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 الثاني  سفر المكابيين جدول - سفر المكابيين الثاني

 رقم اإلصحاح  رقم اإلصحاح  رقم اإلصحاح  رقم اإلصحاح  رقم اإلصحاح 

مقدمة  

 المكابيين الثاني

 15مكابيين  2 11مكابيين  2 7مكابيين  2 3مكابيين  2

مقدمة عن   12مكابيين  2 8مكابيين  2 4مكابيين  2

األسفار 

 القانونية الثانية 

 13مكابيين  2 9مكابيين  2 5مكابيين  2 1مكابيين  2

 14مكابيين  2 10مكابيين  2 6مكابيين  2 2مكابيين  2
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 عودة للجدول مقدمة سفر المكابيين الثاني 

 مقدمة سفر المكابيين الثاني    
هو تركيز على يهوذا المكابي فقط الذي يأتي في الشهرة بعد داود النبي من ناحية خدمته وجهاده لألمة 

 اليهودية.
 

 اإلصحاح األول: 

يشركونهم معهم في فرحهم  رسالة من يهود أورشليم إلى يهود مصر )أكبر جالية يهودية خارج اليهودية(  •
 بتدشين الهيكل. 
 هو ديمتريوس الثاني وعهده عهد شدة. ديمتريوس=

 رئيس كهنة سيئ إشترى المنصب بالمال.  ياسون=

 دفع للسلوكيين أكثر فخلعوا ياسون وجعلوه هو رئيسًا للكهنة. فهرب ياسون إلى مصر. منالوس=

  السياسي. وكان أرسطوبولوس أكبر شخصية ريتفيلوم رسالة ثانية إلى أرسطوبولوس مستشار بطليموس  •
 يهودية في مصر. 

 ( يذكر قصة موته. 9مك2هذه الرسالة تذكر أن الفرس قتلوا أنطيوخس.ولكن في ) •
 :  اإلحتماالت

 ربما الذي قتلوه هو والد إبيفانيوس.  .1
جنود بعض  ربما هذه قصة كهنة النناية من أجل التفاخر، يرددها اليهود هنا. لكن كهنة النناية قتلوا .2

هذا هو السبب فى أن  أن أيضًا ربما و  نفسه وهذا هو األقرب للتصور.إبيفانيوس، وليس إبيفانيوس  
يهود يموت فى طريق عودته لينتقم من  ل ،لحادثة وموت جنودهيرجع إبيفانيوس مكسورًا بعد هذه ا

 أورشليم. 
د أطفئت أيام نحميا. ولكنهم حينما  أيام سبي بابل خبأ إرمياء نار المذبح في بئر ووجدوا النار طبعًا ق •

 علت بمعجزة. وضعوا ماء البئر على المذبح إشت
•  

 اإلصحاح الثاني:
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 سات )تابوت العهد ومذبح البخور( وسيظهرها هللا حين يريد. هللا أمر إرمياء عند السبي بحفظ المقد  •
جمع األسفار المقدسة، عاد إبيفانيوس َدّمر كتبًا مقدسة كثيرة. وكما فعل عزرا بعد العودة من السبي إذ  •

عليه. وأضاف إلى ما جمعه عزرا كثيرًا مثل يشوع  يهوذا وأنشأ مكتبة وجمع فيها كل ما أمكنه الحصول 
 بن سيراخ. 

 ف هذه الرسالة أن يشترك الجميع في الصالة لينقذ هللا شعبه. وليظل يهود الشتات متصلين بأورشليم.هد  •
دري من شتات القيروان  هول، وهو هنا يلخص ما كتبه يهودي سكنالكاتب هنا لسفر المكابيين الثاني مج •

 يدعى ياسون القيرواني. 
 اإلصحاح الثالث: 

ا إذ أنه يملك من سوريا حتى الهند( وسلوكس هذا هو أخو  أيام سلوكس ملك أسيا )يسمى نفسه هكذ  •
 أنطيوخس إبيفانيوس، وملك إذ كان أنطيوخس رهينة في روما.

عزله  )و . لذلك إحترم الملك اليهود لشعب كان يخاف هللاديس في أيام سلوكس، واكان أونيا رئيس كهنة ق •
 منالوس بالرشوة(.  ياسون ثملالمنصب  ليعطى بعد ذلك الملك

فذهب إلى أبلونيوس قائد  وتخاصم مع أونيا،   ،خائناً وكان  ، وأيام أونيا كان سمعان وكياًل على الهيكل •
 أموااًل كثيرة.  بأونيا وأن لدى أونيا  جيوش سوريا ووشى

 نقل أبلونيوس هذه الوشاية للملك، فأرسل القائد هيلودوروس ألخذها.  •
 رفض أونيا تسليم األموال ألنها كانت أمانات في الهيكل. •
 لهي وأنقذ هللا الهيكل. وبالصالة والمسوح حدث إعجاز إ •
 نصح هيلودوروس الملك أن يهاب إله إسرائيل. •

 اإلصحاح الرابع:

 أ صدامًا دمويًا بينه وبين رجال أونيا.ر له أتباع، وبد سمعان الخائن صا •
إّدعى سمعان أنه ال إعجاز سماوي فيما حدث لهيلودوروس، وإنما أونيا قد إعتدى عليه. وخاف أونيا من   •

 مع سمعان فذهب للملك ليشرح له األمر.الصدام الدموى 
  للكهنة بالرشوة.مات سلوكس وَمَلَك أنطيوخس إبيفانيوس الذي َعيََّن ياسون رئيساً  •
 ورد ياسون الجميل بأن جعل أورشليم مركزًا للثقافة اليونانية ونشر كفرهم.  •
 قد أعطوها لليهود. يونانالألغى ياسون المزايا )الحريات الدينية( التي كان  •
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شئ  أرسل ياسون أموااًل مع ُرُسل إبيفانيوس لتقديم ذبيحة لألوثان. لكن الُرُسل رفضوا وإستعملوا المال في •
 آخر.

 سنوات. 4: هذه بداية األلعاب األوليمبية التي تقام كلخامسة سنة كل •
عز  غالبًا نتيجة حروب وكراهية أنطيوخس إبيفانيوس لملوك مصر. وكراهية الرومان إلبيفانيوس أن أو  •

 الرومان ألحد قادة إبيفانيوس أن يذهب لمصر ويبايع ملكها.
 يحصن نفسه. شعر إبيفانيوس بأن هناك مؤامرة ضده فبدأ •
( الذي خان أونيا، ألمٍر ما ألنطيوخس فإشترى منالوس  1:4أرسل ياسون منالوس )أخو سمعان الخائن   •

 رئيسًا للكهنة. هذا رياسة الكهنوت برشوة أكبر. فعزل الملك ياسون وعين منالوس 
ستراتس هو  رئيس القلعة شستراتوس طالب منالوس بالفضة التي وعد بها الملك ليوفيها للملك حيث أن ش •

لي جمع الجباية. وحدث خالف بينه وبين منالوس.   متوَّ
 إستدعى الملك شستراوس ومنالوس

 

    سيماكس إستخلف منالوس مكانه لي     إستخلف شستراوس كراتيس والي القبرصيين      
 ككاهن أعظم 

 

 

 

 لكن الملك ذهب إلطفاء فتنة 

 ووضع أندرونيكوس مكانه 
 سرق مال الهيكل

  

 أعطى منالوس رشوة ألندرونكس                                                 

 وأغراه أن يقتل أونيا فقتله                                                    

 هود إلبيفانيوس مما حدث، وكان يحب أونيا لحكمته فقتل أندرونيكوس. إشتكى الي •
 ن منالوس. ليسيماكس سرق مال األقداس بإيعاز م •
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 قام يهود أتقياء وثاروا وقتلوا ليسيماكوس.  •
 قام منالوس بخدعة وأقنع إبيفانيوس بقتلهم وتثبيته كرئيس كهنة.  •

 اإلصحاح الخامس:

 ذهب إبيفانيوس ليحارب مصر. •
ؤيا في السماء.. جيشين يتحاربان. جيش منهم بمالبس وأسلحة ذهبية رمز للسمائيات والمعنى  ظهرت ر  •

 ادمة ستتدخل فيها السماء.أن هناك حرب ق
جاءت إشاعة أن إبيفانيوس مات في الحرب، فجاء ياسون ليحارب ويسترد الكهنوت من منالوس. فإحتمى   •

 ثم هرب ومات. منالوس بالقلعة. فبدأ ياسون يقتل شعبه اليهودي، 
 رجع إبيفانيوس بإضطهاد شديد لليهود، فقد َعِلَم أنهم فرحوا بإشاعة خبر موته.  •

 يهوذا المكابي   عن بدايةثم نسمع  

 اإلصحاح السادس: 

 بدأ إضطهاد ديني ضد اليهود. وأرسلوا شيخًا يونانيًا ليقوم بالدعاية للوثنية.  •
 غيروا إسم هيكل أورشليم إلى هيكل زيوس. •
 وهو قائد تركه إبيفانيوس لهذا العمل. ليوناني: هو الذي قاد هذا اإلضطهادفيلبس ا 

 اإلصحاح السابع:

 عنيف ضد شعب هللا، وقصص إستشهاد عجيبة.   ة وإضطهاد أالم رهيب •
 وأرجع األتقياء كل هذا لغضب هللا عليهم، وأنه بهذا يؤدبهم هللا.  •

 اإلصحاح الثامن:

 عزلوا عن الشر وكانوا دائمي الصالة.بدأ يهوذا المكابي تكوين جيشه. وإن •
 بدأ يهوذا غزواته وكان هللا ينصره.  •
 = قائد إقليم سوريا وتشمل أورشليم. بطلماوسم. ممثل الملك في أورشلي= فيلبس •
 أرسل فيلبس يستعين ببطلماوس. فأرسل له نكانور وجرجياس. •
ب المقدس لرجاله. ونصره هللا، فأقاموا يهوذا يشجع رجاله. ونرى أنه بإيمانه القوي يعمل هللا. ويقرأ الكتا •

 صالة عامة. 
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ر  إظهار عمل هللا في نصرة يهوذا. لذلك يأتي هنا بذك الكاتب هنا غير مهتم بالتسلسل التاريخي، لكنه أراد  •
 إنتصار يهوذا على جيوش تيموثاوس وبكيديس. 

 = كلفه نكانور بإحراق باب الهيكل فقتله يهوذا.كلستائيس

 ل هللا مع شعبه. = إعترف بعمنكانور

 اإلصحاح التاسع:

 بعد حربه مع الفرس، وهزيمته.   ساويةالمأنهاية أنطيوكس إبيفانيوس  •
 ترف في أالمه أنه كان يجب أن يخضع هلل. وأرسل رسالة يصالح فيها اليهود. عإ  •
يائه وعاد إلى ولعل هللا قد أعطاه فرصة للتوبة. ولكن هللا لم يشفه ألنه كان يعلم أنه لو عاد حيًا لعاد لكبر  •

 قتل اليهود. وترك الملك إلبنه.
 اإلصحاح العاشر: 

أن إنطفأت النار التي إشتعلت   لهيكل.ولم يريدوا أن يشعلوا نارًا بعد يهوذا يسترد الهيكل والمدينة. ويطهر ا •
 بمعجزة أيام نحميا. ففكروا في حك حجرين بعضهم ببعض.

سنوات. فكان الملك الحقيقي هو ليسياس الوصي   9ه بعد وفاة إبيفانيوس ملك إبنه أوباطور وكان عمر  •
 عليه الذي تركه إبيفانيوس عندما ذهب للحرب مع الفرس.

. وكان سابقًا فإنتحر وشوا به عند ليسياسف. أحد والة سوريا. تعاطف مع اليهود = بطلماوس )مكرون(  •
صار  برص كانت قبرص تحت حكم ملك مصر. ثم حين إستولى إبيفانيوس على قعندما  حاكمًا لقبرص 

  مكرون من رجال إبيفانيوس. 
 ئهم األدوميين وضد الخونة من اليهود.يهوذا بقيادة سمائيين ضد اليونانيين وحلفا نرى هنا إنتصارات  •
 

 اإلصحاح الحادي عشر: 

   قيادة سماوية.فيهوذا كان تحت  إغتاظ ليسياس من إنتصارات يهوذا فحاربه، •
 أي بعد حملة نكانور وجرجياس.  بعد ذلك بزمن يسيرقيل عن هجوم ليسياس على المكابي  •
 ن يعقد صلحًا مع يهوذا.حاول ليسياس عندما ُهِزم أ  •
وم ملكي بإعطاء الحرية الدينية لليهود. ولكنه ثبت منالوس رئيسًا للكهنة. وبهذا فليسياس ال  مرس صدور •

 يعترف بقيادة المكابيين. 
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 يومًا فقط للراغبين من اليهود أن يعودوا ألورشليم.15أعطى مهلة   •
 عطوا ألنفسهم حق التدخل.روما توافق على ما قاله ملك اليونان. وهذا معناه أنهم أ  •
 حاح الثاني عشر: صاإل

كان هناك سالم مع ليسياس. لكن الشعوب الوثنية حولهم لم ترحمهم. وحدثت خيانات، لكن يهوذا تعددت   •
إنتصاراته على الكل. وكاتب هذا السفر ال يهتم بالترتيب التاريخي، فهدفه إظهار عمل هللا في إنتصارات  

 يهوذا.
لوكيين.. ال ندري. ونرى بعض اليهود وقد ب هللا الس= وكيف أرعيين( من يرى كل شئ تراءى لهم )للسلوك

ماتوا في المعارك، وعند دفنهم وجدوا معهم أصنامًا كانوا قد أخذوها ظنًا منهم أنها تحميهم!!. وكان هذا سبب  
خطية عنهم. وفي هذا قتلهم. وصّلى يهوذا ومن معه ليغفر هللا هذه الخطية وأرسلوا ألورشليم يقدمون ذبيحة 

 ات.اضح بعقيدة القيامة من األمو إعتقاد و 

 اإلصحاح الثالث عشر:

حاول أوباطور وليسياس الهجوم مرة أخرى لنصرة من في القلعة، بعد أن كان قد تعهد بالسلم مع يهوذا. وجاء 
منالوس يحرضه ليعيده لرئاسة الكهنوت. ولكن إغتاظ منه الملك شاعرًا أن كل هزائمهم راجعة لهذا الشخص 

   تة.فقتله شر مي 

 اإلصحاح الرابع عشر:

 أتى ديمتريوس ليملك وقتل ليسياس وأوباطور. •
وذهب الكيموس إلى ديمتريوس لينصبه رئيسًا للكهنة وأخذ هدية لُه، وذلك ألن األتقياء رفضوه لنجاسته.   •

 لديمتريوس الملك وشى بيهوذا. فأرسل الملك نكانور مع جيش لقتل يهوذا.  وحينما ذهب 
= من اليهود الخونة. وهذا كان سببًا في صدمة وجاءت نجدة لنكانور  -ضد نكانوروبدأ سمعان الحرب  •

 فأدركه بعض الفشل.  لسمعان= 
 لكن نكانور أعجب بيهوذا وصادقه، ونصحه بأن يتزوج ويكون له أوالد، فتزوج.  •
له   اظ ألكيمس من هذه الصداقة فوشى بهما عند ديمتريوس الملك. فأرسل الملك إلى نكانور لُيرسلإغت •

لب منهم أن  يهوذا مقيدًا. وشعر يهوذا أن نكانور قد تغير من نحوه فإختبأ. وذهب نكانور للهيكل يط
 يسلموه يهوذا وإاّل هدم الهيكل.

 = أحد أتقياء ووجهاء اليهود.رازيس
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جندي ليقبضوا عليه. فقتل نفسه   500ن يعرف مكان يهوذا عن طريق رازيس، فأرسل حاول نكانور أ
خاف أن تعذيبه يكون سبب ضعف للشعب. وكان كثير من معلمي اليهود قد أجازوا اإلنتحار   بشجاعة، ألنه

 روف كهذه. فبحسب الفكر اليهودي، ما عمله رازيس كان إستشهادًا.في ظ
 اإلصحاح الخامس عشر:

 نور أن يظفر بيهوذا إذ علم أنه في السامرة، في يوم سبت حتى ال يحارب.عزم نكا •
 في السماء وضع شريعة السبت. وقال أنه هو القدير في األرض. هناك إلهًا قديراً سخر نكانور من أن  •
 يهوذا بصالته ظهرت له رؤيا شجعته، وقام جيش نكانور هم أيضًا بالصالة آللهتهم.  •
 تلوا نكانور. وعلقوا رأسه على قلعة أكرا إذالاًل للسلوكيين.هزم يهوذا جيش نكانور وق •

. وتحررت أورشليم
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 عودة للجدول ول اإلصحاح األ 

 
بعففد داود النبففي فففي الشففهرة مففن  تىسفففر المكففابيين الثففاني يركففز علففى جهففاد يهففوذا المكففابي القائففد الشففهير الففذي يففأ

 ناحية جهاده وخدمته لألمة اليهودية.
 -هدف السفر:

تأديبففًا مففن هللا، ولففيس ألن جففيش اليونففان كففان  إظهففار أن كففل األالم التففى جففاز فيهففا شففعب اليهففود كانففت  .1
 شًا قويًا.جي

، نصففره هللا بعففدد بسففيط مففن األتقيففاء الففذين إلتفففوا ًا مثففل يهففوذا المكففابى وطلففب هللاحففين ظهففر إنسففانًا تقيفف .2
ونالحفظ أن سفالحه األهفم هفو  .القويفة حوله. وكان ذلك ضد جيوش اليونان بأعدادها الضفخمة وأسفلحتها

 يبدأ معركة قبل أن يصلى.الصالة، فهو ال 
كثرت الرؤى والمالئكة وقد  .رأها الناس برؤى سمائيةء فى حروب يهوذا وذلك يظهر واضحا تدخل السما .3

ى اند يهوذا ورجاله، حتفى يعفود اليهفود لصفوابهم ويعفودوا بقلفوبهم لبيمفان بفان، بعفد أن طغفت علفسالتى ت
 وامفا كفانن هفذه المسفاندة السفماوية والفرؤى العجيبفة، رغم مفوبفال .أفكارهم األفكفر والمبفادا اليونانيفة الفوثني

 أون معركة إال بعد الصالة بإنسحاق أمام هللا.يبد 
ا المبففدأ عمومففا نالحففظ أن هففذ  .لألحففداث  خىلتففاريتيففب ار هففذا مففا إهففتم السفففر بإظهففاره ولكففن لففم يهففتم بالت .4

التفففأريت وتسلسفففل ين يهتمفففون بب الكتفففاب المقفففدس ليسففوا مفففؤرخب المقففدس، أن كتفففاالكتفففا موجففود كثيفففرًا ففففى
 (.33:2مك2وهذا يتضح من قول الكاتب نفسه ) كرة معينة.األحداث بل بإظهار ف

وهم فوجففدوا معهففم تماثيففل ا، جففاءوا ليففدفنوكففان هففذا غريبفف يهففوذا المكففابى، مففن جنففود  كبيففر وحففين مففات عففدد  .5
كتفففوا يففة ولففم يمايففة آلهففة وثنألنهففم طلبففوا حالحمايففة اإللهيففة  عففنهم ذهبففت ا أنففه قففد نجففد هنفف .وثنيففة لتحمففيهم
  بحماية هللا.

 
إلى االخوة اليهود الذين في مصر سالم إليكم من االخوة اليهوود الوذين فوي أورشوليم و والد  1(: "9-1) ياتاآل

وليوتتكم  3 .حق ويعقوو  عييودع األمنواءليبوارككم   ويوذكر عهودع موع إبوراايم واسو  2  .السوالم  أطيبدية  اليهو 
ويفووتق قلووو كم لشووريعته ووصوواياع  4 .وح ونفووس راضوويةيوودوع وتصوونعوا مشوويدته بصوودر مشوور جميعووا قلبووا ألن تع
مون ههنوا نصولي نحون و  6 .وليستجب لصلواتكم ويتب عليكم وال يخذلكم في أوان السوء  5  .ويجعلكم في سالم

ن الضويق ة والتاسوعة والسوتين حويم في عهد ديمتريوس في السونة المدوكنا نحن اليهود قد كتينا إليك 7  .أجلكم
فانهم  8 .د انصراف ياسون والذين معه من األرض المقدسة والمملكةن بعزلت بنا في تلك السنيوالشدة التي ن

وقودمنا والسوميذ وأوقودنا السور  نا وقر نا الذبيحة  فاستجا  ل  الر إلى  احرقوا البا  وسفكوا الدم الزكي فابتهلنا  
 ".تي في شهر كسلوفاآلن عليكم أن تعيدوا أيام المظال ال 9 .الخيز
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اإلحتففال بالتدشفين، فأرسفلوا لهفم شفارحين األحفداث ا إخوتهم يهود مصر فرحتهم ففي شركو يهود أورشليم أرادوا أن ي
اليهفود ثفالث ة خفارج اليهوديفة. وشفغل ي أكبفر جاليفة يهوديفة ففي مصفر هفهوديفالي التفي مفرت بهفم. وكانفت الجاليفة

مفن لفه وظففائف  مفنهمم لهففم البطالمفة هفيكاًل ففي مصفر. وكففان ة وأقفاأحيفاء سفكنية مفن ثمانيفة أحيففاء ففي اإلسفكندري
اد ضفطهر لفترات طويلفة بتأييفد ملفوك مصفر، ولكفن ففي فتفرات أخفرى عفانوا مفن اإلمرموقة. وتمتع اليهود في مص

 .هم عبادة أوثان مصرصوصًا لرفضخ
 سليمًا هلل بال تذمر. العبادة المقبولة هي النابعة من قلب مملوء حبًا وت= يةبصدر مشروح ونفس راض 

 (.23:14ه مثل قول السيد المسيح "إن احبني أحد يحفظ كالمي" )يوذ ه= هقلو كم لشريعت ويفتق
يففرح هللا أن نهفتم  ( وهفذا16:5بعض" )يفععضكم ألجل وا ب"صل هذا هو مطلب العهد الجديد =  نصلي من أجلكم 

 خرين ونصلي ألجلهم. هذا هو الحب.باآل
)تمتفد مفن البحفر   سفوريااليونفان ففى  ولفة  سفلوكس د محسفوبة مفن تفاريت تأسفيس    =عة والسوتينالسنة المدة والتاس 

ه  هفذ إذاً  مفة(.المقد  )راجفع ق.م.143-144  ق.م. وهفى تنفاظر سفنة 312وكفان ذلفك سفنة  المتوسفط حتفى الهنفد(
-168ففففانيوس )تتحفففدث عفففن األحفففداث التفففي حفففدثت أيفففام أنطيفففوخس أبي الرسفففالة كتبفففت ففففي هفففذا التفففاريت، لكنهفففا

( 9وكفففان عهفففده عهففد شفففدة. وففففي ) ق.م.(125-145ثففاني )س الكور هفففو ديمتريفففو المففذ  وديمتريووووس.م.( ق165
ار ألن يهففود مصففر أقففاموا هففيكاًل نيًا فيففه إسففتنكيشففير اليهففود فففي أورشففليم لعبففادتهم المقبولففة فففي أورشففليم وهففذا ضففم

يقبفل أي = ويتوب علويكم( 5ي )يقولفون فف(. لفذلك 6-12:5)تفث ل أورشفليم، وهفذا ممنفوع بحكفم الشفريعة مواٍز لهيك
 هيكل وأن يكفوا عن العبادة فيه. ذا العن ه توبتكم
وس للسفلوكيين . ولمفا دففع مفنالكان رئيس كهنة سيئ، إشترى رياسة الكهنوت ودمر الخدمة في أورشفليم=  ياسون 

 الوس رئيسًا للكهنة فهرب ياسون إلى مصر.أكثر عزلوا ياسون وعينوا من
صفر بفأنهم غربفاء وهفم ففي ر اليهفود الفذين ففي مليفذكالمظفال بالفذات  هنا التركيز علفى عيفد =  مظاللا  تعيدوا عيد 

 رض مصر.نوا غرباء في أمصر. فعيد المظال يسكنون فيه في مظال خارج بيوتهم ليتذكروا أنهم كا
 

شيوخ ويهوذا إلى الثمانين من سكان أورشليم واليهودية والمدة والثامنة و في السنة ال  10(: "17-10اآليات )
المسووحاء وىلووى اليهووود الووذين فووي مصوور سووالم  الووذي موون ذريووة الكهنووةملووك مووتد  بطلموواوس الارسووطو ولس 

ودحور  12 .ة عنود مناصويتنا للملوكمون أخطوار جسويم نشكر   الشكر الجزيول علوى انوه خلصونا  11  .وعافية
أحد نكيوا في  رس يقود جيشا ال يثيت أمامهفانه إذ كان الملك في فا 13 .مقدسةلوننا في المدينة الالذين يقات

وذلوك انوه جواء انطيووكس ومون معوه مون أصوحابه إلوى  14 .هوا علويهم كهنوة الننايوةالننايوة بحيلوة احتاليكل  ا
فوابرز كهنوة الننايوة 15 .داقهوا وفوي نفسوه أن يأخوذ األمووال علوى سوييل الصويريد أن يقارن هناك متظاهرا بأنه

فتحووا بابوا خايوا  خول انطيووكسما دفل  16  .ا الهيكلر إلى داخل المعيد ثم أغلقو األموال ودخل هو مع نفر يسي
ن كوانوا لقوهوا إلوى الوذيكان في ارض الهيكل وقذفوا حجارة رجموا بها القائد ثم قطعوهم قطعا وحزوا رؤوسهم وا

 ".لهنا الذي اسلم الكفرةففي كل شيء تبارك إ 17 .في الخار 
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الذي تفم ففي ( و 18بعيد التدشين )فال فيها دعوة لبحتألولى بحوالي أربعين سنة. فهنا نص رسالة ثانية أقدم من ا
 ق.م. ويعرضون هنا لألحداث التي حدثت لهم. 164ديسمبر سنة 25

وميتر. ويبفدو انفه كفان لبطلميفوس السفادس فيلف كهنفوتي وعمفل مستشفاراً مفن نسفل    سكندري يهودي  =  أرسطو ولوس
 الوقت.  أكبر شخصية يهودية في مصر في ذلك

 عندما وقفنا في وجه الملك. = كعند مناصيتنا للمل
(. هفو هيكفل برسفابوليس 13-1:6مفك1راجفع المقدمفة )تحفت عنفوان اإلعتراضفات( وراجفع تفسفير)=  ايكل النناية

نس قفديمًا. هي إلهة سومرية بابلية األصل وهي زوجة اإللفه بيفل وهفي ربفة الخصفب والجف  الننايةولبلهة اناهيت.  
 تماالت لهذه القصة:وهناك إح

 (.9مك2قصة موته في )أبيفانيوس الذي قتل هنا. فالكاتب ذكر  يوخسهو ليس أنط .1
وزه بعفد خسفائره يأخفذ كنفغالبًا هو أبفو أنطيفوخس أبيففانيوس أي أنطيفوخس الثالفث الكبيفر الفذي ذهفب للهيكفل ل .2

 لوه.في الحرب مع الرومان. وهو أتى بخديعة ليسرق الهيكل فخدعه كهنة الهيكل وقت
ى أنهفففم إنتصففففروا علففففى د أنطيففففوخس أبيفففففانيوس ويقصفففها كهنففففة الهيكفففل علففففضففففبان وجنفففو  ربمفففا القصففففة علفففى .3

هنففا يففردد  والكاتففب تشففير لمقتففل الجنففود ولففيس أنطيففوخس نفسففه.   حووزوا رؤوسووهمأبيفففانيوس شخصففيًا فالكلمففة 
 القصة التي رواها كهنة هيكل النناية.

والحقيقفة أنفه كفان  اأى يتزوجهف ننايوةال باإللهفة ن يد أن يقتر ر أنه ي = هو تظاهر  متظاهرا بأنه يريد أن يقارنها .4
 .داقيأخذ األموال على سييل الص=  دية ُعرسعلى أنه ه ستيالء على ما فى الهيكليريد اإل

 
ر الهيكول فوي اليووم الخوامس والعشورين مون يعيد تطهو عد فإذ كنا مزمعين أن نعيد    18"  (:  22-18آليات )ا

حوين بنووى  دوا انووتم أيضوا عيود المظوال والنوار التوي  هورتأن تعيو لويكمإن الواجوب أن نعلون شوهر كسولو رأينوا مو
كهنوة مون نوار س اخوذ بعوض أتايواء الفانه حين اجلي آباؤنا إلى فوار  19 .نحميا الهيكل والمذبق وقدم الذبيحة

 20 .نود الجميوعر ال ماء فيها وحافظوا عليها بحيث بقوي الموضوع مجهووال عبدفي جوف    هاو وخبأالمذبق سرا  
إلى هنا فبعث أعقا  الكهنة الذين خباوا النوار ن كثيرة حين شاء   أرسل ملك فارس نحميا و عد انقضاء سني

مووا أحضوورت ولتوا بووه فووأمرهم أن يفرفوووا ويووأ 21 .خوواثرا م يجوودوا نووارا بوول موواءاللتماسووها إال انهووم كمووا حوودثونا لوو
نعوا كووذلك ولمووا بوورزت فصوو 22 .اء الخشووب والموضوووي عليووهالووذبائق أموور نحميووا الكهنووة أن ينضووحوا بهووذا الموو

 ".بالغيم اتقدت نار عظيمة حتى تعجب الجميع الشمس وقد كانت محجو ة
عوووث فب(. 1:7أي2+  26:21أي1+  24:9لسفففماء )النفففت نفففارًا نازلفففة مفففن اكا أتايووواء الكهنوووةالنفففار التفففي خبأهفففا 

 اءهم نار المذبح.بلذى خبأ فيه أنار عن الموضع االذين خبأوا ال الكهنةذرية = سأل نحميا  أعقا  الكهنة
إختفففت بابففل وإختفففى إسففم بابففل  فلقففد  ،تغيففرت السففبي تففم إلففى بابففل ولكففن األسففماء = أجلووى أباؤنووا إلووى فووارس حووين
 خضوع المكان لملك فارس. ر إسم المكان فارس لوصا
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قفد  وكفان زربابفل تعنفي نففط( وهفذه 36:1" )لبًا هو ماء مختلط بالنفط حيث سموه بعد ذلك "نفطفارغا=  راً ماًء خاث
(. 6-1:3)عفز ق.م. بعفد أن عفادوا مفن ففارس536في أورشليم سفنة على مذبح هيكل الرب   قدم محرقات وذبائح
وحفدثت هفذه ، بناء الهيكل ل أيضاً أكم، عاد نحميا وأكمل بناء السور وبعد أنق.م. 515سنة وأكملوا بناء الهيكل  

 نًا عن رضى هللا.لنزول نار من السماء إعال القصة
 

 .لهم يصلون وكان يوناتوان ييودا والبواقون يجييونوهالذبيحة كان الكهنة كوعند إحراق    23(: "29-23اآليات )
ن هوو يم يوا موخوالق الكول المرهوو  القووي العوادل الورح اإللوه الور  . ا الور أيهو : نحميواوهذا ما صلى بوه   24

ائيل مون كول شور الوذي إسور العوادل القودير األزلوي مخلو  يوا مون هوو وحودع المتفضول    25  .وحدع الملك والبوار
واجموع  27 .تقيل الذبيحة من اجول جميوع شو بك إسورائيل وصون ميراثوك وقدسوه  26  .آباءنا وقدسهماصطفى  
وعاقب  28 .م األمم انك أنت إلهنان ولتعلاألمم وانظر إلى الممتهنين والممقوتي اعتق المستعيدين عندشتاتنا و 

 ".نك المقدس كما قال موسىواغرس ش بك في مكا 29 .ن بتجيرالظالمين والقاذفي
التسفبحة  ات التسبيح. وواضح أنهم كانوا فريقين يرددون هذه التسبحة علفى ففريقين )كمفا نعمفلهذه واحدة من خدم

 ريق من نحميا وبقية المصلين.كهنة وفمكون من يوناثان الكاهن ومعه بقية ال اآلن( فريق
  إحراق الذبيحة. إستعملوا النار التى إشتعلت فى=  الذبيحةوعند إحراق 
 هي تأكيفد علفى. وه ضابط الكللالر  اإل الذى أنت وحدك  أيها الر المعنى = لق الكلالر  اإلله خا،  أيها الر 
لكففاهن القبطففي "لففتكن هففذه الذبيحففة مقبولففة ويصففلي ا= تقيوول الذبيحووةن باألوثففان. لجففو المشففحو هللا وسففط ا وحدانيففة
 = المضطهدين. الممتهنين .   أمامك"
 أي شعبك. = يراثكإحفظ م
 ليكن مخصصًا لك.= وقدسه

 
ا نحميوا بوان يريقووا مو  ولما أحرقوت الذبيحوة أمور  31  .وكان الكهنة يرنمون باألناشيد  30(: "36-30اآليات )

 33 .موذبقفأع النوور المنبعوث مون الهيب فاطفلما صنعوا ذلك اتقد الل  32  .بقي من الماء على الحجارة الكييرة
ين جالئهم قد  هور فيوه مواء و وه طهور فيه الكهنة النار ح أخبارس أن الموضع الذي فشاي ذلك واخير ملك ف
وانعطو  الملوك إلويهم  35 .عون األموررع مقدسا بعد الفحو  فسيجه الملك وصي 34 .الذين مع نحميا الذبيحة

 ".طايويعرف عند كثيرين بنف ي تطهيراالذين مع نحميا نفطار أ وسماع 36 .عطايا كثيرة ووهيها لهم واخذ
ران المفذبح لهيفب ولكنفه بفدأ يخبفو ونيفران المفذبح تفزداد حتفى غطفت نيف .هيوبل إتقودحين أراقوا الماء على الحجارة 

 نسكب.الماء الم
نفار ففي الذبيحفة ففال تعلت اللقفد كانفت النفار مفن أجفل الذبيحفة، ففإذا إشف= لمنبعث من المذبق أطفوأعور انولكن ال 

  ثانية.للنار  داعي
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إنعطو   =سفوم يحصفل عليهفا الكهنفة وخفدام المكفانحول البئر إلفى مفزار سفياحي والفدخول إليفه بر   الفارسي  والملك
أخففرى "أعطففى الملففك الففذين سففلمهم إيففاه نصففيبًا مففن وفففي ترجمففات = هووا لهوومالملووك إلوويهم وأخووذ عطايووا كثيوورة ووهي

 .يه منه"الدخل الذي كان يجن
 ية مطهرة. نار إله فالنار هي= بيحةيا الذمع نحم و ه طهر الذين 

 رية نطهار أو مطهر.هي في العب نفطاروالحظ التسمية 
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 لعودة للجدو اإلصحاح الثاني 

 
مور قد جاء في السجالت أن ارميا النيي أمر أهل الجوالء أن يأخوذوا النوار كموا ذكور وكموا أ 1(: "3-1اآليات )

إذ أوصاهم أن ال ينسوا وصايا الر  وال تفوى قلو هم إذا رأوا تماثيل الوذهب والفضوة وموا   2  .النيي أهل الجالء
 ".وا الشريعة من قلو همم على أن ال يزيلوحرضهم بمثل هذا الكال 3 .عليها من الزينة

الكثيففر، ولكففن مففا كففان كثيففر مففن السففجالت ضففاعت فففي السففبي وبففأوامر انطيففوخس أبيفففانيوس أحرقففوا  =السووجالت
[ لمفا فيهفا مفن 1ود في أرض السبي أن يتفأثروا بعبفادة األصفنام  بالوحي ال يمكن ألحد أن يزيله. وكان يمكن لليه

)كمفا حفدث مفن وأعمفال السفحر  [ مفن خفداع الشفياطين3ية وغمفوض  من مغريفات موسفيق  [ لما فيها2دعارة وزنا  
 ه التماثيل وروعتها.[ فخامة هذ 5حو هويتهم  [ ضغط ملوك األمم لم4  سحرة فرعون فى مصر(

 
وجوواء فوي هووذع الكتابوة أن النيووي بمقتضووى وحوي صووار إليوه أموور أن يوذهب معووه بالمسووكن  4"(: 7-4اآليوات )

ولموا وصول ارميوا وجود كهفوا فادخول  5 .  لذي صعد إليه موسى ورأى ميورا يصل إلى الجيل ا  والتابوت حتى
فاقيل بعض من كانوا معه ليسموا الطريق فلم يستطيعوا  6 .لبخور ثم سد البا إليه المسكن والتابوت ومذبق ا

ل الشوعب أن يجمع   شم فلما اعلم بذلك ارميا المهم وقال أن هذا الموضع سيبقى مجهوال إلى  7  .أن يجدوع
 ".ويرحمهم
أن يجمع   إلى  = عنه عاد قيلإلى مي فال يعلم أحد مكانها ،إرمياء النبي بحفظ المقدسات وهللا يخفيهاهللا يأمر  

َماِء، وربمففا تكففون هففذه األيففام هففى آخففر األيففام. وراجففع قففول سفففر الرؤيففا  .شوومل الشووعب ي ٱلسففَّ ُل فِن فففِ َتَح َهْيكففَ َوٱْنفففَ
( وهذه تفسيرها الروحى ظهور مجد هللا للمخلصين عند المجئ الثفانى. 19:11رؤ) َعْهِدِه ِفي َهْيَكِلهِ َظَهَر َتاُبوُت  وَ 

 ة األيام.يظهر أيضا فى نهاي الذى خبأه إرمياء لكن ربما تعنى أن تابوت العهد 
 .= يضعوا عالمات ليعرفوا الطريق ليسموا الطريق

اء الهيكففل. هففا العبففادة منففذ أيففام كففانوا فففى سففيناء حتففى بنففوا فيجتمففاع التففى مارسفف= المقصففود هففو خيمففة اإل المسووكن
 .ويلةفهى قد تقدست بتقديم العبادة فيها هلل لسنين ط، وبعد بناء الهيكل إحتفظوا بها فى الهيكل

 
حوين سوى و وحيندذ ييرز الر  هذع األشياء وييدو مجد الر  والفمام كما  هر في أيام مو   8(: "12-8اآليات )

إذ اشووتهر وأبوودي حكمتووه بتقووديم الذبيحووة لتدشووين الهيكوول  9 .ن يقوودس الموضووع تقديسووا بهيوواسووال سووليمان أ
الر  فنزلت النار من السماء وأفنت الذبيحة كذلك دعا سليمان فنزلت النار من دعا موسى  فكما 10  .وتتميمه

وكذلك عيود سوليمان  12 .لم تتكلنها ة أل وقال موسى إنما أفنيت ذبيحة الخطيد 11 .السماء وأفنت المحرقات
 ".للتدشين ثمانية األيام
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. يمجففد شففعبه ويظهففر رضففاه علففى شففعبه هللا أن حففين يريففد  ،، ويظهففر مجففد هللاهففذه المقدسففات سففتظهر بفعففل إلهففي
بعففد إقامففة خيمففة  موسففىأن مجففد الففرب ظهففر فففى أيففام  ،رضففية هللعنففد تقففديم ذبففائح م وهففذا حففدث مففرارًا مففن قبففل

كما حدث في جبل سفيناء وعنفد تدشفين  وييدو مجد الر  والفمام  ين أسس الهيكل.أيام سليمان ح  فىو   ع،اإلجتما
ومجففد الفففرب ال يظهففر سفففوى مففن خفففالل الغمفففام (. 34:40خفففر+  9:1+ أع 14-13:5أي2+  23:9الهيكففل )ال

والمقصفود  .(20:33خر)، ولنذكر قول هللا لموسى "ال يرانى اإلنسان ويعيش" ليستطيع اإلنسان أن يراه وال يموت 
)تففابوت العهففد  المففؤمن " عالمففة رضففى هللا علففى شففعبهتووابوت العهوود ومووذبق البخووورأن يكففون ظهففور المقدسففات "

ر لشففاعة المسفيح وبهفا نكفون س الشعب أى المسيح إلى المجفد، ومفذبح البخفور يشفيمع رأر لدخول شعب هللا  ييش
 (.ولينمقب

ز حففين أتففى المرمففوز إليففه أي المسففيح الذبيحففة مفففقففد بطففل الر نيففة ح ثاأن يعففود عهففد الففذبائ ولففيس المعنففى إطالقففا
م فففي وجففود المسففيح وسففطهم ومجففده ،شففعب هللا المسففيحيين هففم الحقيقيففة، وإنتهففى دور الهيكففل اليهففودي، وصففار

وهففذا هففو مففا سففيظهر للعففالم مجففد المسففيح وسففط شففعبه ولففيس نففار  (.20:18+ مففت  20:28+مففت  5:2دائمففًا )زك
  تقبل الذبائح.

حكمففة  إذ إشففتهرت وذاعففت = أيضووًا أنووه بفضوول حكمتووه قوودم ذبيحووة تدشووين بوودى حكمتووهشووتهر وأإ إذ( 9) وفففي
، وظهفر مجفدهذبيحته هللا  وقبل وكان هذا حكمة عظيمة من سليمان. تقديم ذبيحة هلل،برأى أن ال يبدأ إال   نسليما

 .وكان ذلك عالمة عن رضاه
 عهد الجديد.ة ليؤسس كنيسة العن أقنوم الحكمة الذي قدم نفسه ذبيح هذه نبوةو 

سفى أواًل ثفم مفع ع مو دث مفالسماء وتحرق الذبيحة وهفذا حفل الذبيحة أن نارًا تنزل من ويقول الكاتب أن عالمة قبو 
ة والعالمة هذه النار التفي تولفدت مفن سفكب سليمان. وها قد حدث مع نحميا. فان إذًا قد عاد لقبول األمة اليهودي

ضل من الوضع أيفام موسفى، إذ أن الوضع مع نحميا كان أفالماء الخاثر )النفطار(. وربما يريد الكاتب أن يشير 
وكففان مففن الواجففب أن يأكففل منهففا الكهنففة عالمففة علففى قبففول هللا غفففران = لذبيحووة الخطيووة إذ لووم تتكوود إحترقففت قفف

(. ولكن هذا السفهو لفم يحفدث 20-1:10ينتبه لذلك بسبب حزنه على إحتراق ولديه )الخطية الشعب، وهرون لم 
 .مع نحميا

َد سوليمان للتدشوين  -65:8مفل1)اسفبة عيفد المظفال إذ تصفادف مجفئ التدشفين ففي من=  ثمانيوة أيوام  وكذلك َعيود
روا عمفل هللا اإلعجفازي ( لتفذك18:1مفك2واإلشارة هنا ليهود مصر، أنتم في غربفة فلتحتفلفوا بعيفد المظفال )  (.66

 وتذكروا أنكم فى مصر فى غربة.والنار التي طهرت الذبيحة 
 

 ر التي لنحميا وكيف أنشأ مكتبة جمع فيها أخبواروقد شرح ذلك في السجالت والتذاك  13(: "15-13اآليات )
منوا فوي الحور   وكذلك جموع يهووذا كول موا فقود 14 .ملوك واألنيياء وكتابات داود ورسائل الملوك في التقادمال

 ".فان كانت لكم حاجة بذلك فأرسلوا من يأخذع إليكم 15 .التي حدثت لنا وهو عندنا
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وتشفتت  ن قبفلا مفمكابي وعمل مكتبة أخرى ليجمفع فيهفا مفا جمعفه عفزر مع كل األسفار ولكن جاء يهوذا العزرا ج
 ابيين. بفعل أنطيوخس أبيفانيوس وما ظهر من كتب بعد عزرا مثل يشوع بن سيراخ والمك

 التقدمات التي كان الملوك يقدمونها ومرتبطة بمصائب أو النجاة منها.= التقادم
ابين التففى لقفر بأخبفارهم وبالتقفدمات وا ملفوك الخاصفةرسفائل ال=  فوى التقوادم رسوائل الملووك .= المفذكرات  والتوذاكر

  كانوا يقدمونها.
 

كتينا إليكم وأنكم لتحسنون الصنع إذا عيدتم هوذع وىذ قد أزمعنا أن نعيد عيد التطهير   16(: "19-16اآليات )
كموا وعود  18 .سو  الذي خل  جميع ش به ورد على الجميع الميرا  والملك والكهنوت والمقود  17  .األيام

فانوه قود أنقوذنا  19 .دسبا ويجمعنا مما تحت السوماء إلوى الموضوع المقوقريفي الشريعة نرجو منه أن يرحمنا 
 ".الموضعمن شرور عظيمة وطهر 

هففذا هففو هففدف الرسففالة أن يصففلي الجميففع ليعففودوا فيجتمعففوا فففي أرض اليهوديففة بففدل تشففتتهم، وحتففى يحففدث هففذا 
أمفتهم. ولفيكن الهيكفل بأورشفليم عفن تهم وأمفتهم وأعيفادهم ومواسفمهم حتفى ال ينفصفلوا فليظلوا على إتصالهم بشريع

 نا كلنا.هو مركز حيات
 

التووي وقعووت ليهوووذا المكووابي واخوتووه وتطهيوور الهيكوول العظوويم وتدشووين أن الحووواد   20(: "33-20اآليووات )
آليات التي  هورت مون السوماء وا 22  .والحرو  التي وقعت مع انطيوكس الشهير وابنه او اطور  21  .المذبق

 .يالد بجملتها وطردوا جمواهير األعواجمين اليهود حتى انهم مع قلتهم تسلطوا على اللد  في حق الذين تحمسوا
سووتردوا الهيكوول الووذي اشووتهر ذكوورع فووي المسووكونة بأسوورها وحوورروا المدينووة واحيوووا الشوورائع التووي كووادت وا 23

سة كتوب خم تلك األمور التي شرحها ياسون القيرواني في 24 .تضمحل ألن الر  عط  عليهم بكثرة مراحمه
ة التوي تعتورض مون أراد ولموا رأينوا تكواثر الحوواد  والصوعو  25 .واحودقد اقيلنا نحن علوى اختصوارها فوي در  
كووان موون همنووا أن نجعوول فيمووا كتينوواع فكاهووة للمطووالع وسووهولة  26 .الخوووض فووي أخبووار التوواريا لكثوورة المووواد

كموا أن  28 .هال وىنموا توم بوالعرق والسوهرا سوفلم يكن تكلفنوا لهوذا االختصوار أمور   27  .للجميع  للحافظ وفائدة
ن األمر عليوه سوهال غيور أنوا ألجول مرضواة الكثيورين سونتحمل ي يعد مأدبة وييتفي بها منفعة الناس ال يكوالذ

وملتووزمين فووي توواركين التوودقيق فووي تفاصوويل الحووواد  ألصووحا  التوواريا  29 .هووذا النصووب عوون طيبووة نفووس
بجميوع أجوزاء الينيوان  نوه كموا ينبفوي لمون يهنودس بيتوا جديودا أن يهوتمفا  30  .االختصار استقراء أهوم الوقوائع

فان التبحور والكوالم  31 .تصوير أن يتطلب أسبا  الزينة هكذا ما نحن فيه على ما أرى ولمن يباشر الوسم وال
وىمووا الملخوو  فموورخ  لووه أن يسوووق  32 .علووى كوول أموور والبحووث عوون جووزء فجووزء موون شووان مصوون  التوواريا

شري فوي إيوراد الحوواد  مقتصورين مون التمهيود وههنا ن 33 .ر مع إهمال التدقيق في المباحثتصاالحديث باخ
 ".لى ما ذكرناع إذ ليس من اإلصابة اإلطنا  فيما قيل التاريا واإليجاز في التأرياع
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ويشفير أنفه يركفز علفى  ياسوون القيروانويإسفمه  الكاتب هنا يلخص عمله في أنه لخص خمفس كتفب لكاتفب آخفر
ودي هللا علففى ذلففك. وياسففون القيروانففي هففو شففخص يهفف وجهففاده ألجففل الحففق وكيففف أعانففه يهوووذا المكووابيال أعمفف

 .سكندري من شتات القيروان. والتلخيص عادة أشق من التأليف
 .متعة للمطالع= فكاهة للمطالع 
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 عودة للجدول اإلصحاح الثالث 

 
حين كانت المدينة المقدسة عامرة آمنة والشرائع محفو ة غاية الحفظ لما كان عليه أونيا  1(: "3-1اآليات )

كوان الملووك أنفسوهم يعظموون المقودس ويكرموون الهيكول بوأفخر  2 .الكاهن األعظوم مون الووري والوبفض للشور
 ".بتقديم الذبائق الخاص جميع النفقات المختصةحتى أن سلوقس ملك آسية كان يتدي من دخله  3  .التقادم

هي صورة يريفد بهفا الكاتفب إظهفار أنفه حفين يكفون الشفعب يرضفي هللا ورئفيس كهنتفه قفديس مثفل أونيفا ففإن الملفك 
الففففوثني يجبففففر علففففى إحتففففرام هللا والهيكففففل "لكففففي يففففرى هللا أعمففففالكم الحسففففنة فيمجففففدوا أبففففاكم الففففذي فففففي السففففموات" 

أخيفه وكالهمفا أوالد  سولوكسخس أبيففانيوس ولكفن ففي أيفام نا طبعًا ليس في أيفام أنطيفو (. والمذكور ه16:5)مت 
ألنطيففوخس الثالففث الكبيففر. وكانففت هنففاك فففي أيامففه عالقففات طيبففة بففين الحففاكم والهيكففل. وكففان الملففوك السففوريين 

 . فمملكته تمتد من البحر المتوسط حتى الهند  آسيا ملكيحبون أن يسموا أنفسهم 
وتنسب له صفات جميلة هنا )الرجل الصالح/ المحب ألمته/  د أونيا الثانيهو إبن سمعان الثاني وحفيا  هن  وأونيا

المحفففب للفضفففيلة..( عزلفففه الملفففك إذ إشفففترى ياسفففون المنصفففب ثفففم جفففاء مفففنالوس بعفففد ياسفففون أيضفففًا برشفففوة أكبفففر. 
يفاء النبفي نيًا. وبعد موته ظهفر مفع إرمومنالوس هذا َدبَّر مؤامرة لقتل أونيا حتى ال ينافسه على رئاسة الكهنوت ثا

 (.16-11:15ع يهوذا المكابي )ليشج
 

وان رجال اسمه سمعان من سبط بنيامين كان مقلدا الوكالة على الهيكل وقعت مخاصمة  4(: "40-4اآليات )
وىذ لووم يمكنووه التفلووب علووى أونيووا انطلووق إلووى  5 .بينووه و ووين الكوواهن األعظووم ألجوول  لووم جنوواع علووى المدينووة

واخيورع أن الخزانوة التوي فوي أورشوليم  6 .بقواي سوورية وفينيايوةذاك قائدا في  ابلونيوس بن ترساوس وكان إذ
مشحونة مون األمووال بموا ال يسوتطاي وصوفه حتوى أن الودخل ال يحصوى لكثرتوه وان ذلوك لويس بمخوت  بنفقوة 

 علموه بواألموال التوي وصوفت لوهففاوض ابلونيوس الملك وا 7  .الذبائق فيتهيأ للملك إدخال ذلك كله في حوزته
فتوجوه هليوودورس لسواعته قاصودا  8 .رس قيم المصوالق وأرسوله وأمورع بجلوب األمووال الموذكورةفاختار هليودو 

فلمووا جوواء  9 .فوي الظوواهر التطوووف فووي مودن بقوواي سووورية وفينيايووة وكوان فووي الواقووع يقصوود إنفواذ موورام الملووك
األمور فوي دوموه وسوأله هول ا كوشوفوا بوه وصورح لوه بسويب قأورشليم احسن الكواهن األعظوم ملتقواع فحدثوه بمو

وان قسوما منوه  11 .فذكر له الكواهن األعظوم أن الموال هوو ودائوع ل رامول واليتوامى  10  .الحايقة كما ذكر له
لهركانس بن طو يا أحد عظماء األشراف ثم أن األمر ليس على ما وشى بوه سومعان المنوافق وىنموا الموال كلوه 

لوجووع هضوم الوذين ائتمنووا قداسوة الموضوع ه مون ايجووز بوجوفال    12  .ة ومدتا قنطار ذهبأر عون قنطار فض
لكن هليودورس بنواء علوى أمور الملوك أصور علوى حمول  13 .ومهابة وحرمة الهيكل المكرم في المسكونة كلها

 .شوديدوعين يوما دخل فيه للفح  عون ذلوك فكوان فوي جميوع المدينوة ارتعوا    14  .األموال إلى خزانة الملك
م الكهنوتية ييتهلون نحو السماء إلوى الوذي سون فوي الودائوع أن تصوان م المذبق بحللهوانطرح الكهنة أما  15
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وكان من رأى وجه الكاهن األعظم يتفطر فتادع ألن منظرع وامتقاي لونه كانوا ينيدوان بموا فوي   16  .لمستودعها
لبوه قين على ما فوي لقشعريرة فكانا يدالن الرائإذ كان الرجل قد اشتمل عليه الرعب وا 17 .نفسه من االرتعا 

وكوان النواس يتبوادرون مون الييووت أفواجووا ليصولوا صوالة عاموة لسويب الهووان المشورف علووى  18 .مون الكابوة
وكانت النساء يزدحمن في الشواري وهن متحزمات بالمسوح تحت ثديهن والعذارى ر ات الخودور   19  .الموضع

وكلهون باسوطات أيوديهن  20 .تطلعن من الكووى عضهن إلى األسوار وأخريات ييتجارين بعضهن إلى األبوا  و 
فكان انكسار الجمهور وانتظار الكاهن األعظم وهو في ارتعا  شديد مما   21  .إلى السماء يتضرعن باالبتهال

أموا  23 .وكوانوا يتضورعون إلوى اإللوه القودير أن يحفوظ الودائوع موفوورة لمسوتودعيها  22  .يصدي القلب رحمة
فصونع ر  آبائنوا  24 .د حضور هنواك موع شورطه فوي الخزانوةم موا قضوى بوه وقوفكان أخذا في إتما  هليودورس

وسلطان كل قدرة أيوة عظيموة حتوى أن جميوع الوذين اجتوراوا علوى الودخول صورعتهم قودرة   وأخوذهم االنحوالل 
وذلك انه  هر لهم فرس عليه راكب مخيف وجهازع فاخر فوثب وضر  هليوودورس بحووافر يديوه   25  .والرعب

وتووراءى أيضووا لهليووودورس فتيووان عجيبووا القوووة بووديعا اليهوواء حسوونا  26 .ة الراكووب كأنهووا موون ذهووبوكانووت عوود
ألرض فسووقط لسوواعته علووى ا 27 .اللبوواس فوقفووا علووى جانييووه يجلدانووه جلوودا متواصووال حتووى أثخنوواع بالضوور 

وكوب حافول فوإذا بوه بعود أن دخول الخزانوة الموذكورة فوي م  28  .وغشيه  الم كثيف فرفعوع وجعلووع علوى محمول
فكوان مطروحوا بوالقوة اإللهيوة  29 .وقود تجلوت لهوم قودرة   عالنيوة وجند كثير قد اصبق محمووال ال مفيوث لوه

مقدسووة وقوود امووت  الهيكوول ابتهاجووا واليهووود يبوواركون الوور  الووذي مجوود  30 .ابكووم منقطووع الرجوواء موون الخووالص
فبوادر بعوض مون أصوحا   31 .خوفوا واضوطراباوتهلال إذ تجلى فيه الر  القدير بعدما كوان قييول ذلوك مملووءا 

فخوال   32 .هليودورس وسألوا أونيا أن ييتهل إلى العلي ويمن عليه بالحياة إذ كان قد اصبق على أخور رموق
م اليهووود بمكيوودة كادوهووا لهليووودورس فقوودم الذبيحووة موون اجوول خووالص قلووب الكوواهن األعظووم أن الملووك ر مووا اتهوو

ك الفتيوان فظهورا لهليوودورس بلباسوهما األول ووقفوا يقدم الكفارة إذ عواد ذانو  و ينما الكاهن األعظم  33  .الرجل
وأنووت أيهووا  34 .وقوواال عليووك بجزيوول الشووكر ألونيووا الكوواهن األعظووم فووان الوور  قوود موون عليووك بالحيوواة موون اجلووه

  وصولى فقدم هليوودورس ذبيحوة للور  35 .جلود فاخير الجميع بقدرة   العظيمة قاال ذلك وغابا عن النظرالم
وكوان يعتورف أموام  36 .انه من عليه بالحياة وشكر أونيوا ورجوع بجيشوه إلوى الملوك  إليه صلوات عظيمة على

يكوون أهوال ألن نعوود فنرسوله   وسال الملوك هليوودورس مون تورى   37  .الجميع بما عاينه من أعمال   العظيم
رسوله إلوى هنواك فيرجوع إليوك مجلوودا أن كان لك عدوا وصاحب دسيسة فوي المملكوة فأ 38 .إلى أورشليم فقال
ألن الووذي مسووكنه فووي السووماء هووو يراقووب الموضووع  39 .ي ذلووك الموضووع قوودرة إلهيووة ال محالووةأن نجووا فووان فوو

 ".هذا ما كان من أمر هليودورس وحماية الخزانة 40 .ويدافع عنه فيضر  الذين يقصدونه بالشر ويهلكهم
 هو الرجل الثاني بعد أونيا.  كان إذاً = سمعان كان مقلدًا الوكالة على الهيكل

( أنفه إبفن منسفتاوس. ولكفن غالبفًا ففإن ترسفاوس تعنفي الطرسوسفي، 21:4وذكفر ففي )=  بون ترسواوس  أبولونيوس
ي. وبسفففبب وشفففاية سفففمعان رأى سفففلوكس أن هنفففاك حفففاًل وبفففذلك يكفففون إسفففمه أبولونيفففوس بفففن مسفففنتاوس الطرسوسففف

 ، هليودوروسكبير وديونهم للرمان. لألزمة المالية التي خلفها له أبوه أنطيوخس ال
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وظيففة وزيفر وهفذا دخفل أورشفليم بطريقفة دبلوماسفية حتفى ال يتحسفبوا لمجيئفه ويخففوا =  قيم المصالق  هليودوروس
ن ينظموا صففوفهم للفدفاع عفن الهيكفل إذا عرففوا نيتفه. وال ى الهيكل أاألموال، وحتى ال يعطى فرصة للغيورين عل

  إلقتحام الهيكل. (23) شرطه = جاء مع حرسه الخاص  وهذا لهم.حتى أن يسحب المودعين أموا
(. وكميفة الفضفة المودعفة 13:5مفك1والي أرض بني عمون وهذه سميت أرض طفوب ففي )=  هركانس بن طو يا

مدينفة مليفون جنيفه مصفري. وإهتفزت ال20كجفم(، وهفذا يعفادل حفوالي 5250هب )لذ كجم( وكمية ا10500تعادل )
لتجففففأ الشففففعب هلل وهللا لففففم يخففففذلهم، وكففففان الففففدرس يكففففل إلغتصففففاب األمففففوال، ولكففففن إيففففوم ذهففففب هليففففودوروس لله

 لهليودوروس هو درس للملك نفسه. وقارن موقف أونيا هنا وخوفه علفى الودائفع مفع مفن جفاءوا بعفده بالرشفاوي، إذ 
لشفففعب (. ونالحفففظ هنفففا محبفففة ا42-39:4+  32:4،33هبفففوا هفففم الهيكفففل وبفففاعوا نفائسفففه ففففي األسفففواق الوثنيفففة )ن

يقولوا "هذه مشكلة رئيس الكهنة" بل الكل كفان يصفلي ويتضفرع، وعنفدما ينسفحق اإلنسفان وغيرته على الهيكل فلم 
و ملك الملوك. وفكفر رجفال هليفودوروس بطريقفة ه أمام هللا يتدخل هللا. وأرسل هللا جنوده ليؤدبوا جنود الملك، فان

جون لشففاعة أونيفا رجففل هللا إسففتدعاء قفوات أكبفر، بفل يحتففا تهففاجمهم سفمائية ال يصفلح معهفاصفحيحة ففالقوة التفي 
 هي ذبيحة سالمة وتقدم للشكر.= ذبيحة للر ( 35وفي )
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 عودة للجدول اإلصحاح الرابع 

 
هوو أغورى  وكوان سومعان الموذكور الوذي وشوى فوي أمور األمووال والووطن يقوذف أونيوا كأنوه 1(: "6-1اآليوات )

و لغ من وقاحته انه وص  المحسن إلى المدينوة والقوائم بمصولحة  2 .هليودورس بذلك وجلب عليه ذلك الشر
لعوداوة حتوى أن أحود خوواص سومعان شوري فاشوتدت ا 3 .أهل وطنه والفيور على الشريعة بأنه صاحب دسيسة

لونيووس قائود بقواي سوورية وفينيايوة فلما تيين أونيا ما في ذلك الخصام من الخطر مع حماقوة اب  4  .في القتل
 .ال واشيا بأهل وطنه ولكن ابتفواء لمصوالق تعوم الشوعب برمتوه 5 .ثه قصد الملكالذي كان يمد سمعان في خي

 ".ال يمكن أن تكون األحوال في سالم وال أن يقلع سمعان عن رعونته ألنه رأى انه بفير عناية الملك 6
هففاجم هليففودوروس وصففنع لففه ذلففك الشففر" )ترجمففة أخففرى(.  مففن أنففه هففو( "سففمعان يفتففري علففى أونيففا ك1فففي آيففة )

 أشاع أن أونيا أوقع الرعب في قلب هليودوروس بحيلة دبرها له. و 
أحود =  قتفل إرتكفاب جفرائم وبفدأ أتبفاع سفمعان ففى أتبفاع سفمعان.و  ( بدأ صفدام دمفوي بفين أتبفاع أونيفا3وفي آية )

 ففذهب إلفى الملفك سفلوكس للملفكففكر أن يلجأ  هذا فيه خطورة وشعر أونيا بأن  .خواص سمعان شري في القتل
 .َقَصَد الملك= 
ال نسفمع شفيئًا واضح أن أبلونيوس كان مشتركًا في المؤامرة مع سفمعان لينهبفوا الهيكفل. و =  مع حماقة أبلونيوس 

 بدو أنه إستمر هناك للنهاية.( وي33عن سمعان بعد ذلك. ولكننا نجد أونيا في إنطاكية آية )
 

وكان انه بعد وفاة سلوقس واستيالء انطيوكس الملقب بالشهير علوى الملوك طموع ياسوون   7(: "9-7)اآليات  
ستين قنطار فضة و ثمانين قنطارا مون فوفد على الملك ووعدع بثال  مدة و  8 .أخو أونيا في الكهنوت األعظم

لوك فوي إقاموة مدرسوة لطة المبسسين قنطارا غيرها أن رخ  له وما عدا ذلك ضمن له مدة وخم  9  .خل أخرد
 ".للتروض وموضع للفلمان وان يكتتب أهل أورشليم في رعوية إنطاكية

ووصفففل ياسفففون وسفففبق أونيفففا  فكففر أونيفففا أن يلجفففأ للملفففك سفففلوكس ولكنفففه مفففات وجففاء مكانفففه أنطيفففوخس أبيففففانيوس،
شفليم مركفزًا يجعل أور  ت. بل وعد ياسون أنطيوخس بأننو ألنطيوخس وبالرشوة حصل على وعد بتولي رئاسة الكه

 يونانيففًا بثقافففة يونانيففة، وكففان هففذا هففو حلففم أنطيففوخس توحيففد المملكففة بثقافففة يونانيففة وعقيففدة يونانيففة ولغففة يونانيففة.
 ين.سم يوناني مجاملة للسلوكيإسمه األصلي يشوع وغيره إل ياسون 

 ونانية. م بصبغة يياضي لتدريب المراهقين وصبغهأي للرياضة. هي أشبه بنادي ر = مدرسة للتروض 
أي يصفبح اليهفود لهففم جنسفية سفلوكية فيفقفدوا هفويتهم اليهوديفة. قيمففة = يكتتوب أهول أورشوليم فووي رعويوة إنطاكيوة
 جنيه مصري يتحملها الشعب المسكين. مليون 20الرشوة التي عرضها ياسون كانت حوالي 
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 11 .به إلى عادات األمم أن صرف شوما ليث ذلك فتقلد الرئاسة   فأجابه الملك إلى  10(: "17-10اآليات )
وألفى االختصاصوات التوي انعوم بهوا الملووك علوى اليهوود علوى يود يوحنوا أبوي او وولمس الوذي قلود السوفارة إلوى 

و وادر فأقوام  12 .ناصورة وابطول رسووم الشوريعة وادخول سوننا تخوال  الشوريعةالرومانيين في عقود الموواالة والم
فتمكن الميول إلوى عوادات اليونوان   13  .فجعلهم تحت الابعة  مانة الفلاق نخبللتروض تحت القلعة وس  مدرسة

حتوى أن الكهنوة لوم يعوودوا  14  .والتخلق بأخالق األجانب بشدة فجور ياسوون الوذي هوو كوافر ال كواهن اعظوم
ائز الملعوب المحرموة بعود الهيكول وأهملووا الوذبائق لينوالوا حظوا فوي جوو صون على خدمة المذبق واسوتهانوا بيحر 
فلوذلك أحاقوت  16 .وكانوا يستخفون بموثثر آبوائهم ويتنافسوون بمفواخر اليونوان  15  .مي المطا اراة في ر المب

 17 .صواروا أعوداء لهوم ومنتقموينبهم رزيدة شديدة فان الذين أولعوا برسومهم وحرصوا على التشبه بهم هوم 
 ".كما يشهد بذلك ما سيجيءألن النفاق في الشريعة اإللهية ال يذهب سدى 

يوحنووا أبووى لغففاء بيففد إلوكففان هففذا ا .الملوووك علووى اليهووودالتووى أنعووم بهووا = هففى اإلمتيففازات  اإلختصاصووات فووىأل
 .أو ولمس

عوادات =  ففي صفبا اليهوديفة بصفبغة يونانيفة يس الكهنة يعطي له سلطات مدنيفة إسفتخدمها ياسفون كان مركز رئ
 . األمم

ر أوبفولمس بفن يوحنفا هفو السففير. ( نجفد السففي30-17:8مفك1وففي ) لرومفان.لدى ا السفير يوحنا أبى أو ولمس
الثفاني أي اإلبفن والحل بسيط أن هناك سفيرين أب وإبنه. واألب كان سفيرًا ففي بدايفة حكفم أنطيفوخس أبيففانيوس و 

 وذا المكابي.كان في أيام يه
، وار أورشففليموهفى قلعفة خففارج أسف لفى الهيكففل.هفي قلعفة عكففرا التفي أقامهفا السففلوكيين ليتجسسفوا ع= تحوت القلعووة 

 يكل.أن ينظر كل ما يحدث فى اله قادراً من فى القلعة  فيصبح لكنها مالصقة للهيكل
لشففبان يتففدربون وهففم عففراة كففان المشففتركون فففي مدرسففة التففروض يرتففدون قبعففات عريضففة. وكففان ا= تحووت الابعووة 

عففض الكهنففة تلففك الحملففة يكففل والشففريعة، بففل تبنففي بطعففًا أهمففل النففاس الهوكانففت القبعففات تحمففيهم مففن الشففمس. وق
 هملوا واجباتهم الدينية.وأ 
( أحاقفت بهفم 18سفم(. وففي آيفة )30الحجفر وقطفره  )وكفان مفن الحديفد أوهو لعبة رمي القفرص = رمي المطا  

مصففيبة مففن قبففل اليونففانيين السففلوكيين الففذين أرادوا أن يتشففبهوا بهففم فجلبففوا علففيهم كبيففرة مصففيبة = رزيدووة شووديدة
 كبيرة.

 .سدى ال يذهبعقوبته=  لهاإلستهتار بالشرائع اإللهية ال يمر بسهولة و  اإللهية ي الشريعةفالنفاق ف 
 

انفوذ  19 .ك حاضرولما جرت في صور المصارعة التي تجري كل سنة خامسة والمل  18(: "20-18اآليات )
لكون هوتالء  ياسون الخييث رسال من أورشليم انطاكيي الرعوية ومعهم ثوال  مدوة درهوم فضوة لذبيحوة هوركليس

فكان هذا المال في قصود  20 .رال تنفق على الذبيحة ألن ذلك كان غير الئق بل تنفق في شيء أخ  طليوا أن
 "اء سفن ثالثية.مرسله لذبيحة هركليس لكنه بسعي الذين حملوع انفق في بن
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ون عليها كالمالكمة أي كل أربع سنوات تقام دورة أوليمبية كما يحدث اآلن لأللعاب التي يتدرب=  كل سنة خامسة
وحوش ووحوش مع بشر، وبشر مع بشر  والمصارعة والجري..الت. ومع الرومان كان هناك مسابقات وحوش مع

  .الشهداء صاروا من المسيحيينين في هذه الحالة. ثم ا من األسرى أو المجرمحتى الموت، والمتصارعين كانو 
زات إنطاكيففة. وكففان وهففذه لهففا إمتيففا فووي صوووريمبيففة فففي هففذه السففنة أقيمففت الففدورة األول= ولمووا جوورت فووي صووور

 أنطيوخس حاضرًا.
يل ن أورشفليم لهفم الجنسفية اإلنطاكيفة يحملفون ثمفن ذبيحفة لبلفه هفرقليس علفى سفب مُرُسالً   ياسون الخييثوأرسل   

شفترى الذى إ لكهنة ياسون إلى هذا المدى وصل فساد رئيس ا المجاملة للملك والسلوقيين ولكن الرسل رفضوا هذا.
 اسة الكهنوت من الملك أنطيوخس. رئ

 في صور. هو إله األلعاب األوليمبية وله تمثال هائل= هرقليس
اسففون فففي المسففاهمة فففي بنففاء هففذه سففطول بحففري مكففون مففن ثففالث قطففع. وهففم أنفقففوا أمففوال يأ= السووفن الثالثيووة

 السفن. 
كان أجر الحرففي ففي ذلفك الوقفت حفوالي جنيه مصري و  1621)درهم باليونانية دراخمة( هذه= =  ثال  مدة درهم
 م.درهم في اليو 

 
بطلمواوس فيلومواتور الملوك فعلوم مبايعوة ن منستاوس إلوى مصور لوأرسل ابلونيوس ب  21(: "22-21اآليات )

ورجووع إلووى يافووا ثووم سووار إلووى ي عوون توودبير األمووور فوجووه اهتمامووه إلووى تحصووين نفسووه انطيوووكس انووه قوود نحوو
ال جلوويال ودخوول بووين المشوواعل والهتوواف ثووم انصوورف موون وأهوول المدينووة اسووتابافاسووتقيله ياسووون  22 .أورشووليم

 ".هناك بالجيش إلى فينياية
 ،اإلشتراك فى حفل تتويج أو ُعرس ة أخرى مفى ترج صود بهاق= الكلمة الم لمبايعة

، مفا عفاد لونيوس ليحضر تتويج ملك مصفر. ول. إذًا أرسل إبيفانيوس أبكما فى ترجمات أخرى   تتوي تترجم  البا  وغ
عاد بأخبار أزعجت إبيفانيوس وهى: أن ملك مصر لم يكن راضيًا عن سياسته ففى تفدبير شفئون المملكفة )ترجمفة 

 أخرى(.
هفذا كفان  وس بون منسوتاوسوأبولونيوشده بفين بطالمفة مصفر وملفوك سفوريا السفلوكيين كان الخالف مازال على أ

فبففدأ  بإيعففاز مففن الرومففان. يريففد التحففالف مففع مصففر وسنيففأبولو أن  إبيفففانيوس فكففر لكففن ربمففاتابعففًا ألنطيففوخس، 
لملفك كفان إبفن أخفت املفك مصفر ا س فيلومفاتور هفذ و يمفبطلأن مفع  يحصن نفسه تحسبًا ألي هجوم من البطالمة.

 يوخس إبيفانيوس.أنط
 

و عد مدة ثال  سنين وجه ياسون منالوس أخا سمعان المذكور ليحمل أموواال للملوك   23(: "29-23اآليات )
فتزل  إلى الملك وأطرا عظمة سلطانه وأحوال الكهنووت األعظوم إلوى نفسوه بوان   24  .ضه في أمور مهمةويفاو 

ثوم رجوع ومعوه أوامور الملوك ولوم يكون علوى شويء مموا  25 .لى موا أعطوى ياسوون ع زاد ثال  مدة قنطار فضة
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ياسوون الوذي  وهكوذا فوان 26 .يليق بالكهنوت األعظم وىنما كانت له أخالق غاشم عنيف وأحقواد وحوش ضوار
واسوتولى مونالوس علوى الرئاسوة إال انوه لوم يووف  27  .تل أخاع ختله أخر فطورد وفور إلوى ارض بنوي عموون خ

فكوان سسوتراتس رئويس القلعوة يطالبوه ألنوه كوان موولي أمور  28 .ا الملوكمووال التوي كوان وعود بهواألشيدا مون  
علووى الكهنوووت  وس ليسوويماكس أخوواعفاسووتخل  موونال  29 .الجبايووة ولهووذا السوويب اسووتدايا كالهمووا إلووى الملووك
 ".األعظم واستخل  سستراتس كراتيس والي القيرسيين

ل أمففوااًل إلففى الملففك، فإشففترى الكهنففوت مففن ائن، أرسففله ياسففون ليحمففلخففهففذا كففان شففقيق سففمعان الوكيففل ا موونالوس
رى رئاسففة = صففار يطففرى أى يمففدح الملففك وعظمتففه وينافقففه وإشففت وأطوورا عظمووة سوولطانه ياسففون.الملففك بففداًل مففن 
ولمففا علففم ياسففون بففأن الملففك عينففه هففرب مففن أورشففليم. وأثنففاء إنشففغال الملففك بإخضففاع سففكان  الكهنففوت بالرشففوة.

ة أنففدرونيكوس الففذي قتففل أونيففا بإيعففاز منففه. وكففان سسففتراتس مكلفففًا بجمففع طرسففوس وملففو، نهففب الهيكففل بمسففاعد 
سففتدعاهما كليهمففا الملففك ألنففه ظففن أن هنففاك جزيففة، فطلففب مففن مففنالوس دفففع مففا وعففد الملففك بففه، ولمففا لففم يففدفع إال

 تواطئًا بينهما. 
 أخ غير شقيق لمنالوس وشرير مثله، سلب الهيكل وقتل كثيرين.= ليسيماكس

 
يووكيس سورية نطابوة أل  لوواع  ج  وحد  بعد ذلك أن أهول طرسووس وملوو تموردوا ألنهوم   30(: "38-30اآليات )
فورأى مونالوس انوه 32 .مكانه اندرونكس أحود ذوي المناصوب فبادر الملك إلطفاء الفتنة واستخل   31  .الملك

ر قود أصووا  فرصووة فسوورق موون الهيكوول آنيووة موون الووذهب أهوودى بعضووها إلووى انوودرونكس و وواي بعضووها فووي صووو 
 .ى حمى بدفنة بالقر  من إنطاكيوةإلولما تيقن أونيا ذلك حجه به وكان قد انصرف   33  .والمدن التي بجوارها

يا فصار إلى أونيا وخدعوه بمكورع وعاقودع بقسوم حتوى س وأغراع أن يابض على أونفخال منالوس باندرونك  34
فوقوع  35 .ولوم يوري للعودل حرموة حمله على الخرو  من الحمى وان كان غير واثق به ثم اغتالوه مون سواعته

ك فلموا رجوع الملو 36 .سائر األمم وشق عليهم قتل الرجول بغيوا منذلك موقع المقت عند اليهود بل عند كثير 
 37 .هوذع الجنايوة مون اليونوانيين مقتول أونيوا عودوانا سواءته  مون  معرفع إليه يهود المدينة    من نواحي قيلاية

واضوطرم غضوبا ولسواعته نوزي  38 .كموة ذلوك المفقوود وكثورة أدبوهفتأس  انطيوكس ورق رحمة و كى علوى ح
قاتول فوي الموضوع الوذي فتوك فيوه نكس ومزق حلله وأطافه في المدينة كلها ثوم أبواد ذلوك الاندرو األرجوان عن  

 "عقو ة التي استحقها.بأونيا فانزل به الر  ال
اإلسفم ) أنطيووكيسلسريته  هديةأنطيوخس  اهما الملكد مدينتين يونانيتين فى كيليكية أه  (ملوس)  ملو  طرسوس و

ن ربمففا أسففاء لشففعب المففدينتي وهففذا .فففي شففعبهماالجزيففة مففنهم، بففل تففتحكم تحصففل هففي علففى  المؤنففث ألنطيففوخس(.
إسففتخدام حقهففا، فثففار شففعبا المففدينتين، وذهففب أنطيففوخس إلخمففاد الثففورة وتففرك مكانففه شففخص إسففمه ألنهففا أسففاءت 

ن خائفًا من الملك ولم يكن يخاف هللا. فعندما عرف أن الملفك مشفغول ففي أندرونيكوس. والعجيب أن منالوس كا
س وس علفففففى فعلتفففففه، حفففففرض مفففففنالو وس، وعنفففففدما وبفففففت أونيفففففا مفففففنالرسفففففوس نهفففففب الهيكفففففل بمسفففففاعدة أنفففففدرونيكط

 أندرونيكوس عليه فقتله. 
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ه  بهحَ   المه على تصرفه. = جد
ى قتفل أونيفا حتفى ال يخبفر أونيفا الملفك بسفرقتهم مكان يحتمي به. ولقد وافق أنفدرونيكوس علف=  إنصرف إلى حمىً 

 ا وقتل اندرونيكوس.نطيوخس نفسه حزن على أونيد واألمم على مقتل أونيا. بل أن أللهيكل. والحظ حزن اليهو 
 

وكان ليسيماكس في المدينة قد سلب بوإغراء مونالوس كثيورا مون موال األقوداس فوذاي   39(: "50-39اآليات )
كس ليسويما ىرأفلموا  40 .د اخوذ كثيور مون الوذهب فواجتمع الجمهوور علوى ليسويماكسالخير في الخار  بان ق

قود تنواهى فوي الظلوم تحوت قيوادة رجول عوات  ثالثة آالف رجل واعمل أيديايجان الجموي وشدة غضيهم سلق  
ليسيماكس تنواول بعضوهم حجوارة و عضوهم هوراوى و عضوهم  رأوا ما عزم عليهفلما  41  .السن والحماقة جميعا

بعضووا وهزموووهم  فجرحوووا كثيوورين موونهم وصوورعوا 42 .ليسوويماكس ا حصووأدا حثوووع موون كوول جانووب علووى رمووا
فلموا قودم  44 .وأقويم الحكوم فوي هوذع األمووال علوى مونالوس 43 .الب األقداس عنود الخزانوةبأجمعهم وقتلوا س

مفلووو  وعوود  موونالوس انووه وىذ رأى 45 .الملوك إلووى صووور أرسوولت المشوويخة ثالثووة رجووال فرفعوووا عليووه الوودعوى 
األروقوة  بعوض فوىوهوو ماوس على الملك فدخل بطل 46  .بطلماوس بن دوريمانس بمال جزيل ليستميل الملك

فحكوم لمونالوس الوذي هوو علوة الشور كلوه بواليراءة مموا شوكى بوه وقضوى   47  .رأيوهيتنسم الهواء وصرفه عن  
ولوم يليوث أولدوك  48 .كم لهوم بواليراءةبالموت على أولدك المساكين الذين لو رفعوا دعواهم إلى االسكوتيين لح

فشووق هووذا التعوودي حتووى علووى  49 .الجووائر بهووم العقووا  حوول نداس أواألقووالمحوواجون عوون المدينووة والشووعب 
 إاليوزداد واستقر منالوس في الرئاسة بشورع ذوي األحكوام وكوان ال  50 .سخاءلصوريين و ذلوا نفقات دفنهم با

 ".ولم يزل ألهل وطنه كمينا مهلكا خيثا
 هذا كله. = إتهم الجمهور منالوس أنه السبب فى وأقيم الحكم في هذع األموال على منالوس

ِرَف الخبففروهففاج . موونالوس اء موونو ووإغر  يعيففد الكففرة ويسففرق هففو اآلخففر ليسوويماكس ودحففروا أتبففاع  اليهففود إذ عففُ
دث. ولكفن مفنالوس وعفد ليسيماخوس وقتلوه هو نفسه. وأقام اليهود دعوى على منالوس إذ كان موافقًا على ما حف

فتشففع لفه عنفد الملفك فحكفم ببراءتفه، وحكفم  بطلماوس بن دوريمانوسأحد المقربين من الملك برشوة كبيرة وإسفمه 
 (.عن الحق )الثالثة رجال األبرياء المدافعين بقتل

يقتلففوهم/  أو السففكيثيين وأسففماهم العففرب التتففار/ همجيففون/ دائمففو اإلغففارة والنهففب/ يشففربون دم مففن= اإلسووكوتيين
عبدوا السيف كإله يقدمون له ذبائح بشرية من أسراهم/ يشربون في جماجم المفوتى/ ال يسفتحمون بالمفاء. يضفرب 

مففففن أنطيففففوخس. ذكففففرهم بففففولس الرسففففول فففففي أنهففففم أكثففففر رحمففففة وعففففداًل همجيففففة. والمعنففففى هنففففا بهففففم المثففففل فففففي ال
 (.11:3)كو
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 عودة للجدول مس اإلصحاح الخا

 
فحود  انوه  هور فوي المدينوة كلهوا  2 .في ذلك الزمان تجهز انطيوكس لفوزو مصور ثانيوة 1(: "14-1اآليات )
وقنابول  3 .س ذهيية وفي أيديهم رماح وهم مكتيون كتائوبين يوما فرسان تعدو في الجو وعليهم مالبمدة أر ع

ل سيوف ورشوق نبوال ولمعوان حرا  كثيرة واستال من الخيل مصطفة وهجوم وكر بين الفريقين وتقليب تروس و 
 )أشوايوارجو  قوم 5 .هذع اآلية خيورا لثيكون م نأفكان الجميع يسألون   4  .حلي ذهيية ودروي من كل صن 

ياسون جيشا ليس بأقل من أل  نفس وهجم على المدينوة  فاتخذ .ماتقد   انطيوكس  أن يكون   قوٌم خيرًا كاذبًا(
فطفوق ياسوون  6 .هر  مونالوس إلوى القلعوة ،المدينة ن يأخذك أوأوش ،سوارى األلعإذا دفع الذين    حتى  ،بفتة
كانوت علوى ن نصرته هذع أحتى ك  .ن هو عين الخذالنخواباإل  الظفر  نأوطنه بفير رحمة ولم يفطن    أهليذبق  

ة إلوى أحواق بوه أخيورا خوزي كيودع فهور  ثانيو موانىو الرئاسوة   لوم يحوز  ياسوون   لكون  7  .ال على بني أمته  عدائنا.أ
انت خاتمة أمرع منقلبا سويدا ألن ارتواس زاويم العور  طوردع فجعول يفور مون مدينوة إلوى وك  8  .ون ارض بني عم

ذونه ويبفضونه بفضة من ارتد عن الشريعة ويمقتونه مقت مون هوو قتوال ألهول وطنوه حتوى مدينة والجميع يني
سويلة نواك بو ن إذ لجوا إلوى هموديغور  كثيورين هلوك فوي الفر وة فوي ارض لكو الوذي نفكان أ 9 .دحر إلى مصر

فلموا  11 .والذي طرح كثيرين بفيور قيور اصوبق لوم يبوك عليوه ولوم يودفن ولوم يكون لوه قيور فوي وطنوه  10  .القرابة
 .بلفت الملك هذع الحواد  اتهم اليهود باالنتقاض عليه فزح  من مصر وقد تنمر في قلبه واخذ المدينة عنوة

فطفقوووا يهلكووون  13 .المختيدووين فووي الييوووتحوا رحمووة ويووذبدون  وعدفكوول موون صووا يقتلوووا نأوأموور الجنووود  12
فهلك ثموانون ألو  نفوس فوي   14  .ذارى واألطفالالشبان والشيوخ ويييدون الرجال والنساء واألوالد ويذبحون الع

 ".منهم أر عون الفا في المعركة و يع منهم عدد ليس بأقل من القتلى امثالثة أي
 تعدو.خيل = صفوف  ل من الخيلقناب. شكل كتائب  = مصطفون على مكتيون كتائب

وهجفم  هز ياسفون الفرصفةبأنفه مفات. ففإنت كاذبفة إشاعة لت واًل في حرب مع مصر، وصبينما كان أنطيوخس مشغ
علفففى أورشفففليم يريفففد قتفففل مفففنالوس ليسفففتعيد رئاسفففة الكهنفففوت. لكفففن مفففنالوس هفففرب إلفففى قلعفففة عكفففرة. وحفففدثت رؤيفففا 

والمعنفى أن . وجيوو  مسولحةذهبية )الذهب رمز للسفماويات(،  يق منهم له أسلحةسماوية لمعارك بين فريقين فر 
(. كما 17بهذه الضربات؟ للتأديب )آيةخل. ولماذا يسمح هللا ضدهم، لكن السماء ستتد معارك ستقوم   يخبرهم بهللا

( وحفدثت 11:19قال السيد المسيح لبيالطس "لم يكن لم علّي سلطان البتفة إن لفم تكفن قفد أعطيفت مفن ففوق" )يفو
لرؤيففا فلقففد عففاد . وسففريعًا مفا بففدأ تحقيففق ام علففى يففد تففيطس الرومففاني70هففذه الففرؤى قبففل خففراب أورشففليم سفنة مثفل 
 عنيفًا ضد أورشليم، وبدأ أيضًا التفدخل السفمائي بفإنعزال يهفوذا المكفابي إسفتعدادًا س ليشن إضطهادًا دموياً أنطيوخ

)هفو إسفم  لكوديمون إلفى مصفر ثفم إسفبرطة=  سفون فهفرب بعفد ذلفكلتكوين الجفيش المكفابي الفذي سينتصفر. أمفا يا
يدفنفه، وغالبففًا ت فففي غربفة ولفم يجففد مفن يهفود واإلسفبرطيين. ومفاقففال أن هنفاك قرابفة بففين الآخفر إلسفبرطة( فكفان ي

فإن اليهود في أورشليم هم الفذين طفردوا ياسفون إذ وصفلتهم أخبفار اإلشفاعة بفأن أنطيفوخس مفات، بفل لفوال إحتمفاء 
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بمهانففة شففديدة فشففمت فيففه قففد قتلففوه هففو أيضففًا، ويقففال أن أنطيففوخس كففان راجعففًا مففن مصففر  س بالقلعففة لكففانوامففنالو 
 يهود فإنتفم منهم.ال
 
ولم يكت  بذلك بل اجترا ودخل الهيكل الذي هو اقدس موضع في األحووال كلهوا وكوان   15(: "27-15ات )ياآل

 جانوباألبيديه الدنستين موع موا أهدتوه ملووك   واخذ اآلنية المقدسة  16  .دليله منالوس الخائن للشريعة والوطن
ا انطيووكس فوي نفسوه ولوم شوامفت 17 .يوه النجسوتين ومضوىدلزينة الموضع و هائوه وكرامتوه وقوبض عليهوا بي

ولووال انهووم انهمكوووا  18 .خطايوا سووكان المدينوة وانووه لووذلك أهمول الموضووع ألجوول  غضوب حينووا  نإلووى أيفطون 
ي بعثووه سوولوقس الملووك الفتقوواد عوون جسووارته كمووا وقووع لهليووودورس الووذ يَ د  ور  حووال دخولووه  دَ لوو  لج  رة بخطايووا كثيوو

ولذلك بعودما اشوترك الموضوع  20 .األمة ألجلالموضع بل الموضع    لألجر  لم يتخذ األمة  ولكن ال  19  .الخزانة
 .ل مجود عنود تو توه تعوالىفي مصائب األمة عاد فاشترك في نعم الر  و عدما خذله القدير فوي غضوبه أدرك كو

كيريوواؤع  هوقوود خيلووت إليوو طاكيووةأنإلووى مدووة قنطووار و ووادر الرجوووي  وحموول انطيوووكس موون الهيكوول ألفووا وثموواني 21
 رشوليمأو وترك عماال يراغمون األمة منهم فيلوبس فوي  22 .بالسفن والبحر بالقدم  فسه انه يقطع اليروتشاما ن

واندرونكس في جرزيم وأيضوًا مونالوس الوذي كوان  23 .نصبه وهو فريجي األصل وكان أشرس أخالقا من الذي
ابلونيوس  أرسل نأود على المقت لرعايا اليهثم حمله ما كان عليه من    24  .على الراية من كليهما  اشد جورا

فلموا  25 .كل بالغ منهم ويييع النساء والصوييان  يذبق  وأمرع أنالرئيس البغيض في اثنين وعشرين أل  جندي  
يهود في عطلتهم أمر أصوحابه ورشليم ا هر السالم وتر   إلى يوم السيت المقدس حتى إذا دخل الوفد إلى أ

وان يهوووذا  27 .السووالح واهلووك خلقووا كثيوورا  ثووم اقووتحم المدينووة بجميووع الخووارجين للتفوور  وذبووق 26 .بووان يتسوولحوا
 يشوون ايشوة الوحوو  المكابي كان قد انصرف إلى اليرية وهو عاشر عشرة فليث مع أصوحابه فوي الجبوال ي

 ".ويأكلون العشب لدال يشتركوا في النجاسة
الور  لوم يتخوذ خس علفى دخولفه. س الكهنة يسفاعد أنطيفو ن ممنوع على األمم دخول الهيكل، فنجد منالوس رئيكا

الموضففع هففو هيكففل هللا المقففدس. وهففذه اآليففة تماثففل قففول السففيد = األمووة ألجوول الموضووع بوول الموضووع ألجوول األمووة
(. فففان جعففل كففل شففئ ألجففل 27:2،28السففبت إنمففا ُجعففل ألجففل اإلنسففان ال اإلنسففان ألجففل السففبت" )مففرالمسففيح "
لة ليقترب بها اإلنسان هلل فيجفد سفالمه وفرحفه. فالهيكل جعله هللا وسي الخليقة بل حتى الهيكل.و   الطبيعةاإلنسان.  

ل بتحطيمففه كمففا حفدث أيففام نبوخففذ نصففر، إذ فلمفا أهففان اإلنسففان الهيكففل بفل أحزنففوا هللا يسففمح هللا بنهففب الهيكفل، بفف
، فمفا مع مع هفذا الشفعب الخفاطئ( فان كان ال يريد أن يجت22:11،23+ حز  18:10،19فارق هللا الهيكل )حز

ففي ترجمفة أخفرى "عنفد = عنود تو توه تعواليم حفين عفادوا بالتوبفة عفاد لهفم هللا، وتطهفر الهيكفل. الداعي للهيكل. ثف
جعوا إلّي أرجع إليكم" "إر  ويقبل توبتهمأي عندما يتوب الشعب ويرجع هلل يرجع لهم هللا تصالحه مع السيد العظيم" 

خوففًا مفن = بوالرجوي إلوى إنطاكيوة و وادر ن جنيفه.مليو 59كل س من الهي(. ويبلا مقدار ما حمله أنطيوك3:1)زك
= عمااًل يراغمون . مستحيلأي يقوم بال= يقطع الير بالسفن والبحر بالقدمتمرد يقوم به مناصرو سلوكس الرابع.  

وفي  ذبق جميع الخارجين للتفر ( 26(. وفي )31:4ذكور في )شخص آخر غير الم=  أندرونيكوسيضايقون.  
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وبهذا نفهفم أنفه أمفر بعمفل عفرض عسفكري فخفرج اليهفود يتفرجفون فقفتلهم ودخفل   يتسلحوا  ابه بأنأمر أصح(  25)
هففم عشففرة رجففال خرجففوا معففًا. النففواة األولففى = عاشوور عشوورة المدينففة ليقتففل آخففرين. ثففم نسففمع عففن بدايففة المكففابيين.

 برية.بال أكل وال شرب وال مسكن ووسط أخطار ال= ايشة الوحو كابي. للجيش الم
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 عودة للجدول حاح السادسصاإل

 
و عد ذلك بيسير أرسل الملك شيخا اثينيا ليضطر اليهود أن يرتودوا عون شوريعة آبوائهم  1" -(:31– 1اآليات )

علوى وليدنس ايكول أورشوليم ويجعلوه علوى اسوم زوس األولميوي ويجعول ايكول جورزيم   2  .وال يتبعوا شريعة  
واموت   4 .فاشتد انفجار الشر وعظوم علوى الجمواهير3 .اسم زوس متوي الفر اء ألن أهل الموضع كانوا غر اء

الهيكل عهرا وقصوفا واخذ األمم يفسقون بالمابونين ويضاجعون النساء في الدور المقدسة ويدخلون إليها موا 
ولوم يكون ألحود أن يعيود السويت وال يحفوظ   6  .وكان المذبق مفطى بالمحارم التي نهوت الشوريعة عنهوا5  .ال يحل

وكانوا كل شهر يوم مولد الملك يساقون قسرا للتضحية وفي عيد  7 . يعترف بأنه يهودي أصالً أاياد اآلباء وال
وصودر أمور إلوى المودن اليونانيوة  8 .ديونيسيوس يضطرون إلى الطواف إجوالاًل لوه وعلويهم أكاليول مون اللويال 

أن يتخذ السنن اليونانية يقتل  وان من أبى  9  .مة ان يلزموا اليهود بمثل ذلك و التضحيةالمجاورة بإغراء البطال
وطوافوا  هماائأثودفان امرأتين سعي بهما انهما ختنتا أوالدهما فعلقوا أطفالهموا علوى   10  .فذاقوا بذلك أمر اليالء

سيت سرا ت بالقر  منهم إلقامة الولجا قوم إلى مفاور كان 11 .بهما في المدينة عالنية ثم القوهما عن السور
 12 .قهم بالنار وهوم ال يجترئوون أن يودافعوا عون أنفسوهم إجوالاًل لهوذا اليووم العظويمر فوشي بهم إلى فيلبس فاح

وأني ألرجو من مطالعي هذا الكتا  أن ال يستوحشوا من هذع الضور ات وان يحسويوا هوذع الونقم ليسوت للهوالك 
ل علووى رحمووة يوورة زمنووا طووويال بوول عجوول علوويهم بالعقووا  فووذلك دلم يهموول الكفووفانووه إذا لوو 13 .بوول لتأديووب امتنووا

فقود  15 .ألن الور  ال يمهول عقابنوا باألنواة إلوى أن يسوتوفى كيول اآلثوام كموا يفعول موع سوائر األموم  14  .عظيمة
د  شوو به عنووا رحمتووه أبوودًا وىذا أ ال يزيوول فهووو 16 .قضووى فينووا بووذلك لوودال تيلووغ آثامنووا غايتهووا وينووتقم منووا أخيوورا

كوان رجول يقوال  18 .ونرجع إلى تتمة الحديث بكالم مووجز  رةكنقول هذا على سييل التذ  17  .ذلهبالشدائد فال يخ
 .له ألعازار من متقدمي الكتبة طاعن في السن رائع المنظر في الفاية فاكرهوع بفتق فيه على أكل لحم الخنزير

وقوذف لحوم الخنزيور مون فيوه ثوم 20 .إلوى العوذا  طائعواً  فاختار آن يموت مجيدا على أن يحيوا ذميموا وانقواد  19
فخوال بوه الموكلوون بوأمر الضوحايا  21 .ا يليق بمن يتمنع بشجاعة عما ال يحل ذوقوه رببوة فوي الحيواةكم  تقدم

الكفرية لما كان بينهم و ينه من قديم المعرفة وجعلوا يحثونه أن يأتي بما يحل له تناوله مون اللحوم مهيوأ بيودع 
الموووت إذا فعوول ذلووك وينووال موونهم  موون لينجووو 22 .بأنووه يأكوول موون لحووم الضووحايا التووي أموور بهووا الملووكويتظوواهر 

لكنه عول على الرأي النزيه الجدير بسنه وكرامة شيخوخته وما بلوغ إليوه  23 .الجميل ألجل مودته القديمة لهم
لهيوة وأجوا  بفيور توقوف وقوال من جاللة المشيب و كمال سيرته الحسنة منذ حداثته بل بالشريعة المقدسة اإل 

يليوق بسوننا الرئواء لودال يظون كثيور مون الشوبان أن العوازار وهوو ابون تسوعين   ال  ألنوه  24  .بل اسيق إلى الجحيم
ويضوولوا بسووييي ألجوول رئووائي وحيووي لحيوواة قصوويرة فانيووة فاجلووب علووى  25 .سوونة قوود انحوواز إلووى مووذهب األجانووب

بشور ال افور مون يودي القودير ال فوي الحيواة اآلن من نكوال الفأني ولو نجوت    26  .شيخوختي الرجس والفضيحة
وأبقيت للشوبان قودوة شوهامة  28 .ولكن إذا فارقت الحياة ببسالة فقد وفيت بحق شيخوختي 27 .بعد الممات  الو 
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ليتلقوا المنية ببسالة وشهامة في سييل الشريعة الجليلة المقدسة ولما قال هذا انطلق مون سواعته إلوى عوذا  
 .فتحول أولدك الذين ابدوا له الرافة قييل ذلك إلى القسوة لحسبانهم أن كالمه كان عن كير29  .والضر   التوتير

ولمووا اشوورف علووى الموووت موون الضوور  تنهوود وقووال يعلووم الوور  وهووو ذو العلووم المقوودس أنووي وأنووا قووادر علووى  30
ألجوول  ذلوك مسوورورا الوتخل  موون المووت أكابوود فوي جسوودي عوذا  الضوور  األلويم وأمووا فوي نفسووي فوأني احتموول

وهكذا قضى هذا الرجل تاركوا موتوه قودوة شوهامة وتوذكار فضويلة المتوه بأسورها فضوال عون الشوبان   31  .مخافته
 " .بخصوصهم

ليقفوم بالدعايفة للوثنيفة واإلشفراف علفى شويخًا أثينيوًا نرى هنا نوعية اإلضطهاد الديني اليوناني لليهفود. فقفد أرسفلوا 
مى هيكففل أورشففليم = ولميووياأل  زوستحويفل العبففادة للوثنيففة.  هففو زيففوس رب األربففاب فففي األسففاطير اليونانيففة. وسففُ

 بهذا اإلسم نسبة لأللعاب األوليمبية التي تقام بالقرب منه، والمدرسة الرياضية كانت مالصقة للهيكل.
وي هذا إسم هيكل جرزيم الذي بناه سنبلط مفع حميفه منسفى علفى جبفل عيبفال. وزيفوس مفؤ =  زوس متوى الفر اء

كففان يففؤوي األجانففب الغربففاء. والحففظ أن خففالف اليهففود مففع السففامريين إسففتمر حتففى حففين جعلففوا هيففاكلهم الغربففاء 
( بل جفرزيم 2)ايكل جرزيم بأسماء آلهة يونانية فكان لكل هيكل إله غير اآلخر. وفي األصل العبري ال يقولون 

وخصصففوا مكرسففات  المووأبونينهيكففل= لجنسففي فففي الفففاليهود ال يعترفففون بففه كهيكففل هلل. ونشففروا الزنففا بففل الشففذوذ ا
( 5( وذبحففوا خنزيففر علففى المففذبح )4للزنففا ومففأبونين )رجففال شففواذ( للهيكففل ويففدفعون مففا يحصففلون عليففه للهيكففل )

 وأجبروا اليهود على األكل منه. هذا كله يعني أن هللا ترك المكان.
مفايس أي عكفا. وهفؤالء هفم أعفداء هفم أهفل بطل البطالموة( 8(. وآية )7إله الخمر وهو إبن زيوس )=  ديونيسيوس

تقليففديين لليهففود إستصففدروا أمففرًا ليطبففق كففل هففذا علففى اليهففود فففي كففل مدينففة. وهففم منعففوا الختففان، لففذلك نففرى هنففا 
إستشففهاد إمففرأتين تقيتففين رفضففتا تنفيففذ القففانون اليونففاني وإلتزمتففا بالشففريعة وختنتففا ولففديهما. فعلقففوا األطفففال برقففاب 

 .(5:13مك2)نظر الشرح فى ( = أ28)آية عذا  التوتير   لسور.لقوهما من اأمهاتهم وأ
[ اإلمتنففاع عففن أكففل 3[ الحفففاظ علففى السففبت  2[ ممارسففة الختففان  1ي هففذا اإلصففحاح نففرى اإلستشففهاد بسففبب  ففف

 ( نفرى فلسفففة األلفم لشفعب هللا وهفو تأديفب الشففعب. ففان ال يفرفض شفعبه إذا أخطففأ17-12الخنزيفر. وففي آيفات )
ليل عظيمفة ففي السفماء. وألجفل الضفعفاء يسفمح هللا فان ال ينتقم من شعبه. أما الشهداء فهؤالء لهم أكابل يؤدبه،  

بنهاية فترة اإلضطهاد حتى ال يخور الجميع. أما األمم الذين يضطهدون شعب هللا فان يتركهم حتى يمتلئ كأس 
 يرجع لهم. ا هلل فانالغضب منهم ثم يرفضهم، لكن إذا تعلم األمم شئ ورجعو 

غالبًا هم من اليهود المتعاونين مع العدو أو هم إنطاكيين مفن أورشفليم. غالبًا كان له صلة بمن عذبوه، و =  ألعازار
ألنه خاف أن يعثر اآلخرين. فإنقلب عليه الفذين ا ورفض أن يأتوا له سرًا بلحم طاهر يأكله فينجو من الموت، هذ 

 رفض الحياة، وألنه عاندهم.مجنون إذ ي كانوا أصدقاء ألنهم إعتبروه
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 عودة للجدول اإلصحاح السابع

 
وقووبض علووى سووبعة اخوووة مووع أمهووم فاخووذ الملووك يكوورههم علووى تنوواول لحوووم الخنزيوور  1"-(: 42– 1اآليووات )

ا أنووا لنختووار أن ل موواذا تيتفووي وعوم تسووتنطقنفانتوود  أحوودهم للكووالم وقوا 2 .المحرموة ويعووذبهم بالمقوواري والسويا 
أمر لساعته بان  4 .ولما أحميت الطواجن والقدور فحنق الملك وأمر بإحماء  3  .نموت وال نخال  شريعة آبائنا

ولموا عواد جذموة  5 .يقطع لسان الذي انتد  للكالم ويسلا جلود رأسوه وتجودي أطرافوه علوى عيوون اخوتوه وأموه
ر منتشورا مون الطواجن كوانوا هوم وأمهوم فيه رموق مون الحيواة ويقلوى وفيموا كوان البخواأمر بان يتخذ إلى النار و 
قائلين أن الر  اإلله نا ر وهو يتمجود بنوا كموا صورح  6 .شجاعةدموا على الموت بيحض بعضهم بعضا أن يق

الثاني  ولما قضى األول على هذع الحال ساقوا 7 .موسى في نشيدع الشاهد في الوجوع إذ قال وسيتمجد بعييدع
فأجا  بلفة 8 .مع شعرع ثم سألوع هل يأكل قيل أن يعاقب في جسدع عضوا عضواإلى الهوان ونزعوا جلد رأسه  

وفيموا كوان علوى أخور رموق قوال انوك أيهوا الفواجر تسولينا الحيواة  9 .وقال ال فوأذاقوع بايوة العوذا  كواألول  آبائه
و عدع شرعوا يستهينون بالثالث  10 .ايمنا لحياة أبديةالدنيا ولكن ملك العالمين إذا متنا في سييل شريعته فسي

لسوماء أوتيوت هوذع األعضواء وألجول شوريعته وقال أني من ر  ا  11  .وأمروع فدلع لسانه و سط يديه بقلب جليد
فيهت الملك والوذين معوه مون بسوالة قلوب ذلوك الفوالم الوذي لوم يبوال   12  .استردها من بعد  نأ  أرجوابذلها وىياع  
ولما اشرف على الموت قال حيذا ما يتوقعه  14 .ولما قضى عذبوا الرابع ونكلوا به بمثل ذلك 13  .ابالعذا  شيد

ثوم سواقوا الخوامس  15 .اس مون رجواء إقاموة   لوه أموا أنوت فوال تكوون لوك قياموة للحيواةيقتل بأيودي النو  يالذ
ونك فانيا تفعل ما تشاء ولكن ال انك بما لك من السلطان على البشر مع ك  16  .وعذبوع فالتفت إلى الملك وقال

و عوودع سوواقوا  18 .عووذبك أنووت ونسوولكياصووير قلوويال فتوورى باسووه الشووديد كيووف  17 .  قوود خووذل ذريتنووا تظوون أن
السادس فلما قار  أن يموت قال ال تفتر بالباطل فأنا نحن جلينا على أنفسنا هذا العذا  ألنا خطدنا إلى إلهنوا 

وكانت  20 .وأما أنت فال تحسب انك تترك سدى بعد تعرضك لمناصبة   19 .ولذلك وقع لنا ما يقضي بالعجب
ا عاينت بنيها السبعة يهلكون في مدة يوم واحد وصيرت على ذلك ذكر الحميد فأنهلأمهم اجدر الكل بالعجب وا

ألقوت وكانت تحرض كال منهم بلفوة آبائهوا وهوي ممتلدوة مون الحكموة السوامية وقود   21  .بنفس طيبة ثقة بالر 
تكم الوروح حوقائلة لهم أني لست اعلم كيف نشاتم في أحشائي وال أنا من 22 .على كالمها األنثوي بسالة رجلية

علووى أن خووالق العووالم الووذي جيوول تكوووين اإلنسووان وأبوودي لكوول شوويء  23 .اة وال أحكمووت تركيووب أعضووائكموالحيوو
وان انطيووكس إذ  24 .فسوكم فوي سوييل شوريعتهتكوينه سيعيد إليكم برحمته الروح والحياة ألنكم اآلن تيذلون أن

ل أكود لوه باإليموان انوه أصوفرهم البواقي بو تخيل انه يستخ  به وخشي صووت معيور يعيورع اخوذ يحورض بوالكالم
ولما لم يصا الفالم لوذلك اليتوة دعوا  25 .يفنيه ويسعدع إذا ترك شريعة آبائه ويتخذع خليال له ويقلدع المناصب

وألوق عليهوا حتوى وعودت بأنهوا تشوير علوى  26 .علوى الفوالم بموا ييلوغ إلوى خالصوه الملك أمه وحثهوا أن تشوير
العنيووف وقالووت بلفووة آبائهووا يووا بنووي ارحمنووي أنووا التووي حملتووك فووي  واسووتهزأت بالملووك ثووم انحنووت إليووه 27 .ابنهووا
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لسوماء انظر يا ولدي إلوى ا 28  .جوفها تسعة اشهر وأرضعتك ثال  سنين وعالتك و لفتك إلى هذع السن ور تك
فوال تخو   29 .أيت كل ما فيهما فاعلم ان   صنع الجميوع مون العودم وكوذلك وجود جونس البشورواألرض وىذا ر 

وفيموا هوي توتكلم قوال  30  .من هذا الجالد لكن كن مستأهال الخوتوك واقيول المووت ألتلقواك موع اخوتوك بالرحموة
مور الشووريعة التوي ألقيووت إلوى آبائنووا علوى يوود الفوالم مواذا انووتم منتظورون أنووي ال أطيوع أموور الملوك وىنمووا أطيوع أ

فونحن إنموا نعاقوب علوى  32 .لون تنجوو مون يودي  وأنت أيها المختري كل شر على العيرانيين انك   31  .موسى
وأموا  34 .ور نا الحي وان سخط علينوا حينوا يسويرا لتو يخنوا وتاديينوا سويتو  علوى عييودع مون بعود  33  .خطايانا

 35 .تتنمور بثمالوك الكاذبوة وأنوت رافوع يودك علوى عييودعيث كل بشر فال تتشاما باطال و أنت أيها المنافق يا اخ
ولقد صير اخوتنا على ألم ساعة ثم فازوا بحيواة أبديوة وهوم فوي  36 .دينونة   القدير الرقيبألنك لم تن  من  

بووذل جسوودي اخوتي اوأنووا كوو 37 .عهوود   وأمووا أنووت فسوويحل بووك بقضوواء   العقووا  الووذي تسووتوجبه بكيريائووك
يجعلك بوالمحن والضور ات  ونفسي في سييل شريعة آبائنا وابتهل إلى   أن ال يبطئ في تو ته على امتنا وان

فحنوق  39 .وفي اخوتي غضب القدير الذي حل على امتنا عدال ينتهي فيد وان  38 .تعترف بأنه هو اإلله وحدع
وهكذا قضى هوذا الفوالم طواهرا وقود وكول إلوى الور   40 .ى اخوتهالملك ولم يحتمل ذلك االستهزاء فزادع نكاال عل

و مووا أوردنواع عوون الضوحايا والتعووذيبات الميرحووة  42 .ى اثوور بنيهواعلووفوي آخوور األمور هلكووت آالم  41 .كول أموورع
 ".كفاية

 ( = لم يستجب لما يسمعه من الملك ورجاله.25)آية  لم يصا الفالم
( وهفذه قالهفا 13:16كفو1)قديس بولس الرسول "كونوا رجااًل" قال ال ا. كمبسالة كالرجال =  (21)آية  بسالة رجلية

 للرجال والنساء.
 والشفكوى  رجفال أنطيفوكس،بهفم لتشفهاد رائعفة ألم وأبنائهفا السفبعة لرفضفهم تنفاول لحفوم الخنزيفر. أتفوا هنا قصفة إس

يشفففقوا علففى  لففمى أبنائهففا واألوالد أنهففم يرفضففون الثقافففة والحيففاة اليونانيففة ويتمسففكون بشففرائعهم. واألم لففم تشفففق علفف
لفد الفرأس علفى شفكل دائفرة ثفم ينفزع. سفكين جيحفز بال= يسولا جلود رأسوه. حياتهم مؤثرين عليهفا طاعفة شفريعة هللا

أوانفي نحاسفية يلقفون = الطواجن والقودوربدون هذه األطفراف. = جذمةاألنف واألذنين واألصابع. = تجدي أطرافه
مفاء أو زيفت أو قطفران. والحفظ كيفف كفان الكفل يشفجعون ا ان، وربما يضعوا فيهففيها الشخص ويشعل تحتها النير 

( أي نزعفوا جلفد رأسفه بشفد الشفعر 7) نزعوا جلود رأسوه موع شوعرع. قيامة لألبفرارهم بالبعضهم بعضًا. والحظ إيمان
 أي العبرية.= لفة أبائهبعنف. 

ر هففؤالء الشففهداء وهففذه األم التففي إحتملففت كففل هففذا فففي أوالدهففا كانففت  أي النصففيب السففمائي ى نففاظرة إلففى مففا ال يففُ
صونع الجميوع مون . ئها ليصنع هؤالء أوالدًا لهم أحشا(. هي شعرت أنهم ليسوا ملكًا لها بل هللا إستخد 18:4كو2)

حتففى ألقففاكم فففي الحيففاة األخففرى (= 29) ألتلقوواك مووع إخوتووك بالرحمووة(. 28)العوودم وكووذلك وجوود جوونس البشوور 
(= ففالروح هفي النسفمة 22)الروح والحياة يعطينا خليقة جديدة. ن الجنس البشري قادر أبمراحم هللا علينا. فخالق  

(. والحياة إشارة للنفس التي يشترك فيها اإلنسان والحيوان. ولقد كرم أباء الكنيسة 7:2سان )تك لبنالتي وهبها هللا
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قطعففًا ا علففى األبديففة بأمجادهففهففؤالء الشففهداء. ونففرى أنطيففوخس يتحففول ألسففلوب الوعففود، ولكففن مففن إنفتحففت عينففه 
 ( لقب أطلق على الشيطان.31)المختري كل شئ سيحتقر كل هذه الوعود. 
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 عودة للجدول اإلصحاح الثامن 

 
ين وكان يهوذا المكابي ومن معه يتسللون إلى القرى ويندبون ذوي قرابتهم ويستضمون الذ 1(: "4-1اآليات )

وكوانوا ييتهلوون إلوى الور  أن ينظور إلوى شو به الوذي اصوبق  2 .ثيتوا على دين اليهود حتوى جمعووا سوتة آالف
ة المتهدمووة التووي أشوورفت علووى ويوورحم المدينوو3 .قيدوسوه كوول أحوود ويعطوو  علووى الهيكوول الووذي دنسووه أهول النفووا

اسومه رئاء  لما والتجواديف علوى ويذكر إهالك األطفال األب4  .اإلمحاء ويصفي إلى صوت الدماء الصارخة إليه
 ".ويجهر ببفضته للشر

=  وينووودبون  نفففرى هنفففا يهفففوذا ورجالفففه يبتعفففدون وينعزلفففون عفففن الشفففر ويصفففلون، لفففذلك يسفففتجيب الفففرب وينصفففرهم.
 بالجهاد.قتنعين متطوعين ميجمعون 

 
اسوتحال إلوى  ولما اصبق المكابي في جيش لم تعد األمم تثيت أمامه إذ كان سخط الر  قد  5(: "7-5اآليات )
فجعل يفواجئ المودن والقورى ويحرقهوا حتوى إذا اسوتولى علوى مواضوع توافقوه تفلوب علوى األعوداء فوي   6  .رحمة

 ".كانر شجاعته في كل موكان اكثر غاراته ليال فذاي خي 7 .مواقع جمة
 نية.قطعًا هذه القرى هي التي تؤيد السلوكيين وبدأت في العبادة الوث= يحرقهايفاجئ المدن والقرى و 

 
فلما رأى فيلبس أن الرجل اخذ في التقدم شيدا فشيدا وقد أوتى الفوز في اكثر أموورع كتوب 8(: "11-8اآليات )

ته نكوانور بون فاختوار لسواع9ة مصوالق الملوك.ه المناجودة لصويانإلى بطلماوس قائد بقاي سورية وفينياية يسأل
ييلوغ عشورين ألفوا ليستأصول ذريوة اليهوود  بتركلس من خواص أصدقاء الملك وجعل تحوت يودع لايفوا مون األموم

فرسوم نكوانور أن يتخوذ مون مييوع  10 .القواد المحنكين في أمر الحر   عن أخرهم وضم إليه جرجياس وهو من
وأرسل في الحوال إلوى مودن السواحل يودعو إلوى  11 .ت للرومانيين على الملكالقنطار التي كانسيي اليهود ألفا  

 ".سعين رقبة بقنطار ولم يخطر له ما سيحل به من نقمة القديرمشتري رقا  اليهود مسعرا كل ت
ئففد البيففع إسففتعدت جيففوش السففلوكيين بففل أخففذوا معهففم تجففار عبيففد ليبيعففوا لهففم األسففرى مففن اليهففود عبيففدًا، ومففن عا

ممثفل الملفك ففي = فيلوبس. فهم كانوا واثقين مفن اإلنتصفار علفى اليهفود . نطارألفا القما عليهم للرومان= يدفعون  
. 40.000( يقفول 39:3مفك1وففي )= عشورين ألفواً قائد إقليم سفورية وهفذه تشفمل أورشفليم. =  بطلماوسأورشليم.  

ين ففي عشفرون ألففًا مفن جفيش السفلوكياوس، ثفم إنضفم لفه العشرين ألفًا هم الذين أتوا مفع نكفانور بفأوامر مفن بطلمف
 اليهودية.

ى تجفارة العبيففد بففأنهم سفيبيعون اليهففود بسففعر قنطففار والحفظ ثقففة الجففيش السفلوكي فففي اإلنتصففار إذ وزعفوا نشففرة علفف
دراخمففة للففرأس. ولكففي يحصففلوا علففى األلففف قنطففار ليففدفعوها  67جنيففه مصففري= 12رقبففة أي مففا يففوازي 90لكففل 
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ي، ما بين عبد وأمة. وهذه الجزيفة كانفت مقفررة علفى ( يهود 180.000سيبيعوا )  مأنهتصوروا  فهم بهذا  للرومان،  
 ق.م.188ل الرومان، بموجب معاهدة سالم بينهم سنة أنطيوخس الثالث من قب

 
فيوودا الووذين  13 .فاتصوول بيهوووذا خيوور مقوودم نكووانور فوواخير الووذين معووه بمجوويء الجوويش 12(: "20-12اآليووات )
و اي آخرون كل موا كوان باقيوا لهوم وكوانوا ييتهلوون  14 .ه ينسابون كل واحد من مكانولم يثقوا بعدل  خافوا  

وذلوك أن لوم يكون مون أجلهوم فمون اجول  15 .ذهم مون نكوانور الكوافر الوذي بواعهم قيول الملتقوىإلى الر  ان ينق
آالف تة أصووحابه وهووم سوو فحشوود المكووابي 16 .عهوودع مووع آبووائهم وحرمووة اسوومه العظوويم الووذي هووم مسوومون بووه

 17 .ببووأسن األعووداء وال يخووافوا موون كثوورة األمووم المجتمعووة علوويهم بغيووا وان يقوواتلوا وحرضووهم أن ال يرتوواعوا موو
جاعلين نصب عيونهم اإلهانة التي ألحقوها بالموضع المقدس عدوانا وما أنزلوع بالمدينة من القهر والعار مع 

ل على   القودير وجسارتهم وأما نحن فنتوك حهميتوكلون على سال  وقال ان هتالء إنما  18  .نقض سنن اآلباء
ثم ذكر لهوم النجودات التوي أمود بهوا آبواؤهم  19 .الم بأسرعالذي يستطيع في لمحة أن يييد الثائرين علينا بل الع

ابول موع والواقعة التي كانت لهم في ب 20 .وما كان من إبادة المدة والخمسة والثمانين ألفا على عهد سنحاريب
 لَ هوو  وَ ة آالف رجوول ومعهووم أر عووة آالف موون المكوودونيين وكيووف حووين لقتووال وهووم ثمانيووكيووف بوورزوا ل الفالطيووين
دووك الثمانيووة اآلالف مدووة وعشوورين ألفووا بالنجوودة التووي اوتوهووا موون السووماء وعووادوا بخيوور ن اهلووك اولالمكوودونيو

 ".جزيل
هفوذا ففي جيشفه هفي مفا يسفمونه ذا القفوي. وعظفة ينجد هنا أول حرب نظامية وليسفت مناوشفات. ونفرى إيمفان يهفو 

( هي نفس ما 18للكتب المقدسة. آية )يه المعنوي. ويظهر أن يهوذا ليس قائدًا عسكريًا فقط بل دارس  اآلن التوج
طيففوخس الثالففث جففيش يهففودي ليحففارب بهففم ( هففي لمعركففة جنففد فيهففا أن20رة فففي آيففة )قالففه داود لجليففان. واإلشففا

= حين َوه لَ . ومعهم أربعة أالف من المقدونيون.  رجل  وكان جيش اليهود ثمانية أالفق.م.  220الغالطيون سنة  
، وأهلفك الثمانيفة أالف يهفودى مائفة وعشفرون فج أنقفذهم اليهفود الثمانيفة آالحين صار المقدونيون في وضع حر و 

 .من األعداء ألف
 

و عدما شددهم بهذا الكالم حتوى أضوحوا مسوتعدين للمووت فوي سوييل الشوريعة والووطن   21(: "29-21اآليات )
وجعل تحت يودع ألفوا خوته سمعان ويوس  ويوناتان قائدا على فرقة وأقام كل واحد من ا  22  .قسمهم أر ع فرق 

صورة   ثوم اتخوذ قيوادة ثم أمر العازار أن يتلو عليهم الكتا  المقدس وجعل لهم كلمة السور ن  23  .وخمس مدة
ر فأيدهم القدير فقتلووا مون األعوداء موا يزيود علوى تسوعة آالف وتركووا اكثو24 .الكتيبة األولى وحمل على نكانور

وغنمووا أمووال الوذين جواءوا لشورائهم   25  .جيش نكانور مجرحين مجدعي األعضاء والجأوا الجميع إلى الهزيمة
حضرت الساعة فامسكوا وعادوا وقد أدركهم السيت ولذلك لم يطيلوا  إلى أن 26 .ثم تعقيوهم مسافة غير قصيرة

ت وهم يبواركون الور  كثيورا ويعترفوون لوه إذ وجمعوا أسلحة األعداء واخذوا أسالبهم ثم حفظوا السي  27  .تعقيهم
مول ولما انقضى السويت وزعووا علوى الضوعفاء واألرا  28  .أنقذهم ليعيدوا ذلك اليوم ومن عليهم باستدناف رحمته
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و عدما فرغوا من ذلك أقاموا صالة عاموة  29 .واليتامى نصييهم من الفنائم واقتسموا الباقي بينهم و ين أوالدهم
 ".حيم أن يعود فيتو  على عييدعسائلين الر  الر 

ال يوجفد مفن إخفوة = يوس تقسيم الجيش تكتيك عسكري ناجح، إذ يهاجم جيش العدو من عدة إتجاهات فيرتبك. 
بي أحدًا بإسم يوسف وغالبًا المقصود أخوة ففي المحبفة واألهفداف. ونالحفظ أنهفم توقففوا عفن القتفال ففي يهوذا المكا

سائلين الر  الرحيم أن يعوود في السبت أبطلوه بعد ذلك بفتوى من أبيهم متتيا(. السبت )وهذا التحفظ عن القتال  
 أي يقبل توبتهم ويعيدهم إليه ويصالحهم.= فيتو  على عييدع

 
وقتلوووا مووا يزيوود علووى عشوورين ألفووا موون جيووو  تيموتوواوس و كيووديس واسووتولوا علووى  30(: "36-30ت )اآليووا

 .علوها سهاما متساوية لهم وللضعفاء واليتامى واألرامل والشويوخحصون مشيدة واقتسموا كثيرا من األسال  ج
 32 .الفنائم إلى أورشليمولما جمعوا أسلحة العدو رتيوا كل شيء في موضعه الالئق به وحملوا ما بقي من   31

و ينووا هووم يحتفلووون  33 .وقتلوووا رئوويس جوويش تيموتوواوس وكووان رجووال شووديد النفوواق الحووق بوواليهود أضوورارا كثيوورة
ظفر في وطنهم احرقوا كلستانيس وقوما معه في بيت كانوا قد فروا إليه وكوانوا قود احرقووا األبووا  المقدسوة بال

وأما نكانور الشديد الفجور الذي كوان قود استصوحب معوه ألو  تواجر   43  .فنالهم الجزاء الذي استوجيوع بكفرهم
الر  خلع ما عليه من الثيا  الفاخرة وانسوا  فلما رأى الذين كان يحتقرهم قد أذلوع بإمداد  35  .لمشتري اليهود

قود  و عودما كوان 36 .في كيد اليالد منفردا كاألبق حتى لحق بإنطاكية وهومتفجع غاية التفجوع النقوراض جيشوه
وعد الرومانيين بان يفيهم الخرا  من سيي أورشليم عاد يذيع أن اليهود لهم   نصير وانهوم لوذلك ال يفليوون 

 ".رسم لهم من الشرائعإذ هم متبعون ما 
واضح أن الكاتفب غيفر مهفتم بالترتيفب التفاريخي، فهفو يضفع هنفا بعفض اإلنتصفارات غيفر =  تيموثاوس و كيديس

ل هللا مع يهوذا، ثم في اإلصحاح التاسع يحدثنا عن هالك أنطيوخس أبيفانيوس جفزاء مفا مرتبة زمنيًا، ليظهر عم
صفار = يوا كل شئ في موضعه الالئوقرتليست مثل أسفلحتهم. وهذه أسلحة حديثة = جمعوا أسلحة العدوعمله.  

بيين قبضفوا عليفه هذا كلفه نكفانور بفإحراق أبفواب الهيكفل غيفر أن المكفا= أحرقوا كلستانيسلهم مخازن لألسلحة. 
وبعففد كففل هففذا إضففطر نكففانور أن يعتففرف أن هللا مففع هففذا الشففعب ويحففارب ل بوووا  المقدسووة وأحرقففوه جففزاء حرقففه 

بعد أن كان يريد أن  كاآلبقوهو فرَّ كالعبد الهارب من سيده= . م من الشرائعيتبعون ما رسم لههم    عنهم طالما
 يبيع اليهود كعبيد.
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 عودة للجدول اإلصحاح التاسع

 
وكوان قود  2 .س بوالخزي واتفق في ذلك الزمان أن انطيوكس كان منصرفا عون بوالد فوار  1" -(:29– 1اآليات )

زح  على مدينة اسمها برسابوليس وشري يسولب الهياكول ويعسو  المدينوة فثوار الجمووي إلوى السوالح ودفعووع 
فاستشوا   4 .ما وقع لنكانور وأصوحا  تيموتواوس ولما كان عند احمتا بلفه  3  .فانهزم انطيوكس منقلبا بالعار

ن هزموع من الشر فأمر سائق عجلته بان يجود فوي السوير غضبا وأزمع أن يحيل على اليهود ما ألحقه به الذي
لكون  5 .بفير انقطاي وقد حل به القضاء من السماء فانه قال في تجيرع ألتين أورشليم وألجعلنها مدفنا لليهود

البصير بكل شيء ضر ه ضر ة معضلة غير منظورة فانه لم يفرغ من كالمه ذاك حتوى أخوذع الر  اله إسرائيل  
وكان ذلك عين العدل في حقه ألنه عذ  أحشواء كثيورين  6 .ه ال دواء له ومف  اليم في جوفهداء في أحشائ

ء ينفث نوار الحنوق وىنما بقي صدرع ممتلدا من الكيريا 7 .باآلالم المتنوعة الفريبة لكنه لم يكن ليك  عن عتيه
ترضضت بتلوك السوقطة على اليهود ويحث على اإلسراي في السير حتى انه من شدة الجري سقط من عجلته ف

فاصبق بعدما خيل له بزهوع الوذي لوم ييلوغ إليوه إنسوان انوه يحكوم علوى أمووا    8  .الهائلة جميع أعضاء جسمه
محمووال فوي محفوة شوهادة للجميوع بقودرة     البحر ويجعل قمم الجبال فوي كفوة الميوزان مصوروعا علوى األرض

ق ولحموه يتسواقط وهوو حوي بواآلالم واألوجواي وصوار حتى كانوت الديودان تنبوع مون جسود ذلوك المنواف  9  .الجلية
حتى انه بعدما كان قييل ذلك يزين له انه يمس كواكب السوماء لوم يكون أحود   10  .الجيش كله يتكرع نتن رائحته
فلما رأى نفسوه فوي تلوك الحوال مون تموزق جسومه اخوذ ينوزل عون  11 .ي ال تحتمليطيق حمله لشدة رائحته الت

حتوى انوه هوو  12 .الحق إذ كانوت األوجواي توزداد فيوه علوى السواعات بالضور ة اإللهيوة  كيريائه المفرطة ويتعقل
ب نفسه أمسي ال يطيق نتنه فقال حق على اإلنسان أن يخضع هلل وان ال يحمله الكير وهو فان على أن يحس

أن المدينة   14  .وكان ذلك الفاجر يتضري إلى الر  لكن الر  لم يكن ليرحمه من بعد ونذر 13 .نفسه معادال هلل
وان اليهوود الوذين كوان قوود  15 .المقدسوة التوي كوان يقصودها حثيثووا ليمحوو أثارهوا ويجعلهوا مودفنا سوويجعلها حورة

وان  16 .والوحوو  سيسواويهم جميعوا بواالثينيين قضى عليهم بان ال يدفنوا بل يلقوا مع أطفالهم مأكال للطيوور
التحوو  ويوورد اآلنيووة المقدسووة أضووعافا ويووتدي النفقووات الهيكوول المقوودس الووذي كووان قوود انتهبووه سوويزينه بووأفخر 

بل انه هو نفسه يتهود ويطوف كول معموور فوي األرض ينوادي بقودرة   17  .المفروضة للذبائق من دخله الخاص
ن قضاء   العادل كان قد حل عليه قنط من نفسه وكتب إلى اليهود رسوالة فوي وىذ لم تسكن آالمه أل   18  . 

من انطيوكس الملك القائد إلوى رعايوا اليهوود األفاضول السوالم الكثيور والعافيوة  19 .صورتهامعنى التوسل وهذع 
كرا جوزيال أموا إذا كنتم في سالمة وكان أوالدكم وكل شيء لكم على موا تحيوون فوإني اشوكر   شو  20  .والغبطة

ا لكم الكرامة والخير فوأني فوي و عد فإني منذ اعتللت لم ازل أذكركم بالمودة ناوي 21  .أنا فرجائي منو  بالسماء
لويس  22 .إيابي من نواحي فارس أصابني داء شديد فرأيت من الواجب أن اصرف العناية إلى مصولحة الجميوع

ثوم أنوي توذكرت أن أبوى حوين سوار بجيشوه  23 .من علتيألني قانط من نفسي فان لي رجاء وثيقا أن أتخل  
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ا أخواف أن يقوع أمور غيور منتظور أو يوذيع خيور مشوتوم فيضوطر  وأنو 24 .إلى األقاليم العليا عين الولي لعهدع
نا من ذوي السولطان ومجواوري المملكوة وقد تيين لي أن من حول 25  .مقلدو األمور في اليالد عند بلوغه إليهم

ذي سلمته غير مرة إلوى كثيورين توقعون حادثا يحد  فلذلك عينت للملك ابني انطيوكس اليترصدون الفرص وي
فأنشدكم وارغوب إلويكم أن  26 .هم به عند مسيري إلى األقاليم العليا وقد كتيت إليه في هذا المعنىمنكم وأوصيت

ولوي  27 .العامة والخاصة وان يبقى كل منكم على ما كان له من الوالء لوي والبنوي تذكروا ما أوليتكم من النعم
لسفاك الدماء المجودف بعود آالم ميرحوة ثم قضى هذا ا  28  .الثقة بأنه سيأتم بقصدي فيعاملكم بالرفق والمروءة

ه ثم انصرف فنقل جثته فيلبس رضيع 29 .كما كان يفعل بالناس ومات ميتة شقاء على الجبال في ارض غر ة
 "إلى مصر إلى بطلماوس فيلوماتور خوفا من ابن انطيوكس.

راً هنففا لنففا أن نتصففور مففا حففدث: ذهففب أنطيففوخس  ، وأنففه سففيتزوجها، ويأخففذ  أنففه سففيخدع كهنففة اإللهففة الننايففةمتصففوِّ
هنفة الننايفة كنوز الهيكل كهدية زواج. وإكتشف كهنة النناية الخدعة فقتلوا رجاله. أما هو هو فعفاد منكسفرًا. لكفن ك

 ت أحداث ضربة هللا له وموته.عودته حدث ريقكل. وفى طللهيظنوا أنهم قتلوه هو مع من دخل 
= كان مزمعفًا أن يفذيق اليهفود نففس الشفر الفذى  زموع من الشروأزمع أن يحيل على اليهود ما ألحقه به الذين ه

 لحق به من جيش وكهنة النناية.
اك الفدماء المتكبفر، ولعفل هللا مفن رحمتفه أعطفاه هفذه الفرصفة ليصفحو مفن هنا نرى نهايفة مأسفاوية ألنطيفوكس سفف

قلنا ال ، لكن كاتب السفر كما طهير الهيكلكبريائه ويتوب هلل عما فعله. وخبر موت أنطيوكس تاريخيًا يأتي بعد ت
ذنفب، يفذكر  يهتم بالترتيب التاريخي، بل هو بعد أن ذكر أخبار إضطهاد أنطيوكس لليهفود وإستشفهاد قديسفين بفال

هزيمة السفلوكيين علفى يفد يهفوذا ثفم يفذكر هنفا نهايفة هفذا السففاح المجنفون المتكبفر الفذي ظفن نفسفه إلهفًا متجسفدًا. 
 ب.هذه فلسفة الكات

س تركة الفديون التفي تركهفا لفه والفده، والتفي عليفه أن يسفددها لرومفا. فحفاول سفرقة طيوكس الرابع أبيفانيو مشكلة أن
وهنا يحاول اإلستيالء علفى مفا ففي هيكفل برسفابوليس ففي بفالد ففارس فينهفزم أمفام رجفال هيكل الرب في أورشليم.  

  .فارس
طيففوكس هلل ون لففه عففالج. هنففا عففاد أنس، وال يعرففف(= مففرض غيففر معففروف للنففا5) غيوور منظووورة ضوور ة معضوولة

عففاد أنطيففوكس معترفففًا أنففه أي أنطيففوخس لففيس بإلففه، فففإن كففان إلهففًا فكيففف ال يسففتطيع شفففاء نفسففه. لكففن ربمففا لففو 
لصحته لعاد لكبريائه وألصر على قتل شعب هللا. لذلك لم يشفه هللا إذ تاب. وراجع خطابه لليهود الذي يدل علفى 

دون أن يتغير الداخل. وخشية حدوث صراعات على العرش نجده دم متأثرًا بحالته فقط غالبًا هو نحالة ندم، لكن 
إعففداد إبنففه للملففك، إذ كففان إبنففه مففازال صففغيرًا.  ىلأن يتففو صففديقه  يعففين إبنففه ملكففًا وهففو كففان قففد عهففد إلففى ليسففياس

 ان بجانبه. ولكن ألن ليسياس كان بعيدًا عنه في ساعات إحتضاره فقد وكل فيلبس الذي ك
 = مترجمة فى ترجمات أخرى صديقه الحميم. هفيلبس رضيع
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أن ينقلفب علفيهم وذلفك حتفى يؤيفدوا  عليه هو نفسه من تعاطف معهفم قبفل  اليهود بما كان  يذكر  ونجده فى رسالته
 ولووي الثقووة بأنووه سوويأتم بقصوودي فيعوواملكم بووالرفق والمووروءةويقففول لهففم عففن إبنففه  إبنففه ويسففامحوه علففى مففا فعلففه.

 واثق بأنه يقتدى بى فيعاملكم بالحسنى ويلبى كل رغباتكم. = أنا (27)
 -وهناك إحتماالت لهذه الرسالة:

 ن إتبعوا الحضارة اليونانية، فهم الذين يعترف بهم.ين( الذيأنها لليهود اليونانيين )المتأغرق .1
 لليهود وهذا هو األغلب، إذ هو نادم على إضطهادهم. .2
 األقاليم. هذه الرسالة وزعت منها صور على جميع .3

إستمرت الصراعات بين فيلبس وليسياس فترة طويلة كانت فرصة ليهوذا المكابي ليحقق إنتصارات كثيفرة. وإنتهفت 
 فيلبس.ت بمقتل الصراعا
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 عودة للجدول اإلصحاح العاشر

 
وهودموا الموذابق التوي  2 .  اسوتردوا الهيكول والمدينوةأما المكابي والذين معوه فبإموداد الور  1" -(:8-1اآليات )

وطهووروا الهيكوول وصوونعوا مووذبحا آخوور واقتوودحوا حجووارة  3 .كووان األجانووب قوود بنوهووا فووي السوواحة وخر وووا المعابوود
و عودما أتمووا ذلوك  4 .والسور  وخيوز التقدموةن وايوأوا البخوور اقتبسووا منهوا نوارا وقودموا ذبيحوة بعود فتورة سونتي

الوور  وقوود خووروا بصوودورهم أن ال يصووابوا بمثوول تلووك الشوورور لكوون إذا خطدوووا يووتدبهم هووو برفووق وال ابتهلوووا إلووى 
واتفق انه في مثل اليوم الذي فيه نجست الفر اء الهيكل في ذلوك اليووم عينوه 5 .يسلمهم إلى أمم كافرة وحشية

فعيودوا ثمانيوة أيوام  6 .ليوم الخامس والعشرون مون ذلوك الشوهر الوذي هوو شوهر كسولوهير الهيكل وهو اتم تط
بفرح كما في عيد المظال وهوم يوذكرون كيوف قضووا عيود المظوال قييول ذلوك فوي الجبوال والمفواور مثول وحوو  

 8 .ضوور وسوو  ولووذلك سووبحوا لموون يسوور تطهيوور ايكلووه وفووي أيووديهم غصووون ذات أوراق وأفنووان خ 7 .اليريووة
 ".في كل سنة ا رسما عاما على جميع أمة اليهود أن يعيدوا هذع األيامورسمو 

نسمع هنا عن تطهير الهيكل من كهنة الفساد ومن تجار الدعارة. ولم يتبفق ففي أورشفليم سفوى سفكان قلعفة عكفرة. 
يعففد أحففد يتصففدى  ولقففد حففدث بعففد ذلففك معاهففدة سففالم بففين يهففوذا المكففابي وليسففياس بعففد إنسففحاب ليسففياس، فلففم

بعففد دخففول السففلوكيين للهيكففل = إقتوودحوا حجووارة. نليهففود. وهففدم المكففاببيون مففذابح زيففوس ومسففاكن كهنففة األوثففال
 إنطفففأت النففار التففي إنففدلعت مففن المففاء الخففاثر )النفطففار( أيففام نحميففا والتففي ظلففت مشففتعلة حتففى دخففول اليونففانيين 

 (.36،  20: 1مك2)
هفم فكفروا ففي وسفيلة للحصفول علفى نفار مفن حفك حجفرين معفًا. ديفدة غريبفة فار جوحيث أنهفم ال يريفدون إشفعال نف

 = من بداية أعمال يهوذا المكابي وليس من يوم تدنيس الهيكل علفى يفد أنطيفوكس ورجالفه(3)آية  عد فترة سنتينب
هفو وال يتفركهم   . وطلب اليهود من هللا أنهفم لفو أخطفأوا فليفؤدبهملبستزادة من هذه النقطة(  8)رجاء مراجعة دانيال

 ذلهم.أفي يد غرباء مثل أنطيوكس الذي 
 

ولنشوري اآلن فوي خيور ابون ذاك المنوافق  10 .هكذا كانت وفاة انطيوكس الملقوب بالشوهير 9"(: 13-9ات )اآلي
انه لما استولى هذا على الملك فوض تدبير األمور إلى ليسياس  11 .ونذكر ما كان من رزايا الحرو  باإليجاز

أن ينصو  اليهوود ون عوزم علوى بمكور المسومى وذلوك أن بطلمواوس    12  .وفينيايوة  اد في بقاي سووريةقائد القو 
فلوذلك سوعى بوه أصوحابه إلوى او واطور وكثور كوالم   13  .مما كانوا فيوه مون الظلوم واجتهود فوي معواملتهم بالسولم

از إلوى انطيووكس الناس فيه بأنه خائن ألنوه تخلوى عون قيورس التوي كوان فيلومواطور قود اسوتعمله عليهوا وانحو
 ".نفسه بسمالكمد فقتل منه ان بلغ لشهير وىذ ذهيت عنه كرامة السلطا

بعد أن مفات أنطيفوكس أبيففانيوس تفولى مكانفه إبنفه أنطيفوخس الخفامس وأسفماه ليسفياس المتفولي أمفوره "أوبفاطور" 
 للبالد.بل الملك الفعلي سنوات تقريبًا، لذلك كان ليسياس وصيًا عليه، 9أي "المشرِّف أباه" وكان عمره وقتها 
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حاكمفًا  72وهفذا كفان قفد عينفه أبيففانيوس حاكمفًا مفن ضفمن   قفاليم سفوريالفى أع  لحكامأحد ا(=  مكرون )  بطلماوس
وتعفاطف  (.46-45:4مفك2)عينهم على مملكته. وربما يكون هو بطلماوس الذي ساند منالوس أمام أنطيوخس 

 مفًا لقبفرص اكح ،سفابقاً  هفذا مكورون  كفانو  .سفياسء اليهود( لدى ليبطلماوس هذا مع اليهود، فُوشَى به )غالبًا أعدا
 . ولمفففففا إحتفففففل أنطيفففففوخس إبيففففففانيوس قبفففففرص وكفففففان مخلصفففففًا لملفففففك مصفففففر ،مصفففففر فيلومفففففاطورملفففففك  لحسفففففاب 

واآلن حينمففا حففاول أن يتعففاطف مففع اليهففود كثففرت الشففائعات ضففده وأنففه  .إنتقففل لخدمففة أنطيففوخس ق.م.186سففنة
ثفرت كولمفا  ألنطيفوخس. كمفا خفان ملفك مصفر سفابقا وإنحفاز ن. فهو خفائاليهود  إذ يتعاطف مع  خائن ألنطيوخس

 .إنتحر مكرون ات لشائعا
 

 .فولى جرجياس قيادة اليالد وشري يجيش من األجانب وناصب اليهوود حر وا متواصولة  14(: "23-14اآليات )
رشوليم المهواجرين مون أو  االدوميون الذين كانت لهم حصون مالئموة كوانوا يرغموون اليهوود ويقيلوون   لككذو   15

رعوا إلى   أن يكون لهم نصيرا ثم هجموا على حصون ن مع المكابي وتضل الذيفابته  16  .ويتجهزون للحر 
انوا يقاتلون على السوور وكول ين كواندفعوا عليها بشدة وامتلكوا مواضع منها وصدموا جميع الذ  17  .االدوميين

آالف منهم إلى برجين حصينين جدا مجهزين بكل وفر تسعة  18 .فامن اقتحمهم قتلوع فاهلكوا منهم عشرين أل
فخل  المكابي سمعان ويوسو  وزكوا وعوددا مون أصوحابه كافيوا لمحاصورتهما وانصورف إلوى  19 .ايأسبا  الدف

ذين كوانوا مووع سومعان اسوتفواهم حووب الموال فارتشووا موون لوغيوور أن ا 20 .مواضوع أخورى كانوت اشوود اقتضواء لوه
كوابي بموا وقوع فلموا اخيور الم 21 .خلوا سييلهم بعد أن اخذوا منهم سبعين ألو  درهومبعض الذين في اليرجين و 

ثم قتل أولدك الخونوة  22 .جمع رؤساء الشعب وشكا ما فعلوا من بيع اخوتهم بالمال إذ أطلقوا أعداءهم عليهم
زيوود علووى وقرنووت أسوولحته بكوول فوووز علووى يوودع فاهلووك فووي اليوورجين مووا ي 23 .ولى علووى اليوورجينتن فووورع اسوووموو

 ".عشرين ألفا
يففففاس هففففذا يتحففففرش بففففاليهود مففففن خففففالل جيففففرانهم الففففذين يكرهففففونهم أي أدوم واليهوديففففة. وبففففدأ جرج= قيووووادة الوووويالد

ء من أعضفاء الحفزب اليونفاني، وكفان الًا كان هؤ كاألدوميين الذين بدأوا في إيواء المعارضين ليهوذا عندهم، وغالب
يهففوذا األدوميفين لكففن كففان هنففاك خونففة إرتشففوا بالمففال، فحففاكمهم ذلفك رغبففة فففي إضففعاف يهففوذا. وكففان أن ضففرب 

 وقتلهم وضرب من في األبراج، فقد َعرَّض هؤالء الخونة إخوتهم للقتل. يهوذا
كمتفه وتقفواه أسفلحة يهفوذا كانفت ح    لنصفر دائمفًا.اأى إقترنفت أسفلحته ب  ق ر َنت    =وقرنت أسلحته بكل فوز على يدع

 وإيمانه وبها فاز في حروبه.
 

مون قيول حشود جيشوا عظيموا مون الفر واء ثم أن تيموتاوس الذي كان اليهود قد قهروع   24(: "38-24اآليات )
فعنوودما اقتوور  توجووه 25وجمووع موون فرسووان آسووية عووددا غيوور قليوول ونووزل علووى اليهوديووة نووزول مسووتفتق قهوورا. 

وخوروا  26 .قواءهم بالمسووح وقود حثووا التورا  علوى رؤوسوهم وحزمووا أححا  المكابي إلوى االبتهوال إلوى  صأ
احمووا لهووم ومعاديووا ألعوودائهم ومضووايقا لمضووايقيهم كمووا ورد فووي عنوود رجوول المووذبق وابتهلوووا إليووه أن يكووون ر 
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مدينوة بمسوافة بعيودة ولموا قوار وا لولما فرغوا من الدعاء اخذوا السالح وتقدموا حتى صاروا عون ا  27  .الشريعة
لفريقووان وهووتالء متوكلووون علووى الوور  كفوويال بووالفوز والنصوور مووع وعنوود طلوووي الشوومس تالحووم ا 28 .لعوودو وقفووواا

فلموا اشوتد القتوال توراءى ل عوداء مون السوماء خمسوة 29 .وأولدك متخذون البأس قائودهم فوي الحورو   بسالتهم
وهموا قود اكتنفوا المكوابي  30 .دذهب فجعل اثنان منهم يقدمان اليهوو  رجال رائعي المنظر على خيل لها لجم من

صووارهم وجعلوووا يخبطووون أسوولحتهما ويايانووه الجووراح وهووم يرمووون بالسووهام والصووواعق حتووى عميووت أبيخفرانووه ب
وانهوزم تيموتواوس إلوى الحصون  32 .فقتول عشورون ألفوا وخموس مدوة ومون الفرسوان سوت مدوة  31  .ويتصرعون 

 وحاصوروا المعقول المكوابي أصوحا فاستبشور  33 .حصون منيوع وكوان تحوت امورة كيوراوس  المسمى بجازر وهوو
فلموا  35 .فوي التجوديف وأفحشووا فوي الكوالم وان الذين فوي داخلوه لثقوتهم بمناعوة المكوان تموادوا 34 .أر عة أيام

كووان صووباح اليوووم الخووامس هجووم عشوورون فتووى موون أصووحا  المكووابي علووى السووور وهووم متقوودون بيظووا موون 
وا إلوى الوذين فوي وعطو  آخورون فتسولق 36  .كول مون عورض أموامهمجاديف وطفقوا يوذبحون ببسوالة وتنمور  تال

وكسر آخورون األبووا  وادخلووا  37 .أحياء في النيران المتقدةالمجدفين    لدكواحرقوا أو الداخل وأضرموا اليرجين  
هوووو وكيوووراوس أخووواع  عبايوووة الجووويش فاسوووتحوذوا علوووى المدينوووة وكوووان تيموتووواوس مسوووتخايًا فوووي جوووب فوووذبحو 

علووى إحسووانه العظوويم إلووى إسوورائيل وتأييوودع لهووم  و عوود ذلووك بوواركوا الوور  بالنشوويد واالعتووراف 38 .وابلوفووانيس
 ".بالنصر

ربمففا هففو نفسفه تيموتففاوس الففذى =  موون قيوول حشوود جيشووا عظيموواتوواوس الووذي كووان اليهووود قوود قهووروع ثووم أن تيمو 
 بنفس اإلسم.و وربما هو غيره  رتبة زمنيًا.حداث غير مولكن األ (.24:12مك2هزموه من قبل )

( تعمفل مفع فالنعمفة )عمفل هللا متوكلون على الر  كفياًل بالفوز والنصور موع بسوالتهموهتالء  اآلية المحورية هنا  
بما مالئكة يحفاربون مفع جفيش يهفوذا، كمفا والنعمة هنا كانت معونة سماوية ر  جهاد البشر، وليس مع المتخاذلين.

ة منسففحقين. وهففذه وال ننسففى أنهففم إلتجففأوا هلل بصففال 185.000أشففور حففول أورشففليم يففوم قتففل الفففتففل مففالك جففيش قا
كفل مملكفة  المقصود بآسفية= فرسان آسيةليهوذا ورجاله.   الرؤيا السماوية أرعبت العدو وأعطت تعزية وقوة جبارة

 سوريا السلوكية.
لمكفابى. وأنهفم يفرون قفوات سفمائية تحفارب معهفم. سلحة يهوذا ا( نجد أن النصرة مقترنة بأ23اآلية)الحظ أنه فى  

 ن لم يصلوا منسحقين أمام هللا.لكنهم ال يدخلون معركة إ
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 ودة للجدولع اإلصحاح الحادي عشر

 
عد ذلك بزمان يسير أخرى كانت هذع الحواد  قد شقت على ليسياس وكيل الملوك وذي و  1(: "15-1اآليات )

جمع نحو ثمانين ألفا والفرسان كلهم وزح  على اليهود زاعما انه يجعل المدينة  2  .قرابته والمقلد تدبير آالف
ظوم للييوع سونة كسوب كسوائر معابود األموم ويعورض الكهنووت األعيجعول الهيكول موضوعا للو   3  .مسكنا لليونانيين

 .غير متفكر في قدرة   لكن متوكال برعونة قلبه على ر وات الرجالة وألوف الفرسان وفيلته الثمانين  4  .فسنة
 6 .قهافدخل اليهودية و لغ إلى بيت صوور وهوي موضوع منيوع علوى نحوو خموس غلووات مون أورشوليم وضواي  5

لر  مع الجموي بالنحيب والدموي أن يرسل مالكه   المكابي انه يحاصر الحصون ابتهلوا إلى افلما علم أصحا
 8 .ثم اخذ المكابي سالحه أوال وحرض اآلخرين على االقتحوام معوه لنجودة اخووتهم  7  .الصالق لخالص إسرائيل

ض يتقدمهم وهو يخطر ى فارس عليه لباس ابيفاندفعوا متحمسين بقلب واحد وفيما هم بعد عند أورشليم تراء
ا بأجمعهم يباركون   الرحيم وتشجعوا في قلو هم حتى كوانوا مسوتعدين أن يبطشووا فطفقو   9  .بسالح من ذهب

واخوذوا يتقودمون بانتظوام وقود أتوتهم السوماء 10 .بأضرى الوحو  فضال عن الناس ويخترقووا األسووار الحديديوة
سوان ألفوا األسوود وصورعوا مونهم أحود عشور ألفوا ومون الفر وا علوى األعوداء حملوة وحملو 11  .نصرة والور  رحموة

والجواوا سوائرهم إلوى الفورار وكوان اكثوور الوذين نجووا بأنفسوهم جرحوى عوراة وانهوزم ليسوياس اقووبق 12 .وسوت مدوة
وىذ كووان الرجوول صوواحب دهوواء اخووذ يفكوور فيمووا أصووابه موون الخسووران وفطوون أن العيوورانيين قوووم ال  13 .هزيمووة

كوول مووا هووو حووق ويسووتميل الملووك إلووى ووعوود بأنووه يسوولم ب 14 .ر مناصوور لهووم فراسوولهمقهوورون ألن   القووديي
فرضي المكابي بكول موا سوال ليسوياس ابتفواء لموا هوو انفوع وكول موا طلوب المكوابي مون ليسوياس   15  .مواالتهم

 ".بالكتابة أن يقضى لليهود قضاع الملك
 

ى اليهففود. وهففذه الحملففة تاريخيففًا وقعففت قبففل قففرر شففن حملففة جديففدة علففأثففارت إنتصففارات اليهففود حييظففة ليسففياس ف
مففوت أنطيفففوخس أبيففففانيوس. وكففان غفففزو ليسفففياس هفففو أولففى الحمفففالت السفففلوكية ضفففد اليهففود بعفففد حملفففة نيكفففانور 

فغالبففًا هففو يقصففد حملففة = و عوود ذلووك بزمووان يسوويروجرجيففاس، بففل كانففت رد فعففل لفشففل هففذه الحملففة. ولففذلك فقولففه 
لليهفود وتحويفل أورشفليم إلفى  الهدف من حملة ليسفياس محفو الهويفة الدينيفة (. وكان9:8مك2رجياس )نيكانور وج

( فبهففذا تففزداد الضففرائب 3مدينففة يهوديففة، وهيكلهففا إلففى بيففت دعففارة ل لهففة الوثنيففة يعففود بففالنفع المففادي للسففلوكيين )
فوارس عليوه يًا= رى أيضفًا مالكفًا سفمائوهنفا نف. موضعًا للكسبعلى الهيكل. باإلضافة لبيع وظيفة رئيس الكهنة= 

 وعرض الصلح. وهزم ليسياس( 8) لباس أبيض
اند يهوذا ورجاله، حتى يعود اليهود لصوابهم ويعودوا بقلوبهم لبيمان بان، بعد أن سكثرت الرؤى والمالئكة التى ت

 طغت على أفكارهم األفكر والمبادا اليونانية الوثنية.
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عب اليهوود ليسياس إلوى شو من :اليهودب بها ليسياس إلى  ا ن  الرسائل التي كتوهذ  16(: "21-16اآليات )
فشوورحت  18 .قوود سوولم إلينووا يوحنووا وابشووالوم الموجهووان موون قوويلكم كتووا  جوووابكم وسوواال قضوواء فحووواع 17 .سووالم

األموور  وان بقيتم على اإلخالص فيموا بيننوا مون 19 .نهاؤع إليه فأمضى منه ما تحتمله الحالللملك ما ينبفي إ
تفصيل األمور فقد أوصيناهما مع من نحن مرسلون   وأما  20  .أكون لكم فيما يأتي سيبا للخير  نفأني أتوخى أ

لرابووع والعشورين مون شووهر والسوالم فووي السونة المدوة والثامنووة واألر عوين فوي ا 21 .مون قيلنوا أن يفاوضوووكم فيوه
 ".ديوس كورنتي

(. وكفففان رد 60-58:6مفففك1أو الهدنفففة، ورد يهفففوذا بمطالبفففه )كتفففب ليسفففياس إلفففى يهفففوذا يعفففرض إتفاقيفففة الصفففلح 
من  ( = المرسالن17)اآلية الموجهان الشهر الثالث للكريتيين.= ديوس كورنتيليسياس هو المذكور هنا. شهر 

 .قبلكم
 

أنوا منوذ  23 .إلوى أخينوا ليسوياس سوالمالملك انطيووكس    من  :الملكرسالة    وهذع صورة  22(: "26-22اآليات )
وىذ قود بلفنوا  24 .والدنا إلى اآللهة لم يزل همنا ان يكون أهل مملكتنا بفير بلبال منقطعين إلوى شوتونهمانتقل  

ذهيهم ولذلك يسوألون أن اليهود غير راضين بما أمرهم والدنا من التحول إلى سنن اليونان لكنهم متمسكون بم
ا عوون اليلبووال فأنوا نحكووم بووان يوورد لهووم ونحوون نريود لهووذا الشووعب أن يكووون كفيورع خاليوو 25 .أن تبواح لهووم سووننهم

فووإذا أرسوولت إلوويهم وعاقوودتهم ليطمدنوووا إذا علموووا رأينووا فوويهم  26 .الهيكوول وان يساسوووا بمقتضووى عووادات آبووائهم
 ".ويقيلوا على مصالحهم بارتياح فنعما تفعل

ل عنفد اآللهفة، ولفم يقف= إنتقول والودنا إلوى اآللهوةأخلص له. صفة تطلق لحبيب الملك ومن  =  ى أخيه ليسياسإل
فهو في نظرهم إله إنتقل ليعيش وسط اآللهة رفقائه، فهفو لفيس بشفر يسفتودع لفدى اآللهفة عنفد موتفه. وهنفا يحفرر 

 ائع اليهودية وإعتناق الحضارة اليونانية.الملك اليهود من قيود الملك السابق أبيفانيوس الذي أراد إلغاء الشر 
 

انطيووكس إلوى مشويخة اليهوود وسوائر اليهوود   من الملك  :األمةى  وهذع رسالة الملك إل  27(: "33-27اآليات )
قد اطلعنا منالوس أنكوم توودون أن تنزلووا  29 .أن كنتم في خير فهذا ما نحب ونحن أيضا في عافية  28  .سالم

وقود أبحنوا  31 .سنتكس يكونون في أمانذين يرتحلون إلى اليوم الثالثين من شهر كفال  30  .فتايموا مع قومكم
وأنوا  32 .د أطعمتهم وشرائعهم كما كوانوا عليوه مون قيول وكول مون هفوا مونهم فيموا سول  فوال إعنوات عليوهلليهو 

مون شوهر والسالم في السنة المدوة والثامنوة واألر عوين فوي الخوامس عشور   33  .مرسل إليكم منالوس ليشافهكم
 ".كسنتكس

أوصففى بهففا ليسففياس. ولكنففه فففي رسففالته  كففد فيهففا علففى حريففاتهم وعلففى اإلمتيففازات التففيرسففالة أنطيففوخس لليهففود يؤ 
يؤكففد علففى دور مففنالوس كففرئيس للكهنففة وكمتحففدث رسففمي عففن اليهففود أمامففه. وهففذا ضففمنًا يحمففل عففدم اإلعتففراف 

شوهر ليها. س هذا على الشريعة وهو الذي طالما أساء إبالمكابيين كقادة للشعب. والسؤال هنا كيف يحافظ منالو 
من شهر  الذين يرتحلون إلى اليوم الثالثين. ولكن الملك أعطى مهلفة= هو نفسه شهر ديوس كورنتي  كسنتكس
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يومفًا 15والحفظ أن الرسفالة مدونفة ففي اليفوم الخفامس. وبهفذا يكفون أمفام المعارضفين = كسنتكس يكون فوي أموان
 .للرجوع إلى أورشليم

 
تويطس منليووس إلويهم رسوالة هوذع صوورتها مون كوونتس مميووس و  وأرسل الرومانيون  34(: "38-34اآليات )

 .ما رخ  لكوم فيوه ليسوياس نسويب الملوك نحون موافقوان عليوه  35  .رسولي الرومانيين إلى شعب اليهود سالم
يووافقكم فأنوا متوجهوان إلوى وما استحسن أن يرفع إلى الملك تشاوروا فيه و ادروا بإرسال واحود لنقضوي موا   36

والسووالم فووي السوونة المدووة  38 .ممووا تيتفووون جلوووا فووي إرسووال موون ترسوولون لنكووون علووى بصوويرة فع 37 .إنطاكيووة
 ".والثامنة واألر عين في الخامس عشر من شهر كسنتكس

ي لنفسفها هذه رسالة من الرومانيون ومؤرخة في نفس تاريت رسالة أوباطور. ومن هذه الرسالة نجد أن روما تعطف
وعلفى اليهفود إرسفال رغبفاتهم  ، بل أن رومفا سفيكون لهفا سففيران ففي إنطاكيفةحق التدخل في شئون الدول األخرى 

 للسفيران في إنطاكية ليؤيدا هذه الطلبات.
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 عودة للجدول اإلصحاح الثاني عشر

 
 2 .و عد إبرام هذع المواثيق انصرف ليسوياس إلوى الملوك واقيول اليهوود علوى حور  أراضويهم 1(: "9-1اآليات )

ذلك نكانور حاكم ين في اليالد وهم تيموتاوس وابلونيوس بن جنايوس وايرونيمس وديمفون وكإال أن القواد الذ
أهل يافا اغتياال فظيعا وذلك انهم دعوا اليهود المساكنين لهوم أن واتى    3  .قيرس لم يدعوا لهم راحة وال سكينة

وىذ كان ذلك بإجمواي أهول المدينوة  4 .عداوة بينهم ن الأكيركيوا هم ونساؤهم وأوالدهم قوار  كانوا أعدوها لهم 
هم باإلخالص وغيور متهموين لهوم بسووء فلموا أمعنووا فوي البحور أغرقوو   كلهم رضي به اليهود وهم واثقون منهم

فلما بلغ يهوذا ما وقع على بني أمتوه مون الفودر الوحشوي نوادى فويمن معوه مون   5  .وكان عددهم ييلغ المدتين
  سار على الذين اهلكوا اخوته وأضورم النوار فوي المرفوأ لويال واحورق القووار و   6  .الرجال ودعا   الديان العادل

 .ف في نية الرجوي ومحو دولة اليافيين من اصلهاولما كانت المدينة مفلقة انصر 7 .وقتل الذين فروا إلى هناك
نيوا لويال نوزل علوى أهول يم 9 .لكن لما علم أن أهل يمنيا ناوون أن يصنعوا بمساكنيهم مون اليهوود مثول ذلوك  8

 ".بعد مدتين وأر عين غلوةواحرق المرفأ مع األسطول حتى رؤى ضوء النار من أورشليم على 
بعد المعاهدة مع ليسياس لكن الشعوب الوثنية حولهم لفم تفرحمهم، وقفادة   حر  أراضيهمعاش اليهود في سالم =  

قائفد عبفر = تيموثواوسيسفياس. ضفايقوهم. وقفد يكفون هفذا بإيعفاز مفن ل..  تيموثاوس وأبلونيووسالشعوب حفولهم  
. ونرى يهود أبرياء. وكانت يافا ويمنيا مدينتان وميناءان فلسطينياناألردن. ونرى خيانة فظيعة من أهل يافا ضد 

يهففوذا يصففلي وينتصففر إلخوتففه. ولكففن يهففوذا لففم يسففتطع دخففول يافففا ألنهففم أغلقففوا أبوابهففا لكنففه إكتفففى بحففرق المرفففأ 
 كم.45تقريبًا  =غلوة240 نيا وأحرقها.وقتل من فيه. ثم ذهب إلى يم

 
عور  من هناك تسع غلوات زاحفين علوى تيموتواوس فتصودى لهوم قووم مون الثم ساروا    10(: "16-10اآليات )

فاقتتلوا قتاال شديدا وكان الفووز ألصوحا  يهووذا بنصورة     11  .ييلفون خمسة آالف ومعهم خمس مدة فارس
ولوم  12 .ن يعاقودهم علوى أن يوتدوا إلويهم مواشوي ويمودوهم بمنوافع أخورى فانكسر عور  الباديوة وسوألوا يهووذا أ

ثوم  13 .م فانصورفوا إلوى أخفيوتهميهووذا انوه يحصول مونهم علوى جودوى طائلوة فرضوي بمصوالحتهم فعاقوده  يشك
وىذ كوان الوذين 14 .أغار على مدينة حصينة ممنعة بالجسور واألسوار يسكنها لايف من األمم اسمها كسايس

أصووحا  يهوووذا ويجوودفون ين بمناعووة األسوووار ووفوورة الميوورة اخووذوا األموور بالتهوواون وطفقوووا يشووتمون فيهووا واثقوو
ذا ر  العوالمين العظويم الوذي اسوقط أريحوا علوى عهود يشووي بفيور فودعا أصوحا  يهوو  15 .وينطقون بما ال يحل

لوا من الخلق ما ال يحصى وفتحوا المدينة بمشيدة   وقت 16 .كبا  وال مجانيق ثم وثيوا على السور كاألسود
 ". ت وطفحت بالدماءحتى أن البحيرة التي هناك وعرضها غلوتان امت
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كل مكان. وكاتب هذا السفر يذكر بعض هذه المعارك ليشفير لعمفل هللا يهوذا خاض حروبًا كثيرة لينقذ شعبه في 
كة هنا صفاروا حلففاء ليهفوذا ويعطفوا هنا هم النبطيون، وبعد هذه المعر = العر معه، وال يهتم بالترتيب التاريخي. 

 وار. س، أما المجانيق فتلقى حجارة على األهالفتحب األسوار مباشرة هي أذرع حديدية تضر = كبا جزية له. 
 

ثم ساروا من هناك مسيرة سبع مدة وخمسين غلوة حتى انتهوا إلى الكورك إلوى اليهوود   17(: "31-17اآليات )
يظفوروا بتيموتوواوس فووي تلوك المواضووع ألنوه كووان قود انصوورف عنهووا دون أن  فلووم 18 .الوذين يعرفووون بوالطو يين

س وسوسويباتير مون قوواد المكوابي و افخور  دوسويت19 .ع شيدا لكنه ترك فوي بعوض المواضوع محرسوا منيعوايصن
وقسوم المكوابي جيشوه فرقوا  20 .واهلكا من الجند الذي تركه تيموتاوس في الحصن ما ينيف علوى عشورة آالف

 21 .س مدة فوارسلى الفرق وحمل على تيموتاوس وكان معه مدة وعشرون أل  راجل وألفان وخموأقامهما ع
والد وسائر الثقل إلوى مكوان يسومى قورنيم وكوان موضوعا منيعوا أل افلما بلغ تيموتاوس مقدم يهوذا وجه النساء و 

داخوول األعووداء  ولمووا بوودت أول فرقووة موون جوويش يهوووذا 22 .يصووعب فتحووه واألقوودام عليووه ألنووه محووا  بالمضووايق
فر من كول وجوه حتوى أن بعضوهم كوان يوتذي بعضوا الرعب والرعدة إذ تراءى لهم من يرى كل شيء فبادروا الم

وشد يهوذا في أثارهم يثخن في أولدك الكفورة حتوى اهلوك مونهم ثالثوين  23  .بحد السيوف  وأصا  بعضهم بعضا
تير فطفق يتضري إليهم بكول وسويلة أن ووقع تيموتاوس في أيدي أصحا  دوسيتاوس وسوسيبا  24  .أل  رجل

كثيورة  تاوأكود لهوم العهود بضومان 25 .ن آبائهم واخووتهم إذا هلوك يخوذلون يطلقوع حيا بحجة أن عندع كثيرين م
ثوم أغوار يهووذا علوى قورنيم وايكول اتورجتيس وقتول   26  .المين فخلوا سييله ألجل خالص اخووتهمانه يطلقهم س

كسار أولدك وهلكتهم زحو  يهووذا علوى عفورون إحودى المودن الحصوينة و عد ان 27 .خمسة وعشرين أل  نفس
ر مون ا شوبان مون ذوي البوأس يقواتلون بشودة ومعهوم كثيونها ليسياس وأمم شتى وكوان علوى أسووارهوكان يسك

فدعا أصحا  يهووذا القودير الوذي يحطوم بواس العودو بشودة فاخوذوا المدينوة وصورعوا مون 28  .المجانيق والسهام
ثم ارتحلوا من هناك وهجموا على مدينة بيوت شوان وهوي علوى سوت  29 .ا خمسة وعشرين ألفاالذين في داخله

إال أن اليهووود المايمووين هنوواك شووهدوا بووان أهوول بيووت شووان مصووافون لهووم وانهووم  30 .مدووة غلوووة موون أورشووليم
صافاة ثم فشكروهم على صنيعهم وأوصوهم أن ال يزالوا معهم على الم31  .عاملوهم باإلحسان في أزمنة الضيق
 ".جاءوا أورشليم لقر  عيد األسابيع

ذا يعتقففد أن تيموثففاوس ضففرب (. وكففان يهففو 13:5مففك1سففكان أرض طففوب )= الطووو يينكففم. 124= غلوووة750
قائففدين = دوسوويتاوس وسوسوويباتيرأهلهففا، لكففن تيموثففاوس وضففع حاميففة عسففكرية سففلوكية فيهففا وتركهففا ومضففى. 

أمتعتفه، إلفى مكفان آمفن. = وسوائر الثقولهوذا يخبئ نسفاءه وأوالده ( نجد تيموثاوس خوفًا من ي21يهوديين وفي )
ولكفن مفاذا رأوا بالضفبط، ال نعفرف. لكفن = ى لهم من يورى كول شوئتراءونجد هللا هنا يساند يهوذا برؤيا أخرى= 
 ما رأوه جعلهم يتخبطون من الخوف.
مما يدل على عفدم إهتمفام وهذا  .(37:10بينما سمعنا عن مصرعه فى )  ،نجد هنا تيموثاوس حيًا وما زال يقاتل

 -ى، وتفسير ذلك:نالكاتب بالتأريت أو الترتيب الزم
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  (.37:10موثاوس الذى قتلوه فى )أن تيموثاوس هنا غير تي •
ثفم بدايفة * هو ذكر إضطهاد أنطيوخس الدموى كتأديب سمح به هللا لشعبه.*الكاتب له منهج واضح:  •

الهيكفل.  ثفم تطهيفر*. أنطيفوكس ثم نهاية ومصير ذلك السفاح*  راته.ظهور يهوذا المكابى وبداية إنتصا
 تما بالتأريت أى التسلسل الزمنى.يهوذا ورجاله غير مه ت بطوالوبعد هذا بدأ فى سرد *

ننففا نجففده فففى بدايففة بينمففا أيحففارب يهففوذا مففا زال أن الكاتففب غيففر مهففتم بالترتيففب الزمنففى بففدليل أننففا نجففد  •
 .كلالعاشر وقد طهَّر الهياإلصحاح 

عففففرون ونفهفففم مفففن يبفففدو أن ليسفففياس القائفففد كفففان لفففه منفففزل ففففي = عفووورون كبيفففرة آلهفففة األراميفففين. = أتووورجتيس
هففو عيففد = ابيععيوود األسووة فرفضففوا. ( أن يهففوذا ومففن معففه طلبففوا مففنهم المففرور فقففط خففالل المدينفف45:5مففك1)

 أسابيع من الفصح.7الخمسين الذي يأتي بعد 
 

فيورز  33 .المعوروف بعيود الخمسوين أغواروا علوى جرجيواس قائود ارض أدوم  عيدو عد ال  32(: "46-32اآليات )
ن فويهم وكوا 35 .واقتتول الفريقوان فسوقط مون اليهوود نفور قليول 34 .سالف راجل وأر ع مدة فوار إليهم في ثالثة آ

ك جرجياس وقبض على ثو وه واجتذبوه بقووة يريود أن يقال له دوسيتاوس من رجال بكينور فأدر   سأب  ذوفارس  
وتمادى القتال  63 .ر ذلك المنافق حيا فعدا عليه فارس من التراكيين وقطع كتفه وفر جرجياس إلى مريشةاسي

وجعوول يهتوو   37 .توول فووي مقوودمتهمحا  اشوودرين حتووى كلوووا فوودعا يهوووذا الوور  ليأخووذ بنصوورتهم ويقاعلووى أصوو
يهووذا جيشوه وسوار  موعثوم ج 38 .رخ وحمل على أصحا  جرجياس بفتوة وكسورهمباألناشيد بلسان ابائه ثم ص

الفود جواء  وفوي 39 .ضووا السويت هنواكبه إلوى مدينوة عودالم ولموا كوان اليووم السوابع تطهوروا بحسوب العوادة وق
 .مووع ذوي قورابتهم فوي مقوابر آبووائهمث القتلوى ويودفنوهم يهووذا ومون معوه علووى موا تقتضويه السونة ليحملوووا جثو

م يمنيووا ممووا تحرمووه الشووريعة علووى اليهووود فتيووين ناجوودوا تحووت ثيووا  كوول واحوود موون القتلووى أنواطووًا موون أصووفو 40
ثووم أنثنوووا  42 .عووادل الووذي يكشوو  الخفايوواوا كلهووم الوور  الووديان الفسووبح 41 .للجميووع أن ذلووك كووان سوويب قووتلهم

يعظ القووم أن ينزهووا أنفسوهم المجترمة كل المحو وكان يهوذا النييل تمحى تلك الخطيدة    يصلون وييتهلون أن
ثووم جمووع موون كوول واحوود تقدمووة فيلووغ  43 .عيووونهم مووا أصووا  الووذين سووقطوا ألجوول الخطيدووةب عوون الخطيدووة إذ رأوا

موون احسوون  أرسوولها إلووى أورشووليم ليقودم بهووا ذبيحووة عوون الخطيدوة وكووان ذلووكي ألفووى درهووم موون الفضوة فالمجموو 
مون اجول ه لو لم يكن مترجيا قياموة الوذين سوقطوا لكانوت صوالتألنه  44 .تقاع العتقادع قيامة الموتىالصنيع وا

تقووي  وهوو رأي مقودس 46 .جميل والعتبارع ان الذين رقدوا بالتقوى قد ادخر لهم ثوا   45  .الموتى باطال وعيثا
 ".ولهذا قدم الكفارة عن الموتى ليحلوا من الخطيدة

من رجال يهوذا كثيرين! وإكتشفوا بعد ذلك أن  حاسمًا على جيش جرجياس الضعيف ومات لم يحرز يهوذا نصراً 
( أحد 36) وأسدرينمن قادة جيش يهوذا. دوسيتاوس و كينور  كأحجبة لتحفظهم.  =  أصنام يمنياى وضعوا وتالم

مففوات بففنفس الفكففر. فففع القففرابين عففن األر ثففم نففرى يهففوذا يقففدم ذبففائح ويصففلى عففن األمففوات. والكنيسففة ت قففادة يهففوذا.
أن يعترف بهفا أو نسفاها. ولكفن مفن ن الخطايا التي ليست للموت أو التي سهى على المؤموالكنيسة تصلي لرفع  
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نففود يهففوذا هنففا. فسففنعتبر كففان يخطففئ بتجبففر فففال ينتفففع بهففذه الصففالة. ولنطبففق هففذا علففى حالففة الصففالة علففى ج
فففي جهففل بحيففاتهم ألجففل هللا وشففعب هللا. لكففنهم  منين مجاهففدين يضففحون ؤ خطيففتهم يمكففن الصففالة عنهففا، فهففم مفف

 صنعوا ما صنعوه.
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 لجدولعودة ل اإلصحاح الثالث عشر

 
فوي السونة المدوة والتاسوعة واألر عوين بلوغ أصوحا  يهووذا أن انطيووكس او واطور قوادم  1" -(:26– 1اآليوات )

ومعه ليسياس الوكيل وقيم المصالق ومعهما جيش من اليونان متل  من مدة   2  .على اليهودية بجيش كثيف
 3 .عشوورين فوويال وثووال  مدووة عجلووة ذات مناجوولمسووة آالف وثووال  مدووة فووارس واثنووين و وعشوورة آالف راجوول وخ

فانضم إليهم منالوس وجعل يحرض انطيوكس بكل نوي من المتالسة غير مبوال بخوالص الووطن بول كوان هموه 
ولكن ملك الملوك اي  سخط انطيوكس على ذلك الكافر فان ليسوياس اشور ه ان الرجول  4 .ان يرد إلى الرئاسة

وهنواك بور   5 .ا فأمر بوان يوذهب بوه إلوى بيريوة ليقتول علوى عوادة الويالدان هو السيب في تلك النوازل بأسرهك
ففوي ذلوك  6 .علوع خمسون ذراعا مملوء رمادا وفيه آلة مستديرة تهووي براكيهوا مون جميوع جهاتهوا إلوى الرمواد

و هوذع المنيوة  7 .يه بأيودي الجميوعالموضع اهلك ذلك المختلس للهيكل الذي كان سيبا لشرور شتى مدفوعا إل
وكوان ذلوك بكول عودل فانوه إذ كوان قود اجتورم جورائم  8 .هلك منالوس المنافق ولم يحصل على تر ة يووارى فيهوا

وأما الملك فما زال متقدما بعتوع وقساوته  9 .كثيرة على المذبق الذي نارع ورمادع مطهران ذاق منيته في الرماد
ما علم يهوذا بوذلك أمور الشوعب باالبتهوال إلوى الور  فل 10  .اليا التي أنزلها بهم أبوعمتوعدا اليهود بأمر من الي
إذ قد اشرفوا على اضمحالل الشوريعة والووطن  11 .ذلك اليوم كما كان يفعل من قيلنهارا وليال أن ينصرهم في  

ففعلووا كلهوم  12 .سويروالهيكل المقدس وان ال يدي األمم المجدفة تذل ش به الوذي لوم يفور  عنوه إال مون أمود ي
الوور  الوورحيم بالبكوواء والصوووم والسووجود موودة ثالثووة أيووام بووال انقطوواي ثووم حرضووهم يهوووذا وأموورهم وتضوورعوا إلووى 

وخوال بالشويوخ وابورم معهوم مشوورة أن يخرجووا ويقضووا األمور بتأييود الور  قيول أن يودخل جويش   13  .باالجتماي
أن يقواتلوا ببسوالة  مر إلى خالق الكائنات وحض أصوحابهففوض األ  14  .الملك اليهودية ويستحوذ على المدينة

وجعل لهوم كلموة  15 .وييذلوا أنفسهم دون الشريعة والهيكل والمدينة والوطن والدولة ونصب محلته عند مودين
السر النصر باهلل ثم اختار قوموا مون نخوب الشوبان وهجوم بهوم لويال علوى مخويم الملوك فوي المحلوة وقتول أر عوة 

ومو وا المحلوة رابوا واضوطرابا وانقليووا فوائزين  16 .وا في برجهلك أول الفيلة مع القوم الذين كانآالف رجل واه
فلموا ذاق الملوك موا عنود اليهوود  18 .وتمت له هذع النصرة عند طلوي الفجر 17 .بوقاية الر  التي كانت تكتنفه

نيوع لليهوود فانكسور وارتود فحاصور بيوت صوور وهوي محورس م  19  .من الوبطش عمود إلوى اخوذ المعاقول بالحيلوة
وان رجووال موون جوويش اليهووود اسوومه 21 .وكووان يهوووذا يموود الووذين فيهووا بمووا يحتوواجون إليووه 20 .اسوورامنكوسووا خ

فعاد الملك وخاطوب أهول بيوت صوور وعورض  22 .رودكس كاش  العدو بأسرارهم فطليوع وقبضوا عليه وسجنوع
ترك في إنطاكيوة انكسر بلفه أن فيلبس الذي كان قد و عد أن قاتل يهوذا و   23  .عليهم الصلق فعاقدوع وانصرف

ة وتوسول إلوى اليهوود ودان لهوم وحوالفهم علوى إعطواء حقووقهم كلهوا لتدبير األمور قد تمرد عليه فوقع في حير 
الد وصافى المكوابي ونصوبه قائودا وحاكموا علوى الوي24 .وسالمهم وقدم ذبيحة واكرم الهيكل واحسن إلى الموضع

دينوة قود شوق علويهم ذلوك العهود ثوم جواء إلوى بطلموايس وكوان أهول الم 25  .ود الجورانيينمن بطلموايس إلوى حود
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فانطلق ليسياس إلى الوديوان وأورد موا اسوتطاي مون الحجو  فوأقنعهم وسوكنهم   26  .وأنكروا عليه فسا عهودهم
 ".وميلهم إلى الرفق ثم عاد إلى إنطاكية وهكذا انقضى مقدم الملك ورجوعه

 .(24:6مفك1جنود قلعة عكرة الذين إستنجدوا به من مضايقات يهفوذا )يش كنجدة لسكان و جاء ليسياس بهذا الج
  مع يهوذا.وليسياس بهذا نقض معاهداته السابقة 

 بجانبها.على محور العجلة سكاكين ومناشير تقطع كل ما يمر = عجلة ذات مناجل
د تحفرروا بعفد مفوت اليهفود كفانوا قف=  (  11)آيفة  إذ قد اشرفوا على اضمحالل الشوريعة والووطن والهيكول المقودس

وإذا بالملففك الصففغير إبففن إبيفففانيوس يففأتى بجففيش ضففخم بقيففادة  .ا الهيكففل وشففعروا بالراحففة فتففرةو إبيفففانيوس وطهففر 
 . ويساند القلعة ليسياس ليسحق يهوذا واليهود 

 وال ويدنسففوه ثانيففةفطلففب يهففوذا مففن الشففعب الصففالة بإنسففحاق أمففام هللا حتففى ال يسففقط الهيكففل فففى يففد اليونففانيين 
  يعودوا قادرين على تنفيذ أحكام الشريعة وال العبادة فى الهيكل.

  
 بإرشففاد و  كسأنطيفو ولكففن   خفداع.= النففاق وال المتالسووة .هتفأمالعفودة علففى أشفالء بنففى  د يفير مففنالوس  ونفرى هنفا*

اٍه، َحْيثُ قلفب الملففك فففى يفد الففرب " ، ألففيسمففنالوس يسففخط علفىإلهفي  َداِوِل ِميففَ اَء ُيِميَكجفَ ا شفَ هُ مففَ وكففان  (.1:21" )أملففُ
بففأن مففنالوس هففذا هففو سففبب كففل هففذه الشففرور الملففك )ترجمففة أخففرى(  أقنففع = هأى أقنعفف شوور هأ بففأن ليسففياس كذلفف

يثبفت المجففرم المعاقففب بهففذه الطريقففة علففى عجلففة دوارة، وبينمففا  فكففان .مرعبففةوقتلففه بطريقففة  بعقابففه وأمففر الحادثفة.
فيختنففق وهكففذا حتففى يمففوت مختنقففًا، وهففذه العجلففة إختففراع  هففب مجففرم فففي رمففاد ملتهففي تففدور ألسفففل يففدخل رأس ال

 فففى سففوريا. وكانففت عقوبتففه فففى بيريففة وهففى حلففب  .التوووتير( سففماها 28:6مففك2رسففي وتسففمى بالدولبففة وفففي )اف
  دفن.وتركت جثة منالوس بدون 

أال الفرأي  وكفانوال يعتفد برأيفه. فهو قائد عسفكري لكنفه يتشفاور مفع اآلخفرين =  خال بالشيوخ وأبرم معهم مشورة*
 وصول ليسياس، بل يخرج إليه ويضربه.  اينتظرو 

  .ليسياس إلى بيت صور ه. فإتجمفاجئةضربة  جيش ليسياسوضرب يهوذا *
أنهم سيساندونه ضد يهوذا، لفذلك بعفد أن عاهفدهم سفعى مفرة  منه عقد ليسياس معاهدة مع أهل بيت صور ظناً *

  .أخرى وراء يهوذا
ابي قائدًا حتى عكا، وأثار كفيلبس فعقد صفقة مع اليهود وعين يهوذا المخبار عن تمرد  تراجع إذ وصلته ألكنه  *

 .عكاهى  بطلمايس     عنهم.هذا أهل عكا. وذهب لهم ليسياس شارحًا لهم أنه لن يتخلى 
وففى ترجمفات الجاسووس ا سوجنو ف لكفن هللا كشففه ليهفوذا ،الذى كشف أسفرار جفيش يهفوذاغدر أحد الجواسيس  و *

 .قتلوهأخرى 
كم جنوب شرق غزة وغرب بئر سبع. وهي 14نعان قريبة من البحر على بعد مدينة جنوب غرب ك=  نالجرانيي*

 حدث جوع في األرض.جرار التي إنحدر إليها كل من إبراهيم وإسحق عندما 
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 عودة للجدول اإلصحاح الرابع عشر

 
و عد مدة ثال  سنين بلغ أصحا  يهوذا أن ديمتريووس بون سولوقس قود ركوب البحور مون  1(: "14-1اآليات )

وان  3 .واسوتولى علوى الويالد بعودما قتول انطيووكس وليسوياس وكيلوه  2  .ميناء طرابلس بجويش كثيوف وأسوطول
يقون أن ال خوالص لوه اليتوة وال اسة أيام االختال  أالكيمس الذي كان قد قلد الكهنوت األعظم ثم انقاد إلى النج

فثتى ديمتريوس الملك فوي السونة المدوة والحاديوة والخمسوين وأهودى إليوه  4  .سييل إلى ارتقاء المذبق المقدس
ثم أصا  فرصة  5 .إكليال من ذهب وسعفة واغصانا من زيتون مما يخت  بالهيكل و قي في ذلك اليوم ساكتا

فقوال أن  6 .إلوى ديوانوه وسوأله عون أحووال اليهوود وموا فوي نيواتهمفان ديمتريووس دعواع   توافق رعونة مقاصدع
 7 .الحسيديين من اليهود الذين عليهم يهوذا المكابي ال يزالوون فوي الحورو  والفوتن وال يودعون للمملكوة راحوة

إلوى  ولأيوي فيموا أوال ألوفوي خودمت 8 .وهاءنذا قد سليت كرامة آبوائي اعنوي الكهنووت األعظوم فقودمت إلوى هنوا
فوإذ قود  9 .حة الملك وثانيا للسعي في مصلحة قومي ألن سفه أولدك الناس قد انزل بأمتنا الويالء الشوديدمصل

اطلعت أيها الملك على تفصيل ذلك فالتفت إلى بالدنا وامتنا المبفي عليهوا بموا فيوك مون الرفوق واإلحسوان إلوى 
ولموا أتوم مقالوه جعول سوائر  11 .فوي دعوةال أن تكوون األحووال فانه موا دام يهووذا باقيوا فمون المحو  10  .الجميع

فاستحضور مون سواعته نكوانور مودبر الفيلوة وأقاموه  12 .أصدقاء ديمتريوس وهم أعوداء ليهووذا يوغرونوه عليوه
وأموورع أن يقتوول يهوووذا وييوودد أصووحابه وياوويم الكوويمس كاهنووا اعظووم للهيكوول  13 .قائوودا علووى اليهوديووة وأرسووله

ودية يفرون عن يهوذا وينضومون أفواجوا إلوى نكوانور وهوم يعودون نكبوات األمم الذين في اليهفاخذ  14  .الشهير
 ".اليهود ورزاياهم حظا لهم

، الكفاهن الخفائن ألكويمس جفاءو  .(مربيه)أو وكيله وليسياس (أوباطور) أنطيوكس العرش وقتل  ديمتريوسإسترد  
وبنفاقفه عينفه ديمتريفوس  بهبوشاية ضفد شفع مس هذاجاء ألكي منالوس. وهذا عينه ليسياس كاهنا أعظم بعد مقتل

كفل انيين الفوثنيين كأأي سلك مسلك اليونف= إنقاد إلى النجاسة. وكان ألكيمس قد  (9:7مك1ة )الملك رئيسا للكهن
ا حفدث مفوهفذا ك ،ةاًل دمويفاعمأ ، وفى ترجمة أخرى إرتكب خنزير مثاًل أو أن يتقدم للخدمة وهو غير طاهرلحم ال
ه إلفففففى وظيفتفففففه. د هفففففود التقفففففاة، لفففففذلك ذهفففففب لفففففديمتريوس ليعيفففففالي فضفففففهر . فصفففففار مرفوضفففففاً  (16:7مفففففك1) فعفففففالً 

و قوى فوي ذلوك اليووم ة للملفك. يمفيسفيين. وقفدم ألكفيمس هفدايا قوخفرج مفنهم الفر هم مجموعفة التقفاة،  =  الحسيديين
 ،= هفم مفن غيفر اليهفود  األمم الذين في اليهودية يفرون عن يهوذاخذ أف متظاهرًا أنه أتى للتهنئة فقفط.=  ساكتاً 
 .فى صالحهمتصوروا أن أى مصيبة تقع باليهود هى  ؤالءوه

 .= أوائل أيام اإلضطهاد  (3)آية اإلختال 
 
هم وابتهلووا ولما بلغ اليهود قدوم نكانور وانضومام األموم إليوه حثووا التورا  علوى رؤوسو  15(: "25-15يات )آلا

ثوم أمورهم القائود فبوادروا المسوير مون  16 .ةت بينميراثه بثياإلى الذي أقام ش به ليبقى مدى الدهر مدافعا عن 



 سفر المكابيين الثاني )اإلصحاح الرابع عشر( 

 

 
53 

حوين بفتوة  ازل نكوانور فجاءتوه نجودة علوىوكوان سومعان أخوو يهووذا قود نو  17  .وألتقوهم عند قرية دسواوهناك  
فوي مودافعاتهم  أصوحا  يهووذا مون البوأس والبسوالة  ولكن لما سومع نكوانور بموا أبوداع  18  .فأدركه بعض الفشل
ا لعوورض الصوولق فأرسوول بوسوويدونيوس وتوواودوتس ومتتيوو 19 .الحالسوور بموون أن يفصوول األموو عوون الوووطن أشووفق

وا كلهوم علوى رأي واحود وقيلووا القائود ذلوك علوى الجمهوور فواجمعفبحثوا في األمر طوويال وعورض    20  .وأمضائه
ذا رجواال م يهوو وأقوا 22 .ر وجيء بالكراسوي مون الجوانيينم فيه سرا فاقيل نكانو وعينوا يوما يواجهونه  21  .العهد
 وأقام 23 .همهم األعداء بشر ثم تفاوضوا وعقدوا االتفاقن في المواضع الموافقة مخافة أن يدمتأهييين  سلحمت

دد إلووى يهوووذا وكووان كثيوور التوور  24 .ر بأورشووليم ال يووأتي منكوورا وأطلووق الجيووو  التووي اجتمعووت إليووه أفواجووانكووانو 
 ".يشوطيب احة را د فتزو  وليث فيوحثه على الزوا  واالستيال 25 .با إليه بقلبهوص

كفانور الصفلح ر نوآثف. فأدركه بعض الفشلسمعان حين رآهم د خونة لذلك صدم يقال أنها من يهو =  جاءته نجدة
. متتيوايهفودي إسفمه  بفل أعجفب بشفجاعة اليهفود وتصفادق مفع يهفوذا. ونالحفظ أن مفن ضفمن رجفال نكفانور رجفل

 .إلستيالداوج ويكون له أوالد= أن يتز ذا يهو أن يدعو نكانور  ونجد الصداقة بين نكانور ويهوذا تصل إلى
 
وقال أن افي والتعاهد عاد فثتى إلى ديمتريوس  ولما رأى الكيمس ما هما فيه من التص  26(: "36-26ات )ياآل

فاستشوا   27 .في موضعه يهوذا الكامن للمملكوة كاهنوا اعظوم نكانور يرى في األمور رأي الفساد وانه قد عين
انوه سواخط مون ذلوك العهود ويوأمرع بوان  سعاية ذلوك الفواجر فكتوب إلوى نكوانور يقوولصدرع ب  الملك غضبا ووغر

فلموا وقوف نكوانور علوى ذلوك أدركتوه الحيورة وصوعب عليوه أن  28  .يبادر إلى إرسال المكابي مقيدا إلى إنطاكيوة
األمر  لى مقاومة الملك تر   فرصة ليمضيولكن إذ لم يجد سييال إ  29  .ينقض عهدع ولم ير من الرجل  لما

ورأى المكابي أن نكوانور قود تفيور عليوه ولوم يعود يتلقواع ببشاشوته المألوفوة ففطون أن هوذا التفيور   30  .بالمكيدة
فلموا رأى نكوانور أن الرجول قود سوبقه بحزموه  31 .ر فجمع عوددا مون أصوحابه وتفيوب عون نكوانورليس عن خي

ذبائق علوى عوادتهم فوأمرهم ان يسولموا إليوه يم المقدس وكان الكهنة يقودمون الوودهائه انطلق إلى الهيكل العظ
واقسووم قووائال لوودن لووم 33 .فاقسووموا وقووالوا انهووم ال يعلمووون ايوون الووذي يطلبووه فموود يمينووه علووى الهيكوول 32 .الرجوول

را تسووولموا إلوووى يهووووذا موثقوووا ألهووودمن بيوووت   هوووذا إلوووى األرض وألقلعووون الموووذبق وأشووويدن هنوووا اووويكال شوووهي
ف فرفوع الكهنوة أيوديهم إلوى السوماء ودعووا مون هوو نصوير امتنوا علوى الودوام قال هذا وانصر   34  .لديونيسيوس

 36 .حسون لوديك أن يكوون ايكول سوكناك فيموا بيننوايا من هو ر  الجميع الفني عن كل شيء لقود  35  .قائلين
 ".واحفظه طاهرا إلى األبدفاآلن أيها الر  يا قدوس كل قداسة صن هذا الييت الذي قد طهر عن قليل 

 فاسفد إذ رأى  أى =الفسواد رأي ألكيمس من هذه الصداقة وعاد للوشاية عند ديمتريوس بأن نكانور كان لفهإنزعج  
بالمملكفة يريفد األذى  متفربص  خفائن أى أي= الكامن للملكوةبينما هو كاهنًا أعظم  كهنة=  يهوذا رئيسًا لل  أنه عين

 هوذا. ح يتحين الفرصة ليغدر بيلملك ورالها. ونرى نكانور يستجيب لرأي ا
 

وكان في أورشليم شيا اسومه رازيوس وهوو رجول محوب لوطنوه محموود السومعة يسومى   37(: "46-37اآليات )
وكوان فيموا سول  مون أيوام االخوتال   38 .بوه إلوى نكوانور  يَ شو  فو  نودع مون الفيورة علويهم  بابي اليهود لموا كوان ع
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وأراد نكوانور أن ييودي موا كوان  39 .نفسه فوي سوييل الودينل جسمه و ييذمخل  التمسك بدين اليهود ولم يزل  
كه فقد العتقادع انه أن امس 40 .عندع من الحنق على اليهود فأرسل اكثر من خمس مدة جندي ليابضوا عليه

ا فلما رأى الجنود قد أوشكوا أن يستولوا على الير  ويفتحوا با  الدار وقود أطلقوو  41 .انزل بهم مصيبة عظيمة
واختار أن يموت بكرامة وال يصير في 42  .اطا من كل جانب وجا نفسه بالسيفراق األبوا  واصبق محلنار إلحا

نه لعجلته اخطأ المقتل وىذ كانت الجنود قد هجمت إلى ولك43 .أيدي المجرمين ويشتم بما ال يليق بأصله الكريم
فوي وسوط  فوانفرجوا لحيونهم فسوقط 44 .نوودالجداخل األبوا  رقي إلى السور بقلب جليد وألقى بنفسه من فوق 

وىذ كان به رمق وقد اشتعلت فيه الحمية قام ودمه يتفجر كوالينيوي وجراحوه بالفوة واختورق الجنوود   45  .الفرجة
توى قائما على صخرة عالية وقد نزف دمه ثوم اخور  أمعواءع وحملهوا بيديوه وطرحهوا علوى الجنود واس  46  .عدوا

 ".ه ثم فاضت نفسهدهما عليير  ودعا ر  الحياة والروح أن
 يس هو أحد وجهاء اليهودية الغيورين، له تاريت طويل في الدفاع عن اإليمان.راز 

  .= فى أوائل أيام اإلضطهاد  من أيام االختال 
وكفان يحيفا فيمفا يشفبه القلعفة. وقفد يكفون عالمفًا بمكفان يهفوذا . أبوي اليهوودكبير في أورشليم ولفذلك أسفموه   قلله ث

عف شففعبه وإستسففالمهم. وعنففدما رمففى عذيبففه وإهانتففه سففببًا فففي ضففذبوه فيخبففرهم. وخففاف أن يكففون تيعفف وخففاف أن
ي أن يعيفد لفه الحيفاة يفوم القيامفة، وهفذا أ= دعا ر  الحياة والروح أن يردهما إليوهأحشاؤه في وجه جنود نكفانور  
 إعالن منه بإيمانه بالقيامة.

لى ح اإلنتحار لفتاة مجبرة عألي سبب ولكن هناك مدارس تبي شدةوكانت هناك مدارس حاخامية تدين اإلنتحار ب
أن الزنا أو لشخص يخاف أن يجبفروه علفى عبفادة األصفنام، بفل كانفت هنفاك أسفر يهوديفة مسفتعدة لبنتحفار قبفل 

 ترى الهيكل يدنس.
 لذلك وبحسب الفكر اليهودي ُيحسب ما عمله رازيس هذا نوعًا من اإلستشهاد:

 وذا.يه حتى ال يخبر بمكان .1
 الضغط. حتى ال ينكر اإليمان تحت  .2
بففه سففببًا فففي ضففعف الففروح المعنويففة، بففل إن مففا عملففه مففن رمففي أحشففاؤه فففي وجففه الجنففود حتففى ال يكففون تعذي .3

 .أعطى قوة لمن شاهد ذلك
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 عودة للجدول اإلصحاح الخامس عشر

 
رة فعوزم علوى مفاجأتوه يووم السويت دون و لغ نكانور أن أصحا  يهووذا فوي نوواحي السوام 1(: "24-1اآليات )

فقال لوه اليهوود الوذين شوايعوع اضوطرارا ال تأخوذ القووم بهوذع القسووة والخشوونة بول اري   2  .تعرض لخطر الحر 
سال ذلك الفاجر وهل فوي السوماء قودير أمور بحفوظ يووم ف 3 .حرمة يوم قد أكرمه وقدسه الرقيب على كل شيء

فقوال الرجول وأنوا  5 .أوصوى بحفوظ اليووم السوابع لوذيا وهوو  الحوي القودير فقالوا أن في السماء الور   4  .السيت
 6 .أيضا قدير في األرض فأمر بأخذ السالح وىمضواء أوامور الملوك ولكنوه لوم يوتمكن مون قضواء مثر وه الخييوث

دع من الزهو والصل  مضمرا أن ينصب توذكارا يشوير بوه إلوى جميوع غلباتوه علوى أصوحا  وكان نكانور بما عن
فحورض أصوحابه أن ال يجزعووا مون  8 .وأما المكابي فلم يزل يثق كل الثقة بان الور  سويتتيه النصور  7  .يهوذا

سويتتونها مون  يتوأمدوا بهوا مون السوماء وينتظوروا الظفور والنصورة ال  ماطالغارة األمم بل يذكروا النجدات التي  
 10 .باشووروها حتووى أذكووى حماسووتهمثووم كلمهووم عوون الشووريعة واألنييوواء وذكوور لهووم الوقووائع التووي 9 .عنوود القوودير

وسلق كوال مونهم بتعزيوة كالموه  11 .و عدما ثيت عزائمهم شرح لهم كيف نقضت األمم عهودها وحنثت بإيمانها
يقينية تجلت له في الحلم فشرح بهوا صودورهم  ايالصالق اكثر مما سلحهم بالتروس والرماح ثم ق  عليهم رؤ 

نيووا الكوواهن األعظووم رجوول الخيوور والصووالح المهيووب المنظوور الحلوويم وهووذع هووي الرؤيووا قووال رأيووت أو  12 .أجمعووين
األخالق صاحب األقوال الرائعة الموا ب منوذ صوبائه علوى جميوع ضورو  الفضوائل باسوطا يديوه ومصوليا ألجول 

فأجوا   14 .اءى لي رجل كريم الشيبة أغور اليهواء عليوه جاللوة عجيبوة سواميةر تثم   13  .جماعة اليهود بأسرها
ثم ان ارميا  15 .هذا محب االخوة المكثر من الصلوات ألجل الشعب والمدينة المقدسة ارميا نيي  اونيا وقال  

 .األعوداء مخذ هذا السيف المقدس ابة مون عنود   بوه تحطو  16  .مد يمينه وناول يهوذا سيفا من ذهب وقال
نفووس الشوبان وعقودوا عوزمهم فطابت قلو هم بأقوال يهوذا الصوالحة التوي حركوت بقوتهوا حماسوتهم وأثوارت   17

على أن ال يعسكروا بول يهجمووا بشوجاعة ويحوار وا بكول بسوالة حتوى يفصولوا األمور إذ كانوت المدينوة واألقوداس 
خوة وذوي القرابات ايسر وقعا من خووفهم علوى الوكان اضطرابهم على النساء واألوالد وا 18 .والهيكل في خطر

وكان الباقون في المدينة في اضطرا  شديد من قيل  19 .م واألولالهيكل المقدس الذي كان هو الخوف األعظ
و ينا كان الجميع ينتظورون موا يواول إليوه األمور وقود ازدلو  العودو   20  .القتال الذي كانوا يتوقعونه في الفضاء

تفوورس المكووابي فووي كثوورة  21 .الفيلووة فووي مواضووعها وترتيووت الفرسووان علووى الجنوواحين تمووواصووط  الجوويش واقي
وتوفر األسلحة المختلفة وضوراوة الفيلوة فرفوع يديوه إلوى السوماء ودعوا الور  الرقيوب صوانع المعجوزات   الجيو 

أرسولت  دقووصلى قوائال انوك يوا ر   22 .لعلمه ان ليس الظفر بالسالح ولكنه بقضائه يتتي الظفر من يستحقه
واآلن يووا ملووك  23 .مالكووك فووي عهوود حزقيووا ملووك يهوووذا فقتوول موون جنوود سوونحاريب مدووة وخمسووة وثمووانين ألفووا

ليتوروي الوذين وافووا علوى شو بك 24 .السماوات أرسل مالكا صوالحا أمامنوا يوقوع الرعوب والرعودة و عظموة ذراعوك
 ".المقدس مجدفين وكان يهوذا يصلي هكذا
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تبر أنه ال يوجد إله قدير ففي السفماء، لكنفه هفو القفدير ففي األرض، وأمفر الكفل أن عييتمادي نكانور في تجديفه و 
ب يهوذا يوم السبت، وهو بحكم خبرته يعلم أن اليهود يحترمون يوم السبت وربمفا رفضفوا الحفرب فيفه فتكفون يحار 

كففانوا قففد  ني(. ولكففن المكففابي1يبيففدهم دون قتففال مففن جففانبهم )= دون تعوورض لخطوور الحوور فرصففة لففه ليبيففدهم= 
هفود الفذين مفع نكفانور غالبفًا هفم مفن (. أمفا الي41:2مفك1قرروا أن يحاربوا يوم السبت لو كان دفاعًا عن النفس )

(. 2الحزب اليوناني )المتأغرقين( وكان ما يزال فيهم بقية من حب ووفاء ألمفتهم لفذلك يطلبفون الرحمفة بشفعبهم )
أي هرمفففًا يضفففع تحتفففه ربمفففا جثفففث اليهفففود ويخلفففد عليفففه إسفففمه  اً ر اتوووذكوأراد نكفففانور بعفففد أن يهفففزم يهفففوذا أن يقفففيم 

يشجع يهفوذا برؤيفا يفرى فيهفا أونيفا رئفيس الكهنفة الشفهيد وإرميفاء النبفي يشفجعانه. وهنفا  (. ونجد هللا6وإنتصاراته )
 نيإشفارة للمعونفة السفماوية. وهفذه الرؤيفا جعلفت السفامع= وسيف الذهبنرى أن الموت ليس موتًا بل هو إنتقال.  

ن أسفرهم. وكفان الشفعب ففي يكتسبون قوة هجومية عظيمة ويبادروا للقتال. وهم إهتموا بالدفاع عن الهيكل أكثر م
كففان مففن فففى  أورشففليم يتففابعون الموقففف عففن كثففب فعلففي نتيجففة هففذه الحففرب يتوقففف مسففتقبلهم ومسففتقبل الهيكففل.

يين يستعرضفون قفوتهم. ويلجفأ وبفدأ السفلوك .الفضواءمضطربون من أجفل مفن يحفاربون خفارج أورشفليم =   ليمشأور 
 ة أهم.ه رأى رؤيا، لكن الصاليهوذا للتضرع والصالة مع أن

 
فووواقعهم أصووحا  يهوووذا بالوودعاء  26 .وأ صووحا  نكووانور يتقوودمون بوواألبواق واألغوواني 25(: "37-25اآليووات )
صورعوا خمسوة وثالثوين ألفوا وهوم وفيما هم يقاتلون باأليدي كوانوا يصولون إلوى   فوي قلوو هم ف  27  .والصلوات

ورجعوا ميتهجوين وجودوا نكوانور بسوالحه وقود  ولما فرغوا من الجهاد 28 .في غاية التهلل بمحضر   ونصرته
ثوم أن يهووذا الوذي لوم يوزل  30  .حيندذ ارتفع الهتاف والزجل وسبحوا الملك العظيم بلسوان آبوائهم  29  .خر قتيال

بقطع سدع ونفسه وراايا ليني أمته المودة التي أثرهم بها منذ حداثته أمر في مقدمة أهل وطنه باذال دونهم ج
ولموا بلوغ إلوى هنواك دعوا بنوي أمتوه والكهنوة وقوام أموام  31 .مع كتفوه وحملهموا إلوى أورشوليمراس نكانور ويدع  

ا علوى واراهوم راس نكوانور الفواحش ويود ذلوك الفواجر التوي مودها متجيور  32  .المذبق واستحضر الذين في القلعوة
طيوور وتعلوق يود ذلوك قطع قطعا ويطرح إلى الثم قطع لسان نكانور المنافق وأمر بان ي33  .بيت القدير المقدس
وكان الجميع يباركون إلى السوماء الور  الحاضور لنصورتهم قوائلين تبوارك الوذي حفوظ   34  .األحمق تجاع الهيكل
ثوم رسوم  36 . بينوا جليوا علوى نصورة  ور وط راس نكوانور علوى القلعوة ليكوون دلويال  35  .موضعه من كل دنوس

بل يكون عيدا وهو اليوم الثالوث عشور مون الشوهر  37 .الك ذلك اليوم بدون احتفالجميع بتوقيع عام ان ال يتر 
 ".الثاني عشر الذي يقال له آذار بلسان آرام قيل يوم مردكاي بيوم واحد

= ر ط رأس نكانور علوى القلعوةقطعًا محسومة.  جيش نكانور يصلي آللهته وجيش شعب هللا يصلي هلل والنتيجة
نهففا يضففايقون المصففلين فففي الهيكففل. وكففان هففذا إذالاًل لسففاكني يسففكنها اليونففانيون وم التففي هففي قلعففة عكففرة التففي

 القلعة من السلوكيين. ودخل يهوذا إلى أورشليم كمنتصر. وصار يوم نكانور عيد قومي.
كانور ومنذ تلك األيام عادت المدينة في حوزة العيرانيين وههنا أنا هذا ما تم من أمر ن  38(: "40-38اآليات )

فوان كنوت قود أحسونت التوأليف وأصويت الفورض فوذلك موا كنوت أتمنوى وان كوان قود   39  .أيضا اجعل ختام الكوالم
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ثم كموا أن شور  الخمور وحودها أو شور  المواء وحودع مضور   40  .لحقني الوهن والتقصير فأني قد بذلت وسعي
األسولو  يطور  مسووامع ب الخمور ممزوجوة بالمواء وتعقوب لوذة وطر وا كوذلك تنميوق الكوالم علوى هوذا وىنموا تطيو

 ".العي التأليف انتهىمط
الكاتب يريد أن تكون نهاية كالمه أن أورشليم عادت وصارت ففي يفد شفعب هللا محفررة مفن الفوثنيين، وهيكلهفا هلل 

 قد كلل أعمال يهوذا بالنجاح. ونرى أيضًا إتضاع الكاتب.وليس في يد الوثنيين. ويريد الكاتب أن يقول أن هللا 
= يشففير لمففزج هفذا التففاريت بالتفسففيرات والشففرح الففذي كففان يكتبففه مثففل  والموواء . كتبفهللتففاريت الففذي  يشففير= الخموور

أي أن الهفففدف مفففن الكتابفففة أن نفففرى عمفففل هللا مفففع شفففعبه فنتعفففزى كمفففن يشفففرب خمفففرًا  (.6:13-8+  6:9-10)
قففد ال يفهففم فيحففدث لكففن الخمففر وحففدها مضففرة إذ تكففون قويففة، والتففاريت وحففده دون شففرح )المففاء( و لينتشففي ويفففرح. 

 ًا. والماء وحده )أي رأي الكاتب( لن يفرح أحد. ضرر 
لماذا يسفمح هللا لكفل هفذا العفذاب لشفعبه؟ لفو ذكفر التفاريت وحفده لتعثفر القفارا، لفذلك فالكاتفب يمفزج   -مثال لذلك:

+ 17-14:4) هذا كان بسبب خطايا الشعب وأن هذا كان لمحبة هللا لشعبه فهو يؤدبهم نالتاريت بالشرح فنفهم أ
( يقول صراحة "إني ألرجو من مطالعي هفذا الكتفاب أن ال يستوحشفوا 12:6وفي األخيرة )  (12:6+  17:5-18

 من هذه الضربات وأن يحسبوا هذه النقم ليست للهالك بل لتأديب أمتنا"
 ل الكاتب عن الوهن والتقصير والتأليف ينفي موضع الوحي عن الكتاب:و وال معنى ألن يقال أن ق

 (12:7كو1الباقون فأقول لهم أنا ال الرب.." )ول بولس الرسول "أما يق .1
( فهفل أقفوال بفولس هفذه تنففي أنفه كفان يفتكلم 5:3( وكفذلك )رو15:3"أيها اإلخوة بحسب اإلنسان أقول" )غفل .2

 بوحي من الروح القدس.
الضففعف  ( وعففن نفسففه ينسففب 25:1كففو1( فنجففد بففولس يقففول "ضففعف هللا أقففوى مففن النففاس" )25:1كففو1وراجففع )

اذا ننكفففر أن أقفففوال سففففر المكفففابيين الثفففاني هفففي أسففففار إلهيفففة ألن كاتبهفففا ينسفففب لنفسفففه الفففوهن (. فلمففف3:2كفففو1)
 (. لكنها كلمات إتضاع منه.39والتقصير )
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 عودة للجدول والنسخة السبعينية  مقدمة عن األسفار القانونية الثانية

 والنسخة السبعينية  الثانيةمقدمة عن األسفار القانونية 

 2012  يونيو  كنيسة السيدة العذراء بالفجالة
 

 السبعينية واألسفار القانونية الثانية: مقدمة عن النسخة
بعففد اإلنتصففارات السففاحقة لبسففكندر األكبففر وفتحففه وإخضففاعه لمعظففم العففالم المعففروف لليونففان فففي غضففون سففنوات قليلففة 

ق.م(. وكففففان ذلففففك بتففففدبير مففففن هللا،  323-334عففففالم. وكففففان ذلفففك خففففالل السففففنوات )إنتشفففرت اللغففففة اليونانيففففة فففففي كففففل ال
 عن طريق اإلنجيل المكتوب باليونانية التي يفهمها كل العالم وقتها. فالمسيحية إنتشرت 

 وبعد موت اإلسكندر تقاسم قادته األربعة الكبار اإلمبراطورية الضخمة التي أسسها اإلسكندر وحكم مصر البطالسة وحكم
 سورية السلوقيون وظلت فلسطين تتأرجح بين البطالسة والسلوقيين. 

 ى مصر وكونوا في أورشليم حزبًا يهوديًا ينتمي لليونان ونشروا الثقافة اليونانية في أورشليم.ثير من اليهود إلهاجر ك
طليمفوس فيالدلفففوس أن ولمفا كانفت مكتبفة اإلسفكندرية تحفوي كفل الكتفب المعروففة عالميفًا إقتفرح أحفدهم علفى ملفك مصفر ب

رين ومعففروفين فففي مصففر. فأرسففل بطليمففوس إلففى اليهود كففانوا كثيففتكففون هنففاك نسففخة باليونانيففة لكتففاب اليهففود المقففدس، ففف
(. فإسفتجاب لعفازر لهفذا 6( مترجمفًا، مفن كفل سفبط )72العازر رئيس الكهنة في أورشليم يطلب نسخة من التفوراة ومعهفا )

مففًا. ونففالوا مففن يو 72لملفك إسففتقبااًل حففارًا وإصففطحبهم إلفى جزيففرة معزولففة فففأنجزوا العمفل فففي الطلفب. وجففاء الوفففد وإسففتقبله ا
لملك هدايا ثمينة. وإستطاع اليهود المقيمون في اإلسكندرية أن يحصلوا على نست من هذه الترجمة إلستخدامها. وسميت ا

رجمة من العبرية إلفى اليونانيفة. ومفن يهفود اإلسفكندرية هذه الترجمة بالسبعينية نسبة لبثنين وسبعين شيخًا الذين قاموا بالت
الشففتات فففي كففل العففالم. وصففارت هففذه الترجمففة هففي النسففخة المتداولففة والشففائعة أيففام بعينية لكففل يهففود إنتشففرت النسففخة السفف

الترجمففة  مففيالد ربنففا يسففوع المسففيح. ولقففد إقتففبس كتففاب العهففد الجديففد كففل آيففاتهم التففي إقتبسففوها مففن العهففد القففديم مففن هففذه
منتشففرة فففي كففل العففالم وإقتففبس منهففا أيضففًا نيففة المعروفففة والالسففبعينية. فهففم يكتبففون باليونانيففة فإقتبسففوا مففن الترجمففة اليونا

 ق.م.285ويوسيفوس. وكانت هذه الترجمة سنة   المؤرخين مثل فيلو
 

 الترجمة السبعينية كان فيها إرشاد إلهي كما في األصل العيري.
 بوحي إلهي. لك أن كتاب العهد الجديد إقتبسوا منها. وبهذا فهم إعتمدوا صحتها. وأنهاأكبر دليل على ذ  .1
هناك مصطلحات كثيرة عبرية خاصة بالمفاهيم الدينية والعبادة في اللغة العبريفة والثقاففة الدينيفة العبريفة ال مثيفل كان   .2

 م القارا هذه المصطلحات.لها في اليونانية وإضطر المترجم ألن يترجم بالمعنى وليس حرفيًا ليفه
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ثفل عفرش هللا، ففان جفالس علفى وق عادي بل هو يمالغطاء فوق تابوت العهد هو ليس غطاء عادي لصند  -أ
الكففاروبيم. والففدم، دم الكفففارة مرشففوش علففى الغطففاء، وهللا يففرى الففدم ويغفففر ويففرحم. لففذلك قففام المتففرجم 

 إلهي. بتغيير كلمة الغطاء وأسماه "كرسي الرحمة". وهذا بإرشاد 
ْر.   -ب  هنفذا جئفت. بفدرج  طلفب. حينئفذ ُقلفتُ محرقفة وذبيحفة خطيفة لفم ت  أذنّي فتحت."بذبيحة وتقدمة لم ُيسَّ

( إقتبسففها بففولس الرسففول مففن 8-6:40الكتففاب مكتففوب عنففي. أن أفعففل مشففيئتك يففا إلهففي سففررت" )مففز
 -اليونانية السبعينية فجاءت هكذا:

. بمحرقففات وذبففائح لووي جسووداً  ولكوون ايووأتربانففًا لففم تفُفرْد، لففذلك عنففد دخولففه إلففى العففالم يقففول "ذبيحففة وق  
ر  أجئ. في درج الكتاب مكتوب عني. ألفعل مشيئتك يا هللا" . ثم ُقلُت هأنذاللخطية لم ُتسَّ

. فمففا المعنففى. أذنففّي فتحففت هففي عففادة ايووأت لووي جسووداً ترجمهففا المتففرجم فففي السففبعينية  أذنوويد فتحووت  
يستمر يريد أن يرفض الحرية التي يعطيها له سيده، و  الذى العبد (. ومعناها أن 6-2:21عبرانية )خر

وبففولس  ، يثقفب سفيده أذنفه فيسفتمر عبفدا ففى بيفت سفيده دائمفا . يحفب سفيده ادتفه الحفرة إذ هفوًا بإر عبفد 
،  7:  2فهفم أن هفذه تشفير للمسفيح الفذي بإرادتفه الحفرة صففار عبفدًا، أخلفى ذاتفه آخفذًا صفورة عبفد )فففي

نا قالت هيأت لي جسدًا وبهذا صفارت نبفوة عفن تجسفد المسفيح كمفا فهمهفا بفولس (. ولكن الترجمة ه8
أتفففى المتفففرجم بهفففذا المعنفففى إن لفففم يكفففن مسفففوقًا مفففن الفففروح القفففدس كمفففا كفففان كتفففاب الرسفففول. فمفففن أيفففن 

 (16:3تي2+ 21:1بط2النسخة العبرية مسوقين من الروح القدس )
ءت فففى طبعفة بيففروت التفى بففين ايفدينا، وهكففذا ( هكففذا جفا10:96"قولفوا بففين األمفم الففرب قفد ملففك" )مفز -ج

صالة الساعة التاسعة( فمن  95" )األجبية مزمور على خشبةقد ملك  ترجمها مترجم السبعينية "الرب 
 أين أتى المترجم بهذه النبوة عن الصليب. 

 : المزامير في األجبية مأخوذة من السبعينية التي تعترف بها كنيستنا.ملحوظة
تفرجم عياء. وأراد أن يالذي يقول التقليد أنه كان أحد المتفرجمين، وكفان نصفيبه أن يتفرجم سففر إشف  قصة سمعان الشيت .3

( إلفى "هفوذا الفتفاة تحبفل وتلفد" ألنفه وجفد أن هفذا غيفر منطقفي أن 14:7قول إشعياء النبي "هوذا العذراء تحبل وتلفد" )
نيين فيسخروا منه. لكفن مالكفًا ظهفر لفه وطلفب تحبل عذراء فأراد أن يصحح ما تصوره خطأ حتى ال يقع في يد اليونا

ل أن يعففاين هففذا المولففود. ولمففا رآه قففال اآلن يففا سففيدي تطلففق عبففدك لففن يففرى المففوت قبفف أن يكتففب هكففذا كمففا يقففرأ، وأنففه
سفنة، يكفون  60-50( فلفو تصفورنا أن عمفر سفمعان وقفت الترجمفة كفان حفوالي 29-26:2بسفالم حسفب قولفك.. )لفو
حفففى سفففنة. وبفففإعتراف كتابنفففا المقفففدس طبعفففة بيفففروت أن الفففروح القفففدس أو 335= 285+50 عمفففره وقفففت مفففيالد المسفففيح

يموت قبل أن يرى مسفيح الفرب. إذًا روح هللا كفان يقفود هفؤالء المتفرجمين ويتحفدث لهفم حتفى ال يحفدث   لسمعان أنه ال
 خطأ في ترجمة للكتاب المقدس سيستخدمها العالم كله.

 في كتاباتهم وبالتالي هم إعترفوا بشرعيتها. آباء الكنيسة اقتبسوا من السبعينية .4
المجفامع الكنسفية وإعتبفر القفديس أغسفطينوس  ، ألسففار القانونيفة الثانيفةية بما فيها مفن اقررت شرعية النسخة السبعين .5

 ومجمع إيبون أن من ال يقبل هذه األسفار وال يعترف بقانونيتها يكون محرومًا.
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 المشكلة:
مها كفل أعفداء لمسفيحيون ففي يفدهم هفذه النسفخة فإسفتخدموها ففي الحفوار مفع اليهفود. بفل إسفتخد مع بداية المسيحية، وجفد ا

هود في الجدل والحوار معهم. فحاولوا أن يتنصلوا منها ويتمسكوا بالنسخة العبرية التي كان عزرا قفد جمعهفا. ممفا جعفل الي
فقط، وأن يغضوا الطرف عن األسففار التفي وردت ففي بعض اآلباء الذين كانوا يجادلون اليهود أن يهتموا بالنسخة العبرية 

 نونية الثانية.ميه األسفار القاالسبعينية فقط وهي ما نس
وحينما أتى البروتستانت ليترجموا الكتاب المقدس وينشرونه في العالم فضلوا أن يأخذوا من األصل العبري. ولذلك تجفدهم 

ألصففلية" ويقصففدون أنهففم ترجمففوا العهففد القففديم مففن العبريففة ولففيس يكتبففون علففى صفففحات ترجمففاتهم "وقففد تففرجم مففن اللغففات ا
اللغفففة األصفففلية. وترجمفففوا العهفففد الجديفففد مفففن اللغفففة اليونانيفففة، فالعهفففد الجديفففد مكتفففوب باللغفففة  اللغفففة العبريفففة هفففيالسفففبعينية ف

كاثوليكيففة فففي كففل اليونانيففة. وهففذه الترجمففة هففي مففا إصففطلح علففى تسففميتها طبعففة بيففروت. ولكففن الكنففائس األرثوذكسففية وال
ففي األمثلفة السفابقة فالترجمفة السفبعينية تضفيف  صفلية. وكمفا رأينفاالعالم تعترف بالنسخة السبعينية كما تعترف باللغات األ

شفففروحًا بففففل ونبففففوءات بإيحفففاء مففففن الففففروح القفففدس. ولكففففن طبعففففة بيففففروت هفففي المتداولففففة بففففين أيفففدينا لففففذلك قامففففت الكنيسففففة 
ضففمن النسففخة نونيففة الثانيففة ووزعتهففا علففى حففدة. ومعظففم األسفففار القانونيففة الثانيففة كانففت األرثوذكسففية بطبففع األسفففار القا

 ية عند ترجمتها.العبر 
 

 النسخة العيرية األصلية: 
هففي الموجففودة فففي طبعففة بيففروت ونسففميها الكتففب القانونيففة األولففى. وقولنففا األولففى والثانيففة هففو مففن ناحيففة الففزمن. فالكتففب 

ت الثانيفة فقفد أضفيفق.م أما الكتب القانونيفة 444ي جمعها عزرا الكاهن وكان ذلك في حدود سنة القانونية األولى هي الت
 ق.م فالكتب القانونية الثانية لم تظهر إاّل بعد موت عزرا الكاهن.285إلى السبعينية في حدود سنة 

عاتقففه تجميففع نسففخة كاملففة وكففان أن عففزرا بعففد عودتففه مففن السففبي وجففد أن هنففاك كتففب أبوكريييففة قففد إنتشففرت، فأخففذ علففى 
التفي جمعهففا عفزرا هفي الموجففودة بفين أيفدينا اآلن فيمففا ا. وكانفت النسفخة للعهفد القفديم ولفم يقبففل الكتفب األبوكريييفة ورفضففه

 يسمى طبعة بيروت والتي ال تشتمل على األسفار القانونية الثانية.
ات وسففخافات تتنففافى مففع اآلداب المسففيحية. ويوجففد كلمففة أبوكريييففة معناهففا "المخييففة" وهففي تعنففي الكتففب التففي تحففوي خراففف

نيسة مثل سفر عزرا الثالث والرابع وسفر أخنوخ وإنجيفل حيفاة المسفيح وإنجيفل ال تعترف بها الككتب أبو كرييية أي مزورة 
 برنابا. 

 التوراة. اآلباء اإلثنين والسبعون وضعوا األسفار القانونية الثانية في ترجمتهم السبعينية ألنهم وجدوها في 
 وهذع الكتب أو األسفار القانونية الثانية  هرت بعد عزرا وهي:

 طوبيفففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففا
 يهوديففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففت 

 مفففففففففة سففففففففففر إسفففففففففتيرتت
 الحكمفففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففة

 
 

 ويففففففففففففففففففففأتي بعففففففففففففففففففففد 
 ويففففففففففففففففففففأتي بعففففففففففففففففففففد 
 ويفففففففففففففففففففففأتي مفففففففففففففففففففففع
 ويففففففففففففففففففففأتي بعففففففففففففففففففففد 

 
 

 نحميففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففا
 طوبيفففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففا
 اسفففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففتير
 نشففففففففففففففففيد األناشفففففففففففففففففيد 

 طو 
 يهو 
 أس
 حك
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 يشففففففففففوع بففففففففففن سففففففففففيراخ
 بفففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففاروخ
 تتمفففففففففة سففففففففففر دانيفففففففففال
 المكفففففففففففففففففففففففففففففابيين األول
 المكففففففففففففففابيين الثففففففففففففففاني

 

 ويففففففففففففففففففففأتي بعففففففففففففففففففففد 
 ويففففففففففففففففففففأتي بعففففففففففففففففففففد 
 ويفففففففففففففففففففففأتي مفففففففففففففففففففففع
 ويففففففففففففففففففففأتي بعففففففففففففففففففففد 

 أتي بعففففففففففففففففففففد ويفففففففففففففففففففف
 

 الحكمفففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففة
 مراثفففففففففففففففففففففي أرميفففففففففففففففففففففا
 لدانيففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففا
 مالخفففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففي

 ن األولالمكففففففففففففففففففففففففابيي
 

 سي
 با 
 دا 
 مك 1
 مك 2

والكنيسففة القبطيففة تسففتخدم منففذ القففديم بعففض فصففول مففن األسفففار القانونيففة الثانيففة فففي الصففوم الكبيففر وأسففبوع اآلالم حسففب 
 الجدول اآلتي:
 م الكيير:قراءات الصو 

 بفففففففففففففاكر يفففففففففففففوم الجمعفففففففففففففة مفففففففففففففن األسفففففففففففففبوع الثالفففففففففففففث 
 سفففففففففففففبوع الرابفففففففففففففعبفففففففففففففاكر يفففففففففففففوم الثالثفففففففففففففاء مفففففففففففففن األ

 يفففففففففففوم األربعفففففففففففاء مفففففففففففن األسفففففففففففبوع السفففففففففففادس بفففففففففففاكر
 بفففففففففففاكر يفففففففففففوم الخمفففففففففففيس مفففففففففففن األسفففففففففففبوع السفففففففففففادس
 بففففففففففففاكر يففففففففففففوم الجمعففففففففففففة مففففففففففففن األسففففففففففففبوع السففففففففففففادس
 بففففففففففففاكر يفففففففففففففوم الثالثفففففففففففففاء مففففففففففففن األسفففففففففففففبوع السفففففففففففففابع

 

 فصفففففففففففففل مفففففففففففففن إبفففففففففففففن سفففففففففففففيراخ 
 فصفففففففففففففل مفففففففففففففن إبفففففففففففففن سفففففففففففففيراخ
 فصفففففففففففففل مفففففففففففففن إبفففففففففففففن سفففففففففففففيراخ
 فصفففففففففففففل مفففففففففففففن إبفففففففففففففن سفففففففففففففيراخ
 سففففففففففففففففففففففر طوبيفففففففففففففففففففففا بأكملفففففففففففففففففففففه
 فصفففففففففففففل مفففففففففففففن إبفففففففففففففن سفففففففففففففيراخ

 
 آلالم:قراءات أسيوي ا

 بففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففاكر يففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففوم اإلثنففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففين
 السفففففففففففففففاعة السادسفففففففففففففففة مفففففففففففففففن يفففففففففففففففوم اإلثنفففففففففففففففين
 السفففففففففاعة الحاديفففففففففة عشفففففففففر مفففففففففن يفففففففففوم اإلثنفففففففففين
 السففففففففففففففففاعة الثالثففففففففففففففففة مففففففففففففففففن يففففففففففففففففوم الثالثففففففففففففففففاء
 السففففففففاعة الحاديففففففففة عشففففففففرة مففففففففن ليلففففففففة األربعففففففففاء

 ن يففففففففففففففففوم األربعففففففففففففففففاءالسففففففففففففففففاعة الثالثففففففففففففففففة مفففففففففففففففف
 السففففففففففففففاعة السادسففففففففففففففة مففففففففففففففن يففففففففففففففوم األربعففففففففففففففاء

 الخمففففففففففففففففيسالسففففففففففففففففاعة الثالثففففففففففففففففة مففففففففففففففففن يففففففففففففففففوم 
 الجمعففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففةبففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففاكر يففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففوم 

 سففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففحر السففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففبت 
 ليلفففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففة العيفففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففد 

 

 فصففففففففففففففففففففففففل مففففففففففففففففففففففففن إبففففففففففففففففففففففففن سففففففففففففففففففففففففيراخ 
 فصففففففففففففففففففففففففففففففففففففل مففففففففففففففففففففففففففففففففففففن الحكمففففففففففففففففففففففففففففففففففففة
 فصففففففففففففففففففففففففل مففففففففففففففففففففففففن إبففففففففففففففففففففففففن سففففففففففففففففففففففففيراخ
 فصففففففففففففففففففففففففل مففففففففففففففففففففففففن إبففففففففففففففففففففففففن سففففففففففففففففففففففففيراخ
 فصففففففففففففففففففففففففففففففففففففل مففففففففففففففففففففففففففففففففففففن الحكمففففففففففففففففففففففففففففففففففففة
 فصففففففففففففففففففففففففل مففففففففففففففففففففففففن إبففففففففففففففففففففففففن سففففففففففففففففففففففففيراخ
 فصففففففففففففففففففففففففل مففففففففففففففففففففففففن إبففففففففففففففففففففففففن سففففففففففففففففففففففففيراخ
 فصففففففففففففففففففففففففل مففففففففففففففففففففففففن إبففففففففففففففففففففففففن سففففففففففففففففففففففففيراخ
 ةفصففففففففففففففففففففففففففففففففففففل مففففففففففففففففففففففففففففففففففففن الحكمفففففففففففففففففففففففففففففففففففف
 تسففففففففبحة الثالثففففففففة فتيففففففففة وقصففففففففة سوسففففففففنة
 فصففففففففففففففففففففففففففففففففففففل مففففففففففففففففففففففففففففففففففففن الحكمففففففففففففففففففففففففففففففففففففة
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 ربما اإلقتباس ليس حرفيًا لكن المعنى واحد وذلك ألن الروح واحد 
 طو يا
(7:4 ) 

 
(10:4) 
(17:4) 

تصدق من مالك وال تحول وجهك عن فقير وحينئذ 
 فوجه الرب ال يحول عنك.

 فإنك تدخر لك ثوابًا جمياًل إلى يوم الضرورة. ..
مففن  اكين وإكففس العففراة كففل خبففزك مففع الجيففاع والمسفف

 ثيابك

إذا صففنعت ضففيافة فففإدع 
المسفففاكين الجفففدع والعفففرج 
العمفففففففففففي، فيكفففففففففففون لفففففففففففك 
الطففففففففوبى إذ لففففففففيس لهففففففففم 
حتى يكافئوك ألنك تكاففأ 
فففففففففففففي قيامففففففففففففة األبففففففففففففرار 

 (13:14،14)لو
نففففى وال تتجففففاوز إحففففذر لنفسففففك يففففا بنففففي مففففن كففففل ز  (13:4)

 إمرأتك مستبيحًا معرفة اإلثم أبداً 
هفففففففففففففففففذه هفففففففففففففففففي إرادة هللا 

ا عفن استكم، أن تمتنعو قد 
 (3:4تس1الزنا )

كفففل مفففا تكفففره أن يفعلفففه غيفففرك بفففك فإيفففاك أن تفعلفففه  (16:4)
 أنت بغيرك

كففل مففا تريففدون أن يفعففل 
النفففاس بكفففم إفعلفففوه هكفففذا 
أنففففففففففففففففتم أيضففففففففففففففففا بهففففففففففففففففم 

 (31:6+لو12:7)مت 
 يهوديت

,  24:  8يهو )
25 ) 

فأمففا الففذين لففم يقبلففوا الباليففا بخشففية الففرب بففل أبففدوا 
لهم علففففففى الففففففرب فأستأصفففففف جففففففزعهم وعففففففاد تففففففذمرهم

 المستأصل وهلكوا بالحيات 

ال نجففففففرب المسففففففيح كمففففففا 
جفففرب أيضفففًا أنفففاس مفففنهم 
فففففففففففففففففففأهلكتهم الحيففففففففففففففففففات 

 (9:10كو1)
مباركفففة أنفففت يفففا بنيفففة مفففن الفففرب اإللفففه العلفففي ففففوق  ( 23:13)

 جميع نساء األرض 
ففففي النسفففاء أنفففت  مباركفففة
 (42:1)لو

 سفر حكمة سليمان
ع اضفففففرة ونبتفففففدر منفففففافتعفففففالوا نتمتفففففع بالطيبفففففات الح ( 6:2)

 الوجود ما دمنا في الشبيبة
إن كفففففففففففففان األمفففففففففففففوات ال 
يقومففففون فلنأكففففل ونشففففرب 
ألننففففففففففففففا غففففففففففففففدًا نمففففففففففففففوت 

 (32:15كو1)
بففففل منظففففره ثقيففففل علينففففا ألن سففففيرته تخففففالف سففففيرة  (15:2)

 الناس وسبله تباين سبلهم
.. يبغضففففففني أنففففففا  لعففففففالما

ألنففففففففي أشففففففففهد عليففففففففه أن 



 عينيةوالنسخة السب مقدمة عن األسفار القانونية الثانية

 

 
63 

 (7:7أعمله شريرة )يو
حينئففففففففذ يضففففففففئ األبففففففففرار  ألون وقت إفتقادهم يتألفهم في  (  7:3)

كالشفففففففمس ففففففففي ملكفففففففوت 
 (43:13أبيهم )مت 

ويففففدينون األمففففم ويتسففففلطون علففففى الشففففعوب ويملففففك  ( 8:3)
 ربهم إلى األبد 

ألسففففففففففففففففففتم تعلمففففففففففففففففففون أن 
القديسففين سففيدينون العففالم 

 (2:6كو1)
وإن أخرجففت فروعففًا إلففى حففين فإنهففا لعففدم رسففوخها  ( 4:4)

 الزوبعة تزعزعها الريح وتقتلعها
مطفففففففر وجفففففففاءت فنفففففففزل ال

األنهفففففففار وهبفففففففت الريفففففففاح 
وصفففففففدمت ذلفففففففك البيفففففففت 

 (27:7فسقط.. )مت 
ألنه ليس سلطان إال من  فإن سلطانكم من الرب وقدرتكم من العلي ( 4:6)

هللا والسففففففففالطين الكائنففففففففة 
 هفففففففففففي مرتبفففففففففففة مفففففففففففن هللا

+ 1:13)رو
 (13:2،14بط1

لنقيفة الحكمة.. ضياء النور األزلي ومرآة عمل هللا ا (26:7)
 هوصورة جودت

هففو )الكلمففة= اللوغففوس= 
حكمفففففففة وقفففففففوة هللا( بهفففففففاء 
مجففففففففففده ورسففففففففففم جففففففففففوهره 

( هفففففو صفففففورة 3:1)عفففففب 
هللا غيفففففففففففففففففر المنظفففففففففففففففففور 

 (15:1)كو
(13  :1  ،5   ،

7) 
إن جميع الذين لم يعرفوا هللا هم حمقى مفن طفبعهم 

وا أن يعلمففوا الكففائن مففن الخيففرات المنظففورة يقففدر  لففم
رفففففوا صففففانعها.. ولففففم يتففففأملوا المصففففنوعات حتففففى يع

نففه بعظففم المبففروءات يبصففر فاطرهففا علففى طريففق فإ
المقايسففففة.. فيغففففرهم منظرهففففا ألن المنظففففورات ذات 

 جمال.

ألن غضففففففففب هللا معلففففففففن 
مفففن السفففماء علفففى جميفففع 
فجففففففففور النففففففففاس وإثمهففففففففم 
الففففففذين يحجففففففزون الحففففففق 

نهففم لمففا عرفففوا .. ألبففاإلثم
هللا لم يمجدوه أو يشفكروه 
كإلففففففففه بففففففففل حمقففففففففوا فففففففففي 

م قلففففففففبهم أفكففففففففارهم وإظلفففففففف
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( 18:1،21والغبففففففففففففي )ر 
إذ معرفة هللا ظفاهرة ففيهم 
ألن هللا أظهرهففا لهففم ألن 
أموره غير المنظفورة تُفرى 
منفففذ خلففففق العففففالم مدركففففة 
بالمصفففففففففففففنوعات قدرتفففففففففففففه 
السففففرمدية والهوتففففه حتففففى 
أنهفففففففففففففففففم بفففففففففففففففففال عفففففففففففففففففذر 

 (19:1،20)رو
إن الخففففففزاف يعنففففففي بعجففففففن الطففففففين اللففففففين.. وأمففففففا  (7:15)

خففففدمتين فإنمففففا تخصففففيص كففففل إنففففاء بواحففففدة مففففن ال
 ع إلى حكم صانع الطينيرج

أم لفففيس للخفففزاف سفففلطان 
علفففففى الطفففففين أن يصفففففنع 
مففففففن كتلففففففة واحففففففدة إنففففففاء 
للكرامفففففففة وآخفففففففر للهفففففففوان 

 (21:9)رو
 يشوي بن سيراخ

 ت علففىيففا ابنففي إن أقبلففت لخدمففة الففرب اإللففه فإثبفف ( 1:2)
 البر والتقوى وإعدد نفسك للتجربة

جميفففع الفففذين يريففففدون أن 
فففففففففففي  يعيشففففففففففوا بففففففففففالتقوى 

المسفففففففففففففففففففففففففيح يسففففففففففففففففففففففففففوع 
 (12:3تي2يضطهدون )

إن المتقفففين للفففرب ال يعاصفففون أقوالفففه والمحبفففين لفففه  (18:2)
 يحفظون طرقه

إن أحبنفففففففي أحفففففففد يحففففففففظ 
 (23:14كالمي )يو

إزدد تواضفففعًا مفففا إزددت عظمفففة فتنفففال حظفففوة لفففدى  (20:3)
 الرب 

ال شفففففففففففففففيئًا بتحفففففففففففففففزب أو 
بعجففففففففففب بففففففففففل بتواضففففففففففع 
حاسبين بعضفكم الفبعض 
أفضفففففففففففل مفففففففففففن أنفسفففففففففففهم 

 (3:2في)
مففففن المففففرأة نشففففأت الخطيففففة وبسففففببها نمففففوت نحففففن  ( 34:25)

 أجمعون 
آدم لففففم يغففففو لكففففن المففففرأة 
أغويفففففففت فحصففففففففلت فففففففففي 

 (14:2تي1التعدي )
أمفففففففا الفففففففذين يريفففففففدون أن يففا بنففي ال تتشففاغل بأعمففال كثيففرة فإنففك إن أكثففرت  ( 10:11)
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. إن تتبعتهففا لففم تحشففها وإن مففالم منهففا لففم تخففل مففن
 سبقتها لم تنج

غنيفففاء فيسفففقطون يكونفففوا أ 
تجربففة وفففت وشففهوات  فففي

كثيرة غبية ومضرة تغفرق 
النفففففففففففاس ففففففففففففي العطفففففففففففب 

 (9:6تي1والهالك )
(11  :19  

،20 ) 
أن يقفففففول قففففففد بلغففففففت الراحففففففة وأنففففففا اآلن آكففففففل مففففففن 
ى خيراتفي. وهففو ال يعلفم كففم يمضفي مففن الزمفان حتفف

 ك ذلك لغيره ويموت يتر 

أقول لنفسي يا نفسفي لفك 
خيففففرات كثيففففرة موضففففوعة 

رة، إسففففتريحي لسففففنين كثيفففف
وإشففففربي وإفرحففففي.  وكلففففي

فقففال لففه هللا يففا غبففي هففذه 
الليلففة تطلففب نفسففك منففك 

 (19:12،20)لو
(13  :21   ،

22 ) 
أيقارن الذئب الحمل كذلك شأن الخاطئ مع التقي. 

الغنفي  م بفينأي سالم بين الضبع والكلفب وأي سفال
 والفقير

ال تكونفففوا تحفففت نيفففر مفففع 
غيففر المففؤمنين، ألنففه أيففة 

واإلثفففم، وأيفففة  خلطفففة للبفففر
كة للنور مع الظلمة.. شر 
 (16-14:6كو2)

قبففففل أن تمففففوت إحسففففن إلففففى صففففديقك وعلففففى قففففدر  ( 13:14)
 طاقتك ابسط يدك واعطه

إصفففففففنعوا لكفففففففم أصفففففففدقاء 
بمففففففففال الظلففففففففم حتففففففففى إذا 
فنيففففففففففففتم يقبلففففففففففففونكم فففففففففففففي 

يففففففففففففففففففففففة المظففففففففففففففففففففففال األبد 
 (9:16و)ل

كل جسد يبلفى مثفل الثفوب ألن العهفد مفن البفدء أن  ( 18:14،19)
وراق شفففجرة كثيففففة بعضفففها موتفففًا. فكمفففا أن أيمفففوت 

 يسقط وبعضها ينبت.

ألن كففففففل جسففففففد كعشففففففب 
وكفففل مجفففد إنسفففان كزهفففر 

+ 24:1بففففففففففط1عشففففففففففب )
 (10:1يع

فأعطففففففففففففاك مففففففففففففاًء حيففففففففففففًا  تطعمه خبز العقل وتسقيه ماء الحكمة (3:15)
 (10:4)يو

إن أردت أن تفففففففففففففففففففففففففففدخل  فإن شئت حفظت الوصايا ووفيت مرضاته ( 16:15)
صفففففايا الحيفففففاة ففففففإحفظ الو 
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 (17:19)مت 
حينمففا تصففلون ال تكففرروا  ال تكرر الكالم في صالتك ( 15 :7)

 (7:6الكالم باطاًل )مت 
ليست خليقة غيفر ظفاهرة  وعيناه إلى الذين يتقونه ويعلم كل أعمال اإلنسان ( 20:15)

 بفففففففل كفففففففل شفففففففئ عريفففففففان
ف لعينففففففي ذلففففففك ومكشففففففو 

الففففففففففففففذي معففففففففففففففه أمرنففففففففففففففا 
 (13:4)عب 

ل واحففففد يلقففففي مففففا لكففففل رحمففففة يجعففففل موضففففعًا وكفففف ( 15:16)
 ستحق أعمالهت

سيجازي كل واحد حسفب 
 (6:2أعماله )رو

ليس سلطان إاّل مفن هللا.  لكل أمة أقام رئيساً  ( 14:17)
والسففففالطين الكائنففففة هففففي 
مرتبففففففففففففففففففففففففففة مففففففففففففففففففففففففففن هللا 

+ 1:13)رو
 (13:2،14بط1

مفففففر هللا وأحكامفففففه وكفففففن ثابتفففففًا علفففففى حفففففظ لفففففم أواتع ( 24:17)
 التقدمة والصالة للعلي

طففففففففففففاع صففففففففففففلوا بففففففففففففال إنق
 (17:5تس1)

:  51سي ) 
34-35 ) 

احملفففففففوا نيفففففففري علفففففففيكم..  إخضعوا رقابكم للنير.. تجد الراحة
فتجفففففففدوا راحفففففففة لنفوسفففففففكم 

 (29:11)مت 
ال تملكففففففن الخطيففففففة فففففففي  ال تكن تابعًا لشهواتك بل عاِص أهواءك ( 30:18)

ي كم المائففففففففت لكففففففففجسففففففففد 
تطيعوهففففففففا فففففففففي شففففففففهواته 

 (12:6)رو
كان قد فعل فال عاتب صديقك فلعله لم يفعل، وإن  ( 13:19)

 عود يفعلي
إن أخطفففففففأ إليفففففففك أخفففففففوك 
فإذهففففففففب وعاتبففففففففه بينففففففففك 
وبينفففففففففففففففففففففففففه وحفففففففففففففففففففففففففدكما 

 (3:17+لو15:18)مت 
أمفففا اللسفففان ففففال يسفففتطيع  ومن الذي لم يخطأ بلسانه ( 17:19)

أحففد مففن النففاس أن يذللفففه 
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 (8:3)يع
إن كان أحد ال يعثفر ففي  بون من .. ومن لم يزلل بلسانهمغ ( 11:25)

امفففل الكففالم ففففذاك رجفففل ك
 (2:3)يع

مفففن إنفففتقم يدركفففه اإلنتقفففام مفففن لفففدن الفففرب ويترقفففب  ( 2،   1:  28)
الرب خطاياه.إغفر لقريبفك ظلمفه لفك ففإذا تضفرعت 

 تمحى خطاياك.

وإن لفففففففم تغفففففففففروا للنففففففففاس 
زالتهم ال يغفر لكم أبفوكم 

إن زالتكفففففففم فإنفففففففه أيضفففففففًا 
غفرتم للناس زالتهم يغفر 
لكم أيضًا أبوكم السفماوي 

+ 14:6،15)مفففففففففففففففففففففففففففففففففت 
 (25:11،26مر

كفففن متهلفففل الوجفففه ففففي كفففل عطيفففة وقفففدس العشفففور  ( 11:35)
 بفرح

كل واحد كمفا ينفوي بقلبفه 
لفففففففففففيس عفففففففففففن حفففففففففففزن أو 
إضففففطرار، ألن المعطففففي 
المسفففففففففففففففرور يحبففففففففففففففففه هللا 

 (7:9كو2)
(39  :21   ،

39 ) 
يفع أعمفال الفرب نة جفدًا.. جمأعمال الفرب كلهفا حسف

 صالحة
إنففه عمففل كففل شففئ حسففنًا 

 (37:7)مر
إن كففففل مففففن ينظففففر إلففففى  ل.. ال تقففي إمرأة ذات بع ومن التفرس ( 27:41)

امفففرأة ليشفففتهيها فقفففد زنفففى 
 (28:5بها في قلبه )مت 

انففففففففففففزل األعففففففففففففزاء عففففففففففففن  قلع الرب أصول األمم وغرس المتواضعين مكانهم ( 18: 10)
عين الكراسي ورفع المتض

 (52:1)لو
 

 سفر المكابيين األول
مذبح في وقته سنًة فسنًة مدة ثمانية أيفام.. وهفذا هفو ن يعيد لتدشين ال( ورسم يهوذا وإخوته وجماعة إسرائيل كلها أ59:4)

( وهو عيد أسسه يهوذا المكابي، حين طهر الهيكل من نجاسات األمم وجدد مذبحه. 22:10عيد التجديد المذكور في )يو
 يهود تسلموا هذا اإلحتفال من هذا الكتاب.يدل على أن الوهذا 

 سفر المكابيين الثاني
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( وآخفرون عفذبوا ولفم يقبلفوا النجفاة.. ونجفد صفور لعفذاب اليهفود األبفرار األتقيفاء 37-35:11س الرسفول ففي )عفب قال بفول
 (19-9:6مك2في )

ا مواعيففد .. صففاروا أشففداء فففي عوا بففرًا نففالو باإليمففان قهففروا ممالففك صففن"  ( 34،  33:  11عففب وقففال بففولس الرسففول فففي )
ح المكفابي ففي جفيش لفم تعفد األمفم تثبفت أمامفه إذ كفان نه هنا "ولما أصفبوهذا ما نسمع ع  "  الحرب هزموا جيوش غرباء..

سخط الرب قد إستحال إلى رحمة. فجعل يفاجئ المدن والقفرى ويحرقهفا حتفى إذا إسفتولى علفى مواضفع توافقفه تغلفب علفى 
 (.6،  5:  8مك2ي مواقع جمة )األعداء ف

 
 أهمية األسفار القانونية الثانية

بعة بيروت( تمامًا عن الفترة من مالخي إلى المسيح له المجد، فقد عاش مالخفي رية المتداولة )طلقد صمتت النسخة العب
ميففا سففنة ن معاصففرًا لنحآخففر أنبيففاء العهففد القففديم بعففد السففبي وبعففد حجففي وزكريففا، وبعففد إتمففام بنففاء الهيكففل.. ويظففن أنففه كففا

(. 13:2مفك2ألنبيفاء والمزاميفر )أخبفار الملفوك وا ق.م وإن كان سفر المكابيين الثاني قد تحدث عفن نحميفا أنفه جمفع433
فهفففو يزيفففد أن يهفففوذا المكفففابي قفففد جمفففع أسففففار أخفففرى "وكفففذلك جمفففع يهفففوذا كفففل مفففا فقفففد منفففا ففففي الحفففرب التفففي حفففدثت لنفففا 

سخة العبريفة هفذه األسففار التفي جمعفت بعفد عصفر عفزرا باإلضفافة عينية دون الن(. لذلك ضمت الترجمة السب14:2مك2)
دثا عن تاريت هذه الفترة الهامة في حياة األمة اليهوديفة، وهفي التفي عاشفت فيهفا هفذه األمفة كابيين اللذين تحإلى سفري الم

 ن اليونانيين.حرير دولتهم مدولة واحدة بعد أن كانت دولتين هما يهوذا وإسرائيل. وكان للمكابيون الفضل في ت
ت في حوزة اليهود في أرض السبي ثم جمعت عهد عزرا أو كان وبهذا تكون األسفار القانونية الثانية هي أسفار دونت بعد 

بعد وفاة عزرا. لذلك جاءت النسخة العبرية خلوًا منها. ولكن أجمع كثير من العلماء أن معظم هذه األسفار القانونية  
 . عبرية وقت الترجمة إلى اليونانيةضمن النسخة الالثانية كانت 


