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كتاُب الُقضاة

َقِبيَلُة َيُهوذا ُتحاِرُب الَكْنعاِنيِّين

اهلَل: 1  اإْسرائِيَل  َبُنو  س�أَل  َيُشوُع،  م�َت  اأْن  َبْعَد 
لُِتح�ِرَب  لاً  اأوَّ َتْذَهَب  اأْن  َيْنَبِغي  ِمنّ�  َقِبيَلٍة  »اأيَُّة 

الَكنع�نِيِّيَن؟«
َواأن�  لاً.  اأوَّ َيُهوذا  َقِبيَلُة  »لَِتْذَهْب  اهلُل:  2َفق�َل 

أْرَض.« َس�ُأْعطيُهُم الا
قِرب�ئِِهْم:  اأ ِشْمُعوَن  لَِبِني  َيُهوذا  َبُنو  3َفق�َل 

َولُنق�تِِل  لَن�،  الَِّتي قُِسَمْت  أْرِض  اإلَى الا َمَعن�  »َتع�لَوا 
أْرِض  الَكْنع�نِيِّيَن َمع�ً. ثُمَّ نَْذَهُب نَْحُن َمَعُكْم اإلَى الا
َبِني  َمَع  ِشْمُعوَن  َبُنو  َفَذَهَب  لَُكْم.«  قُِسَمْت  الَِّتي 

َيُهوذا.
َهِزيَمِة  ِمْن  اهلُل  َوَمكََّنُهْم  َيُهوذا،  َبُنو  4َوَذَهَب 

يِّيَن. َوَقَتلُوا َعْشَرَة اآلاِف َرُجٍل ِمْنُهْم  الَكْنع�نِيِّيَن َوالِفِرزِّ
ب�َزَق،  َمديَنِة  ِفي  ب�َزَق  َسيَِّد  5َوَوَجُدوا  ب�َزَق.  ِفي 

يِّيَن. َفح�َرُبوُه، َوَهَزُموا الَكنع�نِيِّيَن َوالِفِرزِّ
6َفَهَرَب َسيُِّد ب�َزَق، َولَِكنَُّهْم لَِحُقوا بِِه، َف�أمَسُكوُه 

ب�َزَق:  َسيُِّد  7َفق�َل  َوِرجَليِه.  َيَديِه  اأب�ِهَم  َوَقَطُعوا 
»َقَطْعُت اأب�ِهَم اأي�ِدي َواأرُجَل َسبِعيَن َمِلك�ً، َوَجَعْلُتُهْم 
َيلَتِقُطوَن فُت�َت الطَّع�ِم َتْحَت م�ئَِدتِي. َوه� َقْد ج�زانِي 
اهلُل بِِمثِل م� َفَعْلُتُه بِِهْم.« ثُمَّ اأَخُذوُه اإلَى َمديَنِة الُقْدِس 

َحيُث م�َت.
َعَليه�،  َواسَتولَوا  الُقدَس  َيُهوذا  َبُنو  8َوه�َجَم 

الَمِديَنَة.  اأحَرقُوا  ثُمَّ  يِف.  السَّ بَِحدِّ  اأهَله�  َوَقَتلُوا 
الّس�ِكِنيَن  الَكْنع�نِيِّيَن  لُِمق�َتَلِة  َيُهوذا  َبُنو  نََزَل  9ثُمَّ 

لتِّلاِل  ا َوُسُفوِح  لنََّقِب  ا َو لَجَبِليَِّة  ا لِمْنَطَقِة  ا ِفي 
. بِيَِّة لَغر ا

ِفي  الّس�ِكِنيَن  الَكنع�نِيِّيَن  َيُهوذا  َبُنو  10َوح�َرَب 

»َقرَيَة  س�بِق�ً  تُدَعى  َحْبُروُن  َوك�نَِت  َحْبُرونَ أ.  َمِديَنِة 
اأرَبَع.« َوَهَزُموا ِشيش�َي َواأِخيم�َن َوتِْلم�َي. ب

كاَلْب َوابَنُته
ُسكّ�ِن  لُِمق�َتَلِة  ُهن�َك  ِمْن  َيُهوذا  َبُنو  11َوانَطَلَق 

َدبِيَر الَِّتي ك�نَْت تُدَعى س�بِق�ً »َقْرَيَة َسَفَر.« 12ثُمَّ ق�َل 
نِّي  َف�إ َعَليه�  َوَيسَتولِي  َسَفَر  َقْرَيَة  ُيه�ِجُم  »َمْن  ك�لَُب: 

َس�ُأعِطيِه ابَنِتي َعْكَسَة َزوَجًة لَُه.«
ك�لََب،  اأُخو  َقن�َز  ْبُن  ُعْثِنيِئيُل  َعَليه�  13َف�ْسَتولَى 

َف�أعط�ُه ك�لََب ابَنَتُه َعْكَسَة َزوَجًة لَُه.
14َولَّم� ج�َءْت اإلَى ُعْثِنيِئيَل، َحثَّه� َعَلى اأْن َتطَلَب 

َحقلاً ِمْن اأبِيه�. َفَلّم� نََزلَْت ِمَن َعَلى الِحم�ِر، ق�َل لَه� 
أْمُر؟« ك�لَُب: »م� الا

َبَرَكًة. َقْد اأعَطيَتِني اأْرض�ً  15َفق�لَْت لَُه: »امَنحِني 

ج�فًَّة ِفي النََّقِب، ج َف�أعِطِني بَِرَك م�ٍء اأيض�ً.« َف�أعط�ه� 
فَلى. الِبَرَك الُعْلي� َوالسُّ

16َوَخَرَج نَسُل الَقيِنيِّ الَِّذي ك�َن َحم� ُموَسى ِمْن 

ِفي  َيُهوذا  يَِّة  َبرِّ اإلَى  َيُهوذا،  َبِني  َمَع  النَّخِل، د  َمِديَنِة 
َواْسَتَقرُّوا  َذَهُبوا  ثُمَّ  َعراَد.  َمديَنِة  قُْرَب  النََّقِب  َصحراِء 

َبيَن الَعم�لَِقِة.
اأقِرب�ئِِهْم َبِني ِشْمُعوَن،  َبُنو َيُهوذا َمَع  17ثُمَّ َذَهَب 

َتْدِميراً  ُروه�  َوَدمَّ َصف�َة،  َمديَنِة  ِفي  الَكْنع�نِيِّيَن  َوَهَزُموا 

أ 10:1 َحْبُرون. وهي مدينة الخليل اليوم.

اأبن�ء  من  ثلاثٌة عم�لقة  َوِتْلماي.  َوأِخيماَن  ِشيشاَي  ب 10:1 

عن�ق. َوالمقصود هم وعش�ئرهم. انظر كت�ب العدد 22:13.
ج 15:1 الّنقب. المنطقة الّصحراويّة جنوب يهوذا.

د 16:1 مدينة الّنخل. اسم اآخر لاأريح�.
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ك�ِملاً. َفُدِعَيِت الَمِديَنُة »ُحْرَمَة.« أ

أراِضي الُمحيَطِة  َة َوالا 18َواسَتولَى َبُنو َيُهوذا َعَلى َغزَّ

َوَعْقُروَن  بِه�،  الُمحيَطِة  أراِضي  َوالا َوَعْسَقلاَن  بِه�، 
أراِضي الُمحيَطِة بِه�. َوالا

الِمْنَطَقِة  َعَلى  َف�ْسَتولَوا  َيُهوذا،  َبِني  اهلُل  19َواأع�َن 

هِل،  الَجَبِليَِّة. لَِكنَُّهْم لَْم َيقِدُروا اأْن َيطُرُدوا ُسكّ�َن السَّ
َُّهْم ك�نُوا َيمِلُكوَن َمْرَكب�ٍت َحِديِديًَّة. أن لا

َوْعِد ُموَسى.  لِك�لََب َحَسَب  َحْبُروُن  20َواُأعِطَيِت 

َفَطَرَد ك�لَُب َثلاَث َعش�ئَِر ِمْن َبِني َعن�قَ ب ِمْن ُهن�َك.

وَن ِفي الُقْدس َبُنو َبْنياِمْيَن َيْسَتِقرُّ
21لَِكنَّ َبِني َبْني�ِمْيَن لَْم َيطُرُدوا الَيُبوِسيِّيَن الّس�ِكِنيَن 

ِفي الُقْدِس. َفَظلَّ الَيُبوِسيُّوَن َيسُكُنوَن ِفي َمديَنِة الُقْدِس 
َوَسَط َبِني َبْني�ِمْيَن َحتَّى َيوِمن� َهذا. ج

َبُنو ُيوُسَف َيسَتوُلوَن َعَلى َبيِت إيل
22َوَخَرَج َبُنو ُيوُسَف اأيض�ً لِلُهُجوِم َعَلى َبيِت اإيَل، 

َف�أع�نَُهْم اهلُل. 23َفَقْد اأرَسَل َبُنو ُيوُسَف رِج�لاً َيسَتْكِشُفوَن 
لُوَز.  س�بِق�ً  تُْدَعى  الَمِديَنُة  َوك�نَِت  اإيَل.  َبيِت  َمِديَنَة 
24َفَراأى الُمسَتكِشُفوَن َرُجلاً خ�رِج�ً ِمَن الَمِديَنِة، َفق�لُوا 

لَُه: »اأرِن� َمْدَخلاً اإلَى الَمِديَنِة، َوَسُنع�ِملَُك بِ�لُحْسَنى.«
اإلَى الَمِديَنِة. َفَقَتلُوا اأهَل  25َف�أراُهُم الرَُّجُل َمْدَخلاً 

َوَجميَع  الرَُّجَل  اأطَلُقوا  لَِكنَُّهْم  يِف.  السَّ بَِحدِّ  الَمِديَنِة 
َع�ئَِلَتُه. 26َفَذَهَب َذلَِك الرَُّجُل اإلَى اأْرِض الِحثِّيِّيَن َوَبَنى 
َمِديَنًة اأْسم�ه� لُوَز. َوُهَو اْسُم الَمِديَنِة َحتَّى َيوِمن� َهذا.

َعشاِئُر أُْخَرى ُتحاِرُب الَكْنعاِنيِّين
ى ُسكّ�َن َبيِت ش�َن َوقُراه�،  27َولَْم َيطُرْد َبُنو َمَنسَّ

و  َوَتْعَنَك َوقُراه�، َوُدوَر َوقُراه�، َويِبَلع�َم َوقُراه�، َوَمِجدُّ
أْرَض. 28َولَّم�  َوقُراه�. َفَظلَّ الَكْنع�نِيُّوَن َيْسُكُنوَن تِْلَك الا

مة كلّه� هلِل. انظر  رة. اأِو الُمَقدَّ أ 17:1 ُحرمة. ويعني اسمه� الُمدمَّ

كت�ب اللاويّين 28:27–29.
العدد 10 في  انظر  َعناق.  َبِني  ِمْن  َثالَث َعشاِئَر  ب 20:1 

هذا الفصل نفسه.
ج 21:1 َحتَّى يومنا هذا. اأي وقت تدوين كت�ب َيُشوع. )اأيض�ً 

في العدد 26(

َقِوَي َبُنو اإْسرائِيَل، َجنَُّدوا الَكْنع�نِيِّيَن َعَلى الَعَمِل َعِبيداً 
لََديِهْم، لَِكنَُّهْم لَْم َيطُرُدوُهْم.

ِفي  الّس�ِكِنيَن  الَكْنع�نِيِّيَن  اأْفرايَِم  َبُنو  َيطُرد  29َولَْم 

ج�َزَر، َفَسَكَن الَكْنع�نِيُّوَن َبيَنُهْم ُهن�َك.
اأْو ُسكّ�َن  َزُبولُوَن ُسكّ�َن ِقْطُروَن  َبُنو  30َولَْم َيطُرْد 

َن َبيَنُهْم، َواُأْجِبُروا عَلى الَعَمِل  نَهلُوَل، َفَسَكَن الَكْنع�نِيِّوُّ
َعِبيداً لََديِهْم.

31َولَْم َيطُرْد َبُنو اآَشَر ُسكّ�َن َعكُّو َوِصيُدوَن َواأحَلَب 

اآَشَر  َبُنو  32َوَسَكَن  َوَرُحوَب.  َواأِفيَق  َوَحْلَبَة  َواأكِزيَب 
اآَشَر  َبِني  أنَّ  لِا أْرَض،  الا َسَكُنوا  الَِّذيَن  الَكْنع�نِيِّيَن  َبيَن 

لَْم َيْطُرُدوُهْم.
اأْو  َشْمٍس،  َبيِت  ُسكّ�َن  نَْفت�لِي  َبُنو  َيطُرْد  33َولَْم 

الَِّذيَن  الَكْنع�نِيِّيَن  َبيَن  َسَكُنوا  َبْل  َعن�َة،  َبيِت  ُسكّ�َن 
َشْمَس  َبيَت  ُسكّ�ُن  َف�ُأجِبَر  أْرَض.  الا َيْسُكُنوَن  ك�نُوا 

َوَبيَت َعن�َة َعَلى الَعَمِل َعِبيداً لََديِهْم.
اإلَى  الَعْوَدِة  َعَلى  داَن  َبِني  أُموِريُّوَن  الا 34َواأجَبَر 

اإلَى  بِ�لنُُّزوِل  لَُهْم  َيْسَمُحوا  َولَْم  الَجَبِليَِّة،  الِمْنَطَقِة 
الَبق�ِء ِفي  أُموِريُّوَن ع�ِزِميَن َعَلى  هِل، 35اإْذ ك�َن الا السَّ
َجَبِل ح�َرَس َواأيَّلُوَن َوَشَعلُبِّيَم. لَِكنَّ َبِني ُيوُسَف اْزداُدوا 
أُموِريِّيَن َعَلى الَعَمِل َعِبيداً لََديِهْم. 36َوَقِد  ًة َواأجَبُروا الا قُوَّ
أُموِريِّيَن ِمْن َعَقَبِة َعْقَرَب، َوِمْن س�لََع  ْت ُحُدوُد الا اْمَتدَّ

َوم� َوراَءُهم� ِمْن ِجب�ِل.

َمالُك اهلِل ِفي ُبوِكيم

اإلَى 2  الِجْلج�ِل  َمِديَنِة  ِمْن  اهلِل  َملاُك  َوَصِعَد 
َمِديَنِة ُبوِكيَم َوق�َل: »لََقْد اأصَعْدتُُكْم ِمْن ِمْصَر 
اآب�َءكُْم،  بِه�  َوَعْدُت  الَِّتي  أْرِض  الا اإلَى  َواأحَضْرتُُكْم 
لا  2لَِكْن  اأَبداً،‹  َمَعُكْم  َعْهِدي  اُأخِلَف  ›لَْن  َوقُْلُت: 
أْرِض،  الا َهِذِه  ُسكّ�ِن  َمَع  َعْهٍد  اأيَّ  َتْقَطُعوا  اأْن  َينَبغي 
َفَسَتَروَن  تُِطيُعونِي،  لَْم  لَِكنَُّكْم  َمذابَِحُهْم،  اهِدُموا  َبِل 

َبش�َعَة م� َفَعْلُتْم!
آَن اإنِّي لَْن اأطُرَدُهْم ِمْن اأم�ِمُكْم،  نِّي اأقُوُل الا 3»لَِهذا َف�إ

َبْل َيِصيُروَن اأعداَءكُْم، د َوَتِصيُر اآلَِهُتُهْم ِمْصَيَدًة لَُكْم.«

د 3:2 أعداءكم. اأْو »َفّخ�ً لكم.«
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َبِني  لُِكلِّ  الَكلاِم  بَِهذا  اهلِل  َملاُك  َتَكلََّم  4َولَّم� 

عُب بَِصوٍت ُمرَتِفٍع. 5َف�أْسَموا َذلَِك  اإْسرائِيَل، َبَكى الشَّ
ُموا َذب�ئَِح هلِل. الَمك�َن ُبوِكيَم، أ َوُهن�َك َقدَّ

عَب، َفَذَهَب كُلُّ واِحٍد ِمْن  6ثُمَّ َصَرَف َيُشوُع الشَّ

أْرَض. 7َوَخَدَم  َبِني اإْسرائِيَل اإلَى نَِصيِبِه لَِكي َيمَتِلُكوا الا
ُيوِخ  عُب اهلَل وعبدوه َطواَل َحي�ِة َيُشوَع، َوَحي�ِة الشُّ الشَّ
الَِّذيَن ع�ُشوا َبعَدُه ِمَن الَِّذيَن َعَرفُوا َواخَتَبُروا م� َصَنَعُه 

اهلُل ِمْن اأجِل اإْسرائِيَل.

ُعمُرُه  َوك�َن  اهلِل،  نُوَن خ�ِدُم  ْبُن  َيُشوُع  8َوم�َت 

ِمَئًة َوَعشَر َسَنواٍت. 9َوُدِفَن ِفي اأْرِضِه ِفي تِْمَنَة س�َرَح 
َجَبِل  ِمْن  م�ِل  الشِّ اإلَى  الَجَبِليَِّة  اأْفرايَِم  ِمْنَطَقِة  ِفي  الَِّتي 

ج�َعَش.
10َوَبْعَد اأْن م�َت َذلَِك الِجيُل كُلُُّه، ج�َء َبْعَدُه ِجيٌل 

لَْم َيعِرِف اهلَل َوم� َصَنَعُه ِمْن اأجِل اإْسرائِيَل. 11َوَفَعَل َبُنو 
رَّ اأم�َم اهلِل، اإْذ َعَبُدوا الَبعَل، ب 12َوَهَجُروا  اإْسرائِيَل الشَّ
اهلَل، اإلََه اآب�ئِِهْم، الَِّذي اأخَرَجُهْم ِمْن اأْرِض ِمْصَر، َوَتِبُعوا 

ُعوِب الَِّذيَن ك�نُوا َحولَُهْم،  اآلَِهًة اُأْخَرى ِمْن َبيِن اآلَِهِة الشُّ
َوَسَجُدوا  اهلَل،  13َتَركُوا  اهلَل،  َف�أْغَضُبوا  لَه�.  َوَسَجُدوا 

لِلَبعلِ ج َوَعْشت�ُروَث. د
َوَسَمَح  اإْسرائِيَل،  َبِني  َعَلى  اهلِل  َغَضُب  14ف�ْشَتدَّ 

ِمْن  اأعداَءُهْم  َوَجَعَل  َينَهُبوُهْم.  بِ�أْن  َعَليِهْم  لِْلُمِغيِريَن 
ُموِد اأم�َم  َحولِِهْم َيهِزُمونَُهْم. َفَلْم َيُعوُدوا ق�ِدرِيَن َعَلى الصُّ
َيجِلُب  اهلُل  لِلِقت�ِل، ك�َن  َخَرُجوا  15َوكُلَّم�  اأعدائِِهْم. 
َرُهْم بَِقَسٍم،  الَمص�ئَِب َعَليِهْم، َتم�م�ً َكم� َسَبَق اأْن َحذَّ

َفَتض�َيُقوا ِجّداً.
16َواأق�َم اهلُل قُض�ًة َخلَُّصوا َبِني اإْسرائِيَل ِمْن َقْبَضِة 

اأعدائِِهِم الَِّذيَن نََهُبوُهْم. 17لَِكنَُّهْم لَْم َيسَتِمُعوا َحتَّى اإلَى 

أ 5:2 بوكيم. اأي الب�كون.

ب 11:2 البعل. اإله ُمزيّف عبده الكنع�نّيون. ظنّوا اأنّه مصدُر المطِر 

أْرِض. َوالعواصِف وخصوبة الا
ج 13:2 البعل. اإله ُمزيّف عبده الكنع�نّيون. ظنّوا اأنّه مصدُر المطِر 

أْرِض. َوالعواصِف وخصوبة الا
لَِه الُمّزيَِّف اإيَل.  د 13:2 َعْشتاُروث. اإلهٌة كنع�نيٌة ُمزيّفٌة. زوجُة الاإ

ُدعيت اأيض�ً ملكة الّسم�ء، وهي اإلهة الحّب َوالحرب.

قُض�تِِهْم، َبْل خ�نُوا اهلَل َوَعَبُدوا اآلَِهًة اُأْخَرى. َسْرع�َن م� 
ح�ُدوا َعْن الطَِّريِق الَِّتي س�َر ِفيه� اآب�ُؤُهُم الَِّذيَن اأط�ُعوا 

َوص�ي� اهلَل، َفَلْم َيَتَعلًُّموا ِمْنُهْم.
ُيِعيُن  اهلُل  ك�َن  ق�ِضي�ً،  لَُهْم  اهلُل  اأق�َم  18َوكُلَّم� 

الق�ِضَي َفُيَخلَِّصُهْم ِمْن َقْبضِة اأعدائِِهْم َطواَل َحي�ِة َذلَِك 
الَِّذيَن اْضَطَهُدوُهْم  اأنِيُنُهْم بَِسَبِب  الق�ِضي. َفَقْد ك�َن 
َموِت  ِعْنَد  19َولَِكْن  َعَليِهْم.  َشَفَقَتُه  ُيِثيُر  َوَظَلُموُهْم 
اأسَواأ  نَحٍو  َعَلى  َوَيسلُُكوَن  َيرِجُعوَن  ك�نُوا  الق�ِضي، 
اآلَِهًة  َوَيعُبُدوَن  َوَيخِدُموَن  َيتَبُعوَن  َفك�نُوا  اآب�ئِِهْم.  ِمْن 
اُأْخَرى. َوَرَفُضوا اأْن َيَتَخلَّوا َعْن ُمم�َرَسِتِهْم اأْو ُسلُوِكِهِم 

الَعِنيِد.
َوق�َل:  اإْسرائِيَل  َبِني  َعَلى  اهلِل  َغَضُب  20ف�ْشَتدَّ 

اآب�َءُهْم  اأَمْرُت  الَِّذي  َعْهِدي  ُة  ُأمَّ الا َهِذِه  َخَرَقْت  »لََقْد 
اأُعوَد  لَْن  نِّي  َف�إ 21َولَِهذا  تُِطْعِني.  َولَْم  َيحَفُظوُه،  بِ�أْن 
ِعْنَدم�  َيُشوُع  َتَرَكه�  الَِّتي  ُعوَب  الشُّ اأم�ِمِهُم  ِمْن  اأطُرَد 
م�َت. 22َس�أفَعُل َهذا لَِكي اأمَتِحَن َبِني اإْسرائِيَل بِِهْم. 
َف�أن� اُأِريُد اأْن اأَرى اإْن ك�نُوا َسَيحِرُصوَن َعَلى ط�َعِة اأواِمِر 
اهلِل َوَوص�ي�ُه، َكم� َفَعَل اآب�ُؤُهْم.« 23َفَسَمَح اهلُل لَِهِذِه 

أْرِض، ُدوَن اأْن َيطُرَدُهْم َفوراً.  ُعوِب بِ�أْن َتْبَقى ِفي الا الشُّ
َولَْم ُيس�ِعْد َيُشوَع َعَلى َهِزيَمِتِهْم.

بِ�أْن 3  اهلُل  لَه�  َسَمَح  الَِّتي  ُعوُب  الشُّ ِهَي  َهِذِه 
الَِّذيَن  اإْسرائِيَل  َبِني  لَِيمَتِحَن  أْرِض  الا ِفي  َتبَقى 
لَِتعِليِم  َهذا  2َفك�َن  َكْنع�َن.  ِفي  الَمع�ِرَك  َيُخوُضوا  لَْم 
أْجي�ِل َبِني اإْسرائِيَل الَّذيَن لَْم َيُخوُضوا  فُُنوِن الَحْرِب لا
ُعوُب: الُمُدُن الَخْمُس  ُحُروب�ً ِمْن َقبُل. 3َهِذِه ِهَي الشُّ
يُدونِيِّيَن،  َوالصَّ الَكْنع�نِيِّيَن،  َوَجِميُع  لِلِفِلْسِطيِّيَن، 
لُبن�َن،  ِمْن  الَجَبِليَِّة  الِمنَطَقِة  ِفي  الّس�ِكِنيَن  يِّيَن  َوالِحوِّ
اهلُل  4َتَرَكُهْم  َحم�َة.  لِيُبو  اإلَى  َحْرُموَن  َبعِل  َجَبِل  ِمْن 
ُهن�َك لَِيْمَتِحَن بِِهْم َبِني اإْسرائِيَل، اأراَد اأْن َيَرى اإْن ك�نُوا 
لِس�ِن  َعَلى  اآب�َءُهْم  بِه�  اأَمَر  الَِّتي  اهلِل  اأواِمَر  َسُيِطيُعوَن 

ُموَسى.
الَكْنع�نِيِّيَن  َبيَن  اإْسرائِيَل  َبُنو  َسَكَن  5َوَهَكذا 

ُجوا  يِّيَن َوالَيُبوِسيِّيَن. 6َوَتَزوَّ يِّيَن َوالُحوِّ أُموِريِّيَن َوالِفِرزِّ َوالا
ُجوا َبن�تِِهْم ِمْن اأبن�ئِِهْم.  ُعوِب، َوَزوَّ ِمْن َبن�ِت تِْلَك الشُّ

َوَعَبُدوا اآلَِهَتُهْم!
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ُل قاض ُعْثِنيِئيُل، أوَّ
نََسوا إلََهُهْم،  اأم�َم اهلِل.  رَّ  الشَّ اإْسرائِيَل  َبُنو  7َوَفَعَل 

َوَعَبُدوا الَبعلَ أ َوَعْشَتُروَت. ب 8ف�ْشَتدَّ َغَضُب اهلِل َعَلى 
اأراَم  َمِلِك  ِرَشْعت�يَِم،  لُِكوش�َن  َوَسَمَح  اإْسرائِيَل،  َبِني 
كُوش�َن  اإْسرائِيَل  َبُنو  َفَخَدَم  َيغُزوُهْم.  بِ�أْن  النَّهَريِن ج 
اإْسرائِيَل  َبِني  9لَِكنَّ  َسَنواٍت،  َثم�نِي  َة  ُمدَّ ِرَشْعت�يَِم 
اْسَتنَجُدوا ِباهلِل. َف�أق�َم اهلُل ُمنِقذاً لَِبِني اإْسرائِيَل َخلََّصُهْم، 
أْصَغَر.  َوك�َن َهذا الُمْنِقُذ ُعْثِنيِئيَل ْبَن َقن�َز، اأخ� ك�لََب الا
ْسرائِيَل. َوَخَرَج  10َحلَّ ُروُح اهلِل َعَليِه، َوَعِمَل َكق�ٍض لاإ

َمِلِك  ِرَشْعت�يَِم  كُوش�َن  َعَلى  اهلُل  َف�أع�نَُه  الَحْرِب،  اإلَى 
َة اأرَبِعيَن َسَنًة،  أْرَض ُمدَّ لاُم الا اأراَم، َفَهَزَمُه. 11َفَعمَّ السَّ

ثُمَّ م�َت ُعْثِنيِئيُل ْبَن َقن�َز.

القاِضي إُهود
اُأْخَرى.  ًة  َمرَّ اهلِل  اأم�َم  رَّ  الشَّ اإْسرائِيَل  َبُنو  12َوَفَعَل 

َُّهْم  أن لِا اإْسرائِيَل،  َمِلَك ُمواآَب َعَلى  َفَسلََّط اهلُل ِعجلُوَن 
أُموِريِّيَن  رَّ اأم�َم اهلِل. 13َفَتح�لََف ِعجلُوُن َمَع الا َفَعلُوا الشَّ
َعَلى  َواْسَتولُوا  اإْسرائِيَل،  َبِني  َوَهَزَم  َوَذَهَب  َوالَعم�لَِقِة، 
َمِلَك  ِعجلُوَن  اإْسرائِيَل  َبُنو  14َفَخَدَم  النَّخِل. د  َمِديَنِة 

ُمواآَب َثم�نَِي َعْشَرَة َسَنًة.
ُمْنِقذاً  َف�أق�َم اهلُل  اإْسرائِيَل ِباهلِل،  َبُنو  اْسَتْنَجَد  15ثُمَّ 

ُمَدرٌَّب  َرُجٌل  َوُهَو   . الَبْني�ِمْيِنيُّ ِجيرا  ْبُن  اإُهوُد  ُهَو  لَُهْم 
اإْسرائِيَل  َبُنو  َف�أْرَسَل  الِقت�ِل.  ِفي  ُيْسراُه  اْسِتْخداِم  َعَلى 
ُمواآَب.  َمِلِك  ِعجلُوَن  اإلَى  َهِديََّتُهْم  ُيَسلَِّم  لَِكي  اإُهوَد 
يِن ُطولُُه ب�عٌ ه واِحٌد،  16َفَصَنَع اإُهوُد لَِنْفِسِه َسيف�ً ذا َحدَّ

أ 7:3 البعل. اإله ُمزيّف عبده الكنع�نّيون. ظنّوا اأنّه مصدُر المطِر 

أْرِض. َوالعواصِف وخصوبة الا
زوجُة  الكنع�نِّيين.  ِعنَد  الُمِهّمِة  آلِِهِة  الا ِمَن  َعْشَتُروت.  ب 7:3 

خص�ِب. لِذا ك�نَْت تُق�ُم اأعمدٌة طويلٌة ِمْن  البعِل! َواإلَِهُة التَّن�ُسِل َوالاإ
سيق�ِن الاأشج�ِر لِعب�َدتِه�.

ج 8:3 النهرين. دجلة َوالفرات.

د 13:3 مدينة الّنخل. اسٌم اآخُر لاأريح�.

ه 16:3 باع. حرفي�ً »ُجوِمد« َوِهَي وحدة لقي�س الطوِل تع�دُل نحَو 

ثلاثِيَن َسنتمتراً.

أيَمِن َتْحَت َعب�َءتِِه. َوَثبََّتُه َعَلى َفْخِذِه الا
َوك�َن  ُمواآَب.  َمِلِك  لِِعجلُوَن  الَهَديََّة  َم  َقدَّ 17ثُمَّ 

َم اإُهوُد الَهَديََّة،  ِعجلُوُن َرُجلاً َسِمين�ً ِجّداً. 18َوَبْعَدم� َقدَّ
َصَرَف الرِّج�َل الَِّذيَن َحَملُوه�، 19اأّم� ُهَو َفَرِجَع ِمْن ِعْنِد 
الِحج�َرِة الَمْنُحوَتِة ِفي الِجْلج�ِل، َوق�َل: »لََديَّ ِرس�لٌَة 

يٌَّة لََك اأيُّه� الَمِلُك!« ِسرِّ
َجِميُع  َخَرَج  ثُمَّ  »اْسُكْت!«  الَمِلُك:  لَُه  َفق�َل 
ُخّداِمِه ِمَن الُغْرَفِة. 20َبْعَد َذلَِك، ع�َد اإُهوُد اإلَيِه َوُهَو 
اإُهوُد:  َوق�َل  الُمْرَتِفَعِة.  َعْرِشِه  ِة  ِمَنصَّ َعَلى  ج�لٌِس 
الَمِلُك  ق�َم  َفَلّم�  اهلِل.«  ِمَن  ِرس�لًَة  اإلَيَك  »اأْحِمُل 
يَف َعْن  َعِن الَعْرِش، 21َمدَّ اإُهوُد ُيْسراُه، َواأَخَذ السَّ
أيَمِن، َوَطَعَن بِِه ِعجلُوَن ِفي َبْطِنِه. 22َفَدَخَل  َفْخِذِه الا
َعَليِه.  ْحُم  الشَّ َواأغَلَق  َبْطِنِه،  ِفي  يِف  السَّ ِمقَبُض 
يِف ِمَن َظْهِرِه، َولَْم َيْسَحْبُه اإُهوُد  َوَخَرَج َطَرُف السَّ

َبْطِنِه. ِمْن 
23ثُمَّ َخَرَج اإُهوُد ِمْن ُغرَفِة الَعْرِش َواأحَكَم اإغلاَق 

ِمَن  اإُهوُد  َخَرَج  24ثُمَّ  الَمِلِك.  َعَلى  الق�َعِة  اأْبواِب 
الق�َعِة، َوج�َء ُخّداُم ِعجلُوَن. َولَّم� َراَأْوا اأنَّ اأبواَب ُغْرَفِة 
ِفي  َيْقضي ح�َجَتُه  اأنَُّه  ُبدَّ  »لا  ق�لُوا:  ُمْقَفَلٌة،  الَعْرِش 

». َحّم�ِمِه الخ�صِّ
25َفط�َل انِْتظ�ُرُهْم، َوَقِلُقوا. لَِكنَُّه لَْم َيفَتْح اأبواَب 

ُغْرَفِة الَعْرِش. َف�أَخُذوا الِمْفت�َح، َوَفَتُحوا الب�َب، َفَوَجُدوا 
أْرِض. َسيَِّدُهْم س�ِقط�ً َميِّت�ً َعَلى الا

َبيَن  َوَمرَّ  الُخّداِم،  انِْتظ�ِر  اأْثن�َء  َفَهَرَب  اإُهوُد  26اأّم� 

َوَصَل  27َولَّم�  َسِعيَرَة.  اإلَى  َوَهَرَب  الَمْنُحوَتِة  الِحج�َرِة 
الَجَبِليَِّة،  اأْفرايَِم  ِمْنَطَقِة  الُبوِق ِفي  نََفَخ ِفي  اإلَى ُهن�َك، 
َوك�َن  الَجَبِليَِّة،  الِمنَطَقِة  ِمَن  اإْسرائِيَل  َبُنو  َمَعُه  َفَنَزَل 
أنَّ اهلَل َقْد نََصَركُْم  ُمُهْم. 28َوق�َل لَُهُم: »اْتَبُعونِي، لِا َيَتَقدَّ

َعَلى اأْعدائُِكْم ِمْن َبِني ُمواآَب.«
ُأْرُدنِّ اإلَى ُمواآَب. 29َوِفي  َفَتِبُعوُه َعَلى َمع�بِِر نَْهِر الا
 . ُمواآبِيٍّ َرُجٍل  اآلاِف  َعْشَرِة  نَْحَو  َقَتلُوا  الَيوِم،  َذلَِك 
اأَحٌد  َيْنُج  لَْم  لَِكْن  َوُشْجع�َن،  اأقِوي�َء  ُمح�ِربِيَن  ك�نُوا 
لَِسيَطَرِة  الَيْوِم  َذلَِك  ِفي  ُمواآُب  30َف�ُأخِضَعْت  ِمْنُهْم. 
أْرُض ِمَن الُحُروِب َثم�نِيَن  َبِني اإْسرائِيَل. َواْسَتراَحِت الا

َسَنًة.
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القاِضي َشْمَجُر ْبُن َعناة
31َوَخَلَف اإُهوَد َشْمَجُر ْبُن َعن�َة، أ َوَقَتَل ِستَّ ِمَئِة 

ِفِلْسِطيٍّ بِِمْنَخِس الَبَقِر، َف�أنَْقَذ ُهَو اأيض�ً َبِني اإْسرائِيَل.

القاِضَيُة َدُبوَرة

رَّ اأم�َم اهلِل َبْعَد َمْوِت اإُهوَد. 4  َوَفَعَل َبُنو اإْسرائِيَل الشَّ
الَِّذي  َكْنع�َن  َمِلِك  ي�بِيَن  بَِيِد  اهلُل  2ف�أْسَقَطُهْم 

ك�َن  الَِّذي  ِسيَسرا  َوك�َن  ِفي ح�ُصوَر.  َيْحُكُم  ك�َن 
ُأَمِم ق�ئِداً لَِجيِش ي�بِيَن. 3َف�ْسَتْنَجَد  َيْسُكُن ِفي َحُروَشِة الا
َمْرَكَبٍة  ِمَئِة  تِْسُع  لِِسيَسرا  اإْذ ك�نَْت  ِباهلِل،  اإْسرائِيَل  َبُنو 
َة ِعْشِريَن  َحِديِديٍَّة. َوَقِد اْضطََّهَد َبِني اإْسرائِيَل بَِقْسَوٍة ُمدَّ

َسَنًة.
لِِفيُدوَت،  َوَزْوَجٌة  نَِبيٌَّة،  َوِهَي  َدُبوَرُة،  4َوك�نَْت 

ق�ِضَيًة لَِبِني اإْسرائِيَل ِفي َذلَِك الَوقِت. 5َوك�نَْت َتجِلُس 
ِفي  اإيَل  َوَبيِت  الّراَمِة  َبيَن  َدُبوَرَة  نَخَلِة  َتْحَت  لِلَقَض�ِء 
اإلَيه�  اإْسرائِيَل  َبُنو  ي�أتِي  َحْيُث  الَجَبِليَِّة،  اأْفرايَِم  ِمْنَطَقِة 

بَِقَض�ي�ِهْم.
6َف�أْرَسَلْت َدُبوَرُة َرُسولاً َتْسَتْدِعي ب�راَق ْبَن اأبِيُنوَعَم 

ِمْن ق�َدَش ِفي نَْفت�لِي، َوق�لَْت لَُه: »ه� َقْد اأَمَر اهلُل، اإلَُه 
اإْسرائِيَل، َوق�َل: ›اْذَهْب َوُخْذ َمْوِقع�ً َعَلى َجَبِل ت�ُبوَر. 
َوُخْذ َمَعَك َعْشَرَة اآلاِف َرُجٍل ِمْن َبِني نَْفت�لِي َوِمْن َبِني 
َيخُرُج  ي�بِيَن،  َجيِش  َق�ئَِد  ِسيَسرا،  7َس�أْجَعُل  َزُبولُوَن، 
َوَس�ُأِعيُنَك  ِقيُشوَن. ب  واِدي  ِفي  اإلَيَك  َوقُّواتِِه  بَِعَرب�تِِه 

َعَلى َهزيَمِتِه.‹«
ًة اأْن َتْذَهِبي  8َفق�َل لَه� ب�راُق: »اإْن كُْنِت ُمْسَتِعدَّ

َفَلْن  َمِعي،  َت�أْتِي  اأْن  َرَفْضِت  َواإْن  َفَس�أْذَهُب.  َمِعي، 
اْذَهَب.«

9َفق�لَْت: »اأن� اآتَِيٌة َمَعَك، لَِكِن اعَلْم اأنَُّه لَْن َيُكوَن 

ِبيِل الَِّذي َتِسيُر ِفيِه. اإْذ َسُيِعيُن اهلُل اْمراأًة  لََك َفْخٌر ِفي السَّ
َعَلى َهِزيَمِة ِسيَسرا.«

اإبي  اسُم  هو  وهن�  الكنع�نّيين.  عند  الحرب  اإلهة  عناة.  أ 31:3 

اأْو  الب�سل،  المق�تل  المقصود شمجر  اإّن  اأْو  اأّمه.  اسُم  اأِو  شمجر 
شمجر الّذي من مدينة عن�ة.

ب 7:4 وادي قيشون. نهٌر صغيٌر على بعِد نَحِو عشريَن كيلومتراً 

ِمْن جبِل ت�بوَر.

ق�َدَش.  اإلَى  ب�راَق  َمَع  َوَمَضْت  َدُبوَرُة  ق�َمْت  ثُمَّ 
10َواْسَتْدَعى ب�راُق َقِبيَلَتي َزُبولُوَن َونَْفت�لِي اإلَى ق�َدَش، 

َوَتِبَعُه َعْشَرُة اآلاِف َرُجٍل، َوَذَهَبْت َدُبوَرُة َمَعُه.
الَقيِنيِّيَن  َعْن  انَْفَصَل  َقِد  الَقيِنيُّ  ح�بُِر  11َوك�َن 

آَخِريَن، اأي َعْن نَسِل ُحوب�َب، َحِمي ُموَسى، ج َوَخيََّم  الا
ح�بُِر ِعْنَد الَبلُّوَطِة ِفي َصَعن�يَِم الَقِريَبِة ِمْن ق�َدَش.

12َوِقيَل لِِسيَسرا اإنَّ ب�راَق ْبَن اأبِيُنوَعَم َقْد َصِعَد اإلَى 

َجَبِل ت�ُبوَر، 13َفَجَمَع ِسيَسرا كُلَّ َمْرَكب�تِِه، َوِهَي تِْسُع 
ِمَئِة َمْرَكَبٍة ِمْن َحِديٍد، َوَدَعى َجِميَع الُقّواِت الَِّتي َتْحَت 

ُأَمِم اإلَى نَْهِر ِقيُشوَن. اإْمَرتِِه، ِمْن َحُروَشِة الا
الَيْوُم  ُهَو  َفَهذا  »قُْم!  لِب�راَق:  َدُبوَرُة  14َفق�لَْت 

الَِّذي َسُيِعيُنَك اهلُل ِفيِه َعَلى َهِزيَمِة ِسيَسرا. اهلُل َيسيُر 
َوَتِبَعُه  ت�ُبوَر،  َجَبِل  ِمْن  ب�راُق  َفَنَزَل  بِ�لِفعِل.«  اأم�َمَك 
َعْشَرُة اآلاِف َرُجٍل. 15َوِحيَنم� َهَجَم ب�راُق، َشتََّت اهلُل 
ِسيَسرا َوَمْرَكب�تِِه َوكُلَّ َجيِشِه. َفَنَزَل ِسيَسرا َعْن َمْرَكَبِتِه 
َمْرَكب�ِت  ب�راُق  16َوط�َرَد  َقَدَميِه.  َعَلى  َرْكض�ً  َوَهَرَب 
ُأَمِم، َوَقَتَل َجيَش ِسيَسرا  ِسيَسرا َوَجيَشُه َحتَّى َحُروَشِة الا

يِف، َفَلْم َيْبَق ِمْنُهْم اأَحٌد. بِ�لسَّ
17اأّم� ِسيَسرا َفَهَرَب َعَلى َقَدَميِه اإلَى َخيَمِة ي�ِعيَل، 

ي�بِيَن  َبيَن  َسلاٌم  ُهن�َك  ك�َن  َفَقْد   ، الِقيِنيِّ َزْوَجِة ح�بَِر 
. 18َفَخَرَجْت ي�ِعيُل  َمِلِك ح�ُصوَر َوَعِشيَرِة ح�بَِر الِقيِنيِّ
َسيِِّدي،  ي�  ُهن�  ْل  »َتَفضَّ لَُه:  َوق�لَْت  ِسيَسرا،  لُِتلاِقي 
َوَغطَّْتُه  َخيَمَته�،  َفَدَخَل  َتَخْف.«  َولا  ِعْنِدي  ْل  َتَفضَّ

بَِغط�ء.
أْشَرَب، َف�أن�  19َفق�َل لَه�: »اأعِطِني َقِليلاً ِمَن الم�ِء لِا

َواأْعَطْتُه   ، الِجْلِديَّ الَحِليِب  ِوع�َء  َفَفَتَحْت  َعْطش�ٌن.« 
لَِيْشَرَب، ثُمَّ َغطَّْتُه.

20َفق�َل لَه�: »ِقِفي ِفي َمْدَخِل الَخيَمِة، َواإْن ج�َء 

اأَحٌد َوَس�ألَِك: ›َهْل ِمْن اأَحٍد ُهن�؟‹ َفُقولِي: ›لا.‹«
َوِمطَرَقًة  َوَتداً  َف�أَخَذْت  َزوَجُة ح�بَِر،  ي�ِعيُل  21اأّم� 

َعميق�ً  نَوم�ً  ن�ئٌِم  َوُهَو  بُِهُدوٍء  ِمْنُه  َواقَتَرَبْت  َيِده�،  ِفي 
بَِسِبِب َتَعِبِه، َوَدقَِّت الَوَتَد ِفي ج�نِِب َراأِْسِه َحتَّى نََفَذ 

أْرِض! َفم�َت ِسيَسرا. اإلَى الا

ج 11:4 حمي ُموسى. اأْو صهر ُموسى.
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ك�َن  الَِّذي  ب�راُق  َوَصَل  اللَّْحَظِة،  تِْلَك  22َوِفي 

لَُه:  َوق�لَْت  لُِتلاِقَيُه،  ي�ِعيُل  َفَخَرَجْت  ِسيَسرا،  ُيط�ِرُد 
َفَدَخَل  َعِنُه.«  َتْبَحُث  الَِّذي  الرَُّجَل  َوَس�ُأِريَك  »َتع�َل، 

ْذ بِِسيَسرا ُمْلَقًى َميِّت�ً، َوالَوَتُد ِفي َراأِْسِه. َخيَمَته�، َف�إ
23َوَهَكذا اأخَضَع اهلُل ِفي َذلَِك الَيْوِم ي�بِيَن، َمِلَك 

ُة َبِني اإْسرائِيَل  ْت قُوَّ َكْنع�َن، لَِبِني اإْسرائِيَل. 24ثُمَّ اْشَتدَّ
َقَضْوا  اأْن  اإلَى  َكْنع�َن،  َمِلِك  ي�بِيَن،  َعَلى  َف�أكَثَر  اأكَثَر 

َعَليِه.

َتْرِنيَمُة َدُبوَرة

ْبُن 5  َوب�راُق  َدُبوَرُة  َرنََّمْت  الَيْوِم  َذلَِك  ِفي    أ 
اأبِيُنوَعَم:

2 » لاأجِل اْسِتْعداِد َبني اإْسرائِيَل لِلَمْعَرَكِة، ب  
ه�ِب اإلَى الَحْرِب، عِب لِلذَّ ِع الشَّ    َوَتَطوَّ

   اْحَمُدوا اهلَل!

3 » اْسَمُعوا، اأيُّه� الُملُوُك!  
   َوانَْتِبُهوا، اأيُّه� الُحكّ�ُم!

   َس�ُأَرنُِّم هلِل،
   س�ُأَغنِّي األْْح�ن�ً هلِل، اإلَِه اإْسرائِيَل!

4 » ي� اهلُل، ِعْنَدم� نََزلَْت ِمْن ِجب�ِل َسِعيَر، ج  
ْمَت ُهن� ِمْن اأْرِض اأُدوَم، د    َعْنَدم� َتَقدَّ

أْرُض،    اْهَتزَِّت الا
م�ُء َسَكَبْت اأمط�َره�،    َوالسَّ
ُحُب م�ًء.    َحّق�ً اأمَطَرِت السُّ

مق�طِعه�  ِمْن  َوالكثيُر  قديمٌة جّداً،  اأغنيٌة  5. هذِه  الفصل  أ 1:5 

. عسيُر الفهِم ِفي الاأصِل الِعبِريِّ
ب 2:5 ألجل . . . للمعركة. اأْو »لاأجِل ِقي�َدِة الق�َدِة ِفي اإْسرائِيَل.« 

لُوا ُشُعوَر ُرؤوَسَهْم ِفي اإْسرائِيَل.« والاأخيرة  اأْو »لاأجِل اأنَّ الرِّج�َل َطوَّ
كن�ية عن التّكريس هلِل.

أُدوَم. ج 4:5 سعير. اسٌم اآخُر لا

ب�سم  اأيض�ً  ُعرفت  الاأردن.  الواقعة جنوب  البلاد  أُدوم.  د 4:5 

تدوُر  وك�نْت  يعقوَب.  اأخي  عيسو  نسُل  هْم  َوالاأدومّيوَن  سعيَر. 
بينهم� مع�رُك اأحي�ن�ً.

5  ذاَبِت الِجب�ُل اأم�َم اهلِل،  
   َحتَّى َجَبُل ِسين�َء ذاَب اأم�َم اهلِل،

   اإلَِه َبِني اإْسرائِيَل.

6 » ِفي اأيّ�ِم َشْمَجَر ْبِن َعن�َة، ه  
   ِفي اأيّ�ِم ي�ِعيَل،

   َتَوقََّفِت الَقواِفُل،
َجًة.    َوَسَلَك الُمس�ِفُروَن ُطُرق�ً ُمْلَتِوَيًة َوُمَتَعرِّ

7 » َتراَخى الُحكّ�ُم ِفي اإْسرائِيَل َوَسُمُنوا،  
   اإلَى اأْن قُْمِت ي� َدُبوَرُة،
   قُْمِت َك�ُأمٍّ ِفي اإْسرائِيَل.

عُب اآلَِهًة َجِديَدًة، 8 » اخت�َر الشَّ  
   َف�نَدلََعِت الَحْرُب ِعْنَد َبّواب�ِت الَمِديَنِة. و

   َهْل ك�َن ُهن�َك تُْرٌس اأْو ُرمٌح
   َبيَن اأرَبِعيَن األِف َرُجٍل ِفي اإْسرائِيَل؟

9 » َقْلِبي َمَع ق�َدِة اإْسرائِيَل،  
عِب، َولِلَحْرِب  وا اإلَى الشَّ    الَِّذيَن انَضمُّ

ُعوا. َتَطوَّ
   اْحَمُدوا اهلَل!

10 » انَْتِبُهوا ي� َمْن َتْرَكُبوَن الَحميَر الَبيض�َء،  
   ي� َمْن َتجِلُسوَن َعَلى ُسُروٍج َثِميَنٍة،

   َوي� َمْن َتمُشوَن ِفي الطَِّريِق،
ق�َيِة، 11  اإلَى َصوِت ُمَوزِِّعي الِمي�ِه بِيَن اأمِكَنِة السِّ  

   َيَتَكلَُّموَن َعِن انِتص�راِت اهلِل،
   انِتص�راِت ُجُنوِد اإْسرائِيَل.

   ِحيَن نََزَل َجيُش اهلِل اإلَى َبّواب�ِت الَمِديَنِة 
ُمنَتِصراً.

ه 6:5 َشْمَجر ْبن َعناة. اأحد قض�ِة اإسرائيل. انظر 31:3.

عُب . . . الَمِديَنة. اأْو »اخت�َر اهلُل ق�َدًة ُجُدداً  و 8:5 اختاَر الشَّ

لُيح�ِرُبوا ِعْنَد َبّواب�ِت الَمِديَنِة.« ُهن�َك ُصُعوَبٌة ِفي فهِم َهذا المقطع 
ِفي اللغِة العبريّة.
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12 » اْسَتيِقِظي، اْسَتيِقِظي ي� َدبُّوَرُة!  
   اْسَتيِقِظي، اْسَتيِقِظي!

   َوَرنِِّمي َترنِيَمًة.
   قُْم ي� ب�راُق!

   ي� اْبَن اأبِيُنوَعَم،
   َوُخْذ اأْسراَك!

13 » ِحيَنِئٍذ نََزَل َهُؤلاِء الرِّج�ُل الِقلَُّة لُِيح�ِرُبوا   
أقِوي�َء، الُجُنوَد الا

   نََزَل َجيُش اهلِل ِمْن اأجِلي لُِيق�تِلُوا 
الُمح�ِربِيَن.

14 » ِمْن اأْفرايَِم ج�َء الّس�ِكُنوَن ِفي تِلاِل الَعم�لَِقِة،  
   َوَتِبُعوَك، ي� َبْني�ِمْيُن، َمَع َقْوِمَك.

   ِمْن م�ِكيَر أ نََزَل ق�َدُة ُجُيوٍش لِلَمْعَرَكِة.
   َوَمْسُؤولُوَن ج�ُءوا ِمْن َزُبولُوَن.

15  ُزَعم�ُء ِمْن َيّس�َكَر ك�نُوا َمَع َدبُّوَرَة،  
   َفَدَعَم َجيُش َيّس�َكَر ب�راَق،

   َتْحَت اإْمَرتِِه اُأْرِسلُوا اإلَى الواِدي.

  » َوِفي َبِني َراُأوَبْيَن ُجُنوٌد ِعظ�ٌم،
   لَِكنَُّهْم َقَعُدوا ِفي ُبُيوتِِهْم

   َيْفَعلُوَن م� ُيِحبُّوَن.
16  َفِلم�ذا اْسَتَنْدتُْم َعَلى الَحظ�ئِِر؟  

   األَِسم�ِع اأنْغ�ِم النّ�ِي الَِّتي تُْعَزُف لِلَغَنِم؟
   َهَكذا َقَعَد الُجُنوُد الِعظ�ُم ِمْن َقِبيَلِة َراُأوَبْيَن 

َعِن الَحْرِب
   ُمْحت�ِريَن ِفي قُلُوبِِهْم.

17  َوَقَعَد َبُنو ِجْلع�َد ِفي ُبُيوتِِهْم َعَلى الج�نِِب   
. ُأْرُدنِّ آَخِر ِمْن نَْهِر الا الا

ُفِن؟    َوَقبيَلُة داَن، لِم�ذا َبِقَيْت ِعْنَد السُّ
   ِعْنَد س�ِحِل الَبْحِر َبِقَيْت،

أ 14:5 ماكير. عشيرة م�كير من َقِبيَلة َمَنّسى، وقِد اسَتَقرَّت شرَق 

. نهِر الاأردنِّ

   َوَخيََّمْت قُْرَب َمراِفِئِه.

18 » اأّم� َبُنو َزُبولُوَن َونَْفت�لِي َفخ�َطُروا بَِحي�تِِهْم،  
   َعَلى َجوانِِب التِّلاِل الُمْرَتِفَعِة.

19  ج�َء الُملُوُك، َوق�َتلُوا،  
    ُملُوُك َكْنع�َن ق�َتلُوا ِعْنَد َتْعَنَك 

قُْرَب َجداِوِل َمِجدُّو،
ٍة.    لَِكنَُّهْم لَْم َيْحِملُوا َمَعُهْم َغن�ئَِم ِفضَّ

م�ِء، 20  ِمَن السَّ  
   ح�َرَبِت النُُّجوُم ِمْن َمس�راتِه� ِسيَسرا.

21  َجَرَفُهْم نَْهُر ِقيُشوَن،  
   َذلَِك النَّْهُر الَقِديُم.

.    َفُدوِسي ي� نَفِسي بِِعزٍّ
أْرَض، 22  َدقَّْت َحواِفُر الُخُيوِل الا  

   َوِهَي َتْهُرُب ُمْسِرَعًة.

23 » ق�َل َملاُك اهلِل،  
› الَعُنوا ِميُروَز.   

ُدوا اللَّْعن�ِت َعَلى ُسكّ�نِه�،    َشدِّ
َُّهْم لِْم َي�أْتُوا لُِنْصَرِة اهلِل، أن    الَعُنوُهْم لِا

   لُِنْصَرِة اهلِل ِضدَّ الُمح�ِربِيَن.‹
24  ُمُب�َرَكٌة ي�ِعيُل َبيَن النِّس�ِء،  

،    ي�ِعيُل، َزْوَجُة ح�بَِر الِقيِنيِّ
   ُمُب�َرَكٌة ِهَي َبيَن النِّس�ِء ِفي الِخي�ِم.
25  َطَلَب ِسيَسرا م�ًء، َف�أعَطْتُه َحِليب�ً،  

   َجَلَبْت لَُه ِقْشَدًة ِفي اإن�ٍء َيِليُق بِ�لاأشراِف.
ْت ُيْسراه� اإلَى َوَتِد َخيَمٍة، 26  َمدَّ  

ْت َيِميَنه� اإلَى ِمطَرَقِة الع�ِمِل.    َوَمدَّ
   َضَرَبْت ِسيَسرا،
   َفَسَحَقْت َراأَسُه.

   َحطََّمْت َراأَسُه َواْخَتَرَقْتُه.
27  انْه�َر ِعْنَد َقَدَميه�.  

   َسَقَط َوانَْطَرَح َعَلى َوجِهِه.
   انه�َر ِعْنَد َقَدَميه�،
   َوُهن�َك َسَقَط َميِّت�ً!
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28 » َتَطلََّعْت اُأمُّ ِسيَسرا ِمَن النَّ�ِفَذِة،  
   َبَكْت َوِهَي َتَتَطلَُّع ِمْن َشَبِك النَّ�ِفَذِة.

َرْت َمرَكَبُتُه َكِثيراً ِفي الَوُصوِل؟    َفِلم�ذا َت�أخَّ
َرْت اأْصواُت َمرَكَبِتِه؟    لِم�ذا َت�أخَّ

29 » َفُتِجيُبه� اأحَكُم نِس�ئِه�،  
   َبْل ِهَي تُح�ِوُل اأْن تُْقِنَع نَفَسه�:

› لاُبدَّ اأنَُّهْم َيْجَمُعوَن الَغن�ئَِم َوُيَوزُِّعونَه�:  30  
   اْمراأًة اأِو اْثَنَتيِن لُِكلِّ ُمح�ِرٍب!
   ثِي�ب�ً َمْصُبوَغًة َغِنيَمًة لِِسيَسرا،

َزًة َغِنيَمًة،    ثِي�ب�ً ُمَطرَّ
َزيِن لُِعْنِق الُمنَتِصِر.‹    َثوَبيِن َمْصُبوَغيِن ُمَطرَّ

31 » لَِيِبْد َهَكذا كُلُّ اأعدائَِك ي� اهلُل!  
تِه�.« مِس ِفي قُوَّ    َولََيُكْن ُمِحبُّوَك َك�لشَّ

َة اأرَبِعيَن  أْرُض ِمَن الَحرِب ُمدَّ َوَهَكذا اْسَتراَحِت الا
َسَنًة.

وَن ُيحاِرُبوَن إْسراِئيل الِمْدياِنيُّ

رَّ اأم�َم اهلِل. َف�أسَقَطُهُم اهلُل 6  َوَفَعَل َبُنو اإْسرائِيَل الشَّ
َة َسْبِع َسَنواٍت. بَِيِد الِمْدي�نِيِّيَن ُمدَّ

َوبَِسَبِب  اإْسرائِيَل.  َبِني  َعَلى  ِمْدي�َن  َبُنو  2َفَقِوَي 

َمخ�بَِئ  َعَمِل  اإلَى  اإْسرائِيَل  َبُنو  اْضُطرَّ  الِمْدي�نِيِّيَن، 
الُمنَعِزلَِة.  أم�ِكِن  َوالا َوالُكُهوِف  الِجب�ِل  ِفي  أنُفِسِهْم  لِا
ِمْدي�َن  َبُنو  ك�َن  َمح�ِصيَل،  اإْسرائِيَل  َبُنو  َزَرَع  3َوكُلَّم� 

ْرِقيُّوَن َيْصَعُدوَن لِلُهُجوِم َعَليِهْم. 4َفك�نُوا  َوالَعم�لَِقُة َوالشَّ
ُروَن الَمح�ِصيَل  ُيَخيُِّموَن َعَلى اأْرِض َبِني اإْسرائِيَل، َوُيَدمِّ
َة. َولَْم َيُكونُوا َيتُركُوَن لَُهْم م� َيْعت�ُشوَن َعَليِه، لا  اإلَى َغزَّ
َغَنم�ً َولا َبَقراً َولا َحِميراً. 5اأَتوا بِ�أعداٍد َكِبيَرٍة ك�لَجراِد، 
َوَمَواشيُهْم َوَحتَّى ِخي�ُمُهْم. َفك�نُوا ُهْم  ُهْم َوع�ئِلاتُُهْم 
أْرَض  الا َفَيْدُخلُوَن  ُيْحَصوَن.  اأْن  ِمَن  اأْكَثَر  َوِجم�لُُهْم 
بَِسَبِب  ِجّداً  فَُقراَء  اإْسرائِيَل  َبُنو  6َفص�َر  ُبونَه�.  َوُيَخرِّ

ِمْدي�َن، َواْسَتْنَجُدوا ِباهلِل.
7َوِعْنَدم� اْسَتنَجَد َبُنو اإْسرائِيَل ِباهلِل بَِسَبِب ِمْدي�َن، 

َوق�َل لَُهِم: »َهذا ُهَو م�  8اأْرَسَل اهلُل لَِبِني اإْسرائِيَل نَِبّي�ً 

َيُقولُُه اهلُل، اإلَُه اإْسرائِيَل: ›اأن� اأخَرْجُتُكْم بَِنفِسي ِمْن ِمْصَر، 
َواأخَرْجُتُكْم ِمْن َثَكن�ِت الَعِبيِد. 9اأنَقْذتُُكْم ِمْن َسيَطَرِة 
أْرِض.  الا ِفي  ُهن�  ُمْضَطِهِديُكْم  كُلِّ  َوِمْن  الِمْصِريِّيَن، 
َطَرْدتُُهْم اأم�َمُكْم، َواأعَطيُتُكْم اأْرَضُهْم. 10َوقُْلُت لَُكْم: 
َتسُكُنوَن  الَِّذيَن  أُموِريِّيَن  الا اآلَِهَة  تُْكِرُموا  لا  اأن� إلَُهكُْم، 

َبيَنُهْم. لَِكنَُّكْم لَْم تُِطيُعونِي.‹«

َمالُك اهلِل َيُزوُر ِجْدُعون
ِفي  الَبلُّوَطِة  َتْحَت  َوَجَلَس  اهلِل،  َملاُك  11َوج�َء 

. َوك�َن اْبُنُه  أبِيَعَزِريِّ َعْفَرَة، الَِّتي ك�نَْت ُمْلك�ً لُِيواآَش الا
ِجْدُعوُن َيْدُرُس الَقْمَح ِفي ِمْعَصَرِة الِعَنِب لَِكي ُيْخفيِه 
َعِن الِمْدي�نِيِّيَن. 12َوَظَهَر َملاُك اهلِل لِِجْدُعوَن، َوق�َل لَُه: 

»اهلُل َمَعَك اأيُّه� الُمح�ِرُب الَقِديُر.«
اإْن  لَِكْن  َسيِِّدي،  ي�  ِجْدُعوُن: »َعْفواً  لَُه  13َفق�َل 

َواأيَن كُلُّ  لَن�؟  اهلُل َمَعن�، َفِلم�ذا َحَدَث كُلُّ َهذا  ك�َن 
اأعم�لِِه الَقِديَمِة الَِّتي اأخَبَرن� َعْنه� اآب�ُؤن� َوق�لُوا: ›اأخَرَجن� 
الِمْدي�نِيِّيَن  َوَتَرَك  اهلُل،  َتَرَكن�  َقْد  َفه�  ِمْصَر!‹  ِمْن  اهلُل 

َيَتَسلَُّطوَن َعَلين�.«
تَِك  بُِقوَّ »اْذَهْب  َوق�َل:  اهلُل  اإلَيِه  14َف�لَْتَفَت 

اأن�  َوه�  ِمْدي�َن،  َسيَطَرِة  ِمْن  اإْسرائِيَل  َبِني  َواأنِقْذ  َهِذِه 
اُأرِسلَُك.«

، لَِكْن َكيَف لِي  15َفق�َل لَُه ِجْدُعوُن: »َعفواً ي� َربُّ

أْضَعُف ِفي َقِبيَلِة  اأْن اُأنِْقَذ اإْسرائِيَل؟ َفه� َعِشيَرتِي ِهَي الا
يًَّة ِفي ع�ئَِلِتي.« أَقلُّ اأَهمِّ ى، َواأن� الا َمَنسَّ

16َفق�َل لَُه اهلُل: »لَِكنِّي َس�أكُوُن َمَعَك، َوَسَتْهِزُمُهْم 

َكم� لَو اأنَُّهْم َرُجٌل واِحٌد!«
َعنِّي،  راِضي�ً  كُْنَت  »اإْن  ِجْدُعوُن:  لَُه  17َفق�َل 

َمِعي.  َتَتَكلَُّم  الَِّذي  اأنَت  اأنََّك  َعَلى  َعلاَمًة  َف�أعِطِني 
18َولا َتْذَهْب َحتَّى اأُعوَد اإلَيَك َوَمِعي َتْقِدَمِتي، َواأَضَعه� 

اأم�َمَك.« َفق�َل: »َس�أبَقى َحتَّى َتُعوَد.«
19َفَدَخَل ِجْدُعوُن اإلَى َبيِتِه، َواأَعدَّ ِمْعَزى َصِغيَرًة. 

اللَّحَم  َوَوَضَع  َخِميٍر.  بِلا  الطَِّحيِن  ِمَن  ةً أ  قُفَّ َوَخَبَز 

الّج�فِّة  للَمك�ييِل  قي�ٍس  ِوحدُة  َوِهَي  »اإيفة.«  ة. حرفي�ً  ُقفَّ أ 19:6 

تع�دُل نَحَو َثلاَثٍة َوعشِريَن لِتراً.
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َتْحَت  اإلَيِه  اأحَضَره�  ثُمَّ  ِوع�ٍء.  ِفي  َوالَمَرَق  َسلٍَّة،  ِفي 
َمه� لَُه. الَبلُّوَطِة، َوَقدَّ

َغيَر  َوالُخْبَز  اللَّْحَم  »ُخِذ  اهلِل:  َملاُك  لَُه  20َفق�َل 

خَرِة، ثُمَّ األِق الَمَرَق  الُمْخَتِمِر، َوَضْعه� َعَلى َهِذِه الصَّ
َبعيداً.« َفَفَعَل َجْدُعوُن َكم� ق�َل.

21َفَمدَّ َملاُك اهلِل َطَرَف الَعص� الَِّتي بَِيِدِه، َولََمَس 

خَرِة  اللَّْحَم َوالُخْبَز َغيَر الُمْخَتِمِر، َفَصِعَدْت ن�ٌر ِمَن الصَّ
َوالَْتَهَمِت اللَّْحَم َوالُخْبَز. ثُمَّ اْخَتَفى َملاُك اهلِل.

22َف�أْدَرَك ِجْدُعوُن اأنَّ الَِّذي َظَهَر لَُه ُهَو َملاُك اهلِل، 

َراأيُت  َفَقْد  اإللَُه،  الرَّبُّ  اأيُّه�  »َويِلي  ِجْدُعوُن:  َفق�َل 
َملاَك اهلِل َوْجه�ً لَِوجٍه.«

لَْن  َتَخْف.  لا  لََك.  »َسلاٌم  اهلُل:  ق�َل  23ثُمَّ 

َتُموَت.«
24َفَبَنى ِجْدُعوُن ُهن�َك َمْذَبح�ً هلِل، َواأْسم�ُه: »يهوه أ 

َتُخصُّ  الَِّتي  َعْفَرَة  ِفي  الَمْذَبُح  َهذا  َيَزْل  َولَْم  َسلاٌم.« 
أبِيَعَزِريِّيَن. الا

ِجْدُعوُن َيهِدُم َمْذَبَح الَبعل
25َوِفي تِْلَك اللَّيَلِة ق�َل لَُه اهلُل: »ُخْذ َثْوَر اأبِيَك، اأِي 

ْبِع، َواهِدْم َمْذَبَح الَبعلِ ب  َنواِت السَّ الثَّْوَر الثّ�نِي ذا السَّ
الَِّذي  َعْشَتُروَت ج  َعُموَد  َواخَلْع  اأب�َك،  َيُخصُّ  الَِّذي 
ِة َهِذا  بِج�نِِبِه. 26ثُمَّ اْبِن َمْذَبح�ً ُملائِم�ً إللَِهَك َعَلى ِقمَّ
َخَشِب  َعَلى  َذبيَحًة  ْمُه  َوَقدِّ الثّ�نِي  الثَّْوَر  َوُخِذ  الَجَبِل. 

َعُموِد َعْشَتُروَت.«
27َف�أَخَذ ِجْدُعوُن َرُجَليِن ِمْن َبيِن ُخّداِمِه َوَفَعَل َكم� 

ِجّداً ِمْن ع�ئَِلِتِه َوِمْن اأهِل  اأَمَرُه اهلُل. لَِكنَُّه ك�َن خ�ئِف�ً 
أمَر نَه�راً َبْل لَيلاً. الَبْلَدِة، لَِهذا لَْم َيفَعْل َهذا الا

التّ�لِي،  ب�ِح  الصَّ ِفي  الَبْلَدِة  اأهُل  اْسَتيَقَظ  28َولَّم� 

ُدِهُشوا اإْذ َراَأْوا َمْذَبَح الَبعِل َمْهُدوم�ً، َوَعُموَد َعْشَتُروَت 

أ 24:6 يهوه. اأقرب معنى لهذا الاسم »الك�ئن.«

ب 25:6 البعل. اإله ُمزيّف عبده الكنع�نّيون. ظنّوا اأنّه مصدُر المطِر 

أْرِض. َوالعواصِف وخصوبة الا
زوجُة  الكنع�نِّيين.  ِعنَد  الُمِهّمِة  آلِِهِة  الا ِمَن  َعْشَتُروت.  ج 25:6 

خص�ِب. لِذا ك�نَْت تُق�ُم اأعمدٌة طويلٌة ِمْن  البعِل! َواإلَِهُة التَّن�ُسِل َوالاإ
سيق�ِن الاأشج�ِر لِعب�َدتِه�. )اأيض�ً ِفي بقّيِة هذا الفصِل(

َُّهْم َراَأْوا اأنَّ  أن َمخلُوع�ً َوُملَقًى اإلَى ج�نِِبِه. َوُدِهُشوا اأيض�ً لِا
َم َعَلى الَمْذَبِح الَِّذي ُبِنَي. الثَّوَر الثّ�نِي، قُدِّ

29َفق�لُوا اأَحُدُهْم لِلاآَخِر: »َمْن َهَدَم الَمذَبَح، َوَمْن 

ِقيَل  ي  َوالتََّقصِّ الَبحِث  َوَبْعَد  َعشَتُروَت؟«  َعُموَد  َخَلَع 
لَُهْم: »اإنَّ ِجْدُعوَن ْبَن ُيواآَش ُهَو الَِّذي َفَعَل َهذا.«

30َفق�َل اأهُل الَبْلَدِة لُِيواآَش: »اأْحِضِر اْبَنَك لَِكي نَقُتَلُه، 

َُّه َهَدَم َمْذَبَح الَبعِل، َوَقَطَع َعُموَد َعْشَتُروَت.« أن لِا
»األََعلَُّكْم  بِِه:  اأح�ُطوا  الَِّذيَن  لُِكلِّ  ُيواآُش  31َفق�َل 

اأْن  تُِريُدوَن  األََعلَُّكْم  الَبعِل؟  َعِن  تُداِفُعوا  اأْن  تُِريُدوَن 
اإْن  ب�ِح.  الصَّ َقبَل  َسُيْقَتُل  َعْنُه  ُيداِفُع  َمْن  تَُخلُِّصوُه؟ 
ك�َن اإلَه�ً َحّق�ً، َفْلُيداِفْع َعْن نَْفِسِه، َفَقْد َهَدَم اأَحُدُهْم 
ِجْدَعْوَن  ُيواآُش  ى  َسمَّ الَيوِم  َذلَِك  32َوِفي  َمْذَبَحُه.« 
َهَدَم  َُّه  أن لِا اإذاً،  الَبعُل  »لُِيواِجْهُه  بَِمْعَنى:  »َيُربََّعَل،« 

َمْذَبَحُه.«

ِجْدُعوُن َيْهِزُم الِمْدياِنيِّين
ْرِق  الشَّ َواأهُل  َوالَعم�لَِقُة  الِمْدي�نِيُّوَن  33َواجَتَمَع 

َيْزَرِعيَل.  واِدي  ِفي  َوَخيَُّموا   ، ُأرُدنِّ الا نَْهَر  َفَعَبُروا  َمع�ً. 
34ِحيَنِئٍذ، َحلَّ ُروُح اهلِل َعَلى ِجْدُعوَن، َفَنَفَخ الُبوَق، 

َجِميِع  َعْبَر  ُرُسلاً  35َواأرَسَل  لَِيْتَبُعوُه.  أبِيَعَزِريِّيَن  الا َوَدع� 
ى،  ى، َواْسَتْدَعى اأيض�ً َقِبيَلَة َمَنسَّ أراِضي التّ�بَِعِة لَِمَنسَّ الا
َواأرَسَل ُرُسلاً اإلَى َقب�ئِِل اآَشَر َوَزُبولُوَن َونَْفت�لِي، َفَصِعُدوا 

لِِلق�ئِِه.
36َفق�َل ِجْدُعوُن هلِل: »اأَصِحيٌح اأنََّك تُِريُد اأْن تُْنِقَذ 

أْمُر  الا ك�َن  37اإْن  قُْلَت؟  َكم�  َيَديَّ  َعَلى  اإْسرائِيَل  َبِني 
ذا  وِف َعَلى الَبيَدِر. َف�إ َكَذلَِك، َفه� اأن� اأَضُع َبْعَض الصُّ
أْرُض كُلُّه� ج�فًَّة  وِف َوحَدُه، َوالا َوَجْدُت نََدًى َعَلى الصُّ
اإْسرائِيَل  َبِني  َسُتْنِقُذ  اأنََّك  ُن  َس�أَتَيقَّ ِحيَنِئٍذ،  َحولِِه،  ِمْن 

، َكم� قُْلَت.« َعَلى َيَديَّ
ب�ِح التّ�لِي،  38َوَهذا م� َحَدَث. َفِعْنَدم� اأف�َق ِفي الصَّ

وَف، َخَرَج ِمْنُه ِملُء ِوع�ِء ِمَن النََّدى. َوَعَصَر الصُّ
39َفق�َل ِجْدُعوُن هلِل: »لا َيْشَتِعْل َغَضُبَك ِمنِّي اإْن 

وِف.  بِ�لصُّ ث�نَِيًة  أْمَر  الا اأْمَتِحُن  اأريُد  اآَخَر!  َطَلب�ً  َطَلْبُت 
ِمْن  أْرِض  الا كُلَّ  ُيَبلُِّل  َوالنََّدى  ج�فّ�ً،  وُف  الصُّ لَِيُكِن 

َحولِِه.«
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وُف  40َوِفي تِْلَك اللَّيَلِة، َفَعَل اهلُل َذلَِك. َفك�َن الصُّ

أْرِض ِمْن َحولِِه. ج�فّ�ً، َوالنََّدى َعَلى كُلِّ الا

َوق�َم َيُربََّعُل – اأي ِجْدُعوُن – َوكُلُّ َجم�َعِتِه الَِّذيَن 7 
َمَعُه ب�ِكراً، َوَخيَُّموا َعَلى التَّلَِّة َفْوَق َعيِن َحُروَد. 
م�ِل ِمْنُهْم، ِفي الواِدي،  َوك�َن ُمَخيَُّم الِمْدي�نِيِّيَن اإلَى الشِّ

آَخِر ِمْن َتلَِّة ُموَرَة. اإلَى الج�نِِب الا
2َوق�َل اهلُل لِِجْدُعوَن: »الُقّواُت الَِّتي َمَعَك ِهَي اأكَثُر 

ُد َبُنو اإْسرائِيَل  ِمْن م� اأِريُد لَِهِزيَمِة ِمْدي�َن. َواإلّا َفَسُيَمجِّ
تِن�.‹  اأنُفَسُهْم اأم�ِمي َفَيُقولُوَن: ›لََقْد َخلَّْصن� اأنُفَسن� بُِقوَّ
عِب َوقُْل: ›َمْن ُهَو خ�ئٌِف  آَن َعَلى َمس�ِمِع الشَّ 3َف�أعِلْن الا

َوُمْرَتِعٌد، َفْلُيغ�ِدْر َجَبَل ِجْلع�َد، َولُيْبِحْر ِمْن ُهن�!‹«
َوَهَكذا َتَرَك اْثن�ِن َوِعْشُروَن األف�ً ِجْدُعوَن، َوع�ُدوا 

اإلَى ُبُيوتِِهْم. َوَبِقَي َعْشَرُة اآلاِف َرُجٍل.
َكِثيَرًة  الُقّواُت  »م�زالَِت  لِِجْدُعوَن:  اهلُل  ق�َل  4ثُمَّ 

َس�ُأَغْربِلُُهْم.  َوُهن�َك  الم�ِء،  اإلَى  بِ�لرِّج�ِل  ف�نِزْل  ِجّداً، 
َمَعَك.  ُخْذُه  َمَعَك.‹  َيْذَهُب  ›َهذا  اأقُوُل:  َوِعنَدم� 

َوِعنَدم� اأقُوُل: ›َهذا لا َيْذَهْب َمَعَك،‹ َفلا َت�أُخْذُه.«
اهلُل  َفق�َل  الم�ِء.  اإلَى  بِ�لرِّج�ِل  ِجْدُعوُن  5َفَنَزَل 

لِِجْدُعوَن: »َضْع َجميَع الَِّذيَن َيْلَعُقوَن الم�َء بِ�ألِْسَنِتِهْم 
الَِّذيَن  َوَجميُع  ج�نٍِب،  ِفي  الَكْلُب  َيْلَعُق  َكم�  لَْعق�ً 

آَخِر.« ْرِب ِفي الج�نِِب الا َيرَكُعوَن َعَلى ُرَكِبِهْم لِلشُّ
6َفك�َن َعَدُد الَِّذيَن َغَرفُوا بِ�أيِديِهْم َولََعُقوا الم�َء َثلاَث 

ِمَئِة َرُجٍل. اأّم� َجميُع الب�ِقيَن َفَقْد َرَكُعوا لَِيْشَرُبوا.
ِمَئِة  بِ�لثَّلاِث  »َس�ُأَخلُِّصُكْم  لِِجْدُعوَن:  اهلُل  7َفق�َل 

َرُجٍل الَِّذيَن َغَرفُوا بِ�أيديِهْم. َوَس�أنُْصُركُْم َعَلى ِمْدي�َن. 
اأّم� الب�قُوَن، َفْلَيْذَهْب كُلُّ واِحٍد اإلَى َبيِتِه.«

8َف�أَخَذ الثَّلاُث ِمَئِة َرُجٍل زاَدُهْم َواأبواَقُهْم بِ�أِيِديِهْم. 

َوَصَرَف ِجْدُعوُن َبِقيََّة َبِني اإْسرائِيَل اإلَى ِخي�ِمِهْم، َواأبَقى 
الثَّلاَث ِمَئِة َرُجٍل َمَعُه.

9َوِفي  الواِدي.  ِفي  َتْحَتُه  الِمْدي�نِيِّيَن  ُمَخيَُّم  َوك�َن 
تِْلَك اللَّيَلِة ق�َل اهلُل لَُه: »انَْهْض! َوانِزْل ح�لاً َوه�ِجْم 
الُمَخيََّم، َفَقْد َضِمْنُت لََك اأْن َتنَتِصَر َعَليِهْم. 10لَِكْن 
الُمَخيَِّم  اإلَى  ف�نِْزْل  َوَتْهُجَم،  َتْنِزَل  اأْن  اإْن كُْنَت خ�ئِف�ً 
ِحيَنِئٍذ،  َيُقولُوَن،  م�  11َسَتْسَمُع  خ�ِدِمَك.  فُوَرَة  َمَع 
َسَتزداُد َجس�َرًة َفَتنِزُل َوتُه�ِجُم الُمَخيََّم.« َفَنَزَل ِجْدُعوُن 

اإلَى ِجواِر الُمَخيَِّم. 12َوك�َن الِمْدي�نِيِّوَن  َوخ�ِدُمُه فُوَرُة 
َوالَعم�لَِقُة َواأهُل الَمْشِرِق ُيَعْسِكُروَن َعَلى ُطوِل الواِدي 
َك�لَجراِد ِفي َعَدِدِهْم، َوَعَدُد ِجم�لِِهْم لا ُيْحَصى َكَرمِل 

الّش�ِطِئ.
13َولَّم� َوَصَل ِجْدُعوُن اإلَى الُمَخيَِّم، ك�َن ُهن�َك َرُجٌل 

َيرِوي ُحْلم�ً لِِرف�ِقِه َوَيُقوُل: »َحلُْمُت َفراأْيُت َرِغيَف َشِعيٍر 
ُمْسَتِديٍر َيَتَدْحَرُج اإلَى داِخِل ُمَخيَِّمن� نَْحُن الِمْدي�نِيِّيَن. 
َوَوَصَل الرَِّغيُف اإلَى َخيَمٍة َوه�َجَمه�، َفَسَقَطْت. َقَلَبه� 

َراأْس�ً َعَلى َعْقٍب، ف�نْه�َرِت الَخْيَمُة.«
ْبِن  اإلّا َسيُف ِجْدُعوَن  َرِفيُقُه: »م� َهذا  14َف�أج�َبُه 

َسُيِعيُنُه  اهلَل  اأنَّ  َيعِني  َف�لُحْلُم  اإْسرائِيَل.  َبِني  ِمْن  ُيواآَش 
َعَلى َهِزيَمِة الِمْدي�نِيِّيَن َوكُلِّ َجيِشِهْم.«

15َفَلّم� َسِمَع ِجْدُعوُن الُحْلَم َوَتفِسيَرُه، َسَجَد هلِل 

َفَقْد  »انَهُضوا!  َوق�َل:  اإْسرائِيَل  ُمَعْسَكِر  اإلَى  ع�َد  ثُمَّ 
الَمْدي�نِيِّيَن.«  َجيِش  كُلَّ  َتهِزُموا  اأْن  اهلُل  لَُكْم  َضِمَن 
َمجُموع�ٍت،  َثلاِث  اإلَى  َرُجٍل  ِمَئِة  الثَّلاَث  َم  16َوَقسَّ

ًة ف�ِرَغًة َوِمْشَعلاً  َوَسلََّم كُلَّ واِحٍد ِمْنُهْم ِفي َيِدِه ُبوق�ً َوَجرَّ
داِخَل كُلِّ َجرٍَّة. 17َوق�َل لَُهْم: »راِقُبونِي َوَقلُِّدونِي ِفي 
افَعلُوا  الُمَعْسَكِر،  ِجواِر  اإلَى  اأِصُل  َفِعنَدم�  اأفَعُل.  م� 
َمِعي،  َوالَِّذيَن  اأن�  الُبوَق،  نَنُفُخ  18َفِحيَن  اأفَعُل.  َكم� 
انُفُخوا اأنُتْم اأبواَقُكْم َحوَل الُمَعْسَكِر كُلِِّه، َوقُولُوا: ›هلِل 

َولِِجْدُعوَن.‹«
اإلَى ِجواِر  19َفَذَهَب ِجْدُعوُن َوالرِّج�ُل الَِّذيَن َمَعُه 

الُمَعْسَكِر ِفي الثُّلِث الثّ�نِي، ُمب�َشَرًة َبْعَد َتْغِييِر الَحَرِس. 
َونََفَخ ُهَو َوَجم�َعُتُه اأبواَقُهْم َوَكَسُروا الِجراَر الَِّتي ك�نَْت 
ِفي اأيِديِهْم. 20ثُمَّ نََفَخِت الَمجُموع�ُت الثَّلاُث اأبواَقه�، 
بِ�لَيِد  الَمش�ِعَل  ُيمِسُكوَن  َفك�نُوا  الِجراَر.  َوَكَسَرِت 
َوص�ُحوا:  لَِينُفُخوه�،  الُيْمَنى  ِفي  أبواَق  َوالا الُيْسَرى، 

»َسيٌف هلِل َولِِجْدُعوَن.«
21َوَقَف كُلٌّ ِمْنُهْم ِفي َمك�نِِه َحوَل الُمَخيَِّم، َفَوَثَب 

ِرج�ُل  نََفَخ  22ِعنَدم�  َوَهَرُبوا.  َوَصَرُخوا  كُلُُّه،  الَجيُش 
الَجيِش  كُلَّ  اهلُل  َجَعَل  اأبواَقُهْم،  ِمَئٍة  الثَّلاُث  ِجْدُعوَن 
َوَهَرَب  بُِسُيوِفِهْم.  آَخَر  الا اأَحُدُهُم  ُيه�ِجُموَن  الِمْدي�نِيِّ 
الَجيُش َحتَّى َبيِت ِشطََّة، َوِهَي َبْلَدٌة َتَقُع َعَلى الطَِّريِق 

اإلَى َصَرَدَة، َوَحتَّى ُحُدوِد اآَبَل َمُحولََة قُْرَب َطّب�َة.
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اآَشَر  َوِمْن  نَفت�لِي  ِمْن  اإْسرائِيَل  ِرج�ُل  23َوُدِعَي 

ى، َفط�َرُدوا الِمْدي�نِيِّيَن. 24َواأرَسَل  َوِمْن كُلِّ َقِبيَلِة َمَنسَّ
الَجَبِليَِّة  اأْفرايَِم  ِمْنَطَقِة  اأنح�ِء  كُلِّ  اإلَى  ُرُسلاً  ِجْدُعوُن 
َوق�َل: »انِزلُوا َوه�ِجُموا الِمْدي�نِيِّيَن، َوَسيِطُروا َعَلى الِمي�ِه 
.« َفُدِعَي كُلُّ ِرج�ِل َقِبيَلِة  ُأرُدنِّ َحتَّى َبيِت ب�َرَة َونَْهِر الا
 . ُأرُدنِّ الا َونَْهِر  ب�َرَة  َحتَّى  الِمي�ِه  َعَلى  َواسَتولُوا  اأْفرايَِم، 
، ُهم� ُغراٌب  25َواأَسُروا اْثَنيِن ِمْن ق�َدِة الَجيِش الِمْدي�نِيِّ

ِذئْب�ً  َوَقَتلُوا  ُغراٍب،  َصْخَرِة  ِعْنَد  ُغراب�ً  َفَقَتلُوا  َوِذئُْب. 
ِعْنَد ِمعَصَرِة ِذئٍْب. َواْسَتَمرُّوا ِفي ُملاَحَقِة الِمْدي�نِيِّيَن، 
َواأحَضُروا َراأَْسي ُغراٍب َوِذئٍْب اإلَى ِجْدُعوَن الِّذي ك�َن 

. ُأرُدنِّ ِعْنَد نَْهِر الا

الَِّذي 8  َهذا  لِِجْدُعوَن: »م�  أفرايِِميُّوَن  الا ق�َل  ثُمَّ 
َفَعْلَتُه بِن�؟ اأنَت لَْم َتْدُعن� ِعْنَدم� َذَهْبَت لُِمق�َتَلِة 

الِمْدي�نِيِّيَن.« َوج�َدلُوُه بَِغَضٍب.
بِ�لُمق�َرنَِة  َفَعْلُتُه  الَِّذي  »م�  ِجْدُعوُن:  لَُهْم  2َفق�َل 

ِمْن  يًَّة  اأَهمِّ اأكَثُر  َفَعْلُتُموُه،  الَِّذي  الَقِليُل  َفَحتَّى  َمَعُكْم؟ 
َعَلى  اهلُل  نََصَركُُم  3لََقْد  اأبِيَعَزَر.  َقِبيَلِتي  َفَعَلْتُه  م�  كُلِّ 
ق�ئَِدِي َجيِش الِمْدي�نِيِّيَن، ُغراٍب َوِذئٍْب. َفم� الَِّذي َفَعْلُتُه 

بِ�لُمق�َرنَِة َمَعُكْم؟« َفَلّم� ق�َل َهذا، َهَداأ َغَضُبُهْم.

ِجْدُعوُن َيْأِسُر َمِلَك الِمْدياِنيِّين
َمَع  َعَبَر   ، ُأرُدنِّ الا نَْهِر  اإلَى  ِجْدُعوُن  َوَصَل  4ِعْنَدم� 

آَخِر. ك�نُوا ُمْنَهِكيَن، أ  ِرج�لِِه الثَّلاِث ِمَئٍة اإلَى الج�نِِب الا
أهِل َسكُّوَت: »اأرُجو  . 5َفق�َل لِا َغيَر اأنَُّهْم ط�َرُدوا الَعُدوَّ
َفَقْد  َمِعي،  الَِّتي  لِلُقّواِت  الُخْبِز  ِمَن  اأرِغَفًة  تُعُطوا  اأْن 
َزَبَح  الِمدي�نِيِّيَن  َمِلَكيِّ  اُأط�ِرُد  َواأن�  الُجوُع،  اأعي�ُهُم 

َوَصْلُمنّ�َع.«
6لَِكنَّ ُرَؤس�َء ُسكُّوَت ق�لُوا لَُه: »َهْل اأَسْرَت َزَبَح 

َوَصْلُمنّ�َع َحتَّى نُعِطي َجيَشَك ُخبزاً؟«
7َفق�َل ِجْدُعوُن: »بَِسَبِب َهذا، ِعْنَدم� ُيِعيُنِني اهلُل 

لَْحَمُكْم  َزَبَح َوَصْلُمنّ�َع، َس�أضِرُب  الَقْبِض َعَلى  َعَلى 
بِ�لاأشواِك َوالاأغص�ِن الّش�ئَِكِة.«

ِمْنُهُم  َوَطَلَب  َفُنوئِيَل،  اإلَى  ُهن�َك  ِمْن  8َوانَطَلَق 

أ 4:8 منهكين. اأْو ج�ئعين.

اأهُل  اأج�َب  َكم�  َفُنوئِيَل  اأهُل  َف�أج�َبُه  نَْفَسُه،  أْمَر  الا
أهِل َفُنوئِيَل: »ِعْنَدم� اأُعوُد  ُسكُّوَت. 9َفق�َل ِجْدُعوُن لِا

ُمنَتِصراً، َس�أهِدُم َهذا الُبْرَج.«
10َوك�َن َزَبُح َوَصْلُمنّ�ُع ِفي َمِديَنِة َقْرَقَر َمَع َجيِشِهم� 

الب�لِِغ نَْحَو َخمَسَة َعَشَر األِف َرُجٍل. َوُهْم َجِميُع الَِّذيَن 
ْوا ِمْن َجيِش اأهِل الَمْشِرِق. َفَقْد قُِتَل ِمَئٌة َوِعْشُروَن  َتَبقَّ
َوِرج�لُُه  ِجْدُعوُن  11َوَمَضى  ُيوِف.  السُّ َحَمَلِة  ِمْن  األف�ً 
َمِديَنَتيِّ  ِمْن  الَغرِب  اإلَى  الِخي�ِم،  بَِطِريِق س�ِكِني  َوَمرَّوا 
نُوَبَح َوُيْجَبَهَة. َوه�َجُموا الَجيَش َبْغَتًة. 12َفَهَرَب َزَبُح 
الَمِلَكيِن  َواأَسَر  ِجْدُعوُن،  بِِهم�  َفَلِحَق  َوَصْلُمنّ�ُع. 
ْعَر ِفي ُصُفوِف  الِمْدي�نِيِّيِن، َزَبَح َوَصْلُمنّ�َع. َواأوَقَع الذُّ

َجيِشِهم�.
م�ّراً  الَمعَرَكِة  ِمَن  ُيواآَش  ْبُن  ِجْدُعوُن  ع�َد  13ثُمَّ 

اأهِل  ِمْن  بِش�بٍّ  14َواأمَسَك  ح�َرَس.  َعَقَبِة  بَِطِريِق 
ُرَؤس�ِء  اأْسم�َء  لِِجْدُعوَن  َفَكَشَف  َواسَتجَوَبُه.  ُسكُّوَت 

ُسكَّوَت، َوك�نُوا َسبَعًة َوَسبِعيَن َرُجلاً.
لَُهْم:  َوق�َل  ُسكُّوَت،  اأهِل  اإلَى  ِجْدُعوُن  15َفج�َء 

»ه� ُهم� َزَبُح َوَصْلُمنّ�ُع اللَّذاِن َعيَّْرتُُمونِي بِِهم� َفُقْلُتْم: 
ِرج�لََك  نُعِطَي  لَِكي  َوَصْلُمنّ�َع  َزَبَح  اأَسْرَت  ›َهْل 
يًَّة  بِرِّ اأشواك�ً  ِجْدُعوُن  16َف�أَخَذ  ُخبزاً؟‹«  الُمنَهِكيَن 
َمِديَنِة ُسكُّوَت.  ُشُيوَخ  بِه�  َوَضَرَب  ش�ئَِكًة،  َواأْغص�ن�ً 

17َوَهَدَم ُبْرَج َفُنوئِيَل، َوَقَتَل اأهَل الَمِديَنِة.

18َوق�َل لََزَبَح َوَصْلُمنّ�َع: »م�ذا َعْن الرِّج�ِل الَِّذيَن 

َقَتْلُتم�ُهْم َعَلى َجَبِل ت�ُبوَر؟«
ِمْنُهْم  ِمثَلَك َتم�م�ً، َبدا كُلُّ واِحٍد  َفق�لا: »ك�نُوا 

أميِر.« َك�لا
َواأن�  اُأمِّي.  اأبن�َء  اإْخَوتِي  ِجْدُعوُن: »ك�نُوا  19َفق�َل 

، لَْو اأنَُّكم� ح�َفْظُتم� َعَلى َحي�تِِهْم، م�  اأقُِسُم باهلِل الَحيِّ
أقُتَلُكم�.« كُْنُت لِا

20ثُمَّ ق�َل لِِبكِرِه َيَثٍر: »قُِم! اقُتْلُهم�!« لَِكنَّ الَولََد لَْم 

َُّه ك�َن َصغيَر الِسنِّ َفَخ�َف. أن َيْسَتلَّ َسيَفُه لِا
21َفق�َل َزَبُح َوَصْلُمنّ�ُع لِِجْدُعوَن: »قُْم اأنَْت َواقُتْلن� 

». بَِنفِسَك! َف�لَقويُّ نِدٌّ للَقويَّ
َفق�َم ِجْدُعوُن َوَقَتَل َزَبَح َوَصْلُمنّ�َع. َونََزَع الَقلائَِد 

الِهلالِيََّة الَِّتي َعَلى اأْعن�ِق ِجم�لِِهم�.
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َجْدُعوُن َيْصَنُع َثوَب الَكَهُنوت
»احُكْمن�  لِِجْدُعوَن:  اإْسرائِيَل  َبُنو  ق�َل  22ِحيَنِئٍذ، 

َسيَطَرِة  ِمْن  َخلَّْصَتن�  َفَقْد  َوَحِفيُدَك.  َواْبُنَك  اأنَت 
الِمْدي�نِيِّيَن.«

َولا  اأن�  اأحُكَمُكْم لا  لَُهْم: »لَْن  23َفق�َل ِجْدُعوُن 

اْبِني، فَاهلُل ُهَو الَِّذي َسَيحُكُمُكْم.«
واِحٍد  كُلُّ  »َفْلُيعِطِني  لَُهْم:  ِجْدُعوُن  ق�َل  24ثُمَّ 

لِلَعُدوِّ  ك�نَْت  َفَقْد  الِقت�ِل.«  ِفي  َغِنَمُه  َحَلق�ً  ِمْنُكْم 
اأحلاٌق َذَهِبيٌَّة اإْذ ك�نُوا اإْسم�ِعيِليِّيَن.

َثوب�ً  َفَفَرُشوا  تُِريُد.«  م�  »َسُنعِطيَك  لَُه:  25َفق�لُوا 

َغِنَمُه ِفي الِقت�ِل. 26َفك�َن  َوَرَمى كُلُّ واِحٍد ِفيِه َحَلق�ً 
َهِبيَِّة الَِّتي َطَلَبه� نَْحَو األٍْف َوَسْبَع ِمَئِة  َوْزُن الاأحلاِق الذَّ
مِعيَِّة  الدَّ َوالَجواِهِر  الِهلالِيَِّة  الَقلائِِد  َعدا  َهذا  ِمْثق�ٍل. أ 
الَِّتي  َوالَقلائِِد  ِمْدي�َن،  لُِملُوِك  َأرُجوانِيَِّة  الا أثواِب  َوالا

تُوَضُع َعَلى اأْعن�ِق الِجم�ِل.
لابِس�ً  تِمث�لاً  َهِب  الذَّ َهذا  ِمْن  ِجْدُعوُن  27َفَصَنَع 

َجِميُع  َوخ�َن  َعْفَرَة.  َمِديَنِتِه  ِفي  َوَعلََّقُه  َكَهُنوتِّي�ً،  َثوب�ً 
َبِني اإْسرائِيَل اهلَل، َوَعَبُدوا َهذا التِّمث�َل ُهن�َك، َفص�َر َفّخ�ً 

لِِجْدُعوَن َواأهِل َبيِتِه.

َموُت ِجْدُعون
َيُعوُدوا  َولَْم  اإْسرائِيَل،  لَِبِني  الِمْدي�نِيُّوَن  28َوَخَضَع 

َة  أْرُض ِمَن الُحُروِب ُمدَّ َيرَفُعوَن ُرُؤوَسُهْم! َف�ْسَتراَحِت الا
اأرَبِعيَن َسَنًة، َطواَل َحي�ِة ِجْدُعوَن.

َبيِتِه.  ِفي  لَِيسُكَن  ُيواآَش  ْبُن  َيُربََّعُل  29َوَذَهَب 

30اأنَْجَب ِجْدُعوُن َسبِعيَن اْبن�ً، َفَقْد ك�نَْت لَُه َزوج�ٌت 

َكِثيراٌت. 31َواأنَجَبْت لَُه ج�ِرَيُتُه الَِّتي ِفي َشكيَم ب اْبن�ً، 
َفَسّم�ُه اأبِيم�لَِك.

ِفي  َوُدِفَن  َشيخ�ً،  ُيواآَش  ْبُن  ِجْدُعوُن  32َوم�َت 

أبِيَعَزِريِّيَن. َضِريِح ُيواآَش اأبِيِه ِفي َعْفَرَة، َبْلَدِة الا
33َوم� اإْن م�َت ِجْدُعوُن َحتَّى َتراَجَع َبُنو اإْسرائِيَل، 

أ 26:8 ِمثقال. حرفي�ً »ش�قل.« َوُهَو ُعملٌة قديمٌة، َوِوحدُة قي�ٍس 

للَوزِن تع�دُل نَحَو اأَحَد َعَشَر غرام�ً َونِصٍف.
ب 31:8 شكيم. َوِهَي َمِديَنُة ن�ُبلَُس الَيوم.

َوخ�نُوا اهلَل بِ�أْن َعَبُدوا الَبعَل. ج َواتََّخُذوا ِمْن َبعِل َبِريَث د 
اإلَه�ً لَُهْم. 34َفَنِسَي َبُنو اإْسرائِيَل إلََهُهْم الَِّذي اأنَقَذُهْم ِمْن 
َسيَطَرِة كُلِّ اأعدائِِهْم ِمْن كُلِّ ن�ِحَيٍة. 35َولَْم ُيظِهُروا َولاًء 
لِع�ئَِلِة َيُربََّعَل لِق�َء كُلِّ م� َصَنَعُه ِمْن َخيٍر لَِبِني اإْسرائِيَل.

أِبيماِلُك ِيِصيُر َمِلكا

اإلَى 9  َشكيَم، ه  اإلَى  َيُربََّعُل  ْبُن  اأبِيم�لُِك  َوَذَهَب 
اأخوالِِه، َوق�َل لَُهْم َولُِكلِّ الَقِبيَلِة الَِّتي َتْنَتِمي اإلَيه� 
ُه: 2»اس�ألِي كُلَّ َس�َدِة َشكيَم: ›اأيُُّهم� اأفَضُل لَُكْم:  اُأمُّ
اأْن َيحُكَمُكْم  اأْم  بُعوَن،  السَّ َيُربََّعَل  اأبن�ُء  اأْن َيحُكَمُكْم 

َرُجٌل واِحٌد؟‹ َوَتَذكَُّروا اأنَِّني ِمْن لَحِمُكْم َوَدِمُكْم.«
ُأُموِر نِي�َبًة َعْنُه اإلَى َس�َدِة  3َفَنَقَل اأخوالُُه كُلَّ َهِذِه الا

»اإنَُّه  ق�لُوا:  اإْذ  اأبِيم�لَِك،  َيتَبُعوا  اأْن  ُروا  َفَقرَّ َشكيَم، 
يًَّة ِمْن َهيَكِل َبعِل  َقِريُبن�.« 4َواأعُطوُه َسبِعيَن ِقطَعًة ِفضِّ

َبِريَث. َف�ْسَت�أَْجَر اأبِيم�لُِك بِه� ِرج�لاً اأْدنِي�َء، َفَتِبُعوُه.
5َوَذَهَب اإلَى َبيِت اأبِيِه ِفي َعْفَرَة، َوَقَتَل اإْخَوَتُه اأبن�َء 

الاْبُن  ُيوث�ُم،  اأّم�  واِحٍد.  َحَجٍر  َعَلى  ْبِعيَن  السَّ َيُربََّعَل 
أْصَغُر لَِيُربََّعَل، َفَقِد اْخَتَب�أ َفَنج�. 6ِحيَنِئٍذ، اْجَتَمَع كُلُّ  الا
اأبِيم�لَِك َمِلك�ً  َس�َدِة َشكيَم َوكُلُّ ُسكّ�ِن ِملُّو و َوب�َيُعوا 

ِعنَد َبلُّوَطِة الَعُموِد ِفي َشكيَم.

ُة ُيوثام ِقصَّ
7َوِعنَدم� َعِلَم ُيوث�ُم بَِهذا، َذَهَب َوَوَقَف َعَلى َجَبِل 

ِجِرزِّيَم، َوَصَرَخ بَِصوٍت ُمرَتِفٍع:

اإلَيَّ ي� َس�َدَة َشكيَم، َولَْيسَتِمِع  »اسَتِمُعوا 
اهلُل اإلَى َجوابُِكْم.

ج 33:8 البعل. اإله ُمزيّف عبده الكنع�نّيون. ظنّوا اأنّه مصدُر المطِر 

َوالعواصِف وخصوبة الاأْرض.
اأن  مؤّشٌر على  العهِد.« وهذا  »اإله  معن�ه  بعل بريث.  د 33:8 

عب ك�ن يخلط بين عب�دة اهلل الحقيقي واآلهة الّشُعوب الاأخرى.  الشَّ
اأيض�ً في 4:9.

هذا  بقّية  ِفي  )اأيض�ً  الَيوم.  ن�ُبلَُس  َمِديَنُة  َوِهَي  شكيم.  ه 1:9 

الفصل(
و. ُمنش�أٌة ُمَحّصنٌة: ُربّم� قلعٌة اأْو ِقسٌم ِمَن المدينِة اأْو ِمْنَطَقُة  و 6:9 ِملُّ

القصر. )اأيض�ً ِفي العدد 20(
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8»َذَهَبِت الاأْشج�ُر لَِتخت�َر لَه� َمِلك�ً، َفق�لُوا 

يُتوِن: ›كُونِي َمِلَكًة َعَلين�.‹ لَِشَجَرِة الزَّ
لِلاأشج�ِر:  يُتوِن  الزَّ َشَجَرُة  9»َفق�لَْت 

آلَِهُة  ُم بِِه الا ›اَأاُأوِقُف اإنْت�َج َزيِتَي الَغِنيَّ الَِّذي َيَكرَّ
َوالَبَشُر لَِكي اأملَُك َعَلى الاأْشج�ِر؟‹

َوق�لَْت:  التِّيَنِة  اإلَى  الاأشج�ُر  10»َفَذَهَبِت 

›َتع�لَي َوكُونِي َمِلَكًة َعَلين�.‹
›اَأاُأوِقُف  لِلاأشج�ِر:  ق�لَْت  التِّيَنَة  11»لَِكنَّ 

َعَلى  اأملَُك  لَِكي  الُحْلَو  الَجيَِّد  َثَمِري  اإنْت�َج 
الاأشج�ِر؟‹

اأنِت  ›َتع�لَي  لِلَكْرَمِة:  الاأشج�ُر  12»َفق�لَِت 

َوكُونِي َمِلَكًة َعَلين�.‹
›اَأاُأوِقُف  لِلاأشج�ِر:  ق�لَْت  الَكرَمَة  13»لَِكنَّ 

آلَِهَة َوالَبَشَر لَِكي  اإنْت�َج َخمِرَي الَِّذي ُيفِرُح الا
اأملَُك َعَلى الاأشج�ِر؟‹

الّش�ئَِكِة:  لِلَشَجَرِة  الاأشج�ِر  كُلُّ  14»َفق�لَْت 

›َتع�لَي اأنِت َوكُونِي َمِلَكًة َعَلين�.‹
›اإْن  لِلاأشج�ِر:  الّش�ئَِكُة  َجَرُة  الشَّ 15»َفق�لَِت 

، َفَهّي�  كُنُتنَّ تُِرْدَن َحّق�ً اأْن اأكُوَن َمِلَكًة َعَليُكنَّ
ِمنِّي  ن�ٌر  َفلَتخُرْج  َواإلّا،  ِظلِّي،  ِفي  َواحَتِميَن 

َولَتلَتِهْم اأرَز لُبن�َن.‹

ِعنَدم�  ك�ِمٍل  بِ�إخلاٍص  فُتْم  َتَصرَّ َهْل  آَن،  16»َوالا

َجَعْلُتْم اأبِيم�لَِك َمِلك�ً؟ َوَهْل َتع�َمْلُتْم بِ�إنص�ٍف َمَع َيُربََّعَل 
17اإْذ  اأعم�لُُه؟  َتسَتِحقُّ  َكم�  ع�َمْلُتُموُه  َوَهْل  َوع�ئَِلِتِه؟ 
بَِحي�تِِه،  ُمخ�ِطراً  اأجِلُكْم،  ِمْن  ق�َتَل  اأبِي  اأنَّ  َتذكُُروَن 
ثُْرتُْم  18لَِكنَُّكْم  الِمدي�نِيِّيَن.  َسيَطَرِة  ِمْن  اأنَقَذكُْم  َوَقْد 
َرُجلاً،  َسبِعيَن  اأبن�َءُه،  َوَقَتْلُتْم  الَيوَم،  اأبِي  ع�ئَِلِة  َعَلى 
َعَلى َحَجٍر واِحٍد، َوَجَعْلُتْم اأبِيم�لَِك، اْبَن ج�ِرَيِتِه، َمِلك�ً 
فُتْم  ْن كُنُتْم َتَصرَّ َقِريُبُكْم. 19َف�إ َُّه  أن لِا َعَلى َس�َدِة َشكيَم 
ف�فَرُحوا  الَيوَم،  َوع�ئَِلِتِه  َيُربََّعَل  َمَع  ك�ِمٍل  بِ�إخلاٍص 
لَِتخُرْج  20َواإلّا،  بُِكْم.  اأيض�ً  ُهَو  َولَيفَرْح  بِ�أبِيم�لَِك، 
ن�ٌر ِمْن اأبِيم�لَِك َوَتحِرْق َس�َدَة َشكيَم َوَسكّ�َن الَقْلَعِة. 
الَقْلَعِة،  َسكّ�ِن  َوِمْن  َشكيَم  َس�َدِة  ِمْن  ن�ٌر  َولَْتخُرْج 

َولَْتحِرْق اأبِيم�لَِك.«

َوَبِقَي  بِْئَر.  اإلَى  َوَذَهَب  ُيوث�ُم ه�ِرب�ً،  َرَكَض  21ثُمَّ 

َُّه ك�َن خ�ئِف�ً ِمْن اأِخيِه اأبِيم�لَِك. أن ُهن�َك لِا

أِبيماِلُك ُيقاِتُل َشكيم
َة َثلاِث َسَنواٍت.  22َوَحَكَم اأبِيم�لُِك َبِني اإْسرائِيَل ُمدَّ

َوَس�َدِة  اأبِيم�لَِك  َبيَن  َعداَوٍة  ُروَح  اأْرَسَل  اهلَل  23لَِكنَّ 

ابِيم�لَِك. 24َحَدَث  َعَلى  َس�َدُة َشكيَم  َد  َفَتَمرَّ َشكيَم، 
َهذا لَِكي َيجَعَل اهلُل اأبِيم�لَِك َيدَفُع َثَمَن ُعنِفِه َمَع اأبن�ِء 
َثَمَن  َشكيَم  َس�َدُة  َيدَفَع  َولَِكي  َقَتَلُهْم،  الَِّذيَن  َيُربََّعَل 
َتشِجيِعِهْم لَُه َعَلى َقتِل اإْخَوتِِه. 25َفَكَمَن َس�َدُة َشكيَم 
لَُه َعَلى ِقَمِم الِجب�ِل. َوك�نُوا َيسلُُبوَن َكلَّ َمْن َيُمرُّ بِِهْم 

َعَلى الطَِّريِق. َفَوَصَلْت َهِذِه الاأخب�ُر اإلَى اأبِيم�لَِك.
اإلَى  اإْخَوتِِه  َمَع  ع�بٍِد  ْبُن  َجَعُل  انَتَقَل  26َوِعنَدم� 

َشكيَم، َوثَِق بِِه َس�َدُة َشكيَم.
ِمْن  الِعَنَب  َوَقَطُفوا  الُحُقوِل،  اإلَى  27َوَخَرُجوا 

كُُروِمِهْم، َوَعَصُروُه ِفي الِمْعَصَرِة، َواْحَتَفلُوا ِفي َهْيَكِل 
اإلَِهِهْم، َواأَكلُوا َوَشِرُبوا َوَهِزئُوا بِ�أبِْيم�لَِك.

28َوق�َل َجَعُل ْبُن ع�بٍِد: »َمْن ُهَو اأبِْيم�لُِك، َحتَّى 

نَْخِدَمُه نَْحُن اأهَل َشكيَم؟ األَْيَس ُهَو اْبُن َيُربَّعَل، اأَولَْيَس 
َزُبوُل ُهَو الَمسُؤوُل ِعْنَدُه؟ اخِدُموا ِرج�َل َحُموَر، أ اأبِي 
النّ�َس  َهُؤلاِء  29لَيَت  اأبِْيم�لَِك؟  نَخِدُم  َفِلم�ذا  َشكيَم. 
ْز  َتحَت اإمَرتِي، َف�ُأِزيَل اأبِيم�لَِك. كُْنُت َس�أقُوُل لَُه: ›َجهِّ

َجيَشَك َواخُرْج لِْلِقت�ِل.‹«
30َفَسِمَع َزُبوُل ح�ِكُم الَمِديَنِة َكلاَم َجَعَل ْبِن ع�بٍِد 

َهذا، َف�شَتَعَل َغَضُبُه. 31َواأرَسَل ُرُسلاً اإلَى اأبِيم�لَِك ِفي 
َمِديَنِة اأُروَمَة، ب بَِهِذِه الرِّس�لَِة:

»ه� َقْد ج�َء َجَعُل ْبُن ع�بٍِد اإلَى َشكيَم، َوُهْم 
اأْثن�َء  قُْم  آَن،  32َف�لا َك.  ِضدَّ الَمِديَنَة  ُيثيُروَن 
اللَّيِل، اأنَْت َوَجم�َعُتَك، َواْكُمُنوا ِفي الُحُقوِل. 

أ 28:9 رجال حمور. وهْم سك�ُن شكيَم الاأصلّيون. حموُر هو 

اأبو شكيَم في كت�ب التكوين 34. وقْد ُدعيِت المدينة شكيَم َعلى 
اسِم ابِن حموَر.

تُْرَمة،«  اأْو »في بلدة  اأْو »سّراً.«  ب 31:9 في مدينة أرومة. 

كيلومتراً  َعَشَر  ثلاثَة  نَحِو  ُبعِد  َعَلى  وتُْرَمُة  اأبيم�لك.  َيملُك  َحيُث 
جنوَب شكيم.



ُقضاة 25957:9

مِس،  الشَّ ُشُروِق  ِعْنَد  ب�ِح،  الصَّ ِفي  33ثُمَّ 

َوِعْنَدم�  الَمِدْيَنَة،  َوتُه�ِجُم  َوَتنَدِفُع  ُك  َتَتَحرَّ
َيْخُرُج ُهَو َوالُقّواُت الَّتي َمَعُه لِلُهُجوِم َعَليَك، 

اْفَعْل بِِهْم م� ِشْئَت.«

لُِقّواِت  َوَكُمُنوا  لَيلاً،  َوَجم�َعُتُه  اأبِْيم�لُِك  34َفق�َم 

َشكيَم ِفي اأرَبِع َمْجُموع�ٍت.
35ثُمَّ َخَرَج َجَعُل ْبُن ع�بٍِد َوَوَقَف ِفي َمْدَخِل َبّواَبِة 

الَمِديَنِة. ِحيَنِئٍذ، ق�َم اأبِيم�لُِك َوَجم�َعُتُه ِمْن َمك�نِِهْم. 
36َفَلّم� َراأى َجَعٌل الُقّواَت ق�َل لَِزُبوَل: »ه� ُهْم ِرج�ٌل 

َينِزلُوَن َمْن ِقَمِم التِّلاِل.« َفق�َل لَُه َزُبوُل: »اأنَت َتَرى 
ِظلاَل التِّلاِل َفَتْحَسُبه� ِرج�لاً!«

ِة  ِقمَّ ِمْن  َينِزلُوَن  َوق�َل: »ه�  ث�نَِيًة  َجَعُل  37َفَتَكلََّم 

الَعّراِفيَن.« أ  َبلُّوَطِة  ِمْن  ق�ِدَمٌة  َجم�َعٌة  َوه�  أْرِض.  الا
38َفق�َل لَُه َزُبوُل: »َف�أيَن اإذاً َفُمَك الَجُسوُر الَِّذي ق�َل: 

ِهَي  َهِذِه  األَيَسْت  نَخِدَمُه؟‹  لَِكي  اأبِيم�لَِك  ُهَو  ›َمْن 
آَن َوق�تِْلُهْم.« الُقّواُت الَِّتي َهِزئَْت بِه�؟ ف�ْذَهِب الا

َوق�َتَل  َشكيَم،  َس�َدِة  َمِة  ُمَقدِّ ِفي  َجَعُل  39َفَخَرَج 

اأم�َمُه  َجَعُل  َوَهَرَب  اأبِيم�لُِك.  40َفط�َرَدُه  اأبِيم�لَِك، 
ُطوِل  َعَلى  َقتَلى  َكِثيُروَن  َوَسَقَط  الَمديَنِة.  اإلَى  ع�ئِداً 

الطَِّريِق اإلَى َبّواب�ِت الَمِديَنِة.
41َفَعْسَكَر اأبِيم�لُِك َعَلى اأُروَمَة، َوَمَنَع َزُبوُل َجَعَل 

َواإخَوَتُه ِمَن الَعوَدِة اإلَى َشكيَم.
الُحُقوِل،  اإلَى  عُب  الشَّ َخَرَج  التّ�لِي  الَيوِم  42َوِفي 

َجم�َعَتُه  43َف�أَخَذ  اأبِيم�لَِك.  اإلَى  َذلَِك  َخَبُر  َفَوَصَل 
َمُهْم اإلَى َثلاِث َمجُموع�ٍت، َوَكُمَن ِفي الُحُقوِل.  َوَقسَّ
ق�َم  الَمِديَنِة،  ِمَن  خ�ِرج�ً  عَب  الشَّ َوَراأى  نََظَر  َولَّم� 
أم�ِم،  الا اإلَى  َوَجم�َعُتُه  اأبِيم�لُِك  44انَدَفَع  َوه�َجَمُهْم. 
الَمجُموَعت�ِن  َوانَدَفَعِت  الَمِديَنِة،  َمْدَخِل  ِعْنَد  َوَوَقُفوا 
َوه�َجَمت�ُهْم.  الُحُقوِل  ِفي  الَِّذيَن ك�نُوا  نَحَو  الاُأخَري�ِن 
45َوح�َرَب اأبِيم�لُِك الَمِديَنَة َطواَل النَّه�ِر، َواْسَتولَى َعَلى 

َر الَمِديَنَة  الَمِديَنِة َوه�َجَم النّ�َس الَِّذيَن ك�نُوا ِفيه�، ثُمَّ َدمَّ
َونََثَر َعَليه� ِمْلح�ً.

في  موضع�ن  الَعّراِفين.  وَطِة  َبلُّ  . . . األْرِض  ِة  ِقمَّ أ 37:9 

التلال القريبة من شكيم.

46َفَلّم� َسِمَع كُلُّ َس�َدِة ُبرِج َشكيَم ب َهذا الَخَبَر، 

أبِيم�لَِك  َذَهُبوا اإلَى َقْلَعِة َهيَكِل اإيِل بِِريَث. ج 47َفِقيَل لِا
48َفَصِعَد  َمع�ً.  اجَتَمُعوا  َشكيَم  ُبرِج  َس�َدِة  كُلَّ  اإنَّ 
اأبِيم�لُِك اإلَى َجَبِل َصْلُموَن، د ُهَو َوَجم�َعُتُه الَِّذيَن َمْعُه. 
َواأَخَذ اأبِيم�لُِك فُُؤوس�ً َمَعُه، َوَقَطَع ُحْزَمًة ِمَن الَخَشِب، 
الَِّذيَن  لَِجم�َعِتِه  ق�َل  ثُمَّ  َكِتِفِه،  َعَلى  َوَوَضَعه�  َوَرَفَعه� 
َمَعُه: »افَعلُوا بُِسْرَعٍة م� َراأيُتُمونِي اأفَعلُُه!« 49َفَقَطَع كُلُّ 
واِحٍد ِمْن َجم�َعِتِه ُحْزَمًة ِمَن الَخَشِب، َوَتِبُعوا اأبِيم�لَِك، 
الَقْلَعَة  َواأحَرقُوا  الَهيَكِل،  َقْلَعِة  َعَلى  الَخَشَب  َوَوَضُعوا 
ُبرِج  ُسكّ�ِن  كُلُّ  اأيض�ً  َوم�َت  بِ�لنّ�ِر.  ِفيه�  َمْن  َعَلى 

َشكيَم، َوك�نُوا نَْحَو األِف َرُجٍل َوامَراأٍة.

َموُت أِبيماِلك
َوح�َصَره�  ت�ب�َص،  اإلَى  اأبِيم�لُِك  َذَهَب  50ثُمَّ 

داِخَل  َقِويٌّ  ُبرٌج  ُهن�َك  51لَِكْن ك�َن  َعَليه�.  َواْسَتولَى 
َونِس�ئِه�  الَمِديَنِة  ِرج�ِل  كُلُّ  اإلَيِه  َفَهَرَب  الَمِديَنِة، 
اإلَى  ُهن�َك، َوَصِعُدوا  اأنُفِسِهْم  َواأغَلُقوا َعَلى  َواأسي�ِده�، 
َوه�َجَمُه،  الُبرِج  اإلَى  اأبِيم�لُِك  52َفج�َء  الُبرِج.  َسطِح 
اْمراأًة  ُيحِرَقُه، 53لَِكنَّ  لَِكي  الُبرِج  ِمْن َمدَخِل  َواقَتَرَب 
َراأِس  َعَلى  َرَحى  َحَجِر  ِمْن  الُعلِويِّ  بِ�لُجزِء  األَقْت 
اأبِيم�لَِك، َفَسَحَقْت ُجمُجَمَتُه. 54لَِكنَُّه َدع� َفوراً خ�ِدَمُه 
الَِّذي َيحِمُل ِدرَعُه، َوق�َل لَُه: »اْسَتلَّ َسيَفَك َواقُتْلِني، 
َفَطَعَنُه خ�ِدُمُه  اْمراأٌة!‹«  ›َقَتَلْتُه  َعنِّي:  النّ�ُس  َيُقوَل  لِِئّلا 
َوَقَتَلُه. 55َولَّم� َراأى َبُنو اإْسرائِيَل اأنَّ اأبِيم�لَِك م�َت، ع�َد 

كُلُّ واِحٍد اإلَى َبيِتِه.
الَِّذي  رِّ  الشَّ َعَلى  اأبِيم�لَِك  اهلُل  ع�َقَب  56َوَهَكذا 

بِعيَن. 57َوع�َقَب اهلُل  ارَتَكَبُه ِضدَّ اأبِيِه بَِقتِلِه اإْخَوَتُه السَّ
رِّ الَِّذي ارَتَكُبوُه. َوج�َءْت  ِرج�َل َشكيَم َعَلى كُلِّ الشَّ

َعَليِهِم اللَّعَنُة الَِّتي نََطَق بِه� ُيوث�ُم ْبُن َيُربََّعَل َعَليِهْم.

ب 46:9 برج شكيم. ِمْنَطَقة قرب شكيم ولا تتبع لشكيم على 

الاأغلب.
ج 46:9 إيل بريث. اسٌم اآخر لبعل بريث المذكور في العدد 4 

وفي 33:8. اأيض�ً في العدد 49.
القريب  عيب�ل  الاأغلب جبل  جبل َصلُمون. هو على  د 48:9 

من شكيم.
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القاِضي ُتوَلع

َوَبْعَد اأبِيم�لَِك ج�َء تُولَُع ْبُن فُواَة ْبِن ُدوُدو 10 
اإلَى  َينَتِمي  َوك�َن  اإْسرائِيَل.  َبِني  لُِينِقَذ 
َقِبيَلِة يّس�َكَر. َوَقْد َسَكَن ِفي ش�ِميَر، ِفي ِمْنَطَقِة اأْفرايَِم 
ثُمَّ  َسَنًة،  َوِعشِريَن  َثلاث�ً  ْسرائِيَل  لاإ 2َوَقَضى  الَجَبِليَِّة. 

م�َت َوُدِفَن ِفي ش�ِميَر.

القاِضي ياِئير
ْسرائِيَل  لاإ َوَقَضى   . الِجْلع�ِديُّ ي�ئِيُر  َبعَدُه  3َوج�َء 

َرِكُبوا  اْبن�ً،  َثلاثُوَن  لَُه  4َوك�َن  َسَنًة.  َوِعشِريَن  اْثَنَتيِن 
َعَلى َثلاثِيَن ِحم�راً. أ َوك�نَْت لَُهْم َثلاثُوَن َبْلَدًة ِفي اأْرِض 
ِجْلع�َد. َواْسُمه� قَُرى ِجْلع�َد َحتَّى َيوِمن� َهذا. 5َوم�َت 

ي�ئِيُر َوُدِفَن ِفي ق�ُموَن.

وَن ُيحاِرُبوَن َبِني إْسراِئيل وِنيُّ الَعمُّ
اُأْخَرى.  ًة  َمرَّ اهلِل  اأم�َم  رَّ  الشَّ اإْسرائِيَل  َبُنو  6َوَفَعَل 

َفَقْد َعَبُدوا اآلَِهًة زائَِفًة: الَبعَل َوَعْشت�ُروَث، َواآلَِهَة اأراَم، 
َواآلَِهَة  ونِيِّيَن،  َواآلَِهَة الَعمُّ َواآلَِهَة ُمواآَب،  َواآلَِهَة ِصيُدوَن، 

الِفِلْسِطيِّيَن. َوَتَركُوا اهلَل َولَْم َيْعُبُدوُه.
7َفَغِضَب اهلُل ِمْن َبِني اإْسرائِيَل، َوَسَمَح لِلِفِلْسِطيِّيَن 

ونِيِّيَن بِ�أْن َيْغُزوُهْم. 8َفَسَحُقوا َوَقَمُعوا َبِني اإْسرائِيَل  َوالَعمُّ
َشْرَق  الَِّذيَن  اإْسرائِيَل  َبِني  َقَمُعوا كُلَّ  َنِة.  السَّ تِْلَك  ِفي 
َة َثم�نَِي  أُموِريِّيَن، اأي ِجْلع�َد، ُمدَّ ُأرُدنِّ ِفي اأِرِض الا نَْهِر الا
ُأرُدنِّ لُِيح�ِرُبوا َبِني  َعْشَرَة َسَنٍة. 9َوَعَبَر الَعُمونِّيوَن نَْهَر الا
اأْفرايَِم.  َوَبِني  َبْني�ِمْيَن  َبِني  اإلَى  ض�َفِة  بِ�لاإ اأيض�ً،  َيُهوذا 

َفك�َن َبُنو اإْسرائِيَل ِفي ِضيٍق َعِظيٍم.
اأخَط�أْن�،  »اإلَيَك  اهلِل:  اإلَى  اإْسرائِيَل  َبُنو  10َفَصَرَخ 

لََه الّزائَِف َبعَل.« َّن� َتَرْكن� اإلََهن�، َوَعَبْدن� الاإ أن لِا
ِمَن  اُأنِقْذكُْم  »األَْم  اإْسرائِيَل:  لَِبِني  اهلُل  11َفق�َل 

َوالِفِلْسِطيِّيَن؟  ونِيِّيَن  َوالَعمُّ أُموِريِّيَن  َوالا الِمْصِريِّيَن 
يُدونِيُّوَن َوالَعم�لَِقُة َوالَمُعونِّيوَن، َفَصَرْخُتْم  12َقَمَعُكُم الصَّ

ُمسَتنِجِديَن بِي، َفَخلَّْصُتُكْم ِمْن َسيَطَرتِِهْم. 13لَِكنَُّكْم 

أ 4:10 َثالُثوَن اْبنًا . . . َثالِثيَن ِحمارًا. للدلالة على مراكزهم 

الُمهّمة.

نِّي لَْن اُأَخلَِّصُكْم  َتَركُتُمونِي َوَعَبْدتُْم اآلَِهًة اُأْخَرى! َولَِهذا َف�إ
الَِّتي  آلَِهِة  بِ�لا ُمسَتنِجِديَن  َواصُرُخوا  14اْذَهُبوا  ث�نَِيًة. 

اخَترتُُموه�. َفْلُتنِقْذكُْم ِهَي ِفي َوْقِت ِضيِقُكْم.«
15َفق�َل َبُنو اإْسرائِيَل هلِل: »لََقْد اأخَط�أْن�! ف�فَعْل بِن� 

آلَِهَة  الا 16َف�أزالُوا  آَن!«  الا اأنِقْذن�  لَِكْن  لََك،  َيحلُو  َكم� 
الَغِريَبَة ِمْن َبيِنِهْم، َوَعَبُدوا اهلَل. لَِكنَّ اهلَل لَْم َيُكْن َقْد 

َرضَي َتم�م�ً َعْن اإسرائيَل.

اخِتياُر َيفتاح
ونِيُّوَن لِلاحِتش�ِد لِلَحْرِب، َوَعْسَكُروا  17َوُدِعَي الَعمُّ

َع َبُنو اإْسرائِيَل َوَعْسَكُروا ِفي الِمْصف�ِة.  ِفي ِجْلع�َد. َوَتَجمَّ
ُهَو  »َمْن  لِلاآَخِر:  اأَحُدُهْم  ِجْلع�َد  قُّواِت  ق�َدُة  18َفق�َل 

ونِيِّيَن؟ َسَنْجَعُل  الرَُّجُل الَِّذي َسَيُقوُدن� ِفي الِقت�ِل ِضدَّ الَعمُّ
َذلَِك الرَُّجَل َرئِيس�ً َعَلى َجِميِع ُسكّ�ِن ِجْلع�َد.«

ُمقَتِدراً. 11  ُمح�ِرب�َ  الِجْلع�ِديُّ  َيفت�ُح  َوك�َن 
اأُبو  ُهَو  َوِجْلع�ُد  ع�ِهَرٍة.  اْمراأٍة  اْبُن  َوُهَو 
َولَّم�  اأولاداً.  لَُه  اأيض�ً  َيفت�َح. 2َواأنَجَبْت َزوَجُة ِجْلع�َد 
وَجِة، َطَرُدوا َيُفت�َح َوق�لُوا لَُه: »لَْن تُش�ِرَكن�  َكِبَر اأبن�ُء الزَّ
َغريَبٍة.«  اْمراأٍة  اْبُن  ََّك  أن لِا اأبِين�،  َبيِت  ِفي  الِميراِث  ِفي 
3َفَتَرَك َيْفت�ُح اإْخَوَتُه َوع�َش ِفي اأْرِض ُطوٍب. َواجَتَمَع 

َحوَل َيفت�َح َبعُض الرِّج�ِل الَمنُبوذيَن َوَتِبُعوُه.
ونِيُّوَن لِِقت�ِل َبِني اإْسرائِيَل،  َه الَعمُّ ٍة، َتَوجَّ 4َوَبْعَد ُمدَّ

ج�َء  اإْسرائِيَل،  َبِني  لُِمح�َرَبِة  ونِيُّوَن  الَعمُّ َذَهَب  5َفَلّم� 

ُشُيوُخ ِجْلع�َد لَِي�أُخُذوا َيْفت�َح ِمْن اأْرِض ُطوٍب، 6َوق�لُوا 
ُمق�َتَلَة  نِْسَتِطيَع  لَِكي  اآِمَرن�  َوكُْن  »َتع�َل  لَِيْفت�َح: 

ونِيِّيَن.« الَعمُّ
َرَفْضُتُموني  »اأم�  ِجْلع�َد:  لُِشُيوِخ  َيفت�ُح  7َفق�َل 

آَن َواأنُْتْم  َوَطَرْدتُُمونِي ِمْن َبيِت اأبِي؟ َفِلم�ذا َت�أْتُوَن اإلَيَّ الا
ِفي ِضيٍق؟«

8َفق�َل ُشُيوُخ ِجْلع�َد لَِيْفت�َح: »بَِسَبِب َذلَِك الَتَج�أْن� 

ونِيِّيَن،  آَن. نُِريُدَك اأْن َت�أتَِي َمَعن�، َواأْن تُق�تَِل الَعمُّ اإلَيَك الا
َوَتِصيَر َزِعيم�ً َعَلْين� َوَعَلى َجِميِع ُسكّ�ِن ِجْلع�َد.«

اسَتْدَعيُتُمونِي  »اإِن  ِجْلع�َد:  لُِشُيوِخ  َيْفت�ُح  9َفق�َل 

أُموِريِّيَن، َواأع�نَِني اهلُل َعَلى َهِزيَمِتِهْم، َفلا ُبدَّ  لُِمق�َتَلِة الا
اأْن اأِصيَر َزِعيَمُكْم.«
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َعَلى  لَِيفت�َح: »اهلُل ش�ِهٌد  ِجْلع�َد  ُشُيوُخ  10َفق�َل 

َوعِدن� لََك، َوَسَنفَعُل َكم� َتُقوُل.«
عُب  11َفَذَهَب َيفت�ُح َمَع ُشُيوِخ ِجَلع�َد، َوَجَعَلُه الشَّ

َر َيفت�ُح كُلَّ َكلاِمِه ِفي َحضَرِة  َزِعيم�ً َواآِمراً َعَليِهْم. َوَكرَّ
اهلِل ِفي الِمْصف�ِة.

ون ِرساَلُة َيفتاَح إَلى َمِلِك َعمُّ
ونِيِّيَن َوق�َل:  12ثُمَّ اأرَسَل َيفت�ُح ُرُسلاً اإلَى َمِلِك الَعمُّ

»م�ذا بِيِني َوَبيَنَك َحتَّى اإنََّك ِجْئَت لُِتق�تَِل بِلاِدي؟«
َبِني  أنَّ  َيفت�َح: »لِا لُِرُسِل  ونِيِّيَن  الَعمُّ َمِلُك  13َفق�َل 

اإْسرائِيَل اأَخُذوا اأْرِضي ِمْن نَْهِر اأرنُوَن اإلَى نَْهِر َيبُّوَق َواإلَى 
آَن، اأِعْد َهِذِه  ُأرُدنِّ ِعنَدم� َصِعُدوا ِمْن ِمْصَر. َف�لا نَْهِر الا

أراِضي لِي بِلا َحْرٍب.« الا
ًة اُأْخَرى  14َفع�َد الرُُّسُل اإلَى َيفت�َح. َف�أرَسَل َيفت�ُح َمرَّ

ونِيِّيَن. 15َوق�َل َيفت�ُح لَلَمِلِك ِفي  اإلَى َمِلِك الَعمُّ ُرُسلاً 
ِرس�لَِتِه:

َبُنو  َي�أُخْذ  لَْم  َيْفت�ُح:  َيُقولُُه  م�  ُهَو  »َهذا 
ونِيِّيَن.  الَعمُّ اأْرَض  اأْو  ُمواآَب  اأْرَض  اإْسرائِيَل 
16َفِعنَدم� َصِعَد َبُنو اإْسرائِيَل ِمْن ِمْصَر، َصِعُدوا 

ثُمَّ ج�ُءوا  الاأحَمِر،  الَبحِر  اإلَى  حراِء  الصَّ َعْبَر 
اإلَى ق�َدَش. 17ثُمَّ اأرَسَل َبُنو اإْسرائِيَل ُرُسلاً اإلَى 
لَن�  َتسَمَح  اأْن  نَرُجو  لَُه:  َيُقولُوَن  اأُدوَم  َمِلِك 
بِ�لُمُروِر َعْبَر اأْرِضَك، لَِكنَّ َمِلَك اأُدوَم َرَفَض اأْن 
ُيصِغَي. ثُمَّ اأرَسَل َبُنو اإْسرائِيَل ُرُسلاً اأيض�ً اإلَى 
َمِلِك ُمواآَب، لَِكنَُّه َرَفَض اأيض�ً اأْن َيْسَمَح لَُهْم 

بِ�لُعُبوِر. َفَمَكَث َبُنو اإْسرائِيَل ِفي ق�َدَش.
ْحراِء،  18»ثُمَّ ارَتَحَل َبُنو اإْسرائِيَل ِفي الصَّ

َوداُروا َحوَل اأْرِض اأُدوَم َواأْرِض ُمواآَب، َوج�ُءوا 
اإلَى َشْرِق اأْرِض ُمواآَب. َوَخيَُّموا َعَلى الج�نِِب 
اأراِضي  َيدُخلُوا  َولَْم  اأرنُوَن.  نَْهِر  ِمْن  آَخِر  الا
ُمواآَب، اإْذ ك�َن نَْهُر اأرنُوَن َعَلى ُحُدوِد ُمواآَب. 
19ثُمَّ اأرَسَل َبُنو اإْسرائِيَل ُرُسلاً لِِسيُحوَن َمِلِك 

أُموِريِّيَن، َوق�لُوا لَُه: اْسَمْح لَِن� بِ�أْن نَعُبَر َعْبَر  الا
اأْرِضَك اإلَى اأْرِضن�. 20لَِكنَّ ِسيُحوَن لَْم َي�أَْمْن 

اأْن َيعُبَر َبُنو اإْسرائِيَل اأراِضِيِه. َفَحَشَد كُلَّ قُّواتِِه، 
اإْسرائِيَل.  َبِني  َوق�َتَل  ي�َهَص،  ِفي  َوَعْسَكَر 
21َف�أع�َن اهلُل، اإلَُه اإْسرائِيَل، َشعَبُه َعَلى ُمح�َرَبِة 

ِسيُحوَن، َفَهَزُموُه. َف�أَخَذ َبُنو اإْسرائِيَل كُلَّ اأْرِض 
أُموِريِّيَن الّس�ِكِنيَن ِفي َذلَِك الَبَلِد. 22َواحَتلُّوا  الا
أُموِريِّيَن ِمْن نَْهِر اأرنُوَن اإلَى نَْهِر  كُلَّ اأراِضي الا

. ُأرُدنِّ ْحراِء اإلَى نَْهِر الا َيبُّوَق. َوِمَن الصَّ
اإْسرائِيَل  لَُه  اإ اهلُل،  َطَرَد  23»َوالاَن، 

َفَهْل  اإْسرائِيَل،  َبِني  َشعِبِه  اأم�ِم  ِمْن  أُموِريِّيَن  الا
أْرَض؟ 24األَْسَت َتمَتِلُك  تُِريُد اأْن َت�أُخَذ َهِذِه الا
اأّم�  َكُموُش؟ أ  اإلَُهَك  َتمَتِلَكُه  اأْن  ُيعِطيَك  م� 
اإلَُهن�  اأَخَذه�  الَِّتي  أراِضي  الا َفَنمَتِلُك  نَْحُن 
ِمْن  اأفَضُل  25اأاأنَْت  اإيّ�ه�.  َواأْعط�ن�  يهوه ب 
وَر، ج َمِلِك ُمواآَب؟ َفَهْل خ�َصَم  ب�لاَق ْبِن ِصفُّ
َهْل  اأْو  أْرِض؟  الا َهِذِه  َعَلى  اإْسرائِيَل  َبِني  َيوم�ً 
اإْسرائِيَل  َبُنو  َسَكَن  26ِعنَدم�  َيوم�ً؟  ح�َرَبُهْم 
كُلِّ  َوِفي  َوقُراه�،  َوَعُروِعيَر  َوقُراه�،  َحْشُبوَن 
الثَّلاَث  َهِذِه  اأرنُوَن  نَْهِر  ِضف�ِف  َعَلى  الُمُدِن 
َذلَِك  ِفي  ِمْنُهْم  َتْسَتِعْده�  لَْم  لِم�ذا  َسَنٍة،  ِمَئِة 
الَوقِت؟ 27اأن� لَْم اُأخِطْئ اإلَيَك، اأّم� اأنَت َفَتفَعُل 
اهلُل  الَيوَم  َفْلَيْقِض  اإيّ�َي.  بُِمح�َرَبِتَك  َشّراً  بِي 

ونِيِّيَن.« الق�ِضي َبيَن َبِني اإْسرائِيَل َوَبيَن الَعمُّ

ونِيِّيَن لَْم ُيْصِغ اإلَى الَكلاِم الَِّذي  28لَِكنَّ َمِلَك الَعمُّ

اأرَسَلُه اإلَيِه َيْفت�ُح.

َنْذُر َيفتاح
29ثُمَّ َحلَّ ُروُح اهلِل َعَلى َيفت�َح، َفَعَبَر اأراِضي ِجْلع�َد 

َمُه اإلَى الِمصف�ِة ِفي ِجْلع�َد، َوِمَن  ى، َوواَصَل َتَقدُّ َوَمَنسَّ
ونِيِّيَن. الِمْصف�ِة ِفي ِجْلع�َد، ه�َجَم الَعمُّ

َعَلى  اأَعْنَتِني  »اإْن  ق�َل:  نَْذراً،  هلِل  َيْفت�ُح  30َونََذَر 

َبيِتي  اأبواِب  ِمْن  َيخُرُج  م�  ُل  31َف�أوَّ ونِيِّيَن،  الَعمُّ َهِزيَمِة 

له الرسمي في ُمواآب. أ 24:11 كموش. الاإ
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ونِيِّيَن،  لُِيلاِقيِني ِعنَدم� اأُعوُد ُمنَتِصراً ِمَن َمْعَرَكِتي َمَع الَعمُّ
َسَيُكوُن َتْقِدَمًة هلِل.«

َف�أع�نَُه  لُِيق�تَِلُهْم،  ونِيِّيَن  الَعمُّ اإلَى  َيْفت�ُح  32َفَذَهَب 

اهلُل َعَلى َهِزيَمِتِهْم. 33َوَهَزَمُهْم ِمْن َعُروِعيَر َحتَّى ِجواِر 

ِمنِّيَت، ِعْشِريَن َمِديَنًة، َوَحتَّى اآبَِل الُكُروِم َهِزيَمًة ُمنَكَرًة. 
ونِيُّوَن لَِبِني اإْسرائِيَل. َف�ُأخِضَع الَعمُّ

34َولَّم� ع�َد َيْفت�ُح اإلَى َبيِتِه ِفي الِمْصف�ِة، اإذا ب�بَنِتِه 

خ�ِرَجٌة َتْضِرُب الدَّفَّ َوَتْرقُُص. َوك�نَْت َوِحيَدَة اأبِيه�، 
اإْذ لَْم َيُكْن لَُه اْبٌن اأْو بِنٌت َغيُره�.

َق ثِي�َبُه ُحْزن�ً، َوق�َل: »اآٍه ي� اْبَنِتي!  35َفَلّم� َراآه�، َمزَّ

لََقْد اأحَزنِْتِني ِجّداً َوِصْرِت َسَبَب َتع�َسِتي، َفَقْد نََذْرُت 
نَْذراً هلِل لا اأسَتِطيُع التَّراُجَع َعْنُه.«

36َفق�لَْت لَُه: »لََقْد نََذْرَت هلِل نَْذراً ي� اأبِي، ف�ْفَعْل 

بِي َكم� نََذْرَت، بِم� اأنَّ اهلَل َقْد نََصَرَك َعَلى اأعدائَِك 
أبِيه�: »لَِكْن اْصَنْع َمِعي َهذا  ونِيِّيَن.« 37َوق�لَِت لِا الَعمُّ
التِّلاِل،  َعَلى  ُل  َف�أَتَجوَّ َشْهَريِن،  اأْمِهْلِني  الَمْعُروَف. 

َِّني َس�أبَقى َعْذراَء.« أن َواأبِكي َمَع ص�ِحب�تِي لا
َشْهَريِن.  َة  ُمدَّ َوَصَرَفه�  »اْذَهِبي.«  لَه�:  38َفق�َل 

َّه�  أن لا التِّلاِل  َعَلى  َوَبَكْيَن  َوص�ِحب�تُه�  ِهَي  َفَذَهَبْت 
ْهَريِن ع�َدْت اإلَى اأبِيه�،  َسَتبَقى َعْذراَء. 39َوِفي نِه�َيِة الشَّ

َفَفَعَل بِه� َكم� َسَبَق اأْن نََذَر.
ِعْنَد  ع�َدًة  ، ص�َرْت  َقطُّ َرُجلاً  تُع�ِشْر  لَْم  َّه�  أن َولا
َبِني  َبن�ُت  َتخُرَج  40اأْن  َسَنٍة،  َبْعَد  َسَنًة  اإْسرائِيَل  َبِني 
اأْرَبَعَة   ، الِجْلع�ِديِّ َيْفت�ِح  اْبَنِة  ِذكَرى  لُِيحِييَن  اإْسرائِيَل 

اأيّ�ٍم كُلَّ َسَنٍة.

َوُدِعَي َبُنو اأْفرايَِم لِلاْجِتم�ِع لِلِقت�ِل. َفَعَبُروا 12 
اإلَى ص�فُوَن، َوق�لُوا لَِيْفت�َح: »لِم�ذا َذَهْبَت 
َمَعَك؟  ه�ِب  الذَّ اإلَى  َتْدُعن�  َولَْم  ونِيِّيَن  الَعمُّ لُِمق�َتَلِة 

َسُنحِرُق َبيَتَك َعَليَك!«
ِصراٍع  ِفي  َوَشعِبي  »كُْنُت  لَُهْم:  َيْفت�ُح  2َفق�َل 

تُنِقُذونِي  لَْم  لَِكنَُّكْم  َدَعْوتُُكْم،  ونِيِّيَن.  الَعمُّ َمَع  َشِديٍد 
تِِهْم. 3َولَّم� َراأيُت اأنَُّكْم لَْن تُنِقُذونِي، َقرَّرُت اأْن  ِمْن قُوَّ
اهلُل  َف�أع�نَِني  ونِيِّيَن،  الَعمُّ َوه�َجْمُت  بَِنْفِسي،  اأَتَصرََّف 
َعَلى َهِزيَمِتِهْم. َفِلم�ذا َخَرْجُتُم الَيوَم لَِكي تُق�تِلُونِي؟«

َبِني  َوح�َرُبوا  ِجْلع�َد  ِرج�ِل  كُلَّ  َيْفت�ُح  َجَمَع  4ثُمَّ 

َك�نُوا  َفُهْم  اأْفرايَِم.  ِرج�َل  ِجْلع�َد  ِرج�ُل  َوَهَزَم  اأْفرايَِم. 
ُيهيُنوَن الِجْلع�ِديّيَن بَِقولِِهم: »م� اأنُتُم اإلّا َطِريُدوَن ِمْن 

ى!« اأْفرايَِم. َفِجْلع�ُد لا ِهَي ِمْن اأْفرايَِم َولا ِمْن َمَنسَّ
ُأرُدّن لَِيْمَنُعوا  5َواْسَتولَى الِجْلع�ِديُّوَن َعَلى َمع�بِِر نَْهِر الا

ِرج�َل اأْفرايَِم ِمَن الُعُبوِر. َوِعنَدم� ك�َن اأيٌّ ِمَن النّ�ِجيَن 
الِجلع�ِديُّوَن  ك�َن  اأعُبَر.«  اأْن  »اُأريُد  َيُقوُل:  اأْفرايَِم  ِمْن 
اأْفرايَِم؟« َفَيُقوُل: »لا!«  اأنَْت ِمْن َبِني  َيْس�ألُونَُه: »َهْل 
»ِسبُّولَْت«  َفَيُقوُل:  ِشبُّولَْت.«  »قُْل:  لَُه:  6َفَيُقولُوَن 

َفَيْلِفُظ الَكِلَمَة بَِشكٍل خ�ِطٍئ، َفَيمِسُكونَُه َوَيْقُتلُونَُه ِعْنَد 
. َفُقِتَل ِفي َذلَِك الَيوِم، اْثن�ِن َواأرَبُعوَن  ُأرُدنِّ َمع�بِِر نَْهِر الا

األْف�ً ِمْن َبِني اأْفرايَِم.
ثُمَّ  َسَنواٍت.  ِستِّ  َة  ُمدَّ ْسرائِيَل  لاإ َيْفت�ُح  7َوَقَضى 

، َوُدِفَن ِفي َمِديَنِة ِجْلع�َد. م�َت َيْفت�ُح الِجْلع�ِديُّ

القاِضي إْبصان
8َوَبْعَد َيْفت�َح َقَضى لَِبِني اإْسرائِيَل اإْبص�ُن، َوُهَو ِمْن 

بِْنت�ً  َوَثلاثُْوَن  اْبن�ً  َثلاثُوَن  لَُه  لَْحٍم، 9َوك�َن  َبيِت  َمِديَنِة 
َجُهنَّ ِمْن خ�ِرِج َقِبيَلِتِه، َوَجَلَب َثلاثِيَن بِنت�ً ِمْن خ�ِرِج  َزوَّ
ْسرائِيَل َسْبَع َسَنواٍت.  أْبن�ئِِه. َوَقَضى لاإ َقِبيَلِتِه َزوج�ٍت لِا

10ثُمَّ م�َت اإْبص�ُن َوُدِفَن ِفي َبيَت لَْحَم.

القاِضي إيُلون
 . ُبولُونِيُّ الزَّ اإيلُوُن  ْسرائِيَل  لاإ َقَضى  اإْبص�َن  11َوَبْعَد 

اإيلُوُن  م�َت  12ثُمَّ  َسَنواٍت.  َعْشِر  َة  ُمدَّ َقَضى  َوَقْد 
، َوُدِفَن ِفي اإيلُوَن، ِفي اأْرِض َزُبولُوَن. ُبولُونِيُّ الزَّ

القاِضي َعْبُدون
ِهلِّيَل  ْبُن  َعْبُدوُن  ْسرائِيَل  لاإ َقَضى  اإيلُوَن  13َوَبْعَد 

َحِفيداً  َوَثلاثُوَن  اْبن�ً  اأرَبُعوَن  لَُه  14َوك�َن   . الِفْرَعُتونِيُّ
ْسرائِيَل َثم�نِي  َيرَكُبوَن َعَلى َسْبِعيَن ِحم�راً. أ َوَقَضى لاإ
 ، الِفْرَعُتونِيُّ ِهلِّيَل  ْبُن  َعْبُدوُن  م�َت  15ثُمَّ  َسَنواٍت. 
َوُدِفَن ِفي ِفْرَعُتوَن ِفي اأْرِض اأْفرايَِم ِفي ِمْنَطَقِة الَعم�لِِيِق 

الَجَبِليَِّة.

أ 14:12 يركبون . . . حمارًا. للدلالة على مراكزهم الُمهّمة.
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َموِلُد َشْمُشون

ًة اُأْخَرى. 13  رَّ اأم�َم اهلِل َمرَّ َوَفَعَل َبُنو اإْسرائِيَل الشَّ
َة  ُمدَّ الِفِلْسِطيِّيَن  لَِسيَطَرِة  اهلُل  َف�أخَضَعُهْم 

اأرَبِعيَن َسَنًة.
2َوك�َن ُهن�َك َرُجٌل ِمْن َبْلَدِة ُصْرَعَة، ِمْن َقِبيَلِة داَن، 

اهلِل  َملاُك  3َفَظَهَر  اْمراأتُُه ع�ِقراً.  َوك�نَِت  َمُنوُح.  اْسُمُه 
لِلَمراأِة َوق�َل لَه�: »َعَلى الرُّغِم ِمْن اأنَِّك ع�ِقٌر، اإلّا اأنَِّك 
آَن احَذِري ِمْن اأْن َتْشَربِي  َسَتحَبِليَن َوَتِلِديَن اْبن�ً. 4َوالا
نَِجس�ً. 5َوه�  َت�أْكُِلي َشيئ�ً  ُمْسِكراً. َولا  اأْو َشراب�ً  نَِبيذاً 
اأْن  َيْنَبِغي  لا  لَِكْن  اْبن�ً.  َوَسَتِلِديَن  ِفعلا،  ُحبَلى  اأنِت 
ِبيُّ نَِذيراً هلِل،  َتلَمَس َشْفَرَة ِحلاَقٍة َراأَْسُه. اإْذ َسَيُكوُن الصَّ
َحتَّى ِمْن َقبِل اأْن ُيولََد. َوُهَو الَِّذي َسَيْبَداُأ ُيَخلُِّص َبِني 

اإْسرائِيَل ِمْن َسيَطَرِة الِفِلْسِطيِّيَن.«
6َفَذَهَبِت الَمراأُة َواأخَبَرْت َزوَجه� َوق�لَْت لَُه: »ج�َء 

َملاِك  َكَمْنَظِر  َمنَظُرُه  ك�َن  اهلِل!  ِرج�ِل  ِمْن  َرُجٌل  اإلَيَّ 
اهلِل، ُمِهيب�ً ِجّداً! لَْم اأس�ألُْه ِمْن اأيَن ُهَو، َوُهَو لَْم ُيخِبرنِي 
اْبن�ً،  َوَسَتِلِديَن  ُحبَلى،  ›اأنِْت  لِي:  ق�َل  7لَِكنَُّه  اْسَمُه. 
َت�أكُِلي  َولا  ُمْسِكراً،  َشراب�ً  َولا  نَِبيذاً  َتْشَربِي  لا  آَن  َف�لا
ِبيُّ نَِذيراً هلِل َحتَّى ِمْن َقبِل  َشيِئ�ً نَِجس�ً، اإْذ َسَيُكوُن الصَّ

اأْن ُيولََد َحتَّى َيوِم َمْوتِِه.‹«
8َفَصلَّى َمُنوُح اإلَى اهلِل َوق�َل: »اُأَصلّي ي� اهلُل، اأْن 

تُْرِسَل َرُجَل اهلِل اإلَين� ث�نَِيًة، َفُيْخِبَرن� م� َيْنَبِغي اأْن نَفَعَلُه 
ِبيِّ الَِّذي َسُيولَُد.« لِلصَّ

9َواْسَتج�َب اهلُل لَِمُنوَح. َوج�َء َملاُك اهلِل ث�نَِيًة اإلَى 

َمُنوَح  َزوَجه�  لَِكنَّ  الَحقِل،  ِفي  ج�لَِسٌة  َوِهَي  الَمراأِة 
َوق�لَْت  بُِسرَعٍة  الَمراأُة  10َفَرَكَضِت  َمَعه�.  َيُكْن  لَْم 
ِفي  اإلَيَّ  الَِّذي ج�َء  الرَُّجُل  لِي  َظَهَر  َقْد  لَِزوَجه�: »ه� 

َذلَِك الَيْوِم.«
11َفق�َم َمُنوُح َوَتِبَع امَراأَتُه، َفج�َء اإلَى الرَُّجِل َوق�َل 

الَمراأِة؟«  َهِذِه  َمَع  َتَكلََّم  الَِّذي  الرَُّجُل  ُهَو  »اأاأنَْت  لَُه: 
َفق�َل: »اأن� ُهَو.«

لَِكْن  َهذا!  َكلاُمَك  ْق  »فّْلَيَتَحقَّ َمُنوٌح:  ق�َل  12ثُمَّ 

ُتُه؟« ؟ َوم�ذا َسَتُكوُن َمَهمَّ ِبيِّ َكيَف نََتع�َمُل َمَع الصَّ
َتحِرَص  اأْن  »َيْنَبِغي  لَِمُنوَح:  اهلِل  َملاُك  13َفق�َل 

َعْن  14َفلَتْمَتِنْع  لَه�.  قُْلُتُه  م�  كُلِّ  َعَمِل  َعَلى  َزوَجُتَك 

َجِميِع ُمْنَتج�ِت الِعَنِب. َعِن النَِّبيِذ َوالُمْسِكراِت. َولا 
َت�أكُْل َطع�م�ً نَِجس�ً، َبْل َتْفَعْل َجِميَع م� اأَمرتُه� بِِه.«

اأْن  لَن�  »اْسَمْح  اهلِل:  لَِملاِك  َمُنوُح  15َفق�َل 

نَسَتِضيَفَك َبْعَض الَوقِت، َونُحِضَر لََك ِجْدي�ً لَِت�أْكَُلُه.«
16َفق�َل َملاُك اهلِل لَِمُنوَح: »اإْن َبِقيُت، َفَلْن اآكَُل 

ْمه� هلِل.«  َم َتقِدَمًة، َفَقدِّ َطع�َمَك. لَِكْن اإْن اأَرْدَت اأْن تَُقدِّ
اإْذ لَْم َيُكْن َمُنوُح ُيدِرُك اأنَُّه ك�َن ُيَكلُِّم َملاَك اهلِل.

لَِكي  اْسُمَك؟  »م�  اهلِل:  لَِملاِك  َمُنوُح  17َفق�َل 

ُق َكلاُمَك.« نُكِرَمَك ِحيَن َيَتَحقَّ
َتعِرَف  اأْن  تُِريُد  »لِم�ذا  لَُه:  اهلِل  َملاُك  18َفق�َل 

اْسِمي؟ اإنَُّه َعجيٌب!« أ
َمه�  19َف�أَخَذ َمُنوُح الِجْدَي َمَع َتقِدَمِة الُحُبوِب، َوَقدَّ

خَرِة هلِل، ص�نِِع الَعج�ئِِب.  َذبيَحةً ب ص�ِعَدًة َعَلى الصَّ
اإلَى  اللََّهُب  20َفَصِعَد  ُيراِقب�ِن.  َوَزوَجُتُه  َمُنوُح  َوك�َن 
لََهِب  ِفي  اهلِل  َملاُك  َوَصِعَد  الَمْذَبِح،  ِمَن  م�ِء  السَّ
أْرِض  الَمْذَبِح، َوَمُنوُح َوامَراأتُُه ُيراِقب�ِن. َفَسَجدا َعَلى الا
َولَْم  اهلِل.  َملاُك  اأنَُّه  َمُنوُح  21َفَعَرَف  َوجَهيِهم�.  َعَلى 
َيظَهْر َملاُك اهلِل ث�نَِيًة لَِمُنوَح َوَزوَجِتِه. 22َفق�َل لَِزوَجِتِه: 

َّن� َقْد َراأين� اهلَل.« أن »لاَشكَّ اأنَّن� َسَنُموُت، لِا
23َفق�لَْت َزوَجُتُه: »لَو اأراَد اهلُل اأْن َيقُتَلن�، لَم� َقِبَل 

بِيَحَة َوَتقِدَمَة الُحُبوِب ِمنّ�. َولَم� اأعَلَن لَن� كُلَّ َهِذِه  الذَّ
الاأشي�ِء، اأْو َسَمَح لَن� َحتَّى بَِسم�ِعه�.«

َوَكِبَر  َشْمُشوَن.  ْتُه  َوَسمَّ اْبن�ً،  الَمراأُة  24َوَولََدِت 

ِفي  ِفيِه  َيعَمُل  ُروُح اهلِل  َوب�َرَكُه اهلُل. 25َوَبَداأ   ، ِبيُّ الصَّ
َمَحلَِّة داَن، َبيَن َبلَدَتي ُصْرَعَة َواأْشَت�ُأوَل.

َزواُج َشْمُشون

َونََزَل َشْمُشوُن اإلَى َبلَدِة تِْمَنَة، َوَراأى اْمراأًة 14 
ُه،  ِفِلْسِطيًَّة ُهن�َك. 2ثُمَّ َصِعَد َواأخَبَر اأب�ُه َواُأمَّ
آَن ُخذاه�  ق�َل لَُهم�: »َراأيُت اْمراأًة ِفِلْسِطيًَّة ِفي تِْمَنَة، َف�لا

لِي َزوَجًة.«

أ 18:13 عجيب. انظر كت�ب اإشعي�ء 6:9.

ُم  تُّقدَّ ك�نَْت  الَِّتي  الّذب�ئِِح  من  صاِعَدة.  َذبيَحة  ب 19:13 

لاسترض�ء اهلل في العهد القديم، وُمعظمه� ك�َن ُيحَرُق ب�لنّ�ِر عَلى 
المذبح، لذلك سّميت اأيض�ً ُمحَرق�ت.
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َبن�ِت  َبيَن  اْمراأٌة  تُوَجُد  »األا  ُه:  َواُأمُّ اأُبوُه  لَُه  3َفق�َل 

اإلَى  َمْضَطرٌّ  اإنََّك  َحتَّى  َشعِبَك،  كُلِّ  ِفي  اأْو  اأقِرب�ئَِك، 
واِج ِمَن اْمراأٍة ِمَن الِفِلْسِطيِّيَن الّلاَمخُتونِيَن؟« أ الزَّ

َّه�  أن لِا لِي،  »ُخْذه�  أبِيِه:  لِا ق�َل  َشْمُشوَن  لَِكنَّ 
أمَر  ُه اأنَّ َهذا الا اأعَجَبْتِني.« 4َولَْم َيُكْن َيعِرُف اأُبوُه َواُأمُّ
لِلَعَمِل  الُمن�ِسَب  الَوْقَت  َيْنَتِظُر  اإذ ك�َن  ِمَن اهلِل،  ك�َن 
ِضدَّ الِفِلْسِطيِّيَن. َفِفي َذلَِك الَوقِت، ك�َن الِفِلْسِطيُّوَن 

َيحُكُموَن َبِني اإْسرائِيَل.
َوَبْيَنم�  تِْمَنَة.  اإلَى  ِه  َواُأمِّ اأبِيِه  َمَع  َشْمُشوُن  5َفَنَزَل 

َيزاأُر  اأَسٌد  تِْمَنَة، َظَهَر َفج�أًة  اأَحِد كُُروِم  َيِسيُر ِفي  ك�َن 
ُه َكم� َيُشقُّ  ٍة، َفَشقَّ لُِملاق�تِِه. 6َفَحلَّ َعَليِه ُروُح اهلِل بُِقوَّ
ُه  ِجْدي�ً! َوك�َن َشْمُشوُن اأعَزَل، لَِكنَُّه لَْم ُيخِبْر اأب�ُه َواُأمَّ

بِم� َفَعَل.
ٍة ع�َد  7ثُمَّ نََزَل َوَكلََّم الَمراأَة، َف�أعَجَبْتُه. 8َوَبْعَد ُمدَّ

أَسِد،  َجه�. َوِفي َطِريِق َعوَدتِِه، انَعَطَف لَِيَرى ُجثََّة الا لَِيَتَزوَّ
أَسِد.  َفُدِهَش اإْذ َراأى ِسرب�ً ِمَن الَنحِل َوَعَسلاً ِفي ُجثَِّة الا
9َفَغَرَف ِمْنُه بَِيِدِه، َوَمَضى َي�أكُُل َوُهَو َيمِشي. َوج�َء اإلَى 

لَْم  لَِكنَُّه  َف�أَكلا.  الَعَسِل،  َبعَض  َواأعط�ُهم�  ِه،  َواُأمِّ اأبِيِه 
أَسِد. ُيخِبْرُهم� اأنَُّه اأَخَذ الَعَسَل َعْن ُجثَِّة الا

َولِيَمًة  َشْمُشوُن  َوَصَنَع  الَمراأِة.  اإلَى  اأُبوُه  10َونََزَل 

َراآُه  11َولَّم�  َيفَعلُوا.  اأْن  ب�ُب  الشَّ اعت�َد  َكم�  ُهن�َك، 
َمَعُه.  لَِيُكونُوا  ُرَفق�ئِِهْم  ِمْن  َثلاثِيَن  اخت�ُروا  عُب،  الشَّ
لَُهْم َشْمُشوُن: »س�ُأعِطيُكْم لُْغزاً، َوس�ُأْمِهلُُكْم  12َفق�َل 

ذا  َف�إ الَولِيَمِة.  اأيّ�ُم  ِهَي  التَّفِسيَر،  لَِتْعِرفُوا  اأيّ�ٍم  َسْبَعَة 
ِمَن  َثوب�ً  َثلاثِيَن  َفَس�ُأعِطيُكْم  َتفِسيِرِه،  ِمْن  َتَمكَّْنُتْم 
َعْن  َعِجْزتُْم  اإْن  13لَِكْن  ن�ً.  ُمَلوَّ َثوب�ً  َوَثلاثِيَن  الِكتّ�ِن، 
ِمَن الِكتّ�ِن َوَثلاثِيَن  َتفِسيِرِه، تُعُطونِي اأنُْتْم َثلاثِيَن َثوب�ً 

ن�ً.« َثوب�ً ُمَلوَّ
َفق�لُوا لَُه: »ه�ِت لُغَزَك. اأسِمْعن� اإيّ�ُه.«

14َفق�َل لَُهْم:

اليهوُد على غيرهم من  َوُهَو لقٌب يطلقه  أ 3:14 الالَمْخُتوِنين. 

الاأمم الّتي لم تُعتبْر مشمولًة في عهد اهلل َمَع اإسرائِيل. انظر اأيض�ً 
اأفسس 11:2.

آِكِل َخَرَج اأكٌل،   » ِمَن الا
   َوِمَن الَقِويِّ َخَرَجْت َحلاَوٌة.«

اأيّ�ٍم.  َثلاَثِة  ِفي  اللُّْغِز  َحلَّ  َيسَتِطيُعوا  لَْم  لَِكنَُّهْم 
15َوِفي الَيوِم الّرابِِع، ب ق�لُوا لَِزوَجِة َشْمُشوَن: »احت�لِي 

نَّن� َسُنحِرقُِك  َر اللُّْغَز لَن�، َواإلّا َف�إ َعَلى َزوِجِك لَِكي ُيَفسِّ
لَِكي  ُهن�  اإلَى  َدَعوتُُمون�  األََعلَُّكْم  بِ�لنّ�ِر.  اأبِيِك  َوَبيَت 

تُْفِقُرون�؟«
لَُه:  َوق�لَْت  َكِتِفِه،  َعَلى  َشْمُشوَن  اْمراأُة  16َفَبَكِت 

»اأنَت َتْكَرُهِني. اأنَت لا تُِحبُِّني. اأعَطيَت لُغزاً لَِشعِبي، 
ْرُه لِي.« َولَْم تَُفسِّ

أبِي  لِا َحتَّى  ْرُه  اُأَفسِّ لَْم  اأن�  »اْسَمِعي،  لَه�:  َفق�َل 
ُرُه لَِك؟« َواُأمِّي، َفَكيَف اُأَفسِّ

بَعِة،  17َفَبَكْت َعَلى َكِتِفِه َطواَل َبِقيَِّة اأيّ�ِم الَولِيَمِة السَّ

َّه� اأزَعَجْتُه َكِثيراَ.  أن َوِفي الَيوِم الّس�بِِع َشَرَح لَه� اللُّْغَز، لِا
َف�أْخَبَرْت َشعَبه� بَِتْفِسيِر اللُّْغِز.

18َفق�َل ِرج�ُل الَبْلَدِة لَُه ِفي الَيوِم الّس�بِِع َقبَل ُشُروِق 

ْمِس: الشَّ

  » لا اأحَلى ِمَن الَعَسِل،
أَسِد!«    َولا اأقَوى ِمَن الا

َفق�َل لَُهْم:

  » لَْو لَْم َتحُرثُوا َعَلى َبَقَرتِي،
   لَم� اْسَتَطْعُتْم َحلَّ اُأْحِجَيِتي.«

ٍة، َفَنَزَل َشْمُشوُن اإلَى  19ثُمَّ َحلَّ ُروُح اهلِل َعَليِه بُِقوَّ

َتُهْم، َواأعَطى  اأْشَقلُوَن، َوَقَتَل َثلاثِيَن ِفِلْسِطّي�ً، َواأَخَذ ُعدَّ
ُروا اللُّْغَز. َوك�َن غ�ِضب�ً ِجّداً، َفَذَهَب  ثِي�َبُهْم لِلَِّذيَن َفسَّ
اإلَى َبيِت اأبِيِه. 20َوص�َرْت َعُروُس َشْمُشوَن َزوَجًة لَِرِفيِقِه 

الَِّذي ك�َن اإْشِبيَن الَعِريِس.

ب 15:14 اليوم الّرابع. اأِو الّس�بع.
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َشْمُشوُن ُيضاِيُق الِفِلْسِطيِّين

َوَبْعَد َفْتَرٍة، َذَهَب َشْمُشوُن ِفي اأيّ�ِم الَحص�ِد 15 
َوق�َل:  ِجْدي�ً.  َمَعُه  َواأَخَذ  َزوَجِتِه،  لِِزي�َرِة 
لَْم  َوالَِده�  لَِكنَّ  اإلَى ُغرَفِة َزوَجِتي.«  اأدُخَل  اأْن  »اُأِريُد 
ُخوِل. 2َوق�َل لَُه: »َحِسْبُتَك َقْد َتَخلَّيَت  َيْسَمْح لَُه بِ�لدُّ
أْصَغُر اأجَمَل  ْجُته� لَِرِفيِقَك. األَيَسْت اُأخُته� الا َعْنه�، َفَزوَّ

ْجه�.« ِمْنه�؟ َفَتَزوَّ
آَن اإْن اآَذيُت  3َفق�َل لَُه َشْمُشوُن: »لا لَْوَم َعَليَّ الا

الِفِلْسِطيِّيَن.«
َثعَلٍب.  ِمَئِة  بَِثلاِث  َواأمَسَك  َشْمُشوُن  4َفَذَهَب 

َواأَخَذ َمش�ِعَل َوَرَبَط الثَّع�لَِب َذنَب�ً بَِذنٍَب، َوَوَضَع ِمْشَعلاً 
َبيَن كُلِّ َذنََبيِن َمرُبوَطيِن. 5ثُمَّ اأشَعَل النّ�َر ِفي الَمش�ِعِل، 
كُلَّ  َف�أحَرَق  الِفِلْسِطيِّيَن،  ُزُروِع  َبيَن  الثَّع�لَِب  َواأطَلَق 
الَمزُروَعَة،  َوالُحُبوَب  الَمخُزونََة،  الُحُبوَب  َشيٍء: 

يُتوِن. َوالُكُروَم َوَبّي�راِت الزَّ
َفقيَل:  َهذا؟«  َفَعَل  »َمْن  الِفِلْسِطيُّوَن:  6َفق�َل 

أنَّ  لِا َهذا.  َفَعَل  الَِّذي  ُهَو  التِّْمِنيِّ  ِصْهُر  »َشْمُشوُن، 
التِّْمِنيَّ اأَخَذ َزْوَجَة َشْمُشوَن َواأعط�ه� لَِرِفيِقِه.« َفَصِعَد 
لَُهْم  7َفق�َل  بِ�لنّ�ِر.  َواأب�ه�  َهَي  َواأحَرقُوه�  الِفِلْسِطيُّوَن 
بِي،  ِديَء  الرَّ الَعَمَل  َهذا  َفعْلُتْم  »َقْد  َشْمُشوُن: 
َذلَِك  َوَبْعَد  ِمْنُكْم،  َس�أنَتِقُم  اإنَِّني  اُأْقِسُم  نِّي  َف�إ َولِذا 

َس�أْسَتريُح.«
نََزَل  ثُمَّ  ِمْنُهْم.  َكِثيِريَن  َوَقَتَل  بَِشراَسٍة  8َفه�َجَمُهْم 

َوَسَكَن ِفي َكْهٍف ِفي َصْخَرِة ِعيَطَم.
َوانَْتَشُروا  َيُهوذا،  ِفي  َوَخيَُّموا  الِفِلْسِطيُّوَن  9َفَصِعَد 

َجْئُتْم  »لِم�ذا  لَُهْم:  َيُهوذا  ِرج�ُل  10َفق�َل  لَْحَي.  ِفي 
نَُقيَِّد  لَِكي  »ِجْئن�  الِفِلْسِطيُّوَن:  َفق�َل  لُِمق�َتَلِتن�؟« 

َشْمُشوَن لَِكي نَْفَعَل بِِه َكم� َفَعَل بِن�.«
َصْخَرِة  اإلَى  َيُهوذا  ِمْن  َرُجٍل  اآلاِف  َثلاَثُة  11َفَنَزَل 

الِفِلْسِطيِّيَن  اأنَّ  َتعِرُف  »األا  لَِشْمُشوَن:  َوق�لُوا  ِعيَطَم، 
َيحُكُمونَن�؟ َفم� َهذا الَِّذي َفَعْلَتُه بِن�؟« َفق�َل لَُهْم: »َكم� 

َفَعلُوا بِي َفَعْلُت بِِهْم.«
12َفق�لُوا لَُه: »لََقْد نََزلْن� لَِكي نَُقيَِّدَك َونَُسلَِّمَك اإلَى 

الِفِلْسِطيِّيَن.« َفق�َل لَُهْم َشْمُشوُن: »احِلُفوا لِي اأنَُّكْم 
لَْن تُصيبوني بِ�أَذى.«

َسُنَقيُِّدَك  َواإنَّم�  بِ�أَذى،  نُصيَبَك  لَُه: »لَْن  13َفق�لُوا 

َونَُسلُِّمَك اإلَْيِهْم، لَْن نَقُتَلَك.« َفَقيَُّدوُه بَِحبَليِن َجِديَديِن، 
َواأصَعُدوُه ِمْن َصْخَرِة ِعيَطَم. 14َوج�ُءوا اإلَى لَْحٍي. َفج�َء 
الِفِلْسِطيُّوَن لِِلق�ئِِه َوُهْم َيْهِتُفوَن َفَرح�ً. َفَحلَّ ُروُح اهلِل 
ٍة، َفص�َرِت الِحب�ُل الَِّتي َعَلى ِذراَعيِه  َعَلى َشْمُشوَن بُِقوَّ
َخِت الُقُيوُد َعَلى َيَديِه.  َكُخُيوِط الِكتّ�ِن الُمحَتِرِق، َفَتَفسَّ
15ثُمَّ َوَجَد َفكَّ ِحم�ٍر َطِريّ�ً، َفَمدَّ َيَدُه َواأَخَذُه، َوَقَتَل بِِه 

األَف َرُجٍل. 16ثُمَّ ق�َل َشْمُشوُن:

  » بَِفكِّ ِحم�ٍر، َصَنْعُت َكْوَمَة ِرج�ٍل، َبْل 
َكْوَمَتيِن.

   بَِفكِّ ِحم�ٍر َقَتْلُت األَف َرُجٍل.«

َي  َوُسمِّ َبِعيداً.  بِ�لَفكِّ  َرَمى  َكلاَمُه،  اأنَهى  17َولَّم� 

َذلَِك الَمك�ُن َرَمَت لَْحٍي. أ 18َوَعِطَش َشْمُشوُن، َفَصَرَخ 
اإلَى اهلِل: »اأنَت نََصْرَت َعْبَدَك َهذا الانِتص�َر الَعظيَم، 
آَن ِمَن الَعَطِش؟ َواأَقُع ِفي اأيِدي الِفِلْسِطيِّيَن  َفَهْل اأُموُت الا
ِفي  الّذي  الُمْنَخَفَض  اهلُل  19َفَشقَّ  الّلاَمخُتونِيَن؟« ب 
َشْمُشوُن،  َفَشِرَب  أْرِض.  الا ِمَن  م�ٌء  َفَخَرَج  لَْحٍي، 
وِري. ج  َي النَّْبُع َعيَن َهقُّ تُُه َوانَتَعَش. َفُسمِّ َوع�َدْت اإلَيِه قُوَّ
َوِهَي ِفي لَْحٍي اإلَى َيوِمن� َهذا. 20َفَقَضى َشْمُشوُن لَِبِني 

اإْسرائِيَل ِفي اأيّ�ِم الِفِلْسِطيِّيَن ِعْشِريَن َسَنًة.

ة َشْمُشوُن َيْذَهُب إَلى َغزَّ

َوُهن�َك 16  َة.  َغزَّ اإلَى  َيْوم�ً  َشْمُشوُن  َوَذَهَب 
َة:  َراأى ع�ِهَرًة، َفع�َشَره�. 2َفِقيَل لاأهِل َغزَّ
َوَكُمُنوا  بِ�لَمك�ِن،  َف�أح�ُطوا  ُهن�.«  »َقْد ج�َء َشْمُشوُن 
لَُه َطواَل تِْلَك اللَّيَلِة ِعْنَد َبّواَبِة الَمِديَنِة. َولَِزُموا الُهُدوَء 
َحتَّى  »نَنَتِظُرُه  نُُفوِسِهْم:  ِفي  ُمَفكِِّريَن  اللَّيِل  َطواَل 

ب�ِح ثُمَّ نَقُتلُُه.« الصَّ

أ 17:15 َرَمَت َلحي. اأي »تلال الفّك.«

غيرهم  اليهوُد على  يطلقه  لقٌب  َوُهَو  الالَمْخُتوِنين.  ب 18:15 

انظر  اإسرائِيل.  َمَع  اهلل  في عهد  تُعتبْر مشمولًة  لم  الّتي  الاأمم  من 
اأيض�ً اأفسس 11:2.

ج 19:15 عين هّقوري. اأي »عين الّذي َدع�ني.«
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ُمنَتَصِف  َحتَّى  الِفراِش  ِفي  َفَبِقَي  َشْمُشوُن   � 3اأمَّ

َوالق�ئَِمَتيِن،  الَمِديَنِة  َبّواَبِة  ي  بَِشقَّ اأْمَسَك  ثُمَّ  اللَّيِل. 
اإلَى  كُلَّه�  َوَحَمَله�  الَحديِديَِّة،  الُقْضب�ِن  َمَع  َوَقَلَعُهم� 

ِة التَّلَِّة الُمق�بَِلِة لَِمِديَنِة َحْبُروَن. أ ِقمَّ

َشْمُشوُن َوَدِليَلة
4َبْعَد َهذا، َوَقَع َشْمُشوُن ِفي َغراِم اْمراأٍة َتسُكُن ِفي 

واِدي ُسوَرَق اْسُمه� َدلِيَلُة.
5َوَصِعَد اإلَيه� َس�َدُة الِفِلْسِطيِّيَن َوق�لُوا لَه�: »احت�لِي 

الَعِظيَمِة.  ِة  الُقوَّ بَِهِذِه  َيجَعلُُه  الَِّذي  م�  لَِتْعِرِفي  َعَليِه 
لُِنخِضَعُه.  نَُقيَِّدُه  َعَليِه، لَِكي  نَقَوى  لَن� َكيَف  َواعِرِفي 
ِمْثق�ٍل ب  َوِمَئَة  األف�ً  ِمنّ�  واِحٍد  كُلُّ  َسُيعِطيِك  ِحيَنِئٍذ، 

ِة.« ِمَن الِفضَّ
َفضِلَك  ِمْن  »اأخِبْرنِي  لَِشْمُشوَن:  َدلِيَلُة  6َفق�لَْت 

اأْن  ُيمِكُن  َوَكيَف  الَعِظيَمِة،  ِة  الُقوَّ بَِهِذِه  َيجَعلَُك  َعّم� 
تَُقيََّد لُِتْخَضَع.«

اأوت�رٍ  بَِسبَعِة  َقيَّْدتِِني  »اإذا  َشْمُشوُن:  لَه�  7َفق�َل 

أْقواِس الطَِّريَِّة، ِحيَنِئٍذ، اأِصيُر َضِعيف�ً  َجِديَدٍة ِمْن اأوت�ِر الا
الِفِلْسِطيِّيَن  َس�َدُة  لَه�  8َفَجَلَب  اآَخَر.«  َشْخٍص  َك�أيِّ 
َفَقيََّدْتُه  الطَِّريَِّة،  أقواِس  الا اأوت�ِر  ِمْن  َجِديَدٍة  اأوت�ٍر  َسبَعَة 

بِه�.
9َوك�َن ُهن�َك ِرج�ٌل َيْكُمُنوَن لَُه ِفي الُغرَفِة الّداِخِليَِّة، 

َفق�لَْت لَُه: »الِفِلْسِطيُّوَن ه�ِجُموَن َعَليَك ي� َشْمُشوُن.« 
رائَِحَة  اْشَتمَّ  اإذا  َخيٌط  َينَقِطُع  َكم�  أوت�َر  الا َقَطَع  لَِكنَُّه 

تِِه. النّ�ِر. َفَلْم ُيعَرْف ِسرُّ قُوَّ
 ، 10َفق�لَْت َدلِيَلُة لَِشْمُشوَن: »لََقْد َضِحْكَت َعَليَّ

آَن قُْل لِي اأْرُجوَك َكيَف  اإْذ لَْم َتُقْل لِي اإلّا اأك�ِذيَب. َف�لا
ُيمِكُن َتقِييُدَك.«

لَْم  َجِديَدٍة  بِِحب�ٍل  َرَبُطونِي  »اإذا  لَه�:  11َفق�َل 

َوَس�أكُوُن  َضِعيف�ً،  َس�أِصيُر  ِحيَنِئٍذ،  َقبُل،  ِمْن  تُسَتخَدْم 
َك�أيِّ َشخٍص اآَخَر.«

ثُمَّ  بِه�،  َوَقيََّدْتُه  َجِديَدًة،  ِحب�لاً  َدلِيَلُة  12َف�أَخَذْت 

أ 3:16 حبرون. َوِهَي َمِديَنُة الَخليِل اليوم.

ب 5:16 ِمثقال. حرفي�ً »ش�قل.« َوُهَو ُعملٌة قديمٌة، َوِوحدُة قي�ٍس 

للَوزِن تع�دُل نَحَو اأَحَد َعَشَر غرام�ً َونِصٍف.

ق�لَْت لَُه: »الِفِلْسِطيُّوَن ه�ِجُموَن َعَليَك ي� َشْمُشوُن.« 
َوك�َن ُهن�َك ِرج�ٌل ك�ِمُنوَن لَُه ِفي الُغرَفِة الّداِخِليَِّة، لَِكنَُّه 

َقَطَعه� َعْن ِذراَعيِه َكَخيٍط.
13َفق�لَْت َدلِيَلُة لَِشْمُشوَن: »اإلَى َمَتى َسَتَظلُّ َتهَزاُأ 

َتقِييُدَك.«  َيمِكُن  َكيَف  اأخِبْرنِي  ؟  َعَليَّ َوَتكِذُب  بِي 
َفق�َل لَه�: »اإذا َجَدلِْت َسْبَع ُخَصٍل ِمْن َشْعِري بَِنوِل 
تِي.« 14َوَبيَنم� ُهَو ن�ئٌِم،  النَّْسِج، َوَثبَّتِّه� بَِوَتٍد، اأْفِقُد قُوَّ
بَِنوِل  َوَجَدلَْته�  َشْعِرِه  ِمْن  ُخَصٍل  َسْبَع  َدلِيَلُة  اأْمَسَكْت 
النَّْسِج، َوَثبََّتْته� بَِوَتٍد، َوق�لَْت لَُه: »الِفِلْسِطيُّوَن ه�ِجُموَن 
َعَليَك.« لَِكنَُّه اأف�َق ِمْن نَوِمِه، َوَخَلَع الَوَتَد، َوَفكَّ َشْعَرُه 
الَمْجُدوَل بِ�لنّوِل. 15َفق�لَْت َدلِيَلُة: »َكيَف َتُقوُل اإنََّك 
تُِحبُِّني، َواأنَت لا َتِثُق بِي؟ َضِحْكَت َعَليَّ َثلاَث َمّراٍت 

ِة.« آَن، َولَْم َتُقْل لِي م� َيجَعلَُك بَِهِذِه الُقوَّ َحتَّى الا
َيْوٍم،  َبْعَد  َيوم�ً  بَِكلاِمه�  تُزِعُجُه  َظلَّْت  16َوَهَكذا 

17َف�أخَبَره�  الَحي�َة.  َيْس�أُم  َجَعَلْتُه  َحتَّى  َعَليِه،  َوَتْضَغُط 
ِه َوق�َل: »لَْم َتلَمْس َشفَرُة ِحلاَقٍة َراأِسي، َف�أن�  بُِكلِّ ِسرِّ
تِي،  نَِذيٌر هلِل ُمْنُذ ِولاَدتِي. َف�إذا ُحِلَق َشْعُر َراأِْسي، اأْفِقُد قُوَّ

َواأِصيُر َضِعيف�ً َك�أيِّ اإنس�ٍن اآَخَر.«
َة،  18َف�أْدَرَكْت َدلِيَلُة اأنَُّه ك�َن ص�ِدق�ً َمَعه� َهِذِه الَمرَّ

َفَذَهَبْت اإلَى َس�َدِة الِفِلْسِطيِّيَن َوق�لَْت لَُهْم: »َتع�لَوا َهِذِه 
الِفِلْسِطيِّيَن  َس�َدُة  َفَذَهَب  َمِعي.«  َصَدَق  َفَقْد  َة،  الَمرَّ
َشْمُشوَن  َدلِيَلُة  19َوَتَرَكْت  َمَعُهْم.  َتُهْم  ِفضَّ ح�ِمِليَن 
اأْن  ِمْنُه  َوَطَلَبْت  َرُجلاً،  َوَدَعْت  ُركَبَتيه�.  َعَلى  َين�ُم 
ثُمَّ  َشْمُشوَن.  َراأِس  َعَلى  الِتي  ْبَع  السَّ الَجدائَِل  َيُقصَّ 
َتُه َقْد ف�َرَقْتُه. 20ثُمَّ ق�لَْت:  اأَخَذْت تُِذلُُّه، َوَعِلَمْت اأْن قُوَّ
َف�أف�ََق  َشْمُشوُن!«  ي�  َعَليَك  ه�ِجُموَن  »الِفِلْسِطيُّوَن 
ِة اأيض�ً، َوَس�أنَقضُّ َعَلى  َوق�َل: »َس�أخُرُج ِفي َهِذِه الَمرَّ
ف�َرَقُه! 21َفَقَبَض  َقْد  اأنَّ اهلَل  َيعِرْف  لَْم  لَِكنَُّه  الُقُيوِد.« 
َة،  َغزَّ اإلَى  بِِه  َونََزلُوا  َعيَنيِه.  َوَفَق�ُأوا  الِفِلْسِطيُّوَن،  َعَليِه 
ِفي  ُحُبوٍب  َوَجَعلُوُه ط�ِحَن  ُبُرونِزيٍَّة.  بَِسلاِسَل  وَقيَُّدوُه 

ْجِن. 22لَِكنَّ َشْعَر َراأِْسِه َبَداأ َيْنُمو ِمْن َجِديٍد. السِّ
ُموا َذبِيَحًة َكبيَرًة  23َواحَتَشَد َس�َدُة الِفِلْسِطيِّيَن لُِيَقدِّ

ق�لُوا:  اإْذ  بِ�نِْتص�ِرِهْم،  َوَيبَتِهُجوا  داُجوَن، ج  لَِهِهْم  لاإ

ج 23:16 داُجون. اإله ُمّزيَّف ِعْنَد الَكْنع�نِّيين، اتّخذُه الِفِلسطَيون 

َك�أهّم اآلَهِتهم عندم� سكنوا َكنع�ن.
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عُب،  الشَّ َراآُه  24َفَلّم�  َشْمُشوَن.«  َعَلى  اإلَُهن�  »نََصَرن� 
َسبَُّحوا اإلََهُهْم َوق�لُوا:

ن�   » نََصَرن� اإلَُهن� َعَلى َعُدوِّ
َر اأْرَضن�،    الَِّذي َدمَّ

   َوَقَتَل َكِثيِريَن ِمْن َشعِبن�.«

25َوَبْيَنم� ك�نُوا َيلَهوَن، ق�لُوا: »اأْحِضُروا َشْمُشوَن 

َم  َفَقدَّ ْجِن،  السِّ ِمَن  َشْمُشوَن  ف�أْحَضُروا  َعنّ�.«  لُيَرفَِّه 
26َفق�َل  َعُموَديِن.  َبِيَن  اأوَقُفوُه  ثُمَّ  َعرض�ً.  اأم�َمُهْم 
َمك�ٍن  ِفي  بَِيِدِه: »َضْعِني  الُممِسِك  ِبيِّ  لِلصَّ َشْمُشوُن 
ُس ِفيِه الاأعِمَدَة الَِّتي َيُقوُم َعَليه� الَبْيُت، َف�أن� اُأِريُد  اأَتَحسَّ

اأْن اأتَِّكَئ َعَليه�.«
27َوك�َن الَبيُت َمِليئ�ً بِ�لرِّج�ِل َوالنِّس�ِء، َوكُلُّ َس�َدِة 

طِح نَْحَو َثلاَثِة اآلاِف  الِفِلْسِطيِّيَن ُهن�َك. َوك�َن َعَلى السَّ
ُيَسلِّيِهْم  َوُهَو  َشْمُشوَن  َعَلى  ُجوَن  َيَتَفرَّ َوامَراأٍة  َرُجٍل 
اإلَى اهلِل َوق�َل: »اأيُّه�  بُِعُروِضِه. 28ثُمَّ َصَرَخ َشْمُشوُن 
َة َفَقْط ي� اهلُل،  الرَّبُّ اإللَُه، اْذكُْرنِي ِفي ُوقُوِفي َهِذِه الَمرَّ
َفَق�ُأوا  َُّهْم  أن لِا الِفِلْسِطيِّيَن  ِمَن  واِحٍد  بَِعَمٍل  اأنَتِقَم  لَِكي 
َطيِن  .« 29ثُمَّ اأمَسَك َشْمُشوُن بِ�لَعُموَديِن الُمَتَوسِّ َعيَنيَّ
اللََّذيِن َيُقوُم الَبيُت َعَليِهم�. َف�ْسَتَنَد َعَليِهم�، َعَلى واِحٍد 
َشْمُشوُن:  ق�َل  30ثُمَّ  بُِيْسراُه.  آَخِر  الا َوَعَلى  بُِيمن�ُه، 
تِِه،  أُمْت َمَع الِفِلْسِطيِّيَن!« َوَدَفَع الَعُموَديِن بُِكلِّ قُوَّ »لا
الَِّذيَن  َفك�َن  النَّ�ِس.  َوكُلِّ  الَس�َدِة  َعَلى  الَبيُت  ف�نَهَدَم 

َقَتَلُهْم ِعنَد َموتِِه اأكَثَر ِمَن الَِّذيَن َقَتَلُهْم اأثن�َء َحي�تِِه.
31ثُمَّ نََزَل اإْخَوتُُه َوكُلُّ ع�ئَِلِتِه َواأَخُذوُه، َواأصَعُدوُه 

َوَدَفُنوُه َبيَن ُصْرَعَة َواأْشَت�ُأوَل ِفي َقْبِر اأبِيِه َمُنوَح. َوك�َن 
َة ِعْشِريَن َسَنًة. ْسرائِيَل ُمدَّ َشْمُشوُن َقْد َقَضى لاإ

أصناُم ِميخا

َوك�َن ُهن�َك َرُجٌل ِمْن ِمْنَطَقِة اأْفرايَِم الَجَبِليَِّة 17 
»اأَتْذكُِريَن  ِه:  ُأمِّ لِا 2َفق�َل  ِميخ�.  اْسُمُه 
ِمْنِك،  ُسِرَقْت  الَِّتي  ِة  الِفضَّ ِمَن  ِمْثق�ٍل أ  َوالِمَئَة  ألَف  الا

أ 2:17 ِمثقال. حرفي�ً »ش�قل.« َوُهَو ُعملٌة قديمٌة، َوِوحدُة قي�ٍس للَوزِن 

تع�دُل نَحَو اأَحَد َعَشَر غرام�ً َونِصٍف. )اأيض�ً ِفي الاأعداد 3، 4، 10(

ُة  َولََعْنِت س�ِرَقه�؟ َقْد َسِمْعُتِك َتلَعِنيَن، َوه� ِهَي الِفضَّ
ه� اإلَيِك.« َمِعي، اأن� اأَخَذتُه�. َوه� اأن� اأُردُّ
ُه: »اْبِني ُمب�َرٌك ِمَن اهلِل!« َفق�لَْت اُأمُّ

ِه.  اُأمِّ اإلَى  ِة  ِمْثق�ٍل ِمَن الِفضَّ َوالِمَئَة  ألَف  3َواأع�َد الا

ُصه� هلِل،  َة َواُأَخصِّ ُه: »ه� اأن� اآُخُذ َهِذِه الِفضَّ َفق�لَْت اُأمُّ
َمعَدٍن  ِمْن  تِمث�ٍل  ُصْنِع  اأجِل  ِمْن  اْبِني  اإلَى  َفس�ُأعيُده� 

َة لِِميخ�. ِت الِفضَّ َمسُبوٍك.« َفَردَّ
ِمَئَتي  َف�أَخَذْت  ِه.  اُأمِّ اإلَى  َة  الِفضَّ اأع�َد  4لَِكنَّ ِميخ� 

تِمث�لاً  َفَسَبَك  ِة.  الِفضَّ لِص�ئِِغ  َواأعَطْته�  ِمْنه�  ِمْثق�ٍل 
َبْيِت ِميخ�. 5َوك�َن  ُه ِفي  اُأمُّ َفَوَضْعْتُه  ِة.  بِ�لِفضَّ �ُه  َوَغشَّ
َواأوث�ن�ً  َكَهُنوٍت  َثوَب  َوَصَنَع  لِلِعب�َدِة،  َهْيَكٌل  لِِميخ� 
أَحِد اأبن�ئِِه، َفص�َر ك�ِهن�ً لَُه. 6َولَْم  َبْيِتيًَّة. َواأعَطى م�لاً لِا
َيُكْن ِفي َذلَِك الَوقِت، َمِلٌك ِفي اإْسرائِيَل، َفك�َن كُلُّ 

واِحٍد َيفَعُل َحَسَب م� َيراُه.
7َوك�َن ُهن�َك ش�بٌّ ِمْن َمِديَنِة َبيَت لَْحَم ِمْن ِمْنَطَقِة 

َيُهوذا. َوُهَو لاِويٌّ ُمَتَغرٌِّب َوَسَط َعِشيَرِة َيُهوذا. 8غ�َدَر 
َحْيُث  لَِيْسُكَن  َيُهوذا،  لَْحَم  َبيَت  َمِديَنَة  الّش�ُب  َهذا 
َيِجُد لَُه َمك�ن�ً. َفَذَهَب اإلَى ِمْنَطَقِة اأْفرايَِم الَجَبِليَِّة. َوِفي 

َطِريِقِه َوَصَل اإلَى َبيِت ِميخ�.
9َفق�َل لَُه ِميخ�: »ِمْن اأيَن اأنَْت؟«

َواأن�  َيُهوذا،  لَْحَم  َبْيَت  ِمْن  لاِويٌّ  »اأن�  لَُه:  َفق�َل 
ُمْرَتِحٌل لَِكي اأْسَتِقرَّ َحيثُم� اأِجُد َمك�ن�ً.«

اأب�ً  لِي  َوكُْن  ِعنِدي،  »اْمُكْث  ِميخ�:  لَُه  10َفق�َل 

ِة كُلَّ َسَنٍة،  َوك�ِهن�ً، َوَس�ُأعِطيَك َعْشَرَة َمَث�ِقيَل ِمَن الِفضَّ
َعدا َملابِِسَك َوَطع�ِمَك.«

َعَلى  الَّلاِوي  11واَفَق  ِعنَدُه.  الَّلاِوي  َفَمَكَث 
اأْبن�ئِِه.  َك�أَحِد  لِِميخ�  َوص�َر  الرَُّجِل،  ِعْنَد  َيْسُكَن  اأْن 
12َواأعَطى ِميخ� الَّلاِوَي م�لاً، َفص�َر الّش�بُّ ك�ِهن�ً لَُه، 

آَن  »الا ِميخ�:  ق�َل  13ِحيَنِئٍذ،  ِميخ�.  َبيِت  ِفي  َوع�َش 
َت�أكَّْدُت اأنَّ اهلَل َسَيْصَنُع َمِعي َخْيراً، َفَقْد ص�َر الَّلاِويُّ 

ك�ِهن�ً لِي.«

داُن َيسَتوِلي َعَلى َمِديَنِة الِيش

َعَلى 18  َمِلٌك  الَوقِت،  َذلَِك  ِفي  َيُكْن  لَْم 
َقِبيَلُة  الَوقِت، ك�نَْت  َذلَِك  َوِفي  اإْسرائِيَل. 
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اإْذ لَْم  داَن َتْسَعى لِلُحُصوِل َعَلى اأراٍض َتْسُكُن ِفيه�. 
َبيَن  لَه�  اأراٍض  َصْت  َقْد ُخصِّ الَوْقِت  َذلَِك  َتُكْن َحتَّى 

َقب�ئِِل اإْسرائِيَل.
ِمْن كُلِّ  َخْمَسَة ِرج�ٍل ُشجع�ٍن  الّدانِيُّوَن  2َف�أْرَسَل 

أْرَض  الا ُصوا  لَِيَتَفحَّ اأْشَت�ُأوَل  َوِمْن  ُصْرَعَة  ِمْن  َقِبيَلِتِهْم، 
َواسَتكِشُفوا  »اْذَهُبوا  لَُهْم:  َوق�لُوا  َوَيسَتكِشُفوه�، 
َحتَّى  الَجَبِليَِّة،  اأْفرايَِم  ِمْنَطَقِة  اإلَى  َفَذَهُبوا  أْرَض!«  الا

َوَصلُوا اإلَى َبيِت ِميخ�، َفب�تُوا لَيَلَتُهْم ُهن�َك.
الَّلاِوي  لَهَجَة  َميَُّزوا  ِميخ�،  َبيِت  ِفي  ُهْم  3َوَبيَنم� 

الّش�ِب، َفَذَهُبوا اإلَيِه َوَس�ألُوُه: »َمْن اأحَضَرَك اإلَى ُهن�؟ 
َوم�ذا َتفَعُل ِفي َهذا الَمك�ِن؟ َوم�ذا لََك ِفْيِه؟«

لِي  َوَكذا  َكذا  ِميخ�  َفَعَل  »لََقْد  لَُهْم:  4َفق�َل 

َوَوظََّفِني، َفِصْرُت ك�ِهَنُه.«
5َفق�لُوا لَُه: »اْسِتفِسْر ِمَن اهلِل لَِكي َتعِرَف اإْن كُنّ� 

َسَننَجُح ِفي َمسع�ن�.«
6َفق�َل الك�ِهُن لَُهْم: »اْذَهُبوا بَِسلاٍم، فَاهلُل س�ِهٌر 

َعَلى َمسع�كُْم.«
اإلَى  َوَصلُوا  َولَّم�  الَخمَسُة.  ج�ُل  الرِّ 7َفَذَهَب 

عَب ُهن�َك س�ِكِنيَن بِ�أم�ٍن َحَسَب ُحْكِم  لايَِش، َراَأْوا الشَّ
يُدونِيِّيَن. ك�نُوا َيسُكُنوَن ِفي ُهُدوٍء َوُطَم�أْنِيَنٍة، َولَْم  الصَّ
أْرِض، َولا ح�ِكٌم ظ�لٌِم.  الا ُيفِسُد ِفي  َمْن  َيُكْن ُهن�َك 
يُدونِيِّيَن، َولَْم َتُكْن َبْيَنُهْم َوَبْيَن  َوك�نُوا َبِعيِديَن َعِن الصَّ

اأراَم ُمع�َهَدٌة.
8َفج�ُءوا اإلَى اأقِرب�ئِِهْم ِفي ُصْرَعَة َواأْشَت�ُأوَل، َفَس�ألَُهْم 

اأقِرب�ُؤُهْم: »م�ذا لََديُكْم ِمْن اأخب�ٍر؟« 9َفق�لُوا: »قُوُموا 
َجيَِّدٌة  َوِهَي  أْرَض  الا َراأين�  َفَقْد  َعَليِهْم.  لَِنهُجَم  نَْذَهْب 
أْرَض  ِجّداً. األَْن َتفَعلُوا َشيئ�ً؟ لا َتَتب�َط�ُأوا، َبِل ادُخلُوا الا
َشعٍب  اإلَى  َسَت�أْتُوَن  َتْذَهُبوَن،  10ِعنَدم�  َوامَتِلُكوه�. 
اهلُل  َضِمَن  اإْذ  اأم�َمُكْم،  َمفُتوَحٌة  أْرُض  َوالا  ، ُمطَمِئنٍّ
ِفيِه ِمْن كُلِّ َخيراِت  يَطَرَة َعَليه�. ِهَي َمك�ٌن  لَُكُم السَّ
داَن  َقِبيَلِة  ِمْن  َرُجٍل  ِمَئِة  ِستُّ  11ف�نَطَلَق  أْرِض.«  الا
12َوَذَهُبوا  َواأْشَت�ُأوَل.  ُصْرَعَة  ِمْن  لِلَحْرِب،  ُمَسلَِّحيَن 
َي َذلَِك  َوَخيَُّموا ِعْنَد َقْرَيِة َيع�ِريَم ِفي َيُهوذا. َولَِهذا ُسمِّ
الَمك�ُن »ُمَخيََّم داَن« َحتَّى َيوِمن� َهذا. َوِهَي َتَقُع اإلَى 

ْرِق ِمْن َقْرَيِة َيع�ِريَم. الشَّ

اأْفرايَِم  ِمْنَطَقِة  اإلَى  َعَبُروا  داَن،  ُمَخيَِّم  13َوِمْن 

الَجَبِليَِّة، َوج�ُءوا اإلَى َبيِت ِميخ�.
14ثُمَّ َتَكلََّم الرِّج�ُل الَخْمَسُة الَِّذيَن َسَبَق اأْن َذَهُبوا 

َتعَلُموَن  أقِرب�ئِِهْم: »َهْل  لِا َوق�لُوا  أْرِض،  الا لاسِتْكش�ِف 
اأنَُّه ُيوَجُد ِفي َهِذِه الُبُيوِت َثوٌب َكَهُنوتِيٌّ َواأصن�ٌم َبيِتيٌَّة 
اأْن  َيْنَبِغي  م�  آَن  الا ُروا  َفَقرِّ َمعَدٍن؟  ِمْن  َمسُبوٌك  َوَوَثٌن 
اإلَى  الاتِّج�ِه. َوج�ُءوا  َذلَِك  اإلَى  َتفَعلُوُه.« 15ف�نَعَطُفوا 
، َبيِت ِميخ�. َواألُقوا َعَليِه التَِّحيََّة.  َبيِت الَّلاِوي الّش�بِّ
تُّ ِمَئٍة واِقِفيَن  16َوك�َن الرِّج�ُل الّدانِيُّوَن الُمَسلَُّحوَن السِّ

الَِّذيَن  الَبّواَبِة. 17َفَدَخَل الرِّج�ُل الَخمَسُة  ِعنَد َمدَخِل 
أْرَض، َواأَخُذوا التِّمث�َل الَمسُبوَك  َسَبُقوا اأِن اْسَتْكَشُفوا الا

َوالثَّوَب الَكَهُنوتِيَّ َوالاأصن�َم الَبيِتيََّة.
َوك�َن الك�ِهُن واِقف�ً ِعنَد َمْدَخِل الَبّواَبِة َمَع الرِّج�ِل 
َهُؤلاِء  َدَخَل  18َفَلّم�  لِلَحْرِب.  الُمَسلَِّحيَن  ِمَئٍة  تِّ  السِّ
َنَم َوالثَّوَب الَكَهُنوتِيَّ  الرِّج�ُل َبيَت ِميخ�، َواأَخُذوا الصَّ
َوالاأصن�َم الَبيِتيََّة َوالتِّمث�َل الَمسُبوَك، ق�َل الك�ِهُن لَُهْم: 

»م� الَِّذي َتفَعلُونَُه؟«
َمَعن�،  َوَتع�َل  َفَمَك  اَأْغِلْق  لَُه: »اْصِمْت!  19َفق�لُوا 

ُل اأْن َتُكوَن ك�ِهن�ً لَِبيِت َرُجٍل  َوكُْن اأب�ً َوك�ِهن�ً لَن�. اأتَُفضِّ
واِحٍد َعَلى اأْن َتُكوَن ك�ِهن�ً لَِقِبيَلٍة َوَعِشيَرٍة ِفي اإْسرائِيَل؟«
الثَّوَب  َواأَخَذ  الَكلاِم،  بَِهذا  الك�ِهُن  20َفُسرَّ 

َمَعُهْم.  َوَمَضى  َنَم،  َوالصَّ الَبيِتيََّة  َوالاأصن�َم  الَكَهُنوتِيَّ 
ِصغ�َرُهْم  َوَوَضُعوا  َطِريِقِهْم،  ِفي  َوَمَضوا  21َف�ْسَتداُروا 

َمِة. َوَمواِشيِهْم َوُمْمَتَلك�تِِهْم ِفي الُمَقدِّ
ِعنَدم�  ِميخ�  َبيِت  َعْن  ِجّداً  َبِعيِديَن  22َوك�نُوا 

َبيِت  قُْرَب  الُبُيوِت  ِفي  الّس�ِكُنوَن  الرِّج�ُل  اْسُتدِعَي 
ِميخ�، لَِكنَُّهْم اأدَركُوا الّدانِيِّيَن. 23َون�ُدوا َعَلى الّدانِيِّيَن، 
َف�لَْتَفَت الّدانِيُّوَن َوق�لُوا لِِميخ�: »م� لََك َقِد اْسَتدَعيَت 

ِرج�لََك؟«
َصَنْعُته�  الَِّتي  اآلَِهِتي  اأَخْذتُْم  »لََقْد  لَُهْم:  24َفق�َل 

ى لِي؟ َوَكيَف َتُقولُوَن لِي:  َوك�ِهِني َوغ�َدْرتُْم. َفم�ذا َتَبقَّ
َصوَتَك  َترَفْع  »لا  الّدانِيُّوَن:  لَُه  25َفق�َل  لََك؟‹«  ›م� 
َبينن�، َواإلّا ه�َجَمَك ِرج�ٌل غ�ِضُبوَن، َوَقَتلُوَك اأنَت َواأهَل 
َبيِتَك.« 26ثُمَّ َمَضى الّدانِيُّوَن ِفي َطِريِقِهْم. َفَلّم� َراأى 

ِميخ� اأنَُّهْم اأقَوى ِمْنُه، ع�َد اإلَى َبيِتِه.
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َواأَخُذوا  الّدانِيُّوَن م� َصَنَعُه ِميخ�،  اأَخَذ  27َوَهَكذا 

ك�ِهَنُه. َوج�ُءوا اإلَى لايَِش َحيُث َيْسُكُن َشعٌب ُمس�لٌِم 
، َوَقَتلُوُهْم بُِسُيوِفِهْم، َواأحَرقُوا الَمِديَنَة. 28َولَْم  ُمطَمِئنٌّ
َُّهْم َبِعيِديَن َعْن َصيُدوَن.  أن َيُكْن ُهن�َك َمْن ُينِقُذُهْم، لِا
َولَْم َتُكْن َبيَنُهْم َوَبيَن اأراَم اأيَُّة ُمع�َهَدٍة. َوك�نَِت الَمِديَنُة 
ِفي الواِدي الَِّذي َيُعوُد اإلَى َبْيِت َرُحوَب. َواأع�ُدوا بِن�َء 
َعَلى  داَن  الَمِديَنَة  وا  29َوَسمُّ ِفيه�.  َواسَتَقرُّوا  الَمِديَنِة، 
الَمِديَنِة  اْسَم  َولَِكنَّ  َيعُقوَب.  بِن  داَن  ِهْم  َجدِّ اْسِم 

الاأصِليَّ ُهَو لايُِش.
َوَخَدَم  أنُفِسِهْم.  لِا َنَم  الصَّ الّدانِيُّوَن  نََصَب  30ثُمَّ 

ُيون�ث�ُن ْبُن َجرُشوَم ْبُن ُموَسى، أ َواأولاُدُه َكَكَهَنٍة لَِعِشيَرِة 
الّدانِيِّيَن َحتَّى ُسْبَي َبنْو اإْسرائِيَل ِمَن اأْرِضِهْم. 31َوَهَكذا 
ِة  َنَم الَِّذي َصَنَعُه ِميخ�، َطواَل الُمدَّ أنُفِسِهِم الصَّ نََصُبوا لِا

الَِّتي ك�َن ِفيه� َبْيُت اهلِل ِفي ِشيلُوَه.

الِوي َوَسريته

ِفي َذلَِك الَوقِت، لَْم َيُكْن ُهن�َك َمِلٌك َعَلى 19 
ُمُتَغرٌِّب  لاِويٌّ  ُهن�َك  َوك�َن  اإْسرائِيَل.  َبِني 
ِفي اأق�ِصي ِمْنَطَقِة اأْفرايَِم الَجَبِليَِّة، َفك�نَْت لَُه ج�ِرَيٌة ِمْن 
َبيَت لَحَم ِفي َيُهوذا َزْوَجًة لَُه. 2َفخ�نَْتُه ج�ِرَيُتُه، َوَذَهَبْت 
اإلَى َبيِت اأبِيه� ِفي َبيَت لَحَم، ِفي َيُهوذا، َوَبِقَيْت ُهن�َك 
اأرَبَعَة اأْشُهٍر. 3َفَذَهَب اإلَْيِه� َزوُجه�، اإْذ اأراَد اأْن ُيَطيَِّب 
ه�. َوك�َن َمْعُه خ�ِدُمُه َوِحم�راِن. َوِعنَدم�  خ�ِطَره� َوَيُردَّ
َوَصَل اإلَى َبيِت اأبِيه�، َراآُه اأُبوه� َفَخَرَج لاْسِتقب�لِِه بَِفَرٍح. 
َفَمَكْث  لََديِه.  َيبَقى  بِ�أْن  ِبيَِّة،  الصَّ اأُبو  َحُموُه،  4َواأْقَنَعُه 

لَي�لَِيُه  َوب�َت  َوَشِرَب  اأَكَل  َوَهَكذا،  اأيّ�ٍم.  َثلاَثَة  ِعنَدُه 
ُهن�َك.

لِلذَّه�ِب،  َواْسَتَعدَّ  ب�ِكراً  نََهَض  الّرابِِع  الَيوِم  5َوِفي 

ِبيَِّة ق�َل لِِصْهِرِه: »كُْل َبْعَض الطَّع�ِم لَِكي  لَِكنَّ اأب� الصَّ
6َفَجَلَس  ه�ُب.«  الذَّ ُيمِكُنَك  َذلَِك  َوَبعَد  ى.  َتَتَقوَّ
ِبيَِّة  الصَّ اأُبو  َفق�َل  َمع�ً.  َوَيْشَرب�ِن  َي�أكُلاِن  ُجلاِن  الرَّ
لِِصْهِرِه: »اقَبْل َدعَوتِي َوبِِت اللَّيَلَة ُهن� َوَمتِّْع نَفَسَك.« 
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َعَليِه  ُيِلحُّ  َحُموُه  َظلَّ  ه�ِب،  لِلذَّ ُجُل  الرَّ اْسَتَعدَّ  7َفَلّم� 

لَِكي َيبَقى، َفَبِقَي َوب�َت ُهن�َك.
8َونََهَض ب�ِكراً ِفي َصب�ِح الَيوِم الخ�ِمِس لَِيْذَهَب، 

ِبيَِّة: »َقوِّ نَفَسَك بَِشيٍء ِمَن الطَّع�ِم.«  َفق�َل لَُه َوالُِد الصَّ
ٍر ِمْن َبعِد الظُّْهِر، َواأَكَل الاْثن�ِن  َفَبِقَي َحتَّى َوْقٍت ُمَت�أخِّ

َوَشِرب�.
9َولَّم� اْسَتَعدَّ الرَُّجُل لِلُمغ�َدَرِة َمَع ج�ِرَيِتِه َوخ�ِدِمِه، 

الَمس�ُء،  اقَتَرَب  َقِد  ِبيَِّة: »ه�  الصَّ اأُبو  َحُموُه،  لَُه  ق�َل 
ف�بَق ُهن� اللَّيَلَة. ه� ُهَو النَّه�ُر َقْد َمَضى، ف�ْقِض اللَّيَلَة 
ُهن� َواسَتِرْح. َوِفي الَغِد َتْصُحَو ب�ِكراً لِِرحَلِتَك، َوَتْذَهُب 

اإلَى َبيِتَك.«
10لَِكنَّ الرَُّجَل لَْم َيْرَض اأْن َيِبيَت لَيَلَتُه ُهن�َك. َفق�َم 

َمِديَنِة  َيُبوَس – اأي  ُمق�بَِل  َمك�ٍن  اإلَى  َوَوَصَل  َوَذَهَب، 
الُقْدِس. َوك�َن َمَعُه ِحم�راِن ُمْسَرج�ِن. َوك�نَْت ج�ِرَيُتُه 

اأيض�ً َمَعُه.
11َواإِذ اْقَتَرُبوا ِمْن َيبُّوَس، َوك�َد النَّه�ُر اأْن َيْمَضى، 

ق�َل الخ�ِدُم لَِسيِِّدِه: »لَِنْذَهْب اإلَى َهِذِه الَمِديَنِة الَيُبوِسيَِّة، 
َونَِبِت اللَّيَلَة ُهن�َك.«

َغِريَبٍة  َمِديَنٍة  اإلَى  نَْذَهَب  »لَْن  َسّيُدُه:  لَُه  12َفق�َل 

اإلَى  َطِريَقن�  َفْلُنواِصْل  اإْسرائِيَل.  َبِني  ِمْن  اأهلُه�  لِيَس 
ِجْبَعَة.«

َهِذِه  اأَحِد  ِمْن  لَِنْقَتِرْب  »َتع�َل،  لِخ�ِدِمِه:  13َوق�َل 

أم�ِكِن، َولَْنِبِت اللَّيَلَة ِفي ِجْبَعَة اأْو ِفي الّراَمِة.« الا
ْمُس َعَليِهْم قُْرَب  14َفواَصلُوا َطِريَقُهْم. َوَغُرَبِت الشَّ

ُخوِل  لِلدُّ انَعَطُفوا  َبْني�ِمْيَن. 15َوُهن�َك  لَِقِبيَلِة  الَِّتي  ِجْبَعَة 
َفَدَخلُوا َوَجَلُسوا ِفي َميداِن  ِفيه�.  َوالَمِبيِت  اإلَى ِجْبَعَة 

الَمِديَنِة. لَِكْن لَْم َيْدُعُهْم اأَحٌد اإلَى َبيِتِه.
نِّ ق�ِدم�ً ِمْن  16َوِفي الَمس�ِء ك�َن َرُجٌل َكِبيٌر ِفي السِّ

َعَمِلِه ِفي الَحقِل. َوُهَو ِمْن ِمْنَطَقِة اأْفرايَِم الَجَبِليَِّة. َوك�َن 
ِمَن الُغَرب�ِء الُمِقيِميَن ِفي ِجْبَعَة. َوك�َن ُسكّ�ُن الَمك�ِن 
ِفي  الُمس�ِفِريَن  َوَراأى  نََظَر  17َفَلّم�  َبْني�ِمْيَن.  َبِني  ِمْن 
ذاِهُبوَن؟  اأنُتْم  اأْيَن  »اإلَى  يُخ:  الشَّ ق�َل  الَمِديَنِة،  َميداِن 

َوِمْن اأيَن اأنُتْم؟«
: »نَْحُن ُمس�ِفروَن ِمْن َبيَت لَْحَم  18َفق�َل لَُه الّلاِويُّ

ِمْن  َواأن�  الَجَبِليَِّة.  اأْفرايَِم  ِمْنَطَقِة  اأق�ِصي  اإلَى  َيُهوذا  ِفي 



270 ُقضاة 19:19

آَن  اأْفرايَِم. َذَهْبُت اإلَى َبيَت لَْحَم ِفي َيُهوذا. َواأن� ع�ئٌِد الا
اإلَى َبيِتي. لَِكْن َيبُدو اأْن لا اأَحَد ُيِريُد اأْن َيْدُعونِي اإلَى 
َبيِتِه! 19َمِعي تِْبٌن َوُحُبوٌب لِِحم�َرين�. َوَمِعي ُخْبٌز َونَِبْيٌذ 
لِلَمْراأِة َوالخ�ِدِم الَّلذيِن َمِعي، اأن� َخ�ِدَمَك، َفلا َينُقُصن� 

َشيٌء.«
يُخ: »َمْرَحب�ً بَِك ِفي َبيِتي. اأن� َس�أهَتمُّ  20َفق�َل الشَّ

َميداِن  ِفي  اللَّيَلَة  تُْمِض  لا  لَِكْن  احِتي�ج�تَِك.  بُِكلِّ 
الِحم�َريِن،  َوَعَلَف  َبيِتِه،  اإلَى  بِِه  21َف�أَتى  الَمِديَنِة.« 

َوَغَسَل اأقداَمُهْم. َواأَكلُوا َوَشِرُبوا.
َبْعُض  ج�َء  َطيِّب�ً،  َوْقت�ً  َيْقُضوَن  ك�نُوا  22َوَبيَنم� 

أْشراِر ِمَن الَمِديَنِة، َواأح�ُطوا بِ�لَبيِت، َوَبَداُأوا  الرِّج�ِل الا
يِخ ص�ِحَب الَبيِت:  ٍة َعَلى الب�ِب، َوق�لُوا لِلشَّ َيُدقُّوَن بُِقوَّ

»اأْخِرِج الرَُّجَل الَِّذي ج�َء اإلَى َبيِتَك َكي نُع�ِشَرُه!«
23َفَخَرَج ص�ِحُب الَبيِت اإلَْيِهْم َوق�َل لَُهْم: »لا ي� 

أْمِر الَقِبيِح! َهذا الرَُّجُل  اإْخَوتِي، لا َتفَعلُوا ِمثَل َهذا الا
َدَخَل َبيِتي، َولا َيُجوُز اأْن َتفَعلُوا َهذا الَعَمَل الُمخِزَي 
اأيض�ً،  ج�ِرَيُتُه  َوُهن�َك  الَعْذراُء،  اْبَنِتي  24ه�  الاأخَرَق. 
َفَدُعونِي اُأخِرجُهم� لَُكْم، َوافَعلُوا بِِهم� َكم� َيحلُو لَُكْم. 
َمَع َهذا  الاأخَرَق  الُمخِزَي  الَعَمَل  َتفَعلُوا َهذا  لا  لَِكْن 

الرَُّجِل.«
25َفَلْم َيَش�أْ الرِّج�ُل اأْن ُيصُغوا اإلَيِه. َف�أمَسَك الرَُّجُل 

ُبوه�  َوَعذَّ َفع�َشُروه�،  اإلَْيِهْم،  َوَدَفَعه� خ�ِرج�ً  بِج�ِرَيِتِه، 
اقِتراِب  ِعْنَد  اأطَلُقوه�  ثُمَّ  ب�ِح.  الصَّ َحتَّى  اللَّيِل  َطواَل 

الَفجِر.
ب�ِح، ج�َءِت الَمراأُة َوَوَقَعْت ِعنَد  26َوَمَع اقِتراِب الصَّ

يِخ َحيُث ك�َن َسيُِّده�، َوَبِقَيْت ُهن�َك  َمدَخِل َبيِت الشَّ
ب�ِح. َحتَّى َطَلَع ُضوُء الصَّ

ب�ِح، َوَفَتَح اأبواَب الَبيِت،  27َفَنَهَض َسيُِّده� ِفي الصَّ

ذا بِِه َيَرى الَمراأَة ج�ِرَيَتُه  َوَخَرَج لَِيْمِضي ِفي َطِريِقِه. َف�إ
َممُدوَدًة ِعنَد َمدَخِل الَبيِت، َوَيداه� َعَلى الَعَتَبِة. 28َفق�َل 
لَه�: »انَهِضي، َولَْنْذَهْب.« َولَِكْن لَْم َيُكْن ُهن�َك ِمْن 
اإلَى  َوانَطَلَق  الِحم�ِر،  َعَلى  َوَوَضَعه�  َفَرَفَعه�  َجواْب. 
َمك�نِِه. 29َولَّم� َوَصَل اإلَى َبيِتِه، اأَخَذ ِسكِّين�ً، َواأمَسَك 
ِقطَعًة،  َعْشَرَة  اثَنَتي  ُعْضواً،  ُعْضواً  َوَقطََّعه�  بِج�ِرَيِتِه، 
اإْسرائِيَل.  َبِني  اأراِضي  َجِميِع  اإلَى  ِقَطَع ج�ِرَيِتِه  َواأرَسَل 

30َوكُلُّ َمْن َراآه� ك�َن ُيُقوُل: »لَْم َيحُدْث َشيٌء ِمثُل 

َهذا َقطُّ ُمنُذ اأْن َصِعَد َبُنو اإْسرائِيَل ِمْن ِمْصَر َحتَّى َيوِمن� 
أمَر َبيَنُكْم. َوقُولُوا لَن�  َهذا. َفكُِّروا ِفي اأمِره�، ن�ِقُشوا الا

م�ذا َيْنَبِغي اأْن نَفَعَل.«

الَحرُب َبيَن إْسراِئيَل َوَبْنياِمْين

اإلَى 20  داَن  ِمْن  اإْسرائِيَل  َبِني  َجِميُع  َفَخَرَج 
ِجْلع�َد.  اأْرُض  َذلَِك  ِفي  بِم�  ْبِع،  السَّ بِْئِر 
ِفي  اهلِل  َحضَرِة  ِفي  واِحٍد  َكَرُجٍل  كُلُُّهْم  َواجَتَمُعوا 
اجِتم�ِع  ِفي  اأم�ِكَنُهْم  عِب  الشَّ ق�َدُة  2َواأَخَذ  الِمْصف�ِة. 
الُمش�ِة  ِمَن  َرُجٍل  األِْف  ِمَئِة  اأرَبَع  َفك�نُوا  اهلِل،  َشعِب 
ُيوِف. 3َوَسِمَع الَبْني�ِمْيِنيُّوَن اأنَّ َبِني اإْسرائِيَل  ح�ِمِلي السُّ
لِلاِوي:  اإْسرائِيَل  َبُنو  َوق�َل  الِمْصف�ِة،  اإلَى  َذَهُبوا  َقْد 

يُر؟« رِّ أمُر الشِّ »اأخِبْرن� َكيَف َحَدَث َهذا الا
4َف�أج�َب الَّلاِوي َزوُج الَمراأِة الَمقُتولَِة: »ِجْئُت اإلَى 

ِجبَعَة الَِّتي َتُخصُّ َبِني َبْني�ِمْيَن َمَع ج�ِرَيِتي لَِنِبيَت ُهن�َك، 
5َفق�َم َس�َدُة ِجْبَعَة َعَلين�، َواأح�ُطوا الَبيَت ِفي تِْلَك اللَّيَلِة 

بَِسَبِبي. اأراُدوا اأْن َيْقُتلُونِي. َواغَتَصُبوا ج�ِرَيِتي َفم�َتْت. 
َواأرَسْلُته� ِفي كُلِّ  ِقَطع�ً،  َوَقطَّْعُته�  6َف�أَخْذُت ج�ِرَيِتي، 

َُّهُم ارَتَكُبوا َهذا الَعَمَل  أن اأنح�ِء اأراِضي َبِني اإْسرائِيَل، لِا
آَن ي� كُلَّ َبِني اإْسرائِيَل،  يَر الَمخِزي َوالاأخَرَق. 7َف�لا رِّ الشِّ

م�ذا َتَروَن؟«
»لَْن  َوق�لُوا:  واِحٍد  َكَرُجٍل  عِب  الشَّ كُلُّ  8َفق�َم 

َيْذَهَب اأَحٌد ِمنّ� اإلَى َخيَمِتِه، َولَْن َيُعوَد اأَحٌد اإلَى َبيِتِه. 
قُرَعًة  َسُنْلِقي  بِِجْبَعَة،  َسَنفَعلُُه  ُهَو م�  َفَهذا  آَن،  الا 9اأّم� 

لَِنعِرَف م� َسَنفَعلُُه بِه�. 10َسَنخت�ُر َعْشَرًة ِمْن كُلِّ ِمِئِة 
كُلِّ  ِمْن  ِمَئًة  َسَنخت�ُر  اإْسرائِيَل.  َقب�ئِِل  كُلِّ  ِمْن  َرُجٍل 
األِف َرُجٍل. األف�ً ِمْن كُلِّ َعْشَرِة اآلاِف َرُجٍل. َوَسَتُكوُن 
ُة َهُؤلاِء اأْن َيجِلُبوا الُمَؤَن لِلَجيِش. َوبَِهذا َيسَتِطيُع  َمَهمَّ
الَجيُش اأْن َينَتِقَم ِمْن ِجْبَعَة بَِسَبِب الَعَمِل الُمخِزي الَِّذي 

ارَتَكُبوُه َوَسَط َبِني اإْسرائِيَل.«
11َف�ْحَتَشَد كُلُّ ِرج�ِل َبِني اإْسرائِيَل ِضدَّ الَمِديَنِة، 

اإْسرائِيَل  َقب�ئُِل  12َواأرَسَلْت  واِحٍد.  َكَرُجٍل  ُمتَِّحِديَن 
ِرج�لاً اإلَى َجِميِع َعش�ئِِر َبْني�ِمْيَن َوق�لُوا لَُهْم: »م� َهذا 
َسلُِّمون�  آَن  13َوالا َبيَنُكْم؟  اْرتُِكَب  الَِّذي  يُر  رِّ الشِّ أمُر  الا
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اإْسرائِيَل  َر  َونَُطهِّ نَقُتَلُهْم،  لَِكي  أْشراَر  الا الرِّج�َل  َهؤلاِء 
رِّ.« ِمَن الشَّ

لَِطَلِب  َيسَتِجيُبوا  اأْن  َيش�ُءوا  لَْم  الَبْني�ِمْيِنيِّيَن  لَِكنَّ 
ِمَن  الَبْني�ِمْيِنيُّوَن  14َفَخَرَج  اإْسرائِيَل.  َبِني  اأقِرب�ئِِهْم، 
الُمُدِن، َواحَتَشُدوا ِفي ِجْبَعَة لَِكي َيخُرُجوا لِلَحْرِب ِضدَّ 
َبِني اإْسرائِيَل. 15َفَحَشَد الَبْني�ِمْيِنيُّوَن ِفي َذلَِك الَيوِم ِمْن 
ُيوِف.  ُمُدنِِهْم ِستًَّة َوِعْشِريَن األَف ُجنِديٍّ ِمْن َحَمَلِة السُّ
َفضلاً َعْن َسبِع ِمَئِة َرُجٍل ُمَدرٍَّب ِمْن اأهِل ِجبَعَة. 16َكم� 
بِيَن َعَلى اْسِتخداِم َيِدِهِم  ك�َن ُهن�َك َسْبُع ِمَئٍة َرُجٍل ُمَدرَّ
الُيْسَرى ِفي الِقت�ِل، ب�ْسِتط�َعِة الواِحِد ِمْنُهْم اأْن َيقِذَف 

َحَجراً بِِمقلاٍع َعَلى َشْعَرٍة َفُيِصيَبه�!
17َوَحَشَد َبُنو اإْسرائِيَل، ُدوَن َبِني َبْني�ِمْيَن، اأرَبَع ِمَئِة 

ُيوِف. َوُهْم َجِميع�ً ُمح�ِرُبوَن  األِف َرُجٍل ِمْن َحَمَلِة السُّ
وا َوَذَهُبوا اإلَى َبيِت اإيَل. َوَس�أَل َبُنو  ُبوَن. 18َف�ْسَتَعدُّ ُمَدرَّ
لِلَمعَرَكِة  لاً  اأوَّ ِمنّ�  َيْذَهَب  اأْن  تُِريُد  اهلَل: »َمْن  اإْسرائِيَل 

َمَع الَبْني�ِمْيِنيِّيَن؟«
لاً.« َفق�َل اهلُل: »لَِيْذَهْب َبُنو َيُهوذا اأوَّ

قُْرَب  َوَخيَُّموا  ب�ِح  الصَّ ِفي  اإْسرائِيَل  َبُنو  19َفق�َم 

َبِني  ِضدَّ  لِلَمعَرَكِة  اإْسرائِيَل  َبُنو  20َوَخَرَج  ِجْبَعَة. 
ِعنَد  َمَعُهْم  لِلَمعَرَكِة  اإْسرائِيَل  َبُنو  َواْصَطفَّ  َبْني�ِمْيَن، 
ِجَبَعَة. 21َوَخَرَج الَبْني�ِمْيِنيُّوَن ِمْن ِجْبَعَة، َوَقَتلُوا ِفي َذلَِك 
ِفي  اإْسرائِيَل  َبِني  ِمْن  َرُجٍل  األَف  َوِعْشِريَن  اْثَنيِن  الَيْوِم 

َميداِن الَمعَرَكِة.
وا  22َف�ْسَتجَمَع ِرج�ُل اإْسرائِيَل َشج�َعَتُهْم، َواْصَطفُّ

وا  ًة اُأْخَرى لِلَمعَرَكِة ِفي الَمك�ِن نَفِسِه الَِّذي اصَطفُّ َمرَّ
ِل. أوَّ ِفيِه ِفي الَيوِم الا

ِفي َحضَرِة  َوَبُكوا  َذَهُبوا  َقْد  اإْسرائِيَل  َبُنو  23َوك�َن 

ًة اُأْخَرى  ُم َمرَّ اهلِل َحتَّى الَمس�ِء، َوَس�ألُوا اهلَل: »َهْل نََتَقدَّ

لِلَمعَرَكِة َمَع اأقِرب�ئِن�، َبِني َبْني�ِميَن؟«
ُموا.« َفق�َل اهلُل: »َتَقدَّ

الَيوِم  ِفي  َبْني�ِميَن  َبِني  نَْحَو  اإْسرائِيَل  َبُنو  َم  24َفَتَقدَّ

ِفي  ِجْبَعَة  ِفي  لِِلق�ئِِهْم  َبْني�ِمْيَن  َبُنو  25َوَخَرَج  الثّ�نِي. 
ِمْن  َرُجٍل  األِف  َعَشَر  َثم�نَِيَة  اأيض�ً  َفَقَتلُوا  الثّ�نِي،  الَيْوِم 
ُيوِف، ِفي َميداِن الَمعَرَكِة. 26َفَخَرَج َجميُع  َحَمَلِة السُّ
َبِني اإْسرائِيَل، اأِي الَجيُش كُلُُّه، َوَوَصلُوا اإلَى َبيِت اإيَل. 

ِفي  َوص�ُموا  اهلِل.  َحضَرِة  ِفي  ُهن�َك  َوَجَلُسوا  َوَبُكوا، 
َذب�ئَِح ص�ِعَدًة، أ  ُموا  َقدَّ ثُمَّ  الَمس�ِء.  َحتَّى  الَيْوِم  َذلَِك 
اإْسرائِيَل  َبُنو  27َوس�أَل  اهلِل.  َحضَرِة  ِفي  َسلاٍم  َوَذب�ئَِح 
أيّ�ِم،  الا تِْلَك  ُهن�َك ِفي  اهلِل  َعْهِد  اهلِل – َوك�َن ُصْنُدوُق 

ك�ِهن�ً  َيخِدُم  ه�ُروَن  ْبِن  األِع�َزَر  ْبُن  ِفيْنح�ُس  28َوك�َن 

أيّ�ِم – َفَس�ألُوا اهلَل: »َهْل  اأم�َم ُصْنُدوِق الَعهِد ِفي تِْلَك الا
نَخُرُج ث�نَِيًة لُِنق�تَِل َبِني َبْني�ِمْيَن، اأْم نََتَوقَُّف؟«

َعَلى  َس�ُأِعيُنُكْم  َفَغداً  »اصَعُدوا،  اهلُل:  َفق�َل 
َهِزيَمِتِهْم.«

29َفَوَضَع َبُنو اإْسرائِيَل ِرج�لاً َيكُمُنوُن َحوَل ِجْبَعَة. 

الَيْوِم  ِفي  َبْني�ِمْيَن  َبِني  ِضدَّ  اإْسرائِيَل  َبُنو  َم  َتَقدَّ 30ثُمَّ 

وا ِضدَّ ِجْبَعَة َكم� ِفي الّس�بِِق. 31َولَّم�  الثّ�لِِث، َواْصَطفُّ
َخَرَج َبُنو َبْني�ِمْيَن لِِلق�ِء قُّواِت اإْسرائِيَل، َتمَّ اْسِتْدراُجُهْم 
َبعَض  َوَيقُتلُوَن  ُيه�ِجُموَن  َوَبَداُأوا  الَمِديَنِة.  َعِن  َبِعيداً 
ئيَسيِن َكم� َفَعلُوا  الرِّج�ِل ِمَن الَجيِش َعَلى الطَِّريَقيِن الرَّ
ِفي الّس�بِِق. َوك�َن اأَحُد الطَّريَقيِن ُيؤّدي اإلَى َبيِت اإيَل، 
آَخُر اإلَى ِجْبَعَة. َوك�نُوا ُيه�ِجُموَن اأيض�ً ِفي الَعراِء،  َوالا
َفَقَتلُوا نَْحَو َثلاثِيَن َرُجلاً ِمْن َبِني اإْسرائِيَل. 32َفَفكََّر َبُنو 

َبْني�ِمْيَن ِفي اأنُفِسِهْم: »اإنَّ الَغَلَبَة لَن� َك�لّس�بِِق.«
َونَسَتْدِرْجُهْم  »لَِنَتراَجْع  ق�لُوا:  اإْسرائِيَل  َبِني  لَِكنَّ 
َبِعيداً َعْن الَمِديَنِة نَحَو الطُُّرق�ِت.« 33ثُمَّ ق�َم كُلُّ ُمق�تٍِل 
وا لِلِقت�ِل ِعنَد َبعِل  ِمْن َبِني اإْسرائِيَل ِمْن َموِقِعِه، َواْصَطفُّ
ٍة ِمْن َموِقِعه� بِِجواِر ِجْبَعَة.  ث�م�َر. َوانَطَلَقِت الَكم�ئُِن بُِقوَّ
اآلاٍف ِمَن  34َوَهَجَم َهُؤلاِء َعَلى ِجْبَعَة. َوك�نُوا َعْشَرَة 

َمعَرَكٌة  َفداَرْت  اإْسرائِيَل.  َبِني  ِمْن  الُمنَتَخِبيَن  الُجُنوِد 
اأنَّ  ُيدِركُوَن  َيُكونُوا  لَْم  َبْني�ِمْيَن  َبِني  اأنَّ  َغيَر  ح�ِمَيٌة. 
الك�ِرَثَة َقْد اأدَرَكْتُهْم. 35َفَهَزَم اهلُل َبِني َبْني�ِمْيَن اأم�َم َبِني 
اإْسرائِيَل. َوَقَضى َبُنو اإْسرائِيَل َعَلى َخمَسٍة َوِعشِريَن األف�ً 
َوِمَئِة َرُجٍل ِمْن َبِني َبْني�ِمْيَن ِفي َذلَِك الَيوِم. َوكُلُُّهْم ِمْن 

ُيوِف. َحَمَلِة السُّ
36ِحيَنِئٍذ، اأدَرَك َبُنو َبْني�ِمْيَن اأنَُّهْم ُهِزُموا. َواأفَسَح َبُنو 

أنَّ َبِني اإْسرائيَل  اإْسرائِيَل َمج�لاً لَِبِني َبْني�ِمْيَن لَِيْخُرُجوا. لا

ُم لاسترض�ء  أ 26:20 َذبيَحة صاِعَدة. من الّذب�ئِِح الَِّتي ك�نَْت تُّقدَّ

المذبح،  ب�لنّ�ِر عَلى  ُيحَرُق  وُمعظمه� ك�َن  القديم،  العهد  في  اهلل 
لذلك سّميت اأيض�ً ُمحَرق�ت.
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َتَمْرَكَزْت  الَِّتي  الك�ِمَنِة  الُقّواِت  َعَلى  َيْعَتِمُدوَن  ك�نُوا 
ِجْبَعَة.  اإلَى  الَكم�ئِِن  قُّواُت  37ف�نَدَفَعْت  ِجبَعَة.  ِضدَّ 
َمْن  كُلَّ  بُِسُيوِفِهْم  َوَقَتلُوا  الك�ِمَنُة.  الُقّواُت  َوانَتَشَرِت 
ِفي الَمِديَنِة. 38َوَقَضى اتِّف�ُق َبِني اإْسرائِيَل َمَع الَكِميِن 

الرَّئِيسيِّ بِ�أْن ُيصِعُدوا اإش�َرَة ُدخ�ٍن ِمَن الَمِديَنِة.
اإْسرائِيَل  َبِني  قُّواِت  َبِقيَُّة  َتدُخُل  َهذا  39َوَبْعَد 

َعَلى  بِ�لُهُجوِم  الب�ِدئِيَن  َبْني�ِمْيَن  َبُنو  ك�َن  الَمعَرَكَة. 
َبِني اإْسرائِيَل، َوَقَتلُوا ِمْنُهْم نَْحَو َثلاثِيَن َرُجلاً، َوَفكَُّروا 
بِ�لِفعِل: »اإنَّن� نَهِزُمُهْم َهِزيَمًة ُمنَكَرًة، َكم� َحَدَث ِفي 
اأي َعُموُد  ش�َرُة،  َبَداأِت الاإ ُأولَى!« 40لَِكْن  الا الَمعَرَكِة 
َبْني�ِمْيَن  َبُنو  نََظَر  َولَّم�  الَمِديَنِة.  ِمَن  َترَتِفُع  خ�ِن،  الدُّ
م�ِء!  َوراَءُهْم، َراَأْوا الَمِديَنَة كُلَّه� َتَتص�َعُد ُدخ�ن�ً نَحَو السَّ
َُّهْم اأدَركُوا  أن 41َف�ْسَتداَر َبُنو اإْسرائِيَل، َوُذِعَر َبُنو َبْني�ِمْيَن، لِا

اأنَّ ك�ِرَثًة َقْد َحلَّْت بِِهْم.
يَِّة،  42َوابَتَعُدوا َعْن َبِني اإْسرائِيَل ُمتَِّجِهيَن نَحَو الَبرِّ

ِمَن  َخَرُجوا  الَِّذيَن  َوك�َن  ُهن�َك،  اأدَرَكُهْم  الِقت�َل  لَِكنَّ 
الَمِديَنِة َيقُضوَن َعَليِهْم ُهن�َك ِفي الَوَسِط. 43َوح�َصُروا 
ِمْن نُوَحَة، َوَسَحُقوُهْم َتم�م�ً  َبْني�ِمْيَن، َوط�َرُدوُهْم  َبِني 
ْرِق ِمْن ِجْبَعَة. 44َفُقِتَل َثم�نَِيَة َعَشَر  َحتَّى َمك�ٍن اإلَى الشِّ

جع�ِن. األف�ً، كُلُُّهْم ِمَن الُمح�ِربِيَن الشُّ
وَن،  يَِّة، اإلَى َصخَرِة رِمُّ 45َولَّم� انَعَطُفوا َوَهَرُبوا اإلَى الَبرِّ

َقَتلُوُهْم واِحداً واِحداً َعَلى الطُُّرق�ِت الرَّئِيِسيَِّة. َوط�َرُدوُهْم 
َحتَّى ِجْدُعوَم، َفَقَتلُوا ِعْشِريَن األف�ً ِمْنُهْم ُهن�َك.

َخمَسًة  الَيوِم  َذلَِك  ِفي  قُِتلُوا  الَِّذيَن  كُلُّ  46َفك�َن 

ُيوِف، كُلُُّهْم ُمح�رُِبوَن  َوِعْشِريَن األَف َرُجٍل ِمْن َحَمَلِة السُّ
ُشجع�ٌن. 47لَِكنَّ ِستَّ ِمَئِة َرُجٍل ِمْنُهْم داُروا َوَهَرُبوا اإلَى 
َة اأرَبِع اأشُهٍر.  وَن. َوَبُقوا ُهن�َك ُمدَّ يَِّة، اإلَى َصخَرِة ِرمُّ الَبرِّ
48َفع�َد َبُنو اإْسرائِيَل لِلُهُجوِم َعَلى َبِني َبْني�ِمْيَن، َوَقَتلُوُهْم 

بُِسُيوِفِهْم. َقَتلُوا ِفي كُلِّ َمِديَنٍة كُلَّ م� َوَجُدوُه ِمْن َبَشٍر 
َوِمن َحيوان�ٍت. َواأْحَرقُوا َجميَع الُمُدِن الَِّتي َمرُّوا بِه�.

زوجاٌت ِلرجاِل َبْنياِمْين

َفق�لُوا: 21  الِمْصف�ِة  ِفي  اإْسرائِيَل  َبُنو  َوَحَلَف 
َبِني  ِمْن  لَِرُجٍل  اْبَنَتُه  ِمنّ�  اأَحٌد  َج  ُيَزوِّ »لَْن 

َبْني�ِمْيَن.«

عُب اإلَى َبيِت اإيَل، َجَلُسوا ُهن�َك  2َولَّم� َوَصَل الشَّ

ِفي َحْضَرِة اهلِل. َصَرُخوا بَِصْوٍت ع�ٍل َوَبُكوا ُبك�ًء ُمّراً. 
3ق�لُوا: »ي� اهلُل، اإلََه اإْسرائِيَل، لِم�ذا َحَدَث َهذا، َحتَّى 

اإنَّ َقِبيَلًة واِحَدًة ِمْن َبِني اإْسرائِيَل فُِقَدْت؟«
عُب ب�ِكراً، َوَبَنوا مْذَبح�ً  4وفي اليوِم التّ�لي، ق�َم الشَّ

موا َذب�ئَِح ص�ِعَدةً أ وذب�ئَِح َسلاٍم. 5ثُمَّ ق�َل  ُهن�َك. وَقدَّ
اإلَى  َتْصَعْد  لَْم  اإْسرائِيَل  َقب�ئَِل  ِمْن  »َمْن  اإْسرائِيَل:  َبنو 
الاْجِتم�ِع ِفي َحضَرِة اهلِل؟« َفَقْد اأْقَسُموا َقَسم�ً َعِظيم�ً 
بِ�أنَّ كُلَّ َمْن لَْم َيْصَعْد اإلَى الاْجِتم�ِع ِفي َحضَرِة اهلِل 

ِفي الِمْصف�ِة: »َيْنَبِغي اأْن ُيْقَتَل.«
اأقِرب�ئِِهْم  َعَلى  بِ�لُحْزِن  وا  اأَحسُّ اإْسرائِيَل  َبِني  6لَِكنَّ 

ِمْن  الَيوَم  واِحَدٌة  َقِبيَلٌة  »قُِطَعت  َوق�لُوا:  َبْني�ِمْيَن  َبِني 
ِفي  ِمْنُهْم  النّ�ِجيَن  َمَع  نَعَمُل  7َفم�ذا  اإْسرائِيَل.  َبِني 
َجُهْم ِمْن  َمْس�ألَِة الزَّوج�ِت؟ َفَقْد اأْقَسْمن� ِباهلِل اأْن لا نَُزوِّ

َبن�تِن�.«
اإْسرائِيَل  َقب�ئِِل  ِمْن  َقِبيَلٌة  ُهن�َك  »َهْل  ق�لُوا:  8ثُمَّ 

الِمصف�ِة؟«  ِفي  اهلِل  ِفي َحضَرِة  لِلاجِتم�ِع  َتْصَعْد  لَْم 
ِمْن  الُمَخيَِّم لِلاجِتم�ِع  اإلَى  اأَحٌد  َي�أِت  لَْم  اأنَُّه  َفَوَجُدوا 
لَِمعِرَفِة  ِد  التََّفقُّ َعَمِليََّة  اأجُروا  9َفِعنَدم�  ِجْلع�َد.  ي�بِيِش 
ِجْلع�َد.  ي�بِيِش  ِمْن  اأَحداً  ُهن�َك  َيِجُدوا  لَْم  الغ�ئِِبيَن، 
اإلَى  ُجنِديٍّ  األَف  َعَشَر  اثَني  الَجم�َعُة  10َف�أرَسَلِت 

ُهن�َك، َواأَمُروُهْم: »اذَهُبوا َواقُتلُوا ُسكّ�َن ي�بِيَش ِجْلع�َد 
غ�ِر. 11َوَهذا ُهَو م� َيْنَبِغي  ُيوِف، َمَع النِّس�ِء َوالصِّ بِ�لسُّ
اأْن َتفَعلُوُه: اقُتلُوا كُلَّ َذَكٍر، وكُلَّ اْمراأٍة ع�َشَرْت َرُجلاً. 
.« 12َفَوَجُدوا َبيَن  اأّم� الَعذاَرى َفح�ِفُظوا َعَلى َحي�تِِهنَّ
ُسكّ�ِن ي�بِيَش ِجْلع�َد اأرَبَع ِمَئِة ش�بٍَّة َعْذراَء لَْم ُيع�ِشْرَن 
ِفي  ِشيلُوَه  ِفي  الُمَخيَِّم  اإلَى  َف�أحَضُروُهنَّ  َرُجٍل.  اأيَّ 
اأْرِض َكْنع�َن. 13ثُمَّ اأرَسَلِت الَجم�َعُة كُلَّه� ِرس�لًَة اإلَى 

وَن، َوص�لَُحوُهْم. الَبْني�ِمْيِنيِّيَن الَِّذيَن ِعْنَد َصخَرِة ِرمُّ
َف�أعُطوُهُم  َبْني�ِمْيَن،  َبُنو  ع�َد  الَيوِم،  َذلَِك  14َوِفي 

َعَدَد  لَِكنَّ  ِجْلع�َد.  ي�بِيَش  نِس�ِء  ِمْن  النّ�ِجي�ِت  النِّس�َء 
النِّس�ِء لَْم َيُكْن ك�ِفي�ً لَُهْم.

ُم لاسترض�ء  أ 4:21 َذبائح صاِعَدة. من الّذب�ئِِح الَِّتي ك�نَْت تُّقدَّ

المذبح،  ب�لنّ�ِر عَلى  ُيحَرُق  وُمعظمه� ك�َن  القديم،  العهد  في  اهلل 
لذلك سّميت اأيض�ً ُمحَرق�ت.
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اهلَل  أنَّ  لِا َبْني�ِمْيَن  َعَلى  بِ�لُحْزِن  عُب  الشَّ 15َف�أَحسَّ 

ُشُيوُخ  16َوق�َل  اإْسرائِيَل.  َقب�ئِِل  َبيَن  َشْرخ�ً  َصَنَع  َقْد 
الزَّوج�ِت،  بَِش�أِْن  الب�ِقيَن  َمَع  نَعَمُل  »م�ذا  الَجم�َعِة: 
َبْني�ِمْيَن؟« 17َفق�لُوا:  َقِبيَلِة  النِّس�ِء ِفي  قُِضَي َعَلى  َفَقْد 
لا  َحتَّى  َبْني�ِمْيَن،  َبِني  ِمْن  لِلنّ�ِجيَن  ِميراث�ً  ْص  »لُِنَخصِّ
تُمَحى َقِبيَلٌة ِمْن َقب�ئِِل اإْسرائِيَل. 18لَِكْن لا ُيمِكُنن� اأْن 
اإْسرائِيَل  َبُنو  اأقَسَم  اأْن  َسَبَق  َفَقْد  َبن�تِن�.«  ِمْن  َجُهْم  نَُزوِّ
.« 19َفق�لُوا:  ُج ابَنَتُه ِمْن َبْني�ِمْيِنيٍّ َوق�ألُوا: »َملُعوٌن َمْن ُيَزوِّ
»اْسَمُعوا، ُيق�ُم ِعيٌد َسَنِويٌّ َتكِريم�ً هلِل ِفي ِشيلُوَه، اإلَى 
ئِيِسيَِّة  ْرِق ِمَن الطَِّريِق الرَّ م�ِل ِمْن َبيِت اإيَل، َواإلَى الشَّ الشِّ
الَِّتي َتصَعُد ِمْن َبيِت اإيَل اإلَى َشكيَم، أ َواإلَى الَجُنوِب 

ِمْن لَُبونََة.«
20َوق�لُوا لِلَبْني�ِمْيِنيِّيَن: »اذَهُبوا َواخَتِبُئوا ِفي الُكُروِم. 

ثُمَّ  ْقِص.  لِلرَّ ِشيلُوَه  َبن�ُت  َتخُرَج  اأْن  اإلَى  21َوانَْتِظُروا 

أ 19:21 شكيم. َوِهَي َمِديَنُة ن�ُبلَُس الَيوم.

لَُه  ِمْنُكْم  واِحٍد  كُلُّ  َولُيمِسْك  الُكُروِم.  ِمَن  اخُرُجوا 
َزوَجًة ِمْن َبن�ِت ِشيلُوَه، َواذَهُبوا بُِهنَّ اإلَى اأْرِض َبْني�ِمْيَن. 
22َوِحيَن َي�أْتِي اآب�ُؤُهنَّ لَِكي َيْشُكوا اإلَين�، َسَنُقوُل لَُهْم: 

َزوج�ٍت  نَ�أُخْذ  لَْم  َفَنحُن  اأجِلن�،  ِمْن  َعَليِهْم  ›اأشِفُقوا 
َبن�تُِكْم  تُعُطوُهْم  لَْم  َواأنُْتْم  الَحرِب،  ِفي  ِمْنُهْم  أَحٍد  لِا

َطْوع�ً، َفَلْم َتْكِسُروا َقَسَمُكْم.‹«
23َفَفَعَل الَبْني�ِمْيِنيُّوَن َهَكذا. َواأَخَذ كُلُّ واِحٍد ِمْنُهْم 

َمَضْوا  ثُمَّ   . َخَطُفوُهنَّ اللَّواتِي  الّراِقص�ِت  ِمَن  َزوَجًة 
َواْسَتَقرُّوا  ُمُدنِِهْم.  بِن�َء  َواأع�ُدوا  اأْرِضِهْم.  اإلَى  َوع�ُدوا 
ِفيه�. 24َفَذَهَب َبُنو اإْسرائِيَل ِمْن ُهن�َك ِفي َذلَِك الَيوِم، 
كُلٌّ اإلَى َقِبيَلِتِه َوَعِشيَرتِِه، َوَخَرَج كُلُّ واِحٍد ِمْن ُهن�َك 

اإلَى اأْرِضِه.
25ِفي َذلَِك الَوقِت، لَْم َيُكْن ُهن�َك َمِلٌك َعَلى َبِني 

اإْسرائِيَل. َوك�َن كُلُّ واِحٍد َيعَمُل م� َيراُه ُمن�ِسب�ً.
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