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سفر طوبيا (مقدمة عن سفر طوبيا)

عودة لمجدول

مقدمة سفر طوبيا
 -طوبيا كممة عبرية (طوبى ياه = اهلل طيب)

 ىي قصة رجل تقي يسمى طوبيا عاش في السبي األشوري في نينوى عاصمة أشور لكنو تمسك بتقواهوبأعمال الرحمة .وقصة عائمة أخرى تقية.

 لكن كبل العائمتين يواجيان تجارب أليمة بالرغم من تقواىما فمماذا ؟ )1الذي يحبو الرب يؤدبو ويجمد كل إبن يقبمو (

عب  .)6 ، 5 : 12والكتاب لم يذكر أي خطية

لمعائمتين ولكن اهلل العالم بداخل كل نفس ىو يعمم ما ىي الخطية التي يؤدب عمييا.

 )2أيوب قال اهلل نفسو عنو أنو رجل كامل ليس مثمو (

أى )8 ، 1 : 1ولكن إكتشفنا بعد ذلك خطأ

أيوب الواضح وىو بره الذاتي .وكان اهلل يشفيو َلي ْك ُمل .فالكمال لمبشر ىو كمال نسبي .وبولس
الرسول سمح اهلل لو بشوكة في الجسد ليحميو من اإلنتفاخ (2كو. )7:12

 )3قيل عن المسيح "يُكَ ِّمل رئيس خبلصيم باألالم" (عب . )10:2فإن اآلالم ىي طريق الكمال وطريق
الكف عن الخطايا ( 1بط  .)1:4لكن مبلك الرب يصاحب المتألم ليعزيو وىذه مثل "يعطي مع

التجربة المنفذ" (1كو . )13:10ولكن قول بولس الرسول عن المسيح أنو يكمل باألالم يختمف تماما
عن قولنا نحن البشر أننا نكمل باألالم  ،فالمسيح كان ال يجب أن يتذوق أى ألم أو تجربة أو ضيقة

أو موت فيو ببل خطية  .واأللم والموت...إلخ ىى نتائج الخطية  ،لكنو بحريتو وحباً فينا أراد أن
يتذوق األالم والموت ليشابينا فى كل شئ حتى األلم .أما نحن فنجتاز فى األالم لنتنقى لنشبو

المسيح فى نقاوتو.

 )4كل األشياء تعمل معاً لمخير لمذين يحبون اهلل (رو  .)28:8وىاتين العائمتين يحبون اهلل بالتأكيد.
فنجد أن األمور بالنسبة ليم وان بدأت ببعض األالم إالّ أنيا تنتيي بسعادة وفرح لمجميع.

 -المبلئكة قال عنيم بولس الرسول أنيم

"أرواح خادمة مرسمة لمخدمة ألجل العتيدين أن

يرثوا الخبلص"

(عب .)14:1وىنا نرى صورة تطبيقية لما قالو بولس الرسول .فاهلل الذي عينو عمى أوالده يرسل مبلكاً ىو
المبلك رافائيل ليسيل أمور أوالده .وكم من مرة يحدث لنا ذلك دون أن ندري .وربما ننسب حمول مشاكمنا
لمصدف أو الحظ أو ذكائنا ويكون اهلل عن طريق مبلئكتو ىو الذي سيل لنا األمور-:

( -مز" )7:34مبلك الرب حال حول كل خائفيو وينجييم".

 (مز" )11:91يوصي مبلئكتو بك ،لكي يحفظوك في كل طرقك" (تك" )7:24يقول إبراىيم لعبده  ،يرسل مبلكو أمامك"( -تك" )16:48وىكذا قال يعقوب"

 ورافائيل أحد رؤساء المبلئكة السبعة الواقفين أمام الرب.2

سفر طوبيا (مقدمة عن سفر طوبيا)

* الشيطان الذي كان يقتل أزواج البنت قيل أن إسمو أزموداوس (طو )8:3أي الميمك أو المدمر .
فيل الشيطان يقتل؟

 )1السيد المسيح قال عن الشيطان أنو "كان قتاالً لمناس منذ البدء " (يو  . )44:8ألم ُيسقط آدم فى
الخطية فمات ومات معو كل بنى آدم .

 )2حينما كان الشيطان يضرب أيوب ،كان اهلل يحدد لو حدود التجربة  .فمقد قال اهلل لمشيطان "ىا ىو
في يدك ولكن إحفظ نفسو" (أي .)6:2إذاً لوال ىذا الحد الذي وضعو اهلل لمشيطان لكان قد قتمو.

 )3األرواح الشريرة قتمت وأىمكت قطيع الخنازير (مت.)32:8

 )4الشيطان كان يمقي بالبشر في النار والماء (مت .)15:17وىو يييج الحروب فيموت الكثيرين.
 )5األرواح الشريرة أصابوا أوالد سكاوا بجراح حتى ىربوا عراة( .أع.)16:19

 )6ولكن سمطان الشيطان ىذا عمى "الذين ينفون اهلل من قموبيم ويتفرغون لشيوتيم" (طو ، 16 : 6
 . )17ولم يكن لو سمطان عمى طوبيا وسارة المذان نفذا كبلم المبلك .ولذلك نفى المبلك الشيطان
إلى برية مصر العميا حيث العبادات الوثنية .والحظ فمصر كانت تشير ألرض العبودية

.

والمعنى )1 -:أن المبلك حرر طوبيا وسارة تماماً من إبميس وعبوديتو وما عاد لمشيطان أى سمطان

عمييم  )2 .معنى أن الشيطان ُينفَى فى أرض العبودية يساوى تماما قول السيد "أعطيتكم سمطانا
أن تدوسوا الحيات. "...
 )7شك اًر هلل .لقد كان ىذا السمطان عمى البشر قبل المسيح .وبالمسيح صار لنا سمطان أن ندوس عميو
(لو. )19:10

 )8كان الشيطان يقبض عمى كل النفوس بعد موتيا ليأخذىا لمجحيم ،وأول نفس لم يستطع معيا ىذا

في شئ" (يو  . )30:14فالمسيح لم
كان السيد المسيح الذي قال "رئيس ىذا العالم يأتي وليس لو َّ
يقبل خطية واحدة من يده .واآلن كل من ىو ثابت في المسيح يستطيع أن يقول ىذا

"رئيس ىذا

العالم يأتي وليس لو فيّ شئ" ونصمي لمعذراء األم أن تأتي لنا في ىذه الساعة لتطرد عنا الشياطين

(صبلة الغروب) فنصمى ىكذا "وعند مفارقة نفسي من جسدي إحضري عندي ولمؤامرة األعداء
إىزمي"  .وفى مثل لعازر والغنى نسمع أن المبلئكة أتت لتحمل نفس لعازر .

 ىناك اعتراض عمى استعمال قمب ومرارة وكبد الحوت ليزيمة الشيطان وشفاء طوبيا األب من العمى. )1يقولون وىل تشفي الم اررة العين العمياء ،والرد من (إش  )21:38الذي وضع قرص تين عمى الدبل

فب أر حزقيا الممك .ووضع السيد المسيح طيناً عمى عيني األعمى فتفتحت عيناه .فيل التين يشفي أو
الطين يفتح العيون؟! وىكذا أيضا فى معجزات أليشع .
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 )2السبب ببساطة أن اإلنسان = جسد  +روح .وأعمال الروح غير مرئية لمجسد ،فيسمح اهلل بأشياء

مادية لمداللة عمى أشياء روحية .مثبلً المعمودية بيا غفران لمخطايا ونحصل بيا عمى البنوة هلل وىى

دفن مع المسيح وقيامة ،ونحن ال نرى شئ من ىذا كمو  ،لذلك ندفن المعمد في ماء ،ثم نخرجو من
الماء لمداللة عمى الدفن والقيامة .والمعمودية غسيل من الخطايا ،لذلك نستعمل الماء لمداللة عمى

الغسيل .فاهلل يستخدم معنا أشياء مادية ألن لنا جسد مادي .نحن لسنا أرواح فقط فبلبد أن نشعر
بشئ مادي .الصورة الحسية تغذي حواس الجسد .وىكذا إستعمل السيد المسيح مع تبلميذه الزيت

لشفاء األمراض (مر( + )13:6يع .)14:5وبنفس المفيوم يمقي موسى قطعة شجر في الماء المر
فيصير عذباً (خر  )25:15واليشع يرمي عود خشب في الماء فيطفو الحديد ( 2مل  .)6:6ويمقي
دقيق في قدر مسموم فبل يؤذي الطعام أحد ( 2مل  . )41:4وىناك سؤال  ...ألم يكن اهلل قاد ار أن
يمؤل شاول الممك أو داود من الروح بكممة من صموئيل النبى وبدون سكب الدىن؟

 )3قال المبلك لطوبيا "إذا أحرقت كبد الحوت ينيزم الشيطان" فيل ىذا أعمال سحرية ؟ قطعاً ال .إنما
ىو شكل مادي لعمل روحي .فالكبد والقمب ىما تعبير عن المشاعر وكان الييود يطمقون عمى

المشاعر "أحشاء" (في 2+1:2كو  )15:17وحتى اآلن فإن لفظ القمب يطمق عمى المشاعر فنقول

(فبلن لو قمب رحيم أو فبلن ببل قمب) .ولذلك نفيم أن حرق الكبد والقمب يشير لممشاعر الممتيبة

بين طوبيا وعروسو في الميمة األولى لمزواج ولكنيم تغمبوا عمى ىذه المشاعر ،فكانوا كمن أحرقيا.

فإنو شئ صعب جداً أن يعيش شاب وشابة دون أن يممسا بعضيما .وىكذا قيل عن القديس يوحنا
كاما وزوجتو المذان زوجيما أبواىما دون رضائيما وأرادا أن يعيشا في بتولية ،وعاشا فترة كإخوة

حتى ترىبا كبلىما" .أن ىذا يفوق الطبيعة البشرية ،أن ينام شابان بجانب بعضيما وال تثور فييما

الطبيعة إلى الشيوة .ومن ىو الذي يدنو من النار وال يحترق" ىذا ما قيل عن القديس يوحنا كاما
وزوجتو .أما الم اررة بطعميا المر فتشير لمصميب الذى حممو طوبيا فى مرضو

 .وفى رائحة المر

الجميمة إشارة إلحتمال طوبيا بشكر .واهلل يسمح بالصميب لتنقيتنا .وىذا ما حدث لطوبيا .و لقد فيم

طوبيا أن اآلالم التى أصابتو كانت لتأديبو وتنقيتو (طو.)17 : 11

 )4لماذا طمب المبلك من طوبيا أن ال يعاشر زوجتو ثبلثة أيام؟ كان ىناك شيطان يحارب البنت ويقتل

أزواجيا .فكيف تحارب الشيطان ؟ ىذا السؤال أجاب عنو السيد المسيح "ىذا الجنس ال يخرج إالّ
بالصبلة والصوم " .وما ىو الصوم ؟ ىو حرمان الجسد من شيوة طبيعية لؤلكل .وما الذي أرشد
المبلك طوبيا لعممو ىو حرمانو من شيوة طبيعية ناحية زوجتو مع الصبلة .وىذا نوع من الصوم .
وبالتالي كانت مشورة المبلك لطوبيا ىي نفسيا مشورة السيد المسيح لنا ،في كيف نغمب الشيطان

 )1 -:نحرمو من سبلحو (بالصوم واإلمتناع عن الشيوات الجسدية) +

 )2الصبلة وىي سبلح

فعال فبالصبلة يكون لنا صمة باهلل فبل يستطيع الشيطان أن يقاوم اهلل الذى فينا.
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 )5السيد المسيح غمب الشيطان بنفس الوسيمة ،فيو صام ورفض أن يطمب من اآلب تحويل الحجارة

إلى خبز متغمباً عمى شيوة البطن لمطعام ،لذلك قال المسيح أنو بيذا ربط الشيطان (مر " )27:3ال
يستطيع أحد أن يدخل بيت قوي وينيب أمتعتو إن لم يربط القوي أوالً وحينئذ ينيب بيتو"  .فأسمحة

"رئيس ىذا

الشيطان ىي الممذات العالمية (مال /جنس /طعام وشراب ) ..ولذلك ُس ِّم َى الشيطان
العالم" (يو  . )30:14ولذلك قال الشيطان لمسيد المسيح "أعطيك كل ىذه" (مت  )9:4فمن يرفض
إغراءات العالم يحرم إبميس من أسمحتو فكأنو بيذا قد ربطو .وىذا ما فعمو طوبيا إذ رفض حقو في

ممذات العالم ،فربط الشيطان وانيزم .وتعبير إنيزم إستخدمو السيد المسيح "ولكن متى جاء من ىو
أقوى منو فإنو يغمبو" (لو. )22:12

 )6وما معنى أن يربط الشيطان فى أرض مصر العميا ؟ مصر فى الكتاب المقدس ىى األرض التى
إستعبد فييا شعب اهلل  .ومصر العميا ىى مقر عبادة األوثان (األقصر = طيبة) وىى عبادة

شيطانية  .والمعنى أن الشيطان إستُ ْعبِ َد لطوبيا وسارة = " أعطيتكم سمطانا أن تدوسوا الحيات. "...
 )7كان حرق الكبد والقمب ىو تعبير عما فعمو طوبيا وزوجتو من قتل مشاعرىما وغرائزىما لربط
الشيطان وبيذا غمبوه .

 )8في الميمة الثانية تكون مقبوالً في شركة اآلباء القديسين (طو

 .)20:6وىذا ما قالو السيد المسيح

لمتبلميذ حينما عادوا فرحين إذ خضعت ليم الشياطين" ..ال تفرحوا بيذا أن األرواح تخضع لكم ،بل

إفرحوا بالحري أن أسماءكم كتبت في السماوات" (لو  . )20:10فيناك درجة أعمى من خضوع

الشياطين ،ىي شركة اآلباء القديسين في السماء .فيم حين إحتمموا ليمة ربطوا الشيطان وىزموه.

وفي الميمة الثانية إزدادت درجتيم مع زيادة تحمميم .وفي الميمة الثالثة ،ورقم  3ىو رقم كمال إنتيت

المشكمة تماماً ومؤلت البركة حياتيم .والبركة تعني وجود اهلل في حياتي وشركتو معي في كل شئ

(2كو  . ) 14 : 13ورقم  3يشير لمثالوث ولبلقنوم الثالث اي الروح القدس ويشير لمقيامة والحياة

فالمسيح قام فى اليوم الثالث وبذلك يصبح رقم  3أيضا ىو إشارة لمقيامة من موت الخطية فيحيا

اإلنسان  .فان كانا قد صار ليما الشركة مع األباء القديسين في السماء في اليوم الثاني  ،ففي اليوم
الثالث صارت ليما شركة الروح القدس  ،فصارت ليما البركة والحياة .

 )9لؤلسباب السابقة تنصح الكنيسة المتزوجين حديثاً أن يمتنعوا عن المعاشرة الزوجية الثبلثة أيام
األولى ،فتكون كباكورة هلل ،ولطرد الشياطين من حياتيم .وبركة العمر كمو

 .وكان في الكنيسة

قديماً ،يأتي العروسان لئلعتراف والتناول ليكون ىناك وحدة روحية .ويتم الزواج ليمة السبت وتستمر
التسابيح طوال الميل ويتناوال يوم األحد .ويذىب ليما الكاىن يوم االثنين ليصمي ليما التحميل ثم
يبدآن في المعاشرة الجسدية.

 -كاتب السفر :غالباً ىو طوبيا نفسو كما أوصاىم المبلك "حدثوا بجميع عجائبو" (طو. )20:12
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 -زمن كتابة السفر :في أثناء سبي إسرائيل في أرض أشور .والسبي كان سنة

722ق.م .وبالتالي كانت

الكتابة بعد ىذا التاريخ .ولقد كتب السفر في أرض السبي .وكان سبب تعزية لممسبيين فيم فيموا
ميتم بيم ويرسل ليم مبلئكتو تحفظيم إن عاشوا بالتقوى.

أن اهلل

 -طوبيا لقداستو أرشده اهلل لزوجة صالحة حفظيا لو .وسارة لقداستيا سمح اهلل إلبميس أن يقتل أزواجيا ألنيم

إما وثنيين أو أشرار ال يستحقون ىذه القديسة .فبينما كان إبميس يدبر اليبلك والحزن والكآبة لمبنت القديسة
واآلالم لطوبيا بل العمى .كان اهلل يخرج من الجافي حبلوة .الشيطان قوى عمى األزواج السبعة ألنيم كانوا

غير صالحين كما قال المبلك "إن الذين يتزوجون فينفون اهلل من قموبيم ويتفرغون لشيوتيم كالفرس والبغل
المذين ال فيم ليما أولئك لمشيطان عمييم سمطان" (طو.)17:6

 -المالك روفائيل  -:معنى إسمو شفاء اهلل .وحينما ظير لطوبيا كان في ىيئة شاب حتى ال ينزعج وسمى

نفسو "أنا عزريا بن حننيا العظيم " وقيل وىل يكذب المبلك؟ وقال عن نفسو أنا من بني إسرائيل ..وكنت

نازالً عند أخينا غابيموس .

 -فيل كذب في ىذا ؟

 )1عزريا= اهلل يساعد بقوة  .وحننيا= حنان اهلل  .وقولو العظيم عائدة عمى ييوه .والمعنى أنا خادم اهلل
العظيم الذي من حنانو أرسمني بقوة ألقدم لكم خدمة عظيمة .قوة اهلل النابعة من حنانو العظيم

ستشفي طوبيا وتنقذ سارة وتطرد الشياطين وتغنييم .حقاً فاهلل ال يظل مديوناً .لقد خدمو طوبيا .واهلل

يرد لو أضعاف أضعاف .اإلسم الذي ذكره المبلك ىنا ليس إسماً لو بل ىو تعبير عن رسالة سيقوم
بيا.

 )2حدث كثي اًر في الكتاب المقدس أن ظير المبلئكة في ىيئة بشر .فإبراىيم إستضاف مبلئكة وىم
عمى ىيئة بشر وىو ال يدري (عب .)1:13وىكذا ظير المبلئكة كبشر أمام لوط.

 )3قولو أنو من بني إسرائيل ومن سبط نفتالي فيذا يعني أنو مكمف بحراسة شعب اهلل في ىذا المكان

أي أن قولو من بني إسرائيل يعنى من عند بني إسرائيل ومن سبط نفتالي أي أنا أتيت من عندىم.

وراجع (دا  + 20 ، 13 ، 12 : 10خر .)20:23ومن ضمن من كان يقدم لو خدمات كان
غابيموس = وكنت نازالً عند أخينا غابيموس.

تفسير لنيافة األنبا رافائيل
لقطعة من التسبحة (اإلبصممودية)

ىذه التسبحة خاصة بالمبلئكة وتقول -:

ميخائيل ىو األول

روفائيل ىو الثالث

غبلاير ىو الثانى

عمى مثال الثالوث
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ونبلحظ أن التسبحة القبطية فى اإلبصممودية مميئة بالعقائد المسيحية السميمة ونرى ىنا مثال لذلك .ولنفيم

المعنى لنرى معانى أسماء المبلئكة -:
ميخائيل = ليس مثل اهلل.

وىذا يشير لآلب األقنوم األول.

روفائيل = شفاء اهلل.

وىذا يشير لمروح القدس األقنوم الثالث الذى يشفى طبيعتنا.

جبرائيل = جبروت اهلل أو قوة اهلل .وىذا يشير لئلبن األقنوم الثاني.
ونبلحظ أن اهلل اآلب ليس مثمو  ،وال شبيو لو فى قوتو وعظمتو ،وفى محبتو التى ال مثيل ليا بذل إبنو

الوحيد ليخمص البشر " الذي لم يشفق عمى ابنو ،بل بذلو ألجمنا

أجمعين ،كيف ال ييبنا أيضا معو كل

شيء؟ " (رو.)32 : 8واإلبن ىو قوة اهلل (1كو  .)24 : 1وأرسل الروح القدس ليشفى طبيعتنا ويجددىا،
وىذا ما قال عنو بولس الرسول " ألننا كنا نحن أيضا قببل أغبياء غير طائعين ضالين مستعبدين لشيوات
ولذات مختمفة عائشين في الخبث والحسد ممقوتين مبغضين بعضنا بعضا .ولكن حين ظير لطف مخمصنا

اهلل وإحسانو .ال أبعمال في بر عممناىا نحن بل بمقتضى رحمتو خمصنا بغسل الميبلد الثاني (المعمودية
إستمدتقوتيا من قوة دم المسيح ) وتجديد الروح القدس (الذى يشفىطبيعتنا) الذي سكبو بغنى عمينا بيسوع

المسيح مخمصنا.حتى إذا تبررنا بنعمتو نصير ورثة حسب رجاء الحياة األبدية" (تى.)7 - 3 : 3

ونرى نموذج لشفاء اهلل لمبشر فى شفاء طوبيا األب وخبلص سارة من حروب الشيطان وأالميا النفسية.

ونرى مرافقة المبلك لطوبيا فى طريقو وىذا يشير لمرافقة الروح القدس لنا فى كل أمور حياتنا كما كانت

السحابة تقود شعب إسرائيل فى البرية .ونسمع عن شركة الروح القدس لنا فى كل أمور حياتنا فى البركة
الرسولية "نعمة ربنا يسوع المسيح ومحبة اهلل وشركة الروح القدس مع جميعكم.آمين" (2كو.)14 : 13
ىناك ثبلثية أخرى فى ىذا السفر -:

طوبيا األب  -طوبيا اإلبن  -المبلك روفائيل
فاألب واإلبن ليما نفس اإلسم طوبيا .فإن فيمنا أنيما يرمزان لآلب واإلبن المتساويان فى الجوىر يكون
المبلك روفائيل الثالث فى المبلئكة يشير لمروح القدس األقنوم الثالث .أما سارة فتشير لمكنيسة.

والحظ أن المبلك روفائيل ىو الذى أرشد طوبيا وقاده لسارة ،وطمب منو أن يتزوجيا ليصي ار جسدا واحدا.
وىذا ىو عمل الروح القدس اآلن وىو أن يثبت الكنيسة فى المسيح اإلبن لتصير الكنيسة جسد المسيح

(أف.)30 : 5

ونبلحظ أن المبلك روفائيل ىو الذى أتى بطوبيا كعريس لسارة العروس ،كما ىيأ الروح القدس جسدا

لممسيح فى بطن العذراء ليكون عريسا لمكنيسة.
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عودة لمجدول

اإلصحاح األول

اآليات ( 1" -:)25-1كان طوبيا وىو من سبط ومدينة نفتالي التي في الجميل األعمى فوق نحشون وراء
الطريق األخذ غرباً والى يسارىا مدينة صفت.
الجالء لم يفارق سبيل الحق.
4

الذين من جنسو.

3

2

قد جمي في عيد شممناسر ممك أشور إال انو مع كونو في

حتى كان كل ما يتيسر لو يقسمو كل يوم عمى من جمي معو من إخوانو

ومع انو كان احدث الجميع في سبط نفتالي لم يكن عمى شيء من شؤون األحداث.
6

وكان إذا قصدوا كميم عجول الذىب التي عمميا ياربعام ممك إسرائيل يتخمف وحده عن سائرىم.

7

إلى أورشميم إلى ىيكل الرب وىناك كان يسجد لمرب الو إسرائيل ويوفي جميع بواكيره وأعشاره.

السنة الثالثة كان يجعل جميع أعشاره لمدخالء والغرباء.

8

شريعة اهلل.

9

صغره عمى تقوى اهلل واجتناب كل خطيئة.

عشيرتو.

11

فيمضي

واذا كانت

وعمى ىذا وأمثالو كان مثاب ارً منذ صبوتو عمى وفق

ولما أن صار رجالً اتخذ لو امرأة من سبطو اسميا حنة فولد لو منيا ولد فسماه باسمو.
12

10

وأدبو منذ

ولما جمي مع امرأتو وولده إلى مدينة نينوى حيث كانت كل

13

وقد كانوا كميم يأكمون من أطعمة األمم كان ىو يصون نفسو ولم يتنجس قط بمأكوالتيم.

وألجل انو كان يذكر الرب بكل قمبو آتاه اهلل حظوة لدى الممك شممناسر.

ويفعل ما يريد.

15

5

14

فأطمق لو أن يذىب حيثما شاء

فكان يطوف عمى كل من كان في الجالء ويرشدىم بنصائح الخالص.

راجيس مدينة ماداي وكان معو مما آثره بو الممك عشرة قناطير من الفضة.

17

16

ثم انو قدم

فرأى بين الجميور الغفير

18

الذي من جنسو رجالً من سبطو يقال لو غابيموس في فاقة فدفع إليو الزنة المذكورة من الفضة بصك.
وكان بعد أيام كثيرة أن مات الممك شممناسر فممك سنحاريب ابنو مكانو فوقع بنو إسرائيل عنده موقع

الكراىة.
وسعو.

19

20

وكان طوبيا يطوف كل يوم عمى جميع عشيرتو ويعزييم ويؤاسي كل واحد من أموالو عمى قدر

فيطعم الجياع ويكسو العراة ويدفن الموتى والقتمى بغيرة شديدة.

21

ولما قفل الممك سنحاريب من

ارض ييوذا ىارباً من الضربة التي حاقو اهلل بيا بسبب تجديفو وطفق لحنقو يقتل كثيرين من بني إسرائيل

كان طوبيا يدفن أجسادىم.

22

فنما ذلك الى الممك فأمر بقتمو وضبط جميع مالو.

وزوجتو عارياً وأختبأ ألن كثيرين كانوا يحبونو.
طوبيا إلى منزلو ورد عميو كل مالو".

24

23

فيرب طوبيا بولده

وكان بعد خمسة وأربعين يوما أن قتل الممك ابناه.

25

فعاد

آية ( :)1نفتالي= من أسباط إسرائيل والكممة تعني مصارعات .ونحشون= تعني حية .والمعنى أننا في صراع

مستمر مع الحية إبميس .لكن ألن طوبيا رجل قديس نسمع طوبيا ..من نفتالي ..فوق نحشون .فيذا وعد السيد
المسيح "أعطيتكم سمطاناً أن تدوسوا الحيات" (لو.)19:10
اآليات ( :)3-2جمى في عيد شممنأصر= (راجع 2مل )3:17جمِلى = أ ِ
ُخ َذ إلى السبى وتم إجبلءه من أرضو ،
ُ
ُ َى
ولقد تم السبي سنة 722ق.م .عموماً فالسبي تم عمى عدة مراحل إالّ أن السامرة كعاصمة سقطت وسبى شعبيا
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سنة 722ق.م .ويذكر ىنا السفر قداسة وبر طوبيا حتى بعد سبيو .فالقداسة ال تظير فقط داخل أسوار الكنيسة
بل خارج الكنيسة.

اآليات ( :)8-4طوبيا من أيام شبابو وىو مازال في إسرائيل رفض العبادة الخطأ وكان يذىب ألورشميم متمسكاً
بالعقيدة الصحيحة مع ما كان ىذا يكمفو من مشقة في السفر .والحظ إىتمامو بالمحتاجين.

اآليات ( :)12-11لم يقل طوبيا ،أنو مادمت وسط األمم فؤلفعل مثميم.
اآليات ( :)17-13اهلل يكافئ األمين .والممك سمح لو بالحرية .لكننا نجده إستخدميا لخدمة شعبو.
مممكة ماداي= شرق أشور وشمال فارس (إيران حالياً) وكانت تتبع أشور في ذلك الحين.
راجيس= يقول التاريخ أن سموكس نيكانور ىو الذي بنى راجيس سنة 300ق.م .فكيف تذكر ىنا ؟ السبب
ببساطة أن راجيس كانت حي صغير أو ضاحية صغيرة لمدينة أحمتا .وجاء نيكانور وجعل منيا مدينة كبيرة،
أوىو جددىا بعد أن ىدمت .وفي بعض النسخ كتبت أحمتا بدل راجيس.
عشرة قناطير= القنطار الفضة= 240جنيو .وأعطى طوبيا المبمغ لشخص محتاج .وىذه ىي أخبلق طوبيا.
اآليات ( :)23-18قصة سنحاريب تجدىا في (2مل )19 ، 18وقصة قتل إبناه لو (2مل .)37:19وغالباً كان
إضطياد سنحاريب لمييود بعد أن قتل المبلك  185000رجل من جيشو ،وعودتو في خزي .ونبلحظ إىتمام

الييود بدفن جثث موتاىم .لذلك عند ما لم يدفن أحد جثة ييوياقيم الممك قال عنو الكتاب يدفن دفن الحمار

(إر )19:22وتظير شجاعة طوبيا في دفنو الجثث وبيذا يتحدي الممك.

اآليات ( :)25-24اهلل ينتقم من األشرار .ولم يحمو إليو نسروخ .وجاء الممك أسرحدون بدالً من سنحاريب،
وىذا لم يكن ىناك عداوة بينو وبين الييود فأعاد لطوبيا مالو وعاد طوبيا إلى بيتو.
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عودة لمجدول

اإلصحاح الثاني

اآليات ( 1" -:)22-1وكان بعد ذلك في يوم عيد الرب أن صنعت مأدبة عظيمة في بيت طوبيا.
ىمم فادع بعضاً من سبطنا من المتقين هلل ليأكموا معنا.

3

2

فقال البنو

فانطمق ثم عاد فأخبره أن واحداً من بني إسرائيل مذبوح ممقى في السوق فمما سمع طوبيا نيض من
4

موضعو مسرعاً وترك العشاء وبمغ الجثة وىو صائم.

مغيب الشمس.

5

فرفعيا وحمميا إلى بيتو س ارً ليدفنيا بالتحفظ بعد

وبعد أن خبأ الجثة أكل الطعام باكياً مرتعداً.

عاموس النبي أيام أعيادكم تتحول إلى عويل ونحيب.

7

6

فذكر الكالم الذي تكمم بو الرب عمى لسان

ولما غربت الشمس ذىب ودفنيا.

8

وكان جميع ذوي

قرابتو يمومونو قائمين ألجل ىذا أمر بقتمك وما كدت تنجو من قضاء الموت حتى عدت تدفن الموتى.

9

طوبيا فإذ كان خوفو من اهلل اعظم من خوفو من الممك كان ال يزال يخطف جثث القتمى ويخبأىا في بيتو

وأما

فيدفنيا عند انتصاف الميل.

10

واتفق في بعض األيام وقد تعب من دفن الموتى انو وافى بيتو فرمى بنفسو إلى جانب الحائط ونام.

فوقع ذرق من عش خطاف في عينيو وىو سخن فعمي.

12

وانما إذن الرب أن تعرض لو ىذه التجربة لتكون لمن بعده قدوة صبره كأيوب الصديق.

13

فانو إذ كان لم

ينفك عن تقوى اهلل منذ صغره وحافظاً لوصاياه لم يكن يتذمر عمى اهلل لما نالو من بموى العمى.

ثبت في خوف اهلل شاك ار لو طول أيام حياتو.

يسخرون من عيشتو قائمين.

17

11

16

لمذين ال يصرفون إيمانيم عنو أبداً.
يتأتى ليا تحصيمو من الميرة.

وكما كان القديس أيوب يعيره المموك كان أنسباء ىذا وذووه

أين رجاؤك الذي ألجمو كنت تبذل الصدقات وتدفن الموتى.

فيزجرىم طوبيا قائالً ال تتكمموا كذا.
20

15

14

ولكنو

19

18

فإنما نحن بنو القديسين وانما ننتظر تمك الحياة التي ييبيا اهلل

وكانت حنة امرأتو تذىب كل يوم إلى الحاكة وتأتى من تعب يدييا بما

واتفق أنيا أخذت جدياً وحممتو إلى البيت.

21

فمما سمع بعميا صوت ثغاء

الجدي قال انظروا لعمو يكون مسروقاً فردوه عمى أربابو إذ ال يحل لنا أن نأكل وال نممس شيئاً مسروقاً.

22

فأجابتو امرأتو وىي مغضبة قد وضح بطالن رجائك وصدقاتك اآلن قد عرفت وبيذا الكالم ومثمو كانت

تعيره".

اآليات ( :)4-1نرى عظمة طوبيا في اآلتي:
 .1ما إن سمع أن ىناك جثة ترك األكل والوليمة وضيوفو وذىب ليحمل الجثة.
 .2إحتفظ بالجثة في بيتو.

 .3يعرض نفسو لعقوبة من الممك.
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 .4كل ىذا ألنو متمسك بالناموس .أيضاً لتمسكو بالناموس عمل الوليمة ليحتفل بيوم عيد الرب ويظير أن
اإلبن طوبيا كان با اًر كأبيو فذىب بسرعة ليخبر أبيو بوجود الجثة ،فاألب قدوة ألبنائو.

اآليات ( :)6-5في تقواه لم يمم اهلل عمى تركو لشعبو الييودي ينكل بيم الممك ،بل أرجع ىذا لخطية الشعب
وتذكر نبوة عاموس (عا. )10:8

آية ( :)11ذرق= براز.
آية ( :)14سماح اهلل بتجربة ىذا البار كانت َلي ْك ُمل كما قمنا في المقدمة .وىنا نرى كيف نستفيد من التجربة التي
يسمح بيا اهلل= لكنو ثبت في خوف اهلل شاك ارً لو طول أيام حياتو .وىذا نفس ما قالو بولس الرسول (كو.)7:2
اآليات ( :)18-15من ضمن محاربات إبميس أن يستخدم أصدقائنا وأقاربنا (غير الثابتين في اهلل أو غير
الفاىمين) لمتشكيك في محبة اهلل (مثل زوجة أيوب) .لكن طوبيا كان لو عينان خارجيتان مقفولتان وعينان
داخميتان يرى بيما الرب فبل يتشكك فيو.
اآليات ( :)22-19امرأتو ألجل اإلحتياج لممال إشتغمت في الحياكة (الخياطة) في مشغل = الحاكة  .وربما
إشترت ىي الخروف أو أخذتو كيدية.
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عودة لمجدول

اإلصحاح الثالث
اآليات (  1" -:)25-1حينئذ أن طوبيا وطفق يصمي بدموع.
مستقيمة وطرقك كميا رحمة وحق وحكم.

ذنوب آبائي.

4

3

2

وقال عادل أنت أييا الرب وجميع أحكامك

فاآلن اذكرني يا رب وال تنتقم عن خطاياي وال تذكر ذنوبي وال

النا لم نطع أوامرك فألجل ذلك أسممنا إلى النيب والجالء والموت وأصبحنا أحدوثة وعا ارً في
5

جميع األمم التي بددتنا بينيا.

بخموص أمامك.

6

فاآلن يا رب عظيمة أحكامك النا لم نعمل بحسب وصاياك وال سمكنا

واآلن يا رب بحسب مشيئتك اصنع بي ومر أن تقبض روحي بسالم ألن الموت لي خير

7
من الحياة .واتفق في ذلك اليوم عينو أن سارة بنة رعوئيل في راجيس مدينة الماديين سمعت ىي أيضاً

تعيي ارً من إحدى جواري أبييا.

8

ألنو كان قد عقد ليا عمى سبعة رجال وكان شيطان اسمو ازموداوس يقتميم

عمى اثر دخوليم عمييا في الحال.

عمى األرض يا قاتمة أزواجيا.

10

9

واذ كانت تنتير الجارية لذنب أجابتيا قائمة ال رأينا لك ابناً وال ابنة

أتريدين أن تقتميني كما قتمت سبعة رجال فمما سمعت ىذا الكالم صعدت

إلى عمية بيتيا فأقامت ثالثة أيام وثالث ليال ال تأكل وال تشرب.
بدموع أن يكشف عنيا ىذا العار.

12

11

بل استمرت تصمي وتتضرع إلى اهلل

ولما أتمت صالتيا في اليوم الثالث وباركت الرب.

13

يا الو آبائنا الذي بعد غضبو يصنع الرحمة وفي زمان البؤس يغفر الخطايا لمذين يدعونو.

اقبل بوجيي واليك اصرف ناظري.

األرض.

16

15

انك يا رب عالم باني لم اشتو رجالً قط وأني قد صنت نفسي
18

منزىة عن كل شيوة.

يدركيا إنسان.

17

ولم اكن

وانما رضيت بأن اتخذ رجالً لخوفك ال لشيوتي.

ولعمي لم أكن مستأىمة ليم أو لم يكونوا مستحقين لي فمعمك أبقيتني لبعل آخر.
21

14

إليك يا رب

أتوسل إليك يا رب أن تحمني من وثاق ىذا العار أو تأخذني عن

قط أمازج أرباب المالىي وال أعاشر السالكين بالطيش.

19

قالت تبارك اسمك

20

ألن مشورتك ال

عمى أن من يعبدك يوقن أن حياتو أن انقضت بالمحن فستفوز بإكميميا وان حمت بو شدة
22

فسينقذ وان عرض عمى التأديب فمو أن يرجع إلى رحمتك.

العاصفة وبعد البكاء والنحيب تفيض التيمل.

23

ألنك ال تسر بيالكنا فتمقي السكينة بعد

فميكن اسمك يا الو إسرائيل مباركاً مدى الدىور.

الحين إستجيبت صموات االثنين أمام مجد اهلل العمي.

25

24

في ذلك

فأرسل الرب مالكو القديس رافائيل ليشفي كال

االثنين المذين رفعت صمواتيما في وقت واحد إلى حضرة الرب".

اآليات ( :)6-1ىنا نرى عظمة طوبيا فيو أرجع أالميم إلى خطاياىم فبرر اهلل ،ولكنو لم يمقي بالموم عمى اهلل .

أصبحنا أحدوثة= وىي تصغير حدث أي شيئاً تافياً .مر أن تقبض روحي بسالم= كون اإلنسان يطمب الموت
لنفسو فيذا خطأ ألنو يأس من رحمة اهلل .لكن اهلل الذي يعرف ضعف الطبيعة البشرية يسامح عمى ىذه

األخطاء .وىو قد سامح إيميا حين سقط نفس السقطة (1مل )4:19ولنفيم أن بولس حين قال "لي إشتياء أن
أنطمق فأكون مع المسيح ذاك أفضل جداً" (في )23:1فيذا يختمف عن طمب الموت يأساً من الشفاء-:

12

سفر طوبيا (اإلصحاح الثالث)

 .1يقول بولس الرسول "ذاك أفضل جداً" إذاً ما ىو فيو شئ جيد لكنو يطمب األفضل فيو ليس يائساً ،بل ىي
شيوة قمبو أن يرى المسيح.

 .2بولس قال ىذا خبلل حديثو أنو في حيرة ،يريد أن يعيش ليخدم اهلل ويمجد إسمو ويريد أن يذىب لممسيح.

فيو محصور بين شيئين ،لذلك ترك القرار في يد الرب وقال "لكن أن أبقى ألزم ألجمكم" أي طالما أن اهلل

يجد أن لي عمل فسأبقى ألمجد إسم اهلل.
اآليات ( :)23-7ىنا نجد عائمة أخرى تحيا في قداسة وليا مشكمة ىي األخرى .ونجد اإلبنة تصمي .مشكمتيا لم
تدفعيا لميأس بل لمصبلة .لذلك قال اآلباء (ال تضع المشكمة بينك وبين اهلل ،بل ضع اهلل بينك وبين المشكمة).

لذلك فبعد صوميا وصبلتيا باركت الرب (آية )12فيي لم تنصرف عن صبلتيا إالّ بعد أن شعرت بالتعزية

ولنبلحظ دور الشيطان ،فكما أثار أصدقاء طوبيا وزوجتو ليعيروه ،إستخدم الخادمة لتعير سارة .وسارة حصمت

عمى التعزية بصبلتيا ألنيا لم تتذمر عمى اهلل ،واعترفت بالخطية واتضاعيا إذ تقول لعمي لم أكن مستأىمة ليم
عمى أزواجيا الذين ماتوا ،وتسميميا هلل= لعمك أبقيتني لبعل آخر +.مشورتك ال يدركيا إنسان.

وكما طمب طوبيا الموت لنفسو فى ضيقة نفسو ىكذا فعمت سارة = أتوسل إليك يا رب أن تحمني من وثاق

ىذا العار أو تأخذني عن األرض لكن الموت ليس حبل لممشاكل  ،فاهلل يتدخل بطرق عجيبة ويحول األالم إلى
ٍ
حينئذ كان قد فقد حمل المركبة النارية لو ،ولنرى الخير الذى كان اهلل
خير  .فماذا لو مات إيميا فى ضيقة نفسو،
يعده لطوبيا وسارة.

اآليات ( :)25-24بعد أن أتت التجارب بثمارىا ورأي اهلل كمال األسرتين ،ىا ىو يرسل مبلكو لينيي
المشكمتين.

13

سفر طوبيا (اإلصحاح الرابع)

عودة لمجدول

اإلصحاح الرابع

اآليات ( 1" -:)23-1واذ خال طوبيا أن قد استجيبت صالتو وتييا لو أن يموت استدعى إليو طوبيا ابنو.

2

يا بني كممات في واجعميا في قمبك مثل األساس 3 .إذا قبض اهلل نفسي فأدفن جسدي

وقال لو اسمع

واكرم والدتك جميع أيام حياتيا 4 .واذكر ما المشقات التي عانتيا ألجمك في جوفيا وما كان اشدىا 5 .ومتى

استوفت ىي أيضاً زمان حياتيا فادفنيا إلى جانبي 6 .وأنت فميكن اهلل في قمبك جميع أيام حياتك وأحذر أن
ترضى بالخطيئة وتتعدى وصايا الرب إلينا 7 .تصدق من مالك وال تحول وجيك عن فقير وحينئذ فوجو الرب

ال يحول عنك 8 .كن رحيماً عمى قدر طاقتك 9 .أن كان لك كثير فابذل كثي ارً وأن كان لك قميل فاجتيد أن
تبذل القميل عن نفس طيبة.

10

فانك تدخر لك ثواباً جميالً إلى يوم الضرورة.

خطيئة ومن الموت وال تدع النفس تصير إلى الظممة.

صانعييا.

13

12

أن الصدقة ىي رجاء عظيم عند اهلل العمي لجميع

15

وكل من خدمك بشيء فأوفو أجرتو لساعتو وأجرة

أحذر لنفسك يا بني من كل زنى وال تتجاوز امرأتك مستبيحاً معرفة اإلثم أبداً.

يستولي عمى أفكارك وأقوالك ألن الكبر مبدأ كل ىالك.

أجيرك ال تبق عندك أبداً.

16

كل ما تكره أن يفعمو غيرك بك فإياك أن تفعمو أنت بغيرك.

الجياع والمساكين واكس العراة من ثيابك.
مع الخطاة.

11

ألن الصدقة تنجي من كل

19

مشوراتك فيو.

18

التمس مشورة الحكيم دائماً.

21

17

14

وال تدع الكبر

كل خبزك مع

ضع خبزك وخمرك عمى مدفن البار وال تأكل وال تشرب منيما

20

وبارك اهلل في كل حين وأسترشده لتقويم سبمك واقرار كل

ثم اعمم يا بني أني قد أعطيت وأنت صغير عشرة قناطير من الفضة لغابيموس في راجيس

مدينة الماديين ومعي بيا صك.

الفضة وترد عميو صكو.

23

22

وحيث ذلك فانظر كيف تتوصل إليو فتقبض منو الزنة المذكورة من

وال تخف يا ولدي فأنا نعيش عيشة الفقراء ولكن سيكون لنا خير كثير إذا اتقينا

اهلل وابتعدنا عن كل خطيئة وفعمنا خي ارً".

اآليات ( :)2-1طوبيا يظن أن اهلل سيحل مشكمتو بأن يموت ،لكن اهلل كان يعد لنياية أروع .فاهلل يعطينا "أكثر
جداً مما نطمب أو نفتكر" (أف.)20:3
اآليات ( :)5-3إذ قبض اهلل نفسي= حقاً كان الشيطان ىو الذي يقبض عمى األرواح ليمقييا في الجحيم ،لكن

أوالد اهلل يشعرون حتى في العيد القديم أنيم في يد اهلل ،وأما موضوع الجحيم ىذا فوضع مؤقت .الذي يحب اهلل

ال يتصور أن اهلل سيتخمى عنو وان حدث فموقت مؤقت فقط.

اآليات ( :)12-7طوبيا ييتم بأن يوصي إبنو بالصدقة .لقد كان لطوبيا األب خبرة قاليا السيد المسيح "ألني
جعت فأطعمتموني ..بما أنكم فعمتموه بأحد إخوتي األصاغر فبي فعمتم" (مت )40-35:25فيو شعر في

صدقاتو أنو يقابل اهلل شخصياً فأراد أن ال يحرم إبنو من ىذه البركة .ويقول طوبيا أن الصدقة تنجي من كل

خطيئة ومن الموت= فيحفظو اهلل حتى ال يسقط وان سقط يسامحو بأن يوجو قمبو لمتوبة.

14

سفر طوبيا (اإلصحاح الرابع)

آية ( :)14ىي نفس ما قالو بولس الرسول "من يظن أنو قائم فمينظر أن ال يسقط" (1كو .)12:10وبنفس الفكر

قال الحكيم "قبل الكسر الكبرياء وقبل السقوط تشامخ الروح" (أم.)18:16

اآليات ( :)20-15ضع خبزك وخمرك عمى مدفن البار وال تشرب منيما مع الخطاة= يبدو أن ىذه العادة
طي لمفقراء والمحتاجين .وطوبيا يشير إلبنو  ،أن األفضل لو أن
تشير لتقديم صدقات عن أرواح المنتقمين تُع َ
ينفق أموالو بيذه الطريقة فيستفيد بيا الفقراء  ،عن أن ينفقيا فى جمسات ووالئم مع األشرار.

15

سفر طوبيا (اإلصحاح الخامس)

عودة لمجدول

اإلصحاح الخامس

اآليات ( 1" -:)28-1فأجاب طوبيا أباه وقال يا أبت كل ما أمرتني بو افعمو 2 .وأما ىذا المال فما ادري كيف
أحصمو فان الرجل ال يعرفني وأنا ال اعرفو فما العالمة التي أعطييا لو بل الطريق التي تؤدي إلى ىناك ال

اعرفيا أيضاً.

3

فأجابو أبوه وقال أن عندي صكو فإذا عرضتو عميو فانو يؤدي عاجال 4 .واآلن ىمم فالتمس

لك رجالً ثقة يصحبك بأجرتو حتى تستوفي المال وأنا حي 5 .فبينما خرج طوبيا إذا بفتى بيي قد وقف

مشم ار كأنو متأىب لممسير 6 .فسمم عميو وىو يجيل انو مالك اهلل وقال من أين أقبمت يا فتى الخير 7 .قال

أنا من بني إسرائيل فقال لو طوبيا ىل تعرف الطريق األخذة إلى بالد الماديين 8 .قال اعرفيا وقد سمكت جميع

طرقيا م ار ارً كثيرة وكنت نازالً بأخينا غابيموس المقيم براجيس مدينة الماديين التي في
لو طوبيا انتظرني حتى اخبر أبي بيذا.

عميو.

11

10

ودخل طوبيا واخبر أباه بجميع ذلك فتعجب أبوه وطمب أن يدخل

فدخل وسمم عميو وقال ليكن لك فرح دائم.

ال ابصر ضوء السماء.

13

جبل أحمتا 9 .فقال

12

فأجاب طوبيا وأي فرح يكون لي أنا المقيم في الظالم

فقال لو الفتى كن طيب القمب فانك عن قميل تنال البرء من لدن اهلل.

14

طوبيا ىل لك أن تبمغ ابني إلى غابيموس في راجيس مدينة الماديين وأنا أوفيك أجرتك متى رجعت.

لو المالك أخذه وأعود بو إليك.

16

فقال لو طوبيا اخبرني من أي عشيرة ومن أي سبط أنت.

17

فقال لو

15

فقال

فقال لو

رافائيل المالك أفي نسب األجير حاجتك أم في األجير الذي يذىب مع ابنك18 .ولكن لكي ال اقمق بالك أنا

عزريا بن حننيا العظيم.
معرفة نسبك.

20

19

فقال لو طوبيا انك من نسب كريم

غير أني أرجو أن ال يسوءك كوني طمبت

فقال لو المالك ىاءنذا اخذ ابنك سالما وسأعود بو إليك سالما.

في طريقكما ومالكو يرافقكما.

كالىما معا.

23

22

21

قال طوبيا انطمقا بسالم وليكن اهلل

حينئذ أخذا كل ما أرادا أخذه من أىبة الطريق وودع طوبيا أباه وأمو وسا ار

فمما فصال جعمت أمو تبكي وتقول قد أخذت عكازة شيخوختنا وأبعدتيا عنا.

24

ال كان ىذا

المال الذي أرسمتو ألجمو 25 .لقد كان في رزقنا القميل ما يكفي الن َىن ُعد النظر إلى ولدنا غنى عظيما.
ليا طوبيا ال تبكي أن ولدنا سيصل سالماً ويعود إلينا سالماً وعيناك تبصرانو 27 .فإني واثق بان مالك اهلل
الصالح يصحبو ويدبره في جميع أحوالو حتى يرجع إلينا بفرح.

وسكتت".

28

26

فقال

فكفت أمو عن البكاء عند ىذا الكالم

اآليات ( :)4-1يبدو عدم خبرة طوبيا اإلبن بمعنى الصك فشرح لو ما ىو الصك .وكان في ذلك الزمان حينما
كان يسافر إنسان في طريق ال يعرفو  ،فيو يأخذ معو مرشداً باألجر ،فمم يكن ىناك عبلمات في الطرق.
اآليات ( :)9-5أنا من بني إسرائيل= ىذا يعني أنا موجود وسط بني إسرائيل ،فأنا مكمف بحمايتيم ،أنا من عند
بني إسرائيل مقيماً في وسطيم ،وال تعني أنا من مواليد إسرائيل .والمبلك إستخدم ىذه الصيغة ليعطي إطمئناناً

16

سفر طوبيا (اإلصحاح الخامس)

لطوبيا الشاب الخائف من السفر .وليزيده إطمئناناً قال كنت نازالً بأخينا غابيموس= وليس صعباً أن يكون

المبلك قد زار بيتو .ولكن ىو يطمئن الشاب الخائف أنو يعرف غابيموس الذي يقصد أن يذىب إليو .ىذه
إستجابة سريعة من اهلل لصبلة طوبيا األب.

آية ( :)13المبلك يعطي فرح لطوبيا أن اهلل إستجاب لو وسيفتح عينيو ولن يأخذه .الحل اإلليي دائماً أروع مما
نفكر فيو وقد يكون بعيداً جداً عن أذىاننا.

آية ( :)17أفي نسب األجير حاجتك= المبلك ال يريد إعبلن شخصو ،ولكنو أعمن عن رسالتو (المقدمة).
آيات ( :)28-23فمما فصال= أي إنفصبل أو غابا عن األنظار .ألن نعد النظر إلى ولدنا غني عظيماً= رؤية
الولد عند األم أىم من الغني المادي.

17

سفر طوبيا (اإلصحاح السادس)

عودة لمجدول

اإلصحاح السادس

اآليات ( 1" -:)22-1وسافر طوبيا والكمب يتبعو فبات أول منزلة بجانب نير دجمة.
2

وخرج ليغسل رجميو فإذا بحوت عظيم قد خرج ليفترسو 3 .فارتاع طوبيا وصرخ بصوت عظيم قائالً يا موالي

قد اقتحمني.
رجميو.

5

4

فقال لو المالك امسك بخيشومو واجتذبو إليك ففعل كذلك واجتذبو إلى اليبس فاخذ يختبط عند

فقال لو المالك شق جوف الحوت واحتفظ بقمبو ومرارتو وكبده فان لك بيا منفعة لعالج مفيد.

6

ففعل كذلك ثم شوى من لحمو فأخذا لمطريق وممحا سائره حتى يكون ليما ما يكفييما إلى أن يبمغا راجيس

مدينة الماديين.

7

ثم أن طوبيا سال المالك وقال لو نشدتك يا أخي عزريا أن تخبرني ما العالج الذي يؤخذ

من ىذه األشياء التي أمرتني أن اذخرىا من الحوت.

8

فأجابو المالك قائالً إذا ألقيت شيئاً من قمبو عمى الجمر فدخانو يطرد كل جنس من الشياطين في رجل

كان أو امرأة بحيث ال يعود يقربيما أبداً 9 .والمرارة تنفع لمسح العيون التي عمييا غشاء فتب أر.
أين تريد أن ننزل.

11

فقال المالك أن ىنا رجالً اسمو رعوئيل من ذوي قرابتك من سبطك ولو بنت اسميا

سارة وليس لو من ذكر وال أنثى سواىا.

13

فأخطبيا إلى أبييا فانو يزوجيا منك.

12

14

فماتوا وقد سمعت أيضاً أن الشيطان قتميم.
شيخوختيما إلى الجحيم بالحزن.

16

10

وقال طوبيا

فجميع مالو مستحق لك والبد لك أن تتخذىا زوجة.

فأجاب طوبيا وقال أني سمعت انو قد عقد ليا عمى سبعة أزواج

15

فألجل ىذا أخاف أن يصيبني مثل ذلك وأنا وحيد ألبوي فانزل

فقال لو المالك رافائيل استمع فأخبرك من ىم الذين يستطيع الشيطان أن يقوى عمييم.

17

أن الذين

يتزوجون فينفون اهلل من قموبيم ويتفرغون لشيوتيم كالفرس والبغل المذين ال فيم ليما أولئك لمشيطان

عمييم سمطان.

18

فأنت إذا تزوجتيا ودخمت المخدع فامسك عنيا ثالثة أيام وال تتفرغ معيا إال لمصموات.

وفي تمك الميمة إذا أحرقت كبد الحوت ينيزم الشيطان.

القديسين.

21

20

19

وفي الميمة الثانية تكون مقبوالً في شركة اآلباء

وفي الميمة الثالثة تنال البركة حتى يولد لكما بنون سالمون.

22

وبعد انقضاء الميمة الثالثة

تتخذ البكر بخوف الرب وأنت راغب في البنين اكثر من الشيوة لكي تنال بركة ذرية إبراىيم".

اآليات ( :)4-1ناما أول ليمة بمحاذاة النير .الكمب يتبعو= المنظر ىنا منظر لطيف جداً يعيد صورة الجنة

األولى فالجنة كانت في أرض دجمة والفرات (تك )14-10:2وكان فييا اإلنسان صديقاً لممبلئكة ،والحيوانات

تحت سمطانو .وىا نحن أمام نفس الصورة ،النير ىو نير دجمة (حداقل ىو دجمة) واإلنسان يصاحبو مبلك،

والكمب (الحيوان) يتبعو أي تحت سمطانو .أول منزلة= أول مكان نزلوا واستراحوا فيو وناموا .فإذا بحوت عظيم=
ىذه صورة لما حدث في الجنة والحية تيجم عمى حواء وآدم تريد موتيما .والحوت ىنا ىو سمكة كبيرة .يا

موالي= يا من تتولى حراستي وقيادتي .وأيضاً ىذا الوحش الذي ىجم عمى طوبيا يرمز لمضيقة التي تياجم أوالد
18

سفر طوبيا (اإلصحاح السادس)

اهلل ،واهلل يخرج من الجافي حبلوة .السمكة العظيمة ىي رمز لمشيطان يريد أن يجذب طوبيا لمماء فيغرق والماء
ىنا يرمز لمعالم .ولكن بمعونة وارشاد المبلك لم يدخل لمماء ويموت ،بل جذب ىو الشيطان وفي ىذا إشارة

ليبلك الشيطان النيائي بل خرج من السمكة شفاء .وىذا ما حدث  ،فالشيطان إستخدمو اهلل أداة لتأديب البشر

(2كو2+5:5كو.)9-7:12

اآليات ( :)13-10المبلك يخبر طوبيا بأن رعوئيل لو قرابة مع عائمة طوبيا.
اآليات ( :)17-14أخبار موت أزواج سارة كانت قد وصمت لعائمة طوبيا وكان ىذا غالباً ألن طوبيا األب كان
مر بقريبو رعوئيل فعرف األخبار.
يجول يخدم الييود في كل مكان ،فربما َّ

فأنزل شيخوختيما إلى الجحيم= كانت ىذه العقيدة موجودة لكنيم كأبرار كانوا يعرفون أنيم في يد اهلل ولذلك قال
طوبيا تقبض روحي بسبلم (طو + )6:3إذا قبض اهلل نفسى (طو .)3:4ونبلحظ أن الشيطان يكون لو سمطان
عمى الشيوانيين الذين ال يعرفون اهلل= ينفون اهلل أي ال يكون هلل وجود في حياتيم.

اآليات ( :)22-18السبلح ضد الشيطان (الصوم ويمثمو ىنا عدم التجاوب مع شيوة الجسد)  +الصبلة= إمسك

عنيا  +ال تتفرغ معيا إال لمصموات= ىذا ما ييزم الشيطان وليس حرق كبد الحوت أما حرق كبد الحوت فيرمز
لحرق شيواتيم أو كأنيم قتموا شيواتيم.

19

سفر طوبيا (اإلصحاح السابع)

عودة لمجدول

اإلصحاح السابع

اآليات ( 1" -:)20-1ثم دخال عمى رعوئيل فتمقاىما رعوئيل بالمسرة 2 .واذ نظر رعوئيل إلى طوبيا قال لحنة
زوجتو ما أشبو ىذا الرجل بذي قرابتي 3 .وبعد ىذا الكالم قال رعوئيل من أين أنتما أييا األخوان الفتيان

فقاال لو من سبط نفتالي من جالء نينوى 4 .فقال ليما رعوئيل ىل تعرفان طوبيا أخي فقاال نعرفو 5 .فمما

اكثر من الثناء عميو قال المالك لرعوئيل أن طوبيا الذي أنت تسال عنو ىو أبو ىذا 6 .فألقى رعوئيل بنفسو

وقبمو بدموع وبكى عمى عنقو 7 .وقال بركة لك يا بني انك ابن رجل صالح فاضل 8 .وبكت حنة امرأتو وسارة

ابنتيما أيضاً 9 .وبعد أن تحادثوا أمر رعوئيل أن يذبح كبش وتييأ مأدبة ودعاىما أن يتكئا لمغذاء.

10

فقال

طوبيا أني ال أكل اليوم طعاماً ىينا وال اشرب ما لم تجيبني إلى ما أنا سائمو وتعدني أن تعطيني سارة ابنتك.

11

فمما سمع رعوئيل ىذا الكالم ارتعد لمعرفتو بما أصاب السبعة الرجال الذين دخموا عمييا وخاف أن يصيب

ىذا ما أصابيم وفيما ىو متردد ولم يردد عميو جواباً.

12

قال لو المالك ال تخف أن تعطييا ليذا فان ابنتك لو

ينبغي أن تكون زوجة ألنو يخاف اهلل ولذلك لم يقدر غيره أن يأخذىا.

تقبل صمواتي و دموعي أمامو.

14

13

حينئذ قال رعوئيل ال اشك أن اهلل قد

ولعمو ألجل ذلك ساقكما اهلل إلى حتى تتزوج ىذه بذي قرابتيا عمى حسب

شريعة موسى واآلن ال تشك أني أعطيكما.

15

ثم اخذ بيمين ابنتو سارة وسمميا إلى يمين طوبيا قائال الو

إبراىيم والو اسحق والو يعقوب يكون معكما وىو يقرنكما ويتم بركتو عميكما.

عقد الزواج.

17

وبعد ذلك أكموا وباركوا اهلل.

وأدخمتو سارة ابنتيا وىي باكية.

قاسيتو".

20

18

16

ثم اخذوا صحيفة وكتبوا فييا

ودعا رعوئيل حنة زوجتو وأمرىا أن تييأ مخدعاً آخر.

19

وقالت ليا تشجعي يا بنية ورب السماء يؤتيك فرحاً بدل الغم الذي

اآليات ( :)5-1من بركة إضافة الغرباء ،إستقبل إبراىيم ولوط مبلئكة .ورعوئيل إستقبل مبلك واستقبل زوج
إلبنتو حل مشكمتيا .ونفيم أن طوبيا كان قريباً جداً لرعوئيل= طوبيا أخي.

اآليات ( :)14-10إرتعاد رعوئيل يظير محبتو لطوبيا ،فمم يفكر في فرح إبنتو بل في إحتمال موت طوبيا.

والمبلك يطمئن رعوئيل أن موت األزواج السبعة كان ألنو ينبغي أن تكون سارة زوجة لطوبيا ،وىو يستحق ىذا

فيو ليس زوجاً شيوانياً مثل اآلخرين.
اآليات ( :)20-15نجد ىنا فى ىذه اآليات نفس الطقس الحالي [ ]1األب يسمم إبنتو لعريسيا [( ]2وىو يمثل

الكاىن ىنا) يبارك الزواج باسم اهلل [ ]3كتابة عقد زواج [ ]4وليمة فرح [ ]5تخصيص مخدع مستقل (يترك
الرجل أباه وأمو ويمتصق بإمرأتو) [ ]6وباركوا اهلل بعد الوليمة ببل رقص وال خبلعة لذلك باركيم اهلل.

20

سفر طوبيا (اإلصحاح الثامن)

عودة لمجدول

اإلصحاح الثامن
اآليات ( 1" -:)24-1ولما فرغوا من العشاء ادخموا عمييا الفتى.
فمذة من الكبد وألقاىا عمى الجمر المشتعل.

العميا.

4

3

2

فذكر طوبيا كالم المالك فاخرج من كيسو

حينئذ قبض المالك رافائيل عمى الشيطان وأوثقو في برية مصر

ووعظ طوبيا البكر وقال ليا يا سارة قومي نصمي إلى اهلل اليوم وغداً وبعد غد فإنا في ىذه الميالي

الثالث نتحد باهلل وبعد انقضاء الميمة الثالثة نكون في زواجنا 5 .النا بنو القديسين فال ينبغي لنا أن نقترن

اقتران األمم الذين ال يعرفون اهلل 6 .فقاما معا وصميا كالىما بحرارة حتى يعافييما 7 .وقال طوبيا أييا الرب

الو آبائنا لتباركك السماوات واألرض والبحر والينابيع واألنيار وجميع خالئقك التي فييا 8 .أنت جبمت آدم من

تراب األرض وأتيتو حواء عونا 9 .واآلن يا رب أنت تعمم أني ال لسبب الشيوة اتخذ أختي زوجة وانما رغبة في

النسل الذي يبارك فيو اسمك إلى دىر الدىور.
معا في عافية.

قب ارً.

12

11

وكان نحو وقت صياح الديك أن رعوئيل أمر أن يجمع إليو غممانو فانطمقوا معو واحتفروا

ألنو قال أخشى أن يصيبو ما أصاب غيره من الرجال السبعة الذين دخموا عمييا.

القبر رجع رعوئيل إلى زوجتو وقال ليا.

النيار.

10

وقالت سارة أيضاً ارحمنا يا رب ارحمنا حتى نشيخ كالنا

15

14

ابعثي واحدة من جواريك لترى ىل مات حتى أواريو قبل ضوء

فأنفذت إحدى جوارييا فدخمت المخدع فإذا ىما سالمان معافيان وىما نائمان معا.

وأخبرت بيذه البشرى فبارك رعوئيل وحنة زوجتو الرب.

17

13

قائمين نباركك أييا الرب الو إسرائيل من اجل انو لم يصبنا ما كنا نتوقعو.

وحبست عنا العدو الذي يضطيدنا.

19

18

أن يردموا القبر الذي حفروه قبل ضوء الصباح.

لممسافرين من الزاد.

16

فعادت

فانك قد أتيتنا رحمتك

ورحمت الوحيدين فاجعميما يا رب يباركانك أتم بركة ويقدمان لك قربان

تسبيحك وعافيتيما حتى تعمم األمم كافة انك أنت اإللو الواحد في األرض كميا.
22

فمما اعدوا

21

20

ولمحال أمر رعوئيل غممانو

ثم أوعز إلى زوجتو أن تعد وليمة وتصمح ما ينبغي

وأمر بذبح بقرتين سمينتين وأربعة اكبش وأن تييأ وليمة لجميع جيرانو وأصدقائو.

23

واستحمف رعوئيل طوبيا أن يقيم عنده أسبوعين.

24

وأعطى رعوئيل لطوبيا نصف مالو كمو وكتب لطوبيا صكا بالنصف الباقي أن يستولي عميو بعد موتيما".

اآليات ( :)6-4قومي نصمي  +إبتعادىم عن الشيوات= في ىذه الميالي الثالث نتحد باهلل= ىذا تماماً ما كان

يعنيو بولس الرسول حينما قال "وأما من إلتصق بالرب فيو روح واحد" (1كو .)17:6ورقم  3ىو رقم كامل وىو

يشير هلل المثمث األقانيم .وىذا إشارة لئللتصاق باهلل وبالتالي التحرر الكامل من سمطان إبميس وىذا يعني الحياة.
لذلك لم يمت طوبيا .والحظ أن طوبيا ىو العريس رقم  . 8ورقم  8يشير لمحياة األبدية .فنحن اآلن في اليوم
السابع وبعد القيامة سنحيا حياة أبدية ببل موت ،وىذا ما يمثمو عدم موت طوبيا.

21

سفر طوبيا (اإلصحاح الثامن)

اآليات ( :)19-17الحظ أن الكل يصمي في ىذا السفر.

22

سفر طوبيا (اإلصحاح التاسع)

عودة لمجدول

اإلصحاح التاسع

اآليات ( 1" -:)12-1ثم أن طوبيا استدعى المالك الذي كان يحسبو إنساناً وقال لو يا أخي عزريا أسألك أن
تسمع كالمي 2 .أني لو جعمت نفسي عبداً لك لما وفيت بعنايتك حق الوفاء 3 .ولكني مع ذلك أسألك أن تأخذ

دواب وغمماناً وتنطمق إلى غابيموس في راجيس مدينة الماديين وترد عميو صكو وتقبض منو الفضة وتدعوه

إلى عرسي.
4

ألنك تعمم أن أبي يحسب األيام فان زدت في إبطائي يوماً واحداً حزنت نفسو 5 .وأنت ترى أن رعوئيل قد

استحمفني ولست أستطيع أن استخف بحمفو 6 .حينئذ اخذ رافائيل أربعة من غممان رعوئيل وجممين وسافر

إلى راجيس مدينة الماديين ولقي غابيموس فدفع إليو صكو واستوفى منو المال كمو 7 .وعرفو أمر طوبيا بن

طوبيا وكل ما وقع وأتي بو معو إلى العرس 8 .فمما دخل بيت رعوئيل وجد طوبيا متكئا فنيض قائماً وقبال
بعضيما بعضاً وبكى غابيموس وبارك اهلل 9 .وقال يباركك الرب الو إسرائيل ألنك ابن رجل صالح جداً بار
متقي اهلل صانع صدقات.

10

وتحل البركة عمى زوجتك وعمى والديكما.

11

وتريان بنيكما وبني بنيكما إلى

الجيل الثالث والرابع ويكون نسمكما مباركاً من الو إسرائيل المالك إلى دىر الدىور.
تقدموا إلى الوليمة إال أنيم اتخذوا وليمة العرس بخوف اهلل".

12

فقالوا كميم أمين ثم

اآليات ( :)5-1إستغبلالً لموقت طمب طوبيا من المبلك (ع ازريا) أن يذىب ىو بالصك إلى راجيس المدينة التي
يقيم فييا غابيموس إلسترداد قيمة الصك ،وذلك حتى يستطيع أن يقضي أطول وقت ممكن مع حميو رعوئيل.

وىنا يثير النقاد مشكمة .ففي (طو )7:3أن رعوئيل كان في راجيس ،وغابيموس في راجيس فمماذا يرسل طوبيا
المبلك ليستوفي قيمة الصك ويقول لو إنطمق إلى راجيس !!..راجيس قد تكون حي أو مدينة صغيرة جددىا
نيكانور بعد ذلك وجعل منيا مدينة كبيرة سنة 300ق.م .وقد تكون مدينة كبيرة ىدمت مع الزمن وجددىا

نيكانور .وفي بعض النسخ جاء ان رعوئيل كان يقيم في قرية قرب راجيس ،وغالباً أطمق عمى القرية إلرتباطيا

براجيس المدينة الكبيرة ،راجيس أيضاً .وكون أن طوبيا يرسل المبلك لغابيموس من راجيس إلى راجيس فيذا

قطعاً ال معنى لو وأيضاً فبل معنى أن يكون طوبيا في مكان بعيد جداً عن غابيموس ويرسل المبلك (الذي كان

يظن وقتيا أنو شاب عادي) .واألكثر منطقية أن طوبيا أرسل المبلك إلى غابيموس القريب منو ،واإلثنان رعوئيل
وغابيموس في محيط راجيس ىذه التي غالبا ما تكون ىي أحمتا.

اآليات ( :)12-9صموات أخرى .فكان ىؤالء األبرار ال يكفون عن الصبلة.

23

سفر طوبيا (اإلصحاح العاشر)

اإلصحاح العاشر

عودة لمجدول

اآليات ( 1" -:)13-1ولما أبطأ طوبيا ىناك لسبب العرس قمق أبوه طوبيا وقال لماذا ترى أبطأ ابني وما الذي
عاقو ىناك 2 .ألعل غابيموس قد مات وليس من يرد لو المال 3 .وأخذه حزن شديد ىو وحنة امرأتو وطفق

كالىما يبكيان لتخمف ابنيما عن الرجوع في يوم الميعاد 4 .وكانت أمو تبكي بدموع ال تنقطع وىي تقول آه

أوه يا بني لماذا أرسمناك في الغربة يا نور أبصارنا وعكازة شيخوختنا وعزاء عيشتنا ورجاء عقبنا 5 .لقد كان

لنا فيك وحدك كل شيء فمم يكن ينبغي لنا أن نرسمك عنا 6 .فكان طوبيا يقول ليا اسكتي وال تقمقي أن ابننا

سالم والرجل الذي أرسمناه معو ثقة جداً.

7

فمم يكن ذلك يفيدىا أدنى تعزية وكانت كل يوم تقوم مسرعة

فتتشوف من كل جية وتنظر في جميع الطرق التي كانت تظن أن ابنيا يرجع منيا لعميا تراه عن بعد مقبال.

8

وأما رعوئيل فقال لصيره امكث ىينا وأنا انفذ إلى طوبيا أبيك من يخبره بسالمتك 9 .فقال لو طوبيا أني

ألعمم أن أبي وأمي يحسبان األيام وأرواحيما معذبة قمقا.

10

وبعد أن اكثر رعوئيل من اإللحاح عمى طوبيا

فأبى أن يسمع بوجو من الوجوه أعطاه سارة ونصف أموالو كميا من غممان وجوار ومواش وابل وبقر وفضة

كثيرة وصرفو من عنده بسالم فرحاً.

11

قائالً مالك الرب القدوس يكون في طريقكما ويبمغكما سالمين وتجدان

كل شيء عند أبويكما بخير وترى عيناي بنيكما قبل موتي.

صرفاىا.

13

12

واقبل الوالدان عمى ابنتيما يقبالنيا ثم

وأوصياىا أن تكرم حموييا وتحب بعميا وتدبر عياليا وتسوس بيتيا وتحفظ نفسيا غير ممومة".

اآليات ( :)12-10رعوئيل يقول إلبنتو وزوجيا= مالك الرب القدوس يكون في طريقكما وال يدري أن ىذا

يحدث لكن اهلل يستجيب لصمواتنا .والحظ قول رعوئيل لطوبيا وسارة عن والدي طوبيا أبويكما وىذا صحيح فوالد

الزوج ىو والد لمزوجة بالتبعية فيما جسد واحد  FATHER IN LAWو  LAWىو ناموس موسى فالحما والد
بحسب الشريعة ،فعمي الزوجة أن تكرمو والعكس فعمي الزوج أن يكرم حماه فيو والده.
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اإلصحاح الحادي عشر
اآليات (" -:)21-1
الحادي عشر.

2

1

عودة لمجدول

وفيما ىم راجعون وقد بمغوا إلى حاران التي في وسط الطريق جية نينوى في اليوم

قال المالك يا أخي طوبيا انك تعمم كيف فارقت أباك 3 .فمنتقدم نحن أن أحببت والعيال

وزوجتك يمحقوننا عمى ميل مع المواشي 4 .واذ توافقا عمى المضي قال رافائيل لطوبيا خذ معك من مرارة

الحوت فان لنا بيا حاجة فاخذ طوبيا من المرارة وانطمقا 5 .وأما حنة فكانت كل يوم تجمس عند الطريق عمى
رأس الجبل حيث كانت تستطيع أن تنظر عمى بعد 6 .فمما كانت تتشوف ذات يوم من ذلك الموضع نظرت

عمى بعد ولموقت عرفت انو ابنيا قادما فبادرت وأخبرت بعميا قائمة ىوذا ابنك آت 7 .وقال رافائيل لطوبيا إذا

دخمت بيتك فاسجد في الحال لمرب إليك واشكر لو ثم ادن من أبيك وقبمو 8 .واطل لساعتك عينيو بمرارة

الحوت ىذه التي معك واعمم انو لمحين تنفتح عيناه ويرى أبوك ضوء السماء ويفرح برؤيتك 9 .حينئذ سبق
الكمب الذي كان معو في الطريق وكان كأنو بشير يبدي مسرتو ببصبصة ذنبو.
يجري وىو يتعثر برجميو فناول يده لغالم وخرج لمالقاة ابنو.

يبكيان من الفرح.

12

ثم سجدوا هلل وشكروا لو وجمسوا.

13

11

واستقبمو وقبمو ىو وامرأتو وطفق كالىما

فاخذ طوبيا من مرارة الحوت وطمى عيني أبيو.

ومكث مقدار نصف ساعة فبدأ يخرج من عينيو غشاوة كغرقئ البيض.

ولموقت عاد إلى طوبيا بصره.

16

17

وقال طوبيا أباركك أييا الرب

وأما سارة كنتو فوصمت بعد سبعة أيام ىي وجميع العيال بسالم والغنم واإلبل ومال كثير مما لممرأة مع

المال الذي استوفاه من غابيموس.

الرجل الذي ذىب معو.
عميو من الخير.
21

15

14

فامسكيا طوبيا وسحبيا من عينيو

فمجد اهلل ىو وامرأتو وكل من كان يعرفو.

الو إسرائيل ألنك أدبتني وشفيتني وىاءنذا أرى طوبيا ولدي.
18

10

فقام أبوه وىو أعمى وجعل

20

19

واخبر أبويو بجميع إحسانات اهلل التي انعم بيا عميو عمى يد ذلك

ووفد عمى طوبيا أحيور ونباط وىما ذوا قرابة لو فرحين وىناه بجميع ما من اهلل بو

وعمموا وليمة سبعة أيام وفرحوا كميم فرحاً عظيماً".

اآليات ( :)4-1طوبيا والمبلك شابين قادران عمى اإلسراع في الطريق ربما عمى جياد .العيال= العبيد
والجواري.

اآليات ( :)9-7إذا دخمت بيتك فإسجد في الحال= شكر اهلل أوالً .ثم السبلم عمى والديك .وعند دخولنا لمكنيسة
ىكذا نفعل .نسجد هلل أمام المذبح ونصمي قبل أن نكمم إنسان.

اآليات ( :)15-13غرقئ البيض= الغشاء الرقيق الذي يحيط ببياض البيضة .أما الم اررة بطعميا المر فتشير
لمصميب الذى حممو طوبيا فى مرضو وبرائحة المر الجميمة إشارة إلحتمال طوبيا بشكر .واهلل يسمح بالصميب

لتنقيتنا .وىذا ما حدث لطوبيا .وفيم أن اآلالم كانت لتأديبو.
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اآليات ( :)16،17ألنك أدبتني= ىذا يدل عمى منتيى الوعي الروحي فاهلل يسمح بالتجربة ليؤدب اإلنسان
فيكمل.

اآليات ( :)21-18ىناك رموز لطيفة في قصة طوبيا .فطوبيا يرمز لممسيح في:
 .1دخول طوبيا وعروسو لمخدعيما وىو مخدع الموت الذي مات فيو 7من قبل إشارة لقبول المسيح الموت عن
عروسه وأيضا قبول العروسة (الكنيسة) الصميب مع عريسيا.

 .2الصبلة ،صبلة سارة وطوبيا إشارة إلتحاده م ا الروحي (فالصبلة ىى صمة )  .وسر حيا ة الكنيسة والبركات
التي صارت ليا ىو صمتيا واتحادىا مع عريسيا المسيح.

 .3ىبلك السمكة رمز ليبلك إبميس.

 .4طوبيا يصل لمبيت قبل عروسو بأسبوع رمز لممسيح الذي دخل السماء أوالً بيت أبيو ليعد لعروسو مكاناً.

 .5وصول العروس بعد سبعة أيام مع جوارييا إشارة لوصول الكنيسة لمسماء بعد إنقضاء سبعة أيام الخميقة لتبدأ
حياتيا في السماء في اليوم الثامن.

عمموا وليمة سبعة أيام= 7رقم كامل ،فيي وليمة أبدية ،أسماىا سفر الرؤيا عشاء عرس الخروف (رؤ.)9:19

وغير المستحق لن يذوق ىذا العشاء (لو )24:14وفي ىذا العشاء فرحوا فرحاً عظيماً= فيذه ىي سمة السماء.
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عودة لمجدول

اإلصحاح الثاني عشر

اآليات ( 1" -:)22-1حينئذ دعا طوبيا ابنو إليو وقال لو ماذا ترى نعطي ىذا الرجل القديس الذي ذىب معك.

2

3
فأجاب طوبيا وقال ألبيو يا أبت أي أجرة نعطيو وأي شيء يكون مؤازياً إلحسانو .أخذني ورجع بي سالماً

والمال ىو استوفاه من عند غابيموس وبو حصمت عمى زوجتي وىو كف عنيا الشيطان وفرح أبوييا وخمصني

من افتراس الحوت واياك أيضاً ىو جعمك تبصر نور السماء وبو غمرنا بكل خير فماذا عسى أن نعطيو مما

يكون مؤازياً ليذه 4 .لكني أسألك يا أبت أن نسألو ىل يرضى أن يأخذ النصف من كل ما جئنا بو 5 .فدعاه

الوالد و ولده وأخذاه ناحية وجعال يسأالنو أن يتنازل ويقبل النصف من جميع ما جاءا بو 6 .حينئذ خاطبيما

س ارً وقال باركا الو السماء واعترفا لو أمام جميع األحياء لما أتاكما من مراحمو 7 .أما سر الممك فخير أن
يكتم وأما أعمال اهلل فأذاعتيا واالعتراف بيا كرامة 8 .صالحة الصالة مع الصوم والصدقة خير من ادخار
9.

كنوز الذىب

ألن الصدقة تنجي من الموت وتمحو الخطايا وتؤىل اإلنسان لنوال الرحمة والحياة األبدية.

وأما الذين يعممون المعصية واإلثم فيم أعداء ألنفسيم.

مستو ارً.

12

11

أما أنا فأعمن لكما الحق وما اكتم عنكما أم ارً

انك حين كنت تصمي بدموع وتدفن الموتى وتترك طعامك وتخبأ الموتى في بيتك نيا ارً وتدفنيم

ليالً كنت أنا ارفع صالتك إلى الرب.

13

واذ كنت مقبوالً أمام اهلل كان البد أن تمتحن بتجربة.

فان الرب قد أرسمني ألشفيك واخمص سارة كنتك من الشيطان.

أمام الرب.

16

15

18

ألني لما كنت معكم إنما كنت بمشيئة اهلل فباركوه وسبحوه.

أكل واشرب معكم وانما أنا اتخذ طعاما غير منظور وشرابا ال يبصره بشر.
أرسمني وانتم فباركوا اهلل و حدثوا بجميع عجائبو.
22

21

14

واآلن

فإني أنا رافائيل المالك أحد السبعة الواقفين

فمما سمعا مقالتو ىذه ارتاعا وسقطا عمى أوجييما عمى األرض مرتعدين.

سالم لكم ال تخافوا.

بعد ذلك.

10

20

19

17

فقال ليما المالك

وكان يظير لكم أني

واآلن قد حان أن ارجع إلى من

وبعد أن قال ىذا ارتفع عن أبصارىم فمم يعودوا يعاينونو

حينئذ لبثوا ثالث ساعات منطرحين عمى وجوىيم يباركون اهلل ثم نيضوا وحدثوا بجميع عجائبو".

اآليات ( :)4-1إحتار طوبيا وابنو ماذا يقدمان لممبلك في مقابل كل خدماتو .وىذا يدفعنا لمتساؤل ..وماذا نقدم
هلل في مقابل كل ما عممو معنا.
اآليات ( :)7-5المبلك ال يطمب أج اًر .ولكنو يطمب أن يمجدوا اهلل ويحدثا بأعمالو معيما .وقال المموك

األرضيين يجعمون أمورىم أس ار اًر حتى ال يضرىم أحد .لكن أعمال اهلل يجب أن تذاع حتى يتمجد اهلل  ،خاصة
وأبناء اهلل ىؤالء ،طوبيا وعائمتو يعيشان وسط األمم لعل األمم يؤمنون.

اآليات ( :)10-8ىنا نرى عناصر العبادة الثبلثة يرشدىم المبلك ليا الصالة والصدقة والصوم .الصدقة تنجي
من الموت= ىذه مثل مال الظمم .والصبلة تجعمنا في صمة مع الرب والصوم ىو زىد يرفعنا عن محبة العالم
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فنقترب إلى اهلل والصدقة بيا نعمل خي اًر مع الرب نفسو فنراه .فالرب وضع نفسو مكان الجوعان والعطشان
والمسجون.. ..

اآليات ( :)15-11نجد اهلل ييتم ويرى يكافئ عمى كل خدمة نؤدييا .والمبلئكة ترفع صمواتنا هلل ،وذلك ألن

صمواتنا ضعيفة بيا شوائب كثيرة .ورأينا صورة لذلك في مجامر األربعة والعشرين قسيساً الذين يقدمون بخو اًر ىو

صموات القديسين (رؤ )8:5إذ كنت مقبوالً أمام اهلل البد أن تمتحن بتجربة= لتكمل ويصير لك إكميل أعظم
حينما تتنقى.

اآليات ( :)20-16سجودىم لممبلك أظير تقواىما ومخافة اهلل التي في قمبييما.
اآليات ( :)22-21لبثوا ثالث ساعات منطرحين= في خشوع وصموات= يباركون اهلل.
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عودة لمجدول

اإلصحاح الثالث عشر

اآليات ( 1 " -:)23-1حينئذ فتح طوبيا الشيخ فاه مباركاً لمرب و قال عظيم أنت يا رب إلى األبد وفي جميع
الدىور ممكك.

2

ألنك تجرح وتشفي وتحدر إلى الجحيم وتصعد منو وليس من يفر من يدك 3 .اعترفوا لمرب

يا بني إسرائيل وسبحوه أمام جميع األمم 4 .فانو فرقكم بين األمم الذين يجيمونو لكي تخبروا بمعجزاتو

وتعرفوىم أن ال الو قاد ار عمى كل شيء سواه 5 .ىو أدبنا ألجل آثامنا وىو يخمصنا ألجل رحمتو 6 .انظروا

اآلن ما صنع لنا واعترفوا لو بخوف ورعدة ومجدوا ممك الدىور بأعمالكم 7 .أما أنا ففي ارض جالئي اعترف
لو ألنو اظير جاللو في أمة خاطئة 8 .ارجعوا اآلن أييا الخطاة واصنعوا أمام اهلل ب ارً واثقين بأنو يصنع لكم

رحمة 9 .أما أنا فنفسي تتيمل بو.

10

باركوا الرب يا جميع مختاريو أقيموا أيام فرح واعترفوا لو.

أورشميم مدينة اهلل أن الرب أدبك بأعمال يديك.

12

اشكري هلل نعمتو عميك وباركي الو الدىور حتى يعود

فيشيد مسكنو فيك ويرد إليك جميع أىل الجالء وتبتيجي إلى دىر الدىور.

شعوب األرض لك يسجدون.

أرضاً مقدسة.

15

14

17

شدائدىا.

16

ممعونين يكونون الذين استيانوا بك والذين جدفوا عميك

أما أنت فتفرحين ببنيك ألنيم يباركون كافة والى الرب يحتشدون.

لمذين يحبونك ويفرحون لك بالسالم.
20

19

22

18

طوبى

باركي يا نفسي الرب ألن الرب إلينا خمص أورشميم مدينتو من جميع

طوبى لي أن بقي من ذريتي من يبصر بياء أورشميم.

محيط أسوارىا من حجر كريم.

13

تتاللئين بسنى بييج وجميع

يزورك األمم من األقاصي بقرابينيم ويسجدون فيك لمرب ويعتدون أرضك

ألنيم فيك يدعون االسم العظيم.

يدانون ويباركك الذين يبنونك.

11

يا

21

أبواب أورشميم من ياقوت وزمرد وكل

وجميع أسواقيا مفروشة بحجر ابيض نقي وفي شوارعيا ينشد ىممويا.

23

مبارك الرب الذي عظميا وليكن ممكو فييا إلى دىر الدىور أمين".

اآليات ( :)6-1نرى طوبيا طوال السفر رجل صبلة .تجرح وتشفي= ىو سمح بجرح طوبيا ثم شفاه وىكذا سارة.
وجرح بني إسرائيل إذ أرسميم لمسبي ليشفييم من خطاياىم ،ولينشروا إسم اهلل وسط األمم.
اآليات ( :)16-11يعيد فيشيد مسكنو فيك= قال طوبيا ىذا بروح النبوة ،إذ أن أورشميم خربت والييكل ىدم بعد
قولو ىذا بأيام كثيرة .وىذا حدث مع كل األنبياء إذ كانوا يعرفون ما يحدث بروح النبوة .والمعنى الروحي أن

أورشميم تشير لمنفس البشرية التي خربت بالخطية وىو يتطمع لميوم الذي يعود اهلل ليسكن فييا وىذا ما حدث

بالفداء.

اآليات ( :)23-20ىنا تتضح روح النبوة عند طوبيا= طوبى لي إن بقى من ذريتي من يبصر بياء أورشميم=
فيو تنبأ عن مجد أورشميم الذي سيعود ،وعن عودة المسبيين وىذا تم فعبلً عمى يد كورش الممك الفارسي .وبياء

أورشميم كان في أبيى أوقاتو عندما كان المسيح فييا .بل إمتد بصره بروح النبوة فرأى أورشميم السماوية .وىو ىنا
يصفيا كما وصفيا يوحنا البلىوتي في سفر الرؤيا= أبواب أورشميم من ياقوت وزمرد.
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عودة لمجدول

اإلصحاح الرابع عشر

اآليات ( 1 " -:)17-1وفرغ طوبيا من كالمو وعاش طوبيا بعدما عاد بصي ارً اثنتين وأربعين سنة ورأى بني حفدتو.

2

فتمت سنوه مئة واثنتين ودفن بكرامة في نينوى.
3

وكان حين ذىب بصره ابن ست وخمسين سنة وعاد يبصر وىو ابن ستين سنة.

4

وقضى بقية حياتو مسرو ارً واذ بمغ من تقوى اهلل غاية حسنة انتقل بسالم 5 .ولما حضرتو الوفاة دعا ابنو طوبيا

وبني ابنو السبعة الفتيان وقال ليم 6 .قد دنا دمار نينوى ألن كالم الرب ال يذىب باطالً واخوتنا الذين تفرقوا من أرض

إسرائيل يرجعون إلييا.

7

وكل أرضيا المقفرة ستمتمئ وبيت اهلل الذي احرق فييا سيستأنف بناؤه وسيرجع إلى ىناك

جميع خائفي اهلل 8 .وستترك األمم أصناميا وترحل إلى أورشميم فتقيم بيا 9 .وتفرح فييا مموك األرض كافة ساجدة

لممك إسرائيل.

10

اسمعوا يا بني ألبيكم اعبدوا الرب بحق وابتغوا عمل مرضاتو.

والصدقات وأن يذكروا اهلل ويباركوه كل حين بالحق وبكل طاقاتيم.

12

11

وأوصوا بنيكم بعمل العدل

اسمعوا لي يا بني ال تقيموا ىينا بل أي يوم

دفنتم والدتكم معي في قبر واحد ففي ذلك اليوم وجيوا خطواتكم لمخروج من ىذا الموضع.

سييمكو.

14

13

فأني أرى أن إثمو

فكان أن طوبيا بعد موت أمو ارتحل عن نينوى بزوجتو وبنيو وبني بنيو ورجع إلى حمويو.

15

فوجدىما

سالمين بشيخوخة صالحة فاىتم بيما وىو اغمض أعينيما وأحرز كل ميراث بيت رعوئيل ورأى بني بنيو إلى الجيل

الخامس.

16

وبعد أن استوفى تسعاً وتسعين سنة في مخافة الرب دفن بفرح.

17

ولبث كل ذوي قرابتو وجميع أعقابو

في عيشة صالحة وسيرة مقدسة وكانوا مرضيين لدى اهلل والناس وجميع سكان األرض".

اآليات ( :)9-5تتضح النبوة عند طوبيا أيضاً ىنا ،فيو يتنبأ بخراب نينوى وعودة بني إسرائيل ألرض إسرائيل وتنبأ مرة
أخرى عن بيت اهلل الذي سيحرق وبعد ذلك يعود .بل تنبأ بإيمان األمم وترحل إلى أورشميم= أورشميم ىنا ىي الكنيسة.

وتفرح فييا مموك األرض كافة= مموك األرض لم يسجدوا في أورشميم لكن في الكنيسة .ىذه نبوة عن إنتشار المسيحية
في كل مكان.
اآليات ( :)13-10اهلل فتح عيني طوبيا الجسديتين ثم الداخميتين فإستمر يتنبأ بخراب نينوى وطمب من بنيو لذلك أن
يغادروا المكان.
اآليات ( :)17-14ىنا نرى طوبيا اإلبن ينفذ وصية أبيو ويغادر المكان.

اهلل صانع خيرات
في بعض االحيان يبدو لنا ان اهلل لو احكاما قاسية لكنيا لمخير.
ويتدب
طوبيا االب يصيبو العمي.......طوبيا يشفى من امراضو الروحية أ
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سفر طوبيا (اإلصحاح الرابع عشر)

ويتنقى 17 : 11
يفتقر طوبيا فيرسل ابنو الشاب عديم الخبرة ليحصل ماال......يجد زوجة صالحة من عند الرب
سارة يموت ليا  7ازواج ......فيم أشرار .واهلل أعد ليا الزوج الصالح .
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