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 عودة للجدول مقدمة سفر يهوديت

 

 

 -تثور عدة أسئلة حول سفر يهوديت:
 متى حدثت أحداث هذا السفر؟ .1
 ونبوخذ نصر كان ملكًا على بابل بعد ذلك بسنين كثيرة؟ ، كيف يسمى ملك أشور بنبوخذ نصر .2
 بل وحشية؟ ، ةكيف تقتل إمرأة قائد جيش، وهل في هذا قداس .3

 -اإلجابات على هذه األسئلة:
يب ملنك أشنور حا نر أورشنليه وأهنان إسنه ب، فكنرب منجي ب منن جيشن  ر يذكر الكتاب المقدس أن سنناا .1

في ليلة واحدة فعاد هو وبقية جيشن  مسسنورين إلنى أشنور وقتلن  إبنناس وهنو سناجد فني بينت نسنرو    185000
 . (37،  36إشعن . راجع )إله . وملك آسْر حّدون إبن  عوضًا 

مننن المدكنند أننن  بعنند هننذس الجسننارة بنندأ جننيش أشننور يكننعأ بننل المملكننة كلهننا بنندأ  فنني الكننعأ وعجمننا   .2
الكننعأ رهننر  فنني تمننرد أرفكشنناد ملننك المنناديين، بننل تمننرد علننى ملننك أشننور جميننع سننسان قيليقيننة ودمشنن  

مااولنة سسنترداد م ند أشنور النذابل )راجنع  ولبنان وغيرهه إلنى حندود الاةشنة. فلرسنل جيشنًا بقينادة أليفاننا فني
 يهوديت اس ااح األول والثاني( وذلك بإخكاع هذس األمه المتمردة.

 في ذلك الوقت كان ن ه بابل قد بدأ في البزوغ. .3
أطل  ملك أشور على نفس  إسه آلهة بابل لعلها تامي  من بابل. وإسه إل  بابل الشنهير هنو )نبنو(  -أ

 وكانت هذس عادة وثنية.ذ نصر وهذس تعني نبو حامي الادود، فلطل  على نفس  إسه نبوخ
الشعوب الوثنية قديمًا يعبدون ما يجافون من  حتى يتااشوا شرس، مثًج كانوا يعبدون النار، بل اآلن   -ب 

هننناي عبنندة للشنني ان إذ يجننافون مننن . ونننرف  ننورة لهننذا فنني تصننري آحننا  ملننك يهننوذا الننذ   ذبنن  
ال ألنَّ آلهننننة ملننننوي آرام تسنننناعدهه أنننننا أذبنننن  لهننننه  يسنننناعدونني آللهننننة دمشنننن  الننننذين ضنننناربوس وقنننن

(. وفعل هذا أيكًا أمصيا ملك يهنوذا،  ثنه بعند م نيص أمصنيا منن ضنرب األدومينين 23:28أ 2)
(. وهذا 14:25أ 2أتى بآلهة ساعير )هي نفسها أدوم( وأقامهه ل  آلهة وس د أمامهه وأوقد لهه  )

رة أخننرف. والفلسنن ينيين حننين رأوا تننابو  عهنند ب فزعننوا وقننالوا طةعننًا حتننى ا يسنناعدوا األدوميننين منن
التي تنتصنر.  هى (. فهه يتصورون أن اآللهة8:4 ه1 من ينقذنا من يد هداص اآللهة القادرين  )

(. وكنننان إسنننرائيل يعبننند 10:6ولنننذلك يقنننول ب لشنننعب إسنننرائيل  ا تجنننافوا آلهنننة األمنننوريين  )قننن  
( فت نند أن الوثنيننون الننذين أسننسنهه ملننك 33-24مننل2وثننان. وراجننع )األوثننان إتقنناص لشننر هننداص األ

أشور في أرض إسرائيل قند عبندوا النرب خوفنًا منن السنةاع التني فني األرض. وحينمنا تشنة  إسنرائيل 
( وراجنع أيكنًا 39-37:17منل2بهذس األمه وعبند األوثنان إتقناص لشنرها، قنال ب ا بنل أننا أنقنذكه )
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( ولنننذلك يعننناتبهه ب ألنهنننه لنننه ينننلتوا   قنننائًج  ألننني  18،  17:  44+ إر3-1:10+ إر28:2)إر
 . (22:8لشفاص( في جلعاد  أ  أنا أشفيسه فلماذا له تلتوا إلّي )إرليستجدم وهذا البلسان بلسان )

 -كنننانوا ينتسنننبون إلنننى اآللهنننة التننني يهابونهنننا ويجنننافون منهنننا، ويتجنننذون أسنننماص اآللهنننة لهنننه.. أمثلنننة: -ج
 (17:2+ هو 7:3 ه2+  39:9+ 33:8ا 1أشةعل )على اسه الةعل( )إيشبوشث.. إسم  

بهننذس المفننانيه ن نند ملننك أشننور ينتسننب ليلنن  نبننو ليامنني حنندودس ممننن يجنناي منننهه أ  بابننل  يسننمي  -د 
 نفس  نبوخذ نصر ملك أشور.

وسننبى يهننوذا إلننى بابننل هننو ملننك آخننر ويقننال عننن   ، لكننن نبوخننذ نصننر المشننهور الننذ  أسننق  أورشننليه -ه
 . (1:1ملك بابل )دا  نبوخذ نصر

هذس القصة حدثت في أيام سبي منسى الملك إلى بابل على يد ملنك أشنور. وكاننت بابنل هنذس فني هنذا الوقنت  .4
أو  تابعننة ألشننور. لننذلك فنني هننذس القصننة ا نسننمع أن هننناي ملننك ليهننوذا، بننل ن نند أن رئنني  الكهنننة هننو القائنند 

 (.19-1:33 أ2. راجع قصة سبي منسى في )كاهن كبير موفد من قبل  
الكنناهن إلينناييه يقننال أن إسننم  لننه يننرد فنني سنن ج  رخسنناص الكهنننة تاريجيننًا، وربمننا كننان مسنناعدًا لننرئي  الكهنننة  .5

بنل أن القصننة لننه  .(11:  4ب ، ولننذلك قيننل عنن  كنناهن النرب الع ننيه )يهننووهنو الننذ  كنان يتننولى ييننادة الشنع
كناهن إليناييه غالةنا كنان كاهننا مشنهورا وكنان تادث فى أورشليه حيث يوجد رئي  الكهنة فى الهيسنل . لكنن ال

موجودا فى هذس المديننة )بينت فلنوف( ، أو هنو مرسنل منن رئني  الكهننة وجناص  وأخنذ موقنع القينادة أو الرياسنة 
 بسبب الارب .

ال نننجص المنننذكور هننننا هنننو السنننبي النننذ  حننندث أينننام منسنننى والنننذ  أسنننروا  يننن  منسنننى إلنننى أرض بابنننل، راجنننع  .6
 (15-13:21مل2+ 22:5)يهو

لماذا نتع ب على ما فعلت  يهوديت من قتل أليفانا، فهي له تقتل  لثلر شجصي وا إنتقام شجصي منن ، لكنن  .7
 دفاعًا عن شعبها، ونف  القصة حدثت مع:

 (30-12:3ضد ع لون ملك موآب )ق   إهود بن جيرا   -أ

 ( 23-10:4)ق    ضد سيسرا   ياعيل  -ب 

 أنقذ  بإيمانها القو  شعبها من ضيقة ع يمة.يهوديت تعني يهودية. وهي سيدة أرملة تقية  .8
وإسنه يويناييه هنو تقريةنا إسنه  . كبير الكهنة )الكاهن األع ه( (9:  15)يهو يهياييقال أن كاتب السفر هو يو  .9

 إلياييه
 هي قصة شعب ب الذ  ينتصر على األعداص بقوة ب رغه ضعفهه. .10
ة حصننينة ينة نني ل ننيش أشننور إجتياحهننا أوًا بيننت فلننو  هنني أقننرب مدينننة لمعسننسر جننيش أشننور وهنني مديننن .11

 ألنها في مدخل ال ةال المددية إلى أورشليه.
رفع الكربة   من مراحم  لماذا سم  ب بهذس الكربة لشعب إسرائيل؟ بسبب إنارافهه في خ ايا منسى. ثه

. ليع يهه فر ة أخرف 
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 عودة للجدول اإلصحاح األول 

 

كان ارفكشاد ملك الماديين قد اخضع أممًا كثيرة لسلطانه وبنى مدينة منيعة جدًا سماها   1  -(: 12-1آليات )ا
بناها من حجارة مربعة منحوتة وابتنى أسوارها على ارتفاع سبعين ذراعًا في عرض ثالثين ذراعًا  2احمتا. 

عشرون قدمًا وجعل أبوابها في  مساحة كل جانب من مربعها  3وشيد بروجها على ارتفاع مئة ذراع.  
وأن نبوكد نصر ملك أشور الذي كان مالكًا   5وكان يفتخر بقدرته وسطوة جيشه وعزة مراكبه.  4علواألبراج. 

في الصحراء  6على نينوى المدينة العظيمة في السنة الثانية عشرة من ملكه حارب ارفشكاد فظفر به. 
فعظم إذ ذاك ملك   7دجلة ويادسون في صحراء اريوك ملك عليم. العظيمة التي يقال لها رعاوى عند الفرات و 

واألمم التي في الكرمل وقيدار وسكان  8نبوكد نصر وسمت نفسه فراسل جميع سكان قيليقية ودمشق ولبنان. 
وجميع من في السامرة وعبر األردن إلى أورشليم وفي جميع أرض   9الجليل في صحراء يزرعيل الواسعة. 

فأبى جميعهم اتفاقًا وردوا  11إلى جميع أولئك بعث نبوكد نصر ملك أشور رساًل.  10لحبشة. يسى إلى حدود ا
فاستشاط حينئذ نبوكد نصر الملك غضبًا على تلك األرض بأسرها  12الرسل خائبين وطردوهم بال كرامة. 

 "وحلف بعرشه وملكه لينتقمن من جميع تلك البالد.

ديوج ، وأن الذ  خلأ ديوج   هيرودو  أن الذ  بني مدينة أحمتا هو قال= أرفكشاد ملك الماديين (:1آية )
هو إبن  فرارت . وحل المشسلة سهل جدًا. فالذ  بنى أحمتا هو ديوج  والذ  جعلها مدينة منيعة كما هو  

 مذكور هنا هو إبن . ومشسلة اسسه فرارت = فرا )إسه الملك + أرت = الع يه( = فرا الع يه.  
إسم  إلى فراكشاد أ  فرا الاليه وذلك لمابت  وع ف  على اليهود. ون قوا فراكشاد= أرفكشاد.  واليهود غيروا 

 والماديين هه مملكة ماد  شمال فارس وهي شرق أشور وهي إيران حاليًا. 

 لها إسه آخر هو أكبتانا. = أحمتا

 سه وهو ذراع إنسان. 55-45الذراع=   (:4-2اآليا  )

لن هذس األسوار ستمنع سل ان  على الماديين، أو خاي أن يهاجموس فهاجمهه شعر ملك أشور ب= (6-5اآليا  )
 في  اراص تتةع ملك آخر يدعى آريوي ملك عليه. 

 

.(2:5: ها هي األسوار الع يمة ا تامي أحد ولكن لنا إلهنا سور نار ) يملحوظة
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 عودة للجدول اإلصحاح الثاني 

 
وفي السنة الثالثة عشرة لنبوكد نصر وفي اليوم الثاني والعشرين من الشهر األول   1  -(: 18-1اآليات )

 تمت الكلمة في بيت نبوكد نصر ملك أشور باالنتقام. 
وقال لهم أن في نفسه أن يخضع كل   3فدعا جميع الشيوخ وكل قواده ورجال حربه وواضعهم مشورة سرية.  2

وقال له اخرج   5دى الجميع استدعى نبوكد نصر الملك أليفانا قائد جيشه. وإذ حسن ذلك ل 4األرض لملكه. 
وال تشفق عينك على مملكة ما واخضع لي   6على جميع ممالك الغرب وخصوصًا الذين استهانوا بأوامري. 

فدعا أليفانا القواد وعظماء جيش أشور وأحصى عدد رجال الحرب كما أمره الملك   7جميع المدن المحصنة. 
 وعشرين ألف راجل مقاتلين واثني عشر ألف فارس أرباب قسي.  مئة  

وسير أمام جيوشه عددًا ال يحصى من الجمال بما يكفي الجيش بكثرة ومن اصورة البقر وقطعان الغنم ما ال  8
واخذ من بيت الملك من الذهب والفضة شيئًا  10وأمر أن تجمع الحنطة من كل سورية عند عبوره.  9يحصى. 
  12ثم ارتحل بجميع جيشه ومراكبه وفرسانه وأرباب القسي وكانوا يغطون وجه األرض كالجراد.  11ًا. كثيرًا جد

فلما جاوز تخوم أشور انتهى إلى جبال انجة العظيمة التي إلى يسار قيليقية وزحف على جميع قالعهم 
اعيل الذين حيال  وفتح مدينة ملوطة المشهورة ونهب جميع بني ترشيش وبني إسم 13وتسلم كل الحصون. 

ثم عبر الفرات وآتى إلى ما بين النهرين وقهر جميع ما هناك من المدن   14البرية وجهة جنوب ارض كلون. 
 15المشيدة من وادي ممرا إلى حد البحر. 

واسر جميع بني مدين وغنم كل   16واستولى على حدودها من قيليقية إلى تخوم يافث التي إلى الجنوب.  
وبعد ذلك انحدر إلى صحاري دمشق في أيام الحصاد واحرق   17اومهم قتله بحد السيف. ثروتهم وكل من ق

 "فوقع رعبه على جميع سكان األرض. 18جميع حقولهم وقطع كل أشجارهم وكرومهم. 
 وضعوا خ ة حربية سخكاع األمه المتمردة على ملك أشور.= واضعهم مشورة سرية (:3-1اآليا  )
.كانت ال يوش تنهب األمه التي تدخلها= نطة من سوريةتجمع الح (:10-7اآليا  )
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 عودة للجدول اإلصحاح الثالث 
 

حينئذ انفذ إليه جميع ملوك ورؤساء المدن واألقاليم رسلهم من سورية التي بين   1  -(: 15-1اآليات )
 قالوا له.  النهرين وسورية صوبال ولوبية وقيليقية فآتوا أليفانا و 

ليكف غضبك عنا فخير أن نحيا عبيدا لنبوكد نصر الملك العظيم وندين لك من أن نموت ونخرب ونتحمل   2
وهذه مدائننا بأسرها وجميع ما نملكه وجبالنا وهضابنا وحقولنا ومواشينا من اصورة البقر  3خسف العبودية. 

ونحن    5جميع ما هولنا تحت أمرك.  4ا بين يديك. وقطعان الغنم والمعز والخيل واإلبل وجميع مقتنانا وعيالن
 وبنونا عبيد لك. 

حينئذ انحدر من الجبال مع الفرسان بقوة  7فكن في قدومك علينا مولى سالم واستخدمنا بما يحسن عندك.  6
واخذ من جميع المدن أنصارًا له من ذوي البأس  8عظيمة واستولى على جميع المدن وكل سكان األرض.  

فحل على جميع تلك البلدان خوف عظيم حتى خرج للقائه سكان جميع المدن الرؤساء  9للحرب.  ومختارين
وال بصنعهم هذا   11واستقبلوه باألكاليل والمصابيح راقصين بالطبول والنايات.  10واألشراف مع شعوبهم. 

الملك كان قد أمره أن   ألن نبوكد نصر 13فانه دمر مدنهم وقطع غاباتهم.  12أمكنهم أن يلينوا قساوة قلبه. 
ثم  14يبيد جميع آلهة األرض حتى يدعى هو وحده إلهًا بين جميع تلك األمم التي تدين له بسطوة أليفانا. 

واخذ مدائنهم وأقام  15عبر سورية صوبال وبامية كلها وجميع ما بين النهرين وآتى األدوميين في ارض جبع. 
 "وة جيشه.هناك ثالثين يومًا أمر فيها أن تجمع كل ق 

 أليفانا كان يكه من الشعوب التي يكربها شةانًا للجدمة في جيش  فتزداد قوة جيش . (:8-7اآليا  )
أوامر الملك أن يا ه كل الممالك، وهذس رغةة إبلي  أن يا ه كل الناس، ويست ل بع    (:13-9اآليا  )
يستسله  هو تا يه الةشر.. لكن هذا لمن (. والهدي األخير 8،   7  ملوا لاساب  ويسق وا آخرين )آياالةشر ليع

.رسينتصر ألن ب ينص ، ا بد وسيهوديت وشعب ب   مستندا على ب كما حدث هنا مع ل . أما من يقاوم
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 عودة للجدول اإلصحاح الرابع 

 
واخذ االرتعاد   2ا جدًا من وجهه. وسمع بنو إسرائيل المقيمون بأرض يهوذا فخافو  1  -(: 17-1اآليات )

فأرسلوا إلى جميع السامرة  3بفرائصهم مخافة أن يفعل بأورشليم وبهيكل الرب كما فعل بسائر المدن وهياكلها. 
 5وسوروا قراهم وجمعوا الحنطة استعدادًا للقتال.  4في كل وجه إلى حد أريحا وضبطوا رؤوس الجبال كلها. 

يع الساكنين قبالة يزرعيل التي حيال الصحراء الكبيرة إلى جانب دوتان وإلى  وكتب الياقيم الكاهن إلى جم
أن يضبطوا مراقي الجبال التي يمكن أن تسلك إلى أورشليم  6جميع الذين يمكن أن يجاز في أراضيهم. 

  8م. ففعل بنو إسرائيل كما رسم كاهن الرب الياقي 7ويحفظوا المضايق التي يمكن أن يجاز منها بين الجبال. 
ولبس الكهنة   9وصرخ كل الشعب إلى الرب بابتهال عظيم وذللوا نفوسهم بالصوم والصالة هم ونساؤهم.

وصرخوا جملة إلى الرب اله إسرائيل  10المسوح وطرحوا األطفال أمام هيكل الرب وغطوا مذبح الرب بمسح. 
اسهم نجاسة وإياهم عارًا بين األمم.    أن ال يجعل أطفالهم غنيمة ونساءهم مقتسما لألعداء ومدنهم خرابًا وأقد

اعلموا أن الرب يستجيب لصلواتكم أن   12وجال الياقيم كاهن الرب العظيم في جميع إسرائيل وكلمهم قائاًل.  11
اذكروا موسى عبد الرب كيف قهر العمالقة الذين كانوا متكلين   13واظبتم على الصوم والصلوات أمام الرب. 

شهم وتروسهم ومراكبهم وفرسانهم فقهرهم مقاتاًل ال بالسيف بل بالصلوات الطاهرة. على باسهم وقدرتهم وجي
وإذ خاطبهم بهذا الكالم تضرعوا  15هكذا يكون جميع أعداء إسرائيل إذا واظبتم على العمل الذي بدأتم به.  14

البسين المسوح يقربون وكان الذين يقدمون المحرقات إلى الرب  16إلى الرب وكانوا ال يبرحون من أمام الرب. 
 "وكانوا بجملتهم يصلون إلى هللا من كل قلوبهم أن يفتقد شعب إسرائيل.  17ذبائح للرب والرماد على رؤوسهم. 

الجوي شئ طبيعي ولكن المهه ماذا نفعل حينئذ؟ الال األمثل هو اسلت اص  . وجميل أن   (:2-1اآليا  )
 فع عن نيسل  لو كنا نان نقدس نيسل . نجاي على نيسل ب، لكن ب قادر أن يدا

رائع من شعب ب أن ا يستسلموا، وهه له يستسلموا مثل باقي الشعوب، وبدأوا في اسستعداد   (:7-3اآليا  )
 للارب. وروحيًا ف هادنا وحروبنا اآلن هي  لواتنا وأ وامنا ضد عدونا الشي ان. 

ي وعوا أثناص الاصار. وروحيًا فافظ رخوس ال ةال   حتى ا = جمعوا الحنطةرخوس ال ةال. = مراقي الجبال
يعني المااف ة على الاياة السماوية الروحية. وجمع الان ة يشير للشةع الروحي بالمسي . وهذا ما ي علنا  

التي يسلك منها العدو، وهذس تشير   حفظ المضايقننتصر في الاروب الروحية ضد إبلي . وبنف  المفهوم. 
 الج ايا المابوبة. للث را  الروحية أ  

 نرف هنا التذلل   واسعتراي بكعفنا وإحتياجنا  .  (:10-8اآليا  )
من المهه أن نذكر أعمال ب السابقة فنتشدد،  يسوع المسي   هو هو أم  واليوم وإلى األبد   (:14-11اآليا  )
. (8:13)عب 
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واخبر أليفانا رئيس جيش اآلشوريين أن بني إسرائيل قد تأهبوا للمدافعة وانهم قد سدوا  1  -(: 29-1اآليات )
وقال لهم    3فاستشاط أليفانا غضبا في شدة حنقه ودعا جميع رؤساء موآب وقواد عمون.  2طرق الجبال.  

وما قوتها وما قدرتهم وكثرتهم ومن  قولوا لي من أولئك الشعب الذين ضبطوا الجبال وما مدنهم وكيف هي 
فأجابه  5وكيف استخفوا بنا دون جميع سكان المشرق ولم يخرجوا الستقبالنا ليتلقونا بالسلم.  4قائد جيشهم. 

احيور قائد جميع بني عمون قائاًل إن تنازلت فسمعت لي يا سيدي أقول الحق بين يديك في أمر أولئك 
وكان  7أن أولئك الشعب هم من نسل الكلدانيين.  6لفظة كاذبة من فمي. الشعب المقيمين بالجبال وال تخرج 

فتركوا سنن آبائهم  8أول مقامهم فيما بين النهرين ألنهم أبوا اتباع آلهة آبائهم المقيمين بأرض الكلدانيين. 
ي حاران فلما وسجدوا إلله السماء الواحد وهو أمرهم أن يخرجوا من هناك ويسكنوا ف  9التي كانت آللهة كثيرة. 

وإذ  10عم الجوع األرض كلها هبطوا إلى مصر وتكاثروا هناك مدة أربع مئة سنة حتى كان جيشهم ال يحصى. 
كان ملك مصر يعنتهم باألثقال ويستعبدهم في بناء مدنه بالطين واللبن صرخوا إلى ربهم فضرب جميع ارض  

كفت الضربة عنهم أرادوا إمساكهم ليردوهم  وبعد أن طردهم المصريون من أرضهم و  11مصر ضربات مختلفة. 
وفيما هم هاربون فلق لهم اله السماء البحر وجمدت المياه من الجانبين فعبروا على  12إلى عبوديتهم. 

وتعقبهم هناك جيش المصريين بال عدد فغمرتهم المياه حتى لم يبق منهم   13حضيض البحر على اليبس. 
بحر األحمر ونزلوا برية جبل سيناء حيث لم يكن يقدر أن يسكن إنسان فخرجوا من ال 14أحد يخبر أعقابهم. 

وهناك حولت لهم ينابيع المياه المرة عذبة ليشربوا ورزقوا طعامًا من السماء مدة  15وال يستريح ابن بشر. 
ن  ولم يكن م 17وحيثما دخلوا بال قوس وال سهم وال ترس وال سيف قاتل إلههم عنهم وظفر.  16أربعين سنة. 

فكانوا كلما عبدوا غير إلههم اسلموا للغنيمة   18يستهين بهؤالء الشعب إال إذا تركوا عبادة الرب إلههم. 
فكسروا أمامهم   20وكلما تابوا عن تركهم عبادة إلههم أتاهم اله السماء قوة للمدافعة.  19والسيف والعار. 

الموريين وجميع الجبابرة الذين في حشبون  ملوك الكنعانيين واليبوسيين والفرزيين والحثيين والحويين وا
وكانوا ما داموا ال يخطأون أمام إلههم يصيبهم خير ألن إلههم يبغض  21واستحوذوا على أراضيهم ومدائنهم.  

فلما أن حادوا قبل هذه السنين عن الطريق التي أمرهم هللا أن يسلكوها انكسروا في الحروب أمام   22اإلثم. 
غير انهم من عهد قريب قد تابوا إلى الرب إلههم  23رون منهم إلى ارض غير أرضهم. شعوب كثيرة وجلي كثي

 24واجتمعوا من شتاتهم حيث تبددوا وصعدوا إلى هذه الجبال كلها وعادوا فتملكوا في أورشليم حيث أقداسهم. 
مهم إليك واآلن يا سيدي انظر فان كان ألولئك الشعب إثم أمام إلههم فلنصعد إليهم ألن إلههم يسل

وأن لم يكن ألولئك الشعب إثم أمام إلههم فال طاقة لنا بهم الن إلههم  25ويستعبدون تحت نير سلطانك. 
فلما فرغ احيور من هذا الكالم غضب جميع عظماء   26يدافع عنهم فنكون عارًا على جميع وجه األرض. 

ئيل طاقة بمقاومة الملك نبوكد نصر  من يقول أن لبني إسرا 27أليفانا وهموا بقتله قائلين بعضهم لبعض. 
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فلكي يعلم احيور انه إنما يخادعنا   28وجيوشه وهم قوم ال سالح لهم وال قوة وال لهم خبرة في أمر الحرب. 
حتى تعلم كل أمة أن  29نصعد اآلن إلى الجبال وإذا اخذ جبابرتهم فحينئذ نجعله موردا للسيف أيضًا معهم. 

 "اله غيره.نبوكد نصر هو إله األرض وال 
إبلي  يستهين بلواد ب في ضعفهه ال اهر ، ناسيًا قوة ب التي تساندهه، كما إستهان جليا    (:4-1اآليا  )
 بداود.  

 جليا  ال ةار بدون ب  ار ضعيفًا وداود باهلل  ار جةارًا. 
 شاهد للا  بالرغه من خوف  من أليفانا.  = أحيور (:8-5اآليا  )

 فإبرانيه كان من العراق. = نيينهم من نسل الكلدا
ربما عاد بع  من األسةاط العشرة إلى أرض إسرائيل مع ضعأ  = اجتمعوا من شتاتهم  (:23-17اآليا  )
 أشور.

. واحظ أن ب ا يتجلى عن شعة  إّا بسبب حيورشهادة في منتهى القوة   بج خوي من أ (:25-24اآليا  )
  ية فهه جةابرة باهلل. الج ية. أما الشعب إذا كان بج خ

 نصعد لنقتل جةابرة اليهود. = نصعد اآلن على الجبال وإذا أخذ جبابرتهم  (:29-26اآليا  )
كثيرًا ما يرسل ب لنا  وت  عن طري  أ  شجص مثل أحيور ونرف   و  ب بقساوة وكبرياص   :مالحظة

.قلب، حينئذ تكون الجسارة كبيرة جداً 
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بما انك تنبأت لنا قائاًل   2فلما فرغوا من كالمهم اشتد غضب أليفانا جدًا وقال ألحيور.  1  -(:4-2اآليات )
فأنا إذا ضربناهم كلهم كرجل واحد  3أن شعب إسرائيل يدافع عنه إلهه فلكي أريك أن ال إله إال نبوكد نصر. 

فتعلم عن خبرة أن نبوكد نصر هو   4هلك بسيف اآلشوريين وجميع إسرائيل يهلكون معك. فحينئذ أنت أيضًا ت
رب األرض كلها وحينئذ سيف جيشي يخترق جنبيك فتسقط طعينًا بين جرحى إسرائيل وال يبقى فيك نسمة إال  

عال وجهك   وأن كنت تخال أن نبوتك صادقة فال يسقط وجهك وليفارقك االصفرار الذي 5ريثما تستأصل معهم. 
ولكي تعلم انك تختبر هذا معهم فها انك من هذه الساعة  6إن كنت تظن أن كالمي هذا ال يمكن أن يتم. 

ثم أمر   7تنضم إلى شعبهم وإذا نالهم من سيفي عقوبة ما استحقوه فانك تكون معهم تحت طائلة االنتقام. 
فأخذه عبيد   8لموه إلى أيدي بني إسرائيل. أليفانا عبيده أن يقبضوا على احيور ويأخذوه إلى بيت فلوى ويس

فانحازوا إلى جانب الجبل  9أليفانا وساروا في الصحراء ولما دنوا من الجبال خرج عليهم الرماة بالمقاليع. 
فنزل بنو   10وربطوا أحيور إلى شجرة بيديه ورجليه وبعد أن ربطوه هكذا بالحبال تركوه ورجعوا إلى سيدهم. 

ى وأتوه فحلوه وأخذوه إلى بيت فلوى وأقاموه في وسط الشعب وسألوه لم تركه اآلشوريون إسرائيل من بيت فلو 
 12وكان في تلك األيام عزيا بن ميخا من سبط شمعون وكرمي الذي هو عتنيئيل أميرين هناك.  11مربوطًا. 

قوم أليفانا أن   فتكلم أحيور بين أيدي الشيوخ وبحضرة الجميع بكل ما ذكره عند سؤال أليفانا له وكيف هم
وكيف أمرهم أليفانا وهو مغضب أن يدفعوه إلى أيدي اإلسرائيليين وفي قصده انه  13يقتلوه بسبب هذا الكالم. 

متى ظفر ببني إسرائيل يأمر بقتل أحيور بضروب مختلفة من العذاب ألجل انه قال أن اله السماء هو المدافع 
لشعب كلهم على وجوههم ساجدين للرب ورفعوا صلواتهم  فلما قص عليهم أحيور جميع ذلك خر ا 14عنهم. 

قائلين أيها الرب اله السماء واألرض انظر إلى عتوهم والتفت  15إلى الرب بالبكاء والعويل عامة بقلب واحد. 
إلى تذللنا وال تغفل وجوه قديسيك وأعلن انك لم تترك المتوكلين عليك وانك تذل المتوكلين على أنفسهم  

قائلين اله  17وبعد هذا البكاء وانقضاء صالة الشعب ذلك اليوم كله عزوا أحيور.  16قوتهم. والمفتخرين ب
وإذا أتى الرب إلهنا عبيده هذا  18آبائنا الذي أنذرت بقوته يمن عليك بهذه المنية أن تنظر أنت هالكهم. 

ولما انتهت المشورة أخذه   19الخالص فليكن هو إلهًا لك فيما بيننا إن أحببت أن تكون معنا بأهلك كلهم. 
ثم دعوا كل  21ودعا الشيوخ كلهم فأكلوا معه بعد انقضاء الصوم.  20عزيا إلى بيته وصنع له عشاء عظيمًا. 

 "الشعب وباتوا في موضع االجتماع يصلون ويستغيثون باله إسرائيل ذلك الليل كله.
رائيل هسذا فسلرسلك لهه ولن تمو  طالما أن  أ  ما دمت واثقًا في إل  إس= وليفارقك اإلصفرار (:5-1اآليا  )

إل  إسرائيل سيافظ إسرائيل وياف ك، فج داعي لي فرار أ  الجوي. والع يب أن أحيور األممي رل متمسسًا  
 بإيمان  بإل  إسرائيل.  
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ة العاله هسذا إبلي  الكذاب يشسكنا في قوة إلهنا. ولنتمسك بإيماننا باهلل مهما بد  قو = ال إله إال نبوكد نصر 
 ال اهرة. 
 واض  عدم وجود ملك. = أميرين هناك (:13-10اآليا  )

 أقرب مدينة ل يش أليفانا.= بيت فلوي 
 أ  أبائهه مثل إبرانيه وإسا  ويعقوب، وهنا هه يتشفعون بهه.  = ال تغفل وجوه قديسيك  (:16-14اآليا  )

فائدة الصجة أن ب يع ي عزاص، بل هه   هذس= بعد البكاء وإنقضاء صالة الشعب ذلك اليوم كله عزوا أحيور
. عزوا أحيور
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وكان رجالة  2وفي اليوم الثاني أمر أليفانا جميع عسكره أن يزحفوا على بيت فلوى.  1  -(: 25-1اآليات )
فًا ما خال الرجال المجلوين وجميع الفتيان الذين الحرب مئة وعشرين ألفًا والفرسان اثنين وعشرين أل

فتأهب جميعهم لمقاتلة بني إسرائيل وجاءوا من جانب الجبل إلى القمة  3استصحبهم من األقاليم والمدن. 
فلما رأى بنو إسرائيل   4التي تنظر إلى دوتان من الموضع الذي يقال له بلما إلى قليمون التي قبالة يزرعيل. 

لى األرض وحثوا الرماد على رؤوسهم وصلوا بقلب واحد إلى إله إسرائيل ليظهر رحمته على  كثرتهم خروا ع
ثم اخذ كل رجل سالحه وأقاموا في األماكن المفضية إلى المضيق بين الجبال ولم يزالوا حارسين  5شعبه.    

لى داخل المدينة من ولما كان أليفانا يطوف في األرض وجد العين التي كانت تجري إ 6كل النهار والليل. 
وكانت عيون أخر على قرب من السور كانوا   7ناحية الجنوب لها قناة خارج المدينة فأمر أن يقطعوا القناة. 

فتقدم بنو عمون وموآب إلى  8يخرجون فيستقون منها خفية لكي يكسروا حدة عطشهم وإن كانوا ال يرتوون. 
ى الرمح والسهم ولكن الجبال تزرهم والتالل التي بين الهوى أليفانا وقالوا له أن بني إسرائيل ال يتكلون عل

فاآلن حتى تظفر بهم بال قتال أقم أرصادًا على الينابيع لئال يستقوا منها ماء فتقتلهم بغير سيف   9تحصنهم. 
  10أو يلجئهم ما يصيرون إليه من الضنك أن يسلموا مدينتهم التي يعدونها منيعة من اجل أنها على الجبال. 

اعجب أليفانا وسائر عبيده بهذا الكالم فجعل أرصادًا على العيون من أصحاب المئة على كل عين من جميع ف
فأقاموا على هذه المحافظة عشرين يومًا حتى جفت مياه آبار بيت فلوى وحياضها بأسرها حتى   11الجهات. 

حينئذ اجتمع   12عب كل يوم بمقدار. لم يكن في داخل المدينة ما يرويهم يوما واحدًا ألن الماء كان يعطى للش
وقالوا يحكم هللا بيننا وبينك فانك قد  13على عزيا جميع الرجال والنساء والشبان واألطفال وكلهم بصوت واحد. 

واآلن فانه ليس  14جنيت علينا شرورًا إذ أبيت أن تخاطب اآلشوريين بالمسالمة ولذلك باعنا هللا إلى أيديهم. 
فاآلن ادعوا جميع من في   15نصرع أمام عيونهم من قبل العطش والدمار العظيم.  لنا من نصير ولكنا 

فخير لنا أن نبارك الرب ونحن أحياء  16المدينة ولنستسلم بأجمعنا إلى أصحاب أليفانا من تلقاء أنفسنا.    
  17موتون أمامنا. في الجالء من أن نموت ونكون عارًا عند جميع البشر بعد أن نكون عاينا نساءنا وأطفالنا ي

ونستحلفكم اليوم بالسماء واألرض وبإله آبائنا الذي ينتقم منا بحسب خطايانا أن تسلموا المدينة إلى أيدي  
فلما قالوا هذا حدث بكاء  18جيش أليفانا فيقضى أجلنا سريعًا بحد السيف وال يتمادى في أوار العطش. 

قد خطئنا نحن وآباؤنا   19ت واحد ساعات كثيرة قائلين. وعويل عظيم في الجماعة كلها وصرخوا إلى هللا بصو 
ارحمنا ألنك رحيم أو فانتقم عن آثامنا بأن تعاقبنا أنت وال تسلم المعترفين بك إلى  20وصنعنا الظلم واإلثم. 

ثم انهم كلوا من الصراخ وخاروا من البكاء فسكتوا.  22لئال يقال في األمم أين إلههم.    21شعب ال يعرفك. 
فقام عزيا ودموعه سائلة وقال لهم كونوا طيبي القلوب يا اخوتي ولننتظر رحمة من لدن الرب هذه الخمسة   23
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فإذا انقضت خمسة أيام ولم تأتنا معونة فعلنا ما  25فلعله يكف غضبه ويقيم مجدًا السمه.  24األيام. 
 " تقولون.
 خروا على األرض .. وصلوا. وماذا عملوا؟=  = المشاكل ال ةارة التي تواجهناجيش أشور جةار  (:5-4اآليا  )

 هسذا تال المشاكل. فاهلل يست يب. 
حين نل ل   ونصلي يهيج الشي ان ويدبر مشاكل أكثر، ولكن كل هذا فهو ا شئ أمام ب.   (:10-6اآليا  )

ن ما يستقون  غير  أليفانا أمر بردم قناة الماص الرئيسية، فكان الشعب يجرج خفية للعيون القريةة ليستقوا، وكا
 وحتى هذس العيون سدها أليفانا لتستسله المدينة.  . وإن كانوا ال يرتوون كاٍي= 
 يومًا من هذا الاصار له يست ع الشعب مقاومة الع ش فثاروا على األمير الموجود. 20بعد  (:14-11اآليا  )
ب، اسعتراي بالج ية وطلب  هذا هو ال ري  الصاي  ليقتراب من = قد خطئنا.. إرحمنا (:22-18اآليا  )

 الرحمة من ب. 
أ  نستسله ألليفانا وق عًا فهذا  = فإذا إنقضت خمسة أيام ولم تأتنا معونة فعلنا ما تقولون  (:25-23اآليا  )

.خ ل كبير أن نع ي   مهلة أو نادد ل  وقتًا معينًا للتدخل
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 للجدولعودة  اإلصحاح الثامن 

 

ولما سمعت هذا الكالم يهوديت األرملة وهي بنت مراري بن أيدوس ابن يوسف بن   1 " -(: 34-1اآليات )
عزيا بن االي بن يمنور بن جدعون بن رافائيم بن احيطوب بن ملكيا ابن عانان بن نتنيا بن شالتيئيل بن  

ألنه كان يحث رابطي الحزم في   3ير. وكان بعلها منسى وقد مات في أيام حصاد الشع 2شمعون بن رأوبين. 
وكانت يهوديت قد بقيت أرملة   4الحقل فصخد الحر رأسه فمات في بيت فلوى مدينته وقبر هناك مع آبائه. 

وكانت قد هيأت لها في أعلى بيتها غرفة سرية وكانت تقيم فيها مع جواريها  5منذ ثالث سنين وستة اشهر. 
كانت تصوم جميع أيام حياتها ما خال السبوت ورؤوس الشهور وأعياد وكان على حقويها مسح و  6وتغلقها. 

وكانت جميلة المنظر جدا وقد ترك لها بعلها ثروة واسعة وحشما كثيرين وأمالكًا مملوءة   7آل إسرائيل. 
وكانت لها شهرة بين جميع الناس من اجل أنها كانت تتقي الرب جدا ولم يكن  8بأصورة البقر وقطعان الغنم. 

فهذه لما سمعت أن عزيا وعد بان يسلم المدينة بعد خمسة أيام أنفذت إلى  9د يقول عليها كلمة سوء. أح
فوافياها فقالت لهما ما هذا األمر الذي وافق عليه عزيا أن يسلم المدينة إلى  10الشيخين كبري وكرمي. 

ليس هذا بكالم يستعطف   12رب. من انتم حتى تجربوا ال 11اآلشوريين إذا لم تأتنا معونة إلى خمسة أيام. 
فأنكم قد ضربتم أجاًل لرحمة الرب وعينتم له يومًا كما  13الرحمة ولكنه باألحرى يهيج الغضب ويضرم السخط. 

انه ليس   15ولكن بما أن الرب طويل األناة فلنندم على هذا ونلتمس غفرانه بالدموع المسكوبة.  14شئتم. 
لذلك فلنذلل له أنفسنا ونعبده بروح متواضع.  16ستشيط حنقا كابن البشر. وعيد هللا كوعيد اإلنسان وال هو ي

 18ولنسأل الرب باكين أن يؤتينا رحمته بحسب مشيئته لنفتخر بتواضعنا مثلما اضطربت قلوبنا بتكبرهم.  17
ثم إلى  فاسلموا من اجل ذلك اإل  19فإنا لم نجر على خطايا آبائنا الذين تركوا إلههم وعبدوا آلهة غريبة.  

فنترجى بالتواضع تعزيته وهو ينتقم   20السيف والنهب والخزي بين أعدائهم لكنا نحن ال نعرف إلهًا غيره. 
واآلن يا اخوتي بما إنكم  21لدمنا عن إعنات أعدائنا لنا ويذل جميع األمم الواثبين علينا ويخزيهم الرب إلهنا. 

ا قلوبهم بكالمكم حتى يذكروا أن آباءنا إنما ورد عليهم  انتم شيوخ في شعب هللا وبكم نفوسهم منوطة فانهضو 
فينبغي لهم أن يذكروا كيف امتحن أبونا إبراهيم وبعد أن جرب   22البالء ليمتحنوا هل يعبدون إلههم بالحق. 

وهكذا اسحق وهكذا يعقوب وهكذا موسى وجميع الذين رضي هللا منهم جازوا  23بشدائد كثيرة صار خلياًل هلل. 
فأما الذين لم يقبلوا الباليا بخشية الرب بل ابدوا جزعهم وعاد تذمرهم   24ئد كثيرة وبقوا على أمانتهم. في شدا

بل   27وأما نحن اآلن فال نجزع لما نقاسيه.  26فاستأصلهم المستأصل وهلكوا بالحيات.   25على الرب. 
ب بها كالعبيد إنما هي لإلصالح  لنحسب أن هذه العقوبات هي دون خطايانا ونعتقد أن ضربات الرب التي نؤد 

فاآلن صلي عنا ألنك امرأة  29فقال لها عزيا والشيوخ جميع مقالك حق وال عيب في كلماتك.  28ال لإلهالك. 
فاعلموا عن  31فقالت لهم يهوديت كما إنكم عرفتم أن ما تكلمت به هو من قبل هللا.  30قديسة متقية هلل. 

ففي هذه الليلة تقفون انتم على  32هللا وصلوا حتى يؤيد هللا مشورتي. خبرة أن ما عزمت عليه هو من قبل 
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وأنا ال احب  33الباب وأنا اخرج مع وصيفتي وصلوا أن ينظر الرب إلى شعبه إسرائيل خمسة أيام كما قلتم. 
ل فقا 34أن تفحصوا عن قصدي ومن اآلن حتى أعلمكم به ال تصنعوا شيئا غير الصالة عني إلى الرب إلهنا. 

 " لها عزيا أمير يهوذا اذهبي بسالم وليكن الرب معك في االنتقام من أعدائنا وانصرفوا راجعين.
يهوديت أرملة من سة  رأوبين وتسسن في بيت فلو ، ما   وجها من ضربة شم . وفي  (:4-1اآليا  )

الذ  ثار مع أخي  او  على  النسجة اليونانية للسفر ا يذكر إسه رأوبين فتصة  يهوديت من سة  شمعون 
شسيه وأهل  وقتلوهه. وقد يسون ذكر إسه رأوبين ألن  بسر يعقوب أو ألن أهل يهوديت سسنوا مع سة  رأوبين إذ 

أن شمعون له يسن ل  نصيب في األرض بل تشتت هذا السة  وس  كل األسةاط حسب نبوة يعقوب 
راحة لسة  شمعون،  يسون التفسير األخير هو  ( تنسب يهوديت نفسها  3،  2:   9يهو (. وفي )7:49)تك

األرج . وع مة هذس المرأة أنها له تكن تقيه في أورشليه بل في مملكة إسرائيل التي إنارفت عن العةادة  
 الصاياة لكنها إحتف ت بإيمانها الصاي . إذًا ب قادر أن يافظ أوادس األمناص وس  أ  رروي يعيشون فيها. 

هنا تقوف وتعفأ هذس األرملة فهي تركت قصرها وعاشت في مسوح لعةادة الرب، بل جذبت نرف   (:8-5اآليا  )
 حياتها تلك ل واريها ليعشن بنف  األسلوب. 

 هنا ت هر قامة يهوديت العالية، وهنا نرف ثجث درجا  روحية: (:13-9اآليا  )
 الشعب اليائ  يريد تسليه المدينة فورًا. -1
 ة أيام.الشيو  يع وا مهلة للصجة خمس -2
يهوديت الواثقة في ب، ا تع ي مهلة، وا تادد   وقتًا، بنل هني واثقنة منن تندخل ب. ولكنن رغنه ثقتهنا فني  -3

ب فهنني ا تنننام وت لننب مننن ب أن يعمننل هننو، بننل هنني تفكننر وت اهنند وهننذا هننو ال هنناد، ومننع ال هنناد تننلتي 
 النعمة.
ب ا يندفع في تهديدس ووعيدس وإنتقام  كاسنسان، بل هو  = ليس وعيد هللا كوعيد اإلنسان (:17-14اآليا  )

 كثير الرحمة والتانن. لذلك هو سيرحه لو قدمنا توبة وتذللنا.
 إذا ما إلت لنا   وله نفعل كلبائنا يست يب ب.= فإننا لم نجر على خطايا آبائنا (:20-18اآليا  )
ما في قلوبنا فهو فاحص القلوب والكلى، لكن  ي ربنا لنعله نان  ب ا ي ربنا حتى يعله  (:25-21اآليا  )

حقيقة أنفسنا فنندم ونتوب. لذلك من يقبل الت ربة يتزكى أ  يتنقي  يجلص إذ يسمل، أّما الذ  يتذمر يهلك إذ ا 
 يستفيد من الت ربة، وذلك كمن تذمروا في البرية فلهلكتهه الايا . 

 لعالية روحيا  يهوديت ا (:26،27اآليا  )
 لثقتها أن ب ا يتجلى عن شعة . = ال نجزع[ 1] 
 [ نان نستا  أكثر من هذا بسبب خ ايانا. 2] 
 الكربا  والت ارب هي للتلديب. [3] 

 نرف هنا إتكاع عزيا فهو ي لب الصجة عن  من يهوديت. (:29-28اآليا  )
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كي ين   هذا المج   تقول لهه  هي خ ة يهوديت وهذا هو جهادها ول=  ما عزمت عليه (:33-30اآليا  )
 الخمسة أيامهذا تكرار لقصة حرب يشوع مع  جة موسى على ال بل. وثقتها أن ب سيتدخل في حدود . صلوا

 .التي حددوها. وهي له تجبرهه عما إنتوت  لئج يشفقوا عليها  يمنعوها
   هذا المج   تقول لهه  هي خ ة يهوديت وهذا هو جهادها ولكي ين =  ما عزمت عليه (:33-30اآليا  )

 الخمسة أيامهذا تكرار لقصة حرب يشوع مع  جة موسى على ال بل. وثقتها أن ب سيتدخل في حدود . صلوا
.التي حددوها. وهي له تجبرهه عما إنتوت  لئج يشفقوا عليها  يمنعوها
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 عودة للجدول اإلصحاح التاسع

 

وبينما هم ذاهبون دخلت يهوديت معبدها ولبست مسحا وألقت رمادا على رأسها  1 " -(: 19-1اآليات )
أيها الرب اله أبى شمعون الذي أعطاه سيفا لينتقم من الغرباء  2وخرت أمام الرب وصرخت إلى الرب قائلة. 

سلبهم مقتسما  فجعلت نساءهم غنيمة وبناتهم سبيا وكل  3الذين بنجاستهم فضحوا وكشفوا عذراء للخزي. 
فان لك األفعال األولى  4بين عبيدك الذين غاروا غيرتك أتوسل إليك أيها الرب الهي أن تعينني أنا األرملة.  

 6فان طرائقك جميعها مهيأة وقد أقمت أحكامك بعنايتك.  5وأنت قدرت بعضها في عقب بعض وما أردته كان. 
إلى معسكر المصريين حين كانوا يسعون في اثر    فانظر اآلن إلى معسكر اآلشوريين كما تنازلت فنظرت

حينئذ نظرت إلى معسكرهم  7عبيدك بسالحهم متوكلين على مراكبهم وفرسانهم وعلى كثرة رجال حربهم. 
يا رب فليكن مثلهم هؤالء المتوكلون على كثرة  9التزقت أقدامهم بالعمق وغطتهم المياه.  8فزعجتهم الظلمة. 

وهم ال يعلمون انك أنت إلهنا الذي   10وتروسهم وسهامهم المفتخرون برماحهم. عددهم ومراكبهم وحرابهم 
فارفع ذراعك كما فعلت من البدء وأحطم قوتهم بقوتك ولتسقط  11يمحق الحروب منذ البدء وأن اسمك الرب. 

 12بغضبك قوة الذين يطمعون أنفسهم في ابتذال اقداسك وتنجيس مسكن اسمك وهدم قرن مذبحك بسيفهم. 
  14ليصد بفخ نظره إلّى واضربه بعذوبة الكالم الخارج من شفتي.  13اجعل يا رب كبرياءه تقطع بنفس سيفه. 

ألنها  16فيكون هذا ذكرا السمك إذا أهلكته يد امرأة.  15وهبني ثباتا في قلبي حتى ازدريه وقوة حتى أهلكه. 
ال ترضى من المتكبرين بل يسرك دائما تضرع  ليست قوتك بالكثرة يا رب وال مرضاتك بقدرة الخيل ومنذ البدء 

يا اله السماوات خالق المياه ورب كل خليقة استجبني أنا المسكينة المتضرعة   17المتواضعين الودعاء. 
واذكر يا رب ميثاقك واجعل الكالم في فّي وثبت مشورة قلبي ليثبت بيتك في   18والمتوكلة على رحمتك. 

 "أنت اإلله وليس آخر سواك. فيعرف جميع األمم انك 19قدسك. 
 ا جهاد وا عمل يستب ل  الن اح بدون  جة وتذلل. (:1آية )

شمعون مع او  قتلوا كل رجال شسيه إنتقامًا لشري أختهه دينا العذراص. وهي هنا ت لب أن   (:3-2اآليا  )
 يع يها ب قوة للمعونة على من إعتدوا على شعب ب. 

(. أ  8:13هذس مثل يسوع المسي  هو هو أم  واليوم وإلى األبد )عب = ل األولىلك األفعا (:5-4اآليا  )
 أنت ساعد  أبائنا منذ القديه واآلن ساعدنا. 

كما فعلت يا رب مع المصريين وأربست وأ ع ت جنودهه، أنت قادر أن تعمل مع جيش أشور   (:9-6اآليا  )
 األفعال األولى هذس التي عملتها مع المصريين. 

هداص األعداص ي نون أنهه يااربون شعب عاد  وهه ا يعرفون أنك إل  قدير تساند شعةك.  (:12-10)اآليا  
كانت هذس  جة يهوديت أن ا ياتاجوا لقوة خارجية بل أن يدمر = إجعل يا رب كبرياءه تقطع بنفس سيفه

  .العدو نفس  بنفس . ولكن  جتها إست يبت حر يًا إذ قتلت أليفانا المتكبر بسيف 
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هبني إتكات خ ة يهوديت هنا وهي أنها ستص اد أليفانا ب مالها. = ليصد بفخ نظره إلي   (:15-13اآليا  )
 أ  حتى ا تتلثر بقوت  ويفتنها ع مت  كقائد ع يه. = ثباتًا في قلبي حتى أزدريه 

. هل ن لب نف  ال لةة من ب لنزدر  كل شهوة خاطئة جذابة :مالحظة
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 عودة للجدول اإلصحاح العاشر

 

وكان لما فرغت من صراخها إلى الرب أنها قامت من المكان الذي كانت فيه منطرحة   1 " -(: 20-1اآليات )
واستحمت   3ودعت وصيفتها ونزلت إلى بيتها وألقت عنها المسح ونزعت عنها ثياب أرمالها.  2أمام الرب. 

شعرها وجعلت تاجا على رأسها ولبست ثياب فرحها واحتذت بحذاء ولبست   وأدهنت بأطياب نفيسة وفرقت
وزادها الرب أيضًا بهاء من اجل أن تزينها هذا لم  4الدمالج والسواسن والقرطة والخواتم وتزينت بكل زينتها. 

 5يكن عن شهوة بل عن فضيلة ولذلك زاد الرب في جمالها حتى ظهرت في عيون الجميع ببهاء ال يمثل.  
فلما بلغتا باب المدينة وجدتا  6وحملت وصيفتها زق خمر وإناء زيت ودقيقا وتينا يابسا وخبزا وجبنا وانطلقت. 

 عزيا وشيوخ المدينة منتظرين. 
غير انهم لم يسألوها عن شيء بل تركوها تجوز قائلين اله   8فلما رأوها اندهشوا وتعجبوا جدا من جمالها.  7

ل مشورة قلبك بقوته حتى تفتخر بك أورشليم ويكون اسمك محصى في عداد آبائنا يمنحك نعمة ويؤيد ك
فخرجت يهوديت من الباب هي وأمتها  10فقال كل من هناك بصوت واحد آمين أمين.  9القديسين واألبرار. 

 وكانت تصلي إلى الرب. 
ا قائلين من أين جئت  وكان أنها لما نزلت من الجبل عند تبلج النهار لقيتها طالئع اآلشوريين فامسكوه 11

فأجابت أني بنت للعبرانيين وقد هربت من بينهم ألني أيقنت انهم سيكونون غنيمة لكم   12والى أين تذهبين. 
فألجل هذا فكرت في نفسي   13ألنهم استخفوا بكم وأبوا أن يستسلموا لكم طوعا حتى يظفروا منكم برحمة. 

سرارهم واعلمه من أي مدخل يستطيع أن يظفر بهم وال يقتل رجل  وقلت انطلق إلى أمام األمير أليفانا ألخبره بأ
فلما سمع أولئك الرجال كالمها وهم ينظرون إلى وجهها اندهشت أبصارهم لشدة تعجبهم من  14من جيشه. 

فاعلمي انك إذا وقفت   16فقالوا لها قد وقيت نفسك باتخاذك هذه المشورة أن تنزلي إلى سيدنا.  15حسنها. 
فلما دخلت  17ن إليك وتقعين من قلبه احسن موقع ثم أخذوها إلى خيمة أليفانا واخبروه بها. بحضرته يحس

فقال له أشراطه من يزدري بشعب العبرانيين ولهم نسوة مثل هذه   18عليه اصطيد أليفانا لساعته بعينيها. 
لخيمة المنسوجة من أرجوان وإذ رأت يهوديت أليفانا جالسًا في ا 19جميالت السن أهاًل ألن نقاتلهم ألجلهن. 

 "ونظرت إلى وجهه خرت له ساجدة على األرض فأنهضها عبيد أليفانا بأمر سيدهم. 20وذهب وزمرد وجواهر. 
األساور الذهبية. جمال يهوديت كان و نة ولقد تاجر  بها وربات، وهناي جميج   = الدمالج (:5-1اآليا  )

 تثمر و ناتنا. يدفن جمالهن في شهوا  العاله.. ونان كيف نس 
، فهذا ورأشفج قبل لمدينة بيت فلو  ب يوش باسب الفكر الةشر  كل ما قالت  يهوديت ح   (:16-10اآليا  )

ا يعتبر كذبًا بل تقريرًا لواقع. ولكن هي لها إيمان يفوق الواقع، يث  بما يدمن ا بما يرف. وفعًج هي هربت من  
المدينة وشعبها. وهي فعًج جعلت أليفانا يدخل من باب المدينة بل   بيت فلو  لتن ي نفسها من المو  بل وتن ي



 ( اإلصحاح العاشر) سفر يهوديت
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برأس  المذبوح فق . عمومًا كجم يهوديت ا داعي ألن نقيم  هل هو كذب أم ح ، فالاروب تشتمل على  
 الجداع.
.جنود أليفانا وضةاط ، وهداص مدحوا شعب إسرائيل إذ لهه نساص جميج  هسذا= أشراطه (:20-17اآليا  )



 (اإلصحاح الحادى عشر) سفر يهوديت
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 عودة للجدول اإلصحاح الحادي عشر

 

حينئذ قال لها أليفانا لتطب نفسك وال يكن في قلبك روع ألني لم اضر قط برجل آثر   1 " -(: 21-1اآليات )
ألي  واآلن فقولي لي  3وأما شعبك فلو لم يزدروا بي لما أشرعت رمحي عليهم.  2الخضوع لنبوكد نصر الملك. 

 سبب فارقتهم وأثرت المجيء إلينا. 
ليحي نبوكد نصر   5فقالت له يهوديت اسمع كالم أمتك فانك إذا اتبعت قول أمتك يتم الرب األمر لك.     4

ملك األرض ولتحي قوته التي فيك لتأديب جميع األنفس الغاوية ألنه ال الناس فقط يخضعون له بك بل 
ذكاء عقلك قد شاع في جميع األمم وأهل العصر كلهم يعلمون انك أنت  ألن  6وحوش البر أيضًا تنقاد له. 

وليس بخاف ما تكلم به   7وحدك صالح وجبار في جميع مملكته وحسن سياستك مشهور في جميع األقاليم. 
ومن المحقق أن إلهنا قد بلغ من غضبه من الخطايا انه أرسل   8أحيور ولم يجهل ما أمرت أن يصيبه. 

ولعلم بني إسرائيل بأنهم قد أهانوا إلههم قد حل رعبك   9به بأنه سيسلمهم ألجل خطاياهم. أنبياءه إلى شع
حتى عزموا   11وفضال عن ذلك فان الجوع قد اخذ منهم وهم معدودون في الموتى من عوز الماء.  10عليهم. 

من الحنطة والخمر   وأقداس الرب إلههم التي أمر هللا أن ال تلمس 12أن يذبحوا بهائمهم ليشربوا دماءها. 
والزيت قد هموا أن ينفقوها وهم يريدون أن يأكلوا ما ال يحل حتى لمسه باأليدي فحيث انهم يفعلون هذا فقد  

وبما أن أمتك قد علمت بهذا هربت من عندهم وقد بعثني الرب ألخبرك بهذا.  13ثبت انهم سيسلمون للهالك. 
فيقول لي متى يرد عليهم   15وأمتك تخرج وتصلي إلى هللا. وأنا أمتك اعبد هللا حتى اآلن عندك أيضًا  14

خطيئتهم فأجيء وأخبرك بذلك حتى أخذك إلى وسط أورشليم ويكون لك جميع شعب إسرائيل مثل الغنم التي ال 
 وهذه كلها قد لقنتها من عناية هللا.    16راعي لها وال ينبح عليك كلب. 

فحسن هذا الكالم كله لدى أليفانا   18ة ألخبرك بهذه األمور. وحيث أن هللا قد غضب عليهم فأنا مرسل 17 
 وعبيده وكانوا يتعجبون من حكمتها ويقولون بعضهم لبعض. 

فقال لها أليفانا قد احسن هللا  20ليس مثل هذه المرأة على األرض في المنظر والجمال والحكمة في الكالم.  19
وبما أن وعدك حسن أن فعل إلهك لي ذلك فهو يكون   21ينا. إليك إذ أرسلك أمام الشعب لتسلميه أنت إلى أيد

 " إلها لي وأنت تكونين عظيمة في بيت نبوكد نصر وينوه باسمك في كل األرض.
 أليفانا ي هر أن  رجل مساله فهو له يكر رجل، وبالتالي فهو لن يكرها.  (:3-1اآليا  )
ُيتم  فانا وجيش  ولكن نسبت إنتصاراتهه للرب= هي أرهر  إحترامها لنبوخذ نصر الملك وأللي (:6-4اآليا  )

أ  التي أغواها قلبها على التمرد على  = تأديب جميع األنفس الغاويةفهي له تتري إيمانها باهلل. الرب األمر لك 
 نبوخذ نصر. 



 (اإلصحاح الحادى عشر) سفر يهوديت
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مرة أخرف تنسب األمر  ، فما يادث من ه وم أليفانا على الشعب وتدميرس لهه هو من قبل   (:12-7اآليا  )
 تدكد كجم أحيور.  بقولها هذا الكجم ل  فهىاليهود بلفعالهه. وهي  لرب الذ  أغار ا

ت ل متمسسة بإسه إلهها وأن  أخبرها بما قالت  وسيجبرها متى يرد خ يئة شعب إسرائيل   (:17-13اآليا  )
ن أن يمنعها أحد، عليهه، وهذا بلن تجرج وتصلى حتى يجبرها ب، وهذا طةعًا حتى يمسنها الجروج والدخول دو 

وبهذا تتمسن من الجروج بعد أن تقتل أليفانا وأيكًا هي تكتسب وقتًا حتى ياين الوقت المناسب لتنفيذ خ تها.  
إلى وسط  أ  ان ب سوي ينتقه من الشعب بسبب خ يتهه. وذلك بلن يدخل أليفانا = يرد عليهم خطيئتهم 

يع يها ب قوة لتنفذ خ تها. وب أع اها نعمة في عين  بسهولة. و جتها هذس التي ت لبها كانت ل أورشليم
أليفانا وجنودس. إذًا طلب يهوديت أن تجرج للصجة حتى يجبرها ب بالوقت المناسب له وم أليفانا على بيت فلو  

 -ثه يدخل إلى أورشليه كان خداعا منها اليفانا أما األسةاب الاقيقية هي:
  قوة تنفذ بها ما نو  أن تعمل .هي تريد أن تصلي ليع يها ب -1
 الوقت المناسب لتنفيذ خ تها وتقتل أليفانا.تكتسب وقتًا حتى ت د  -2
بهننذا تجننرج وتنندخل كيفمننا أراد  با ننة سنندال ب عننن الوقننت المناسننب، حتننى إذا قتلننت أليفانننا يسننماون لهننا  -3

 بالجروج على أنها خارجة تصلي كعادتها.
ألن إل  إسرائيل ياق  مصالا  وسيسله الشعب اليهود  ل   ، إل  إسرائيل هنا يمدح أليفانا (:21-20اآليا  )

.دون حرب. هذا كجم أناني وم املة ليهوديت وا يعني إيمان أليفانا باهلل



 (اني عشراإلصحاح الث) سفر يهوديت
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 عودة للجدول اإلصحاح الثاني عشر

 

وأمر أن تمكث هناك وأوصي بما يعطى لها من   حينئذ أمرهم أن يدخلوها موضع خزائنه 1 " -(:4-2اآليات )
فأجابته يهوديت وقالت أني ال أستطيع أن أكل مما أمرت أن يعطى لي لئال تكون علي خطيئة    2مائدته. 

فقالت يهوديت تحيا   4فقال لها أليفانا إذا فرغ هذا الذي أتيت به فما نصنع بك.   3ولكني أكل مما أتيت به. 
تنفق هذه جميعها حتى يصنع هللا بيدي ما في خاطري فادخلها عبيده الخيمة التي    نفسك يا سيدي أن أمتك ال

فلما صارت في داخلها سالت أن يرخص لها أن تخرج في الليل قبل الصباح لتصلي وتتضرع إلى  5أمر بها. 
فكانت  7فأوصى أصحاب مخدعه أن يأذنوا لها كما تحب في أن تخرج وتدخل لتعبد إلهها ثالثة أيام.  6الرب. 

وبعد صعودها كانت تتضرع إلى اله إسرائيل أن   8تخرج لياًل إلى وادي بيت فلوى وتغتسل في عين الماء. 
وكان   10ثم تدخل وتقيم في خيمتها طاهرة إلى أن تأخذ طعامها في المساء.  9يرشد طريقها لتخلص شعبها. 

انطلق اآلن واقنع تلك العبرانية أن ترضى في اليوم الرابع أن أليفانا صنع عشاء لعبيده وقال لبوغا خصيه 
فدخل   12فانه عار عند اآلشوريين أن تسخر المرأة من الرجل وتمضي عنه نقية.  11باإلقامة معي طوعا. 

حينئذ بوغا على يهوديت وقال ال تحتشمي أيتها الفتاة الصالحة أن تدخلي على سيدي وتكرمي أمام وجهه  
كل ما حسن وجاد في   14فأجابته يهوديت من أنا حتى أخالف سيدي.  13وتأكلي معه وتشربي خمرا بفرح. 

ثم قامت وتزينت بمالبسها  15عينيه فأنا اصنعه وكل ما يرضى به فهو عندي حسن جدا كل أيام حياتي. 
وقال لها أليفانا اشربي اآلن    17فاضطرب قلب أليفانا ألنه كان قد اشتدت شهوته.  16ودخلت فوقفت أمامه. 

فقالت يهوديت اشرب يا سيدي من اجل أنها قد عظمت نفسي  18فرح فانك قد ظفرت أمامي بحظوة. واتكئي ب
 20ثم أخذت وأكلت وشربت بحضرته مما كانت قد هيأته لها جاريتها.  19اليوم اكثر من جميع أيام حياتي. 

 "ففرح أليفانا بازائها وشرب من الخمر شيئا كثيرا جدا اكثر مما شرب في جميع حياته.
حتى يصنع هللا بيدي ما في  نرف تمسك يهوديت بشريعة إلهها حتى أمام هذا القائد الوثني.  (:4-1اآليا  )

هذس فهمها أليفانا أنها تعني دخول  بيت فلو  وبالتالي ألورشليه، اما قصدها الاقيقي ميعاد قتل ، أ   = خاطري 
 حينما يجلص ب شعبها من .

طلبت النزول إلى الواد  لت تسل فتصلي طاهرة حسب عادة اليهود. وطلبها هي = ثالثة أيام (:9-5اآليا  )
ثجثة أيام ألنها واثقة أن ب سيتدخل قبل الجمسة أيام التي حددوها. ونزولها للواد  يوميًا كان يقربها من مدينة  

ت تسل وتصلي  بيت فلو ، ولذلك فهي حين قتلت أليفانا وذهبت برأس  إلى بيت فلو  رنها الاراس ذانةة ل
 كعادتها.
ضةاط  الكةار. وكانت الوليمة فرحًا سنتصارس القريب وفرح  بيهوديت الذ  مال = عبيده (:14-10اآليا  )

قلة  إليها. واحظ أن الج ايا يقال عنها شئ عاد  بل إن  عار أن ا تمارس الج ية وتجرج فتاة من عند رجل  
 لذ  أنقذ يهوديت من هذا الموقأ الارج هو  لواتها. دون أن يعاشرها!! هذا هو من   الشي ان. وا



 (اني عشراإلصحاح الث) سفر يهوديت
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أليفانا فهمها عن نفس ، أنها سعيدة مع ، وهي تقصد أنها رأ   = قد عظمت نفسي اليوم (:20-17اآليا  )
نوع من العصير وا يسسر. وأليفانا من فرط شهوت  شرب دون وعي = وشربت خجص ب لشعبها في تلك الليلة. 

. في كل ليلة فسسر وفقد إتزان  وأكثر مما كان يشرب 



 (اإلصحاح الثالث عشر) سفر يهوديت
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 عودة للجدول اإلصحاح الثالث عشر

 

وكانوا   2 .ولما أمسوا أسرع عبيده إلى منازلهم واغلق بوغا أبواب المخدع ومضى 1 " -(: 31-1اآليات )
  .وكانت يهوديت وحدها في المخدع 3 .جميعهم قد ثقلوا من الخمر

فأمرت يهوديت جاريتها أن تقف خارجًا أمام المخدع   5 .نا مضطجع على السرير نائما لشدة سكرهوأليفا 4
وتقول أيدني   7 .ووقفت يهوديت أمام السرير وكانت تصلي بالدموع وتحرك شفتيها وهي ساكتة 6 .وتترصد

كما وعدت وأنا أتم أيها الرب اله إسرائيل وانظر في هذه الساعة إلى عمل يدي حتى تنهض أورشليم مدينتك 
وبعد أن قالت هذا دنت من العمود الذي في راس سريره  8 .ما عزمت عليه واثقة باني اقدر عليه بمعونتك

واستلته ثم أخذت بشعر رأسه وقالت أيدني أيها الرب اإلله في هذه   9 .فحلت خنجره المعلق به مربوطا
يمة سريره عن العمد ودحرجت جثته عن  ثم ضربت مرتين على عنقه فقطعت رأسه ونزعت خ 10 .الساعة
وخرجتا  12 .وبعد هنيهة خرجت وناولت وصيفتها راس أليفانا وأمرتها أن تضعه في مزودها 11 .السرير

كلتاهما على عادتهما كأنهما خارجتان للصالة واجتازتا المعسكر ودارتا في الوادي حتى انتهتا إلى باب 
 14 .السور افتحوا األبواب فان هللا معنا وقد أجرى قوة في إسرائيل فنادت يهوديت من بعد حراس 13 .المدينة

 .فكان انه لما سمع الرجال صوتها دعوا شيوخ المدينة
ثم أوقدوا  16 .وبادروا إليها جميعهم من أصغرهم إلى أكبرهم ألنه لم يكن في آمالهم أنها ترجع بعد 15 

قالت  17 .ع وأمرت بالسكوت فلما سكتوا كلهممصابيح واجتمعوا حولها بأسرهم فصعدت إلى أعلى موض
وبي أنا أمته أتم رحمته التي وعد بها آل   18 .يهوديت سبحوا الرب إلهنا الذي لم يخذل المتوكلين عليه

ثم أخرجت رأس أليفانا من المزود وارتهم إياه قائلة ها هوذا   19 .إسرائيل وقتل بيدي عدو شعبه هذه الليلة
اآلشوريين وهذه خيمة سريره التي كان مضطجعا فيها في سكره حيث ضربه الرب  راس أليفانا رئيس جيش 

حي الرب انه حفظني مالكه في مسيري من ههنا وفي إقامتي هناك وفي إيابي إلى هنا   20 .إلهنا بيد امرأة
 21 .ولم يأذن الرب أن تتدنس أمته ولكن أرجعني إليكم بغير نجاسة خطيئة فرحة بغلبته وبخالصي وخالصكم

فسجدوا بأجمعهم للرب وقالوا لها قد باركك الرب بقوته   22 .فاشكروا له كلكم ألنه صالح الن رحمته ألي األبد
وقال لها عزيا رئيس شعب إسرائيل مباركة أنت يا بنية من الرب اإلله العلي فوق   23 .ألنه بك أفنى أعداءنا

 25 .الذي سدد يدك لضرب راس قائد أعدائنا تبارك الرب الذي خلق السماء واألرض 24 .جميع نساء األرض
فانه عظم اليوم اسمك هكذا حتى انه ال يبرح مدحك من أفواه الناس الذين يذكرون قوة الرب إلى األبد الذين 

فقال كل الشعب أمين  26 .ألجلهم لم تشفقي على نفسك ألجل ضيقة وشدة جنسك بل رددت الهالك أمام إلهنا 
فجاء فقالت له يهوديت أن اله إسرائيل الذي شهدت له بأنه ينتقم من أعدائه هو  ثم دعوا أحيور  27 .أمين

وحتى تعلم ان األمر هكذا فهوذا رأس أليفانا الذي أهان إله  28 .قطع في هذه الليلة بيدي راس جميع الكفار
  .جنبيك بالسيفإسرائيل باستخفاف كبريائه وتهددك بالموت إذ قال لك إذا اسر شعب إسرائيل أمر أن يخترقوا 



 (اإلصحاح الثالث عشر) سفر يهوديت
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وبعدما ثابت إليه   30 .فلما رأى أحيور راس أليفانا ارتاع خوفا وسقط بوجهه على األرض وهلعت نفسه 29
مباركة أنت من إلهك في كل خيام يعقوب وفي كل أمة يسمع  31 .روحه وانتعش خر قدامها ساجدا لها وقال

 " .فيها باسمك يعظم ألجلك اله إسرائيل
 الكل سسر بسماح من أليفانا، وهذس هي تدابير الرب.= عبيده إلى منازلهم أسرع (:4-1اآليا  )
=  خيمة سريرهعارضت ، =  رأس السريرا عمل ين   دون  جة، وها يهوديت تصلي،  (:7-5اآليا  )

هذس تساو  الشي ان تات األقدام. والمعنى  = دحرجت جثته عن السريرالناموسية وهذس لفت بها رأس أليفانا. 
ق ع كل خ ية مابوبة واسبتعاد عنها  يسق  الشي ان تات األقدام. وأليفانا قتل بجن رس وهسذا الشي ان  العام 

 إنهزم بالصليب الذ  دبرس للمسي . وهسذا كل من يندفع وراص شهوت  تكون هذس نهايت .
لذين يشتهونها  ب حفظ هذس القديسة طاهرة دون أن يمسها أحد وكانت وس  آاي ال نود ا (:21-20اآليا  )

 بل قتلت قائدهه. فاهلل يافظ أوادس ويع يهه قوة.
 هذا مرد الهوس الثاني.= ألنه صالح ألن رحمته إلى األبد

فرح الشعب وسة  ب. هسذا ينة ي أن نسة  ب كلما نفرح بع اياس، كما عاد األبرص شاكرًا   (:26-22اآليا  )
. هوديت التي عمل ب معها هذا العمل الع يهالمسي  حينما شفى العشرة البرص. وباركوا ي
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  2 .وقالت يهوديت لجميع الشعب اسمعوا لي يا اخوتي علقوا هذا الرأس على أسوارنا 1 " -(: 18-1اآليات )
 لتنحدروا إلى اسفل ولكن كأنكم تقصدون  ومتى طلعت الشمس فليأخذ كل واحد سالحه واخرجوا بهجمة ال

فإذا جرى قوادهم إلى خيمة  4 .فعند ذلك يضطر الجواسيس أن يهربوا إلى رئيسهم لينبهوه للقتال 3 .المهاجمة
فإذا علمتم انهم هاربون فاسعوا على أعقابهم  5 .أليفانا يجدونه بال رأس متمرغا في دمه فيقع عليهم الذعر

ولما رأى أحيور القوة التي أجراها اله إسرائيل ترك سنة األمم وآمن   6 .م تحت أرجلكمآمنين فان الرب يسحقه
وعندما تبلج النهار علقوا رأس  7 .باهلل وختن لحم قلفته وضم إلى شعب إسرائيل هو وكل ذريته إلى اليوم

واسيس ذلك بادروا  فلما رأى الج 8 .أليفانا على األسوار واخذ كل رجل سالحه ثم خرجوا بجلبة عظيمة وصراخ
فجاء من في الخيمة وضجوا أمام مدخل المخدع لينبهوه وأحدثوا ضوضاء حتى يستيقظ   9 .إلى خيمة أليفانا

ولم يكن أحد يجسر أن يقرع أو يدخل باب مخدع قائد   10 .أليفانا بضوضائهم من غير أن يوقظه أحد
ادخلوا   12  .ش ملك أشور قالوا للحجابفلما جاء قواده ورؤساء األلوف وجميع عظماء جي 11 .اآلشوريين

فحينئذ دخل بوغا مخدعه فوقف  13 .وأيقظوه ألن الفئران قد خرجت من جحرتها واجترأت على مهايجتنا للقتال
فلما لم يشعر بحركة يسمعها دنا من   14 .عند السجف ثم صفق بكفيه ألنه كان يظن انه نائم مع يهوديت

بال رأس وهي مضرجة بدمه مطروحة على األرض أعول بصوت عظيم  السجف ورفعه فلما رأى جثة أليفانا
وقال امرأة عبرانية بلبلت بيت   16 .ثم دخل خيمة يهوديت فلم يجدها فخرج إلى الشعب خارجا 15 .ومزق ثيابه

فلما سمع رؤساء جيش اآلشوريين مزقوا   17 .الملك نبوكد نصر هوذا أليفانا مطروح على األرض بال رأس
وحدث بين معسكرهم  18  .عا ووقع عليهم من الخوف والرعب ما ال يطاق واضطربت قلوبهم جداثيابهم جمي

 "  .عويل ال نظير له
يهوديت هنا تشير على الشعب بالج ة الاربية. وهذا يساو  أن المسي  ضرب الشي ان   (:2-1اآليا  )

رأس أليفانا على السور يع ي قوة  وتعلي . فليأخذ كل واحد سالحه وأخرجوابصلية  ولكن علينا كلنا ال هاد= 
لكي تستقوا ماص كما تعود اآلشوريين أن يروكه  = ال لتنحدروا إلى أسفلل نود شعب ب وتشعرهه أن ب معهه. 

تقدموا هاجمين عليهه بسيوفكه. ونان لنا أسلاتنا ضد إبلي  فلنه ه بها  =  كأنكم تقصدون المهاجمةبل 
 ) لوا  / أ وام / تسابي .. (

بالفئران الذين خرجوا من جحورهم.  ت هر كبرياص جنود أشور إذ و فوا جنود اليهود  (:12-11يا  )اآل
 أ  يااولون أن يهي وننا فنرضى أن نااربهه.= مهايجتنا 
هذا الرعب الذ  وقع على جنود أليفانا هو عمل ب كما عمل سابقًا مع جنود فرعون   (:18-17اآليا  )
.وكثيرين
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 عودة للجدول عشر  اإلصحاح الخامس

 

ولما سمع كل الجيش أن أليفانا قد قطع رأسه طارت عقولهم ومشورتهم ولم يعودوا  1 " -(: 15-1اآليات )
ولم يكلم أحد صاحبه بل طأطأ كل منهم رأسه وتركوا كل   2 .يبالون إال بالخوف والرعب فاستنجدوا بالهزيمة

رعون لينجوا من العبرانيين الذين سمعوهم آتين عليهم بسالحهم فهربوا في طرق الصحراء شيء وكانوا يسا
فلما رآهم بنو إسرائيل هاربين سعوا على أعقابهم ونزلوا وهم يهتفون باألبواق مجلبين   3 .وشعاب التالل

ي آثارهم فاهلكوا وكان اآلشوريون متبددين وهم مندفعون في هزيمتهم وبنو إسرائيل صبة واحدة ف 4 .وراءهم
فكل بلدة ومدينة أرسلت في إثرهم   6 .وأرسل عزيا رسال إلى جميع مدن ونواحي إسرائيل 5 .كل من أدركوه

ودخل بقية سكان  7 .شبانا منتخبين مدججين في السالح فطردوهم بحد السيف إلى أن بلغوا إلى آخر تخمهم
والذين رجعوا إلى بيت  8 .ا هربوا وكان شيئا كثيرابيت فلوى محلة أشور فاخذوا كل ما تركه اآلشوريون عندم

فلوى منصورين جاءوا بجميع أموالهم حتى كانت المواشي والبهائم وجميع أثاثهم بال عدد فاثروا جميعهم من  
واتى يوياقيم الكاهن العظيم من أورشليم إلى بيت فلوى مع جميع شيوخه   9 .صغيرهم إلى كبيرهم من غنيمتهم

   .ليرى يهوديت
فانك   11 .فلما خرجت إليه باركوها كلهم بصوت واحد قائلين أنت مجد أورشليم وفرح إسرائيل وفخر شعبنا 10

قد صنعت ببأس وثبت قلبك فأحببت العفاف ولم تعرفي رجال بعد رجلك فلهذا أيدتك يد الرب فكوني مباركة إلى 
ي ثالثين يوما يجمعون غنيمة  ولم يكد شعب إسرائيل ف  13 .فقال جميع الشعب آمين أمين 12 .األبد

وكل ما تبين انه كان من خواص أليفانا دفعوه إلى يهوديت من ذهب وفضة وثياب وجواهر   14 .اآلشوريين
وكان جميع الشعب يفرحون مع النساء والعذارى والشبان باألعواد   15 .وأمتعة كل هذه أعطاها لها الشعب

 " .والقياثير
 الهزيمة أمام إل  إسرائيل. هه شعروا بالكعأ و  (:2-1اآليا  )
كقذيفة   صبة واحدةهروب جيش أشور أع ى بني إسرائيل قوة فه موا عليهه وإنصبوا ناوهه=  (:4-3اآليا  )
 واحدة. 

له نسمع أن أورشليه العا مة أرسلت أحدًا، والسبب أن منسى الملك كان قد أفسد أورشليه  (:6-5اآليا  )
ع ال هاد. وهذس المدينة الص يرة كان لها شري اسنتصار على أشور ألن  بشرورس. فال ارق في خ اياس ا يست ي 

. ب فيها
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 عودة للجدول اإلصحاح السادس عشر

 

سبحوا الرب بالدفوف رنموا للرب على الصنوج   2 .حينئذ أنشدت يهوديت هذا النشيد للرب فقالت 1 " -(:4-2اآليات )
 .عظموه وادعوا باسمه إنشادًا جديداانشدوا له 

أتى أشور من   5 .جعل معسكره في وسط شعبه لينقذنا من أيدي جميع أعدائنا 4 .الرب يمحق الحروب الرب اسمه 3 
قال انه سيحرق تخومي ويقتل فتياني   6 .الجبال الشمالية أتى في كثرة قوته فسدت كثرته األودية وخيوله غطت الوهاد

أن جبارهم لم يسقط  8 .الرب القدير ضربه وأسلمه إلى يد امرأة فطعنته 7 .الي غنيمة وأبكاري سبيابالسيف ويجعل أطف
  9 .بأيدي الشبان ولم يبطش به بنو طيطان وال جبابرة طوال تعرضوا له بل يهوديت ابنة مراري بجمال وجهها أهلكته

هنت وجهها بالطيب وضمت ضفائرها بالتاج  د 10 .نزعت ثياب أرمالها وتردت بثياب فرحها البتهاج بني إسرائيل
ارتاعت  12 .بهاء حذائها خطف أبصاره وجمالها اسر نفسه فقطعت بالخنجر عنقه 11 .ولبست حللها الفاخرة لتفتنه 

حينئذ أعولت محلة اآلشوريين عندما ظهر متواضعي ملتهبين من  13 .فارس من ثباتها والماديون من جرأتها
فلنسبح  15 .ثخنوهم وقتلوهم كأنهم صبية منهزمون فهلكوا في القتال بين يدي الرب الهيبنو الجواري أ 14 .العطش

إياك   17 .أيها الرب أدوناي انك عظيم شهير بجبروتك وال يقوى عليك أحد 16 .الرب تسبيحا ونرنم نشيدا جديدا إللهنا
تهتز الجبال من أساسها  18 .اوم كلمتكفلتعبد خليقتك بأسرها ألنك أنت قلت فكانوا أرسلت روحك فخلقوا وليس من يق

  .والذين يتقونك يكونون أعزة عندك في كل شيء 19 .مع المياه والصخور كالشمع تذوب أمام وجهك
يجعل لحومهم للنار والدود  21 .الويل لالمة القائمة على شعبي الرب القدير ينتقم منهم وفي يوم الدينونة يفتقدهم 20

وكان بعد هذا ان جميع الشعب بعد غلبتهم جاءوا إلى أورشليم ليسجدوا للرب ولما  22 .األبد لكي يحترقوا ويتألموا إلى
ويهوديت أيضًا قدمت جميع أدوات حرب أليفانا التي أعطاها   23 .تطهروا قدموا جميعهم محرقاتهم ونذورهم وأوعادهم

سرورين بمشاهدة المقدسات وعيدوا لفرح  وكان الشعب م 24 .لها الشعب والخيمة التي أخذتها من سريره ابسال نسيان
 .هذه الغلبة مع يهوديت ثالثة اشهر

وبعد تلك األيام رجع كل واحد إلى بيته وعظمت يهوديت في بيت فلوى جدا وكانت اجل من في جميع ارض  25 
وكانت   27 .بعلهاوكان فيها العفاف مقرونا بالشجاعة ولم تعد تعرف رجال كل أيام حياتها منذ وفاة منسى  26 .إسرائيل

وبقيت في بيت بعلها مئة وخمس سنين وأعتقت وصيفتها وتوفيت ودفنت مع بعلها  28 .في األعياد تظهر بمجد عظيم
ولم يكن مدة حياتها كلها من يقلق إسرائيل وال بعد موتها  30 .فناح عليها جميع الشعب سبعة أيام 29 .في بيت فلوى 

ة عند العبرانيين في عداد األيام المقدسة واليهود يعيدونه منذ ذلك الوقت إلى  وأحصي يوم هذه الغلب 31 .سنين كثيرة
 ".يومنا هذا
فكل يوم يعمل معنا ب عمًج جديدًا. وكل يوم نكتشأ عن ب شيئًا جديدًا نسةا  علي .  = إنشادًا جديداً  (:2-1اآليا  )

 ي  ب إذا عرفناس حقيقة ا يسون  ي  ملل.واألنشودة ال ديدة دائمًا لذيذة وليست فيها ملل، وهسذا تسب
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أ  يسا  أعداصس وأعداص شعة  الذين أتوا ليااربوا شعة . وهو يسسن وس  شعة   = الرب يمحق الحروب (:4-3اآليا  )
 الكلمة غير معروفة ولكن المعنى واض  أن ب هزم هذا ال ةار بيد إمراة ولي  بيد جةابرة.= بنو طيطان. وينقذهه
من جنود اليهود   عندما ظهر متواضعي  سمع عويلهه و راخهه وِمْن َمْن؟ = أعولت محلة اآلشوريين (:14-12) اآليا  

فلليفانا كان قد منع المياس عنهه. حقًا  قوتي في  ملتهبين من العطش المتواضعين الةس اص الجائرين من ال وع والع ش= 
 ( 9:12كو 2الكعأ تكمل  )

 كصبية منهزمون.ر أن اليهود عبيد لهه، فصار اآلشوريون كان أشور يتصو = بنو الجواري 
 هو إسه الرب في العهد القديه. = أدوناي  (:18-15اآليا  )
له ينسى الشعب أن يذهب ليشسر ب في أورشليه حيث الهيسل ويقدمون ذبائاهه. مهه أن نصلي    (:24-22آيا  )

 في المجدع ومهه أن نذهب للكنيسة. 
تنسى    =ائه التي أخذتها يهوديت في مقابل بسالتها وش اعتها، ها هي تقدمها   حةًا  ي ، وتنساها ال ن= إبسال نسيان

([. هي كرست كل ما حصلت علي    ليسون  15-9:6ما عملت ، فاهلل هو الذ  عمل حقيقة ]هذا يت اب  تمامًا مع ) ي
 ضعأ األشرار أمام ع مة ب. في بيت ب دليًج على مدف األجيال لقوة ب وعنايت  بشعة ، و 

المعنى أن الذف عمل العمل هو ب ، ويهوديت ما كانت سوف أداة قبلت أن يعمل ب بها ، وكانت هذس الةسالة هى قوة 
 أع اها لها ب وليست منها . فإن كان العمل قد ته ون   فعليها أن تنسى أنها عملت شيئا ... لماذا ؟ 

ن عمل عمج ناجاا أن  هو الذف ن   وينسى أن ب هو الذف أع اس الن اح . فبدا من أن  ألن الشي ان ُي وف كل م
يشسر ب على الن اح ت د هذا الشجص ينسب الن اح لذكائ  أو خبرات  أو ...إلخ ، بدا من أن يشسر ب على أن  َقِبَل  

 نسة  لنفس  .أن يستجدم  فى إتمام هذا العمل . فهو بهذا كلن  يسرق عمل ب وي 
أما يهوديت فلقد تصرفت بال ريقة السليمة ، فهى بدا من أن تاتفظ ب نائه القائد الذف قتلت  بةسالة ، ن دها تكع هذس  
ال نائه فى نيسل ب ناسةة الفكل كل    . وا تاتفظ بهذس ال نائه فى بيتها أمام عينيها فتكون كشري لها ، فت ل تذكر 

ناسية أن ب هو الذف عمل العمل ويوما وراص يوم تتكجه األنا داخلها وتنسى ب ، وكلما تكجمت بسالتها  يما عملت   
 -األنا ايعود اسنسان يرف شيئا سوف نفس  .  ولنفهه شيئين :

إما أن أتذكر نفسى وأنسب كل ن اح لنفسى وأنسى المسي  ، فاينئذ أتاو ل حول نفسى فا ج نفسى عن   (1
( . وإما أن أنسب كل الن اح والعمل للمسي  ، وأن  25:  11مو  ألن المسي  هو الاياة )يو المسي  وهذا هو ال

المسي  هو الذف عمل العمل بى وأنا كنت م رد أداة ، فبهذا تكون لى حياة ... فلماذا ؟ ألننى حينما أنسب 
ثانيا حين أشعر بهذا فلنا  العمل للمسي  وأن المسي  عمل بى فلنا أوا أعلن الاقيقة وا أسلب المسي  حق  . 

أشعر بالمسي  الذف عمل فىَّ وألتص  ب  ، والمسي  يثبت فىَّ ، والمسي  الذف يثبت فىَّ هو الاياة ، ولهذا أحيا 
. األنا المتكجمة هى إنفصال عن ب ، لذلك ي لب المسي   إثبتوا فىَّ  وب الذف خلقنا لنايا أبديا يعري أن   

الاياة . فكيف نايا أبديا ونان فى حالة إنفصال عن  شاعرين بذواتنا وقوتنا وإمسانياتنا .  ا حياة إا  ي  فهو 
أما اسنسان المسياى فهو ياب ب وألن ب ماةة ، يصير المسياى حةا ذائةا فى حب ، وهذا هو الثةا  فى  
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الماةة   جاته على ساعدي ألن إجعلنى كجاته على قلةك ، كالمسي  . وهذا هو ما قالت  عروس النشيد لعريسها 
 برجاص مراجعة التفسير فى مسان  لتكتمل الصورة( .   6:   8)نش قوية كالمو  

ب الذف ا ينسى كلس ماص بارد ، لن ينسى تعب أحد . فيهوديت نسبت العمل كل    ووضعت ال نائه فى بيت ب لكى  
ا عملها وس ل  فى سفٍر بإسمها ، و ار إسمها يتردد عبر تنسى نفسها وما عملت  ، لكن ب الذف ا ينسى ذكر له

 .( 30:  2 ه 1أاي السنين . فاهلل يسرم الذين يسرمون  )


