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  إتمام فتح كنعان

١ 

من منَّا يذْهب َأولًا ِلمحاربة : "بعدما ماتَ يشُوع، سَأل بنُو ِإسراِئيَل الْمولَى وقَالُوا١
فَقَاَل بنُو ٣." في يدهمبنُو يهوذَا يذْهبون، فَِإنِّي َأعطَيتُهم الْبِلَاد : "فَقَاَل اُهللا٢" الْكَنْعانيين؟

ونعي شَمنب هِمتوذَا ِلِإخْوهي" : ني مضِ الَّتِل اَألرَأج نم ينيانالْكَنْع ارِبنَا نُحعا مالَوتَع
كُمضِل َأرَأج نم ونارِبا تُحمنْدع كُمعم با نَذْهضَأي ننَحيبِنَا، ونَص ".بنُو فَذَهب 

مهعم ونع٤. شَم منْهفَقَتَلُوا م ،ينيرِزالْفو ينيانلَى الْكَنْعاُهللا ع مهروذَا، فَنَصهنُو يب متَقَدو
ووجدوا َأدوني بازقَ في بازقَ فَحاربوه، وهزموا ٥. في بازِقَ عشْرةَ آالف رجٍل

يانالْكَنْعينيرِزالْفو ٦. ين هيدي ماهوا َأبقَطَعو كُوهسَأمو وهعقَ، فَتَبازي بونَأد برفَه
هلَيرِجق٧َ. وازي بونكَانُوا : "فَقَاَل َأد ،هِملجَأرو يهِمدَأي ماهتُ َأبكًا قَطَعلم ونعبس

وَأتَوا بِه ِإلَى الْقُدسِ، ." كَما فَعلْتُ جازاني اُهللا!  تَحتَ ماِئدتييلْتَقطُون فُتَاتَ الطَّعامِ
نَاكاتَ هفَم.  

. وحارب بنُو يهوذَا الْقُدس وَأخَذُوها، وقَتَلُوا من فيها بِالسيف، وَأشْعلُوا الْمدينَةَ بِالنَّار٨ِ
. يهوذَا وحاربوا الْكَنْعانيين الْمقيمين في الْجبِل والنَّقَبِ والسهِلوبعد ذَِلك نَزَل بنُو ٩

١٠عبةَ َأريلًا قَرا قَبهماس كَانو ،ونربي حف ينيمقالْم ينيانالْكَنْع دوا ضمتَقَدوا . ومزهو
ايتَلْمو انيمَأخو يشَاي١١. شةَ ويلًا قَرا قَبهماس كَانو ،بِيركَّانِ دس دوا ضمتَقَد نَاكه نم

." من يهزِم قَريةَ سفْرٍ ويْأخُذُها، ُأعطيه بِنْتي عكْسةَ زوجةً: "فَقَاَل كَاِلب١٢. سفْرٍ
فَلَما ١٤. فََأعطَاه بِنْتَه عكْسةَ زوجةً. فََأخَذَها عتْنيُل بن قَنَاز َأخي كَاِلب اَألصغَر١٣ِ

فَنَزلَتْ عنِ الْحمارِ، فَقَاَل لَها . تَزوجها، َألَح علَيها َأن تَطْلُب َأرضا جيدةً من َأبِيها
؟: "كَاِلبا لَككَةً: "قَالَت١٥ْ" مري بنطا . َأعضي َأرتَنطَيي َأنْتَ َأعنطي النَّقَبِ، فََأعف

اءم نَابِيعفْلَى." يالس نَابِيعاليا ولْيالْع نَابِيعا اليطَاهفََأع.  



وذَهب بنُو الْقيني حمي موسى مع بني يهوذَا، من مدينَة النَّخِْل ِإلَى صحراء يهوذَا ١٦
رع نْدي النَّقَبِ عي فالَّتنَاكي هبِ الَّذالشَّع عوا مَأقَامو ،اد.  

وذَهب بنُو يهوذَا مع ِإخْوتهِم بني شَمعون، وحاربوا الْكَنْعانيين الْمقيمين في صفَاةَ ١٧
ا غَزةَ وعسقَالن وَأخَذَ بنُو يهوذَا َأيض١٨. وَأهلَكُوا الْمدينَةَ، ودعوا اسمها حرمةَ

وكَان اُهللا مع بني يهوذَا، فَامتَلَكُوا الْجبَل ١٩. وعقْرون واَألراضي الْمحيطَةَ بِهذه الْمدنِ
يددح نم اتكَبرم مهنْدع ي، َألنادالو كَّانوا سدطْري وا َأنرقْدي لَم منَّهلَك٢٠. وا وكَم

ولَم يتَمكَّن بنُو ٢١. وعد موسى، َأعطَوا حبرون ِلكَاِلب، فَطَرد منْها بني عنَاقَ الثَّلَاثَةَ
بِنْيمين من طَرد اليبوسيين الْمقيمين في الْقُدسِ، فََأقَام الْيبوسيون مع بني بِنْيمين في 

  . ِإلَى هذَا اليومِالْقُدسِ
٢٢مهعاُهللا م كَانتَ ِإيَل ويوا ببارفَ حوسنُو يبتَ ِإيَل، ٢٣. ويوا بسستَجلُوا ِليسا َأرفَلَم

 ،لًا لُوزا قَبهماس كَان٢٤وفَقَالُوا لَه ،ينَةدالْم نا مال خَارِججر يساسوَأى الْجَأرِنَا : "ر
مكِإلَي نسفَنُح ،ينَةدخَل الْم٢٥." د منَّهلَكو ،فيا بِالسيهف نفَقَتَلُوا م ،ينَةدخََل الْمدم ماهفََأر

هاِئلَتكُلَّ عَل وج٢٦. َأطْلَقُوا الر وهو ،ا لُوزاهمينَةً سدنَى مبو ،ينثِّيالْح ِإلَى بِالد احفَر
ممِاسوذَا اليا ِإلَى هه.  
ولَم يطْرد منَسى َأهَل بيتَ شَان وتَعنَك ودور ويبلَعام ومجِدو، وال َأهَل الْمساكنِ ٢٧

وى بنُو ولَما تَق٢٨َ. َأن يبقَوا في تلْك اَألرضِ وَأصر الْكَنْعانيون. الَّتي حوَل هذه الْمدنِ
موهدطْري لَمو اِل الشَّاقَّةموا بِاَألعقُومي َأن ينيانلَى الْكَنْعوا عضاِئيَل، فَررِإس .

وَأفْرايم لَم يطْرد الْكَنْعانيين الْمقيمين في جازر، فَسكَن الْكَنْعانيون في وسطهِم في ٢٩
راز٣٠. ج كَنلُوَل، فَسنَهو ونطْري قف ينيمقالْم ينيانالْكَنْع دطْري لَم ولُونبزو

اِل الشَّاقَّةمبِاَألع ونقُومكَانُوا ي منَّهلَكو ،هِمطسي وف ونيان٣١. الْكَنْع دطْري لَم يرَأشو
ا وديصو كَّاءي عف ينيمقالْموبحريقَ وَأفةَ ولْبحو َأكْزِيبو لَب٣٢. َأح كَنفَس

موهدطْري لَم مَألنَّه ،ينيانالْكَنْع ِل الْبِلَادَأه طسي وف ونيرِي٣٣. اَألش دطْري نَفْتَاِلي لَمو
فْتَاِليون في وسط َأهِل الْبِلَاد الْكَنْعانيين، الْمقيمين في بيتَ شَمس وبيتَ عنَاةَ، بْل سكَن النَّ
وحاصر اَألمورِيون بني دان في ٣٤. فَكَان هُؤالء يقُومون بِاَألعماِل الشَّاقَّة ِلبني نَفْتَاِلي



صر الْكَنْعانيون َأن يبقَوا في جبِل وَأ٣٥. الْجبِل، ولَم يسمحوا لَهم بَِأن ينْزِلُوا ِإلَى الوادي
لَبِيمشَعو لُوني َأيف ،سارح .اِل الشَّاقَّةمبِاَألع ونقُومي ملُوهعفَ، جوسنُو يى با تَقَولَمو .

٣٦الَعقَارِبِ ِإلَى سالْع رمم نم تَدتَم ينورِياَألم وددكَانَتْ حاوهدعا بمو .  
  

 مالك في بوكيم

٢ 

َأخْرجتُكُم من مصر، وَأتَيتُ بِكُم ِإلَى : "وجاء مالك من الْجِلجاِل ِإلَى بوكيم وقَاَل١
اِئكُما آلبهيطُأع لَفْتُ َأني حضِ الَّتا. اَألردَأب كُمعي مدهع قُلْتُ، ال َأنْقُضَأن٢ْ. وو نم تُم

الْبِلَاد هذكَّانِ هس عا مدهوا عدقلَا تَع ،تَكُمينَاح .مهابِدعوا ممدِل اهوا . بعمتَس لَم نَّكُملَكو
مخْرزا ِلذَِلك قَررتُ َأن لَا َأطْردهم من َأمامكُم، بْل يكُونُون ٣! فَانْظُروا ما فَعلْتُم! كَلَامي

ا لَكُمفَخ متُهآِله تَكُونو ،نْبِكُمي جف".  
ودعوا اسم ٥. فَلَما قَاَل الْملَاك هذَا الْكَلَام ِلكُلِّ بني ِإسراِئيَل، بكَى الشَّعب بِصوت عاٍل٤

يموككَانِ بالْم ا ِهللا. ذَِلكايحض نَاكوا همقَدو.  
  بسبب عدم الطاعةالهزيمة 

٦ضكُوا اَألرتَلمِلي يبِهِإلَى نَص داحاِئيَل، كُلُّ ورنُو ِإسب بذَهو ،بالشَّع شُوعفَ يرصو .
٧ ،شُوعي دعب مهرمطَاَل ع ينوخِ الَّذامِ الشُّيكُلَّ َأيو ،شُوعامِ ياَهللا كُلَّ َأي بالشَّع دبعو

شَاهاِئيَلوري ِإسنا ِلبلَهمي عالَّت ةيمظاِل اِهللا الْعموا كُلَّ َأع٨. د نُون نب شُوعاتَ يمو
 وهلَى ووالْم دبع ن١١٠ابيننِل ٩ . سبي جي فالَّت سارنَةَ حمي تف ،هضي َأرف فَنُوهفَد

وماتَ َأيضا كُلُّ الَّذين كَانُوا من جِيِل يشُوع، وانْضموا ١٠ .َأفْرايم، شَماِل جبِل جاعشَ
اِئهِماِئيَل. ِإلَى آبرِإلس لَهما علَا ملَى وورِفُ الْمعلَا ي جِيٌل آخَر مهدعب قَامو.  

وتَركُوا الْمولَى ِإلَه ١٢.  الْبعَلوعمَل بنُو ِإسراِئيَل ما هو شَر في نَظَرِ اِهللا، وعبدوا١١
 ملَهوي حوبِ الَّتالشُّع ةآِله نى مةً ُأخْروا آِلهتَبِعو ،رصم نم مهجي َأخْراِئهِمِ الَّذآب

ُهللا علَى فَغَضب ا١٤. تَركُوا اَهللا وعبدوا الْبعَل وعشْتَروت١٣َ. وعبدوها، فََأغَاظُوا اَهللا



 فَلَم ،ملَهوح يناِئهِمِ الَّذدِإلَى َأع مهاعبو ،موهبنَه اةي غُزدي َأيف مهقَعَأواِئيَل، ورِإس
مهاءدوا َأعقَاوِمي وا َأنرقْدا ١٥. يوا، كَمزِمنْهِلي مهداُهللا ض بِ، كَانروا ِللحجا خَركُلَّمو

  .فَتَضايقُوا جِدا. اَل اُهللا وحلَفَ لَهمقَ
١٦اةالْغُز دي نم ماةً، فََأنْقَذُوهقُض ماُهللا لَه َأقَام١٧. و،هِماتوا ِلقُضعمسي لَم منَّهلَكخَانُوا  وو

يق طَاعة اِهللا الَّتي سار فيها انْحرفُوا سرِيعا عن طَرِ. اَهللا وتَبِعوا آِلهةً ُأخْرى وعبدوها
مثْلَهلُوا ممعي لَمو ،ماُؤه١٨. آب كَاني، والْقَاض عاُهللا م اةً، كَانقُض ماُهللا لَه ا َأقَاملَمو

هِم علَيقَ عشْفي اَهللا كَان ي، َألنامِ الْقَاضطُوَل َأي اِئهِمدَأع نم مذُهنْقالظُّلْمِ ي نم ِئنُّونا يمنْد
يقالضي ١٩. والْجِيِل الَّذ نم َأكْثَر ادِإلَى الْفَس ونجِعري، كَانُوا يوتُ الْقَاضما يمنْدعو

ِلهِمِ الشِّريرة فَلَم يكُفُّوا عن َأعما. قَبلَهم، ويتْبعون آِلهةً ُأخْرى ويعبدونَها ويسجدون لَها
ةيدنهِمِ الْعقطُرقَاَل٢٠. واِئيَل ورلَى ِإسا عاُهللا جِد بفَغَض" : نَقَض بذَا الشَّعه ا َأنبِم

فََأنَا َأيضا ال َأطْرد من َأمامهِم ٢١عهدي الَّذي َأمرتُ بِه آباءهم، ولَم يسمعوا كَلَامي، 
َأي ،هتوم نْدع شُوعا يكَهي تَرمِ الَّتاُألم نانٍ ماِئيَل، ٢٢ ِإنْسري ِإسنب بِهِم نتَحَأم ِلكَي

ماُؤهَل َآبا فَعا كَميهف نيروسيي وطَرِيق فَظُونحكَانُوا ي ى ِإنَأر٢٣." و لْكاُهللا ت كفَتَر
 رِعسي لَمو ،ماُألمشُوعي دلَى يع مهزِمهي لَمو ،مهدي طَرف.  

 

٣ 

وهذه هي اُألمم الَّتي تَركَها اُهللا، ِليمتَحن بِها كُلَّ بني ِإسراِئيَل الَّذين لَم يخْتَبِروا ١
انكَنْع برو٢. ح لَم نِلم برالْح لِّمعِلي ،َل ذَِلكفَع قَداِئيَلوري ِإسناِل بيَأج نا مهخْتَبِري .

٣ماُألم يه هذه : ينيوالْحو ينيونديالصو ينيانكُلُّ الْكَنْعو سالْخَم ينيطسلالْف ندم
مخَِل حدِإلَى م ونمرِل حعِل ببج نم ،نَانِل لُببي جف ينيمق٤. اةَالْم نتَحماُهللا ِلي مكَهتَر

 طَةاسبِو مهاءا آبى بِهصي َأوا اِهللا الِّتايصو ونيعطكَانُوا ي ى ِإنري اِئيَل، ِلكَيرِإس بِهِم
  .موسى



٥ ينورِياَألمو ينثِّيالْحو ينيانالْكَنْع طسي واِئيَل فرنُو ِإسب كَنفَس ينيوالْحو ينيرِزالْفو
ينيوسبالي٦. ومتَهوا آِلهدبعو ،يهِمنِلب هِمنَاتا بطَوَأعو ،ملَه اتجوز هِمنَاتَأخَذُوا بو.  

  عتنيل

عبدوا الْبعَل واَألعمدةَ نَسوا اَهللا ِإلَههم، و. فَعمَل بنُو ِإسراِئيَل ما هو شَر في عينَي اِهللا٧
ما اُألمهدبي تَع٨. الَّت متَايرِشَع كُوشَان دِإلَى ي مهاعاِئيَل، فَبرلَى ِإساِهللا ع بغَض فَثَار

يننس يانثَم مهدبتَعفَاس ،نيرالنَّه امآر كل٩. ملَه خُوا ِإلَى اِهللا، فَأقَامرفَص مذًا َأنْقَذَهنْقم م
فَحلَّ علَيه روح اِهللا، وَأصبح قَاضيا ١٠. هو عتْنيُل بن قَنَاز َأخي كَاِلب اَألصغَرِ

ارِبحِلي بذَهاِئيَل، ورِإلس .هلَيلَّطَ عتَسو ،امآر كلم متَايرِشَع لَى كُوشَاناُهللا ع هرفَنَص .
  .استَراحت الْبِالد َأربعين سنَةً، ثُم ماتَ عتْنيُل بن قَنَازف١١َ

  إهود

ِلهذَا سلَّطَ اُهللا علَيهِم عجلُون . وعاد بنُو ِإسراِئيَل يعملُون ما هو شَر في نَظَرِ اِهللا١٢
وآبم كل١٣. ممعو ونمي عنب هِإلَي عمينَةَ فَجدتَلَّ ماحاِئيَل، وري ِإسنب بارحاِليقَ، و

فَصرخَ بنُو ١٥. واستَعبد عجلُون ملك موآب بني ِإسراِئيَل ثَماني عشْرةَ سنَة١٤ً. النَّخِْل
. نْيميني، وهو رجٌل َأعسرِإسراِئيَل ِإلَى اِهللا، فََأقَام لَهم منْقذًا هو ِإهود بن جِيرا الْبِ
وآبم كلم لُونجِإلَى ع هعةً ميداِئيَل هرنُو ِإسَل بسفًا ١٦. فََأريس هِلنَفْس ودَل ِإهمفَع

وقَدم الْهديةَ ١٧. بِحدينِ طُولُه حوالَي نصف متْرٍ، وتَقَلَّده تَحتَ ثيابِه علَى جنْبِه اَأليمنِ
وآبم كلم لُونجا. ِلعينًا جِدملًا سجر لُونجع كَانةَ، ١٨. ويدالْه ودِإه ما قَدمدعبو

، ورجع وحده من عنْد الْمنْحوتَات الَّتي عنْد الْجِلْجاِل١٩صرفَ الَّذين كَانُوا يحملُونَها، 
فََأمر الْملك كُلَّ عبِيده َأن يخْرجوا من عنْده ." َأيها الْملك، عنْدي كَالم سر لَك: "وقَاَل

  .فَخَرجوا
٢٠الْع ي الطَّابِقي فالَّت ةارِدالْب هفَتي غُرف هدحو اِلسج وهو كلِإلَى الْم ودِإه مفَتَقَد ،لْوِي

فَمد ِإهود يده الشِّماَل، ٢١. فَقَام الْملك عنِ الْكُرسي!" عنْدي رِسالَةٌ لَك من اِهللا: "وقَاَل
هطْني بف كلالْم بِه نطَعنِ، وماَألي نْبِهج نفَ عيَأخَذَ الس٢٢. و تُهضقَبفُ ويالس فَغَاص



همي جِسف نم هنْزِعي لَم َألنَّه ،فيلَى السع مقَ الشَّحَأطْبو ،رِهظَه نم نْهم ءزج جخَرو ،
هطْنا٢٣. بَأقْفَلَهو هاءرو فَةالْغُر ابوَأغْلَقَ َأبو ،فَةِإلَى الشُّر ودِإه جخَر ثُم.  
ربما الْملك في : "لْملك، فَوجدوا َأبواب الْغُرفَة مقْفَلَةً، فَقَالُواوبعدما ذَهب، جاء عبِيد ا٢٤

ةيلاخالد فَةي الْغُراضِ فحر٢٥!" الْم ابوَأب فْتَحي لَم قُوا َألنَّهتَّى قَلوا طَوِيلًا حفَانْتَظَر
فَةالْغُر .فَتَحو فْتَاحتًافََأخَذُوا الْميضِ ملَى اَألرطًا عاقس مهديوا سدجوا، فَو. 

. وهرب ِإهود بينَما هم ينْتَظرون، ومر من عنْد الْمنْحوتَات وجاء ِإلَى سعيرة٢٦َ
يَل معه من الْجبِل وهو ولَما وصَل، ضرب بِالْبوق في جبِل َأفْرايم، فَنَزَل بنُو ِإسراِئ٢٧

مهمتَقَد٢٨. يمقَاَل لَهو" :ينوآبِيالْم اِئكُمدلَى َأعع كُمراَهللا نَص ي، َألنونعتْبلُوا ." افَنَز
م يسمحوا َألحد وراءه واستَولَوا علَى معابِرِ اُألردن الَّتي يعبرها النَّاس ِإلَى موآب، ولَ

فَقَتَلُوا في ذَِلك الوقْت عشْرةَ آالف رجٍل موآبِي، كُلُّهم َأبطَاٌل َأشداء، ولَم ٢٩. بِالْعبورِ
دَأح ممنْه نْج٣٠. ي الْبِالد تاحتَراساِئيَل وري ِإسنِلب ونوآبِيالْم عمِ خَضوالي ي ذَِلكف

  .مانين سنَةًثَ
  شمجر

فلسطي   رجٍل٦٠٠وقَتََل وبعد ِإهود، جاء شَمجر بن عنَاةَ، وَأنْقَذَ بني ِإسراِئيَل، ٣١
 .بِعصا تُستَخْدم ِلقيادة الْبقَرِ

  
 دبورة

٤ 

فَباعهم اُهللا ٢.  هو شَر في نَظَرِ اِهللاوبعدما ماتَ ِإهود، عاد بنُو ِإسراِئيَل يعملُون ما١
وراصي حف كلمي ي كَانالَّذ انكَنْع كلم ابِيني دي . ِإلَى يف يمقا يرسس هشيج قَاِئد كَانو

مويوشَ جر٣. ح كَانو هنْد٩٠٠عةكَبري  منقَ بايض وهو ،يددالْح نا  ماِئيَل جِدرِإس
  .فَصرخُوا ِإلَى اِهللا. عشْرِين سنَةً



. وفي ذَِلك الوقْت كَانَتْ دبورةُ النَّبِيةُ هي قَاضيةَ بني ِإسراِئيَل، وزوجها هو لَفيدوت٤ُ
٥ةامالر نيةَ بوربد تَ نَخْلَةةَ تَحكَمحالْم دقكَانَتْ تَعومايِل َأفْربي جتَ ِإيَل فيبو  . كَانو

هِماعزي نف ملَه يا ِلتَقْضهِإلَي ْأتُوناِئيَل يرنُو ِإس٦. ب ناقَ بارتْ بعتَداسلَتْ وسفََأر
قَالَتْ لَهشَ نَفْتَاِلي، وقَاد نم مَأبِينُوع" :ْأماِئيَل يرِإس لَى ِإلَهوةَ الْمشْرع كعتَْأخُذَ م َأن كر

ورِل تَاببفَ ِإلَى جحتَزو بتَذْهو ولُونبي زني نَفْتَاِلي وبنب نٍل مجر ٧. آلَاف وهو
ع كرنْصيو ،يشُونرِ قِإلَى نَه ،هنُودجو هاتكَبربِم ابِينشِ ييج ا قَاِئدرسس لَك بذجيهلَي ".

: فَقَالَتْ لَه٩." ِإن ذَهبت معي َأذْهب، وِإن لَم تَذْهبِي معي فَلَا َأذْهب: "فَقَاَل لَها باراق٨ُ
"َأةرام دي يا فرسس عوقياَهللا س رِي، َألنجيا سبِم تَفْخَر َأن رتَقْد لَن نَّكلَك ،كعم بَأذْه ".

  .امتْ دبورةُ وذَهبتْ مع باراقَ ِإلَى قَادشَفَقَ
واستَدعى باراقُ زبولُون ونَفْتَاِلي، فَجاء ِإلَيه في قَادشَ عشْرةُ آالف رجٍل وكَانَتْ ١٠

هعا مضةُ َأيوربو١١. دِل حنَس نم يينالْق ابِرح كَان ،قْتالو ي ذَِلكى، فوسي ممح ابب
 نبِ مبِالْقُر منَايعي صف لُّوطب ةرشَج نْدع هاميخ بنَصو ،ينيينالْق ةيقب نَل عانْفَص قَد

 فَجمع سسرا كُل١٣َّ. وبلَغَ سسرا َأن باراقَ بن َأبِينُوعم صعد ِإلَى جبِل تَابور١٢. قَادشَ
 ،هاتكَبرم يه٩٠٠ويددح نم ةكَبروشَ  مرح نم هنْدي عبِ الَّذى كُلَّ الشَّععتَداسو ،

يشُونرِ قِإلَى نَه موياق١٤َ. جارةُ ِلبوربي : "فَقَالَتْ دالَّذ موالي وذَا هه َألن ،بذْها
رسلَى سع يهاُهللا ف كرانَص .كامقُد بلَى ذَاهوالْم ". هاءروو ورِل تَاببج ناقُ مارَل بفَنَز

فَهزم اُهللا سسرا وكُلَّ مركَباته، وقَتََل كُلَّ جيشه بِالسيف َأمام ١٥. عشْرةُ آالف رجٍل
وطَارد باراقُ الْمركَبات ١٦. علَى قَدميهفَنَزَل سسرا من مركَبته وهرب . باراقَ

مويوشَ جرشَ ِإلَى حيالْجو .داحال وقَ وبي لَم ،فييشِ بِالساتَ كُلُّ الْجمو.  
عالقَات َأما سسرا فَهرب علَى قَدميه ِإلَى خَيمة ياعَل زوجة حابِر الْقيني، َألن ال١٧ْ

يينالْق ابِرح تيبو وراصح كلم ابِيني نيةً بباِل ١٨. كَانَتْ طَيقْبتُل الساعتْ يجفَخَر
قَالَتْ لَها ورسال تَخَفْ: "سي ونْداَل عي، تَعديا ساَل يتَع ". غَطَّتْها، وهتمخََل ِإلَى خَيفَد

افحا١٩. بِلفَقَاَل لَه" :اءالْم نيلًا مي قَلينقسا ،طْشَانَأنَا ع ". قَتْهسنِ واللَّب اءتْ وِعفَفَتَح
غَطَّتْه ا٢٠. ثُمفَقَاَل لَه" :َألَكسو دَأح اءج ِإنو ،ةمابِ الْخَيلَى بي عفٌل : "قجر كنْدْل عه



َأخَذَتْ ياعُل زوجةُ حابِر وتَد الْخَيمة والْمطْرقَةَ، وذَهبتْ ِإلَيه ف٢١َ." لَا: "قُوِلي" هنَا؟ 
وضربت الْوتَد في صدغه، فَنَفَذَ ِإلَى . بِهدوء، وكَان قَد نَام نَوما ثَقيال من التَّعبِ

:" ارِده، فَخَرجتْ ياعُل الستقْباِله وقَالَتْ لَهثُم جاء باراقُ يط٢٢َ. اَألرضِ، فَماتَ سسرا
نْهثُ عحي تَبَل الَّذجالر اَل، فَُأرِيكتَع ". تَدالوتًا ويضِ ملَى اَألرا عرسَأى سرخََل وفَد

هغدي صِل٢٣. ف انكَنْع كلم ابِيناُهللا ي عمِ، َأخْضوالي ي ذَِلكاِئيَلفري ِإسنَأخَذَتْ ٢٤. بو
هلَيا عوتَّى قَضح ،انكَنْع كلم ابِينلَى يع تَشْتَدو اِئيَل تَزِيدري ِإسنةُ بطْوس.  

  
 أغنية دبورة

٥ 

 اَهللا من َأجِل بارِكُوا٢: في ذَِلك اليومِ، غَنَّتْ دبورةُ وباراقُ ابن َأبِينُوعم هذه اُألغْنية١َ
عي تَطَوبِ الَّذِل الشَّعَأج نمو ،هِمتُئوِليسوا بِمقَام يناِئيَل الَّذري ِإسنب ةا ٣. قَادهوا َأيعماس

اءظَما الْعهغُوا َأيَأصو ،لُوكالْم !لَى ِإلَهوزِفُ ِللْملَى، َأنَا َأعواِئيَلَأنَا ُأغَنِّي ِللْمرا ٤.  ِإسي
 تطَرَأمو ضاَألر فَتتَجرا ،ومَأد بِالد نتَ مما تَقَدلَمو يرعس نتَ مجا خَرلَم ،بر

اءم بحالس لَتسَأر ،اءملَى ٥. السوالْم امَأم ،ينَاءس بلَى روالْم اماُل َأمالْجِب لَتلْزتَز
باِئيَلرري ِإسنب .  

في َأيامِ شَمجر بنِ عنَاةَ، في َأيامِ ياعَل، هجر النَّاس الطُّرقَ، سار الْمسافرون في "٦
ةيرغوبٍ صري ٧. دنا ِلبُأم ةُ َألكُونوربتُ َأنَا دتَّى قُماِئيَل، حرِإس نطَاُل ماَألب نْقَطَعا

رة٨ً. اِئيَلِإسيددةً جآِله موا لَهخْتَارا قْتالْو ي ذَِلكف . اتابوي بف ودنَا الْعبارذَا حِله
قَلْبِي مع قَادة بني ٩.  من بني ِإسراِئيَل٤٠ ٠٠٠مع مدينَتنَا، ولَم نُشَاهد تُرسا َأو رمحا 

  .بارِكُوا اَهللا. تَطَوعوا عن رِضى من بينِ الشَّعبِِإنَّهم . ِإسراِئيَل
١٠ نا مي َأنْتُمو ،نَةيزجٍ مرلَى سع ونسلتَجو اءضيالْب يرمالْح ونكَبتَر نا موا يعمسا

ي الطَّرِيقف ونيرار١١ِ. تَساآلب نْدع غَنِّينتَ الْمووا صعمسا ونخْبِري ينالَّذ ،
  .ثُم نَزَل شَعب اِهللا ِإلَى بوابات الْمدينَة. بِانْتصارات الْمولَى، وانْتصارات شَعبِه اَألبطَاِل



اراقُ وخُذْ قُم يا ب! استَيقظي، استَيقظي واهتفي بِنَشيد! استَيقظي، استَيقظي يا دبورة١٢ُ
مَأبِينُوع نا ابي يرِينى كَثر١٣. َأس دض كَةرعبِي ِإلَى الْمَل شَعطَاِل، نَزةُ اَألبيقَل بنَز ثُم

ةابِرب١٤. الْجوننَادي، يادِإلَى الْو مايَأفْر نوا ماءج" :كبشَع ننَح ،ينما بِنْيي كعم ننَح ".
ةاديا الْقصع لُونمحي نم ولُونبز نمةُ، وَل الْقَادنَز يراكم نم١٥. و اكَرسي اءَؤسر اءج

بين بني رُأوبِين . كَان يساكَر مخْلصا ِلباراقَ، وانْدفَع وراءه ِإلَى الوادي. مع دبورةَ
اٌل عجِد قَعويمِللْغَنَمِ؟ ١٦! ظ ونفِّرصاةَ يعوا الرعمْل ِلتَسظَاِئرِ؟ هالْح نيب تُمداذَا قَعِلم

يمظاٌل عجِد قَعو ُأوبِيني رنب ني١٧! بنداُألر قي شَرف يقب ادجِلْع . نْدع نْتَظَرا اند
زبولُون شَعب خَاطَر بِحياته ِإلَى ١٨. بحرِ وارتَاح عنْد شَواطِئهَأشير َأقَام عنْد الْ. السفُنِ

  .الْموت، وكَذَِلك نَفْتَاِلي، في ساحة الْقتَاِل
١٩لَم منَّهو، لَكجِدم اهيم نْدع نَكي تَعوا فبارح انكَنْع لُوكوا، مبارحو لُوكالْم اءج 

نَهر ٢١. النُّجوم من مداراتها في السماء، حاربتْ سسرا٢٠! يْأخُذُوا فضةً وال غَنيمةً
يمقَد رنَه يشُونق رنَه ،ودفَ الْعرج يشُوني. قا نَفْسي ةاعامِ بِشَجيرِي ِلَألم٢٢! س ثُم

تَضو زُل تَقْفالْخَي تاءاجرِهافوبِح ضاَألر ٢٣. رِبالكنُوا : "قَاَل الْملْعا ،وزيرنُوا ملْعا
ةابِربلَى الْجلَى عووا الْمرنَاصلَى، ِليووا الْمرنَاصْأتُوا ِليي لَم ما، َألنَّها جِدهبشَع"!  

٢٤ركَةٌ اماربم ،اءلَى النِّسُل عاعكَةٌ ياربي مف نَاتاكالس اءلَى النِّسع يينالْق ابِرَأةُ ح
مدتْ يدها ِإلَى ٢٦. طَلَب ماء فََأعطَتْه لَبنًا، في ِإنَاء الْعظَماء قَدمتْ لَه زبدة٢٥ً. الْخيامِ

حطَّمتْ صدغَه . سرتْ رْأسهكَ. ضربتْ سسرا. الْوتَد، ويمينَها ِإلَى مطْرقَة الْعماِل
قَتْهزمات٢٧َ. ومقَطَ وسو حا انْطَرهيمقَد نْدقَطَ. عسو حا انْطَرهيمقَد نْدثُ . عيح

: باكَأطَلَّتْ ُأم سسرا من النَّافذَة، صرخَتْ من وراء الش٢٨ُّ. انْطَرح، هنَاك سقَطَ ميتًا
فََأجابتْها ٢٩" ِلماذَا تََأخَّرتْ مركَبتُه عنِ الْمجِيء؟ ِلماذَا تََأخَّر صوتُ عجالت مركَباته؟"

ربما َألنَّهم ما زالُوا يقْتَسمون الْغَنيمةَ الَّتي "٣٠: َأحكَم نساِئها، بْل هي َأجابتْ نَفْسها
دجوغًا وبصيلًا منْدما، ورسِلس وغَةبصابٍ ميةَ ثيمٍل، غَنجنِ ِلكُلِّ رفَتَاتَي ا، فَتَاةً َأووه

مثْلَهم يبِيد كُلُّ َأعداِئك يا رب، َأما الَّذين يحبونَك فَهم ٣١." مطَرزا َأوِ اثْنَينِ ِلعنُقي
  .واستَراحت الْبِالد َأربعين سنَةً. رِقَة في قُوتهاكَالشَّمسِ الْمشْ



  
 جدعون

٦ 

١يننس عبس انيدم دي ياُهللا ف مهقَعي نَظَرِ اِهللا، فََأوف شَر وا هاِئيَل مرنُو ِإسَل بمعو .
 كَان بنُو ِإسراِئيَل يخْتَبُِئون في كُهوف في فَتَسلَّطَ الْمديانيون علَى ِإسراِئيَل، وِلهذَا٢

وكَانُوا ِإذَا زرعوا، يْأتي الْمديانيون والْعماِلقَةُ والْقَباِئُل ٣. الْجِباِل ومغَارات وحصونٍ
 ،هِملَيع ونجِمهيةُ ويت٤ْالشَّرقيو ،هِمضي َأرف ونركسعيتَّى وح ي الْبِلَادف عرالز فُونل

َألنَّهم كَانُوا ٥. ِإلَى غَزةَ، وال يتْركُون قُوتًا ِلبني ِإسراِئيَل، وال غَنَما وال بقَرا وال حميرا
ا كَالْجراد في الْكَثْرة، وكَانُو. يْأتُون بِمواشيهِم وخيامهِم ويدخُلُون الْبِلَاد ِلكَي يخْرِبوها

ددع اِلهِملَا ِلجِمو ملَه سلَي٦. وينيانيدبِ الْمبا بِساِئيَل جِدرنُو ِإسخُوا ِإلَى . فَذَلَّ برفَص
  .اِهللا
٧ ،ينيانيدبِ الْمبِئيَل ِإلَى اِهللا بِسرنُو ِإسخَ برا ص٨فَلَممَل لَهسَأرما قَاَل لَهنَبِي " : ذَا كَالمه

وَأنْقَذْتُكُم من يد الْمصرِيين، ٩. َأنَا َأخْرجتُكُم من مصر، من سجنِ الْعبودية'الْمولَى، 
ضَأر تُكُمطَيَأعو ،كُمامَأم نم متُهدطَرو ،قُوكُمايض ينكُلِّ الَّذ دي نموم١٠. هقُلْتُ لَكُمو :

كُملَى ِإلَهوَأنَا الْم .هِمضي َأرف ونيمتُق ينالَّذ ينورِيةَ اَألموا آِلهدبال تَع . لَم نَّكُملَكو
  "'.تَسمعوا كَالمي

. يوآشَ اَألبِيعزرِيوجاء مالك وجلَس تَحتَ شَجرة الْبلُّوط الَّتي في عفْرةَ، وهي ِل١١
ينيانيدالْم نم هبرهي رِ ِلكَيالْخَم ةرصعي ما فحقَم رِسدي ونعجِد نُهاب كَانو .

١٢قَاَل لَهو الكم لَه رُل: "فَظَهاسالْب ارِبحا الْمهَأي ،كع١٣!" اُهللا مونعجِد فَقَاَل لَه :
" نيمديا سي كلفَض ! اِئبِهجكُلُّ ع يه نَأيذَا؟ وى لَنَا كُلُّ هراذَا جمنَا، فَلعاُهللا م كَان لَو

الَّتي َأخْبرنَا بِها آباُؤنَا لَما قَالُوا لَنَا ِإن اَهللا َأخْرجنَا من مصر؟ بِل اُهللا تَركَنَا، ووضعنَا 
ةضي قَبفانيدم ".  



َأنَا . اذْهب بِقُوتك، وَأنْقذْ بني ِإسراِئيَل من قَبضة مديان: "فَالْتَفَتَ الْمولَى ِإلَيه وقَاَل١٤
لْتُكس١٥." َأرونعي: "فَقَاَل جِدديا سَأقَلُّ ! ي يي هتيرشاِئيَل؟ عري ِإسنذُ بفَ ُأنْقكَي

. َأنَا َأكُون معك: "فَقَاَل الْمولَى لَه١٦!" اِئرِ منَسى شَْأنًا، وَأنَا َأصغَر واحد في عاِئلَتيعشَ
داحٌل وجر مكََأنَّه ينيانيدالْم رِبتَضس١٧." وونعنِّي، : "فَقَاَل جِديتَ عضر كُنْتَ قَد ِإن

َأرجوك َأن ال تَذْهب من هنَا حتَّى َأرجِع ١٨. ك َأنْتَ الَّذي تُكَلِّمنيفََأعطني عالمةً َأنَّ
كامَأم هعَأضي وانبي قُرعمو ،كفَقَاَل." ِإلَي" :جِعتَّى تَرح رَأنْتَظس".  

. جراما من دقيق عملَها فَطيراودخََل جِدعون وَأعد جِديا من الْمعزِ، وعشْرِين كيلُو١٩
ا لَههمقَدو لُّوطالْب ةرتَ شَجتَح ها ِإلَيبِه جخَررٍ، ودي ققَ فرالْملٍّ، وي سف ماللَّح عضوو .

٢٠الكالْم فَقَاَل لَه" :خْرالص هذلَى ها عمهعضو يرالْفَطو ماللَّح قَخُذرالْم بصو ،ة ".
فَمد الْمالك طَرفَ الْعصا الَّتي بِيده ومس اللَّحم والْفَطير، فَخَرجتْ نَار ٢١. فَفَعَل هذَا

يرالْفَطو ماللَّح َأكَلَتو ةخْرالص نم .الكاخْتَفَى الْم٢٢. و الكم َأنَّه ونعجِد ملفَع
خَفَصِإلَهِي: "ري وبا ري آه !هجا ِلوهجالكًا وتُ مَأي٢٣!" ِإنَّي رفَقَاَل اُهللا لَه" :المال ! س

الْمولَى هو : فَبنَى جِدعون هنَاك منَصةً ِلعبادة الْمولَى ودعاها٢٤." تَخَفْ، لَن تَموتَ
المفْ. سي عالَتْ فا زم يهمِووِإلَى الي ينرِيزةَ اَألبِيعر.  
٢٥قَاَل اُهللا لَه لَةاللَّي لْكي نَفْسِ تفو" : ماهدو ،يننس عبس هرمي عالَّذ َأبِيك رخُذْ ثَو

ي يا الَّذارِهي بِجِوالَّذ ودمطِّمِ الْعحو ،ي َألبِيكِل الَّتعالْب ةادبةَ عنَصمونَهدبنِ ٢٦. عابو
ِللْمولَى ِإلَهِك منَصةً منَاسبةً علَى قمة هذه الْمرتَفَعة، وخُذ الثُّور وقَدمه قُربانًا يحرقُ 

هطِّمي تُحالَّذ ودملَى خَشَبِ الْعَل ك٢٧َ." عمعو ،هبِيدع نةً مشْرع ونعا قَاَل فََأخَذَ جِدم
ي . اُهللا لَهف لَهمفَع ،ينَةدِل الْمَأهو هاِئلَتبِ عبارِ، بِسي النَّهف َل ذَِلكمعي خَافَ َأن نَّهلَكو
  .اللَّيِل
لَّذي ولَما قَام َأهُل الَمدينَة في الصبحِ، وجدوا منَصةَ الْبعِل مهدومةً، والْعمود ا٢٨

ةيددالْج ةنَصلَى الْمع مي قُدالَّذ را الثَّوَأورا، وطَّمحا مارِه٢٩. بِجِو مهضعَألُوا بفَس
وبعد بحث واستفْسارٍ، عرفُوا َأن جِدعون بن يوآشَ هو الَّذي " من فَعَل هذَا؟: "بعضا

َل ذَِلكوآشَفَق٣٠َ. فَعِلي ينَةدُل الْماَل َأه" : طَّمحِل وعةَ الْبنَصم مده َألنَّه ِلنَقْتُلَه نَكاب اته



هْل تُدافعون عنِ الْبعِل؟ : "فَقَاَل يوآشُ ِللجمهورِ الثَّاِئرِ علَيه٣١." الْعمود الَّذي بِجِوارِها
ِإنْقَاذَه اوِلُونْل تُحهاحبذَا الصقْتَُل هي نْهع عافدي ن؟ م ! عافدي وا، فَهُل ِإلَهعالْب كَان ِإن

ينْتَقم : ومعنَاه. يربعَل: ومنْذُ ذَِلك اليومِ دعوا جِدعون٣٢." عن نَفْسه َألن منَصتَه هدمتْ
  .م منَصتَهَألنَّه هد. منْه الْبعُل

٣٣ ،ندوا اُألرربعا، وعم هِماتقُو ةيقاِئِل الشَّرالْقَبو اِلقَةمالْعو ينيانيدكُلُّ الْم عمجو
فَنَفَخَ في الْبوق، فَخَرج  وحلَّ روح اِهللا علَى جِدعون،٣٤. وخَيموا في وادي يزرعيَل

وَأرسَل . وَأرسَل رسال ِإلَى كُلِّ منَسى فَجاءوا هم َأيضا وتَبِعوه٣٥.  َأبِيعزر وتَبِعوهَأهُل
هوا ِإلَيمانْضوا واءنَفْتَاِلي، فَجو ولُونبزو يرا ِإلَى َأشضَأي. 

فَها َأنَا ٣٧سراِئيَل علَى يدي كَما وعدتَ، ِإن كُنْتَ فعلًا ستُنْقذُ ِإ: "وقَاَل جِدعون ِهللا٣٦
فَِإن نَزَل النَّدى علَى الْجزة وحدها، وكَانَتْ كُلُّ اَألرضِ . َأضع جزةَ صوف علَى الْبيدرِ

. وحدثَ هذَا٣٨."  وعدتَحولَها يابِسةً، َأعلَم َأنَّك فعلًا ستُنْقذُ ِإسراِئيَل علَى يدي كَما
اءالْم نم قطَب ْلءا منْهم جةَ فَخَرزالْج رصعرِ، واكاحِ الْببفيِ الص ونعجِد قَامو .

ِإنِّي . اسمح ِلي بَِأن َأطْلُب شَيًئا آخَر وفَقَطْ. ال تغْضب علَي: "فَقَاَل جِدعون ِهللا٣٩
غَبَأرةزالْج طَرِيق نى فَقَطْ عةً ُأخْررذَا مه نم َأتََأكَّد ي َأنكُلُّ .  فةً وابِسةُ يزِلتَكُنِ الْج

فَكَانَت الْجزةُ وحدها . فَفَعَل الْمولَى ذَِلك في تلْك اللَّيلَة٤٠." اَألرضِ حولَها علَيها نَدى
  . اَألرضِ حولَها علَيها نَدىيابِسةً، وكُلُّ

  
 جدعون يهزم المديانيين

٧ 

١ نيع نْدع هعي مبِ الَّذكُلُّ الشَّعو ،ونعجِد ُل، َأيعبري مرِ، خَياكاحِ الْببي الصفو
ودرتَ. ح نْدي عادي الوف مالَهشَم ينيانيدالْم مخَيم كَانةَوورلَى ٢. لِّ موقَاَل الْمو

ونعِلَئال : "ِلجِد ،مهدلَى يع ينيانيدالْم زِمَأله هِإلَي تَاجا َأحمم َأكْثَر كعي مالَّذ بالشَّع
ِللشَّعبِ َأن َأي واحد خَاِئف ِلذَِلك َأعلن ٣! يفْتَخر علَي بنُو ِإسراِئيَل ويقُولُوا، قُوتُنَا َأنْقَذَتْنَا



ادِل جِلْعبج نم جِعري َأن جِبجٍ، يعنْزم َألْفًا، ." َأو ونشْرعبِ اثْنَانِ والشَّع نم عجفَر
ةُ آالفشْرع يقبو.  

٤ونعقَاَل اُهللا ِلجِدا: "ويركَث باَل الشَّعا زِإلَى الْ. م مخَذْهنَاكه لَك ملُهَأنَا َأفْصو ،اءم .
بذْهي وفَه ،كعم بذْهي َأن نْهع ي َأقُوُل لَكفَالَّذ . بذْهلَا ي َأن نْهع ي َأقُوُل لَكالَّذو

بذْهال ي وفَه ،كع٥." ماءِإلَى الْم بالشَّع ونعلَى ِل. فََأخَذَ جِدوقَاَل الْموونعكُلُّ : "جِد
ةيي نَاحف فْهقأو ،ُل الْكَلْبفْعا يكَم هانسبِل اءالْم نقُ ملْعي نلَى . مع كَعري نكُلُّ مو

عقُوه وكَان عدد الَّذين غَرفُوا الْماء بِيدهم ول٦َ." ركْبتَيه ِليشْرب، َأوقفْه في نَاحية ُأخْرى
 هِمٍل٣٠٠بِفَمجوا. ربشْرِلي كَبِهِملَى روا عكَعبِ، فَري كُلِّ الشَّعاقا بلَى ٧.  َأموفَقَاَل الْم

ونعِلجِد" :ينيانيدلَى الْمع كرَأنْصو ذُكُمُأنْق ،اءقُوا الْملَع ينٍل الَّذجر َئةم ا . بِالثَّالثَأم
اقبارِهِإلَى د داحوا كُلُّ وجِعربِ، فَلْي٨." ي الشَّع مُؤونَتَهكُوا مِللـ فَتَر ماقَهوَأب٣٠٠و، 

مارِهيوا ِإلَى دعجرو . ونعتَفَظَ جِداحٍل٣٠٠فَقَطْ بِـ وجر . تَهتَح انيدم مخَيم كَانو 
  .في الوادي

قُم واهجم علَى مخَيمِ مديان َألنِّي َأوقَعتُهم في : "يلَة، قَاَل الْمولَى ِلجِدعونوفي تلْك الل٩َّ
كد١٠. ي ،كمةُ خَادفُورَأنْتَ و هِملَّْل ِإلَيتَس ،مجتَه كُنْتَ تَخَافُ َأن ِإنا ١١وم عماسو

تَتَشَج ذَِلك دعبو ،قُولُونيهِملَيع مجتَهو ع " . نُودالْج نبِ مالْقُرب همةُ خَادفُورو ولََّل هفَتَس
وكَان الْمديانيون والْعماِلقَةُ وكُلُّ الْقَباِئِل الشَّرقية، حالِّين في ١٢. الَّذين في طَرف الْمخَيمِ
ثْرة، وجِمالُهم ال عدد لَها كَالرمِل الَّذي علَى شَاطِئ الْبحرِ في الْوادي كَالْجراد في الْكَ

ةالْكَثْر.  
رَأيتُ في حلْمٍ رغيفَ : "ووصَل جِدعون بينَما كَان واحد يخْبِر صاحبه بِحلْمٍ ويقُوُل١٣

 الْمديانيين، ووصَل ِإلَى خَيمة وضربها فَسقَطَتْ خُبزِ شَعيرٍ يتَدحرج ِإلَى مخَيمِ
قَد نَصره . هذَا سيفُ جِدعون بنِ يوآشَ قَاِئد بني ِإسراِئيَل: "فَقَاَل صاحبه١٤." وانْقَلَبتْ

  ."اُهللا علَى بني مديان وعلَى كُلِّ الْجيشِ
: ثُم رجع ِإلَى مخَيمِ ِإسراِئيَل، وقَاَل. ِهللا دعون الْحلْم وتَفْسيره، تَعبدفَلَما سمع ج١٥ِ

"ينيانيدشِ الْميلَى جع كُمراَهللا نَص وا، َألنالـ١٦." قُوم مقَس٣٠٠و ٍل ِإلَى ثَالثجر 



وقَاَل ١٧. في يده، وجرةً فَارِغَةً في وسطها مصباحفرق، وَأعطَى كُلَّ واحد منْهم بوقًا 
مي: "لَهثْللُوا مافْعو وا ِإلَيُل. اُنْظُرا َأفْعا كَماملُوا تَممِ، فَافْعخَيالْم فِإلَى طَر بَأنَا ذَاه .
فُخُوا َأنْتُم َأيضا في اَألبواق حوَل الْمخَيمِ فَمتَى نَفَخْتُ في الْبوق َأنَا وكُلُّ من معي، اُن١٨ْ

  "'.ِللْمولَى وِلجِدعون'كُلِّه وقُولُوا، 
١٩ دعِل، باللَّي فنْتَصي ممِ، فخَيالْم فِإلَى طَر هعم ينٍل الَّذجَئةُ رالْمو ونعجِد بفَذَه

ةاسرالْح ةبيرِ نَوتَغْي .يهِمدي َأيي فالَّت اروا الْجِرركَسو ،اقوي اَألبنَفَخُوا ف٢٠. و فَنَفَخَت
الْفرقُ الثَّالثُ في اَألبواق، وكَسروا الْجِرار، وَأمسكُوا الْمصابِيح بَِأيديهِمِ الشِّماِل، 

ووقَفَ ٢١." سيفٌ ِللْمولَى وِلجِدعون: " فيها، وصرخُواواَألبواقَ بَِأيديهِمِ اليمنَى ِلينْفُخُوا
. فَجرى كُلُّ الْمديانيين وصرخُوا وهربوا. كُلُّ واحد منْهم ثَابِتًا في مكَانه حوَل الْمخَيمِ

٢٢ ينح٣٠٠نَفَخَ الـواقوي اَألبلَى كُلَّ  فوَل الْمعج ، يلَهمز نطْعي اءداَألع نم داحو
وهرب الْجيشُ ِإلَى بيتَ شطَّةَ بِاتِّجاه صردةَ حتَّى وصلُوا حدود . بِالسيف في كُلِّ الْمخَيمِ

يَل من نَفْتَاِلي واستَدعى جِدعون رِجاَل بني ِإسراِئ٢٣. َأبَل محولَةَ بِالْقُربِ من طَباةَ
ينيانيدوا الْمدطَارى ونَسكُلِّ مو يرَأشو.  

انْزِلُوا وحارِبوا الْمديانيين، : "وَأرسَل جِدعون رسال ِإلَى كُلِّ جبِل َأفْرايم يقُوُل٢٤
فَجاء كُلُّ رِجاِل ." رةَ، ِلكَي ال يعبرواوخُذُوا َأماكن عبورِ نَهرِ اُألردن حتَّى بيتَ با

وَأسروا اثْنَينِ من قَادة ٢٥. َأفْرايم، وَأخَذُوا َأماكن عبورِ اُألردن حتَّى بيتَ بارةَ
ْئبذو ابا غُرمه ،ينيانيدقَتَ. الْمابٍ، وغُر ةخْرلَى صا عابقتَلُوا غُري وا فْئبلُوا ذ

وطَاردوا الْمديانيين، ثُم جاءوا بِرْأسي غُرابٍ وذْئبٍ ِإلَى جِدعون في . معصرة ذْئبٍ
نداُألر قشَر.  

  



 زبح وصلمناع

٨ 

١ونعِلجِد ماينُو َأفْرقَاَل با: "و؟ ِلمالطَّرِيقَة هذلْتَنَا بِهاماذَا عتَ ِلمبا ذَهنَا لَمعتَدتَس ذَا لَم
ما عملْتُه َأنَا هو ال شَيء : "فَقَاَل لَهم٢. وخَاصموه خصاما شَديدا" ِلتُحارِب الْمديانيين؟

َأنْتُم وهلْتُمما عم عم نَةقَاربِالْم !ه َأنْتُم بِه تُمي قُميَل الَّذالْقَل تْ ِإنا قَامكُلِّ م نم ظَمَأع و
فَماذَا قَدرتُ َأن . فَقَد َأوقَع اُهللا في يدكُم قَاِئديِ الْمديانيين غُرابا وذْئبا٣. بِه عشيرتي

  .فَلَما سمعوا هذَا الْكَالم، هدَأ غَضبهم" َأفْعَل بِالْمقَارنَة مع هذَا؟ 
٤وه هربعو ندِإلَى اُألر ونعَل جِدصوالـوٍل ٣٠٠ وجر هعم ينكَانُوا . الَّذ مَأنَّه عمو

اءداَألع ونطَارِدَأخَذُوا ي ،ينانبكُّوت٥َ. تَعِل سَأله ونعا : "فَقَاَل جِداماِلي طَعطُوا رِجَأع
َأنَا موا، وبتَع مَألنَّهانيدم كَيلم نَّاعلْمصو حبز كُّوت٦َ. ا زِلْتُ ُأطَارِدةُ سفَقَاَل قَاد :

"حبز قَعي ا لَمنَميا، بامطَع كنُودي جطاذَا نُع؟ ِلمتَّى اآلنح كتضي قَبف نَّاعلْمصفَقَاَل ٧" و
ونعجِد" :اُهللا ز عوقا يمنْدنًا، عسح اكبَِأشْو كُممقُ لَحزي، ُأمدي يف نَّاعلْمصو حب

قلَّيالْعو اءرح٨." الصءالشَّي ا نَفْسهلَأه نم طَلَبِإلَى فَنُوِئيَل، و نَاكه نم بذَهو .
نْدما َأرجِع منْتَصرا، سَأهدم هذَا ع: "فَقَاَل َألهِل فَنُوِئيَل٩. فََأجابوه كَما َأجابه َأهُل سكُّوتَ

جرالْب".  
وكَان زبح وصلْمنَّاع في قَرقَر، ومعهما جيشُهما حوالَي خَمسةَ عشَر َألْفَ رجٍل، ١٠

دعب ،ةيقاِئِل الشَّرشِ الْقَبييعِ جمج نا مقَوب ينكُلُّ الَّذ مهو ونشْرعَئةٌ وم منْهقَطَ مس َأن 
وفيبِالس ينلَّحس١١. َألْفًا م حقَ نُوبامِ، شَريكَّانِ الْخس ي طَرِيقف ونعجِد بذَهو

ذَِلك ينقِّعتَوم رغَي مهو ينيانيدشِ الْميلَى جع مجهةَ، وهبجي١٢. و حبز برفَه
وانيدكَا ملم نَّاعلْمشِ. صيكُلَّ الْج مزها وهِملَيع ضقَبا ومهدفَطَار.  

١٣سارح رمم طَرِيق نبِ عرالْح نوآشَ مي نب ونعجِد عجر لَى ١٤. ثُمع ضقَبو
لَه كْتُبي َأن نْهم طَلَبكُّوتَ، وِل سَأه نم شَاب لَه ا، فَكَتَبهوخشُيكُّوتَ وس ةقَاد اءمَأس 

هذَانِ زبح : "ثُم ذَهب جِدعون ِإلَى َأهِل سكُّوتَ، وقَاَل لَهم١٥. سبعةً وسبعين اسما



قُلْتُما وي بِهِمونتُمرياللَّذَانِ ع نَّاعلْمصو" : الَكي رِجطاذَا نُعِلم ا لَمنَميا، بامطَع ينانبالتَّع
وعلَّم َأهَل سكُّوتَ درسا، بَِأن قَبض ١٦" يقَع زبح وصلْمنَّاع في قَبضتك حتَّى اآلن؟

قلَّيالْعو اءرحالص اكبَِأشْو مهاقَبعو ينَةدوخِ الْملَى شُيف١٧َ. ع جرب مده قَتََل ثُمنُوِئيَل و
ينَةداَل الْمرِج.  

١٨نَّاعلْمصو حبِلز ونعقَاَل جِد ؟ : "ثُموري تَابف ماهقَتَلْتُم يناِل الَّذجشَكُْل الر وا هم "
!  ِإخْوتي، َأوالد ُأميهم: "فَقَاَل١٩." ِإنَّهم يشْبِهونَك، كُلُّ واحد منْهم مثُْل ابنِ ملك: "فَقَاال

قُمِ : "ثُم قَاَل ِليثَر بِكْرِه٢٠." ُأقْسم بِاِهللا، لَو كُنْتُما َأبقَيتُماهم، لَكُنْتُ َأنَا َأيضا ال َأقْتُلُكُما
قُم : "بح وصلْمنَّاعفَقَاَل ز٢١. فَخَافَ الشَّاب ولَم يستَلَّ سيفَه َألنَّه كَان غُالما." اقْتُلْهما

فَقَام جِدعون وقَتََل زبح وصلْمنَّاع وَأخَذَ الْحلي الَّتي !" َأنْتَ واقْتُلْنَا ِإن كُنْتَ رجلًا قَوِيا
  .في َأعنَاق جِماِلهِما

  نهاية حياة جدعون

٢٢ونعاِئيَل ِلجِدري ِإسناُل بقَاَل رِجو" : كُن َألنَّك كناب نابو نُكابنَا، َأنْتَ ولَيا عماكح
انيدم دي ن٢٣." َأنْقَذْتَنَا مونعجِد مي: "فَقَاَل لَهنبال او ،كُملَيا عماكح ا اُهللا . ال َأكُونِإنَّم

كُملَيع ماكالْح و٢٤." هملَه ونعقَاَل جِد نِّ: "ثُمي لَكنيطعي ا، َأنداحًئا وشَي نْكُمم ي َأطْلُب
َألنَّهم كَانُوا ِإسماعيليين ومن عادتهِم َأن ." كُلُّ واحد منْكُم قُرطًا من الْغَنيمة الَّتي َأخَذَها

 وفَرشُوا رِداء وَألْقَى علَيه كُلُّ واحد ."بِكُلِّ سرورٍ: "فَقَالُوا٢٥. يلْبسوا َأقْراطًا من الذَّهبِ
هتيمغَن نطًا ما، ٢٦. قُرامريلُوجك شْرِينالَي عوا حهي طَلَببِ الَّتالذَّه اطَأقْر نزو فَكَان

لْبي ي كَانةَ الَّتجِينَفْسالْب البِسالْمو الْقَالِئدو يلا الْحدا عي مينَةَ الَّتالزو ،انيدم لُوكا مهس
اِلهِمجِم نَاقي َأع٢٧. ف هينَتدي ما فهعضوةً وسقَدةً مردبِ صالذَّه نم ونعجِد نَعفَص

. ِلجِدعون وعاِئلَتهولَكن بني ِإسراِئيَل عبدوا الصدرةَ وخَانُوا اَهللا، فََأصبحتْ فَخا . عفْرةَ
٢٨ذَِلك دعب مهْأسوا رفَعري َأن منْهكمي لَمراِئيَل، وي ِإسنِلب انيدم عخَضو . تاحتَراسو

ونعامِ جِدي َأينَةً فس ينعبَأر الْبِالد.  
٢٩ارِهي دف َأقَاموآشَ وي نُل بعبري عجر٣٠. و َألنَّه ،لْبِهص ننًا ماب ونعبس هنْدع كَانو

. وسريتُه الَّتي في شَكيم، هي َأيضا ولَدتْ لَه ابنًا وسماه َأبِيملك٣١. كَان مزواجا



٣٢ي قَبف فَنُوهداِلحٍ، ورٍ طَوِيٍل صمع دعوآشَ بي نب ونعاتَ جِدمي وف وآشَ َأبِيهرِ ي
رزي َألبِيعةَ الَّتفْرع.  

ولَما ماتَ جِدعون، رجع بنُو ِإسراِئيَل وخَانُوا اَهللا وتَبِعوا الْبعَل، واتَّخَذُوا بعَل برِيتَ ٣٣
ما لَهي٣٤. ِإلَهدَأي نم مي َأنْقَذَهالَّذ مهلَى ِإلَهووا الْمنَسوملَهوح يناِئهِمِ الَّذدكُلِّ َأع  .

  .ولَم يعاملُوا َأهَل يربعَل َأي جِدعون بِالْمعروف، مع َأنَّه صنَع خَيرا ِلبني ِإسراِئيَل٣٥
  

 أبيملك

٩ 

١ مقَاَل لَهو ،يمي شَكف اِلهَل ِإلَى َأخْوعبري نب كلَأبِيم بذَهوهِل ُأمِلكُلِّ َأهَألُوا كُلَّ "٢: وسا
 َل، َأمعبري ينكُلُّ ب ال، َأيجر ونعبس هِملَيلَّطَ عتَسي َأن ملَه نسَأح كَان ِإن ،يمبِ شَكشَع

خْوالُه كُلَّ هذَا الْكَالمِ فَقَاَل َأ٣." واذْكُروا َأنِّي َأنَا من لَحمكُم ودمكُم. رجٌل واحد فَقَطْ
يمبِ شَكقَالُوا. ِلشَع مَألنَّه ،كلِإلَى َأبِيم مهاَل قَلْبنَا: "فَمقَرِيب ولَةً ٤." همع ينعبس هطَوَأعو

ينالًا طَاِئشرِج كلا َأبِيمبِه رتَْأجرِيتَ، فَاسَل بعب دبعم نم ةضالْف نوا مارفَص اءيَأشْق 
هاعرٍ ٥. َأتْبجلَى حَل، ععبري ينب ينعبالس تَهقَتََل ِإخْوةَ، وفْري عف ارِ َأبِيهِإلَى د اءج ثُم

 وبيتَ واجتَمع كُلُّ شَعبِ شَكيم٦. واحد، ِإال يوتَام َأصغَر بني يربعَل، فَقَد اخْتَبَأ ونَجا
يمي شَكي فبِ الَّذارِ النَّصي بِجِوالَّت لُّوطَةالْب نْدكًا علم كلوا َأبِيمجتَووا وبذَهلُّو، وم.  

٧هتملَى ققَفَ عوو زِيمِل جِربِإلَى ج بذَه ،بِذَِلك وتَامي عما ساٍل . فَلَمع توخَ بِصرصو
ذَاتَ مرة ذَهبت اَألشْجار ِلتَمسح ٨. اسمعوني يا شَعب شَكيم، يسمعكُم اُهللا: "لَهموقَاَل 

فَقَالَتْ لَها الزيتُونَةُ، هْل َأتَخَلَّى عن زيتي ٩. فَقَالَتْ ِللزيتُونَة، املكي علَينَا. علَيها ملكًا
فَقَالَت اَألشْجار ِللتِّينَة، ١٠مون اَهللا والنَّاس، ِلكَي َأملك علَى اَألشْجارِ؟ الَّذي بِه يكْرِ

فَقَالَتْ لَها التِّينَةُ، هْل َأتَخَلَّى عن ثمارِي الطَّيبة الْحلْوة، ١١. تَعالَي َأنْت واملكي علَينَا
. فَقَالَت اَألشْجار ِلشَجرة الْعنَبِ، تَعالَي َأنْت واملكي علَينَا١٢ ِلكَي َأملك علَى اَألشْجارِ؟

١٣ ِلكَي ،النَّاس حي اَهللا وتُفَرضي تُررِي الَّتخَم نْل َأتَخَلَّى عنَبِ، هةُ الْعرا شَجفَقَالَتْ لَه



 اَألشْجارِ ِلشَجرة الشَّوك، تَعالَي َأنْت واملكي وَأخيرا قَالَتْ كُل١٤َُّأملك علَى اَألشْجارِ؟ 
فَقَالَتْ شَجرةُ الشَّوك ِلَألشْجارِ، ِإن كُنْتُم فعال تُرِيدون َأن تَمسحوني ملكَةً ١٥. علَينَا

ن شَجرة الشَّوك وتَْأكُْل َأرز وِإال فَلْتَخْرج نَار م. علَيكُم، فَتَعالَوا واحتَموا فيِ ظلِّي
نَانلُب.  
فَاآلن يا شَعب شَكيم، َأنْتُم جعلْتُم َأبِيملك ملكًا علَيكُم، فَهْل بِذَِلك تَصرفْتُم بِالْحقِّ ١٦

َأبِي ١٧ملْتُموه كَما يستَحقُّ؟ والصوابِ؟ هْل بِذَِلك صنَعتُم خَيرا مع يربعَل وعاِئلَته وعا
انيدم ةضقَب نم َأنْقَذَكُمو ،هبِنَفْس خَاطَرو ،نْكُمع بار١٨. ح دض موالي تُمقُم نَّكُملَكو

ناب كلَأبِيم لْتُمعجو ،داحرٍ وجلَى حع ينعبالس يهنب قَتَلْتُمو هاِئلَتبِ علَى شَعكًا علم هتَأم 
َأخُوكُم ِلَأنَّه ،يمذَا ١٩. شَكي هف ،هاِئلَتعَل وعبري عابِ موالصقِّ وبِالْح فْتُمرتَص كُنْتُم فَِإن

بِكُم يًئا لَهنهو ،كلبَِأبِيم يًئا لَكُمنمِ، فَهو٢٠! اليرتَص كُنْتُم ا ِإنقِّ َأمرِ الْحبِغَي فْتُم
 نْكُمم نَار جلْتَخْرلُّو، وتَ ميبو يمشَك بتَْأكُْل شَعو كلَأبِيم نم نَار جابِ، فَلْتَخْروالصو

كلتَْأكُْل َأبِيملُّو، وتَ ميبو يمشَك با شَعي ٢١!" َأنْتُمبذَهو فَرو وتَامي بره ثُم ينَةدِإلَى م 
يهَأخ كلَأبِيم نخَافَ م َألنَّه ،نَاكه َأقَامو بِْئر.  

َأرسَل اُهللا روح عداوة بين ٢٣وبعدما تَسلَّطَ َأبِيملك ثَالثَ سنين علَى بني ِإسراِئيَل، ٢٢
وا بِهرفَغَد ،يمبِ شَكشَعو كلذَِل٢٤. َأبِيمو ،ينعبَل السعبري ينمِ بد فْكس ةرِيمبِ جببِس ك

تَهقْتَُل ِإخْوِلي وهداعس ينالَّذ يمبِ شَكشَع نمو ،يهِمَأخ كلَأبِيم ناُهللا م منْتَقي ِلكَي .
ا يسلبون كُلَّ من مر بِهِم في فَوضع لَه َأهُل شَكيم كَمينًا علَى قممِ الْجِباِل، وكَانُو٢٥

الطَّرِيق .بِذَِلك كلَأبِيم ملعو.  
وخَرجوا ِإلَى الْحقِْل ٢٧. وجاء جعُل بن عابِد مع ِإخْوته ِإلَى شَكيم، فَوثقَ بِه شَعبها٢٦

دا في معبد ِإلَهِهِم، وَأكَلُوا وشَرِبوا ولَعنُوا وقَطَفُوا الْعنَب وعصروه خَمرا، وعملُوا عي
كل٢٨. َأبِيمابِدع نُل بع؟ : "فَقَاَل جلَه عتَّى نَخْضح كلَأبِيم وه نفَم ،يمشَك بشَع ننَح

حمور بنِ شَكيم، فَلماذَا نَحن يجِب َأن نَخْدم رِجاَل . هو ابن يربعَل ووكيلُه زبوُل
ِإن صرتُ قَاِئدا ِلهذَا الشَّعبِ، َأعزُِل َأبِيملك وَأقُوُل لَه، َأعد كُلَّ ٢٩نَخْضع ِلَأبِيملك؟ 

  !"جيشك وتَعاَل حارِبنَا



٣٠ابِدنِ عَل بعج كَالم ،ينَةدالْم ماكوُل حبز عما سافَلَمجِد بلًا ٣١.  غَضسَل رسَأرو
جعُل بن عابِد وِإخْوتُه جاءوا ِإلَى شَكيم، : "السر ِإلَى َأبِيملك وهو في تُرمةَ وقَاَل لَه في

كدينَةَ ضدالْم ونجيهي مهنُوا٣٢. واكْمِل، وي اللِّيف الُكرِجاَل َأنْتَ وقُوِلتَعي الْحف  .
٣٣ينَةدلَى الْمع مجسِ، اُهطُلُوعِ الشَّم نْدحِ، عبي الصفو . وه كِإلَي جخْرا يمنْدعو

هلَيع را تَقْدم ْل بِهفْعا ،الُهرِجو".  
. منُوا حوَل شَكيم في َأربعِ فرقفَقَام َأبِيملك في اللَّيِل هو وكُلُّ الشَّعبِ الَّذي معه، وك٣٤َ
٣٥ينَةدالْم ةابوخَِل بدم نْدقَفَ عوو ابِدع نُل بعج جخَري . والَّذ بالشَّعو كلَأبِيم فَقَام

فَقَاَل ." قممِ الْجِباِلَأرى شَعبا نَازِلًا من : "ورآهم جعُل، فَقَاَل ِلزبوَل٣٦. معه من الْكَمينِ
َأرى شَعبا : "فَقَاَل جعُل مرةً ثَانية٣٧ً!" َأنْتَ تَرى ظلَّ الْجِباِل وكََأنَّه رِجاٌل: "لَه زبوُل

ينافرالْع لُّوطَةب ةينَاح نةً ميقَةً آترفاِل، واِلي الْجِبَأع ن٣٨." نَازِلًا موُلفَقَاَل لَهبنْذُ : " زم
َأين هذَا اآلن؟ َأنْتَ قُلْتَ، من هو َأبِيملك ! لَحظَات كَان فَمك يقُوُل َأشْياء كُلُّها عجرفَةٌ

هارِبحو جِ اآلنفَاخْر ،تَهتَقَري احالَّذ بالشَّع وذَا ه؟ هلَه عتَّى نَخْضح"!  
. فَهزمه َأبِيملك، فَهرب منْه٤٠. ود شَعب شَكيم وحارب َأبِيملكفَخَرج جعُل يق٣٩ُ

ةابوخَِل الْبدتَّى ِإلَى مح ونيرقَطَ قَتْلَى كَثسة٤١َ. وومي َأرف كلَأبِيم َأقَاموُل . وبز دطَرو
يمشَك نم تَهِإخْوَل وعج.  

٤٢ ي الْغَدفوكلَأبِيم عمقُوِل، فَسِإلَى الْح يمشَك بشَع جِإلَى ٤٣. خَر مهمقَسو الَهفََأخَذَ رِج
. ولَما رَأى الشَّعب يخْرج من الْمدينَة، قَام وهجم علَيهِم. ثَالث فرق، وكَمن في الْحقُوِل

٤٤رالْفو كلَأبِيم فَعانْدوينَةدالْم ةابوخَِل بدم نْدقَفُوا عوو ،هعي مقَةُ الَّت . تمجهو
هِملَيتَا عقَضقُوِل وي الْحف ينلَى كُلِّ الَّذقَتَانِ عرينَةَ طُوَل ٤٥. الْفدالْم كلَأبِيم بارحو

ينقَتَل الَّذا، وتَلَّهتَّى احمِ، حوالي لْحِذَِلكا بِالْمهضغَطَّى َأرا وهمدها ويهف .  
فَسمع ٤٧. ولَما سمع شَعب برجِ شَكيم بِذَِلك، دخَلُوا كُلُّهم حصن بيتَ ِإيَل برِيت٤٦َ

نَاكوا هعتَماج يمجِ شَكربِ بكُلَّ شَع َأن كلكُلُّ الش٤٨َّ. َأبِيمو وه دعفَص ،هعي مبِ الَّذع
ونلْمِل صبقَاَل . ِإلَى جو ،هفلَى كَتع هعضوو هفَعرو ةرشَج نغُص قَطَعا وَأخَذَ فَْأسو

اِلهِلرِج" :لُهمي َأعونتُمَأيا رلُوا مماعوا ورِع٤٩." َأس نًا، ثُمغُص منْهم داحكُلُّ و فَقَطَع



اربِالنَّارِس قُوهرَأحنِ وصَل الْحوح انوا اَألغْصعضوو كلَأبِيم اءرا كُلُّ . وا وضاتَ َأيفَم
َأةرامٍل وجر َألْف الَيوكَانُوا حو يمجِ شَكربِ بشَع.  

وكَان في وسط الْمدينَة ٥١. هاوبعد ذَِلك ذَهب َأبِيملك ِإلَى تَاباص وحاصرها واحتَل٥٠َّ
 ابوَأغْلَقُوا اَألبو ،ينَةدبِ الْمكُلُّ شَع ،اءالنِّساِل وجكُلُّ الر هِإلَي برفَه ،ينصح جرب

تَقَدم ِإلَى فَجاء َأبِيملك ِإلَى الْبرجِ وحاربه، و٥٢. وراءهم، وصعدوا ِإلَى سطْحِ الْبرجِ
فَرمت امرَأةٌ حجر طَاحونَة علَى رْأسِ َأبِيملك، فَكَسرتْ ٥٣. بابِ الْبرجِ ِليحرِقَه بِالنَّارِ

تَهمجم٥٤. جقَاَل لَهو ،هالحَل سامح اِل الشَّابي الْحى في، : "فَنَاداقْتُلْنو فَكيستَلَّ سا
َأةٌِلَئال يرام اتَ." قُولُوا قَتَلَتْهفَم فيبِالس الشَّاب نَه٥٥. فَطَع اِئيَل َأنرنُو ِإسَأى با رلَمو

ارِهِإلَى د داحكُلُّ و عجاتَ، رم كلَأبِيم.  
. ما قَتََل ِإخْوتَه السبعينفَعاقَب اُهللا َأبِيملك علَى الشَّر الَّذي ارتَكَبه في حقِّ َأبِيه، ل٥٦َ
٥٧هِمُؤوسلَى رع يمبِ شَكشَع اُهللا شَر لَبج كَذَِلكنِ . وب وتَامنَةُ يلَع هِملَيتْ عاءجو

  .يربعَل
  

 تولع

١٠ 

هو رجٌل من قَبِيلَة يساكَر و. وقَام بعد َأبِيملك تُولَع بن فَواةَ بنِ دودو ِلينْقذَ ِإسراِئيَل١
مايِل َأفْربي جف يري شَامف كُنسياتَ ٢. ومنَةً، وس شْرِينعاِئيَل ثَالثًا ورى ِإلسفَقَض

يري شَامف نفدو.  
  يائر

٣نِ واِئيَل اثْنَتَيرى ِإلسفَقَض ،يادالْجِلْع اِئري هدعب قَام نَةًثُمس شْرِين٤. ع ثَالثُون لَه كَانو
ابنًا يركَبون ثَالثين حمارا، وكَان لَهم ثَالثُون مدينَةً في َأرضِ جِلْعاد، تُدعى حووتَ 

  .وماتَ ياِئر ودفن في قَامون٥. ياِئر ِإلَى هذَا اليومِ



  يفتاح

يَل يعملُون ما هو شَر في نَظَرِ اِهللا، وعبدوا الْبعَل وعشْتَروتَ وآِلهةَ وعاد بنُو ِإسراِئ٦
وهدبعي لَمكُوا اَهللا وتَرو ،ينيطسلةَ الْفآِلهو ونمعو وآبما وديصو ام٧. آر بغَض فَثَار

مهاعاِئيَل، فَبري ِإسنلَى باِهللا عونمي عنب دوِإلَى ي ينيطسلالْف د٨.  ِإلَى ي موهرفَقَه
فَعلُوا ذَِلك بِكُلِّ بني . واضطَهدوهم من تلْك السنَة، وعلَى مدى ثَماني عشْرةَ سنَةً

ينورِيضِ اَألمي َأرف ،نداُألر قي شَرف يناِئيَل الَّذرِإسادي جِلْعي فنُو ٩.  الَّتب ربعو
مايتَ َأفْريبو ينمبِنْيوذَا وها يضوا َأيارِبحِلي نداُألر ونما. عاِئيُل جِدرقَ ِإسايفَتَض .

نَاك يا ِإلَهنَا وعبدنَا َأخْطَْأنَا في حقِّك، َألنَّنَا تَركْ: "فَصرخَ بنُو ِإسراِئيَل ِإلَى اِهللا وقَالُوا١٠
ِإن الْمصرِيين واَألمورِيين وبني عمون والْفلسطيين : "فَقَاَل اُهللا ِلبني ِإسراِئيَل١١." الْبعَل

١٢ِإلَي خْتُمرفَص قُوكُمايض ،ينيونعالْماِلقَةَ ومالْعو ينيونديالصثَ؟ َأنَا . وداذَا حفَم
يهِمدَأي نم ى١٣. َأنْقَذْتُكُمةً ُأخْرآِله تُمدبعي وونكْتُمتَر نَّكُملَكو .ذُكُمُأنْق ودال َأع ِلذَِلك .

١٤كُميقض نم ذُكُما تُنْقلَّها، لَعوهتُمي اخْتَرالَّت ةخُوا ِإلَى اآلِلهروا اصوحر"!  
ثُم ١٦." َأخْطَْأنَا، فَافْعْل بِنَا ما تَشَاء، ِإنَّما َأنْقذْنَا هذَا اليوم: "ِهللا فَقَاَل بنو ِإسراِئيَل١٥

هِمْؤسِلب هقَّ قَلْبوا اَهللا، فَردبعو ،هِمنيب نةَ مةَ الْغَرِيبالُوا اآلِلهَأز. 
١٧موشَهيج ونمنُو عب عمجو موشَهياِئيَل جرنُو ِإسب عمجو ،ادي جِلْعوا فكَرسعو 

فَاةصي الْموا فكَرسعض١٨ٍ. وعِلب مهضعب ادةُ جِلْعي : "فَقَاَل قَادنب دض برُأ الْحدبي نم
ادكَّانِ جِلْعلَى كُلِّ سا عِئيسر كُوني ،ونمع".  

 

١١ 

. وكَانَتْ ُأمه امرَأةً عاهرةً، َأنْجبه منْها َأبوه جِلْعاد. ان يفْتَاح الْجِلْعادي محارِبا باسلًاوك١َ
٢قَالُوا لَهو فْتَاحوا يدا طَرا كَبِروفَلَم ،هتجوز نم يننا بضَأي ادجِلْع بَأنْجو" : ثَكرنُو لَن
ىمُأخْر َأةرام ننَا، َأنْتَ اباِئلَتي عنَا فضِ ٣." عي َأرف كَنسو ،هتِإخْو نم فْتَاحي برفَه

طُوب .هعم ونجخْركَانُوا يو ،اءياٌل َأشْقرِج لَهوالْتَفَّ حو.  



٤رِإس ونمنُو عب بارح ،قْتالْو نم ةفَتْر دعبوا ٥اِئيَل، ورضحِلي ادوخُ جِلْعشُي بفَذَه
ضِ طُوبَأر نم فْتَاح٦. يقَالُوا لَهو" :ونمي عنب ارِبا لَنَا فَنُحقَاِئد كُناَل، وفَقَاَل ٧." تَع

ملَه فْتَاحي" : ماذَا جِْئتُمارِ َأبِي؟ فَلد ني موندتَطْري وونهتَكْر ي َألَمف َأنْتُمو اآلن ِإلَي
جِْئنَا ِإلَيك ِلتَرجِع معنَا وتُحارِب بني عمون، وتَكُون : "فَقَاَل لَه شُيوخُ جِلْعاد٨" ضيق؟

ادكَّانِ جِلْععلَى كُلِّ سنَا ولَيا عِئيس٩." رفْتَاحي مفَقَاَل لَه" :ارحي، وونتُمعجَأر ي ِإننتُ بب
: َأجابه شُيوخُ جِلْعاد١٠" عمون ونَصرني اُهللا علَيهِم، فَهْل حقا َأكُون رِئيسا علَيكُم؟ 

وجعلَه . فَذَهب يفْتَاح مع شُيوخِ جِلْعاد١١!" الْمولَى شَاهد علَينَا َأنَّنَا سنَفْعُل كَما تَقُوُل"
بالشَّعهِملَيا عقَاِئدا وِئيسوخِ.  رِللشُّي ا قَالَهرِ اِهللا مضحي مف فْتَاحي ركَر ،فَاةصي الْمفو.  

ولَك؟ َأنْتَ جِْئتَ ِلتُحارِب في  ما ِلي: "وَأرسَل يفْتَاح رسلًا ِإلَى ملك بني عمون يقُوُل١٢
َألن بني ِإسرِاِئيَل، لَما طَلَعوا من : " بني عمون ِلرسِل يفْتَاحفَقَاَل ملك١٣!" َأرضي

ندتَّى ِإلَى اُألروقَ حبِإلَى الْي نُونَأر ني مضَأخَذُوا َأر ،رصالمٍ. ما بِسهدر فَاآلن ".
يفْتَاح يقُوُل، لَم يْأخُذْ بنُو ِإسراِئيَل : "وقَاَل لَه١٥فَعاد يفْتَاح َأيضا وَأرسَل ِإلَيه رسال، ١٤

ونمي عنب ضال َأرو ،وآبم ضي ١٦. َأروا فارس ،رصم نوا ما طَلَعلَم مَألنَّه
ال ِإلَى ملك َأدوم وَأرسَل ِإسراِئيُل رس١٧. الصحراء ِإلَى الْبحرِ اَألحمرِ، ثُم ِإلَى قَادشَ

قُوُل لَهي :كي بِالدف رنَم لَنَا َأن حمسا .ومَأد كلم فَضا ِإلَى . فَرضاِئيُل َأيرَل ِإسسفََأر
ضري فَلَم ،وآبم كلشَ. مي قَاداِئيَل فرنُو ِإسب ي ١٨. فََأقَاموا فافَرس ذَِلك دعبو

رحلَى الصلُوا عنَزو ،وآبم قَ بِالدوا شَررمو ،وآبضِ مَأرو ومضِ َأدوا بَِأراردو ،اء
نُونرِ َأرنَه نِئ اآلخَرِ مالشَّاط . دح وه نُونَأر َألن ،وآبم ضخُلُوا َأردي لَم مفَه

وآبل١٩ً. مساِئيَل ررنُو ِإسَل بسَأر ثُم ،ونشْبي حي فالَّذ ،ينورِياَألم كلم ونيحا ِإلَى س
قَالُوا لَهنَا: وكَانِإلَى م كي بِالدف رنَم لَنَا َأن حمس٢٠. ا ،هضي َأرا فروبعِلي قْ بِهِمثي فَلَم

روا ِإسبارحو صاهي يا فكَروسعو اِلهكُلَّ رِج عمجاِئيَل ٢١. اِئيَلورِإس لَى ِإلَهوالْم نلَك
 ينورِيضِ اَألمتَلَكُوا كُلَّ َأرامو موهمزفَه ،اِلهكُلِّ رِجو ونيحلَى ساِئيَل عري ِإسنب رنَص

الْبِالد لْككَّانِ ت٢٢. سموقَ، وبِإلَى الْي نُونَأر نا، ما كُلَّهَأخَذُوهِإلَى و اءرحالص ن
نداِئيَل، ٢٣. اُألررِإس بِهامِ شَعَأم نم ينورِياَألم داِئيَل طَررِإس لَى ِإلَهوالْم ا َأنبِم ،فَاْآلن



ن سنَملك َأال تَكْتَفي بما َأعطَاه لَك كَموشُ ِإلَهك؟ نَح٢٤فَبَِأي حقٍّ تَستَوِلي َأنْتَ علَيها؟ 
هْل َأنْتَ َأحسن من باالقَ بنِ صفُّور ملك موآب؟ ٢٥. كُلَّ ما َأعطَاه لَنَا الْمولَى ِإلَهنَا

ِإن ِإسراِئيَل َأقَام في حشْبون وعروعير ٢٦هْل خَاصم بني ِإسراِئيَل َأو حاربهم؟ 
فَلماذَا لَم !  سنَة٣٠٠َأرنُون حولَهما وكُلِّ الْمدنِ الَّتي علَى جانبِ والْمساكنِ الَّتي 

اُهللا . فََأنَا لَم َأظْلمك، لَكنَّك َأنْتَ تُسيء ِإلَي فَتُحارِبني٢٧تَستَرِدها طُوَل هذه الْمدة؟ 
لَكن ملك بني عمون لَم يهتَم ٢٨." سراِئيَل وبني عمونالديان يقْضي اليوم بين بني ِإ

لَه لَهسي َأرالَّذ فْتَاحبِكَالمِ ي.  
٢٩ ادجِلْع فَاةصى ِإلَى منَسم ضَأرو ادجِلْع ضَأر ربفَع ،فْتَاحلَى ياِهللا ع وحلَّ رحو

 دض ما تَقَدنْهموونمي عنقَاَل٣٠. با ِهللا ونَذْر فْتَاحي نَذَري : "ونلَى بي عتَنرنَص ِإن
 ،ونميبِ ٣١عحارِي ِللتَّرابِ دب نم جخْرا يُل مفََأو ،مهنْدع نا مرنْتَصم جِعا َأرمنْدفَع

  ."ابِي، ُأكَرسه ِهللا وُأقَدمه لَه قُربانً
٣٢مهارِبحِلي ونمي عنِإلَى ب فْتَاحي ربع ثُم .هِملَياُهللا ع هرةً ٣٣. فَنَصبرض مهبرفَض

يمامِإلَى كَرينَةً، ودم شْرِيننِّيتَ، عارِ مِإلَى جِو يروعرع نةً، ميمظنُو . عب عفَخَض
  .عمون ِلبني ِإسراِئيَل

٣٤فَاةصي الْمف ارِهِإلَى د فْتَاحي عجر قْصٍ. ثُمرو فُوفبِد يبِ بِهحِللتَّر تْ بِنْتُهجفَخَر .
آه يا : "فَلَما رآها مزقَ ثيابه وقَاَل٣٥. وكَانَتْ وحيدةً لَم يكُن لَه ابن وال بِنْتٌ غَيرها

." علَي الْحزن والتَّعاسةَ، َألنِّي نَذَرتُ نَذْرا ِهللا وال َأقْدر َأن َأرجِع عنْهجلَبت ! بِنْتي
٣٦فَقَالَتْ لَه" : نم لَك اَهللا انْتَقَم ا َأنا قُلْتَ، بِمْل بِي كَما ِهللا، فَافْعتَ نَذْرا َأبِي، َأنْتَ نَذَري

ونمي عنب اِئكدا٣٧." َأعقَالَتْ َألبِيه ثُم" :داحو ءِلي بِشَي حمنِ اسلَكنِ : ويري شَههِلْنَأم
جوَأتَز ثُ ِإنِّي لَنيي حاتباحصي َأنَا وكَأبُل، ووَأتَجاِل وا ِإلَى الْجِبيهِمف بفَقَاَل ٣٨." َأذْه

، فَذَهبتْ هي وصاحباتُها ِإلَى الْجِباِل وبكَتْ َألنَّها لَن وَأرسلَها شَهرينِ." اذْهبِي: "لَها
جو٣٩. تَتَز لَمو ،هي نَذَرالَّذ ا النَّذْرَل بِها، فَفَعتْ ِإلَى َأبِيهعجنِ، ريرالشَّه ةايهن نْدعو
جواِئيَل. تَتَزري ِإسنب نْدةً عادتْ عار٤٠، فَص نَةامٍ كُلَّ سةَ َأيعبَأر نبذْهي هِمنَاتب َأن

يادالْجِلْع فْتَاحي لَى بِنْتع ننُحيو.  



  
 يفتاح وبنو أفرايم

١٢ 

١فْتَاحقَالُوا ِليو ،افُونوا ِإلَى صربعو ،مشَهيج ماينُو َأفْرب عمجارِ: "وتَ ِلتُحباذَا ذَهِلم ب
َأنَا : "فَقَاَل لَهم يفْتَاح٢." بني عمون ولَم تَستَدعنَا ِلنَذْهب معك؟ نَحرِقُ علَيك دارك بِالنَّارِ

منْهي مذُونتُنْق لَم نَّكُملَك تُكُمينَادو ،يرخَط اعزن ونمي عنب نيبنَنَا ويب بِي كَانشَعا ٣. وفَلَم
هِملَيي اُهللا عنرفَنَص ،ونمي عنتُ ِإلَى بربعي واتيتُ بِحي، خَاطَرذُونتُنْق لَن تُ َأنَّكُمَأير .

  "فَلماذَا جِْئتُم علَي ِلتُحارِبوني اليوم؟
٤هو مايي َأفْرنب بارحو اداَل جِلْعرِج فْتَاحي عمجومهمز .قُولُوني ماينُو َأفْرب كَانو :
فَاستَولَى ٥." ِإنَّما بِفضِل َأفْرايم نَجوتُم يا رِجاَل جِلْعاد الَّذين هربتُم ِإلَى َأفْرايم ومنَسى"

مايَأفْر اهي اتِّجف ندابِرِ اُألرعلَى مع ونيادكَا. الْجِلْعي ونب نم ارِبِينالْه دَأح اءج ِإن ن
." ال: "فَِإن قَاَل" هْل َأنْتَ َأفْرايمي؟: "يسَألُه الْجِلْعاديون." خَلُّوني َأعبر: "َأفْرايم وقَاَل

٦لَه قُولُونولَتْ: "كَانُوا يبقُْل ش قُوُل." ِإذَنولَتْ: "فَيبس ". ا َألنَّها كَمقَهنْطي َأن رقْدال ي
ندابِرِ اُألرعلَى مع قْتُلُونَهيو كُونَهسمفَكَانُوا ي ،جِبي . مايَأفْر نم قْتالو ي ذَِلكَل ففَقُت

اح الْجِلْعادي، ثُم ماتَ يفْتَ. وقَضى يفْتَاح ِإلسراِئيَل ستَّ سنين٧. اثْنَانِ وَأربعون َألْفًا
ادنِ جِلْعدى مدي ِإحف نفدو.  
  إبصان وأيلون وعبدون

٨متَ لَحيب نم انصاِئيَل ِإبرى ِإلسقَض ،فْتَاحي دعب٩. و ثَالثُوننًا واب ثَالثُون لَه كَانو
وماتَ ١٠. وقَضى ِإلسراِئيَل سبع سنين. تهفَزوج بنَاته ِإلَى رِجاٍل من غَيرِ عشير. بِنْتًا

متَ لَحيي بف نفدو انصِإب.  
١١يننس شْرع يولُونبالز لُوناِئيَل َأيرِإلس هدعى بقَضي ١٢. وف نفدو لُوناتَ َأيم ثُم

ولُونبضِ زي َأرف لُونَأي.  



١٣ هدعى بقَضويتُونعرلِّيَل الْفه نب وندباِئيَل عرنًا ١٤. ِإلساب ونعبَأر لَه كَانو
. وهو قَضى ِإلسراِئيَل ثَماني سنين. وثَالثُون حفيدا يركَبون علَى سبعين حمارا

١٥ف تُونعري فف نفدلِّيَل وه نب وندباتَ عمواِلقَةمِل الْعبي جف مايضِ َأفْري َأر.  
  

 والدة شمشون

١٣ 

١ ينيطسلالْف دي ياُهللا ف مهقَعي نَظَرِ اِهللا، فََأوف شَر وا هم لُونمعاِئيَل يرنُو ِإسب ادعو
  .َأربعين سنَةً

٢اند ةيرشع نةَ، معرص نٌل مجر كَانودا ال تَلراقع َأتُهرام كَانَتو ،نُوحم هماس  .
فَِإياك ٤. عاقر لَم تَلدي، لَكنَّك ستَحبلين وتَلدين ابنًا َأنْت: "فَظهر مالك ِللمرَأة وقَاَل لَها٣

ًئا نَجِسي شَيتَْأكُل ا َأوركسم ا َأوربِي خَمتَشْر نًا، فَال ٥. اَأناب دينتَلو ينلبتَحس َألنَّك
تَحلقُوا شَعر رْأسه َأبدا، َألن الولَد يكُون نَذيرا مكَرسا ِهللا من بطْنِ ُأمه، وهو الَّذي يبدُأ 

ينيطسلالْف دي ناِئيَل مري ِإسنب ي ِإنْقَاذف".  
٦تبافَذَهجِهوقَالَتْ ِلزَأةُ ورا: " الْميفٌ جِدخم ،الككَم هنْظَرمو اِلحٌل صجي رناءج .لَمو 

همنِ اسي عنرَأخْب وال هو ،وه نَأي نم َألْهنًا، فَال ٧. َأساب يندتَلو ينلبتَحقَاَل ِلي، سو
ركسم ا َأوربِي خَماتَشْرسكَرا ميرنَذ كُوني لَدالو ا، َألنًئا نَجِسي شَيتَْأكُل ا َأو  نِهللا م
هتومِ موِإلَى ي هطْنِ ُأمب".  

َأرجوك يا سيدي، اجعْل الرجَل الَّذي َأرسلْتَه يْأتي ِإلَينَا : "فَصلَّى منُوح ِإلَى اِهللا وقَاَل٨
وجاء الْمالك  فَسمع اُهللا دعاء منُوح،٩."  ثَانيةً ِليعلِّمنَا ماذَا نَعمُل ِللطِّفِْل الَّذي سيولَدمرةً

فَذَهبت ١٠. مرةً ثَانيةً ِإلَى الْمرَأة وهي جاِلسةٌ في الْحقِْل، ولَم يكُن زوجها منُوح معها
!" الرجُل الَّذي جاء ِإلَي في ذَِلك اليومِ، ظَهر ِلي! َأسرِع: "ةُ بِسرعة وقَالَتْ ِلزوجِهاالْمرَأ
١١قَاَل لَهِل وجِإلَى الر اءجو ،تَهجوز تَبِعو نُوحم فَقَام" : ي كَلَّمُل الَّذجالر وْل َأنْتَ هه

عنْدما يتَحقَّقُ كَالمك، ما هي الْقَواعد الَّتي : "فَقَاَل منُوح١٢." َأنَا هو": فَقَاَل" زوجتي؟



. تَعمُل زوجتُك كَما قُلْتُ لَها: "فَقَاَل الْمالك ِلمنُوح١٣" يسير علَيها الولَد، وكَيفَ نُعاملُه؟
١٤نم جخْرًئا يال تَْأكُُل فَال تَْأكُُل شَيا، وركسال ما ورخَم بال تَشْرنَبِ، والْع ةرشَج 

ا بِهتُهيصا َأوُل كُلَّ ممتَعا، وًئا نَجِس١٥." شَيالكِللْم نُوحفَقَاَل م" : كنَُؤخِّر لَنَا بَِأن حمسا
حتَّى ولَوِ انْتظَرتُ ال : "قَاَل الْمالك ِلمنُوحف١٦َ." قَليلًا، حتَّى نَعمَل لَك جِديا من الْمعزِ

كامطَع نلَى. آكُُل موِللْم همقُ، فَقَدرحانًا يبُل قُرمكُنْتَ تَع ا ِإنَأم ". لَمعي نُوحم كُني لَمو
الكم َأنَّه.  

١٧الكِللْم نُوحقَاَل م تَّى : "ثُمح ،كما اس؟ مكقَّقُ كَالمتَحا يمنْدع ك١٨" نُكْرِم فَقَاَل لَه
الك؟: "الْمجِيبع وهي ومنِ اسَأُل عاذَا تَس١٩" ِلم ،يققالد انبقُرو يالْجِد نُوحَأخَذَ م ثُم

. ا ومنُوح وامرَأتُه ينْظُرانِفَعمَل الْمالك شَيًئا مدهشً. وقَدمهما علَى الصخْرة ِللْمولَى
فَلَما رَأى ذَِلك . َألنَّه لَما طَلَع لَهِيب الْقُربانِ نَحو السماء، صعد الْمالك في اللَّهِيب٢٠ِ

 ذَِلك ِلمنُوح فَلَما لَم يظْهرِ الْمالك بعد٢١. منُوح وزوجتُه، سقَطَا علَى اَألرضِ وسجدا
الكم َأنَّه نُوحفَ مرع هتجوز٢٢. وهتجونَا اَهللا: "فَقَاَل ِلزَأيوتَ َألنَّنَا رنَم َأن دال ب "!

٢٣تُهجوز فَقَالَتْ لَه" :قُرقُ ورحانًا يبنَّا قُرُل مقْبي ْل كَانيتَنَا، همي اُهللا َأن ادَأر لَو انب
  ."دقيق ويرِينَا ويسمعنَا كُلَّ هذه اُألمورِ في هذَا الوقْت؟ قَطْعا ال

٢٤شُونشَم هماس تعدنًا وَأةُ ابرالْم تلَدواُهللا. و كَهاربو بِيالص ركَب٢٥. و وحَأ ردبو
نيب اند نْطَقَةي مف كُهرحَأشْتَُأوَلاِهللا يةَ وعرص . 

  
 زواج شمشون

١٤ 

: ولَما رجع قَاَل َألبِيه وُأمه٢. ورَأى هنَاك فَتَاةً فلسطيةً ونَزَل شَمشُون ِإلَى تمنَةَ،١
َأال تُوجد فَتَاةٌ : "مهفَقَاَل لَه َأبوه وُأ٣." رَأيتُ في تمنَةَ فَتَاةً فلسطيةً، فَخُذَاها ِلي زوجةً"

" واحدةٌ بين َأقَارِبِك وفي كُلِّ شَعبِك، حتَّى تَذْهب ِإلَى الْفلسطيين النَّجِسين ِلتَْأخُذَ زوجةً؟
َألبِيه شُونفَقَاَل شَم" :يا هها ِلي فََأنَا ُأرِيدْل خُذْهُأ٤." بو وهَأب لَمعي لَمو ذَا كَانه َأن هم



ينيطسلى الْفدتَحا ِليببس سلْتَمي ي كَانبِيرِ اِهللا، الَّذبِتَد . ،قْتالو ي ذَِلككَانُوا ف فَقَد
  .متَسلِّطين علَى بني ِإسراِئيَل

وا كُروم تمنَةَ، فَجَأةً جاء نَحوه شبُل َأسد ولَما بلَغُ. فَنَزَل شَمشُون وَأبوه وُأمه ِإلَى تمنَة٥َ
َأرز٦. ي رِ َأنغَي نم ،يكَأَّنَّه جِدنِ وفَيصِإلَى ن شَقَّهو داَألس كساِهللا، فََأم وحر هلَيلَّ عفَح

الحس هدي يف كُوني .ا فَعبِم هُأمو اهَأب خْبِري لَم٧. َلوتْهبجالْفَتَاةَ فََأع كَلَّمو بذَه ثُم .
وبعد فَتْرة من الوقْت، لَما رجع ِليتَزوجها، ماَل ِليرى جثَّةَ اَألسد، فَوجد فيها سربا ٨

يْأكُُل، وذَهب ِإلَى َأبِيه وُأمه فََأخَذَ منْه بِكَفَّيه ومضى وهو ٩. من النَّحِل وبعض الْعسِل
  .ولَكنَّه لَم يخْبِرهما َأنَّه َأخَذَ الْعسَل من جثَّة اَألسد. وَأعطَاهما فََأكَال

سبة ونَزَل َأبوه ِلزِيارة الْعروسِ، فَعمَل شَمشُون هنَاك وِليمةً، كَما هي الْعادةُ بِالن١٠ِّ
فَقَاَل لَهم ١٢. فَلَما رَأوه، َأحضروا ثَالثين من اَألصحابِ ِليكُونُوا معه١١. ِللعرِيسِ
شُونشَم" : يكُمطُأع ،ةِليمامِ الوَأي ةعبي سِلي ف لُّوهتَح َأن كَنَكُمأم ا، فَِإنلُغْز َأقُوُل لَكُمس

يصقَم ينثَالثاءرِد ينثَالث١٣. ا و ينثَالث ي َأنْتُمطُونِلي، تُع لُّوهتَح وا َأنرتَقْد لَم ِإنو
اءرِد ينثَالثا ويصقَم ".فَقَالُوا لَه" :هعمفَنَس كلُغْز ات١٤." همفَقَاَل لَه" : جِل خَراآلك نم

تْ حجخَر ةامالشَّه نمةٌَأكٌْل، والو" !لُّوا اللُّغْزحي رِ َأنغَي نامٍ متْ ثَالثَةُ َأيضمو .
١٥شُونشَم ةجوابِعِ قَالُوا ِلزمِ الروي اليفو" : ،لَنَا اللُّغْز رفَسي ِلكَي جِكولَى زي علايتَح

َل َأبِيكَأهو بِالنَّارِ َأنْت رِقُكِإال نَحو !عْل دونَا؟هبونَا ِلتَنْهتُم١٦" و شُونةُ شَمجوكَتْ زفَب
!" َألنَّك قُلْتَ ِلشَعبِي لُغْزا، ولَم تُفَسره ِلي! َأنْتَ تَكْرهني وال تُحبني: "علَى صدرِه وقَالَتْ

فَبكَتْ لَه طُوَل َأيامِ ١٧" ره لَك َأنْت؟َأنَا لَم ُأفَسره حتَّى َألبِي وُأمي، فَهْل ُأفَس: "فَقَاَل لَها
ةعبالس ةِليمالو .قَتْهايا ضا َألنَّههرابِعِ َأخْبمِ السوي اليا فيرَأخو . اللُّغْز ترفَس يهو

  .ِلشَعبِها
١٨رِج سِ، قَاَل لَهوبِ الشَّمَل غُرابِعِ، قَبمِ السوي اليفوينَةداُل الْم" : نلَى مَأح دوجْل يه

." حرثْتُم بِبقَرتي، فَعرفْتُم تَفْسير لُغْزِي: "فَقَاَل لَهم" الْعسِل َأو أكْثَر شَهامةً من اَألسد؟
١٩جر ينثَالث منْهقَتَل مو قَالنسَل ِإلَى عاِهللا، فَنَز وحر هلَيلَّ عحو مهعا مَأخَذَ مال، و



وا اللُّغْزرفَس ينِللَّذ ابطَى الثِّيَأعا. وجِد انبغَض وهو ،ارِ َأبِيهِإلَى د عجر ثُم .
  .وُأعطيتْ زوجتُه ِلصاحبِه الَّذي كَان معه في الْعرس٢٠ِ

  
 ينتقم من الفلسطيين

١٥ 

١م ةفَتْر دعبو نا ميا جِدَأخَذَ لَهحِ، والْقَم ادصامِ حي َأيف تَهجوز شُونشَم ارز ،قْتالو ن
: لَكن َأباها منَعه وقَاَل لَه." ُأرِيد َأن َأدخَُل ِإلَى زوجتي في غُرفَتها: "وقَاَل َألبِيها. الْمعزِ

٢"تَهكَرِه ظَنَنْتُ َأنَّكبِكاحا ِلصتُهطَيا. ا، فََأعنْهلَى مةُ َأحيرغا الصال . ُأخْتُهدا بخُذْه
وذَهب ٤." سَأنْتَقم منْهم. اآلن َأنَا برِيء من الْفلسطيين: "فَقَاَل لَهم شَمشُون٣." منْها

 طَاداصلَب٣٠٠ٍوثَع نِ مطَ كُلَّ اثْنَيبرنِ، ولَيالذَّي نا منِ. علَيي كُلِّ ذَيال فشْعم عضوو .
٥ينيطسلعِ الْفري زف اِلبَأطْلَقَ الثَّعَل، وشَاعالْم قَدَأو ثُم . عرالزو مزالْح قَترفََأح

تُونيالزو نَبالْع٦. وونيطسلذَ: "فَقَاَل الْفَل هفَع نا؟م "ابوالْج فَكَان" : جوز شُونشَم
بِهاحا ِلصطَاهَأعو شُونةَ شَمجوَأخَذَ ز ينالتَّم َألن ،ينالتَّم بِنْت ". ونيطسلالْف بفَذَه

تُم هذَا، فَلَن َأكُفَّ عنْكُم بِما َأنَّكُم فَعلْ: "فَقَاَل لَهم شَمشُون٧. وَأحرقُوها هي وَأباها بِالنَّارِ
نْكُمم متَّى َأنْتَق٨." حمنْهم يرِينقَتََل كَثو ةاوربِض هِملَيع مجهو . ةغَاري مف َأقَامَل ونَز ثُم

يطَمع ةخْري صف.  
فَقَاَل لَهم رِجاُل ١٠. روا في لَحيٍوصعد الْفلسطيون وعسكَروا في َأرضِ يهوذَا وانْتَش٩َ

جِْئنَا ِلنَقْبِض علَى شَمشُون ونَفْعَل بِه كَما فَعَل : "فَقَالُوا" ِلماذَا جِْئتُم ِلتُحارِبونَا؟: "يهوذَا
م، وقَالُوا  من يهوذَا ِإلَى الْمغَارة الَّتي في صخْرة عيطَ رجٍل٣٠٠٠فَنَزَل ١١." بِنَا

شُونلْتَ بِنَا: "ِلشَما فَعم نَا، فَانْظُرلَيع لِّطُونتَسم ينيطسلالْف ارِفٌ َأنَأنْتَ ع "!مفَقَاَل لَه :
"لْتُ بِهِملُوا بِي فَعا فَع١٢." كَمفَقَالُوا لَه" :طسلِإلَى الْف كلِّمنُسو ،كلَيع جِْئنَا ِلنَقْبِضيني ".

شُونشَم مي: "فَقَاَل لَهتَقْتُلُون لَن فُوا ِلي ِإنَّكُملح١٣." افَقَالُوا لَه" : نلَك ،نَقْتُلَك ال، لَن
هِمِإلَي كلِّمنُسو كلَيع نَقْبِض ".ةخْرالص نم وهجَأخْرنِ، وييددنِ جلَيببِح طُوهبا ١٤. فَرلَمو



احِويبِالص ونيطسلالْف لَهيٍ، قَابَل ِإلَى لَحالنِ . صبالْح حباِهللا، فَأص وحر هلَيلَّ عفَح
هيدي ناطُ عبلَّ الرفَانْح ،النَّار قَتْهرَأح ا كَتَّانمكََأنَّه هياعرلَى ذ١٥. اللَّذَانِ ع ثَرعو

لَى فَكع شُونٍلشَمجَألْفَ ر قَتََل بِهو َأخَذَهو هدي دفَم ،ارٍ طَرِيمقَاَل١٦.  حو" : بِفَك
ولَما انْتَهى من الْكَالمِ، رمى ١٧!" بِفَك حمارٍ قَتَلْتُ َألْفَ رجٍل! حمارٍ جعلْتُهم حميرا

م كَانالْم ا ذَِلكعدو هدي نم يٍالْفَكةَ لَحتَفَعر.  
َأنْتَ منَحتَ عبدك هذَا النَّصر الْعظيم، فَهْل َأموتُ : "ثُم عطشَ جِدا، فَدعا اَهللا وقَاَل١٨

فَشَقَّ اُهللا الْفَجوةَ الَّتي في لَحيٍ، فَخَرج ١٩" اآلن من الْعطَشِ، وَأقَع في يد النَّجِسين؟
ا منْهمشَ. اءانْتَعو تُهقُو هتْ ِإلَيادفَع ،شُونشَم شَرِبو . نيكَانِ عالْم ذَِلك ما اسعد ِلذَِلك

وقَضى شَمشُون ِإلسراِئيَل في َأيامِ ٢٠. هقُّورِي، وهي في لَحيٍ ِإلَى هذَا اليومِ
 .الْفلسطيين عشْرِين سنَةً

  
 دليلةشمشون و

١٦ 

فَبلَغَ َأهَل غَزةَ ٢. ثُم ذَهب شَمشُون ِإلَى غَزةَ، ورَأى هنَاك امرَأةً عاهرةً، فَدخََل علَيها١
مهنْدع اءج شُونشَم َأن .ينَةدالْم ةابوب نْدِل عطُوَل اللَّي نُوا لَهكَمنْزَِل، ووا الْمراصفَح .

سقَالُواوِل وحِ: "كَتُوا طُوَل اللَّيبطُلُوعِ الص نْدع ٣." نَقْتُلُه فصتَّى نح قَدر شُونشَم نلَك
ثُم قَام وخَلَع الْبابينِ من بوابة الْمدينَة والقَاِئمتَينِ والْقُفَْل، وحملَها علَى كَتفَيه، . اللَّيِل فَقَطْ

ونربقَابَِل حي مِل الَّذبالْج ةما ِإلَى قبِه دعصو.  
فَصعد ِإليها قَادةُ ٥. وبعد ذَِلك َأحب شَمشُون امرَأةً في وادي سورقَ اسمها دِليلَة٤ُ

ر قُوته الْعظيمة، وكَيفَ يمكن َأن تَحايلي علَيه واعرِفي ما هو س: "الْفلسطيين وقَالُوا لَها
هعنُخْضو هدفَنُقَي هبنَغْل . داحكُلُّ و يكطعنَّا، فَي١١٠٠ملَةمع ةضالْف نِليلَةُ ٦."  مفَقَالَتْ د

شُونِلشَم" :نكمفَ يكَيو ،ةيمظالْع كتقُو رس وا هقُْل ِلي معتُخْضو دتُقَي ا ٧."  َأنفَقَاَل لَه
شُوني النَّاسِ: "شَماقكَب يرَأصفُ وعتَجِفَّ، َأض لَم ةتَارٍ طَرِيَأو ةعبي بِسوندِإذَا قَي ".



وكَان عنْدها في ٩. ه بِهافََأحضر لَها قَادةُ الْفلسطيين سبعةَ َأوتَارٍ طَرِية لَم تَجِفَّ، فَقَيدت٨ْ
بِه صبتَري ينكَم فى الْغُردِإح .فَقَالَتْ لَه" :شُونا شَمي كلَيع ونيطسلالْف اءج "! فَقَطَع

النَّار سطٌ الما خَيكََأنَّهو تَاراَألو .هتقُو رس ونيطسلالْف رِفعي لَمو.  
!" قُْل ِلي كَيفَ يمكن َأن تُقَيد. َأنْتَ خَدعتَني وكَذبتَ علَي: "قَالَتْ دِليلَةُ ِلشَمشُونف١٠َ
." ِإذَا قَيدوني بِحباٍل جديدة لَم تُستَعمْل، َأضعفُ وَأصير كَباقي النَّاسِ: "فَقَاَل لَها١١
: فَقَالَتْ لَه. وكَان في الْغُرفَة كَمين يتَربص بِه. لًا جديدةً وقَيدتْه بِهافََأخَذَتْ دِليلَةُ حبا١٢

"شُونا شَمي كلَيع ونيطسلالْف اءطٌ!" جا خَيكََأنَّهو هياعرذ ناَل عبالْح فَقَطَع.  
١٣شُونلَةُ ِلشَمِليتَّى اآل: "فَقَالَتْ دحلَيتَ عبكَذي وتَنعخَد ن . َأن نكمفَ يقُْل ِلي كَي
دا!" تُقَيفَقَاَل لَه" : يرَأصفُ وعَأض ،تَدا بِوتِّهثَبٍل، وغْزي بِمْأسِل رخُص عبس تفَرض ِإن

: وثَبتَتْها بِوتَد، وقَالَتْ لَه١٤غْزٍل، فََأنَامتْه وضفَرتْ سبع خُصِل رْأسه بِم." كَباقي النَّاسِ
"شُونا شَمي كلَيع ونيطسلالْف اءَل!" جغْزالْمو تَدالو قَلَعو ،همنَو نفََأفَاقَ م.  

١٥َأنْتَ ال: "فَقَالَتْ لَهي، ونبتُح فَ تَقُوُل ِإنَّككَي تَنع؟ َأنْتَ خَديقُ فتَث ،اتري ثَالثَ م
ةيمظالْع كتقُو ري بِسنتُخْبِر لَمتَّى ١٦!" وح ،هلَيع حتُلمٍ ووا كُلَّ يهبِكَالم قُهايكَانَتْ تُضو

يقالض نوتُ ممي ا١٧. كَادقَاَل لَهو ءا بِكُلِّ شَيهرفََأخْب" :ي َأبْأسر رلَقْ شَعحي ا، لَمد
سكَرم يري َألنَّي نَذطْنِ ُأمب نِهللا م . يرَأصفُ وعَأضي وتي قُورِي، تُفَارِقُنقَ شَعلح فَِإن

 ".كَباقي النَّاسِ

١٨ ينيطسلةَ الْفتْ قَادعتَداسلَتْ وسَأر ،ا بِكُلِّ شَيءهرَأخْب ِليلَةُ َأنَّهَأتْ دا رلَمقَالَتْوو :
"ءي بِكُلِّ شَينرَأخْب َألنَّه ةعرا بِسالَوتَع ".مهدةُ بِيضالْفا وهوا ِإلَيبلَى ١٩. فَذَهع تْهَأنَامو

تُهقُو قَتْهفَفَار ،رِهِل شَعخُص عبلَقَ سلًا، فَحجتْ رعدا، وهتَيكْبر .ِليلَةُ تُذَأتْ ددبو ،لُّه
٢٠قَالَتْ لَهو" :شُونا شَمي كلَيع ونيطسلالْف اءج "! َأن هكَانبِِإم َأن ظَنو ،همنَو نفََأفَاقَ م

ةُل كُلَّ مرفْعي ا كَانكَم هذَ نَفْسنْقي .قَهاَهللا فَار َأن لَمعي لَم٢١. و ونيطسلالْف وا فََأخَذَهقَلَعو
وبدَأ ٢٢. وقَيدوه بِسالسِل نُحاسٍ، وجعلُوه يطْحن في السجنِ. عينَيه ونَزلُوا بِه ِإلَى غَزةَ

  .شَعر رْأسه ينْبتُ من جديد، بعدما حلقَ



  موت شمشون

ِإلَهنَا : "فَقَالُوا. يةً عظيمةً ِلداجون ِإلَهِهِم ويحتَفلُواالْفلسطيين ِليقَدموا ضح واجتَمع قَادة٢٣ُ
ِإلَهنَا نَصرنَا : "ولَما رآه الشَّعب عظَّموا ِإلَههم وقَالُوا٢٤." نَصرنَا علَى شَمشُون عدونَا

هاتُوا : "وامتََألتْ قُلُوبهم طَربا فَقَالُوا٢٥." اعلَى عدونَا الَّذي خَرب َأرضنَا وكَثَّر قَتْالنَ
. ثُم َأوقَفُوه بين اَألعمدة. فََأحضروا شَمشُون من السجنِ، فَلَعب َأمامهم!" شَمشُون يسلِّينَا

٢٦هدبِي هقُودي ي كَانالَّذ ِللشَّاب شُونفَقَاَل شَم" :نعا دهلَيع زتَكري يةَ الَّتدماَألع سي َألْم
وكَان الْمعبد مملُوءا بِالرجاِل والنِّساء، وكَان هنَاك كُلُّ ٢٧." هذَا الْمعبد، َألستَند علَيها

النِّساء يتَفَرجون علَى لَعبِ  الرجاِل و من٣٠٠٠حوالَي قَادة الْفلسطيين، وعلَى السطْحِ 
شُونشَم.  

يا ربي وِإلَهِي، اُذْكُرني وشَددني يا اُهللا هذه الْمرةَ فَقَطْ، : "فَدعا شَمشُون اَهللا وقَاَل٢٨
ةداحو ةبربِض ينيطسلالْف نم نَييِلع مش٢٩َ." َألنْتَق ضقَب نِ ثُمنِ اللَّذَييودملَى الْعع شُونم

. واستَنَد علَيهِما، الواحد بِيمينه واآلخَر بِشماِله. في الوسط وكَان الْمعبد يرتَكز علَيهِما
 قُوته، فَانْهار الْمعبد ودفَع الْعمودينِ بِكُلِّ!" َأموتُ ويموتُ الْفلسطيون معي: "وصرخ٣٠َ

 ،هتوم نْدع شُونشَم مقَتَله ينتَى الَّذوالْم فَكَان ،ودجوبِ الْملَى كُلِّ الشَّععو ةلَى الْقَادع
هاتيطُوَل ح مقَتَلَه ينالَّذ نم ٣١. َأكْثَر،َأبِيه اِئلَةكُلُّ عو تُهَل ِإخْووا فَنَزدعصو لُوهمحو 

َأبِيه نُوحرِ مي قَبَأشْتَُأوَل، فةَ وعرص نيب فَنُوهدو راِئيَل . بِهى ِإلسقَض قَد شُونشَم كَانو
  .عشْرِين سنَةً

  
 !ميخا وآلهته: انتشار الفوضى

١٧ 

 من الْفضة  عملَة١١٠٠الـ: " ُألمهفَقَاَل٢. وكَان رجٌل من جبِل َأفْرايم اسمه ميخَا١
: فَقَالَتْ لَه ُأمه." الَّتي سرِقَتْ منْك، وسمعتُك تَلْعنين السارِقَ، هي معي، َأنَا َأخَذْتُها

كَرستُ : "تْ َأمهفَقَالَ.  من الْفضة عملَة١١٠٠الـفَرد ُألمه ٣!" بارك اُهللا فيك يا ابني"



." ِلذَِلك َأردها ِإلَيك. الْفضةَ ِهللا، فَُأعطيها البني ِليعمَل تمثَالًا منْحوتًا وتمثَالًا مسبوكًا
 تمثَالًا منْحوتًا  وَأعطَتْها ِللصاِئغِ، فَعملَها عملَة٢٠٠منْها فَلَما رد الْفضةَ ُألمه، َأخَذَتْ ٤

ارِهي ديخَا فا ممهعضوكًا فَوبسثَالًا ممتو.  
. وكَان ِلهذَا الرجِل ميخَا بيتٌ ِلآلِلهة، وعمَل َأصنَاما وآِلهةً، وجعَل َأحد َأوالده كَاهنًا٥
٦لاِئيَل مرِإلس كُني امِ لَماَألي لْكي تفواهولَى هفُ عرتَصي داحكُلُّ و فَكَان ،ك.  
. وكَان شَاب الوِي من بيتَ لَحم الَّتي في يهوذَا، مقيما كَضيف في عشيرة يهوذَا٧
٨،متَ لَحيب كفَتَر يهف يمقِلي كَانٍ آخَرم نثُ عحبَأخَذَ يو .وا هنَميبَل وصو ،ي الطَّرِيقف 

مايِل َأفْربي جيخَا فارِ ميخَا٩. ِإلَى دم َألَهَأنْتَ؟: "فَس نَأي نتَ : "فَقَاَل" ميب نم َأنَا الوِي
يهف يمكَانٍ ُأقم نثُ عحَأنَا َأبوذَا، وهي يي فالَّت ميخَا١٠." لَحم ي: "قَاَل لَهنْدع مَأق كُنو 

 نةً موسكو ،ةضالْف نم التمع شْرع نَةكُلَّ س يكطَأنَا ُأعنًا، وكَاها ويوحا ردشرِلي م
كِإلَى قُوت افَةابِ، بِاِإلض١١." الثِّي دكََأح هنْدع كَانيخَا، وم عم يمقي َأن اللَّاوِي يضفَر

هالدف١٢َ. َأوارِهي دف هعم كَنَهَأسو ،نًا لَهيخَا كَاهم لَهعيخَا١٣. جفَقَاَل م" : تُ َأنملع اآلن
يناللَّاوِي ننًا مي كَاهنْدع َألن ،ِإلَي نسحياَهللا س".  

  
 قبيلة دان: انتشار الفوضى

١٨ 

وكَان بنُو دان في تلْك اَأليامِ يبحثُون عن .  ملكوفي تلْك اَأليامِ لَم يكُن ِإلسراِئيَل١
يهوا فرتَقسكَانٍ ِلياِئيَل. مراِئِل ِإسقَب نيب مهيبكُوا نَصلمي لَم ،قْتالو تَّى ذَِلكح مَألنَّه .

 يمثِّلُون كُلَّ الْقَبِيلَة، ِليتَجسسوا الْبِالد فََأرسلُوا من صرعةَ ومن َأشْتَُأوَل، خَمسةَ رِجاٍل٢
فَجاءوا ِإلَى دارِ ميخَا في جبِل ." اذْهبوا استَكْشفُوا الْبِالد: "وقَالُوا لَهم. ويستَكْشفُوها

نَاكاتُوا هبو ،مايظُوا ل٣َ. َأفْريخَا، الحارِ مي دف ما هنَميبو فََأخَذُوه ،اللَّاوِي ةَ الشَّابجه
َألُوهسو ةيلَى نَاحاذَا َأنْتَ : "عِلمكَانِ؟ وذَا الْمي هُل فاذَا تَفْعمنَا؟ وِإلَى ه بِك اءج نم

: فَقَالُوا لَه٥" .صنَع ِلي ميخَا كَذَا وكَذَا، واستَْأجرني فَصرتُ كَاهنًا لَه: "قَاَل لَهم٤" هنَا؟



"حتَنْجا سيهف ني نَحتُنَا الَّتهِمكَانَتْ م ِإن لَماِهللا ِلنَع نَأْل لَنَا م٦." ِإذَنِ اسنالْكَاه مهابَأج :
"ةالموا بِالسوحر !كُمتهِمم ناُهللا ع يضر لَقَد"!  

٧صتَّى وةُ حساُل الْخَمجى الرضشَفَمانٍ . لُوا ِإلَى اليي َأمف يشُونعا يلَهوا َأهدجفَو
ِئنِّينطْممو ينتَرِيحسم ،ينيونديالص ةادال. كَع مهبِالدو اءكَانُوا َأثْرِيو ءا شَيهنْقُصي . ثُم

ولَما رجعوا ِإلَى صرعةَ ٨.  لَهم بَِأحدِإنَّهم كَانُوا بعيدين عنِ الصيدونيين وال عالقَةَ
مانُهِإخْو مَألَهَأشْتَُأوَل، ساُل؟: "وفَ الْح٩" كَيموهابَأج" :هِملَيع مجا نَهالَوتَع ! ضنَا اَألرَأير

. ادخُلُوا اَألرض واستَولَوا علَيهافَلماذَا تَسكُتُون؟ ال تَتَرددوا، بِل اذْهبوا و. صاِلحةً جِدا
هذَا . ِإن اَهللا َأعطَاها لَكُم. حين تَْأتُون ِإلَيها، ستَجِدون شَعبا مطْمِئنا، وَأرضا شَاسعة١٠ً

 ".مكَان ال يفْتَقر ِإلَى شَيء َأبدا

وفي ١٢.  من عشيرة دان مسلَّحين ِللْقتَاِلجٍل ر٦٠٠وَأشْتَُأوَل فَرحَل من صرعةَ ١١
هذَا هو السبب َأن ذَِلك الْمكَان غَرب قَرية . الطَّرِيق، خَيموا عنْد قَرية يعارِيم في يهوذَا

ك تَقَدموا ِإلَى جبِل َأفْرايم، حتَّى ومن هنَا١٣. يعارِيم اسمه مخَيم دان ِإلَى هذَا اليومِ
فَتَكَلَّم الرجاُل الْخَمسةُ الَّذين تَجسسوا َأرض اليشَ، وقَالُوا ١٤. وصلُوا ِإلَى دارِ ميخَا

هِمانآ: "ِلِإخْوو نَامَأص دارِ تُوجيالد هذه نارٍ مي دف َأن ونلَمْل تَعوتٌ هنْحثَاٌل ممتةٌ وِله
لُوهمتَع َأن جِبا يم وا اآلن؟ فَانْظُروكبسثَاٌل ممتوا ١٥!" وبذَهيخَا، وارِ موا ِإلَى دهفَاتَّج

هلَيوا علَّمسو ،نَاكه اللَّاوِي نْزِِل الشَّابي ١٦. ِإلَى منب نم َئةتُّ ماُل السجالرو ،اند
فَدخََل الرجاُل الْخَمسةُ الَّذين ١٧. الَّذين كَانُوا مسلَّحين ِللْقتَاِل، وقَفُوا عنْد مدخَِل الْبابِ

تَجسسوا اَألرض، وَأخَذُوا التِّمثَاَل الْمنْحوتَ واَألصنَام واآلِلهةَ اُألخْرى والتِّمثَاَل 
ب ،وكبستَاِلالْمِللْق ينلَّحسالْم َئةتِّ ماِل السجالر عابِ مخَِل الْبدم نْدفٌ عاقو نا الْكَاهنَمي .

فَلَما دخََل هُؤالء ِإلَى دارِ ميخَا، وَأخَذُوا التِّمثَاَل الْمنْحوتَ واَألصنَام واآلِلهةَ اُألخْرى ١٨
بسثَاَل الْمالتِّمقَاَلوو نالْكَاه ضتَرعا ،؟: "وكلُوناذَا تَفْع١٩" مال : "فَقَالُوا لَهو ،سخْرا

نًا! تَتَكَلَّمكَاها ويرشلَنَا م كُننَا وعاَل مْل تَعب . اِئلَةنًا ِلعكَاه تَكُون َأن ،ُل لَكا َأفْضمهَأي
و ِلقَبِيلَة َأم ،داحٍل وجاِئيَل؟رري ِإسف ةيرشةَ ٢٠" عاآلِلهو نَامَأخَذَ اَألصو نالْكَاه فَفَرِح



ثُم وضعوا اَألطْفَاَل والْماشيةَ واَألمتعةَ ٢١. والتِّمثَاَل الْمنْحوتَ، ودخََل في وسط الشَّعبِ
  .قُدامهم، وانْصرفُوا وذَهبوا

٢٢ا ابلَمو ،اني دنكُوا برَأديخَا، وم اناُل جِيرجالر عتَميخَا، اجارِ مد نوا عدتَع
٢٣هِموا ِإلَياحصيخَا. وقَالُوا ِلمو اننُو دخُ؟: "فَالْتَفَتَ برتَص ا لَكفَقَاَل٢٤" م" : َأخَذْتُم

فَقَاَل بنُو ٢٥" ركُوا ِلي شَيًئا وتَقُولُون ِلي، ما لَك؟آِلهتي الَّتي صنَعتُها وكَاهني ولَم تَتْ
انَأنْتَ : "د كلفَتَه ،شَرِس مهعاٌل طَبرِج بِكُم كفْتاِل، ِلَئال يذَا الْجِدنَا بِهجعال تُز

اِئلَتُكع٢٦!" ومهريس اننُو دَل باصوو .يخَا َأنَّهَأى ما رفَ فَلَمرنْصا ،نْهى مَأقْو م
ارِهِإلَى د عجرو.  

فََأخَذَ بنُو دان ما صنَعه ميخَا وكَاهنَه، وَأقْبلُوا ِإلَى اليشَ، ِإلَى شَعبٍ مستَرِيحٍ ٢٧
 يْأت َأحد ِلينْقذَهم، ولَم٢٨. مطْمِئن، وهجموا علَيهِم بِالسيف، وَأحرقُوا الْمدينَةَ بِالنَّارِ

دبَِأح مالقَةَ لَهال عا وديص نع ينيدعكَانُوا ب مبِ . َألنَّهي بِالْقُرادي الْوشُ فكَانَتْ اليو
وبحتَ ريب نا. ميهكَنُوا فسو ،ينَةدالْم بِنَاء اننُو دب ادَأعا٢٩. وا دهما اسوعدلَى وع ن

ونَصب بنُو ٣٠. اسمِ دان َأبِيهِمِ الَّذي َأنْجبه يعقُوب، مع َأن اسمها السابِقَ كَان اليشَ
وكَان يونَاثَان بن جرشُوم بنِ منَسى، هو وبنُوه كَهنَةً . دان َألنْفُسهِمِ التِّمثَاَل الْمنْحوتَ

د رِِلقَبِيلَةي اَألسف ُل الْبِالدَأه جمِ خَروِإلَى ي يخَا، ٣١. انا ملَهمي عالَّت نَاماَألص هذهو
يلُوهي شتُ اِهللا فيب يهف ي كَانالَّذ قْتطُوَل الْو اني دنب نْدتْ عيقب.  

  
 جريمة جبعة: انتشار الفوضى

١٩ 

١ امِ لَماَألي لْكي تفوكلاِئيَل مري ِإسنِلب يكُن . نْطَقَةي مف يمقي ٌل الوِيجر نَاكه كَانو
فَخَانَتْه سريتُه، ٢. بعيدة في جبِل َأفْرايم، وَأخَذَ ِلنَفْسه سريةً من بيتَ لَحم الَّتي في يهوذَا

 ِإلَى دارِ َأبِيها في بيتَ لَحم في يهوذَا، وَأقَامتْ هنَاك َأربعةَ وخَرجتْ من عنْده ورجعتْ
فََأدخَلَتْه . فَذَهب زوجها ِإلَيها ِليصاِلحها ويرجِعها، وَأخَذَ معه خَادمه وحمارين٣ِ. َأشْهرٍ



وَألَح علَيه، فََأقَام عنْده ثَالثَةَ َأيامٍ وهم ٤ا، فَرِح ورحب بِه، فَلَما رآه َأبوه. ِإلَى دارِ َأبِيها
وفي اليومِ الرابِعِ، قَاموا في الصباحِ الْباكرِ، ٥. يْأكُلُون ويشْربون ويتَزاورون معا

رِفَ، فَقَاَل لَهنْصي فُ َأنيالض دتَعاسوهتجوو زَأب " : ذَِلك دعبو ،كا نَفْسبِه دنةً تَسكُْل لُقْم
ونضا٦." تَمعا مشَرِبَأكَال وا ولَسِل. فَججِللر و الْفَتَاةقَاَل َأب ذَِلك دعبو" : ،كلفَض نم

كنَفْس تِّعملَةَ ونَا اللَّينْدع رنْتَظا ق٧َ." الَمو ادفَع ،هتجوو زَأب هلَيع َألَح ،بذْهُل ِليجالر ام
نَاكاتَ هب٨. وو الْفَتَاةَأب فَقَاَل لَه ،بذْها ِليكِّربم سِ، قَاممِ الْخَاموي اليف َأي ،ي الْغَدفو :

ثُم قَام الرجُل ِليذْهب هو وسريتُه ٩. فََأكَال معا." اسند نَفْسك وانْتَظر ِإلَى الْعصرِ"
هتجوو زفَقَاَل لَه َأب ،همخَادوبِ: "والْغُر شْكلَى وع سالشَّمو رصالْع اءلَةَ . جبِيتُوا اللَّي

صباحِ الْباكرِ تَقُومون بِيتُوا ومتِّعوا نَفْسكُم، ثُم غَدا في ال. هنَا، فَهذَا آخر النَّهارِ
ارِكِإلَى د ونجِعتَرَل ١٠." وصتَّى وى حضمى، ولَةً ُأخْربِيتَ لَيي ُل َأنجالر فَضفَر

تُهيرسانِ وجرسانِ مارمح هعمسِ، وَأيِ الْقُد ،وسبقَابَِل يم.  
تَعاَل نَنْزُِل في : "فَقَاَل الْخَادم ِلسيده. قْتَرب الْمغْرِب جِداولَما كَانُوا عنْد يبوس، ا١١

ينَةدا ميهنَبِيتُ فو ،هذه ينيوسب١٢." الْيهديس قَاَل لَه " : سلَي ةغَرِيب ينَةدي مال نَنْزُِل ف
تَعاَل نُحاوُِل َأن : "وقَاَل ِلخَادمه١٣." هب ِإلَى جِبعةَبْل ِلنَذْ. فيها َأحد من بني ِإسراِئيَل

ةامي الرف ةَ َأوعي جِبنَبِيتَ فو كَانٍ آخَرَل ِإلََى م١٤." نَص مهو سالشَّم تغَابوا وبفَذَه
ينمي ِلبنْيةَ الَّتعجِب نْد١٥. عبِيتُوا، وِلي نَاكلُوا هوافَنَزلَسجو ينَةدالْم ةاحوا ِإلَى سبذَه .

  .ولَم يْأخُذْهم َأحد ِإلَى دارِه ِلينَاموا
وهو . ولَكن حدثَ عنْد الْمساء، َأن رجلًا عجوزا كَان راجِعا من شُغْله في الْحقِْل١٦

ف يمقيو مايِل َأفْربج نلًا مأصينمي بِنْينب نم مه ينَةدُل الْمَأهةَ وعذَا ١٧. ي جِبه فَتَطَلَّع
ينَةدالْم ةاحي سف رافسَل الْمجَأى الررو وزجالْع .وزج؟ : "فَقَاَل الْعبَأنْتَ ذَاه نِإلَى َأي

قنَا من بيتَ لَحم الَّتي في يهوذَا، ِإلَى منْطَقَة نَحن في طَرِي: "فَقَاَل لَه١٨" ومن َأين جِْئتَ؟
نَاكه نَألنِّي م مايِل َأفْربي جف ةيدعاِهللا، . ب تيِإلَى ب اجِعَأنَا رو متَ لَحيتُ ِإلَى ببذَه فَقَد
ارِهِإلَى د دي َأحْأخُذْني لَم تَّى اآلنحن١٩َ. ونْدعِلي و رخَمو زخُبيرِنَا، وملَفٌ ِلحعو نبا ت

َأهال بِك في : "فَقَاَل الرجُل الْعجوز٢٠." فَنَحن ال نَحتَاج ِإلَى شَيء. وِللْمرَأة وِللْخَادمِ



وَأخَذَهم ِإلَى ٢١." احةال يصح َأن تَبِيتَ في الس. كُلُّ ما تَحتَاج ِإلَيه علَي َأنَا! دارِي
  .دارِه، وعلَفَ حميرهم، وغَسلُوا َأرجلَهم، وَأكَلُوا وشَرِبوا

وبينَما هم يتَمتَّعون بِالزيارة، جاء بعض رِجاِل الْمدينَة اَألشْرارِ، وَأحاطُوا بِالدارِ ٢٢
ونعقْرَأخَذُوا يقَ. ووزِوجارِ الْعبِ الداحالُوا ِلص" : كنْدي عفَ الَّذيَل الضجَأخْرِجِ الر

هراش٢٣." ِلنُعمقَاَل لَهارِ والد باحص هِمِإلَي جي: "فَخَرتا ِإخْوال ي .ذَا الشَّرلُوا هال تَفْع .
ارِي، فَال تَري دفي، وفيض وُل هجذَا الرةَهاحالْقَب هذوا هبي ٢٤! تَكبِنْت لَكُم ُأخْرِجْل سب

لُو لَكُمحا يا ملُوا بِهِمماعا وموهراشفَع ،تَهيرسو اءذْرالْع . رذَا اَألموا هبتَكال تَر نلَكو
فََأمسك الرجُل سريتَه . عوا لَهفَرفَض الرجاُل َأن يسم٢٥!" الْقَبِيح مع هذَا الرجِل

ما لَههجَأخْرِل. وا طُوَل اللَّيونَهبتَنَاوظَلُّوا يا ووهبرِ. فَاغْتَصالْفَج نْدا عكُوهتَر ثُم .
٢٦ا، وهديا سيهي فارِ الَّتَأةُ ِإلَى الدرالْم تاءحِ، جبطُلُوعِ الص نْدعو نْدقَطَتْ عا سنَّهلَك

ارقَ النَّهتَّى َأشْرح نَاكتْ هيقبابِ، وارِ ٢٧. الْبالد ابب فَتَححِ، وبي الصا فهديس ا قَاملَمو
.  الْعتَبةِليخْرج ويمضي في طَرِيقه، وجد سريتَه ساقطَةً علَى بابِ الدارِ ويداها علَى

فََأخَذَها علَى الْحمارِ، ومضى ورجع ِإلَى . فَلَم تَرد علَيه." قُومي نَذْهب: "فَقَاَل لَها٢٨
ارِها ِإلَى ٢٩. دهظَامع عا مهقَطَّعثَّةَ والْج كسَأمكِّينًا، وَل ستَنَاو ،ارِهَل ِإلَى دصا ولَمو
اِئيَلاثْنَتَيرِإس ي كُلِّ بِالدا فهعزوةً، وطْعةَ قشْرقُولُوا ِلكُلِّ ٣٠.  عي َأن لَهسى رصَأوو

منْذُ اليومِ الَّذي فيه طَلَع بنُو ِإسراِئيَل من مصر، ِإلَى هذَا اليومِ، لَم : "بني ِإسراِئيَل
فَتََأملُوا وتَشَاوروا واحكُموا فيما يجِب َأن . ، ولَم نُشَاهد مثْلَه َأبدايحدثْ مثُْل هذَا اَألمرِ

لَهمنَع".  
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٢٠ 

١عبِإلَى بِْئرِ س اند نوا ماءجا، وعاِئيَل مري ِإسنكُلُّ ب جفَخَر . ادضِ جِلْعَأر نمو
عتَماجوفَاةصي الْمرِ اِهللا فضحي ماِئيَل، ٢. وا فري ِإسناِئِل بقَببِ وةُ كُلِّ شَعقَفَ قَادوو



فَسمع ٣.  مسلَّحين بِالسيوف جنْدي٤٠٠  ٠٠٠عدده َأمام جمهورِ شَعبِ اِهللا الَّذي بلَغَ 
اشْرحوا لَنَا كَيفَ : "وقَاَل بنُو ِإسراِئيَل.  تَجمعوا في الْمصفَاةبنُو بِنْيمين َأن بني ِإسراِئيَل

دخَلْتُ َأنَا وسريتي : "فَقَاَل الرجُل اللَّاوِي زوج الْمرَأة الْمقْتُولَة٤!" حدثَتْ هذه الْقَباحةُ
وفي اللَّيِل، قَام علَي َأهُل جِبعةَ، وَأحاطُوا بِالدارِ، ٥. ِإلَى جِبعةَ الَّتي ِلبِنْيمين ِلنَبِيتَ

فََأمسكْتُ جثَّتَها وقَطَّعتُها ٦. وَأرادوا َأن يقْتُلُوني، واغْتَصبوا سريتي حتَّى ماتَتْ
.  فَاحشَةً وقَباحةً في حقِّ بني ِإسراِئيَلووزعتُها في كُلِّ بِالد ِإسراِئيَل، َألنَّهم ارتَكَبوا

٧كُمْأيطُونَا رَأعاِئيَل وري ِإسنب يعما جوا يرتَشَاو فَاآلن"!  
ِإنَّما نَفْعُل هذَا ٩! ال يرجِع َأحد منَّا ِإلَى خَيمته َأو دارِه: "فَقَام كُلُّ الشَّعبِ معا وقَالُوا٨

فَنَْأخُذُ عشْرةَ رِجاٍل من كُلِّ مَئة من جميعِ قَباِئِل بني ِإسراِئيَل، ١٠نُلْقي قُرعةً، : بِجِبعةَ
آالف ةشَرالْع نَألْفًا مو ،اَأللْف نَئةً منَْأخُذُ مي . وشِ الَّذيُؤونَةَ ِللجالْم ونرضحي ُؤالءه

جِب ارِبحيي سنقِّ بي حا فتْهتَكَبي ارالَّت ةاحلَى الْقَبا عنْهم منْتَقيا وخُلُهديو ،ينمةَ بِنْيع
  .فَاتَّفَقُوا كُلُّهم معا َأن يعاقبوا الْمدينَة١١َ." ِإسراِئيَل

ِلماذَا ارتَكَبتُم هذَا : " بِنْيمين وقَالُوا لَهموَأرسلَتْ قَباِئُل ِإسراِئيَل رِجالًا ِإلَى كُلِّ عشَاِئر١٢ِ
سلِّموا ِإلَينَا هُؤالء اَألشْرار الَّذين في جِبعةَ، فَنَقْتُلَهم ونُزِيَل الشَّر من ١٣الشَّر الْفَظيع؟ 

واجتَمعوا من ١٤. وتهِم بني ِإسراِئيَلفَرفَض بنُو بِنْيمين َأن يسمعوا كَالم اخْ." ِإسراِئيَل
وفي ذَِلك اليومِ، جمع بنُو بِنْيمين من ١٥. مدنهِم ِإلَى جِبعةَ، ِليحارِبوا بني ِإسراِئيَل

 ،هِمند٢٦ ٠٠٠مينلَّحسم  افَةبِاِإلض ،وفي٧٠٠ِإلَى  بِالسخْتَارِينَأ م نةَ معِل جِبه .
١٦ ُؤالءه نيب كَانو ،ارِبِينحٍل٧٠٠الْمجال  رقْالعِ وبِالْم رجالْح ونمري ،رسَأع 

 بِنْيمين، وكَان عدد بني ِإسراِئيَل، من غَير١٧ِ! يخْطُئون الْهدفَ، حتَّى ولَو كَان شَعرةً
٤٠٠  ٠٠٠ينلَّحسبِ م وفيبٍ. السراُل حرِج مكُلُّه.  

من منَّا يذْهب َأولًا ِليحارِب : "وصعد بنُو ِإسراِئيَل ِإلَى بيتَ ِإيَل ِليستَشيروا اَهللا فَقَالُوا١٨
 ونَصبوا خيامهم وقَام بنُو ِإسراِئيَل في الصبحِ،١٩." يهوذَا َأولًا: "فَقَاَل اُهللا" بِنْيمين؟

. ثُم خَرج رِجاُل ِإسراِئيَل ِليحارِبوا بِنْيمين، واستَعدوا ِللحربِ عنْد جِبعة٢٠َ. قُرب جِبعةَ
٢١ ي ذَِلكاِئيَل فرِإس نقَتَلُوا مةَ، وعجِب نم ينمنُو بِنْيب جمِ فَخَروٍل٢٢ ٠٠٠اليجر  .



ولَكن بني ِإسراِئيَل شَجعوا بعضهم بعضا، واستَعدوا َأيضا ِللحربِ في نَفْسِ الْمكَانِ ٢٢
فَصعدوا وبكَوا في محضرِ اِهللا ِإلَى الْمساء، ٢٣. الَّذي كَانُوا فيه في اليومِ اَألوِل

." حارِبوهم: "ود ِإلَى محاربة بني بِنْيمين ِإخْوتنَا؟ فَقَاَل اُهللاهْل نَع: "واستَشَاروه وقَالُوا
فَخَرج علَيهِم بنُو بِنْيمين من ٢٥. فَتَقَدم بنُو ِإسراِئيَل ِإلَى بني بِنْيمين في اليومِ الثَّاني٢٤

، كَانُوا كُلُّهم مسلَّحين  رجٍل١٨  ٠٠٠ِإسراِئيَل من بني جِبعةَ في الْيومِ الثَّاني، وقَتَلُوا 
وفي٢٦. بِالس نَاكوا هلَسجتَ ِإيَل، ويشِ، ِإلَى بيكُلُّ الْج اِئيَل، َأيري ِإسنب يعمج دعفَص

،اءسِإلَى الْم موالي وا ذَِلكامصا وكَوبلَى ووالْم اما َأمايحضقَةً ورحم ابِينوا قَرمقَدو 
وفي تلْك اَأليامِ كَان صنْدوقُ عهد اِهللا . واستَشَار بنُو ِإسراِئيَل الْمولَى٢٧. صحبة ِهللا

نَاكَأ٢٨. ه مخْدي يالَّذ ربالْح وه ونارنِ هب ارازَأِلع نب اسينْحف كَاني ولَى فوالْم امم
" هْل نَعود ِإلَى محاربة بني بِنْيمين ِإخْوتنَا َأم نَكُفُّ؟: "فَاستَشَاروا اَهللا وقَالُوا. تلْك اَأليامِ

  ."حارِبوهم َألنِّي غَدا َأنْصركُم علَيهِم: "فَقَاَل اُهللا
وصعدوا علَى بني بِنْيمين في اليومِ الثَّاِلث، ٣٠. ا حوَل جِبعةَوَأقَام بنُو ِإسراِئيَل كَمين٢٩ً

فَخَرج بنُو بِنْيمين ِإلَيهِم، وانْجذَبوا ٣١. واستَعدوا ِللحربِ عنْد جِبعةَ كَما فَعلُوا من قَبُل
قَتْلَى م ونعوقَأخَذُوا يو ،ينَةدنِ الْمنِعابِقَتَينِ الستَيراِئيَل كَالْمري ِإسنب ن . منْهفَقَتَلُوا م

 ربةَ ععِإلَى جِب ةتَّجِهى الْماُألخْرتَ ِإيَل ويِإلَى ب ةتَّجِهالْم ي الطَّرِيقلًا فجر ينثَالث ونَح
لَكن . راِئيَل منْهزِمون َأمامهم كَما حدثَ من قَبُلفَظَن بنُو بِنْيمين َأن بني ِإس٣٢. الْحقُوِل

فَلَما تَراجع كُلُّ رِجاِل ٣٣." نَهرب ونَجذبهم عنِ الْمدينَة ِإلَى الطُّرق: "بني ِإسراِئيَل قَالُوا
 تَامار، فَجَأةً قَام الْكَمين الَّذي غَرب جِبعةَ ِإسراِئيَل من مراكزِهم، ثُم تَجمعوا عنْد بعَل

خَابِِئهِمم ني كُلِّ ٣٤. مف ارِبِينحالْم نسَأح نم ةُ آالفشْرةَ ععلَى جِبع مجه ثُم
  .الْمصيبةَ حلَّتْ بِهِمولَم يدرِك بنُو بِنْيمين َأن . وكَانَت الْمعركَةُ حاميةً. ِإسراِئيَل

بِنْيمين وفي ذَِلك اليومِ، قَتََل بنُو ِإسراِئيَل من . فَهزم اُهللا بِنْيمين َأمام ِإسراِئيَل٣٥
ما فَلَ. وَأدرك بنُو بِنْيمين َأنَّهم انْهزموا٣٦.  كُلُّهم مسلَّحين بِالسيوف، كَانُوا٢٥  ١٠٠

انْسحب رِجاُل ِإسراِئيَل َأمام بِنْيمين، اتَّكَلُوا علَى الْكَمينِ الَّذي كَان بِالْقُربِ من جِبعةَ، 



٣٧ نقَتَلُوا كُلَّ ما ويهوا فانْتَشَرةَ، وعخَلُوا جِبدوا وفَعانْدو ،ةعرينِ بِساُل الْكَمرِج فَقَام
  .السيففيها بِ

٣٨ نيفَةٌ مةٌ كَثابحس يهو ،ةالملَى عينِ عالْكَم عاتَّفَقُوا م اِئيَل قَدراُل ِإسرِج كَانو
 ،ينَةدالْم نم دعخَانِ تَصب٣٩ِالدري الْحاِئيَل فراُل ِإسرِج جِعري ذَِلك نْدنُو . فَعَأ بدبو

لُون بعض بني ِإسراِئيَل، نَحو ثَالثين رجال، وظَـنُّوا َأنَّهم منْهزِمون َأمامهم بِنْيمين يقْتُ
لَكن لَما َأخَذَ عمود الدخَانِ يرتَفع من الْمدينَة، التَفَتَ بنُو بِنْيمين ٤٠. كَما حدثَ من قَبُل

وعنْد ذَِلك دار علَيهِم ٤١! لَّها كُتْلَةً من اللَّهِيبِ الصاعد ِإلَى السماءورَأوا الْمدينَةَ كُ
لَّتْ بِهِمةَ حبيصالْم كُوا َأنرَأد مَألنَّه ،ينمنُو بِنْيب بتَعاِئيَل، فَارراُل ِإسوا ٤٢. رِجبرفَه

ي اتِّجاِئيَل فري ِإسنب امَأماءرحالص اُل . اها رِجضَأي هِملَيع جخَرو ،قُوا بِهِملَح منَّهلَك
َألنَّهم َأحاطُوا بِهِم، وطَاردوهم ٤٣. الْكَمينِ من الْمدينَة، فَهلَك بنُو بِنْيمين بين الْفَرِيقَينِ

،  رجٍل١٨ ٠٠٠منْهم فَقُتَل ٤٤. بعةَ من جِهة الشَّرقبِسهولَة، وَأدركُوهم بِالْقُربِ من جِ
اءداَألش نم منُو ٤٥. كُلُّهفَقَتََل ب ،ونرِم ةخْرِإلَى ص ،اءرحالص ووا نَحبرهوا واردو

 حيثُ قَتَلُوا  ِإلَى جِدعوم،ثُم طَاردوا الْباقين.  في الطَّرِيق رجٍل٥٠٠٠منْهم ِإسراِئيَل 
٤٦. ٢٠٠٠ ي ذَِلكف ينمي بِنْينب نلَةُ الْقَتْلَى ممج مِ، فَكَانو٢٥ ٠٠٠اليينلَّحسم  

اءدَأش ونارِبحم مكُلُّه ،وفي٤٧. بِالس ةخْرِإلَى ص ،اءرحِإلَى الص َئةتُّ مس بره نلَكو
ونرٍ. رِمةَ َأشْهعبَأر نَاكوا هَأقَام٤٨. و نقَتَلُوا مو ،ينمنِ بِنْيداِئيَل ِإلَى مرنُو ِإسب عجرو

  .فيها بِالسيف مع الْبهاِئمِ وكُلِّ ما وجدوه فيها، وَأحرقُوا بِالنَّارِ كُلَّ الْمدنِ الَّتي وجدوها
  

 زوجات لبني بنيمين: ىانتشار الفوض

٢١ 

١ داحو َألي بِنْتَه منْهم دَأح جوزال ي َأن ،فَاةصي الْملَفُوا فح اِئيَل قَدراُل ِإسرِج كَانو
ينمبِنْي قَبِيلَة نرِ اِهللا ِإلَى ٢. مضحي مف نَاكثَلُوا همتَ ِإيَل، ويِإلَى ب بالشَّع بذَهو

قَةرا بِحكَوبخُوا ورصو ،اءسقَالُوا٣. الْمى : "وراذَا جاِئيَل، ِلمري ِإسنب بلَى روا الْمهَأي



وقَام الشَّعب في الصباحِ الْباكرِ، وبنَوا ٤" هذَا معنَا؟ ِلماذَا فَقَدنَا اليوم قَبِيلَةً من قَباِئلنَا؟ 
نَاكهةبحا صايحضقَةً ورحم ابِينوا قَرمقَدةً ونَص٥.  م مهضعاِئيَل برنُو ِإسَأَل بسو
" هْل يوجد َأحد من كُلِّ قَباِئلنَا، لَم يحضرِ اجتماعنَا َأمام الْمولَى في الْمصفَاة؟: "بعضا

  .وا يمينًا َأن يقْتُلُوا من ال يحضر اجتماعهم َأمام الْمولَىَألنَّهم كَانُوا قَد حلَفُ
الْيوم انْقَرضتْ ِإحدى : "وَأسفَ بنُو ِإسراِئيَل علَى وضعِ ِإخْوتهِم بني بِنْيمين، وقَالُوا٦

اقين منْهم، ونَحن حلَفْنَا بِاِهللا َأن ال نُعطيهم كَيفَ نَجِد زوجات ِللب٧! قَباِئِل بني ِإسراِئيَل
هْل تُوجد قَبِيلَةٌ من قَباِئلنَا لَم تَحضر َأمام الْمولَى في : "وسَألُوا٨" من بنَاتنَا زوجات؟

! ال واحد من يابِيشَ جِلْعاد ِلالجتماعِفَوجدوا َأنَّه لَم يحضر ِإلَى الْمعسكَرِ و" الْمصفَاة؟
٩ادابِيشَ جِلْعكَّانِ يس نم داحال وو نَاكه كُني لَم ،بوا الشَّعدا علَم مَألنَّه.  

بوا اذْه: "وقَالُوا لَهم.  من اَألشداء رجٍل١٢  ٠٠٠هنَاك فََأرسلَت الْجماعةُ ِإلَى ١٠
اُقْتُلُوا . هذه هي مسُئوِليتُكُم١١. واقْتُلُوا َأهَل يابِيشَ جِلْعاد بِالسيف، رِجاال ونساء وأطْفَالًا

  فَتَاة٤٠٠جِلْعاد، فَوجدوا بين َأهِل يابِيشَ ١٢." كُلَّ ذَكَرٍ وكُلَّ امرَأة عاشَرتْ رجلًا
فَج ،اءذْرعانضِ كَنْعي َأري فالَّت يلُوهي شكَرِ فسعِإلَى الْم وا بِهِناء.  

١٣ متْهعتَداسو ،ونرِم ةخْري صف ينالَّذ ينمي بِنْينالةً ِإلَى با رِسةُ كُلُّهاعمالْج لَتسَأرو
فََأعطَوهم بنَات . نْيمين في ذَِلك الوقْتوبِنَاء علَى ذَِلك، رجع بنُو ب١٤ِ. ِإلَى الصلْحِ

نقْتُلُوهي ي لَماللَّات ادابِيشَ جِلْعي .ينمي بِنْينا ِلكُلِّ بيذَا كَافه كُني لَم نلَكفَ ١٥. وَأسو
  .بني ِإسراِئيَلالشَّعب علَى بِنْيمين، َألن الْمولَى وضع فَجوةً في قَباِئِل 

١٦ةاعموخُ الْجا : "فَقَاَل شُيمدعب ،ينمي بِنْينب نم يناقِللب اتجولَى زُل عصفَ نَحكَي
هنَاك ورثَةٌ ِللنَّاجِين من بني بِنْيمين، فَال  َألنَّه يجِب َأن يكُون١٧انْقَرضت النِّساء منْهم؟ 

َأما نَحن فَال نَقْدر َأن نُعطيهم زوجات من بنَاتنَا، َألنَّنَا ١٨. محى قَبِيلَةٌ من بني ِإسراِئيَلتُ
ينمي بِنْينب نم دةً َألحجوي زطعي نم ونلْعقُلْنَا، ملَفْنَا واِهللا ١٩. ح يدع انح نلَكو

 شيلُوه الَّتي هي شَماَل بيتَ ِإيَل، وشَرقَ الطَّرِيق الْمتَّجِهة من بيتَ ِإيَل ِإلَى السنَوِي في
  ."شَكيم، وجنُوب لَبونَةَ



٢٠مقَالُوا لَهو ينمي بِنْينا بوصومِ، : "فََأوي الْكُرنُوا فوا اُكْموحوا٢١رقَّبتَرتَى . وفَم
تْ بجخَر ،ننْهم ةً لَهجوز داحفُوا كُلُّ واخْطومِ، والْكُر نوا مجقْصِ، اُخْرِللر يلُوهنَاتُ ش

كُمضوا ِإلَى َأرباذْه٢٢. و ،منَا، نَقُوُل لَهشْكُوا ِإلَيي ِلكَي ،نتُهِإخْو َأو ناُؤهآب اءفَِإذَا ج
ثُم ِإنَّكُم . جلنَا، فَنَحن لَم نَغْنَم لَهم في الْحربِ ما يكْفي من زوجاتَأشْفقُوا علَيهِم من َأ

فَفَعَل بنُو بِنْيمين هذَا، ٢٣." َأنْتُم غَير مذْنبِين، َألنَّكُم لَم تُعطُوهم بنَاتكُم عن طيبِ خَاطرٍ
مهددع بسح مخَطَفُوا لَه ،هِمضوا ِإلَى َأرعجروا وبذَهو ،اتصاقالر نم اتجوز ،
وفي ذَِلك الوقْت، رجع بنُو ِإسراِئيَل من هنَاك، وذَهب ٢٤. وبنَوا الْمدن وسكَنُوا فيها

يبِهنَصو هتيرشعو هِإلَى قَبِيلَت داح٢٥. كُلُّ ولْكي تف فَكَان كلاِئيَل مرِإلس كُني امِ لَماَألي 
اهولَى هفُ عرتَصي داحكُلُّ و.  

 
 
 

 
 


