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  شعِب إسرائيل حيارِب بقية الكنعانيني
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1 
1قائلني ين إسرائيلَ سألوا الربأنَّ ب شوعموِت ي عد؟:"وكانَ بِتِهمبالً ملُحارأو نيإلَى الكَنعاني دصعا يِمن نفقالَ 2". م

الرب":دصعهوذا يِدِه. يلي األرض فَعتهوذا لِشمعونَ أخيِه3 ."هوذا قد دفقالَ ي" : يت لكَيعي يف قُرعم دِاصع
ِتكيف قُرع ا معكأنا أيض دفأصع ،نيالكَنعاني حاِربن ."ِشمعونُ معه ب4. فذَه نيالكَنعاني الرب فَعهوذا، ودي ِعدفص
ووجدوا أدوينَ بازق يف بازق، فحاربوه وضربوا 5. الِف رجٍلوالِفِرزيني بيِدِهم، فضربوا ِمنهم يف بازق عشرةَ آ

نييوالِفِرز نييِه وِرجلَيِه6. الكَنعانيدي وقَطَعوا أباِهم كوهوأمس فتِبعوه ،قأدوين باز برفقالَ أدوين 7. فه
قكان:"باز ِلِهموأرج أيديِهم ةٌ أباِهمقطوعِلكًا ميتسبعونَ ممائد ِقطونَ حتتلتجازاينَ اُهللا. وا ي كذلك لتكما فع ."

هناك فمات ليمشا بِه إلَى أورووأت.  
وبعد ذلك نزلَ بنو يهوذا 9. وحارب بنو يهوذا أورشليم وأخذوها وضربوها حبد السيِف، وأشعلوا املدينةَ بالناِر8

نيِة الكَنعانيبهِلملُحارِل واجلَنوِب والسكّاِن اجلَب10.  س ربونَ، وكانَ اسميف ح اِكننيالس نيهوذا علَى الكَنعانيي وسار
عربونَ قَبالً قريةَ أربح .وأخيمانَ وتلماي بوا شيشايرقَبالً 11. وض بريد واسم ،بريكّاِن دعلَى س هناك ِمن وسار

فأخذَها عثنيئيلُ بن 13". الذي يضِرب قريةَ سفٍَر ويأخذُها، أُعطيِه عكسةَ ابنيت امرأةً:"لَبفقالَ كا12. قريةُ سفٍَر
ِمنه راألصغ أخو كالَب ،امرأةً. قَناز هتةَ ابنكسع أبيها14. فأعطاه قٍل ِمنبطَلَِب ح تهها غَرخوِلها أند وكانَ ِعند .

ألنك أعطَيتين أرض اجلَنوِب، فأعِطين . أعِطين بركَةً:"فقالَت له15". ما لِك؟:"قالَ هلا كالَبفنزلَت عن اِحلماِر، ف
  .فأعطاها كالَب الينابيع العليا والينابيع السفلَى". ينابيع ماٍء

16رهوذا إلَى بين يخِل مع بمدينِة الن ِعدوا ِمنى صمي موسح نو القَيينبوا وبوذَه ،رادع نويبهوذا اليت يف جِة يي
وذَهب يهوذا مع ِشمعونَ أخيِه وضربوا الكَنعانيني سكّانَ صفاةَ وحرموها، ودعوا اسم 17. وسكَنوا مع الشعِب

وكانَ الرب مع يهوذا 19. خومهاوأخذَ يهوذا غَزةَ وتخومها، وأشقَلونَ وتخومها، وعقرونَ وت18". حرمةَ"املدينِة 
. وأعطَوا لكالَب حربونَ كما تكلَّم موسى20. فملك اجلَبلَ، ولكن مل يطرد سكّانُ الوادي ألنَّ هلُم مركَباِت حديٍد

شليم، فسكَن اليبوسيونَ مع بين وبنو بنيامني مل يطردوا اليبوسيني سكّانَ أور21. فطَرد ِمن هناك بين عناق الثَّالثَةَ
  .بنيامني يف أورشليم إلَى هذا اليوِم

22ممعه يِت إيلَ والربا إلَى بأيض فيوس يتب ِعد23. وص يِت إيلَ، وكانَ اسمعن ب فيوس يتب فكشواست
ا24. املدينِة قَبالً لوز ا ِمنالً خاِرججملدينِةفرأَى املُراِقبونَ ر، عروفًا:"فقالوا لهم لَ معكعملَ املدينِة فندخأِرنا م ."

25مِتِه فأطلَقوهشريلُ وكُلُّ عجا الريِف، وأمالس دبوا املدينةَ حبرلَ املدينِة، فضدخم ملُ إلَى 26. فأراهجالر فانطَلَق
  .وهو امسها إلَى هذا اليوِم" زلو"أرِض اِحلثِّيني وبنى مدينةً ودعا امسها 



ولَم يطرد منسى أهلَ بيِت شانَ وقُراها، وال أهلَ تعنك وقُراها، وال سكّانَ دور وقُراها، وال سكّانَ ِيبلَعام وقُراها، 27
ما تشدد إسرائيلُ أنه وضع وكانَ ل28َ. فعزم الكَنعانيونَ علَى السكَِن يف ِتلك األرِض. وال سكّانَ مِجدو وقُراها

وأفراِيم مل يطرِد الكَنعانيني الساِكنني يف جازر، فسكَن الكَنعانيونَ يف 29. الكَنعانيني حتت اِجلزيِة ومل يطردهم طَردا
رِطِه يف جازوس.  

30هلولَ، فسكّانَ نكّانَ ِقطرونَ، وال سس دطربولونُ مل يِةزاِجلزي ِطِه وكانوا حتتونَ يف وسالكَنعاني 31. كَن ولَم
حوبور ةَ وأفيقلبوح وأكزيب يدونَ وأحلَبكّانَ صكّو، وال سكّانَ عس أشري دطرونَ يف 32. ياألشريي كَنفس

مدوهطرمل ي مهكّاِن األرِض، ألنس نيِط الكَنعاني33. وسفتايل مل يناةَ، ونيِت عكّانَ بمٍس، وال سيِت شكّانَ بس دطر
وحصر 34. فكانَ سكّانُ بيِت شمٍس وبيِت عناةَ حتت اِجلزيِة هلُم. بل سكَن يف وسِط الكَنعانيني سكّاِن األرِض

فعزم األموريونَ علَى السكَِن يف جبِل حارس 35. األموريونَ بين دانَ يف اجلَبِل ألنهم مل يدعوهم يِرتلونَ إلَى الوادي
يملُبعلونَ ويف شِة. يف أياِجلزي فكانوا حتت فيِت يوسب دي تي36. وقَو ِمن يمقِربِة عقَبع ِمن نياألموري خموكانَ ت

  .سالَع فصاِعدا
  مالك الرِب يف بوكيم

2 
1ِمن الرب الكم ِعدوقالَوص اِجللجاِل إلَى بوكيم ": متإلَى األرِض اليت أقس بكُم يتوأت ِمصر ِمن كُمدتقد أصع

وقُلت ،إلَى األبِد: آلبائكُم هدي معكُمكّاِن هِذِه األرِض2. ال أنكُثُ عا مع سهدفال تقطَعوا ع ماهِدموا . وأنت
مهذاِبحعوا لصويت. مِمل. ومل تسم؟ فماذا عما3تأيض فقُلت : ،ضاِيقنيبل يكونونَ لكُم م ،أماِمكُم ِمن مهدال أطر

وكانَ لَما تكلَّم مالك الرب ذا الكالِم إلَى مجيِع بين إسرائيلَ، أنَّ الشعب رفَعوا 4". وتكونُ آِلهتهم لكُم شركًا
  .وذَبحوا هناك للرب". بوكيم "فدعوا اسم ذلك املَكاِن5. صوتهم وبكَوا
  العصيان واهلزمية

وعبد الشعب الرب كُلَّ 7. وصرف يشوع الشعب، فذَهب بنو إسرائيلَ كُلُّ واِحٍد إلَى ملِكِه ألجِل امِتالِك األرِض6
 شوعي عدب مهامأي طالَت يوِخ الذيناِم الشوكُلَّ أي ،شوعاِم يِملَ أيالعظيِم الذي ع ِل الربما كُلَّ عرأَو الذين

فدفَنوه يف تخِم ملِكِه يف ِتمنةَ حارس يف جبِل 9. ومات يشوع بن نونَ عبد الرب ابن ِمئٍَة وعشر ِسنني8. إلسرائيلَ
شِل جاعبِشمايلَّ ج ،إل10َ. أفراِيم ما انضاجليِل أيض وال وكُلُّ ذلك ،عِرِف الربمل ي رجيلٌ آخ مهعدب ى آبائِه، وقام
  .العملَ الذي عِملَ إلسرائيلَ

11عليمدوا الببوع ِي الربينيف ع رنو إسرائيلَ الشلَ بأرِض 12. وفَع ِمن مهجآبائِهِم الذي أخر إلَه كوا الربروت
تركوا الرب 13.  ِمن آِلهِة الشعوِب الذين حوهلُم، وسجدوا هلا وأغاظوا الربِمصر، وساروا وراَء آِلهٍة أُخرى

فحمي غَضب الرب علَى إسرائيلَ، فدفَعهم بأيدي ناِهبني نهبوهم، وباعهم بيِد 14. وعبدوا البعلَ وعشتاروثَ
حيثُما خرجوا كانت يد الرب علَيِهم للشر، كما 15. لوقوِف أمام أعدائِهمأعدائِهم حوهلُم، ومل يقِدروا بعد علَى ا

. وأقام الرب قُضاةً فخلَّصوهم ِمن يِد ناِهبيِهم16. فضاقِ م األمر ِجدا. تكلَّم الرب وكما أقسم الرب هلُم



حادوا سريعا عن الطريِق اليت سار ا آباؤهم . اَء آِلهٍة أُخرى وسجدوا هلاوِلقُضاِتِهم أيضا مل يسمعوا، بل زنوا ور17
وحينما أقام الرب هلُم قُضاةً، كانَ الرب مع القاضي، وخلَّصهم ِمن يِد 18. لسمِع وصايا الرب، مل يفعلوا هكذا

ِمن ِدمن اِم القاضي، ألنَّ الربكُلَّ أي أعدائِهموزاِحميِهم ضاِيقيِهمِب مببس موِت القاضي 19.  أجِل أنيِنِهم وِعند
مل يكُفّوا عن أفعاِلِهم . كانوا يرِجعونَ ويفسدونَ أكثَر ِمن آبائِهم، بالذَّهاِب وراَء آِلهٍة أُخرى ليعبدوها ويسجدوا هلا

ِمن أجِل أنَّ هذا الشعب قد تعدوا عهدي الذي :"سرائيلَ وقالَفحمي غَضب الرب علَى إ20. وطريِقِهم القاسيِة
فأنا أيضا ال أعود أطرد إنسانا ِمن أماِمِهم ِمن اُألمِم الذين تركَهم يشوع 21أوصيت بِه آباَءهم ومل يسمعوا لصويت، 

فترك 23". ريق الرب ليسلُكوا ا كما حِفظَها آباؤهم، أم الأيحفَظونَ ط: لكي أمتِحنِ م إسرائيل22َِعند موِتِه 
شوعِد يبي مدفَعها ومل يسريع مدهطرومل ي ماُألم أولئك الرب.  

3 
إنما ملَعِرفَِة 2 كنعانَ فهؤالِء هم اُألمم الذين تركَهم الرب ليمتِحنِ م إسرائيلَ، كُلَّ الذين مل يعِرفوا مجيع حروِب1

احلَرب عليِمِهمين إسرائيلَ لتعِرفوها قَبلُ فقط. أجياِل بمل ي 3: الذين نيالكَنعاني ةُ، ومجيعاخلَمس نيالِفِلسطيني أقطاب
ِل حدخرمونَ إلَى معِل حِل ببج ِل لُبنانَ، ِمنبكّاِن جس نييواِحلو نييدوني4. ماةَوالص ،مِ َكانوا المِتحاِن إسرائيل

  .لكَي يعلَم هل يسمعونَ وصايا الرب اليت أوصى ا آباَءهم عن يِد موسى
  عثنيئيل

5 ،نيبوسيوالي نييواِحلو نييوالِفِرز نيواألموري نيواِحلثِّي نيِط الكَنعانينو إسرائيلَ يف وسب كَن6فسوات ناِتِهمذوا بخ
مهتدوا آِلهبوع نيِهملب ناِتِهما بِنساًء، وأعطَو 7. ألنفُِسِهم مهإلَه سوا الربون ،ِي الربينيف ع رنو إسرائيلَ الشِملَ بفع

اريووالس عليمدوا الببِد كوشان8َ. وعبي مهعلَى إسرائيلَ، فباع الرب بغَض مييِنفحهرِلِك أراِم النم عتاِيمِرش  .
ثَماينَ ِسنني عتاِيمنو إسرائيلَ كوشانَ ِرشب دبين إسرائيلَ 9. فعا لبلِّصخم الرب فأقام ،نو إسرائيلَ إلَى الربب خروص
راألصغ أخا كاِلب قَناز ثنيئيلَ بنع ،مهلَّص10. فخ،الرب ى إلسرائيلَفكانَ علَيِه روحوقَض  . فَعرِب فدللح وخرج

عتاِيمعلَى كوشاِن ِرش هدي تزواعت ،أرام ِلكم عتاِيمِدِه كوشانَ ِرشلي ة11ً. الربسن عنيأرب ِت األرضراحواست .
قَناز ثنيئيلُ بنع ومات.  

  إهود
رب، فشدد الرب ِعجلونَ مِلك موآب علَى إسرائيلَ، ألنهم عِملوا الشر وعاد بنو إسرائيلَ يعملونَ الشر يف عينِي ال12

ِي الربينخِل13. يف علكوا مدينةَ النإسرائيلَ، وامت بروض وسار ،ماليقونَ وعمين عإليِه ب عمنو 14. فجب دبفع
وصرخ بنو إسرائيلَ إلَى الرب، فأقام هلُم الرب مخلِّصا إهود بن 15. سنةًإسرائيلَ ِعجلونَ مِلك موآب ثَماينَ عشرةَ 

رالً أعسجر ،نياميينجريا الب .ِلِك موآبةً لِعجلونَ مديِدِه هنو إسرائيلَ بيلَ بفِسِه سيفًا، ذا 16. فأرسلن ِملَ إهودفع
وكانَ ِعجلونُ رجالً . وقَدم اهلَديةَ لِعجلونَ مِلِك موآب17. ت ثياِبِه علَى فِخِذِه اليمنىحديِن طولُه ِذراع، وتقَلَّده حت

وأما هو فرجع ِمن ِعنِد املَنحوتاِت 19وكانَ لَما انتهى ِمن تقدِمي اهلَديِة، صرف القَوم حاِملي اهلَديِة، 18. مسينا ِجدا
. وخرج ِمن ِعنِدِه مجيع الواِقفني لَديِه". صه:"فقالَ".  إلَيك أيها املَِلك�يل كالم ِسر:"اِل وقالَاليت لَدى اِجللج



20هوحد له تروٍد كانِة بلِّييف ع وهو جاِلس لَ إليِه إهودخفد .وقالَ إهود":اِهللا إلَيك عن ". ِعندي كالم فقام
21. الكُرسيإهود دطِنِهفميف ب هبرى وضمنعن فخِذِه الي يفذَ السى وأخسرالي هدا وراَء 22.  يأيض لَ القائمخفد

فخرج إهود ِمن الرواِق 23. وخرج ِمن اِحلتاِر. النصِل، وطَبق الشحم وراَء النصِل ألنه مل يجذُِب السيف ِمن بطِنِه
 �إنه مغط:"ولَما خرج، جاَء عبيده ونظَروا وإذا أبواب الِعلِّيِة مقفَلَةٌ، فقالوا24. لِّيِة وراَءه وأقفَلهاوأغلَق أبواب الِع

دهم فأخذوا اِملفتاح وفَتحوا وإذا سي. فلَِبثوا حتى خِجلوا وإذا هو ال يفتح أبواب الِعلِّيِة25". ِرجلَيِه يف مخدِع البروِد
وكانَ ِعند 27. وأما إهود فنجا، إذ هم مبهوتونَ، وعبر املَنحوتاِت ونجا إلَى ِسعرية26َ. ساِقطٌ علَى األرِض ميتا

مهامِل وهو قُدنو إسرائيلَ عن اجلَبب عهلَ مزفن ،ِل أفراِيمببالبوِق يف ج برض هجيئِه أن28. معو:"وقالَ هلُمين ألنَّ اتب
ِدكُملي نياملوآبي أعداَءكُم فَعقد د الرب ."رعبا يدعوا أحدومل ي ،نِّ إلَى موآباُألرد خاِوضذوا موأخ لوا وراَءهزفن .

29دأح نجشيٍط، وكُلَّ ذي بأٍس، ومل يٍل، كُلَّ نجِة آالِف ررعش حوالوقِت ن يف ذلك موآب بوا ِمنرفذَلَّ 30. فض
  .واستراحِت األرض ثَمانني سنةً. املوآبيونَ يف ذلك اليوِم حتت يِد إسرائيلَ

  مشجر
 .وهو أيضا خلَّص إسرائيلَ. وكانَ بعده شمجر بن عناةَ، فضرب ِمن الِفِلسطينيني ِست ِمئَِة رجٍل ِمبنساِس البقَِر31

  دبورة وباراق
4 
1ب ِي الربوعادينيف ع رلونَ الشعمِّنو إسرائيلَ ي  ،موِت إهود عد2ب لكِلِك كنعانَ الذي مم ِد يابنيبي الرب مهفباع

ِم. يف حاصورِة اُألمروشيف ح را، وهو ساِكنيِشِه سيسج ئيس3. ور ِتسع كانَ له هألن ،نو إسرائيلَ إلَى الربب خرفص
 .بِشدٍة، ِعشرين سنةً  مركَبٍة ِمن حديٍد، وهو ضايق بين إسرائيلَِمئَِة

وهي جاِلسةٌ حتت نخلَِة دبورةَ بني الرامِة 5. ودبورةُ امرأةٌ نبيةٌ زوجةُ لَفيدوت، هي قاضيةُ إسرائيلَ يف ذلك الوقِت4
ِل أفراِيمبيِت إيلَ يف جنو إسرا. وبدونَ إليها للقَضاِءوكانَ بصعِش 6. ئيلَ يقاد ِمن مأبينوع بن باراق تعود لَتفأرس

له فتايل، وقالَتإسرائيلَ:"ن إلَه ِر الربيأم ين : ألَمب ٍل ِمنجةَ آالِف رشرع ذْ معكوخ ،ِل تابوربإلَى ج فوازح بِاذه
 إلَيك، إلَى ِر قيشونَ سيسرا رئيس جيِش يابني مبركَباِتِه وجمهوِرِه وأدفَعه فأجذُب7نفتايل وِمن بين زبولونَ، 

إني أذهب معك، غَري :"فقالَت9". إنْ ذَهبِت معي أذهب، وإنْ مل تذهيب معي فال أذهب:"فقالَ هلا باراق8" ليِدك؟
فقامت دبورةُ وذَهبت مع ". ألنَّ الرب يبيع سيسرا بيِد امرأٍة. ائر فيهاأنه ال يكونُ لك فخر يف الطريِق اليت أنت س

شإلَى قاد باراق.  
وحاِبر القَيين 11. وصِعدت دبورةُ معه. ودعا باراق زبولونَ ونفتايلَ إلَى قادش، وصِعد ومعه عشرةُ آالِف رجٍل10

ِمن ،قاِين ِمن دانفَرشقاد اليت ِعند ناِيمعلّوطٍَة يف صى إلَى بحت ميى، وخمي موسح ين حوبابرا 12.  بروا سيسوأخب
ِل تابوربإلَى ج مأبينوع بن باراق ِعدقد ص ه13. بأن ديٍد، ومجيعح ٍة ِمنركَبِمئَِة م ركَباِتِه، ِتسعم را مجيععا سيسفد

قُم، ألنَّ هذا هو اليوم الذي دفَع فيِه :"فقالَت دبورةُ لباراق14.  معه ِمن حروشِة اُألمِم إلَى ِر قيشونَالشعِب الذي
ِدكرا ليسيس ؟. الربكامقُد ِج الربخري ٍل". ألَمجةُ آالِف رشرع راَءهوو ِل تابوربج ِمن لَ باراقز15. فن جفأزع



الربباراق يِف أمامالس درا وكُلَّ املَركَباِت وكُلَّ اجلَيِش حبعلَى ِرجلَيِه.  سيس برِة وهرا عن املَركَبلَ سيسزفن .
. مل يبق وال واِحد. وسقَطَ كُلُّ جيِش سيسرا حبد السيِف. وتِبع باراق املَركَباِت واجلَيش إلَى حروشِة اُألمِم16
أما سيسرا فهرب علَى ِرجلَيِه إلَى خيمِة ياعيلَ امرأِة حاِبر القَيين، ألنه كانَ صلح بني يابني مِلِك حاصور وبيِت و17

القَيين 18. حاِبرله را وقالَتياعيلُ السِتقباِل سيس تفخرج":دي، ِملْ إلَيِملْ يا سي .فمالَ إليها إلَى ". ال ختَف
. ففَتحت وطَب اللَّبِن وأسقَته ثُم غَطَّته". اسقيين قَليلَ ماٍء ألني قد عِطشت:"فقالَ هلا19. خلَيمِة وغَطَّته باللِّحاِفا

فأخذَت ياعيلُ 21". ال: أهنا رجلٌ؟ أنِك تقولني: ِقفي بباِب اخلَيمِة، ويكونُ إذا جاَء أحد وسألِك:"فقالَ هلا20
 حاِبر وتد اخلَيمِة وجعلَِت امليتدةَ يف يِدها، وقارت إليِه وضربِت الوتد يف صدِغِه فنفَذَ إلَى األرِض، وهو متثَقِّلٌ يف امرأةُ

فمات ،بتعِم ومو22. النله ياعيلُ السِتقباِلِه وقالَت ترا، فخرجسيس طاِردي ا:"وإذا بباراق كلَ الذي تعالَ فأُريجلر
هطاِلب دِغِه". أنتيف ص دتا والويترا ساِقطٌ م23. فجاَء إليها وإذا سيس كنعانَ أمام ِلكم اليوِم يابني فأذَلَّ اُهللا يف ذلك
  .ِلك كنعانَوأخذَت يد بين إسرائيلَ تتزايد وتقسو علَى يابني مِلِك كنعانَ حتى قَرضوا يابني م24. بين إسرائيلَ
  ترنيمة دبورة

5 
  : فترنمت دبورةُ وباراق بن أبينوعم يف ذلك اليوِم قائلَِني1
  ،ألجِل قيادِة القواِد يف إسرائيلَ"2

  ،ألجِل انِتداِب الشعِب 

  باِركوا الرب. 

 3ها املُلوكعوا أيِامس  

  .واصغوا أيها العظَماُء 

أنا، أنا للربمنرأت .  

  .أُزمر للرب إلَِه إسرائيلَ 

4ِسعري ِمن روِجكخب بيار،  

 حراِء أدومص ِمن عوِدكبص،  

  .األرض ارتعدِت

 تا قَطَرأيض السماوات.  

  .كذلك السحب قَطَرت ماًء  

  تزلزلَِت اِجلبال5ُ

  ِّ،ِمن وجِه الرب 

  وسيناُء هذا

 .ن وجِه الرب إلَِه إسرائيلَِم 



  يف أياِم شمجر بِن عناةَ، "6
 قِت الطُّرراحاِم ياعيلَ، استيف أي،  

  وعاِبرو السبِل ساروا

  .يف مساِلك معوجٍة 

  .خِذلَ احلُكّام يف إسرائيل7َ

  .خِذلوا حتى قُمت أنا دبورةُ 

  .قُمت أُما يف إسرائيلَ  

  .ختار آِلهةً حديثَةًِا8

  . حينئٍذ حرب األبواِب 
محأو ر نى ِمجرهل كانَ ي  

  يف أربعني ألفًا ِمن إسرائيلَ؟ 

  قَليب نحو قُضاِة إسرائيل9َ

  .املُنتِدبني يف الشعِب 

  باِركوا الرب.  

10حرالص ناِكبونَ اُألتها الرأي،  

  ،ناِفساجلاِلسونَ علَى طَ 

  !والساِلكونَ يف الطريِق، سبحوا      
  ِمن صوِت املُحاصني بني األحواِض11

  ِّ،هناك يثنونَ علَى حق الرب 

  .حق حكّاِمِه يف إسرائيلَ

 .حينئٍذ نزلَ شعب الرب إلَى األبواِب                  

  !ِاستيِقظي، استيِقظي يا دبورةُ"12

  ! استيِقظي، استيِقظي وتكلَّمي بنشيٍد           
كواسِب سبي يا باراق قُم،  

 مأبينوع يا ابن!  

13اِردلَّطَ الشئٍذ تسحين  

  .علَى عظَماِء الشعِب 

  .الرب سلَّطَين علَى اجلَباِبرِة  

14أفراِيم جاَء ِمن  



 ماليقع نيب مهقَرم الذين،  

  . بعدك بنيامني مع قَوِمكو
  ،ِمن ماكري نزلَ قُضاةٌ 

  وِمن زبولونَ

  .ماِسكونَ بقَضيِب القائِد 

  .والرؤساُء يف يساكَر مع دبورة15َ

 هكذا باراق اكَرسوكما ي.  

إلَى الوادي وراَءه فَعِاند.  

 نيساقي رأوبعلَى م  

 .أقضيةُ قَلٍب عظيمةٌ  

  ِلماذا أقَمت بني احلَظائِر 16
  لسمِع الصفِري للقُطعاِن؟ 

نيساقي رأوبى ملَد  

  .مباِحثُ قَلٍب عظيمةٌ 

17نِّ سكَنِرب اُألرديف ع ِجلعاد.  

  ودانُ، ملاذا استوطَن لَدى السفُِن؟              

  ،وأشري أقام علَى ساِحِل البحِر

  . نويف فُرِضِه سكَ 
  زبولونُ شعب أهانَ نفسه إلَى املوِت18

 .مع نفتايل علَى روايب احلَقِل 

19"لوكبوا. جاَء محار.  

  حينئٍذ حارب ملوك كنعانَ 

  .يف تعنك علَى مياِه مِجدو

  .بضع ِفضٍة مل يأخذوا 

  .ِمن السماواِت حاربوا20

  الكَواِكب ِمن حبِكها  
  .اربت سيسراح  

21مفَهرقيشونَ ج ر.  

  .ر وقائع ر قيشونَ 



 .�دوسي يا نفسي بِعز  

  حينئٍذ ضربت أعقاب اخلَيِل"22

  .ِمن السوِق، سوِق أقويائِه 

  .ِِّالعنوا مريوز، قالَ مالك الرب23

  ،ِالعنوا ساِكنيها لَعنا 

مل يأتوا ملَعون مهألن ،ِة الرب  
  .معونِة الرب بني اجلَباِبرِة 

  تبارك علَى النساِء24

  .ِّياعيلُ امرأةُ حاِبر القَيين 

  كبارساِء يف اخلياِم تعلَى الن.  

  .طَلَب ماًء فأعطَته لَبنا25

  .يف قَصعِة العظَماِء قَدمت زبدةً 

  ، مدت يدها إلَى الوتِد26
  ،ويمينها إلَى ِمضراِب العملَِة 

هرأس قَتحرا وسسيس تبروض،  

 دغَهص قَتروخ تخدش.  

27حِرجلَيها انطَر نيب،  

 عسقَطَ، اضطَج.  

  .بني ِرجلَيها انطَرح، سقَطَ

 .حيثُ انطَرح فهناك سقَطَ مقتوالً 

28 فَتِة أشرالكو ِمن  
  :ولولَت أُم سيسرا ِمن الشباِكو 

  ملاذا أبطأت مركَباته عن املَجيِء؟

  ملاذا تأخرت خطَوات مراِكِبِه؟ 

  ،فأجابتها أحكَم سيداِتها29

  :بل هي ردت جوابا لنفِسها 

  !ألَم يِجدوا ويقِسموا الغنيمة30َ

 جِني لكُلِّ رٍلفتاةً أو فتات!  

  !غَنيمةَ ثياٍب مصبوغٍَة لسيسرا



  !غَنيمةَ ثياٍب مصبوغٍَة مطَرزٍة 

  ثياٍب مصبوغٍَة مطَرزِة الوجهِني

  !غَنيمةً لعنقي 

31بيار أعدائك مجيع بيدهكذا ي.  

  وأِحباؤه كخروِج الشمِس 

  ". يف جبروِتها
 سن عنيأرب ِت األرضراحةًواست. 
  جدعون

6 
1ِسنني ِد ِمديانَ سبعلي الرب مهفَعفد ،ِي الربينيف ع رنو إسرائيلَ الشِملَ بِمديانَ علَى إسرائيل2َ. وع دي تزفاعت .

إذا زرع إسرائيلُ، كانَ و3. بسبِب اِملديانيني عِملَ بنو إسرائيلَ ألنفُِسِهِم الكُهوف اليت يف اِجلباِل واملَغاِير واحلُصونَ
 ،دونَ علَيِهمصعنو املَشِرِق، يماِلقَةُ وبونَ والعاِملدياني دصعإلَى 4ي جيئكتِلفونَ غَلَّةَ األرِض إلَى موي ِرتلونَ علَيِهموي

 كانوا يصعدونَ مبواشيِهم وخياِمِهم ألنهم5. غَزةَ، وال يتركونَ إلسرائيلَ قوت احلياِة، وال غَنما وال بقَرا وال حمريا
فذَلَّ إسرائيلُ ِجدا ِمن ِقبِل 6. ويجيئونَ كاجلَراِد يف الكَثرِة وليس هلُم وِجلماِلِهم عدد، ودخلوا األرض لكَي يخِربوها

نياِملدياني .نو إسرائيلَ إلَى الربب خروص.  
أنَّ الرب أرسلَ رجالً نبيا إلَى بين إسرائيلَ، فقالَ 8يلَ إلَى الرب بسبِب اِملديانيني وكانَ لَما صرخ بنو إسرائ7
وأنقَذتكُم ِمن يِد 9إني قد أصعدتكُم ِمن ِمصر وأخرجتكُم ِمن بيِت العبوديِة، : هكذا قالَ الرب إلَه إسرائيلَ:"هلُم

ال . أنا الرب إلَهكُم: وقُلت لكُم10.  مجيِع مضاِيقيكُم، وطَردتهم ِمن أماِمكُم وأعطَيتكُم أرضهماِملصريني وِمن يِد
مهم ساِكنونَ أرضأنت الذين نيةَ األموريعوا لصويت. ختافوا آِلهومل تسم."  

وابنه ِجدعونُ كانَ يخِبطُ ِحنطَةً يف . يت ليوآش األبيعزريوأتى مالك الرب وجلَس حتت البطمِة اليت يف عفرةَ ال11
نياِملدياني ها ِمنبرهي ِة لكَير12. اِملعصوقالَ له الرب الكم له رالبأِس:"فظَه اربيا ج معك 13". الرب فقالَ له

ابتنا كُلُّ هِذِه؟ وأين كُلُّ عجائِبِه اليت أخبرنا ا آباؤنا أسألُك ياسيدي، إذا كانَ الرب معنا فلماذا أص:"ِجدعونُ
ِمديانَ: قائلني لَنا يف كفعوج نا الربفَض؟ واآلنَ قد رِمصر ِمن صِعدنا الربي وقال14َ". ألَم إليِه الرب فَتفالت :

أسألُك يا سيدي، مباذا أُخلِّص : "فقالَ له15". أما أرسلتك؟. اذهب بقوِتك هِذِه وخلِّص إسرائيلَ ِمن كف ِمديانَ"
إني أكونُ معك، وستضِرب :"فقالَ له الرب16". إسرائيلَ؟ ها عشرييت هي الذُّلَّى يف منسى، وأنا األصغر يف بيِت أيب

.  ِنعمةً يف عينيك فاصنع يل عالمةً أنك أنت تكلِّمينإنْ كُنت قد وجدت:"فقالَ له17". اِملديانيني كرجٍل واِحٍد
18كها أمامعيت وأضتقِدم وأُخِرج ى آيتَ إلَيكههنا حت ِمن حفقالَ". ال ترب":ِى ترجعي أبقَى حتلَ 19". إنخفد

، وأما املَرق فوضعه يف ِقدٍر، وخرج ا إليِه ضعه يف سلٍّأما اللَّحم فو. ِجدعونُ وعِملَ جدي ِمعزى وإيفَةَ دقيٍق فطريا
". خِذ اللَّحم والفَطري وضعهما علَى ِتلك الصخرِة واسكُِب املَرق:"فقالَ له مالك اِهللا20. إلَى حتِت البطمِة وقَدمها



لَ كذلككّاِز ال21. ففَعالع فطَر الرب الكم دِة وأكلَِت فمخرالص ِمن نار تِعدفص ،والفَطري اللَّحم سِدِه ومذي بي
والفَطري يِه. اللَّحمينعن ع الرب الكم بفقالَ ِجدعون22ُ. وذَه ،الرب الكم هفرأَى ِجدعونُ أن":دي الربآِه يا سي !

فبنى ِجدعونُ 24". ال متوت. ال ختَف. السالم لك:"الَ له الربفق23". ألني قد رأيت مالك الرب وجها لوجٍه
 عاهود ا للربحذبم هناك"لومش ههوي ."نيريزِة األبيعفرلْ يف عزإلَى هذا اليوِم مل ي.  

25قالَ له اللَّيلَِة أنَّ الرب وكانَ يف ِتلك": ،قَِر الذي ألبيكالب رذْ ثَوعِل خالب حذبم واهِدم ،سبِع ِسنني ا ابنا ثانيروثَو
 ،هةَ اليت ِعنداريواقطَِع الس ،26الذي ألبيك رِذ الثَّوعلَى رأِس هذا اِحلصِن بترتيٍب، وخ إلَِهك ا للربحذبوابِن م

ِجدعونُ عشرةَ ِرجاٍل ِمن عبيِدِه وعِملَ كما كلَّمه فأخذَ 27. الثّاين وأصِعد محرقَةً علَى حطَِب الساريِة اليت تقطَعها
ليالً. الرب ِملها، فعار لَ ذلكعميِت أبيِه وأهِل املدينِة أنْ يب ِمن خافوإذ كانَ ي.  
28قد قُِطع هةُ اليت ِعنداريوالس ِدمعِل قد هِح البذبِد وإذا مبأهلُ املدينِة يف الغ كَّرعلَى فب الثّاين قد أُصِعد روالثَّو ،ت

ينِح الذي بلصاِحِبِه29. املَذب ؟:"فقالوا الواِحدِملَ هذا األمرع نثوا فقالوا". محقد :"فسألوا وب يوآش إنَّ ِجدعونَ بن
لَ هذا األمر30". فعفقالَ أهلُ املدينِة ليوآش" :ده هألن ،موتي لكَي كةَ اليت أخِرِج ابناريالس عِل وقَطَعالب حذبم م

هعلَيِه31". ِعند جلميِع القائمني لْ يف هذا :"فقالَ يوآشقتي قاِتلْ لهي ن؟ مهلِّصونخم تأنت عِل، أمقاِتلونَ للبت مأنت
ليقاِتله البعلُ ألنه :"قائالً" يربعلَ"عاه يف ذلك اليوِم فد32". إنْ كانَ إلَها فليقاِتلْ لنفِسِه ألنَّ مذبحه قد هِدم. الصباِح

هحذبم مدقد ه."  
ولَِبس روح الرب 34. واجتمع مجيع اِملديانيني والعماِلقَِة وبين املَشِرِق معا وعبروا ونزلوا يف وادي ِيزرعيل33َ

وأرسلَ رسالً إلَى مجيِع منسى، فاجتمع هو أيضا وراَءه، وأرسلَ 35. عزر وراَءهِجدعونَ فضرب بالبوِق، فاجتمع أبي
ِعدوا لِلقائِهمفتايل فصبولونَ ونوز الً إلَى أشريسدي إسرائيلَ كما :"وقالَ ِجدعونُ ِهللا36. ربي لِّصخت إنْ كُنت

 ،وِف 37تكلَّمتةَ الصزج ي واِضععلَى األرِض كُلِّها، فها إن فافها، وجِة وحدِر، فإنْ كانَ طَلٌّ علَى اجلَزيديف الب
دي إسرائيلَ كما تكلَّمتبي لِّصخت كأن ِلمت38". عوكانَ كذلك . ِمن طَال رصةَ وعطَ اجلَزغِد وضيف الغ كَّرفب

أمتِحن هِذِه املَرةَ فقط . ال يحم غَضبك علَي فأتكلَّم هِذِه املَرةَ فقط:"ِهللافقالَ ِجدعونُ 39. اجلَزِة، ِملَء قَصعٍة ماًء
فكانَ . ففَعلَ اُهللا كذلك يف ِتلك اللَّيلَِة40". فليكُن جفاف يف اجلَزِة وحدها وعلَى كُلِّ األرِض ليكُن طَلٌّ. باجلَزِة

  . األرِض كُلِّها كانَ طَلٌّجفاف يف اجلَزِة وحدها وعلَى
  جدعون يهزم املديانيني
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1رودِني حلوا علَى عزون عِب الذي معهِجدعونُ، وكُلُّ الش علُ، أيبري كَّرتلِّ . فب ِعند مهِشمالي نياِملدياني يشوكانَ ج

 كثري علَي ألدفَع اِملديانيني بيِدِهم، ِلئال يفتِخر علَي معك إنَّ الشعب الذي:"وقالَ الرب ِجلدعون2َ. مورةَ يف الوادي
من كانَ خائفًا ومرتِعدا فليرِجع وينصِرف ِمن جبِل : واآلنَ ناِد يف آذاِن الشعِب قائال3ً. يدي خلَّصتين: إسرائيلُ قائالً

عِب اثناِن وِعشرونَ أ". ِجلعادالش ِمن عجةُ آالٍف. لفًافررعش قيِجلدعون4َ. وب ا:"وقالَ الربكثري عبِل الشزمل ي .
هناك لك مهقِّيإلَى املاِء فأُن مِ ِْانِزل .عنه ويكونُ أنَّ الذي أقولُ لك :معك بذهفهو ي ،معك بذههذا ي . نوكُلُّ م



عنه أقولُ لك :فهو ال ي معك بذههذا ال يبعِب إلَى املاِء5". ذهلَ بالشزِجلدعونَ. فن لَغُ :"وقالَ الربي نكُلُّ م
هوحد فأوِقفه لَغُ الكلباملاِء كما ي رِب. بِلساِنِه ِمنيِه للشتكبثا علَى رج نولَغوا 6". وكذا كُلُّ م الذين ددوكانَ ع

جثَالثَ ِمئَِة ر إلَى فِمِهم ِدِهمرِب املاِء. ٍلبيلش كَِبِهما علَى رثَوا فجعِب مجيعا باقي الش7. وأم فقالَ الرب
وأما سائر الشعِب فليذهبوا كُلُّ واِحٍد إلَى . بالثَّالِث ِمئَِة الرجِل الذين ولَغوا أُخلِّصكُم وأدفَع اِملديانيني ليِدك:"ِجلدعونَ
وأرسلَ سائر ِرجاِل إسرائيلَ كُلَّ واِحٍد إلَى خيمِتِه، وأمسك الثَّالثَ . عب زادا بيِدِهم مع أبواِقِهمفأخذَ الش8". مكاِنِه

  .وكانت محلَّةُ اِملديانيني حتته يف الوادي. ِمئَِة الرجِل
9قالَ له اللَّيلَِة أنَّ الرب لَّ:"وكانَ يف ِتلكقُِم انِزلْ إلَى املَحِدكها إلَى يفَعتي قد د10. ِة، ألن خائفًا ِمن وإنْ كُنت

". وتسمع ما يتكلَّمونَ بِه، وبعد تتشدد يداك وتِرتلُ إلَى املَحلَِّة11النزوِل، فانِزلْ أنت وفورةُ غُالمك إلَى املَحلَِّة، 
وكانَ اِملديانيونَ والعماِلقَةُ وكُلُّ بين املَشِرِق حالِّني 12. ن الذين يف املَحلَِّةفنزلَ هو وفورةُ غُالمه إلَى آِخِر املُتجهزي

وجاَء ِجدعونُ 13. يف الوادي كاجلَراِد يف الكَثرِة، وِجمالُهم ال عدد هلا كالرمِل الذي علَى شاِطئ البحِر يف الكَثرِة
هوذا قد حلُمت حلما، وإذا رغيف خبِز شعٍري يتدحرج يف محلَِّة اِملديانيني، :"قولُفإذا رجلٌ يخبر صاِحبه حبلٍم وي

ليس ذلك إالَّ :"فأجاب صاِحبه وقال14َ". وجاَء إلَى اخلَيمِة وضربها فسقَطَت، وقَلَبها إلَى فوٍق فسقَطَِت اخلَيمةُ
  ".قد دفَع اُهللا إلَى يِدِه اِملديانيني وكُلَّ اجلَيِش. سيف ِجدعونَ بِن يوآش رجِل إسرائيلَ

قوموا ألنَّ الرب قد دفَع :"وكانَ لَما ِمسع ِجدعونُ خبر احلُلِم وتفسريه، أنه سجد ورجع إلَى محلَِّة إسرائيلَ وقال15َ
نياِملدياني يشج ِدكُمالثَّالثَ ِم16". إلَى ي ما وقَسوِجرار ،كُلِِّهم لَ أبواقًا يف أيديِهمعٍق، وجِل إلَى ثَالِث ِفرجئَِة الر

وها أنا آٍت إلَى طَرِف املَحلَِّة، فيكونُ . انظُروا إلَي وافعلوا كذلك:"وقالَ هلُم17. فاِرغَةً ومصابيح يف وسِط اِجلراِر
ضربت بالبوِق أنا وكُلُّ الذين معي، فاضِربوا أنتم أيضا باألبواِق حولَ كُلِّ ومتى 18. كما أفعلُ أنكُم هكذا تفعلونَ

  ".للرب وِجلدعونَ: املَحلَِّة، وقولوا
19قد أقاموا احلُر ِط، وكانوا إذ ذاكِل اهلَزيِع األوسلَِّة يف أوِف املَحإلَى طَر معه ِل الذينجفجاَء ِجدعونُ واِملئَةُ الر ،اس

اليت بأيديِهم روا اِجلراربوا باألبواِق وكسركوا 20. فضوأمس ،روا اِجلرارالثَّالثُ باألبواِق وكس قِت الِفربرفض
ووقَفوا كُلُّ 21". سيف للرب وِجلدعونَ:"املَصابيح بأيديِهِم اليسرى واألبواق بأيديِهِم اليمنى ليضِربوا ا، وصرخوا

وضرب الثَّالثُ اِملئني باألبواِق، وجعلَ الرب 22. فركَض كُلُّ اجلَيِش وصرخوا وهربوا. ٍد يف مكاِنِه حولَ املَحلَِّةواِح
ةَ، إلَى فهرب اجلَيش إلَى بيِت ِشطَّةَ، إلَى صردةَ حتى إلَى حافَِة آبِل محولَ. سيف كُلِّ واِحٍد بصاِحِبِه وبكُلِّ اجلَيِش

  .فاجتمع ِرجالُ إسرائيلَ ِمن نفتايل وِمن أشري وِمن كُلِّ منسى وتِبعوا اِملديانيني23. طَباةَ
". نِّانِزلوا لِلقاِء اِملديانيني وخذوا ِمنهم املياه إلَى بيِت بارةَ واُألرد:"فأرسلَ ِجدعونُ رسالً إلَى كُلِّ جبِل أفراِيم قائال24ً

وأمسكوا أمريِي اِملديانيني غُرابا وِذئبا، وقَتلوا 25. فاجتمع كُلُّ ِرجاِل أفراِيم وأخذوا املياه إلَى بيِت بارةَ واُألردنِّ
غُراٍب وِذئٍب إلَى ِجدعونَ وتِبعوا اِملديانيني وأتوا برأسي . غُرابا علَى صخرِة غُراٍب، وأما ِذئب فقَتلوه يف ِمعصرِة ِذئٍب

  .ِمن عِرب اُألردنِّ
  زبح وصلمناع
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1ِرجالُ أفراِيم ؟:"وقالَ لهنيِة اِملديانيبملُحار ِذهاِبك نا ِعندبنا، إذ مل تدع لتالذي فع ٍة". ما هذا األمربِشد موهوخاص .
ليِدكُم دفَع اُهللا أمريِي 3ِمن قَِطاِف أبيعزر؟   أفراِيم خرياماذا فعلت اآلنَ نظريكُم؟ أليس خصاصةُ:"فقالَ هلُم2

 .حينئٍذ ارتخت روحهم عنه عندما تكلَّم ذا الكالِم". وماذا قَِدرت أنْ أعملَ نظريكُم؟. اِملديانيني غُرابا وِذئبا

أعطوا :"فقالَ ألهِل سكّوت5.  ِمئَِة الرجِل الذين معه معيني ومطاِردينوجاَء ِجدعونُ إلَى اُألردنِّ وعبر هو والثَّالث4ُ
فقالَ رؤساُء 6". أرِغفَةَ خبٍز للقَوِم الذين معي ألنهم معيونَ، وأنا ساٍع وراَء زبح وصلمناع ملكي ِمديانَ

كّوتى :"ساآلنَ حت ِدكبي اعنلموص حبا؟هل أيدي زبزخ كندج عطيفقالَ ِجدعون7ُ". ن": الرب دفَععندما ي لذلك
. وصِعد ِمن هناك إلَى فنوئيلَ وكلَّمهم هكذا8". زبح وصلمناع بيدي أدرس لَحمكُم مع أشواِك البريِة بالنواِرِج

 ،كّوتأهلُ س أهلُ فنوئيلَ كما أجاب هأ9فأجاب ا أهلَ فنوئيلَ قائالًفكلَّميض":رجهذا الب الٍم أهِدمجوعي بسر ِعند."  
. وكانَ زبح وصلمناع يف قَرقَر وجيشهما معهما نحو خمسةَ عشر ألفًا، كُلُّ الباقني ِمن مجيِع جيِش بين املَشِرِق10

ِرطي السختٍل مجر سقَطوا ِمئَةٌ وِعشرونَ ألف 11. يِفوالذين حنوب رقيِجدعونُ يف طريِق ساِكين اخلياِم ش ِعدوص
فهرب زبح وصلمناع، فتِبعهما وأمسك ملكي ِمديانَ زبح 12. ويجبهةَ، وضرب اجلَيش وكانَ اجلَيش مطمئنا

  .وصلمناع وأزعج كُلَّ اجلَيِش
وأمسك غُالما ِمن أهِل سكّوت وسأله، فكتب له 14. عقَبِة حارس حلَرِب ِمن ِعنِدورجع ِجدعونُ بن يوآش ِمن ا13

هوذا زبح وصلمناع اللذاِن :"ودخلَ إلَى أهِل سكّوت وقال15َ. رؤساَء سكّوت وشيوخها، سبعةً وسبعني رجالً
ما قائلنيِ موينرتيل: عوص حبا؟هل أيدي زبزخ املُعيني عطي ِرجالكى ناآلنَ حت ِدكبي اعن16". م يوخذَ شوأخ

كّوتا أهلَ س لَّموع اِرجوِة والنيرالب لَ ِرجالَ املدينِة17. املدينِة وأشواكفنوئيلَ وقَت رجب مدوه.  
18اعنلموص حبوقالَ لز":لتقَت جالُ الذينالر ؟كيفيف تابور مفقاال ."ماه":ثَلُكم مثَلُهِة أوالِد . مكُلُّ واِحٍد كصور
قُِم :"وقالَ ليثَر بكِرِه20!". حي هو الرب لو استحييتماهم لَما قَتلتكُما. هم إخويت بنو أُمي:"فقال19َ". مِلٍك
قُم أنت وقَع علَينا، ألنه :"فقالَ زبح وصلمناع21. اف، مبا أنه فتى بعدفلم يختِرِط الغالم سيفَه، ألنه خ". اقتلهما

هطشِل بجذَ األِهلَّةَ اليت يف أعناِق ِجماِلِهما". ِمثلُ الروأخ ،اعنلموص حبلَ زِجدعونُ وقَت فقام.  
  أفود جدعون

فقالَ 23". علَينا أنت وابنك وابن ابِنك، ألنك قد خلَّصتنا ِمن يِد ِمديانَتسلَّطْ : "وقالَ ِرجالُ إسرائيلَ ِجلدعون22َ
أطلُب :"ثُم قالَ هلُم ِجدعون24ُ". اَلرب يتسلَّطُ علَيكُم. ال أتسلَّطُ أنا علَيكُم وال يتسلَّطُ ابين علَيكُم:"هلُم ِجدعونُ
إننا :"فقالوا25. ألنه كانَ هلُم أقراطُ ذَهٍب ألنهم إمساعيليونَ". واِحٍد أقراطَ غَنيمِتِهأنْ تعطوين كُلُّ : ِمنكُم ِطلبةً

وكانَ وزنُ أقراِط الذَّهِب اليت طَلَب ألفًا وسبع ِمئَِة 26. وفَرشوا ِرداًء وطَرحوا علَيِه كُلُّ واِحٍد أقراطَ غَنيمِتِه". نعطي
. ا األِهلَّةَ واحلَلَق وأثواب اُألرجواِن اليت علَى ملوِك ِمديانَ، وما عدا القَالئد اليت يف أعناِق ِجماِلِهمشاِقٍل ذَهبا، ما عد

وزنى كُلُّ إسرائيلَ وراَءه هناك، فكانَ ذلك ِجلدعونَ وبيِتِه . فصنع ِجدعونُ ِمنها أفودا وجعله يف مدينِتِه يف عفرة27َ



واستراحِت األرض أربعني سنةً يف أياِم . ذَلَّ ِمديانُ أمام بين إسرائيلَ ومل يعودوا يرفَعونَ رؤوسهمو28. فخا
  .ِجدعونَ

  موت جدعون
ٌء وكانَ ِجلدعونَ سبعونَ ولَدا خاِرجونَ ِمن صلِبِه، ألنه كانت له ِنسا30. وذَهب يربعلُ بن يوآش وأقام يف بيِتِه29

31. كثرياتأبيماِلك اهما فسا ابنهي أيض له تولَد كيماليت يف ش هتيرٍة 32. وسيببش يوآش ِجدعونُ بن ومات
رزِة أبيعفرأبيِه يف ع يف قَِرب يوآش ِفنٍة، ودصاِلح.  

ولَم يذكُر 34. لبعليِم، وجعلوا هلُم بعلَ بريثَ إلَهاوكانَ بعد موِت ِجدعونَ أنَّ بين إسرائيلَ رجعوا وزنوا وراَء ا33
ِلِهموح ِمن ِد مجيِع أعدائِهمي ِمن مالذي أنقَذَه مهإلَه نو إسرائيلَ الربعلَ، 35. ببريِت يعروفًا مع بلوا معمي ولَم

  .ِِجدعونَ، نظري كُلِّ اخلَِري الذي عِملَ مع إسرائيلَ
  بيمالكأ
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تكلَّموا اآلنَ يف "2: وذَهب أبيماِلك بن يربعلَ إلَى شكيم إلَى إخوِة أُمِه، وكلَّمهم ومجيع عشريِة بيِت أيب أُمِه قائال1ً

كيملكُم. آذاِن مجيِع أهِل ش ريما هو خأي :برين يب الً، مجيعجسبعونَ ر لَّطَ علَيكُمسأأنْ يت لَّطَ علَيكُمسأنْ يت علَ، أم
كُمولَحم كُمظمي أنا ع؟ واذكُروا أنلٌ واِحدججبميِع هذا الكالِم3". ر كيميف آذاِن كُلِّ أهِل ش ِه عنهةُ أُمإخو فتكلَّم .

ضٍة ِمن بيِت بعِل بريثَ، فاستأجر ا وأعطَوه سبعني شاِقلَ ِف4". أخونا هو: "فمالَ قَلبهم وراَء أبيماِلك، ألنهم قالوا
ا وراَءهوعفس ،طائشني طّالنيِرجاالً ب الً، 5. أبيماِلكجر علَ، سبعنيبرين يب هتلَ إخوةَ وقَتفريِت أبيِه يف عجاَء إلَى ب ثُم

فاجتمع مجيع أهِل شكيم وكُلُّ سكّاِن القَلعِة وذَهبوا 6. اختبأوبقي يوثام بن يربعلَ األصغر ألنه . علَى حجٍر واِحٍد
كيمِب الذي يف شصلّوطَِة النب ِلكًا ِعندم لوا أبيماِلكعوج.  

  :وأخبروا يوثام فذَهب ووقَف علَى رأِس جبِل ِجِرزمي، ورفَع صوته ونادى وقالَ هلُم7

  ، شكيمِامسعوا يل يا أهلَ"

  . يسمع لكُم اُهللا 
8ِت األشجاربةً ذَهرم  

  .لتمسح علَيها مِلكًا 

  .امِلكي علَينا: فقالَت للزيتونِة

  :فقالَت هلا الزيتونة9ُ

  أأترك دهين الذي بِه 

اَهللا والناس مونَ يبكَري،  

 أمِلك لكَي بوأذه  

  علَى األشجاِر؟  



  : م قالَِت األشجار للتينِةث10ُ
  .تعالَي أنِت وامِلكي علَينا 

  :فقالَت هلا التينة11ُ

 بري الطَّييت وثَمالوح كأأتر،  

أمِلك لكَي بوأذه  

  علَى األشجاِر؟ 

  :فقالَِت األشجار للكَرمِة12

  .تعالَي أنِت وامِلكي علَينا 

  :فقالَت هلا الكَرمة13ُ

  أأترك ِمسطاري 

اَهللا والناس حفَرالذي ي،  

  وأذهب لكَي ِأمِلك علَى األشجاِر؟             
  :ثُم قالَت مجيع األشجاِر للعوسِج14 

  .تعالَ أنت وامِلك علَينا 

  :فقالَ العوسج لألشجاِر15

  ِّإنْ كنتم باحلَق 

  متسحونين علَيكُم مِلكًا
 

  .فتعالَوا واحتموا حتت ِظلِّي 

  وإالَّ فتخرج نار ِمن العوسِج

  !وتأكُلَ أرز لُبنانَ 

فاآلنَ إنْ كنتم قد عِملتم باحلَق والصحِة إذ جعلتم أبيماِلك مِلكًا، وإنْ كنتم قد فعلتم خريا مع يربعلَ ومع بيِتِه، 16
لتم قد فعيِه، وإنْ كنتدِل يمع بسح له ِد ِمديان17َمي ِمن فِسِه وأنقَذَكُمبن وخاطَر عنكُم بألنَّ أيب قد حار .

وأنتم قد قُمتم اليوم علَى بيِت أيب وقَتلتم بنيِه، سبعني رجالً علَى حجٍر واِحٍد، وملَّكتم أبيماِلك ابن أمِتِه علَى 18
 كيمأهِل شأخوكُم هم 19. ألنحوا أنتيِتِه يف هذا اليوِم، فافرعلَ ومع ببرِة مع يحوالص باحلَق مِملتم قد عفإنْ كنت

ا بكُمهو أيض حفرولي ،20. بأبيماِلك نار جِة، وختركّانَ القَلعوس كيموتأكُلَ أهلَ ش أبيماِلك ِمن نار جوإالَّ فتخر
ثُم هرب يوثام وفَر وذَهب إلَى بئر، وأقام هناك ِمن وجِه 21".  شكيم وِمن سكّاِن القَلعِة وتأكُلَ أبيماِلكِمن أهِل

  .أبيماِلك أخيِه



22علَى إسرائيلَ ثَالثَ ِسنني أبيماِلك رأَّس23. فتفغ ،كيموأهِل ش أبيماِلك نيا بديا رروح لَ الربأهلُ وأرس رد
بأبيماِلك كيموعلَى أهِل 24. ش ،ملهأخيِهِم الذي قَت علَى أبيماِلك مهمد جلَبوي ،بعنيعلَ السبرين يب ليأيتَ ظُلم

بونَ كُلَّ من فوضع له أهلُ شكيم كمينا علَى رؤوِس اِجلباِل، وكانوا يستِل25. شكيم الذين شددوا يديِه لقَتِل إخوِتِه
  .فأُخِبر أبيماِلك. عبرِ م يف الطريِق

26كيمبِه أهلُ ش ِثقفو كيمروا إلَى شبِتِه وععاِبٍد مع إخو لُ بنع27. وجاَء ج مهوخرجوا إلَى احلَقِل وقَطَفوا كُروم
من هو :"فقالَ جعلُ بن عاِبٍد28. عنوا أبيماِلكوداسوا وصنعوا متجيدا، ودخلوا بيت إلَِهِهم وأكلوا وشِربوا ولَ

كيمأيب ش مور؟ اخِدموا ِرجالَ حبولُ وكيلُهعلَ، وزبري ؟ أما هو ابنهخِدمى نحت كيمهو ش نوم فلماذا . أبيماِلك
ولَما 30!". كثِّر جندك واخرج:"بيماِلكوقالَ أل". من يجعلُ هذا الشعب بيدي فأعِزلَ أبيماِلك29نخِدمه نحن؟ 

 ،هبغَض ميلَ بِن عاِبٍد حعج املدينِة كالم ئيسبولُ رز ةَ يقول31ُِمسعرميف ت الً إلَى أبيماِلكسلَ رلُ :"وأرسعهوذا ج
كجونَ املدينةَ ِضديهم يوها ه ،كيما إلَى شوقد أت هتعاِبٍد وإخو 32. بن الذي معك عبوالش ليالً أنت فاآلنَ قُم

وها هو والشعب الذي معه . ويكونُ يف الصباِح ِعند شروِق الشمِس أنك تبكِّر وتقتِحم املدينة33َ. واكمن يف احلَقِل
كدي هما ِجتدبسلُ بِه حفتفع جونَ إلَيكخري."  

34وكُلُّ الش أبيماِلك ٍقفقامِفر عأرب كيمنوا لشليالً وكم ِل 35. عِب الذي معهدخيف م قَفعاِبٍد وو لُ بنعج فخرج
هوذا شعب ناِزلٌ :"ورأَى جعلُ الشعب فقالَ لزبول36َ. فقام أبيماِلك والشعب الذي معه ِمن املَكمِن. باِب املدينِة

هوذا شعب :"فعاد جعلُ وتكلَّم أيضا قائال37ً". إنك ترى ِظلَّ اِجلباِل كأنه أُناس:"لُفقالَ له زبو". عن رؤوِس اِجلباِل
لّوطَِة العائفنيةٌ عن طريِق بةٌ آتيِعنِد أعايل األرِض، وِفرقَةٌ واِحد بول38ُ". ناِزلٌ ِمنز الذي :"فقالَ له أين اآلنَ فوك

فخرج جعلُ 39". ى نخِدمه؟ أليس هذا هو الشعب الذي رذَلته؟ فاخرِج اآلنَ وحاِربهمن هو أبيماِلك حت: قُلت بِه
أبيماِلك بوحار كيمأهِل ش ِل 40. أمامدخم ى ِعندقَطَ قَتلَى كثريونَ حتاِمِه وسقُد ِمن برفه ،أبيماِلك همزفه

  . وطَرد زبولُ جعالً وإخوته عن اإلقامِة يف شكيم.فأقام أبيماِلك يف أرومة41َ. الباِب
42روا أبيماِلكإلَى احلَقِل وأخب خرج عبِد أنَّ الشيف 43. وكانَ يف الغ نٍق، وكمإلَى ثَالِث ِفر مهموقَس مذَ القَوفأخ

 علَيِهم املدينِة، فقام ِمن جخري عبوإذا الش ظَراحلَقِل ونمهبرقَفوا يف 44. وضموا ووحاقت والِفرقَةُ اليت معه وأبيماِلك
وحارب أبيماِلك املدينةَ كُلَّ ذلك 45. وأما الِفرقَتاِن فهجمتا علَى كُلِّ من يف احلَقِل وضربتاه. مدخِل باِب املدينِة

دا، وه الذي عبلَ الشذَ املدينةَ وقَتااليوِم، وأخها ِملحعراملدينةَ وز م.  
فأُخِبر أبيماِلك أنَّ كُلَّ أهِل برِج شكيم قد 47. وسِمع كُلُّ أهِل برِج شكيم فدخلوا إلَى صرِح بيِت إيِل بريث46َ

فؤوس بيِدِه، وقَطَع وأخذَ أبيماِلك ال. فصِعد أبيماِلك إلَى جبِل صلمونَ هو وكُلُّ الشعِب الذي معه48. اجتمعوا
عِب الذي معهعلَى كِتِفِه، وقالَ للش هعضوو هفَعٍر ورجش لوا ِمثلي:"غُصنفأسِرعوا افع لُهموين أفع49". ما رأيت فقَطَع

فمات . لصرح بالناِرالشعب أيضا كُلُّ واِحٍد غُصنا وساروا وراَء أبيماِلك، ووضعوها علَى الصرِح، وأحرقوا علَيِهِم ا
  .أيضا مجيع أهِل برِج شكيم، نحو ألِف رجٍل وامرأٍة



وكانَ برج قَوي يف وسِط املدينِة فهرب إليِه مجيع 51. ثُم ذَهب أبيماِلك إلَى تاباص ونزلَ يف تاباص وأخذَها50
فجاَء أبيماِلك إلَى البرِج وحاربه، 52. وا وراَءهم، وصِعدوا إلَى سطِح البرِجالرجاِل والنساِء وكُلُّ أهِل املدينِة، وأغلَق
. فطَرحِت امرأةٌ ِقطعةَ رحى علَى رأِس أبيماِلك فشجت جمجمته53. واقترب إلَى باِب البرِج ليحِرقَه بالناِر

54ِتِه وقالَ لهدحاِملَ ع المعا حاالً الغي:"فدنلين، ِلئال يقولوا عواقت ِرطْ سيفَكامرأةٌ: اخت لَتهقَت ." المالغ هنفطَع
كاِنِه55. فماتكُلُّ واِحٍد إلَى م بذَه ،قد مات ا رأَى ِرجالُ إسرائيلَ أنَّ أبيماِلك56. ولَم أبيماِلك راُهللا ش دفر

الس هتبأبيِه لقَتِلِه إخو لهالذي فع ،بِن 57بعني ةُ يوثاملَعن علَيِهم توأت ،اُهللا علَى رؤوِسِهم هدر كيمأهِل ش روكُلَّ ش
  .يربعلَ

  تولع ويائري
10 
. موقام بعد أبيماِلك لتخليِص إسرائيلَ تولَع بن فواةَ بِن دودو، رجلٌ ِمن يساكَر، كانَ ساِكنا يف شامري يف جبِل أفراِي1
2يف شامري ِفنود ةً وماتسن ى إلسرائيلَ ثَالثًا وِعشرينفقَض.  
وكانَ له ثَالثونَ ولَدا يركَبونَ علَى ثَالثني 4. ثُم قام بعده يائري اِجللعادي، فقَضى إلسرائيلَ اثنتِني وِعشرين سنة3ً

ومات يائري ودِفن 5. هي يف أرِض ِجلعاد. إلَى هذا اليوِم" حوّوثَ يائري"ِمنهم يدعونها . جحشا، وهلُم ثَالثونَ مدينةً
  .يف قامونَ
  يفتاح

6 ةَ موآبةَ صيدونَ وآِلهوآِله ةَ أرامشتاروثَ وآِلهوالع عليمدوا الببوع ،ِي الربينيف ع رلونَ الشعمنو إسرائيلَ يب وعاد
فحمي غَضب الرب علَى إسرائيلَ وباعهم بيِد 7. هةَ الِفِلسطينيني، وتركوا الرب ومل يعبدوهوآِلهةَ بين عمونَ وآِل

مجيع بين إسرائيلَ . ثَماين عشرةَ سنةً. فحطَّموا ورضضوا بين إسرائيلَ يف ِتلك السنِة8. الِفِلسطينيني وبيِد بين عمونَ
وعبر بنو عمونَ اُألردنَّ ليحاِربوا أيضا يهوذا وبنيامني 9. اُألردنِّ يف أرِض األموريني الذين يف ِجلعادالذين يف عِرب 
أفراِيم يتا. وبإسرائيلُ ِجد ق10. فتضايقائلني نو إسرائيلَ إلَى الربب خردنا :"فصبنا وعكنا إلَهنا ترألن أخطأنا إلَيك

البين إسرائيل11َ". عليملب ؟ :"فقالَ الربكُملَّصتخ نيونَ والِفِلسطينيمين عوب نيواألموري نياِملصري أليس ِمن
وأنتم قد تركتموين 13والصيدونيونَ والعماِلقَةواملَعونيونَ قد ضايقوكُم فصرختم إلَي فخلَّصتكُم ِمن أيديِهم؟ 12
بىوعةً أُخرآِله مدت .كُملِّصأُخ ال أعود هي يف 14. لذلك كُملِّصخموها، لترتِة اليت اختخوا إلَى اآلِلهِامضوا واصر

ماِن ضيِقكُم15". زنو إسرائيلَ للربفقالَ ب" :يكينيف ع نحسلْ بنا كُلَّ ما يأخطأنا، فافع .ما أنِقذنا هذا اليومإن ."
  .زالوا اآلِلهةَ الغريبةَ ِمن وسِطِهم وعبدوا الرب، فضاقَت نفسه بسبِب مشقَِّة إسرائيلَوأ16
فقالَ الشعب رؤساُء ِجلعاد 18. فاجتمع بنو عمونَ ونزلوا يف ِجلعاد، واجتمع بنو إسرائيلَ ونزلوا يف اِملصفاِة17

  ". الرجلُ الذي يبتِدئ مبحاربِة بين عمونَ؟ فإنه يكونُ رأسا جلميِع سكّاِن ِجلعادأي هو:"الواِحد لصاِحِبِه
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فلَما . ثُم ولَدِت امرأةُ ِجلعاد له بنني2. وِجلعاد ولَد يفتاح. وكانَ يفتاح اِجللعادي جبار بأٍس، وهو ابن امرأٍة زانيٍة1
فهرب يفتاح ِمن وجِه 3". ال تِرثْ يف بيِت أبينا ألنك أنت ابن امرأٍة أُخرى:"رأِة طَردوا يفتاح، وقالوا لهكِبر بنو املَ

  .فاجتمع إلَى يفتاح ِرجالٌ بطّالونَ وكانوا يخرجونَ معه. إخوِتِه وأقام يف أرِض طوٍب
ولَما حارب بنو عمونَ إسرائيلَ ذَهب شيوخ ِجلعاد ليأتوا بيفتاح 5. ا إسرائيلَوكانَ بعد أياٍم أنَّ بين عمونَ حاربو4

أما :"فقالَ يفتاح لشيوِخ ِجلعاد7". تعالَ وكُن لنا قائدا فنحاِرب بين عمونَ:"وقالوا ليفتاح6. ِمن أرِض طوٍب
لذلك : "فقالَ شيوخ ِجلعاد ليفتاح8". ذا أتيتم إلَي اآلنَ إذ تضايقتم؟أبغضتموين أنتم وطَردتموين ِمن بيِت أيب؟ فلما

كّاِن ِجلعادا لكُلِّ سونَ، وتكونَ لنا رأسمين عب حاِربمعنا وت بذهلت عنا اآلنَ إلَيكجيوِخ 9". قد رلش فتاحفقالَ ي
ونَ:"ِجلعادمين عِة ببموين ملُحارعتاإذا أرجأمامي فأنا أكونُ لكُم رأس الرب مهفَع10".  ود ِجلعاد يوخفقالَ ش
فتاحلي" :كالِمك بسلُ هكذا حفعا ال ننا إنْ كُنينا بيكونُ ساِمع 11". الرب ،يوِخ ِجلعادمع ش فتاحي بفذَه

  .يِع كالِمِه أمام الرب يف اِملصفاِةفتكلَّم يفتاح جبم. وجعله الشعب علَيِهم رأسا وقائدا
فقالَ مِلك 13". ما يل ولك أنك أتيت إلَي للمحاربِة يف أرضي؟:"فأرسلَ يفتاح رسالً إلَى مِلِك بين عمونَ يقول12ُ

فتاحِل يسونَ لرمين عِم:"ب ،ِمصر عوِدِه ِمنص ذَ أرضي ِعندنِّألنَّ إسرائيلَ قد أخوِق وإلَى اُألردبأرنونَ إلَى الي ن .
مل : هكذا يقولُ يفتاح:"وقالَ له15وعاد أيضا يفتاح وأرسلَ رسالً إلَى مِلِك بين عمونَ 14". فاآلنَ ردها بسالٍم

صر سار يف القَفِر إلَى حبِر سوٍف ألنه ِعند صعوِد إسرائيلَ ِمن ِم16يأخذْ إسرائيلُ أرض موآب وال أرض بين عمونَ، 
شى إلَى قادقائال17ً. وأت ِلِك أدومالً إلَى مسلَ إسرائيلُ روأرس :يف أرِضك رعين أعبد .أدوم ِلكم عسمفلم ي .

رضفلم ي ِلِك موآبا إلَى ملَ أيضفأرس .شإسرائيلُ يف قاد بأرِض18. فأقام يف القَفِر ودار وسار وأرِض موآب أدوم 
موآب خمألنَّ أرنونَ ت خِم موآبِرب أرنونَ، ومل يأتوا إلَى تلَ يف عزون شِرِق الشمِس إلَى أرِض موآبم ى ِمنوأت .

 أرِضك إلَى دعين أعبر يف: ثُم أرسلَ إسرائيلُ رسالً إلَى سيحونَ مِلِك األموريني، مِلِك حشبونَ، وقالَ له إسرائيل19ُ
ولَم يأمن سيحونُ إلسرائيلَ أنْ يعبر يف تخِمِه، بل جمع سيحونُ كُلَّ شعِبِه ونزلوا يف ياهص وحاربوا 20. مكاين
 فدفَع الرب إلَه إسرائيلَ سيحونَ وكُلَّ شعِبِه ليِد إسرائيلَ فضربوهم، وامتلك إسرائيلُ كُلَّ أرِض21. إسرائيلَ

. فامتلكوا كُلَّ تخِم األموريني ِمن أرنونَ إلَى اليبوِق وِمن القَفِر إلَى اُألردن22ِّ. األموريني سكّاِن ِتلك األرِض
 إياه ألَيس ما يملِّكُك24أفأنت متتِلكُه؟ . واآلنَ الرب إلَه إسرائيلَ قد طَرد األموريني ِمن أماِم شعِبِه إسرائيل23َ

ِلكمتن ماهأماِمنا فإي إلَهنا ِمن الرب مهدطَر الذين ؟ ومجيعِلكمتت كإلَه 25. كموش باالق ِمن ريخ واآلنَ فهل أنت
روعري حني أقام إسرائيلُ يف حشبونَ وقُراها، وع26بِن ِصفّور مِلِك موآب؟ فهل خاصم إسرائيلَ أو حاربهم محاربةً 

. فأنا مل أُخِطئْ إلَيك27وقُراها وكُلِّ املُدِن اليت علَى جاِنِب أرنونَ ثَالثَ ِمئَِة سنٍة؟ فلماذا مل تستِردها يف ِتلك املُدِة؟ 
فلَم يسمع مِلك 28. "ليقِض الرب القاضي اليوم بني بين إسرائيلَ وبين عمونَ. وأما أنت فإنك تفعلُ يب شرا مبحاربيت
  .بين عمونَ لكالِم يفتاح الذي أرسلَ إليِه

. فكانَ روح الرب علَى يفتاح، فعبر ِجلعاد ومنسى وعبر ِمصفاةَ ِجلعاد، وِمن ِمصفاِة ِجلعاد عبر إلَى بين عمون29َ
فاخلاِرج الذي يخرج ِمن أبواِب بييت لِلقائي ِعند 31 بين عمونَ ليدي، إنْ دفَعت:"ونذَر يفتاح نذرا للرب قائال30ً



. ثُم عبر يفتاح إلَى بين عمونَ ملُحاربِتِهم32". رجوعي بالسالمِة ِمن ِعنِد بين عمونَ يكونُ للرب، وأُصِعده محرقَةً
م ِمن عروعري إلَى مجيئك إلَى ِمنيت، ِعشرين مدينةً، وإلَى آبِل الكُروِم ضربةً عظيمةً فضربه33. فدفَعهم الرب ليِدِه

  .فذَلَّ بنو عمونَ أمام بين إسرائيلَ. ِجدا
مل يكُن له ابن وال ابنةٌ . وهي وحيدةٌ. ثُم أتى يفتاح إلَى اِملصفاِة إلَى بيِتِه، وإذا بابنِتِه خاِرجةً لِلقائِه بدفوٍف ورقٍص34

قد أحزنِتين حزنا وِصرِت بني مكَدري، ألني قد فتحت ! آِه يا بنيت:"وكانَ لَما رآها أنه مزق ثيابه وقال35َ. غَريها
جوعين الرمِكنوال ي 36". فمي إلَى الربله فقالَت":إلَى الرب فاك يا أيب، هل فتحت ِمن لْ يب كما خرج؟ فافع

اتركين شهريِن : فليفعلْ يل هذا األمر:"ثُم قالَت ألبيها37". فيك، مبا أنَّ الرب قد انتقَم لك ِمن أعدائك بين عمونَ
فذَهبت هي . شهريِنوأرسلها إلَى ". اذهيب: "فقال38َ". فأذهب وأنِزلَ علَى اِجلباِل وأبكي عذراوييت أنا وصاِحبايت

وكانَ ِعند ِنهايِة الشهريِن أنها رجعت إلَى أبيها، ففَعلَ ا نذره الذي 39. وصاِحباتها وبكَت عذراويتها علَى اِجلباِل
ذَرالً. نجر ةً يف إسرائيلَ . وهي مل تعِرفعاد تس40فصار ِمن نبذهناِت إسرائيلَ يعلَى بنِت أنَّ ب حننٍة ليٍة إلَى سنن

  .يفتاح اِجللعادي أربعةَ أياٍم يف السنِة
  يفتاح وأفرامي
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1فتاحماِل، وقالوا ليِة الشروا إلَى ِجهبوع ِرجالُ أفراِيم عمنا للذَّهاِب :"واجتونَ ومل تدعمين عِة ببملُحار رتبملاذا ع

يتب حِرق؟ نبناٍرمعك علَيك 2 ."كفتاحفقالَ هلُم ي": كُميتونَ، ونادمين ععيب مع بأنا وش ديٍد كُنتِخصاٍم ش صاِحب
ِدِهمي لِّصوين ِمنخ3. فلم ت مهفَعونَ، فدمين عإلَى ب رتبدي وعفسي يف ين عتلِّصونَ، وضخال ت كُمأن ا رأيتولَم

 ."اليوم هذا ملُحاربيت؟ اذا صِعدتم علَيفلم. الرب ليدي

ِجلعاد . أنتم منفَِلتو أفراِيم:"وجمع يفتاح كُلَّ ِرجاِل ِجلعاد وحارب أفراِيم، فضرب ِرجالُ ِجلعاد أفراِيم ألنهم قالوا4
كانَ ". دعوين أعبر:"وكانَ إذ قالَ منفَِلتو أفراِيم. ألفراِيمفأخذَ اِجللعاديونَ مخاِوض اُألردنِّ 5". بني أفراِيم ومنسى

يقولونَ له ؟:"ِرجالُ ِجلعادأفراِيمي 6". ال:"فإنْ قالَ". أأنتقُلْ إذًا:"كانوا يقولونَ له :ولَتفيقولُ". ِشب":ولَتِسب ."
فسقَطَ يف ذلك الوقِت ِمن أفراِيم اثناِن . ى مخاِوِض اُألردنِّفكانوا يأخذونه ويذبحونه علَ. �ومل يتحفَّظْ للَّفِظ حبق

  .ومات يفتاح اِجللعادي ودِفن يف إحدى مدِن ِجلعاد. وقَضى يفتاح إلسرائيلَ ِست ِسنٍني7. وأربعونَ ألفًا
  إبصان وإيلون وعبدون

وكانَ له ثَالثونَ ابنا وثَالثونَ ابنةً أرسلهن إلَى اخلاِرِج، وأتى ِمن 9. وقَضى بعده إلسرائيلَ إبصانُ ِمن بيِت لَحٍم8
  .ومات إبصانُ ودِفن يف بيِت لَحٍم10. وقَضى إلسرائيلَ سبع ِسنٍني. اخلاِرِج بثَالثني ابنةً لبنيِه

ومات إيلونُ الزبولوينُّ ودِفن يف أيلونَ، يف 12. نٍنيقَضى إلسرائيلَ عشر ِس. وقَضى بعده إلسرائيلَ إيلونُ الزبولوين11ُّ
  .أرِض زبولونَ



وكانَ له أربعونَ ابنا وثَالثونَ حفيدا يركَبونَ علَى سبعني 14. وقَضى بعده إلسرائيلَ عبدونُ بن ِهلِّيلَ الِفرعتوين13ُّ
ونُ بن ِهلِّيلَ الِفرعتوينُّ ودِفن يف ِفرعتونَ، يف أرِض أفراِيم، يف ومات عبد15. قَضى إلسرائيلَ ثَماينَ ِسنٍني. جحشا

  .جبِل العماِلقَِة
  مولد مششون
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 .ثُم عاد بنو إسرائيلَ يعملونَ الشر يف عينِي الرب، فدفَعهم الرب ليِد الِفِلسطينيني أربعني سنة1ً

فتراَءى مالك الرب للمرأِة وقالَ 3.  ِمن عشريِة الدانيني امسه منوح، وامرأته عاِقر مل تِلدوكانَ رجلٌ ِمن صرعة2َ
واآلنَ فاحذَري وال تشريب مخرا وال مسِكرا، وال تأكُلي 4. ها أنِت عاِقر مل تِلدي، ولكنِك حتبلني وتِلدين ابنا:"هلا

ِك حتبلني وتِلدين ابنا، وال يعلُ موسى رأسه، ألنَّ الصيب يكونُ نذيرا ِهللا ِمن البطِن، وهو يبدأُ فها إن5. شيئًا نِجسا
نيِد الِفِلسطينيي إسرائيلَ ِمن لِّصخلها قائلَة6ً". يجر تلَِت املَرأةُ وكلَّمخنظَِر :"فدكم هنظَرلُ اِهللا، ومجر جاَء إلَي

امِجد رِهبالِك اِهللا، م .ين عن اِمسِه: ومل أسألهرأين هو، وال هو أخب ا:وقالَ يل7. ِمنابن وتِلدين لنيها أنِت حتب .
  ".واآلنَ فال تشريب مخرا وال مسِكرا، وال تأكُلي شيئًا نِجسا، ألنَّ الصيب يكونُ نذيرا ِهللا ِمن البطِن إلَى يوِم موِتِه

ماذا نعملُ للصيب : أسألُك ياسيدي أنْ يأيتَ أيضا إلَينا رجلُ اِهللا الذي أرسلته، ويعلِّمنا:"فصلَّى منوح إلَى الرب وقال8َ
 رجلُها ليس فسِمع اُهللا لصوِت منوح، فجاَء مالك اِهللا أيضا إلَى املَرأِة وهي جاِلسةٌ يف احلَقِل، ومنوح9". الذي يولَد؟

". هوذا قد تراَءى يلَ الرجلُ الذي جاَء إلَي ذلك اليوم:"فأسرعِت املَرأةُ وركَضت وأخبرت رجلهاوقالَت له10. معها
11ِل، وقالَ لهجوراَء امرأِتِه وجاَء إلَى الر وسار نوحم مع املَرأِة؟:"فقام لُ الذي تكلَّمجالر أنا هو:"قالَف". أأنت ."
12نوح؟:"فقالَ مهلَتعاموم يبالص كمماذا يكونُ ح ،جيِء كالِمكم 13". ِعندملَنوح الرب الككُلِّ ما : "فقالَ م ِمن

لَّ نِجٍس ال ِمن كُلِّ ما يخرج ِمن جفنِة اخلمِر ال تأكُلْ، ومخرا ومسِكرا ال تشرب، وك14ُ. قُلت للمرأِة فلتحتِفظْ
فقالَ 16". دعنا نعوِّقك ونعملْ لك جدي ِمعزى:"فقالَ منوح ملَالِك الرب15". لتحذَر ِمن كُلِّ ما أوصيتها. تأكُلْ

ملَنوح الرب الكأصِعدها:"م قَةً فللربحرم ِملتوإنْ ع ،بِزكخ ين ال آكُلُ ِمنَّقتونو". ولو عألنَّ م الكم هأن علَممل ي ح
17. الربملَالِك الرب نوح؟:"فقالَ مككِرمن كى إذا جاَء كالمحت ك18". ما امسالرب الكم ملاذا تسألُ :"فقالَ له

عِملَ عمالً عجيبا ف. فأخذَ منوح جدي اِملعزى والتقِدمةَ وأصعدهما علَى الصخرِة للرب19". عن امسي وهو عجيب؟
فكانَ ِعند صعوِد اللَِّهيِب عن املَذبِح نحو السماِء، أنَّ مالك الرب صِعد يف هليِب املَذبِح، 20. ومنوح وامرأته ينظُراِن
حينئٍذ . اَءى ملَنوح وامرأِتِهولَم يعد مالك الرب يتر21. فسقَطا علَى وجهيِهما إلَى األرِض. ومنوح وامرأته ينظُراِن

الرب الكم هأن نوحم فرالمرأِتِه22. ع نوحنا قد رأينا اَهللا: "فقالَ ما ألنموت موت23". نهامرأت له فقالَت": لو أراد
ولَما كانَ يف ِمثِل هذا الوقِت أمسعنا ِمثلَ الرب أنْ يميتنا، لَما أخذَ ِمن يِدنا محرقَةً وتقِدمةً، ولَما أرانا كُلَّ هِذِه، 

وابتدأ روح الرب يحركُه يف 25. فكِبر الصيب وباركَه الرب. فولَدِت املَرأةُ ابنا ودعِت امسه شمشون24َ". هِذِه
  .محلَِّة داٍن بني صرعةَ وأشتأولَ

  زواج مششون
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1مشونُ إلَى ِتمنلَ شزوننيناِت الِفِلسطينيب ةَ ِمنوقال2َ. ةَ، ورأَى امرأةً يف ِتمن هوأُم أباه روأخب ِعدامرأةً :"فص قد رأيت
أليس يف بناِت إخوِتك ويف كُلِّ شعيب :"فقالَ له أبوه وأُمه3". يف ِتمنةَ ِمن بناِت الِفِلسطينيني، فاآلنَ خذاها يلَ امرأةً

إياها خذْ يل ألنها حسنت يف :"فقالَ شمشونُ ألبيِه". حتى أنك ذاِهب لتأخذَ امرأةً ِمن الِفِلسطينيني الغلِف؟امرأةٌ 
يين4". عنيِعلَّةً علَى الِفِلسطيني طلُبكانَ ي هألن ،الرب ِمن أنَّ ذلك هوأُم أبوه علَمي الوقِت. ولَم كانَ ويف ذلك 

  .الِفِلسطينيونَ متسلِّطني علَى إسرائيلَ
فحلَّ علَيِه روح الرب، 6. وإذا بِشبِل أسٍد يزِجمر لِلقائِه. فنزلَ شمشونُ وأبوه وأُمه إلَى ِتمنةَ، وأتوا إلَى كُروِم ِتمنة5َ

فحسنت يف عيني  فنزلَ وكلَّم املَرأة7َ.  وأُمه مبا فعلَومل يخِبر أباه. فشقَّه كشق اجلَدِي، وليس يف يِدِه شيٌء
ولَما رجع بعد أياٍم لكَي يأخذَها، مالَ لكَي يرى ِرمةَ األسِد، وإذا دبر ِمن النحِل يف جوِف األسِد مع 8. شمشونَ
ومل يخِبرهما أنه ِمن  ،لُ، وذَهب إلَى أبيِه وأُمِه وأعطاهما فأكالفاشتار ِمنه علَى كفَّيِه، وكانَ يمشي ويأك9ُ. عسٍل

 .جوِف األسِد اشتار العسلَ

فلَما رأَوه أحضروا ثَالثني ِمن 11. ونزلَ أبوه إلَى املَرأِة، فعِملَ هناك شمشونُ وليمةً، ألنه هكذا كانَ يفعلُ الِفتيان10ُ
ألَُحاجينكُم أُحجيةً، فإذا حلَلتموها يل يف سبعِة أياِم الوليمِة :"فقالَ هلُم شمشون12ُ. فكانوا معهاألصحاِب، 

وإنْ مل تقِدروا أنْ حتُلّوها يل، تعطوين أنتم ثَالثني قَميصا 13. وأصبتموها، أُعطيكُم ثَالثني قَميصا وثَالثني حلَّةَ ثياٍب
  :فقالَ هلُم14". حاِج أُحجيتك فنسمعها:"فقالوا له". ةَ ثياٍبوثَالثني حلَّ

  ،ِمن اآلِكِل خرج أُكلٌ"

  ."وِمن اجلايف خرجت حالوةٌ 

لِك متَلَّقي رج:"وكانَ يف اليوِم الساِبِع أُم قالوا المرأِة شمشون15َ. فلم يستطيعوا أنْ يحلّوا اُألحجيةَ يف ثَالثَِة أياٍم
فبكَِت امرأةُ شمشونَ لَديِه 16". أِلتسِلبونا دعوتمونا أم ال؟. لكَي يظِهر لنا اُألحجيةَ، ِلئال نحِرقَِك وبيت أبيِك بناٍر

ين:"وقالَتِحبين وال تما كِرهتإن .خِبرمل ت ايةً وإيعيب أُحجيين شب يتي مل هوذا أيب وأُ:"فقالَ هلا". قد حاجم
وكانَ يف اليوِم الساِبِع أنه . فبكَت لَديِه السبعةَ األياِم اليت فيها كانت هلُم الوليمة17ُ". أُخِبرهما، فهل إياِك أُخِبر؟

  :اِبِع قَبلَ غُروِب الشمِسفقالَ له ِرجالُ املدينِة يف اليوِم الس18. أخبرها ألنها ضايقَته، فأظهرِت اُألحجيةَ لبين شعِبها
  ،ِمن العسِل أي شيٍء أحلَى"

 ."وما أجفَى ِمن األسِد؟ 

وحلَّ علَيِه روح الرب فنزلَ إلَى أشقَلونَ وقَتلَ 19". لو مل حترثوا علَى ِعجلَيت، لَما وجدتم أُحجيـيت:"فقالَ هلُم
 مهذَ سلَبالً، وأخجر ثَالثني مِةِمنهيِت أبيِه. وأعطَى احلُلَلَ ملُظِهري اُألحجيإلَى ب ِعدوص هبغَض ميِت 20. وحفصار

هصاِحبمشونَ لصاِحِبِه الذي كانَ يامرأةُ ش.  
  مششون يثأر من الفلسطينيني
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أدخلُ إلَى امرأيت إلَى :"وقال2َ. زىوكانَ بعد مدٍة يف أياِم حصاِد اِحلنطَِة، أنَّ شمشونَ افتقَد امرأته جبدِي ِمع1
ألَيست أُختها . إنك قد كِرهتها فأعطَيتها لصاِحِبك: إني قُلت:"وقالَ أبوها. ولكن أباها مل يدعه أنْ يدخلَ". حجرِتها

ٌء اآلنَ ِمن الِفِلسطينيني إذا عِملتِ م إني بري:"فقالَ هلُم شمشون3ُ". الصغريةُ أحسن ِمنها؟ فِلتكُن لك ِعوضا عنها
وذَهب شمشونُ وأمسك ثَالثَ ِمئَِة ابِن آوى، وأخذَ مشاِعلَ وجعلَ ذَنبا إلَى ذَنٍب، ووضع مشعالً بني كُلِّ 4". شرا

ِع الِفِلسطينيني، فأحرق األكداس والزرع وكُروم ثُم أضرم املَشاِعلَ نارا وأطلَقَها بني زرو5ذَنبِني يف الوسِط، 
". شمشونُ ِصهر التمين، ألنه أخذَ امرأته وأعطاها لصاِحِبِه:"فقالوا". من فعلَ هذا؟:"فقالَ الِفِلسطينيون6َ. الزيتوِن

". ولو فعلتم هذا فإني أنتِقم ِمنكُم، وبعد أكُف: "فقالَ هلُم شمشون7ُ. فصِعد الِفِلسطينيونَ وأحرقوها وأباها بالناِر
  .ثُم نزلَ وأقام يف شق صخرِة عيطَم. وضربهم ساقًا علَى فِخٍذ ضربا عظيما8
صِعدنا : "فقالوا". علَينا؟ملاذا صِعدتم :"فقالَ ِرجالُ يهوذا10. وصِعد الِفِلسطينيونَ ونزلوا يف يهوذا وتفَرقوا يف لَحٍي9

فنزلَ ثَالثَةُ آالِف رجٍل ِمن يهوذا إلَى شق صخرِة عيطَم، وقالوا 11". لكَي نوِثق شمشونَ لنفعلَ بِه كما فعلَ بنا
ما فعلوا يب هكذا فعلت ك: "فقالَ هلُم". أما عِلمت أنَّ الِفِلسطينيني متسلِّطونَ علَينا؟ فماذا فعلت بنا؟: "لشمشونَ

مِ ."12فقالوا له":نيِد الِفِلسطينيإلَى ي كلِّمسون نوِثقَك لنا لكَيزمشونُ". نم ال : "فقالَ هلُم شأنت كُماحِلفوا يل أن
13". تقَعونَ علَيقائلني وقَ. كالَّ:"فكلَّموه ،ِدِهمإلَى ي كلِّمسون نا نوِثقُكولكنلُكقتبلَِني ". تالً ال نحب فأوثَقوه

فحلَّ علَيِه روح الرب، فكانَ . ولَما جاَء إلَى لَحٍي، صاح الِفِلسطينيونَ لِلقائِه14. جديديِن وأصعدوه ِمن الصخرِة
ووجد لَحي ِحماٍر طَريا، فمد يده 15. احلَبالِن اللذاِن علَى ِذراعيِه ككَتاٍن أُحِرق بالناِر، فاحنَلَّ الِوثاق عن يديِه

  :فقالَ شمشون16ُ. وأخذَه وضرب بِه ألف رجٍل
  بلَحِي ِحماٍر"

  .كومةً كومتِني 

  بلَحِي ِحماٍر

  ."قَتلت ألف رجٍل 

 ."لَحٍيرمت "ولَما فرغَ ِمن الكالِم رمى اللَّحِي ِمن يِدِه، ودعا ذلك املَكانَ 17

إنك قد جعلت بيِد عبِدك هذا اخلَالص العظيم، واآلنَ أموت ِمن العطَِش ":ثُم عِطش ِجدا فدعا الرب وقال18َ
عا لذلك د. فشق اُهللا الِكفَّةَ اليت يف لَحِي، فخرج ِمنها ماٌء، فشِرب ورجعت روحه فانتعش19". وأسقُطُ بيِد الغلِف

 هقّوري"امسه نية20ً. اليوِم اليت يف لَحٍي إلَى هذا" عسن ِعشرين نياِم الِفِلسطينيى إلسرائيلَ يف أيوقَض. 

  مششون ودليلة
16 
". هناقد أتى شمشونُ إلَى :"فقيلَ للغزيني2. ثُم ذَهب شمشونُ إلَى غَزةَ، ورأَى هناك امرأةً زانيةً فدخلَ إليها1

فاضطَجع 3". عَِِند ضوِء الصباِح نقتلُه:"فهدأوا اللَّيلَ كُلَّه قائلني. فأحاطوا بِه وكمنوا له اللَّيلَ كُلَّه ِعند باِب املدينِة



عهما مع العاِرضِة، شمشونُ إلَى ِنصِف اللَّيِل، ثُم قام يف ِنصِف اللَّيِل وأخذَ ِمصراعي باِب املدينِة والقائمتِني وقَلَ
  .ووضعها علَى كِتفَيِه وصِعد ا إلَى رأِس اجلَبِل الذي مقاِبلَ حربونَ

متَلَّقيِه :"فصِعد إليها أقطاب الِفِلسطينيني وقالوا هلا5. وكانَ بعد ذلك أنه أحب امرأةً يف وادي سورق امسها دليلَة4ُ
هتوانظُري مباذا قونوِثقَه لكَي ِمنه كَّنةُ، ومباذا نتمٍة  العظيمِك كُلُّ واِحٍد ألفًا وِمئَةَ شاِقِل ِفضعطيإلذالِلِه، فن ."

إذا أوثَقوين :"فقالَ هلا شمشون7ُ". أخِبرين مباذا قوتك العظيمةُ؟ ومباذا توثَق إلذالِلك؟: "فقالَت دليلَةُ لشمشون6َ
فأصعد هلا أقطاب الِفِلسطينيني سبعةَ أوتاٍر طَريٍة مل 8". ريٍة مل ِجتف، أضعف وأصري كواِحٍد ِمن الناِسبسبعِة أوتاٍر طَ

فقَطَع األوتار ". الِفِلسطينيونَ علَيك يا شمشونُ:"فقالَت له. والكَمني الِبثٌ ِعندها يف احلُجرِة9ِجتف، فأوثَقَته ا، 
ها قد ختلتين وكلَّمتين بالكَِذِب، :"فقالَت دليلَةُ لشمشون10َ. ع فتيلُ املَشاقَِة إذا شم النار، ومل تعلَم قوتهكما يقطَ

". إذا أوثَقوين ِحبباٍل جديدٍة مل تستعملْ، أضعف وأصري كواِحٍد ِمن الناِس:"فقالَ هلا11". فأخِبرينَ اآلنَ مباذا توثَق؟
والكَمني الِبثٌ يف ". الِفِلسطينيونَ علَيك يا شمشونُ: "أخذَت دليلَةُ ِحباالً جديدةً وأوثَقَته ا، وقالَت لهف12
حتى اآلنَ ختلتين وكلَّمتين بالكَِذِب، فأخِبرين مباذا :"فقالَت دليلَةُ لشمشون13َ. فقَطَعها عن ِذراعيِه كخيٍط. احلُجرِة
الِفِلسطينيونَ علَيك :"وقالَت له. فمكَّنتها بالوتِد14". إذا ضفَرِت سبع خصِل رأسي مع السدى:"فقالَ هلا". توثَق؟

كيف تقولُ أُِحبِك، وقَلبك ليس معي؟ هوذا :"فقالَت له15. فانتبه ِمن نوِمِه وقَلَع وتد النسيِج والسدى". ياشمشونُ
ولَما كانت تضاِيقُه بكالِمها كُلَّ يوٍم وألَحت علَيِه، 16". مراٍت قد ختلتين ومل تخِبرين مباذا قوتك العظيمةُثَالثَ 

 مل يعلُ موسى رأسي ألني نذير اِهللا ِمن بطِن أُمي، فإنْ:"فكَشف هلا كُلَّ قَلِبِه، وقالَ هلا17ضاقَت نفسه إلَى املوِت، 
ولَما رأت دليلَةُ أنه قد أخبرها بكُلِّ ما بقَلِبِه، أرسلَت 18". حِلقت تفاِرقُين قويت وأضعف وأصري كأحِد الناِس

ِلسطينيني فصِعد إليها أقطاب الِف". اصعدوا هِذِه املَرةَ فإنه قد كشف يل كُلَّ قَلِبِه:"فدعت أقطاب الِفِلسطينيني وقالَِت
ِدِهمةَ بيدوا الِفض19. وأصع قَتهبإذالِلِه، وفار دأتِل رأِسِه، وابتصخ سبع لَقَتالً وحجر تعيها ودتكبعلَى ر تهوأنام

هتمشونُ: "وقالَِت20. قويا ش ونَ علَيكِمِه وقالَ". الِفِلسطينيون ِمن هبكُلِّ:"فانت بسح جأخرِفضٍة وأنترومل ".  م
قَهقد فار أنَّ الرب علَمحاٍس21. يالِسِل نبس ةَ وأوثَقوهلوا بِه إلَى غَززيِه، ونينونَ وقَلَعوا عالِفِلسطيني ذَهوكانَ . فأخ
  .وابتدأ شعر رأِسِه ينبت بعد أنْ حِلق22. يطحن يف بيِت السجِن

  موت مششون
23ةًوأمحوا ذَبيحذبعوا ليمفاجت نيالِفِلسطيني حوا، وقالوا ا أقطابفروي ةً لداجونَ إلَِهِهمعظيم: 

  قد دفَع إلَهنا ليِدنا"

  ."شمشونَ عدونا 

24مهدوا إلَهجم عبالش ا رآهولَم،  

 :ألنهم قالوا

  قد دفَع إلَهنا ليِدنا عدونا"

 رقَتالناالذي خ نا وكثَّرأرض ب". 



. فدعوا شمشونَ ِمن بيِت السجِن، فلَِعب أمامهم". ادعوا شمشونَ ليلعب لنا:"وكانَ لَما طابت قُلوبهم أُم قالوا25
اليت البيت قائم علَيها ألستِند دعين أِملِس األعِمدةَ :"فقالَ شمشونُ للغالِم املاِسِك بيِدِه26. وأوقَفوه بني األعِمدِة

وكانَ البيت مملوًءا ِرجاالً وِنساًء، وكانَ هناك مجيع أقطاِب الِفِلسطينيني، وعلَى السطِح نحو ثَالثَِة 27". علَيها
كُرين وشددين يا اَُهللا يا سيدي الرب، اذ: "فدعا شمشونُ الرب وقال28َ. آالِف رجٍل وامرأٍة ينظُرونَ لعب شمشونَ

نيالِفِلسطيني ِمن يينةً عن عةً واِحدقمن ِقمةَ فقط، فأنتطَِني اللذَيِن 29". هِذِه املَرسَويِن املُتمودمشونُ علَى العش ضوقَب
لتمت نفسي مع :"وقالَ شمشون30ُ. ِهكانَ البيت قائما علَيِهما، واستند علَيِهما الواِحِد بيميِنِه واآلخِر بيساِر

نييف ". الِفِلسطيني مهأمات ى الذينعِب الذي فيِه، فكانَ املوتعلَى األقطاِب وعلَى كُلِّ الش يتقَطَ البٍة فسى بقوواحنَن
 وحملوه وصِعدوا بِه ودفَنوه بني صرعةَ فنزلَ إخوته وكُلُّ بيِت أبيِه31. موِتِه، أكثَر ِمن الذين أماتهم يف حياِتِه

  .وهو قَضى إلسرائيلَ ِعشرين سنةً. وأشتأولَ، يف قَِرب منوح أبيِه
  أصنام ميخا

17 
وأنِت لَعنِت إنَّ األلف واِملئَةَ شاِقِل الِفضِة اليت أُِخذَت ِمنِك، :"فقالَ ُألمِه2. وكانَ رجلٌ ِمن جبِل أفراِيم امسه ميخا1

يا يف أُذُنةُ. وقُلِت أيضعي هوذا الِفضها. مذتأنا أخ ."هأُم ياابين:"فقالَت الرب ِمن أنت كبارواِملئَةَ 3". م األلف دفر
. ِتمثاٍل منحوٍت وِتمثاٍل مسبوٍكتقديسا قَدست الِفضةَ للرب ِمن يدي البين لعمِل :"فقالَت أُمه. شاِقِل الِفضِة ُألمِه
ها لكدا وِتمثاالً 4". فاآلنَ أرنحوتِملها ِتمثاالً مائِغ فعٍة وأعطَتها للصشاِقِل ِفض يِمئَت هأُم ذَتِه، فأخةَ ُألمالِفض دفر

 أفودا وترافيم ومأل يد واِحٍد ِمن بنيِه فصار وكانَ للرجِل ميخا بيت لآلِلهِة، فعِمل5َ. وكانا يف بيِت ميخا. مسبوكًا
  .كانَ كُلُّ واِحٍد يعملُ ما يحسن يف عينيِه. ويف ِتلك األياِم مل يكُن مِلك يف إسرائيل6َ. له كاِهنا

7هناك برغتم هوذا، وهو الويِة يشريع هوذا ِمنيِت لَحِم يب ِمن يِت 8 .وكانَ غُالمب املدينِة ِمن لُ ِمنجالر بفذَه
فَقيثُما اتح برغيت هوذا لكَييِت ميخا وهو آِخذٌ يف طريِقِه. لَحِم يإلَى ب ِل أفراِيمبى إلَى جميخا9. فأت فقالَ له": ِمن

أِقم :"فقالَ له ميخا10". ي أتغرب حيثُما اتفَقأنا الوي ِمن بيِت لَحِم يهوذا، وأنا ذاِهب لكَ:"فقالَ له". أين أتيت؟
كلَّةَ ثياٍب، وقوتِة، وحنٍة يف الساِقِل ِفضوةَ شرعش ا، وأنا أُعطيكا وكاِهنيل أب ِعندي وكُن ."يالالَّو معه بفذَه .

11له المِل، وكانَ الغجِة مع الرباإلقام يالالَّو ضينيِهفرِد ب12.  كأح له الموكانَ الغ ،يالالَّو دأل ميخا يفم
  ".اآلنَ عِلمت أنَّ الرب يحِسن إلَي، ألنه صار يلَ الالَّوي كاِهنا:"فقالَ ميخا13. كاِهنا، وكانَ يف بيِت ميخا
  سبط دان يسكن يف اليش

18 
سرائيلَ، ويف ِتلك األياِم كانَ ِسبطُ الدانيني يطلُب له ملكًا للسكنى ألنه إلَى ذلك ويف ِتلك األياِم مل يكُن مِلك يف إ1

فأرسلَ بنو دانَ ِمن عشريِتِهم خمسةَ ِرجاٍل ِمنهم، ِرجاالً بين بأٍس 2. اليوِم مل يقَع له نصيب يف وسِط أسباِط إسرائيلَ
فجاءوا إلَى جبِل أفراِيم إلَى ". اذهبوا افحصوا األرض:"وقالوا هلُم. لَ لتجسِس األرِض وفَحِصهاِمن صرعةَ وِمن أشتأو
يِت ميخا وباتوا هناك3. بوقالوا له فمالوا إلَى هناك ،يالِم الالَّوالغ فوا صوتريِت ميخا عب م ِعندما هينجاَء :"وب نم
كذا وكذا عِملَ يل ميخا، وقَِد استأجرين :"فقالَ هلُم4". ت عاِملٌ يف هذا املَكاِن؟ وما لك هنا؟بك إلَى هنا؟ وماذا أن



فقالَ هلُم 6". هل ينجح طَريقُنا الذي نحن سائرونَ فيِه؟: اسألْ إذَنْ ِمن اِهللا لنعلَم:"فقالوا له5". فِصرت له كاِهنا
الٍم:"الكاِهنبوا بساذه .الذي تسريونَ فيِهأمام طَريقُكُم الرب ."  

7جاِل وجاءوا إلَى الِيشةُ الراخلَمس بفذَه . رحينيستم نييدونيِة الصٍة كعادبطَمأنين فيها ساِكنني الذين عبا الشورأَو
وجاءوا 8. يني وليس هلُم أمر مع إنساٍنوهم بعيدونَ عن الصيدون. مطمئنني، وليس يف األرِض مؤٍذ بأمٍر واِرثٌ رياسةً

قوموا نصعد إليِهم، ألننا رأينا األرض :"فقالوا9". ما أنتم؟:"فقالَ هلُم إخوتهم. إلَى إخوِتِهم إلَى صرعةَ وأشتأولَ
ِعند مجيئكُم تأتونَ إلَى 10.  األرضال تتكاسلوا عن الذَّهاِب لتدخلوا ومتِلكوا. وهوذا هي جيدةٌ ِجدا وأنتم ساِكتونَ

  ".مكانٌ ليس فيِه عوَز لشيٍء ِمما يف األرِض. إنَّ اَهللا قد دفَعها ليِدكُم. ، واألرض واِسعةُ الطَّرفَِني�شعٍب مطمئن
وصِعدوا 12. ِة رجٍل متسلِّحني بعدِة احلَرِبفارتحلَ ِمن هناك ِمن عشريِة الدانيني ِمن صرعةَ وِمن أشتأولَ ِست ِمئ11َ

. هوذا هي وراَء قريِة يعارمي. إلَى هذا اليوِم" محلَّةَ داٍن"لذلك دعوا ذلك املَكانَ . وحلّوا يف قريِة يعارمي يف يهوذا
 اخلَمسةُ الرجاِل الذين ذَهبوا لتجسِس فأجاب14. وعبروا ِمن هناك إلَى جبِل أفراِيم وجاءوا إلَى بيِت ميخا13

ِتِهموقالوا إلخو سبوكًا:"أرِض الِيشا وِتمثاالً منحوتوِتمثاالً م ا وترافيميوِت أفودعلَمونَ أنَّ يف هِذِه البفاآلنَ اعلَموا . أت
والست ِمئَِة الرجِل 16. ، بيِت ميخا، وسلَّموا علَيِهفمالوا إلَى هناك وجاءوا إلَى بيِت الغالِم الالَّوي15". ما تفعلونَ

فصِعد اخلَمسةُ الرجاِل الذين ذَهبوا 17. املُتسلِّحونَ بعدِتِهم للحرِب واِقفونَ ِعند مدخِل الباِب، هؤالِء ِمن بين داٍن
ملَنحوت واألفود والترافيم والتمثالَ املَسبوك، والكاِهن واِقف لتجسِس األرِض ودخلوا إلَى هناك، وأخذوا التمثالَ ا

وهؤالِء دخلوا بيت ميخا وأخذوا التمثالَ 18. ِعند مدخِل الباِب مع الست ِمئَِة الرجِل املُتسلِّحني بعدِة احلَرِب
مثالَ املَسبوكوالت رافيموالت واألفود املَنحوت .الكاِهن لونَ؟:"فقالَ هلُم19". ماذا تفعفقالوا له" :ساخر ! كدي عض
أهو خري لك أنْ تكونَ كاِهنا لبيِت رجٍل واِحٍد، أم أنْ تكونَ كاِهنا . علَى فِمك واذهب معنا وكُن لنا أبا وكاِهنا

، وأخذَ األفود والترافيم والتمثالَ املَنحوت ودخلَ يف وسِط فطاب قَلب الكاِهِن20". لِسبٍط ولعشريٍة يف إسرائيلَ؟
ولَما ابتعدوا عن بيِت ميخا اجتمع 22. ثُم انصرفوا وذَهبوا ووضعوا األطفالَ واملاشيةَ والثَّقَلَ قُدامهم21. الشعِب

يِت ميخا وأدرب يوِت اليت ِعنديف الب جالُ الذينين داٍن، الرفَتوا، وقالوا مليخا23كوا بين داٍن فالتما :"وصاحوا إلَى ب
: آِلهيت اليت عِملت قد أخذتموها مع الكاِهِن وذَهبتم، فماذا يل بعد؟ وما هذا تقولونَ يل: "فقال24َ". لك صرخت؟

". قَع بكُم ِرجالٌ أنفُسهم مرةٌ، فتِرتع نفسك وأنفُس بيِتكال تسمع صوتك بيننا ِلئال ي:"فقالَ له بنو داٍن25". مالك؟
26نو داٍن يف طريِقِهمب يِتِه. وسارإلَى ب عجور فرانص ِمنه دُم أشا رأَى ميخا أولَم.  
، � شعٍب مستريٍح مطمئنوأما هم فأخذوا ما صنع ميخا، والكاِهن الذي كانَ له، وجاءوا إلَى الِيش إلَى27

ولَم يكُن من ينِقذُ ألنها بعيدةٌ عن صيدونَ، ومل يكُن هلُم أمر مع 28 .وضربوهم حبد السيِف وأحرقوا املدينةَ بالناِر
حوبيِت را. إنساٍن، وهي يف الوادي الذي لب كَنواا املدينةَ وسونامل29. فب ا اسموعباسِم داٍن أبيِهِم " دانَ"دينِة ود

وكانَ يهوناثانُ . وأقام بنو داٍن ألنفُِسِهِم التمثالَ املَنحوت30". الِيش"ولكن اسم املدينِة أوالً . الذي وِلد إلسرائيلَ
ضعوا ألنفُِسِهم ِتمثالَ ميخا وو31. ابن جرشوم بِن منسى هو وبنوه كهنةً لِسبِط الدانيني إلَى يوِم سِيب األرِض

اِهللا يف شيلوه يتاِم اليت كانَ فيها بكُلَّ األي ،ِملهالذي ع املَنحوت.  



  الالوي وسريته
19 
رأةً سريةً ويف ِتلك األياِم حني مل يكُن مِلك يف إسرائيلَ، كانَ رجلٌ الوي متغربا يف ِعقاِب جبِل أفراِيم، فاتخذَ له ام1

ِعنِدِه إلَى بيِت أبيها يف بيِت لَحِم يهوذا، وكانت هناك أياما  فزنت علَيِه سريته وذَهبت ِمن2. ِمن بيِت لَحِم يهوذا
فلَما رآه . فأدخلَته بيت أبيها. فقام رجلُها وسار وراَءها ليطَيب قَلبها ويردها، ومعه غُالمه وِحماراِن3. أربعةَ أشهٍر

وكانَ يف 5. أبو الفَتاِة، فمكَثَ معه ثَالثَةَ أياٍم، فأكلوا وشِربوا وباتوا هناك وأمسكَه حموه4. أبو الفَتاِة فِرح بِلقائِه
". أسِند قَلبك بِكسرِة خبٍز، وبعد تذهبونَ: "فقالَ أبو الفَتاِة لِصهِرِه. اليوِم الراِبِع أُم بكَّروا صباحا وقام للذَّهاِب

ولَما قام الرجلُ 7". ارتِض وِبت، وليِطب قَلبك: "وقالَ أبو الفَتاِة للرجِل. فجلَسا وأكال ِكالهما معا وشِربا6
هناك وبات فعاد موهعلَيِه ح ِد يف ال8. للذَّهاِب، ألَحيف الغ كَّرب فقالَ أبو الفَتاِة. يوِم اخلاِمِس للذَّهاِبثُم": أسِند

هارميلَ النى يا حتووتوان ،كما". قَلبأبو 9. وأكال ِكاله موهح فقالَ له ،هوغُالم هتيرلُ للذَّهاِب هو وسجالر قام ثُم
بت هنا وليِطب قَلبك، وغَدا تبكِّرونَ يف . وذا آِخر النهاِره. بيتوا اآلنَ. إنَّ النهار قد مالَ إلَى الغروِب: "الفَتاِة

ِتكيمإلَى خ بوتذه 10". طريِقكُم ،ليمشهي أور ،بوسقاِبِل يوجاَء إلَى م بوذَه بل قام ،بيتلُ أنْ يجِرِد الري فلَم
معه هتيرشدوداِن وسِحماراِن م ومعه.  

". تعالَ نميلُ إلَى مدينِة اليبوسيني هِذِه ونبيت فيها: " ِعند يبوس والنهار قد احنَدر ِجدا، قالَ الغالم لسيِدِهوفيما هم11
12هدسي ين إسرائيلَ هنا: "فقالَ لهب ِمن ديثُ ليس أحٍة حميلُ إلَى مدينٍة غَريبةَ. ال نإلَى ِجبع رعبوقال13َ". ن 
وغابت هلُم الشمس ِعند . فعبروا وذَهبوا14". تعالَ نتقَدم إلَى أحِد األماِكِن ونبيت يف ِجبعةَ أو يف الرامِة:"لغالِمِه

نيامنيةَ اليت لبة15َ. ِجبعبيتوا يف ِجبعلوا ويدخي لكَي فمالوا إلَى هناك .ِة املدينِة ومل ييف ساح لَسلَ وجخفد مهمض
والرجلُ ِمن جبِل أفراِيم، وهو . وإذا برجٍل شيٍخ جاَء ِمن شغِلِه ِمن احلَقِل ِعند املساِء16. أحد إلَى بيِتِه للمبيِت

ِة، فقالَ الرجلُ فرفَع عينيِه ورأَى الرجلَ املُساِفر يف ساحِة املدين17. غَريب يف ِجبعةَ، وِرجالُ املَكاِن بنيامينيونَ
يخ؟:"الشيتأين أت ؟ وِمنب18". إلَى أين تذهفقالَ له":ِل أفراِيمبهوذا إلَى ِعقاِب جيِت لَحِم يب عاِبرونَ ِمن حنن .

وأيضا 19.  البيِتأنا ِمن هناك، وقد ذَهبت إلَى بيِت لَحِم يهوذا، وأنا ذاِهب إلَى بيِت الرب وليس أحد يضمين إلَى
بيِدكالِم الذي مع عوللغ ِتكيل وألم ومخر بزا خحلَمِرينا، وأيض لَفوع نا ِتنبيٍء. ِعندإلَى ش فقالَ 20". ليس احتياج

يخلُ الشجالر":لك المِة. الساحيف الس ولكن ال تِبت ،علَي ما كُلُّ احتياِجكوجاَء بِه إلَى21". إن لَفيِتِه، وعب 
  .حمريهم، فغسلوا أرجلهم وأكلوا وشِربوا

وفيما هم يطَيبونَ قُلوبهم، إذا بِرجاِل املدينِة، ِرجاِل بين بليعالَ، أحاطوا بالبيِت قاِرعني الباب، وكلَّموا الرجلَ 22
قائلني يخيِت الشالب صاِحب":لَ الذي دجأخِرِج الرعِرفَهفن كيتلَ بيِت وقالَ 23". خالب لُ صاِحبجالر إليِهم فخرج

. هوذا ابنيت العذراُء وسريته24. بعدما دخلَ هذا الرجلُ بييت ال تفعلوا هِذِه القَباحةَ. ال تفعلوا شرا. ال يا إخويت:"هلُم
". وأما هذا الرجلُ فال تعملوا بِه هذا األمر القَبيحِ .ما ما يحسن يف أعيِنكُمدعوين أُخِرجهما، فأِذلّوهما وافعلوا 

25عوا لهسمجالُ أنْ يِرِد الري إلَى . فلَم ا اللَّيلَ كُلَّه لَّلوافوها وتعرا، فعخاِرج ها إليِهمجوأخر هتيرلُ سجالر كفأمس



فجاَءِت املَرأةُ ِعند إقباِل الصباِح وسقَطَت ِعند باِب بيِت الرجِل حيثُ 26. لوِع الفَجِر أطلَقوهاوِعند طُ. الصباِح
فقام سيدها يف الصباِح وفَتح أبواب البيِت وخرج للذَّهاِب يف طريِقِه، وإذا باملَرأِة سريِتِه 27. سيدها هناك إلَى الضوِء

فأخذَها علَى اِحلماِر . فلم يكُن مجيب". قومي نذهب:"فقالَ هلا28. علَى باِب البيِت، ويداها علَى العتبِةساِقطَةٌ 
ودخلَ بيته وأخذَ السكِّني وأمسك سريته وقَطَّعها مع ِعظاِمها إلَى اثنتي عشرةَ 29. وقام الرجلُ وذَهب إلَى مكاِنِه

مل يكُن ومل ير ِمثلُ هذا ِمن يوِم صعوِد بين إسرائيلَ :"وكُلُّ من رأَى قال30َ. ِقطعةً، وأرسلها إلَى مجيِع تخوِم إسرائيلَ
  ".تبصروا فيِه وتشاوروا وتكلَّموا. ِمن أرِض ِمصر إلَى هذا اليوِم
  اإلسرائيليون حياربون البنيامينني

20 
سرائيلَ، واجتمعِت اجلَماعةُ كرجٍل واِحٍد، ِمن دانَ إلَى بئِر سبٍع مع أرِض ِجلعاد، إلَى الرب يف فخرج مجيع بين إ1

ووقَف وجوه مجيِع الشعِب، مجيع أسباِط إسرائيلَ يف مجمِع شعِب اِهللا، أربع ِمئَِة ألِف راِجٍل مختِرطي 2. اِملصفاِة
تكلَّموا، كيف كانت هِذِه : "وقالَ بنو إسرائيلَ. نيامني أنَّ بين إسرائيلَ قد صِعدوا إلَى اِملصفاِةفسِمع بنو ب3. السيِف
. دخلت أنا وسرييت إلَى ِجبعةَ اليت لبنيامني لنبيت: "فأجاب الرجلُ الالَّوي بعلُ املَرأِة املَقتولَِة وقال4َ". القَباحةُ؟

5علَي فقامتى ماتيت حتيروا بقَتلي، وأذَلّوا سميِت ليالً وهبالب ةَ وأحاطوا علَيِجبع يت 6.  أصحابيرس كتفأمس
. هوذا كُلُّكُم بنو إسرائيل7َ. وقَطَّعتها وأرسلتها إلَى مجيِع حقوِل ملِك إسرائيلَ، ألنهم فعلوا رذالَةً وقَباحةً يف إسرائيلَ

ال يذهب أحد ِمنا إلَى خيمِتِه وال يميلُ :"فقام مجيع الشعِب كرجٍل واِحٍد وقالوا8". اتوا حكمكُم ورأيكُم ههناه
مجيِع فنأخذُ عشرةَ ِرجاٍل ِمن اِملئَِة ِمن 10. علَيها بالقُرعِة. واآلنَ هذا هو األمر الذي نعملُه ِجببعة9َ. أحد إلَى بيِتِه

 بسح نيامنيةَ ببِجبع خوِلِهمد لوا ِعندفععِب ليِة، ألجِل أخِذ زاٍد للشبوالر األلِف، وألفًا ِمن أسباِط إسرائيلَ، وِمئَةً ِمن
وأرسلَ 12. واِحٍدفاجتمع مجيع ِرجاِل إسرائيلَ علَى املدينِة متِحدين كرجٍل 11". كُلِّ القَباحِة اليت فعلَت بإسرائيلَ

قائلني نيامنيفيكُم؟ :"أسباطُ إسرائيلَ ِرجاالً إلَى مجيِع أسباِط ب الذي صار رين 13ما هذا الشب مفاآلنَ سلِّموا القَو
معوا لصوِت إخوِتِهم بين فلم يِرد بنو بنيامني أنْ يس". بليعالَ الذين يف ِجبعةَ لكَي نقتلهم ونِرتع الشر ِمن إسرائيلَ

  .إسرائيلَ
وعد بنو بنيامني يف ذلك اليوِم ِمن 15. فاجتمع بنو بنيامني ِمن املُدِن إلَى ِجبعةَ لكَي يخرجوا ملُحاربِة بين إسرائيل14َ

كّانَ ِجبعدا سيِف، ما عِرطي السختٍل مجر ألف ةً وِعشرينِن ِستاملُدبنيخنتٍل مجِمئَِة ر وا سبعدع 16. ةَ الذين ِمن
سربونَ عخنتٍل مجِمئَِة ر عِب سبعخِطئونَ. مجيِع هذا الشِة وال يعرباِملقالِع علَى الش ررمونَ احلَجكُلُّ هؤالِء ي.  

فقاموا 18. كُلُّ هؤالِء ِرجالُ حرٍب.  مختِرطي السيِفوعد ِرجالُ إسرائيلَ، ما عدا بنيامني، أربع ِمئَِة ألِف رجٍل17
يهوذا :"فقالَ الرب". من يصعد ِمنا أوالً ملُحاربِة بين بنيامني؟:"وصِعدوا إلَى بيِت إيلَ وسألوا اَهللا وقالَ بنو إسرائيلَ

وخرج ِرجالُ إسرائيلَ ملُحاربِة بنيامني، وصف ِرجالُ 20. ةَفقام بنو إسرائيلَ يف الصباِح ونزلوا علَى ِجبع19". أوالً
فخرج بنو بنيامني ِمن ِجبعةَ وأهلكوا ِمن إسرائيلَ يف ذلك اليوِم اثنِني 21. إسرائيلَ أنفُسهم للحرِب ِعند ِجبعةَ
رائيلَ، وعادوا فاصطَفّوا للحرِب يف املَكاِن الذي وتشدد الشعب، ِرجالُ إس22. وِعشرين ألف رجٍل إلَى األرِض



هل أعود :"ثُم صِعد بنو إسرائيلَ وبكَوا أمام الرب إلَى املساِء، وسألوا الرب قائلني23. اصطَفّوا فيِه يف اليوِم األوِل
فتقَدم بنو إسرائيلَ إلَى بين بنيامني يف اليوِم الثّاين، 24". اصعدوا إليِه:"فقالَ الرب". أتقَدم ملُحاربِة بين بنيامني أخي؟

. فخرج بنيامني لِلقائِهم ِمن ِجبعةَ يف اليوِم الثّاين، وأهلك ِمن بين إسرائيلَ أيضا ثَمانيةَ عشر ألف رجٍل إلَى األرِض25
رائيلَ وكُلُّ الشعِب وجاءوا إلَى بيِت إيلَ وبكَوا وجلَسوا هناك فصِعد مجيع بين إس26. كُلُّ هؤالِء مختِرطو السيِف

الرب ٍة أمامسالم قاٍت وذَبائححردوا مإلَى املساِء، وأصع اليوم وصاموا ذلك ،الرب نو إسرائيلَ 27. أماموسألَ ب
:  أِلعازار بِن هارونَ واِقف أمامه يف ِتلك األياِم، قائلنيوفينحاس بن28الرب، وهناك تابوت عهِد اِهللا يف ِتلك األياِم، 

  ".اصعدوا، ألني غَدا أدفَعهم ليِدك:"فقالَ الرب". أأعود أيضا للخروِج ملُحاربِة بين بنيامني أخي أم أكُف؟"
رائيلَ علَى بين بنيامني يف اليوِم الثّاِلِث واصطَفّوا ِعند وصِعد بنو إس30. ووضع إسرائيلُ كمينا علَى ِجبعةَ محيطًا29

فخرج بنو بنيامني لِلقاِء الشعِب واجنَذَبوا عن املدينِة، وأخذوا يضِربونَ ِمن الشعِب 31. ِجبعةَ كاملَرِة األولَى والثّانيِة
حداها تصعد إلَى بيِت إيلَ، واُألخرى إلَى ِجبعةَ يف احلَقِل، نحو ثَالثني قَتلَى كاملَرِة األولَى والثّانيِة يف السكَِك اليت إ

لنهرب :"وأما بنو إسرائيلَ فقالوا". إنهم منهِزمونَ أمامنا كما يف األوِل:"وقالَ بنو بنيامني32. رجالً ِمن إسرائيلَ
م مجيع ِرجاِل إسرائيلَ ِمن أماِكِنِهم واصطَفّوا يف بعِل تامار، وثار كمني وقا33". ونجِذم عن املدينِة إلَى السكَِك
وجاَء ِمن مقاِبِل ِجبعةَ عشرةُ آالِف رجٍل منتخبونَ ِمن كُلِّ إسرائيلَ، وكانِت 34. إسرائيلَ ِمن مكاِنِه ِمن عراِء ِجبعةَ
  . الشر قد مسهماحلَرب شديدةً، وهم مل يعلَموا أنَّ

فضرب الرب بنيامني أمام إسرائيلَ، وأهلك بنو إسرائيلَ ِمن بنيامني يف ذلك اليوِم خمسةً وِعشرين ألف رجٍل وِمئَةَ 35
ئيلَ مكانا لبنيامني وأعطَى ِرجالُ إسرا. ورأى بنو بنيامني أُم قد انكَسروا36. كُلُّ هؤالِء مختِرطو السيِف. رجٍل

فأسرع الكَمني واقتحموا ِجبعةَ، وزحف الكَمني وضرب 37. ألنهم اتكلوا علَى الكَمِني الذي وضعوه علَى ِجبعةَ
، عالمةَ الدخاِن ِمن وكانَ امليعاد بني ِرجاِل إسرائيلَ وبني الكَمِني، إصعادهم بكَثرٍة38. املدينةَ كُلَّها حبد السيِف

ولَما انقَلَب ِرجالُ إسرائيلَ يف احلَرِب ابتدأ بنيامني يضِربونَ قَتلَى ِمن ِرجاِل إسرائيلَ نحو ثَالثني رجالً، 39. املدينِة
مةُ تصعد ِمن املدينِة، عمود دخاٍن، ولَما ابتدأِت العال40". إنما هم منهِزمونَ ِمن أماِمنا كاحلَرِب األولَى:"ألنهم قالوا

ورجع ِرجالُ إسرائيلَ وهرب ِرجالُ بنيامني 41. التفَت بنيامني إلَى ورائِه وإذا باملدينِة كُلِّها تصعد نحو السماِء
مهسقد م را أنَّ الشرأَو مهٍة، ألنعدين إسرائيلَ 42. برب عوا أمامجور والذين ،مكَهالِقتالَ أدر ِة، ولكنيريف طريِق الب

ِطِهميف وس مِن أهلكوهاملُد روِق 43. ِمنِة شةَ ِجلهلَ ِجبعقابم مكوههولٍَة، وأدربس مدوهوطار نيامنيطوا بفحاو
فداروا وهربوا إلَى البريِة إلَى 45. ِء ذَوو بأٍسفسقَطَ ِمن بنيامني ثَمانيةَ عشر ألف رجٍل، مجيع هؤال44. الشمِس

. فالتقَطوا ِمنهم يف السكَِك خمسةَ آالِف رجٍل، وشدوا وراَءهم إلَى ِجدعوم، وقَتلوا ِمنهم ألفَي رجٍل. صخرِة ِرمونَ
46ر ألف ةً وِعشرينمسخ نيامنيب ِمن اِقطنيالس اليوِموكانَ مجيع يِف يف ذلكِرطي السختٍل مو . جهؤالِء ذَو مجيع
ورجع 48. ودار وهرب إلَى البريِة إلَى صخرِة ِرمونَ ِست ِمئَِة رجٍل، وأقاموا يف صخرِة ِرمونَ أربعةَ أشهٍر47. بأٍس

 دحب مبوهروض نيامنيين بين إسرائيلَ إلَى بِرجالُ بِجدى كُلَّ ما وحت ،هائمى الباملدينِة بأسِرها، حت يِف ِمنا . السوأيض
  .مجيع املُدِن اليت وِجدت أحرقوها بالناِر



  زوجات للباقني من سبط بنيامني
21 
1لَفوا يف اِملصفاِة قائلنيامرأ:"وِرجالُ إسرائيلَ ح نيامنيلب هتا ابنِمن دأح لِّمسيِت إيلَ 2". ةًال يإلَى ب عبوجاَء الش

ملاذا يارب إلَه إسرائيلَ حدثَت هِذِه :"وقالوا3. وأقاموا هناك إلَى املساِء أمام اِهللا، ورفَعوا صوتهم وبكَوا بكاًء عظيما
 وبنوا هناك مذبحا، وأصعدوا محرقاٍت ويف الغِد بكَّر الشعب4". يف إسرائيلَ، حتى يفقَد اليوم ِمن إسرائيلَ ِسبطٌ؟

ألنه ". من هو الذي مل يصعد يف املَجمِع ِمن مجيِع أسباِط إسرائيلَ إلَى الرب؟:"وقالَ بنو إسرائيل5َ. وذَبائح سالمٍة
ونِدم بنو إسرائيلَ علَى بنيامني 6".  موتايمات:"صار احلَلف العظيم علَى الذي مل يصعد إلَى الرب إلَى اِملصفاِة قائالً

ماذا نعملُ للباقني ِمنهم يف أمِر النساِء، وقد حلَفنا نحن 7. قد انقَطَع اليوم ِسبطٌ واِحد ِمن إسرائيلَ:"أخيِهم وقالوا
". اِط إسرائيلَ مل يصعد إلَى الرب إلَى اِملصفاِة؟أي ِسبٍط ِمن أسب:"وقالوا8". بالرب أنْ ال نعطيهم ِمن بناِتنا ِنساًء؟

فعد الشعب فلم يكُن هناك رجلٌ ِمن سكّاِن يابيِش 9. وهوذا مل يأِت إلَى املَحلَِّة رجلٌ ِمن يابيِش ِجلعاد إلَى املَجمِع
ٍل10. ِجلعادجر ألف رعش ياثن ةُ إلَى هناكلَِت اجلَماعفأرسقائلني مهوين البأِس، وأوصب بوا واضِربوا :" ِمناذه

تحرمونَ كُلَّ ذَكٍَر وكُلَّ امرأٍة عرفَِت : وهذا ما تعملونه11. سكّانَ يابيِش ِجلعاد حبد السيِف مع النساِء واألطفاِل
ئَِة فتاٍة عذارى مل يعِرفن رجالً باِالضِطجاِع مع ذَكٍَر، فوجدوا ِمن سكّاِن يابيِش ِجلعاد أربع ِم12". اضِطجاع ذَكٍَر

  .وجاءوا ِن إلَى املَحلَِّة إلَى شيلوه اليت يف أرِض كنعانَ
 يف فرجع بنيامني14. وأرسلَِت اجلَماعةُ كُلُّها وكلَّمت بين بنيامني الذين يف صخرِة ِرمونَ واستدعتهم إلَى الصلِح13

ِنساِء يابيِش ِجلعاد ِمن نهوحيساَء اللوايت استالن مهالوقِت، فأعطَو هكذا. ذلك مكفوه15. ومل يِدمون  ِمن عبالش
 .أجِل بنيامني، ألنَّ الرب جعلَ شقا يف أسباِط إسرائيلَ

مرياثُ :"وقالوا17".  النساِء، ألنه قد انقَطَعِت النساُء ِمن بنيامني؟ماذا نصنع بالباقني يف أمِر: "فقالَ شيوخ اجلَماعِة16
ونحن ال نقِدر أنْ نعطيهم ِنساًء ِمن بناِتنا، ألنَّ بين إسرائيلَ حلَفوا 18. نجاٍة لبنيامني، وال يمحى ِسبطٌ ِمن إسرائيلَ

نيا: قائلنيأعطَى امرأةً لب نلعونٌ مممني."  
هوذا عيد الرب يف شيلوه ِمن سنٍة إلَى سنٍة ِشمايلَّ بيِت إيلَ، شرقي الطريِق الصاِعدِة ِمن بيِت إيلَ إلَى :"ثُم قالوا19

بنات فإذا خرجت . وانظُروا21. امضوا واكِمنوا يف الكُروِم:"وأوصوا بين بنيامني قائلني20". شكيم وجنويب لَبونةَ
شيلوه ليدرنَ يف الرقِص، فاخرجوا أنتم ِمن الكُروِم واخِطفوا ألنفُِسكُم كُلُّ واِحٍد امرأته ِمن بناِت شيلوه، واذهبوا إلَى 

نيامنيقولُ هلُم22. أرِض بشكوا إلَينا، ني لكَي نهتأو إخو نهألجِلنا،: فإذا جاَء آباؤ ذْ تراَءفوا علَيِهمنا مل نأخألن 
مى تكونوا قد أِثمتيف الوقِت حت معطوهم مل تأنت كُميف احلَرِب، ألن ه23". لكُلِّ واِحٍد امرأت ،نيامنينو بلَ هكذا بففَع

. م وبنوا املُدنَ وسكَنوا اواتخذوا ِنساًء حسب عدِدِهم ِمن الراِقصاِت اللوايت اختطَفوهن، وذَهبوا ورجعوا إلَى ملِكِه
فسار ِمن هناك بنو إسرائيلَ يف ذلك الوقِت كُلُّ واِحٍد إلَى ِسبِطِه وعشريِتِه، وخرجوا ِمن هناك كُلُّ واِحٍد إلَى 24
  .يِهكُلُّ واِحٍد عِملَ ما حسن يف عين.  يف ِتلك األياِم مل يكُن مِلك يف إسرائيل25َ. ملِكِه


