
 استباحة القتل والتحريض عليه في الكتاب المقدس ونظائرها في القرآنألفاظ معجم 

 القرآن الكريم الكتاب المقدس اللفظ

 إبادة 

يَن َواْلَكْنَعانِيِّ  يِّ يَن َواْلفِِرزِّ يِّ يَن َواْلِحثِّ يَن، َفإِنَّ َمالَِكي َيِسيُر أََماَمَك َوَيِجيُء بَِك إِلَى األَُموِريِّ يَن َواْلَيُبوِسيِّ يِّ . الَ َتْسُجْد آللَِهتِِهْم، َفأُبِيُدُهمْ يَن َواْلِحوِّ
 (24-23:23)الخروج  َوَتْكِسُر أَْنَصاَبُهْم.ُتبِيُدُهْم ، َبْل َوالَ َتْعُبْدَها، َوالَ َتْعَمْل َكأَْعَمالِِهمْ 

 غير موجودة 

اِمِهْم َوَسَكُنوا َمَكاَنُهْم، َكَما َفَعَل إِْسَرائِيُل بِأَْرِض ِميَراثِِهِم الَّتِي َوأََباُدوُهْم َوفِي ِسِعيَر َسَكَن َقْبالً اْلُحوِريُّوَن، َفَطَرَدُهْم َبُنو ِعيُسو  ِمْن قُدَّ
اُم الَّتِي ِسْرَنا فِ  . اآَلَن قُوُموا َواْعُبُروا َواِدَي َزاَرَد. َفَعَبْرَنا َواِدَي َزاَرَد. َواألَيَّ بُّ ََ َحتَّ أَْعَطاُهُم الرَّ ََ َبْرنِي ى َعَبْرَنا َواِدَي َزاَرَد، يَها ِمْن َقاَد

بِّ أَْيًضا َكاَنْت َعلَْيِهْم َكاَنْت َثَمانَِي َوَثالَثِيَن َسَنًة، َحتَّى َفنَِي ُكلُّ اْلِجيِل، ِرَجاُل اْلَحْرِب ِمْن َوَسِط اْلَمَحلَِّة، َكَما أَْقسَ  بُّ لَُهْم. َوَيُد الرَّ َم الرَّ
بُّ َقائاِلً: أَْنَت َمارٌّ ا» َحتَّى َفُنوا. ِمْن َوَسِط اْلَمَحلَّةِ إلَِباَدتِِهْم  ْعِب، َكلََّمنِي الرَّ َُ ِرَجاِل اْلَحْرِب بِاْلَمْوِت ِمْن َوَسِط الشَّ ْلَيْوَم َفِعْنَدَما َفنَِي َجِمي

وَن، الَ ُتَعاِدِهْم َوالَ َتْهِجُمو وَن ِميَراًثا، بُِتْخِم ُموآَب، بَِعاَر. َفَمَتى َقُرْبَت إِلَى ُتَجاِه َبنِي َعمُّ ا َعلَْيِهْم، ألَنِّي الَ أُْعِطيَك ِمْن أَْرِض َبنِي َعمُّ
َفائِيُّوَن فِيهَ  يَن. َسَكَن الرَّ يَن َيْدُعوَنُهْم َزْمُزمِ ألَنِّي لَِبنِي لُوٍط َقْد أَْعَطْيُتَها ِميَراًثا. ِهَي أَْيًضا ُتْحَسُب أَْرَض َرَفائِيِّ ونِيِّ يَن. ا َقْبالً، لِكنَّ اْلَعمُّ يِّ

يَن،  اِكنِيَن فِي ِسِعيَر أََباَدُهُم َشْعٌب َكبِيٌر َوَكثِيٌر َوَطِويٌل َكاْلَعَناقِيِّ اِمِهْم، َفَطَرُدوُهْم َوَسَكُنوا َمَكاَنُهْم. َكَما َفَعَل لَِبنِي ِعيُسو السَّ بُّ ِمْن قُدَّ الرَّ
اِمِهْم، َفَطَردُ  يَن ِمْن قُدَّ َة، الَِّذيَن أَْتلََف اْلُحوِريِّ اِكُنوَن فِي اْلقَُرى إِلَى َغزَّ يُّوَن السَّ أََباَدُهُم وُهْم َوَسَكُنوا َمَكاَنُهْم إِلَى هَذا اْلَيْوِم. َواْلُعوِّ

 (23-2:12)التثنية  اْلَكْفُتوِريُّوَن الَِّذيَن َخَرُجوا ِمْن َكْفُتوَر َوَسَكُنوا َمَكاَنُهْم.

بَّ  .ُيبِيُدُهْم إِلَهَك ُهَو اْلَعابُِر أََماَمَك َناًرا آِكلًَة. ُهَو َفاْعلَِم اْلَيْوَم أَنَّ الرَّ بُّ )التثنية  َوُيِذلُُّهْم أََماَمَك، َفَتْطُرُدُهْم َوُتْهلُِكُهْم َسِريًعا َكَما َكلََّمَك الرَّ
3:9) 

َقَبِة. اُْتُرْكنِي  بُّ َقائاِلً: َرأَْيُت هَذا الشَّْعَب َوإَِذا ُهَو َشْعٌب ُصْلُب الرَّ َماِء، َوأَْجَعلََك َشْعًبا َفأُبِيَدُهْم َوَكلََّمنَِي الرَّ َوأَْمُحَو اْسَمُهْم ِمْن َتْحِت السَّ
 (14-9:13)التثنية  أَْعَظَم َوأَْكَثَر ِمْنُهْم.

بُّ إِلُهكَ  اَمَك. ُهَو  الرَّ بُّ بِِهْم ُيبِيُد ُهَو َعابٌِر قُدَّ . َوَيْفَعُل الرَّ بُّ اَمَك، َكَما َقاَل الرَّ اِمَك َفَتِرُثُهْم. َيُشوُع َعابٌِر قُدَّ َكَما َفَعَل هُؤالَِء األَُمَم ِمْن قُدَّ
يَن اللََّذْيِن أَْهلََكُهَما، َوبِأَرْ   (4-31:3)التثنية  ِضِهَما.بِِسيُحوَن َوُعوَج َملَِكيِ األَُموِريِّ

ا، َوأَْنُتْم َساِكُنوَن فِي َوَسِطَنا؟ َفاآلَن َمْلُعونُ »َفَدَعاُهْم َيُشوُع َوَكلََّمُهْم َقائاِلً:  وَن أَْنُتْم. َفالَ لَِماَذا َخَدْعُتُموَنا َقائِلِيَن: َنْحُن َبِعيُدوَن َعْنُكْم ِجد ً
َُ ِمْنُكُم اْلَعبِيُد َوُمْحَتِطُبو اْلَحَطِب َوُمْسَتقُو بُّ إِلهَُك »َفأََجاُبوا َيُشوَع َوَقالُوا: «. اْلَماِء لَِبْيِت إِلِهي َيْنَقِط أُْخبَِر َعبِيُدَك إِْخَباًرا بَِما أََمَر بِِه الرَّ

ا َعلَى أَنْ َوُيبِيَد ُموَسى َعْبَدهُ أَْن ُيْعِطَيُكْم ُكلَّ األَْرِض،  اِن األَْرِض ِمْن أََماِمُكْم. َفِخْفَنا ِجد ً ََ ُسكَّ فُِسَنا ِمْن قَِبلُِكْم، َفَفَعْلَنا هَذا األَْمَر. َواآلَن َجِمي
َفَفَعَل بِِهْم هَكَذا، َوأَْنَقَذُهْم ِمْن َيِد َبنِي إِْسَرائِيَل َفلَْم َيْقُتلُوُهْم. «. َفُهَوَذا َنْحُن بَِيِدَك، َفاْفَعْل بَِنا َما ُهَو َصالٌِح َوَحقٌّ فِي َعْيَنْيَك أَْن َتْعَملَ 

بِّ إِلَى هَذا اْلَيْومِ َوَجَعلَ  )يشوع  ، فِي اْلَمَكاِن الَِّذي َيْخَتاُرهُ.ُهْم َيُشوُع فِي ذلَِك اْلَيْوِم ُمْحَتِطبِي َحَطٍب َوُمْسَتقِي َماٍء لِْلَجَماَعِة َولَِمْذَبِح الرَّ
9:22-27) 

 اإلصحاح الحادي عشر من سفر يشوع كامال ونقتبس منه:
بُّ 6 لَُهْم، َوُتْحِرُق الَ َتَخْفُهْم، ألَنِّي َغًدا فِي ِمْثِل هَذا اْلَوْقِت أَْدَفُعُهْم َجِميًعا َقْتلَى أََماَم إِْسَرائِيَل، َفُتَعْرقُِب َخيْ »لَِيُشوَع: َفَقاَل الرَّ

ارِ  َُ ِرَجاِل اْلَحْرِب َمَعُه َعلَْيِهْم ِعْنَد مِ 7«. َمْرَكَباتِِهْم بِالنَّ بُّ بَِيِد إِْسَرائِيَل، 8َياِه َمْيُروَم َبْغَتًة َوَسَقُطوا َعلَْيِهْم. َفَجاَء َيُشوُع َوَجِمي َفَدَفَعُهُم الرَّ

َفَفَعَل 9اِرٌد. َرُبوُهْم َحتَّى لَْم َيْبَق لَُهْم شَ َفَضَرُبوُهْم َوَطَرُدوُهْم إِلَى ِصيُدوَن اْلَعِظيَمِة، َوإِلَى ِمْسَرفُوَت َمايَِم، َوإِلَى ُبْقَعِة ِمْصَفاَة َشْرًقا. َفضَ 

اِر. . َعْرَقَب َخْيلَُهْم، َوأَْحَرَق َمْرَكَباتِِهْم بِالنَّ بُّ  َيُشوُع بِِهْم َكَما َقاَل لَُه الرَّ

ْيِف، ألَنَّ َحاُصوَر َكاَنْت َقْبالً رَ 10 ََ َيُشوُع فِي ذلَِك اْلَوْقِت َوأََخَذ َحاُصوَر َوَضَرَب َملَِكَها بِالسَّ َِ تِْلَك اْلَمَمالِِك. أَْس َجمِ ُثمَّ َرَج ي



اِر. 11 ُموُهْم، َولَْم َتْبَق َنَسَمٌة، َوأَْحَرَق َحاُصوَر بِالنَّ ْيِف. َحرَّ َفأََخَذ َيُشوُع ُكلَّ ُمُدِن أُولئَِك اْلُملُوِك 12َوَضَرُبوا ُكلَّ َنْفٍس بَِها بَِحدِّ السَّ

ْيِف. َحرَّ  ََ ُملُوِكَها َوَضَرَبهُْم بَِحدِّ السَّ . َوَجِمي بِّ َغْيَر أَنَّ اْلُمُدَن اْلَقائَِمَة َعلَى تاِلَلَِها لَْم ُيْحِرْقَها إِْسَرائِيُل، َما 13َمهُْم َكَما أََمَر ُموَسى َعْبُد الرَّ

َجاُل َفَضَرُبوُهْم َجِميًعا بَِحدِّ َوُكلُّ َغنِيَمِة تِْلَك اْلُمُدِن َواْلَبَهائَِم َنَهَبَها َبُنو إِْسَرائِ 14َعَدا َحاُصوَر َوْحَدَها أَْحَرَقَها َيُشوُع.  ا الرِّ يَل ألَْنفُِسِهْم. َوأَمَّ

ْيِف َحتَّى  بُّ ُموَسى َعْبَدهُ هَكَذا أََمَر ُموَسى َيُشوَع، َوهَكَذا َفَعَل َيُشوُع. لَْم ُيْهِمْل َشْيًئا ِمْن ُكلِّ 15. لَْم ُيْبقُوا َنَسَمًة. أََباُدوُهمْ السَّ  َكَما أََمَر الرَّ

بُّ ُموَسى. مَ  ْهَل َواْلَعَرَبَة َوَجبَ 16ا أََمَر بِِه الرَّ َل إِْسَرائِيَل َفأََخَذ َيُشوُع ُكلَّ تِْلَك األَْرِض: اْلَجَبَل، َوُكلَّ اْلَجُنوِب، َوُكلَّ أَْرِض ُجوِشَن َوالسَّ

اِعِد إِلَى َسِعيَر إِلَى َبْعِل َجا17َوَسْهلَُه،  ََ ُملُوِكَها َوَضَرَبهُْم ِمَن اْلَجَبِل األَْقَرِع الصَّ َد فِي ُبْقَعِة لُْبَناَن َتْحَت َجَبِل َحْرُموَن. َوأََخَذ َجِمي

اًما َكثِيَرًة. 18َوَقَتلَُهْم.  ََ أُولئَِك اْلُملُوِك أَيَّ يِّيَن سُ 19َفَعِمَل َيُشوُع َحْرًبا َم اَن ِجْبُعوَن، َبْل لَْم َتُكْن َمِديَنٌة َصالََحْت َبنِي إِْسَرائِيَل إاِلَّ اْلِحوِّ كَّ

ََ بِاْلَحْرِب.  ُموا، فَ 20أََخُذوا اْلَجِمي َد قُلُوَبُهْم َحتَّى ُيالَقُوا إِْسَرائِيَل لِْلُمَحاَرَبِة َفُيَحرَّ بِّ أَْن ُيَشدِّ ُه َكاَن ِمْن قَِبِل الرَّ الَ َتُكوُن َعلَْيِهْم َرأَْفٌة، َبْل ألَنَّ

بُّ مُ ُيَباُدوَن  يَن ِمَن اْلَجَبِل، ِمْن َحْبُروَن َوِمْن َدبِيَر َوِمْن َعَناَب، وَ 21 وَسى.َكَما أََمَر الرَّ ِمْن َوَجاَء َيُشوُع فِي ذلَِك اْلَوْقِت َوَقَرَض اْلَعَناقِيِّ

ََ ُمُدنِِهْم. َمُهْم َيُشوُع َم َِ َجَبِل َيُهوَذا، َوِمْن ُكلِّ َجَبِل إِْسَرائِيَل. َحرَّ  َجِمي

ََ بِاْلحَ  اَن ِجْبُعوَن، َبْل أََخُذوا اْلَجِمي يَن ُسكَّ يِّ َد قُلُوَبُهْم لَْم َتُكْن َمِديَنٌة َصالََحْت َبنِي إِْسَرائِيَل إاِلَّ اْلِحوِّ بِّ أَْن ُيَشدِّ ُه َكاَن ِمْن قَِبِل الرَّ ْرِب. ألَنَّ
ُموا، فَ  بُّ ُموَسى.ُيَباُدوَن الَ َتُكوُن َعلَْيِهْم َرْأَفٌة، َبْل َحتَّى ُيالَقُوا إِْسَرائِيَل لِْلُمَحاَرَبِة َفُيَحرَّ  (20-11:19)يشوع  َكَما أََمَر الرَّ

اِم آَسا أَبِيِه أََباَدُهْم ِمَن األَْرِض. ُة اْلَمأُْبونِيَن الَِّذيَن َبقُوا فِي أَيَّ  (46:22)ملوك األول  َوَبقِيَّ

اِب اْلِجَياِد َواْلبَِغاِل َبنِي الرَّ َفَكَتَب بِاْسِم اْلَملِِك أََحْشِويرُ  ََ َوَخَتَم بَِخاتِِم اْلَملِِك، َوأَْرَسَل َرَسائَِل بِأَْيِدي َبِريِد اْلَخْيِل ُركَّ َمِك، الَّتِي بَِها أَْعَطى و
ُهْم َحتَّى األَْطَفاَل َوُيبِيُدوا ُيْهلُِكوا َوَيْقُتلُوا اْلَملُِك اْلَيُهوَد فِي َمِديَنٍة َفَمِديَنٍة أَْن َيْجَتِمُعوا َوَيقِفُوا ألَْجِل أَْنفُِسِهْم، وَ  َة ُكلِّ َشْعٍب َوُكوَرٍة ُتَضادُّ قُوَّ

َساَء، َوأَْن َيْسلُُبوا َغنِيَمَتُهْم،  (11-8:10)أستير  َوالنِّ

يْق َنْفِسي، َوبَِرْحَمتَِك َتْسَتأِْصُل أَْعَدائِي،  ُكلَّ ُمَضايِقِي َنْفِسي، ألَنِّي أََنا َوُتبِيُد ِمْن أَْجِل اْسِمَك َيا َربُّ ُتْحيِينِي. بَِعْدلَِك ُتْخِرُج ِمَن الضِّ
 (12-11:143)المزمور  َعْبُدَك.

ُة َيْعقُوَب، إِلَى ُة، َبقِيَّ َُ اْلَبقِيَّ ٌة ِمْنُه. َقْد قُِضَي بِ  َتْرج َُ َبقِيَّ ُه َوإِْن َكاَن َشْعُبَك َيا إِْسَرائِيُل َكَرْمِل اْلَبْحِر َتْرج َفَناٍء َفائٍِض بِاْلَعْدِل. هللاِ اْلَقِديِر. ألَنَّ
َُ َفَناًء َوَقَضاًء فِي ُكلِّ األَْرِض. َد َربَّ اْلُجُنوِد َيْصَن يِّ ُد َربُّ اْلُجُنوِد: َولِكْن هَكَذا َيقُ  ألَنَّ السَّ يِّ اِكُن »وُل السَّ الَ َتَخْف ِمْن أَشُّوَر َيا َشْعبِي السَّ

ا يَ  ُه َبْعَد َقلِيل ِجد ً َُ َعَصاهُ َعلَْيَك َعلَى أُْسلُوِب ِمْصَر. ألَنَّ َخُط َوَغَضبِي فِي فِي ِصْهَيْوَن. َيْضِرُبَك بِاْلَقِضيِب، َوَيْرَف قِيُم َويُ «. إَِباَدتِِهمْ تِمُّ السَّ
-10:21)إشعياء  ى أُْسلُوِب ِمْصَر.َعلَْيِه َربُّ اْلُجُنوِد َسْوًطا، َكَضْرَبِة ِمْدَياَن ِعْنَد َصْخَرِة ُغَراَب، َوَعَصاهُ َعلَى اْلَبْحِر، َوَيْرَفُعَها َعلَ 

26) 

َة َواْلَمْملََكَة الَّتِي الَ َتْخِدُمِك   (12:60)إشعياء  ُب األَُمُم.، َوَخَراًبا ُتْخرَ َتبِيدُ ألَنَّ األُمَّ

ْبيِ َوَبَناتَِك إِلَى اْلَجالَِء.َباَد َوْيٌل لََك َيا ُموآُب!  ، ألَنَّ َبنِيَك َقْد أُِخُذوا إِلَى السَّ ََ  (46:48)إرميا  َشْعُب َكُمو

بَّ ِمْن  ْيِف اْذَهُبوا. الَ َتقِفُوا. اْذُكُروا الرَّ اُجوَن ِمَن السَّ َها النَّ ى أَيُّ َنا َقْد َسِمْعَنا َعاًرا. َغطَّ َبِعيٍد، َوْلَتْخُطْر أُوُرَشلِيُم بَِبالُِكْم. َقْد َخِزيَنا ألَنَّ
اٌم َتأْتِي، َيقُوُل الرَّ  . لِذلَِك َها أَيَّ بِّ ، َوأَُعاقُِب َمْنُحوَتاتِ اْلَخَجُل ُوُجوَهَنا ألَنَّ اْلُغَرَباَء َقْد َدَخلُوا َمَقاِدَس َبْيِت الرَّ ُد اْلَجْرَحى فِي ُكلِّ بُّ َها، َوَيَتَنهَّ

َها، َفِمْن ِعْنِدي َيأْتِي َعلَْيَها َنْت َعْلَياَء ِعزِّ َماَواِت، َولَْو َحصَّ . أَْرِضَها. َفلَْو َصِعَدْت َبابُِل إِلَى السَّ بُّ اِهُبوَن، َيقُوُل الرَّ َصْوُت ُصَراٍخ » النَّ
بَّ ُمْخِرٌب َبابَِل َوَقْد ِمْن َبابَِل َواْنِحَطاٌم َعِظيٌم ِمْن أَ  ْت أَْمَواُجُهْم َكِمَياٍه َكثِيَرٍة أََباَد ْرِض اْلَكْلَدانِيِّيَن، ألَنَّ الرَّ ْوَت اْلَعِظيَم، َوَقْد َعجَّ ِمْنَها الصَّ

 (55-51:50)إرميا َوأُْطلَِق َضِجيُج َصْوتِِهْم. 

َة اْقتاِلًَعا  َُ تِْلَك األُمَّ بُّ َوأُبِيُدَهاَوإِْن لَْم َيْسَمُعوا، َفإِنِّي أَْقَتلِ  (17:12)إرميا  «.، َيقُوُل الرَّ

يِك، َوَمْن َيِميُل لَِيْسأََل َعْن َسالََمتِِك؟ أَْنِت َتَرْكتِنِي، . إِلَى اْلَوَراِء ِسْرِت. َفأَُمدُّ َيِدي  َفَمْن َيْشفُُق َعلَْيِك َيا أُوُرَشلِيُم، َوَمْن ُيَعزِّ بُّ َيقُوُل الرَّ



َداَمِة. َوأُْذِريِهْم بِِمذْ  َشْعبِي. لَْم َيْرِجُعوا َعْن ُطُرقِِهْم. َكُثَرْت لِي أََراِملُهُْم َوأُبِيُد َراٍة فِي أَْبَواِب األَْرِض. أُْثِكُل َعلَْيِك َوأُْهلُِكِك. َملِْلُت ِمَن النَّ
ِهيَرِة. أَْوَقْعُت َعلَْيهَ  اِن، َناِهًبا فِي الظَّ بَّ ْبَعِة. ا َبْغَتًة رَ أَْكَثَر ِمْن َرْمِل اْلبَِحاِر. َجلَْبُت َعلَْيِهْم، َعلَى أُمِّ الشُّ ْعَدًة َوُرُعَباٍت. َذُبلَْت َوالَِدةُ السَّ

ْيِف أَْدَفعُ  ُتُهْم َفلِلسَّ ا َبقِيَّ بُّ أَْسلََمْت َنْفَسَها. َغَرَبْت َشْمُسَها إِْذ َبْعُد َنَهاٌر. َخِزَيْت َوَخِجلَْت. أَمَّ  (9-15:5)إرميا  «.َها أََماَم أَْعَدائِِهْم، َيقُوُل الرَّ
ا، ُحُموَّ َغَضبِ َوأَْجَعُل اْلعِ  يَن َيْرَتِعُبوَن أََماَم أَْعَدائِِهْم َوأََماَم َطالِبِي ُنفُوِسِهْم، َوأَْجلُِب َعلَْيِهْم َشر ً . َوأُْرِسُل َوَراَءُهُم يالَِميِّ بُّ ي، َيقُوُل الرَّ

َُ ُكْرِسيِّي فِي ِعيالََم،  ْيَف َحتَّى أُْفنَِيُهْم. َوأََض .ِمْن َوأُبِيُد السَّ بُّ َؤَساَء، َيقُوُل الرَّ  (38-49:37)إرميا  ُهَناَك اْلَملَِك َوالرُّ

: َسْيُف َملِِك َبابَِل َيأْتِي َعلَْيَك. بُِسُيوِف اْلَجَبابَِرِة أُْسقُِط ُجْمُهورَ »  بُّ ُد الرَّ يِّ ُه هَكَذا َقاَل السَّ ِمْصَر،  َك. ُكلُّهُْم ُعَتاةُ األَُمِم، َفَيْسلُُبوَن ِكْبِرَياءَ ألَنَّ
ُرَها أَْظالَ َوأُبِيُد َوَيْهلُِك ُكلُّ ُجْمُهوِرَها.  ُرَها ِمْن َبْعُد ِرْجُل إِْنَساٍن، َوالَ ُتَعكِّ ََ َبَهائِِمَها َعِن اْلِمَياِه اْلَكثِيَرِة، َفالَ ُتَكدِّ )حزقيال ُف َبِهيَمٍة. َجِمي

32:11-13) 

، اْلُحَكَماَء ِمْن أَُدوَم، َواْلَفْهَم ِمْن َجَبِل ِعيُسو؟ َفَيْرَتاُع أَْبَطالَُك َيا َتْيَماُن، لَِكْى َيْنَقِرضَ فِي ذلَِك اْلَيْوِم، َيقُوُل أُبِيُد أاَلَ  بُّ ُكلُّ َواِحٍد ِمْن  الرَّ
 (9-8)عوبديا  َجَبِل ِعيُسو بِاْلَقْتِل.

، ألَنَّ ُكلَّ َشْعِب َكْنَعاَن  ََ اَن َمْكتِي َة.َبادَ َوْلِولُوا َيا ُسكَّ ََ ُكلُّ اْلَحاِملِيَن اْلفِضَّ  (11:1)صفنيا  . اْنَقَط

َها اْلُكوِشيُّوَن. َقْتلَى َسْيفِي ُهمْ » َماِل  «.َوأَْنُتْم َيا أَيُّ أَشُّوَر، َوَيْجَعُل نِيَنَوى َخَراًبا َيابَِسًة َكاْلَقْفِر. َفَتْرُبُض فِي َوُيبِيُد َوَيُمدُّ َيَدهُ َعلَى الشِّ
َيْنِعُب فِي اْلُكَوى. َخَراٌب َعلَى األَْعَتاِب. َها اْلقُْطَعاُن، ُكلُّ َطَوائِِف اْلَحَيَواِن. اَْلقُوُق أَْيًضا َواْلقُْنفُُذ َيأِْوَياِن إِلَى تِيَجاِن ُعُمِدَها. َصْوٌت َوَسطِ 

َها. هِذِه ِهَي اْلَمِديَنُة اْلُمْبَتِهَجُة السَّ  ى أَْرِزيُّ ُه َقْد َتَعرَّ ًة، اْلَقائِلَُة فِي َقْلبَِها: ألَنَّ َكْيَف َصاَرْت َخَراًبا، َمْربًِضا «. أََنا َولَْيَس َغْيِري»اِكَنُة ُمْطَمئِنَّ
 (15-2:12)صفنيا  لِْلَحَيَواِن! ُكلُّ َعابٍِر بَِها َيْصفُِر َوَيُهزُّ َيَدهُ.

إحراق )في سياق 
 القتل(

بُّ َوَقَتلُوا ُكلَّ َذَكٍر. َوُملُوُك ِمْدَياَن َقَتلُوُهْم َفْوَق َقْتالَهُ  ُدوا َعلَى ِمْدَياَن َكَما أََمَر الرَّ . َخْمَسَة ُملُوِك َفَتَجنَّ ََ ْم: أَِوَي َوَراقَِم َوُصوَر َوُحوَر َوَراب
ْيِف. َوَسَبى  ََ َمَواِشيِهْم َوُكلَّ ِمْدَياَن. َوَبْلَعاَم ْبَن َبُعوَر َقَتلُوهُ بِالسَّ ََ َبَهائِِمِهْم، َوَجِمي َبُنو إِْسَرائِيَل نَِساَء ِمْدَياَن َوأَْطَفالَُهْم، َوَنَهُبوا َجِمي

اِر. َوأََخُذوا ُكلَّ اْلَغنِيَمِة َوُكلَّ َوأَْحَرقُوا أَْمالَِكِهْم.  ََ ُحُصونِِهْم بِالنَّ ََ ُمُدنِِهْم بَِمَساِكنِِهْم، َوَجِمي اِس َواْلَبَهائِِم، َوأََتْوا إِلَى َجِمي ْهِب ِمَن النَّ النَّ
ْهِب َواْلَغنِيَمِة إِلَى اْلَمَحلَّ  ْبيِ َوالنَّ  ِة إِلَى َعَرَباِت ُموآَب الَّتِي َعلَى أُْرُدنِّ أَِريَحا.ُموَسى َوأَلَِعاَزاَر اْلَكاِهِن َوإِلَى َجَماَعِة َبنِي إِْسَرائِيَل بِالسَّ

 (12-31:7)العدد 

 (في سياق القتل)غير موجودة 

ْيِف،  اَن تِْلَك اْلَمِديَنِة بَِحدِّ السَّ ُمَهاَفَضْرًبا َتْضِرُب ُسكَّ َُ ُكلَّ أَْمتَِعتَِها إِلَى َوَسِط َساَحتَِها،  َوُتَحرِّ ْيِف. َتْجَم ََ َبَهائِِمَها بَِحدِّ السَّ بُِكلِّ َما فِيَها َم
اِر اْلَمِديَنةَ َوُتْحِرُق  بِّ إِلِهَك، َفَتُكوُن َتالُ إِلَى األََبِد الَ ُتْبَنى َبْعُد. َوالَ َيْلَتِصْق بَِيدِ  بِالنَّ ِم، لَِكْي َوُكلَّ أَْمتَِعتَِها َكاِملًَة لِلرَّ َك َشْيٌء ِمَن اْلُمَحرَّ

ُرَك َكَما  بُّ ِمْن ُحُموِّ َغَضبِِه، َوُيْعِطَيَك َرْحَمًة. َيْرَحُمَك َوُيَكثِّ ََ الرَّ  (17-13:15)التثنية   َحلََف آلَبائِكَ َيْرج

ُموا ُكلَّ َما فِي اْلَمِديَنِة ِمْن َرُجل َواْمَرأٍَة، ِمْن ِطْفل َوَشْيٍخ، َحتَّى اْلَبَقَر َواْلَغَنَم َواْلَحِميرَ  ُجلَْيِن اللََّذْيِن  َوَحرَّ ْيِف. َوَقاَل َيُشوُع لِلرَّ بَِحدِّ السَّ
َسا األَْرَض:  انَِيِة َوأَخْ »َتَجسَّ َفَدَخَل اْلُغالََماِن اْلَجاُسوَساِن «. ِرَجا ِمْن ُهَناَك اْلَمْرأََة َوُكلَّ َما لََها َكَما َحلَْفُتَما لََهااْدُخالَ َبْيَت اْلَمْرأَِة الزَّ

َها َوإِْخَوَتَها َوُكلَّ َما لََها، َوأَْخَرَجا ُكلَّ َعَشائِِرَها َوَتَرَكاُهْم َخارِ  ََ َوأَْحَرقُوا َرائِيَل. َج َمَحلَِّة إِسْ َوأَْخَرَجا َراَحاَب َوأََباَها َوأُمَّ اِر َم اْلَمِديَنَة بِالنَّ
. بِّ َحاِس َواْلَحِديِد َجَعلُوَها فِي ِخَزاَنِة َبْيِت الرَّ َهُب َوآنَِيُة النُّ ُة َوالذَّ َما اْلفِضَّ  (24-6:21)يشوع  ُكلِّ َما بَِها، إِنَّ

بُّ لَِيُشوَع:  َفَمدَّ َيُشوُع اْلِمْزَراَق الَِّذي بَِيِدِه َنْحَو اْلَمِديَنِة. َفَقاَم اْلَكِميُن «. ِدَك َنْحَو َعايٍ ألَنِّي بَِيِدَك أَْدَفُعَهاُمدَّ اْلِمْزَراَق الَِّذي بِيَ »َفَقاَل الرَّ
اِر. َفاْلَتَفَت ِرَجاُل َعايٍ إِلَى وا َوأَْحَرقُ بُِسْرَعٍة ِمْن َمَكانِِه َوَرَكُضوا ِعْنَدَما َمدَّ َيَدهُ، َوَدَخلُوا اْلَمِديَنَة َوأََخُذوَها، َوأَْسَرُعوا  اْلَمِديَنَة بِالنَّ

َماِء. َفلَْم َيُكْن لَُهْم َمَكاٌن لِْلَهَرِب ُهنَ  ِة اْنَقلََب َوَرائِِهْم َوَنَظُروا َوإَِذا ُدَخاُن اْلَمِديَنِة َقْد َصِعَد إِلَى السَّ يَّ ْعُب اْلَهاِرُب إِلَى اْلَبرِّ ا أَْو ُهَناَك. َوالشَّ
َُ إِْسَرائِيَل أَنَّ اْلَكِميَن َقْد أََخَذ اْلَمِديَنَة، َوأَنَّ ُدَخاَن الْ  ا َرأَى َيُشوُع َوَجِمي اِرِد. َولَمَّ َمِديَنِة َقْد َصِعَد، اْنَثَنْوا َوَضَرُبوا ِرَجاَل َعايٍ. َعلَى الطَّ

ِط إِْسَرائِيَل، هُؤالَِء ِمْن ُهَنا َوأُولئَِك ِمْن ُهَناَك. َوَضَرُبوُهْم َحتَّى لَْم َيْبَق ِمْنهُْم َشاِرٌد َوهُؤالَِء َخَرُجوا ِمَن اْلَمِديَنِة لِلَِقائِِهْم، َفَكاُنوا فِي َوسَ 
ا اْنَتَهى إِْسرَ  ُموا بِِه إِلَى َيُشوَع. َوَكاَن لَمَّ ا َملُِك َعايٍ َفأَْمَسُكوهُ َحي ًا َوَتَقدَّ اِن َعايٍ فِي اْلَحْقِل فِي  ائِيُل ِمْن َقْتلِ َوالَ ُمْنَفلٌِت. َوأَمَّ َِ ُسكَّ َجِمي



ََ إِلَى ََ إِْسَرائِيَل َرَج ْيِف َحتَّى َفُنوا، أَنَّ َجِمي ِة َحْيُث لَِحقُوُهْم َوَسَقُطوا َجِميًعا بَِحدِّ السَّ يَّ َُ  اْلَبرِّ ْيِف. َفَكاَن َجِمي َعايٍ َوَضَرُبوَها بَِحدِّ السَّ
َها بِالْ الَِّذيَن َسَقُطوا فِي ذلَِك اْليَ  َُ أَْهِل َعايٍ. َوَيُشوُع لَْم َيُردَّ َيَدهُ الَّتِي َمدَّ َم ْوِم ِمْن ِرَجال َونَِساٍء اْثَنْي َعَشَر أَْلًفا، َجِمي ِمْزَراِق َحتَّى َحرَّ

اِن َعايٍ. لِكِن اْلَبَهائُِم َوَغنِيَمُة تِْلَك اْلَمِديَنِة َنَهَبَها إِْسَرائِيُل ألَْنفُسِ  ََ ُسكَّ بِّ الَِّذي أََمَر بِِه َيُشوَع. َجِمي َيُشوُع َعاَي َوأَْحَرَق ِهْم َحَسَب َقْوِل الرَّ
ا َخَراًبا إِلَى هَذا اْلَيْوِم. َوَملُِك َعايٍ َعلََّقُه َعلَى اْلَخَشَبِة إِلَى َوْقِت اْلَمَسا

َتُه ِء. َوِعْنَد ُغُروِب الشَّْمِس أََمَر َيُشوُع فَ َوَجَعلََها َتال ً أََبِدي ً أَْنَزلُوا ُجثَّ
 (29-8:18)يشوع  ا اْلَيْوِم.َعِن اْلَخَشَبِة َوَطَرُحوَها ِعْنَد َمْدَخِل َباِب اْلَمِديَنِة، َوأََقاُموا َعلَْيَها ُرْجَمَة ِحَجاَرٍة َعِظيَمًة إِلَى هذَ 

بُّ لَِيُشوَع:  َمْرَكَباتِِهْم َوُتْحِرُق لَُهْم، الَ َتَخْفُهْم، ألَنِّي َغًدا فِي ِمْثِل هَذا اْلَوْقِت أَْدَفُعُهْم َجِميًعا َقْتلَى أََماَم إِْسَرائِيَل، َفُتَعْرقُِب َخيْ »َفَقاَل الرَّ
ارِ  َُ ِرَجاِل اْلَحْرِب َمَعُه َعلَ «. بِالنَّ بُّ بَِيِد إِْسَرائِيَل، َفَضَرُبوُهْم َفَجاَء َيُشوُع َوَجِمي ْيِهْم ِعْنَد ِمَياِه َمْيُروَم َبْغَتًة َوَسَقُطوا َعلَْيِهْم. َفَدَفَعُهُم الرَّ

َيْبَق لَهُْم َشاِرٌد. َفَفَعَل َيُشوُع بِِهْم ى لَْم َوَطَرُدوُهْم إِلَى ِصيُدوَن اْلَعِظيَمِة، َوإِلَى ِمْسَرفُوَت َمايَِم، َوإِلَى ُبْقَعِة ِمْصَفاَة َشْرًقا. َفَضَرُبوُهْم َحتَّ 
. َعْرَقَب َخْيلَُهْم،  بُّ اِر.َوأَْحَرَق َكَما َقاَل لَُه الرَّ ْيِف، ألَنَّ  َمْرَكَباتِِهْم بِالنَّ ََ َيُشوُع فِي ذلَِك اْلَوْقِت َوأََخَذ َحاُصوَر َوَضَرَب َملَِكَها بِالسَّ ُثمَّ َرَج

ُموُهْم، َولَْم َتْبَق َنَسَمٌة،  َحاُصوَر َكاَنْت َقْبالً  ْيِف. َحرَّ َِ تِْلَك اْلَمَمالِِك. َوَضَرُبوا ُكلَّ َنْفٍس بَِها بَِحدِّ السَّ اِر. َوأَْحَرَق َرْأَس َجِمي َحاُصوَر بِالنَّ
ْيفِ  ََ ُملُوِكَها َوَضَرَبُهْم بَِحدِّ السَّ . َغْيَر أَنَّ اْلُمُدَن اْلَقائَِمَة َفأََخَذ َيُشوُع ُكلَّ ُمُدِن أُولئَِك اْلُملُوِك َوَجِمي بِّ َمُهْم َكَما أََمَر ُموَسى َعْبُد الرَّ . َحرَّ

َرائِيَل ألَْنفُِسِهْم. َيُشوُع. َوُكلُّ َغنِيَمِة تِْلَك اْلُمُدِن َواْلَبَهائَِم َنَهَبَها َبُنو إِسْ أَْحَرَقَها َعلَى تاِلَلَِها لَْم ُيْحِرْقَها إِْسَرائِيُل، َما َعَدا َحاُصوَر َوْحَدَها 
ْيِف َحتَّى أََباُدوُهْم. لَْم ُيْبقُوا َنَسَمًة. َجاُل َفَضَرُبوُهْم َجِميًعا بَِحدِّ السَّ ا الرِّ  (14-11:6)يشوع  َوأَمَّ

ََ إِلَى ُهْم أََشدُّ ِمْنُه اْنَصَرَف َوَرَج ا َرأَى ِميَخا أَنَّ ََ ِميَخا، َواْلَكاِهَن الَِّذي 27 َبْيتِِه. َوَساَر َبُنو َداَن فِي َطِريقِِهْم. َولَمَّ ا ُهْم َفأََخُذوا َما َصَن َوأَمَّ

ْيِف  ، َوَضَرُبوُهْم بَِحدِّ السَّ ََ إِلَى َشْعٍب ُمْسَتِريٍح ُمْطَمئِنٍّ اِر.َوأَْحَرقُوا َكاَن لَُه، َوَجاُءوا إِلَى الَيِ  (27-18:26)القضاة  اْلَمِديَنَة بِالنَّ

ََ ِرجَ  ْيِف ِمَن اْلَمِديَنِة بِأَْسِرَها، َحتَّى اْلَبهَ َوَرَج َُ اُل َبنِي إِْسَرائِيَل إِلَى َبنِي َبْنَياِميَن َوَضَرُبوُهْم بَِحدِّ السَّ ائَِم، َحتَّى ُكلَّ َما ُوِجَد. َوأَْيًضا َجِمي
اِر.أَْحَرقُوَها اْلُمُدِن الَّتِي ُوِجَدْت   (48-20)القضاة  بِالنَّ

َُ اْلَكْلَدانِيُّوَن َوُيَحاِرُبوَن هِذِه اْلَمِديَنَة َوَيأُْخُذوَنَها  يَن َوُيْحِرقُوَنَها َوَيْرِج : الَ َتْخَدُعوا أَْنفَُسُكْم َقائِلِيَن: إِنَّ اْلَكْلَدانِيِّ بُّ اِر. هَكَذا َقاَل الرَّ بِالنَّ
كُ  ُهْم الَ َيْذَهُبوَن. ألَنَّ ا، ألَنَّ يَن الَِّذيَن ُيَحاِرُبوَنُكْم، َوَبقَِي ِمْنُهْم ِرَجاٌل َقْد ُطِعُنوا، َفإِ َسَيْذَهُبوَن َعنَّ َِ اْلَكْلَدانِيِّ ُهْم َيقُوُموَن ْم َوإِْن َضَرْبُتْم ُكلَّ َجْي نَّ

ارِ َوُيْحِرقُوَن ُكلُّ َواِحٍد فِي َخْيَمتِِه   (10-37:8)إرميا  «.هِذِه اْلَمِديَنَة بِالنَّ

َر َملَِك َبابَِل عَ  ُه َفْوَق هِذِه اْلِحَجاَرِة الَّتِي َوقُْل لَُهْم: هَكَذا َقاَل َربُّ اْلُجُنوِد إِلُه إِْسَرائِيَل: هأََنَذا أُْرِسُل َوآُخُذ َنُبوَخْذَراصَّ َُ ُكْرِسيَّ ْبِدي، َوأََض
ْيِف. َطَمْرُتَها َفُيْبِسُط ِديَباَجُه َعلَْيَها. َوَيأْتِي َوَيْضِرُب أَ  ْيِف َفلِلسَّ ْبيِ، َوالَِّذي لِلسَّ ْبيِ َفلِلسَّ ِذي لِلسَّ

ْرَض ِمْصَر، الَِّذي لِْلَمْوِت َفلِْلَمْوِت، َوالَّ
اِعي ِرَداَءهُ، ُثمَّ يَ َفُيْحِرقَُها َوأُوقُِد َناًرا فِي ُبُيوِت آلَِهِة ِمْصَر  ْخُرُج ِمْن ُهَناَك بَِسالٍَم. َوَيْكِسُر َوَيْسبِيَها، َوَيْلَبُس أَْرَض ِمْصَر َكَما َيْلَبُس الرَّ

ارِ َوُيْحِرُق أَْنَصاَب َبْيَت َشْمٍس الَّتِي فِي أَْرِض ِمْصَر،   (13-43:10)إرميا   «.ُبُيوَت آلَِهِة ِمْصَر بِالنَّ

وَن َجلََبةَ  َُ فِي َربَِّة َبنِي َعمُّ ، َوأُْسِم بُّ اٌم َتأْتِي، َيقُوُل الرَّ اِر، َفَيِرُث إِْسَرائِيُل الَِّذيَن َوُتْحَرُق َحْرٍب، َوَتِصيُر َتال ً َخِرًبا،  لِذلَِك َها أَيَّ َبَناُتَها بِالنَّ
. بُّ  (2:49)إرميا  َوِرُثوهُ، َيقُوُل الرَّ

 استئصال

ْهَن َعلَى َرْأِسِه َوَقاَل لَُه:  بِّ إِْسَرائِيَل، »َفَقاَم َوَدَخَل اْلَبْيَت، َفَصبَّ الدُّ بُّ إِلُه إِْسَرائِيَل: َقْد َمَسْحُتَك َملًِكا َعلَى َشْعِب الرَّ هَكَذا َقاَل الرَّ
ِدَك. َوأَْنَتقُِم لِِدَماِء َعبِيِدَي األَْنبِ  بِّ ِمْن َيِد إِيَزاَبَل. َفَيبِيُد ُكلُّ َبْيِت أَْخآَب، َفَتْضِرُب َبْيَت أَْخآَب َسيِّ َِ َعبِيِد الرَّ َوأَْسَتأِْصلُ َياِء، َوِدَماِء َجِمي

)ملوك الثاني  َبْعَشا ْبِن أَِخيَّا.َنَباَط، َوَكَبْيِت ألَْخآَب ُكلَّ َبائٍِل بَِحائٍِط َوَمْحُجوٍز َوُمْطلَق فِي إِْسَرائِيَل. َوأَْجَعُل َبْيَت أَْخآَب َكَبْيِت َيُرْبَعاَم ْبِن 
 غير موجودة (9:6-9

: هأََنَذا أَُمدُّ َيِدي َعلَى اْلفِلِْسِطينِيِّيَن  بُّ ُد الرَّ يِّ َة َساِحِل اْلَبْحِر. َوأُْجِري َعلَْيِهْم َنْقَماٍت َوأَْسَتأِْصُل َفلِذلَِك هَكَذا َقاَل السَّ اْلَكِريتِيِّيَن، َوأُْهلُِك َبقِيَّ
، إِْذ أَْجَعُل َنْقَمتِي َعلَْيِهمْ  بُّ  (17-25:16)حزقيال  َعِظيَمًة بَِتأِْديِب َسَخٍط، َفَيْعلَُموَن أَنِّي أََنا الرَّ

ُل األَْوَثاَن ِمْن ُنوَف. َوالَ َيُكوُن َبْعُد َرئِيٌس ِمنْ  : َوأُبِيُد األَْصَناَم َوأَُبطِّ بُّ ُد الرَّ يِّ ْعَب فِي أَْرِض  هَكَذا َقاَل السَّ أَْرِض ِمْصَر، َوأُْلقِي الرُّ



َوأَْسَتأِْصُل ُنو. َوأَْسُكُب َغَضبِي َعلَى ِسيَن، ِحْصِن ِمْصَر،  ِمْصَر. َوأُْخِرُب َفْتُروَس، َوأُْضِرُم َناًرا في ُصوَعَن، َوأُْجِري أَْحَكاًما فِي
ْمِزيِق، َولُِنوَف ِضيَقاٌت كُ  ًعا، َوُنو َتُكوُن لِلتَّ َُ َتَوجُّ لَّ َيْوٍم. ُشبَّاُن آَوَن َوفِيبِْسَتَة َيْسقُُطوَن ُجْمُهوَر ُنو. َوأُْضِرُم َناًرا فِي ِمْصَر. ِسيُن َتَتَوجَّ

ْيفِ  ْبيِ.بِالسَّ  (17-30:13)حزقيال  ، َوُهَما َتْذَهَباِن إِلَى السَّ

 :يلي كما( آخره إلى أوله من والثالثون الخامس اإلصحاح( حزقيال سفر
بِّ َقائاِلً: 1 أْ َعلَْيِه، »2َوَكاَن إِلَيَّ َكالَُم الرَّ : هأََنَذا َعلَْيَك 3َيا اْبَن آَدَم، اْجَعْل َوْجَهَك َنْحَو َجَبِل َسِعيَر َوَتَنبَّ بُّ ُد الرَّ يِّ َوقُْل لَُه: هَكَذا َقاَل السَّ

. 4ُمْقفًِرا.  َيا َجَبَل َسِعيَر، َوأَُمدُّ َيِدي َعلَْيَك َوأَْجَعلَُك َخَراًبا بُّ ُه َكاَنْت لََك 5أَْجَعُل ُمُدَنَك َخِرَبًة، َوَتُكوُن أَْنَت ُمْقفًِرا، َوَتْعلَُم أَنِّي أََنا الرَّ ألَنَّ
َهاَيةِ  ْيِف فِي َوْقِت ُمِصيَبتِِهْم، َوْقِت إِْثِم النِّ ٌة، َوَدَفْعَت َبنِي إِْسَرائِيَل إِلَى َيِد السَّ ُئَك لِ 6. ُبْغَضٌة أََبِديَّ ، إِنِّي أَُهيِّ بُّ ُد الرَّ يِّ ذلَِك َحيٌّ أََنا، َيقُوُل السَّ

ُم َيْتَبُعَك.  َم َفالدَّ ُم َيْتَبُعَك. إِْذ لَْم َتْكَرِه الدَّ ِم، َوالدَّ اِهَب َواآلئَِب. َوأَْسَتأِْصُل َفأَْجَعُل َجَبَل َسِعيَر َخَراًبا َوُمْقفًِرا، 7لِلدَّ الَُه ِمْن َوأَْمألُ ِجبَ 8ِمْنُه الذَّ
ْيِف.  َُ أَْنَهاِرَك َيْسقُُطوَن فِيَها َقْتلَى بِالسَّ . 9َقْتالَهُ. تاِلَلَُك َوأَْوِدَيُتَك َوَجِمي بُّ ًة، َوُمُدُنَك لَْن َتُعوَد، َفَتْعلَُموَن أَنِّي أََنا الرَّ ُرَك ِخَرًبا أََبِديَّ َوأَُصيِّ

َتْيِن،10 بُّ َكاَن ُهَناَك،  ألَنََّك قُْلَت: إِنَّ َهاَتْيِن األُمَّ ، 11َوَهاَتْيِن األَْرَضْيِن َتُكوَناِن لِي َفَنْمَتلُِكُهَما َوالرَّ بُّ ُد الرَّ يِّ َفلِذلَِك َحيٌّ أََنا، َيقُوُل السَّ
ُف بَِنْفِسي َبيْ  ، َقْد 12َنُهْم ِعْنَدَما أَْحُكُم َعلَْيَك، ألَْفَعلَنَّ َكَغَضبَِك َوَكَحَسِدَك اللََّذْيِن َعاَمْلَت بِِهَما ِمْن ُبْغَضتَِك لَُهْم، َوأَُعرِّ بُّ َفَتْعلَُم أَنِّي أََنا الرَّ

ْمُتْم َعلَيَّ بِأَْفَواِهُكمْ 13أَْكالً. َسِمْعُت ُكلَّ إَِهاَنتَِك الَّتِي َتَكلَّْمَت بَِها َعلَى ِجَباِل إِْسَرائِيَل َقائاِلً: َقْد َخِرَبْت. َقْد أُْعِطيَناَها مَ  ْرُتْم  َقْد َتَعظَّ َوَكثَّ
. أََنا َسِمْعُت.  : ِعْنَد َفَرِح ُكلِّ األَْرِض أَْجَعلَُك ُمْقفًِرا. 14َكالََمُكْم َعلَيَّ بُّ ُد الرَّ يِّ َكَما َفِرْحَت َعلَى ِميَراِث َبْيِت إِْسَرائِيَل 15هَكَذا َقاَل السَّ

ُه َخِرَب، َكذلَِك أَْفَعُل بَِك. َتُكوُن َخَراًبا َيا َجبَ  .ألَنَّ بُّ  َل َسِعيَر أَْنَت َوُكلُّ أَُدوَم بِأَْجَمِعَها، َفَيْعلَُموَن أَنِّي أََنا الرَّ

 إفناء

بُّ إِلُهَك َعلَْيِهْم َحتَّى » َنابِيُر أَْيًضا ُيْرِسلَُها الرَّ بَّ إِلَهَك فِي َوَسِطَك َيْفَنى َوالزَّ اْلَباقُوَن َواْلُمْخَتفُوَن ِمْن أََماِمَك. الَ َتْرَهْب ُوُجوَهُهْم، ألَنَّ الرَّ
بَّ إِلَهَك َيْطُرُد هُؤالَِء الشُُّعوَب ِمْن أََماِمَك َقلِيالً َقلِيالً. الَ َتْسَتطِ  َُ أَْن إِلٌه َعِظيٌم َوَمُخوٌف. َولِكنَّ الرَّ َسِريًعا، لَِئالَّ َتْكُثَر َعلَْيَك ُتْفنَِيُهْم ي

َُ بِِهِم اْضِطَراًبا َعِظيًما َحتَّى  بُّ إِلهَُك أََماَمَك َوُيوقِ ِة. َوَيْدَفُعهُُم الرَّ يَّ َُ اْلَبرِّ َُ ُملُوَكهُْم إِلَى َيِدَك، َفَتْمُحو اْسَمهُْم ِمْن َتْحِت َيْفَنْواُوُحو . َوَيْدَف
َماِء. الَ َيقُِف إِْنسَ   (24-7:20)التثنية  .ُتْفنَِيُهمْ اٌن فِي َوْجِهَك َحتَّى السَّ

 غير موجودة

ِة َحْيُث لَِحقُوُهْم وَ  يَّ اِن َعايٍ فِي اْلَحْقِل فِي اْلَبرِّ َِ ُسكَّ ا اْنَتَهى إِْسَرائِيُل ِمْن َقْتِل َجِمي ْيِف َحتَّى َوَكاَن لَمَّ ََ ، أَنَّ َفُنواَسَقُطوا َجِميًعا بَِحدِّ السَّ َجِمي
ْيِف. ََ إِلَى َعايٍ َوَضَرُبوَها بَِحدِّ السَّ  (24:8)يشوع  إِْسَرائِيَل َرَج

َرُهْم. الَ َتَدُعوُهْم َيْدُخلُوَن  ا أَْنُتْم َفالَ َتقِفُوا، َبِل اْسَعْوا َوَراَء أَْعَدائُِكْم َواْضِرُبوا ُمَؤخَّ بَّ إِلَهُكْم َقْد أَ َوأَمَّ ا «. ْسلََمُهْم بَِيِدُكمْ ُمُدَنُهْم، ألَنَّ الرَّ َولَمَّ
ا َحتَّى  َُ َفُنوااْنَتَهى َيُشوُع َوَبُنو إِْسَرائِيَل ِمْن َضْربِِهْم َضْرَبًة َعِظيَمًة ِجد ً ََ َجِمي َنَة. َرَج َرُد الَِّذيَن َشَرُدوا ِمْنُهْم َدَخلُوا اْلُمُدَن اْلُمَحصَّ ، َوالشَّ

ْعِب إِلَى اْلَمَحلَِّة إِلَى يَ   (21-10:19)يشوع  ُشوَع فِي َمقِّيَدَة بَِسالٍَم. لَْم َيُسنَّ أََحٌد لَِساَنُه َعلَى َبنِي إِْسَرائِيَل.الشَّ

بُّ َملًِكا َعلَى إِْسَرائِ »َفَقاَل َصُموئِيُل:  بُّ فِي يلَ أَلَْيَس إِْذ ُكْنَت َصِغيًرا فِي َعْيَنْيَك ِصْرَت َرأَْس أَْسَباِط إِْسَرائِيَل َوَمَسَحَك الرَّ ، َوأَْرَسلََك الرَّ
ِم اْلُخَطاَة َعَمالِيَق َوَحاِرْبُهْم َحتَّى  ، َبْل ُثْرَت َعلَى اْلَغنِيَمِة َوَعِمْلَت الشَّرَّ فِي َيْفَنْواَطِريق َوَقاَل: اْذَهْب َوَحرِّ بِّ َْ لَِصْوِت الرَّ ؟ َفلَِماَذا لَْم َتْسَم

؟ بِّ  (19-15:17)صموئيل األول  «.َعْيَنيِ الرَّ

َُ َخَطَواتِي َتْحتِي، َفلَْم َتَتَقْلَقْل َكْعَباَي. أَْلحَ  ُمنِي. ُتَوسِّ َُ َحتَّى َوَتْجَعُل لِي ُتْرَس َخالَِصَك، َولُْطفَُك ُيَعظِّ أُْفنَِيُهْم. ُق أَْعَدائِي َفأُْهلُِكُهْم، َوالَ أَْرج
. أُْفنِيِهْم  ًة لِْلقَِتاِل، َوَتْصَرُع اْلَقائِِميَن َعلَيَّ َتْحتِي. َوُتْعِطينِي أَْقفَِيَة أَْعَدائِي »َوأَْسَحقُهُْم َفالَ َيقُوُموَن، َبْل َيْسقُُطوَن َتْحَت ِرْجلَيَّ قُنِي قُوَّ ُتَنطِّ

بِّ َفأُْفنِيِهمْ َوُمْبِغِضيَّ   َفالَ َيْسَتِجيُبُهْم. َفأَْسَحقُُهْم َكُغَباِر األَْرِض. ِمْثَل ِطيِن األَْسَواِق أَُدقُّهُْم َوأَُدوُسُهْم. . َيَتَطلَُّعوَن َفلَْيَس ُمَخلٌِّص، إِلَى الرَّ
 (43-22:36)صموئيل الثاني 

َِ لَِدْفِن اْلَقْتلَى، َوَضَرَب كُ  ا َكاَن َداُوُد فِي أَُدوَم، ِعْنَد ُصُعوِد ُيوآَب َرئِيِس اْلَجْي لَّ َذَكٍر فِي أَُدوَم. ألَنَّ ُيوآَب َوُكلَّ إِْسَرائِيَل َوَحَدَث لَمَّ
َة أَْشُهٍر َحتَّى  )ملوك األول  ُكلَّ َذَكٍر فِي أَُدوَم. أَنَّ َهَدَد َهَرَب ُهَو َوِرَجاٌل أَُدوِميُّوَن ِمْن َعبِيِد أَبِيِه َمَعُه لَِيأُْتوا ِمْصَر.أَْفَنْوا أََقاُموا ُهَناَك ِستَّ

11:15-17) 



ا َملََك َضَرَب ُكلَّ بَ  الَِثِة آلَسا َملِِك َيُهوَذا َوَملََك ِعَوًضا َعْنُه. َولَمَّ َنِة الثَّ ، أَْفَناُهمْ ْيِت َيُرْبَعاَم. لَْم ُيْبِق َنَسَمًة لَِيُرْبَعاَم َحتَّى َوأََماَتُه َبْعَشا فِي السَّ
بِّ الَِّذي َتَكلََّم بِِه َعْن َيدِ  ، َحَسَب َكالَِم الرَّ يلُونِيِّ ا الشِّ  (29-15:28)ملوك األول  َعْبِدِه أَِخيَّ

بِيِّ َفأَْفَنى  بِّ الَِّذي َتَكلََّم بِِه َعلَى َبْعَشا َعْن َيِد َياُهو النَّ  (12:16)ملوك األول  ِزْمِري ُكلَّ َبْيِت َبْعَشا َحَسَب َكالَِم الرَّ

ا ْبُن َكْنَعَنَة لَِنْفِسهِ  يَن َحتَّى »َقْرَنْي َحِديٍد َوَقاَل:  َوَعِمَل ِصْدقِيَّ : بِهِذِه َتْنَطُح األََراِميِّ بُّ  (11:22)ملوك األول  «.َيْفَنْواهَكَذا َقاَل الرَّ

ََ َقْلبَِك؟»ُثمَّ اْنَطلََق ِمْن ُهَناَك َفَصاَدَف َيُهوَناَداَب ْبَن َرَكاٍب ُيالَقِيِه، َفَباَرَكُه َوَقاَل لَُه:  َفَقاَل َيُهوَناَداُب: « َهْل َقْلُبَك ُمْسَتقِيٌم َنِظيُر َقْلبِي َم
بِّ »لَْيِه إِلَى اْلَمْرَكَبِة. َوَقاَل: َفأَْعَطاهُ َيَدهُ، َفأَْصَعَدهُ إِ «. َهاِت َيَدكَ «. »َنَعْم َوَنَعمْ » َوأَْرَكَبُه َمَعُه فِي «. َهلُمَّ َمِعي َواْنُظْر َغْيَرتِي لِلرَّ

اِمَرِة َحتَّى  ََ الَِّذيَن َبقُوا ألَْخآَب فِي السَّ اِمَرِة، َوَقَتَل َجِمي بِّ الَّ أَْفَناهُ َمْرَكَبتِِه. َوَجاَء إِلَى السَّ ا.، َحَسَب َكالَِم الرَّ ََ َياُهو  ِذي َكلََّم بِِه إِيلِيَّ ُثمَّ َجَم
ْعِب َوَقاَل لَهُْم:  ََ »ُكلَّ الشَّ ُه َيْعُبُدهُ َكثِيًرا. َواآلَن َفاْدُعوا إِلَيَّ َجِمي ا َياُهو َفإِنَّ  أَْنبَِياِء اْلَبْعِل َوُكلَّ َعابِِديِه إِنَّ أَْخآَب َقْد َعَبَد اْلَبْعَل َقلِيالً، َوأَمَّ
َُ َوُكلَّ َكَهَنتِِه. الَ ُيْفَقْد أَ  )ملوك َعَبَدَة اْلَبْعِل. ُيْفنَِي َوَقْد َفَعَل َياُهو بَِمْكٍر لَِكْي «. َحٌد، ألَنَّ لِي َذبِيَحًة َعِظيَمًة لِْلَبْعِل. ُكلُّ َمْن فُقَِد الَ َيِعي

 (19-10:15الثاني 

 : َُ ْب َيَدَك َعلَى اْلَقْوسِ »َهاًما. ُثمَّ َقاَل لَِملِِك إِْسَرائِيَل: َفأََخَذ لَِنْفِسِه َقْوًسا َوسِ «. ُخْذ َقْوًسا َوِسَهاًما»َفَقاَل لَُه أَلِيَش َب َيَدهُ، ُثمَّ «. َركِّ َفَركَّ
َُ َيَدهُ َعلَى َيَديِ اْلَملِِك َوَقاَل:  ََ أَلِيَش َة لِِجَهِة الشَّْرقِ »َوَض : «. اْفَتِح اْلَكوَّ َُ بِّ » َفَرَمى. َفَقاَل:«. اْرمِ »َفَفَتَحَها. َفَقاَل أَلِيَش َسْهُم َخالٍَص لِلرَّ

َهامَ »ُثمَّ َقاَل: «. اْلَفَناءِ َوَسْهُم َخالٍَص ِمْن أََراَم، َفإِنََّك َتْضِرُب أََراَم فِي أَفِيَق إِلَى  اْضِرْب »َفأََخَذَها. ُثمَّ َقاَل لَِملِِك إِْسَرائِيَل: «. ُخِذ السِّ
اٍت َوَوَقفَ «. َعلَى األَْرِض  اٍت، ِحيَنئٍِذ َضَرْبَت أََراَم ». َفَغِضَب َعلَْيِه َرُجُل هللاِ َوَقاَل: َفَضَرَب َثالََث َمرَّ لَْو َضَرْبَت َخْمَس أَْو ِستَّ َمرَّ

اتٍ اْلَفَناءِ إِلَى  َما َتْضِرُب أََراَم َثالََث َمرَّ َك إِنَّ ا اآلَن َفإِنَّ  (19-13:15)ملوك الثاني  «.. َوأَمَّ

ْعِب اْلبَ  َُ الشَّ ا َجِمي يَن الَِّذيَن لَْيُسوا ِمْن إِسْ أَمَّ يَن َواْلَيُبوِسيِّ يِّ يَن َواْلِحوِّ يِّ يَن َواْلفِِرزِّ يَن َواألَُموِريِّ يِّ َرائِيَل، ِمْن َبْينِِهِم، الَِّذيَن َبقُوا اقِي ِمَن اْلِحثِّ
 (8-8:7)أخبار األيام الثاني  َماُن َعلَْيِهْم ُسْخَرًة إِلَى هَذا اْلَيْوِم.َبُنو إِْسَرائِيَل، َفَجَعَل ُسلَيْ ُيْفنِِهْم َبْعَدُهْم فِي األَْرِض، الَِّذيَن لَْم 

ا ْبُن َكْنَعَنَة لَِنْفِسِه قُُروَن َحِديٍد َوَقاَل:  يَن َحتَّى »َوَعِمَل ِصْدقِيَّ : بِهِذِه َتْنَطُح األََراِميِّ بُّ  (10:18)أخبار األيام الثاني  «.َيْفَنْواهَكَذا َقاَل الرَّ

َُ ُخُطَواتِي َتْحتِي، َفلَْم َتَتقَ  ُمنِي. ُتَوسِّ َُ أَْعَدائِي َفأُْدِرُكُهْم، َوالَ َوَتْجَعُل لِي ُتْرَس َخالَِصَك َوَيِميُنَك َتْعُضُدنِي، َولُْطفَُك ُيَعظِّ ْلَقْل َعقَِباَي. أَْتَب
َُ َحتَّى  . َوُتْعِطينِي . أَْسَحقُهُْم َفالَ َيْسَتِطيُعوَن اْلقِيَ أُْفنَِيُهمْ أَْرج ٍة لِْلقَِتاِل. َتْصَرُع َتْحتِي اْلَقائِِميَن َعلَيَّ . ُتَمْنِطقُنِي بِقُوَّ اَم. َيْسقُُطوَن َتْحَت ِرْجلَيَّ

بِّ َفالَ َيْسَتِجيُبُهْم. َفأَْسحَ  .أُْفنِيِهمْ أَْقفَِيَة أَْعَدائِي، َوُمْبِغِضيَّ  قُهُْم َكُغَباِر األَْرِض. ِمْثَل ِطيِن األَْسَواِق أَُدقُّهُْم َيَتَطلَُّعوَن َفلَْيَس ُمَخلٌِّص، إِلَى الرَّ
 (40-18:35)مزمور  َوأَُدوُسهُْم.

َُ الشَّرُّ َعلَى أَْعَدائِي. بَِحقَِّك  بُّ َبْيَن َعاِضِدي َنْفِسي. َيْرج ُه َصالٌِح. . أَْذَبُح لََك ُمْنَتِدًبا. أَْحَمُد أَْفنِِهمْ ُهَوَذا هللاُ ُمِعيٌن لِي. الرَّ اْسَمَك َيا َربُّ ألَنَّ
انِي، َوبِأَْعَدائِي َرأَْت َعْينِي. ُه ِمْن ُكلِّ ِضْيق َنجَّ  (7-54:4)المزمور  ألَنَّ

وَن ِمْثَل ، َوالَ َيُكوُنوا، َوْلَيْعلَُموا أَنَّ هللاَ ُمَتَسلٌِّط فِي َيْعقُوَب إِلَى أََقاِصي األَْرِض. ِسالَْه. أَْفنِ ، بَِحَنق أَْفنِ  َوَيُعوُدوَن ِعْنَد اْلَمَساِء. َيِهرُّ
 (15-59:13)المزمور  اْلَكْلِب، َوَيُدوُروَن فِي اْلَمِديَنِة. ُهْم َيتِيُهوَن لأِلَْكِل. إِْن لَْم َيْشَبُعوا َوَيبِيُتوا.

ا.َوَيْفَن َيا هللَاُ، الَ َتْبُعْد َعنِّي. َيا إِلِهي، إِلَى َمُعوَنتِي أَْسِرْع. لَِيْخَز  المزمور  ُمَخاِصُمو َنْفِسي. لَِيْلَبِس اْلَعاَر َواْلَخَجَل اْلُمْلَتِمُسوَن لِي َشر ً
71:12-13) 

ُر اْلُمَقاِوُم؟ َوُيِهيُن اْلَعُدوُّ اْسَمَك إِلَى اْلَغاَيِة؟ لَِماَذا َتُردُّ َيَدَك َوَيمِ  . َوهللاُ َملِِكي ُمْنُذ أَْفنِ يَنَك؟ أَْخِرْجَها ِمْن َوَسِط ِحْضنَِك. َحتَّى َمَتى َيا هللَاُ ُيَعيِّ
 (12-74:10 )المزمور اْلقَِدِم، َفاِعُل اْلَخالَِص فِي َوَسِط األَْرِض.

بُّ َيُمدُّ َيَدهُ َفَيْعُثُر اْلمُ  ا اْلِمْصِريُّوَن َفُهْم أَُناٌس الَ آلَِهٌة، َوَخْيلُُهْم َجَسٌد الَ ُروٌح. َوالرَّ )إشعياء  ِكالَُهَما َمًعا.َوَيْفَنَياِن ِعيُن، َوَيْسقُُط اْلُمَعاُن َوأَمَّ
3:31) 



ُدُهْم فِي أُمَ لِذلَِك هَكَذا َقاَل َربُّ اْلُجُنوِد  ٍم لَْم َيْعِرفُوَها ُهْم َوالَ إِلُه إِْسَرائِيَل: هأََنَذا أُْطِعُم هَذا الشَّْعَب أَْفَسْنتِيًنا َوأَْسقِيِهْم َماَء اْلَعْلَقِم، َوأَُبدِّ
ْيَف َحتَّى   (16-9:15)إرميا  .أُْفنَِيُهمْ آَباُؤُهْم، َوأُْطلُِق َوَراَءُهُم السَّ

بُّ لِي:  َُ ُصَراَخُهْم، َوِحيَن ُيْصِعُدوَن ُمْحَرَقًة َوتَ »َوَقاَل الرَّ ْعِب لِْلَخْيِر. ِحيَن َيُصوُموَن الَ أَْسَم ْقِدَمًة الَ أَْقَبلُُهْم، َبْل الَ ُتَصلِّ ألَْجِل هَذا الشَّ
ْيِف َواْلُجوِع َواْلَوَبإِ أََنا   (12-14:11)إرميا  «.أُْفنِيِهمْ بِالسَّ

ْيَف َواْلُجوَع َواْلَوَبأَ َحتَّى وَ  اَهاَيْفَنْوا أُْرِسُل َعلَْيِهِم السَّ  (10:24)إرميا  «.َعْن َوْجِه األَْرِض الَّتِي أَْعَطْيُتُهْم َوآَباَءُهْم إِيَّ

َر َملَِك َباَبلَ 8 َة أَِو اْلَمْملََكَة الَّتِي الَ َتْخِدُم َنُبوَخْذَناصَّ َة َوَيُكوُن أَنَّ األُمَّ ، َوالَّتِي الَ َتْجَعُل ُعُنَقَها َتْحَت نِيِر َملِِك َباَبَل، إِنِّي أَُعاقُِب تِْلَك األُمَّ

، َحتَّى  بُّ ْيِف َواْلُجوِع َواْلَوَبإِ، َيقُوُل الرَّ  (8:27)إرميا  بَِيِدِه.أُْفنَِيَها بِالسَّ

، َوألَْقِرَض ُكلَّ يَ » َة َيُهوَذا الَِّذيَن َجَعلُوا لِذلَِك هَكَذا َقاَل َربُّ اْلُجُنوِد إِلُه إِْسَرائِيَل: هأََنَذا أَْجَعُل َوْجِهي َعلَْيُكْم لِلشَّرِّ ُهوَذا. َوآُخُذ َبقِيَّ
ُبوا ُهَناَك،  ُخوِل إِلَى أَْرِض ِمْصَر لَِيَتَغرَّ ْيِف َوبِاْلُجوِع. َفَيْفَنْوَن ُوُجوَهُهْم لِلدُّ ِغيِر إِلَى َيْفَنْوَن ُكلُُّهْم فِي أَْرِض ِمْصَر. َيْسقُُطوَن بِالسَّ ِمَن الصَّ

ْيِف َواْلُجوِع. َيُموُتوَن َوَيِصيُروَن َحْلًفا َوَدَهًشا َولَْعَنًة َوَعاًرا.  (12-44:11)إرميا  اْلَكبِيِر بِالسَّ

ْيِف َواْلُجوِع َحتَّى َيَتالََشْوا.َفَيْفَنى ْم لِلشَّرِّ الَ لِْلَخْيِر، هأََنَذا أَْسَهُر َعلَْيهِ   (27:44)إرميا  ُكلُّ ِرَجاِل َيُهوَذا الَِّذيَن فِي أَْرِض ِمْصَر بِالسَّ

ا أَْنَت َيا َعْبِدي َيْعقُوُب َفالَ َتَخْف، ألَنِّي أََنا َمَعَك، ألَنِّي  ا أَْنَت َفالَ ُكلَّ األَُمِم اأُْفنِي أَمَّ ْدُتَك إِلَْيِهْم. أَمَّ ُبَك بِاْلَحقِّ َوالَ أُْفنِيكَ لَِّذيَن َبدَّ ، َبْل أَُؤدِّ
ُئَك َتْبِرَئةً   (28:46)إرميا  «.أَُبرِّ

ا يَن َيْرَتِعُبوَن أََماَم أَْعَدائِِهْم َوأََماَم َطالِبِي ُنفُوِسِهْم، َوأَْجلُِب َعلَْيِهْم َشر ً . َوأُْرِسُل َوَراَءُهُم َوأَْجَعُل اْلِعيالَِميِّ بُّ ، ُحُموَّ َغَضبِي، َيقُوُل الرَّ
ْيَف َحتَّى  َُ ُكْرِسيِّي فِي ِعيالََم، َوأُبِ أُْفنَِيُهمْ السَّ .. َوأََض بُّ َؤَساَء، َيقُوُل الرَّ  (38-49:37)إرميا  يُد ِمْن ُهَناَك اْلَملَِك َوالرُّ

ََ اْلفِلِْسِطينِيِّينَ »َوَقاَل َشْمُشوُن:  إماتة ٍة َفَسَقَط اْلَبْيُت َعلَى األَْقَطاِب َوَعلَى ُكلِّ الشَّْعِب الَِّذي فِيِه، َفَكاَن «. لَِتُمْت َنْفِسي َم اْلَمْوَتى َواْنَحَنى بِقُوَّ
 (30:16)القضاة  فِي َحَياتِِه.أََماَتُهْم فِي َمْوتِِه، أَْكَثَر ِمَن الَِّذيَن أََماَتُهْم الَِّذيَن 

ال تنسب اإلماتة إال هلل في 
 وال يؤمر بها المسلمون القرآن

 إهالك

يَن ِسيُحوَن. لِكْن َقْد َهلَْكِت َوْيٌل لََك َيا ُموآُب.  ْبيِ لَِملِِك األَُموِريِّ َر َبنِيِه َهاِربِيَن َوَبَناتِِه فِي السَّ . َقْد َصيَّ ََ َة َكُمو َهلََكْت َرَمْيَناُهْم. َيا أُمَّ
 (30-21:29)العدد  «.َحْشُبوُن إِلَى ِديُبوَن. َوأَْخَرْبَنا إِلَى ُنوَفَح الَّتِي إِلَى ِميَدَبا

هالك إال هلل في ال ينسب اإل
 وال يؤمر به المسلمون القرآن

ُم َطَرَفْي ُموآَب، أََراهُ َولِكْن لَْيَس اآلَن. أُْبِصُرهُ َولِكْن لَْيَس َقِريًبا. َيْبُرُز َكْوَكٌب ِمْن َيْعقُوَب، َوَيقُوُم َقِضيٌب ِمْن إِ  ُكلَّ َوُيْهلُِك ْسَرائِيَل، َفُيَحطِّ
َُ إِْسَرائِيُل بَِبأٍْس. َوَيَتَسلَُّط الَِّذي ِمْن َيْعقُ َبنِي اْلَوَغى. َوَيُكوُن أَ  اِرُد ِمْن َوَيْهلُِك وَب، ُدوُم ِميَراًثا، َوَيُكوُن ِسِعيُر أَْعَداُؤهُ ِميَراًثا. َوَيْصَن الشَّ

 (19-24:17)العدد  «.َمِديَنةٍ 

بَّ إِلَهَك ُهَو اْلَعابُِر أََماَمَك َناًرا آِكلًَة. ُهَو ُيبِيُدُهْم َوُيِذلُُّهْم أََماَمكَ  .َوُتْهلُِكُهْم ، َفَتْطُرُدُهْم َفاْعلَِم اْلَيْوَم أَنَّ الرَّ بُّ )التثنية  َسِريًعا َكَما َكلََّمَك الرَّ
3:9) 

يَن اللََّذْيِن  بُّ بِِهْم َكَما َفَعَل بِِسيُحوَن َوُعوَج َملَِكيِ األَُموِريِّ  (4:31)التثنية  ، َوبِأَْرِضِهَما.أَْهلََكهَُماَوَيْفَعُل الرَّ

اِمَك اْلَعُدوَّ َوَقا ُة ِمْن َتْحُت. َفَطَرَد ِمْن قُدَّ . َفَيْسُكَن إِْسَرائِيُل آِمًنا َوْحَدهُ. َتُكوُن َعْيُن َيْعقُوَب إِلَى أَْهلِكْ َل: اإلِلُه اْلَقِديُم َمْلَجأٌ، َواألَْذُرُع األََبِديَّ
 (28-33:27)التثنية  أَْرِض ِحْنَطٍة َوَخْمٍر، َوَسَماُؤهُ َتْقُطُر َنًدى.

بُّ لَُكْم لُِيْفنَِيُكْم  َرُكْم، َكذلَِك َيْفَرُح الرَّ بُّ لَُكْم لُِيْحِسَن إِلَْيُكْم َوُيَكثِّ ، َفُتْسَتأَْصلُوَن ِمَن األَْرِض الَّتِي أَْنَت َداِخٌل إِلَْيَها َوُيْهلَِكُكمْ َوَكَما َفِرَح الرَّ
 (63:28)التثنية  لَِتْمَتلَِكَها.

ٍَ َوُعْريٍ َوَعَوِز ُكلِّ َشْيٍء. َفَيْجعَ  بُّ َعلَْيَك فِي ُجوٍع َوَعَط  .ُيْهلَِككَ ُل نِيَر َحِديٍد َعلَى ُعُنقَِك َحتَّى ُتْسَتْعَبُد ألَْعَدائَِك الَِّذيَن ُيْرِسلُُهُم الرَّ
 (48:28)التثنية 

اِكنِ  يَن السَّ )يشوع  ِمْن أََماِمُكْم.َوأَْهلَْكُتُهْم يَن فِي َعْبِر األُْرُدنِّ َفَحاَرُبوُكْم، َوَدَفْعُتُهْم بَِيِدُكْم َفَملَْكُتْم أَْرَضُهْم ُثمَّ أََتْيُت بُِكْم إِلَى أَْرِض األَُموِريِّ



8:24) 

 (21:20)القضاة  َوِعْشِريَن أَْلَف َرُجل إِلَى األَْرِض.ِمْن إِْسَرائِيَل فِي ذلَِك اْلَيْوِم اْثَنْيِن َوأَْهلَُكوا َفَخَرَج َبُنو َبْنَياِميَن ِمْن ِجْبَعَة 

انِي،  ِمْن َبنِي إِْسَرائِيَل أَْيًضا َثَمانَِيَة َعَشَر أَْلَف َرُجل إِلَى األَْرِض. ُكلُّ هُؤالَِء َوأَْهلََك َفَخَرَج َبْنَياِميُن لِلَِقائِِهْم ِمْن ِجْبَعَة فِي اْلَيْوِم الثَّ
ْيِف.ُمْخَتِرُطو   (25:20)القضاة  السَّ

بُّ َبْنَياِميَن أََماَم إِْسَرائِيَل،  َبُنو إِْسَرائِيَل ِمْن َبْنَياِميَن فِي ذلَِك اْلَيْوِم َخْمَسًة َوِعْشِريَن أَْلَف َرُجل َوِمَئَة َرُجل. ُكلُّ هُؤالَِء َوأَْهلََك َفَضَرَب الرَّ
ْيِف. َوَرأَى َبُنو َبنْ  َكلُوا َعلَى اْلكَ ُمْخَتِرُطو السَّ ُهُم اتَّ ُهْم َقِد اْنَكَسُروا. َوأَْعَطى ِرَجاُل إِْسَرائِيَل َمَكاًنا لَِبْنَياِميَن ألَنَّ ِميِن الَِّذي َوَضُعوهُ َياِميَن أَنَّ

ْيِف. َوَكاَن اْلِميَعاُد َبْيَن ِرَجاِل إِْسَرائِيَل َوَبْيَن َعلَى ِجْبَعَة. َفأَْسَرَع اْلَكِميُن َواْقَتَحُموا ِجْبَعَة، َوَزَحَف اْلَكِميُن َوَضَرَب اْلَمِديَنَة ُكلَّ  َها بَِحدِّ السَّ
ا اْنَقلََب ِرَجاُل إِْسَرائِيَل فِي الْ  َخاِن ِمَن اْلَمِديَنِة. َولَمَّ ِمْن ِرَجاِل  َحْرِب اْبَتَدأَ َبْنَياِميُن َيْضِرُبوَن َقْتلَىاْلَكِميِن، إِْصَعاَدُهْم بَِكْثَرٍة، َعالََمَة الدُّ

ُهْم َقالُوا:  َما ُهْم ُمْنَهِزُموَن ِمْن أََماِمَنا َكاْلَحْرِب األُولَى»إِْسَرائِيَل َنْحَو َثالَثِيَن َرُجالً، ألَنَّ ا اْبَتَدأَِت اْلَعالََمُة َتْصَعُد ِمَن اْلَمِديَنِة، «. إِنَّ َولَمَّ
ََ ِرَجاُل إِْسَرائِيَل َوَهَرَب ِرَجاُل َبْنَياِميَن بِ َعُموَد ُدَخاٍن، اْلَتَفَت َبْنَياِميُن إِلَى َوَرائِ  َماِء. َوَرَج َرْعَدٍة، ِه َوإَِذا بِاْلَمِديَنِة ُكلَِّها َتْصَعُد َنْحَو السَّ

ِة، َولكِ  يَّ ُهْم. َوَرَجُعوا أََماَم َبنِي إِْسَرائِيَل فِي َطِريِق اْلَبرِّ ُهْم َرأَْوا أَنَّ الشَّرَّ َقْد َمسَّ فِي أَْهلَُكوُهْم نَّ اْلقَِتاَل أَْدَرَكُهْم، َوالَِّذيَن ِمَن اْلُمُدِن ألَنَّ
. َفَسَقَط ِمْن َبْنَياِميَن َثَمانَِيَة َعَشَر أَْلَف َوَسِطِهْم. َفَحاَوُطوا َبْنَياِميَن َوَطاَرُدوُهْم بُِسُهولٍَة، َوأَْدَرُكوُهْم ُمَقاَبَل ِجْبَعَة لِِجَهِة ُشُروِق الشَّْمسِ 

وَن. َفاْلَتَقُطوا ِمْنُهْم رَ  ِة إِلَى َصْخَرِة ِرمُّ يَّ َُ هُؤالَِء َذُوو َبأٍْس. َفَداُروا َوَهَرُبوا إِلَى اْلَبرِّ وا ُجل، َجِمي َكِك َخْمَسَة آالَِف َرُجل، َوَشدُّ فِي السِّ
َُ ال ْيِف فِي ذلَِك َوَراَءُهْم إِلَى ِجْدُعوَم، َوَقَتلُوا ِمْنُهْم أَْلَفْي َرُجل. َوَكاَن َجِمي اقِِطيَن ِمْن َبْنَياِميَن َخْمَسًة َوِعْشِريَن أَْلَف َرُجل ُمْخَتِرِطي السَّ سَّ

وَن ِستُّ ِمَئِة َرُجل، وَ  ِة إِلَى َصْخَرِة ِرمُّ يَّ َُ هُؤالَِء َذُوو َبأٍْس. َوَداَر َوَهَرَب إِلَى اْلَبرِّ وَن أَرْ اْلَيْوِم. َجِمي َبَعَة أَْشهٍُر. أََقاُموا فِي َصْخَرِة ِرمُّ
ْيِف ِمَن اْلَمِديَنِة بِأَْسِرَها، حَ  ََ ِرَجاُل َبنِي إِْسَرائِيَل إِلَى َبنِي َبْنَياِميَن َوَضَرُبوُهْم بَِحدِّ السَّ َُ َوَرَج تَّى اْلَبَهائَِم، َحتَّى ُكلَّ َما ُوِجَد. َوأَْيًضا َجِمي

ارِ   (48-35:20)القضاة  .اْلُمُدِن الَّتِي ُوِجَدْت أَْحَرقُوَها بِالنَّ

َُ َخَطَواتِي َتْحتِي، َفلَْم َتَتَقْلَقْل َكْعَباَي. أَْلحَ  ُمنِي. ُتَوسِّ َُ َحتَّى أُْفنَِيُهْم. َفأُْهلُِكُهمْ ُق أَْعَدائِي َوَتْجَعُل لِي ُتْرَس َخالَِصَك، َولُْطفَُك ُيَعظِّ ، َوالَ أَْرج
. أُْفنِيِهْم َوأَْسَحقُهُْم َفالَ  ًة لِْلقَِتاِل، َوَتْصَرُع اْلَقائِِميَن َعلَيَّ َتْحتِي. َوُتْعِطينِي أَْقفَِيَة أَْعَدائِي »َيقُوُموَن، َبْل َيْسقُُطوَن َتْحَت ِرْجلَيَّ قُنِي قُوَّ ُتَنطِّ

بِّ َفالَ َيْسَتِجيُبهُ   ْم. َفأَْسَحقُُهْم َكُغَباِر األَْرِض. ِمْثَل ِطيِن األَْسَواِق أَُدقُّهُْم َوأَُدوُسُهْم.َوُمْبِغِضيَّ َفأُْفنِيِهْم. َيَتَطلَُّعوَن َفلَْيَس ُمَخلٌِّص، إِلَى الرَّ
 (43-22:36)صموئيل الثاني 

ُموُهْم  اِن َجَبِل ِسِعير لُِيَحرِّ وَن َوُموآُب َعلَى ُسكَّ اِن ِسِعير َساَعَد َبْعُضُهْم َعلَى َوُيْهلُِكوُهمْ َوَقاَم َبُنو َعمُّ ا َفَرُغوا ِمْن ُسكَّ َبْعٍض. إِْهالَِك . َولَمَّ
ِة َتَطلَُّعوا َنْحَو اْلُجْمهُوِر َوإَِذا ُهْم ُجَثٌث َساقَِطٌة َعلَ  يَّ ا َجاَء َيُهوَذا إِلَى اْلَمْرَقِب فِي اْلَبرِّ ُهوَشاَفاُط ى األَْرِض َولَْم َيْنَفلِْت أََحٌد. َفأََتى يَ َولَمَّ

اٍم  َوَشْعُبُه لَِنْهِب أَْمَوالِِهْم، َفَوَجُدوا َبْيَنُهْم أَْمَواالً َوُجَثًثا َوأَْمتَِعًة َثِميَنًة بَِكْثَرٍة، َفأََخُذوَها ألَْنفُِسِهْم َحتَّى لَْم َيْقِدُروا أَْن َيْحِملُوَها. َوَكاُنوا َثالََثَة أَيَّ
 (25-20:23)أخبار األيام الثاني  ا َكاَنْت َكثِيَرًة.َيْنَهُبوَن اْلَغنِيَمَة ألَنَّهَ 

ََ َوَخَتَم بَِخاتِِم اْلَملِِك، َوأَْرَسَل َرَسائَِل بِأَْيِدي َبِريِد اْلَخْيِل ُركَّ  َمِك، الَّتِي بَِها أَْعَطى َفَكَتَب بِاْسِم اْلَملِِك أََحْشِويُرو اِب اْلِجَياِد َواْلبَِغاِل َبنِي الرَّ
ُهْم َحتَّى األَْطَفاَل َوُيبِيُدوا َوَيْقُتلُوا َوُيْهلُِكوا ُك اْلَيُهوَد فِي َمِديَنٍة َفَمِديَنٍة أَْن َيْجَتِمُعوا َوَيقِفُوا ألَْجِل أَْنفُِسِهْم، اْلَملِ  َة ُكلِّ َشْعٍب َوُكوَرٍة ُتَضادُّ قُوَّ

َساَء، َوأَْن َيْسلُُبوا َغنِيَمَتُهْم،  (11-8:10)أستير  َوالنِّ

ََ أَْعَدائِِهْم َضْرَبَة َسْيٍف َوَقْتل  َخْمَس َوأَْهلَُكوا ، َوَعِملُوا بُِمْبِغِضيِهْم َما أََراُدوا. َوَقَتَل اْلَيُهوُد فِي ُشوَشَن اْلَقْصِر َوَهالَكٍ َفَضَرَب اْلَيُهوُد َجِمي
 (6-9:5)أستير  ِمَئِة َرُجل.

َخْمَس ِمَئِة َرُجل، َوَبنِي َهاَماَن اْلَعَشَرَة، َفَماَذا َعِملُوا فِي َباقِي َوأَْهلَُكوا َقْد َقَتَل اْلَيُهوُد »َفَقاَل اْلَملُِك ألَْستِيَر اْلَملَِكِة فِي ُشوَشَن اْلَقْصِر: 
إِْن َحُسَن ِعْنَد اْلَملِِك َفْلُيْعَط َغًدا أَْيًضا لِْلَيُهوِد »َفَقالَْت أَْستِيُر: «. ِك َبْعُد َفُتْقَضى؟ُبْلَداِن اْلَملِِك؟ َفَما ُهَو ُسْؤلُِك َفُيْعَطى لَِك؟ َوَما ِهَي ِطْلَبتُ 

ْن َيْعَملُوا هَكَذا، َوأُْعِطَي األَْمُر َفأََمَر اْلَملُِك أَ «. الَِّذيَن فِي ُشوَشَن أَْن َيْعَملُوا َكَما فِي هَذا اْلَيْوِم، َوَيْصلُِبوا َبنِي َهاَماَن اْلَعَشَرَة َعلَى اْلَخَشَبةِ 



َِ َعَشَر أَْيًضا ِمْن َشْهِر أََذاَر، َوَقَتلُوا فِي  فِي ُشوَشَن. َفَصلَُبوا َبنِي َهاَماَن اْلَعَشَرَة. اب ِذيَن فِي ُشوَشَن، فِي اْلَيْوِم الرَّ
ََ اْلَيُهوُد الَّ ُثمَّ اْجَتَم

ْهِب. َوَباقِي اْلَيُهوِد الَِّذيَن فِي ُبْلَداِن اْلَملِِك اْجَتَمُعوا َوَوَقفُوُشوَشَن َثالََث ِمَئِة َرُجل، َولِكنَّ  وا أَْيِدَيُهْم إِلَى النَّ ا ألَْجِل أَْنفُِسِهْم ُهْم لَْم َيُمدُّ
ْهِب. َواْسَتَراُحوا ِمْن أَْعَدائِِهْم، َوَقَتلُوا ِمْن ُمْبِغِضيِهْم َخْمَسًة َوَسْبِعيَن أَْلًفا، َولِكنَّهُمْ  وا أَْيِدَيُهْم إِلَى النَّ  (16-9:12)أستير  لَْم َيُمدُّ

. ِعْنَد ُرُجوِع أَْعَدائِي إِلَى َخْلٍف، َيْسقُُطوَن  َها اْلَعلِيُّ ُم الْسِمَك أَيُّ َك أََقْمَت َحقِّي َوَيْهلُِكوَن أَْفَرُح َوأَْبَتِهُج بَِك. أَُرنِّ اِم َوْجِهَك، ألَنَّ ِمْن قُدَّ
ْهِر َواألََبِد. اَْلَعُدوُّ َتمَّ َخَراُبُه إِلَى أَْهلَْكَت اَي. َجلَْسَت َعلَى اْلُكْرِسيِّ َقاِضًيا َعاِدالً. اْنَتَهْرَت األَُمَم. َوَدْعوَ  يَر. َمَحْوَت اْسَمهُْم إِلَى الدَّ الشِّرِّ

 (6-9:2)المزمور  األََبِد. َوَهَدْمَت ُمُدًنا. َباَد ِذْكُرهُ َنْفُسُه.

ْق أَْلِسَنَتُهْم، ألَنِّي َقْد َرأَْيُت ُظْلًما َوِخَصاًما فِي اْلَمِديَنِة.أَْهلِْك  ، َفرِّ  (9:55)المزمور  َيا َربُّ

ا الَِّذيَن ُهْم  ْهلَُكِة أَمَّ ْيِف. َيكُ لِلتَّ )المزمور  وُنوَن َنِصيًبا لَِبَناِت آَوى.َيْطلُُبوَن َنْفِسي، َفَيْدُخلُوَن فِي أََسافِِل األَْرِض. ُيْدَفُعوَن إِلَى َيَديِ السَّ
9:63-10) 

ُه فِي لَْيلٍَة َخِرَبْت َعاُر ُموآَب  ُه فِي لَْيلٍَة َخِرَبْت قِيُر ُموآَب َوَهلََكتْ َوْحٌي ِمْن ِجَهِة ُموآَب: إِنَّ  (1:15)إشعياء  .َوَهلََكتْ . إِنَّ

بُّ إِلُهَنا، َقِد اْسَتْولَى َعلَْيَنا َساَدةٌ ِسَواَك. بَِك َوْحَدَك َنْذُكُر اْسَمَك. ُهْم أَْمَواٌت الَ َيحْ  َها الرَّ َوأَْهلَْكَتُهْم َيْوَن. أَْخيِلٌَة الَ َتقُوُم. لِذلَِك َعاَقْبَت أَيُّ
 (14-26:13)إشعياء  َوأََبْدَت ُكلَّ ِذْكِرِهْم.

ًة ُمْنُذ اْلَقِديِم. هأََنَذا أَجْ  ًة. أُمَّ ًة َقِويَّ . أُمَّ بُّ ًة ِمْن ُبْعٍد َيا َبْيَت إِْسَرائِيَل، َيقُوُل الرَّ ًة الَ َتْعِرُف لَِساَنَها َوالَ َتْفَهُم َما َتَتَكلَُّم بِِه. لُِب َعلَْيُكْم أُمَّ أُمَّ
َوتِيَنَك. ُكلُوَن َحَصاَدَك َوُخْبَزَك الَِّذي َيأُْكلُُه َبُنوَك َوَبَناُتَك. َيأُْكلُوَن َغَنَمَك َوَبَقَرَك. َيأُْكلُوَن َجْفَنَتَك ُجْعَبُتُهْم َكَقْبٍر َمْفُتوٍح. ُكلُُّهْم َجَبابَِرةٌ. َفَيأْ 

ِكٌل َعلَْيَها.ُيْهلُِكوَن  ْيِف ُمُدَنَك اْلَحِصيَنَة الَّتِي أَْنَت ُمتَّ  (17-5:15)إرميا  بِالسَّ

ُه هَكَذا َقا ًة، ُمُدًنا غَ ألَنَّ يَّ بُّ َعْن َبْيِت َملِِك َيُهوَذا: ِجْلَعاٌد أَْنَت لِي. َرأٌْس ِمْن لُْبَناَن. إِنِّي أَْجَعلَُك َبرِّ ُس َعلَْيَك َل الرَّ ، ُمْهلِِكينَ ْيَر َمْسُكوَنٍة. َوأَُقدِّ
 (7-22:6)إرميا  اِر.ُكلَّ َواِحٍد َوآالَتِِه، َفَيْقَطُعوَن ِخَياَر أَْرِزَك َوُيْلقُوَنُه فِي النَّ 

ْرَج َقائاِلً: لَِماَذا َكتَ  : أَْنَت َقْد أَْحَرْقَت ذلَِك الدَّ بُّ هِذهِ َوُيْهلُِك ْبَت فِيِه َقائاِلً: َمِجيًئا َيِجيُء َملُِك َبابَِل َوقُْل لَِيُهوَياقِيَم َملِِك َيُهوَذا: هَكَذا َقاَل الرَّ
 (29:36)إرميا  اإلِْنَساَن َواْلَحَيَواَن؟األَْرَض، َوُيالَِشي ِمْنَها 

 اإلصحاح السابَ واألربعون من سفر إرميا كامال ونقتبس منه:
َماِل َوَتُكوُن َسْيالً َجاِرًفا، َفُتَغشِّي األَْرَض َوِمألََها، اْلمَ »2 : َها ِمَياهٌ َتْصَعُد ِمَن الشِّ بُّ اِكنِيَن فِيهَ هَكَذا َقاَل الرَّ ا، َفَيْصُرُخ النَّاُس، ِديَنَة َوالسَّ

اِن األَْرِض.  َبنِيَن، بَِسَبِب ِمْن َصْوِت َقْرِع َحَوافِِر أَْقِوَيائِِه، ِمْن َصِريِر َمْرَكَباتِِه َوَصِريِف َبَكَراتِِه الَ َتْلَتفُِت اآلَباُء إِلَى الْ 3َوُيَوْلِوُل ُكلُّ ُسكَّ

بَّ لَِهالَِك ي بَِسَبِب اْلَيْوِم اآلتِ 4اْرتَِخاِء األََياِدي.  ٍة ُتِعيُن، ألَنَّ الرَّ يَن، لَِيْنَقِرَض ِمْن ُصوَر َوَصْيُدوَن ُكلُّ َبقِيَّ ُيْهلُِك ُكلِّ اْلفِلِْسِطينِيِّ

َة َجِزيَرِة َكْفُتوَر.  يَن، َبِقيَّ َة. 5اْلفِلِْسِطينِيِّ َُ َعلَى َغزَّ ْل ِة َوَطائِ أُْهلَِكْت أََتى الصُّ ََ َبقِيَّ آِه، َيا َسْيَف 6ِهْم. َحتَّى َمَتى َتْخِمِشيَن َنْفَسِك. أَْشَقلُوُن َم

، َحتَّى َمَتى الَ َتْسَتِريُح؟ اْنَضمَّ إِلَى ِغْمِدَك! اْهَدأْ َواْسُكْن. بِّ  الرَّ

 اإلصحاح الثامن واألربعون من سفر إرميا كامال ونقتبس منه:
َها َقْد َخِرَبْت. َخِزَيْت َوأُِخَذْت َقْرَيَتايُِم. »َعْن ُموآَب: 1 َخِزَيْت ِمْسَجاُب َواْرَتَعَبْت. هَكَذا َقاَل َربُّ اْلُجُنوِد إِلُه إِْسَرائِيَل: َوْيٌل لَِنُبو ألَنَّ

ا.2 ُروا َعلَْيَها َشر ً يَن َوَيْذَهُب  لَْيَس َمْوُجوًدا َبْعُد َفْخُر ُموآَب. فِي َحْشُبوَن َفكَّ ًة. َوأَْنِت أَْيًضا َيا َمْدِميُن ُتَصمِّ َهلُمَّ َفَنْقِرُضَها ِمْن أَْن َتُكوَن أُمَّ

ْيُف.  ََ ِصَغاُرَها ُصَراًخا. 4َوَسْحٌق َعِظيٌم. َهالٌَك َصْوُت ِصَياٍح ِمْن ُحوُروَنايَِم، 3َوَراَءِك السَّ َمْت ُموآُب، َوأَْسَم ُه فِي 5َقْد ُحطِّ َعَقَبِة ألَنَّ

ََ األَْعَداُء ُصَراَخ اْنِكَساٍر.  ُه فِي ُمْنَحَدِر ُحوُروَنايَِم َسِم وا أَْنفَُسُكْم، َوُكوُنوا َكَعْرَعٍر فِي 6لُوِحيَت َيْصَعُد ُبَكاٌء َعلَى ُبَكاٍء، ألَنَّ اْهُرُبوا َنجُّ

ِة. يَّ َكالِِك َعلَى أَْعَمالِِك َوَعلَى خَ »7 اْلَبرِّ ْبيِ، َكَهَنُتُه وُرَؤَساُؤهُ َمًعا. َفِمْن أَْجِل اتِّ َُ إِلَى السَّ َزائِنِِك َسُتْؤَخِذيَن أَْنِت أَْيًضا، َوَيْخُرُج َكُمو

. اْلُمْهلُِك َوَيأْتِي 8 بُّ ْهُل َكَما َقاَل الرَّ َها َتْخُرُج َطائَِرًة أَْعُطوا مُ 9إِلَى ُكلِّ َمِديَنٍة، َفالَ ُتْفلُِت َمِديَنٌة، َفَيبِيُد اْلَوَطاُء، َوَيْهلُِك السَّ وآَب َجَناًحا ألَنَّ



ِم.10َوَتِصيُر ُمُدُنَها َخِرَبًة باِلَ َساِكٍن فِيَها.  َُ َسْيَفُه َعِن الدَّ بِّ بِِرَخاٍء، َوَمْلُعوٌن َمْن َيْمَن ُمْسَتِريٌح ُموآُب »11 َمْلُعوٌن َمْن َيْعَمُل َعَمَل الرَّ

ْبيِ. لِذلَِك َبقَِي َطْعُمُه فِيِه، وَ ُمْنُذ ِصَباهُ، َوُهَو ُمْسَتقِرٌّ َعلَ  ِه، َولَْم ُيْفَرْغ ِمْن إَِناٍء إِلَى إَِناٍء، َولَْم َيْذَهْب إِلَى السَّ ْر. ى ُدْرِديِّ َرائَِحُتُه لَْم َتَتَغيَّ
، َوأُْرِسُل إِلَْيِه ُمْصِغيَن َفُيْصُغوَنُه، َوُيفَ 12 بُّ اٌم َتأْتِي، َيقُوُل الرَّ ُغوَن آنَِيَتُه، َوَيْكِسُروَن أَْوِعَيَتُهْم. لِذلَِك َها أَيَّ َفَيْخَجُل ُموآُب ِمْن 13رِّ

َكلِِهْم. ، َكَما َخِجَل َبْيُت إِْسَرائِيَل ِمْن َبْيِت إِيَل ُمتَّ ََ ٍة لِْلَحْرِب؟ »14 َكُمو أُْهلَِكْت ُموآُب 15َكْيَف َتقُولُوَن َنْحُن َجَبابَِرةٌ َوِرَجاُل قُوَّ

ُتَها ُمْسرِ َهالَِك َقِريٌب َمِجيُء 16َوَصِعَدْت ُمُدُنَها، َوِخَياُر ُمْنَتَخبِيَها َنَزلُوا لِْلَقْتِل، َيقُوُل اْلَملُِك َربُّ اْلُجُنوِد اْسُمُه.  ا. ُموآَب، َوَبلِيَّ َعٌة ِجد ً

، عَ 17 ََ الَِّذيَن َحَوالَْيَها، َوُكلَّ اْلَعاِرفِيَن اْسَمَها قُولُوا: َكْيَف اْنَكَسَر َقِضيُب اْلِعزِّ ِاْنِزلِي ِمَن اْلَمْجِد، 18َصا اْلَجالَِل؟ اُْنُدُبوَها َيا َجِمي

اِكَنُة بِْنَت ِديُبوَن، ألَنَّ  ُتَها السَّ َماِء أَيَّ ِريِق َوَتَطلَِّعي َيا َساِكَنَة 19ُحُصوَنِك. َوأَْهلََك ُموآَب َقْد َصِعَد إِلَْيِك ُمْهلَِك  اْجلِِسي فِي الظَّ قِفِي َعلَى الطَّ

اِجَيَة. قُولِي: َماَذا َحَدَث؟  ُه َقْد ُنقَِض. َوْلِولُوا َواْصُرُخوا. أَْخبِ 20َعُروِعيَر. اْسأَلِي اْلَهاِرَب َوالنَّ ُروا فِي أَْرُنوَن أَنَّ َقْد َخِزَي ُموآُب ألَنَّ

 .أُْهلِكَ ُموآَب َقْد 

يُق َواألَْوَجاُع َكَماِخٍض. َكْيَف  ْعَدةُ، َوأََخَذَها الضِّ ِهيَرةُ، َقْرَيُة َفَرِحي؟ اْرَتَخْت ِدَمْشُق َواْلَتَفَتْت لِْلَهَرِب. أَْمَسَكْتَها الرِّ لَْم ُتْتَرِك اْلَمِديَنُة الشَّ
اُنَها فِي َشَواِرِعَها،   (26-49:24)إرميا  اْلَحْرِب فِي ذلَِك اْلَيْوِم، َيقُوُل َربُّ اْلُجُنوِد.ُكلُّ ِرَجاِل َوَتْهلُِك لِذلَِك َتْسقُُط ُشبَّ

َماِل، َفَيْصَطفُّوَن َعلَْيهَ   ُمْهلِكٍ ا. ِمْن ُهَناَك ُتْؤَخُذ. نَِبالُُهْم َكَبَطل ألَنِّي هأََنَذا أُوقُِظ َوأُْصِعُد َعلَى َبابَِل ُجْمُهوَر ُشُعوٍب َعِظيَمٍة ِمْن أَْرِض الشِّ
. ألَنَّ  بُّ يَن َغنِيَمًة. ُكلُّ ُمْغَتنِِميَها َيْشَبُعوَن، َيقُوُل الرَّ َُ َفاِرًغا. َوَتُكوُن أَْرُض اْلَكْلَدانِيِّ ْم َيا َناِهبِي ِميَراثِي، َوَقَفْزتُْم الَ َيْرج ُكْم َقْد َفِرْحُتْم َوَشِمتُّ

 (11-50:9)إرميا  َكِعْجلٍَة فِي اْلَكإِل، َوَصَهْلُتْم َكَخْيل،

ِد َربِّ اْلُجُنوِد َعَمالً فِي أَْرِض اْلَكْلَدانِيِّ  يِّ بُّ ِخَزاَنَتُه، َوأَْخَرَج آالَِت ِرْجِزِه، ألَنَّ لِلسَّ يَن. َهلُمَّ إِلَْيَها ِمَن األَْقَصى. اْفَتُحوا أَْهَراَءَها. َفَتَح الرَّ
ُموَها َوالَ َتُكْن لََها بَ  ُموَها ِعَراًما، َوَحرِّ ٌة. َكوِّ ُه َقْد أََتى َيْوُمُهْم، َزَماُن ِعَقابِِهْم. َصْوُت أَْهلُِكوا قِيَّ ْبِح. َوْيٌل لَُهْم ألَنَّ ُكلَّ ُعُجولَِها. لَِتْنِزْل لِلذَّ

بِّ إِلِهَنا، َنْقَمِة َهْيَكلِهِ  . لَِيْنِزْل َعلَْيَها ُكلُّ َهاِربِيَن َوَناِجيَن ِمْن أَْرِض َبابَِل، لُِيْخبُِروا فِي ِصْهَيْوَن بَِنْقَمِة الرَّ . اُْدُعوا إِلَى َبابَِل أَْصَحاَب اْلقِِسيِّ
وِس َمْن َيْنِزُع فِي اْلَقْوِس َحَوالَْيَها. الَ َيُكْن َناٍج. َكافُِئوَها َنِظيَر َعَملَِها. اْفَعلُوا بَِها َحَسَب ُكلِّ َما فَ  ، َعلَى قُدُّ بِّ َها َبَغْت َعلَى الرَّ َعلَْت، ألَنَّ
َواِرِع، َوُكلُّ ِرَجاِل َحْربَِها َيْهلُِكوَن فِي ذلَِك اْلَيْوِم، َيقُو اُنَها فِي الشَّ ُتَها اْلَباِغَيُة، َيقُوُل إِْسَرائِيَل. لِذلَِك َيْسقُُط ُشبَّ . هأََنَذا َعلَْيِك أَيَّ بُّ ُل الرَّ

ُه َقد أََتى َيْوُمِك ِحيَن ِعقَ  ُد َربُّ اْلُجُنوِد، ألَنَّ يِّ اِك.السَّ  (31-50:25)إرميا  ابِي إِيَّ

بُّ ُروَح ُملُوِك َماِدي، ألَنَّ َقْصَدهُ َعلَى َبابَِل أَْن  وا األَْتَراَس. َقْد أَْيَقَظ الرَّ َهاَم. أَِعدُّ ، َنْقَمُة َهْيَكلِِه.ُيْهلَِكَهاُسنُّوا السِّ بِّ ُه َنْقَمُة الرَّ )إرميا  . ألَنَّ
11:51) 

ُر بَِك اْلَفَرَس َوَراِكَبُه، َوأَْسَحُق بَِك اْلَمْرَكَبَة َوَراِكَبَها، َوأُْهلُِك أَْنَت لِي َفأٌْس َوأََدَواُت َحْرٍب، َفأَْسَحُق بَِك األَُمَم،  بَِك اْلَمَمالَِك، َوأَُكسِّ
ْيَخ َواْلَفَتى، ُجَل َواْلَمْرأََة، َوأَْسَحُق بَِك الشَّ اِعَي َوَقِطيَعُه، َوأَْسَحُق بَِك اْلَفالََّح  َوأَْسَحُق بَِك الرَّ َوأَْسَحُق بَِك اْلُغالََم َواْلَعْذَراَء، َوأَْسَحُق بَِك الرَّ

يَن َعلَى  اِن أَْرِض اْلَكْلَدانِيِّ اَم. َوأَُكافُِئ َبابَِل َوُكلَّ ُسكَّ اَنُه، َوأَْسَحُق بَِك اْلُوالََة َواْلُحكَّ ِهِم الَّ َوَفدَّ ِذي َفَعلُوهُ فِي ِصْهَيْوَن، أََماَم ُعُيونُِكْم، ُكلِّ َشرِّ
. بُّ  (24-51:20)إرميا  َيقُوُل الرَّ

ََ ُكلَّ قُُصوِرِه. أَْهلََك ُحُصوَنُه، َوأَْكَثَر فِي بِْنِت َيهُ  ََ إِْسَرائِيَل. اْبَتلَ . اْبَتلَ ُد َكَعُدوٍّ يِّ ٍة َمَظلََّتُه. َصاَر السَّ ْوَح َواْلُحْزَن. َوَنَزَع َكَما ِمْن َجنَّ وَذا النَّ
بُّ فِي ِصْهَيْوَن اْلَموْ أَْهلََك  ُد َمْذَبَحُه. َرَذَل َمْقِدَسُه. َحَصَر ُمْجَتَمَعُه. أَْنَسى الرَّ يِّ ْبَت، َوَرَذَل بَِسَخِط َغَضبِِه اْلَملَِك َواْلَكاِهَن. َكِرَه السَّ ِسَم َوالسَّ

بِّ َكَما فِي َيْوِم اْلَمْوِسِم. َقَصَد الرَّ  ْوَت فِي َبْيِت الرَّ ُسوَر بِْنِت ِصْهَيْوَن. َمدَّ ُيْهلَِك ْن بُّ أَ فِي َيِد اْلَعُدوِّ أَْسَواَر قُُصوِرَها. أَْطلَقُوا الصَّ
وَر َيُنوَحاِن. َقْد َحِزَنا َمًعا. َتاَخْت فِي األَْرِض أَْبَواُبَها. اإلِْهالَكِ اْلِمْطَماَر. لَْم َيْرُدْد َيَدهُ َعِن  َم أَْهلََك ، َوَجَعَل اْلِمْتَرَسَة َوالسُّ َوَحطَّ
.َعَواِرَضَها. َملُِكَها َوُرَؤَساُؤَها بَ  بِّ  (9-2:5)مراثي إرميا  ْيَن األَُمِم. الَ َشِريَعَة. أَْنبَِياُؤَها أَْيًضا الَ َيِجُدوَن ُرْؤَيا ِمْن قَِبِل الرَّ

. َحق ًا إِنَّ هَذا اْلَيْوَم الَِّذي َرَجْوَناهُ. َقْد َوَجْدَناهُ! َقْد أَْهلَْكَناَهاَقْد »َيْفَتُح َعلَْيِك أَْفَواَهُهْم ُكلُّ أَْعَدائِِك. َيْصفُِروَن َوَيْحِرقُوَن األَْسَناَن. َيقُولُوَن: 



 (16:2)مراثي إرميا  «.َرأَْيَناهُ 

تِِه. ُيْهلُِك َعَجًبا َوَيْنَجُح َوَيْفَعُل َوُيبِيُد اْلُعَظَماَء َوَشْعَب اْلقِ  ُتُه، َولِكْن لَْيَس بِقُوَّ يِسيَن. َوبَِحَذاَوَتْعُظُم قُوَّ َقتِِه َيْنَجُح أَْيًضا اْلَمْكُر فِي َيِدِه، دِّ
ُم بَِقْلبِِه. َوفِي االْطِمْئَناِن 

َؤَساِء، َوباِلَ َيٍد َيْنَكِسُر.ُيْهلُِك َوَيَتَعظَّ  (25-8:24)دانيال  َكثِيِريَن، َوَيقُوُم َعلَى َرئِيِس الرُّ

اِكَن ِمْن أَْشُدوَد، َوَماِسَك اْلَقِضيِب ِمْن  َُ السَّ َة َفَتأُْكُل قُُصوَرَها. َوأَْقَط َفَتْهلُِك أَْشَقلُوَن، َوأَُردُّ َيِدي َعلَى َعْقُروَن، َفأُْرِسُل َناًرا َعلَى ُسوِر َغزَّ
بُّ  ُد الرَّ يِّ يَن، َقاَل السَّ ُة اْلفِلِْسِطينِيِّ  (8-1:7)عاموس  «.َبقِيَّ

 (9:12)زكريا  ُكلِّ األَُمِم اآلتِيَن َعلَى أُوُرَشلِيَم.َهالََك َوَيُكوُن فِي ذلَِك اْلَيْوِم أَنِّي أَْلَتِمُس 

َساَء، اْقُتلُوا  ْفَل َوالنِّ ْيَخ َوالشَّابَّ َواْلَعْذَراَء َوالطِّ َمةُ لِْلَهالَكِ اَلشَّ َجاِل «. ، َواْبَتِدُئوا ِمْن َمْقِدِسي. َوالَ َتْقُرُبوا ِمْن إِْنَساٍن َعلَْيِه السِّ َفاْبَتَدأُوا بِالرِّ
ُيوِخ الَِّذيَن أََماَم اْلَبْيِت.  (6:9)حزقيال  الشُّ

قِيَن َماِهِريَن  اِر. َدُمِك َيُكوُن فِي . لإِِلْهالَكِ َوأَْسُكُب َعلَْيِك َغَضبِي، َوأَْنفُُخ َعلَْيِك بَِناِر َغْيِظي، َوأَُسلُِّمِك لَِيِد ِرَجال ُمَتَحرِّ َتُكونِيَن أُْكلًَة لِلنَّ
بُّ َتَكلَّْمتُ   (32-21:31)حزقيال  «.َوْسِط األَْرِض. الَ ُتْذَكِريَن، ألَنِّي أََنا الرَّ

ِم،   (27:22)حزقيال  النُّفُوِس الْكتَِساِب َكْسٍب.إلِْهالَِك ُرَؤَساُؤَها فِي َوْسِطَها َكِذَئاٍب َخاِطَفٍة َخْطًفا لَِسْفِك الدَّ

اِم اْلقِ  ِحَها ُكلَّ ُمْشَتَهَياتَِها الَّتِي َكاَنْت فِي أَيَّ اِم َمَذلَّتَِها َوَتَطوُّ َدِم. ِعْنَد ُسقُوِط َشْعبَِها بَِيِد اْلَعُدوِّ َولَْيَس َمْن ُيَساِعُدَها. َقْد َذَكَرْت أُوُرَشلِيُم فِي أَيَّ
 (7:1)مراثي إرميا  .َهالَِكَهاى َرأَْتَها األَْعَداُء. َضِحُكوا َعلَ 

ََ َماٍء َعلَى َسْحِق بِْنِت َشْعبِي.«. َوَسْحقٌ َهالٌَك َفَتَح ُكلُّ أَْعَدائَِنا أَْفَواَههُْم َعلَْيَنا. َصاَر َعلَْيَنا َخْوٌف َوُرْعٌب،  )مراثي  َسَكَبْت َعْيَناَي َيَنابِي
 (48-3:46إرميا 

. الَ أُْشفُِق َوالَ أََتَرأَُّف َوالَ  بُّ ُمُهُم اْلَواِحَد َعلَى أَِخيِه، اآلَباَء َواألَْبَناَء َمًعا، َيقُوُل الرَّ  (14:13)إرميا  إِْهالَِكِهمْ  أَْرَحُم ِمْن َوأَُحطِّ

َك َتقُوُل لَُهْم: هَكَذا  ْيِف، َوالَِّذيَن َوَيُكوُن إَِذا َقالُوا لََك: إِلَى أَْيَن َنْخُرُج؟ أَنَّ ْيِف َفإِلَى السَّ : الَِّذيَن لِْلَمْوِت َفإِلَى اْلَمْوِت، َوالَِّذيَن لِلسَّ بُّ َقاَل الرَّ
ُل َعلَْيِهْم أَْرَبَعَة أَْنَواٍع، َيقُوُل ال ْبيِ. َوأَُوكِّ ْبيِ َفإِلَى السَّ ِذيَن لِلسَّ

ْيَف لِلْ لِْلُجوِع َفإِلَى اْلُجوِع، َوالَّ : السَّ بُّ ْحِب، َوُطُيوَر رَّ َقْتِل، َواْلِكالََب لِلسَّ
ََ األَْرِض لأِلَْكِل  َماِء َوُوُحو  (3-15:2)إرميا  .َواإلِْهالَكِ السَّ

َماِل َجاَء َجاَء. أَْيًضا ُمْسَتأَْجُروَها فِي َوْسِطَها َكُعُجوِل ِصي ا. اْلَهالَُك ِمَن الشِّ وَن، َيْهُرُبوَن ِمْصُر ِعْجلٌَة َحَسَنٌة ِجد ً ُهْم ُهْم أَْيًضا َيْرَتدُّ َرٍة. ألَنَّ
 (21-46:20)إرميا  ابِِهْم.أََتى َعلَْيِهْم، َوْقَت ِعقَ َهالَِكِهْم َمًعا. لَْم َيقِفُوا ألَنَّ َيْوَم 

ََ َوالَ َعَواِرَض لََها. َتسْ  ، الَ َمَصاِري بُّ ٍة َساِكَنٍة آِمَنٍة، َيقُوُل الرَّ ٍة ُمْطَمئِنَّ ُكُن َوْحَدَها. َوَتُكوُن ِجَمالُُهْم َنْهًبا، َوَكْثَرةُ قُوُموا اْصَعُدوا إِلَى أُمَّ
ْعِر ُمْسَتِديًرا، َوآتِي َماِشَيتِِهْم َغنِيَمًة، َوأُْذِري لُِكلِّ  . َوَتُكوُن َحاُصوُر َمْسَكَن بَِهالَِكِهْم ِريٍح َمْقُصوِصي الشَّ بُّ ِمْن ُكلِّ ِجَهاتِِه، َيقُوُل الرَّ

ُب فِيَها اْبُن آَدمَ   (33-49:31)إرميا  َبَناِت آَوى، َوَخِرَبًة إِلَى األََبِد. الَ َيْسُكُن ُهَناَك إِْنَساٌن، َوالَ َيَتَغرَّ

ا َثالََث ِسنِيَن ُجوٌع، أَْو َثالََثَة أَْشُهٍر »َفَجاَء َجاُد إِلَى َداُوَد َوَقاَل لَُه:  : اْقَبْل لَِنْفِسَك: إِمَّ بُّ أََماَم ُمَضايِقِيَك َوَسْيُف أَْعَدائَِك َهالٌَك هَكَذا َقاَل الرَّ
اٍم َيُكوُن فِيَها َسْيُف الرَّ  بِّ َيْعُثو فِي ُكلِّ ُتُخوِم إِْسَرائِيَل. َفاْنُظِر اآلَن َماَذا أَُردُّ َجَواًباُيْدِرُكَك، أَْو َثالََثَة أَيَّ  بِّ َوَوَبأٌ فِي األَْرِض، َوَمالَُك الرَّ

 (12-21:11)أخبار األيام األول  «.لُِمْرِسلِي

تحريم )بمعنى إبادة 
 للتقرب بها إلى هللا(

ُم ُكلُّ  ٍم ُيَحرَّ  (29:27)الالويين  ُيْفَدى. ُيْقَتُل َقْتالً. ِمَن النَّاِس الَ ُمَحرَّ

 غير موجودة
بِّ َوَقاَل:  ُم إِْن َدَفْعَت هُؤالَِء اْلَقْوَم إِلَى َيِدي »َفَنَذَر إِْسَرائِيُل َنْذًرا لِلرَّ ََ اْلَكْنَعانِيِّيَن، «. ُمُدَنُهمْ أَُحرِّ بُّ لَِقْوِل إِْسَرائِيَل، َوَدَف ََ الرَّ َفَسِم

ُموُهْم   (3-2:21)عدد  «.ُحْرَمةَ »َوُمُدَنُهْم. َفُدِعَي اْسُم اْلَمَكاِن َفَحرَّ
بُّ إِلُهَنا أََماَمَنا، َفضَ  َُ َقْوِمِه لِْلَحْرِب إِلَى َياَهَص، َفَدَفَعُه الرَّ ََ َقْوِمِه. َوأََخذْ َفَخَرَج ِسيُحوُن لِلَِقائَِنا ُهَو َوَجِمي َنا ُكلَّ ُمُدنِِه َرْبَناهُ َوَبنِيِه َوَجِمي

ْمَنا فِي ذلَِك اْلَوْقِت،  َساَء َواألَْطَفاَل. لَْم ُنْبِق َشاِرًدا. لِكنَّ اْلَبَهائَِم َنَهْبَناَها ألَْنفُسِ َوَحرَّ َجاَل َوالنِّ َنا، َوَغنِيَمَة اْلُمُدِن الَّتِي ِمْن ُكلِّ َمِديَنٍة: الرِّ



 (35-2:32)التثنية  أََخْذَنا
ْحَراِء اْلَكثِيَرةِ  َنًة بِأَْسَواٍر َشاِمَخٍة، َوأَْبَواٍب َوَمَزالِيَج. ِسَوى قَُرى الصَّ ا. ُكلُّ هِذِه َكاَنْت ُمُدًنا ُمَحصَّ ْمَناَها  ِجد ً َكَما َفَعْلَنا بِِسيُحوَن َملِِك َفَحرَّ

ِميَن َحْشُبوَن،  َساَء َواألَ ُمَحرِّ َجاَل َوالنِّ  (6-3:5)التثنية  ْطَفاَل.ُكلَّ َمِديَنٍة: الرِّ

بُّ إِلُهَك إِلَى األَْرِض الَّتِي أَْنَت َداِخٌل إِلَْيَها لَِتْمَتلَِكَها، َوَطَرَد ُشُعوًبا َكثِيَرةً » يَن َمَتى أََتى بَِك الرَّ يَن َواْلِجْرَجاِشيِّ يِّ  ِمْن أََماِمَك: اْلِحثِّ
يَن َواْلفِرِ  يَن َواْلَكْنَعانِيِّ بُّ إِلُهَك أََماَواألَُموِريِّ ََ ُشُعوٍب أَْكَثَر َوأَْعَظَم ِمْنَك، َوَدَفَعهُُم الرَّ يَن، َسْب يَن َواْلَيُبوِسيِّ يِّ يَن َواْلِحوِّ يِّ َمَك، َوَضَرْبَتُهْم، زِّ

ُمُهمْ َفإِنََّك  َْ لَُهْم َعْهًدا، َوالَ ُتْشفِْق َعلَْيِهْم،ُتَحرِّ  (2-7:1)التثنية  . الَ َتْقَط
ْيِف،  اَن تِْلَك اْلَمِديَنِة بَِحدِّ السَّ ُمَها َفَضْرًبا َتْضِرُب ُسكَّ َُ ُكلَّ أَْمتَِعتَِها إِلَى َوَسِط َساَحتَِها، َوُتَحرِّ ْيِف. َتْجَم ََ َبَهائِِمَها بَِحدِّ السَّ بُِكلِّ َما فِيَها َم

اِر اْلَمِديَنَة َوُكلَّ أَْمتَِعتَِها َكاِملَ  ِم، َوُتْحِرُق بِالنَّ بِّ إِلِهَك، َفَتُكوُن َتالُ إِلَى األََبِد الَ ُتْبَنى َبْعُد. َوالَ َيْلَتِصْق بَِيِدَك َشْيٌء ِمَن اْلُمَحرَّ لَِكْي ًة لِلرَّ
ُرَك َكَما َحلََف آلَبائِكَ  بُّ ِمْن ُحُموِّ َغَضبِِه، َوُيْعِطَيَك َرْحَمًة. َيْرَحُمَك َوُيَكثِّ ََ الرَّ  (17-13:15)التثنية   َيْرج

ا، َبْل  بُّ إِلُهَك َنِصيًبا َفالَ َتْسَتْبِق ِمْنَها َنَسَمًة مَّ ا ُمُدُن هُؤالَِء الشُُّعوِب الَّتِي ُيْعِطيَك الرَّ ُمَها َتْحِريًماَوأَمَّ يَن ُتَحرِّ يَن َواألَُموِريِّ يِّ : اْلِحثِّ
يَن  يِّ يَن َواْلِحوِّ يِّ يَن َواْلفِِرزِّ بُّ إِلُهَك،َواْلَكْنَعانِيِّ  (17-20:16)التثنية  َواْلَيُبوِسيِّيَن، َكَما أََمَرَك الرَّ

اَمُكْم ِعْنَد ُخُروِجُكْم ِمْن ِمْصَر، َوَما َعمِ  بُّ ِمَياَه َبْحِر ُسوَف قُدَّ َنا َقْد َسِمْعَنا َكْيَف َيبََّس الرَّ يَن اللََّذْيِن فِي َعبْ ألَنَّ ِر ْلُتُموهُ بَِملَِكيِ األَُموِريِّ
: ِسيُحوَن َوُعوَج، اللََّذْيِن  ْمُتُموُهَمااألُْرُدنِّ  (10:2)يشوع  .َحرَّ

ًما َفَتُكوُن اْلَمِديَنُة َوُكلُّ َما فِيَها  أَِت اْلُمْرَسلَ ُمَحرَّ َها َقْد َخبَّ انَِيُة َفَقْط َتْحَيا ِهَي َوُكلُّ َمْن َمَعَها فِي اْلَبْيِت، ألَنَّ . َراَحاُب الزَّ بِّ ْيِن اللََّذْيِن لِلرَّ
ا أَْنُتْم َفاْحَتِرُزوا ِمَن اْلَحَراِم لَِئالَّ  ُمواأَْرَسْلَناُهَما. َوأَمَّ َمًة ِم َوَتْجَعلُوا َمَحلََّة إِْسَرائِيَل ، َوَتأُْخُذوا ِمَن اْلَحَراُتَحرَّ ِة ُمَحرَّ ُروَها. َوُكلُّ اْلفِضَّ َوُتَكدِّ

بِّ  بِّ َوَتْدُخُل فِي ِخَزاَنِة الرَّ َحاِس َواْلَحِديِد َتُكوُن قُْدًسا لِلرَّ َهِب َوآنَِيِة النُّ ْعُب َفَهَتَف الشَّْعُب َوَضَرُبوا بِاألَْبَواِق. َوَكاَن ِحيَن سَ «. َوالذَّ ََ الشَّ ِم
وُر فِي َمَكانِِه، َوَصِعَد الشَّْعُب إِلَى اْلَمِدينَ  ََ َوْجِهِه، َوأََخُذوا اْلَمِديَنَة. َصْوَت اْلُبوِق أَنَّ الشَّْعَب َهَتَف ُهَتاًفا َعِظيًما، َفَسَقَط السُّ ِة ُكلُّ َرُجل َم

ُموا  ْيِف.ُكلَّ َما فِي اْلَمِديَنِة ِمْن َرُجل َواْمَرأَةٍ َوَحرَّ  (21-6:17)يشوع  ، ِمْن ِطْفل َوَشْيٍخ، َحتَّى اْلَبَقَر َواْلَغَنَم َواْلَحِميَر بَِحدِّ السَّ

َها بِاْلِمْزَراِق َحتَّى  َم َوَيُشوُع لَْم َيُردَّ َيَدهُ الَّتِي َمدَّ اِن َعايٍ.َحرَّ ََ ُسكَّ  (26:8)يشوع  َجِمي

ََ أَُدونِي َصاَدَق َملُِك أُوُرَشلِيَم أَنَّ َيُشوَع َقْد أََخَذ َعاَي  ا َسِم َمَهاَفلَمَّ اَن ِجْبُعوَن َوَحرَّ . َكَما َفَعَل بِأَِريَحا َوَملِِكَها َفَعَل بَِعايٍ َوَملِِكَها، َوأَنَّ ُسكَّ
ا ِة، َوِهَي أَْعَظُم ِمْن َعايٍ، َوُكلُّ َقْد َصالَُحوا إِْسَرائِيَل َوَكاُنوا فِي َوَسِطِهْم، َخاَف ِجد ً ، ألَنَّ ِجْبُعوَن َمِديَنٌة َعِظيَمٌة َكإِْحَدى اْلُمُدِن اْلَملَِكيَّ

 (2-10:1)يشوع  ِرَجالَِها َجَبابَِرةٌ.
 اإلصحاح العاشر من سفر يشوع كامال ونقتبس منه:

ا أَْخَرُجوا أُولئَِك اْلُملُوَك إِلَى 24 اِد ِرَجاِل اْلَحْرِب الَِّذيَن َساُروا َمَعُه: َوَكاَن لَمَّ َيُشوَع أَنَّ َيُشوَع َدَعا ُكلَّ ِرَجاِل إِْسَرائِيَل، َوَقاَل لِقُوَّ

ُموا َوَضُعوا أَْرُجلَُكْم َعلَى أَْعَناِق هُؤالَِء اْلُملُوكِ » ُموا َوَوَضُعوا أَْرُجلَُهْم َعلَى أَْعَناقِِهْم. «. َتَقدَّ الَ َتَخافُوا َوالَ »اَل لَُهْم َيُشوُع: َفقَ 25َفَتَقدَّ

َِ أَْعَدائُِكُم الَِّذيَن ُتَحاِرُبوَنُهمْ  بُّ بَِجِمي ُه هَكَذا َيْفَعُل الرَّ ُعوا. ألَنَّ ُدوا َوَتَشجَّ َوَضَرَبُهْم َيُشوُع َبْعَد ذلَِك َوَقَتلَُهْم َوَعلََّقُهْم َعلَى 26«. َتْرَتِعُبوا. َتَشدَّ

َوَكاَن ِعْنَد ُغُروِب الشَّْمِس أَنَّ َيُشوَع أََمَر َفأَْنَزلُوُهْم َعِن اْلَخَشِب َوَطَرُحوُهْم 27َبقُوا ُمَعلَّقِيَن َعلَى اْلَخَشِب َحتَّى اْلَمَساِء. َخْمِس َخَشٍب، وَ 

 تَّى إِلَى هَذا اْلَيْوِم َعْينِِه.فِي اْلَمَغاَرِة الَّتِي اْخَتَبأُوا فِيَها، َوَوَضُعوا ِحَجاَرًة َكبِيَرًة َعلَى َفِم اْلَمَغارِة حَ 

ْيِف، 28 َم َوأََخَذ َيُشوُع َمقِّيَدَة فِي ذلَِك اْلَيْوِم َوَضَرَبَها بَِحدِّ السَّ َملَِكَها ُهَو َوُكلَّ َنْفٍس بَِها. لَْم ُيْبِق َشاِرًدا، َوَفَعَل بَِملِِك َمقِّيَدَة َكَما َوَحرَّ

 َفَعَل بَِملِِك أَِريَحا.

ََ َملِِكَها، 30اْجَتاَز َيُشوُع ِمْن َمقِّيَدَة َوُكلُّ إِْسَرائِيَل َمَعُه إِلَى لِْبَنَة، َوَحاَرَب لِْبَنَة. ُثمَّ 29 بُّ ِهَي أَْيًضا بَِيِد إِْسَرائِيَل َم َفَدَفَعَها الرَّ



ْيِف َوُكلَّ َنْفٍس بَِها. لَْم ُيْبِق بَِها َشاِرًدا، َوَفَعلَ  ُثمَّ اْجَتاَز َيُشوُع َوُكلُّ إِْسَرائِيَل َمَعُه ِمْن 31بَِملِِكَها َكَما َفَعَل بَِملِِك أَِريَحا.  َفَضَرَبَها بَِحدِّ السَّ

ََ َوَنَزَل َعلَْيَها َوَحاَرَبَها.  انِي َوَضَرَبَها32لِْبَنَة إِلَى لَِخي ََ بَِيِد إِْسَرائِيَل، َفأََخَذَها فِي اْلَيْوِم الثَّ بُّ لَِخي ََ الرَّ ْيِف َوُكلَّ َنْفٍس بَِها  َفَدَف بَِحدِّ السَّ

ََ َشْعبِِه َحتَّى لَْم ُيْبِق لَُه َشاِردً 33َحَسَب ُكلِّ َما َفَعَل بِلِْبَنَة.  ، َوَضَرَبُه َيُشوُع َم ََ  ا.ِحيَنئٍِذ َصِعَد ُهوَراُم َملُِك َجاَزَر إلَِعاَنِة لَِخي

ََ إِلَى َعْجلُوَن َفَنَزلُوا َعلَْيَها َوَحاَرُبوَها، ُثمَّ اْجَتاَز َيُشوُع َوُكلُّ إِْسَرائِيَل َمعَ 34 َوأََخُذوَها فِي ذلَِك اْلَيْوِم َوَضَرُبوَها بَِحدِّ 35ُه ِمْن لَِخي

ْيِف،  َم السَّ . َوَحرَّ ََ َُ إِسْ 36ُكلَّ َنْفٍس بَِها فِي ذلَِك اْلَيْوِم َحَسَب ُكلِّ َما َفَعَل بِلَِخي َرائِيَل َمَعُه ِمْن َعْجلُوَن إِلَى َحْبُروَن ُثمَّ َصِعَد َيُشوُع َوَجِمي

ََ َملِِكَها َوُكلِّ ُمُدنَِها َوُكلِّ َنْفٍس بَِها. لَْم ُيْبِق َشاِرًدا َحَسبَ 37َوَحاَرُبوَها،  ْيِف َم  ُكلِّ َما َفَعَل بَِعْجلُوَن، َوأََخُذوَها َوَضَرُبوَها بَِحدِّ السَّ

َمَها   َوُكلَّ َنْفٍس بَِها.َفَحرَّ

ََ َيُشوُع َوُكلُّ إِْسَرائِيَل َمَعُه إِلَى َدبِيَر َوَحاَرَبَها، 38 ْيِف 39ُثمَّ َرَج ََ َملِِكَها َوُكلِّ ُمُدنَِها، َوَضَرُبوَها بَِحدِّ السَّ ُموا َوأََخَذَها َم ُكلَّ َوَحرَّ

 بِيَر َوَملِِكَها، َوَكَما َفَعَل بِلِْبَنَة َوَملِِكَها.َنْفٍس بَِها. لَْم ُيْبِق َشاِرًدا، َكَما َفَعَل بَِحْبُروَن َكذلَِك َفَعَل بِدَ 

فُوِح َوُكلَّ ُملُوِكَها. لَْم ُيْبِق َشاِرًدا، َبْل 40 ْهِل َوالسُّ َم َفَضَرَب َيُشوُع ُكلَّ أَْرِض اْلَجَبِل َواْلَجُنوِب َوالسَّ بُّ إِلُه َحرَّ ُكلَّ َنَسَمٍة َكَما أََمَر الرَّ

 إِْسَرائِيَل.

 اإلصحاح الحادي عشر من سفر يشوع كامال ونقتبس منه:
بُّ لَِيُشوَع: 6 لَُهْم، َوُتْحِرُق الَ َتَخْفُهْم، ألَنِّي َغًدا فِي ِمْثِل هَذا اْلَوْقِت أَْدَفُعُهْم َجِميًعا َقْتلَى أََماَم إِْسَرائِيَل، َفُتَعْرقُِب َخيْ »َفَقاَل الرَّ

ارِ  َُ ِرَجاِل اْلَحْرِب َمَعُه َعلَْيِهْم ِعْنَد ِمَياِه َمْيُروَم َبْغَتًة َوَسَقُطوا َعلَْيِهْم. َفجَ 7«. َمْرَكَباتِِهْم بِالنَّ بُّ بَِيِد إِْسَرائِيَل، 8اَء َيُشوُع َوَجِمي َفَدَفَعُهُم الرَّ

َفَفَعَل 9ْقَعِة ِمْصَفاَة َشْرًقا. َفَضَرُبوُهْم َحتَّى لَْم َيْبَق لَُهْم َشاِرٌد. َفَضَرُبوُهْم َوَطَرُدوُهْم إِلَى ِصيُدوَن اْلَعِظيَمِة، َوإِلَى ِمْسَرفُوَت َمايَِم، َوإِلَى بُ 

اِر. . َعْرَقَب َخْيلَُهْم، َوأَْحَرَق َمْرَكَباتِِهْم بِالنَّ بُّ  َيُشوُع بِِهْم َكَما َقاَل لَُه الرَّ

ََ َيُشوُع فِي ذلَِك اْلَوْقِت َوأََخَذ َحاُصوَر َوَضَربَ 10 َِ تِْلَك اْلَمَمالِِك.  ُثمَّ َرَج ْيِف، ألَنَّ َحاُصوَر َكاَنْت َقْبالً َرأَْس َجِمي َملَِكَها بِالسَّ

ْيِف. 11 ُموُهمْ َوَضَرُبوا ُكلَّ َنْفٍس بَِها بَِحدِّ السَّ اِر. َحرَّ ُملُوِك َفأََخَذ َيُشوُع ُكلَّ ُمُدِن أُولئَِك الْ 12، َولَْم َتْبَق َنَسَمٌة، َوأَْحَرَق َحاُصوَر بِالنَّ

ْيِف.  ََ ُملُوِكَها َوَضَرَبهُْم بَِحدِّ السَّ َمهُْم َوَجِمي . َحرَّ بِّ َغْيَر أَنَّ اْلُمُدَن اْلَقائَِمَة َعلَى تاِلَلَِها لَْم ُيْحِرْقَها إِْسَرائِيُل، َما 13َكَما أََمَر ُموَسى َعْبُد الرَّ

َجاُل َفَضَرُبوُهْم َجِمي َوُكلُّ 14َعَدا َحاُصوَر َوْحَدَها أَْحَرَقَها َيُشوُع.  ا الرِّ ًعا بَِحدِّ َغنِيَمِة تِْلَك اْلُمُدِن َواْلَبَهائَِم َنَهَبَها َبُنو إِْسَرائِيَل ألَْنفُِسِهْم. َوأَمَّ

ْيِف َحتَّى أََباُدوُهْم. لَْم ُيْبقُوا َنَسَمًة.  بُّ ُموَسى َعْبَدهُ هَكَذا أََمَر ُموَسى يَ 15السَّ ُشوَع، َوهَكَذا َفَعَل َيُشوُع. لَْم ُيْهِمْل َشْيًئا ِمْن ُكلِّ َكَما أََمَر الرَّ

بُّ ُموَسى.  ْهَل َواْلَعَرَبَة َوَجبَ 16َما أََمَر بِِه الرَّ َل إِْسَرائِيَل َفأََخَذ َيُشوُع ُكلَّ تِْلَك األَْرِض: اْلَجَبَل، َوُكلَّ اْلَجُنوِب، َوُكلَّ أَْرِض ُجوِشَن َوالسَّ

اِعِد إِلَى َسِعيَر إِلَى َبْعِل َجاَد فِي ُبْقَعِة لُْبَناَن َتْحَت َجَبِل َحْرُموَن. َوأََخذَ 17َوَسْهلَُه،  ََ ُملُوِكَها َوَضَرَبهُْم ِمَن اْلَجَبِل األَْقَرِع الصَّ  َجِمي

اًما َكثِيَرًة. 18َوَقَتلَُهْم.  ََ أُولئَِك اْلُملُوِك أَيَّ اَن ِجْبُعوَن، َبْل لَْم َتكُ 19َفَعِمَل َيُشوُع َحْرًبا َم يَن ُسكَّ يِّ ْن َمِديَنٌة َصالََحْت َبنِي إِْسَرائِيَل إاِلَّ اْلِحوِّ

ََ بِاْلَحْرِب.  َد قُلُوَبُهْم َحتَّى ُيالَقُوا إِْسَرائِيَل لِْلُمَحاَرَبِة 20أََخُذوا اْلَجِمي بِّ أَْن ُيَشدِّ ُه َكاَن ِمْن قَِبِل الرَّ ُمواألَنَّ ُكوُن َعلَْيِهْم َرأَْفٌة، َبْل ، َفالَ تَ َفُيَحرَّ

بُّ ُموَسى. يَن ِمَن اْلَجَبِل، ِمْن َحْبُروَن َوِمْن َدبِيَر َوِمْن َعَناَب، وَ 21 ُيَباُدوَن َكَما أََمَر الرَّ ِمْن َوَجاَء َيُشوُع فِي ذلَِك اْلَوْقِت َوَقَرَض اْلَعَناقِيِّ

َِ َجَبِل َيُهوَذا، َوِمْن ُكلِّ َجَبِل إِسْ  َمُهْم َرائِيَل. َجِمي ََ ُمُدنِِهْم.َحرَّ  َيُشوُع َم

اَن َصَفاَة  يَن ُسكَّ ََ ِشْمُعوَن أَِخيِه َوَضَرُبوا اْلَكْنَعانِيِّ ُموَهاَوَذَهَب َيُهوَذا َم  (17:1)القضاة  «.ُحْرَمةَ »، َوَدَعْوا اْسَم اْلَمِديَنِة َوَحرَّ

َِ ِجْلَعاَد بَِحدِّ »َفأَْرَسلَِت اْلَجَماَعُة إِلَى ُهَناَك اْثَنْي َعَشَر أَْلَف َرُجل ِمْن َبنِي اْلَبأِْس، َوأَْوَصْوُهْم َقائِلِيَن:  اَن َيابِي اْذَهُبوا َواْضِرُبوا ُسكَّ
َساِء َواألَْطَفاِل. َوهَذا َما َتْعَملُوَنُه:  ََ النِّ ْيِف َم ُموَن السَّ َِ ِجْلَعاَد «. ُكلَّ َذَكٍر َوُكلَّ اْمَرأٍَة َعَرَفِت اْضِطَجاَع َذَكرٍ ُتَحرِّ اِن َيابِي َفَوَجُدوا ِمْن ُسكَّ



ََ َذَكٍر، َوَجاُءوا بِِهنَّ إِلَى اْلَمَحلَِّة إِ  ََ ِمَئِة َفَتاٍة َعَذاَرى لَْم َيْعِرْفَن َرُجالً بِاالِْضِطَجاِع َم )القضاة  ْرِض َكْنَعاَن.لَى ِشيلُوَه الَّتِي فِي أَ أَْرَب
21:10-12) 

ُموا َفاآلَن اْذَهْب َواْضِرْب َعَمالِيَق،  ُكلَّ َما لَُه َوالَ َتْعُف َعْنُهْم َبِل اْقُتْل َرُجالً َواْمَرأًَة، ِطْفالً َوَرِضيًعا، َبَقًرا َوَغَنًما، َجَمالً َوَحرِّ
 (3:15)صموئيل األول  «.َوِحَماًرا

َم  َعَمالِيَق ِمْن َحِويلََة َحتَّى َمِجيئَِك إِلَى ُشوَر الَّتِي ُمَقابَِل ِمْصَر. َوأَْمَسَك أََجاَج َملَِك َعَمالِيَق َحي ًا، َوَضَرَب َشاُولُ  ْعِب بَِحدِّ َوَحرَّ ََ الشَّ َجِمي
ْيِف. َوَعَفا َشاُوُل َوالشَّْعُب َعْن أََجاَج َوَعْن ِخَياِر اْلَغَنِم َواْلَبَقِر َوا ِد، َولَْم َيْرَضْوا أَْن السَّ ْنَياِن َواْلِخَراِف، َوَعْن ُكلِّ اْلَجيِّ ُموَهالثُّ . َوُكلُّ ُيَحرِّ

ُموَهااألَْمالَِك اْلُمْحَتَقَرِة َواْلَمْهُزولَِة   (9-15:7)صموئيل األول  .َحرَّ

ْبِح لِل»َفَقاَل َشاُوُل:  ْعَب َقْد َعَفا َعْن ِخَياِر اْلَغَنِم َواْلَبَقِر ألَْجِل الذَّ ا اْلَباقِي َفَقْد ِمَن اْلَعَمالَِقِة، َقْد أََتْوا بَِها، ألَنَّ الشَّ بِّ إِلِهَك. َوأَمَّ ْمَناهُ رَّ «. َحرَّ
بُّ إِلَيَّ هِذِه اللَّْيلَةَ ُكفَّ َفأُْخبَِرَك بَِما »َفَقاَل َصُموئِيُل لَِشاُوَل:  أَلَْيَس إِْذ ُكْنَت َصِغيًرا فِي »َفَقاَل َصُموئِيُل: «. َتَكلَّمْ »َفَقاَل لَُه: «. َتَكلََّم بِِه الرَّ

بُّ فِي  بُّ َملًِكا َعلَى إِْسَرائِيَل، َوأَْرَسلََك الرَّ ِم َطِريق َوَقاَل: اْذَهْب َعْيَنْيَك ِصْرَت َرْأَس أَْسَباِط إِْسَرائِيَل َوَمَسَحَك الرَّ اْلُخَطاَة َعَمالِيَق َوَحرِّ
، َبْل ُثْرَت َعلَى اْلَغنِيَمِة َوَعِمْلَت الشَّرَّ  بِّ َْ لَِصْوِت الرَّ ؟َوَحاِرْبُهْم َحتَّى َيْفَنْوا؟ َفلَِماَذا لَْم َتْسَم بِّ َفَقاَل َشاُوُل لَِصُموئِيَل: «.  فِي َعْيَنيِ الرَّ

بُّ َوأََتْيُت بِأََجاَج َملِِك َعَمالِيَق إِنِّي َقْد َسِمعْ » ِريِق الَّتِي أَْرَسلَنِي فِيَها الرَّ بِّ َوَذَهْبُت فِي الطَّ ْمُت ُت لَِصْوِت الرَّ ْعُب َوَحرَّ َعَمالِيَق. َفأََخَذ الشَّ
بِّ إِلهِ اْلَحَراِم ِمَن اْلَغنِيَمِة َغَنًما َوَبَقًرا، أََوائَِل  ْبِح لِلرَّ  (21-15:15)صموئيل األول  «.َك فِي اْلِجْلَجالِ ألَْجِل الذَّ

َك أَْفلَتَّ ِمْن َيِدَك َرُجالً َقْد »َفَقاَل لَُه:  : ألَنَّ بُّ ْمُتهُ هَكَذا َقاَل الرَّ  (42:20)ملوك األول  «.، َتُكوُن َنْفُسَك َبَدَل َنْفِسِه، َوَشْعُبَك َبَدَل َشْعبِهِ َحرَّ

يَن الَّ  يَن َواْلَيُبوِسيِّ يِّ يَن َواْلِحوِّ يِّ يَن َواْلفِِرزِّ يِّ يَن َواْلِحثِّ َُ الشَّْعِب اْلَباقِيَن ِمَن األَُموِريِّ ِذيَن لَْيُسوا ِمْن َبنِي إِْسَرائِيَل، أَْبَناُؤُهُم الَِّذيَن َبقُوا َبْعَدُهْم َجِمي
ُموُهمْ َرائِيَل أَْن فِي األَْرِض، الَِّذيَن لَْم َيْقِدْر َبُنو إِسْ   (21-9:20)ملوك األول  ، َجَعَل َعلَْيِهْم ُسلَْيَماُن َتْسِخيَر َعبِيٍد إِلَى هَذا اْلَيْوِم.ُيَحرِّ

ا َملِِك َيُهوَذا. َوَضَرُبوا ِخَيَمُهْم َواْلَمُعونِيِّي اِم َحَزقِيَّ ُموُهْم َن الَِّذيَن ُوِجُدوا ُهَناَك َوَجاَء هُؤالَِء اْلَمْكُتوَبُة أَْسَماُؤُهْم فِي أَيَّ إِلَى هَذا اْلَيْوِم، َوَحرَّ
 (41:4أخبار األيام األول ) َوَسَكُنوا َمَكاَنُهْم ألَنَّ ُهَناَك َمْرًعى لَِماِشَيتِِهْم.

اِن َجَبِل ِسِعير  وَن َوُموآُب َعلَى ُسكَّ ُموُهْم َوَقاَم َبُنو َعمُّ اِن ِسِعير َساَعَد َبْعُضُهْم َعلَى إِْهالَِك َبْعٍض. لُِيَحرِّ ا َفَرُغوا ِمْن ُسكَّ َوُيْهلُِكوُهْم. َولَمَّ
ا َجاَء َيُهوَذا إِلَى اْلَمْرَقِب فِي اْلبَ  ِة َتَطلَُّعوا َنْحَو اْلُجْمهُوِر َوإَِذا ُهْم ُجَثٌث َساقَِطٌة َعلَى األَْرِض َولَْم َيْنَفلِْت أََحٌد. َفأََتى َيُهوَولَمَّ يَّ َشاَفاُط رِّ

اٍم َوَشْعُبُه لَِنْهِب أَْمَوالِِهْم، َفَوَجُدوا َبْيَنُهْم أَْمَواالً َوُجَثًثا َوأَْمتَِعًة َثِميَنًة بَِكْثَرٍة، َفأََخُذو َها ألَْنفُِسِهْم َحتَّى لَْم َيْقِدُروا أَْن َيْحِملُوَها. َوَكاُنوا َثالََثَة أَيَّ
َها َكاَنْت َكثِيَرًة.  (25-20:23)أخبار األيام الثاني  َيْنَهُبوَن اْلَغنِيَمَة ألَنَّ

 اإلصحاح الرابَ والثالثون من سفر إشعياء كامال ونقتبس منه:
َِ األَْرُض َوِمْلُؤَها. اْلَمْسُكوَنُة 1 َها الشُُّعوُب اْصَغْوا. لَِتْسَم َها األَُمُم لَِتْسَمُعوا، َوأَيُّ بِّ َسَخًطا َعلَى ُكلِّ 2َوُكلُّ َنَتائِِجَها. ِاْقَتِرُبوا أَيُّ ألَنَّ لِلرَّ

ا َعلَى ُكلِّ َجْيِشِهْم. َقْد  َمُهمْ األَُمِم، َوُحُمو ً ْبِح. ، َدَفَعهُ َحرَّ َوَيْفَنى 4َفَقْتالَُهْم ُتْطَرُح، َوِجَيفُُهْم َتْصَعُد َنَتاَنُتَها، َوَتِسيُل اْلِجَباُل بِِدَمائِِهْم. 3ْم إِلَى الذَّ

َماَواُت َكَدْرٍج، َوُكلُّ ُجْنِدَها َيْنَتثُِر َكاْنتَِثاِر اْلَوَرِق ِمَن اْلكَ  َماَواِت، َوَتْلَتفُّ السَّ يَنِة.رْ ُكلُّ ُجْنِد السَّ َقاِط ِمَن التِّ  َمِة َوالسُّ

َماَواِت َسْيفِي. ُهَوَذا َعلَى أَُدوَم َيْنِزُل، َوَعلَى َشْعٍب 5 ُه َقْد َرِوَي فِي السَّ ْمُتُه ألَنَّ ْيُنوَنِة. َحرَّ لَى 6لِلدَّ بِّ َسْيٌف َقِد اْمَتألَ َدًما، اطَّ لِلرَّ

بِّ َذبِيَحًة فِي ُبْصَرَة َوَذْبًحا َعِظيًما فِي أَْرِض أَُدوَم. بَِشْحٍم، بَِدِم ِخَراٍف َوُتُيوٍس، بَِشْحِم ُكلَ  . ألَنَّ لِلرَّ ٍَ َوَيْسقُُط اْلَبَقُر اْلَوْحِشيُّ َمَعَها 7ى ِكَبا

ُن.  ْحِم ُيَسمَّ ِم، َوُتَراُبُهْم ِمَن الشَّ يَراِن، َوَتْرَوى أَْرُضُهْم ِمَن الدَّ ََ الثِّ بِّ 8َواْلُعُجوُل َم َيْوَم اْنتَِقاٍم، َسَنَة َجَزاٍء ِمْن أَْجِل َدْعَوى  ألَنَّ لِلرَّ

 ِصْهَيْوَن.

ُل أَْنَهاُرَها ِزْفًتا، َوُتَراُبَها ِكْبِريًتا، َوَتِصيُر أَْرُضَها ِزْفًتا ُمْشَتِعالً. 9 لَْيالً َوَنَهاًرا الَ َتْنَطفُِئ. إِلَى األََبِد َيْصَعُد ُدَخاُنَها. ِمْن َدْوٍر 10َوَتَتَحوَّ



َوَيِرُثَها اْلقُوُق َواْلقُْنفُُذ، َواْلَكْرِكيُّ َواْلُغَراُب َيْسُكَناِن فِيَها، َوُيَمدُّ َعلَْيَها َخْيُط 11إِلَى َدْوٍر ُتْخَرُب. إِلَى أََبِد اآلبِِديَن الَ َيُكوُن َمْن َيْجَتاُز فِيَها. 

ْوُك. 13اَك َمْن َيْدُعوَنُه لِْلُمْلِك، َوُكلُّ ُرَؤَسائَِها َيُكوُنوَن َعَدًما. أَْشَرافَُها لَْيَس ُهنَ 12اْلَخَراِب َوِمْطَماُر اْلَخالَِء.  َُ فِي قُُصوِرَها الشَّ َوَيْطلَ

َعاِم.  َئاِب َوَداًرا لَِبَناِت النَّ َُ اْلَقْفِر َبَناِت 14اْلَقِريُص َواْلَعْوَسُج فِي ُحُصونَِها. َفَتُكوُن َمْسِكًنا لِلذِّ َِ َيْدُعو َوُتالَقِي ُوُحو آَوى، َوَمْعُز اْلَوْح

الً.  َصاِحَبُه. ُهَناَك َيْسَتقِرُّ اللَّْيُل َوَيِجُد لَِنْفِسِه َمحَّ

َر َعْبِدي َملِِك َبابَِل، َوآ ، َوإِلَى َنُبوَخْذَراصَّ بُّ َماِل، َيقُوُل الرَّ انَِها تِي بِِهْم َعلَى هِذِه اهأََنَذا أُْرِسُل َفآُخُذ ُكلَّ َعَشائِِر الشِّ ألَْرِض َوَعلَى ُكلِّ ُسكَّ
ُمُهْم َوَعلَى ُكلِّ هِذِه الشُُّعوِب َحَوالَْيَها،  ًة.َفأَُحرِّ  (9:25)إرميا  َوأَْجَعلُُهْم َدَهًشا َوَصفِيًرا َوِخَرًبا أََبِديَّ

اِن َفقُوَد. اْخِرْب » ْم ِاْصَعْد َعلَى أَْرِض ِمَراَثايَِم. َعلَْيَها َوَعلَى ُسكَّ ، َواْفَعْل َحَسَب ُكلِّ َما أََمْرُتَك بِِه. َصْوُت َوَحرِّ بُّ َوَراَءُهْم، َيقُوُل الرَّ
َمْت ِمْطَرَقُة ُكلِّ األَْرِض؟ َكْيَف َصاَرْت َبابُِل خَ   ِرَبًة َبْيَن الشُُّعوِب؟ َقْد َنَصْبتُ َحْرٍب فِي األَْرِض، َواْنِحَطاٌم َعِظيٌم. َكْيَف قُِطَعْت َوَتَحطَّ

. فَ  بَّ ِك َقْد َخاَصْمِت الرَّ بُّ ِخَزاَنَتُه، َوأَْخَرَج آالَِت ِرْجِزِه، ألَنَّ لَِك َشَرًكا، َفَعلِْقِت َيا َبابُِل، َوأَْنِت لَْم َتْعِرفِي! َقْد ُوِجْدِت َوأُْمِسْكِت ألَنَّ َتَح الرَّ
يَن. ِد َربِّ اْلُجُنوِد َعَمالً فِي أَْرِض اْلَكْلَدانِيِّ يِّ ُموَها ِعَراًما،  لِلسَّ ُموَها َهلُمَّ إِلَْيَها ِمَن األَْقَصى. اْفَتُحوا أَْهَراَءَها. َكوِّ ٌة. َوَحرِّ َوالَ َتُكْن لََها َبقِيَّ

ُه َقْد أََتى َيْوُمُهْم، َزَماُن ِعَقابِِهْم. ْبِح. َوْيٌل لَهُْم ألَنَّ  (27-50:21)إرميا  أَْهلُِكوا ُكلَّ ُعُجولَِها. لَِتْنِزْل لِلذَّ

ُهْم َيُكوُنوَن َعلَْيَها ِمْن ُكلِّ ِجهَ  ُغوَن أَْرَضَها، ألَنَّ وَنَها َوُيَفرِّ يَن َفُيَذرُّ اِزِع فِي َقْوِسِه، َفْلَيْنِزِع َوأُْرِسُل إِلَى َبابَِل ُمَذرِّ . َعلَى النَّ ٍة فِي َيْوِم الشَّرِّ
اِزُع، َوَعلَى اْلُمْفَتِخِر بِِدْرِعِه، َفالَ  ُموا ُتْشفِقُوا َعلَى ُمْنَتَخبِيَها، َبْل النَّ  (3-51:2)إرميا  ُكلَّ ُجْنِدَها.َحرِّ

ِة َوَعلَى ُكلِّ َنَفائِِس ِمْصَر. َواللُّوبِيُّوَن َواْلُكوِشيُّوَن ِعْنَد خُ  َهِب َواْلفِضَّ ُطَواتِِه. َوُتْفِزُعُه أَْخَباٌر ِمَن الشَّْرِق َوِمَن َوَيَتَسلَُّط َعلَى ُكُنوِز الذَّ
َماِل، َفَيْخُرُج بَِغَضٍب َعِظيٍم لُِيْخِرَب  َم الشِّ  . َوَيْنُصُب فُْسَطاَطُه َبْيَن اْلُبُحوِر َوَجَبِل َبَهاِء اْلقُْدِس، َوَيْبلُُغ نَِهاَيَتُه َوالَ ُمِعيَن لَُه.َكثِيِرينَ َولُِيَحرِّ

 (45-11:43)دانيال 

ُم قِيَن ُشُعوًبا َكثِيِريَن، قُوِمي َوُدوِسي َيا بِْنَت ِصْهَيْوَن، ألَنِّي أَْجَعُل َقْرَنِك َحِديًدا، َوأَْظالََفِك أَْجَعلَُها ُنَحاًسا، َفَتْسحَ » ، َوأَُحرِّ بِّ َغنِيَمَتُهْم لِلرَّ
ِد ُكلِّ األَْرِض   (13:4)ميخا  «َوَثْرَوَتُهْم لَِسيِّ

 تحطيم

ةٌ بِاْلقُْدَرِة. َيِميُنَك َيا َربُّ  ُم َيِميُنَك َيا َربُّ ُمْعَتزَّ . َوبَِكْثَرِة َعَظَمتَِك َتْهِدُم ُتَحطِّ َِّ اْلَعُدوَّ )خروج  ُمَقاِوِميَك. ُتْرِسُل َسَخَطَك َفَيأُْكلُُهْم َكاْلَق
6:15-7) 

 غير موجودة )في سياق القتل(

ْئِم. َيأُْكُل أَُمًما، ُمَضايِقِيِه، َوَيْقِضُم ِعَظاَمُهْم  ُم هللَاُ أَْخَرَجُه ِمْن ِمْصَر. لَُه ِمْثُل ُسْرَعِة الرِّ َكأََسٍد. َرَبَض َكلَْبَوٍة. َمْن ِسَهاَمُه. َجَثَم َوُيَحطِّ
 (9-24:8)العدد  «.ُيقِيُمُه؟ ُمَباِرُكَك ُمَباَرٌك، َوالَِعُنَك َمْلُعونٌ 

ُم ْسَرائِيَل، أََراهُ َولِكْن لَْيَس اآلَن. أُْبِصُرهُ َولِكْن لَْيَس َقِريًبا. َيْبُرُز َكْوَكٌب ِمْن َيْعقُوَب، َوَيقُوُم َقِضيٌب ِمْن إِ  َطَرَفْي ُموآَب، َوُيْهلُِك ُكلَّ َفُيَحطِّ
َُ إِْسَرائِيُل بَِبأٍْس. َوَيتَ  اِرُد ِمْن َبنِي اْلَوَغى. َوَيُكوُن أَُدوُم ِميَراًثا، َوَيُكوُن ِسِعيُر أَْعَداُؤهُ ِميَراًثا. َوَيْصَن َسلَُّط الَِّذي ِمْن َيْعقُوَب، َوَيْهلُِك الشَّ

ا آِخَرُتُه َفإِلَى اْلَهالَكِ »َعَمالِيَق َفَنَطَق بَِمَثلِِه َوَقاَل: ُثمَّ َرأَى  «.َمِديَنةٍ  ُل الشُُّعوِب، َوأَمَّ ُثمَّ َرأَى اْلقِينِيَّ َفَنَطَق بَِمَثلِِه َوَقاَل: «. َعَمالِيُق أَوَّ
َماِر. َحتَّى َمَتى َيْسَتأِْسُرَك أَشُّوُر؟لَِيُكْن َمْسَكُنَك َمتِيًنا، َوُعشَُّك َمْوُضوًعا فِي َصْخَرٍة. لِكْن َيُكوُن َقايُِن لِل» آْه! »ُثمَّ َنَطَق بَِمَثلِِه َوَقاَل: «. دَّ

َُ َعابَِر، َفهَُو أَ  َُ أَشُّوَر، َوُتْخِض يَم َوُتْخِض َُ ِحيَن َيْفَعُل ذلَِك؟ َوَتأْتِي ُسفٌُن ِمْن َناِحَيِة ِكتِّ  (24-24:17)العدد  «.ْيًضا إِلَى اْلَهالَكِ َمْن َيِعي

َتُه، َواْرَتِض بَِعَمِل ُيَعلُِّموَن َيْعقُوَب أَْحَكاَمَك، َوإِْسَرائِيَل َناُموَسَك. َيَضُعوَن َبُخوًرا فِي أَْنفَِك، َوُمْحَرَقاٍت َعلَى َمْذَبِحكَ  . َباِرْك َياَربُّ قُوَّ
 (11-33:10تثنية )ال ُمُتوَن ُمَقاِوِميِه َوُمْبِغِضيِه َحتَّى الَ َيقُوُموااْحِطْم َيَدْيِه. 

وَن.  يَن َوبَِيِد َبنِي َعمُّ بِّ َعلَى إِْسَرائِيَل َوَباَعُهْم بَِيِد اْلفِلِْسِطينِيِّ ُموا َفَحِمَي َغَضُب الرَّ َنِة. َثَمانِي َفَحطَّ ُضوا َبنِي إِْسَرائِيَل فِي تِْلَك السَّ َوَرضَّ
ََ َبنِي إِْسَرائِيَل الَِّذيَن  يَن الَِّذيَن فِي ِجْلَعاَد.َعَشَرَة َسَنًة. َجِمي  (8-10:7)القضاة  فِي َعْبِر األُْرُدنِّ فِي أَْرِض األَُموِريِّ

ُم  ُه َيْعِرُف أَْعَمالَُهْم، َوُيَقلُِّبُهْم لَْيالً َفيَ ُيَحطِّ اَء ِمْن ُدوِن َفْحٍص، َوُيقِيُم آَخِريَن َمَكاَنُهْم. لِكنَّ ْنَسِحقُوَن. لَِكْونِِهْم أَْشَراًرا، َيْصفِقُهُْم فِي األَِعزَّ



اِظِريَن.  (26-34:24)أيوب  َمْرأَى النَّ

ُمهُْم يَراًثا لََك، َوأََقاِصَي األَْرِض ُمْلًكا لََك. اْسأَْلنِي َفأُْعِطَيَك األَُمَم مِ  ُرُهمْ ُتَحطِّ اٍف ُتَكسِّ -2:8)المزمور  «.بَِقِضيٍب ِمْن َحِديٍد. ِمْثَل إَِناِء َخزَّ
9) 

بُّ َعْن َيِمينَِك  ُم الرَّ  (5:110)المزمور  فِي َيْوِم ِرْجِزِه ُملُوًكا.ُيَحطِّ

ُم  وَن  أََماَم ُعُيونِِهْم، َوُتْنَهُب ُبُيوُتُهْم َوُتْفَضُح نَِساُؤُهْم.أَْطَفالُهُْم َوُتَحطَّ ِة، َوالَ ُيَسرُّ وَن بِاْلفِضَّ يَن الَِّذيَن الَ َيْعَتدُّ ُج َعلَْيِهِم اْلَماِديِّ هأََنَذا أَُهيِّ
ُم اْلقِِسيُّ اْلفِْتَياَن، والَ َيْرَحُموَن َثَمَرَة اْلَبْطنِ  َهِب، َفُتَحطِّ  (18-13:16)إشعياء  . الَ ُتْشفُِق ُعُيوُنُهْم َعلَى األَْوالَِد.بِالذَّ

ُه َكَما َقَصْدُت َيِصيُر، َوَكَما َنَوْيُت َيْثُبُت: أَْن »َقْد َحلََف َربُّ اْلُجُنوِد َقائاِلً:  َم إِنَّ أَشُّوَر فِي أَْرِضي َوأَُدوَسُه َعلَى ِجَبالِي، َفَيُزوَل َعْنهُْم أَُحطِّ
 (25-14:24)إشعياء  «.نِيُرهُ، َوَيُزوَل َعْن َكتِفِِهْم ِحْملُهُ 

ُمُهُم  . الَ أُْشفُِق َوالَ أََتَرأَُّف َوالَ أَْرَحُم ِمْن َوأَُحطِّ بُّ  (14:13)إرميا  «.إِْهالَِكِهمْ اْلَواِحَد َعلَى أَِخيِه، اآلَباَء َواألَْبَناَء َمًعا، َيقُوُل الرَّ

َمْت لَِماَذا أََراُهْم ُمْرَتِعبِيَن َوُمْدبِِريَن إِلَى اْلَوَراِء، َوَقْد  . اْلَخفِيُف الَ َتَحطَّ بُّ وا َهاِربِيَن، َولَْم َيْلَتفُِتوا؟ اْلَخْوُف َحَوالَْيِهْم، َيقُوُل الرَّ أَْبَطالُُهْم َوَفرُّ
َماِل بَِجانِبِ   (6-46:5)إرميا  َنْهِر اْلفَُراِت َعَثُروا َوَسَقُطوا. َيُنوُص َواْلَبَطُل الَ َيْنُجو. فِي الشِّ

َمْت َصْوُت ِصَياٍح ِمْن ُحوُروَنايَِم، َهالٌَك َوَسْحٌق َعِظيٌم. َقْد  ُه فِي َعَقَبِة لُوِحيَت َيْصَعُد ُبَكاٌء ُحطِّ ََ ِصَغاُرَها ُصَراًخا. ألَنَّ ُموآُب، َوأَْسَم
ُه فِي  ََ األَْعَداُء ُصَراَخ اْنِكَساٍر.َعلَى ُبَكاٍء، ألَنَّ  (5-48:3)إرميا  ُمْنَحَدِر ُحوُروَنايَِم َسِم

َمْت ُعِضَب َقْرُن ُموآَب،  .َوَتَحطَّ بُّ َغ ُموآُب فِي قَُيائِِه، َوُهَو أَْيًضا َيُكو» ِذَراُعُه، َيقُوُل الرَّ ، َفَيَتَمرَّ بِّ ُه َقْد َتَعاَظَم َعلَى الرَّ ُن أَْسِكُروهُ ألَنَّ
َك ُكلََّما ُكْنَت َتَتَكلَُّم  ْأَس؟ُضْحَكًة. أََفَما َكاَن إِْسَرائِيُل ُضْحَكًة لََك؟ َهْل ُوِجَد َبْيَن اللُُّصوِص َحتَّى أَنَّ -48:25)إرميا  بِِه ُكْنَت َتْنَغُض الرَّ

27) 

. ُيَوْلِولُوَن َقائِلِيَن: َكْيَف َحَطْمُت َعلَى ُكلِّ ُسُطوِح ُموآَب َوفِي َشَواِرِعَها ُكلَِّها َنْوٌح، ألَنِّي َقْد  بُّ َة بِِه، َيقُوُل الرَّ ُموآَب َكإَِناٍء الَ َمَسرَّ
لَْت ُموآُب َقَفاَها بِِخْزيٍ؟ َفَقْد َصاَرْت ُموآُب ُضْحَكًة َوُرْعًبا لُِكلِّ َمْن َحَوالَْيَها.  (39-48:38)إرميا  ُنقَِضْت؟ َكْيَف َحوَّ

ُم هَكَذا َقاَل َربُّ اْلُجُنوِد: هأََنَذا  َماِء، َوأُْذرِ أَُحطِّ ََ ِرَياٍح ِمْن أَْرَبَعِة أَْطَراِف السَّ تِِهْم. َوأَْجلُِب َعلَى ِعيالََم أَْرَب َل قُوَّ يِهْم لُِكلِّ َقْوَس ِعيالََم أَوَّ
ٌة إاِلَّ َوَيأْتِي إِلَْيَها  َياِح َوالَ َتُكوُن أُمَّ  (36-49:35)إرميا  َمْنفِيُّو ِعيالََم.هِذِه الرِّ

َمْت َعِظيٌم. َكْيَف قُِطَعْت َواْنِحَطاٌم َصْوُت َحْرٍب فِي األَْرِض،   ِمْطَرَقُة ُكلِّ األَْرِض؟ َكْيَف َصاَرْت َبابُِل َخِرَبًة َبْيَن الشُُّعوِب؟َوَتَحطَّ
 (23-50:22)إرميا 

 ، ََ بِّ َتقُوُم َعلَى َبابَِل، لَِيْجَعَل أَْرَض َبابَِل َخَراًبا باِلَ َساِكٍن. َكفَّ َجَبابَِرةُ َبابَِل َفَتْرَتِجَف األَْرُض َوَتَتَوجَّ َعِن اْلَحْرِب، ألَنَّ أَْفَكاَر الرَّ
َمْت َوَجلَُسوا فِي اْلُحُصوِن. َنَضَبْت َشَجاَعُتُهْم. َصاُروا نَِساًء. َحَرقُوا َمَساِكَنَها.   (30-51:29)إرميا  َعَواِرُضَها.َتَحطَّ

بَّ َواْنِحَطاٌم َصْوُت ُصَراٍخ ِمْن َبابَِل » ْت َعِظيٌم ِمْن أَْرِض اْلَكْلَدانِيِّيَن، ألَنَّ الرَّ ْوَت اْلَعِظيَم، َوَقْد َعجَّ ُمْخِرٌب َبابَِل َوَقْد أََباَد ِمْنَها الصَّ
ُه َجاَء َعلَْيَها، َعلَى َبابَِل، اْلُمْخِربُ أَْمَواُجُهْم َكِمَياٍه َكثِيَرٍة َوأُْطلَِق  َمْت ، َوأُِخَذ َجَبابَِرُتَها، َضِجيُج َصْوتِِهْم. ألَنَّ بَّ إِلُه َوَتَحطَّ ُهْم، ألَنَّ الرَّ قِِسيُّ

 (56-51:54)إرميا  ُمَجاَزاٍة ُيَكافُِئ ُمَكاَفأًَة.

نِي إِلَى اْلَوَراِء. َجَعلَنِي َخِرَبًة. اْلَيْوَم ُكلَُّه َمْغُموَمًة. َشدَّ نِيرَ  ِمَن اْلَعالَِء أَْرَسَل َناًرا إِلَى ِعَظاِمي َفَسَرتْ  . َردَّ  فِيَها. َبَسَط َشَبَكًة لِِرْجلَيَّ
َُ اْلقِ  ُد إِلَى أَْيٍد الَ أَْسَتِطي يِّ تِي. َدَفَعنِي السَّ ُد ُكلَّ ُمْقَتِدِريَّ فِي َوَسِطي. يَ ُذُنوبِي بَِيِدِه، ُضفَِرْت، َصِعَدْت َعلَى ُعُنقِي. َنَزَع قُوَّ يِّ اَم ِمْنَها. َرَذَل السَّ

ُد اْلَعْذَراَء بِْنَت َيُهوَذا ِمْعَصَرًة.لَِحْطِم َدَعا َعلَيَّ َجَماَعًة  يِّ انِي. َداَس السَّ  (15-1:13)مراثي إرميا  ُشبَّ

بُّ أَْن ُيْهلَِك ُسوَر بِْنِت ِصْهَيْوَن. َمدَّ اْلِمْطَماَر. لَْم َيْرُدْد َيَدهُ َعِن اإلِْهالَِك، َوَجَعَل الْ  وَر َيُنوَحاِن. َقْد َحِزَنا َمًعا. َقَصَد الرَّ ِمْتَرَسَة َوالسُّ
َم َتاَخْت فِي األَْرِض أَْبَواُبَها. أَْهلََك  ا َوُرَؤَساُؤَها َبْيَن األَُمِم. الَ َشِريَعَة. أَْنبَِياُؤَها أَْيًضا الَ َيِجُدوَن ُرْؤَيا ِمْن قَِبِل َعَواِرَضَها. َملُِكهَ َوَحطَّ



. بِّ  (9-2:8)مراثي إرميا  الرَّ
َُ ُحُصونَِك َكإِْخَراِب َشْلَماَن َبْيَت أََرْبئِيَل فِي َيْوِم اْلَحْرِب. اَ  ََ األَْوالَِد َيقُوُم َضِجيٌج فِي ُشُعوبَِك، َوُتْخَرُب َجِمي َمتْ ألُمُّ َم َُ ُحطِّ . هَكَذا َتْصَن

ْبِح َيْهلُِك َملِ  ُكْم. فِي الصُّ  (15-10:14)هوشَ  ُك إِْسَرائِيَل َهالًَكا.بُِكْم َبْيُت إِيَل ِمْن أَْجِل َرَداَءِة َشرِّ

ْيِف َيْسقُُطوَن.  َدْت َعلَى إِلِهَها. بِالسَّ َها َقْد َتَمرَّ اِمَرةُ ألَنَّ ُم ُتَجاَزى السَّ .ُتَحطَّ  (16:16)هوشَ  أَْطَفالُُهْم، َواْلَحَواِمُل ُتَشقُّ

ْبيِ، َوأَْطَفالَُها  َمْت ِهَي أَْيًضا َقْد َمَضْت إِلَى اْلَمْنَفى بِالسَّ ُدوا ُحطِّ َُ ُعَظَمائَِها َتَقيَّ َِ األَِزقَِّة، َوَعلَى أَْشَرافَِها أَْلَقْوا قُْرَعًة، َوَجِمي فِي َرْأِس َجِمي
 (10:3)ناحوم  بِاْلقُُيوِد.

؟ َبْيَن  َراِب، َوُيْسَحقُوَن ِمْثَل اْلُعثِّ اُن ُبُيوٍت ِمْن ِطيٍن، الَِّذيَن أََساُسهُْم فِي التُّ َباِح َواْلَمَساِء َفَكْم بِاْلَحِريِّ ُسكَّ ُمونَ الصَّ . بُِدوِن ُمْنَتبٍِه إِلَْيِهْم ُيَحطَّ
 (20-4:19)أيوب  إِلَى األََبِد َيبِيُدوَن.

تخريب )في سياق 
 ل(القت

ُبُكْم َسْبَعَة أَْضَعاٍف َحَسَب َخَطاَياُكْم، َوإِْن ُكْنُتْم بِذلَِك الَ َتْسَمُعوَن لِي َبْل َسلَْكُتْم َمِعي بِاْلِخالَِف، َفأََنا أَْسلُُك َمَعُكْم بِاْلِخالَِف َساِخطً » ا، َوأَُؤدِّ
َُ َشْمَساتُِكْم، َوأُْلقِي ُجَثَثُكْم َعلَى ُجَثِث أَْصَناِمُكْم، َوَتْرُذلُُكْم َنْفِسي. أُْخِرُب وَ َفَتأُْكلُوَن لَْحَم َبنِيُكْم، َولَْحَم َبَناتُِكْم َتأُْكلُوَن.  ُمْرَتَفَعاتُِكْم، َوأَْقَط

َُ األَْرَض َفَيْسَتوْ َخِرَبةً َوأَُصيُِّر ُمُدَنُكْم  اِكُنوَن فِيَها. ، َوَمَقاِدَسُكْم ُموِحَشًة، َوالَ أَْشَتمُّ َرائَِحَة َسُروِرُكْم. َوأُوِح َُ ِمْنَها أَْعَداُؤُكُم السَّ ِح
ْيَف َفَتِصيُر أَْرُضُكْم ُموَحَشًة، َوُمُدُنُكْم َتِصيُر  ُد َوَراَءُكُم السَّ يُكْم َبْيَن األَُمِم، َوأَُجرِّ  (33-26:27)الالويين  .َخِرَبةً َوأَُذرِّ

 غير موجودة )في سياق القتل(

يَن ِسيُحوَن. لِكْن َقْد َهلَْكِت َوْيٌل لََك َيا ُموآُب.  ْبيِ لَِملِِك األَُموِريِّ َر َبنِيِه َهاِربِيَن َوَبَناتِِه فِي السَّ . َقْد َصيَّ ََ َة َكُمو َهلََكْت َرَمْيَناُهْم. َيا أُمَّ
 (30-21:29)العدد  «.إِلَى ُنوَفَح الَّتِي إِلَى ِميَدَباَوأَْخَرْبَنا َحْشُبوُن إِلَى ِديُبوَن. 

بُّ إِلُه آَبائِ  اِم الَّتِي َتْحَيْوَن َعلَى هِذِه ِهَي اْلَفَرائُِض َواألَْحَكاُم الَّتِي َتْحَفُظوَن لَِتْعَملُوَها فِي األَْرِض الَّتِي أَْعَطاَك الرَّ َك لَِتْمَتلَِكَها؛ ُكلَّ األَيَّ
ََ األََماِكِن َحْيُث َعَبَدِت األَُمُم ُتْخِرُبوَن األَْرِض:  اِمَخِة، َوَعلَى التِّالَِل، َوَتْحَت ُكلِّ َشَجَرةٍ َجِمي الَّتِي َتِرُثوَنَها آلَِهَتَها َعلَى اْلِجَباِل الشَّ
 (2-12:1)التثنية  َخْضَراَء.

 (28:8)يشوع  إِلَى هَذا اْلَيْوِم.َخَراًبا َوأَْحَرَق َيُشوُع َعاَي َوَجَعلََها َتال ً أََبِدي ًا 

ََ إِ  َنِة، فِي َوْقِت ُخُروِج اْلُملُوِك، أَنَّ َداُوَد أَْرَسَل ُيوآَب َوَعبِيَدهُ َمَعُه َوَجِمي وَن َوَحاَصُروا َفأَْخَرُبوا ْسَرائِيَل، َوَكاَن ِعْنَد َتَماِم السَّ َبنِي َعمُّ
ا َداُوُد َفأََقاَم فِي أُوُرَشلِيَم. َة. َوأَمَّ  (1:11)صموئيل الثاني  ِربَّ

ُسوِل:  ْد قَِتالََك عَ » َفَقاَل َداُوُد لِلرَّ ْيَف َيأُْكُل هَذا َوَذاَك. َشدِّ . َوأَْخِرْبَهالَى اْلَمِديَنِة هَكَذا َتقُوُل لُِيوآَب: الَ َيُسْؤ فِي َعْيَنْيَك هَذا األَْمُر، ألَنَّ السَّ
ْدهُ   (25:11)صموئيل الثاني  «.َوَشدِّ

ََ ُيوآَب َكاُنوا َوَجاُءوا َوَحاَصُروهُ فِي آَبِل َبْيِت َمْعَكَة، َوأََقاُموا ِمْتَرَسًة َحْوَل اْلَمِديَنِة َفأََقاَمْت فِي اْلِحَصاِر، َوجَ  َُ الشَّْعِب الَِّذيَن َم ِمي
وِر.ُيْخِرُبوَن   (15:20)صموئيل الثاني  ألَْجِل إِْسَقاِط السُّ

َِ  َواآلَن َهْل بُِدونِ  بِّ َصِعْدُت َعلَى هَذا اْلَمْوِض بُّ َقاَل لِي اْصَعْد َعلَى هِذِه األَْرِض ألَْخِرَبهُ الرَّ  (25:18)ملوك الثاني  «.َواْخِرْبَها؟ اَلرَّ

ْرُتُه. اآلَن أََتْيُت بِِه. فَ  اِم اْلَقِديَمِة َصوَّ ؟ ُمْنُذ اْلَبِعيِد َصَنْعُتُه، ُمْنُذ األَيَّ َْ َنٍة َحتَّى َتِصيَر َرَوابَِي لَِتْخِريِب َتُكوُن أَلَْم َتْسَم  .َخِرَبةً ُمُدٍن ُمَحصَّ
 (25:19)ملوك الثاني 

 َِ َة اْلَجْي َنِة فِي َوْقِت ُخُروِج اْلُملُوِك، اْقَتاَد ُيوآُب قُوَّ َة. َوأَْخَرَب َوَكاَن ِعْنَد َتَماِم السَّ وَن َوأََتى َوَحاَصَر َربَّ َوَكاَن َداُوُد ُمقِيًما أَْرَض َبنِي َعمُّ
َة َوَهَدَمَها.  (1:20)أخبار األيام األول  فِي أُوُرَشلِيَم. َفَضَرَب ُيوآُب َربَّ

ائِيَن لَِيْشَتُروا ِحَجاَرًة َمْنُحوَتًة َوأَْخَشاًبا لِْلُوَصِل َوألَْجِل َتْسقِيفِ  اِريَن َواْلَبنَّ )أخبار األيام  ُملُوُك َيُهوَذا.أَْخَرَبَها اْلُبُيوِت الَّتِي  َوأَْعَطْوَها لِلنَّجَّ
 (11:34الثاني 

. ِعْنَد ُرُجوِع أَْعَدائِي إِلَى َخْلٍف، َيْسقُُطوَن َوَيهْ  َها اْلَعلِيُّ ُم الْسِمَك أَيُّ َك أََقْمَت َحقِّي أَْفَرُح َوأَْبَتِهُج بَِك. أَُرنِّ اِم َوْجِهَك، ألَنَّ لُِكوَن ِمْن قُدَّ



هْ  َوَدْعَواَي. يَر. َمَحْوَت اْسَمهُْم إِلَى الدَّ إِلَى َخَراُبُه ِر َواألََبِد. اَْلَعُدوُّ َتمَّ َجلَْسَت َعلَى اْلُكْرِسيِّ َقاِضًيا َعاِدالً. اْنَتَهْرَت األَُمَم. أَْهلَْكَت الشِّرِّ
 (6-9:2)المزمور  األََبِد. َوَهَدْمَت ُمُدًنا. َباَد ِذْكُرهُ َنْفُسُه.

 السادس واألربعون كامال ونقتبس منه: المزمور

ِت األَُمُم. َتَزْعَزَعِت اْلَمَمالُِك. أَْعَطى َصْوَتُه، َذاَبِت األَْرُض. 6 وا اْنُظُروا 8 َربُّ اْلُجُنوِد َمَعَنا. َمْلَجأَُنا إِلُه َيْعقُوَب. ِسالَْه.7َعجَّ َهلُمُّ

ْمَح. اْلَمْرَكَباُت ُيْحِرقَُها 9 فِي األَْرِض.ِخَرًبا أَْعَماَل هللاِ، َكْيَف َجَعَل  َُ الرُّ ُن اْلُحُروِب إِلَى أَْقَصى األَْرِض. َيْكِسُر اْلَقْوَس َوَيْقَط ُمَسكِّ

اِر.  بِالنَّ

َِ َخَراًبالَِتِصْر َداُرُهْم  ُثوَن. ، َوفِي ِخَياِمِهْم الَ َيُكْن َساِكٌن. ألَنَّ الَِّذي َضَرْبَتُه أَْنَت ُهْم َطَرُدوهُ، َوبَِوَج )المزمور  الَِّذيَن َجَرْحَتُهْم َيَتَحدَّ
69:25-26) 

َواِهي.لِْلَخَراِب َحق ًا فِي َمَزالَِق َجَعْلَتُهْم. أَْسَقْطَتُهْم إِلَى اْلَبَواِر. َكْيَف َصاُروا   (19-73:18)المزمور  َبْغَتًة! اْضَمَحلُّوا، َفُنوا ِمَن الدَّ

 (40:89)المزمور  .َخَراًباَهَدْمَت ُكلَّ ُجْدَرانِِه َجَعْلَت ُحُصوَنُه 

 (8:137)المزمور  ، ُطوَبى لَِمْن ُيَجاِزيِك َجَزاَءِك الَِّذي َجاَزْيتَِنا!اْلُمْخَرَبةَ َيا بِْنَت َبابَِل 

ٌة لَْم ُتْعَصْر َولَ  ٌة، َبْل ُجْرٌح َوأَْحَباٌط َوَضْرَبٌة َطِريَّ أِْس لَْيَس فِيِه ِصحَّ ْيِت. باِلَُدُكْم ِمْن أَْسَفِل اْلَقَدِم إِلَى الرَّ ْن بِالزَّ . َخِرَبةٌ ْم ُتْعَصْب َولَْم ُتلَيَّ
اِر. أَْرُضُكْم َتأُْكلَُها ُغَرَباُء  اَمُكْم، َوِهَي ُمُدُنُكْم ُمْحَرَقٌة بِالنَّ  (7-1:6)إشعياء  َكاْنقاِلَِب اْلُغَرَباِء.َخِرَبٌة قُدَّ

َُ َشْوٌك َوَحَسٌك. َوأُوِصي اْلَغْيَم أَْن الَ ُيْمِطَر َعلَْيِه َمَطًراَخَراًبا َوأَْجَعلُُه  إِنَّ َكْرَم َربِّ اْلُجُنوِد ُهَو َبْيُت  «.الَ ُيْقَضُب َوالَ ُيْنَقُب، َفَيْطلَ
تِِه ِرَجاُل َيُهوَذا. َفاْنَتَظَر َحق ًا َفإَِذا َسْفُك َدٍم، َوَعْدالً َفإَِذا ُصَراٌخ.إِسْ  َوْيٌل لِلَِّذيَن َيِصلُوَن َبْيًتا بَِبْيٍت، َوَيْقِرُنوَن َحْقالً بَِحْقل،  َرائِيَل، َوَغْرَس لَذَّ

. َفِصْرُتْم َتْسُكُنوَن َوْحَدُكْم فِ  ٌَ . ُبُيوًتا َخَراًباأاَلَ إِنَّ ُبُيوًتا َكثِيَرًة َتِصيُر »ي َوَسِط األَْرِض. فِي أُُذَنيَّ َقاَل َربُّ اْلُجُنوِد: َحتَّى لَْم َيْبَق َمْوِض
 (9-5:6)إشعياء  َكبِيَرًة َوَحَسَنًة باِلَ َساِكٍن.

ُد؟»َفقُْلُت:  يِّ َها السَّ األَْرُض َوُتْقفَِر، َوُيْبِعَد َوَتْخَرَب باِلَ َساِكٍن، َواْلُبُيوُت باِلَ إِْنَساٍن، َخِرَبًة إِلَى أَْن َتِصيَر اْلُمُدُن »َفَقاَل: « إِلَى َمَتى أَيُّ
بُّ اإلِْنَساَن، َوَيْكُثَر  ْلَبلُّوَطِة، الَّتِي ، َولِكْن َكاْلُبْطَمِة َوالِْلَخَرابِ فِي َوَسِط األَْرِض. َوإِْن َبقَِي فِيَها ُعْشٌر َبْعُد، َفَيُعوُد َوَيِصيُر اْلَخَراُب الرَّ

ًسا  (13-6:11)إشعياء  «.َوإِْن قُِطَعْت َفلََها َساٌق، َيُكوُن َساقُُه َزْرًعا ُمَقدَّ

ََ اْلَحْرِب. َيأُْتوَن ِمْن أَْرٍض َصْوُت ُجْمُهوٍر َعلَى اْلِجَباِل ِشْبَه َقْوٍم َكثِيِريَن. َصْوُت َضِجيِج َمَمالِِك أَُمٍم ُمْجَتِمَعٍة. َربُّ اْلُجُنوِد يَ  ْعُرُض َجْي
بُّ َوأََدَواُت َسَخِطِه  َماَواِت، الرَّ بِّ َقِريٌب، َقاِدٌم  األَْرِض. ُكلَّ لُِيْخِرَب َبِعيَدٍة، ِمْن أَْقَصى السَّ ِمَن اْلَقاِدِر َعلَى َكَخَراٍب َوْلِولُوا ألَنَّ َيْوَم الرَّ

ْوَن َكَوالَِدٍة. ُكلِّ َشْيٍء. لِذلَِك َتْرَتِخي ُكلُّ األََياِدي، َوَيُذوُب ُكلُّ َقْلِب إِْنَساٍن. َفَيْرَتاُعوَن. َتأُْخُذُهْم أَْوَجاٌع وَ  َيْبَهُتوَن َبْعُضهُْم إِلَى َمَخاٌض. َيَتلَوَّ
بِّ َقاِدٌم، َقاِسًيا بَِسَخٍط َوُحُموِّ َغَضٍب، لَِيْجَعَل األَْرَض  َبْعٍض. ُوُجوُهُهْم ُوُجوهُ لَِهيٍب. )إشعياء  َوُيبِيَد ِمْنَها ُخَطاَتَها.َخَراًبا ُهَوَذا َيْوُم الرَّ

13:4-9) 

ُه فِي لَيْ  ُه فِي لَْيلٍَة َخِرَبْت لٍَة َوْحٌي ِمْن ِجَهِة ُموآَب: إِنَّ  (1:15)إشعياء  قِيُر ُموآَب َوَهلََكْت.َخِرَبْت َعاُر ُموآَب َوَهلََكْت. إِنَّ

ِهيَرِة، اْسُتِري اْلَمْطُروِديَن، الَ تُ  ْب ِعْنَدِك َهاتِي َمُشوَرًة، اْصَنِعي إِْنَصاًفا، اْجَعلِي ِظلَِّك َكاللَّْيِل فِي َوَسِط الظَّ ْظِهِري اْلَهاِربِيَن. لَِيَتَغرَّ
بِ َمْطُروُدو ُموآَب. ُكونِي ِسْتًرا لَُهْم ِمْن َوْجِه  الَِم اْلُمَخرِّ ائُِسوَن.اْلَخَرابُ َيبِيُد، َوَيْنَتِهي ، ألَنَّ الظَّ -16:3)إشعياء  ، َوَيْفَنى َعِن األَْرِض الدَّ

4) 

َواِمُخ الَّتِي َتَرُكوَها ِمْن َوْجِه َبنِ  ْدِم فِي اْلَغاِب، َوالشَّ  (9:17)إشعياء  .َخَراًباي إِْسَرائِيَل َفَصاَرْت فِي ذلَِك اْلَيْوِم َتِصيُر ُمُدُنُه اْلَحِصيَنُة َكالرَّ

ِة ِمْن أَْرٍض َمُخوَفةٍ  يَّ ََ فِي اْلَجُنوِب َعاِصَفٍة، َيأْتِي ِمَن اْلَبرِّ ِة اْلَبْحِر: َكَزَواب يَّ اِهُب َناِهًبا َوْحٌي ِمْن ِجَهِة َبرِّ . َقْد أُْعلَِنْت لِي ُرْؤَيا َقاِسَيٌة: النَّ
 (2-21:1)إشعياء  َحاِصِري َيا َماِدي. َقْد أَْبَطْلُت ُكلَّ أَنِينَِها.. اِْصَعِدي َيا ِعيالَُم. َواْلُمْخِرُب ُمْخِرًبا



َها  ، ألَنَّ ََ يَم أُْعلَِن لَُهْم.َخِرَبْت َوْحٌي ِمْن ِجَهِة ُصوَر: َوْلِولِي َيا ُسفَُن َتْرِشي )إشعياء  َحتَّى لَْيَس َبْيٌت َحتَّى لَْيَس َمْدَخٌل. ِمْن أَْرِض ِكتِّ
1:23) 

بُّ ِمْن ِجَهِة َكْنَعاَن أَْن  ُتَها اْلُمْنَهتَِكُة، »ُحُصوُنَها. َوَقاَل: ُتْخَرَب َمدَّ َيَدهُ َعلَى اْلَبْحِر. أَْرَعَد َمَمالَِك. أََمَر الرَّ الَ َتُعوِديَن َتْفَتِخِريَن أَْيًضا أَيَّ
يَم. اْعُبِري. ُهنَ  َسَها أَشُّوُر  «.اَك أَْيًضا الَ َراَحَة لَكِ اْلَعْذَراُء بِْنُت ِصْيُدوَن. قُوِمي إِلَى ِكتِّ ُهَوَذا أَْرُض اْلَكْلَدانِيِّيَن. هَذا الشَّْعُب لَْم َيُكْن. أَسَّ

 ََ ُروا قُُصوَرَها. َجَعلََها َرْدًما. َوْلِولِي َيا ُسفَُن َتْرِشي ِة. َقْد أََقاُموا أَْبَراَجُهْم. َدمَّ يَّ  (13-23:11)إشعياء  .أُْخِربَ َقْد ألَنَّ ِحْصَنِك ألَْهِل اْلَبرِّ

َرْت َقْرَيُة  ُخوِل. ُصَراٌخ َعلَى اْلَخْمِر فِي األَِزقَِّة. َغَرَب ُكلُّ َفَرٍح. اْنَتَفى ُسُروُر األَرْ اْلَخَرابِ ُدمِّ ِض. اَْلَباقِي فِي . أُْغلَِق ُكلُّ َبْيٍت َعِن الدُّ
 (12-24:10)إشعياء  َرْدًما.، َوُضِرَب اْلَباُب َخَرابٌ اْلَمِديَنِة 

ُل أَْنَهاُرَها ِزْفًتا، َوُتَراُبَها ِكْبِريًتا، َوَتِصيُر أَْرُضَها ِزْفًتا ُمْشَتِعالً. لَْيالً َوَنَهاًرا الَ  َتْنَطفُِئ. إِلَى األََبِد َيْصَعُد ُدَخاُنَها. ِمْن َدْوٍر إِلَى َوَتَتَحوَّ
َيْسُكَناِن فِيَها، َوُيَمدُّ َعلَْيَها َخْيُط . إِلَى أََبِد اآلبِِديَن الَ َيُكوُن َمْن َيْجَتاُز فِيَها. َوَيِرُثَها اْلقُوُق َواْلقُْنفُُذ، َواْلَكْرِكيُّ َواْلُغَراُب ُتْخَربُ َدْوٍر 

 (11-34:9)إشعياء  َوِمْطَماُر اْلَخالَِء.اْلَخَراِب 

بِّ  بُّ َقاَل لِي: اْصَعْد إِلَى هِذِه األَْرِض ألُْخِرَبَهاَصِعْدُت َعلَى هِذِه األَْرِض  َواآلَن َهْل بُِدوِن الرَّ  (10:36)إشعياء  َواْخِرْبَها؟ الرَّ

ْرُتُه. اآلَن أََتْيُت بِِه. َفَتُكوُن  اِم اْلَقِديَمِة َصوَّ ؟ ُمْنُذ اْلَبِعيِد َصَنْعُتُه. ُمْنُذ األَيَّ َْ َنٍة َحتَّى َتِصيَر َرَوابَِي لَِتْخِريِب أَلَْم َتْسَم  .َخِرَبةً ُمُدٍن ُمَحصَّ
 (26:37)إشعياء 

يِك؟اْلَخَراُب ِاْثَناِن ُهَما ُمالَقَِياِك. َمْن َيْرثِي لَِك؟  ْيُف. بَِمْن أَُعزِّ  (19:51)إشعياء  َواالْنِسَحاُق َواْلُجوُع َوالسَّ

اِر َوُيْخِرُج آلًَة لَِعَملِِه، َوأََنا َخلَْقُت اْلمُ  اَد الَِّذي َيْنفُُخ اْلَفْحَم فِي النَّ  (16:54)إشعياء  .لَِيْخِربَ ْهلَِك هأََنَذا َقْد َخلَْقُت اْلَحدَّ

َة َواْلَمْملََكَة الَّتِي الَ َتْخِدُمِك َتبِيُد، َوَتْنَفتُِح أَْبَواُبِك َدائًِما. َنَهاًرا َولَْيالً الَ ُتْغلَُق. لُِيْؤَتى إِلَْيِك بِِغَنى األَُمِم، َوُتَقاَد ُملُوُكُهمْ  َوَخَراًبا . ألَنَّ األُمَّ
 (12-60:11)إشعياء  األَُمُم.ُتْخَرُب 

 الرابَ من سفر إرميا كامال ونقتبس منه:اإلصحاح 
ِمْن أَْجِل ذلَِك 8ُمُدُنِك َفالَ َساِكَن. ُتْخَرُب . َخَراًباَقْد َصِعَد األََسُد ِمْن َغاَبتِِه، َوَزَحَف ُمْهلُِك األَُمِم. َخَرَج ِمْن َمَكانِِه لَِيْجَعَل أَْرَضِك 7

قُوا بُِمُسوٍح. اْلُطُموا َوَوْلِولُوا ألَ  ا. َتَنطَّ بِّ َعنَّ ُه لَْم َيْرَتدَّ ُحُموُّ َغَضِب الرَّ ، أَنَّ َقْلَب اْلَملِِك ُيْعَدُم، 9نَّ بُّ َوَيُكوُن فِي ذلَِك اْلَيْوِم، َيقُوُل الرَّ

ُب األَْنبَِياءُ  ُر اْلَكَهَنُة َوَتَتَعجَّ َؤَساِء. َوَتَتَحيَّ  «.َوقُلُوَب الرُّ

،»َفقُْلُت: 10 بُّ ُد الرَّ ْيُف النَّ  آِه، َيا َسيِّ ْعَب َوأُوُرَشلِيَم، َقائاِلً: َيُكوُن لَُكْم َسالٌَم َوَقْد َبلََغ السَّ «. ْفسَ َحق ًا إِنََّك ِخَداًعا َخاَدْعَت هَذا الشَّ

َماِن ُيَقاُل لِهَذا الشَّْعِب َوألُوُرَشلِيَم: 11 ِة َنحْ »فِي ذلَِك الزَّ يَّ َضاِب فِي اْلَبرِّ ِِ ْنقَِيِة. ِريٌح الَفَِحٌة ِمَن اْلَه ْذِرَيِة َوالَ لِلتَّ َو بِْنِت َشْعبِي، الَ لِلتَّ

 «.ِريٌح أََشدُّ َتأْتِي لِي ِمْن هِذِه. اآلَن أََنا أَْيًضا أَُحاِكُمُهمْ 12

َنا قَ 13 ِاْغِسلِي ِمَن الشَّرِّ َقْلَبِك َيا 14. أُْخِرْبَناْد ُهَوَذا َكَسَحاٍب َيْصَعُد، َوَكَزْوَبَعٍة َمْرَكَباُتُه. أَْسَرُع ِمَن النُُّسوِر َخْيلُُه. َوْيٌل لََنا ألَنَّ

ِْ ُتَخلَِّصي. إِلَى َمَتى َتبِيُت فِي َوَسِطِك أَْفَكاُرِك اْلَباِطلَُة؟  ٍة ِمْن َجَبِل أَْفَرايَِم: 15أُوُرَشلِيُم لَِكْي َُ بَِبلِيَّ ألَنَّ َصْوًتا ُيْخبُِر ِمْن َداَن، َوُيْسَم

َصْوَتُهْم.  . اْنُظُروا. أَْسِمُعوا َعلَى أُوُرَشلِيَم. اْلُمَحاِصُروَن آُتوَن ِمْن أَْرٍض َبِعيَدٍة، َفُيْطلِقُوَن َعلَى ُمُدِن َيُهوَذااُْذُكُروا لأِلَُممِ »16

17 . بُّ ، َيقُوُل الرَّ َدْت َعلَيَّ َها َتَمرَّ ، َطِريقُِك َوأَعْ 18َكَحاِرِسي َحْقل َصاُروا َعلَْيَها َحَوالَْيَها، ألَنَّ ُه ُمرٌّ ِك. َفإِنَّ َمالُِك َصَنَعْت هِذِه لَِك. هَذا َشرُّ

ُه َقْد َبلََغ َقْلَبكِ   «.َفإِنَّ

ُكوَت. ألَنَِّك َسِمْعِت يَ 19 َُ السُّ ا َنْفِسي َصْوَت اْلُبوِق َوُهَتاَف أَْحَشائِي، أَْحَشائِي! ُتوِجُعنِي ُجْدَراُن َقْلبِي. َيئِنُّ فِيَّ َقْلبِي. الَ أَْسَتِطي

ُه َقْد 20اْلَحْرِب.  اَيَة 21ِخَياِمي، َوُشَققِي فِي لَْحَظٍة. َخِرَبْت ُكلُّ األَْرِض. َبْغَتًة َخِرَبْت بَِكْسٍر َعلَى َكْسٍر ُنوِدَي، ألَنَّ َحتَّى َمَتى أََرى الرَّ



َُ َصْوَت اْلُبوِق؟  اَي لَْم َيْعِرفُوا. ُهْم بَ »22َوأَْسَم ، َولَِعَمِل ألَنَّ َشْعبِي أَْحَمُق. إِيَّ ُنوَن َجاِهلُوَن َوُهْم َغْيُر َفاِهِميَن. ُهْم ُحَكَماُء فِي َعَمِل الشَّرِّ

الِِح َما َيْفَهُمونَ   «.الصَّ

َماَواِت َفالَ ُنوَر لََها. َخِرَبٌة َنَظْرُت إِلَى األَْرِض َوإَِذا ِهَي 23 ِهَي َتْرَتِجُف، َوُكلُّ اآلَكاِم  َنَظْرُت إِلَى اْلِجَباِل َوإَِذا24َوَخالَِيٌة، َوإِلَى السَّ

َماِء َهَرَبْت. 25َتَقْلَقلَْت.  ، ِمْن 26َنَظْرُت َوإَِذا الَ إِْنَساَن، َوُكلُّ ُطُيوِر السَّ بِّ ٌة، َوُكلُّ ُمُدنَِها ُنقَِضْت ِمْن َوْجِه الرَّ يَّ َنَظْرُت َوإَِذا اْلُبْسَتاُن َبرِّ

 َوْجِه ُحُموِّ َغَضبِِه.

ُه هكَ 27 : ألَنَّ بُّ َماَواُت ِمْن َفْوُق، ِمْن 28َتُكوُن ُكلُّ األَْرِض، َولِكنَّنِي الَ أُْفنِيَها. َخَراًبا » َذا َقاَل الرَّ ِمْن أَْجِل ذلَِك َتُنوُح األَْرُض َوُتْظلُِم السَّ

َُ َعْنهُ  اْلَفاِرِس َوَراِمي اْلَقْوِس ُكلُّ اْلَمِديَنِة َهاِرَبٌة. َدَخلُوا اْلَغاَباِت  ِمْن َصْوتِ 29«. أَْجِل أَنِّي َقْد َتَكلَّْمُت. َقَصْدُت َوالَ أَْنَدُم َوالَ أَْرِج

ُخوِر. ُكلُّ اْلُمُدِن َمْتُروَكٌة، َوالَ إِْنَساَن َساِكٌن فِيَها.  ُتَها 30َوَصِعُدوا َعلَى الصُّ ْنِت ، َماَذا َتْعَملِيَن؟ إَِذا لَبِْسِت قِْرِمًزا، إِ اْلَخِرَبةُ َوأَْنِت أَيَّ َذا َتَزيَّ

نِيَن َذاَتِك، َفَقْد َرَذلَِك اْلَعاِشقُونَ  ْلِت بِاألُْثُمِد َعْيَنْيِك، َفَباِطالً ُتَحسِّ ألَنِّي َسِمْعُت َصْوًتا 31. َيْطلُُبوَن َنْفَسِك. بِِزيَنٍة ِمْن َذَهٍب، إَِذا َكحَّ

ٍة. َصْوَت اْبَنِة صِ  َوْيٌل لِي، ألَنَّ َنْفِسي َقْد أُْغِمَي َعلَْيَها بَِسَبِب »ْهَيْوَن َتْزفُِر. َتْبُسُط َيَدْيَها َقائِلًَة: َكَماِخَضٍة، ِضيًقا ِمْثَل ِضيِق بِْكِريَّ
 «.اْلَقاتِلِينَ 

ى َبْعُد ُتوَفُة َوالَ َواِدي اْبِن ِهنُّوَم، َبْل َواِدي اْلَقتْ  ، َوالَ ُيَسمَّ بُّ اٌم َتأْتِي، َيقُوُل الرَّ . لِذلَِك َها أَيَّ ٌَ ِل. َوَيْدفُِنوَن فِي ُتوَفَة َحتَّى الَ َيُكوَن َمْوِض
 َِ َماِء َولُِوُحو ْعِب أَْكالً لُِطُيوِر السَّ ُل ِمْن ُمُدِن َيُهوَذا َوِمْن َشَواِرِع أُوُرَشلِيَم َصْوَت  َوَتِصيُر ُجَثُث هَذا الشَّ األَْرِض، َوالَ ُمْزِعَج. َوأَُبطِّ

َرِب َوَصْوَت اْلَفَرِح، َصْوَت اْلَعِريِس َوَصْوَت اْلَعُروِس، ألَنَّ األَْرَض َتِصيُر   (34-7:32)إرميا  .َخَراًباالطَّ

 (11:9)إرميا  «.باِلَ َساِكنٍ َخَراًبا َوأَْجَعُل أُوُرَشلِيَم ُرَجًما َوَمأَْوى َبَناِت آَوى، َوُمُدَن َيُهوَذا أَْجَعلَُها »

 : بُّ ُه هَكَذا َقاَل الرَّ َة، َوأَُضيُِّق َعلَْيِهْم لَِكْي َيْشُعُروا»ألَنَّ اَن األَْرِض هِذِه اْلَمرَّ َوْيٌل لِي ِمْن أَْجِل َسْحقِي! «. هأََنَذا َراٍم ِمْن ِمْقالٍَع ُسكَّ
َفاِء! َفقُْلُت:  َما هِذِه ُمِصيَبٌة َفأَْحَتِملُهَ »َضْرَبتِي َعِديَمُة الشِّ ، َوُكلُّ أَْطَنابِي قُِطَعْت. َبنِيَّ َخَرُجوا َعنِّي َولَْيُسوا. لَْيَس َمْن َخِرَبتْ َخْيَمتِي «. اإِنَّ

بَّ لَْم َيْطلُُبوا. ِمْن أَْجِل ذلَِك لَْم يَ  َعاَة َبلُُدوا َوالرَّ تِِهمْ َيْبُسُط َبْعُد َخْيَمتِي َوُيقِيُم ُشَققِي. ألَنَّ الرُّ َدْت. ُهَوَذا َصْوُت َخَبٍر  ْنَجُحوا، َوُكلُّ َرِعيَّ َتَبدَّ
َماِل لَِجْعِل ُمُدِن َيُهوَذا  ُه لَْيَس لإِِلْنَساِن َطِريقُُه. لَْيَس  ، َمأَْوى َبَناِت آَوى.َخَراًباَجاَء، َواْضِطَراٌب َعِظيٌم ِمْن أَْرِض الشِّ َعَرْفُت َيا َربُّ أَنَّ

، الَ بَِغَضبَِك لَِئالَّ ُتْفنَِينِي. اُْسُكْب َغَضَبَك َعلَى األَُمِم الَّتِي لَْم تَ إلِْنَساٍن َيْمِشي أَْن َيْهِدَي َخَطَواتِِه.  ْبنِي َيا َربُّ َولِكْن بِاْلَحقِّ ْعِرْفَك، َوَعلَى أَدِّ
ُهْم أََكلُوا َيْعقُوَب. أََكلُوهُ َوأَْفَنْوهُ   (25-10:18)إرميا  ْسَكَنُه.مَ َوأَْخَرُبوا اْلَعَشائِِر الَّتِي لَْم َتْدُع بِاْسِمَك. ألَنَّ

َُ َوَيْنِغُض َرْأَسُه.َخَراًبا لُِتْجَعْل أَْرُضُهْم  ا. ُكلُّ َمار  فِيَها َيْدَه  (16:18)إرميا  َوَصفِيًرا أََبِدي ً

، إِنَّ هَذا اْلَبْيَت َيُكوُن  بُّ  (5:22)إرميا  .َخَراًباَوإِْن لَْم َتْسَمُعوا لِهِذِه اْلَكلَِماِت َفَقْد أَْقَسْمُت بَِنْفِسي، َيقُوُل الرَّ

َر َعْبِدي َملِِك َبابَِل، َوآ ، َوإِلَى َنُبوَخْذَراصَّ بُّ َماِل، َيقُوُل الرَّ انَِها هأََنَذا أُْرِسُل َفآُخُذ ُكلَّ َعَشائِِر الشِّ تِي بِِهْم َعلَى هِذِه األَْرِض َوَعلَى ُكلِّ ُسكَّ
ُمُهْم َوأَْجَعلُهُ  َرِب َوَصْوَت اْلَفَرِح، َصْوَت َوِخَرًبا ْم َدَهًشا َوَصفِيًرا َوَعلَى ُكلِّ هِذِه الشُُّعوِب َحَوالَْيَها، َفأَُحرِّ ًة. َوأُبِيُد ِمْنُهْم َصْوَت الطَّ أََبِديَّ

َراِج. َوَتِصيُر ُكلُّ هِذِه األَْرِض  ُب َملَِك َبابَِل َوَدَهًشا، َوَتْخِدُم هِذِه الشُُّعوَخَراًبا اْلَعِريِس َوَصْوَت اْلَعُروِس، َصْوَت األَْرِحَيِة َوُنوَر السِّ
، َعلَى إِثْ » َسْبِعيَن َسَنًة. بُّ َة، َيقُوُل الرَّ ْبِعيَن َسَنًة أَنِّي أَُعاقُِب َملَِك َبابَِل، َوتِْلَك األُمَّ ِمِهْم َوأَْرَض اْلَكْلَدانِيِّيَن، َوأَْجَعلَُها َوَيُكوُن ِعْنَد َتَماِم السَّ

ًة.ِخَرًبا   (12-25:9)إرميا  أََبِديَّ

ْيِف الَِّذي أُْرِسلُُه أََنا َبْيَنُهمْ َفيَ  ُنوا ِمْن أَْجِل السَّ ُحوا َوَيَتَجنَّ بِّ َوَسَقْيُت ُكلَّ الشُُّعوِب الَِّذيَن أَْرَسلَنِي «. ْشَرُبوا َوَيَتَرنَّ َفأََخْذُت اْلَكأَْس ِمْن َيِد الرَّ
بُّ إِلَْيِهْم. أُوُرَشلِيَم َوُمُدَن َيُهوَذا َوُملُوَكَها  (18-25:16)إرميا  َوَدَهًشا َوَصفِيًرا َولَْعَنًة َكهَذا اْلَيْوِم.َخَراًبا َوُرَؤَساَءَها، لَِجْعلَِها  الرَّ

. َتَرَك َكِشْبل ِعيَصُه، ألَنَّ أَْرَضُهْم َصاَرْت  بِّ الَِم ِمْن أَْجِل ُحُموِّ َغَضِب الرَّ الِِم َوِمْن أَْجِل ُحُموِّ َخَراًبا َوَباَدْت َمَراِعي السَّ ِمْن أَْجِل الظَّ



 (38-25:37)إرميا  َغَضبِِه.

ا َملِِك َيُهوَذا، َوَكلََّم ُكلِّ َشْعِب َيُهوَذا َقائاِلً: هكَ » اِم َحَزقِيَّ أَ فِي أَيَّ َذا َقاَل َربُّ اْلُجُنوِد: إِنَّ ِصْهَيْوَن ُتْفلَُح َكَحْقل إِنَّ ِميَخا اْلُموَرْشتِيَّ َتَنبَّ
 (18:26)إرميا  َوَجَبُل اْلَبْيِت َشَواِمَخ َوْعٍر.ِخَرًبا َوَتِصيُر أُوُرَشلِيُم 

ُه  َِ الَِّذي َتقُولُوَن إِنَّ َُ َبْعُد فِي هَذا اْلَمْوِض : َسُيْسَم بُّ باِلَ إِْنَساٍن َوباِلَ َحَيَواٍن، فِي ُمُدِن َيُهوَذا، َوفِي َشَواِرِع أُوُرَشلِيَم َخِرٌب هَكَذا َقاَل الرَّ
َرِب َوَصْوُت اْلَفَرِح، َصْوُت اْلَعِريِس َوَصْوُت اْلَعُروِس، صَ اْلَخِرَبِة  ْوُت اْلَقائِلِيَن: اْحَمُدوا باِلَ إِْنَساٍن َوالَ َساِكٍن َوالَ َبِهيَمٍة، َصْوُت الطَّ

بَّ َصالٌِح، ألَنَّ إِلَى األََبِد َرْحَمَتُه. َصْوُت الَِّذيَن َيأُْتونَ  ، ألَنِّي أَُردُّ َسْبَي األَْرِض  َربَّ اْلُجُنوِد ألَنَّ الرَّ بِّ ْكِر إِلَى َبْيِت الرَّ بَِذبِيَحِة الشُّ
 َِ . هَكَذا َقاَل َربُّ اْلُجُنوِد: َسَيُكوُن َبْعُد فِي هَذا اْلَمْوِض بُّ ِل، َيقُوُل الرَّ َعاِة باِلَ إِْنَساٍن َوالَ َبِهيَمٍة َوفِي ُكلِّ ُمُدنِِه، َمْسَكُن الرُّ اْلَخِرِب َكاألَوَّ

 (12-33:10)إرميا  اْلُمْربِِضيَن اْلَغَنَم.

ُهْم إِلَى هِذِه اْلَمِديَنِة َفُيَحاِرُبوَنَها َوَيأُْخُذوَنَها َوُيْحِرقُوَنَها  ، َوأَُردُّ بُّ اِر، َوأَْجَعُل ُمُدَن َيُهوَذا هأََنَذا آُمُر، َيقُوُل الرَّ )إرميا  باِلَ َساِكنٍ َخِرَبًة بِالنَّ
22:34) 

هَذا اْلَيْوَم َخِرَبٌة َعلَى ُكلِّ ُمُدِن َيُهوَذا، َفَها ِهَي هَكَذا َقاَل َربُّ اْلُجُنوِد إِلُه إِْسَرائِيَل: أَْنُتْم َرأَْيُتْم ُكلَّ الشَّرِّ الَِّذي َجلَْبُتُه َعلَى أُوُرَشلِيَم، وَ 
 (2:44)إرميا  َولَْيَس فِيَها َساِكنٌ 

 (6:44)إرميا  ُمْقفَِرًة َكهَذا اْلَيْوِم.َخِرَبًة بِي، َواْشَتَعالَ في ُمُدِن َيُهوَذا َوفِي َشَواِرِع أُوُرَشلِيَم، َفَصاَرْت َفاْنَسَكَب َغْيِظي َوَغضَ 

َجاَساِت الَّتِي َفَعْلتُ  بُّ أَْن َيْحَتِمَل َبْعُد ِمْن أَْجِل َشرِّ أَْعَمالُِكْم، ِمْن أَْجِل الرَّ َِ الرَّ َوَدَهًشا َولَْعَنًة باِلَ َخِرَبًة ْم، َفَصاَرْت أَْرُضُكْم َولَْم َيْسَتِط
 (22:44)إرميا  َساِكٍن َكهَذا اْلَيْوِم.

اِكَنُة ِمْصَر، ألَنَّ ُنوَف َتِصيُر  ُتَها اْلبِْنُت السَّ  (19:46)إرميا  َوُتْحَرُق َفالَ َساِكَن.َخِرَبًة ِاْصَنِعي لَِنْفِسِك أُْهَبَة َجالٍَء أَيَّ

َها َقْد »َعْن ُموآَب:  )إرميا  َخِزَيْت َوأُِخَذْت َقْرَيَتايُِم. َخِزَيْت ِمْسَجاُب َواْرَتَعَبْت. .َخِرَبتْ هَكَذا َقاَل َربُّ اْلُجُنوِد إِلُه إِْسَرائِيَل: َوْيٌل لَِنُبو ألَنَّ
1:48) 

َها َتْخُرُج َطائَِرًة َوَتِصيُر ُمُدُنَها   (9:48)إرميا  باِلَ َساِكٍن فِيَها.َخِرَبًة أَْعُطوا ُموآَب َجَناًحا ألَنَّ

َرُب ِمَن اْلُبْسَتاِن، َوِمْن أَْرِض ُموآَب. َوَقْد أُْبِطلَِت اْلَخْمُر ِمَن اْلَمَعاِصِر. الَ يُ  َداُس بُِهَتاٍف. َجلََبٌة الَ ُهَتاٌف. َقْد أَْطلَقُوا َوُنِزَع اْلَفَرُح َوالطَّ
ٍة، ألَنَّ ِمَياَه نِْمِريَم أَْيًضا َتِصيُر َصْوَتُهْم ِمْن ُصَراِخ َحْشُبوَن إِلَى أَْلَعالََة إِلَى َياَهَص، ِمْن ُصوغَ   .َخِرَبةً َر إِلَى ُحوُروَنايَِم، َكِعْجلٍَة ُثالَثِيَّ

 (34-48:33)إرميا 

وَن َجلََبَة َحْرٍب، َوَتِصيُر َتال ً  َُ فِي َربَِّة َبنِي َعمُّ ، َوأُْسِم بُّ اٌم َتأْتِي، َيقُوُل الرَّ اِر، َفَيِرُث إِْسَرائِيُل الَِّذيَن ، َوُتحْ َخِرًبالِذلَِك َها أَيَّ َرُق َبَناُتَها بِالنَّ
ْقَن  َة. َتَنطَّ . َوْلِولِي َيا َحْشُبوُن ألَنَّ َعاَي َقْد َخِرَبْت. اُْصُرْخَن َيا َبَناِت َربَّ بُّ ْفَن َبْيَن اْلُجْدَراِن، ألَنَّ َوِرُثوهُ، َيقُوُل الرَّ بُِمُسوٍح. اْنُدْبَن َوَطوِّ

ْبيِ ُهَو َوَكَهَنُتُه َوُرَؤَساُؤهُ َمًعا. َملَِكُهمْ   (3-49:2)إرميا  َيْذَهُب إِلَى السَّ

، إِنَّ ُبْصَرَة َتُكوُن َدَهًشا َوَعاًرا  بُّ ًة.ِخَرًبا َولَْعَنًة، َوُكلَّ ُمُدنَِها َتُكوُن َوَخَراًبا ألَنِّي بَِذاتِي َحلَْفُت، َيقُوُل الرَّ  (13:49)إرميا  أََبِديَّ

اِن  بِّ الَّتِي َقَضى بَِها َعلَى أَُدوَم، َوأَْفَكاَرهُ الَّتِي اْفَتَكَر بَِها َعلَى ُسكَّ ُه لِذلَِك اْسَمُعوا َمُشوَرَة الرَّ َيْخِرُب تِيَماَن: إِنَّ ِصَغاَر اْلَغَنِم َتْسَحُبُهْم. إِنَّ
 (20:49)إرميا  َمْسَكَنُهْم َعلَْيِهْم.

ُر َملُِك َبابَِل: َعْن قِيَداَر َوَعْن َممَ  : قُوُموا اْصَعُدوا إِلَى قِيَداَر. »الِِك َحاُصوَر الَّتِي َضَرَبَها َنُبوَخْذَراصَّ بُّ َبنِي اْخِرُبوا هَكَذا َقاَل الرَّ
 (28:49)إرميا  اْلَمْشِرِق.

ُب فِيَها اْبُن آَدمَ إِلَى األََبِد. الَ َيْسُكُن هُ َوَخِرَبًة َوَتُكوُن َحاُصوُر َمْسَكَن َبَناِت آَوى،   (33:49)إرميا  «.َناَك إِْنَساٌن، َوالَ َيَتَغرَّ

. اْنَسَحَق َمُروَدُخ. َخِزَيْت أَْوَثاُنَها. أَْخبُِروا فِي الشُُّعوِب، َوأَْسِمُعوا َواْرَفُعوا َراَيًة. أَْسِمُعوا الَ ُتْخفُوا. قُولُوا: أُِخَذْت َبابُِل. َخِزَي بِيلُ »



َماِل ِهَي َتْجَعُل أَْرَضَها  ٌة ِمَن الشِّ ُه َقْد َطلََعْت َعلَْيَها أُمَّ َفالَ َيُكوُن فِيَها َساِكٌن. ِمْن إِْنَساٍن إِلَى َحَيَواٍن َهَرُبوا َخِرَبًة اْنَسَحَقْت أَْصَناُمَها. ألَنَّ
 (3-50:2)إرميا  َوَذَهُبوا.

بِّ الَ ُتْسَكُن، َبْل َتِصيُر  ُب َوَيْصفُِر بَِسَبِب ُكلِّ َضَرَباتَِها. ِاْصَطفُّوا َعلَى َبابَِل َحَوالَْيهَ َخِرَبًة بَِسَبِب َسَخِط الرَّ َماِم. ُكلُّ َمار  بَِبابَِل َيَتَعجَّ ا بِالتَّ
ََ الَِّذيَن َيْنِزُعوَن فِي اْلَقْوِس. اْرُموا َعلَْيَها.  .َيا َجِمي بِّ َها َقْد أَْخَطأَْت إِلَى الرَّ َهاَم ألَنَّ  (14-50:13)إرميا  الَ ُتَوفُِّروا السِّ

اِن َفقُوَد. » ، َواْفَعْل َحَسَب ُكلِّ َما أََمْرُتَك بِِه. صَ اْخِرْب ِاْصَعْد َعلَى أَْرِض ِمَراَثايَِم. َعلَْيَها َوَعلَى ُسكَّ بُّ ْم َوَراَءُهْم، َيقُوُل الرَّ ْوُت َوَحرِّ
َمْت ِمْطَرَقُة ُكلِّ األَْرِض؟ َكْيَف َصاَرْت َبابُِل  )إرميا  َبْيَن الشُُّعوِب؟َخِرَبًة َحْرٍب فِي األَْرِض، َواْنِحَطاٌم َعِظيٌم. َكْيَف قُِطَعْت َوَتَحطَّ

50:21-23) 

بِّ الَّتِي َقَضى بَِها َعلَى َبابَِل، َوأَْفَكاَرهُ الَّتِي اْفَتَكَر بَِها َعلَى أَْرِض الْ  ُه لِذلَِك اْسَمُعوا َمُشوَرَة الرَّ يَن: إِنَّ ِصَغاَر اْلَغَنِم َتْسَحُبُهْم. إِنَّ َكْلَدانِيِّ
 (45:50)إرميا  َمْسَكَنُهْم َعلَْيِهْم.َيْخِرُب 

بِّ َتقُوُم َعلَى َبابَِل، لَِيْجَعَل أَْرَض َبابَِل َفَتْرَتِجَف األَ  ، ألَنَّ أَْفَكاَر الرَّ ََ  (29:51)إرميا  باِلَ َساِكٍن.َخَراًبا ْرُض َوَتَتَوجَّ

بَّ » ْت َبابَِل َوقَ ُمْخِرٌب َصْوُت ُصَراٍخ ِمْن َبابَِل َواْنِحَطاٌم َعِظيٌم ِمْن أَْرِض اْلَكْلَدانِيِّيَن، ألَنَّ الرَّ ْوَت اْلَعِظيَم، َوَقْد َعجَّ ْد أََباَد ِمْنَها الصَّ
ُه َجاَء َعلَْيَها، َعلَى َبابَِل،  بَّ إِلُه اْلُمْخِربُ أَْمَواُجُهْم َكِمَياٍه َكثِيَرٍة َوأُْطلَِق َضِجيُج َصْوتِِهْم. ألَنَّ ُهْم، ألَنَّ الرَّ َمْت قِِسيُّ ، َوأُِخَذ َجَبابَِرُتَها، َوَتَحطَّ

 (56-51:54)إرميا  اٍة ُيَكافُِئ ُمَكاَفأًَة.ُمَجازَ 

َِ لَِتْقِرَضُه َحتَّى الَ َيُكوَن فِيِه َساِكٌن ِمَن النَّاِس  ًة.ِخَرًبا إِلَى اْلَبَهائِِم، َبْل َيُكوُن َفقُْل: أَْنَت َيا َربُّ َقْد َتَكلَّْمَت َعلَى هَذا اْلَمْوِض )إرميا  أََبِديَّ
62:51) 

. َكَهَنُتَها َيَتَنهَُّدوَن. َعَذاَراَها ُمَذلَّلٌَة َوِهَي فِي َمَراَرٍة. َصاَر ُمَضايِقُوَها َخِرَبةٌ ُطُرُق ِصْهَيْوَن َنائَِحٌة لَِعَدِم اآلتِيَن إِلَى اْلِعيِد. ُكلُّ أَْبَوابَِها 
بَّ َقْد أََذلََّها ألَْجِل كَ  .َرْأًسا. َنَجَح أَْعَداُؤَها ألَنَّ الرَّ اَم اْلَعُدوِّ ْبيِ قُدَّ  (5-1:4)مراثي إرميا  ْثَرِة ُذُنوبَِها. َذَهَب أَْوالَُدَها إِلَى السَّ

ََ بِي ِريِق؟ َتَطلَُّعوا َواْنُظُروا إِْن َكاَن ُحْزٌن ِمْثُل ُحْزنِي الَِّذي ُصنِ ََ َعابِِري الطَّ بُّ َيْوَم ُحُموِّ َغَضبِهِ؟ أََما إِلَْيُكْم َيا َجِمي ، الَِّذي أََذلَّنِي بِِه الرَّ
نِي إِلَى اْلَوَراِء. َجَعلَنِي ِمَن اْلَعالَِء أَْرَسَل َناًرا إِلَى ِعَظاِمي َفَسَرْت فِيَها. َبَسَط  . َردَّ )مراثي  . اْلَيْوَم ُكلَُّه َمْغُموَمًة.َخِرَبةً َشَبَكًة لِِرْجلَيَّ

 (13-1:12إرميا 

َر ِعَظاِمي. َبَنى َعلَيَّ  ُه َيُعوُد َوَيُردُّ َعلَيَّ َيَدهُ اْلَيْوَم ُكلَُّه. أَْبلَى لَْحِمي َوِجْلِدي. َكسَّ َوأََحاَطنِي بَِعْلَقٍم َوَمَشقٍَّة. أَْسَكَننِي فِي ُظلَُماٍت  َحق ًا إِنَّ
َُ اْلُخُروَج.  َج َعلَيَّ َفالَ أَْسَتِطي َثقََّل ِسْلِسلَتِي. أَْيًضا ِحيَن أَْصُرُخ َوأَْسَتِغيُث َيُصدُّ َصالَتِي. َسيََّج ُطُرقِي بِِحَجاَرٍة َمْنُحوَتٍة. َكَمْوَتى اْلقَِدِم. َسيَّ

َقنِي. َجَعلَنِي  ْهمِ َكَغَرٍض  . َمدَّ َقْوَسُه َوَنَصَبنِيَخَراًباَقلََب ُسُبلِي. ُهَو لِي ُدبٌّ َكاِمٌن، أََسٌد فِي َمَخابِىَء. َميََّل ُطُرقِي َوَمزَّ . أَْدَخَل فِي لِلسَّ
 (14-3:3)مراثي إرميا  ُكْلَيَتيَّ نَِباَل ُجْعَبتِِه. ِصْرُت ُضْحَكًة لُِكلِّ َشْعبِي، َوأُْغنَِيًة لَُهُم اْلَيْوَم ُكلَُّه.

بٍِر، َفَتُكونِيَن َعاًرا َولَْعَنًة َوَتأِْديًبا َوَدَهًشا لأِلَُمِم الَّتِي َحَوالَْيِك، إَِذا أَْجَرْيُت َوَعاًرا َبْيَن األَُمِم الَّتِي َحَوالَْيِك أََماَم َعْيَنْي ُكلِّ َعاَخَراًبا َوأَْجَعلُِك 
بُّ َتَكلَّْمُت. إَِذا أَْرَسْلُت َعلَْيِهْم ِسهَ  يرَ فِيِك أَْحَكاًما بَِغَضٍب َوبَِسَخٍط َوبَِتْوبِيَخاٍت َحاِمَيٍة. أََنا الرَّ الَّتِي لِْلَخَراِب َة الَّتِي َتُكوُن اَم اْلُجوِع الشِّرِّ

ُر لَُكْم قَِواَم اْلُخْبزِ لَِخَرابُِكمْ أُْرِسلَُها   (16-5:14)حزقيال  ، َوأَِزيُد اْلُجوَع َعلَْيُكْم، َوأَُكسِّ

بُّ لِْلِجَباِل َولآِلكَ  ُد الرَّ يِّ . هَكَذا َقاَل السَّ بِّ ِد الرَّ يِّ اِم، لأِلَْوِدَيِة َولأِلَْوِطَئِة: هأََنَذا أََنا َجالٌِب َعلَْيُكْم َوقُْل: َيا ِجَباَل إِْسَرائِيَل، اْسَمِعي َكلَِمَة السَّ
َُ ُجَثَث َبنِي إِْسَرائِيلَ َفَتْخَرُب َسْيًفا، َوأُبِيُد ُمْرَتَفَعاتُِكْم.  اَم أَْصَناِمُكْم. َوأََض ُر َشْمَساُتُكْم، َوأَْطَرُح َقْتالَُكْم قُدَّ اَم أَْصَناِمِهْم،  َمَذابُِحُكْم، َوَتَتَكسَّ قُدَّ

ي ِعَظاَمُكْم َحْوَل َمَذابِِحُكْم. فِي ُكلِّ َمَساِكنُِكْم ُتْقَفِر اْلُمُدُن،  َمَذابُِحُكْم، َوَتْنَكِسَر َوَتُزوَل َوَتْخَرَب َتَفَعاُت، لَِكْي ُتْقَفِر اْلُمرْ َوَتْخَرُب َوأَُذرِّ
ََ َشْمَساُتُكْم، َوُتْمَحى أَْعَمالُُكمْ   (6-6:3)حزقيال  أَْصَناُمُكْم، َوُتْقَط

ُر األَْرَض ُمْقفَِرًة  بُّ ِمَن اْلَقْفِر إِلَى َدبْ َوَخِرَبًة َوأَُمدُّ َيِدي َعلَْيِهْم، َوأَُصيِّ  (14:6)حزقيال  لََة فِي ُكلِّ َمَساِكنِِهْم، َفَيْعلَُموَن أَنِّي أََنا الرَّ



اِن أُوُرَشلِيَم فِي أَْرِض إِْسَرائِيَل: َيأُْكلُوَن خُ  بُّ َعلَى ُسكَّ ُد الرَّ يِّ َحْيَرٍة، ْبَزُهْم بِاْلَغمِّ، َوَيْشَرُبوَن َماَءُهْم بِ َوقُْل لَِشْعِب األَْرِض: هَكَذا َقاَل السَّ
اِكنِيَن فِيَها. َواْلُمُدُن اْلَمْسُكوَنُة َتْخَرَب لَِكْي  بُّ َتْخَربُ أَْرُضَها َعْن ِمْلئَِها ِمْن ُظْلِم ُكلِّ السَّ )حزقيال  ، َواألَْرُض ُتْقفُِر، َفَتْعلَُموَن أَنِّي أََنا الرَّ

12:19-20) 

ْرُت فِي األَْرِض ُوُحوًشا َرِديَئًة َفأَْثَكلُوَها َوَصاَرْت  َجاُل الثَّالََثُة، َفَحيٌّ َخَراًبا إِْن َعبَّ ، َوفِي َوْسِطَها هُؤالَِء الرِّ َِ باِلَ َعابٍِر بَِسَبِب اْلُوُحو
ُهْم الَ ُيَخلُِّصوَن َبنِيَن َوالَ َبَنا ، إِنَّ بُّ ُد الرَّ يِّ  (16-14:15)حزقيال  .َخِرَبةً ٍت. ُهْم َوْحَدُهْم َيْخلُُصوَن َواألَْرُض َتِصيُر أََنا، َيقُوُل السَّ

اَس. َوَعَرَف قُُصوَرُهْم  َب َفَتَمشَّى َبْيَن األُُسوِد. َصاَر ِشْبالً َوَتَعلََّم اْفتَِراَس اْلَفِريَسِة. أََكَل النَّ ِمْن ُمُدَنُهْم، َفأَْقَفَرِت األَْرُض َوِمْلُؤَها َوَخرَّ
 (7-19:6)حزقيال  َصْوِت َزْمَجَرتِِه.

َحيُِّر  يَن َثْدَيْيِك، ألَنِّيَواْلَخَرابِ َتْمَتلِِئيَن ُسْكًرا َوُحْزًنا، َكأَْس التَّ يَنَها َوَتْقَضِميَن ُشَقَفَها َوَتْجَتثِّ اِمَرِة. َفَتْشَربِيَنَها َوَتْمَتصِّ  ، َكأَْس أُْختِِك السَّ
. َتَكلَّْمُت، َيقُولُ  بُّ ُد الرَّ يِّ  (34-23:33)حزقيال  السَّ

.أَْخِرُبكَ َن األََراِضي. َفلِذلَِك هأََنَذا أَُمدُّ َيِدي َعلَْيَك َوأَُسلُِّمَك َغنِيَمًة لأِلَُمِم، َوأَْسَتأِْصلَُك ِمَن الشُُّعوِب، َوأُبِيُدَك مِ  بُّ  ، َفَتْعلَُم أَنِّي أََنا الرَّ
 (7:25)حزقيال 

َُ ِمْنَها اإلِْنَساَن َواْلَحَيَواَن، َوأُصَ  : َوأَُمدُّ َيِدي َعلَى أَُدوَم، َوأَْقَط بُّ ُد الرَّ يِّ ُرَها لِذلَِك هَكَذا َقاَل السَّ ْيَمِن َوإِلَى َدَداَن َيْسقُُطوَن َخَراًبايِّ . ِمَن التَّ
ْيِف. َوأَْجَعُل َنْقَمتِي فِي أَُدوَم بَِيِد َشْعبِي إِْسرَ  .بِالسَّ بُّ ُد الرَّ يِّ هَكَذا »  ائِيَل، َفَيْفَعلُوَن بِأَُدوَم َكَغَضبِي َوَكَسَخِطي، َفَيْعِرفُوَن َنْقَمتِي، َيقُوُل السَّ

يَن َقْد َعِملُوا بِاالْنتَِقاِم، َواْنَتَقُموا َنْقَمًة بِاإلِ  : ِمْن أَْجِل أَنَّ اْلفِلِْسِطينِيِّ بُّ ُد الرَّ يِّ )حزقيال  ِمْن َعَداَوٍة أََبِديَّةٍ لِْلَخَراِب ى اْلَمْوِت َهاَنِة إِلَ َقاَل السَّ
25:13-15) 

َُ الشُُّعوِب. َقْد َتَحوَّ » . أَْمَتلُِئ إِْذ َخِرَبْت. لِذلَِك هَكَذا َيا اْبَن آَدَم، ِمْن أَْجِل أَنَّ ُصوَر َقالَْت َعلَى أُوُرَشلِيَم: َهْه! َقِد اْنَكَسَرْت َمَصاِري لَْت إِلَيَّ
: هأََنَذا َعلَْيِك َيا ُصوُر َفأُْصِعُد َعلَْيكِ  بُّ ُد الرَّ يِّ أَْسَواَر ُصوَر َوَيْهِدُموَن أَْبَراَجَها. َفَيْخِرُبوَن أَُمًما َكثِيَرًة َكَما ُيَعلِّي اْلَبْحُر أَْمَواَجُه.  َقاَل السَّ

ْخِر، ُرَها ِضحَّ الصَّ  (4-26:2)حزقيال  َوأَْسِحي ُتَراَبَها َعْنَها َوأَُصيِّ

ُرِك َمِديَنًة  : ِحيَن أَُصيِّ بُّ ُد الرَّ يِّ ُه هَكَذا َقاَل السَّ َكاْلُمُدِن َغْيِر اْلَمْسُكوَنِة، ِحيَن أُْصِعُد َعلَْيِك اْلَغْمَر َفَتْغَشاِك اْلِمَياهُ اْلَكثِيَرةُ، أُْهبُِطِك َخِرَبًة ألَنَّ
، إِلَى َشْعِب اْلقَِدِم، وَ  ََ اْلَهابِِطيَن فِي اْلُجبِّ ، لَِتُكونِي َغْيَر اْلِخَرِب أُْجلُِسِك فِي أََسافِِل األَْرِض فِي َم ََ اْلَهابِِطيَن فِي اْلُجبِّ ِة َم األََبِديَّ

 (20-26:19)حزقيال  فِي أَْرِض األَْحَياِء.َفْخًرا َمْسُكوَنٍة، َوأَْجَعُل 

: هأََنَذا أَْجلُِب َعلَ »  بُّ ُد الرَّ يِّ ، َوَخِرَبةً ْيَك َسْيًفا، َوأَْسَتأِْصُل ِمْنَك اإلِْنَساَن َواْلَحَيَواَن. َوَتُكوُن أَْرُض ِمْصَر ُمْقفَِرًة لِذلَِك هَكَذا َقاَل السَّ
ْهُر لِي َوأََنا َعِمْلُتُه. لِذلَِك هأََنَذا َعلَْيَك َوَعلَى أَنْ  ُه َقاَل: النَّ ، ألَنَّ بُّ ُمْقفَِرًة، ِمْن ِخَرًبا َخِرَبًة أَْرَض ِمْصَر َهاِرَك، َوأَْجَعُل َفَيْعلَُموَن أَنِّي أََنا الرَّ

. الَ َتُمرُّ فِيَها ِرْجُل إِْنَساٍن، َوالَ َتُمرُّ فِيَها ِرْجُل َبِهيَمٍة، َوالَ  ََ  ُتْسَكُن أَْرَبِعيَن َسَنًة. َوأَْجَعُل أَْرَض ِمْصَر َمْجَدَل إِلَى أَْسَواَن، إِلَى ُتْخِم ُكو
ُدُهْم اْلَخِرَبِة َراِضي اْلُمْقفَِرِة، َوُمُدَنَها فِي َوْسِط اْلُمُدِن ُمْقفَِرًة فِي َوْسِط األَ  يَن َبْيَن األَُمِم، َوأَُبدِّ َتُكوُن ُمْقفَِرًة أَْرَبِعيَن َسَنًة. َوأَُشتُِّت اْلِمْصِريِّ

 (12-29:8)حزقيال  فِي األََراِضي.

بُّ ِعْنَد إِْضَراِمي َناًرا فِي ِمْصَر، َوُيْكَسُر اْلَخِرَبةِ َفُتْقفُِر فِي َوْسِط األََراِضي اْلُمْقفَِرِة، َوَتُكوُن ُمُدُنَها فِي َوْسِط اْلُمُدِن  . َفَيْعلَُموَن أَنِّي أََنا الرَّ
َُ أَْعَوانَِها. فِي ذلَِك اْلَيْوِم َيْخُرُج ِمْن قَِبلِي ُرُسلٌ  ِة، َفَيأْتِي َعلَْيِهْم َخْوٌف َعِظيٌم َكَما فِي َيْوِم ِمْصَر،  َجِمي ََ اْلُمْطَمئِنَّ فِي ُسفٍُن لَِتْخِويِف ُكو

ُه ُهَوَذا َيأْتِي. َر َملِِك َبابَِل. ُهَو َوَشْعبُ »  ألَنَّ : إِنِّي أُبِيُد َثْرَوَة ِمْصَر بَِيِد َنُبوَخْذَراصَّ بُّ ُد الرَّ يِّ ُه َمَعُه، ُعَتاةُ األَُمِم ُيْؤَتى بِِهْم هَكَذا َقاَل السَّ
ُدوَن ُسُيوَفهُْم َعلَى ِمْصَر َوَيْمألُوَن األَْرَض ِمَن اْلَقْتلَى. َوأَْجَعُل األَْنَهاَر َيابَِسًة َوأَ لَِخَراِب  َُ األَْرَض لَِيِد األَْشَراِر، األَْرِض، َفُيَجرِّ بِي
ُل األَْوَثاَن ِمْن ُنواألَْرَض َوِمألََها بَِيِد اْلغُ َوأُْخِرُب  : َوأُبِيُد األَْصَناَم َوأَُبطِّ بُّ ُد الرَّ يِّ بَّ َتَكلَّْمُت. هَكَذا َقاَل السَّ َف. َوالَ َيُكوُن َبْعُد َرَباِء. أََنا الرَّ

ْعَب فِي أَْرِض ِمْصَر.  ا في ُصوَعَن، َوأُْجِري أَْحَكاًما فِي ُنو. َوأَْسُكُب َفْتُروَس، َوأُْضِرُم َنارً َوأُْخِرُب َرئِيٌس ِمْن أَْرِض ِمْصَر، َوأُْلقِي الرُّ
ًعا، َُ َتَوجُّ ْمِزيِق، َولُِنوَف  َغَضبِي َعلَى ِسيَن، ِحْصِن ِمْصَر، َوأَْسَتأِْصُل ُجْمُهوَر ُنو. َوأُْضِرُم َناًرا فِي ِمْصَر. ِسيُن َتَتَوجَّ َوُنو َتُكوُن لِلتَّ



اُن آَونَ  ْبيِ. ِضيَقاٌت ُكلَّ َيْوٍم. ُشبَّ ْيِف، َوُهَما َتْذَهَباِن إِلَى السَّ  (17-30:7)حزقيال  َوفِيبِْسَتَة َيْسقُُطوَن بِالسَّ

. ِحيَن أَْجَعُل أَْرَض ِمْصرَ  بُّ ُد الرَّ يِّ ْيِت، َيقُوُل السَّ ِمْلئَِها. ِعْنَد  ، َوَتْخلُو األَْرُض ِمنْ َخَراًبا ِحيَنئٍِذ أُْنِضُب ِمَياَهُهْم َوأُْجِري أَْنَهاَرُهْم َكالزَّ
. بُّ انَِها َيْعلَُموَن أَنِّي أََنا الرَّ ََ ُسكَّ  (15-32:14)حزقيال  َضْربِي َجِمي

اِكنِيَن فِي هِذِه » فِي أَْرِض إِْسَرائِيَل َيَتَكلَُّموَن َقائِلِيَن: إِنَّ إِْبَراِهيَم َكاَن َواِحًدا َوَقْد َوِرَث األَْرَض، َوَنْحُن اْلِخَرِب َيا اْبَن آَدَم، إِنَّ السَّ
مِ  : َتأُْكلُوَن بِالدَّ بُّ ُد الرَّ يِّ َم،  َوَتْرَفُعونَ  َكثِيُروَن، لََنا أُْعِطَيِت األَْرُض ِميَراًثا. لِذلَِك قُْل لَهُْم: هَكَذا َقاَل السَّ أَْعُيَنُكْم إِلَى أَْصَناِمُكْم َوَتْسفُِكوَن الدَّ
َس اْمَرأََة َصاِحبِِه، أَفَ  ْجَس، َوُكلٌّ ِمْنُكْم َنجَّ : أََفَتِرُثوَن األَْرَض؟ َوَقْفُتْم َعلَى َسْيفُِكْم، َفَعْلُتُم الرِّ بُّ ُد الرَّ يِّ َتِرُثوَن األَْرَض؟ قُْل لَُهْم: هَكَذا َقاَل السَّ

َِ َمأَْكالً، َوالَِّذيَن فِي اْلُحُصوِن وَ اْلِخَرِب أََنا، إِنَّ الَِّذيَن فِي َحيٌّ  ْيِف، َوالَِّذي ُهَو َعلَى َوْجِه اْلَحْقِل أَْبِذلُُه لِْلَوْح فِي اْلَمَغايِِر َيْسقُُطوَن بِالسَّ
تَِها، ُمْقفَِرًة، َوَتْبُطُل كِ َخِرَبًة َيُموُتوَن بِاْلَوَبإِ. َفأَْجَعُل األَْرَض  بُّ ِحيَن َوَتْخَرُب ْبِرَياُء ِعزَّ ِجَباُل إِْسَرائِيَل باِلَ َعابٍِر. َفَيْعلَُموَن أَنِّي أََنا الرَّ

 (29-33:24)حزقيال  ُمْقفَِرًة َعلَى ُكلِّ َرَجاَساتِِهِم الَّتِي َفَعلُوَها.َخِرَبًة أَْجَعُل األَْرَض 

 :يلي كما( آخره إلى أوله نم والثالثون الخامس اإلصحاح( حزقيال سفر
بِّ َقائاِلً: 1 أْ َعلَْيِه، »2َوَكاَن إِلَيَّ َكالَُم الرَّ : هأََنَذا َعلَْيَك 3َيا اْبَن آَدَم، اْجَعْل َوْجَهَك َنْحَو َجَبِل َسِعيَر َوَتَنبَّ بُّ ُد الرَّ يِّ َوقُْل لَُه: هَكَذا َقاَل السَّ

. َخِرَبةً أَْجَعُل ُمُدَنَك 4ُمْقفًِرا. َخَراًبا ْيَك َوأَْجَعلَُك َيا َجَبَل َسِعيَر، َوأَُمدُّ َيِدي َعلَ  بُّ ُه َكاَنْت لََك 5، َوَتُكوُن أَْنَت ُمْقفًِرا، َوَتْعلَُم أَنِّي أََنا الرَّ ألَنَّ
َهاَيةِ  ْيِف فِي َوْقِت ُمِصيَبتِِهْم، َوْقِت إِْثِم النِّ ٌة، َوَدَفْعَت َبنِي إِْسَرائِيَل إِلَى َيِد السَّ ُد ا6. ُبْغَضٌة أََبِديَّ يِّ ُئَك لِذلَِك َحيٌّ أََنا، َيقُوُل السَّ ، إِنِّي أَُهيِّ بُّ لرَّ

ُم َيْتَبُعَك.  َم َفالدَّ ُم َيْتَبُعَك. إِْذ لَْم َتْكَرِه الدَّ ِم، َوالدَّ اِهَب َواآلئَِب. َخَراًبا َفأَْجَعُل َجَبَل َسِعيَر 7لِلدَّ َوأَْمألُ ِجَبالَُه ِمْن 8َوُمْقفًِرا، َوأَْسَتأِْصُل ِمْنُه الذَّ
ْيِف. َقْتالَهُ. تاِلَلَُك َوأَْودِ  َُ أَْنَهاِرَك َيْسقُُطوَن فِيَها َقْتلَى بِالسَّ ُرَك 9َيُتَك َوَجِمي . ِخَرًبا َوأَُصيِّ بُّ ًة، َوُمُدُنَك لَْن َتُعوَد، َفَتْعلَُموَن أَنِّي أََنا الرَّ أََبِديَّ

َتْيِن، َوَهاَتْيِن األَْرَضْيِن َتُكوَناِن لِ 10 بُّ َكاَن ُهَناَك، ألَنََّك قُْلَت: إِنَّ َهاَتْيِن األُمَّ ، 11ي َفَنْمَتلُِكُهَما َوالرَّ بُّ ُد الرَّ يِّ َفلِذلَِك َحيٌّ أََنا، َيقُوُل السَّ
ُف بَِنْفِسي َبْيَنُهْم عِ  ، َقْد فَ 12ْنَدَما أَْحُكُم َعلَْيَك، ألَْفَعلَنَّ َكَغَضبَِك َوَكَحَسِدَك اللََّذْيِن َعاَمْلَت بِِهَما ِمْن ُبْغَضتَِك لَُهْم، َوأَُعرِّ بُّ َتْعلَُم أَنِّي أََنا الرَّ

ْرُتْم 13. َقْد أُْعِطيَناَها َمأَْكالً. َخِرَبتْ َسِمْعُت ُكلَّ إَِهاَنتَِك الَّتِي َتَكلَّْمَت بَِها َعلَى ِجَباِل إِْسَرائِيَل َقائاِلً: َقْد  ْمُتْم َعلَيَّ بِأَْفَواِهُكْم َوَكثَّ َقْد َتَعظَّ
. أَنَ  : ِعْنَد َفَرِح ُكلِّ األَْرِض أَْجَعلَُك ُمْقفًِرا. 14ا َسِمْعُت. َكالََمُكْم َعلَيَّ بُّ ُد الرَّ يِّ َكَما َفِرْحَت َعلَى ِميَراِث َبْيِت إِْسَرائِيَل 15هَكَذا َقاَل السَّ

ُه  .َيا َجَبَل َسِعيَر أَْنَت َوُكلُّ أَُدوَم بِأَجْ َخَراًبا ، َكذلَِك أَْفَعُل بَِك. َتُكوُن َخِربَ ألَنَّ بُّ  َمِعَها، َفَيْعلَُموَن أَنِّي أََنا الرَّ

ُهْم َقْد  : ِمْن أَْجِل أَنَّ بُّ ُد الرَّ يِّ أْ َوقُْل: هَكَذا َقاَل السَّ ِة األَُمِم، َوأُْصِعْدُتْم َعلَى أَْخَرُبوُكْم َفلِذلَِك َتَنبَّ ُموُكْم ِمْن ُكلِّ َجانٍِب لَِتُكوُنوا ِميَراًثا لَِبقِيَّ َوَتَهمَّ
: بِّ ِد الرَّ يِّ َة الشَّْعِب، لِذلَِك َفاْسَمِعي َيا ِجَباَل إِْسَرائِيَل َكلَِمَة السَّ ُد الرَّ  ِشَفاِه اللَِّساِن، َوِصْرُتْم َمَذمَّ يِّ بُّ لِْلِجَباِل َواآلَكاِم َولأِلَْنَهاِر هَكَذا َقاَل السَّ

ِة األَُمِم الَِّذيَن َحْولَهَ َولِْلِخَرِب َولأِلَْوِدَيِة   (4-36:3)حزقيال  ا.اْلُمْقفَِرِة َولِْلُمُدِن اْلَمْهُجوَرِة الَّتِي َصاَرْت لِلنَّْهِب َواالْستِْهَزاِء لَِبقِيَّ

اٍم َكثِيَرٍة ُتْفَتَقُد.  ْيِف اْلَمْجُموَعِة ِمْن ُشُعوٍب َكثِيَرٍة َعلَىَبْعَد أَيَّ ِة ِمَن السَّ نِيَن األَِخيَرِة َتأْتِي إِلَى األَْرِض اْلُمْسَتَردَّ ِجَباِل إِْسَرائِيَل الَّتِي  فِي السِّ
ٍة ُتَغشِّي األَْرَض أَْنَت َوُكلُّ ، لِلَِّذيَن أُْخِرُجوا ِمَن الشُُّعوِب َوَسَكُنوا آِمنِيَن ُكلُُّهْم. َوَتْصَعُد َوَتأْتِي َكَزْوَبَعٍة، َوَتُكوُن َكَسَحابَ َخِرَبةً َكاَنْت َدائَِمًة 

: َوَيُكوُن فِي ذلَِك الْ  بُّ ُد الرَّ يِّ ُر فِْكًرا َرِديًئا، َوَتقُوُل: إِنِّي ُجُيوِشَك َوُشُعوٌب َكثِيُروَن َمَعَك. هَكَذا َقاَل السَّ َيْوِم أَنَّ أُُموًرا َتْخُطُر بَِبالَِك َفُتَفكِّ
اِكنِيَن فِي أَْمٍن، ُكلُُّهْم َساِكُنوَن بَِغْيِر ُسوٍر َولَْيَس لَ  ، لَِسْلبِ أَْصَعُد َعلَى أَْرٍض أَْعَراٍء. آتِي اْلَهاِدئِيَن السَّ َُ ْلِب  ُهْم َعاِرَضٌة َوالَ َمَصاِري السَّ

اِكُن فِي أََعالِي األَْرِض.ِخَرٍب َولُِغْنِم اْلَغنِيَمِة، لَِردِّ َيِدَك َعلَى   َمْعُموَرٍة َوَعلَى َشْعٍب َمْجُموٍع ِمَن األَُمِم، اْلُمْقَتنِي َماِشَيًة َوقُْنَيًة، السَّ
 (12-38:8)حزقيال 

ْرِق. َوإَِذا بَِمْجِد إِلِه إِْسَرائِيَل َجاَء ِمْن َطِريِق الشَّْرِق َوَصْوُتُه َكَصْوِت ِمَياٍه َكثِيَرٍة، ُثمَّ َذَهَب بِي إِلَى اْلَباِب، اْلَباِب اْلُمتَّجِ  ِه َنْحَو الشَّ
ا ِجْئُت  اِظُر َكاْلَمْنَظِر الَِّذي َرأَْيُت ِعْنَد َنْهِر َخاُبوَر، اْلَمِديَنَة، َواْلَمنَ ألُْخِرَب َواألَْرُض أََضاَءْت ِمْن َمْجِدِه. َواْلَمْنَظُر َكاْلَمْنَظِر الَِّذي َرأَْيُتُه لَمَّ

 (3-43:1)حزقيال  َفَخَرْرُت َعلَى َوْجِهي.

َُ اْلَمِسيُح َولَْيَس لَُه، َوَشْعُب َرئِيٍس آٍت  يَن أُْسُبوًعا ُيْقَط َهاَيِة َحْرٌب ُيْخِرُب َوَبْعَد اْثَنْيِن َوِستِّ اْلَمِديَنَة َواْلقُْدَس، َواْنتَِهاُؤهُ بَِغَماَرٍة، َوإِلَى النِّ



بِيَحَة َوالَوِخَرٌب  ُل الذَّ ََ َكثِيِريَن فِي أُْسُبوٍع َواِحٍد، َوفِي َوَسِط األُْسُبوِع ُيَبطِّ ُت َعْهًدا َم ْقِدَمَة، َوَعلَى َجَناِح األَْرَجاسِ قُِضَي بَِها. َوُيَثبِّ  تَّ
ٌب  بِ َحتَّى َيتِمَّ َوُيَصبَّ اْلَمْقِضيُّ َعلَى ُمَخرَّ  (27-9:26)دانيال  اْلُمَخرِّ

ِة َوَعلَى ُكلِّ َنَفائِِس ِمْصَر. َواللُّوبِيُّوَن َواْلُكوِشيُّوَن ِعْنَد خُ  َهِب َواْلفِضَّ ْرِق َوِمَن ُطَواتِِه. َوُتْفِزُعُه أَْخَباٌر ِمَن الشَّ َوَيَتَسلَُّط َعلَى ُكُنوِز الذَّ
َماِل، َفَيْخُرُج بَِغَضٍب َعِظيٍم  َم لُِيْخِرَب الشِّ  َكثِيِريَن. َوَيْنُصُب فُْسَطاَطُه َبْيَن اْلُبُحوِر َوَجَبِل َبَهاِء اْلقُْدِس، َوَيْبلُُغ نَِهاَيَتُه َوالَ ُمِعيَن لَُه.َولُِيَحرِّ

 (45-11:43)دانيال 

ُل ُكلَّ أَْفَراِحَها:  ََ َمَواِسِمَها. َوأَُبطِّ ُب أَْعَياَدَها َوُرُؤوَس ُشُهوِرَها َوُسُبوَتَها َوَجِمي َكْرَمَها َوتِيَنَها اللََّذْيِن َقالَْت: ُهَما أُْجَرتِي الَّتِي َوأَُخرِّ
ِة. يَّ ، َوأَْجَعلُُهَما َوْعًرا َفَيأُْكلُُهَما َحَيَواُن اْلَبرِّ  (12-2:11)هوشَ  أَْعَطانِيَها ُمِحبِّيَّ

بِيُّ َمَعَك فِي اللَّْيِل، َوأََنا  ُر أَْيًضا النَّ َهاِر َوَيَتَعثَّ ُر فِي النَّ َك. َقْد َهلََك َشْعبِي ِمْن َعَدِم اْلَمْعِرَفِة. ألَنََّك أَْنَت َرَفْضَت اْلَمْعِرَفَة أُْخِرُب َفَتَتَعثَّ أُمَّ
 (6-4:5)هوشَ  َت َشِريَعَة إِلِهَك أَْنَسى أََنا أَْيًضا َبنِيَك.أَْرفُُضَك أََنا َحتَّى الَ َتْكَهَن لِي. َوألَنََّك َنِسي

أِْديِب. فِي أَْسَباِط إِْسَرائِيَل أَْعلَْمُت اْلَيقِيَن. َصاَرْت ُرَؤَساُء َيُهوَذا َكَناقِلِي التُُّخوِم. َخَراًبا َيِصيُر أَْفَرايُِم  َفأَْسُكُب َعلَْيِهْم َسَخِطي فِي َيْوِم التَّ
 (10-5:9)هوشَ  َماِء.َكالْ 

َُ ُحُصونَِك َوُتْخَرُب َيقُوُم َضِجيٌج فِي ُشُعوبَِك،  َمْت.َكإِْخَراِب َجِمي ََ األَْوالَِد ُحطِّ )هوشَ  َشْلَماَن َبْيَت أََرْبئِيَل فِي َيْوِم اْلَحْرِب. اأَلُمُّ َم
14:10) 

ا َعلَى اْلِجَباِل. َشْعٌب َكثِيٌر َوَقِويٌّ لَمْ   َيُكْن َنِظيُرهُ ُمْنُذ األََزِل، َوالَ َيُكوُن أَْيًضا َبْعَدهُ َيْوُم َظالٍَم َوَقَتاٍم، َيْوُم َغْيٍم َوَضَباٍب، ِمْثَل اْلَفْجِر ُمْمَتد ً
اَمُه َناٌر َتأُْكُل، َوَخْلفَ  ِة َعْدٍن َوَخْلَفُه َقْفٌر إِلَى ِسنِي َدْوٍر َفَدْوٍر. قُدَّ اَمُه َكَجنَّ )يوئيل  ، َوالَ َتُكوُن ِمْنُه َنَجاةٌ.َخِربٌ ُه لَِهيٌب َيْحِرُق. األَْرُض قُدَّ

2:2-3) 

 (19:3)يوئيل  َبِريًئا فِي أَْرِضِهْم.، ِمْن أَْجِل ُظْلِمِهْم لَِبنِي َيُهوَذا الَِّذيَن َسَفُكوا َدًما َخِرًبا، َوأَُدوُم َتِصيُر َقْفًرا َخَراًباِمْصُر َتِصيُر 

 : بُّ ُد: «. ِزيًجا»َفقُْلُت: « َما أَْنَت َراٍء َيا َعاُموُس؟»َفَقاَل لِي الرَّ يِّ ٌَ ِزيًجا فِي َوَسِط َشْعبِي إِْسَرائِيَل. الَ أَُعوُد »َفَقاَل السَّ هأََنَذا َواِض
ْيفِ َوَتْخَرُب َحاَق أَْصَفُح لَُه َبْعُد. َفُتْقفُِر ُمْرَتَفَعاُت إِسْ   (9-7:8)عاموس  «.َمَقاِدُس إِْسَرائِيَل، َوأَقُوُم َعلَى َبْيِت َيُرْبَعاَم بِالسَّ

اِمَرَة » َُ َتَماثِيلِهَ َخِرَبًة َفأَْجَعُل السَّ ِة، َمَغاِرَس لِْلُكُروِم، َوأُْلقِي ِحَجاَرَتَها إِلَى اْلَواِدي، َوأَْكِشُف أُُسَسَها. َوَجِمي يَّ ُم، فِي اْلَبرِّ ا اْلَمْنُحوَتِة ُتَحطَّ
َُ أَْصَناِمَها أَْجَعلَُها  اِر، َوَجِمي َها ِمْن َخَراًباَوُكلُّ أَْعَقاِرَها ُتْحَرُق بِالنَّ انَِيِة َتُعودُ ، ألَنَّ انَِيِة َجَمَعْتَها َوإِلَى ُعْقِر الزَّ  (7-1:6)ميخا  «.ُعْقِر الزَّ

ِهُن بَِزْيٍت، َوُسالََفًة َوالَ َتْشَرُب َخْمًرا. َوُتحْ  َُ أَْعَمالِ « ُعْمِري»َفُظ َفَرائُِض أَْنَت َتْزَرُع َوالَ َتْحُصُد. أَْنَت َتُدوُس َزْيُتوًنا َوالَ َتدَّ َبْيِت  َوَجِمي
فِيِر، َفَتْحِملُوَن َعاَر َشْعبِيلِْلَخَرابِ ، َوَتْسلُُكوَن بَِمُشوَراتِِهْم، لَِكْي أَُسلَِّمَك «أَْخآبَ » اَنَها لِلصَّ  (16-6:15)ميخا  «.، َوُسكَّ

. َفَراٌغ َوَخالٌَء  َحِف لِْلَكْثَرِة ِمْن ُكلِّ َمَتاٍع َشِهي  ًة. ِاْنَهُبوا َذَهًبا، َفالَ نَِهاَيَة لِلتُّ ٌَ فِي َوَخَرابٌ ِاْنَهُبوا فِضَّ ، َوَقْلٌب َذائٌِب َواْرتَِخاُء ُرَكٍب َوَوَج
َُ ُحْمَرًة.  (10-2:9)ناحوم  ُكلِّ َحْقٍو. َوأَْوُجُه َجِميِعِهْم َتْجَم

يَن؟َخِرَبْت َوَيُكوُن ُكلُّ َمْن َيَراِك َيْهُرُب ِمْنِك َوَيقُوُل:   (7:3)ناحوم  نِيَنَوى، َمْن َيْرثِي لََها؟ ِمْن أَْيَن أَْطلُُب لَِك ُمَعزِّ

بِّ اْلَعِظيِم. »  َوَيْغِرُسوَن ُكُروًما َوالَ َيْشَرُبوَن َخْمَرَها.، َوَيْبُنوَن ُبُيوًتا َوالَ َيْسُكُنوَنَها، َخَراًباَفَتُكوُن َثْرَوُتهُْم َغنِيَمًة َوُبُيوُتُهْم  َقِريٌب َيْوُم الرَّ
ا. ذلَِك اْلَيْوُم َيْوُم َسَخٍط، َيْومُ  اُر ُمر ً . َيْصُرُخ ِحيَنئٍِذ اْلَجبَّ بِّ ا. َصْوُت َيْوِم الر  ٌَ ِجد ً ٍة، َيْوُم  َقِريٌب َوَسِري ، َيْومُ َوَدَمارٍ َخَراٍب ِضيق َوِشدَّ

 (15-1:13)صفنيا  َظالٍَم َوَقَتاٍم، َيْوُم َسَحاٍب َوَضَباٍب.

 اإلصحاح الثاني من سفر صفنيا كامال ونقتبس منه:
َة َتُكوُن َمْتُروَكًة، َوأَْشَقلُوَن 4 ِهيَرِة َيْطُرُدوَنَها، َوَعْقُروُن ُتْسَتأَْصُل. لِْلَخَرابِ ألَنَّ َغزَّ ِة 5. أَْشُدوُد ِعْنَد الظَّ اِن َساِحِل اْلَبْحِر أُمَّ َوْيٌل لُِسكَّ

بِّ َعلَْيُكْم:  يَن! َكلَِمُة الرَّ يَن، إِنِّي »اْلِكِريتِيِّ َعاِة َوَيُكوُن 6«. باِلَ َساِكنٍ أَْخِرُبِك َيا َكْنَعاُن أَْرَض اْلفِلِْسِطينِيِّ َساِحُل اْلَبْحِر َمْرًعى بِآَباٍر لِلرُّ



ِة َبْيِت َيُهوَذا. َعلَْيِه َيْرَعْوَن. فِي ُبُيوِت أَْشَقلُوَن ِعْنَد اْلَمَساِء َيْرُبُضوَن،7َوَحَظائَِر لِْلَغَنِم.  اِحُل لَِبقِيَّ ُدُهْم  َوَيُكوُن السَّ بَّ إِلَهُهْم َيَتَعهَّ ألَنَّ الرَّ

 ُهْم.َوَيُردُّ َسْبيَ 

ُموا َعلَى ُتُخِمِهْم. »8 ُروا َشْعبِي، َوَتَعظَّ وَن الَّتِي بَِها َعيَّ َفلِذلَِك َحيٌّ أََنا، َيقُوُل َربُّ اْلُجُنوِد 9َقْد َسِمْعُت َتْعيِيَر ُموآَب َوَتَجاِديَف َبنِي َعمُّ

وَن َكَعُمو ُة َوَخَراًبا َرَة، ِمْلَك اْلَقِريِص، َوُحْفَرَة ِمْلٍح، إِلُه إِْسَرائِيَل، إِنَّ ُموآَب َتُكوُن َكَسُدوَم َوَبنِي َعمُّ ُة َشْعبِي، َوَبقِيَّ إِلَى األََبِد. َتْنَهُبُهْم َبقِيَّ
تِي َتْمَتلُِكُهمْ  ُموا َعلَى َشْعِب َربِّ اْلُجُنوِد. 10«. أُمَّ ُروا َوَتَعظَّ ُهْم َعيَّ ِرِهْم، ألَنَّ بُّ مُ 11هَذا لَُهْم ِعَوُض َتَكبُّ ََ الرَّ ُه ُيْهِزُل َجِمي ِخيٌف إِلَْيِهْم، ألَنَّ

 آلَِهِة األَْرِض، َفَسَيْسُجُد لَُه النَّاُس، ُكلُّ َواِحٍد ِمْن َمَكانِِه، ُكلُّ َجَزائِِر األَُمِم.

َها اْلُكوِشيُّوَن. َقْتلَى َسْيفِي ُهمْ »12  «.َوأَْنُتْم َيا أَيُّ

َماِل َوُيبِيدُ 13 َفَتْرُبُض فِي َوَسِطَها اْلقُْطَعاُن، ُكلُّ َطَوائِِف اْلَحَيَواِن. 14َيابَِسًة َكاْلَقْفِر. َخَراًبا أَشُّوَر، َوَيْجَعُل نِيَنَوى  َوَيُمدُّ َيَدهُ َعلَى الشِّ

َها. َعلَى األَْعتَ َخَراٌب اَْلقُوُق أَْيًضا َواْلقُْنفُُذ َيأِْوَياِن إِلَى تِيَجاِن ُعُمِدَها. َصْوٌت َيْنِعُب فِي اْلُكَوى.  ى أَْرِزيُّ ُه َقْد َتَعرَّ هِذِه ِهَي 15اِب. ألَنَّ

ًة، اْلَقائِلَُة فِي َقْلبَِها:  اِكَنُة ُمْطَمئِنَّ ، َمْربًِضا لِْلَحَيَواِن! ُكلُّ َعابٍِر بَِها َيْصفُِر َخَراًباَكْيَف َصاَرْت «. أََنا َولَْيَس َغْيِري»اْلَمِديَنُة اْلُمْبَتِهَجُة السَّ
 َيَدهُ.َوَيُهزُّ 

ْبُت َقَطْعُت أَُمًما،  َرْت ُمُدُنُهْم باِلَ إِْنَساٍن، بَِغْيِر َساِكٍن.َخرَّ  (3:6)صفنيا  ُشُرَفاتِِهْم، أَْقَفْرُت أَْسَواَقهُْم باِلَ َعابٍِر. ُدمِّ

، َقاَل َربُّ اْلُجُنوِد. َوأَْعِصفُُهْم إِ  َُ َفَخِرَبِت لَى ُكلِّ األَُمِم الَِّذيَن لَْم َيْعِرفُوُهْم. َفَكاَن َكَما َناَدى ُهَو َفلَْم َيْسَمُعوا، َكذلَِك ُيَناُدوَن ُهْم َفالَ أَْسَم
 (14-7:13)زكريا  «.َخَراًباَبِهَجَة األَْرُض َوَراَءُهْم، الَ َذاِهَب َوالَ آئَِب. َفَجَعلُوا األَْرَض الْ 

اُر أَْرَزَك. َوْلِوْل َيا َسْرُو، ألَنَّ األَْرَز َسَقَط، ألَنَّ األَِعزَّ  . َوْلِوْل َيا َبلُّوَط َباَشاَن، ألَنَّ اْلَوْعَر َخِرُبوااَء َقْد ِاْفَتْح أَْبَواَبَك َيا لُْبَناُن، َفَتأُْكَل النَّ
ََ َقْد َهَبطَ  َعاِة، ألَنَّ َفْخَرُهْم اْلَمنِي  (3-11:1)زكريا  .َخِرَبتْ . َصْوُت َزْمَجَرِة األَْشَباِل، ألَنَّ ِكْبِرَياَء األُْرُدنِّ َخِربَ . َصْوُت َوْلَولَِة الرُّ

، َوأَْحبَ »  بُّ . َوقُْلُتْم: بَِم أَْحَبْبَتَنا؟ أَلَْيَس ِعيُسو أًَخا لَِيْعقُوَب، َيقُوُل الرَّ بُّ ْبُت َيْعقُوَب َوأَْبَغْضُت ِعيُسَو، َوَجَعْلُت ِجَبالَُه أَْحَبْبُتُكْم، َقاَل الرَّ
يَِّة؟ ألَنَّ أَُدوَم َقاَل: قَ َخَراًبا  . هَكَذا َقاَل َربُّ اْلُجُنوِد: ُهْم َيْبُنوَن َوأََنا أَْهِدُم. َوَيْدُعوَنهُْم اْلِخَربُ ْد ُهِدْمَنا، َفَنُعوُد َوَنْبنِي َوِميَراَثُه لِِذَئاِب اْلَبرِّ

بُّ إِلَى األََبِد. ْعَب الَِّذي َغِضَب َعلَْيِه الرَّ ، َوالشَّ  (4-1:2)مالخي  ُتُخوَم الشَّرِّ

 تدمير

ُم أُْبِصُرهُ َولِكْن لَْيَس َقِريًبا. َيْبُرُز َكْوَكٌب ِمْن َيْعقُوَب، َوَيقُوُم َقِضيٌب ِمْن إِْسَرائِيَل، أََراهُ َولِكْن لَْيَس اآلَن.  َطَرَفْي ُموآَب، َوُيْهلُِك ُكلَّ َفُيَحطِّ
َُ إِْسرَ  اِرُد ِمْن َبنِي اْلَوَغى. َوَيُكوُن أَُدوُم ِميَراًثا، َوَيُكوُن ِسِعيُر أَْعَداُؤهُ ِميَراًثا. َوَيْصَن ائِيُل بَِبأٍْس. َوَيَتَسلَُّط الَِّذي ِمْن َيْعقُوَب، َوَيْهلُِك الشَّ

ا آِخَرُتُه َفإِلَى اْلَهالَكِ »ُثمَّ َرأَى َعَمالِيَق َفَنَطَق بَِمَثلِِه َوَقاَل:  «.َمِديَنةٍ  ُل الشُُّعوِب، َوأَمَّ لِِه َوَقاَل: ُثمَّ َرأَى اْلقِينِيَّ َفَنَطَق بَِمثَ «. َعَمالِيُق أَوَّ
َمارِ لَِيُكْن َمْسَكُنَك َمتِيًنا، َوُعشَُّك َمْوُضوًعا فِي َصْخَرٍة. لِكْن َيُكوُن َقايُِن » آْه! »ُثمَّ َنَطَق بَِمَثلِِه َوَقاَل: «. . َحتَّى َمَتى َيْسَتأِْسُرَك أَشُّوُر؟لِلدَّ

َُ ِحيَن َيْفَعُل ذلَِك؟ َوَتأْتِي ُسفٌُن ِمْن َناحِ  َُ َعابَِر، َفهَُو أَْيًضا إِلَى اْلَهالَكِ َمْن َيِعي َُ أَشُّوَر، َوُتْخِض يَم َوُتْخِض  (24-24:17)العدد  «.َيِة ِكتِّ
ال ينسب التدمير إال هلل في 
 القرآن وال يؤمر به المسلمون

َرْت  ُخوِل. ُصَراٌخ َعلَى ُدمِّ اْلَخْمِر فِي األَِزقَِّة. َغَرَب ُكلُّ َفَرٍح. اْنَتَفى ُسُروُر األَْرِض. اَْلَباقِي فِي َقْرَيُة اْلَخَراِب. أُْغلَِق ُكلُّ َبْيٍت َعِن الدُّ
 (12-24:10)إشعياء  اْلَمِديَنِة َخَراٌب، َوُضِرَب اْلَباُب َرْدًما.

ْبُت َقَطْعُت أَُمًما،  َرْت ُشُرَفاتِِهْم، أَْقَفْرُت أَْسَواَقهُْم باِلَ َعابٍِر. َخرَّ  (3:6)صفنيا  ُنُهْم باِلَ إِْنَساٍن، بَِغْيِر َساِكٍن.ُمدُ ُدمِّ

بِّ اْلَعِظيِم. »  الَ َيْشَرُبوَن َخْمَرَها.َفَتُكوُن َثْرَوُتهُْم َغنِيَمًة َوُبُيوُتُهْم َخَراًبا، َوَيْبُنوَن ُبُيوًتا َوالَ َيْسُكُنوَنَها، َوَيْغِرُسوَن ُكُروًما وَ  َقِريٌب َيْوُم الرَّ
ا. ذلَِك اْلَيْوُم َيْوُم َسَخٍط، َيْومُ  اُر ُمر ً . َيْصُرُخ ِحيَنئٍِذ اْلَجبَّ بِّ ا. َصْوُت َيْوِم الر  ٌَ ِجد ً ٍة، َيْوُم َخَراٍب  َقِريٌب َوَسِري ، َيْومُ َوَدَمارٍ ِضيق َوِشدَّ

 (15-1:13)صفنيا  .َظالٍَم َوَقَتاٍم، َيْوُم َسَحاٍب َوَضَبابٍ 

ُموَن ُمْرَتَفَعاتِِك، َوَيْنِزُعوَن َعْنِك ثَِياَبِك، َوَيأُْخُذونَ  تقطيع َتِك َوُيَهدِّ ال ينسب التقطيَ إال هلل في  أََدَواِت ِزيَنتِِك، َوَيْتُرُكوَنِك ُعْرَياَنًة َوَعاِرَيًة. َوأَُسلُِّمِك لَِيِدِهْم َفَيْهِدُموَن قُبَّ



اَم ُعُيوِن نَِساٍء َوَيْقَطُعوَنِك َوُيْصِعُدوَن َعلَْيِك َجَماَعًة، َوَيْرُجُموَنِك بِاْلِحَجاَرِة  اِر، َوُيْجُروَن َعلَْيِك أَْحَكاًما قُدَّ بُِسُيوفِِهْم، َوُيْحِرقُوَن ُبُيوَتِك بِالنَّ
َنا، َوأَْيًضا الَ ُتْعِطيَن أُْجرَ   (41-16:39)حزقيال  ًة َبْعُد.َكثِيَرٍة. َوأَُكفُِّك َعِن الزِّ

 القرآن وال يؤمر به المسلمون

َخِط.  ْيِف. َيأُْخُذوَن َبنِيِك َوَبَناتِِك، َيْقَطُعوَن َوأَْجَعُل َغْيَرتِي َعلَْيِك َفُيَعاِملُوَنِك بِالسَّ ُتِك َتْسقُُط بِالسَّ اِر.أَْنَفِك َوأُُذَنْيِك، َوَبقِيَّ ُتِك بِالنَّ  َوُتْؤَكُل َبقِيَّ
 (25:23)حزقيال 

ْهِب. َوتَ  : إِنِّي أُْصِعُد َعلَْيِهَما َجَماَعًة َوأَُسلُِّمُهَما لِْلَجْوِر َوالنَّ بُّ ُد الرَّ يِّ ُه هَكَذا َقاَل السَّ ُعوَنُهَما ْرُجُمُهَما اْلَجَماَعُة بِاْلِحَجاَرِة، ألَنَّ بُِسُيوفِِهْم، َوُيَقطِّ
اِر.  (47-23:46)حزقيال  َوَيْذَبُحوَن أَْبَناَءُهَما َوَبَناتِِهَما، َوُيْحِرقُوَن ُبُيوَتُهَما بِالنَّ

 (15:3)ناحوم  َسْيٌف، َيأُْكلُِك َكاْلَغْوَغاِء، َتَكاَثِري َكاْلَغْوَغاِء. َتَعاَظِمي َكاْلَجَراِد!َيْقَطُعِك ُهَناَك َتأُْكلُِك َناٌر، 

ْبُت أَُمًما، َقَطْعُت  َرْت ُمُدُنُهْم باِلَ إِْنَساٍن، بَِغْيِر َساِكٍن.َخرَّ  (3:6)صفنيا  ُشُرَفاتِِهْم، أَْقَفْرُت أَْسَواَقهُْم باِلَ َعابٍِر. ُدمِّ
ُموا إِلَيَّ أََجاَج َملَِك َعَمالِيقَ »َوَقاَل َصُموئِيُل:  َفَقاَل َصُموئِيُل: «. َحق ًا َقْد َزالَْت َمَراَرةُ اْلَمْوتِ »َجاُج: َفَذَهَب إِلَْيِه أََجاُج َفِرًحا. َوَقاَل أَ «. َقدِّ

َساءِ  َسْيفُكَ َكَما أَْثَكَل » َك َبْيَن النِّ َساَء، َكذلَِك ُتْثَكُل أُمُّ ََ «. النِّ بِّ فِي اْلِجْلَجاِل.َفَقَط  (33-15:32)صموئيل األول  َصُموئِيُل أََجاَج أََماَم الرَّ

 تمزيق

، اْنَكَسْرَت  ْقَت ِعْنَد َمْسِكِهْم بَِك بِاْلَكفِّ أُوا َعلَْيَك اْنَكَسْرَت َوَقْلَقْلَت ُكلَّ ُمُتونِِهْم.َوَمزَّ ا َتَوكَّ يُِّد »  لَُهْم ُكلَّ َكتٍِف، َولَمَّ لِذلَِك هَكَذا َقاَل السَّ
: هأََنَذا أَْجلُِب َعلَْيَك َسْيًفا، َوأَْسَتأِْصُل ِمْنَك  بُّ ال ينسب التمزيق إال هلل في  (8-29:7)حزقيال  اإلِْنَساَن َواْلَحَيَواَن.الرَّ

ًعا، َوُنو َتُكوُن  القرآن وال يؤمر به المسلمون َُ َتَوجُّ ْمِزيقِ َوأُْضِرُم َناًرا فِي ِمْصَر. ِسيُن َتَتَوجَّ اُن آَوَن َوفِيبِْسَتَة َيسْ لِلتَّ ْيِف، َوُهَما ، َولُِنوَف ِضيَقاٌت ُكلَّ َيْوٍم. ُشبَّ قُُطوَن بِالسَّ
ْبيِ.  (17-30:16)حزقيال  َتْذَهَباِن إِلَى السَّ

 جثة/جثث

ُبُكْم َسْبَعَة أَْضَعاٍف َحَسَب َخَطاَياُكْم، َوإِْن ُكْنُتْم بِذلَِك الَ َتْسَمُعوَن لِي َبْل َسلَْكُتْم َمِعي بِاْلِخالَِف، َفأََنا أَْسلُُك َمَعُكْم بِاْلِخالَِف َساِخطً » ا، َوأَُؤدِّ
 ُ َُ َشْمَساتُِكْم، َوأُْلقِي َفَتأُْكلُوَن لَْحَم َبنِيُكْم، َولَْحَم َبَناتُِكْم َتأُْكلُوَن. َوأ َعلَى ُجَثِث أَْصَناِمُكْم، َوَتْرُذلُُكْم َنْفِسي. ُجَثَثُكْم ْخِرُب ُمْرَتَفَعاتُِكْم، َوأَْقَط

َُ األَْرَض َفَيْستَ  َُ َوأَُصيُِّر ُمُدَنُكْم َخِرَبًة، َوَمَقاِدَسُكْم ُموِحَشًة، َوالَ أَْشَتمُّ َرائَِحَة َسُروِرُكْم. َوأُوِح اِكُنوَن فِيَها.  ْوِح ِمْنَها أَْعَداُؤُكُم السَّ
ْيَف َفَتِصيُر أَْرُضُكْم ُموَحَشًة، َوُمُدُنُكْم َتِصيُر َخِربَ  ُد َوَراَءُكُم السَّ يُكْم َبْيَن األَُمِم، َوأَُجرِّ  (33-26:27)الالويين  ًة.َوأَُذرِّ

 غير موجودة

. لَ ُجَثُثُكمْ فِي هَذا اْلَقْفِر َتْسقُُط  ُروا َعلَيَّ َُ اْلَمْعُدوِديَن ِمْنُكْم َحَسَب َعَدِدُكْم ِمِن اْبِن ِعْشِريَن َسَنًة َفَصاِعًدا الَِّذيَن َتَذمَّ ْن َتْدُخلُوا األَْرَض ، َجِمي
َة َوَيُشوَع ْبَن ُنوٍن. َوأَمَّ  ُكْم فِيَها، َما َعَدا َكالَِب ْبَن َيفُنَّ ا أَْطَفالُُكُم الَِّذيَن قُْلُتْم َيُكوُنوَن َغنِيَمًة َفإِنِّي َسأُْدِخلُُهْم، الَّتِي َرَفْعُت َيِدي ألُْسِكَننَّ

لُوَن فُُجوَرُكْم أَْنُتْم َتْسقُُط فِي هَذا اْلَقْفِر، َوَبُنوُكْم َيُكوُنوَن ُرَعاًة فِي اْلَقْفِر أَْرَبِعيَن َسَنًة، َوَيْحمِ َفُجَثُثُكْم َفَيْعِرفُوَن األَْرَض الَّتِي اْحَتَقْرُتُموَها. 
 (33-14:29)العدد  فِي اْلَقْفِر.ُجَثُثُكْم َحتَّى َتْفَنى 

َِ ُطُرق َتْهُرُب أَ  بُّ ُمْنَهِزًما أََماَم أَْعَدائَِك. فِي َطِريق َواِحَدٍة َتْخُرُج َعلَْيِهْم، َوفِي َسْب َِ َمَمالِِك َيْجَعلَُك الرَّ َماَمُهْم، َوَتُكوُن َقلًِقا فِي َجِمي
ُتَك األَْرِض. َوَتُكوُن  َِ األَْرِض َولَْيَس َمْن ُيْزِعُجَها.ُجثَّ َماِء َوُوُحو َِ ُطُيوِر السَّ  (26-28:25)التثنية  َطَعاًما لَِجِمي

ا َخَراًبا إِلَى هَذا اْلَيْوِم. َوَملُِك َعايٍ َعلََّقُه َعلَى اْلَخَشبَ  ِة إِلَى َوْقِت اْلَمَساِء. َوِعْنَد ُغُروِب الشَّْمِس أََمَر َوأَْحَرَق َيُشوُع َعاَي َوَجَعلََها َتال ً أََبِدي ً
َتُه َيُشوُع َفأَْنَزلُوا  )يشوع  َمْدَخِل َباِب اْلَمِديَنِة، َوأََقاُموا َعلَْيَها ُرْجَمَة ِحَجاَرٍة َعِظيَمًة إِلَى هَذا اْلَيْوِم.َعِن اْلَخَشَبِة َوَطَرُحوَها ِعْنَد ُجثَّ

8:28-29) 

َُ َرْأَسَك. َوأُْعِطي  بُّ فِي َيِدي، َفأَْقُتلَُك َوأَْقَط َِ اْلفِلِْسِطينِيِّيَن هَذا ُجَثَث هَذا اْلَيْوَم َيْحبُِسَك الرَّ َماِء َوَحَيَواَناِت األَْرِض، َجْي اْلَيْوَم لُِطُيوِر السَّ
ُه ُيوَجُد إِلٌه إلِْسَرائِيَل.  (46:17)صموئيل األول  َفَتْعلَُم ُكلُّ األَْرِض أَنَّ

: ِمْن أَْجِل أَنََّك َخالَ »َفَصاَح إِلَى َرُجِل هللاِ الَِّذي َجاَء ِمْن َيُهوَذا َقائاِلً:  بُّ َة الَّتِي أَْوَصاَك بَِها هَكَذا َقاَل الرَّ بِّ َولَْم َتْحَفِظ اْلَوِصيَّ ْفَت َقْوَل الرَّ
َِ الَِّذي َقاَل لََك: الَ َتأُْكْل فِيِه ُخْبزً  بُّ إِلُهَك، َفَرَجْعَت َوأََكْلَت ُخْبًزا َوَشِرْبَت َماًء فِي اْلَمْوِض ُتَك ا َوالَ َتْشَرْب َماًء، الَ َتْدُخُل الرَّ َقْبَر ُجثَّ

بِيِّ الَِّذي أَْرَجَعُه، َواْنطَ «. آَبائِكَ  ِريِق َوَقَتلَُه. ُثمَّ َبْعَدَما أََكَل ُخْبًزا َوَبْعَد أَْن َشِرَب َشدَّ لَُه َعلَى اْلِحَمار،ِ أَْي لِلنَّ لََق. َفَصاَدَفُه أََسٌد فِي الطَّ



ُتُه َوَكاَنْت  ِريِق َواْلِحَماُر وَ ُجثَّ ةَ . َوإَِذا بَِقْوٍم َيْعُبُروَن َفَرأَْوا اْلُجثَّةِ اقٌِف بَِجانِبَِها َواألََسُد َواقٌِف بَِجانِِب َمْطُروَحًة فِي الطَّ ، َمْطُروَحًة فِي اْلُجثَّ
ِريِق َواألََسُد َواقٌِف بَِجانِِب  ْيُخ سَ اْلُجثَّةِ الطَّ بِيُّ الشَّ بِيُّ الَِّذي أَْرَجَعُه َعِن . َفأََتْوا َوأَْخَبُروا فِي اْلَمِديَنِة الَّتِي َكاَن النَّ ََ النَّ ا َسِم اِكًنا بَِها. َولَمَّ

ِريِق َقاَل:  بُّ لأِلََسِد َفاْفَتَرَسُه َوَقَتلَُه َحَسَب َكالَِم الرَّ »الطَّ ، َفَدَفَعُه الرَّ بِّ  َوَكلََّم َبنِيهِ «. بِّ الَِّذي َكلََّمُه بِهِ ُهَو َرُجُل هللاِ الَِّذي َخالََف َقْوَل الرَّ
وا لِي َعلَى اْلِحَمارِ »َقائاِلً:  وا. َفَذَهَب َوَوَجَد «. ُشدُّ َتُه َفَشدُّ ِريِق، َواْلِحَماَر َواألََسَد َواقَِفْيِن بَِجانِِب ُجثَّ

ةِ َمْطُروَحًة فِي الطَّ ، َولَْم َيأُْكِل اْلُجثَّ
َة األََسُد  بِيُّ اْلُجثَّ ََ النَّ ْيُخ اْلَمِديَنَة لَِيْنُدَبُه َوَيْدفَِنهُ َة ُجثَّ َوالَ اْفَتَرَس اْلِحَماَر. َفَرَف بِيُّ الشَّ ََ بَِها، َوَدَخَل النَّ  َرُجِل هللاِ َوَوَضَعَها َعلَى اْلِحَماِر َوَرَج
 ََ َتُه َفَوَض  (30-13:21)ملوك األول  «.آهُ َيا أَِخي»فِي َقْبِرِه َوَناُحوا َعلَْيِه َقائِلِيَن: ُجثَّ

اْفَتقُِدوا هِذِه اْلَمْلُعوَنَة »َفَطَرُحوَها، َفَساَل ِمْن َدِمَها َعلَى اْلَحائِِط َوَعلَى اْلَخْيِل َفَداَسَها. َوَدَخَل َوأََكَل َوَشِرَب ُثمَّ َقاَل: «. اْطَرُحوَها»َفَقاَل: 
َها بِْنُت َملِكٍ  ا َمَضْوا لَِيْدفُِنوَها، لَ «. َواْدفُِنوَها، ألَنَّ ْجلَْيِن َوَكفَّيِ اْلَيَدْيِن. َفَرَجُعوا َوأَْخَبُروهُ، َفَقاَل: َولَمَّ إِنَُّه »ْم َيِجُدوا ِمْنَها إاِلَّ اْلُجْمُجَمَة َوالرِّ

ْشبِيِّ َقائاِلً: فِي َحْقِل َيْزَرِعيَل َتأُْكُل ا ا التِّ بِّ الَِّذي َتَكلََّم بِِه َعْن َيِد َعْبِدِه إِيلِيَّ ُة ُب لَْحَم إِيَزاَبَل. َوَتُكوُن ْلِكالَ َكالَُم الرَّ إِيَزاَبَل َكِدْمَنٍة َعلَى ُجثَّ
 (37-9:33)ملوك الثاني  «.َوْجِه اْلَحْقِل فِي قِْسِم َيْزَرِعيَل َحتَّى الَ َيقُولُوا: هِذِه إِيَزاَبلُ 

 َِ بِّ َخَرَج َوَضَرَب ِمْن َجْي ُروا َصَباًحا إَِذا ُهْم َجِميًعا َوَكاَن فِي تِْلَك اللَّْيلَِة أَنَّ َمالََك الرَّ ا َبكَّ أَشُّوَر ِمَئَة أَْلٍف َوَخْمَسًة َوَثَمانِيَن أَْلًفا. َولَمَّ
 (35:19)ملوك الثاني  َمْيَتٌة.ُجَثٌث 

ُموُهْم  اِن َجَبِل ِسِعير لُِيَحرِّ وَن َوُموآُب َعلَى ُسكَّ اِن ِسِعير َساَعَد َبْعُضُهْم َعلَى َوُيْهلُِكوُهمْ َوَقاَم َبُنو َعمُّ ا َفَرُغوا ِمْن ُسكَّ َبْعٍض. إِْهالَِك . َولَمَّ
ِة َتَطلَُّعوا َنْحَو اْلُجْمهُوِر َوإَِذا ُهْم  يَّ ا َجاَء َيُهوَذا إِلَى اْلَمْرَقِب فِي اْلَبرِّ ُهوَشاَفاُط َساقَِطٌة َعلَى األَْرِض َولَْم َيْنَفلِْت أََحٌد. َفأََتى يَ ُجَثٌث َولَمَّ

اٍم َوأَْمتَِعًة َثِميَنًة بَِكْثَرٍة، َفأََخُذوَها ألَْنفُِسِهْم َحتَّى لَْم َيْقِدُروا أَْن َيْحِملُوَها. َوَكاُنوا َثالََثَة أَ َوُجَثًثا َوَشْعُبُه لَِنْهِب أَْمَوالِِهْم، َفَوَجُدوا َبْيَنُهْم أَْمَواالً  يَّ
 (25-20:23)أخبار األيام الثاني  ا َكاَنْت َكثِيَرًة.َيْنَهُبوَن اْلَغنِيَمَة ألَنَّهَ 

ُم فِي َيْوِم ِرْجِزِه ُملُوًكا. َيِديُن َبْيَن األَُمِم. َمألَ  بُّ َعْن َيِمينَِك ُيَحطِّ  (6-110:5)المزمور  أَْرًضا َواِسَعًة. َسَحَق ُرُؤوَسَها.ُجَثًثا الرَّ

بِّ َعلَى َشْعبِِه، َوَمدَّ َيَدهُ َعلَْيِه َوَضَرَبُه، َحتَّى اْرَتَعَدِت اْلِجَباُل وَ  ََ ُكلِّ ُجَثُثُهْم َصاَرْت ِمْن أَْجِل ذلَِك َحِمَي َغَضُب الرَّ ْبِل فِي األَِزقَِّة. َم َكالزِّ
 (25:5)إشعياء  هَذا لَْم َيْرَتدَّ َغَضُبُه، َبْل َيُدهُ َمْمُدوَدةٌ َبْعُد.

ْيِف، اْلَهابِطِ  ، َكلَِباِس اْلَقْتلَى اْلَمْضُروبِيَن بِالسَّ ََ ا أَْنَت َفَقْد ُطِرْحَت ِمْن َقْبِرَك َكُغْصٍن أَْشَن ، َوأَمَّ ٍة يَن إِلَى ِحَجاَرِة اْلُجبِّ )إشعياء  َمُدوَسٍة.َكُجثَّ
19:14) 

َِ أَشُّورَ  بِّ َوَضَرَب ِمْن َجْي ُروا َصَباًحا إَِذا ُهْم َجِميًعا  َفَخَرَج َمالَُك الرَّ ا َبكَّ َتٌة.ُجَثٌث ِمَئًة َوَخْمَسًة َوَثَمانِيَن أَْلًفا. َفلَمَّ  (36:37)إشعياء  َميِّ

، ألَنَّ ُدوَدُهْم الَ َيُموُت َوَناَرُهْم الَ ُتْطَفأُ، ُجَثَث َوَيْخُرُجوَن َوَيَرْوَن  اِس الَِّذيَن َعَصْوا َعلَيَّ )إشعياء  َوَيُكوُنوَن َرَذالًَة لُِكلِّ ِذي َجَسدٍ النَّ
24:66) 

ُل ِمْن ُمُدِن َيُهوَذا َوِمْن َشوَ ُجَثُث َوَتِصيُر  َِ األَْرِض، َوالَ ُمْزِعَج. َوأَُبطِّ َماِء َولُِوُحو ْعِب أَْكالً لُِطُيوِر السَّ اِرِع أُوُرَشلِيَم َصْوَت هَذا الشَّ
َرِب َوَصْوَت اْلَفَرحِ   (34-7:33)إرميا  ، َصْوَت اْلَعِريِس َوَصْوَت اْلَعُروِس، ألَنَّ األَْرَض َتِصيُر َخَراًبا.الطَّ

، َوْلَتْقَبْل آَذاُنُكنَّ َكلَِمَة َفِمِه، َوَعلِّْمَن َبَناتُِكنَّ ال بِّ َساُء َكلَِمَة الرَّ ُتَها النِّ ََ إِلَى َبِل اْسَمْعَن أَيَّ ْدَب! ألَنَّ اْلَمْوَت َطلَ َثاَيَة، َواْلَمْرأَةُ َصاِحَبَتَها النَّ رِّ
ََ األَْطَفاَل  اَحاِت. َتَكلََّم: ُكَواَنا، َدَخَل قُُصوَرَنا لَِيْقَط اَن ِمَن السَّ بَّ : َوَتْسقُُط »ِمْن َخاِرٍج، َوالشُّ بُّ ُة هَكَذا َيقُوُل الرَّ اإلِْنَساِن َكِدْمَنٍة َعلَى ُجثَّ

! َُ  (22-9:20)إرميا  َوْجِه اْلَحْقِل، َوَكَقْبَضٍة َوَراَء اْلَحاِصِد َولَْيَس َمْن َيْجَم

َهاتِِهِم  ، َوَعْن أُمَّ َِ بُّ َعِن اْلَبنِيَن َوَعِن اْلَبَناِت اْلَمْولُوِديَن فِي هَذا اْلَمْوِض ُه هَكَذا َقاَل الرَّ اللََّواتِي َولَْدَنُهْم، َوَعْن آَبائِِهِم الَِّذيَن َولَُدوُهْم فِي ألَنَّ
ْيِف َواْلُجوِع َيْفَنْوَن، َوَتُكوُن  هِذِه األَْرِض: ِميَتاِت أَْمَراٍض َيُموُتوَن. الَ ُيْنَدُبونَ  َوالَ ُيْدَفُنوَن، َبْل َيُكوُنوَن ِدْمَنًة َعلَى َوْجِه األَْرِض، َوبِالسَّ

َِ األَْرِض.ُجَثُثُهْم  َماِء َولُِوُحو  (4-16:3)إرميا  أُْكالً لُِطُيوِر السَّ



ْيِف أََماَم أَْعَدائِِهْم َوبَِيِد َطالِبِي ُنفُوِسِهْم، َوأَْجَعُل َوأَْنقُُض َمُشوَرَة َيُهوَذا َوأُوُرَشلِيَم فِي هَذا اْلَموْ  ، َوأَْجَعلُهُْم َيْسقُُطوَن بِالسَّ َِ أُْكالً ُجَثَثُهْم ِض
َِ األَْرِض. َماِء َولُِوُحو  (7:19)إرميا  لُِطُيوِر السَّ

َِ األَْرِض.ُجَثُثُهْم أَْدَفُعُهْم لَِيِد أَْعَدائِِهْم َولَِيِد َطالِبِي ُنفُوِسِهْم، َفَتُكوُن  َماِء َوُوُحو  (20:34)إرميا  أُْكالً لُِطُيوِر السَّ

بِّ َقائاِلً:  يِِّد  َيا اْبَن آَدَم، اْجَعْل َوْجَهَك َنْحَو ِجَباِل إِْسَرائِيلَ »َوَكاَن إِلَيَّ َكالَُم الرَّ أْ َعلَْيَها َوقُْل: َيا ِجَباَل إِْسَرائِيَل، اْسَمِعي َكلَِمَة السَّ َوَتَنبَّ
بُّ لِْلِجَباِل َولآِلَكاِم، لأِلَْوِدَيِة َولأِلَْوِطَئِة: هأََنَذا أََنا َجالٌِب َعلَ  ُد الرَّ يِّ . هَكَذا َقاَل السَّ بِّ . َفَتْخَرُب َمَذابُِحُكْم، ْيُكْم َسْيًفا، َوأُبِيُد ُمْرَتَفَعاتُِكمْ الرَّ

 َُ اَم أَْصَناِمُكْم. َوأََض ُر َشْمَساُتُكْم، َوأَْطَرُح َقْتالَُكْم قُدَّ ي ِعَظاَمُكْم َحْوَل َمَذابِِحُكْم.ُجَثَث َوَتَتَكسَّ اَم أَْصَناِمِهْم، َوأَُذرِّ )حزقيال  َبنِي إِْسَرائِيَل قُدَّ
6:1-5) 

ُس َبْعُد َبْيُت َيا اْبَن آَدَم، هَذا َمَكاُن ُكْرِسيِّي َوَمَكاُن َباِطِن َقَدَميَّ َحْيُث أَْسُكُن فِي َوْسِط َبنِي إِْسَرائِيَل إِلَى األَ »َوَقاَل لِي:  َبِد، َوالَ ُيَنجِّ
وَس، الَ ُهْم َوالَ ُملُوُكُهْم، الَ بِِزَناُهْم َوالَ  ُملُوِكِهْم فِي ُمْرَتَفَعاتِِهْم. بَِجْعلِِهْم َعَتَبَتُهْم لََدى َعَتَبتِي، َوَقَوائَِمُهْم لََدى بُِجَثِث  إِْسَرائِيَل اْسِمي اْلقُدُّ

وَس بَِرَجاَساتِِهِم الَّتِي َفَعلُوَها، َفأَْفَنْيُتهُ  ُسوا اْسِمي اْلقُدُّ َوُجَثَث ْبِعُدوا َعنِّي اآلَن ِزَناُهْم ْم بَِغَضبِي. َفْليُ َقَوائِِمي، َوَبْينِي َوَبْيَنُهْم َحائٌِط، َفَنجَّ
 (9-43:7)حزقيال  ُملُوِكِهْم َفأَْسُكَن فِي َوْسِطِهْم إِلَى األََبِد.

 ، بُّ ُد الرَّ يِّ ُكوتِ َكثِيَرةٌ َيْطَرُحوَنَها فِي ُكلِّ اْلُجَثُث َفَتِصيُر أََغانِي اْلَقْصِر َوالَِوَل فِي ذلَِك اْلَيْوِم، َيقُوُل السَّ ٍَ بِالسُّ  (3:8)عاموس  َمْوِض

وِط َوَصْوُت َرْعشَ  َماِء. ُكلَُّها َمآلَنٌة َكِذًبا َوَخْطًفا. الَ َيُزوُل االْفتَِراُس. َصْوُت السَّ ِة اْلَبَكِر، َوَخْيٌل َتُخبُّ َوَمْرَكَباٌت َتْقفُِز، َوْيٌل لَِمِديَنِة الدِّ
ْمِح، َوَكْثَرةُ جَ  ْيِف َوَبِريُق الرُّ  (3-3:1)ناحوم  .بُِجَثثِِهمْ . َيْعُثُروَن لِْلُجَثثِ ْرَحى، َوَوْفَرةُ َقْتلَى، َوالَ نَِهاَيَة َوفُْرَساٌن َتْنَهُض، َولَِهيُب السَّ

 جيف
 

َِ األَْرُض َوِمْلُؤَها. اْلَمْسُكوَنُة  َها الشُُّعوُب اْصَغْوا. لَِتْسَم َها األَُمُم لَِتْسَمُعوا، َوأَيُّ بِّ َسَخًطا َعلَى ُكلِّ األَُمِم، ِاْقَتِرُبوا أَيُّ َوُكلُّ َنَتائِِجَها. ألَنَّ لِلرَّ
َمُهْم، َدَفَعُهمْ  ا َعلَى ُكلِّ َجْيِشِهْم. َقْد َحرَّ ْبِح. َفَقْتالَُهْم ُتْطَرُح،  َوُحُمو ً . َوَيْفَنى ُكلُّ ُجْنِد بِِدَمائِِهمْ َتْصَعُد َنَتاَنُتَها، َوَتِسيُل اْلِجَباُل َوِجَيفُُهْم إِلَى الذَّ

َماَواُت َكَدْرٍج، َوُكلُّ ُجْنِدَها َيْنَتثُِر َكاْنتَِثاِر اْلَوَرِق ِمَن اْلَكْرَمةِ  َماَواِت، َوَتْلَتفُّ السَّ يَنِة. السَّ َقاِط ِمَن التِّ َماَواِت  َوالسُّ ُه َقْد َرِوَي فِي السَّ ألَنَّ
بِّ َسْيٌف َقِد اْمَتألَ  ْيُنوَنِة. لِلرَّ ْمُتُه لِلدَّ لَى بَِشْحٍم، َدًماَسْيفِي. ُهَوَذا َعلَى أَُدوَم َيْنِزُل، َوَعلَى َشْعٍب َحرَّ ِخَراٍف َوُتُيوٍس، بَِشْحِم ُكلَى بَِدِم ، اطَّ

بِّ َذبِيَحًة فِي ُبْصَرَة َوَذْبًحا َعِظيًما فِي أَْرِض أَُدوَم. ِكبَ  . ألَنَّ لِلرَّ ٍَ  (6-34:1)إشعياء ا

بُّ إِلُه إِْسَرائِيَل َعْن ُبُيوِت هِذِه اْلَمِديَنِة َوَعْن ُبُيوِت ُملُوِك َيُهوَذا الَّتِي ُهدِ  غير موجودة ُه هَكَذا َقاَل الرَّ َمْت لِْلَمَتاِريِس َواْلَمَجانِيِق: َيأُْتوَن لُِيَحاِرُبوا ألَنَّ
يَن َوَيْمألُوَها ِمْن  اِس الَِّذيَن َضَربْ ِجَيِف اْلَكْلَدانِيِّ ِهْم.النَّ )إرميا  ُتُهْم بَِغَضبِي َوَغْيِظي، َوالَِّذيَن َسَتْرُت َوْجِهي َعْن هِذِه اْلَمِديَنِة ألَْجِل ُكلِّ َشرِّ

23:4-5) 
ََ َجَماَعِة ُشُعوٍب َكثِيَرٍة، َوُهْم ُيْصِعُدوَنَك فِ  : إِنِّي أَْبُسُط َعلَْيَك َشَبَكتِي َم بُّ ُد الرَّ يِّ ي ِمْجَزَفتِي. َوأَْتُرُكَك َعلَى األَْرِض، هَكَذا َقاَل السَّ

َماِء، َوأُ  ََ األَْرِض ُكلََّها. َوأُْلقِي لَْحَمَك َعلَى اْلِجَباِل، َوأَْمألُ األَْوِدَيَة َوأَْطَرُحَك َعلَى َوْجِه اْلَحْقِل، َوأُقِرُّ َعلَْيَك ُكلَّ ُطُيوِر السَّ َُ ِمْنَك ُوُحو ْشب
 (6-32:3)حزقيال  إِلَى اْلِجَباِل، َوَتْمَتلُِئ ِمْنَك اآلَفاُق. َدِمكَ . َوأُْسقِي أَْرَض َفَيَضانَِك ِمْن ِجَيفِكَ ِمْن 

 دم
 

ُه لَْيَس ِعَياَفٌة َعلَى َيْعقُوَب، َوالَ ِعَراَفٌة َعلَى إِْسَرائِيَل. فِي اْلَوْقِت ُيَقاُل َعْن َيْعقُوَب َوَعْن إِسْ  َرائِيَل َما َفَعَل هللاُ. ُهَوَذا َشْعٌب َيقُوُم َكلَْبَوٍة، إِنَّ
َُ َكأََسٍد. الَ َيَناُم َحتَّى َيأُْكَل َفِريَسًة َوَيْشرَ   (24-23:23)العدد  َقْتلَىَدَم َب َوَيْرَتفِ

 غير موجودة )في سياق القتل(

َماِء َيِدي َوأَقُوُل: َحيٌّ أََنا إِلَى األََبِد. إَِذا َسَنْنُت َسْيفِي اْلَباِرَق، َوأَْمَسَكتْ  َُ إِلَى السَّ بِاْلَقَضاِء َيِدي، أَُردُّ َنْقَمًة َعلَى أَْضَداِدي،  إِنِّي أَْرَف
. أُْسِكُر ِسَهاِمي  .بَِدِم ا. ، َوَيأُْكُل َسْيفِي لَْحمً بَِدمٍ َوأَُجاِزي ُمْبِغِضيَّ اِد اْلَعُدوِّ َباَيا، َوِمْن ُرُؤوِس قُوَّ َها األَُمُم، َشْعُبُه، ألَنَُّه » اْلَقْتلَى َوالسَّ َتَهلَّلُوا أَيُّ

 (43-32:40)التثنية  «.َعبِيِدِه، َوَيُردُّ َنْقَمًة َعلَى أَْضَداِدِه، َوَيْصَفُح َعْن أَْرِضِه َعْن َشْعبِهِ بَِدِم َيْنَتقُِم 

َْ َخائِبً َدِم  ِمنْ  َْ َقْوُس ُيوَناَثاَن إِلَى اْلَوَراِء، َوَسْيُف َشاُوَل لَْم َيْرج  (22:1)صموئيل الثاني  ا.اْلَقْتلَى، ِمْن َشْحِم اْلَجَبابَِرِة لَْم َتْرج

اْلُجْرِح إِلَى ِحْضِن اْلَمْرَكَبِة. َوَعَبَرِت َدُم َوَجَرى  َواْشَتدَّ اْلقَِتاُل فِي ذلَِك اْلَيْوِم، َوأُوقَِف اْلَملُِك فِي َمْرَكَبتِِه ُمَقابَِل أََراَم، َوَماَت ِعْنَد اْلَمَساِء،



ُة فِي اْلُجْنِد ِعْنَد ُغُروِب الشَّْمِس َقائاِلً:  نَّ اِمَرَة َفَدَفُنوا اْلَملَِك «. ُجل إِلَى َمِديَنتِِه، َوُكلُّ َرُجل إِلَى أَْرِضهِ ُكلُّ رَ »الرَّ َفَماَت اْلَملُِك َوأُْدِخَل السَّ
اِمَرِة َفلََحَسِت اْلِكالَُب  اِمَرِة. َوُغِسلَِت اْلَمْرَكَبُة فِي بِْرَكِة السَّ بِّ الَِّذي َتَكلََّم بِِه.، َوَغَسلُوا ِسالََحُه. َحَسَب َكالَِم الَدَمهُ فِي السَّ )ملوك األول  رَّ

22:35-38) 

اْفَتقُِدوا هِذِه اْلَمْلُعوَنَة »َعلَى اْلَحائِِط َوَعلَى اْلَخْيِل َفَداَسَها. َوَدَخَل َوأََكَل َوَشِرَب ُثمَّ َقاَل: َدِمَها َفَطَرُحوَها، َفَساَل ِمْن «. اْطَرُحوَها»َفَقاَل: 
ْجلَْيِن َوَكفَّيِ اْلَيَدْيِن. َفَرَجُعوا«. َها بِْنُت َملِكٍ َواْدفُِنوَها، ألَنَّ  ا َمَضْوا لَِيْدفُِنوَها، لَْم َيِجُدوا ِمْنَها إاِلَّ اْلُجْمُجَمَة َوالرِّ إِنَُّه »َوأَْخَبُروهُ، َفَقاَل:  َولَمَّ

ا التِّشْ  بِّ الَِّذي َتَكلََّم بِِه َعْن َيِد َعْبِدِه إِيلِيَّ ُة بِيِّ َقائاِلً: فِي َحْقِل َيْزَرِعيَل َتأُْكُل اْلِكالَُب لَْحَم إِيَزاَبَل. َوَتُكوُن َكالَُم الرَّ إِيَزاَبَل َكِدْمَنٍة َعلَى ُجثَّ
 (37-9:33)ملوك الثاني  «.َوْجِه اْلَحْقِل فِي قِْسِم َيْزَرِعيَل َحتَّى الَ َيقُولُوا: هِذِه إِيَزاَبلُ 

ي   (18:16)أيوب  ، َوالَ َيُكْن َمَكاٌن لُِصَراِخي.َدِميَيا أَْرُض الَ ُتَغطِّ

مَ فَِراُخُه َتْحُسو   (30:39)أيوب  ، َوَحْيُثَما َتُكِن اْلَقْتلَى َفُهَناَك ُهوَ الدَّ

بُّ َيْخُرُج ِمْن َمَكانِِه لُِيَعاقَِب َهلُمَّ َيا َشْعبِي اْدُخْل َمَخاِدَعَك، َوأَْغلِْق أَْبَواَبَك َخْلَفَك. اْخَتبِْئ َنْحَو لَُحْيَظٍة َحتَّى َيعْ  ُه ُهَوَذا الرَّ ُبَر اْلَغَضُب. ألَنَّ
اِن األَْرِض فِيِهْم، َفَتْكِشُف األَْرُض  ي َقْتالََها فِي َما َبْعُد.ِدَماَءَها إِْثَم ُسكَّ  (21-26:20)إشعياء  َوالَ ُتَغطِّ

َِ األَْرُض َوِمْلُؤَها. اْلَمْسُكوَنُة  َها الشُُّعوُب اْصَغْوا. لَِتْسَم َها األَُمُم لَِتْسَمُعوا، َوأَيُّ بِّ َسَخًطا َعلَى ُكلِّ األَُمِم، ِاْقَتِرُبوا أَيُّ َوُكلُّ َنَتائِِجَها. ألَنَّ لِلرَّ
َمُهْم، َدَفَعُهمْ  ا َعلَى ُكلِّ َجْيِشِهْم. َقْد َحرَّ ْبِح. َفَقْتالَُهْم ُتْطَرُح، َوِجَيفُُهْم َتْصَعُد َنَتاَنُتَها، َوَتِسيُل اْلِجَباُل  َوُحُمو ً . َوَيْفَنى ُكلُّ ُجْنِد بِِدَمائِِهمْ إِلَى الذَّ

َماَواُت َكَدْرٍج، َوُكلُّ ُجْنِدَها َيْنَتثُِر َكاْنتَِثاِر اْلَوَرِق ِمَن اْلَكْرَمةِ  َماَواِت، َوَتْلَتفُّ السَّ يَنِة. السَّ َقاِط ِمَن التِّ َماَواِت  َوالسُّ ُه َقْد َرِوَي فِي السَّ ألَنَّ
بِّ َسْيٌف َقِد اْمَتألَ  ْيُنوَنِة. لِلرَّ ْمُتُه لِلدَّ لَى بَِشْحٍم، َدًماَسْيفِي. ُهَوَذا َعلَى أَُدوَم َيْنِزُل، َوَعلَى َشْعٍب َحرَّ ِخَراٍف َوُتُيوٍس، بَِشْحِم ُكلَى بَِدِم ، اطَّ

بِّ َذبِيَحًة فِي ُبْصَرَة َوَذْبًحا َعِظيًما فِي أَْرِض أَُدوَم. َوَيْسقُُط اْلَبَقُر اْلَوْحِشيُّ َمَعَهاِكبَ  . ألَنَّ لِلرَّ ٍَ يَراِن، َوَتْرَوى أَْرُضهُْم  ا ََ الثِّ َواْلُعُجوُل َم
مِ ِمَن  بِّ َيْومَ الدَّ ُن. ألَنَّ لِلرَّ ْحِم ُيَسمَّ  (8-34:1)إشعياء  اْنتَِقاٍم، َسَنَة َجَزاٍء ِمْن أَْجِل َدْعَوى ِصْهَيْوَن. ، َوُتَراُبُهْم ِمَن الشَّ

 : بُّ ُه هَكَذا َقاَل الرَّ اِر ُيْسلَُب، َوَغنِيَمُة اْلَعاتِي ُتْفلُِت. َوأََنا أَُخاِصُم ُمَخاِصَمِك َوأَُخلُِّص أَْوالََدِك، وَ »َفإِنَّ لَْحَم  أُْطِعُم َظالِِميكِ َحتَّى َسْبُي اْلَجبَّ
بُّ ُمَخلُِّصِك، َوَفاِديِك َعِزيُز َيْعقُوبَ بَِدِمِهْم أَْنفُِسِهْم، َوَيْسَكُروَن   (26-49:25)إشعياء  «.َكَما ِمْن ُسالٍَف، َفَيْعلَُم ُكلُّ َبَشٍر أَنِّي أََنا الرَّ

ِد َربِّ اْلُجُنوِد َيْوُم َنْقَمٍة لاِلْنتَِقاِم مِ  يِّ َُ َوَيْرَتِوي ِمْن َفهَذا اْلَيْوُم لِلسَّ ْيُف َوَيْشَب ِد َربِّ اْلُجُنوِد َذبِيَحًة فِي َدِمِهمْ ْن ُمْبِغِضيِه، َفَيأُْكُل السَّ يِّ . ألَنَّ لِلسَّ
َماِل ِعْنَد َنْهِر اْلفَُراِت.  (10:46)إرميا  أَْرِض الشِّ

َها َتْخُرُج َطائَِرًة َوَتِصيُر ُمُدُنَها َخِرَبًة باِلَ َساِكٍن فِيَها. َمْلُعوٌن َمْن َيْعمَ  َُ أَْعُطوا ُموآَب َجَناًحا ألَنَّ بِّ بِِرَخاٍء، َوَمْلُعوٌن َمْن َيْمَن ُل َعَمَل الرَّ
مِ َسْيَفُه َعِن   (10-48:9)إرميا  .الدَّ

ِديَئَة َفُتْثِكلُِك، َوَيْعُبُر فِيِك اْلَوَبأُ  ََ الرَّ مُ َوإَِذا أَْرَسْلُت َعلَْيُكُم اْلُجوَع َواْلُوُحو بُّ َتَكلَّْمُت.َوالدَّ  (17:5)حزقيال  ، َوأَْجلُُب َعلَْيِك َسْيًفا. أََنا الرَّ

َجاُل الثَّالََثُة، َفَحيٌّ أََنا،  ُهْم الَ ُيَخلُِّصوَن َبنِيَن َوالَ َبَناٍت، َبْل ُهْم َوْحَدُهْم َيْخلُُصوَن. أَْو إِْن َوفِي َوْسِطَها هُؤالَِء الرِّ ، إِنَّ بُّ ُد الرَّ يِّ َيقُوُل السَّ
ِم أَْرَسْلُت َوَبأً َعلَى تِْلَك األَْرِض، َوَسَكْبُت َغَضبِي َعلَْيَها  ََ ِمْنَها اإلِْنَساَن َواْلَحَيَوانَ بِالدَّ  (19-14:18)حزقيال  ألَْقَط

قِيَن َماِهِريَن  اِر. لإِِلْهالَكِ َوأَْسُكُب َعلَْيِك َغَضبِي، َوأَْنفُُخ َعلَْيِك بَِناِر َغْيِظي، َوأَُسلُِّمِك لَِيِد ِرَجال ُمَتَحرِّ َيُكوُن فِي َدُمِك . َتُكونِيَن أُْكلًَة لِلنَّ
بُّ   (32-21:31)حزقيال  «.َتَكلَّْمتُ َوْسِط األَْرِض. الَ ُتْذَكِريَن، ألَنِّي أََنا الرَّ

بِّ َقائاِلً:  : هأََنَذا »َوَكاَن إِلَيَّ َكالَُم الرَّ بُّ ُد الرَّ يِّ أْ َعلَْيَها، َوقُْل: هَكَذا َقاَل السَّ َعلَْيِك َيا َصْيُدوُن َيا اْبَن آَدَم، اْجَعْل َوْجَهَك َنْحَو َصْيُدوَن َوَتَنبَّ
ُد فِي َوْسِطِك، ُس فِيَها. َوأُْرِسُل َعلَْيَها َوَبأً  َوَسأََتَمجَّ بُّ ِحيَن أُْجِري فِيَها أَْحَكاًما َوأََتَقدَّ إِلَى أَِزقَّتَِها، َوُيْسَقُط َوَدًما َفَيْعلَُموَن أَنِّي أََنا الرَّ

ْيِف الَِّذي َعلَْيَها ِمْن ُكلِّ َجانٍِب، َفَيْعلَُموَن أَنِّي أَ  .اْلَجْرَحى فِي َوْسِطَها بِالسَّ بُّ  (23-28:20)حزقيال  َنا الرَّ

ََ َجَماَعِة ُشُعوٍب َكثِيَرٍة، َوُهْم ُيْصِعُدوَنَك فِ  : إِنِّي أَْبُسُط َعلَْيَك َشَبَكتِي َم بُّ ُد الرَّ يِّ ي ِمْجَزَفتِي. َوأَْتُرُكَك َعلَى األَْرِض، هَكَذا َقاَل السَّ



ََ األَْرِض ُكلََّها. َُ ِمْنَك ُوُحو َماِء، َوأُْشب َوأُْلقِي لَْحَمَك َعلَى اْلِجَباِل، َوأَْمألُ األَْوِدَيَة  َوأَْطَرُحَك َعلَى َوْجِه اْلَحْقِل، َوأُقِرُّ َعلَْيَك ُكلَّ ُطُيوِر السَّ
 (6-32:3)حزقيال  اْلِجَباِل، َوَتْمَتلُِئ ِمْنَك اآلَفاُق.إِلَى َدِمَك ِمْن ِجَيفَِك. َوأُْسقِي أَْرَض َفَيَضانَِك ِمْن 

ْيَف َعلَى أَْرٍض، َفإِْن أََخَذ َشْعُب األَْرِض رَ » ُجالً ِمْن َبْينِِهْم َوَجَعلُوهُ َرقِيًبا لَُهْم، َفإَِذا َيا اْبَن آَدْم، َكلِّْم َبنِي َشْعبَِك وقُْل لَهُْم: إَِذا َجلَْبُت السَّ
رْ َرأَى السَّ  َُ َصْوَت اْلُبوِق َولَْم َيَتَحذَّ اِم ََ السَّ ْعَب، َوَسِم َر الشَّ ْيُف َوأََخَذهُ، ْيَف ُمْقباِلً َعلَى األَْرِض َنَفَخ فِي اْلُبوِق َوَحذَّ َفَدُمُه ، َفَجاَء السَّ

ْر،  ََ َصْوَت اْلُبوِق َولَْم َيَتَحذَّ ْيَف ُمْقباِلً َولَْم  َيُكوُن َعلَىَفَدُمُه َيُكوُن َعلَى َرْأِسِه. َسِم قِيُب السَّ َر لََخلََّص َنْفَسُه. َفإِْن َرأَى الرَّ َنْفِسِه. لَْو َتَحذَّ
ْيُف َوأََخَذ َنْفًسا ِمْنُهْم، َفُهَو َقْد أُخَِذ بَِذْنبِهِ  ِر الشَّْعُب، َفَجاَء السَّ ا َيْنفُْخ فِي اْلُبوِق َولَْم َيَتَحذَّ َوأَْنَت َيا اْبَن آَدَم، » قِيِب أَْطلُُبُه.َفِمْن َيِد الرَّ َدُمُه ، أَمَّ

ُرُهْم ِمْن قَِبلِي. إَِذا قُْلتُ  َُ اْلَكالََم ِمْن َفِمي، َوُتَحذِّ يُر َمْوًتا َتُموُت. َفإِْن لَْم َتَتَكلَّْم َفَقْد َجَعْلُتَك َرقِيًبا لَِبْيِت إِْسَرائِيَل، َفَتْسَم يِر: َيا ِشرِّ  لِلشِّرِّ
َر الشِّ  ا لُِتَحذِّ يُر َيُموُت بَِذْنبِِه، أَمَّ يَر ِمْن َطِريقِِه، َفذلَِك الشِّرِّ  (8-33:2)حزقيال  َفِمْن َيِدَك أَْطلُُبُه.َدُمُه رِّ

ُئَك  ، إِنِّي أَُهيِّ بُّ ُد الرَّ يِّ مِ لِذلَِك َحيٌّ أََنا، َيقُوُل السَّ ُم ، لِلدَّ َم َفالدَّ َيْتَبُعَك. إِْذ لَْم َتْكَرِه َوالدَّ  (6:35)حزقيال  َيْتَبُعَك.ُم الدَّ

: اْجَتِمُعوا، َوَتَعالَْوا، احْ آَدمَ َوأَْنَت َيا اْبَن » َِ اْلَبرِّ : قُْل لَِطائِِر ُكلِّ َجَناٍح، َولُِكلِّ ُوُحو بُّ ُد الرَّ يِّ َتِشُدوا ِمْن ُكلِّ ِجَهٍة، إِلَى ، َفهَكَذا َقاَل السَّ
ُرَؤَساِء َدَم . َتأُْكلُوَن لَْحَم اْلَجَبابَِرِة َوَتْشَرُبوَن َدًماأُْكلُوا لَْحًما َوَتْشَرُبوا َذبِيَحتِي الَّتِي أََنا َذابُِحَها لَُكْم، َذبِيَحًة َعِظيَمًة َعلَى ِجَباِل إِْسَرائِيَل، لِتَ 

ْحَم إِلَى الشَّ  َناِت َباَشاَن. َوَتأُْكلُوَن الشَّ ٌَ َوُحْمالٌَن َوأَْعتَِدةٌ َوثِيَراٌن ُكلَُّها ِمْن ُمَسمَّ ، َوَتْشَرُبوَن األَْرِض. ِكَبا َِ َم َب ْكِر ِمْن َذبِيَحتِي إِ الدَّ لَى السُّ
 (19-39:17)حزقيال  الَّتِي َذَبْحُتَها لَُكْم.

َماِء َواألَْرِض،  ُل الشَّْمُس إِلَى ُظْلَمٍة، َواْلَقَمُر إِلَى َدًما َوأُْعِطي َعَجائَِب فِي السَّ بِّ َقْبَل أَْن َيِجيَء َيْوُم َدٍم َوَناًرا َوأَْعِمَدَة ُدَخاٍن. َتَتَحوَّ الرَّ
 (31-2:30)يوئيل  اْلَعِظيُم اْلَمُخوُف.

، َفُيْسَفُح  بِّ ُهْم أَْخَطأُوا إِلَى الرَّ اَس َفَيْمُشوَن َكاْلُعْميِ، ألَنَّ َراِب َولَْحُمُهْم َكاْلِجلَِّة.َدُمُهْم َوأَُضايُِق النَّ  (17:1)صفنيا  َكالتُّ

 ذبح

ا بَّ َقَتَل ُكلَّ بِْكٍر فِي أَْرِض ِمْصَر، ِمْن بِْكِر النَّ ى فِْرَعْوُن َعْن إِْطالَقَِنا أَنَّ الرَّ ا َتَقسَّ بِّ أَْذَبُح ِس إِلَى بِْكِر اْلَبَهائِِم. لِذلَِك أََنا َوَكاَن لَمَّ لِلرَّ
ُكوَر ِمْن ُكلِّ َفاتِِح َرِحٍم، َوأَْفِدي ُكلَّ بِْكٍر ِمْن أَ   (15:13)الخروج  ْوالَِدي.الذُّ

 غير موجودة )في سياق القتل(

ا:  ا إِلَى َنْهِر قِيُشوَن «. أَْمِسُكوا أَْنبَِياَء اْلَبْعِل َوالَ ُيْفلِْت ِمْنُهْم َرُجلٌ »َفَقاَل لَُهْم إِيلِيَّ )ملوك األول  ُهَناَك.َوَذَبَحُهْم َفأَْمَسُكوُهْم، َفَنَزَل بِِهْم إِيلِيَّ
40:18) 

اِمَرِة الَّتِي َعِملََها ُملُوُك إِْسَرائِيَل لإِِلَغاَظِة، َُ ُبُيوِت اْلُمْرَتَفَعاِت الَّتِي فِي ُمُدِن السَّ َِ  َوَكَذا َجِمي أََزالََها ُيوِشيَّا، َوَعِمَل بَِها َحَسَب َجِمي
ََ َكَهَنِة اْلمُ َوَذَبَح األَْعَماِل الَّتِي َعِملََها فِي َبْيِت إِيَل.  ََ إِلَى َجِمي اِس َعلَْيَها، ُثمَّ َرَج ْرَتَفَعاِت الَّتِي ُهَناَك َعلَى اْلَمَذابِح، َوأَْحَرَق ِعَظاَم النَّ

 (20-23:19)ملوك الثاني  أُوُرَشلِيَم.

 اإلصحاح الرابَ والثالثون من سفر إشعياء كامال ونقتبس منه:
َِ األَْرُض َوِمْلُؤَها. اْلَمْسُكوَنُة 1 َها الشُُّعوُب اْصَغْوا. لَِتْسَم َها األَُمُم لَِتْسَمُعوا، َوأَيُّ بِّ َسَخًطا َعلَى ُكلِّ 2َوُكلُّ َنَتائِِجَها. ِاْقَتِرُبوا أَيُّ ألَنَّ لِلرَّ

َمُهْم، َدَفَعهُ  ا َعلَى ُكلِّ َجْيِشِهْم. َقْد َحرَّ ْبحِ ْم إِلَى األَُمِم، َوُحُمو ً َوَيْفَنى 4َفَقْتالَُهْم ُتْطَرُح، َوِجَيفُُهْم َتْصَعُد َنَتاَنُتَها، َوَتِسيُل اْلِجَباُل بِِدَمائِِهْم. 3. الذَّ

َماَواُت َكَدْرٍج، َوُكلُّ ُجْنِدَها َيْنَتثُِر َكاْنتَِثاِر اْلَوَرِق ِمَن اْلكَ  َماَواِت، َوَتْلَتفُّ السَّ يَنِة.رْ ُكلُّ ُجْنِد السَّ َقاِط ِمَن التِّ  َمِة َوالسُّ

ْيُنوَنِة. 5 ْمُتُه لِلدَّ َماَواِت َسْيفِي. ُهَوَذا َعلَى أَُدوَم َيْنِزُل، َوَعلَى َشْعٍب َحرَّ ُه َقْد َرِوَي فِي السَّ لَى 6ألَنَّ بِّ َسْيٌف َقِد اْمَتألَ َدًما، اطَّ لِلرَّ

بِّ َذبِيَحًة فِي ُبْصَرَة بَِشْحٍم، بَِدِم ِخَراٍف َوُتُيوٍس، بَِشْحِم ُكلَ  . ألَنَّ لِلرَّ ٍَ َوَيْسقُُط اْلَبَقُر اْلَوْحِشيُّ َمَعَها 7َعِظيًما فِي أَْرِض أَُدوَم. َوَذْبًحا ى ِكَبا

ُن.  ْحِم ُيَسمَّ ِم، َوُتَراُبُهْم ِمَن الشَّ يَراِن، َوَتْرَوى أَْرُضُهْم ِمَن الدَّ ََ الثِّ بِّ 8َواْلُعُجوُل َم َيْوَم اْنتَِقاٍم، َسَنَة َجَزاٍء ِمْن أَْجِل َدْعَوى  ألَنَّ لِلرَّ

 ِصْهَيْوَن.



ُل أَْنَهاُرَها ِزْفًتا، َوُتَراُبَها ِكْبِريًتا، َوَتِصيُر أَْرُضَها ِزْفًتا ُمْشَتِعالً. 9 لَْيالً َوَنَهاًرا الَ َتْنَطفُِئ. إِلَى األََبِد َيْصَعُد ُدَخاُنَها. ِمْن َدْوٍر 10َوَتَتَحوَّ

َوَيِرُثَها اْلقُوُق َواْلقُْنفُُذ، َواْلَكْرِكيُّ َواْلُغَراُب َيْسُكَناِن فِيَها، َوُيَمدُّ َعلَْيَها َخْيُط 11إِلَى َدْوٍر ُتْخَرُب. إِلَى أََبِد اآلبِِديَن الَ َيُكوُن َمْن َيْجَتاُز فِيَها. 

 ..اَك َمْن َيْدُعوَنُه لِْلُمْلِك، َوُكلُّ ُرَؤَسائَِها َيُكوُنوَن َعَدًما.أَْشَرافَُها لَْيَس ُهنَ 12اْلَخَراِب َوِمْطَماُر اْلَخالَِء. 

ْيِف، َوَتْجُثوَن ُكلُُّكْم  ُنُكْم لِلسَّ ْبحِ َفإِنِّي أَُعيِّ ، لِلذَّ َواْخَتْرُتْم َما لَْم أَُسرَّ ، ألَنِّي َدَعْوُت َفلَْم ُتِجيُبوا، َتَكلَّْمُت َفلَْم َتْسَمُعوا، َبْل َعِمْلُتُم الشَّرَّ فِي َعْيَنيَّ
 (12:65)إشعياء  بِِه.

بِّ فِي ذلَِك اْلَيْوِم ِمْن أَْقَصاِء األَْرِض إِلَى أَْقَصاِء األَْرِض. الَ ُيْنَدُبوَن َوالَ ُيَضمُّ  وَن َوالَ ُيْدَفُنوَن. َيُكوُنوَن ِدْمَنًة َعلَى َوْجِه َوَتُكوُن َقْتلَى الرَّ
اَمُكْم َقْد َكَملَْت  «.األَْرِض  ُغوا َيا ُرَؤَساَء اْلَغَنِم، ألَنَّ أَيَّ َعاةُ َواْصُرُخوا، َوَتَمرَّ َها الرُّ ْبحِ َوْلِولُوا أَيُّ .لِلذَّ ُدُكْم َفَتْسقُُطوَن َكإَِناٍء َشِهيٍّ  . َوأَُبدِّ
 (34-25:33)إرميا 

ْبحِ َقْلبِي ِمْن ِجَهتَِك. اِْفِرْزُهْم َكَغَنٍم َوأَْنَت َيا َربُّ َعَرْفَتنِي. َرأَْيَتنِي َواْخَتَبْرَت  ْصهُْم لَِيْوِم اْلَقْتِل.لِلذَّ  (3:12)إرميا  ، َوَخصِّ

، أَْطَفاَل اْلَحَضاَنِة؟ أَُيْقَتُل  َساُء َثَمَرُهنَّ َْ بَِمْن َفَعْلَت هَكَذا؟ أََتأُْكُل النِّ ؟ اْضَطَجَعْت َعلَى اُْنُظْر َيا َربُّ َوَتَطلَّ بِيُّ ِد اْلَكاِهُن َوالنَّ يِّ فِي َمْقِدِس السَّ
ْبَياُن َوالشُُّيوُخ. َعَذاَراَي  َواِرِع الصِّ ْيِف. َقْد َقَتْلَت فِي َيْوِم َغَضبَِك. األَْرِض فِي الشَّ انِي َسَقُطوا بِالسَّ )مراثي إرميا  َولَْم َتْشفِْق.َذَبْحَت َوُشبَّ

2:20-21) 

َد  َد َوُصقَِل أَْيًضا. َقْد ُحدِّ : قُْل: َسْيٌف َسْيٌف ُحدِّ بُّ أْ َوقُْل: هَكَذا َقاَل الرَّ َقْد ُصقَِل لَِكْي َيْبُرَق. َفَهْل َنْبَتِهُج؟ َعَصا  .لَِيْذَبَح َذْبًحاَيا اْبَن آَدَم، َتَنبَّ
َد َوُهَو َمْصقُوٌل لَِكْي ُيَسلََّم لَِيِد  اْبنِي َتْزَدِري بُِكلِّ ُعوٍد. ْيُف َقْد ُحدِّ . هَذا السَّ اْلَقاتِِل. اْصُرْخ َوَوْلِوْل َيا َوَقْد أَْعَطاهُ لُِيْصَقَل لَِكْي ُيْمَسَك بِاْلَكفِّ

ْيِف َتُكوُن َعلَى َشْعبِي. اْبَن آدَ  ُه َيُكوُن َعلَى َشْعبِي َوَعلَى ُكلِّ ُرَؤَساِء إِْسَرائِيَل. أَْهَواٌل بَِسَبِب السَّ لِذلَِك اْصفِْق َعلَى َفْخِذَك. ألَنَُّه َم، ألَنَّ
دُ  يِّ ْيُف َثالَِثًة.  اْمتَِحاٌن. َوَماَذا إِْن لَْم َتُكْن أَْيًضا اْلَعَصا اْلُمْزَدِرَيُة؟ َيقُوُل السَّ ، َوْلُيَعِد السَّ أْ أَْنَت َيا اْبَن آَدَم َواْصفِْق َكف ًا َعلَى َكف  . َفَتَنبَّ بُّ الرَّ

ألَْبَواِب َسْيًفا ُمَتَقلًِّبا. آِه! َقْد ُجِعَل  َجَعْلُت َعلَى ُكلِّ اُهَو َسْيُف اْلَقْتلَى، َسْيُف اْلَقْتِل اْلَعِظيِم اْلُمِحيُق بِِهْم. لَِذَوَباِن اْلَقْلِب َوَتْكثِيِر اْلَمَهالِِك، لِذلِكَ 
اًقا. ُهَو َمْصقُوٌل  ْبحِ َبرَّ  (15-21:9)حزقيال . لِلذَّ

وَن َوفِي َتْعيِيِرِهْم، َفقُلْ  ، فِي َبنِي َعمُّ بُّ ُد الرَّ يِّ أْ َوقُْل: هَكَذا َقاَل السَّ ْبحِ : َسْيٌف، َسْيٌف َمْسلُوٌل َوأَْنَت َيا اْبَن آَدَم، َفَتَنبَّ ! َمْصقُوٌل لِْلَغاَيِة لِلذَّ
 (28:21)حزقيال  لِْلَبِريِق.

ْيِف، َفَصاَرْت ِعْبَرًة َوَذَبُحوَها نِيَها َوَبَناتَِها، لِذلَِك َسلَّْمُتَها لَِيِد ُعشَّاقَِها، لَِيِد َبنِي أَشُّوَر الَِّذيَن َعِشَقْتُهْم. ُهْم َكَشفُوا َعْوَرَتَها. أََخُذوا بَ  بِالسَّ
َساِء. َوأَْجَرْوا َعلَْيَها ُحْكًما.  (10-23:9)حزقيال  لِلنِّ

ْهِب. َوتَ ألَ  : إِنِّي أُْصِعُد َعلَْيِهَما َجَماَعًة َوأَُسلُِّمُهَما لِْلَجْوِر َوالنَّ بُّ ُد الرَّ يِّ ُه هَكَذا َقاَل السَّ ُعوَنُهَما بُِسُيوفِِهْم، نَّ
ْرُجُمُهَما اْلَجَماَعُة بِاْلِحَجاَرِة، َوُيَقطِّ

اِر.أَْبَناَءُهَما َوَبَناتِِهَما، َوُيْحِرقُ َوَيْذَبُحوَن   (47-23:46)حزقيال  وَن ُبُيوَتُهَما بِالنَّ

ا أَْعَدائِي، أُولئَِك الَِّذيَن لَْم ُيِريُدوا أَْن أَْملَِك َعلَْيِهْم، َفأُْتوا بِِهْم إِلَى ُهَنا  اِميَواْذَبُحوُهْم أَمَّ  (27:19)لوقا  قُدَّ

 رمح

ا َرأَى ذلَِك فِيْنَحاُس ْبُن أَلَِعاَزاَر ْبِن َهاُروَن اْلَكاِهُن، َقاَم ِمْن َوَسِط اْلَجَماَعِة َوأََخَذ  ُجِل اإلِْسَرائِيلِيِّ إِلَى بَِيِدِه، ُرْمًحا َفلَمَّ َوَدَخَل َوَراَء الرَّ
ُجَل اإلِْسَرائِيلِيَّ َواْلَمْرأَ  ِة َوَطَعَن ِكلَْيِهَما، الرَّ ََ اْلَوَبأُ َعْن َبنِي إِْسَرائِيَل.اْلقُبَّ  (8-7:25)العدد  َة فِي َبْطنَِها. َفاْمَتَن

 غير موجودة )في سياق القتل(

بِّ َعلَى َشاُوَل َوُهَو َجالٌِس فِي َبْيتِِه  ِديُء ِمْن قَِبِل الرَّ وُح الرَّ بَِيِدِه، َوَكاَن َداُوُد َيْضِرُب بِاْلَيِد. َفاْلَتَمَس َشاُوُل أَْن َيْطَعَن َوُرْمُحُه َوَكاَن الرُّ
ْمِح َداُوَد  ْمَح َحتَّى إِلَى اْلَحائِِط، َفَفرَّ ِمْن أََماِم َشاُوَل َفَضَرَب بِالرُّ -19:9)صموئيل األول  إِلَى اْلَحائِِط، َفَهَرَب َداُوُد َوَنَجا تِْلَك اللَّْيلََة.الرُّ
10) 

ْمَح َفَصاَبى َشاُوُل «. لَِماَذا ُيْقَتُل؟ َماَذا َعِمَل؟»َفأََجاَب ُيوَناَثاُن َشاُوَل أََباهُ َوَقاَل لَُه:  َنْحَوهُ لَِيْطَعَنُه، َفَعلَِم ُيوَناَثاُن أَنَّ أََباهُ َقْد َعَزَم َعلَى الرُّ
ُه اْغَتمَّ َعلَى َداُوَد، ألَنَّ أَبَ َقْتِل َداُوَد. َفَقاَم ُيوَناَثاُن َعِن اْلَمائَِدِة  ْهِر، ألَنَّ انِي ِمَن الشَّ  اهُ َقْد أَْخَزاهُ.بُِحُموِّ َغَضٍب َولَْم َيأُْكْل ُخْبًزا فِي اْلَيْوِم الثَّ



 (34-20:32)صموئيل األول 

ٌَ َنا َمْرُكوٌز فِي األَْرِض ِعْنَد َرأِْسِه، َوأَْبَنْيُر َوالشَّْعُب َوُرْمُحُه ئٌِم ِعْنَد اْلِمْتَراِس، َفَجاَء َداُوُد َوأَبِيَشاُي إِلَى الشَّْعِب لَْيالً َوإَِذا بَِشاُوَل ُمْضَطج
َك فِي َيِدَك. َفَدْعنَِي اآلَن أَْضِرْبُه »ُمْضَطِجُعوَن َحَوالَْيِه. َفَقاَل أَبِيَشاُي لَِداُوَد:  ْمِح َقْد َحَبَس هللاُ اْلَيْوَم َعُدوَّ األَْرِض َدْفَعًة َواِحَدًة إِلَى بِالرُّ

أُ؟»َفَقاَل َداُوُد ألَبِيَشاَي: «. َوالَ أَُثنِّي َعلَْيهِ  بِّ َوَيَتَبرَّ بَّ »َوَقاَل َداُوُد: « الَ ُتْهلِْكُه، َفَمِن الَِّذي َيُمدُّ َيَدهُ إِلَى َمِسيِح الرَّ ، إِنَّ الرَّ بُّ َحيٌّ ُهَو الرَّ
بِّ أَْن أَُمدَّ َيِدي إِلَى َمِسيِح َسْوَف َيْضِرُبُه، أَْو َيأْتِي يَ  ! َواآلَن َفُخِذ ْوُمُه َفَيُموُت، أَْو َيْنِزُل إِلَى اْلَحْرِب َوَيْهلُِك. َحاَشا لِي ِمْن قَِبِل الرَّ بِّ الرَّ

ْمَح  ْمَح َفأََخَذ َداُوُد «. الَِّذي ِعْنَد َرْأِسِه َوُكوَز اْلَماِء َوَهلُمَّ الرُّ ِمْن ِعْنِد َرأِْس َشاُوَل َوَذَهَبا، َولَْم َيَر َوالَ َعلَِم َوالَ اْنَتَبَه أََحٌد  َوُكوَز اْلَماءِ الرُّ
ََ َعلَْيِهْم. بِّ َوَق ُهْم َجِميًعا َكاُنوا نَِياًما، ألَنَّ ُسَباَت الرَّ َوَعَبَر َداُوُد إِلَى اْلَعْبِر َوَوَقَف َعلَى َرْأِس اْلَجَبِل َعْن ُبْعٍد، َواْلَمَساَفُة َبْيَنُهْم َكبِيَرةٌ.  ألَنَّ

ْعَب َوأَْبَنْيَر ْبَن َنْيٍر َقائاِلً:  َفَقاَل َداُوُد ألَْبَنْيَر: « ِذي ُيَناِدي اْلَملَِك؟َمْن أَْنَت الَّ »َفأََجاَب أَْبَنْيُر َوَقاَل: « أََما ُتِجيُب َيا أَْبَنْيُر؟»َوَناَدى َداُوُد الشَّ
ُه َقْد َجاَء َواحِ » َدَك اْلَملَِك؟ ألَنَّ َدَك. لَْيَس أََما أَْنَت َرُجٌل؟ َوَمْن ِمْثلَُك فِي إِْسَرائِيَل؟ َفلَِماَذا لَْم َتْحُرْس َسيِّ ٌد ِمَن الشَّْعِب لَِكْي ُيْهلَِك اْلَملَِك َسيِّ

ُكْم لَْم ُتَحافُِظوا َعلَى َسيِّ َحَسًنا هَذا  ُكْم أَْبَناُء اْلَمْوِت أَْنُتْم، ألَنَّ ، إِنَّ بُّ . َفاْنُظِر اآلَن أَْيَن األَْمُر الَِّذي َعِمْلَت. َحيٌّ ُهَو الرَّ بِّ ِدُكْم، َعلَى َمِسيِح الرَّ
 (16-26:7وئيل األول )صم «.اْلَملِِك َوُكوُز اْلَماِء الَِّذي َكاَن ِعْنَد َرْأِسهِ ُرْمُح ُهَو 

ِِ َصُروَيَة ُهَو َرئِيُس َثالََثٍة. هَذا َهزَّ  َعلَى َثالَِث ِمَئٍة َقَتلَُهْم، َفَكاَن لَُه اْسٌم َبْيَن الثَّالََثِة. أَلَْم ُيْكَرْم َعلَى ُرْمَحُه َوأَبِيَشاُي أَُخو ُيوآَب اْبُن
ئِيَل، ُهَو الَِّذي لَْم َيِصْل إِلَى الثَّالََثِة األَُوِل. َوَبَناَياُهو ْبُن َيُهوَياَداَع، اْبُن ِذي َبأٍْس، َكثِيُر األَْفَعاِل، ِمْن َقْبصِ  الثَّالََثِة َفَكاَن لَُهْم َرئِيًسا، إاِلَّ أَنَّهُ 

ْلِج. َوُهَو َضرَ  ا َذا َمْنَظٍر، َوَكاَن بَِيِد اْلِمْصِريِّ َضَرَب أََسَدْي ُموآَب، َوُهَو الَِّذي َنَزَل َوَضَرَب أََسًدا فِي َوَسِط ُجبٍّ َيْوَم الثَّ َب َرُجالً ِمْصِري ً
ْمَح ، َفَنَزَل إِلَْيِه بَِعًصا َوَخَطَف ُرْمحٌ  . هَذا َما َفَعلَُه َبَناَياُهو ْبُن َيُهوَياَداَع، َفَكاَن لَُه اْسٌم َبْيَن الثَّالََثِة بُِرْمِحهِ ِمْن َيِد اْلِمْصِريِّ َوَقَتلَُه الرُّ
 (22-23:18)صموئيل الثاني  ْبَطاِل،األَ 

ُعوا َحَسَب َعاَدتِِهْم  ُيوِف َفَصَرُخوا بَِصْوٍت َعال، َوَتَقطَّ َماِح بِالسُّ ُم.َوالرِّ  (28:18)ملوك األول  َحتَّى َساَل ِمْنُهُم الدَّ

َماِح َبُنو َيُهوَذا َحاِملُو األَْتَراِس  ُة آالٍَف َوَثَماِن ِمَئِة َوالرِّ ٍد لِْلقَِتاِل.ِستَّ  (24:12)أخبار األيام األول  ُمَتَجرِّ

َماحِ َوِمْن َنْفَتالِي أَْلُف َرئِيٍس َوَمَعُهْم َسْبَعٌة َوَثالَُثوَن أَْلًفا بِاألَْتَراِس   (34:12)أخبار األيام األول  .َوالرِّ

َوالِِث. ُهَو َهزَّ َوهَذا ُهَو َعَدُد األَْبَطاِل الَِّذيَن لَِداُوَد: َيُشْبَعاُم ْبُن  )أخبار األيام  َعلَى َثالَِث ِمَئٍة َقَتلَُهْم ُدْفَعًة َواِحَدًة.ُرْمَحُه َحْكُمونِي َرئِيُس الثَّ
 (11:11األول 

ُه اْسٌم َبْيَن الثَّالََثِة. ِمَن الثَّالََثِة أُْكِرَم َعلَى االْثَنْيِن َعلَى َثالَِث ِمَئٍة َفَقَتلَُهْم، َفَكاَن لَ ُرْمَحُه َوأبَِشاُي أَُخو ُيوآَب َكاَن َرئِيَس َثالََثٍة. َوُهَو َقْد َهزَّ 
ُه لَْم َيِصْل إِلَى الثَّالََثِة األَُوِل. َبَناَيا ْبُن َيُهوَياَداَع اْبِن ِذي َبأْسٍ  َرَب  َكثِيِر األَْفَعاِل ِمْن َقْبِصيئِيَل. ُهَو الَِّذي ضَ َوَكاَن لَُهَما َرئِيًسا، إاِلَّ أَنَّ

ُجَل اْلِمْصِريَّ  ْلِج. َوُهَو َضَرَب الرَّ  الَِّذي َقاَمُتُه َخْمُس أَْذُرٍع، َوفِي َيِد أََسَدْي ُموآَب، َوُهَو الَِّذي َنَزَل َوَضَرَب أََسًدا فِي َوَسِط ُجبٍّ َيْوَم الثَّ
اِجيَن. َفَنَزَل إِلَْيِه بَِعًصا َوَخطَ ُرْمٌح اْلِمْصِريِّ  ْمَح َف َكَنْوِل النَّسَّ . هَذا َما َفَعلَُه َبَناَيا ْبُن َيُهوَياَداَع، َفَكاَن بُِرْمِحهِ ِمْن َيِد اْلِمْصِريِّ َوَقَتلَُه الرُّ

 (24-11:20)أخبار األيام األول  لَُه اْسٌم َبْيَن الثَّالََثِة األَْبَطاِل.

ٌَ َيْحِملُوَن أَْتَراًسا  وَن اْلقِِسيَّ ِمَئَتانِ ِمْن َوِرَماًحا َوَكاَن آلَسا َجْي  َيُهوَذا، َثالَُث ِمَئِة أَْلٍف، َوِمْن َبْنَياِميَن ِمَن الَِّذيَن َيْحِملُوَن األَْتَراَس َوَيُشدُّ
 (8:14)أخبار األيام الثاني  َوَثَماُنوَن أَْلًفا. ُكلُّ هُؤالَِء َجَبابَِرةُ َبأٍْس.

ََ أََمْصَيا َيُهوَذا َوأََقاَمُهْم َحَسَب ُبُيوِت اآلَباِء ُرَؤَساَء أُلُوٍف َوُرَؤَساَء ِمَئاٍت فِي ُكلِّ َيُهوَذا وَ  َبْنَياِميَن، َوأَْحَصاُهْم ِمِن اْبِن ِعْشِريَن َسَنًة َوَجَم
 (5:25أخبار األيام الثاني  َوُتْرٍس.ُرْمٍح ِب َحاِمِل َفَما َفْوُق، َفَوَجَدُهْم َثالََث ِمَئِة أَْلِف ُمْخَتاٍر َخاِرٍج لِْلَحرْ 

اٍت:  اِكُنوَن بَِجانِبِِهْم َقالُوا لََنا َعْشَر َمرَّ ا َجاَء اْلَيُهوُد السَّ َِ األََماِكِن الَّتِي ِمْنَها َرَجُعوا إِلَْينا»َولَمَّ َفأَْوَقْفُت الشَّْعَب ِمْن أَْسَفِل «. ِمْن َجِمي
َِ َورَ  وِر َوَعلَى اْلقَِمِم، أَْوَقْفُتهُْم َحَسَب َعَشائِِرِهْم، بُِسُيوفِِهْم اْلَمْوِض ِهْم. َوَنَظْرُت َوقُْمُت َوقُْلُت لِْلُعَظَماِء َواْلُوالَِة َوِرَماِحِهْم اَء السُّ َوقِِسيِّ

ِة الشَّْعِب:  َد اْلَعِظيَم اْلَمرْ »َولَِبقِيَّ يِّ  «.ُهوَب، َوَحاِرُبوا ِمْن أَْجِل إِْخَوتُِكْم َوَبنِيُكْم َوَبَناتُِكْم َونَِسائُِكْم َوُبُيوتُِكمْ الَ َتَخافُوُهْم َبِل اْذُكُروا السَّ



وِر ُكلُّ  َنا َقْد َعَرْفَنا، َوأَْبَطَل هللاُ َمُشوَرَتُهْم، َرَجْعَنا ُكلَُّنا إِلَى السُّ ََ أَْعَداُؤَنا أَنَّ ا َسِم ذلَِك اْلَيْوِم َكاَن نِْصُف ِغْلَمانِي  َواِحٍد إِلَى ُشْغلِِه. َوِمنْ  َولَمَّ
َماَح َيْشَتِغلُوَن فِي اْلَعَمِل، َونِْصفُُهْم ُيْمِسُكوَن  َؤَساُء َوَراَء ُكلِّ َبْيِت َيُهوَذا.الرِّ ُروَع. َوالرُّ وِر َبَنْوا  َواألَْتَراَس َواْلقِِسيَّ َوالدُّ اْلَباُنوَن َعلَى السُّ

الََح. َوَكاَن اْلَباُنوَن َيْبُنوَن، َوَسيْ َوَحاِملُو األَْحَماِل َحَملُ  ُف ُكلُّ َواِحٍد َمْرُبوٌط َعلَى وا. بِاْلَيِد اْلَواِحَدِة َيْعَملُوَن اْلَعَمَل، َوبِاألُْخَرى َيْمِسُكوَن السِّ
افُِخ بِاْلُبوِق بَِجانِبِي. َفقُْلُت لِْلُعَظَماِء َواْلُوالَِة َولَِبقِيَّ  وِر َوَبِعيُدوَن »ِة الشَّْعِب: َجْنبِِه، َوَكاَن النَّ قُوَن َعلَى السُّ ٌَ َوَنْحُن ُمَتَفرِّ ِس اْلَعَمُل َكثِيٌر َوُمتَّ

اَبْعُضَنا َعْن َبْعٍض. َفاْلَمَكاُن الَِّذي َتْسَمُعوَن ِمْنُه َصْوَت اْلُبوِق ُهَناَك َتْجَتِمُعوَن إِلَْيَنا. إِلُهَنا ُيحَ  ا َنْحُن نَ «. اِرُب َعنَّ ْعَمُل اْلَعَمَل، َوَكاَن َفُكنَّ
َماَح نِْصفُُهْم َيْمِسُكوَن    (21-4:12)نحميا ِمْن ُطلُوِع اْلَفْجِر إِلَى ُظهُوِر النُُّجوِم. الرِّ

َها اْلفُْرَساُن، َواْنَتصِ » ُموا لِْلَحْرِب. أَْسِرُجوا اْلَخْيَل، َواْصَعُدوا أَيُّ وا اْلِمَجنَّ َوالتُّْرَس َوَتَقدَّ َماحَ ُبوا بِاْلُخَوِذ. اْصقِلُوا أَِعدُّ ُروَع.الرِّ  . اْلَبُسوا الدُّ
 (4-46:3)إرميا 

ْم َوَيْصَعْد ُكلُّ ِرَجاِل اْلَحْرِب.  ُسوا َحْرًبا. أَْنِهُضوا األَْبَطاَل. لَِيَتَقدَّ اتُِكْم َناُدوا بِهَذا َبْيَن األَُمِم. َقدِّ . لَِيقُِل ِرَماًحا، َوَمَناِجلَُكْم ُسُيوًفااِْطَبُعوا ِسكَّ
ِعيُف:  ََ األَُمِم ِمْن ُكلِّ َناِحَيٍة َواْجَتِمُعوا. إِلَى ُهَناَك أَْنِزْل َيا َربُّ أَْبَطالََك.« َبَطٌل أََنا!»الضَّ وا َيا َجِمي  (11-3:9)يوئيل  أَْسِرُعوا َوَهلُمُّ

وِط َوَصْوُت َرْعشَ  َماِء. ُكلَُّها َمآلَنٌة َكِذًبا َوَخْطًفا. الَ َيُزوُل االْفتَِراُس. َصْوُت السَّ ِة اْلَبَكِر، َوَخْيٌل َتُخبُّ َوَمْرَكَباٌت َتْقفُِز، َوْيٌل لَِمِديَنِة الدِّ
ْيفِ َوفُْرَساٌن َتْنَهُض، َولَِهيُب  ْمحِ َوَبِريُق  السَّ  (3-3:1)ناحوم  .بُِجَثثِِهمْ . َيْعُثُروَن لِْلُجَثثِ ْرَحى، َوَوْفَرةُ َقْتلَى، َوالَ نَِهاَيَة ، َوَكْثَرةُ جَ الرُّ

 سحق

َُ َخَطَواتِي َتْحتِي، َفلَْم َتَتَقْلَقْل َكْعَباَي. أَْلحَ  ُمنِي. ُتَوسِّ َُ َحتَّى َوَتْجَعُل لِي ُتْرَس َخالَِصَك، َولُْطفَُك ُيَعظِّ أُْفنَِيُهْم. ُق أَْعَدائِي َفأُْهلُِكُهْم، َوالَ أَْرج
. َفالَ َيقُوُموَن، َبْل َيْسقُُطوَن َتحْ َوأَْسَحقُهُْم أُْفنِيِهْم  ًة لِْلقَِتاِل، َوَتْصَرُع اْلَقائِِميَن َعلَيَّ َتْحتِي. َوُتْعِطينِي أَْقفَِيَة أَْعَدائِي »َت ِرْجلَيَّ قُنِي قُوَّ ُتَنطِّ

بِّ َفالَ َيْسَتِجيُبُهْم. َفأُْفنِيِهمْ َوُمْبِغِضيَّ   ْرِض. ِمْثَل ِطيِن األَْسَواِق أَُدقُّهُْم َوأَُدوُسُهْم.َكُغَباِر األَ َفأَْسَحقُُهْم . َيَتَطلَُّعوَن َفلَْيَس ُمَخلٌِّص، إِلَى الرَّ
 (43-22:36)صموئيل الثاني 

 غير موجودة )في سياق القتل(

َراِب،  اُن ُبُيوٍت ِمْن ِطيٍن، الَِّذيَن أََساُسهُْم فِي التُّ َباِح َوُيْسَحقُوَن َفَكْم بِاْلَحِريِّ ُسكَّ ؟ َبْيَن الصَّ ُموَن. بُِدوِن ُمْنَتبٍِه إِلَْيِهْم ِمْثَل اْلُعثِّ
َواْلَمَساِء ُيَحطَّ

 (20-4:19)أيوب  إِلَى األََبِد َيبِيُدوَن.

ََ َصْوتِي. َذاَك الَِّذي  ُه َسِم َدُعنِي آُخُذ َنَفِسي، بِاْلَعاِصَفِة، َوُيْكثُِر ُجُروِحي باِلَ َسَبٍب. الَ يَ َيْسَحقُنِي لَْو َدَعْوُت َفاْسَتَجاَب لِي، لََما آَمْنُت بِأَنَّ
 (18-9:16)أيوب  َولِكْن ُيْشبُِعنِي َمَرائَِر.

َُ ُخُطَواتِي َتْحتِي، َفلَْم َتَتقَ  ُمنِي. ُتَوسِّ َُ أَْعَدائِي َفأُْدِرُكُهْم، َوالَ َوَتْجَعُل لِي ُتْرَس َخالَِصَك َوَيِميُنَك َتْعُضُدنِي، َولُْطفَُك ُيَعظِّ ْلَقْل َعقَِباَي. أَْتَب
َُ َحتَّى أُْفنَِيُهْم.  . َوُتْعِطينِي َفالَ َيْسَتِطيُعوَن اْلقَِياأَْسَحقُهُْم أَْرج ٍة لِْلقَِتاِل. َتْصَرُع َتْحتِي اْلَقائِِميَن َعلَيَّ . ُتَمْنِطقُنِي بِقُوَّ َم. َيْسقُُطوَن َتْحَت ِرْجلَيَّ

بِّ َفالَ َيْسَتِجيُب لَُهْم.  يِح. ِمْثَل ِطيِن األَْسَواِق ْم َفأَْسَحقُهُ أَْقفَِيَة أَْعَدائِي، َوُمْبِغِضيَّ أُْفنِيِهْم. َيْصُرُخوَن َوالَ ُمَخلَِّص. إِلَى الرَّ اَم الرِّ َكاْلُغَباِر قُدَّ
 (42-18:35)مزمور  أَْطَرُحهُْم.

ْيَتَنا بِِظلِّ اْلَمْوِت. َسَحْقَتَنا لَْم َيْرَتدَّ َقْلُبَنا إِلَى َوَراٍء، َوالَ َمالَْت َخْطَوُتَنا َعْن َطِريقَِك، َحتَّى 
َناِنيِن، َوَغطَّ إِْن َنِسيَنا اْسَم إِلِهَنا أَْو فِي َمَكاِن التَّ

اِت اْلَقْلِب. ُه ُهَو َيْعِرُف َخفِيَّ  (21-44:18)المزمور  َبَسْطَنا أَْيِدَيَنا إِلَى إِلٍه َغِريٍب، أََفالَ َيْفَحُص هللاُ َعْن هَذا؟ ألَنَّ

ِد لِْلَمْوِت َمَخاِرُج. يِّ بِّ السَّ الِِك فِي ُذُنوبِِه.َيْسَحُق َولِكنَّ هللاَ  هللَاُ لََنا إِلُه َخالٍَص، َوِعْنَد الرَّ ْعَراَء لِلسَّ )المزمور  ُرُؤوَس أَْعَدائِِه، اْلَهاَمَة الشَّ
68:20-21) 

 المزمور السادس والسبعون كامال ونقتبس منه:
اْلقِِسيَّ اْلَباِرَقَة. َسَحَق ُهَناَك 3َكاَنْت فِي َسالِيَم ِمَظلَُّتُه، َوَمْسَكُنُه فِي ِصْهَيْوَن. 2هللَاُ َمْعُروٌف فِي َيُهوَذا. اْسُمُه َعِظيٌم فِي إِْسَرائِيَل. 1

ْيَف َواْلقَِتاَل. ِسالَْه. لَِب. أَْبَهى أَْنَت، أَْمَجُد ِمْن ِجَباِل 4 اْلِمَجنَّ َوالسَّ اُء اْلَقْلِب. َناُموا ِسَنَتُهْم. ُكلُّ ِرَجاِل اْلَبأِْس لَْم َيِجُدوا 5السَّ ُسلَِب أَِشدَّ

 ..أَْيِدَيُهْم.



اِهُبوَن َنَهبُ »َفقُْلُت: «. َمْجًدا لِْلَبارِّ »ِمْن أَْطَراِف األَْرِض َسِمْعَنا َتْرنِيَمًة:  َعلَْيَك «. وا. النَّاِهُبوَن َنَهُبوا َنْهًباَيا َتلَفِي، َيا َتلَفِي! َوْيٌل لِي! النَّ
ْعِب َيْسقُُط فِي اْلُحْفَرِة، وَ  . ُرْعٌب َوُحْفَرةٌ َوَفخٌّ َيا َساِكَن األَْرِض. َوَيُكوُن أَنَّ اْلَهاِرَب ِمْن َصْوِت الرُّ اِعَد ِمْن َوَسِط اْلُحْفَرِة ُيْؤَخُذ بِاْلَفخِّ الصَّ

األَْرُض اْنِسَحاًقا. َتَشقََّقِت األَْرُض َتَشقًُّقا. َتَزْعَزَعِت األَْرُض ِاْنَسَحَقِت ِء اْنَفَتَحْت، َوأُُسَس األَْرِض َتَزْلَزلَْت. ألَنَّ َمَياِزيَب ِمَن اْلَعالَ 
ْكَراِن، َوَتَدْلَدلَْت َكاْلِعْرَزاِل، َوَثقَُل َعلَْيَها َذْنبُ  ًحا َكالسَّ َحِت األَْرُض َتَرنُّ  (20-24:16)إشعياء  َها، َفَسَقَطْت َوالَ َتُعوُد َتقُوُم.َتَزْعُزًعا. َتَرنَّ

؟ لَِتأِْت!»َها ُهْم َيقُولُوَن لِي:  بِّ ِة. أَْنَت َعَرْفَت. « أَْيَن ِهَي َكلَِمُة الرَّ ا أََنا َفلَْم أَْعَتِزْل َعْن أَْن أَُكوَن َراِعًيا َوَراَءَك، َوالَ اْشَتَهْيُت َيْوَم اْلَبلِيَّ أَمَّ
. لَِيْخَز َطارِ مَ  ِديَّ َوالَ أَْخَز أََنا. لَِيْرَتِعُبوا ُهْم َوالَ أَْرَتِعْب ا َخَرَج ِمْن َشَفَتيَّ َكاَن ُمَقابَِل َوْجِهَك. الَ َتُكْن لِي ُرْعًبا. أَْنَت َمْلَجإِي فِي َيْوِم الشَّرِّ

 (18-17:15)إرميا  َضاَعًفا.مُ َواْسَحْقُهْم َسْحًقا أََنا. إِْجلِْب َعلَْيِهْم َيْوَم الشَّرِّ 

ا َملِِك َيُهوَذا: الَ َيْنُدُبوَنُه َقائِلِيَن: آِه َيا أَِخي! بُّ َعْن َيُهوَياقِيَم ْبِن ُيوِشيَّ ُد! أَْو آهِ  لِذلَِك هَكَذا َقاَل الرَّ أَْو آِه َيا أُْختِي! الَ َيْنُدُبوَنُه َقائِلِيَن: آِه َيا َسيِّ
ِاْصَعِدي َعلَى لُْبَناَن َواْصُرِخي، َوفِي َباَشاَن أَْطلِقِي َصْوَتِك، » َدْفَن ِحَماٍر َمْسُحوًبا َوَمْطُروًحا َبِعيًدا َعْن أَْبَواِب أُوُرَشلِيَم. َيا َجالَلَُه! ُيْدَفنُ 

ُه َقْد   (20-22:18)إرميا  ُكلُّ ُمِحبِّيِك.ُسِحَق َواْصُرِخي ِمْن َعَباِريَم، ألَنَّ

َها َقْد َخِرَبْت. َخِزَيْت َوأُِخَذْت َقْرَيَتايُِم. »َعْن ُموآَب:  َخِزَيْت ِمْسَجاُب َواْرَتَعَبْت. لَْيَس هَكَذا َقاَل َربُّ اْلُجُنوِد إِلُه إِْسَرائِيَل: َوْيٌل لَِنُبو ألَنَّ
ا. هَ  ُروا َعلَْيَها َشر ً يَن َوَيْذَهُب َمْوُجوًدا َبْعُد َفْخُر ُموآَب. فِي َحْشُبوَن َفكَّ ًة. َوأَْنِت أَْيًضا َيا َمْدِميُن ُتَصمِّ لُمَّ َفَنْقِرُضَها ِمْن أَْن َتُكوَن أُمَّ

ْيُف. َصْوُت ِصَياٍح ِمْن ُحوُروَنايَِم، َهالٌَك  ََ ِصَغاُرَها ُصَراًخا.َوَسْحٌق َوَراَءِك السَّ َمْت ُموآُب، َوأَْسَم  (4-48:1)إرميا  َعِظيٌم. َقْد ُحطِّ

. َصاُروا َطَعاًما لَُهنَّ فِي  َساِء اْلَحَنائِِن َطَبَخْت أَْوالََدُهنَّ بُّ َغْيَظُه. َسَكَب ُحُموَّ َغَضبِِه َوأَْشَعَل َناًرا فِي َسْحِق أََياِدي النِّ بِْنِت َشْعبِي. أََتمَّ الرَّ
 (11-4:10)مراثي إرميا  ِصْهَيْوَن َفأََكلَْت أُُسَسَها.

ُر َوَتُكوُن َمْملََكٌة َرابَِعٌة َصْلَبٌة َكاْلَحِديِد، ألَنَّ اْلَحِديَد َيُدقُّ َوَيْسَحُق ُكلَّ َشْيٍء. َوَكاْلَحِديِد الَّذِ  ُر ُكلَّ هُؤالَِء.َتْسَحُق ي ُيَكسِّ )دانيال  َوُتَكسِّ
40:2) 

َماَواِت  اِم هُؤالَِء اْلُملُوِك، ُيقِيُم إِلُه السَّ َوُتْفنِي ُكلَّ هِذِه اْلَمَمالِِك، َوَتْسَحُق َمْملََكًة لَْن َتْنَقِرَض أََبًدا، َوَملُِكَها الَ ُيْتَرُك لَِشْعٍب آَخَر، َوفِي أَيَّ
 (44:2)دانيال  َوِهَي َتْثُبُت إِلَى األََبِد.

َجاَل الَِّذيَن اْشَتَكْوا َعلَى َدانِيآَل َوَطَرُحوُهْم فِي ُجبِّ األُُسوِد هُ  ْم َوأَْوالََدُهْم َونَِساَءُهْم. َولَْم َيِصلُوا إِلَى َفأََمَر اْلَملُِك َفأَْحَضُروا أُولئَِك الرِّ
 (24:6)دانيال  ِهْم.ُكلَّ ِعَظامِ َوَسَحَقْت أَْسَفِل اْلُجبِّ َحتَّى َبَطَشْت بِِهِم األُُسوُد 

َُ َفَتُكوُن َمْملََكٌة َرابَِعٌة َعلَى األَْرِض ُمَخالَِفٌة لَِسائِِر اْلَمَمالِ  اب ا اْلَحَيَواُن اْلرَّ  .َوَتْسَحقَُهاِك، َفَتأُْكُل األَْرَض ُكلََّها َوَتُدوُسَها َفَقاَل هَكَذا: أَمَّ
 (23:7)دانيال 

، َفَتْسَحقِيَن قُوِمي َوُدوِسي َيا بِْنَت ِصْهَيْوَن، ألَنِّي أَْجَعُل َقْرَنِك َحِديًدا، َوأَْظالََفِك أَْجَعلَُها ُنَحاًسا،  بِّ ُم َغنِيَمَتُهْم لِلرَّ ُشُعوًبا َكثِيِريَن، َوأَُحرِّ
ِد ُكلِّ األَْرِض   (13:4)ميخا  َوَثْرَوَتُهْم لَِسيِّ

يِك؟ َبُنوِك َقْد أَْعَيْوا. اْضَطَجُعوا فِي َرأِْس ُكلِّ ُزَقاق َواالْنِسَحاُق الَقَِياِك. َمْن َيْرثِي لَِك؟ اْلَخَراُب ِاْثَناِن ُهَما مُ  ْيُف. بَِمْن أَُعزِّ َواْلُجوُع َوالسَّ
، ِمْن َزْجَرِة إِلِهِك. بِّ  (20-51:19)إشعياء  َكاْلَوْعِل فِي َشَبَكٍة. اْلَمآلُنوَن ِمْن َغَضِب الرَّ

 سهم

ْفلَى، َوَتأُْكُل األَْرَض َوَغلََّتَها، َوُتْحرِ  قُِد إِلَى اْلَهاِوَيِة السُّ ُه َقِد اْشَتَعلَْت َناٌر بَِغَضبِي َفَتتَّ َُ َعلَْيِهْم ُشُروًرا، َوأُْنفُِد إِنَّ ُق أُُسَس اْلِجَباِل. أَْجَم
 (23-32:22)التثنية  فِيِهمْ ِسَهاِمي 

َماِء َيِدي َوأَقُوُل: َحيٌّ أََنا إِلَى األََبِد. إَِذا َسَنْنُت  غير موجودة َُ إِلَى السَّ اْلَباِرَق، َوأَْمَسَكْت بِاْلَقَضاِء َيِدي، أَُردُّ َنْقَمًة َعلَى أَْضَداِدي، َسْيفِي إِنِّي أَْرَف
. أُْسِكُر  .لَْحمً  َسْيفِيبَِدٍم، َوَيأُْكُل ِسَهاِمي َوأَُجاِزي ُمْبِغِضيَّ اِد اْلَعُدوِّ َباَيا، َوِمْن ُرُؤوِس قُوَّ  (42-32:40)التثنية  ا. بَِدِم اْلَقْتلَى َوالسَّ

 : َُ ْب َيَدَك َعلَى اْلَقْوسِ ». ُثمَّ َقاَل لَِملِِك إِْسَرائِيَل: َوِسَهاًماَفأََخَذ لَِنْفِسِه َقْوًسا «. َوِسَهاًماُخْذ َقْوًسا »َفَقاَل لَُه أَلِيَش َب َيَدهُ، ُثمَّ فَ «. َركِّ َركَّ



َُ َيَدهُ َعلَى َيَديِ اْلَملِِك َوَقاَل:  ََ أَلِيَش َة لِِجَهِة الشَّْرقِ »َوَض : «. اْفَتِح اْلَكوَّ َُ بِّ »َفَرَمى. َفَقاَل: «. اْرمِ »َفَفَتَحَها. َفَقاَل أَلِيَش َسْهُم َخالٍَص لِلرَّ
َهامَ ُخِذ »ُثمَّ َقاَل: «. َراَم فِي أَفِيَق إِلَى اْلَفَناءِ َوَسْهُم َخالٍَص ِمْن أََراَم، َفإِنََّك َتْضِرُب أَ  اْضِرْب »َفأََخَذَها. ُثمَّ َقاَل لَِملِِك إِْسَرائِيَل: «. السِّ

اٍت َوَوَقَف.«. َعلَى األَْرِض   (18-13:15)ملوك الثاني  َفَضَرَب َثالََث َمرَّ

ْد  َْ ُيَحدِّ َد َنحَوهُ آلَة اْلَمْوِت. َيْجَعُل َسْيَفهُ هللَاُ َقاٍض َعاِدٌل، َوإِلٌه َيْسَخُط فِي ُكلِّ َيْوٍم. إِْن لَْم َيْرج أََها، َوَسدَّ  ُمْلَتِهَبًة.ِسَهاَمُه . َمدَّ َقْوَسُه َوَهيَّ
 (13-7:11)المزمور 

، َطأِْطْئ َسَماَواتَِك َواْنِزِل.  ْدُهْم. أَْرِسْل َيا َربُّ َن. أَْبِرْق ُبُروًقا َوَبدِّ َوأَْزِعْجهُْم. أَْرِسْل َيَدَك ِمَن اْلَعالَِء. أَْنقِْذنِي ِسَهاَمَك اْلِمِس اْلِجَباَل َفُتَدخِّ
نِي ِمَن اْلِمَياِه اْلَكثِيَرِة، ِمْن أَْيِدي اْلُغَرَباءِ   (7-144:5)المزمور  َوَنجِّ

َُ َراَيًة لأِلُ  ِزٌح َوالَ َعاثٌِر. الَ َيْنَعُسوَن َوالَ َمِم ِمْن َبِعيٍد، َوَيْصفُِر لَُهْم ِمْن أَْقَصى األَْرِض، َفإَِذا ُهْم بِاْلَعَجلَِة َيأُْتوَن َسِريًعا. لَْيَس فِيِهْم َراَفَيْرَف
َُ ُسُيوُر أَْحِذَيتِِهمِ  ِهْم َمْمُدوَدةٌ. َحَوافُِر َخْيلِِهْم ُتْحَسُب ِسَهاُمُهْم . الَِّذيَن َيَناُموَن، َوالَ َتْنَحلُّ ُحُزُم أَْحَقائِِهْم، َوالَ َتْنَقِط َُ قِِسيِّ َمْسُنوَنٌة، َوَجِمي

ْوَبَعِة. اِن، َوَبَكَراُتُهْم َكالزَّ وَّ  (28-5:26)إشعياء  َكالصَّ

ََ الَِّذيَن َيْنِزُعوَن فِي اْلَقْوِس. اْرُموا َعلَْيَها. الَ ُتَوفُِّروا  َهاَم ِاْصَطفُّوا َعلَى َبابَِل َحَوالَْيَها َيا َجِمي .السِّ بِّ َها َقْد أَْخَطأَْت إِلَى الرَّ )إرميا  ألَنَّ
14:50) 

َهامَ ُسنُّوا  بُّ ُروَح ُملُوِك َماِدي، ألَنَّ َقْصَدهُ َعلَى َبابَِل أَْن السِّ وا األَْتَراَس. َقْد أَْيَقَظ الرَّ ، َنْقَمُة َهْيَكلِِه.ُيْهلَِكَها. أَِعدُّ بِّ ُه َنْقَمُة الرَّ )إرميا  . ألَنَّ
11:51) 

ُه َيُعوُد َوَيُردُّ َعلَيَّ َيَدهُ اْلَيْوَم ُكلَُّه. أَْبلَ  َر ِعَظاِمي. َبَنى َعلَيَّ َوأََحاَطنِي بَِعْلَقٍم َوَمَشقٍَّة. أَْسَكَننِي فِي ُظلَُماٍت َحق ًا إِنَّ ى لَْحِمي َوِجْلِدي. َكسَّ
َُ اْلُخُروَج. َثقََّل ِسْلِسلَتِي. أَْيًضا ِحيَن أَْصُرُخ َوأَْسَتِغيُث  َج َعلَيَّ َفالَ أَْسَتِطي ي. َسيََّج ُطُرقِي بِِحَجاَرٍة َمْنُحوَتٍة. َيُصدُّ َصالَتِ َكَمْوَتى اْلقَِدِم. َسيَّ

َقنِي. َجَعلَنِي َخَراًبا. َمدَّ َقْوسَ  ْهمِ ُه َوَنَصَبنِي َكَغَرٍض َقلََب ُسُبلِي. ُهَو لِي ُدبٌّ َكاِمٌن، أََسٌد فِي َمَخابِىَء. َميََّل ُطُرقِي َوَمزَّ . أَْدَخَل فِي لِلسَّ
 (14-3:3)مراثي إرميا  ُضْحَكًة لُِكلِّ َشْعبِي، َوأُْغنَِيًة لَُهُم اْلَيْوَم ُكلَُّه. ُكْلَيَتيَّ نَِباَل ُجْعَبتِِه. ِصْرتُ 

؟ َهْل عَ  ٍة. َرَجَفْت ُشَقُق أَْرِض ِمْدَياَن. َهْل َعلَى األَْنَهاِر َحِمَي َيا َربُّ لَى األَْنَهاِر َغَضُبَك؟ أَْو َعلَى اْلَبْحِر َرأَْيُت ِخَياَم ُكوَشاَن َتْحَت َبلِيَّ
اُت َسَخُطَك َحتَّى إِنََّك َرِكْبَت َخْيلََك، َمْرَكَباتَِك َمْرَكَباِت اْلَخالَِص؟ عُ  َيْت َقْوُسَك َتْعِرَيًة. ُسَباِعيَّ َكلَِمُتَك. ِسالَْه. َشقَّْقَت األَْرَض ِسَهاٍم رِّ

ُة َصْوَتَها. َرَفَعْت َيَدْيَها إِ  ْمُس َواْلَقَمُر وَ أَْنَهاًرا. أَْبَصَرْتَك َفَفِزَعِت اْلِجَباُل. َسْيُل اْلِمَياِه َطَما. أَْعَطِت اللُّجَّ َقَفا فِي ُبُروِجِهَما لَى اْلَعالَِء. اَلشَّ
ائَِرِة، لِلََمَعاِن َبْرِق َمْجِدَك. بَِغَضٍب َخَطْرَت فِي األَْرِض، بَِسَخٍط ُدْسَت األَُمَم. َخَرْجَت لَِخالَِص َشْعبِ ِسَهاِمَك لُِنوِر  َك، لَِخالَِص الطَّ

ًيا األََساَس َحتَّى  يِر ُمَعرِّ َرْأَس َقَبائِلِِه. َعَصفُوا لَِتْشتِيتِي. اْبتَِهاُجُهْم َكَما ألَْكِل بِِسَهاِمِه اْلُعُنِق. ِسالَْه. َثَقْبَت َمِسيِحَك. َسَحْقَت َرأَْس َبْيِت الشِّرِّ
 (14-3:7)حبقوق  اْلِمْسِكيِن فِي اْلُخْفَيِة.

 سيف

ِعيَن أَنَّ اْبَنْي َيْعقُوَب، ِشْمعُ  الِِث إِْذ َكاُنوا ُمَتَوجِّ َوأََتَيا َعلَى اْلَمِديَنِة بِأَْمٍن َسْيَفُه وَن َوالَِوَي أََخَوْي ِديَنَة، أََخَذا ُكلُّ َواِحٍد َفَحَدَث فِي اْلَيْوِم الثَّ
ْيفِ َوَقَتالَ ُكلَّ َذَكٍر. َوَقَتالَ َحُموَر َوَشِكيَم اْبَنُه بَِحدِّ  َعلَى اْلَقْتلَى َوَنَهُبوا  ، َوأََخَذا ِديَنَة ِمْن َبْيِت َشِكيَم َوَخَرَجا. ُثمَّ أََتى َبُنو َيْعقُوبَ السَّ

ُسوا أُْخَتُهْم. َغَنَمُهْم َوَبَقَرُهْم َوَحِميَرُهْم َوُكلُّ َما فِي اْلَمِديَنِة َوَما فِي ا ُهْم َنجَّ ْلَحْقِل أََخُذوهُ. َوَسَبْوا َوَنَهُبوا ُكلَّ َثْرَوتِِهْم َوُكلَّ اْلَمِديَنَة، ألَنَّ
 (29-34:25)التكوين  لَّ َما فِي اْلُبُيوِت.أَْطَفالِِهْم، َونَِساَءُهْم َوكُ 

 غير موجودة
ْيفِ َفَهَزَم َيُشوُع َعَمالِيَق َوَقْوَمُه بَِحدِّ  بُّ لُِموَسى:  .السَّ َِ َيُشوَع. َفإِنِّي َسْوَف »َفَقاَل الرَّ اْكُتْب هَذا َتْذَكاًرا فِي اْلِكَتاِب، َوَضْعُه فِي َمَساِم

َماءِ   (14-13:17)الخروج «. أَْمُحو ِذْكَر َعَمالِيَق ِمْن َتْحِت السَّ

ْيفِ َفَيْحَمى َغَضبِي َوأَْقُتلُُكْم   (24:22)الخروج  أََراِمَل، َوأَْوالَُدُكْم َيَتاَمى.، َفَتِصيُر نَِساُؤُكْم بِالسَّ

بُّ إِلُه إِْسَرائِيَل: َضُعوا ُكلُّ َواِحٍد »َفَقاَل لَهُْم:  وا َواْرِجُعوا ِمْن َباٍب إِلَى َباٍب فِي اْلَمَحلَِّة، َواْقُتلُوا ُكلُّ َسْيَفُه هَكَذا َقاَل الرَّ َعلَى َفْخِذِه َوُمرُّ



ََ ِمَن الشَّْعِب فِي ذلَِك اْلَيْوِم َنْحُو َثالََثِة «. َوُكلُّ َواِحٍد َصاِحَبُه َوُكلُّ َواِحٍد َقِريَبهُ َواِحٍد أََخاهُ  َفَفَعَل َبُنو الَِوي بَِحَسِب َقْوِل ُموَسى. َوَوَق
، َحتَّى ُكلُّ َواِحٍد »آالَِف َرُجل. َوَقاَل ُموَسى:  بِّ  (29-32:27)الخروج  «.بِاْبنِِه َوبِأَِخيِه، َفُيْعِطَيُكُم اْلَيْوَم َبَرَكةً اْمألُوا أَْيِدَيُكُم اْلَيْوَم لِلرَّ

ْيفِ َوَتْطُرُدوَن أَْعَداَءُكْم َفَيْسقُُطوَن أََماَمُكْم  ْيفِ . َيْطُرُد َخْمَسٌة ِمْنُكْم ِمَئًة، َوِمَئٌة ِمْنُكْم َيْطُرُدوَن َرْبَوًة، َوَيْسقُُط أَْعَداُؤُكْم أََماَمُكْم بِالسَّ  .بِالسَّ
 (8-26:7)الالويين 

. بَِكْسِري لَُكْم َعَصا اْلُخْبِز.  َيْنَتقُِم َنْقَمَة اْلِميَثاِق، َفَتْجَتِمُعوَن إِلَى ُمُدنُِكْم َوأُْرِسُل فِيَسْيًفا أَْجلُِب َعلَْيُكْم  َوَسِطُكُم اْلَوَبأَ َفُتْدَفُعوَن بَِيِد اْلَعُدوِّ
لِي َبْل َسلَْكُتْم  َوإِْن ُكْنُتْم بِذلَِك الَ َتْسَمُعونَ » .َتْخبُِز َعَشُر نَِساٍء ُخْبَزُكْم فِي َتنُّوٍر َواِحٍد، َوَيْرُدْدَن ُخْبَزُكْم بِاْلَوْزِن، َفَتأُْكلُوَن َوالَ َتْشَبُعونَ 

ُبُكْم َسْبَعَة أَْضَعاٍف َحَسَب َخَطاَياُكْم،  َفَتأُْكلُوَن لَْحَم َبنِيُكْم، َولَْحَم َبَناتُِكْم َتأُْكلُوَن. َمِعي بِاْلِخالَِف، َفأََنا أَْسلُُك َمَعُكْم بِاْلِخالَِف َساِخًطا، َوأَُؤدِّ
َُ َشمْ  ُر ُمُدَنُكْم َخِرَبًة، َوَمَقادِ َوأُْخِرُب ُمْرَتَفَعاتُِكْم، َوأَْقَط َسُكْم ُموِحَشًة، َساتُِكْم، َوأُْلقِي ُجَثَثُكْم َعلَى ُجَثِث أَْصَناِمُكْم، َوَتْرُذلُُكْم َنْفِسي. َوأَُصيِّ

اِكُنوَن فِ  َُ ِمْنَها أَْعَداُؤُكُم السَّ َُ األَْرَض َفَيْسَتْوِح ُد َوَراَءُكُم َوالَ أَْشَتمُّ َرائَِحَة َسُروِرُكْم. َوأُوِح يُكْم َبْيَن األَُمِم، َوأَُجرِّ ْيَف يَها. َوأَُذرِّ السَّ
اِم َوْحشَ  ُت تَِها َوأَْنُتْم فِي أَْرِض أَْعَدائُِكْم. ِحيَنئٍِذ َتْسبِ َفَتِصيُر أَْرُضُكْم ُموَحَشًة، َوُمُدُنُكْم َتِصيُر َخِرَبًة. ِحيَنئٍِذ َتْسَتْوفِي األَْرُض ُسُبوَتَها ُكلَّ أَيَّ

اِم َوْحَشتَِها َتْسبُِت َما لَْم َتْسبِْتُه ِمْن ُسُبوتُِكْم فِي َسَكنُِكْم عَ  لَْيَها. َواْلَباقُوَن ِمْنُكْم أُْلقِي اْلَجَباَنَة فِي قُلُوبِِهْم فِي األَْرُض َوَتْسَتْوفِي ُسُبوَتَها. ُكلَّ أَيَّ
ْيفِ ُمْنَدفَِعٍة، َفَيْهُرُبوَن َكاْلَهَرِب ِمَن  أََراِضي أَْعَدائِِهْم، َفَيْهِزُمُهْم َصْوُت َوَرَقةٍ  ، َوَيْسقُُطوَن َولَْيَس َطاِرٌد. َوَيْعُثُر َبْعُضُهْم بَِبْعٍض َكَما السَّ

ْيِف ِمْن أََماِم   (37-26:25)الالويين  َولَْيَس َطاِرٌد، َوالَ َيُكوُن لَُكْم قَِياٌم أََماَم أَْعَدائُِكمْ السَّ

ْحَراِء َقتِيالً َوُكلُّ َمْن مَ  ْيِف سَّ َعلَى َوْجِه الصَّ اٍم.بِالسَّ  (16:19)العدد  أَْو َمْيًتا أَْو َعْظَم إِْنَساٍن أَْو َقْبًرا، َيُكوُن َنِجًسا َسْبَعَة أَيَّ

ْيِف َفَضَرَبُه إِْسَرائِيُل بَِحدِّ  وَن َكاَن َقِوي ًا.َوَملََك أَْرَضُه ِمْن أَْرُنوَن إِلَى َيبُّوَق إِلَى َبنِي السَّ وَن. ألَنَّ ُتُخَم َبنِي َعمُّ  (24:21)العدد  َعمُّ

بُّ َوَقَتلُوا ُكلَّ َذَكٍر. َوُملُوُك ِمْدَياَن َقَتلُوُهْم َفْوَق َقْتالَهُ  ُدوا َعلَى ِمْدَياَن َكَما أََمَر الرَّ . َخْمَسَة ُملُوِك َفَتَجنَّ ََ ْم: أَِوَي َوَراقَِم َوُصوَر َوُحوَر َوَراب
ْيفِ ِمْدَياَن. َوَبْلَعاَم ْبَن َبُعوَر َقَتلُوهُ  ََ َمَواِشيِهْم َوُكلَّ . َوَسَبى بِالسَّ ََ َبَهائِِمِهْم، َوَجِمي َبُنو إِْسَرائِيَل نَِساَء ِمْدَياَن َوأَْطَفالَُهْم، َوَنَهُبوا َجِمي

اِر. َوأََخُذوا ُكلَّ اْلَغنِيمَ  ََ ُحُصونِِهْم بِالنَّ ََ ُمُدنِِهْم بَِمَساِكنِِهْم، َوَجِمي اِس َواْلَبَهائِِم، َوأََتْوا إِلَى ِة َوُكلَّ اأَْمالَِكِهْم. َوأَْحَرقُوا َجِمي ْهِب ِمَن النَّ لنَّ
ْهِب َواْلَغنِيَمِة إِلَى اْلَمَحلَّ  ْبيِ َوالنَّ  ِة إِلَى َعَرَباِت ُموآَب الَّتِي َعلَى أُْرُدنِّ أَِريَحا.ُموَسى َوأَلَِعاَزاَر اْلَكاِهِن َوإِلَى َجَماَعِة َبنِي إِْسَرائِيَل بِالسَّ

 (12-31:7)العدد 

اَن تِْلَك اْلَمِديَنِة بَِحدِّ  ْيفِ َفَضْرًبا َتْضِرُب ُسكَّ ُمَها، السَّ ََ َبَهائِِمَها بَِحدِّ  َوُتَحرِّ ْيفِ بُِكلِّ َما فِيَها َم َُ ُكلَّ أَْمتَِعتَِها إِلَى َوَسِط َساَحتَِها، السَّ . َتْجَم
اِر اْلَمِديَنَة َوُكلَّ أَْمتَِعتَِها َوُتْحِرُق  بِّ إِلِهَك، َفَتُكوُن َتالُ إِلَى األََبِد الَ ُتْبَنى َبْعُد. َوالَ َيْلَتِصْق بَِيِدَك َشْيٌء ِمَن اْلُمحَ بِالنَّ ِم، لَِكْي َكاِملًَة لِلرَّ رَّ

ُرَك َكَما َحلََف آلَبائِكَ  بُّ ِمْن ُحُموِّ َغَضبِِه، َوُيْعِطَيَك َرْحَمًة. َيْرَحُمَك َوُيَكثِّ ََ الرَّ  (17-13:15نية )التث  َيْرج

ََ ُذُكوِرَها بَِحدِّ  بُّ إِلُهَك إِلَى َيِدَك َفاْضِرْب َجِمي ْيفِ َوإَِذا َدَفَعَها الرَّ َساُء َواألَْطَفاُل َواْلَبَهائُِم َوُكلُّ َما فِي اْلَمِديَنِة، ُكلُّ َغنِيَمتَِها، السَّ ا النِّ . َوأَمَّ
بُّ إِلُهَك.َفَتْغَتنُِمَها لَِنْفِسَك، َوَتأُْكُل َغنِي  (14-20:13)التثنية  َمَة أَْعَدائَِك الَّتِي أَْعَطاَك الرَّ

ْيُف ِمْن َخاِرٍج  ُدُهمْ السَّ ََ األَْشَيِب. قُْلُت: أَُبدِّ َُ َم ِضي ََ اْلَفَتاِة َوالرَّ ْعَبُة. اْلَفَتى َم ُل مِ  ُيْثِكُل، َوِمْن َداِخِل اْلُخُدوِر الرُّ َواَيا، َوأَُبطِّ َن إِلَى الزَّ
اِس ِذْكَرُهْم.  (26-32:25)التثنية  النَّ

َماِء َيِدي َوأَقُوُل: َحيٌّ أََنا إِلَى األََبِد. إَِذا َسَنْنُت  َُ إِلَى السَّ اْلَباِرَق، َوأَْمَسَكْت بِاْلَقَضاِء َيِدي، أَُردُّ َنْقَمًة َعلَى أَْضَداِدي، َسْيفِي إِنِّي أَْرَف
. أُْسِكُر ِسَهاِمي بَِدٍم، َوَيأُْكُل  .َسْيفِي َوأَُجاِزي ُمْبِغِضيَّ اِد اْلَعُدوِّ َباَيا، َوِمْن ُرُؤوِس قُوَّ  (42-32:40)التثنية  لَْحًما. بَِدِم اْلَقْتلَى َوالسَّ

؟ ُتْرِس َعْونَِك  ُطوَباكَ  بِّ )التثنية  َعَظَمتَِك َفَيَتَذلَُّل لََك أَْعَداُؤَك، َوأَْنَت َتَطأُ ُمْرَتَفَعاتِِهمْ َوَسْيِف َيا إِْسَرائِيُل! َمْن ِمْثلَُك َيا َشْعًبا َمْنُصوًرا بِالرَّ
29:33) 

ُموا ُكلَّ َما فِي اْلَمِديَنِة ِمْن َرُجل َواْمَرأٍَة، ِمنْ  ْيفِ ِطْفل َوَشْيٍخ، َحتَّى اْلَبَقَر َواْلَغَنَم َواْلَحِميَر بَِحدِّ  َوَحرَّ  (21:6)يشوع  .السَّ



بُّ لَِيُشوَع:  ِذي بَِيِدَك َنْحَو َعايٍ ألَنِّي بَِيِدَك أَْدَفُعَها»َفَقاَل الرَّ
َفَمدَّ َيُشوُع اْلِمْزَراَق الَِّذي بَِيِدِه َنْحَو اْلَمِديَنِة. َفَقاَم اْلَكِميُن «. ُمدَّ اْلِمْزَراَق الَّ

اِر. َفاْلَتَفَت ِرَجاُل َعايٍ إِلَى بُِسْرَعٍة ِمْن َمَكانِِه َوَرَكُضوا ِعْنَدَما َمدَّ َيَدهُ،  َوَدَخلُوا اْلَمِديَنَة َوأََخُذوَها، َوأَْسَرُعوا َوأَْحَرقُوا اْلَمِديَنَة بِالنَّ
َماِء. َفلَْم َيُكْن لَُهْم َمَكاٌن لِْلَهَرِب ُهنَ  ِة اْنَقلََب ا أَْو هُ َوَرائِِهْم َوَنَظُروا َوإَِذا ُدَخاُن اْلَمِديَنِة َقْد َصِعَد إِلَى السَّ يَّ ْعُب اْلَهاِرُب إِلَى اْلَبرِّ َناَك. َوالشَّ
َُ إِْسَرائِيَل أَنَّ اْلَكِميَن َقْد أََخَذ اْلَمِديَنَة، َوأَنَّ ُدَخاَن الْ  ا َرأَى َيُشوُع َوَجِمي اِرِد. َولَمَّ َمِديَنِة َقْد َصِعَد، اْنَثَنْوا َوَضَرُبوا ِرَجاَل َعايٍ. َعلَى الطَّ

َرُبوُهْم َحتَّى لَْم َيْبَق ِمْنهُْم َشاِرٌد َخَرُجوا ِمَن اْلَمِديَنِة لِلَِقائِِهْم، َفَكاُنوا فِي َوَسِط إِْسَرائِيَل، هُؤالَِء ِمْن ُهَنا َوأُولئَِك ِمْن ُهَناَك. َوضَ  َوهُؤالَءِ 
ُموا بِِه إِلَ  ا َملُِك َعايٍ َفأَْمَسُكوهُ َحي ًا َوَتَقدَّ اِن َعايٍ فِي اْلَحْقِل فِي َوالَ ُمْنَفلٌِت. َوأَمَّ َِ ُسكَّ ا اْنَتَهى إِْسَرائِيُل ِمْن َقْتِل َجِمي ى َيُشوَع. َوَكاَن لَمَّ

ِة َحْيُث لَِحقُوُهْم َوَسَقُطوا َجِميًعا بَِحدِّ  يَّ ْيِف اْلَبرِّ ََ إِلَى َعايٍ َوَضَرُبوَها بَِحدِّ السَّ ََ إِْسَرائِيَل َرَج ْيفِ اَحتَّى َفُنوا، أَنَّ َجِمي َُ لسَّ . َفَكاَن َجِمي
َُ أَْهِل َعايٍ. َوَيُشوُع لَْم َيرُ  َم الَِّذيَن َسَقُطوا فِي ذلَِك اْلَيْوِم ِمْن ِرَجال َونَِساٍء اْثَنْي َعَشَر أَْلًفا، َجِمي َها بِاْلِمْزَراِق َحتَّى َحرَّ دَّ َيَدهُ الَّتِي َمدَّ

اِن َعايٍ. لِكِن اْلَبَهائُِم َوغَ  ََ ُسكَّ بِّ الَِّذي أََمَر بِِه َيُشوَع. َوأَْحرَ َجِمي َق َيُشوُع َعاَي نِيَمُة تِْلَك اْلَمِديَنِة َنَهَبَها إِْسَرائِيُل ألَْنفُِسِهْم َحَسَب َقْوِل الرَّ
ا َخَراًبا إِلَى هَذا اْلَيْوِم. َوَملُِك َعايٍ َعلََّقُه َعلَى اْلَخَشَبِة إِلَى َوقْ 

َتُه َوَجَعلََها َتال ً أََبِدي ً ِت اْلَمَساِء. َوِعْنَد ُغُروِب الشَّْمِس أََمَر َيُشوُع َفأَْنَزلُوا ُجثَّ
 (29-8:18)يشوع  ا اْلَيْوِم.َعِن اْلَخَشَبِة َوَطَرُحوَها ِعْنَد َمْدَخِل َباِب اْلَمِديَنِة، َوأََقاُموا َعلَْيَها ُرْجَمَة ِحَجاَرٍة َعِظيَمًة إِلَى هذَ 

بُّ بِِحَجاَرٍة عَ  َماِء إِلَى َعِزيَقَة َفَماُتوا. َوَبْيَنَما ُهْم َهاِرُبوَن ِمْن أََماِم إِْسَرائِيَل َوُهْم فِي ُمْنَحَدِر َبْيِت ُحوُروَن، َرَماُهُم الرَّ ِظيَمٍة ِمَن السَّ
ْيفِ ْم َبُنو إِْسَرائِيَل َوالَِّذيَن َماُتوا بِِحَجاَرِة اْلَبَرِد ُهْم أَْكَثُر ِمَن الَِّذيَن َقَتلَهُ  يَن أََماَم َبنِي  .بِالسَّ بُّ األَُموِريِّ ، َيْوَم أَْسلََم الرَّ بَّ ِحيَنئٍِذ َكلََّم َيُشوُع الرَّ

لُونَ »إِْسَرائِيَل، َوَقاَل أََماَم ُعُيوِن إِْسَرائِيَل:   (12-10:11وع )يش «.َيا َشْمُس ُدوِمي َعلَى ِجْبُعوَن، َوَيا َقَمُر َعلَى َواِدي أَيَّ

ْيفِ َوأََخَذ َيُشوُع َمقِّيَدَة فِي ذلَِك اْلَيْوِم َوَضَرَبَها بَِحدِّ  َم َملَِكَها ُهَو َوُكلَّ َنْفٍس بَِها. لَْم ُيْبِق َشاِرًدا، َوَفَعَل بَِملِِك َمقِّيَدَة َكَما َفَعَل بَِملِِك السَّ ، َوَحرَّ
بُّ هِ  أَِريَحا. ََ َملِِكَها، َفَضَرَبَها ُثمَّ اْجَتاَز َيُشوُع ِمْن َمقِّيَدَة َوُكلُّ إِْسَرائِيَل َمَعُه إِلَى لِْبَنَة، َوَحاَرَب لِْبَنَة. َفَدَفَعَها الرَّ َي أَْيًضا بَِيِد إِْسَرائِيَل َم
ْيِف بَِحدِّ  َعَل بَِملِِكَها َكَما َفَعَل بَِملِِك أَِريَحا. ُثمَّ اْجَتاَز َيُشوُع َوُكلُّ إِْسَرائِيَل َمَعُه ِمْن لِْبَنَة إِلَى َوُكلَّ َنْفٍس بَِها. لَْم ُيْبِق بَِها َشاِرًدا، َوفَ السَّ

انِي وَ  ََ بَِيِد إِْسَرائِيَل، َفأََخَذَها فِي اْلَيْوِم الثَّ بُّ لَِخي ََ الرَّ ََ َوَنَزَل َعلَْيَها َوَحاَرَبَها. َفَدَف ْيِف بَِحدِّ  َضَرَبَهالَِخي َوُكلَّ َنْفٍس بَِها َحَسَب ُكلِّ َما السَّ
ََ َشْعبِِه َحتَّى لَْم  ، َوَضَرَبُه َيُشوُع َم ََ ُثمَّ اْجَتاَز َيُشوُع َوُكلُّ  ُيْبِق لَُه َشاِرًدا.َفَعَل بِلِْبَنَة. ِحيَنئٍِذ َصِعَد ُهوَراُم َملُِك َجاَزَر إلَِعاَنِة لَِخي

ََ إِلَى َعْجلُوَن َفَنَزلُوا َعلَْيَها َوَحاَرُبوَها، َوأََخُذوَها فِي ذلَِك اْلَيْوِم َوَضَرُبوَها بَِحدِّ إِْسَرائِيَل َمَعُه مِ  ْيفِ ْن لَِخي َم ُكلَّ َنْفٍس بَِها فِي السَّ ، َوَحرَّ
َُ إِْسَرائِيلَ  . ُثمَّ َصِعَد َيُشوُع َوَجِمي ََ َمَعُه ِمْن َعْجلُوَن إِلَى َحْبُروَن َوَحاَرُبوَها، َوأََخُذوَها َوَضَرُبوَها  ذلَِك اْلَيْوِم َحَسَب ُكلِّ َما َفَعَل بِلَِخي

ْيِف بَِحدِّ  َمَهاالسَّ ََ َملِِكَها َوُكلِّ ُمُدنَِها َوُكلِّ َنْفٍس بَِها. لَْم ُيْبِق َشاِرًدا َحَسَب ُكلِّ َما َفَعَل بَِعْجلُوَن، َفَحرَّ ََ َيُشوُع َوُكلُّ ُثمَّ َرجَ  َوُكلَّ َنْفٍس بَِها. َم
ََ َملِِكَها َوُكلِّ ُمُدنَِها، َوَضَرُبوَها بَِحدِّ  ْيِف إِْسَرائِيَل َمَعُه إِلَى َدبِيَر َوَحاَرَبَها، َوأََخَذَها َم ُموا ُكلَّ َنْفٍس بَِها. لَْم ُيْبِق َشاِرًدا، َكَما َفَعَل السَّ َوَحرَّ

 (39-10:28)يشوع  َها، َوَكَما َفَعَل بِلِْبَنَة َوَملِِكَها.بَِحْبُروَن َكذلَِك َفَعَل بَِدبِيَر َوَملِكِ 

ََ َيُشوُع فِي ذلَِك اْلَوْقِت َوأََخَذ َحاُصوَر َوَضَرَب َملَِكَها  ْيفِ ُثمَّ َرَج َِ تِْلَك اْلَمَمالِِك. َوَضَرُبوا ُكلَّ بِالسَّ َس َجِمي
، ألَنَّ َحاُصوَر َكاَنْت َقْبالً َرأْ

ْيفِ دِّ َنْفٍس بَِها بِحَ  اِر. َفأََخَذ َيُشوُع ُكلَّ ُمُدِن أُولئَِك اْلُملُوِك َوجَ السَّ ُموُهْم، َولَْم َتْبَق َنَسَمٌة، َوأَْحَرَق َحاُصوَر بِالنَّ ََ ُملُوِكَها َوَضَرَبُهْم . َحرَّ ِمي
ْيفِ بَِحدِّ  . َغْيَر أَنَّ اْلُمدُ السَّ بِّ َمُهْم َكَما أََمَر ُموَسى َعْبُد الرَّ َن اْلَقائَِمَة َعلَى تاِلَلَِها لَْم ُيْحِرْقَها إِْسَرائِيُل، َما َعَدا َحاُصوَر َوْحَدَها أَْحَرَقَها . َحرَّ

َجاُل فَ  ا الرِّ ْيِف دِّ َضَرُبوُهْم َجِميًعا بِحَ َيُشوُع. َوُكلُّ َغنِيَمِة تِْلَك اْلُمُدِن َواْلَبَهائَِم َنَهَبَها َبُنو إِْسَرائِيَل ألَْنفُِسِهْم. َوأَمَّ َحتَّى أََباُدوُهْم. لَْم ُيْبقُوا السَّ
 (14-11:10)يشوع  َنَسَمًة.

اُف َقَتلَُه َبُنو إِْسَرائِيَل  ْيِف َوَبْلَعاُم ْبُن َبُعوَر اْلَعرَّ ََ َقْتالَُهْم.بِالسَّ  (22:13)يشوع  َم

ْيِف َوَخَرَج ُتُخُم َبنِي َداَن ِمْنُهْم َوَصِعَد َبُنو َداَن، َوَحاَرُبوا لََشَم َوأََخُذوَها َوَضَرُبوَها بَِحدِّ  َوَملَُكوَها َوَسَكُنوَها، َوَدَعْوا لََشَم َداَن، َكاْسِم السَّ
 (47:19)يشوع  َداَن أَبِيِهْم.

ْيفِ َخُذوَها َوَضَرُبوَها بَِحدِّ َوَحاَرَب َبُنو َيُهوَذا أُوُرَشلِيَم َوأَ  اِر.السَّ  (1:8)القضاة  ، َوأَْشَعلُوا اْلَمِديَنَة بِالنَّ



أَِرَنا َمْدَخَل »ُه: ِرًجا ِمَن اْلَمِديَنِة، َفَقالُوا لَ َواْسَتْكَشَف َبْيُت ُيوُسَف َعْن َبْيِت إِيَل، َوَكاَن اْسُم اْلَمِديَنِة َقْبالً لُوَز. َفَرأَى اْلُمَراقُِبوَن َرُجالً َخا
ْيفِ َفأََراُهْم َمْدَخَل اْلَمِديَنِة، َفَضَرُبوا اْلَمِديَنَة بَِحدِّ «. اْلَمِديَنِة َفَنْعَمَل َمَعَك َمْعُروًفا ُجُل َوُكلُّ َعِشيَرتِِه َفأَْطلَقُوُهْم.السَّ ا الرَّ )القضاة  ، َوأَمَّ

1:23-25) 

َة لِِعْجلُونَ َسْيًفاَفَعِمَل إُِهوُد لَِنْفِسِه  ِذِه اْلُيْمَنى. َوَقَدمَّ اْلَهِديَّ ِِ ْيِن ُطولُُه ِذَراٌع، َوَتَقلََّدهُ َتْحَت ثَِيابِِه َعلَى َفْخ  َملِِك ُموآَب. َوَكاَن ِعْجلُوُن ، َذا َحدَّ
ِة، َصَرَف اْلَقْوَم حَ  ا اْنَتَهى ِمْن َتْقِديِم اْلَهِديَّ ا. َوَكاَن لَمَّ ََ ِمْن ِعْنِد اْلَمْنُحوَتاِت الَّتِي لََدى اْلِجْلَجاِل َرُجالً َسِميًنا ِجد ً ا ُهَو َفَرَج ِة، َوأَمَّ اِملِي اْلَهِديَّ

َها اْلَملِكُ »َوَقاَل:  َُ اْلَواقِفِيَن لََدْيِه. َفَدَخَل إِلَْيِه إُِهوُد وَ «. َصهْ »َفَقاَل: «. لِي َكالَُم ِسر  إِلَْيَك أَيُّ ِة َوَخَرَج ِمْن ِعْنِدِه َجِمي ُهَو َجالٌِس فِي ُعلِّيَّ
. َفَمدَّ إُِهوُد َيَدهُ اْلُيْسَرى َوأََخَذ «. ِعْنِدي َكالَُم هللاِ إِلَْيكَ »ُبُروٍد َكاَنْت لَُه َوْحَدهُ. َوَقاَل إُِهوُد:  ْيَف َفَقاَم َعِن اْلُكْرِسيِّ َعْن َفْخِذِه اْلُيْمَنى السَّ

ُه لَْم َيْجُذِب َوَضَرَبُه فِي َبْطنِِه. َفَدَخَل اْلَقا ْحُم َوَراَء النَّْصِل ألَنَّ ْيَف ئُِم أَْيًضا َوَراَء النَّْصِل، َوَطَبَق الشَّ  ِمْن َبْطنِِه. َوَخَرَج ِمَن اْلِحَتاِر.السَّ
 (22-3:16)القضاة 

َِ بَِحدِّ  بُّ ِسيَسَرا َوُكلَّ اْلَمْرَكَباِت َوُكلَّ اْلَجْي ْيِف َفأَْزَعَج الرَّ ََ َباَراُق أََماالسَّ َم َباَراَق. َفَنَزَل ِسيَسَرا َعِن اْلَمْرَكَبِة َوَهَرَب َعلَى ِرْجلَْيِه. َوَتب
َِ ِسيَسَرا بَِحدِّ  ََ إِلَى َحُروَشِة األَُمِم. َوَسَقَط ُكلُّ َجْي ْيفِ اْلَمْرَكَباِت َواْلَجْي  (16-4:15)القضاة  . لَْم َيْبَق َوالَ َواِحٌد.السَّ

َِ َسْيَف لَْيَس ذلَِك إأِلَّ »َفأََجاَب َصاِحُبُه َوَقاَل:  يَن َوُكلَّ اْلَجْي ََ هللاُ إِلَى َيِدِه اْلِمْدَيانِيِّ ََ َرُجِل إِْسَرائِيَل. َقْد َدَف )القضاة  «.ِجْدُعوَن ْبِن ُيوآ
14:7) 

ُروا اْلِجَراَر، َوأَْمَسُكوا اْلَمَصابِيَح بِأَْيِديِهِم اْلُيْسَرى َواألَْبَواَق بِأَْيِديِهِم اْلُيْمَنى لَِيْضِرُبوا بَِها،  َفَضَرَبِت اْلفَِرُق الثَّالَُث بِاألَْبَواِق َوَكسَّ
بِّ َولِِجْدُعونَ َسْيٌف »َوَصَرُخوا:  َِ َوَصَرُخوا وَ «. لِلرَّ َهَرُبوا. َوَضَرَب َوَوَقفُوا ُكلُّ َواِحٍد فِي َمَكانِِه َحْوَل اْلَمَحلَِّة. َفَرَكَض ُكلُّ اْلَجْي

بُّ  َة، إِلَى َصَرَدَة َحتَّى إِلَى َحاَفةِ َسْيَف الثَّالَُث اْلِمئِيَن بِاألَْبَواِق، َوَجَعَل الرَّ َُ إِلَى َبْيِت ِشطَّ . َفَهَرَب اْلَجْي َِ ُكلِّ َواِحٍد بَِصاِحبِِه َوبُِكلِّ اْلَجْي
ََ ِرَجالُ  اَة. َفاْجَتَم يَن. آَبِل َمُحولََة، إِلَى َطبَّ ى َوَتبُِعوا اْلِمْدَيانِيِّ  (23-7:20)القضاة  إِْسَرائِيَل ِمْن َنْفَتالِي َوِمْن أَِشيَر َوِمْن ُكلِّ َمَنسَّ

اُع فِي َقْرَقَر َوَجْيُشُهَما َمَعُهَما َنْحُو َخْمَسَة َعَشَر أَْلًفا، ُكلُّ اْلَباقِيَن ِمْن َجمِ  َِ َوَكاَن َزَبُح َوَصْلُمنَّ َِ َجْي َبنِي اْلَمْشِرِق. َوالَِّذيَن َسَقُطوا ِمَئٌة ي
ْيفِ َوِعْشُروَن أَْلَف َرُجل ُمْخَتِرِطي  َُ السَّ ََ َوَكاَن اْلَجْي . َوَصِعَد ِجْدُعوُن فِي َطِريِق َساِكنِي اْلِخَياِم َشْرقِيَّ ُنوَبَح َوُيْجَبَهَة، َوَضَرَب اْلَجْي

ا.  (11-8:10)القضاة  ُمْطَمئِن ً

اُع: َسْيَفهُ َفلَْم َيْخَتِرِط اْلُغالَُم «. قُِم اْقُتْلُهَما»َوَقاَل لَِيَثَر بِْكِرِه:  ُه َفًتى َبْعُد. َفَقاَل َزَبُح َوَصْلُمنَّ ُه َخاَف، بَِما أَنَّ ُه »، ألَنَّ َْ َعلَْيَنا، ألَنَّ قُْم أَْنَت َوَق
ُجِل َبْطُشهُ  اَع، َوأََخَذ األَِهلََّة الَّتِي فِي أَْعَناِق ِجَمالِِهَما. َفَقاَم ِجْدُعوُن َوَقَتلَ «. ِمْثُل الرَّ  (21-8:20)القضاة  َزَبَح َوَصْلُمنَّ

ََ إِلَى َبْيتِِه. ُهْم أََشدُّ ِمْنُه اْنَصَرَف َوَرَج ا َرأَى ِميَخا أَنَّ ََ ِميَخا، َواْلَكاِهَن الَِّذي 27 َوَساَر َبُنو َداَن فِي َطِريقِِهْم. َولَمَّ ا ُهْم َفأََخُذوا َما َصَن َوأَمَّ

، َوَضَرُبوُهْم بَِحدِّ  ََ إِلَى َشْعٍب ُمْسَتِريٍح ُمْطَمئِنٍّ ْيِف َكاَن لَُه، َوَجاُءوا إِلَى الَيِ اِر.َوأَْحَرقُوا السَّ  (27-18:26)القضاة  اْلَمِديَنَة بِالنَّ

ًة َوِعْشِريَن أَْلَف َرُجل ُمْخَتِرِطي  ْيفِ َوُعدَّ َبُنو َبْنَياِميَن فِي ذلَِك اْلَيْوِم ِمَن اْلُمُدِن ِستَّ ََ ِمَئِة َرُجل السَّ وا َسْب اَن ِجْبَعَة الَِّذيَن ُعدُّ ، َما َعَدا ُسكَّ
َُ ِمَئِة َرُجل ُمْنَتَخبُ  َِ هَذا الشَّْعِب َسْب ْعَرِة َوالَ ُيْخِطُئوَن.ُمْنَتَخبِيَن. ِمْن َجِمي َوُعدَّ  وَن ُعْسٌر. ُكلُّ هُؤالَِء َيْرُموَن اْلَحَجَر بِاْلِمْقالَِع َعلَى الشَّ

ََ ِمَئِة أَْلِف َرُجل ُمْخَتِرِطي  ْيفِ ِرَجاُل إِْسَرائِيَل، َما َعَدا َبْنَياِميَن، أَْرَب  (17-20:15القضاة  . ُكلُّ هُؤالَِء ِرَجاُل َحْرٍب.السَّ

انِي، َوأَْهلََك ِمْن َبنِي إِْسَرائِيَل أَْيًضا َثَمانِ  َيَة َعَشَر أَْلَف َرُجل إِلَى األَْرِض. ُكلُّ هُؤالَِء َفَخَرَج َبْنَياِميُن لِلَِقائِِهْم ِمْن ِجْبَعَة فِي اْلَيْوِم الثَّ
ْيفِ ُمْخَتِرُطو   (25:20القضاة  .السَّ

بُّ َبْنَياِميَن أَمَ  َة َرُجل. ُكلُّ هُؤالَِء اَم إِْسَرائِيَل، َوأَْهلََك َبُنو إِْسَرائِيَل ِمْن َبْنَياِميَن فِي ذلَِك اْلَيْوِم َخْمَسًة َوِعْشِريَن أَْلَف َرُجل َوِمئَ َفَضَرَب الرَّ
ْيفِ ُمْخَتِرُطو  ُهْم َقِد اْنَكَسُروا. َوأَْعَطى ِرَجاُل إِْسَرائِ السَّ َكلُوا َعلَى اْلَكِميِن الَِّذي َوَضُعوهُ . َوَرأَى َبُنو َبْنَياِميَن أَنَّ ُهُم اتَّ يَل َمَكاًنا لَِبْنَياِميَن ألَنَّ

ْيفِ َعلَى ِجْبَعَة. َفأَْسَرَع اْلَكِميُن َواْقَتَحُموا ِجْبَعَة، َوَزَحَف اْلَكِميُن َوَضَرَب اْلَمِديَنَة ُكلََّها بَِحدِّ   (37-20:35)القضاة  .السَّ



اقِِطيَن ِمْن َبْنَياِميَن َخْمَسًة َوِعْشِريَن أَْلَف َرُجل ُمْخَتِرِطي  َُ السَّ ْيِف َوَكاَن َجِمي َُ هُؤالَِء َذُوو َبأٍْس. َوَداَر َوَهَرَب السَّ فِي ذلَِك اْلَيْوِم. َجِمي
وَن ِستُّ ِمَئِة َرُجل، َوأََقاُموا فِي َصخْ  ِة إِلَى َصْخَرِة ِرمُّ يَّ ََ ِرَجاُل َبنِي إِْسَرائِيَل إِلَى َبنِي َبْنَياِميَن إِلَى اْلَبرِّ وَن أَْرَبَعَة أَْشُهٍر. َوَرَج َرِة ِرمُّ

ْيِف َوَضَرُبوُهْم بَِحدِّ  َُ اْلُمُدِن الَّتِي ُوِجَدْت أَحْ السَّ اِر.رَ ِمَن اْلَمِديَنِة بِأَْسِرَها، َحتَّى اْلَبَهائَِم، َحتَّى ُكلَّ َما ُوِجَد. َوأَْيًضا َجِمي )القضاة  قُوَها بِالنَّ
20:46-48) 

َِ ِجْلَعاَد بَِحدِّ »َفأَْرَسلَِت اْلَجَماَعُة إِلَى ُهَناَك اْثَنْي َعَشَر أَْلَف َرُجل ِمْن َبنِي اْلَبأِْس، َوأَْوَصْوُهْم َقائِلِيَن:  اَن َيابِي اْذَهُبوا َواْضِرُبوا ُسكَّ
ْيِف  َساِء َواألَْطَفالِ السَّ ََ النِّ ُموَن ُكلَّ َذَكٍر َوُكلَّ اْمَرأٍَة َعَرَفِت اْضِطَجاَع َذَكرٍ َم َِ ِجْلَعاَد «. . َوهَذا َما َتْعَملُوَنُه: ُتَحرِّ اِن َيابِي َفَوَجُدوا ِمْن ُسكَّ

ََ َذَكٍر، َوَجاُءوا بِِهنَّ إِلَى ا ََ ِمَئِة َفَتاٍة َعَذاَرى لَْم َيْعِرْفَن َرُجالً بِاالِْضِطَجاِع َم )القضاة  ْلَمَحلَِّة إِلَى ِشيلُوَه الَّتِي فِي أَْرِض َكْنَعاَن.أَْرَب
21:10-12) 

َُ الشَّْعِب الَِّذي َمَعُه َوَجاُءوا إِلَى اْلَحْرِب، َوإَِذا  ا. َواْلِعْبَرانِيُّوَن بَِسْيِف َوَصاَح َشاُوُل َوَجِمي ُكلِّ َواِحٍد َعلَى َصاِحبِِه. اْضِطَراٌب َعِظيٌم ِجد ً
يَن ُمْنُذ أَْمِس َوَما َقْبلَُه، الَِّذيَن َصِعُدوا َمَعُهْم إِلَى اْلَمَحلَِّة ِمنْ  ََ اْلفِلِْسِطينِيِّ ََ  الَِّذيَن َكاُنوا َم ََ إِْسَرائِيَل الَِّذيَن َم َحَوالَْيِهْم، َصاُروا ُهْم أَْيًضا َم

 (21-14:20)صموئيل األول  َشاُوَل َوُيوَناَثاَن.

ْعِب بَِحدِّ اُوُل َعَمالِيَق ِمْن َحِويلََة َحتَّى َمِجيئَِك إِلَى ُشوَر الَّتِي ُمَقابَِل ِمْصَر. َوأَْمَسَك أََجاَج َملَِك َعَمالِيَق حَ َوَضَرَب شَ  ََ الشَّ َم َجِمي ي ًا، َوَحرَّ
ْيفِ   (8-15:7)صموئيل األول  .السَّ

ُموا إِلَيَّ أََجاَج َملَِك َعَمالِيقَ »َوَقاَل َصُموئِيُل:  َفَقاَل َصُموئِيُل: «. َحق ًا َقْد َزالَْت َمَراَرةُ اْلَمْوتِ »َفَذَهَب إِلَْيِه أََجاُج َفِرًحا. َوَقاَل أََجاُج: «. َقدِّ
َك َبْيَن النِّ َسْيفَُك َكَما أَْثَكَل » َساَء، َكذلَِك ُتْثَكُل أُمُّ بِّ فِي اْلِجْلَجاِل.«. َساءِ النِّ ََ َصُموئِيُل أََجاَج أََماَم الرَّ  (33-15:32)صموئيل األول  َفَقَط

 : ْرَتُهْم. هذَ بَِسْيٍف أَْنَت َتأْتِي إِلَيَّ »َفَقاَل َداُوُد لِْلفِلِْسِطينِيِّ ا َوبُِرْمٍح َوبُِتْرٍس، َوأََنا آتِي إِلَْيَك بِاْسِم َربِّ اْلُجُنوِد إِلِه ُصفُوِف إِْسَرائِيَل الَِّذيَن َعيَّ
َِ اْلفِلِْسِطينِيِّيَن هَذا  َُ َرْأَسَك. َوأُْعِطي ُجَثَث َجْي بُّ فِي َيِدي، َفأَْقُتلَُك َوأَْقَط َماِء َوَحَيَواَناِت األَْرِض، اْليَ اْلَيْوَم َيْحبُِسَك الرَّ ْوَم لُِطُيوِر السَّ

ُه لَْيَس  ُه ُيوَجُد إِلٌه إلِْسَرائِيَل. َوَتْعلَُم هِذِه اْلَجَماَعُة ُكلَُّها أَنَّ بِّ َوُهَو بَِسْيٍف َفَتْعلَُم ُكلُّ األَْرِض أَنَّ ، ألَنَّ اْلَحْرَب لِلرَّ بُّ َوالَ بُِرْمٍح ُيَخلُِّص الرَّ
فِّ لِ «. ْم لَِيِدَناَيْدَفُعكُ  َم لِلَِقاِء َداوَد أَنَّ َداُوَد أَْسَرَع َوَرَكَض َنْحَو الصَّ ا َقاَم اْلفِلِْسِطينِيُّ َوَذَهَب َوَتقدَّ . َوَمدَّ َداُوُد َيَدهُ َوَكاَن لَمَّ لَِقاِء اْلفِلِْسِطينِيِّ

، َوَضَرَب اْلفِلِْسِطينِيَّ فِي ِجْبَهتِِه، َفاْرَتزَّ اْلَحَجُر فِي ِجْبَهتِِه، َوَسَقَط َعلَى َوْجِهِه إِلَى األَْرِض. إِلَى اْلِكْنِف َوأََخَذ ِمْنُه َحَجًرا َوَرَماهُ بِاْلِمْقالَعِ 
َن َداُوُد ِمَن اْلفِلِْسِطينِيِّ بِاْلِمْقالَِع َواْلَحَجِر، َوَضَرَب اْلفِلِْسِطينِيَّ َوَقَتلَُه. َولَْم َيُكْن  ِد َداُوَد. َفَرَكَض َداُوُد َوَوَقَف َعلَى اْلفِلِْسِطينِيِّ بِيَ َسْيٌف َفَتَمكَّ

اَرُهْم َقْد مَ َسْيَفُه َوأََخَذ  ا َرأَى اْلفِلِْسِطينِيُّوَن أَنَّ َجبَّ ََ بِِه َرْأَسُه. َفلَمَّ -17:45)صموئيل األول  اَت َهَرُبوا.َواْخَتَرَطُه ِمْن ِغْمِدِه َوَقَتلَُه َوَقَط

51) 

الً؟َسْيفِي ، ألَنِّي لَْم آُخْذ بَِيِدي َسْيفٌ أََفَما ُيوَجُد ُهَنا َتْحَت َيِدَك ُرْمٌح أَْو »اُوُد ألَِخيَمالَِك: َوَقاَل دَ  «. َوالَ ِسالَِحي ألَنَّ أَْمَر اْلَملِِك َكاَن ُمَعجِّ
ي َواِدي اْلُبْطِم، َها ُهَو َمْلفُوٌف فِي َثْوٍب َخْلَف األَفُوِد، َفإِْن ِشْئَت أَْن َتأُْخَذهُ َفُخْذهُ، ُجْلَياَت اْلفِلِْسِطينِيِّ الَِّذي َقَتْلَتُه فِ َسْيَف إِنَّ »َفَقاَل اْلَكاِهُن: 

ُه لَْيَس آَخُر ِسَواهُ ُهَنا اهُ »َفَقاَل َداُوُد: «. ألَنَّ  (9-21:8)صموئيل األول  «.الَ ُيوَجُد ِمْثلُُه، أَْعِطنِي إِيَّ

َْ َقْوُس ُيوَناَثاَن إِلَى اْلَوَراِء، اْلَقْتلَى، مِ َدِم ِمْن  َْ َخائًِبا.َوَسْيُف ْن َشْحِم اْلَجَبابَِرِة لَْم َتْرج  (22:1)صموئيل الثاني  َشاُوَل لَْم َيْرج

َُ فِي َجْنِب َصاِحبِِه َوَسَقُطوا َجِميًعا. َفُدِعَي َسْيَفُه َوأَْمَسَك ُكلُّ َواِحٍد بَِرْأِس َصاِحبِِه َوَضَرَب  وِريمَ »ذلَِك اْلَمْوِض ، الَّتِي ِهَي «ِحْلَقَث َهصُّ
ا فِي ذلَِك اْلَيْوِم، َواْنَكَسَر أَْبَنْيُر َوِرَجاُل إِْسَرائِيَل أََماَم   (17-2:16)صموئيل الثاني  َعبِيِد َداُوَد.فِي ِجْبُعوَن. َوَكاَن اْلقَِتاُل َشِديًدا ِجد ً

َُ ِمْن َبْيِت ُيوآَب ُذو َسْيل َوأَْبَرُص َوَعاكِ  اَزِة َوَساقٌِط َفْلَيُحلَّ َعلَى َرأِْس ُيوآَب َوَعلَى ُكلِّ َبْيِت أَبِيِه، َوالَ َيْنَقِط ْيِف ٌز َعلَى اْلُعكَّ َوُمْحَتاُج بِالسَّ
 (29:3)صموئيل الثاني  اْلُخْبزِ 

ُسوِل:  ْيَف قُوُل لُِيوآَب: الَ َيُسْؤ فِي َعْيَنْيَك هَذا األَْمُر، ألَنَّ هَكَذا تَ » َفَقاَل َداُوُد لِلرَّ ْد قَِتالََك َعلَى اْلَمِديَنِة السَّ . َوأَْخِرْبَهاَيأُْكُل هَذا َوَذاَك. َشدِّ



ْدهُ   (25:11)صموئيل الثاني  «.َوَشدِّ

بُّ إِلُه إِْسَرائِيَل: أََنا َمَسْحُتَك َملًِكا َعلَى إِْسَرائِيَل َوأَْنَقْذُتَك مِ »َفَقاَل َناَثاُن لَِداُوَد:  ُجُل! هَكَذا َقاَل الرَّ ْن َيِد َشاُوَل، َوأَْعَطْيُتَك َبْيَت أَْنَت ُهَو الرَّ
ِدَك فِي ِحْضنَِك، َوأَْعَطْيُتَك َبيْ  ِدَك َونَِساَء َسيِّ َت إِْسَرائِيَل َوَيُهوَذا. َوإِْن َكاَن ذلَِك َقلِيالً، ُكْنُت أَِزيُد لََك َكَذا َوَكَذا. لَِماَذا اْحَتَقْرَت َكالََم َسيِّ

ا اْلِحثِّيَّ  بِّ لَِتْعَمَل الشَّرَّ فِي َعْيَنْيِه؟ َقْد َقَتْلَت أُوِريَّ ْيفِ الرَّ اهُ َقَتْلَت ، َوأََخْذَت اْمَرأََتُه لََك اْمَرأًَة، وَ بِالسَّ وَن. َواآلَن الَ ُيَفاِرُق بَِسْيِف إِيَّ َبنِي َعمُّ
ْيُف  ا اْلِحثِّيِّ لَِتُكوَن لََك اْمَرأًَة. هَكَذا السَّ : هأََنَذا أُقِيُم َعلَْيَك الشَّرَّ ِمنْ َبْيَتَك إِلَى األََبِد، ألَنََّك اْحَتَقْرَتنِي َوأََخْذَت اْمَرأََة أُوِريَّ بُّ َبْيتَِك،  َقاَل الرَّ

ََ نَِسائَِك فِي َعْيِن هِذِه الشَّْمِس. َُ َم  (11-12:7)صموئيل الثاني  َوآُخُذ نَِساَءَك أََماَم َعْيَنْيَك َوأُْعِطيِهنَّ لَِقِريبَِك، َفَيْضَطج

يَمٌة فِي ذلَِك اْلَيْوِم. قُتَِل ِعْشُروَن أَْلًفا. َوَكاَن اْلقَِتاُل ُهَناَك ُمْنَتِشًرا َفاْنَكَسَر ُهَناَك َشْعُب إِْسَرائِيَل أََماَم َعبِيِد َداُوَد، َوَكاَنْت ُهَناَك َمْقَتلٌَة َعظِ 
ْعِب َعلَى الَِّذيَن أََكلَُهُم  ْيُف َعلَى َوْجِه ُكلِّ األَْرِض، َوَزاَد الَِّذيَن أََكلَُهُم اْلَوْعُر ِمَن الشَّ  (8-18:7)صموئيل الثاني  فِي ذلَِك اْلَيْوِم.السَّ

اَمُهْم. َوَكاَن ُيوآُب ُمَتَنطِّ  ْخَرِة اْلَعِظيَمِة الَّتِي فِي ِجْبُعوَن، َجاَء َعَماَسا قُدَّ ا َكاُنوا ِعْنَد الصَّ ًقا َعلَى َثْوبِِه الَِّذي َكاَن الَبَِسُه، َوَفْوَقُه ِمْنَطَقُة َولَمَّ
ا َخَرَج اْنَدلََق َسْيٍف  ْيفُ فِي ِغْمِدِه َمْشُدوَدةٌ َعلَى َحَقَوْيِه، َفلَمَّ َوأَْمَسَكْت َيُد ُيوآَب اْلُيْمَنى « أََسالٌِم أَْنَت َيا أَِخي؟». َفَقاَل ُيوآُب لَِعَماَسا: السَّ

ا َعَماَسا َفلَْم َيْحَتِرْز ِمَن  لَُه. َوأَمَّ يْ بِلِْحَيِة َعَماَسا لُِيَقبِّ الَِّذي بَِيِد ُيوآَب، َفَضَرَبُه بِِه فِي َبْطنِِه َفَدلََق أَْمَعاَءهُ إِلَى األَْرِض َولَْم ُيَثنِّ َعلَْيِه، ِف السَّ
ََ ْبَن بِْكِري. ا ُيوآُب َوأَبِيَشاُي أَُخوهُ َفَتبَِعا َشَب  (10-20:8)صموئيل الثاني  َفَماَت. َوأَمَّ

ْحَكُمونِيُّ َرئِيُس الثَّالََثِة. ُهَو َهزَّ ُرْمَحُه َعلَى َثَماِن ِمَئٍة َقَتلَُهْم َدفْ  هِذِه أَْسَماُء األَْبَطاِل الَِّذينَ  َعًة َواِحَدًة. َوَبْعَدهُ لَِداُوَد: ُيَشْيَب َبشََّبُث التَّ
ََ َداُودَ  يَن الَِّذيَن اْجَتَمُعوا ُهَناَك لِْلَحْرِب َوَصِعَد  أَلَِعاَزاُر ْبُن ُدوُدو ْبِن أَُخوِخي، أََحُد الثَّالََثِة األَْبَطاِل الَِّذيَن َكاُنوا َم ُروا اْلفِلِْسِطينِيِّ ِحيَنَما َعيَّ

يَن َحتَّى َكلَّْت َيُدهُ، َولَِصَقْت َيُدهُ  ا ُهَو َفأََقاَم َوَضَرَب اْلفِلِْسِطينِيِّ ْيفِ ِرَجاُل إِْسَرائِيَل. أَمَّ بُّ َخالًَصا َعِظيًما بِالسَّ ََ الرَّ فِي ذلَِك اْلَيْوِم، ، َوَصَن
ْهِب َفَقْط. ْعُب َوَراَءهُ لِلنَّ ََ الشَّ  (10-23:8)صموئيل الثاني  َوَرَج

ْعِب إِلَى اْلَملِِك، َفَكاَن إِْسَرائِيُل َثَماَن ِمَئِة أَْلِف َرُجل ِذي َبأٍْس ُمْستَ  ََ ُيوآُب ُجْملََة َعَدِد الشَّ ْيفِ لِّ َفَدَف َخْمَس ِمَئِة أَْلِف ، َوِرَجاُل َيُهوَذا السَّ
 (9:24)صموئيل الثاني  َرُجل.

 : بُّ ِة ِدِمْشَق، َواْدُخْل َواْمَسْح َحَزائِيَل َملًِكا َعلَى أََراَم، َواْمَسْح َيا»َفَقاَل لَُه الرَّ يَّ ُهَو ْبَن نِْمِشي َملًِكا َعلَى اْذَهْب َراِجًعا فِي َطِريقَِك إِلَى َبرِّ
ا ِعَوًضا َعْنَك. َفالَِّذي َيْنُجو ِمْن  إِْسَرائِيَل، َواْمَسحْ  ََ ْبَن َشاَفاَط ِمْن آَبَل َمُحولََة َنبِي ً َسْيِف َحَزائِيَل َيْقُتلُُه َياُهو، َوالَِّذي َيْنُجو ِمْن َسْيِف أَلِيَش
. َُ  (17-19:15)ملوك األول  َياُهو َيْقُتلُُه أَلِيَش

ا َياُهو َفأََقاَم َخاِرًجا َثَمانِيَن َرُجالً َوَقاَل:  ُبوا َذَبائَِح َوُمْحَرَقاٍت. َوأَمَّ َجاِل الَِّذيَن أََتْيُت بِِهْم إِلَى »َوَدَخلُوا لُِيَقرِّ ُجُل الَِّذي َيْنُجو ِمَن الرِّ الرَّ
ا اْنَتَهوْ «. أَْيِديُكْم َتُكوُن أَْنفُُسُكْم َبَدَل َنْفِسهِ  َوالِِث: َولَمَّ َعاِة َوالثَّ «. اْدُخلُوا اْضِرُبوُهْم. الَ َيْخُرْج أََحدٌ »ا ِمْن َتْقِريِب اْلُمْحَرَقِة َقاَل َياُهو لِلسُّ

ْيفِ َفَضَرُبوُهْم بَِحدِّ  َوالُِث. َوَساُروا إِلَى َمِديَنِة َبْيِت اْلَبْعِل،السَّ َعاةُ َوالثَّ  (25-10:24)ملوك الثاني  ، َوَطَرَحُهُم السُّ

َؤَساُء َوَنافُِخو األَْبَواِق بَِجانِِب الْ  َملِِك، َوُكلُّ َشْعِب األَْرِض َيْفَرُحوَن َوَيْضِرُبوَن َوَنَظَرْت َوإَِذا اْلَملُِك َواقٌِف َعلَى اْلِمْنَبِر َحَسَب اْلَعاَدِة، َوالرُّ
َِ َوَقاَل لَهُْم: «. اَنٌة!ِخَياَنٌة، ِخيَ »بِاألَْبَواِق. َفَشقَّْت َعَثْلَيا ثَِياَبَها َوَصَرَخْت:  اَد اْلَجْي أَْخِرُجوَها »َفأََمَر َيُهوَياَداُع اْلَكاِهُن ُرَؤَساَء اْلِمَئاِت، قُوَّ

فُوِف، َوالَِّذي َيْتَبُعَها اْقُتلُوهُ  ْيفِ إِلَى َخاِرِج الصُّ بِّ »ألَنَّ اْلَكاِهَن َقاَل: «. بِالسَّ ْوا َعلَْيَها األََياِدَي، َوَمَضْت فِي َفأَْلقَ «. الَ ُتْقَتُل فِي َبْيِت الرَّ
 (16-11:14)ملوك الثاني  َطِريِق َمْدَخِل اْلَخْيِل إِلَى َبْيِت اْلَملِِك، َوقُتِلَْت ُهَناَك.

َُ َشْعِب األَْرِض، َواْسَتَراَحِت اْلَمِديَنُة. َوَقَتلُوا َعَثْلَيا  ْيِف َوَفِرَح َجِمي  (20:11)ملوك الثاني  .ِعْنَد َبْيِت اْلَملِكِ بِالسَّ

َف عَ »َفَقاَل لَهُْم إَِشْعَيا:  : الَ َتَخْف بَِسَبِب اْلَكالَِم الَِّذي َسِمْعَتُه، الَِّذي َجدَّ بُّ ِدُكْم: هَكَذا َقاَل الرَّ لَيَّ بِِه ِغْلَماُن َملِِك أَشُّوَر. هَكَذا َتقُولُوَن لَِسيِّ
 َُ َُ إِلَى أَْرِضِه، َوأُْسقُِطُه  هأََنَذا أَْجَعُل فِيِه ُروًحا َفَيْسَم ْيِف َخَبًرا َوَيْرج  (7-19:6)ملوك الثاني  «.فِي أَْرِضهِ بِالسَّ

ى ِمْن َبنِي اْلَبأِْس، ِرَجاٌل َيْحِملُوَن التُّْرَس  ْيَف َبُنو َرأُوَبْيَن َواْلَجاِديُّوَن َونِْصُف ِسْبِط َمَنسَّ وَن اْلَقْوَس َوُمَتَعلُِّموَن اْلقَِتاَل، أَْرَبَعٌة َوالسَّ َوَيُشدُّ



. َِ َُ ِمَئٍة َوِستُّوَن ِمَن اْلَخاِرِجيَن فِي اْلَجْي  (18:5)أخبار األيام األول  َوأَْرَبُعوَن أَْلًفا َوَسْب

ََ ُيوآُب ُجْملََة َعَدِد الشَّْعِب إِلَى َداُوَد، َفَكاَن ُكلُّ إِْسَرائِي ْيفِ َل أَْلَف أَْلٍف َوِمَئَة أَْلِف َرُجل ُمْسَتلِّي َفَدَف ََ ِمَئٍة َوَسْبِعيَن أَْلَف السَّ ، َوَيُهوَذا أَْرَب
ْيفِ َرُجل ُمْسَتلِّي   (5:21)أخبار األيام األول  السَّ

ا َثالََث ِسنِيَن ُجوٌع، أَْو َثالََثَة أَْشُهٍر َهالٌَك أََماَم ُمَضايِقِيَك  اٍم َيُكوُن فِيَها أَ َوَسْيُف إِمَّ ٌ فِي َسْيُف ْعَدائَِك ُيْدِرُكَك، أَْو َثالََثَة أَيَّ بِّ َوَوَبأ الرَّ
بِّ َيْعُثو فِي ُكلِّ ُتُخوِم إِْسَرائِيَل. َفاْنُظِر اآلَن َماَذا أَُردُّ َجَواًبا لُِمْرِسلِي ا. َقْد َضاَق بَِي »َفَقاَل َداُوُد لَِجاٍد: «. األَْرِض، َوَمالَُك الرَّ األَْمُر ِجد ً

بِّ ألَنَّ َمَراِحَمُه َكثِيَرةٌ، َوالَ أَْسقُُط فِي َيِد إِْنَسانٍ   (13-21:12)أخبار األيام األول  «.َدْعنِي أَْسقُْط فِي َيِد الرَّ

ُه َخاَف ِمْن ِجَهِة  َْ َداُوُد أَْن َيْذَهَب إِلَى أََماِمِه لَِيْسأََل هللاَ ألَنَّ .َسْيِف َولَْم َيْسَتِط بِّ  (30:21)أخبار األيام األول  َمالَِك الرَّ

َؤَساُء َواألَْبَواُق ِعْنَد اْلَملِِك، َوُكلُّ  َشْعِب األَْرِض َيْفَرُحوَن َوَيْنفُُخوَن بِاألَْبَواِق،  َوَنَظَرْت َوإَِذا اْلَملُِك َواقٌِف َعلَى ِمْنَبِرِه فِي اْلَمْدَخِل، َوالرُّ
ْسبِيَح. َفَشقَّْت َعَثْلَيا ثَِياَبَها َوَقالَْت: َواْلُمَغنُّوَن بِ  َفأَْخَرَج َيُهوَياَداُع اْلَكاِهُن ُرَؤَساَء اْلِمَئاِت «. ِخَياَنٌة، ِخَياَنٌة!»آالَِت اْلِغَناِء، َواْلُمَعلُِّموَن التَّ

َِ َوَقاَل لَهُْم:  لِيَن َعلَى اْلَجْي بُِعَها ُيْقَتُل أَْخِرُجوَها إِلَى َخاِرِج الصُّ »اْلُمَوكَّ ْيفِ فُوِف، َوالَِّذي َيتَّ الَ َتْقُتلُوَها فِي َبْيِت »ألَنَّ اْلَكاِهَن َقاَل: «. بِالسَّ
بِّ  ا أََتْت إِلَى َمْدَخِل َباِب اْلَخْيِل إِلَى َبْيِت اْلَملِِك َقَتلُوَها ُهَناَك.«. الرَّ  (15-23:13الثاني  )أخبار األيام َفأَْلَقْوا َعلَْيَها األََياِدَي. َولَمَّ

ْيفِ َفَفِرَح ُكلُّ َشْعِب األَْرِض َواْسَتَراَحِت اْلَمِديَنُة، َوَقَتلُوا َعَثْلَيا   (21:23)أخبار األيام الثاني  .بِالسَّ

يَن َفَقَتَل ُمْخَتاِريِهْم  ْيِف َفأَْصَعَد َعلَْيِهْم َملَِك اْلِكْلَدانِيِّ فِي َبْيِت َمْقِدِسِهْم. َولَْم َيْشفِْق َعلَى َفًتى أَْو َعْذَراَء، َوالَ َعلَى َشْيٍخ أَْو أَْشَيَب، َبْل بِالسَّ
بِّ َوَخَزائِنِ  ِغيَرِة َوَخَزائِِن َبْيِت الرَّ َُ آنَِيِة َبْيِت هللاِ اْلَكبِيَرِة َوالصَّ ََ لَِيِدِه. َوَجِمي ََ اْلَجِمي ِه أََتى بَِها َجِميًعا إِلَى َبابَِل.  اْلَملِِك َوُرَؤَسائِ َدَف

ََ آنِ  اِر، َوأَْهلَُكوا َجِمي ََ قُُصوِرَها بِالنَّ ِميَنِة. َوَسَبى الَِّذيَن َبقُوا ِمَن َوأَْحَرقُوا َبْيَت هللاِ، َوَهَدُموا ُسوَر أُوُرَشلِيَم َوأَْحَرقُوا َجِمي ْيِف َيتَِها الثَّ السَّ
 (20-36:17)أخبار األيام الثاني  َولَِبنِيِه َعبِيًدا إِلَى أَْن َملََكْت َمْملََكُة َفاِرسَ إِلَى َبابَِل، َفَكاُنوا لَُه 

 (18:4)نحميا  ُكلُّ َواِحٍد َمْرُبوٌط َعلَى َجْنبِِه، َوَكاَن النَّافُِخ بِاْلُبوِق بَِجانِبِي.َوَسْيُف َوَكاَن اْلَباُنوَن َيْبُنوَن، 

ََ أَْعَدائِِهْم َضْرَبَة َفَضَرَب اْلَيُهوُد َجمِ  َوَقْتل َوَهالٍَك، َوَعِملُوا بُِمْبِغِضيِهْم َما أََراُدوا. َوَقَتَل اْلَيُهوُد فِي ُشوَشَن اْلَقْصِر َوأَْهلَُكوا َخْمَس َسْيٍف ي
 (6-9:5)أستير  ِمَئِة َرُجل.

ْيفِ َخافُوا َعلَى أَْنفُِسُكْم ِمَن  ْيفِ ، ألَنَّ اْلَغْيَظ ِمْن آَثاِم السَّ  (29:19أيوب  . لَِكْي َتْعلَُموا َما ُهَو اْلَقَضاءُ السَّ

ْد  َْ ُيَحدِّ َد َنحَوهُ آلَة اْلَمْوِت. َيجْ َسْيَفهُ هللَاُ َقاٍض َعاِدٌل، َوإِلٌه َيْسَخُط فِي ُكلِّ َيْوٍم. إِْن لَْم َيْرج أََها، َوَسدَّ  َعُل ِسَهاَمُه ُمْلَتِهَبًة.. َمدَّ َقْوَسُه َوَهيَّ
 (13-7:11)المزمور 

يِر  ْمُه. اِْصَرْعُه. َنجِّ َنْفِسي ِمَن الشِّرِّ . َتَقدَّ  (13:17)المزمور  بَِسْيفِكَ قُْم َيا َربُّ

اُر، َجالَلََك َوَبَهاَءَك.َسْيَفَك َتَقلَّْد  َها اْلَجبَّ  (3:45)المزمور  َعلَى َفْخِذَك أَيُّ

ْهلَُكِة َيْطلُُبوَن َنْفِسي، َفَيْدُخلُوَن فِي أََسافِِل األَْرِض. ُيْدَفُعوَن إِلَى َيَديِ  ا الَِّذيَن ُهْم لِلتَّ ْيفِ أَمَّ )المزمور  . َيُكوُنوَن َنِصيًبا لَِبَناِت آَوى.السَّ
9:63-10) 

 المزمور السادس والسبعون كامال ونقتبس منه:
اْلقِِسيَّ اْلَباِرَقَة.  َسَحقَ ُهَناَك 3َكاَنْت فِي َسالِيَم ِمَظلَُّتُه، َوَمْسَكُنُه فِي ِصْهَيْوَن. 2وَذا. اْسُمُه َعِظيٌم فِي إِْسَرائِيَل. هللَاُ َمْعُروٌف فِي َيهُ 1

ْيَف اْلِمَجنَّ  لَِب. 4 َواْلقَِتاَل. ِسالَْه.َوالسَّ اُء اْلَقْلِب. َناُموا ِسَنَتُهْم. ُكلُّ ِرَجاِل اْلَبأِْس لَْم َيِجُدوا ُسلَِب 5أَْبَهى أَْنَت، أَْمَجُد ِمْن ِجَباِل السَّ أَِشدَّ

 ..أَْيِدَيُهْم.

ََ إِلَى  . َوَدَف هُ، َوَجالَلَُه لَِيِد اْلَعُدوِّ ْبيِ ِعزَّ ْيِف َوَسلََّم لِلسَّ ارُ السَّ ، َوَعَذاَراهُ لَْم ُيْحَمْدَن. َكَهَنُتُه َشْعَبُه، َوَغِضَب َعلَى ِميَراثِِه. ُمْخَتاُروهُ أََكلَْتهُُم النَّ
ْيفِ َسَقُطوا   (64-78:61)المزمور  ، َوأََراِملُُه لَْم َيْبِكيَن.بِالسَّ



 المزمور التاسَ واألربعون بعد المائة كامال ونقتبس منه:
ُموا َعلَى َمَضاِجِعِهْم. 5 ْيِن فِي َيِدِهْم. َوَسْيٌف َتْنِويَهاُت هللاِ فِي أَْفَواِهِهْم، 6لَِيْبَتِهِج األَْتقَِياُء بَِمْجٍد. لُِيَرنِّ لَِيْصَنُعوا َنْقَمًة فِي األَُمِم، 7ُذو َحدَّ

َِ أَْتقَِيائِِه. 9ائِِهْم بُِكُبول ِمْن َحِديٍد. ألَْسِر ُملُوِكِهْم بِقُُيوٍد، َوُشَرفَ 8َوَتأِْديَباٍت فِي الشُُّعوِب.  لُِيْجُروا بِِهِم اْلُحْكَم اْلَمْكُتوَب. َكَراَمٌة هَذا لَِجِمي

 َهلِّلُوَيا.

َعلَى َفْخِذِه ِمْن َسْيفُُه َوُمَتَعلُِّموَن اْلَحْرَب. ُكلُّ َرُجل ُسُيوًفا ُهَوَذا َتْخُت ُسلَْيَماَن َحْولَُه ِستُّوَن َجبَّاًرا ِمْن َجَبابَِرِة إِْسَرائِيَل. ُكلُُّهْم َقابُِضوَن 
 (8-3:7)نشيد األنشاد  َهْوِل اللَّْيِل.

ْدُتْم ُتْؤَكلُوَن  ْيفِ َوإِْن أََبْيُتْم َوَتَمرَّ بِّ َتَكلََّم.بِالسَّ  (20:1)إشعياء  . ألَنَّ َفَم الرَّ

ْيفِ ِرَجالُِك َيْسقُُطوَن   (26-3:25)إشعياء  أَْبَطالُِك فِي اْلَحْرِب. َفَتئِنُّ َوَتُنوُح أَْبَواُبَها، َوِهَي َفاِرَغًة َتْجلُِس َعلَى األَْرِض.، وَ بِالسَّ

ََ َيْسقُُط  ْيفِ ُكلُّ َمْن ُوِجَد ُيْطَعُن، َوُكلُّ َمِن اْنَحا ُم أَْطَفالُُهْم أََماَم ُعُيونِِهْم، َوُتْنَهُب بِالسَّ -13:15)إشعياء  ُبُيوُتُهْم َوُتْفَضُح نَِساُؤُهْم.. َوُتَحطَّ

16) 

، َكلَِباِس اْلَقْتلَى اْلَمْضُروبِيَن  ََ ا أَْنَت َفَقْد ُطِرْحَت ِمْن َقْبِرَك َكُغْصٍن أَْشَن ْيفِ َوأَمَّ ، بِالسَّ )إشعياء  َمُدوَسٍة. َكُجثَّةٍ ، اْلَهابِِطيَن إِلَى ِحَجاَرِة اْلُجبِّ
19:14) 

ُهْم ِمْن أََماِم  ُيوِف َفإِنَّ ْيِف َقْد َهَرُبوا. ِمْن أََماِم السُّ ُه هَكَذا َقاَل لَِي السَّ ِة اْلَحْرِب. َفإِنَّ اْلَمْسلُوِل، َوِمْن أََماِم اْلَقْوِس اْلَمْشُدوَدِة، َوِمْن أََماِم ِشدَّ
ُد:  يِّ ِة َسَنٍة َكَسَنِة األَِجيِر َيْفَنى ُكلُّ »السَّ بَّ إِلَه إِْسَرائِيَل َقْد َتَكلَّ فِي ُمدَّ ُة َعَدِد قِِسيِّ أَْبَطاِل َبنِي قِيَداَر َتقِلُّ، ألَنَّ الرَّ  «.مَ َمْجِد قِيَداَر، َوَبقِيَّ
 (17-21:15)إشعياء 

ْيفِ َغْيِر إِْنَساٍن َيأُْكلُُه، َفَيْهُرُب ِمْن أََماِم َوَسْيُف َغْيِر َرُجل، بَِسْيِف َوَيْسقُُط أَشُّوُر   (8:31)إشعياء  ، َوَيُكوُن ُمْخَتاُروهُ َتْحَت اْلِجْزَيِة.السَّ

َماَواِت  ُه َقْد َرِوَي فِي السَّ بِّ َسْيفِيألَنَّ ْيُنوَنِة. لِلرَّ ْمُتُه لِلدَّ لَى بَِشْحٍم، بَِدمِ َسْيٌف . ُهَوَذا َعلَى أَُدوَم َيْنِزُل، َوَعلَى َشْعٍب َحرَّ
 َقِد اْمَتألَ َدًما، اطَّ

بِّ َذبِيَحًة فِي ُبْصَرَة َوَذْبًحا َعِظيًما فِي أَْرِض أَُدوَم. . ألَنَّ لِلرَّ ٍَ  (6-34:5)إشعياء  ِخَراٍف َوُتُيوٍس، بَِشْحِم ُكلَى ِكَبا
َف » َفَقاَل لَُهْم إَِشْعَياُء:  : الَ َتَخْف بَِسَبِب اْلَكالَِم الَِّذي َسِمْعَتُه، الَِّذي َجدَّ بُّ ِدُكْم: هَكَذا َيقُوُل الرَّ َعلَيَّ بِِه ِغْلَماُن َملِِك هَكَذا َتقُولُوَن لَِسيِّ

َُ إِ  َُ َخَبًرا َوَيْرج ْيِف لَى أَْرِضِه، َوأُْسقُِطُه أَشُّوَر. هأََنَذا أَْجَعُل فِيِه ُروًحا َفَيْسَم  (7-37:6)إشعياء  «.فِي أَْرِضهِ بِالسَّ
ًة. لَِيْقَتِرُبوا ُثمَّ َيَتَكلَُّموا. لَِنَتَقدَّ » ِد اْلَقَبائُِل قُوَّ ُتَها اْلَجَزائُِر َوْلُتَجدِّ ِرِق الَِّذي ُيالَقِيِه ْم َمًعا إِلَى اْلُمَحاَكَمِة. َمْن أَْنَهَض ِمَن اْلَمشْ اُْنُصتِي إِلَيَّ أَيَّ

َراِب  ََ أََماَمُه أَُمًما َوَعلَى ُملُوٍك َسلََّطُه. َجَعلَُهْم َكالتُّ َِّ اْلُمْنَذِري بَِقْوِسِه.بَِسْيفِهِ النَّْصُر ِعْنَد ِرْجلَْيِه؟ َدَف  (2-41:1)إشعياء  ، َوَكاْلَق
ْيفُ ُب َواالْنِسَحاُق َواْلُجوُع ِاْثَناِن ُهَما ُمالَقَِياِك. َمْن َيْرثِي لَِك؟ اْلَخَرا يِك؟ َبُنوِك َقْد أَْعَيْوا. اْضَطَجُعوا فِي َرأِْس ُكلِّ ُزَقاق َوالسَّ . بَِمْن أَُعزِّ

، ِمْن َزْجَرِة إِلِهِك. بِّ  (20-51:19)إشعياء  َكاْلَوْعِل فِي َشَبَكٍة. اْلَمآلُنوَن ِمْن َغَضِب الرَّ

ُنُكْم  ْيفِ َفإِنِّي أَُعيِّ ْبحِ ، َوَتْجُثوَن ُكلُُّكْم لِلسَّ ، َواْخَتْرُتْم َمالِلذَّ لَْم أَُسرَّ  ، ألَنِّي َدَعْوُت َفلَْم ُتِجيُبوا، َتَكلَّْمُت َفلَْم َتْسَمُعوا، َبْل َعِمْلُتُم الشَّرَّ فِي َعْيَنيَّ
 (12:65)إشعياء  بِِه.

اِر ُيَعاقُِب  بَّ بِالنَّ .َوبَِسْيفِِه ألَنَّ الرَّ بِّ  (16:66)إشعياء  َعلَى ُكلِّ َبَشٍر، َوَيْكُثُر َقْتلَى الرَّ

ًة ُمْنذُ  ًة. أُمَّ ًة َقِويَّ . أُمَّ بُّ ًة ِمْن ُبْعٍد َيا َبْيَت إِْسَرائِيَل، َيقُوُل الرَّ ًة الَ َتْعِرُف لَِساَنَها َوالَ  هأََنَذا أَْجلُِب َعلَْيُكْم أُمَّ َتْفَهُم َما َتَتَكلَُّم بِِه. اْلَقِديِم. أُمَّ
ُتَك. َيأُْكلُوَن َغَنَمَك َوَبَقَرَك. َيأُْكلُوَن َجْفَنَتَك َوتِيَنَك. ُجْعَبُتُهْم َكَقْبٍر َمْفُتوٍح. ُكلُُّهْم َجَبابَِرةٌ. َفَيأُْكلُوَن َحَصاَدَك َوُخْبَزَك الَِّذي َيأُْكلُُه َبُنوَك َوَبَنا

ْيِف ُيْهلُِكوَن  ِكٌل َعلَْيَها.ُمدُ بِالسَّ  (17-5:15)إرميا  َنَك اْلَحِصيَنَة الَّتِي أَْنَت ُمتَّ

ُدُهْم فِي أَُمٍم لَْم َيْعِرفُوَها ُهْم َوالَ  لِذلَِك هَكَذا َقاَل َربُّ اْلُجُنوِد إِلُه إِْسَرائِيَل: هأََنَذا أُْطِعُم هَذا الشَّْعَب أَْفَسْنتِيًنا َوأَْسقِيِهْم َماءَ  اْلَعْلَقِم، َوأَُبدِّ
ْيَف آَباُؤُهْم، َوأُْطلُِق َوَراَءُهُم   (16-9:15)إرميا  ْم.َحتَّى أُْفنَِيهُ السَّ



اُن »لِذلَِك هَكَذا َقاَل َربُّ اْلُجُنوِد:  بَّ ْيفِ هأََنَذا أَُعاقُِبُهْم. َيُموُت الشُّ  (22:11)إرميا  ، َوَيُموُت َبُنوُهْم َوَبَناُتُهْم بِاْلُجوِع.بِالسَّ

اِهُبوَن، ألَنَّ  ِة أََتى النَّ يَّ َوابِي فِي اْلَبرِّ َِ الرَّ بِّ َيأُْكُل ِمْن أَْقَصى األَْرِض إِلَى أَْقَصى األَْرِض. لَْيَس َسالٌَم ألََحٍد ِمَن اْلَبَشِر.َسْيًفا َعلَى َجِمي  لِلرَّ
 (12:12)إرميا 

َُ ُصَراَخُهْم، َوِحيَن ُيْصِعُدوَن ُمْحَرَقًة َوَتْقِدَمًة الَ أَْقَبلُُهْم، َبْل  ْيِف ِحيَن َيُصوُموَن الَ أَْسَم َها »َفقُْلُت: «. َواْلُجوِع َواْلَوَبإِ أََنا أُْفنِيِهمْ بِالسَّ آِه، أَيُّ
! ُهَوَذا األَْنبَِياُء َيقُولُوَن لَُهْم الَ َتَرْوَن  بُّ ُد الرَّ يِّ َِ َسْيًفاالسَّ بُّ لِي«. ، َوالَ َيُكوُن لَُكْم ُجوٌع َبْل َسالًَما َثابًِتا أُْعِطيُكْم فِي هَذا اْلَمْوِض : َفَقاَل الرَّ

 األَْنبَِياُء بِاْسِمي. لَْم أُْرِسْلُهْم، َوالَ أََمْرُتُهْم، َوالَ َكلَّْمُتُهْم. بُِرْؤَيا َكاِذبَ »
ُ أ أُوَن لَُكمْ بِاْلَكِذِب َيَتَنبَّ  «.ٍة َوِعَراَفٍة َوَباِطل َوَمْكِر قُلُوبِِهْم ُهْم َيَتَنبَّ

بُّ َعِن األَْنبَِياِء الَّ » أُوَن بِاْسِمي َوأََنا لَْم أُْرِسْلُهْم، َوُهْم َيقُولُوَن: الَ َيُكوُن لِذلَِك هَكَذا َقاَل الرَّ َوالَ ُجوٌع فِي هِذِه األَْرِض: َسْيٌف ِذيَن َيَتَنبَّ
ْيِف » أُوَن لَُه َيُكوُن َمْطُروًحا فِي َشَواِرِع بِالسَّ ْعُب الَِّذي َيَتَنبَّ ْيفِ أُوُرَشلِيَم ِمْن َجَرى اْلُجوِع َواْلُجوِع َيْفَنى أُولئَِك األَْنبَِياُء. َوالشَّ ، َوالسَّ

ُهْم. َوَتقُوُل لَُهْم ه ِذِه اْلَكلَِمَة: لَِتْذِرْف َعْيَناَي ُدُموًعا لَْيالً َوَنَهاًرا َوالَ َولَْيَس َمْن َيْدفُِنُهْم ُهْم َونَِساَءُهْم َوَبَنُوِهْم َوَبَناُتُهْم، َوأَْسُكُب َعلَْيِهْم َشرَّ
ا. إَِذا َخَرْجُت إِلَى اْلَحْقِل، َفإِذَ َتُكفَّا، ألَ  ْيفِ ا اْلَقْتلَى نَّ اْلَعْذَراَء بِْنَت َشْعبِي ُسِحَقْت َسْحًقا َعِظيًما، بَِضْرَبٍة ُموِجَعٍة ِجد ً . َوإَِذا َدَخْلُت بِالسَّ

بِيَّ َواْلَكاِهَن ِكلَْيِهمَ   (18-14:12)إرميا  «.ا َيُطوَفاِن فِي األَْرِض َوالَ َيْعِرَفاِن َشْيًئااْلَمِديَنَة، َفإَِذا اْلَمْرَضى بِاْلُجوِع، ألَنَّ النَّ

 اإلصحاح الخامس عشر من سفر إرميا كامال ونقتبس منه:
بُّ لِي: 1 ْعِب. اِْطَرْحهُْم ِمْن »ُثمَّ َقاَل الرَّ َوَيُكوُن 2أََماِمي َفَيْخُرُجوا. َوإِْن َوَقَف ُموَسى َوَصُموئِيُل أََماِمي الَ َتُكوُن َنْفِسي َنْحَو هَذا الشَّ

: الَِّذيَن لِْلَمْوِت َفإِلَى اْلَموْ  بُّ َك َتقُوُل لَهُْم: هَكَذا َقاَل الرَّ ْيِف ِت، َوالَِّذيَن إَِذا َقالُوا لََك: إِلَى أَْيَن َنْخُرُج؟ أَنَّ ْيفِ َفإِلَى لِلسَّ ، َوالَِّذيَن لِْلُجوِع السَّ
ْبيِ.  َفإِلَى اْلُجوِع، َوالَِّذينَ  ْبيِ َفإِلَى السَّ : 3لِلسَّ بُّ ُل َعلَْيِهْم أَْرَبَعَة أَْنَواٍع، َيقُوُل الرَّ ْيَف َوأَُوكِّ َماِء السَّ ْحِب، َوُطُيوَر السَّ لِْلَقْتِل، َواْلِكالََب لِلسَّ

ََ األَْرِض لأِلَْكِل َواإلِْهالَِك.  ََ فِي َوأَْدَفُعُهْم لِْلَقلَِق فِي ُكلِّ َمَمالِِك ا4َوُوُحو ا َملِِك َيُهوَذا، ِمْن أَْجِل َما َصَن ى ْبِن َحَزقِيَّ ألَْرِض ِمْن أَْجِل َمَنسَّ

يِك، َوَمْن َيِميُل لَِيْسأََل َعْن َسالََمتِِك؟ 5أُوُرَشلِيَم.  . إِلَى ا6َفَمْن َيْشفُُق َعلَْيِك َيا أُوُرَشلِيُم، َوَمْن ُيَعزِّ بُّ ْلَوَراِء ِسْرِت. أَْنِت َتَرْكتِنِي، َيقُوُل الرَّ

َداَمِة.  َكُثَرْت 8َوأُْذِريِهْم بِِمْذَراٍة فِي أَْبَواِب األَْرِض. أُْثِكُل َوأُبِيُد َشْعبِي. لَْم َيْرِجُعوا َعْن ُطُرقِِهْم. 7َفأَُمدُّ َيِدي َعلَْيِك َوأُْهلُِكِك. َملِْلُت ِمَن النَّ

ِهيَرِة. أَْوَقْعُت َعلَْيَها َبْغَتًة َرْعَدًة َوُرُعَباتٍ لِي أََراِملُُهْم أَْكَثَر ِمْن َرْمِل اْلبَِحارِ  اِن، َناِهًبا فِي الظَّ بَّ َذُبلَْت َوالَِدةُ 9. . َجلَْبُت َعلَْيِهْم، َعلَى أُمِّ الشُّ

ا َبقِيَّ  ْبَعِة. أَْسلََمْت َنْفَسَها. َغَرَبْت َشْمُسَها إِْذ َبْعُد َنَهاٌر. َخِزَيْت َوَخِجلَْت. أَمَّ ْيِف ُتُهْم السَّ بُّ َفلِلسَّ  ..«.أَْدَفُعَها أََماَم أَْعَدائِِهْم، َيقُوُل الرَّ

َهاتِِهِم  ، َوَعْن أُمَّ َِ بُّ َعِن اْلَبنِيَن َوَعِن اْلَبَناِت اْلَمْولُوِديَن فِي هَذا اْلَمْوِض ُه هَكَذا َقاَل الرَّ اللََّواتِي َولَْدَنُهْم، َوَعْن آَبائِِهِم الَِّذيَن َولَُدوُهْم فِي ألَنَّ
ْيِف َوالَ ُيْدَفُنوَن، َبْل َيُكوُنوَن ِدْمَنًة َعلَى َوْجِه األَْرِض،  هِذِه األَْرِض: ِميَتاِت أَْمَراٍض َيُموُتوَن. الَ ُيْنَدُبونَ  َواْلُجوِع َيْفَنْوَن، َوَتُكوُن َوبِالسَّ

َِ األَْرِض. ُجَثُثُهمْ  َماِء َولُِوُحو  (4-16:3)إرميا  أُْكالً لُِطُيوِر السَّ

ْيفِ اللِذلَِك َسلِّْم َبنِيِهْم لِْلُجوِع، َواْدَفْعهُْم لَِيِد  اُنُهْم َمْضُروبِي سَّ ْيِف ، َفَتِصيَر نَِساُؤُهْم َثَكالَى َوأََراِمَل، َوَتِصيَر ِرَجالُهُْم َقْتلَى اْلَمْوِت، َوُشبَّ السَّ
َْ ِصَياٌح ِمْن ُبُيوتِِهْم إِْذ َتْجلُِب َعلَْيِهْم َجْيًشا َبْغَتًة. ألَنَُّهْم َحَفُروا ُحْفَرًة لِ  .يُ فِي اْلَحْرِب. لُِيْسَم )إرميا  ْمِسُكونِي، َوَطَمُروا فَِخاًخا لِِرْجلَيَّ

18:21-22) 

، َوأَْجَعلُهُْم َيْسقُُطوَن  َِ ْيِف َوأَْنقُُض َمُشوَرَة َيُهوَذا َوأُوُرَشلِيَم فِي هَذا اْلَمْوِض أُْكالً  ُجَثَثُهمْ أََماَم أَْعَدائِِهْم َوبَِيِد َطالِبِي ُنفُوِسِهْم، َوأَْجَعُل بِالسَّ
َِ األَْرِض. َماِء َولُِوُحو  (7:19)إرميا  لُِطُيوِر السَّ

: هأََنَذا أَْجَعلَُك َخْوًفا لَِنْفِسَك َولُِكلِّ ُمِحبِّيَك، َفَيْسقُُطوَن  بُّ ُه هَكَذا َقاَل الرَّ َُ ُكلَّ َيُهوَذا لَِيِد َملِِك بَِسْيِف ألَنَّ أَْعَدائِِهْم َوَعْيَناَك َتْنُظَراِن، َوأَْدَف
ْيفِ ابَِل َفَيْسبِيِهْم إِلَى َبابَِل َوَيْضِرُبُهْم بَ  َناتَِها َوُكلَّ َخَزائِِن ُملُوِك َيُهوَذا، بِالسَّ َُ ُكلَّ َثْرَوِة هِذِه اْلَمِديَنِة َوُكلَّ َتَعبَِها َوُكلَّ ُمَثمَّ أَْدَفُعَها لَِيِد . َوأَْدَف

 (5-20:4)إرميا  ْحِضُروَنَها إِلَى َبابَِل.أَْعَدائِِهْم، َفَيْغَنُموَنَها َوَيأُْخُذوَنَها َويُ 

ا َملَِك َيُهوَذا َوَعبِيَدهُ َوالشَّْعَب َواْلَباقِيَن فِي هِذِه اْلَمدِ  َُ ِصْدقِيَّ : أَْدَف بُّ ْيِف يَنِة ِمَن اْلَوَبإِ ُثمَّ َبْعَد ذلَِك َقاَل الرَّ َر َوالسَّ َواْلُجوِع لَِيِد َنُبوَخْذَراصَّ



ْيفِ َملِِك َبابَِل َولَِيِد أَْعَدائِِهْم َولَِيِد َطالِبِي ُنفُوِسِهْم، َفَيْضِرُبُهْم بَِحدِّ  ْعِب: » «.. الَ َيَتَرأَُّف َعلَْيِهْم َوالَ َيْشفُُق َوالَ َيْرَحمُ السَّ َوَتقُوُل لِهَذا الشَّ
: هأََنَذا أَْجَعُل أََماَمُكْم َطِريَق اْلَحَياِة َوَطِريَق اْلَمْوِت. الَِّذي ُيقِيُم فِي هِذِه اْلَمدِ  بُّ ْيِف يَنِة َيُموُت هَكَذا َقاَل الرَّ َواْلُجوِع َواْلَوَبإِ. َوالَِّذي بِالسَّ

 (9-21:7)إرميا  يَن الَِّذيَن ُيَحاِصُروَنُكْم َيْحَيا َوَتِصيُر َنْفُسُه لَُه َغنِيَمًة.َيْخُرُج َوَيْسقُُط إِلَى اْلَكْلَدانِيِّ 

ْيَف َوأُْرِسُل َعلَْيِهِم  اَها َيْفَنْواَواْلُجوَع َواْلَوَبأَ َحتَّى السَّ  (10:24)إرميا  «.َعْن َوْجِه األَْرِض الَّتِي أَْعَطْيُتُهْم َوآَباَءُهْم إِيَّ

ُنوا ِمْن أَْجِل َفَيشْ  ُحوا َوَيَتَجنَّ ْيِف َرُبوا َوَيَتَرنَّ بِّ َوَسَقْيُت ُكلَّ الشُُّعوِب الَِّذيَن أَْرَسلَنِي «. الَِّذي أُْرِسلُُه أََنا َبْيَنُهمْ السَّ َفأََخْذُت اْلَكأَْس ِمْن َيِد الرَّ
بُّ إِلَْيِهْم. أُوُرَشلِيَم َوُمُدَن َيُهوَذا َوُملُوَكَها وَ   (18-25:16)إرميا  َوَدَهًشا َوَصفِيًرا َولَْعَنًة َكهَذا اْلَيْوِم. َخَراًباُرَؤَساَءَها، لَِجْعلَِها الرَّ

أُوا َواْسقُُطوا َوالَ َتقُوُموا ِمْن أَْجلِ »َوَتقُوُل لَهُْم:  ْيِف  هَكَذا َقاَل َربُّ اْلُجُنوِد إِلُه إِْسَرائِيَل: اْشَرُبوا َواْسَكُروا َوَتَقيَّ الَِّذي أُْرِسلُُه أََنا َبْيَنُكْم. السَّ
ُُ أُِسيُء إِلَى َوَيُكوُن إَِذا أََبْوا أَْن َيأُْخُذوا اْلَكأَْس ِمْن َيِدَك لَِيْشَرُبوا، أَنََّك َتقُوُل لَهُْم: هَكَذا َقاَل َربُّ اْلُجنُ  وِد: َتْشَرُبوَن ُشْرًبا. ألَنِّي هأََنَذا أَْبَتِد

أُوَن، ألَنِّي أََنا أَْدُعو اْلَمِديَنِة الَّ  أُوَن أَْنُتْم؟ الَ َتَتَبرَّ ْيَف تِي ُدِعَي اْسِمي َعلَْيَها، َفَهْل َتَتَبرَّ اِن األَْرِض، َيقُوُل َربُّ اْلُجُنوِد. السَّ َعلَى ُكلِّ ُسكَّ
بُّ ِمنَ  أْ َعلَْيِهْم بُِكلِّ هَذا اْلَكالَِم، َوقُْل لَُهْم: الرَّ اْلَعالَِء ُيَزْمِجُر، َوِمْن َمْسَكِن قُْدِسِه ُيْطلُِق َصْوَتُه، َيْزأَُر َزئِيًرا َعلَى َمْسَكنِِه،  َوأَْنَت َفَتَنبَّ

بِّ  ِجيُج إِلَى أَْطَراِف األَْرِض، ألَنَّ لِلرَّ اِن األَْرِض. َبلََغ الضَّ ائِِسيَن َيْصُرُخ ِضدَّ ُكلِّ ُسكَّ ََ الشُُّعوبِ بُِهَتاٍف َكالدَّ . ُهَو ُيَحاِكُم ُكلَّ  ُخُصوَمًة َم
َُ األَْشَراَر  ْيفِ ِذي َجَسٍد. َيْدَف .لِلسَّ بُّ  (31-25:27)إرميا  ، َيقُوُل الرَّ

َر َملَِك َباَبَل، َوالَّتِي الَ َتْجَعُل عُ 8 َة أَِو اْلَمْملََكَة الَّتِي الَ َتْخِدُم َنُبوَخْذَناصَّ َة َوَيُكوُن أَنَّ األُمَّ ُنَقَها َتْحَت نِيِر َملِِك َباَبَل، إِنِّي أَُعاقُِب تِْلَك األُمَّ

ْيِف  ، َحتَّ بِالسَّ بُّ  (8:27)إرميا  بَِيِدِه. أُْفنَِيَهاى َواْلُجوِع َواْلَوَبإِ، َيقُوُل الرَّ

ْيَف هَكَذا َقاَل َربُّ اْلُجُنوِد: هأََنَذا أُْرِسُل َعلَْيِهِم  َداَءِة. َوأُْلِحقُهُْم السَّ ْيِف َواْلُجوَع َواْلَوَبأَ، َوأَْجَعلُُهْم َكتِيٍن َرِديٍء الَ ُيْؤَكُل ِمَن الرَّ َواْلُجوِع بِالسَّ
َِ األَُمِم الَِّذيَن َطَردْ َواْلَوَبإِ،   (18-29:17)إرميا  ُتُهْم إِلَْيِهمْ َوأَْجَعلُُهْم َقلًَقا لُِكلِّ َمَمالِِك األَْرِض، ِحْلًفا َوَدَهًشا َوَصفِيًرا َوَعاًرا فِي َجِمي

يَن الَِّذيَن ُيَحاِرُبوَنَها بَِسَبِب َها اْلَمَتاِرُس! َقْد أََتْوا إِلَى اْلَمِديَنِة لَِيأُْخُذوَها، َوَقْد ُدفَِعِت اْلَمِدينَ  ْيِف ُة لَِيِد اْلَكْلَدانِيِّ َواْلُجوِع َواْلَوَبإِ، َوَما َتَكلَّْمَت السَّ
: اْشَتِر لَِنْفِسَك اْلَحْقلَ  بُّ ُد الرَّ يِّ َها السَّ ٍة َوأَ  بِِه َفَقْد َحَدَث، َوَها أَْنَت َناِظٌر. َوَقْد قُْلَت أَْنَت لِي أَيُّ ْشِهْد ُشُهوًدا، َوَقْد ُدفَِعِت اْلَمِديَنُة لَِيِد بِفِضَّ

 (25-32:24)إرميا  «.اْلَكْلَدانِيِّينَ 

ْيَف َيْحُدُث أَنَّ  اَك فِي ِمْصَر، َحقُُكْم ُهنَ الَِّذي أَْنُتْم َخائِفُوَن ِمْنُه ُيْدِرُكُكْم ُهَناَك فِي أَْرِض ِمْصَر، َواْلُجوَع الَِّذي أَْنُتْم َخائِفُوَن ِمْنُه َيلْ السَّ
ُبو ُخوِل إِلَى ِمْصَر لَِيَتَغرَّ َجاِل الَِّذيَن َجَعلُوا ُوُجوَههُْم لِلدُّ ْيِف ا ُهَناَك، َيُموُتوَن َفَتُموُتوَن ُهَناَك. َوَيُكوُن أَنَّ ُكلَّ الرِّ َواْلُجوِع َواْلَوَبإِ، َوالَ بِالسَّ

 (17-42:16)إرميا  ِذي أَْجلُِبُه أََنا َعلَْيِهْم.َيُكوُن ِمْنُهْم َباق َوالَ َناٍج ِمَن الشَّرِّ الَّ 

ُكْم َتُموُتوَن  ْيِف َفاآلَن اْعلَُموا ِعْلًما أَنَّ ُبوا فِيهِ بِالسَّ َِ الَِّذي اْبَتَغْيُتْم أَْن َتْدُخلُوهُ لَِتَتَغرَّ  (22:42)إرميا  َواْلُجوِع َواْلَوَبإِ فِي اْلَمْوِض

َر َملَِك َبابَِل عَ  ُه َفْوَق هِذِه اْلِحَجاَرِة الَّتِي َوقُْل لَُهْم: هَكَذا َقاَل َربُّ اْلُجُنوِد إِلُه إِْسَرائِيَل: هأََنَذا أُْرِسُل َوآُخُذ َنُبوَخْذَراصَّ َُ ُكْرِسيَّ ْبِدي، َوأََض
ْبيِ، َوالَِّذي َطَمْرُتَها َفُيْبِسُط ِديَباَجُه َعلَْيَها. َوَيأْتِي َوَيْضِرُب أَ  ْبيِ َفلِلسَّ ِذي لِلسَّ

ْيفِ ْرَض ِمْصَر، الَِّذي لِْلَمْوِت َفلِْلَمْوِت، َوالَّ ْيِف َفلِلسَّ  .لِلسَّ
 (11-43:10)إرميا 

ُبوا ُهَناَك، َفَيفْ  ُخوِل إِلَى أَْرِض ِمْصَر لَِيَتَغرَّ َة َيُهوَذا الَِّذيَن َجَعلُوا ُوُجوَهُهْم لِلدُّ ْيِف َنْوَن ُكلُُّهْم فِي أَْرِض ِمْصَر. َيْسقُُطوَن َوآُخُذ َبقِيَّ بِالسَّ
ِغيِر إِلَى اْلَكبِيِر  ْيِف َوبِاْلُجوِع. َيْفَنْوَن ِمَن الصَّ َواْلُجوِع. َيُموُتوَن َوَيِصيُروَن َحْلًفا َوَدَهًشا َولَْعَنًة َوَعاًرا. َوأَُعاقُِب الَِّذيَن َيْسُكُنوَن فِي بِالسَّ

ْيِف أَْرِض ِمْصَر، َكَما َعاَقْبُت أُوُرَشلِيَم   (13-44:12)إرميا  َواْلُجوِع َواْلَوَبإِ.بِالسَّ

ْيِف لِْلَخْيِر، َفَيْفَنى ُكلُّ ِرَجاِل َيُهوَذا الَِّذيَن فِي أَْرِض ِمْصَر هأََنَذا أَْسَهُر َعلَْيِهْم لِلشَّرِّ الَ  اُجوَن ِمَن بِالسَّ ْيِف َواْلُجوِع َحتَّى َيَتالََشْوا. َوالنَّ السَّ
ِة َيُهوَذا الَّ  َنا َتقُوُم.َيْرِجُعوَن ِمْن أَْرِض ِمْصَر إِلَى أَْرِض َيُهوَذا َنَفًرا َقلِيالً، َفَيْعلَُم ُكلُّ َبقِيَّ ُبوا فِيَها، َكلَِمَة أَيِّ  ِذيَن أَُتْوا إِلَى أَْرِض ِمْصَر لَِيَتَغرَّ

 (28-44:27)إرميا 



َر َملِِك َبابَِل لَِيْضرِ  بِيِّ فِي َمِجيِء َنُبوَخْذَراصَّ بُّ إِلَى إِْرِمَيا النَّ أَْخبُِروا فِي ِمْصَر، َوأَْسِمُعوا فِي »َب أَْرَض ِمْصَر: اَْلَكلَِمُة الَّتِي َتَكلََّم بَِها الرَّ
أْ، ألَنَّ  َمْجَدَل، َوأَْسِمُعوا فِي ُنوَف َوفِي َتْحَفْنِحيَس. قُولُوا اْنَتِصبْ  ْيَف َوَتَهيَّ َيأُْكُل َحَوالَْيَك. لَِماَذا اْنَطَرَح ُمْقَتِدُروَك؟ الَ َيقِفُوَن، ألَنَّ السَّ

ََ إِ  َر اْلَعاثِِريَن َحتَّى َيْسقَُط اْلَواِحُد َعلَى َصاِحبِِه، َوَيقُولُوا: قُوُموا َفَنْرِج بَّ َقْد َطَرَحهُْم! َكثَّ ى أَْرِض ِميالَِدَنا ِمْن َوْجِه لَى َشْعبَِنا، َوإِلَ الرَّ
ْيِف  اِرِم.السَّ  (16-46:13)إرميا  الصَّ

 اإلصحاح السابَ واألربعون من سفر إرميا كامال ونقتبس منه:
َماِل َوَتُكوُن َسْيالً َجاِرًفا، َفُتَغشِّي األَْرَض َوِمألََها، اْلمَ »2 : َها ِمَياهٌ َتْصَعُد ِمَن الشِّ بُّ اِكنِيَن فِيَها، َفَيْصُرُخ النَّاُس، هَكَذا َقاَل الرَّ ِديَنَة َوالسَّ

اِن األَْرِض.  ائِِه، ِمْن َصِريِر َمْرَكَباتِِه َوَصِريِف َبَكَراتِِه الَ َتْلَتفُِت اآلَباُء إِلَى اْلَبنِيَن، بَِسَبِب ِمْن َصْوِت َقْرِع َحَوافِِر أَْقِويَ 3َوُيَوْلِوُل ُكلُّ ُسكَّ

ٍة ُتِعيُن، 4اْرتَِخاِء األََياِدي.  يَن، لَِيْنَقِرَض ِمْن ُصوَر َوَصْيُدوَن ُكلُّ َبقِيَّ بَّ ُيْهلُِك بَِسَبِب اْلَيْوِم اآلتِي لَِهالَِك ُكلِّ اْلفِلِْسِطينِيِّ ألَنَّ الرَّ

َة َجِزيَرِة َكْفُتوَر.  يَن، َبِقيَّ ِة َوَطائِِهْم. َحتَّى َمَتى َتْخِمِشيَن َنْفَسِك. 5اْلفِلِْسِطينِيِّ ََ َبقِيَّ َة. أُْهلَِكْت أَْشَقلُوُن َم َُ َعلَى َغزَّ ْل َسْيَف آِه، َيا 6أََتى الصُّ

، َحتَّى َمَتى الَ َتْسَتِريُح؟ انْ  بِّ  ..َضمَّ إِلَى ِغْمِدَك! اْهَدأْ َواْسُكْن.الرَّ

 اإلصحاح الثامن واألربعون من سفر إرميا كامال ونقتبس منه:
َها َقْد َخِرَبْت. َخِزَيْت َوأُِخَذْت َقْرَيَتايُِم. »َعْن ُموآَب: 1 َخِزَيْت ِمْسَجاُب َواْرَتَعَبْت. هَكَذا َقاَل َربُّ اْلُجُنوِد إِلُه إِْسَرائِيَل: َوْيٌل لَِنُبو ألَنَّ

ا.2 ُروا َعلَْيَها َشر ً يَن َوَيْذَهُب  لَْيَس َمْوُجوًدا َبْعُد َفْخُر ُموآَب. فِي َحْشُبوَن َفكَّ ًة. َوأَْنِت أَْيًضا َيا َمْدِميُن ُتَصمِّ َهلُمَّ َفَنْقِرُضَها ِمْن أَْن َتُكوَن أُمَّ

ْيفُ َوَراَءِك  ََ ِصَغاُرَها ُصَراًخا. 4َصْوُت ِصَياٍح ِمْن ُحوُروَنايَِم، َهالٌَك َوَسْحٌق َعِظيٌم. 3. السَّ َمْت ُموآُب، َوأَْسَم ُه فِي 5َقْد ُحطِّ َعَقَبِة ألَنَّ

ََ األَْعَداُء ُصَراَخ اْنِكَساٍر.  ُه فِي ُمْنَحَدِر ُحوُروَنايَِم َسِم وا أَْنفَُسُكْم، َوُكوُنوا َكَعْرَعٍر فِي 6لُوِحيَت َيْصَعُد ُبَكاٌء َعلَى ُبَكاٍء، ألَنَّ اْهُرُبوا َنجُّ

ِة. يَّ  اْلَبرِّ

َكالِِك َعلَى أَْعَمالِِك َوَعلَى خَ »7 ْبيِ، َكَهَنُتُه وُرَؤَساُؤهُ َمًعا. َفِمْن أَْجِل اتِّ َُ إِلَى السَّ َوَيأْتِي 8َزائِنِِك َسُتْؤَخِذيَن أَْنِت أَْيًضا، َوَيْخُرُج َكُمو

. بُّ ْهُل َكَما َقاَل الرَّ َها َتْخُرُج َطائَِرًة َوَتِصيُر أَْعُطوا مُ 9 اْلُمْهلُِك إِلَى ُكلِّ َمِديَنٍة، َفالَ ُتْفلُِت َمِديَنٌة، َفَيبِيُد اْلَوَطاُء، َوَيْهلُِك السَّ وآَب َجَناًحا ألَنَّ

َُ 10ُمُدُنَها َخِرَبًة باِلَ َساِكٍن فِيَها.  بِّ بِِرَخاٍء، َوَمْلُعوٌن َمْن َيْمَن ِم.َسْيَفُه َمْلُعوٌن َمْن َيْعَمُل َعَمَل الرَّ  َعِن الدَّ

ْبيِ. لِذلَِك َبقَِي َطْعُمُه فِيِه، ُمْسَتِريٌح ُموآُب ُمْنُذ ِصَباهُ، َوُهَو ُمْسَتقِرٌّ َعلَ »11 ِه، َولَْم ُيْفَرْغ ِمْن إَِناٍء إِلَى إَِناٍء، َولَْم َيْذَهْب إِلَى السَّ ى ُدْرِديِّ

 ..َوَرائَِحُتُه لَْم َتَتَغيَّْر.

. َوَتُكوُن ِجَمالُهُْم َنْهًبا، َوَكْثَرةُ َماِشَيتِِهْم َغنِيَمًة، َوأُْذِري لُِكلِّ ِريٍح  بُّ ْعِر ُمْسَتِديًرا، َوآتِي بَِهالَِكِهْم ِمْن ُكلِّ ِجَهاتِِه، َيقُوُل الرَّ َمْقُصوِصي الشَّ
ُب فِيَها بِّ الَّ  «.اْبُن آَدمَ  َوَتُكوُن َحاُصوُر َمْسَكَن َبَناِت آَوى، َوَخِرَبًة إِلَى األََبِد. الَ َيْسُكُن ُهَناَك إِْنَساٌن، َوالَ َيَتَغرَّ تِي َصاَرْت إِلَى َكلَِمُة الرَّ

ا َملِِك َيُهوَذا َقائِلًَة:  بِيِّ َعلَى ِعيالََم، فِي اْبتَِداِء ُمْلِك ِصْدقِيَّ تِِهْم. َوأَْجلُِب »إِْرِمَيا النَّ َل قُوَّ ُم َقْوَس ِعيالََم أَوَّ هَكَذا َقاَل َربُّ اْلُجُنوِد: هأََنَذا أَُحطِّ
ََ ِرَياٍح ِمْن أَرْ  ٌة إاِلَّ َوَيأْتِي إِلَْيَها َمْنفِيُّ َعلَى ِعيالََم أَْرَب َياِح َوالَ َتُكوُن أُمَّ َماِء، َوأُْذِريِهْم لُِكلِّ هِذِه الرِّ و ِعيالََم. َوأَْجَعُل َبَعِة أَْطَراِف السَّ

يَن َيْرَتِعُبوَن أََماَم أَْعَدائِِهْم َوأََماَم َطالِبِي ُنفُوِسِهْم، َوأَْجلُِب َعلَْيِهمْ  . َوأُْرِسُل َوَراَءُهُم  اْلِعيالَِميِّ بُّ ا، ُحُموَّ َغَضبِي، َيقُوُل الرَّ ْيَف َشر ً َحتَّى السَّ
َُ ُكْرِسيِّي فِي ِعيالََم،  . َوأُبِيدُ أُْفنَِيُهْم. َوأََض بُّ َؤَساَء، َيقُوُل الرَّ  (38-49:32)إرميا  ِمْن ُهَناَك اْلَملَِك َوالرُّ

. َربُّ اْلُجُنودِ  ُهْم َقِويٌّ اَن َبابَِل.  َولِيُّ اِن َسْيٌف اْسُمُه. ُيقِيُم َدْعَواُهْم لَِكْي ُيِريَح األَْرَض َوُيْزِعَج ُسكَّ ، َوَعلَى ُسكَّ بُّ يَن، َيقُوُل الرَّ َعلَى اْلَكْلَدانِيِّ
َعلَى َخْيلَِها َسْيٌف َعلَى أَْبَطالَِها َفَيْرَتِعُبوَن. َسْيٌف  َعلَى اْلُمَخاِدِعيَن، َفَيِصيُروَن ُحُمًقا.َسْيٌف َبابَِل، َوَعلَى ُرَؤَسائَِها، َوَعلَى ُحَكَمائَِها. 

 (37-50:34)إرميا  َعلَى َخَزائِنَِها َفُتْنَهُب.َسْيٌف َوَعلَى َمْرَكَباتَِها َوَعلَى ُكلِّ اللَّفِيِف الَِّذي فِي َوْسِطَها، َفَيِصيُروَن نَِساًء. 

، أَْطَفاَل اْلَحَضاَنِة؟ أَُيْقَتُل  َساُء َثَمَرُهنَّ َْ بَِمْن َفَعْلَت هَكَذا؟ أََتأُْكُل النِّ ؟ اْضَطَجَعْت َعلَى اُْنُظْر َيا َربُّ َوَتَطلَّ بِيُّ ِد اْلَكاِهُن َوالنَّ يِّ فِي َمْقِدِس السَّ
ْبَياُن َوالشُُّيوُخ. َعَذاَراَي  َواِرِع الصِّ انِي َسَقُطوا األَْرِض فِي الشَّ ْيفِ َوُشبَّ )مراثي إرميا  َولَْم َتْشفِْق. َذَبْحتَ . َقْد َقَتْلَت فِي َيْوِم َغَضبَِك. بِالسَّ



2:20-21) 

ْيِف ُثلُُثِك َيُموُت بِاْلَوَبإِ، َوبِاْلُجوِع َيْفَنْوَن فِي َوْسِطِك. َوُثلٌُث َيْسقُُط  يِه فِيبِالسَّ َوإَِذا  َوَراَءُهْم.َسْيًفا ُكلِّ ِريٍح، َوأَْسَتلُّ  ِمْن َحْولِِك، َوُثلٌُث أَُذرِّ
بُّ َتَكلَّْمُت فِي َغْيَرتِي، إِذَ  ا أَْتَمْمُت َسَخِطي فِيِهْم. َوأَْجَعلُِك َخَراًبا َوَعاًرا َتمَّ َغَضبِي َوأَْحلَْلُت َسَخِطي َعلَْيِهْم َوَتَشفَّْيُت، َيْعلَُموَن أَنِّي أََنا الرَّ

َوالَْيِك، إَِذا أَْجَرْيُت فِيِك أَْحَكاًما بَِغَضٍب الَّتِي َحَوالَْيِك أََماَم َعْيَنْي ُكلِّ َعابٍِر، َفَتُكونِيَن َعاًرا َولَْعَنًة َوَتأِْديًبا َوَدَهًشا لأِلَُمِم الَّتِي حَ  َبْيَن األَُممِ 
بُّ َتَكلَّْمُت. إَِذا أَ  يَرَة الَّتِي َتُكوُن لِْلَخَراِب الَّتِي أُْرِسلَُها لَِخَرابُِكْم، َوأَِزيُد َوبَِسَخٍط َوبَِتْوبِيَخاٍت َحاِمَيٍة. أََنا الرَّ ْرَسْلُت َعلَْيِهْم ِسَهاَم اْلُجوِع الشِّرِّ

ِديَئَة فَ  ََ الرَّ ُر لَُكْم قَِواَم اْلُخْبِز، َوإَِذا أَْرَسْلُت َعلَْيُكُم اْلُجوَع َواْلُوُحو ُم، َوأَْجلُُب َعلَْيِك ُتْثكِ اْلُجوَع َعلَْيُكْم، َوأَُكسِّ ُ َوالدَّ لُِك، َوَيْعُبُر فِيِك اْلَوَبأ
بُّ َتَكلَّْمتُ َسْيًفا  (17:5)حزقيال  «.. أََنا الرَّ

 اإلصحاح السادس من سفر حزقيال كامال ونقتبس منه:
بِّ َقائاِلً: 1 أْ َعلَْيَها »2َوَكاَن إِلَيَّ َكالَُم الرَّ َوقُْل: َيا ِجَباَل إِْسَرائِيَل، اْسَمِعي َكلَِمَة 3َيا اْبَن آَدَم، اْجَعْل َوْجَهَك َنْحَو ِجَباِل إِْسَرائِيَل َوَتَنبَّ

بُّ لِْلِجَباِل َولآِلكَ  ُد الرَّ يِّ . هَكَذا َقاَل السَّ بِّ ِد الرَّ يِّ َفَتْخَرُب 4، َوأُبِيُد ُمْرَتَفَعاتُِكْم. َسْيًفااِم، لأِلَْوِدَيِة َولأِلَْوِطَئِة: هأََنَذا أََنا َجالٌِب َعلَْيُكْم السَّ

اَم أَْصَناِمُكْم.  ُر َشْمَساُتُكْم، َوأَْطَرُح َقْتالَُكْم قُدَّ امَ 5َمَذابُِحُكْم، َوَتَتَكسَّ َُ ُجَثَث َبنِي إِْسَرائِيَل قُدَّ ي ِعَظاَمُكْم َحْوَل  َوأََض أَْصَناِمِهْم، َوأَُذرِّ

ََ فِي ُكلِّ َمَساِكنُِكْم ُتْقَفِر اْلُمُدُن، َوَتْخَرُب اْلُمْرَتَفَعاُت، لَِكْي ُتْقَفِر َوَتْخَرَب َمَذابُِحُكْم، َوَتْنَكسِ 6َمَذابِِحُكْم.  َر َوَتُزوَل أَْصَناُمُكْم، َوُتْقَط

.7الُُكْم، َشْمَساُتُكْم، َوُتْمَحى أَْعمَ  بُّ  َوَتْسقُُط اْلَقْتلَى فِي َوْسِطُكْم، َفَتْعلَُموَن أَنِّي أََنا الرَّ

ًة، إِْذ َيُكوُن لَُكْم َناُجوَن ِمَن »8 ْيِف َوأُْبقِي َبقِيَّ يُكْم فِي األََراِضي. السَّ اُجوَن ِمْنُكْم َيْذُكُروَننِي َبْيَن األُمَ 9َبْيَن األَُمِم ِعْنَد َتَذرِّ ِم الَِّذيَن َوالنَّ

انَِيَة َوَراَء أَْصَنامِ  انَِي الَِّذي َحاَد َعنِّي، َوُعُيوَنُهُم الزَّ ِهْم، َوَمَقُتوا أَْنفَُسُهْم ألَْجِل الشُُّروِر الَّتِي َفَعلُوَها فِي ُيْسَبْوَن إِلَْيِهْم، إَِذا َكَسْرُت َقْلَبُهُم الزَّ
. َوَيْعلَُموَن أَنِّي10ُكلِّ َرَجاَساتِِهْم،  ، لَْم أَقُْل َباِطالً إِنِّي أَْفَعُل بِِهْم هَذا الشَّرَّ بُّ  أََنا الرَّ

: اْضِرْب بَِيِدَك َواْخبِْط بِِرْجلَِك، َوقُْل: آِه َعلَى ُكلِّ َرَجاَساِت َبْيِت إِْسَرائِي»11 بُّ ُد الرَّ يِّ يَرِة، َحتَّى َيْسقُُطوا هَكَذا َقاَل السَّ ْيِف َل الشِّرِّ بِالسَّ

ْيفِ اَْلَبِعيُد َيُموُت بِاْلَوَبإِ، َواْلَقِريُب َيْسقُُط 12َوبِاْلُجوِع َوبِاْلَوَبإِ!  ُم َغَضبِي َعلَْيِهْم.بِالسَّ  ..، َواْلَباقِي َواْلُمْنَحِصُر َيُموُت بِاْلُجوِع، َفأَُتمِّ

ْيُف » ُ َواْلُجوُع ِمْن َداِخل. الَِّذي ُهوَ اَلسَّ ْيفِ فِي اْلَحْقِل َيُموُت  ِمْن َخاِرٍج، َواْلَوَبأ  ، َوالَِّذي ُهَو فِي اْلَمِديَنِة َيأُْكلُُه اْلُجوُع َواْلَوَبأُ.بِالسَّ
 (15:7)حزقيال 

ْيفِ َقْد َفِزْعُتْم ِمَن  ْيُف ، السَّ . َوأُْخِرُجُكْم ِمْن َوْسِطَها َوأَُسلُِّمُكْم إِلَى أَْيِدي اْلُغَرَباِء،َفالسَّ بُّ ُد الرَّ يِّ َوأُْجِري فِيُكْم  أَْجلُِبُه َعلَْيُكْم، َيقُوُل السَّ
ْيِف أَْحَكاًما.  .َتْسقُُطوَن. فِي ُتْخِم إِْسَرائِيَل أَْقِضي َعلَْيُكْم، َفَتْعلَُموَن أَنِّي أََنا الرَّ بِالسَّ  (10-11:8)حزقيال  بُّ

ئِيُس الَِّذي فِي َوْسِطِهْم َيْحِمُل َعلَى اْلَكتِِف فِي اْلَعَتَمِة َوَيْخُرُج. َيْنقُُبوَن فِي اْلَحائِِط لُِيْخِرجُ  ي َوْجَهُه لَِكْيالَ َيْنُظَر األَْرَض َوالرَّ وا ِمْنُه. ُيَغطِّ
ي فِي ُكلِّ ْؤَخُذ فِي َشَرِكي، َوآتِي بِِه إِلَى َبابَِل إِلَى أَْرِض اْلَكْلَدانِيِّيَن، َولِكْن الَ َيَراَها َوُهَناَك َيُموُت. َوأُذَ بَِعْيَنْيِه. َوأَْبُسُط َشَبَكتِي َعلَْيِه َفيُ  رِّ

ََ الَِّذيَن َحْولَُه لَِنْصِرِه، َوُكلَّ ُجُيوِشِه، َوأَْسَتلُّ  ْيَف ِريٍح َجِمي يِهْم فِي َوَراَءُهْم. َفَيْعلَُموَن أَ السَّ ُدُهْم َبْيَن األَُمِم َوأَُذرِّ بُّ ِحيَن أَُبدِّ نِّي أََنا الرَّ
ْيِف األََراِضي. َوأُْبقِي ِمْنُهْم ِرَجاالً َمْعُدوِديَن ِمَن  ُثوا بُِكلِّ َرَجاَساتِِهْم َبْيَن األَُمِم الَّتِي َيأُْتوَن إِلَ السَّ ْيَها، َوِمَن اْلُجوِع َوِمَن اْلَوَبإِ، لَِكْي ُيَحدِّ

بُّ   (16-12:12)حزقيال  «.َفَيْعلَُموَن أَنِّي أََنا الرَّ

ِديَئَة َعلَى أُوُرَشلِيَم:  : َكْم بِاْلَحِريِّ إِْن أَْرَسْلُت أَْحَكاِمي الرَّ بُّ ُد الرَّ يِّ ُه هَكَذا َقاَل السَّ ََ ِمْنَها َسْيًفا ألَنَّ َوُجوًعا َوَوْحًشا َرِديًئا َوَوَبأً، ألَْقَط
 (21:14)حزقيال  اإلِْنَساَن َواْلَحَيَواَن!

ْيفِ َوُكلُّ َهاِربِيِه َوُكلُّ ُجُيوِشِه َيْسقُُطوَن  بُّ َتَكلَّْمُت.بِالسَّ وَن فِي ُكلِّ ِريٍح، َفَتْعلَُموَن أَنِّي أََنا الرَّ  (21:17)حزقيال  ، َواْلَباقُوَن ُيَذرُّ

 كامال ونقتبس منه:اإلصحاح الحادي والعشرون من سفر حزقيال 



: هأََنَذا َعلَْيِك، َوأَْسَتلُّ 3 بُّ يَر. َسْيفِي َوقُْل ألَْرِض إِْسَرائِيَل: هَكَذا َقاَل الرَّ يَق َوالشِّرِّ دِّ َُ ِمْنِك الصِّ َُ 4ِمْن ِغْمِدِه َفأَْقَط ِمْن َحْيُث أَنِّي أَْقَط

يَر، َفلِذلَِك َيْخُرُج  يَق َوالشِّرِّ دِّ َماِل. ي َسْيفِ ِمْنِك الصِّ ، َسلَلُْت 5ِمْن ِغْمِدِه َعلَى ُكلِّ َبَشٍر ِمَن اْلَجُنوِب إِلَى الشِّ بُّ َفَيْعلَُم ُكلُّ َبَشٍر أَنِّي أََنا الرَّ

َُ أَْيًضا. َسْيفِي  ْد بِاْنِكَساِر اْلَحَقَوْيِن، َوبَِمَراَرةٍ 6ِمْن ِغْمِدِه. الَ َيْرج ا أَْنَت َيا اْبَن آَدَم، َفَتَنهَّ ْد أََماَم ُعُيونِِهْم.  أَمَّ َوَيُكوُن إَِذا َقالُوا لََك: َعلَى 7َتَنهَّ

َك َتقُوُل: َعلَى اْلَخَبِر، ألَنَُّه َجاٍء َفَيُذوُب ُكلُّ َقْلٍب، َوَتْرَتِخي ُكلُّ األَْيِدي، َوَتْيأَ  َكِب َتِصيُر َكاْلَماِء، َها ِهيَ َم َتَتَنهَُّد؟ أَنَّ  ُس ُكلُّ ُروٍح، َوُكلُّ الرُّ
بُّ  ُد الرَّ يِّ  «.آتَِيٌة َوَتُكوُن، َيقُوُل السَّ

بِّ َقائاِلً: 8 : قُْل: »9َوَكاَن إِلَيَّ َكالَُم الرَّ بُّ أْ َوقُْل: هَكَذا َقاَل الرَّ َد َوُصقَِل أَْيًضا. َسْيٌف َسْيٌف َيا اْبَن آَدَم، َتَنبَّ َد لَِيْذَبَح 10ُحدِّ َقْد ُحدِّ

ِْ َيْبُرَق. َفَهْل َنْبَتِهُج؟ َعَصا اْبنِي َتْزَدِري بُِكلِّ ُعوٍد.  . هَذا 11َذْبًحا. َقْد ُصقَِل لَِكْي ِْ ُيْمَسَك بِاْلَكفِّ ْيُف َوَقْد أَْعَطاهُ لُِيْصَقَل لَِكْي َد السَّ َقْد ُحدِّ

ُه َيُكوُن َعلَى َشْعبِي َوَعلَى ُكلِّ ُرَؤَساِء إِْسَرائِيَل. أَْهَواٌل بَِسَبِب 12ْي ُيَسلََّم لَِيِد اْلَقاتِِل. َوُهَو َمْصقُوٌل لِكَ  اْصُرْخ َوَوْلِوْل َيا اْبَن آَدَم، ألَنَّ

ْيِف  ُه اْمتَِحاٌن. َوَماَذا إِ 13َتُكوُن َعلَى َشْعبِي. لِذلَِك اْصفِْق َعلَى َفْخِذَك. السَّ . ألَنَّ بُّ ُد الرَّ يِّ ْن لَْم َتُكْن أَْيًضا اْلَعَصا اْلُمْزَدِرَيُة؟ َيقُوُل السَّ

، َوْلُيَعِد 14 أْ أَْنَت َيا اْبَن آَدَم َواْصفِْق َكف ًا َعلَى َكف  ْيُف َفَتَنبَّ َباِن اْلَقْلِب لَِذوَ 15اْلَقْتِل اْلَعِظيِم اْلُمِحيُق بِِهْم. َسْيُف اْلَقْتلَى، َسْيُف َثالَِثًة. ُهَو السَّ

ْبِح. َسْيًفا َوَتْكثِيِر اْلَمَهالِِك، لِذلَِك َجَعْلُت َعلَى ُكلِّ األَْبَواِب  اًقا. ُهَو َمْصقُوٌل لِلذَّ ْل، َحْيُثَما 16ُمَتَقلًِّبا. آِه! َقْد ُجِعَل َبرَّ ِن، اْنَتِصْب َشمِّ اْنَضمَّ َيمِّ

َك.  َه َحدُّ بُّ َتَكلَّْمتُ َوأََنا أَْيًضا أَُصفُِّق 17َتَوجَّ ُن َغَضبِي. أََنا الرَّ  «.َكفِّي َعلَى َكفِّي َوأَُسكِّ

بِّ َقائاِلً: 18 ْن لَِنْفِسَك َطِريَقْيِن لَِمِجيِء »19َوَكاَن إِلَيَّ َكالَُم الرَّ َملِِك َبابَِل. ِمْن أَْرٍض َواِحَدٍة َتْخُرُج االْثَنَتاِن. َسْيِف َوأَْنَت َيا اْبَن آَدَم، َعيِّ

ًة، َعلَى َرأِْس َطِريِق اْلَمِديَنِة اْصَنْعَها. َوا َْ ُصوَّ ْيُف َعيِّْن َطِريًقا لَِيأْتَِي 20ْصَن وَن، َوَعلَى َيُهوَذا فِي أُوُرَشلِيَم السَّ ِة َبنِي َعمُّ َعلَى َربَّ

 ..اْلَمنِيَعِة.
ُد ا»28 يِّ أْ َوقُْل: هَكَذا َقاَل السَّ وَن َوفِي َتْعيِيِرِهْم، َفقُْل: َوأَْنَت َيا اْبَن آَدَم، َفَتَنبَّ ، فِي َبنِي َعمُّ بُّ ْبِح! َمْصقُولٌ َسْيٌف، َسْيٌف لرَّ َمْسلُوٌل لِلذَّ

 لِْلَغاَيِة لِْلَبِريِق.

ْيفِ َوَذَبُحوَها نِيَها َوَبَناتَِها، لِذلَِك َسلَّْمُتَها لَِيِد ُعشَّاقَِها، لَِيِد َبنِي أَشُّوَر الَِّذيَن َعِشَقْتُهْم. ُهْم َكَشفُوا َعْوَرَتَها. أََخُذوا بَ  ، َفَصاَرْت ِعْبَرًة بِالسَّ
َساِء. َوأَْجَرْوا َعلَْيَها ُحْكًما.  (10-23:9)حزقيال  لِلنِّ

َخِط.  ُتِك َتْسقُُط  َيْقَطُعونَ َوأَْجَعُل َغْيَرتِي َعلَْيِك َفُيَعاِملُوَنِك بِالسَّ ْيفِ أَْنَفِك َوأُُذَنْيِك، َوَبقِيَّ اِر.بِالسَّ ُتِك بِالنَّ  . َيأُْخُذوَن َبنِيِك َوَبَناتِِك، َوُتْؤَكُل َبقِيَّ
 (25:23)حزقيال 

َة ُنفُوِسُكْم. َوأَْبَناَكلِّْم َبْيَت إِْسَرائِيَل: هَكَذا َقا ُكْم، َشْهَوَة أَْعُينُِكْم َولَذَّ ٌس َمْقِدِسي َفْخَر ِعزِّ : هأََنَذا ُمَنجِّ بُّ ُد الرَّ يِّ ُؤُكْم َوَبَناُتُكُم الَِّذيَن َخلَّْفُتْم َل السَّ
ْيفِ َيْسقُُطوَن   (21:24)حزقيال  بِالسَّ

: َوأَ  بُّ ُد الرَّ يِّ ْيَمِن َوإِلَى دَ لِذلَِك هَكَذا َقاَل السَّ ُرَها َخَراًبا. ِمَن التَّ َُ ِمْنَها اإلِْنَساَن َواْلَحَيَواَن، َوأَُصيِّ َداَن َيْسقُُطوَن ُمدُّ َيِدي َعلَى أَُدوَم، َوأَْقَط
ْيفِ   (13:25)حزقيال  .بِالسَّ

ْيفِ َوَبَناُتَها اللََّواتِي فِي اْلَحْقِل ُتْقَتُل  . ، َفَيْعلَُموَن أَنِّيبِالسَّ بُّ َر »  أََنا الرَّ : هأََنَذا أَْجلُِب َعلَى ُصوَر َنُبوَخْذَراصَّ بُّ ُد الرَّ يِّ ُه هَكَذا َقاَل السَّ ألَنَّ
َماِل، َملَِك اْلُملُوِك، بَِخْيل َوبَِمْرَكَباٍت َوبِفُْرَساٍن َوَجَماَعٍة َوَشْعٍب َكثِيٍر، َفَيقْ  ْيفِ َحْقِل ُتُل َبَناتِِك فِي الْ َملَِك َبابَِل ِمَن الشِّ ، َوَيْبنِي َعلَْيِك بِالسَّ
َُ َعلَْيِك ُتْرًسا، َوَيْجَعُل َمَجانَِق َعلَى أَْسَواِرِك، َوَيْهِدُم أَْبَراَجِك بِأََدَواِت َحْربِِه.  َمَعاقَِل، َوَيْبنِي َعلَْيِك ُبْرًجا، َوُيقِيُم َعلَْيِك ِمْتَرَسًة، َوَيْرَف

يكِ  َما ُتْدَخُل َمِديَنٌة ُغَباُرَها. ِمْن َصْوِت اْلفُْرَساِن َواْلَعَجالَِت َواْلَمْرَكَباِت َتَتَزْلَزُل أَْسَواُرِك ِعْنَد ُدُخولِِه أَْبَواَبِك، كَ  َولَِكْثَرِة َخْيلِِه ُيَغطِّ
ْيِف َمْثُغوَرةٌ. بَِحَوافِِر َخْيلِِه َيُدوُس ُكلَّ َشَواِرِعِك. َيْقُتُل َشْعَبِك  ِك.َفَتْسقُُط إِلَ بِالسَّ  (11-26:6)حزقيال  ى األَْرِض أَْنَصاُب ِعزِّ

ْيِف َوأُْرِسُل َعلَْيَها َوَبأً َوَدًما إِلَى أَِزقَّتَِها، َوُيْسَقُط اْلَجْرَحى فِي َوْسِطَها  .بِالسَّ بُّ )حزقيال  الَِّذي َعلَْيَها ِمْن ُكلِّ َجانٍِب، َفَيْعلَُموَن أَنِّي أََنا الرَّ



23:28) 

: هأََنَذا أَْجلُِب َعلَْيَك لِذلَِك ه بُّ ُد الرَّ يِّ  (8:29)حزقيال  ، َوأَْسَتأِْصُل ِمْنَك اإلِْنَساَن َواْلَحَيَواَن.َسْيًفاَكَذا َقاَل السَّ

 :يلي كما( آخره إلى أوله من الثالثون اإلصحاح( حزقيال سفر
بِّ َقائاِلً: 1 : َوْلِولُوا: َيا لَْلَيْوِم! »2َوَكاَن إِلَيَّ َكالَُم الرَّ بُّ ُد الرَّ يِّ أْ َوقُْل: هَكَذا َقاَل السَّ بِّ 3َيا اْبَن آَدَم َتَنبَّ ألَنَّ اْلَيْوَم َقِريٌب، َوَيْوٌم لِلرَّ

ََ َخْوٌف َشِديٌد، ِعْنَد ُسقُوِط اْلَقْتلَى فِي ِمْصَر، َوَيأُْخُذوَن  َسْيفٌ َوَيأْتِي 4َقِريٌب، َيْوُم َغْيٍم. َيُكوُن َوْقًتا لأِلَُمِم.  َعلَى ِمْصَر، َوَيُكوُن فِي ُكو

ْيِف َيْسقُُط َمَعهُْم 5َثْرَوَتَها َوُتْهَدُم أُُسُسَها.  َُ َوفُوُط َولُوُد َوُكلُّ اللَّفِيِف، َوُكوُب َوَبُنو أَْرِض اْلَعْهِد. بِالسَّ : َوَيْسقُُط  هَكَذا َقالَ 6ُكو بُّ الرَّ

تَِها. ِمْن َمْجَدَل إِلَى أَْسَواَن َيْسقُُطوَن فِيَها  ْيفِ َعاِضُدو ِمْصَر، َوَتْنَحطُّ ِكْبِرَياُء ِعزَّ . بِالسَّ بُّ ُد الرَّ يِّ َفُتْقفُِر فِي َوْسِط األََراِضي 7، َيقُوُل السَّ

َُ أَْعَوانَِها. 8اْلَخِرَبِة.  اْلُمْقفَِرِة، َوَتُكوُن ُمُدُنَها فِي َوْسِط اْلُمُدنِ  بُّ ِعْنَد إِْضَراِمي َناًرا فِي ِمْصَر، َوُيْكَسُر َجِمي فِي 9َفَيْعلَُموَن أَنِّي أََنا الرَّ

ِة، َفَيأْتِي َعلَْيِهْم َخْوٌف َعِظي ََ اْلُمْطَمئِنَّ ُه ُهَوَذا َيأْتِي.ٌم كَ ذلَِك اْلَيْوِم َيْخُرُج ِمْن قَِبلِي ُرُسٌل فِي ُسفٍُن لَِتْخِويِف ُكو  َما فِي َيْوِم ِمْصَر، ألَنَّ

َر َملِِك َبابَِل. » 10 : إِنِّي أُبِيُد َثْرَوَة ِمْصَر بَِيِد َنُبوَخْذَراصَّ بُّ ُد الرَّ يِّ ُهَو َوَشْعُبُه َمَعُه، ُعَتاةُ األَُمِم ُيْؤَتى بِِهْم لَِخَراِب 11هَكَذا َقاَل السَّ

ُدوَن ُسيُ  َُ األَْرَض لَِيِد األَْشَراِر، َوأُْخِرُب 12وَفُهْم َعلَى ِمْصَر َوَيْمألُوَن األَْرَض ِمَن اْلَقْتلَى. األَْرِض، َفُيَجرِّ َوأَْجَعُل األَْنَهاَر َيابَِسًة َوأَبِي

بَّ َتَكلَّْمُت.  : َوأُبِ 13األَْرَض َوِمألََها بَِيِد اْلُغَرَباِء. أََنا الرَّ بُّ ُد الرَّ يِّ ُل األَْوَثاَن ِمْن ُنوَف. َوالَ َيُكوُن َبْعُد َرئِيٌس هَكَذا َقاَل السَّ يُد األَْصَناَم َوأَُبطِّ

ْعَب فِي أَْرِض ِمْصَر.  َوأَْسُكُب 15َوأُْخِرُب َفْتُروَس، َوأُْضِرُم َناًرا في ُصوَعَن، َوأُْجِري أَْحَكاًما فِي ُنو. 14ِمْن أَْرِض ِمْصَر، َوأُْلقِي الرُّ

ْمِزيِق، َولُِنوَف 16، ِحْصِن ِمْصَر، َوأَْسَتأِْصُل ُجْمُهوَر ُنو. َغَضبِي َعلَى ِسينَ  ًعا، َوُنو َتُكوُن لِلتَّ َُ َتَوجُّ َوأُْضِرُم َناًرا فِي ِمْصَر. ِسيُن َتَتَوجَّ

اُن آَوَن َوفِيبِْسَتَة َيْسقُُطوَن 17ِضيَقاٌت ُكلَّ َيْوٍم.  ْيفِ ُشبَّ َهاُر فِي َتْحَفْنِحيَس ِعْنَد َكْسِري أَْنَياَر 18ْبيِ. ، َوُهَما َتْذَهَباِن إِلَى السَّ بِالسَّ َوُيْظلُِم النَّ

ا ِهَي َفَتْغَشاَها َسَحاَبٌة، َوَتْذَهُب َبَناُتَها إِلَى السَّ  َها. أَمَّ َفأُْجِري أَْحَكاًما فِي ِمْصَر، َفَيْعلَُموَن 19ْبيِ. ِمْصَر ُهَناَك. َوَتْبُطُل فِيَها ِكْبِرَياُء ِعزِّ

بُّ أَ   «.نِّي أََنا الرَّ

بِّ صَ 20 ْهِر، أَنَّ َكالََم الرَّ َِ ِمَن الشَّ اب ِل، فِي السَّ ْهِر األَوَّ
َنِة اْلَحاِدَيِة َعَشَرَة، فِي الشَّ َيا اْبَن آَدَم، إِنِّي »21اَر إِلَيَّ َقائاِلً: َوَكاَن فِي السَّ

َِ َرفَ  َِ ِعَصاَبٍة لُِتْجَبَر َفُتْمِسَك َكَسْرُت ِذَراَع فِْرَعْوَن َملِِك ِمْصَر، َوَها ِهَي لَْن ُتْجَبُر بَِوْض ْيفَ ائَِد َوالَ بَِوْض يُِّد 22. السَّ لِذلَِك هَكَذا َقاَل السَّ

َة َواْلَمْكُسوَرَة، َوأُْسقُِط  ُر ِذَراَعْيِه اْلَقِويَّ : هأََنَذا َعلَى فِْرَعْوَن َملِِك ِمْصَر، َفأَُكسِّ بُّ ْيَف الرَّ ُت الْ 23ِمْن َيِدِه. السَّ يَن َبْيَن األَُمِم، َوأَُشتِّ ِمْصِريِّ

يِهْم فِي األََراِضي.  ُد ِذَراَعْي َملِِك َبابَِل َوأَْجَعُل 24َوأَُذرِّ اَمُه أَنِيَن اْلَجِريِح. َسْيفِي َوأَُشدِّ ُر ِذَراَعْي فِْرَعْوَن َفَيئِنُّ قُدَّ ُد 25فِي َيِدِه، َوأَُكسِّ َوأَُشدِّ

ا ِذرَ  بُّ ِحيَن أَْجَعُل ِذَراَعْي َملِِك َبابَِل، أَمَّ هُ َعلَى أَْرِض ِمْصَر. َسْيفِي اَعا فِْرَعْوَن َفَتْسقَُطاِن، َفَيْعلَُموَن أَنِّي أََنا الرَّ فِي َيِد َملِِك َبابَِل، َفَيُمدُّ
يِهْم فِي األََراِضي، َفَيْعلَُموَن أَنِّي أََنا الرَّ 26 يَن َبْيَن األَُمِم َوأَُذرِّ  «.بُّ َوأَُشتُِّت اْلِمْصِريِّ

ْيفِ ُهْم أَْيًضا َنَزلُوا إِلَى اْلَهاِوَيِة َمَعُه، إِلَى اْلَقْتلَى  اِكُنوَن َتْحَت ِظلِِّه فِي َوْسِط األَُمِم. َمْن أَْشَبْهَت فِي اْلَمْجِد َواْلَعَظَمةِ بِالسَّ ، َوَزْرُعُه السَّ
ََ أَْشَجاِر َعدْ  ََ اْلَمْقُتولِيَن هَكَذا َبْيَن أَْشَجاِر َعْدٍن؟ َسُتْحَدُر َم َُ َبْيَن اْلُغْلِف َم ْفلَى، َوَتْضَطج ْيفِ ٍن إِلَى األَْرِض السُّ . هَذا فِْرَعْوُن َوُكلُّ بِالسَّ

بُّ  ُد الرَّ يِّ  (18-31:17)حزقيال  «.ُجْمُهوِرِه، َيقُوُل السَّ

 اإلصحاح الثاني والثالثون من سفر حزقيال ونقتبس منه:
ُر ِمْنَك ُشُعوًبا َكثِيِريَن، ُملُوُكهُْم 10َوأَُغمُّ قُلُوَب ُشُعوٍب َكثِيِريَن ِعْنَد إِْتَيانِي بَِكْسِرَك َبْيَن األَُمِم فِي أََراٍض لَْم َتْعِرْفَها. 9 َوأَُحيِّ

وَن َعلَْيَك اْقِشْعَراًرا ِعْنَدَما أَْخِطُر  اَم ُوُجوِهِهْم، بَِسْيفِي َيْقَشِعرُّ  َفَيْرِجفُوَن ُكلَّ لَْحَظٍة، ُكلُّ َواِحٍد َعلَى َنْفِسِه فِي َيْوِم ُسقُوِطَك.قُدَّ

11 « : بُّ ُد الرَّ يِّ ُه هَكَذا َقاَل السَّ بُِسُيوِف اْلَجَبابَِرِة أُْسقُِط ُجْمهُوَرَك. ُكلُّهُْم ُعَتاةُ األَُمِم، َفَيْسلُُبوَن 12َملِِك َبابَِل َيأْتِي َعلَْيَك. َسْيُف ألَنَّ

ُرَها13ِكْبِرَياَء ِمْصَر، َوَيْهلُِك ُكلُّ ُجْمُهوِرَها.  ََ َبَهائِِمَها َعِن اْلِمَياِه اْلَكثِيَرِة، َفالَ ُتَكدِّ ُرَها أَْظالَُف  َوأُبِيُد َجِمي ِمْن َبْعُد ِرْجُل إِْنَساٍن، َوالَ ُتَعكِّ



. 14َبِهيَمٍة.  بُّ ُد الرَّ يِّ ْيِت، َيقُوُل السَّ ِحيَن أَْجَعُل أَْرَض ِمْصَر َخَراًبا، َوَتْخلُو األَْرُض ِمْن 15ِحيَنئٍِذ أُْنِضُب ِمَياَهُهْم َوأُْجِري أَْنَهاَرُهْم َكالزَّ

. ِمْلئَِها. ِعْنَد َضرْ  بُّ انَِها َيْعلَُموَن أَنِّي أََنا الرَّ ََ ُسكَّ هِذِه َمْرَثاةٌ َيْرُثوَن بَِها. َبَناُت األَُمِم َتْرُثو بَِها. َعلَى ِمْصَر َوَعلَى ُكلِّ 16بِي َجِمي

بُّ  ُد الرَّ يِّ  «.ُجْمُهوِرَها َتْرُثو بَِها، َيقُوُل السَّ

انَِيِة َعَشَرةَ 17 َنِة الثَّ بِّ َكاَن إِلَيَّ َقائاِلً: َوَكاَن فِي السَّ ْهِر، أَنَّ َكالََم الرَّ َيا اْبَن آَدَم، َوْلِوْل َعلَى ُجْمُهوِر »18، فِي اْلَخاِمِس َعَشَر ِمَن الشَّ

 . ََ اْلَهابِِطيَن فِي اْلُجبِّ ْفلَى َم ََ ِممَّ 19ِمْصَر، َوأَْحِدْرهُ ُهَو َوَبَناِت األَُمِم اْلَعِظيَمِة إِلَى األَْرِض السُّ َْ َم ْن َنِعْمَت أَْكَثَر؟ اْنِزْل َواْضَطج

ْيفِ َيْسقُُطوَن فِي َوْسِط اْلَقْتلَى 20اْلُغْلِف.  ْيفُ . َقْد أُْسلَِم بِالسَّ ََ ُكلِّ ُجْمهُوِرَها. السَّ ُيَكلُِّمُه أَْقِوَياُء اْلَجَبابَِرِة ِمْن َوْسِط اْلَهاِوَيِة 21. اُْمُسُكُوَها َم

ََ أَْعَوانِِه. قَ  ْيفِ ْد َنَزلُوا، اْضَطَجُعوا ُغْلًفا َقْتلَى َم ْيفِ ُهَناَك أَشُّوُر َوُكلُّ َجَماَعتَِها. قُُبوُرهُ ِمْن َحْولِِه. ُكلُُّهْم َقْتلَى َساقُِطوَن 22. بِالسَّ . بِالسَّ

، َوَجَماَعُتَها َحْوَل َقْبِرَها، كُ 23 ْيفِ لُُّهْم َقْتلَى َساقُِطوَن اَلَِّذيَن ُجِعلَْت قُُبوُرُهْم فِي أََسافِِل اْلُجبِّ ، الَِّذيَن َجَعلُوا ُرْعًبا فِي أَْرِض األَْحَياِء. بِالسَّ

ْيفِ ُهَناَك ِعيالَُم َوُكلُّ ُجْمهُوِرَها َحْوَل َقْبِرَها، ُكلُُّهْم َقْتلَى َساقُِطوَن 24 ْفلَى، الَِّذيَن جَ بِالسَّ َعلُوا ُرْعَبُهْم ، الَِّذيَن َهَبُطوا ُغْلًفا إِلَى األَْرِض السُّ

 . ََ اْلَهابِِطيَن فِي اْلُجبِّ ََ ُكلِّ ُجْمُهوِرَها. َحْولَُه قُُبوُرُهْم ُكلُّهُْم 25فِي أَْرِض األَْحَياِء. َفَحَملُوا ِخْزَيُهْم َم َقْد َجَعلُوا لََها َمْضَجًعا َبْيَن اْلَقْتلَى، َم

ْيفِ ُغْلٌف َقْتلَى  ُه َقْد ُجِعلَ بِالسَّ ََ أَنَّ . َقْد ُجِعَل فِي َوْسِط اْلَقْتلَ  ، َم ََ اْلَهابِِطيَن فِي اْلُجبِّ ى. ُرْعُبُهْم فِي أَْرِض األَْحَياِء. َقْد َحَملُوا ِخْزَيُهْم َم
ْيفِ ُهَناَك َماِشُك َوُتوَباُل َوُكلُّ ُجْمُهوِرَها، َحْولَُه قُُبوُرَها. ُكلُُّهْم ُغْلٌف َقْتلَى 26 ُهْم جَ بِالسَّ ََ أَنَّ َوالَ 27َعلُوا ُرْعَبُهْم فِي أَْرِض األَْحَياِء. ، َم

اِزلِيَن إِلَى اْلَهاِوَيِة بِأََدَواِت َحْربِِهْم، َوَقدْ  اقِِطيَن ِمَن اْلُغْلِف النَّ ََ اْلَجَبابَِرِة السَّ  ُوِضَعْت ُسُيوفُُهْم َتْحَت ُرُؤوِسِهْم، َفَتُكوُن آَثاُمهُْم َيْضَطِجُعوَن َم
ُهْم ُرْعُب اْلَجَبابَِرِة فِي أَْرِض األَْحَياِء.  َعلَى ِعَظاِمِهمْ  ََ أَنَّ ََ اْلَقْتلَى 28َم َُ َم ا أَْنَت َففِي َوْسِط اْلُغْلِف َتْنَكِسُر َوَتْضَطج ْيفِ أَمَّ ُهَناَك 29. بِالسَّ

ََ الْ  ََ َجَبُروتِِهْم َقْد أُْلقُوا َم ْيفِ َقْتلَى أَُدوُم َوُملُوُكَها َوُكلُّ ُرَؤَسائَِها الَِّذيَن َم . بِالسَّ ََ اْلَهابِِطيَن فِي اْلُجبِّ ََ اْلُغْلِف َوَم ، َفَيْضَطِجُعوَن َم
ََ اْلَقْتلَى بُِرْعبِِهْم، َخُزوا ِمْن جَ 30 يَن اْلَهابِِطيَن َم ْيُدونِيِّ َُ الصَّ َماِل ُكلُّهُْم َوَجِمي ََ قَ ُهَناَك أَُمَراُء الشِّ ْيفِ ْتلَى َبُروتِِهْم َواْضَطَجُعوا ُغْلًفا َم ، السَّ

 . ََ اْلَهابِِطيَن إِلَى اْلُجبِّ ى َعْن ُكلِّ ُجْمُهوِرِه. َقْتلَى 31َوَحَملُوا ِخْزَيُهْم َم ْيِف َيَراُهْم فِْرَعْوُن َوَيَتَعزَّ ُد بِالسَّ يِّ فِْرَعْوُن َوُكلُّ ُجْمُهوِرِه، َيقُوُل السَّ

 . بُّ ََ َقْتلَى ألَنِّي َجَعْلُت ُرْعَبُه فِي أَْرِض ا32الرَّ َُ َبْيَن اْلُغْلِف َم ْيفِ ألَْحَياِء، َفُيْضَج بُّ السَّ ُد الرَّ يِّ  «.، فِْرَعْوُن َوُكلُّ ُجْمُهوِرِه، َيقُوُل السَّ

بِّ َقائاِلً:  ْيَف َيا اْبَن آَدْم، َكلِّْم َبنِي َشْعبَِك وقُْل لَُهْم: إَِذا َجلَْبُت »َوَكاَن إِلَيَّ َكالَُم الرَّ ى أَْرٍض، َفإِْن أََخَذ َشْعُب األَْرِض َرُجالً ِمْن َعلَ السَّ
ْيَف َبْينِِهْم َوَجَعلُوهُ َرقِيًبا لَُهْم، َفإَِذا َرأَى  ْر، السَّ َُ َصْوَت اْلُبوِق َولَْم َيَتَحذَّ اِم ََ السَّ َر الشَّْعَب، َوَسِم ُمْقباِلً َعلَى األَْرِض َنَفَخ فِي اْلُبوِق َوَحذَّ

ْيفُ َفَجاَء  ْر، َفَدُمُه َيُكوُن َعلَى َنْفِسِه. لَوْ  السَّ ََ َصْوَت اْلُبوِق َولَْم َيَتَحذَّ َر لََخلََّص َنْفَسُه. َفإِْن َرأَى  َوأََخَذهُ، َفَدُمُه َيُكوُن َعلَى َرْأِسِه. َسِم َتَحذَّ
قِيُب  ْيَف الرَّ ِر الشَّعْ السَّ ْيُف ُب، َفَجاَء ُمْقباِلً َولَْم َيْنفُْخ فِي اْلُبوِق َولَْم َيَتَحذَّ قِيِب السَّ ا َدُمُه َفِمْن َيِد الرَّ َوأََخَذ َنْفًسا ِمْنُهْم، َفُهَو َقْد أُِخَذ بَِذْنبِِه، أَمَّ
 (6-33:1)حزقيال  أَْطلُُبُه.

َس اْمَرأََة َصاِحبِِه، أََفَتِرُثوَن األَْرَض؟ قُْل لَُهْم: هَكَذا َقاَل السَّ َسْيفُِكمْ َوَقْفُتْم َعلَى  ْجَس، َوُكلٌّ ِمْنُكْم َنجَّ : َحيٌّ أََنا، إِنَّ الَِّذيَن ، َفَعْلُتُم الرِّ بُّ ُد الرَّ يِّ
ْيفِ فِي اْلِخَرِب َيْسقُُطوَن  َِ َمأَْكالً، َوالَِّذيَن فِي اْلُحُصوِن َوفِي اْلَمَغايِِر َيُموُتوَن بِاْلَوَبإِ. ، َوالَِّذي ُهَو َعلَى َوْجِه اْلَحْقِل أَْبِذلُهُ بِالسَّ  لِْلَوْح

 (27-33:26)حزقيال 

ُه َكاَنْت لََك ُبْغَضٌة أَبَ  . ألَنَّ بُّ ٌة، َوَدَفْعَت َبنِي إِْسَرائِيَل إِلَى َيِد أَْجَعُل ُمُدَنَك َخِرَبًة، َوَتُكوُن أَْنَت ُمْقفًِرا، َوَتْعلَُم أَنِّي أََنا الرَّ ْيِف ِديَّ فِي َوْقِت السَّ
َهاَيِة. لِذلَِك َحيٌّ أَنَ  ُم َيْتبَ ُمِصيَبتِِهْم، َوْقِت إِْثِم النِّ َم َفالدَّ ُم َيْتَبُعَك. إِْذ لَْم َتْكَرِه الدَّ ِم، َوالدَّ ُئَك لِلدَّ ، إِنِّي أَُهيِّ بُّ ُد الرَّ يِّ ُعَك. َفأَْجَعُل َجَبَل ا، َيقُوُل السَّ

اِهَب َواآلئَِب. َوأَْمألُ ِجَبالَُه ِمْن َقْتالَ  َُ أَْنَهاِرَك َيْسقُُطوَن فِيَها َقْتلَى َسِعيَر َخَراًبا َوُمْقفًِرا، َوأَْسَتأِْصُل ِمْنُه الذَّ هُ. تاِلَلَُك َوأَْوِدَيُتَك َوَجِمي
ْيفِ  .بِالسَّ بُّ ًة، َوُمُدُنَك لَْن َتُعوَد، َفَتْعلَُموَن أَنِّي أََنا الرَّ ُرَك ِخَرًبا أََبِديَّ  (9-35:4)حزقيال  . َوأَُصيِّ

ْيَف َوأَْسَتْدِعي  ، َفَيُكوُن السَّ بُّ ُد الرَّ يِّ  (21:38)حزقيال  ُكلِّ َواِحٍد َعلَى أَِخيِه.َسْيُف َعلَْيِه فِي ُكلِّ ِجَبالِي، َيقُوُل السَّ

ُهْم َخاُنونِي، َفَحَجْبُت َوْجِهي َعْنُهْم وَ  ْيفِ ُهْم لَِيِد ُمَضايِقِيِهْم، َفَسَقُطوا ُكلُُّهْم َسلَّْمتُ َوَتْعلَُم األَُمُم أَنَّ َبْيَت إِْسَرائِيَل َقْد أُْجلُوا بِإِْثِمِهْم ألَنَّ  .بِالسَّ



 (23:39)حزقيال 

. . َيْرِجُعوَن لَْيَس إِلَى اْلَعلِيِّ ُروَن َعلَيَّ بِالشَّرِّ ْدُت أَْذُرَعُهْم، َوُهْم ُيَفكِّ ُؤُهْم َقْد َصاُروا َكَقْوٍس ُمْخِطَئٍة. َيْسقُُط ُرَؤَسا َوأََنا أَْنَذْرُتُهْم َوَشدَّ
ْيِف   (16-7:15)هوشَ  ِمْن أَْجِل َسَخِط أَْلِسَنتِِهْم. هَذا ُهْزُؤُهْم فِي أَْرِض ِمْصَر.بِالسَّ

ُهْم أََبْوا أَْن َيْرِجُعوا. َيُثوُر » َُ إِلَى أَْرِض ِمْصَر، َبْل أَشُّوُر ُهَو َملُِكُه، ألَنَّ ْيُف الَ َيْرج َها، َوَيأُْكلُُهْم ِمْن أَْجِل فِي ُمُدنِِهْم َوُيْتلُِف السَّ ِعِصيَّ
 (6-11:5)هوشَ  آَرائِِهْم.

َدْت َعلَى إِلِهَها.  َها َقْد َتَمرَّ اِمَرةُ ألَنَّ ْيِف ُتَجاَزى السَّ مُ َيْسقُُطوَن. بِالسَّ . ُتَحطَّ  (16:16)هوشَ  أَْطَفالُُهْم، َواْلَحَواِمُل ُتَشقُّ

ْيِف أَْرَسْلُت َبْيَنُكْم َوَبأً َعلَى َطِريَقِة ِمْصَر. َقَتْلُت  ، بِالسَّ ََ َسْبيِ َخْيلُِكْم، َوأَْصَعْدُت َنْتَن َمَحالُِّكْم َحتَّى إِلَى أُُنوفُِكْم، َفلَْم َتْرِجُعوا إِلَيَّ فِْتَياَنُكْم َم
. َقلَْبُت َبْعَضُكْم َكَما َقلََب هللاُ سَ  بُّ .َيقُوُل الرَّ بُّ ، َيقُوُل الرَّ )عاموس  ُدوَم َوَعُموَرَة، َفِصْرُتْم َكُشْعلٍَة ُمْنَتَشلٍَة ِمَن اْلَحِريِق، َفلَْم َتْرِجُعوا إِلَيَّ

4:10-11) 

ْيفِ َفُتْقفُِر ُمْرَتَفَعاُت إِْسَحاَق َوَتْخَرُب َمَقاِدُس إِْسَرائِيَل، َوأَقُوُم َعلَى َبْيِت َيُرْبَعاَم  ِِ إِيَل إِلَى َيُرْبَعاَم َملِِك  «.بِالسَّ َفأَْرَسَل أََمْصَيا َكاِهُن َبْيَت
هَكَذا َقاَل َعاُموُس: َيُموُت َقْد َفَتَن َعلَْيَك َعاُموُس فِي َوَسِط َبْيِت إِْسَرائِيَل. الَ َتْقِدُر األَْرُض أَْن ُتِطيَق ُكلَّ أَْقَوالِِه. ألَنَُّه »إِْسَرائِيَل َقائاِلً: 

ْيفِ اُم َيُرْبعَ   (11-7:9)عاموس  «.، َوُيْسَبى إِْسَرائِيُل َعْن أَْرِضهِ بِالسَّ

: اْمَرأَُتَك َتْزنِي فِي اْلَمِديَنِة، َوَبُنوَك َوَبَناُتَك َيْسقُُطوَن  بُّ ْيفِ لِذلَِك هَكَذا َقاَل الرَّ ، َوأَْرُضَك ُتْقَسُم بِاْلَحْبِل، َوأَْنَت َتُموُت فِي أَْرٍض بِالسَّ
 (17:7)عاموس  «.ٍة، َوإِْسَرائِيُل ُيْسَبى َسْبًيا َعْن أَْرِضهِ َنِجسَ 

 اإلصحاح التاسَ من سفر عاموس ونقتبس منه:
َد َقائًِما َعلَى اْلَمْذَبِح، َفَقاَل: 1 يِّ ْرَها َعلَى ُرُؤوِس َجِميِعِهْم، َفأَْقُتَل آِخَرُهْم »َرأَْيُت السَّ ِاْضِرْب َتاَج اْلَعُموِد َحتَّى َتْرُجَف األَْعَتاُب، َوَكسِّ

ْيفِ  َماِء َفِمْن ُهَناَك 2. الَ َيْهُرُب ِمْنُهْم َهاِرٌب َوالَ ُيْفلُِت ِمْنُهْم َناٍج. بِالسَّ إِْن َنَقُبوا إِلَى اْلَهاِوَيِة َفِمْن ُهَناَك َتأُْخُذُهْم َيِدي، َوإِْن َصِعُدوا إِلَى السَّ

َة َوإِِن اْخَتَبأُوا فِي َرأِْس اْلَكْرَمِل َفِمْن ُهَناَك أُفَ 3أُْنِزلُُهْم.  َُ َوآُخُذُهْم، َوإِِن اْخَتَفْوا ِمْن أََماِم َعْيَنيَّ فِي َقْعِر اْلَبْحِر َفِمْن ُهَناَك آُمُر اْلَحيَّ تِّ

ْبيِ أََماَم أَْعَدائِِهْم َفِمْن ُهَناَك آُمُر 4َفَتْلَدُغُهْم.  ْيَف َوإِْن َمَضْوا فِي السَّ  «.ْم لِلشَّرِّ الَ لِْلَخْيرِ َفَيْقُتلُُهْم، َوأَْجَعُل َعْيَنيَّ َعلَْيهِ السَّ

اِكُنوَن فِيَها، َوَتْطُمو ُكلَُّها َكَنْهرٍ 5 ُد َربُّ اْلُجُنوِد الَِّذي َيَمسُّ األَْرَض َفَتُذوُب، َوَيُنوُح السَّ يِّ الَِّذي َبَنى فِي 6َوَتْنُضُب َكنِيِل ِمْصَر.  َوالسَّ

َس َعلَى األَْرِض قُبَّ  َماِء َعالَلَِيُه َوأَسَّ َها َعلَى َوْجِه األَْرِض، َيْهَوهُ اْسُمُه.السَّ  َتُه، الَِّذي َيْدُعو ِمَياَه اْلَبْحِر َوَيُصبُّ

؟ أَلَْم أُْصِعْد إِْسَرائِيَل ِمْن أَْرِض ِمصْ »7 بُّ يَن َيا َبنِي إِْسَرائِيَل، َيقُوُل الرَّ يَن ِمْن كَ أَلَْسُتْم لِي َكَبنِي اْلُكوِشيِّ يَن َر، َواْلفِلِْسِطينِيِّ ْفُتوَر، َواألََراِميِّ

بِّ َعلَى اْلَمْملََكِة اْلَخاِطَئِة، َوأُبِيُدَها َعْن َوْجِه األَْرِض. َغْيَر أَنِّي الَ أُ 8ِمْن قِيٍر؟  ِد الرَّ يِّ . ُهَوَذا َعْيَنا السَّ بُّ بِيُد َبْيَت َيْعقُوَب َتَماًما، َيقُوُل الرَّ

ُه هأََنَذا آُمُر َفأَُغْربُِل بَ 9 َُ إِلَى األَْرِض. ألَنَّ ٌة الَ َتَق َِ األَُمِم َكَما ُيَغْرَبُل فِي اْلُغْرَباِل، َوَحبَّ ْيفِ 10ْيَت إِْسَرائِيَل َبْيَن َجِمي َيُموُت ُكلُّ  بِالسَّ

، َوالَ َيأْتِي َبْيَنَنا.  َخاِطئِي َشْعبِي اْلَقائِلِيَن: الَ َيْقَتِرُب الشَّرُّ

لُ َفأََنا َقْد َجَعْلُت ُجُروحَ  ، َوُجوُعَك فِي َجْوفَِك. َوُتَعزِّ َُ َفاِء، ُمْخِرًبا ِمْن أَْجِل َخَطاَياَك. أَْنَت َتأُْكُل َوالَ َتْشَب ي، َوالَِّذي َك َعِديَمَة الشِّ  َوالَ ُتَنجِّ
يِه أَْدَفُعُه إِلَى  ْيفِ ُتَنجِّ  (14-6:13)ميخا  .السَّ

ْيفُ َها أََنا َعلَْيِك، َيقُوُل َربُّ اْلُجُنوِد. َفأُْحِرُق َمْرَكَباتِِك ُدَخاًنا، َوأَْشَبالُِك َيأُْكلَُها » َُ أَْيًضا السَّ َُ ِمَن األَْرِض َفَرائَِسِك، َوالَ ُيْسَم ، َوأَْقَط
 (13:2)ناحوم  «.َصْوُت ُرُسلُكِ 

َماِء. ُكلَُّها مَ  وِط َوَصْوُت َرْعَشِة اْلَبَكِر، َوَخْيٌل َتُخبُّ َوَمْرَكَباَوْيٌل لَِمِديَنِة الدِّ ٌت َتْقفُِز، آلَنٌة َكِذًبا َوَخْطًفا. الَ َيُزوُل االْفتَِراُس. َصْوُت السَّ
ْيِف َوفُْرَساٌن َتْنَهُض، َولَِهيُب  ْمِح، َوَكْثَرةُ َجْرَحى، َوَوْفَرةُ َقْتلَى، َوالَ نَِهاَيةَ السَّ  (3-3:1)ناحوم  .بُِجَثثِِهمْ . َيْعُثُروَن لِْلُجَثثِ  َوَبِريُق الرُّ



 (15:3)ناحوم  ، َيأُْكلُِك َكاْلَغْوَغاِء، َتَكاَثِري َكاْلَغْوَغاِء. َتَعاَظِمي َكاْلَجَراِد!َسْيفٌ َيْقَطُعِك ُهَناَك َتأُْكلُِك َناٌر، 

َها اْلُكوِشيُّوَن. َقْتلَى » َماِل  «.ُهمْ َسْيفِي َوأَْنُتْم َيا أَيُّ أَشُّوَر، َوَيْجَعُل نِيَنَوى َخَراًبا َيابَِسًة َكاْلَقْفِر. َفَتْرُبُض فِي  َوُيبِيدُ َوَيُمدُّ َيَدهُ َعلَى الشِّ
ٌت َيْنِعُب فِي اْلُكَوى. َخَراٌب َعلَى األَْعَتاِب. وْ َوَسِطَها اْلقُْطَعاُن، ُكلُّ َطَوائِِف اْلَحَيَواِن. اَْلقُوُق أَْيًضا َواْلقُْنفُُذ َيأِْوَياِن إِلَى تِيَجاِن ُعُمِدَها. صَ 

ًة، اْلَقائِلَُة فِي َقلْ  اِكَنُة ُمْطَمئِنَّ َها. هِذِه ِهَي اْلَمِديَنُة اْلُمْبَتِهَجُة السَّ ى أَْرِزيُّ ُه َقْد َتَعرَّ َكْيَف َصاَرْت َخَراًبا، َمْربًِضا «. أََنا َولَْيَس َغْيِري»بَِها: ألَنَّ
 (15-2:12)صفنيا  اِن! ُكلُّ َعابٍِر بَِها َيْصفُِر َوَيُهزُّ َيَدهُ.لِْلَحَيوَ 

اِكبِيَن فِيَها، وَ  َة َمَمالِِك األَُمِم، َوأَْقلُِب اْلَمْرَكَباِت َوالرَّ  أَِخيِه.بَِسْيِف َيْنَحطُّ اْلَخْيُل َوَراِكُبوَها، ُكلٌّ ِمْنَها َوأَْقلُِب ُكْرِسيَّ اْلَمَمالِِك، َوأُبِيُد قُوَّ
 (22:2)حجي 

اٍر.َكَسْيِف َيا َياَواُن، َوَجَعْلُتِك  ألَنِّي أَْوَتْرُت َيُهوَذا لَِنْفِسي، َوَمأْلُت اْلَقْوَس أَْفَرايَِم، َوأَْنَهْضُت أَْبَناَءِك َيا ِصْهَيْوُن َعلَى َبنِيكِ  )زكريا  َجبَّ
13:9) 

، َسْيُف ِاْسَتْيقِْظ َيا » غَ َعلَى َراِعيَّ َت اْلَغَنُم، َوأَُردُّ َيِدي َعلَى الصِّ اِعَي َفَتَتَشتَّ اِر. َوَعلَى َرُجِل ِرْفَقتِي، َيقُوُل َربُّ اْلُجُنوِد. ِاْضِرِب الرَّ
ْلَث َيْبَقى فِيَها ، أَنَّ ُثْلَثْيِن ِمْنَها ُيْقَطَعاِن َوَيُموَتاِن، َوالثُّ بُّ  (8-13:7)زكريا  .َوَيُكوُن فِي ُكلِّ األَْرِض، َيقُوُل الرَّ

ْم َوَيْصَعْد ُكلُّ ِرَجاِل اْلَحْرِب.  ُسوا َحْرًبا. أَْنِهُضوا األَْبَطاَل. لَِيَتَقدَّ اتُِكْم َناُدوا بِهَذا َبْيَن األَُمِم. َقدِّ ، َوَمَناِجلَُكْم ِرَماًحا. لَِيقُِل ُسُيوًفااِْطَبُعوا ِسكَّ
ِعيُف:  ََ األَُمِم ِمْن ُكلِّ َناِحَيٍة َواْجَتِمُعوا. إِلَى ُهَناَك أَْنِزْل َيا َربُّ أَْبَطالََك.أَْسِرُعوا َوهَ « َبَطٌل أََنا!»الضَّ وا َيا َجِمي  (11-3:9)يوئيل  لُمُّ

ُموَن ُمْرَتَفَعاتِِك، َوَيْنِزُعوَن َعْنِك ثَِياَبِك، َوَيأُْخُذونَ  َتِك َوُيَهدِّ  أََدَواِت ِزيَنتِِك، َوَيْتُرُكوَنِك ُعْرَياَنًة َوَعاِرَيًة. َوأَُسلُِّمِك لَِيِدِهْم َفَيْهِدُموَن قُبَّ
اَم ُعُيوِن نَِساٍء بُِسُيوفِِهمْ  َيْقَطُعوَنكِ وَ َوُيْصِعُدوَن َعلَْيِك َجَماَعًة، َوَيْرُجُموَنِك بِاْلِحَجاَرِة  اِر، َوُيْجُروَن َعلَْيِك أَْحَكاًما قُدَّ ، َوُيْحِرقُوَن ُبُيوَتِك بِالنَّ

َنا، َوأَْيًضا الَ ُتْعِطيَن أُْجَرًة َبْعُد.  (41-16:39)حزقيال  َكثِيَرٍة. َوأَُكفُِّك َعِن الزِّ

ْهِب. َوتَ  : إِنِّي أُْصِعُد َعلَْيِهَما َجَماَعًة َوأَُسلُِّمُهَما لِْلَجْوِر َوالنَّ بُّ ُد الرَّ يِّ ُه هَكَذا َقاَل السَّ ُعوَنُهَماْرُجُمُهَما اْلَجَماَعُة بِاْلِحَجاَرِة، ألَنَّ ، بُِسُيوفِِهمْ  َوُيَقطِّ
اِر.َوَيْذَبُحوَن أَْبَناَءُهَما َوَبَناتِِهَما، َوُيْحِرقُ   (47-23:46)حزقيال  وَن ُبُيوَتُهَما بِالنَّ

ُدوَن  لُوَنَك إِلَى اْلُحْفَرِة، َفَتُموُت ُسُيوَفهُْم لِذلَِك هأََنَذا أَْجلُِب َعلَْيَك ُغَرَباَء، ُعَتاَة األَُمِم، َفُيَجرِّ َعلَى َبْهَجِة ِحْكَمتَِك َوُيَدنُِّسوَن َجَمالََك. ُيَنزِّ
 (8-28:7)حزقيال  فِي َقْلِب اْلبَِحاِر.َمْوَت اْلَقْتلَى 

ْيَك، َوأُْخِرُجَك أَْنَت َوُكلَّ َجْيِشَك َخْيالً َوفُْرَساًنا ُكلَُّهْم الَبِِسينَ  َُ َشَكائَِم فِي َفكَّ ََ أَْتَراٍس َوأُْرِجُعَك، َوأََض  أَْفَخَر لَِباٍس، َجَماَعًة َعِظيَمًة َم
، ُكلَُّهْم ُمْمِسِكيَن  ُيوفَ َوَمَجانَّ  (4:38)حزقيال  .السُّ

وِر َوَعلَى اْلقَِمِم، أَْوَقْفُتُهْم َحَسَب َعَشائِِرِهْم،  َِ َوَراَء السُّ ْعَب ِمْن أَْسَفِل اْلَمْوِض ِهْم.بُِسُيوفِِهْم َفأَْوَقْفُت الشَّ  (13:4)نحميا  َوِرَماِحِهْم َوقِِسيِّ

ْهِب َيا ُموآبُ »َفَقالُوا:  َوأََتْوا إِلَى َمَحلَِّة إِْسَرائِيَل، َفَقاَم إِْسَرائِيُل «. هَذا َدٌم! َقْد َتَحاَرَب اْلُملُوُك َوَضَرَب َبْعُضهُْم َبْعًضا، َواآلَن َفإِلَى النَّ
يَن َفَهَرُبوا ِمْن أََماِمِهْم، َفَدَخلُوَها َوُهْم يَ  يَن. َوَهَدُموا اْلُمُدَن، َوَكاَن ُكلُّ َواِحٍد ُيْلقِي َحَجَرهُ فِي ُكلِّ َحْقلٍَة َوَضَرُبوا اْلُموآبِيِّ ْضِرُبوَن اْلُموآبِيِّ

ُهْم أَْبَقْوا فِ  َبٍة. َولِكنَّ ََ ُعُيوِن اْلَماِء َوَقَطُعوا ُكلَّ َشَجَرٍة َطيِّ وا َجِمي َدٍة َحتَّى َمألُوَها، َوَطمُّ اَرَتَها. َواْسَتَداَر أَْصَحاُب ِحجَ « قِيِر َحاِرَسةَ »ي َجيِّ
ََ ِمَئةِ  ْت َعلَْيِه أََخَذ َمَعُه َسْب ا َرأَى َملُِك ُموآَب أَنَّ اْلَحْرَب َقِد اْشَتدَّ َِ َوَضَرُبوَها. َفلَمَّ ُيوِف َرُجل ُمْسَتلِّي  اْلَمَقالِي لَِكْي َيُشقُّوا إِلَى َملِِك السُّ

 (26-3:23ي )ملوك الثان أَُدوَم، َفلَْم َيْقِدُروا.

ُعوا َحَسَب َعاَدتِِهْم  ُيوِف َفَصَرُخوا بَِصْوٍت َعال، َوَتَقطَّ ُم.بِالسُّ َماِح َحتَّى َساَل ِمْنُهُم الدَّ  (28:18)ملوك األول  َوالرِّ

َها، َسْيًفاالَ َتُظنُّوا أَنِّي ِجْئُت ألُْلقَِي َسالًَما َعلَى األَْرِض. َما ِجْئُت ألُْلقَِي َسالًَما َبْل  َق اإلِْنَساَن ِضدَّ أَبِيِه، َواالْبَنَة ِضدَّ أُمِّ . َفإِنِّي ِجْئُت ألَُفرِّ
َة ِضدَّ َحَماتَِها. َوأَْعَداُء اإلِْنَساِن أَْهُل َبْيتِِه.  (36-10:34)متى  َواْلَكنَّ

َْ َثْوَبُه َوَيْشَتِر لِكِن اآلَن، َمْن لَُه ِكيٌس َفْلَيأُْخْذهُ َوِمْزَوٌد َكذ» َفَقاَل لَُهْم: ُه َيْنَبِغي أَْن َيتِمَّ فِيَّ َسْيًفالَِك. َوَمْن لَْيَس لَُه َفْلَيبِ . ألَنِّي أَقُوُل لَُكْم: إِنَّ



ََ أََثَمٍة. ألَنَّ َما ُهَو ِمْن ِجَهتِي لَُه اْنقَِضاءٌ  ، ُهَوَذا »َفَقالُوا: «. أَْيًضا هَذا اْلَمْكُتوُب: َوأُْحِصَي َم  «.َيْكفِي!» َفَقاَل لَُهْم:«. َسْيَفانِ ُهَنا َياَربُّ
 (38-22:36)لوقا 

ُكْم إِلَى أَْرِض آَبائُِكْم. َوأََنا َقْد َوَهْبُت لََك َسْهمً »َوَقاَل إِْسَرائِيُل لُِيوُسَف:  ا َواِحًدا َفْوَق إِْخَوتَِك، َها أََنا أَُموُت، َولِكنَّ هللاَ َسَيُكوُن َمَعُكْم َوَيُردُّ
يَن   (22-48:21)التكوين  «.َوَقْوِسيبَِسْيفِي أََخْذُتُه ِمْن َيِد األَُموِريِّ

 َصْلب / تعليق

بُّ لُِموَسى:  ْعِب »َفَقاَل الرَّ ََ ُرُؤوِس الشَّ بِّ َعْن إِْسَرائِيلَ َوَعلِّْقُهْم ُخْذ َجِمي بِّ ُمَقابَِل الشَّْمِس، َفَيْرَتدَّ ُحُموُّ َغَضِب الرَّ  (4:25)العدد  «.لِلرَّ

لم يرد األمر بالصلب في 
القرآن إال بالنسبة للمرتدين 

حاربوا النبي وهو ليس الذين 
مشروعا تحديدا ولكن ضمن 
عقوبات أخرى حتى يتم 

االختيار منها ويسقط الحد عن 
 هؤالء بالتوبة:

 
 َ َما َجَزاُء الَِّذيَن ُيَحاِرُبوَن هللاَّ إِنَّ
َوَرُسولَُه َوَيْسَعْوَن فِي اأْلَْرِض 

لُوا أَْو  أَْو ُيَصلَُّبوا َفَساًدا أَْن ُيَقتَّ
ََ أَيْ  ِديِهْم َوأَْرُجلُهُْم ِمْن ُتَقطَّ

ِخاَلٍف أَْو ُيْنَفْوا ِمَن اأْلَْرِض 
ْنَيا َولَُهْم  َذلَِك لَُهْم ِخْزٌي فِي الدُّ

( 33فِي اآْلَِخَرِة َعَذاٌب َعِظيٌم )

إاِلَّ الَِّذيَن َتاُبوا ِمْن َقْبِل أَْن 
 َ َتْقِدُروا َعلَْيِهْم َفاْعلَُموا أَنَّ هللاَّ

-5:33المائدة ) َغفُوٌر َرِحيمٌ 

34) 

 

َتُه َعِن اْلَخَشَبِة َعلََّقُه َوَملُِك َعايٍ  َوَطَرُحوَها ِعْنَد َمْدَخِل َباِب َعلَى اْلَخَشَبِة إِلَى َوْقِت اْلَمَساِء. َوِعْنَد ُغُروِب الشَّْمِس أََمَر َيُشوُع َفأَْنَزلُوا ُجثَّ
 (29:8)يشوع  ِحَجاَرٍة َعِظيَمًة إِلَى هَذا اْلَيْوِم.اْلَمِديَنِة، َوأََقاُموا َعلَْيَها ُرْجَمَة 

َعلَى اْلَخَشِب َحتَّى اْلَمَساِء. َوَكاَن ِعْنَد ُغُروِب الشَّْمِس أَنَّ ُمَعلَّقِيَن َعلَى َخْمِس َخَشٍب، َوَبقُوا َوَعلََّقُهْم َوَضَرَبُهْم َيُشوُع َبْعَد ذلَِك َوَقَتلَُهْم 
اْلَمَغارِة َحتَّى إِلَى هَذا  َزلُوُهْم َعِن اْلَخَشِب َوَطَرُحوُهْم فِي اْلَمَغاَرِة الَّتِي اْخَتَبأُوا فِيَها، َوَوَضُعوا ِحَجاَرًة َكبِيَرًة َعلَى َفمِ َيُشوَع أََمَر َفأَنْ 
 (27-10:26)يشوع  اْلَيْوِم َعْينِِه.

ا َرأُْس إِيْشُبوَشَث َفأََخُذوهُ َوَدَفُنوهُ فِي َوَعلَّقُوُهَما َوأََمَر َداُوُد اْلِغْلَماَن َفَقَتلُوُهَما، َوَقَطُعوا أَْيِدَيُهَما َوأَْرُجلَُهَما،  َعلَى اْلبِْرَكِة فِي َحْبُروَن. َوأَمَّ
 (12:4)صموئيل الثاني  َقْبِر أَْبَنْيَر فِي َحْبُروَن.

ُر هَذا اْلَكالََم ُتْسَحُب َخَشَبٌة ِمْن َبْيتِِه  َوَقدْ   َمْصلُوًبا َعلَْيَها، َوُيْجَعُل َبْيُتُه َمْزَبلًَة ِمْن أَْجِل هَذا.َوُيَعلَُّق َصَدَر ِمنِّي أَْمٌر أَنَّ ُكلَّ إِْنَساٍن ُيَغيِّ
 (11:6)عزرا 

َقْد َقَتَل اْلَيُهوُد »يَر اْلَملَِكِة فِي ُشوَشَن اْلَقْصِر: فِي ذلَِك اْلَيْوِم أُتَِي بَِعَدِد اْلَقْتلَى فِي ُشوَشَن اْلَقْصِر إِلَى َبْيِن َيَديِ اْلَملِِك. َفَقاَل اْلَملُِك ألَْستِ 
اَذا َعِملُوا فِي َباقِي ُبْلَداِن اْلَملِِك؟ َفَما ُهَو ُسْؤلُِك َفُيْعَطى لَِك؟ َوَما ِهَي ِطْلَبُتِك َبْعُد َوأَْهلَُكوا َخْمَس ِمَئِة َرُجل، َوَبنِي َهاَماَن اْلَعَشَرَة، َفمَ 

َبنِي َوَيْصلُِبوا فِي هَذا اْلَيْوِم، إِْن َحُسَن ِعْنَد اْلَملِِك َفْلُيْعَط َغًدا أَْيًضا لِْلَيُهوِد الَِّذيَن فِي ُشوَشَن أَْن َيْعَملُوا َكَما »َفَقالَْت أَْستِيُر: «. َفُتْقَضى؟
ََ اْلَيُهوُد  َبنِي َهاَماَن اْلَعَشَرَة.َفَصلَُبوا َفأََمَر اْلَملُِك أَْن َيْعَملُوا هَكَذا، َوأُْعِطَي األَْمُر فِي ُشوَشَن. «. َهاَماَن اْلَعَشَرَة َعلَى اْلَخَشَبةِ  ُثمَّ اْجَتَم
وا أَيْ الَِّذيَن فِي ُشوَشَن، فِي اْلَيوْ  ُهْم لَْم َيُمدُّ َِ َعَشَر أَْيًضا ِمْن َشْهِر أََذاَر، َوَقَتلُوا فِي ُشوَشَن َثالََث ِمَئِة َرُجل، َولِكنَّ اب ْهِب. ِم الرَّ ِدَيُهْم إِلَى النَّ

َراُحوا ِمْن أَْعَدائِِهْم، َوَقَتلُوا ِمْن ُمْبِغِضيِهْم َخْمَسًة َوَسْبِعيَن أَْلًفا، َوَباقِي اْلَيُهوِد الَِّذيَن فِي ُبْلَداِن اْلَملِِك اْجَتَمُعوا َوَوَقفُوا ألَْجِل أَْنفُِسِهْم َواْستَ 
ْهِب. وا أَْيِدَيُهْم إِلَى النَّ ُهْم لَْم َيُمدُّ  (16-9:11)أستير  َولِكنَّ

ْلَكَهَنِة َواْلَكَتَبِة، َفَيْحُكُموَن َعلَْيِه بِاْلَمْوِت، َوُيَسلُِّموَنُه إِلَى األَُمِم لَِكْي َها َنْحُن َصاِعُدوَن إِلَى أُوُرَشلِيَم، َواْبُن اإلِْنَساِن ُيَسلَُّم إِلَى ُرَؤَساِء ا»
الِِث َيقُومُ َوَيْصلُِبوهُ َيْهَزأُوا بِِه َوَيْجلُِدوهُ   (19-20:18)متى  «.، َوفِي اْلَيْوِم الثَّ

ُه َبْعَد َيْوَمْيِن َيُكوُن اْلفِْصُح، َواْبُن اإلِْنَساِن ُيَسلَُّم »  (2:26)متى  «.لُِيْصلَبَ َتْعلَُموَن أَنَّ

: « َفَماَذا أَْفَعُل بَِيُسوَع الَِّذي ُيْدَعى اْلَمِسيَح؟»َقاَل لَهُْم بِيالَُطُس:  َُ َفَكاُنوا « َوأَيَّ َشر  َعِمَل؟» َفَقاَل اْلَوالِي:!« لُِيْصلَبْ »َقاَل لَُه اْلَجِمي
َُ َشْيًئا، َبْل بِاْلَحِريِّ َيْحُدُث َشَغٌب، أََخَذ َماًء َوَغَسَل َيَدْيِه قُدَّ !« لُِيْصلَبْ »َيْزَداُدوَن ُصَراًخا َقائِلِيَن:  ُه الَ َيْنَف ا َرأَى بِيالَُطُس أَنَّ َِ َفلَمَّ اَم اْلَجْم

! أَْبِصُروا أَْنُتْم! إِنِّي َبِريٌء ِمْن َدمِ » َقائاِلً: َُ الشَّْعب َوَقالُوا: «.هَذا اْلَبارِّ ِحيَنئٍِذ أَْطلََق لَهُْم «. َدُمُه َعلَْيَنا َوَعلَى أَْوالَِدَنا» َفأََجاَب َجِمي
ا َيُسوُع َفَجلََدهُ َوأَْسلََمُه  ْوهُ َوأَْلَبُسوهُ َفأََخَذ َعْسَكُر اْلَوالِي َيُسوَع إِلَى دَ  .لُِيْصلَبَ َباَراَباَس، َوأَمَّ اِر اْلِوالََيِة َوَجَمُعوا َعلَْيِه ُكلَّ اْلَكتِيَبِة، َفَعرَّ

ا، َوَضَفُروا إِْكلِيالً ِمْن َشْوٍك َوَوَضُعوهُ َعلَى َرْأِسِه، َوَقَصَبًة فِي َيِمينِِه. َوَكاُنوا َيْجثُ  اَمُه َوَيْسَتْهِزُئوَن بِِه َقائِلِينَ ِرَداًء قِْرِمِزي ً الَمُ » :وَن قُدَّ السَّ
َداَء َوأَْلَبُسوهُ ثَِياَبُه، َوَبَصقُوا َعلَْيِه، َوأََخُذوا اْلَقَصَبَة َوَضَرُبوهُ َعلَى َرأِْسِه. َوَبْعَد َما اْسَتْهَزأُوا بِِه، َنَزُعوا َعْنُه الرِّ « َيا َملَِك اْلَيُهوِد!

ْلبِ َوَمَضْوا بِِه  ٍَ ُيَقاُل لَهُ  َوفِيَما ُهْم َخاِرُجوَن َوَجُدوا .لِلصَّ ا أََتْوا إِلَى َمْوِض ُروهُ لَِيْحِمَل َصلِيَبُه. َولَمَّ ا اْسُمُه ِسْمَعاُن، َفَسخَّ  إِْنَساًنا َقْيَرَوانِي ً
ى  ََ اْلُجْمُجَمةِ »ُجْلُجَثُة، َوُهَو اْلُمَسمَّ ا َذاَق لَْم « َمْوِض الً َمْمُزوًجا بَِمَراَرٍة لَِيْشَرَب. َولَمَّ ا أَْعَطْوهُ خَّ اْقَتَسُموا َصلَُبوهُ ُيِرْد أَْن َيْشَرَب. َولَمَّ



: بِيِّ ُثمَّ َجلَُسوا َيْحُرُسوَنُه ُهَناَك. َوَجَعلُوا «. اْقَتَسُموا ثَِيابِي َبْيَنُهْم، َوَعلَى لَِباِسي أَْلَقْوا قُْرَعةً » ثَِياَبُه ُمْقَتِرِعيَن َعلَْيَها، لَِكْي َيتِمَّ َما قِيَل بِالنَّ
اِن، َواِحٌد َعِن اْلَيِميِن َوَواِحٌد َعِن اْلَيَساِر.ُصلَِب ِحيَنئٍِذ «. هَذا ُهَو َيُسوُع َملُِك اْلَيُهودِ » ْأِسِه ِعلََّتُه َمْكُتوَبًة:َفْوَق رَ  َوَكاَن  َمَعُه لِصَّ

وَن ُرُؤوَسُهْم َقائِلِيَن: فُوَن َعلَْيِه َوُهْم َيُهزُّ اٍم، َخلِّْص َنْفَسَك! إِْن ُكْنَت اْبَن هللاِ َفاْنِزْل َيا َناقَِض ا»اْلُمْجَتاُزوَن ُيَجدِّ ْلَهْيَكِل َوَبانَِيُه فِي َثالََثِة أَيَّ
لِيِب! ُيوِخ َقالُوا: «. َعِن الصَّ ََ اْلَكَتَبِة َوالشُّ ا َنْفُسُه »َوَكذلَِك ُرَؤَساُء اْلَكَهَنِة أَْيًضا َوُهْم َيْسَتْهِزُئوَن َم َفَما َيْقِدُر أَْن َخلََّص آَخِريَن َوأَمَّ

َكَل َعلَى هللاِ  لِيب َفُنْؤِمَن بِِه! َقِد اتَّ ُه َقاَل: أََنا اْبُن ُيَخلَِّصَها! إِْن َكاَن ُهَو َملَِك إِْسَرائِيَل َفْلَيْنِزِل اآلَن َعِن الصَّ ، َفْلُيْنقِْذهُ اآلَن إِْن أََراَدهُ! ألَنَّ
انِ «. هللاِ! َرانِِه.ُصلَِبا اللََّذاِن  َوبِذلَِك أَْيًضا َكاَن اللِّصَّ  (44-27:22)متى  َمَعُه ُيَعيِّ

 طعن

ِة  ُجِل اإلِْسَرائِيلِيِّ إِلَى اْلقُبَّ ََ اْلَوَبأُ َعْن َبنِي إِْسَرائِيَل.َوَطَعَن َوَدَخَل َوَراَء الرَّ ُجَل اإلِْسَرائِيلِيَّ َواْلَمْرأََة فِي َبْطنَِها. َفاْمَتَن )العدد  ِكلَْيِهَما، الرَّ
8:25) 

 غير موجودة )في سياق القتل(

، َوُكلُّ ُيْطَعنُ لُّ َواِحٍد إِلَى أَْرِضِه. ُكلُّ َمْن ُوِجَد َوَيُكوُنوَن َكَظْبيٍ َطِريٍد، َوَكَغَنٍم باِلَ َمْن َيْجَمُعَها. َيْلَتفُِتوَن ُكلُّ َواِحٍد إِلَى َشْعبِِه، َوَيْهُرُبوَن كُ 
ََ َيْسقُُط  ُم أَْطَفالُُهْم أََماَم ُعُيونِِهْم، َوُتْنَهُب ُبُيوُتُهْم َوُتْفَضُح نَِساُؤُهْم.َمِن اْنَحا ْيِف. َوُتَحطَّ وَن  بِالسَّ يَن الَِّذيَن الَ َيْعَتدُّ ُج َعلَْيِهِم اْلَماِديِّ هأََنَذا أَُهيِّ

ُم اْلقِِسيُّ اْلفِْتَيا َهِب، َفُتَحطِّ وَن بِالذَّ ِة، َوالَ ُيَسرُّ َن، والَ َيْرَحُموَن َثَمَرَة اْلَبْطِن. الَ ُتْشفُِق ُعُيوُنُهْم َعلَى األَْوالَِد. َوَتِصيُر َبابُِل، َبَهاُء بِاْلفِضَّ
يَن، َكَتْقلِيِب هللاِ َسُدوَم َوَعُموَرَة. الَ ُتْعَمُر إِلَى األََبِد، َوالَ تُ  ، َوالَ  ْسَكُن إِلَى َدْورٍ اْلَمَمالِِك َوِزيَنُة َفْخِر اْلِكْلَدانِيِّ ُم ُهَناَك أَْعَرابِيٌّ َفَدْوٍر، َوالَ ُيَخيِّ

َُ اْلَقْفِر، َوَيْمألُ اْلُبوُم ُبُيوَتُهْم، َوَتْسُكُن ُهَناَك َبَناتُ  ، ُيْربُِض ُهَناَك ُرَعاةٌ، َبْل َتْرُبُض ُهَناَك ُوُحو َِ َعاِم، َوَتْرقُُص ُهَناَك َمْعُز اْلَوْح  النَّ
 (21-13:14)إشعياء 

)بجميع أنواعه(قتل  تقتصر إباحة القتل في القرآن   
عادلة مواضَ  6الكريم على 

 وبيانها كالتالي:

رد العدوان وقتال المعتدي  -1

 حتى ينتهي عن عدوانه

ِ الَِّذيَن  َوَقاتِلُوا فِي َسبِيِل هللاَّ
َ اَل  ُيَقاتِلُوَنُكْم َواَل َتْعَتُدوا إِنَّ هللاَّ

َحْيُث ُتلُوُهْم َواقْ ُيِحبُّ اْلُمْعَتِديَن. 
َثقِْفُتُموُهْم َوأَْخِرُجوُهْم ِمْن َحْيُث 

اْلَقْتِل أَْخَرُجوُكْم َواْلفِْتَنُة أََشدُّ ِمَن 
َواَل ُتَقاتِلُوُهْم ِعْنَد اْلَمْسِجِد 
اْلَحَراِم َحتَّى ُيَقاتِلُوُكْم فِيِه َفإِْن 

َكَذلَِك َجَزاُء َفاْقُتلُوُهْم َقاَتلُوُكْم 
 َ اْلَكافِِريَن. َفإِِن اْنَتَهْوا َفإِنَّ هللاَّ
َغفُوٌر َرِحيٌم. َوَقاتِلُوُهْم َحتَّى اَل 
ِ َفإِِن  يُن هلِلَّ َتُكوَن فِْتَنٌة َوَيُكوَن الدِّ
اْنَتَهْوا َفاَل ُعْدَواَن إاِلَّ َعلَى 

 

 قتل )عام(

يَن لاِلنْ »َفَقاَل َشاُوُل:  ةُ اْلَملِِك بِاْلَمْهِر، َبْل بِِمَئِة ُغْلَفٍة ِمَن اْلفِلِْسِطينِيِّ َوَكاَن َشاُوُل «. تَِقاِم ِمْن أَْعَداِء اْلَملِكِ هَكَذا َتقُولُوَن لَِداُوَد: لَْيَسْت َمَسرَّ
يَن. ََ َداُوَد بَِيِد اْلفِلِْسِطينِيِّ ُر أَْن ُيوقِ اُم َفأَْخَبَر َعبِيُدهُ َداُوَد بِهَذا اْلَكالَِم، َفَحُسَن اْلَكالَُم فِي َعْيَنْي َداُوَد أَْن ُيَصاِهَر اْلَملَِك. َولَْم َتكْ  َيَتَفكَّ ُمِل األَيَّ
يَن ِمَئَتْي َرُجل، َوأََتى َداُودُ َوَقَتَل َحتَّى َقاَم َداُوُد َوَذَهَب ُهَو َوِرَجالُُه  بُِغلَفِِهْم َفأَْكَملُوَها لِْلَملِِك لُِمَصاَهَرِة اْلَملِِك. َفأَْعَطاهُ َشاُوُل  ِمَن اْلفِلِْسِطينِيِّ

 (27-18:25)صموئيل األول  ِميَكاَل اْبَنَتُه اْمَرأًَة.

ََ أَْعَدائِِهْم َضْرَبَة َسْيٍف  اْلَيُهوُد فِي ُشوَشَن اْلَقْصِر َوأَْهلَُكوا َخْمَس َوَقَتَل َوَهالٍَك، َوَعِملُوا بُِمْبِغِضيِهْم َما أََراُدوا. َوَقْتل َفَضَرَب اْلَيُهوُد َجِمي
 (6-9:5)أستير  ِمَئِة َرُجل.

َم، َوَحْيُثَما َتُكِن   (30:39)أيوب  َفُهَناَك ُهوَ اْلَقْتلَى فَِراُخُه َتْحُسو الدَّ

َْ َخائًِبا.، اْلَقْتلَىِمْن َدِم  َْ َقْوُس ُيوَناَثاَن إِلَى اْلَوَراِء، َوَسْيُف َشاُوَل لَْم َيْرج  (22:1)صموئيل الثاني  ِمْن َشْحِم اْلَجَبابَِرِة لَْم َتْرج

، َفَكاَن لَُه اْسٌم َبْيَن الثَّالََثِة. أَلَْم ُيْكَرْم َعلَى الثَّالََثِة مْ َقَتلَهُ َوأَبِيَشاُي أَُخو ُيوآَب اْبُن َصُروَيَة ُهَو َرئِيُس َثالََثٍة. هَذا َهزَّ ُرْمَحُه َعلَى َثالَِث ِمَئٍة 
ُه لَْم َيِصْل إِلَى الثَّالََثِة األَُوِل. َوَبَناَياُهو ْبُن َيُهوَياَداَع، اْبُن ِذي  الَِّذي َضَرَب َبأٍْس، َكثِيُر األَْفَعاِل، ِمْن َقْبِصئِيَل، ُهَو َفَكاَن لَُهْم َرئِيًسا، إاِلَّ أَنَّ

ْلِج. َوُهَو َضَرَب َرُجالً ِمْصِري ًا ذَ  ا َمْنَظٍر، َوَكاَن بَِيِد اْلِمْصِريِّ ُرْمٌح، أََسَدْي ُموآَب، َوُهَو الَِّذي َنَزَل َوَضَرَب أََسًدا فِي َوَسِط ُجبٍّ َيْوَم الثَّ
ْمَح ِمْن َيِد اْلِمْصِريِّ   (21-23:18)صموئيل الثاني  بُِرْمِحِه.َوَقَتلَُه  َفَنَزَل إِلَْيِه بَِعًصا َوَخَطَف الرُّ

َحابَ  َماَواِت َوفِي األَْرِض، فِي اْلبَِحاِر َوفِي ُكلِّ اللَُّجِج. اْلُمْصِعُد السَّ ََ فِي السَّ بُّ َصَن َُ ُبُروقًا ُكلَّ َما َشاَء الرَّ انِ  ِمْن أََقاِصي األَْرِض. الصَّ
يِح ِمْن َخَزائِنِِه. الَِّذي َضَرَب أَْبَكاَر ِمْصَر مِ  اِس إِلَى اْلَبَهائِِم. أَْرَسَل آَياٍت َوَعَجائَِب فِي َوَسِطِك َيا ِمْصُر، َعلَى لِْلَمَطِر. اْلُمْخِرُج الرِّ َن النَّ

اَء: ِسيُحوَن َملَِك األَُموِريِّيَن، َوُعوَج َملَِك َباَشاَن، َوُكلَّ َوَقَتَل فِْرَعْوَن َوَعلَى ُكلِّ َعبِيِدِه. الَِّذي َضَرَب أَُمًما َكثِيَرًة،  َمَمالِِك  ُملُوًكا أَِعزَّ
 (12-135:6)المزمور  َكْنَعاَن. َوأَْعَطى أَْرَضهُْم ِميَراًثا، ِميَراًثا إلِْسَرائِيَل َشْعبِِه.

ْحَكُمونِيُّ َرئِيُس الثَّالََثِة. ُهَو َهزَّ ُرْمحَ  َبُث التَّ )صموئيل  َدْفَعًة َواِحَدًة.َقَتلَُهْم ٍة ُه َعلَى َثَماِن ِمئَ هِذِه أَْسَماُء األَْبَطاِل الَِّذيَن لَِداُوَد: ُيَشْيَب َبشَّ



ْهِر  (8:23الثاني  الِِميَن. الشَّْهُر اْلَحَراُم بِالشَّ الظَّ
ِم َواْلُحُرَماُت قَِصاٌص َفَمِن اْلَحَرا

اْعَتَدى َعلَْيُكْم َفاْعَتُدوا َعلَْيِه 
 َ قُوا هللاَّ بِِمْثِل َما اْعَتَدى َعلَْيُكْم َواتَّ
قِيَن  ََ اْلُمتَّ َ َم َواْعلَُموا أَنَّ هللاَّ

 (194-190: 2البقرة )

المنافقين الذين يخونون قتال  -2

المؤمنين ويوالون الكفار على 
 يتوبوا ويكفوا ما لمين المؤمن
لقوم  نتمواكونوا قد اأو يأذاهم 

  بينهم وبين المسلمين ميثاق

 ُ َفَما لَُكْم فِي اْلُمَنافِقِيَن فَِئَتْيِن َوهللاَّ
أَْرَكَسُهْم بَِما َكَسُبوا أَُتِريُدوَن أَْن 
ُ َوَمْن ُيْضلِِل  َتْهُدوا َمْن أََضلَّ هللاَّ

ُ َفلَْن َتِجَد لَُه سَ  وا لَْو  .بِياًل هللاَّ َودُّ

َتْكفُُروَن َكَما َكَفُروا َفَتُكوُنوَن 
ِخُذوا ِمْنُهْم أَْولَِياَء  َسَواًء َفاَل َتتَّ
ِ َفإِْن  َحتَّى ُيَهاِجُروا فِي َسبِيِل هللاَّ

َحْيُث َواْقُتلُوُهْم َتَولَّْوا َفُخُذوُهْم 
ا  ِخُذوا ِمْنُهْم َولِي ً َوَجْدُتُموُهْم َواَل َتتَّ

إاِلَّ الَِّذيَن َيِصلُوَن  .َنِصيًرا َواَل 

إِلَى َقْوٍم َبْيَنُكْم َوَبْيَنُهْم ِميَثاٌق أَْو 
َجاُءوُكْم َحِصَرْت ُصُدوُرُهْم أَْن 
ُيَقاتِلُوُكْم أَْو ُيَقاتِلُوا َقْوَمهُْم َولَْو 
ُ لََسلََّطهُْم َعلَْيُكْم َفلََقاَتلُوُكْم  َشاَء هللاَّ

لَْم ُيَقاتِلُوُكْم َفإِِن اْعَتَزلُوُكْم فَ 
 ُ لََم َفَما َجَعَل هللاَّ َوأَْلَقْوا إِلَْيُكُم السَّ

َسَتِجُدوَن  .لَُكْم َعلَْيِهْم َسبِياًل 

آََخِريَن ُيِريُدوَن أَْن َيأَْمُنوُكْم 
وا إِلَى  َوَيأَْمُنوا َقْوَمُهْم ُكلَّ َما ُردُّ
اْلفِْتَنِة أُْرِكُسوا فِيَها َفإِْن لَْم 

يَن َوَقاَسُهْم بِاْلَحْبِل. أَْضَجَعُهْم َعلَى األَْرِض، َفَقاَس بَِحْبلَْيِن  َوبَِحْبل لاِلْستِْحَياِء. َوَصاَر اْلُموآبِيُّوَن َعبِيًدا لَِداُوَد لِْلَقْتِل َوَضَرَب اْلُموآبِيِّ
ُموَن َهدَ   (2:8)صموئيل الثاني  اَيا.ُيَقدِّ

بُّ أََماَم إِْسَرائِيَل، َوَضَرَبُهْم َضْرَبًة َعِظيَمًة فِي ِجْبُعوَن، َوَطَرَدُهْم فِي َطِريِق َعَقَبةِ   َبْيِت ُحوُروَن، َوَضَرَبُهْم إِلَى َعِزيَقَة َفأَْزَعَجهُُم الرَّ
َماِء إِلَى َعِزيَقَة َوإِلَى َمقِّيَدَة. َوَبْيَنَما ُهْم َهاِرُبوَن ِمْن أََماِم إِْسَرائِيَل َوُهْم فِ  بُّ بِِحَجاَرٍة َعِظيَمٍة ِمَن السَّ ي ُمْنَحَدِر َبْيِت ُحوُروَن، َرَماُهُم الرَّ
ْيِف.َقَتلَُهْم َفَماُتوا. َوالَِّذيَن َماُتوا بِِحَجاَرِة اْلَبَرِد ُهْم أَْكَثُر ِمَن الَِّذيَن   (11-10:10)يشوع  َبُنو إِْسَرائِيَل بِالسَّ

بِّ َفَنَزَل إِلَى أَْشَقلُوَن  ِة. َوَحِمَي َغَضُبُه َوَقَتَل َوَحلَّ َعلَْيِه ُروُح الرَّ ِمْنُهْم َثالَثِيَن َرُجالً، َوأََخَذ َسلََبُهْم َوأَْعَطى اْلُحلََل لُِمْظِهِري األُْحِجيَّ
 (19:14)القضاة  َوَصِعَد إِلَى َبْيِت أَبِيِه.

ا َجاَء إِلَى لَحْ  ، َفَكاَن اْلَحْبالَِن اللََّذاِن َعلَى ِذَراَعْيهِ َولَمَّ بِّ اِر، َفاْنَحلَّ يٍ، َصاَح اْلفِلِْسِطينِيُّوَن لِلَِقائِِه. َفَحلَّ َعلَْيِه ُروُح الرَّ اٍن أُْحِرَق بِالنَّ  َكَكتَّ
ا، َفَمدَّ َيَدهُ َوأََخَذهُ  بِلَْحيِ ِحَماٍر ُكوَمًة ُكوَمَتْيِن. بِلَْحيِ »َوَضَرَب بِِه أَْلَف َرُجل. َفَقاَل َشْمُشوُن: اْلِوَثاُق َعْن َيَدْيِه. َوَوَجَد لَْحَي ِحَماٍر َطِري ً

 (16-15:14)القضاء  «.أَْلَف َرُجلَقَتْلُت ِحَماٍر 

يَن. َفَقاَل اْلفِلِْسِطينِيُّوَن:  قُوِب الَّتِي اْخَتَبأُوا فِيَها»َفأَْظَهَرا أَْنفَُسُهَما لَِصفِّ اْلفِلِْسِطينِيِّ َفأََجاَب ِرَجالُ «. ُهَوَذا اْلِعْبَرانِيُّوَن َخاِرُجوَن ِمَن الثُّ
فِّ ُيوَناَثاَن َوَحاِمَل ِسالَِحِه َوَقالُوا:  بَّ َقْد َدَفَعُهْم »َفَقاَل ُيوَناَثاُن لَِحاِمِل ِسالَِحِه: «. َنا َفُنَعلَِّمُكَما َشْيًئااْصَعَدا إِلَيْ »الصَّ اْصَعْد َوَرائِي ألَنَّ الرَّ

َوَراَءهُ. َوَكاَنِت ُيَقتُِّل َوَكاَن َحاِمُل ِسالَِحِه َفَصِعَد ُيوَناَثاُن َعلَى َيَدْيِه َوِرْجلَْيِه َوَحاِمُل ِسالَِحِه َوَراَءهُ. َفَسَقُطوا أََماَم ُيوَناَثاَن، «. لَِيِد إِْسَرائِيلَ 
ْرَبُة األُولَى الَّتِي َضَرَبَها ُيوَناَثاُن َوَحاِمُل ِسالَِحِه َنْحَو ِعْشِريَن َرُجالً فِي َنْحِو نِْصِف َتلَِم َفدَّ  اِن أَْرٍض. َوَكاَن اْرتَِعاٌد فِي اْلَمَحلَِّة، فِي الضَّ

ُبوَن اْرَتَعُدوا ُهْم أَْيًضا، َوَرَجَفِت األَْرُض َفَكاَن اْرتَِعاٌد َعِظيٌم.اْلَحْقِل، َوفِي  فُّ َواْلُمَخرِّ َِ الشَّْعِب. الصَّ َفَنَظَر اْلُمَراقُِبوَن لَِشاُوَل فِي  َجِمي
ِديَن.  (16-14:11 )صموئيل األول ِجْبَعِة َبْنَياِميَن، َوإَِذا بِاْلُجْمُهوِر َقْد َذاَب َوَذَهُبوا ُمَتَبدِّ

 اإلصحاح العاشر من سفر يشوع كامال ونقتبس منه:
ادِ 24 ا أَْخَرُجوا أُولئَِك اْلُملُوَك إِلَى َيُشوَع أَنَّ َيُشوَع َدَعا ُكلَّ ِرَجاِل إِْسَرائِيَل، َوَقاَل لِقُوَّ  ِرَجاِل اْلَحْرِب الَِّذيَن َساُروا َمَعُه: َوَكاَن لَمَّ

ُموا َوَضُعوا أَْرُجلَُكْم َعلَى أَْعَناِق هُؤالَِء اْلُملُوكِ » مُ «. َتَقدَّ الَ َتَخافُوا َوالَ »َفَقاَل لَُهْم َيُشوُع: 25وا َوَوَضُعوا أَْرُجلَُهْم َعلَى أَْعَناقِِهْم. َفَتَقدَّ

َِ أَْعَدائُِكُم الَِّذيَن ُتَحاِرُبوَنُهمْ  بُّ بَِجِمي ُه هَكَذا َيْفَعُل الرَّ ُعوا. ألَنَّ ُدوا َوَتَشجَّ َوَعلََّقُهْم َعلَى َوَقَتلَُهْم َك َوَضَرَبُهْم َيُشوُع َبْعَد ذلِ 26«. َتْرَتِعُبوا. َتَشدَّ

َوَكاَن ِعْنَد ُغُروِب الشَّْمِس أَنَّ َيُشوَع أََمَر َفأَْنَزلُوُهْم َعِن اْلَخَشِب َوَطَرُحوُهْم 27َخْمِس َخَشٍب، َوَبقُوا ُمَعلَّقِيَن َعلَى اْلَخَشِب َحتَّى اْلَمَساِء. 

 َوَضُعوا ِحَجاَرًة َكبِيَرًة َعلَى َفِم اْلَمَغارِة َحتَّى إِلَى هَذا اْلَيْوِم َعْينِِه.فِي اْلَمَغاَرِة الَّتِي اْخَتَبأُوا فِيَها، وَ 

َم َملَِكَها ُهَو َوُكلَّ َنْفٍس بَِها.28 ْيِف، َوَحرَّ ِك َمقِّيَدَة َكَما لَْم ُيْبِق َشاِرًدا، َوَفَعَل بَِملِ  َوأََخَذ َيُشوُع َمقِّيَدَة فِي ذلَِك اْلَيْوِم َوَضَرَبَها بَِحدِّ السَّ

 َفَعَل بَِملِِك أَِريَحا.

ََ َملِِكَها، 30ُثمَّ اْجَتاَز َيُشوُع ِمْن َمقِّيَدَة َوُكلُّ إِْسَرائِيَل َمَعُه إِلَى لِْبَنَة، َوَحاَرَب لِْبَنَة. 29 بُّ ِهَي أَْيًضا بَِيِد إِْسَرائِيَل َم َفَدَفَعَها الرَّ

ْيِف َوكُ  ُثمَّ اْجَتاَز َيُشوُع َوُكلُّ إِْسَرائِيَل َمَعُه ِمْن 31لَّ َنْفٍس بَِها. لَْم ُيْبِق بَِها َشاِرًدا، َوَفَعَل بَِملِِكَها َكَما َفَعَل بَِملِِك أَِريَحا. َفَضَرَبَها بَِحدِّ السَّ

ََ َوَنَزَل َعلَْيَها َوَحاَرَبَها.  ََ بَِيِد إِْسَرا32لِْبَنَة إِلَى لَِخي بُّ لَِخي ََ الرَّ ْيِف َوُكلَّ َنْفٍس بَِها َفَدَف انِي َوَضَرَبَها بَِحدِّ السَّ ئِيَل، َفأََخَذَها فِي اْلَيْوِم الثَّ

ََ َشْعبِِه َحتَّى لَْم ُيْبِق لَُه َشاِردً 33َحَسَب ُكلِّ َما َفَعَل بِلِْبَنَة.  ، َوَضَرَبُه َيُشوُع َم ََ  ا.ِحيَنئٍِذ َصِعَد ُهوَراُم َملُِك َجاَزَر إلَِعاَنِة لَِخي

ََ إِلَى َعْجلُوَن َفَنَزلُوا َعلَْيَها َوَحاَرُبوَها، 34 َوأََخُذوَها فِي ذلَِك اْلَيْوِم َوَضَرُبوَها بَِحدِّ 35ُثمَّ اْجَتاَز َيُشوُع َوُكلُّ إِْسَرائِيَل َمَعُه ِمْن لَِخي

َم ُكلَّ َنْفٍس بَِها فِي ذلَِك اْلَيْوِم َحَسَب ُكلِّ َما فَ  ْيِف، َوَحرَّ . السَّ ََ َُ إِْسَرائِيَل َمَعُه ِمْن َعْجلُوَن إِلَى َحْبُروَن 36َعَل بِلَِخي ُثمَّ َصِعَد َيُشوُع َوَجِمي



ََ َملِِكَها َوُكلِّ ُمُدنَِها َوُكلِّ َنْفٍس بَِها. لَْم ُيْبِق َشاِرًدا َحَسبَ 37َوَحاَرُبوَها،  ْيِف َم َعَل بَِعْجلُوَن،  ُكلِّ َما فَ َوأََخُذوَها َوَضَرُبوَها بَِحدِّ السَّ

َمَها َوُكلَّ َنْفٍس بَِها.  َفَحرَّ

ََ َيُشوُع َوُكلُّ إِْسَرائِيَل َمَعُه إِلَى َدبِيَر َوَحاَرَبَها، 38 ُموا ُكلَّ 39ُثمَّ َرَج ْيِف َوَحرَّ ََ َملِِكَها َوُكلِّ ُمُدنَِها، َوَضَرُبوَها بَِحدِّ السَّ َوأََخَذَها َم

 َشاِرًدا، َكَما َفَعَل بَِحْبُروَن َكذلَِك َفَعَل بَِدبِيَر َوَملِِكَها، َوَكَما َفَعَل بِلِْبَنَة َوَملِِكَها.َنْفٍس بَِها. لَْم ُيْبِق 

فُوِح َوُكلَّ ُملُوِكَها. لَْم ُيْبِق َشاِرًدا، َبْل 40 ْهِل َوالسُّ َم ُكلَّ َنسَ َفَضَرَب َيُشوُع ُكلَّ أَْرِض اْلَجَبِل َواْلَجُنوِب َوالسَّ بُّ إِلُه َحرَّ َمٍة َكَما أََمَر الرَّ

ََ أَْرِض ُجوِشَن إِلَى ِجْبُعوَن. 41إِْسَرائِيَل.  َة َوَجِمي ََ إِلَى َغزَّ ََ َبْرنِي ََ أُولئَِك اْلُملُوِك 42َفَضَرَبُهْم َيُشوُع ِمْن َقاَد َوأََخَذ َيُشوُع َجِمي

بَّ إِلَه إِسْ   َرائِيَل َحاَرَب َعْن إِْسَرائِيَل.َوأَْرِضِهْم ُدْفَعًة َواِحَدًة، ألَنَّ الرَّ

لََم َيْعَتِزلُوكُ  ْم َوُيْلقُوا إِلَْيُكُم السَّ
َواْقُتلُوُهْم َوَيُكفُّوا أَْيِدَيُهْم َفُخُذوُهْم 

َحْيُث َثقِْفُتُموُهْم َوأُولَئُِكْم َجَعْلَنا 
النساء )لَُكْم َعلَْيِهْم ُسْلَطاًنا ُمبِيًنا 

88:4-91) 
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  حاربوا النبي ما لم يتوبوا

َما َجَزاءُ  َ  إِنَّ الَِّذيَن ُيَحاِرُبوَن هللاَّ
َوَرُسولَُه َوَيْسَعْوَن فِي اأْلَْرِض 

لُوا َفَساًدا أَْن  أَْو ُيَصلَُّبوا أَْو ُيَقتَّ
ََ أَْيِديِهْم َوأَْرُجلُهُْم ِمْن  ُتَقطَّ
ِخاَلٍف أَْو ُيْنَفْوا ِمَن اأْلَْرِض 
ْنَيا َولَُهْم  َذلَِك لَهُْم ِخْزٌي فِي الدُّ

إاِلَّ  .َرِة َعَذاٌب َعِظيمٌ فِي اآْلَخِ 
الَِّذيَن َتاُبوا ِمْن َقْبِل أَْن َتْقِدُروا 
َ َغفُوٌر  َعلَْيِهْم َفاْعلَُموا أَنَّ هللاَّ

 (34-33:5)المائدة َرِحيٌم 
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العربية الذين تحالفوا مَ الكفار 
ضد المؤمنين أو كانوا على 
استعداد لذلك ولم يكن لهم عهد 

المؤمنين، فهؤالء جاز  مَ
قتالهم حتى يؤمنوا ومَ ذلك 
جاز إجارة وتأمين من استجار 

 منهم بالمؤمنين

َفاْقُتلُوا َفإَِذا اْنَسلََخ اأْلَْشُهُر اْلُحُرُم 
اْلُمْشِرِكيَن َحْيُث َوَجْدُتُموُهْم 
َوُخُذوُهْم َواْحُصُروُهْم َواْقُعُدوا 

ُجَل الَِّذي »َفَقاَل ِرَجاُل إِْسَرائِيَل:  َر إِْسَرائِيَل ُهَو َصاِعٌد! َفَيُكوُن أَنَّ الرَّ اِعَد؟ لُِيَعيِّ ُجَل الصَّ ُيْغنِيِه اْلَملُِك ِغًنى َجِزيالً، َيْقُتلُُه أََرأَْيُتْم هَذا الرَّ
ا فِي إِْسَرائِيلَ َوُيْعِطيِه بِْنَتُه،  َجاَل اْلَواقِفِيَن َمَعُه َقائاِلً:  «.َوَيْجَعُل َبْيَت أَبِيِه ُحر ً ُجِل الَِّذي »َفَكلََّم َداُوُد الرِّ ذلَِك َيْقُتُل َماَذا ُيْفَعُل لِلرَّ

ُه َمْن ُهَو هَذا اْلفِلِْسِطي ، َوُيِزيُل اْلَعاَر َعْن إِْسَرائِيَل؟ ألَنَّ ؟اْلفِلِْسِطينِيَّ َر ُصفُوَف هللاِ اْلَحيِّ ْعُب بِِمْثِل هَذا « نِيُّ األَْغلَُف َحتَّى ُيَعيِّ َفَكلََّمُه الشَّ
ُجِل الَِّذي »اْلَكالَِم َقائِلِيَن:  َجاِل، َفَحِمَي َغَضُب أَلِيآَب عَ «. َيْقُتلُهُ َكَذا ُيْفَعُل لِلرَّ ََ الرِّ ََ أَُخوهُ األَْكَبُر أَلِيآُب َكالََمُه َم لَى َداُوَد َوَقاَل: َوَسِم

ِة؟ أََنا َعلِْمُت ِكْبِرَياَءَك وَ » يَّ َما َنَزْلَت لَِكْي َتَرى اْلَحْربَ لَِماَذا َنَزْلَت؟ َوَعلَى َمْن َتَرْكَت تِْلَك اْلُغَنْيَماِت اْلَقلِيلََة فِي اْلَبرِّ َك إِنَّ «. َشرَّ َقْلبَِك، ألَنَّ
ْعُب َجَواًبا َكاْلَجَواِب «. ؟ أََما ُهَو َكالٌَم؟َماَذا َعِمْلُت اآلنَ »َفَقاَل َداُوُد:  َل ِمْن ِعْنِدِه َنْحَو آَخَر، َوَتَكلََّم بِِمْثِل هَذا اْلَكالَِم، َفَردَّ لَُه الشَّ َوَتَحوَّ

ََ اْلَكالَُم الَِّذي َتَكلََّم بِِه َداُوُد َوأَْخَبُروا بِِه أََماَم َشاُوَل، َفاْسَتْحَضرَ  ِل. َوُسِم الَ َيْسقُْط َقْلُب أََحٍد بَِسَببِِه. َعْبُدَك »هُ. َفَقاَل َداُوُد لَِشاُوَل: األَوَّ
َُ أَْن َتْذَهَب إِلَى هَذا اْلفِلِْسِطينِيِّ لُِتَحاِرَبُه ألَنََّك ُغالٌَم َوُهَو َرجُ »َفَقاَل َشاُوُل لَِداُوَد: «. َيْذَهُب َوُيَحاِرُب هَذا اْلفِلِْسِطينِيَّ  ُل َحْرٍب الَ َتْسَتِطي

، َفَخَرْجُت َوَراَءهُ »َفَقاَل َداُوُد لَِشاُوَل: «. ُمْنُذ ِصَباهُ  َِ ََ ُدبٍّ َوأََخَذ َشاًة ِمَن اْلَقِطي َوَقَتْلُتُه َكاَن َعْبُدَك َيْرَعى ألَبِيِه َغَنًما، َفَجاَء أََسٌد َم
ا َقاَم َعلَيَّ أَْمَسْكُتُه ِمنْ  بَّ َجِميًعا. َوهَذا اْلفِلِْسِطينِيُّ األَْغلَُف َيُكوُن َقَتَل . َفَقَتْلُتهُ َذْقنِِه َوَضَرْبُتُه  َوأَْنَقْذُتَها ِمْن فِيِه، َولَمَّ َعْبُدَك األََسَد َوالدُّ
َر ُصفُوَف هللاِ اْلَحيِّ  ُه َقْد َعيَّ  (36-17:25)صموئيل األول  «.َكَواِحٍد ِمْنُهَما، ألَنَّ

ةِ : »َوَقاَل اْلفِلِْسِطينِيُّ لَِداُودَ  يَّ َِ اْلَبرِّ َماِء َوُوُحو : «. َتَعاَل إِلَيَّ َفأُْعِطَي لَْحَمَك لُِطُيوِر السَّ أَْنَت َتأْتِي إِلَيَّ بَِسْيٍف »َفَقاَل َداُوُد لِْلفِلِْسِطينِيِّ
بُّ فِي َيِدي، َوبُِرْمٍح َوبُِتْرٍس، َوأََنا آتِي إِلَْيَك بِاْسِم َربِّ اْلُجُنوِد إِلِه ُصفُوِف إِْسَرائِيَل الَّ  ْرَتُهْم. هَذا اْلَيْوَم َيْحبُِسَك الرَّ َُ َفأَْقُتلَُك ِذيَن َعيَّ َوأَْقَط

َماِء َوَحَيَواَناِت األَْرِض، َفَتْعلَمُ  َِ اْلفِلِْسِطينِيِّيَن هَذا اْلَيْوَم لُِطُيوِر السَّ ُه ُيوَجُد إِلٌه َرْأَسَك. َوأُْعِطي ُجَثَث َجْي إلِْسَرائِيَل. َوَتْعلَُم  ُكلُّ األَْرِض أَنَّ
بِّ َوُهَو َيدْ  ، ألَنَّ اْلَحْرَب لِلرَّ بُّ ُه لَْيَس بَِسْيٍف َوالَ بُِرْمٍح ُيَخلُِّص الرَّ ا َقاَم اْلفِلِْسِطينِيُّ َوَذَهَب «. َفُعُكْم لَِيِدَناهِذِه اْلَجَماَعُة ُكلَُّها أَنَّ َوَكاَن لَمَّ

َم لِلَِقاِء َداوَد أَنَّ دَ  . َوَمدَّ َداُوُد َيَدهُ إِلَى اْلِكْنِف َوأََخَذ ِمْنُه حَ َوَتقدَّ فِّ لِلَِقاِء اْلفِلِْسِطينِيِّ َجًرا َوَرَماهُ بِاْلِمْقالَِع، اُوَد أَْسَرَع َوَرَكَض َنْحَو الصَّ
َن َداُوُد ِمَن اْلفِلِْسِطينِيِّ بِاْلِمْقالَِع َوَضَرَب اْلفِلِْسِطينِيَّ فِي ِجْبَهتِِه، َفاْرَتزَّ اْلَحَجُر فِي ِجْبَهتِِه، َوَسَقَط َعلَى َوجْ  ِهِه إِلَى األَْرِض. َفَتَمكَّ

ِغْمِدِه  . َولَْم َيُكْن َسْيٌف بَِيِد َداُوَد. َفَرَكَض َداُوُد َوَوَقَف َعلَى اْلفِلِْسِطينِيِّ َوأََخَذ َسْيَفُه َواْخَتَرَطُه ِمنْ َوَقَتلَهُ َواْلَحَجِر، َوَضَرَب اْلفِلِْسِطينِيَّ 
اَرُهْم َقْد َماَت َهَرُبوا. َفَقاَم ِرَجاُل إِْسَرائِ َوَقَتلَُه  ا َرأَى اْلفِلِْسِطينِيُّوَن أَنَّ َجبَّ ََ بِِه َرْأَسُه. َفلَمَّ يَن َحتَّى َوَقَط يَل َوَيُهوَذا َوَهَتفُوا َولَِحقُوا اْلفِلِْسِطينِيِّ

ََ َبُنو إِْسَرائِيَل َقْتلَى َعْقُروَن. َفَسَقَطْت َمِجيئَِك إِلَى اْلَواِدي، َوَحتَّى أَْبَواِب  اْلفِلِْسِطينِيِّيَن ِفي َطِريِق َشَعَرايَِم إِلَى َجتَّ َوإِلَى َعْقُروَن. ُثمَّ َرَج
يَن َوَنَهُبوا َمَحلََّتُهْم. َوأََخَذ َداُوُد َرأَْس اْلفِلِْسِطينِيِّ َوأَ  ََ أََدَواتِِه فِي َخْيَمتِِه.ِمْن االْحتَِماِء َوَراَء اْلفِلِْسِطينِيِّ ا  َتى بِِه إِلَى أُوُرَشلِيَم، َوَوَض َولَمَّ

 : َِ ا اْلَملُِك َوَحَياتَِك أَيُّهَ »َفَقاَل أَْبَنْيُر: « اْبُن َمْن هَذا اْلُغالَُم َيا أَْبَنْيُر؟»َرأَى َشاُوُل َداُوَد َخاِرًجا لِلَِقاِء اْلفِلِْسِطينِيِّ َقاَل ألَْبَنْيَر َرئِيِس اْلَجْي
ََ َداُوُد ِمْن «. اْسأَِل اْبُن َمْن هَذا اْلُغالَمُ »َفَقاَل اْلَملُِك: «. لَْسُت أَْعلَمُ  ا َرَج اْلفِلِْسِطينِيِّ أََخَذهُ أَْبَنْيُر َوأَْحَضَرهُ أََماَم َشاُوَل َوَرأُْس َقْتِل َولَمَّ

ى اْلَبْيَتلَْحِميِّ »َفَقاَل َداُوُد: « َمْن أَْنَت َيا ُغالَُم؟ اْبنُ »اْلفِلِْسِطينِيِّ بَِيِدِه. َفَقاَل لَُه َشاُوُل:   (58-17:44)صموئيل األول  «.اْبُن َعْبِدَك َيسَّ

ََ َداُوُد ِمْن  ْقِص لِلَِقاِء َشاُوَل اْلمَ َقْتِل َوَكاَن ِعْنَد َمِجيئِِهْم ِحيَن َرَج َِ ُمُدِن إِْسَرائِيَل بِاْلِغَناِء َوالرَّ َساَء َخَرَجْت ِمْن َجِمي
، أَنَّ النِّ لِِك اْلفِلِْسِطينِيِّ



لَُهْم ُكلَّ َمْرَصٍد َفإِْن َتاُبوا  (6:18)صموئيل األول  بُِدفُوٍف َوبَِفَرٍح َوبُِمَثلََّثاٍت.
َكاَة  اَلَة َوآََتُوا الزَّ َوأََقاُموا الصَّ
َ َغفُوٌر  َفَخلُّوا َسبِيلَُهْم إِنَّ هللاَّ

َوإِْن أََحٌد ِمَن اْلُمْشِرِكيَن . َرِحيمٌ 
 ََ اْسَتَجاَرَك َفأَِجْرهُ َحتَّى َيْسَم
ِ ُثمَّ أَْبلِْغُه َمأَْمَنُه َذلَِك  َكاَلَم هللاَّ

ُهْم َقْوٌم اَل َيْعلَُمونَ  )التوبة  بِأَنَّ
9:5-6) 
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العهود وتحالفوا مَ المشركين 
إلبادة المؤمنين وكانت عقوبتهم 
العادلة قتل الرجال وسبي 

 النساء واألطفال 

َوأَْنَزَل الَِّذيَن َظاَهُروُهْم ِمْن أَْهِل 
اْلِكَتاِب ِمْن َصَياِصيِهْم َوَقَذَف 

ْعَب َفِريًقا  َتْقُتلُوَن فِي قُلُوبِِهُم الرُّ
الحشر َوَتأِْسُروَن َفِريًقا )

26:33) 
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الفتن في المدينة المنورة بالقتل 
 ما لم ينتهوا ويكفوا عن ذلك

ئِْن لَْم َيْنَتِه اْلُمَنافِقُوَن َوالَِّذيَن فِي لَ 
قُلُوبِِهْم َمَرٌض َواْلُمْرِجفُوَن فِي 
اْلَمِديَنِة لَُنْغِرَينََّك بِِهْم ُثمَّ اَل 
ُيَجاِوُروَنَك فِيَها إاِلَّ َقلِياًل 
َمْلُعونِيَن أَْيَنَما ُثقِفُوا أُِخُذوا 

لُوا َتْقتِياًل  األحزاب )َوقُتِّ

60:33-61) 

َسالَُة إِلَْيِهْم أََخُذوا َبنِي اْلَملِ  ا َوَصلَِت الرِّ َسْبِعيَن َرُجالً َوَوَضُعوا ُرُؤوَسهُْم فِي ِسالَل َوأَْرَسلُوَها إِلَْيِه إِلَى َيْزَرِعيَل. َفَجاَء َوَقَتلُوا ِك َفلَمَّ
ُسوُل َوأَْخَبَرهُ َقائاِلً:  َباحِ اْجَعلُوَها ُكوَمَتْيِن فِي َمْدَخِل اْلَباِب إِلَى »َفَقاَل: «. َقْد أََتْوا بُِرُؤوِس َبنِي اْلَملِكِ »الرَّ َباِح َخَرَج «. الصَّ َوفِي الصَّ

ْعِب:  َِ الشَّ ُه الَ َيْسقُُط َقَتَل ، َولِكْن َمْن َوَقَتْلُتهُ أَْنُتْم أَْبِرَياُء. هأََنَذا َقْد َعَصْيُت َعلَى َسيِِّدي »َوَوَقَف َوَقاَل لَِجِمي ُكلَّ هُؤالَِء؟ َفاْعلَُموا اآلَن أَنَّ
بِّ إِلَى األَ  بُّ َما َتَكلََّم بِِه َعْن َيِد َعْبِدِه إِيلِ ِمْن َكالَِم الرَّ بُّ َعلَى َبْيِت أَْخآَب، َوَقْد َفَعَل الرَّ اْرِض الَِّذي َتَكلََّم بِِه الرَّ َياُهو ُكلَّ الَِّذيَن َوَقَتَل «. يَّ

اِمَرِة. َوإِْذ َكاَن ِعْنَد َبقُوا لَِبْيِت أَْخآَب فِي َيْزَرِعيَل َوُكلَّ ُعَظَمائِِه َوَمَعاِرفِِه َوَكَهَنتِِه، َحتَّ  ى لَْم ُيْبِق لَُه َشاِرًدا. ُثمَّ َقاَم َوَجاَء َسائًِرا إِلَى السَّ
ِريِق، َصاَدَف َياُهو إِْخَوَة أََخْزَيا َملِِك َيُهوَذا، َفَقاَل:  َعاِة فِي الطَّ َوَنْحُن َناِزلُوَن لُِنَسلَِّم  َنْحُن إِْخَوةُ أََخْزَيا،»َفَقالُوا: « َمْن أَْنُتْم؟»َبْيِت َعْقِد الرُّ

ِعْنَد بِْئِر َبْيِت َعْقٍد، اْثَنْيِن َوأَْرَبِعيَن َرُجالً َولَْم ُيْبِق َوَقَتلُوُهْم َفأَْمَسُكوُهْم أَْحَياًء «. أَْمِسُكوُهْم أَْحَياءً »َفَقاَل: «. َعلَى َبنِي اْلَملِِك َوَبنِي اْلَملَِكةِ 
ََ َقْلبَِك؟»لََق ِمْن ُهَناَك َفَصاَدَف َيُهوَناَداَب ْبَن َرَكاٍب ُيالَقِيِه، َفَباَرَكُه َوَقاَل لَُه: ُثمَّ اْنطَ  ِمْنُهْم أََحًدا. َفَقاَل « َهْل َقْلُبَك ُمْسَتقِيٌم َنِظيُر َقْلبِي َم
بِّ »ى اْلَمْرَكَبِة. َوَقاَل: َفأَْعَطاهُ َيَدهُ، َفأَْصَعَدهُ إِلَْيِه إِلَ «. َهاِت َيَدكَ «. »َنَعْم َوَنَعمْ »َيُهوَناَداُب:  َوأَْرَكَبُه َمَعُه «. َهلُمَّ َمِعي َواْنُظْر َغْيَرتِي لِلرَّ

اِمَرِة،  بِّ الَِّذي َكلَّمَ َوَقَتَل فِي َمْرَكَبتِِه. َوَجاَء إِلَى السَّ اِمَرِة َحتَّى أَْفَناهُ، َحَسَب َكالَِم الرَّ ََ الَِّذيَن َبقُوا ألَْخآَب فِي السَّ ا. َجِمي )ملوك  بِِه إِيلِيَّ
 (17-10:7الثاني 

ْيَف وَ  ْرَس َوالسَّ ى ِمْن َبنِي اْلَبأِْس، ِرَجاٌل َيْحِملُوَن التُّ وَن اْلَقْوَس َوُمَتَعلُِّموَن اْلقَِتاَل، أَْرَبَعٌة َبُنو َرأُوَبْيَن َواْلَجاِديُّوَن َونِْصُف ِسْبِط َمَنسَّ َيُشدُّ
َُ ِمَئٍة َوِستُّوَن ِمَن اْلَخاِرِجيَن فِ  ََ َوُنوَداَب، َفاْنَتَصُروا َعلَْيِهْم. َوأَْرَبُعوَن أَْلًفا َوَسْب يَن َوَيُطوَر َوَنافِي ََ اْلَهاَجِريِّ . َوَعِملُوا َحْرًبا َم َِ ي اْلَجْي

ُهْم َصَرُخوا إِلَى هللاِ فِي اْلقَِتاِل، َفاْسَتَجاَب لَُهمْ  ََ لَِيِدِهِم اْلَهاَجِريُّوَن َوُكلُّ َمْن َمَعُهْم ألَنَّ ُهُم اُتَّ َفُدفِ َكلُوا َعلَْيِه. َوَنَهُبوا َماِشَيَتُهْم: ِجَمالَهُْم  ألَنَّ
َما َكاَن ِمَن هللاِ. َقْتلَى  َسَقَط َخْمِسيَن أَْلًفا، َوَغَنًما ِمَئَتْيِن َوَخْمِسيَن أَْلًفا، َوَحِميًرا أَْلَفْيِن. َوَسَبْوا أَُناًسا ِمَئَة أَْلٍف. ألَنَّهُ  َكثِيُروَن، ألَنَّ اْلقَِتاَل إِنَّ

ْبيِ.  (22-5:18)أخبار األيام األول  َوَسَكُنوا َمَكاَنُهْم إِلَى السَّ

َوالِِث. ُهَو َهزَّ ُرْمَحُه َعلَ  يام )أخبار األ ُدْفَعًة َواِحَدًة.َقَتلَُهْم ى َثالَِث ِمَئٍة َوهَذا ُهَو َعَدُد األَْبَطاِل الَِّذيَن لَِداُوَد: َيُشْبَعاُم ْبُن َحْكُمونِي َرئِيُس الثَّ
 (11:11األول 

 (20:11)أخبار األيام األول  ، َفَكاَن لَُه اْسٌم َبْيَن الثَّالََثِة.َفَقَتلَُهمْ َوأبَِشاُي أَُخو ُيوآَب َكاَن َرئِيَس َثالََثٍة. َوُهَو َقْد َهزَّ ُرْمَحُه َعلَى َثالَِث ِمَئٍة 

 منه:اإلصحاح الرابَ والثالثون من سفر إشعياء كامال ونقتبس 
َِ األَْرُض َوِمْلُؤَها. اْلَمْسُكوَنُة 1 َها الشُُّعوُب اْصَغْوا. لَِتْسَم َها األَُمُم لَِتْسَمُعوا، َوأَيُّ بِّ َسَخًطا َعلَى ُكلِّ 2َوُكلُّ َنَتائِِجَها. ِاْقَتِرُبوا أَيُّ ألَنَّ لِلرَّ

َمُهْم، دَ  ا َعلَى ُكلِّ َجْيِشِهْم. َقْد َحرَّ ْبحِ َفَعهُْم إِلَى األَُمِم، َوُحُمو ً َوَيْفَنى 4ُتْطَرُح، َوِجَيفُُهْم َتْصَعُد َنَتاَنُتَها، َوَتِسيُل اْلِجَباُل بِِدَمائِِهْم. َفَقْتالَُهْم 3. الذَّ

َماَواُت َكَدْرٍج، َوُكلُّ ُجْنِدَها َيْنَتثُِر َكاْنتَِثاِر اْلَوَرِق ِمَن ا َماَواِت، َوَتْلَتفُّ السَّ يَنِة.ُكلُّ ُجْنِد السَّ َقاِط ِمَن التِّ  ْلَكْرَمِة َوالسُّ

ْيُنوَنِة. 5 ْمُتُه لِلدَّ َماَواِت َسْيفِي. ُهَوَذا َعلَى أَُدوَم َيْنِزُل، َوَعلَى َشْعٍب َحرَّ ُه َقْد َرِوَي فِي السَّ لَى 6ألَنَّ بِّ َسْيٌف َقِد اْمَتألَ َدًما، اطَّ لِلرَّ

بِّ َذبِيَحًة فِي ُبْصَرَة  بَِشْحٍم، بَِدِم ِخَراٍف َوُتُيوٍس، بَِشْحمِ  . ألَنَّ لِلرَّ ٍَ َوَيْسقُُط اْلَبَقُر اْلَوْحِشيُّ َمَعَها 7َعِظيًما فِي أَْرِض أَُدوَم.  َوَذْبًحاُكلَى ِكَبا

ُن.  ْحِم ُيَسمَّ ِم، َوُتَراُبُهْم ِمَن الشَّ يَراِن، َوَتْرَوى أَْرُضُهْم ِمَن الدَّ ََ الثِّ بِّ َيْوَم اْنتَِقاٍم، َسَنَة َجَزاٍء ِمْن أَْجِل َدْعَوى ألَنَّ لِل8َواْلُعُجوُل َم رَّ

 ِصْهَيْوَن.

ُل أَْنَهاُرَها ِزْفًتا، َوُتَراُبَها ِكْبِريًتا، َوَتِصيُر أَْرُضَها ِزْفًتا ُمْشَتِعالً. 9 ْوٍر لَْيالً َوَنَهاًرا الَ َتْنَطفُِئ. إِلَى األََبِد َيْصَعُد ُدَخاُنَها. ِمْن دَ 10َوَتَتَحوَّ

َوَيِرُثَها اْلقُوُق َواْلقُْنفُُذ، َواْلَكْرِكيُّ َواْلُغَراُب َيْسُكَناِن فِيَها، َوُيَمدُّ َعلَْيَها َخْيُط 11إِلَى َدْوٍر ُتْخَرُب. إِلَى أََبِد اآلبِِديَن الَ َيُكوُن َمْن َيْجَتاُز فِيَها. 

 ..ُهَناَك َمْن َيْدُعوَنُه لِْلُمْلِك، َوُكلُّ ُرَؤَسائَِها َيُكوُنوَن َعَدًما. أَْشَرافَُها لَْيسَ 12اْلَخَراِب َوِمْطَماُر اْلَخالَِء. 

اِر ُيَعاقُِب َوبَِسْيفِِه َعلَى ُكلِّ َبَشٍر، َوَيْكُثُر  بَّ بِالنَّ .َقْتلَى ألَنَّ الرَّ بِّ  (16:66)إشعياء  الرَّ



ى َبْعُد ُتوَفُة َوالَ َواِدي اْبِن ِهنُّوَم، َبْل َواِدي » ، َوالَ ُيَسمَّ بُّ اٌم َتأْتِي، َيقُوُل الرَّ . اْلَقْتلِ لِذلَِك َها أَيَّ ٌَ . َوَيْدفُِنوَن فِي ُتوَفَة َحتَّى الَ َيُكوَن َمْوِض
َماِء َولُِوُحو ْعِب أَْكالً لُِطُيوِر السَّ ُل ِمْن ُمُدِن َيُهوَذا َوِمْن َشَواِرِع أُوُرَشلِيَم َصْوَت َوَتِصيُر ُجَثُث هَذا الشَّ َِ األَْرِض، َوالَ ُمْزِعَج. َوأَُبطِّ

َرِب َوَصْوَت اْلَفَرِح، َصْوَت اْلَعِريِس َوَصْوَت اْلَعُروِس، ألَنَّ األَْرَض َتِصيُر َخَراًبا.  (34-7:32)إرميا  الطَّ

 

ْصهُْم لَِيْوِم َوأَْنَت َيا َربُّ َعَرْفَتنِي. َرأَ  ْبِح، َوَخصِّ  (3:12)إرميا  .اْلَقْتلِ ْيَتنِي َواْخَتَبْرَت َقْلبِي ِمْن ِجَهتَِك. اِْفِرْزُهْم َكَغَنٍم لِلذَّ

بُّ لِي:  . َوَيُكوُن إَِذا َوإِْن َوَقَف ُموَسى َوَصُموئِيُل أََماِمي الَ َتُكوُن َنْفِسي َنْحَو هَذا الشَّْعِب. اِْطَرْحهُْم ِمْن أََماِمي َفَيْخُرُجوا»ُثمَّ َقاَل الرَّ
: الَّ  بُّ َك َتقُوُل لَُهْم: هَكَذا َقاَل الرَّ ْيِف، َوالَِّذيَن لِْلُجوِع َفإِلَى َقالُوا لََك: إِلَى أَْيَن َنْخُرُج؟ أَنَّ ْيِف َفإِلَى السَّ ِذيَن لِْلَمْوِت َفإِلَى اْلَمْوِت، َوالَِّذيَن لِلسَّ

ْيَف  : السَّ بُّ ُل َعلَْيِهْم أَْرَبَعَة أَْنَواٍع، َيقُوُل الرَّ ْبيِ. َوأَُوكِّ ْبيِ َفإِلَى السَّ ََ ، َواْلِكالَ لِْلَقْتلِ اْلُجوِع، َوالَِّذيَن لِلسَّ َماِء َوُوُحو ْحِب، َوُطُيوَر السَّ َب لِلسَّ
 (3-15:1)إرميا  األَْرِض لأِلَْكِل َواإلِْهالَِك.

ْيِف، َفَتِصيَر نَِساُؤُهْم َثَكالَى َوأََراِمَل، َوَتِصيَر رِ  ْيِف اْلَمْوِت، َوشُ َقْتلَى َجالُهُْم لِذلَِك َسلِّْم َبنِيِهْم لِْلُجوِع، َواْدَفْعهُْم لَِيِد السَّ اُنُهْم َمْضُروبِي السَّ بَّ
 (21:18)إرميا  فِي اْلَحْرِب.

َُ ُتوَفَة َوالَ َواِدي اْبِن ِهنُّوَم، بَ  ، َوالَ ُيْدَعى َبْعُد هَذا اْلَمْوِض بُّ اٌم َتأْتِي، َيقُوُل الرَّ . َوأَْنقُُض َمُشوَرَة َيُهوَذا اْلَقْتلِ ْل َواِدي لِذلَِك َها أَيَّ
ْيِف أََماَم أَْعَدائِِهْم َوبَِيِد َطالِبِي ُنفُوِسِهْم، َوأَْجَعُل َوأُوُرَشلِيَم  ، َوأَْجَعلُهُْم َيْسقُُطوَن بِالسَّ َِ َِ فِي هَذا اْلَمْوِض َماِء َولُِوُحو ُجَثَثُهْم أُْكالً لُِطُيوِر السَّ

فِيِر. ُكلُّ َعابٍِر  َِ َوالصَّ َه َُ َوَيْصفُِر ِمْن أَْجِل ُكلِّ َضَرَباتَِها. َوأُْطِعُمُهْم لَْحَم َبنِيِهْم َولَْحَم َبَناتِِهْم، األَْرِض. َوأَْجَعُل هِذِه اْلَمِديَنَة لِلدَّ بَِها َيْدَه
يِق الَِّذي ُيَضايِقُُهْم بِِه أَْعَداُؤُهْم َوَطالُِبو نُ   (9-19:6)إرميا  فُوِسِهْم.َفَيأُْكلُوَن ُكلُّ َواِحٍد لَْحَم َصاِحبِِه فِي اْلِحَصاِر َوالضِّ

وَن َوالَ ُيْدَفنُ َقْتلَى َوَتُكوُن  بِّ فِي ذلَِك اْلَيْوِم ِمْن أَْقَصاِء األَْرِض إِلَى أَْقَصاِء األَْرِض. الَ ُيْنَدُبوَن َوالَ ُيَضمُّ وَن. َيُكوُنوَن ِدْمَنًة َعلَى َوْجِه الرَّ
َعاةُ َواْصُرُخوا،  «.األَْرِض  َها الرُّ ُدُكْم َفَتْسقُُطوَن َكإَِناٍء َوْلِولُوا أَيُّ ْبِح. َوأَُبدِّ اَمُكْم َقْد َكَملَْت لِلذَّ ُغوا َيا ُرَؤَساَء اْلَغَنِم، ألَنَّ أَيَّ . َوَيبِيُد َوَتَمرَّ َشِهيٍّ

َعاِة، َوَوْلَولَِة ُرَؤسَ  َجاةُ َعْن ُرَؤَساِء اْلَغَنِم. َصْوُت ُصَراِخ الرُّ َعاِة، َوالنَّ بَّ َقْد أَْهلََك َمْرَعاُهْم. َوَباَدْت اْلَمَناُص َعِن الرُّ اِء اْلَغَنِم. ألَنَّ الرَّ
. َتَرَك َكِشْبل ِعيَصُه، ألَنَّ أَْرَضُهْم َصاَرْت َخَراًبا ِمْن أَجْ  بِّ الَِم ِمْن أَْجِل ُحُموِّ َغَضِب الرَّ الِِم َوِمْن أَْجِل ُحُموِّ َغَضبِِه.َمَراِعي السَّ  ِل الظَّ

 (38-25:33)إرميا 

ُهْم َيُكوُنوَن َعلَْيَها ِمْن ُكلِّ ِجهَ  ُغوَن أَْرَضَها، ألَنَّ وَنَها َوُيَفرِّ يَن َفُيَذرُّ اِزِع فِي َقْوِسِه، َفْلَيْنِزِع َوأُْرِسُل إِلَى َبابَِل ُمَذرِّ . َعلَى النَّ ٍة فِي َيْوِم الشَّرِّ
اِزُع، َوَعلَى اْلُمْفَتِخِر بِِدْرِعِه، َفالَ ُتْشفِقُ  ُموا ُكلَّ ُجْنِدَها. َفَتْسقَُط النَّ فِي أَْرِض اْلَكْلَدانِيِّيَن، َواْلَمْطُعوُنوَن فِي اْلَقْتلَى وا َعلَى ُمْنَتَخبِيَها، َبْل َحرِّ

وِس إِْسَرائِيَل. َشَواِرِعَها. ألَنَّ إِْسَرائِيَل َوَيُهوَذا لَْيَسا بَِمْقُطوَعْيِن َعْن إِلِهِهَما، َعْن َربِّ اْلُجُنوِد، َوإِْن َتُكْن  أَْرُضُهَما َمآلَنًة إِْثًما َعلَى قُدُّ
ي لََها َجَزاَءَها.  اْهُرُبوا ِمْن َوْسِط َبابَِل، َواْنُجوا ُكلُّ َواِحٍد بَِنْفِسِه. الَ َتْهلُِكوا بَِذْنبَِها، ألَنَّ هَذا َزَماُن اْنتَِقامِ  ، ُهَو ُيَؤدِّ بِّ  (6-51:2)إرميا الرَّ

اٌم َتأْتِي َوأَُعاقُِب َمْنُحوَتاِت َبابَِل، َفَتْخَزى ُكلُّ أَْرِضَها َوَتْسقُُط ُكلُّ لِذلَِك َها  َماَواُت َواألَْرُض َقْتالََها أَيَّ فِي َوْسِطَها. َفَتْهتُِف َعلَى َبابَِل السَّ
. َكَما أَْسَقَطْت َبابُِل  بُّ َماِل، َيقُوُل الرَّ اِهبِيَن َيأُْتوَن َعلَْيَها ِمَن الشِّ َبابَِل فِي ُكلِّ َقْتلَى إِْسَرائِيَل، َتْسقُُط أَْيًضا َقْتلَى َوُكلُّ َما فِيَها، ألَنَّ النَّ

بَّ ِمْن َبِعيٍد، َوْلَتْخُطْر أُوُرَشلِيُم بِ األَرْ  ْيِف اْذَهُبوا. الَ َتقِفُوا. اْذُكُروا الرَّ اُجوَن ِمَن السَّ َها النَّ َنا َقْد َسِمْعَنا َعاًرا. ِض. أَيُّ َبالُِكْم. َقْد َخِزيَنا ألَنَّ
ى اْلَخَجُل ُوُجوَهَنا ألَنَّ اْلُغَرَباَء َقْد َدَخلُوا َمَقاِدسَ  ُد اْلَجْرَحى  َغطَّ ، َوأَُعاقُِب َمْنُحوَتاتَِها، َوَيَتَنهَّ بُّ اٌم َتأْتِي، َيقُوُل الرَّ . لِذلَِك َها أَيَّ بِّ َبْيِت الرَّ

 (52-51:47)إرميا فِي ُكلِّ أَْرِضَها. 

، أَْطَفاَل اْلَحَضاَنِة؟ » َساُء َثَمَرُهنَّ َْ بَِمْن َفَعْلَت هَكَذا؟ أََتأُْكُل النِّ ؟ اْضَطَجَعْت َعلَى أَُيْقَتُل اُْنُظْر َيا َربُّ َوَتَطلَّ بِيُّ ِد اْلَكاِهُن َوالنَّ يِّ فِي َمْقِدِس السَّ
ُيوُخ. َعَذاَرايَ  ْبَياُن َوالشُّ َواِرِع الصِّ ْيِف. َقْد  األَْرِض فِي الشَّ انِي َسَقُطوا بِالسَّ فِي َيْوِم َغَضبَِك. َذَبْحَت َولَْم َتْشفِْق. َقْد َدَعْوَت َكَما َقَتْلَت َوُشبَّ

بِّ َناٍج َوالَ َباق. اَلَِّذيَن َحَضْنُتُهمْ  ، َفلَْم َيُكْن فِي َيْوِم َغَضِب الرَّ ْيُتُهمْ  فِي َيْوِم َمْوِسٍم َمَخاِوفِي َحَوالَيَّ ي َوَربَّ )مراثي إرميا  «.أَْفَناُهْم َعُدوِّ
2:20-22) 
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بِّ َقائاِلً: 1 أْ َعلَْيَها »2َوَكاَن إِلَيَّ َكالَُم الرَّ َوقُْل: َيا ِجَباَل إِْسَرائِيَل، اْسَمِعي َكلَِمَة 3َيا اْبَن آَدَم، اْجَعْل َوْجَهَك َنْحَو ِجَباِل إِْسَرائِيَل َوَتَنبَّ

بُّ لِْلِجَباِل َولآِلكَ  ُد الرَّ يِّ . هَكَذا َقاَل السَّ بِّ ِد الرَّ يِّ َفَتْخَرُب 4اِم، لأِلَْوِدَيِة َولأِلَْوِطَئِة: هأََنَذا أََنا َجالٌِب َعلَْيُكْم َسْيًفا، َوأُبِيُد ُمْرَتَفَعاتُِكْم. السَّ

ُر َشْمَساُتُكْم، َوأَْطَرُح  اَم أَْصَناِمُكْم. َقْتالَُكْم َمَذابُِحُكْم، َوَتَتَكسَّ امَ 5قُدَّ َُ ُجَثَث َبنِي إِْسَرائِيَل قُدَّ ي ِعَظاَمُكْم َحْوَل  َوأََض أَْصَناِمِهْم، َوأَُذرِّ

ََ فِي ُكلِّ َمَساِكنُِكْم ُتْقَفِر اْلُمُدُن، َوَتْخَرُب اْلُمْرَتَفَعاُت، لَِكْي ُتْقَفِر َوَتْخَرَب َمَذابُِحُكْم، َوَتْنَكسِ 6َمَذابِِحُكْم.  َر َوَتُزوَل أَْصَناُمُكْم، َوُتْقَط

.اْلَقْتلَى َوَتْسقُُط 7الُُكْم، َشْمَساُتُكْم، َوُتْمَحى أَْعمَ  بُّ  فِي َوْسِطُكْم، َفَتْعلَُموَن أَنِّي أََنا الرَّ

يُكْم فِي األََراِضي. »8 ْيِف َبْيَن األَُمِم ِعْنَد َتَذرِّ ًة، إِْذ َيُكوُن لَُكْم َناُجوَن ِمَن السَّ اُجوَن ِمْنُكْم َيْذُكُروَننِي َبْيَن األُمَ 9َوأُْبقِي َبقِيَّ ِم الَِّذيَن َوالنَّ

انَِيَة َوَراَء أَْصَنامِ  انَِي الَِّذي َحاَد َعنِّي، َوُعُيوَنُهُم الزَّ ِهْم، َوَمَقُتوا أَْنفَُسُهْم ألَْجِل الشُُّروِر الَّتِي َفَعلُوَها فِي ُيْسَبْوَن إِلَْيِهْم، إَِذا َكَسْرُت َقْلَبُهُم الزَّ
. َوَيْعلَُموَن أَنِّي10ُكلِّ َرَجاَساتِِهْم،  ، لَْم أَقُْل َباِطالً إِنِّي أَْفَعُل بِِهْم هَذا الشَّرَّ بُّ  أََنا الرَّ

: اْضِرْب بَِيِدَك َواْخبِْط بِِرْجلَِك، َوقُْل: آِه َعلَى ُكلِّ َرَجاَساِت َبْيِت إِْسَرائِي»11 بُّ ُد الرَّ يِّ يَرِة، َحتَّى َيْسقُُطوا هَكَذا َقاَل السَّ َل الشِّرِّ

ْيِف َوبِ  ْيِف، َواْلَباقِي َواْلُمْنَحِصُر َيُموُت بِاْلُجوِع، َفأَُتمِّ 12اْلُجوِع َوبِاْلَوَبإِ! بِالسَّ ُم َغَضبِي َعلَْيِهْم. اَْلَبِعيُد َيُموُت بِاْلَوَبإِ، َواْلَقِريُب َيْسقُُط بِالسَّ

، إَِذا َكاَنْت 13 بُّ ْم َحْوَل َمَذابِِحِهْم َعلَى ُكلِّ أََكَمٍة َعالَِيٍة، َوفِي ُرُؤوِس ُكلِّ اْلِجَباِل، َوَتْحَت ُكلِّ َوْسِط أَْصَناِمهِ َقْتالَُهْم َفَتْعلَُموَن أَنِّي أََنا الرَّ

ُبوا فِيِه َرائَِحَة ُسُروٍر لُِكلِّ أَْصنَ  َِ الَِّذي َقرَّ َعلَْيِهْم، َوأَُصيُِّر األَْرَض َوأَُمدُّ َيِدي 14اِمِهْم. َشَجَرٍة َخْضَراَء، َوَتْحَت ُكلِّ َبلُّوَطٍة َغْبَياَء، اْلَمْوِض

بُّ   «.ُمْقفَِرًة َوَخِرَبًة ِمَن اْلَقْفِر إِلَى َدْبلََة فِي ُكلِّ َمَساِكنِِهْم، َفَيْعلَُموَن أَنِّي أََنا الرَّ

بِّ َوَقاَل لِي:  : هَكَذا قُْلُتْم َيا َبْيَت إِْسَرائِيَل، َوَما َيْخُطُر بَِبالُِكْم َقْد َعلِْمُتُه. َقْد َكثَّرْ »َوَحلَّ َعلَيَّ ُروُح الرَّ بُّ فِي َقْتالَُكْم ُتْم قُْل: هَكَذا َقاَل الرَّ
:  . لِذلِكَ بِاْلَقْتلَىهِذِه اْلَمِديَنِة َوَمأْلُتْم أَِزقََّتَها  بُّ ُد الرَّ يِّ اُكْم َقْتالَُكُم هَكَذا َقاَل السَّ الَِّذيَن َطَرْحُتُموُهْم فِي َوْسِطَها ُهُم اللَّْحُم َوِهَي اْلقِْدُر. َوإِيَّ

. وَ  بُّ ُد الرَّ يِّ ْيُف أَْجلُِبُه َعلَْيُكْم، َيقُوُل السَّ ْيِف، َفالسَّ أُْخِرُجُكْم ِمْن َوْسِطَها َوأَُسلُِّمُكْم إِلَى أَْيِدي اْلُغَرَباِء، أُْخِرُج ِمْن َوْسِطَها. َقْد َفِزْعُتْم ِمَن السَّ
ْيِف َتْسقُُطوَن. فِي ُتْخِم إِْسَرائِيَل أَْقِضي َعلَْيُكْم، َفَتْعلَُموَن أَنِّي أََنا . َوأُْجِري فِيُكْم أَْحَكاًما. بِالسَّ بُّ  (10-11:5)حزقيال  الرَّ

أْ أَْنَت َيا اْبنَ  ْيُف َثالَِثًة. ُهَو َسْيُف  َفَتَنبَّ ، َوْلُيَعِد السَّ اْلَعِظيِم اْلُمِحيُق بِِهْم. لَِذَوَباِن اْلَقْلِب َوَتْكثِيِر اْلَقْتِل ، َسْيُف اْلَقْتلَىآَدَم َواْصفِْق َكف ًا َعلَى َكف 
َه اْلَمَهالِِك، لِذلَِك َجَعْلُت َعلَى ُكلِّ األَْبَواِب َسْيًفا ُمَتَقلًِّبا. آِه!  ْل، َحْيُثَما َتَوجَّ ِن، اْنَتِصْب َشمِّ ْبِح. اْنَضمَّ َيمِّ اًقا. ُهَو َمْصقُوٌل لِلذَّ َقْد ُجِعَل َبرَّ

بُّ َتَكلَّْمتُ  ُن َغَضبِي. أََنا الرَّ َك. َوأََنا أَْيًضا أَُصفُِّق َكفِّي َعلَى َكفِّي َوأَُسكِّ بِّ َقائاِلً:  «.َحدُّ َوأَْنَت َيا اْبَن آَدَم، َعيِّْن »َوَكاَن إِلَيَّ َكالَُم الرَّ
ًة، َعلَى َْ ُصوَّ ْن  لَِنْفِسَك َطِريَقْيِن لَِمِجيِء َسْيِف َملِِك َبابَِل. ِمْن أَْرٍض َواِحَدٍة َتْخُرُج االْثَنَتاِن. َواْصَن َرأِْس َطِريِق اْلَمِديَنِة اْصَنْعَها. َعيِّ

ِة َبنِ  ْيُف َعلَى َربَّ ِريِق، َعلَى رَ َطِريًقا لَِيأْتَِي السَّ وَن، َوَعلَى َيُهوَذا فِي أُوُرَشلِيَم اْلَمنِيَعِة. ألَنَّ َملَِك َبابَِل َقْد َوَقَف َعلَى أُمِّ الطَّ أِْس ي َعمُّ
َرافِيِم، َنَظَر إِلَى اْلَكبِِد. َعْن َيِمينِِه َكاَنتِ  َهاَم، َسأََل بِالتَّ ِريَقْيِن لَِيْعِرَف ِعَراَفًة. َصَقَل السِّ َِ اْلَمَجانِِق، لَِفْتِح الطَّ  اْلِعَراَفُة َعلَى أُوُرَشلِيَم لَِوْض

َِ اْلَمَجانِِق َعلَى األَْبَواِب، إلَِقاَمِة ِمْتَرَسٍة لِبَِناِء ُبْرٍج.اْلَقْتلِ اْلَفِم فِي  ْوِت بِاْلُهَتاِف، لَِوْض َِ الصَّ  (22-21:14)حزقيال  ، َولَِرْف

وَن َوفِي َتْعيِيِرِهْم، َفقُْل: َسْيٌف، َسْيٌف َمْسلُوٌل لِ َوأَْنَت َيا اْبَن آَدَم، َفتَ » ، فِي َبنِي َعمُّ بُّ ُد الرَّ يِّ أْ َوقُْل: هَكَذا َقاَل السَّ ْبِح! َمْصقُوٌل لِْلَغاَيِة َنبَّ لذَّ
َهاَيِة.اْلَقْتلَى اِق لِْلَبِريِق. إِْذ َيَرْوَن لََك َباِطالً، إِْذ َيْعِرفُوَن لََك َكِذًبا، لَِيْجَعلُوَك َعلَى أَْعنَ   األَْشَراِر الَِّذيَن َجاَء َيْوُمُهْم فِي َزَماِن إِْثِم النِّ

 (29-21:28)حزقيال 

.ُتْقَتُل َوَبَناُتَها اللََّواتِي فِي اْلَحْقِل  بُّ ْيِف، َفَيْعلَُموَن أَنِّي أََنا الرَّ : هأَنَ »  بِالسَّ بُّ ُد الرَّ يِّ ُه هَكَذا َقاَل السَّ َر ألَنَّ َذا أَْجلُِب َعلَى ُصوَر َنُبوَخْذَراصَّ
َماِل، َملَِك اْلُملُوِك، بَِخْيل َوبَِمْرَكَباٍت َوبِفُْرَساٍن َوَجَماَعٍة َوَشْعٍب َكثِيٍر،  ْيِف، َوَيْبنِي َعلَْيِك َفَيْقُتُل َملَِك َبابَِل ِمَن الشِّ َبَناتِِك فِي اْلَحْقِل بِالسَّ

َُ َعلَْيِك ُتْرًسا، َوَيْجَعُل َمَجانَِق َعلَى أَْسَواِرِك، َوَيْهِدُم أَ َمَعاقَِل، َوَيْبنِي َعلَيْ  ْبَراَجِك بِأََدَواِت َحْربِِه. ِك ُبْرًجا، َوُيقِيُم َعلَْيِك ِمْتَرَسًة، َوَيْرَف
يِك ُغَباُرَها. ِمْن َصْوِت اْلفُْرَساِن َواْلَعَجالَِت َواْلَمْرَكبَ  اِت َتَتَزْلَزُل أَْسَواُرِك ِعْنَد ُدُخولِِه أَْبَواَبِك، َكَما ُتْدَخُل َمِديَنٌة َولَِكْثَرِة َخْيلِِه ُيَغطِّ



ِك.َيْقُتُل َمْثُغوَرةٌ. بَِحَوافِِر َخْيلِِه َيُدوُس ُكلَّ َشَواِرِعِك.  ْيِف َفَتْسقُُط إِلَى األَْرِض أَْنَصاُب ِعزِّ  (11-26:6)حزقيال  َشْعَبِك بِالسَّ

بُّ لُِصوَر: أََما َتَتَزْلَزُل اْلَجَزائُِر ِعْنَد َصْوِت ُسقُوِطِك، ِعْنَد ُصَراِخ اْلَجْرَحى،»  ُد الرَّ يِّ  فِي َوْسِطِك؟اْلَقْتِل ِعْنَد ُوقُوِع  هَكَذا َقاَل السَّ
 (15:26)حزقيال 

لُوَنَك إِلَى اْلُحْفَرِة، َفَتُموُت لِذلَِك هأََنَذا أَْجلُِب َعلَْيَك ُغَرَباَء، ُعَتاَة األَُمِم، َفُيَجرِّ  ُدوَن ُسُيوَفهُْم َعلَى َبْهَجِة ِحْكَمتَِك َوُيَدنُِّسوَن َجَمالََك. ُيَنزِّ
 (8-28:7)حزقيال  فِي َقْلِب اْلبَِحاِر.اْلَقْتلَى َمْوَت 

بِّ َقائاِلً:  : َوْلِولُوا: َيا لَْلَيْوِم! ألَنَّ اْلَيْوَم َقِريٌب، َويَ »َوَكاَن إِلَيَّ َكالَُم الرَّ بُّ ُد الرَّ يِّ أْ َوقُْل: هَكَذا َقاَل السَّ بِّ َقِريٌب، َيْومُ َيا اْبَن آَدَم َتَنبَّ ْوٌم لِلرَّ
ََ َخْوٌف َشِديٌد، ِعْنَد ُسقُوِط َغْيٍم. َيُكوُن َوْقًتا لأِلَُمِم. َوَيأْتِي َسْيٌف َعلَ  فِي ِمْصَر، َوَيأُْخُذوَن َثْرَوَتَها َوُتْهَدُم اْلَقْتلَى ى ِمْصَر، َوَيُكوُن فِي ُكو

 (4-30:1)حزقيال  أُُسُسَها.
َر َملِِك َبابَِل. ُهَو َوَشْعُبُه َمعَ »  : إِنِّي أُبِيُد َثْرَوَة ِمْصَر بَِيِد َنُبوَخْذَراصَّ بُّ ُد الرَّ يِّ ُه، ُعَتاةُ األَُمِم ُيْؤَتى بِِهْم لَِخَراِب األَْرِض، هَكَذا َقاَل السَّ

ُدوَن ُسُيوَفهُْم َعلَى ِمْصَر َوَيْمألُوَن األَْرَض ِمَن   (11-30:10)حزقيال  .ْتلَىاْلقَ َفُيَجرِّ

اِكُنوَن َتْحَت ِظلِِّه فِي َوْسِط األَُمِم. َمْن أَْشَبْهَت فِي اْلَمْجِد َواْلَعَظَمةِ اْلَقْتلَى ُهْم أَْيًضا َنَزلُوا إِلَى اْلَهاِوَيِة َمَعُه، إِلَى  ْيِف، َوَزْرُعُه السَّ بِالسَّ
ْيِف. هَذا فِْرَعْونُ هَكَذا َبْيَن أَْشَجاِر َعْدٍن؟ َسُتْحَدُر مَ  ََ اْلَمْقُتولِيَن بِالسَّ َُ َبْيَن اْلُغْلِف َم ْفلَى، َوَتْضَطج َوُكلُّ  ََ أَْشَجاِر َعْدٍن إِلَى األَْرِض السُّ

بُّ  ُد الرَّ يِّ  (18-31:17)حزقيال  «.ُجْمُهوِرِه، َيقُوُل السَّ

ْن َنِعْمَت َيا اْبَن آَدَم، َوْلِوْل َعلَى ُجْمهُوِر ِمْصَر، َوأَحْ » . ِممَّ ََ اْلَهابِِطيَن فِي اْلُجبِّ ْفلَى َم ِدْرهُ ُهَو َوَبَناِت األَُمِم اْلَعِظيَمِة إِلَى األَْرِض السُّ
ََ اْلُغْلِف. َيْسقُُطوَن فِي َوْسِط  َْ َم ََ اْلَقْتلَى أَْكَثَر؟ اْنِزْل َواْضَطج ْيُف. اُْمُسُكُوَها َم ْيِف. َقْد أُْسلَِم السَّ ُكلِّ ُجْمُهوِرَها. ُيَكلُِّمُه أَْقِوَياُء بِالسَّ

ََ أَْعَوانِِه. َقْد َنَزلُوا، اْضَطَجُعوا ُغْلًفا  ْيِف. ُهَناَك أَشُّوُر َوُكلُّ َجَماَعتَِها. قُُبوُرهُ ِمْن َحْولِِه. ُكلُّهُْم َقْتلَى اْلَجَبابَِرِة ِمْن َوْسِط اْلَهاِوَيِة َم بِالسَّ
، َوَجَماَعُتَها َحْوَل َقْبِرَها، ُكلُُّهْم َساقُِطوَن بِالسَّ َقْتلَى  ْيِف، الَِّذيَن َجَعلُوا ُرْعًبا َقْتلَى ْيِف. اَلَِّذيَن ُجِعلَْت قُُبوُرُهْم فِي أََسافِِل اْلُجبِّ َساقُِطوَن بِالسَّ

ْفلَى، َقْتلَى فِي أَْرِض األَْحَياِء. ُهَناَك ِعيالَُم َوُكلُّ ُجْمهُوِرَها َحْوَل َقْبِرَها، ُكلُُّهْم  ْيِف، الَِّذيَن َهَبُطوا ُغْلًفا إِلَى األَْرِض السُّ َساقُِطوَن بِالسَّ
. َقْد َجَعلُوا لَ  ََ اْلَهابِِطيَن فِي اْلُجبِّ ََ ُكلِّ جُ اْلَقْتلَىَها َمْضَجًعا َبْيَن الَِّذيَن َجَعلُوا ُرْعَبُهْم فِي أَْرِض األَْحَياِء. َفَحَملُوا ِخْزَيُهْم َم ْمُهوِرَها. ، َم

ََ اْلَهابِِطيَن فِي اْلجُ َقْتلَى َحْولَُه قُُبوُرُهْم ُكلُّهُْم ُغْلٌف  ُه َقْد ُجِعَل ُرْعُبُهْم فِي أَْرِض األَْحَياِء. َقْد َحَملُوا ِخْزَيُهْم َم ََ أَنَّ ْيِف، َم . َقْد ُجِعَل بِالسَّ بِّ
ََ أَنَّهُْم َجَعلُوا ُرْعَبُهْم فِي أَْرِض َقْتلَى . ُهَناَك َماِشُك َوُتوَباُل َوُكلُّ ُجْمُهوِرَها، َحْولَُه قُُبوُرَها. ُكلُُّهْم ُغْلٌف اْلَقْتلَىفِي َوْسِط  ْيِف، َم بِالسَّ

اِزلِيَن إِلَ  اقِِطيَن ِمَن اْلُغْلِف النَّ ََ اْلَجَبابَِرِة السَّ ى اْلَهاِوَيِة بِأََدَواِت َحْربِِهْم، َوَقْد ُوِضَعْت ُسُيوفُهُْم َتْحَت ُرُؤوِسِهْم، األَْحَياِء. َوالَ َيْضَطِجُعوَن َم
ا أَْنَت َففِي َوْسطِ  ََ أَنَُّهْم ُرْعُب اْلَجَبابَِرِة فِي أَْرِض األَْحَياِء. أَمَّ ََ َفَتُكوُن آَثاُمُهْم َعلَى ِعَظاِمِهْم َم َُ َم ْتلَى اْلقَ  اْلُغْلِف َتْنَكِسُر َوَتْضَطج

 ََ ََ َجَبُروتِِهْم َقْد أُْلقُوا َم ْيِف. ُهَناَك أَُدوُم َوُملُوُكَها َوُكلُّ ُرَؤَسائَِها الَِّذيَن َم ََ اْلَهابِِطيَن فِي اْلَقْتلَى بِالسَّ ََ اْلُغْلِف َوَم ْيِف، َفَيْضَطِجُعوَن َم بِالسَّ
 َُ َماِل ُكلُُّهْم َوَجِمي . ُهَناَك أَُمَراُء الشِّ ََ  اْلُجبِّ يَن اْلَهابِِطيَن َم ْيُدونِيِّ ََ اْلَقْتلَى الصَّ َقْتلَى بُِرْعبِِهْم، َخُزوا ِمْن َجَبُروتِِهْم َواْضَطَجُعوا ُغْلًفا َم

ى َعْن ُكلِّ ُجْمُهوِرِه. . َيَراُهْم فِْرَعْوُن َوَيَتَعزَّ ََ اْلَهابِِطيَن إِلَى اْلُجبِّ ْيِف، َوَحَملُوا ِخْزَيُهْم َم ْيِف فِْرَعْوُن َوُكلُّ ُجْمُهوِرِه، َيقُوُل ى َقْتلَ  السَّ بِالسَّ
 ََ َُ َبْيَن اْلُغْلِف َم . ألَنِّي َجَعْلُت ُرْعَبُه فِي أَْرِض األَْحَياِء، َفُيْضَج بُّ ُد الرَّ يِّ بُّ َقْتلَى السَّ ُد الرَّ يِّ ْيِف، فِْرَعْوُن َوُكلُّ ُجْمهُوِرِه، َيقُوُل السَّ  «.السَّ

 (32-32:18)حزقيال 

اِهَب َواآلئَِب. َوأَْمألُ ِجَبالَُه ِمْن  َُ أَْنَهاِرَك َيْسقُُطوَن فِيَها َقْتالَهُ َفأَْجَعُل َجَبَل َسِعيَر َخَراًبا َوُمْقفًِرا، َوأَْسَتأِْصُل ِمْنُه الذَّ . تاِلَلَُك َوأَْوِدَيُتَك َوَجِمي
ًة، وَ َقْتلَى  ُرَك ِخَرًبا أََبِديَّ ْيِف. َوأَُصيِّ .بِالسَّ بُّ  (9-35:7)حزقيال  ُمُدُنَك لَْن َتُعوَد، َفَتْعلَُموَن أَنِّي أََنا الرَّ

َر َملَُكوًتا َوَعَظَمًة َوَجالاَلً َوَبَهاًء. وَ  َها اْلَملُِك، َفاهللُ اْلَعلِيُّ أَْعَطى أََباَك َنُبوَخْذَنصَّ اَها َكاَنْت َتْرَتِعُد َوَتْفَزُع أَْنَت أَيُّ لِْلَعَظَمِة الَّتِي أَْعَطاهُ إِيَّ
َُ الشُُّعوِب َواألَُمِم َواألَْلِسَنِة. َفأَ  اَمُه َجِمي ا َشاَء قُدَّ .َقَتلَ ي ً ََ ا َشاَء َوَض ، َوأَي ً ََ ا َشاَء َرَف ا َشاَء اْسَتْحَيا، َوأَي ً  (19-5:18)دانيال  ، َوأَي ً

ََ َسْبيِ َخْيلُِكْم، َوأَْصَعْدُت َنْتَن َمَحالُِّكْم َحتَّى إِلَى أُُنوفُِكْم، َفلَْم َتْرِجُعوَقَتْلُت أَْرَسْلُت َبْيَنُكْم َوَبأً َعلَى َطِريَقِة ِمْصَر.  ْيِف فِْتَياَنُكْم َم ، بِالسَّ ا إِلَيَّ



. بُّ  (10:4)عاموس  َيقُوُل الرَّ

َد َقائًِما َعلَى اْلَمْذَبِح، َفَقاَل:  يِّ ْرَها َعلَى ُرُؤوِس َجِميِعِهْم، ِاْضِرْب َتاَج اْلَعُموِد حَ »َرأَْيُت السَّ آِخَرُهْم َفأَْقُتَل تَّى َتْرُجَف األَْعَتاُب، َوَكسِّ
ْيِف. الَ َيْهُرُب ِمْنُهْم َهاِرٌب َوالَ ُيْفلُِت ِمْنُهْم َناٍج. إِْن َنَقُبوا إِلَى اْلَهاِوَيِة َفِمْن ُهَناَك َتأْ  َماِء َفِمْن ُهَناَك ُخُذُهْم َيِدي، َوإِْن َصِعُدوا إِلَى السَّ بِالسَّ

َُ َوآُخُذُهْم، َوإِِن اْخَتَفْوا ِمْن أََماِم  َعْيَنيَّ فِي َقْعِر اْلَبْحِر َفِمْن ُهَناَك آُمُر اْلَحيََّة أُْنِزلُُهْم. َوإِِن اْخَتَبأُوا فِي َرْأِس اْلَكْرَمِل َفِمْن ُهَناَك أَُفتِّ
ْبيِ أَ  ْيَف َفَتْلَدُغُهْم. َوإِْن َمَضْوا فِي السَّ  (4-9:1)عاموس  «.، َوأَْجَعُل َعْيَنيَّ َعلَْيِهْم لِلشَّرِّ الَ لِْلَخْيرِ َفَيْقُتلُُهمْ َماَم أَْعَدائِِهْم َفِمْن ُهَناَك آُمُر السَّ

، اْلُحَكَماَء ِمْن أَُدوَم، َواْلَفْهَم ِمْن َجَبِل ِعيُسو؟  بُّ َفَيْرَتاُع أَْبَطالَُك َيا َتْيَماُن، لَِكْى َيْنَقِرَض ُكلُّ َواِحٍد ِمْن أاَلَ أُبِيُد فِي ذلَِك اْلَيْوِم، َيقُوُل الرَّ
 (9-8)عوبديا  .بِاْلَقْتلِ َجَبِل ِعيُسو 

وِط َوَصْوُت َرْعشَ  َماِء. ُكلَُّها َمآلَنٌة َكِذًبا َوَخْطًفا. الَ َيُزوُل االْفتَِراُس. َصْوُت السَّ ِة اْلَبَكِر، َوَخْيٌل َتُخبُّ َوَمْرَكَباٌت َتْقفُِز، َوْيٌل لَِمِديَنِة الدِّ
ْمِح، َوَكْثَرةُ جَ  ْيِف َوَبِريُق الرُّ  (3-3:1)ناحوم  ، َوالَ نَِهاَيَة لِْلُجَثِث. َيْعُثُروَن بُِجَثثِِهْم.َقْتلَىْرَحى، َوَوْفَرةُ َوفُْرَساٌن َتْنَهُض، َولَِهيُب السَّ

َها اْلُكوِشيُّوَن. » َماِل َوُيبِيُد أَشُّوَر، َوَيْجَعُل نِيَنَوى َخَراًبا َيابَِسًة كَ  «.َسْيفِي ُهمْ َقْتلَى َوأَْنُتْم َيا أَيُّ اْلَقْفِر. َفَتْرُبُض فِي َوَيُمدُّ َيَدهُ َعلَى الشِّ
ْوٌت َيْنِعُب فِي اْلُكَوى. َخَراٌب َعلَى األَْعَتاِب. َوَسِطَها اْلقُْطَعاُن، ُكلُّ َطَوائِِف اْلَحَيَواِن. اَْلقُوُق أَْيًضا َواْلقُْنفُُذ َيأِْوَياِن إِلَى تِيَجاِن ُعُمِدَها. صَ 

َها. هِذِه ِهَي  ى أَْرِزيُّ ُه َقْد َتَعرَّ ًة، اْلَقائِلَُة فِي َقْلبَِها: ألَنَّ اِكَنُة ُمْطَمئِنَّ َكْيَف َصاَرْت َخَراًبا، َمْربًِضا «. أََنا َولَْيَس َغْيِري»اْلَمِديَنُة اْلُمْبَتِهَجُة السَّ
 (15-2:12)صفنيا  لِْلَحَيَواِن! ُكلُّ َعابٍِر بَِها َيْصفُِر َوَيُهزُّ َيَدهُ.

 قتل األجانب

لُُه الالَِّويُّوَن َوِعْنَد ُنُزوِل اْلَمْسَكِن ُيقِيُمُه الالَِّويُّوَن. َواألَْجَنبِ   (51:1)العدد  .ُيْقَتلُ يُّ الَِّذي َيْقَتِرُب َفِعْنَد اْرتَِحاِل اْلَمْسَكِن ُيَنزِّ

ُل َهاُروَن َوَبنِيِه َفَيْحُرُسوَن َكَهُنوَتُهْم، َواألَْجَنبِيُّ الَِّذي َيْقَتِرُب   (10:3)العدد  ُيْقَتلُ َوُتَوكِّ

اَم َخْيَمِة االْجتَِماِع، َنْحَو الشُُّروِق، ُهْم ُموَسى َوَهاُرونُ  اَم اْلَمْسَكِن إِلَى الشَّْرِق قُدَّ اِزلُوَن قُدَّ ، َحاِرِسيَن ِحَراَسَة اْلَمْقِدِس لِِحَراَسِة  َوَبُنوهُ َوالنَّ
 (38:3)العدد  .ُيْقَتلُ َبنِي إِْسَرائِيَل، َواألَْجَنبِيُّ الَِّذي َيْقَتِرُب 

ََ َما لِْلَمْذَبِح َوَما ُهَو َداِخَل اْلِحَجاِب، َوَتْخِدُمو ا أَْنَت َوَبُنوَك َمَعَك َفَتْحَفُظوَن َكَهُنوَتُكْم َم ًة أَْعَطْيُت َكَهُنوَتُكْم. َواألَْجَنبِيُّ َوأَمَّ َن ِخْدَمًة. َعِطيَّ
 (7:18)العدد  ُيْقَتلُ الَِّذي َيْقَتِرُب 

 قتل األسرى والسبايا
َماِء َيِدي َوأَقُوُل: َحيٌّ أََنا إِلَى األََبِد. إَِذا َسَنْنُت َسْيفِي اْلَباِرَق، َوأَْمَسَكْت بِالْ إِنِّ  َُ إِلَى السَّ َقَضاِء َيِدي، أَُردُّ َنْقَمًة َعلَى أَْضَداِدي، ي أَْرَف

. أُْسِكُر ِسَهاِمي بَِدٍم، َوَيأُْكُل َسْيفِي لَْحًما.  .اْلَقْتلَى بَِدِم َوأَُجاِزي ُمْبِغِضيَّ اِد اْلَعُدوِّ َباَيا، َوِمْن ُرُؤوِس قُوَّ  (42-32:40)التثنية  َوالسَّ

 قتل األطفال

ًة؟ إِنَّ هُؤالَِء ُكنَّ لَِبنِي إِْسَرائِيَل، َحَسَب َكالَِم َبْلَعاَم، َسَبَب ِخَياَنةٍ »َوَقاَل لَهُْم ُموَسى:  بِّ فِي أَْمِر َفُغوَر، َفَكاَن َهْل أَْبَقْيُتْم ُكلَّ أُْنَثى َحيَّ  لِلرَّ
. َفاآلَن  بِّ ُ فِي َجَماَعِة الرَّ َُ األَْطَفاِل ِمَن اْقُتلُوَهاُكلَّ َذَكٍر ِمَن األَْطَفاِل. َوُكلَّ اْمَرأٍَة َعَرَفْت َرُجالً بُِمَضاَجَعِة َذَكٍر اْقُتلُوا اْلَوَبأ . لِكْن َجِمي

َساِء اللََّواتِي لَْم َيْعِرْفَن ُمَضاَجَعَة َذَكٍر أَْبقُوُهنَّ لَُكْم َحيَّاٍت.  (18-31:15)العدد  النِّ

ُموا ُكلَّ َما لَُه َوالَ َتْعُف َعْنُهْم َبِل َفاآلَن اْذَهْب وَ  َرُجالً َواْمَرأًَة، ِطْفالً َوَرِضيًعا، َبَقًرا َوَغَنًما، َجَمالً اْقُتْل اْضِرْب َعَمالِيَق، َوَحرِّ
 (3:15)صموئيل األول  «.َوِحَماًرا

ََ ِمَئٍة ِمَن اْلَبَقِر، َوَسْبَعَة آالٍَف مِ  بِّ فِي ذلَِك اْلَيْوِم ِمَن اْلَغنِيَمِة الَّتِي َجلَُبوا َسْب بَّ إِلَه َوَذَبُحوا لِلرَّ أِْن. َوَدَخلُوا فِي َعْهٍد أَْن َيْطلُُبوا الرَّ َن الضَّ
بَّ إِلَه إِْسَرائِيَل  آَبائِِهْم بُِكلِّ قُلُوبِِهْم َوُكلِّ أَْنفُِسِهْم. َحتَّى إِنَّ  َساِء.ُيْقَتُل ُكلَّ َمْن الَ َيْطلُُب الرَّ َجاِل َوالنِّ ِغيِر إِلَى اْلَكبِيِر، ِمَن الرِّ  ِمَن الصَّ

 (13-11:15)أخبار األيام الثاني 

بِّ َعلَى شَ  ْعبِِه َحتَّى لَْم َيُكْن ِشَفاٌء. َفأَْصَعَد َعلَْيِهْم َملَِك َفَكاُنوا َيْهَزأُوَن بُِرُسِل هللاِ، َوَرَذلُوا َكالََمُه َوَتَهاَوُنوا بِأَْنبَِيائِِه َحتَّى َثاَر َغَضُب الرَّ
يَن  ْيِف فِي َبْيِت َفَقَتَل اْلِكْلَدانِيِّ ََ لَِيِدِه.ُمْخَتاِريِهْم بِالسَّ ََ اْلَجِمي  َمْقِدِسِهْم. َولَْم َيْشفِْق َعلَى َفًتى أَْو َعْذَراَء، َوالَ َعلَى َشْيٍخ أَْو أَْشَيَب، َبْل َدَف

 (17-36:16)أخبار األيام الثاني 



 َ ََ َوَخَتَم بَِخاتِِم اْلَملِِك، َوأَْرَسَل َرَسائَِل بِأ َمِك، الَّتِي بَِها أَْعَطى َفَكَتَب بِاْسِم اْلَملِِك أََحْشِويُرو اِب اْلِجَياِد َواْلبَِغاِل َبنِي الرَّ ْيِدي َبِريِد اْلَخْيِل ُركَّ
َة ُكلِّ َشْعٍب َوكُ َوَيْقُتلُوا اْلَملُِك اْلَيُهوَد فِي َمِديَنٍة َفَمِديَنٍة أَْن َيْجَتِمُعوا َوَيقِفُوا ألَْجِل أَْنفُِسِهْم، َوُيْهلُِكوا  ُهْم َحتَّى األَْطَفاَل َوُيبِيُدوا قُوَّ وَرٍة ُتَضادُّ

َساَء، َوأَْن َيْسلُُبوا َغنِيَمَتُهْم،  (11-8:10)أستير  َوالنِّ

َساَء،  ْفَل َوالنِّ ْيَخ َوالشَّابَّ َواْلَعْذَراَء َوالطِّ َمُة، َواْبَتِدُئوا ِمْن َمْقِدِسياْقُتلُوا اَلشَّ َجاِل «. لِْلَهالَِك. َوالَ َتْقُرُبوا ِمْن إِْنَساٍن َعلَْيِه السِّ َفاْبَتَدأُوا بِالرِّ
ُيوِخ الَِّذيَن أََماَم اْلَبْيِت. َوَقاَل لَهُْم:  وَر »الشُّ ُسوا اْلَبْيَت، َواْمألُوا الدُّ َوَكاَن َبْيَنَما ُهْم  فِي اْلَمِديَنِة.َتلُوا َوقَ َفَخَرُجوا «. . اْخُرُجواَقْتلَىَنجِّ

َة إِْسَرائِيَل ُكلََّها بَِصبِّ ِرْجِزَك »، َوأُْبقِيُت أََنا، أَنِّي َخَرْرُت َعلَى َوْجِهي َوَصَرْخُت َوقُْلُت: َيْقُتلُونَ  ! َهْل أَْنَت ُمْهلٌِك َبقِيَّ بُّ ُد الرَّ آِه، َيا َسيِّ
 (8-9:6يال )حزق «.َعلَى أُوُرَشلِيَم؟

 قتل اآلالف

ََ بِاْلَحْرِب، َوَدَعا اْسَمَها َيْقَتئِيَل إِلَى هَذا اْليَ َقَتَل ُهَو   (7:14)ملوك الثاني  ْوِم.ِمْن أَُدوَم فِي َواِدي اْلِمْلِح َعَشَرَة آالٍَف، َوأََخَذ َسالِ

ََ ِمَئِة َمْرَكَبٍة َوأَْرَبِعيَن أَْلَف َفاِرٍس، َوَضَرَب ُشوَبَك َرئِيَس َجْيِشِه َفَماَت ُهَناَك. َداُوُد ِمْن َوَقَتَل َوَهَرَب أََراُم ِمْن أََماِم إِْسَرائِيَل،  أََراَم َسْب
ُهُم اْنَكَسُروا أََماَم إِْسَرائِيَل، َصالَُحوا إِْسَرائِيَل وَ  َُ اْلُملُوِك، َعبِيُد َهَدِر َعَزَر أَنَّ ا َرأَى َجِمي ُهْم، َوَخاَف أََراُم أَْن ُيْنِجُدوا َبنِي اْسُتْعبُِدوا لَ َولَمَّ

وَن َبْعُد.  (19-10:18)صموئيل الثاني  َعمُّ

هُْم. َورَ  ُهْم َرأَْوا أَنَّ الشَّرَّ َقْد َمسَّ ََ ِرَجاُل إِْسَرائِيَل َوَهَرَب ِرَجاُل َبْنَياِميَن بَِرْعَدٍة، ألَنَّ ِة، َوَرَج يَّ َجُعوا أََماَم َبنِي إِْسَرائِيَل فِي َطِريِق اْلَبرِّ
وُهْم فِي َوَسِطِهْم. َفَحاَوُطوا َبْنَياِميَن َوَطاَرُدوُهْم بُِسُهولٍَة، َوأَْدَرُكوُهْم ُمَقاَبَل ِجْبَعَة لِِجَهةِ َولِكنَّ اْلقَِتاَل أَْدَرَكُهْم، َوالَِّذيَن ِمَن اْلُمُدِن أَْهلَكُ 

َُ هُؤالَِء َذُوو َبأٍْس. َفَداُروا َوَهرَ  وَن. ُبوا إِلَى ُشُروِق الشَّْمِس. َفَسَقَط ِمْن َبْنَياِميَن َثَمانَِيَة َعَشَر أَْلَف َرُجل، َجِمي ِة إِلَى َصْخَرِة ِرمُّ يَّ اْلَبرِّ
وا َوَراَءُهْم إِلَى ِجْدُعوَم،  َكِك َخْمَسَة آالَِف َرُجل، َوَشدُّ اقِِطيَن ِمْن َبْنَياِميَن َوَقَتلُوا َفاْلَتَقُطوا ِمْنُهْم فِي السِّ َُ السَّ ِمْنُهْم أَْلَفْي َرُجل. َوَكاَن َجِمي

ِة إِلَى َصْخَرةِ َخْمَسًة َوِعْشِريَن أَْلَف َرُجل  يَّ َُ هُؤالَِء َذُوو َبأٍْس. َوَداَر َوَهَرَب إِلَى اْلَبرِّ ْيِف فِي ذلَِك اْلَيْوِم. َجِمي وَن ِستُّ  ُمْخَتِرِطي السَّ ِرمُّ
ََ ِرَجاُل َبنِي إِْسَرائِيَل إِلَى َبنِ  وَن أَْرَبَعَة أَْشُهٍر. َوَرَج ْيِف ِمَن اْلَمِديَنِة ِمَئِة َرُجل، َوأََقاُموا فِي َصْخَرِة ِرمُّ ي َبْنَياِميَن َوَضَرُبوُهْم بَِحدِّ السَّ
َُ اْلُمُدِن الَّتِي ُوِجَدْت أَْحَرقُوَها بِالنَّا  (48-20:41)القضاة  ِر.بِأَْسِرَها، َحتَّى اْلَبَهائَِم، َحتَّى ُكلَّ َما ُوِجَد. َوأَْيًضا َجِمي

ا َرأَى َوَقَتَل َداُوُد ِمْن أََراَم َسْبَعَة آالَِف َمْرَكَبٍة َوأَْرَبِعيَن أَْلَف َراِجل، َوَقَتَل ، َوَهَرَب أََراُم ِمْن أََماِم إِْسَرائِيلَ  . َولَمَّ َِ ُشوَبَك َرئِيَس اْلَجْي
ُهْم َقِد اْنَكَسُروا أََماَم إِْسَرائِيَل َصالَُحوا َداُوَد َوَخَدُموهُ. َولَْم َيَشأْ أَ  وَن َبْعُد.َعبِيُد َهَدَر َعَزَر أَنَّ )أخبار األيام األول  َراُم أَْن ُيْنِجُدوا َبنِي َعمُّ

19:18-19) 

ا وَ  ا َهَتَف ِرَجاُل َيُهوَذا َضَرَب هللاُ َيُرْبَعاَم َوُكلَّ إِْسَرائِيَل أََماَم أَبِيَّ َيُهوَذا. َفاْنَهَزَم َبُنو إِْسَرائِيَل ِمْن أََماِم َيُهوَذا َوَهَتَف ِرَجاُل َيُهوَذا. َولَمَّ
ا َوَقْوُمُه َضرْ  ِمْن إِْسَرائِيَل َخْمُس ِمَئِة أَْلِف َرُجل ُمْخَتاٍر. َفَذلَّ َبُنو إِْسَرائِيَل فِي َقْتلَى َبًة َعِظيَمًة، َفَسَقَط َوَدَفَعُهُم هللاُ لَِيِدِهْم. َوَضَرَبُهْم أَبِيَّ

بِّ إِلِه آَبائِِهْم. َكلُوا َعلَى الرَّ ُهُم اتَّ ََ َبُنو َيُهوَذا ألَنَّ  (18-13:15)أخبار األيام الثاني  ذلَِك اْلَوْقِت َوَتَشجَّ

اْلَيُهوُد َقَتَل َقْد »فِي ُشوَشَن اْلَقْصِر إِلَى َبْيِن َيَديِ اْلَملِِك. َفَقاَل اْلَملُِك ألَْستِيَر اْلَملَِكِة فِي ُشوَشَن اْلَقْصِر: اْلَقْتلَى فِي ذلَِك اْلَيْوِم أُتَِي بَِعَدِد 
اَذا َعِملُوا فِي َباقِي ُبْلَداِن اْلَملِِك؟ َفَما ُهَو ُسْؤلُِك َفُيْعَطى لَِك؟ َوَما ِهَي ِطْلَبُتِك َبْعُد َوأَْهلَُكوا َخْمَس ِمَئِة َرُجل، َوَبنِي َهاَماَن اْلَعَشَرَة، َفمَ 

فِي هَذا اْلَيْوِم، َوَيْصلُِبوا َبنِي إِْن َحُسَن ِعْنَد اْلَملِِك َفْلُيْعَط َغًدا أَْيًضا لِْلَيُهوِد الَِّذيَن فِي ُشوَشَن أَْن َيْعَملُوا َكَما »َفَقالَْت أَْستِيُر: «. َفُتْقَضى؟
ََ اْلَيُهوُد  َفأََمَر اْلَملُِك أَْن َيْعَملُوا هَكَذا، َوأُْعِطَي األَْمُر فِي ُشوَشَن. َفَصلَُبوا َبنِي َهاَماَن اْلَعَشَرَة.«. َهاَماَن اْلَعَشَرَة َعلَى اْلَخَشَبةِ  ُثمَّ اْجَتَم
َِ َعَشَر أَْيًضا ِمْن َشْهِر أََذاَر، الَِّذيَن فِي ُشوَشَن، فِي اْلَيوْ  اب ْهِب. َوَقَتلُوا ِم الرَّ وا أَْيِدَيُهْم إِلَى النَّ ُهْم لَْم َيُمدُّ فِي ُشوَشَن َثالََث ِمَئِة َرُجل، َولِكنَّ

ِمْن ُمْبِغِضيِهْم َخْمَسًة َوَسْبِعيَن أَْلًفا، َوَقَتلُوا َراُحوا ِمْن أَْعَدائِِهْم، َوَباقِي اْلَيُهوِد الَِّذيَن فِي ُبْلَداِن اْلَملِِك اْجَتَمُعوا َوَوَقفُوا ألَْجِل أَْنفُِسِهْم َواْستَ 
ْهِب. وا أَْيِدَيُهْم إِلَى النَّ ُهْم لَْم َيُمدُّ  (16-9:11)أستير  َولِكنَّ

 قتل الشيوخ
بِّ َعلَى َشْعبِِه َحتَّى لَْم َيُكْن ِشَفاٌء. َفأَْصَعَد َعلَْيِهْم َملَِك َفَكاُنوا َيْهَزأُوَن بُِرُسِل هللاِ، َوَرَذلُوا َكالََمُه َوَتَهاَوُنوا بِأَْنبِ  َيائِِه َحتَّى َثاَر َغَضُب الرَّ

يَن  ْيِف فِي َبْيِت َمْقِدِسِهْم. َولَْم َيْشفِْق َعلَى َفًتى أَْو َعْذَراَء، َوالَ َعلَى َشْيٍخ َفَقَتَل اْلِكْلَدانِيِّ ََ لَِيِدِه.ُمْخَتاِريِهْم بِالسَّ ََ اْلَجِمي  أَْو أَْشَيَب، َبْل َدَف



 (17-36:16)أخبار األيام الثاني 

ََ ِمَئٍة ِمَن اْلَبَقِر، َوَسْبَعَة آالٍَف مِ  بِّ فِي ذلَِك اْلَيْوِم ِمَن اْلَغنِيَمِة الَّتِي َجلَُبوا َسْب بَّ إِلَه َوَذَبُحوا لِلرَّ أِْن. َوَدَخلُوا فِي َعْهٍد أَْن َيْطلُُبوا الرَّ َن الضَّ
بَّ إِلَه إِْسَرائِيَل  آَبائِِهْم بُِكلِّ قُلُوبِِهْم َوُكلِّ أَْنفُِسِهْم. َحتَّى إِنَّ  َساِء.ُيْقَتُل ُكلَّ َمْن الَ َيْطلُُب الرَّ َجاِل َوالنِّ ِغيِر إِلَى اْلَكبِيِر، ِمَن الرِّ  ِمَن الصَّ

 (13-11:15)أخبار األيام الثاني 

َساَء،  ْفَل َوالنِّ ْيَخ َوالشَّابَّ َواْلَعْذَراَء َوالطِّ َمُة، َواْبَتِدُئوا ِمْن َمْقِدِسيلِْلَهالَِك. َوالَ تَ اْقُتلُوا اَلشَّ َجاِل «. ْقُرُبوا ِمْن إِْنَساٍن َعلَْيِه السِّ َفاْبَتَدأُوا بِالرِّ
ُيوِخ الَِّذيَن أََماَم اْلَبْيِت. َوَقاَل لَهُْم:  وَر »الشُّ ُسوا اْلَبْيَت، َواْمألُوا الدُّ َوَكاَن َبْيَنَما ُهْم  َنِة.فِي اْلَمِديَوَقَتلُوا َفَخَرُجوا «. . اْخُرُجواَقْتلَىَنجِّ

َة إِْسَرائِيَل ُكلََّها بَِصبِّ ِرْجِزَك »، َوأُْبقِيُت أََنا، أَنِّي َخَرْرُت َعلَى َوْجِهي َوَصَرْخُت َوقُْلُت: َيْقُتلُونَ  ! َهْل أَْنَت ُمْهلٌِك َبقِيَّ بُّ ُد الرَّ آِه، َيا َسيِّ
 (8-9:6)حزقيال  «.َعلَى أُوُرَشلِيَم؟

 النساءقتل 

ِة، ِزْمِرَي ْبَن َسالُو، َرئِيَس َبْيِت أٍَب مِ  ََ اْلِمْدَيانِيَّ ُجِل اإلِْسَرائِيلِيِّ الَِّذي قُتَِل َم ِة َوَكاَن اْسُم الرَّ يَن. َواْسُم اْلَمْرأَِة اْلِمْدَيانِيَّ ْمُعونِيِّ اْلَمْقُتولَةِ َن الشِّ
بُّ ُموَسى َقائاِلً:  ْيِت أٍَب فِي ِمْدَياَن.ُكْزبَِي بِْنَت ُصوٍر، ُهَو َرئِيُس َقَبائِِل بَ  ُهْم َضاَيقُوُكْم »ُثمَّ َكلََّم الرَّ يَن َواْضِرُبوُهْم، ألَنَّ َضايِقُوا اْلِمْدَيانِيِّ

-25:14)العدد  «.َيْوَم اْلَوَبإِ بَِسَبِب َفُغورَ قُتِلَْت ي بَِمَكايِِدِهِم الَّتِي َكاُدوُكْم ِبَها فِي أَْمِر َفُغوَر َوأَْمِر ُكْزبِي أُْختِِهْم بِْنِت َرئِيٍس لِِمْدَياَن، الَّتِ 

18) 

ًة؟ إِنَّ هُؤالَِء ُكنَّ لَِبنِي إِْسَرائِيَل، َحَسَب َكالَِم َبْلَعاَم، َسَبَب ِخَياَنةٍ »َوَقاَل لَهُْم ُموَسى:  بِّ فِي أَْمِر َفُغوَر، َفَكاَن َهْل أَْبَقْيُتْم ُكلَّ أُْنَثى َحيَّ  لِلرَّ
. َفاآلَن  بِّ ُ فِي َجَماَعِة الرَّ َُ األَْطَفاِل ِمَن اْقُتلُوَهاَن األَْطَفاِل. َوُكلَّ اْمَرأٍَة َعَرَفْت َرُجالً بُِمَضاَجَعِة َذَكٍر ُكلَّ َذَكٍر مِ اْقُتلُوا اْلَوَبأ . لِكْن َجِمي

َساِء اللََّواتِي لَْم َيْعِرْفَن ُمَضاَجَعَة َذَكٍر أَْبقُوُهنَّ لَُكْم َحيَّاٍت.  (18-31:15)العدد  النِّ

ُموا ُكلَّ َما لَُه َوالَ َتْعُف َعْنُهْم َبِل  َرُجالً َواْمَرأًَة، ِطْفالً َوَرِضيًعا، َبَقًرا َوَغَنًما، َجَمالً اْقُتْل َفاآلَن اْذَهْب َواْضِرْب َعَمالِيَق، َوَحرِّ
 (3:15)صموئيل األول  «.َوِحَماًرا

، َوَنَظَرْت َوإَِذا بِّ ْعِب، َدَخلَْت إِلَى الشَّْعِب إِلَى َبْيِت الرَّ َعاِة َوالشَّ ا َسِمَعْت َعَثْلَيا َصْوَت السُّ اْلَملُِك َواقٌِف َعلَى اْلِمْنَبِر َحَسَب اْلَعاَدِة،  َولَمَّ
َؤَساُء َوَنافُِخو األَْبَواِق بَِجانِِب اْلَملِِك، َوُكلُّ َشْعِب ا ِخَياَنٌة، »ألَْرِض َيْفَرُحوَن َوَيْضِرُبوَن بِاألَْبَواِق. َفَشقَّْت َعَثْلَيا ثَِياَبَها َوَصَرَخْت: َوالرُّ

َِ َوَقاَل لَُهْم: «. ِخَياَنٌة! اَد اْلَجْي فُوِف، َوالَّذِ »َفأََمَر َيُهوَياَداُع اْلَكاِهُن ُرَؤَساَء اْلِمَئاِت، قُوَّ  اْقُتلُوهُ ي َيْتَبُعَها أَْخِرُجوَها إِلَى َخاِرِج الصُّ
ْيفِ  بِّ ُتْقَتُل الَ »ألَنَّ اْلَكاِهَن َقاَل: «. بِالسَّ َوقُتِلَْت َفأَْلَقْوا َعلَْيَها األََياِدَي، َوَمَضْت فِي َطِريِق َمْدَخِل اْلَخْيِل إِلَى َبْيِت اْلَملِِك، «. فِي َبْيِت الرَّ
 (16-11:13)ملوك الثاني  ُهَناَك.

َُ َشْعِب األَْرِض، َواْسَتَراَحِت اْلَمِديَنُة. َوَفِرَح جَ  ْيِف ِعْنَد َبْيِت اْلَملِِك.َوَقَتلُوا ِمي  (20:11)ملوك الثاني  َعَثْلَيا بِالسَّ

ََ ِمَئٍة ِمَن اْلَبَقِر، َوَسْبَعَة آالٍَف مِ  بِّ فِي ذلَِك اْلَيْوِم ِمَن اْلَغنِيَمِة الَّتِي َجلَُبوا َسْب بَّ إِلَه َوَذَبُحوا لِلرَّ أِْن. َوَدَخلُوا فِي َعْهٍد أَْن َيْطلُُبوا الرَّ َن الضَّ
بَّ إِلَه إِْسَرائِيَل  آَبائِِهْم بُِكلِّ قُلُوبِِهْم َوُكلِّ أَْنفُِسِهْم. َحتَّى إِنَّ  َساِء.ُيْقَتُل ُكلَّ َمْن الَ َيْطلُُب الرَّ َجاِل َوالنِّ ِغيِر إِلَى اْلَكبِيِر، ِمَن الرِّ  ِمَن الصَّ

 (13-11:15)أخبار األيام الثاني 

ا َسِمَعْت َعَثْلَيا َصْوَت الشَّْعِب َيْرُكُضوَن َوَيْمَدُحوَن اْلَملَِك، َدَخلَْت إِلَ  . َوَنَظَرْت َوإَِذا اْلَملُِك َواقٌِف َعلَى ِمْنَبِرِه َولَمَّ بِّ ْعِب فِي َبْيِت الرَّ ى الشَّ
َؤَساُء َواألَْبَواُق ِعْنَد اْلَملِِك، َوُكلُّ َشْعِب األَْرِض َيْفَرُحوَن َوَيْنفُُخوَن بِاألَْبَوا اْلُمَعلُِّموَن ِق، َواْلُمَغنُّوَن بِآالَِت اْلِغَناِء، وَ فِي اْلَمْدَخِل، َوالرُّ

ْسبِيَح. َفَشقَّْت َعَثْلَيا ثَِياَبَها َوَقالَْت:  َِ َوَقاَل لَُهْم: «. ِخَياَنٌة، ِخَياَنٌة!»التَّ لِيَن َعلَى اْلَجْي َفأَْخَرَج َيُهوَياَداُع اْلَكاِهُن ُرَؤَساَء اْلِمَئاِت اْلُمَوكَّ
فُوِف، َوالَِّذي َيتَّ » ْيفِ ُيْقَتُل بُِعَها أَْخِرُجوَها إِلَى َخاِرِج الصُّ بِّ َتْقُتلُوَها الَ »ألَنَّ اْلَكاِهَن َقاَل: «. بِالسَّ َفأَْلَقْوا َعلَْيَها األََياِدَي. «. فِي َبْيِت الرَّ

ا أََتْت إِلَى َمْدَخِل َباِب اْلَخْيِل إِلَى َبْيِت اْلَملِِك   (15-12:23)أخبار األيام الثاني  ُهَناَك.َقَتلُوَها َولَمَّ

ْيِف.َوَقَتلُوا َفَفِرَح ُكلُّ َشْعِب األَْرِض َواْسَتَراَحِت اْلَمِديَنُة،   (21:23)أخبار األيام الثاني  َعَثْلَيا بِالسَّ



بِّ َعلَى شَ  ْعبِِه َحتَّى لَْم َيُكْن ِشَفاٌء. َفأَْصَعَد َعلَْيِهْم َملَِك َفَكاُنوا َيْهَزأُوَن بُِرُسِل هللاِ، َوَرَذلُوا َكالََمُه َوَتَهاَوُنوا بِأَْنبَِيائِِه َحتَّى َثاَر َغَضُب الرَّ
يَن  ْيِف فِي َبْيِت َفَقَتَل اْلِكْلَدانِيِّ ََ لَِيِدِه.ُمْخَتاِريِهْم بِالسَّ ََ اْلَجِمي  َمْقِدِسِهْم. َولَْم َيْشفِْق َعلَى َفًتى أَْو َعْذَراَء، َوالَ َعلَى َشْيٍخ أَْو أَْشَيَب، َبْل َدَف

 (17-36:16)أخبار األيام الثاني 

 َ ََ َوَخَتَم بَِخاتِِم اْلَملِِك، َوأَْرَسَل َرَسائَِل بِأ َمِك، الَّتِي بَِها أَْعَطى َفَكَتَب بِاْسِم اْلَملِِك أََحْشِويُرو اِب اْلِجَياِد َواْلبَِغاِل َبنِي الرَّ ْيِدي َبِريِد اْلَخْيِل ُركَّ
َة ُكلِّ َشْعٍب َوكُ َوَيْقُتلُوا اْلَملُِك اْلَيُهوَد فِي َمِديَنٍة َفَمِديَنٍة أَْن َيْجَتِمُعوا َوَيقِفُوا ألَْجِل أَْنفُِسِهْم، َوُيْهلُِكوا  ُهْم َحتَّى األَْطَفاَل َوُيبِيُدوا قُوَّ وَرٍة ُتَضادُّ

َساَء، َوأَْن َيْسلُُبوا َغنِيَمَتُهْم،  (11-8:10)أستير  َوالنِّ

َساَء،  ْفَل َوالنِّ ْيَخ َوالشَّابَّ َواْلَعْذَراَء َوالطِّ َمُة، َواْبَتِدُئوا ِمْن َمْقِدِسياْقُتلُوا اَلشَّ َجاِل «. لِْلَهالَِك. َوالَ َتْقُرُبوا ِمْن إِْنَساٍن َعلَْيِه السِّ َفاْبَتَدأُوا بِالرِّ
ُيوِخ الَِّذيَن أََماَم اْلَبْيِت. َوَقاَل لَهُْم:  وَر »الشُّ ُسوا اْلَبْيَت، َواْمألُوا الدُّ َوَكاَن َبْيَنَما ُهْم  فِي اْلَمِديَنِة.َتلُوا َوقَ َفَخَرُجوا «. . اْخُرُجواَقْتلَىَنجِّ

َة إِْسَرائِيَل ُكلََّها بَِصبِّ ِرْجِزَك »، َوأُْبقِيُت أََنا، أَنِّي َخَرْرُت َعلَى َوْجِهي َوَصَرْخُت َوقُْلُت: َيْقُتلُونَ  ! َهْل أَْنَت ُمْهلٌِك َبقِيَّ بُّ ُد الرَّ آِه، َيا َسيِّ
 (8-9:6يال )حزق «.َعلَى أُوُرَشلِيَم؟

 قتل جميَ الذكور

ِعيَن أَنَّ اْبَنْي َيْعقُوَب، ِشْمُعوَن َوالَِوَي أََخَوْي ِديَنَة،  الِِث إِْذ َكاُنوا ُمَتَوجِّ أََخَذا ُكلُّ َواِحٍد َسْيَفُه َوأََتَيا َعلَى اْلَمِديَنِة بِأَْمٍن َفَحَدَث فِي اْلَيْوِم الثَّ
ْيِف، َوأََخَذا ِديَنَة ِمْن َبْيِت َشِكيَم َوَخَرَجا. ُثمَّ أََتى َبُنو َيْعقُوَب َعلَ َوَقَتالَ ُكلَّ َذَكٍر. َوَقَتالَ  َوَنَهُبوا اْلَقْتلَى ى َحُموَر َوَشِكيَم اْبَنُه بَِحدِّ السَّ

ُسوا أُْخَتُهْم. َغَنَمُهْم َوَبَقَرُهْم َوَحِميَرُهْم َوُكلُّ َما ُهْم َنجَّ فِي اْلَمِديَنِة َوَما فِي اْلَحْقِل أََخُذوهُ. َوَسَبْوا َوَنَهُبوا ُكلَّ َثْرَوتِِهْم َوُكلَّ  اْلَمِديَنَة، ألَنَّ
 (29-34:25)التكوين  أَْطَفالِِهْم، َونَِساَءُهْم َوُكلَّ َما فِي اْلُبُيوِت.

بِّ َفإِلَيَّ »َوَقَف ُموَسى فِي َباِب اْلَمَحلَِّة، َوَقاَل:  َُ َبنِي الَِوي. َفَقاَل لَُهْم: َفاجْ «. َمْن لِلرَّ ََ إِلَْيِه َجِمي بُّ إِلُه إِْسَرائِيَل: َضُعوا »َتَم هَكَذا َقاَل الرَّ
وا َواْرِجُعوا ِمْن َباٍب إِلَى َباٍب فِي اْلَمَحلَِّة،  «. َصاِحَبُه َوُكلُّ َواِحٍد َقِريَبهُ ُكلُّ َواِحٍد أََخاهُ َوُكلُّ َواِحٍد َواْقُتلُوا ُكلُّ َواِحٍد َسْيَفُه َعلَى َفْخِذِه َوُمرُّ

ََ ِمَن الشَّْعِب فِي ذلَِك اْلَيْوِم َنْحُو َثالََثِة آالَِف َرُجل. َوقَ  ، »اَل ُموَسى: َفَفَعَل َبُنو الَِوي بَِحَسِب َقْوِل ُموَسى. َوَوَق بِّ اْمألُوا أَْيِدَيُكُم اْلَيْوَم لِلرَّ
 َ  (29-32:26)الخروج  «.ِخيِه، َفُيْعِطَيُكُم اْلَيْوَم َبَرَكةً َحتَّى ُكلُّ َواِحٍد بِاْبنِِه َوبِأ

بُّ لُِموَسى:  بِّ َعلَى إِْسَرائِيَل. َفَقاَل الرَّ بِّ ُمَقابَِل »َوَتَعلََّق إِْسَرائِيُل بَِبْعِل َفُغوَر. َفَحِمَي َغَضُب الرَّ ْعِب َوَعلِّْقهُْم لِلرَّ ََ ُرُؤوِس الشَّ ُخْذ َجِمي
بِّ َعْن إِْسَرائِيلَ الشَّْمِس،  )العدد  «.ُكلُّ َواِحٍد َقْوَمُه اْلُمَتَعلِّقِيَن بَِبْعِل َفُغورَ اْقُتلُوا »َفَقاَل ُموَسى لِقَُضاِة إِْسَرائِيَل: «. َفَيْرَتدَّ ُحُموُّ َغَضِب الرَّ

3:25-5) 
بُّ  ُدوا َعلَى ِمْدَياَن َكَما أََمَر الرَّ . َخْمَسَة ُملُوِك َقْتالَُهمْ َفْوَق َقَتلُوُهْم ٍر. َوُملُوُك ِمْدَياَن ُكلَّ َذكَ َوَقَتلُوا َفَتَجنَّ ََ : أَِوَي َوَراقَِم َوُصوَر َوُحوَر َوَراب

ََ َقَتلُوهُ ِمْدَياَن. َوَبْلَعاَم ْبَن َبُعوَر  ْيِف. َوَسَبى َبُنو إِْسَرائِيَل نَِساَء ِمْدَياَن َوأَْطَفالَُهْم، َوَنَهُبوا َجِمي ََ َمَواِشيِهْم َوُكلَّ  بِالسَّ َبَهائِِمِهْم، َوَجِمي
ْهِب ِمَن الَوأَْحَرقُوا أَْمالَِكِهْم.  اِر. َوأََخُذوا ُكلَّ اْلَغنِيَمِة َوُكلَّ النَّ ََ ُحُصونِِهْم بِالنَّ ََ ُمُدنِِهْم بَِمَساِكنِِهْم، َوَجِمي اِس َواْلَبَهائِِم، َوأََتْوا إِلَى َجِمي نَّ

ْهِب َواْلَغنِيَمِة إِلَى اْلَمَحلَِّة إِلَى َعَرَباتِ ُموَسى َوأَلَِعازَ  ْبيِ َوالنَّ  ُموآَب الَّتِي َعلَى أُْرُدنِّ أَِريَحا. اَر اْلَكاِهِن َوإِلَى َجَماَعِة َبنِي إِْسَرائِيَل بِالسَّ
 (12-31:7)العدد 

ًة؟ إِنَّ هُؤالَِء ُكنَّ لَِبنِي إِْسَرائِيَل، َحَسَب َكالَِم َبْلَعاَم، َسَبَب ِخَياَنةٍ »َوَقاَل لَهُْم ُموَسى:  بِّ فِي أَْمِر َفُغوَر، َفَكاَن َهْل أَْبَقْيُتْم ُكلَّ أُْنَثى َحيَّ  لِلرَّ
. َفاآلَن  بِّ ُ فِي َجَماَعِة الرَّ َُ األَْطَفاِل ِمَن اْقُتلُوَهاَن األَْطَفاِل. َوُكلَّ اْمَرأٍَة َعَرَفْت َرُجالً بُِمَضاَجَعِة َذَكٍر ُكلَّ َذَكٍر مِ اْقُتلُوا اْلَوَبأ . لِكْن َجِمي

َساِء اللََّواتِي لَْم َيْعِرْفَن ُمَضاَجَعَة َذَكٍر أَْبقُوُهنَّ لَُكْم َحيَّاٍت.  (18-31:15)العدد  النِّ

ْيِف حَ َوُكلُّ َغنِيَمِة تِْلَك اْلُمدُ  َجاُل َفَضَرُبوُهْم َجِميًعا بَِحدِّ السَّ ا الرِّ تَّى أََباُدوُهْم. لَْم ُيْبقُوا َنَسَمًة. ِن َواْلَبَهائَِم َنَهَبَها َبُنو إِْسَرائِيَل ألَْنفُِسِهْم. َوأَمَّ
بُّ ُموَسى َعْبَدهُ هَكَذا أََمَر ُموَسى َيُشوَع، َوهَكَذا َفَعَل َيشُ  بُّ ُموَسى. َفأََخَذ َيُشوُع ُكلَّ َكَما أََمَر الرَّ وُع. لَْم ُيْهِمْل َشْيًئا ِمْن ُكلِّ َما أََمَر بِِه الرَّ

ْهَل َواْلَعَرَبَة َوَجَبَل إِْسَرائِيَل َوَسهْ  اِعِد إِلَى َسِعيَر لَُه، ِمَن اْلَجَبِل األَْقَرِع الصَّ تِْلَك األَْرِض: اْلَجَبَل، َوُكلَّ اْلَجُنوِب، َوُكلَّ أَْرِض ُجوِشَن َوالسَّ
ََ ُملُوِكَها َوَضَرَبُهْم  اًما َوَقَتلَُهمْ إِلَى َبْعِل َجاَد فِي ُبْقَعِة لُْبَناَن َتْحَت َجَبِل َحْرُموَن. َوأََخَذ َجِمي ََ أُولئَِك اْلُملُوِك أَيَّ . َفَعِمَل َيُشوُع َحْرًبا َم



 (18-11:14)يشوع  َكثِيَرًة.

وَت َوَسأَلَ  ََ ِمَن اْلَحْرِب ِمْن ِعْنِد َعَقَبِة َحاَرَس. َوأَْمَسَك ُغالًَما ِمْن أَْهِل ُسكُّ ََ ِجْدُعوُن ْبُن ُيوآ وَت َوَرَج ُه، َفَكَتَب لَُه ُرَؤَساَء ُسكُّ
وَت َوَقاَل:  ْرُتُمونِي بِِهَما َقائِلِيَن: َهْل أَْيِدي َزَبَح ُهَوَذا زَ »َوُشُيوَخَها، َسْبَعًة َوَسْبِعيَن َرُجالً. َوَدَخَل إِلَى أَْهِل ُسكُّ اُع اللََّذاِن َعيَّ َبُح َوَصْلُمنَّ

اَع بَِيِدَك اآلَن َحتَّى ُنْعِطي ِرَجالََك اْلُمْعيِيَن ُخْبًزا؟ َواِرَج َوَعلََّم بَِها أَهْ « َوَصْلُمنَّ ِة َوالنَّ يَّ وَت. َوَهَدَم َوأََخَذ ُشُيوَخ اْلَمِديَنِة َوأَْشَواَك اْلَبرِّ َل ُسكُّ
 ِرَجاَل اْلَمِديَنِة.َوَقَتَل ُبْرَج َفُنوئِيَل 

اَع:  َجاُل الَِّذيَن َقَتْلُتَماُهْم فِي َتاُبوَر؟»َوَقاَل لَِزَبَح َوَصْلُمنَّ ُهْم »َفَقاَل: «. َمَثلُُهْم َمَثلَُك. ُكلُّ َواِحٍد َكُصوَرِة أَْوالَِد َملِكٍ »َفَقاالَ: « َكْيَف الرِّ
بُّ لَِو اْسَتْحَيْيُتَماُهْم لََما َقَتْلُتُكَما!إِ  ُه َخاَف، بَِما «. قُِم اْقُتْلُهَما»َوَقاَل لَِيَثَر بِْكِرِه: «. ْخَوتِي َبُنو أُمِّي. َحيٌّ ُهَو الرَّ َفلَْم َيْخَتِرِط اْلُغالَُم َسْيَفُه، ألَنَّ

اُع:  ُه َفًتى َبْعُد. َفَقاَل َزَبُح َوَصْلُمنَّ ُجِل َبْطُشهُ قُ »أَنَّ ُه ِمْثُل الرَّ َْ َعلَْيَنا، ألَنَّ اَع، َوأََخَذ األَِهلََّة الَّتِي «. ْم أَْنَت َوَق َفَقاَم ِجْدُعوُن َوَقَتَل َزَبَح َوَصْلُمنَّ
 (21-8:13)القضاة  فِي أَْعَناِق ِجَمالِِهَما.

َِ لَِدْفِن  ا َكاَن َداُوُد فِي أَُدوَم، ِعْنَد ُصُعوِد ُيوآَب َرئِيِس اْلَجْي ، َوَضَرَب ُكلَّ َذَكٍر فِي أَُدوَم. ألَنَّ ُيوآَب َوُكلَّ إِْسَرائِيَل اْلَقْتلَىَوَحَدَث لَمَّ
َة أَْشهٍُر َحتَّى أَْفَنْوا ُكلَّ َذَكٍر فِي أَُدوَم.  (16-11:15ك األول )ملو أََقاُموا ُهَناَك ِستَّ

 قتل جميَ السكان

ا اْنَتَهى إِْسَرائِيُل ِمْن  ْيِف َحتَّى َفُنواَقْتِل َوَكاَن لَمَّ ِة َحْيُث لَِحقُوُهْم َوَسَقُطوا َجِميًعا بَِحدِّ السَّ يَّ اِن َعايٍ فِي اْلَحْقِل فِي اْلَبرِّ َِ ُسكَّ ََ َجِمي ، أَنَّ َجِمي
ََ إِلَى َعايٍ  َُ الَِّذيَن َسَقُطوا فِي ذلَِك اْلَيْوِم ِمْن ِرَجال َونَِساٍء اْثَنْي َعَشَر أَ  إِْسَرائِيَل َرَج ْيِف. َفَكاَن َجِمي َُ أَْهِل َوَضَرُبوَها بَِحدِّ السَّ ْلًفا، َجِمي

اِن َعايٍ  ََ ُسكَّ َم َجِمي َها بِاْلِمْزَراِق َحتَّى َحرَّ تِي َمدَّ
. لِكِن اْلَبَهائُِم َوَغنِيَمُة تِْلَك اْلَمِديَنِة َنَهَبَها إِْسَرائِيُل ألَْنفُِسِهْم َعايٍ. َوَيُشوُع لَْم َيُردَّ َيَدهُ الَّ

ا َخَراًبا إِلَى هذَ  بِّ الَِّذي أََمَر بِِه َيُشوَع. َوأَْحَرَق َيُشوُع َعاَي َوَجَعلََها َتال ً أََبِدي ً ى اْلَخَشَبِة إِلَى ا اْلَيْوِم. َوَملُِك َعايٍ َعلََّقُه َعلَ َحَسَب َقْوِل الرَّ
َتُه َعِن اْلَخَشَبِة َوَطَرُحوَها ِعْنَد َمدْ  ْمِس أََمَر َيُشوُع َفأَْنَزلُوا ُجثَّ َخِل َباِب اْلَمِديَنِة، َوأََقاُموا َعلَْيَها ُرْجَمَة َوْقِت اْلَمَساِء. َوِعْنَد ُغُروِب الشَّ

 (29-8:24)يشوع  ِحَجاَرٍة َعِظيَمًة إِلَى هَذا اْلَيْوِم.

بُّ لَِيُشوَع:  أََماَم إِْسَرائِيَل، َفُتَعْرقُِب َخْيلَُهْم، َوُتْحِرُق َمْرَكَباتِِهْم َقْتلَى الَ َتَخْفُهْم، ألَنِّي َغًدا فِي ِمْثِل هَذا اْلَوْقِت أَْدَفُعُهْم َجِميًعا »َفَقاَل الرَّ
ارِ  َُ ِرَجاِل اْلَحْرِب «. بِالنَّ بُّ بَِيِد إِْسَرائِيَل، َفَضَربُ َفَجاَء َيُشوُع َوَجِمي وُهْم َمَعُه َعلَْيِهْم ِعْنَد ِمَياِه َمْيُروَم َبْغَتًة َوَسَقُطوا َعلَْيِهْم. َفَدَفَعُهُم الرَّ

تَّى لَْم َيْبَق لَهُْم َشاِرٌد. َفَفَعَل َيُشوُع بِِهْم َوَطَرُدوُهْم إِلَى ِصيُدوَن اْلَعِظيَمِة، َوإِلَى ِمْسَرفُوَت َمايَِم، َوإِلَى ُبْقَعِة ِمْصَفاَة َشْرًقا. َفَضَرُبوُهْم حَ 
اِر. . َعْرَقَب َخْيلَُهْم، َوأَْحَرَق َمْرَكَباتِِهْم بِالنَّ بُّ ْيِف، ألَنَّ  َكَما َقاَل لَُه الرَّ ََ َيُشوُع فِي ذلَِك اْلَوْقِت َوأََخَذ َحاُصوَر َوَضَرَب َملَِكَها بِالسَّ ُثمَّ َرَج

ُموُهْم، َولَْم َتبْ َحاُصوَر  ْيِف. َحرَّ َِ تِْلَك اْلَمَمالِِك. َوَضَرُبوا ُكلَّ َنْفٍس بَِها بَِحدِّ السَّ اِر. َكاَنْت َقْبالً َرْأَس َجِمي َق َنَسَمٌة، َوأَْحَرَق َحاُصوَر بِالنَّ
ََ ُملُوِكَها َوَضَرَبُهْم بِ  .َفأََخَذ َيُشوُع ُكلَّ ُمُدِن أُولئَِك اْلُملُوِك َوَجِمي بِّ َمُهْم َكَما أََمَر ُموَسى َعْبُد الرَّ ْيِف. َحرَّ  (12-11:6)يشوع  َحدِّ السَّ

 قتل وشرب الدم

ُه لَْيَس ِعَياَفٌة َعلَى َيْعقُوَب، َوالَ ِعَراَفٌة َعلَ  ْئِم. إِنَّ اُل َعْن َيْعقُوَب َوَعْن ى إِْسَرائِيَل. فِي اْلَوْقِت ُيقَ هللَاُ أَْخَرَجُه ِمْن ِمْصَر. لَُه ِمْثُل ُسْرَعِة الرِّ
َُ َكأََسٍد. الَ َيَناُم َحتَّى َيأُْكَل َفِريَسةً   (24-22:23)العدد  «.َقْتلَى َوَيْشَرَب َدَم إِْسَرائِيَل َما َفَعَل هللاُ. ُهَوَذا َشْعٌب َيقُوُم َكلَْبَوٍة، َوَيْرَتفِ

َماِء َيِدي َوأَقُوُل: َحيٌّ أََنا إِلَى األََبِد. إَِذا َسَنْنُت َسْيفِي اْلَباِرَق، َوأَْمَسَكتْ  َُ إِلَى السَّ بِاْلَقَضاِء َيِدي، أَُردُّ َنْقَمًة َعلَى أَْضَداِدي،  إِنِّي أَْرَف
. أُْسِكُر ِسَهاِمي بَِدٍم، َوَيأُْكُل َسْيفِي لَْحمً  .اْلَقْتلَى ا. بَِدِم َوأَُجاِزي ُمْبِغِضيَّ اِد اْلَعُدوِّ َباَيا، َوِمْن ُرُؤوِس قُوَّ  (42-32:40)التثنية  َوالسَّ

 قوس

ُكْم إِلَى أَْرِض آَبائُِكْم. َوأََنا َقْد َوَهْبُت لََك َسْهمً »َوَقاَل إِْسَرائِيُل لُِيوُسَف:  ا َواِحًدا َفْوَق إِْخَوتَِك، َها أََنا أَُموُت، َولِكنَّ هللاَ َسَيُكوُن َمَعُكْم َوَيُردُّ
يَن   (22-48:21)التكوين  «.َوَقْوِسيبَِسْيفِي أََخْذُتُه ِمْن َيِد األَُموِريِّ

 غير موجودة )في سياق القتل(
َْ َدِم ِمْن  َْ َخائًِبا.َقْوُس اْلَقْتلَى، ِمْن َشْحِم اْلَجَبابَِرِة لَْم َتْرج  (22:1)صموئيل الثاني  ُيوَناَثاَن إِلَى اْلَوَراِء، َوَسْيُف َشاُوَل لَْم َيْرج

ْد  َْ ُيَحدِّ َد َنحَوهُ آلَة اْلَمْوِت. َيْجَعُل َقْوَسُه . َمدَّ َسْيَفهُ هللَاُ َقاٍض َعاِدٌل، َوإِلٌه َيْسَخُط فِي ُكلِّ َيْوٍم. إِْن لَْم َيْرج أََها، َوَسدَّ  ُمْلَتِهَبًة. ِسَهاَمهُ َوَهيَّ
 (13-7:11)المزمور 

ْيِف اْلَمْسلُوِل، َوِمْن أََماِم  ُيوِف َقْد َهَرُبوا. ِمْن أََماِم السَّ ُهْم ِمْن أََماِم السُّ ُه هَكَذا َقاَل لَِي اْلَقْوِس َفإِنَّ ِة اْلَحْرِب. َفإِنَّ اْلَمْشُدوَدِة، َوِمْن أََماِم ِشدَّ



ُد:  يِّ ِة َسَنٍة َكَسَنِة األَِجيِر َيْفَنى ُكلُّ »السَّ ُة َعَدِد فِي ُمدَّ بَّ إِلَه إِْسَرائِيَل َقْد َتَكلَّمَ قِِسيِّ َمْجِد قِيَداَر، َوَبقِيَّ  «.أَْبَطاِل َبنِي قِيَداَر َتقِلُّ، ألَنَّ الرَّ
 (17-21:15)إشعياء 

ََ أََماَمُه أَُمًما وَ  َِّ اْلُمْنَذِري َمْن أَْنَهَض ِمَن اْلَمْشِرِق الَِّذي ُيالَقِيِه النَّْصُر ِعْنَد ِرْجلَْيِه؟ َدَف َراِب بَِسْيفِِه، َوَكاْلَق َعلَى ُملُوٍك َسلََّطُه. َجَعلَهُْم َكالتُّ
 (2:41)إشعياء  .بَِقْوِسهِ 

َهِب، َفُتَحطِّ  وَن بِالذَّ ِة، َوالَ ُيَسرُّ وَن بِاْلفِضَّ يَن الَِّذيَن الَ َيْعَتدُّ ُج َعلَْيِهِم اْلَماِديِّ اْلفِْتَياَن، والَ َيْرَحُموَن َثَمَرَة اْلَبْطِن. الَ ُتْشفُِق اْلقِِسيُّ ُم هأََنَذا أَُهيِّ
يَن، َكَتْقلِيِب هللاِ   (19-13:17)إشعياء  َسُدوَم َوَعُموَرَة. ُعُيوُنُهْم َعلَى األَْوالَِد. َوَتِصيُر َبابُِل، َبَهاُء اْلَمَمالِِك َوِزيَنُة َفْخِر اْلِكْلَدانِيِّ

ُطوِح، َيا َمآلَنُة ِمَن اْلَجلََبِة، ا ْؤَيا: َفَما لَِك أَنَِّك َصِعْدِت َجِميًعا َعلَى السُّ اَجُة، اْلَقْرَيُة اْلُمْفَتِخَرةُ؟ َقْتالَِك َوْحٌي ِمْن ِجَهِة َواِدي الرُّ ْلَمِديَنُة اْلَعجَّ
َُ رُ  ْيِف َوالَ َمْوَتى اْلَحْرِب. َجِمي وا.بِاْلقِِسيِّ َؤَسائِِك َهَرُبوا َمًعا. أُِسُروا لَْيَس ُهْم َقْتلَى السَّ  . ُكلُّ اْلَمْوُجوِديَن بِِك أُِسُروا َمًعا. ِمْن َبِعيٍد َفرُّ

 (3-22:1)إشعياء 
ُخوِر. كُ اْلَقْوِس ِمْن َصْوِت اْلَفاِرِس َوَراِمي  لُّ اْلُمُدِن َمْتُروَكٌة، َوالَ إِْنَساَن َساِكٌن ُكلُّ اْلَمِديَنِة َهاِرَبٌة. َدَخلُوا اْلَغاَباِت َوَصِعُدوا َعلَى الصُّ

ْنِت بِِزيَنٍة ِمْن َذَهبٍ  ُتَها اْلَخِرَبُة، َماَذا َتْعَملِيَن؟ إَِذا لَبِْسِت قِْرِمًزا، إَِذا َتَزيَّ نِيَن َذاَتِك، فِيَها. َوأَْنِت أَيَّ ْلِت بِاألُْثُمِد َعْيَنْيِك، َفَباِطالً ُتَحسِّ ، إَِذا َكحَّ
ٍة. َصوْ فَ  َت اْبَنِة ِصْهَيْوَن َتْزفُِر. َتْبُسُط َيَدْيَها َقْد َرَذلَِك اْلَعاِشقُوَن. َيْطلُُبوَن َنْفَسِك. ألَنِّي َسِمْعُت َصْوًتا َكَماِخَضٍة، ِضيًقا ِمْثَل ِضيِق بِْكِريَّ

 (31-4:29)إرميا  «.لِينَ َوْيٌل لِي، ألَنَّ َنْفِسي َقْد أُْغِمَي َعلَْيَها بَِسَبِب اْلَقاتِ »َقائِلًَة: 

: هأََنَذا َجاِعٌل لِهَذا الشَّْعِب َمْعَثَراٍت َفَيْعُثُر بَِها اآلَباُء َواألَْبَناُء َمًعا. اَ  بُّ : ُهَوَذا لِذلَِك هَكَذا َقاَل الرَّ بُّ ْلَجاُر َوَصاِحُبُه َيبِيَداِن. هَكَذا َقاَل الرَّ
َماِل،  ٌة َعِظيَمٌة َتقُوُم ِمْن أََقاِصي األَْرِض. ُتْمِسُك َشْعٌب َقاِدٌم ِمْن أَْرِض الشِّ ْمَح. ِهَي َقاِسَيٌة الَ َتْرَحُم. َصْوُتَها َكاْلَبْحِر اْلَقْوَس َوأُمَّ َوالرُّ

، َوَعلَى َخْيل َتْرَكُب، ُمْصَطفًَّة َكإِْنَساٍن لُِمَحاَرَبتِِك َيا اْبَنَة ِصْهَيْونَ   (23-6:21)إرميا  «.َيِعجُّ

َُ َوفُوُط اْلَقابَِضاِن اْلمِ  ُتَها اْلَمْرَكَباُت، َوْلَتْخُرِج األَْبَطاُل: ُكو ُتَها اْلَخْيُل، َوِهيِجي أَيَّ وَن اْصَعِدي أَيَّ ، َواللُّوِديُّوَن اْلَقابُِضوَن َواْلَمادُّ َجنَّ
ِد َربِّ اْلُجُنوِد َيْوُم َنْقَمٍة لاِلاْلَقْوسَ  يِّ ِد َربِّ اْلُجُنوِد . َفهَذا اْلَيْوُم لِلسَّ يِّ َُ َوَيْرَتِوي ِمْن َدِمِهْم. ألَنَّ لِلسَّ ْيُف َوَيْشَب ْنتَِقاِم ِمْن ُمْبِغِضيِه، َفَيأُْكُل السَّ

َماِل ِعْنَد َنْهِر اْلفَُراِت.  (10-46:9)إرميا  َذبِيَحًة فِي أَْرِض الشِّ

ََ الَّذِ  .اْلَقْوسِ يَن َيْنِزُعوَن فِي ِاْصَطفُّوا َعلَى َبابَِل َحَوالَْيَها َيا َجِمي بِّ َها َقْد أَْخَطأَْت إِلَى الرَّ َهاَم ألَنَّ )إرميا  . اْرُموا َعلَْيَها. الَ ُتَوفُِّروا السِّ
14:50) 

َيُكْن َناٍج. َكافُِئوَها َنِظيَر َعَملَِها. اْفَعلُوا بَِها َحَسَب ُكلِّ َحَوالَْيَها. الَ اْلَقْوِس . لَِيْنِزْل َعلَْيَها ُكلُّ َمْن َيْنِزُع فِي اْلقِِسيِّ اُْدُعوا إِلَى َبابَِل أَْصَحاَب 
َواِرِع، وَ  اُنَها فِي الشَّ وِس إِْسَرائِيَل. لِذلَِك َيْسقُُط ُشبَّ ، َعلَى قُدُّ بِّ َها َبَغْت َعلَى الرَّ ُكلُّ ِرَجاِل َحْربَِها َيْهلُِكوَن فِي ذلَِك اْلَيْوِم، َما َفَعلَْت، ألَنَّ

ُه َقد أََتى َيْوُمكِ  ُد َربُّ اْلُجُنوِد، ألَنَّ يِّ ُتَها اْلَباِغَيُة، َيقُوُل السَّ . هأََنَذا َعلَْيِك أَيَّ بُّ اِك. َيقُوُل الرَّ  (31-50:29)إرميا  ِحيَن ِعَقابِي إِيَّ

ٌة َعِظيَمٌة، َوُيوَقُظ ُملُوٌك َكثِي َماِل، َوأُمَّ ْمَح. ُهْم قَُساةٌ الَ اْلَقْوَس ُروَن ِمْن أََقاِصي األَْرِض. ُيْمِسُكوَن ُهَوَذا َشْعٌب ُمْقبٌِل ِمَن الشِّ َوالرُّ
 (42-50:41)إرميا  َبابَِل.َيْرَحُموَن. َصْوُتُهْم َيِعجُّ َكَبْحٍر، َوَعلَى َخْيل َيْرَكُبوَن، ُمْصَطفِّيَن َكَرُجل َواِحٍد لُِمَحاَرَبتِِك َيا بِْنَت 

اِكنِيَن فِي َوْسِط اْلَقائِِميَن َعلَيَّ ِريًحا ُمْهلَِكًة. َوأُْرِسُل إِلَ هَكَذا َقاَل الرَّ »  : هأََنَذا أُوقُِظ َعلَى َبابَِل َوَعلَى السَّ وَنَها بُّ يَن َفُيَذرُّ ى َبابَِل ُمَذرِّ
ُهْم َيُكوُنوَن َعلَْيَها ِمْن ُكلِّ ِجَهٍة فِي َيْوِم الشَّرِّ  ُغوَن أَْرَضَها، ألَنَّ اِزِع فِي َوُيَفرِّ اِزُع، َوَعلَى اْلُمْفَتِخِر بِِدْرِعِه، فاَلَ َقْوِسهِ . َعلَى النَّ ، َفْلَيْنِزِع النَّ

ُموا ُكلَّ ُجْنِدَها. َفَتْسقَُط اْلَقْتلَى فِي أَْرِض اْلَكْلَدانِيِّيَن، َواْلمَ   (4-51:1ميا )إر ْطُعوُنوَن فِي َشَواِرِعَها.ُتْشفِقُوا َعلَى ُمْنَتَخبِيَها، َبْل َحرِّ

ْت أَْمَواُجهُْم َكِمَياٍه َكثِيَرةٍ  ْوَت اْلَعِظيَم، َوَقْد َعجَّ بَّ ُمْخِرٌب َبابَِل َوَقْد أََباَد ِمْنَها الصَّ ُه َجاَء َعلَْيَها، َعلَى ألَنَّ الرَّ  َوأُْطلَِق َضِجيُج َصْوتِِهْم. ألَنَّ
َمْت َبابَِل، اْلُمْخِرُب، َوأُِخَذ َجَبابَِرُتَها، َوتَ  ُهمْ َحطَّ اَمَها قِِسيُّ بَّ إِلُه ُمَجاَزاٍة ُيَكافُِئ ُمَكاَفأًَة. َوأُْسِكُر ُرَؤَساَءَها َوُحَكَماَءَها َوُوالََتَها َوُحكَّ ، ألَنَّ الرَّ

ا، َوالَ َيْسَتْيقُِظوَن، َيقُوُل اْلَملُِك َربُّ اْلُجُنوِد اْسمُ  ُر َوأَْبَطالََها َفَيَناُموَن َنْوًما أََبِدي ً ُه. هَكَذا َقاَل َربُّ اْلُجُنوِد: إِنَّ أَْسَواَر َبابَِل اْلَعِريَضَة ُتَدمَّ



اِر َحتَّ  اِمَخَة ُتْحَرُق بِالنَّاِر، َفَتْتَعُب الشُُّعوُب لِْلَباِطِل، َواْلَقَبائُِل لِلنَّ  (58-51:55)إرميا  «.ى َتْعَياَتْدِميًرا، َوأَْبَواُبَها الشَّ

ُد َولَْم َيْشفِْق ُكلَّ َمَساِكِن َيْعقُوَب. َنَقَض بَِسَخِطِه ُحُصوَن بِْنِت َيهُوَذا. أَْوَصلََها إِلَى  يِّ ََ السَّ َس اْلَمْملََكَة َوُرَؤَساَءَها. َعَضَب اْبَتلَ األَْرِض. َنجَّ
، َواْشَتَعَل فِي َيْعقُوَب ِمْثَل َناٍر ُمْلَتِهَبٍة َتأُْكُل َما َحَوالَْيَها. َمدَّ بُِحُموِّ َغَضبِِه ُكلَّ َقْرٍن إلِْسَرائِيَل. َردَّ إِلَى اْلَوَراِء َيِمينَ  َقْوَسُه ُه أََماَم اْلَعُدوِّ

. َنَصَب َيِميَنُه َكُمْبِغٍض َوَقَتَل ُكلَّ ُمْشَتَهَياِت اْلَعْيِن فِي ِخَباِء بِْنِت ِصْهَيْوَن. َسَكَب َكَناٍر غَ   (4-2:2ثي إرميا )مرا ْيَظُه.َكَعُدوٍّ
َر ِعَظاِمي. َبَنى َعلَيَّ  ُه َيُعوُد َوَيُردُّ َعلَيَّ َيَدهُ اْلَيْوَم ُكلَُّه. أَْبلَى لَْحِمي َوِجْلِدي. َكسَّ َوأََحاَطنِي بَِعْلَقٍم َوَمَشقٍَّة. أَْسَكَننِي فِي ُظلَُماٍت  َحق ًا إِنَّ

َج َعلَيَّ َفالَ أَْستَ  َُ اْلُخُروَج. َثقََّل ِسْلِسلَتِي. أَْيًضا ِحيَن أَْصُرُخ َوأَْسَتِغيُث َيُصدُّ َصالَتِي. َسيََّج ُطُرقِي بِِحَجاَرٍة َمنْ َكَمْوَتى اْلقَِدِم. َسيَّ ُحوَتٍة. ِطي
َقنِي. َجَعلَنِي َخَراًبا. َمدَّ  ْهمِ َوَنَصَبنِي َكَغَرٍض ْوَسُه قَ َقلََب ُسُبلِي. ُهَو لِي ُدبٌّ َكاِمٌن، أََسٌد فِي َمَخابِىَء. َميََّل ُطُرقِي َوَمزَّ . أَْدَخَل فِي لِلسَّ

 (14-3:3)مراثي إرميا  ُكْلَيَتيَّ نَِباَل ُجْعَبتِِه. ِصْرُت ُضْحَكًة لُِكلِّ َشْعبِي، َوأُْغنَِيًة لَُهُم اْلَيْوَم ُكلَُّه.

اٍر.أَْفَرايَِم، اْلَقْوَس ألَنِّي أَْوَتْرُت َيُهوَذا لَِنْفِسي، َوَمأْلُت  )زكريا  َوأَْنَهْضُت أَْبَناَءِك َيا ِصْهَيْوُن َعلَى َبنِيِك َيا َياَواُن، َوَجَعْلُتِك َكَسْيِف َجبَّ
13:9) 

َد َقِطيَعُه َبْيَت َيُهوَذا» َعاِة اْشَتَعَل َغَضبِي َفَعاَقْبُت األَْعتَِدَة، ألَنَّ َربَّ اْلُجُنوِد َقْد َتَعهَّ َكَفَرِس َجالَلِِه فِي اْلقَِتاِل. ِمْنُه  ، َوَجَعلَهُمْ َعلَى الرُّ
اِوَيُة. ِمْنُه اْلَوَتُد. ِمْنُه  ائِِسيَن ِطيَن األَْسَواِق فِي اْلقِتَ َقْوُس الزَّ اِل، َوُيَحاِرُبوَن اْلقَِتاِل. ِمْنُه َيْخُرُج ُكلُّ َظالٍِم َجِميًعا. َوَيُكوُنوَن َكاْلَجَبابَِرِة الدَّ

بَّ َمَعهُ  اِكُبوَن اْلَخْيَل َيْخَزْوَن.ألَنَّ الرَّ  (5-10:3)زكريا  ْم، َوالرَّ

 لحم/لحوم

ُبُكْم َسْبَعَة أَْضَعاٍف َحَسَب َخَطاَياُكْم، َوإِْن ُكْنُتْم بِذلَِك الَ َتْسَمُعوَن لِي َبْل َسلَْكُتْم َمِعي بِاْلِخالَِف، َفأََنا أَْسلُُك َمَعُكْم بِاْلِخالَِف َساِخطً » ا، َوأَُؤدِّ
ُ َولَْحَم َبنِيُكْم، لَْحَم َفَتأُْكلُوَن  َُ َشْمَساتُِكْم، َوأُْلقِي ُجَثَثُكْم َعلَى ُجَثِث أَْصَناِمُكْم، َوَتْرُذلُُكْم َنْفِسي.َبَناتُِكْم َتأُْكلُوَن. َوأ  ْخِرُب ُمْرَتَفَعاتُِكْم، َوأَْقَط
 (30-26:27)الالويين 

 غير موجودة )في سياق القتل(

ًة الَ َتْفَهُم لَِسانَ  ْسُر، أُمَّ ًة ِمْن َبِعيٍد، ِمْن أَْقَصاِء األَْرِض َكَما َيِطيُر النَّ بُّ َعلَْيَك أُمَّ ْيَخ َوالَ َتِحنُّ َيْجلُِب الرَّ ًة َجافَِيَة اْلَوْجِه الَ َتَهاُب الشَّ َها، أُمَّ
، َحتَّى ْرِضَك َحتَّى َتْهلَِك، َوالَ ُتْبقِي لََك َقْمًحا َوالَ َخْمًرا َوالَ َزْيًتا، َوالَ نَِتاَج َبَقِرَك َوالَ إَِناَث َغَنِمكَ إِلَى اْلَولَِد، َفَتأُْكُل َثَمَرَة َبَهائِِمَك َوَثَمَرَة أَ 

اِمَخُة اْلَحِصيَنُة الَّتِي أَْنَت تَ  َِ أَْبَوابَِك َحتَّى َتْهبَِط أَْسَواُرَك الشَّ َِ ُتْفنَِيَك. َوُتَحاِصُرَك فِي َجِمي ثُِق بَِها فِي ُكلِّ أَْرِضَك. ُتَحاِصُرَك فِي َجِمي
بُّ إِلُهَك. َفَتأُْكُل َثَمَرَة َبْطنَِك،  يَقةِ لَْحَم أَْبَوابَِك، فِي ُكلِّ أَْرِضَك الَّتِي ُيْعِطيَك الرَّ بُّ إِلُهَك فِي اْلِحَصاِر َوالضِّ َبنِيَك َوَبَناتَِك الَِّذيَن أَْعَطاَك الرَّ

ا، َتْبُخُل َعْيُنُه َعلَى أَِخيِه َواْمَرأَِة الَّتِي ُيضَ  ُم فِيَك َواْلُمَتَرفُِّه ِجد ً ُجُل اْلُمَتَنعِّ َك. الرَّ ِة أَْوالَِدِه الَِّذيَن ُيْبقِيِهْم، بِأَْن ُيْعِطَي ايِقَُك بَِها َعُدوُّ ِحْضنِِه َوَبقِيَّ
هُ لَْحِم أََحَدُهْم ِمْن  َِ أَْبَوابَِك. َبنِيِه الَِّذي َيأُْكلُُه، ألَنَّ َك فِي َجِمي يَقِة الَّتِي ُيَضايِقَُك بَِها َعُدوُّ )التثنية  لَْم ُيْبَق لَُه َشْيٌء فِي اْلِحَصاِر َوالضِّ

38:49-55) 

َماِء َيِدي َوأَقُوُل: َحيٌّ أََنا إِلَى األََبِد. إَِذا َسَنْنُت  َُ إِلَى السَّ َسَكْت بِاْلَقَضاِء َيِدي، أَُردُّ َنْقَمًة َعلَى أَْضَداِدي، اْلَباِرَق، َوأَمْ َسْيفِي إِنِّي أَْرَف
. أُْسِكُر  .لَْحًما َسْيفِيبَِدٍم، َوَيأُْكُل  ِسَهاِميَوأَُجاِزي ُمْبِغِضيَّ اِد اْلَعُدوِّ َباَيا، َوِمْن ُرُؤوِس قُوَّ  (42-32:40)التثنية  . بَِدِم اْلَقْتلَى َوالسَّ

اَع بَِيِدي أَْدُرُس »َفَقاَل ِجْدُعوُن:  بُّ َزَبَح َوَصْلُمنَّ َُ الرَّ َواِرجِ لَْحَمُكْم لِذلَِك ِعْنَدَما َيْدَف ِة بِالنَّ يَّ ََ أَْشَواِك اْلَبرِّ  (7:8)القضاة  «.َم

اْفَتقُِدوا هِذِه اْلَمْلُعوَنَة »ْيِل َفَداَسَها. َوَدَخَل َوأََكَل َوَشِرَب ُثمَّ َقاَل: َعلَى اْلَحائِِط َوَعلَى اْلخَ  َدِمَهاَفَطَرُحوَها، َفَساَل ِمْن «. اْطَرُحوَها»َفَقاَل: 
َها بِْنُت َملِكٍ  ْجلَْيِن َوَكفَّيِ اْلَيَدْيِن. َفَرَجعُ «. َواْدفُِنوَها، ألَنَّ ا َمَضْوا لَِيْدفُِنوَها، لَْم َيِجُدوا ِمْنَها إاِلَّ اْلُجْمُجَمَة َوالرِّ إِنَُّه »وا َوأَْخَبُروهُ، َفَقاَل: َولَمَّ

ْشبِيِّ َقائاِلً: فِي َحْقِل َيْزَرِعيَل َتأُْكُل ا ا التِّ بِّ الَِّذي َتَكلََّم بِِه َعْن َيِد َعْبِدِه إِيلِيَّ ُة إِيَزاَبَل. َوَتُكوُن لَْحَم ْلِكالَُب َكالَُم الرَّ إِيَزاَبَل َكِدْمَنٍة َعلَى ُجثَّ
 (37-9:33)ملوك الثاني  «.قِْسِم َيْزَرِعيَل َحتَّى الَ َيقُولُوا: هِذِه إِيَزاَبلُ  َوْجِه اْلَحْقِل فِي

َُ ُتوَفَة َوالَ َواِدي اْبِن ِهنُّوَم، بَ  ، َوالَ ُيْدَعى َبْعُد هَذا اْلَمْوِض بُّ اٌم َتأْتِي، َيقُوُل الرَّ . َوأَْنقُُض َمُشوَرَة َيُهوَذا اْلَقْتلِ ْل َواِدي لِذلَِك َها أَيَّ
ْيِف أََماَم أَْعَدائِِهْم َوبَِيِد َطالِبِي ُنفُوِسهِ  ، َوأَْجَعلُهُْم َيْسقُُطوَن بِالسَّ َِ َِ َوأُوُرَشلِيَم فِي هَذا اْلَمْوِض َماِء َولُِوُحو ْم، َوأَْجَعُل ُجَثَثُهْم أُْكالً لُِطُيوِر السَّ

َُ َوَيْصفُِر ِمْن أَْجِل ُكلِّ َضَرَباتَِها. َوأُْطِعُمُهْم األَْرِض. َوأَْجَعُل هِذِه اْلمَ  فِيِر. ُكلُّ َعابٍِر بَِها َيْدَه َِ َوالصَّ َه َبَناتِِهْم، َولَْحَم َبنِيِهْم لَْحَم ِديَنَة لِلدَّ



يِق الَِّذي ُيَضايِقُُهْم بِهِ لَْحَم َفَيأُْكلُوَن ُكلُّ َواِحٍد   (9-19:6)إرميا  أَْعَداُؤُهْم َوَطالُِبو ُنفُوِسِهْم. َصاِحبِِه فِي اْلِحَصاِر َوالضِّ
ََ َجَماَعِة ُشُعوٍب َكثِيَرٍة، َوُهْم ُيْصِعُدوَنَك فِ  : إِنِّي أَْبُسُط َعلَْيَك َشَبَكتِي َم بُّ ُد الرَّ يِّ ي ِمْجَزَفتِي. َوأَْتُرُكَك َعلَى األَْرِض، هَكَذا َقاَل السَّ

ََ األَْرِض ُكلََّها. َوأُْلقِي َوأَْطَرُحَك َعلَى َوْجِه الْ  َُ ِمْنَك ُوُحو َماِء، َوأُْشب َعلَى اْلِجَباِل، َوأَْمألُ األَْوِدَيَة لَْحَمَك َحْقِل، َوأُقِرُّ َعلَْيَك ُكلَّ ُطُيوِر السَّ
 (6-32:3)حزقيال  اُق.إِلَى اْلِجَباِل، َوَتْمَتلُِئ ِمْنَك اآلفَ  َدِمكَ ِمْن ِجَيفَِك. َوأُْسقِي أَْرَض َفَيَضانَِك ِمْن 

: اْجتَ » َِ اْلَبرِّ : قُْل لَِطائِِر ُكلِّ َجَناٍح، َولُِكلِّ ُوُحو بُّ ُد الرَّ يِّ ِمُعوا، َوَتَعالَْوا، اْحَتِشُدوا ِمْن ُكلِّ ِجَهٍة، إِلَى َوأَْنَت َيا اْبَن آَدَم، َفهَكَذا َقاَل السَّ
َوَتْشَرُبوا َدًما. َتأُْكلُوَن لَْحَم اْلَجَبابَِرِة َوَتْشَرُبوَن َدَم ُرَؤَساِء لَْحًما َباِل إِْسَرائِيَل، لَِتأُْكلُوا َذبِيَحتِي الَّتِي أََنا َذابُِحَها لَُكْم، َذبِيَحًة َعِظيَمًة َعلَى جِ 

َناِت َباَشاَن. ٌَ َوُحْمالٌَن َوأَْعتَِدةٌ َوثِيَراٌن ُكلَُّها ِمْن ُمَسمَّ  (18-39:17)حزقيال  األَْرِض. ِكَبا

، َفُيْسَفُح  بِّ ُهْم أَْخَطأُوا إِلَى الرَّ اَس َفَيْمُشوَن َكاْلُعْميِ، ألَنَّ َراِب  َدُمُهمْ َوأَُضايُِق النَّ  (17:1)صفنيا  َكاْلِجلَِّة.َولَْحُمُهْم َكالتُّ

ُهْم أََذلُّ اْلَغَنِم. َوأََخْذُت لَِنْفِسي َعَصَوْيِن، َفسَ  ْبِح. لِكنَّ ْيُت اْلَواِحَدَة َفَرَعْيُت َغَنَم الذَّ ْيُت األُْخَرى « نِْعَمةَ »مَّ َوَرَعْيُت اْلَغَنَم. « ِحَباالً »َوَسمَّ
َعاَة الثَّالََثَة فِي َشْهٍر َواِحٍد، َوَضاَقْت َنْفِسي بِِهْم، َوَكِرَهْتنِي أَْيًضا َنْفُسُهْم. َفقُْلُت:  َمْن ُيَبْد َفْلُيَبْد. الَ أَْرَعاُكْم. َمْن َيُمْت َفْلَيُمْت، وَ »َوأََبْدُت الرُّ

ُة َفْلَيأُْكْل َبْعُضَها  ََ ُكلِّ األَْسَباِط.« نِْعَمةَ »َفأََخْذُت َعَصاَي  «.َبْعٍض!لَْحَم َواْلَبقِيَّ -11:7)زكريا  َوَقَصْفُتَها ألَْنقَُض َعْهِدي الَِّذي َقَطْعُتُه َم
10) 

ْرَبُة الَّتِي َيْضِرُب بَِها ال ُدوا َعلَى أُوُرَشلِيَم. َوهِذِه َتُكوُن الضَّ بُّ ُكلَّ الشُُّعوِب الَِّذيَن َتَجنَّ َيُذوُب َوُهْم َواقِفُوَن َعلَى أَْقَداِمِهْم، لَْحُمُهْم رَّ
 (12:14)زكريا  َوُعُيوُنُهْم َتُذوُب فِي أَْوَقابَِها، َولَِساُنُهْم َيُذوُب فِي َفِمِهْم.

 هدم

. َوبَِكْثَرِة َعَظَمتَِك  ُم اْلَعُدوَّ ةٌ بِاْلقُْدَرِة. َيِميُنَك َيا َربُّ ُتَحطِّ َِّ َتْهِدُم َيِميُنَك َيا َربُّ ُمْعَتزَّ )الخروج  ُمَقاِوِميَك. ُتْرِسُل َسَخَطَك َفَيأُْكلُُهْم َكاْلَق
15:6-7) 

 غير موجودة )في سياق القتل(

 َِ َة اْلَجْي َنِة فِي َوْقِت ُخُروِج اْلُملُوِك، اْقَتاَد ُيوآُب قُوَّ َة. َوَكاَن َداُوُد ُمقِيًما  َوأَْخَربَ َوَكاَن ِعْنَد َتَماِم السَّ وَن َوأََتى َوَحاَصَر َربَّ أَْرَض َبنِي َعمُّ
َة   (1:20ل )أخبار األيام األو .َوَهَدَمَهافِي أُوُرَشلِيَم. َفَضَرَب ُيوآُب َربَّ

َط َطِريقِي َفالَ أَْعُبُر، َوَعلَى ُسُبلِي َجَعَل َظالًَما. أََزاَل َعنِّي َكَراَمتِي َوَنَزَع  َها إِنِّي أَْصُرُخ ُظْلًما َفالَ أُْسَتَجاُب. أَْدُعو َولَْيَس ُحْكٌم. َقْد َحوَّ
ََ َهَدَمنِي َتاَج َرْأِسي.   (11-19:7)أيوب  ِمْثَل َشَجَرٍة َرَجائِي، َوأَْضَرَم َعلَيَّ َغَضَبُه، َوَحِسَبنِي َكأَْعَدائِِه.ِمْن ُكلِّ ِجَهٍة َفَذَهْبُت، َوَقلَ

ْهِر َواألََبِد. اَْلَعُدوُّ َتمَّ َخَراُبُه إِلَ  يَر. َمَحْوَت اْسَمُهْم إِلَى الدَّ بُّ  ُمُدًنا.َوَهَدْمَت ى األََبِد. اْنَتَهْرَت األَُمَم. أَْهلَْكَت الشِّرِّ ا الرَّ َباَد ِذْكُرهُ َنْفُسُه. أَمَّ
هُ  ْهِر َيْجلُِس. َثبََّت لِْلَقَضاِء ُكْرِسيَّ  (7-9:5)المزمور  َفإِلَى الدَّ

. أَْيًضا  ٍَّ  َوَيْسَتأِْصلَُك ِمْن أَْرِض األَْحَياِء. ِسالَْه.هللاُ إِلَى األََبِد. َيْخَطفَُك َوَيْقلَُعَك ِمْن َمْسَكنَِك، َيْهِدُمَك أَْحَبْبَت ُكلَّ َكالٍَم ُمْهلٍِك، َولَِساِن ِغ
 (5-52:4)المزمور 

اِم اْلقَِدِم. َقْد  َم َقْولَُه الَِّذي أَْوَعَد بِِه ُمْنُذ أَيَّ بُّ َما َقَصَد. َتمَّ . َنَصَب َقْرَن أَْعَدائِِك.َهَدَم َفَعَل الرَّ رميا )مراثي إ َولَْم َيْشفِْق َوأَْشَمَت بِِك اْلَعُدوَّ
17:2) 

: هأََنَذا َعلَْيِك َيا ُصوُر َفأُْصِعُد َعلَْيِك أَُمًما َكثِيَرًة َكَما ُيَعلِّي الْ  بُّ ُد الرَّ يِّ َوَيْهِدُموَن َبْحُر أَْمَواَجُه. َفَيْخِرُبوَن أَْسَواَر ُصوَر لِذلَِك هَكَذا َقاَل السَّ
َباِك فِي َوْسِط اْلَبْحِر، ألَنِّي أََنا َتَكلَّْمُت، َيقُوُل السَّ أَْبَراَجَها. َوأَْسِحي ُتَراَبَها َعْنَها  ْخِر، َفَتِصيُر َمْبَسًطا لِلشِّ . َوأَُصيُِّرَها ِضحَّ الصَّ بُّ ُد الرَّ يِّ

ْيِف، َفَيْعلَُموَن أَنِّي أَ  .َوَتُكوُن َغنِيَمًة لأِلَُمِم. َوَبَناُتَها اللََّواتِي فِي اْلَحْقِل ُتْقَتُل بِالسَّ بُّ  َنا الرَّ
َماِل، مَ »  َر َملَِك َبابَِل ِمَن الشِّ : هأََنَذا أَْجلُِب َعلَى ُصوَر َنُبوَخْذَراصَّ بُّ ُد الرَّ يِّ ُه هَكَذا َقاَل السَّ لَِك اْلُملُوِك، بَِخْيل َوبَِمْرَكَباٍت َوبِفُْرَساٍن ألَنَّ

َُ َعلَْيكِ َوَجَماَعٍة َوَشْعٍب َكثِيٍر، َفَيْقُتُل َبَناتِِك فِي اْلحَ  ْيِف، َوَيْبنِي َعلَْيِك َمَعاقَِل، َوَيْبنِي َعلَْيِك ُبْرًجا، َوُيقِيُم َعلَْيِك ِمْتَرَسًة، َوَيْرَف  ْقِل بِالسَّ
يِك غُ َوَيْهِدُم ُتْرًسا، َوَيْجَعُل َمَجانَِق َعلَى أَْسَواِرِك،  َباُرَها. ِمْن َصْوِت اْلفُْرَساِن َواْلَعَجالَِت أَْبَراَجِك بِأََدَواِت َحْربِِه. َولَِكْثَرِة َخْيلِِه ُيَغطِّ



ْيِف َواْلَمْرَكَباِت َتَتَزْلَزُل أَْسَواُرِك ِعْنَد ُدُخولِِه أَْبَواَبِك، َكَما ُتْدَخُل َمِديَنٌة َمْثُغوَرةٌ. بَِحَوافِِر َخيْ  لِِه َيُدوُس ُكلَّ َشَواِرِعِك. َيْقُتُل َشْعَبِك بِالسَّ
وَن أَْسَواَرِك، َفَتْسقُُط إِلَى  ِك. َوَيْنَهُبوَن َثْرَوَتِك، َوَيْغَنُموَن تَِجاَرَتِك، َوَيُهدُّ ُبُيوَتِك اْلَبِهيَجَة، َوَيَضُعوَن َوَيْهِدُموَن األَْرِض أَْنَصاُب ِعزِّ

 (12-26:3)حزقيال  ِحَجاَرَتِك َوَخَشَبِك َوُتَراَبِك فِي َوْسِط اْلِمَياِه.

ََ َخْوٌف َشِديٌد، ِعْنَد ُسقُوِط اْلَقْتلَى فِي ِمْصَر، َوَيأُْخُذوَن َثْروَ  أُُسُسَها. َيْسقُُط َمَعهُْم َوُتْهَدُم َتَها َوَيأْتِي َسْيٌف َعلَى ِمْصَر، َوَيُكوُن فِي ُكو
َُ َوفُوُط َولُوُد َوُكلُّ اللَّفِيِف، َوُكوُب َوَبُنو أَْرِض اْلَعْهدِ  ْيِف ُكو  (5-30:4)حزقيال  .بِالسَّ

ِة؟ ألَنَّ أَُدوَم َقاَل: َقْد  يَّ ، َفَنُعوُد َوَنْبنِي اْلِخَرُب. هَكَذا َقاَل َربُّ اْلُجُنوِد: ُهِدْمَناَوأَْبَغْضُت ِعيُسَو، َوَجَعْلُت ِجَبالَُه َخَراًبا َوِميَراَثُه لِِذَئاِب اْلَبرِّ
بُّ إِلَى األََبِد.. َوَيْدُعونَ أَْهِدمُ ُهْم َيْبُنوَن َوأََنا  ، َوالشَّْعَب الَِّذي َغِضَب َعلَْيِه الرَّ  (4-1:3)مالخي  ُهْم ُتُخوَم الشَّرِّ

 

 


