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 للسفر فهم السياق التارخيي "ملاذا ندرس سفر زكريا؟"

I- يتحدث كل سفر زكريا عن أورشليم 
نهدد   ييعدد و  دد ك  دد لمددر هاددإلههاا مددرشيم ك دد    .يددر ك ددرزددياح ايددرلدد  أ ك دد    -أ

هلدا  هلددرأأيلنعدم .إيلريد  د ك ر دانهد ادإلدهلمريند .، ز ع دل ع شانركلأليرأ ك    

.ايع ويرل  اةنه دأكيرأيأ  ي   كهًنه  رمريشع.ع منر ن ع كد مرياهدنه أ ك    ي 

.أ ك    ي نصه  يهل  ايي هرثهل ل

ع" َل ت ل ْت رر ِْ َلررِع َل ع  ُ ْت ر ععِغر ِيَةل َل ْل عع َترر ع....ععغل َل ت ل ْت ر ِْ عىِصلررِع  ِ رر تت عل عجل ررن   عقلرر ت ألست ععول ررََِ ل يل عأ وج  ُِ رر سل ."ع..فِرروعول

(3-8:2حك)

مدنهلمهدد لندرأينيهدد اددإله.زد و يلو مدد يعد وهلعرلم دد شد أ ك دد   ، زد م مه ددره مد انددرك -ب

زدد  مه كلدد  "لعددرر ن، ياددإلهأمددااددرشل عدد ور  ننددرنعدداىأيأ دداه  شدد   دداه يددرش

."أ ك    

ع" ََِ ل يل عأ وج  ِسو عي سلةُّ  ل ْت ب ععك   ْ تلِةع ععاص يلجت ََِ لععول يل عأ وج  عىِصِل ب   ْ ِ عاص عاست ِ عىِصِل عاأل مل لُّ ْلاعك  َت (3:71إك)."ىِصل

.  دردنرأنهر  امؤثاة    رم نر،أل هلنرهاق صردي ،  القرتنرمنهلعهرأين مرارأ ك    ،ا -ج

إيم ضد وأ ك د   اد .ش   د ددإيمريهرثش أ ك    ا  هردةلألم  نق ردة  أمرن  

لدددرد دد  إزددم   دد أ ك دد   .م ضدد وي هددرث ددنزدد ردة  أمرن دد شدد ت مدد  مددرأ  ددن ندد 

إيأ ك د   اد هلمعدا .إ ه ندرنهد  يممدر ر   ندرأينهد  يم ك د   .  عرهر، كيطممرديه 

. هلإلىتر كش ق دكهمره يرشه   اةأمرش ره م

اليدرأينيهد .عط نرشه لو ي  تعرمدر مدهه مد إيأ ك    ا ص كةت :أوجيََ عهِعمثالعفْي  -د

نفر عاصور   ع"أيهل ل ي هرث نيا رت  نألورش    أ ك    يعدر هلمردرأهلدإلىأزدم  

 د لضد د  شد هلم ط دهر   د إزداهل رشد هشوٍرمنهلممدر ه لودرشهل د زد  "وصن عب جع عأقل

.   ه م  هلون ع ش اإلههل قت"بوف عاصو   عوصن عب جع عأقل"ه لي رز ط دهر

يرير"   نرأين عاى   مرلرثش أيرش -د  نظدا ،شمن جه.مثرجزءمنقص نر ياإلهي "حك 

شدردهً  د أيم أ دريعد وادإله،(.65:1إش")ي دتهلصدالة" هلمع درراد يشإيهله ورش هلمرض

 هدرثأيضدرً دنيلدإلل شدإيزدياح ايدر(.27:73مت) اض أييو ياإلهموريل صالة هلعرردة

يريدر، نداى  دكزد ايطقدردةي .لا  صالةش أ ك     موننرأيننظا  دككيدط ح ايدر حك 

.أ ك     اؤالءهلإلينز رن يي  تهلصالةش ه يرشه   اة

   ندر.ك د   لخرصد يمصد اأ أ ك    ييال يمعهر  ل يرل ق ىل  م  هلنر هته رمنيهر ي - 

نهننهزيمنأج هر،ل ننركك.،يرالًمنهلندر،أ  رشهاا مرش،أ هانعزه ر هجمهأ ك    أين

.هلض  ط، هليشرهلإلىت هجه ر نص   ج هرط ررًلعالش  كلم  



ZECHARIAH: STUDIES IN THE END TIMES – MIKE BICKLE 
Session 1: “Why Study the Book of Zechariah?” & “Understanding Its Historical Context”  

 

International House of Prayer of Kansas City ihopkc.org 
Free Teaching Library MikeBickle.org 

عأ ع" عل ح  اعمل ْل ََِ لعافت يل ْلا...ععوج  ِحب َ عم  ِةَعل ع....عيلاععل ِةَعل ْلاعاصو ائِِحَ لعيلاععل َت َل (55:71إش)"عَل

مددر هيدداى ش هددر لدددر–إي  دداة معدد داة  دد أ ك دد   .، يوااهددرإي دد  يهدد  أ ك دد    -ح

.ركةلهدر، يمزدمرءأ داىل  ديمداةشد هلد ل751ماة، صده  ي811   اتأ ك    أ ثامن

(.4:1رم 3:21ريؤ48:8رمز33:4أخ2)ز رد أ ك    لألير

ع" بُّ  ْ ب عاص ق  بلععألحل اِكِ عيلتت سل ِةَِععمل ععل عِم ت ْل ثل عألكت َل ت ل ْت ِْ ع ابل (81:2مز)."عألبت ل

،يأ ك دد    ددريرة  دد هلمعدد  ىهلا لددزدد و يهلهددابل عدد طاة  دد :اصحررْبعحرر لعأوجيررََ  - 

زد م مه دره مد لد  أ ك د   ري نمدر.ي عرهلر   ش هلهابأ ل ي ك ل  . هلمعرككهلععواي 

(.74:2ر72:3) جرمعرنرةأ ك    (ك ل رً)تم مه ت هرهلون ع 

أعأوجيررََ  -ط ُّْ ددرأ ك دد   ، ددإلل أييدضدديددلدددرإل ددزشيعدد ويشددورشايددر:تلفلرر إي.،أ ي ند هددريميي ممِّ

إمدرأيتردركك:تمثاتهلعريرمنه م يندرءهً  د إ   ركادر.  ك    تمث اشاير   مماىهل ركيخ

.أ ت عنإزاهل ر

ابلاِجك ع" ععول ولكل َِ ال عول بلاِجِكَكل (72:3ت )."عاصتتلو ه عم 

 جرأ ك د   ، يي دت ،أ ي يمييررككمنيه  يص يعر.ت يادأ ك    منل ثهلرا   -ي

.هله ور،ز و يش أ ك    لألير

ََِ لع" يل ألص  اعسلاللمل لعأ وج  ِحبُّ كِع.عاست عم  ِْحت تل ب عع...عصَِلست  ْ عاص ِِ َت ِلعبل عألعت ع(هله ورش أ ك    )ِم ت ولراعألصترتلِة   ِْ ىِصل

َتْاعع (9-722:5مز)."عصلِكعخل

II- زكريا النيب 
لدر ري ريرًص  اهًل ند رد.،لإلهشدرشه نظرشهلوهن ت هله ور تهلوهنمن ريح ايرمنأزاة -أ

مدن(.4-72:7ند )قش635شد  درشيريرإل يلدركجعتأزات منهلعر(.2:4) ل و ينر رً

نع ن جأيأزات  رنتتد    مر   اوإله،يموننرأي.هلمه مرأيح ايرقركجهمعه   لرص  ا

ي ددت"م ددر،   دد مددرى مدد  دده كشدد هلرايدد ل عددر رشدد ينددرء111ل عددرشاشدد كل دد ط لهددر

".هلصالة

(.77:67رل 23:36مت)لدرإز شهرح ايريعر هلازرل هل  نطقيهر -ب

.يعرنر هتإ ع رءيت عرش هل ات  هلثرنرإينر هتح ايرهلخرص يرلمع  -ج

III- رسائل زكريا اخلمسة 

(5-7:7)صَطاَ د  ةإزاهل ر .7

(5:76-7:1)ثةا عجؤىهل    هل  كأىش هر .2

(8-1)اصص مضا كة .3
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(77-9)إزاهل رتحْيْ عوتق ي  عوىَاأ ععةعع .4

(74-72)إزاهل رخالص عوتوقَ  عوتغََْع .6

IV- معرفة تفاصيل القصة: السياق التارخيى لزكريا 
أ   هلشع قرأ زاإل .ش هلعهرهلدري إزاهل رم  حم هلشريرة ز رقهيشيإيكزرل ح ايرا -أ

 رندتاندركممزدرة  دا(.قش635–515)لمدرةزدرع ي رمدرً"مععدواهتهلعمدر"يريرل ه رشد 

.معر ق     مع  يرٍت رة

يريدر،مدنمثرهلدص هلركهم  ا ردةينرءي تهلصالةش أت  -ب قش،تشدم عرً ر داه675ً–638يرشحك 

ي نظا ،شإيهله ورش هلمرضدمن جه.لهؤالءمنيا ر يش ينرءي ًتل صالةش اإلدهلعر  

شد ال ه ودر  د أند ي دتهلصدالةرءأ   دخ شد هل دركيخي   ريإ ع.لمع دررا ي   ل صالة ه

ي ددتهلصددالة، يهل ددا مندد  ددريأ الً أ  دداهً،أييودد يد دد يعدد وهله وددريإزدد (.65:1إش)

.ل الً هًنهركل عرردةمدرأ ريهلهرىمن أييعمر .موريل درءمه ش هلصالة هلعرردة

11طد ه ييرأته لرهثهلركهم  ل نأ را إكم رءقرريضع  دد دأيإزداهل رزد إلا ل عدر -ج
. ياجعه ماةأ اى" ز ز كا"لدرتنرمأي .زن 

بُّع"  ْ عاص اعقلالل ذل ع.عأللن ه عهلنل وت ل َِ ول ععىِن وع عسل بتِتَ ل اِمعسل ععتلةل ك  تعصِبلابِلل    ْ ععألتلتل راصِ ل عكلاللِمروعاصص  ر ت عصلن  أ قِرَ   ك  تعول أ  ْل ىِصلرِععبِر

ا ِضعِععهلذل (29:71إك)."عاصتةل ت

ر    داأكيعد قدردة م د ه(8-3رحك2-7رلج5–7 ز)لدرت زاداإلدهلدص ش ثالثم هضه -د

يرير، يش و، ه نر رءلم  ح اير.معرًش أ ك    لمعر رةهلرد  ش ينرءي تهلصالة . ا حك 

بابل .7 ي دتيمعدو   دنتهايد هلشدع لرندرءمردرن قر مر درلركزد ل ر دريهيه دلر  :زج 

(.مممههله ور)هلصالة

هلورانه   د ، قدر دريمعدو الً دنها داهى  د تني دإل مدر دريد شي  مد ل وهند :يش   .2

. هلال ي نش ي تهلصالة

–أ عدط )قش621 قدرقدرشأكيعد كزدرلرشد  معد  ده كشد  درش،هلعم حيهلنر:حجِ .3

(.ديعمرا

 مد ح، قدرتد تعدم رينردي دريلمد(.6:7 دز)يتنرمح ايرش ني هل قتمهلم:زكْيا .4

ودنح ايدرلددرتدره  تنرد ةهلنر د ن  د مدرى دها هلدر،ل.نر ت    مرهكأكيع  ه كشددط

اليرأينركأهلعياينمعرً،ل ثأيح ايرقرين    هلنر هتهل د .يإز ماش هل نرميعرلم

قش، قدرتو ندت679شراهيدامدن درش76لدرت د أط  نر ةش ل   .ي هتلم   اتش نر

ش اإلدهلاؤىهلثمرن د اد يندرءي دتهلصدالةيهلمشهرهلال ع(.5:8-7:1حك)ىمنثمريكؤ

(.73-5:72ر71-4:5ر7:75حك)
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 رمددرًمددن11أط ددق مدد أل ه زدداىهل هدد دل اجعدد هيعددر(قش631-511)كرر ج :شددركأيم ودد -د

مر ش د  يرلرزر رهلأاجي س(.7 ز)قش635ل  ع ر هينرءهله ورش أ ك    ش يريرشيه زا

(.5 ز)قش621ش  رشرجه دا ا ردةينرءهله و

V- نظرة شاملة على القصة 
. م تإ ع رء، إكم ر، دهن ر ،   كش–إيقص هلرد  ا قص نر ي مإلا  :قص عنب ي عغوَ  -أ

شز  ط قيد  إزداهل رمدن،تنرمإ ع رءأي  ك(قش161)ئ  كش رشقررمم211ل هل  .7

(.44:28إش)هله ورلرنرءإل أ ك      هإلار يريرل

لودنزد  ط قيعدرزدرع ن رمدرًا دردة، يإكم رأيإزاهل رز إلا إل هلعر رش،تنرم211يعر .2

(.29ر26إك)ينرءأ ك     هله ور

 رمددرً،تددمثادهن ددر يو ريددرتإ ددع رء، إكم ددر، ط دد هلددابيرلصدد ش61إكم ددريددم ثامددنريعدد .3

(.9ده) هلصالة

"ماليددد ن"يعدددريضدددهزدددن هت،أ دددعرهلدددا  ق ددد هلم ددد  ددد كشل هددداكإزددداهل ر، يعطددد ه  .4

.ع ه  ك     ي ع ر هينرءي تهلصالةل اج(7 ز)هلر الكهت

.ندرءهله ودرمدنهل هد دهلمني د نإلد أ ك د   لر610111من  يه ،كجدهيهل نييورهل ركيخهلنر  -بع

لدددر. ددرياددإلهلد د ددرً،لوددنلدد يعدد ما(.7:6 ددز)لهددإلههلعمددر"نردد  أك هلهدد "يددد   ددزكهأنهدد 

(.77-3:71 ز) أقرم ه رحش ن م ن  ن ص  ه، زايعرً ضع هه زرزرت،

را لع" عبلوِروع سل اصال ِوي رَ ل الالعول عبِرألبت ل ِْ ت اللبِِسر ْلولر لعبِةل عألقلرام  اعاصتنل ب   ْ عاصر رلل َتنل عهل عاصتبلان   ل اعألس  ل صلة  رو  ِ عول عبِاصصُّ

ائَِللع ْل ر َِِكعىِست عمل أل او  تَِِبعأل ْت عتل َِل َل ع ب   ْ بَِِ عاص وُّر ا.صِتلست غل ربَِ ِععول ِيَةراعع..ع.عبِاصت ست َل رتتِبعهلتلف ر اعه تلافراعع عاصش  رلُّ ك  ول

ب ع  ْ عاص ِِ َت ِلعتلأتِسَِ عبل عأللعت ب   ْ بَِِ عصَِ (77-3:71 ز)."عبِاصت ست

لدر دردت(.1:9 ز)م ر111، ت ط معرل تع  اقهلال  منيريرإل أ ك     مع  ه ك -ج

لددر.قش685شد يريدرج د شمندإلزدرع ن رمدرً،لد ندماتهمدرمدرهلد  لمرين  ا ورقدرتد  اهيه

(.29:26أخ2) رد ه له ارىا ينرءهله ور إ ردةتمز  نظرشهلعرردةهلإلىأ ص ي ده د

شد ادإلههل قدت، ضدع هأزرزدرتهله ودر،.يعر ص له   ك    ،شدر هلمرزه يعرما ك درم ن -د

-636)ت قف اعصة  عسرت عَشرْعَامراعع أ رهله ، أحمرتإق صردي  حكه   ،  نرلإٍل، يعر مدر م

(.قش621

لددألك يعددر اددربإزدداهل رإلدد ه زددا،اصسررامْيَ إن دددر. ددريانددركثددالث  هلددقشدد أ ك دد    -د

مددههلي دد كهلا لدد ،بقَرر عىسررْائَللدددرصددرك ت(.6،24-4:7 ددز) قددر م هيشددرةيد دد إزدداهل ر

يعددر هلميددرىاألزمرر عاتقتصرراأي لدددرإ دد رت(.5-7:7رحك77-7:7لددج) هلمهردندد ، هلخدد ى

(.77-7:7لج) هلخعرلاهلزكه   
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اندركتدركيخ ناليدرمدنتدإل اامر،(.قش675-638) رمدر22ًلدرت ينرءي تهلصالة   مدرهك - 

لعمع621، (4:24ر3:71 دز)ه ودرثد ت قيد هششدالً،ل نت  ضهأزرزدرتهللعمع635 امر

(.2-6:7 ز)ل نيرأ همنجريرش هلعمر

VI- (ق م 676 -638)أحداث هامة : 5 -7 عزرا

.ألرهثارم ت ع قيرنرءي تهلصالة5-7يصك زكه -أ

 دداهقشدد )يريددرمم ودد (إيدداهيشدد هلعصدداهلهددريث)قش،اددزش دد كشم دد شددركأ638شدد  ددرش -ب

كشإ الندرًميرجودرًي هايداه زداى ،أ  دن د  ال  رشمنإن صدركد  د يريدر(.هلعصاهلهريث

:7 دز)لددرقدرشهلمعدر رةهلمرل د .هل ه دمنيرير هلعمر له يرلاج و  ك    لرندرءي دتهلصدالة
شيد أيددرش(.5:71 ددز) ند نلددر صد م دد شدركأمنهدد مدنهلوندد حهلم و د لمعددر رةهلم (.7-6

يرير ريانركم ن ن م ز د  نم يا  نل خرم  (.41-72:46رن 2:56 ز)حك 

 رمدرًشد ه زدا، دري11يعدر.مدنيريدرهلعدر مدن610111 صيرًلاج وهلـ2-7نمرش  زكه -ج

، رندتلهد  درلالت أ مدر ،  رندتهله درةأشضدر.انركأ ثامنم   يإزاهل   يع ش يش يرير

لدإلهشددرقدرشيرلال دد هلط ي د ل عد دة  ك دد   ر  ى.ل دثأيهلم د  د كش ددريقدرقدرشي هايدداا 

لدر رد هرل  لصع ي هله رةش يرير،لونايمرنه يميهلابقرتو   نينرء.هايمريهلاهزخشدط

هلممم  د قدرقرمدت ك  أيهلاج و ريأصدع  ث داهًمدنهلرددرءإالأيادإلد.هله ورش أ ك    

.يهإلدهلال  

ويتاكيرير هلاج و  ك ر -د يهلدإلي، ن    إيمرنه هلد تخ راإلدهلممم   منهلنرأ.يرً ِّ    م 

ئإ  درد ه   د   يهد ، هلدإلارب، هلعيا راهلصدهاهء، تداك در دايه دشعه ل اكل رته هلم 

"ندركي ن" درن هأ دخر .لدر رن هكجر  نعرءأيطر ش هايمدري.ينرءهله ور ردةرماةالمرين م 

.ادشيهله ور رركة ن  م منهلل ن ص  ه  ك    ، ر.ش هايمري

شد هلعدن (.2-3:7 دز)ت يندرءهلمدإلي (قش635)ش هلشهاهلعريهمنهلعن ه  ل ش أ ك     -د

(.9-3:8 ز)له ورنيع ش هلعمرا ردةينرءهيرأ ههلثرن  ،

يو هلشد  خ،لددر دري مثدر مصد ا.يعريضع  ه ك، قرت  ضهأزرزرتهله ور،شرل ي  همعرً - 

(.72-3:71 ز)له ورز  مري

اع" صلة  ْلول لععألس  لعول عألقلام  اعاصتنل ب   ْ عاص لل َتنل عهل ع..عاصتبلان   ل اصال ِوي رَ ل الالعول لبت ل َلرِع..عبِأ َل ع ب   ْ ربَِِ عاصر رو  ِ عصِتلست بِاصصُّ

ائَِللع ْل َِِكعىِست عمل أل او  تَِِبعأل ْت بَِ ِع.عتل وُّ اعبِاصت ست غل ععول ب   ْ ِ عصَِ ةت اصتحل َلع...عول تتِبعهلتلف  اعه تلافاعع عاصش  لُّ ك  ِلع.ع..ِيَةاععول أللعت

ب ع  ْ عاص ِِ َت ع.تلأتِسَِ عبل عِم ل و ل  ْ ثَِ كل ع.ع..ول لل عاأللو  ِل َت اعاصتبل ألو  عجل َ  ِخعاص ِذي ل وِسعاآلبلاِءعاصشُّ ؤ  ج  ر اول :3 دز)"عبلن 
71-72)

شدم لرطهل هد د.قش636ظهامدر م يش  زطهلدإلينيرند يي دتهلصدالة، ت قدكهلرندرءشد  درش -ح

د  ا (4و)أ رهله إز مجالدر. هضطاي ه  أكزد  هإتهرمدرتضدرا ل هو مد (6و)م ش اينل  يَشِّ

(.5و)
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ع" ِةعل اعسل صلة  اء عول َت ل اععأل ْ  ذل بتِوع..يل عبلوِوعاصس  عأل   ب   ْ َتنلالععصَِر عهلر ِ ع...يلبتو ر  ل عاأللجت رتتب  عيل را ل كل ر  لعول خ  ْت ععي  َل أليترِ 

اع ْ  ذل تتِبعيل ْ  تعيل ونل  ْ َِ ي ذت ِ عاصتبِولاءِععول ع.َل ِْي ل ِشَ عم  ه  ت واعِض    ْ تلأتعل است ععصَِ بتِطَ ر اول ْ  ت تل ر جل ش  -4:7 دز)."ع..مل
6)

(.24و)تر  تلو م شركأ منعتهل ه دمنإز ومر ينرءهله ور - 

ع" ق فلعِحَولئِذال ََِ لععتل ل يل ِعاص ِذَعفِوعأ وج  ِِعَّللا  َت عبل ل  ةل ع(قش636)َل كلا ل ق فاععول تل ل َترِكععم  عم  رولِ عاصث انَِلرِ عِمر ت عاصس  ىِصِل

َِِكعفلاِجسلع عمل اِجي  سل (4:24 ز)".(قش621)عأل

لدرشدر هكؤي ه ،.أنهر هلرةمنأ ثاهلدص لزنرً.ع قرت هلمدر م نلدرأ لرطهل ه دش  ج هلم  -ط

ه ودر، لودنه ه يلدرإتخإل ه ط ةضخم يداهكهلع دة  ك د   لرندرءهل. إلعرزه ي ج دارى

:8رحك7لدج)لدرتعر هلمدر م ي، هلمشر رهلمرل د شد إلردرطه  إلهدرله .  اكه ر نش هلعمر
71.)

يعدرزد   شدا.م ر، هنضم هل عمر يايق111هلإلين ار هش كل  ط لهر610111شواش هلـ -ي

أ دهاشد هلرايد ل دإلار ه يرند هي دتلددرزدرشا ه معد "لمر هنهدناندر " رمرًرأصره هي عرءل ي

.لدر رياؤالءا ه  هلرهلإلينقرل هنع .لدريرأ هيإيمريكهزخ.هلصالة

إالأيادؤالءاد نيد هلندرأ،لودنيعدرمددا ك قدتق  در،هلدإليني دملم ييعدر إلعرزده يعددرش .7

ندرمدهممم  د مدنأندرا.يمدرمرأ م د   دام :"كيمر رن هيد ل يش أنيعه .جر ى م ه 

ي   م ع .مع ل نقردةهلصالة  اهلم  مراإله.ل أ رأل مرأ م  ش مريعر.أنرأص ش،أنرم 

."هلإلىأشع  انر إن مثرهلعمن

أيقرككا هلممره يرىهلإلى.أنتالت َض ِّهل رت اررءهً.ال،اإلهل  زمنرً": ري ز م   .2

نعد رلودنهلردرهيرت"لددرقدرل ه،." ل قدٍتمثدرادإلهقدرجودتأندتل م ود ت ن.يي ق رتخ  الت 

.610111 رياإلها هلخطمهلإلىإكتور اؤالءهلـ."ص  اةجرهً

.،أكزدر أنر درءل  شدعرلمدرأهلددردةلردرأهلرندرء(قش621-636)يعرتم  ادهشز   شدا رمدرً -ك

نددرأ ددنيندرءهله وددر، ك دز ه  دد ي د ته  ينددرءل ددرته يعدر هالرددرط هلمددر م ن،شدددرت قدكهل

. ي صه  إتمرارته ل ررأ همنجريرمن ال ح اير، لم رقرش.هلخرص 

ِْي ا(قش621ش )فلتلولب ألع" كل زل عول ِوعاصو بِوُّ ج  اع..ععاصو بَِ اِ عحل ْ  ذل عفِوعيل ْ  ِأعاص ِذي ل َتَل ع...عصِ ب ابلل  ج  عزل عقلامل ..عِحَولئِذال

ع يلش     اعبِب وتَلا ِع..عول َل ْل يل ِععول عَّللا  راعألنتبَِلراء  ْ ةل تل مل عول رََِ ل يل ِعاص ِذَعفِروعأ وج  ِِعَّللا  َت ابل ْ ةل ونل   َِ را -6:7 دز)."عي سل
2)

(.75-5:76 ددز)رهلددرأ ب،أ م د ههله ودرمدنهلعمد(قش675-621) مد زددن هتييعدرلد هل - 

لدر  ر. رن هم عر ن م هرط نمرديرً، لونش  ج هلمصر  ،أكهد منه أييرن هي تهلصالة

(.2-7لج)ي عريرإل  رجرته هلمردي 

ع" ْ  ِأعيلبتو   ل عاصتَل َ  خ  عي  كلا ل ح   لعول يلوتجل رِوعاصو بِرو ععول ج  ِ عحل عن ب    سلبل ي راععحل ِْ كل زل َ ر افلبلو ر اع.ع..ول ةل ألكت رللع...عول ة  كل عول

َِركِع عاصتةل اِجي ر سل َتِكعأل عم  ِ عِم ت ولِ عاصس اِأسل عفِوعاصس  اجل عألذل ِْ ْت عيل ِمعاصث اصِِثعِم ت عفِوعاصتَل ت  ِ َت اعاصتبل "ع.(قش676)هلذل

(76-5:74 ز)


