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 عودة للجدول مقدمة سفر طوبيا

 
 طوبيا كلمة عبرية )طوبى ياه = اهلل طيب( -
هييق ة يية رقييي مىييق ياييمى طوبيييا عيياو يييق اياييبق امةييورر يييق تيتييوت عا ييمة  ةييور يكتيي  ممايي  بمىييواه  -

عائليية  ىييرت مىييية  يكييا كيين اياييائلميا يواقييياا مقييارب  ييميية بيياير   مييا مىواهمييا ة يية وبأعميياي ايرةميية  و 
 يلماذا؟
(  وايكمييياب يييي  ييييذكر  ر ىطيييية 6،  5:  11عيييبييييرب يه بييي  ويقلييي  كيييي  بيييا يىبلييي  )اييييذر يةبييي  ا (1

 يلاائلميا ويكا اهلل ايااي  ب اىي كي تفس هو يال  ما هق ايىطية ايمق يه ب علييا 
( ويكييا  كمةييفتا بايي  ذييي  ىطييأ 8،  1:  1 ت يييوب ةيياي اهلل تفايي  عتيي   تيي  رقييي كامييي ييييس م ليي  ) (1

ييي  يايكميياي يلبةيير هييو كميياي تاييبق  وبييويس  يييوب ايوا ييو وهييو بييره ايييذام مف ق  وكيياا اهلل يةييفي  يُيك.
 (2:11كو1ايراوي امو اهلل ي  بةوكة يق ايقا  ييةمي  ما اإلتمفاخ )

( يينا ا )  هيق طرييل ايكمياي وطرييل 1::1ةيي عا ايمايو "يفُكمِّيي رئييس ىن يي  بيا ) " )عيب (3
ب ايمميييأي  ييا يييي  وهيييذه م يييي ياطيييق مييي  (  يكيييا مييين  اييييرب ي ييياة1:1بيييط1ايكييين عيييا ايىطاييييا )

 (:13:1كو1ايمقربة ايمتفذ )
(  وهيياميا اياييائلميا يةبييوا اهلل بايمأكييي   18:8كييي امةيييام مامييي ماييال يلىييير يلييذيا يةبييوا اهلل )رو (1

ا ب  ت بباض ا )   ّ)  تيا متميق بااا ة ويرح يلقمي    يتق   ا اممور بايتابة يي  وا 
يس ايرايييوي  تيييي  " رواح ىا مييية مرايييلة يلى مييية مقيييي اياميييي يا  ا ير يييوا ايىييين " ايمنئكييية ةييياي عيييتي  بيييو  -

(  وهتا ترت  ورة مطبيىية يما ةايي  بيويس ايرايوي  يياهلل اييذر عيتي  عليى  و) ه يرايي منكيال هيو 11:1)عب
ةيياكلتا ايمين  رايائيييي يياييي  مييور  و) ه  وكي  مييا ميرة يةيي ن يتيا ذييي   وا  ا تي رر  وربمييا تتايب ةلييوي م

       -:ايذر ايي يتا امموريل  ن  و ايةظ  و ذكائتا ويكوا اهلل عا طريل منئكم  هو 
 ىائفي  ويتقيي "   كي ( "من  ايرب ةاي ةوي2:31)م  -
 ( "يو ق منئكم  ب ، يكق يةفظو  يق كي طرة " 11:11)م  -
 يراي منك   مام "  ، ( "يىوي  براهي  ياب ه2:11)م  -
 ةاي ياىوب"  ( "وهكذا16:18)م  -
 ورايائيي  ة  رهاام ايمنئكة اياباة ايواةفيا  ما  ايرب  -
 
 (  ر ايميل   و ايم مر8:3ايةيطاا ايذر كاا يىمي   واج ايبتت ةيي  ا  ام    مو اوس )طو* 
 فهل الشيطان يقتل؟  

 (11:8اياي  ايمايو  امى ايةيطاا  ت  كاا ةما)ل يلتاس متذ ايب م )يو (1
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ا ي يرب  ييوب، كياا اهلل يةي   يي  ةي و  ايمقربية، وةياي اهلل يلةييطاا هيا هيو ييق ةيتما كياا ايةييطا (1
 (   ذال يو) هذا اية  ايذر و ا  اهلل يلةيطاا يكاا ة  ةمل  6:1ي   ويكا  ةفظ تفا  ) ر

 ( 31:8امرواح ايةريرة ةملت و هلكت ةطي  ايىتا ير )مت (3
   وهو يييج ايةروب ييموت ايك يريا (15:12ايةيطاا كاا يلىق بايبةر يق ايتار وايمام )مت (1
 ( 16:11امرواح ايةريرة   ابوا  و)  اكاوا بقراح ةمى هربوا عراة  ) ع (5
(  وي  12،  16:  6الطاا ايةيطاا هذا على "ايذيا يتفوا اهلل ما ةلوبي  ويمفر وا يةيومي " )طو (6

يميين  ايةيييطاا  يييى برييية يكييا ييي  اييلطاا علييى طوبيييا واييارة ايلييذاا تفييذا كيين  ايميين   ويييذي  تفييى ا
م ر اياليا ةين ايابا ات ايو تيية  و)ةيظ يم ير كاتيت مةيير مرض ايابو يية وايماتيى  ا ايمين  

 ةرر طوبيا واارة ممامال ما  بليس وعبو يم  
ةكرال هلل  يى  كاا هذا ايالطاا على ايبةر ةبي ايمايو  وبايمايو  ار يتيا ايلطاا  ا تي وس عليي   (2

 (:11:1)يو
ةيطاا يىيبض عليى كيي ايتفيوس باي  مومييا ييأىيذها يلقةيي ، و وي تفيس يي  يايمط  ماييا هيذا كاا اي (8

( يايمايو ي  يىبيي 11::3ةئ" )يو كاا اياي  ايمايو ايذر ةاي "رئيس هذا ايااي  يأمق وييس ي  يق  
ىطيية واةي ة ميا يي ه  وا ا كيي ميا هيو  ابيت ييق ايماييو يايمطي   ا يىيوي هيذا "رئييس هيذا اياياي  

مق ويييييس يييي  يييّق ةيييئ" وت يييلق يلاييذرام ام   ا ميييأمق يتيييا يييق هيييذه اياييياعة يمطيير  عتيييا ايةيييياطيا يييأ
 ) نة ايغروب( )وعت  مفارةة تفاق ما قا ر  ة رر عت ر ويمهامرة امع ام  ه مق(

 
 هناك اعتراض على استعمال قلب ومرارة وكبد الحوت لهزيمة الشيطان وشفاء طوبيا األب من العمى. -

( اييذر و ي  ةير  مييا عليى ايي بي 11:38ي مةفق ايمرارة ايايا اياميام، واير  ميا ) ويىويوا وه (1
يبر  ة ةيا ايمل   وو   اياي  ايمايو طيتال على عيتق امعمى يمفمةت عيتاه  ييي ايميا يةيفق  و 

 ايطيا يفمو ايايوا؟!
مو اهلل بأةيييام اياييبب ببايياطة  ا اإلتايياا = قايي  أ روح  و عميياي ايييروح  ييير مرئييية يلقايي ، ييايي (1

ما ية يل )يية عليى  ةييام روةيية  مي نل ايمامو يية=  ييا مي  ايماييو وةيامية، ييذي  تي يا ايمامي  ييق 
مام،    تىرق  ما ايمام يل )ية على اي يا وايىيامة  وايمامو ية  اييي ميا ايىطاييا، ييذي  تايمامي 

يتا قا  ما ر  تةا يايتا  رواح يىيط ايمام يل )ية على ايغايي  ياهلل يامى   ماتا  ةيام ما ية ما 
ينب   ا تةار بةئ ما ر  اي يورة ايةايية مغيذر ةيواس ايقاي   وهكيذا  ايمامي ايايي  ايماييو مي  

(  وبيتفس ايمفييو  يلىيق موايى ةطاية ةيقر 11:5( أ )يي 13:6منميذه اي يت يةفام اممراض )مير
ييةييي  يرميييق عيييو  ىةيييب يييي15:15ييييق ايميييام ايمييير يي يييير عيييذبال )ىييير ق ايميييام ييطفيييو اية يييي  ( وا 

 (11:1مي1(  ويلىق  ةيل يق ة ر مامو  ين يهذر ايطاا   ة  )6:6مي1)
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ةطايال )   تميا   ؟ ةاي ايمن  يطوبيا " ذا  ةرةت كب  ايةوت يتي   ايةيطاا" ييي هذا  عماي اةرية (3
ى هييو ةييكي مييا ر يامييي روةييق  يايكبيي  وايىلييب همييا مابييير عييا ايمةيياعر وكيياا ايييييو  يطلىييوا عليي

( وةمييى ا ا ييينا يفييظ ايىلييب يطلييل علييى ايمةيياعر يتىييوي 15:12كييو1أ1:1ايمةيياعر " ةةييام" )يييق
)يينا ييي  ةليب رةييي   و يينا بيين ةليب(  ويييذي  تفيي   ا ةييرل ايكبي  وايىلييب يةيير يلمةيياعر ايملميبيية 

ينتيي   بييا طوبييا وعروايي  ييق ايليلية امويييى يلي واج ويكيتي   لبييوا هيذه ايمةياعر، يكيياتوا كميا  ةرةييا 
ةئ  اب ق ال  ا يايو ةاب وةابة  وا  ا يلمايا با ييما  وهكيذا ةييي عيا ايىي يس يوةتيا كاميا 
و وقميي  ايلييذاا  وقيمييا  بواهمييا  وا ر ييائيما و را ا  ا يايةييا يييق بمويييية، وعاةييا يمييرة كيينىوة ةمييى 

يييما ايطبياة  مرهبا كنهما  " ا هذا يفول ايطبياة ايبةرية،  ا يتا  ةاباا بقاتب با يما و) م ور
  يى ايةيوة  وما هو ايذر ي تو ميا ايتيار و) يةميرل" هيذا ميا ةييي عيا ايىي يس يوةتيا كاميا و وقمي  

ذت ةمليي  طوبيييا يييى مر يي  وبرائةيية ايميير ايقميليية  ةييارة ايمييرارة بطاميييا ايميير يمةييير يل ييليب اييي مييا 
إلةمميياي طوبيييا بةييكر  واهلل ياييمو باي ييليب يمتىيمتييا  وهييذا مييا ةيي ن يطوبيييا  ويييي   ا ا )  كاتييت 

 يمأ يب  
 

 
يماذا طلب ايمن  ما طوبيا  ا ) يااةر  وقم   ن ة  يا ؟ كاا هتا  ةيطاا يةارب ايبتت ويىمي  (1

؟ هييذا اياييهاي  قيياب عتيي  اياييي  ايمايييو "هييذا ايقييتس ) يىييرج  ّ)  ب ايةيييطاا  واقيييا  يكييين مةييار 
؟ هييو ةرميياا ايقايي  مييا ةيييوة طبياييية ييكييي  ومييا ايييذر  رةيي   باي يينة واي ييو   ومييا هييو اي ييو 

ايمن  طوبيا يامل  هو ةرماتي  ميا ةييوة طبيايية تاةيية  وقمي  مي  اي ينة  وبايميايق كاتيت مةيورة 
فايييا مةييورة اياييي  ايمايييو يتييا، يييق كييين تغلييب ايةيييطاا، تةرميي  مييا ايينة  ايميين  يطوبيييا هييق ت

)باي و  واإلممتاع عا ايةيوات ايقا ية( أ اي نة وهق انح يااي يباي نة يكوا يتا  لة باهلل 
 ين يامطي   ا يىاو  

 ايايي  ايماييو  ليب ايةييطاا بيتفس ايواييلة، يييو  يا  ورييض  ا يطليب ميا ا ب مةوييي ايةقييارة (5
( ") 12:3 يى ىب  ممغلبال على ةيوة ايبطا يلطاا ، ييذي  ةياي ايماييو  تي  بييذا ربيط ايةييطاا )مير

ياييمطي   ةيي   ا ييي ىي بيييت ةييور ويتيييب  مماميي   ا ييي  يييربط ايىييور  و)ل وةيتئييذ يتيييب بيميي " يأاييلةة 
ئيييس هييذا ايةيييطاا "ر  ىُ مِّ ايةيييطاا هييق ايملييذات اياايمييية )مييايم قييتسم طاييا  وةييراب   ( ويييذي  افيي

( يمييا يييريض 1:1( ويييذي  ةيياي ايةيييطاا يلاييي  ايمايييو " عطييي  كييي هييذه" )مييت11::3ايايياي " )يييو
  رامات ايااي  يةر   بليس ما  الةم  يكأت  بيذا ةي  ربطي   وهيذا ميا يالي  طوبييا  ذ رييض ةىي  ييق 

تي    ومابير  تي    ايمى م  ايايي  ايماييو "ويكيا مميى قيام ميا هيو  ملذات ايااي ، يربط ايةيطاا وا 
   (11:11 ةوت مت  ينت  يغلب " )يو
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وما ماتى  ا يربط ايةيطاا يى  رض م ر اياليا ؟   م ر يى ايكماب ايمىي س هيى امرض ايميى  (6
 ايييماب  ييييييا ةييياب اهلل   وم ييير ايالييييا هيييى مىييير عبيييا ة امو ييياا )امة ييير = طيبييية( وهيييى عبيييا ة 

ِبُ  يطوبيا و   اارة = "  عطيمك  الطاتا  ا م واوا ايةيات   "ةيطاتية   وايماتى  ا ايةيطاا  امفا.
كييياا ةيييرل ايكبييي  وايىليييب هيييو مابيييير عميييا يالييي  طوبييييا و وقمييي  ميييا ةميييي مةييياعرهما و رائ هميييا ييييربط  (2

   ايةيطاا وبيذا  لبوه
(  وهييذا مييا ةاييي  اياييي  ايمايييو 6::1يييق ايليليية اي اتييية مكييوا مىبييو)ل يييق ةييركة ا بييام ايى يايييا )طييو (8

عا وا يرةيا  ذ ى ات يي  ايةياطيا   ") مفرةوا بيذا  ا امرواح مى ي  يكي ، بيي يلمنميذ ةيتما 
ييتيييا   رقييية  عليييى ميييا ى يييوع    (:1::1 يرةيييوا بيييايةرر  ا  ايييمامك  كمبيييت ييييق ايايييماوات" )ييييو

ايةييياطيا، هييق ةييركة ا بييام ايى يايييا يييق اياييمام  يييي  ةيييا  ةمملييوا ييليية ربطييوا ايةيييطاا وه مييوه  
هيو رةي  كمياي  تمييت  3اتية    ا ت  رقمي  م   يا ة مةملي   ويق ايليلة اي اي ية، ورةي  ويق ايليلة اي 

ايمةكلة ممامال وميت ايبركة ةيامي   وايبركية ماتيق وقيو  اهلل ييق ةييامق وةيركم  مايق ييق كيي ةيئ 
اة   يةير يل ايون وينةتو  اي اين ار ايروح ايى س ويةير يلىيامة وايةي 3(   ورة   11:  13كو 1)

يفيق ايييو  اي ايين  ، بيام ايى ياييا ييق ايايمام ييق ايييو  اي ياتقياا كاتيا ةي   يار ييميا ايةيركة مي  ام
  ارت ييما ةركة ايروح ايى س ، ي ارت ييما ايبركة وايةياة  

ييايييباب ايايييابىة مت يييو ايكتياييية ايممييي وقيا ةييي ي ال  ا يممتايييوا عيييا ايمااةيييرة اي وقيييية اي ن ييية  ييييا   (1
ا كباكورة هلل، ويطر  ايةياطيا ما ةيامي   وبركة ايامير كلي  وكياا ييق ايكتياية ةي يمال، امويى، يمكو 

ييييأمق ايارواييياا ي عميييران وايمتييياوي ييكيييوا هتيييا  وةييي ة روةيييية  وييييم  ايييي واج ييلييية ايايييبت ومايييممر 
  ايماييابيو طييواي ايليييي ويمتيياو) يييو  امةيي   ويييذهب ييمييا ايكيياها يييو  ا) تيييا يي ييلق ييمييا ايمةليييي  يي

 يب آا يق ايمااةرة ايقا ية  
 (11::1 ايبال هو طوبيا تفا  كما  و اه  ايمن  "ة  وا بقمي  عقائب " )طوكاتب السفر:  -
ل    وبايمييايق كاتييت 211يييق   تييام اييبق  اييرائيي يييق  رض  ةييور  واياييبق كيياا اييتة  زمننن كتابننة السننفر: -

اا اييبب ما ييية يلماييبييا يييي  ييمييوا اا اهلل ايكمابيية بايي  هييذا ايميياريك  ويىيي  كمييب اياييفر يييق  رض اياييبق  وكيي
 ميم  بي  ويراي يي  منئكم  مةفظي   ا عاةوا بايمىوت 

طوبيا يى اام   رة ه اهلل ي وقة  ايةة ةفظيا يي   وايارة يى اايميا ايمو اهلل إلبلييس  ا يىميي   واقييا متيي   -
ر اييين  وايةي ا وايكةبية يلبتيت ايى ياية  ما و تييا  و  ةرار ) يامةىوا هذه ايى ياة  يبيتما كاا  بلييس يي ب

وا )  يطوبيا بي ايامى  كاا اهلل يىيرج ميا ايقيايق ةينوة  ايةييطاا ةيوت عليى ام واج ايايباة متيي  كياتوا 
 ير  ايةيا كما ةاي ايمن  " ا ايذيا يم وقوا ييتفوا اهلل ميا ةليوبي  ويمفر يوا يةييومي  كيايفرس وايبغيي 

 ( 12:6ئ  يلةيطاا عليي  الطاا )طوايلذيا ) يي  ييما  وي
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ماتيى  ايم  ةيفام اهلل  وةيتميا ظيير يطوبييا كياا ييق هيئية ةياب ةميى ) يتي عج وايمى  -: المالك روفائينل -
تفا  " تا ع ريا با ةتتيا اياظي " وةيي وهي يكذب ايمن ؟ وةاي عا تفا   تا ما بتق  ارائيي   وكتت تا )ل 

  ا؟فهل كذب في هذعا  ىيتا  ابيلوس 
ةتيياا اهلل وةوييي  اياظييي  عائيي ة علييى ييييوه  وايماتييى  تييا ىييا   اهلل وحننيننا  اهلل يايياع  بىييوة عزريننا   (1

اياظييي  ايييذر مييا ةتاتيي   راييلتق بىييوة مةيي   يكيي  ى ميية عظيميية  ةييوة اهلل ايتابايية مييا ةتاتيي  اياظييي  
  يىي  ى مي  طوبييا  واهلل امةفق طوبيا ومتىذ اارة ومطر  ايةياطيا ومغتيي   ةىال ياهلل ) يظي مي يوتال 

ير  ي    اان   اان  اإلا  ايذر ذكره ايمن  هتا ييس  امال ي  بي هو مابير عيا راياية اييىو  
 بيا  

ةيي ن ك يييرال يييق ايكميياب ايمىيي س  ا ظييير ايمنئكيية يييق هيئيية بةيير  ييينبراهي   ام ييان منئكيية وهيي   (1
  بةر  ما  يوط (  وهكذا ظير ايمنئكة ك1:13على هيئة بةر وهو ) ي رر )عب

ةوي   ت  ما بتق  ارائيي وما ابط تفمايق ييذا ياتق  ت  مكلن بةرااة ةاب اهلل يق هذا ايمكاا  (3
 ر  ا ةوي  ما بتق  ارائيي  ر ما عت  بتق  ارائيي وما ابط تفمايق  ر  تا  ميت ما عت ه   

 (13::1أ ىر :1،  13،  11:  :1وراق  ) ا 
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 عودة للجدول اإلصحاح األول

 

كان طوبينا وهنو منن سنبط ومديننة نفتنالي التني فني الجلينل األعلنى فنوء نحشنون وراء  1" -(:52-1اآليات )
قد جلي في عهند شلمناسنر ملنك رشنور نه اننك من  كوننك فني  5الطريء األخذ غربًا والى يسارها مدينة صفت. 

ك كنل ينوم علنى منن جلني معنك منن نخواننك حتى كنان كنل منا يتيسنر لنك يقسنم 3الجالء لم يفارء سبيل الحء. 
 2وم  انك كان احدث الجمي  في سبط نفتالي لم يكن على شيء منن شننون األحنداث.  4الذين من جنسك.   

فيمضني  6وكان نذا قصدوا كلهم عجول النذهب التني عملهنا ياربعنام ملنك نسنرائيل يتخلنع وحندر عنن سنائرهم. 
ذا كاننت  7جد للرب الك نسنرائيل وينوفي جمين  بنواكيرر ورعشنارر. نلى رورشليم  نلى هيكل الرب وهناك كان يس وا 

وعلى هذا ورمثالك كان مثابرًا منذ صبوتك على وفء  8السنة الثالثة كان يجعل جمي  رعشارر للدخالء والغرباء. 
 شريعة اهلل. 

وردبنك مننذ  11   ولما رن صار رجاًل اتخذ لك امررة من سبطك اسنمها حننة فولند لنك منهنا ولند فسنمار باسنمك. 9
ولمنا جلني من  امررتنك وولندر نلنى مديننة نيننوى حينث كاننت كنل  11صغرر على تقوى اهلل واجتنناب كنل خطيئنة. 

 13وقد كانوا كلهم يأكلون منن رطعمنة األمنم كنان هنو يصنون نفسنك ولنم يتننجو قنط بمنأكوهتهم.  15عشيرتك. 
فنأطلء لنك رن ينذهب حيثمنا شناء  14ملنك شلمناسنر. وألجل انك كان يذكر الرب بكل قلبك آتار اهلل حظوة لندى ال

ثننم انننك قنندم  16فكننان يطننوع علننى كننل مننن كننان فنني الجننالء ويرشنندهم بنصننائ  الخننال .  12ويفعننل مننا يرينند. 
فنررى بنين الجمهنور الغفينر  17راجيو مدينة ماداي وكان معك ممنا آثنرر بنك الملنك عشنرة قنناطير منن الفضنة. 

 18ل لنك غنابيلوو فني فاقنة فندف  نلينك الزننة المنذكورة منن الفضنة بصنك. الذي من جنسك رجاًل من سبطك يقا
وكننان بعنند ريننام كثيننرة رن مننات الملننك شلمناسننر فملننك سنننحاريب ابنننك مكانننك فوقنن  بنننو  نسننرائيل عننندر موقنن  

وكان طوبيا يطوع كل يوم على جمي  عشيرتك ويعنزيهم ويناسني كنل  واحند منن رموالنك علنى قندر  19الكراهة. 
ولمنا قفنل الملنك سننحاريب منن  51فيطعم الجياع ويكسو العراة ويدفن الموتى والقتلى بغيرة شنديدة.  51وسعك. 

ارض يهوذا هاربًا من الضربة التي حاقك اهلل بها بسنبب تجديفنك وطفنء لحنقنك يقتنل كثينرين منن بنني نسنرائيل 
فهننرب طوبيننا بولنندر  53لننك. فنمننا ذلننك الننى الملننك فننأمر بقتلننك وضننبط جمينن  ما 55كننان طوبيننا ينندفن رجسننادهم. 

فعاد  52وكان بعد خمسة ورربعين يوما رن قتل الملك ابنار.  54وزوجتك عاريًا ورختبأ ألن كثيرين كانوا يحبونك. 
 "طوبيا نلى منزلك ورد عليك كل مالك.

ماتق ةية  وايماتى  تتا يق  راع   ونحشونما  اباط  ارائيي وايكلمة ماتق م ارعات    نفتالي (:1آية )
ييذا وع  اياي  . فوء نحشون. نفتالي.ما . طوبيا.ماممر م  ايةية  بليس  يكا ما طوبيا رقي ة يس تام  

 ( :11:1ايمايو " عطيمك  الطاتال  ا م واوا ايةيات" )يو
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ال يايابق م  ل    عموم211( وم  ايابق اتة 3:12مي1)راق    ُجلى في عهد شلمنأصر (:3-1) ا يات
ل    ويذكر هتا ايافر ة ااة وبر 211على ع ة مراةي  ّ)  ا اياامرة كاا مة اىطت وابى ةابيا اتة 

 طوبيا ةمى با  ابي   يايى ااة ) مظير يىط  اىي  اوار ايكتياة بي ىارج ايكتياة 

اا يذهب مورةلي  ممماكال طوبيا ما  يا  ةباب  وهو ما اي يق  ارائيي ريض ايابا ة ايىطأ وك (:8-1) ا يات
 باياىي ة اي ةيةة م  ما كاا هذا يكلف  ما مةىة يق ايافر  و)ةظ  هممام  بايمةماقيا 

 ي  يىي طوبيا،  ت  ما مت واط امم  ييياي م لي   (:11-11) ا يات

 ب   اهلل يكايئ امميا  وايمل  امو ي  بايةرية  يكتتا تق ه  امى ميا يى مة ةا (:12-13) ا يات
 ةرل  ةور وةماي يارس ) يراا ةاييال( وكاتت ممب   ةور يق ذي  ايةيا    مملكة ماداي

؟ ايابب  ل    يكين مذكر هتا::3يىوي ايماريك  ا الوكس تيكاتور هو ايذر بتى راقيس اتة   راجيو
يتة كبيرة، ةمما  وقام تيكاتور وقاي متيا م  ةق  غير  و  اةية  غيرة يم يتة  ببااطة  ا راقيس كاتت

  وهو ق  ها با   ا ه مت  ويق باض ايتاك كمبت  ةمما ب ي راقيس 
 قتي   و عطى طوبيا ايمبلغ يةى  مةماج  وهذه هق  ىنل طوبيا :11ايىتطار ايف ة=   عشرة قناطير

(  و ايبال كاا 32:11مي1( وة ة ةمي  بتاه ي  )11 ، 18مي1ة ة اتةاريب مق ها يق ) (:13-18) ا يات
رقي ما قية ، وعو م  يق ى ر  وتنةظ  همما  :::185  ةمي ايمن    ا ا  اتةاريب يلييو  با   طي

ايييو  ب يا ق ن موماه   يذي  عت  ما ي  ي يا  ة  ق ة ييوياةي  ايمل  ةاي عت  ايكماب ي يا  يا ايةمار 
 ( ومظير ةقاعة طوبيا يق  يت  ايق ن وبيذا يمة ر ايمل  11:11) ر

اهلل يتمى  ما امةرار  وي  يةم   يي  تاروخ  وقام ايمل   ارة وا ب )ل ما اتةاريب،  (:15-11) ا يات
 وهذا ي  يكا هتا  ع اوة بيت  وبيا ايييو  يأعا  يطوبيا ماي  وعا  طوبيا  يى بيم 
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 عودة للجدول اإلصحاح الثاني

 
فقال هبننك  5وكان بعد ذلك في يوم عيد الرب رن صنعت مأدبة عظيمة في بيت طوبيا.  1" -(:55-1اآليات )

 هلم فادع بعضًا من سبطنا من المتقين هلل ليأكلوا معنا. 
فنانطلء ثنم عناد فننأخبرر رن واحندًا منن بننني نسنرائيل منذبوح ملقنى  فنني السنوء فلمنا سننم  طوبينا نهنض مننن  3

فرفعهننا وحملهنا نلننى بيتنك سننرًا ليندفنها بننالتحفظ بعنند  4موضنعك مسننرعًا وتنرك العشنناء وبلن  الجثننة وهنو صننائم. 
فذكر الكالم الذي تكلم بك الرب على لسنان  6وبعد رن خبأ الجثة ركل الطعام باكيًا مرتعدًا.     2مغيب الشمو. 

وكان جمي  ذوي  8ت الشمو ذهب ودفنها. ولما غرب 7عاموو النبي ريام رعيادكم تتحول نلى عويل ونحيب. 
ورما  9قرابتك يلومونك قائلين ألجل هذا رمر بقتلك وما كدت   تنجو من قضاء الموت حتى عدت تدفن الموتى. 

طوبيا فإذ كان خوفنك منن اهلل اعظنم منن خوفنك منن الملنك كنان ه ينزال يخطنع جثنث القتلنى ويخبأهنا فني بيتنك 
 فيدفنها عند انتصاع الليل. 

 11واتفء في بعض األيام وقد تعب من دفن الموتى انك وافنى بيتنك فرمنى بنفسنك نلنى جاننب الحنائط وننام.   11
 فوق  ذرء من  عش خطاع في عينيك وهو سخن فعمي. 

نما نذن الرب رن تعرض لك هذر التجربة لتكون لمن بعدر قدوة صبرر كأيوب الصديء.  15 فاننك نذ كنان لنم  13وا 
ولكننك  14نذ صغرر وحافظنًا لوصنايار لنم يكنن يتنذمر علنى اهلل لمنا نالنك منن بلنوى العمنى. ينفك عن تقوى اهلل م

وكما كان القديو ريوب يعيرر الملوك كان رنسنباء هنذا وذوور  12ثبت في خوع اهلل شاكرا لك طول ريام حياتك. 
  رين رجانك الذي ألجلك كنت تبذل الصدقات وتدفن الموتى. 16يسخرون من عيشتك قائلين. 

نمنا ننتظنر تلنك الحيناة التني يهبهنا اهلل  18فيزجرهم طوبيا قائاًل ه تتكلمنوا كنذا.  17 فإنمنا نحنن بننو القديسنين وا 
وكانت حنة امررتك تذهب كل يوم نلى الحاكة وتأتى من تعب يديها بمنا  19للذين ه يصرفون نيمانهم عنك ربدًا. 

فلما سم  بعلهنا صنوت ثغناء  51واتفء  رنها رخذت جديًا وحملتك نلى البيت.  51يتأتى لها تحصيلك من الميرة. 
 الجدي قال انظروا لعلك يكون مسروقًا فردور على رربابك نذ ه يحل لنا رن نأكل وه نلمو شيئًا مسروقًا. 

كاننت  فأجابتك امررتك وهي   مغضبة قد وض  بطالن رجائنك وصندقاتك اآلن قند عرفنت وبهنذا الكنالم ومثلنك 55
 "تعيرر.
 ترت عظمة طوبيا يق ا مق: (:1-1) ا يات

 ما   ا ام   ا هتا  ق ة مر  امكي وايوييمة و يوي  وذهب ييةمي ايق ة   1
  ةمفظ بايق ة يق بيم    1
 يارض تفا  ياىوبة ما ايمل    3
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ر  ا كييي هييذا متيي  مممايي  بايتيياموس   ي ييال يمماييك  بايتيياموس عمييي ايوييميية ييةمفييي بيييو  عييي  ايييرب ويظييي  1
 اإلبا طوبيا كاا بارال كأبي  يذهب بارعة ييىبر  بي  بوقو  ايق ة، يامب ة وة مبتائ  

يق مىواه ي  يل  اهلل على مرك  يةاب  ايييو ر يتكي بي  ايمل ، بي  رق  هذا يىطية ايةاب  (:6-5) ا يات
 (8::1ومذكر تبوة عاموس )عا

 برا    ذرء (:11آية )

ي كما ةلتا يق ايمى مة  وهتا ترت كين تامفي  ما ايمقربة ايمق مف ك. ربة هذا ايبار كاتت ييُ اماح اهلل بمق (:11آية )
 ( 2:1وهذا تفس ما ةاي  بويس ايراوي )كو. لكنك ثبت في خوع اهلل شاكرًا لك طول ريام حياتكيامو بيا اهلل= 

ي ابميا يق اهلل  و  ير ما  ما مةاربات  بليس  ا يامى      ةائتا و ةاربتا ) ير ا (:18-15) ا يات
  يكا طوبيا كاا ي  عيتاا ىارقيماا مىفويماا وعيتاا )م ي  وقة  يوب( ايفاهميا( يلمةكي  يق مةبة اهلل

  اىليماا يرت بيما ايرب ين يمةك  يي  
وربما  ةمرت هق  في مشغل( الخياطة)امررتك ألجل اإلحتياج للمال نشتغلت في الحياكة  (:11-11) ا يات
 ن  و  ىذم  كي يةايىرو 
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 عودة للجدول اإلصحاح الثالث

 

وقننال عننادل رنننت ريهننا الننرب وجمينن  رحكامننك  5حينئننذ رن طوبيننا وطفننء يصننلي بنندموع.  1" -(:52-1اآليننات )
فناآلن اذكرنني ينا رب وه تننتقم عنن خطايناي وه تنذكر ذننوبي وه  3مستقيمة وطرقك  كلها رحمة وحنء وحكنم. 

لنهب والجنالء والمنوت ورصنبحنا رحدوثنة وعنارًا فني هنا لم نط  روامرك فألجل ذلك رسلمنا نلى ا 4ذنوب آبائي. 
فنناآلن يننا رب عظيمننة رحكامننك هنننا لننم نعمننل بحسننب وصنناياك وه سننلكنا  2جمينن   األمننم التنني بننددتنا بينهننا. 

واآلن يا رب بحسب مشيئتك اصنن  بني ومنر رن تقنبض روحني بسنالم ألن المنوت لني خينر  6بخلو  رمامك. 
عيننك رن سنارة بننة رعوئينل فني راجنيو مديننة المناديين سنمعت هني ريضنًا واتفنء فني ذلنك الينوم  7من الحياة.

ألنك كان قد عقد لها على سبعة رجال وكان شيطان اسمك ازمنوداوو يقنتلهم  8تعييرًا من نحدى جواري ربيها. 
ذ كاننت تنتهنر الجارينة لنذنب رجابتهنا قائلنة ه رريننا لنك ابننًا   وه 9على اثر دخولهم عليها في الحنال.   ابننة وا 

رتريدين رن تقتليني كما قتلت سبعة رجال فلمنا سنمعت هنذا   الكنالم صنعدت  11على األرض يا قاتلة رزواجها. 
بننل اسننتمرت تصننلي وتتضننرع نلننى اهلل  11نلننى عليننة بيتهننا فأقامننت ثالثننة ريننام وثننالث ليننال ه تأكننل وه تشننرب. 

قالت تبنارك اسنمك  13وم الثالث وباركت الرب. ولما رتمت صالتها في الي 15بدموع رن يكشع عنها هذا العار. 
نلينك ينا رب  14يا الك آبائنا الذي بعد غضنبك يصنن  الرحمنة وفني زمنان البننو يغفنر الخطاينا للنذين يدعوننك. 

ليننك اصننرع ننناظري.  رتوسننل نليننك يننا رب رن تحلننني مننن وثنناء   هننذا العننار رو تأخننذني عننن  12اقبننل بننوجهي وا 
ولم اكنن  17ني لم اشتك رجاًل قط ورني قد صنت نفسي    منزهة عن كل شهوة. انك يا رب عالم با 16األرض. 

نما   رضيت بأن اتخنذ رجناًل لخوفنك ه لشنهوتي.  18قط رمازج ررباب المالهي وه رعاشر السالكين بالطيش.  وا 
تك ه ألن مشننور  51ولعلني لننم ركننن مسننتأهلة لهننم رو لننم يكونننوا مسنتحقين لنني   فلعلننك ربقيتننني لبعننل آخننر.  19

ن حلنت بنك شندة  51يدركها ننسان.  على رن من يعبدك يوقن رن حياتك رن انقضت بالمحن فسنتفوز بإكليلهنا وا 
ن عننرض علننى التأديننب فلننك رن يرجنن  نلننى رحمتننك.  ألنننك ه تسننر بهالكنننا فتلقنني السننكينة بعنند  55فسننينقذ وا 

فني ذلنك  54ائيل مباركًا مندى الندهور. فليكن اسمك يا الك نسر  53العاصفة وبعد البكاء والنحيب تفيض التهلل. 
فأرسننل الننرب مالكننك القننديو رافائيننل ليشننفي كننال  52الحننين نسننتجيبت صننلوات اهثنننين رمننام  مجنند اهلل  العلنني. 

 "اهثنين اللذين رفعت صلواتهما في وقت واحد نلى حضرة الرب.

   يى ىطاياه  يبرر اهلل، ويكت  ي  يلىق بايلو  على اهللهتا ترت عظمة طوبيا ييو  رق   )مي    (:6-1) ا يات
كوا اإلتااا يطلب ايموت   مر رن تقبض روحي بسالموهق م غير ة ن  ر ةيئال ماييال    رصبحنا رحدوثة

يتفا  ييذا ىطأ مت  يأس ما رةمة اهلل  يكا اهلل ايذر يارن  ان ايطبياة ايبةرية ياامو على هذه 
( ويتفي   ا بويس ةيا ةاي "يق  ةميام  ا 1:11مي1و  يليا ةيا اىط تفس اياىطة )امىطام  وهو ة  اام

 -( ييذا يىملن عا طلب ايموت يأاال ما ايةفام:13:1 تطلل يأكوا م  ايمايو ذا   ي ي ق ال" )يق



 (اإلصحاح الثالث) سفر طوبيا
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يىوي بويس ايراوي "ذا   ي ي ق ال"  ذال ما هو يي  ةيئ قيي  يكتي  يطليب امي يي يييو يييس يائايال، بيي هيق   1
 ةيوة ةلب   ا يرت ايمايو 

بيويس ةيياي هييذا ىيني ة ي يي   تيي  ييق ةيييرة، يرييي   ا ياييو ييىيي   اهلل ويمقيي   ايم  ويرييي   ا يييذهب يلمايييو    1
يييو مة يور بييا ةييئيا، ييذي  مير  ايىيرار ييق يي  اييرب وةياي "يكيا  ا  بىيى  يي   مقلكي "  ر طايمييا  ا اهلل 

 يق   ا يق عمي ياأبىى ممق   ا  اهلل 
 
هتا تق  عائلة  ىرت مةيا يق ة ااة وييا مةكلة هق امىرت  وتق  اإلبتة م لق  مةكلميا ي   (:13-2) ياتا 

م يايا يليأس بي يل نة  يذي  ةاي ا بام )) م   ايمةكلة بيت  وبيا اهلل، بي    اهلل بيت  وبيا ايمةكلة(  
ا  نميا  ّ) با   ا ةارت بايما ية ( ييق ي  مت رن ع11)آية باركت الربيذي  يبا   وميا و نميا 

ويتنةظ  ور ايةيطاا، يكما   ار    ةام طوبيا و وقم  ييايروه،  امى   ايىا مة يماير اارة  واارة ة لت 
م اعيا  ذ مىوي  عمريت بايىطية وا  لعلي لم ركن مستأهلة لهم على ايما ية ب نميا متيا ي  ممذمر على اهلل، وا 

 لعلك ربقيتني لبعل آخر.+ مشورتك ه يدركها ننسان.وا، وماليميا هلل= على   واقيا ايذيا مام

با   ا  مت ايمقارب ب مارها ور ر اهلل كماي امارميا، ها هو يراي منك  ييتيق  (:15-11) ا يات
 ايمةكلميا



 (اإلصحاح الراب ) سفر طوبيا
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 عودة للجدول اإلصحاح الراب 

 

ذ خال طوبيا رن قد استجيبت صالتك وتهيا لك رن يموت استدعى نليك طوبيا ابنك.  1" -(:53-1اآليات )  5وا 
نذا قبض اهلل نفسي فأدفن جسدي  3وقال لك اسم     يا بني كلمات في واجعلها في قلبك مثل األساو. 

ومتى  2ي عانتها ألجلك في جوفها وما كان اشدها. واذكر ما المشقات الت 4واكرم والدتك جمي  ريام حياتها. 
ورنت فليكن اهلل في قلبك جمي  ريام حياتك ورحذر رن  6استوفت هي   ريضًا زمان حياتها فادفنها نلى جانبي. 

تصدء من مالك وه تحول وجهك عن فقير وحينئذ فوجك الرب  7ترضى بالخطيئة وتتعدى وصايا الرب نلهنا. 
رن كان لك كثير فابذل كثيرًا ورن كان لك قليل فاجتهد رن     9رحيمًا على قدر طاقتك.  كن 8ه يحول عنك. 

ألن الصدقة تنجي من   كل  11فانك تدخر لك ثوابًا جمياًل نلى يوم الضرورة.  11تبذل القليل عن نفو طيبة. 
د اهلل العلي لجمي  رن الصدقة هي رجاء عظيم عن 15خطيئة ومن الموت وه تدع النفو تصير نلى الظلمة. 

وه تدع الكبر  14رحذر لنفسك يا بني من كل زنى وه تتجاوز امررتك مستبيحًا معرفة اإلثم ربدًا.  13صانعيها. 
وكل من خدمك بشيء فأوفك رجرتك لساعتك ورجرة  12يستولي على رفكارك ورقوالك ألن الكبر مبدر كل هالك. 

كل خبزك م   17رن يفعلك غيرك بك فإياك رن تفعلك رنت بغيرك. كل ما تكرر  16رجيرك ه تبء عندك ربدًا. 
ض  خبزك وخمرك على مدفن  البار وه تأكل وه تشرب منهما  18الجياع والمساكين واكو العراة من ثيابك. 

قرار كل  51التمو مشورة الحكيم دائمًا.  19م  الخطاة.  وبارك اهلل في كل حين ورسترشدر لتقويم سبلك وا 
ثم اعلم يا بني رني قد رعطيت ورنت صغير عشرة قناطير من الفضة لغابيلوو في راجيو  51فيك.  مشوراتك

وحيث ذلك فانظر كيع   تتوصل نليك فتقبض منك الزنة المذكورة من  55مدينة الماديين ومعي بها صك. 
وه تخع يا ولدي فأنا نعيش عيشة الفقراء ولكن سيكون لنا خير كثير نذا اتقينا  53الفضة وترد عليك صكك. 

 "اهلل وابتعدنا عن كل خطيئة وفعلنا خيرًا.

طوبيا يظا  ا اهلل ايةي مةكلم  بأا يموت، يكا اهلل كاا يا  يتياية  روع  ياهلل ياطيتا " ك ر  (:1-1) ا يات
 ( 3::1ق ال مما تطلب  و تفمكر" ) ن

ةىال كاا ايةيطاا هو ايذر يىبض على امرواح ييلىييا يق ايقةي ، يكا   نذ قبض اهلل نفسي (:5-3) ياتا 
 و)  اهلل يةاروا ةمى يق اياي  ايى ي   تي  يق ي  اهلل، و ما مو وع ايقةي  هذا يو   مهةت  ايذر يةب اهلل 

ا ة ن يلوةت مهةت يىط   ) يم ور  ا اهلل ايمىلى عت  وا 

طوبيا ييم  بأا يو ق  بت  باي  ةة  يى  كاا يطوبيا امب ىبرة ةاييا اياي  ايمايو "متق  (:11-2) ا يات
( ييو ةار يق :1-35:15قات يأطاممموتق   بما  تك  يالمموه بأة   ىومق ام ا ر يبق يالم " )مت

الصدقة تنجي من كل  ا    ةام   ت  يىابي اهلل ةى يال يأرا   ا ) يةر   بت  ما هذه ايبركة  ويىوي طوبيا
ا اىط ياامة  بأا يوق  ةلب  يلموبة   خطيئة ومن الموت  ييةفظ  اهلل ةمى ) ياىط وا 
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(  وبتفس ايفكر :11:1كو1هق تفس ما ةاي  بويس ايراوي "ما يظا  ت  ةائ  يليتظر  ا ) ياىط" ) (:11آية )
 ( 18:16ةاي ايةكي  "ةبي ايكار ايكبريام وةبي اياىوط مةامك ايروح" )  

يب و  ا هذه اياا ة   ض  خبزك  وخمرك على مدفن البار وه تشرب منهما م  الخطاة (::1-15) ا يات
وطوبيا يةير إلبت  ،  ا امي ي ي   ا  ق يلفىرام وايمةماقيا اطُ مةير يمى ي    ةات عا  رواح ايمتمىليا مف 

 يا يى قلاات وو)ئ  م  امةراريتفل  مواي  بيذه ايطريىة ييامفي  بيا ايفىرام ، عا  ا يتفى
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15 

 عودة للجدول اإلصحاح الخامو

 

ورما هذا المال فما ادري كيع  5فأجاب طوبيا ربار وقال يا ربت كل ما رمرتني بك افعلك.  1" -(:58-1اآليات )
رحصلك فان الرجل ه يعرفني ورنا ه اعرفك فما العالمة التي رعطيها لك بل الطريء التي تندي نلى هناك ه 

واآلن هلم فالتمو  4صكك فإذا عرضتك عليك فانك يندي عاجال.  فأجابك ربور وقال رن عندي 3اعرفها ريضًا. 
فبينما خرج طوبيا نذا بفتى بهي قد وقع    2لك رجاًل ثقة يصحبك بأجرتك حتى تستوفي المال ورنا حي. 

قال  7فسلم عليك وهو يجهل انك مالك اهلل وقال من رين رقبلت يا فتى الخير.  6مشمرا كأنك متأهب للمسير. 
قال اعرفها وقد سلكت جمي   8ني نسرائيل فقال لك طوبيا هل تعرع الطريء األخذة نلى بالد الماديين. رنا من ب

فقال  9طرقها مرارًا كثيرة وكنت نازًه بأخينا غابيلوو المقيم براجيو مدينة الماديين التي في    جبل رحمتا. 
ر بجمي  ذلك فتعجب ربور وطلب رن يدخل ودخل طوبيا واخبر ربا 11لك طوبيا انتظرني حتى اخبر ربي بهذا. 

فأجاب طوبيا وري فرح يكون لي رنا المقيم في الظالم  15فدخل وسلم عليك وقال ليكن لك فرح دائم.  11عليك. 
فقال لك  14فقال لك الفتى كن طيب القلب فانك عن قليل تنال  البرء من لدن اهلل.  13ه ابصر ضوء السماء. 
فقال  12ني نلى غابيلوو في راجيو مدينة الماديين ورنا روفيك رجرتك متى رجعت. طوبيا هل لك رن تبل  اب

فقال لك  17فقال لك طوبيا اخبرني من ري  عشيرة ومن ري سبط رنت.  16لك المالك رخذر ورعود بك نليك. 
بالك رنا ولكن لكي ه اقلء 18رافائيل المالك رفي نسب األجير حاجتك رم في األجير الذي يذهب  م  ابنك. 

فقال لك طوبيا انك من نسب كريم    غير رني ررجو رن ه يسوءك كوني طلبت  19عزريا بن حننيا العظيم. 
 معرفة نسبك. 

قال طوبيا انطلقا بسالم وليكن اهلل  51فقال لك المالك هاءنذا اخذ ابنك سالما   وسأعود بك نليك سالما.  51
رخذا كل ما ررادا رخذر من رهبة الطريء وودع طوبيا ربار ورمك وسارا حينئذ    55في طريقكما ومالكك يرافقكما. 

ه كان هذا  54فلما فصال جعلت   رمك تبكي  وتقول قد رخذت عكازة شيخوختنا وربعدتها عنا.  53كالهما معا. 
فقال  56لقد كان في رزقنا القليل ما يكفي هن َنُعد النظر نلى ولدنا غنى عظيما.  52المال الذي ررسلتك ألجلك. 

فإني واثء بان مالك اهلل  57لها طوبيا ه تبكي رن ولدنا سيصل سالمًا ويعود نلينا سالمًا وعيناك تبصرانك. 
ء عند هذا الكالم فكفت رمك عن البكا 58الصال  يصحبك  ويدبرر في جمي  رحوالك حتى يرج  نلينا بفرح. 

 "وسكتت.

يب و ع   ىبرة طوبيا اإلبا بماتى اي   يةرح ي  ما هو اي    وكاا يق ذي  اي ماا ةيتما  (:1-1ا يات )
 يأىذ ما  مرة ال بامقر، يل  يكا هتا  عنمات يق ايطرل  ، ييو كاا يااير  تااا يق طريل ) ياري 

 تا موقو  واط بتق  ارائيي، يأتا مكلن بةمايمي ،  تا ما عت   هذا ياتق  رنا من بني نسرائيل (:1-5ا يات )
بتق  ارائيي مىيمال يق واطي ، و) ماتق  تا ما موايي   ارائيي  وايمن   امى   هذه اي يغة يياطق  طمئتاتال 
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كوا وييس  ابال  ا ي  كنت نازًه بأخينا غابيلوويطوبيا ايةاب ايىائن ما ايافر  ويي ي ه  طمئتاتال ةاي 
ايمن  ة   ار بيم   ويكا هو يطمئا ايةاب ايىائن  ت  يارن  ابيلوس ايذر يى    ا يذهب  يي   هذه 

  امقابة ارياة ما اهلل ي نة طوبيا امب 

ايمن  ياطق يرح يطوبيا  ا اهلل  امقاب ي  وايفمو عيتي  ويا يأىذه  ايةي اإلييق  ائمال  روع مما  (:13آية )
 باي ال ق ال عا  ذهاتتا  تفكر يي  وة  يكوا

 ايمن  ) يري   عنا ةى  ، ويكت   علا عا راايم  )ايمى مة(   رفي نسب األجير حاجتك (:12آية )

رهية   ألن نعد النظر نلى ولدنا غني عظيماً  ر  تف ن  و  ابا عا امتظار    فلما فصال (:18-13آيات )
 ايوي  عت  ام   ه  ما ايغتق ايما ر
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 عودة للجدول اإلصحاح السادو

 

 وسافر طوبيا والكلب يتبعك فبات رول منزلة بجانب نهر دجلة.  1" -(:55-1اآليات )
فارتاع طوبيا وصرخ بصوت عظيم قائاًل يا موهي  3وخرج ليغسل رجليك فإذا بحوت عظيم قد خرج ليفترسك.  5

تذبك نلى اليبو فاخذ يختبط عند فقال لك المالك امسك بخيشومك واجتذبك نليك ففعل كذلك واج 4قد اقتحمني. 
 6فقال لك المالك  شء جوع الحوت واحتفظ بقلبك ومرارتك وكبدر فان لك بها منفعة لعالج مفيد.  2رجليك. 

ففعل كذلك ثم شوى من لحمك فأخذا للطريء وملحا سائرر حتى يكون لهما ما يكفيهما نلى رن يبلغا راجيو 
المالك وقال لك نشدتك يا رخي عزريا رن تخبرني ما العالج الذي ينخذ ثم   رن طوبيا سال  7مدينة الماديين. 

 من هذر األشياء   التي رمرتني رن اذخرها من الحوت. 
فأجابك المالك قائاًل نذا رلقيت شيئًا من قلبك على الجمر فدخانك   يطرد كل جنو من الشياطين في رجل  8

وقال طوبيا  11لمرارة تنف  لمس  العيون التي عليها غشاء فتبرر. وا 9كان رو امررة بحيث ه يعود يقربهما ربدًا. 
فقال المالك رن هنا رجاًل اسمك رعوئيل من ذوي قرابتك من سبطك ولك بنت اسمها  11رين تريد رن ننزل. 

 فجمي  مالك مستحء لك وهبد لك رن تتخذها زوجة.  15سارة وليو لك من ذكر وه رنثى سواها. 
فأجاب طوبيا  وقال رني سمعت انك قد عقد لها على سبعة رزواج  14بيها فانك يزوجها منك. فأخطبها نلى ر 13

فألجل هذا رخاع رن يصيبني مثل ذلك ورنا وحيد ألبوي فانزل  12فماتوا وقد سمعت ريضًا رن الشيطان قتلهم. 
 شيخوختهما نلى الجحيم بالحزن. 

رن الذين  17الذين يستطي  الشيطان رن يقوى عليهم.  فقال لك   المالك رافائيل استم  فأخبرك من هم 16
يتزوجون فينفون اهلل من قلوبهم ويتفرغون لشهوتهم كالفرو والبغل اللذين ه فهم لهما رولئك للشيطان 

 19فأنت نذا تزوجتها ودخلت المخدع فامسك عنها ثالثة ريام وه تتفرغ معها نه للصلوات.  18عليهم سلطان. 
وفي الليلة الثانية تكون مقبوًه في شركة اآلباء  51نذا رحرقت كبد الحوت ينهزم الشيطان.  وفي تلك الليلة
وبعد انقضاء الليلة الثالثة  55وفي الليلة الثالثة تنال البركة حتى يولد لكما بنون سالمون.  51القديسين. 

 "تتخذ البكر بخوع الرب ورنت راغب في البنين اكثر من الشهوة لكي تنال بركة ذرية نبراهيم.

ايمتظر هتا متظر يطين ق ال ياي   ورة ايقتة   الكلب يتبعكتاما  وي ييلة بمةاذاة ايتير   (:1-1) ا يات
( وكاا يييا اإلتااا   يىال يلمنئكة، وايةيواتات 11-1::1امويى يايقتة كاتت يق  رض  قلة وايفرات )م 

مةت الطات   وها تةا  ما  تفس اي ورة، ايتير هو تير  قلة )ة اةي هو  قلة( واإلتااا ي اةب  من ، 
  فإذا بحوت عظيم وي مكاا ت يوا واامراةوا يي  وتاموا    رول منزلةوايكلب )ايةيواا( يمبا   ر مةت الطات   

يا يما ة ن يق ايقتة وايةية ميق  على ةوام وآ   مري  موميما  وايةوت هتا هو امكة كبيرة  هذه  ورة 
يا ما ممويى ةراامق وةيا مق  و ي ال هذا ايوةو ايذر هق  على طوبيا يرم  يل يىة ايمق مياق   و)    موهي
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يقذب طوبيا يلمام ييغرل وايمام  اهلل، واهلل يىرج ما ايقايق ةنوة  ايامكة اياظيمة هق رم  يلةيطاا يري   ا
رةا  ايمن  ي  ي ىي يلمام ويموت، بي قذب هو ايةيطاا ويق هذا  ةارة  هتا يرم  يلااي   ويكا بماوتة وا 

يايةيطاا  امى م  اهلل   اة يمأ يب ايبةر  ، ة ن ما يين  ايةيطاا ايتيائق بي ىرج ما ايامكة ةفام  وهذا
 ( 1-2:11كو1أ5:5كو1)

 ايمن  يىبر طوبيا بأا رعوئيي ي  ةرابة م  عائلة طوبيا  (:13-:1) ا يات

 ىبار موت   واج اارة كاتت ة  و لت ياائلة طوبيا وكاا هذا  ايبال ما طوبيا امب كاا  (:12-11) ا يات
 يقوي يى   ايييو  يق كي مكاا، يربما مر  بىريب  رعوئيي يارن امىبار 

تت هذه اياىي ة موقو ة يكتي  كأبرار كاتوا ياريوا  تي  يق ي  اهلل ويذي  ةاي كا  فأنزل شيخوختهما نلى الجحيم
(  وتنةظ  ا ايةيطاا يكوا ي  الطاا 3:1( أ  ذا ةبض اهلل تفاى )طو6:3طوبيا مىبض روةق بان  )طو

  ر ) يكوا هلل وقو  يق ةيامي   ينفون اهللعلى ايةيواتييا ايذيا ) ياريوا اهلل= 

نمسك ايانح    ايةيطاا )اي و  ويم ل  هتا ع   ايمقاوب م  ةيوة ايقا ( أ اي نة=  (:11-18) ا يات
ييرم   الحوت حرء كبدهذا ما يي   ايةيطاا وييس ةرل كب  ايةوت  ما   ه تتفرغ معها نه للصلوات + عنها

 يةرل ةيوامي   و كأتي  ةملوا ةيوامي 



 (اإلصحاح الساب ) سفر طوبيا
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 عودة للجدول اإلصحاح الساب 

 

ذ نظر رعوئيل نلى طوبيا قال لحنة  5ثم دخال على رعوئيل فتلقاهما رعوئيل بالمسرة.  1" -(:51-1اآليات ) وا 
وبعد هذا الكالم قال رعوئيل من رين رنتما ريها األخوان الفتيان  3زوجتك ما  رشبك هذا الرجل بذي قرابتي. 

فلما  2فقال لهما رعوئيل هل تعرفان طوبيا رخي فقاه نعرفك.  4فقاه لك   من سبط نفتالي من جالء نينوى. 
فألقى رعوئيل بنفسك  6اكثر من الثناء عليك قال المالك لرعوئيل رن طوبيا الذي رنت تسال عنك هو ربو هذا. 

وبكت حنة امررتك وسارة  8وقال بركة لك يا بني انك ابن رجل صال  فاضل.  7وقبلك بدموع وبكى على عنقك. 
فقال  11وبعد رن تحادثوا رمر رعوئيل رن يذب  كبش وتهيأ مأدبة ودعاهما رن يتكئا للغذاء.  9تهما ريضًا. ابن

طوبيا رني ه ركل اليوم طعامًا ههنا وه اشرب ما لم تجيبني نلى ما رنا سائلك وتعدني رن تعطيني سارة ابنتك. 
سبعة الرجال الذين دخلوا عليها وخاع رن يصيب فلما سم  رعوئيل هذا الكالم ارتعد لمعرفتك بما رصاب ال 11

قال لك المالك ه تخع رن تعطيها لهذا فان ابنتك لك  15هذا ما رصابهم وفيما هو متردد ولم يردد عليك جوابًا. 
حينئذ قال رعوئيل ه اشك رن اهلل قد  13ينبغي رن تكون زوجة ألنك يخاع اهلل ولذلك لم يقدر غيرر رن يأخذها. 

ولعلك ألجل ذلك ساقكما اهلل نلى حتى تتزوج هذر بذي قرابتها على حسب  14اتي و دموعي رمامك.  تقبل صلو 
ثم اخذ بيمين ابنتك سارة وسلمها نلى يمين طوبيا قائال الك  12شريعة موسى واآلن ه تشك رني رعطيكما. 

ثم اخذوا صحيفة وكتبوا فيها  16نبراهيم والك اسحء والك يعقوب يكون معكما وهو يقرنكما ويتم بركتك عليكما. 
 19ودعا رعوئيل حنة زوجتك ورمرها رن تهيأ مخدعًا آخر.  18وبعد ذلك ركلوا وباركوا اهلل.  17عقد الزواج. 

وقالت لها تشجعي يا بنية ورب السماء ينتيك فرحًا بدل الغم الذي  51وردخلتك سارة ابنتها وهي باكية. 
 "قاسيتك.

امىبي  وج ما بركة    (:5-1) ا يات اية ايغربام،  امىبي  براهي  ويوط منئكة  ورعوئيي  امىبي من  وا 
 طوبيا رخي.إلبتم  ةي مةكلميا  وتفي   ا طوبيا كاا ةريبال ق ال يرعوئيي= 

 رماا  رعوئيي يظير مةبم  يطوبيا، يل  يفكر يق يرح  بتم  بي يق  ةمماي موت طوبيا   (:11-:1) ا يات
يي  ا موت ام واج اياباة كاا مت  يتبغق  ا مكوا اارة  وقة يطوبيا، وهو يامةل هذا وايمن  يطمئا رعوئ

 ييو ييس  وقال ةيواتيال م ي ا ىريا 

[ )وهو يم ي 1[ امب يال   بتم  ياريايا ]1تفس ايطىس ايةايق ] تق  هتا يى هذه ا يات (::1-15) ا يات
[ مى ي  مى ع مامىي )يمر  5[ وييمة يرح ]1ة عى   واج ][ كماب3ايكاها هتا( يبار  اي واج باا  اهلل ]
 با  ايوييمة بن رة  و) ىنعة يذي  باركي  اهلل وباركوا اهلل[ 6ايرقي  باه و م  ويلم ل بنمر م ( ]



 (اإلصحاح الثامن) سفر طوبيا

 

 
20 

 عودة للجدول اإلصحاح الثامن

 

فذكر طوبيا كالم المالك فاخرج من كيسك  5ولما فرغوا من العشاء ادخلوا عليها الفتى.  1" -(:54-1اآليات )
حينئذ قبض المالك رافائيل على الشيطان وروثقك في برية مصر  3فلذة من الكبد ورلقاها على الجمر المشتعل. 

قومي نصلي نلى اهلل اليوم وغدًا وبعد غد فإنا في هذر الليالي  ووعظ طوبيا البكر وقال لها يا سارة 4العليا. 
هنا بنو القديسين فال ينبغي لنا رن نقترن  2الثالث نتحد باهلل وبعد انقضاء الليلة الثالثة نكون في زواجنا. 

ا ريها الرب وقال طوبي 7فقاما معا وصليا كالهما بحرارة حتى يعافيهما.  6اقتران األمم الذين ه يعرفون اهلل. 
رنت جبلت آدم من  8الك آبائنا لتباركك السماوات واألرض والبحر والينابي  واألنهار وجمي  خالئقك التي فيها. 

نما رغبة في  9تراب األرض ورتيتك حواء عونا.  واآلن يا رب رنت تعلم رني ه لسبب الشهوة اتخذ رختي زوجة وا 
وقالت سارة ريضًا ارحمنا يا رب ارحمنا حتى نشيخ كالنا  11 النسل الذي يبارك فيك اسمك نلى دهر الدهور.

حتفروا  11معا في عافية.  وكان نحو وقت صياح الديك رن رعوئيل رمر رن يجم  نليك غلمانك فانطلقوا معك وا 
فلما اعدوا  13ألنك قال رخشى رن يصيبك ما رصاب غيرر من الرجال السبعة الذين دخلوا عليها.   15قبرًا. 
ابعثي واحدة من جواريك لترى هل مات حتى رواريك قبل ضوء  14رج  رعوئيل نلى زوجتك وقال لها. القبر 

فعادت  16فأنفذت نحدى جواريها فدخلت المخدع فإذا هما سالمان معافيان وهما نائمان معا.  12النهار. 
 ورخبرت بهذر البشرى فبارك رعوئيل وحنة زوجتك الرب. 

فانك قد رتيتنا رحمتك  18قائلين نباركك ريها الرب الك نسرائيل من اجل انك لم يصبنا ما كنا نتوقعك.  17
ورحمت الوحيدين فاجعلهما يا رب يباركانك رتم بركة ويقدمان لك قربان  19وحبست عنا العدو الذي يضطهدنا. 

وللحال رمر رعوئيل غلمانك  51ألرض كلها. تسبيحك وعافيتهما حتى تعلم األمم كافة انك رنت اإللك الواحد في ا
ثم روعز نلى زوجتك رن تعد وليمة وتصل  ما ينبغي  51رن يردموا القبر الذي حفرور قبل ضوء الصباح. 

ورمر بذب  بقرتين سمينتين ورربعة اكبش ورن تهيأ وليمة لجمي  جيرانك ورصدقائك.  55للمسافرين من الزاد.  
 يقيم عندر رسبوعين.  واستحلع رعوئيل طوبيا رن 53
 "ورعطى رعوئيل لطوبيا نصع مالك كلك وكتب لطوبيا صكا بالنصع الباقي رن يستولي عليك بعد موتهما. 54

هذا ممامال ما كاا   في هذر الليالي الثالث نتحد باهللأ  بماا ه  عا ايةيوات= قومي نصلي  (:6-1) ا يات
هو رة  كامي وهو  3(  ورة  12:6كو1بايرب ييو روح واة " ) ياتي  بويس ايراوي ةيتما ةاي "و ما ما  يم ل

يةير هلل ايم لن امةاتي   وهذا  ةارة ي يم ال باهلل وبايمايق ايمةرر ايكامي ما الطاا  بليس وهذا ياتق ايةياة  
اييو   يةير يلةياة امب ية  يتةا ا ا يق  8  ورة   8يذي  ي  يمت طوبيا  و)ةظ  ا طوبيا هو اياريس رة  

 ايااب  وبا  ايىيامة اتةيا ةياة  ب ية بن موت، وهذا ما يم ل  ع   موت طوبيا 



 (اإلصحاح الثامن) سفر طوبيا
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 )ةظ  ا ايكي ي لق يق هذا ايافر (:11-12) ا يات



 (صحاح التاس اإل) سفر طوبيا
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 عودة للجدول اإلصحاح التاس 

 

ثم رن طوبيا استدعى المالك الذي كان يحسبك ننسانًا وقال لك يا رخي عزريا رسألك رن  1" -(:15-1اآليات )
ولكني م  ذلك رسألك رن تأخذ  3رني لو جعلت نفسي عبدًا لك لما وفيت بعنايتك حء الوفاء.  5تسم  كالمي. 

نة الماديين وترد عليك صكك وتقبض منك الفضة وتدعور دواب وغلمانًا وتنطلء نلى غابيلوو في راجيو مدي
 نلى عرسي. 

ورنت ترى رن رعوئيل قد  2ألنك تعلم رن ربي يحسب األيام فان زدت في نبطائي يومًا واحدًا حزنت نفسك.  4
حينئذ اخذ رافائيل رربعة من غلمان رعوئيل وجملين وسافر  6استحلفني ولست رستطي  رن استخع بحلفك. 

وعرفك رمر طوبيا بن  7يو مدينة الماديين ولقي غابيلوو فدف  نليك صكك واستوفى منك المال كلك. نلى راج
فلما دخل بيت رعوئيل وجد طوبيا متكئا فنهض قائمًا وقبال  8طوبيا وكل ما وق  ورتي بك معك نلى العرو. 
نك ابن رجل صال  جدًا بار وقال يباركك الرب الك نسرائيل أل  9بعضهما بعضًا وبكى غابيلوو وبارك اهلل. 

وتريان بنيكما وبني بنيكما نلى  11وتحل البركة على زوجتك وعلى والديكما.  11متقي اهلل صان  صدقات. 
فقالوا كلهم رمين ثم  15الجيل الثالث والراب  ويكون نسلكما مباركًا من الك نسرائيل المالك نلى دهر الدهور. 

 "ا وليمة العرو بخوع اهلل.تقدموا نلى الوليمة نه رنهم اتخذو 

 امغن)ل يلوةت طلب طوبيا ما ايمن  )ع اريا(  ا يذهب هو باي    يى راقيس ايم يتة ايمق  (:5-1) ا يات
 يىي  يييا  ابيلوس إلامر ا  ةيمة اي  ، وذي  ةمى يامطي   ا يى ق  طوي وةت ممكا م  ةمي  رعوئيي 

(  ا رعوئيي كاا يق راقيس، و ابيلوس يق راقيس يلماذا يراي طوبيا 2:3وهتا ي ير ايتىا  مةكلة  يفق )طو
ايمن  ييامويق ةيمة اي   ويىوي ي   تطلل  يى راقيس  !! راقيس ة  مكوا ةق  و م يتة  غيرة ق  ها 

رة ه مت م  اي ما وق  ها ل    وة  مكوا م يتة كبي::3تيكاتور با  ذي  وقاي متيا م يتة كبيرة اتة 
تيكاتور  ويق باض ايتاك قام اا رعوئيي كاا يىي  يق ةرية ةرب راقيس، و ايبال  طلل على ايىرية إلرمباطيا 
براقيس ايم يتة ايكبيرة، راقيس  ي ال  وكوا  ا طوبيا يراي ايمن  يغابيلوس ما راقيس  يى راقيس ييذا 

كوا طوبيا يق مكاا باي  ق ال عا  ابيلوس ويراي ايمن  )ايذر كاا ةطاال ) ماتى ي  و ي ال ين ماتى  ا ي
يظا وةميا  ت  ةاب عا ر(  وامك ر متطىية  ا طوبيا  راي ايمن   يى  ابيلوس ايىريب مت ، واإل تاا رعوئيي 

 مكوا هق  ةمما   ايبا ماو ابيلوس يق مةيط راقيس هذه ايمق 

 امبرار ) يكفوا عا اي نة  لوات  ىرت  يكاا هه)م (:11-1) ا يات



 (اإلصحاح العاشر) سفر طوبيا
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 عودة للجدول اإلصحاح العاشر
 

ولما ربطأ طوبيا هناك لسبب العرو قلء ربور طوبيا وقال لماذا ترى ربطأ ابني وما الذي  1" -(:13-1اآليات )
ورخذر حزن شديد هو وحنة امررتك وطفء  3رلعل غابيلوو قد مات وليو من يرد لك المال.  5عاقك هناك. 

وكانت رمك تبكي بدموع ه تنقط  وهي تقول آر  4عاد. كالهما يبكيان لتخلع ابنهما عن الرجوع في يوم المي
لقد كان  2رور يا بني لماذا ررسلناك في الغربة يا نور ربصارنا وعكازة شيخوختنا وعزاء عيشتنا ورجاء عقبنا. 

فكان طوبيا يقول لها اسكتي وه تقلقي رن ابننا  6لنا فيك وحدك كل شيء فلم يكن ينبغي لنا رن نرسلك عنا. 
فلم يكن ذلك يفيدها ردنى تعزية وكانت كل يوم تقوم مسرعة  7الرجل الذي ررسلنار معك ثقة جدًا. سالم و 

فتتشوع من كل جهة وتنظر في جمي  الطرء التي كانت تظن رن ابنها يرج  منها لعلها ترار عن بعد مقبال. 
فقال لك طوبيا رني  9متك. ورما رعوئيل فقال لصهرر امكث ههنا ورنا انفذ نلى طوبيا ربيك من يخبرر بسال 8

وبعد رن اكثر رعوئيل من اإللحاح على طوبيا  11ألعلم رن ربي ورمي يحسبان األيام وررواحهما معذبة قلقا. 
بل وبقر وفضة  فأبى رن يسم  بوجك من الوجور رعطار سارة ونصع رموالك كلها من غلمان وجوار ومواش وا 

قائاًل مالك الرب القدوو يكون في طريقكما ويبلغكما سالمين وتجدان  11كثيرة وصرفك من عندر بسالم فرحًا. 
واقبل الوالدان على ابنتهما يقبالنها ثم  15كل شيء عند ربويكما بخير وترى عيناي بنيكما قبل موتي. 

 "وروصياها رن تكرم حمويها وتحب بعلها وتدبر عيالها وتسوو بيتها وتحفظ نفسها غير ملومة. 13صرفاها. 
و) ي رر  ا هذا مالك الرب القدوو يكون في طريقكما رعوئيي يىوي إلبتم  و وقيا=  (:11-:1) ياتا 

وهذا  ةيو يواي   ربويكماعا واي ر طوبيا لطوبيا وسارة ية ن يكا اهلل يامقيب ي لوامتا  و)ةظ ةوي رعوئيي 
تاموس مواى يايةما واي  هو  LAWو  FATHER IN LAWاي وج هو واي  يل وقة بايمباية ييما قا  واة  

 بةاب ايةرياة، يالق اي وقة  ا مكرم  واياكس يالق اي وج  ا يكر  ةماه ييو واي ه



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

وفيما هم راجعون وقد بلغوا نلى حاران التي في وسط الطريء جهة نينوى في اليوم  1"  -(:51-1اآليات )
فلنتقدم نحن رن رحببت والعيال  3قال المالك يا رخي طوبيا انك تعلم كيع فارقت رباك.  5الحادي عشر. 

ذ توافقا 4وزوجتك يلحقوننا على مهل م  المواشي.  على المضي قال رافائيل لطوبيا خذ معك من مرارة  وا 
ورما حنة فكانت كل يوم تجلو عند الطريء على  2الحوت فان لنا بها حاجة فاخذ طوبيا من المرارة وانطلقا. 

فلما كانت تتشوع ذات يوم من ذلك الموض  نظرت  6ررو الجبل حيث كانت تستطي  رن تنظر على بعد. 
وقال رافائيل لطوبيا نذا  7ابنها قادما فبادرت ورخبرت بعلها قائلة هوذا ابنك آت. على بعد وللوقت عرفت انك 

واطل لساعتك عينيك بمرارة  8دخلت بيتك فاسجد في الحال للرب نلهك واشكر لك ثم ادن من ربيك وقبلك. 
ينئذ سبء ح 9الحوت هذر التي معك واعلم انك للحين تنفت  عينار ويرى ربوك ضوء السماء ويفرح برنيتك. 

فقام ربور وهو رعمى وجعل  11الكلب الذي كان معك في الطريء وكان كأنك بشير يبدي مسرتك ببصبصة ذنبك. 
واستقبلك وقبلك هو وامررتك وطفء كالهما  11يجري وهو يتعثر برجليك فناول يدر لغالم وخرج لمالقاة ابنك. 

 14فاخذ طوبيا من مرارة الحوت وطلى عيني ربيك.  13ثم سجدوا هلل وشكروا لك وجلسوا.  15يبكيان من الفرح. 
فامسكها طوبيا وسحبها من عينيك  12ومكث مقدار نصع ساعة فبدر يخرج من عينيك غشاوة كغرقئ البيض. 

وقال طوبيا رباركك ريها الرب  17فمجد اهلل هو وامررتك وكل من كان يعرفك.  16وللوقت عاد نلى طوبيا بصرر. 
 تني وشفيتني وهاءنذا ررى طوبيا ولدي.الك نسرائيل ألنك ردب

ورما سارة كنتك فوصلت بعد سبعة ريام هي وجمي  العيال بسالم والغنم واإلبل ومال كثير مما للمررة م   18 
واخبر ربويك بجمي  نحسانات اهلل التي انعم بها عليك على يد ذلك  19المال الذي استوفار من غابيلوو. 

د على طوبيا رحيور ونباط وهما ذوا قرابة لك فرحين وهنار بجمي  ما من اهلل بك ووف 51الرجل الذي ذهب معك. 
 عليك من الخير.  

 "وعملوا وليمة سبعة ريام وفرحوا كلهم فرحًا عظيمًا. 51 
ايابي    العيالطوبيا وايمن  ةابيا ةا راا على اإلاراع يق ايطريل ربما على قيا    (:1-1) ا يات

 وايقوارر 
ةكر اهلل  و)ل     ايان  على واي ي   وعت   ىويتا يلكتياة   نذا دخلت بيتك فإسجد في الحال (:1-2) ا يات

 هكذا تفاي  تاق  هلل  ما  ايمذبو وت لق ةبي  ا تكل   تااا 
ايغةام ايرةيل ايذر يةيط ببياض ايبي ة   ما ايمرارة بطاميا ايمر يمةير   غرقئ البيض (:15-13)ا يات 

ذت ةمل  طوبيا يى مر   وبرائةة ايمر ايقميلة  ةارة إلةمماي طوبيا بةكر  واهلل يامو باي ليب يل ليب اي
 يمتىيمتا  وهذا ما ة ن يطوبيا  ويي   ا ا )  كاتت يمأ يب  



 (اإلصحاح الحادى عشر) سفر طوبيا
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هذا ي ي على متميى ايوعق ايروةق ياهلل يامو بايمقربة ييه ب اإلتااا   ألنك ردبتني (:16،12) ا يات
 ييكمي 
 هتا  رمو  يطيفة يق ة ة طوبيا  يطوبيا يرم  يلمايو يق: (:11-18) ا يات

ما ةبي  ةارة يىبوي ايمايو ايموت عا 2 ىوي طوبيا وعروا  يمى عيما وهو مى ع ايموت ايذر مات يي    1
 عروا  

 اي نة،  نة اارة  ةارة إلمةا ها ايروةق باريايا وهذا ار ةياميا وايبركات ايمق  ارت ييا   1
 ة رم  يين   بليس هن  ايامك  3
 طوبيا ي ي يلبيت ةبي عروا  بأابوع رم  يلمايو ايذر  ىي ايامام  و)ل بيت  بي  ييا  ياروا  مكاتال   1
و وي اياروس با  اباة  يا  م  قوارييا  ةارة يو وي ايكتياة يلامام با   تى ام اباة  يا  ايىليىة يمب     5

 ةياميا يق ايامام يق اييو  اي اما 
(  1:11رة  كامي، ييق وييمة  ب ية،  اماها افر ايرهيا عةام عرس ايىرون )ره2  مة سبعة ريامعملوا ولي

 ييذه هق امة ايامام  فرحوا فرحًا عظيماً ( ويق هذا اياةام 11:11و ير ايمامةل يا يذول هذا اياةام )يو



 (اإلصحاح الثاني عشر) سفر طوبيا
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 عودة للجدول ح الثاني عشراإلصحا

 

حينئذ دعا طوبيا ابنك نليك وقال لك ماذا ترى نعطي هذا الرجل القديو الذي ذهب معك.  1" -(:55-1اآليات )
رخذني ورج  بي سالمًا  3فأجاب طوبيا وقال ألبيك يا ربت ري رجرة نعطيك وري شيء يكون منازيًا إلحسانك.  5

لت على زوجتي وهو كع عنها الشيطان وفرح ربويها وخلصني والمال هو استوفار من عند غابيلوو وبك حص
ياك ريضًا هو جعلك تبصر نور السماء وبك غمرنا بكل خير فماذا عسى رن نعطيك مما  من افتراو الحوت وا 

فدعار  2لكني رسألك يا ربت رن نسألك هل يرضى رن يأخذ النصع من كل ما جئنا بك.  4يكون منازيًا لهذر. 
حينئذ خاطبهما  6رخذار ناحية وجعال يسأهنك رن يتنازل ويقبل النصع من جمي  ما جاءا بك. الوالد و ولدر و 

رما سر الملك فخير رن  7سرًا وقال باركا الك السماء واعترفا لك رمام جمي  األحياء لما رتاكما من مراحمك. 
صوم والصدقة خير من ادخار صالحة الصالة م  ال 8يكتم ورما رعمال اهلل فأذاعتها واهعتراع بها كرامة. 

 11ألن الصدقة تنجي من الموت وتمحو الخطايا وتنهل اإلنسان لنوال الرحمة والحياة األبدية.  9. كنوز الذهب
رما رنا فأعلن لكما الحء وما اكتم عنكما رمرًا  11ورما الذين يعملون المعصية واإلثم فهم رعداء ألنفسهم. 

موع وتدفن الموتى  وتترك طعامك وتخبأ الموتى في بيتك نهارًا وتدفنهم انك حين كنت تصلي بد 15مستورًا. 
ذ كنت مقبوًه رمام اهلل كان هبد رن تمتحن بتجربة.      13لياًل كنت رنا ارف  صالتك نلى الرب.  واآلن  14وا 

سبعة الواقفين فإني رنا رافائيل المالك رحد ال 12فان الرب قد ررسلني ألشفيك واخل  سارة كنتك من الشيطان. 
فقال لهما المالك  17فلما سمعا مقالتك هذر ارتاعا وسقطا على روجههما على األرض مرتعدين.  16رمام الرب. 

وكان يظهر لكم رني  19ألني لما كنت معكم ننما كنت بمشيئة اهلل فباركور وسبحور.    18سالم لكم ه تخافوا. 
نما رنا اتخذ طعاما غير منظور وشرابا ه يبصرر بشر.  واآلن قد حان رن ارج  نلى من  51ركل واشرب معكم وا 

وبعد رن قال هذا ارتف  عن ربصارهم فلم يعودوا يعاينونك  51ررسلني وانتم فباركوا اهلل و حدثوا بجمي  عجائبك. 
 "منطرحين على وجوههم يباركون اهلل ثم نهضوا وحدثوا بجمي  عجائبك.حينئذ لبثوا ثالث ساعات  55بعد ذلك. 

بت  ماذا يى ماا يلمن  يق مىابي كي ى مام   وهذا ي ياتا يلمااهي   وماذا تى    (:1-1) ا يات  ةمار طوبيا وا 
 هلل يق مىابي كي ما عمل  ماتا 

 وية  ا بأعماي  مايما  وةاي ايملو  ايمن  ) يطلب  قرال  ويكت  يطلب  ا يمق وا اهلل (:2-5) ا يات
ىا ة  ، امر ييا يقالوا  موره   ارارال ةمى ) ي ره   ة   يكا  عماي اهلل يقب  ا مذاع ةمى يممق  اهلل

 و بتام اهلل هه)م، طوبيا وعائلم  يايةاا واط امم  ياي امم  يهمتوا 
الصالة والصدقة والصوم. الصدقة تنجي يمن  ييا هتا ترت عتا ر ايابا ة اي ن ة يرة ه  ا (::1-8) ا يات

هذه م ي ماي ايظل   واي نة مقالتا يق  لة م  ايرب واي و  هو  ه  يرياتا عا مةبة ايااي    من الموت



 (اإلصحاح الثاني عشر) سفر طوبيا
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يتىمرب  يى اهلل واي  ةة بيا تامي ىيرال م  ايرب تفا  يتراه  يايرب و   تفا  مكاا ايقوعاا واياطةاا 
 وايماقوا     

تق  اهلل ييم  ويرت يكايئ على كي ى مة ته ييا  وايمنئكة مري   لوامتا هلل، وذي  ما  (:15-11) ا يات
 لوامتا  ايفة بيا ةوائب ك يرة  ور يتا  ورة يذي  يق مقامر امرباة واياةريا ةاياال ايذيا يى موا بىورال هو 

يمكمي وي ير ي   كليي  عظ    ن بتجربةنذ كنت مقبوًه رمام اهلل هبد رن تمتح( 8:5 لوات ايى يايا )ره
 ةيتما ممتىى 

 اقو ه  يلمن   ظير مىواهما ومىاية اهلل ايمق يق ةلبييما  (::1-16) ا يات
.يباركون اهلليق ىةوع و لوات=   لبثوا ثالث ساعات منطرحين (:11-11) ا يات



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

 

حينئذ فت  طوبيا الشيخ فار مباركًا للرب و قال عظيم رنت يا رب نلى األبد وفي جمي   1"  -(:53-1اآليات )
اعترفوا للرب  3ألنك تجرح وتشفي وتحدر نلى الجحيم وتصعد منك وليو من يفر من يدك.  5الدهور ملكك. 

ك فرقكم بين األمم الذين يجهلونك لكي تخبروا بمعجزاتك فان 4يا بني نسرائيل وسبحور رمام جمي  األمم. 
انظروا  6هو ردبنا ألجل آثامنا وهو يخلصنا ألجل رحمتك.  2وتعرفوهم رن ه الك قادرا على كل شيء سوار. 

رما رنا ففي ارض جالئي اعترع  7اآلن ما صن  لنا واعترفوا لك بخوع ورعدة ومجدوا ملك الدهور بأعمالكم. 
ارجعوا اآلن ريها الخطاة واصنعوا رمام اهلل برًا واثقين بأنك يصن  لكم  8هر جاللك في رمة خاطئة. لك ألنك اظ
يا  11باركوا الرب يا جمي  مختاريك رقيموا ريام فرح واعترفوا لك.  11رما رنا فنفسي تتهلل بك.  9رحمة. 

ليك وباركي الك الدهور حتى يعود اشكري هلل نعمتك ع 15رورشليم مدينة اهلل رن الرب ردبك بأعمال يديك. 
تتاللئين بسنى بهيج وجمي   13فيشيد مسكنك فيك ويرد نليك جمي  رهل الجالء وتبتهجي نلى دهر الدهور. 

يزورك األمم من األقاصي بقرابينهم ويسجدون فيك للرب ويعتدون ررضك  14شعوب األرض لك يسجدون. 
ملعونين يكونون الذين استهانوا بك والذين جدفوا عليك  16م. ألنهم فيك يدعون اهسم العظي 12ررضًا مقدسة. 

لى الرب يحتشدون.  17يدانون ويباركك الذين يبنونك.  طوبى  18رما رنت فتفرحين ببنيك ألنهم يباركون كافة وا 
باركي يا نفسي الرب ألن الرب نلهنا خل  رورشليم مدينتك من جمي   19للذين يحبونك ويفرحون لك بالسالم. 

ربواب رورشليم من ياقوت وزمرد وكل  51طوبى لي رن بقي من ذريتي من يبصر بهاء رورشليم.  51شدائدها. 
 53وجمي  رسواقها مفروشة بحجر ابيض نقي وفي شوارعها ينشد هللويا.  55محيط رسوارها من حجر كريم. 

 "رب الذي عظمها وليكن ملكك فيها نلى دهر الدهور رمين.مبارك ال

هو امو بقرح طوبيا    ةفاه وهكذا اارة    تجرح وتشفيترت طوبيا طواي ايافر رقي  نة   (:6-1) ا يات
 وقرح بتق  ارائيي  ذ  رالي  يلابق ييةفيي  ما ىطاياه ، وييتةروا  ا  اهلل واط امم  

ةاي طوبيا هذا بروح ايتبوة،  ذ  ا  ورةلي  ىربت وايييكي ه   با    مسكنك فيكيعيد فيشيد (: 16-11) ا يات
ةوي  هذا بأيا  ك يرة  وهذا ة ن م  كي امتبيام  ذ كاتوا ياريوا ما ية ن بروح ايتبوة  وايماتى ايروةق  ا 

يييا وهذا ما ة ن  ورةلي  مةير يلتفس ايبةرية ايمق ىربت بايىطية وهو يمطل  يليو  ايذر ياو  اهلل يياكا 
 بايف ام 

  طوبى لي نن بقى من ذريتي من يبصر بهاء رورشليمهتا مم و روح ايتبوة عت  طوبيا= (: 13-:1) ا يات
ييو متبأ عا مق   ورةلي  ايذر اياو ، وعا عو ة ايمابييا وهذا م  يانل على ي  كورو ايمل  ايفاراق  وبيام 

ايمايو يييا  بي  مم  ب ره بروح ايتبوة ير ت  ورةلي  اياماوية  وهو هتا   ورةلي  كاا يق  بيى  وةام  عت ما كاا
.ربواب رورشليم من ياقوت وزمردي فيا كما و فيا يوةتا اينهومق يق افر ايرهيا= 



 (اإلصحاح الراب  عشر) سفر طوبيا
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 عودة للجدول اإلصحاح الراب  عشر

 
 5وفرغ طوبيا من كالمك وعاش طوبيا بعدما عاد بصيرًا اثنتين ورربعين سنة وررى بني حفدتك.  1"  -(:17-1اآليات )

 فتمت سنور مئة واثنتين ودفن بكرامة في نينوى.

 وكان حين ذهب بصرر ابن ست وخمسين سنة وعاد يبصر وهو ابن ستين سنة. 3 

ذ بل  من تقوى اهلل غاية حسنة انتقل بسالم. وقضى بقية حياتك م 4  ولما حضرتك الوفاة دعا ابنك طوبيا  2سرورًا وا 
قد دنا دمار نينوى ألن كالم الرب ه يذهب باطاًل واخوتنا الذين تفرقوا من ررض  6وبني ابنك السبعة الفتيان وقال لهم. 

الذي احرء فيها سيستأنع بنانر وسيرج  نلى هناك  وكل ررضها المقفرة ستمتلئ وبيت اهلل 7نسرائيل يرجعون نليها. 
وتفرح فيها ملوك األرض كافة ساجدة  9وستترك األمم رصنامها وترحل نلى رورشليم فتقيم بها.  8جمي  خائفي اهلل. 

وروصوا بنيكم بعمل العدل  11اسمعوا يا بني ألبيكم اعبدوا الرب بحء وابتغوا عمل مرضاتك.  11لملك نسرائيل. 
اسمعوا لي يا بني ه تقيموا ههنا بل ري يوم  15قات ورن يذكروا اهلل ويباركور كل حين بالحء وبكل طاقاتهم. والصد

فأني ررى رن نثمك  13دفنتم والدتكم معي في قبر واحد ففي ذلك اليوم وجهوا خطواتكم للخروج من هذا الموض . 
فوجدهما  12جتك وبنيك وبني بنيك ورج  نلى حمويك. فكان رن طوبيا بعد موت رمك ارتحل عن نينوى بزو  14سيهلكك. 

سالمين بشيخوخة صالحة فاهتم بهما وهو اغمض رعينهما ورحرز كل ميراث بيت رعوئيل وررى بني بنيك نلى الجيل 
ولبث كل ذوي قرابتك وجمي  رعقابك  17وبعد رن استوفى تسعًا وتسعين سنة في مخافة الرب دفن بفرح.  16الخامو. 

 "في عيشة صالحة وسيرة مقدسة وكانوا مرضيين لدى اهلل والناو وجمي  سكان األرض.

مم و ايتبوة عت  طوبيا  ي ال هتا، ييو يمتبأ بىراب تيتوت وعو ة بتق  ارائيي مرض  ارائيي ومتبأ مرة  (:1-5) ا يات
 ورةلي  هتا هق ايكتياة    وترحل نلى رورشليمبي متبأ بنيماا امم    او  ىرت عا بيت اهلل ايذر ايةرل وبا  ذي  ي

ملو  امرض ي  ياق وا يق  ورةلي  يكا يق ايكتياة  هذه تبوة عا  تمةار ايمايةية   وتفرح فيها ملوك األرض كافة
 يق كي مكاا 

أ بىراب تيتوت وطلب ما بتي  يذي   ا اهلل يمو عيتق طوبيا ايقا يميا    اي اىليميا يناممر يمتب(: 13-:1) ا يات
 يغا روا ايمكاا 

 هتا ترت طوبيا اإلبا يتفذ و ية  بي  ويغا ر ايمكاا (: 12-11) ا يات

 اهلل صان  خيرات
 يق باض ا)ةياا يب و يتا اا اهلل ي  اةكاما ةااية يكتيا يلىير 

  بأ       طوبيا يةفى ما امرا   ايروةية ويمطوبيا اهب يصيبك العمي



 (اإلصحاح الراب  عشر) سفر طوبيا
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  12:   11ويمتىى   
       يق   وقة  ايةة ما عت  ايرب يفتقر طوبيا فيرسل ابنك الشاب عديم الخبرة ليحصل ماه

 . ع  ييا اي وج اي ايو ةرار  واهلل        يي   ازواج 7سارة يموت لها 
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