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 جوديث

 كتاب جوديث

 وفي السنة الثانية عشرة من عهد نابوتشودونوسور، {1:1}

 في أيام الذي ساد في نينيفي، المدينة العظيمة؛

 أرفاكساد، التي سادت على مدى الميديين في اكباتاني،

 وبني في جدران اكباتاني جولة حول األحجار {1:2}

 المحفورة عريضة ثالثة المقياس والمقياس الستة منذ فترة طويلة،

 ارتفاع الجدار سبعين من المقياس، واتساع نطاق منه

 :خمسون من المقياس

 وتعيين أبراج منها عند بوابات {1:3}

 مئات من المقياس عالية، واتساع نطاق منه في

 :مؤسسة ألستون المقياس

 بات التي كانتوأدلى غيتس منه، حتى البوا {1:4}

 وآثار ارتفاع سبعين من المقياس، واتساع نطاق

 منهم كان المقياس األربعين، للذهاب المنصوص عليها ألن األقوياء

 :الجيوش، واإلعداد في صفيف من بلده مرموق

 وحتى في تلك األيام الملك نابوتشودونوسور بالحرب {1:5}

 يمع ملك أرفاكساد في السهول العظمى، وهو السهل ف



 .حدود راجو

 وهناك جاء له كل ما أن يسكن في {1:6}

 هيل في البالد، وكل ذلك بإسهاب بدجلة والفرات و

Hydaspes ،وعادي أريوتش ملك اليمينس 

 وجمعت األمم عدد كبير جداً من أبناء تشيلود،

 .أنفسهم للمعركة

 ملك اآلشوريين المرسلة Nabuchodonosor ثم {1:7}

 في بالد فارس، وكل ذلك بإسهاب غربا،منعزلة كل ذلك بإسهاب 

 وتلك التي سكن في كيليكيا، ودمشق، و

Libanusوأنتيليبانوس، وكل ذلك بإسهاب على البحر ، 

 الساحل،

 وتلك التي بين األمم التي كانت من {1:8}

 كارمل، وجالد، والجليل األعلى والعظيم

 عادي اسدريلوم،

 وكل ما جرى في السامرة والمدن {1:9}

 منه، وأبعد من األردن حتى القدس، وبيتان، و

 كلوس، وقديس، ونهر مصر، وتافنيس،

 رميس، وجميع األراضي جسيم،

 حتى يي تأتي بعد تانيس وممفيس، وإلى {01:10}

 جميع سكان مصر، حتى يي تأتي إلى حدود

 .إثيوبيا



 ولكن جميع سكان األرض بالنور {01:11}

 ن،وصية نابوتشودونوسور ملك اآلشوريي

 ألنها لم تكن ال ذهب كانوا معه في المعركة؛

 يخاف منه: نعم، أنه كان قبل لهم كرجل واحد، وأنهم

 أرسلت له سفراء بعيداً من لهم دون أثر، و

 .مع وصمة عار

 نابوتشودونوسور ولذلك" كان غاضبا جداً مع" {01:12}

 كل هذا البلد، واقسمت له العرش والمملكة التي

 م التأكيد على جميع تلك السواحل من كيليكيا،أنه سوف يكون انتق

 ودمشق، وسوريا، وأنه سوف يقتله

 سيف جميع سكان األرض موآب،

 األطفال آلمون، ويهودا كافة، وكل ما جرى في

 .مصر، حتى يي تأتي إلى حدود البحار اثنين

 ثم أنه سار في صفيف معركة مع السلطة {01:13}

 عة عشرة، وأنهضد أرفاكساد الملك في السنة الساب

 سادت في معركته: ألنه أطاح بكل قوة

 أرفاكساد، وكل ما له من الفرسان، وجميع العربات له،

 وأصبح الرب له المدن، وجاء منعزلة {01:14}

 اكباتاني، وأخذت األبراج، وفسدت الشوارع

 .منه، وتحولت الجمال منه العار

 أنه يعتبر أيضا أرفاكساد في جبال راجو، {01:15}



 وسموت له عن طريق ببلدة لعبة الرشق بالسهام، ودمرت له

 .تماما في ذلك اليوم

 حيث عاد بعد ذلك إلى نينيفي، على حد سواء أنه و {01:16}

 جميع شركته األمم المتفرقة ويجري كبير جداً 

 العديد من الرجال للحرب، وهناك حصل له سهولة، و

 بانكويتيد، أنه وجيشه، مائة وعشرين

 .أيام

 ، وفي السنة الثامنة عشرة، واالثنان والعشرون{2:1}

 يوم من الشهر األول، وكان هناك نقاش في مجلس النواب من

 نابوتشودونوسور ملك اآلشوريين الذي قال أنه ينبغي، كما أنه

 .وقال انتقاماً لنفسه في كل األرض

 حيث دعا له جميع ضباطه، وكل له {2:2}

 النبالء، وترسل معها سره المحامي، و

 اختتمت يصيب األرض برمتها خارج بلده

 .الفم

 ثم أنها أصدرت مرسوما بتدمير جميع الجسد، أن لم يكن {2:3}

 .طاعة وصية فمه

 وعندما قد أنهى المحامية، {2:4}

 ودعا الملك نابوتشودونوسور من اآلشوريين هولوفيرنيس

 التالي له، والكابتن قائد جيشه، الذي كان 



 .وقال له

 الملك العظيم، رب أسرة saith هكذا {2:5}

 األرض، وها أنت سوف يذهب إليها من وجودي، و

 تأخذ معك الرجال أن الثقة في قوتهم الخاصة، من

 وعدد مرموق مائة وعشرين ألف؛

 .من الخيول مع الفرسان اثني عشر ألفا

 وأنت سوف تذهب ضد جميع البالد الغربية، {2:6}

 .نظراً ألنهم خالفوا بالدي الوصية

 وأنت سوف تعلن حتى قيامهم بإعداد بالنسبة لي {2:7}

 األرض والمياه: لسوف اذهب إليها في غضبي ضدهم

 وسوف تغطي على وجه األرض كله مع أقدام

 :الجيش األلغام، وسوف تعطي لهم يفسد معزل منهم

 حيث أن بها القتيل يمأل الوديان وبروكس {2:8}

 : النهر مع موتاهم، حتى أنه تجاو وتمأل

 وأنا سوف يؤدي أسيرا منهم إلى أقصى قدر من {2:9}

 .كل األرض

ً  .أنت ولذلك سوف يذهب إليها {02:10}  وتتخذ مسبقا

 بالنسبة لي جميع سواحلها: وإذا أنها سوف تسفر عن أنفسهم

 لك، أنت سوف نحتفظ لهم بالنسبة لي حتى اليوم لما

 .العقوبة



 ولكن المتعلقة بهم أن المتمردين، واسمحوا ليس ملكك العين {02:11}

 ولكن وضعها للذبح، ويفسد عليهم قطع الغيار لها؛

 .أين أنت سنتعاون

 ألعيش، والقوة لبلدي المملكة، {02:12}

 .على اإلطالق ولقد تحدثت، أنه سوف أفعل باليد األلغام

 وتأخذ أنت تصغي أنت تنتهك أيا من {02:13}

 وصايا الرب خاصتك، لكن تحقيقها تماما،

 .كما حظيت إليك، وإرجاء عدم القيام بها

 568جوديث الصفحة 

 هولوفيرنيس ثم" خرج من الوجود" {02:14}

 له الرب، ودعا تزعج الحكام والقادة،

 ضباط جيش آشور؛

 وأنه حشد الرجال الذي تم اختياره للمعركة، كما {02:15}

 ربه قد أمره، منعزلة مائة وعشرين

 آالف، والرماة اثنا عشر ألف على ظهور الخيل؛

 وقال تراوحت لهم، كما أمر بجيش كبير ل {02:16}

 .الحرب

 وحصل على ظهور الجمال والحمير لتلك العربات، {02:17}

 واألغنام والثيران والماعز دون عدد كبير جداً؛

 :رقم لتوفير



 كتوال لكل رجل من الجيش،والكثير من في {02:18}

 .وكثيراً جداً الذهب والفضة خارج البيت للملك

 ثم ذهب إليها وجميع سلطاته للذهاب قبل {02:19}

 الملك نابوتشودونوسور في الرحلة، وأن تغطي جميع

 وجه األرض غربا مع على عربات، و

 .الفرسان، وبهم مرموق المختار

 أيضا مع وجاء عدد كبير من بلدان متنوعة {02:20}

 :لهم مثل الجراد، ومثل رمال األرض

 .وكان وافر دون عدد

 وذهبوا إليها من نينيفي رحلة ثالثة أيام {02:21}

 في اتجاه عادي من بيكتيليث، وضارية من بيكتيليث

 قرب الجبل الذي هو في اليد اليسرى العليا

 .الصغرى

 ثم أنه يعتبر جميع جيشه، له مرموق، و {02:22}

 لعربات، ومن ثم ذهب إلى التلالفرسان وا

 البلد؛

 ودمر فود واقترقت، وفسدت كافة {02:23}

 أطفال راسيس، واألطفال في إسرائيل، التي كانت

 نحو البرية في الجنوب في األرض

 .تشيليانس



 ثم ذهب عبر الفرات، وذهبت من خالل {02:24}

 بالد ما بين النهرين، ودمر جميع المدن المرتفعة التي كانت

 .عند نهر أربوناي، حتى يي تأتي إلى البحر

 وأخذ حدود كيليكيا، وقتل كل {02:25}

 أن مقاومة له، ووصل إلى حدود يافث، الذي

 .وكانت نحو الجنوب، ضد أكثر من العربية السعودية

 أنه كومباسيد أيضا جميع أطفال مادين، و {02:26}

 .احترق على الخيم، وفسدت شيبكوتيس بهم

 هب إلى أسفل في سهل دمشق فيثم ذ {02:27}

 وقت القمح الحصاد، وأحرقت حتى جميع حقولهم، و

 دمرت قطعان والقطعان، كما أنه مدلل مدنهم،

 وتماماً يضيع بلدانهم، وسموت جميع الصغار

 .الرجال مع حافة السيف

 ولذلك الخوف والرهبة منه يقع على الجميع {02:28}

 و سكان سواحل البحر، التي كانت في صيدا

Tyrusولهم أن يسكن في سور أوسينا، وكل ذلك ، 

 وأن يسكن في أ وتوس و سكن في جيمنان؛

 .عسقالن ويخشى معه إلى حد كبير

 حتى أرسلوا سفراء له لعالج من {3:1}

 :السالم، قائال



 {، ونحن خدم نابوتشودونوسور3:2ها }

جوية في الخطوط ال استخدام لنا كما يجب أن تكون جيدة الملك العظيم تكمن قبل إليك؛

 التركية

 .البصر

 {، وبيوتنا، وكل ما لدينا من األماكن، وجميع أعمالنا3:3ها }

 حقول القمح، وأسراب، والقطعان، وجميع المساكن من

 .استخدامها كما أنها بليسيث إليك .لدينا الخيام تقع قبل الوجه خاصتك

 {، حتى مدننا وسكان منه3:4ها }

 تأتي والتعامل معها سميث جيدة هي خاصتك الموظفين؛

 .معزل إليك

 حيث الرجل جاء إلى هولوفيرنيس، وأعلن منعزلة {3:5}

 .له بعد هذه الطريقة

 ثم جاء أنه نحو ساحل البحر، سواء كان {3:6}

 وقال الجيش، ومجموعة حاميات في المدن عالية، وأخذت

 .الخروج منها اختيار الرجال للمعونة

 حيث أنهم وجميع البالد جولة حول تلقي {3:7}

 .لهم مع باقات الزهور، مع الرقصات، ومع تيمبريلس

 إال أنه يلقي أسفل حدودها، وخفض {3:8}

 على بساتين: ألنه قد أصدر مرسوما بتدمير جميع آلهة

 األرض، وأن جميع األمم أن العبادة نابوتشودونوسور

 والقبائل عليه ك فقط، وأنه ينبغي دعوة جميع األلسنة



 .هللا

 كما أنه جاء ضد أكثر من اسدرايلون قرب منعزلة {3:9}

 .يهودا، ضد أكثر من مضيق كبيرة من يهودا

 ، وأشارScythopolis وقال ضارية بين {03:10}

 وهناك كان تريد شهر كامل، الذي كان قد جمع

 .معا جميع العربات من جيشه

 في يهودا، اآلن أطفال إسرائيل، الذي يسكن {4:1}

 واستمع إلى كل ما هولوفيرنيس قائد كبير

 قامت به نابوتشودونوسور ملك اآلشوريين

 األمم، وبعد ما هي طريقة أنه قد أفسد كل ما

 .المعابد، وأحضروهم إلى هباء

 ولذلك كانوا يخشون الغاية منه، و {4:2}

 كانت مضطربة للقدس، ومعبد الرب

 :على هللا

 ألنها أعيدت حديثا من األسر، {4:3}

 :وفي اآلونة األخيرة كانت تجمع جميع الناس يهودا معا

 وهذه السفن، والمذبح، والبيت، وكان يقدس

 .بعد التدنيس

 ولذلك أرسلوا إلى جميع السواحل من السامرة، {4:4}

 والقرى وبيلمين، بترون، وأريحا،



 :وكوبا، وعزرا، ووادي سالم

 نفسهم مسبقاً للجميعويمتلك أ {4:5}

 قمم الجبال العالية، ومحصنة القرى التي

 :في نفوسهم، ووضعت أطعمة لتوفير الحرب

 .في وقت متأخر وقد جنت لحقولهم

 جاسم أيضا" الكاهن األكبر، الذي كان في تلك" {4:6}

 أيام في القدس، وكتب لهم أن يسكن في بيثوليا، و

 ن تجاهبيتوميسثام، الذي ضد أكثر من اسدرايلو

 فتح البلد، قرب دوثايم،

 اتهام لهم باالحتفاظ مقاطع التل {4:7}

 البلد: بها ثمة مدخل إلى يهودا، وأنه

 وكان من السهل لوقف لهم أنه سوف يأتي، ألنه

 .كان المرور على التوالي، عن رجلين على األكثر

 وهل أطفال إسرائيل كجاسم العالية {4:8}

 ء من الجميعالكاهن قد قاد لهم، مع القدما

 جوديث 569صفحة 

 .شعب إسرائيل، والذي يسكن في القدس

 ثم بكى كل رجل من إسرائيل إلى هللا مع العظمى {4:9}

 فيرفينسي، ومع فيهيمينسي كبيرة هل هم المتواضع على

 :النفوس



 على حد سواء، و وجاتهم وأطفالهم، و {04:10}

 ماشيتهم، وكل غريب، وموظفة، وبهم

 .خدم اشترى بالمال، وضعت مسوحا عند انتهاء و رة

 وهكذا كل رجل، والمرأة، والقليل {04:11}

 األطفال، وسكان القدس، سقطت قبل

 معبد، ويلقي الرماد على رؤوسهم، وانتشار خارجاً عن

 مسوحا أمام وجه الرب: كما وضعوا

 مسوحا حول المذبح،

 من موافقة وبكى إلى "هللا إسرائيل" مع كل واحد {04:12}

 جدية، أنه لن يعطي أطفالهم لفريسة،

 و وجاتهم من يفسد، والمدن من اإلرث

 للتدمير، ومالذا تدنيس و

 .الشبهات، وأن نفرح في األمم

 حتى هللا استمع إلى صلواتهم، وينظر إليه على {04:13}

 اآلالم: للناس صام عدة أيام في كل يهودا و

 .القدس أمام الحرم من الرب عز وجل

 جاسم و" الكهنة، وجميع الكهنة أن" {04:14}

 وقفت أمام الرب، وهم الذي اسعف منعزلة

 يا رب، وقد و رة على جيرة مع مسوحا، وعرضت

 عروض المحرقة اليومية، مع وعود وهدايا مجانية

 الناس،



 وكان رماد ميتريس بهم، وبكى منعزلة {04:15}

 الرب بكل قوتها، أنه سينظر إلى جميع

 .يل مشكورابيت إسرائ

 ، رئيسHolofernes ثم كان أعلن {5:1}

 قائد جيش آشور، التي كان أطفال إسرائيل

 االستعداد للحرب، وقد يصمت ممرات التل

 البلد، وكانت محصنة جميع قمم التالل العالية و

 :وضعت عوائق في البلدان الشمبانيا

 داخلنا كان غاضبا جداً، ودعا جميع {5:2}

 أمراء موآب، والنقباء آلمون، وجميع

 حكام ساحل البحر،

 وقال لهم، قل لي اآلن، أنتم أبناء من {5:3}

 كانان، هو هذا الشعب، الذي المائتة في التل

 البلد، وما هي المدن التي يسكنونها، وما

 هو تعدد الجيش، وفيه قوتها

 والقوة، والملك ما هو تعيين أكثر منهم، أو كابتن

 الجيش؛

 وماذا قد قرر ال أن يأتي و {5:4}

 .يجتمع لي، أكثر من جميع سكان الغرب

 ثم قال أتشيور، كابتن لجميع أبناء {5:5}

 آمون، اسمحوا ربي اآلن االستماع إلى كلمة من فم



 خادم خاصتك، وأنا سوف يعلن لك الحقيقة بشأن

 هذا الشعب الذي المائتة قرب إليك، وإينهابيتيث هيل

 ك ال يجو  الكذب يأتي من الفم منالبلدان: وهنا

 .خادم خاصتك

 :هذا األشخاص ينحدرون من الكلدان {5:6}

 وهم سوجورنيد حتى اآلن في بالد ما بين النهرين، {5:7}

 نظراً ألنها لن تتبع آلهة آبائهم،

 .التي كانت في أرض طوب

 ألنهم تركوا طريقة أسالفهم، و {5:8}

 :انوا يعرفونهيعبد هللا السماء، أن هللا الذي ك

 حتى أنهم يلقي بها من وجه آلهتهم، وأنهم

 .هرب إلى بالد ما بين النهرين، وهناك سوجورنيد عدة أيام

 ثم أمر بهم هللا لهم للخروج من {5:9}

 المكان حيث أنهم سوجورنيد، وأن يذهب إلى األرض

 كانان: حيث أنهم بإسهاب، و يدت بالذهب

 .والفضة، ومع الماشية كثيرا جداً 

 ولكن عندما مجاعة تغطي جميع األراضي من {05:10}

 كانان، ذهبوا إلى أسفل إلى مصر، وسوجورنيد هناك،

 وفي حين أنها كانت تغذية، وأصبح هناك عددا كبيرا

 .وافر، حتى أن أحد ال يمكن عدد أمتهم



 ولذلك ارتفع ملك مصر ضد لهم، {05:11}

 والتعامل معهم سوبتيلي، وجلبت لهم متدنية مع

 .الذين يعملون بالطوب، وجعلهم عبيدا

 ثم صرخوا هللا، وأنه سموت جميعا {05:12}

 أرض مصر مع األوبئة المستعصية: وبالتالي فإن المصريين

 .يلقي بها عن األنظار

 هللا و" المجففة البحر األحمر قبل لهم،" {05:13}

 -Cades وأحضروهم إلى جبل سيناء، و {05:14}

 .ا سكن في البريةبرن، ويلقي عليها كل م

 حيث أنهم بإسهاب في األرض واالموريين، وأنها {05:15}

 دمرت كل منهم عزبون، ويمر بقوتها

 .عبر األردن التي يمتلكها جميع البالد هيل

 وألقوا عليها قبل لهم تشانانيتي، {05:16}

 في فيريزيتي، يبوسيون، وفي سيتشيميتي، وكل

 .د عدة أيامجيرجيسيتيس، وهم بإسهاب في هذا البل

 ، وبينما هم أخطأ ال قبل هللا، أنهم{05:17}

 ظلم مع hateth ا دهرت، ألنه كان هللا أن

 .لهم

 ولكن عندما غادروا بالطريقة التي كان {05:18}

 عين لهم، أنها دمرت في معارك كثيرة جداً 



 قرحة، وكانت األسرى أدت إلى أراضي التي لم يكن بها في،

 وكان يلقي معبد هللا بها على أرض الواقع، و

 .واتخذت تلك المدن األعداء

 ولكن اآلن أنهم عادوا إلى هللا بها، وهي {05:19}

 تأتي من األماكن حيث أنها كانت مبعثرة، و

 يمتلك القدس، حيث مالذهم، وهي

 .ألنها كانت مهجورة يجلس في البلد هيل؛

 اآلن ولذلك بي الرب والحاكم، إذا أن يكون هناك {05:20}

 أي خطأ ضد هذا الشعب، وأنها خطيئة ضد هللا بهم،

 فلننظر أن هذا يكون بها الخراب ودعونا نذهب،

 .ونحن يجب التغلب عليها

 لكن إذا أن يكون هناك ال ظلم في أمتهم، اسمحوا لي {05:21}

 ربهم لهم، وعلى هللا الرب اآلن يمر بها، خشية أن تدافع عن

 .يكون لهم، ونصبح الشبهات قبل جميع دول العالم

 وعند أتشيور وقد انتهت هذه األقوال، جميع {05:22}

 الشعب الدائمة جولة حول خيمة غمغم،

 الرجال كبير من هولوفيرنيس، وكل ذلك بإسهاب على جانب البحر،

 .وفي موآب، كلم أنه يجب قتله

 لن نكون خائفين من مواجهة، يقولون أنهم، {05:23}

 بنو إسرائيل: ولو، هو الناس التي ليس لها

 القوة وال السلطة لمعركة قوية



 570جوديث صفحة 

 اآلن الرب لذلك، هولوفيرنيس، ونحن سوف ترتفع، {05:24}

 .وتكون فريسة ألن يلتهم جميع ملكك الجيش

 وفيه فتنة للرجال التي كانت حول {6:1}

 القبطان رئيس Holofernesوقد توقف المجلس، 

 وقال أن جيش آشور منعزلة أتشيور وجميع الحقيقي قبل

 كل شركة من دول أخرى،

 والذين الفن أنت وأتشيور وهيريلينجس من {6:2}

 إفرايم، التي أنت يمتلك تنبأ ضدنا فيما يتعلق بيوم، و

 يمتلك وقال، ينبغي أن ال نجعل الحرب مع شعب

 ومن هو هللا ى هللا لهم؟إسرائيل، ألنه سوف تدافع عل

 لكن نابوتشودونوسور؟

 أنه سيرسل له السلطة، وسيتم تدميرها من {6:3}

 :على وجه األرض، وعلى هللا ال يسلم منها

 ألنها ولكن نحن خدامه سيتم تدميرها كرجل واحد؛

 .ليست قادرة على تحمل قوة الخيول لدينا

 معهم ونحن سوف نتعامل منهم تحت األقدام، و {6:4}

 يقوم مخمور على الجبال بدمائهم، وما

 وتمأل الحقول بجثثهم، وعلى

 خطي ال تكون قادرة على الوقوف أمامنا، ألنهم



 الملك، رب الجميع saith Nabuchodonosorيموت تماما، 

 .األرض: ألنه قال، أي من كلماتي تكون عبثا

 وأنت، أتشيور، موظفة آلمون، الذي {6:5}

 ت في يوم ظلم ملكك، وسوفيمتلك تحدثت هذه الكلما

 انظر وجهي ال أكثر من هذا اليوم، حتى أخذ الثأر

 .هذه األمة التي خرجت من مصر

 ، وثم يقوم بسيف الجيش األلغام،{6:6}

 العديد منهم أن تخدم لي، تمر عبر الخطوط الجوية التركية الجانبين، و

 .أنت سوف تقع بين القتيل، عندما أعود

 الموظفين يوجه إليك مرة أخرىاآلن ولذلك لي  {6:7}

 في منطقة التالل، ويحدد إليك في واحدة من المدن في

 :المقاطع

 وأنت سوف ال يموت، حتى أنت تكون دمرت {6:8}

 .معهم

 وإذا أنت إقناع نفسك في االعتبار الخطوط الجوية التركية أنها {6:9}

 يجو  اتخاذها، اسمحوا ليس خاصتك مالمح سقوط: تحدثت،

 .كلماتي لن تكون بدون جدوىوأي من 

 قيادة خدامه، أن Holofernes ثم {06:10}

 وانتظر في خيمته، أتشيور، وجلب معه إلى بيثوليا،

 .وتسليمه في أيدي األطفال في إسرائيل



 حتى خدامه أخذوه، وجلبت له من أصل {06:11}

 المخيم في السهول، وذهبوا من خضم

 عادي في بلد هيل، وجاء منعزلة ينابيع التي

 .ويجري بيثوليا

 وعندما رآهم رجال المدينة، وأحاطوا {06:12}

 أسلحتها، وخرجت من المدينة إلى األعلى

 هيل: وكل رجل أن تستخدم حبال منعها من المجيء

 .يصل بصب الحجارة ضدهم

 مع ذلك بعد أن حصلت على بريفيلي تحت التل، {06:13}

 لزمة أتشيور، ويلقي به إلى أسفل، وتركوه فيأنها م

 .القدم من التل، وعادوا إلى ربهم

 بنو إسرائيل ولكن" ينحدر من مدينتهم، و" {06:14}

 وجاء له، وأطلق عليه، ونقله إلى

 :بيثوليا، وقدمت له إلى حكام المدينة

 ابن ميخا، Ozias التي كانت في تلك األيام {06:15}

 قبيلة سيميون، وابن جوثونيل، تشابريس

 .وتشارميس ابن ميلتشيل

 ودعوا معا جميع القدماء من {06:16}

 المدينة، وجميع الشباب ركض معا، وعلى النساء، إلى

 الجمعية العامة، وهي مجموعة أتشيور في خضم كل هذه



 .وطلب منه ذلك الذي تم القيام به Ozias ثم .الناس

 وأعلن لهم والرد عليها، {06:17}

 كلمات مجلس هولوفيرنيس، وكل الكلمات التي

 أنه تحدث في خضم أمراء آشور، و

 أيا كان هولوفيرنيس قد تحدث بفخر ضد

 .بيت إسرائيل

 ثم سقط الناس ويعبد هللا، {06:18}

 :قائال .وبكت هللا

 ها هللا يا رب من السماء، فخر، وشفقة {06:19}

 الحو ة منخفضة أمتنا، وتبدو على وجه تلك

 .التي كرست منعزلة إليك هذا اليوم

 ثم يقومون باالرتياح أتشيور، وأشاد به {06:20}

 .إلى حد كبير

{06:21} Ozias واقتادوه خارج الجمعية منعزلة له 

 ودعوا منزل، ووليمة لكبار السن؛

 .هللا إلسرائيل كل ليلة للحصول على مساعدة

 قيادة جميع جيشه، Holofernes اليوم التالي في {7:1}

 وكل شعب له التي كانت تأتي لتأخذ، من جانبه، أن

 يجب إ الة معسكرها ضد بيثوليا، اتخاذ

 سالفا صعود البلد هيل، وجعل الحرب



 .ضد أطفال إسرائيل

 ثم إ الة الرجل القوى على معسكراتهم في ذلك {7:2}

 ائة واليوم، والجيش من رجال الحرب كان م

 سبعون ألف مرموق، واثنا عشر ألف الفرسان،

 بجوار أمتعتهم، وغيرهم من الرجال التي كانت على قدم وساق بين

 .لهم، طائفة كبيرة جداً 

 وأنهم عسكروا في الوادي قرب منعزلة بيثوليا، {7:3}

 من الينبوع، وأنها منتشرة في أنفسهم في اتساع

 دوثايم حتى بيلمايم، وفي الطول من بيثوليا منعزلة

 .سينمون، الذي ضد أكثر من اسدرايلون

 اآلن أطفال إسرائيل، عندما رأوا {7:4}

 العديد منهم، وكانت مضطربة إلى حد كبير، وقال أن كل واحد

 إلى الجارة، اآلن سوف هؤالء الرجال لعق وجهي

 وال للجبال العالية، وال في الوديان، األرض؛

 .التالل، قادرون على تحمل ثقلها

 ثم أخذ كل رجل له أسلحة الحرب، و {7:5}

 عندما كانوا قد أشعل حرائق عند تلك األبراج، أنهم

 .ظل وشاهد كل ليلة

 أوجد جميع Holofernes ولكن في اليوم الثاني {7:6}

 له الفرسان بمرأى بني إسرائيل التي

 في بيثوليا،



 ، وينظر إلى الممرات تصل إلى المدينة، وجاء إلى{7:7}

 ينابيع مياهها، وأخذت منهم، وتعيين

 حاميات عسكرية للرجال للحرب أكثر منها، وأنه هو نفسه إ الة

 .تجاه شعبة

 ثم جاء له جميع أركان األطفال من {7:8}

 عيسو، وجميع حكام شعب موآب،

 :القيمين على ساحل البحر، وقال

 { ربنا اآلن نسمع كلمة، أن يكون هناك ال7:9اسمحوا }

 صفحة 571جوديث 

 .قلب في ملكك الجيش

 لهذا شعب أطفال إسرائيل ال تثق {07:10}

 في سبير  بهم، ولكن في ذروة الجبال فيه

 أنها تسكن، ألنه ليس من السهل أن تصل إلى قمم

 .تلك الجبال

 اآلن ولذلك ربي، محاربة ليس لهم في {07:11}

 الصفيف، وهناك يقوم رجل واحد ال قدر من خاصتكمعركة 

 .يموت الناس

 ما  الوا في معسكر خاصتك، وإبقاء جميع الرجال من ذين {07:12}

 الجيش، والسماح للموظفين خاصتك ندخل في أيديهم النافورة

 :المياه التي إيسويث عليها من سفح الجبل



 لجميع سكان بيثوليا المياه {07:13}

 ولذا يجو  قتلهم العطش، وأنها سوف تتخلى عن ثم؛

 المدينة، ونحن وشعبنا سوف ترتفع إلى القمم

 الجبال القريبة، وسيكون المخيم عليها، لمشاهدة

 .أي الخروج من المدينة

 حيث يكون هم و وجاتهم وأطفالهم {07:14}

 تستهلك بالنار، وقبل أن يأتي بالسيف ضد

 منهم، يجو  اإلطاحة به في الشوارع حيث أنهم

 .أسهب في الحديث

 وهكذا سوف أنت تجعلها مكافأة شر؛ {07:15}

 .ألنهم تمردوا، والتقى شخص خاصتك ال مسالمين

 وهذه الكلمات ويسر هولوفيرنيس وكل له {07:16}

 .الموظفين، وأنه عين للقيام كما أنها قد تحدث

 ناء آمون،حيث غادرت المخيم أب {07:17}

 ومعهم خمسة آالف من اآلشوريين، وهم

 ضارية في الوادي، والمياه، وينابيع

 .المياه ألطفال إسرائيل

 ثم ذهب أبناء عيسو مع {07:18}

 األطفال آلمون، وعسكروا في منطقة التالل فوق

 ضد دوثايم: وأرسلوا البعض منهم تجاه



 الجنوب، ونحو الشرق ضد أكثر من اكريبيل، وهو

 وأن نعزلة كاسي، الذي عند بروك مكمور؛قرب م

 بقية جيش اآلشوريين عسكروا في السهول، و

 وخيامهم و غطت على وجه األرض كله؛

 .عربات كانت ضارية لتعدد عظيم جداً 

 ثم بكى أطفال إسرائيل منعزلة الرب {07:19}

 هللا، ونظرا لفشل القلب، لجميع أعدائهم

 اك أي شكل من األشكال إلىوقد كومباسيد لهم جولة حول، وكان هن

 .الهروب بها من بينها

 كل شركة آشور وهكذا ظلت تقريبا {07:20}

 لهم، وكالهما بهم مرموق، وعربات، والفرسان، وأربعة و

 ثالثين يوما، حيث أن جميع سفنها في المياه فشل كافة

 .إينهيبيتانتس بيثوليا

 وتم إفراغ الصهاريج، وأنها لم تفعل {07:21}

 ألنها قدمت لهم مياه شرب ملء ليوم واحد؛

 .تشرب بالتدبير

 أطفالهم الصغار كانوا من أصل القلب، لذلك {07:22}

 وعلى النساء والشبان أصيب بإغماء للعطش، وسقطت

 إلى أسفل في شوارع المدينة، والممرات

 .البوابات، ولم تعد هناك أي قوة في نفوسهم

 ، وإلىOzias ثم تجميعها كل الناس إلى {07:23}



 رئيس المدينة، والشباب، والنساء، واألطفال،

 وبكى بصوت عال، وقال أمام جميع الحكماء،

 أن هللا القاضي بين لنا ولكم: ألن يي أن {07:24}

 عمله لنا ضرر كبير، في هذا يي قد ال يطلب السالم من

 .أبناء آشور

 ال يوجد أي مساعد: ولكن هللا قد خلت تباع لنا ألن لدينا اآلن {07:25}

 في أيديهم، التي ينبغي أن يتم طرح إلى أسفل قبل

 .لهم مع العطش ودمار كبير

 اآلن ولذلك ندعو لهم لكم، وتسليم {07:26}

 المدينة بأكملها يفسد لشعب هولوفيرنيس، وإلى جميع

 .وقال الجيش

 هم،ألنه من األفضل لنا أن بذل يفسد ل {07:27}

 من يموت للعطش: ألننا سوف تكون خدامه، أن لدينا

 النفوس قد يعيش، وال نرى وفاة الرضع لدينا قبل

 .أعيننا، وال  وجاتنا ال أطفالنا يموتون

 نتخذها ليشهدوا ضدك في السماء {07:28}

 األرض، ولدينا من هللا ورب آبائنا، وأجود

 لنا حسب خطايانا وخطايا آبائنا، أنه

 .عدم تبعاً كما قلنا هذا اليوم

 ثم كان هناك عظيم بكاء موافقة واحدة في {07:29}



 وصرخوا هللا الرب خضم من الجمعية العامة؛

 .بصوت عالي

 إليهم، واألشقاء، وتكون جيدة Ozias ثم قال {07:30}

 الشجاعة، اسمحوا لنا أن تحمل بعد خمسة أيام، في الفضاء

 ألنه لن جاه الواليات المتحدة؛الرب الهنا قد تتحول رحمته ت

 .يتخلى لنا تماما

 وإذا تمرير هذه األيام، وهناك تأتي أية تعليمات {07:31}

 .معزل لنا، سوف أفعل حسب كلمتك

 وقال فرقت الناس، كل واحد بما {07:32}

 وذهبوا منعزلة الجدران وأبراج المسؤول الخاصة؛

 مدينتهم، وأرسلت بالنساء واألطفال في تلك

 .نا ل: وكانت منخفضة للغاية في المدينةالم

 اآلن في ذلك الوقت جوديث يسمع منه، الذي كان {8:1}

 ابنه منفذي، ابن ثور، ابن يوسف،

 ابن أو يل، ابن السيا، ابن حنانيا، ابن

 جيديون، ابن رافايم، ابن أستو، ابن

 أليو، ابن الياب، ابن ناتانايل، ابن

 .سمائل، ابن ساالسادال، ابن إسرائيل

 منسى و" كان  وجها، من قبيلتها و" {8:2}

 .المشابهة، التي توفيت في محصول الشعير



 بينما كان يقف باإلشراف عليها أن تلتزم الحزم {8:3}

 في الحقل، الحرارة جاء على رأسه، وسقط على بلده

 في الفراش، وتوفي في مدينة بيثوليا: ودفن معه

 .الده في الميدان بين دوثايم وبالمومع و

 حتى جوديث" كانت أرملة في منزلها ثالث سنوات و" {8:4}

 .أربعة أشهر

 ، وقالت أنها قدمت لها خيمة على الجزء العلوي من بيتها،{8:5}

 ووضعت على لبس عند لها و رة وير أرملة لها

 .مالبس

 وصامت جميع أيام لها الترمل، حفظ {8:6}

 ، والليالي منsabbaths ، وفيsabbaths الليالي في

 أقمار جديدة، وأقمار جديدة واألعياد و

 .يوما رسميا لبيت إسرائيل

 أنها كانت أيضا من مالمح الطيبة، والغاية {8:7}

 جميلة ها: وقد تركها  وجها منسى

 الذهب، والفضة، ومينسيرفانتس وغنم، و

 572جوديث صفحة 

 .وأنها ال تزال عليها الماشية، واألراضي؛

 ع أنها وكان هناك ال شيء الذي قدم لها كلمة بمرض؛ {8:8}

 .ويخشى هللا إلى حد كبير



 اآلن عندما سمعت عبارة الشر للشعب {8:9}

 من أجل ضد الحاكم، أن هم أغمي عليه نقص المياه؛

 منعزلة Ozias جوديث قد استمع إلى كل الكلمات التي قد تحدث

 اليمين الدستورية لتسليم المدينة منعزلة لهم، وأنه قد أدى

 اآلشوريين وبعد خمسة أيام؛

 ثم وجهت لها ويتينجومان، التي كانت {08:10}

 و Ozias الحكومة من كل األشياء التي كان عليها، أن استدعاء

 .تشابريس وتشارميس، قدماء المدينة

 وأنها جاءت منعزلة لها، وقالت لهم، {08:11}

 نسمع اآلن، لي س ية المحافظين للسكان من

 بيثوليا: لكلماتكم أنتم تكلموا قبل

 الناس ليسوا على حق، هذا اليوم لمس هذا القسم الذي ية

 ووضوحاً بين هللا ولك، وقد

 ووعد بتسليم المدينة إلى اعدائنا، إال إذا ضمن

 .في هذه األيام دورة الرب لمساعدتك

 واآلن هم ية التي أغرت هللا هذا {08:12}

 اليوم، وموقف بدالً من هللا بين أطفال الرجال؟

 واآلن حاول الرب عز وجل، ولكن أنتم يجو  ابدأ {08:13}

 .أعرف أي شيء

 عن ية ال يمكن العثور على عمق قلب الرجل، {08:14}



 ال يمكن تصور يي األشياء التي كان ثينكيث: فكيف

 حث عن هللا، والتي خلت بكل هذه األمور، وأنتم يمكن الب

 ناي، بي معرفة رأيه، أو فهم هدفه؟

 .إثارة األشقاء، ال الرب الهنا للغضب

 إذا أنه لن يساعدنا في هذه األيام الخمسة، أنه {08:15}

 خلت قوة الدفاع عنا، عندما قال أنه سوف، بل كل يوم، أو إلى

 .تدميرنا قبل اعدائنا

 محامي الرب الهنا: أجلال تربط  {08:16}

 ال أنه هللا ليس كالرجل، وأن كان قد هدد؛

 .كابن اإلنسان، الذي قال أنه ينبغي أن يكون المزيد من المماطلة

 ولذلك اسمحوا لنا االنتظار للخالص منه، والدعوة {08:17}

 عليه وسلم لمساعدتنا، وقال أنه سوف نسمع صوتنا، إذا كان يرجى

 .له

 ت بال في عصرنا، وال يوجدهناك نشأ {08:18}

 أي اآلن في هذه األيام ال القبيلة، وال األسرة وال الشعب،

 ولم تبذل المدينة فيما بيننا، وعبادة اآللهة بيديه، كما

 .وقد خلت أفوريتيمي

 مما يسبب منحت آباؤنا {08:19}

 سيف، ويفسد، وكان انخفاضا كبيرا قبل لدينا

 .األعداء



 ال هللا األخرى، ولذلك نحن على ثقةولكن نحن نعرف ب {08:20}

 .لنا، وال أي من أمتنا dispise أنه سوف ال

 إذا نحن القيام بذلك، يقوم تكمن يهودا جميع النفايات، و {08:21}

 وقال أنه سوف تحتاج سوف تكون مدلل لدينا ملجأ؛

 .تدنيس منه في الفم

 وذبح إخواننا، {08:22}

 األسر في البالد، والخراب لموقعنا

 الميراث، أنه سوف تتحول على رؤوسنا بين الوثنيين،

 ويجب أن نكون وسنكون تحليقها في عبودية؛

 .جريمة ومن اللوم لكل منهم التي تمتلك لنا

 :للعبودية لدينا ال يجب أن يكون موجها لصالح {08:23}

 .ولكن الرب الهنا يقوم بدوره بالعار

 اآلن ولذلك يا أخوه، شو مثال {08:24}

 ا، ألن قلوبهم يعتمد علينا، والخوتن

 .بقية الحرم، والبيت، والمذبح، علينا

 عالوة على ذلك دعونا نقدم الشكر إلى الرب الهنا، {08:25}

 .الذي تريث لنا، حتى كما كان يفعل آباؤنا

 تذكر األشياء ما فعله إلبراهيم، و {08:26}

 كيف حاول إسحاق، وما حدث ليعقوب في

 ن سوريا، عندما احتفظ بها األغنام لبن أنبالد ما بين النهرين م



 .األخ لألم

 ألنه قد خلت حاول لنا ال في الحريق، كما فعل لهم، {08:27}

 لفحص قلوبهم، وال خلت اقتيد

 االنتقام علينا: ولكن الرب اآلفة لهم التي تأتي

 .بالقرب من له، توجيه اللوم لهم

 لمنطوقةلها، وكل ذلك أنت يمتلك ا Ozias ثم قال {08:28}

 يمتلك أنت تحدثت مع طيبة قلب، وال يوجد هذا

 .وقد تنكر خاصتك الكلمات

 لهذا ليس أول يوم فيه حكمه خاصتك {08:29}

 ولكن ابتداء من أيام خاصتك جميع يتجلى؛

 يعرف الناس فهم خاصتك، نظراً 

 .التصرف في القلب ملكك جيد

 ولكن الناس كانوا عطشى جداً، واضطرنا {08:30}

 أن تفعلوا لهم ما تكلمنا، وجعل يحلف

 .على أنفسنا، ونحن لن كسر

 ولذلك اآلن تصلي أنت بالنسبة لنا، ألن الفن أنت {08:31}

 المرأة اإللهية، والرب سوف ترسل لنا المطر لملء لدينا

 .يقوم خافت الصهاريج، ونحن ال أكثر

 ثم قال جوديث لهم وتسمع لي، وسوف أفعل {08:32}

 جب الذهاب في جميع أنحاء جميع األجيالشيء، الذي ي



 .أطفال أمتنا

 يي ساريا لهذه الليلة في البوابة، وسوف اذهب {08:33}

 إياباً مع بالدي ويتينجومان: وخالل األيام أن يي

 وقد وعدت بتسليم المدينة إلى اعدائنا الرب

 .وسيزور إسرائيل يد األلغام

 ولكن االستفسار ال ية من القانون المتعلقة باأللغام: ألنني سوف ال {08:34}

 .تعلن أنها لكم، حتى يتم االنتهاء من األمور أن أقوم به

 واألمراء منعزلة لها، ويذهب Ozias ثم قال {08:35}

 أن السالم، واللورد جود قبل إليك، إلى االنتقام

 .على اعدائنا

 مة، وذهب إلى ماحيث عاد من الخي {08:36}

 .أجنحة

 {، سقطت على وجهها، ووضع رماد عليها9:1جوديث }

 الرأس، وكشفت عن مسوحا داخلنا وقالت أنها

 وحول الوقت الذي البخور لهذا المساء الملبس؛

 وقد عرضت في القدس في بيت جوديث اللورد

 :بكى بصوت عال، وقال

 يا رب هللا والدي سمعان، الذين أنت {9:2}

 جافيست سيفا إلى االنتقام من الغرباء، الذين

 خففت حزام من خادمة دنس لها، واكتشفت



 الفخذ لها العار، ولوثت عذريتها لها

 وبعد ما فعلوه النت سايدست، فإنه ال يجو  ذلك؛ الشبهات؛

 :حيث

 جوديث 573الصفحة 

 ولهذا السبب أنت جافيست حكامهم أن القتيل، حتى {9:3}

 ر في الدم، التي خدعت، وأنها مصبوغة سري

 سموتيست خدم مجلس اللوردات، ومجلس اللوردات عند

 على عروش؛

 ويمتلك نظراً لزوجاتهم لفريسة، وبهم {9:4}

 بنات األسرى، وجميع تلك الغنائم تقسم

 التي تم نقلها مع حماسة خاصتك، بين خاصتك األطفال األعزاء؛

 وتمقت تلوث الدم، ودعا

 .، يا إلهي، أسمع لي أيضا أرملةإليك للمعونة: يا هللا

 النت يمتلك المطاوع ليس فقط من تلك األشياء، ولكن {9:5}

 أيضا األشياء التي سقطت قبل، والتي تلت ذلك

 أنت يمتلك الفكر على األشياء التي اآلن، و وبعد؛

 .وهي قادمة

 {، وما هي األشياء التي أنت تحديد كانت جاهزة في9:6نعم }

 من ناحية، وقال، لو، نحن هنا: لجميع طرق خاصتك

 .أعد، وفي معرفة مسبقة خاصتك خاصتك األحكام

 ل، ها، ويتم ضرب اآلشوريين في تلك {9:7}



 المجد في وهم تعالى مع الحصان والرجل؛ السلطة؛

 أنهم يثقون في الدرع، والرمح، قوة بهم مرموق؛

 ب أنوال يعلمون أن الفن أنت الر والقوس، وحبال؛

 .بريكيست المعارك: الرب هو اسم خاصتك

 رمي أسفل قوتهم في خاصتك السلطة، وجلب {9:8}

 إلى أسفل قوة في خاصتك غضب: ألنهم يستطيعون مقصود إلى

 دنس خاصتك المالذ، وتلويث الخيمة حيث خاصتك

 اسم مجيد ريستيث ويلقي إلى أسفل مع سيف القرن األفريقي

 .للخطوط الجوية التركية المذبح

 ها كبريائهم، وإرسال خاصتك غضب عند انتهاء {9:9}

 رؤساء: يد في األعمال المتعلقة باأللغام، التي أنا أرملة، السلطة

 .أن يكون تصور

{09:10}  ً  اضرب بخداع شفتي خادما

 األمير، واألمير مع الخادم: كسر بهم

 .ستاتيلينيس على يد امرأة

 تك السلطة ستانديث ليس بكثرة وال خاصتكخاص {09:11}

 ربما في الرجل القوى: للفن أنت هللا من المصابين،

 مساعد للمضطهدين، ونصير الضعيف،

 حامي بائس، ومخلص منهم التي دون

 .األمل

 وأدعو إليك، وأدعو إليك، "يا هللا" لوالدي، و {09:12}



 هللا ميراث إسرائيل، رب السماوات و

 مياه، ملك لكل مخلوق، االستماع إلىاألرض، وخالق ال

 :أنت صالتي

 وجعل بي الكالم والخداع لتكون على الجرح {09:13}

 وشريطية، الذين يستطيعون مقصود األشياء القاسية ضد خاصتك

 العهد، وخاصتك البيت مقدس، وضد األعلى

 .سيون، وضد مجلس النواب لحيا ة خاصتك األطفال

 نقر، وجعل كل أمة وقبيلة {09:14}

 أنت الفن هللا من كل السلطة والقوة، وأن هناك

 .ال شيئ أن شعب إسرائيل ولكن أنت بروتيكتيث

 واآلن بعد أن قالت أنها توقفت عن البكاء هللا {10:1}

 .إسرائيل، وسيئة بوضع حد لجميع هذه الكلمات

 أنها ارتفعت حيث قالت أنها انخفضت إلى أسفل، ويسمى {10:2}

 خادمتها، وذهب إلى أسفل داخل المنزل التي قالت أنها

 اإلقامة في أيام السبت وفي أيام األعياد لها،

 واقتلع مسوحا التي كان لديها، {10:3}

 وتأجيل ثياب لها الترمل، وتغسل لها

 .الهيئة جميع أنحاء مع الماء، ومسحه نفسها مع الثمين

 مرهم، مزين شعر رأسها، ووضعت على إطارات

 اء على ذلك، ووضعت على مالبس لها من الفرح، داخلنا أنهابن



 .وكان يرتدي أثناء حياة منسى  وجها

 ، وقالت أنها أخذت الصنادل على قدميها، ووضعت{10:4}

 لها األساور لها، ولها سالسل، وخواتم لها، ولها

 أقراط، وجميعها لها الحلي، وشجاعة، و ينت نفسها

 .التي ينبغي رؤيتهاإلى جاذبية عيون كل الرجال 

 ثم ضربت خادمتها  جاجة من النبيذ، {10:5}

 كرو  نفط، وشغل حقيبة مع الذرة الجافة، والكتل

 حتى أنها مطوية بكل هذه األمور التين، ومع غرامة من الخبز؛

 .معا، ووضعت لهم عليها

 هكذا ذهبوا المنصوص عليها لبوابة مدينة {10:6}

 هناك والقدماء من Ozias بيثوليا، والعثور على مكانة

 .المدينة، وتشابريس وتشارميس

 وعندما رأوا لها، والتي كان لها مالمح {10:7}

 تغيير، وتم تغيير المالبس لها، وتساءلوا في وجهها

 .جمال جداً إلى حد كبير، وقال لها

 هللا، آلة آبائنا تعطي إليك مؤيدة، {10:8}

 لوإنجا  ملكك انتيربريزيس إلى المجد لألطفا

 ثم أنها .إسرائيل، وتمجيد للقدس

 .عبد هللا

 وقالت لهم، األمر البوابات {10:9}



 المدينة فتح لي، التي قد ذهبت إليها إلنجا 

 حتى أنهم .األشياء إثباتاً أنتم تكلموا معي

 قاد الشباب لفتح منعزلة لها، كما أنها قد

 .تحدث

 وعندما فعلوا ذلك، ذهبت جوديث بها، وقالت أنها {10:10}

 وبدأ رجال المدينة وخادمتها معها؛

 لها، حتى أنها ذهبت إلى أسفل الجبل، وحتى أنها قد

 .مرت الوادي، ويمكن أن نرى لها ال أكثر

 هكذا ذهبوا مباشرة المنصوص عليها في الوادي: و {10:11}

 مع لها،الساعة األولى من اآلشوريين واجت

 وأخذها، وسألتها، ما هو فن الشعب {10:12}

 وسنتعاون إلى أين أنت؟ والتابعة من أين أنت؟ أنت؟

 وقالت: أنا امرأة من العبرانيين، وأنا فر

 :منها: ألنها تعطي لك بأن تستهلك

 وأنا قادم قبل هولوفيرنيس الرئيس {10:13}

 وسوف قائد الجيش، تعلن كلمات حقيقة؛

 ما، حيث يجو  الذهاب، والفو  بجميع التلشو له بطريقة 

 البلد، دون أن تفقد الهيئة أو حياة أي واحد له

 .الرجال

 اآلن عندما سمعت الرجال لها الكلمات، وصعوده {10:14}

 لها مالمح، تساءلوا كثيرا في جمالها، و



 قال لها،

 أنت يمتلك أنقذ خاصتك الحياة، في أن يمتلك أنت بادرت {10:15}

 لى وجود ربنا: اآلن ولذلكلينزل إ

 تأتي إلى خيمته، والبعض منا تجري إليك، حتى

 .فقد وجهت إليك بيديه

 وال تخافوا عندما أنت ستانديست أمام هللا، {10:16}

 و في القلب ملكك، لكن شو له وفقا للخطوط الجوية التركية كلمة؛

 .أنه سوف توسل إليك جيدا

 ثم اختاروا من بينهم مئات الرجال إلى {10:17}

 وأنها جلبت لها مرافقة لها وخادمتها؛

 .خيمة هولوفيرنيس

 574جوديث صفحة 

 ثم كان هناك الباحة في جميع أنحاء {10:18}

 معسكر: لكان نويسيد لها القادمة بين الخيام، وأنهم

 وجاء عن بلدها، كما أنها وقفت دون الخيمة هولوفيرنيس،

 .حتى قالوا له لها

 وأنها تساءلت في جمالها، واعجاب {10:19}

 ويقال أن أطفال إسرائيل بسبب لها، وكل واحد

 الجارة، الذين سوف يحتقر هذا الشعب، أن يكون

 ومن المؤكد أنها ليست جيدة أن أحد ومن بين هذه تلك المرأة؟

 ترك رجل منهم الذين يجري ترك قد خداع



 .األرض كلها

 هي التي تقع قرب هولوفيرنيس خرج، وو {10:20}

 .كل خدامه وأنها جلبت لها في الخيمة

 يعتمد على سريره تحت Holofernes اآلن {10:21}

 مظلة، الذي قد نسجت مع األرجواني، والذهب، و

 .والزمرد واألحجار الكريمة

 وقال أنه خرج حتى أنهم ضياؤه له لها؛ {10:22}

 .أمامهقبل خيمته مع مصابيح فضية تسير 

 ، وعندما كان يأتي جوديث قبل له وله{10:23}

 الموظفين أنهم جميعا اندهش في الجمال لها

 وقالت أنها سقطت على وجهها، مالمح؛

 .تقديس له: وأخذت خدامه لها حتى

 ثم قال هولوفيرنيس لها، أن امرأة، من {11:1}

 الراحة الجيدة، والخوف ليس في ملكك قلب: للم يصب أي

 أنه مستعد لخدمة نابوتشودونوسور، الملك للجميع

 .األرض

 اآلن ولذلك إذا خاصتك الناس المائتة في {11:2}

 الجبال لم تحدد الضوء لي، وأنا ال يستطيعون رفع

 يصل بي الرمح ضدهم: ولكن فعلته هذه األشياء

 .ألنفسهم



 لكن اآلن قل لي ولهذا السبب أنت الفن فروا من {11:3}

 تأتي منعزلة لنا: النت الفن تأتي للحماية؛ منهم، والفن

 :تكون الراحة جيدة، أنت سوف تعيش هذه الليلة، واآلخرة

 أي ما تؤذي إليك، ولكن توسل إليك جيدا، كما {11:4}

 .وهي تفعل خدم الملك نابوتشودونوسور ربي

 { ثم قال له، تلقي كلمات11:5جوديث }

 في خاصتكخادم خاصتك، وتعاني ملكك الخادمة للتحدث 

 .الوجود، وسوف تعلن ال تكمن بربي هذه الليلة

 وإذا أنت الذبول اتبع كلمات ذين {11:6}

 الخادمة، هللا سيجلب الشيء تماما أن يمر بها

 .وال يجو  تفشل ربي من أغراضه إليك؛

 نابوتشودونوسور ك" ملك لجميع األرض حي،" {11:7}

 خلت أرسل إليك وحسب سلطته الحي، الذي

 التمسك بكل شيء حي: ألن تخدم ليس فقط من الرجال

 له إليك، ولكن أيضا على البهائم من الميدان، والماشية،

 ويحيا دجاجة الهواء، ومن خاصتك السلطة تحت

 .نابوتشودونوسور وجميع بيته

 ألننا استمعنا إلى الحكمة خاصتك وخاصتك السياسات، {11:8}

 فن ممتا ةوأفيد في جميع األرض، أن أنت فقط ال

 في جميع المملكة، واألقوياء في المعرفة، و



 .رائع في انتصارات الحرب

 اآلن كالمتعلقة بهذه المسألة، وأتشيور {11:9}

 بالنسبة للرجال الكالم في المجلس خاصتك، واستمعنا إلى كلماته؛

 أنقذه من بيثوليا، وأنه أعلن لهم كل ما كان

 .وقد تحدث لك

 لذلك، يا رب، والحاكم، واحترام ليس له {11:10}

 ولكن تكمن في ملكك القلب، ليصح القول: ألن أمتنا كلمة؛

 ال يجو  معاقبة، السيف ال يمكن أن تسود ضد

 .لهم، إال أنها الخطيئة ضد هللا بهم

 وأن ربي لم يهزم اآلن، و {11:11}

 إحباط من هدفه، وهو اآلن انخفض حتى الموت عليها،

 خلت تجاو ت خطيئتهم لهم، وداخلنا أنهم سوف وقد

 إثارة على هللا للغضب وينسويفير أن يفعلوا ذلك

 :الذي ال يصلح للقيام به

 للفشل على أطعمة لهم، وجميع هذه المياه {11:12}

 ضئيلة، وأنها عقدت العزم على وضع اليدين عند انتهاء

 الماشية، ومقصود أن تستهلك كل هذه األمور، أن هللا

 :أبعث المحرمة لهم باألكل له القوانين

 ونحن مصممون على قضاء باكورة من {11:13}

 أعشار من النبيذ، والنفط، والتي كانت قد قدس، و

 محفوظة للكهنة التي تخدم في القدس قبل



 التي من غير مشروعة ألي من األشياء وجه لنا هللا؛

 .الناس قدر ما لمسة بأيديهم

 ألنهم أرسلوا بعض إلى القدس، ألن {11:14}

 قاموا أيضا بأن يسكن هناك به ما شابه ذلك، لتقديمهم

 .ترخيص من مجلس الشيوخ

 اآلن عندما كانوا يوجه لهم كلمة، أنها سوف {11:15}

 فورا أن تفعل ذلك، وأنها تعطي إليك لتكون

 .دمر في نفس اليوم

 ولهذا السبب ملكك الخادمة، معرفة كل هذا، وأنا {11:16}

 وهللا خلت أرسل لي للعمل وقد فر من وجودها؛

 األمور مع إليك، حيث يقوم دهش كل األرض،

 .ويعاقب االستماع إليه

 لخادم خاصتك الدينية، وسيرفيث باهلل {11:17}

 السماء ليال ونهارا: اآلن ولذلك ربي، وسوف

 ادم خاصتك سوف تخرج ليال إلىتبقى مع إليك، وخ

 سوف يصلي في الوادي، وهللا، وأنه سوف يقول لي

 :عندما أنهم يرتكبون آثامهم

 وسوف أتى وشو أنها منعزلة إليك: ثم أنت {11:18}

 سوف يذهب إليها مع جميع الجيش ملكك، ويجو  أن يكون أي من

 .عليها أن تقاوم إليك



 دا،وسيؤدي إليك من خالل خضم يهو {11:19}

 وسيتم تعيين خاصتك العرش حتى أنت تأتي قبل القدس؛

 وأنت سوف تدفع لهم كاألغنام التي في خضم منه؛

 ال الراعي، وكلب ال قدر ما يفتح باب له

 الفم في إليك: لهذه األمور قيل لي استناداً إلى

 أعلن لي معرفة مسبقة، وأنها منعزلة لي، وأنا

 .وأنا أرسلت ألقول إليك

 كلماتها ويسر هولوفيرنيس وكل له ثم {11:20}

 وقال في حكمه لها، وقال، الموظفين؛

 ليس مثل امرأة واحدة من نهاية {11:21}

 األرض إلى أخرى، سواء بالنسبة لجمال الوجه، وحكمة

 .الكلمات

 لهاث هللا .قال "المثل هولوفيرنيس" لها {11:22}

 أحسنت صنعا بإرساله إليك قبل الشعب، أن القوة قد

 في اليدين وتدمير عليها أن يكون خفيفا

 .تعتبر ربي

 واآلن أنت الفن على حد سواء جميلة في خاصتك {11:23}

 مالمح، وبارع في خاصتك عبارة: بالتأكيد إذا أنت كما تفعل

 أنت يمتلك تحدث خاصتك هللا يا إلهي، وأنت سوف

 يسكن في بيت الملك نابوتشودونوسور، وسوف تكون

 صفحة 575جوديث 



 .الشهير عن طريق األرض كلها

 ثم أمر بجلب لها في حيث له {12:1}

 والمحتشدة أن هم ينبغي التحضير لها من تم تعيين لوحة؛

 .بلده اللحوم، وأنها ينبغي أن يشرب له تملك الخمر

 { ولن أكل منه، خشية أن يكون هناك12:2وقال "جوديث" }

 جريمة: ولكن تصدر الحكم بالنسبة لي من األشياء

 .أن يكون جلبت

 { ثم قال لها، إذا كان الحكم خاصتك12:3هولوفيرنيس }

 ليكون هناك يجب أن تفشل، كيف ينبغي أن نقدم إليك ما شابه؟

 .بال معنا األمة خاصتك

 ثم قال جوديث له خاصتك الروح الحي، بي {12:4}

 الرب، ال قضاء ملكك الخادمة بعض تلك األشياء التي

 عمال المتعلقة باأللغام من ناحية األشياء التي كانلها، قبل عمل الرب باأل

 .أبعث العزم

 نقلوها إلى Holofernes ثم خدم {12:5}

 ينام في الخيمة، وقالت أنها حتى منتصف الليل، وقالت أنها نشأت عندما كان

 وكان نحو يشاهد صباح اليوم،

 الحفظ، واسمحوا ربي اآلن وإرسالها إلى هولوفيرنيس، {12:6}

 .األمر الذي قد يذهب ملكك الخادمة إليها منعزلة الصالة

 قيادة الحرس له أنهم Holofernes ثم {12:7}



 ينبغي أن ال تبقى لها: وهكذا اإلقامة في المخيم ثالثة أيام،

 وخرج في الليل إلى وادي بيثوليا، و

 .تغسل نفسها في نافورة المياه بالمخيم

 وعندما خرجت، وقالت أنها بيسوت الرب {12:8}

 هللا إسرائيل مباشرة في طريقها إلى رفع تصل

 .أطفال الناس لها

 حيث أنها جاءت تنظيف، وبقيت في الخيمة، {12:9}

 .حتى أنها يأكل اللحوم لها في المساء

 وليمة إلى Holofernes وفي اليوم الرابع قدم {12:10}

 الضباط خدم بلده فقط، ودعا أي من

 .اجتماعات والئم

 ثم يقال أنه باغوص الخصي، الذي كان {12:11}

 شحن أكثر من كل شيء أنه كان وتذهب اآلن، وإقناع هذا

 امرأة العبري الذي مع إليك، التي قالت أنها تأتي منعزلة لنا،

 .وتناول الطعام والشراب معنا

 ، لو، سيكون عار على أن الشخص، إذا نحن{12:12}

 من أجل ماح لهذه المرأة الذهاب، بعد أن كان ال شركة لها؛يجو  الس

 .إذا وضعنا لها إال معزل لنا، وقالت أنها سوف يضحك لنا باال دراء

 ثم ذهب باغوص من وجود {12:13}

 هولوفيرنيس، وجاء لها، وقال أن السماح لغير هذا المعرض



 آنسة الخوف أن يأتي إلى ربي، والوفاء في بلده

 الخمر، ومرح معنا وأن الوجود، وشرب

 وأدلى هذا اليوم كواحدة من بنات اآلشوريين،

 .التي تخدم في بيت نابوتشودونوسور

 ثم قال جوديث له، الذين أنا اآلن، بأنني {12:14}

 ومن المؤكد على اإلطالق بليسيث له أنا وينبغي أن تنكر ربي؟

 سيتم القيام بسرعة، ويكون لي الفرح حتى اليوم من بالدي

 .موتال

 حيث أنها نشأت، و ينت نفسها بمالبس لها {12:15}

 بزي كل امرأة لها، وخادمتها ذهب وأرسى لينة

 الجلود على أرض الواقع لها ضد أكثر من هولوفيرنيس، التي

 أنها تلقت من باغوص اآلن لها االستخدام اليومي، التي قالت أنها قد

 .اجلس وأكل عليها

 اآلن عندما جاء جوديث وجلس، {12:16}

 هولوفيرنيس قلبه كان منهوب مع العقل لها، وله

 ألنه تم نقله، وأنه يرغب كثيرا في شركة لها؛

 انتظرت وقتاً لخداع لها، من اليوم الذي رآها

 .لها

 ثم قال هولوفيرنيس لها، وشراب اآلن، و {12:17}

 .أن ميالد سعيد معنا

 ث"، سوف أشرب اآلن، ربي، ألنقال "ذلك جودي {12:18}



 يتم تكبير حياتي لي في هذا اليوم أكثر من جميع أيام

 .منذ أن ولدت

 ثم أخذت وأكلت وشربت أمامه ما {12:19}

 .وقد أعدت لها خادمة

 هولوفيرنيس و" أخذت فرحة كبيرة في بلدها، و" {12:20}

 يشرب الخمر أكثر مما كان في حالة سكر في أي وقت في يوم واحد

 .وبما أنه ولد

 اآلن عندما يأتي المساء، وخدامه {13:1}

 عجلة الرحيل، وأغلقت باغوص خيمته دون، و

 و ورفضت النادل من وجود الرب؛

 وذهبوا إلى أسرتهم: ألنهم جميعا بالضجر، نظراً 

 .وكانت وليمة طويلة

 { وعلى طول في الخيمة، و13:2وتركت "جوديث" }

 سريره: ألنه كانت مليئة هولوفيرنيس الكذب على طول على

 .النبيذ

 { "اآلن جوديث" خادمتها الوقوف13:3وقد قاد }

 القادمة المنصوص عليها، .دون بيدتشامبير لها، واالنتظار لبلدها

 وكما فعلت يوميا: لقالت أنها ستذهب إليها لها

 الصالة، وأنها كلم إلى باغوص وفقا لنفس

 .والغرض



 حيث خرج الجميع وأيا كان يترك في {13:4}

 ثم جوديث، الدائمة .بيدتشامبير، ال يذكر وال كبيرة

 من سريره، وقالت في قلبها، هللا يا رب من كل السلطة، تبدو

 في هذا الوقت الحاضر بناء على األعمال المتعلقة باأللغام األيدي

 .تمجيد القدس

 اآلن هو الوقت المناسب لمساعدة ملكك الميراث، و {13:5}

 لتنفيذ ملكك انتيربريزيس للتدمير

 .األعداء التي هي ارتفع ضدنا

 ثم قالت أنها جاءت إلى الركن السرير، والتي كان {13:6}

 على رأس هولوفيرنيس، وأنزل له فاوتشيون من

 ثم،

 واقترب إلى سريره، واتخذ إجراء من {13:7}

 شعر الرأس، وقال لي، يا رب هللا من تقوية

 .إسرائيل، هذا اليوم

 وقالت سموت مرتين على عنقه مع كل لها {13:8}

 .وقالت أنها قد أخذوا رأسه منه

 وسقطت جثته من السرير، و {13:9}

 وحاال بعد أنها سحب المظلة من الدعائم التي تقوم عليها؛

 خرج، وأعطى هولوفيرنيس رأسه لخادمتها؛

 ، وأنها وضعت في حقيبتها من اللحوم: حيث أنها توين{13:10}



 ذهب معا وفقا للعرف معزل الصالة: و

 عندما مروا المخيم، أنهم كومباسيد في الوادي، و

 صعد جبل بيثوليا، وجاء إلى البوابات

 .منه

 ثم قال جوديث بعيد الخروج، للحراس في {13:11}

 الهنا، مع البوابة، وفتح، وفتح اآلن الباب: هللا، وحتى

 576جوديث صفحة 

 لنا، شو قوته حتى اآلن في القدس، وأن قواته

 .ضد العدو، كما أنه قد خلت به حتى هذا اليوم

 اآلن عند الرجال في بلدها المدينة يسمع صوتها، {13:12}

 جعلوا عجل النزول إلى البوابة لمدينتهم، و

 .ودعوا شيوخ المدينة

 وثم ركضوا جميعا معا، على حد سواء الصغيرة و {13:13}

 كبيرة، ألنه من الغريب لهم أنها قد حان: حيث

 أنهم فتح البوابة، وتسلمها، وحريق

 .جولة خفيفة، ووقفت عنهم

 ثم قالت لهم بصوت عال، الثناء، {13:14}

 الحمد هلل، الحمد هلل، أقول، ألنه قد خلت لم تؤخذ بعيداً له

 يت إسرائيل، ولكن قد خلت دمرت لدينارحمه من ب

 .أيدي األعداء باأللغام هذه الليلة



 حيث أخذت الرأس من حقيبة، وضياؤه {13:15}

 ،Holofernes ، وقال لهم، لمح رئيس

 الكابتن قائد جيش آشور، ولمح المظلة،

 وقد خلت اللورد حيث أنه تكمن في بلده السكر؛

 .مغرم له على يد امرأة

 كالرب" الحي، الذين خلت تبقى لي في طريقي" {13:16}

 أن ذهبت، مالمح بالدي قد خلت خدعت له إلى بلده

 التدمير، وحتى اآلن قد خلت أنه لم يرتكبوا خطيئة معي، إلى

 .دنس وعار لي

 ثم جميع الناس وقد دهش رائعة، {13:17}

 وانحنى أنفسهم ويعبد هللا، وقال مع

 كون أنت، يا هللا، الذي يمتلك هذا اليوماتفاق واحد، المباركة ت

 .جلبت إلى هباء أعداء الشعب خاصتك

 ابنه، والفن المباركة لها، يا Ozias ثم قال {13:18}

 أنت هللا العلي فوق جميع النساء على

 والمباركة أن اللورد جود، التي خلت بإنشائه األرض؛

 السماء واألرض، والتي خلت الموجهة إليك

 .قطع قبالة رأس قائد اعدائنا

 لهذا ال يجو  تحيد خاصتك الثقة من {13:19}

 .قلب الرجال، والتي تذكر بقوة هللا إلى األبد



 هللا، و" تحويل هذه األمور إليك لدائم" {13:20}

 الثناء، لزيارة إليك في األشياء الجيدة ألنه يمتلك أنت ال

 لكيدخر خاصتك الحياة للبالء أمتنا، ولكنه يمت

 .االنتقام لدينا الخراب، المشي بطريقة مستقيمة أمام هللا

 .ولذلك، فليكن ذلك وجميع الناس قال؛

 ثم قال جوديث لهم، واالستماع لي اآلن، لي {14:1}

 األخوة، ويتخذ هذا الرأس، وتعلقها على أعلى المستويات

 .مكان الجدران الخاصة بك

 اليوم،، وذلك في أقرب وقت ممكن تظهر صباح {14:2}

 الشمس تأتي إليها على األرض، تتخذ يي كل واحد له

 األسلحة، ويذهب إليها كل رجل الباسلة خارج المدينة، و

 تعيين يي نقيب أكثر منهم، كما لو يي سوف اذهب إلى األسفل

 ولكن ال تذهب في الحقل تجاه مراقبة اآلشوريين؛

 .إلى أسفل

 ثم أنها تتخذ المدرعات، ويجب الذهاب إلى {14:3}

 المخيم، ورفع حتى نقباء جيش آشور،

 ويقوم بتشغيل إلى الخيمة هولوفيرنيس، ولكن سوف ال نجد

 له: ثم الخوف تقع عليهم، وهم الفرار

 .قبل وجهك

 حتى يي، وجميعها التي تعيش على ساحل إسرائيل، بما {14:4}



 .نها تذهبمتابعتها، واإلطاحة بها بأ

 ولكن قبل يي القيام بهذه األمور، دعوة لي أتشيور {14:5}

 امونيت، أنه قد راجع ويعرف له أن االحتقار

 بيت إسرائيل، والتي أرسلت له بالنسبة لنا كما لو كان له

 .الموت

 ؛Ozias ثم دعوا أتشيور خارج منزل {14:6}

 وعندما كان يأتي، وشهد رئيس هولوفيرنيس في

 يد الرجل في مجلس الشعب، سقط

 .فشل في وجهة وروحه

 لكن عندما قد استعادوا له، وسقط في {14:7}

 األقدام جوديث ب، وريفيرينسيد لها، وقال، المباركة أنت الفن

 في جميع الخيم لجودة، وفي جميع األمم، التي

 .يقوم دهش سماع اسم خاصتك

 نت يمتلكاآلن ولذلك قل لي جميع األشياء التي أ {14:8}

 ثم أعلنت جوديث له في .القيام به في هذه األيام

 خضم الشعب كل ما فعلته، ابتداء من اليوم الذي

 .ذهبت إليها حتى هذه الساعة أنها كلم لهم

 ، وعندما قالت أنها قد توقفت في حديثة، أن الشعب{14:9}

 صاح بصوت عال، وضوضاء بهيجة في ما

 .المدينة



 قد شهد الجميع أن هللا ، وعندما أتشيور{14:10}

 قامت إسرائيل، أنه يؤمن باهلل إلى حد كبير، و

 الختان بالجسد من بلده القلفة، وقد انضم إلى حد

 .بيت إسرائيل حتى هذا اليوم

 ، وحالما تنشأ صباح اليوم، أنهم شنقوا{14:11}

 أحاط رئيس هولوفيرنيس على الجدار، وكل رجل

 يقيأسلحته، وخرج العصابات منعزلة مض

 .الجبل

 ولكن عندما رآهم اآلشوريين، أرسلوا إلى {14:12}

 قادتهم، الذي جاء إلى نقباء والمنابر، و

 .لكل واحد من حكامهم

 :حيث جاء إلى خيمة هولوفيرنيس، وقال له {14:13}

 :أن كان المسؤول عن جميع األمور له، واكين اآلن ربنا

 للعبيد وكانت جريئة لينزل ضدنا إلى

 .المعركة، وأنها قد تكون دمرت تماما

 ثم ذهب في باغوص، وطرقت على باب {14:14}

 .ألنه يعتقد أنه كان ينام مع جوديث الخيمة؛

 ولكن ألن اإلجابة بال، أطلق عليه، و {14:15}

 دخلت بيدتشامبير، وعثر عليه ليلقي عليها

 .واتخذ الكلمة ميتة، ورأسه منه



 وت عال، معولذلك قال أنه بكى بص {14:16}

 بكاء، وتنهد، واألقوياء يبكون، واإليجار له

 .المالبس الجاهزة

 :بعد أن ذهب إلى الخيمة حيث قدمت جوديث {14:17}

 وعندما وجد لها إال، أنه قفز إلى الشعب، و

 بكى،

 واحد وقد تعاملت هذه العبيد غدرا؛ {14:18}

 امرأة العبرانيين قد خلت جلبت العار على مجلس النواب

 ملك نابوتشودونوسور:، ها، هولوفيرنيس الليث عندلل

 .األرض دون رأس

 عندما سمعت نقباء جيش اآلشوريين {14:19}

 هذه الكلمات، أنها اإليجار ردائها وعقولهم

 رائعة المضطربة، وكان هناك صرخة وكبيرة جداً 

 .الضوضاء في جميع أنحاء المخيم

 وأنهم ، وعندما كانوا في الخيام واستمع إلى،{15:1}

 .وقد دهش في الشيء الذي تم القيام به

 صفحة 577جوديث 

 والخوف ويرتجف سقط عليها، حيث أن {15:2}

 وكان هناك أي رجل دورست أن تتقيد في األفق له

 جار، ولكن االندفاع خارج كل ذلك معا، أنهم هربوا إلى كل



 .الطريق السهل، والبلد هيل

 وهي أيضا التي قد عسكروا في جبال جولة {15:3}

 ثم أطفال إسرائيل، كل .حول بيثوليا وهرب بعيداً 

 .أنه محارب من بينها، مسرعا عليها

 إلى بيتوماسثيم، وإلى بيبي، Ozias ثم أرسل {15:4}

 وكوبي، وكوال وإلى جميع سواحل إسرائيل، مثل

 ل ما ينبغييجب أن نقول األمور التي تم القيام به، وأن ك

 .االندفاع المنصوص عليها عند أعدائهم لتدميرها

 اآلن عندما استمع إلى أطفال إسرائيل، أنهم جميعا {15:5}

 سقطت عليها بموافقة واحد، وعدد كبير منهم منعزلة

 كوبي: وبالمثل أيضا أنها جاءت من القدس، و

 ءمن جميع البالد هيل، )بالنسبة للرجال قد أخبرهم ما هي األشيا

 تم القيام به في معسكر أعدائهم( وهي التي كانت

 في جالد، وفي الجليل، طاردهم مع عظيم

 ذبح، حتى أنهم كانوا في الماضي دمشق والحدود

 .منه

 وسقطت بقايا الذي يسكن في بيثوليا، على {15:6}

 معسكر آشور، ومدلل عليها، وكانت إلى حد كبير

 .المخصب

 جعتهاوأطفال إسرائيل التي أر {15:7}



 وفي القرى وقد ذبح ما بقي؛

 المدن، التي كانت في الجبال وفي جات عادي، العديد من

 .الغنائم: لكثرة كان كبيرا جداً 

 ثم جاسم" الكاهن، والقدماء من" {15:8}

 أطفال إسرائيل الذي يسكن في القدس، جاء إلى

 ها األشياء الجيدة أن هللا قد ضياؤه إلسرائيل، و

 .انظر جوديث، وأحيي لها

 وعندما جاء منعزلة لها، أنها المباركة لها {15:9}

 مع اتفاق واحد، وقال لها، أنت الفن تمجيد

 القدس، أنت الفن مجد عظيم إلسرائيل، وأنت الفن

 :ابتهاج عظيم أمتنا

 :أنت يمتلك به كل هذه األشياء ملكك اليد {15:10}

 رائيل، ويسر هللاأنت يمتلك فعلت الكثير من الخير إلس

 متطابقة: المباركة تكون أنت الرب "عز وجل" ل

 .وجميع الناس قال، فليكن ذلك .إلى األبد

 والشعب مدلل المخيم الفضاء {15:11}

 جوديث خيمته، Holofernes ثالثين يوما: وأعطوا منعزلة

 وكل لوحة له، وأسرة، والسفن، وجميع األشياء له: و

 وقدم لها عربات، واستعداد وقالت أنها أخذته ووضعت ذلك في بلدها بغل؛

 .ووضعت لهم في هذا الشأن



 ثم ركض جميع النساء في إسرائيل معا لمعرفة {15:12}

 :لها، والمباركة لها، وقدمت رقصة فيما بينها لها

 وقالت أنها أخذت فروع في يدها، وقدم أيضا إلى

 .المرأة التي كانت معها

 ووضعوا إكليل الزيتون عند لها ولها {15:13}

 خادمة الذي كان معها، وذهبت قبل كل الناس

 في الرقص، تؤدي جميع النساء: وجميع الرجال من

 يتبع في هذه الدروع مع باقات الزهور، ومع إسرائيل

 .األغاني في أفواههم

 { ثم بدأ في الغناء وهذا الشكر في جميع16:1جوديث }

 .اس غنت لها بعد هذه األغنية من الثناءإسرائيل، وكل الن

 {، وقال، تبدأ بي هللا مع16:2جوديث }

 تيمبريلس، الغناء منعزلة ربي مع الصنج: لحن له

 .مزمور الجديدة: نعلي له، ويدعو له اسم

 هلل" بريكيث المعارك: لبين المخيمات" {16:3}

 في خضم الناس خلت ألقي لي من

 .أيدي منهم االضطهاد لي

 { من الجبال من الشمال،16:4خرج آشور }

 أنه جاء مع عشرة آالف من جيشه، تعدد

 إثباتاً لما تقدم توقف السيول، وبهم الفرسان



 .تغطي التالل

 { تفاخر أنه سوف تحترق بي الحدود، و16:5أنه }

 قتل بالدي الشبان بالسيف، واندفاعه في مص

 األطفال على أرض الواقع، وجعل األلغام الرضع

 .ري، والعذارى لي يفسدب

 ولكن سبحانه وتعالى الرب" قد خلت خيبة أمل لهم قبل" {16:6}

 .يد امرأة

 ألحد األقوياء ال تندرج من الشبان، {16:7}

 ال أبناء الجبابرة أن اضرب له، وال عمالقة عالية

 تعيين عليه: لكن جوديث أضعفت ابنه منفذي

 .له مع جمال لها مالمح

 قبالة المالبس لها الترملألنها وضعت  {16:8}

 تمجيد لتلك التي كانت المضطهدة في إسرائيل، و

 ومسحه وجهها مع مرهم، وربط شعرها في

 .اإلطارات، وأخذت مالبس كتان لخداع له

 بلدها الصنادل رافيشيد عينية، وأخذت جمالها له {16:9}

 .أسير العقل، وفاوتشيون مرت في رقبته

 الفرس" قواكيد في بلدها جرأة،" {16:10}

 .تم العدول مسلكها الميديين في بلدها الصالبة

 ثم صاح بي المنكوبة للفرح، وضعف بي {16:11}



 ولكنهم كانوا دهش: رفع هذه منها بكى بصوت عال؛

 .أصواتهم، ولكنها كانت اإلطاحة به

 قد اخترقت لهم damsels أبناء {16:12}

 من خالل، وأصيب منهم كاألطفال فوجاتيفيس: أنها

 .لقوا مصرعهم خالل معركة الرب

 وسوف تغني منعزلة الرب أغنية جديدة: يا رب، {16:13}

 أنت الفن عظيم ومجيد، رائع في القوة، و

 .ال يقهر

 { جميع المخلوقات تخدم إليك: النت سباكيست، و16:14واسمحوا }

 تك الروح، وأنهاجعلوا، أنت إرسال الوارد خاص

 .خلق لهم، وهناك ال شيء يمكن أن تقاوم صوت خاصتك

 لما نقل الجبال من بهم {16:15}

 أسس مع المياه، سوف تذوب الصخور كالشمع في

 .خاصتك الوجود: بعد أنت الفن رحيم لهم الخوف إليك

 لكل تضحية القليل جداً لتذوق حلو {16:16}

 كية أحرقت جميع الدهونلك، وليست كافية للخطوط الجوية التر

 .تقديم: بل أنه فيرث الرب عظيم في جميع األوقات

 ويل لألمم التي ترتفع ضد بالدي {16:17}

 سبحانه وتعالى الرب سيأخذ االنتقام منهم في !أهالي

 يوم القيامة، في وضع النار والديدان في هذه



 .ويشعر بها، وانتحب عن أي وقت مضى الجسد؛

 دخولهم إلى القدس، أنهااآلن بمجرد  {16:18}

 وأقرب الناس يعبد الرب؛

 تنقية، قدموا عروضهم المحرقة، وموافقتهم الحرة

 .العروض، ومواهبهم

 578جوديث الصفحة 

 جوديث مكرسة أيضا جميع األشياء من هولوفيرنيس، {16:19}

 الشعب قد أعطى لها، وأعطى المظلة، التي

 أنها اتخذت خارج بلده بيدتشامبير، هدية منعزلة

 .الرب

 حيث تابع الناس الوالئم في القدس {16:20}

 قبل مالذا للفضاء لمدة ثالثة أشهر و

 .وظلت جوديث معهم

 بعد هذا الوقت كل واحد عاد إلى بلده {16:21}

 الميراث، وجوديث ذهب إلى بيثوليا، وبقي في

 حو تها، وكانت في وقتها مشرفة في جميع

 .البلد

 والكثير المطلوب لها، ولكن لم يعرف أحد لها كل {16:22}

 أيام حياتها، بعد أن منسى  وجها كان ميتا،

 .وقد جمعت لقومه



 ولكنها قالت أنها  ادت أكثر وأكثر في الشرف، و {16:23}

 مصبح القديمة في بيت  وجها، ويجري مائة و

 حيث توفيت في القديمة، وجعلت خادمتها مجاناً؛ خمس سنوات

 بيثوليا: وهي دفنها في مغارة  وجها

 .منسى

 :وبيت إسرائيل يأسف لها سبعة أيام {16:24}

 وقبل أن تموت، قالت تو يع السلع لها لكل منهم

 التي كانت أقرب ألهالي لمنسى  وجها، و

 .إليها والتي كانت أقرب من لها هناك

 هناك ال شيء التي جعلت األطفال، وكان {16:25}

 إسرائيل تخشى أي أكثر في األيام من جوديث، وال وقت طويل

 .وبعد وفاتها

 أبوكريفا
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