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  احـــــة يفتـابن

  ١١ص القضاة سفر 

  سامى حنينق 
  

  
  

نحن أمام ش���خص���ية إنس���انية تس���تحق أن تكون وبجدارة رمزاً للتض���حية 
  والطاعة بكل ما تحمله ھذه الكلمات من معنى.

كما أننا أمام قصة إنسانية تراجيدية غاية فى النبل والوفاء، عن شخصية 
سمى من  ضحت بما ھو خارج عن حدود ا;شياء والممتلكات وبما ھو أ

يات مھما كانت قيمتھا أو ثمنھا. انھا ض������حت بالحياة وقدمت أى مقتن
  نفسھا ذبيحة G لشىء إG ;ن توفى بنذر أبيھا الذى نذره أمام هللا.

  

ھا ذبيحة للرب  نذر وتقديم نفس������ بال تاة للوفاء  ترى ما الذى دفع ھذه الف
بطاعة وخض�����وع بإيمان ووفاء ووGء بالغ وعظيم؟ ھل وص�����ل إيمانھا 

ھل ھناك أس����باب أخرى دفعتھا لذلك؟ ترى ما الذى كانت  إلى ھذا الحد؟
تفكر في��ه؟ وكيف تع��امل��ت مع الموقف؟ وم��ا ھو حكمن��ا على مث��ل ھ��ذه 
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الش����خص����ية؟ ھل نعتبرھا من العظماء الذين عاش����وا فى الظل؟ فما ھو 
  الدور العظيم الى قامت به؟ وماذا نتعلم من حياتھا القصيرة؟

  

بشرية؟ وھل فكرة النذر فكرة صائبة؟ ل ھل يقبل هللا ذبيحة اءوربما نتس
وماذا كان يفعل يفتاح أبيھا لو كانت رفض������ت الفتاة الخض������وع والوفاء 
بالنذر؟ وبالفعل لماذا لم تتمرد الفتاة على الوض������ع؟ ھناك أس������ئلة كثيرة 
جداً. وش������خص������ية ھذه الفتاة مثيرة وتدفع الكل للغوص فى الدراس�������ة 

وأيض��اً اتخاذ موقفاً ورأياً  والمعرفة لنكش��ف عن الكثير من غموض ھذه
واض����حاً من قض����ية النذر وكذلك نعرف المزيد عن ھذه الفتاة التى تندر 
الحديث عنھا أو معرفة ما قامت به من تض����حية وطاعة غير عادية أنھا 
G تقل عن اس����حق فى طاعته وتتش����ابه مع رب المجد الرب يس����وع فى 

الجميع كذلك ماتت تض���حيته وموته رغم أنه لم يفعل خطأ لكن نيابة عن 
ھى دون أن تفعل ما يقودھا للموت غير وGءھا وخض����وعھا ;بيھا ليفى 
بالوعد فقد ماتت بس���بب تورطه فى النذر بدون حكمة أو فھم دعونا اcن 

  نقترب إلى ھذا الفاصل الدرامى المأساوى لنعرف أبعاد القصة.

  

   ؟: من ھو يفتاح صاحب النذرأو�ً 
تاح الجلعادى بأنه جبار بأس. فھو ابن جلعاد يبدأ اGص������حاح بتعريف يف

ال��ذى يقترن اس������م��ه 
باس������م حفيد منس������ى 
الذى كان مؤس�����س�����اً 

لكن أمه  …للعش����يرة 
ك�ان�ت (امرأة زاني�ة) 
بي���ة كم���ا  امرأة أجن
ج���اءت ف��ى ب��ع��ض 
الترجمات وھذا ربما 
يشير إلى أنھا لم تكن 

ة لعدم اسرائيلية. وعاش يفتاح فى أسرة أبيه محروماً من امتيازات العائل
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وھذا  …وقد كان منبوذاً من إخوته غير ا;ش���قاء ش���رعيته وعلى العكس 
سلة  سل تسبب فى تغيير مجرى حياته بالكامل وكما يذكر آرثر كندال فى 
التفس���ير الحديث للكتاب المقدس أن يفتاح أص���بح رئيس عص���ابة مكونة 

  من مجموعة من المطاريد وغير المؤھلين اجتماعياً.
  

مس�����تبعد وليس له أي مكانة أو كرامة أو نص�����يب مع ظل يفتاح منبوذ و
ما ھُزموا من بني  ند يل في أزمة ع ته. إلى أن وقع بني اس������رائ ھل بي أ
عمون وض�����ايقوھم جداً. ھذا الموقف اتاح الفرص�����ة ليفتاح أن يس�����ترد 
مكانته وكرامته عندما طلب ش�����يوخ جلعاد مس�����اعدة يفتاح لكي يحارب 

بل أن يكون قائداً عليھم. خاص���ة عنھم ويخلص���ھم من العمونيين. في مقا
ن لنفس������ه س������معة عظيمة في القيادة خtل عمله في  أن يفتاح كان قد كوَّ

  …قطع الطرق

  

وقد كان رد يفتاح على طلب ش������يوخ جلعاد في البداية ھو نوع من اللوم 
ورغم أن  …;نھم أخذوا نفس موقف اخوته تماماً عند طرده من العائلة

ذلك لم يس����تثني معرفته بالتقاليد اGجتماعية كلماته كانت قاس����ية لكنه مع 
التي لم تترك لھم بديtً س����وى اGس����تس����tم لموقف اخوته القاس����ي منه. 
وھكذا تظل عدم الش������رعية دائماً وص������مة عار على رأس البرىء الذي 

  إلى المعاناة بسبب خطية والديه. يفطر
  

لقد تنازل ش���يوخ 
ج����ل����ع����اد ع����ن 
كبريائھم بتقربھم 
 إليه، وكان يفتاح
يدع  ياً فلم  ھاز انت
ك��������ب��������ري��������اءه 
واحس�اس�ه بالظلم 
يقف ح��ائtً أم��ام 
ق����ي����ادت����ه ل����ھ����م 
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وقبولھم له في المجتمع. واستطاع استغtل الفرصة في استرداد شرعيته 
بل بص������ورة دائمة  …ومكانته بل رأس������ته لھم وليس لمدة الحرب فقط

والكلمة العبرية المس������تخدمة (قائد) تعني بالعربية (رأس) وھي ترمز 
ص الذي يحكم في المس����ائل القانونية.. رغم أن دعوة يفتاح كانت للش����خ

تتيح له أن يكون (دكتاتوراً) محلياً لكن إيمانه باzله يھوه لم يجعله يعيش 
) لقد تم ٩بھذا اGتجاه المس������يطر واعتبر هللا ھو المخلص الحقيقي (عدد

التعاھد بين يفتاح وش������يوخ جلعاد باحتفال مھيب يكاد يص�������ل إلى حد 
. والجدير ١٧: ١٠لتتويج) في أحد المجامع اGقليمية في المص�����فاة ص(ا

: ١١بالذكر أن يھوه إله العھد اzسرائيلي قد ُجِعَل شاھداً على اGتفاق ص

ھكذا اس���ترد يفتاح ھويته وكرامته واص���بح ش���خص���اً ذو نفوذ  ١١، ١٠
عاد حوله  عب جل يل من خtل تجمع كل ش������ نة كبيرة في إس������رائ ومكا

  الحكم والقيادة .وتوليتھم له 

  

  يفتاح ونذره:
كان Gبد أن نقدم ھذه الخلفية لنعرف القارئ بقص������ة ابنة يفتاح ومن ھي 
ومن الذي قام بالنذر إلى آخر ھذه التفاص��يل التي تلقي ض��وءاً ھاماً على 

  احداث القصة والشخصية الرئيسية في موضوعنا.
  

للرب نظير عمل ما  كانت العادة في القديم أن يقدم اzنس������ان نذراً معيناً 
قام به الرب للمنذر وتأتي اcية الش�����ھيرة التي قالھا داود (أوفي بنذوري 

بل وغيرھا من اcيات العديدة التي تتحدث عن  ٢٥: ٢٢قدام خائفيه) مز
النذور وحتمية الوفاء به. ومن ھنا كان ينذر البعض نذراً للرب نظير ان 

فاء بالنذر. وعدم الوفاء به يعد يتمم الرب له أمراً معيناً وكان عليه الو
اخtل بالوعد واس������تھانة بالرب. وھذا ما فعله يفتاح فبعد أن أعد عدته 
للقيام بالحرب نذر نذراً أمام الرب مض������مونه إذا كان الرب مع يفتاح 

س�يقدمه  للقاءهوأحرز نجاحاً وانتص�اراً على أعداءه فإن الخارج من بيته 
خطأ ش����ديد وھو عدم تحديد قص����ده في ذبيحة للرب. وھنا وقع يفتاح في 

كان يفكر في ذبيحة  تاح  قال البعض أن يف قد  ته. ف نوعية الخارج من بي
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حيوانية وأنه لم يكن يقص�������د أو يفكر في أي ذبيحة بش������رية وأنه أخذ 
بالمفاجأة عندما خرجت ابنته Gس����تقباله والحقيقة أن يفتاح لم يكن يخطر 

لى الجانب اcخر كان Gبد أن يكون بباله أن تخرج ابنته Gستقباله لكن ع
محدداً في نذره. فقد أخطأ بالتأكيد أن يترك موض������وع النذر للص�������دفة 
والظروف كم��ا أن مفھوم الن��ذر ليس مفھوم��اً ص������حيح��اً إذا طبق بھ��ذه 

يخطئ فيه الكثيرين حتى يومنا ھذا. عندما يتعاملون الص������ورة. وھذا ما 
يقدموا للرب ش��يئاً مرھوناً  مع هللا بص��ورة المقايض��ة أو الرش��وة وكأنھم

مان ويش������وب  ما يكون عن اzي عد  ھذا امر أب ياتھم. و غا مام الرب ل بات
له نس������تطيع أن ننبر على  ھذا ك ماً من  ما العtقة بين هللا واzنس�������ان ت
ض�����رورة الفھم الص�����حيح للنذر وھو تقديم الحمد والش�����كر � وأن نقدم 

عظم واس����مى من أن عطايانا للرب دون أن تكون مرھونة بش����يء فا� أ
ساوم فجميع ما نحيا به  يقايض أو ي
 G من فض������له العميم وكل ما نناله
نناله نظير اس������تحقاقنا أو برنا بل 

  بقصد نعمته وبحسب غناه.
  

لكن على أي حال لقد نذر يفتاح أن 
عن���د عودت���ه من  للق���ائ���هالخ���ارج 

الحرب حامtً النص������ر يقدم ذبيحة 
للرب. وك��ان��ت المف��اج��أة عن��دم��ا 

ابنته الوحيدة Gس������تقباله. خرجت 
وھن��ا أدرك يفت��اح عجزه عن فھم 
مقاص�����د هللا ومفھوم النذر وعجزه 

الرب كما ش�����عر  مطاليبعن تفھم 
بعجزه وض������عف ثقت��ه في الق��درة 
اzلھية وذلك بمحاولة تأمين فض��ل 
هللا بواس������طة نذره. فلو كان أكثر 
ن معرفة بالرب وبش������ريعته لكان قد علم أن الرب لم يكن يرغب في أ

م بھذه الطريقة فرأي الرب واض������ح كل الوض������وح في ھذا ا;مر  يكرَّ
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ثمرة جس����دي عن  -(ھل أعطي بكري عن معص����يتي ٨-٦: ٩انظرميخا
خطيتي؟) إن حياة اcخرين مقدس���ة وG يمكن انھاؤھا لغاية خاص���ة بأي 

  شخص مھما بدت الغاية مقدسة.
  

يھوه G يقبل ولعل قص��ة تقديم اس��حق ذبيحة للرب أكبر دليل على أن هللا 
ذبيحة بش��رية على اGطtق وأنه ليس مثل اcلھة ا;خرى الص��نمية التي 

  تقدم لھا الذبائح البشرية بحسب معتقدات تابعيھا.

  

فا� يريد رحمة G ذبيحة 
وإن ال���ذب��ي��ح���ة ت��ف���دي 
اzنس���������ان وأن ح���ي���اة 
اzنس������ان اس������تحقت أن 
ي���أتي المس�������يح ليكون 
ذب��ي��ح���ة ح��ت��ى ي��ف���دي 
اzنس��ان من الموت. فكم 
ھ��و ع��زي��ز ف��ي ع��ي��ن��ي 

  الرب فداء أوGده.

  

سرعاً في نذره وأن نذره كان خاطئاً  من ھذا كله نخرج بأن يفتاح كان مت
.ًGوأن ما نتعلمه أن مفھوم النذر بطريقة يفتاح ليس مقبو  

  

    ابنة يفتاح وعظمة خضوعھا:
 Gھاماً أ ًGربما ونحن نتحدث من ابنة يفتاح وتضحيتھا يتبادر للذھن سؤا

ھل تعد ابنة يفتاح واحدة من العظماء الذين عاش����وا فى الظل؟ ھل  وھو،
  تتناسب ھذه الشخصية مع فكرة الكتاب وھدفه؟

  



�  

أقول أن ابنة يفتاح ھى الش��خص��ية 
المجھول��ة لمعظمن��ا . فمن يعرف 
ھذه الش����خص����ية ومن س����مع عن 
تض����حيتھا؟ ا;مر اcخر اننا اتفقنا 
أن العظم��ة الحقيقي��ة تكون فى م��ا 

ان من أثر وما يقوم به يتركه اzنس
من عم���ل جلي���ل دون أن يكون 
ھناك أية رغبة فى نوال ش�����ئ من 
ما  نه يعمل  به أو أ ما يقوم  وراء 
ينسب cخرين أو من أجل آخرين. 
وابنة يفتاح لم يس���جل عنھا الكتاب 
س���وى عملھا البطولي وتض���حيتھا 
الجليلة دون أن يتحدث عن حياتھا 
وس��ماتھا وش��خص��يتھا وفض��ائلھا. 

جرد نور أض���������اء لحظ���ة فھى م
وسرعان ما اختفى إلى النھاية ولم يترك سوى ما يتركه النور من سعادة 
لم يض������ئ عليھم لحظات قليلة. انھا لؤلؤة ثمينة لم يبخل بجمالھا وقيمتھا 

  أن تطمر فى التراب من أجل صاحبھا.
  

أG ترون معى أن مأس������اة الفتاة تكمن فى أن اللحظة التى ش������عرت فيھا 
كانتھا وفى الوقت الذى أتت الفرص������ة أن تلتفت إليھا ا;نظار بكيانھا وم

وتتس������لط عليھا ا;ض������واء باعتبارھا ابنة القائد الذى س������يتوج ملكاً بعد 
انتص������اره فتص������بح ھى ا;ميرة بعد أن كان والدھا منبوذاً مطروداً. لم 
يعترف بشرعيته ;نه ابن زنى وبالتالى كان ينظر إليه كعبد وGوG قوته 

لبيع كالعبيد. ھذا الرجل كان عاش حياته محروماً من امتيازات وبأس������ه 
عائلته لعدم ش���رعيته منبوذاً من اخوته وأھل مدينته وكانت ھذه وص���مة 
عار على رأسه وبالتالى على أوGده. ترى كيف كانت تعامل ابنة يفتاح؟ 
وكيف ك��ان ينظر لھ��ا فى المجتمع؟ انھ��ا ك��ان��ت ف��اق��دة لك��ل حقوقھ��ا 

ھا.  يازات ھا وامت ھا بين أتراب نة ل كا نة الرجل المنبوذ. G م كاب ھا  ينظر ل



	  

وبنات جيلھا بنات العائtت. وھناك الكثير من ا;مور التى تترتب على 
  ھذا الوضع اGجتماعى المخجل.

  

ولعلھا كانت تتوق للحظة رجوع أبيھا بعد انتص������اره ليس������ترد كرامته 
ھى أيضاً وجودھا وشرعيته ومكانته ويصبح ملكاً على إسرائيل فتسترد 

وكرامتھا وتخرج من عزلتھا لتتمتع بكل ما لم يكن من حقھا وتنس������ى 
ا;يام الس���الفة بأيام ملئھا الس���عادة التى تنبع من القيمة والمكانة. وتص���ير 
من عظماء إس������رائيل كابنة القائد الملك والرئيس. و;نھا اGبنة الوحيدة 

  ا;ضواء عليھا.فھذا أيضاً امتياز آخر وسبب أدعى ;ن تتسلط 
  

لكن فى ھذه اللحظة التى خرجت فيھا للقاء أبيھا تترنم بالس����عادة والفرح 
الذى غاب عنھا كل ھذه السنين وتحتفل للمرة ا;ولى بكيانھا وكيان أبيھا 
اGجتماعى والروحى فى اللحظة التى خرج النور من وراء كل ما كان 

ة التى جاءت الرياح يحجبه واللؤلؤة من المكان الخفى. ھى نفس اللحظ
العاتية فأطفأت النور وجاءت ا;تربة لتتراكم فوق اللؤلؤة وتطمرھا فى 

  ا;رض فt يراھا أحد.
  

وإن كانت التض���حية  
ال��ح��ق��ي��ق��ي���ة ھ��ى أن 
يض��حى اzنس��ان بكل 
ش�����ئ مھما كان غالياً 
وث�م��ي��ن���اً ف�ك��م ت�ك��ون 
ال��تض��������ح��ي���ة أك��ب��ر 
وأعظم عندما تص�����ل 
إلى ح��د التض������حي��ة 

  بالنفس، بالحياة.
  

تاح  ھل نة يف نت اب كا
س�������ابق��ة لعص������رھ�ا 
وعاش��ت بالروح فى عص��ر ما بعد الفداء فتعلمت من المس��يح التض��حية 




  

بالحياة من أجل اcخرين. أG نرى فيھا قبس����اً من نور المس����يح. لقد مات 
المس������يح دون ذنب اقترفه من أجل أخطاءنا وماتت ابنة بفتاح من أجل 

  أبيھا وعدم نضوجه وفھمه لمشيئة هللا 
  

ت ابنة يفتاح للقاء أبيھا بالفرح لكنھا لم تكن تعلم أن أبيھا قد نذرھا خرج
قائى بعد عودتى من الحرب وبعد توالى  بأن الخارج لل للرب بوعده � 
النص������رة س������وف يكون تقدمة وذبيحة للرب. وما أن رأى يفتاح ابنته 
خارجه للقاءه حتى تبدل فرحه بحزن وانھار كيانه المفقود الذى جاھد أن 

س����ترده وش����عر مرة أخرى بالض����ياع. ربما تمنى يفتاح وقتھا بأنه كان ي
محروماً من ش���رعيته وكل  –عاش بقية حياته مطروداً مع قطاع الطرق 

حقوقه. بل محروماً من الحياة نفسھا وG أن يحرم من ابنته الوحيدة. التى 
دون ش�����ك كانت أمله كله وفرحته الحقيقية والش�����ىء الوحيد الجميل فى 

. لعله كان عائداً متوجھاً مباش������رة إلى بيته ليقدم الذبائح ويفرح حياته
ويض��م ابنته إلى ص��دره ويعتذر لھا عن س��نين الحرمان والض��ياع ويقدم 
لھ��ا الحي��اة التى تتمن��اھ��ا أي��ة فت��اة، حي��اة الكرام��ة والعزة، حي��اة القوة 
والعظمة، الحياة التى تفخر بھا بعد ان ظلت تش������عر بالعار والخنوع كل 

  مھا.أيا

  

لكن سرعان ما تبدل الحال وتغيرت المشاعر من الفرحة إلى الحزن من 
الفخر إلى الخزي من ا;مل المش����رق إلى اليأس. وادرك أنه بدGً من أن 
يحمل لھا خبر النص������ر بما له من امتيازات، جاءھا حامtً الموت بما 
ا يأخذه من غالي وثمين. ولعل لس����ان حاله ھل من المعقول أن تھنني وأن
اعزيِك أن تغني لي فرحاً بالنص������ر وأن ابكيِك وأودعك للموت. ھل بعد 
  أن جاءت ليَّ الدنيا بكل سخاءھا تذھبين أنت وتأخذي معك كل الحياة.

  

لكن كان الموقف عص������يباً موقفاً تراجيدياً درامياً لكنه في ذات الوقت 
لس����مو. موقفاً موقفاً إنس����انياً نبيtً غاية في النبل رفيعاً غاية في الرفعة وا

يندر أن يحمل لنا التاريخ بمثله. قص����ة تروى على مر العص����ور كأحلى 
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وأنبل قصص ا;دب الراقي وقصيدة شعرية تتغنى بھا ا;جيال على مر 
  العصور.

  

أية فتاة ھذه التي تخلع عنھا ثوب الفرحة وتودع عذراويتھا وتقدم حياتھا 
Gتذكرنا باس������حق الذي لم فداًء ووفاًء انذر أبيھا لتكون ذبيحة للرب. أ 

يح���اول أن يتمرد على أبي���ه أو يھرب من���ه ويرفض ان يكون ذبيح���ة 
ويض���حي بحياته وش���بابه وقد كان قادراً على الھرب لكنه بكل خض���وع 
وبكل طاعة وتض������حية بالغة امتثل ;مر ابيه. وھكذا ھذه الفتاة لم تتردد 

�. والجدير  في أن تعلن عن اس������تعدادھا للوفاء بالنذر وأن تكون ذبيحة
بالمtحظة أن يفتاح لم يطلب منه ولم يعبر حتى عن رغبته في ذلك، كل 
ما في ا;مر أن الفتاة رأت حيرة أبيھا بين وفاءه بالنذر وبين حبه Gبنته 
وما أن عرفت حتى حس������مت ا;مر لص������الح ابيھا معلنة أن نذره للرب 

ى يفتاح أن يفي الذي منحه النصرة ووفي من جانبه ليفتاح وعده يحتم عل
  ھو أيضاً بنذره للرب مھما كانت التضحية.

  

ع��ظ��ي��م���ة ھ���ذه ال��ف��ت���اة 
وعظيم وف��اءھ��ا وعظيم 
ادراكھا بأن يھوه ھو هللا 
ال���ذي يع���د ويفي يقول 
كل من  تالي  بال عل و ويف
يعبده Gبد أن يكون وفياً 
له وأن الرب يستحق أن 
تق��دم ل��ه الحي��اة عظيم��ة 
ھ��ذه الفت��اة التي أدرك��ت 

للرب ذبيحة أن تكريسھا 
ھو امتياز وش���رف ھو الربح الحقيقي فبماذا تض���حي، بالمكانة والكرامة 
التي تنالھا من الناس؟ إن كرامة ومجد الرب أبھى وأعظم. ھل تض����حي 
بالس�عادة والش�ھرة؟ إن الفرح الحقيقي والقيمة الحقيقية ھي في الخض�وع 

قيم من للرب ھل تض����حي بالحياة؟ إن الموت ھو ربح لمن يؤمن أن هللا ي
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الموت ويھب الحياة ا;فض������ل وا;بقى الحياة ا;بدية. إنھا أدركت بعين 
اzيمان أن حياتھا G تساوي شيء فھي القليل جداً الذي تقدمه للرب وفاًء 

  للنذر وشكر وتقديراً لعمل الرب العظيم مع أبيھا.
  

علنا نخجل أمام تض������حية ھذه الفتاة التي لم تبخل بحياتھا للرب في حين ل
قة أن بل ھي في الحقي مة  قل قي بأمور أ ناً كثيرة  نا نبخل على الرب أحيا

 Gلش�����يء إ G تافھة جداً. لكننا نتمس�����ك بھا رغم أن الرب يطالبنا بتركھا
  ;نھا تعطل نمونا وادراكنا للحياة ا;فضل مع هللا.

  

عزيزي القارئ ھل تعتبر موت ھذه الفتاة خس����ارة أم مجداً وربحاً. ھكذا 
من اضاع حياته ;جلي يجدھا. إنھا أدركت أن الكنز الحقيقي قال المسيح 

  ھو ذاك الذي تكنزه في السماء وأن تضع قلبھا حيث الكنز الحقيقي.
  

قدم دون  أي إيمان لفھم روحي أعظم من ھذا، أي تض������حية يمكن أن ت
تذمر أو رفض مثل ھذه. إننا بالحقيقة أمام ش������خص������ية نادرة نحتاج أن 

رمزاً للتض�حية والطاعة الكاملة  بعد س�يرھااً لتكون ر أنفس�نا بھا دائمنذكّ 
المس������تنيرة وليس������ت العمياء ;نھا طاعة مبنية على فھم وادراك روحي 

  مرتفع.
  

ربما لم يدركه يفتاح نفس�������ه. فt ننس������ى ابداً أن ابنته كانت ھي اGبنة 
الوحيدة له وموتھا يعني بالنس����بة له انتھاء اس����مه من بين عش����يرته. فلن 

سل يمتد وG وجود له في عشيرته فقد كانت الشخصية الجماعية يكن له ن
والتوحد بالعش������يرة أو الجماعة ش������يئاً قوياً في ذلك الوقت المبكر من 
التاريخ اzس�����رائيلي فاس�����تمرارية الش�����خص تتم من خtل ذريته وكان 

. وحيث أن ابنة يفتاح لم ١٨: ١٨صم٢انتھاء أسرة بانتھاء أبنائھا مأساة 
  نجب ابناء فقد كان ھذا يمثل مأساة حياة لم تحقق ھدفھا.تتزوج ولم ي

  

ويجدر بنا ھنا أن نجيب على س������ؤال ھام طرحه عدد من المفس������رين 
والدارسين. وإن كنا لسنا بصدد ھذه الدراسة بتوسع لكن يجب أن نطرح 
اcراء حول ھذا الس��ؤال. والس��ؤال ھو ھل قدم يفتاح ابنته ذبيحة؟ أم أنھا 



��  

تھا للرب ولم تتزوج وھذا معنى أنھا ذھبت لتبكي تبتلت وكرس�������ت حيا
  عذراويتھا؟

  

الحقيقة أن البت في ھذا ا;مر ليس سھtً لكن نقدم الرأي والرأي المضاد 
كل باس��انيده وللقارئ قبول ما يش��اء خاص��ة أن من وجھة نظري أن في 
كt ا;مرين تض������حية كبيرة فt تقل التض������حية إذا كانت بتقديم الحياة 

  تكريسھا للرب تكريساً روحياً. ذبيحة أو

  

والس�����ائد أن يفتاح قدم ابنته ذبيحة فعلياً ويس�����تند على اGية  الرأي ا.ول
أنھا رجعت إلى …أنه بعد أن بكت عذراويتھا ( ٣٩: ١١الواردة في قض

أبيھا ففعل بھا نذره الذي نذر وھي لم تعرف رجل فص�������ارت عادة في 
ح نفذ كtمه ووعده ونذره للرب ) فالكtم واضح تماماً أن يفتا…إسرائيل

بتقديم ابنته ذبيحة باzض������افة إلى أن اعتبار ھذا الحدث عادة أو عيد فيه 
يذھبن بنات إس������رائيل لينحن على بنت يفتاح. لمدة أربعة أيام يؤكد أن 

  يفتاح قدم ابنته ذبيحة.
  

فيس�����تند إلى حقيقة أخرى ثابتة في الكتاب المقدس وھي  الرأي ا0خرأما 
 يھوه رفض هللا

بتق��ديم ال��ذبيح��ة 
البش��رية رفض��اً 
ب��ات��اً وتحريم��ه 
ل���ھ���ذه ال���ع���ادة 
الوثنية واعتبار 
الذبيحة البشرية 
مكرھ���ة للرب 
;نھا نقيض حقيقي للحب الذي ھو جوھر ش������خص������ية هللا (ھل أعطي 

  ٨-٦: ٩ثمرة جسدي عن خطية نفسي؟) ميخا –بكري عن معصيتي 
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بالتالي يعتقد أص����حاب وإن هللا رفض تقديم اس����حق ذبيحة وفداه بكبش.و
ھ��ذا الرأي أن يفت��اح ق��دم ذبيح��ة حيواني��ة ف��داًء Gبنت��ه أم��ا بك��اء الفت��اة 
لعذراويتھا يعني أنھا كرس�������ت حياتھا للرب لن تتزوج ويعتمدوا على 

حد  ٣٩: ١١عب�ارة (وھي لم تعرف رجل)ص أي أن ا;مر لم يتج�اوز 
لو أص������ر تكريس الحياة للرب دون أن تقدم كذبيحة فعلية ويؤكدون أن 

يفتاح على العمل الفعلي لطلب منه الرب أن يمتنع عن ذلك كما فعل مع 
  اسحق.

  

لكن س������واء ھذا أو ذاك فالقض������ية تكمن في طاعة ھذه الفتاة التي ظلت 
 -شخصيتھا النبيلة موضوع الشعراء على مدى العصور.. وإذ قد توقعت

 -فم��همحتوى ن��ذر وال��دھ��ا المتھور قب��ل أن يفتح  -بفراس������تھ��ا ا;نثوي��ة

اخضعت نفسھا فوراً لما كان ينتظرھا. فقد كانت على استعداد ;ن تدفع 
الثمن عن طي��ب خ��اطر وبحري��ة ك��امل��ة ومن خtل معرفتھ��ا المح��دودة 
أدركت أن النذر الذي يتعھد به اzنس�������ان أمام هللا أمر مقدس ينبغي أن 
يكون ;ولوية مطلقة والوفاء به أمر محتوم وعلى ھذا ا;ساس تصرفت 

ھذا الوGء وي كان لھم�ا  ھذا الرجل وابنت�ه الل�ذين  تعين علين�ا أن نحترم 
ظل  ھذا الثمن الب�اھظ.. مع ادراك أنن�ا في  لمعتق�داتھم�ا المح�دودة بمث�ل 
العھد الجديد وما نتمتع به من معرفة أقوى وأعظم من معرفة يفتاح علينا 

كن أكثر أن نجد التحدي الذي يكون عليه أن نقدم الوGء الكامل � وأن ي
  استنارة.

  

في النھاية G يس������عنا إG أن نقدم تقديراً واحتراماً لتلك الفتاة التي بحياتھا 
القص������يرة ودورھا في الوفاء للعھد تركت لنا رمزاً لتض������حية العظيمة 
حة  قدمت ذبي نت  كا ھا وإن  قديراً ل مل فش������كراً وت كا والوGء والوفاء ال

تبتلت وكرس������ت حياتھا للرب وتوارت تماماً عن الناس والحياة أو أنھا 
واختارت أن تعيش في الظل ففي كt الحالتين ھي إنس�������انة عظيمة لن 

اء بالوعد الوفننساھا وننسى ما فعلته. وسنظل نتعلم منھا قيمة التضحية و
 مھما كانت تكلفته.


