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 عودة للجدول مقدمة سفر طوبيا 

 
 طوبيا كلمة عبرية )طوبى ياه = هللا طيب( -
ق يسييمى طوبيييا عييال بييق شوسييبق شينييوتا بييق وي ييوه عاسييمة ونييوت و  يي   مسيي     ييوشه هييق ة يية تقيي    يي -

 عائلة وخره  قية. ة ة وبأعمال شورحمة. و 
 ؟ و ن كال شوعائل ين يوشقهان  جاتب وويمة باورغم من   وشهما بلماذش -

(. وشو  ييياب ويييم يييييكر وا خ يييية 6،  5:  12عيييب شوييييا ي اييي  شويييرب يد بييي  ويجلييي) كييي    ييين ي بلييي  ) (1
 لعائل ين وو ن هللا شوعاوم  )شخ  ك  وفس هو يعلم ما هق شوخ ية شو ق يد ب عليها.و

( وو يين  ش نييف ا بعيي) ذويي  خ ييأ 8،  1:  1وهويييوب ةييال هللا وفسيي  ع يي  وويي  تقيي  كاميي  ويييس م ليي  ) (2
ميير . باو مييال ولانيير هييو كمييال وسييبق. وبييووس  ويييوب شووش ييو وهييو  ييره شويييش ق. وكييان هللا ينييفي  ويل ل

 . (7:12شو2سمو هللا و  بنوكة بق شوجس) وي مي  من شإلو فاخ )شورسول  
بإن شآلالم هق طريق شو مال وطرييق . ( 10:2)عب  الم""ير لم ِّ  تئيس خالسهم بايةي  عن شومسيو  (3

يع يييق مييي  "(. و ييين ميييال  شويييرب ي ييياحب شوم يييأوم ويع يييي  وهييييه م ييي  1:4بييي 1شو ييين عييين شوخ اييييا )
 ن ةول  ووس شورسول عن شومسيو وو  يكم  بايالم يخ لن  ماما وو.   (13:10شو1) "شو جربة شوم في 

عن ةوو ا و ن شوانر وو ا و م  بايالم ، باومسيو كان ال يجب ون ي يوق وه ووم وو  جربة وو  ي ة 
وو مييوف بهييو  ييال خ ييية . وشيوييم وشومييوف... ول هييى و ييائب شوخ ييية ، و  يي  ب ري يي  وحاييا  بي ييا وتش  ون 

مييوف وينييا ه ا بييى كيي  نيي. ح يييى شيوييم. ومييا و يين ب ج يياه بييى شيالم و    ييى و نيييا  ي يييوق شيالم وشو
 شومسيو بى و او  .

(. وهييا ين شوعييائل ين ي بييون هللا باو أشيييي). 28:8شيي  شينيييام  عميي  معييا  ولخييير ولييييين ي بييون هللا )تو (4
 ولجمي . الم  ال  ووها    هق بسعا ة وبرحب ج) ون شيموت باو ساة وهم وإن  )وف  اعض شي

 يرثيييوش شوخيييال " "وتوشح خا مييية مرسيييلة ولخ)مييية يقييي  شوع يييي)ين ونشومالئ ييية ةيييال عييي هم  يييووس شورسيييول ووهيييم  -
(. وه ا وره سوتة   بيقية وما ةاو   يووس شورسيول. بيال شوييا عي ي  عليى ووال ه يرسي  مالشيا  هيو 14:1)عب 

ون ون وي)تا. وتبمييا و سيب حلييول منيياشل ا شوميال  تشبائييي  ويسيه  ومييوت ووال ه. وكييم مين مييرة ي ي)  و ييا ذويي    
       -:ول )ف وو شو ظ وو ذكائ ا ويكون هللا عن طريق مالئ    هو شويا سه  و ا شيموت

 خائفي  وي جيهم".  ك  ( "مال  شورب حال حول7:34)م  -
 ( "يوسق مالئ    ب ، و ق ي فظو  بق ك  طرة " 11:91)م  -
 الش  ومام " يرس  م ، ( "ي ول   رشهيم وعب)ه7:24)   -
 ( "وهكيش ةال يع وب" 16:48)   -
 وتشبائي  وح) تؤسام شومالئ ة شوساعة شووشةفين ومام شورب. -
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 . ( وا شومهل  وو شوم)مر8:3)طو أزموداوسشوني ان شويا كان ي    وهوشج شوب ت ةي  ون  سم  * 
 فهل الشيطان يقتل؟  

. ووييم يرسيي   ف م بييى  (44:8)يييو " ييي شوبيي)مشييان ة يياال  ول ييا  م"شونييي ان وويي   ةييال عيينشوسييي) شومسيييو  (1
 شوخ ية بماف وماف مع  ك    ى ف م .

هيا هيو "ةيال هللا ولنيي ان بل ي)  . حي ما كان شوني ان يضرب ويوب، كان هللا ي ي)  وي  حي)و  شو جربية (2
 (.  ذش  ووال هيش شو ) شويا و ع  هللا ولني ان و ان ة) ة ل .6:2)وا "بق ي)  وو ن  حفظ وفس 

 (.32:8ح شونريرة ة لت ووهل ت ة ي  شوخ اهير )مت شيتوش (3
 (. وهو يهيب شو روب فيموف شو  يرين.15:17شوني ان كان يل ق باوانر بق شو ات وشومام )مت  (4
 (.16:19شيتوشح شونريرة وسا وش ووال  سكاوش بجرشح ح ى هربوش عرشة. )وع (5
،  16:  6)طييورغييون ونييهو هم" "شويييين ي فييون هللا ميين ةلييوبهم وي فسييل ان شونييي ان هيييش علييى وو يين  (6

. ووم يكن و  سل ان على طوبيا وسياتة شولييشن وفييش كيالم شوميال . ووييو  وفيى شوميال  شونيي ان   (17
.  وييييى  رييييية م يييير شوعليييييا حيييييو شو اييييا شف شووث ييييية. والحييييظ بم يييير كاوييييت  نييييير يت  شوعبو ييييية 

وما عا  ولني ان وه سل ان   ون شومال  حرت طوبيا وساتة  ماما  من   ليس وعبو ي ( 1  -:وشومع ى
( مع ى ون شوني ان ير فلى بى وت  شوعبو ية يساوه  ماميا ةيول شوسيي) "وع يي  م سيل اوا 2    .عليهم  

 ون  )وسوش شو ياف..." .
نكرش  هلل. و ) كان هيش شوسل ان على شوانر ةب  شومسيو. وباومسيو سات و يا سيل ان ون وي)و  عليي   (7

 . (19:10)وو
ض عليى كي  شو فيو  بعي) مو هيا ويأخييها ولج ييم، ووول وفيس ويم يسي    معهيا هييش شان شوني ان يقيا (8

باومسييو ويم . ( 30:14)ييو ني." ووييس وي  بيق   "تئييس هييش شوعياوم ييأ قشان شوسيي) شومسييو شوييا ةيال  
"تئيييس هيييش ي بيي  خ ييية وشحيي)ة ميين ييي)ه. وشآلن كيي  ميين هييو ثا ييت بييق شومسيييو يسيي  ي  ون ي ييول هيييش 

وو لق ولعيتشم شيم ون  أ ق و ا بق هيه شوساعة و  ير  ع يا شونيياطين  و  بق  ن."  يأ ق وويس  شوعاوم
قسيي)ا  حضييرا ع يي)ا وومييدشمرة شيعيي)شم  وع يي) مفاتةيية وفسييق ميين"ب  ييلى هكيييش )سييالة شووييروب( 

 . وبى م   وعاهت وشوو ى وسم  ون شومالئ ة و ت و  م  وفس وعاهت . " ه مق
 

 
 رارة وكبد الحوت لهزيمة الشيطان وشفاء طوبيا األب من العمى.هناك اعتراض على استعمال قلب وم -

( شوييا و ي  ةير   يين عليى شوي)   21:38ي ووون وه   نفق شومرشتة شوعين شوعميام، وشور  مين ) ل (1
ببرو ح قيا شومل . وو   شوسي) شومسيو طي ا  على عي ق شيعمى ب ف  ت عي اه. به  شو ين ينيفق وو 

 يش ويضا بى معج شف ووين  .وهك شو ين يف و شوعيون؟!
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شوسييبب  اسيياطة ون شإلوسييان = قسيي) أ توح. ووعمييال شوييروح غييير مرئييية ولجسيي)، فيسييمو هللا بأنيييام  (2
  ها غفرشن ولخ ايا وو     ها على شوب وة هلل وهى ما ية ول)الوة على ونيام توحية. م ال  شومعمو ية

يو  و)بن شومعم) بق مام، ثم وخرقي  مين و وو ن ال وره ن. من هيش كل  ،  بن م  شومسيو وقيامة،
شومام ول)الوة عليى شوي)بن وشوقيامية. وشومعمو يية غسيي  مين شوخ اييا، وييو  وسي عم  شوميام ول)الوية عليى 
شووسيي . بيال يسيي خ)م مع يا ونيييام ما يية ين و ييا قسي) ميا ا. و يين وسي ا وتوشح ب يي  بال ي) ون ونييعر 

. وهكيييش  سيي عم  شوسييي) شومسيييو ميي   المييييه شو يييت بنيي. مييا ا. شو ييوتة شو سييية  ويييا حييوش  شوجسيي) 
(. وب فس شومفهوم يل يق موسيى ة عية نيجر بيق شوميام شومير 14:5( أ )ي 13:6ونفام شيمرش  )مر
(. ويل ييق 6:6ميي 2( وإوينيي  يرمييق عييو  خنييب بييق شومييام في فييو شو )ييي) )25:15في ييير عيييبا  )خيير

وه يا  سيدشل ... وويم يكين هللا ةييا تش ون  . (41:4مي 2 ةييق بيق ةي)ت مسيموم بيال ييدذا شو عيام وحي) )
 يمأل ناول شومل  وو  شو  من شوروح بكلمة من سموئي  شو بى وب)ون سكب شو)هن؟ 

ة عيا  ال.  وميا   ؟ به  هيش وعمال سي رية " ذش وحرةت كب) شو وف ي ه م شوني ان"ةال شومال  و وبيا   (3
نيياعر وكييان شويهييو  ي ل ييون علييى هييو نييك  مييا ا وعميي  توحييق. باو بيي) وشو لييب همييا  عبييير عيين شوم

( وح ييى شآلن بييإن وفييظ شو لييب ي لييق علييى شومنيياعر ب  ييول 15:17شييو2أ1:2شومنيياعر "وحنييام" )بييق
)بيالن ويي  ةلييب تحييم وو بييالن  ييال ةليب(. وويييو  وفهييم ون حيرق شو بيي) وشو لييب ينيير ولمنيياعر شومل هايية 

هييه شومنياعر، ب ياووش كمين وحرةهيا. عليى ولبيوش   ين طوبيا وعروس  بق شوليلية شيوويى ولي وشج وو ي هم  
بإو  ن. سعب ق)ش  ون ي يي  نياب ونيابة  ون ون يلمسيا بعضيهما. وهكييش ةيي  عين شو ي)يس يوح يا 
شامييا وهوق يي  شوليييشن هوقهمييا و وشهمييا  ون ت ييائهما ووتش ش ون ي ينييا بييق   ووييية، وعانييا ب ييرة كييإخوة 

 يام نيابان بجاويب بعضيهما وال   يوت بيهميا ح ى  رهاا كالهميا. "ون هييش يفيوق شو بيعية شوانيرية، ون ي
شو بيعة  وى شونيهوة. ومين هيو شوييا يي)وو مين شو يات وال ي  يرق" هييش ميا ةيي  عين شو ي)يس يوح يا كاميا 

تشئ يية شوميير بيى و . شومييرشتة ب عمهيا شوميير ب نييير ول يليب شويييه حمليي  طوبييا بييى مر يي  ومييا  وهوق ي .
 بهيمو ي) و باو يليب و   ي  يا. وهييش ميا حي)  و وبييا. و شوجميلة  ناتة إلح مال طوبيا بنكر. وهللا يسم

 .(17:  11و   ي   )طو كاوت و أ يا  شو ى وسا    ون شآلالم طوبيا
وماذش طلب شومال  من طوبيا ون ال يعانر هوق   ثالثة ويام؟ كان ه ا  ني ان ي اتب شوب ت وي     (4

"هيييش شوجيي س ال يخييرج  ال  شومسيييو ؟ هيييش شوسييدشل وقيياب ع يي  شوسييي)  وهوشقهييا. ب يييا   يياتب شونييي ان
؟ هييو حرميان شوجسيي) ميين نييهوة طبي يية وألشيي . ومييا شويييا وتنيي)  الصااو  ومااا هااو ."باو يالة وشو ييوم

 وهييش ويوع مين شو يوم . شومال  طوبيا وعمل  هو حرماو  من نهوة طبي ية واحية هوق   م  شو يالة.
 شومسييو و يا، بيق كييا ووليب شونيي انوباو اوق كاوت منيوتة شوميال  و وبييا هيق وفسيها منيوتة شوسيي) 

شو ييالة وهييق سييالح ( 2و رميي  ميين سييالح  )باو ييوم وشإلم  يياع عيين شونييهوشف شوجسيي)ية( أ  (1 -:
 .هللا شويه بي ا ون ي اوم شوني ان بعال فااو الة يكون و ا سلة بال بال يس  ي 
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  ويي  شو جيياتة  شوسيي) شومسييو غليب شونيي ان  ي فس شووسييلة، بهييو سيام وتبيض ون ي ليب مين شآلب  (5
"ال ( 27:3 وى خب  م ولاا  على نهوة شوا ن ول عام، وييو  ةيال شومسييو ووي   هييش تبي  شونيي ان )مير

بأسيل ة .  ةيوا وي هيب وم ع ي   ن ويم ييرب  شو يوا ووال  وحي بيي ي هيب  ي ي " يس  ي  وح) ون ي)خ   يت 
"تئيييس هيييش شونييي ان  ىل م ِّ شونييي ان هييق شومليييشف شوعاومييية )مييالم قيي سم طعييام ونييرشب.. ( وويييو  سيير 

( بمين يييربض 9:4)ميت  شي  هيييه" "وع يي ووييو  ةييال شونيي ان ولسيي) شومسيييو . ( 30:14)ييو شوعياوم"
 غرشمشف شوعاوم ي رم   ليس من وسل    ب أو   هييش ةي) تب ي . وهييش ميا بعلي  طوبييا  ذ تبيض ح ي  بيق 

مين هيو  "وو ين م يى قيام) شومسييو مليشف شوعاوم، برب  شوني ان وإوه م. و عبير  وه م  سي خ)م  شوسيي
 . (22:12)وو وةوه م   بإو  يولا "

وما مع ى ون يرب  شوني ان بى وت  م ر شوعليا ؟   م ر بى شو  اب شوم ي)  هيى شيت  شو يى  (6
 سييي عب) بيهيييا نيييعب هللا . وم ييير شوعلييييا هيييى م ييير  ايييا ة شيوثيييان )شية ييير = طياييية( وهيييى  ايييا ة 

بِّ)ل و وبيا وساتة = " وع ي  م سل اوا ون  )وسوش شو ياف..." .ني اوية . وشومع ى ون شوني ان    س رعل
شيييان حيييرق شو بييي) وشو ليييب هيييو  عبيييير عميييا بعلييي  طوبييييا وهوق ييي  مييين ة ييي  منييياعرهما وغرشئ هميييا ويييرب   (7

 . شوني ان وبهيش غلبوه
مسيييو (. وهيييش مييا ةاويي  شوسييي) شو20:6بييق شوليليية شو اوييية   ييون م بييوال  بييق نييركة شآلبييام شو )يسييين )طييو (8

"ال  فرحوش  هيش ون شيتوشح  خضي  و يم،  ي  ول الميي حي ما عا وش برحين  ذ خضعت وهم شونياطين.. 
به يييا   تقييية وعليييى مييين خضيييوع  . (20:10)ويييو بيييق شوسيييماوشف"  برحيييوش بييياو را ون وسيييمامشم ك بيييت 

 مييوه. شونييياطين، هييق نييركة شآلبييام شو )يسييين بييق شوسييمام. بهييم حييين  ح ملييوش ويليية تب ييوش شونييي ان وه
هيو تةيم كميال  و هيت  3وبق شوليلة شو اوية  ه ش ف  تق هم م  هيا ة   ملهم. وبق شوليلة شو او ية، وتةيم 

شومنكلة  ماما  ومألف شوبركية حييا هم. وشوبركية  ع يق وقيو  هللا بيق حييا ق ونيرك   معيق بيق كي  ني. 
 وينيير ولقيامية وشو يياة ينير ول ياوو  ووالة يوم شو اويو شا شويروح شو ي)  3( . وتةم    14:    13شو  2)

ويضيا هيو  نيياتة ولقيامية مين ميوف شوخ يية في يييا  3باومسييو ةيام بيى شوييوم شو اويو وبيييو  ي ياو تةيم 
بفق شويوم  ، بام شو )يسين بق شوسمام بق شويوم شو اوق. بان كاوا ة) سات وهما شونركة م  شي  شإلوسان

 كة وشو ياة .شو اوو ساتف وهما نركة شوروح شو )  ، ب اتف وهما شوبر 
وألسيييااب شوسييياب ة    يييو شو  يسييية شوم ييي وقين حييي)ي ا  ون يم  عيييوش عييين شومعانيييرة شو وقيييية شو الثييية وييييام  (9

وكيييان بيييق شو  يسييية . شيوويييى، ب  يييون كاييياشوتة هلل، وو ييير  شونيييياطين مييين حييييا هم. وبركييية شوعمييير كلييي  
م شو وشج ويلة شوسيبت و سي مر ة)يما ، يأ ق شوعروسان وإلع رشف وشو  اول ويكون ه ا  وح)ة توحية. وي 

شو سييا يو طييوشل شولييي  وي  يياوال يييوم شيحيي). وييييهب وهمييا شو يياهن يييوم شالث ييين وي ييلق وهمييا شو  لييي  ثييم 
 يب)فن بق شومعانرة شوجس)ية. 

 . (20:12)طو "ح)ثوش بجمي  عجائا "غاواا  هو طوبيا وفس  كما ووساهم شومال  كاتب السفر:  -
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ق.م. وباو يياوق كاوييت 722سييبق  سييرشئي  بييق وت  ونييوت. وشوسييبق كييان سيي ة  بييق وث ييام زماان كتا ااة الساافر: -
ن هللا وشو  ابيية بعيي) هيييش شو يياتيل. وو يي) ك ييب شوسييفر بييق وت  شوسييبق. وكييان سييبب  ع ييية ولمسييبيين بهييم بهمييوش 

 مه م  هم ويرس  وهم مالئ      فظهم  ن عانوش باو  وه.
. وسياتة و )شسي ها سيمو هللا إل لييس ون ي  ي  وهوشقهيا يوهيم طوبيا و )شس   وتن)ه هللا و وقة ساو ة حفظهيا وي  -

 ما وث يين وو ونرشت ال يس   ون هيه شو )يسة. ببي ما كان   لييس يي) ر شوهيال  وشو ي ن وشو لبية ولب يت شو )يسية 
وشآلالم و وبيا    شوعمى. كيان هللا يخيرج مين شوجيابق حيالوة. شونيي ان ةيوه عليى شيهوشج شوسياعة يوهيم كياووش 

ونيهو هم كياوفر  وشواوي   " ن شويين ي  وقيون بي فيون هللا مين ةليوبهم وي فرغيون غير ساو ين كما ةال شومال  
 (.17:6)طو "شوليين ال بهم وهما وووب  ولني ان عليهم سل ان

 
مع يى  سييم  نيفام هللا. وحي مييا وهير و وبييا كييان بيق هيبيية نياب ح ييى ال ي ي عب وسييمى  -: الماكك روفايلاال -

" وةيي  وهي  يكييب شوميال ؟ وةيال عين وفسي  وويا مين   يق  سيرشئي .. وك يت زرياا نان نننياا الع اي عوفس  "ووا  
 . وخي ا غا يلو  ) واهال  ع 

  ؟ فهل كذب في هذا  -
عائ)ة عليى يهيوه. وشومع يى وويا خيا م هللا الع ي  وةوو  . ح ان هللا  ونننيا=  .  هللا يساع) ب وة  عزريا=   (1

ة يةيي)م و يييم خ)ميية عظيمييية. ةييوة هللا شو ابعيية مييين ح اويي  شوعظييييم شوعظيييم شويييا مييين ح اويي  وتسيييل ق ب ييو 
س نفق طوبيا و   ي ساتة و  ر  شونياطين و و يهم. ح ا  بال ال يظ  م)يووا . و ي) خ)مي  طوبييا. وهللا 
ير  و  و عاف و عاف. شإلسم شويا ذكره شومال  ه ا ويس  سما  و     هو  عبير عين تسياوة سيي وم 

  ها. 
بق شو  اب شوم )  ون وهر شومالئ ة بق هيبة بنر. بإ رشهيم  س ضاف مالئ ة وهم على   ح)  ك يرش   (2

  (. وهكيش وهر شومالئ ة كانر ومام ووط.1:13هيبة بنر وهو ال ي)تا )عب 
ةوو  وو  من   ق  سرشئي  ومن سا  وف اوق بهيش يع ق وو  مكلن ب رشسة نعب هللا بق هيش شومكان   (3

من ع )   ق  سرشئي  ومن سا  وف اوق وا ووا و يت من ع )هم.   يع ى  وا ون ةوو  من   ق  سرشئي
. ومن  من من كان ي )م و  خ)ماف كان  (20:23أ خر  20،   13،  12:  10وتشق  ) ش 

 . وخي ا غا يلو   ) وك ت واهال  ع غا يلو  = 
 

 تفسلر لنيافة األنبا رافايلل 
 و  عة من شو سا ة )شإلب لمو ية(

 -ومالئ ة و  ول :هيه شو سا ة خاسة با
 ميخايلل هو األول       غبريال هو الثانى 
 روفايلل هو الثالث       على مثال الثالوث
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ووالحظ ون شو سا ة شوقا ية بى شإلب لمو ية مليبة باوع ائ) شومسي ية شوسليمة وويره ه يا م يال وييو . ووي فهم 
 -شومع ى و ره معاوى وسمام شومالئ ة :

 .            وهيش ينير وآلب شية وم شيول.ميخائي  = ويس م   هللا
 قبرشئي   = قبروف هللا وو ةوة هللا.   وهيش ينير وإل ن شية وم شو اوق.

 توبائي   = نفام هللا.                وهيش ينير ولروح شو )  شية وم شو اوو شويه ينفى طبيع  ا.
وعظم يي ، وبييى م ب يي  شو ييى ال م ييي  وهييا  يييل    يي  ، وال نييبي  ويي  بييى ةو يي  اآلب لاايم مثلاا ووالحييظ ون هللا 

يضييا معيي  كيي  وقمعييين، كيييا ال يهب ييا وقل ييا شويييا وييم ينييفق علييى ش  يي ،  يي   يويي  يشووحييي) ويييخلب شوانيير "
ويجي) ها،  الارو  القادس ليشافى طبيعتناا(. ووتسي  24:  1شيو1) واإلنن هاو قاوة ه(.32:    8" )تونيقم؟

غبييام غيير طيائعين  ياوين مسي عب)ين ونيهوشف و يضيا ةيبال وو يا ك يا و ين يوهيش ما ةيال ع ي   يووس شورسيول "
وو ن حين وهر و ن مخل  ا . وويشف مخ لفة عائنين بق شوخبو وشو س) مم و ين ماوضين بعض ا بعضا

شومعمو يية ) عمال بيق  ير عمل اهيا و ين  ي  بم  ضيى تحم ي  خل ي ا بوسي  شومييال  شو ياوقأال ب.  حساو إهللا و 
شويييا سييكا  بو ييى علي ييا  يسييوع )شويييه ينييفع بيع  ا( و ج)ييي) شوييروح شو )  (ميين ةييوة  م شومسيييو سيي م)  و ها 

 (. 7 - 3:  3" ) ى )يةذش  برتوا   عم   و ير وتثة حسب تقام شو ياة شي ح ى .شومسيو مخل  ا
 ية. ووره وموذج ونفام هللا ولانر بى نفام طوبيا شيب وخال  ساتة من حروب شوني ان ووالمها شو فس

وويره مرشب ية شومييال  و وبييا بييى طري ي  وهيييش ينيير ومرشب يية شويروح شو ي)  و ييا بيى كيي  وميوت حيا  ييا كميا كاوييت 
شوس ابة   و  نعب  سيرشئي  بيى شوبريية. ووسيم  عين نيركة شويروح شو ي)  و يا بيى كي  وميوت حيا  يا بيى شوبركية 

 (.14:  13شو2" )مينفم  قميعكم.وعمة تب ا يسوع شومسيو وم اة هللا ونركة شوروح شو )  شورسووية "
 -ه ا  ثالثية وخره بى هيش شوسفر :

 شومال  توبائي  -طوبيا شإل ن  -طوبيا شيب 
بييايب وشإل يين وهمييا وفييس شإلسييم طوبيييا. بييإن بهم ييا ووهمييا يرميي شن وييآلب وشإل يين شوم سيياويان بييى شوجييوهر يكييون 

  وم شو اوو. وما ساتة ب نير ول  يسة. شومال  توبائي  شو اوو بى شومالئ ة ينير ولروح شو )  شية
والحظ ون شومال  توبائي  هيو شوييه وتني) طوبييا وةيا ه وسياتة، وطليب م ي  ون ي  وقهيا وي ييرش قسي)ش وشحي)ش. 
وهيييش هييو عميي  شوييروح شو يي)  شآلن وهييو ون ي بييت شو  يسيية بييى شومسيييو شإل يين و  ييير شو  يسيية قسيي) شومسيييو 

 (.30:  5)وف
يييي  هيييو شوييييه و يييى ب وبييييا كعيييريس وسييياتة شوعيييرو ، كميييا هييييأ شويييروح شو ييي)  قسييي)ش ووالحيييظ ون شوميييال  توبائ

 ولمسيو بى ب ن شوعيتشم ويكون عريسا ول  يسة.
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 عودة للجدول اإلصحا  األول 

 

وراء  كان طوبياا وهاو مان سابد ومدنناة نفتاالي التاي فاي الجللال األعلاى فاو  نحشاون   1"  -(:25-1اآليات )
قد جلي فاي عهاد شلمناسار ملاو أشاور ه  انا  ماف كونا  فاي   2الطريق األخذ غربًا والى يسارها مدننة صفت.  

نتى كاان كال ماا نتيسار لا  يقسام  كال ناو  علاى مان جلاي معا  مان هخوانا    3الجكء ل  يفار  سبلل الحق.  
 5ى شيء مان شانون األناداث. ومف ان  كان اندث الجميف في سبد نفتالي ل  يكن عل  4الذنن من جنس .    

فيمضاي  6وكان هذا قصدوا كله  عجول الاذهب التاي عملهاا ياربعاا  ملاو هسارايلل نتخلاع ونادر عان ساايره . 
وإذا كانات  7هلى أورشلي   هلى هيكل الرب وهناك كان يسجد للرب ال  هسارايلل وياوفي جمياف ناواكلرر وأعشاارر. 

وعلى هذا وأمثال  كان مثانرًا منذ صبوت  على وفاق  8ء والغرباء. السنة الثالثة كان يجعل جميف أعشارر للدخك
 شريعة ه. 

وأد ا  مناذ  10ولما أن صار رجًك اتخذ ل  امرأة من سبط  اسامها نناة فولاد لا  منهاا ولاد فسامار  اسام .     9
كانات كال  ولماا جلاي ماف امرأتا  وولادر هلاى مدنناة نلناو  نلاث 11صغرر على تقاو  ه واجتنااب كال خطل اة. 

 13وقد كانوا كله  يأكلون مان أطعماة األما  كاان هاو يصاون نفسا  ولا  نتانجم قاد  ماأكو ته .   12عشلرت .  
فاأطلق لا  أن ناذهب نلثماا شااء  14وألجل ان  كان نذكر الرب  كل قلب  آتار ه ن وة لاد  الملاو شلمناسار. 

ثاا  اناا  قااد   16ه  ننصااايا الخااك . فكااان يطااوى علااى كاال ماان كااان فااي الجااكء ويرشااد 15ويفعاال مااا نريااد. 
فارأ  نالن الجمهاور الغفلار  17راجيم مدننة ماداي وكان مع  مماا آثارر  ا  الملاو عشارة قنااطلر مان الفضاة. 

 18الذي من جنس  رجًك من سبط  يقال لا  غاانللوس فاي فاقاة فادفف هليا  الزناة الماذكورة مان الفضاة  صاو. 
اساار فملااو ساانحاريب انناا  مكاناا  فوقااف ننااو  هساارايلل عناادر موقااف وكااان  عااد أيااا  كثلاارة أن مااات الملااو شلمن

وكان طوبيا يطوى كل نو  على جميف عشالرت  ويعازيه  ويناساي كال  واناد مان أموالا  علاى قادر   19الكراهة.  
ولماا قفال الملاو سانحاريب مان  21فيطع  الجياع ويكسو العراة ويدفن الموتى والقتلى  غلرة شادندة.    20وسع .  

هاربًا من الضربة التي ناقا  ه نهاا  سابب تجديفا  وطفاق لحنقا  يقتال كثلارين مان نناي هسارايلل   ارض نهوذا
فهاارب طوبيااا نولاادر  23فنمااا ذلااو الااى الملااو فااأمر  قتلاا  وهاابد جميااف مالاا .  22كااان طوبيااا ناادفن أجساااده . 

فعااد  25أن قتل الملو اننار. وكان  عد خمسة وأربعلن نوما  24وزوجت  عاريًا وأختبأ ألن كثلرين كانوا يحبون . 
 "طوبيا هلى منزل  ورد علي  كل مال .

 ع ق حية. وشومع ى وو ا بق سرشع  = ونحشون من وسااط  سرشئي  وشو لمة  ع ق م اتعاف. = نفتالي (:1آية )
بهيش وع) شوسي) . فو  نحشون . نفتالي.من . طوبيا.مس مر م  شو ية   ليس. و ن ين طوبيا تق  ة)يس وسم  

 (.19:10مسيو "وع ي  م سل اوا  ون  )وسوش شو ياف" )ووشو

يل  وى شوسبى  و م  قالمه من وت   ،  ُجِلى   (3:17م  2)تشق   = ُجلى في عهد شلمنأصر  (:3-2) شآلياف  = ورخِّ
ق.م. عموما  باوسبق  م على ع)ة مرشح   ال  ون شوسامرة كعاسمة س  ت وسبى نعبها  722 م شوسبق س ة  و ) و 
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ه ا شوسفر ة)شسة وبر طوبيا ح ى بع) سبي . باو )شسة ال  ظهر ب    شخ  وسوشت شو  يسة  وييكر ق.م.722س ة 
    خاتج شو  يسة. 

طوبيا من ويام نااب  وهو ماهشل بق  سرشئي  تبض شو اا ة شوخ أ وكان ييهب يوتنليم م مسكا    (:8-4) شآلياف 
 ر. والحظ  ه مام  باوم  اقين. باوع ي)ة شو  ي ة م  ما كان هيش يكلف  من من ة بق شوسف

 وم ي   طوبيا، وو  ما مت وس  شيمم بألبع  م لهم.  (:12-11) شآلياف 

 هللا يكاب. شيمين. وشومل  سمو و  باو رية. و   ا وج)ه  س خ)مها وخ)مة ن ا .   (:17-13) شآلياف 

 و ين.  نرق ونوت ونمال بات  ) يرشن حاويا ( وكاوت   ا  ونوت بق ذو  ش= مملكة ماداي

؟ شوسبب    ق.م. ب يا  يكر ه ا300ي ول شو اتيل ون سلوكس ويكاووت هو شويا   ى تشقيس س ة  = راجيم
حم ا. وقام ويكاووت وقع  م ها م)ي ة كبيرة،  وحق سوير وو  احية سويرة وم)ي ة   اساطة ون تشقيس كاوت 

 ووهو ق) ها بع) ون ه)مت. وبق بعض شو سل ك بت وحم ا  )ل تشقيس. 

 ق ي . ووع ى طوبيا شومبلغ ونخب م  اج. وهيه هق وخالق طوبيا. 240شو   ات شوفضة=  = ناطلرعشرة ق

(. وغاواا  كان 37:19م 2( وة ة ة      اه و  ) 19 ،  18م 2ة ة س  اتيب  ج)ها بق )  (:23-18) شآلياف 
حظ  ه مام  تق  من قين ، وعو    بق خ ا. ووال 185000  ة   شومال   ون    ها  س  اتيب وليهو  بع) 

شويهو   )بن ق و مو اهم. ويو  ع ) ما وم ي)بن وح) ق ة يهوياقيم شومل  ةال ع   شو  اب ي)بن  بن شو مات  
 ( و ظهر نجاعة طوبيا بق  ب   شوج و وبهيش ي  )ا شومل .19:22) ت

س  اتيب، وهيش  هللا ي   م من شينرشت. ووم ي م   وه  وسروخ. وقام شومل  وسرح)ون  )ال  من (:25-24) شآلياف 
. وم يكن ه ا  ع)شوة  ي   وبين شويهو  بأعا  و وبيا ماو  وعا  طوبيا  وى  ي  
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 عودة للجدول اإلصحا  الثاني 

 
فقال  ننا   2وكان  عد ذلو في نو  علد الرب أن صنعت مأد ة ع يمة في نلت طوبيا.   1"  -(:22-1اآليات )

 ضًا من سبطنا من المتقلن هلل ليأكلوا معنا. هل  فادع  ع
فاانطلق ثاا  عااد فااأخبرر أن وانادًا ماان ننااي هسارايلل مااذنو  ملقاى  فااي السااو  فلماا ساامف طوبياا نهاا  ماان  3

فرفعهااا ونملهااا هلااى نلتاا  ساارًا للاادفنها  ااالتحف   عااد  4موهاع  مساارعًا وتاارك العشاااء وبلااه الجثااة وهااو صاااي . 
فذكر الكك  الذي تكل     الرب على لساان  6الجثة أكل الطعا   اكيًا مرتعدًا.    وبعد أن خبأ    5مغلب الشمم.  

وكان جميف ذوي  8ولما غربت الشمم ذهب ودفنها.   7عاموس النبي أيا  أعيادك  تتحول هلى عويل ونحلب.  
وأما  9وتى. قرانت  نلومون  قايللن ألجل هذا أمر  قتلو وما كدت   تنجو من قضاء الموت نتى عدت تدفن الم

طوبيا فإذ كاان خوفا  مان ه اع ا  مان خوفا  مان الملاو كاان   نازال يخطاع جثاث القتلاى ويخبأهاا فاي نلتا  
 فلدفنها عند انتصاى الللل. 

 11واتفق في  ع  األيا  وقد تعب من دفن الموتى ان  وافاى نلتا  فرماى ننفسا  هلاى جاناب الحاايد وناا .    10
   وهو سخن فعمي. فوقف ذر  من  عش خطاى في علني

فانا  هذ كاان لا   13وإنما هذن الرب أن تعرض ل  هذر التجربة لتكون لمن  عدر قدوة صبرر كأنوب الصادنق.   12
ولكن  ثبت  14ننفو عن تقو  ه منذ صغرر وناف ًا لوصايار ل  يكن نتذمر على ه لما نال  من نلو  العمى. 

وكمااا كااان القااديم أنااوب يعلاارر الملااوك كااان أنسااباء هااذا وذوور  15فاي خااوى ه شاااكرا لاا  طااول أيااا  نياتاا . 
 أنن رجاؤك الذي ألجل  كنت تبذل الصدقات وتدفن الموتى.  16يسخرون من عيشت  قايللن. 

فإنماا نحان نناو القديسالن وإنماا ننت ار تلاو الحيااة التاي نهبهاا ه  18فلزجره  طوبيا قاايًك   تتكلماوا كاذا.   17
وكانت ننة امرأت  تذهب كل نو  هلى الحاكة وتأتى من تعب ندنها  ماا   19هيمانه  عن  أندًا.    للذنن   يصرفون 

فلما سمف  علهاا صاوت ثغااء  21واتفق  أنها أخذت جديًا ونملت  هلى البلت.   20نتأتى لها تحصلل  من الملرة.  
 كل و  نلمم شل ًا مسروقًا. الجدي قال ان روا لعل  يكون مسروقًا فردور على أربا   هذ   يحل لنا أن نأ

فأجانت  امرأت  وهي   مغضبة قد وها  طاكن رجاياو وصادقاتو اآلن قاد عرفات وبهاذا الكاك  ومثلا  كانات   22
 "تعلرر.
 وره عظمة طوبيا بق شآل ق: (:4-1) شآلياف 

 ما   ن سم  ون ه ا  ق ة  ر  شيش  وشووويمة و يوب  وذهب وي م  شوج ة. .1
 . ح فظ باوج ة بق  ي   .2
 يعر  وفس  وع وبة من شومل . .3
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شيي  هيييش يويي  م مسيي  باو ييامو . ويضييا  و مسييك  باو ييامو  عميي  شووويميية وي  فيي   يييوم عييي) شوييرب ويظهيير ون  .4
 شإل ن طوبيا كان باتش  كأ ي  بيهب بسرعة ويخبر و ي   وقو  شوج ة، بايب ة)وة ي  ائ .

يهو ا ي     هم شومل ،    وتق  هيش وخ ية شونعب  بق   وشه وم يلم هللا على  رك  ون ا  شو (:6-5) شآلياف 
 . (10:8و يكر وبوة عامو  )عا 

  رشه. = ذر   (:11فية )

  كما ةل ا بق شوم )مة. وه ا وره كيا وس في) من شو جربة شو ق مر  ل سماح هللا   جربة هيش شواات كاوت ويل  (:14فية )
 (. 7:2وهيش وفس ما ةاو   ووس شورسول )شو.   نيات لكن  ثبت في خوى ه شاكرًا ل  طول أيايسمو  ها هللا= 

من  من م اتباف   ليس ون يس خ)م وس)ةائ ا ووةاتب ا )غير شو ا  ين بق هللا وو غير   (:18-15) شآلياف 
. و ن طوبيا كان و  عي ان خاتقي ان م فوو ان وعي ان  )م   هوقة ويوب( شوفاهمين( ول نكي  بق م اة هللا

 ورب بال ي نك  في . شخلي ان يره  هما ش

  وتبما . الحاكة = منو  ولمال  ن ولت بق شو ياشة )شوخياطة( بقشمرو   يق  شإلح ياج  (:22-19) شآلياف 
. ن رف هق شوخروف وو وخي   كه)ية



 ( اإلصحا  الثالث) وبياسفر ط
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 عودة للجدول اإلصحا  الثالث 

 

وقااال عااادل أناات أنهااا الاارب وجميااف أنكامااو  2ع. نلن ااذ أن طوبيااا وطفااق يصاالي ناادمو  1" -(:25-1اآليااات )
فااآلن اذكرناي ياا رب و  تناتق  عان خطايااي و  تاذكر ذناوبي و   3مستقيمة وطرقو  كلها رنمة وناق ونكا . 

 نا ل  نطف أوامرك فألجل ذلو أسلمنا هلى النهب والجاكء والماوت وأصابحنا أندوثاة وعاارًا فاي   4ذنوب آ ايي.  
فاااآلن يااا رب ع يمااة أنكامااو  نااا لاا  نعماال  حسااب وصاااياك و  ساالكنا  5دتنا نلنهااا. جميااف  األماا  التااي نااد

واآلن يا رب  حسب مشل تو اصنف ناي ومار أن تقاب  روناي  ساك  ألن الماوت لاي خلار   6 خلو  أمامو.  
واتفاق فاي ذلاو اللاو  علنا  أن ساارة نناة رعويلال فاي راجايم مدنناة الماادنلن سامعت هاي أيضاًا   7من الحياة.

ألن  كان قد عقد لها على سبعة رجال وكان شيطان اسم  ازماوداوس يقاتله    8للرًا من هند  جواري أنلها.  تع
وإذ كانات تنتهار الجارياة لاذنب أجانتهاا قايلاة   رأنناا لاو انناًا   و  انناة  9على اثر دخوله  عللها فاي الحاال. 

ت سبعة رجال فلماا سامعت هاذا   الكاك  صاعدت أتريدنن أن تقتللني كما قتل  10على األرض يا قاتلة أزواجها.  
نل استمرت تصلي وتتضرع هلى ه ندموع  11هلى علية نلتها فأقامت ثكثة أيا  وثكث ليال   تأكل و  تشرب. 

قالت تباارك اسامو ياا الا   13ولما أتمت صكتها في اللو  الثالث وباركت الرب.  12أن يكشع عنها هذا العار. 
هليااو يااا رب اقباال  14غضااب  يصانف الرنمااة وفااي زمااان البانس يغفاار الخطايااا للااذنن ندعونا .  آ ايناا الااذي  عااد

أتوسل هليو يا رب أن تحلني مان وثاا    هاذا العاار أو تأخاذني عان األرض.   15نوجهي وإليو اصرى ناظري.  
اكان قاد  ولا  17انو يا رب عال   اني لا  اشات  رجاًك قاد وأناي قاد صانت نفساي    منزهاة عان كال شاهوة.   16

 19وإنما   رهالت  اأن اتخاذ رجاًك لخوفاو   لشاهوتي.  18أمازج أرباب المكهي و  أعاشر السالكلن  الطيش. 
ألن مشاورتو   نادركها  20ولعلي ل  أكن مستأهلة له  أو ل  يكونوا مستحقلن لي   فلعلو أ قلتني لبعل آخار. 

لمحن فستفوز  إكلللها وإن نلات  ا  شادة فسالنقذ على أن من يعبدك نوقن أن نيات  أن انقضت  ا  21هنسان.  
ألنو   تسر نهككنا فتلقي الساكلنة  عاد العاصافة وبعاد   22وإن عرض على التأدنب فل  أن نرجف هلى رنمتو.  

فااي ذلااو الحاالن  24فلاايكن اساامو يااا الاا  هساارايلل مباركااًا مااد  الاادهور.  23البكاااء والنحلااب تاااي  التهلاال. 
فأرسال الارب مككا  القاديم رافايلال ليشافي كاك ا ثنالن  25ماا   مجاد ه  العلاي. هستجلبت صالوات ا ثنالن أ

 "اللذنن رفعت صلواتهما في وقت واند هلى نضرة الرب.
  . ه ا وره عظمة طوبيا بهو وتق  والمهم  وى خ اياهم ببرت هللا، وو    وم يل ق باولوم على هللا (:6-1) شآلياف 

شون شإلوسان ي لب شوموف =  مر أن تقب  روني  سك وا نيبا   ابها .  وهق   وير ح)  = أصبحنا أندوثة 
و فس  بهيش خ أ يو  يأ  من تحمة هللا. و ن هللا شويا يعرف  عن شو بيعة شوانرية يسامو على هيه  

ون   "وق  ن هام( وو فهم ون  ووس حين ةال 4:19م 1شيخ ام. وهو ة) سامو  يليا حين س   وفس شوس  ة ) 
 -( بهيش يخ لن عن طلب شوموف يأسا  من شونفام:23:1)بق شون م  شومسيو ذش  وبض  ق)ش "وو لق بأ
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ي ول  ووس شورسول "ذش  وبض  ق)ش "  ذش  ما هو في  ني. قيي) و  ي  ي ليب شيبضي  بهيو وييس يائسيا ،  ي  هيق  .1
 نهوة ةلا  ون يره شومسيو.

 ويمجيي)  سييم  ويرييي) ون ييييهب ولمسيييو.  يووس ةييال هيييش خييالل ح)ي يي  ووي  بييق حيييرة، يرييي) ون ي ييي  ويخي)م هللا .2
بهيو م  يوت  ييين نييبين، وييو   يير  شو يرشت بييق يي) شويرب وةييال "و ين ون وب يى وويي م يقل يم" وا طاومييا ون هللا 

 يج) ون وق عم  بسأب ى يمج)  سم هللا.
 
ق. منكل ها وم  ه ا وج) عائلة وخره   يا بق ة)شسة ووها منكلة هق شيخره. ووج) شإل  ة   ل (:23-7) شآلياف 

 )بعها وليأ     ول الة. ويو  ةال شآلبام )ال  ض  شومنكلة  ي   وبين هللا،       هللا  ي   وبين شومنكلة(. 
( بهق وم    رف عن سال ها  ال  بع) ون نعرف باو ع ية  12)فية   اركت الربويو  فاع) سومها وسال ها 

ق   ويعيروه،  س خ)م شوخا مة و عير ساتة. وساتة ح لت  وو الحظ  وت شوني ان، ب ما وثات وس)ةام طوبيا وهو 
لعلي ل  أكن مستأهلة له  على شو ع ية ب ال ها يوها وم   يمر على هللا، وإع ربت باوخ ية وإ ضاعها  ذ   ول  

 لعلو أ قلتني لبعل آخر.+ مشورتو   ندركها هنسان. على وهوشقها شويين ما وش، و سليمها هلل= 

أتوسل هليو يا رب أن تحلني من وثا      وموف و فس  بى  ي ة وفس  هكيش بعلت ساتة =وكما طلب طوبيا ش
و ن شوموف ويس حال ولمناش  ، بال ي )خ  ب رق عجياة وي ول شيالم  وى   هذا العار أو تأخذني عن األرض

و ره شوخير شويه كان هللا خير . بماذش وو ماف  يليا بى  ي ة وفس ، حي بٍي كان ة) ب ) حم  شومركاة شو اتية و ، و 
 يع)ه و وبيا وساتة. 

مالش  وي هق   بع) ون و ت شو جاتب   ماتها وتوا هللا كمال شيسر ين، ها هو يرس  (:25-24شآلياف )
. شومنكل ين
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 عودة للجدول اإلصحا  الرا ف 

 

  2ت  وتهيا ل  أن يموت استدعى هلي  طوبيا انن . وإذ خال طوبيا أن قد استجلبت صك  1" -(: 23-1اآليات )
هذا قب  ه نفسي فأدفن جسدي واكر    3وقال ل  اسمف    يا نني كلمات في واجعلها في قلبو مثل األساس. 

ومتى  5واذكر ما المشقات التي عانتها ألجلو في جوفها وما كان اشدها.  4والدتو جميف أيا  نياتها. 
وأنت فليكن ه في قلبو جميف أيا  نياتو وأنذر أن   6مان نياتها فادفنها هلى جانبي.  استوفت هي   أيضًا ز 

تصد  من مالو و  تحول وجهو عن فقلر ونلن ذ فوج  الرب  7ترهى  الخطل ة وتتعد  وصايا الرب هلهنا. 
للل فاجتهد أن    أن كان لو كثلر فانذل كثلرًا وأن كان لو ق 9كن رنيمًا على قدر طاقتو.  8  يحول عنو. 

ألن الصدقة تنجي من   كل   11فانو تدخر لو ثوا ًا جملًك هلى نو  الضرورة.  10تبذل القللل عن نفم طلبة. 
أن الصدقة هي رجاء ع ي  عند ه العلي لجميف   12خطل ة ومن الموت و  تدع النفم تصلر هلى ال لمة. 

و  تدع الكبر  14جاوز امرأتو مستبيحًا معرفة اإلث  أندًا. أنذر لنفسو يا نني من كل زنى و  تت 13صانعلها. 
وكل من خدمو  شيء فأوف  أجرت  لساعت  وأجرة  15يستولي على أفكارك وأقوالو ألن الكبر مبدأ كل هكك. 

كل خبزك مف   17كل ما تكرر أن يفعل  غلرك  و فإياك أن تفعل  أنت  غلرك.  16أجلرك   تبق عندك أندًا. 
هف خبزك وخمرك على مدفن  البار و  تأكل و  تشرب منهما   18المساكلن واكم العراة من ثيا و. الجياع و 

وبارك ه في كل نلن وأسترشدر لتقوي  سبلو وإقرار كل  20التمم مشورة الحكي  دايمًا.  19مف الخطاة. 
ضة لغانللوس في راجيم  ث  اعل  يا نني أني قد أعطلت وأنت صغلر عشرة قناطلر من الف 21مشوراتو في . 

ونلث ذلو فان ر كيف   تتوصل هلي  فتقب  من  الزنة المذكورة من   22مدننة المادنلن ومعي نها صو. 
و  تخع يا ولدي فأنا نعيش عيشة الفقراء ولكن سيكون لنا خلر كثلر هذا اتقلنا  23الفضة وترد علي  صك . 

 "ه وانتعدنا عن كل خطل ة وفعلنا خلرًا.

طوبيا يظن ون هللا سي   منكل   بأن يموف، و ن هللا كان يع) و هاية وتوع. بال يع ي ا "وش ر   (:2-1ف )شآليا
 (.20:3ق)ش  مما و لب وو وف  ر" )وف

ح ا  كان شوني ان هو شويا يقاض على شيتوشح ويل يها بق شوج يم، و ن = هذ قب  ه نفسي (:5-3شآلياف )
عه) شو )يم ووهم بق ي) هللا، ووما مو وع شوج يم هيش بو   مدةت. شويا ي ب هللا ووال  هللا ينعرون ح ى بق شو 

 ال ي  وت ون هللا سي خلى ع   وإن ح)  بلوةت مدةت ب  .

طوبيا يه م بأن يوسق      باو )ةة. و ) كان و وبيا شيب خبرة ةاوها شوسي) شومسيو "يوق   (:12-7شآلياف )
( بهو نعر بق  40-35:25موه بأح)  خو ق شيساغر ببق بعل م" )مت قعت بأطعم مووق.. بما وو م بعل 

الصدقة تنجي من كل  س)ةا   وو  ي ا   هللا نخ يا  بأتش  ون ال ي رم      من هيه شوبركة. وي ول طوبيا ون 
 في فظ  هللا ح ى ال يس   وإن س   يسام   بأن يوق  ةلا  ول وبة.= خطل ة ومن الموت
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(. وب فس شوف ر 12:10شو 1او   ووس شورسول "من يظن وو  ةائم بلي ظر ون ال يس  " ) هق وفس ما ة (:14فية )
 (.18:16ةال شو كيم "ةب  شو سر شو بريام وةب  شوس وط  نامل شوروح" )وم

يب)و ون هيه شوعا ة = هف خبزك  وخمرك على مدفن البار و  تشرب منهما مف الخطاة (:20-15شآلياف )
وطوبيا ينير إل    ، ون شيبض  و  ون   ق ولف رشم وشوم  اقين.ع ل  نير و  )يم س)ةاف عن وتوشح شوم   لين  ر 

. ي فق وموشو   هيه شو ري ة فيس في)  ها شوف رشم ، عن ون ي ف ها بى قلساف ووالئم م  شينرشت



 (اإلصحا  الخامم) سفر طوبيا
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 ة للجدولعود اإلصحا  الخامم 

 

وأما هذا المال فما ادري كيف  2فأجاب طوبيا أ ار وقال يا أنت كل ما أمرتني    افعل .  1" -(: 28-1اآليات )
أنصل  فان الرجل   يعرفني وأنا   اعرف  فما العكمة التي أعطلها ل  نل الطريق التي تندي هلى هناك    

واآلن هل  فالتمم  4فإذا عرهت  علي  فان  نندي عاجك.  فأجا   أنور وقال أن عندي صك  3اعرفها أيضًا. 
فبلنما خرج طوبيا هذا  فتى نهي قد وقف     5لو رجًك ثقة يصحبو  أجرت  نتى تستوفي المال وأنا ني. 

قال   7فسل  علي  وهو يجهل ان  مكك ه وقال من أنن أقبلت يا فتى الخلر.  6مشمرا كأن  متأهب للمسلر. 
قال اعرفها وقد سلكت جميف   8سرايلل فقال ل  طوبيا هل تعرى الطريق األخذة هلى نكد المادنلن. أنا من نني ه

فقال   9طرقها مرارًا كثلرة وكنت نازً   أخلنا غانللوس المقي  نراجيم مدننة المادنلن التي في    جبل أنمتا. 
ميف ذلو فتعجب أنور وطلب أن ندخل  ودخل طوبيا واخبر أ ار  ج 10ل  طوبيا انت رني نتى اخبر أني نهذا. 

فأجاب طوبيا وأي فر  يكون لي أنا المقي  في ال ك   12فدخل وسل  علي  وقال ليكن لو فر  داي .  11علي . 
فقال ل    14فقال ل  الفتى كن طلب القلب فانو عن قللل تنال  البرء من لدن ه.   13  ا صر هوء السماء. 

فقال  15لى غانللوس في راجيم مدننة المادنلن وأنا أوفيو أجرتو متى رجعت. طوبيا هل لو أن تبله انني ه
فقال ل    17فقال ل  طوبيا اخبرني من أي  عشلرة ومن أي سبد أنت.  16ل  المكك أخذر وأعود    هليو. 

أنا  ولكن لكي   اقلق  الو18رافايلل المكك أفي نسب األجلر ناجتو أ  في األجلر الذي نذهب  مف اننو. 
فقال ل  طوبيا انو من نسب كري     غلر أني أرجو أن   يسوءك كوني طلبت    19عزريا نن نننيا الع ي . 

 معرفة نسبو. 
قال طوبيا انطلقا  سك  وليكن ه في  21فقال ل  المكك هاءنذا اخذ اننو سالما   وسأعود    هليو سالما.  20

كل ما أرادا أخذر من أهبة الطريق وودع طوبيا أ ار وأم  وسارا  نلن ذ   أخذا 22طريقكما ومكك  نرافقكما. 
  كان هذا  24فلما فصك جعلت   أم  تبكي  وتقول قد أخذت عكازة شيخوختنا وأ عدتها عنا.  23ككهما معا. 

فقال  26لقد كان في رزقنا القللل ما يكفي  ن ن ُعد الن ر هلى ولدنا غنى ع يما.  25المال الذي أرسلت  ألجل . 
فإني واثق  ان مكك ه   27لها طوبيا   تبكي أن ولدنا سيصل سالمًا ويعود هللنا سالمًا وعلناك تبصران . 

فكفت أم  عن البكاء عند هذا الكك    28الصالا يصحب   ويدنرر في جميف أنوال  نتى نرجف هللنا  فر . 
 " وسكتت.
شو   بنرح و  ما هو شو  . وكان بق ذو  شو مان حي ما   يب)و ع)م خبرة طوبيا شإل ن بمع ى (:4-1شآلياف )

 يأخي مع  مرن)ش  بايقر، بلم يكن ه ا  عالماف بق شو رق. ، بهو شان يسابر  وسان بق طريق ال يعرب 

هيش يع ق ووا موقو  وس    ق  سرشئي ، بأوا مكلن ب ماي هم، ووا من ع ) = أنا من نني هسرايلل (:9-5شآلياف )
مقيما  بق وس هم، وال  ع ق ووا من موشوي)  سرشئي . وشومال   س خ)م هيه شو يوة ويع ق  طمب اوا      ق  سرشئي 
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وويس س اا  ون يكون  =  كنت نازً   أخلنا غانللوسو وبيا شوناب شوخائن من شوسفر. ووي ي)ه  طمب اوا  ةال 
يا ي  ) ون ييهب  وي . هيه  شومال  ة) هشت  ي  . وو ن هو ي مبن شوناب شوخائن وو  يعرف غا يلو  شو

  س جابة سريعة من هللا و الة طوبيا شيب.

شومال  يع ق برح و وبيا ون هللا  س جاب و  وسيف و عي ي  وون يأخيه. شو   شإلوهق  شئما  وتوع مما   (:13فية )
 وف ر في  وة) يكون بعي)ش  ق)ش  عن وذهاو ا. 

 )  عالن نخ  ، وو    وعلن عن تساو   )شوم )مة(.شومال  ال يري= أفي نسب األجلر ناجتو (:17فية )

تؤية = ألن نعد الن ر هلى ولدنا غني ع يماً وا  وف ال وو غابا عن شيوظات. = فلما فصك  (:28-23فياف )
. شووو) ع ) شيم وهم من شوو ق شوما ا



 ( اإلصحا  السادس) سفر طوبيا

 

 
18 

 عودة للجدول اإلصحا  السادس

 

 وسافر طوبيا والكلب نتبع  فبات أول منزلة  جانب نهر دجلة.  1" -(: 22-1اآليات )
فارتاع طوبيا وصرخ  صوت ع ي  قايًك يا مو ي   3وخرج ليغسل رجلي  فإذا  حوت ع ي  قد خرج ليفترس .  2

فقال ل  المكك امسو  خيشوم  واجتذ   هليو ففعل كذلو واجتذ   هلى اللبم فاخذ يختبد عند  4قد اقتحمني. 
  6فقال ل  المكك  شق جوى الحوت وانتف   قلب  ومرارت  وكبدر فان لو نها منفعة لعكج مفلد.  5ي . رجل

ففعل كذلو ث  شو  من لحم  فأخذا للطريق وملحا سايرر نتى يكون لهما ما يكفلهما هلى أن نبلغا راجيم  
أن تخبرني ما العكج الذي ننخذ  ث    أن طوبيا سال المكك وقال ل  نشدتو يا أخي عزريا 7مدننة المادنلن. 

 من هذر األشياء   التي أمرتني أن اذخرها من الحوت. 
فأجا   المكك قايًك هذا ألقلت شل ًا من قلب  على الجمر فدخان    يطرد كل جنم من الشياطلن في رجل   8

وقال طوبيا  10ا غشاء فتبرأ. والمرارة تنفف لمسا العلون التي علله 9كان أو امرأة  حلث   يعود يقربهما أندًا. 
فقال المكك أن هنا رجًك اسم  رعويلل من ذوي قرانتو من سبطو ول  ننت اسمها   11أنن تريد أن ننزل. 

 فجميف مال  مستحق لو و ند لو أن تتخذها زوجة.  12سارة وليم ل  من ذكر و  أنثى سواها. 
بيا  وقال أني سمعت ان  قد عقد لها على سبعة أزواج فأجاب طو  14فأخطبها هلى أنلها فان  نزوجها منو.  13

فألجل هذا أخاى أن يصلبني مثل ذلو وأنا ونلد ألنوي فانزل   15فماتوا وقد سمعت أيضًا أن الشيطان قتله . 
 شيخوختهما هلى الجحي   الحزن. 

أن الذنن  17ه . فقال ل    المكك رافايلل استمف فأخبرك من ه  الذنن يستطيف الشيطان أن يقو  علل 16
نتزوجون فلنفون ه من قلوبه  ويتفرغون لشهوته  كالفرس والبغل اللذنن   فه  لهما أول و للشيطان علله  

وفي  19فأنت هذا تزوجتها ودخلت المخدع فامسو عنها ثكثة أيا  و  تتفرغ معها ه  للصلوات.  18سلطان. 
وفي اللللة الثانية تكون مقبوً  في شركة اآل اء   20ن. تلو اللللة هذا أنرقت كبد الحوت ننهز  الشيطا

وبعد انقضاء اللللة الثالثة تتخذ  22وفي اللللة الثالثة تنال البركة نتى نولد لكما ننون سالمون.  21القديسلن. 
 "البكر  خوى الرب وأنت راغب في البنلن اكثر من الشهوة لكي تنال نركة ذرية هنراهي .

شوم ظر ه ا م ظر و يا ق)ش  يعي) سوتة شوج ة  = الكلب نتبع ا وول ويلة بم اذشة شو هر. وام (:4-1شآلياف )
( وكان بيها شإلوسان س)ي ا  ولمالئ ة، وشو يوشواف  14-10:2شيووى باوج ة كاوت بق وت   قلة وشوفرشف )  

ن ي احا  مال ،   ت سل او . وها و ن ومام وفس شو وتة، شو هر هو وهر  قلة )ح)شة  هو  قلة( وشإلوسا 
= فإذا  حوت ع ي وول مكان و ووش وشس رشحوش في  وواموش. = أول منزلةوشو لب )شو يوشن( ي اع  وا   ت سل او . 

يا  هيه سوتة وما ح)  بق شوج ة وشو ية  هجم على حوشم وف م  ري) مو هما. وشو وف ه ا هو سمكة كبيرة. 
شووح  شويا هجم على طوبيا يرم  ولضي ة شو ق  هاقم ووال   يا من   ووى حرشس ق وقيا  ق. وويضا  هيش=  مو ي



 ( اإلصحا  السادس) سفر طوبيا
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هللا، وهللا يخرج من شوجابق حالوة. شوسمكة شوعظيمة هق تم  ولني ان يري) ون يجيب طوبيا ولمام فيورق وشومام 
ه ا يرم  ولعاوم. وو ن بمعووة وإتنا  شومال  وم ي)خ  ولمام ويموف،    قيب هو شوني ان وبق هيش  ناتة  

باوني ان  س خ)م  هللا و شة و أ يب شوانر   ، ح)   ما   شوني ان شو هائق    خرج من شوسمكة نفام. وهيشوهال
 (. 9-7:12شو 2أ5:5شو 1)

 شومال  يخبر طوبيا بأن تعوئي  و  ةرشبة م  عائلة طوبيا.  (:13-10شآلياف )
ش غاواا  ين طوبيا شيب كان وخاات موف وهوشج ساتة كاوت ة) وسلت وعائلة طوبيا وكان هي  (:17-14شآلياف )

 يجول يخ)م شويهو  بق ك  مكان، بربما مر  ب ريا  تعوئي  بعرف شيخاات.

شاوت هيه شوع ي)ة موقو ة و  هم كأ رشت كاووش يعربون ووهم بق ي) هللا وويو  ةال = فأنزل شيخوختهما هلى الجحي 
(. ووالحظ ون شوني ان يكون و  سل ان  3:4( أ  ذش قاض هللا وفسى )طو 6:3طوبيا  قاض توحق بسالم )طو

 وا ال يكون هلل وقو  بق حيا هم.  ننفون هعلى شونهوشويين شويين ال يعربون هللا=  

همسو  شوسالح  ) شوني ان )شو وم ويم ل  ه ا ع)م شو جاوب م  نهوة شوجس)( أ شو الة=  (:22-18شآلياف )
بيرم   الحوت نر  كبدني ان وويس حرق كب) شو وف وما هيش ما يه م شو=   تتفرغ معها ه  للصلوات + عنها
.مق نهوش هم وو كأوهم ة لوش نهوش هو ر 



 (اإلصحا  السا ف) سفر طوبيا
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 عودة للجدول اإلصحا  السا ف

 

وإذ ن ر رعويلل هلى طوبيا قال لحنة  2ث  دخك على رعويلل فتلقاهما رعويلل  المسرة.  1" -(: 20-1اآليات )
وبعد هذا الكك  قال رعويلل من أنن أنتما أنها األخوان الفتيان   3أشب  هذا الرجل نذي قرانتي. زوجت  ما  

فلما  5فقال لهما رعويلل هل تعرفان طوبيا أخي فقا  نعرف .  4فقا  ل    من سبد نفتالي من جكء نلنو . 
فألقى رعويلل ننفس   6و أنو هذا. اكثر من الثناء علي  قال المكك لرعويلل أن طوبيا الذي أنت تسال عن  ه 

وبكت ننة امرأت  وسارة   8وقال نركة لو يا نني انو انن رجل صالا فاهل.   7وقبل  ندموع وبكى على عنق . 
فقال   10وبعد أن تحادثوا أمر رعويلل أن نذ ا كبش وتهيأ مأد ة ودعاهما أن نتك ا للغذاء.  9اننتهما أيضًا. 

ًا ههنا و  اشرب ما ل  تجلبني هلى ما أنا سايل  وتعدني أن تعطلني سارة اننتو. طوبيا أني   أكل اللو  طعام
فلما سمف رعويلل هذا الكك  ارتعد لمعرفت   ما أصاب السبعة الرجال الذنن دخلوا عللها وخاى أن يصلب  11

ها لهذا فان اننتو ل   قال ل  المكك   تخع أن تعطل 12هذا ما أصانه  وفيما هو متردد ول  نردد علي  جوا ًا. 
نلن ذ قال رعويلل   اشو أن ه قد   13ننبغي أن تكون زوجة ألن  يخاى ه ولذلو ل  يقدر غلرر أن يأخذها. 

ولعل  ألجل ذلو ساقكما ه هلى نتى تتزوج هذر نذي قرانتها على نسب  14تقبل صلواتي و دموعي أمام .  
ث  اخذ نيملن اننت  سارة وسلمها هلى يملن طوبيا قايك ال    15شريعة موسى واآلن   تشو أني أعطيكما. 

ث  اخذوا صحيفة وكتبوا فلها  16هنراهي  وال  اسحق وال  يعقوب يكون معكما وهو يقرنكما ويت  نركت  عليكما. 
  19ودعا رعويلل ننة زوجت  وأمرها أن تهيأ مخدعًا آخر.  18وبعد ذلو أكلوا وباركوا ه.  17عقد الزواج. 

وقالت لها تشجعي يا ننية ورب السماء ننتيو فرنًا ندل الغ  الذي   20وأدخلت  سارة اننتها وهي  اكية. 
 " قاسلت .
من  ركة   ابة شووربام،  س  ب    رشهيم وووط مالئ ة. وتعوئي   س  ب  مال  وإس  ب  هوج   (:5-1شآلياف )

 طوبيا أخي. عوئي = إل     ح  منكل ها. ووفهم ون طوبيا كان ةرياا  ق)ش  ور 

 ت عا  تعوئي  يظهر م ب   و وبيا، بلم يف ر بق برح          بق  ح مال موف طوبيا.   (:14-10شآلياف )
وشومال  ي مبن تعوئي  ون موف شيهوشج شوساعة كان يو  ي اوق ون   ون ساتة هوقة و وبيا، وهو يس  ق هيش 

 بهو ويس هوقا  نهوشويا  م   شآلخرين. 
[ )وهو يم    2[ شيب يسلم       وعريسها ]1وفس شو  س شو اوق ]  وج) ه ا بى هيه شآلياف  (:20-15شآلياف )

[  خ يب مخ)ع مس    )ي ر  5[ وويمة برح ]4[ ك ابة ع ) هوشج ]3شو اهن ه ا( ياات  شو وشج باسم هللا ]
. خالعة ويو  باتكهم هللابع) شووويمة  ال تةب وال  وباركوا ه[ 6شورق  وباه ووم  ويل  ق بإمرو  ( ]



 (اإلصحا  الثامن) سفر طوبيا
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 عودة للجدول اإلصحا  الثامن 

 

فذكر طوبيا كك  المكك فاخرج من كيس   2ولما فرغوا من العشاء ادخلوا عللها الفتى.  1" -(: 24-1اآليات )
الشيطان وأوثق  في نرية مصر نلن ذ قب  المكك رافايلل على  3فلذة من الكبد وألقاها على الجمر المشتعل. 

ووع  طوبيا البكر وقال لها يا سارة قومي نصلي هلى ه اللو  وغدًا وبعد غد فإنا في هذر الليالي  4العليا. 
 نا ننو القديسلن فك ننبغي لنا أن نقترن   5الثكث نتحد  اهلل وبعد انقضاء اللللة الثالثة نكون في زواجنا. 

وقال طوبيا أنها الرب ال   7فقاما معا وصليا ككهما  حرارة نتى يعافلهما.  6يعرفون ه. اقتران األم  الذنن   
أنت جبلت آد  من  8آ اينا لتباركو السماوات واألرض والبحر واللنانيف واألنهار وجميف خكيقو التي فلها. 

اتخذ أختي زوجة وإنما رغبة  واآلن يا رب أنت تعل  أني   لسبب الشهوة  9تراب األرض وأتلت  نواء عونا. 
وقالت سارة أيضًا ارنمنا يا رب ارنمنا نتى نشيخ   10في النسل الذي نبارك في  اسمو هلى دهر الدهور. 

وكان نحو وقت صيا  الديو أن رعويلل أمر أن يجمف هلي  غلمان  فانطلقوا مع    11ككنا معا في عافية. 
فلما   13ما أصاب غلرر من الرجال السبعة الذنن دخلوا عللها.  ألن  قال أخشى أن يصلب   12وإنتفروا قبرًا. 

ا عثي واندة من جواريو لتر  هل مات نتى أواري  قبل   14اعدوا القبر رجف رعويلل هلى زوجت  وقال لها. 
فعادت   16فأنفذت هند  جواريها فدخلت المخدع فإذا هما سالمان معافيان وهما نايمان معا.  15هوء النهار. 

 ت نهذر البشر  فبارك رعويلل وننة زوجت  الرب. وأخبر 
فانو قد أتلتنا رنمتو   18قايللن نباركو أنها الرب ال  هسرايلل من اجل ان  ل  يصبنا ما كنا نتوقع .  17

ورنمت الونلدنن فاجعلهما يا رب نباركانو أت  نركة ويقدمان لو قربان  19ونبست عنا العدو الذي يضطهدنا. 
وللحال أمر رعويلل غلمان    20ا نتى تعل  األم  كافة انو أنت اإلل  الواند في األرض كلها. تسبيحو وعافلتهم

ث  أوعز هلى زوجت  أن تعد وليمة وتصلا ما ننبغي   21أن نردموا القبر الذي نفرور قبل هوء الصبا . 
ميف جلران  وأصدقاي .  وأمر نذ ا  قرتلن سملنتلن وأربعة اكبش وأن تهيأ وليمة لج 22للمسافرين من الزاد.  

 واستحلع رعويلل طوبيا أن يقي  عندر أسبوعلن.   23
 " وأعطى رعويلل لطوبيا نصع مال  كل  وكتب لطوبيا صكا  النصع الباقي أن يستولي علي   عد موتهما. 24

كان  هيش  ماما  ما= في هذر الليالي الثكث نتحد  اهللأ    عا هم عن شونهوشف= قومي نصلي  (:6-4شآلياف )
هو تةم كام  وهو   3(. وتةم 17:6شو 1يع ي   ووس شورسول حي ما ةال "ووما من  و  ق باورب بهو توح وشح)" )

ينير هلل شوم لو شيةاويم. وهيش  ناتة وإلو  اق بال وباو اوق شو  رت شو ام  من سل ان   ليس وهيش يع ق شو ياة. 
ينير ول ياة شي )ية. ب  ن شآلن بق شويوم    8. وتةم  8م ويو  وم يمت طوبيا. والحظ ون طوبيا هو شوعريس تة

 شوساب  وبع) شوقيامة س  يا حياة و )ية  ال موف، وهيش ما يم ل  ع)م موف طوبيا. 



 (اإلصحا  الثامن) سفر طوبيا
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.الحظ ون شو   ي لق بق هيش شوسفر (:19-17شآلياف )



 (اإلصحا  التاسف) سفر طوبيا
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 عودة للجدول اإلصحا  التاسف

 

ث  أن طوبيا استدعى المكك الذي كان يحسب  هنسانًا وقال ل  يا أخي عزريا أسألو أن  1" -(: 12-1اآليات )
ولكني مف ذلو أسألو أن تأخذ  3أني لو جعلت نفسي عبدًا لو لما وفلت  عنانتو نق الوفاء.  2تسمف ككمي. 

  الفضة وتدعور دواب وغلمانًا وتنطلق هلى غانللوس في راجيم مدننة المادنلن وترد علي  صك  وتقب  من 
 هلى عرسي. 

وأنت تر  أن رعويلل قد    5ألنو تعل  أن أني يحسب األيا  فان زدت في ه طايي نومًا واندًا نزنت نفس .  4
نلن ذ اخذ رافايلل أربعة من غلمان رعويلل وجمللن وسافر   6استحلفني ولست أستطيف أن استخع  حلف . 
وعرف  أمر طوبيا نن   7ف هلي  صك  واستوفى من  المال كل . هلى راجيم مدننة المادنلن ولقي غانللوس فدف 
فلما دخل نلت رعويلل وجد طوبيا متك ا فنه  قايمًا وقبك   8طوبيا وكل ما وقف وأتي    مع  هلى العرس. 

وقال نباركو الرب ال  هسرايلل ألنو انن رجل صالا جدًا  ار متقي   9 عضهما  عضًا وبكى غانللوس وبارك ه. 
وتريان ننيكما وبني ننيكما هلى الجلل   11وتحل البركة على زوجتو وعلى والديكما.  10صانف صدقات.  ه

فقالوا كله  أملن ث  تقدموا  12الثالث والرا ف ويكون نسلكما مباركًا من ال  هسرايلل المالو هلى دهر الدهور. 
 " هلى الوليمة ه  أنه  اتخذوا وليمة العرس  خوى ه.

 س والال  ولوةت طلب طوبيا من شومال  )ع شتيا( ون ييهب هو باو    وى تشقيس شوم)ي ة شو ق   (:5-1شآلياف )
 يقيم بيها غا يلو  إلس ر ش  قيمة شو  ، وذو  ح ى يس  ي  ون ي ضق وطول وةت ممكن م  حمي  تعوئي . 

شقيس بلماذش يرس  طوبيا ( ون تعوئي  كان بق تشقيس، وغا يلو  بق ت 7:3وه ا ي ير شو  ا  منكلة. بفق )طو
شومال  ويس وبق قيمة شو   وي ول و   و لق  وى تشقيس..!! تشقيس ة)   ون حق وو م)ي ة سويرة ق) ها  

ق.م. وة)   ون م)ي ة كبيرة ه)مت م  شو من وق) ها 300ويكاووت بع) ذو  وقع  م ها م)ي ة كبيرة س ة  
ةرية ةرب تشقيس، وغاواا  وطلق على شو رية إلت ااطها  ويكاووت. وبق بعض شو سل قام شن تعوئي  كان يقيم بق 

 رشقيس شوم)ي ة شو بيرة، تشقيس ويضا . وكون ون طوبيا يرس  شومال  ووا يلو  من تشقيس  وى تشقيس بهيش 
ة عا  ال مع ى و  وويضا  بال مع ى ون يكون طوبيا بق مكان بعي) ق)ش  عن غا يلو  ويرس  شومال  )شويا كان 

و  ناب عا ا(. وشيش ر م  قية ون طوبيا وتس  شومال   وى غا يلو  شو ريب م  ، وشإلث ان تعوئي  يظن وة ها و
   ون هق وحم ا.   غاواا ماوغا يلو  بق م ي  تشقيس هيه شو ق 

.سلوشف وخره. ب ان هدالم شي رشت ال يكفون عن شو الة (:12-9شآلياف )
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 عودة للجدول اإلصحا  العاشر
 

ولما أ طأ طوبيا هناك لسبب العرس قلق أنور طوبيا وقال لماذا تر  أ طأ انني وما الذي  1" -(: 13-1اآليات )
وأخذر نزن شدند هو وننة امرأت  وطفق   3ألعل غانللوس قد مات وليم من نرد ل  المال.  2عاق  هناك. 

وكانت أم  تبكي ندموع   تنقطف وهي تقول آر   4يعاد. ككهما نبكيان لتخلع اننهما عن الرجوع في نو  الم
لقد كان   5أور يا نني لماذا أرسلناك في الغربة يا نور أ صارنا وعكازة شيخوختنا وعزاء عيشتنا ورجاء عقبنا. 

فكان طوبيا يقول لها اسكتي و  تقلقي أن انننا   6لنا فيو وندك كل شيء فل  يكن ننبغي لنا أن نرسلو عنا. 
فل  يكن ذلو يفلدها أدنى تعزية وكانت كل نو  تقو  مسرعة   7والرجل الذي أرسلنار مع  ثقة جدًا. سال  

فتتشوى من كل جهة وتن ر في جميف الطر  التي كانت ت ن أن اننها نرجف منها لعلها ترار عن  عد مقبك. 
فقال ل  طوبيا أني   9كمتو. وأما رعويلل فقال لصهرر امكث ههنا وأنا انفذ هلى طوبيا أنيو من يخبرر  س 8

وبعد أن اكثر رعويلل من اإللحا  على طوبيا  10ألعل  أن أني وأمي يحسبان األيا  وأروانهما معذ ة قلقا. 
فأنى أن يسمف نوج  من الوجور أعطار سارة ونصع أموال  كلها من غلمان وجوار ومواش وإنل وبقر وفضة  

ًك مكك الرب القدوس يكون في طريقكما ويبلغكما سالملن وتجدان  قاي 11كثلرة وصرف  من عندر  سك  فرنًا. 
واقبل الوالدان على اننتهما يقبكنها ث    12كل شيء عند أنويكما  خلر وتر  علناي ننيكما قبل موتي. 

 " وأوصياها أن تكر  نمويها وتحب  علها وتدنر عيالها وتسوس نلتها وتحف  نفسها غلر ملومة. 13صرفاها. 
وال ي)تا ون هيش مكك الرب القدوس يكون في طريقكما تعوئي  ي ول إل     وهوقها=   (:12-10)شآلياف 

وهيش س يو بوشو)  أنويكماعن وشو)ا طوبيا لطوبيا وسارة ي )  و ن هللا يس جيب و لوش  ا. والحظ ةول تعوئي  
  موسى باو ما وشو) هو وامو  LAWو   FATHER IN LAWشو وج هو وشو) ول وقة باو ا ية بهما قس) وشح) 

.ب سب شونريعة، بعلق شو وقة ون   رم  وشوعكس بعلق شو وج ون يكرم حماه بهو وشو)ه
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 عودة للجدول عشر اإلصحا  الحادي
 

وفيما ه  راجعون وقد نلغوا هلى ناران التي في وسد الطريق جهة نلنو  في اللو    1"  -(: 21-1اآليات )
فلنتقد  نحن أن أنببت والعيال  3قال المكك يا أخي طوبيا انو تعل  كيف فارقت أ اك.  2لحادي عشر. ا

وإذ توافقا على المضي قال رافايلل لطوبيا خذ معو من مرارة   4وزوجتو نلحقوننا على مهل مف المواشي. 
ت كل نو  تجلم عند الطريق على  وأما ننة فكان 5الحوت فان لنا نها ناجة فاخذ طوبيا من المرارة وانطلقا. 

فلما كانت تتشوى ذات نو  من ذلو الموهف ن رت   6رأس الجبل نلث كانت تستطيف أن تن ر على  عد. 
وقال رافايلل لطوبيا هذا  7على  عد وللوقت عرفت ان  اننها قادما فبادرت وأخبرت  علها قايلة هوذا اننو آت. 

واطل لساعتو علني   مرارة  8شكر ل  ث  ادن من أنيو وقبل . دخلت نلتو فاسجد في الحال للرب هلهو وا
نلن ذ سبق   9الحوت هذر التي معو واعل  ان  للحلن تنفتا علنار وير  أنوك هوء السماء ويفر  نرؤيتو. 

فقا  أنور وهو أعمى وجعل  10الكلب الذي كان مع  في الطريق وكان كأن   شلر نبدي مسرت  نبصبصة ذنب . 
واستقبل  وقبل  هو وامرأت  وطفق ككهما   11عثر نرجلي  فناول ندر لغك  وخرج لمكقاة انن . يجري وهو نت

 14فاخذ طوبيا من مرارة الحوت وطلى علني أني .  13ث  سجدوا هلل وشكروا ل  وجلسوا.  12نبكيان من الفر . 
وبيا وسحبها من علني   فامسكها ط 15ومكث مقدار نصع ساعة فبدأ يخرج من علني  غشاوة كغرقئ البي . 

وقال طوبيا أ اركو أنها الرب  17فمجد ه هو وامرأت  وكل من كان يعرف .  16وللوقت عاد هلى طوبيا  صرر. 
 ال  هسرايلل ألنو أدنتني وشفلتني وهاءنذا أر  طوبيا ولدي.

كثلر مما للمرأة مف   وأما سارة كنت  فوصلت  عد سبعة أيا  هي وجميف العيال  سك  والغن  واإلنل ومال 18 
واخبر أنوي   جميف هنسانات ه التي انع  نها علي  على ند ذلو الرجل  19المال الذي استوفار من غانللوس. 

ووفد على طوبيا أنلور ونباط وهما ذوا قرا ة ل  فرنلن وهنار  جميف ما من ه    علي    20الذي ذهب مع . 
 من الخلر.  

 "ا  وفرنوا كله  فرنًا ع يمًا.وعملوا وليمة سبعة أي 21 
 شوعبي) وشوجوشتا.= العيالطوبيا وشومال  نا ين ةا تشن على شإلسرشع بق شو ريق تبما على قيا .  (:4-1شآلياف )
نكر هللا ووال . ثم شوسالم على وشو)ي . وع )  خوو ا ول  يسة  = هذا دخلت نلتو فإسجد في الحال (:9-7شآلياف )

 مام شوميبو وو لق ةب  ون و لم  وسان. هكيش وفع . وسج) هلل و
شوونام شورةيق شويا ي ي   بيا  شوبيضة. وما شومرشتة ب عمها شومر ب نير  = غرقئ البي  (:15-13شآلياف )

ول ليب شويه حمل  طوبيا بى مر   وبرشئ ة شومر شوجميلة  ناتة إلح مال طوبيا بنكر. وهللا يسمو باو ليب  
 ا. وبهم ون شآلالم كاوت و أ يا . و   ي  ا. وهيش ما ح)  و وبي 

هيش ي)ل على م  هى شووعق شوروحق بال يسمو باو جربة ويد ب شإلوسان  =  ألنو أدنتني (:16،17شآلياف )
 فيكم .
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 ه ا  تموه و يفة بق ة ة طوبيا. ب وبيا يرم  ولمسيو بق:  (:21-18شآلياف )
شوموف عن ناتة و بول شومسيو من ةب   7  خول طوبيا وعروس  ومخ)عهما وهو مخ)ع شوموف شويا ماف في  .1

 .  وويضا ةبول شوعروسة )شو  يسة( شو ليب م  عريسهاعروس
وشوبركيياف  ة شو  يسييةوسيير حيييا)باو ييالة هييى سييلة ( .ا شوروحييق ميي نيياتة إل  ا ه وطوبيييا شو ييالة، سييالة سيياتة .2

 .هو سل ها وإ  ا ها م  عريسها شومسيو شو ق ساتف وها
  ليس.هال  شوسمكة تم  وهال    .3
  طوبيا ي   ولبيت ةب  عروس  بأسبوع تم  ولمسيو شويا  خ  شوسمام ووال   يت و ي  ويع) وعروس  مكاوا . .4
وسول شوعرو  بع) ساعة ويام م  قوشتيها  ناتة ووسول شو  يسة ولسمام بع)  و ضام ساعة ويام شوخلي ة و ب)و  .5

 حيا ها بق شوسمام بق شويوم شو امن.
(. 9:19تةم كام ، بهق وويمة و )ية، وسماها سفر شورؤيا عنام عر  شوخروف )تؤ7=  عملوا وليمة سبعة أيا 

. بهيه هق سمة شوسمام= فرنوا فرنًا ع يماً ( وبق هيش شوعنام 24:14وغير شومس  ق ون ييوق هيش شوعنام )وو



 (اإلصحا  الثاني عشر) سفر طوبيا
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 عودة للجدول اإلصحا  الثاني عشر

 

لن ذ دعا طوبيا انن  هلي  وقال ل  ماذا تر  نعطي هذا الرجل القديم الذي ذهب معو. ن 1" -(: 22-1اآليات )
أخذني ورجف ني سالمًا  3فأجاب طوبيا وقال ألني  يا أنت أي أجرة نعطي  وأي شيء يكون منازيًا إلنسان .  2

ويها وخلصني والمال هو استوفار من عند غانللوس وب  نصلت على زوجتي وهو كف عنها الشيطان وفر  أن
من افتراس الحوت وإياك أيضًا هو جعلو تبصر نور السماء وب  غمرنا  كل خلر فماذا عسى أن نعطي  مما  

فدعار  5لكني أسألو يا أنت أن نسأل  هل نرهى أن يأخذ النصع من كل ما ج نا   .  4يكون منازيًا لهذر. 
نلن ذ خاطبهما  6ل النصع من جميف ما جاءا   . الوالد و ولدر وأخذار نانية وجعك يسأ ن  أن نتنازل ويقب

أما سر الملو فخلر أن   7سرًا وقال  اركا ال  السماء واعترفا ل  أما  جميف األنياء لما أتاكما من مرانم . 
صالحة الصكة مف الصو  والصدقة خلر من ادخار  8يكت  وأما أعمال ه فأذاعتها وا عتراى نها كرامة. 

 10ن الصدقة تنجي من الموت وتمحو الخطايا وتنهل اإلنسان لنوال الرنمة والحياة األندية. أل  9. كنوز الذهب
أما أنا فأعلن لكما الحق وما اكت  عنكما أمرًا   11وأما الذنن يعملون المعصية واإلث  فه  أعداء ألنفسه . 

تى في نلتو نهارًا وتدفنه   انو نلن كنت تصلي ندموع وتدفن الموتى  وتترك طعامو وتخبأ المو  12مستورًا. 
واآلن فان  14وإذ كنت مقبوً  أما  ه كان  ند أن تمتحن نتجربة.      13للًك كنت أنا ارفف صكتو هلى الرب. 

فإني أنا رافايلل المكك أند السبعة الواقفلن  15الرب قد أرسلني ألشايو واخلص سارة كنتو من الشيطان. 
فقال لهما المكك  17الت  هذر ارتاعا وسقطا على أوجههما على األرض مرتعدنن. فلما سمعا مق 16أما  الرب. 

وكان ي هر لك  أني  19ألني لما كنت معك  هنما كنت  مشل ة ه فباركور وسبحور.    18سك  لك    تخافوا. 
أن ارجف هلى من   واآلن قد نان 20أكل واشرب معك  وإنما أنا اتخذ طعاما غلر من ور وشرا ا   نبصرر  شر. 

وبعد أن قال هذا ارتفف عن أ صاره  فل  يعودوا يعاننون   21أرسلني وانت  فباركوا ه و ندثوا  جميف عجايب . 
 " نلن ذ لبثوا ثكث ساعات منطرنلن على وجوهه  نباركون ه ث  نهضوا وندثوا  جميف عجايب . 22 عد ذلو. 

 )مان ولمال  بق م ا   ك  خ)ما  . وهيش ي)بع ا ول ساؤل.. وماذش و )م   ح ات طوبيا وإ    ماذش ي  (:4-1شآلياف )
 هلل بق م ا   ك  ما عمل  مع ا. 

شومال  ال ي لب وقرش . وو    ي لب ون يمج)وش هللا وي )ثا بأعماو  معهما. وةال شوملو    (:7-5شآلياف )
خاسة   ، يجب ون  يشع ح ى ي مج) هللاشيت يين يجعلون وموتهم وسرشتش  ح ى ال يضرهم وح). و ن وعمال هللا 
 وو  ام هللا هدالم، طوبيا وعائل   ي ينان وس  شيمم وع  شيمم يدم ون. 

الصكة والصدقة والصو . الصدقة تنجي ه ا وره ع اسر شو اا ة شو الثة يرن)هم شومال  وها  (:10-8شآلياف )
رب وشو وم هو هه) يربع ا عن م اة شوعاوم  هيه م   مال شوظلم. وشو الة  جعل ا بق سلة م  شو= من الموت 
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ب   رب  وى هللا وشو )ةة  ها وعم  خيرش  م  شورب وفس  ب رشه. باورب و   وفس  مكان شوجوعان وشوع نان  
 وشومسجون.. .. 

وج) هللا يه م ويره يكاب. على ك  خ)مة ود يها. وشومالئ ة  رب  سلوش  ا هلل، وذو  ين   (:15-11شآلياف )
 يفة  ها نوشئب ك يرة. وتوي ا سوتة ويو  بق مجامر شيتبعة وشوعنرين ةسيسا  شويين ي )مون بخوتش  هو  سلوش  ا   

و  م  وي ير و   شلي  وعظم  = هذ كنت مقبوً  أما  ه  ند أن تمتحن نتجربة(  8:5سلوشف شو )يسين )تؤ 
 حي ما     ى.

  شو ق بق ةلبيهما. سجو هم ولمال  ووهر   وشهما ومخابة هللا (:20-16شآلياف )

.نباركون هبق خنوع وسلوشف= = لبثوا ثكث ساعات منطرنلن (:22-21شآلياف )



 (اإلصحا  الثالث عشر) سفر طوبيا
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 عودة للجدول اإلصحا  الثالث عشر

 

نلن ذ فتا طوبيا الشيخ فار مباركًا للرب و قال ع ي  أنت يا رب هلى األند وفي جميف   1"  -(: 23-1اآليات )
اعترفوا للرب   3ألنو تجر  وتشفي وتحدر هلى الجحي  وتصعد من  وليم من يفر من ندك.  2الدهور ملكو. 

فان  فرقك  نلن األم  الذنن يجهلون  لكي تخبروا  معجزات    4يا نني هسرايلل وسبحور أما  جميف األم . 
ان روا   6و يخلصنا ألجل رنمت . هو أدننا ألجل آثامنا وه  5وتعرفوه  أن   ال  قادرا على كل شيء سوار. 

أما أنا ففي ارض جكيي اعترى  7اآلن ما صنف لنا واعترفوا ل   خوى ورعدة ومجدوا ملو الدهور  أعمالك . 
ارجعوا اآلن أنها الخطاة واصنعوا أما  ه نرًا واثقلن  أن  يصنف لك   8ل  ألن  اظهر جكل  في أمة خاط ة. 

يا   11 اركوا الرب يا جميف مختاري  أقيموا أيا  فر  واعترفوا ل .  10ل   . أما أنا فنفسي تتهل 9رنمة. 
اشكري هلل نعمت  عليو وباركي ال  الدهور نتى يعود   12أورشلي  مدننة ه أن الرب أد و  أعمال نديو. 

وجميف  تتكل لن  سنى نهيج  13فيشلد مسكن  فيو ويرد هليو جميف أهل الجكء وتبتهجي هلى دهر الدهور. 
نزورك األم  من األقاصي  قرانلنه  ويسجدون فيو للرب ويعتدون أرهو  14شعوب األرض لو يسجدون. 

ملعونلن يكونون الذنن استهانوا  و والذنن جدفوا عليو   16ألنه  فيو ندعون ا س  الع ي .  15أرهًا مقدسة. 
طوبى  18اركون كافة وإلى الرب يحتشدون. أما أنت فتفرنلن نبنيو ألنه  نب 17ندانون ويباركو الذنن نبنونو. 

 اركي يا نفسي الرب ألن الرب هلهنا خلص أورشلي  مدننت  من جميف  19للذنن يحبونو ويفرنون لو  السك . 
أنواب أورشلي  من ياقوت وزمرد وكل   21طوبى لي أن  قي من ذريتي من نبصر نهاء أورشلي .  20شدايدها. 

  23وجميف أسواقها مفروشة  حجر اني  نقي وفي شوارعها ننشد هللويا.  22محيد أسوارها من نجر كري . 
 " مبارك الرب الذي ع مها وليكن ملك  فلها هلى دهر الدهور أملن.

هو سمو بجرح طوبيا ثم نفاه وهكيش ساتة.  =  تجر  وتشفيوره طوبيا طوشل شوسفر تق  سالة.  (:6-1شآلياف )
 فيهم من خ اياهم، ووي نروش  سم هللا وس  شيمم. وقرح   ق  سرشئي   ذ وتسلهم ولسبق وين

ةال طوبيا هيش  روح شو بوة،  ذ ون ووتنليم خربت وشوهيك  ه)م بع) = يعلد فيشلد مسكن  فيو(: 16-11شآلياف )
ةوو  هيش بأيام ك يرة. وهيش ح)  م  ك  شيوبيام  ذ كاووش يعربون ما ي )   روح شو بوة. وشومع ى شوروحق ون 

نير ول فس شوانرية شو ق خربت باوخ ية وهو ي  ل  وليوم شويا يعو  هللا ويسكن بيها وهيش ما ح)   ووتنليم  
 باوف)شم.

=  طوبى لي هن  قى من ذريتي من نبصر نهاء أورشلي  ه ا   ضو توح شو بوة ع ) طوبيا= (: 23-20شآلياف )
ال  على ي) كوتل شومل  شوفاتسق. وبهام بهو   اأ عن مج) ووتنليم شويا سيعو ، وعن عو ة شومسبيين وهيش  م بع

ووتنليم كان بق و هى ووةا   ع )ما كان شومسيو بيها.     م ) ب ره  روح شو بوة بروه ووتنليم شوسماوية. وهو ه ا  
.أنواب أورشلي  من ياقوت وزمردي فها كما وسفها يوح ا شوالهو ق بق سفر شورؤيا= 
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 عودة للجدول اإلصحا  الرا ف عشر

 
  2وفرغ طوبيا من ككم  وعاش طوبيا  عدما عاد  صلرًا اثنتلن وأربعلن سنة ورأ  نني نفدت .  1"  -(: 17-1اآليات )

 فتمت سنور م ة واثنتلن ودفن  كرامة في نلنو . 

 وكان نلن ذهب  صرر انن ست وخمسلن سنة وعاد نبصر وهو انن ستلن سنة. 3 

ولما نضرت  الوفاة دعا انن  طوبيا  5نيات  مسرورًا وإذ نله من تقو  ه غاية نسنة انتقل  سك .  وقضى  قية 4 
قد دنا دمار نلنو  ألن كك  الرب   نذهب  اطًك واخوتنا الذنن تفرقوا من أرض  6وبني انن  السبعة الفتيان وقال له . 

بلت ه الذي انر  فلها سيستأنع نناؤر وسلرجف هلى هناك وكل أرهها المقفرة ستمتلئ و  7هسرايلل نرجعون هللها. 
وتفر  فلها ملوك األرض كافة ساجدة  9وستترك األم  أصنامها وترنل هلى أورشلي  فتقي  نها.  8جميف خايفي ه. 

دل  وأوصوا ننيك   عمل الع 11اسمعوا يا نني ألنيك  اعبدوا الرب  حق وانتغوا عمل مرهات .  10لملو هسرايلل. 
اسمعوا لي يا نني   تقيموا ههنا نل أي نو    12والصدقات وأن نذكروا ه ويباركور كل نلن  الحق وبكل طاقاته . 

فأني أر  أن هثم    13دفنت  والدتك  معي في قبر واند ففي ذلو اللو  وجهوا خطواتك  للخروج من هذا الموهف. 
فوجدهما  15لنو  نزوجت  وبني  وبني نني  ورجف هلى نموي . فكان أن طوبيا  عد موت أم  ارتحل عن ن  14سلهلك . 

سالملن  شيخوخة صالحة فاهت  نهما وهو اغم  أعلنهما وأنرز كل ملراث نلت رعويلل ورأ  نني نني  هلى الجلل 
ولبث كل ذوي قرانت  وجميف أعقا     17وبعد أن استوفى تسعًا وتسعلن سنة في مخافة الرب دفن  فر .  16الخامم. 

 "في عيشة صالحة وسلرة مقدسة وكانوا مرهللن لد  ه والناس وجميف سكان األرض.
  ضو شو بوة ع ) طوبيا ويضا  ه ا، بهو ي  اأ بخرشب وي وه وعو ة   ق  سرشئي  يت   سرشئي  و  اأ مرة   (:9-5شآلياف )

ووتنليم ه ا هق شو  يسة.  = لى أورشلي وترنل ه     اأ بإيمان شيمم   .وخره عن  يت هللا شويا سي رق وبع) ذو  يعو  
ملو  شيت  وم يسج)وش بق ووتنليم و ن بق شو  يسة. هيه وبوة عن  و نات شومسي ية  = وتفر  فلها ملوك األرض كافة 

 بق ك  مكان. 
ن هللا ب و عي ق طوبيا شوجس)ي ين ثم شو)شخلي ين بإس مر ي  اأ بخرشب وي وه وطلب من   ي  ويو  و(: 13-10شآلياف )

 يوا توش شومكان.

 ه ا وره طوبيا شإل ن ي في وسية و ي  ويوا ت شومكان. (: 17-14شآلياف )

 ه صانف خلرات 
 بق بعض شالحيان يب)و و ا شن هللا و  شحكاما ةاسية و  ها ولخير.

  ب أ.......طوبيا ينفى من شمرش   شوروحية وي طوبيا ا ب يصلب  العمي
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   17:    11وي   ى    

 ......يج) هوقة ساو ة من ع ) شورب  فلرسل انن  الشاب عدي  الخبرة ليحصل ما  يفتقر طوبيا

 . ع) وها شو وج شو اووو نرشت. وهللا و......بهم  ازواج 7سارة يموت لها 

 

 


