُكْم يَا ُعلََماَء الشَّ

ونَهَا بِإِْصبٍَع ِمْن أََصابِِعُكمْ أَْحَماالً ُمْرِهقَةً، َوأَ   47 !ْنتُْم اَل تََمسُّ
 48.اْلَوْيُل لَُكْم، فَإِنَُّكْم تَْبنُوَن قُبُوَر األَْنبِيَاِء َوآبَاُؤُكْم قَتَلُوهُمْ 

فَأَْنتُْم إَِذْن تَْشهَُدوَن ُمَوافِقِيَن َعلَى أَْعَماِل 

 49 .تُْم تَْبنُوَن قُبُوَرهُمْ فَهُْم قَتَلُوا األَْنبِيَاَء، َوأَنْ : آبَائُِكمْ 
 50 َسأُْرِسُل إِلَْيِهْم أَْنبِيَاَء َوُرُسالً، فَيَْقتُلُوَن ِمْنهُْم َويَْضطَِهُدوَن،: لِهََذا السَّبَِب أَْيضاً قَالَْت ِحْكَمةُ هللاِ 

َحتَّى إِنَّ ِدَماَء 

 51 يُطَالَُب بِهَا هََذا اْلِجيُل، َجِميِع األَْنبِيَاِء اْلَمْسفُوَكةَ ُمْنُذ تَأِْسيِس اْلَعالَِم،
َماَء : أَقُوُل لَُكمْ ! ِمْن َدِم هَابِيَل إِلَى َدِم َزَكِريَّا الَِّذي قُتَِل بَْيَن اْلَمْذبَِح َواْلقُْدسِ  نََعْم، إِنَّ تِْلَك الدِّ

 52 .يُطَالَُب بِهَا هََذا اْلِجيلُ 
ِريَعِة، فَإِ  اِخلِيَن يَْدُخلُونَ اْلَوْيُل لَُكْم يَا ُعلََماَء الشَّ  53 !«نَُّكْم َخِطْفتُْم ِمْفتَاَح اْلَمْعِرفَِة، فاَلَ أَْنتُْم َدَخْلتُْم َوالَ تََرْكتُُم الدَّ

َوفيَِما هَُو َخاِرٌج ِمْن 

يِسيُّوَن يَُضيِّقُوَن َعلَْيِه َكثِيراً، َوأََخُذوا يَْستَْدِرُجونَهُ إِ   54 لَى اْلَكالَِم فِي أُُموٍر َكثِيَرٍة،هُنَاَك، بََدأَ اْلَكتَبَةُ َواْلفَرِّ
 .َوهُْم يَُراقِبُونَهُ َسْعياً إِلَى اْصِطيَاِدِه بَِكالٍَم يَقُولُهُ 

 13لوقا 

(31-35) 

31 
يِسيِّيَن، قَائِلِيَن لَهُ  َم إِلَْيِه بَْعُض اْلفَرِّ اَعِة نَْفِسهَا، تَقَدَّ  32 «.ِمْن هُنَا، فَإِنَّ ِهيُروُدَس َعاِزٌم َعلَى قَْتلِكَ اْهُرْب ! اْنُج بِنَْفِسكَ : »فِي تِْلَك السَّ

اْذهَبُوا، قُولُوا : »فَقَاَل لَهُمْ 

يَاِطيَن َوأَْشفِي اْلَمْرَضى اْليَْوَم َوَغداً : لِهََذا الثَّْعلَبِ   33 .َوفِي اْليَْوِم الثَّالِِث يَتِمُّ بِي ُكلُّ َشْيءٍ . هَا أَنَا أَْطُرُد الشَّ
َل َمِسيَرتِي اْليَْوَم َوَغداً َوَما بَْعَدهَُما، َولِكْن الَ  بُدَّ أَْن أَُكمِّ

 !ألَنَّهُ اَل يُْمِكُن أَْن يَْهلَِك نَبِيٌّ إاِلَّ فِي أُوُرَشلِيمَ 

34 
ٍة  َجاَجةُ فَِراَخهَا تَْحَت َجنَاَحْيهَا، َولِكنَُّكْم لَْم يَا أُوُرَشلِيُم، يَا أُوُرَشلِيُم، يَا قَاتِلَةَ األَْنبِيَاِء َوَراِجَمةَ اْلُمْرَسلِيَن إِلَْيهَا؛ َكْم َمرَّ أََرْدُت أَْن أَْجَمَع أَْوالََدِك َمعاً َكَما تَْجَمُع الدَّ

 35 !تُِريُدوا
بِّ : قُولُوَن فِيهِ إِنَُّكْم لَْن تََرْونِي أَبَداً، َحتَّى يَأْتَِي َوْقٌت تَ : َوأَقُوُل لَُكمْ ! هَا إِنَّ بَْيتَُكْم يُْتَرُك لَُكْم َخَراباً   !«ُمبَاَرٌك اْلتِي بِاْسِم الرَّ

http://www.ar.islamforchristians.com/


  معجم التكرار والتطابق الطويل )كلي وجزئي( في أسفار الكتاب المقدس وفي سور القرآن الكريم

276 

www.ar.islamforchristians.com 

 16لوقا 

(14-15) 

يِسيُّوَن أَْيضاً، َوُهْم ُمِحبُّوَن لِْلَماِل، َيْسَمُعوَن ذلَِك ُكلَُّه، َفاْسَتْهَزأُوا ِبهِ 14  ُروَن أَْنفَُسُكْم أََماَم »َفَقاَل لَُهْم: . 15 َوَكاَن اْلَفرِّ ُكْم ُتَبرِّ النَّاِس، َولِكنَّ هللاَ َيْعِرُف قُلُوَبُكْم. إِنَّ

 . َفَما َيْعَتِبُرهُ النَّاُس َرِفيَع اْلَقْدِر، ُهَو ِرْجٌس ِعْنَد هللاِ 

 20لوقا 

(45-47) 

45 
اَحاِت اْحَذُروا ِمَن اْلَكتَبَِة الَِّذيَن » 46 :َوفِيَما َكاَن َجِميُع الشَّْعِب يُْصُغوَن، قَاَل لِتاَلَِميِذهِ  َل بِاألَْثَواِب اْلفَْضفَاَضِة، َويُِحبُّوَن تَلَقِّي التَِّحيَّاِت فِي السَّ يَْرَغبُوَن التََّجوُّ

َداَرِة فِي اْلَوالَئِِم؛ ِة، َوُصُدوَر اْلَمَجالِِس فِي الَْمَجاِمِع، َوأََماِكَن الصَّ  47 اْلَعامَّ
لََواتِ يَْلتَِهُموَن بُيُوَت األََراِمِل َويَتَبَاهُوَن  هُؤالَِء َستَْنِزُل بِِهْم َدْينُونَةٌ . بِإِطَالَِة الصَّ

 !«أَْقَسى
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 األرملة الفقيرة
 

 األرملة الفقيرة 

 12مرقس 

(41-44) 

41 
ْنُدوقِ   42 .َوأَْلقَى َكثِيُروَن ِمَن األَْغنِيَاِء َماالً َكثِيراً  .َوإِْذ َجلََس يَُسوُع ُمقَابَِل ُصْنُدوِق اْلهَْيَكِل، َرأَى َكْيَف َكاَن اْلَجْمُع يُْلقُوَن النُّقُوَد فِي الصُّ

ثُمَّ َجاَءْت أَْرَملَةٌ فَقِيَرةٌ 

 43 .َوأَْلقَْت فَْلَسْيِن يَُساِويَاِن ُرْبعاً َواِحداً 
أَْلقَْت أَْكثََر ِمْن َجِميِع الَِّذيَن أَْلقَْوا فِي  إِنَّ هِذِه األَْرَملَةَ اْلفَقِيَرةَ قَدْ : اْلَحقَّ أَقُوُل لَُكمْ : »فََدَعا تاَلَِميَذهُ َوقَاَل لَهُمْ 

ْنُدوقِ   44 :الصُّ
 !«أَْلقَْت َمِعيَشتَهَا ُكلَّهَاألَنَّ َجِميَعهُْم أَْلقَْوا ِمَن اْلفَاِضِل َعْن َحاَجتِِهْم، َولِكنَّهَا ِهَي أَْلقَْت ِمْن َحاَجتِهَا ُكلَّ َما ِعْنَدهَا 

 21لوقا 

(1-4) 

الَحقَّ أَقُوُل لَُكْم إِنَّ هِذِه األَْرَملََة اْلَفِقيَرَة َقْد »َفَقاَل: . 3 َوَرأَى أَْيضاً أَْرَملًَة َفِقيَرًة ُتْلِقي ِفيِه َفْلَسْينِ . 2 َع َفَرأَى األَْغِنَياَء ُيْلقُوَن َتْقِدَماِتِهْم ِفي ُصْنُدوِق اْلَهْيَكلِ َوَتَطلَّ 

ا ِهَي، َفِمْن َحاَجِتَها أَْلقَ . 4 أَْلَقْت أَْكَثَر ِمْنُهْم َجِميعاً  ْقِدَماِت ِمَن اْلَفاِئِض َعْنُهْم. َوأَمَّ  «!ْت ُكلَّ َما َتْملُِكُه لَِمِعيَشِتَهاألَنَّ َهُؤالَِء َجِميعاً َقْد أَْلَقْوا ِفي التَّ
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 عالمة رجوع يسوع المسيح وانتهاء الزمان
 

 عالمة رجوع يسوع المسيح وانتهاء الزمان

 24متى 

(1-51) 

َم إِلَْيِه َتالَِميُذهُ، َولََفُتوا َنَظَرهُ إِلَى َمَباِني ا َغاَدَرهُ َتَقدَّ أََما َتَرْوَن َهِذِه اْلَمَباِني ُكلََّها؟ اْلَحقَّ أَقُوُل لَُكْم: لَْن »َفَقاَل لَُهْم:  2 .اْلَهْيَكلِ  ُثمَّ َخَرَج َيُسوُع ِمَن اْلَهْيَكِل، َولَمَّ

 «!َحَجٌر َفْوَق َحَجٍر إاِلَّ َوُيْهَدمُ  ُيْتَرَك ُهَنا

َم إِلَْيِه التَّالَِميُذ َعلَى اْنِفَراٍد َوَقالُوا لَُه:  3 ْيُتوِن، َتَقدَّ أَْخِبْرَنا َمَتى َيْحُدُث َهَذا. َوَما ِهَي َعالََمُة ُرُجوِعَك َواْنِتَهاِء »َوَبْيَنَما َكاَن َجالِساً َعلَى َجَبِل الزَّ

َماِن؟ َوَسْوَف َتْسَمُعوَن  6 .َفإِنَّ َكِثيِريَن َسَيأُْتوَن ِباْسِمي َقاِئلِيَن إِنِّي أََنا ُهَو اْلَمِسيُح، َفُيَضلِّلُوَن َكِثيِرينَ  5 !اْنَتِبُهوا! اَل ُيَضلِّْلُكْم أََحدٌ »َفأََجاَب َيُسوُع:  4 «الزَّ

اُكْم أَْن َتْرَتِعُبوا! َهاَيُة َبْعدُ  ِبُحُروٍب َوأَْخَباِر ُحُروٍب. َفإِيَّ ٍة، َوَمْملََكٌة َعلَى َمْملََكٍة، َوَتْحُدُث  7 .َفالَُبدَّ أَْن َيْحُدَث َهَذا ُكلُُّه، َولَِكْن لَْيَسِت النِّ ٌة َعلَى أُمَّ َفَسْوَف َتْنَقلُِب أُمَّ

ِة أََماِكنَ  َل اآلاَلمِ  َولَِكنَّ َهِذِه ُكلََّها لَْيَسْت إاِلَّ  8 .َمَجاَعاٌت َوَزالَِزُل ِفي ِعدَّ ِعْنَدِئٍذ ُيَسلُِّمُكُم النَّاُس إِلَى اْلَعَذاِب، َوَيْقُتلُوَنُكْم، َوَتُكوُنوَن َمْكُروِهيَن لََدى َجِميِع  9 .أَوَّ

الِيَن َوُيَضلِّلُوَن  11 َفَيْرَتدُّ َكِثيُروَن َوُيَسلُِّموَن َبْعُضُهْم َبْعضاً َوُيْبِغُضوَن َبْعُضُهْم َبْعضاً، 10 األَُمِم ِمْن أَْجِل اْسِمي؛ جَّ َوَيْظَهُر َكِثيُروَن ِمَن األَْنِبَياِء الدَّ

ُة لََدى اْلَكِثيِرينَ  12 .َكِثيِرينَ  َهاَيِة، َفُهَو َيْنُجو 13.َوإِْذ َيُعمُّ اإلِْثُم، َتْبُرُد اْلَمَحبَّ ْلَمَلُكوِت َهِذِه ِفي اْلَعالَِم ُكلِِّه، َفَسْوَف ُيَناَدى ِبِبَشاَرِة ا 14 .َولَِكنَّ الَِّذي َيْثُبُت َحتَّى النِّ

َهاَيةُ   .َشَهاَدًة لِي لََدى األَُمِم َجِميعاً. َوَبْعَد َذلَِك َتأِْتي النِّ

، َقاِئَمًة ِفي اْلَمَكاِن الْ  15 سِ َفِعْنَدَما َتَرْوَن َرَجاَسَة اْلَخَراِب، الَِّتي ِقيَل َعْنَها ِبلَِساِن َداِنياَل النَِّبيِّ ِة إِلَى  16!، لَِيْفَهِم اْلَقاِرئُ ُمَقدَّ ِعْنَدِئٍذ لَِيْهُرِب الَِّذيَن ِفي ِمْنَطَقِة اْلَيُهوِديَّ

ْطِح، َفالَ َيْنِزْل لَِيأُْخَذ َما ِفي َبْيِتِه؛ 17 اْلِجَباِل؛ َواْلَوْيُل لِْلَحَبالَى َواْلُمْرِضَعاِت ِفي ِتلَْك  19 !َوَمْن َكاَن ِفي اْلَحْقِل، َفالَ َيْرِجْع لَِيأُْخَذ َثْوَبهُ  18َوَمْن َكاَن َعلَى السَّ

امِ  َفَسْوَف َتْحُدُث ِعْنَدِئٍذ ِضيَقٌة َعِظيَمٌة لَْم َيْحُدْث ِمْثلَُها ُمْنُذ َبْدِء اْلَعالَِم إِلَى اآلَن، َولَْن  21 َفَصلُّوا لَِكْي اَل َيُكوَن َهَرُبُكْم ِفي ِشَتاٍء أَْو ِفي َسْبٍت، 20 !األَيَّ

اَم َسُتْخَتَصُر، لََما َكاَن أََحٌد ِمَن اْلَبَشِر َيْنُجو. َولَِكْن ِمْن أَْجِل اْلُمْخَتاِري 22 .َيْحُدثَ  امُ َولَْوالَ أَنَّ ِتْلَك األَيَّ َفإِْن َقاَل لَُكْم أََحٌد ِعْنَدِئٍذ: َها إِنَّ  23 .َن َسُتْخَتَصُر ِتْلَك األَيَّ

قُوا اْلَمِسيَح ُهَنا، أَْو ُهَناَك، ُموَن آَياٍت َعِظيَمًة َوأََعاِجيَب، لُِيَضلِّلُ  24 !َفالَ ُتَصدِّ اٍل، َوُيَقدِّ اٍل َوَنِبيٍّ َدجَّ وا َحتَّى اْلُمْخَتاِريَن، لَِو َفَسْوَف َيْبُرُز أَْكَثُر ِمْن َمِسيٍح َدجَّ

ِة! َفالَ َتْخُرُجوا إِلَْيَها؛ أَْو: َها ُهَو ِفي اْلُغَرفِ  26 .َها أََنا َقْد أَْخَبْرُتُكْم ِباألَْمِر َقْبَل ُحُدوِثهِ  25 .اْسَتَطاُعوا يَّ ِة! َفالَ َفإَِذا َقاَل لَُكُم النَّاُس: َها ُهَو اْلَمِسيُح ِفي اْلَبرِّ اِخلِيَّ  الدَّ

قُوا ْرِق َفُيِضيُء ِفي اْلَغْرِب، َهَكَذا َيُكونُ  27 .ُتَصدِّ ُع النُُّسورُ  28.ُرُجوُع اْبِن اإلِْنَسانِ  َفَكَما أَنَّ اْلَبْرَق ُيوِمُض ِمَن الشَّ  !َفَحْيُث ُتْوَجُد اْلِجيَفُة، َتَتَجمَّ

اِم، ُتْظلُِم الشَّْمُس، َوَيْحُجُب اْلَقَمُر َضْوَءهُ، َوَتَتَهاَوى النُُّجوُم  29 يَقِة ِفي ِتْلَك األَيَّ َماِء، َوَتَتَزْعَزُع أَْجَراُم اَوَحاالً َبْعَد الضِّ َماَواتِ ِمَن السَّ َوِعْنَدِئٍذ َتْظَهُر آَيُة  30 .لسَّ

َماِء، َفَتْنَتِحُب َقَباِئُل األَْرِض ُكلَُّها، َوَيَرْوَن اْبَن اإلِْنَساِن آِتياً َعلَى ُسُحِب  َماِء ِبُقْدَرٍة َوَمْجٍد َعِظيمٍ اْبِن اإلِْنَساِن ِفي السَّ يٍم َوُيْرِسُل َمالَِئَكَتُه ِبَصْوِت ُبوٍق َعظِ  31 .السَّ
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َماَواِت إِلَى أََقاِصيَها  .لَِيْجَمُعوا ُمْخَتاِريِه ِمَن اْلِجَهاِت األَْرَبِع، ِمْن أََقاِصي السَّ

ْيَف َقِريبٌ َوَتَعلَُّموا َهَذا اْلَمَثَل ِمْن َشَجَرِة التِّيِن: ِعْنَدَما َتلِيُن أَْغَصاُنَها، َوُتْطلُِع َوَرقاً، َتْعِرفُوَن أَنَّ ا 32 َكَذا أَْيضاً ِحيَن َتَرْوَن َهِذِه األُُموَر َجِميَعَها هَ  33 .لصَّ

ُه َقِريٌب َبْل َعلَى األَْبَوابِ  َماَء َواألَْرضَ  35 .اْلَحقَّ أَقُوُل لَُكْم: اَل َيُزوُل َهَذا اْلِجيُل أََبداً، َحتَّى َتْحُدَث َهِذِه األُُموُر ُكلَُّها 34 !َتْحُدُث، َفاْعلَُموا أَنَّ َتُزوالَِن؛  إِنَّ السَّ

 .َولِكنَّ َكالَِمي اَل َيُزوُل أََبداً 

َماَواِت، إاِلَّ اآلُب َوْحدَ  36 اَعُة، َفالَ َيْعِرفُُهَما أََحٌد، َوالَ َمالَِئَكُة السَّ ا َذلَِك اْلَيْوُم َوِتْلَك السَّ ُرُجوِع اْبِن  َوَكَما َكاَنِت اْلَحاُل ِفي َزَمِن ُنوٍح، َكَذلَِك َسَتُكوُن ِعْندَ  37 .هُ أَمَّ

ُجوَن، َحتَّ  38 :اإلِْنَسانِ  ُجوَن َوُيَزوِّ وَفاِن َيأُْكلُوَن َوَيْشَرُبوَن َوَيَتَزوَّ اِبَقِة لِلطُّ اِم السَّ ِفيَنَة،َفَقْد َكاَن النَّاُس ِفي األَيَّ َوَنَزَل  39 ى َفاَجأَُهُم اْلَيْوُم الَِّذي َدَخَل ِفيِه ُنوٌح السَّ

وَفاُن َوُهْم الَ  ِعْنَدِئٍذ َيُكوُن َرُجالَِن ِفي اْلَحْقِل، َفُيْؤَخُذ أََحُدُهَما َوُيْتَرُك  40 :ُهوَن َفأََخَذ اْلَجِميَع. َهَكَذا َسَتُكوُن اْلَحاُل ِعْنَد ُرُجوِع اْبِن اإلِْنَسانِ الطُّ

َحى، َفُتْؤَخُذ إِْحَداُهَما،  41اآلَخُر، ُكمْ  42 .َوُتْتَرُك األُْخَرىَواْمَرأََتاِن َتْطَحَناِن َعلَى الرَّ ِة َساَعٍة َيْرِجُع َربُّ ُكْم اَل َتْعِرفُوَن ِفي أَيَّ َواْعلَُموا أَنَُّه  43 .َفاْسَهُروا إَِذْن، ألَنَّ

، لََظلَّ َساِهراً َولَْم َيَدْع َبْيَتهُ  َفُكوُنوا أَْنُتْم أَْيضاً َعلَى اْسِتْعَداٍد، ألَنَّ اْبَن اإلِْنَساِن َسَيْرِجُع ِفي  44 .ُيْنَقبُ  لَْو َعَرَف َربُّ اْلَبْيِت ِفي أَيِّ ُرْبٍع ِمَن اللَّْيِل ُيَفاِجُئُه اللِّصُّ

 !َساَعٍة اَل َتَتَوقَُّعوَنَها

َم  45 ُدهُ َعلَى أَْهِل َبْيِتِه لُِيَقدِّ َعاَم فِي أََواِنِه؟َفَمْن ُهَو إَِذْن َذلَِك اْلَعْبُد األَِميُن َواْلَحِكيُم الَِّذي أََقاَمُه َسيِّ ُدهُ َفَيِجُدهُ َيقُوُم  46 لَُهُم الطَّ ُطوَبى لَِذلَِك اْلَعْبِد الَِّذي َيأِْتي َسيِّ

ُه َسُيِقيُمُه َعلَى ُمْمَتلََكاِتِه ُكلَِّها 47 .ِبَعَملِهِ  يُر ِفي  48 .اْلَحقَّ أَقُوُل لَُكْم: إِنَّ ُر َسيِِّدي ِفي ُرُجوِعهِ َولَِكْن إَِذا َقاَل َذلَِك اْلَعْبُد الشِّرِّ َوَبَدأَ َيْضِرُب ُزَمالََءهُ  49 !َقْلِبِه: َسَيَتأَخَّ

يِريَن، كِّ َد َذلَِك اْلَعْبِد الَُبدَّ أَْن َيْرِجَع ِفي َيْوٍم اَل َيَتَوقَُّعُه، َوَساَعٍة اَل َيْعِرُفَها، 50اْلَعِبيَد َوَيأُْكُل َوَيْشَرُب َمَع السِّ قُُه َوَيْجَعُل َنِصيَبُه َمَع اْلُمَناِفِقيَن، ُهَناَك َفيُ  51 َفإِنَّ َسيِّ َمزِّ

 !َيُكوُن اْلُبَكاُء َوَصِريُر األَْسَنانِ 

 25متى 

(1-46) 

َماَواِت ِبَعْشِر َعَذاَرى أََخْذَن َمَصاِبيَحُهنَّ َواْنَطلَْقَن لُِمالََقاِة اْلَعِريسِ  ُه َملَُكوُت السَّ َفأََخَذِت  3 .َخْمٌس ِمْنُهنَّ َحِكيَماٍت، َوَخْمٌس َجاِهالَتٍ  َوَكاَنتْ  2 .ِحيَنِئٍذ ُيَشبَّ

ا اْلَحِكيَماُت، َفأََخْذَن َمَع َمَصاِبيِحِهنَّ َزْيتاً َوَضْعَنُه ِفي أَْوِعَيةٍ  4 .اْلَجاِهالَُت َمَصاِبيَحُهنَّ ُدوَن َزْيتٍ  َوِفي  6 .َوإِْذ أَْبَطأَ اْلَعِريُس، َنَعْسَن َجِميعاً َوِنْمنَ  5 .َوأَمَّ

ى اْلُهَتاُف: َها ُهَو اْلَعِريُس آٍت؛ َفاْنَطلِْقَن لُِمالََقاِتهِ  ْزَن َمَصاِبيَحُهنَّ  7 !ُمْنَتَصِف اللَّْيِل، َدوَّ َوَقالَِت اْلَجاِهالَُت لِْلَحِكيَماِت:  8 .َفَنَهَضِت اْلَعَذاَرى َجِميعاً َوَجهَّ

ْيِت ِمْن ِعْنِدُكنَّ  ْيِت َواْشَتِرينَ  9 !، َفإِنَّ َمَصاِبيَحَنا َتْنَطِفئُ أَْعِطيَنَنا َبْعَض الزَّ . َفاْذَهْبَن ِباألَْحَرى إِلَى َباِئِعي الزَّ َما اَل َيْكِفي لََنا َولَُكنَّ  َفأََجاَبِت اْلَحِكيَماُت: ُربَّ

َراِء، َوَصَل اْلَعِري 10 !لَُكنَّ  اُت َمَعُه إِلَى َقاَعِة اْلُعْرِس، َوأُْغلَِق اْلَبابُ َوَبْيَنَما اْلَعَذاَرى اْلَجاِهالَُت َذاِهَباٌت لِلشِّ َوَبْعَد ِحيٍن،  11 .ُس، َفَدَخلَِت اْلَعَذاَرى اْلُمْسَتِعدَّ

ُد، اْفَتْح لََنا ُد، َيا َسيِّ : إِ  12 !َرَجَعِت اْلَعَذاَرى األُْخَرَياُت، َوقُْلَن: َيا َسيِّ ُكْم اَل َتْعِرفُوَن اْلَيْوَم  13 !نِّي اَل أَْعِرفُُكنَّ َفأََجاَب اْلَعِريُس: اْلَحقَّ أَقُوُل لَُكنَّ َفاْسَهُروا إَِذْن، ألَنَّ

اَعةَ   !َوالَ السَّ
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الَِث َفأَْعَطى َواِحداً ِمْنُهْم َخْمَس َوْزَناٍت )ِمَن اْلِفضَّ  15 َفَذلَِك أَْشَبُه ِبإِْنَساٍن ُمَساِفٍر، اْسَتْدَعى َعِبيَدهُ َوَسلََّمُهْم أَْمَوالَُه، 14 ِة(، َوأَْعَطى آَخَر َوْزَنَتْيِن، َوأَْعَطى الثَّ

ِمْثلَُه َوَعِمَل  17 .َوِفي اْلَحاِل َمَضى الَِّذي أََخَذ اْلَوْزَناِت اْلَخْمَس َوَتاَجَر ِبَها، َفَرِبَح َخْمَس َوْزَناٍت أُْخَرى 16 .َوْزَنًة َواِحَدًة، ُكلَّ َواِحٍد َعلَى َقْدِر َطاَقِتِه، ُثمَّ َساَفرَ 

ِدهِ  18 .الَِّذي أََخَذ الَوْزَنَتْيِن، َفَرِبَح َوْزَنَتْيِن أُْخَرَيْينِ  ٍة َطِويلٍَة، َرَجَع  19 .َولَِكنَّ الَِّذي أََخَذ اْلَوْزَنَة اْلَواِحَدَة، َمَضى َوَحَفَر ُحْفَرًة ِفي األَْرِض َوَدَفَن َماَل َسيِّ َوَبْعَد ُمدَّ

ُد أُولِئَك  ُد، أَْنَت َسلَّ  20 .اْلَعِبيِد َواْسَتْدَعاُهْم لُِيَحاِسَبُهمْ َسيِّ َم اْلَوْزَناِت اْلَخْمَس األُْخَرى، َوَقاَل: َيا َسيِّ ْمَتِني َخْمَس َوْزَناٍت، َفَجاَءهُ الَِّذي أََخَذ اْلَوْزَناِت اْلَخْمَس، َوَقدَّ

الُِح َواألَِميُن! ُكْنَت أَِميناً َعلَى اْلَقلِيِل، َفَسأُِقيمُ َفقَ  21 !َفَهِذِه َخْمُس َوْزَناٍت َغْيُرَها َرِبْحُتَها َها اْلَعْبُد الصَّ ُدهُ: َحَسناً َفَعْلَت أَيُّ َك َعلَى اْلَكِثيِر. اُْدُخْل إِلَى َفَرِح اَل لَُه َسيِّ

دُ  22 !َسيِِّدكَ  َها اْلَعْبُد  23 !أَْنَت َسلَّْمَتِني َوْزَنَتْيِن، َفَهاَتاِن َوْزَنَتاِن َغْيُرُهَما َرِبْحُتُهَما ُثمَّ َجاَءهُ أَْيضاً الَِّذي أََخَذ اْلَوْزَنَتْيِن َوَقاَل: َيا َسيِّ ُدهُ: َحَسناً َفَعْلَت أَيُّ َفَقاَل لَُه َسيِّ

الُِح َواألَِميُن! ُكْنَت أَِميناً َعلَى اْلَقلِيِل، َفَسأُِقيُمَك َعلَى اْلَكِثيِر. اُْدُخْل إِلَى َفرَ  ِدكَ الصَّ ُد، َعَرْفُتَك  24 !ِح َسيِّ ُثمَّ َجاَءُه أَْيضاً الَِّذي أََخَذ اْلَوْزَنَة اْلَواِحَدَة، َوَقاَل: َيا َسيِّ

َها اْلَعْبُد  26 !األَْرِض. َفَهَذا ُهَو َمالُكَ َفِخْفُت، َفَذَهْبُت َوَدَفْنَت َوْزَنَتَك ِفي  25 َرُجالً َقاِسياً، َتْحُصُد ِمْن َحْيُث لَْم َتْزَرْع، َوَتْجَمُع ِمْن َحْيُث لَْم َتْبُذْر، ُدهُ: أَيُّ َفأََجاَبُه َسيِّ

يُر اْلَكُسوُل! َعَرْفَت أَنِّي أَْحُصُد ِمْن َحْيُث لَْم أَْزَرْع، َوأَْجَمُع ِمْن َحْيُث لَْم أَْبُذْر، َياِرفَ  27 الشِّرِّ هُ لََدى َعْوَدتِي َفَكاَن َيْحُسُن ِبَك أَْن ُتْوِدَع َمالِي ِعْنَد الصَّ ِة لَِكْي أَْسَتِردَّ

َفإِنَّ ُكلَّ َمْن ِعْنَدهُ، ُيْعَطى اْلَمِزيَد َفَيِفيُض؛ َوَمْن لَْيَس ِعْنَدهُ، َفَحتَّى  29 :ُثمَّ َقاَل لَِعِبيِدِه: ُخُذوا ِمْنُه اْلَوْزَنَة، َوأَْعُطوَها لَِصاِحِب اْلَوْزَناِت اْلَعْشرِ  28 !َمَع َفاِئَدِتهِ 

ِة، ُهَناَك َيُكوُن الُبَكاُء َوصَ  30 .لَِّذي ِعْنَدهُ ُيْنَتَزُع ِمْنهُ ا ْلَمِة اْلَخاِرِجيَّ ا َهَذا اْلَعْبُد الَِّذي اَل َنْفَع ِمْنُه، َفاْطَرُحوهُ ِفي الظُّ  !ِريُر األَْسَنانِ أَمَّ

ُه َيْجلُِس َعلَى َعْرِش َمْجِدِه،َوِعْنَدَما َيُعوُد اْبُن اإلِْنَساِن ِفي َمْجِدِه َوَمَعُه َجِميُع مَ  31 َوَتْجَتِمُع أََماَمُه الشُُّعوُب ُكلَُّها، َفَيْفِصُل َبْعَضُهْم َعْن َبْعٍض َكَما  32 الَِئَكِتِه، َفإِنَّ

اِعي اْلَغَنَم َعِن اْلِمَعاِز، ُثمَّ َيقُوُل اْلَملُِك لِلَِّذيَن َعْن َيِميِنِه: َتَعالَْوا َيا َمْن َباَرَكُهْم أَِبي، ِرُثوا  34 َفُيوِقُف اْلَغَنَم َعْن َيِميِنِه، َواْلِمَعاِز َعْن َيَساِرِه؛ 33 َيْفِصُل الرَّ

ُعْرَياناً َفَكَسْوُتُموِني، َمِريضاً  36 وِني،ألَنِّي ُجْعُت َفأَْطَعْمُتُموِني، َعِطْشُت َفَسَقْيُتُموِني، ُكْنُت َغِريباً َفآَوْيُتمُ  35 :اْلَملَُكوَت الَِّذي أُِعدَّ لَُكْم ُمْنُذ إِْنَشاِء اْلَعالَمِ 

، َمَتى َرأَْيَناَك َجاِئعاً َفأَْطَعْمَناَك، أَْو َعْطَشاناً َفَسَقْيَناَك؟ 37 !َفُزْرُتُموِني، َسِجيناً َفأََتْيُتْم إِلَيَّ  الِحوَن َقاِئلِيَن: َيا َربُّ ْيَناَك، أَْو َوَمَتى َرأَْيَناَك َغِريباً َفآوَ  38 َفَيُردُّ الصَّ

َغاِر،  40َوَمَتى َرأَْيَناَك َمِريضاً أَْو َسِجيناً َفُزْرَناَك؟ 39 ُعْرَياناً َفَكَسْوَناَك؟ ُكْم َفَعْلُتْم َذلَِك ِبأََحِد إِْخَوِتي َهُؤالَِء الصِّ َفِبي َفُيِجيُبُهُم اْلَملُِك: اْلَحقَّ أَقُوُل لَُكْم: ِبَما أَنَّ

ِة إلِْبلِيَس َوأَ ُثمَّ  41 !َفَعْلُتمْ  ِة اْلُمَعدَّ اِر األََبِديَّ ألَنِّي ُجْعُت َفلَْم ُتْطِعُموِني، َوَعِطْشُت َفلَْم  42 !ْعَواِنهِ َيقُوُل لِلَِّذيَن َعْن َيَساِرِه: اْبَتِعُدوا َعنِّي َيا َمالَِعيُن إِلَى النَّ

، َمَتى َرأَْيَناَك َجاِئعاً أَْو  44 !لَْم َتْكُسوِني، َمِريضاً َوَسِجيناً َفلَْم َتُزوُروِنيُكْنُت َغِريباً َفلَْم َتأُْووِني، ُعْرَياناً فَ  43 َتْسقُوِني، َفَيُردُّ َهُؤالَِء أَْيضاً َقاِئلِيَن: َيا َربُّ

َغاِر، َفِبي لَْم َفُيِجيُبُهْم: اْلحَ  45 َعْطَشاناً أَْو َغِريباً أَْو ُعْرَياناً أَْو َمِريضاً أَْو َسِجيناً، َولَْم َنْخِدْمَك؟ ُكْم لَْم َتْفَعلُوا َذلَِك ِبأََحِد إِْخَوِتي َهُؤالَِء الصِّ قَّ أَقُوُل لَُكْم: ِبَما أَنَّ

ةِ  46 !َتْفَعلُوا الِحوَن إِلَى اْلَحَياِة األََبِديَّ ، َوالصَّ  «!َفَيْذَهُب َهُؤالَِء إِلَى اْلِعَقاِب األََبِديِّ

 13مرقس 
أََتَرى هِذِه اْلَمَباِنَي اْلَعِظيَمَة؟ لَْن »َفأََجاَبُه َيُسوُع:  2«!َيا ُمَعلُِّم، اْنُظْر َما أَْجَمَل هِذِه اْلِحَجاَرَة َوهِذِه اْلَمَباِني»َكاَن ُيَغاِدُر اْلَهْيَكَل، َقاَل لَُه أََحُد َتالَِميِذِه: َوَبْيَنَما 

 «!َوُيْهَدمُ ُيْتَرَك ِمْنَها َحَجٌر َفْوَق َحَجٍر إاِلَّ 
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(1-37) 
ا َوأَْنَدَراوُ  3 ْيُتوِن ُمَقاِبَل اْلَهْيَكِل، َسأَلَُه ُبْطُرُس َوَيْعقُوُب َوُيوَحنَّ أَْخِبْرَنا َمَتى َيْحُدُث هَذا، َوَما ِهَي اْلَعالََمُة » 4:ُس َعلَى اْنِفَرادٍ َوِفيَما ُهَو َجالٌِس َعلَى َجَبَل الزَّ

؟ِعْنَدَما ُتوِشُك هِذِه األُُموُر أَ  َفإِنَّ َكِثيِريَن َسَيأُْتوَن ِباْسِمي َقاِئلِيَن، إِنِّي أََنا ُهَو َوُيَضلِّلُوَن  6 !اْنَتِبُهوا! اَل ُيَضلِّْلُكْم أََحدٌ »َفأََخَذ َيُسوُع ُيِجيُبُهْم َقاِئالً:  5 «ْن َتِتمَّ

َهاَيُة َبْعدُ َولِكْن، ِعْنَدَما َتْسَمُعوَن ِباْلُحُروِب َوأَْخَباِر اْلحُ  7 .َكِثيِرينَ  ٍة،  8 .ُروِب اَل َتْرَتِعُبوا؛ َفإِنَّ ذلَِك الَُبدَّ أَْن َيْحُدَث، َولِكْن لَْيَسِت النِّ ٌة َعلَى أُمَّ َفَسْوَف َتْنَقلُِب أُمَّ

ِة أََماِكَن، َكَما َتْحُدُث َمَجاَعاٌت َولِكنَّ  ُل اْلَمَخاِض َوَمْملََكٌة َعلَى َمْملََكٍة، َوَتْحُدُث َزالَِزُل ِفي ِعدَّ ُهْم َسْوَف ُيَسلُِّموَنُكْم إِلَى اْلَمَحاِكِم  9 .هَذا أَوَّ َفاْنَتِبُهوا ألَْنفُِسُكْم، ألَنَّ

اٍم َوُملُوٍك ِمْن أَْجلِي، َشَهاَدًة ِعْنَدُهمْ  الً ِبا 10 .َواْلَمَجاِمِع، َفُتْضَرُبوَن َوَتْمُثلُوَن أََماَم ُحكَّ َر أَوَّ َفإَِذا َساقُوُكْم لُِيَسلُِّموُكْم، اَل  11 .إلِْنِجيِل ِفي َجِميِع األَُممِ َوَيِجُب أَْن ُيَبشَّ

اَعِة، َفِبِه َتَكلَُّموا، ألَنَّكُ  َما ُكلُّ َما ُتْلَهُموَن ِفي ِتْلَك السَّ وُح اَتْنَشِغلُوا ُمْسَبقاً ِبَما َتُقولُوَن: َوإِنَّ َوَسْوَف ُيَسلُِّم األَُخ أََخاهُ إِلَى  12 .ْلقُُدسُ ْم لَْسُتْم أَْنُتُم اْلُمَتَكلِِّميَن َبِل الرُّ

َهاَيةِ  13 .اْلَمْوِت، َواألَُب َولََدهُ، َوَيْنَقلُِب األَْوالَُد َعلَى َوالِِديِهْم َوَيْقُتلُوَنُهمْ  ، َفُهَو َوَتُكوُنوَن َمْكُروِهيَن لََدى اْلَجِميِع ِمْن أَْجِل اْسِمي. َولِكنَّ الَِّذي َيْثُبُت َحتَّى النِّ

 .َيْخلُصُ 

ِة إِلَى اْلِجَباِل؛َفِعْنَدَما َتَرْوَن َرَجاَسَة اْلَخَراِب َقاِئَمًة َحْيُث اَل َيْنَبِغي، لَِيْفَهْم اْلَقاِرُئ! ِعْنَدِئٍذ لَِيْهُرْب الَّذِ  14 ْطِح، َفالَ  15 يَن ِفي ِمْنَطَقِة اْلَيُهوِديَّ َوَمْن َكاَن َعلَى السَّ

امِ  17 .َوَمْن َكاَن ِفي اْلَحْقِل، َفالَ َيْرِجْع لَِيأُْخَذ َثْوَبهُ  16 ْلَبْيِت َوالَ َيْدُخْل لَِيأُْخَذ َما ِفي َبْيِتِه؛َيْنِزْل إِلَى ا َفَصلُّوا لَِكي  18 !َواْلَوْيُل لِْلَحَبالَى َواْلُمْرِضَعاِت ِفي ِتْلَك األَيَّ

اِم ِضيَقٌة لَْم َيْحُدْث ِمْثلَُها ُمْنُذ َبْدِء اْلَخلِيَقِة الَّتِي َخلََقَها هللاُ إِلَى اآلَن َولَْن يَ  َفَسْوَف َتْحُدثُ  19 :اَل َيَقَع ذلَِك ِفي ِشَتاءٍ  بَّ َقِد  20 .ْحُدثَ ِفي ِتْلَك األَيَّ َولَْوالَ أَنَّ الرَّ

ُه ألَجْ  اَم، لََما َكاَن أََحٌد ِمَن اْلَبَشِر َيْنُجو. َولِكنَّ امَ اْخَتَصَر ِتْلَك األَيَّ َفإِْن َقاَل لَُكْم أََحٌد ِعْنَدِئٍذ: َها إِنَّ اْلَمِسيَح  21 .ِل اْلُمْخَتاِريَن الَِّذيَن اْخَتاَرُهْم، َقِد اْخَتَصَر ِتْلَك األَيَّ

قُوا اٍل َوَنِبيٍّ َدجَّ  22 .ُهَنا! أَْو: َها ُهَو ُهَناَك! َفالَ ُتَصدِّ ُموَن آَياٍت َوأََعاِجيَب، لُِيَضلِّلُوا َحتَّى اْلُمْخَتاِريَن، لَِو َفَسْوَف َيْبُرُز أَْكَثُر ِمْن َمِسيٍح َدجَّ اٍل، َوُيَقدِّ

 .َفاْنَتِبُهوا إَِذْن! َها أََنا َقْد أَْخَبْرُتُكْم ِباألُُموِر ُكلَِّها َقْبَل ُحُدوِثَها 23 .اْسَتَطاُعوا

يَقِة، تُ  24 اِم، َبْعَد ِتْلَك الضِّ َماَواتِ  25 ْظلُِم الشَّْمُس َوَيْحُجُب اْلَقَمُر َضْوَءهُ،َولِكْن ِفي ِتْلَك األَيَّ اُت الَِّتي ِفي السَّ َماِء، َوَتَتَزْعَزُع اْلقُوَّ َوِعْنَدِئٍذ  26 .َوَتَتَهاَوى ُنُجوُم السَّ

ُحِب ِبقُْدَرٍة َعِظيَمٍة َوَمْجدٍ  َفُيْرِسُل ِعْنَدِئٍذ َمالَِئَكَتُه َوَيْجَمُع ُمْخَتاِريِه ِمَن اْلِجَهاِت األَْرَبِع، ِمْن أَْقَصى األَْرِض إِلَى  27 .َسْوَف ُيْبِصُروَن اْبَن اإلِْنَساِن آِتياً ِفي السُّ

َماءِ   .أَْقَصى السَّ

ْيَف َقِريبٌ َفِمْن َشَجَرِة التِّيِن َتَعلَُّموا هَذا اْلَمَثَل: ِعْنَدَما َتلِيُن أَْغَصاُنَها َوُتْطلُِع أَْوَراَقَها، َتْعلَمُ  28 َفَكَذلَِك أَْنُتْم أَْيضاً، ِحيَنَما َتَرْوَن هِذِه األُُموَر  29 .وَن أَنَّ الصَّ

ُه َقِريٌب، َبْل َعلَى األَْبَوابِ  َماَء َواألَْرَض َتُزوالَِن،  31 .َهااْلَحقَّ أَقُوُل لَُكْم: اَل َيُزوُل هَذا اْلِجيُل أََبداً َحتَّى َتْحُدَث هِذِه األُُموُر ُكلُّ  30 .َتْحُدُث، َفاْعلَُموا أَنَّ إِنَّ السَّ

 .َولِكنَّ َكالَِمي اَل َيُزوُل أََبداً 

َماِء َوالَ ا 32 اَعُة َفالَ َيْعِرفُُهَما أََحٌد، اَل اْلَمالَِئَكُة الَِّذيَن ِفي السَّ ا َذلَِك اْلَيْوُم َوِتْلَك السَّ ُكْم اَل َتْعِرفُوَن َمَتى َيِحيُن َفاْنَتِبُهوا  33 .الِْبُن، إاِلَّ اآلبُ َوأَمَّ َواْسَهُروا ألَنَّ

ناً لُِكلِّ َواِحٍد َعَملَ  34 !اْلَوْقتُ  ْلَطَة ُمَعيِّ ُكْم اَل إَِذِن اْسَهُرو 35 .ُه، َوأَْوَصى َحاِرَس اْلَباِب أَْن َيْسَهرَ َفاألَْمُر أَْشَبُه ِبإِْنَساٍن ُمَساِفٍر، َتَرَك َبْيَتُه، َوأَْعَطى َعِبيَدهُ السُّ ا، ألَنَّ
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يِك، أَْم َصَبا َوَما أَقُولُُه لَُكْم، أَقُولُُه  37 .لَِئالَّ َيُعوَد َفْجأًَة َوَيِجَدُكْم َناِئِمينَ  36 حاً،َتْعِرفُوَن َمَتى َيُعوُد َربُّ اْلَبْيِت: أََمَساًء، أَْم ِفي ُمْنَتَصِف اللَّْيِل، أَْم ِعْنَد ِصَياِح الدِّ

 «!ُروالِْلَجِميِع: اْسهَ 

 19لوقا 

(11-27) 

ُه َكاَن َقِد اْقَتَرَب ِمْن أُوُرَشلِيمَ  11 َفَقاَل:  12 َوَكاُنوا َيُظنُّوَن أَنَّ َملَُكوَت هللِا َعلَى َوْشِك أَْن ُيْعلََن َحاالً، َوَبْيَنَما ُهْم َيْسَتِمُعوَن إِلَى َهَذا اْلَكالَِم، َعاَد َفَضَرَب َمثالً، ألَنَّ

َولِكنَّ أَْهَل  14 .َفاْسَتْدَعى َعِبيَدهُ اْلَعَشَرَة، َوأَْوَدَعُهْم َعْشَر َوَزَناٍت، َوَقاَل لَُهْم: َتاِجُروا إِلَى أَْن أَُعودَ  13 .إِْنَساٌن َنِبيٌل إِلَى َبلٍَد َبِعيٍد لَِيَتَسلََّم لَُه ُمْلكاً ُثمَّ َيُعودُ َذَهَب »

َولََدى َعْوَدِتِه َبْعَدَما َتَسلََّم اْلُمْلَك، أََمَر أَْن ُيْدَعى إِلَْيِه هُؤالَِء اْلَعِبيُد الَِّذيَن  15 !َسلُوا َوَراَءهُ َوْفداً، َقاِئلِيَن: اَل ُنِريُد أَْن َيْملَِك َهَذا َعلَْيَناَبلَِدِه َكاُنوا ُيْبِغُضوَنُه، َفأَرْ 

ُد، إِنَّ َوْزَنَتَك َرِبَحْت َعْشَر َوْزَناتٍ  16 .ْنُهْم ِبِتَجاَرِتهِ أَْوَدَعُهُم اْلَماَل، لَِيْعِرَف َما َرِبَحُه ُكلُّ َواِحٍد مِ  ُل َقاِئالً: َيا َسيِّ َم األَوَّ َها اْلَعْبُد  17 !َفَتَقدَّ َفَقاَل لَُه: َحَسناً َفَعْلَت أَيُّ

الُِح. َفألَنََّك ُكْنَت أَِميناً ِفي َما ُهَو َقلِيٌل، َفُكْن َوالِياً َعلَى َعْشرِ  اِني َقاِئالً: َيا َسيُِّد، إِنَّ َوْزَنَتَك َرِبَحْت َخْمَس َوْزَناتٍ  18!ُمُدنٍ  الصَّ َم الثَّ َفَقاَل لَِهَذا أَْيضاً:  19 !َوَتَقدَّ

ُد، َها ِهَي َوْزَنُتَك الَِّتي حَ  20 !َوُكْن أَْنَت َوالِياً َعلَى َخْمِس ُمُدنٍ  َم َعْبٌد آَخُر َقاِئالً: َيا َسيِّ ًة ِفي ِمْنِديلٍ ُثمَّ َتَقدَّ َفَقْد ُكْنُت أََخاُف ِمْنَك ألَنََّك إِْنَساٌن  21 .ِفْظُتَها َمْطِويَّ

يُر: َعَرْفَت أَ  22 !َقاٍس، َتْسَتْوِفي َما لَْم َتْسَتْوِدْعُه، َوَتْحُصُد َما لَْم َتْزَرْعهُ  َها اْلَعْبُد الشِّرِّ نِّي إِْنَساٌن َقاٍس، أَْسَتْوِفي َما لَْم َفَقاَل لَُه: ِمْن َفِمَك َسأَْحُكُم َعلَْيَك أَيُّ

ْلَوْزَنَة ُثمَّ َقاَل لِْلَواِقِفيَن ُهَناَك: ُخُذوا ِمْنُه ا 24 َفلَِماَذا لَْم ُتوِدْع َمالِي ِفي اْلَمْصِرِف، َفُكْنُت أَْسَتْوِفيِه َمَع اْلَفاِئَدِة ِعْنَد َعْوَدِتي؟ 23 .أَْسَتْوِدْعُه، َوأَْحُصُد َما لَْم أَْزَرْعهُ 

ُد، إِنَّ ِعْنَدهُ َعْشَر َوْزَناٍت! َفَقالَ  25 .َوأَْعُطوَها لَِصاِحِب اْلَوْزَناِت اْلَعْشرِ  ا َمْن لَْيَس  26 :َفَقالُوا لَُه: َيا َسيِّ إِنِّي أَقُوُل لَُكْم إِنَّ ُكلَّ َمْن ِعْنَدهُ ُيْعَطى اْلَمِزيَد؛ َوأَمَّ

ا أَْعَداِئي أُولِئَك الَِّذيَن لَْم ُيِريُدوا أَْن أَْملَِك َعلَْيِهْم، َفأَْحِضُروُهْم إِلَى ُهَنا َواْذَبُحوُهْم قُ  27 .ِعْنَدهُ ُيْنَتَزُع ِمْنهُ ِعْنَدهُ، َفَحتَّى الَِّذي  اِميَوأَمَّ  «!دَّ

 21لوقا 

(1-38) 

الَحقَّ أَقُوُل لَُكْم إِنَّ هِذِه األَْرَملََة اْلَفِقيَرَة َقْد »َفَقاَل:  3 .َوَرأَى أَْيضاً أَْرَملًَة َفِقيَرًة ُتْلِقي ِفيِه َفْلَسْينِ  2 .اْلَهْيَكلِ َوَتَطلََّع َفَرأَى األَْغِنَياَء ُيْلقُوَن َتْقِدَماِتِهْم ِفي ُصْنُدوِق 

ْقِدَماِت مِ  4 .أَْلَقْت أَْكَثَر ِمْنُهْم َجِميعاً  ا ِهَي، َفِمْن َحاَجِتَها أَْلَقْت ُكلَّ َما َتْملُِكُه لَِمِعيَشِتَهاألَنَّ َهُؤالَِء َجِميعاً َقْد أَْلَقْوا ِفي التَّ  «!َن اْلَفاِئِض َعْنُهْم. َوأَمَّ

ُذوِر، 5 ٌن ِباْلِحَجاَرِة اْلَجِميلَِة َوُتَحِف النُّ ُه ُمَزيَّ َث َبْعُضُهْم َعِن اْلَهْيَكِل ِبأَنَّ اٌم اَل َيْبَقى ِفيَها َحَجٌر ِمْنُه َفْوَق َحَجٍر إاِلَّ إِنَّ َهَذا الَِّذي »َقاَل:  6 َوإِْذ َتَحدَّ َتَرْوَنُه، َسَتأِْتي أَيَّ

اَل َتِضلُّوا! َفإِنَّ َكِثيِريَن َسَيأُْتوَن  اْنَتِبُهوا!»َفَقاَل:  8 «َيا ُمَعلُِّم، َمَتى َيْحُدُث َهَذا؟ َوَما ِهَي اْلَعالََمُة الَِّتي َتْظَهُر ِحيَن َيْقَتِرُب ُوُقوُعُه؟»َفَسأَلُوهُ َقاِئلِيَن:  7 .«َوُيْهَدمُ 

َماَن َقِد اْقَتَرَب: َفالَ َتْتَبُعوُهمْ  ُحُدوِثَها  َوِعْنَدَما َتْسَمُعوَن ِباْلُحُروِب َواالِْضِطَراَباِت، َفالَ َتْرَتِعُبوا، ألَنَّ هِذِه األُُموَر الَُبدَّ ِمنْ  9 !ِباْسِمي َقاِئلِيَن إِنِّي أََنا ُهَو َوإِنَّ الزَّ

َهاَيَة اَل َتأِْتي َحاالً َبْعَدَها الً، َولِكنَّ النِّ ٍة َوَمْملََكٌة َعلَى َمْملََكٍة،»ُثمَّ َقاَل لَُهْم:  10 «!أَوَّ ٌة َعلَى أُمَّ ِة أََماِكَن َزالِزُل َشِديَدةٌ َوَمَجاَعاٌت  11َسَتْنَقلُِب أُمَّ َوَتْحُدُث ِفي ِعدَّ

َماءِ  َوأَْوِبَئٌة، َوَتْظَهرُ  اُس أَْيِدَيُهْم إِلَْيُكْم َوَيْضَطِهُدوَنُكْم، َفُيَسلُِّموَنُكْم إِلَ  12.َعالََماٌت ُمِخيَفٌة َوآَياٌت َعِظيَمٌة ِمَن السَّ ى اْلَمَجاِمِع َولِكْن َقْبَل هِذِه األُُموِر ُكلَِّها َيُمدُّ النَّ

ُجوِن، َوَيُسوقُوَنُكْم لِْلُمُثوِل أََماَم  اِم، ِمْن أَْجِل اْسِميَوالسُّ َهاَدةِ  13 .اْلُملُوِك َواْلُحكَّ وا ِدَفاَعُكْم  14 .َولِكنَّ ذلَِك َسُيِتيُح لَُكْم فُْرَصًة لِلشَّ َفَضُعوا ِفي قُلُوِبُكْم أاَلَّ ُتِعدُّ

وَها أَْو ُيَناِقُضوَهاألَنِّي َسْوَف أُْعِطيُكْم َكالَماً َوِحْكَمًة اَل َيْقِدُر َجِميُع ُمَقاِوِميكُ  15 ُمْسَبقاً، َوَسْوَف ُيَسلُِّمُكْم َحتَّى اْلَوالُِدوَن َواإلِْخَوةُ َواألَْقِرَباُء  16.ْم أَْن َيُردُّ

ةَ َولِكنَّ َشْعَرًة ِمْن  18 .َوَتُكوُنوَن َمْكُروِهيَن لََدى اْلَجِميِع ِمْن أَْجِل اْسِمي 17 َواألَْصِدَقاُء، َوَيْقُتلُوَن َبْعضاً ِمْنُكْم، َفِباْحِتَمالُِكْم َتْرَبُحوَن  19 .ُرُؤوِسُكْم اَل َتْهلُِك اْلَبتَّ
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 !أَْنفَُسُكمْ 

ِة إِلَى اْلِجَباِل، َوْلَيْرَحْل ِمَن اْلَمِديَنِة ِعْنَدِئٍذ، لَِيْهُرِب الَِّذيَن ِفي ِمْنَطَقِة اْلَيُهوِديَّ  21 .َوِعْنَدَما َتَرْوَن أُوُرَشلِيَم ُمَحاَصَرًة ِباْلُجُيوِش، َفاْعلَُموا أَنَّ َخَراَبَها َقِد اْقَتَربَ  20

اُم اْنِتَقاٍم َيِتمُّ ِفيَها ُكلُّ َما َقْد ُكِتبَ  22 :َمْن ُهْم ِفيَها، َوالَ َيْدُخْلَها َمْن ُهْم ِفي األَْرَيافِ  اَم أَيَّ اِم، ألَنَّ َولِكنَّ اْلَوْيُل لِْلَحَبالَى َواْلُمْرِضَعاِت فِ  23 .َفإِنَّ هِذِه األَيَّ ي ِتْلَك األَيَّ

ْيِف َوُيَساقُوَن أَْسَرى إِلَى َجِميِع األَُمِم، َوَتْبَقى أُوُرَشلِيُم  24 ِضيَقًة َعِظيَمًة َسْوَف َتَقُع َعلَى األَْرِض َوَغَضباً َشِديداً َسَيْنِزُل ِبَهَذا الشَّْعِب، َفَيْسقُُطوَن ِبَحدِّ السَّ

ِفي َحْيَرٍة، ألَنَّ َوَسَتْظَهُر َعالََماٌت ِفي الشَّْمِس َواْلَقَمِر َوالنُُّجوِم، َوَتُكوُن َعلَى األَْرِض ِضيَقٌة َعلَى األَُمِم اْلَواِقَعِة  25 .َتْكَتِمَل أَْزِمَنُة األَُممِ  َتُدوُسَها األَُمُم إِلَى أَنْ 

َماَواتِ َوُيْغَمى َعلَى النَّاِس مِ  26 اْلَبْحَر َواألَْمَواَج َتِعجُّ َوَتِجيُش، ْعِب َوِمْن َتَوقُِّع َما َسْوَف َيْجَتاُح اْلَمْسُكوَنَة، إِْذ َتَتَزْعَزُع أَْجَراُم السَّ ِعْنَدِئٍذ َيَرْوَن اْبَن  27 .َن الرُّ

ٍة َوَمْجٍد َعِظيمٍ  َحاِب ِبقُوَّ َوَضَرَب لَُهْم َمَثالً:  29.«َفاْنَتِصُبوا َواْرَفُعوا ُرُؤوَسُكْم ألَنَّ ِفَداَءُكْم َيْقَتِربُ  َولِكْن ِعْنَدَما َتْبَدأُ هِذِه األُُموُر َتْحُدُث، 28 .اإلِْنَساِن آِتياً ِفي السَّ

يَنِة َوَباِقي األَْشَجارِ » ْيَف َباَت َقِري 30 !اْنُظُروا إِلَى التِّ َفهَكَذا أَْنُتْم أَْيضاً، ِعْنَدَما َتَرْوَن هِذِه  31 .باً ِعْنَدَما َتَرْوَنَها َقْد أَْوَرَقْت َتْعلَُموَن ِمْن ِتْلَقاِء أَْنفُِسُكْم أَنَّ الصَّ

َماَء َواألَْرضَ  33 .اْلَحقَّ أَقُوُل لَُكْم: اَل َيُزوُل َهَذا اْلِجيُل أََبداً َحتَّى َتْحُدَث هِذِه ُكلَُّها 32 .األُُموَر َحاِدَثًة، َفاْعلَُموا أَنَّ َملَُكوَت هللِا َباَت َقِريباً  َتُزوالَِن، َولِكنَّ  إِنَّ السَّ

 .َكالَِمي اَل َيُزوُل أََبداً 

ْكِر َوُهُموِم اْلحَ  34 اِت َوِبالسُّ ُه َسْوَف ُيْطِبقُ  35َياِة، َفَيْدَهَمُكْم ذلَِك اْلَيْوُم َفْجأًَة؛َولِكْن اْحَذُروا ألَْنفُِسُكْم لَِئالَّ َتَتَثقََّل قُلُوُبُكْم ِباالِْنِغَماِس ِفي اللَّذَّ َكاْلَفخِّ َعلَى َجِميِع  َفإِنَّ

اِكِنيَن َعلَى َوْجِه األَْرِض ُكلَِّها ُنوا ِمْن أَْن َتْنُجوا ِمْن َجِميِع هِذِه األُُموِر الَّتِ  36 .السَّ ُعوا فِي ُكلِّ ِحيٍن، لَِكْي َتَتَمكَّ ي ِهَي َعلَى َوْشِك أَْن َفاْسَهُروا إَِذْن َوَتَضرَّ

َهاِر ُيَعلُِّم ِفي اْلَهْيَكِل، َوِفي اللَّْيِل َيْخُرُج َوَيِبيُت ِفي اْلَجَبِل اْلَمْعُروِف ِبَجَبِل الزَّ  37 .«ِن اإلِْنَسانِ َتْحُدَث، َوَتِقفُوا أََماَم ابْ  َوَكاَن َجِميُع الشَّْعِب  38 .ْيُتونِ َوَكاَن ِفي النَّ

ُروَن إِلَْيِه ِفي اْلَهْيَكِل لَِيْسَتِمُعوا إِلَْيهِ   .ُيَبكِّ
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 قتل يسوع المسيح إلى ما بعد الفصح تأجيل
 

 تأجيل قتل يسوع المسيح إلى ما بعد الفصح

 26متى 

(1-5) 

ا أَْنَهى َيُسوُع َهِذِه األَْقَواَل ُكلََّها، َقاَل لَِتالَِميِذهِ  ُه َبْعَد َيْوَمْيِن َيأِْتي اْلِفْصُح، َوَسْوَف ُيَسلَُّم : 2 »َولَمَّ َوِعْنَدِئٍذ اْجَتَمَع ُرَؤَساُء .« 3 اْبُن اإلِْنَساِن لُِيْصلَبَ أَْنُتْم َتْعِرفُوَن أَنَّ

ُهْم َقالُوا: . 5 َوَتآَمُروا لَِيْقِبُضوا َعلَى َيُسوَع ِبَمْكٍر َوَيْقُتلُوهُ  4 اْلَكَهَنِة َوُشُيوُخ الشَّْعِب ِفي َداِر َرئِيِس اْلَكَهَنِة اْلَمْدُعوِّ َقَياَفا، لَِك ِفي اْلِعيِد، لَِئالَّ َيْحُدَث الَ َنْفَعْل ذَ »َولَِكنَّ

 «!اْضِطَراٌب َبْيَن الشَّْعبِ 

 14مرقس 

(1-2) 

ُهْم َقْد َقالُوا: . 2 َوَيْقُتلُوهُ  َكْي َيْقِبُضوا َعلَْيِه ِبَمْكٍر َوَكاَن اْلِفْصُح َوِعيُد اْلَفِطيِر َسَيُحالَِّن َبْعَد َيْوَمْيِن، َوَماَزاَل ُرَؤَساُء اْلَكَهَنِة َواْلَكَتَبُة َيْسَعْونَ  الَ َيُكوُن َذلَِك ِفي »َفإِنَّ

 «!اْلِعيِد، لَِئالَّ َيْحُدَث اْضِطَراٌب َبْيَن الشَّْعبِ 

 22لوقا 

(1-2) 

ُهْم َكاُنوا َخاِئِفيَن ِمَن الشَّْعبِ َوَماَزاَل ُرَؤَساُء اْلَكَهَنِة َواْلَكَتَبُة َيْسَعْوَن كَ  2 َواْقَتَرَب ِعيُد اْلَفِطيِر، اْلَمْعُروُف ِباْلِفْصحِ   . ْي َيْقُتلُوا َيُسوَع، ألَنَّ
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 سكب العطر على يسوع المسيح
 

 سكب العطر على يسوع المسيح

 26متى 

(6-13) 

َمِن، َوَسَكَبْتُه َعلَى َرْأِسِه َوُهَو ُمتَِّكىءٌ َجاَءْت إِلَْيِه اْمَرأَةٌ َتْحِمُل  7 َوإِْذ َكاَن َيُسوُع ِفي َبْيِت َعْنَيا ِعْنَد ِسْمَعاَن األَْبَرِص، 6 َفاْسَتاَء  8 .َقاُروَرَة ِعْطٍر َغالِي الثَّ

ا َرأَْوا َذلَِك، َوَقالُوا:  ْبِذيُر؟»التَّالَِميُذ لَمَّ َمُن لِْلفَُقَراِء؟َفَقْد َكاَن ُيْمِكُن أَْن ُيَباَع َهَذا اْلِعْطُر ِبَماٍل َكِثيٍر، َوُيْوَهَب ا 9 لَِماَذا َهَذا التَّ َوإِْذ َعلَِم َيُسوُع ِبذلَِك، َقاَل  10 «لثَّ

َها َعِملَْت ِبي َعَمالً َحَسناً »لَُهْم:  ا أََنا َفلَْن أَُكوَن ِعْنَدُكْم ِفي ُكلِّ  11 .لَِماَذا ُتَضاِيقُوَن َهِذِه اْلَمْرأََة؟ إِنَّ َها إِْذ َسَكَبِت  12 .ِحينٍ َفإِنَّ اْلفَُقَراَء ِعْنَدُكْم ِفي ُكلِّ ِحيٍن؛ أَمَّ َفإِنَّ

ُث أَْيضاً ِبَما َعِملَ  13 .اْلِعْطَر َعلَى ِجْسِمي، َفَقْد َفَعلَْت َذلَِك إِْعَداداً لَِدْفِني ُه َحْيُث ُيَناَدى ِبَهَذا اإلِْنِجيِل ِفي اْلَعالَِم أَْجَمَع، ُيَحدَّ ، ْتُه َهِذِه اْلَمْرأَةُ َواْلَحقَّ أَقُوُل لَُكْم: إِنَّ

 .«إِْحَياًء لِِذْكِرَها

 14مرقس 

(3-9) 

ِكئاً ِفي َبْيِت ِسْمَعاَن األَْبَرِص، َجاَءِت اْمَرأَةٌ َتْحِمُل َقاُروَرَة  3 َمِن، َفَكَسَرِت اْلَقاُروَرَة َوِفيَما َكاَن َيُسوُع ِفي َبْيِت َعْنَيا، ُمتَّ اِرِديِن اْلَخالِِص اْلَغالِي الثَّ ِعْطٍر ِمَن النَّ

ْبِذيُر لِْلِعْطِر؟»َفاْسَتاَء َبْعُضُهْم ِفي أَْنفُِسِهْم َوَقالُوا:  4 .َوَسَكَبِت اْلِعْطَر َعلَى َرأِْسهِ  َفَقْد َكاَن ُيْمِكُن أَْن ُيَباَع هَذا اْلِعْطُر ِبأَْكَثَر ِمْن َثالَِث ِمَئِة ِديَناٍر،  5 لَِماَذا َهَذا التَّ

َمُن  ُبوَن اْلَمْرأَةَ «. لِْلفَُقَراءِ َوُيوَهَب الثَّ َها َعِملَْت ِبي َعَمالً َحَسناً »َغْيَر أَنَّ َيُسوَع َقاَل:  6 .َوأََخُذوا ُيَؤنِّ َفإِنَّ اْلفَُقَراَء ِعْنَدُكْم ِفي ُكلِّ  7 .اْتُرُكوَها! لَِماَذا ُتَضاِيقُوَنَها؟ إِنَّ

ا أََنا َفلَْن أَُكوَن ِعْنَدُكْم ِفي ُكلِّ ِحينٍ ِحيٍن، َوَمَتى ِشْئُتْم َتْسَتِطيُعوَن أَْن ُتْحسِ  َرْت َجَسِدي إِْعَداداً  8 .ُنوا إِلَْيِهْم. أَمَّ َها َعِملَْت َما َتْقِدُر َعلَْيِه. َفَقْد َسَبَقْت َفَعطَّ إِنَّ

ْفنِ  ُر ِباإِلْنِجيِل ِفي اْلَعالَمِ  9 .لِلدَّ ُه َحْيُث ُيَبشَّ ُث أَْيضاً ِبَما َعِملَْتُه َهِذِه اْلَمْرأَةُ، إِْحَياًء لِِذْكِرَها َواْلَحقَّ أَقُوُل لَُكْم: إِنَّ  «!أَْجَمَع، ُيَحدَّ

 7لوقا 

(36-50) 

36 
يِسيِّيَن َطلََب إِلَْيِه أَْن يَأُْكَل ِعْنَدهُ  يِسيِّ َواتََّكأَ . َولِكنَّ َواِحداً ِمَن اْلفَرِّ  37 .فََدَخَل بَيَْت اْلفَرِّ

اْلَمِدينَِة اْمَرأَةٌ َخاِطئَةٌ، فََما إِْن َعلَِمْت أَنَّهُ ُمتَِّكٌئ فِي بَْيِت َوَكاَن فِي 

، َحتَّى َجاَءْت تَْحِمُل قَاُروَرةَ ِعْطٍر، يِسيِّ  38 اْلفَرِّ
ُموِع َوتَْمَسُحهُمَ  ا بَِشْعِر َرْأِسهَا، َوتُقَبُِّل قََدَمْيِه بَِحَراَرٍة َوَوقَفَْت ِمْن َوَرائِِه ِعْنَد قََدَمْيِه بَاِكيَةً، َوأََخَذْت تَبُلُّ قََدَمْيِه بِالدُّ

 39 .َوتَْدهُنُهَُما بِاْلِعْطرِ 
يِسيُّ الَِّذي َدَعاهُ ذلَِك، َحدََّث نَْفَسهُ قَائاِلً  ا َرأَى اْلفَرِّ َما َحالُهَا؛ فَإِنَّهَا لَْو َكاَن هََذا نَبِيًّا، لََعلَِم َمْن ِهَي هِذِه اْلَمْرأَةُ الَّتِي تَلِْمُسهُ، وَ : »فَلَمَّ

 40 !«َخاِطئَةٌ 
 41 !«قُْل يَا ُمَعلِّمُ : »أََجابَ «. يَا ِسْمَعاُن، ِعْنِدي َشْيٌء أَقُولُهُ لَكَ : »فََردَّ َعلَْيِه يَُسوُع قَائاِلً 

ْيِن، َدْيٌن َعلَى اْثنَْينِ : »فَقَالَ  َعلَى : َكاَن ألََحِد اْلُمتََعاِملِيَن بِالدَّ

 42 .ْمُس ِمئَِة ِدينَاٍر، َوَعلَى اْلَخِر َخْمُسونَ أََحِدِهَما خَ 
ْيِن، َساَمَحهَُما ِكلَْيِهَما  43 «فَأَيُّهَُما يَُكوُن أَْكثََر ُحبّاً لَهُ؟. َولِكْن إِْذ لَْم يَُكْن ِعْنَدهَُما َما يَْدفََعانِِه َوفَاًء لِلدَّ

فَأََجاَب 

 44 !«َحَكْمَت ُحْكماً َصِحيحاً : »فَقَاَل لَهُ «. ْيِن األَْكبَرِ أَظُنُّ الَِّذي َساَمَحهُ بِالدَّ : »ِسْمَعانُ 
أَتََرى هِذِه اْلَمْرأَةَ؟ إِنِّي َدَخْلُت بَْيتََك : »ثُمَّ اْلتَفََت إِلَى اْلَمْرأَِة، َوقَاَل لِِسْمَعانَ 

ْم لِي َماًء لَِغْسِل قََدَميَّ  ا ِهَي، فَقَْد َغَسلَْت قََدَميَّ ! َولَْم تُقَدِّ ُموِع َوَمَسَحْتهَُما بَِشْعِرهَا أَمَّ  45 .بِالدُّ
ا ِهَي، فَُمْنُذ ُدُخولِي لَْم تَتََوقَّْف َعْن تَْقبِيِل ! أَْنَت لَْم تُقَبِّْلنِي قُْبلَةً َواِحَدةً  أَمَّ

 46 .قََدَميَّ 
ا ِهَي، فَقَْد َدهَنَْت قََدَميَّ بِاْلِعطْ ! أَْنَت لَْم تَْدهُْن َرْأِسي بَِزْيتٍ   47 .رِ أَمَّ

بَِب أَقُوُل لَكَ  َولِكنَّ الَِّذي . إِنَّ َخطَايَاهَا اْلَكثِيَرةَ قَْد ُغفَِرْت، لِهََذا أََحبَّْت َكثِيراً : لِهََذا السَّ

 48 !«يُْغفَُر لَهُ اْلقَلِيُل، يُِحبُّ قَلِيالً 
 49 !«َمْغفُوَرةٌ لَِك َخطَايَاكِ : »ثُمَّ قَاَل لَهَا

 50 «َمْن هَُو هََذا الَِّذي يَْغفُِر اْلَخطَايَا أَْيضاً؟: »َسائِلُوَن أَْنفَُسهُمْ فَأََخَذ اْلَحاِضُروَن يُ 
َوقَاَل 
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 !«اْذهَبِي بَِسالَمٍ . إِيَمانُِك قَْد َخلََّصكِ : »لِْلَمْرأَةِ 

 12يوحنا 

(1-8) 

اٍم َجاَء َيُسوُع إِلَى َبْيَت َعْنَيا، َبْلَدِة  ِة أَيَّ َفأُِقيَمْت لَُه َولِيَمُة َعَشاٍء، َوأََخَذْت َمْرَثا َتْخِدُم، َوَكاَن لَِعاَزُر أََحَد . 2 لَِعاَزَر الَِّذي أََقاَمُه ِمْن َبْيِن األَْمَواتِ َوَقْبَل اْلِفْصِح ِبِستَّ

ِكِئيَن َمَعهُ  اِرِديِن اْلَخالِِص . 3 اْلُمتَّ اِئَحُة َفأََخَذْت َمْرَيُم َمناً )أَْي ُثْلَث لِْتٍر( ِمْن ِعْطِر النَّ َمِن، َوَدَهَنْت ِبِه َقَدَمْي َيُسوَع، ُثمَّ َمَسَحْتُهَما ِبَشْعِرَها، َفَمألَِت الرَّ اْلَغالِي الثَّ

َبُة أَْرَجاَء اْلَبْيِت ُكلِّهِ  يِّ ، الَِّذي َكاَن َسَيُخوُن َيُسوعَ . 4 الطَّ ُع َعلَى : 5 »َفَقاَل أََحُد التَّالَِميِذ، َوُهَو َيُهوَذا اإلِْسَخرُيوِطيُّ لَِماَذا لَْم ُيَبْع َهَذا اْلِعْطُر ِبَثالَِث ِمَئِة ِديَناٍر ُتَوزَّ

ْنُدو« 6 اْلفَُقَراِء؟ ُه َكاَن لِّصاً، َفَقْد َكاَن أَِميناً لِلصُّ ُه َكاَن َيْعِطُف َعلَى اْلفَُقَراِء، َبْل ألَنَّ ا ُيْودَ َولَْم َيقُْل َهَذا ألَنَّ َدْعَها! َفَقِد »َفأََجاَبُه َيُسوُع: . 7 ُع ِفيهِ ِق َوَكاَن َيْخَتلُِس ِممَّ

ا أََنا َفلَْن أَُكوَن ِعْنَدُكْم ِفي ُكلِّ ِحينٍ  8 اْحَتَفَظْت ِبَهَذا اْلِعْطِر لَِيْوِم َدْفِني،  .« ألَنَّ اْلفَُقَراَء ِعْنَدُكْم ِفي ُكلِّ ِحيٍن؛ أَمَّ
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 خيانة يهوذا
 

 خيانة يهوذا

 26متى 

(14-16) 

، إِلَى ُرَؤَساِء اْلَكَهَنةِ  14 َفَوَزُنوا لَُه َثالَِثيَن « َكْم ُتْعُطوَنِني ألَُسلَِّمُه إِلَْيُكْم؟»َوَقاَل:  15 ،ِعْنَدِئٍذ َذَهَب َواِحٌد ِمَن االِْثَنْي َعَشَر، َوُهَو اْلَمْدُعوُّ َيُهوَذا اإلِْسَخْرُيوِطيَّ

ةِ   .ْلَوْقِت، أََخَذ َيُهوَذا َيَتَرقَُّب اْلفُْرَصَة لَِتْسلِيِمهِ َوِمْن َذلَِك ا 16 .ِقْطَعًة ِمَن اْلِفضَّ

 14مرقس 

(10-11) 

، أََحُد االِْثَنْي َعَشَر، إِلَى ُرَؤَساِء اْلَكَهَنِة لُِيَسلَِّم َيُسوَع إِلَْيِهمْ  10 ا َسِمُعوا ِبذلَِك، َفِرُحوا،  11 .ُثمَّ َذَهَب َيُهوَذا اإلِْسَخْرُيوِطيُّ َوَوَعُدوهُ أَْن ُيْعُطوهُ َماالً. َفأََخَذ َفلَمَّ

ُن َتْسلِيَمُه ِفي فُْرَصٍة ُمَناِسَبةٍ   .َيَتَحيَّ

 22لوقا 

(3-6) 

، َوُهَو ِفي ِعَداِد االِْثَنْي َعَشرَ  3  ْيَطاُن فِي َيُهوَذا اْلُملَقَِّب ِباإلِْسَخْرُيوِطيِّ اِد َحَرِس اْلَهْيَكِل َكْيَف ُيَسلُِّمُه  َفَمَضى َوَتَكلََّم َمَع ُرَؤَساءِ  4 .َوَدَخَل الشَّ اْلَكَهَنِة َوقُوَّ

َفقُوا أَْن ُيْعُطوهُ َبْعَض اْلَمالِ  5 .إِلَْيِهمْ  ُن فُْرَصًة لُِيَسلَِّمُه إِلَْيِهْم َبِعيداً َعِن اْلَجْمعِ  6 .َفَفِرُحوا، َواتَّ  .َفَرِضَي، َوأََخَذ َيَتَحيَّ

 13يوحنا 

(1-3) 

ُهُم اآلَن أَْقَصى ِعيِد اْلِفْصِح، َوَيُسوُع َعالٌِم أَنَّ َساَعَتُه َقْد َحاَنْت لَِيْرَحَل ِمْن َهَذا اْلَعالَِم إِلَى اآلِب، َفإِْذ َكاَن قَ َوقَُبْيَل  َتُه الَِّذيَن ِفي اْلَعالَِم، أََحبَّ ْد أََحبَّ َخاصَّ

ةِ  َوَكاَن َيُسوُع َعالِماً أَنَّ اآلَب َقْد َجَعَل ُكلَّ  3 ْيَطاُن َقْد َوَضَع فِي َقْلِب َيُهوَذا ْبِن ِسْمَعاَن اإلِْسَخرُيوِطيِّ أَْن َيُخوَن َيُسوَع،َفِفي أَْثَناِء اْلَعَشاِء، َوَكاَن الشَّ : 2 اْلَمَحبَّ

ُه ِمَن هللِا َخَرَج َوإِلَى هللِا َسَيُعوُد،   َشْيٍء ِفي َيَدْيِه َوأَنَّ
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 عشاء الفصح مع التالميذ
 

 اء الفصح مع التالميذعش

 26متى 

(17-30) 

َم التَّالَِميُذ إِلَى َيُسوَع َيْسأَلُوَن:  17 اِم اْلَفِطيِر، َتَقدَّ ِل ِمْن أَيَّ َز لََك اْلِفْصَح لَِتأُْكَل؟»َوِفي اْلَيْوِم األَوَّ إِلَى اُْدُخلُوا اْلَمِديَنَة، َواْذَهُبوا »أََجاَبُهْم:  18«أَْيَن ُتِريُد أَْن ُنَجهِّ

َفَفَعَل التَّالَِميُذ َما أََمَرُهْم ِبِه َيُسوُع، َوَجهَُّزوا اْلِفْصَح  19 .«يفاُلٍَن َوقُولُوا لَُه: اْلُمَعلُِّم َيقُوُل إِنَّ َساَعِتي َقِد اْقَتَرَبْت، َوِعْنَدَك َسأَْعَمُل اْلِفْصَح َمَع َتالَِميذِ 

َكأَ َمعَ  20 .ُهَناكَ  ِديُد،  22 .«اْلَحقَّ أَقُوُل لَُكْم: إِنَّ َواِحداً ِمْنُكْم َسُيَسلُِّمِني»َوَبْيَنَما َكاُنوا َيأُْكلُوَن، َقاَل:  21 .االِْثَنْي َعَشرَ  َوِعْنَد اْلَمَساِء اتَّ َفاْسَتْوَلى َعلَْيِهِم اْلُحْزُن الشَّ

؟»َوأََخَذ ُكلٌّ ِمْنُهْم َيْسأَلُُه:  ْحَفِة ُهَو الَِّذي ُيَسلُِّمِنيا»َفأََجاَب:  23 «َهْل أََنا َيا َربُّ إِنَّ اْبَن اإلِْنَساِن الَُبدَّ أَْن َيْمِضَي َكَما َقْد ُكِتَب  24 .لَِّذي َيْغِمُس َيَدهُ َمِعي ِفي الصَّ

ُجِل  ُجِل الَِّذي ُيَسلُِّم اْبَن اإلِْنَساِن. َكاَن َخْيراً لَِذلَِك الرَّ أَْنَت »أََجاَبُه: « َهْل أََنا ُهَو َيا ُمَعلُِّم؟»َفَسأَلَُه َيُهوَذا ُمَسلُِّمُه:  25 «!لَْو لَْم ُيْولَدْ َعْنُه، َولَِكِن اْلَوْيُل لَِذلَِك الرَّ

 «!قُْلتَ 

َر َوأَْعَطى التَّالَِميَذ َوَقاَل:  26 ُثمَّ أََخَذ اْلَكأَْس، َوَشَكَر، َوأَْعَطاُهْم  27«!ُهَو َجَسِديُخُذوا، ُكلُوا: َهَذا »َوَبْيَنَما َكاُنوا َيأُْكلُوَن، أََخَذ َيُسوُع َرِغيفاً، َوَباَرَك، َوَكسَّ

لَُكْم: إِنِّي اَل أَْشَرُب َبْعَد َعلَى أَنِّي أَقُوُل  29 .َفإِنَّ َهَذا ُهَو َدِمي الَِّذي لِْلَعْهِد اْلَجِديِد َوالَِّذي ُيْسَفُك ِمْن أَْجِل َكِثيِريَن لَِمْغِفَرِة اْلَخَطاَيا 28 .اْشَرُبوا ِمْنَها ُكلُُّكمْ »َقاِئالً: 

ْيُتونِ  30 .«ِبياْلَيْوِم ِمْن ِنَتاِج اْلَكْرَمِة َهَذا َحتَّى َيأِْتَي اْلَيْوُم الَِّذي ِفيِه أَْشَرُبُه َمَعُكْم َجِديداً ِفي َملَُكوِت أَ  لُوا، َواْنَطلَقُوا َخاِرجاً إِلَى َجَبِل الزَّ  .ُثمَّ َرتَّ

 14مرقس 

(12-26) 

اِم اْلَفِطيِر، َوِفيِه َكاَن ُيْذَبُح )َحَمُل( اْلِفْصِح، َسأَلَُه َتالَِميُذهُ:  12 ِل ِمْن أَيَّ َز لََك اْلِفْصَح لَِتأُْكَل؟»َوِفي اْلَيْوِم األَوَّ َفأَْرَسَل اْثَنْيِن ِمْن  13 «أَْيَن ُتِريُد أَْن َنْذَهَب َوُنَجهِّ

َة َماٍء، َفاْتَبَعاهُ »َتالَِميِذِه، َقاِئالً لَُهَما:  َوَحْيُث َيْدُخُل، قُوالَ لَِربِّ اْلَبْيِت: إِنَّ اْلُمَعلَِّم َيقُوُل: أَْيَن ُغْرَفِتي  14 .اْذَهَبا إِلَى اْلَمِديَنِة، َوَسُيالَِقيُكَما ُهَناَك َرُجٌل َيْحِمُل َجرَّ

َزا لََناَفُيِرَيكُ  15الَِّتي ِفيَها َسآُكُل اْلِفْصَح َمَع َتالَِميِذي؟ َزًة. ُهَناَك َجهِّ َبَقِة اْلُعْلَيا، َمْفُروَشًة ُمَجهَّ ْلِميَذاِن َوَدَخالَ اْلَمِديَنَة،  16 «!َما ُغْرَفًة َكِبيَرًة ِفي الطَّ َفاْنَطلََق التِّ

َزا لِْلفِْصحِ  ا َحلَّ اْلَمَساُء، َجاَء يَ  17 .َوَوَجَدا َكَما َقاَل لَُهَما. َوُهَناَك َجهَّ ِكِئيَن َيأُْكلُوَن، َقاَل َيُسوُع:  18 .ُسوُع َمَع االِْثَنْي َعَشرَ َولَمَّ اْلَحقَّ أَقُوُل لَُكْم: »َوَبْيَنَما َكاُنوا ُمتَّ

ُه أََجاَبُهْم َقاِئالً:  20 «َهْل أََنا؟»وَنُه َواِحداً َبْعَد اآلَخِر: َفأََخَذ اْلُحْزُن َيْسَتْولِي َعلَْيِهْم، َوَبَدأُوا َيْسأَلُ  19 .«إِنَّ َواِحداً ِمْنُكْم َسُيَسلُِّمِني، َوُهَو َيأُْكُل اآلَن َمِعي َولِكنَّ

ْحَفةِ » ُه َواِحٌد ِمَن االِْثَنْي َعَشَر، َوُهَو الَِّذي َيْغِمُس َمِعي ِفي الصَّ ُجِل الَِّذي َعلَى إِنَّ اْبَن اإلِْنَساِن الَُبدَّ أَْن َيْمِضَي َكَما َقْد ُكِتَب َعْنُه، َولِكِن الْ  21 .إِنَّ َوْيُل لِذلَِك الرَّ

ُجِل لَْو لَْم ُيولَدْ   «!َيِدِه ُيَسلَُّم اْبُن اإلِْنَساِن. َكاَن َخْيراً لِذلَِك الرَّ

َر، َوأَْعَطاُهْم َقاِئالً:  22 ُثمَّ أََخَذ اْلَكأَْس، َوَشَكَر، َوأَْعَطاُهْم، َفَشِرُبوا ِمْنَها  23 .«ِديُخُذوا: هَذا ُهَو َجسَ »َوَبْيَنَما َكاُنوا َيأُْكلُوَن، أََخَذ َيُسوُع َرِغيفاً، َوَباَرَك، َوَكسَّ

اْلَكْرَمِة أََبداً، إِلَى ذلَِك اْلَيْوِم  اْلَحقَّ أَقُوُل لَُكْم: اَل أَْشَرُب َبْعُد ِمْن ِنَتاجِ  25 .هَذا ُهَو َدِمي الَِّذي لِْلَعْهِد اْلَجِديِد، الَِّذي ُيْسَفُك ِمْن أَْجِل َكِثيِرينَ »َوَقاَل لَُهْم:  24 ُكلُُّهْم،
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ْيُتونِ  26 .«الَِّذي أَْشَرُبُه ِفيِه َجِديداً ِفي َملَُكوِت هللاِ  لُوا، َواْنَطلَقُوا َخاِرجاً إِلَى َجَبِل الزَّ  .ُثمَّ َرتَّ

 22لوقا 

(7-30) 

ا َقاِئالً:  8 .)َحَمُل( اْلِفْصحِ َوَجاَء َيْوُم اْلَفِطيِر الَِّذي َكاَن َيِجُب أَْن ُيْذَبَح ِفيِه  7 َزا لََنا اْلِفْصَح، لَِنأُْكلَ »َفأَْرَسَل َيُسوُع ُبْطُرَس َوُيوَحنَّ أَْيَن »َفَسأاَلَهُ:  9 «!اْذَهَبا َوَجهِّ

َز؟ َة َماٍء، َفاْلَحَقا بِِه إِلَى اْلَبْيِت الَِّذي َيْدُخلُهُ َحالََما َتْدُخالَِن اْلَمِديَنَة، ُيالَِقيُكَما إِْنَساٌن َيْحمِ »َفَقاَل لَُهَما:  10 «ُتِريُد أَْن ُنَجهِّ َوقُوالَ لَِربِّ ذلَِك اْلَبْيِت: َيقُوُل  11 .ُل َجرَّ

ُيوِف الَِّتي آُكُل ِفيَها )َحَمَل( اْلِفْصِح َمَع َتالَِميِذي؟ بَ  12 لََك اْلُمَعلُِّم: أَْيَن ُغْرَفُة الضُّ َقِة اْلُعْلَيا، َكِبيَرًة َوَمْفُروَشًة. ُهَناَك َفُيِريُكَما ُغْرَفًة ِفي الطَّ

َزانِ  َزا اْلِفْصحَ  13 «!ُتَجهِّ  .َفاْنَطلََقا، َوَوَجَدا َكَما َقاَل لَُهَما، َوَجهَّ

ُسُل، 14 َكأَ َوَمَعُه الرُّ اَعُة، اتَّ ا َحاَنِت السَّ َفإِنِّي أَقُوُل لَُكْم: لَْن آُكَل ِمْنُه َبْعُد، َحتَّى  16.ِفْصَح َمَعُكْم َقْبَل أَْن أََتأَلَّمَ اْشَتَهْيُت ِبَشْوٍق أَْن آُكَل َهَذا الْ »َوَقاَل لَُهْم:  15 َولَمَّ

اَل أَْشَرُب ِمْن ِنَتاِج اْلَكْرَمِة َحتَّى َيأِْتَي َملَُكوُت  َفإِنِّي أَقُوُل لَُكْم إِنِّي 18 .ُخُذوا هِذِه َواْقَتِسُموَها َبْيَنُكمْ »َوإِْذ َتَناَوَل َكأْساً َوَشَكَر، َقاَل:  17 .«َيَتَحقََّق ِفي َملَُكوِت هللاِ 

َر، َوأَْعَطاُهْم َقاِئالً:  19 «!هللاِ  ْعَد اْلَعَشاِء، َوَكذلَِك أََخَذ اْلَكأَْس أَْيضاً بَ  20 «!َهَذا َجَسِدي الَِّذي ُيْبَذُل ألَْجلُِكْم. َهَذا اْفَعلُوهُ لِِذْكِري»َوإِْذ أََخَذ َرِغيفاً، َشَكَر، َوَكسَّ

َفاْبُن اإلِْنَساِن الُبدَّ أَْن َيْمِضَي َكَما ُهَو  22 .ُثمَّ إِنَّ َيَد الَِّذي ُيَسلُِّمِني ِهَي َمِعي َعلَى اْلَماِئَدةِ  21 .َهِذِه اْلَكأُْس ِهَي اْلَعْهُد اْلَجِديُد ِبَدِمي الَِّذي ُيْسَفُك ألَْجلُِكمْ »َوَقاَل: 

ُجِل الَِّذي ُيَسلُِّمهُ َمْحُتوٌم، َولِكِن   .َفأََخُذوا َيَتَساَءلُوَن ِفيَما َبْيَنُهْم: َمْن ِمْنُهْم ُيوِشُك أَْن َيْفَعَل َهَذا 23 «!اْلَوْيُل لِذلَِك الرَّ

ُهْم ُيْحَسُب األَْعَظمَ  24 ْلَطِة ِعْنَدُهْم ُيْدَعْوَن ُمْحِسِنينَ  إِنَّ ُملُوَك األَُممِ »َفَقاَل لَُهْم:  25 .َوَقاَم َبْيَنُهْم أَْيضاً ِجَداٌل ِفي أَيُّ ا أَْنُتْم، َفالَ  26 .َيُسوُدوَنُهْم، َوأَْصَحاَب السُّ َوأَمَّ

ِكُئ أَِم الَّ  27 .َيُكْن ذلَِك َبْيَنُكْم، َبْل لَِيُكِن األَْعَظُم َبْيَنُكْم َكاألَْصَغِر، َواْلَقاِئُد َكاْلَخاِدمِ  ِذي َيْخِدُم؟ أَلَْيَس الَِّذي َيتَِّكُئ؟ َولِكنِّي أََنا ِفي َوَسِطُكْم َفَمْن ُهَو أَْعَظُم: الَِّذي َيتَّ

َن لِي أَِبي، َملَُكوتاً، 29 .أَْنُتْم الَِّذيَن َصَمْدُتْم َمِعي ِفي ِمَحِني 28 .َكالَِّذي َيْخِدمُ  ُن لَُكْم، َكَما َعيَّ ِئَدِتي ِفي َملَُكوِتي، َوَتْجلُِسوا لَِكْي َتأُْكلُوا َوَتْشَرُبوا َعلَى َما 30 َوأََنا أَُعيِّ

 .َعلَى ُعُروٍش َتِديُنوَن أَْسَباَط إِْسَراِئيَل االِْثَنْي َعَشرَ 

 13يوحنا 

(21-30) 

ا َقاَل َيُسوُع َهَذا اْضَطَرَبْت َنْفُسُه َوأَْعلََن َقاِئالً:  21 َفَتَباَدَل التَّالَِميُذ َنَظَراِت اْلَحْيَرِة َوُهْم اَل َيْدُروَن  22 «!َسُيَسلُِّمِنياْلَحقَّ اْلَحقَّ أَقُوُل لَُكْم: إِنَّ َواِحداً ِمْنُكْم »َولَمَّ

ِكئاً َعلَى ِحْضِنِه، 23 .َمْن ُهَو الَِّذي َيْعِنيهِ  ُه َيُسوُع ُمتَّ ْلِميُذ الَِّذي ُيِحبُّ َفَماَل َعلَى  25 .َمْن ُهَو الَِّذي َيْعِنيهِ  َفأََشاَر إِلَْيِه ِسْمَعاُن ُبْطُرُس أَْن َيْسأََل َيُسوعَ  24َوَكاَن التِّ

ُد؟»َصْدِر َيُسوَع َوَسأَلَُه:  ُثمَّ َغَمَس اللُّْقَمَة َوأَْعَطاَها لَِيُهوَذا ْبِن ِسْمَعاَن «. ُهَو الَِّذي أُْعِطيِه اللُّْقَمَة الَِّتي أَْغِمُسَها»َفأََجاَب َيُسوُع:  26 «َمْن ُهَو َيا َسيِّ

ْيَطاُن. َفَقاَل لَُه َيُسوُع:  27 .ِطيِّ اإلِْسَخْرُيو ِكِئيَن لَِماَذا َقاَل لَُه ذلَِك، 28 «!أَْسِرْع ِفي َما َنَوْيَت أَْن َتْعَملَهُ »َوَبْعَد اللُّْقَمِة، َدَخلَُه الشَّ َبْل َظنَّ  29 َولَْم َيْفَهْم أََحٌد ِمَن اْلُمتَّ

ُه َيأُْمُرهُ أَْن َيْشَتِرَي  ْنُدوقِ َبْعُضُهْم أَنَّ ُه َكاَن أَِميناً لِلصُّ َوَما إِْن َتَناَوَل َيُهوَذا اللُّْقَمَة، َحتَّى  30 .َما َيْحَتاُجوَن إِلَْيِه ِفي اْلِعيِد، أَْو أَْن ُيْعِطَي اْلفَُقَراَء َبْعَض اْلَماِل، ألَنَّ

 .َخَرَج َوَكاَن اللَّْيُل َقْد أَْظلَمَ 
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 يسوع المسيح ينبئ بإنكار بطرس له
 

 يسوع المسيح ينبئ بإنكار بطرس له 

 26متى 

(31-35) 

ُت ِخَراُف اْلقَ »ِعْنَدِئٍذ َقاَل لَُهْم َيُسوُع:  31 اِعَي، َفَتَتَشتَّ ُه َقْد ُكِتَب: َسأَْضِرُب الرَّ وَن ِفيَّ ُكلُُّكْم. ألَنَّ أَْسِبقُُكْم إِلَى َولَِكْن َبْعَد ِقَياَمِتي  32 .ِطيعِ ِفي َهِذِه اللَّْيلَِة َسَتُشكُّ

يُك، »أََجاَبُه َيُسوُع:  34 «!َولَْو َشكَّ ِفيَك اْلَجِميُع، َفأََنا لَْن أَُشكَّ »َفَردَّ َعلَْيِه ُبْطُرُس َقاِئالً:  33 .«اْلَجلِيلِ  اْلَحقَّ أَقُوُل لََك: إِنََّك ِفي َهِذِه اللَّْيلَِة، َقْبَل أَْن َيِصيَح الدِّ

اتٍ َتُكوُن َقْد أَْنَكْرتَ    .َوَقاَل التَّالَِميُذ ُكلُُّهْم ِمْثَل َهَذا اْلَقْولِ « َولَْو َكاَن َعلَيَّ أَْن أَُموَت َمَعك، اَل أُْنِكُرك أََبداً!»َفَقاَل ُبْطُرُس:  35 «!ِني َثالََث َمرَّ

 14مرقس 

(27-31) 

ُه َقْد »َوَقاَل لَُهْم َيُسوُع:  27 وَن، ألَنَّ اِعي، َفَتَتَشتَُّت اْلِخَرافُ ُكلُُّكْم َسَتُشكُّ َولِكنَّ ُبْطُرَس َقاَل  29 .«َولِكْن َبْعَد ِقَياَمِتي، َسأَْسِبُقُكْم إِلَى اْلَجلِيلِ  28 .ُكِتَب: َسأَْضِرُب الرَّ

َتْيِن، َتُكوُن َقْد أَْنَكْرَتِني َثالََث اْلَحقَّ أَقُوُل لََك: إِنَّ »َفَقاَل لَُه َيُسوُع:  30 .«َولَْو َشكَّ اْلَجِميُع، َفأََنا لَْن أَُشكَّ »لَُه:  يُك َمرَّ َك اْلَيْوَم، ِفي هِذِه اللَّْيلَِة، َقْبَل أَْن َيِصيَح الدِّ

اتٍ   .تَّالَِميُذ ُكلُُّهْم ِمْثَل هَذا اْلَقْولِ َوَقاَل ال« َولَْو َكاَن َعلَيَّ أَْن أَُموَت َمَعَك، اَل أُْنِكُرَك أََبداً!»إاِلَّ أَنَّ ُبْطُرَس َقاَل ِبأَْكَثِر َتأِْكيٍد:  31 .«َمرَّ

 22لوقا 

(31-38) 

بُّ  31 ْيَطاَن َقْد َطلََبُكْم لَِكْي ُيَغْرِبلَُكْم َكَما ُيَغْرَبُل اْلَقْمُح،»َوَقاَل الرَّ ْعُت ألَْجلَِك لَِكْي اَل َيِخيَب  32 ِسْمَعاُن، ِسْمَعاُن! َها إِنَّ الشَّ إِيَماُنَك. َوأَْنَت، َبْعَد أَْن َولِكنِّي َتَضرَّ

ْجِن َوإِلَى اْلَمْوِت َمعاً »َفَقاَل لَُه:  33 .«َتْرِجَع، َثبِّْت إِْخَوَتكَ  ، إِنِّي ُمْسَتِعدٌّ أَْن أَْذَهَب َمَعَك إِلَى السِّ يَك اَل »َفَقاَل:  34 «!َيا َربُّ إِنِّي أَقُوُل لََك َيا ُبْطُرُس إِنَّ الدِّ

اٍت أَنََّك َتْعِرفُِنيَيِصيُح اْلَيوْ  ِة َماٍل َوالَ ِكيِس َزاٍد َوالَ ِحَذاٍء، َهِل اْحَتْجُتْم إِلَى »ُثمَّ َقاَل لَُهْم:  35 «!َم َحتَّى َتُكوَن َقْد أَْنَكْرَت َثالََث َمرَّ ِحيَن أَْرَسْلُتُكْم ِبالَ ُصرَّ

ا اآلَن، فَ »َفَقاَل لَُهْم:  36 «!الَ »َفَقالُوا: « َشْيٍء؟ ةُ َماٍل، َفْلَيأُْخْذَها؛ َوَكذلَِك َمْن ِعْنَدهُ َحِقيَبُة َزاٍد. َوَمْن لَْيَس ِعْنَدهُ، َفْلَيِبْع ِردَ أَمَّ اَءهُ َوَيْشَتِر َمْن ِعْنَدهُ ُصرَّ

، ألَنَّ ُكلَّ ُنُبوَءٍة َتْخَتصُّ ِبي لََها إِْتَمامٌ َفإِنِّي أَقُوُل لَُكْم: إِنَّ َهَذا الَِّذي ُكِتَب ُعدَّ َمَع اْلُمْجِرِميَن الَُبدَّ أَْن َيِتمَّ  37 .َسْيفاً  «. َيا َربُّ َها ُهَنا َسْيَفانِ »َفَقالُوا:  38 «!ِفيَّ

 «!َكَفى»َفَقاَل لَُهْم: 

 13يوحنا 

(36-38) 

36 
 37 «.تَْتبََعنِي اْلَن َحْيُث أَْذهَُب، َولِكنََّك َستَْتبَُعنِي فِيَما بَْعدُ الَ تَْقِدُر أَْن : »أََجابَهُ يَُسوعُ « يَا َسيُِّد، أَْيَن تَْذهَُب؟: »فََسأَلَهُ ِسْمَعاُن بُْطُرسُ 

يَا : »فََعاَد بُْطُرُس يَْسأَلُ 

 38!«َسيُِّد، لَِماَذا اَل أَْقِدُر أَْن أَْتبََعَك اْلَن؟ إِنِّي أَْبِذُل َحيَاتِي ِعَوضاً َعْنكَ 
يُك َحتَّى : َعنِّي؟ اْلَحقَّ اْلَحقَّ أَقُوُل لَكَ  أَتَْبِذُل َحيَاتََك ِعَوضاً : »أََجابَهُ يَُسوعُ  اَل يَِصيُح الدِّ

اتٍ   !«تَُكوَن قَْد أَْنَكْرتَنِي ثاَلََث َمرَّ
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 أين ألقي القبض على يسوع المسيح؟
 

 أين ألقي القبض على يسوع المسيح؟

 26متى 

(36-46) 

َوَقْد أََخَذ َمَعُه ُبْطُرَس َواْبَنْي َزَبِدي َوَبَدأَ  37.«اْجلُِسوا ُهَنا َحتَّى أَْذَهَب إِلَى ُهَناَك َوأَُصلِّيَ »ُيْدَعى َجْثَسْيَماِني، َوَقاَل لَُهْم: ُثمَّ َذَهَب َيُسوُع َوَتالَِميُذهُ إِلَى ُبْسَتاٍن  36

َواْبَتَعَد َعْنُهْم َقلِيالً َواْرَتَمى َعلَى َوْجِهِه ُيَصلِّي، َقاِئالً:  39 «!! اْبَقْوا ُهَنا َواْسَهُروا َمِعيَنْفِسي َحِزيَنٌة ِجّداً َحتَّى اْلَمْوتِ »َفَقاَل لَُهْم:  38 .َيْشُعُر ِباْلُحْزِن َواْلَكآَبةِ 

أََهَكَذا »َرَجَع إِلَى التَّالَِميِذ َفَوَجَدُهْم َناِئِميَن، َفَقاَل لُِبْطُرَس: وَ  40 «!أَْنتَ َيا أَِبي، إِْن َكاَن ُمْمِكناً، َفْلَتْعُبْر َعنِّي َهِذِه اْلَكأُْس: َولَِكْن، اَل َكَما أُِريُد أََنا، َبْل َكَما ُتِريُد »

ا اْلَجَسُد َفَضِعيفٌ  41 لَْم َتْقِدُروا أَْن َتْسَهُروا َمِعي َساَعًة َواِحَدًة؟ وَح َنِشيٌط؛ أَمَّ َوَذَهَب َثاِنَيًة ُيَصلِّي،  42 .«اْسَهُروا َوَصلُّوا لَِكْي اَل َتْدُخلُوا ِفي َتْجِرَبٍة. إِنَّ الرُّ

َعاَس أَْثَقَل  43 «!َيا أَِبي، إِْن َكاَن اَل ُيْمِكُن أَْن َتْعُبَر َعنِّي َهِذِه اْلَكأُْس إاِلَّ ِبأَْن أَْشَرَبَها، َفْلَتُكْن َمِشيَئُتك»َفَقاَل:  َوَرَجَع إِلَى التَّالَِميِذ، َفَوَجَدُهْم َناِئِميَن أَْيضاً ألَنَّ النُّ

َد اْلَكالََم َنْفَسهُ  44 .أَْعُيَنُهمْ  ًة َثالَِثًة، َوَردَّ اَعُة، َوَسْوَف ُيَسلَُّم اْبُن »ُثمَّ َرَجَع إِلَى َتالَِميِذِه َوَقاَل:  45 .َفَتَرَكُهْم، َوَعاَد ُيَصلِّي َمرَّ َناُموا اآلَن َواْسَتِريُحوا! َحاَنِت السَّ

 .«قُوُموا لَِنْذَهَب! َها َقِد اْقَتَرَب الَِّذي ُيَسلُِّمِني 46 .اإلِْنَساِن إِلَى أَْيِدي اْلَخاِطِئينَ 

 14مرقس 

(32-42) 

ْهَبِة  َوَقْد أََخَذ َمَعُه ُبْطُرَس َوَيْعقُوَب َوُيوَحنَّا، 33 .«اْجلُِسوا ُهَنا َحتَّى أَُصلِّيَ »َوَوَصلُوا إِلَى ُبْسَتاٍن اْسُمُه َجْثَسْيَماِني، َفَقاَل لَِتالَِميِذِه:  32 َوَبَدأَ َيْشُعُر ِبالرَّ

اَعُة إِْن  35.«َنْفِسي َحِزيَنٌة ِجّداً َحتَّى اْلَمْوِت. ِاْبَقْوا ُهَنا َواْسَهُروا»َوَقاَل لَُهْم:  34 .َواْلَكآَبةِ  ُثمَّ اْبَتَعَد َقلِيالً، َوَخرَّ َعلَى األَْرِض، َوأََخَذ ُيَصلِّي لَِكْي َتْعُبَر َعْنُه السَّ

ا، َيا أَِبي، ُكلُّ َشْيٍء ُمْسَتَطاٌع لََدْيَك. َفأَْبِعْد َعنِّي هِذِه اْلَكأَْس، َولِكْن لَِيُكْن اَل َما أُِريُد أَنَ »َوَقاَل  36 .ْمِكناً َكاَن مُ  ُثمَّ َرَجَع َفَوَجَد َتالَِميَذُه  37 «!ا، َبْل َما ُتِريُد أَْنتَ أَبَّ

ا اْلَجَسُد  38 َت َناِئٌم َيا ِسْمَعاُن؟ أَلَْم َتْقِدْر أَْن َتْسَهَر َساَعًة َواِحَدًة؟َهْل أَنْ »َناِئِميَن، َفَقاَل لُِبْطُرَس:  وَح َنِشيٌط، َوأَمَّ اْسَهُروا َوَصلُّوا لَِئالَّ َتْدُخلُوا ِفي َتْجِرَبٍة. إِنَّ الرُّ

َد اْلَكالََم َنْفَسهُ  39 .«َفَضِعيفٌ  َعاَس أَْثَقَل أَْعُيَنُهْم، َولَْم َيْدُروا ِبَماَذا ُيِجيُبوَنهُ  40 .ُثمَّ َذَهَب َوَصلَّى َثاِنَيًة، َفَردَّ ا َرَجَع، َوَجَدُهْم أَْيضاً َناِئِميَن ألَنَّ النُّ ُثمَّ َرَجَع  41 .َولَمَّ

الَِثِة َوَقاَل لَُهْم:  ِة الثَّ اَعُة. هَ »ِفي اْلَمرَّ قُوُموا لَِنْذَهَب. َها َقِد اْقَتَرَب الَِّذي  42 .ا إِنَّ اْبَن اإلِْنَساِن ُيَسلَُّم إِلَى أَْيِدي اْلَخاِطِئينَ َناُموا اآلَن َواْسَتِريُحوا. َيْكِفي! أَْقَبلَِت السَّ

 «!ُيَسلُِّمِني

 22لوقا 

(39-46) 

ْيُتوِن، َوَتِبَعُه التَّالَِميُذ أَْيضاً  39 ا َوَصَل إِلَى اْلَمَكاِن، َقاَل لَُهْم:  40 .ُثمَّ اْنَطلََق َوَذَهَب َكَعاَدِتِه إِلَى َجَبِل الزَّ َواْبَتَعَد  41 .«َصلُّوا لَِكْي اَل َتْدُخلُوا ِفي َتْجِرَبةٍ »َولَمَّ

َوَظَهَر لَُه َمالٌَك  43 .«َتُكْن اَل َمِشيَئِتي َبْل َمِشيَئُتكَ َيا أَِبي، إِْن ِشْئَت أَْبِعْد َعنِّي هِذِه اْلَكأَْس. َولِكْن، لِ »َقاِئالً:  42 َعْنُهْم َمَساَفًة ُتَقاِرُب َرْمَيَة َحَجٍر، َوَرَكَع ُيَصلِّي

ُدهُ  َماِء ُيَشدِّ الَِة َوَجاَء إِلَى ُثمَّ َقاَم ِمَن الصَّ  45 .ألَْرِض َوإِْذ َكاَن ِفي ِصَراٍع، أََخَذ ُيَصلِّي ِبأََشدِّ إِْلَحاٍح؛ َحتَّى إِنَّ َعَرَقُه َصاَر َكَقَطَراِت َدٍم َناِزلٍَة َعلَى ا 44 .ِمَن السَّ

 «!َما َبالُُكْم َناِئِميَن؟ قُوُموا َوَصلُّوا لَِكْي اَل َتْدُخلُوا ِفي َتْجِرَبةٍ »َفَقاَل لَُهْم:  46 .التَّالَِميِذ، َفَوَجَدُهْم َناِئِميَن ِمَن اْلُحْزنِ 
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 18يوحنا 

(1-2) 

َوَكاَن َيُهوَذا الَِّذي َخاَنُه َيْعِرُف ذلَِك . 2 َتالَِميِذِه َوَعَبُروا َواِدي قِْدُروَن. َوَكاَن ُهَنالَِك ُبْسَتاٌن، َفَدَخلَُه ُهَو َوَتالَِميُذهُ  َبْعَدَما اْنَتَهى َيُسوُع ِمْن َصالَِتِه هِذِه، َخَرَج َمعَ  

 . اْلَمَكاَن ألَنَّ َيُسوَع َكاَن َيْجَتِمُع ِفيِه َكِثيراً َمَع َتالَِميِذهِ 
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 المسيحمشهد القبض على يسوع 
 

 مشهد القبض على يسوع المسيح

 26متى 

(47-56) 

ُيو 47 ، َوَقْد أَْرَسلَُهْم ُرَؤَساُء اْلَكَهَنِة َوُشُيوُخ َوِفيَما ُهَو َيَتَكلَُّم، إَِذا َيُهوَذا، أََحُد االِْثَنْي َعَشَر، َقْد َوَصَل َوَمَعُه َجْمٌع َعِظيٌم َيْحِملُوَن السُّ َف َواْلِعِصيَّ

لُُه ُهَو ُهَو؛ َفاْقِبُضوا َعلَْيهِ »َوَكاَن ُمَسلُِّمُه َقْد أَْعَطاُهْم َعالََمًة َقاِئالً:  48 .الشَّْعبِ  َم ِفي اْلَحاِل إِلَى َيُسوَع َوَقاَل:  49«!الَِّذي أَُقبِّ « َسالٌَم َيا َسيِِّدي!»َفَتَقدَّ

لَهُ  َم اْلَجْمُع َوأَْلَقْوا اْلَقْبَض َعلَى َيُسوعَ « لَِماَذا أَْنَت ُهَنا؟َيا َصاِحِبي، »َفَقاَل لَُه َيُسوُع:  50 .َوَقبَّ َوإَِذا َواِحٌد ِمَن الَِّذيَن َكاُنوا َمَع َيُسوَع َقْد َمدَّ َيَدهُ َواْسَتلَّ  51 .َفَتَقدَّ

ْيِف َيْهلُِكونَ : »َفَقاَل َيُسوُع لَهُ  52 .َسْيَفُه، َوَضَرَب َعْبَد َرِئيِس اْلَكَهَنِة، َفَقَطَع أُُذَنهُ  ْيِف، ِبالسَّ أَْم َتُظنُّ أَنِّي اَل  53 !ُردَّ َسْيَفَك إِلَى ِغْمِدِه! َفإِنَّ الَِّذيَن َيْلَجأُوَن إِلَى السَّ

َكْيَف َيِتمُّ اْلِكَتاُب َحْيُث َيقُوُل إِنَّ َما َيْحُدُث اآلَن الَُبدَّ أَْن  َولَِكنْ  54أَْقِدُر اآلَن أَْن أَْطلَُب إِلَى أَِبي َفُيْرِسَل لِي أَْكَثَر ِمِن اْثَنْي َعَشَر َجْيشاً ِمَن اْلَمالَِئَكِة؟

َه َيُسوُع َكالََمُه إِلَى اْلُجُموِع َقاِئالً:  55 «َيْحُدَث؟ . ُكْنُت ُكلَّ َيْوٍم َبيْ »ُثمَّ َوجَّ ُيوِف َواْلِعِصيِّ لَِتْقِبُضوا َعلَيَّ َكَما َعلَى لِصٍّ َنُكْم أَُعلُِّم فِي اْلَهْيَكِل، َولَْم َخَرْجُتْم ِبالسُّ

 !ِعْنَدِئٍذ َتَرَكُه التَّالَِميُذ ُكلُُّهْم َوَهَرُبوا« َولَِكْن، َقْد َحَدَث َهَذا ُكلُُّه لَِتِتمَّ ِكَتاَباُت األَْنِبَياِء! 56 !َتْقِبُضوا َعلَيَّ 

 14مرقس 

(43-52) 

، َوَقْد أَْرَسلَُهْم رُ َوِفي اْلَحاِل، ِفيَما ُهَو َيَتَكلَُّم،  43 ُيوَف َواْلِعِصيَّ َؤَساُء اْلَكَهَنِة َواْلَكَتَبُة َوَصَل َيُهوَذا، أََحُد االِْثَنْي َعَشَر، َوَمَعُه َجْمٌع َعِظيٌم َيْحِملُوَن السُّ

لُُه، »َوَكاَن ُمَسلُِّمُه َقْد أَْعَطاُهْم َعالََمًة َقاِئالً:  44 .َوالشُُّيوخُ  َم إِلَْيِه، َوَقاَل:  45 .«َفُهَو ُهَو. َفاْقِبُضوا َعلَْيِه َوُسوقُوهُ ِبَحَذرٍ الَِّذي أَُقبِّ َفَما إِْن َوَصَل َيُهوَذا، َحتَّى َتَقدَّ

لَُه ِبَحَراَرةٍ « َسيِِّدي!» َوَكلََّمُهْم َيُسوُع  48 .َفُه َوَضَرَب َعْبَد َرِئيِس اْلَكَهَنِة َفَقَطَع أُُذَنهُ َولِكنَّ َواِحداً ِمَن اْلَواِقِفيَن ُهَناَك، اْسَتلَّ َسيْ  47 .َفأَْلَقْوا اْلَقْبَض َعلَْيهِ  46 .َوَقبَّ

؟»َقاِئالً:  ُيوِف َواْلِعِصيِّ لَِتْقِبُضوا َعلَيَّ . َولَِكنَّ هَذا َيْجِري إِْتَماماً ُكْنُت ُكلَّ َيْوٍم َبْيَنُكْم أَُعلُِّم ِفي اْلَهْيَكِل، َولَْم َتْقِبُضوا عَ  49 أََكَما َعلَى لِصٍّ َخَرْجُتْم ِبالسُّ لَيَّ

 .َفَتَرَك اإلَِزاَر َوَهَرَب ِمْنُهْم ُعْرَياناً  52 .َوَتِبَعُه َشابٌّ اَل َيْلَبُس َغْيَر إَِزاٍر َعلَى ُعْرِيِه، َفأَْمَسُكوهُ  51 .ِعْنَدِئٍذ َتَرَكُه اْلَجِميُع َوَهَرُبوا 50 .«لِْلِكَتابِ 

 22لوقا 

(47-53) 

ُمُهُم اْلَمْدُعوُّ َيُهوَذا، َوُهَو َواِحٌد ِمَن االِْثَنْي َعَشَر. َفَتَقدَّ 47  لَهُ َوِفيَما ُهَو َيَتَكلَُّم، إَِذا َجْمٌع َيَتَقدَّ َيا َيُهوَذا، أَِبقُْبلٍَة ُتَسلُِّم اْبَن »َفَقاَل لَُه َيُسوُع: . 48 َم إِلَى َيُسوَع لُِيَقبِّ

ا رَ « 49 اإلِْنَساِن؟ ْيِف؟»أَى الَِّذيَن َحْولَُه َما ُيوِشُك أَْن َيْحُدَث، َقالُوا: َفلَمَّ ، أََنْضِرُب ِبالسَّ َوَضَرَب أََحُدُهْم َعْبَد َرِئيِس اْلَكَهَنِة َفَقَطَع أُُذَنُه « 50 َيا َربُّ

!»َفأََجاَب َيُسوُع َقاِئالً: . 51 اْلُيْمَنى اِد َحَرِس اْلَهْيَكِل َوالشُُّيوِخ، الَِّذيَن أَْقَبلُوا َعلَْيِه: . 52 َفَشَفاهُ  َولََمَس أُُذَنهُ « ِقفُوا ِعْنَد َهَذا اْلَحدِّ َوَقاَل َيُسوُع لُِرَؤَساِء اْلَكَهَنِة َوقُوَّ

؟» ُيوِف َواْلِعِصيِّ الَمِ ِعْنَدَما ُكْنُت َمَعُكْم ُكلَّ َيْوٍم ِفي اْلَهْيَكِل، لَْم َتمُ  53 أََكَما َعلَى لِصٍّ َخَرْجُتْم ِبالسُّ ْلَطُة اآلَن لِلظَّ اَعَة لَُكْم، َوالسُّ . َولِكنَّ هِذِه السَّ وا أَْيِدَيُكْم َعلَيَّ  «! دُّ

 18يوحنا 

يِسيُّوَن، َوُهْم َيْحِملُوَن اْلَمَشاِعَل َواْلَمَصابِيَح َهَنِة َفَذَهَب َيُهوَذا إِلَى ُهَناَك آِخذاً َمَعُه ِفْرَقَة اْلُجُنوِد َوَحَرَس اْلَهْيَكِل، الَِّذيَن أَْرَسلَُهْم ُرَؤَساُء اْلكَ 3  َواْلَفرِّ

الَحَ  َم َنْحَوُهْم َوَقاَل: . 4 َوالسِّ َوَكاَن َيُهوَذا «. أََنا ُهوَ »َفَقاَل لَُهْم: «. َيُسوَع النَّاِصِريَّ »َفأََجاُبوُه: « 5 َمْن ُتِريُدوَن؟»َوَكاَن َيُسوُع َيْعِرُف ُكلَّ َما َسَيْحُدُث لَُه، َفَتَقدَّ
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ا َقاَل لَُهْم: . 6 الَِّذي َخاَنُه َواِقفاً َمَعُهمْ  (3-11) َيُسوَع »أََجاُبوهُ: « َمْن ُتِريُدوَن؟»َفَعاَد َيُسوُع َيْسأَلُُهْم: ! 7 ، َتَراَجُعوا َوَسَقُطوا َعلَى األَْرِض «أََنا ُهوَ »َفلَمَّ

إِنَّ الَِّذيَن َوَهْبَتُهْم لِي لَْم َيْهلِْك ِمْنُهْم »َوذلَِك لَِتِتمَّ اْلَكلَِمُة الَِّتي َقالََها: .« 9 َو، َفإِْن ُكْنُتْم ُتِريُدوَنِني أََنا، َفَدُعوا هُؤالَِء َيْذَهُبونَ قُْلُت لَُكْم: أََنا هُ »َفَقاَل: .« 8 النَّاِصِريَّ 

أَِعِد »َفَقاَل َيُسوُع لُِبْطُرَس: . 11 َعْبَد َرِئيِس اْلَكَهَنِة، َفَقَطَع أُُذَنُه اْلُيْمَنى. َوَكاَن اْسُم اْلَعْبِد َمْلُخسَ  َوَكاَن َمَع ِسْمَعاَن ُبْطُرَس َسْيٌف َفاْسَتلَُّه َوَضَرَب ِبهِ «! 10 أََحدٌ 

ْيَف إِلَى ِغْمِدِه! اْلَكأُْس الَِّتي أَْعَطاِني اآلُب، أاَلَ أَْشَرُبَها؟  «السَّ
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 يسوع المسيح أمام رئيس الكهنة
 

 المسيح أمام رئيس الكهنةيسوع 

 26متى 

(57-68) 

ا الَِّذيَن َقَبُضوا َعلَى َيُسوَع، َفَساقُوهُ إِلَى َقَياَفا َرِئيِس اْلَكَهَنِة، َوَقِد اْجَتَمَع ِعْنَدهُ اْلَكَتبَ  57 مَّ َوَتِبَعُه ُبْطُرُس ِمْن َبِعيٍد إِلَى َداِر َرِئيِس اْلَكَهَنِة، ثُ  58 .ُة َوالشُُّيوخُ َوأَمَّ

َهاَيةَ  اِس لَِيَرى النِّ اِخِل، َوَجلََس َبْيَن اْلُحرَّ َم إِلَى الدَّ ُيوِخ ُكلِِّهْم، َوَبَحُثوا َعْن َشَهاَدِة ُزوٍر َعلَى َيُسوَع، لِيَ  59 .َتَقدَّ ْحُكُموا َواْنَعَقَد اْلَمْجلُِس ِمْن ُرَؤَساِء اْلَكَهَنِة َوالشُّ

َم اْثَنانِ  60 َعلَْيِه ِباْلَمْوِت، ُهْم لَْم َيِجُدوا، َمَع أَنَُّه َحَضَر ُشُهوُد ُزوٍر َكِثيُروَن. أَِخيراً َتَقدَّ َهَذا َقاَل: إِنِّي أَْقِدُر أَْن أَْهِدَم َهْيَكَل هللِا َوأَْبِنَيُه ِفي َثالََثِة »َوَقاالَ:  61 َولَِكنَّ

امٍ  َولَِكنَّ َيُسوَع َظلَّ َصاِمتاً. َفَعاَد َرئِيُس اْلَكَهَنِة َيْسأَلُُه: َقاَل:  63 «أََما ُتِجيُب ِبَشْيٍء َعلَى َما َيْشَهُد ِبِه َهَذاِن َعلَْيَك؟» َفَوَقَف َرِئيُس اْلَكَهَنِة َوَسأَلَُه: 62 .«أَيَّ

ُكْم ُمْنُذ اآلَن َسْوَف َتَرْوَن اْبَن اإلِْنَساِن َجالِساً »َيُسوُع:  َفأََجاَبهُ  64 «أَْسَتْحلِفَُك ِباهلِل اْلَحيِّ أَْن َتقُوَل لََنا: َهْل أَْنَت اْلَمِسيُح اْبُن هللِا؟» أَْنَت قُْلَت! َوأَقُوُل لَُكْم أَْيضاً إِنَّ

َماءِ  َف! اَل َحاجَ »َفَشقَّ َرِئيُس اْلَكَهَنِة ِثَياَبُه َوَصَرَخ:  65 «!َعْن َيِميِن اْلقُْدَرِة ُثمَّ آِتياً َعلَى ُسُحِب السَّ َة ِبَنا َبْعُد إِلَى ُشُهوٍد. َوَها أَْنُتْم َقْد َسِمْعُتْم َقْد َجدَّ

َها اْلَمِسيحُ »َقاِئلِيَن:  68َفَبَصقُوا ِفي َوْجِهِه، َوَضَرُبوهُ، َولََطَمُه َبْعُضُهمْ  67 «!َيْسَتِحقُّ ُعقُوَبَة اْلَمْوتِ »أََجاُبوا: « َفَما َرْأُيُكْم؟ 66 .َتْجِديَفهُ  أْ لََنا، أَيُّ ، َمْن َتَنبَّ

 «!َضَرَبك

 14مرقس 

(53-65) 

ُيوُخ َواْلَكَتَبةُ  53 َوَتِبَعُه ُبْطُرُس ِمْن َبِعيٍد إِلَى َداِخِل َداِر َرِئيِس اْلَكَهَنِة، َوَكاَن َجالِساً  54 .َوَساقُوا َيُسوَع إِلَى َرِئيِس اْلَكَهَنِة. َفاْجَتَمَع إِلَْيِه َجِميُع ُرَؤَساِء اْلَكَهَنِة َوالشُّ

اِس َيْسَتْدِفُئ ِعْنَد النَّارِ  َفَقْد َشِهَد َكِثيُروَن َعلَْيِه  56 .َيِجُدوا َوأََخَذ ُرَؤَساُء اْلَكَهَنِة َواْلَمْجلُِس األَْعلَى ُكلُُّه َيْبَحُثوَن َعْن َشَهاَدٍة َعلَى َيُسوَع لَِيْقُتلُوهُ، َفلَمْ  55 .َمَع اْلُحرَّ

َسِمْعَناهُ َيقُوُل: َسأَْهِدُم هَذا اْلَهْيَكَل الَِّذي َصَنَعْتُه األََياِدي، َوِفي » 58 :ُثمَّ َقاَم َبْعُضُهْم َوَشِهُدوا َعلَْيِه ُزوراً َقاِئلِينَ  57 .اَنْت ُمَتَناِقَضةً ُزوراً، َولِكنَّ َشَهاَداِتِهْم كَ 

اٍم أَْبِني َهْيَكالً آَخَر لَْم َتْصَنْعُه األََياِدي َفَوَقَف َرِئيُس اْلَكَهَنِة ِفي َوَسِط اْلَمْجلِِس َوَسأََل َيُسوَع:  60 .ْن ِفي َهَذا أَْيضاً، َكاَنْت َشَهاَداُتُهْم ُمَتَناِقَضةً َولكِ  59 .«َثالََثِة أَيَّ

ُه َظلَّ َصاِمتاً َولَْم ُيِجْب ِبَشْيٍء. َفَعادَ  61 «أََما َتُردُّ َشْيئاً؟ ِبَماَذا َيْشَهُد هُؤالَِء َعلَْيَك؟» َفَقاَل  62 «أَأَْنَت اْلَمِسيُح، اْبُن اْلُمَباَرِك؟»َرِئيُس اْلَكَهَنِة َيْسأَلُُه، َفَقاَل:  َولِكنَّ

َماءِ »َيُسوُع:  الَ َحاَجَة ِبَنا َبْعُد إِلَى »ِة ِثَياَبُه، َوَقاَل: َفَشقَّ َرِئيُس اْلَكَهنَ  63 «!أََنا ُهَو. َوَسْوَف َتَرْوَن اْبَن اإلِْنَساِن َجالِساً َعْن َيِميِن اْلقُْدَرِة، ُثمَّ آِتياً َعلَى ُسُحِب السَّ

ُه َيْسَتِحقُّ اْلَمْوتَ « َقْد َسِمْعُتْم َكالَم ُكْفِرِه: َفَما َرْأُيُكْم؟ 64 .ُشُهودٍ  وَن َوْجَهُه َوَيْلِطُموَنُه وَ  65 .َفَحَكَم اْلَجِميُع ِبأَنَّ َيقُولُوَن لَُه: َفَبَدأَ َبْعُضُهْم َيْبُصقُوَن َعلَْيِه، َوُيَغطُّ

أْ!» اُس َيْصَفُعوَنهُ « َتَنبَّ  .َوأََخَذ اْلُحرَّ

 22لوقا 
 .َوإِْذ َقَبُضوا َعلَْيِه، َساقُوهُ َحتَّى َدَخلُوا ِبِه َقْصَر َرِئيِس اْلَكَهَنِة. َوَتِبَعُه ُبْطُرُس ِمْن َبِعيدٍ  54
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(54:22) 

 22لوقا 

(63-71) 

63 
َجاُل الَِّذيَن  ا الرِّ  64 َكانُوا يَْحُرُسوَن يَُسوَع، فَقَْد أََخُذوا يَْسَخُروَن ِمْنهُ َويَْضِربُونَهُ،أَمَّ

 65 «َمِن الَِّذي َضَربََك؟! تَنَبَّأْ : »َويَُغطُّوَن َوْجهَهُ َويَْسأَلُونَهُ 
هُوا إِلَْيِه  َوَوجَّ

 66 .َشتَائَِم أُْخَرى َكثِيَرةً 
ا طَلََع النَّهَاُر، اْجتََمَع  ْعِب اْلُمَؤلَُّف ِمْن ُرَؤَساِء اْلَكهَنَِة َواْلَكتَبَِة، َوَساقُوهُ أََماَم َمْجلِِسِهمْ َولَمَّ  67 .َمْجلُِس ُشيُوِخ الشَّ

إِْن ُكْنَت أَْنَت : »َوقَالُوا

قُوَن،: »فَقَاَل لَهُمْ !« اْلَمِسيَح، فَقُْل لَنَا  68 إِْن قُْلُت لَُكْم، اَل تَُصدِّ
 69 . تُِجيبُونَنِيَوإِْن َسأَْلتُُكْم، اَل 

إاِلَّ أَنَّ اْبَن اإِلْنَساِن ِمَن اْلَن َسيَُكوُن َجالِساً َعْن يَِميِن قُْدَرِة 

 70 !«هللاِ 
 71 !«أَْنتُْم قُْلتُْم، إِنِّي أَنَا هُوَ : »قَاَل لَهُمْ « أَأَْنَت إَِذِن اْبُن هللاِ؟: »فَقَالُوا ُكلُّهُمْ 

 !«ا بَْعُد إِلَى ُشهُوٍد؟ فَهَا نَْحُن قَْد َسِمْعنَا ِمْن فَِمهِ أَيَّةُ َحاَجٍة بِنَ : »فَقَالُوا

 18يوحنا 

(12-14) 

ُدوهُ  12 اَن َوُهَو َحُمو َقَياَفا َرِئيِس اْلَكَهَنِة ِفي  13 .َفَقَبَضِت اْلِفْرَقُة َواْلَقاِئُد َوَحَرُس اْلَهْيَكِل َعلَى َيُسوَع َوَقيَّ الً إِلَى َحنَّ َنةِ َوَساقُوهُ أَوَّ َوَقَياَفا ُهَو الَِّذي  14 .ِتْلَك السَّ

ةِ  ُه ِمَن األَْفَضِل أَْن َيُموَت َرُجٌل َواِحٌد ِفَدى األُمَّ  .أََشاَر َعلَى اْلَيُهوِد ِبأَنَّ

 18يوحنا 

(19-24) 

َعلَناً َتَكلَّْمُت إِلَى اْلَعالَِم، َوَداِئماً َعلَّْمُت ِفي اْلَمْجَمِع َواْلَهْيَكِل َحْيُث َيْجَتِمُع اْلَيُهوُد »َيُسوُع: َفأََجاَبُه . 20 َوَسأََل َرِئيُس اْلَكَهَنِة َيُسوَع َعْن َتالَِميِذِه، َوَعْن َتْعلِيِمهِ 19 

رِّ  اِس «! 22 إِلَْيِهْم، َفُهْم َيْعِرُفوَن َما قُْلُتهُ َفلَِماَذا َتْسأَلُِني أََنا؟ اْسأَِل الَِّذيَن َسِمُعوا َما َتَكلَّْمُت ِبِه . 21 ُكلُُّهْم، َولَْم أَقُْل َشْيئاً ِفي السِّ ا َقاَل َيُسوُع َهَذا لََطَمُه أََحُد اْلُحرَّ َفلَمَّ

ا إَِذا»أََجاَبُه َيُسوُع: « 23 أَهَكَذا ُتِجيُب َرِئيَس اْلَكَهَنِة؟»َوَقاَل لَُه:  ُثمَّ أَْرَسلَُه «24 ُكْنُت أَْحَسْنُت، َفلَِماَذا َتْضِرُبِني؟ إِْن ُكْنُت أََسأُْت اْلَكالََم َفاْشَهْد َعلَى اإلَِساَءِة، أَمَّ

داً إِلَى َقَياَفا َرِئيِس اْلَكَهنةِ  اُن ُمَقيَّ  .َحنَّ
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 بطرس ينكر يسوع المسيح
 

 بطرس ينكر يسوع المسيح

 26متى 

(69-75) 

اِر  69 َمْت إِلَْيِه َخاِدَمةٌ َوقَالَتْ فِي تِْلَك األَْثنَاِء َكاَن بُْطُرُس َجالِساً فِي الدَّ : فَأَْنَكَر بُْطُرُس أََماَم اْلَجِميِع َوقَالَ  70 «.َوأَْنَت ُكْنَت َمَع يَُسوَع اْلَجلِيلِيِّ : »اْلَخاِرِجيَِّة، فَتَقَدَّ

ةً  72 !«َوهََذا َكاَن َمَع يَُسوَع النَّاِصِريِّ : »َرى، فَقَالَْت لِْلَحاِضِريَن هُنَاكَ ثُمَّ َخَرَج إِلَى َمْدَخِل الدَّاِر، فََعَرفَْتهُ َخاِدَمةٌ أُخْ  71 !«الَ أَْدِري َما تَقُولِينَ » فَأَْنَكَر بُْطُرُس َمرَّ

ُجلَ : »ثَانِيَةً َوأَْقَسمَ  َم اْلَواقِفُوَن هُنَاَك إِلَى بُْطُرَس َوقَالُوا لَهُ  73 !«إِنِّي اَل أَْعِرُف ذلَِك الرَّ فَاْبتََدأَ  74 !«بِاْلَحقِّ إِنََّك َواِحٌد ِمْنهُْم، فَإِنَّ لَْهَجتََك تَُدلُّ َعلَْيكَ : »َوبَْعَد قَلِيٍل تَقَدَّ

ُجلَ : »بُْطُرُس يَْلَعُن َويَْحلُِف، قَائاِلً  يُك،!« إِنِّي اَل أَْعِرُف َذلَِك الرَّ َر بُْطُرُس َكلَِمةَ يَُسوَع إِْذ قَاَل لَ  75َوفِي اْلَحاِل َصاَح الدِّ يُك تَُكوُن قَْد : »هُ فَتََذكَّ قَْبَل أَْن يَِصيَح الدِّ

اتٍ   .فََخَرَج إِلَى اْلَخاِرِج، َوبََكى بَُكاًء ُمّراً «. أَْنَكْرتَنِي ثاَلََث َمرَّ

 14مرقس 

(66-72) 

ا َرأَْت بُْطُرَس يَْستَْدفُِئ، نَظََرْت إِلَْيِه َوقَالَتْ  67 َوبَْينََما َكاَن بُْطُرُس تَْحُت فِي َساَحِة الدَّاِر، َجاَءْت إِْحَدى َخاِدَماِت َرئِيِس اْلَكهَنَِة، 66 َوأَْنَت ُكْنَت َمَع يَُسوَع : »فَلَمَّ

ارِ !« الَ أَْدِري َوالَ أَْفهَُم َما تَقُولِينَ : »َولِكنَّهُ أَْنَكَر قَائاِلً  68 !«النَّاِصِريِّ  ي. ثُمَّ َذهََب َخاِرجاً إِلَى َمْدَخِل الدَّ َوإِْذ َرأَْتهُ الَْخاِدَمةُ ثَانِيَةً، أََخَذْت تَقُوُل  69 كُ فََصاَح الدِّ

َولِكنَّهُ بََدأَ يَْلَعُن  71.«َحقّاً أَْنَت َواِحٌد ِمْنهُْم، ألَنََّك َجلِيلِيٌّ : »َوبَْعَد قَلِيٍل أَْيضاً، قَاَل اْلَواقِفُوَن هُنَاَك لِبُْطُرسَ . فَأَْنَكَر ثَانِيَةً  70 !«هَذا َواِحٌد ِمْنهُمْ : »لِْلَواقِفِيَن هُنَاكَ 

ثُوَن َعْنهُ : »َويَْحلِفُ  ُجَل الَِّذي تَتََحدَّ َر بُْطُرُس َما قَالَه يَُسوُع لَهُ  72 «.إِنِّي اَل أَْعِرُف هَذا الرَّ ةً ثَانِيَةً فَتََذكَّ يُك َمرَّ تَْيِن، تَُكوُن قَْد : »َوَصاَح الدِّ يُك َمرَّ قَْبَل أَْن يَِصيَح الدِّ

اتٍ أَْنكَ  َر بَِذلَِك أََخَذ يَْبِكي«. ْرتَنِي ثاَلََث َمرَّ  .َوإِْذ تَفَكَّ

 22لوقا 

(55-62) 

اِر َوَجلََس بَْعُضهُْم َحْولَهَا، َجلََس بُْطُرُس بَْينَهُمْ  55 ا أُْشِعلَْت نَاٌر فِي َساَحِة الدَّ ْوِء،  56 .َولَمَّ َوهََذا َكاَن »فََدقَّقَِت النَّظََر فِيِه، َوقَالَْت: فََرأَْتهُ َخاِدَمةٌ َجالِساً ِعْنَد الضَّ

َوبَْعَد  59 «!يَا إِْنَساُن، لَْيَس أَنَا»َولِكنَّ بُْطُرَس قَاَل: « َوأَْنَت ِمْنهُْم!»َوبَْعَد َوْقٍت قَِصيٍر َرآهُ آَخُر فَقَاَل:  58 «!يَا اْمَرأَةُ، لَْسُت أَْعِرفُهُ »َولِكنَّهُ أَْنَكَر قَائاِلً:  57 «!َمَعهُ 

داً:  َوفِي اْلَحاِل « يَا إِْنَساُن، لَْسُت أَْدِري َما تَقُوُل!»فَقَاَل بُْطُرُس:  60 «!َحقّاً إِنَّ هََذا َكاَن َمَعهُ أَْيضاً، ألَنَّهُ أَْيضاً ِمَن اْلَجلِيلِ »ُمِضيِّ َساَعٍة تَْقِريباً، قَاَل آَخُر ُمَؤكِّ

بِّ إِْذ قَاَل لَهُ:  61 .َح الدِّيكُ َوهَُو َماَزاَل يَتََكلَُّم، َصا َر بُْطُرُس َكلَِمةَ الرَّ بُّ َونَظََر إِلَى بُْطُرَس. فَتََذكَّ يُك تَُكوُن قَْد أَْنَكْرتَنِي ثاَلََث »فَاْلتَفََت الرَّ قَْبَل أَْن يَِصيَح الدِّ

اتٍ   .َواْنطَلََق إِلَى اْلَخاِرِج، َوبََكى بَُكاًء ُمّراً  62 .«َمرَّ

 18ا يوحن

ْلِميُذ َمعَ 15  ْلِميُذ . 16 َيُسوَع إِلَى َداِر َرئِيِس اْلَكَهَنةِ  َوَتبَِع َيُسوَع ِسْمَعاُن ُبْطُرُس َوتِْلِميٌذ آَخُر َكاَن َرئِيُس اْلَكَهَنِة َيْعِرفُُه. َفَدَخَل َذلَِك التِّ ا ُبْطُرُس َفَوَقَف بِاْلَباِب َخاِرجاً. َفَخَرَج التِّ أَمَّ

اَبَة َفأَْدَخَل ُبْطُرسَ  اَبُة ُبْطُرَس: . 17 اآلَخُر الَِّذي َكاَن َرئِيُس اْلَكَهَنِة َيْعِرفُُه، َوَكلََّم اْلَبوَّ ُجِل؟»َفَسأَلَِت اْلَخاِدَمُة اْلَبوَّ الَ، لَْسُت »أََجاَبَها: « أَلَْسَت أَْنَت أََحَد َتالَِميِذ َهَذا الرَّ

قْ «!18 ِمْنُهمْ  اُس َناراً َوَوَقفُوا َيْسَتْدفُِئوَن َحْولََها، َفَوَقَف ُبْطُرُس َيْسَتدْ َوَكاَن الطَّ  .فُِئ َمَعُهمْ ُس َباِرداً، َوَقْد أَْوَقَد اْلَعبِيُد َواْلُحرَّ
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 يسوع المسيح أمام بيالطس
 

 يسوع المسيح أمام بيالطس

 27متى 

(1-26) 

َباُح، َعَقَد ُرَؤَساُء  ا َطلََع الصَّ ُدوهُ َوَساُقوهُ َفَسلَُّموهُ إِلَى ِبيالَُطَس  2 .اْلَكَهَنِة َوُشُيوُخ الشَّْعِب اْجِتَماعاً آَخَر، َوَتآَمُروا َعلَى َيُسوَع لُِيْنِزلُوا ِبِه ُعقُوَبَة اْلَمْوتِ َولَمَّ ُثمَّ َقيَّ

 .اْلَحاِكمِ 

ا َرأَى َيُهوَذا ُمَسلُِّمُه أَنَّ اْلُحْكَم َعلَْيِه َقْد  3 ُيوِخ،َفلَمَّ ِة إِلَى ُرَؤَساِء اْلَكَهَنِة َوالشُّ َقْد أَْخَطأُْت إِْذ َسلَّْمُتُكْم َدماً »َوَقاَل:  4َصَدَر، َنِدَم َوَردَّ الثَّالَِثيَن ِقْطَعًة ِمَن اْلِفضَّ

ِة ِفي اْلَهْيَكِل َواْنَصَرَف، ُثمَّ َذَهَب َوَشَنَق َنْفَسهُ َفأَْلَقى ِقطَ  5 «!لَْيَس َهَذا َشأَْنَنا َنْحُن، َبْل ُهَو َشأُْنَك أَْنتَ »َفأََجاُبوهُ: «. َبِريئاً  َفأََخَذ ُرَؤَساُء اْلَكَهَنِة ِقَطَع  6 .َع اْلِفضَّ

ِة َوَقالُوا:  َشاُوِر اشْ  7 «!َهَذا اْلَمْبلَُغ َثَمُن َدٍم، َفالَ َيِحلُّ لََنا إِْلَقاُؤهُ ِفي ُصْنُدوِق اْلَهْيَكلِ »اْلِفضَّ اِريِّ لَِيُكوَن َمْقَبَرًة لِْلُغَرَباِء،َوَبْعَد التَّ َولَِذلَِك  8َتَرْوا ِباْلَمْبلَِغ َحْقَل اْلَفخَّ

مِ  ِبيِّ إِْرِمَيا اْلَقاِئِل:  9 .َماَزاَل َهَذا اْلَحْقُل ُيْدَعى َحتَّى اْلَيْوِم َحْقَل الدَّ َنُه َبُنو  َوأََخُذوا الثَّالَِثينَ »ِعْنَدِئٍذ َتمَّ َما ِقيَل ِبلَِساِن النَّ ِة، َثَمَن اْلَكِريِم الَِّذي َثمَّ ِقْطَعًة ِمَن اْلِفضَّ

بُّ  10 إِْسَراِئيَل، ، َكَما أََمَرِني الرَّ اِريِّ  .«َوَدَفُعوَها لَِقاَء َحْقِل اْلَفخَّ

َهاَماِت، َوُهَو  12 «!أَْنَت قُْلتَ »أََجاَبُه: « أَأَْنَت َملُِك اْلَيُهوِد؟»َوَوَقَف َيُسوُع أََماَم اْلَحاِكِم. َفَسأَلَُه اْلَحاِكُم:  11 هُ االِتِّ ُهوَن ِضدَّ ُيوُخ ُيَوجِّ َوَكاَن ُرَؤَساُء اْلَكَهَنِة َوالشُّ

َب اْلَحاِكُم َكِثيراً  لَِكنَّ َيُسوَع لَْم ُيِجِب اْلَحاِكمَ  14«أََما َتْسَمُع َما َيْشَهُدوَن ِبِه َعلَْيَك؟»َفَقاَل لَُه ِبيالَُطُس:  13 .َصاِمٌت اَل َيُردُّ   .َولَْو ِبَكلَِمٍة، َحتَّى َتَعجَّ

ُهْم  َفِفيَما 17 َوَكاَن ِعْنَدُهْم َوْقَتِئٍذ َسِجيٌن َمْشُهوٌر اْسُمُه َباَراَباُس؛ 16 .َوَكاَن ِمْن َعاَدِة اْلَحاِكِم ِفي ُكلِّ ِعيٍد أَْن ُيْطلَِق لُِجْمُهوِر الشَّْعِب أَيَّ َسِجيٍن ُيِريُدوَنهُ  15

ُهْم َسلَُّموهُ َعْن َحَسدٍ  18 «َمْن ُتِريُدوَن أَْن أُْطلَِق لَُكْم: َباَراَباَس، أَْم َيُسوَع الَِّذي ُيْدَعى اْلَمِسيَح؟»ُمْجَتِمُعوَن، َسأَلَُهْم ِبيالَُطُس:  َوِفيَما ُهَو  19 .إِْذ َكاَن َيْعلَُم أَنَّ

ِة اْلَقَضاِء، أَْرَسلَ  ! َفَقْد َتَضاَيْقُت اْلَيْوَم َكِثيراً ِفي ُحْلٍم ِبَسَبِبهِ »ْت إِلَْيِه َزْوَجُتُه َتقُوُل: َجالٌِس َعلَى َمَنصَّ اَك َوَذلَِك اْلَبارَّ ُيوَخ  20 .«إِيَّ َولَِكنَّ ُرَؤَساَء اْلَكَهَنِة َوالشُّ

ُضوا اْلُجُموَع أَْن ُيَطالُِبوا ِبإِْطالَِق َباَراَباَس َوَقْتِل َيُسوعَ  َفَعاَد َيْسأَُل:  22 .«َباَراَباسَ »أََجاُبوا: « أَيَّ االِْثَنْيِن ُتِريُدوَن أَْن أُْطلَِق لَُكْم؟»َسأَلَُهْم ِبيالَُطُس: فَ  21 .َحرَّ

ا َرأَى  24 «!لُِيْصلَبْ »َفاْزَداُدوا ُصَراخاً: « َعَل؟َوأَيَّ َشرٍّ فَ »َفَسأََل اْلَحاِكُم:  23«!لُِيْصلَبْ »أََجاُبوا َجِميعاً: « َفَماَذا أَْفَعُل ِبَيُسوَع الَِّذي ُيْدَعى اْلَمِسيَح؟» َفلَمَّ

ُه اَل َفاِئَدَة، َوأَنَّ ِفْتَنًة َتَكاُد َتْنُشُب ِباألَْحَرى، أََخَذ َماًء َوَغَسَل َيَدْيِه أََماَم اْلجَ  . َفاْنُظُروا»ْمِع، َوَقاَل: ِبيالَُطُس أَنَّ أَْنُتْم فِي  أََنا َبِريٌء ِمْن َدِم َهَذا اْلَبارِّ

ْلبِ  26 «!لَِيُكْن َدُمُه َعلَْيَنا َوَعلَى أَْوالَِدَنا»َفأََجاَب الشَّْعُب ِبأَْجَمِعِه:  25 «!األَْمرِ  ا َيُسوُع َفَجلََدهُ، ُثمَّ َسلََّمُه إِلَى الصَّ  .َفأَْطلََق لَُهْم َباَراَباَس؛ َوأَمَّ
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 15مرقس 

(1-15) 

َباُح،  ا َطلََع الصَّ ُدوا َيُسوَع، َوَساقُوَولَمَّ ُيوُخ َواْلَكَتَبُة َواْلَمْجِلُس األَْعلَى ُكلُُّه، ُثمَّ َقيَّ أَأَْنَت »َفَسأَلَُه ِبيالَُطُس:  2 .هُ، َوَسلَُّموهُ إِلَى ِبيالَُطسَ َتَشاَوَر ُرَؤَساُء اْلَكَهَنِة َوالشُّ

َهاَماٍت َكِثيَرةً َوأََخَذ  3 .«أَْنَت قُْلتَ »َفأََجاَبُه: « َملُِك اْلَيُهوِد؟ ُهوَن إِلَْيِه اتِّ أََما َتُردُّ َشْيئاً؟ اْنُظْر َما َيْشَهُدوَن بِِه »َفَسأَلَُه ِبيالَُطُس َثاِنَيًة:  4 .ُرَؤَساُء اْلَكَهَنِة ُيَوجِّ

َب ِبيالَُطسُ  5 «!َعلَْيكَ   .َولِكنَّ َيُسوَع لَْم َيُردَّ َشْيئاً، َحتَّى َتَعجَّ

ِديَن الَِّذيَن اْرَتَكُبوا اْلَقْتَل ِفي أَ  7 .ِتِه أَْن ُيْطلَِق لَُهْم ِفي اْلِعيِد أَيَّ َسِجيٍن َيْطلُُبوَنهُ َوَكاَن ِمْن َعادَ  6 ْثَناِء َوَكاَن اْلَمْدُعوُّ َباَراَباُس َمْسُجوناً ِعْنَدِئٍذ َمَع ِرَفاِقِه اْلُمَتَمرِّ

َهْل ُتِريُدوَن أَْن أُْطلَِق لَُكْم َملَِك »َفَكلََّمُهْم ِبيالَُطُس َساِئالً:  9 .وَن ِبأَْن َيْفَعَل ِبيالَُطُس َما َكاَن َيْفَعلُُه لَُهْم َداِئماً َفَصِعَد اْلَجْمُع َوأََخُذوا ُيَطالِبُ  8 .الشََّغبِ 

ُه َعلَِم أَنَّ ُرَؤَساَء اْلَكَهَنِة َكاُنوا َقْد َسلَُّموهُ َعْن َحَسدٍ  10 «اْلَيُهوِد؟ ُضوا اْلَجْمَع َعلَى أَْن ُيَطالُِبوا، ِباألَْولَى، ِبإِْطالَِق َولكِ  11 .ألَنَّ نَّ ُرَؤَساَء اْلَكَهَنِة َحرَّ

ًة َبعْ  13 «َفَماَذا ُتِريُدوَن أَْن أَْفَعَل بَِمْن َتْدُعوَنُه َملَِك اْلَيُهوِد؟»َفَعاَد ِبيالَُطُس َيْسأَلُُهْم:  12 .َباَراَباسَ  ٍة: َفَراُحوا َيْصُرُخوَن َمرَّ َفَسأَلَُهْم  14 «!اْصلِْبهُ »َد َمرَّ

ُهْم أََخُذوا َيْزَداُدوَن ُصَراخاً: « َوأَيَّ َشرٍّ َفَعَل؟»ِبيالَُطُس:  َوإِْذ َكاَن ِبيالَُطُس ُيِريُد أَْن ُيْرِضَي اْلَجْمَع، أَْطلََق لَُهْم َباَراَباَس، َوَبْعَد َما َجلََد  15 «!اْصلِْبهُ »إاِلَّ أَنَّ

 .َسلََّمُه لُِيْصلَبَ  َيُسوَع،

 23لوقا 

(1-25) 

ِهُموَنُه َقاِئلِيَن:  2 .َفَقاَمْت َجَماَعُتُهْم ُكلَُّها، َوَساقُوا َيُسوَع إِلَى ِبيالَُطسَ  َتَنا، َوَيْمَنُع أَْن ُتْدَفَع اْلِجْزَيُة لِْلَقْيَصِر »َوَبَدأُوا َيتَّ َن لََنا أَنَّ َهَذا ُيَضلُِّل أُمَّ ُه َتَبيَّ ِعي أَنَّ َوَيدَّ

الَ أَِجُد َذْنباً ِفي َهَذا »َفَقاَل ِبيالَُطُس لُِرَؤَساِء اْلَكَهَنِة َواْلُجُموِع:  4 «!أَْنَت قُْلتَ »َفأََجاَبُه: « أَأَْنَت َملُِك اْلَيُهوِد؟»َفَسأَلَُه ِبيالَُطُس:  3 «!اْلَمِسيُح اْلَملِكُ 

وا  5 «!اإلِْنَسانِ  ُهْم أَلَحُّ ِة ُكلَِّها، اْبِتَداًء ِمَن اْلَجلِيِل َحتَّى ُهَنا»َقاِئلِيَن: َولَِكنَّ ُه ُيِثيُر الشَّْعَب، ُمَعلِّماً ِفي اْلَيُهوِديَّ ا َسِمَع ِبيالَُطُس ِذْكَر اْلَجلِيِل، اْسَتْفَسَر:  6 «!إِنَّ َفلَمَّ

ُجُل ِمَن اْلَجلِيِل؟» ُه َتاِبٌع لُِسلْ  7 .«َهِل الرَّ امِ َوإِْذ َعلَِم أَنَّ ا َرأَى ِهيُروُدُس  8 .َطِة ِهيُروُدَس، أََحالَُه َعلَى ِهيُروُدَس، إِْذ َكاَن ُهَو أَْيضاً ِفي أُوُرَشلِيَم ِفي ِتْلَك األَيَّ َولَمَّ

ُه َكاَن َيَتَمنَّى ِمْن َزَماٍن َطِويٍل أَْن َيَراهُ ِبَسَبِب َسَماِعِه اْلَكِثيَر  ا  9 .َعْنُه، َوَيْرُجو أَْن َيَرى آَيًة ُتْجَرى َعلَى َيِدهِ َيُسوَع، َفِرَح ِجّداً، ألَنَّ َفَسأَلَُه ِفي َقَضاَيا َكِثيَرٍة، أَمَّ

ِهُموَنُه ِبُعْنفٍ  10.ُهَو َفلَْم ُيِجْبُه َعْن َشْيءٍ  هُ إِلَى  َفاْحَتَقَرهُ ِهيُروُدُس َوُجُنوُدهُ، َوَسِخرَ  11 .َوَوَقَف ُرَؤَساُء اْلَكَهَنِة َواْلَكَتَبُة َيتَّ اقاً َوَردَّ ِمْنُه، إِْذ أَْلَبَسُه َثْوباً َبرَّ

 .َوَصاَر ِبيالَُطُس َوِهيُروُدُس َصِديَقْيِن ِفي َذلَِك اْلَيْوِم، َوَقْد َكاَنْت َبْيَنُهَما َعَداَوةٌ َساِبَقةٌ  12 .ِبيالَُطسَ 

اَد َوالشَّْعبَ  13 ُه ُيَضلُِّل الشَّْعَب. َوَها أََنا، َبْعَدَما َفَحْصُت األَْمَر أََماَمُكمْ »َوَقاَل لَُهْم:  14 .َفَدَعا ِبيالَُطُس ُرَؤَساَء اْلَكَهَنِة َواْلقُوَّ ، أَْحَضْرُتْم إِلَيَّ َهَذا اإلِْنَساَن َعلَى أَنَّ

ِهُموَنُه ِبِه، ا َتتَّ ُه لَْم َيْفَعْل َشْيئاً َيْسَتْوِجُب اْلَمْوتَ َوالَ َوَجَد ِهيُروُدُس أَيْ  15 لَْم أَِجْد ِفي َهَذا اإلِْنَساِن أَيَّ َذْنٍب ِممَّ هُ إِلَْيَنا. َوَها إِنَّ َفَسأَْجلُِدهُ إَِذْن  16 .ضاً، إِْذ َردَّ

ُهْم َصَرُخوا ِبُجْملَِتِهْم:  18 .َوَكاَن َعلَْيِه أَْن ُيْطلَِق لَُهْم ِفي ُكلِّ ِعيٍد َسِجيناً َواِحداً  17 .َوأُْطلِقُهُ  َوَكاَن َذاَك َقْد أُْلِقَي ِفي  19 «!َهَذا، َوأَْطلِْق لََنا َباَراَباسَ اْقُتْل »َولَِكنَّ

ْجِن ِبَسَبِب ِفْتَنٍة َحَدَثْت ِفي اْلَمِديَنِة َوِبَسَبِب َقْتلٍ  وا َصاِرِخيَن:  21 .َفَخاَطَبُهْم ِبيالَُطُس َثاِنَيًة َوُهَو َراِغٌب ِفي إِْطالَِق َيُسوعَ  20 .السِّ ! اْصلِْبهُ »َفَردُّ

وَن َصاِرِخيَن بِأَْصَواٍت َعالَِيٍة، َطالِبِيَن  23 «!َفأَيَّ َشرٍّ َفَعَل َهَذا؟ لَْم أَِجْد ِفيِه َذْنباً ُعقُوَبُتُه اْلَمْوُت. َفَسأَْجلُِدهُ إَِذْن َوأُْطلِقُهُ »َفَسأَلَُهْم َثالَِثًة:  22 «!اْصلِْبهُ  َفأََخُذوا ُيلِحُّ

ْجِن ِبَسَبِب اْلِفْتَنِة َواْلَقْتِل، َذاَك الَِّذي َطلَُبوا إِْطالََقُه. وَ  25 .َوَحَكَم ِبيالَُطُس أَْن ُيَنفََّذ َطلَُبُهمْ  24 أَْصَواُتُهْم،أَْن ُيْصلََب! َفَتَغلََّبْت  ا َفأَْطلََق الَِّذي َكاَن َقْد أُْلِقَي ِفي السِّ أَمَّ
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 .َيُسوُع َفَسلََّمُه ِبيالُطُس إِلَى إَِراَدِتِهمْ 

 18يوحنا 

(28-40) 

28 
بَاِح اْلبَاِكرِ  ، َوَكاَن ذلَِك فِي الصَّ وَمانِيِّ نُوا ِمَن األَْكِل . ثُمَّ أََخُذوا يَُسوَع ِمْن َداِر قَيَافَا إِلَى قَْصِر اْلَحاِكِم الرُّ ُسوا فاَلَ يَتََمكَّ َولَْم يَْدُخِل اْليَهُوُد إِلَى اْلقَْصِر لِئاَلَّ يَتَنَجَّ

 29 .اْلفِْصحِ  ِمْن َخُروفِ 
ُجَل؟: »فََخَرَج بِيالَطُُس إِلَْيِهْم َوَسأَلَهُمْ   30 «بَِماَذا تَتَِّهُموَن هََذا الرَّ

 31 !«لَْو لَْم يَُكْن ُمْذنِباً، لََما َسلَّْمنَاهُ إِلَْيكَ : »أََجابُوهُ 
: فَقَاَل بِيالَطُسُ 

 32 !«الَ يَِحقُّ لَنَا أَْن نَْقتَُل أََحداً : »َجابُوهُ فَأَ «. ُخُذوهُ أَْنتُْم َوَحاِكُموهُ َحَسَب َشِريَعتُِكمْ »
َوقَْد َحَدَث هََذا لِتَتِمَّ اْلَكلَِمةُ الَّتِي قَالَهَا يَُسوُع إَِشاَرةً إِلَى اْلِميتَِة الَّتِي 

 33 .َسيَُموتُهَا
 34 «يَهُوِد؟أَأَْنَت َملُِك الْ : »فََدَخَل بِيالَطُُس قَْصَرهُ َواْستَْدَعى يَُسوَع َوَسأَلَهُ 

أَتَقُوُل لِي هََذا ِمْن ِعْنِدَك، أَْم قَالَهُ لََك َعنِّي : »فََردَّ يَُسوعُ 

 35 «آَخُروَن؟
تََك َوُرَؤَساَء اْلَكهَنَِة َسلَُّموَك إِلَيَّ : »فَقَاَل بِيالَطُسُ  ؟ إِنَّ أُمَّ  36 «َماَذا فََعلَْت؟. َوهَْل أَنَا يَهُوِديٌّ

َولَْو . ْت َمْملََكتِي ِمْن هََذا اْلَعالَمِ لَْيسَ : »أََجاَب يَُسوعُ 

اِسي يَُجاِهُدوَن لَِكْي اَل أَُسلََّم إِلَى اْليَهُودِ  ا اْلَن فََمْملََكتِي لَْيَسْت ِمْن هُنَا. َكانَْت َمْملََكتِي ِمْن هََذا اْلَعالَِم، لََكاَن ُحرَّ  37 «.أَمَّ
« إَِذْن؟فَهَْل أَْنَت َملٌِك : »فََسأَلَهُ بِيالَطُسُ 

، َوُكلُّ َمْن هَُو ِمَن اْلَحقِّ يُْصِغي لَِصْوتِي: َولِهََذا ُولِْدُت َوِجْئُت إِلَى اْلَعالَمِ . أَْنَت قُْلَت، إِنِّي َملِكٌ : »أََجابَهُ   38 «.ألَْشهََد لِْلَحقِّ
ثُمَّ !« َما هَُو اْلَحقُّ : »فَقَاَل لَهُ بِيالَطُسُ 

 39 !إِنِّي اَل أَِجُد فِيِه َذْنباً : »َخَرَج إِلَى اْليَهُوِد َوقَالَ 
َجنَاِء فِي ِعيِد اْلفِْصحِ  فَهَْل تُِريُدوَن أَْن أُْطلَِق لَُكْم َملَِك . َوقَْد َجَرِت اْلَعاَدةُ ِعْنَدُكْم أَْن أُْطلَِق لَُكْم أََحَد السُّ

 40 «اْليَهُوِد؟
 !َوَكاَن بَاَرابَاُس لِّصاً «. بَاَرابَاسَ  الَ تُْطلِْق هََذا، بَلْ : »فََصَرُخوا َجِميعاً قَائِلِينَ 
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 مشهد صلب يسوع المسيح
 

 مشهد صلب يسوع المسيح 

 27متى 

(27-50) 

ُدوهُ ِمْن ِثَياِبِه، 28 َفاْقَتاَد ُجُنوُد اْلَحاِكِم َيُسوَع إِلَى َداِر اْلُحُكوَمِة، َوَجَمُعوا َعلَْيِه ُجُنوَد اْلَكِتيَبِة ُكلَِّها، 27 ا، َفَجرَّ َوَجَدلُوا إِْكلِيالً ِمْن َشْوٍك  29 َوأَْلَبُسوهُ ِرَداًء ِقْرِمِزًيّ

، َوأََخُذوا الَقَصَبَة َوَبَصُقوا َعلَْيهِ  30 «!َسالٌَم َيا َملَِك اْلَيُهودِ »: َوَضُعوهُ َعلَى َرْأِسِه، َوَوَضُعوا َقَصَبًة ِفي َيِدِه اْلُيْمَنى، َوَرَكُعوا أََماَمُه َيْسَخُروَن ِمْنُه َوُهْم َيقُولُونَ 

ْلبِ  31.ِمْنُه، َوَضَرُبوهُ ِبَها َعلَى َرْأِسهِ  َداَء، َوأَْلَبُسوهُ ِثَياَبُه، َوَساقُوهُ إِلَى الصَّ  .َوَبْعَدَما أَْوَسُعوهُ ُسْخِرَيًة، َنَزُعوا َعْنُه الرِّ

ْلِب، َوَجُدوا 32 لِيبَ  َوَبْيَنَما َكاَن اْلُجُنوُد َيُسوقُوَنُه إِلَى الصَّ ُروهُ أَْن َيْحِمَل َعْنُه الصَّ ا َوَصلُوا إِلَى اْلَمَكاِن  33 .َرُجالً ِمَن اْلَقْيَرَواِن اْسُمُه ِسْمَعاُن، َفَسخَّ َولَمَّ

ا َذاَقَها، َرَفَض أَْن َيْشَرَبَهاأَْعَطْوا َيُسوَع َخْمراً َمْمُزوَجًة ِبَمَرارَ  34 اْلَمْعُروِف باْلُجْلُجَثِة، َوُهَو الَِّذي ُيْدَعى َمَكاَن اْلُجْمُجَمِة، َفَصلَُبوهُ، ُثمَّ  35 .ٍة لَِيْشَرَب َفلَمَّ

َهَذا ُهَو َيُسوُع، َملُِك »باً َعلَْيَها: َوَقْد َعلَّقُوا َفْوَق َرأِْسِه الَِفَتًة َتْحِمُل ُتْهَمَتُه، َمْكُتو 37 َوَجلَُسوا ُهَناَك َيْحُرُسوَنُه؛ 36.َتَقاَسُموا ِثَياَبُه ِفيَما َبْيَنُهْم ُمْقَتِرِعيَن َعلَْيَها

ْيِن، َواِحداً َعِن اْلَيِميِن، َوَواِحداً َعِن اْلَيَسارِ  38 .«اْلَيُهودِ  وَن ُرُؤوَسُهمْ  39 .َوَصلَُبوا َمَعُه لِصَّ ةُ َيْشُتُموَنُه، َوُهْم َيُهزُّ َيا َهاِدَم اْلَهْيَكِل »َوَيُقولُوَن:  40 َوَكاَن اْلَمارَّ

لِيبِ َوبَ  اٍم، َخلِّْص َنْفَسَك! إِْن ُكْنَت اْبَن هللاِ َفاْنِزْل َعِن الصَّ ُيوُخ، َقاِئلِينَ  41«!اِنَيُه ِفي َثالََثِة أَيَّ َخلََّص َغْيَرهُ؛ » 42 :َوَسِخَر ِمْنُه أَْيضاً ُرَؤَساُء اْلَكَهَنِة َواْلَكَتَبُة َوالشُّ

ا َنْفَسُه َفالَ َيْقِدُر أَْن ُيَخلِّصَ  لِيِب َفُنْؤِمَن ِبهِ أَمَّ َل َعلَى هللِا، َفْلُيَخلِّْصُه اآلَن إِْن َكاَن ُيِريُدهُ! َفُهَو َقْد َقاَل: أََنا اْبُن  43 !! أَُهَو َملُِك إِْسَراِئيَل؟ َفْلَيْنِزِل اآلَن َعِن الصَّ َتَوكَّ

اِن اْلَمْصلُوَباِن َمَعُه َيْسَخَراِن ِمْنهُ  44 «!هللاِ   !ِبِمْثِل َهَذا اْلَكالَمِ  َوَكاَن اللِّصَّ

الَُم َعلَى األَرْ  45 ْهِر، َحلَّ الظَّ الَِثِة َبْعَد الظُّ اَعِة الثَّ اِنَيَة َعْشَرَة ُظْهراً إِلَى السَّ اَعِة الثَّ الَِثِة َصَرَخ َيُسوُع ِبَصْوٍت َعِظيٍم:  46 .ِض ُكلَِّهاَوِمَن السَّ اَعِة الثَّ َوَنْحَو السَّ

ا َسِمَعُه َبْعُض اْلَواِقِفيَن ُهَناَك، َقالُوا:  47 «إِلِهي، إِلِهي، لَِماَذا َتَرْكَتِني؟»أَْي: « َما َشَبْقَتِني؟إِيلِي، إِيلِي، لَ » ُه ُيَناِدي إِيلِيَّا»َفلَمَّ َفَرَكَض َواِحٌد ِمْنُهْم،  48 «!إِنَّ

َتَها َعلَى َقَصبَ  َم إِلَْيِه لَِيْشَرَب؛َوأََخَذ إِْسِفْنَجًة َغَمَسَها ِفي اْلَخلِّ، َوَثبَّ ا لُِيَخلَِّصهُ »َولَِكنَّ اْلَباِقيَن َقالُوا:  49 ٍة َوَقدَّ َفَصَرَخ َيُسوُع  50 «!َدْعُه َوَشأَْنُه! لَِنَر َهْل َيأِْتي إِيلِيَّ

وحَ  ًة أُْخَرى ِبَصْوٍت َعِظيٍم، َوأَْسلََم الرُّ   .َمرَّ

 15مرقس 

(16-37) 

اِر، أَْي َداِر اْلِوالَيِة، َوَجَمُعوا ُجُنوَد اْلَكِتيَبِة ُكلَُّهمْ َفاْقَتاَدهُ اْلُجُنوُد  16 َوأَْلَبُسوهُ ِرَداَء أُْرُجَواٍن، َوَوَضُعوا َعلَى َرْأِسِه إِْكلِيالً َجَدلُوهُ ِمَن  17 .إِلَى َداِخِل الدَّ

َوَبْعَدَما  20 .َوَيْضِرُبوَن َرْأَسُه ِبَقَصَبٍة، َوَيْبُصقُوَن َعلَْيِه، َوَيْسُجُدوَن لَُه َجاِثيَن َعلَى ُرَكِبِهمْ  19 «!اْلَيُهودِ َسالٌَم، َيا َملَِك »َوَبَدأُوا ُيَحيُّوَنُه َقاِئلِيَن:  18 .الشَّْوكِ 

 .هُ أَْوَسُعوهُ ُسْخِرَيًة، َنَزُعوا ِرَداَء األُْرُجَواِن، َوأَْلَبُسوهُ ِثَياَبُه، َوَساقُوهُ إِلَى اْلَخاِرِج لَِيْصلُِبو

ِة لَِيْحِمَل َصلِيَبُه، َوُهَو ِسْمَعاُن ِمَن اْلَقْيَرَواِن، أَُبو إِْسَكْنَدَر َوُروفُسَ  21 ُروا َواِحداً ِمَن اْلَمارَّ َوَساُروا ِبِه إِلَى َمَكاِن اْلُجْلُجَثِة، أَْي  22.، َوَكاَن آِتياً ِمَن اْلَحْقلِ َوَسخَّ
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ُموا لَ  23 .َمَكاِن اْلُجْمُجَمةِ  ، َفَرَفَض أَْن َيْشَربَ َوَقدَّ َوَكاَنِت  25 .َوَبْعَدَما َصلَُبوهُ َتَقاَسُموا ِثَياَبُه، ُمْقَتِرِعيَن َعلَْيَها لَِمْعِرَفِة َنِصيِب ُكلٍّ ِمْنُهمْ  24.ُه َخْمراً َمْمُزوَجًة ِبُمرٍّ

اِسَعَة َصَباحاً ِحيَنَما َصلَُبوهُ  اَعُة التَّ ْيِن، َواِحداً َعْن َيِميِنِه، َوَواِحداً َعْن  27 .«َملُِك اْلَيُهودِ »َمِتِه َمْكُتوباً: َوَكاَن ُعْنَواُن ُتهْ  26 .السَّ َوَصلَُبوا َمَعُه لِصَّ

ِت اآلَيُة اْلَقاِئلَُة:  28 .َيَساِرهِ  وَن ُرُؤوسَ  29 .«َوأُْحِصَي َمَع اْلُمْجِرِمينَ »َفَتمَّ ةُ َيْشُتُموَنُه، َوُهْم َيُهزُّ آٍه! َيا َهاِدَم اْلَهْيَكِل َوَباِنَيُه ِفي َثالََثِة »ُهْم َقاِئلِيَن: َوَكاَن اْلَمارَّ

اٍم، لِيبِ  30 أَيَّ ا َنْفَسُه َخلََّص »َكذلَِك َكاَن ُرَؤَساُء اْلَكَهَنِة أَْيضاً َيْسَخُروَن ِمْنُه َمَع اْلَكَتَبِة َقاِئلِيَن َبْعُضُهْم لَِبْعٍض:  31 «!َخلِّْص َنْفَسَك، َواْنِزْل َعِن الصَّ َغْيَرهُ، َوأَمَّ

لِيِب، لَِنَرى َوُنْؤِمَن! 32 .َفالَ َيْقِدُر أَْن ُيَخلِّصَ  اِن اْلَمْصلُوَباِن َمَعهُ « لَِيْنِزِل اآلَن اْلَمِسيُح َملُِك إِْسَراِئيَل ِمْن َعلَى الصَّ َرهُ أَْيضاً اللِصَّ  .َوَعيَّ

اِنَيَة َعشْ  33 اَعُة الثَّ ا َجاَءِت السَّ ْهرِ َولَمَّ الَِثِة َبْعَد الظُّ اَعِة الثَّ الَُم َعلَى األَْرِض ُكلَِّها َحتَّى السَّ الَِثِة، َصَرَخ َيُسوُع ِبَصْوٍت  34 .َرَة ُظْهراً، َحلَّ الظَّ اَعِة الثَّ َوِفي السَّ

ا َسِمُعوا ذلَِك:  35 «إِلِهي إِلِهي، لَِماَذا َتَرْكَتِني؟»أَْي: « أَلُِوي أَلُِوي، لََما َشَبْقَتِني؟»َعِظيٍم:  ُه ُيَناِدي إِيلِيَّا»َفَقاَل َبْعُض اْلَواِقِفيَن ُهَناَك لَمَّ َوإَِذا َواِحٌد  36 «!َها إِنَّ

َمَها إِلَْيِه لَِيْشَرَب، َقاِئالً:  َتَها َعلَى َقَصَبٍة َوَقدَّ ا لُِيْنِزلَهُ َدُعوهُ! لَِنَر َهْل »َقْد َرَكَض َوَغَمَس إِْسِفْنَجًة فِي اْلَخلِّ َوَثبَّ َفَصَرَخ َيُسوُع ِبَصْوٍت َعِظيٍم،  37 «!َيأِْتي إِيلِيَّ

وحَ    .َوأَْسلََم الرُّ

 23لوقا 

(26-43) 

26 
لِْب(، أَْمَسُكوا َرُجالً ِمَن اْلقَْيَرَواِن اْسُمهُ ِسْمَعاُن، َكاَن َراِجعاً ِمَن ا لِيَب لِيَْحِملَهُ َخْلَف يَُسوعَ ْلَحْقِل، َوفِيَما هُْم يَُسوقُونَهُ )إِلَى الصَّ  27 .َوَوَضُعوا َعلَْيِه الصَّ

َوقَْد 

 28 .تَبَِعهُ َجْمٌع َكبِيٌر ِمَن الشَّْعِب َوِمْن نَِساٍء ُكنَّ يَُوْلِوْلَن َويَْنُدْبنَهُ 
، بَ »فَالْتَفََت إِلَْيِهنَّ يَُسوُع، َوقَاَل:  ِل اْبِكيَن َعلَى أَْنفُِسُكنَّ َوَعلَى يَا بَنَاِت أُوُرَشلِيَم، اَل تَْبِكيَن َعلَيِّ

 29 !أَْوالَِدُكنَّ 
 30 !َضَعْت أَْثَداُؤهُنَّ فَهَا إِنَّ أَيَّاماً َستَأْتِي فِيهَا يَقُوُل النَّاُس: طُوبَى لِْلَعَواقِِر اللََّواتِي َما َحَملَْت بُطُونُهُنَّ َوالَ أَرْ 

لَْينَا، ِعْنَدئٍِذ يَقُولُوَن لِْلِجبَاِل: اْسقُِطي عَ 

 31 !َولِلتِّالَِل: َغطِّينَا
 32 «فَإِْن َكانُوا قَْد فََعلُوا هََذا بِاْلُغْصِن األَْخَضِر، فََماَذا يَْجِري لِْليَابِِس؟

 33 .َوِسيَق إِلَى اْلقَْتِل َمَع يَُسوَع أَْيضاً اْثنَاِن ِمَن اْلُمْجِرِمينَ 
ا  َولَمَّ

 34 .َعى الُْجْمُجَمةَ، َصلَبُوهُ هُنَاَك َمَع اْلُمْجِرَمْيِن، َواِحٌد َعِن اْليَِميِن َواْلَخُر َعِن اليََسارِ َوَصلُوا إِلَى اْلَمَكاِن الَِّذي يُدْ 
يَا أَبِي، اْغفِْر لَهُْم، ألَنَّهُْم اَل »َوقَاَل يَُسوُع: 

 35 .َواْقتََسُموا ثِيَابَهُ ُمْقتَِرِعيَن َعلَْيهَا« يَْدُروَن َما يَْفَعلُوَن!
ُموَن قَائِلِيَن:  َؤَساُء يَتَهَكَّ َخلََّص آَخِريَن! فَْليَُخلِّْص نَْفَسهُ إِْن »َوَوقََف الشَّْعُب هُنَاَك يَُراقِبُونَهُ، َوَكذلَِك الرُّ

 36 «!َكاَن هَُو اْلَمِسيَح اْلُمْختَاَر ِعْنَد هللاِ 
،َوَسِخَر ِمْنهُ اْلُجنُوُد أَيْضاً، فََكانُوا يَتَقَدَُّموَن إِ  ُموَن لَهُ َخاًلّ  37 لَْيِه َويُقَدِّ

إِْن ُكْنَت أَْنَت َملَِك اْليَهُوِد، فََخلِّْص »قَائِلِيَن: 

 38 «نَْفَسكَ 
 39 .«هََذا هَُو َملُِك اْليَهُودِ »َوَكانَْت فَْوقَهُ الَفِتَةٌ ُكتَِب فِيهَا: 

ُف  أَلَْسَت أَْنَت اْلَمِسيَح؟ إَِذْن »َعلَْيِه فَيَقُوُل: َوأََخَذ َواِحٌد ِمَن اْلُمْجِرَمْيِن الَْمْصلُوبَْيِن يَُجدِّ

 40 «!َخلِّْص نَْفَسَك َوَخلِّْصنَا
 41 أََحتَّى أَْنَت اَل تََخاُف هللاَ، َوأَْنَت تَُعانِي اْلُعقُوبَةَ نَْفَسهَا؟»َولِكنَّ اْلَخَر َكلََّمهُ َزاِجراً فَقَاَل: 

ا نَْحُن فَُعقُوبَتُنَا َعاِدلَةٌ  ألَنَّنَا نَنَاُل أَمَّ

ا هََذا اإِلْنَساُن، فَلَْم يَْفَعُل َشْيئاً فِي َغْيِر َمَحلِّهِ   42 «!اْلَجَزاَء اْلَعاِدَل لِقَاَء َما فََعْلنَا. َوأَمَّ
 43 «!يَا يَُسوُع، اْذُكْرنِي ِعْنَدَما تَِجيُء فِي َملَُكوتِكَ »ثُمَّ قَاَل: 

فَقَاَل لَهُ يَُسوُع: 

 «!لََك: اْليَْوَم َستَُكوُن َمِعي فِي اْلفِْرَدْوسِ  اْلَحقَّ أَقُولُ »

 19يوحنا 
ْوِك َوَضُعوهُ َعلَى َرْأِسِه، َوأَْلَبُسوهُ ِرَداَء أُْرُجَوانٍ  2 .ِعْنَدِئٍذ أََمَر ِبيالَُطُس ِبأَْن ُيْؤَخَذ َيُسوُع َوُيْجلَدَ  ُموَن إِلَْيِه  3 .َوَجَدَل اْلُجُنوُد إِْكلِيالً ِمَن الشَّ َوأََخُذوا َيَتَقدَّ

ًة أُْخَرى إِلَى اْلُجْمُهوِر َوَقاَل لَُهْم:  4 .، َوَيْلِطُموَنهُ «َسالٌَم، َيا َملَِك اْلَيُهوِد!»َوَيقُولُوَن:  َسأُْخِرُجُه إِلَْيُكْم لَِتَرْوا أَنِّي اَل أَِجُد فِيِه »َوَخَرَج ِبيالَُطُس َمرَّ

http://www.ar.islamforchristians.com/


  معجم التكرار والتطابق الطويل )كلي وجزئي( في أسفار الكتاب المقدس وفي سور القرآن الكريم

304 

www.ar.islamforchristians.com 

ْوِك َوِرَداُء األُْرُجَواِن. َفَقاَل لَُهْم ِبيالَُطُس: َفَخَرَج يَ  5 «!َذْنباً  (1-30) ا َرآهُ ُرَؤَساُء اْلَكَهَنِة َواْلَحَرُس َصَرُخوا:  6 «!َها ُهَو اإلِْنَسانُ »ُسوُع َوَعلَْيِه إِْكلِيُل الشَّ اْصلِْبُه! »َفلَمَّ

ُه »َفأََجاَبُه اْلَيُهوُد:  7 «!وهُ، َفإِنِّي اَل أَِجُد ِفيِه َذْنباً َبْل ُخُذوهُ أَْنُتْم َواْصلِبُ »َفَقاَل لَُهْم ِبيالَُطُس: « اْصلِْبُه! ُم َعلَْيِه اْلَمْوُت، ألَنَّ لََنا َشِريَعٌة. َوِبَحَسِب َشِريَعِتَنا َيَتَحتَّ

َفَقاَل لَُه  10 .َفلَْم ُيِجْبُه َيُسوُع ِبَشْيءٍ « ِمْن أَْيَن أَْنَت؟»َل إِلَى َقْصِرِه َوَسأََل َيُسوَع: َوَدخَ  9َفِعْنَدَما َسِمَع ِبيالَُطُس َهَذا اْلَكالََم، اْشَتدَّ َخْوفُُه، 8 .«َجَعَل َنْفَسُه اْبَن هللاِ 

، لَْو لَْم َتُكْن َقْد أُْعِطَيْت لََك ِمْن َما َكاَن »َفأََجاَبُه َيُسوُع  11 «أََما ُتَكلُِّمِني؟ أاَلَ َتْعلَُم أَنَّ لِي ُسْلَطًة أَْن أُْطلَِقَك، َوُسْلَطًة أَْن أَْصلَِبَك؟»ِبيالَُطُس:  لََك َعلَيَّ ُسْلَطٌة َقطُّ

 «.َفْوُق. لِذلَِك َفالَِّذي َسلََّمِني إِلَْيَك لَُه َخِطيَئٌة أَْعَظمُ 

لَْسَت ُمِحّباً لِْلَقْيَصِر. َفإِنَّ ُكلَّ َمْن َيْجَعُل َنْفَسُه َملِكاً، ُيَعاِدي إِْن أَْطلَْقَت َهَذا، فَ »ِمْن أَْجِل ذلَِك َسَعى ِبيالَُطُس أَْن ُيْطلَِقُه، َولَِكنَّ اْلَيُهوَد َصَرُخوا:  12

ا َسِمَع ِبيالَُطُس َهَذا اْلَكالََم، أََمَر ِبإِْخَراِج َيُسوَع، َوَجلََس َعلَى ُكْرِسيِّ اْلَقَضاِء ِفي َمَكاٍن ُيسَ  13 .«اْلَقْيَصرَ  ى َفلَمَّ ِة: ، َوِباْلِعبْ «اْلَبالَطَ »مَّ اَثا»ِريَّ َوَكاَن  14 .«َجبَّ

اِدَسِة ِفي َيْوِم اإلِْعَداِد لِْلفِْصِح. َوَقاَل ِبيالَُطُس لِْلَيُهوِد:  أَأَْصلُِب »َفَسأَلَُهْم ِبيالَُطُس: « ُخْذهُ! ُخْذهُ! اْصلِْبُه!»َفَصَرُخوا:  15 «!َها ُهَو َملُِكُكمْ »اْلَوْقُت َنْحَو السَّ

 .َفَسلََّمُه ِبيالَُطُس إِلَْيِهْم لُِيْصلََب. َفأََخُذوا َيُسوعَ  16 .«الَ َملَِك لََنا إاِلَّ اْلَقْيَصرَ »ُه ُرَؤَساُء اْلَكَهَنِة: َفأََجابَ « َملَِكُكْم؟

ِة:  17 َوُهَناَك َصلَُبوهُ َوَصلَُبوا َمَعُه َرُجلَْيِن، َواِحداً ِمْن ُكلِّ َجاِنٍب،  18 ،«ةِ ُجْلُجثَ »َفَخَرَج َوُهَو َحاِمٌل َصلِيَبُه إِلَى اْلَمَكاِن اْلَمْعُروِف ِبَمَكاِن اْلُجْمُجَمِة، َوِباْلِعْبِريَّ

لِيِب َمْكُتوباً َعلَْيَها:  19 .َوَيُسوُع ِفي اْلَوْسطِ  يُروَن ِمَن اْلَيُهوِد، ألَنَّ اْلَمَكاَن َفَقَرأَ الالَِّفَتَة َكثِ  20 .«َيُسوُع النَّاِصِريُّ َملُِك اْلَيُهودِ »َوَعلََّق ِبيالَُطُس الَِفَتًة َعلَى الصَّ

ِة َوالالَّتِ  ةِ الَِّذي ُصلَِب َيُسوُع ِفيِه َكاَن َقِريباً ِمَن اْلَمِديَنِة. َوَكاَنِت الالَِّفَتُة َمْكُتوَبًة ِباْلِعْبِريَّ ِة َواْلُيوَناِنيَّ َتْكُتْب: َملُِك  الَ »َفَقاَل ُرَؤَساُء َكَهَنِة اْلَيُهوِد لِِبيالَُطَس:  21 .يِنيَّ

ُموَها إِلَى أَْرَبَعِة  23 «!َما َكَتْبُت َفَقْد َكَتْبتُ »َفَردَّ ِبيالَُطُس:  22 .«اْلَيُهوِد، َبْل إِنَّ َهَذا اإلِْنَساَن َقاَل: أََنا َملُِك اْلَيُهودِ  ا َصلََب اْلُجُنوُد َيُسوَع أََخُذوا ِثَياَبُه َوَقسَّ َولَمَّ

الَ َداِعَي لَِتْمِزيِقِه، »َفَقاَل اْلُجُنوُد َبْعُضُهْم لَِبْعٍض:  24 .لُّ ُجْنِديٍّ ِقْسماً. َوأََخُذوا اْلَقِميَص أَْيضاً، َوَكاَن َمْنُسوجاً ُكلُُّه ِمْن ِقْطَعٍة َواِحَدٍة، ِبَغْيِر ِخَياَطةٍ أَْقَساٍم، َفأََخَذ كُ 

َوَهَذا ُهَو َما َفَعلَُه «. اْقَتَسُموا ِثَياِبي َبْيَنُهْم، َوَعلَى َقِميِصي اْقَتَرُعوا»َحَدَث ذلَِك لَِيِتمَّ َما َجاَء ِفي اْلِكَتاِب:  َوَقدْ « َبْل لَِنْقَتِرْع َعلَْيِه َفَنَرى َمْن َيْكِسُبُه!

ِه َمْرَيُم َزْوَجُة كِ  25 .اْلُجُنودُ  ُه، َوأُْخُت أُمِّ ةُ َوُهَناَك، ِعْنَد َصلِيِب َيُسوَع، َوَقَفْت َمْرَيُم أُمُّ ُه  26.لُوَبا؛ َوَمْرَيُم اْلَمْجَدلِيَّ ْلِميَذ الَِّذي َكاَن ُيِحبُّ ُه، َوالتِّ ا َرأَى َيُسوُع أُمَّ َفلَمَّ

ِه:  ُتَها اْلَمْرأَةُ، َهَذا اْبُنكِ »َواِقفاً ِباْلقُْرِب ِمْنَها، َقاَل ألُمِّ ْلِميِذ:  27 «!أَيَّ كَ »ُثمَّ َقاَل لِلتِّ ْلِميُذ إِلَى َبْيِتهِ َوُمْنُذ «. هِذِه أُمُّ  .ذلَِك اْلِحيِن أََخَذَها التِّ

ْسِفْنَجًة َوَكاَن ُهَناَك ِوَعاٌء َملِيٌء ِباْلَخلِّ، َفَغَمُسوا ِفي اْلَخلِّ إِ  29 .، لَِيِتمَّ َما َجاَء ِفي اْلِكَتابِ «أََنا َعْطَشانُ »َبْعَد َهَذا َرأَى َيُسوُع أَنَّ ُكلَّ َشْيٍء َقِد اْكَتَمَل، َفَقاَل:  28

ا َذاَق َيُسوُع اْلَخلَّ، َقاَل:  30 .َوَضُعوَها َعلَى ُزوَفا، َوَرَفُعوَها إِلَى َفِمهِ  وحَ « َقْد أُْكِمَل!»َفلَمَّ َس َرْأَسُه َوأَْسلََم الرُّ   .ُثمَّ َنكَّ
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 ماذا حدث عند موت يسوع المسيح المزعوم؟

 27متى 

(51-56) 

51 
ُخوُر، َوإَِذا ِستَاُر اْلهَْيَكِل قَِد اْنَشقَّ َشْطَرْيِن، ِمَن األَْعلَى إِلَى األَْسفَِل، َوتََزْلَزلَِت األَْرُض، َوتََشقَّقَتِ   52 الصُّ

يِسيَن  َوتَفَتََّحِت اْلقُبُوُر، َوقَاَمْت أَْجَساٌد َكثِيَرةٌ لِقِدِّ

 53 َكانُوا قَْد َرقَُدوا؛
َسةَ بَْعَد قِيَاَمِة يَُسوَع، َوَرآهُْم َكثِيُرونَ َوإِْذ   54 .َخَرُجوا ِمَن اْلقُبُوِر، َدَخلُوا اْلَمِدينَةَ اْلُمقَدَّ

ا قَائُِد اْلِمئَِة، َوُجنُوُدهُ الَِّذيَن َكانُوا يَتََولَّْوَن ِحَراَسةَ  َوأَمَّ

ْلَزاَل َوُكلَّ َما َجَرى، فَقَالُوا: يَُسوَع، فَقَِد اْستَْولَى َعلَْيِهْم َخْوٌف َشِديٌد ِحينَمَ   55 «!َحقّاً َكاَن هََذا اْبَن هللاِ »ا َرأَْوا الزِّ
َوِمْن بَِعيٍد، َكانَْت نَِساٌء َكثِيَراٌت يَُراقِْبَن َما 

 56 يَْجِري، َوُكنَّ قَْد تَبِْعَن يَُسوَع ِمَن اْلَجلِيِل لِيَْخِدْمنَهُ،
 .اْلَمْجَدلِيَّةُ، َوَمْريَُم أُمُّ يَْعقُوَب َويُوِسي، َوأُمُّ اْبنَْي َزبَِديَوبَْينَهُنَّ َمْريَُم 

 15مرقس 

(37-41) 

37 
وحَ   38 .فََصَرَخ يَُسوُع بَِصْوٍت َعِظيٍم، َوأَْسلََم الرُّ

 39 .فَاْنَشقَّ ِستَاُر الْهَْيَكِل َشْطَرْيِن ِمْن أَْعلَى إِلَى أَْسفَلُ 
ا َرأَى قَائُِد  اْلِمئَِة اْلَواقُِف ُمقَابِلَهُ أَنَّهُ َصَرَخ َوأَْسلََم فَلَمَّ

وَح، قَاَل:   40 «!َحقّاً، َكاَن هَذا اإِلْنَساُن اْبَن هللاِ »الرُّ
ِغيِر َويُوِسى، ْعقُوَوِمْن بَِعيٍد َكانَْت نَِساٌء َكثِيَراٌت يَُراقِْبَن َما يَْجِري، َوبَْينَهُنَّ َمْريَُم اْلَمْجَدلِيَّةُ َوَمْريَُم أُمُّ يَ  َب الصَّ

 41 َوَسالُوَمةُ،
 .َعهُ إِلَى أُوُرَشلِيمَ اللََّواتِي ُكنَّ يَْتبَْعنَهُ َويَْخِدْمنَهُ ِعْنَدَما َكاَن فِي اْلَجلِيِل، َوَغْيُرهُنَّ َكثِيَراٌت ُكنَّ قَْد َصِعْدَن مَ 

 23لوقا 

(44-49) 

44 
اِدَسِة  اَعِة السَّ اَعِة التَّاِسَعِة )الثَّالِثَِة بَْعدَ َونَْحَو السَّ  45 .(الظُّْهرِ  )الثَّانِيَةَ َعْشَرةَ ظُْهراً(، َحلَّ الظَّالَُم َعلَى األَْرِض ُكلِّهَا َحتَّى السَّ

َوأَْظلََمِت الشَّْمُس، َواْنَشطََر ِستَاُر 

 46 .اْلهَْيَكِل ِمَن الَوَسطِ 
وحَ « يَا أَبِي، فِي يََدْيَك أَْستَْوِدُع ُروِحي!: »َوقَاَل يَُسوُع َصاِرخاً بَِصْوٍت َعِظيمٍ   47 .َوإِْذ قَاَل هََذا، أَْسلََم الرُّ

ا َرأَى قَائُِد اْلِمئَِة َما َحَدَث،  فَلَمَّ

َد هللاَ قَائاِلً:   48 .«بِاْلَحقِيقَِة َكاَن هََذا اإِلْنَساُن بَاّراً »َمجَّ
ا َرأَْوا َما َحَدَث، َرَجُعوا قَاِرِعيَن َكذلَِك اْلُجُموُع الَِّذيَن اْحتََشُدوا لِ  ْلِب، لَمَّ يَُراقِبُوا َمْشهََد الصَّ

ُدورَ   49 .الصُّ
ا َجِميُع َمَعاِرفِِه، بَِمْن فِيِهِم النَِّساُء اللََّواتِي تَبِْعنَهُ ِمَن اْلَجلِيِل، فَقَْد َكانُوا َواقِفِيَن ِمْن   .بَِعيٍد يَُراقِبُوَن هِذِه األُُمورَ أَمَّ

 19يوحنا 

(31-37) 

 31 
ا َكاَن اإِلْعَداُد يَتِمُّ فِي َذلَِك اْليَْوِم، طَلََب اْليَهُوُد ِمْن بِيالَطَُس أَْن تُْكَسَر ِسيقَاُن اْلَمْصلُوبِ  ْبِت، َوالَ َولَمَّ لِيِب يَْوَم السَّ يَن، فَتُْؤَخَذ ُجثَثُهُْم لِئاَلَّ تَْبقَى ُمَعلَّقَةً َعلَى الصَّ

ْبَت َكاَن يَْوماً َعِظيماً ِسيََّما ألَ   32 .نَّ ذلَِك السَّ
ُجلَْيِن اْلَمْصلُوبَْيِن َمَع يَُسوعَ   33 .فََجاَء اْلُجنُوُد َوَكَسُروا َساقَْي ِكالَ الرَّ

ا َوَصلُوا إِلَْيِه َوَجُدوهُ قَْد َماَت،  ا يَُسوُع، فَلَمَّ أَمَّ

 34 .فَلَْم يَْكِسُروا َساقَْيهِ 
 35 .طََعنَهُ أََحُد اْلُجنُوِد بَِحْربٍَة فِي َجْنبِِه، فََخَرَج فِي اْلَحاِل َدٌم َوَماءٌ َوإِنََّما 

َوالَِّذي َرأَى هََذا هَُو يَْشهَُد، َوَشهَاَدتُهُ َحقٌّ َوهَُو يَْعلَُم تََماماً أَنَّهُ 

، لَِكْي تُْؤِمنُوا أَْنتُْم أَْيضاً   36 .يَقُوُل اْلَحقَّ
 37 «!لَْن يُْكَسَر ِمْنهُ َعْظمٌ »ا لِيَتِمَّ َما َجاَء فِي اْلِكتَاِب: َوقَْد َحَدَث هَذَ 

َوقَْد َجاَء أَْيضاً فِي َمْوِضٍع آَخَر ِمَن اْلِكتَاِب: 

 .«َسيَْنظُُروَن إِلَى َذاَك الَِّذي طََعنُوهُ »
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 الدفن المزعوم لجثمان يسوع المسيح
 

 الدفن المزعوم لجثمان يسوع المسيح

 27متى 

(57-66) 

57 
اَمِة، اْسُمهُ يُوُسُف، َكاَن أَْيضاً تِْلِميذاً لِيَُسوعَ  ا َحلَّ اْلَمَساُء، َجاَء َرُجٌل َغنِيٌّ ِمْن بَْلَدِة الرَّ  58 .َولَمَّ

َم إِلَى بِيالَطَُس يَْطلُُب ُجْثَماَن يَُسوعَ  فَأََمَر بِيالَطُُس أَْن . فَتَقَدَّ

 59 يُْعطَى لَهُ 
،فَأََخَذ يُوُسُف   60 اْلُجْثَماَن، َوَكفَّنَهُ بَِكتَّاٍن نَقِيٍّ

ْخِر؛ َوَدْحَرَج َحَجراً َكبِيراً َعلَى بَاِب اْلقَبْ  ِر، ثُمَّ َوَدفَنَهُ فِي قَْبِرِه اْلَجِديِد الَِّذي َكاَن قَْد َحفََرهُ فِي الصَّ

 61 .َذهَبَ 
 .َرى َجالَِستَْيِن تَِجاهَ اْلقَْبرِ َوَكانَْت هُنَاَك َمْريَُم اْلَمْجَدلِيَّةُ َوَمْريَُم األُخْ 

62 
يِسيُّوَن َمعاً إِلَ  َم ُرَؤَساُء اْلَكهَنَِة َواْلفَرِّ ْبِت، تَقَدَّ  63 ى بِيالَطَُس،َوفِي اْليَْوِم التَّالِي، أَْي بَْعَد اإِلْعَداِد لِلسَّ

ْرنَا أَنَّ َذلَِك اْلُمَضلَِّل قَاَل َوهُ . يَا َسيِّدُ : »َوقَالُوا : َو َحيٌّ تََذكَّ

 64 .إِنِّي بَْعَد ثاَلَثَِة أَيَّاٍم أَقُومُ 
إِنَّهُ قَاَم ِمْن بَْيِن األَْمَواِت، فَيَُكوَن : ، َويَقُولُوا لِلشَّْعبِ فَأَْصِدْر أَْمراً بِِحَراَسِة اْلقَْبِر بِإِْحَكاٍم إِلَى اْليَْوِم الثَّالِِث، لِئاَلَّ يَأْتَِي تاَلَِميُذهُ َويَْسِرقُوهُ 

لِ ا  65 «.لتَّْضلِيُل األَِخيُر أَْسَوأَ ِمَن األَوَّ
اسٌ : »فَأََجابَهُْم بِيالَطُسُ   66 «.فَاْذهَبُوا َواْحُرُسوهُ َكَما تََرْونَ ! ِعْنَدُكْم ُحرَّ

فََذهَبُوا َوأَْحَكُموا إِْغالََق اْلقَْبِر، َوَختَُموا اْلَحَجَر، 

اساً   .َوأَقَاُموا ُحرَّ
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(42-47) 

42 
، َواْليَْوُم يَْوُم اإِلْعَداِد، أَْي َما قَْبَل السَّبِْت،  43 َوإِْذ َكاَن اْلَمَساُء قَْد َحلَّ

اَمِة، َوهَُو ُعْضٌو ُمْحتََرٌم فِي اْلَمْجلِِس األَْعلَى، َوَكاَن هَُو أَْيضاً  َجاَء يُوُسُف الَِّذي ِمَن الرَّ

أَ َوَدخَ   44 .َل إِلَى بِيالَطَُس، َوطَلََب ُجْثَماَن يَُسوعَ يَْنتَِظُر َملَُكوَت هللاِ، فَتََجرَّ
هَْل َماَت ُمْنُذ َوقٍْت : فَُدِهَش بِيالَطُُس ِمْن أَنَّهُ قَْد َماَت، َواْستَْدَعى قَائَِد اْلِمئَِة َواْستَْفَسَرهُ 

 45 طَِويلٍ 
ا أَْعلََمهُ قَائُِد اْلِمئَِة بِذلَِك َوهََب يُوُسَف اْلُجْثَمانَ   46 .َولَمَّ

ْخِر،  َوإِِذ اْشتََرى يُوُسُف َكتَّاناً َوأَْنَزَل اْلُجْثَماَن، لَفَّهُ بِاْلَكتَّاِن، َوَدفَنَهُ فِي قَْبٍر َكاَن قَْد نُِحَت فِي الصَّ

 47 .ثُمَّ َدْحَرَج َحَجراً َعلَى بَاِب اْلقَْبرِ 
 .اِن أَْيَن ُدفِنَ َوَكانَْت َمْريَُم اْلَمْجَدلِيَّةُ َوَمْريَُم أُمُّ يُوِسي تَْنظُرَ 
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50 
 51 َوَكاَن فِي اْلَمْجلِِس األَْعلَى إِْنَساٌن اْسُمهُ يُوُسُف، َوهَُو إِْنَساٌن َصالٌِح َوتَقِيٌّ 

اَمِة إِْحَدى ُمُدِن  لَْم يَُكْن ُمَوافِقاً َعلَى قََراِر أَْعَضاِء اْلَمْجلِِس َوفِْعلَتِِهْم، َوهَُو ِمَن الرَّ

 52 .هُوِد، َوَكاَن ِمْن ُمْنتَِظِري َملَُكوِت هللاِ اْليَ 
َم إِلَى بِيالَطَُس َوطَلََب ُجْثَماَن يَُسوعَ   53 .فَإَِذا بِِه قَْد تَقَدَّ

لِيبِ )ثُمَّ أَْنَزلَهُ  َوَكفَّنَهُ بَِكتَّاِن، َوَوَضَعهُ فِي قَْبٍر ( ِمْن َعلَى الصَّ

ْخرِ )َمْنُحوٍت   54 .فِيِه أََحٌد ِمْن قَْبلُ لَْم يُْدفَْن ( فِي الصَّ
ْبِت الَِّذي َكاَن قَْد بََدأَ يَْقتَِربُ   55 .َوَكاَن َذلَِك النَّهَاُر يَْوَم اإِلْعَداِد لِلسَّ

َوتَبَِعْت يُوُسَف النَِّساُء اللََّواتِي َخَرْجَن ِمَن 

 56 .ُجْثَمانُهُ اْلَجلِيِل َمَع يَُسوَع، فََرأَْيَن اْلقَْبَر َوَكْيَف ُوِضَع 
ْبِت َحَسَب اْلَوِصيَّةِ   .ثُمَّ َرَجْعَن َوهَيَّأَْن َحنُوطاً َوِطيباً، َواْستََرْحَن يَْوَم السَّ

 19يوحنا 

38 
اَمِة إِلَى بِيالَطَُس أَْن يَأَْذَن لَهُ بِأَْخِذ ُجْثَماِن يَُسوَع، َوكَ  ، ألَنَّهُ َكاَن َخائِفاً ِمَن بَْعَد َذلَِك طَلََب يُوُسُف الَِّذي ِمَن الرَّ رِّ اَن يُوُسُف هََذا تِْلِميذاً لِيَُسوَع َولَِكْن فِي السِّ

 39 .فََجاَء يُوُسُف َوأََخَذ ُجْثَماَن يَُسوعَ . اْليَهُوِد، فَأَِذَن لَهُ بِيالَطُسُ 
لَْيالً، َوأَْحَضَر َمَعهُ َحَوالَْي ثاَلَثِيَن  َوَجاَء أَْيضاً نِيقُوِديُموُس الَِّذي َكاَن قَْد أَتَى ِمْن قَْبُل إِلَى يَُسوعَ 

 40 .لِْتراً ِمْن ِطيِب اْلُمرِّ اْلَمْخلُوِط بِاْلُعودِ 
 41 .فَأََخَذا ُجْثَماَن يَُسوَع َولَفَّاهُ بِأَْكفَاٍن َمَع الطِّيِب، َكَما َكانَْت َعاَدةُ اْليَهُوِد فِي الدَّْفنِ 

لَِب يَُسوُع َوَكاَن فِي الَْمَكاِن الَِّذي صُ 
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 42 .فِيِه بُْستَاٌن، َوفِي اْلبُْستَاِن قَْبٌر َجِديٌد، لَْم يَْسبِْق أَْن ُدفَِن فِيِه أََحدٌ  (38-42)
 .هُودِ فََدفَنَا يَُسوَع فِي َذلَِك اْلقَْبِر ألَنَّهُ َكاَن قَِريباً، َوألَنَّ ذلَِك اْليَْوَم َكاَن يَْوَم اإِلْعَداِد ِعْنَد اْليَ 
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 المسيح المزعومةقيامة يسوع 
 

 المزعومةيسوع المسيح  قيامة

 28متى 

(1-15) 

ُة َوَمْرَيُم األُخْ  ْبِت، َذَهَبْت َمْرَيُم اْلَمْجَدلِيَّ ِل ِمَن األُْسُبوِع، َبْعَد اْنِتَهاِء السَّ ألَنَّ َمالَكاً ِمْن ِعْنِد َفإَِذا ِزْلَزاٌل َعِنيٌف َقْد َحَدَث،  2 .َرى َتَتَفقََّداِن اْلَقْبرَ َوِفي اْلَيْوِم األَوَّ

َماِء، َوَجاَء َفَدْحَرَج اْلَحَجَر َوَجلََس َعلَْيهِ  بِّ َنَزَل ِمَن السَّ ْلجِ  3 .الرَّ ا َرآهُ اْلُجُنوُد الَِّذيَن َكاُنوا َيْحُرُسوَن  4 .َوَكاَن َمْنَظُر اْلَمالَِك َكاْلَبْرِق، َوَثْوُبُه أَْبَيَض َكالثَّ َولَمَّ

ُهْم َمْوَتىاْلَقْبَر، أَ  ْعُر َوَصاُروا َكأَنَّ ُكَما َتْبَحَثاِن َعْن َيُسوَع الَِّذي ُصلِبَ »َفَطْمأََن الَمالَُك اْلَمْرأََتْيِن َقاِئالً:  5 .َصاَبُهُم الذُّ ُه لَْيَس ُهَنا، َفَقْد  6 .الَ َتَخاَفا. َفأََنا أَْعلَُم أَنَّ إِنَّ

ُه َقْد َقاَم ِمْن َبْيِن األَْمَواِت، َوَها ُهَو َيْسِبقُُكْم إِلَى اْلجَ  7 .اْلَمَكاَن الَِّذي َكاَن َمْوُضوعاً ِفيهِ  َقاَم، َكَما َقاَل. َتَعالََيا َواْنُظَرا لِيِل، ُهَناَك َواْذَهَبا ِبُسْرَعٍة َوأَْخِبَرا َتالَِميَذهُ أَنَّ

ِميِذ َتْحِمالَِن َتاِن ِمَن اْلَقْبِر ُمْسِرَعَتْيِن، َوَقِد اْسَتْولَى َعلَْيِهَما َخْوٌف َشِديٌد َوَفَرٌح َعِظيٌم، َوَرَكَضَتا إِلَى التَّالَ َفاْنَطلََقِت اْلَمْرأَ  8 «!َتَرْوَنُه. َها أََنا َقْد أَْخَبْرُتُكَما

َرا التَّالَِميَذ، إَِذا َيُسوُع َنْفُسُه َقِد اْلَتَقاهُ  9 .اْلُبْشَرى َمَتا َوأَْمَسَكَتا ِبَقَدَمْيِه، َوَسَجَدَتا لَهُ « َسالٌَم!»َما َوَقاَل: َوِفيَما ُهَما ُمْنَطلَِقَتاِن لُِتَبشِّ الَ »َفَقاَل لَُهَما َيُسوُع:  10 .َفَتَقدَّ

 «!َتَخاَفا! اْذَهَبا قُوالَ إلِْخَوِتي أَْن َيْذَهُبوا إِلَى اْلَجلِيِل، َوُهَناَك َيَرْوَنِني

اِس َقْد َذَهُبوا إِلَى اْلَمِديَنِة َوأَْخَبُروا ُرَؤَساَء اْلَكَهَنِة ِبُكلِّ َما َجَرىَوَبْيَنَما َكاَنِت اْلَمْرأََتاِن َذاهِ  11 ُيوُخ  12.َبَتْيِن، إَِذا َبْعُض اْلُحرَّ َفاْجَتَمَع ُرَؤَساُء اْلَكَهَنِة َوالشُّ

َنا  14 !قُولُوا: إِنَّ َتالَِميَذهُ َجاُءوا لَْيالً َوَسَرقُوهُ َوَنْحُن َناِئُمونَ »ُهْم: َوَقالُوا لَ  13 َوَتَشاَوُروا ِفي األَْمِر. ُثمَّ َرَشْوا اْلُجُنوَد ِبَماٍل َكِثيٍر، َفإَِذا َبلََغ اْلَخَبُر اْلَحاِكَم، َفإِنَّ

 .وُهْم. َوَقِد اْنَتَشَرْت َهِذِه اإلَِشاَعُة َبْيَن اْلَيُهوِد إِلَى اْلَيْومِ َفأََخَذ اْلُجُنوُد اْلَماَل، َوَعِملُوا َكَما لَقَّنُ  15 .«ُنَداِفُع َعْنُكْم، َفَتُكوُنوَن ِفي َمأَْمٍن ِمْن أَيِّ ُسوءٍ 
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ةً  ُة َوَمْرَيُم أُمُّ َيْعقُوَب َوَسالُوَمُة ُطُيوباً ِعْطِريَّ ْبُت، اْشَتَرْت َمْرَيُم اْلَمْجَدلِيَّ ا اْنَتَهى السَّ هُ  َولَمَّ ِل ِمَن األُْسُبوِع، أََتْيَن إِلَى اْلَقْبِر َباِكراً  َوِفي. 2 لَِيأِْتيَن َوَيْدُهنَّ اْلَيْوِم األَوَّ

ُه َكاَن لِكنَُّهنَّ َتَطلَّْعَن َفَرأَْيَن أَنَّ اْلَحجَ « 4 َمْن ُيَدْحِرُج لََنا اْلَحَجَر ِمْن َعلَى َباِب اْلَقْبِر؟»َوُكنَّ َيقُْلَن َبْعُضُهنَّ لَِبْعٍض: . 3 ِجّداً َمَع ُطلُوِع الشَّْمسِ  َر َقْد ُدْحِرَج، َمَع أَنَّ

: . 6 َخْوفُ َوإِْذ َدَخْلَن اْلَقْبَر، َرأَْيَن ِفي اْلِجَهِة اْلُيْمَنى َشاّباً َجالِساً، الَِبساً َثْوباً أَْبَيَض، َفَتَملََّكُهنَّ الْ . 5 َكِبيراً ِجّداً  َع الَ َتَخْفَن. أَْنُتنَّ َتْبَحْثَن َعْن َيُسو»َفَقاَل لَُهنَّ

ُه َقاَم! لَْيَس ُهَو ُهَنا. َها ُهَو اْلَمَكاُن الَِّذي َكاَن َمْوُضوعاً ِفيهِ  ُه َسَيْسِبقُُكْم إِلَى اْلَجلِيِل؛ ُهَناَك . 7 النَّاِصِريِّ الَِّذي ُصلَِب. إِنَّ لِكِن اْذَهْبَن َوقُْلَن لَِتالَِميِذِه، َولُِبْطُرَس، إِنَّ

ِديَدةُ. َولَْم َيقُْلَن .« 8 َتَرْوَنُه َكَما َقاَل لَُكمْ  ْهَشُة الشَّ ْعَدةُ َوالدَّ  .َشْيئاً ألََحٍد، ألَنَُّهنَّ ُكنَّ َخاِئَفاتٍ َفَخَرْجَن َهاِرَباٍت ِمَن اْلَقْبِر، َوَقِد اْسَتْولَْت َعلَْيِهنَّ الرِّ

 24لوقا 
ِل ِمَن األُْسُبوِع، َباِكراً  أَْنهُ َولِكْن ِفي اْلَيْوِم األَوَّ ا َدَخْلَن لَْم . 3 َفَوَجْدَن أَنَّ اْلَحَجَر َقْد ُدْحِرَج َعِن اْلَقْبرِ . 2 ِجّداً، ِجْئَن إِلَى اْلَقْبِر َحاِمالٍَت اْلَحُنوَط الَِّذي َهيَّ َولِكْن لَمَّ

بِّ َيُسوعَ  َراٌت ِفي ذلَِك، إَِذا َرُجالَ . 4 َيِجْدَن ُجْثَماَن الرَّ اَقٍة َقْد َوَقَفا ِبَجاِنِبِهنَّ َوِفيَما ُهنَّ ُمَتَحيِّ ْسَن ُوُجوَهُهنَّ إِلَى األَْرِض. ِعْنَدِئٍذ . 5 ِن ِبِثَياٍب َبرَّ َفَتَملََّكُهنَّ اْلَخْوُف َوَنكَّ

ُجالَِن:  ُه قَ  6 لَِماَذا َتْبَحْثَن َعِن اْلَحيِّ َبْيَن األَْمَواِت؟»َقاَل لَُهنَّ الرَّ ُه لَْيَس ُهَنا، َولَِكنَّ َفَقاَل: إِنَّ اْبَن اإلِْنَساِن 7 ْد َقاَم! اْذُكْرَن َما َكلََّمُكْم ِبِه إِْذ َكاَن َبْعُد ِفي اْلَجلِيلِ إِنَّ
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الِِث َيقُومُ  (1-12) ْرَن َكالََمهُ .« 8 الَُبدَّ أَْن ُيَسلََّم إِلَى أَْيِدي أَُناٍس َخاِطِئيَن، َفُيْصلََب، َوِفي اْلَيْوِم الثَّ َن ِمَن اْلَقْبِر، أَْخَبْرَن األََحَد َعَشَر َواآلَخِريَن ُكلَُّهْم ِبهِذِه َوإِْذ َرَجعْ .9 َفَتَذكَّ

ا، َوَمْرَيُم أُمُّ َيْعقُوَب، وَ . 10 األُُموِر َجِميعاً  ُة، َوُيَونَّ ُسَل ِبذلَِك ُهنَّ َمْرَيُم اْلَمْجَدلِيَّ َفَبَدا َكالَُمُهنَّ ِفي . 11 ْبَن َمَعُهنَّ األُْخَرَياُت اللََّواِتي َذهَ َوَكاَنِت اللََّواِتي أَْخَبْرَن الرُّ

قُوُهنَّ  ُه َهَذَياٌن، َولَْم ُيَصدِّ ُسِل َكأَنَّ ا حَ  إاِلَّ أَنَّ ُبْطُرَس َقاَم َوَرَكَض إِلَى اْلَقْبِر، َوإِِذ اْنَحَنى َرأَى األَْكَفاَن اْلَمْلفُوَفَة َوْحَدَها، ُثمَّ َمَضى. 12 َنَظِر الرُّ باً ِممَّ  .َدثَ ُمَتَعجِّ

 20يوحنا 

(1-10) 

ٌم، الَُم ُمَخيِّ ُة إِلَى َقْبِر َيُسوَع، َوالظَّ َرْت َمْرَيُم اْلَمْجَدلِيَّ ِل ِمَن األُْسُبوِع، َبكَّ َفأَْسَرَعْت َوَجاَءْت إِلَى ِسْمَعاَن . 2 َفَرأَِت اْلَحَجَر َقْد ُرِفَع َعْن َباِب اْلَقْبرِ  َوِفي اْلَيْوِم األَوَّ

ُه َوَقالَْت لَُهَما: ُبْطُرَس  ْلِميِذ اآلَخِر الَِّذي َكاَن َيُسوُع ُيِحبُّ بَّ ِمَن اْلَقْبِر، َوالَ َنْدِري أَْيَن َوَضُعوهُ »َوالتِّ َها إِلَى «! 3 أََخُذوا الرَّ ْلِميُذ اآلَخُر َوَتَوجَّ َفَخَرَج ُبْطُرُس َوالتِّ

ْلِميَذ اآلَخَر َسَبَق ُبْطُرَس َفَوَصَل إِلَى اْلَقْبِر َقْبلَُه،َوَكاَنا َيْرُكَضاِن َمعاً. َولِكنَّ ال. 4 اْلَقْبرِ  ُه لَْم َيْدُخلْ  5 تِّ ُثمَّ َوَصَل . 6 َواْنَحَنى َفَرأَى األَْكَفاَن ُمْلَقاًة َعلَى األَْرِض، َولِكنَّ

َواْلِمْنِديُل الَِّذي َكاَن َعلَى َرأِْس َيُسوَع َوَجَدهُ َمْلفُوفاً َوْحَدهُ فِي َمَكاٍن . 7 ُمْلَقاًة َعلَى األَْرِض  ِسْمَعاُن ُبْطُرُس ِفي إِْثِرِه إِلَى اْلَقْبِر َوَدَخلَُه، َفَرأَى أَْيضاً األَْكَفانَ 

الً، َوَرأَى فَ . 8 ُمْنَفِصٍل َعِن األَْكَفانِ  ْلِميُذ اآلَخُر، الَِّذي َكاَن َقْد َوَصَل إِلَى اْلَقْبِر أَوَّ َفإِنَّ التَّالَِميَذ لَْم َيُكوُنوا َحتَّى َذلَِك اْلَوْقِت َقْد َفِهُموا أَنَّ . 9 آَمنَ ِعْنَد َذلَِك َدَخَل التِّ

ُه الَُبدَّ أَْن َيقُوَم ِمْن َبْيِن األَْمَواتِ  أَ ِبأَنَّ ْلِميَذاِن إِلَى َبْيِتِهَما. 10 اْلِكَتاَب َتَنبَّ  .ُثمَّ َرَجَع التِّ
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 ظهور يسوع المسيح بعد الصلب
 

 يسوع المسيح بعد الصلب  ظهور

 28متى 

(16-20) 

16 
ا التَّالَِميُذ األََحَد َعَشَر، فََذهَبُوا إِلَى ِمْنطَقَِة اْلَجلِيِل، إِلَى اْلَجبَِل الَِّذي َعيَّنَهُ لَهُْم يَسُ   17 .وعُ َوأَمَّ

ا َرأَْوهُ، َسَجُدوا لَهُ  وا،. فَلَمَّ  18 َولَِكنَّ بَْعَضهُْم َشكُّ
َم  يَُسوُع فَتَقَدَّ

َماِء َوَعلَى األَْرضِ : »َوَكلََّمهُْم قَائاِلً   19 .ُدفَِع إِليَّ ُكلُّ ُسْلطَاٍن فِي السَّ
وِح  ُدوهُْم بِاْسِم اْلِب َوااِلْبِن َوالرُّ فَاْذهَبُوا إَِذْن، َوتَْلِمُذوا َجِميَع األَُمِم، َوَعمِّ

 20 اْلقُُدِس؛
َمانِ . ا أَْوَصْيتُُكْم بِهِ َوَعلُِّموهُْم أَْن يَْعَملُوا بُِكلِّ مَ   !«َوهَا أَنَا َمَعُكْم ُكلَّ األَيَّاِم إِلَى اْنتِهَاِء الزَّ

 16مرقس 

(9-20) 

9 
الً لَِمْريََم اْلَمْجَدلِيَِّة الَّ  ِل ِمَن األُْسبُوِع، َظهََر أَوَّ  10 .ِمْنهَا َسْبَعةَ َشيَاِطينَ تِي َكاَن قَْد طََرَد َوبَْعَدَما قَاَم يَُسوُع بَاِكراً فِي اْليَْوِم األَوَّ

َرِت الَِّذيَن َكانُوا َمَعهُ،  فََذهَبَْت َوبَشَّ

 11 .َوقَْد َكانُوا يَنُوُحوَن َويَْبُكونَ 
قُوا ا َسِمَع هُؤالَِء أَنَّهُ َحيٌّ َوأَنَّهَا قَْد َشاهََدْتهُ، لَْم يَُصدِّ  .فَلَمَّ

12 
 13 .نَْيِن ِمْنهُْم َوهَُما َسائَِراِن ُمْنطَلِقَْيِن إِلَى إِْحَدى اْلقَُرىَوبَْعَد ذلَِك ظَهََر بِهَْيئٍَة أُْخَرى الثْ 

قُوهَُما أَْيضاً  َرا اْلبَاقِيَن، فَلَْم يَُصدِّ  .فََذهَبَا َوبَشَّ

14 
قُوا الَِّذيَن َشاهَُدوهُ بَْعَد قِيَاَمتِهِ أَِخيراً ظَهََر لأِلََحَد َعَشَر تِْلِميذاً فِيَما َكانُوا ُمتَِّكئِيَن، َوَوبََّخهُْم َعلَى َعَدِم إِيَمانِهِ   15 .ْم َوقََساَوِة قُلُوبِِهْم، ألَنَّهُْم لَْم يَُصدِّ

: َوقَاَل لَهُمْ 

ُروا اْلَخلِيقَةَ ُكلَّهَا بِاإِلْنِجيلِ »  16 :اْذهَبُوا إِلَى اْلَعالَِم أَْجَمَع، َوبَشِّ
َد، َخلََص، َوَمْن لَْم يُْؤمِ   17 .ْن فََسْوَف يَُدانُ َمْن آَمَن َوتََعمَّ

: َوأُولئَِك الَِّذيَن آَمنُوا، تاُلَِزُمهُْم هِذِه اْليَاتُ 

يَاِطيَن َويَتََكلَُّموَن بِلَُغاٍت َجِديَدٍة َعلَْيِهْم،  18 بِاْسِمي يَْطُرُدوَن الشَّ
اْلبَتَّةَ، َويََضُعوَن أَْيِديَهُْم َعلَى اْلَمْرَضى  َويَْقبُِضوَن َعلَى اْلَحيَّاِت، َوإِْن َشِربُوا َشَراباً قَاتاِلً اَل يَتَأَذَّْونَ 

 «.فَيَتََعافَْونَ 

19 
َماِء، َوَجلََس َعْن يَِميِن هللاِ  ، بَْعَدَما َكلََّمهُْم، ُرفَِع إِلَى السَّ بَّ  20 .ثُمَّ إِنَّ الرَّ

بُّ يَْعمَ  ُروَن فِي ُكلِّ َمَكاٍن، َوالرَّ ا هُْم، فَاْنطَلَقُوا يُبَشِّ ُل َمَعهُْم َويَُؤيُِّد اْلَكلَِمةَ بِاْليَاِت َوأَمَّ

 .اْلُمالَِزَمِة لَهَا

 24لوقا 

(13-53) 

13 
 14 .ِعْمَواسُ َعْن أُوُرَشلِيَم، اْسُمهَا ( نَْحَو َسْبَعِة أَْميَالٍ )َوَكاَن اْثنَاِن ِمْنهُْم ُمْنطَلِقَْيِن فِي ذلَِك اْليَْوِم إِلَى قَْريٍَة تَْبُعُد ِستِّيَن َغْلَوةً 

ثَاِن َعْن َجِميِع َما  َوَكانَا يَتََحدَّ

 15 َحَدثَ 
ثَاِن َويَتَبَاَحثَاِن، إَِذا يَُسوُع نَْفُسهُ قَِد اْقتََرَب إِلَْيِهَما َوَساَر َمَعهَُما  16 .َوبَْينََما هَُما يَتََحدَّ

 17 .َولِكنَّ أَْعيُنَهَُما ُحِجبَْت َعْن َمْعِرفَتِهِ 
أَيُّ َحِديٍث يَْجِري » :َوَسأَلَهَُما

 18 .فَتََوقَّفَا َعابَِسْينِ « بَْينَُكَما َوأَْنتَُما َسائَِراِن؟
أَأَْنَت َوْحَدَك اْلَغِريُب النَّاِزُل فِي أُوُرَشلِيَم، َوالَ تَْعلَُم بَِما َحَدَث فِيهَا فِي : »َوأََجاَب أََحُدهَُما، َواْسُمهُ َكْليُوبَاُس، فَقَاَل لَهُ 

 19 «ألَيَّاِم؟هِذِه ا
 20 ِه،َما َحَدَث لِيَُسوَع النَّاِصِريِّ الَِّذي َكاَن نَبِيًّا ُمْقتَِدراً فِي اْلفِْعِل َواْلقَْوِل أََماَم هللاِ َوالشَّْعِب ُكلِّ : »فَقَاالَ « َماَذا َحَدَث؟: »فَقَاَل لَهَُما

َوَكْيَف َسلََّمهُ 

اُمنَا إِلَى عُ   21.قُوبَِة اْلَمْوِت َوَصلَبُوهُ ُرَؤَساُء اْلَكهَنَِة َوُحكَّ
َوَمَع هََذا ُكلِِّه، فَاْليَْوَم هَُو اْليَْوُم الثَّالُِث ُمْنُذ ُحُدوِث . َولَِكنَّنَا ُكنَّا نَْرُجو أَنَّهُ اْلُموِشُك أَْن يَْفِدَي إِْسَرائِيلَ 
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 22 .ذلِكَ 
 23 َن إِلَى اْلقَْبِر بَاِكراً َعلَى أَنَّ بَْعَض النَِّساِء ِمنَّا أَْذهَْلنَنَا، إِْذ قََصدْ 

َمالََكْيِن يَقُوالَِن إِنَّهُ : َولَْم يَِجْدَن ُجْثَمانَهُ، فََرَجْعَن َوقُْلَن لَنَا إِنَّهُنَّ َشاهَْدَن ُرْؤيَا

 24 .َحيٌّ 
ا هَُو فَلَْم يََرْوهُ فََذهََب بَْعُض الَِّذيَن َمَعنَا إِلَى اْلقَْبِر فََوَجُدوا األَْمَر َصِحيحاً َعلَى َحدِّ َما قَا  25 !«لَِت النَِّساُء أَْيضاً، َوأَمَّ

يَا قَلِيلَِي اْلفَْهِم َوبَِطيئَِي : »فَقَاَل لَهَُما

 26 !اْلقَْلِب فِي اإِليَماِن بَِجِميِع َما تََكلََّم بِِه األَْنبِيَاءُ 
 27 «ْدُخَل إِلَى َمْجِدِه؟أََما َكاَن الَبُدَّ أَْن يَُعانَِي اْلَمِسيُح هِذِه اْلالََم ثُمَّ يَ 

ُر لَهَُما، ُمْنطَلِقاً ِمْن ُموَسى َوِمَن  ثُمَّ أََخَذ يُفَسِّ

 28 .األَْنبِيَاِء َجِميعاً، َما َوَرَد َعْنهُ فِي َجِميِع اْلُكتُبِ 
 29 .بِأَنَّهُ َذاِهٌب إِلَى َمَكاٍن أَْبَعدَ ثُمَّ اْقتََربُوا ِمَن الْقَْريَِة الَّتِي َكاَن التِّْلِميَذاِن يَْقِصَدانِهَا، َوتَظَاهََر هَُو 

ا َعلَيِْه  فَأَلَحَّ

 30 .فََدَخَل لِيَْنِزَل ِعْنَدهَُما«. اْنِزْل ِعْنَدنَا، فَقَْد َماَل النَّهَاُر َواْقتََرَب اْلَمَساءُ : »قَائِلَْينِ 
َر، َوأَ  ا اتََّكأَ َمَعهَُما، أََخَذ اْلُخْبَز، َوبَاَرَك، َوَكسَّ  31 .ْعطَاهَُماَولَمَّ

فَاْنفَتََحْت 

 32 .ثُمَّ اْختَفَى َعْنهَُما. أَْعيُنُهَُما َوَعَرفَاهُ 
ثُنَا فِي الطَِّريِق َويَْشَرُح لَنَا اْلُكتَُب؟: »فَقَاَل أََحُدهَُما لآِلَخرِ   33 «أََما َكاَن قَْلبُنَا يَْلتَِهُب فِي ُصُدوِرنَا فِيَما َكاَن يَُحدِّ

ثُمَّ قَاَما فِي 

اَعِة َعْينِهَا، َوَرَجَعا إِلَى أُوُرَشلِيَم، فََوَجَدا األََحَد َعَشَر َوالَِّذيَن َمَعهُْم ُمْجتَِمِعيَن،تِ   34 ْلَك السَّ
بَّ قَاَم، َوقَْد ظَهََر لِِسْمَعانَ : »َوَكانُوا يَقُولُونُ   35 «.َحقّاً إِنَّ الرَّ

فَأَْخبََراهُْم 

بَّ ِعْنَد َكْسِر اْلُخْبزِ بَِما َحَدَث فِي الطَِّريِق، َوَكيْ   .َف َعَرفَا الرَّ

36 
 37 !«َسالٌَم لَُكمْ : »َوفِيَما هَُما يَتََكلََّماِن بَِذلَِك، َوقََف يَُسوُع نَْفُسهُ فِي َوَسِطِهْم، َوقَاَل لَهُمْ 

 38 .َولِكنَّهُْم، لُِذْعِرِهْم َوَخْوفِِهْم، تََوهَُّموا أَنَّهُْم يََرْوَن َشبَحاً 
َما : »لَهُمْ  فَقَالَ 

ُكوُك فِي قُلُوبُِكْم؟  39 بَالُُكْم ُمْضطَِربِيَن؟ َولَِماَذا تَْنبَِعُث الشُّ
، فَأَنَا هَُو بِنَْفِسي بََح لَْيَس لَهُ لَْحٌم َوِعظَاٌم َكَما تََرْوَن . اْنظُُروا يََديَّ َوقََدَميَّ اْلِمُسونِي َوتََحقَّقُوا، فَإِنَّ الشَّ

 40 «.لِي
 41 .َذلَِك، أََراهُْم يََدْيِه َوقََدَمْيهِ  َوإِْذ قَالَ 

بِيَن، قَاَل لَهُمْ  قِيَن ِمَن اْلفََرِح َوُمتََعجِّ  42 «أَِعْنَدُكْم هُنَا َما يُْؤَكُل؟: »َوإِْذ َماَزالُوا َغْيَر ُمَصدِّ
فَنَاَولُوهُ قِْطَعةَ َسَمٍك 

 43 .َمْشِويٍّ 
 44 .فَأََخَذهَا أََماَمهُْم َوأََكلَ 

أَنَّهُ الَبُدَّ أَْن يَتِمَّ ُكلُّ َما ُكتَِب َعنِّي فِي َشِريَعِة ُموَسى َوُكتُِب : هََذا هَُو الَكالَُم الَِّذي َكلَّْمتُُكْم بِِه َوأَنَا َماِزْلُت بَْينَُكمْ : »قَاَل لَهُمْ ثُمَّ 

 45 «.األَْنبِيَاِء َواْلَمَزاِميرِ 
تَُب،ثُمَّ فَتََح أَْذهَانَهُْم لِيَْفهَُموا اْلكُ 

46 
هَكَذا قَْد ُكتَِب، َوهَكَذا َكاَن الَبُدَّ أَْن يَتَأَلََّم اْلَمِسيُح َويَقُوَم ِمْن بَْيِن األَْمَواِت فِي اْليَْوِم : »َوقَاَل لَهُمْ 

 47 الثَّالِِث،
َر بِاْسِمِه بِالتَّْوبَِة َوُغْفَراِن اْلَخطَايَا فِي َجِميِع األَُمِم اْنِطالَق  48 .اً ِمْن أُوُرَشلِيمَ َوأَْن يُبَشَّ

 49 .َوأَْنتُْم ُشهُوٌد َعلَى هِذِه األُُمورِ 
َوهَا أَنَا َسأُْرِسُل إِلَْيُكْم َما َوَعَد 

ةَ ِمَن األََعالِي. بِِه أَبِي  !«َولَِكْن أَقِيُموا فِي اْلَمِدينَِة َحتَّى تُْلبَُسوا اْلقُوَّ

50 
 51 .َوبَاَرَكهُْم َرافِعاً يََدْيهِ . ِة إِلَى بَْيِت َعْنيَاثُمَّ اْقتَاَدهُْم إِلَى َخاِرِج اْلَمِدينَ 

َماءِ   52 َوبَْينََما َكاَن يُبَاِرُكهُْم، اْنفََصَل َعْنهُْم َوأُْصِعَد إِلَى السَّ
فََسَجُدوا لَهُ، ثُمَّ َرَجُعوا إِلَى 

 53 أُوُرَشلِيَم بِفََرٍح َعِظيٍم،
 .هَْيَكِل، َحْيُث يَُسبُِّحوَن هللاَ َويُبَاِرُكونَهُ َوَكانُوا يَْذهَبُوَن َدائِماً إِلَى الْ 

 20يوحنا 

(11-31) 

11 
ا َمْريَُم فَظَلَّْت َواقِفَةً فِي اْلَخاِرِج تَْبِكي ِعْنَد اْلقَْبرِ   12 .َوفِيَما ِهَي تَْبِكي، اْنَحنَْت إِلَى اْلقَْبرِ . أَمَّ

َحْيُث َكاَن ُجْثَماُن يَُسوَع فََرأَْت َمالََكْيِن بِثِيَاٍب بِيٍض، َجالَِسْيِن 

ْأِس َواْلَخَر ِعْنَد اْلقََدَمْينِ   13 .َمْوُضوعاً، َواِحداً ِعْنَد الرَّ
 14 «.أََخُذوا َسيِِّدي، َوال أَْدِري أَْيَن َوَضُعوهُ : »أََجابَتْ « يَا اْمَرأَةُ، لَِماَذا تَْبِكيَن؟: »فََسأاَلَهَا

قَالَْت هََذا 

 15 .اْلَوَراِء، فََرأَْت يَُسوَع َواقِفاً، َولِكنَّهَا لَْم تَْعلَْم أَنَّهُ يَُسوعُ َواْلتَفَتَْت إِلَى 
ْن تَْبَحثِيَن؟: »فََسأَلَهَا ، فَقَالَْت لَهُ « يَا اْمَرأَةُ، لَِماَذا تَْبِكيَن؟ َعمَّ يَا َسيُِّد، : »فَظَنَّْت أَنَّهُ اْلبُْستَانِيُّ

 16 «.فَقُْل لِي أَْيَن َوَضْعتَهُ ِْلُخَذهُ إِْن ُكْنَت أَْنَت قَْد أََخْذتَهُ 
 17 .يَا ُمَعلِّمُ : ، أَيْ «َربُّونِي: »فَاْلتَفَتَْت َوهَتَفَْت بِاْلِعْبِريَّةِ !« يَا َمْريَمُ : »فَنَاَداهَا يَُسوعُ 

الَ : »فَقَاَل لَهَا

 18 !«إِنِّي َسأَْصَعُد إِلَى أَبِي َوأَبِيُكْم، َوإِلِهي َوإِلِهُكمْ : ى إِْخَوتِي َوقُولِي لَهُمْ فَإِنِّي لَْم أَْصَعْد بَْعُد إِلَى اْلِب، بَِل اْذهَبِي إِلَ ! تُْمِسِكي بِي
فََرَجَعْت َمْريَُم اْلَمْجَدلِيَّةُ َوبَشََّرِت 
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بَّ : »التَّالَِميَذ قَائِلَةً   .َوأَْخبََرْتهُْم بَِما قَاَل لَهَا!« إِنِّي َرأَْيُت الرَّ

19 
ا َحلَّ مَ  ُل ِمَن األُْسبُوِع، َكاَن التَّالَِميُذ ُمْجتَِمِعيَن فِي بَْيٍت أَْغلَقُوا َولَمَّ : أَْبَوابَهُ َخْوفاً ِمَن اْليَهُوِد، َوإَِذا يَُسوُع يَْحُضُر َوْسطَهُْم قَائاِلً َساُء َذلَِك اْليَْوِم، َوهَُو اْليَْوُم األَوَّ

 20 !«َسالٌَم لَُكمْ »
بَّ َوإِْذ قَاَل هََذا، أََراهُ   21 .ْم يََدْيِه َوَجْنبَهُ، فَفَِرَح التَّالَِميُذ إِْذ أَْبَصُروا الرَّ

َكَما أَنَّ اْلَب أَْرَسلَنِي، أُْرِسلُُكْم . َسالٌَم لَُكمْ : »فَقَاَل لَهُْم يَُسوعُ 

 22 «.أَنَا
وَح اْلقُُدسَ : »قَاَل هََذا َونَفََخ فِيِهْم َوقَاَل لَهُمْ   23 .اْقبَلُوا الرُّ

 !«َغفَْرتُْم َخطَايَاهُْم ُغفَِرْت لَهُْم، َوَمْن أَْمَسْكتُْم َخطَايَاهُْم، أُْمِسَكتْ  َمنْ 

24 
 25 .َن َحَضَر يَُسوعُ َولِكنَّ تُوَما، أََحَد التَّالَِميِذ االثَْني َعَشَر، َوهَُو اْلَمْعُروُف بِالتَّْوأَِم، لَْم يَُكْن َمَع التَّالَِميِذ، ِحي

بَّ : »الَِميُذ اْلَخُرونَ فَقَاَل لَهُ التَّ  !« إِنَّنَا َرأَْينَا الرَّ

 26 !«بِِه، فاَلَ أُوِمنُ إِْن ُكْنُت اَل أََرى أَثََر اْلَمَساِميِر فِي يََدْيِه، َوأََضُع إِْصبِِعي فِي َمَكاِن اْلَمَساِميِر، َوأََضُع يَِدي فِي َجنْ : »فَأََجابَ 
تاَلَِميُذهُ  َوبَْعَد ثََمانِيَِة أَيَّاٍم، إِْذ َكانَ 

 27 !«َسالٌَم لَُكمْ : »َوقَالَ  ُمْجتَِمِعيَن ثَانِيَةً َداِخَل اْلبَْيِت َوتُوَما َمَعهُْم، َحَضَر يَُسوُع َواألَْبَواُب ُمَغلَّقَةٌ، َوَوقََف فِي اْلَوَسطِ 
هَاِت إِْصبََعَك إِلى هُنَا، : »ثُمَّ قَاَل لِتُوَما

، َوهَاِت يََدكَ   28 !«َوالَ تَُكْن َغْيَر ُمْؤِمٍن بَْل ُكْن َمْؤِمناً . َوَضْعهَا فِي َجْنبِي َواْنظُْر يََديَّ
 29 «.َربِّي َوإِلَِهي: »فَهَتََف تُوَما

أأَلَنََّك َرأَْيتَنِي آَمْنَت؟ : »فَقَاَل لَهُ يَُسوعُ 

 30 «طُوبَى لِلَِّذيَن يُْؤِمنُوَن ُدوَن أَْن يََرْوا
ْن فِي اْلِكتَابِ  َوقَْد أَْجَرى يَُسوُع أََمامَ   31 .تاَلَِميِذِه آيَاٍت أُْخَرى َكثِيَرةً لَْم تَُدوَّ

نَْت لِتْؤِمنُوا بِأَنَّ  ا هَِذِه اْليَاُت فَقَْد ُدوِّ َوأَمَّ

 .يَُسوَع هَُو اْلَمِسيُح اْبُن هللاِ، َولَِكْي تَُكوَن لَُكْم َحيَاةٌ بِاْسِمِه إِْذ تُْؤِمنُونَ 

 21يوحنا 

(1-25) 

َة. َوَقْد أَْظَهَر َنْفَسهُ َبْعَد  ًة أُْخَرى ِعْنَد َشاِطِئ ُبَحْيَرِة َطَبِريَّ ْوأَِم،  2 : َهَكَذاذلَِك أَْظَهَر َيُسوُع َنْفَسُه لِلتَّالَِميِذ َمرَّ اْجَتَمَع ِسْمَعاُن ُبْطُرُس َوُتوَما، اْلَمْعُروُف ِبالتَّ

ْيِد!»َفَقاَل لَُهْم ِسْمَعاُن ُبْطُرُس:  3 .َجليِل، َواْبَنا َزَبِدي، َوِتْلِميَذاِن آَخَرانِ َوَنَثَناِئيُل، َوَهَو ِمْن َقاَنا ِبِمْنَطَقِة الْ  «. َوَنْحُن أَْيضاً َنْذَهُب َمَعكَ »َفَقالُوا: « أََنا َذاِهٌب لِلصَّ

ُهْم لَْم َيِصيُدوا َشْيئاً ِفي ِتْلَك اللَّْيلَةِ  ُه َيُسوعُ  4 .َفَذَهُبوا َوَرِكُبوا اْلَقاِرَب، َولِكنَّ اِطِئ، َولِكنَّ التَّالَِميَذ لَْم َيْعِرفُوا أَنَّ ا َطلََع اْلَفْجُر، َوَقَف َيُسوُع َعلَى الشَّ َفَسأَلَُهْم  5 .َولَمَّ

َبَكَة إِلَى َيِمينِ »َفَقاَل لَُهْم:  6 «!الَ »أََجاُبوهُ: « َيا ِفْتَياُن، أََما ِعْنَدُكْم َسَمٌك؟»َيُسوُع:  َفأَْلَقْوَها، َولَْم َيُعوُدوا َيْقِدُروَن أَْن َيْجِذُبوَها لَِكْثَرِة « اْلَقاِرِب، َتِجُدوا! أَْلقُوا الشَّ

َمكِ  ُه، لُِبْطُرَس:  7 !َما ِفيَها ِمَن السَّ ْلِميُذ الَِّذي َكاَن َيُسوُع ُيِحبُّ !»َفَقاَل التِّ بُّ ُه الرَّ َر ِبِرَداِئِه، َوَكاَن ُبْطُرُس ُعْرَياناً، َفَما إِْن َسمِ « إِنَّ ، َحتَّى َتَستَّ بُّ َع أَنَّ َذلَِك ُهَو الرَّ

َمِك، إِْذ َكاُنوا َغْيَر َبِعيِديَن َعِن الشَّاِطئِ  8 .َوأَْلَقى َنْفَسُه ِفي اْلَماِء َساِبحاً  وَن َشَبَكَة السَّ ا َنَزلُوا  9 .ِذَراعٍ  إاِلَّ َنْحَو ِمَئَتْي َوَجاَء َباِقي التَّالَِميِذ ِباْلَقاِرِب َوُهْم َيُجرُّ َفلَمَّ

اِطِئ، َرأَْوا ُهَناَك َجْمراً َوَسَمكاً َمْوُضوعاً َعلَْيِه، َوُخْبزاً  َمِك الَِّذي ِصْدُتُموهُ اآلنَ »َفَقاَل لَُهْم َيُسوُع:  10 .إِلَى الشَّ َفَصِعَد ِسْمَعاُن ُبْطُرُس إِلَى  11 «!َهاُتوا ِمَن السَّ

بَ  َمِك اْلَكِبيِر، َوَمَع هِذِه اْلَكْثَرةِ اْلَقاِرِب َوَجَذَب الشَّ ، َفإَِذا ِفيَها ِمَئٌة َوَثالٌَث َوَخْمُسوَن َسَمَكًة ِمَن السَّ َبَكةُ  َكَة إِلَى اْلَبرِّ ِق الشَّ َوَقاَل َيُسوُع لِلتَّالَمِيِذ:  12 .لَْم َتَتَمزَّ

بُّ َولَْم َيْجُرْؤ أََحٌد ِمَن التَّالَِميِذ أَ «. َتَعالَْوا ُكلُوا» ُه الرَّ ُهْم َعَرفُوا أَنَّ َمكَ  13 .ْن َيْسأَلَُه: َمْن أَْنَت؟ ألَنَّ َم َيُسوُع َوأََخَذ اْلُخْبَز َوَناَولَُهْم، َوَكذلَِك السَّ هِذِه ِهَي  14 .ُثمَّ َتَقدَّ

الَِثُة الَِّتي أَْظَهَر ِفيَها َيُسوُع َنْفَسُه لَِتالَِميِذِه َبْعَدَما َقامَ  ةُ الثَّ  .ِمَن األَْمَواتِ  اْلَمرَّ

ِني هُؤالَِء؟»َوَبْعَدَما أََكلُوا َسأََل َيُسوُع ِسْمَعاَن ُبْطُرَس:  15 ا ُيِحبُّ ، أَْنَت َتْعَلُم أَنِّي أُِحبَُّك!»َفأََجاَبُه « َيا ِسْمَعاُن ْبَن ُيوَنا، أَُتِحبُِّني أَْكَثَر ِممَّ َفَقاَل لَُه: « َنَعْم َيا َربُّ

. أَْنَت َتْعلَُم أَنِّي أُِحبَُّك!»َفأََجاَبُه: « َيا ِسْمَعاُن ْبَن ُيوَنا، أَُتِحبُِّني؟»ُثمَّ َسأَلَُه َثاِنَيًة:  16 «!يأَْطِعْم ُحْمالَنِ » ًة  17 «اْرَع ِخَراِفي»َقاَل لَُه: « َنَعْم َيا َربُّ َفَسأَلَُه َمرَّ
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ِني؟»َثالَِثًة:  الَِثِة: « َيا ِسْمَعاُن ْبَن ُيوَنا، أَُتِحبُّ ِة الثَّ ، أَْنَت َتْعلَُم ُكلَّ َشْيٍء. أَْنَت َتْعلَُم أَنِّي »َوَقاَل لَُه: «. أَُتِحبُِّني»َفَحِزَن ُبْطُرُس ألَنَّ َيُسوَع َقاَل لَُه ِفي اْلَمرَّ َيا َربُّ

ا ُكْنَت َشاّباً ُكْنَت َتْرُبُط ِحَزاَمَك َعلَى َوَسِطَك َوَتْذَهُب َحْيُث ُتِريُد. َولِكْن ِعْنَدَما َتِصيُر  اْلَحقَّ اْلَحقَّ أَقُوُل لََك: 18 !أَْطِعْم ِخَراِفي»َفَقاَل لَُه َيُسوُع: « أُِحبَُّك! إِنََّك لَمَّ

ُد ِبَها هللاَ. َوَقْد َقاَل َيُسوُع َهَذا إِ  19 «!َشْيخاً َفإِنََّك َتُمدُّ َيَدْيَك، َوآَخُر َيْرُبُط ِحَزاَمَك َوَيْذَهُب ِبَك َحْيُث اَل ُتِريدُ  َشاَرًة إِلَى اْلِميَتِة الَِّتي َسْوَف َيُموُتَها ُبْطُرُس َفُيَمجِّ

ا َقاَل لَُه ذلَِك، َقاَل لَُه:  ْلِمي 20 .«اْتَبْعِني»َولَمَّ ُه َيْتَبُعُهَما، َوُهَو التِّ ْلِميَذ الَِّذي َكاَن َيُسوُع ُيِحبُّ ُذ الَِّذي َماَل إِلَى َصْدِر َيُسوَع ِفي أَْثَناِء َوَنَظَر ُبْطُرُس َوَراَءهُ، َفَرأَى التِّ

ُد، َمْن ُهَو الَِّذي َسَيُخوُنَك؟»اْلَعَشاِء َوَقاَل لَُه:  ا َرآهُ ُبْطُرُس َسأََل َيُسوَع:  21 «َيا َسيِّ لَْو ِشْئُت أَْن َيْبَقى »أََجاَبُه َيُسوُع:  22 «َيا َربُّ َوَهَذا، َماَذا َيُكوُن لَُه؟»َفلَمَّ

ْلِميَذ لَْن َيُموَت. َولِكنَّ َيُسوَع لَْم َيقُْل لُِبْطُرَس:  23 «!َحتَّى أَْرِجَع، َفَما َشأُْنَك؟ اْتَبْعِني أَْنتَ  ُه لَْن َيُموَت!»َفَشاَع َخَبٌر َبْيَن اإلِْخَوِة أَنَّ َذلَِك التِّ لَْو »َبْل َقاَل: « إِنَّ

َنَها ُهَنا. َوَنْحُن َنْعلَُم أَنَّ َشَهاَدَتُه َحقٌّ  24 «أُْنَك؟ِشْئُت أَْن َيْبَقى َحتَّى أَْرِجَع، َفَما شَ  ْلِميُذ ُهَو الَِّذي َيْشَهُد ِبهِذِه األُُموِر، َوَقْد َدوَّ َوُهَناَك أُُموٌر أُْخَرى  25 .َهَذا التِّ

َنْت َواِحَدًة َفَواِحَدًة، لَ  َها لَْو ُدوِّ َن ِمْن ُكُتبٍ َكِثيَرةٌ َعِملََها َيُسوُع، أَُظنُّ أَنَّ  !َما َكاَن اْلَعالَُم ُكلُُّه َيَسُع َما ُدوِّ
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 في الرسائل  التكرار والتطابق الطويل )كلي وجزئي(

 الحياة

 الشهوة ثم الخطية النتيجة الموت الحل التجسد والميالد ثم الصلب ثم القيامة النتيجة الفداء والخالص الثمرات

 السالم

 الحب

 النعمة

 

 في الرسائل  )كلي وجزئي(التكرار والتطابق الطويل 

 كون الشهوة تؤدي إلى الخطية
 

 أمثلة على كون الشهوة تؤدي إلى الخطية

 رومية 

(18:1-32) 

 

18 
َماِء َعلَى َجِميِع َما يَْفَعلُهُ النَّاُس ِمْن ِعْصيَاٍن َوإِْثٍم الَِّذيَن يَْحُجبُوَن اْلَحقَّ بِافَإِنَّهُ قَْد أُْعلَِن   19.إِلْثمِ َغَضُب هللاِ ِمَن السَّ

َذلَِك ألَنَّ َما يُْعَرُف َعِن هللاِ َواِضٌح بَْينَهُْم، إِْذ 

 20 .بَيَّنَهُ هللاُ لَهُمْ 
َحتَّى إِنَّ النَّاَس . وُل ِمْن ِخالَِل اْلَمْخلُوقَاتِ وِر هللاِ، أَْي قُْدَرتَهُ األََزلِيَّةَ َوأُلُوهَتَهُ، ظَاِهٌر لِْلِعيَاِن ُمْنُذ َخْلِق اْلَعالَِم، إِْذ تُْدِرُكهُ اْلُعقُ فَإِنَّ َما اَل يَُرى ِمْن أُمُ 

 21 .بَاتُوا باِلَ ُعْذرٍ 
ُدوهُ   22 .ْظلِماً بِاْعتِبَاِرِه هللاَ، َوالَ َشَكُروهُ، بَِل اْنَصَرفُوا بِتَْفِكيِرِهْم إِلَى اْلَحَماقَِة َوَصاَر قَْلبُهُْم لَِغبَاَوتِِه مُ  فََمَع أَنَّهُْم َعَرفُوا هللاَ، لَْم يَُمجِّ

َوفِيَما يَدَُّعوَن 

 23 أَنَّهُْم ُحَكَماُء، َصاُروا ُجهَّاالً،
َواِحفِ َواْستَْبَدلُوا بَِمْجِد هللاِ اْلَخالِِد تََماثِيَل   24 .لُِصَوِر اإِلْنَساِن اْلفَانِي َوالطُّيُوِر َوَذَواِت األَْربَِع َوالزَّ

لَِذلَِك أَْسلََمهُُم هللاُ، فِي َشهََواِت 

 25 .قُلُوبِِهْم، إِلَى النََّجاَسِة، لِيُِهينُوا أَْجَساَدهُْم فِيَما بَْينَهُمْ 
. بَاِطٌل، فَاتَّقَْوا اْلَمْخلُوَق َوَعبَُدوهُ بََدَل اْلَخالِِق، اْلُمبَاَرِك إِلَى األَبَدِ إِْذ قَِد اْستَْبَدلُوا بَِحقِّ هللاِ َما هَُو 

 26!آِمين
بَِب أَْسلََمهُُم هللاُ إِلَى الشَّهََواِت اْلُمْخِزيَةِ  ْلَن َعِن اْستِْعَماِل أَْجَساِدِهنَّ بِالطَِّريقَِة ال. لِهََذا السَّ طَّبِيِعيَِّة إِلَى اْستِْعَمالِهَا بِطَِريقٍَة ُمَخالِفٍَة فَإِنَّ إِنَاثَهُْم تََحوَّ

 27 .لِلطَّبِيَعةِ 
ُكوُر أَْيضاً َعِن اْستِْعَماِل األُْنثَى بِالطَِّريقَِة الطَّبِيِعيَِّة، َواْلتَهَبُوا َشْهَوةً بَعْ  َل الذُّ بُِذُكوٍر، فَاْستََحقُّوا أَْن  ُضهُْم لِبَْعٍض، ُمْرتَِكبِيَن اْلفَْحَشاَء ُذُكوراً َوَكذلَِك تََحوَّ
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 28 .يَنَالُوا فِي أَْنفُِسِهِم اْلَجَزاَء اْلَعاِدَل َعلَى َضالَلِِهمْ 
َماَرَسِة ْميِيِز َدفََعهُْم إِلَى مُ َوبَِما أَنَّهُْم لَْم يَتََخيَُّروا إِْبقَاَء هللاِ ِضْمَن َمْعِرفَتِِهْم، أَْسلََمهُُم هللاُ إِلَى ِذهٍْن َعاِطٍل َعِن التَّ 

 29 .األُُموِر َغْيِر الالَّئِقَةِ 
 30 َوهُْم ثَْرثَاُروَن،. إِْذ قَِد اْمتأَلُوا ِمْن ُكلِّ إِْثٍم َوَشرٍّ َوَجَشٍع َوُخبٍْث، َوُشِحنُوا َحَسداً َوقَْتالً َوِخَصاماً َوَمْكراً َوُسوءاً 

ُمْغتَابُوَن، َكاِرهُوَن لُِّلِ، 

ُروِر، َغْيُر طَائِِعيَن لِْلَوالَِدْينِ َشتَّاُموَن، ُمتََكبُِّروَن، مُ   31.تَفَاِخُروَن، ُمْختَِرُعوَن لِلشُّ
 32 .اَل فَْهَم ِعْنَدهُْم، َوالَ أََمانَةَ، َوالَ َحنَاَن، َوالَ َرْحَمةَ 

إِنَّهُْم يَْعلَُموَن ُحْكَم هللاِ 

وَن بِفَاِعلِيهَاأَنَّ الَِّذيَن يَْفَعلُوَن هَِذِه األُُموَر يَْستَْوِجبُ : اْلَعاِدلِ   .وَن اْلَمْوَت؛ َوَمَع َذلَِك، اَل يَُماِرُسونَهَا َوَحْسُب، بَْل يَُسرُّ

 رومية 

(1:6-14) 

 

ْعَمُة؟ ْسَبِة  2 إَِذْن َماَذا َنقُوُل؟ أََنْسَتِمرُّ ِفي اْلَخِطيَئِة لَِكْي َتَتَواَفَر النِّ لِْلَخِطيَئِة، َكْيَف َنِعيُش َبْعُد ِفيَها؟َحاَشا! َفَنْحُن الَِّذيَن ُمْتَنا ِبالنِّ
َنا َجِميعاً، َنْحُن  3  أَْم َيْخَفى َعلَْيُكْم أَنَّ

َحاداً ِبَمْوِتِه؟ ْدَنا اتِّ َحاداً ِباْلَمِسيِح َيُسوَع، َقْد َتَعمَّ ْدَنا اتِّ ِة لِْلَموْ  4 الَِّذيَن َتَعمَّ ِت، َحتَّى َكَما أُِقيَم اْلَمِسيُح ِمَن األَْمَواِت ِبَمْجِد اآلِب، َوِبَسَبِب ذلَِك ُدِفنَّا َمَعُه ِباْلَمْعُموِديَّ

ِحُد ِبِه أَْيضاً ِفي ِقَياَمِتهِ . 5 َكذلَِك َنْسلُُك َنْحُن أَْيضاً ِفي َحَياٍة َجِديَدةٍ  َنا َسَنتَّ َحْدَنا ِبِه ِفي َمْوٍت ُيْشِبُه َمْوَتُه، َفإِنَّ َنْعلَُم َهَذا: أَنَّ اإلِْنَساَن اْلَعِتيَق ِفيَنا  َفَنْحنُ . 6 َفَما ُدْمَنا َقِد اتَّ

َر ِمَن اْلَخِطيَئةِ . 7 َقْد ُصلَِب َمَعُه لَِكْي ُيْبَطَل َجَسُد اْلَخِطيَئِة َفالَ َنْبَقى َعِبيداً لِْلَخِطيَئِة ِفيَما َبْعدُ  َفَنْحُن ُنْؤِمُن أَنََّنا َوَماُدْمَنا ُمْتَنا َمَع اْلَمِسيِح، . 8 َفإِنَّ َمْن َماَت، َقْد َتَحرَّ

ًة َثاِنَيًة، إِْذ لَيْ  9 َسَنْحَيا أَْيضاً َمَعُه، َس لِْلَمْوِت ِسَياَدٌة َعلَْيِه َبْعدُ لَِكْوِنَنا َعلَى َيِقيٍن ِبأَنَّ اْلَمِسيَح، َوَقْد أُِقيَم ِمْن َبْيِن األَْمَواِت، اَل َيُموُت َمرَّ
ُه ِبَمْوِتِه، َقْد َماتَ . 10   ألَنَّ

ًة َواِحَدًة؛ َوِبَحَياِتِه، َيْحَيا هلِلِ  ْسَبِة لِْلَخِطيَئِة َوأَْحَياًء هلِلِ ِفي اْلَمِسيِح يَ . 11 ألَْجِل اْلَخِطيَئِة َمرَّ إَِذْن، اَل َتْملَِكنَّ .12 ُسوعَ َفَكذلَِك أَْنُتْم أَْيضاً، اْحِسُبوا أَْنفَُسُكْم أَْمَواتاً ِبالنِّ

ُموا أَْنفَُسُكْم هلِلِ ِباْعِتَباِرُكْم أُِقمْ . 13 ُم اْلَماِئِت َفَتْنَقاُدوا لََها ِفي َشَهَواِتهِ اْلَخِطيَئُة ِفي َجَسِدكُ  ُموا أَْعَضاَءُكْم لِْلَخِطيَئِة أَْسلَِحًة لإِِلْثِم، َبْل َقدِّ ُتْم ِمْن َبْيِن األَْمَواِت َوالَ ُتَقدِّ

ْعَمةِ . 14 ِبرِّ أَْحَياًء، َوأَْعَضاَءُكْم هلِلِ أَْسلَِحًة لِلْ  ِريَعِة َبْل لِلنِّ  .َفلَْن َيُكوَن لِْلَخِطيَئِة ِسَياَدةٌ َعلَْيُكْم، إِْذ لَْسُتْم َخاِضِعيَن لِلشَّ

 رومية 

(7:7-13) 

 

ِريَعُة َخِطيَئٌة؟ َحاَشا! َولِكنِّي َما َعَرْفُت اْلَخِطيَئَة إاِلَّ  7 ِريَعِة: إَِذْن، َماَذا َنقُوُل؟ َهِل الشَّ ْهَوَة لَْوالَ َقوُل الشَّ ِريَعِة. َفَما ُكْنُت ألَْعِرَف الشَّ َولَِكنَّ  8 «!الَ َتْشَتهِ »ِبالشَّ

ِريَعُة، لََكاَنْت اْلَخِطيَئةُ  َة َفأََثاَرْت ِفيَّ ُكلَّ َشْهَوٍة. َفلَْوالَ الشَّ َتةٌ اْلَخِطيَئَة اْسَتَغلَّْت َهِذِه اْلَوِصيَّ ا أَ  9 . َميِّ ا أَمَّ ِريَعِة؛ َولَِكْن لَمَّ َنا َفُكْنُت ِمْن َقْبُل َعاِئشاً ِبَمْعِزٍل َعِن الشَّ

ِريَعُة َعاَشِت اْلَخِطيَئُة، َيًة إِلَى اْلَمْوتِ  10َجاَءِت الشَّ ُة اْلَهاِدَفُة إِلَى اْلَحَياِة، َصاَرْت لِي ُمَؤدِّ َة، َخَدَعْتِني  َفإِنَّ اْلَخِطيَئَة، إِذِ  11 .َفُمتُّ أََنا. َواْلَوِصيَّ اْسَتَغلَِّت اْلَوِصيَّ

َسٌة َوَعاِدلٌَة َوَصالَِحةٌ  12 .َوَقَتلَْتِني ِبَها ُة ُمَقدَّ َسٌة، َواْلَوِصيَّ ِريَعُة إَِذْن ُمَقدَّ َها  13 .َفالشَّ َفَهْل َصاَر َما ُهَو َصالٌِح َمْوتاً لِي؟ َحاَشا! َولَِكنَّ اْلَخِطيَئَة، لَِكْي َتْظَهَر أَنَّ

 .ِطيَئٌة، أَْنَتَجْت لَِي اْلَمْوَت ِبَما ُهَو َصالٌِح، َحتَّى َتِصيَر اْلَخِطيَئُة َخاِطَئًة ِجّداً ِبَسَبِب اْلَوِصيَّةِ خَ 

 رومية 

(11:13-14) 

11 
اَعةُ الَّتِي يَِجُب أَْن نَْستَْيقِظَ  ا َكاَن يَْوَم آَمنَّا. فِيهَا ِمَن النَّْومِ َوفَْوَق هََذا، فَأَْنتُْم تَْعِرفُوَن الَْوقَْت، َوأَنَّهَا اْلَن السَّ  12 :فََخالَُصنَا اْلَن، أَقَْرُب إِلَْينَا ِممَّ

َكاَد اللَّْيُل أَْن 

 13 فَْلنَْطَرْح أَْعَماَل الظَّالَِم، َونَْلبَْس ِسالََح النُّورِ . يَْنتَِهَي َوالنَّهَاُر أَْن يَْطلُعَ 
ْكِر، َوالَ فِي اْلفَْحَشاِء : لُوكاً الئِقاً َوَكَما فِي النَّهَاِر، لِنَْسلُْك سُ  اَل فِي اْلَعْربََدِة َوالسُّ

 14 .َواإِلبَاِحيَِّة، َوالَ فِي النَِّزاِع َواْلَحَسدِ 
بَّ يَُسوَع اْلَمِسيَح، َوالَ تَْنَشِغلُوا بِالتَّْدبِيِر لِْلَجَسِد إِلْشبَاِع َشْهَواتِهِ   .َوإِنََّما اْلبَُسوا الرَّ
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 غالطية

(16:5-26) 

16 
وحِ : إِنََّما أَقُولُ  ُموَن َشْهَوةَ اْلَجَسِد أَبَداً . اْسلُُكوا فِي الرُّ  17 .َوِعْنَدئٍِذ اَل تُتَمِّ

وُح بَِعْكِس اْلَجَسِد؛ َوهََذاِن يُقَاِوُم أََحُدهَُما اْلَخَر  وِح، َوالرُّ فَإِنَّ اْلَجَسَد يَْشتَِهي بَِعْكِس الرُّ

 18 .تَْفَعلُوَن َما تَْرَغبُوَن فِيهِ َحتَّى إِنَُّكْم اَل 
ِريَعةِ  وِح، فَلَْستُْم فِي َحاِل اْلُعبُوِديَِّة لِلشَّ  19 .َولَِكْن إَِذا ُكْنتُْم َخاِضِعيَن لِقِيَاَدِة الرُّ

ا أَْعَماُل اْلَجَسِد فَظَاِهَرةٌ، َوِهيَ  نَى : أَمَّ الزِّ

 20 َوالنََّجاَسةُ َوالدََّعاَرةُ،
ُب،َوِعبَاَدةُ األَ  ُب َواالْنقَِساُم َوالتََّعصُّ ْحُر، َواْلَعَداَوةُ َوالنَِّزاُع َواْلَغْيَرةُ َواْلَغَضُب، َوالتََّحزُّ  21 ْصنَاِم َوالسِّ

ْكُر َواْلَعْربََدةُ، َوَما  َواْلَحَسُد َوالسُّ

 22 !ْلُت أَْيضاً، إِنَّ الَِّذيَن يَْفَعلُوَن ِمْثَل هِذِه لَْن يَِرثُوا َملَُكوَت هللاِ َوبِالنَّظَِر إِلَْيهَا، أَقُوُل لَُكْم اْلَن، َكَما َسبََق أَْن قُ . يُْشبِهُ هِذهِ 
وِح فَهُوَ  ا ثََمُر الرُّ اْلَمَحبَّةُ َواْلفََرُح : َوأَمَّ

الَُح، َواألََمانَةُ   23 َوالسَّالُم، َوطُوُل اْلبَاِل َواللُّْطُف َوالصَّ
 24 .لَْيَس ِمْن قَانُوٍن يَْمنَُع ِمْثَل هِذِه اْلفََضائِلِ وَ . َواْلَوَداَعةُ َوَضْبطُ النَّْفسِ 

ةً  َولَِكنَّ الَِّذيَن َصاُروا َخاصَّ

 25 .لِْلَمِسيِح، قَْد َصلَبُوا اْلَجَسَد َمَع األَهَْواِء َوالشَّهََواتِ 
وحِ  وِح، فَْلنَْسلُْك أَْيضاً بِالرُّ  26 .إَِذا ُكنَّا نَْحيَا بِالرُّ

ِحيَن إِلَى اْلَمْجِد اْلبَاِطِل، يَْستَفِزُّ بَْعُضنَا بَْعضاً، اَل نَُكْن طَامِ 

 !َويَْحُسُد أََحُدنَا اْلَخرَ 

 أفسس

(1:2-10) 

اِبِق أَْمَواتاً ِبُذُنوِبُكْم َوَخَطاَياُكْم، وَح اْلَعاِمَل اآلَن ِفي الَِّتي ُكْنُتْم َتْسلُُكوَن ِفيَها َحَسَب ُطُرِق َهَذا اْلَعالَِم،  2 َوأَْنُتْم ُكْنُتْم ِفي السَّ اِت اْلَهَواِء، َذلَِك الرُّ َتاِبِعيَن َرِئيَس قُوَّ

ا َنْسلُُك َساِبقاً فِي َشَهَواِت َجَسِدَنا، َعاِملِيَن َما ُيِريُدهُ اْلَجَسُد َواألَ  3 أَْبَناِء اْلِعْصَياِن، بِ الَِّذيَن َبْيَنُهْم َنْحُن أَْيضاً ُكنَّ ا ِبالطَّ يَعِة أَْوالََد اْلَغَضِب َكاآلَخِريَن ْفَكاُر، َوُكنَّ

َنا ِبَها،. 4 أَْيضاً  ِتِه اْلَعِظيَمِة الَِّتي أََحبَّ ْحَمِة، َفِبَسَبِب َمَحبَّ ا هللاُ، َوُهَو َغِنيٌّ ِفي الرَّ َما ِبال 5 أَمَّ ُنوِب، أَْحَياَنا َمَع اْلَمِسيِح، إِنَّ ا َنْحُن أَْيضاً أَْمَواتاً ِبالذُّ ْعَمِة أَْنُتْم َوإِْذ ُكنَّ نِّ

َماَواِت ِفي اْلَمِسيِح َيُسوعَ  6 ُمَخلَُّصوَن، ُهوِر اْلَقاِدَمِة ِغَنى ِنْعَمِتِه اْلَفاِئَق ِفي لُْطِفِه َعلَْيَنا ِفي اْلَمِسيِح . 7 َوأََقاَمَنا َمَعُه َوأَْجلََسَنا َمَعُه ِفي السَّ َوَذلَِك َكْي َيْعِرَض ِفي الدُّ

ُه ِهَبٌة ِمَن هللِا،َفإِنَّكُ . 8 َيُسوعَ  ْعَمِة ُمَخلَُّصوَن، ِباإلِيَماِن، َوَهَذا لَْيَس ِمْنُكْم. إِنَّ َنا َنْحُن َعَمُل هللِا، َوَقْد . 10 اَل َعلَى أََساِس األَْعَماِل، َحتَّى اَل َيْفَتِخَر أََحدٌ  9 ْم ِبالنِّ َفإِنَّ

َها َسلَفاً لَِنْسلَُك ِفيَها َخلََقَنا ِفي اْلَمِسيِح َيُسوَع ألَْعَماٍل َصالَِحةٍ   .أََعدَّ

 أفسس

(17:4-24) 

، َراِجياً أاَلَّ َتْسلُُكوا ِفيَما َبْعُد َكَما َيْسلُُك األَُمُم ِفي ُعْقِم ذِ 17  بِّ ِبيَن َعْن  18 ْهِنِهْم،أَقُوُل َهَذا إَِذْن، َوأَْشَهُد ِفي الرَّ َحَياِة هللِا ِبَسَبِب َما لَِكْوِنِهْم ُمْظِلِمي اْلَبصِيَرِة َوُمَتَغرِّ

ِة لَِيْرَتِكُبوا ُكلَّ َنَجاَسٍة ِبَشْهَوٍة نَ . 19 ِفيِهْم ِمْن َجْهٍل َوَقَساَوِة َقْلبٍ  ا أَْنُتْم، َفلَْم َتَتَعلَّمُ . 20 ِهَمٍة اَل َتْرَتِويَفهُؤالَِء، إِْذ َطَرُحوا َجاِنباً ُكلَّ إِْحَساٍس، اْسَتْسلَُموا لإِِلَباِحيَّ وا أَمَّ

ْعلِيَم اْلُمَواِفَق لِْلَحقِّ الَِّذي فِي َيُسوعَ  21 اْلَمِسيَح هَكَذا، ْيُتْم ِفيِه التَّ َوَهَو أَْن َتْخلَُعوا َما َيَتَعلَُّق ِبِسيَرِتُكُم اْلَماِضَيِة: اإلِْنَساَن اْلَعِتيَق ! 22 إَِذا ُكْنُتْم َقْد َسِمْعُتُموهُ َحّقاً َوَتلَقَّ

اَعِة؛َيْفَسُد ِبالشَّهْ  ُدوا ِفي ُروِح ِذْهِنُكْم؛ 23 َواِت اْلَخدَّ  . َوَتْلَبُسوا اإلِْنَساَن اْلَجِديَد اْلَمْخلُوَق َعلَى ِمَثاِل هللِا ِفي الِبرِّ َواْلَقَداَسِة ِباْلَحقِّ  24 َوَتَتَجدَّ

 كولوسي

(5:3-11) 

َنى،   َة: الزِّ ِهَم الَِّذي ُهَو ِعَباَدةُ أَْصَنامٍ َفأَِميُتوا إَِذْن ُمُيولَُكْم األَْرِضيَّ ِديَئَة، َواالْشِتَهاَء النَّ ْهَوَة الرَّ َجاَسَة، ُجُموَح اْلَعاِطَفِة، الشَّ َفِبَسَبِب َهِذِه اْلَخَطاَيا َيْنِزُل َغَضُب . 6 النَّ

ْجِديَف،َوأَمَّ . 8 َوِفيَها َسلَْكُتْم ِفي اْلَماِضي، ِحيَن ُكْنُتْم َتِعيُشوَن ِفيَها 7 هللِا، ْقَمَة، اْلُخْبَث، التَّ  ا اآلَن، َفاْنِزُعوا َعْنُكْم، أَْنُتْم أَْيضاً، هِذِه اْلَخَطاَيا ُكلََّها: اْلَغَضَب، النَّ

ُد لُِبلُوِغ َتَماِم اْلَمْعِرَفِة َوْفقاً  10 َعِتيَق َوأَْعَمالَهُ اَل َيْكِذْب أََحُدُكْم َعلَى اآلَخِر، إِْذ َقْد َنَزْعُتُم اإلِْنَساَن الْ . 9 اْلَكالََم اْلَقِبيَح اْلَخاِرَج ِمْن أَْفَواِهُكمْ  َولَِبْسُتُم اْلَجِديَد الَِّذي َيَتَجدَّ

لُِصوَرِة َخالِِقِه،
رٍ  11  ٍر َوَغْيِر ُمَتَحضِّ ، أَْو َمْخُتوٍن َوَغْيِر َمْخُتوٍن، أَْو ُمَتَحضِّ ، َبِل اْلَمِسيُح ُهَو اْلُكلُّ َوفِي اْلُكلِّ َوِفيِه اَل َفْرَق َبْيَن ُيوَناِنيٍّ َوَيُهوِديٍّ  . ، أَْو َعْبٍد َوُحرٍّ
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 تيموثاوس الثانية

(22:2-26) 

22 
بَابِيَِّة، َواْسَع َوَراَء اْلبِرِّ َواإِليَماِن َواْلَمَحبَِّة َوالسَّالَِم، ُمَشارِ  بَّ ِمْن قَْلٍب نَقِيٍّ كاً الَِّذيَن يَْدُعوَن إِنََّما اْهُرْب ِمَن الشَّهََواِت الشَّ  23 .الرَّ

ا اْلُمَجاَدالَُت اْلَغبِيَّةُ اْلَحْمقَاُء،  أَمَّ

 24 .فَتََجنَّْبهَا، َعالِماً أَنَّهَا تَُولُِّد اْلُمَشاَجَراتِ 
بِّ يَِجُب أاَلَّ يَتََشاَجَر، بَْل أَْن يَُكوَن ُمتََرفِّقاً تَُجاهَ اْلَجِميِع، قَاِدراً َعلَ  ُل اْلَمَشقَّاِت َوَعْبُد الرَّ ى التَّْعلِيِم، يَتََحمَّ

 25 بَِصْبٍر،
ُح بِاْلَوَداَعِة اْلُمقَاِوِميَن، َعَسى أَْن يَْمنََحهُُم هللاُ التَّْوبَةَ، فَيَْعِرفُوا اْلَحقَّ بِالتََّماِم،  26 َويَُصحِّ

َواِب نَاِجيَن ِمْن فَخِّ إِبْلِيَس الَِّذي أَْطبَقَ  َعلَْيِهْم،  فَيَُعوُدوا إِلَى الصَّ

 .لِيَْعَملُوا إَِراَدتَهُ 

 يعقوب

(13:1-16) 

َض أََحٌد لَِتْجِرَبٍة َما، َفالَ َيقُْل: 13  ُبِني!»َوإَِذا َتَعرَّ ُب ِبِه أََحداً « إِنَّ هللاَ ُيَجرِّ ، َوُهَو اَل ُيَجرِّ َبُه الشَّرُّ اإلِْنَساَن َيْسقُُط ِفي َولَِكنَّ . 14 َذلَِك ألَنَّ هللاَ اَل ُيْمِكُن أَْن ُيَجرِّ

ْجِرَبِة ِحيَن َيْنَدِفُع َمْخُدوعاً َوَراَء َشْهَوِتهِ  ْهَوةُ َولََدِت اْلَخِطيَئَة. َوَمَتى َنَضَجِت اْلَخِطيَئُة، أَْنَتَجِت اْلَمْوتَ . 15 التَّ اَء، اَل َتِضلُّوا. 16 َفإَِذا َما َحِبلَِت الشَّ  َفَيا إِْخَوِتي األَِحبَّ

 لىبطرس األو

(11:2-17) 

اُء، َما أَْنُتْم إاِلَّ ُغَرَباُء َتُزوُروَن األَْرَض ِزَياَرًة َعاِبَرًة. لَِذلَِك أَْطلُُب إِلَْيُكْم أَ  11 َها األَِحبَّ ِة الَِّتي ُتَصاِرُع النَّْفسَ أَيُّ َهَواِت اْلَجَسِديَّ َوْلَيُكْن  12 .ْن َتْبَتِعُدوا َعِن الشَّ

، َفِحيَن ُيالَِحُظوَن أَ ُسلُوُكُكْم َبْيَن  ُكْم َتْفَعلُوَن الشَّرَّ ِهُموَنُكْم ُزوراً ِبأَنَّ ُهْم َيتَّ ُدوَن هللاَ َيْوَم َيْفَتِقُدُهمْ األَُمِم ُسلُوكاً َحَسناً. َفَمَع أَنَّ الَِحَة ُيَمجِّ ،  13 .ْعَمالَُكُم الصَّ بِّ َفإِْكَراماً لِلرَّ

ْلَطِة اْلُعْلَيا،اْخَضُعوا لُِكلِّ ِنَظاٍم ُيِديُر ُشؤُ  لِي اْلَملِِك الَِّذيَن ُيَعاِقُبوَن اْلُمْذِنِبيَن َوَيْمَدُحوَن  14 وَن النَّاِس: لِْلَملِِك، ِباْعِتَباِرِه َصاِحَب السُّ اِم، ِباْعِتَباِرِهْم ُمَمثِّ َولِْلُحكَّ

الِِحينَ  ِة ِسَتاراً  16 !َخْيَر َداِئماً، َفُتْفِحُموا َجَهالََة النَّاِس األَْغِبَياءِ َفإِنَّ َهِذِه ِهَي إَِراَدةُ هللِا: أَْن َتْفَعلُوا الْ  15 .الصَّ يَّ ِخُذوَن ِمَن اْلُحرِّ فُوا َكأَْحَراٍر َحّقاً، اَل َكالَِّذيَن َيتَّ َتَصرَّ

ُكْم َعِبيٌد هلِلِ   .بُّوا اإلِْخَوَة. َخافُوا هللاَ. أَْكِرُموا اْلَملِكَ أَْكِرُموا َجِميَع النَّاِس. أَحِ  17 .الْرِتَكاِب الشَّرِّ َبْل ِباْعِتَباِر أَنَّ

 بطرس األولى

(1:4-6) 

َة ألَْجلُِكْم، َسلُِّحوا أَْنفَُسُكْم ِباالْسِتْعَداِد َداِئماً  َل اآلالََم اْلِجْسِميَّ ُل  َفِبَما أَنَّ اْلَمِسيَح َقْد َتَحمَّ ِل اآلالَِم. َفإِنَّ َمْن َيَتَحمَّ َة، َيُكوُن َقْد َقاَطَع لَِتَحمُّ اآلالََم اْلِجْسِميَّ

َة ُعْمِرِه ِفي اْلَجَسِد، ُمْنَقاداً اَل لِْشَهَواِت النَّاِس، َبْل إلَِراَدِة هللاِ . 2 اْلَخِطيَئةَ  َماُن اْلَماِضي ِمْن َحَياِتُكْم، لَِتُكوُنوا َقْد . 3 َوَغاَيُتُه أَْن َيِعيَش َبِقيَّ َسلَْكُتْم َكَفاُكْم َذلَِك الزَّ

كْ  ْهَواِت َوإِْدَماِن اْلَخْمِر، َوَحَفالَِت السُّ َعاَرِة َوالشَّ َمةِ ُسلُوَك اْلَوَثِنيِّيَن، ِحيَن ُكْنُتْم َتِعيُشوَن ِفي الدَّ َوِرَفاقُُكْم فِي ِتْلَك اْلِعيَشِة . 4 ِر َواْلَعْرَبَدِة، َوِعَباَدِة األَْصَناِم اْلُمَحرَّ

ُحوَن ُسْمَعَتُكمْ َساِبقاً َيْسَتْغِرُبو ُكْم اَل َتْرُكُضوَن َمَعُهْم إِلَى َفْيِض هِذِه اْلَخالََعِة، َوُيَجرِّ وَن اْلِحَساَب أََماَم اْلُمْسَتِعدِّ أَْن َيِديَن األَْحَياَء . 5 َن أَنَّ ُهْم َسْوَف ُيَؤدُّ لِكنَّ

وِح ِعْنَد هللِا، َمَع أَنَّ ُحْكَم اْلَمْوِت َقْد ُنفَِّذ ِبأَْجَساِدهِ َولَِهَذا أُْبلَِغِت اْلِبَشاَرةُ إِلَى األَْمَوا. 6 َواألَْمَواتَ  ْم، َفَماُتوا َكَغْيِرِهْم ِمَن ِت أَْيضاً لَِكْي َيُكوُنوا َداِئماً أَْحَياًء ِبالرُّ

 .النَّاسِ 

 بطرس الثانية

َدَنا 3  ِة، َقْد َزوَّ َفَنا ِباْلَمِسيإِنَّ هللاَ، ِبقُْدَرِتِه اإلِلَِهيَّ ُه َعرَّ ْقَوى. َذلَِك أَنَّ ِة اْلُمتَِّصَفِة ِبالتَّ وِحيَّ اللََّذْيِن  4 ِح الَِّذي َدَعاَنا إِلَى َمْجِدِه َوَفِضيلَِتِه،ِبُكلِّ َما َنْحَتاُج إِلَْيِه ِفي اْلَحَياِة الرُّ

ِميَنَة الَّتِ  ْهَوةُ ِبِهَما أَْعَطاَنا هللاُ َبَرَكاِتِه اْلُعْظَمى الثَّ ِفي اْلَعالَِم، َوَتْشَتِرُكوا ِفي ي َكاَن َقْد َوَعَد ِبَها. َوِبَهَذا َصاَر ِبإِْمَكاِنُكْم أَْن َتَتَخلَُّصوا ِمَن اْلَفَساِد الَِّذي َتْنُشُرهُ الشَّ

ةِ  ِبيَعِة اإلِلَِهيَّ ِم فِ َفِمْن أَْجِل َذلَِك، َعلَْيُكْم أَْن َتْبُذلُوا ُكلَّ اْجِتَهاٍد . 5 الطَّ َقدُّ َي ِبُكْم إِلَى اْلَفِضيلَِة. َوأَْقِرُنوا اْلَفِضيلََة ِبالتَّ ي َوَنَشاٍط ِفي ُمَماَرَسِة إِيَماِنُكْم َحتَّى ُيَؤدِّ
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ْقَوى، 6 اْلَمْعِرَفِة، (3:1-11) ْبَر ِبالتَّ ْبِر، َوالصَّ ْفِس ِبالصَّ ْفِس، َوَضْبَط النَّ ْقَوى بِ  7 َواْلَمْعِرَفَة ِبَضْبِط النَّ ةِ َوالتَّ َة ِباْلَمَحبَّ َة األََخِويَّ ِة، َواْلَمَودَّ ِة األََخِويَّ َفِحيَن َتُكوُن َهِذِه . 8 اْلَمَودَّ

َبُة ِفي َداِخلُِكْم، َوَتْزَداُد ِبَوْفَرٍة، َتْجَعلُُكْم ُمْجَتِهِديَن َوُمْثِمِريَن ِفي َمْعِرَفِتُكْم  يِّ َفاُت الطَّ َنا َيُسوَع اْلَمِسيحِ الصِّ لَِربِّ
َفاِت، َفُهَو أَْعَمى . 9  ا الَِّذي اَل َيْملُِك َهِذِه الصِّ أَمَّ

َر ِمْن َخَطاَياهُ اْلَقِديَمةِ  ُه َتَطهَّ ُه َقِصيُر اْلَبَصِر، َقْد َنِسَي أَنَّ ا. إِنَّ ا أَنَّ ! 10 ُروِحًيّ َها اإلِْخَوةُ، أَْن َتْجَتِهُدوا لُِتْثِبُتوا َعَملًِيّ هللاَ َقْد َدَعاُكْم َواْخَتاَرُكْم َحّقاً.  َفأَْحَرى ِبُكْم إَِذْن، أَيُّ

ُكْم، إِْن َفَعْلُتْم َهَذا، لَْن َتْسقُُطوا أََبداً  َنا َوُمَخلِِّصنَ ! 11 َفإِنَّ ، َملَُكوِت َربِّ ُخوِل إِلَى اْلَملَُكوِت األََبِديِّ  . ا َيُسوَع اْلَمِسيحِ َوَهَكَذا َيْفَتُح هللاُ لَُكُم اْلَباَب َواِسعاً لِلدُّ

 بطرس الثانية

(2:2-22) 

ُه اإلَِهاَنُة إِلَى َطِريِق اْلَحقِّ  2  ِة. َوِبَسَبِبِهْم ُتَوجَّ َفِة اْلُمْصَطَنَعِة.  3 .َوَكِثيُروَن َسَيِسيُروَن َوَراَءُهْم ِفي ُطُرِق اإلَِباِحيَّ َمِع، ُيَتاِجُروَن ِبُكْم ِباألَْقَواِل اْلُمَحرَّ َوِبَداِفِع الطَّ

ْيُنوَنَة َتَتَعقَُّب َهُؤالَِء ُمْنُذ اْلَقِديِم، َوَهالََكُهْم اَل َيَتَواَنىإاِلَّ   .أَنَّ الدَّ

الَِم ُمقَ  4 الَِسِل، َحْيُث َفإِنَّ هللاَ لَْم ُيْشِفْق َعلَى اْلَمالَِئَكِة الَِّذيَن أَْخَطأُوا، َبْل َطَرَحُهْم ِفي أَْعَماِق َهاِوَيِة الظَّ ِديَن ِبالسَّ َكَذلَِك لَْم  5 .َيَظلُّوَن َمْحُبوِسيَن إِلَى َيْوِم اْلِحَسابِ يَّ

ُه َحِفَظ ُنوحاً  وَفاَن َعلَى َعالَِم اْلَفاِجِريَن، إاِلَّ أَنَّ َثَماِنَيِة أَْشَخاٍص َنَجْوا ِمَن  اْلُمَناِدَي ِبِبرِّ هللِا َوَعْدلِِه. َوَكاَن ُنوٌح َواِحداً ِمنْ  ُيْشِفْق َعلَى اْلَعالَِم اْلَقِديِم ِعْنَدَما أَْحَدَث الطُّ

وَفانِ  لَُهَما إِلَى َرَماٍد، َجاِعالً ِمْنُهَما ِعْبرَ  6 .الطُّ ُه أَْنَقَذ لُوطاً اْلبَ  7 .ًة لِلَِّذيَن َيِعيُشوَن َحَياًة َفاِجَرةً َوإِْذ َحَكَم هللاُ َعلَى َمِديَنَتْي َسُدوَم َوَعُموَرَة ِباْلَخَراِب، َحوَّ ، َولَِكنَّ ارَّ

َعاَرةِ  ا ِمْن َجَراِئِمهِ  8 .الَِّذي َكاَن ُمَتَضاِيقاً ِجّداً ِمْن ُسلُوِك أَْشَراِر َزَماِنِه ِفي الدَّ ُة َتَتأَلَُّم َيْوِمًيّ ِكيَّ ، َكاَنْت َنْفُسُه الزَّ ِم الَِّتي َكاَن َفإِْذ َكاَن َساِكناً َبْيَنُهْم، َوُهَو َرُجٌل َبارٌّ

بَّ َيْعِرُف أَْن ُيْنِقَذ األَْتِقَياَء ِمَن اْلِمْحَنِة، َوَيْحَفَظ األَْشَراَر َمْحُبوِسيَن لِيَ  9 .ِبَها َيَراَها أَْو َيْسَمعُ  ْيُنوَنةِ َوَهَكَذا َنَرى أَنَّ الرَّ َوَما  10 .ْحُكَم َعلَْيِهْم ِباْلِعَقاِب ِفي َيْوِم الدَّ

ٍة َعلَى الَِّذيَن َينْ  َجاَسِة، َوُمْحَتِقِريَن ِسَياَدَة هللِا! ُثمَّ إِ أََشدَّ اْلِعَقاَب، َوِبَخاصَّ ُهْم َوِقُحوَن، ُمْعِجُبوَن ِبأَْنفُِسِهْم، اَل َجِرفُوَن َوَراَء اْلُمُيوِل الَجَسِديَِّة، ُمْسَتِجيِبيَن لَِشْهَوِة النَّ نَّ

ْتِم َواإلَِهاَنِة َعلَى أَْصَحاِب األَْمجَ  ُموَن َعلَيْ  11 .ادِ َيَخافُوَن أَْن َيَتَكلَُّموا ِبالشَّ ِة َواْلقُْدَرِة، اَل ُيَقدِّ قُوَن َعلَْيِهْم ِفي اْلقُوَّ بِّ َوَمَع َذلَِك، َفَحتَّى اْلَمالَِئَكُة، َوُهْم َيَتَفوَّ ِهْم أََماَم الرَّ

َة ُتْهَمٍة ُمِهيَنةٍ   .أَيَّ

الِيَن الَِّذيَن َيتَ  12 جَّ َمْولُوَدَة لَِيْصَطاَدَها النَّاُس َكلَُّموَن َكالَماً ُمِهيناً ِفي أُُموٍر َيْجَهلُوَنَها، ُيْشِبُهوَن اْلَحَيَواَناِت اْلُمْفَتِرَسَة َغْيَر اْلَعاِقلَِة، الْ َحّقاً إِنَّ َهُؤالَِء اْلُمَعلِِّميَن الدَّ

َهاِر َبْهَجًة َعِظيَمًة. َفُهْم أَْدَناٌس َوُعُيوٌب: َيَتلَ َوِبَذلَِك َيَنالُوَن أُْجَرَة إِْثِمهِ  13 .َوَيْقُتلُوَها. َفالَُبدَّ أَْن َيْهلُِكوا ِمْثلََها اِت ُطوَل النَّ ُهْم َيْحَسُبوَن االْنِغَماَس ِفي اللَّذَّ ُذوَن ْم! إِنَّ ذَّ

َجاَسِة َوُيَحاِولُوَن ِخَداَعُكْم، َفَيْشَتِرُكوَن َمَعُكْم ِفي اْلَوالِئمِ  َنى، َوالَ َتْشَبُع ِمَن اْلَخِطيَئِة. َوَكْم ِمْن ُنفُوٍس َضِعيَفٍة َتَقُع فِي ُعُيوُنُهْم اَل َتْنُظُر إاِلَّ  14 .ِبالنَّ َنَظَراِت الزِّ

ُهْم َحّقاً أَْبَناُء اللَّْعَنةِ  َمِع. إِنَّ ْهَوِة َوالطَّ َبْت َعلَى الشَّ ا قُلُوُبُهْم، َفَقْد َتَدرَّ ِريِق الْ  15 !ِفَخاِخِهْم! أَمَّ ُمْسَتِقيِم، َضلُّوا. َفُهْم َساِئُروَن ِفي َطِريِق َبْلَعاَم ْبِن َوإِْذ َخَرُجوا َعِن الطَّ

َخ َعلَى هِذِه اْلُمَخالََفِة الَِّتي اْرَتَكَبَها. إِْذ إِنَّ اْلِحَماَر األَْبَكَم َنَطَق ِبصَ  16 .َبُعوَر، الَِّذي أََحبَّ اْلُحُصوَل َعلَى اْلَماِل أُْجَرًة إلِْثِمهِ  ُه َتَوبَّ ، َفَوَضَع َحّداً َولَِكنَّ ْوٍت َبَشِريٍّ

يُح اْلَعاِصَفُة. َوَيا لَُه ِمْن َمِصيٍر ُمرْ  17 !لَِحَماَقِة َذلَِك النَِّبيِّ  الَِم األََبِديِّ َفلَْيَس َهُؤالَِء إاِلَّ آَباراً اَل َماَء ِفيَها، َوُغُيوماً َتُسوقَُها الرِّ ِعٍب َمْحُجوٍز لَُهْم ِفي الظَّ

ِة ِبُمَماَرَسِة الدَّ يَ  18 !اْلَقاِتمِ  َهَواِت اْلَجَسِديَّ ِعيَن َعلَى االْنِغَماِس ِفي الشَّ اَنٍة َفاِرَغٍة، ُمَشجِّ َعاَرِة، َفَيْصَطاُدوَن َمْن َكاُنوا َقْد َبَدأُوا َيْنَفِصلُوَن َعْن ْنِطُقوَن ِبأَْقَواٍل َطنَّ

الَلِ  وِء الَِّذيَن َيْسلُُكوَن ِفي الضَّ ِة، َوُهْم أَْنفُُسُهْم َعِبيٌد لِْلَفَساِد! ألَنَّ اإلِْنَساَن َيِصيُر َعْبداً لُِكلِّ َما  19 .ِرَفاِق السُّ يَّ َفإِنَّ  20 .َيَتَسلَُّط َعلَْيِه َوَيْغلُِبهُ َيِعُدوَن َهُؤالَِء ِباْلُحرِّ
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بِّ  فُوا ِبالرَّ َجاَساُت، َفتَ  الَِّذيَن َيْبَتِعُدوَن َعْن َنَجاَساِت اْلَعالَِم َبْعَد أَْن َيَتَعرَّ ُطوَن ِبَها، َتَتَسلَُّط َعلَْيِهْم ِتْلَك النَّ ِصيُر ِنَهاَيُتُهْم َواْلُمَخلِِّص َيُسوَع اْلَمِسيِح، ُثمَّ َيُعوُدوَن َوَيَتَورَّ

فُوا ِبطَ  21 .أََشرَّ ِمْن َبَداَيِتِهمْ  ُهْم لَْم َيَتَعرَّ َسِة الَِّتي َوِباْلَحِقيَقِة، َكاَن أَْفَضَل لَُهْم لَْو أَنَّ ِة اْلُمَقدَّ وا َعِن اْلَوِصيَّ فُوا ِبِه ُثمَّ َيْرَتدُّ ، ِمْن أَْن َيَتَعرَّ ِريِق اْلِبرِّ

اِدُق:  22 .َتَسلَُّموَها أَهُ، َواْلِخْنِزيَرةُ ا»َوَيْنَطِبُق َعلَى َهُؤالَِء َما َيقُولُُه اْلَمَثُل الصَّ ِغ ِفي اْلَوْحلِ َعاَد اْلَكْلُب إِلَى َتَناُوِل َما َتَقيَّ  «!ْلُمْغَتِسلَُة إِلَى التََّمرُّ

 يوحنا األولى

(15:2-17) 

ُة اآلبِ 15  ِمْن َشَهَواِت اْلَجَسِد َوَشَهَواِت اْلَعْيِن ألَنَّ ُكلَّ َما ِفي اْلَعالَِم، . 16 ِفي َقْلِبهِ  اَل ُتِحبُّوا اْلَعالََم، َوالَ األَْشَياَء الَِّتي ِفي اْلَعالَِم. َفالَِّذي ُيِحبُّ اْلَعالََم، اَل َتُكوُن َمَحبَّ

ا الَِّذي َيْعَمُل ِبإَِراَدِة هللِا، َفَيْبَقى إِلَى األََبدِ . 17 َوَتَرِف اْلَمِعيَشِة، لَْيَس ِمَن اآلِب، َبْل ِمَن اْلَعالَمِ   !َوَسْوَف َيُزوُل اْلَعالَُم، َوَما ِفيِه ِمْن َشَهَواٍت أَمَّ

 يهوذا

(1-25) 

ْحَمُة  2 .ِمْنُه، َواْلَمْحفُوِظيَن ِمْن أَْجِل َيُسوَع اْلَمِسيحِ  ِمْن َيُهوَذا، َعْبِد َيُسوَع اْلَمِسيِح َوَشِقيِق َيْعُقوَب، إِلَى الَِّذيَن َدَعاُهُم هللاُ اآلُب إِلَْيِه، اْلَمْحُبوِبينَ  1 لَِتُكْن لَُكُم الرَّ

ُة ِفي َوْفَرٍة وَ  الَُم َواْلَمَحبَّ  !اْزِدَيادٍ َوالسَّ

اُء، ُكْنُت َقْد َنَوْيُت أَْن أَْكُتَب إِلَْيُكْم ِفي َمْوُضوِع اْلَخالَِص الَِّذي َنْشَتِرُك ِفيِه َجِميع 3 َها األَِحبَّ َعُكْم َعلَى اْلِجَهاِد فِي أَيُّ اً. َولَِكْن، أََراِني اآلَن ُمْضَطّراً ألَْن أَْكُتَب ألَُشجِّ

يِسينَ َسِبيِل اإلِيَماِن الَّذِ  ًة َواِحَدًة لِْلِقدِّ ، َكَما هُ  4 .ي ُسلَِّم َمرَّ ُه َقْد َتَسلََّل إِلَى َما َبْيَنُكْم ُمَعلُِّموَن الَُبدَّ أَْن ُيالَقُوا اْلُحْكَم ِباْلِعَقاِب األََبِديِّ َو َمْكُتوٌب لَُهْم ُمْنُذ اْلَقِديِم. َفُهْم ألَنَّ

َنا اْلَوِحيَد َيُسوَع اْلمَ أَْشَراٌر اَل َيَهاُبوَن هللاَ، َيتَّ  َدَنا َوَربَّ َذاِئِل، َوُيْنِكُروَن َسيِّ  .ِسيحَ ِخُذوَن ِمْن ِنْعَمِة إِلَِهَنا فُْرَصًة إلَِباَحِة الرَّ

، َبْعَدَما أَْنَقَذ ا 5 بَّ َرُكْم ِبأُُموٍر َتْعِرفُوَنَها. َفأَْنُتْم َتْعِرفُوَن أَنَّ الرَّ ا  6 .لشَّْعَب ِمْن ِمْصَر، َعاَد َفأَْهلََك الَِّذيَن لَْم ُيْؤِمُنوا ِمْن َذلَِك الشَّْعبِ َفاآلَن، أُِريُد أَْن أَُذكِّ َوأَمَّ

بُّ َيْحفَ  ِفيِع، َبْل َتَرُكوا َمْرَكَزُهْم، َفَماَزاَل الرَّ ِديَن ِبَسالَِسلَ اْلَمالَِئَكُة الَِّذيَن لَْم ُيَحاِفُظوا َعلَى َمَقاِمِهِم الرَّ الَِم، ِباْنِتَظاِر َدْيُنوَنِة َذلَِك  ُظُهْم ُمَقيَّ ٍة ِفي أَْعَماِق الظَّ أََبِديَّ

بُّ ِبَمِديَنَتْي َسُدوَم َوَعُموَرَة َوِباْلُمُدِن الَِّتي َحْولَُهَما. َفَقْد َكانَ  7 .اْلَيْوِم اْلَعِظيمِ  لِئَك اْلُمَعلِِّميَن، ُمْنَدِفِعيَن َوَراَء  أَْهُل هِذِه اْلُمُدِن، ِمْثَل أُوَوَتْعِرفُوَن َكَذلَِك َما َفَعلَُه الرَّ

اِر األَ  بُّ َهِذِه اْلُمُدَن ِبالنَّ ِبيَعِة. لَِذلَِك َعاَقَب الرَّ َنى، َوُمْنَغِمِسيَن ِفي َشَهَواٍت ُمَخالَِفٍة لِلطَّ َرَها. َفَكاَنْت ِبَذلَِك ِعْبَرًة لآِلَخِرينَ الزِّ ِة، َفَدمَّ نَّ أُولئَِك َوَمَع َذلَِك، َفإِ  8 .َبِديَّ

ُثوَن أَ  ِريِق الَِّتي َساَر ِفيَها أَْهُل ِتْلَك اْلُمُدِن. إِْذ ُيلَوِّ ِميَن َيِسيُروَن ِفي الطَّ َة، َوَيَتَكلَُّموَن ِباإلَِهاَنِة َعلَى اْلُمَعلِِّميَن اْلُمَتَوهِّ َياَدَة اإلِلَِهيَّ َجاَسِة، َوَيْحَتِقُروَن السِّ ْجَساَدُهْم ِبالنَّ

َصَمُه َوَتَجاَدَل َمَعُه ِبُخُصوِص ُجْثَماِن ُموَسى، َفَحتَّى ِميَخاِئيُل، َوُهَو َرِئيُس َمالَِئَكٍة، لَْم َيْجُرْؤ أَْن َيْحُكَم َعلَى إِْبلِيَس ِبَكالٍَم ُمِهيٍن ِعْنَدَما َخا 9 !َناِت اْلَمِجيَدةِ اْلَكائِ 

َما اْكَتَفى ِباْلَقْوِل لَُه:  بُّ لَِيْزُجْرَك ال»َوإِنَّ ا َما َيْفَهُمو 10 «!رَّ َنُه ِباْلَغِريَزِة، َكاْلَحَيَواَناِت َولَِكنَّ َهُؤالَِء اْلُمَعلِِّميَن َيَتَكلَُّموَن َكالَماً ُمِهيناً َعلَى أُُموٍر اَل َيْعِرفُوَنَها. َوأَمَّ

ُروَن أَْنفَُسُهمْ  ُهْم ِبِه ُيَدمِّ دُ اْلَوْيُل لَ  11 .َغْيِر اْلَعاِقلَِة، َفإِنَّ ُهْم َسلَُكوا َطِريَق َقاِييَن، َواْنَدَفُعوا إِلَى اْرِتَكاِب َخِطيَئِة َبْلَعاَم َطلَباً لِْلَماِل، َوَتَمرَّ َد قُوَرُح، ُهْم! ألَنَّ وا َكَما َتَمرَّ

ُروا أَْنفَُسُهمْ  ِة ُدوَن َخَجٍل،  12 .َفَدمَّ ُهْم َيْشَتِرُكوَن َمَعُكْم ِفي َوالَِئِم اْلَمَحبَّ ُهْم ُيْشِبُهوَن ُغُيوماً ِبالَ َمطَ إِنَّ ُهْم َكُصُخوٍر ُتِعيقُُكْم. اَل َهمَّ لَُهْم ِسَوى إِْشَباِع أَْنفُِسِهْم! إِنَّ ٍر َولَِكنَّ

َتْينِ  ًة ِبالَ َثَمٍر، َيْقَتلُِعَها أَْصَحاُبَها، َفَتُكوُن َقْد َماَتْت َمرَّ َياُح، َوأَْشَجاراً َخِريِفيَّ َوِبأَْعَمالِِهِم اْلُمْخِجلَِة َيْفَضُحوَن أَْنفَُسُهْم َكأَْمَواٍج ِفي اْلَبْحِر َهاِئَجٍة  13 .َتُسوقَُها الرِّ
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ِديُد إِلَى األََبدِ  الُم الشَّ اِبُع َبْعَد آَدَم، َفَقاَل: َعْن هُؤالَِء َوأَْمَثالِِهْم، َتَنبَّ  14 !َتْقِذُف األَْوَساَخ. َوُهْم أَْشَبُه ِبُنُجوٍم َتاِئَهٍة ِفي اْلَفَضاِء، َمِصيُرَها الظَّ اْنُظُروا »أَ أَْخُنوُخ السَّ

يِسيِه، بَّ آٍت ِبُصْحَبِة َعَشَراِت األُلُوِف ِمْن ِقدِّ َخ َجِميَع األَْشَراِر الَِّذيَن اَل َيَهاُبوَن هللاَ، ِبَسَبِب َجِميِع أَْعَمالِِهِم ال 15 إِنَّ الرَّ يَرِة الَِّتي لَِيِديَن َجِميَع النَّاِس، َوُيَوبِّ شِّرِّ

ُروَن َوَيْشُكوَن َداِئماً  16 «!األَْشَراِر َغْيِر األَْتِقَياءِ اْرَتَكُبوَها َوَجِميِع أَْقَوالِِهِم اْلَقاِسَيِة الَِّتي أََهاُنوهُ ِبَها َوالَِّتي اَل َتْصُدُر إاِلَّ َعِن اْلَخاِطِئيَن  َوهُؤالَِء اْلُمَعلُِّموَن َيَتَذمَّ

اَنٍة، َوَيْمَدُحوَن َمْن يُ َوِفيَما هُ  ِثيَن ِبأُُموٍر َطنَّ اُء، َفاْذُكُروا َداِئماً َما  17 !ْعِجُبُهْم َطلَباً لِْلَمْنَفَعةِ ْم َيْنَدِفُعوَن َوَراَء َشْهَواِتِهْم، ُيْطلِقُوَن أَْلِسَنَتُهْم ُمَتَحدِّ َها األَِحبَّ ا أَْنُتْم أَيُّ أَمَّ

َنا َيسُ  َماِن، َسَيْطلُُع ُمْسَتْهِزُئوَن َيِعيُشوَن ُمْنَغِمِسيَن  18.وَع اْلَمِسيحِ َقالَُه ُرُسُل َربِّ ُه، فِي ِنَهاَيِة الزَّ هُؤالَِء ُهُم  19.ِفي َشَهَواِتِهِم اْلَفاِسَقةِ َفَقْد َسَبَق أَْن َنبَُّهوُكْم إِلَى أَنَّ

ُبوَن االْنِشَقاَق، َوَيْنَساقُوَن َوَراَء  وُح اْلقُُدُس ِفيِهمْ الَِّذيَن ُيَسبِّ ِة، َولَْيَس الرُّ اُء، َفاْبُنوا أَْنفَُسُكْم َعلَى إِيَماِنُكُم األَْقَدِس،  20 !َغَراِئِزِهِم اْلَحَيَواِنيَّ َها األَِحبَّ ا أَْنُتْم أَيُّ َوأَمَّ

وِح اْلقُُدسِ  ِة هللاِ  21 .َوَصلُّوا َداِئماً ِفي الرُّ َنا َيُسوَع اْلَمِسيِح إِْذ َيُعوُد َوَيأُْخُذُكْم لَِتْحَيْوا َمَعُه إِلَى األََبدِ َواْحَفُظوا أَْنفَُسُكْم ِفي َمَحبَّ َبْعُض  22 .، ُمْنَتِظِريَن َرْحَمَة َربِّ

اِر َخطْ  23 .النَّاِس َيِجُب أَْن ُتَعاِملُوُهْم ِبَشَفَقٍة ِبَسَبِب ُشُكوِكِهمْ  فاً. َوآَخُروَن َيِجُب أَْن ُتَعالُِجوُهْم ِبَشَفَقٍة َوَحَذٍر، ُمْبِغِضيَن َحتَّى َوَبْعُضُهْم َيِجُب أَْن ُتْنِقُذوُهْم ِمَن النَّ

ُثوَنَها ِبأَْجَساِدِهمْ  َياَب الَِّتي ُيلَوِّ  .الثِّ

قُوِط َحتَّى ُيوِصلَُكْم إِلَى اْلُمُثوِل أََماَمُه ِفي اْلَمْجِد ُمْبَتِهجِ  24 َنا اْلَمْجُد  25 .يَن َوالَ َعْيَب ِفيُكمْ َولِْلَقاِدِر أَْن َيْحُرَسُكْم ِمَن السُّ هلِلِ اْلَواِحِد، ُمَخلِِّصَنا ِبَيُسوَع اْلَمِسيِح َربِّ

َماُن، َواآلَن َوَطَواَل األَْزَماِن آِمين ْلَطُة، ِمْن َقْبِل أَْن َكاَن الزَّ  !َواْلَجالَُل َواْلقُْدَرةُ َوالسُّ

 رؤيا يوحنا 

(14:18) 

َمُر الَِّذي َكاَنْت َتْشَتِهيِه َنْفُسِك؛ َوَزالَْت َعْنِك َمَظاِهُر التََّرِف َواْلَعَظَمِة ُكلَُّها، َولَ َوَسَيقُولُوَن: 14   !ْن َتُعودَ َمَضى َعْنِك الثَّ
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 كون الخطية تؤدي إلى الموت
 

 أمثلة على كون الخطية تؤدي إلى الموت

 رومية 

(1:5-21) 

ْرَنا َنا َقْد َتَبرَّ َنا َيُسوَع اْلَمِسيحِ  َفِبَما أَنَّ ْعَمِة الَِّتي ُنِقيُم ِفيَها اآلَن؛  2 .َعلَى أََساِس اإِليَماِن، ِصْرَنا ِفي َسالٍَم َمَع هللِا ِبَربِّ ُخوُل ِباإلِيَماِن إِلَى هِذِه النِّ َوِبِه أَْيضاً َتمَّ لََنا الدُّ

ِع ِبَمْجِد هللاِ  َمتُّ ْبَر، 3 .َوَنْحُن َنْفَتِخُر ِبَرَجاِئَنا ِفي التَّ يَق ُيْنِتُج ِفيَنا الصَّ يَقاِت، لِِعْلِمَنا أَنَّ الضِّ لَُنا لِْلَفْوِز  4 لَْيَس َهَذا َفَقْط، َبْل َنْفَتِخُر أَْيضاً ِفي َوَسِط الضِّ ْبَر ُيَؤهِّ َوالصَّ

َجاَء، ُبنَ  5 ِفي االْمِتَحاِن، َواْلَفْوَز َيْبَعُث ِفيَنا الرَّ َجاَء اَل ُيَخيِّ اهُ َوالرَّ وِح اْلقُُدِس الَِّذي َوَهَبَنا إِيَّ َتُه ِفي قُلُوِبَنا ِبالرُّ ُه َوَنْحُن َبْعُد َعاِجُزوَن،  6 .ا، ألَنَّ هللاَ أََفاَض َمَحبَّ َفإِنَّ

، 7 .َماَت اْلَمِسيُح َعِن اْلُعَصاِة ِفي اْلَوْقِت اْلُمَعيَّنِ  أُ أََحٌد أَْن َيُموَت ِفَدى إِْنَساٍن َصالِحٍ  إِْذ َقلََّما َيُموُت أََحٌد ِفَدى إِْنَساٍن َبارٍّ َولَِكنَّ هللاَ أَْثَبَت لََنا  8 .َبْل َقْد َيَتَجرَّ

َتُه، إِْذ َوَنْحُن َماِزْلَنا َخاِطِئيَن َماَت اْلَمِسيُح ِعَوضاً َعنَّا ْرَنا ِبَدِمِه، َفَكْم ِباألَْحَرى َنْخلُ  9 .َمَحبَّ ا، َوَنْحُن  10 !ُص ِبِه ِمَن اْلَغَضِب اآلِتيَوَماُدْمَنا اآلَن َقْد َتَبرَّ َفإِْن ُكنَّ

َنا َنْفَتِخُر أَْيضاً ِباهلِل، ِبَفضْ  11 !أَْعَداٌء، َقْد َتَصالَْحَنا َمَع هللِا ِبَمْوِت اْبِنِه، َفَكْم ِباألَْحَرى َنْخلُُص بَِحَياِتِه َوَنْحُن ُمَتَصالُِحونَ  َنا َيُسوَع َولَْيَس َهَذا َفَقْط، َبْل إِنَّ ِل َربِّ

 .اْلَمِسيِح الَِّذي ِبِه ِنْلَنا اْلُمَصالََحَة اآلنَ 

ُهْم َجِميعاً  ْوُت، َهَكَذا َجاَز اْلَمْوُت َعلَى َجِميِع اْلَبَشِر،َولَِهَذا، َفَكَما َدَخلَِت اْلَخِطيَئُة إِلَى اْلَعالَِم َعلَى َيِد إِْنَساٍن َواِحٍد، َوِبُدُخوِل اْلَخِطيَئِة َدَخَل اْلمَ  12 ألَنَّ

ِريَعَة لَْم َتُكْن َمْوُجوَدةً َفإِنَّ اْلَخِطيَئَة َكاَنْت ُمْنَتِشَرًة ِفي اْلَعالَِم َقْبَل َمِجيِء الشَِّريَعِة. إاِلَّ أَنَّ اْلَخِطيَئَة لَْم َتُكْن تُ  13 .أَْخَطأُوا ُل، ألَنَّ الشَّ ا اْلَمْوُت، َفَقْد َملََك  14 .َسجَّ أَمَّ

ْعَمِة! َفإَِذا َكاَن اْلَكِثيُروَن  15 .ِتي َبْعَدهُ آَدَم إِلَى ُموَسى، َحتَّى َعلَى الَِّذيَن لَْم َيْرَتِكُبوا َخِطيَئًة َشِبيَهًة ِبُمَخالََفِة آَدَم، الَِّذي ُهَو َرْمٌز لآِل ُمْنذُ  َولَِكنَّ اْلَمْعِصَيَة لَْيَسْت َكالنِّ

ْعَمةِ َماُتوا، َفَكْم ِباألَْحَرى ِفي اإلِْنَساِن اْلَواِحِد َيُسوَع اْلَمِسيِح َتَتَواَفُر لِْلَكِثيِريَن ِنْعَمُة هللِا َواْلَعطِ  ِبَمْعِصَيِة إِْنَساٍن َواِحٍد َقدْ  ُة ِبالنِّ اِنيَّ ُة اْلَمجَّ ُثمَّ إِنَّ أََثَر َخِطيَئِة  16 .يَّ

اِء َمَعاٍص َكِثيإِْنَساٍن َواِحٍد لَْيَس َكأََثِر اْلِهَبِة! َفإِنَّ اْلُحكْ  ْعَمِة، ِمْن َجرَّ ا ِفْعُل النِّ ْيُنوَنِة. َوأَمَّ ي إِلَى الدَّ اِء َمْعِصَيٍة َواِحَدٍة ُيَؤدِّ ْبِريرِ َم ِمْن َجرَّ ي إِلَى التَّ َفَما  17 .َرٍة، َفُيَؤدِّ

ْعَمِة  َداَم اْلَمْوُت ِبَمْعِصَيِة اإِلْنَساِن اْلَواِحِد، َقْد َملََك ِبَذلَِك اْلَواِحِد، َة اْلِبرِّ َفَكْم ِباألَْحَرى َيْملُِك ِفي اْلَحَياِة ِبَيُسوَع اْلَمِسيِح اْلَواِحِد أُولَِئَك الَِّذيَن َيَنالُوَن َفْيَض النِّ َوَعِطيَّ

ةَ  اِنيَّ ْيُنوَنَة َعلَى َجِميِع اْلَبشَ  18 .اْلَمجَّ َي إِلَى اْلَحَياِة لَِجِميِع اْلَبَشرِ َفإَِذْن، َكَما أَنَّ َمْعِصَيًة َواِحَدًة َجلََبِت الدَّ ْبِريَر اْلُمَؤدِّ ُه  19 .ِر، َكَذلَِك َفإِنَّ ِبرَّ اْلَواِحِد َيْجلُِب التَّ َفَكَما أَنَّ

ِريَعُة َفَقْد أُْدِخلَْت لُِتْظِهَر َكْثَرَة اْلَمْعِصَيِة.  20 .ُروَن أَْبَراراً يِبِعْصَياِن اإلِْنَساِن اْلَواِحِد ُجِعَل اْلَكِثيُروَن َخاِطِئيَن، َفَكذلَِك أَْيضاً ِبَطاَعِة اْلَواِحِد َسُيْجَعُل اْلَكثِ  ا الشَّ َوأَمَّ

ْعَمُة أَْكَثَر ِجّداً، ُه َكَما َملََكِت اْلَخِطيَئُة ِباْلَمْوِت، َفَكَذلَِك أَْيضاً تَ  21 َولَِكْن، َحْيُث َكُثَرِت اْلَخِطيَئُة، َتَتَواَفُر النِّ َيًة إِلَى اْلَحَياِة َحتَّى إِنَّ ْعَمُة َعلَى أََساِس اْلِبرِّ ُمَؤدِّ ْملُِك النِّ

َنا ِة ِبَيُسوَع اْلَمِسيِح َربِّ  .األََبِديَّ
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 رومية 

(1:6-23) 

ْعَمُة؟ ْسَبِة لِْلَخِطيَئِة، َكْيَف َنِعيُش َبْعُد ِفيَها؟ َحاَشا! َفَنْحُن الَِّذيَن ُمْتَنا 2 إَِذْن َماَذا َنقُوُل؟ أََنْسَتِمرُّ ِفي اْلَخِطيَئِة لَِكْي َتَتَواَفَر النِّ َنا َجِميعاً، َنْحُن  3 ِبالنِّ أَْم َيْخَفى َعلَْيُكْم أَنَّ

َحاداً ِبَمْوِتِه؟ ْدَنا اتِّ َحاداً ِباْلَمِسيِح َيُسوَع، َقْد َتَعمَّ ْدَنا اتِّ ا َمَعُه ِباْلَمْعُمو 4 الَِّذيَن َتَعمَّ ِة لِْلَمْوِت، َحتَّى َكَما أُِقيَم اْلَمِسيُح ِمَن األَْمَواِت ِبَمْجِد اآلِب، َوِبَسَبِب ذلَِك ُدِفنَّ ِديَّ

ِحُد ِبِه أَْيضاً ِفي ِقَياَمتِ  5 .َكذلَِك َنْسلُُك َنْحُن أَْيضاً ِفي َحَياٍة َجِديَدةٍ  َنا َسَنتَّ َحْدَنا ِبِه ِفي َمْوٍت ُيْشِبُه َمْوَتُه، َفإِنَّ َفَنْحُن َنْعلَُم َهَذا: أَنَّ اإلِْنَساَن اْلَعِتيَق  6 .هِ َفَما ُدْمَنا َقِد اتَّ

َر ِمَن اْلَخِطيَئةِ  7 .ِفيَنا َقْد ُصلَِب َمَعُه لَِكْي ُيْبَطَل َجَسُد اْلَخِطيَئِة َفالَ َنْبَقى َعِبيداً لِْلَخِطيَئِة ِفيَما َبْعدُ  َع اْلَمِسيِح، َفَنْحُن َوَماُدْمَنا ُمْتَنا مَ  8 .َفإِنَّ َمْن َماَت، َقْد َتَحرَّ

َنا َسَنْحَيا أَْيضاً َمَعُه، ًة َثاِنَيًة، إِْذ لَيْ  9 ُنْؤِمُن أَنَّ ُه ِبَمْوتِ  10 .َس لِْلَمْوِت ِسَياَدةٌ َعلَْيِه َبْعدُ لَِكْوِنَنا َعلَى َيِقيٍن ِبأَنَّ اْلَمِسيَح، َوَقْد أُِقيَم ِمْن َبْيِن األَْمَواِت، اَل َيُموُت َمرَّ ِه، ألَنَّ

ًة َواِحَدًة؛ َوِبَحَياِتِه، َيْحَيا هلِلِ  ْسَبِة لِْلَخِطيَئِة َوأَْحَياًء هلِلِ ِفي اْلَمِسيِح يَ  11 .َقْد َماَت ألَْجِل اْلَخِطيَئِة َمرَّ إَِذْن، اَل  12.ُسوعَ َفَكذلَِك أَْنُتْم أَْيضاً، اْحِسُبوا أَْنفَُسُكْم أَْمَواتاً ِبالنِّ

ُموا أَْنفَُسُكْم هلِلِ ِباْعِتَباِرُكْم أُِقمْ  13 .ُة ِفي َجَسِدُكُم اْلَمائِِت َفَتْنَقاُدوا لََها فِي َشَهَواِتهِ َتْملَِكنَّ اْلَخِطيئَ  ُموا أَْعَضاَءُكْم لِْلَخِطيَئِة أَْسلَِحًة لإِِلْثِم، َبْل َقدِّ ُتْم ِمْن َبْيِن َوالَ ُتَقدِّ

ْعَمةِ  14 .أَْسلَِحًة لِْلِبرِّ  األَْمَواِت أَْحَياًء، َوأَْعَضاَءُكْم هلِلِ  ِريَعِة َبْل لِلنِّ  .َفلَْن َيُكوَن لِْلَخِطيَئِة ِسَياَدةٌ َعلَْيُكْم، إِْذ لَْسُتْم َخاِضِعيَن لِلشَّ

ْعَمِة؟ َحاَشا 15 ِريَعِة َبْل لِلنِّ َنا لَْسَنا َخاِضِعيَن لِلشَّ اَعِة، َتُكوُنوَن لِلَِّذي ُتِطيُعوَنُه َعِبيداً:  أََما َتْعلَُمونَ  16 !َفَماَذا إَِذْن؟ أَُنْخِطُئ ألَنَّ ُموَن أَْنفَُسُكْم َعِبيداً لِلطَّ ُكْم ِعْنَدَما ُتَقدِّ أَنَّ

؟ اَعِة َفإِلَى اْلِبرِّ ا لِلطَّ ا لِْلَخِطيَئِة َفإِلَى اْلَمْوِت، َوإِمَّ ُكْم ُكْنُتْم َعِبيداً لِْلَخطِ  17 إِمَّ ْكُر هلِلِ، ألَنَّ َما الشُّ ْعلِيِم الَِّذي ُوِضْعُتْم ِفي إِنَّ يَئِة َولَِكْن أََطْعُتْم ِمَن اْلَقْلِب ِصيَغَة التَّ

ْرُتْم ِمَن اْلَخِطيَئِة، ِصْرُتْم َعِبيداً لِْلِبرِّ  18 .ُعْهَدِتهِ  مْ  19 .َواآلَن، إِْذ ُحرِّ . َفَكَما َقدَّ ا ُهَنا ِبَسَبِب َضْعِفُكُم اْلَبَشِريِّ َجاَسِة َواإلِْثِم أََتَكلَُّم َبَشِرًيّ ُتْم َساِبقاً أَْعَضاَءُكْم َعِبيداً لِلنَّ

ُموا اآلَن أَْعَضاَءُكْم َعِبيداً لِْلِبرِّ ِفي ِخْدَمِة اْلَقَداَسةِ  ا ُكْنُتْم َعِبيداً لِْلَخِطيَئِة، ُكْنُتْم أَْحَراراً ِمَن اْلبِ  20 .ِفي ِخْدَمِة اإلِْثِم، َكَذلَِك َقدِّ ُكْم، لَمَّ َولَِكْن أَيَّ َثَمٍر أَْنَتْجُتْم  21 .رِّ َفإِنَّ

ْرُتْم ِمَن اْلَخِطيَئِة َوِصْرُتْم َعِبيداً هلِلِ، َفإِنَّ لَُكْم َثَمَرُكْم لِْلَقَداسَ  22 ِحيَنَذاَك ِمَن األُُموِر الَِّتي َتْخَجلُوَن ِبَها اآلَن، َوَما َعاِقَبُتَها إاِلَّ اْلَمْوَت؟ ا اآلَن، َوَقْد ُحرِّ ِة، أَمَّ

ةُ  ُة ِفي اْلَمِسيِح َيُسوَع َربِّ  23 .َواْلَعاِقَبُة ِهَي اْلَحَياةُ األََبِديَّ ا ِهَبُة هللِا َفِهَي اْلَحَياةُ األََبِديَّ  .َناألَنَّ أُْجَرَة اْلَخِطيَئِة ِهَي اْلَمْوُت، َوأَمَّ

 رومية 

(1:7-25) 

َها اإلِْخَوةُ َوأََنا  ا؟أََيْخَفى َعلَْيُكْم أَيُّ ِريَعِة ِسَياَدًة َعلَى اإلِْنَساِن َماَداَم َحًيّ ِريَعِة أَنَّ لِلشَّ ِريَعُة ِبَزْوِجَها  2أَُخاِطُب أَُناساً َيْعِرفُوَن َقَواِنيَن الشَّ َجُة َتْرِبُطَها الشَّ َفاْلَمْرأَةُ اْلُمَتَزوِّ

ِريَعُة َتحُ  ْوُج، َفالشَّ ا. َولِكْن، إِْن َماَت الزَّ ا، ُتْعَتَبُر َزاِنَيًة إِْن َصاَرْت إِلَى َرُجٍل آَخَر. َولَِكْن إِْن َماَت  3.لَُّها ِمَن االْرِتَباِط ِبهِ َماَداَم َحًيّ ْوُج َحًيّ َولَِذلَِك، َفَماَداَم الزَّ

َها اَل َتُكوُن َزاِنَيًة إِْن َصاَرْت إِلَى َرُجٍل آَخرَ  ِريَعِة، َحتَّى إِنَّ ُر ِمَن الشَّ ْوُج َتَتَحرَّ ُكْم ِبَجَسِد اْلَمِسيِح الَِّذي َماَت، َقْد ِصْرُتْم  4 .الزَّ َوهَكَذا أَْنُتْم أَْيضاً َيا إِْخَوِتي، َفإِنَّ

ِريَعِة، لَِكْي َتِصيُروا آِلَخَر، إِلَى اْلَمِسيِح َنْفِسِه الَِّذي أُِقيَم ِمْن َبْيِن األَمْ  ْسَبِة لِلشَّ ا ِفي اْلَجَسِد، َكاَنْت أَْهَواُء  5 .ُنْثِمَر هلِلِ  َواِت، ِمْن أَْجِل أَنْ أَْمَواتاً ِبالنِّ َفِعْنَدَما ُكنَّ

ِريَعِة َعاِملًَة ِفي أَْعَضاِئَنا لَِكْي ُنْثِمَر لِْلَمْوتِ  ْسَبِة لَِما 6 .اْلَخَطاَيا اْلُمْعلََنِة ِفي الشَّ ِريَعِة، إِْذ ُمْتَنا ِبالنِّ ْرَنا ِمَن الشَّ ا اآلَن، َفَقْد َتَحرَّ ُدَنا، َحتَّى َنُكوَن َعِبيداً  أَمَّ َكاَن ُيَقيِّ

َظاِم اْلَحْرِفيِّ اْلَعِتيقِ  وِحيِّ اْلَجِديِد، اَل لِلنِّ  .َيْخِدُموَن َوْفقاً لِلنَِّظاِم الرُّ

ِريَعُة َخِطيَئٌة؟ َحاَشا! َولِكنِّي َما َعَرْفُت اْلَخِطيَئَة إاِلَّ ِبالشَّرِ  7 ِريَعِة: إَِذْن، َماَذا َنقُوُل؟ َهِل الشَّ ْهَوَة لَْوالَ َقوُل الشَّ َولَِكنَّ  8 «!الَ َتْشَتهِ »يَعِة. َفَما ُكْنُت ألَْعِرَف الشَّ

ِريَعُة، لََكاَنْت اْلَخِطيَئةُ  َة َفأََثاَرْت ِفيَّ ُكلَّ َشْهَوٍة. َفلَْوالَ الشَّ َتةٌ اْلَخِطيَئَة اْسَتَغلَّْت َهِذِه اْلَوِصيَّ ا أََنا َفكُ  9 . َميِّ ا أَمَّ ِريَعِة؛ َولَِكْن لَمَّ ْنُت ِمْن َقْبُل َعاِئشاً ِبَمْعِزٍل َعِن الشَّ
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ِريَعُة َعاَشِت اْلَخِطيَئُة، َيًة إِلَى اْلَمْوتِ  10َجاَءِت الشَّ ُة اْلَهاِدَفُة إِلَى اْلَحَياِة، َصاَرْت لِي ُمَؤدِّ َة، َخَدَعْتِني َفإِنَّ اْلَخِطيَئَة، إِِذ اْسَتغَ  11 .َفُمتُّ أََنا. َواْلَوِصيَّ لَِّت اْلَوِصيَّ

َسٌة َوَعاِدلٌَة َوَصالَِحةٌ  12 .َوَقَتلَْتِني ِبَها ُة ُمَقدَّ َسٌة، َواْلَوِصيَّ ِريَعُة إَِذْن ُمَقدَّ َها  13 .َفالشَّ َفَهْل َصاَر َما ُهَو َصالٌِح َمْوتاً لِي؟ َحاَشا! َولَِكنَّ اْلَخِطيَئَة، لَِكْي َتْظَهَر أَنَّ

 .أَْنَتَجْت لَِي اْلَمْوَت ِبَما ُهَو َصالٌِح، َحتَّى َتِصيَر اْلَخِطيَئُة َخاِطَئًة ِجّداً ِبَسَبِب اْلَوِصيَّةِ  َخِطيَئٌة،

ا أََنا َفَجَسِديٌّ ِبيَع َعْبداً لِْلَخِطيَئةِ  14 ٌة؛ َوأَمَّ ِريَعَة ُروِحيَّ َنا َنْعلَُم أَنَّ الشَّ اهُ َفإِنَّ َما أَْفَعلُُه اَل  15 .َفإِنَّ ْيَطَرَة َعلَْيِه: إِْذ اَل أَْفَعُل َما أُِريُدهُ، َوإِنَّ َما أُْبِغُضُه َفإِيَّ أَْملُِك السَّ

ِريَعةِ  16 .أَْعَملُ  ألَنَِّني  18 .َك، َبِل اْلَخِطيَئُة الَِّتي َتْسُكُن ِفيَّ َفاآلَن، إَِذْن، لَْيَس َبْعُد أََنا َمْن َيْفَعُل ذلِ  17.َفَما ُدْمُت أَْعَمُل َما اَل أُِريُدهُ، َفإِنِّي أَُصاِدُق َعلَى َصَواِب الشَّ

؛ َوأَ  الََح َذلَِك ُمَتَوفٌِّر لََديَّ الَُح: َفأَْن أُِريَد الصَّ ، أَْي ِفي َجَسِدي، اَل َيْسُكُن الصَّ ُه فِيَّ ا أَْن أَْفَعلَُه، َفَذلَِك اَل أَْسَتِطيُعهُ أَْعلَُم أَنَّ الََح الَِّذي أُِريُدهُ؛ َفأََنا اَل أَْعمَ  19 .مَّ ُل الصَّ

اهُ أَُماِرسُ  َما الشَّرُّ الَِّذي اَل أُِريُدهُ َفإِيَّ اهُ أَْعَمُل، َفلَْيَس َبْعُد أََنا َمْن َيْفَعُل َذلَِك، َبِل اْلَخِطيَئُة  20 .َوإِنَّ ْن، أَِجُد إِذَ  21 .الَِّتي َتْسُكُن ِفيَّ َولِكْن، إِْن َكاَن َما اَل أُِريُدهُ أََنا إِيَّ

، أَْبَتِهُج ِبَشِريَعِة هللاِ  22:َنْفِسي، أََنا الَِّذي ُيِريُد أَْن َيْعَمَل َما ُهَو َصالٌِح، َخاِضعاً لَِهَذا النَّاُموسِ  . َفإِنَِّني، َوْفقاً لإِِلْنَساِن اْلَباِطِن ِفيَّ ِني أََرى  23 .أَنَّ لََديَّ الشَّرَّ َولِكنَّ

ِريَعَة الَِّتي ُيِريُدَها َعْقلِي، َوَيْجَعلُِني أَِسيراً لَِناُموِس اْلَخِطيَئِة اْلَكاِئِن ِفي أَْعضَ  ِفي أَْعَضاِئي َناُموساً  َفَيا لِي ِمْن إِْنَساٍن َتِعيٍس! َمْن  24 .اِئيآَخَر ُيَحاِرُب الشَّ

ُرِني ِمْن َجَسِد اْلَمْوِت َهَذا؟ َنا! إَِذْن، أََنا َنْفِسي ِمْن َحْيُث اْلَعْقِل، أَْخِدُم َشِريَعَة هللاِ َعْبداً لََها؛ َولَِكنَِّني ِمْن َحْيُث اْلَجسَ أَْشُكُر هللاَ ِبَيُسوَع اْلَمِسيِح رَ  25 ُيَحرِّ ِد، أَْخِدُم بِّ

 .َناُموَس اْلَخِطيَئِة َعْبداً لَهُ 
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 حل مشكلة الموت بالتجسد والميالد
 

 أمثلة على حل مشكلة الموت بالتجسد والميالد

 رومية 

(1:1-7) 

ُسوِل اْلَمْدُعوِّ َواْلُمْفَرِز إلِْنِجيِل هللِا، َسِة، 2 ِمْن ُبولَُس َعْبِد َيُسوَع الَمِسيِح، الرَّ َوُهَو  3 َهَذا اإلِْنِجيِل الَِّذي َوَعَد هللاُ ِبِه ِمْن َقْبُل َعلَى أَْلِسَنِة أَْنِبَياِئِه فِي اْلُكُتِب اْلُمَقدَّ

ِة؛َيْخَتصُّ  اِحَيِة اْلَبَشِريَّ ُه  4 ِباْبِنِه الَِّذي َجاَء ِمْن َنْسِل َداُوَد ِمَن النَّ ُه اْبُن هللِا ِباْلِقَياَمِة ِمْن َبْيِن األَْمَواِت. إِنَّ ٍة أَنَّ َن ِبقُوَّ َيُسوُع اْلَمِسيُح َوِمْن َناِحَيِة ُروِح اْلَقَداَسِة، َتَبيَّ

َنا و َيُسوَع اْلَمِسيحِ  6 اْسِمِه ِنْلَنا ِنْعَمًة َوِرَسالًَة إلَِطاَعِة اإلِيَماِن َبْيَن َجِميِع األَُمِم، الَِّذي ِبِه َوألَْجلِ  5 َربُّ إِلَى َجِميِع َمْن ُهْم ِفي ُروَما . 7 َوِمْن َبْيِنِهْم أَْنُتْم أَْيضاً َمْدُعوُّ

يَن. لَِتُكْن لَ  يِسيَن اْلَمْدُعوِّ اِء هللِا اْلِقدِّ بِّ َيُسوَع اْلَمِسيحِ ِمْن أَِحبَّ الَُم ِمَن هللِا أَِبيَنا َوالرَّ ْعَمُة َوالسَّ  !ُكُم النِّ

 رومية 

(1:8-17) 

ُة َدْيُنوَنٍة َبْعدُ  َرِني ِمْن َناُموِس اْلَخِطيَئِة َوِمَن اْلَمْوتِ ألَنَّ َناُموَس ُروِح اْلَحَياِة ِفي اْلَمِسيِح َيُسوَع َقْد . 2 َفاآلَن إِذاً لَْيَس َعلَى الَِّذيَن ِفي اْلَمِسيِح َيُسوَع أَيَّ َفإِنَّ . 3 َحرَّ

ُه هللاُ إِْذ أَْرَسلَ  ِريَعُة َعْنُه، لَِكْوِن اْلَجَسِد َقْد َجَعلََها َقاِصَرًة َعْن َتْحِقيِقِه، أََتمَّ ِخذاً َما ُيْشِبُه َجَسَد اْلَخِطيَئِة  َما َعَجَزِت الشَّ َوُمَكفِّراً َعِن اْلَخِطيَئِة َفَداَن اْلَخِطيَئَة اْبَنُه، ُمتَّ

الِِكيَن اَل ِبَحَسِب اْلَجَسِد َبلْ  4 ِفي اْلَجَسدِ  ِريَعُة، ِفيَنا َنْحُن السَّ وحِ  َحتَّى َيِتمَّ ِفيَنا اْلِبرُّ الَِّذي َتْسَعى إِلَْيِه الشَّ وَن ِبأُُموِر  َفإِنَّ الَِّذيَن ُهْم ِبَحَسِب اْلَجَسدِ . 5 ِبَحَسِب الرُّ َيْهَتمُّ

وحِ  وَن ِبأُُموِر الرُّ وِح َيْهَتمُّ وِح َفُهَو َحَياةٌ َوَسالَمٌ . 6 اْلَجَسِد، َوالَِّذيَن ُهْم ِبَحَسِب الرُّ ا اْهِتَماُم الرُّ ألَنَّ اْهتَِماَم اْلَجَسِد ُهَو َعَداَوةٌ هلِلِ، . 7 َفاْهِتَماُم اْلَجَسِد ُهَو َمْوٌت؛ َوأَمَّ

ا أَْنُتْم، َفلَْسُتْم َتْحَت ُسْلَطِة اْلَجَسِد َبْل َتْحَت . 9 َفالَِّذيَن ُهْم َتْحَت ُسْلَطِة اْلَجَسِد اَل َيْسَتِطيُعوَن أَْن ُيْرُضوا هللاَ .8 ُه اَل َيْخَضُع لَِناُموِس هللِا، َبْل اَل َيْسَتِطيُع َذلِكَ إِْذ إِنَّ  َوأَمَّ

وِح، إَِذا َكاَن ُروُح  َوإَِذا َكاَن اْلَمِسيُح ِفيُكْم، َفَمَع أَنَّ اْلَجَسَد . 10 هللِا َساِكناً ِفي َداِخلُِكْم َحّقاً. َولِكْن، إِْن َكاَن أََحٌد لَْيَس لَُه ُروُح اْلَمِسيِح، َفُهَو لَْيَس لِْلَمِسيحِ ُسْلَطِة الرُّ

وَح َحَياةٌ لَُكْم ِبَسَبِب ا َبْيِن  َوإَِذا َكاَن ُروُح الَِّذي أََقاَم َيُسوَع ِمْن َبْيِن األَْمَواِت َيْسُكُن ِفيُكْم، َفإِنَّ الَِّذي أََقاَم اْلَمِسيَح ِمنْ . 11 ْلِبرِّ َماِئٌت ِبَسَبِب اْلَخِطيَئِة، َفإِنَّ الرُّ

َها اإلِْخَوةُ، أَيُّ اْلِتَزاٍم َنْحَو اْلَجَسِد لَِنِعيَش ِبَحَسِب َفلَ . 12 األَْمَواِت َسْوَف ُيْحِيي أَْيضاً أَْجَساَدُكُم اْلَفاِنَيَة ِبَسَبِب ُروِحِه الَِّذي َيْسُكُن ِفيُكمْ  ْيَس َعلَْيَنا إَِذْن، أَيُّ

وِح ُتِميُتوَن أَْعَماَل ا.13 اْلَجَسدِ  ُكْم َسَتُموُتوَن، َولَِكْن إِْن ُكْنُتْم ِبالرُّ ُه إِْن ِعْشُتْم ِبَحَسِب اْلَجَسِد، َفإِنَّ َفإِنَّ َجِميَع اْلَخاِضِعيَن لِِقَياَدِة ُروِح هللِا، ُهْم . 14 ْونَ ْلَجَسِد، َفَسَتْحيَ ألَنَّ

ٍة ِبِه َنْصُرُخ: . 15 أَْبَناٌء هلِلِ  ٍة ُيِعيُدُكْم إِلَى اْلَخْوِف، َبْل ِنْلُتْم ُروَح ُبُنوَّ ُكْم لَْم َتَنالُوا ُروَح ُعُبوِديَّ وُح َنْفُسُه يَ «! 16 أََبا! أََباَنا»إِْذ إِنَّ َنا أَْوالَُد َفالرُّ ْشَهُد َمَع أَْرَواِحَنا ِبأَنَّ

ا اآلنَ . 17 هللاِ  َنا َسْوَف ُنَشاِرُكُه أَْيضَوَما ُدْمَنا أَْوالَداً، َفَنْحُن أَْيضاً َواِرُثوَن؛ َوَرَثُة هللِا َوُشَرَكاُء اْلَمِسيِح ِفي اإلِْرِث. َوإِْن ُكنَّ اً ِفي  ُنَشاِرُكُه ِفي ُمَقاَساِة األَلَِم، َفألَنَّ

ِع ِباْلَمْجدِ  َمتُّ  .التَّ

 كورنثوس األولى 

ا أَْن اَل ُتَحلِّقُ 6  ْمُت َنْفِسي َوأَُبلُّوَس إِيَضاحاً لَُكْم، لَِتَتَعلَُّموا َمنَّ َها اإلِْخَوةُ، َقدَّ باً ألََحدٍ  وا ِبأَْفَكاِرُكْم َفْوَق َما َقْد ُكِتَب، َفالَ ُيَفاِخَر أََحُدُكمُ ِفيَما َسَبَق، أَيُّ َفَمْن . 7 اآلَخَر َتَحزُّ

ا لََك لَْم َتُكْن َقْد أََخْذَتُه ِهَبًة؟ َوَماُدْمَت َقْد أََخْذتَ  َك لَْم َتأُْخْذ؟َجَعلََك ُمَتَميِّزاً َعْن َغْيِرَك؟ َوأَيُّ َشْيٍء ِممَّ ُكْم َقْد َشِبْعُتْم َوَقِد اْغَتَنيْ  8 ، َفلَِماَذا َتَتَباَهى َكأَنَّ ُتْم! َقْد ِصْرُتْم إِنَّ

ا! َوَيا لَْيَتُكْم ُملُوٌك َحّقاً َفَنْشَتِرَك َمَعُكْم ِفي اْلُمْلكِ  ُه َمْحُكوٌم َعلَْيَنا ِباْلَمْوِت، ! 9 ُملُوكاً َوَتَخلَّْيُتْم َعنَّ ُسَل، ِفي آِخِر اْلَمْوِكِب َكأَنَّ َفإِنِّي أََرى أَنَّ هللاَ َعَرَضَنا، َنْحُن الرُّ
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َنا صِ  (6:4-21) ُموَن َوَنْحُن َنْحُن ُجَهالَُء ِمْن أَْجِل اْلَمِسيِح، َوأَْنُتْم ُحَكَماُء ِفي اْلَمِسيِح. َنْحُن ُضَعَفاُء َوأَْنُتْم أَْقِوَياُء. أَْنتُ . 10 ْرَنا َمْعِرضاً لِْلَعالَِم، لِْلَمالَِئَكِة َواْلَبَشِر َمعاً ألَنَّ ْم ُمَكرَّ

اَعِة َنُجوُع َوَنْعَطُش، َوَنْعَرى َوُنْلَطُم َولَْيَس لََنا َمأَْوىَفَماِزْلَنا َحتَّى َهذِ . 11 ُمَهاُنونَ  ُض لإِِلَهاَنِة َفُنَباِرُك، 12 ِه السَّ ْغِل ِبأَْيِديَنا. َنَتَعرَّ َوُنْجِهُد أَْنفَُسَنا ِفي الشُّ

ْجِريِح َفُنَسالُِم. ِصْرَنا َكأَْقَذاِر اْلعَ  13 َولاِلْضِطَهاِد َفَنْحَتِملُ  ُهُكْم ِباْعِتَباِرُكْم أَْوالَِدَي ! 14 الَِم َوُنَفاَيِة اْلَجِميِع، َوَماِزْلَناَولِلتَّ اَل أَْكُتُب َهَذا َتْخِجيالً لَُكْم، َبْل أَُنبِّ

اءَ  َفأَْدُعوُكْم إَِذْن . 16 يُروَن! ألَنِّي أََنا َولَْدُتُكْم ِفي اْلَمِسيِح َيُسوَع ِباإلِْنِجيلِ َفَقْد َيُكوُن لَُكْم َعَشَرةُ آالٍف ِمَن اْلُمْرِشِديَن ِفي اْلَمِسيِح، َولِكْن لَْيَس لَُكْم آَباُء َكثِ . 15 األَِحبَّ

ُرُكمْ . 17 إِلَى االْقِتَداِء ِبي ، َفُهَو ُيَذكِّ بِّ َبِب َعْيِنِه أَْرَسْلُت إِلَْيُكْم ِتيُموَثاُوَس، اْبِني اْلَحِبيَب األَِميَن ِفي الرَّ لُوِك ِفي اْلَمِسيِح َكَما أَُعلُِّم ِبَها ِفي  ِبُطرُ لَِهَذا السَّ ِقي ِفي السُّ

، ! 19 َفإِنَّ َبْعضاً ِمْنُكْم َظنُّوا أَنِّي لَْن آِتَي إِلَْيُكْم َفاْنَتَفُخوا َتَكبُّراً . 18 ُكلِّ َمَكاٍن ِفي َجِميِع اْلَكَناِئسِ  بُّ َفأَْخَتِبُر اَل َكالََم هُؤالَِء َولَِكنِّي َسآِتي إِلَْيُكْم َعاِجالً، إِْن َشاَء الرَّ

َتُهمْ  ِة َوُروِح اْلَوَداَعِة؟. 21 َفإِنَّ َملَُكوَت هللِا لَْيَس ِباْلَكالَِم، َبْل ِباْلقُْدَرةِ . 20 اْلُمْنَتِفِخيَن َبْل قُوَّ لُوَن أَْن آِتَي إِلَْيُكْم: أَِباْلَعَصا أَْو ِباْلَمَحبَّ  َكْيَف ُتَفضِّ

 كورنثوس الثانية 

(1:4-6) 

ُر َكِلَمةَ  2 .َفَما َداَمْت لََنا إَِذْن َهِذِه اْلِخْدَمُة ِبَرْحَمٍة ِمَن هللِا، َفالَ َتُخوُر َعِزيَمُتَنا َة اْلُمْخِجلََة، إِْذ اَل َنْسلُُك ِفي اْلَمْكِر، َوالَ ُنَزوِّ َنا َقْد َرَفْضَنا األََسالِيَب اْلَخِفيَّ  هللِا، َولَِكنَّ

َما ُهَو َمْحُجوٌب لََدى اْلَهالِِكيَن، 3 .ِبإِْعالَِنَنا لِْلَحقِّ َنْمَدُح أَْنفَُسَنا لََدى َضِميِر ُكلِّ إِْنَساٍن، أََماَم هللاِ َبْل  لََدى َغْيِر اْلُمْؤِمِنيَن  4 َولَِكْن إِْن َكاَن إِْنِجيلَُنا َمْحُجوباً، َفإِنَّ

 .أَْذَهاَنُهْم َحتَّى اَل ُيِضيَء لَُهْم ُنوُر اإلِْنِجيِل اْلُمْخَتصِّ ِبَمْجِد اْلَمِسيِح الَِّذي ُهَو ُصوَرةُ هللاِ  الَِّذيَن أَْعَمى إِلَُه َهَذا اْلَعالَمِ 

ُر ِبأَْنفُِسَنا، َبْل ِباْلَمِسيِح َيُسوَع َرّباً، َوَما َنْحُن إاِلَّ َعِبيٌد لَُكْم ِمْن أَْجِل َيسُ  5 َنا اَل ُنَبشِّ الَِم، ُهَو الَِّذي َجَعَل النُّوَر فَ  6 .وعَ َفإِنَّ إِنَّ هللاَ، الَِّذي أََمَر أَْن ُيْشِرَق ُنوٌر ِمَن الظَّ

  .ُيْشِرُق ِفي قُلُوِبَنا، إلِْشَعاِع َمْعِرَفِة َمْجِد هللِا اْلُمَتَجلِّي ِفي َوْجِه اْلَمِسيحِ 

 فيلبي 

(1:2-11) 

، َفَما َداَم لََنا التَّْشِجيُع ِفي اْلَمِسيِح، وِح، َولََنا اْلَمَراِحُم َواْلُحُنوُّ ِرَكُة فِي الرُّ ِة، َوالشَّ ْعِزَيُة ِفي اْلَمَحبَّ ٌة َواِحَدةٌ  2 َوالتَّ ُموا َفَرِحي ِبأَْن َيُكوَن لَُكْم َرْأٌي َواِحٌد َوَمَحبَّ َفَتمِّ

َواُضِع لَِيْعَتِبْر ُكلُّ َواِحٍد ِمْنُكْم َغْيَرهُ أَْفَضَل َكِثيراً مِ اَل َيُكْن َبْيَنُكْم َشْيٌء ِبُروِح . 3 َوَنْفٌس َواِحَدةٌ َوِفْكٌر َواِحدٌ  ِب َواالِْفِتَخاِر اْلَباِطِل، َبْل ِبالتَّ ُمْهَتّماً  4 ْن َنْفِسِه،التََّحزُّ

ِة َبْل ِبَمَصالِِح اآلَخِريَن أَْيضاً  ُه، َوُهَو اْلَكاِئُن ِفي َهْيَئِة هللِا، لَْم َيْعَتِبْر ُمَساَواَتُه هلِلِ . 6 الَِّذي فِي اْلَمِسيِح َيُسوعَ  َفْلَيُكْن ِفيُكْم َهَذا اْلِفْكرُ . 5 اَل ِبَمْصلََحِتِه اْلَخاصَّ إِْذ إِنَّ

ُك ِبَها؛ ِخذاً ُصوَرَة َعْبٍد، َصاِئراً َشِبيهاً ِباْلَبَشِر؛ 7 ُخْلَسًة، أَْو َغِنيَمًة ُيَتَمسَّ َظَهَر ِبَهْيَئِة إِْنَساٍن، أَْمَعَن ِفي االِتَِّضاِع، َوَكاَن َطاِئعاً َحتَّى  َوإِذْ  8 َبْل أَْخلَى َنْفَسُه، ُمتَّ

لِيبِ  لَِذلَِك أَْيضاً َرفََّعُه هللاُ َعالِياً، َوأَْعَطاهُ االِْسَم الَِّذي َيفُوُق ُكلَّ اْسٍم،. 9 اْلَمْوِت، َمْوِت الصَّ
َماِء أَْم  لَِكْي َتْنَحِنَي ُسُجوداً الِْسِم َيُسوَع ُكلُّ  10  ُرْكَبٍة، َسَواٌء ِفي السَّ

، لَِمْجِد هللِا اآلبِ  11 َعلَى األَْرِض أَْم َتْحَت األَْرِض، بُّ  .َولَِكْي َيْعَتِرَف ُكلُّ لَِساٍن ِبأَنَّ َيُسوَع اْلَمِسيَح ُهَو الرَّ

 تيموثاوس الثانية

(8:1-12) 

َنا،8  َهاَدِة لَِربِّ الً َعلَى قُدْ  َفالَ َتْخَجْل إَِذْن ِبالشَّ ِجيَن ألَْجلِِه، َبْل َشاِرْكِني ِفي اْلَمَشقَّاِت ألَْجِل اإلِْنِجيِل، ُمَتَوكِّ َفُهَو َقْد َخلََّصَنا، َوَدَعاَنا . 9 َرِة هللاِ َوالَ َتْخَجْل ِبي أََنا السَّ

َسًة، اَل َعلَى أََساِس أَْعَمالَِنا، َبْل ِبُموِجِب َقصْ  َوالَِّتي أُْعلَِنِت اآلَن ِبُظُهوِر  10 ِدِه َوِنْعَمِتِه الَِّتي ُوِهَبْت لََنا ِفي اْلَمِسيِح َيُسوَع َقْبَل أَْزِمَنِة األََزِل،إِلَْيِه َدْعَوًة ُمَقدَّ

ْنُت أََنا ُمَبشِّراً َوَرُسوالً َوُمَعلِّماً الَِّذي لَُه عُ  11 ُمَخلِِّصَنا َيُسوَع اْلَمِسيِح الَِّذي َسَحَق اْلَمْوَت َوأََناَر اْلَحَياَة َواْلُخلُوَد ِباإلِْنِجيلِ  ِمْن أَْجِل َذلَِك أَْيضاً أَُقاِسي اآلَن . 12 يِّ
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ُه قَ  َقِة ِبأَنَّ  . الَِّتي أَْوَدْعُتَها ِعْنَدهُ َسالَِمًة إِلَى َذلَِك اْلَيْومِ اِدٌر أَْن َيْحَفَظ لِي األََماَنَة هِذِه اآلالََم، َولَِكنِّي لَْسُت أَْخَجُل، ألَنَِّني أَْعِرُف َمْن أََنا ُمْؤِمٌن ِبِه، َولِي َتَماُم الثِّ

 العبرانيين

(1:3-6) 

لُوا َيُسوَع: الرَّ  ِة، َتأَمَّ َماِويَّ ْعَوِة السَّ يُسوَن الَِّذيَن اْشَتَرْكُتْم ِفي الدَّ َها اإلِْخَوةُ اْلِقدِّ ُك ِبهِ ُسوَل َوَرِئيَس اْلَكَهَنِة ِفي اإلِيَماِن إَِذْن، أَيُّ ِة . 2 الَِّذي َنَتَمسَّ َفُهَو أَِميٌن هلِلِ فِي اْلُمِهمَّ

َنُه لََها، َكَما َكاَن ُموَسى أَِميناً ِفي اْلِقَياِم ِبِخْدَمِتِه ِفي َبْيِت هللِا ُكلِّهِ  ُه َيْسَتِحقُّ َمْجداً أَْعَظَم ِمْن َمْجِد ُموَسى، َكَما أَنَّ الَّذِ .3 الَِّتي َعيَّ ي َيْبِني َبْيتاً َيَناُل إِْكَراماً إاِلَّ أَنَّ

ا َيَناُل اْلَبْيُت الَِّذي َبَناهُ  ِكْن إِنَّ ُموَسى َكاَن أَِميناً ِفي ُكلِّ َبْيِت هللِا، َولَ . 5 َطْبعاً، ُكلُّ َبْيٍت الَُبدَّ أَْن َيُكوَن لَُه َباٍن، َوهللاُ َنْفُسُه ُهَو َباِني ُكلِّ َشْيءٍ ! 4 َوَمْدحاً أَْكَثَر ِممَّ

ا اْلَمِسيُح، َفُهَو أَِميٌن ِبِصَفِتِه اْبناً َيَتَرأَُّس َعلَى اْلَبْيِت. َوَهَذا اْلَبْيُت ُهَو َنْحُن اْلُمْؤِمِنينَ . 6 ِبِصَفِتِه َخاِدماً. َوَكاَن َذلَِك َشَهاَدًة لَِما أَْعلََنُه هللاُ ِفيَما َبْعدُ  ، َعلَى أَْن أَمَّ

َقِة وَ  َك ِبالثِّ َهاَيةِ َنَتَمسَّ كاً َثاِبتاً َحتَّى النِّ  .االْفِتَخاِر ِبَرَجاِئَنا َتَمسُّ

 العبرانيين

(1:5-10) 

تِِه نِيَابَةً َعْنهُْم فِ  بَائَِح، تَْكفِيراً َعِن يَما يَُخصُّ َعالَقَتَهُْم بِالُّلِ. فَإِنَّ اْلَكاِهَن األَْعلَى َكاَن يُْؤَخُذ ِمْن بَْيِن النَّاِس، َويَُعيَُّن لِْلقِيَاِم بُِمِهمَّ َوَذلَِك لَِكْي يَْرفََع إِلَى هللاِ التَّْقِدَماِت َوالذَّ

اْلَخطَايَا
 2

ْعِف اْلبََشِريِّ َدائِماً، َكاَن يُْمِكنُهُ أَْن يَْعِطَف َعلَى اْلُجهَّاِل َوا.  ضاً لِلضَّ الِّينَ َولَِكْونِِه، هَُو أَْيضاً، ُمَعرَّ لضَّ
 3

ِه، َكاَن ِمْن َواِجبِِه أَْيضاً أَْن يَُكفَِّر َوبَِسبَِب َضْعفِ . 

ِة َكَما يَُكفُِّر َعْن َخطَايَا اْلَخِرينَ  َعْن َخطَايَاهُ اْلَخاصَّ
 4

لِيلَةَ َمتَى أََراَد، بَْل َكاَن يَتَِّخُذهَا َمْن َدَعاهُ .  ْيهَا، َكَما َدَعا  هللاُ إِلَ َولَْم يَُكْن أََحٌد يَتَِّخُذ لِنَْفِسِه هَِذِه اْلَوِظيفَةَ الجَّ

هُرونَ 
 5

أَْنَت اْبنِي. أَنَا اْليَْوَم َولَْدتُكَ »َكَذلَِك اْلَمِسيُح لَْم يَُرفِّْع نَْفَسهُ َحتَّى يَِصيَر َرئِيَس َكهَنٍَة، بَْل إِنَّ هللاَ هَُو الَِّذي قَاَل لَهُ: . 
 6

َوَخاطَبَهُ فِي َمْوِضٍع آَخَر بِقَْولِِه: «! 

لَى األَبَِد َعلَى ُرْتبَِة َمْلِكيَصاَدقَ أَْنَت َكاِهٌن إِ »
 7

َعاٍت ُمْقتَِرنَةً بُِصَراٍخ «! َشِديٍد َوُدُموٍع، إِلَى َواْلَمِسيُح، فِي أَْثنَاِء َحيَاتِِه اْلبََشِريَِّة َعلَى األَْرِض، َرفََع أَْدِعيَةً َوتََضرُّ

 طَلَبَهُ إِْكَراماً لِتَْقَواهُ اْلقَاِدِر أَْن يَُخلَِّصهُ ِمَن اْلَمْوِت. َوقَْد لَبَّى هللاُ 
 8

فََمَع َكْونِِه اْبناً تََعلََّم الطَّاَعةَ ِمَن اْلالَِم الَّتِي قَاَساهَا. 
 9

تِِه، فََصاَر . َوبِذلَِك، أَْصبََح ُمَؤهَّالً لُِمِهمَّ

لَِجِميِع الَِّذيَن يُِطيُعونَهُ َمْصَدراً لِْلَخالَِص األَبَِديِّ 
 10

 . هللاُ َذلَِك، فَأَْعلَنَهُ َرئِيَس َكهَنٍَة َعلَى ُرْتبَِة َمْلِكيَصاَدقَ  َوقَْد أَيَّدَ . 

 يوحنا األولى

(1:1-10) 

ا َسِمْعَناهُ، َوَرأَْيَناهُ ِبُعُيونِ  ا َكاَن ِمَن اْلَبَداَيِة ِبُخُصوِص َكلَِمِة اْلَحَياِة: َعمَّ َتَجلَّْت أََماَمَنا. َوَبْعَدَما « اْلَحَياةَ »َفإِنَّ  2.َولََمْسَناهُ ِبأَْيِديَناَنا، َوَشاَهْدَناهُ، َنْكُتُب إِلَْيُكْم َعمَّ

ِة الَِّتي كَ  َفَنْحُن، إَِذْن، ُنْخِبُرُكْم ِبَما َرأَْيَناهُ َوَسِمْعَناهُ،  3 !اَنْت ِعْنَد اآلِب ُثمَّ َتَجلَّْت أََماَمَناَرأَْيَناَها ِفْعالً، َنْشَهُد لََها اآلَن. َوَها َنْحُن َنْنقُُل إِلَْيُكْم َخَبَر هِذِه اْلَحَياِة األََبِديَّ

 !َوَنْكُتُب إِلَْيُكْم هِذِه األُُموَر لَِكْي َيْكَتِمَل َفَرُحُكمْ  4 .لَِكْي َتُكوُنوا ُشَرَكاَءَنا. َكَما أَنَّ َشِرَكَتَنا ِهَي َمَع اآلِب َوَمَع اْبِنِه َيُسوَع اْلَمِسيحِ 

ةَ  َوَهَذا ُهوَ  5 الَِم، َنُكوُن  6 .اْلَخَبُر الَِّذي َسِمْعَناهُ ِمَن اْلَمِسيِح َوُنْعلُِنُه لَُكْم: إِنَّ هللاَ ُنوٌر، َولَْيَس ِفيِه َظالٌَم اْلَبتَّ ِعي أَنَّ لََنا َشِرَكًة َمَعُه، َوَنْحُن َنِعيُش ِفي الظَّ ا َندَّ َفإِْن ُكنَّ

ا ِفْعالً َنِعيُش ِفي النُّوِر، َكَما ُهَو ِفي النُّوِر، َتُكوُن لََنا َحّقاً َشِرَكٌة َبْعِضَنا َمَع َبعْ  7 .َكاِذِبيَن َوالَ ُنَماِرُس اْلَحقَّ  ُرَنا ِمْن ُكلِّ َولِكْن، إِْن ُكنَّ ٍض، َوَدُم اْبِنِه َيُسوَع ُيَطهِّ

ِعي أَْن اَل َخِطيَئَة لََنا، َنْخَدُع أَْنفَُسَنا 8 .َخِطيَئةٍ  ا َندَّ َقِة َوَعاِدٌل، َيْغِفُر لََنا َخَطاَياَنا  9 .، َوالَ َيُكوُن اْلَحقُّ ِفي َداِخلَِناإِْن ُكنَّ َولِكْن، إِِن اْعَتَرْفَنا ِبَخَطاَياَنا، َفُهَو َجِديٌر ِبالثِّ

ُرَنا ِمْن ُكلِّ إِْثمٍ  َنا لَْم َنْرَتِكْب َخِطيَئًة، َنْجَعُل هللاَ  10 .َوُيَطهِّ ِعي أَنَّ ا َندَّ  ! َكاِذباً، َوالَ َتُكوُن َكلَِمُتُه ِفي َداِخلَِناَفإِْن ُكنَّ
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 يوحنا األولى

(1:2-29) 

َغاَر، أَْكُتُب إِلَْيُكْم َهِذِه األُُموَر لَِكْي اَل ُتْخِطُئوا. َولِكْن، إِْن أَْخَطأَ أََحُدُكْم، َفلَ  َفُهَو َكفَّاَرةٌ لَِخَطاَياَنا، اَل  2 .اْلَبارُّ َنا ِعْنَد اآلِب َشِفيٌع ُهَو َيُسوُع اْلَمِسيُح َيا أَْوالَِدي الصِّ

َنا َقْد َعَرْفَناهُ َحّقاً ُهَو أَْن َنْعَمَل ِبَوَصاَياهُ  3 .لَِخَطاَياَنا َفَقْط، َبْل لَِخَطاَيا اْلَعالَِم ُكلِّهِ  ُد لََنا أَنَّ ُه اَل  4 .َوَما ُيَؤكِّ ُه َقْد َعَرَفُه، َولِكنَّ ِعي أَنَّ َيْعَمُل ِبَوَصاَياهُ، َيُكوُن  َفالَِّذي َيدَّ

َة هللِا َتُكوُن َقِد اْكَتَملَْت ِفي َداِخلِِه. ِبَهَذا َنْعِرفُ  5 .َكاِذباً َوالَ َيُكوُن اْلَحقُّ ِفي َداِخلِهِ  ا الَِّذي َيْعَمُل ِبَحَسِب َكلَِمِتِه، َفإِنَّ َمَحبَّ َنا َنْنَتِمي إِلَْيهِ  أَمَّ ُه ُكلُّ َمْن َيْعَترِ  6 .أَنَّ ْف أَنَّ

 !َثاِبٌت ِفيِه، َيْلَتِزْم أَْن َيْسلَُك َكَما َسلََك اْلَمِسيحُ 

ًة َقِديَمًة َكاَنْت ِعْنَدُكْم مُ  7 ًة َجِديَدًة، َبْل َوِصيَّ اُء، أََنا اَل أَْكُتُب إِلَْيُكْم ُهَنا َوِصيَّ َها األَِحبَّ ُة الَِّتي  8 .ُتُموَها َقْبالً ْنُذ اْلِبَداَيِة، َوِهَي اْلَكلَِمُة الَِّتي َسِمعْ أَيُّ َوَمَع َذلَِك َفاْلَوِصيَّ

الََم َقْد َبَدأَ َيُزوُل ُمْنُذ أَْن أَْشَرَق النُّوُر أَْكُتُبَها إِلَْيُكْم، ِهَي َجِديَدةٌ َداِئماً، َوَتتَِّضُح َحِقيَقُتَها ِفي اْلَمِسيِح َكَما َتتَِّضُح ِفيُكْم أَْنُتْم. ذَ  اْلَحِقيِقيُّ الَِّذي َماَزاَل اآلَن لَِك ألَنَّ الظَّ

الَمِ  9 .ُمْشِرقاً  ُه ُيْبِغُض أََحَد إِْخَوِتِه، َفُهَو َماَزاَل َحتَّى اآلَن ِفي الظَّ ُه َيْحَيا ِفي النُّوِر، َولِكنَّ َعى أَنَّ  َفالَِّذي ُيِحبُّ إِْخَوَتُه، ُهَو الَِّذي َيْحَيا ِفي النُّوِر ِفْعالً َوالَ  10 .َمِن ادَّ

ُس َطِريَقُه َوالَ َيْعِرُف أَْيَن َيتَّجِ  11 .َشْيَء ُيْسِقُطهُ  الَِم، َيَتلَمَّ ا الَِّذي ُيْبِغُض أََحَد إِْخَوِتِه، َفُهَو َتاِئٌه ِفي الظَّ الََم َقْد أَْعَمى َعْيَنْيهِ أَمَّ َها  12 !ُه، ألَنَّ الظَّ أَْكُتُب إِلَْيُكْم، أَيُّ

ُكْم َقْد َعَرْفُتُم اْلَمِسيَح اْلَكاِئَن ُمْنُذ اْلِبَداَيِة. أَْكُتُب إِلَْيكُ  13.ْد َغَفَر لَُكْم َخَطاَياُكْم إِْكَراماً الْسِم اْلَمِسيحِ األَْوالَُد، ألَنَّ هللاَ قَ  َها اآلَباُء، ألَنَّ َباُب، أَْكُتُب إِلَْيُكْم أَيُّ َها الشَّ ْم أَيُّ

ُكْم َقْد َغلَْبُتْم إِْبلِيَس الشِّرِّ  ُكْم َقْد َعَرْفُتُم اآلبَ ألَنَّ َغاُر، ألَنَّ َها األَْوالَُد الصِّ ُكْم َقْد َعَرْفُتُم اْلَمِسيَح اْلَكاِئَن ُمْنُذ اْلِبَداَيِة.  14 .يَر. َكَتْبُت إِلَْيُكْم أَيُّ َها اآلَباُء، ألَنَّ َكَتْبُت إِلَْيُكْم، أَيُّ

َباُب، ألَنَّكُ  َها الشَّ يرَ َكَتْبُت إِلَْيُكْم، أَيُّ َخْت َكلَِمُة هللِا ِفي قُلُوِبُكْم، َوَغلَْبُتْم إِْبلِيَس الشِّرِّ اَل ُتِحبُّوا اْلَعالََم، َوالَ األَْشَياَء الَِّتي ِفي اْلَعالَِم. َفالَِّذي ُيِحبُّ  15 .ْم أَْقِوَياُء، َوَقْد َتَرسَّ

ُة اآلِب ِفي َقْلِبهِ  َوَسْوَف  17 .اْلَعالَمِ ُكلَّ َما ِفي اْلَعالَِم، ِمْن َشَهَواِت اْلَجَسِد َوَشَهَواِت اْلَعْيِن َوَتَرِف اْلَمِعيَشِة، لَْيَس ِمَن اآلِب، َبْل ِمَن  ألَنَّ  16 .اْلَعالََم، اَل َتُكوُن َمَحبَّ

ا الَِّذي َيْعَمُل ِبإَِراَدِة هللِا، َفَيْبَقى إِلَى   !األََبدِ َيُزوُل اْلَعالَُم، َوَما ِفيِه ِمْن َشَهَواٍت أَمَّ

ُه َسْوَف َيأِْتي أَخِ  18 َمِن األَِخيِر. َوَكَما َسِمْعُتْم أَنَّ َنا َنِعيُش اآلَن ِفي الزَّ َها األَْوالَُد، اْعلَُموا أَنَّ الٌ »يراً أَيُّ الِيَن «َمِسيٌح َدجَّ جَّ ، َفَقْد َظَهَر َحتَّى اآلَن َكِثيُروَن ِمَن الدَّ

َمِن األَِخيرِ اْلُمَقاِوِميَن لِْلَمِسيِح. ِمْن  َنا َنِعيُش ِفي الزَّ ُد أَنَّ ا لََظلُّوا  19 .ُهَنا َنَتأَكَّ ا. َولَْو َكاُنوا ِمنَّ ُهْم ِفي اْلَواِقِع لَْم َيُكوُنوا ِمنَّ ا، لِكنَّ الُوَن اْنَفَصلُوا َعنَّ جَّ َمَعَنا. هُؤالَِء الدَّ

ُهْم جَ  ا إَِذْن ُبْرَهاٌن َعلَى أَنَّ اَفاْنِفَصالُُهْم َعنَّ وِس، َوَجِميُعُكْم َتْعِرفُوَن اْلَحقَّ  20 .ِميعاً لَْيُسوا ِمنَّ ا أَْنُتْم َفلَُكْم َمْسَحٌة ِمَن اْلقُدُّ ُكْم اَل  21 .أَمَّ َفأََنا أَْكُتُب إِلَْيُكْم لَْيَس ألَنَّ

ُكْم َتْعِرفُوَنُه َوُتْدِرُكوَن أَنَّ ُكلَّ َما ُهَو كَ  ، َبْل ألَنَّ ُه الَِّذي ُيْنِكُر أَنَّ َيُسوَع ُهَو اْلَمِسيُح َحّقاً. إِنَُّه ِضدٌّ  22 .ِذٌب اَل َيأِْتي ِمَن اْلَحقِّ َتْعِرفُوَن اْلَحقَّ اُب؟ إِنَّ َوَمْن ُهَو اْلَكذَّ

ا أَْنُتْم، َفاْلَكالَُم الَِّذي  24 .. َوَمْن َيْعَتِرُف ِباالْبِن، َفلَُه اآلُب أَْيضاً َوُكلُّ َمْن ُيْنِكُر االْبَن، اَل َيُكوُن اآلُب أَْيضاً ِمْن َنِصيِبهِ  23 .لِْلَمِسيِح ُيْنِكُر اآلَب َواالْبَن َمعاً  أَمَّ

ُخ َذلَِك اْلَكالَُم ِفي َداِخلُِكْم، َتَتوَ  ُد ِصلَُتُكْم ِباالْبِن، َوِباآلبِ َسِمْعُتُموهُ ُمْنُذ اْلَبَداَيِة، َفْلَيُكْن َراِسخاً ِفيُكْم. َفِحيَن َيَتَرسَّ َفإِنَّ هللاَ َنْفَسُه َقْد َوَعَدَنا ِباْلَحَياِة  25 .طَّ

ةِ  ا أَْنُتْم َفَقْد ِنْلُتْم ِمَن هللاِ َمْسَحًة َتْبَقى ِفيُكْم َداِئماً. َولِذلَِك، لَْستُ  27 .َكَتْبُت إِلَْيُكْم َهَذا ُمِشيراً إِلَى الَِّذيَن ُيَحاِولُوَن أَْن ُيَضلِّلُوُكمْ  26.األََبِديَّ ْم ِبَحاَجٍة إِلَى َمْن ُيَعلُِّمُكُم أَمَّ

. َفِتْلَك اْلَمْسَحُة َعْيُنَها ِهَي الَِّتي ُتَعلُِّمُكْم ُكلَّ َشْيٍء. َوِهَي َحقٌّ َولَْيَسْت َكِذباً. َفَكَما عَ  َها األَْوالَُد، ُكوُنوا َثاِبِتيَن فِ  28 .لََّمْتُكُم اْثُبُتوا ِفي اْلَمِسيحِ اْلَحقَّ ي َواآلَن، أَيُّ

ُه َمْولُوٌد  29 .اْلَمِسيِح، َحتَّى َتُكوَن لََنا َنْحُن ِثَقٌة أََماَمُه، َوالَ َنْخَجَل ِمْنُه، ِعْنَدَما َيُعودُ  الََح، ُيْظِهُر أَنَّ ، َفاْعلَُموا أَنَّ ُكلَّ َمْن َيْفَعُل الصَّ َوَما ُدْمُتْم َتْعَلُموَن أَنَّ هللاَ َبارٌّ
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 .ِمَن هللِا َحّقاً 
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 كلة الموت بالصلبحل مش
 

 أمثلة على حل مشكلة الموت بالصلب

 كورنثوس األولى 

(10:1-25) 

َنا َيُسوَع اْلَمِسيِح أَْن َيُكوَن لَِجِميِعُكْم َصْوٌت َواحِ  10 َها اإلِْخَوةُ، أَُناِشُدُكْم ِباْسِم َربِّ ِدي اْلِفْكِر ٌد َوأَْن اَل َيُكوَن َبْيَنُكْم أَيُّ اْنِقَساٍم. َعلَى أَنَِّني أَيُّ َما ُكوُنوا َجِميعاً ُمَوحَّ َوإِنَّ

ْأيِ  أََنا َمَع »َوآَخُر: « أََنا َمَع ُبولُسَ »أَْعِني أَنَّ َواِحداً ِمْنُكْم َيقُوُل:  12 .َفَقْد َبلََغِني َعْنُكْم، َيا إِْخَوِتي، َعلَى لَِساِن َعاِئلَِة ُخلُِوي، أَنَّ َبْيَنُكْم ِخالََفاتٍ  11 .َوالرَّ

ْدُتْم؟ 13 .«أََنا َمَع اْلَمِسيحِ »، َوآَخُر: «أََنا َمَع ُبْطُرسَ »، َوآَخُر: «ُبلُّوسَ أَ  أَ اْلَمِسيُح؟ أَْم أَنَّ ُبولَُس ُصلَِب ألَْجلُِكْم، أَْو ِباْسِم ُبولَُس َتَعمَّ أَْشُكُر هللاَ ألَنِّي  14 َفَهْل َتَجزَّ

ْد ِمْنُكْم أََحداً َغْيَر ِكِريسْ  ْدُتمْ  15 ُبوَس َوَغاُيوَس،لَْم أَُعمِّ ُكْم ِباْسِمي َتَعمَّ ْدُت  16 .َحتَّى اَل َيقُوَل أََحٌد إِنَّ ْدُت أَْيضاً َعاِئلََة اْسِتَفاَناَس، َفالَ أَْذُكُر أَنِّي َعمَّ َوَمَع أَنِّي َعمَّ

 .أََحداً َغْيَرُهمْ 

َد، َبْل  17 ُه ِبالَ نَ َفإِنَّ اْلَمِسيَح َقْد أَْرَسلَِني اَل ألَُعمِّ َر ِباإِلْنِجيِل، َغْيَر ُمْعَتِمٍد َعلَى ِحْكَمِة اْلَكالَِم، لَِئالَّ َيِصيَر َصلِيُب اْلَمِسيِح َكأَنَّ لِيِب  18 .ْفعٍ ألَُبشِّ ألَنَّ اْلِبَشاَرَة ِبالصَّ

ا ِعْنَدَنا، َنْحُن اْلُمَخلَِّصيَن، َفِهَي قُْدرَ  ُه َقْد ُكِتَب:  19 .ةُ هللاِ َجَهالٌَة ِعْنَد اْلَهالِِكيَن؛ َوأَمَّ إَِذْن، أَْيَن اْلَحِكيُم؟ َوأَْيَن  20 «!َسأُِبيُد ِحْكَمَة اْلُحَكَماِء َوأُِزيُل َفْهَم اْلفَُهَماءِ »َفإِنَّ

َماِن؟ أَلَْم ُيْظِهِر هللاُ ِحْكَمَة َهَذا اْلَعالَِم َجَهالًَة؟ َفِبَما أَنَّ اْلَعالََم، ِفي ِحْكَمِة هللِا، لَْم َيْعِرِف هللاَ َعْن َطِريِق اْلِحْكَمِة، َفَقْد ُسرَّ هللاُ  21 اْلَباِحُث؟ َوأَْيَن اْلُمَجاِدُل ِفي َهَذا الزَّ

يَن َيْبَحُثوَن َعنِ  22 .أَْن ُيَخلَِّص ِبَجَهالَِة اْلِبَشاَرِة الَِّذيَن ُيْؤِمُنونَ  ُل  23.اْلِحْكَمةِ  إِْذ إِنَّ اْلَيُهوَد َيْطلُُبوَن آَياٍت، َواْلُيوَناِنيِّ ا ُيَشكِّ ُر ِباْلَمِسيِح َمْصلُوباً، ِممَّ َنا َنْحُن ُنَبشِّ َولِكنَّ

يَن، َسَواٌء ِمَن اْلَيُهوِد أَِو اْلُيوَناِنيِّيَن، َفإِنَّ اْلَمِسيَح ُهَو قُدْ  24 َعاِئقاً ِعْنَد اْلَيُهوِد َوَجَهالًَة ِعْنَد األَُمِم؛ ا ِعْنَد اْلَمْدُعوِّ هللاِ « َجَهالَةَ »َذلَِك ألَنَّ  25 .َرةُ هللِا َوِحْكَمُة هللاِ َوأَمَّ

  .هللاِ أَْقَوى ِمَن اْلَبَشرِ « َضْعفَ »أَْحَكُم ِمَن اْلَبَشِر، َو 

 كورنثوس األولى 

(1:2-5) 

ا ِجْئُت إِلَْيُكْم ألُْعلَِن لَُكْم َشَهاَدَة هللِا، َما ِجْئتُ  َها اإلِْخَوةُ، لَمَّ إِْذ ُكْنُت َعاِزماً أاَلَّ أَْعِرَف َشْيئاً َبْيَنُكْم إاِلَّ َيُسوَع اْلَمِسيَح، َوأَْن . 2 ِباْلَكالَِم اْلَبلِيِغ أَِو اْلِحْكَمةِ  َوأََنا، أَيُّ

ْعِف َواْلَخْوِف َواالْرِتَعاِد اْلَكِثيرِ . 3 أَْعِرَفُه َمْصلُوباً  ْم َيقُْم َكالَِمي َوَتْبِشيِري َعلَى اإلِْقَناِع ِبَكالَِم اْلِحْكَمِة، َبْل َعلَى َما ُيْعلُِنُه َولَ . 4 َوَقْد ُكْنُت ِعْنَدُكْم ِفي َحالٍَة ِمَن الضَّ

وُح َواْلقُْدَرةُ  َس إِيَماُنُكْم، اَل َعلَى ِحْكَمِة النَّاِس، َبْل َعلَى قُْدَرِة هللاِ . 5 الرُّ  .َوذلَِك لَِكْي َيَتأَسَّ

 كورنثوس الثانية

(7:4-18) 

7 
اٍر، لِيَتَبَيََّن أَنَّ اْلقُْدَرةَ اْلفَائِقَةَ آتِيَةٌ   8 . ِمَن هللاِ اَل َصاِدَرةٌ ِمنَّاَولَِكنَّ هََذا اْلَكْنَز نَْحِملُهُ نَْحُن فِي أَْوِعيٍَة ِمْن فَخَّ

ُعوبَاُت تَُضيُِّق َعلَْينَا ِمْن ُكلِّ ِجهٍَة، َولِكْن اَل نَْنهَارُ  . فَالصُّ

 9 .ُمنَاِسباً، َولَِكْن اَل نَْيأَسُ  اَل نَِجُد َحالً 
 10 .نُْطَرُح أَْرضاً، َولَِكْن اَل نَُموتُ . يُطَاِرُدنَا االْضِطهَاُد، َولَِكْن اَل يَتََخلَّى هللاُ َعنَّا

َوَحْيثَُما َذهَْبنَا، نَْحِمُل َمْوَت يَُسوَع َدائِماً 

 11 .وعَ فِي أَْجَساِدنَا لِتَْظهََر فِيهَا أَْيضاً َحيَاةُ يَسُ 
اِدنَا اْلفَانِيَِة َحيَاةُ يَُسوَع فََمَع أَنَّنَا َماِزْلنَا أَْحيَاًء، فَإِنَّنَا نَُسلَُّم َدائِماً إِلَى اْلَمْوِت ِمْن أَْجِل يَُسوَع، لِتَْظهََر فِي أَْجسَ 
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 12 .أَْيضاً 
الَةٌ فِيكُ  اٌل فِينَا؛ َواْلَحيَاةَ فَعَّ  .مْ َوهَكَذا، فَإِنَّ اْلَمْوَت فَعَّ

13 
 14 ، فَنَْحُن أَْيضاً نُْؤِمُن، َولَِذلَِك نَتََكلَُّم،«آَمْنُت، لِذلَِك تََكلَّْمتُ : »َوبَِما أَنَّ لَنَا ُروَح اإِليَماِن َعْينِِه، هََذا الَِّذي ُكتَِب بُِخُصوِصهِ 

بَّ  َونَْحُن َعالُِموَن أَنَّ الَِّذي أَقَاَم الرَّ

 15 .يُقِيُمنَا نَْحُن أَْيضاً َمَع يَُسوَع، َويُوقِفُنَا فِي َحْضَرتِِه بُِصْحبَتُِكمْ يَُسوَع ِمَن اْلَمْوِت َسْوَف 
فَإِنَّ َجِميَع األَْشيَاِء نُقَاِسيهَا ِمْن أَْجلُِكْم، َحتَّى إَِذا فَاَضِت النِّْعَمةُ فِي 

ْكَر يَفِيُض ألَْجِل َمْجِد هللاِ   16 .اْلَكثِيِريَن، تَْجَعُل الشُّ
ُد يَْوماً ! اَل تَُخوُر َعِزيَمتُنَا لِهََذا، َولَِكْن، َماَداَم اإِلْنَساُن الظَّاِهُر فِينَا يَْفنَى، فَإِنَّ اإِلْنَساَن اْلبَاِطَن فِينَا يَتََجدَّ

 17 .فَيَْوماً 
 18 اَل يَُحدُّ َوْزنَةً أَبَِديَّةً ِمَن اْلَمْجِد، َذلَِك ألَنَّ َما يَُضايِقُنَا اْلَن ِمْن ُصُعوبَاٍت بَِسيطٍَة َعابَِرٍة، يُْنتُِج لَنَا بِِمْقَدارٍ 

إِْذ نَْرفَُع أَْنظَاَرنَا َعِن األُُموِر اْلَمْنظُوَرِة 

ا َغْيُر اْلَمْنظُوَرِة . َونُثَبِّتُهَا َعلَى األُُموِر َغْيِر اْلَمْنظُوَرةِ   .فَِهَي أَبَِديَّةٌ فَإِنَّ األُُموَر اْلَمْنظُوَرةَ إِنََّما ِهَي إِلَى ِحيٍن؛ َوأَمَّ

 غالطية

(1:3-14) 

َة األَْغِبَياَء! َمْن َسَحَر ُعقُولَُكْم، أَْنُتُم الَِّذيَن َقْد ُرِسَم أََماَم أَْعُيِنُكْم َيُسوُع ا أََعلَى أََساِس أُِريُد أَْن أَْسَتْعلَِم ِمْنُكْم َهَذا األَْمَر َفَقْط:  2 ْلَمِسيُح َوُهَو َمْصلُوٌب؟َيا أَْهَل َغالَِطيَّ

وَح، أَْم َعلَى أََساِس اإلِيَماِن ِباْلِبَشاَرِة؟ ِريَعِة ِنْلُتُم الرُّ لُوَن ِباْلَجَسِد؟ 3 اْلَعَمِل ِبَما ِفي الشَّ وِح ُتَكمَّ َوَهْل َكاَن اْخِتَباُرُكُم  4 أَإِلَى َهَذا اْلَحدِّ أَْنُتْم أَْغِبَياُء؟ أََبْعَدَما اْبَتَدْأُتْم ِبالرُّ

ِويُل ِبالَ َجْدَوى، إِْن َكاَن َحّقاً ِبالَ َجْدَوى؟ال وَح، َوُيْجِري ُمْعِجَزاٍت ِفي َما َبْيَنُكْم، أََيْفَعُل َذلَِك َعلَى أََساِس أَْعَماِل الشَّ  5 طَّ ِريَعِة أَْم َعلَى َفَذاَك الَِّذي َيَهُبُكُم الرُّ

ُثمَّ إِنَّ . 8 َفاْعلَُموا إَِذْن أَنَّ الَِّذيَن ُهْم َعلَى َمْبَدِأ اإلِيَماِن ُهْم أَْبَناُء إِْبَراِهيَم ِفْعالً .« 7 إِْبَراِهيُم ِباهلِل، َفُحِسَب لَُه َذلَِك ِبّراً آَمَن »َكَذلَِك  6 أََساِس اإلِيَماِن ِبالِبَشاَرِة؟

ُر األَُمَم َعلَى أََساِس ا َر إِْبَراِهيَم َسلَفاً ِبَقْولِِه: اْلِكَتاَب، إِْذ َسَبَق َفَرأَى أَنَّ هللاَ َسْوَف ُيَبرِّ إَِذِن الَِّذيَن ُهْم َعلَى َمْبَدِأ اإلِيَماِن «! 9 ِفيَك َتَتَباَرُك َجِميُع األَُممِ »إلِيَماِن، َبشَّ

ِريَعِة، َفإِنَّ . 10 ُيَباَرُكوَن َمَع إِْبَراِهيَم اْلُمْؤِمنِ  ا َجِميُع الَِّذيَن َعلَى َمْبَدِأ أَْعَماِل الشَّ ُه َقْد ُكِتَب: أَمَّ َمْلُعوٌن ُكلُّ َمْن اَل َيْثُبُت َعلَى اْلَعَمِل ِبُكلِّ َما ُهَو »ُهْم َتْحَت اللَّْعَنِة، ألَنَّ

ِريَعةِ  ِريَعِة، َفَذلَِك َواِضٌح، ألَنَّ «! 11 َمْكُتوٌب ِفي ِكَتاِب الشَّ ُر ِعْنَد هللِا ِبَفْضِل الشَّ ا أَنَّ أََحداً اَل َيَتَبرَّ َر ِباإِليَماِن َفِباإِليَماِن َيْحَيا»أَمَّ ِريَعَة اَل .« 12 َمْن َتَبرَّ َولَِكنَّ الشَّ

ِريَعِة، إِْذ َصاَر لَ .« 13 َمْن َعِمَل ِبَهِذِه الَوَصاَيا، َيْحَيا ِبَها»َتقُوُم َعلَى َمْبَدأ اإلِيَماِن، َبْل  َرَنا ِباْلِفَداِء ِمْن لَْعَنِة الشَّ ُه َقْد ُكِتَب: إِنَّ اْلَمِسيَح َحرَّ ا، ألَنَّ ْعَنًة ِعَوضاً َعنَّ

وَح اْلَموْ  14 ،«َمْلُعوٌن ُكلُّ َمْن ُعلَِّق َعلَى َخَشَبةٍ »  . ُعودَ لَِكْي َتِصَل َبَرَكُة إِْبَراِهيَم إِلَى األَُمِم ِفي اْلَمِسيِح َيُسوَع، َفَنَناَل َعْن َطِريِق اإلِيَماِن الرُّ

 غالطية

(16:5-26) 

16 
وحِ : إِنََّما أَقُولُ  ُموَن َشْهَوةَ اْلَجَسِد أَبَداً . اْسلُُكوا فِي الرُّ  17 .َوِعْنَدئٍِذ اَل تُتَمِّ

وُح بَِعْكِس اْلَجَسِد؛ َوهََذاِن يُقَاِوُم أََحُدهَُما اْلَخَر  وِح، َوالرُّ فَإِنَّ اْلَجَسَد يَْشتَِهي بَِعْكِس الرُّ

 18 .ا تَْرَغبُوَن فِيهِ َحتَّى إِنَُّكْم اَل تَْفَعلُوَن مَ 
ِريَعةِ  وِح، فَلَْستُْم فِي َحاِل اْلُعبُوِديَِّة لِلشَّ  19 .َولَِكْن إَِذا ُكْنتُْم َخاِضِعيَن لِقِيَاَدِة الرُّ

ا أَْعَماُل اْلَجَسِد فَظَاِهَرةٌ، َوِهيَ  نَى : أَمَّ الزِّ

 20 َوالنََّجاَسةُ َوالدََّعاَرةُ،
ُب،َوِعبَاَدةُ األَْصنَاِم َوالسِّ  ُب َواالْنقَِساُم َوالتََّعصُّ  21 ْحُر، َواْلَعَداَوةُ َوالنَِّزاُع َواْلَغْيَرةُ َواْلَغَضُب، َوالتََّحزُّ

ْكُر َواْلَعْربََدةُ، َوَما  َواْلَحَسُد َوالسُّ

 22 !إِنَّ الَِّذيَن يَْفَعلُوَن ِمْثَل هِذِه لَْن يَِرثُوا َملَُكوَت هللاِ َوبِالنَّظَِر إِلَْيهَا، أَقُوُل لَُكْم اْلَن، َكَما َسبََق أَْن قُْلُت أَْيضاً، . يُْشبِهُ هِذهِ 
وِح فَهُوَ  ا ثََمُر الرُّ اْلَمَحبَّةُ َواْلفََرُح : َوأَمَّ

الَُح، َواألََمانَةُ   23 َوالسَّالُم، َوطُوُل اْلبَاِل َواللُّْطُف َوالصَّ
 24 .انُوٍن يَْمنَُع ِمْثَل هِذِه اْلفََضائِلِ َولَْيَس ِمْن قَ . َواْلَوَداَعةُ َوَضْبطُ النَّْفسِ 

ةً  َولَِكنَّ الَِّذيَن َصاُروا َخاصَّ

 25 .لِْلَمِسيِح، قَْد َصلَبُوا اْلَجَسَد َمَع األَهَْواِء َوالشَّهََواتِ 
وحِ  وِح، فَْلنَْسلُْك أَْيضاً بِالرُّ  26 .إَِذا ُكنَّا نَْحيَا بِالرُّ

َمْجِد اْلبَاِطِل، يَْستَفِزُّ بَْعُضنَا بَْعضاً، اَل نَُكْن طَاِمِحيَن إِلَى الْ 

 !َويَْحُسُد أََحُدنَا اْلَخرَ 
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 غالطية

(11:6-18) 

11 
 12 :اْنظُُروا بِأَيَِّة ُحُروٍف َكبِيَرٍة قَْد َكتَْبُت إِلَْيُكْم هُنَا بِيَِدي

َحَسٍن، أُولئَِك يُْرِغُمونَُكْم أَْن تُْختَنُوا، فَقَْط لِئاَلَ يَْلقَْوا إِنَّ الَِّذيَن يُِريُدوَن أَْن يَْظهَُروا فِي اْلَجَسِد بَِمْظهٍَر 

 13 .االْضِطهَاَد بَِسبَِب َصلِيِب اْلَمِسيحِ 
ِريَعِة، بَْل يُِريُدوَن لَُكْم أَْن تُخْ   14 .ْفتَِخُروا بَِجَسِدُكمْ تَنُوا لِيَ فََحتَّى أُولَئَِك الَِّذيَن يُْختَنُوَن، هُْم أَْنفُُسهُْم، اَل يَْعَملُوَن بِالشَّ

ا أَنَا  أَمَّ

 15 .َمْصلُوباً، َوأَنَا أَْصبَْحُت بِالنِّْسبَِة لَهُ َمْصلُوباً  فََحاَشا لِي أَْن أَْفتَِخَر إاِلَّ بَِصلِيِب َربِّنَا يَُسوَع اْلَمِسيِح، الَِّذي بِِه أَْصبََح اْلَعالَُم بِالنِّْسبَِة لِي
ْيٍء، َوالَ فَلَْيَس اْلِختَاُن بِشَ 

 16 .َخلِيقَةً َجِديَدةً ( اْلُمِهمُّ أَْن يَِصيَر اإِلْنَسانُ )َعَدُم اْلِختَاِن بَِشْيٍء، َوإِنََّما 
الِِكيَن َوْفقاً لِهََذا اْلَمْبَدأِ، َوَعلَى إِْسَرائِيَل هللاِ  ْحَمةُ َعلَى َجِميِع السَّ  17 .فَالسَّالَُم َوالرَّ

اَل يَُسبِّْب 

بِّ يَُسوعَ لِي أََحٌد الْ   18 .َمتَاِعَب فِيَما بَْعُد، فَإِنِّي أَْحِمُل فِي َجَسِدي ِسَماِت الرَّ
 !آِمين. لِتَُكْن َمَع ُروِحُكْم، أَيُّهَا اإِلْخَوةُ، نِْعَمةُ َربِّنَا يَُسوَع اْلَمِسيحِ 
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 حل مشكلة الموت بالقيامة
 

 أمثلة على حل مشكلة الموت بالقيامة

 رومية 

(1:4-25) 

َر َعلَى أََساِس األَْعَماِل، لََكاَن ِمْن َحقِِّه أَْن َيْفَتِخَر، َولَِكْن لَْيَس أََما 2 َواآلَن، َما َقْولَُنا ِفي إِْبَراِهيَم أَِبيَنا َحَسَب اْلَجَسِد؟ َماَذا َوَجَد؟ َم لَْو َكاَن إِْبَراِهيُم َقْد َتَبرَّ

ُه َماَذا َيقُوُل اْلِكَتاُب؟. 3 هللاِ  ا الَِّذي .« 4 َفآَمَن إِْبَراِهيُم ِباهلِل، َفُحِسَب لَُه َذلَِك ِبّراً » ألَنَّ ْيِن. أَمَّ ْعَمِة َبْل ِمْن َقِبيِل الدَّ إِنَّ الَِّذي َيْعَمُل، اَل ُتْحَسُب لَُه األُْجَرةُ ِمْن َقِبيِل النِّ

ُر األَِثيَم، َفإِنَّ  5 اَل َيْعَملُ  َما ُيْؤِمُن ِبَمْن ُيَبرِّ ُئ َداُوُد أَْيضاً اإلِْنَساَن الَِّذي َيْحِسُب لَُه هللاُ ِبّراً ِبَمْعِزٍل َعِن األَْعَماِل، إِْذ . 6 إِيَماَنُه ُيْحَسُب لَُه ِبّراً  َوإِنَّ َكَما ُيَهنِّ

ُجِل الَِّذي اَل . 8 ُطوَبى لِلَِّذيَن ُغِفَرْت آَثاُمُهْم َوُسِتَرْت َخَطاَياُهمْ : 7 »َيقُولُ  بُّ َخِطيَئةً ُطوَبى لِلرَّ وَبى ألَْهِل اْلِخَتاِن َوْحَدُهْم، أَْم ألَْهِل «! 9 َيْحِسُب لَُه الرَّ َفَهْل هِذِه الطُّ

َنا َنقُوُل إِنَّ اإلِيَماَن َقْد ُحِسَب إلِْبَراِهيَم ِبّراً  ِة َحالٍَة ُحِسَب لَُه َذلَِك؟ أََبْعَد الْ . 10 َعَدِم اْلِخَتاِن أَْيضاً؟ إِنَّ ُثمَّ َتلَقَّى إِْبَراِهيُم َعالََمَة اْلِخَتاِن  11 ِخَتاِن أَْم َقْبَل اْلِخَتاِن؟َفِفي أَيَّ

َوأَباً  12 يَن َفُيْحَسَب اْلِبرُّ لَُهْم أَْيضاً،الَِّذيَن ُيْؤِمُنوَن ِمْن َغْيِر اْلَمْخُتونِ  َخْتماً لِْلِبرِّ اْلَحاِصِل ِباإلِيَماِن الَِّذي َكاَن لَُه َوُهَو َماَزاَل َغْيَر َمْخُتوٍن، لَِكْي َيُكوَن أَباً لَِجِميعِ 

اِس َفلَْيَس َعلَى أَسَ . 13 اَن ألَِبيَنا إِْبَراِهيَم َوُهَو َبْعُد َغْيُر َمْخُتونٍ لِْلَمْخُتوِنيَن الَِّذيَن لَْيُسوا ِمْن أَْهِل اْلِخَتاِن َوَحْسُب َبِل الَِّذيَن َيِسيُروَن ِفي ُخَطى اإلِيَماِن الَِّذي كَ 

َما َعلَى أََساِس الْ  ِريَعِة َكاَن اْلَوْعُد إلِْبَراِهيَم، أَْو لَِنْسلِِه، ِبأَْن َيُكوَن َواِرثاً لِْلَعالَِم، َوإِنَّ ِريَعِة ُهْم أَْصَحاُب اإلِْرِث، لََصاَر . 14 ِبرِّ الَِّذي ِباإلِيَمانِ الشَّ َفلَْو َكاَن أَْهُل الشَّ

ةٍ  ِريَعُة لََما َظَهَرِت اْلُمَخالََفةُ . 15 َوُنِقَض اْلَوْعدُ  اإلِيَماُن ِبالَ َفاِعلِيَّ َما ُتْنِتُج اْلَغَضَب؛ َفلَْوالَ الشَّ ِريَعَة إِنَّ لَِذلَِك، َفإِنَّ اْلَوْعَد ُهَو َعلَى أََساِس اإلِيَماِن لَِيُكوَن . 16 ألَنَّ الشَّ

ْعَمِة، ِبَقْصِد أَْن َيُكوَن َمْضُموناً لِ  ِريَعِة َوْحَدُهْم، َبْل أَْيضاً ألَْهِل اإلِيَماِن الَِّذي َكاَن إلِْبَراِهيَم. َفإِنَّ ِبَحَسِب النِّ ْسِل ُكلِِّه: لَْيَس ألَْهِل الشَّ َكَما َقْد  17 ُه أٌَب لََنا َجِميعاً،لنَّ

ُه أٌَب لََنا( ِفي َنَظِر هللِا ا«. إِنِّي َجَعْلُتَك أَباً ألَُمٍم َكِثيَرةٍ »ُكِتَب:  إِْذ َرْغَم . 18 لَِّذي ِبِه آَمَن، الَِّذي ُيْحِيي اْلَمْوَتى َوَيْسَتْدِعي إِلَى اْلُوُجوِد َما َكاَن َغْيَر َمْوُجودٍ )إِنَّ

ُه َسَيِصيُر أَباً ألَُمٍم َكِثيَرٍة، َوْفقاً لَِما ِقيَل لَهُ  َجاِء آَمَن إِْبَراِهيُم ِبأَنَّ َجاِء، َفِبالرَّ َولَْم َيْضُعْف ِفي اإلِيَماِن ِحيَن أَْدَرَك .« 19 اْلَكْثَرِة َسَيُكوُن َنْسلُكَ  ِبهِذهِ »: اْنِقَطاِع الرَّ

ًة، َفأَْعَطى اْلَمْجَد َولَْم َيُشْك ِفي َوْعِد هللِا َعْن َعَدِم إِيَماٍن، َبْل َوَجَد ِفي اإلِ  20 َمْوَت َجَسَدِه، لَِكْوِنِه َقاَرَب ِسنَّ اْلِمَئِة، َوَمْوَت َرِحَم َزْوَجِتِه َساَرَة أَْيضاً؛ يَماِن قُوَّ

ْن أَْجلِِه َولَِكنَّ َما َقْد ُكِتَب ِمْن أَنَّ اْلِبرَّ ُحِسَب لَُه، لَْم َيُكْن مِ . 23 َفلَِهَذا أَْيضاً ُحِسَب لَُه ذلَِك ِبّراً  22 َوإِِذ اْقَتَنَع َتَماماً ِبأَنَّ َما َوَعَدهُ هللاُ ِبِه ُهَو َقاِدٌر أَْن َيْفَعلَُه؛. 21 هلِلِ 

َناَبْل أَْيضاً ِمْن أَْجلَِنا، َنْحُن الَِّذيَن َسُيْحَسُب َذلَِك لََنا إِْذ ُنْؤِمُن ِبَمْن أََقاَم ِمْن َبْيِن األَْمَواِت يَ  24 َوْحَدهُ، الَِّذي أُْسلَِم لِْلَمْوِت ِمْن أَْجِل َمَعاِصيَنا ُثمَّ أُِقيَم ِمْن  25 ُسوَع َربَّ

 .َتْبِريِرَناأَْجِل 

 رومية 
ِريَعِة سِ  ِريَعِة أَنَّ لِلشَّ َها اإلِْخَوةُ َوأََنا أَُخاِطُب أَُناساً َيْعِرفُوَن َقَواِنيَن الشَّ ا؟أََيْخَفى َعلَْيُكْم أَيُّ ِريَعُة 2 َياَدًة َعلَى اإلِْنَساِن َماَداَم َحًيّ َجُة َتْرِبُطَها الشَّ ِبَزْوِجَها َفاْلَمْرأَةُ اْلُمَتَزوِّ

ِريَعُة َتُحلَُّها ِمَن االْرِتَباِط ِبهِ  ْوُج، َفالشَّ ا. َولِكْن، إِْن َماَت الزَّ ا، ُتْعَتَبُر َزاِنَيًة إِْن َصاَرْت إِلَى َرُجٍل آَخَر. َولَِكْن إِْن َماَت .3 َماَداَم َحًيّ ْوُج َحًيّ َولَِذلَِك، َفَماَداَم الزَّ

ُر ِمَن الشَّ  ْوُج َتَتَحرَّ َها اَل َتُكوُن َزاِنَيًة إِْن َصاَرْت إِلَى َرُجٍل آَخرَ الزَّ ُكْم ِبَجَسِد اْلَمِسيِح الَِّذي َماَت، َقْد ِصْرُتْم . 4 ِريَعِة، َحتَّى إِنَّ َوهَكَذا أَْنُتْم أَْيضاً َيا إِْخَوِتي، َفإِنَّ
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ِريَعِة، لَِكْي َتِصيُروا آِلَخَر، إِلَ  (1:7-6) ْسَبِة لِلشَّ ا ِفي اْلَجَسِد، َكاَنْت أَْهَواُء . 5 ى اْلَمِسيِح َنْفِسِه الَِّذي أُِقيَم ِمْن َبْيِن األَْمَواِت، ِمْن أَْجِل أَْن ُنْثِمَر هلِلِ أَْمَواتاً ِبالنِّ َفِعْنَدَما ُكنَّ

ِريَعِة َعاِملًَة ِفي أَْعَضاِئَنا لَِكْي ُنْثِمَر لِْلَمْوتِ  ا. 6 اْلَخَطاَيا اْلُمْعلََنِة ِفي الشَّ ُدَنا، َحتَّى َنُكوَن َعِبيداً  أَمَّ ْسَبِة لَِما َكاَن ُيَقيِّ ْرَنا ِمَن الشَِّريَعِة، إِْذ ُمْتَنا ِبالنِّ اآلَن، َفَقْد َتَحرَّ

َظاِم اْلَحْرِفيِّ اْلَعِتيقِ  وِحيِّ اْلَجِديِد، اَل لِلنِّ  .َيْخِدُموَن َوْفقاً لِلنَِّظاِم الرُّ

 رومية 

(31:8-39) 

31 
 32 هََذا، َماَذا نَقُوُل؟ َماَداَم هللاُ َمَعنَا، فََمْن يَُكوُن َعلَْينَا؟ َذاَك الَِّذي لَْم يُْمِسْك َعنَّا اْبنَهُ،فَبَْعَد 

بَْل بََذلَهُ ألَْجلِنَا َجِميعاً، َكْيَف اَل يَُجوُد َعلَْينَا َمَعهُ بُِكلِّ َشْيٍء 

 33 أَْيضاً؟
ُر،َوَمْن َسيَتَِّهُم ُمْختَاِري هللاِ؟ إِ   34 نَّ هللاَ هَُو الَِّذي يُبَرِّ

َوهَُو  فََمْن َذا يَِديُن؟ إِنَّهُ اْلَمِسيُح يَُسوُع هَُو الَِّذي َماَت، بَْل بِاألَْحَرى قَاَم، َوهَُو أَْيضاً َعْن يَِميِن هللاِ،

 35 .يَْشفَُع فِينَا أَْيضاً 
ْيُف؟ فََمْن َسيَْفِصلُنَا َعْن َمَحبَِّة اْلَمِسيِح لَنَا؟ هَلِ  يُق أَِم ااِلْضِطهَاُد أَِم اْلُجوُع أَِم اْلُعْرُي أَِم اْلَخطَُر أَِم السَّ ةُ أَِم الضِّ دَّ  36 الشِّ

إِنَّنَا : »بَْل َكَما قَْد ُكتِبَ 

ْبحِ . ِمْن أَْجلَِك نَُعانِي اْلَمْوَت طُوَل النَّهَارِ   37 !«قَْد ُحِسْبنَا َكأَنَّنَا َغنٌَم لِلذَّ
 38 .فِي َجِميِع هَِذِه األُُموِر، نُْحِرُز َما يَفُوُق االْنتَِصاَر بِالَِّذي أََحبَّنَاَولِكنَّنَا، 

فَإِنِّي لََعلَى يَقِيٍن 

يَاَساُت، َوالَ األُُموُر اْلَحاِضَرةُ َوالَ اْلتِيَ   39 اُت،ةُ، َوالَ اْلقُوَّ بِأَنَّهُ اَل اْلَمْوُت َوالَ اْلَحيَاةُ، َوالَ اْلَمالَئَِكةُ َوالَ الرِّ
َوالَ األََعالِي َوالَ األَْعَماُق، َوالَ َخلِيقَةٌ أُْخَرى، تَْقِدُر أَْن 

 .تَْفِصلَنَا َعْن َمَحبَِّة هللاِ الَّتِي لَنَا فِي اْلَمِسيِح يَُسوَع َربِّنَا
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 حل مشكلة الموت بالفداء والخالص
 

 بالفداء والخالصأمثلة على حل مشكلة الموت 

 رومية 

(13:1-17) 

َن لِي َثَمٌر ِمْن َبْيِنُكْم أَْيضاً َكَما لِي ِمْن َبْيِن األَُمِم األُْخَرى، إاِلَّ أَنَِّني ُكْنُت ُثمَّ اَل أُِريُد أَْن َيْخَفى َعلَْيُكْم، أَيَُّها اإلِْخَوةُ، أَنَِّني َكِثيراً َما َقَصْدُت أَْن آِتَي إِلَْيُكْم، لَِيُكو 13

يَن َواْلَبَراِبَرِة، لِلُمَتَعلِِّميَن َواْلُجهَّالِ  14 اآلنَ أَُعاُق َحتَّى  َر ِباإلِْنِجيِل أَْيضاً َبْيَنُكْم أَْنُتُم  15 .َفإِنَّ َعلَيَّ َدْيناً لِْلُيوَناِنيِّ ْوِق أَْن أَُبشِّ ، أََنا ِفي َغاَيِة الشَّ َولِذلَِك، َفِبُكلِّ َما لََديَّ

 .الَِّذيَن ِفي ُروَما

الً ُثمَّ لِلْ َفأَنَ  16 ُه قُْدَرةُ هللِا لِْلَخالَِص، لُِكلِّ َمْن ُيْؤِمُن، لِْلَيُهوِديِّ أَوَّ َفِفيِه َقْد أُْعلَِن اْلِبرُّ الَِّذي َيْمَنُحُه هللاُ َعلَى أََساِس اإلِيَماِن  17 .ُيوَناِنيِّ ا اَل أَْسَتِحي ِباإلِْنِجيِل، ألَنَّ

ي إِلَى اإلِيَمانِ  َر ِباإلِيَماِن، َفِباإلِيَماِن َيْحَيا»، َعلَى َحدِّ َما َقْد ُكِتَب: َوالَِّذي ُيَؤدِّ ا َمْن َتَبرَّ  .«أَمَّ

 رومية 

(21:3-31) 

21 
ِريَعِة، َوَمْشهُوداً لَهُ ِمَن الشَّرِ  ا اْلَن، فَقَْد أُْعلَِن اْلبِرُّ الَِّذي يَْمنَُحهُ هللاُ، ُمْستَقاِلً َعِن الشَّ  22 َواألَْنبِيَاِء،يَعِة أَمَّ

َذلَِك اْلبِرُّ الَِّذي يَْمنَُحهُ هللاُ َعلَى أََساِس اإِليَماِن بِيَُسوَع 

 23 إِْذ اَل فَْرَق،. اْلَمِسيِح لَِجِميِع الَِّذيَن يُْؤِمنُونَ 
ُد هللاَ   24 .ألَنَّ اْلَجِميَع قَْد أَْخطَأُوا َوهُْم َعاِجُزوَن َعْن بُلُوِغ َما يَُمجِّ

اناً، بِنِْعَمتِِه، بِاْلفَِداِء بِاْلَمِسيِح فَهُْم  ُروَن َمجَّ يُبَرَّ

 25 يَُسوعَ 
َمهُ هللاُ َكفَّاَرةً، َعْن طَِريِق اإِليَماِن، َوَذلَِك بَِدِمهِ   26 .الَِّذي قَدَّ

، َعِن اْلَخطَايَا الَّتِي َحَدثَتْ  فِي اْلَماِضي، َويَْظهََر  لِيَْظهََر بِرُّ هللاِ إِْذ تََغاَضى، بِإِْمهَالِِه اإِللَِهيِّ

َمِن اْلَحاِضرِ  هُ فِي الزَّ ُر َمْن لَهُ اإِليَماُن بِيَُسوعَ : أَْيضاً بِرُّ  27 .فَيَتَبَيََّن أَنَّهُ بَارٌّ َوأَنَّهُ يُبَرِّ
؟ َوَعلَى أَيِّ أََساٍس؟ أََعلَى أََساِس األَْعَمالِ ! إَِذْن، أَْيَن ااِلْفتَِخاُر؟ إِنَّهُ قَْد أُْبِطلَ 

 28 الَ، بَْل َعلَى أََساِس اإِليَماِن،
ُر بِاإِليَماِن، بَِمْعِزٍل َعِن األَْعَماِل اْلَمْطلُوبَِة فِي الشَّ   29 .ِريَعةِ ألَنَّنَا قَِد اْستَْنتَْجنَا أَنَّ اإِلْنَساَن يَتَبَرَّ

أََو يَُكوُن هللاُ إِلَهَ اْليَهُوِد َوْحَدهُْم؟ أََما 

 30 ْيضاً؟ بَلَى، إِنَّهُ إِلَهُ األَُمِم أَْيضاً،هَُو إِلهُ األَُمِم أَ 
ُر أَْهَل اْلِختَاِن َعلَى أََساِس اإِليَماِن، َوأَْهَل َعَدِم اْلِختَاِن َعلَ  ى أََساِس َماَداَم هللاُ اْلَواِحُد هَُو الَِّذي َسيُبَرِّ

 31 .اإِليَمانِ 
ِريَعةَ بِاإِليَماِن؟ ِريَعةَ  إَِذْن، هَْل نَْحُن نُْبِطُل الشَّ  .َحاَشا، بَْل إِنَّنَا بِِه نُثَبُِّت الشَّ

 رومية 

(1:10-21) 

ِعي إِلَى هللِا ألَْجلِِهْم، ُهَما أَْن َيْخلُُصوا َها اإلِْخَوةُ، إِنَّ َرْغَبَة َقْلِبي َوَتَضرُّ َها لَْيَسْت  2 .أَيُّ َفِبَما  3 .َعلَى أََساِس اْلَمْعِرَفةِ َفإِنِّي أَْشَهُد لَُهْم أَنَّ ِعْنَدُهْم َغْيَرًة هلِلِ، َولِكنَّ

، لَْم َيْخَضُعوا لِْلِبرِّ اإلِلِهيِّ  اِتيِّ ِهِم الذَّ ُهْم َجِهلُوا ِبرَّ هللِا َوَسَعْوا إِلَى إِْثَباِت ِبرِّ ِريَعِة ِهَي اْلَمِسيُح لَِتْبِريِر ُكلِّ َمْن ُيْؤِمنُ  4.أَنَّ  .َفإِنَّ َغاَيَة الشَّ

ِريَعِة: َفَقْد َكَتَب ُموسَ  5 الَ َتقُْل ِفي »َغْيَر أَنَّ اْلِبرَّ اآلِتَي ِمَن اإلِيَماِن َيقُوُل َهَذا:  6 .«إِنَّ اإلِْنَساَن الَِّذي َيْعَمُل ِبهِذِه األُُموِر، َيْحَيا ِبَها»ى َعِن اْلِبرِّ اآلِتي ِمَن الشَّ

َماَواِت؟ ُه َيقُوُل:  8 !أَْي لُِيْصِعَد اْلَمِسيَح ِمْن َبْيِن األَْمَواتِ « َمْن َيْنِزُل إِلَى األَْعَماِق؟»َوالَ:  7 ،(اْلَمِسيحَ )أَْي لُِيْنِزَل « َقْلِبَك: َمْن َيْصَعُد إِلَى السَّ َفَماَذا َيقُوُل إِذاً؟ إِنَّ

َها ِفي َفِمَك َوِفي َقْلِبَك!» ُر ِبَها َوَما هِذِه اْلَكلَِمُة إاِلَّ « إِنَّ اْلَكلَِمَة َقِريَبٌة ِمْنَك. إِنَّ أَنََّك إِِن اْعَتَرْفَت ِبَفِمَك ِبَيُسوَع َرّباً، َوآَمْنَت ِفي َقْلِبَك ِبأَنَّ  9 :َكلَِمُة اإلِيَماِن الَِّتي ُنَبشِّ

، َواالْعِتَرافَ  10 .هللاَ أََقاَمُه ِمَن األَْمَواِت، ِنْلَت اْلَخالصَ  ي إِلَى اْلِبرِّ ُد اْلَخالََص، َفإِنَّ اإلِيَماَن ِفي الَقْلِب ُيَؤدِّ ُكلُّ َمْن ُهَو ُمْؤِمٌن »ألَنَّ اْلِكَتاَب َيُقوُل:  11 ِباْلَفِم ُيَؤيِّ
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ا ُتَجاَه ُكلِّ َمْن َيْدُعوهُ  12 .«ِبِه، اَل َيِخيبُ  ، ألَنَّ لِْلَجِميِع َرّباً َواِحداً، َغِنًيّ بِّ  َفإِنَّ ُكلَّ » 13 .«َفالَ َفْرَق َبْيَن الَيُهوِديِّ َواْلُيوَناِنيِّ َمْن َيْدُعو ِباْسِم الرَّ

ٍر؟َولِكْن، َكْيَف َيْدُعوَن َمْن لَْم ُيْؤِمُنوا ِبِه؟ َوَكْيَف ُيْؤِمُنوَن ِبَمْن لَْم َيْسَمُعوا ِبِه؟ َوَكْيَف َيْسَمُعوَن بِ  14 .«َيْخلُصُ  ُر أََحٌد إاِلَّ إَِذا َكاَن َقْد  15 الَ ُمَبشِّ َوَكْيَف ُيَبشِّ

ِريَن ِباْلَخْيَراتِ »َقْد ُكِتَب: أُْرِسَل؟ َكَما  َق َما أَْسَمْعَناهُ »َولِكْن، لَْيَس ُكلُُّهْم أََطاُعوا اإلِْنِجيَل. َفإِنَّ إَِشْعَياَء َيقُوُل:  16 «!َما أَْجَمَل أَْقَداَم اْلُمَبشِّ ! َمْن َصدَّ َيا َربُّ

اهُ؟ مَ  17 «إِيَّ َماِع، َوالسَّ ْبِشيِر ِبَكلَِمِة اْلَمِسيحِ إِذاً، اإلِيَماُن َنِتيَجُة السَّ ِريَن  18 !اُع ُهَو ِمَن التَّ اْنَطلََق َصْوُتُهْم إِلَى »َولِكنِّي أَقُوُل: أََما َسِمُعوا؟ َبلَى، َفإِنَّ اْلُمَبشِّ

الً، َيقُوُل: َوأَُعوُد َفأَقُوُل: أََما َفِهَم إِْسَراِئي 19 .«األَْرِض ُكلَِّها، َوَكالَُمُهْم إِلَى أََقاِصي اْلَعالَمِ  ٍة ِبالَ َفْهٍم »ُل؟ إِنَّ ُموَسى، أَوَّ ًة، َوِبأُمَّ َسأُِثيُر َغْيَرَتُكْم ِبَمْن لَْيُسوا أُمَّ

ا إَِشْعَياُء َفَيْجُرُؤ َعلَى اْلَقْوِل:  20 «!َسْوَف أُْغِضُبُكمْ  ُه َعْن إِْسَراِئيَل َيقُوُل:  21 .«ْم َيْبَحُثوا َعنِّيَوَجَدِني الَِّذيَن لَْم َيْطلُُبوِني َوِصْرُت ُمْعلَناً لِلَِّذيَن لَ »َوأَمَّ َولَِكنَّ

َهاِر َمَدْدُت َيَديَّ إِلَى َشْعٍب َعاٍص ُمَعاِرٍض »  «!ُطوَل النَّ
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 هبة يسوع المسيح للحياة
 

 أمثلة على هبة يسوع المسيح للحياة

 كورنثوس األولى 

(12:15-28) 

ُر 12  ُه اَل ِقَياَمَة لأِلَْمَواِت؟َواآلَن، َماَداَم ُيَبشَّ َفإِْن َكاَنْت ِقَياَمُة األَْمَواِت َغْيَر َمْوُجوَدٍة، َفَمْعَنى َذلَِك  13 ِبأَنَّ اْلَمِسيَح َقاَم ِمْن َبْيِن األَْمَواِت، َفَكْيَف َيقُوُل َبْعُضُكْم إِنَّ

َنا َشِهْدَنا َعلَى  15 ِسيُح َقْد َقاَم، لََكاَن َتْبِشيُرَنا َعَبثاً َوإِيَماُنُكْم َعَبثاً،َولَْو لَْم َيُكِن اْلمَ ! 14 أَنَّ اْلَمِسيَح لَْم َيقُْم أَْيضاً  َنا ُشُهوُد ُزوٍر َعلَى هللِا، إِْذ إِنَّ َن ِعْنَدِئٍذ أَنَّ َولََكاَن َتَبيَّ

ُه أََقاَم اْلَمِسيَح، َوُهَو لَْم ُيِقْمُه لَْو َصحَّ أَنَّ األَْمَواَت اَل  َولَْو لَْم َيُكِن اْلَمِسيُح َقْد . 17 إَِذْن، لَْو َكاَن األَْمَواُت اَل ُيَقاُموَن، لََكاَن اْلَمِسيُح لَْم َيقُْم أَْيضاً . 16  ُيَقاُمونَ هللِا أَنَّ

ا ! 19 َمِسيِح َقْد َهلَُكواَولََكاَن الَِّذيَن َرَقُدوا ِفي الْ  18 َقاَم، لََكاَن إِيَماُنُكْم َعَبثاً، َولَُكْنُتْم َبْعُد ِفي َخَطاَياُكْم، َولَْو َكاَن َرَجاُؤَنا ِفي اْلَمِسيِح َيْقَتِصُر َعلَى َهِذِه اْلَحَياِة، لَُكنَّ

اِقِدينَ ! 20 أَْشَقى النَّاِس َجِميعاً  ا اآلَن َفاْلَمِسيُح َقْد َقاَم ِمْن َبْيِن األَْمَواِت ِبْكراً لِلرَّ َكاَن ِبإِْنَساٍن، َفإِنَّ ِقَياَمَة األَْمَواِت أَْيضاً َتُكوُن َفِبَما أَنَّ اْلَمْوَت . 21 أَمَّ

ُه، َكَما َيُموُت اْلَجِميُع ِفي آَدَم، َفَكَذلَِك َسَيْحَيى اْلَجِميُع ِفي اْلَمِسيِح،. 22 ِبإِْنَسانٍ  الً اْلَمِسيُح ِبِصَفِتِه اْلبِ  23 َفإِنَّ ُتُه لََدى َعلَى أَنَّ لُِكلِّ َواِحٍد ُرْتَبَتُه: َفأَوَّ ْكَر؛ َوَبْعَدهُ َخاصَّ

ةٍ َوَبْعَد َذلَِك اآلِخَرةُ ِحيَن ُيَسلُِّم اْلَمِسيُح اْلُمْلَك هلِلِ اآلِب َبْعَد أَْن َيُكوَن َقْد أََباَد ُكلَّ ِرَئاَسٍة وَ  24 ُرُجوِعِه، ُه الَُبدَّ أَْن َيْملَِك . 25 ُكلَّ ُسْلَطٍة َوُكلَّ قُوَّ َضَع إِلَى أَْن يَ »َفإِنَّ

ُه َقْد  27 َوآِخُر َعُدوٍّ ُيَباُد ُهَو اْلَمْوُت،.« 26 َجِميَع األَْعَداِء َتْحَت َقَدَمْيهِ  َولَِكْن، ِفي َقْولِِه إِنَّ ُكلَّ َشْيٍء َقْد أُْخِضَع، َفِمَن «. أَْخَضَع ُكلَّ َشْيٍء َتْحَت َقَدَمْيهِ »َذلَِك ِبأَنَّ

ُه َيْسَتْثِني هللاَ  لَِكْي  َوِعْنَدَما َيِتمُّ إِْخَضاُع ُكلُّ َشْيٍء لاِلْبِن، َفإِنَّ االْبَن َنْفَسُه َسَيْخَضُع لِلَِّذي أَْخَضَع لَُه ُكلَّ َشْيٍء،. 28 الَِّذي َجَعَل ُكلَّ َشْيٍء َخاِضعاً لاِلْبنِ  اْلَواِضِح أَنَّ

 ! َيُكوَن هللاُ ُهَو ُكلُّ َشْيٍء ِفي ُكلِّ َشْيءٍ 

 كورنثوس الثانية 

(1:5-21) 

ُة الَِّتي َنْسُكُنَها اآلَن، َيُكوُن لََنا ِبَناٌء ِمنَ  َمْت َخْيَمُتَنا األَْرِضيَّ ُه َمَتى َتَهدَّ َنا َنْعلَُم أَنَّ َماَواتِ  َفإِنَّ َنا، َوَنْحُن  2 .هللِا: َبْيٌت لَْم َتْصَنْعُه أَْيِدي اْلَبَشِر، أََبِديٌّ ِفي السَّ َفاْلَواِقُع أَنَّ

،ِفي َهَذا  َماِويَّ ِقيَن أَْن َنْلَبَس َفْوَقُه َبْيَتَنا السَّ اِكِنيَن ِفي هِذِه اْلَخْيَمِة، َنِئنُّ َكَمْن َيْحِمُل  4 .َحتَّى إَِذا لَِبْسَناهُ اَل ُنوَجُد ُعَراةً  3 اْلَمْسِكِن، َنِئنُّ ُمَتَشوِّ َنا، َنْحُن السَّ َذلَِك أَنَّ

، َفَتْبَتلَِع اْلَحَياةُ َما ُهَو َماِئٌت ِفيَناِثْقالً، َفَنْحُن اَل ُنِريُد أَْن نَ  َماِويَّ َنا لَِهَذا األَْمِر ِبَعْيِنِه ُهَو هللاُ، َوَقْد أَْعَطاَنا  5 .ْخلََعَها، َبْل أَْن َنْلَبَس َفْوَقَها َمْسِكَنَنا السَّ َوالَِّذي أََعدَّ

وَح ُعْرُبوناً أَْيضاً  ،لَِذلَِك َنْحُن َواِثقُوَن دَ  6 .الرُّ بِّ َنا َماُدْمَنا ُمِقيِميَن ِفي اْلَجَسِد، َنْبَقى ُمْغَتِرِبيَن َعِن الرَّ َنا َنْسلُُك ِباإِليَماِن اَل ِباْلِعَيانِ  7اِئماً، َوَعالُِموَن أَنَّ َفَنْحُن  8 .ألَنَّ

بِّ َواِثقُوَن إَِذْن، َوَراُضوَن ِباألَْحَرى أَْن َنُكوَن ُمْغَتِرِبيَن َعِن اْلَجَسِد َوُمقِ  ا ُمِقيِميَن أَْم  9 .يِميَن ِعْنَد الرَّ َولَِذلَِك أَْيضاً َنْحِرُص أَْن ُنْرِضَيُه، َسَواٌء أَُكنَّ

ا اْسِتْحَقاَق َما 10 .ُمْغَتِرِبينَ   !ِحيَن َكاَن ِفي اْلَجَسِد، أََصالِحاً َكاَن أَْم َرِديئاً  َعِملَهُ  إِْذ الَُبدَّ أَْن َنِقَف َجِميعاً َمْكُشوِفيَن أََماَم ُكْرِسيِّ اْلَمِسيِح، لَِيَناَل ُكلُّ َواِحٍد ِمنَّ

َنا َظاِهُروَن أََماَم هللِا، َوأَْرُجو أَنْ  11 ، ُنَحاِوُل إِْقَناَع النَّاِس. َولَِكنَّ بِّ َنا  12 . َنُكوَن َظاِهِريَن أَْيضاً ِفي َضَماِئِرُكمْ َفِبَداِفِع َوْعِيَنا لَِرْهَبِة الرَّ ُعْدَنا إِلَى َمْدِح لَْيَس أَنَّ

وَن بِ  ٌة َتُردُّ راً لاِلْفِتَخاِر ِبَنا، لَِيُكوَن لَُكْم ُحجَّ ُم لَُكْم ُمَبرِّ َما ُنَقدِّ إِنَّ  أَُتَراَنا َفَقْدَنا َصَواَبَنا؟ 13 .َها َعلَى الَِّذيَن َيْفَتِخُروَن ِباْلَمَظاِهِر اَل ِبَما ِفي اْلَقْلبِ أَْنفُِسَنا أََماَمُكْم؛ َبْل إِنَّ

َة اْلَمِسيِح ُتَسْيِطُر َعلَْيَنا، َوَقْد َحَكْمَنا ِبَهَذا: َماَداَم َواِحٌد َقْد َماَت ِعَوضاً َعِن اْلَجمِ  14 .َذلَِك ألَْجِل هللِا. أَْم ُتَراَنا ُمَتَعقِّلِيَن؟ إِنَّ ذلَِك ألَْجلُِكمْ  يِع، َفَمْعَنى َذلَِك َفإِنَّ َمَحبَّ
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إَِذْن، َنْحُن ُمْنُذ اآلَن اَل  16 .ضاً َعْنُهْم ُثمَّ َقامَ َوُهَو َقْد َماَت ِعَوضاً َعِن اْلَجِميِع َحتَّى اَل َيِعيَش األَْحَياُء ِفيَما َبْعُد ألَْنفُِسِهْم َبْل لِلَِّذي َماَت ِعوَ  15 وا؛أَنَّ اْلَجِميَع َماتُ 

ا قَ  ًة. َولَِكْن إِْن ُكنَّ ًة، َفَنْحُن اآلَن اَل َنْعِرفُُه هَكَذا َبْعدُ َنْعِرُف أََحداً َمْعِرَفًة َبَشِريَّ ُه إَِذا َكاَن أََحٌد ِفي اْلَمِسيِح، َفُهَو َخلِيَقٌة َجِديَدةٌ:  17 .ْد َعَرْفَنا اْلَمِسيَح َمْعِرَفًة َبَشِريَّ َفإِنَّ

َوُكلُّ َشْيٍء ُهَو ِمْن ِعْنِد هللاِ الَِّذي َصالََحَنا َمَع َنْفِسِه ِباْلَمِسيِح، ُثمَّ َسلََّمَنا ِخْدَمَة َهِذِه  18 .إِنَّ األَْشَياَء اْلَقِديَمَة َقْد َزالَْت، َوَها ُكلُّ َشْيٍء َقْد َصاَر َجِديداً 

َفَنْحُن إَِذْن  20 .َوَقْد َوَضَع َبْيَن أَْيِديَنا ِرَسالََة َهِذِه اْلُمَصالََحةِ َذلَِك أَنَّ هللاَ َكاَن فِي اْلَمِسيِح ُمَصالِحاً اْلَعالََم َمَع َنْفِسِه، َغْيَر َحاِسٍب َعلَْيِهْم َخَطاَياُهْم،  19 .اْلُمَصالََحةِ 

 .ألَْجلَِنا، لَِنِصيَر َنْحُن ِبرَّ هللِا ِفيهِ َفإِنَّ الَِّذي لَْم َيْعِرْف َخِطيَئًة، َجَعلَُه هللاُ َخِطيَئًة  21 «!َتَصالَُحوا َمَع هللاِ »ُسَفَراُء اْلَمِسيِح، َوَكأَنَّ هللاَ َيِعُظ ِبَنا ُنَناِدي َعِن اْلَمِسيِح: 

 كورنثوس الثانية 

(1:13-14) 

الَِثُة الَِّتي آِتي ِفيَها إِلَْيُكْم. ِبَشَهاَدِة َشاِهَدْيِن أَْو َثالََثٍة َيْثُبُت ُكلُّ أَْمرٍ  ةُ الثَّ ماً َوأََنا َغائٌِب، َكَما قُْلُت َوأََنا َحاِضٌر َسَبَق لِي أَْن أَْعلَْنُت، َوَها أََنا أَقُوُل  2 .َهِذِه اْلَمرَّ ُمَقدَّ

اِنَيِة، لِلَِّذيَن أَْخَطأُوا ِفي اْلَماِضي َولِْلَباِقيَن َجِميعاً: إِنِّي إَِذا ُعْدُت إِلَ  ِة الثَّ . َوُهَو َماُدْمُتْم َتْطلُُبوَن ُبْرَهاناً َعلَى أَنَّ الْ  3 ْيُكْم َفالَ أُْشِفُق،ِعْنَدُكْم ِفي اْلَمرَّ َمِسيَح َيَتَكلَُّم ِفيَّ

َنا، بِ  4 .لَْيَس َضِعيفاً ُتَجاَهُكْم، َبْل َقِويٌّ فِي َما َبْيَنُكمْ  ُه َقْد ُصلَِب ِفي َضْعٍف، َفُهَو اآلَن َحيٌّ ِبقُْدَرِة هللِا. َوَنْحُن أَْيضاً ُضَعَفاُء ِفيِه، َولِكنَّ ِفَنا َمَعُكْم، َفَمَع أَنَّ َتَصرُّ

ْنفَُسُكْم، أَنَّ َيُسوَع اْلَمِسيَح ِفيُكْم، إاِلَّ إَِذا َتَبيََّن لَِذلَِك اْمَتِحُنوا أَْنفَُسُكْم لَِتَرْوا َهْل أَْنُتْم ِفي اإلِيَماِن. اْخَتِبُروا أَْنفَُسُكْم. أَلَْسُتْم َتْعِرفُوَن أَ  5 .أَْحَياًء َمَعُه ِبقُْدَرِة هللاِ  َسَنُكونُ 

ُكْم َفاِشلُوَن؟ َنا َنْحُن لَْسَنا َفاِشلِينَ  6 أَنَّ ُن لَُكْم أَنَّ ُه َسَيَتَبيَّ َنا َنْحُن َفاِضلُوَن، َبْل لَِكْي َتْفَعلُ  7 .َغْيَر أَنِّي أَْرُجو أَنَّ َن أَنَّ ، اَل لَِكْي َيَتَبيَّ وا َوُنَصلِّي إِلَى هللِا أاَلَّ َتْفَعلُوا أَيَّ َشرٍّ

ا  ، َوإِْن ُكنَّ َنا َفاِشلُونَ أَْنُتْم َما ُهَو َحقٌّ َنا اَل َنْسَتِطيُع أَْن َنْفَعَل َشْيئاً ِضدَّ اْلَحقِّ َبْل ألَْجِل اْلَحقِّ  8 .َنْحُن َكأَنَّ َوَكْم َنْفَرُح ِعْنَدَما َنُكوُن َنْحُن ُضَعَفاَء َوَتُكوُنوَن  9 .َفإِنَّ

َنا ُنَصلِّي َطالِِبيَن لَُكُم اْلَكمَ  ُ إِلَى اْلَحْزِم ِبَحَسِب ا 10 !الَ أَْنُتْم أَْقِوَياَء؛ َحتَّى إِنَّ ْلَطِة الَِّتي لَِهَذا أَْكُتُب إِلَْيُكْم ِبَهِذِه األُُموِر َوأََنا َغاِئٌب، َحتَّى إَِذا َحَضْرُت اَل أَْلَجأ لسُّ

بُّ لِْلُبْنَياِن اَل لِْلَهْدمِ  اَها الرَّ  .َمَنَحِني إِيَّ

َها اإلِْخَوةُ:  11 الَِم َسَيُكونُ َوأَِخيراً، أَيُّ ِة َوالسَّ أْيِ؛ ِعيُشوا ِبَسالٍَم. َوإِلَُه اْلَمَحبَّ ِفقُوا ِفي الرَّ ُعوا؛ اتَّ لُوا؛ َتَشجَّ َسلُِّموا َبْعُضُكْم َعلَى َبْعٍض ِبقُْبلٍَة  12 ! َمَعُكمْ اْفَرُحوا؛ َتَكمَّ

يِسيَن ُيَسلُِّموَن َعلَْيُكمْ  13 .َطاِهَرةٍ  وِح اْلقُُدِس. آِمينَوْلتَ  14 .َجِميُع اْلِقدِّ ُة هللِا، َوَشِرَكُة الرُّ َنا َيُسوَع اْلَمِسيِح، َوَمَحبَّ  !ُكْن َمَعُكْم َجِميعاً ِنْعَمُة َربِّ

 غالطية

(11:2-21) 

11 
ا َجاَء بُْطُرُس إِلَى َمِدينَِة أَْنطَاِكيَةَ، قَاَوْمتُهُ َوْجهاً لَِوْجٍه ألَنَّهُ َكاَن يَْستَِحقُّ   12 .أَْن ياُلَمَ  َولَِكْن لَمَّ

إِْذ قَْبَل أَْن يَأْتَِي بَْعُضهُْم ِمْن ِعْنِد يَْعقُوَب، َكاَن بُْطُرُس يَأُْكُل َمَع 

ا أَتَى أُولئَِك، اْنَسَحَب َوَعَزَل نَْفَسهُ، َخْوفاً ِمْن أَْهِل اْلِختَا  13 .نِ اإِلْخَوِة الَِّذيَن ِمَن األَُمِم؛ َولَِكْن لَمَّ
َحتَّى إِنَّ بَْرنَابَا . فَاقِِه بَاقِي اإِلْخَوِة الَِّذيَن ِمَن الْيَهُودِ َوَجاَراهُ فِي نِ 

 14.أَْيضاً اْنَساَق إِلَى نِفَاقِِهم
ا َرأَْيُت أَنَّهُْم اَل يَْسلُُكوَن بِاْستِقَاَمٍة تَُوافُِق َحقَّ اإِلْنِجيِل، قُْلُت لِبُْطُرَس أََماَم اْلَحاِضِري ُكْنَت َوأَْنَت يَهُوِديٌّ تَِعيُش َكاألَُمِم  إِنْ : »َن َجِميعاً فَلَمَّ

 15 «اَل َكاْليَهُوِد، فََكْيَف تُْجبُِر األَُمَم أَْن يَِعيُشوا َكاْليَهُوِد؟
 16 .نَْحُن يَهُوٌد بِاْلِوالََدِة، َولَْسنَا أَُمماً َخاِطئِينَ 

ُر َعلَ  ى أََساِس األَْعَماِل َولَِكنَّنَا، إِْذ َعلِْمنَا أَنَّ اإِلْنَساَن اَل يَتَبَرَّ

ِريَعِة بَْل فَقَْط بِاإِليَماِن بِيَُسوَع اْلَمِسيِح، آَمنَّا نَْحُن أَْيضاً بِاْلَمِسيِح يَُسوَع، لِ  ِريَعِة، ألَنَّهُ اْلَمْطلُوبَِة فِي الشَّ َر َعلَى أََساِس اإِليَماِن بِِه، اَل َعلَى أََساِس أَْعَماِل الشَّ نَتَبَرَّ

ُر أَيُّ إِْنَسانٍ َعلَى أَْعَما ِريَعِة اَل يُبَرَّ  17 .ِل الشَّ
َر فِي اْلَمِسيِح، قَْد ُوِجْدنَا َخاِطئِيَن أَْيضاً، فَهَْل يَُكوُن الْ  َمِسيُح َخاِدماً لِْلَخِطيئَِة؟ َولَِكْن، إِْن ُكنَّا َونَْحُن نَْسَعى أَْن نَتَبَرَّ

 18 !َحاَشا
 19.تُهُ، فَإِنِّي أَْجَعُل نَْفِسي ُمَخالِفاً فَإَِذا ُعْدُت أَْبنِي َما قَْد هََدمْ 

ِريَعِة، قَْد ُمتُّ َعِن الشَِّريَعِة، لَِكْي أَْحيَا لُِّلِ   20 .فَإِنَّنِي، بِالشَّ
َمَع اْلَمِسيِح ُصلِْبُت، فَأَْحيَا ال أَنَا بَِل 
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ا اْلَحيَاةُ الَّتِي أَْحيَاهَا اْلَن فِي اْلجَ . اْلَمِسيُح يَْحيَا فِيَّ   21 .َسِد، فَإِنََّما أَْحيَاهَا بِاإِليَماِن فِي ابِن هللاِ، الَِّذي أََحبَّنِي َوبََذَل نَْفَسهُ َعنِّيأَمَّ
إِنِّي اَل أُْبِطُل فَاِعلِيَّةَ نِْعَمِة هللاِ، إِْذ لَْو 

ِريَعِة، لََكاَن َمْوُت اْلَمِسيِح َعَمالً اَل َداِعَي لَهُ   .َكاَن اْلبِرُّ بِالشَّ

 فيلبي 

(12:1-26) 

12 
 13 ْنِجيِل بِنََجاٍح،َعلَى أَنِّي أُِريُد أَْن تَْعلَُموا، أَيُّهَا اإِلْخَوةُ، أَنَّ أَْحَوالِي قَْد أَدَّْت فِي اْلَواقِِع إِلَى اْنتَِشاِر اإلِ 

َحتَّى إِنَّهُ قَْد َصاَر َمْعُروفاً لََدى اْلَحَرِس اإِلْمبَِراطُوِريِّ 

 14 اْلبَاقِيَن َجِميعاً أَنَّ قُيُوِدي إِنََّما ِهَي ألَْجِل اْلَمِسيِح؛ُكلِِّه َولََدى 
بِّ بَِسبَِب قُيُوِدي، يَْجُرُؤوَن َعلَى التَّْبِشيِر بَِكلِ  َمِة هللاِ َكَما أَنَّ أَْكثََر اإِلْخَوِة، َوقَْد َصاُروا َواثِقِيَن بِالرَّ

 15 .ُدوَن َخْوفٍ 
ا اْلَخُروَن فََعْن ُحْسِن نِيَّةٍ َحقّاً أَنَّ بَْعَضهُْم يُبَشِّ   16 .ُروَن بِاْلَمِسيِح َعْن َحَسٍد َونَِزاٍع؛ َوأَمَّ

فَاِع َعِن  فَهَُؤالَِء تَْدفَُعهُُم اْلَمَحبَّةُ، َعالِِميَن أَنِّي قَْد ُعيِّْنُت لِلدِّ

 17 اإِلْنِجيِل؛
ُب، فَيُنَاُدوَن بِاْلَمسِ  يَق إَِضافَةً إِلَى اْلقُيُودِ َوأُولَئَِك يَْدفَُعهُُم التََّحزُّ  18 .يِح بَِغْيِر إِْخالٍَص، ظَنّاً ِمْنهُْم أَنَّهُْم يُثِيُروَن َعلَيَّ الضِّ

فََماَذا إَِذْن؟ َمْهَما يَُكْن، َوفِي 

 19 !َرُح َوَسأَْفَرُح بَْعدُ َوبِهََذا أَنَا أَفْ . أَيِّ َحاٍل، فَإِنَّ اْلَمِسيَح يُنَاَدى بِِه، َسَواٌء أََكاَن بَِذِريَعٍة أَْم بَِحقٍّ 
فَإِنَّنِي أَْعلَُم أَنَّ هََذا األَْمَر َسيَُؤدِّي إِلَى َخالٍص، بِفَْضِل َصالَتُِكْم 

 20 َوبَِمُعونَِة ُروِح يَُسوَع اْلَمِسيِح؛
َوَكَما فِي ُكلِّ ِحيٍن فََكذلَِك اْلَن أَْيضاً، يَتََعظَُّم اْلَمِسيُح فِي  أَنِّي لَْن أَْفَشَل فِي َشْيٍء، بَْل فِي ُكلِّ ُجْرأَةٍ : َوْفقاً لَِما أَتََوقَُّعهُ َوأَْرُجوهُ 

 21 .َجَسِدي، َسَواٌء أََكاَن بِاْلَحيَاِة أَْم بِاْلَمْوتِ 
 22 .فَاْلَحيَاةُ ِعْنِدي ِهَي اْلَمِسيُح، َواْلَمْوُت ِرْبٌح لِي

َحيَاتِي تُهَيُِّئ لِي َعَمالً َولَِكْن، إِْن َكاَن لِي أَْن أَْحيَا فِي اْلَجَسِد، فَ 

 23 !َولَْسُت أَْدِري أَيَّ االْثنَْيِن أَْختَارُ . ُمْثِمراً 
 24 إِْذ إِنِّي َراِغٌب فِي أَْن أَْرَحَل َوأُقِيَم َمَع اْلَمِسيِح، َوهََذا أَْفَضُل بَِكثِيٍر ِجّداً؛: فَأَنَا تَْحَت َضْغٍط ِمْن ِكلَْيِهَما

َولَِكنَّ بَقَائِي 

 25 .ي اْلَجَسِد أََشدُّ َضُروَرةً ِمْن أَْجلُِكمْ فِ 
ِمُكْم فِي اإِليَمانِ   26 َوفََرِحُكْم فِيِه، َوَما َداَمْت لِي ثِقَةٌ بِهََذا، أَْعلَُم أَنِّي َسأَْبقَى َوأُقِيُم َمَعُكْم َجِميعاً، ألَْجِل تَقَدُّ

لِيَْزَداَد بَِسبَبِي 

 27 .ِري بَْينَُكْم ِمْن َجِديدٍ اْفتَِخاُرُكْم بِاْلَمِسيِح بُِحُضو
أَْسَمُع أَْخبَاَرُكْم  إِنََّما ِعيُشوا ِعيَشةً تَلِيُق بِإِْنِجيِل اْلَمِسيِح، َحتَّى إَِذا ِجْئُت َوَشاهَْدتُُكْم أَْو بَقَْيُت َغائِباً َعْنُكْم،

 28 اِهُدوَن َمعاً ألَْجِل اإِليَماِن اْلُمْعلَِن فِي اإِلْنِجيِل،َوأَْعِرُف أَنَُّكْم ثَابِتُوَن فِي ُروٍح َواِحٍد، َوبِنَْفٍس َواِحَدٍة تُجَ 
َغْيَر ُمْرتَِعبِيَن فِي َشْيٍء ِمَن الَِّذيَن يُقَاِوُمونَُكْم، فَإِنَّ فِي 

 29 .ُمقَاَوَمتِِهْم َدلِيالً َعلَى هاَلَِكِهْم هُْم َوَعلَى َخالَِصُكْم أَْنتُْم، َوَذلَِك ِمْن ِعْنِد هللاِ 
ْد ُوِهَب لَُكْم، ألَْجِل اْلَمِسيِح، اَل أَْن تُْؤِمنُوا بِِه َوَحْسُب، بَْل أَْيضاً أَْن تَتَأَلَُّموا فَقَ 

 30 ألَْجلِِه،
 .ُمَجاِهِديَن اْلِجهَاَد َعْينَهُ الَِّذي َرأَْيتُُموهُ فِيَّ َوالَِّذي تَْسَمُعوَن اْلَن أَنَّهُ فِيَّ 

 كولوسي

(1:2-15) 

َة، َوألَْجِل َجِميِع الَّ َفإِنِّي  َع قُلُوُبُهْم َوَتُكوَن  2 ِذيَن اَل َيْعِرفُوَنِني ِباْلَوْجِه،أُِريُد أَْن َتْعلَُموا ِمْقَداَر ِجَهاِدي ألَْجلُِكْم َوألَْجِل الَِّذيَن ِفي َمِديَنِة الَُوِدِكيَّ ِبَغَرِض أَْن َتَتَشجَّ

ِة، لِ  ِحَدًة ِفي اْلَمَحبَّ امِّ ِبُكلِّ ِغَناهُ، لَِمْعِرَفِة ِسرِّ هللِا، أَيِ اْلَمِسيِح،ُكلَُّها ُمتَّ أَقُوُل َهَذا َحتَّى اَل  4 .اْلَمْخُزوَنِة ِفيِه ُكُنوُز اْلِحْكَمِة َواْلَمْعِرَفِة ُكلَُّها 3 ُبلُوِغ اإلِْدَراِك التَّ

اعٍ  وِح َحاِضٌر َمَعُكْم، أَْفَرُح إِْذ أَُشاِهُد َتْرِتيَبُكْم َوَثَباَتُكْم ِفي اإلِيَماِن ِبالْ  َفَمَع أَنِّي ِفي اْلَجَسدِ  5 .ُيَضلِّلَُكْم أََحٌد ِبَكالٍَم َخدَّ  .َمِسيحِ َغاِئٌب، إاِلَّ أَنِّي ِفي الرُّ

، َفِفيِه اْسلُُكوا 6 بَّ لُوَن َوَمْبِنيُّوَن ِفيهِ  7 َفِمْثلََما َقِبْلُتُم اْلَمِسيَح َيُسوَع الرَّ اْحَذُروا أَْن  8 .َوَراِسُخوَن ِفي اإلِيَماِن اْلُمَواِفِق لَِما َتَعلَّْمُتْم َوَفائُِضوَن ِبالشُّْكرِ  َوأَْنُتْم ُمَتأَصِّ

ا اَل ُيَوافُِق اْلَمسِ ُيوِقَعُكْم أََحٌد َفِريَسًة ِباْلَفْلَسَفِة َواْلُغُروِر اْلَباِطِل، َعَمالً ِبَتَقالِيِد النَّاِس َوأَْرَكاِن اْلَعالَِم؛ مِ  ا، َيِحلُّ هللاُ ِبُكلِّ ِمْلِئِه، 9 .يحَ مَّ لُوَن  10 َفِفيِه، َجَسِدًيّ َوأَْنُتْم ُمَكمَّ

َفَقْد ُدِفْنُتْم  12:ِريُّ َوَهَذا ُهَو ِخَتاُن اْلَمِسيحِ َوِفيِه أَْيضاً ُخِتْنُتْم أَْنُتْم ِخَتاناً لَْم ُتْجِرِه األَْيِدي، إِْذ ُنِزَع َعْنُكْم َجَسُد اْلَخَطاَيا اْلَبشَ  11 ِفيِه. َفُهَو َرْأُس ُكلِّ ِرَئاَسٍة َوُسْلَطٍة؛

ِة، َوِفيَها أَْيضاً أُِقْمُتْم َمَعُه، َعْن َطِريِق إِيَماِنُكْم ِبقُْدَرِة هللِا الَِّذي أََقاَمهُ  ْلَخَطاَيا َوَعَدِم ِخَتاِنُكُم َفأَْنُتْم، إِْذ ُكْنُتْم أَْمَواتاً ِفي ا 13. ِمْن َبْيِن األَْمَواتِ َمَعُه ِفي اْلَمْعُموِديَّ
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، أَْحَياُكْم َجِميعاً َمَعُه؛ ُمَساِمحاً لََنا َجِميعاً ِباْلَخَطاَيا ُكلَِّها ُه َقْد أََزالَُه ِمَن  14.اْلَجَسِديِّ إِْذ َقْد َمَحا َصكَّ اْلَفَراِئِض اْلَمْكُتوَب َعلَْيَنا َواْلُمَناِقَض لَِمْصلََحِتَنا، َبْل إِنَّ

لِيبِ  اهُ َعلَى الصَّ راً إِيَّ لَُطاِت، َفَضَحُهْم ِجَهاراً ِفيِه، َوَساَقُهْم ِفي َمْوِكِبِه َظاِفراً َعلَْيِهمْ  15 .اْلَوَسِط، ُمَسمِّ َئاَساِت َوالسُّ  .َوإِْذ َنَزَع ِسالََح الرِّ

 كولوسي

(1:3-4) 

ُكْم َقْد قُْمُتْم َمَع اْلَمِسيِح، َفاْسَعْوا  اُْحُصُروا اْهِتَماَمُكْم ِباألُُموِر الَِّتي ِفي اْلُعلَى، اَل ِباألُُموِر . 2 إِلَى األُُموِر الَِّتي ِفي اْلُعلَى، َحْيُث اْلَمِسيُح َجالٌِس َعْن َيِميِن هللاِ َفِبَما أَنَّ

ةِ  ْم، َوَحَياُتُكْم َمْسُتوَرةٌ َمَع اْلَمِسيِح ِفي هللاِ . 3 األَْرِضيَّ ُكْم َقْد ُمتُّ  .َفِعْنَدَما ُيْظَهُر اْلَمِسيُح، َوُهَو َحَياُتَنا، ِعْنَدِئٍذ ُتْظَهُروَن أَْنُتْم أَْيضاً َمَعُه ِفي اْلَمْجدِ .4 َفإِنَّ

 تسالونيكي األولى

(1:5-12) 

َدِة، َفلَْسُتْم ِفي َحاَجٍة ألَْن ُيْكَتَب إِلَْيُكْم فِ  ا َمْسأَلَُة األَْزِمَنِة َواألَْوَقاِت اْلُمَحدَّ بِّ َسَيأِْتي َكَما َيأِْتي اللِّصُّ ِفي اللَّْيلِ . 2 يَهاأَمَّ ُكْم َتْعلَُموَن َيِقيناً أَنَّ َيْوَم الرَّ َفَبْيَنَما . 3 ألَنَّ

الَُم َواألَْمُن! َيْنِزُل ِبِهِم اْلَهالَُك اْلُمَفاِجُئ َكاْلَمَخاِض الَِّذي َيْدَهُم اْلحُ  َها اإلِْخَوةُ، لَْسُتْم . 4 َفالَ َيْسَتِطيُعوَن أََبداً أَْن ُيْفلُِتواْبلَى، النَّاُس َيقُولُوَن: َحلَّ السَّ ُكْم أَْنُتْم، أَيُّ َغْيَر أَنَّ

ُه لِصٌّ  الَِم َحتَّى ُيَفاِجَئُكْم َذلَِك اْلَيْوُم َكأَنَّ َنا لَْسَنا. 5 ِفي الظَّ َهاِر. إِنَّ الَمِ  َفأَْنُتْم َجِميعاً أَْبَناُء النُّوِر َوأَْبَناُء النَّ إَِذْن، اَل َنَنْم َكَما َيَناُم اآلَخُروَن، . 6 أَْهَل اللَّْيِل َوالَ أَْهَل الظَّ

ُه ِفي اللَّْيِل َيَناُم الَِّذيَن َيَناُموَن، َوِفي اللَّْيِل َيْسَكُر الَِّذيَن َيْسَكُرونَ  7 َبْل لَِنَظلِّ َساِهِريَن َوَصاِحيَن، ا َنْحُن، أَْهلَ  8 َفإِنَّ ِخِذيَن ِمَن  َوأَمَّ َهاِر، َفْلَنَظلِّ َصاِحيَن، ُمتَّ النَّ

َجاِء ِباْلَخالَِص ُخوَذًة لُِرُؤوِسَنا ِة ِدْرعاً لُِصُدوِرَنا، َوِمَن الرَّ َنا َيسُ . 9 اإلِيَماِن َواْلَمَحبَّ َنَنا اَل لَِيْنِزَل َعلَْيَنا اْلَغَضُب َبْل لَِنَناَل اْلَخالََص ِبَربِّ وَع َفإِنَّ هللاَ َعيَّ

ا ِفي َسَهِر اْلَحَياِة أَْم ِفي ُرَقاِد اْلَمْوتِ  10 اْلَمِسيِح، ا لَِكْي َنْحَيا َجِميعاً َمَعُه، َسَواٌء ُكنَّ ُدوا أََحُدُكُم اآلَخَر، َكَما أَْنُتْم ! 11 الَِّذي َماَت َعنَّ وا َبْعُضُكْم َبْعضاً َوَشدِّ لَِذلَِك َعزُّ

َنا نَ . 12 َفاِعلُونَ  َها اإلِْخَوةُ، أَْن ُتَميُِّزوا أُولِئَك الَِّذيَن َيْجَتِهُدوَن َبْيَنُكْم، َوَيْرُعوَنُكْم َكَما ُيرِ َعلَى أَنَّ ، َوَيِعُظوَنُكْم،ْرُجو ِمْنُكْم، أَيُّ بُّ   يُد الرَّ

 تيموثاوس األولى

(12:1-17) 

َنا الَِّذي أَْعَطاِني 12  َنِني َخاِدماً لَُه، إِِذ اْعَتَبَرِني َجِديراً ِبِثَقِتِه،َوَكْم أَْشُكُر اْلَمِسيَح َيُسوَع َربَّ فاً َعلَْيِه، َوُمْضَطِهداً  13 اْلقُْدَرَة َوَعيَّ َمَع أَنِّي ُكْنُت ِفي اْلَماِضي ُمَجدِّ

ْحَمِة، ألَنِّي َعِمْلُت َما َعِمْلُتُه َعْن َجْهٍل َوِفي َعدَ  ، َوَمَعَها اإلِيَماُن . 14 ِم إِيَمانٍ َوُمِهيناً لَُه! َولَِكنِّي ُعوِمْلُت ِبالرَّ َنا َقْد َفاَضْت َعلَيَّ َفْوَق ُكلِّ َحدٍّ إاِلَّ أَنَّ ِنْعَمَة َربِّ

ُة، َوَذلَِك ِفي اْلَمِسيِح َيُسوعَ  : إِنَّ اْلَمِسيَح يَ . 15 َواْلَمَحبَّ ُسوَع َقْد َجاَء إِلَى اْلَعالَِم لُِيَخلَِّص اْلَخاِطِئيَن، َوأََنا َما أَْصَدَق َهَذا اْلَقْوَل، َوَما أَْجَدَرهُ ِبالتَّْصِديِق اْلُكلِّيِّ

لُُهمْ  الً، ِمَثاالً ُيْظِهُر صَ ! 16 أَوَّ ْحَمِة، لَِيْجَعَل َيُسوُع اْلَمِسيُح ِمنِّي، أََنا أَوَّ َبِب ُعوِمْلُت ِبالرَّ ِويَل، لَِجِميِع الَِّذيَن َسُيؤْ َولَِكْن لَِهَذا السَّ ِمُنوَن ِبِه لَِنَواِل اْلَحَياِة ْبَرهُ الطَّ

ةِ  ، هللِا اْلَواِحِد َغْيِر اْلَمْنُظوِر َوَغْيِر اْلَفاِني، اْلَكَراَمُة َواْلَمْجُد إِلَى أََبِد اآلبِ . 17 األََبِديَّ  ! ِديَن. آِمينَفلِْلَملِِك األََزلِيِّ

 تيموثاوس الثانية

(1:1-12) 

ْحَمُة  2 هللِا َرُسوٌل لِْلَمِسيِح َيُسوَع ِفي َسِبيِل اْلَوْعِد ِباْلَحَياِة الَِّتي ِهَي ِفي اْلَمِسيِح،ِمْن ُبولَُس، َوُهَو ِبَمِشيَئِة  ْعَمُة َوالرَّ إِلَى ِتيُموَثاُوَس، َولَِدي اْلَحِبيِب لَِتُكْن لََك النِّ

َنا الَُم ِمَن هللِا اآلِب َواْلَمِسيِح َيُسوَع َربِّ  .َوالسَّ

َعا َكْم أَْشُكرُ  3 ُر ُدُموَعَك )َساَعَة اْفِتَراِقَنا(  4 ِتي لَْيالً َوَنَهاراً؛هللاَ، الَِّذي أَْعُبُدهُ ِبَضِميٍر َطاِهٍر َكَما أََخْذُت َعْن أَْجَداِدي، إِْذ َماِزْلُت أَْذُكُرَك َداِئماً ِفي َتَضرُّ َوإِْذ أََتَذكَّ

ِتكَ  5 .َتلَِئ َفَرحاً أَِجُدِني ِفي َغاَيِة الشَّْوِق ألَْن أََراَك ألَمْ  الً ِفي َجدَّ َياِء، َهَذا اإلِيَماَن الَِّذي ِفيَك َوالَِّذي َسَكَن أَوَّ ُر إِيَماَنَك اْلَخالِي ِمَن الرِّ َك َكَما أََتَذكَّ  لُوِئيَس ُثمَّ ِفي أُمِّ
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ُه َحالٌّ ِفيَك أَْيضاً  ٌد أَنَّ َبِب أُ  6 .أَْفِنيِكي، َوأََنا ُمَتأَكِّ ُهَك أَْن ُتْلِهَب َناَر َمْوِهَبِة هللِا الَِّتي ِفيَك ِبَوْضِع َيَديَّ َعلَْيكَ لَِهَذا السَّ َفإِنَّ هللاَ َقْد أَْعَطاَنا اَل ُروَح اْلُجْبِن َبْل  7 .َنبِّ

ِة َواْلَبِصيَرةِ  ِة َواْلَمَحبَّ َنا، َوالَ َتْخجَ  8 .ُروَح اْلقُوَّ َهاَدِة لَِربِّ الً َعلَى َفالَ َتْخَجْل إَِذْن ِبالشَّ ِجيَن ألَْجلِِه، َبْل َشاِرْكِني ِفي اْلَمَشقَّاِت ألَْجِل اإلِْنِجيِل، ُمَتَوكِّ ْل ِبي أََنا السَّ

َسًة، اَل َعلَى أََساِس أَْعَمالَِنا، َبْل ِبُموِجِب َقْصِدِه َونِ  9 .قُْدَرِة هللاِ  ِتِه الَِّتي ُوِهَبْت لََنا ِفي اْلَمِسيِح َيُسوَع َقْبَل أَْزِمَنِة ْعمَ َفُهَو َقْد َخلََّصَنا، َوَدَعاَنا إِلَْيِه َدْعَوًة ُمَقدَّ

ْنُت أََنا 11 َد ِباإلِْنِجيلِ َوالَِّتي أُْعلَِنِت اآلَن ِبُظُهوِر ُمَخلِِّصَنا َيُسوَع اْلَمِسيِح الَِّذي َسَحَق اْلَمْوَت َوأََناَر اْلَحَياَة َواْلُخلُو 10 األََزِل، ُمَبشِّراً َوَرُسوالً  الَِّذي لَُه ُعيِّ

ُه َقاِدٌر أَْن َيْحَفَظ لِي األََماَنَة ِمْن أَْجِل َذلَِك أَْيضاً أَُقاِسي اآلَن هِذِه اآلالََم، َولَِكنِّي لَْسُت أَْخَجُل، ألَنَِّني أَْعِرُف َمْن أََنا ُمْؤِمٌن  12 .َوُمَعلِّماً  َقِة ِبأَنَّ ِبِه، َولِي َتَماُم الثِّ

  .ْعُتَها ِعْنَدهُ َسالَِمًة إِلَى َذلَِك اْلَيْومِ الَِّتي أَْودَ 

 تيموثاوس الثانية

(1:2-13) 

َوأَْنَت يَا َولَِدي، فَُكْن قَِويًّا فِي النِّْعَمِة الَّتِي فِي اْلَمِسيِح يَُسوعَ 
 2

أََمانَةً بَْيَن أَْيِدي أُنَاٍس َجِديِريَن بِالثِّقَِة، َوالتََّعالِيُم الَّتِي َسِمْعتَهَا ِمنِّي بُِحُضوِر ُشهُوٍد َعِديِديَن، أَْوِدْعهَا . 

يَُكونُوَن قَاِدِريَن َعلَى تَْعلِيِم اْلَخِرينَ 
 3

َشاِرْك فِي اْحتَِماِل اْلالَِم َكُجْنِديٍّ َصالٍِح لِْلَمِسيِح يَُسوعَ . 
 4

فِي إِرَضاِء  َوَما ِمْن ُمَجنٍَّد يُْربُِك نَْفَسهُ بُِشُؤوِن اْلَحيَاِة إَِذا َرِغبَ . 

َمْن َجنََّدهُ 
 5

َكَما أَنَّ اْلُمَصاِرَع اَل يَفُوُز بِاإِلْكلِيِل إاِلَّ إَِذا َصاَرَع بَِحَسِب اْلقََوانِينِ .
 6

تَهُ ِمَن .  َل َمْن يَنَاُل ِحصَّ ُح الَِّذي يَْشتَِغُل بِِجدٍّ يَِجُب أَْن يَُكوَن أَوَّ َكَذلَِك اْلفاَلَّ

اْلَغلَّةِ 
 7

ْر فِ .  بَّ َسيَهَبَُك فَْهماً فِي ُكلِّ َشْيءٍ فَكِّ ي َما أَقُولُهُ، فَإِنَّ الرَّ
 8

اْذُكْر يَُسوَع اْلَمِسيَح الَِّذي أُقِيَم ِمَن اْلَمْوِت، َوهَُو ِمْن نَْسِل َداُوَد، َكَما أُْعلِنُهُ فِي اإِلْنِجيلِ . 
 9

الَِّذي  

. إاِلَّ أَنَّ َكلَِمةَ هللاِ اَل تَُكبِّلُهَا اْلقُيُودُ  ألَْجِل التَّْبِشيِر بِِه أُقَاِسي َحتَّى اْلقُيُودَ  َكأَنِّي فَاِعُل َشرٍّ
 10

بَِب أَْحتَِمُل ُكلَّ َشْيٍء بَِصْبٍر ألَْجِل الَِّذيَن اْختَاَرهُُم هللاُ، لَِكْي .  لِهََذا السَّ

َع اْلَمْجِد األَبَِديِّ يَْحُصلُوا، هُْم أَْيضاً، َعلَى اْلَخالَِص الَِّذي فِي اْلَمِسيِح يَُسوَع مَ 
 11

َوَما أَْصَدَق اْلقَْوَل: "إِْن ُكنَّا قَْد ُمْتنَا َمَعهُ، فََسْوَف نَْحيَا أَْيضاً َمَعهُ؛. 
 12

ْلنَا   إِْن تََحمَّ

اْلالََم، فََسْوَف نَْملُِك أَْيضاً َمَعهُ؛ إِْن أَْنَكْرنَاهُ، فََسْوَف يُْنِكُرنَا أَْيضاً؛
 13

َر لَِذاتِهِ إِْن تََخلَّْينَ    !"ا َعْن أََمانَتِنَا، فَهَُو يَْبقَى َعلَى أََمانَتِِه، إِْذ اَل يُْمِكُن أَْن يَتَنَكَّ

 تيطس

(1:1-4) 

ْقَوى،قِّ ِمْن ُبولَُس، َعْبِد هللِا َوَرُسوِل َيُسوَع اْلَمِسيِح ِفي َسِبيِل إِيَماِن َمِن اْخَتاَرُهُم هللاُ، َوَمْعِرَفِتِهْم لِْلحَ  ِة، الَِّتي َوَعَد ِبَها هللاُ 2 اْلُمَواِفِق لِلتَّ ِفي َرَجاِء اْلَحَياِة األََبِديَّ

هُ َعِن اْلَكِذِب، ِمْن َقْبِل أَْزِمَنِة األََزِل، ِن: ِباْلِبَشاَرِة الَِّتي ُوِضَعْت أََماَنًة َبيْ  3 اْلُمَنزَّ َن َكلَِمَتُه ِفي أََواِنَها اْلُمَعيَّ إِلَى ِتيُطَس، . 4 َن َيَديَّ ِبُموِجِب أَْمِر ُمَخلِِّصَنا هللاِ ُثمَّ َبيَّ

الَُم ِمَن هللاِ  ْعَمُة َوالسَّ ْسَبِة إِلَى اإلِيَماِن اْلُمْشَتَرِك َبْيَنَنا. لَِتُكْن لََك النِّ  ! اآلِب، َواْلَمِسيِح َيُسوَع ُمَخلِِّصَناَولَِدي اْلَحِقيِقيِّ ِبالنِّ

 تيطس

(1:3-11) 

يَن لُِكلِّ  لَُطاِت، َوُيِطيُعوا اْلَقاُنوَن، َوَيُكوُنوا ُمْسَتِعدِّ اِم َوالسُّ ِر اْلُمْؤِمِنيَن أَْن َيْخَضُعوا لِْلُحكَّ َوالَ َيقُولُوا ُسوءاً ِفي أََحٍد، َوالَ َيُكوُنوا ُمَخاِصِميَن، َبْل  2  َعَمٍل َصالٍِح،َذكِّ

ةٍ لَُطَفاَء ُيَعاِملُوَن اْلَجِميَع ِبَودَ  الَِل، َعِبيداً َيْخِدُموَن . 3 اَعٍة َتامَّ ا ِفي اْلَماِضي ُجهَّاالً، َغْيَر ُمِطيِعيَن، َتاِئِهيَن ِفي الضَّ َنا َنْحُن أَْيضاً ُكنَّ اِت اْلُمْخَتلَِفَة، َفإِنَّ َهَواِت َواللَّذَّ الشَّ

ُتُه لِلنَّاِس،. 4 ا لَِبْعٍض َنِعيُش ِفي اْلُخْبِث َواْلَحَسِد، َمْكُروِهيَن، َوَكاِرِهيَن َبْعُضنَ  ا َظَهَر لُْطُف ُمَخلِِّصَنا هللِا، َوَمَحبَّ َخلََّصَنا، اَل َعلَى أََساِس أَْعَماِل ِبرٍّ  5 َولَِكْن، لَمَّ

ا ُغْسَل اْلَخلِيَقِة اْلَجدِ  َما ِبُموِجِب َرْحَمِتِه، َوَذلَِك ِبأَْن َغَسلََنا ُكلًِّيّ وُح اْلقُُدُس،قُْمَنا ِبَها َنْحُن، َوإِنَّ ْجِديِد الَِّذي ُيْجِريِه الرُّ الَِّذي َسَكَبُه َعلَْيَنا ِبِغنًى ِبَيُسوَع  6 يَدِة َوالتَّ

ةِ . 7 اْلَمِسيِح ُمَخلِِّصَنا ْرَنا ِبِنْعَمِتِه، َنِصيُر َوَرَثًة، َوْفقاً لَِرَجاِئَنا ِباْلَحَياِة األََبِديَّ َر َهِذِه األُُموَر َقَراراً َحاِسماً، َحتَّى  َصاِدٌق َهَذا. 8 َحتَّى إَِذا َتَبرَّ اْلَقْوُل! َوأُِريُد أَْن ُتَقرِّ

الَِحِة. َهِذِه األُُموُر َحَسَنٌة َوَناِفَعٌة لِ  ِخيَفُة، َوَسالَ . 9 لنَّاسِ َيْهَتمَّ الَِّذيَن آَمُنوا ِباهلِل ِبأَْن َيْجَتِهُدوا ِفي األَْعَماِل الصَّ ا اْلَمَساِئُل السَّ ِسُل النََّسِب، َواْلُمَخاَصَماُت، أَمَّ
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َها َغْيُر َناِفَعٍة، َوَباِطلَةٌ  ْبَها، ألَنَّ ِريَعِة، َفَتَجنَّ الً َوَثاِنياً،. 10 َواْلُمَناَزَعاُت َحْوَل الشَّ ُمْنَحِرٌف  َعالِماً أَنَّ ِمْثَل َهَذا 11 َوَصاِحُب اْلَهْرَطَقِة اْقَطِع اْلَعالََقَة ِبِه َبْعَد إِْنَذاِرِه أَوَّ

 !َيْمِضي ِفي اْلَخِطيَئِة َوَقْد َحَكَم َعلَى َنْفِسِه ِبَنْفِسهِ 

 يعقوب

(2:1-12) 

َجاِرُب َواْلِمَحُن اْلُمْخَتلَِفُة، اْعَتِبُروَها َسِبيالً إِلَى اْلَفَرِح الْ  2 ِبأَنَّ اْمِتَحاَن إِيَماِنُكْم َهَذا ُيْنِتُج َوُكوُنوا َعلَى ِثَقٍة  3 .ُكلِّيِّ َيا إِْخَوِتي، ِعْنَدَما َتْنِزُل ِبُكُم التَّ

ْبَر َيْعَمُل َعَملَُه اْلَكاِمَل ِفيُكْم، لَِكْي َيْكَتِمَل ُنْضُجُكْم َوَتِصيُروا أَْقِوَياَء َقاِدِريَن َعلَ  4 .َصْبراً  ٍة َوإِْن َكاَن أََحٌد ِمْنُكْم ِبَحاجَ  5 .ى ُمَواَجَهِة َجِميِع األَْحَوالِ َوَدُعوا الصَّ

ُر. َفَسُيْعَطى لَهُ  . َفإِنَّ الَِّذي َيُشكُّ  6 .إِلَى اْلِحْكَمِة، َفْلَيْطلُْب ِمَن هللِا الَِّذي ُيْعِطي اْلَجِميَع ِبَسَخاٍء َوالَ ُيَعيِّ ٍد أَْو َشكٍّ َما، َعلَْيِه أَْن َيْطلَُب َذلَِك ِبإِيَماٍن، ُدوَن أَيِّ َتَردُّ َوإِنَّ

َهاُيْشِبُه َمْوَجَة اْلَبحْ  َياُح َفَتْقِذفَُها َوَتُردُّ بِّ  7 !ِر، َتَتالََعُب ِبَها الرِّ ُه َيَناُل َشْيئاً ِمَن الرَّ ِم اْلُمْرَتاُب أَنَّ َفِعْنَدَما َيُكوُن اإلِْنَساُن ِبَرْأَيْيِن، اَل َيْثُبُت َعلَى َقَراٍر  8 .َفالَ َيَتَوهَّ

 .ِفي َجِميِع أُُموِرهِ 

، َفَعلَْيِه أَْن ُيْدِرَك أَنَّ َما لَُه اَل ُيْغِنيِه َعِن هللِا: ألَنَّ ِنَهاَيَتُه َسَتُكوُن َكِنَهايَ  10 .أَخاً ُمْؤِمناً، َفْلُيَسرَّ ِبَمَقاِمِه الَِّذي َرَفَعُه هللاُ إِلَْيهِ َمْن َكاَن َفِقيراً وَ  9 ا اْلَغِنيُّ ِة األَْعَشاِب َوأَمَّ

َها اْلُمْحِرِق، ُتَيبُِّس ِتْلَك األَْعَشاَب، َفَيْسقُُط َزْهُرَها، َوَيَتالََشى َجَماُل َمْنَظِرَها. َهَكذَ َفِعْنَدَما ُتْشِرُق  11 .اْلُمْزِهَرةِ  ْمُس ِبَحرِّ  !ا َيْذُبُل اْلَغِنيُّ ِفي ُطُرقِهِ الشَّ

ُه، َبْعَد أَْن َيْجَتاَز االْمِتَحا 12 ُل اْلِمْحَنَة ِبَصْبٍر. َفإِنَّ بُّ ُمِحبِّيهِ « إِْكلِيَل اْلَحَياةِ »َن ِبَنَجاٍح، َسَيَناُل ُطوَبى لَِمْن َيَتَحمَّ   !الَِّذي َوَعَد ِبِه الرَّ

 بطرس األولى

(1:1-25) 

َوبِيثِينِيَّةَ،وِكيَّةَ َوآِسيَّا ِمْن بُْطُرَس، َرُسوِل يَُسوَع اْلَمِسيِح إِلَى اْلُمَشتَّتِيَن اْلُمْغتَِربِيَن فِي باِلَِد بُْنطَُس َوَغالَِطيَّةَ َوَكبَّدُ 
2 

أُولئَِك الَِّذيَن اْختَاَرهُُم هللاُ اْلُب بَِحَسِب ِعْلِمِه 

وِح لِيُِطيُعوا يَُسوَع اْلَمِسيَح َويَْطهُُروا بَِرشِّ َدِمِه َعلَْيِهمْ  ابِِق ثُمَّ قَدََّسهُْم بِالرُّ  .لِيَُكْن لَُكُم اْلَمِزيُد ِمَن النِّْعَمِة َوالسَّالَمِ . السَّ

3 
َجاِء َعلَى أََساِس قِيَاَمِة يَُسوَع اْلَمِسيِح ِمْن بَْيِن األَْمَواِت،َرَك هللاُ أَبُو َربِّنَا يَُسوَع اْلَمِسيِح، فَِمْن فَْرِط َرْحَمتِِه اْلَعِظيَمِة َولََدنَا ِوالََدةً ثَانِيَةً، َملِيئَةً تَبَا  4 بِالرَّ

َوإِْرثاً اَل 

َماَواتِ يَْفنَى َوالَ يَْفُسُد َوالَ يَُزو  5 .ُل، َمْحفُوظاً لَُكْم فِي السَّ
يِّ اْلُمَعدِّ لَُكْم، فَإِنَُّكْم َمْحفُوظُوَن بِقُْدَرِة هللاِ اْلَعاِملَِة ِمْن ِخالَِل إِيَمانُِكْم، إِلَى أَْن تَفُوُزوا بِاْلَخالَِص النِّهَائِ 

َماِن األَِخيرِ   6 .الَِّذي َسْوَف يَتََجلَّى فِي الزَّ
َعةِ ْدُعوُكْم إِلَى االْبتِهَاِج، َمَع أَنَّهُ الَبُدَّ لَُكُم اْلَن ِمَن اْلُحْزِن فَْتَرةً قَِصيَرةً تَْحَت َوْطأَِة التََّجارِ َوهََذا يَ   7!ِب اْلُمتَنَوِّ

إاِلَّ أَنَّ َغايَةَ 

َوهَكَذا، يَُكوُن . لذَّهََب َوتُنَقِّيِه، تَْختَبُِر التََّجاِرُب َحقِيقَةَ إِيَمانُِكْم، َوهَُو أَْثَمُن ِجّداً ِمَن الذَّهَِب اْلفَانِيفََكَما تَْختَبُِر النَّاُر ا. هِذِه التََّجاِرِب ِهَي اْختِبَاُر َحقِيقَِة إِيَمانُِكمْ 

 8 .إِيَمانُُكْم َمْدَعاةَ َمْدٍح َوإِْكَراٍم َوتَْمِجيٍد لَُكْم، ِعْنَدَما يَُعوُد يَُسوُع اْلَمِسيُح ظَاِهراً بَِمْجِدهِ 
َوَمَع أَنَُّكْم اَل تََرْونَهُ اْلَن، فَأَْنتُْم . أَْنتُْم لَْم تََرْوا اْلَمِسيَح، َولِكنَُّكْم تُِحبُّونَهُ 

 9 .تُْؤِمنُوَن بِِه َوتَْبتَِهُجوَن بِفََرٍح َمِجيٍد يَفُوُق اْلَوْصفَ 
 10 .إِْذ تَْبلُُغوَن هََدَف إِيَمانُِكْم، َوهَُو َخالَُص نُفُوِسُكمْ 

فَهُْم ! َوَكْم فَتََّش األَْنبِيَاُء قَِديماً َوبََحثُوا َعْن هََذا اْلَخالَصِ 

 11 تَنَبَّأُوا َعْن نِْعَمِة هللاِ الَّتِي َكاَن قَْد أََعدَّهَا لَُكْم أَْنتُْم،
َماِن َواألَْحَواِل الَّتِي َكاَن يُِشيُر إِلَْيهَا ُروُح اْلمَ  ِسيِح الَِّذي َكاَن َعاِمالً فِيِهْم، ِعْنَدَما َشِهَد َواْجتَهَُدوا لَِمْعِرفَِة الزَّ

 12 .لَهُْم ُمْسبَقاً بَِما يَْنتَِظُر اْلَمِسيَح ِمْن آالٍَم، َوبَِما يَأْتِي بَْعَدهَا ِمْن أَْمَجادٍ 
فَقَْد َكاَن . َمْصلََحتُِكْم أَْنتُمْ َولَِكنَّ هللاَ أَْوَحى إِلَْيِهْم أَنَّ اْجتِهَاَدهُْم لَْم يَُكْن لَِمْصلََحتِِهْم هُْم، بَْل لِ 

وُح الْ  ُروَن يَُؤيُِّدهُُم الرُّ َماِن اْلَحاِضِر ُمبَشِّ َماءِ َذلَِك ِمْن أَْجِل اْلبَِشاَرِة الَّتِي نَقَلَهَا إِلَْيُكْم فِي الزَّ أَْن يَطَّلُِعوا  َويَالَهَا ِمْن أُُموٍر يَتََمنَّى َحتَّى اْلَمالَئَِكةُ . قُُدُس اْلُمْرَسُل ِمَن السَّ
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 13 !َعلَْيهَا
 !تِي َستَُكوُن ِمْن نَِصيبُِكْم ِعْنَدَما يَُعوُد يَُسوُع اْلَمِسيُح ظَاِهراً بَِمْجِدهِ لَِذلَِك اْجَعلُوا أَْذهَانَُكْم ُمتَنَبِّهَةً َدائِماً، َوتَيَقَّظُوا، َوَعلِّقُوا َرَجاَءُكْم ُكلَّهُ َعلَى النِّْعَمِة الَّ 

14 
 15 .ُر َعلَْيُكْم َسابِقاً فِي أَيَّاِم َجْهلُِكمْ ا أَنَُّكْم ِصْرتُْم أَْوالَداً لُِّلِ ُمِطيِعيَن لَهُ، فاَلَ تَُعوُدوا إِلَى ُمَجاَراِة الشَّهََواِت الَّتِي َكانَْت تَُسْيطِ َوبِمَ 

َوإِنََّما اْسلُُكوا ُسلُوكاً ُمقَدَّساً فِي 

 16 وِس الَِّذي َدَعاُكْم،ُكلِّ أَْمٍر، ُمْقتَِديَن بِاْلقُدُّ 
يِسيَن، ألَنِّي أَنَا قُدُّوسٌ : »ألَنَّهُ قَْد ُكتِبَ   17 !«ُكونُوا قِدِّ

َوَما ُدْمتُْم تَْعتَِرفُوَن بِالُّلِ أَباً لَُكْم، َوهَُو يَْحُكُم َعلَى ُكلِّ إِْنَساٍن 

 18 .ةَ إِقَاَمتُِكُم اْلُمَؤقَّتَِة َعلَى األَْرضِ َحَسَب أَْعَمالِِه ُدوَن اْنِحيَاٍز، فَاْسلُُكوا فِي َمَخافَتِِه ُمدَّ 
َرُكْم ِمْن ِسيَرِة َحيَاتُِكُم اْلبَاِطلَِة الَّتِي  َواْعلَُموا أَنَّهُ قَْد َدفََع اْلفِْديَةَ لِيَُحرِّ

ِة أَِو الذَّهَِب،َوهَِذِه اْلفِْديَةُ لَْم تَُكْن َشْيئاً فَانِياً . أََخْذتُُموهَا بِالتَّْقلِيِد َعْن آبَائُِكمْ   19 َكاْلفِضَّ
بَْل َكانَْت َدماً ثَِميناً، َدَم اْلَمِسيِح، َذلَِك اْلَحَمِل الطَّاِهِر الَِّذي لَْيَس فِيِه َعْيٌب َوالَ 

 20 !َدنَسٌ 
َمِن األَِخيِر لِفَائَِدتُِكمْ َوَمَع أَنَّ هللاَ َكاَن قَْد َعيَّنَهُ لِهََذا اْلَغَرِض قَْبَل تَأِْسيِس اْلَعالَِم، فَهَُو لَْم يُْعلِ   21 ْنهُ إاِلَّ فِي هََذا الزَّ

أَْنتُُم الَِّذيَن بَِواِسطَِة اْلَمِسيِح تُْؤِمنُوَن بِالُّلِ 

 22 .الَِّذي أَقَاَمهُ ِمَن اْلَمْوِت َوأَْعطَاهُ الَْمْجَد، َحتَّى يَُكوَن هللاُ َغايَةَ إِيَمانُِكْم َوَرَجائُِكمْ 
، فَتَطَهََّرْت نُفُوُسُكْم َوِصْرتُْم قَاِدِريَن أَْن تُِحبُّوا اْلَخِريَن َوإِْذ قَْد َخَضعْ  تُْم لِْلَحقِّ

 23 !َمَحبَّةً أََخِويَّةً اَل ِريَاَء فِيهَا، أَِحبُّوا بَْعُضُكْم بَْعضاً َمَحبَّةً َشِديَدةً َصاِدَرةً ِمْن قَْلٍب طَاِهرٍ 
ا اَل يَْفنَىفَأَْنتُْم قَْد ُولِْدتُْم ِوالََدةً ثَا : نِيَةً اَل ِمْن َزْرٍع بََشِريٍّ يَْفنَى، بَْل ِممَّ

 24 .بَِكلَِمِة هللاِ اْلَحيَِّة اْلبَاقِيَِة إِلَى األَبَدِ 
 25 !ُعْشُب َويَْسقُطُ َزْهُرهُ َوالَبُدَّ أَْن تَْفنَى َكَما يَْيبَُس الْ . فَإِنَّ اْلَحيَاةَ اْلبََشِريَّةَ َكاْلُعْشِب، َوَمْجَدهَا ُكلَّهُ َكَزْهِر اْلُعْشبِ 

ا َكلَِمةُ  أَمَّ

بِّ فَتَْبقَى ثَابِتَةً إِلَى األَبَِد، َوِهَي اْلَكلَِمةُ الَّتِي َوَصلَْت بَِشاَرتُهَا إِلَْيُكمْ   !الرَّ

 بطرس األولى

(7:3-22) 

َها األَْزَواُج، إِْذ ُتَساِكُنوَن َزْوَجاِتُكْم َعالِِميَن  7 اَل َيُعوَق َصلََواِتُكْم ِبأَنَُّهنَّ أَْضَعُف ِمْنُكْم، أَْكِرُموُهنَّ ِباْعِتَباِرِهنَّ َشِريَكاٍت لَُكْم ِفي ِوَراَثِة ِنْعَمِة اْلَحَياِة، لَِكْي َوأَْنُتْم، أَيُّ

 .َشْيءٌ 

ْأيِ، ُمَتَعاِطِفيَن َبْعُضُكْم َمَع َبعْ  8 ِحِديَن ِفي الرَّ َة، َشفُوِقيَن، ُمَتَواِضِعينَ َواْلُخالََصُة، ُكوُنوا َجِميعاً ُمتَّ َة األََخِويَّ اَل ُتَباِدلُوا الشَّرَّ  9 .ٍض، ُمَباِدلِيَن أََحُدُكُم اآلَخَر اْلَمَحبَّ

ُه لَِهَذا َدَعاُكُم هللاُ  ِتيَمَة ِبَشِتيَمٍة. َبْل ِباْلَعْكِس: َباِرُكوا، َفَتِرُثوا اْلَبَرَكَة، ألَنَّ ، َوالَ الشَّ َبٍة، َفْلَيْمَنْع لَِساَنُه َعِن الشَّرِّ  َفَمنْ  10 .ِبَشرٍّ اٍم َطيِّ َع ِبَحَياٍة َسِعيَدٍة َوأَيَّ أََراَد أَْن َيَتَمتَّ

الََم َوَيْسَع لِْلُوُصوِل إِلَْيهِ  11.َوَشَفَتْيِه َعْن َكالَِم اْلِغشِّ  ْل َعِن الشَّرِّ َوَيْفَعِل اْلَخْيَر. لَِيْطلُِب السَّ بَّ َيْرَعى األَْبَراَر ِبِعَناَيِتِه، َوَيْسَتِجيُب إِلَى ُدَعاِئِهْم.  ألَنَّ  12 .لَِيَتَحوَّ الرَّ

ُه َيِقُف ِضدَّ الَِّذيَن َيْعَملُوَن الشَّرَّ  ِسيَن لِْلَخْيِر؟ 13 .َولِكنَّ ، َفُطوَبى لَُكْم! اَل َتَخافُوا ِمْن َتْهِديِد َوإِْن َكاَن الَُبدَّ أَْن َتَتأَلَُّموا ِفي َسِبيِل اْلبِ  14 َمْن ُيْؤِذيُكْم إِْن ُكْنُتْم ُمَتَحمِّ رِّ

ُموا َجَواباً ُمْقِنعاً  15 .الَِّذيَن َيْضَطِهُدوَنُكْم، َوالَ َتْقلَقُوا يَن ألَْن ُتَقدِّ ُسوا اْلَمِسيَح َرّباً ِفي قُلُوِبُكْم. َوُكوُنوا َداِئماً ُمْسَتِعدِّ َما َكرِّ َجاِء  لُِكلِّ َمْن َيْسأَلُُكْم عَ َوإِنَّ ْن َسَبِب الرَّ

ُهوَن َعلَى أَْن َتْفَعلُوا َذلَِك ِبَوَداَعٍة َواْحِتَراٍم، ُمَحاِفِظيَن َعلَى َطَهاَرِة َضَماِئِرُكْم، َسالِِكيَن ِفي اْلَمِسيِح  16 الَِّذي ِفي َداِخلُِكمْ  ُسلُوكاً َصالِحاً، َوِعْنَدِئٍذ َيِخيُب الَِّذيَن ُيَوجِّ

َهمَ  ُكْم َتْفَعلُوَن َشّراً  إِلَْيُكُم التُّ َفإِنَّ اْلَمِسيَح  18 . الشَّرَّ َفإِْن َكاَن هللاُ ُيِريُد لَُكْم أَْن َتَتأَلَُّموا، َفِمَن األَْفَضِل أَْن َتَتأَلَُّموا َوأَْنُتْم َتْفَعلُوَن اْلَخْيَر اَل  17 .اْلَكاِذَبَة وَيْشُتُموَنُكْم َكأَنَّ

ًة َواِحدَ  ، َفَقْد َتأَلََّم ِمْن أَْجلَِنا َنْحُن اْلُمْذِنِبينَ َنْفَسُه َماَت َمرَّ ُه ُهَو الَبارُّ ، ُثمَّ َعاَد َحًيّا ًة لَِكْي َيُحلَّ ُمْشِكلََة اْلَخَطاَيا. َفَمَع أَنَّ َبَنا إِلَى هللِا، َفَماَت ِبِجْسِمِه اْلَبَشِريِّ ، لَِكْي ُيَقرِّ

وحِ  وِح َنْفِسِه، ذَ  19 .ِبالرُّ ِجيَنةَ ِبَهَذا الرُّ َر األَْرَواَح السَّ ِة الَّ  20 .َهَب َوَبشَّ اِم ُنوٍح، ِعْنَدَما َكاَن هللاُ َيَتأَنَّى َصاِبراً َطَواَل الُمدَّ ِتي َوَذلَِك َبْعَدَما َرَفُضوا اْلِبَشاَرَة ِفي أَيَّ

ِفيَنَة، الَِّتي َنَجا ِبَها َعَدٌد َقلِيٌل ِمَن ال ِة الَِّتي اَل َنْقِصُد  21 !نَّاِس َعْبَر اْلَماِء، َثَماِنَيُة أَْشَخاٍص َفَقطْ َكاَن ُنوٌح َيْبِني ِفيَها السَّ َرةٌ ِفي اْلَمْعُموِديَّ َجاِة َهِذِه ُمَصوَّ ُة النَّ َوَعَملِيَّ
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ُد َضِميٍر َصالٍِح أََماَم هللِا ِبَفْضِل قِ  َماِء، َوُهَو اآلَن َجالٌِس َعْن َيِميِن  22 َياَمِة َيُسوَع اْلَمِسيِح،ِبَها أَْن َنْغَتِسَل ِمْن أَْوَساِخ أَْجَساِمَنا، َبْل ِهَي َتَعهُّ الَِّذي اْنَطلََق إِلَى السَّ

ُة( َخاِضَعًة لَهُ  وِحيَّ اُت )الرُّ لَُطاُت َواْلقُوَّ  !هللِا؛ َوَقْد ُجِعلَِت اْلَمالَِئَكُة َوالسُّ

 بطرس األولى

(1:4-6) 

ِل اآلالَِم. َفإِنَّ َفِبَما أَنَّ اْلَمِسيَح َقْد  َة ألَْجلُِكْم، َسلُِّحوا أَْنفَُسُكْم ِباالْسِتْعَداِد َداِئماً لَِتَحمُّ َل اآلالََم اْلِجْسِميَّ َة، َيُكوُن َقْد َقاَطَع  َتَحمَّ ُل اآلالََم اْلِجْسِميَّ َمْن َيَتَحمَّ

َة ُعْمِرِه ِفي الْ . 2 اْلَخِطيَئةَ  َماُن اْلَماِضي ِمْن َحَياِتُكْم، لَِتُكوُنوا َقْد َسلَْكُتْم . 3 َجَسِد، ُمْنَقاداً اَل لِْشَهَواِت النَّاِس، َبْل إلَِراَدِة هللاِ َوَغاَيُتُه أَْن َيِعيَش َبِقيَّ َكَفاُكْم َذلَِك الزَّ

ْهَواِت َوإِْدَماِن اْلَخمْ  َعاَرِة َوالشَّ َمةِ ُسلُوَك اْلَوَثِنيِّيَن، ِحيَن ُكْنُتْم َتِعيُشوَن ِفي الدَّ ْكِر َواْلَعْرَبَدِة، َوِعَباَدِة األَْصَناِم اْلُمَحرَّ َوِرَفاقُُكْم فِي ِتْلَك اْلِعيَشِة . 4 ِر، َوَحَفالَِت السُّ

ُحوَن ُسْمَعَتُكمْ  ُكْم اَل َتْرُكُضوَن َمَعُهْم إِلَى َفْيِض هِذِه اْلَخالََعِة، َوُيَجرِّ ُهْم . 5 َساِبقاً َيْسَتْغِرُبوَن أَنَّ وَن اْلِحَساَب أََماَم اْلُمْسَتِعدِّ أَْن َيِديَن األَْحَياَء لِكنَّ َسْوَف ُيَؤدُّ

وِح ِعْنَد هللِا، َمعَ . 6 َواألَْمَواتَ  ِبأَْجَساِدِهْم، َفَماُتوا َكَغْيِرِهْم ِمَن أَنَّ ُحْكَم اْلَمْوِت َقْد ُنفَِّذ  َولَِهَذا أُْبلَِغِت اْلِبَشاَرةُ إِلَى األَْمَواِت أَْيضاً لَِكْي َيُكوُنوا َداِئماً أَْحَياًء ِبالرُّ

 .النَّاسِ 

 يوحنا األولى

(11:5-21) 

11 
 12 .َوهِذِه الشَّهَاَدةُ ِهَي أَنَّ هللاَ أَْعطَانَا َحيَاةً أَبَِديَّةً، َوأَنَّ هِذِه اْلَحيَاةَ ِهَي فِي اْبنِهِ 

 !َوَمْن لَْم يَُكْن لَهُ اْبُن هللاِ، لَْم تَُكْن لَهُ اْلَحيَاةُ . فََمْن َكاَن لَهُ اْبُن هللاِ َكانَْت لَهُ اْلَحيَاةُ 

13 
 14 .ٌك لَُكْم ُمْنُذ اْلنَ يَا َمْن آَمْنتُْم بِاْسِم اْبِن هللاِ، إِنِّي َكتَْبُت هََذا إِلَْيُكْم لَِكْي تَْعِرفُوا أَنَّ الَْحيَاةَ األَبَِديَّةَ ِملْ 

ُد لَنَا أَنَّهُ يَْسَمُع لَنَا الطَّلِبَاِت نَْحُن نَثُِق بِالُّلِ ثِقَةً َعِظي َمةً تَُؤكِّ

 15 .الَّتِي نَْرفَُعهَا إِلَْيِه، إِْن َكانَْت ُمْنَسِجَمةً َمَع إَِراَدتِهِ 
 16 .ا ِمْنهُ َعلَى تِْلَك الطَّلِبَاتِ َوَماُدْمنَا َواثِقِيَن بِأَنَّهُ يَْسَمُع لَنَا، َمْهَما َكانَْت طَلِبَاتُنَا، فَلَنَا الثِّقَةُ بِأَنَّنَا قَْد َحَصْلنَ 

إِْن 

َكانَِت اْلَخِطيئَةُ هََذا إَِذا . يَُصلَِّي إِلَى هللاِ ِمْن أَْجلِِه، فَيُْبقِيَهُ َعلَى قَْيِد اْلَحيَاةِ َرأَى أََحٌد ِمْنُكْم َواِحداً ِمْن إِْخَوتِِه يَُماِرُس َخِطيئَةً اَل تَْنتَِهي بِِه إِلَى اْلَمْوِت، فَِمْن َواِجبِِه أَْن 

 17 .َوطَْبعاً، أَنَا اَل أَْقِصُد هِذِه اْلَخِطيئَةَ هُنَا. فَهُنَالَِك َخِطيئَةٌ الَبُدَّ أَْن تَْنتَِهَي إِلَى اْلَمْوتِ . الَّتِي يَُماِرُسهَا اَل تَْنتَِهي بِِه إِلَى اْلَمْوتِ 
ُكلُّ إِْثٍم هَُو َخِطيئَةٌ، َوالَ تَْنتَِهي ُكلُّ 

 18 .يئٍَة إِلَى اْلَمْوتِ َخطِ 
يرُ نَْحُن َواثِقُوَن بِأَنَّ ُكلَّ َمْن ُولَِد ِمَن هللاِ اَل يَُماِرُس اْلَخِطيئَةَ، ألَنَّ اْبَن هللاِ يَْحِميِه فاَلَ يََمسُّ  رِّ  19 .هُ إِْبلِيُس الشِّ

َونَْحُن َواثِقُوَن أَْيضاً بِأَنَّنَا ِمَن 

يرِ  هللاِ، َوأَنَّ اْلَعالََم ُكلَّهُ  رِّ  20 .َخاِضٌع لَِسيْطََرِة إِْبلِيَس الشِّ
َونَْحُن اْلَن نَْحيَا فِيِه، ألَنَّنَا . َوإِنَّنَا نَْعلَُم أَنَّ اْبَن هللاِ قَْد َجاَء إِلَى األَْرِض َوأَنَاَر أَْذهَانَنَا لِنَْعِرَف اإِللهَ اْلَحقَّ 

، َواْلَحيَاةُ األَبَِديَّةُ هََذا هَُو اإِللهُ . فِي اْبنِِه يَُسوَع اْلَمِسيحِ   21 .اْلَحقُّ
َغاُر، اْحفَظُوا أَْنفَُسُكْم ِمَن األَْصنَامِ   !أَيُّهَا األَْوالَُد الصِّ

 يهوذا

(20-23) 

20 
ا أَْنتُْم أَيُّهَا األَِحبَّاُء، فَاْبنُوا أَْنفَُسُكْم َعلَى إِيَمانُِكُم األَْقَدِس، َوَصلُّوا َدائِماً فِي  وِح اْلقُُدسِ َوأَمَّ  21 .الرُّ

َواْحفَظُوا أَْنفَُسُكْم فِي َمَحبَِّة هللاِ، ُمْنتَِظِريَن َرْحَمةَ َربِّنَا يَُسوَع 

 22 .اْلَمِسيِح إِْذ يَُعوُد َويَأُْخُذُكْم لِتَْحيَْوا َمَعهُ إِلَى األَبَدِ 
 23 .ِهمْ بَْعُض النَّاِس يَِجُب أَْن تَُعاِملُوهُْم بَِشفَقٍَة بَِسبَِب ُشُكوكِ 

َوبَْعُضهُْم يَِجُب أَْن تُْنقُِذوهُْم ِمَن النَّاِر َخْطفاً. 

ثُونَهَا بِأَْجَساِدهِ   .مْ َوآَخُروَن يَِجُب أَْن تَُعالُِجوهُْم بَِشفَقٍَة َوَحَذٍر، ُمْبِغِضيَن َحتَّى الثِّيَاَب الَّتِي يُلَوِّ
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 إحالل يسوع المسيح للسالم والتصالح
 

 والتصالحأمثلة على إحالل يسوع المسيح للسالم 

 أفسس

(11:2-22) 

11 
ْوَن أَْهَل َعَدِم اْلِختَاِن ِمْن قِبَِل َمْن  ْوَن أَْهَل اْلِختَاِن الَِّذي يَْجِري فِي اْلَجَسِد لَِذلَِك اْذُكُروا، أَْنتُُم األَُمَم فِي الَْجَسِد َسابِقاً، يَا َمْن تَُسمَّ  12 بِاْليَِد،يَُسمَّ

أَنَُّكْم ُكْنتُْم فِي َذلَِك 

 13 .، َوُمْنِكِريَن لُِّلِ فِي اْلَعالَمِ اْلِحيِن باِلَ َمِسيٍح، أََجانَِب َعْن َجَماَعِة إِْسَرائِيَل، َوُغَربَاَء َعِن اْلُعهُوِد اْلَمْوُعوَدِة، اَل َرَجاَء لَُكمْ 
ا اْلَن، فَفِي اْلَمِسيِح يَُسوَع،  أَْنتُُم أَمَّ

 14 .الَِّذيَن ُكْنتُْم ِمْن قَْبُل بَِعيِديَن قَْد ِصْرتُْم قَِريبِيَن بَِدِم اْلَمِسيحِ 
فَإِنَّهُ هَُو َسالَُمنَا، َذاَك الَِّذي َجَعَل اْلفَِريقَْيِن َواِحداً َوهََدَم َحائِطَ اْلَحاِجِز اْلفَاِصَل بَْينَهَُما،

15 
: أَِي اْلِعَداءَ 

َن ِمَن اْلفَِريقَْيِن إِْنَساناً َواِحداً َجِديداً، إِْذ أَ إِْذ أَْبطََل بِ   16 َحلَّ السَّالََم بَْينَهَُما،َجَسِدِه َشِريَعةَ اْلَوَصايَا َذاَت اْلفََرائِِض، لَِكْي يَُكوِّ
َولَِكْي يَُصالَِحهَُما َمعاً فِي َجَسٍد َواِحٍد َمَع 

لِيِب الَِّذي بِِه قَتََل اْلعِ   17 .َداءَ هللاِ بِالصَّ
َرُكْم بِالسَّالَِم أَْنتُُم اْلبَِعيِديَن،  َر بِالسَّالَمِ )ثُمَّ َجاَء َوبَشَّ  18 .أُولئَِك اْلقَِريبِينَ ( َكَما بَشَّ

فَبِِه لَنَا ِكلَْينَا اْقتَِراٌب إِلَى اْلِب بُِروٍح 

 19 .َواِحدٍ 
يِسيَن َوأَْعَضاٌء فِي َعائِلَِة هللاِ،إَِذْن، لَْستُْم ُغَربَاَء َوأََجانَِب بَْعَد اْلَن، بَْل أَ   20 ْنتُْم َرِعيَّةٌ َمْع الْقِدِّ

ُسِل َواألَْنبِيَاِء، َواْلَمِسيُح يَُسوُع  َوقَْد بُنِيتُْم َعلَى أََساِس الرُّ

اِويَِة األََساُس،  21 نَْفُسهُ هَُو َحَجُر الزَّ
بِّ  الَِّذي فِيِه يَتَنَاَسُق اْلبِنَاُء ُكلُّهُ فَيَْرتَفِعُ   22 .لِيَِصيَر هَْيَكالً ُمقَدَّساً فِي الرَّ

َوفِيِه أَْنتُْم أَْيضاً قَْد بُنِيتُْم َمعاً فَِصْرتُْم َمْسِكناً لُِّلِ بُِوُجوِد 

وحِ   .الرُّ
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 إتيان يسوع المسيح بالحب
 

 أمثلة على إتيان يسوع المسيح بالحب 

 غالطية

(1:5-26) 

َرَنا ةِ  إِنَّ اْلَمِسيَح َقْد َحرَّ ِة. َفاْثُبُتوا إَِذْن، َوالَ َتُعوُدوا إِلَى االْرِتَباِك ِبِنيِر اْلُعُبوِديَّ يَّ َها أََنا ُبولُُس أَقُوُل لَُكْم: إِْن ُخِتْنُتْم، اَل َيْنَفُعُكُم اْلَمِسيُح  2 .َوأَْطلََقَنا ِفي َسِبيِل اْلُحرِّ

ًة أُْخَرى لُِكلِّ َمْخُتو 3 .َشْيئاً  ِريَعِة ُكلَِّهاَوأَْشَهُد َمرَّ ُه ُمْلَتِزٌم أَْن َيْعَمَل ِبالشَّ ِريَعِة، َقْد ُحِرْمُتُم اْلَمِسيَح َوَسَقْطُتْم ِمَن  4 .ٍن ِبأَنَّ ْبِريَر َعْن َطِريِق الشَّ َيا َمْن ُتِريُدوَن التَّ

ْعَمةِ  َجاءَ  5 !النِّ وِح َوَعلَى أََساِس اإلِيَماِن، َنْنَتِظُر الرَّ َنا، ِبالرُّ َفِفي اْلَمِسيِح َيُسوَع، اَل َنْفَع لِْلِخَتاِن َوالَ لَِعَدِم اْلِخَتاِن، َبْل لإِِليَماِن اْلَعاِمِل  6 .الَِّذي ُيْنِتُجُه اْلِبرُّ  َفإِنَّ

ةِ  ؟ 7 .ِباْلَمَحبَّ داً، َفَمْن أََعاَقُكْم َحتَّى اَل ُتْذِعُنوا لِْلَحقِّ ُر اْلَعِجيَن  9!ْضلِيُل لَْيَس ِمَن الَِّذي َدَعاُكمْ َهَذا التَّ  8 ُكْنُتْم َتْجُروَن َجْرياً َجيِّ إِنَّ َخِميَرًة َصِغيَرًة ُتَخمِّ

ُكْم لَْن َتْعَتِنقُوا َرْأياً آَخَر. َوُكلُّ َمْن ُيِثيُر اْلَبْلَبلََة َبْينَ  10 .ُكلَّهُ  بِّ أَنَّ َها اإلِْخَوةُ، َفلَْو  11 .َكاِئناً َمْن َكانَ ُكْم َسَيْلَقى ِعَقاَب َذلَِك، َولَِكنَّ لِي ِثَقًة ِبُكْم ِفي الرَّ ا أََنا، أَيُّ َوأَمَّ

لِيِب َقْد َزالَتْ َصحَّ أَنَِّني َماِزْلُت أَْدُعو إِلَى اْلِخَتاِن، َفلَِماَذا َماِزْلُت أَْلَقى االْضِطَهاَد؟ إَِذْن لََكاَنِت اْلَعْثَرةُ الَّ  َن اْلَبْلَبلََة َبْيَنُكْم َيْبُتُروَن لَْيَت الَِّذيَن ُيِثيُرو 12 !ِتي ِفي الصَّ

ِة َذِريَعًة إلِ  13 !أَْنفَُسُهمْ  يَّ ِخُذوا ِمَن اْلُحرِّ َها اإلِْخَوةُ؛ َولَِكْن اَل َتتَّ ِة َقْد ُدِعيُتْم، أَيُّ يَّ َما إِلَى اْلُحرِّ ِة ُكوُنوا َعِبيداً ِفي ِخْدَمِة أََحدِ َفإِنَّ ُكُم ْرَضاِء اْلَجَسِد، َبْل ِباْلَمَحبَّ

ٍة َواِحَدٍة:  14 .اآلَخرَ  ِريَعَة ُكلََّها َتِتمُّ ِفي َوِصيَّ َفإَِذا ُكْنُتْم َتْنَهُشوَن َوَتْفَتِرُسوَن َبْعُضُكْم َبْعضاً، َفاْحَذُروا أَْن ُيْفِنَي أََحُدُكُم  15 .«أَْن ُتِحبَّ َقِريَبَك َكَنْفِسكَ »َفإِنَّ الشَّ

 !اآلَخرَ 

َما أَقُوُل:  16 ُموَن َشْهَوَة اْلَجَسِد أََبداً إِنَّ وِح. َوِعْنَدِئٍذ اَل ُتَتمِّ وُح ِبَعْكِس اْلَجَسِد؛ َوَهَذاِن ُيَقاِوُم أََحُدُهَما  17 .اْسلُُكوا ِفي الرُّ وِح، َوالرُّ َفإِنَّ اْلَجَسَد َيْشَتِهي ِبَعْكِس الرُّ

ُكْم اَل َتْفَعلُوَن َما َتْرَغُبوَن ِفيهِ  ِريَعةِ  18 .اآلَخَر َحتَّى إِنَّ ِة لِلشَّ وِح، َفلَْسُتْم فِي َحاِل اْلُعُبوِديَّ ا أَْعَماُل اْلَجَسِد َفَظاِهَرةٌ،  19 .َولَِكْن إَِذا ُكْنُتْم َخاِضِعيَن لِِقَياَدِة الرُّ أَمَّ

َعاَرةُ، َجاَسُة َوالدَّ َنى َوالنَّ ْحُر، َواْلَعَدا 20 َوِهَي: الزِّ ُب،َوِعَباَدةُ األَْصَناِم َوالسِّ ُب َواالْنِقَساُم َوالتََّعصُّ َزاُع َواْلَغْيَرةُ َواْلَغَضُب، َوالتََّحزُّ ْكُر  21 َوةُ َوالنِّ َواْلَحَسُد َوالسُّ

وِح َفُهَو:  22 !ْفَعلُوَن ِمْثَل هِذِه لَْن َيِرُثوا َملَُكوَت هللاِ الَِّذيَن يَ  َواْلَعْرَبَدةُ، َوَما ُيْشِبُه هِذِه. َوِبالنََّظِر إِلَْيَها، أَقُوُل لَُكْم اآلَن، َكَما َسَبَق أَْن قُْلُت أَْيضاً، إِنَّ  ا َثَمُر الرُّ َوأَمَّ

الَُح، َواألََماَنةُ  الُم، َوُطوُل اْلَباِل َواللُّْطُف َوالصَّ ُة َواْلَفَرُح َوالسَّ ْفِس. َولَْيَس ِمْن َقاُنوٍن َيْمَنُع مِ  23 اْلَمَحبَّ َولَِكنَّ الَِّذيَن  24 .ْثَل هِذِه اْلَفَضاِئلِ َواْلَوَداَعُة َوَضْبُط النَّ

َهَواتِ  ًة لِْلَمِسيِح، َقْد َصلَُبوا اْلَجَسَد َمَع األَْهَواِء َوالشَّ وحِ  25 .َصاُروا َخاصَّ وِح، َفْلَنْسلُْك أَْيضاً ِبالرُّ ا َنْحَيا ِبالرُّ ، اَل َنُكْن َطاِمِحيَن إِلَى اْلَمْجِد اْلَباِطلِ  26 .إَِذا ُكنَّ

 !َيْسَتِفزُّ َبْعُضَنا َبْعضاً، َوَيْحُسُد أََحُدَنا اآلَخرَ 

 أفسس
يِسيَن األَُمَناِء ِفي اْلَمِسيِح َيُسوَع،  الَُم ِمَن هللِا أَِبيَنا لَِتُكْن لَُكُم  2 .[]اْلُمِقيِميَن ِفي أََفُسسَ ِمْن ُبولَُس، َوُهَو َرُسوٌل لِْلَمِسيِح َيُسوَع ِبَمِشيَئِة هللِا، إِلَى اْلِقدِّ ْعَمُة َوالسَّ النِّ

بِّ َيُسوَع اْلَمِسيحِ   .َوالرَّ
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(1:1-23) 
َماِويَّ  3 ٍة ِفي األََماِكِن السَّ َنا َيُسوَع اْلَمِسيِح الَِّذي َباَرَكَنا ِبُكلِّ َبَرَكٍة ُروِحيَّ يِسيَن ِبالَ َكَما َكاَن َقِد اْخَتاَرَنا ِفيِه َقْبَل َتأْ  4 .ةِ َتَباَرَك هللاُ، أَُبو َربِّ ِسيِس اْلَعالَِم، لَِنُكوَن قِدِّ

ِخَذَنا أَْبَناًء لَُه ِبَيُسوَع اْلَمِسيِح. َوَذلَِك ُمَواِفٌق لِْلَقْصِد ا 5 .لَْوٍم أََماَمهُ  ِة لَِيتَّ َنَنا ِفي اْلَمَحبَّ ْت ِبِه َمِشيَئُتُه،إِْذ َسَبَق َفَعيَّ ِتِه الَِّتي ِبَها ِبَغَرِض َمْدِح َمْجِد ِنْعمَ  6 لَِّذي ُسرَّ

إِْذ  9 .الَِّتي َجَعلََها َتِفيُض َعلَْيَنا َمْصُحوَبًة ِبُكلِّ ِحْكَمٍة َوَفْهمٍ  8 َفِفيِه لََنا ِبَدِمِه اْلِفَداُء، أَْي ُغْفَراُن اْلَخَطاَيا؛ ِبَحَسِب ِغَنى ِنْعَمِتهِ  7 :أَْعَطاَنا ُحْظَوًة لََدْيِه ِفي اْلَمْحُبوبِ 

ُد ُكلَّ َشْيٍء َتْحَت ِرَئاَسِة اْلَمِسيِح، َسَواٌء األَْشَياُء الَِّتي 10 رَّ َمِشيَئِتِه ِبَحَسِب َمْرَضاِتِه الَِّتي َقَصَدَها ِفي َنْفِسِه،َكَشَف لََنا سِ  ِفي  ألَْجِل َتْدِبيِر َتَماِم األَْزِمَنِة، ِحيَن ُيَوحِّ

َماَواِت َوالَِّتي َعلَى األَْرِض  ا لَُه، َوْفقاً لَِقْصِدِه، ُهَو الَِّذي َيْعَمُل َوِفي اْلمَ  11 .السَّ ُكلَّ َشْيٍء َكَما َتْقِضي ِسيِح أَْيضاً َقْد َحَصْلَنا َعلَى اْلِميَراِث الَِّذي َسَبَق أَْن ُعيِّنَّ

، أَْي  13 .ا َرَجاَءَنا ِفي اْلَمِسيحِ َواْلَغاَيُة أَْن َنُكوَن َسَبباً لَِمْدِح َمْجِدِه َبْعَدَما َسَبَق لََنا أَْن َوَضْعنَ  12 .َمِشيَئُتهُ  َوِفيِه أَْنُتْم أَْيضاً )َوَضْعُتْم َرَجاَءُكْم( إِْذ َسِمْعُتْم َكلَِمَة اْلَحقِّ

وِح اْلقُُدِس اْلَمْوُعوِد، وِح الَِّذي ُهَو ُعْرُبوُن ِميَراِثَنا إِلَى أَْن َيِتمَّ ِفَداُء َشْعِبِه الَِّذي َهَذا  14 اإلِْنِجيَل الَِّذي ِفيِه َخالَُصُكْم؛ َكَذلَِك ِفيِه أَْيضاً ُخِتْمُتْم، إِْذ آَمْنُتْم، ِبالرُّ الرُّ

 .اْقَتَناهُ ِبَغَرِض َمْدِح َمْجِدهِ 

يسِ  15 ِة لَِجِميِع اْلِقدِّ بِّ َيُسوَع َواْلَمَحبَّ اَل أَْنَقِطُع َعْن ُشْكِر هللِا ألَْجلُِكْم َوَعْن ِذْكِرُكْم ِفي  16 ،ينَ لَِذلَِك أََنا أَْيضاً، َوَقْد َسِمْعُت ِبَما ِفيُكْم ِمَن اإلِيَماِن ِبالرَّ

َنا َيُسوَع اْلَمِسيِح، أَُبو اْلَمْجِد، ُروَح ِحْكَمٍة َوإِْلَهاٍم: لَِتْعِرفُوهُ َمْعِرَفًة كَ  17 َصلََواِتي، قُلُوِبُكْم، َفَتْعلَُموا َما ِفي َدْعَوِتِه إِْذ َتْسَتِنيُر َبَصاِئُر  18 اِملَةً َحتَّى َيَهَبُكْم إِلَُه َربِّ

يِسيَن، ِتهِ  19 لَُكْم ِمْن َرَجاٍء، َوَما ُهَو ِغَنى َمْجِد ِميَراِثِه ِفي اْلِقدِّ ي َعِملَُه الَّذِ  20 َوَما ِهَي َعَظَمُة قُْدَرِتِه اْلَفاِئَقُة اْلُمْعلََنُة لََنا َنْحُن اْلُمْؤِمِنيَن، ِبَحَسِب َعَمِل اْقِتَداِر قُوَّ

َماَواِت، ى، اَل ِفي  21 ِفي اْلَمِسيِح، ِبإَِقاَمِتِه لَُه ِمْن َبْيِن األَْمَواِت. َوَقْد أَْجلََسُه َعْن َيِميِنِه ِفي السَّ ٍة َوِسَياَدٍة، َوِمْن ُكلِّ اْسٍم ُيَسمَّ أَْرَفَع ِجّداً ِمْن ُكلِّ ِرَئاَسٍة َوُسْلَطٍة َوقُوَّ

اهُ َجَعَل َفْوَق ُكلِّ َشْيٍء َرْأساً لِْلَكِنيَسةِ  22 .ْسُب، َبْل ِفي َذلَِك اآلِتي أَْيضاً َهَذا اْلَعالَِم َوحَ  الَِّتي ِهَي َجَسُدهُ َوَكَمالُُه، ُهَو الَِّذي  23 َوأَْخَضَع ُكلَّ َشْيٍء َتْحَت َقَدَمْيِه، َوإِيَّ

ُل اْلُكلَّ ِفي الُكلِّ   .ُيَكمِّ

 أفسس

(14:3-21) 

َبِب أَْحِني ُرْكَبَتيَّ لآِلبِ َولَِهَذا 14  َماَواِت َوَعلَى األَْرِض، 15 السَّ ٍة ِفي السَّ اِخلِيَّ  16 الَِّذي ُهَو أَْصُل ُكلِّ أُُبوَّ وُح الِكَياَن الدَّ لَِكْي َيْمَنَحُكْم، َوْفقاً لِِغَنى َمْجِدِه، أَْن ُيِمدَّ الرُّ

َدِة، ِة اْلُمَؤيِّ ِة، 17 ِفي ُكلٍّ ِمْنُكْم ِباْلقُوَّ ْسُتْم ِفي اْلَمَحبَّ ْلُتْم َوَتأَسَّ يِسيَن  18 لَِيْسُكَن اْلَمِسيُح ِفي قُلُوِبُكْم ِباإلِيَماِن؛ َحتَّى إَِذا َتأَصَّ َتِصيُروَن َقاِدِريَن َتَماماً أَْن ُتْدِرُكوا، َمَع اْلِقدِّ

وُل َواْلُعْلُو َواْلُعْمُق، َة اْلَمِسيِح الَِّتي َتفُوُق اْلَمْعِرَفَة، َفَتْمَتلُِئوا َحتَّى َتْبلُُغوا ِمْلَء هللِا ُكلَّهُ وَ  19 َجِميعاً، َما ُهَو اْلَعْرُض َوالطُّ َواْلَقاِدُر أَْن َيْفَعَل، َوْفقاً . 20 َتْعِرفُوا َمَحبَّ

ُر، لِْلقُْدَرِة اْلَعاِملَِة ِفيَنا، َما َيفُوُق ِبالَ َحْصٍر ُكلَّ َما َنْطلُُب أَْو َنَتَصوَّ
ُهوِر! آِمينَ  21   .لَُه اْلَمْجُد ِفي اْلَكِنيَسِة، ِفي اْلَمِسيِح َيُسوَع، َمَدى األَْجَياِل َوالدُّ

 أفسس

(1:4-16) 

ْعَوِة الَّتِي إِلَْيهَا ، أُنَاِشُدُكْم أَْن تَْسلُُكوا ُسلُوكاً يَلِيُق بِالدَّ بِّ ِجيَن ِمْن أَْجِل الرَّ ُدِعيتُْم، إَِذْن، أَنَا السَّ
 2

بُِكلِّ تََواُضٍع َوَوَداَعٍة َوطُوِل بَاٍل، ُمْحتَِملِيَن بَْعُضُكْم بَْعضاً فِي  

اْلَمَحبَِّة،
 3

وِح بَِرابِطَِة اْلِوفَاِق. فَإِنََّما هُنَاَك َجَسٌد َواِحٌد َوُروٌح َواح  ٌد،ُمْجتَِهِديَن أَْن تَُحافِظُوا َعلَى َوْحَدِة الرُّ
 4

ُكْم، َدْعَوةً لَهَا َرَجاٌء َواِحدٌ ِمْثلََما ُدِعيتُْم، َجِميعُ  
 5

َولَُكْم . 

َربٌّ َواِحٌد، َوإِيَماٌن َواِحٌد، َوَمْعُموِديَّةٌ َواِحَدةٌ،
 6

َوإِلهٌ َوآٌب َواِحٌد لِْلَجِميِع، َوهَُو فَْوَق اْلَجِميِع َوباْلَجِميِع َوفِي اْلَجِميعِ  
 7

نِْعَمةً تَُوافُِق َعلَى أَنَّ ُكلَّ َواِحٍد ِمنَّا قَْد أُْعِطَي . 

ِمْقَداَر َما يَهَبُهُ اْلَمِسيحُ 
 8

إِْذ َصِعَد إِلَى األََعالِي، َسبَى أَْسَرى، َوَوهََب النَّاَس َمَواِهبَ »لَِذلَِك يَقُوُل اْلَوْحُي: . 
 9

ا أَنَّهُ «!  ، فََما َمْعنَى هََذا ِسَوى أَنَّهُ َكاَن «َصِعدَ »َوأَمَّ
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ْفلَى فِي األَْرِض؟قَْد نََزَل أَْيضاً إِلَى ا ألَْقَساِم السُّ
 10

َماَواِت لَِكْي يَْمألَ ُكلَّ َشْيءٍ   إِنَّ الَِّذي نََزَل هَُو نَْفُسهُ الَِّذي َصِعَد إِلَى َما فَْوَق َجِميِع السَّ
 11

َوهَُو قَْد َوهََب اْلبَْعَض . 

ِريَن َواْلبَْعَض ُرَعاةً َوُمَعلِِّميَن،أَْن يَُكونُوا ُرُسالً، َواْلبَْعَض أَْنبِيَاَء، َواْلبَْعَض ُمبَشِّ 
 12

يِسيَن ِمْن ِجهَِة َعَمِل اْلِخْدَمِة، لِبُْنيَاِن َجَسِد اْلَمِسيِح،  لِتَأِْهيِل اْلقِدِّ
 13

َحتَّى نَِصَل  

وِغ، إِلَى ِمْقَداِر قَاَمِة ِمْلِء اْلَمِسيحِ َجِميعاً إِلَى َوْحَدِة اإِليَماِن َوَوْحَدِة اْلَمْعِرفَِة الْبِن هللاِ، إِلَى إِْنَساٍن تَامِّ الْبُلُ 
 14

َوَذلَِك َحتَّى اَل نَُكوَن فِيَما بَْعُد أَْطفَاالً تَتَقَاَذفُنَا َوتَْحِملُنَا . 

الِل اْلُملَفَِّق، ِهْم إِلَى الضَّ ُكلُّ ِريِح تَْعلِيٍم يَقُوُم َعلَى ِخَداِع النَّاِس َواْلَمْكِر بِِهْم لَِجرِّ
 15

ْأُس، أَِي بَْل   نَتََمسََّك بِاْلَحقِّ فِي اْلَمَحبَِّة، فَنَْنُمَو فِي ُكلِّ َشْيٍء نَْحَو َمْن هَُو الرَّ

اْلَمِسيحِ 
 16

ِص لِ فَِمْنهُ يَْستَِمدُّ اْلَجَسُد ُكلُّهُ تََماُسَكهُ َوتََرابُطَهُ بُِمَسانََدِة ُكلِّ َمْفِصٍل َوْفقاً لِِمْقَداِر اْلَعَمِل ا.  ُكلِّ ُجْزٍء، لِيُْنِشَئ نُُمّواً يَُؤوُل إِلَى بُْنيَاِن اْلَجَسِد بُْنيَاناً َذاتِيًّا ْلُمَخصَّ

 .فِي اْلَمَحبَّةِ 
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 هبة يسوع المسيح للنعمة
 

 أمثلة على هبة يسوع المسيح للنعمة

 رومية 

(1:12-21) 

َها اإلِْخَوةُ، َنَظراً لَِمَراِحِم هللِا، َسًة َمْقُبولًَة ِعْنَدهُ، َوِهَي ِعَباَدُتُكْم اْلَعْقِلَيةُ  لَِذلَِك أَُناِشُدُكْم أَيُّ ًة ُمَقدَّ ُموا لَُه أَْجَساَدُكْم َذِبيَحًة َحيَّ َوالَ َتَتَشبَُّهوا ِبَهَذا اْلَعالَِم، َبْل . 2 أَْن ُتَقدِّ

ْهِن، لُِتَميُِّزوا َما ِهَي إَِراَدةُ هللِا  الَِحُة اْلَمْقُبولَُة اْلَكاِملَةُ َتَغيَُّروا ِبَتْجِديِد الذِّ َر َنْفَسُه َتْقِديراً َيفُوُق . 3 الصَّ ْعَمِة اْلَمْوُهوَبِة لِي، أُْوِصي ُكلَّ َواِحٍد َبْيَنُكْم أاَلَّ ُيَقدِّ َفإِنِّي، ِبالنِّ

َفَكَما أَنَّ لََنا ِفي َجَسٍد َواِحٍد أَْعَضاًء َكِثيَرًة، َولِكْن لَْيَس لَِجِميِع هِذِه . 4 ِذي َقَسَمُه هللاُ لُِكلٍّ ِمْنُكمْ َحقَُّه، َبْل أَْن َيُكوَن ُمَتَعقِّالً ِفي َتْفِكيِرِه، ِبَحَسِب ِمْقَداِر اإلِيَماِن الَّ 

ْعَمِة اْلَمْوُهوَبِة .6 َبْعٍض َفَكَذلَِك َنْحُن اْلَكِثيِريَن َجَسٌد َواِحٌد ِفي اْلَمِسيِح، َوُكلَُّنا أَْعَضاٌء َبْعُضَنا لِ  5 األَْعَضاِء َعَمٌل َواِحٌد، َعٌة ِبَحَسِب النِّ َولِكْن، ِبَما أَنَّ اْلَمَواِهَب ُمَوزَّ

أْ ِبَحَسِب ِمْقَداِر اإلِيَماِن؛ ُبوَءَة، َفْلَيَتَنبَّ ْعلِيِم؛َوَمْن ُوِهَب اْلِخْدَمَة، َفْلَيْنَهِمْك ِفي اْلِخْدَمِة؛ أَ  7 لََنا، )َفْلُنَماِرْسَها(: َفَمْن ُوِهَب النُّ ْعلِيَم، َفِفي التَّ أَِو اْلَوْعَظ، َفِفي  8 ِو التَّ

ْحَمِة، َفلْ  ُة ِبالَ ِرَياٍء. اْنُفرُ . 9 َيْرَحْم ِبُسُرورٍ اْلَوْعِظ؛ أَِو اْلَعَطاَء، َفْلُيْعِط ِبَسَخاٍء؛ أَِو اْلِقَياَدَة، َفْلَيقُْد ِباْجِتَهاٍد؛ أَْو إِْظَهاَر الرَّ ، َواْلَتِصقُوا َوْلَتُكِن اْلَمَحبَّ وا ِمَن الشَّرِّ

لِيَن َبْعُضُكْم َبْعضاً ِفي اْلَكَراَمةِ . 10 ِباْلَخْيرِ  ًة، ُمَفضِّ ًة أََخِويَّ وِح، َعاِبِديَن . 11 أَِحبُّوا َبْعُضُكْم َبْعضاً َمَحبَّ اَل َتَتَكاَسلُوا ِفي االْجِتَهاِد، َبْل ُكوُنوا ُمْلَتِهِبيَن ِفي الرُّ

، بِّ لِلرَّ
الَِة،فَ  12  يِق، ُمَواِظِبيَن َعلَى الصَّ َجاِء، َصاِبِريَن ِفي الضِّ يِسيَن، ُمَداِوِميَن َعلَى إَِضاَفِة اْلُغَرَباءِ  13 ِرِحيَن ِبالرَّ َباِرُكوا . 14 ُمَتَعاِوِنيَن َعلَى َسدِّ َحاَجاِت اْلِقدِّ

يَن ِباألُُموِر اْلَعالَِيِة، َبْل . 16 وا َمَع اْلَفِرِحيَن، َواْبُكوا َمَع اْلَباِكينَ اْفَرحُ ! 15 الَِّذيَن َيْضَطِهُدوَنُكْم. َباِرُكوا َوالَ َتْلَعُنوا ُكوُنوا ُمَتَواِفِقيَن َبْعُضُكْم َمَع َبْعٍض، َغْيَر ُمْهَتمِّ

، َبِل اْجَتِهُدوا ِفي َتْقِديِم َما ُهَو َحَسٌن أََماَم َجِميِع اَل تَ . 17 ُمَساِيِريَن َذِوي اْلَمَراِكِز اْلَوِضيَعِة. اَل َتُكوُنوا ُحَكَماَء ِفي َنَظِر أَْنفُِسُكمْ  وا ألََحٍد َشّراً ُمَقاِبَل َشرٍّ ُردُّ

ُه َقْد ُكِتَب: اَل َتْنَتِقُموا ألَْنفُِسُكْم، . 19 إِْن َكاَن ُمْمِكناً، َفَماَداَم األَْمُر َيَتَعلَُّق ِبُكْم، ِعيُشوا ِفي َسالٍَم َمَع َجِميِع النَّاسِ . 18 النَّاسِ  اُء، َبْل َدُعوا اْلَغَضَب هلِلِ، ألَنَّ َها األَِحبَّ أَيُّ

بُّ » َما .« 20 لَِي االْنِتَقاُم، أََنا أَُجاِزي، َيقُوُل الرَّ َك َفأَْطِعْمُه، َوإِْن َعِطَش َفاْسقِِه. َفإِنََّك، ِبَعَملَِك َهَذا َتْجَمُع َعلَى َرأِْسِه »َوإِنَّ اَل .« 21 َجْمراً ُمْشَتِعالً إِْن َجاَع َعُدوُّ

 .َتَدِع الشَّرَّ َيْغلُِبَك، َبِل اْغلِِب الشَّرَّ ِباْلَخْيرِ 

 رومية 

(17:16-24) 

17 
 18 .تََعلَّْمتُْم، َوأَْن تَْبتَِعُدوا َعْنهُمْ ْعلِيِم الَِّذي َولِكْن، أُنَاِشُدُكْم، أَيُّهَا اإِلْخَوةُ، أَْن تَْنتَبِهُوا إِلَى ُمثِيِري االْنقَِساَماِت َواْلَعثََراِت، ِخالَفاً لِلتَّ 

فَإِنَّ أَْمثَاَل هَُؤالَِء اَل يَْخِدُموَن 

 19 .وَب اْلبَُسطَاءِ َربَّنَا يَُسوَع اْلَمِسيَح بَْل بُطُونَهُْم، َوبَِكلَِماتِِهِم الطَّيِّبَِة َوأَْقَوالِِهِم اْلَمْعُسولَِة يَُضلِّلُوَن قُلُ 
تُِكْم قَْد بَلََغ اْلَجِميَع. َولِذلَِك أَْفَرُح بُِكْم، َولِكْن أُِريُد إِنَّ َخبََر طَاعَ 

 20 .لَُكْم أَْن تَُكونُوا ُحَكَماَء فِي َما هَُو َخْيٌر، َوبَُسطَاَء فِي َما هَُو َشرٌّ 
ْيطَاَن تَْحَت أَْقَداِمُكْم َسِريعاً. لِتَُكْن نِْعَمةُ رَ  بِّنَا يَُسوَع اْلَمِسيحِ َوإِلهُ السَّالَِم َسيَْسَحُق الشَّ

 21 .َمَعُكمْ 
 22 .يَُسلُِّم َعلَْيُكْم تِيُموثَاُوُس ُمَعاِونِي، َولُوِكيُوُس َويَاُسوُن وُسوِسيبَاْتُرُس أَْقِربَائِي

َسالَةَ، أَُسلُِّم َعلَْيُكْم فِي  َوأَنَا، تَْرتِيُوَس الَِّذي أَُخطُّ هِذِه الرِّ

بِّ   23 .الرَّ
لِتَُكْن نِْعَمةُ َربِّنَا يَُسوَع اْلَمِسيِح » 24 .ُخ ُكَواْرتُسُ ْم َغايُوُس، الُْمِضيُف لِي َولِْلَكنِيَسِة ُكلِّهَا. يَُسلُِّم َعلَْيُكْم أََراْستُُس، أَِميُن ُصْنُدوِق الَْمِدينَِة، َواألَ يَُسلُِّم َعلَْيكُ 

 «!َمَعُكْم. آِمينَ 
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 كورنثوس األولى 

(1:1-9) 

ُسوا ِفي اْلَمِسيِح َيُسوَع،  2 َرُسوِل اْلَمِسيِح َيُسوَع، اْلَمْدُعوِّ ِبَمِشيَئِة هللِا، َوِمَن األَِخ ُسوْسَتاِنيَس،ِمْن ُبولَُس،  إِلَى َكِنيَسِة هللِا ِفي َمِديَنِة ُكوِرْنُثوَس، إِلَى الَِّذيَن َتَقدَّ

يِسيَن؛ َوإِلَى َجِميِع الَِّذيَن َيدْ  يَن، اْلِقدِّ َنا َيُسوَع اْلَمِسيِح ِفي ُكلِّ َمَكاٍن َرّباً لَُهْم َولََنااْلَمْدُعوِّ بِّ َيُسوَع . 3 ُعوَن ِباْسِم َربِّ الَُم ِمَن هللِا أَِبيَنا َوالرَّ ْعَمُة َوالسَّ لَِتُكْن لَُكُم النِّ

َفِبِه َقْد ِصْرُتْم أَْغِنَياَء ِفي ُكلِّ َشْيٍء، ِفي ُكلِّ َكالٍَم، َوُكلِّ . 5 ُهوَبِة لَُكْم ِفي اْلَمِسيِح َيُسوعَ إِنِّي أَْشُكُر هللاَ ِمْن أَْجلُِكْم َداِئماً، َوَعلَى ِنْعَمِة هللِا اْلَموْ ! 4 اْلَمِسيحِ 

َخْت ِفيُكْم َشَهاَدةُ اْلَمِسيحِ  6 َمْعِرَفٍة، ِة َمْوِهبَ . 7 ِبِمْقَداِر َما َتَرسَّ ُكْم اَل َتْحَتاُجوَن َبْعُد إِلَى أَيَّ َنا َيُسوَع اْلَمِسيِح َعلَناً َحتَّى إِنَّ َوُهَو َنْفُسُه . 8 ٍة ِفيَما َتَتَوقَُّعوَن ُظُهوَر َربِّ

َنا َيُسوَع اْلَمِسيحِ  َهاَيِة َحتَّى َتُكوُنوا ِبالَ َعْيٍب ِفي َيْوِم َربِّ َناَفإِنَّ هللاَ أَِميٌن، َوَقْد َدَعاُكْم إِلَى الشَّ . 9 َسَيْحَفُظُكْم َثاِبِتيَن إِلَى النِّ  .ِرَكِة َمَع اْبِنِه َيُسوَع َربِّ

 كورنثوس الثانية 

(1:1-24) 

يِسيَن اْلُمِقيِميَن ِفي ِمْن ُبولَُس، َرُسوِل اْلَمِسيِح َيُسوَع ِبَمِشيَئِة هللِا، َوِمَن األَِخ ِتيُموَثاُوَس، إِلَى َكِنيَسِة هللِا ِفي َمِديَنِة  ُمَقاَطَعِة أََخاِئَيَة ُكوِرْنُثوَس، َوإِلَى َجِميِع اْلِقدِّ

بِّ َيُسوَع اْلَمِسيحِ  2 .ُكلَِّها الَُم ِمَن هللِا أَِبيَنا َوِمَن الرَّ ْعَمُة َوالسَّ َنا َيُسوَع اْلَمِسيِح، أَُبو اْلَمَراِحِم َوإِلُه ُكلِّ َتْعِزَيٍة، 3!لَِتُكْن لَُكُم النِّ ُهَو الَِّذي  4 َتَباَرَك هللاُ، أَُبو َربِّ

ُعنَ  ْشِجيِع اُيَشجِّ ِة ِضيَقٍة، ِبالتَّ وَن ِبأَيَّ َع الَِّذيَن َيُمرُّ ُعَنا هللاُ ا ِفي ُكلِّ ِضيَقٍة َنُمرُّ ِبَها، َحتَّى َنْسَتِطيَع أَْن ُنَشجِّ َفَكَما َتِفيُض َعلَْيَنا آالَُم اْلَمِسيِح، َيِفيُض  5 .لَِّذي ِبِه ُيَشجِّ

ْشِجيُع ِباْلَمِسيحِ  ِعيَن، َفَذلَِك ألَْجِل َتْشجِ  6 .َعلَْيَنا أَْيضاً التَّ ا ُمَتَشجِّ ا ِفي ِضيَقٍة، َفَذلَِك ألَْجِل َتْشِجيِعُكْم َوَخالَِصُكْم؛ َوإِْن ُكنَّ ا َيْعَمُل ِفيُكْم َعلَى اْحِتَماِل َفإِْن ُكنَّ يِعُكْم، ِممَّ

ُكْم َكَما َتْشَتِرُكوَن َمَعَنا ِفي اْحِتَماِل اآلالَِم،َوإِنَّ  7 .َنْفِس اآلالَِم الَِّتي َنَتأَلَُّم ِبَها َنْحُن أَْيضاً  َسَتْشَتِرُكوَن أَْيضاً ِفي  َرَجاَءَنا ِمْن أَْجلُِكْم ُهَو َرَجاٌء َوِطيٌد، إِْذ َنْعلَُم أَنَّ

يقَ  8 .َنَواِل التَّْشِجيعِ  َها اإلِْخَوةُ، ُنِريُد أَْن اَل َيْخَفى َعلَْيُكْم أَْمُر الضِّ ا. َفَقْد َكاَنْت َوْطأَُتَها َعلَْيَنا َشِديَدًة ِجّداً َوَفْوَق َطاَقِتنَ َفَيا أَيُّ ا، ِة الَِّتي َمَرْرَنا ِبَها ِفي ُمَقاَطَعِة أَِسيَّ

ُه َمْحُكوٌم َعلَْيَنا ِبا 9 .َحتَّى َيِئْسَنا ِمَن اْلَحَياِة َنْفِسَها َنا َشَعْرَنا، ِفي َقَراَرِة أَْنفُِسَنا، أَنَّ ِكلِيَن اَل َعلَى أَْنفُِسَنا َبْل َعلَى هللاِ الَِّذي ُيِقيُم َولَِكنَّ ْلَمْوِت، َحتَّى َنُكوَن ُمتَّ

ُه حَ  10 األَْمَواَت؛ َقِة ِبأَنَّ ِنيِع، َوَماَزاَل ُيْنِقُذَنا َحتَّى اآلَن، َولََنا ِمْلُء الثِّ الَِة  11 يَما َبْعُد؛ّقاً َسُيْنِقُذَنا فِ َوَقْد أَْنَقَذَنا ِمْن َهَذا اْلَمْوِت الشَّ َعلَى أَْن ُتَساِعُدوَنا أَْنُتْم ِبالصَّ

ْكِر ِمْن   .أَْجلَِناألَْجلَِنا؛ َحتَّى إِنَّ َما ُيوَهُب لََنا اْسِتَجاَبًة لَِصالَِة اْلَكِثيِريَن، َيْدَفُع اْلَكِثيِريَن إِلَى الشُّ

ٍة ُتَجاَهُكْم؛ َولَْم َيُكْن َذلَِك ِبحِ َفإِنَّ َفْخَرَنا ُهَو َهَذا: َشَهاَدةُ َضِميِرَنا ِبأَ  12 َنا، ِفي َقَداَسِة هللِا َوإِْخالَِصِه، َقْد َسلَْكَنا ِفي اْلَعالَِم، َوِبَخاصَّ ٍة َبْل ِبِنْعَمِة نَّ ْكَمٍة َبَشِريَّ

َنا اَل َنْكُتُب إِلَْيُكْم ِسَوى َما َتْقَرأُوَنُه َوَتْفَهُموَنُه. َوأَْرُجو 13 .هللاِ  َنا َسَنُكوُن َفْخراً لَُكْم، ِمْثلََما أَْنُتْم َفْخٌر  14 أَْن َتْفَهُموا اْلَفْهَم ُكلَُّه، َفإِنَّ ا، أَنَّ َكَما َقْد َفِهْمُتُموَنا َفْهماً ُجْزِئًيّ

َنا َيُسوعَ  ًة أُْخَرى،َفِبهِذِه اْلَقَناَعِة، ُكْنُت َقْد َنَوْيُت َساِبقاً أَْن أَِجيَء إِلَ  15 .لََنا، ِفي َيْوِم َربِّ َوأَْن أَُمرَّ ِبُكْم ِفي َطِريِقي إِلَى ُمَقاَطَعِة  16 ْيُكْم، لَِيُكوَن لَُكْم َفَرٌح َمرَّ

َفِر إِلَى ِمْنَطَقِة اْلَيُهوِديَّ  لُوَن لِي َسِبيَل السَّ َة َوأَْيضاً ِفي َعْوَدِتي ِمْنَها، َوَبْعَدِئٍذ ُتَسهِّ ْفُت ِبِخفٍَّة، أَْو أَنِّي َفَهْل َتُظنُّوَن  17 .ةِ َمِقُدوِنيَّ ِة َتَصرَّ أَنِّي ِباْعِتَماِدي لِهِذِه اْلُخطَّ

ِخُذ َقَراَراِتي َوْفقاً لَِمْنِطِق اْلَبَشِر، لَِيُكوَن ِفي َكالَِمي َنَعْم َنَعْم َوالَ اَل ِفي آٍن َواِحٍد؟ َفإِنَّ اْبَن  19 !َس َنَعْم َوالَ َمعاً َصاِدٌق ُهَو هللاُ، َوَيْشَهُد أَنَّ َكالََمَنا إِلَْيُكْم لَيْ  18 أَتَّ

ْرَنا ِبِه ِفيَما َبْيَنُكْم، أََنا َوِسْلَواُنُس َوِتيُموَثاُوُس، لَْم َيُكْن َنَعمْ  َما ِفيِه َنَعمْ  هللِا، اْلَمِسيَح َيُسوَع، الَِّذي َبشَّ « النََّعمُ »َفَمْهَما َكاَنْت ُوُعوُد هللِا، َفإِنَّ ِفيِه  20 .َوالَ َمعاً، َوإِنَّ

َما ُهَو هللاُ، 21 .لََها ُكلَِّها، َوِفيِه اآلِميُن ِبَنا ألَْجِل َمْجِد هللاِ  اُكْم ِفي اْلَمِسيِح، َوالَِّذي َقْد َمَسَحَنا، إِنَّ ُخَنا َوإِيَّ َوُهَو أَْيضاً َقْد َوَضَع َخْتَمُه َعلَْيَنا،  22َولَِكنَّ الَِّذي ُيَرسِّ

وَح اْلقُ  َنا َنَتَسلَُّط  24 .َغْيَر أَنِّي أَْدُعو هللاَ أَْن َيْشَهَد َعلَى َنْفِسي ِبأَنِّي إِْشَفاقاً َعلَْيُكْم لَْم آِت إِلَى ُكوِرْنُثوسَ  23 .ُدَس ُعْرُبوناً ِفي قُلُوِبَناَوَوَهَبَنا الرُّ َوَهَذا اَل َيْعِني أَنَّ
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َنا ُمَعاِوُنوَن لَُكْم َنْعمَ   .ُل ألَْجِل َفَرِحُكْم. َفِباإلِيَماِن أَْنُتْم َثاِبُتونَ َعلَى إِيَماِنُكْم، َبْل إِنَّ

 كورنثوس الثانية 

(1:8-24) 

ةَ  َها اإلِْخَوةُ، ِبِنْعَمِة هللِا اْلَمْوُهوَبِة ِفي َكَناِئِس ُمَقاَطَعِة َمِقُدوِنيَّ فُُكْم، أَيُّ ُهْم َكاُنوا ِفي َتْجِرَبِة ِضيَقٍة  2 .َواآلَن، ُنَعرِّ ِديِد َفَمَع أَنَّ َشِديَدٍة، َفإِنَّ َفَرَحُهُم اْلَواِفَر َمَع َفْقِرِهِم الشَّ

ا ُعوا ِمْن ِتْلَقاِء أَْنفُِسِهْم، اَل َعلَى َقْدِر َطاَقِتِهْم َوَحْسُب، َبْل َفْوَق َطاقَ  3 .َفاَضا َفأَْنَتَجا ِمْنُهْم َسَخاًء َغِنًيّ ُهْم َتَبرَّ لُوا إِلَْيَنا ِبإِْلَحاٍح َشِديٍد أَْن  َوَقدْ  4 .ِتِهمْ َفإِنِّي أَْشَهُد أَنَّ َتَوسَّ

يِسينَ  بِّ ُثمَّ لََنا َنْحُن ِبَمِشيَئةِ  5 .َنْقَبَل َعَطاَءُهْم َواْشِتَراَكُهْم ِفي إَِعاَنِة اْلِقدِّ الً لِلرَّ ُسوا أَْنفَُسُهْم أَوَّ ُهْم َتَجاَوُزوا َما َتَوقَّْعَناهُ، إِْذ َكرَّ ا َجَعلََنا َنْلَتِمُس ِمْن مِ  6 هللِا، َكَما أَنَّ مَّ

ُكْم ِفي َوْفَرٍة ِمْن ُكلِّ َشْيٍء: ِمَن اإلِيَماِن، َواْلَكلَِمِة، َواْلَمْعِرَفِة، َواالْجِتَهاِد ِفي 7 .ِتيُطَس أَْن ُيْكِمَل ِعْنَدُكْم َهَذا اْلَعَمَل َكَما َسَبَق أَِن اْبَتَدأَ ِبهِ  ُكلِّ أَْمٍر،  َولَِكْن، َكَما أَنَّ

ِتُكْم لََنا، لَْيَتُكْم َتُكوُنوَن أَْيضاً ِفي َوْفَرٍة ِمْن ِنْعَمِة اْلَعَطاِء َهِذهِ  ِتُكْم ِبَحَماَسِة اآلَخِرينَ  8 .َوَمَحبَّ َفأَْنُتْم  9 .اَل أَقُوُل َهَذا َعلَى َسِبيِل األَْمِر، َبِل اْخِتَباراً لِِصْدِق َمَحبَّ

َنا َيُسوعَ  َوأََنا أُْبِدي لَُكْم َرْأِيي ِفي اْلَمْوُضوِع. َفإِنَّ َهَذا َناِفٌع لَُكْم أَْنُتُم الَِّذيَن  10 .اْلَمِسيِح: َفِمْن أَْجلُِكُم اْفَتَقَر، َوُهَو اْلَغِنيُّ لَِكْي َتْغَتُنوا أَْنُتْم ِبَفْقِرهِ  َتْعِرفُوَن ِنْعَمَة َربِّ

َنِة اْلَماِضَيِة اَل  َما اآلَن أَْكِملُوا اْلِقَياَم ِبذلَِك اْلَعَمِل، َحتَّى َكَما َكاَن لَُكُم االِْسِتْعَداُد ألَْن َتْرَغُبوا،  11 :أَْن َتْفَعلُوا َفَقْط َبْل أَْن َتْرَغُبوا أَْيضاً  َسَبَق أَْن َبَدْأُتْم ُمْنُذ السَّ إِنَّ

ا َتْملُِكونَ  َفَمَتى ُوِجَد االِْسِتْعَداُد، ُيْقَبُل اْلَعَطاُء َعلَى َقْدِر َما َيْملُِك اإلِْنَساُن، اَل َعلَى َقْدِر َما اَل  12 .َيُكوُن لَُكْم أَْيضاً االْسِتْعَداُد ألَْن ُتْكِملُوا اْلَعَمَل ِممَّ

َفِفي اْلَحالَِة اْلَحاِضَرِة، َتُسدُّ َوْفَرُتُكْم َحاَجَتُهْم،  14 :َواةِ َولَْيَس َذلَِك ِبَهَدِف أَْن َيُكوَن اآلَخُروَن فِي َوْفَرٍة َوَتُكوُنوا أَْنُتْم ِفي ِضيٍق، َبْل َعلَى َمْبَدِأ اْلُمَسا 13 .َيْملِكُ 

ُر لَْم َيْفُضْل َعْنُه َشْيٌء، َواْلُمَقلُِّل لَْم َيْنقُْصُه َشْيءٌ »َوْفقاً لَِما َقْد ُكِتَب:  15 لَِكْي َتُسدَّ َوْفَرُتُهْم َحاَجَتُكْم، َفَتِتمَّ اْلُمَساَواةُ،  .«اْلُمَكثِّ

َفَقْد لَبَّى اْلِتَماَسَنا ِفْعالً، َبِل اْنَطلََق إِلَْيُكْم ِمْن ِتْلَقاِء َنْفِسِه لَِكْوِنِه أََشدَّ  17 .َولَِكْن، ُشْكراً هلِلِ الَِّذي َوَضَع ِفي َقْلِب ِتيُطَس ِمْثَل هِذِه اْلَحَماَسِة ألَْجلُِكمْ  16

َفِر  19.الَِّذي َذاَع َمْدُحُه َبْيَن اْلَكَناِئِس ُكلَِّها ِفي ِخْدَمِة اإلِْنِجيلِ َوَقْد أَْرَسْلَنا َمَعُه األََخ  18 .َحَماَسةً  لَْيَس َهَذا َوَحْسُب، َبْل ُهَو أَْيضاً ُمْنَتَخُب اْلَكَناِئِس َرِفيقاً لََنا ِفي السَّ

بِّ َنْفِسِه َوإِظْ  ُمُه َتْمِجيداً لِلرَّ ْقِدَمِة اْلَكِبيَرِة  20 .َهاراً الْهِتَماِمَنا َبْعِضَنا ِبَبْعٍض إلِيَصاِل َهَذا اْلَعَطاِء الَِّذي ُنَقدِّ َوَنْحُن َحِريُصوَن َعلَى أاَلَّ َيلُوَمَنا أََحٌد ِفي أَْمِر هِذِه التَّ

بِّ َفَقْط، َبْل أَ  21 .الَِّتي َنَتَولَّى اْلِقَياَم ِبَها َزاَهِة اَل أََماَم الرَّ َنا َنْحِرُص َعلَى النَّ ٍة،  22 .َماَم النَّاِس أَْيضاً َفإِنَّ ًة َبْعَد َمرَّ َن لََنا ِباالِْخِتَباِر َمرَّ َوأَْرَسْلَنا َمَعُهَما أََخاَنا الَِّذي َتَبيَّ

ا ِتيُطُس، َفُهَو َزِميلِي َوُمَعاِوِني ِمْن أَْجِل َمْصلََحِتُكْم.  23 .ُكمْ يَمِة بِ أَنَّ لَُه َحَماَسًة َشِديَدًة فِي أُُموٍر َكِثيَرٍة، َوُهَو اآلَن أَْوَفُر ِجّداً ِفي اْلَحَماَسِة ِبَسَبِب ِثَقِتِه اْلَعظِ  أَمَّ

ا أََخَواَنا اآلَخَراِن، َفُهَما َرُسوالَ اْلَكَناِئِس َوَمْجُد اْلَمِسيحِ  ِتُكْم َوَصَواِب اْفتِ  24 .َوأَمَّ  .َخاِرَنا ِبُكمْ َفأَْثِبُتوا لَُهْم إَِذْن أََماَم اْلَكَناِئِس ُبْرَهاَن َمَحبَّ

 كورنثوس الثانية 

(1:9-15) 

يِسيَن، ُروِريِّ أَْن أَْكتَُب إِلَْيُكْم فِي َمْوُضوِع إَِعانَِة اْلقِدِّ فَإِنَّهُ ِمْن َغْيِر الضَّ
 2

فَأَقُوُل: إِنَّ ُمقَاطََعةَ َماُدْمُت أَْعِرُف اْستِْعَداَدُكُم الَِّذي أَْفتَِخُر بِِه ِمْن ِجهَتُِكْم ِعْنَد اْلَمقُِدونِيِّيَن  

نَِة اْلَماِضيَِة. َوَحَماَستُُكْم َكانَْت َدافِعاً ألَْكثَِر اإِلْخَوةِ  أََخائِيَةَ َجاِهَزةٌ لإِِلَعانَِة ُمْنُذ السَّ
 3

اْفتَِخاراً  َولَِكنِّي أَْرَسْلُت إِلَْيُكُم اإِلْخَوةَ لَِكْي اَل يَْنقَلَِب اْفتَِخاُرنَا بُِكْم فِي هََذا األَْمرِ . 

بَاِطالً َولَِكْي تَُكونُوا َجاِهِزيَن َكَما قُْلُت؛
 4

اْلَمقُِدونِيِّيَن َوَوَجُدوُكْم َغْيَر  لِئاَلَّ نُْضطَرَّ نَْحُن، َوالَ أَقُوُل أَْنتُْم، إِلَى اْلَخَجِل بِهِذِه الثِّقَِة اْلَعِظيَمِة إَِذا َما َرافَقَنِي بَْعضُ  

َجاِهِزينَ 
 5

الً َعِطيَّتَُكمْ  لَِذلِكَ .  وا أَوَّ  الَّتِي َسبََق اإِلْعالُن َعْنهَا، لِتَُكوَن َجاِهَزةً بِاْعتِبَاِرهَا بََرَكةً، َرأَْيُت ِمَن الالَِّزِم أَْن أَْلتَِمَس ِمَن اإِلْخَوِة أَْن يَْسبِقُونِي إِلَْيُكْم، لَِكْي يُِعدُّ

اَل َكأَنَّهَا َواِجٌب ثَقِيلٌ 
 6

ْلبََرَكاتِ قِّ أَنَّ َمْن يَْزَرُع بِالتَّْقتِيِر، يَْحُصُد أَْيضاً بِالتَّْقتِيِر، َوَمْن يَْزَرُع بِاْلبََرَكاِت، يَْحُصُد أَْيضاً بِافَِمَن اْلحَ ! 
 7

ْع ُكلُّ َواِحٍد بَِما نََوى .  فَْليَتَبَرَّ
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يُْعِطي بُِسُرورٍ  فِي قَْلبِِه، اَل بِأََسٍف َوالَ َعِن اْضِطَراٍر، ألَنَّ هللاَ يُِحبُّ َمنْ 
 8

َوهللاُ قَاِدٌر أَْن يَْجَعَل ُكلَّ نِْعَمٍة تَفِيُض َعلَْيُكْم، َحتَّى يَُكوَن لَُكُم اْكتِفَاٌء ُكلِّيٌّ فِي ُكلِّ َشْيٍء . 

َوُكلِّ ِحيٍن، فَتَفِيُضوا فِي ُكلِّ َعَمٍل َصالٍِح؛
 9

َع بَِسَخاٍء، أَْعطَى»َوْفقاً لَِما قَْد ُكتَِب:   هُ يَُدوُم إِلَى األَبَدِ  َوزَّ اْلفُقََراَء، بِرُّ
 10

اِرِع، َوُخْبزاً لأِلَْكِل، «!  ُم بَِذاراً لِلزَّ َوالَِّذي يُقَدِّ

ُكمْ  ُم لَُكْم بَِذاَرُكْم َويَُكثُِّرهُ َويَِزيُد أَْثَماَر بِرِّ َسيُقَدِّ
 11

يُْنتُِج بِنَا ُشْكراً لُّلِ، إِْذ تْغتَنُوَن فِي ُكلِّ َشْيٍء، ألَْجِل ُكلِّ َسَخاٍء طَْوِعيٍّ : 
 12

َذلَِك ألَنَّ ِخْدَمةَ هللاِ بِهِذِه اإِلَعانَِة اَل تَُسدُّ  

يِسيَن َوَحْسُب، بَْل تَفِيُض بُِشْكٍر َكثِيٍر لُِّلِ  َحاَجةَ اْلقِدِّ
 13

ُدوَن هللاَ َعلَى .  طَاَعتُِكْم فِي الشَّهَاَدِة إِلْنِجيِل اْلَمِسيِح َوَعلَى فَإِنَّ اْلقِدِّيِسيَن، إِْذ يَْختَبُِروَن هِذِه اْلِخْدَمةَ، يَُمجِّ

َخاِء الطَّْوِعيِّ فِي ُمَشاَرَكتُِكْم لَهُْم َولِْلَجِميعِ  السَّ
 14

قِيَن إِلَْيُكْم، بَِسبَِب نِْعَمِة هللاِ اْلفَائِقَِة الَّتِي ظَهََرْت فِ .  َعاَء ألَْجلُِكْم، ُمتََشوِّ مْ يكُ َكَما يَْرفَُعوَن الدُّ
 15

فَُشْكراً لُِّلِ َعلَى . 

انِيَِّة الَّتِي تَفُوُق اْلَوْصفَ   !َعِطيَّتِِه اْلَمجَّ
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  سور القرآن الكريمفي  )كلي وجزئي( التكرار والتطابق الطويل

 التكرار والتطابق الكلي في آيات القرآن

 التكرار والتطابق الكلي في آية واحدة

 الكلمة ةأحادي في آية كليالتطابق التكرار وال

 البقرة

(1:2) 

 (1الم )

 آل عمران

(1:3) 

 (1الم )

 الكلمات ةمتعدد في آية كليالتطابق التكرار وال

 البقرة

(5:2) 

 (5ُأوَلِئَك َعَلى ُهًدى ِمْن َربِِّهْم َوُأوَلِئَك ُهُم اْلُمْفِلُحوَن )

 لقمان

(5:31) 

 (5اْلُمْفِلُحوَن )ُأوَلِئَك َعَلى ُهًدى ِمْن َربِِّهْم َوُأوَلِئَك ُهُم 
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 التكرار والتطابق الكلي في آيتين

 1مثال

 األعراف

(121:7-122) 

 (122( َربِّ ُموَسى َوَهاُروَن )121َقاُلوا َآَمنَّا ِبَربِّ اْلَعاَلِميَن )

 الشعراء

(47:26-48) 

 (48( َربِّ ُموَسى َوَهاُروَن )47َقاُلوا َآَمنَّا ِبَربِّ اْلَعاَلِميَن )

 2مثال

 األعراف

(107:7-108) 

 (108( َوَنَزَع َيَدُه َفِإَذا ِهَي َبْيَضاُء ِللنَّاِظِريَن )107َفَأْلَقى َعَصاُه َفِإَذا ِهَي ثُْعَباٌن ُمِبيٌن )

 الشعراء

(32:26-33) 

 (33ِللنَّاِظِريَن )( َوَنَزَع َيَدُه َفِإَذا ِهَي َبْيَضاُء 32َفَأْلَقى َعَصاُه َفِإَذا ِهَي ثُْعَباٌن ُمِبيٌن )

 

  

http://www.ar.islamforchristians.com/


  معجم التكرار والتطابق الطويل )كلي وجزئي( في أسفار الكتاب المقدس وفي سور القرآن الكريم

355 

www.ar.islamforchristians.com 

 ثالث آياتالتكرار والتطابق الكلي في 

 تكرار وتطابق كلي ثالثي اآليات

 الحجر

(36:15-38) 

 (38( ِإَلى َيْوِم اْلَوْقِت اْلَمْعُلوِم )37( َقاَل َفِإنََّك ِمَن اْلُمْنَظِريَن )36َقاَل َربِّ َفَأْنِظْرِني ِإَلى َيْوِم ُيْبَعُثوَن )

 ص

(79:38-81) 

 (81( ِإَلى َيْوِم اْلَوْقِت اْلَمْعُلوِم )80( َقاَل َفِإنََّك ِمَن اْلُمْنَظِريَن )79َقاَل َربِّ َفَأْنِظْرِني ِإَلى َيْوِم ُيْبَعُثوَن )

 

 أربع آياتالتكرار والتطابق الكلي في 

 )موضع واحد( أطول تكرار وتطابق كلي في القرآنكلي رباعي اآليات: تكرار وتطابق 

 المؤمنون

(5:23-8) 

( َوالَِّذيَن 7( َفَمِن اْبَتَغى َوَراَء َذِلَك َفُأوَلِئَك ُهُم اْلَعاُدوَن )6( ِإَّلَّ َعَلى َأْزَواِجِهْم أْو َما َمَلَكْت َأْيَماُنُهْم َفِإنَُّهْم َغْيُر َمُلوِميَن )5َوالَِّذيَن ُهْم ِلُفُروِجِهْم َحاِفُظوَن )
 (8ِِلََماَناِتِهْم َوَعْهِدِهْم َراُعوَن )ُهْم 

 المعارج

(29:70-32) 

( 31اُدوَن )( َفَمِن اْبَتَغى َوَراَء َذِلَك َفُأوَلِئَك ُهُم اْلعَ 30( ِإَّلَّ َعَلى َأْزَواِجِهْم َأْو َما َمَلَكْت َأْيَماُنُهْم َفِإنَُّهْم َغْيُر َمُلوِميَن )29َوالَِّذيَن ُهْم ِلُفُروِجِهْم َحاِفُظوَن )
 (32َوالَِّذيَن ُهْم ِِلََماَناِتِهْم َوَعْهِدِهْم َراُعوَن )
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 في آيات القرآن الجزئيالتكرار والتطابق 
 

 1مثال

 البقرة

(48:2) 

 (48َعْدٌل َوََّل ُهْم ُيْنَصُروَن )َواتَُّقوا َيْوًما ََّل َتْجِزي َنْفٌس َعْن َنْفٍس َشْيًئا َوََّل ُيْقَبُل ِمْنَها َشَفاَعٌة َوََّل ُيْؤَخُذ ِمْنَها 

 البقرة

(123:2) 

 (123 ُيْنَصُروَن )َواتَُّقوا َيْوًما ََّل َتْجِزي َنْفٌس َعْن َنْفٍس َشْيًئا َوََّل ُيْقَبُل ِمْنَها َعْدٌل َوََّل َتْنَفُعَها َشَفاَعٌة َوََّل ُهمْ 

 2مثال

 البقرة

(57:2-59) 

ْلَوى ُكُلوا ِمْن َطيَِّباِت َما َرَزْقَناُكْم َوَما َظَلُموَنا َوَلِكْن َكاُنوا َأنْ َوَظلَّْلَنا َعَلْيُكُم اْلَغَماَم  ْذ ُقْلَنا اْدُخُلوا َهِذِه اْلَقْرَيَة 57ُفَسُهْم َيْظِلُموَن )َوَأْنَزْلَنا َعَلْيُكُم اْلَمنَّ َوالسَّ ( َواِ 
ًدا َوُقوُلوا ِحطٌَّة َنْغِفْر َلُكْم َخَطاَياُكْم َوَسَنِزيُد اْلُمْحِسِنيَن ) َفُكُلوا ِمْنَها َحْيُث ِشْئُتْم َرَغًدا َواْدُخُلوا اْلَبابَ  ( َفَبدََّل الَِّذيَن َظَلُموا َقْوًَّل َغْيَر الَِّذي ِقيَل َلُهْم 58ُسجَّ

 (59َفَأْنَزْلَنا َعَلى الَِّذيَن َظَلُموا ِرْجًزا ِمَن السََّماِء ِبَما َكاُنوا َيْفُسُقوَن )

 األعراف

(160:7-162) 

َصاَك اْلَحَجَر َفاْنَبَجَسْت ِمْنُه اْثَنَتا َعْشَرَة َعْيًنا َقْد َعِلَم ُكل  أَُناٍس َوَقطَّْعَناُهُم اْثَنَتْي َعْشَرَة َأْسَباًطا ُأَمًما َوَأْوَحْيَنا ِإَلى ُموَسى ِإِذ اْسَتْسَقاُه َقْوُمُه َأِن اْضِرْب ِبعَ 
ْلَوى ُكُلوا ِمْن َطيَِّباِت َما َرَزْقَناُكْم َوَما َظَلمُ َمْشَرَبُهْم َوَظلَّلْ  ْذ ِقيَل َلُهُم 160وَنا َوَلِكْن َكاُنوا َأْنُفَسُهْم َيْظِلُموَن )َنا َعَلْيِهُم اْلَغَماَم َوَأْنَزْلَنا َعَلْيِهُم اْلَمنَّ َوالسَّ ( َواِ 

ًدا َنْغِفْر َلُكْم َخِطيَئاِتُكْم َسَنِزيُد اْلُمْحِسِنيَن )اْسُكُنوا َهِذِه اْلَقْرَيَة َوُكُلوا ِمْنَها َحْيُث ِشئْ  ( َفَبدََّل الَِّذيَن َظَلُموا ِمْنُهْم َقْوًَّل 161ُتْم َوُقوُلوا ِحطٌَّة َواْدُخُلوا اْلَباَب ُسجَّ
 (162ِلُموَن )َغْيَر الَِّذي ِقيَل َلُهْم َفَأْرَسْلَنا َعَلْيِهْم ِرْجًزا ِمَن السََّماِء ِبَما َكاُنوا َيظْ 
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 3مثال

 البقرة

(62:2-63) 

اِبِئيَن َمْن َآَمَن ِباللَِّه َواْلَيْوِم اْْلَِخِر َوَعمِ  َيْحَزُنوَن َل َصاِلًحا َفَلُهْم َأْجُرُهْم ِعْنَد َربِِّهْم َوََّل َخْوٌف َعَلْيِهْم َوََّل ُهْم ِإنَّ الَِّذيَن َآَمُنوا َوالَِّذيَن َهاُدوا َوالنََّصاَرى َوالصَّ
ْذ َأَخْذَنا ِميثَاَقُكْم َوَرَفْعَنا َفْوَقُكُم الط وَر ُخُذوا َما َآَتْيَناُكْم ِبُقوٍَّة َواْذُكُروا َما ِفيِه َلعَ 62)  (63لَُّكْم َتتَُّقوَن )( َواِ 

 المائدة

(69:5-70) 

اِبُئوَن َوالنََّصارَ  ( َلَقْد َأَخْذَنا ِميثَاَق 69ى َمْن َآَمَن ِباللَِّه َواْلَيْوِم اْْلَِخِر َوَعِمَل َصاِلًحا َفََل َخْوٌف َعَلْيِهْم َوََّل ُهْم َيْحَزُنوَن )ِإنَّ الَِّذيَن َآَمُنوا َوالَِّذيَن َهاُدوا َوالصَّ
 (70يًقا َكذَُّبوا َوَفِريًقا َيْقُتُلوَن )َبِني ِإْسَراِئيَل َوَأْرَسْلَنا ِإَلْيِهْم ُرُسًَل ُكلََّما َجاَءُهْم َرُسوٌل ِبَما ََّل َتْهَوى َأْنُفُسُهْم َفرِ 

 الحج

(17:22) 

اِبِئيَن َوالنََّصاَرى َواْلَمُجوَس َوالَِّذيَن َأْشَرُكوا ِإنَّ اللََّه   (17ِهيٌد )َيْفِصُل َبْيَنُهْم َيْوَم اْلِقَياَمِة ِإنَّ اللََّه َعَلى ُكلِّ َشْيٍء شَ ِإنَّ الَِّذيَن َآَمُنوا َوالَِّذيَن َهاُدوا َوالصَّ
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 التشابهات الطويلة في آيات القرآن الكريم
 

 قصة خلق آدم كمثال

 البقرة

(30:2-38) 

ْذ َقاَل َرب َك ِلْلَمََلِئَكِة ِإنِّي َجاِعٌل ِفي اِْلَْرِض َخِليَفًة َقاُلوا َأَتْجَعُل ِفيَها َمْن ُيْفِسُد ِفيَها وَ  ِبَحْمِدَك َوُنَقدُِّس َلَك َقاَل ِإنِّي َأْعَلُم َما ََّل  َيْسِفُك الدَِّماَء َوَنْحُن ُنَسبِّحُ َواِ 
َلَنا ِإَّلَّ َما  ( َقاُلوا ُسْبَحاَنَك ََّل ِعْلمَ 31 ُكْنُتْم َصاِدِقيَن )( َوَعلََّم َآَدَم اِْلَْسَماَء ُكلََّها ثُمَّ َعَرَضُهْم َعَلى اْلَمََلِئَكِة َفَقاَل َأْنِبُئوِني ِبَأْسَماِء َهُؤََّلِء ِإنْ 30َتْعَلُموَن )

ا َأْنَبَأُهْم ِبَأْسَماِئِهْم َقاَل َأَلْم َأُقْل َلُكْم ِإنِّي َأْعلَ 32َعلَّْمَتَنا ِإنََّك َأْنَت اْلَعِليُم اْلَحِكيُم ) ُم َغْيَب السََّماَواِت َواِْلَْرِض َوَأْعَلُم َما ( َقاَل َيا َآَدُم َأْنِبْئُهْم ِبَأْسَماِئِهْم َفَلمَّ
ْذ ُقْلَنا ِلْلَمََلِئَكِة اْسُجُدوا ِْلََدَم َفَسَجُدوا ِإَّلَّ ِإْبِليَس َأَبى َواْسَتْكَبَر َوَكاَن ِمَن اْلَكاِفِرينَ 33َوَما ُكْنُتْم َتْكُتُموَن ) تُْبُدونَ  ( َوُقْلَنا َيا َآَدُم اْسُكْن َأْنَت َوَزْوُجَك 34 )( َواِ 

( َفَأَزلَُّهَما الشَّْيَطاُن َعْنَها َفَأْخَرَجُهَما ِممَّا َكاَنا ِفيِه َوُقْلَنا اْهِبُطوا َبْعُضُكْم 35ُتَما َوََّل َتْقَرَبا َهِذِه الشََّجَرَة َفَتُكوَنا ِمَن الظَّاِلِميَن )اْلَجنََّة َوُكََل ِمْنَها َرَغًدا َحْيُث ِشئْ 
( ُقْلَنا اْهِبُطوا ِمْنَها َجِميًعا 37( َفَتَلقَّى َآَدُم ِمْن َربِِّه َكِلَماٍت َفَتاَب َعَلْيِه ِإنَُّه ُهَو التَّوَّاُب الرَِّحيُم )36ِلَبْعٍض َعُدوٌّ َوَلُكْم ِفي اِْلَْرِض ُمْسَتَقرٌّ َوَمَتاٌع ِإَلى ِحيٍن )

 (38َفِإمَّا َيْأِتَينَُّكْم ِمنِّي ُهًدى َفَمْن َتِبَع ُهَداَي َفََل َخْوٌف َعَلْيِهْم َوََّل ُهْم َيْحَزُنوَن )

 األعراف

(11:7-27) 

ْرَناُكْم ثُمَّ ُقْلَنا ِلْلَمََلِئَكِة اْسُجُدوا ِْلََدَم َفَسَجُدوا ِإَّلَّ ِإْبِليَس َلمْ  ( َقاَل َما َمَنَعَك َأَّلَّ َتْسُجَد ِإْذ َأَمْرُتَك َقاَل َأَنا َخْيٌر 11َيُكْن ِمَن السَّاِجِديَن ) َوَلَقْد َخَلْقَناُكْم ثُمَّ َصوَّ
اِغِريَن )12ْقَتِني ِمْن َناٍر َوَخَلْقَتُه ِمْن ِطيٍن )ِمْنُه َخلَ  ( َقاَل َأْنِظْرِني ِإَلى َيْوِم ُيْبَعُثوَن 13( َقاَل َفاْهِبْط ِمْنَها َفَما َيُكوُن َلَك َأْن َتَتَكبََّر ِفيَها َفاْخُرْج ِإنََّك ِمَن الصَّ

( ثُمَّ َْلَِتَينَُّهْم ِمْن َبْيِن َأْيِديِهْم َوِمْن َخْلِفِهْم َوَعْن َأْيَماِنِهْم َوَعْن 16ا َأْغَوْيَتِني َِلَْقُعَدنَّ َلُهْم ِصَراَطَك اْلُمْسَتِقيَم )( َقاَل َفِبمَ 15( َقاَل ِإنََّك ِمَن اْلُمْنَظِريَن )14)
( َوَيا َآَدُم اْسُكْن َأْنَت َوَزْوُجَك 18ا َلَمْن َتِبَعَك ِمْنُهْم َِلَْمََلَنَّ َجَهنََّم ِمْنُكْم َأْجَمِعيَن )( َقاَل اْخُرْج ِمْنَها َمْذُءوًما َمْدُحورً 17َشَماِئِلِهْم َوََّل َتِجُد َأْكَثَرُهْم َشاِكِريَن )

اُن ِلُيْبِدَي َلُهَما َما ُووِرَي َعْنُهَما ِمْن َسْوَآِتِهَما َوَقاَل َما ( َفَوْسَوَس َلُهَما الشَّْيطَ 19اْلَجنََّة َفُكََل ِمْن َحْيُث ِشْئُتَما َوََّل َتْقَرَبا َهِذِه الشََّجَرَة َفَتُكوَنا ِمَن الظَّاِلِميَن )
ا َذاَقا ( َفَدَّلَّ 21( َوَقاَسَمُهَما ِإنِّي َلُكَما َلِمَن النَّاِصِحيَن )20َنَهاُكَما َرب ُكَما َعْن َهِذِه الشََّجَرِة ِإَّلَّ َأْن َتُكوَنا َمَلَكْيِن َأْو َتُكوَنا ِمَن اْلَخاِلِديَن ) ُهَما ِبُغُروٍر َفَلمَّ

يٌن َلْم َأْنَهُكَما َعْن ِتْلُكَما الشََّجَرِة َوَأُقْل َلُكَما ِإنَّ الشَّْيَطاَن َلُكَما َعُدوٌّ ُمبِ الشََّجَرَة َبَدْت َلُهَما َسْوَآُتُهَما َوَطِفَقا َيْخِصَفاِن َعَلْيِهَما ِمْن َوَرِق اْلَجنَِّة َوَناَداُهَما َرب ُهَما أَ 
ْن َلْم َتْغِفْر َلَنا َوَتْرَحْمَنا َلَنُكوَننَّ ِمَن اْلَخاِسِريَن )22) ( َقاَل اْهِبُطوا َبْعُضُكْم ِلَبْعٍض َعُدوٌّ َوَلُكْم ِفي اِْلَْرِض ُمْسَتَقرٌّ َوَمَتاٌع ِإَلى 23( َقاََّل َربََّنا َظَلْمَنا َأْنُفَسَنا َواِ 

http://www.ar.islamforchristians.com/


  معجم التكرار والتطابق الطويل )كلي وجزئي( في أسفار الكتاب المقدس وفي سور القرآن الكريم

360 

www.ar.islamforchristians.com 

َك ( َيا َبِني َآَدَم َقْد َأْنَزْلَنا َعَلْيُكْم ِلَباًسا ُيَواِري َسْوَآِتُكْم َوِريًشا َوِلَباُس التَّْقَوى َذِلَك َخْيٌر َذلِ 25َوِفيَها َتُموُتوَن َوِمْنَها ُتْخَرُجوَن )( َقاَل ِفيَها َتْحَيْوَن 24ِحيٍن )
ُه َيَراُكْم ُهَو ُكُم الشَّْيَطاُن َكَما َأْخَرَج َأَبَوْيُكْم ِمَن اْلَجنَِّة َيْنِزُع َعْنُهَما ِلَباَسُهَما ِلُيِرَيُهَما َسْوَآِتِهَما ِإنَّ ( َيا َبِني َآَدَم ََّل َيْفِتَننَّ 26ِمْن َآَياِت اللَِّه َلَعلَُّهْم َيذَّكَُّروَن )

 (27) َوَقِبيُلُه ِمْن َحْيُث ََّل َتَرْوَنُهْم ِإنَّا َجَعْلَنا الشََّياِطيَن َأْوِلَياَء ِللَِّذيَن ََّل ُيْؤِمُنونَ 

 اإلسراء

(61:17-65) 

ْذ ُقْلَنا ِلْلَمََلِئَكِة اْسُجُدوا ِْلََدَم َفَسَجُدوا ِإَّلَّ ِإْبِليَس َقاَل َأَأْسُجُد ِلَمْن َخَلْقَت ِطيًنا ) ْرَتِن ِإَلى َيْوِم اْلِقَياَمِة َِلَْحَتنِ 61َواِ  َكنَّ ( َقاَل َأَرَأْيَتَك َهَذا الَِّذي َكرَّْمَت َعَليَّ َلِئْن َأخَّ
يََّتُه ِإَّلَّ َقِليًَل ) ( َواْسَتْفِزْز َمِن اْسَتَطْعَت ِمْنُهْم ِبَصْوِتَك َوَأْجِلْب َعَلْيِهْم ِبَخْيِلَك َوَرِجِلَك 63( َقاَل اْذَهْب َفَمْن َتِبَعَك ِمْنُهْم َفِإنَّ َجَهنََّم َجَزاُؤُكْم َجَزاًء َمْوُفوًرا )62ُذرِّ

 (65( ِإنَّ ِعَباِدي َلْيَس َلَك َعَلْيِهْم ُسْلَطاٌن َوَكَفى ِبَربَِّك َوِكيًَل )64ِل َواِْلَوََّلِد َوِعْدُهْم َوَما َيِعُدُهُم الشَّْيَطاُن ِإَّلَّ ُغُروًرا )َوَشاِرْكُهْم ِفي اِْلَْمَوا

 الكهف

(50:18) 

ْذ ُقْلَنا ِلْلَمََلِئَكِة اْسُجُدوا ِْلََدَم َفَسَجُدوا ِإَّلَّ ِإْبِليَس َكانَ  يََّتُه َأْوِلَياَء ِمْن ُدوِني َوُهْم َلُكْم َعُدوٌّ بِ  َواِ  ْئَس ِللظَّاِلِميَن َبَدًَّل ِمَن اْلِجنِّ َفَفَسَق َعْن َأْمِر َربِِّه َأَفَتتَِّخُذوَنُه َوُذرِّ
(50) 

 طه

(20:116-

123) 

ْذ ُقْلَنا ِلْلَمََلِئَكِة اْسُجُدوا ِْلََدَم َفَسَجُدوا ِإَّلَّ ِإْبِليَس َأَبى )115) َوَلَقْد َعِهْدَنا ِإَلى َآَدَم ِمْن َقْبُل َفَنِسَي َوَلْم َنِجْد َلُه َعْزًما ( َفُقْلَنا َيا َآَدُم ِإنَّ َهَذا َعُدوٌّ 116( َواِ 
( َفَوْسَوَس ِإَلْيِه 119( َوَأنََّك ََّل َتْظَمُأ ِفيَها َوََّل َتْضَحى )118ى )( ِإنَّ َلَك َأَّلَّ َتُجوَع ِفيَها َوََّل َتْعرَ 117َلَك َوِلَزْوِجَك َفََل ُيْخِرَجنَُّكَما ِمَن اْلَجنَِّة َفَتْشَقى )

ا ِمْن َوَرِق اْلَجنَِّة َوَعَصى ( َفَأَكََل ِمْنَها َفَبَدْت َلُهَما َسْوَآُتُهَما َوَطِفَقا َيْخِصَفاِن َعَلْيِهمَ 120الشَّْيَطاُن َقاَل َيا َآَدُم َهْل َأُدل َك َعَلى َشَجَرِة اْلُخْلِد َوُمْلٍك ََّل َيْبَلى )
ََل ( َقاَل اْهِبَطا ِمْنَها َجِميًعا َبْعُضُكْم ِلَبْعٍض َعُدوٌّ َفِإمَّا َيْأِتَينَُّكْم ِمنِّي ُهًدى َفَمِن اتََّبَع ُهَداَي فَ 122( ثُمَّ اْجَتَباُه َرب ُه َفَتاَب َعَلْيِه َوَهَدى )121َآَدُم َربَُّه َفَغَوى )

 (123ََّل َيْشَقى )َيِضل  وَ 

 ص

(71:38-85) 

ْيُتُه َوَنَفْخُت ِفيِه ِمْن ُروِحي َفَقُعوا َلُه َساِجِديَن )71ِإْذ َقاَل َرب َك ِلْلَمََلِئَكِة ِإنِّي َخاِلٌق َبَشًرا ِمْن ِطيٍن ) ( 73( َفَسَجَد اْلَمََلِئَكُة ُكل ُهْم َأْجَمُعوَن )72( َفِإَذا َسوَّ
( َقاَل َأَنا َخْيٌر ِمْنُه 75( َقاَل َيا ِإْبِليُس َما َمَنَعَك َأْن َتْسُجَد ِلَما َخَلْقُت ِبَيَديَّ َأْسَتْكَبْرَت َأْم ُكْنَت ِمَن اْلَعاِليَن )74يَن )ِإَّلَّ ِإْبِليَس اْسَتْكَبَر َوَكاَن ِمَن اْلَكاِفرِ 
نَّ َعَلْيَك َلْعَنِتي ِإَلى َيْوِم الدِّيِن )( وَ 77( َقاَل َفاْخُرْج ِمْنَها َفِإنََّك َرِجيٌم )76َخَلْقَتِني ِمْن َناٍر َوَخَلْقَتُه ِمْن ِطيٍن ) ( َقاَل َربِّ َفَأْنِظْرِني ِإَلى َيْوِم ُيْبَعُثوَن 78اِ 
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( َقاَل َفاْلَحق  83اَدَك ِمْنُهُم اْلُمْخَلِصيَن )( ِإَّلَّ ِعبَ 82( َقاَل َفِبِعزَِّتَك َِلُْغِوَينَُّهْم َأْجَمِعيَن )81( ِإَلى َيْوِم اْلَوْقِت اْلَمْعُلوِم )80( َقاَل َفِإنََّك ِمَن اْلُمْنَظِريَن )79)
 (85( َِلَْمََلَنَّ َجَهنََّم ِمْنَك َوِممَّْن َتِبَعَك ِمْنُهْم َأْجَمِعيَن )84َواْلَحقَّ َأُقوُل )
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