هل أخطأ سفر يهوديت في الكالم عن
فترة السالم  105سنة؟ يهوديت 16
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الشبهة

في سفر يهوديت  16يقول انها بقيت في بيت بعلها  105سنة وللم يكن من يقلق إسرائيل في
حياتها وال بعد موتها سنين كثيرة وهذا خطأ الن سبي بابل حدث بعد هذا بوقت قصير؟

الرد

الرد باختصار في البداية حادثة سفر يهوديت هذه تم بعد تولي اسرحدون  680ق م بفترة قليلة
فهو هجم على السامرة  679وبعدها سبى الملك منسى ( ) 645 – 691واحداث السفر بعد
سبي منسى تقريبا  678ق م او قبلها ولو كانت  36سنة تكون ماتت قبل نبوخذنصر بخمس
سنين أي  610ق م فيكون كل ما قاله السفر صحيح تماما
وندرس معا بشيء من التفصيل
سفر يهوديت 16
 28و بقيت في بيت بعلها مئة وخمس سنين واعتقت وصيفتها وتوفيت ودفنت مع بعلها في بيت
فلوى
 29فناح عليها جميع الشعب سبعة ايام
 30و لم يكن مدة حياتها كلها من يقلق اسرائيل وال بعد موتها سنين كثيرة
وهي وقت حادثة السفر كانت ارملة منذ ثالث سنوات وست شهور
سفر يهوديت 8
 4و كانت يهوديت قد بقيت ارملة منذ ثالث سنين وستة اشهر
وهي عاشت بعد الحادث فترة ولكن ليس  102سنة فما يقوله الترجمة العربي غير دقيقة ولكن
العدد في نصه اليوناني يقول كل حياتها كانت  105سنة

(LXX) καὶ ἦν προβαίνουσα μεγάλη σφόδρα καὶ ἐγήρασεν ἐν τῷ οἴκῳ τοῦ ἀ
νδρὸς αὐτῆς ἔτη ἑκατὸν πέντε· καὶ ἀφῆκεν τὴν ἅβραν αὐτῆς ἐλευθέραν. καὶ
ἀπέθανεν εἰς Βαιτυλουα, καὶ ἔθαψαν αὐτὴν ἐν τῷ σπηλαίῳ τοῦ ἀνδρὸς αὐτῆ
ς Μανασση,
(Brenton) But she increased more and more in honour, and waxed old in her
husband's house, being an hundred and five years old, and made her maid
free; so she died in Bethulia: and they buried her in the cave of her husband
Manasses.
(KJVA) But she increased more and more in honour, and waxed old in her
husband's house, being an hundred and five years old, and made her maid
free; so she died in Bethulia: and they buried her in the cave of her husband
Manasses.
(Geneva) But shee increased more and more in honour, and waxed olde in
her husbandes house, beeing an hundreth and fiue yeere olde, and made her
maide free: so shee dyed in Bethulia, and they buried her in the graue of her
husband Manasses.
(RSVA) She became more and more famous, and grew old in her husband's
house, until she was one hundred and five years old. She set her maid free.
She died in Bethulia, and they buried her in the cave of her husband
Manasseh,

فالعدد يقول
 و شاخت في بيت بعلها وأصبحت مئة وخمس سنين واعتقت وصيفتها وتوفيت في بيت فلوى28
ودفنوها في كهف بعلها منسى
 سنة من تاريخ ميالدها105  سنة بعد الحادث ولكن102 فاألمر فقط هو الترجمة فهو ليس
وفترة السالم

 30و لم يكن مدة حياتها كلها من يقلق اسرائيل وال بعد موتها سنين كثيرة
هي بعد حادثة اليفانا حتى وفاتها وبعدها بسنين قليلة أي تقريبا من  70الى  75سنة
اعود لألعمار
واالشوريين احتلوا فتره بابل علي يد سنحريب وكان القائد في هذه المعركة هو اسرحدون وهذا كان
من سنة  680الي  667قبل الميالد والذال يوجد لوح حجري هناك يحمل اسمه
واسرحدون هو ابن سنحاريب الذي ارسل الرب مالكه وقتل  185000جندي من جيشه
وبسبب هذا االمر ضعف قوة اشور جدا وقوي في المقابل ديوسيس ملك مادي واخذ مدن كثيره من
اشور وبعده ارفكشاد ابنه وهو المسمي فراورتيس (  675الي  653ق م ) وهو كان رحيم ولهذا
سمي بارفكشاد اي العظيم الرحيم وارجع البعض من السبي ولكن اسرحدون ( نبوخذنصر االشوري
) استعاد قوته وهجم علي منسي ملك اورشليم واسره وانتقم من ارفكشاد
وبالفعل في سجالت اسرحدون جاء اسم منسي من بين اسماء الملوك الذين هزمهم ملك اشور
وهو ما جاء في سفر اخبار االيام الثاني 11 :33
وبعد سبي منسى ورجاله حدثت احداث سفر يهوديت مباشرة

تاريخيا
نبوة اشعياء عن افناء السامره  735ق م

سبي السامره
اول هجوم لتغالث فالسر االشوري  733ق م
صعود شلمناسر  727ق م
سرجون يكمل الحصار  720ق م
سرجون يبدا السبي  716ق م
اخذت السامره بالكامل  714ق م
اسرحدون يزيل اي أثر للسامرة ويأخذ حتى فقراء االرض من السامرة  679ق م بعد  65سنه من
نبوة إشعياء
يهجم على اليهودية  678ق م
نبوخذ نصر انتصر في كركميش  606ق م
نبوخذنصر بدا اول مرحله في السبي  605ق م ويهوياقيم
فالفرق  73سنة او أكثر فيكون يهوديت ماتت  610ق م او بعدها بسنة او اثنين تقريبا وكان
عمرها وقت حادثة سفر يهوديت هو  35سنة تقريبا وتكون تزوجت سن  32سنة

وبهذا تكون ما ذكره سفر يهوديت دقيق جدا وبالفعل هذا ما حدث

والمجد هلل دائما

