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 عودة للجدول مقدمات األسفار التاريخية 
 

 مقدمات لألسفار التاريخية 

 أسفار تأسيس المملكة 

 ( 1،2أخبار األيام )  -( 1،2الملوك )  -(  1،2صموئيل )

 

 أواًل : سفرى صموئيل  
 سفرا صموئيل األول والثانى فى األصل العبرى سفر واحد يحمل إسم صموئيل -1
 صموئيل يحتل الدور الرئيسى فى الجزء األول من السفر. -1 سمى السفر بإسم صموئيل :  -2

 هو أول من َمَسَح ملوكًا إلسرائيل )شاول وداود( -2
 أول من كتب كتابات نبوية وتاريخية بوحى من الروح القدس. -3
كان هو القائد المرسل فى أخطر فترة والتى ينتقل فيها الشعب منن صرنر   -4
 لقضاة إلى صرر الملوك. خاللها أصلح من حال الشعب.ا

 كان صموئيل زعيمًا وطنيًا وقائدًا روحيًا ال يبزه إاّل موسى. -5
هننناا السنننفر هنننو حلقنننة الوصنننل بنننين القضننناة والملنننوك فلنننو لنننم يفنننن هنننناك قائننند حفنننيم ل انننن  هننناه الفتنننرة فتنننرة  -3

 مدرب الملوك. إضطرابات خطيرة ومنازصات صلى الُملك. بل كان صموئيل هو
كما أخرج موسى إسرائيل من أرض مرر وأصطاهم الشريعة بعد أن كان حالهم قد إنحط هفاا جاء صموئيل   -4

(. وكنننان 7صنننم 1واألمنننة فنننى الحضنننيو روحينننًا وسياسنننيًا وأتنننى معنننُو بنهضنننة روحينننة صجي نننة ورجننناء جديننند )
 صموئيل هو الحافز صلى نشر الشريعة.

( "ودصننن  إسنننمو صنننموئيل قائلنننة إلننننى منننن النننرب سننن لتو". 20:  1صنننم 1راجننن  ) -معنىىىى  سىىىم صىىىموئيل : -5
 صموئيل يعنى سم  هللا، ف مو س ل  الرب والرب إستجاب.

ان  هنناك حاجنة إلنى وذلك ألس اب صملية إذ ك ،صم( فى الترجمة الس عينية2 ،صم1م السفر إلى إثنين )ُقسّ    -6
واحد والترجمة الس عينية إصتبرت أسنفار صنموئيل والملنوك ج  َدر   ًا صن( صوضrolls 2ي ن )لفتين جَ إستخدام َدر  

ا القنندي  جيننروم فننى ترجمتننو ال تنناب إلننى الالتينيننة )ترجمننة الفولجاتننا( فقنند إت نن  نفنن   هننم أسننفار الممل ننة. وأمننّ
 مل.2مل هو 4. ...صم1مل هو 1مل. ف ان 4 ،مل3 ،مل2 ،مل1التقسيم ل نو دصا األسفار 

صم 2 ،صم1شر أخا ال تاب المقدس العبرى بنف  التقسيم. وبالك نرى أن التسمية وإبتداء من القرن الراب  ص   
 أخات من األصل العبرى م  التقسيم اليونانى.

صننم ع ننارة 2وسننفر  .لننك داود وجلوسننو صلننى كرسننى الممل ننةصننم بمُ 2صننم بمننوت شنناول الملننك ويبنندأ 1ينتهننى  -7
وهو الاى أصد كل شئ لبنناء الهيفنل  ،لي  شاولفداود هو الاى أس  الممل ة و  .صن تاريخ حياة داود كملك
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فنال صجنب  ،وهو الاى رتب خدمة الع ادة ووض  أكثر المزامير والتى إشتمل  صلى نبوات كثيرة صن المسنيح
 أن نجد داود هو الشخرية المحورية لسفرى صموئيل فهو صالوة صلى ذلك جد المسيح بالجسد.

 أن يدرس سفرى صموئيل تمامًا. صليو قاً ل ل من يريد فهم مزامير داود فهمًا دقي -8
كو  1نجد فى حياة داود السمو العجيب والسقطات أيضًا وهاا درس ل ل من هو قائم ليحار لئاّل يسقط )   -9

12:10 ) 
 
 
 
 
 
 

ممل نة شناول وممل نة داود  الخريطة توضح حندود    -10
ثم ممل ة سليمان ليظهر منها أن المؤسن  الحييقنى 

النناى إسننتولى صلننى أورشننليم للممل ننة هننو داود وهننو 
 وجعلها صاصمة. 

ونالحظ أنو فى حفم سنليمان إمتندت الممل نة لترنل إلنى 
نهنننر الفنننرات وبهننناا تتحقننند النبنننوة ووصننند هللا إلبنننرا يم 

 (. فالممل ة إمتدت من حدود مرر 18:  15)تك 
 ) أرض وادى النيل( حتى نهر الفرات.   

 

صامننًا( وصننموئيل  40يل وهمننا صننالى ال نناهن )قضننى إلسننرائيل خننر قاضننيين إلسننرائآهنناا السننفر يبننرز قرننة  -11
 وأّما فضيلة داود األساسية .وأول مل ين إلسرائيل شاول وداود. وكان  خطيئة شاول هى صريان هللا  ،النبى

الطاصنة والتسننليم إلرادة هللا حتننى فنى الت ديننب برننم  وال يفنتح فنناه ف سننتحد أن يقننال  هن  إصترافننو ب خطائننو و
 (.22:  13داود بن يسى رجاًل حسب قلبى" )أع وجدت "صنو 

كان صموئيل قاضيًا ودوره كان الييادة الروحية ولي  قيادة الجيوش وإتسم  قيادتو باإلصالح الروحى   -12
 ( 17-6،15:  7صم  1بسبب فساد الشعب )

هنناك أقنيم سننة وألنهنا إسنتقرت  300تربى صموئيل النبى فى شيلوه حين  إسنتقرت خيمنة اإلجتمناع حنوالى   -13
حولها م انى وكان  مقرًا لرئي  ال هننة فسنمي   يفنل النرب. وكانن  شنيلوه مقنر الع نادة حتنى إنهنزم إسنرائيل 

( ولننم يرجنن  التننابوت إلننى شننيلوه واألرجننح أن 11،  1:  4صننم 1فننى أفينند حننين أخننا الفلسننطينيون التننابوت )
 (.12:  7ر إالفلسطينيين خربوها تمامًا )



 ( األسفار التاريخية اتمقدم)

 

 
4 

بحسننب التقلينند اليهننودى النناى تسننلمتو كنيسننة العهنند الجدينند ف اتننب السننفرين همننا  -: كاتىىس سىىفرى صىىموئيل -14
وجننناد وناثنننان النبينننين لت ملنننة  ، نبيننناء ومؤسسنننها إلنننى منننا قبنننل خبنننر نياحتنننوصنننموئيل النبنننى رئننني  مدرسنننة األ
نبينناء التننى أسسننها صننموئيل النبننى ( وكاننن  مدرسننة األ29،30:  29أى 1السننفرين ومرنندر هنناا اإلصتقنناد )

 (.25:  10صم 1ركز إشعاع ثقافى للشعب وقد إحتفظ  بسجالت خاصة بمعامالت هللا م  شع و )م
صنم 2كتب السفر بعد إنقسام الممل ة وقبل السبى حي  ُياكر فيو مندة حفنم داود كاملنة )  -تاريخ الكتابة :  -15

 (.6:  27صم 1( وياكر ملوك يهوذا تمييزًا لهم صن ملوك إسرائيل )5:5
نبيناء لشنع و. هو الملك صلى شع و ويختنار هللا كملنك القاضنى واأل ،القضاة كان هللا هو الاى يملك  فى فترة  -16

صن هللا وحينما يتوبون يرسل لهم قاضيًا يخلرهم. ووظيفة القاضى   ن وكان  الت دي ات تحل بهم حينما يزيغو 
وصاروا صثنرة للشنعب )مثنل إبننى وحينما إنحرف القضاة  . ل ن هللا الاى يختار  ،لم ت ن تتوارث إبنًا صن أب 

 صالى وإبنى صموئيل( شعر الشعب بما وصل إليو الحال من إنحطاط وف روا 
ب سلوب بشرى فى أن الحل يفون ب قامة ملك لهم يداف  صنهم. ولقد وافد هللا ومسح لهم ملوكًا فرار الملك 

هللا ب قامة ممل ة ل ى تشير لما   مسيح الرب. لالك صار داود رمزًا للمسيح الاى يملك صلى شع و لهاا سمح
هو مزم  أن يرنعو فى ملء الزمان حينما يييم المسيح مل ًا صلى شع و. وألن الملك مسيح الرب رفو  

 . داود أن تمتد يده صلى شاول فهو مسيح الرب. ول ن لم يفن حفم الملوك مطلقًا 
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إلتزم بوصايا هللا ينجح فى طريقو وإذا خان العهد األيام ليظهر منهم أن الملك إذا ار وأخ وجاءت أسفار الملوك 
م  هللا يفشل فى طريقو وتنحط ممل تو صوضًا صن اإلزدهار وينهزم أمام أصدائ و. وك ن هللا إستمر يحفم شع و  

هى سفر الملوك ب ن شعب هللا  من خالل هؤالء الملوك الاين أقامهم. وتنتهى الممل ة بالسبى إلى بابل وبهاا ينت
ول ن م  رجاء فسفر الملوك ينتهى برف  رأس ملك يهوذا فى السبى وت ريمو.   ،ا للسبىخ   و أُ ل  ومَ  ،أخا للسبى

وسفر أخ ار األيام ينتهى بعودة الشعب من السبى بعمل إلهى م  كورش ملك فارس. والخالصة فهاا ملخص  
وظل  ،نسان فى العبودية إلبلي نسان أن يملك هللا صليو وصراه سقط اإل فحينما رفو اإل ، نسان م  هللاحياة اإل 

هفاا ل ن م  رجاء بالعودة من سبى إبلي . حتى جاء المسيح ليييم ممل تو ويردنا من سبى الخطية وسبى  
 إبلي  م  رجاء فى صودتنا ألورشليم السماوية حي  يملك هللا تمامًا. 
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ر السفر طر  -17 اء أفرادًا أم شعوب ونرى فيو  سو  ،تو لألشخاص سواء الخيرين أم األشرارق هللا فى معاملُيظه 
ه وت دي اتو وغفرانو ورحمتو. وال اتب يرى يد هللا وراء كل األحداث ووراء كل ما يحدث للشعوب ءقضا

 ولألشخاص.
وسو والع ادة نبياء ثم ال هنوت وطقنبياء ومدارس األُيظهر السفر المؤسسات الدينية فى ذلك الوق  وهى األ-18

والملوك فى إلتزامهم بالطاصة هلل وخدمة الشعب. وهاه المؤسسات يقودها الروح القدس فهو الاى يهب النبوة  
 (. وهفاا.9:  10صم 1(. ويمنح الملك أو القائد للشعب قل ًا جديدًا )6:  10صم  1)

( والشعب 26-10:  1صم 1يظهر فى سفرى صموئيل قوة الرالة فرموئيل جاء ثمرة لرلوات أمو ) -19
 (. 23:   12صم  1. راج  )...(10-5:  7صم  1نال النررة برلوات صموئيل )

"رب  ،"بنى بليعال" ،حوى السفر ع ارات كان  شائعة اإلستعمال فى ذلك الوق  مثل "حية هى نفسك" -20
 ".ه، "م ارك أن  من يهو "هفاا يعمل الرب وهفاا يزيد" ،الجنود"

 ر أخ ار األيام راج  لسببين:إختالف األسماء م  سف -21
وربما كان هاا راجعًا إلصطاء الشخص إسم  ،  أكثر من إسم )كما يسمى شاول بول ( للشخص  يوجد  (أ

وق  الميالد وإسمًا آخر وق  الختان أو يفون لُو إسم وق  الميالد ثم إسمًا آخر صندما يتبوأ منر ًا  
 هامًا. 

فر األيام تتغير األسماء لتغير اللغة وذلك لتداخل لغات  نظرًا للفارق الزمنى بين كتابة سفر صموئيل وس (ب 
بن يسى الثال  فى إ خر إسم آصزر هو هدرصزر. مثال  أخرى فيها )بطرس هو بيير وهو بيتر( هدد 

 (. 13:   2أى  1( وإسمو شمعى فى )9:  16صم 1سفر صموئيل هو شمة )
 

 التسلسل التاريخى لألحداث : -22
 

 ل ق.م والدة صموئي 1149السنة 
 ق.م دصوة صموئيل  1137السنة 
 موت صال  وبدء تسلط الفلسطينيين  1127السنة 
 قضاء صموئيل  1079-  1107السنة 

 تعيين شاول  1079السنة 
 مسح داود مل ا 1065السنة 
 موت صموئيل  1059السنة 
 موت شاول وتملك داود 1055السنة 

 
 ثانيًا : سفرى الملوك  

ق.م. حتى موت   1015سنة إبتداء من مسح سليمان مل ًا صام  126مل يشمل تاريخ الممل ة لمدة  1 -1
 ق.م. وهو ملك يهوذا. ويشمل خبر إنقسام ممل ة إسرائيل إلى ممل تين: 889يهوشافاط سنة 

 الممل ة الجنوبية وهى ممل ة يهوذا. (أ
 الممل ة الشمالية وهى إسرائيل. (ب 
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ق.م.  586يم و يفلها حوالى سنة  سنة من يهوشافاط إلى خراب أورشل 300مل يشمل التاريخ لمدة  2 -2
وبسوء تدبيرهم   .ويالحظ فى هاا التاريخ أن كل ملوك إسرائيل كان حالهم سيئًا وكانوا أشرار صابدى أوثان

إزداد إثم الشعب وأدخل الملك آخاب ع ادة ال عل الوثنى لممل ة إسرائيل الشمالية. ولالك سرصان ما كان   
مل ًا تميزت فترة   19ط( وذهابها لسبى أشور. وقد ملك صلى إسرائيل نهاية ممل ة إسرائيل )العشرة أس ا

نقالبات فتعددت األسر الحاكمة. ولم  حفمهم بعدم اإلستقرار واإلضطرابات السياسية والفتن والمؤامرات واإل
يحفم إسرائيل أسرة واحدة مثل يهوذا التى حفمها وملك صليها داود ونسلو فقط. ألن ملوك يهوذا كان يوجد 

بينهم األشرار أيضًا ل ن كان يوجد بينهم ملوك يخافون الرب لالك إستمرت ممل ة يهوذا فترة أطول ولم 
 تاهب إلى سبى بابل إاّل بعد أن زاد إنحراف ملوكها وشعبها.  

بننل هننو نظننرة روحيننة للحننوادث  ،الهنندف مننن كتابتننو لنني  هننو فقننط السننرد التنناريخى لحننروب الملننوك وأصمننالهم  -3
 ، اتننب يننرى ينند هللا التننى تحفننظ مننن يحفظننون وصنناياه ويننرى أن هللا يتخلننى صمننن يبتعنندون صنننوفال .التاريخيننة

لنالك  ،أى هو يفسنر األحنداث التاريخينة روحيناً  ،ونجد أن ال اتب يهتم بتسجيل المواقف التى لها أبعاد روحية
ها التناريخ ف مثنال هنؤالء نجد ال اتب أيضًا ال يهتم بالملوك الاين لهم أهمية تاريخية وإنترارات صسفرية سنجل

ال ننرام ومثننال لننالك يربعننام الثننانى أحنند أشننهر ملننوك إسننرائيل بننل ربمننا أصظمهننم نجنند  وريمننر صلننيهم ال اتننب مننر 
 سيرتو فى سفر الملوك سيرة مختررة.

ونفن  السنبب هنو الناى نجنده وراء كنل  ،كبريناء الملنك رح عنام   ،ال بريناء ...نجند السنبب فنى إنقسنام الممل نة -4
 تحزب وإنقسام داخل ال نيسة.إنشقاق و 

وصندم إغفنال األصمنال الخينرة للملنوك األشنرار  ،تظهر أمانة ال تابة فى ذكر خطايا الملوك الرنالحين األتييناء -5
 التى كان  فى صالح شعوبهم.

شنعياء إك فنى ال تابنة سنليمان الملنك وحزقينا الملنك فيمنا يخرنهما وناثنان وجناد وصندو و إشنتر   -كاتس السىفر : -6
 يشير كاتب سفرى الملوك لعدة كتب أخرى كمرادر أخا منها وهى :رمياء. و إو 

 سفر أخ ار األيام لملوك يهوذا  -1
 سفر أخ ار األيام لملوك إسرائيل -2
 سفر أمور سليمان  -3
 أخ ار شمعيا النبى وصدو الرائى. -4

 5:  12أى 2+  19:  14مل 1+  41:  11مل 1+  7:  15+  29:  14راج  امل 
قام بتجمي  السفر إقتطف من ال تب بوحى من الروح القدس ما كت و فى ال تاب المقدس. وكاتب الملوك أو الاى 

 وربما من قام بهاا هو صزرا الاى جم  كل كتب العهد القديم. 
توجنند صننعوبة بننال شننك فننى ضنن ط التننواريخ للملننوك بحسننب مننا هننو منناكور فننى ال تنناب وذلننك راجنن  لألسنن اب  -7

 -تية :اآل
 ر السنة سنة كاملة.أ( اليهود يحسبون كسو      

 وهما خالف سفر أخبار األيام بالكتاب المقدس
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أو فى أواخر مدة حفمو  ،يشرك إبنو فى الحفم فى أثناء حياتو الملك إذ كان ،وجود نظام نواب للملك (ب 
 أو فى مرضو فتحسب مدة ملك اإلبن من توليو الحفم أثناء حياة والده الملك. 

 جن( يوجد نظامين لحساب مدة الُملك          
 ملك فيها الملك( يبدأ حساب المدة من السنة التى 1)
 ( يبدأ حساب المدة من أول السنة التى تليها 2) 

  25:   8مل 2راج     وقد حدث أنهم مرة يت عون هاه ومرة يت عون تلك ف ختلف  التواريخ ويفون الفرق سنة.
 29:  9مل  2م  

صليو.  فلم يفن هناك نظام تقويم متعارف   ،خرد( كل كاتب ينسب التواريخ إلى مرج  يختلف صن ال اتب اآل
 ف ل كاتب كان يختار مل ًا مشهورًا ويفون يوم تنري و هو مرجعو الاى ينسب إليو األحداث.

هن( فى بعو األحيان نسب ال اتب مدة ُملك الملك إلى مردر آخر غير ُملك الملك نفسو فهناك من  
ل ويهوذا. ينسب ُملك الملك لييام ممل ة بعينها مثل ممل ة بي  صمرى الاى ملك أوالده صلى إسرائي

فنسب مدة ُملك نسل صمرى إلى بدء ممل ة صمرى. وهناك من نسب مدة الملك لبدء إنفرال الممل تين  
 (. 2:  22أى 2+   19:   15  +1:  16أى 2)

صاش  الممل تان )إسرائيل ويهوذا( تارة فى خرومة وصراع بينهما وأخرى فى تحالف وإنته  هاه المرحلة  -8
تسع  أيام سليمان وكان  تشمل  إو  ،ور. ولقد أس  الممل ة حييقة داود بتحطيم دولة إسرائيل صلى يد أش

اإلثنى صشر س طًا. وحدث تمرد فى نهاية أيام سليمان بسبب كثرة الضرائب التى فرضها سليمان ول ن هللا 
سمح بنجاح هاا التمرد وإنفرال العشرة أس اط مفونة ممل ة إسرائيل الشمالية صن الس طين )ممل ة يهوذا  

 نوبية( وذلك بسبب :الج
(I)  )خطايا سليمان )تقديم بخور ألوثان إكرامًا لزوجاتو 
(II)  .غ اوة إبنو رح عام وكبريائو 

وإظهارأن هناك مخلص   .وإظهار خطاياه وفساده  أرسل هللا أنبياء كثيرين للممل تين لتوبيخ الشعب وهدايتو -9
 الواضحة صن المسيح.  نبواتهم إشتمل  صلى ال ثير من النبوات  آٍت هو المسيا . لالك نجد أن

فرايم حي  أن إفرايم هو أكبر األس اط صددًا  فى بعو األحيان تسمى ممل ة إسرائيل الشمالية ب  -10
 ومساحة.

ل   -11  لممل ة المسيح.  فى ممل ة داود وسليمان ظ 
 صار تقييم الملوك مرت طًا بشخريتين:  -12

 )أ( داود رمزًا للبر          )ب( يربعام رمزًا للشر.       
بنى  يفلين فى بي  إيل ودان   س ط التى أسسها داود ، 12بعد أن شد ممل ة الن يربعام ال برى أنو وخطية

)جنوب وشمال ممل ة إسرائيل( وأمر شع و بعدم الاهاب لهيفل أورشليم والاهاب لهاه الهياكل. ومن هنا إبتعد 
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وحنينهم ألسرة داود وألورشليم   شعب إسرائيل صن هللا. ويربعام صن  هاا خوفًا من رجوع شع و لملوك يهوذا
 و يفلها. 

 المدن الشهيرة فى العالم القديم : 
ثم صارت  . نقساموكان  صاصمة ممل ة إسرائيل قبل اإل .تعنى رؤية السالم أو نور السالم  -أورشليم :-1

   .أسسها وإختارها صاصمة لو داود النبى والملك .نقساملممل ة يهوذا بعد اإل
   .نقساممة لممل ة إسرائيل الشمالية بعد اإلأول صاص -شكيم : -2
  .صامًا حتى بنى الملك ُصمرى السامرة 50صارت صاصمة لممل ة إسرائيل بعد شفيم لمدة  -ترصة :  -3
  722ق.م. وظل  صاصمة إسرائيل حتى السبى األشورى سنة   880بناها ُصمرى الملك سنة  -السامرة : -4

 ق.م. 
دت قبل صرر إبرا يم أب األباء بحوالى  .صلى نهر الفرات  ومر القديمةسصاصمة   -أور : -5  ، صام 1000ُوج 

   .سفنها بالترتيب السومريون والعيالميون وال ابليون  .وهى مسقط رأسو
خضع  بعد ذلك لفارس وصارت   .صاصمة صيالم القديمة شرق أرض ما بين النهرين  -شوشن أو سوسا : -6

 ة الشتوية(  )العاصم .صاصمة لإلمبراطورية الفارسية
  .كبتانة العاصمة الريفية لملوك مادى وفارسإوبعد إتحاد مادى وفارس صارت  .صاصمة مادى  -كبتانة :  -7
  .ذهب لها يونان النبى .شورأصاصمة إمبراطورية   -نينوى : -8
   .ُسبى لها شعب يهوذا ،إلمبراطورية ال ابليةا صاصمة  -بابل : -9

   .وهى من أقدم مدن العالم صاصمة سوريا )أرام( -دمشق : -10
وبعد أن ملك صلى كل األس اط   .كان  صاصمة داود حينما ملك صلى يهوذا أوالً  .غرب أورشليم  -حبرون :-11

  . صارت أورشليم صاصمة لو
   .كان  صاصمة لمرر .هى فى صعيد مرر  ،تعرف بطي ة  -نو :  -12

 
 ثالثًا : سفر أخبار األيام 

 ى كانا سفرًا واحدًا وُقسمَا إلى سفرين فى الترجمة اليونانية )الس عينية( أ 2 ،أى 1سفرى أخ ار األيام  -1
نبياء الاين صاصروا كل ملنك باإلضنافة مرادر كاتب األيام هى نف  مرادر كاتب الملوك وهى كتابات األ -2

خنر لفلسننفة ل تنب الملنوك وتنواريخهم ول نن نجنند أن كاتنب األينام أسنقط بعنو  األحننداث وأضناف  الن عو اآل
  .ول ننا نرى أن قسمًا كبيرًا منهما ت رار لما ورد فى سفرى صموئيل والملوك .صة يفتب بهاخا

لماذا الت رار ولماذا اإلختالف ما بين أسفار صموئيل والملوك من ناحية وسفر األيام من ناحية أخرى ؟ وما  -3
 خر ؟ السبب فى وجود أحداث ب حد األسفار ونجدها غير موجودة باآل

I- ر يثبنن  ال ننالم وقنند حنندث هنناا فننى ت ننرار الشننهادة كليهمننا لنن عو ف نننو صلننى فننم شنناهدين أو أكثننمننن فوائنند ال
  .ناجيل األربعةاأل
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II-  ًوهننى إث ننات صننحة  ،هننناك خالفننات فننى األرقننام الننواردة وربمننا فننى بعننو األسننماء واإلختالفننات طفيفننة جنندا
مردر الاى نقل صنُو كاتنب الملنوك فهاه اإلختالفات تشير أن ال .ولي  إث ات خط  لقانونية األسفار المقدسة

ام فحننين تتفنند الروايتننان تمامننًا فيمننا صنندا خننالف صلننى رقننم تافننو كعنندد  غيننر المرنندر النناى نقننل منننُو كاتننب األيننّ
خيننول سننليمان يرنن ح اإلتفنناق دليننل وشننهادة لرننحة السننفرين وأن ال اتننب لننم يتنندخل بف ننره ال شننرى ليرننحح 

والخالفننات راجعننة إلخننتالف ال اتننب وطريقننة  .د أكثننر مننن شنناهد وإاّل إنعنندم  ف ننرة وجننو  ،خننرأحنندهما صلننى اآل
  .تقديره لألمور أو طريقة حسابو لألصداد 

  -أمثلة :
ماود للخيل بينما أن سنفر األينام يقنول أننو كنان  000,40( أن سليمان كان لُو 26:  4مل 1ياكر سفر الملوك )

مااود إذا كان صدد  10  فى صفوف كل منها ( وتفسير ذلك أن مااود الخيل كان25:  9أى 2فقط )  4000لُو 
ف حند ال تناب ينظنر إلنى صندد الرنفوف فيقنول  40000فى كل منهنا صشنرة فيفنون العندد ال لنى   4000الرفوف  

 ألف ماود  40خر ينظر للعدد ال لى فيقول كان لسليمان ماود واآل 4000أن سليمان كان لو 
 
 
 
 

 فى نهايتها. 40000سليمان والن كان  فى بداية ملك  4000*وف  تفسير آخر أن 
بن   2000ناء الموضوع فى داخل الهيفل لإلغتسال( ياكر سفر الملوك أن سعتو سعة ال حر )اإل  -خر :آمثال  

ف اتننب الملننوك ينظننر إلننى كميننة المنناء التنننى  .والموضننوع  بسننيط جنننداً  .بنن   3000وينناكر سننفر األيننام أن سننعتو 
والمناء الناى يوضن   .اإلجمالى لل حر الاى ينظر إلينو كاتنب األينام توض  داخل ال حر وهى قطعًا أقل من الحجم

 داخل ال حر ت ون كميتو أقل حتى ال يفيو الماء من ال حر 
  .حينما يغتسل داخلو ال هنة

 كاتب األيام يفترض معرفة  –جن 
 سابقة للقارىء بسفر الملوك فهو 

 ه فى سفر الملوك وهاا ما نجد  ،يت لم صن صجلى يربعام دون أن يشرح ما هما
ا سنفر أخ نار األينّام   -د  سفر الملوك يركز صلى تاريخ الممل ة من الناحية المدنينة والنبنوات الخاصنة بمسنتقبلهم أمنّ

فيركننز صلننى الع ننادة وتنناريخ ال هنننوت والحينناة منن  هللا وصننلوات الملننوك وأنسنناب الالويننين وال هنننة وفننرقهم فالحينناة 
هى أساس إزدهار الممل نة فنى نظنر ال اتنب وبالتنالى فن ن التنظيمنات الدينينة هنى   الدينية الروحية والعالقة م  هللا

  .ضمان سالمة الممل ة
إهتمام كاتب األيّام بالعمل ال هنوتى وإهتمام كاتب الملوك بالنواحى السياسية يشرح أن كل سفر منهمنا ينظنر   -هن

 ،ة يرمننز للمسننيح النناى سننيملك صلننى شننع ون إقامننة ممل ننأفنن ذا فهمنننا  ،خننرللمسننيح بمنظننار نبننوى يختلننف صننن اآل

 

1 2 3 4000 
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سفر  .يفون سفر الملوك ب هتمامو بالملك يرى المسيح كملك وسفر األيام ب هتمامو بال هنوت يرى المسيح كفاهن
الملوك يرى المسيح كملك يملك صلى شع و وسفر األيام يركز صلنى كهننوت المسنيح إبنن داود الناى بفدائنو سنيعيد 

:  3كاتننب األيننام باألسننماء ف ننل النناين سيخلرننوا مدونننة اسننماؤهم فننى سننفر الحينناة )رؤ  شننع و لميراثننو. لننالك إهننتم
وذلننك نجنند أيضننًا أن سننفر األيننّام ينتهننى بعننودة الشننعب مننن السننبى رمننزًا لخننالص شننعب هللا النهننائى وصننودتهم  .(5

 .ألورشليم السمائية
عطى ف رة كين  تت امنل األسنفار فتعطيننا إختالف فلسفة كل سفر منهم أو إختالف النظرة النبوية ل ل منهم ي  -و

ف نجيننل متننى يحنندثنا صننن المسننيح ابننن  ، ناجيننل األربعننةوهنناا مننا هننو حننادث فننى األ ،ف ننرة مجسننمة صننن الموضننوع
نسننان هنناا هننو إبننن هللا فتت امننل نسننان النناى تجسنند وإنجيننل يوحنننا يحنندثنا صننن المسننيح إبننن هللا ليثبنن  أن إبننن اإلاإل
   .ناجيلاأل
ف اتننب الملننوك يهننتم ويركننز صلننى النتننائ   .ضننح بننين فلسننفة كاتننب الملننوك وفلسننفة كاتننب األيننامفننرق آخننر يت -ز

النهائية لحفم كل ملك فى ضوء أمانتو للعهد م  هللا ول ن كاتب األيام يهتم بتسجيل المواقنف اإليمانينة ل نل ملنك 
اكورة فننى سننفر الملننوك وقنند لننالك نجنند بعننو المواقننف المنن .حتننى إن لننم ت ننن لهننا تنن ثير صلننى الممل ننة كفيننان صننام

أصرض صنهنا كاتنب األينّام والعفن  صنحيح فن عو التفاصنيل الدقيقنة والرنلوات المناكورة فنى سنفر األينام يعنرض 
           .صنها كاتب الملوك وال يهتم بها فهى لم تغير شيئًا بالنس ة للممل ة كفل

 أمثلة : 
لهننا أى ذكننر فننى سننفر الملننوك فتوبننة منسننى كاننن   وإصننالحاتو المنناكورة فننى سننفر األيننّام لننم يننرد منسىىى توبننة  -1

شخرية ولم يراحبها توبة صامة للشعب وهناا منا إتضنح فنى سنرصة إرتنداد الشنعب لوثنيتنة بعند منوت منسنى 
فسفر الملوك إهتم بحنال الشنعب وسنفر األينام إهنتم بالحالنة الشخرنية للملنك منسنى وقبنول   ،وتملك آمون إبنو

  .صلى الشعب ولم يفن لها ت ثير صلى الشعب لم يهتم بها كاتب الملوكتوبتو ول ن ألن توبتو لم تنعف  
( صلى الحرب التى إنترر فيهنا أبينا صلنى يربعنام األول 20-2:   13أى  2بنف  المفهوم يركز كاتب األيام ) -2

ول نن كاتنب األينّام  .فمحرلة الحندث النهائينة صلنى الممل نة كفنل ال شنىء  ،وهاه الحرب حافها كاتب الملوك
  .بالحدث لموقف أبيا اإليمانى وكي  أن هللا كاف ه صلى إيمانو ب نترارات إصجازية إهتم

  ( ف اتب الملوك ياكر رشوتو لبنهدد 24-9:  15مل 1الملك الرالح )آسا خر يخص الملك آمثال  -3
وكين  أن يهنوذا خلرن  منن حرنار إسنرائيل  .ملك إسرائيل الناى ضنايد يهنوذا عشاملك أرام حتى يضرب بَ 

ل نن كاتنب األينّام  .رت كل تحريناتها نتيجة تدخل أرام فرشوة بنهدد أت  بنف  سياسى وصسفرى ليهوذابل دم  
ُكر  توبيخ حنانى النبى آلسا )  .إلت النو صلنى ملنك أرام .(9-7:  16أى  2رأى فى هاا سقطة كبرى آلسا َفيا 

إصتمد صلى هللا بال امل وهاه  ونجد حنانى ياكر أسا ب نتراره اإلصجازى السابد صلى جيش ملك كوش حينما
  .ولم تاكر هاه القرة فى سفر الملوك .(15-9:  14أى  2القرة ماكورة فى )

  -األحداث التى يسقطها كاتب األيام نلخص بعضها لنحاول فهم فلسفتو : -4
 .خطايا داود وثورة إبشالوم وخطية أمنون  -: كاتس األيام أسقط
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:  11أى  2جننائهم إلنى رح عننام بعنند إنقسننام الممل ننة ) تلإة بالتفرننيل و ب الالوينين وال هنننبنسنن -: بينمىىا  مىىتم
وإنترنننارات يهوشنننافاط صلنننى  . (11-8:  19( وإقامنننة الملنننك يهوشنننافاط الالوينننين وال هننننة للقضننناء )5-23

 ، ومقاومنة صزرينا ال ناهن ومعنووقتل زكرينا ال ناهن ،الموآبيين وبنى صمون بعد أن قام الالويين ليس حوا الرب 
(. 21-16:  26ن مننن كهنننة الننرب لعزيننا الملننك حينمننا دخننل  يفننل الننرب ليوقنند صلننى مننابح ال خننور )ثمننانو 

ح  حزقيا وتنظيماتو لفرق ال هنة والالويين   . . ألخ...وف ر 
من كل هاا نفهم أن ملك هللا صلى شنع و وحيناة الشنعب من  هللا كملنك لهنم هنى محنور السنفر ورمنز لملنك هللا 

يملننك صلنى شننعب هللا وصنورة للمل نوت نجنندها فنى أورشنليم وفننى وسنطها الهيفننل  صلنى شنع و. هننو إقامنة ملنك
وهللا يسنفن فنى وسنطهم  ،الاى يسفنو الرب ليييم وسط شنع و. وهناه الرنورة للممل نة التنى يسنفنها شنعب هللا

د هللا هى الرورة التى كان هللا يريد أن يظهرها ل ل الشعوب فيفون شعب هللا نورًا فى العالم وإصالنًا صن مجن
  .وت ون حياتهم المملوءة بركة ونعمة دصوة لإليمان ل ل العالم ويرى العالم صورة لملك هللا

 وال هنة ألصغر فرد من الشعب ؟  ،ال ل خاض  هلل من الملك لرئي  ال هنة -1
 .أساس قبول هللا لشع و هو الابيحة والمابح )الهيفل(  -2
  .مجد هللا يحل فى  يفلو -3
يننين إصالنننًا صننن أهميننة الابيحننة والع ننادة وقنند كاننن  الممل ننة فننى أبهننى صننورها وأصظننم تنظيمننات ال هنننة والالو  -4

ف ان الملك حسب مسرة هللا والشعب فى حالة خضوع واقفًا أمنام هللا فنى  .صرورها حين توافرت هاه الشروط
أشار بوضوح وهاا رأيناه فى ممل ة داود ثم ممل ة سليمان لالك  .الهيفل يوميًا وخشيتهم صلى جمي  الشعوب 

 .ف ي  ال ي ارك هللا شع و وهو راٍض صنهم ساكنًا فنى وسنطهم  ،لغنى سليمان العجيب وإزدهار الممل ة أيامو
وألن ممل ننة داود كاننن  تشننير لمل ننوت السننموات حينن  يملننك المسننيح إبننن داود فلننم ينناكر كاتننب األيننّام خطايننا 

بننل هننو مهننتم بنظرتننو النبويننة صلننى ممل ننة  ،داود وضننعفاتو وسننقطاتو فهنناا الموضننوع لنني  هننو محننور إهتمامننو
  .المسيح

صلنى  ألن كاتب األيّام يرى أن ممل ة داود هى رمز لممل ة هللا فهو يرى أن كل ُملك غير ُملك داود هو تعندٍ   -ط
منُو بداينة لحفنم داود  وال يشنير لملنوك إسنرائيل  .ملك هللا لالك لم يهتم بملك شاول وأشار لنو إشنارة صنابرة فنهاينة ح   

فعيننننو صلننى ملنننوك يهننوذا فقنننط كرمنننز  ،)الممل ننة الشنننمالية أو ممل ننة العشنننرة أسننن اط( إاّل فيمننا يخنننص ملننوك يهنننوذا
بل هو إستمر فى تسمية  .ولالك هو يرى أن ملوك إسرائيل وشاول الملك ليسا صلى حسب مشيئة هللا  .لممل ة هللا

ولنالك يسنمى  .إنشنقاق صننو هنو ضند مشنيئة هللاممل ة يهوذا بممل نة إسنرائيل ففنى نظنره أن مل نوت هللا واحند وأى 
  .(2:  21 +19: 28أى 2يهوذا ممل ة إسرائيل )

  .إستمرارًا لنظرة ال اتب وإهتمامو بمل وت هللا ينهى سفره بالعودة من السبى -ى
 نساب فلماذا ؟ اال إمتاز سفر األيام بفثرة األسماء وجداول-4
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I- إسنتمرار لفلسنفة ال اتنب فنى وحندة  .(9-1لسنبى )إصنحاحات نساب من آدم حتى العنودة منن افى سلسلة األ
ثم صاد الشنعب منن السنبى  ، ثم سقط وإستعبد )ذهابو للسبى( ، الجن  ال شرى الاى خلقو هللا فى مجد )آدم(

  .نسان فسيعيده هللا للمجد ثانيةنسان للمجد وبالرغم من سقوط اإل، فهو خلد االرمزًا  ألن مشيئة هللا ستتم
II-   ل إنسننان بيتننو بمننا فيننو مننن أصننول خننل جننيش نبوخننا نرننر أورشننليم وهنندمها وأحننرق منازلهننا فقنند كننبعنند أن د

نساب التى كان  مدونة فى أوراقهم داخل بيوتهم ومنها كان كل إنسان يعنرف نسن و وسن طو وأرض ميراثنو اال
  .نساب ليعرف كل فرد نس و ونري و ليمل وسلسلة من األوهاه ال .التى قسمها لهم يشوع

  .(63-61:  2)صز  ن لهم حد الخدمة فى الهيفل راج  فى ذكر بيان ال هنة والالويين بالتفريل بيان الاي  -جن
لتشجي  الشعب صلى الغيرة لجنسنهم وديننهم وإنفرنالهم صنن األمنم وتشنجيعهم صلنى األماننة فنى الخدمنة ليفنون   -د 

  .ؤهم فى سفر الرب لهم أسماء فى سفر الحياة كما أن هؤالء األبطال واألمناء كتب  أسما
نسناب ال قيمنة لهنا بعند . لالك فجداول االحفظ النسب حتى ي تى المسيح من نسل داود الاى فيو تتم المواصيد   -هن

  .واليهود اآلن ال يعرفون نسبهم . المسيح
  .ذكر األسماء يشير أن هللا يعرف أوالده واحدًا واحدًا ويعرف أصمالهم كالك -و
ة هللا لخننالص ال شننر وهننى هنننا معلنننة أواًل للشننعب العائنند مننن السننبى ومعلنننة لنننا نحننن تعلننن هنناه السلسننلة خطنن -ز

  .ستمرار لممل ة هللاإبها صرف شعب هللا العائد من السبى أنهم  .أيضاً 
 يظهر منها تعامل هللا م  أشخاص ب سمائهم وهو مازال يتعامل م  كل منّا ليقوده للخالص ؟  -ح
 ليس  مستحيلة وليس  ب ساطير بل هى حقائد وقع  ألشنخاص ب سنمائهم وكنل هى تثب  أن الحياة م  هللا  -ط

  .من ُذك َر إسمو هنا لُو قرة م  هللا جيدة كان  أو سيئة
ألن السفر يهتم بموضوع خطة هللا للخالص وإقامة ممل ة هلل لنالك فهنو ال ينت لم صنن خطاينا داود الشخرنية  -5

هو ال ياكر خطاينا داود ألننو ي حن  صنن النمنوذج اإللهنى  .تعداد )مثل خطية أوريا( ل نو نجده ياكر خطية ال
ن الت فيننر صننن هنناه أذا ُذكننرت هنناه الخطيننة ؟ السننبب فننى فلمننا .بقنندر اإلمفننان ويتحاشننى مننا كننان شنناذًا صنننوُ 

وحي  سيييم هللا فى وسطهم. إذًا  ،الخطية تم فى أرض يشتريها داود وصليها سيقام الهيفل حي  تقدم الابائح
الفننداء ظهننر فننى أنننو فننى هنناا المفننان رأى داود  ،مننن خطننة هللا فننى الفننداء وفننى أن ييننيم وسنط شننع وهنى جننزء 

المالك وسيفو فى يده والابيحة التى قدم  فتوقف  الضربة وحين  قندم  الابيحنة سنفن هللا وسنطهم فهناا هنو 
  .ما يريده هللا وقف الضربات ضد شع و

 5وهنزيمتهم وسنبيهم نتيجنة لخينانتهم راجن  ) .(20:  5+  10:   4أى  1يظهر السفر بركات الرب لخائفينو ) -6
 :25  ،26  +1:9  +10  :13  ،14).  

والمفسرون المحدثون يقولون بل هو الوى   .التقليد اليهودى يقول أن كاتب السفر هو صزرا -كاتس السفر : -7
قد حدث   ق.م. ألن هناك معلومات موجودة بالسفر لم ت ن 300-400أو كاهن مجهول صاش بين سنة 

نبياء مثل  ول ن ما المان  أن يفون صزرا هو ال اتب ب يحاء من الروح القدس وأتى بعده أحد األ ،وق  صزرا
. حجى أو زكريا أو مالخى وأضافوا هاه التعديالت وهم أيضًا حين يفتبون يفتبون ب يحاء الروح القدس
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بل أن نهاية سفر األيام متطابقة م    ونالحظ أن فلسفة صزرا فى سفره هى نف  فلسفة كاتب سفر األيام،
.بداية سفر صزرا، ك ن ما بدأه كاتب سفر األيام يفملو صزرا، وهاا يثب  أن صزرا هو كاتب سفر األيام
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 عودة للجدول اإلصحاح األول 

 
َأفْ 1"  -( :1) آية  َجَبِل  َراَمَتاِيَم ُصوِفيَم ِمْن  ِمْن  َرُجٌل  ْبِن َكاَن  ُتوُحَو  ْبِن  َأِليُهَو  ْبِن  َيُروَحاَم  ْبُن  َأْلَقاَنُة  َراِيَم اْسُمُه 

.    " ُصوٍف. ُمَو َأْفَراِيِميٌّ
(. 38-33،  28-22:  6أى    1وهو من س ط الوى ومن صشيرة قهات )   ُصوفِ يالحظ أن جد صموئيل إسمو  

فى   وسفن  هاا  أتى صوف  َأْفَراِيَم  وغال ًا  المفان َجَبِل  إسمو    ولالك سمى  ُصوِفيَم  صلى  آل َراَمَتاِيَم  مرتفعتا  أى 
ألنو سفن فى إفرايم كما   َأْفَراِيِميٌّ صوف حي  سفن صوف الجد ال بير. إذًا صموئيل هو من س ط الوى وسمى  

 سمى المسيح ناصريًا م  أنو من اليهودية )بي  لحم( ألنو سفن فى الناصرة.  
 

اْسُم  2"  -( :2) آية  اْمَرَأَتاِن،  َلَها َوَلُه  َيُكْن  َفَلْم  َحنَُّة  َوَأمَّا  َأْواَلٌد،  ِلَفِننََّة  َوَكاَن  َفِننَُّة.  اأُلْخَرى  َواْسُم  َحنَُّة،  اْلَواِحَدِة 
 " َأْواَلٌد.

اْمَرَأَتانِ  )=    َوَلُه  العائلة  سالم  ذهب  الزوجات  تعدد  َد  ُوج  :أحيثما  ف برا يم    -مثلة  ويعقوب..  وإسحد  إبرا يم 
تعنى =    َحنَّةُ مرجانة أو لؤلؤة،  =    َفِننَّةُ عدد الزوجات بينما إسحد كان لُو سالم فى بيتو(.  ويعقوب صانوا من ت

 حنان أو نعمة. 
 

ِشيُلو 3"  -( :3)  آية اْلُجُنوِد ِفي  ِلَربِ   َوَيْذَبَح  ِلَيْسُجَد  َسَنٍة  ِ َلى  َسَنٍة  ِمْن  َمِديَنِتِه  ِمْن  َيْصَعُد  ُجُل  الرَّ َه. َوَكاَن مَذا 
.َوَكاَن مُ  بِ   " َناَك اْبَنا َعاِلي: ُحْفِني َوِفيَنَحاُس، َكاِمَنا الرَّ

مّرات سنويًا فى أعياد )الفرح والحراد والمظال( وربما إصتاد ألقانة أن   3كان اليهود ملزمين بالرعود ألورشليم  
السالمة ي كل مقدمها ليسجد ويابح للرب أى يقدم ذبائح )ومن لحم ذبيحة    ِشيُلوهَ ي خا كل أفراد أسرتو سنويًا إلى  

ي كلون ويشربون وهاا ما دصا صالى ال اهن أن يظن أن   المناس ات  وأقرباؤه وأصدقاؤه وال اهن( ف انوا فى هاه 
 2حنة سفرى وهى ت فى وترلى. وبعو الدارسين رأوا أن اليهود إكتفوا بالرعود ألورشليم مرة واحدة سنويًا )لو  

هى مركز =    ِشيُلوهَ حتفال بالعيد العظيم. وكانوا ي كلون ويشربون خمرًا.  ( وغال ًا كان  فى صيد الحراد لإل41:  
كم. 27الع ادة وإختارها يشوع مقرًا للخيمة والتابوت، وهناك سفن صالى ال اهن وصموئيل وهى شمال أورشليم بن  

اْلُجُنودِ  و =    َربِ   ال شر  وجند  المالئ ة  )جند  الجنود  وهللا رب  اللفظ.  هاا  ياكر  مرة  ال واكب أول  فال ل   جند   ،
 (.  4:  7+ خر   9:   44 +2:   148+ مز   19:  22مل 1+   1:   2)تك  خاض  لو يتحرك بحسب أوامره

 
   " َوَلمَّا َكاَن اْلَوْقُت َوَذَبَح َأْلَقاَنُة، َأْعَطى َفِننََّة اْمَرَأَتُه َوَجِميَع َبِنيَها َوَبَناِتَها َأْنِصَبًة.4" -( :4) آية
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انة لزوجتو حنة أنو يعطيها نريب إثنين من لحم الابيحة. ونريب اإلثنين هو نريب ال فر لالك كان لمح ة ألق
تحمل القرة معنًى رمزيًا ف لقانة يشير للمسيح وزوجتيو يشيران ل نيسة العهد القديم )فننة(، وكنيسة العهد الجديد 

 ن تمتع  بثمار الروح القدس. )حنة( كنيسة األبفار، هاه التى كان  صاقرًا ف ص ح لها أوالد بعد أ
 

َق َرِحمَ 5" -( :6-5) اآليات لىَ َْ ْد َأ اَن قىَ بَّ كىَ ا. َوَأمَّا َحنَُّة َفَأْعَطاَما َنِصيَس اْثَنْيِن، أَلنَُّه َكاَن ُيِحسُّ َحنََّة. َولِكنَّ الىرَّ هىَ
َمِة، أَلنَّ 6 ََ ُتَها ُتِغيُظَها َأْيًضا َغْيًظا أَلْجِل اْلُمَرا َلَق َرِحَمَها. َوَكاَنْت َضرَّ َْ بَّ َأ  " الرَّ

َمةِ  ََ  أى إلثارتها. ف ان  فننة تعرف ما يغيظ حنة فتاكرها بو وت رره. =  أَلْجِل اْلُمَرا
 

، مَكَذا َكاَنْت ُتِغيُظَها. َفَبَكْت َوَلمْ 7"  -( :9-7) اآليات بِ   َومَكَذا َصاَر َسَنًة َبْعَد َسَنٍة، ُكلََّما َصِعَدْت ِ َلى َبْيِت الرَّ
ُبِك؟ َأَما َأَنا َخْيٌر َلِك َفَقاَل َلَها َأْلَقاَنُة َرُجُلَها: »َيا َحنَُّة، ِلَماَذا َتْبِكيَن؟ َوِلَماَذا اَل َتْأُكِليَن؟ َوِلَماَذا َيْكَتِئُس َقلْ 8َتْأُكْل.  

ِرُبوا، َوَعاِلي اْلَكاِمُن َجاِلٌس َعَلى اْلُكْرِسيِ  ِعْنَد َفَقاَمْت َحنَُّة َبْعَدَما َأَكُلوا ِفي ِشيُلوَه َوَبْعَدَما شَ 9ِمْن َعَشَرِة َبِنيَن؟«.
، بِ   "َقاِئَمِة َهْيَكِل الرَّ

 : قائاًل  المسيح  يعاتبنا  أصطيتك جسدى    هفاا  أننى  يففيك  أما  وقتية،  أو ضيقات  أمور زمنية  تحزن صلى  لماذا 
اول( ول ن التناول وحده ال يرف  المرارة لت كلو وتحيا بو وألش عك وأصزيك )خروصًا أن ذبيحة السالمة تشير للتن

 بل نحتاج للرالة.  
 

، َوَبَكْت ُبَكاًء،10" -( :10) آية بِ   "َوِمَي ُمرَُّة النَّْفِس. َفَصلَّْت ِ َلى الرَّ
هفاا ين غى أن نسلك لنجتاز األالم لي  بالشفوى إنما بالرالة، بل أن هناك بركة للضيقات فخاللها =    َفَصلَّْت 

، فاهلل يسمح ل نيستو أن تدخل تح  األالم لتشاركو ضيقة الرليب فتثمر سالمًا يفوق كل صقل راج  نعرف هللا
 (. والحظ أن المرارة كان  راجعة ألن كل إمرأة يهودية كان  تتمنى ان ي تى منها المسيح. لالك 17:    8)رو  
 صدم رضا هللا صلى المرأة ف ان حزنها يتضاصف.     صلىالعقم دليالً  كان
 
َس َأَمَتَك َوَنَذَرْت َنْذًرا َوَقاَلْت: »َيا َربَّ اْلُجُنوِد، ِ ْن َنَظْرَت َنَظًرا ِ َلى َمَذلَِّة َأَمِتَك، َوَذَكْرَتِني َوَلْم َتنْ 11"  -( :11)  ةآي

بِ  ُكلَّ َأيَّاِم َحَياِتِه، َواَل َيعْ   "ُلو َرْأَسُه ُموَسى«.َبْل َأْعَطْيَت َأَمَتَك َزْرَع َبَشٍر، َفِإنِ ي ُأْعِطيِه ِللرَّ
إرخاء الشعر صالمة الناير مدة النار، وكان صموئيل نايرًا للرب كل أيام حياتو. وكان كل الوى بالميالد يفون 
للرب. ول ن نار حنة أن إبنها يفون للرب من صغره وقد فعل . إذًا طلبها كان لمجد الرب ويالي  طل اتنا ت ون 

 صطيتنا". هفاا " يارب إصطنا لنمجدك بما أ 
 

َفاَما.  12"  -( :18-12اآليات ) ُياَلِحُظ  َوَعاِلي  بِ   َأَماَم الرَّ اَلَة  َأْكَثَرِت الصَّ ِ ْذ  َتَتَكلَُّم ِفي 13َوَكاَن  َكاَنْت  َفِإنَّ َحنََّة 
َسْكَرى  َظنََّها  َعاِلَي  َأنَّ  ُيْسَمْع،  َلْم  َوَصْوُتَها  َكاِن،  َتَتَحرَّ َفَقْط  َوَشَفَتاَما  َمَتى 14.  َقْلِبَها،  »َحتَّى  َعاِلي:  َلَها  َفَقاَل 
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وِح َوَلْم َأْشَرْب َخْمًرا 15َتْسَكِريَن؟ اْنِزِعي َخْمَرِك َعْنِك«.   َفَأَجاَبْت َحنَُّة َوَقالت: »اَل َيا َسيِ ِدي. ِ نِ ي اْمَرَأٌة َحِزيَنُة الرُّ
  . بِ  ِسْس َأَمَتَك اْبَنَة َبِليََّعاَل، أَلنِ ي ِمْن َكْثَرِة ُكْرَبِتي َوَغْيِظي َقْد َتَكلَّْمُت اَل َتحْ 16َواَل ُمْسِكًرا، َبْل َأْسُكُس َنْفِسي َأَماَم الرَّ

َفَقاَلْت: 18َفأَجاَب َعاِلي َوَقاَل: »اْذَمِبي ِبَساَلٍم، َوِإلُه ِ ْسَراِئيَل ُيْعِطيِك ُسْؤَلِك الَِّذي َسَأْلِتِه ِمْن َلُدْنُه«. 17ِ َلى اآلَن«. 
 "  يًَّرا.َجاِرَيُتَك ِنْعَمًة ِفي َعْيَنْيَك«. ُثمَّ َمَضِت اْلَمْرَأُة ِفي َطِريِقَها َوَأَكَلْت، َوَلْم َيُكْن َوْجُهَها َبْعُد ُمغَ »ِلَتِجْد 

كون أن صالى يظنها سفرى فهاا يدل صلى مدى إنحطاط الحالة الروحية فى أيّام أبناء صالى ال اهن ف ان شيئًا 
السفار  العظيم وتسرع فى صاديًا أن ُيرى  ال اهن  لعالى  يعتبر سقطة  للمرأة  إتهام صالى  ول ن  الرب.  بي   ى فى 

صميد  ،الحفم ب يمان  صامتة  وهى  ترلى  كان   التى  حنة  فعلتو  ما  صف   ضجة  يرنعون  ول ن    ،فالسفارى 
)خر   موسى  م   حدث  كما  صراخًا  الرب  أمام  كان   )تك  15:    14صالتها  وهاجر  إسمعيل  وم    )21   :

والحظ أن موسى لم يت لم وأن إسمعيل لم يت لم، ل ن حيرتهما وصالتهما الداخلية كان  صراخًا أمام (  16،17
فهاه نبوة رئي  كهنة كما "   لُه ِ ْسَراِئيَل ُيْعِطيِك ُسْؤَلِك    هللا. وم  هاا ف ن كالم صالى لحنة بعد ذلك كان نبوة " 

إسم صبرى معناه صديم النف  أو شرير، ينع  بو كل شرير ال  =    اْبَنَة َبِليََّعالَ   51،  50:    11حدث م  قيافا )يو  
(. ويبدو لألسف أنو نتيجة إنحراف أبناء صالى ال اهن كان من الطبيعى أن يوجد بنات 15:    6كو 2يخاف هللا ) 

ُتعيّ   لم  وأنها  الوديعة  إجابة حنة  ول ن الحظ  المناس ات.  هاه  الهيفل فى  نسوة شريرات فى  أى  ر رئي  بليعال 
ل هنة ب بنيو األشرار وال ب نو لم يستط  التمييز بين السفارى والمرلين الحييقيين. وكان ردها الودي  هاا سبب ا

َوَلْم َيُكْن َوْجُهَها ..   ذ َمَضتِ   بركة لها ودصوة رئي  ال هنة لها وإستجاب الرب طلبتها. والحظ أيضًا إيمان المرأة 
ُمَغيًَّرا بعد .  َبْعُد  قلبها  إستراح  تحل   لقد  أن  القادرة  بقوة هللا  أصماقها  فى  وشعرت  إلهها  م   تالق   ألنها  الرالة 
 المشاكل.

 
َرَف 19" -( :22-19اآليات ) ِة. َوعىَ ي الرَّامىَ ِتِهْم فىِ ، َوَرَجُعوا َوَجاُءوا ِ َلى َبيىْ بِ  َباِح َوَسَجُدوا َأَماَم الرَّ َوَبكَُّروا ِفي الصَّ

َة، وَ  ا.  َأْلَقاَنُة اْمَرَأَتُه َحنىَّ بُّ َذَكَرمىَ ُموِئيَل 20الىرَّ َمُه صىَ ِت اسىْ ا َوَدعىَ َدِت اْبنىً ْت َوَولىَ َة َحِبلىَ َنِة َأنَّ َحنىَّ َداِر السىَّ ي مىَ اَن فىِ َوكىَ
َأْلُتُه«.  بِ  سىىَ َن الىىرَّ ي مىىِ ًة: »أَلنىىِ  َة ال21َقاِئلىىَ بِ  الذَِّبيحىىَ ْذَبَح ِللىىرَّ ِه ِليىىَ ُة َوَجِميىىُع َبْيتىىِ ُل َأْلَقانىىَ جىىُ ِعَد الرَّ ْذَرُه. َوصىىَ َنِويََّة، َونىىَ سىىَّ

بِ  22 اَم الىرَّ َراَءى َأمىىَ ِه ِلَيتىَ ي بىىِ ِبيُّ آتىِ َم الصىىَّ ى ُفطىِ ا: »َمتىىَ ْت ِلَرُجِلهىَ ا َقالىىَ َعْد أَلنَّهىَ ْم َتصىىْ َة لىَ نَّ َحنىىَّ ى َولكىِ اَك ِ لىىَ يَم ُمنىَ  َوُيقىىِ
 "اأَلَبِد«.

 
بُّ ُيِقيُم َفَقاَل َلَها َأْلَقاَنُة َرُجُلَها: »اْعَمِلي مَ 23"  -( :23) آية ا َيْحُسُن ِفي َعْيَنْيِك. اْمُكِثي َحتَّى َتْفِطِميِه. ِ نََّما الرَّ

 "  َكاَلَمُه«. َفَمَكَثِت اْلَمْرَأُة َوَأْرَضَعِت اْبَنَها َحتَّى َفَطَمْتُه.
َكاَلَمهُ  ُيِقيُم  بُّ  وي=    الرَّ إسحد  أمهات  م   حدث  كما  زوجتو  لرلوات  إستجاب  هللا  أن  ألقانة  فهم  عقوب لقد 

وشمشون وكانوا صظماء وهو فهم أن إبنو سيفون صظيمًا فهو يقول إلمرأتو ألن الرب إستجاب لك  وأصطاك  الولد 
 ليتمم الرب إحسانو ويجعلو صظيمًا.
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َوأَ 24"  -( :24) آية َوِإيَفِة َدِقيق َوِزقِ  َخْمٍر،  ِثيَراٍن  ِبَثاَلَثِة  َمَعَها  َفَطَمْتُه َأْصَعَدْتُه  بِ  ِفي  ُثمَّ ِحيَن  ِبِه ِ َلى الرَّ َتْت 
ِبيُّ َصِغيٌر.  "  ِشيُلوَه َوالصَّ

م كمحرقة منها ثور محرقة ألن صموئيل ُقدّ    قدم=  َثاَلَث ِثيَراٍن  سنوات.    5-3سن الفطام فى هاا الوق  كان بين  
وكان يقدم م  خران أحدهما ذبيحة خطية واآلخر ذبيحة سالمة.  للرب أى مفرسًا للرب كل أيام حياتو والثوران اآل

لم ياكر ال تاب أن أبوه هو الاى أصعده بل أمو لت ريمها ألنها أوف  بنارها =    َأْصَعَدْتهُ المحرقات دقيد وخمر.  
 ف ن تقدم أم إبنها هلل وإبنها الاى إنتظرتو طوياًل فهاا شىء صعب بل يش و تقدمة إبرا يم إبنو.  

 
ِبيِ  ِ َلى َعاِلي. َفَذَبُحوا الثَّْوَر َوَجاُءوا25" -( :25) آية  " ِبالصَّ
 

ا تُ 26" -( :26) آية َدْيَك ُمنىَ ْت لىَ ي َوَقفىَ ْرَأُة الَّتىِ لِ ي َوَقاَلْت: »َأْسَأُلَك َيا َسيِ ِدي. َحيٌَّة ِمَي َنْفُسَك َيا َسيِ ِدي، َأَنا اْلمىَ صىَ
. بِ   " ِ َلى الرَّ

 هاه تش و أطال هللا ُصمرك. = َحيٌَّة ِمَي َنْفُسَك 
 

بُّ ُسْؤِلَي الَِّذي َسَأْلُتُه ِمْن َلُدْنُه.27" -: (27) آية ِبيِ  َصلَّْيُت َفَأْعَطاِنَي الرَّ  " أَلْجِل مَذا الصَّ
 

بِ  28" -( :28) آية «. َوَسَجُدوا ُمَناَك ِللرَّ بِ  . َجِميَع َأيَّاِم َحَياِتِه ُمَو َعاِريٌَّة ِللرَّ بِ   " .َوَأَنا َأْيًضا َقْد َأَعْرُتُه ِللرَّ
 نا س لتو من الرب والرب أصطاه لى وها أنا أرد لُو ما أصطاه لى " من يدك أصطيناك" أ
(. فيفون المعنى أنا أصطي   5:   6مل  2) )من إستعار( تترجم سؤل َعاِريَّةٌ (. وكلمة 16،  14:  29أى  1)

يو للرب ي اركو فقد أقام  الرب ما س لتو منو. ولنالحظ أن كل ما نعطيو للرب سبد وأخاناه منُو. والحظ أن ما نعط
(. هللا كان يريد صموئيل خادمًا لُو. 1:  15ر إ+  6:  99+ مز   20:  3صم  1هللا من صموئيل نبيًا صظيمًا )

.ومن يعلم إن كان هللا قد فتح رحم أمو ل ان  أبقتو بجانبها
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 عودة للجدول اإلصحاح الثانى 

 
. اتََّسَع َفِمي َعَلى َأْعَداِئي، أَلنِ ي قَ َفَص 1"  -( :1) آية بِ  ِبالرَّ َقْرِني  . اْرَتَفَع  ِبالرَّبِ  َقْلِبي  َوَقاَلْت: »َفِرَح  ِد لَّْت َحنَُّة 

 "  اْبَتَهْجُت ِبَخاَلِصَك.
كثيرون يلج ون إلى هللا وق  الضيد وينسونو إذا رفع  الضيقة )مثال معجزة المسيح فى شفاء العشرة البّرص( 

المسيح فر ح باألبرص الاى صاد شاكرًا. وهنا نجد حنة تس ح هللا صلى صملو وإستجابتو. وكما قال القديسون كل و 
صطية بال شفر هى بال زيادة. وما الزيادة التى حرل  صليها حنة.... لقد حمل  تس حتها روح النبوة فرأت صمل 

َفِرَح  (. 55-46:  1تس حة العاراء مريم )لو المسيح الخالصى فس ح  ألجل الخالص فجاءت تس حتها مقاربة ل
بِ   صموئيل.   100لم تقل فرح قلبى ب بنى صموئيل، أو فرح قلبى بعطية هللا فاهلل قادر أن يعطيها  =    َقْلِبي ِبالرَّ

وهى فرح  بالرب ولي  بعطية الرب وصلينا أن نفرح بمجد هللا ولي  بمجد أنفسنا. ولنالحظ أن كل مجرى لُو 
بِ  ن تشفر ن   الخيرات نفسو وصان  الخيرات الاى تمتع  بو  ن   وهى اآل ِبالرَّ َقْرِني  فرحها الداخلى =    اْرَتَفَع 

الحظ أنها فى =    اتََّسَع َفِمي َعَلى َأْعَداِئيبالرب وهب نفسها قوة، وهى أحس  أن هللا قوتها و القرن صالمة القوة  
ها غير قادرة صلى  مشفرها سمعها الجمي ، كان  فى صق  ىصالتها كان  مرة النف  لم يسم  أحد شفواها ول ن ف

أصداؤها   وصم   س ح   اآلن  ول نها  وصامتة  ِبَخاَلِصكَ ال الم  اْبَتَهْجُت  َقِد  لت رز =    أَلنِ ي  فمها  إتس   لقد 
"الرب تقول أن    10بالخالص الاى شعرت بو. فهى لم تفتح فمها لتغيظ ضرتها بل لت شر بخالص هللا. وفى آية

خلرها من    و وهاا هو سر إحساسها أن قرنها قد إرتف . لقد بدأت تس حتها لتس ح الرب أن  ن مسيحه"يرفع قر
ضيقتها ونررها صلى صدوتها ول نها بروح النبوة نظرت للمستقبل القريب، إلنترارات الشعب صلى الفلسطينيين 

األ  الشياطين  صلى  المسيح  إلنترار  ال عيد  للمستقبل  ثم  وداود  صموئيل  يفتحون  بييادة  الاين  الحييقيين  صداء 
 ( ولقد فهم اليهود تس حة حنة هاه أنها صلى المسيح. 2:  3أفواههم للشماتة ضد شعب الرب )مز 

 
ْيَرَك، َوَلْيَس َصْخَرٌة ِمْثَل ِ لِهَنا.2" -( :2) آية ََ ، أَلنَُّه َلْيَس  بِ  وٌس ِمْثَل الرَّ  " َلْيَس ُقدُّ

 (.44:  11ليضمنا إليو فنحمل الحياة القدسية فينا ون ون قديسين )ال هللا وحده هو القدوس والمسيح جاء 
 

بَّ ِ لٌه َعِلي3"  -( : 3) آية ٌم، َوِبِه ُتوَزُن اَل ُتَكثِ ُروا اْلَكاَلَم اْلَعاِلَي اْلُمْسَتْعِلَي، َوْلَتْبَرْح َوَقاَحٌة ِمْن َأْفَواِمُكْم. أَلنَّ الرَّ
 " اأَلْعَماُل.
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نت ال  حتى  لنا  ولنعلم  دصوة  ب والدها  فننة  تفاخرت  كما  واأللقاب  والنسب  والمعرفة  بالمال  هللا فاخر  موازين  أن 
ا لدى ال شر فاهلل قادر أن يجعل العاقر أمًا ألوالد كثيرين وأن يال ذات األوالد وهو قادر أن مّ ومقاييسو تختلف ص

 يرف  المسفين من المزبلة ويجعل الغنى يتض . 
 

َعَفاُء َتَمْنَطُقوا ِباْلَبْأِس.ِقِسيُّ ا4" -( :4) آية  " ْلَجَباِبَرِة اْنَحَطَمْت، َوالضُّ
ْت  اِبَرِة اْنَحَطمىىَ يُّ اْلَجبىىَ َعَفاُء فمننن يفتخننر بقوتننو فلننيعلم أن هللا قننادر أن يضننعفو  3آيىىةهنناا تطبينند صلننى =  ِقسىىِ َوالضىىُّ

 ألن هللا قوتهم. )داود وجليات كمثال(.=  َتَمْنَطُقوا ِباْلَبْأسِ 
 

َباَعى آَجُروا َأْنُفَسُهْم ِباْلُخْبِز، َواْلِجَياُع َكفُّوا. َحتَّى َأنَّ اْلَعاِقَر َوَلَدْت َسْبَعًة، َوَكِثيَرَة الْ 5"  -( :8-5) تاآليا َبِنيَن الشَّ
بُّ ُيِميُت َوُيْحِيي. ُيْهِبُط ِ َلى اْلَهاِوَيِة َوُيْصِعُد.  6َذُبَلْت.   بُّ ُيْفِقُر َوُيْغِني.  7الرَّ ُيِقيُم اْلِمْسِكيَن ِمَن  8َيَضُع َوَيْرَفُع.  الرَّ

أَلنَّ   اْلَمْجِد.  ُكْرِسيَّ  َوُيَملِ ُكُهْم  َرَفاِء  الشُّ َمَع  ِلْلُجُلوِس  اْلَمْزَبَلِة  ِمَن  اْلَفِقيَر  َيْرَفُع  َوَقْد  التَُّراِب.  اأَلْرِض،  َأْعِمَدَة  بِ   ِللرَّ
 "  َوَضَع َعَلْيَها اْلَمْسُكوَنَة.

َباَعى آَجُروا َأْنُفَسُهْم ِباْلُخْبزِ نسان بما لديو بل بالرب  ال يفتخر اإل  خر حتىآمثال   هم صرضوا أن يؤجروا =    الشَّ
أى ش عوا وإكتفوا، لقد تغيرت األحوال. فهل =    َواْلِجَياُع َكفُّواأنفسهم لجوصهم صلى أن يحرلوا فقط صلى الخبز  

لقد ولدت حنة صموئيل ثم =    ى َأنَّ اْلَعاِقَر َوَلَدْت َسْبَعةً َحتَّ نتفاخ.  يفهم كل إنسان هاا الدرس فيشفر صوض اإل 
بنين وبنتين. وهى فى قولها س عة ال تقرد العدد بل ال مال الاى يشير    3س ح  هاه التس حة وبعد ذلك ولدت  

ثمرين فابلوا . ومرة أخرى فحنة تشير ل نيسة العهد الجديد ال املة أّما فننة فتشير لليهود الاين كانوا م7لُو رقم  
بسبب رفضهم للمسيح. لقد ذبل  فننة ألنها صاش  فى حقد وكرا ية، صاش  وكان  كل سعادتها أن تغيظ حنة، 

بنين   لديها من  بالرغم مّما  انتهى فرحها وذبل   السبب  إنتهى هاا  فلمّا   . 7آيةكان فرحها فى إغاظة اآلخرين. 
اْلَهاِوَيِة   ِ َلى  الق=  ُيْهِبُط  إلى  ل  ُين ز  التَُّراِب :    8آية بر.  أى  ِمَن  اْلِمْسِكيَن  وداود =  يِقيُم  دانيال  م   حدث  هاا 

 ويوسف.
 

ْم كُ 8" -( :8) آية َرَفاِء َوُيَملِ ُكهىُ ِد. ُيِقيُم اْلِمْسِكيَن ِمَن التَُّراِب. َيْرَفُع اْلَفِقيَر ِمَن اْلَمْزَبَلِة ِلْلُجُلوِس َمَع الشُّ يَّ اْلَمجىْ ْرسىِ
بِ  أَ    ْعِمَدَة اأَلْرِض، َوَقْد َوَضَع َعَلْيَها اْلَمْسُكوَنَة.أَلنَّ ِللرَّ

بِ  َأْعِمَدَة اأَلْرِض، َوَقْد َوَضَع َعَلْيَها اْلَمْسُكوَنةَ  حدي  مجازى يفشف صن رصاية هللا لنا فمن أجلنا أس  =    أَلنَّ ِللرَّ
فهنناك وعلميىًا شنىء يمن  حياتننا. هو يملك صليها وأقامنا صليها، وهو كضابط ال ل ال يفل  من رصايتو   ،األرض 

َدةَ قوى تثب  األرض )قوة الطرد المركنزى   ضنغط الهنواء   وزن األرض   تن ثير بناقى ال واكنب( هناه تشن و   بَأْعمىِ
قنند تعنننى  ومجازيىىاً وظيفتهننا تثبينن  األرض كمننا نقننول فننى القننداس اإلغريغننورى "ثبنن  لننى األرض ألمشننى صليهننا. 
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( س َجَعلُو صمودًا فى  يفل إلهى " وهناا 12:  3ب مور األرض. وقيل فى )رؤ الملوك والرؤساء الاين يضطلعون  
 (.7:  26المعنى مجازى ول ن أيوب قبل ذلك بزمان طويل قال " يعلد األرض صلى ال شئ " )أى 

 
 " َس ِباْلُقوَِّة َيْغِلُس ِ ْنَساٌن.َأْرُجَل َأْتِقَياِئِه َيْحُرُس، َواأَلْشَراُر ِفي الظَّاَلِم َيْصُمُتوَن. أَلنَُّه َليْ 9" -( :9) آية

ُرُس  ِه َيحىىْ َل َأْتِقَيائىىِ ُمُتونَ  (3:  121 +11:  91مننز )=  َأْرجىىُ ُس ألنهننم فننى الهاويننة. =  َيصىىْ اْلُقوَِّة َيْغلىىِ ْيَس بىىِ ُه لىىَ أَلنىىَّ
لمال وال بالناكاء. أمثلة )داود وجليات   جدصون( وال با ..لي  بالقوة الجسدية وال اإلستعدادات العسفرية=    ِ ْنَسانٌ 

 وقد هزم المسيح إبلي  ب تضاصو وتجسده وصل و فملك صلينا.
 

ز ا10" -( :10) آية ي عىِ َي اأَلْرِض، َوُيْعطىِ ِديُن َأَقاصىِ بُّ يىَ َماِء ُيْرِعُد َعَلْيِهْم. الىرَّ بِ  َيْنَكِسُروَن. ِمَن السَّ  ُمَخاِصُمو الرَّ
 "ِلَمِلِكِه، َوَيْرَفُع َقْرَن َمِسيِحِه«.
ُرونَ  بِ  َيْنَكسىىِ ُمو الىىرَّ ْيِهمْ أى النناين يسنل ون بحسننب إرادتهننم ضند إرادتننو، هننؤالء =  ُمَخاصىىِ ُد َعلىىَ َماءِ  ُيْرعىىِ َن السىىَّ =  مىىِ

َي اأَلْرضِ بغضنن و. وبنناقى اآليننة نبننوة صننريحة صننن المسننيح.  ِديُن َأَقاصىىِ بُّ يىىَ أى يمتنند مل ننو ألقرننى األرض =  الىىرَّ
يِحهِ َوُيْعِطي ِعز ا ِلَملِ بال رازة   القنول يرفن  يعننى أننو أواًل يتضن  ثنم بعند ذلنك يرتفن  وبعند ذلنك =  ِكِه، َوَيْرَفُع َقْرَن َمسىِ

َد ثننم جلنن  صننن يمننين اآلب وهننو المسننيح الملننك الننديان.  ع  ل ب ثننم قننام ثننم صننَ يعطنى صننزًا. فهننو تجسنند وإتضنن  ثننم صننُ
حظ أن فنى هناه اآلينة يناكر لفنظ مسنيح ألول وغال ًا فحنة لم تفهم كل هاه المعانى ول نها تنطد بروح النبوة. ونال

 مرة وقد يفون داود الاى سيمسحو صموئيل وقد يفون هو إبن داود يسوع المسيح.
 

اِمِن. 11" -( :17-11اآليىىات ) اِلي اْلكىىَ اَم عىىَ بَّ َأمىىَ ِدُم الىىرَّ ِبيُّ َيخىىْ اَن الصىىَّ ِه، َوكىىَ ى َبْيتىىِ ِة ِ لىىَ ى الرَّامىىَ ُة ِ لىىَ َس َأْلَقانىىَ َوَذمىىَ
بَّ َوَكا12 اَلُم 13َن َبُنو َعاِلي َبِني َبِليََّعاَل، َلْم َيْعِرُفوا الرَّ ْعِس. ُكلََّما َذَبَح َرُجٌل َذِبيَحًة َيِجيُء َىُ َواَل َحقَّ اْلَكَهَنِة ِمَن الشَّ

ِدِه،  َناٍن ِبيىىَ ِة َأسىىْ اٌل ُذو َثاَلثىىَ ِم، َوِمْنشىىَ ْبِخ اللَّحىىْ َد طىىَ اِمِن ِعنىىْ ي اْلمِ 14اْلكىىَ ِرُب فىىِ ى َأِو َفَيضىىْ ِل َأِو اْلِمْقلىىَ ِة َأِو اْلِمْرجىىَ ْرَحضىىَ
َرا ي اْلِقْدِر. ُكلُّ َما َيْصَعُد ِبِه اْلِمْنَشُل َيْأُخُذُه اْلَكاِمُن ِلَنْفِسِه. مَكَذا َكاُنوا َيْفَعُلوَن ِبَجِميىِع ِ سىْ اَك فىِ ى ُمنىَ يَن ِ لىَ ِئيَل اآلتىِ

ْحمَ 15ِشيُلوَه.   اِمِن، َكذِلَك َقْبَل َما ُيْحِرُقوَن الشَّ َوى ِلْلكىَ ا ِلُيشىْ ِط َلْحمىً ِل الىذَّابِح: »َأعىْ جىُ وُل ِللرَّ اِمِن َوَيقىُ اَلُم اْلكىَ ْأِتي َىُ  يىَ
ْحَم، ُثمَّ ُخْذ َما َتْشَتِهيِه َنفْ 16َفِإنَُّه اَل َيْأُخُذ ِمْنَك َلْحًما َمْطُبوًخا َبْل ِنْيًئا«.   ُجُل: »ِلُيْحِرُقوا َأوَّاًل الشَّ ُسَك«. َفَيُقوُل َلُه الرَّ

ْصًبا«.  ََ اَس 17َفَيُقوُل َلُه: »اَل، َبِل اآلَن ُتْعِطي َوِإالَّ َفآُخُذ  ، أَلنَّ النىَّ بِ  اَم الىرَّ ا َأمىَ د  َفَكاَنْت َخِطيَُّة اْلِغْلَماِن َعِظيَمًة جىِ
. بِ   " اْسَتَهاُنوا ِبَتْقِدَمِة الرَّ

موئيل وصائلننة صننالى. والقرننتين متننداخلتين هنناا اإلصننحاح يظهننر فيننو قرننتين لعننائلتين والقرننتين هننم لعائلننة صنن
ليظهر ق ح أصمال إبنا صالى وإشنراق صنموئيل إبنن ألقاننة، إبنن الرنالة واإليمنان، الناى تربنى فنى خنوف هللا ف نان 
ا إبنننا صننالى فقنند إسننتغال مركننز أبيهمننا لرننالحهما الننااتى وصننارا كننائاب  سننبب بركننة لنفسننو وصائلتننو وشننع و ولنننا. أمننّ
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ان الشعب معهما، وقد تهاون والدهما فى ت ديبهما، وحين أراد توبيخهما ت لم فى رخناوة وكنان يرنعان الشر ويعثر 
بَّ واج و أن يعزلهما صن وظيفتيهما فجل ا صلى نفسيهما وصلنى والندهما وصائلتهمنا وشنعبهما العنار  وا الىرَّ ْم َيْعِرفىُ = لىَ

العمليننة لننم يظهننرا خشننيتهما مننن الننرب. وقنند هننم يعرفننون الننرب معرفننة نظريننة خننالل التعلننيم ول نهمننا فننى حياتهمننا 
(. 5-3:  3إستهانا بالطق  ألن ال اهن من حقو أن ي كل الردر والساق اليمنى بعد ان يحرق الشحم للرب )ال 

ول ن أوالد صالى أحبوا اللحم المشوى لالك طلبوا اللحم بشحمو ليرلح للشواء ف خاوا نريب الرب الاى كان يوقد 
الشنحم نرنيب النرب يحنرق صلنى  -منوا بمنا أمنر النرب بنو )كنان نظنام وطقن  تقنديم الابيحنة :صلى المابح ولم يهت

 المابح والردر والساق نريب ال اهن وباقى الابيحة لمقدمها وأسرتو(.
 

ْن َكتىَّ 18"  -( :21-18اآليات ) َأُفوٍد مىِ ٌق بىِ ِبيٌّ ُمَتَمْنطىِ بِ  َوُمَو صىَ ُه 19اٍن. َوَكاَن َصُموِئيُل َيْخِدُم َأَماَم الرَّ ْت لىَ َوَعِملىَ
ةِ  َذْبِح الذَِّبيحىَ ا لىِ َع َرُجِلهىَ ُعوِدَما مىَ َد صىُ َنٍة ِعنىْ ى سىَ َنٍة ِ لىَ ْن سىَ ُه مىِ َعَدْتَها لىَ ِغيَرًة َوَأصىْ ًة صىَ َنِويَِّة. ُأمُُّه ُجبىَّ اَرَك 20 السىَّ َوبىَ

نْ  اًل مىِ بُّ َنسىْ ى َعاِلي َأْلَقاَنَة َواْمَرَأَتُه َوَقاَل: »َيْجَعْل َلَك الرَّ ا ِ لىَ «. َوَذَهبىَ بِ  اَرْت ِللىرَّ ي َأعىَ ِة الَّتىِ َدَل اْلَعاِريىَّ ْرَأِة بىَ  مىِذِه اْلمىَ
ِبيُّ َصُموِئيُل ِعْندَ 21َمَكاِنِهَما.  بُّ َحنََّة َحِبَلْت َوَوَلَدْت َثاَلَثَة َبِنيَن َوِبْنَتْيِن. َوَكِبَر الصَّ . َوَلمَّا اْفَتَقَد الرَّ بِ   " الرَّ

و صغيرًا وهو صبى وبدأها فى جو كهنوتى فاسد للغاينة، ال يمفنن إصنالحو أو مقاومتنو، ول نن بدأ صموئيل خدمت
هللا الاى يخلنص بالقلينل كمنا بنال ثير إسنتخدم هناا الطفنل لإلصنالح وكانن  أمنو تحضنر لنو ج نة صنغيرة كنل سننة 

د الننرجلين. وكاننن  حننين ترننعد لشننيلوه والج ننة كاننن  ل اسننًا داخليننًا مننن الرننوف منسننوجًا بنندون خياطننة يتنندلى صننن
بزيارتها وهديتها تحيطو بحنانها ومحبتها، لقد رأى صنموئيل فنى أمنو مح نة هللا ف حنب هللا. وربمنا كانن  أمنو تنزوره 
خالل السنة صدة مرات فالمسنافة ليسن  بعيندة وهنى التنى صلمتنو الرنالة واإليمنان والمح نة فحياتهنا إنعفسن  صلينو 

ت ثيرهنا القنوى صلينو منن مجنرد زيارتهنا السننوية لنو. وهناا اللقناء السننوى ف ان رجل إيمان ورجل صالة. وربمنا كنان 
بِ  بنى صالى ال ناهن. إنحراف والعثرة بسبب هو الاى حفظو من اإل َد الىرَّ ِبيُّ َصُموِئيُل ِعنىْ ومنا أجمنل أن  َوَكِبَر الصَّ

 يفبر الولد صند الرب ويعتنى بو الرب. والحظ أنها أصط  الرب ولد ف صطاها خمسة. 
 

اِجُعوَن النِ سىَ 22" -( :22) اآلية اُنوا ُيضىَ ا، َوَسِمَع ِبُكلِ  َما َعِمَلُه َبُنوُه ِبَجِميِع ِ ْسَراِئيَل َوِبَأنَُّهْم كىَ اَء َوَشاَخ َعاِلي ِجد 
 " اْلُمْجَتِمَعاِت ِفي َباِب َخْيَمِة االْجِتَماِع.

اإلجتماع بزناهم معهن  أى اللواتى يخدمن فى خيمة=  َعاتِ اْلُمْجَتمِ  زيادة فى الفساد نجد إبنا صالى يفسدان النساء
 ف فسدا نساء شعب هللا وأهانا هللا نفسو بزناهم فى بيتو.

 
ْن َجِميىِع 23" -( :25-23اآليات ) ِة مىِ ُأُموِرُكُم اْلَخِبيثىَ َمُع بىِ َفَقاَل َلُهْم: »ِلَماَذا َتْعَمُلوَن ِمْثَل مِذِه اأُلُموِر؟ أَلنِ ي َأسىْ
ْعِس.  مَذا ال وَن. 24شَّ بِ  َيَتَعدُّ ، أَلنَُّه َلْيَس َحَسًنا اْلَخَبُر الَِّذي َأْسَمُع. َتْجَعُلوَن َشْعَس الرَّ اٌن 25اَل َيا َبِنيَّ ِ َذا َأْخَطَأ ِ ْنسىَ
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ِه؟« وَ  بِ  َفَمْن ُيَصلِ ي ِمْن َأْجلىِ بَّ ِ َلى ِ ْنَساٍن َيِديُنُه هللُا. َفِإْن َأْخَطَأ ِ ْنَساٌن ِ َلى الرَّ يِهْم أَلنَّ الىرَّ ْوِت َأبىِ َمُعوا ِلصىَ ْم َيسىْ لىَ
 " َشاَء َأْن ُيِميَتُهْم.

تننوبيخ صننالى لبنيننو برخنناوة فننى غيننر حننزم فمننا فعلننو أوالده يسننتوجب قننتلهم بحسننب الشننريعة وصننالى لننم يفعننل سننوى 
هلل ينندين مننن التننوبيخ بننل حتننى لننم يعننزلهم مننن وظيفننتهم. وفننى قننول صننالى تنبيننو ل ننل مننن يخطننىء فننى حنند هللا. فننا

وفنى األمنور المقدسنة. ولننالحظ أن هللا لنم يرفضنهم  ،ف م باألولى من يخطىء إلى هللا نفسو ،  يخطىء إلى إنسان
هِ إاّل بعنند أن رفضننوه ورفضننوا إنااراتننو  ْن َأْجلىىِ لِ ي مىىِ ْن ُيصىىَ أى مننن يقنندر أن يرننلى ألجننل هنناه الحالننة، هننو =  َفمىىَ

 يسترعب هاا األمر.
 

بِ  َوالنَّاِس َأْيًضا.َوَأمَّ 26" -( :26) آية ِبيُّ َصُموِئيُل َفَتَزاَيَد ُنُمو ا َوَصاَلًحا َلَدى الرَّ   ا الصَّ
 هاه للمقابلة م  إبنى صالى األشرار.

 
ِت َأِبيىَك َومىُ 27" -( :27) آية ُت ِلَبيىْ ْل َتَجلَّيىْ : مىَ بُّ َر َوَجاَء َرُجُل هللِا ِ َلى َعاِلي َوَقاَل َلُه: »مَكَذا َيُقوُل الرَّ ي ِمصىْ ْم فىِ

 "ِفي َبْيِت ِفْرَعْوَن،
وهللا ينننار كثيننرًا قبننل أن  .وسننط الفسنناد ُوجنند رجننل هلل أى نبننى أرسننلو هللا إلننى صننالى ليننناره قبننل أن يوقنن  القرنناص 

هو سؤال إيجنابى أى النرب تجلنى =  َمْل َتَجلَّْيتُ يضرب. فاهلل هنا إستخدم هاا النبى ثم إستخدم الطفل صموئيل. 
 وإنتخ و وهاا يشرفهم فهم صائلة قد إختارها الرب لخدمتو منا أيام هرون أبيهم.لبي  أبيو 

 
َبَس َأفىُ 28" -( :28) آية وًرا َوَيلىْ َد َبخىُ ْذَبِحي َوُيوقىِ ى مىَ َعَد َعلىَ ا ِلَيصىْ وًدا َواْنَتَخْبُتُه ِمْن َجِميِع َأْسَباِط ِ ْسَراِئيَل ِلي َكاِمنىً

 "َك َجِميَع َوَقاِئِد َبِني ِ ْسَراِئيَل؟َأَماِمي، َوَدَفْعُت ِلَبْيِت َأِبي
 

ْي ُتسىَ 29" -( :29) آية يَّ ِلكىَ ُنوا َفِلَماَذا َتُدوُسوَن َذِبيَحِتي َوَتْقِدَمِتي الَِّتي َأَمْرُت ِبَها ِفي اْلَمْسَكِن، َوُتْكِرُم َبِنيَك َعلىَ مِ 
 "َأْنُفَسُكْم ِبَأَواِئِل ُكلِ  َتْقِدَماِت ِ ْسَراِئيَل َشْعِبي؟

خالل ضعف شخريتو لم يفرم هللا بردع إبنيو وت ديبهما، بل إحتقره بت ريمو إلبنيو أو أنو جاملهما =    َوُتْكِرُم َبِنيكَ 
 فلم يؤدبهما أو يعزلهما أو يقتلهما حسب الشريعة.

 
بُّ ِ لُه ِ ْسَراِئيَل: ِ نِ ي ُقْلُت ِ نَّ َبْيَتَك َوَبيْ 30" -( :30) آية ِد. َواآلَن ِلذِلَك َيُقوُل الرَّ ى اأَلبىَ اِمي ِ لىَ يُروَن َأمىَ َت َأِبيَك َيسىِ

: َحاَشا ِلي! َفِإنِ ي ُأْكِرُم الَِّذيَن ُيْكِرُموَنِني، َوالَِّذيَن َيْحَتِقُروَنِني َيْصُغُروَن. بُّ  " َيُقوُل الرَّ
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إشنتياق قلنب هللا أن ي نارك( )هناه تعبنر صنن  أى أجعل بيتك راسخًا دائمًا إذا سل وا بحسنب وصنايا هللا=   ِ َلى اأَلَبدِ 
 ول ن م  خطايا أوالد صالى كان البد للوصد أن يسقط. كي  ن رم الرب ؟  ،
 ( أن ننننننننننننننننننننننننننؤمن بنننننننننننننننننننننننننو وأنننننننننننننننننننننننننننا أوالد لنننننننننننننننننننننننننُو فنح نننننننننننننننننننننننننو     2( طاصنننننننننننننننننننننننننة وصننننننننننننننننننننننننناياه                   1
 ( ب يماننا وأصمالنا.3
 

 " َوِذَراَع َبْيِت َأِبيَك َحتَّى اَل َيُكوَن َشْيٌخ ِفي َبْيِتَك. ُمَوَذا َتْأِتي َأيَّاٌم َأْقَطُع ِفيَها ِذَراَعكَ 31" -( :31) آية
 الاراع هو القوة، وقوة البي  ش انو، والمعنى أن يموت نسلو ش ابًا.= َأْقَطُع ِذَراَعَك 

 
 " َشْيٌخ ِفي َبْيِتَك ُكلَّ اأَليَّاِم. َوَتَرى ِضيَق اْلَمْسَكِن ِفي ُكلِ  َما ُيْحَسُن ِبِه ِ َلى ِ ْسَراِئيَل، َواَل َيُكونُ 32" -( :32) آية

 . هللا أصطى إسرائيل أشياء جيدة كثيرة ول ن اآلن سيترك الفلسطينيين صليهم لينهبوا كل هاا 
 فقد أخا الفلسطينيين تابوت صهد الرب. وست ون فترة ضيد صلى إسرائيل.= ِضيَق اْلَمْسَكِن 

 
َك َوَرُجٌل َلَك اَل َأْقَطُعهُ 33" -( :33) آية ِة َبْيتىِ يىَّ َك. َوَجِميىُع ُذرِ  ْذِويِس َنْفسىِ َك َوتىَ  ِمْن َأَماِم َمْذَبِحي َيُكوُن إِلْكاَلِل َعْيَنيىْ

 " َيُموُتوَن ُشبَّاًنا.
يشتهى نسلو الموت وال يجدونو. فنالموت فنى بعنو األحينان يفنون للراحنة، وهللا هننا سنيترك =  َرُجٌل َلَك اَل َأْقَطُعُه  

 حزنون قل ك بفقرهم ومعاناتهم. فموت شخص مؤلم ول ن األكثر إيالمًا أن يحيا فى حياة مزرية.الفاشلين الاين ي
 

 " َومِذِه َلَك َعاَلَمٌة َتْأِتي َعَلى اْبَنْيَك ُحْفِني َوِفيَنَحاَس: ِفي َيْوٍم َواِحٍد َيُموَتاِن ِكاَلُمَما.34" -( :34) آية
 بوة هاا النبى ست مل تمامًا.حين مات إبنيو كان هاا لُو صالمة أن باقى ن

 
يُر َأمىَ 35" -( :35) آيىة ا َفَيسىِ ا َأِمينىً ُه َبْيتىً ي لىَ ي، َوَأْبنىِ ي َوَنْفسىِ ا ِبَقْلبىِ َس مىَ ُل َحسىَ ا َيْعمىَ ا َأِمينىً ي َكاِمنىً يُم ِلَنْفسىِ اَم َوُأقىِ

 " َمِسيِحي ُكلَّ اأَليَّاِم.
ًا للرجناء وهنو مجنىء ال ناهن الحييقنى الناى قند يفنون الرب كعادتو ال ينهنى كالمنو باألخ نار المحزننة بنل يفنتح بابن

صننموئيل أو صننادوق النناى أقننيم أيننام سننليمان ولنني  مننن نسننل صننالى. ومننن صننادوق إسننتمر ال هنننوت حتننى أيننام 
المسننيح، ل ننن النبننوة تشننير لل نناهن الحييقننى أى المسننيح فالرننفات التننى قيلنن  صنننُو ال تنطبنند سننوى صلننى المسننيح. 

وتنطبد كلينًا =  َفَيِسيُر َأَماَم َمِسيِحي ُكلَّ اأَليَّاِمى صموئيل الاى سار أمام شاول وداود = والنبوة تنطبد جزئيًا صل
صلى المسيح الاى يسير أمام مسيحيى )مسحائى( فى ترجمات أخرى والمسنيح يسنير أمنام كنيسنتو كنرأس ل نيسنتو 

ا كينن  فهننم اليهننود هنناه اآليننة فننا لملوك وال هنننة مسننحاء فهننم يمسننحون ويشننف  فننيهم وهننو مسننحاء بننالروح القنندس أمننّ
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البي  هو كنيسة المسنيح أى جسند المسنيح الناى بندأ النروح القندس ببنائنو حنين بندأ َوَأْبِني َلُه َبْيًتا بالدهن المقدس.  
 صمل التجسد فى بطن العاراء ثم فى يوم الخمسين أس  ال نيسة.

 
ي َبيْ 36" -( :36) آية وُل: َوَيُكوُن َأنَّ ُكلَّ َمْن َيْبَقى فىِ ٍز، َوَيقىُ ٍِ ُخبىْ ٍة َوَرِغيى ِة ِفضىَّ ِل ِقْطعىَ ُه أَلجىْ ُجَد لىَ ْأِتي ِلَيسىْ َك يىَ تىِ

 "ُضمَِّني ِ َلى ِ ْحَدى َوَظاِئِف اْلَكَهُنوِت آلُكَل ِكْسَرَة ُخْبٍز«.
ٍة  هاه إشارة لسقوط بي  صالى تمامًا أو نبوة أنو بمجىء المسيح يسقط ال هنوت اليهودى  أصغر أى = ِقْطَعِة ِفضَّ

هاا ال الم لو صاح و توبة حيييية لشابو توبة اإلبن الضال ول ن أن ال يراح و توبة =   آلُكَل ِكْسَرَة ُخْبزٍ صملة. 
.ل مزرية لما يرل إليو غير المؤمنورجوع للمسيح فيفون حا
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 عودة للجدول اإلصحاح الثالث 

 
ِبيُّ 1" -( :1) آية بِ  َعِزيَزًة ِفي ِتْلَك اأَليَّاِم. َلْم َتُكْن َوَكاَن الصَّ بَّ َأَماَم َعاِلي. َوَكاَنْت َكِلَمُة الرَّ  َصُموِئيُل َيْخِدُم الرَّ

 " ُرْؤَيا َكِثيًرا.
 (. هو تعبير صن الحال.9،  1:  74مز = ) َلْم َتُكْن ُرْؤَيا َكِثيًرا

 
َكاَن َعاِلي ُمْضَطِجًعا ِفي َمَكاِنِه َوَعْيَناُه اْبَتَدَأَتا َتْضُعَفاِن َلْم َيْقِدْر َأْن َوَكاَن ِفي ذِلَك الزََّماِن ِ ْذ 2" -( :2) آية

 "  ُيْبِصَر.
 

بِ  الَِّذي ِفيِه َتاُبوُت هللِا،3"  -( :3) آية  "َوَقْبَل َأْن َيْنَطِفَئ ِسَراُج هللِا، َوَصُموِئيُل ُمْضَطجٌع ِفي َهْيَكِل الرَّ
يبدو أن هللا دصا صموئيل قبيل الفجر وسط الظالم الخارجى والسراج هو نور  =   َطِفَئ ِسَراُج هللاِ َوَقْبَل َأْن َينْ 

 المنارة التى يشعلونها لياًل وتطف  ص احًا. والحظ كم الظالم الموجود.  
 ال توجد رؤيا ف لمة هللا صزيزة       -2            الدصوة لياًل   -1
 (  2ةيآصينا رئي  ال هنة ال ت رر )  -3

وهاا تروير رائ  للمجاصة الروحية التى يعيشها الشعب ف ن كان رئي  ال هنة ال ي رر )روحيًا( ف ن قاد  
 األصمى شع ًا إلى أين سياهب بهم. 

  
بَّ َدَعا َصُموِئيَل، َفَقاَل: »مَأَنَذا«.4" -( :4) آية  " َأنَّ الرَّ

بَّ َدَعا َصُموِئيلَ  ل الظلمة النهائية يضىء سراج جديد هو صموئيل ودائمًا هللا يفعل من مراحم هللا أنو قب=   َأنَّ الرَّ
 يرسل أثناسيوس كسراج أمام ظلمة أريوس فهو يعتنى ويسهر صلى كنيستو.  ، هاا

 
َس  َوَرَكَض ِ َلى َعاِلي َوَقاَل: »مَأَنَذا أَلنََّك َدَعْوَتِني«. َفَقاَل: »َلْم َأْدُع. اْرجِع اْضَطجْع«. َفَذمَ 5" -( :5) آية

 " َواْضَطَجَع.
خر  آكان صموئيل مضطجعًا فى أحد األبنية الملحقة بالخيمة وصالى مضطجعًا فى مبنى = َوَرَكَض ِ َلى َعاِلي 

 وقيل صن المفان كلو أنو  يفل الرب )الخيمة + الم انى الملحقة (. 
  3رب أية صموئيل مضطجع فى هيكل الوقيل أن  2أية عالى مضطجع فى مكانه = قيل أن  -ملحوظة : 

وكالهما كانا فى  يفل الرب. ل ن فى نظر هللا فرموئيل فى  يفل الرب فهو أمام هللا " أنا نائمة وقلبى  
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(. أّما صالى فهو نائم بجسده فى هاا المفان فقط. المقرود هنا التعبير ال صن المفان  2: 5نش  مستيقظ" )
، أين يوجد قلب كل أحد منهما ؟ لقد أصاب  مانهف الهما فى  يفل الرب إنما المقرود التعبير صن حالة كل م

 قلب صالى ال اهن الشيخوخة الروحية والعجز الروحى ف ص ح قل و ال يعاين هللا.
 

بُّ َوَدَعا َأْيًضا َصُموِئيَل. َفَقاَم َصُموِئيُل َوَذَمَس ِ َلى َعاِلي َوَقاَل: »مَأَنَذا أَلنََّك َدَعْوتَ 6" -( :6) آية . ي« نِ ُثمَّ َعاَد الرَّ
 "َفَقاَل: »َلْم َأْدُع َيااْبِني. اْرجِع اْضَطجْع«.

 
بِ  َبْعُد.7" -( :7) آية بَّ َبْعُد، َواَل ُأْعِلَن َلُه َكاَلُم الرَّ  " َوَلْم َيْعِرْف َصُموِئيُل الرَّ

بَّ  رف الرب بالرؤى يعم  شتان بين هاه وبين أن إبنى صالى لم يعرفا الرب. فرموئيل ل=  َوَلْم َيْعِرْف َصُموِئيُل الرَّ
واإلصالنات أى أن هللا لم يت لم معُو م اشرة من قبل واآلن بداية معرفة جديدة تضاف ل ساطتو وطهارتو وإيمانو.  

صموئيل هنا بدأ يعرف الرب بطريقة جديدة. والرب دصا صموئيل وكلمو وكان فى الثانية صشرة من صمره  
بل صوتًا م لوفًا لرموئيل حتى ال يرهب ويخاف بل هو ظنو   اً يف)يوسيفوس( والحظ أن هللا لم يستعمل صوتًا مخ 

صوت صالى. ونادى الرب صموئيل وكان فى الهيفل كثيرون ل ن لم ت ن هناك أذان حساسة لروت هللا سوى  
وركض أذنى صموئيل. وكان صموئيل يستجيب لعالى ألنو يعرف أنو شيخ يحتاج المساصدة لالك يقول ال تاب 

ى صالى( هى صالمة صلى طاصة اآلب الاى ال ُيرى. وكان صموئيل ياهب أالاى ُيرى ) ب األوطاصة (. 5)آية
 م  كل نداء بال تامر م  أنو فى وق  النوم.

 
:8) آية َففَ 8"  -(  َدَعْوَتِني«.  أَلنََّك  »مَأَنَذا  َوَقاَل:  َعاِلي  ِ َلى  َوَذَمَس  َفَقاَم  َثاِلَثًة.  َصُموِئيَل  َفَدَعا  بُّ  الرَّ  مَ هِ َوَعاَد 

. ِبيَّ بَّ َيْدُعو الصَّ  " َعاِلي َأنَّ الرَّ
لقد نادى الرب صموئيل ب سمو شخريًا ل نو لم يستط  أن يتعرف صلى الروت دون إرشاد صالى ال اهن. وهاا 

 هو دور ال هنوت. 
 

لَّْم َيا َربُّ أَلنَّ َعْبَدَك َساِمٌع«. كَ تَ َفَقاَل َعاِلي ِلَصُموِئيَل: »اْذَمِس اْضَطجْع، َوَيُكوُن ِ َذا َدَعاَك َتُقوُل:  9"  -( :9) آية
 " َفَذَمَس َصُموِئيُل َواْضَطَجَع ِفي َمَكاِنِه.

 
َفَقاَل َصُموِئيُل: »َتَكلَّْم أَلنَّ 10"  -( :10) آية  َكاْلَمرَّاِت اأُلَوِل: »َصُموِئيُل، َصُموِئيُل«.  ٍَ َوَدَعا  َوَوَق َفَجاَء الرَّبُّ 

 " َعْبَدَك َساِمٌع«.
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ٍَ َوَدَعا    ءَ اَفجَ  بُّ َوَوَق هاا يعنى أن الروت ظل يقترب إلى أن ثب . هو تنازل إلهى ومح ة إلهية فائقة =  الرَّ
يعنى أن هللا أحب إسمو وأح و. ولقد كان كالم هللا لُو بعد =    َصُموِئيُل، َصُموِئيلُ نسان. بل ت رار اإلسم  نحو اإل 

 .م ذلك ملخرًا مختررًا قدر ما يحتمل الربى أن يس
بُّ ِلَصُموِئيَل: »ُمَوَذا َأَنا َفاِعٌل َأْمًرا ِفي ِ ْسَراِئيَل ُكلُّ َمْن َسِمَع ِبِه َتِطنُّ ُأُذَناُه. 11"  -( :14-11اآليات ) َفَقاَل الرَّ

َأْبَتِدُئ َوُأَكمِ ُل.  12 َبْيِتِه.  ُأِقيُم َعَلى َعاِلي ُكلَّ َما َتَكلَّْمُت ِبِه َعَلى  َأْخَبْرُتُه ِبَأنِ ي َأْقِضي َعَلى 13ِفي ذِلَك اْلَيْوِم  َوَقْد 
َأْنُفِسهِ  َعَلى  اللَّْعَنَة  ِبِه  َأْوَجُبوا  َقْد  َبِنيِه  َأنَّ  َيْعَلُم  الَِّذي  رِ   الشَّ َأْجِل  ِمْن  اأَلَبِد  ِ َلى  َيْرَدْعُهْم.  َبْيِتِه  َوَلْم  َوِلذِلَك 14ْم، 

ُر   " َشرِ  َبْيِت َعاِلي ِبَذِبيَحٍة َأْو ِبَتْقِدَمٍة ِ َلى اأَلَبِد«. نْ عَ َأْقَسْمُت ِلَبْيِت َعاِلي َأنَُّه اَل ُيَكفَّ
هللا يفرر نف  المعانى التى قالها النبى قبل ذلك. ولم ياكر لو تفاصيل العقوبة إذ ال حاجة لت رارها بل هو ياكر 

ُر َعْن َشرِ  َبْيِت َعاِلي ِبَذِبيَحٍة  ِ   صالى وبنيو لعلهم يتوبون  (. 36-35:    2هاه ت ملة لنبوة النبى )  اأَلَبدِ ى  لَ اَل ُيَكفَّ
سي طل ي تى  الاى  ال اهن  م و.  فالمسيح  د  بابيحة  األبد  فقولو  الابائح  المسيح    لى  ذبيحة  إلى  إشارة  فيو  فهاا 

ال فارية التى ت فر صن خطايا ال شر لألبد ، فالابائح الحيوانية ال ت فر لألبد. ودم المسيح كفر صن أبرار العهد 
فهم ال يستحقون . والحظ أن   ( . ل ن فى حالة أبناء صالى وبيتو فدم المسيح لن يففر صنهم،25:    3م )رو ديلقا

 ، فالرجل نفسو كان يخاف الرب ل نو لم يفن حازما م  أوالده . بيت عالى  التهديد منرب صلى
 

َأْبَوا15"  -( :15) آية َوَفَتَح  َباِح،  الصَّ ِ َلى  َصُموِئيُل  َعاِلَي  بَ   بَ َواْضَطَجَع  ُيْخِبَر  َأْن  َصُموِئيُل  َوَخاَف   . بِ  الرَّ ْيِت 
ْؤَيا.  "  ِبالرُّ

ب ِ خاف صموئيل أن يخبر صالى بالرؤيا خشية جرح مشاصره وهو شيخ وأب محبوب لديو   =    َوَفَتَح َأْبَواَب َبْيِت الرَّ
َصل َم أن الرب يفلمو   أن  عد ب  نصن  هاا فى الر اح ألنها خدمتو أن يفتح السجف، خدمتو التى تعود صليها. واآل 

 شخريًا لم ينتفخ ولم يرى أن صملُو صار صغيرًا صليو. 
 

َفَقاَل: »َما اْلَكاَلُم 17َفَدَعا َعاِلي َصُموِئيَل َوَقاَل: »َيا َصُموِئيُل اْبِني« َفَقاَل: »مَأَنَذا«.  16"  -( :17-16اآليات )
َيْعَمُل َلَك هللُا َومَكَذا َيِزيُد ِ ْن َأْخَفْيَت َعنِ ي َكِلَمًة ِمْن ُكلِ  اْلَكاَلِم الَِّذي َكلََّمَك ا  ذَ الَِّذي َكلََّمَك ِبِه؟ اَل ُتْخِف َعنِ ي. مكَ 

 " ِبِه«.
 

:18) آية َعْيَنْيهِ 18"  -(  ِفي  َيْحُسُن  َما   . بُّ الرَّ »ُمَو  َفَقاَل:  َعْنُه.  ُيْخِف  َوَلْم  اْلَكاَلِم  ِبَجِميِع  َصُموِئيُل   َفَأْخَبَرُه 
 " َمُل«.عْ يَ 

 إجابة صالى تدل صلى تقواه بالرغم من ضعف شخريتو. وخط ُه أنو لم يعمل شيئًا إيجابيًا.
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بُّ َمَعُه، َوَلْم َيَدْع َشْيًئا ِمْن َجِميِع َكاَلِمِه َيْسُقُط ِ َلى اأَلْرِض. 19"  -( :21-19اآليات ) َوَكِبَر َصُموِئيُل َوَكاَن الرَّ
ِ ْسرَ 20 َجِميُع  .  ئِ اَوَعَرَف  بِ  ِللرَّ َنِبي ا  َصُموِئيُل  اْؤُتِمَن  َقِد  َأنَُّه  َسْبٍع  ِبْئِر  ِ َلى  َداَن  ِمْن  ِفي  21يَل  َيَتَراَءى  بُّ  الرَّ َوَعاَد 

. بِ  بَّ اْسَتْعَلَن ِلَصُموِئيَل ِفي ِشيُلوَه ِبَكِلَمِة الرَّ  " ِشيُلوَه، أَلنَّ الرَّ
بُّ َمَعهُ  (. أوالد هللا ال يعوزهم شىء فهو نفسو  10:   15كو  1كل أوالد هللا ) وةوقهاا هو سر قوتو. =   َوَكاَن الرَّ

أى  = ِمْن َداَن ِ َلى ِبْئِر َسْبٍع  َوَلْم َيَدْع كلمة ِمْن َجِميِع َكاَلِمِه َيْسُقطُ معهم. وهللا أصطاه نعمة فى صينى شع و = 
ألنو كان أمينًا بعد أن  = بُّ َيَتَراَءى لرَّ َوَعاَد اكل أرجاء البالد فدان أقرى الشمال وبئر س   أقرى الجنوب 

.تراءى لُو الرب أول مرة تراءى لُو بعد ذلك
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 عودة للجدول اإلصحاح الرابع 

 
ِلِلَقاِء اْلِفِلْسطِ 1"  -( :1)  آية َوَنَزُلوا ِعْنَد ي ِ ينِ َوَكاَن َكاَلُم َصُموِئيَل ِ َلى َجِميِع ِ ْسَراِئيَل. َوَخَرَج ِ ْسَراِئيُل  ِلْلَحْرِب،  يَن 

 "  َحَجِر اْلَمُعوَنِة، َوَأمَّا اْلِفِلْسِطيِنيُّوَن َفَنَزُلوا ِفي َأِفيَق.
أى ُصر ف صموئيل أنو نبى صنده كلمة هللا. وهاه اآلية هى ربط بين  =    َوَكاَن َكاَلُم َصُموِئيَل ِ َلى َجِميِع ِ ْسَراِئيلَ 

ية لهاا اإلصحاح. ااح فهى ترلح كخاتمة لإلصحاح السابد وترلح أيضًا كبد صحإل اإلصحاح السابد وهاا ا
ية يعاتب الشعب الاي صرف ان صموئيل صنده كلمة هللا ، ف ذا كان الشعب قد َصر ف أن  ل ن الوح  بهاه اآل

اى أمر الو  ه قبل أن يخرجوا للحرب. وال يفهم من اآلية أن صموئيل ه و صموئيل هو نبى هللا فلماذا لم َيستشير 
الشعب بالحرب بل العف  كما قلنا. وألنهم خرجوا للحرب دون أن يتقدسوا أو يَستشيروا الرب إنهزموا والهزيمة 
دائمًا سببها تخلى هللا . وهللا يتخلى فى حالة اإلصرار صلى الخطية بدون توبة. ول ن هللا ال يترك شع و للنهاية 

يؤ  أن  بعد  يخلرهم  دائمًا من  لهم  يرسل  يحبهم مح ة    همدببل  بل  )مثل صالى(  أوالده  يدلل  السماوى ال  فاألب 
(. إذ وض  12:    7صم  1صامًا )  20أخا هاا اإلسم بعد الحوادث الماكورة هنا بحوالى  =    َحَجِر اْلَمُعوَنةِ   حيييية 

 صموئيل حجرًا تاكاريًا بين المرفاة والسن فى جنوب شرق أفيد.
 

( :2اية  اْلِفِلسْ 2"  -(  اْلِفِلْسِطيِنيِ يَن، ينِ طِ َواْصَطفَّ  َأَماَم  ِ ْسَراِئيُل  َفاْنَكَسَر  اْلَحْرُب  َواْشَتَبَكِت  ِ ْسَراِئيَل،  ِلِلَقاِء  يُّوَن 
فِ  ِفي اْلَحْقِل َنْحَو َأْرَبَعِة آاَلِف َرُجل.  "  َوَضَرُبوا ِمَن الصَّ

 

ُشُيوُخ  3"  -( :3) آية  َوَقاَل  اْلَمَحلَِّة.  ِ َلى  ْعُس  الشَّ اْلِفِلْسِطيِنيِ يَن؟ سْ  ِ َفَجاَء  َأَماَم  بُّ  الرَّ اْلَيْوَم  َرَنا  َكسَّ »ِلَماَذا  َراِئيَل: 
بِ  َفَيْدُخَل ِفي َوَسِطَنا َوُيَخلِ َصَنا ِمْن َيِد َأْعَداِئَنا ْنُفِسَنا ِمْن ِشيُلوَه َتاُبوَت َعْهِد الرَّ  "«.ِلَنْأُخْذ أَل

بُّ  َرَنا اْلَيْوَم الرَّ رفوا ب ن إن سارهم كان من الرب ول ن جهلوا أن الخطية هى السبب "هلك  صتإ  هم= ِلَماَذا َكسَّ
َتاُبوَت َعْهِد .. ِلَنْأُخذْ شعبى من صدم المعرفة " كان يجب أن يفهموا أن فسادهم وإنحرافهم صن هللا هو السبب 

بِ   من يل   صل ان   اكهنوهل تابوت العهد سيغطى الفساد ؟ كان الحل فى التوبة والقداسة واإليمان. ف= الرَّ
وهناك من يرسم صالمة الرليب ب يمان فتاهب  ،ذهبية مرصعة بالماس ول ن بدون إيمان فرل انو لن تنفعو شيئاً 

قوة السم )مارجرج ( وهفاا نقل سمعان الخراز جبل المقطم. والتابوت هو رمز لحلول هللا وسطهم، ل نهم بف رهم 
مثل أوثان باقى األمم م  ان هللا أخبرهم أنو ال يسفن داخل  همميالوثنى ظنوا أن وجود التابوت تعوياة تح

التابوت بل بين ال اروبين )حي  تظهر الشفينة أى مجد هللا( وهللا سيسفن وسطهم لو هم فى حالة قداسة. )هاا 
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 10( + )حز 8:  7ر إ)شفليات الع ادة دون تغيير القلب (. هم إت لوا صلى 64-56:  78الحال شرحو مزمور 
 ( فاهلل أقام الخيمة والتابوت ألجلهم ف ن هم رفضوه سيرفو الخيمة والتابوت.22:  11 +18: 
 

ْعُس ِ َلى ِشيُلوَه َوَحَمُلوا ِمْن ُمَناَك َتاُبوَت َعْهِد َربِ  اْلُجُنوِد اْلَجاِلِس َعَلى اْلَكُروِبيِم.  4"  -( :4)  آية َوَكاَن َفَأْرَسَل الشَّ
 "  ي َوِفيَنَحاُس َمَع َتاُبوِت َعْهِد هللِا.نِ فْ ُمَناَك اْبَنا َعاِلي حُ 

َوِفيَنَحاُس    جاء ؟=  ُحْفِني  يرضى هللا  فهل  التابوت  ليحملوا  فاسدين  وكانا  الشعب  أفسدا  الجالس على   اللاين 
( . وهاا اإلسم جاء من أن غطاء تابوت العهد 1:    99+ مز 1:   80+ مز  2:    6صم2= وقارن م  )  الكروبيم

يعنى إرتياح    جالس على الكروبيم  المحاط بالمالئ ة ، والقول أن هللا  ن ، وهو يشير لعرش هللا بي رو يوجد صليو كا
هللا وفرحو بمالئ تو الاين يحبونو ، وهاا ألنهم يعرفونو حد المعرفة فوجدوه مستحقا لهاا الحب . وال تاب صب ر 

اا الشفل لتابوت العهد قال داود فى مزموره ه من( ، و 8:    4)رؤ  "مملو ةً صيونا"صن صمد هاه المعرفة بقولو أنهم  
( لترى أشفال ال اروبيم ، وأنو صلى رؤوسها مقبب 1)حز  ( . وراج 10:    18)مز  "ركب صلى كروب" صن هللا  

 ( . 26:  1( ، وترى أن صرش هللا فوق هاا المقبب )حز22:   1يشير للسماء )حز
 

:5) آية عَ 5"  -(  َتاُبوِت  ُدُخوِل  ِعْنَد  َحتَّى   دِ هْ َوَكاَن  َعِظيًما  ُمَتاًفا  َمَتُفوا  ِ ْسَراِئيَل  َجِميَع  َأنَّ  اْلَمَحلَِّة  ِ َلى  بِ   الرَّ
ِت اأَلْرُض.  "  اْرَتجَّ

ِت اأَلْرُض ..  َمَتُفوا هنا يس حون هللا بشفاههم ل ن القلب مبتعد بعيدًا. لقد هتف  الحناجر أّما القلوب =    َحتَّى اْرَتجَّ
 توبة الر فظل  ساكنة بعيدة صن ف 

 
َمَحلَِّة  6"  -(:8-6) اآليات ِفي  اْلَعِظيِم  اْلُهَتاِف  ُمَو َصْوُت مَذا  َفَقاُلوا: »َما  اْلُهَتاِف  اْلِفِلْسِطيِنيُّوَن َصْوَت  َفَسِمَع 

اْلَمَحلَِّة.   ِ َلى  َجاَء  بِ   الرَّ َتاُبوَت  َأنَّ  َوَعِلُموا  اْلِفِلْسِطيِنيُّوَن  7اْلِعْبَراِنيِ يَن؟«  ِ َلى نَّ ألَ َفَخاَف  هللُا  َجاَء  »َقْد  َقاُلوا:  ُهْم 
َقْبَلُه!   َما  َواَل  َأْمِس  ُمْنُذ  ِمْثُل مَذا  َيُكْن  َلْم  أَلنَُّه  َلَنا  َوَقاُلوا: »َوْيٌل  َيِد مُؤاَلِء  8اْلَمَحلَِّة«.  ِمْن  ُيْنِقُذَنا  َمْن  َلَنا!  َوْيٌل 

يَِّة. نَ ياآلِلَهِة اْلَقاِدِريَن؟ مُؤاَلِء ُمُم اآلِلَهُة الَّذِ  َرَباِت ِفي اْلَبرِ   "  َضَرُبوا ِمْصَر ِبَجِميِع الضَّ
 

اْسُتْعِبُدوا  9"  -( :9)  آية َكَما  ِلْلِعْبَراِنيِ يَن  ُتْسَتْعَبُدوا  ِلَئالَّ  اْلِفِلْسِطيِنيُّوَن  َأيَُّها  ِرَجااًل  ُدوا َوُكوُنوا  َفُكوُنوا َتَشدَّ َلُكْم.  ُمْم 
 " ِرَجااًل َوَحاِرُبوا«.

صمال هللا م  شع و ل نهم صوضًا صن التراج   وإن خاف الفلسطينيين لمعرفتهم السابقة ب =  وا َوُكوُنوا ِرَجااًل  دُ َتَشدَّ 
الفلسطينيين كما حدث من قبل. ول ن هاا لم   إزدادوا حماسًا وتشجعوا . ولو كان هللا راضيًا صن شع و ألزص  

 يحدث وصارت الغل ة للفلسطينيين ل ن إلى حين.



 (األصحاح الرابع)سفر صموئيل األول 

 

 
32 

 
ْرَبُة 10"  -( :12  –  01)ت  يااآل َفَحاَرَب اْلِفِلْسِطيِنيُّوَن، َواْنَكَسَر ِ ْسَراِئيُل َوَمَرُبوا ُكلُّ َواِحٍد ِ َلى َخْيَمِتِه. َوَكاَنِت الضَّ

َراِجل.   َأْلَف  َثاَلُثوَن  ِ ْسَراِئيَل  ِمْن  َوَسَقَط  ا،  ِجد  َعا11َعِظيَمًة  اْبَنا  َوَماَت  هللِا،  َتاُبوُت  ُحْفِني ي  لِ َوُأِخَذ 
َوُتَراٌب  12َوِفيَنَحاُس. ُمَمزََّقٌة  َوِثَياُبُه  اْلَيْوِم  ذِلَك  ِفي  ِشيُلوَه  ِ َلى  َوَجاَء  فِ   الصَّ ِمَن  َبْنَياِميَن  ِمْن  َرُجٌل  َعَلى َفَرَكَض 

 " َرْأِسِه.
ُيَراِقُس، أَلنَّ َقْلَبُه َكاَن ُمْضَطِرًبا أَلْجِل   قِ يَوَلمَّا َجاَء، َفِإَذا َعاِلي َجاِلٌس َعَلى ُكْرِسيٍ  ِبَجاِنِس الطَّرِ 13"  -( :13)  آية

ُجُل ِلُيْخِبَر ِفي اْلَمِديَنِة َصَرَخِت اْلَمِديَنُة ُكلَُّها.  " َتاُبوِت هللِا. َوَلمَّا َجاَء الرَّ
العهد   تابوت  أخا  يفن موافقًا صلى  لم  أن صالى  ُمْضَطِرًبا  واضح  َقْلَبُه  قد خفكاَن  ل نو كان  رادة إل  ض ألجلو. 

 الشعب. 
 

ُجُل َوَأْخَبَر َعاِلَي.14"  -( :14) آية ِجيِج مَذا؟« َفَأْسَرَع الرَّ َراِخ َفَقاَل: »َما ُمَو َصْوُت الضَّ  َفَسِمَع َعاِلي َصْوَت الصُّ
" 
 

 "   ُيْبِصَر. نْ َوَكاَن َعاِلي اْبَن َثَماٍن َوِتْسِعيَن َسَنًة، َوَقاَمْت َعْيَناُه َوَلْم َيْقِدْر أَ 15" -( :15) آية
َعْيَناُه   ولشع و =  َقاَمْت  لو  دامسًا  ظالمًا  كان   حياتو  نهاية  أن  والحظ  تمامًا  ال رر  وفقد  وكل   إظلم   أى 

 إسرائيل.  
 

«. َفَقاَل: »كَ 16"  -( :16)  آية فِ  ، َوَأَنا َمَرْبُت اْلَيْوَم ِمَن الصَّ فِ  ُجُل ِلَعاِلي: »َأَنا ِجْئُت ِمَن الصَّ  َكاَن ٍَ يْ َفَقاَل الرَّ
 "اأَلْمُر َيا اْبِني؟«.

 
:17)  آية ِفي 17"  -(  َعِظيَمٌة  َكْسَرٌة  َأْيًضا  َوَكاَنْت  اْلِفِلْسِطيِنيِ يَن  َأَماَم  ِ ْسَراِئيُل  »َمَرَب  َوَقاَل:  اْلُمَخبِ ُر  َفَأَجاَب 

ْعِس، َوَماَت َأْيًضا اْبَناَك ُحْفِني َوِفيَنَحاُس، َوُأِخَذ َتاُبوُت هللاِ   " «.الشَّ
قبلو.    الاى  الخبر  الشعب وإن سر      1كل خبر أصعب من  إبناه       3( مات ال ثيرين      2( هرب  ( مات 

 ( أخا تابوت العهد.4
 

 َرَقَبُتُه  ْت رَ َوَكاَن َلمَّا َذَكَر َتاُبوَت هللِا، َأنَُّه َسَقَط َعِن اْلُكْرِسيِ  ِ َلى اْلَوَراِء ِ َلى َجاِنِس اْلَباِب، َفاْنَكسَ 18"  -( :18) آية
 "  َوَماَت، أَلنَُّه َكاَن َرُجاًل َشْيًخا َوَثِقياًل. َوَقْد َقَضى إِلْسَراِئيَل َأْرَبِعيَن َسَنًة.

 كان الخبر الاى أرصب وأحزن صالى إلى الموت خبر أخا تابوت العهد.
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َتَكادُ 19"  -(:20-19) اآليات ُحْبَلى  َكاَنْت  ِفيَنَحاَس  اْمَرَأُة  َوَمْوَت  تَ   َوَكنَُّتُه  َتاُبوِت هللِا  َأْخِذ  َخَبَر  َسِمَعْت  َفَلمَّا  ِلُد. 

َرَكَعْت َوَوَلَدْت، أَلنَّ َمَخاَضَها اْنَقَلَس َعَلْيَها.   َقاَلْت َلَها اْلَواِقَفاُت ِعْنَدَما: »اَل 20َحِميَها َوَرُجِلَها،  َوِعْنَد اْحِتَضاِرَما 
 " َفَلْم ُتِجْس َوَلْم ُيَباِل َقْلُبَها.. َتَخاِفي أَلنَِّك َقْد َوَلْدِت اْبًنا«

 
ِبيَّ »ِ يَخاُبوَد« َقاِئَلًة: »َقْد َزاَل اْلَمْجُد ِمْن ِ ْسَراِئيَل«. أَلنَّ َتاُبوَت هللِا َقْد ُأِخَذ َوألَ 21"  -( :21) آية ْجِل َفَدَعِت الصَّ

 " َحِميَها َوَرُجِلَها.
ظن  أن المجد فى وجود التابوت فى إسرائيل ول ن هى أخط ت ى  ه  زال المجد أو أين هاا المجد.=    ِ يَخاُبودَ 

الفهم فالمجد هو بوجود هللا فى وسط شع و أى وسط القديسين، لقد اخا التابوت ألن المجد زال صن إسرائيل فهم 
ا من سهنفليسوا قديسين بل أشرار فاهلل اليييم اآلن وسطهم. لقد كان  ن  ة المرأة فى أخا التابوت أشد وقعًا صلى  

ورجلها حميها  تنتظره  ف  ،موت  مستقبل  ف ى  يعزيها  ال  إبنها  وميالد  لشع و.  هللا  ترك  صلى  صالمة  التابوت  خا 
إسرائيل التى زال صنها المجد وفارقها هللا.... لقد كان  هاه المرأة أبر من زوجها وحميها. لقد كان أخا التابوت 

 فيو ت ديب للطرفين إلسرائيل وللفلسطينيين.
 
."َفَقاَلْت: »َزاَل اْلَمْجُد ِمْن ِ ْسَراِئيَل أَلنَّ َتاُبوَت هللِا َقْد ُأِخَذ«.22" -( :22) يةآ
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َوَأَخَذ اْلِفِلْسِطيِنيُّوَن  2َلى َأْشُدوَد.   ِ   ةِ َفَأَخَذ اْلِفِلْسِطيِنيُّوَن َتاُبوَت هللِا َوأَتْوا ِبِه ِمْن َحَجِر اْلَمُعونَ 1"  -( :5-1اآليات )

َداُجوَن.   ِبُقْرِب  َوَأَقاُموُه  َداُجوَن،  َبْيِت  ِ َلى  َوَأْدَخُلوُه  َساِقٌط 3َتاُبوَت هللِا  ِبَداُجوَن  َوِإَذا  اْلَغِد  ِفي  اأَلْشُدوِديُّوَن  َوَبكََّر 
بِ   الرَّ َتاُبوِت  َأَماَم  اأَلْرِض  ِ َلى  َوْجِهِه  َمَكاِنِه.  ،  َعَلى  ِفي  َوَأَقاُموُه  َداُجوَن  َوِإَذا 4َفَأَخُذوا  اْلَغِد  ِفي  َصَباًحا  َوَبكَُّروا 

، َوَرْأُس َداُجوَن َوَيَداُه َمْقُطوَعٌة َعَلى الْ  بِ  َعَتَبِة. َبِقَي َبَدُن ِبَداُجوَن َساِقٌط َعَلى َوْجِهِه َعَلى اأَلْرِض َأَماَم َتاُبوِت الرَّ
َمَكِة فَ  اِخِليَن ِ َلى َبْيِت َداُجوَن َعَلى َعَتَبِة َداُجوَن ِفي َأْشُدوَد ِ لَ 5. طْ قَ السَّ ى ِلذِلَك اَل َيُدوُس َكَهَنُة َداُجوَن َوَجِميُع الدَّ
 " مَذا اْلَيْوِم.

إذ  الحرب آللهتهم صرفانًا بجميلها  إنتراراتهم آللهتهم ويقدمون غنائم  أنهم ينسبون  الوثنية  الشعوب   كان  صادة 
( وكالك فعل داود إذ أصطى 10:    31صم  1تهم النررة صلى أصدائهم. وهاا ما صملوه م  أسلحة شاول )صطأ 

إلو فلسطينى لو رأس إنسان ويد إنسان    وَداُجونَ (.  9-8:   21صم 1السي  الاى أخاه من جليات لهيفل الرب )
هللا تعامل معهم بهاا األسلوب و   ر.أّما بدنو فعلى شفل سمفة ويعتبر إلو الخروبة ألن ال حر يفيو بسمك كثي

 ، ألنهم يعرفون أن تابوت العهد يمثل الحضرة اإللهية فاهلل تحدث معهم بلغة المرض وحلول ال وارث فسقط إلههم
قوى  إوهم ضربوا بالبواسير وبضربة الفيران، هنا هللا يداف  صن كرامة إسمو حتى ال يظن هؤالء الوثنيين أن ألههم  

حظ أن دخول هللا للقلب البد أن يراح و إنهيار كل األوثان أى كل ما نعبده من شهوات نالن  من هللا. وصلينا ا
لههم وهفاا نحن "فال شركة للنور إومح ة المال. وكان يجب أن أهل أشدود أن يفهموا أنو ال شركة بين هللا وبين  

 يدين وهم كانوا يترورون أن  بالز  م  الظلمة". اآلن رأى أهل أشدود أن إلههم صاجز صن الييادة والتدبير وصاج
َرْأُس َداُجوَن َوَيَداُه َمْقُطوَعٌة اإللو السمفة لو قوة وصقل وقوة تدبير وقوة خروبة، أين كل هاا اآلن ؟. لقد وجدوا  

وفى   .  أى موض  الدوس. هفاا كل ف ر أو قوة مقاومة هلل قد تتشامخ إلى حين ل ن مريرها الدوس  َعَلى اْلَعَتَبةِ 
نجد الفلسطينيين ال يدوسون صلى العت ة إكرامًا إللههم الاى سقط  أصضاؤه صلى العت ة. وقد نفهم أن (  5آية)

ذلك المقدس يرن  هاا )صف  ،  الفلسطينيين يعملون  اليهود شعب هللا  يقلدون  9:1ل ن كي  نفهم أن  ( كي  
 العادات الوثنية؟ 

 
   " يِ يَن، َوَأْخَرَبُهْم َوَضَرَبُهْم ِباْلَبَواِسيِر ِفي َأْشُدوَد َوُتُخوِمَها.ودِ دُ َفَثُقَلْت َيُد الرَّبِ  َعَلى اأَلشْ 6" -( :6) آية 

هى ضربة مؤلمة وقد ت ون قاتلة لما يراحبها من مرض الطاصون وهى ضربة مخجلة وتسبب   :َضَرَبة اْلَبَواِسيرِ 
لتابوت سبب بركة للمؤمنين  ا  ان ( والحظ كي  ك 66:78خجاًل شديدًا وسط هؤالء الناس بسبب مفان الضربة )مز

(. وكلمة البواسير 16،    15:  2كو 2إن صاشوا فى حياة قدسية بالرب وكي  يرير سبب لعنة لغير المؤمنين )
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خافوا من الموت. وجاء فى (  11)آيةلالك هم فى    .  المستخدمة هنا تعنى طاصونًا يريب الغدد اللمفاوية والفخا 
البالد ضرب    الس عينية أن  بواسير + ضاً أيالترجمة  تقدمتهم  يتمشى م   التى أكل  محروالتهم وهاا  بالفيران   

 فيران ومن المعروف صلميًا إرت اط الفيران بمرض الطاصون.
 

ُه َقْد دَ يَ َوَلمَّا َرَأى َأْمُل َأْشُدوَد اأَلْمَر َكذِلَك َقاُلوا: »اَل َيْمُكُث َتاُبوُت ِ لِه ِ ْسَراِئيَل ِعْنَدَنا أَلنَّ  7"  -( :8-7اآليات )
ِ لِهَنا«.   َداُجوَن  َوَعَلى  َعَلْيَنا  َنْصَنُع 8َقَسْت  »َماَذا  َوَقاُلوا:  ِ َلْيِهْم  اْلِفِلْسِطيِنيِ يَن  َأْقَطاِب  َجِميَع  َوَجَمُعوا  َفَأْرَسُلوا 

.»  "  َقُلوا َتاُبوَت ِ لِه ِ ْسَراِئيَل.نَ فَ  ِبَتاُبوِت ِ لِه ِ ْسَراِئيَل؟« َفَقاُلوا: »ِلُيْنَقْل َتاُبوُت ِ لِه ِ ْسَراِئيَل ِ َلى َجتَّ
هاا يش و ما فعلو أهل كورة الجدريين حين أهلك المسيح خنازيرهم فطلبوا منو أن يغادر كورتهم. ول ن السبب أن 

 الضربة بسبب وجود داجون بالداخل محتال قلوبهم داخليًا. 
 

ا، َوَضَرَب َأْمَل اْلَمِديَنِة ِمَن   بِ  َوَكاَن َبْعَدَما َنَقُلوُه َأنَّ َيَد الرَّ 9"  -( :9) آية َكاَنْت َعَلى اْلَمِديَنِة ِباْضِطَراٍب َعِظيٍم ِجد 
ِغيِر ِ َلى اْلَكِبيِر، َوَنَفَرْت َلُهُم اْلَبَواِسيُر.  " الصَّ

  ضربة مدينة ج  ليدركوا أن ما حدث فى أشدود لم يفن مرادفة بل هو ضربة إلهية. منا البداية كانوا يعلمون 
إلو قوى خلص شع و من مرر بعجائب ل نهم تشددوا لمقاومتو، أّما اآلن فقد أيقنوا أنهم ال يستطيعوا    هيهو ن  أ

 مقاومتو ول ن لماذا لم يهل هم هللا ويميتهم؟ بسبب أنهم جهلة، هم يرنعون ما يرنعونو صن جهل وصدم معرفة.
 

ُروَن. َوَكاَن َلمَّا َدَخَل َتاُبوُت هللِا ِ َلى َعْقُروَن َأنَُّه َصَرَخ  قْ عَ  َفَأْرَسُلوا َتاُبوَت هللِا ِ َلى10" -( :12- 10اآليات )
َوَأْرَسُلوا َوَجَمُعوا ُكلَّ َأْقَطاِب 11اْلَعْقُروِنيُّوَن َقاِئِليَن: »َقْد َنَقُلوا ِ َلْيَنا َتاُبوَت ِ لِه ِ ْسَراِئيَل ِلَكْي ُيِميُتوَنا َنْحُن َوَشْعَبَنا«.  

نَّ اْضِطَراَب يِ يَن َوَقاُلوا: »َأْرِسُلوا َتاُبوَت ِ لِه ِ ْسَراِئيَل َفَيْرجَع ِ َلى َمَكاِنِه َواَل ُيِميَتَنا َنْحُن َوَشْعَبَنا«. ألَ نِ ياْلِفِلْسطِ 
ا ُمَناَك.  وُتوا ُضِرُبوا ِباْلَبَواِسيِر، َفَصِعَد  مُ يَ  َوالنَّاُس الَِّذيَن َلمْ 12اْلَمْوِت َكاَن ِفي ُكلِ  اْلَمِديَنِة. َيُد هللِا َكاَنْت َثِقيَلًة ِجد 

َماِء. "  ُصَراُخ اْلَمِديَنِة ِ َلى السَّ
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 "  َوَكاَن َتاُبوُت هللِا ِفي ِباَلِد اْلِفِلْسِطيِنيِ يَن َسْبَعَة َأْشُهٍر.1" -( :1) آية

وت فى أرض الفلسطينيين ليعرفوا أن ما حدث لم يفن مرادفة. ويعرفوا أن الضربات ابلتلقد طال  مدة إقامة ا
 صالمة غضب إلهى صليهم لوثنيتهم. وحتى يشتاق الشعب لعودة التابوت وسطهم.

 
؟ َأْخِبُروَنا ِبَماَذا ُنْرِسُلُه ِ َلى ا  تِ َفَدَعا اْلِفِلْسِطيِنيُّوَن اْلَكَهَنَة َواْلَعرَّاِفيَن َقاِئِليَن: »َماَذا َنْعَمُل ِبَتاُبو 2"  -( : 2) آية لرَّبِ 

 " َمَكاِنِه«.
 المؤمنون يقتربون من هللا وغير المؤمنون يبتعدون صنُو. 

 
وا َلُه ُقْرَباَن ِ ْثٍم.  3"  -( :3) آية  ا، َبْل ُردُّ ِئٍذ َتْشَفْوَن ينَ حِ َفَقاُلوا: »ِ َذا َأْرَسْلُتْم َتاُبوَت ِ لِه ِ ْسَراِئيَل، َفاَل ُتْرِسُلوُه َفاِرًَ

 "َوُيْعَلُم ِعْنَدُكْم ِلَماَذا اَل َتْرَتِفُع َيُدُه َعْنُكْم«.
الفلسطينيين أن ما حل   بهم هو ثمرة ت ديب وثمرة إلثمهم فى حد هللا. وكان اإلقتراح ب رسال قربان   رأى كهنة 

لما أصاب شعب هللا. وهو طلبوا أن تشترك كل مدينة من   أدبى ومادى  العظمى فى  مد الكتعويو  الخم   ن 
 فلسطين فى هاا القربان ليفون اإلصتراف جماعيًا والقربان من كل الشعب.

 
ُه َلُه؟« َفَقاُلوا: »َحَسَس َعَدِد َأْقَطاِب اْلِفِلْسِطيِنيِ يَن:  4"  -( :4) آية َخْمَسَة َفَقاُلوا: »َوَما ُمَو ُقْرَباُن اإِلْثِم الَِّذي َنُردُّ

ْرَبَة َواِحَدٌة َعَلْيُكْم َجِميًعا َوَعَلى َأْقَطاِبُكْم. ،ٍس َبَواِسيَر ِمْن َذمَ   " َوَخْمَسَة ِفيَراٍن ِمْن َذَمٍس. أَلنَّ الضَّ
كان  العادة لدى الوثنيين تقديم تمثال الجزء المراب بمرض لآللهة صند البرء من المرض ونالحظ الطلب هنا 

كا الضربة  إذًا  وفيران.  بواسير  تماثيل  يرنعوا  محاصيلهم  ف  ن  أن  صلى  الفيران  وإطالق  بالبواسير  مرضهم  ى 
 حسب ما جاء بالنسخة الس عينية. 

 
َمجْ 5"  -( :5) آية ِ ْسَراِئيَل  ِ لَه  َوَأْعُطوا  اأَلْرَض،  ُتْفِسُد  الَِّتي  ِفيَراِنُكُم  َوَتَماِثيَل  َبَواِسيِرُكْم  َتَماِثيَل  َلَعلَُّه َواْصَنُعوا  ًدا 

ُف َيَدُه َعْنكُ   " َعْن آِلَهِتُكْم َوَعْن َأْرِضُكْم.وَ  مْ ُيَخفِ 
قالوا   ألنهم  ليس  رشوة هلل  هديتهم  أن  الفلسطينيين  فهم  َمْجًدا  لقد  ِ ْسَراِئيَل  ِ لَه  أّما َأْعُطوا  إثم.  قربان  هى  إنما 

. ثمبالنس ة لناموس موسى ف ى ذبيحة إثم البد أن ت ون دموية وبالنس ة لنا فدم المسيح هو الاى يطهر من كل إ
لي  بالاهب ول ن بالدم. ول ن كما خرج الشعب من مرر ومعهم هدايا هفاا خرج التابوت من فلسطين ومعُو 

 هدايا.
 



 ( األصحاح السادس)سفر صموئيل األول 

 

 
37 

َلَظ اْلِمْصِريُّوَن َوِفْرَعْوُن ُقُلوَبُهْم؟ َأَلْيَس َعَلى َما َفَعَل ِبِهْم  6"  -( :6) آية َْ  َأْطَلُقوُممْ َوِلَماَذا ُتْغِلُظوَن ُقُلوَبُكْم َكَما َأ
 " َذَمُبوا؟فَ 

إذًا لقد إنتشر درس فرصون فى كل مفان. وصلى كل إنسان    …وفهم أيضًا الفلسطينيين أن هللا ال يمفن مقاومتو  
 أن يعتبر مّما يحدث من مرائب ضد الخطاة فيقدم توبة. 

 
( :12-7اآليات  َوَبَقَرَتْيِن  7"  -(  َجِديَدًة  َواِحَدًة  َعَجَلًة  َواْعَمُلوا  ُخُذوا  َواْرِبُطوا رْ مُ َفاآلَن  ِنيٌر،  َيْعُلُهَما  َلْم  ِضَعَتْيِن 

اْلَبْيِت.   ِ َلى  َعْنُهَما  َوَلَدْيِهَما  َوَأْرِجُعوا  اْلَعَجَلِة،  ِ َلى  َوَضُعوا 8اْلَبَقَرَتْيِن  اْلَعَجَلِة،  َعَلى  َواْجَعُلوُه  بِ   الرَّ َتاُبوَت  َوُخُذوا 
وَنَها َلهُ  َواْنُظُروا، َفِإْن َصِعَد ِفي َطِريِق 9َباَن ِ ْثٍم ِفي ُصْنُدوق ِبَجاِنِبِه َوَأْطِلُقوُه َفَيْذَمَس.  رْ قُ   َأْمِتَعَة الذََّمِس الَِّتي َتُردُّ

َلمْ  َيَدُه  َأْن  َفَنْعَلُم  َوِإالَّ  اْلَعِظيَم.  رَّ  ِبَنا مَذا الشَّ َفَعَل  ُمَو الَِّذي  َفِإنَُّه  َبْيَتَشْمَس  ِ َلى  َكاَن ذ ُتُخِمِه  َتْضِرْبَنا.  َعَلْيَنا    كَ لِ  
َوَلَدْيِهمَ 10َعَرًضا«.   َوَحَبُسوا  اْلَعَجَلِة،  ِ َلى  َوَرَبُطوُمَما  ُمْرِضَعَتْيِن  َبَقَرَتْيِن  َوَأَخُذوا  َكذِلَك،  َجاُل  الرِ  اْلَبْيِت، َفَفَعَل  ِفي  ا 

ْنُدوِق َوِفيَراِن الذََّمِس 11 بِ  َعَلى اْلَعَجَلِة َمَع الصُّ َفاْسَتَقاَمِت اْلَبَقَرَتاِن ِفي  12َماِثيِل َبَواِسيِرِمْم.  تَ وَ   َوَوَضُعوا َتاُبوَت الرَّ
وَ  َيِميًنا  َتِمياَل  َوَلْم  َوَتْجَأَراِن،  َواِحَدٍة  ٍة  ِسكَّ ِفي  َتِسيَراِن  َوَكاَنَتا  َبْيَتَشْمَس،  َطِريِق  ِ َلى  َوَأْقَطاُب الطَِّريِق  ِشَمااًل،  اَل 

 "  ا ِ َلى ُتُخِم َبْيَتَشْمَس.مَ مُ اْلِفِلْسِطيِنيِ يَن َيِسيُروَن َوَراءَ 
ما أروصو منظر يشهد لحب هللا لشع و. فمهما طال  إقامة التابوت فى أرض غري ة، ل ن هللا يشتاق أن يسفن  

هو صوت خوار ال قرة  :َتْجَأَرانِ  َوَكاَنَتاويحل فيهم. لقد ساق ال قرتين رغم ميلهما الطبيعى لرغيريهما  ووسط شع 
فال قر غير المدرب ال يسير فى   ، فَلْم َيْعُلُهَما ِنيرٌ  سين والحظ أيضًا أنهما غير مدربتانبو مح ألجل أوالدها ال

صف  الطبيعة، فمن الطبيعى أن تدخل ال قرتان   : َوَلْم َتِمياَل َيِميًنا َواَل ِشَماالً  اْسَتَقاَمِتاطريد معتدل ل نهما 
لى بي  شم  ف ى قوة كان  تدفعهما غير قوة هللا.  إ ان للحقول لت كال. ف ل الظروف كان  ضد أن تتجو ال قرت

فينحاس وحفنى لم يعرفاه. صجيب أنو   أن ( بينما3:1شإ نحراف ألنهما يعرفان قانيهما )ال قرتان لم يستطيعا اإل 
رغم خطية شعب هللا نجد هللا مشتاقًا للرجوع لشع و. العجلة الجديدة وال قرتان اللتان لم يعلهما نير ت شف صن  

الوثنيين أيضًا أن هللا ال يقبل التعري  بين الفرقتين فهو يريد أن ما يستخدم لحمل التابوت ال يفون قد ك راإد 
(. والعجلة الجديدة تشير لل نيسة الجديدة 14:6كو 2إستخدم لشئ آخر. وهفاا هللا يريد أن القلب يفون لُو وحدُه )

 : أى لم يخضعا للخطية.  ْعُلُهَما ِنيرٌ يَ  َلمْ التى أسسها المسيح وال قرتان رمز لليهود واألمم. 
تخم التابوت أى أرض إسرائيل. وكان  الطريقة التى سارت بها ال قرتان صالمة لل هنة   -( :9. آية)َطِريِق ُتُخِمهِ 

 بهم كان من قبل الرب.  الفلسطينيين أن ما حل  
 ( صلى تخم يهوذا. 16:21هى مدينة لل هنة )يش  :ْيَتَشْمَس بوَ 
 

:18-13)  اآليات َوَرَأْوا 13"  -(  َأْعُيَنُهْم  َفَرَفُعوا  اْلَواِدي،  ِفي  اْلِحْنَطِة  َحَصاَد  َيْحُصُدوَن  َبْيَتَشْمَس  َأْمُل  َوَكاَن 
ُقوا جَ حَ َفَأَتِت اْلَعَجَلُة ِ َلى َحْقِل َيُهوَشَع اْلَبْيَتَشْمِسيِ  َوَوَقَفْت ُمَناَك. َوُمَناَك  14التَّاُبوَت َوَفِرُحوا ِبُرْؤَيِتِه.   ٌر َكِبيٌر. َفَشقَّ

  . بِ  ْنُدوَق الَِّذي َمَعُه الَِّذي ِفيِه  15َخَشَس اْلَعَجَلِة َوَأْصَعُدوا اْلَبَقَرَتْيِن ُمْحَرَقًة ِللرَّ بِ  َوالصُّ َفَأْنَزَل الالَِّويُّوَن َتاُبوَت الرَّ



 ( األصحاح السادس)سفر صموئيل األول 

 

 
38 

. عَ ْص َأْمِتَعُة الذََّمِس َوَوَضُعوُمَما َعَلى اْلَحَجِر اْلَكِبيِر. َوأَ  بِ  َد َأْمُل َبْيَتَشْمَس ُمْحَرَقاٍت َوَذَبُحوا َذَباِئَح ِفي ذِلَك اْلَيْوِم ِللرَّ
َما 17َفَرَأى َأْقَطاُب اْلِفِلْسِطيِنيِ يَن اْلَخْمَسُة َوَرَجُعوا ِ َلى َعْقُروَن ِفي ذِلَك اْلَيْوِم.  16 َومِذِه ِمَي َبَواِسيُر الذََّمِس الَِّتي َردَّ

َوَواحِ يُّ ينِ اْلِفِلْسطِ   ، ِلَجتَّ َوَواِحٌد  أَلْشَقُلوَن،  َوَواِحٌد  ِلَغزََّة،  َوَواِحٌد  أَلْشُدوَد،  َواِحٌد   : بِ  ِللرَّ ِ ْثٍم  ُقْرَباَن  ِلَعْقُروَن. وَن  ٌد 
اْلَمِديَنِة  18 ِمَن  اأَلْقَطاِب  ِلْلَخْمَسِة  اْلِفِلْسِطيِنيِ يَن  ُمُدِن  َجِميِع  ِبَعَدِد  الذََّمِس  ْحَراِء. مُ الْ َوِفيَراُن  الصَّ َقْرَيِة  ِ َلى  َنِة  َحصَّ

. ُمَو ِ َلى مَذا اْلَيْوِم ِفي َحْقِل َيُهوشَ  بِ  .َوَشاِمٌد ُمَو اْلَحَجُر اْلَكِبيُر الَِّذي َوَضُعوا َعَلْيِه َتاُبوَت الرَّ  " َع اْلَبْيِتَشْمِسيِ 
ي ال  العربة  ألن  ذبيحة  لتقديم  كوقود  وإستخدام خشبها  العربة  وفى أ  جب ت سير  ثانية.  شئ  أى  فى  تستخدم  ن 

صند    (14آية) ال قرتان  اْلَبْيَتَشْمِسي ِ وقف   َيُهوَشَع  يشوع    :َحْقِل  قاد  وكما  يشوع.  أو  يسوع  أسم  نف   هو  إسمو 
سم يهوش  ال قرتان. والعجلة تشير لل نيسة فدخولها حقل يشوع أو يهوش  هو  إالشعب لدخول أرض الميعاد. قاد  

صليو تابوت   الاى ُوض  َ   :َوَشاِمٌد ُمَو اْلَحَجُر اْلَكِبيرُ يسة وفرحها هو بيسوصها سر قوتها.   نالإصالن صن أن متعة  
 العهد، هو شاهد لعمل هللا م  شع و تتطل  إليو األجيال لتاكر مح ة هللا ورصايتو. 

 
( َتاُبو 19"  -( :19-21اآليات  ِ َلى  َنَظُروا  أَلنَُّهْم  َبْيَتَشْمَس  َأْمَل  َخْمِسيَن ا  تِ َوَضَرَب  ْعِس  الشَّ ِمَن  َوَضَرَب   . بِ  لرَّ

َعِظيَمًة.   َضْرَبًة  ْعَس  الشَّ بَّ َضَرَب  الرَّ ْعُس أَلنَّ  الشَّ َفَناَح  َرُجاًل.  َوَسْبِعيَن  َرُجل  َبْيَتَشْمَس: »َمْن 20َأْلَف  َأْمُل  َوَقاَل 
َوإِ  وِس مَذا؟  اْلُقدُّ اإِللِه  بِ   َأَماَم الرَّ َيِقَف  َأْن  َيْصَعُد َعنَّا؟«    ىلَ َيْقِدُر  َيَعاِريَم 21َمْن  َقْرَيِة  اِن  ِ َلى ُسكَّ ُرُساًل  َوَأْرَسُلوا 

، َفاْنِزُلوا َوَأْصِعُدوُه ِ َلْيُكْم«. بِ   "َقاِئِليَن: »َقْد َردَّ اْلِفِلْسِطيِنيُّوَن َتاُبوَت الرَّ
ويقدمو  للتابوت  معاينتهم  صند  وجوههم  صلى  يسقطون  الشعب  أن  المفروض  ال هنة تو ا  كان  ويستدصوا  للرب  بة 

واإل الفلسطينيون لحملو  لقد كرمو  الشريعة.  تجاهلوا  ل نهم  بو  اليهود   حتفال  ولقد   ،  أكثر من  بالرغم من جهلهم. 
أكثر يدان  أكثر  يعرف  فمن  الفلسطينيين  ضربة  من  بفثير  أكبر  إلستهتارهم  اليهود  ضربة  ِمَن   كان   َوَضَرَب 

ْعِس َخْمِسيَن َأْلَف رَ  . ولقد أثار هاا العدد ال بير بعو التساؤالت كي  يوجد فى بلد صغير َوَسْبِعيَن َرُجالً ل  جُ الشَّ
 مثل بيتشم  كل هاا العدد؟ 

مننن  50000مننن الرؤسنناء،  70وفسننرتها الفولجاتننا أنهننم  50000، 70جنناء النننص فننى العبريننة أنننو ضننرب  -1
. وفهنننم 50000والنننن  70لنننن ا ينرجننناًل خمسنننين ألنننف رجنننل أى هنننناك تميينننز بننن 70الشنننعب. وترجمهنننا الننن عو 

 الموجودين. 50000من بين الن  70ال عو النص أن الرب ضرب  
جتم  كثيرين من كل بنى إسرائيل وفرحوا بعودة التابوت فرح غير مقدس وكل فرح غير مقدس صاقبتو  إربما   -2

 من باقى إسرائيل.  50000من أهل بيتشم  و 70أنو يتحول إلى حزن ونوح فضرب هللا 
جاءت  19اآلية      "men of the people and 50 oxen of a man 70" -شخصى:ى رأمجرد   -3

.  وأصل ال لمة فى العبرية  ( إنسان ضخم البنية وغبى2( ثيران.   أو   1تترجم   oxen هفاا فى اإلنجليزية.
ل  قب) 1000فى األبجدية العبرية ولو شفل الثور. وصند إستخدامو كرقم فهو يشير لرقم  األلفهو حرف 

األمريفى" ألصول كلمات ال تاب   Strongsإستخدام األرقام إستخدم القدماء الحروف ك رقام( "من قاموس 
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  تؤخا كفلمة ولي  كرقم فيفون   oxen. والمقرود بالرقم بو بعو الغموض، وأميل ألن كلمة المقدس
ابرة األغبياء.   ج المن  50رجال، و  70( ضرب الرب من أهل بيتشم  1  -تفسير اآلية بطريقة من إثنين:

  ثورا كانوا لرجل واحد. وهاا هو التفسير األوق .  50رجال من بيتشم  و  70( ضرب الرب 2
حترام تابوت العهد وضربة الشعب بسبب ذلك ينبهنا أننا كثيرًا ما نتهاون صندما نسم  صوت هللا أو  إصدم 

 داخل ال نيسة أو أثناء تناولنا األسرار اإللهية. 
أى لمن   :َوِإَلى َمْن َيْصَعُد َعنَّاأى من يقدر أن يواجو ضربات هللا ويتحداه ويقف فى وجهو.   :ْن َيِقفَ أَ  رُ َمْن َيْقدِ 

سل  التابوت حتى نتخلص من الضربات. ولألسف هو نف  موقف الفلسطينيين وكان يجب أن يقولوا كي    ُنر 
َرت  بواسطة ثانية إلى شيلوه ألنها كان  قد ُدمّ     رجولم ي َيَعاِريمَ أصعد التابوت إلى  ( 21)نترالح م  هللا. وفى 

(. وصموئيل أقام خيمة فى نوب وض  فيها األوانى والماابح والتابوت لم يدخل إليها،  12:7رإالفلسطينيين )
كيدون وبي   فرموئيل إهتم بجوهر الع ادة ولي  بشفلياتها. وبقى التابوت فى يعاريم حتى نقلو داود إلى بيدر

 (. 4:1أى 2+   13-5: 5أى 1لجتى. )ا ومد أصوبيد 
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 عودة للجدول األصحاح السابع

 
بِ  َوَأْدَخُلوُه ِ َلى َبْيِت َأِبيَناَداَب ِفي اأَلَكَمِة، وَ 1"  -(:2-1اآليات ) ُسوا َفَجاَء َأْمُل َقْرَيِة َيَعاِريَم َوَأْصَعُدوا َتاُبوَت الرَّ َقدَّ
.  ابْ   َأِلَعاَزارَ  بِ  َة َطاَلْت َوَكاَنْت 2َنُه أَلْجِل ِحَراَسِة َتاُبوِت الرَّ َوَكاَن ِمْن َيْوِم ُجُلوِس التَّاُبوِت ِفي َقْرَيِة َيَعاِريَم َأنَّ اْلُمدَّ

. بِ   " ِعْشِريَن َسَنًة. َوَناَح ُكلُّ َبْيِت ِ ْسَراِئيَل َوَراَء الرَّ
لي قى هناك   ِ َلى َبْيِت َأِبيَناَدابَ هللا فرعدوا بفرح وأتوا بو فى إحترام  ة  ضر لقد أدرك أهل يعاريم أن التابوت يمثل ح

نقلو داود النبى )  100قرابة   بينما كان سبب ضربات ألهل بي  شم  هو رائحة 4-1:  6صم 2صام حتى   .)
لتابوت ال  ا  رسحياة لحياة ورائحة موت لموت. وكان أبيناداب الويًا ل ن لي  كاهنًا وإنو لتوبيخ شديد أن من يح

يفون كاهنًا فقد أهان ال هنة هللا بتررفاتهم )أوالد صالى(. وكان  الخيمة فى نوب بينما التابوت فى يعاريم وهاا 
اإل مدى  صن  إصالن  ل نو  كاملة  غير  الع ادة  جعل  أو  الع ادة  تعطيل  فى  سب ًا  كان  الروحى بالت كيد  نحطاط 

ال فى  التابوت  بوض   يهتم صموئيل  ولم  وإبعادهم صن مظهريات   مة خيللشعب.  للتوبة  الشعب  يدصو  أن  فهدفو 
َبْيِت ِ ْسَراِئيلَ وشفليات الع ادة.   صامًا   20هى توبة جماعية نتيجة صمل وخدمة صموئيل الاى ظل    :َوَناَح ُكلُّ 

   بييدصو للتوبة ورفو كل ع ادة غري ة وقارن بين قرية يعاريم وكي  إستقبلوا التابوت بفرح ووقار ووضعوه فى 
 أبيناداب وبين بيتشم  حي  لم يعطو أحد ال هنة بيتو بل تركوه صلى صخرة.

 
( َفاْنزِ 3"  -(:4-3اآليات   ، بِ  الرَّ ِ َلى  َراِجِعيَن  ُقُلوِبُكْم  ِبُكلِ   ُكْنُتْم  »ِ ْن  َقاِئاًل:  ِ ْسَراِئيَل  َبْيِت  ُكلَّ  َصُموِئيُل  ُعوا َوَكلََّم 

َواْلَعْشَتا اْلَغِريَبَة  اْلِفِلْسِطيِنيِ يَن«. وثَ رُ اآلِلَهَة  َيِد  ِمْن  َفُيْنِقَذُكْم  َوْحَدُه،  َواْعُبُدوُه  بِ   ِللرَّ ُقُلوَبُكْم  وا  َوَأِعدُّ َوْسِطُكْم،  ِمْن   
بَّ َوْحَدُه.4  " َفَنَزَع َبُنو ِ ْسَراِئيَل اْلَبْعِليَم َواْلَعْشَتاُروَث َوَعَبُدوا الرَّ

لقد بدأ صموئيل بعد هزيمة الشعب أمام ف  دأسنة وسط إسرائيل ب  20بعد خدمة صموئيل   ى العمل الجماصى. 
نبياء. وتزوج فى هاه الفترة وأنجب إثنين وخالل الخدمة الهادئة الفلسطينيين وبعد صودة التابوت يؤس  مدرسة األ

وبعد   والمح ة.  الوحدة  بروح  الشعب  فتجم   بالحب هلل  القلوب  سانحة    20إنفتح   الفرصة  سنة وجد صموئيل 
لهة الغري ة. أو التعري  اة بالتوبة الجماعية وشرح لهم سر فشلهم السابد وأنو فى ال عد صن هللا، وع ادة اآلاد منلل

جم  صشتار وهى قرينة ال عل وكان الفلسطينيون يعبدونها خالل تماثيل صليها صور   :اْلَعْشَتاُروثَ بين الفرقتين.  
وع ادته للخروبة  آلهة  هى  الزهرة.  كوكب  أو  وقد إحا  للقمر  والرجاسات.  الخالصة  روح  من  ال ثير  صلى  توت 

فال لمة تعنى السيد أو الرب بمعنى مالك أو    اْلَبْعلت رس  كاهنات لممارسة الدصارة فى  ياكل العشتاروت. أّما  
صورة  صليها  المعدن  أو  الحجر  أو  الخشب  من  وبتماثيل  كثيرة  أشفال  تح   ال عل  وُصب َد  لعبد.  أو  إلمرأة  سيد 
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لل عل فو ب  الشم  الع ادات  هاه  فى  اليهود  سقط  فقد  ولألسف  الحياة.  مردر  وأنها  الطبيعة  فى  ما  أصظم  نها 
 لهة. والعشتاروت بل وصنعوا تماثيلهم فى الهيفل وت رس  نسائهم لهاه الدصارة وقدموا أوالدهم ذبائح حية لهاه اآل

 
« يائِ َفَقاَل َصُموِئيُل: »اْجَمُعوا ُكلَّ ِ ْسرَ 5" -(:6-5اآليات ) بِ  َفاْجَتَمُعوا ِ َلى 6َل ِ َلى اْلِمْصَفاِة َفُأَصلِ َي أَلْجِلُكْم ِ َلى الرَّ

، َوَصاُموا ِفي ذِلَك اْلَيْوِم َوَقاُلوا ُمَناَك: »َقْد َأْخَطأْ  بِ  «. َوَقَضى اْلِمْصَفاِة َواْسَتَقْوا َماًء َوَسَكُبوُه َأَماَم الرَّ بِ  َنا ِ َلى الرَّ
  ِ ْسَراِئيَل ِفي اْلِمْصَفاِة.ي نِ َصُموِئيُل ِلبَ 

يبرز هنا دور صموئيل كقاٍض وكممثل للحفم اإللهى مثل )موسى ويشوع( ومرلح دينى. وهو يظهر للشعب قوة 
بِ  الرالة ليشرح دور هللا فى حماية شع و   الرَّ ِ َلى  أَلْجِلُكْم  فهو راٍع روحى يعرف أنو ال يقدر أن يقود   َفُأَصلِ َي 

بِ  ة فاهلل هو القائد الحييقى. والشعب فى تاهلل أمام الرب  اللرالشعب بدون ا ك نهم   :اْسَتَقْوا َماًء َوَسَكُبوُه َأَماَم الرَّ
يقولون فى توبتهم نحن قد إنسفبنا أمامك يا رب بال أمل فى أن يجمعنا أحد ثانية ف رحمنا وإجمعنا. إذًا معنى 

وهفاا قيل صن  المنسفب ال يمفن جمعو إال بيد إلهية. اءلمسفب الماء هو صالمة إصتراف بالضعف إذ صاروا كا
  ( .14 : 22)مز "كالماء إنسفب "المسيح وهو مرلوب 

"وسفبوا قلوبهم بالتوبة أمامو كالماء" وتفهم أيضًا أنهم القوا خطاياهم صنهم كما   وبعو الترجمات ترجم  اآلية
اإل  المنسفب يتخلص  الماء  من  اإل  ،  ناء  "شربوا  قباًل  التوبة   مث فهم  صلى  إشتمل   رائعة  توبة  هى  إذًا  كالماء" 

 نسفاب أمام هللا والروم. صتراف والتالل واإلواإل
 

يَن َوَسِمَع اْلِفِلْسِطيِنيُّوَن َأنَّ َبِني ِ ْسَراِئيَل َقِد اْجَتَمُعوا ِفي اْلِمْصَفاِة، َفَصِعَد َأْقَطاُب اْلِفِلْسِطيِني ِ 7"  -(:8-7اآليات )
ِ ْسَرا اْلِفِلْسِطيِنيِ يَن.  يلَ ئِ ِ َلى  ِمَن  َخاُفوا  ِ ْسَراِئيَل  َبُنو  َسِمَع  َفَلمَّا  َعِن 8.  َتُكفَّ  »اَل  ِلَصُموِئيَل:  ِ ْسَراِئيَل  َبُنو  َوَقاَل 

بِ  ِ لِهَنا َفُيَخلِ َصَنا ِمْن َيِد اْلِفِلْسِطيِنيِ يَن«. َراِخ ِمْن َأْجِلَنا ِ َلى الرَّ  " الصُّ
ويثير يثور  الخير  ول ن جا ر   صدو  للنور.  الظلمة  هو رفو  الشعب،  صلى  الفلسطينيين  ف هاج  توبة.  م  كل  لو 

لنالحظ أنو م  رجوع الشعب إلى هللا بالتوبة ت ون الحرب ليس  ضد الشعب إنما ضد هللا. والشعب خاف أن 
رة لما  يت رر ما حدث معهم فى أفيد ول ن اآلن هم فى حالة توبة فطلبوا من صموئيل أن يرلى ألجلهم )فى

 السابقة لم يطلبوا صالتو وال حتى مشورتو(. هم اآلن باتوا مقتنعين بقوة شفاصة صموئيل.
 

أَ 9"  -(: 9آية) ِمْن  بِ   الرَّ ِ َلى  َصُموِئيُل  َوَصَرَخ   ، بِ  ِللرَّ ِبَتَماِمِه  ُمْحَرَقًة  َوَأْصَعَدُه  َرِضيًعا  َحَماًل  َصُموِئيُل  ْجِل َفَأَخَذ 
.لَ  بَ ِ ْسَراِئيَل، َفاْسَتَجا بُّ  " ُه الرَّ
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م َم نفسو صنا ليشف  فينا. والمسيح قد  صالة صموئيل بال ذبيحة تر ح بال فائدة والابيحة إشارة لحمل هللا الاى َقد  
ولي  معنى هاا أن ن ف صن الرالة. والمحرقة صالمة صلى ت ري  الشعب ال امل  ،نفسو ذبيحة وهو يشف  فينا

 مًا. مات هلل وتسليم نفوس الشعب ليد هللا
 

َم اْلِفِلْسِطيِنيُّوَن ِلُمَحاَرَبِة ِ ْسَراِئيَل، َفَأْرَعَد ال10"  -(:10آية) بُّ ِبَصْوٍت َوَبْيَنَما َكاَن َصُموِئيُل ُيْصِعُد اْلُمْحَرَقَة، َتَقدَّ رَّ
 " َراِئيَل.سْ  ِ  َعِظيٍم ِفي ذِلَك اْلَيْوِم َعَلى اْلِفِلْسِطيِنيِ يَن َوَأْزَعَجُهْم، َفاْنَكَسُروا َأَمامَ 

 
 "  َوَخَرَج ِرَجاُل ِ ْسَراِئيَل ِمَن اْلِمْصَفاِة َوَتِبُعوا اْلِفِلْسِطيِنيِ يَن َوَضَرُبوُمْم ِ َلى َما َتْحَت َبْيِت َكاٍر.11" -(:11اية )

بُّ  الرَّ ال  :َفَأْرَعَد  خالل  ولابيحتو  صموئيل  لرالة  هللا  إستجاب  لقد  ترمتون"  وأنتم  صن م  يحارب  ة يع طب"الرب 
إبلي  أصداء شعب هللا ضدهم لغيظو من توبتهم ول ن كل حروبو  الغل ة لشع و. لقد أهاج صدو الخير  وأصطى 

 (.7،  6:  1بط1تؤول إلى تزكيتنا وت ليلنا ما دمنا فى يده. )
 -ملحوظة : 

لوث لُو وض  خاص. وال هنة قد  أواًل  نبى  ذبيحة فهو  لتقديم  نفسهم. أ  واصموئيل الوى ولي  كاهن وهللا أرشده 
كان    الهزيمة  أن  أيضًا  ونالحظ  العهد.  تابوت  يحملون  خطاة  كهنة  من  أقوى  وصلواتو  ذبيحتو   بالرعدوكان  

 )جهادهم(.  وحرب الشعس)صمل نعمة هللا( 
 

، َوَدَعا اْسَمُه »َحَجَر اْلمَ 12" -(:12آية) نِ  َنِة« َوَقاَل: »ِ َلى ُمَنا و عُ َفَأَخَذ َصُموِئيُل َحَجًرا َوَنَصَبُه َبْيَن اْلِمْصَفاِة َوالسِ 
.» بُّ  "َأَعاَنَنا الرَّ

ا التابوت. لالك أخا صموئيل حجرًا ونر و  لقد تحقق  النررة فى ذات الموق  الاى حدث  فيو الهزيمة قباًل وُأخ 
 ليفون شاهدًا صلى صمل هللا م  شع و التائب  َوَدَعاه َحَجَر اْلَمُعوَنةِ 

 

 نترار اآلن )التوبة(. ى )الخطية( وسبب اإل ولألفياكر إسرائيل سبب الهزيمة ا
 

( َعَلى 13"  -(:14-13اآليات  بِ   الرَّ َيُد  َوَكاَنْت  ِ ْسَراِئيَل.  ُتُخِم  ِفي  ُخوِل  ِللدُّ َبْعُد  َيُعوُدوا  َوَلْم  اْلِفِلْسِطيِنيُّوَن  َفَذلَّ 
َما اْلِفِلْسِطيِنيُّوَن ِمْن ِ ْسَراِئيَل َرَجَعْت ِ َلى ِ ْسَراِئيَل ِمْن َعْقُروَن ذَ خَ َواْلُمُدُن الَِّتي أَ 14اْلِفِلْسِطيِنيِ يَن ُكلَّ َأيَّاِم َصُموِئيَل.  

. َواْسَتْخَلَص ِ ْسَراِئيُل ُتُخوَمَها ِمْن َيِد اْلِفِلْسِطيِنيِ يَن. َوَكاَن ُصْلٌح َبْيَن ِ ْسَراِئيَل َواأَلمُ   " وِريِ يَن.ِ َلى َجتَّ
الث أو  وبركات  التوبة  منها ر  مابركات  نخرج  صلينا حروبًا  يثير  حينما  إبلي  ضدنا  معارك  من  بها  نخرج  التى 

 ببركات أكثر. فلقد إستفاد الشعب من حرب فلسطين ضدهم فى اآلتى: 
ُخوِل ِفي ُتُخِم ِ ْسَراِئيلَ  -1  حتى أيام شاول. :َلْم َيُعوُدوا َبْعُد ِللدُّ



 ( األصحاح السابع)سفر صموئيل األول 

 

 
43 

 ة. الفلسطينيين وكان  كسرتهم بداية لهزائم متالحق ُذل   -2
 إسترد الشعب المدن التى أخاها الفلسطينيون سابقًا.  -3
 ما حدث ترالحوا م  اليهود لخوفهم منهم فعاش الشعب فى سالم. اأَلُموِريِ ينَ حين رأى  -4
 

ُدوُر ِفي يَ وَ   َوَكاَن َيْذَمُس ِمْن َسَنٍة ِ َلى َسَنةٍ 16َوَقَضى َصُموِئيُل إِلْسَراِئيَل ُكلَّ َأيَّاِم َحَياِتِه.  15"  -(:17-15اآليات )
َوَكاَن ُرُجوُعُه ِ َلى الرَّاَمِة أَلنَّ َبْيَتُه  17َبْيِت ِ يَل َواْلِجْلَجاِل َواْلِمْصَفاِة، َوَيْقِضي إِلْسَراِئيَل ِفي َجِميِع مِذِه اْلَمَواِضِع.  

. بِ   " ُمَناَك. َوُمَناَك َقَضى إِلْسَراِئيَل، َوَبَنى ُمَناَك َمْذَبًحا ِللرَّ
د صموئيل مجد شيلوه وال أصاد  َبْيِت ِ يَل َواْلِجْلَجاِل َواْلِمْصَفاةِ ٍع نشيط يدور فى أماكن كثيرة  را ل كان صموئي ولم ُيع 

التابوت للخيمة فماذا كان  فائدة التابوت فى الحرب السابقة وهم فى خطاياهم، لالك إهتم باإلصالح الداخلى 
مفان بف ر وثنى. فسر القوة هو فى التوبة ولي  فى  الا للشعب وصدم التركيز صلى مفان معين حتى ال يدنسو 

.المفان
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 عودة للجدول األصحاح الثامن 

 
 + ب نتهاء اإلصحاح السابد ينتهى صرر القضاة وهاا اإلصحاح هو إصداد لفترة المل ية. 

لك هللا ولرموئيل ول ن  مُ لب رفو للطا  ر األمم وقد حمل هاا+ طلب الشعب من صموئيل إقامة ملك لهم كسائ
هللا أصطاهم سؤل قلبهم وأقام لهم شاول حسن المظهر وكان هاا حسب شهوة قلبهم " الرب يعطيك حسب قل ك" 

ُمل  الرمز فى   ،وَمَلك شاول إلى حين حتى أتى داود الملك الاى بحسب قلب هللا. وهللا وافد لهم صلى طلبهم ليف 
 القرة. 

آدم ويملك  ن سانهللا يخلق اإل 
 عليه هللا  

آدم يرفض هللا ويحس العالم ويختار 
  بليس حسن المنظر 

هللا يرسل المسيح ليؤسس  
 مملكته  

فترة القضاة = فترة الحكم  
 اإللهى 

الشعس يختار شاول حسن المنظر ومم 
أرادوا أن يتشبهوا بمن حولهم ويكون 

 لهم ملك يحميهم ويتقدمهم  
 داود يؤسس المملكة  

وربما   ،افد هللا صلى أن يفون هناك ملك ول ن بشروطو هو فالملك فى األمم كان يحفم بسلطة مطلقةو   قد + ول
ينظرون لُو ك لو فى بعو البالد. ول ن ملك إسرائيل خاض  هلل وللشريعة، يمسحو ال اهن ولي  لُو حد العمل 

داد( وصاقب أخاب )فى موضوع نابوت( تعالال هنوتى. وهللا يعاق و لو أخط ، فاهلل صاقب داود )فى موضوع أوريا و 
 وهفاا.  

سنة وكان صموئيل قد شاخ وُيقدر صمر صموئيل حينما س لُو    20+ بين هاا اإلصحاح وما س قو لي  أقل من  
 سنة.   70الشعب أن ُيم لك  صليهم مل ًا بحوالى 

 49من س ط يهوذا )تك ن فو + وهللا كان يخطط إلقامة ملك صلى الشعب بحسب قل و وسبد يعقوب وتن   أنو سي
َدُه فى  20-14:  17ولقد سبد هللا وأصطاهم الشرائ  الخاصة بهاا الملك )ت   . (10:  (. ول ن هللا يرسل َوص 

ملء الزمان، وكان خط  الشعب أنهم تعجلوا األحداث. وخط هم الثانى أنهم لم يطلبوا مل ًا حسب مشيئة هللا بل  
ا للقوة ومنظر الملك ف صطاهم هللا حسب قلبهم مل ًا منظره حسن ف ان  رو نظ( هم  5:   8صم 1مل ًا مثل األمم ) 

نو فى  ألهم سبب شقاء صظيم. هم أرادوا مل ًا يقودهم فى الحرب ونسوا أنهم غلبوا برلوات صموئيل، ونسوا 
ة  اثفمنرب القاضى لي  بالور  ، بحسب إرادتهم الاى يحارب أصداءهم صرر القضاة كان يمفنهم إختيار القائد 

 إنما الملك ُيو رث.
 

( إِلْسَراِئيَل.  1"  -( : 5-1اآليات  ُقَضاًة  َبِنيِه  َجَعَل  َأنَُّه  َصُموِئيُل  َشاَخ  َلمَّا  ُيوِئيَل، 2َوَكاَن  اْلِبْكِر  اْبِنِه  اْسُم  َوَكاَن 
ِريِقِه، َبْل َمااَل َوَراَء اْلَمْكَسِس، َوَأَخَذا َرْشَوًة طَ   ي َوَلْم َيْسُلِك اْبَناُه فِ 3َواْسُم َثاِنيِه َأِبيَّا. َكاَنا َقاِضَيْيِن ِفي ِبْئِر َسْبٍع.  
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َجا اْلَقَضاَء.   َوَقاُلوا َلُه: »ُمَوَذا َأْنَت َقْد ِشْخَت، 5َفاْجَتَمَع ُكلُّ ُشُيوِخ ِ ْسَراِئيَل َوَجاُءوا ِ َلى َصُموِئيَل ِ َلى الرَّاَمِة  4َوَعوَّ
ُعوِب«.فَ  .َواْبَناَك َلْم َيِسيَرا ِفي َطِريِقكَ   "اآلَن اْجَعْل َلَنا َمِلًكا َيْقِضي َلَنا َكَساِئِر الشُّ

( ِفي ِبْئِر َسْبعٍ غال ًا كان أبناء صموئيل ممتازين فرشحهم الشعب للقضاء وصينهم صموئيل قضاة فى الجنوب )
َجا ا  لو فقبوهم لم ي خاوا المنرب بالوراثة فال وراثة فى القضاء. ول ن المنرب كان سبب غواية لهم   َرْشَوًة َوَعوَّ

 ول ن لماذا لم يوبخ هللا صموئيل كما فعل م  صالى ؟   .اْلَقَضاءَ 
 أخطاء أبناء صموئيل أقل كثيرًا فهم لم يستهينوا بالطقوس والهيفل ولم يزنوا.  -1
 هم كانوا مستييمين ل ن المركز أغواهم صلى تعوي  القضاء.  -2
 ُيوِئيلَ ( وإسم إبنو ال فنر 2:  12صم 1وأمام الشعب ) اءقضيفهم ضمنًا أن صموئيل صزلهم ووضعهم أمام ال -3

( وإبننا صنموئيل ال فنر َوشننى ثنم 28:  6أى 1الرب هو أبى. ول ننا نجد فى )=  َأِبيَّا هو هللا والثانى  هيهو =  
 أبَيا فما تفسير هاا اإلختالف. 

 قد يفون ليوئيل إسمًا أخر هو وشنى.  -أ
ون أن كلمة يوئيل حاف  سهوًا فى النساخة وأن كلمة وشنى  رسداكلمة وشنى تعنى والثانى لاا يرى ال -ب 

قرد بها واإلبن الثانى، وليس  إسمًا لل فر. ويفون المعنى أن أوالد صموئيل هما ال فر )ولم ياكر 
 إسمو( والثانى ثم أبيا. 

 

.يَ  اَفَساَء اأَلْمُر ِفي َعْيَنْي َصُموِئيَل ِ ْذ َقاُلوا: »َأْعِطَنا َمِلكً 6" -( :6) آية بِ   " ْقِضي َلَنا«. َوَصلَّى َصُموِئيُل ِ َلى الرَّ
 لقد حسب صموئيل النبى ذلك الطلب رفضًا لُو شخريًا ورفضًا لعملو القضائى.

 
ْعِس ِفي ُكلِ  َما َيُقوُلوَن َلَك، أَلنَُّهْم َلْم َيْرُفُضو 7"  -( :7) آية بُّ ِلَصُموِئيَل: »اْسَمْع ِلَصْوِت الشَّ ْنَت َبْل أَ   كَ َفَقاَل الرَّ

 " ِ يَّاَي َرَفُضوا َحتَّى اَل َأْمِلَك َعَلْيِهْم.
أّما الرب فحسب طلبهم رفضا شخريًا لُو هو كملك صلى شع و. وهاه درس ل ل خادم أن ال يحسب اإلهانة  

  اْسَمعْ موجهة لُو شخريًا بل هلل فهو خادم هلل، صلى أن يحسب كل مديح وكرامة موجهة هلل ولي  لشخرو هو.  
ْعِس  َص لِ  نسانية ويستجيب للطل ات الجماعية "الرب يعطيك حسب قل ك" وإن كان  فاهلل يقدس الحرية اإل =  ْوِت الشَّ

يشرح لهم سوء العاق ة وينارهم ل نو يستجيب. ولو صبر الشعب صدة سنوات ما كانوا قد تعرضوا لمشاكل شاول 
 د لهم مل ًا حسب قل و فى ملء الزمان.فاهلل كان ُيعّ  

 
َوَتَرُكوِني  8"  -( :22-8)  اتياآل اْلَيْوِم  مَذا  ِ َلى  ِمْصَر  ِمْن  َأْصَعْدُتُهْم  َيْوِم  ِمْن  َعِمُلوا  الَِّتي  َأْعَماِلِهِم  ُكلِ   َحَسَس 

َوَأْخِبْرُمْم ِبَقَضاِء   مْ هِ َفاآلَن اْسَمْع ِلَصْوِتِهْم. َولِكْن َأْشِهَدنَّ َعَليْ 9َوَعَبُدوا آِلَهًة ُأْخَرى، مَكَذا ُمْم َعاِمُلوَن ِبَك َأْيًضا.  
َعَلْيِهْم«.   َيْمِلُك  الَِّذي  ،  10اْلَمِلِك  بِ  الرَّ َكاَلِم  ِبَجِميِع  َمِلًكا  ِمْنُه  َطَلُبوا  الَِّذيَن  ْعَس  الشَّ َصُموِئيُل  َوَقاَل: »مَذا 11َفَكلََّم 
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َيْأُخُذ َبِنيُكْم   ْجَعُلُهْم ِلَنْفِسِه، ِلَمَراِكِبِه َوُفْرَساِنِه، َفَيْرُكُضوَن َأَماَم َمَراِكِبِه. يَ وَ َيُكوُن َقَضاُء اْلَمِلِك الَِّذي َيْمِلُك َعَلْيُكْم: 
َوَيْعَملُ 12 َحَصاَدُه،  َوَيْحُصُدوَن  َحَراَثَتُه  َفَيْحُرُثوَن  َخَماِسيَن،  َوُرَؤَساَء  ُأُلوٍف  ُرَؤَساَء  ِلَنْفِسِه  َحْرِبِه َوَيْجَعُل  َة  ُعدَّ وَن 

َمَرا َوَخبَّاَزاٍت.  13ِه.  بِ كِ َوَأَدَواِت  َوَطبَّاَخاٍت  َعطَّاَراٍت  َبَناِتُكْم  َأْجَوَدَما 14َوَيْأُخُذ  َوَزْيُتوَنُكْم،  َوُكُروَمُكْم  ُحُقوَلُكْم  َوَيْأُخُذ 
ِلَعِبيِدِه.   َوَعِبيِدِه.  15َوُيْعِطيَها  ِلِخْصَياِنِه  َوُيْعِطي  َوُكُروَمُكْم،  ُزُروَعُكْم  ُر  َوُشبَّاَنُكُم عَ   ذُ َوَيْأخُ 16َوُيَعشِ  َوَجَواِرَيُكْم  ِبيَدُكْم 

َنَمُكْم َوَأْنُتْم َتُكوُنوَن َلُه َعِبيًدا.  17اْلِحَساَن َوَحِميَرُكْم َوَيْسَتْعِمُلُهْم ِلُشْغِلِه.   ََ ُر  َفَتْصُرُخوَن ِفي ذِلَك اْلَيْوِم ِمْن 18َوُيَعشِ 
بُّ ِفي ذِلَك اْلَيْوِم«.    ،مْ َوْجِه َمِلِكُكُم الَِّذي اْخَتْرُتُموُه أَلْنُفِسكُ  ْعُس َأْن َيْسَمُعوا ِلَصْوِت 19َفاَل َيْسَتِجيُس َلُكُم الرَّ َفَأَبى الشَّ

ُعوِب، َوَيْقِضي َلَنا َمِلُكَنا َوَيْخُرُج  20َصُموِئيَل، َوَقاُلوا: »اَل َبْل َيُكوُن َعَلْيَنا َمِلٌك،   َفَنُكوُن َنْحُن َأْيًضا ِمْثَل َساِئِر الشُّ
.  21اَمَنا َوُيَحاِرُب ُحُروَبَنا«.  مَ أَ  ْعِس َوَتَكلََّم ِبِه ِفي ُأُذَنِي الرَّبِ  بُّ ِلَصُموِئيَل: 22َفَسِمَع َصُموِئيُل ُكلَّ َكاَلِم الشَّ َفَقاَل الرَّ

 "ا ُكلُّ َواِحٍد ِ َلى َمِديَنِتِه«.و بُ »اْسَمْع ِلَصْوِتِهْم َوَملِ ْك َعَلْيِهْم َمِلًكا«. َفَقاَل َصُموِئيُل ِلِرَجاِل ِ ْسَراِئيَل: »اْذمَ 
هللا يستجيب ول ن يحار من سوء صاق ة إختيارهم. والحظ إستع اد الملوك لبنات وأبناء شعبهم ولنرى الفارق 

ر. بل حين َمَلَك َمَلَك صلينا  العظيم بين ملوك األرض ومل نا يسوع المسيح السماوى الاى يعطى بسخاء وال ُيعيّ  
لو. وكون أن هللا إستجاب طلبتهم فلي  معنى هاا رضاه صن ذلك فهو "يعطيك حسب قل ك، ا  وبَ برليب محبتو 

ف ن كان سؤل قل ك سماويًا تنعم بالبركات السماوية وإن كان سؤل قل ك لغير صالحك يسمح هللا بتحييقو ألجل  
هللا ب ن يفون  ح سم(. وكما قلنا فقد 11:  13+ هو   4:  20+ مز   15:  106+ مز  4:   37الت ديب )مز 

لهم ملك ول ن هللا هو الملك الحييقى والملك الاى سيقام يفون مجرد نائب صن هللا فلالك لم يحاول أحد ملوك 
. يهوذا تغيير الناموس
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 عودة للجدول األصحاح التاسع

 
َبْنَياِميَن اْسُمهُ 1"  -( : 2-1) اآليات ُس ْبُن َأِبيِئيَل ْبِن َصُروَر ْبِن َبُكوَرَة ْبِن َأِفيَح، اْبُن َرُجل يْ قَ   َوَكاَن َرُجٌل ِمْن 

َبْنَياِميِنيٍ  َجبَّاَر َبْأٍس.  
َوَكاَن َلُه اْبٌن اْسُمُه َشاُوُل، َشابٌّ َوَحَسٌن، َوَلْم َيُكْن َرُجٌل ِفي َبِني ِ ْسَراِئيَل َأْحَسَن ِمْنُه. 2
ْعِس.أَ  نَ ِمْن َكِتِفِه َفَما َفْوُق َكا  " ْطَوَل ِمْن ُكلِ  الشَّ

هللا يعطينا درس أن ال نهتم بالمظهر بل بالقلب. لقد أصطاهم هللا سؤل قلبهم رجّل حسن المظهر ل ن قل و لم يفن  
إنته  حياتو برفو هللا. كان   لاا  الزمنية  بال رامات  إهتم  قل و فهو  وإنتفخ  الغنى وال رامة  يحتمل  فلم  مستييمًا 

ملك يختاره الشعب أن قتلُو األصداء. صلى أن ال تاب المقدس يظهر بعدل فضائل شاول األخرى. ل  أو نهاية حياة  
 ( ل نو س ط مقتدر لُو كرامتو. 20كان رجّل من بنيامين. وبنيامين س ط صغير )قو 

 
 َمَعَك َواِحًدا ِمَن اْلِغْلَماِن َوُقِم ذْ »خُ َفَضلَّْت ُأُتُن َقْيُس َأِبي َشاُوَل. َفَقاَل َقْيُس ِلَشاُوَل اْبِنِه:  3"  -( :5-3اآليات )

َفَعَبَر ِفي َجَبِل َأْفَراِيَم، ُثمَّ َعَبَر ِفي َأْرِض َشِليَشَة َفَلْم َيِجْدَما. ُثمَّ َعَبَرا ِفي َأْرِض َشَعِليَم 4اْذَمْس َفتِ ْش َعَلى اأُلُتِن«.  
َوَلمَّا َدَخاَل َأْرَض ُصوٍف َقاَل َشاُوُل ِلُغاَلِمِه الَِّذي َمَعُه: »َتَعاَل 5 َيِجَداَما.  مْ لَ َفَلْم ُتوَجْد. ُثمَّ َعَبَرا ِفي َأْرِض َبْنَياِميَن فَ 
 "َنْرجْع ِلَئالَّ َيْتُرَك َأِبي اأُلُتَن َوَيْهَتمَّ ِبَنا«.

ل الوحى يفشف  تافهة ل ن  تبدو  ُيحوّ  أحداث  ال ل،  تافنا كي  أن هللا ضابط   هةل األحداث جميعها مهما بدت 
تحقيد خطة إلهية من جهتنا، وال شىء يتم مرادفة. فاألتن التى ضل  تسبب  فى إختيار ملك إسرائيل " هللا ل

ولي  صرفور يسقط صلى األرض إاّل ب ذنو " هو يعتنى بنا. ول ن تدبير هللا ال يتعارض   ،الاى يهتم بالعرافير
لم يرغمو هللا صلى ذلك. وهنا نرى جانب إيجابى  و   سوم  حرية اآلنسان فاهلل دّبر المقابلة ول ن شاول أتى من نف

فى شاول أى بحثو الجاد صن األتن الضائعة فهو يهتم بتنفيا أمر والده مهما كلفو هاا ثم تف يره فى العودة لوالده 
 حتى ال ينشغل صليو فهو إهتمام بمشاصر أبيو.  

 
ٌم، ُكلُّ َما َيُقوُلُه َيِصيُر. ِلَنْذَمِس ذِ م   َفَقاَل َلُه: »ُمَوَذا َرُجُل هللِا ِفي 6"  -( :10-6اآليات ) ُجُل ُمَكرَّ ِه اْلَمِديَنِة، َوالرَّ

ِفيَها«.   َنْسُلُك  الَِّتي  َطِريِقَنا  َعْن  ُيْخِبُرَنا  َلَعلَُّه  ُمَناَك  ِ َلى  ُم 7اآلَن  ُنَقدِ  َفَماَذا  َنْذَمُس،  »ُمَوَذا  ِلْلُغاَلِم:  َشاُوُل  َفَقاَل 
ُجِل؟ أَلنَّ ا ُمَها ِلَرُجِل هللِا. َماَذا َمَعَنا؟« خُ لْ ِللرَّ َفَعاَد اْلُغاَلُم َوَأَجاَب َشاُوَل 8ْبَز َقْد َنَفَد ِمْن َأْوِعَيِتَنا َوَلْيَس ِمْن َمِديٍَّة ُنَقدِ 

َطِري َعْن  َفُيْخِبُرَنا  ِلَرُجِل هللِا  َفُأْعِطيِه  ٍة  ِفضَّ َشاِقِل  ُرْبُع  ِبَيِدي  ُيوَجُد  ِ ْسَراِئيَل مَكَذا 9ا«.  نَ قِ َوَقاَل: »ُمَوَذا  ِفي  َساِبًقا 
اْلَيْوَم كَ  َنْذَمْس ِ َلى الرَّاِئي«. أَلنَّ النَِّبيَّ  ِلَيْسَأَل هللَا: »َمُلمَّ  َذَماِبِه  ِعْنَد  ُجُل  َيُقوُل الرَّ ُيْدَعى َساِبًقا الرَّاِئَي. َكاَن  اَن 

 " ْذَمْس«. َفَذَهَبا ِ َلى اْلَمِديَنِة الَِّتي ِفيَها َرُجُل هللِا.نَ  َفَقاَل َشاُوُل ِلُغاَلِمِه: »َكاَلُمَك َحَسٌن. َمُلمَّ 10
اإللهية   والوصية  الرالة  إلى هللا خالل  بالشعب  التقدم  صلى  يعمل  فهو  النبى رجل هللا  يدصوا  أن  اليهود  إصتاد 

ر  ب ريرة  كما  المستقبل  أمور  بعو  إلى  ينظر  ألنو  الرائى  أيضًا  وُيدصى  والنبوة.  وفى   يةوح واإلرشاد   مفتوحة. 
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كان (  9)آية النبى  إسم  ول ن  الرائى.  النبى  ففى زمانو سموا  المرحلة  تلك  فى  النبى  تسمية  السفر  كاتب  يفسر 
إبرا   القديم فى قرة  منا  تعنى رجلمعروفًا  نبى  وأبيمالك. وكلمة  مقبولة صند هللا.   يم  باهلل وشفاصتو  لو صالقة 

لي  بغريب ف الحروب واإلش الوشاول كان يجهل صموئيل وهاا  قائد اب تستهويو  يفن  لم  نترارات وصموئيل 
صسفرى . وشاول غال ًا صاش فى حياتو فى قريتو ال يهتم بالسياسة وال باألمور الدينية. وألن شاول تربى أن ال  
أو   طعامو  من  بهدية  لُو  ياهب  أن  العادة  كان   بل  فارغة  بيد  هللا  برجل  يلتقى  وال  فارغة  بيد  هللا  بي   يدخل 

وهو مبلغ زهيد للغاية ول نهم لم يخجلوا من تقديمو   :ُرْبُع َشاِقل مع اْلُغاَلمُ تو أو أموالو. ولم يجدوا سوى  وال حرم
 فالعبرة ال فى ال مية بل فى طبيعة العطاء نفسها.

 
َفَتَياٍت َخاِرجَ 11"  -( :15–11اآليات ) َفَقااَل   تٍ اَوِفيَما ُمَما َصاِعَداِن ِفي َمْطَلِع اْلَمِديَنِة َصاَدَفا  الْسِتَقاِء اْلَماِء. 

الرَّاِئي؟«   »َأُمَنا   : اْلَمِديَنِة  12َلُهنَّ ِ َلى  اْلَيْوَم  َجاَء  أَلنَُّه  َأْسِرَعا اآلَن،  َأَماَمُكَما.  ُمَو  ُمَوَذا  َوُقْلَن: »َنَعْم.  َفَأَجْبَنُهَما 
اْلُمْرَتَفَعِة.   َعَلى  ْعِس  ِللشَّ َذِبيَحٌة  اْلَيْوَم  اْلُمْرَتَفَعِة نْ عِ 13أَلنَُّه  ِ َلى  ُصُعوِدِه  َقْبَل  َتِجَداِنِه  ِلْلَوْقِت  اْلَمِديَنَة  ُدُخوِلُكَما  َد 

ْعَس اَل َيْأُكُل َحتَّى َيْأِتَي أَلنَُّه ُيَباِرُك الذَِّبيَحَة. َبْعَد ذِلَك َيْأُكُل اْلَمْدُعوُّ  ي  وَن. َفاآلَن اْصَعَدا أَلنَُّكَما فِ ِلَيْأُكَل، أَلنَّ الشَّ
َتِجَداِنِه«.  مِ  اْلَيْوِم  ِلِلَقاِئِهَما 14ْثِل  َخاِرٌج  ِبَصُموِئيَل  ِ َذا  اْلَمِديَنِة  َوَسِط  ِفي  آِتَياِن  ُمَما  َوِفيَما  اْلَمِديَنِة.  ِ َلى  َفَصِعَدا 

 "  اِئاًل:قَ  مٍ َوالرَّبُّ َكَشَف ُأُذَن َصُموِئيَل َقْبَل َمِجيِء َشاُوَل ِبَيوْ 15ِلَيْصَعَد ِ َلى اْلُمْرَتَفَعِة. 
ْعِس   ( 12)فى   بُّ َكَشَف ُأُذَن َصُموِئيلَ (  15).. وفى  اْلَيْوَم َذِبيَحٌة ِللشَّ من هاا نفهم أن النبى صموئيل صن    .الرَّ

هاه الوليمة لشاول بعد أن أخبره هللا بسره. وألن الرامة مبنية صلى أكمتين )رامتايم(. والحظ أن صموئيل ي خا 
بالابيحة يجب أن  م  كلشاول معُو إلى فوق لي  لننعم  أننا  لُو ت مل روحى  الابيحة وصموئيل هو الرائى فهاا  ن 

واألكمتين  السماويات  صلى  أصيننا  تنفتح  أى  الرائى  صموئيل  معنا  ويفون  األرضيات  تاركين  فوق  إلى  نرعد 
ى السماويات. أّما  صلا  والعهد الجديد. ف الم هللا فى كتابو المقدس يفتح أصينن  –العهد القديم    ،  يشيران للعهدين

 الفتيات فيشيران لرجال العهدين الاين يرشداننا خالل نبوات ال تاب إلى المسيح. 
 

ًدا ِفي ِمْثِل اآلَن ُأْرِسُل ِ َلْيَك َرُجاًل ِمْن َأْرِض َبْنَياِميَن، َفاْمَسْحُه َرِئيًسا ِلَشْعِبي ِ ْسَراِئيَل، 16"  -( :17-16)  آية ََ «
َشْعِبي ِ َليَّ نْ مِ   َفُيَخلِ َص  َجاَء  َقْد  َشْعِبي أَلنَّ ُصَراَخُهْم  ِ َلى  َنَظْرُت  أَلنِ ي  اْلِفِلْسِطيِنيِ يَن،  َيِد  َرَأى َصُموِئيُل 17    َفَلمَّا 

ُجُل الَِّذي َكلَّْمُتَك َعْنُه. مَذا َيْضِبُط َشْعِبي«. : »ُمَوَذا الرَّ بُّ  " َشاُوَل َأَجاَبُه الرَّ
بين أن  معركة  13:7اآليةن  بيو   هاه   16اآلية    يبدو  فى  إندحروا  الفلسطينيين  أن  المعنى  ول ن  ل ن   ،تناقو 

لوق   إن سروا  المعونة  أفيد صند حجر  أيام شاول. هم فى  إستمرت كل  والحرب معهم  العداوة مازال  مستمرة 
 وبداود تم سقوطهم.  ، محدد برالة صموئيل ثم ضربهم شاول

 
َم َشاُوُل ِ لَ 18" -( :18) آية  " ُموِئيَل ِفي َوَسِط اْلَباِب َوَقاَل: »َأْطُلُس ِ َلْيَك: َأْخِبْرِني َأْيَن َبْيُت الرَّاِئي؟«.َص ى َفَتَقدَّ
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جميل أن ال يميز شاول صموئيل فهو يبدو كفرد صادى من الشعب ولم يحيط نفسو ب طانة ولم   :َأْيَن َبْيُت الرَّاِئي
 يل   مالب  ثمينة. 

 
َمِعَي  َص   َفَأَجابَ 19"  -( :21–19اآليات ) َفَتْأُكاَل  اْلُمْرَتَفَعِة  ِ َلى  َأَماِمي  ِاْصَعَدا  الرَّاِئي.  »َأَنا  َوَقاَل:  َشاُوَل  ُموِئيُل 

الَُّة َلَك ُمْنُذ َثاَلَثِة َأيَّاٍم َفاَل َتَض 20اْلَيْوَم، ُثمَّ ُأْطِلَقَك َصَباًحا َوُأْخِبَرَك ِبُكلِ  َما ِفي َقْلِبَك.   َقْلَبَك َعَلْيَها   عْ َوَأمَّا اأُلُتُن الضَّ
أَلنََّها َقْد ُوِجَدْت. َوِلَمْن ُكلُّ َشِهيِ  ِ ْسَراِئيَل؟ َأَلْيَس َلَك َوِلُكلِ  َبْيِت َأِبيَك؟«  

َفَأَجاَب َشاُوُل َوَقاَل: »َأَما َأَنا َبْنَياِميِنيٌّ  21
َعَشائِ  ُكلِ   َأْصَغُر  َوَعِشيَرِتي  ِ ْسَراِئيَل،  َأْسَباِط  َأْصَغِر  اْلَكاَلِم؟«.   رِ ِمْن  مَذا  ِبِمْثِل  ُتَكلِ ُمِني  َفِلَماَذا  َبْنَياِميَن؟   " َأْسَباِط 

إستضاف صموئيل النبى شاول وكشف لو كل شئ. وطلب منُو أن ال ينشغل باألتن الضالة فهاا أمر تافو أمام 
تافو يطمئنو صليو ب ن األتن قد  الر  وحتى هاا األم  .ُكلُّ َشِهيِ  ِ ْسَراِئيلَ ما سينالُو من صطايا فهو كملك سيفون لُو  

َدت. هاه تساوى "إطلبوا أواًل مل وت هللا..وهاه كلها تزاد ل م". فعلينا أن نترك اإل  رت اك باألتن الضالة فيردها ُوج 
 الرب ويهبنا ما هو أصظم أى مل وتو السماوى. 

 
َُاَلَمُه َوَأْدَخَلُهمَ 22"  -( :22) آية يَن، َوُمْم  ِ   اَفَأَخَذ َصُموِئيُل َشاُوَل َو َلى اْلَمْنَسِك َوَأْعَطاُمَما َمَكاًنا ِفي َرْأِس اْلَمْدُعوِ 

 " َنْحُو َثاَلِثيَن َرُجاًل.
  29:8هى غرفة بالمرتفعة صند المابح وهى المعدة للوالئم الخاصة بالابائح وتترجم ال لمة مخدع )صز   :اْلَمْنَسكِ 

 لمقدسة كالقمح والزي  والخمر وغيرها من صشور الشعب.ا ئروكالك فى سفر حزقيال( وهنا ت ون كمخازن للاخا
 

 ".َوَقاَل َصُموِئيُل ِللطَّبَّاِخ: »َماِت النَِّصيَس الَِّذي َأْعَطْيُتَك ِ يَّاُه، الَِّذي ُقْلُت َلَك َعْنُه َضْعُه ِعْنَدَك« 23" -( :23) آية
 خريرًا لُو. دت أصتظهر أن صموئيل كان صلى صلم ب ن شاول سي تى وأن هاه الوليمة 

 
اَق َمَع َما َعَلْيَها َوَجَعَلَها َأَماَم َشاُوَل. َفَقاَل: »ُمَوَذا َما ُأْبِقَي. َضْعُه َأَماَمكَ 24"  -( :24) آية  َفَرَفَع الطَّبَّاُخ السَّ

ْعَس«. فَ    َل َشاُوُل َمَع َصُموِئيَل ِفي ذِلَك اْلَيْوِم.كَ أَ َوُكْل. أَلنَُّه ِ َلى مَذا اْلِميَعاِد َمْحُفوٌظ َلَك ِمْن ِحيٍن ُقْلُت َدَعْوُت الشَّ
نريب  هى  الساق  أن  والحظ  صموئيل.  وصية  حسب  لشاول  فخم  جزء  حفظ  الط اخ  وأن  الشئ  نف   تظهر 

 صموئيل وكت ريم لشاول ترك لُو نري و. 
ْعسَ  ، فعزم  أن =    أَلنَُّه ِ َلى مَذا اْلِميَعاِد َمْحُفوٌظ َلَك ِمْن ِحيٍن ُقْلُت َدَعْوُت الشَّ لقد صلم  من هللا أنك ست تى إلى 

إلكرامك،  لك  النريب  هاا  يومها  من  وخرر   منها.  معى  وت كل  معى،  لي كلوا  للشعب  الدصوة  هاه  أصن  
 وأخبرت الط اخ بالك.

 
 "  ْطِح.لسَّ ا َوَلمَّا َنَزُلوا ِمَن اْلُمْرَتَفَعِة ِ َلى اْلَمِديَنِة َتَكلََّم َمَع َشاُوَل َعَلى25" -( :25) آية
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تمت  شاول بحدي  سرى م  صموئيل صلى السطح وغال ًا شرح لُو إختياره كملك وصّلمو أن الشعب كان فى راحة 
لُو ولشع و بركة. والت م   ل الروحى. بعد األكل من حين كانوا فى قداسة فليحفم ويملك فى مخافة الرب فيفون 

نا يفشف لنا فيو أنو أقامنا ح فننعم بحدي  حلو م  مسيحسط الليتنا نرتف  صن األرضيات ون ون صلى    الابيحة يا
 ًا روحيين. ملوك

 ملحوظة: 
 فاهلل يعلن إرادتو  25،  22،  20،  19الحظ تدرج اإلصالن لشاول صن خبر مل و اآليات  

 للناس بالتدري  ل ى يستعدوا لها ول ى يعدهم هو لها. 
 

ْطِح َقاِئاًل: »ُقْم لُ طُ َوَبكَُّروا. َوَكاَن ِعْنَد 26" -( :27-26اآليات ) وِع اْلَفْجِر َأنَّ َصُموِئيَل َدَعا َشاُوَل َعِن السَّ
َوِفيَما ُمَما َناِزاَلِن ِبَطَرِف اْلَمِديَنِة َقاَل  27َفَأْصِرَفَك«. َفَقاَم َشاُوُل َوَخَرَجا ِكاَلُمَما، ُمَو َوَصُموِئيُل ِ َلى َخاِرٍج. 

اَمَنا«. َفَعَبَر. »َوَأمَّا َأْنَت َفِقِف اآلَن َفُأْسِمَعَك َكاَلَم هللِا«.ِمالَ َصُموِئيُل ِلَشاُوَل: »ُقْل ِلْلغُ  " َأْن َيْعُبَر ُقدَّ
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 عودة للجدول اإلصحاح العاشر

 
َوقَ 1"  -( : 1) آية َلُه  َوَقبَّ َرْأِسِه  َعَلى  َوَصسَّ  ْمِن  الدُّ يَنَة  ِقنِ  َعَلى    :الَ َفَأَخَذ َصُموِئيُل  َمَسَحَك  َقْد  بَّ  الرَّ »َأَلْيَس أَلنَّ 

 " ِميَراِثِه َرِئيًسا؟
هللا إذا دصا إنسان لعمل ما يعطيو المواهب الالزمة لُو. وهنا يعطى هللا لشاول مواهب الروح القدس. والمسح من  

ْمِن   الدُّ يَنَة  رمز ِقنِ  بفونهم  الرب  مسحاء  فيحسبون  واألنبياء  وال هنة  للملوك  وحده ل  اً كان  فيو  الاى  المسيح  لسيد 
ولي   هللا  إسم  لمجد  لُو  أُصطي   التى  المواهب  هاه  يستخدم  أن  ُيمَسح  من  وصلى  الثالث.  الوظائف  إجتمع  

نفسو.   َلهُ لحساب  للرؤساء )  :َوَقبَّ إيانا روح الخضوع  للرؤساء 13:2بط  1برضا فى إتضاع معلمًا  (. والخضوع 
. فرموئيل لم يفن راضيًا صن ف رة وجود ملك غير هللا، ول ن اآلن شاول همليوإحترامهم مهما كنا غير موافقين ص

إحترامو. فعليو  ملك  بَّ    صار  ِميَراِثهِ   …الرَّ َعَلى  إلهية   :َمَسَحَك  صطية  بل  إستحقاق  صن  لي   شاول  نالُو  ما 
أو ميراث هللا بها شاول وكياًل صلى شعب هللا  الشعب هلل ولي  لشاول و   ،  مجانية صار  ث هلل ولي  رامي ل ن 

 لشاول.
 

ِفي َذَماِبَك اْلَيْوَم ِمْن ِعْنِدي ُتَصاِدُف َرُجَلْيِن ِعْنَد َقْبِر َراِحيَل، ِفي ُتُخِم َبْنَياِميَن ِفي َصْلَصَح، 2"  -( :8-2اآليات )
َقْد َتَرَك َأْمَر اأُلُتِن َواْمَتمَّ ِبُكَما َقاِئاًل: َماَذا   وكَ َفَيُقواَلِن َلَك: َقْد ُوِجَدِت اأُلُتُن، الَِّتي َذَمْبَت ُتَفتِ ُش َعَلْيَها، َوُمَوَذا َأبُ 

ِ َلى َوَتْعُدو ِمْن ُمَناَك َذاِهًبا َحتَّى َتْأِتَي ِ َلى َبلُّوَطِة َتاُبوَر، َفُيَصاِدُفَك ُمَناَك َثاَلَثُة ِرَجال َصاِعُدوَن  3َأْصَنُع الْبِني؟  
َفِة ُخْبٍز، َوَواِحٌد َحاِمٌل ِزقَّ َخْمٍر.  ثَ   لٌ هللِا ِ َلى َبْيِت ِ يل، َواِحٌد َحامِ  َفُيَسلِ ُموَن 4اَلَثَة ِجَداٍء، َوَواِحٌد َحاِمٌل َثاَلَثَة َأْرَِ

يَن. َوَيُكوُن ي ِ نِ َبْعَد ذِلَك َتْأِتي ِ َلى ِجْبَعِة هللِا َحْيُث َأْنَصاُب اْلِفِلْسِطي5َعَلْيَك َوُيْعُطوَنَك َرِغيَفْي ُخْبٍز، َفَتْأُخُذ ِمْن َيِدِمْم.  
ْنِبَياِء َناِزِليَن ِمَن اْلُمْرَتَفعَ  ِة َوَأَماَمُهْم َرَباٌب َوُدفٌّ َوَناٌي ِعْنَد َمِجيِئَك ِ َلى ُمَناَك ِ َلى اْلَمِديَنِة َأنََّك ُتَصاِدُف ُزْمَرًة ِمَن اأَل

بِ  َفتَ 6َوُعوٌد َوُمْم َيَتَنبَُّأوَن.   ُل ِ َلى َرُجل آَخَر.  نَ تَ َفَيِحلُّ َعَلْيَك ُروُح الرَّ َوِإَذا َأَتْت مِذِه اآلَياُت َعَلْيَك، 7بَُّأ َمَعُهْم َوَتَتَحوَّ
اِمي ِ َلى اْلِجْلَجاِل، َوُمَوَذا َأَنا َأْنِزُل ِ َلْيَك أُلْصِعَد ُمْحَرَقاٍت َوَأْذَبَح 8َفاْفَعْل َما َوَجَدْتُه َيُدَك، أَلنَّ هللَا َمَعَك.   َوَتْنِزُل ُقدَّ

 "اِئَح َساَلَمٍة. َسْبَعَة َأيَّاٍم َتْلَبُث َحتَّى آِتَي ِ َلْيَك َوُأَعلِ َمَك َماَذا َتْفَعُل«.بَ ذَ 
 بعد مسح شاول أن  ُه صموئيل بما سيحدث لُو. وفائدة هاه العالمات 

 أن شاول سيعلم إذا تحقق  العالمات أن األمر من هللا. -1
 حة لملوك إسرائيل.اجلنهاه العالمات حمل  دستور الحياة ا -2 
 بما أن األمر من هللا فاهلل يلتزم ب ن يعولو ويدبر أمور ممل تو إذا إلتزم بالناموس. -3 
ِر َراِحيىىلَ أول صالمننة أن يرننادف  -( :2آيىىة)  َد َقبىىْ ْيِن ِعنىىْ . فيعننرف أواًل أن نهايننة كننل ملننك هننى القبننر فنن ول َرُجلىىَ

ي تُ صالمة مفانها قبر، فيتعلم أاّل يننتفخ.  اِمينَ ِمخىُ فىِ راحينل ماتن  وهنى تلند إبنهنا بنينامين وأرادت تسنميتو إبنن  : َبْنيىَ
حزنننى ف سننماه أبنناه بنيننامين أى إبننن اليمننين. ويننتعلم شنناول مننن هنناا أنننو بعنند أن كننان إبننن حننزن وشننقاء هنناه األمننة 
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نُ سيرير إبن يمين ويرف  من شن نها  ى فينتعلم صندم تهنإنموضنوع األتنن موضنوع تافنو وهنا هنو قند  :َقْد ُوِجَدِت اأُلتىُ
 :اْمَتمَّ ِبُكَما أُبوكَ األهتمام باألمور التافهة ليتفرغ ألمور ممل تو أى يترك أموره الشخرية ويطلب حل أمور األمنة 

فيننتعلم أن يهننتم بنناآلخرين ولنني  بنفسننو وأمننورُه الشخرننية ينندبرها هللا. بهنناه العالمننات ينندرك ينند هللا الخفيننة العاملننة 
 .حتى فى األمور ال سيطة

)يراحب التقدمة   وَخْمرٍ )للتقدمة(    وُخْبزٍ )لتقديمها لل هنة كابيحة خطية(    ِجَداءٍ الرجال معهم    -( :4-3أيات )
 أيضًا(. وهم ظنوه فقيرًا جائعًا ف صطوه الخبز وكان  هاه أول هدية لُو كملك ممسوح ولها معانى 

 مور ال هنوت.أ فىلم يقدموا لُو من الجداء فهو لي  كاهنًا وصليو أن ال يتدخل -1 
 وهم لم يقدموا لُو خمر. والخمر صالمة الفرح والترف العالمى. -2 
بل قدموا لُو خبزًا فقط أى الشئ الضرورى للحياة لُو وللغالم معُو. فيفهم أنو كملك صليو أن ال ينشغل بترف    -3 

ال هنوت بل يطلب أن يعيش ويطلب ما هو الزم فقط   يتداخل فى  أو  العالم  بالفقراء   بالومسرات  ترف مهتمًا 
الاين ال يجدون سوى الخبز. وأن يتعلم من هؤالء الرجال أن يرعد ليرلى ويقدم ذبيحة فيفون لُو الفرح الحييقى 

 الروحى )خمر( والش   الحييقى الروحى )الخبز( وغفران الخطية )جداء(.
 

كانوا مردر للتعليم ومفانًا للقداسة   اءبيوهناك أس  صموئيل مدرسة لألنِجْبَعِة هللِا    ياهب إلى-( :6-5أيات )
بِ  فَ َيحِ والتسبيح وهناك وفى وسطهم   أى يشاركهم فرحهم وع ادتهم ويقبل مشورتهم.   :َتَنبَُّأ َمَعُهمْ تلُّ َعَلْيه ُروُح الرَّ

َيَتَنبَُّأونَ  بالمستقبل.    :َوُمْم  يتن  وا  أن  ال لمة  فهم  الضرورى  ولي  من  الرب  ِ َلى تَ تَ وَ أى يس حون ويعبدون  ُل  َحوَّ
ل من فالح وراصى غنم  حين يهب هللا إنسانًا روحو القدوس واهب العطايا تتجدد طبيعتو وشاول تحو    :َرُجل آَخرَ 

بعد أن يتحول شاول إلى   َحْيُث َأْنَصاُب اْلِفِلْسِطيِنيِ ينَ   إلى ملك يهتم بشع و. وهفاا نحن فى المعمودية والميرون 
ل األجنبى، هل يقبل أن ت ون فى ج عة هللا حامية ومعسفرًا للفلسطينيين، هاا تالحرجل آخر هل يقبل هاا اإل 

هو واج و أن يطرد هاا العدو. ونحن بعد المعمودية وبعد أن تقدسنا هل نقبل وجود الخطية الساكنة فينا؟ ال بل  
 صلينا أن نحارب ضدها. 

  
:7)  آية َيُدكَ   -(  َوَجَدْتُه  أن صرف     :َما  قوة   َمَعكَ   َأنَّ هللاَ بعد  سيعطيك  وأن هللا  لك  أصطيتها  التى  بالعالمات 

العمونى حينما  ناحاش  بعد ذلك فى موضوع  العمل. وهاا ما فعلو شاول  تقدر صليو من  ف فعل كل ما  ونررة 
 صعد إلى يابيش جلعاد. 

 
َأنَّ هللَا َأْعَطاُه َقْلًبا آَخَر، َوَأَتْت َجِميُع مِذِه   يلَ َوَكاَن ِعْنَدَما َأَداَر َكِتَفُه ِلَكْي َيْذَمَس ِمْن ِعْنِد َصُموئِ 9"  -( :9)  آية

 " اآلَياِت ِفي ذِلَك اْلَيْوِم.
آَخرَ  َقْلًبا  اإللهى   :َأْعَطاُه  العمل  صلى  ال شرية ال  الحفمة  إصتمد صلى  إذ  بعد  فيما  القلب  هاا  فسد  قد  كان  وإن 

 ى صلى ال هنوت.ر وإنفتح وتعد  وت ب  
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ْنِبَياِء َلِقَيْتُه، َفَحلَّ َعَلْيِه ُروُح هللِا 10"  -:(  11-10) اآليات َوَلمَّا َجاُءوا ِ َلى ُمَناَك ِ َلى ِجْبَعَة، ِ َذا ِبُزْمَرٍة ِمَن اأَل

ْعُس، اْلَواِحُد ألَ ا   َوَلمَّا َرآُه َجِميُع الَِّذيَن َعَرُفوُه ُمْنُذ َأْمِس َوَما َقْبَلُه َأنَُّه َيَتَنبَُّأ َمعَ 11َفَتَنبََّأ ِفي َوَسِطِهْم.   ْنِبَياِء، َقاَل الشَّ
ْنِبَياِء؟«.  " ِلَصاِحِبِه: »َماَذا َصاَر الْبِن َقْيٍس؟ َأَشاُوُل َأْيًضا َبْيَن اأَل

ْنِبَياءِ  نبى لي  بالضرورة معناه رجل يتن   صن المستقبل بل رجل يرلى ويتضرع ويس ح   :َأَشاُوُل َأْيًضا َبْيَن اأَل
ره إلى رجل فشاول الاى لم يفن يهتم بمعرفة رجل هللا صار رجاًل مرليًا. هللا غي    ،يو هناعن ي (. وهاا ما7:20)تك

لترى أن كلمة تن   تشير هناك للرالة والتضرع لل عل[.   29:18مل 1مرلى ليعطيو هللا حفمة برالتو. ]وراج   
ب  سفنو  من  وبالرغم  والدتو  منا  متدين  غير  أنو  يعرفون شاول  الاين  ج عة  لم   نب جاوأهل  فهو  األنبياء  مدرسة 

ْنِبَياءِ   يختلط بهم أبدًا واآلن أدهش جيرانو ب نو يتن   م  األنبياء. فقال الشعب هاا المثل "  "   َأَشاُوُل َأْيًضا َبْيَن اأَل
 ويشير لعمل هللا الفائد فى حياة المؤمنين وقدرتو صلى تغييرهم. ومثل أيضًا ل ل من ُيت ق ن  َصَمل  لي  من وظيفتو 

 ( بنف  المفهوم. 24:19صم 1منر و. ونف  المثل قيل أيضًا فى حادثة أخرى م  شاول )راج   الو 
 

:12)  آية َبْيَن  12"  -(  َأْيًضا  »َأَشاُوُل  َمَثاًل:  َذَمَس  َوِلذِلَك  َأُبوُمْم؟«.  ُمَو  »َوَمْن  َوَقاَل:  ُمَناَك  ِمْن  َرُجٌل  َفَأَجاَب 
ْنِبَياِء؟«.  "اأَل

 -: إحتماالت  3لم يفسر ال تاب المقرود بهاا القول وهناك  :َوَمْن ُمَو َأُبوُممْ 
 (.15، 14:3األب قد تشير هلل فهو الاى يعطى المواهب لمن يريد )ومنها التنبؤ( وهو أبو الجمي  )صا  -أ

 األب قد تشير لرموئيل فهو ك ب فى مدرسة األنبياء لهؤالء األنبياء الاين إنضم لهم شاول اآلن. -ب 
لني  هنو قني " ويرنير المعننى كين  أن شناول بنن قني  وكالهمنا غينر أهنو أبنوهم  ن  ومنوتضي  الس عينية " -ج

 متدينين كي  يفعل ما يفعل اآلن. وربما كان هاا المعنى هو الاى يتفد والمثل.
 

ِلُغاَلِمِه: »ِ َلى َأْيَن وَ   هُ َفَقاَل َعمُّ َشاُوَل لَ 14َوَلمَّا اْنَتَهى ِمَن التََّنبِ ي َجاَء ِ َلى اْلُمْرَتَفَعِة.  13"   -( :19-13اآليات )
َصُموِئيَل«.   ِ َلى  ِجْئَنا  ُتوَجْد  َلْم  َأنََّها  َرَأْيَنا  َوَلمَّا  اأُلُتِن.  َعَلى  ُنَفتِ َش  »ِلَكْي  َفَقاَل:  َشاُوَل: 15َذَمْبُتَما؟«  َعمُّ  َفَقاَل 

َأْخَبَرَنا ِبَأنَّ اأُلُتَن َقْد ُوِجَدْت«. َولِكنَُّه َلْم ُيْخِبْرُه ِبَأْمِر »  :َفَقاَل َشاُوُل ِلَعمِ هِ 16»َأْخِبْرِني َماَذا َقاَل َلُكَما َصُموِئيُل؟«.  
بِ  ِ َلى اْلِمْصَفاِة،  17اْلَمْمَلَكِة الَِّذي َتَكلََّم ِبِه َصُموِئيُل.   ْعَس ِ َلى الرَّ َوَقاَل ِلَبِني ِ ْسَراِئيَل:  18َواْسَتْدَعى َصُموِئيُل الشَّ

الرَّ  َيُقوُل  َجِمي بُّ »مَكَذا  َيِد  َوِمْن  اْلِمْصِريِ يَن  َيِد  ِمْن  َوَأْنَقْذُتُكْم  ِمْصَر  ِمْن  ِ ْسَراِئيَل  َأْصَعْدُت  ِ نِ ي  ِ ْسَراِئيَل:  ِ لُه  ِع  
َضاَيَقْتُكْم.   الَِّتي  َجِميعِ 19اْلَمَماِلِك  ِمْن  ُمَخلِ ُصُكْم  ُمَو  الَِّذي  ِ لَهُكُم  اْلَيْوَم  َرَفْضُتُم  َقْد  ِ َلْيُكْم لَّ ا  َوَأْنُتْم  ُيِسيُئوَن  ِذيَن 

بِ  َحَسَس َأْسَباِطُكمْ   " َوُأُلوِفُكْم«. َوُيَضاِيُقوَنُكْم، َوُقْلُتْم َلُه: َبْل َتْجَعُل َعَلْيَنا َمِلًكا. َفاآلَن اْمُثُلوا َأَماَم الرَّ
اْلُمْرَتَفَعةِ  ِ َلى  َم أن هاا  َجاَء  َفه  أبوه ولم يخبر صمو باألمر ألنو  ين غى إصالنو قبل إختيار ر  س  حي  يسفن  ال 

 الشعب لو وتجليسو مل ًا أمام الجمي .  
 

َم َصُموِئيُل َجِميَع َأْسَباِط ِ ْسَراِئيَل، َفُأِخَذ ِسْبُط َبْنَياِميَن.20" -( :20) آية  "  َفَقدَّ
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َفُأِخَذْت َعِشيرَ 21"  -( :21) آية َبْنَياِميَن َحَسَس َعَشاِئرِِه،  َم ِسْبَط  َفَفتَُّشوا   ةُ ُثمَّ َقدَّ َقْيَس.  ْبُن  َوُأِخَذ َشاُوُل  َمْطِري، 

 " َعَلْيِه َفَلْم ُيوَجْد.
صموئيل أمام الجمي  إستخدم نظام القرصة ليظهر أن هللا إختار شاول فلو كان صموئيل أخبر الشعب م اشرة أن 

بل بين األفراد. فال ل ر  ائولحدث صراع دموى بين األس اط وبين العش  ،قُو أحد هللا إختار شاول كملك لما صد  
 يريد أن يرير هو الملك.

 
: »ُمَوَذا َقِد اْخَتَبَأ َبيْ 22"  -(:22) اية  بُّ ُجُل َأْيًضا ِ َلى ُمَنا؟« َفَقاَل الرَّ : »َمْل َيْأِتي الرَّ بِ  َن َفَسَأُلوا َأْيًضا ِمَن الرَّ

 "اأَلْمِتَعِة«.
ه بعدم اإلستحقاق؟ أم هربًا من المسئولية؟ أم خاف ور شعال نعرف لماذا إخت   شاول؟ هل من إتضاصو؟ هل من  

هو  الحييقى  فاإلتضاع  إتضاصًا صحيحًا  لي   اإلخت اء  فهاا  بالحرج. صمومًا  فيشعر  كملك  الشعب  يرفضو  أن 
شعور بالضعف ول ن "أستطي  كل شئ فى المسيح الاى يقوينى" وشاول قد ت كد من كالم صموئيل والعالمات 

 لقرصة أن هللا إختار فلماذا الهرب! بام  التى أصطاها لُو ث
 

ْعِس ِمْن َكِتِفِه َفَما َفوْ 23"  -(: 23) آية ْعِس، َفَكاَن َأْطَوَل ِمْن ُكلِ  الشَّ ٍَ َبْيَن الشَّ  ُق.َفَرَكُضوا َوَأَخُذوُه ِمْن ُمَناَك، َفَوَق
" 

 فاهلل يعطيك حسب قل ك . =  أطول من كل الشعس
 

ْعِس؟« يلُ ئِ َفَقاَل َصُمو 24"  -( :24) آية ، َأنَُّه َلْيَس ِمْثُلُه ِفي َجِميِع الشَّ بُّ ْعِس: »َأَرَأْيُتُم الَِّذي اْخَتاَرُه الرَّ  ِلَجِميِع الشَّ
ْعِس َوَقاُلوا: »ِلَيْحَي اْلَمِلُك!«.  " َفَهَتَف ُكلُّ الشَّ

 
:26-25) اآليات اْلَمْمَلَكِة،25"  -(  ِبَقَضاِء  ْعَس  الشَّ َصُموِئيُل  ُثمَّ كَ وَ   َفَكلََّم   . بِ  الرَّ َأَماَم  َوَوَضَعُه  ْفِر  السِ  ِفي  َتَبُه 

َبْيِتِه.   ِ َلى  َواِحٍد  ُكلَّ  ْعِس  الشَّ َجِميَع  َصُموِئيُل  َمَعُه 26َأْطَلَق  َوَذَمَس  ِجْبَعَة،  ِ َلى  َبْيِتِه  ِ َلى  َذَمَس  َأْيًضا  َوَشاُوُل 
 "  اْلَجَماَعُة الَِّتي َمسَّ هللُا َقْلَبَها.

بعطية هللا دون أن يشفروا هللا نفسو ويس حوه. هم فرحوا بالمظاهر وحين ننشغل بعطايا هللا صن هللا ح  ر  الشعب ف
ين غى أن نرلى للملوك والرؤساء   :الملك  ليحيىنفسو تتحول الفضائل التى أصطاها لنا هللا إلى رذائل.   وهفاا 

 وهفاا تفعل ال نيسة.       
 

ُموا َلُه َمِديًَّة. َفَكاَن َكَأَصمَّ.يَّ لِ َوَأمَّا َبُنو بَ 27" -( :27) آية ٍَ ُيَخلِ ُصَنا مَذا؟«. َفاْحَتَقُروُه َوَلْم ُيَقدِ   "  َعاَل َفَقاُلوا: »َكْي
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: إحتقروه إذ حسبوه صاجزًا صن أن يخلرهم ربما ألن س طو أصغر األس اط وألن صشيرتو هى الدنيا.  َبُنو َبِليََّعالَ 
إحتمل تعييراتهم وصم  ليحقن الدماء ويمن  قيام ثورة داخلية وكان صمتو غل ة   :َكاَن َكَأَصمَّ المهم أن شاول 

.داخلية. وأظهر هللا بعد ذلك نررتو الخارجية صلى ناحاش العمونى بعد شهر من الزمان
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 عودة للجدول اإلصحاح الحادى عشر

 
( :4-1اآليات  الْ 1"  -(  َناَحاُش  ِلَناَحاَش: مُّ عَ َوَصِعَد  َياِبيَش  َأْمِل  َجِميُع  َفَقاَل  ِجْلَعاَد.  َياِبيِش  َعَلى  َوَنَزَل  وِنيُّ 

: »ِبهَذا َأْقَطُع َلُكْم. ِبَتْقِويِر ُكلِ  َعْيٍن ُيْمَنى َلُكْم َوَجْعِل 2»اْقَطْع َلَنا َعْهًدا َفُنْسَتْعَبَد َلَك«.   َفَقاَل َلُهْم َناَحاُش اْلَعمُّوِنيُّ
ِ ْسَراِئيَل«.  عَ   ذِلكَ  َجِميِع  َعَلى  ُتُخوِم 3اًرا  َجِميِع  ِ َلى  ُرُساًل  َفُنْرِسَل  َأيَّاٍم  َسْبَعَة  »اْتُرْكَنا  َياِبيَش:  ُشُيوُخ  َلُه  َفَقاَل 

ُسُل ِ َلى ِجْبَعِة َشاُوَل وَ 4ِ ْسَراِئيَل. َفِإْن َلْم ُيوَجْد َمْن ُيَخلِ ُصَنا َنْخُرْج ِ َلْيَك«.   لَُّموا ِبهَذا اْلَكاَلِم ِفي آَذاِن كَ تَ َفَجاَء الرُّ
ْعِس َأْصَواَتُهْم َوَبَكْوا. ْعِس، َفَرَفَع ُكلُّ الشَّ  "  الشَّ

ِجْلَعادَ  الشرقية.   :َياِبيِش  ومنسى  رأوبين  حدود  صلى  كانوا  وصمون  األردن.  شرق  فى  جلعاد  جبل  صلى  مدينة 
اإل  :َناَحاُش  وربما  حية  أو  حنش  للحيأى  ت ليههم  بسبب  )وفة  سم  بنى 2:10صم  2ى  ملك  ناحاش  أن  ُذك َر   )

صمون صن  معروفًا م  داود ولعلو إبن ناحاش هاا ويمفن أن يسمى األب وإبنو بنف  اإلسم. وال مان  أن يفون 
هو نفسو وقد صاش طوياًل ليعاصر شاول وداود. وجاء فى الترجمة الس عينية أن هاه الحادثة حدث  بعد شهر 

ر  حربًا ضدهم  وربما طلب الشعب أن يملك صليهم ملك بسبب شعورهم ب ن ناحاش ُيدبّ  .  من إختيار شاول مل اً 
 ( اإلحتمال  هاا  وهو  12:12صم 1ويؤكد  للشعب  ناحاش  من طلب  ولقد ظهر  ُيْمَنى(.  َعْيٍن  ُكلِ   مدى    :َتْقِويِر 

س تفسيرًا لهاا الطلب فو سيم ثيودوري  ويو اإلنحطاط والحالة المزرية للشعب وضعفهم وإستهانة أصدائهم بهم. وقد  
أن خل  العين اليمنى يعطل اإلنسان من أن يفون محاربًا. فالمحارب يمسك بالسي  بيده اليمنى والدرع باليسرى 
والدرع يغطى العين اليسرى ويعطل مجال الرؤيا وبخل  العين اليمنى يفف اإلنسان صن أن يفون محاربًا فيستسلم  

 ،ً   قرة أن إبلي  الحية القديمة ورمزه هنا ناحاش هدفو إستع اد اإلنسان تماماللى  ه. والمعنى الرمز و تمامًا لعد  
للسماويات(  نتطل   بها  التى  الروحية  ال ريرة  اليمنى )رمز  العين  بخل   ورمز اإلنسان هنا هو شعب هللا وذلك 

األيقونات الي طية المسيح  رروّ  لالك تُ  . وترك العين اليسرى )رمز النظرة العالمية التى نشتهى بها ملاات العالم(
صنهم كل شئ ويعرف  لشع و  ينظر  فالمسيح  واسعتين  بعينين  بريرة روحية  ،والقديسيين  لهم  أّما   ،  والقديسيين 

َنَزَل  يهوذا فيرسمونو بجن و كى تظهر صين واحدة ألنو متطل  إلى الفضة ال إلى خالصو األبدى. والحظ قوَلُو  
ِجْلَعادَ  َياِبيِش  ف بلَعَلى  العالم. فهو أواًل يعمى ال  ي  .   سلطان لُو إلستع ادنا ما لم ن ن قد نزلنا لمستوى مح ة 

اإلنسان   وافد  فلو  لى"  وسجدت  خررت  إن  هاه  كل  "أصطيك  بالزمنيات  ننشغل  أن  بمحاولة  الروحية  بريرتنا 
كان  هاه صادة   :َة َأيَّامٍ عَ بْ اْتُرْكَنا سَ لمحبتو للزمنيات ينحط للمستوى األرضى فينزل صليو إبلي  ويستعبده تمامًا.  

للمحاصرين أن يطلبوا مهلة. وقد وافد ناحاش فى إستهانة بفل إسرائيل فهو واثد أنو ال يوجد فى كل األس اط 
( ول نو طلب تقوير 1من يقدر أن يخلرهم. والحظ أن أهل يابيش جلعاد سبد ووافقوا أن يستعبدوا لناحاش )آية

 ال املة. ة ديالعين اليمنى أى هو طلب العبو 
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( وا  5"  -( : 9-5اآليات  َفَقصُّ َيْبُكوَن؟«  ْعِس  الشَّ َباُل  »َما  َشاُوُل:  َفَقاَل  اْلَحْقِل،  ِمَن  اْلَبَقِر  َوَراَء  آٍت  ِبَشاُوَل  َوِإَذا 
ا.  ََ   يَ َفَحلَّ ُروُح هللِا َعَلى َشاُوَل ِعْنَدَما َسِمَع مَذا اْلَكاَلَم َوَحمِ 6َعَلْيِه َكاَلَم َأْمِل َياِبيَش.   اَن َبَقٍر 7َضُبُه ِجد  َفَأَخَذ َفدَّ

ُسِل َقاِئاًل: »َمْن اَل َيْخُرُج َوَراَء َشاُوَل َوَورَ  اَء َصُموِئيَل، َفهَكَذا ُيْفَعُل َوَقطََّعُه، َوَأْرَسَل ِ َلى ُكلِ  ُتُخوِم ِ ْسَراِئيَل ِبَيِد الرُّ
عْ  بِ  َعَلى الشَّ ُرْعُس الرَّ َفَوَقَع  َواِحٍد.  ،  ِس ِبَبَقرِِه«.  َكَرُجل  ِمَئِة 8َفَخَرُجوا  َثاَلَث  ِ ْسَراِئيَل  َبُنو  َفَكاَن  َباَزَق،  ُمْم ِفي  َوَعدَّ
َأْلًفا.   َثاَلِثيَن  َيُهوَذا  َوِرَجاُل  ِعْنَدَما 9َأْلٍف،  ًدا  ََ ِجْلَعاَد:  َياِبيَش  أَلْمِل  َتُقوُلوَن  َجاُءوا: »مَكَذا  الَِّذيَن  ُسِل  ِللرُّ َوَقاُلوا 

ُسُل َوَأْخَبُروا َأْمَل َياِبيَش َفَفِرُحوا.ا ىَتْحمَ  ْمُس َيُكوُن َلُكْم َخاَلٌص«. َفَأَتى الرُّ  " لشَّ
حتى هاه اللحظة لم يمارس شاول أى صمل ملوكى خشية حدوث إنقسام وسط الشعب خروصًا بسبب رفو  

أن يفعلو. هو كان منتظرًا   يوصل بعو الناس لُو )بنى بليعال( أو لشعوره بعدم معرفة واج و بالض ط وماذا يجب  
بو   الاى  جدصون  صنعو  ما  بين  فارق  وهناك  المطلوب.  العمل  لُو  تحدد  الرب  من  ليدصو  دصوة  األبواق  فى  ق 

الشعب للقتال وهاا بحسب الناموس، وما فعلو شاول إذ ب نفعال بشرى مزق بقرة وأرسل قطعها إلى كل األس اط 
ل ن ُيحسب لشاول أنو   ،اا لم يخبر بو الناموسهو   .رب وتمزيد ال قرلحل  مهددًا إياهم بضرب ماشية من ال يخرج
 لم يتوانى ويؤجل العمل بل كان شجاصًا. 

صموئيل معلوم أنو   َوَراَء َشاُوَل َو َصُموِئيلَ (  7فروح هللا الاى حل صليو أصطاه شجاصة وهو لم يتوانى وفى آية)
بما ذهب معُو صموئيل للحرب. وذكرُه صموئيل ُيحَسب  ور ب  رجل هللا فقول شاول هاا يثب  أن مل و من قبل الر 

 أيضًا لو فهاا معناه أنو يعرف أن الحرب هى هلل.
 

ًدا َنْخُرُج ِ َلْيُكْم َفَتْفَعُلوَن ِبَنا َحَسَس ُكلِ  َما َيْحُسُن ِفي َأْعُيِنُكْم«.10" -( :10) آية ََ  " َوَقاَل َأْمُل َياِبيَش: »
ًدا َنْخُرُج ِ َلْيكُ  رد أهل يابيش جلعاد فيو حفمة فهم بهاا جعلوا ناحاش يفهم أنهم سوف يسلمون غدًا وأنهم =    مْ ََ

 فقدوا األمل فى وجود نجدة. فلم يستعد ناحاش للحرب.
 

ْعَس َثاَلَث ِفَرق، َوَدَخُلوا ِفي َوَسِط اْلَمَحلَِّة ِعنْ 11"  -( :11) آية ْبِح سَ   دَ َوَكاَن ِفي اْلَغِد َأنَّ َشاُوَل َجَعَل الشَّ َحِر الصُّ
 "  ًعا.َوَضَرُبوا اْلَعمُّوِنيِ يَن َحتَّى َحِمَي النََّهاُر. َوالَِّذيَن َبُقوا َتَشتَُّتوا َحتَّى َلْم َيْبَق ِمْنُهُم اْثَناِن مَ 

ل الشر إلى   بناء صلى رد أهل يابيش نام ناحاش وجيشو مطمئنين ف اغتهم شاول وبهاه النررة نرى أن هللا يحوّ 
ل الضيقات إلى ن  ف خير   قساوة طلب ناحاش هى التى حرك  شاول ليحاربو فغلب. وصلينا أن نثد أن هللا يحوّ 

خير ول ن لسنا نعلم متى ي تى الخير ونالحظ أن شاول كان طاقة ج ارة وملك بال صمل وبال منفعة والتجربة 
 المدفونة فينا وتظهرها. ب اهالشديدة أظهرت إمفانياتو وطاقاتو. فال نخاف من التجارب فهى تخرج المو 

 
:12) آية َجاِل 12"  -(  ِبالرِ  ِاْيُتوا  َعَلْيَنا؟  َيْمِلُك  َشاُوُل  َمْل  َيُقوُلوَن:  الَِّذيَن  ُمُم  »َمْن  ِلَصُموِئيَل:  ْعُس  الشَّ َوَقاَل 

 " َفَنْقُتَلُهْم«.
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:13) آية ألَ 13"  -(  اْلَيْوِم،  مَذا  ِفي  َأَحٌد  ُيْقَتْل  »اَل  َشاُوُل:  ِفي  نَّ َفَقاَل  َخاَلًصا  بُّ  الرَّ َصَنَع  اْلَيْوِم  مَذا  ِفي  ُه 
 "ِ ْسَراِئيَل«.

تنتقموا ألنفسفم أيها األح اء" )رو   :   12موقف آخر ُيحسب لشاول وهو رفضو اإلنتقام ممن سبد وأهانوه "ال 
 زن. وحم ( إذًا لقد نفا شاول وصية بول  خروصًا واليوم يوم فرح ولم ُير د  أن ُيحّولو ليوم إنتقا 19

 
ْد ُمَناَك اْلَمْمَلَكَة«.14" -( :14) آية ْعِس: »َمُلمُّوا َنْذَمْس ِ َلى اْلِجْلَجاِل َوُنَجدِ   " َوَقاَل َصُموِئيُل ِللشَّ

موا ذبائح وصلوات وصم الفرح بسبب اإلنترار إستحد شاول المنترر أن يجدد مل و وكان التجديد دينيًا فهم قد  
 الجمي . 

 
بِ  ِفي اْلِجْلَجاِل، َوَذَبُحوا ُمَناَك ذَ فَ 15" -( :15) آية ْعِس ِ َلى اْلِجْلَجاِل َوَملَُّكوا ُمَناَك َشاُوَل َأَماَم الرَّ َمَس ُكلُّ الشَّ

ا. . َوَفِرَح ُمَناَك َشاُوُل َوَجِميُع ِرَجاِل ِ ْسَراِئيَل ِجد  بِ  " َذَباِئَح َساَلَمٍة َأَماَم الرَّ
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 عودة للجدول اإلصحاح الثانى عشر

 
ْيكُ 1"  -( :5-1اآليات ) ُت َعلىَ ي َوَملَّكىْ ُتْم لىِ ْم َوَقاَل َصُموِئيُل ِلُكلِ  ِ ْسَراِئيَل: »مَأَنَذا َقْد َسِمْعُت ِلَصْوِتُكْم ِفي ُكلِ  َما ُقلىْ
اَمُكْم دْ قَ َواآلَن ُمَوَذا اْلَمِلُك َيْمِشي َأَماَمُكْم. َوَأمَّا َأَنا فَ 2َمِلًكا.   ْرُت َأمىَ ْد سىِ ا قىَ ْم. َوَأنىَ اِئي َمَعكىُ  ِشْخُت َوِشْبُت، َوُمَوَذا َأْبنىَ

ْذُت؟ 3ُمْنُذ ِصَباَي ِ َلى مَذا اْلَيْوِم.   ْن َأخىَ اَر مىَ ْذُت؟ َوِحمىَ اَم َمِسيِحِه: َثْوَر َمْن َأخىَ بِ  َوُقدَّ اَم الرَّ مَأَنَذا َفاْشَهُدوا َعَليَّ ُقدَّ
ْم؟« مَ وَ   َوَمْن َظَلْمُت؟ َأُردَّ َلكىُ ُه، فىَ يَّ َعنىْ َي َعْينىَ ضىِ َْ ًة أُل ا َواَل 4ْن َسَحْقُت؟ َوِمْن َيِد َمْن َأَخْذُت ِفْديىَ ْم َتْظِلْمنىَ اُلوا: »لىَ َفقىَ

بُّ َعَلْيُكْم َوَشاِمٌد َمِسيُحُه 5َسَحْقَتَنا َواَل َأَخْذَت ِمْن َيِد َأَحٍد َشْيًئا«.  ُدوا يَ الْ َفَقاَل َلُهْم: »َشاِمٌد الرَّ ْم َتجىِ ْوَم مَذا، َأنَُّكْم لىَ
 "ِبَيِدي َشْيًئا«. َفَقاُلوا: »َشاِمٌد«.

هنا صموئيل يقدم حديثًا وداعيًا وصريحًا. يشهد الشعب فيو أمام هللا وأمام الملك صلى أمانتنو =  ُمَوَذا َأْبَناِئي َمَعُكمْ 
 هاه تشير لواحدة من إثنين :؟ م من نحوهم وصدم إستغاللو لهم ول ن لماذا يقول هوذا أبنائى معف

ن هنم صناروا منن الشنعب وبنال مناصنب قضنائية وكوننو يقنول هناا وهنو أنو صزلهم من مناصبهم كقضاة واآل (أ)
 يت لم صن نزاهتو فهو يشهدهم أنو َحَرم أوالده من مناصبهم بسبب قبولهم للرشاوى.

و وهنم منثل م  م،ن إن لم يفن قد حرمهم من قبل فيفون معنى ال نالم أن أبننائى اآلن بين (ب ) ول نم ملنك أت لنم أمامنُ
ُك وذلك خاصة أنو قال هاا بعد قولنو  خاضعين لسلطان الملك فليحاكمهم فهم مثل م بال أى إمتيازات. ُمَوَذا اْلَملىِ

أى هنو لنُو سنلطان صلنيفم بنل لنُو سنلطان صلنى  أننا شخرنيًا إن كنن  أخطن ت فنيحفم صلنى  وإن =   َيْمِشي َأَماَمُكمْ 
يحفم صليهمننا. فهننو أصطننى أو هننو إصتننرف بسننلطة الملننك صليننو ليدينننو هننو شخرننيًا لننو كننان قنند فلننى أخطنن  أوالد 

 ن؟أخط . ول ن لماذا هاا الحدي  اآل
 ن صن دوره السياسى والييادى لشاول ليتفرغ هو للعمل الدينى والييادة الروحية.هو يتخلى اآل (أ)
أن ال يشنتهى أجنرًا زمنينًا فنى مقابنل  دمخناهو يعطى درس للملنك الجديند فنى نزاهنة الخدمنة. وهنو درس ل نل  (ب )

خدماتننو لهننم ويرننلى لشننع و ويعلمهننم ويحتمننل ضننعفاتهم. فهننو ال يننداف  صننن نفسننو فلننم يتهمننو أحنند بشننئ إنمننا 
 قرد تثيي  الملك الجديد ليفون أمينًا فى خدمتو.

 زيو.ن انجن( هو مزم  فى اآليات القادمة أن يوجو إناارًا للشعب واإلناار ال يقبل إاّل من إنس
بِ  وقولُو   اَم الرَّ يِحهِ فهو ُيشهد الرب الاى يفحنص األصمناق ويعنرف األف نار الداخلينة = ُقدَّ اَم َمسىِ دَّ أى لنيحفم =  َوقىُ

 الحمير والثيران هم أثمن ما لدى الفالح.= َوِحَماَر َمْن .. َثْوَر َمنْ الملك إن كن  أخط ت.  صلى  
 

بُّ الَِّذي َأَقاَم ُموَسى َوَماُروَن، َوَأْصَعَد آَباَءُكْم ِمْن َأْرِض   يلُ َوَقاَل َصُموئِ 6"  -( : 11-6اآليات ) ْعِس: »الرَّ ِللشَّ
بِ  الَِّتي َصَنَعَها َمَعُكْم َوَمَع آَباِئُكْم. 7ِمْصَر.  بِ  ِبَجِميِع ُحُقوِق الرَّ َلمَّا َجاَء َيْعُقوُب  8َفاآلَن اْمُثُلوا َفُأَحاِكَمُكْم َأَماَم الرَّ

بُّ ُموَسى َوَماُروَن َفَأْخَرَجا آَباَءُكْم ِمْن ِمْصَر َوَأْسَكَنامُ مِ ى ِ لَ  ، َأْرَسَل الرَّ بِ  ْم ِفي مَذا ْصَر َوَصَرَخ آَباُؤُكْم ِ َلى الرَّ
بَّ ِ لَهُهْم، َباَعُهْم ِلَيِد ِسيَسَرا َرِئيِس َجْيِش َحاُصوَر، َوِلَيِد اْلِفلِ 9اْلَمَكاِن.  يِنيِ يَن، َوِلَيِد َمِلِك ُموآَب  طِ سْ َفَلمَّا َنُسوا الرَّ
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بَّ َوَعَبْدَنا اْلَبْعِليَم َواْلَعْشَتاُروَث. َفا10َفَحاَرُبوُمْم.  بِ  َوَقاُلوا: َأْخَطْأَنا أَلنََّنا َتَرْكَنا الرَّ آلَن َأْنِقْذَنا ِمْن َيِد  َفَصَرُخوا ِ َلى الرَّ
بُّ 11َأْعَداِئَنا َفَنْعُبَدَك.  ُربََّعَل َوَبَداَن َوَيْفَتاَح َوَصُموِئيَل، َوَأْنَقَذُكْم ِمْن َيِد َأْعَداِئُكُم الَِّذيَن َحْوَلُكْم َفَسَكْنُتْم يَ  َفَأْرَسَل الرَّ

 "  آِمِنيَن.
صننموئيل ينناكرهم بمعننامالت هللا السننابقة معهننم فهننو كننان ُيرسننل لهننم دائمننًا مننن ينقنناهم مننن أصنندائهم ف رسننل موسننى 

ن متى صلوا وطلبوا هللا يرسنل لهنم منقناًا ومنا كنان هللا ليسنلمهم ألحند يضنربهم إن كاو   لينقاهم من مرر.. وهفاا.
اَعُهمْ ( 9)لم يخط وا وكان ذلك لت ديبهم. وخير معين لنا دائمًا أن ناكر معنامالت هللا القديمنة معننا وفنى  منن =  بىَ

َدانَ  (11)ود وينرحمهم. وفنى يعنو  يبي  شيئًا ال يعود يهتم بو أو يسن ل صننُو ول نن كانن  مراحمنُو تتحنرك داخلنوُ   =بىَ
هننو إسننم قنناٍض غيننر منناكور فننى سننفر القضنناة وقنند يفننون إسننم معننروف وقتهننا أو هننو إسننم شننهرة لقنناٍض مننن سننفر 
القضنناة كننانوا يسننتعملونو فننى وقنن  صننموئيل وقيننل أنننو شمشننون النناى مننن سنن ط دان ويفننون بنندان أى إبننن دان أو 

 الاى من س ط دان.
 

َمِلٌك. مَّ لَ وَ 12"  -( :16-12اآليات ) َعَلْيَنا  َيْمِلُك  َبْل  اَل  ِلي:  ُقْلُتْم  َعَلْيُكْم،  آِتًيا  َبِني َعمُّوَن  َمِلَك  َناَحاَش  َرَأْيُتْم  ا 
بُّ ِ لُهُكْم َمِلُكُكْم.   بُّ 13َوالرَّ ِ ِن  14َلْيُكْم َمِلًكا.  عَ   َفاآلَن ُمَوَذا اْلَمِلُك الَِّذي اْخَتْرُتُموُه، الَِّذي َطَلْبُتُموُه، َوُمَوَذا َقْد َجَعَل الرَّ

َواْلَمِلُك   َأْنُتْم  َوُكْنُتْم   ، بِ  َقْوَل الرَّ َتْعُصوا  بَّ َوَعَبْدُتُموُه َوَسِمْعُتْم َصْوَتُه َوَلْم  َيْمِلُك َعَلْيُكْم َوَراَء اتََّقْيُتُم الرَّ َأْيًضا الَِّذي 
بِ  ِ لِهُكْم.  بِ  15الرَّ بِ  َعَلْيُكْم َكَما َعَلى آَباِئُكْم. بَ  َوِإْن َلْم َتْسَمُعوا َصْوَت الرَّ ، َتُكْن َيُد الرَّ بِ  َفاآلَن 16ْل َعَصْيُتْم َقْوَل الرَّ

بُّ َأَماَم َأْعُيِنُكْم.  " اْمُثُلوا َأْيًضا َواْنُظُروا مَذا اأَلْمَر اْلَعِظيَم الَِّذي َيْفَعُلُه الرَّ
ر معفم ودائمًا كان ينقاك  ماذا طلبتم مل ًا حينما خفتم من ناحاش، لماذا تجاهلتم أن الرب فلم  إذا كان هللا لم ُيق ر 

ملك صليفم. وكثيرًا ما يفرر صموئيل حديثو صن خط هم فى طلب ملك ل ونو خط  فى حد هللا نفسو. ولم يفن 
مل هم  بها سي ارك هللا  التزموا  إن  مل ًا بشروط  لهم  وأقام  أن هللا سمح  بل توضيح  الملك  يقرد صزل   صموئيل 

اركهم وأن ال يت ئوا صلى الملك كاراع بشرى بل صلى هللا فاهلل هو ضابط ال ل ول نو فى محبتو ترك لهم حرية ي و 
 االختيار. 

 
بَّ َفُيْعِطي ُرُعوًدا َوَمَطًرا َفَتْعَلُموَن َوَتَرْونَ 17"  -( :18-17اآليات )  َأَما ُمَو َحَصاُد اْلِحْنَطِة اْلَيْوَم؟ َفِإنِ ي َأْدُعو الرَّ

ْنُفِسُكْم َمِلًكا«.  أَ  بِ  ِبَطَلِبُكْم أَل ُكُم الَِّذي َعِمْلُتُموُه ِفي َعْيَنِي الرَّ بَّ َفَأْعَطى ُرُعوًدا 18نَُّه َعِظيٌم َشرُّ َفَدَعا َصُموِئيُل الرَّ
ا. بَّ َوَصُموِئيَل ِجد  ْعِس الرَّ  " َوَمَطًرا ِفي ذِلَك اْلَيْوِم. َوَخاَف َجِميُع الشَّ

حراد الحنطة م  رصود أى مطر ثقيل يعتبر معجزة ل نها لتظهر إن هللا الملك الاى تركوه لُو    وقنزول مطر  
أنهم  لهم  يثب   أن  صموئيل  أراد  السلطان،  هاا  يملك  إختاروه  الاى  شاول  مل هم  فهل  الطبيعة،  صلى  سلطان 

راد أن يفهموا أنهم هم ومل هم وأ،  ستبدلوا هللا الملك القوى بملك إنسان ال سلطان لُو صلى الطبيعة ف ي  يحميهمإ
 صليهم أن يخافوا هللا وأنبيائو فرموئيل بدصائو إستجاب الرب ونزل المطر. 
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بِ  ِ لِهَك َحتَّى اَل َنُموَت، أَلنََّنا 19"  -( :25-19اآليات ) ْعِس ِلَصُموِئيَل: »َصلِ  َعْن َعِبيِدَك ِ َلى الرَّ َوَقاَل َجِميُع الشَّ
ْنُفِسَنا َمِلًكا«.  ى  لَ َقْد َأَضْفَنا  ِ  ْعِس: »اَل َتَخاُفوا. ِ نَُّكْم َقْد َفَعْلُتْم ُكلَّ 20َجِميِع َخَطاَياَنا َشر ا ِبَطَلِبَنا أَل َفَقاَل َصُموِئيُل ِللشَّ

بَّ ِبُكلِ  ُقُلوِبُكْم،  ، َبِل اْعُبُدوا الرَّ بِ  ، َولِكْن اَل َتِحيُدوا َعِن الرَّ رِ  ا. أَلنَّ ذِلَك َوَراَء اأَلَباِطيِل الَِّتي اَل و يدُ َواَل َتحِ 21مَذا الشَّ
بُّ َأْن َيْجَعَلُكْم 22ُتِفيُد َواَل ُتْنِقُذ، أَلنََّها َباِطَلٌة.   بُّ َشْعَبُه ِمْن َأْجِل اْسِمِه اْلَعِظيِم. أَلنَُّه َقْد َشاَء الرَّ أَلنَُّه اَل َيْتُرُك الرَّ

اِلَح لِ   اَوَأمَّا َأَنا َفَحاشَ 23َلُه َشْعًبا.   اَلِة ِمْن َأْجِلُكْم، َبْل ُأَعلِ ُمُكُم الطَِّريَق الصَّ بِ  َفَأُكفَّ َعِن الصَّ ي َأْن ُأْخِطَئ ِ َلى الرَّ
بَّ َواْعُبُدوُه ِباأَلَماَنِة ِمْن ُكلِ  ُقُلوِبُكْم، َبِل اْنُظُروا ِفْعَلُه الَِّذي َعظََّمهُ 24اْلُمْسَتِقيَم.   َوِإْن َفَعْلُتْم  25َعُكْم.  مَ   ِ نََّما اتَُّقوا الرَّ

 "َشر ا َفِإنَُّكْم َتْهِلُكوَن َأْنُتْم َوَمِلُكُكْم َجِميًعا«.
هنا يفتح لهم باب الرجاء م  إصطاء تحاير للجمي  ب ن يت عوا الرب. وهللا قادر أن يحول كل األمور للخير كما  
يفون مل هم بركة لهم لو إتقوا هللا. وفى  أنر ل صمل إخوة يوسف األشرار ضده لبركة، وللجمي . فهو قاد و  حَ 
صن الرالة ألجلهم. فعمل كل خادم   ذهبية ل ل خادم فرموئيل إصتبر أنو يخطئ إلى الرب لو ك    ( آية23)

. هو التعليم والرالة ألجل رصيتو
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 عودة للجدول األصحاح الثالث عشر

 
َراِئيَل. اوُ شَ َكاَن  1"  -(:2-1اآليات ) ى ِ سىْ َنَتْيِن َعلىَ َك سىَ ِه، َوَملىَ ي ُمْلكىِ َة 2ُل اْبَن َسَنٍة فىِ ِه َثاَلثىَ اُوُل ِلَنْفسىِ اَر شىَ َواْختىَ

َع ُيوَناثىَ  اَن مىَ ٌف كىَ ِت ِ يىَل، َوَألىْ ِل َبيىْ ي َجبىَ اَس َوفىِ ي ِمْخمىَ ي ِجْبعىَ آاَلٍف ِمْن ِ ْسَراِئيَل، َفَكاَن َأْلَفاِن َمَع َشاُوَل فىِ  ةِ اَن فىِ
ْعِس َفَأْرَسَلُهْم ُكلَّ َواِحٍد ِ َلى َخْيَمِتِه.بَ   " ْنَياِميَن. َوَأمَّا َبِقيَُّة الشَّ

َراِئيلَ  ى ِ سىْ َنَتْيِن َعلىَ هفناا جناء الننص العبنرى. واإلحتمنال ال بينر إن هناه   :َكاَن َشاُوُل اْبَن َسَنٍة ِفي ُمْلِكِه َوَمَلَك سىَ
( بعند 14:11ج مل ًا للمنرة الثانينة )ل أنهى حربو م  بنى صمون وُتوّ  او ش تنتمى لإلصحاح السابد بمعنى أن  اآلية

( ثننم كننالم صننموئيل فننى اإلصننحاح السننابد وشنناول لننُو سنننتين فننى 1:10ل مننرة )سنننة مننن مسننحو بقنينننة النندهن ألو  
ِه الحفننم.  اُوُل ِلَنْفسىىِ اَر شىىَ اَن  3000َواْختىىَ َراِئيَل، َفكىىَ ْن ِ سىىْ اُولَ  2000مىىِ َع شىىَ انَ اكىىَ  1000وَ  مىىَ َع ُيوَناثىىَ هنناه  :َن مىىَ

سننة إنتشنر فيهنا الفسناد. وضنعف جنيش شناول وإنرنرف كنل   20( السنابقة لني  أقنل منن  1اآليةبينها وبين اآلينة)
ر يوناثننان فشنناول كننان شننابًا وقنن  إختينناره مل ننًا ) ( واآلن نجنند إبنننو يوناثننان يقننود 2:9واحنند إلننى خيمتننو. وفيهننا َكبننُ

بين شاول المنترر وجيشو القوى أمام ناحاش وإسرائيل المن سرة تمامًا التى   اً ير جندى ونجد هناك فارقًا كب  1000
 ( وهاا راج  بالت كيد إلنتشار الخطية وفساد الشعب وكبرياء شاول.22:13ال تجد سالح لجنودها )

ن هاه نقطة سنلبية لشناول: ألنم يفنن منن واجنب الملنك أن يسنتعد للحنرب بت نوين جنيش قنوى! فن ين هناا الجنيش اآل
لشننعوب حولننو تتحننين الفرصننة لتهنناجم شننع و؟ غال ننا هننو إنرننرف للتمتنن  بمميننزات الملننك ولننم يجاهنند فننى ت ننوين وا

(. بننل ومننن  العنندو الفلسننطينى الشننعب مننن 15رجننل )آيننة 600جننيش قننوى وصننم الفسنناد حتننى وصننل صنندد الجننيش 
 (.22 - 19إستعمال أسلحتهم )آيات 

ف ن لم نجاهد روحيا والشيطان حولنا "ك سد زائر يجول يلتم  منن ة هنهللا جعل منا ملوكا وك -وهفاا بالنس ة لنا 
( سنننينتهز الفرصنننة حينمننا يجننندنا فنننى حالنننة ضنننعف ليهاجمنننا ويبتلعننننا. فننننحن فنننى حنننرب 9،  8:  5بنننط1يبتلعننو" )

 مسننتمرة العمننر كلننو،  والحننظ أن الشننيطان يمنعنننا مننن إسننتعمال أسننلحتنا المنناكورة هنننا التننى أصطاهننا لنننا هللا )راجنن 
 ( .18 - 10:  6فأ

 
اُوُل 3"  -(:7-3اآليات ) َرَب شىَ ِطيِنيُّوَن. َوضىَ ِمَع اْلِفِلسىْ َع، َفسىَ ي ِجبىْ ِذي فىِ ِطيِنيِ يَن الىَّ َس اْلِفِلسىْ اُن َنصىَ َرَب ُيوَناثىَ َوضىَ

وَن«.  َمِع اْلِعْبَراِنيىُّ اِئاًل: »ِلَيسىْ ي َجِميىِع اأَلْرِض قىَ َراِئي4ِباْلُبوِق فىِ ِمَع َجِميىُع ِ سىْ َس قىَ  لَ َفسىَ اُوُل َنصىَ َرَب شىَ ْد ضىَ ْواًل: »قىَ
اُولَ  ْعُس َوَراَء شىَ اْجَتَمَع الشىَّ ِطيِنيِ يَن«. فىَ َدى اْلِفِلسىْ اِل.  اْلِفِلْسِطيِنيِ يَن، َوَأْيًضا َقْد َأْنَتَن ِ ْسَراِئيُل لىَ ى اْلِجْلجىَ َع 5ِ لىَ َوَتَجمىَّ

ْمِل الَِّذي َعَلى َشاِطِئ اْلَبْحِر أَ   نَ اْلِفِلْسِطيِنيُّوَن ِلُمَحاَرَبِة ِ ْسَراِئيَل، َثاَلُثو ْلَف َمْرَكَبٍة، َوِستَُّة آاَلِف َفاِرٍس، َوَشْعٌس َكالرَّ
ْعَس 6ِفي اْلَكْثَرِة. َوَصِعُدوا َوَنَزُلوا ِفي ِمْخَماَس َشْرِقيَّ َبْيِت آِوَن.  ْنٍك، أَلنَّ الشىَّ ي ضىَ ْم فىِ َوَلمَّا َرَأى ِرَجاُل ِ ْسَراِئيَل َأنَّهىُ

ُروِح َواآلَباِر. ايَ َض تَ  ُخوِر َوالصُّ ْعُس ِفي اْلَمَغاِيِر َواْلِغَياِض َوالصُّ ى 7َق، اْخَتَبَأ الشَّ ُروا اأُلْرُدنَّ ِ لىَ َراِنيِ يَن َعبىَ ُض اْلِعبىْ َوَبعىْ
ْعِس اْرَتَعَد َوَراَءهُ   " .َأْرِض َجاَد َوِجْلَعاَد. َوَكاَن َشاُوُل َبْعُد ِفي اْلِجْلَجاِل َوُكلُّ الشَّ
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ِطيِنيِ ينَ  َس اْلِفِلسىىْ ( فلمنناذا توجنند هنناه الحاميننة حتننى اآلن ولمنناذا تننرك شنناول هنناا 5:10سننمعنا صننن هنناا فننى ) :َنصىىَ
الجيننب أو هنناه البننؤرة الرننديدية فننى جسنند إسننرائيل )هنناه تمثننل خطيننة محبوبننة لنندى اإلنسننان يتركهننا وال يحاربهننا 

ركننزه نسننى الحننرب هنناه العشننرين سنننة ولننم يهننتم م ات فت ننون سننبب مشنناكل فننى المسننتقبل( وشنناول إلهتمامننو بنن غراء
وفنى  .بتطهير ج عة. وكان إبنو يوناثان الشاب أكثر حنرارة مننو فضنرب هنو هناه البنؤرة أو هناه الحامينة العسنفرية

اُولُ ( 4آيننة) َرَب شىىَ َراِئيلُ الفعننل ليوناثننان وقنند نسنن و الننناس ألبيننو الملننك : ضىىَ َتَن ِ سىىْ  أى بعملننو هنناا جعننل األصننداء :َأنىىْ
هوننا جدًا. والفلسطينيون حسبوا هاا مهانة لهم فرعدوا ب صداد ضخمة إلى مخماس. والحظ أن شاول كان فى فر ي

مخمنناس واآلن تركهننا هننو وجنننوده لينضننموا إلننى يوناثننان واآلن صننار الفلسننطينيين فننى مخمنناس وشنناول ويوناثننان 
ينيين فننى إحننتالل مخمنناس. وربمننا سننطفلل مهمننة الورجننالهم فننى الجلجننال. وط عننًا صننعود شنناول إلننى الجلجننال سننه  

قرد الفلسطينيين أن يضنربوا شناول أواًل فنى مخمناس ثنم يسنتديروا ليضنربوا يوناثنان فنى الجلجنال ل نن شناول تنرك 
مخمنناس وذهننب للجلجننال ربمننا ليسنناند يوناثننان أو ليهننرب مننن الفلسننطينيين حينمننا رأى ضننخامة أصنندادهم. والحننظ 

( والخنوف والرصندة 15آينة) 600إلى  2000أن صدد رجالو إنخفو من ى  حتالحال الرديئة لجيش شاول وهربهم  
 سببهم ضعف إيمانهم أو فقدان إيمانهم وذلك راج  للفساد الاى إنتشر.

 
ْعسُ 8"  -(:12-8اآليات ) اِل، َوالشىَّ َق فىَ تَ  َفَمَكَث َسْبَعَة َأيَّاٍم َحَسَس ِميَعاِد َصُموِئيَل، َوَلْم َيْأِت َصُموِئيُل ِ َلى اْلِجْلجىَ رَّ
َة. 9َعْنُه.   َعَد اْلُمْحَرقىَ اَلَمِة«. َفَأصىْ اِئَح السىَّ َة َوَذبىَ يَّ اْلُمْحَرقىَ ُموا ِ لىَ دِ  َعاِد 10َفَقاَل َشاُوُل: »قىَ ْن ِ صىْ ى مىِ ا اْنَتهىَ اَن َلمىَّ َوكىَ

ي َص  لَ َفَقا11اْلُمْحَرَقِة ِ َذا َصُموِئيُل ُمْقِبٌل، َفَخَرَج َشاُوُل ِلِلَقاِئِه ِلُيَباِرَكُه.   اُوُل: »أَلنىِ  اَل شىَ َت؟« َفقىَ اَذا َفَعلىْ ُموِئيُل: »مىَ
َق َعنِ ي، َوَأْنَت َلْم َتْأِت ِفي َأيَّاِم اْلِميَعاِد، َواْلِفِلْسِطيِنيُّوَن ُمَتَجم ِ  ْعَس َقْد َتَفرَّ َفُقْلُت: 12ُعوَن ِفي ِمْخَماَس، َرَأْيُت َأنَّ الشَّ

، َفَتَجلَّْدُت َوَأْصَعْدُت اْلُمْحَرَقَة«.لَ  ِ اآلَن َيْنِزُل اْلِفِلْسِطيِنيُّوَن  بِ   "يَّ ِ َلى اْلِجْلَجاِل َوَلْم َأَتَضرَّْع ِ َلى َوْجِه الرَّ
 يمفن تلخيص خطايا شاول من هاه اآليات فيما يلى

 (.7:11صزم أن يقابل الفلسطينيين دون أن يستشير صموئيل أو ي خا بركة مُنو وقارن م  ) -1
ال كهنننوت لننو. وهننو لننم ي عنن  برسننول ليسنن ل صننن صننموئيل بننل إنتهننز هننو بننم الابيحننة و إغترننب ال هنننوت وقنند   -2

 (.17،  16: 51م الابيحة. ولنالحظ أن هللا ال يطلب الابيحة بل الطاصة )مزالفرصة وقد  
مشنفلة شناول هننا أننو ظنن أننو مثنل ملنوك األمنم  م صلنى صنموئيل وي نارك هنو صنموئيل.بل إنطلد هنو لُيسنلّ    -3

رّ ع ، ول ننن إسننرائيل هننى شننعب هللا ومل هننا الحييقننى هننو هللا ، أمننا الملننوك ال شننر فهننم ينفنناون شننَ يُ  مننن حقننو أن
 شريعة هللا .

لنننو نتيجنننة أى خطننن  ليظهنننر أننننُو هنننو غينننور صلنننى شنننعب هللا وصنننموئيل هنننو م  وبنننخ صنننموئيل صلنننى تننن خيره وحَ   -4
 المخطئ.

 ترب صمل ال هنوت.يغم ( ث22هو لم يقم بواج و كملك ويهيئ جيشو ب سلحة مناس ة )آية  -5
كان  صجي ة    -6 كلمات صاره  بل  للتوبة  إستعداد  أو  ندم  أى  يبد  لم  أن و صموئيل  أن حين  محتاج  كنت  أنا 

إذًا تقديم الابيحة هى بالنس ة لُو مجرد شفليات ف النس ة لُو كان يمفنو أن يرلى فقط.    :أتضرع  لى الرب
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و أن مابح صظيم كالجلجال كان البد من وجود   عال ل نو ظن المحرقة أش و بحجاب يؤدى للنرر. بل قال  
كاهن لُو ل ن شاول لم يستدع  هاا ال اهن مفضاًل أن يقوم هو بعمل ال هنوت. وقد غفر هللا لداود خطايا  

داود كان   -2واضح أن وراء كل هاه خطية كبرياء فظيعة.  -1أصعب من هاا ل ن لشاول لم يغفر لسببين  
أى داس صلى ما بقى لُو من ضمير يؤن و صلى الخط .   :َفَتَجلَّْدتُ بتواض  شديد.  ء  فادائمًا مستعد للتوبة وال 

آية) َصُموِئيلَ (  8وفى  ِميَعاِد  َصن ُو    َحَسَس  ليرلى  ي تى  أن  َوَصَدُه  قد  كان  تزيد خطاياه فرموئيل  مما  وهاه 
 ويقدم الابيحة َصن ُو. 

 
بِ  ِ لِهَك الَِّتي َأَمَرَك ِبَها، أَلنَُّه  دِ »قَ َفَقاَل َصُموِئيُل ِلَشاُوَل:  13"  -(:14-13اآليات )  اْنَحَمْقَت! َلْم َتْحَفْظ َوِصيََّة الرَّ

بُّ َقْد َثبََّت َمْمَلَكَتَك َعَلى ِ ْسَراِئيَل ِ َلى اأَلَبِد.   بُّ ِلَنْفِسِه 14اآلَن َكاَن الرَّ َوَأمَّا اآلَن َفَمْمَلَكُتَك اَل َتُقوُم. َقِد اْنَتَخَس الرَّ
«.الً جُ رَ  بُّ َأْن َيَتَرأََّس َعَلى َشْعِبِه. أَلنََّك َلْم َتْحَفْظ َما َأَمَرَك ِبِه الرَّبُّ  "  َحَسَس َقْلِبِه، َوَأَمَرُه الرَّ

هاه اآلية إقت     وصن   =  َرُجاًل َحَسَس َقْلِبهِ كما سقط إبلي  بسبب كبريائو سقط  ممل ة شاول وأصطي  لداود  
هللا كان يعلم أنو سيخطئ وينزع    :َقْد َثبََّت َمْمَلَكَتَك ِ َلى اأَلَبدِ   وقول و      ( .22:   13أع)  بول  الرسول قولو صن داود

ممل تو صنُو ويعطيها لداود وقد سبد يعقوب وتن   أن الملك ليهوذا. ول ن هاه تش و أن آدم كان هللا خلقو ليحيا 
 و، إبن داود  ليملك إلى األبد. فاهلل سمح  قلب  إلى األبد ل ن بخطيتو مات ف رسل هللا المسيح الرجل الاى حس

ب قامة شاول ليفتمل الرمز ونفهم خطة هللا. بل شاول أيضًا كان يمثل إسرائيل التى ستفقد الملك ، بل ترفو 
 نهائيا . ويملك يسوع المسيح روحيًا ولي  جسديًا. 

 
ْعَس اْلَمْوُجوَد َمَعُه َنْحَو جِ   ىَوَقاَم َصُموِئيُل َوَصِعَد ِمَن اْلِجْلَجاِل ِ لَ 15"  -(:  15اية ) ْبَعِة َبْنَياِميَن. َوَعدَّ َشاُوُل الشَّ

 " ِستِ  ِمَئِة َرُجل.
 

( َبْنَياِميَن، 16"  -(:18-16اآليات  ِجْبِع  ِفي  ُمِقيِميَن  َمَعُهَما  اْلَمْوُجوُد  ْعُس  َوالشَّ اْبُنُه  َوُيوَناَثاُن  َشاُوُل  َوَكاَن 
نَ  ِمْخَماَس.  لُ زَ َواْلِفِلْسِطيِنيُّوَن  ِفي  اْلَواِحَدُة 17وا  اْلِفْرَقُة  ِفَرق.  َثاَلِث  ِفي  اْلِفِلْسِطيِنيِ يَن  َمَحلَِّة  ِمْن  ُبوَن  اْلُمَخرِ  َفَخَرَج 

َهْت ِفي َطِريِق َعْفَرَة ِ َلى َأْرِض ُشوَعاَل،   َهْت ِفي َطِريِق َبْيِت ُحوُروَن، َوالْ 18َتَوجَّ َقُة اأُلْخَرى رْ فِ َواْلِفْرَقُة اأُلْخَرى َتَوجَّ
يَِّة. َهْت ِفي َطِريِق التُُّخِم اْلُمْشِرِف َعَلى َواِدي َصُبوِعيَم َنْحَو اْلَبرِ   " َتَوجَّ

إنحرر شاول ويوناثان فى ج   بنيامين وحاصرهم الفلسطينيون إذ دخلوا إلى ممرات صجلون وبي  حورون بل 
َخَرَج  (  17وبهاا صزلوا شاول تمامًا. وفى )  د،ميإمتدوا حتى مخماس. وصار يفرلهم صن شاول واٍد ضيد ص 

ُبونَ  وفى   :اْلُمَخرِ  المحرنة  أماكنو  من  ليخرج  شاول  تهيي   قردوا  ولعلهم  إسرائيل  إذالل  وغايتهم  الناهبون  أى 
طريقهم أخاوا غنائم وخربوا األرض. ول ن هللا الرحيم لم يعطهم حفمة فلو نزلوا فى البداية إلى الجلجال لضربوا 

رجل الاين معُو ويوناثان وبهاا يستولون صلى إسرائيل. ول ن هللا يعمى أصداء ال نيسة صن طريد   600لن  وال  شاو 
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ويقط  كل صال يمي   ل ن ال  فقط  يؤدب  لشع و. هللا  للمخربالضرر  لالك سمح هللا  م  شع و  ينهبوا  ي قة  أن  ن 
 فالشعب كلو فى حالة خطية.

 
ٌع ِفي ُكلِ  َأْرِض ِ ْسَراِئيَل، أَلنَّ اْلِفِلْسِطيِنيِ يَن َقاُلوا: »ِلَئالَّ َيْعَمَل اْلِعْبَراِنيُّوَن نِ اَوَلْم ُيوَجْد َص 19"  -(:22-19اآليات )

َتُه َوِمْنَجَلُه َوفَ 20َسْيًفا َأْو ُرْمًحا«.   َد ُكلُّ َواِحٍد ِسكَّ ِلُيَحدِ  َيْنِزُل ُكلُّ ِ ْسَراِئيَل ِ َلى اْلِفِلْسِطيِنيِ يَن  ُه َوِمْعَوَلُه سَ أْ َبْل َكاَن 
َكِك َواْلَمَناِجِل َواْلُمَثلََّثاِت اأَلْسَناِن َواْلُفُؤوِس َوِلَتْرِويِس اْلَمَناِسيِس. 21 َوَكاَن ِفي َيْوِم اْلَحْرِب 22ِعْنَدَما َكلَّْت ُحُدوُد السِ 

ْعِس الَِّذي َمَع   ٌٍ َواَل ُرْمٌح ِبَيِد َجِميِع الشَّ َل َوَمَع ُيوَناَثاَن. َعَلى َأنَُّه ُوِجَد َمَع َشاُوَل َوُيوَناَثاَن اوُ شَ َأنَُّه َلْم ُيوَجْد َسْي
 "  اْبِنِه.

لقد أذل الفلسطينيون إسرائيل إذ لم يسمحوا بوجود صان  بينهم حتى ال يعملوا سيفًا وال رمحًا. هى صورة مؤلمة 
قاتو وإمفانياتو ويحدره إلى الال طال  لعمل الخطية فى حياة اإلنسان حينما يفقد إبلي  الخاطئ أسلحتو ويحطم ك

بدايات شاول كان   بنهاية هاا اإلصحاح نجد إسرائيل فى حالة منحطة تمامًا وفى منتهى الضعف.  والمهانة. 
 غير نهاياتو. وهاه الحالة المزرية إستمرت حتى جاء داود وأصلح الحال.

 
 " َبِر ِمْخَماَس.عْ مَ  َوَخَرَج َحَفَظُة اْلِفِلْسِطيِنيِ يَن ِ َلى23" -(:23آية)

.غال ًا هى حامية فلسطينية كان  وظيفتها مراق ة جيش شاول :َحَفَظُة اْلِفِلْسِطيِنيِ ينَ 
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ْبُن َشاُوَل ِلْلُغاَلِم َحاِمِل ِساَلِحِه: »َتَعاَل َنْعُبْر ِ َلى َحَفَظِة   انُ َوِفي َذاِت َيْوٍم َقاَل ُيوَناثَ 1" -( : 10-1اآليات )
مَّاَنِة الَِّتي ِفي  2اْلِفِلْسِطيِنيِ يَن الَِّذيَن ِفي ذِلَك اْلَعْبِر«. َوَلْم ُيْخِبْر َأَباُه.  َوَكاَن َشاُوُل ُمِقيًما ِفي َطَرِف ِجْبَعَة َتْحَت الرُّ

َوَأِخيَّا ْبُن َأِخيُطوَب، َأِخي ِ يَخاُبوَد ْبِن ِفيَنَحاَس ْبِن َعاِلي،  3الَِّذي َمَعُه َنْحُو ِستِ  ِمَئِة َرُجل.  سُ عْ ِمْغُروَن، َوالشَّ 
ْعُس َأنَّ ُيوَناَثاَن َقْد َذَمَس.  بِ  ِفي ِشيُلوَه َكاَن اَلِبًسا َأُفوًدا. َوَلْم َيْعَلِم الشَّ ِتي اْلَتَمَس  الَّ  َوَبْيَن اْلَمَعاِبرِ 4َكاِمُن الرَّ

ْلَك اْلِجَهِة، َواْسُم ُيوَناَثاُن َأْن َيْعُبَرَما ِ َلى َحَفَظِة اْلِفِلْسِطيِنيِ يَن ِسنُّ َصْخَرٍة ِمْن مِذِه اْلِجَهِة َوِسنُّ َصْخَرٍة ِمْن تِ 
نُّ اْلَواِحُد َعُموٌد ِ لَ 5اْلَواِحَدِة »ُبوَصْيُص« َواْسُم اأُلْخَرى »َسَنُه«.  َماِل ُمَقاَبَل ِمْخَماَس، َواآلَخُر ِ َلى ا ىَوالسِ  لشِ 

َفَقاَل ُيوَناَثاُن ِلْلُغاَلِم َحاِمِل ِساَلِحِه: »َتَعاَل َنْعُبْر ِ َلى َصفِ  مُؤاَلِء اْلُغْلِف، َلَعلَّ هللَا َيْعَمُل  6اْلَجُنوِب ُمَقاَبَل ِجْبَع. 
بِ  َماِنٌع َعْن َأنْ  َفَقاَل َلُه َحاِمُل ِساَلِحِه: »اْعَمْل ُكلَّ َما ِبَقْلِبَك.  7َخلِ َص ِباْلَكِثيِر َأْو ِباْلَقِليِل«. يُ  َمَعَنا، أَلنَُّه َلْيَس ِللرَّ
ْم. مَأَنَذا َمَعَك َحَسَس َقْلِبَك«.  وا َلَنا  الُ قَ َفِإْن 9َفَقاَل ُيوَناَثاُن: »ُمَوَذا َنْحُن َنْعُبُر ِ َلى اْلَقْوِم َوُنْظِهُر َأْنُفَسَنا َلُهْم. 8َتَقدَّ

َولِكْن ِ ْن َقاُلوا مَكَذا: اْصَعُدوا ِ َلْيَنا. َنْصَعُد،  10مَكَذا: ُدوُموا َحتَّى َنِصَل ِ َلْيُكْم. َنِقُف ِفي َمَكاِنَنا َواَل َنْصَعُد ِ َلْيِهْم. 
بَّ َقْد َدَفَعُهْم ِلَيِدَنا، َومِذِه ِمَي اْلَعاَلَمُة َلَنا«.  "أَلنَّ الرَّ

ْن َأْن  إيمانننًا لننم يحتمننل فقنندان شننع و ل رامتننو فقننام ليحننارب واضننعًا أمامننو وءملننيوناثننان الم اِنٌع عىىَ بِ  مىىَ ْيَس ِللىىرَّ أنَّ لىىَ
وربما إستغل يوناثان أن جيوش المخربين الثالثة خرج  وبقى فى مخماس صندد قلينل   .ُيَخلِ َص ِباْلَكِثيِر َأْو ِباْلَقِليلِ 
يسنتظل. وهنو تحنرك دون أن يخبنر أبناه حتنى ال يمنعنو. فتنرك أبناه وجيشنو  اَنةِ مَّ َتْحَت الرُّ فهاجمهم. بينما كان أبوه 

فى إرت اكهم وآمن هو باهلل أنو يحقد النررة بالقليل أو بال ثير. وكان الغالم حامل سالحو يشاركو ذات اإليمنان. 
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قديسنننيين. الو  يبنننرز هننننا أهمينننة أن يفنننون لننننا صنننديد منننؤمن واألجمنننل أن يفنننون لننننا صنننديد سنننماوى منننن الشنننهداء
ر يوناثان بالعقل فقط دون إيمان أكان يفعل ما فعلُو؟ اإلجابة قطعًا ال. إذًا فلنبدأ حتى وإن كّنا هل لو ف     -سؤال:

نزحننف صلننى أينندينا وأرجلنننا وبننالقط  هللا سننيعين ويفمننل وت ننون النتننائ  فننوق ترننورنا. فقننط نبنندأ دون إرتينناب ومننن 
َر الخبنر كتمهيند لمنا سني تى فنى آينة)3ة)آينى يت ل صلى هللا يعمل صجائب بيده. وف ا (18( ُذكن  هنو أخيمالنك.  َوَأِخيىَّ

وًداوكننان أخيطننوب وإيخننابود هننم أوالد فينحنناس إبننن صننالى ال نناهن.  ا َأفىىُ أى يقننوم بواجننب رئنني  ال هنننة وفننى  :اَلِبسىىً
واأللسنة قنادر أن  وب قل( وضعوا صالمة ليعرفوا من الرب هل يفملوا صملهم أم ال. وهللا الاى يملك صلى ال9،10)

يجعننل هننؤالء الننوثنيين أن يجيبننوا بمننا يريننده ويضننعو فننى أفننواههم فهننو ضننابط ال ننل. وبالفعننل إذ رآهمننا الفلسننطينيون 
 سخروا منهما قائلين إصعدوا.

 
ِطيِنيُّوَن:11"  -(:12-11اآليات ) اَل اْلِفِلسىْ اِرُجوَن »  َفَأْظَهَرا َأْنُفَسُهَما ِلَصفِ  اْلِفِلْسِطيِنيِ يَن. َفقىَ وَن خىَ َوَذا اْلِعْبَراِنيىُّ مىُ

ا 12ِمَن الثُُّقوِب الَِّتي اْخَتَبُأوا ِفيَها«.  ا َفُنَعلِ َمُكمىَ َعَدا ِ َلْينىَ اُلوا: »اصىْ اَلِحِه َوقىَ َل سىِ اَن َوَحامىِ فِ  ُيوَناثىَ َفَأَجاَب ِرَجاُل الصىَّ
بَّ َقْد َدَفَعُهْم ِلَيِد ِ ْسَراِئيَل«.ائِ رَ َشْيًئا«. َفَقاَل ُيوَناَثاُن ِلَحاِمِل ِساَلِحِه: »اْصَعْد وَ   "ي أَلنَّ الرَّ

ْيًئا ا شىىَ أى نؤدبفمننا ونقتل مننا. هننم يت لمننون فننى مننزاح وإسننتخفاف ل ننن يوناثننان حسننبها صالمننة مننن السننماء  :ُنَعلِ َمُكمىىَ
 وت كد من هزيمة العدو بسبب كبريائهم.

ِه وَ 13" -(:13) آية ى َيَديىْ اُن َعلىَ ِعَد ُيوَناثىَ ُل جْ رِ َفصىَ اَن َحامىِ اَن، َوكىَ اَم ُيوَناثىَ َقُطوا َأمىَ اَلِحِه َوَراَءُه. َفسىَ ُل سىِ ِه َوَحامىِ َليىْ
 " ِساَلِحِه ُيَقتِ ُل َوَراَءُه.

أى حبوًا فلم يفن ممفنًا أن ينزل الرخرة أو يرعد صليها واقفًا بسبب إنحدارها    :َفَصِعَد ُيوَناَثاُن َعَلى َيَدْيِه َوِرْجَلْيهِ 
انَ  ل هنناا الوضنن  المتعننب والمخننزى منن  سننخرية األصننداء فننى إيمننان.حمننوتالشننديد.  اَم ُيوَناثىىَ َقُطوا َأمىىَ أمننام هنناا  :َفسىىَ

ر هللا لهنم أو أسنمعهم صنوت جنيش صظنيم اإليمان كان يجب أن يسقطوا فاهلل أوق  الرصب فنى قلنوبهم. وربمنا صنو  
 (.15م وأرصبهم )آيةمهحطيت عهم فخافوا وحاولوا الهروب فسقطوا. وربما حدث زلزال فعاًل 

 
ِف 14" -(:14) آية ِو ِنصىْ ي َنحىْ اًل فىِ ِريَن َرجىُ ْرَبُة اأُلوَلى الَِّتي َضَرَبَها ُيوَناَثاُن َوَحاِمُل ِساَلِحِه َنْحَو ِعشىْ َوَكاَنِت الضَّ

اِن َأْرٍض.  " َتَلِم َفدَّ
انِ  دَّ ًا سنقوطهم منن صلنى الرنخرة إلنحندارها يضنأ هنى بقعنة يحرثهنا ثنوران فنى ينوٍم واحند. وربمنا كنان  :ِنْصِف َتَلِم فىَ

 الشديد فهم فى هربهم مرصوبين سقطوا من صليها فماتوا.
 

ُبوَن اْرَتَعُدوا ُمْم َأيْ 15" -(:15) آية فُّ َواْلُمَخرِ  ْعِس. الصَّ ًضا، َوَكاَن اْرِتَعاٌد ِفي اْلَمَحلَِّة، ِفي اْلَحْقِل، َوِفي َجِميِع الشَّ
 "  اْرِتَعاٌد َعِظيٌم.انَ كَ َوَرَجَفِت اأَلْرُض فَ 

ةِ  ادٌ مفننان الجننيش الفلسننطينى فننى مخمنناس )المعسننفر(،  :اْلَمَحلىىَّ حينمننا سننمعوا صننن خبننر سننقوط إخننوتهم وقنن   :اْرِتعىىَ
فُّ  الرصب فى قلوبهم وكان هاا أيضًا صمل هللا.  الجيش الاى فى المحلة.: الصَّ
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ِديَن.بْ جِ  َفَنَظَر اْلُمَراِقُبوَن ِلَشاُوَل ِفي16" -(:16) آية  " َعِة َبْنَياِميَن، َوِإَذا ِباْلُجْمُهوِر َقْد َذاَب َوَذَمُبوا ُمَتَبدِ 

 المقرود بهم جواسي  شاول الاين يستطلعون حال جيش العدو. :اْلُمَراِقُبونَ 
 

ْن ذَ 17" -(:20-17اآليىىات ) ُروا مىىَ وا اآلَن َواْنظىىُ دُّ ُه: »عىىُ ِذي َمعىىَ ْعِس الىىَّ اُوُل ِللشىىَّ اَل شىىَ وا،  سَ مىىَ َفقىىَ دُّ ِدَنا«. َفعىىَ ْن ِعنىىْ مىىِ
ي 18َوُمَوَذا ُيوَناَثاُن َوَحاِمُل ِساَلِحِه َلْيَسا َمْوُجوَدْيِن.   اَن فىِ اُبوَت هللِا كىَ اُبوَت هللِا«. أَلنَّ تىَ ْم تىَ َفَقاَل َشاُوُل أَلِخيَّا: »َقدِ 

َراِئيَل.  ي ِ سىىْ َع َبنىىِ ْوِم مىىَ َك اْليىىَ َتكَ 19ذلىىِ اُوُل يىىَ اَن شىىَ ا كىىَ ِة لَّ َوِفيمىىَ ي َمَحلىىَّ ِذي فىىِ ِجيُج الىىَّ َد الضىىَّ اِمِن، َتَزايىىَ َع اْلكىىَ ُد مىىَ ُم َبعىىْ
َدَك«.  فَّ يىَ ى 20اْلِفِلْسِطيِنيِ يَن َوَكُثَر. َفَقاَل َشاُوُل ِلْلَكاِمِن: »كىُ اُءوا ِ لىَ ُه َوجىَ ِذي َمعىَ ْعِس الىَّ اُوُل َوَجِميىُع الشىَّ اَح شىَ َوصىَ

ٍِ ُكلِ  َوا ا. دٍ حِ اْلَحْرِب، َوِإَذا ِبَسْي  " َعَلى َصاِحِبِه. اْضِطَراٌب َعِظيٌم ِجد 
تعجب شاول مّما سمعو صن الرصب الاى وق  للفلسطينيين. ثم َصر ف أن يوناثان غائب ثم طلب أن يس ل ال اهن 
ثم تراج  وقرر أن يتررف بنفسنو دون سنؤال هللا. هناا يفشنف صنن طبيعنة شناول وأننو متسنرع قلينل الرنبر يعتمند 

 أن يس ل الرب ل نو ال ينتظر أن يسم  اإلجابة. وفى تسرصو أسقط إبنو فى التعدى.ن مفصلى ذراصو، ي
 

ْم  ِ 21" -(:21) آية ِعُدوا َمَعهىُ ِذيَن صىَ ُه، الىَّ ِة َواْلِعْبَراِنيُّوَن الَِّذيَن َكاُنوا َمَع اْلِفِلْسِطيِنيِ يَن ُمْنُذ َأْمِس َوَما َقْبلىَ ى اْلَمَحلىَّ لىَ
 " وا ُمْم َأْيًضا َمَع ِ ْسَراِئيَل الَِّذيَن َمَع َشاُوَل َوُيوَناَثاَن.ارُ َص ِمْن َحَواَلْيِهْم، 

 غال ًا هم اليهود الاين كانوا م سورين ومستعبدين للفلسطينيين إنضموا لشاول.
 

وا ُمْم فِ الْ َوَسِمَع َجِميُع ِرَجاِل ِ ْسَراِئيَل الَِّذيَن اْخَتَبُأوا ِفي َجَبِل َأْفَراِيَم َأنَّ 22" -(:22) آية ِلْسِطيِنيِ يَن َمَرُبوا، َفَشدُّ
 " َأْيًضا َوَراَءُمْم ِفي اْلَحْرِب.

 أخيرًا إنضم الماصورين الفارين إلى شاول بعد أن كانوا قد هربوا وتشتتوا.
 

بُّ ِ ْسَراِئيَل ِفي ذِلَك اْلَيْوِم. َوَعَبَرِت اْلَحْرُب ِ َلى َبْيِت آ23" -(:23) آية  " .نَ وِ َفَخلََّص الرَّ
 هى بين مخماس وبي  إيل. :َبْيِت آِونَ 

 
ِذي يَ 4" -(:24) آية ُل الىَّ جىُ وٌن الرَّ اِئاًل: »َمْلعىُ ْعَس قىَ ُل َوَضُنَك ِرَجاُل ِ ْسَراِئيَل ِفي ذِلَك اْلَيْوِم، أَلنَّ َشاُوَل َحلََّف الشَّ ْأكىُ

ْعِس ُخْبزًا.يَ  مْ ُخْبزًا ِ َلى اْلَمَساِء َحتَّى َأْنَتِقَم ِمْن َأْعَداِئي«. َفلَ   " ُذْق َجِميُع الشَّ
ع فينو. ر أن الجيش لو أكلنوا يضني  الوقن  فنال يسنتطي  أن يلحند باألصنداء وهنو أخطن  فنى قنراره وتسنر  شاول ترو  

 وتتلخص أخطاء شاول هنا فى اآلتى
 انكن لم ينتظر أن يسم  كالم هللا من ال اهن ف ان غير موسى الاى كان يرنلى ويشنوع يحنارب. إذن شناول -1

 يعتمد صلى ذاتو ولي  صلى هللا.
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ب النررة هى ثمرة صملو ولي  نتيجة اإليمان وهاا صف  يوناثان. بل  -2 أخط  فى منعو جيشو أن ي كل إذ َحس 
 هو بقراره جعل يوناثان يتعدى دون أن يعلم.

ط  إصت ارًا لحاجات رجالنو ف ين  يحناربون وهنم جنائعون. بنل جعلهنم يخط -3 )خالفنًا  دمالنون وين كلون صلنى ئنلم ُيع 
( فلننم يفننن هننناك وقنن  أن تنننزف الابيحننة دمهننا ف كننل النندم ممنننوع بحفننم 32للننناموس( مننن شنندة جننوصهم )آيننة

 الناموس.
 هو حسبهم أصداءه هو ولي  أصداء هللا وأصداء شع و وهاا كبرياء. :َأْنَتِقَم ِمْن َأْعَداِئي يقول  -4
 

ْعِس ِ َلى 25"  -(:31-25اآليات ) َوْعَر 26ْعِر َوَكاَن َعَسٌل َعَلى َوْجِه اْلَحْقِل. وَ الْ َوَجاَء ُكلُّ الشَّ ْعُس الىْ َل الشىَّ َوَلمَّا َدخىَ
ِم.  َن اْلَقسىَ اَف مىِ ْعَس خىَ ِه، أَلنَّ الشىَّ ى َفمىِ َدُه ِ لىَ ٌد يىَ َدَما 27ِ َذا ِباْلَعَسِل َيْقُطُر َوَلْم َيُمدَّ َأحىَ َمْع ِعنىْ ْم َيسىْ اُن َفلىَ ا ُيوَناثىَ َوَأمىَّ

َمَسُه ِفي َقْطِر اْلَعَسِل َوَردَّ َيَدُه ِ َلى َفِمِه َفابُ أَ   اْسَتْحَلفَ  ََ اَبِة الَِّتي ِبَيِدِه َو ْعَس، َفَمدَّ َطَرَف النُّشَّ ْسَتَناَرْت َعْيَناُه. وُه الشَّ
ْعَس َحْلًفا َقاِئاًل: َمْلُعوٌن ا28 ْعِس َوَقاَل: »َقْد َحلََّف َأُبوَك الشَّ ُجُل الَِّذي َيْأُكُل ُخْبزًا اْلَيْوَم. َفَأْعَيا لرَّ َفأَجاَب َواِحٌد ِمَن الشَّ

ْعُس«.   ٍَ اْسَتَناَرْت َعْيَناَي أَلنِ ي ُذْقُت َقِلياًل ِمْن مَذا29الشَّ َر َأِبي اأَلْرَض. ُاْنُظُروا َكْي اْلَعَسِل.  َفَقاَل ُيوَناَثاُن: »َقْد َكدَّ
عْ 30 ْوَم الشىىَّ َل اْليىىَ ْو َأكىىَ اْلَحِريِ  لىىَ ْم بىىِ ى  سُ َفكىىَ ُم َعلىىَ ْرَبٌة َأْعظىىَ ِت اآلَن ضىىَ ا َكانىىَ ُدوا؟ َأمىىَ ي َوجىىَ َداِئِهِم الَّتىىِ ِة َأعىىْ ِنيمىىَ ََ ْن  مىىِ

ا.31اْلِفِلْسِطيِنيِ يَن؟«  ْعُس ِجد   " َفَضَرُبوا ِفي ذِلَك اْلَيْوِم اْلِفِلْسِطيِنيِ يَن ِمْن ِمْخَماَس ِ َلى َأيَُّلوَن. َوَأْعَيا الشَّ
د لجننيش شننع و ص فننى البريننة وبترننرف شنناول األحمنند أرهنند جيشننو فننالقرارات السننريعة النابعننة مننن قلننب  سننالً هللا أصننّ

 غير مستييم تفقد اإلنسان ال ثير ويحرم نفسو من صطايا هللا والفرص التى يقدمها لو الرب.
 

َنًما َوَبَقًرا َوُعُجواًل، وَ 32" -(:32) آية ََ ْعُس َعَلى اْلَغِنيَمِة، َفَأَخُذوا  ى بَ ذَ َوَثاَر الشَّ ْعُس َعلىَ َل الشىَّ ى اأَلْرِض َوَأكىَ ُحوا َعلىَ
ِم.  "  الدَّ

 
َدْرتُ 33" -(:33) آية ْد َىَ اَل: »قىَ ِم«. َفقىَ ى الىدَّ ِه َعلىَ بِ  ِبَأْكلىِ ى الىرَّ ْعُس ُيْخِطُئ ِ لىَ ْم. َفَأْخَبُروا َشاُوَل َقاِئِليَن: »ُمَوَذا الشَّ

 "َدْحِرُجوا ِ َليَّ اآلَن َحَجًرا َكِبيًرا«.
ليابحوا صليو الحيوانات فت ون الابائح مرتفعة صن األرض فيخنرج الندم قبلمنا ين كلون مننو. وبالفعنل   :الَكِبيرً   رً الَحجَ 

 أطاع الشعب.
 

لُّ َواحىِ 34" -(:34) آية ْوَرُه َوكىُ ٍد ثىَ لُّ َواحىِ يَّ كىُ ُموا ِ لىَ دِ  ْم َأْن ُيقىَ وا َلهىُ ْعِس َوُقولىُ ُقوا َبْيَن الشىَّ اَتُه،  دٍ َوَقاَل َشاُوُل: »َتَفرَّ شىَ
ْعِس ُكلُّ َوا َم َجِميُع الشَّ ِم«. َفَقدَّ بِ  ِبَأْكِلُكْم َمَع الدَّ ِحٍد َثْوَرُه ِبَيِدِه ِفي ِتْلَك اللَّْيَلِة َواْذَبُحوا مُهَنا َوُكُلوا َواَل ُتْخِطُئوا ِ َلى الرَّ

 " َوَذَبُحوا ُمَناَك.
 

بِ  35" -(:35) آية .. َوَبَنى َشاُوُل َمْذَبًحا ِللرَّ بِ   " الَِّذي َشَرَع ِبُبْنَياِنِه َمْذَبًحا ِللرَّ
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َباِح َواَل ُنْبِق ِمْنُهمْ 36"  -(:46-36اآليات )  َوَقاَل َشاُوُل: »ِلَنْنِزْل َوَراَء اْلِفِلْسِطيِنيِ يَن َلْياًل َوَنْنَهْبُهْم ِ َلى َضْوِء الصَّ

ي   ُن فىِ ا َيْحسىُ لَّ مىَ ْل كىُ اُلوا: »اْفعىَ ى هللِا«. يْ عَ َأَحًدا«. َفقىَ ا ِ لىَ ْم ُمنىَ دَّ اِمُن: »ِلَنَتقىَ اَل اْلكىَ َك«. َوقىَ اُوُل هللَا: 37َنيىْ َأَل شىَ َفسىَ
ُموا ِ َلى ُمَنا 38»َأَأْنَحِدُر َوَراَء اْلِفِلْسِطيِنيِ يَن؟ َأَتْدَفُعُهْم ِلَيِد ِ ْسَراِئيَل؟« َفَلْم ُيِجْبُه ِفي ذِلَك اْلَيْوِم.  ا يَ َفَقاَل َشاُوُل: »َتَقدَّ

ْوَم.  ُة اْليىَ ْت مىِذِه اْلَخِطيىَّ اَذا َكانىَ ْعِس، َواْعَلُموا َواْنُظُروا ِبمىَ َجِميَع ُوُجوِه الشَّ
َراِئيَل، 39 ُص ِ سىْ بُّ ُمَخلىِ  َو الىرَّ يٌّ مىُ ُه حىَ أَلنىَّ
نْ  ُه مىِ ْن ُيِجيبىُ ْن مىَ ْم َيكىُ ا«. َولىَ وُت َمْوتىً ْعِس. ل ِ كىُ  َوَلْو َكاَنْت ِفي ُيوَناَثاَن اْبِني َفِإنَُّه َيمىُ َراِئيَل: 40 الشىَّ اَل ِلَجِميىِع ِ سىْ َفقىَ

نُ  ا َيْحسىُ ْعُس ِلَشاُوَل: »اْصَنْع مىَ َك«. »َأْنُتْم َتُكوُنوَن ِفي َجاِنٍس َوَأَنا َوُيوَناَثاُن اْبِني ِفي َجاِنٍس«. َفَقاَل الشَّ ي َعْيَنيىْ  فىِ
ْدقً 41 ْس صىِ َراِئيَل: »مىَ بِ  ِ لىِه ِ سىْ اُوُل ِللىرَّ اَل شىَ وا. . ا«َوقىَ ْعُس َفَخَرجىُ ا الشىَّ اُوُل، َأمىَّ اُن َوشىَ َذ ُيوَناثىَ اُوُل: 42َفُأخىِ اَل شىَ َفقىَ

اُن 43»َأْلُقوا َبْيِني َوَبْيَن ُيوَناَثاَن اْبِني. َفُأِخَذ ُيوَناَثاُن«.  َأْخَبَرُه ُيوَناثىَ َفَقاَل َشاُوُل ِلُيوَناَثاَن: »َأْخِبْرِني َماَذا َفَعْلَت«. فىَ
اَبِة الَِّتي ِبَيِدي َقِليَل َعَسل. َفهَأَنَذا َأُموُت«.   تُ َوَقاَل: »ُذقْ  َذا 44َذْوًقا ِبَطَرِف النُّشَّ ُل هللُا َومكىَ َفَقاَل َشاُوُل: »مَكَذا َيْفعىَ

ْعُس ِلَشاُوَل: »َأَيُموُت ُيوَناَثاُن الَِّذي َصَنعَ 45َيِزيُد ِ نََّك َمْوًتا َتُموُت َيا ُيوَناَثاُن«.  ي ذَ م َفَقاَل الشَّ ا اْلَخاَلَص اْلَعِظيَم فىِ
َل مىَذا َع هللِا َعمىِ ُه مىَ ى اأَلْرِض أَلنىَّ ِه ِ لىَ ْن َرْأسىِ ْعَرٌة مىِ ُقُط شىَ ، اَل َتسىْ بُّ َدى  ِ ْسَراِئيَل؟ َحاَشا! َحيٌّ ُمَو الىرَّ ْوَم«. َفاْفتىَ اْليىَ

ْعُس ُيوَناَثاَن َفَلْم َيُمْت.   " يِنيِ يَن، َوَذَمَس اْلِفِلْسِطيِنيُّوَن ِ َلى َمَكاِنِهْم.طِ سْ َفَصِعَد َشاُوُل ِمْن َوَراِء اْلِفلِ 46الشَّ
( ال اهن حينمنا وجنده متسنرصًا قنال لنُو إهندأ ولنسن ل النرب وفعنل شناول حسننًا إذ إسنتم . ألن هللا لنم يجنب 36فى )

طنل الناى ل ا فى هاا اليوم. ونجد شاول يتسرع مرة ثانينة فهنو يقسنم بقتنل الناى أخطن  ووقعن  القرصنة صلنى يوناثنان
ص الشنننعب. ول نننن الشنننعب لنننم يقبنننل منننوت يوناثنننان. ول نننن لمننناذا لنننم ينننرد هللا؟ هنننل بسنننبب خطينننة َّ ّّ ب يماننننو خنننلّ 

 يوناثان؟!
هللا ال يقبننل التعنندى حتننى لننو كننان مننن يوناثننان ال طننل المننؤمن ول نننو لننم يفننن يعننرف ل ننن هننو خطنن  صلننى أى  -1

 األحوال ول ن ال ُيالم صليو يوناثان بل شاول.
ن ُيظهر لشاول أخطاؤه المتعددة وحرمُو أن يفمل إنتراره النهائى صلى الفلسطينيين فى ذلنك الينوم أ  اد هللا أر   -2

 صقابًا لُو صلى كل أخطائو.
 كي  يقبل هللا أن يعطى نررة لجيش كسر الناموس وأكل الدم وتنجسوا.  -3
ربما ضربوا بعضنهم فنى و  هدمن مراحم هللا منعهم من إست مال الحرب وهم خائرى القوى بعد هاا اليوم المر   -4

 الظالم.
 

وَن 47"  -(:52-47اآليات ) ي َعمىُّ وآَب َوَبنىِ ِه: مىُ ِه َحَواَليىْ اَرَب َجِميىَع َأْعَدائىِ َراِئيَل، َوحىَ ى ِ سىْ َك َعلىَ اُوُل اْلُملىْ َوَأَخَذ شىَ
َلَس.   ََ َه  ِد   لَ َوَفعَ 48َوَأُدوَم َوُمُلوَك ُصوَبَة َواْلِفِلْسِطيِنيِ يَن. َوَحْيُثَما َتَوجَّ ْن يىَ َراِئيَل مىِ َذ ِ سىْ اِليَق، َوَأْنقىَ َرَب َعمىَ ْأٍس َوضىَ ِببىَ

ِغي49َناِمِبيِه.   ُم الصىَّ َرُب َواسىْ اُل. َوَكاَن َبُنو َشاُوَل: ُيوَناَثاَن َوَيْشِوَي َوَمْلِكيُشوَع، َواْسَما اْبَنَتْيِه: اْسُم اْلِبْكِر َميىْ َرِة ِميكىَ
اُوَل 51ُم ِبْنُت َأِخيَمَعَص، َواْسُم َرِئيِس َجْيِشِه َأِبيَنْيُر ْبُن َنْيَر َعمِ  َشاُوَل. عَ و َواْسُم اْمَرَأِة َشاُوَل َأِخينُ 50 و شىَ َوَقْيُس َأبىُ
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اًرا وُ اَوَكاَنْت َحْرٌب َشِديَدٌة َعَلى اْلِفِلْسِطيِنيِ يَن ُكلَّ َأيَّاِم َشاُوَل. َوِإَذا َرَأى شىَ 52َوَنْيُر َأُبو َأْبَنْيَر اْبَنا َأِبيِئيَل.   اًل َجبىَّ ُل َرجىُ
 " َأْو َذا َبْأٍس َضمَُّه ِ َلى َنْفِسِه.

كما ياكر ال تاب خطايا شاول ياكر ب مانة فضائلو فواضح هنا غيرتو وشجاصتو هو لم يتوقف صن الجهاد وضم  
أى إستقر   :اِئيلَ رَ سْ َوَأَخَذ َشاُوُل اْلُمْلَك َعَلى  ِ  كل ج ار إلى جيشو. وصار مل ًا مهوبًا وأنقا شع و من أصدائو.

مل ُو بعد هاا اإلنترار وك نو بالغل ة صلى األصداء أصطى لو شع و الوالء. وغال ًا كان لشاول زوجة أخرى ربما  
 . (. أو ربما هى سرية وليس  زوجة8:21صم2تزوجها فيما بعد إسمها رصفة )
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 عودة للجدول اإلصحاح الخامس عشر

 
 ت طويلة بين اإلصحاح السابد وهاا اإلصحاح فشاول اآلن ملك قوى لُو جيش قوى.مض  سنوا

 
َمْع 1"  -(:4-1اآليات ) َراِئيَل. َواآلَن َفاسىْ ْعِبِه ِ سىْ بُّ ِلَمْسِحَك َمِلًكا َعَلى شىَ َوَقاَل َصُموِئيُل ِلَشاُوَل: »ِ يَّاَي َأْرَسَل الرَّ

  . بِ  ٍَ َلُه ِفي الطَِّريِق مَكَذا يَ 2َصْوَت َكاَلِم الرَّ ُقوُل َربُّ اْلُجُنوِد: ِ نِ ي َقِد اْفَتَقْدُت َما َعِمَل َعَماِليُق ِبِإْسَراِئيَل ِحيَن َوَق
الً 3ِعْنَد ُصُعوِدِه ِمْن ِمْصَر.   ْل َرجىُ ُموا ُكلَّ َما َلُه َواَل َتْعُف َعْنُهْم َبِل اْقتىُ َرَأًة، َفاآلَن اْذَمْس َواْضِرْب َعَماِليَق، َوَحرِ   َوامىْ

َنًما، َجَماًل َوِحَماًرا«.  ََ ُه ِفي َطاَلِيَم، ِمَئَتْي َأْلِف َراِجل، َوَعَشَرَة 4ِطْفاًل َوَرِضيًعا، َبَقًرا َو ْعَس َوَعدَّ َفاْسَتْحَضَر َشاُوُل الشَّ
 " آاَلِف َرُجل ِمْن َيُهوَذا.

ا يشير ربما لعدم رضنا يهنوذا أو بداينة ول ن قلة جيش يهوذ  210,000رجل صار اآلن  600بعد أن كان جيشو 
( ونجننند هللا يقننندم فرصنننة أخينننرة لشننناول الننناى كثنننرت 47:14إنقسنننام. ول نننن شننناول تمتننن  لفتنننرة بنرنننرات متوالينننة )

ِحَك  أخطائو. طلب هللا تحريم كل ما لعماليد وهللا كان سيعطيو النرنرة. بُّ ِلَمسىْ صنموئيل يناكره  =ِ يَّاَي َأْرَسَل الرَّ
: 17تم  لألمر الاى سنيقولُو لنُو بعند ذلنك. وكنان تحنريم صمناليد تنفيناًا لمنا قالنُو النرب قبنل ذلنك )خنربهاا حتى يس

 (. وهللا ال ينسى وصوده إنما يحققها فى الوق  المناسب. واآلن الوق  المناسب لماذا؟8-16
 جيش شاول اآلن جيش مستعد. -1
ماصننننة لرننننوص متوحشننننين يرت بننننون الجننننرائم ذنننننب صمنننناليد صننننار كنننناماًل وفسنننندوا تمامننننًا وكننننان صمنننناليد ج -2

 والرجاسات.
 

َوَقاَل َشاُوُل ِلْلَقْيِنيِ يَن: »اْذَمُبوا ِحيىُدوا 6ُثمَّ َجاَء َشاُوُل ِ َلى َمِديَنِة َعَماِليَق َوَكَمَن ِفي اْلَواِدي.  5"  -(:7-5اآليات )
ْن   اْنِزُلوا ِمْن َوَسِط اْلَعَماِلَقِة ِلَئالَّ ُأْمِلَكُكْم َمَعُهْم، ُعوِدِمْم مىِ َد صىُ َراِئيَل ِعنىْ ي ِ سىْ َع َجِميىِع َبنىِ ا مىَ ُتْم َمْعُروفىً َوَأْنُتْم َقْد َفَعلىْ
َل 7ِمْصَر«. َفَحاَد اْلَقْيِنيُّ ِمْن َوَسِط َعَماِليَق.   ي ُمَقابىِ َوَضَرَب َشاُوُل َعَماِليَق ِمْن َحِويَلَة َحتَّى َمِجيِئَك ِ َلى ُشوَر الَّتىِ

 " ِمْصَر.
أن يبتعنندوا صننن العمالقننة ألن القينيننين صنننعوا  ،وهننم شننعب مسننالم محننب مننن المننديانيين ول مننن القينيننينطلننب شننا

( وهللا ال ينسى ك س ماء بارد. ومن القينيين يثرون 16:1و ق +32-29: 10صد   +18معروفًا م  إسرائيل )خر
( ومعننننى كلمنننة 10-6: 35رإ+  55:2أى1( والركنننابيون )17:4حمنننو موسنننى وياصينننل التنننى قتلننن  سيسنننرا )قنننو 

. وبعد رحيلهم ضرب شاول صماليد.قينيين أى حدادين لالك قد يفونوا جماصة من الحدادين الُرح    ل 
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.  8"  -(: 9-8اآليات ) ٍِ ْي ْعِس ِبَحدِ  السَّ َم َجِميَع الشَّ َمِلَك َعَماِليَق َحي ا، َوَحرَّ ْعُس 9َوَأْمَسَك َأَجاَج  َوَعَفا َشاُوُل َوالشَّ
َأَجاَج   ُمومَ َعْن  ُيَحرِ  َأْن  َيْرَضْوا  َوَلْم  اْلَجيِ ِد،  ُكلِ   َوَعْن  َواْلِخَراِف،  َوالثُّْنَياِن  َواْلَبَقِر  اْلَغَنِم  ِخَياِر  اأَلْماَلِك َوَعْن  َوُكلُّ  ا. 

ُموَما.  " اْلُمْحَتَقَرِة َواْلَمْهُزوَلِة َحرَّ
 -: لم يسم  شاول لروت الرب وأبقى صلى

 (.33ألنو صفا صن ملك سقط فى يده م  أنو ملك متوحش )آية أجاج ليش   غرور نفسو -1 
خيار الغنم أبقى صليها كمفاسب مادية وهاه تش و من ت ون لُو صالقة م  هللا لمفاسب مادية. ولالك يف ر   -2 

ال عو أنو أبقى صلى أجاج للحرول صلى فدية كبيرة. وهناك من يتساءل وما ذنب الحيوانات حتى نقتلها؟ ونرد 
ؤل وما ذنب المسيح القدوس فى أن يرلب؟ ول ن هللا يريد أن ُيظهر بشاصة الخطية وأنها سبب موت بل بتسا

 سبب خراب العالم وست ون السبب فى صلب المسيح مستقباًل. 
 

بِ  ِ َلى َصُموِئيَل َقاِئاًل:  10"  -(:11-10اآليات) َقْد َجَعْلُت شَ 11َوَكاَن َكاَلُم الرَّ َمِلًكا، أَلنَُّه »َنِدْمُت َعَلى َأنِ ي  اُوَل 
بِ  اللَّْيَل ُكلَُّه. َتاَظ َصُموِئيُل َوَصَرَخ ِ َلى الرَّ َْ  " َرَجَع ِمْن َوَراِئي َوَلْم ُيِقْم َكاَلِمي«. َفا

حزن  بسبب تررفات شاول. لقد رفو الرب شاول ألن شاول رفضو وما أنقى قلب صموئيل وأشد =    َنِدْمتُ 
ال بيرة لم يمنعو هاا من الحزم فنراه فى محبتو الاى ي قى الليل كلو م رليًا ألجل شاول. وم  مح ة صموئيل 

 حزم يوبخ شاول بشدة. 
 

اْلَكْرَمِل، 12"  -(:12) آية ِ َلى  َشاُوُل  َجاَء  َلُه: »َقْد  َوِقيَل  َفُأْخِبَر َصُموِئيُل  َصَباًحا.  َشاُوَل  ِلِلَقاِء  َفَبكََّر َصُموِئيُل 
 "ْفِسِه َنَصًبا َوَداَر َوَعَبَر َوَنَزَل ِ َلى اْلِجْلَجاِل«.َوُمَوَذا َقْد َنَصَس ِلنَ 

 ذهب شاول إلى ال رمل ونرب تاكارًا إلنتراره صلى صماليد. 
 

«.13" -(:13) آية بِ  . َقْد َأَقْمُت َكاَلَم الرَّ بِ   " َوَلمَّا َجاَء َصُموِئيُل ِ َلى َشاُوَل َقاَل َلُه َشاُوُل: »ُمَباَرٌك َأْنَت ِللرَّ
 هنا شاول يغطى صلى صريانو بفلمات معسولة لم ينخدع بها صموئيل فقد كشف لو هللا كل شئ.

 
، َوَصْوُت اْلَبَقِر الَِّذي َأَنا َساِمٌع؟« 14"  -(:15-14) اآليات َفَقاَل َصُموِئيُل: »َوَما ُمَو َصْوُت اْلَغَنِم مَذا ِفي ُأُذَنيَّ

بِ  ِ لِهَك. َفَقاَل َشاُوُل: »ِمَن اْلَعَماِلَقِة،  15 ْعَس َقْد َعَفا َعْن ِخَياِر اْلَغَنِم َواْلَبَقِر أَلْجِل الذَّْبِح ِللرَّ َقْد َأَتْوا ِبَها، أَلنَّ الشَّ
ْمَناُه«.  "َوَأمَّا اْلَباِقي َفَقْد َحرَّ

ائمًا يدين هناك قاصدة أن التائب الحييقى ال يبرر خط ُه ب ى صار ول ن غير التائب دائمًا يريد أن يبرر نفسو ود 
َعَفااآلخرين وهنا نجده ينسب الخط  للشعب إذ يقول   َقْد  ْعَس  َوَأمَّا وينسب لنفسو التررف الرحيح..    أَلنَّ الشَّ

ْمَناهُ  َحرَّ َفَقْد  وهو  اْلَباِقي  الغنم  آخر إلست قاء  صارًا  يجد  وهو  ِ لِهكَ .  بِ   ِللرَّ الذَّْبِح  ول ن هل وصايا هللا   =  أَلْجِل 
النغمة فى اآليات )ناقرة ويفمله  نف   نفهمها. ويفرر  ننفا الوصية حتى إن لم  ( 21،    20ا هو؟! صلينا أن 
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قولُو لرموئيل   ذلك. والحظ  الندم واإلصرار صلى  دليل صدم  ِ لِهكَ وب ستفاضة  بِ   وك نو   الرَّ إلهنا  الرب  يقل  ولم 
 فقد أكرمناك فلماذا غض ك. يقول إن ما أتينا بو لي  ألنفسنا بل إللهك أن  ! ف ن كنّا أكرمنا إلهك 

 
َلُه: 16"  -(:17-16) اآليات َفَقاَل  اللَّْيَلَة«.  ِ َليَّ مِذِه  بُّ  الرَّ ِبِه  َتَكلََّم  ِبَما  َفُأْخِبَرَك  ِلَشاُوَل: »ُكفَّ  َفَقاَل َصُموِئيُل 

َعْيَنْيَك ِصْرَت  17»َتَكلَّْم«.   ِفي  ُكْنَت َصِغيًرا  ِ ْذ  »َأَلْيَس  َمِلًكا  َفَقاَل َصُموِئيُل:  بُّ  الرَّ َوَمَسَحَك  ِ ْسَراِئيَل  َأْسَباِط  َرْأَس 
 "َعَلى ِ ْسَراِئيَل،

أى أن شاول كان يرى نفسو صغيرًا فى صينى نفسو ولّما كان متواضعًا إختارُه هللا فلّما   :ُكْنَت َصِغيًرا ِفي َعْيَنْيكَ 
 ر رفضو هللا. ت ب  
 

فِ 18"  -(:22-18) اآليات بُّ  الرَّ َيْفَنْوا؟ َوَأْرَسَلَك  َحتَّى  َوَحاِرْبُهْم  َعَماِليَق  اْلُخَطاَة  ِم  َوَحرِ  اْذَمْس  َوَقاَل:  َطِريق  ي 
؟«.  19 بِ  الرَّ َعْيَنِي  ِفي  رَّ  الشَّ َوَعِمْلَت  اْلَغِنيَمِة  َعَلى  ُثْرَت  َبْل   ، بِ  الرَّ ِلَصْوِت  َتْسَمْع  َلْم  َشاُوُل 20َفِلَماَذا  َفَقاَل 

بُّ َوَأَتْيُت ِبَأَجاَج َمِلِك َعَماِلي   ِلَصُموِئيَل: »ِ نِ ي َقدْ  بِ  َوَذَمْبُت ِفي الطَِّريِق الَِّتي َأْرَسَلِني ِفيَها الرَّ َق  َسِمْعُت ِلَصْوِت الرَّ
ْمُت َعَماِليَق.   َنًما َوَبَقًرا، َأَواِئَل اْلَحَراِم أَلْجِل الذَّْبِح ِللرَّ 21َوَحرَّ ََ ْعُس ِمَن اْلَغِنيَمِة  بِ  ِ لِهَك ِفي اْلِجْلَجاِل«. َفَأَخَذ الشَّ

؟ ُمَوَذا االسْ 22 بِ  ِباْسِتَماِع َصْوِت الرَّ ِباْلُمْحَرَقاِت َوالذََّباِئِح َكَما  بِ   َأْفَضُل ِمَن َفَقاَل َصُموِئيُل: »َمْل َمَسرَُّة الرَّ ِتَماُع 
 "  الذَِّبيَحِة، َواإِلْصَغاُء َأْفَضُل ِمْن َشْحِم اْلِكَباِش.

أى ف ر صاصى 17،  16:51  +6:40قارن م  )مز نابح  أن  كابيحة صن  بثور  ن تى  أن  السهل  أنو من  إذ   )
 (.20:103ر بالطاصة التى هى مجد المالئ ة )مزلالك فاهلل ُيس   ،مت بر

 
َرفَ 23"  -(:23) آية أَلنََّك  َوالتََّراِفيِم.  َكاْلَوَثِن  َواْلِعَناُد  اْلِعَراَفِة،  َكَخِطيَِّة  َد  التََّمرُّ ِمَن أَلنَّ  َرَفَضَك  بِ   الرَّ َكاَلَم  ْضَت 

 " اْلُمْلِك«.
الحيوانات.    =  اْلِعَراَفةِ  أمعاء  بفحص  المستقبل  وتحديد  والسحرة  والجان  الموتى  أرواح  لهة اآل  =التََّراِفيِمإستشارة 

 المنزلية وهم يترورون وجودها فى البي  بركة لُو.
 

( ِلَصُموِئيلَ 24"  -(:31-24اآليات  َشاُوُل  ِمَن  َفَقاَل  ِخْفُت  أَلنِ ي  َوَكاَلَمَك،  بِ   الرَّ َقْوَل  ْيُت  َتَعدَّ أَلنِ ي  »َأْخَطْأُت   :
ِلَصْوِتِهْم.   َوَسِمْعُت  ْعِس  «.  25الشَّ بِ  ِللرَّ َفَأْسُجَد  َمِعي  َواْرجْع  َخِطيَِّتي  ِفْر  َْ َفا »اَل 26َواآلَن  ِلَشاُوَل:  َصُموِئيُل  َفَقاَل 

بُّ ِمْن َأْن َتُكوَن َمِلًكا َعَلى ِ ْسَراِئيَل«.  َأْرجُع َمَعَك أَلنََّك َرَفْضتَ  ، َفَرَفَضَك الرَّ بِ  َوَداَر َصُموِئيُل ِلَيْمِضَي، 27 َكاَلَم الرَّ
َفاْنَمَزَق.   ُجبَِّتِه  ِبَذْيِل  َوُيعْ 28َفَأْمَسَك  اْلَيْوَم  َعْنَك  ِ ْسَراِئيَل  َمْمَلَكَة  بُّ  الرَّ ُق  َلُه َصُموِئيُل: »ُيَمزِ  ِلَصاِحِبَك َفَقاَل  ِطيَها 

َفَقاَل: »َقْد َأْخَطْأُت. 30َوَأْيًضا َنِصيُح ِ ْسَراِئيَل اَل َيْكِذُب َواَل َيْنَدُم، أَلنَُّه َلْيَس ِ ْنَساًنا ِلَيْنَدَم«.  29الَِّذي ُمَو َخْيٌر ِمْنَك.  
َواْرجعْ  ِ ْسَراِئيَل،  َوَأَماَم  َشْعِبي  ُشُيوِخ  َأَماَم  َفَأْكِرْمِني  ِ لِهَك«.  َواآلَن  بِ   ِللرَّ َفَأْسُجَد  َمِعي  َوَراَء 31  َصُموِئيُل  َفَرَجَع 

. بِ   "  َشاُوَل، َوَسَجَد َشاُوُل ِللرَّ
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( أن توبة شاول غير صادقة ف ل ما يهتم بو مظهره أمام الشعب وأنو يستميل صموئيل النبى  30يتضح من آية)
صموئيل ويهابو فلو ظهر أن صموئيل غاضب منو كى يرج  معو ويفرمو أمام شيوخ الشعب. ألن الشعب ُي رم  

الناس فيو ) (. ل ن لألسف أنو من  3:4كو1فهو خاف أن ينفو صنُو الشعب. والتائب الحييقى ال يهتم برأى 
( فى  لالك  يقبلها هللا  التوبة ال  هاه  مثل  وقطعًا  ولي  من هللا.  الناس  من  أن شاول خائف  نجد 26الواضح   )

ق شاول ج ة صموئيل. ورأى صموئيل فى هاا صالمة صلى أن هللا ُو. ثم كان أن مز  صموئيل ال يقبل الرجوع مع 
( ك ن شاول يل   ممل تو كج ة وسيمزقها هللا صنو. والحظ أن الج ة التى تمزق  كان  28ق الممل ة منُو )ُيمزّ  

ل هنا كنبى هللا صموئيل هو الاى يرتديها ولي  شاول، فالممل ة هى ممل ة هللا وليس  ممل ة شاول. وصموئي
أى داود فهو سيتزوج إبنتو. والحظ أن الرمز إكتمل فداود مّزق ج ة شاول كما   :َوُيْعِطيَها ِلَصاِحِبكَ هو ممثل هللا  

الرب )رو31مّزق شاول ج ة صموئيل. وفى ) الملك مسيح  ُي ر م  +    1:13( نجد صموئيل قد رج  معُو فهو 
صن رفو هللا لُو. ما أبعد صورة شاول اآلن صن شاول الاى إخت   ( ول ن رفضو السابد إصالنًا لشاول  7:2ابط

 يوم القرصة. 
 

ُموا ِ َليَّ َأَجاَج َمِلَك َعَماِليَق«. َفَذَمَس ِ َلْيِه َأَجاُج َفِرًحا. َوَقاَل َأَجاُج: 32"  -(:35-32اآليات ) َوَقاَل َصُموِئيُل: »َقدِ 
ا َقْد َزاَلْت َمَراَرُة اْلَمْوِت«.   َفَقاَل َصُموِئيُل: »َكَما َأْثَكَل َسْيُفَك النِ َساَء، َكذِلَك ُتْثَكُل ُأمَُّك َبْيَن النِ َساِء«. َفَقَطَع 33»َحق 

اْلِجْلَجاِل.   بِ  ِفي  َأَماَم الرَّ َأَجاَج  ِجْبعَ 34َصُموِئيُل  َبْيِتِه ِفي  ِ َلى  َفَصِعَد  َوَأمَّا َشاُوُل  ِ َلى الرَّاَمِة،  ِة َوَذَمَس َصُموِئيُل 
َنِدَم ألَ 35َشاُوَل.   بُّ  َيْوِم َمْوِتِه، أَلنَّ َصُموِئيَل َناَح َعَلى َشاُوَل. َوالرَّ ِلُرْؤَيِة َشاُوَل ِ َلى  َيُعْد َصُموِئيُل  نَُّه َملََّك َوَلْم 

 " َشاُوَل َعَلى ِ ْسَراِئيَل.
نفياًا لحفم الرب وإصالنًا صن نزع إذ ُصر ف صموئيل بلطفو ورقتو ظن أجاج أنو سيطلقو حرًا ول ن كان يجب قتلو ت 

بِ  أى أمر بقتلو حسب وصية الرب:  :َقَطَع َصُموِئيُل َأَجاجَ الخطية والفساد.  َوَلْم َيُعْد َصُموِئيُل ِبُرْؤَيِة  35 . َأَماَم الرَّ
.أى لم يعد الرب يفلم شاول بواسطة صموئيل :َشاُولَ 
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 عودة للجدول اإلصحاح السادس عشر

 
َرائِ 1" -(:1) آية ى ِ سىْ َك َعلىَ ْن َأْن َيْملىِ ُتُه عىَ بُّ ِلَصُموِئيَل: »َحتَّى َمَتى َتُنوُح َعَلى َشاُوَل، َوَأَنا َقْد َرَفضىْ يَل؟ َفَقاَل الرَّ

، أَلنِ ي َقْد َرَأيْ  ى اْلَبْيَتَلْحِميِ   "ُت ِلي ِفي َبِنيِه َمِلًكا«.ِاْمأْل َقْرَنَك ُدْمًنا َوَتَعاَل ُأْرِسْلَك ِ َلى َيسَّ
ن صنموئيل صنّلى كثينرًا ألجنل شناول أمنا شناول فلنم ينتفن  بهناه الرنلوات ألننو لنم ينُر د  أن يتنوب. ول نن  بال شك فن

ب مر إلهى يتوقف صموئيل صن النوح ويمأل هللا قل و بالتعزية فها هو هللا سيحول الشر إلى خير ويختار داود بداًل 
حننين تسننود الظلمننة العننالم فننى أصننين الننناس يعطننى هللا رجنناء فننى نننور جدينند، وفننى الهزينن  مننن شنناول المرفننوض. و 

رأى    :أَلنِ ي َقْد َرَأْيُت ِلي ِفي َبِنيِه َمِلًكااألخير من الليل يتجلى هللا وسط تالمياه وا  ًا لهم ما لم يفن فى حس انهم.  
سو للعمل لحساب مل وتو ربما ال يرى النناس فنيهم هناا. هللا ما لم يراه الناس. وهفاا يرى هللا أشخاصًا يختارهم بنف

كان مايفل أنجلو حين يرى قطعة رخام يقول ما أجملها فهو يعرف أنو قادر أن يحولها وأن يبدع منها صمناًل فنينًا 
أْل ِامىْ  رائعًا. وهللا إختار داود وحتى أبيو لم يفن يرى فيو ما يستحد. ومسحو ليحنل صلينو روح النرب فيعنده ويهين ُه.

القرن كان يستخدم كوصاء للشرب وقارن م  شاول الاى مسحو من قنينة الدهن ولم يستعمل معُو لفظ  :َقْرَنَك ُدْمًنا
صليننو مننلء الننروح. والقننرن يشننير للقننوة. هللا رأى فننى داود األمننين رصايتننو للغنننم  إمننأل. فننداود رمننز للمسننيح النناى حننل  

وهفناا يهينئ هللا لننا أصمنااًل صنغيرة إن  . القليل أقيمك صلى ال ثينر"الشخص الرالح لرصاية شع و "كن  أمينًا فى  
 سنة. 20كّنا أمناء فيها يعطينا أصمااًل أكبر. وداود ُمسح وصمره 

نَ 2" -(:2) آية ًة مىِ ِدَك ِعْجلىَ ْذ ِبيىَ : »خىُ بُّ اَل الىرَّ ٍَ َأْذَمُس؟ ِ ْن َسِمَع َشاُوُل َيْقُتْلِني«. َفقىَ ِر  َفَقاَل َصُموِئيُل: »َكْي اْلَبقىَ
. بِ   " َوُقْل: َقْد ِجْئُت أَلْذَبَح ِللرَّ

هاا ُيظهر ما وصل إليو شاول من قسنوة وظلنم ومقاومنة للنرب. وقنول صنموئيل هناا لني  خوفنًا أو   :َشاُوُل َيْقُتْلِني
 يقاومُو شاول. ال إقتناصًا بل لطلب المشورة أى كي  يتررف حتى

 
ى ِ َلى الذَّ 3" -(:3) آية  "ِبيَحِة، َوَأَنا ُأَعلِ ُمَك َماَذا َتْصَنُع. َواْمَسْح ِلَي الَِّذي َأُقوُل َلَك َعْنُه«.َواْدُع َيسَّ

ك داود قبننل أن يمننوت شنناول. وكننل شننئ يجننب أن ي قننى سننرًا حتننى ال يقتننل  ال داصننى ألن يعلننم شنناول فنناهلل لننن ُيَملننّ
  ل إنسان.شاول كاًل من صموئيل وداود. ونحن غير ملزمين ب صالن كل أمور حياتنا ل

 
ِتْقَبالِ 4" -(:4) آية َد اسىْ ِة ِعنىْ ُيوُخ اْلَمِدينىَ َد شىُ ٍم. َفاْرَتعىَ ِت َلحىْ ى َبيىْ اَء ِ لىَ بُّ َوجىَ اُلوا: َفَفَعَل َصُموِئيُل َكَما َتَكلََّم الىرَّ ِه َوقىَ

 "»َأَساَلٌم َمِجيُئَك؟«.
   منهم.إرتعاد شيوخ المدينة كان خوفًا من أن يفون صموئيل قد أتى بخبر مفزع لخط
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ى َوبَ 5" -(:5) آيىة َس َيسىىَّ دَّ ِة«. َوقىَ ى الذَِّبيحىىَ ي ِ لىَ اَلْوا َمعىىِ وا َوَتعىَ سىىُ . َتَقدَّ بِ  َح ِللىرَّ ُت أَلْذبىىَ ْد ِجئىْ اَلٌم. قىىَ اَل: »سىَ ِنيىىِه َفقىىَ
 " َوَدَعاُمْم ِ َلى الذَِّبيَحِة.

 تظهر أن صموئيل نزل ضيفًا صند بي  يسى بالاات.
 

يَحُه«.  َوَكانَ 6" -(:7-6) اآليات بِ  َمسىِ اَم الىرَّ اَل: »ِ نَّ َأمىَ ُه َرَأى َأِليىآَب، َفقىَ َلمَّا َجاُءوا َأنىَّ
ُموِئيَل: 7 بُّ ِلصىَ اَل الىرَّ َفقىَ

اُن. أَلنَّ  ُر اإِلْنسىىَ ا َيْنظىىُ ْيَس َكمىىَ ُه لىىَ ُتُه. أَلنىىَّ ْد َرَفضىىْ ي قىىَ ِه أَلنىىِ  وِل َقاَمتىىِ رِِه َوطىىُ ى َمْنظىىَ ْر ِ لىىَ اَن يَ »اَل َتْنظىىُ ى اإِلْنسىىَ ُر ِ لىىَ ْنظىىُ
بُّ َفِإنَُّه َيْنُظُر ِ َلى اْلَقْلِس«.  "اْلَعْيَنْيِن، َوَأمَّا الرَّ

بعند الابيحنة جناء صنموئيل للوليمنة فننى بين  يسنى فعنادة تقنام النوالئم بعنند تقنديم الابيحنة. والابيحنة قندم  فنى بينن  
َح داود سرًا وسط إخوتو فلماذا؟  لحم صالنية بينما ُمس 

 صندما ُيس ل صن سبب مجيئو إلى بي  لحم، إنما يخفى جزءًا من الحييقة. بهاا ال يفاب صموئيل -أ
 حتى ال ي طش شاول الملك برموئيل النبى وبداود أيضًا. -ب 
الوقنن  لننم يفننن قنند حننان إلصننالن ُملننك داود فهننو لننم يسننتلم العننرش إاّل بعنند وفنناة شنناول إنمننا أصطينن  المسننحة   -ج

ك. وهناا يشن و حالننا اآلن تمامنًا. فننحن نلننا المسنحة المقدسنة كنعمة إلهية تعده وتسنده للعمل حتى يتولى المل
الم هناا الزمنان أفهناا لنن ن خناه إاّل بعند  ،(18:8ول ن لم ي تى بعند الوقن  ألن يسنتعلن المجند العتيند فيننا )رو

( يشن و …الحاضر بل ونهاية هاا العالم )موت شاول( أّما هناا الزمنان فالمجند الناى فينو )قنوة وغننى وجبنروت 
 شاول بعد نزع الروح منُو. مجد 

الابيحة تشير للرليب وهاا تم صالنية. بينما الملك وإن كان قد بدأ بالرليب إاّل أنو لم يفمل إاّل بعد الييامة  -د 
والرننعود وهنناان األمننران لننم يعرفهمننا ويشنناهدهما إاّل الخاصننة. وكننل مننن يقبننل أن يتنن لم منن  المسننيح كننل يننوم 

 صالنية سيتمجد معُو سرًا.
 
«. 8"  -(:13-8ت )اآليا بُّ ْرُه الىرَّ ْم َيْختىَ ا لىَ اَل: »َومىَذا َأْيضىً ُموِئيَل، َفقىَ اَم صىَ َرُه َأمىَ اَداَب َوَعبىَّ ى َأِبينىَ َر 9َفَدَعا َيسَّ َوَعبىَّ

 .» بُّ ْرُه الىىرَّ ْم َيْختىىَ ا لىىَ اَل: »َومىىَذا َأْيضىىً مََّة، َفقىىَ ى شىىَ مُ 10َيسىىَّ اَم صىىَ ْبَعَة َأمىىَ ى َبِنيىىِه السىىَّ َر َيسىىَّ ُموِئيُل َوَعبىىَّ اَل صىىَ وِئيَل، َفقىىَ
بُّ َلْم َيْخَتْر مُؤاَلِء«.   ى: »الرَّ َوَذا 11ِلَيسَّ ِغيُر َومىُ ى: »َمْل َكُمُلوا اْلِغْلَماُن؟« َفَقاَل: »َبِقَي َبْعُد الصىَّ َوَقاَل َصُموِئيُل ِلَيسَّ

ى: »َأْرِسْل َوْأِت ِبِه، أَلنَّ  ِه. 12َنا اَل َنْجِلُس َحتَّى َيْأِتَي ِ َلى مُهَنا«. َيْرَعى اْلَغَنَم«. َفَقاَل َصُموِئيُل ِلَيسَّ ى بىِ َل َوَأتىَ َفَأْرسىَ
َو«.  : »ُقِم اْمَسْحُه، أَلنَّ مَذا مىُ بُّ ْرَن 13َوَكاَن َأْشَقَر َمَع َحاَلَوِة اْلَعْيَنْيِن َوَحَسَن اْلَمْنَظِر. َفَقاَل الرَّ ُموِئيُل قىَ َذ صىَ َفَأخىَ

ْمِن َوَمَسَحُه ِفي َوَسطِ  ى الدُّ بِ  َعَلى َداُوَد ِمْن ذِلَك اْلَيْوِم َفَصاِعًدا. ُثمَّ َقاَم َصُموِئيُل َوَذَمَس ِ لىَ  ِ ْخَوِتِه. َوَحلَّ ُروُح الرَّ
 " الرَّاَمِة.

ربمننا لننم يفهننم داود صننند مسننحو إاّل أنهننا بركننة مننن صننموئيل وربمننا لننم يفهننم إخوتننو أنننو سننيملك صلننيهم وهللا إختنناره 
 ي  من أجل منظره. لقد سبد وأصطاهم مل ًا حسب لنقاوتو الداخلية ول

 قلبهم واآلن يختار مل ًا حسب قل و هو. ول ن كان هللا سيعده لمسئوليتو كي ؟
 م أن يحب كل خروف فسيحب شع و ويفتديهم من الدب واألسد لينقاهم.هو راصى تعل   -أ
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 هاه الوزنة للدخول إلى الملك شاول.م الموسيقى والعزف صلى القيثارة ف ستخدم هللا خالل رصاية الغنم تعل    -ب 
م التسنبيح فيسن ح بمزامينر روحينة ُيسن ح ل المزامينر وتعلن  غال ًا بعد حلنول النروح صلينو من  محبتنو للموسنيقى رتن   -ج

 فيها صلى خليقتو وصلى الطبيعة التى يراها أمامو )وغال ًا كان شاول يهدأ بهاه المزامير(.
 بو جليات.كراٍع تعلم الضرب بالمقالع الاى هزم  -د 

 8يشنير للنزمن أى سن عة أينام األسنبوع ورقنم  7وكان داود هو الثامن بين إخوتو والثامن يرمز للحياة األبدية )رقنم 
لما بعد هناا النزمن أى الحيناة األبدينة( لنالك فهنو يرمنز للمسنيح الملنك السنماوى والناى صنار األخينر إذ أفننى ذاتنو 

وتعننى ح نًا أو محبوبنًا. وبندون الحنب  DODة داود غال نًا مشنتقة منن ألجلنا ليضمنا ويرفعنا للسنماويات فينو وكلمن
 (.888لن ننعم بالحياة األبدية ) رقم اسم يسوع باليونانية = 

 
.14" -(:14) آية بِ  بِ  ِمْن ِعْنِد َشاُوَل، َوَبَغَتُه ُروٌح َرِديٌء ِمْن ِقَبِل الرَّ   " َوَذَمَس ُروُح الرَّ

بِ  ( ليخلد منن األرض الخاوينة صالمنًا جمنياًل. 2:1د ليعده كملك )تكروح الرب صلى داو   بينما حل   فىارق ُروُح الىرَّ
اُولَ  بِ  ألنننو رافنو قبننول روح هللا.  شىىَ ِل الىىرَّ ْن ِقبىىَ ُه ُروٌح َرِديٌء مىىِ المفننان ال يمفننن أن يسننتمر مفنوسننًا ومزينننًا  :َوَبَغتىىَ

النرب اإلنسنان يمنأله أرواح شنريرة. فالقلنب ال ي قنى فالبد أن يمتلئ ف ما أن يمتلئ من روح الرب أو إذا فنارق روح 
خاليًا. الروح الردئ لي  مردره الرب بل هنو بسنماح منن النرب. النروح أخنا سنلطان صلنى شناول بسنماح منن هللا. 
شاول برفضو روح هللا ل بريائو، وألنو قاوم روح الرب كثيرًا  ي  نفسو كمسنفن مسنتعد لقبنول هناا النروح النردئ، هللا 

 (.28-24: 1اتو )روتركو لا 
 

َك. 15"  -(:23-15اآليات ) ِل هللِا َيْبَغتىُ ْن ِقبىَ َوَذا ُروٌح َرِديٌء مىِ ُه: »مىُ اُوَل لىَ يِ ُدَنا َعِبيىَدُه 16َفَقاَل َعِبيُد شىَ ْأُمْر سىَ َفْليىَ
اَن َعَليىىْ  وُن ِ َذا كىىَ اْلُعوِد. َوَيكىىُ ْرَب بىىِ ُن الضىىَّ ل ُيْحسىىِ ى َرجىىُ وا َعلىىَ ُه َأْن ُيَفتِ شىىُ امىىَ ُه ُقدَّ ِل هللِا، َأنىىَّ ْن ِقبىىَ ِديُء مىىِ وُح الىىرَّ َك الىىرُّ

«. 17َيْضِرُب ِبَيِدِه َفَتِطيُس«.   يَّ ِه ِ لىَ وا بىِ ْرَب َوْأتىُ ُن الضىَّ اًل ُيْحسىِ ي َرجىُ ٌد 18َفَقاَل َشاُوُل ِلَعِبيِدِه: »اْنُظُروا لىِ اَب َواحىِ َفَأجىَ
يٌح ِمَن اْلِغْلَماِن َوَقاَل: »ُمَوَذا َقْد َرَأْيُت اْبًنا لِ  ْرٍب، َوَفصىِ ُل حىَ ْأٍس َوَرجىُ ْرَب، َوُمَو َجبَّاُر بىَ ى اْلَبْيَتَلْحِميِ  ُيْحِسُن الضَّ َيسَّ

ُه«.   بُّ َمعىَ َنِم«. 19َوَرُجٌل َجِميٌل، َوالىرَّ َع اْلغىَ ِذي مىَ َك الىَّ يَّ َداُوَد اْبنىَ ْل ِ لىَ وُل: »َأْرسىِ ى َيقىُ ى َيسىَّ اًل ِ لىَ اُوُل ُرسىُ َل شىَ َفَأْرسىَ
اُوَل. َفَأَخَذ  20 ى شىَ ِه ِ لىَ ِد َداُوَد اْبنىِ َلَها ِبيىَ ًزى، َوَأْرسىَ ى ِحَماًرا َحاِماًل ُخْبزًا َوِزقَّ َخْمٍر َوَجْدَي ِمعىْ ى 21َيسَّ اَء َداُوُد ِ لىَ َفجىَ

اَلٍح.   ا َوَكاَن َلُه َحاِمَل سىِ ٍَ َأَماَمُه، َفَأَحبَُّه ِجد  ى َيقىُ 22َشاُوَل َوَوَق ى َيسىَّ اُوُل ِ لىَ َل شىَ اِمي َفَأْرسىَ ْف َداُوُد َأمىَ وُل: »ِلَيقىِ
  .» يَّ ي َعْينىَ ًة فىِ َد ِنْعمىَ أَلنَُّه َوجىَ

َرَب 23 وَد َوضىَ َذ اْلعىُ اُوَل َأنَّ َداُوَد َأخىَ ى شىَ ِل هللِا َعلىَ ْن ِقبىَ وُح مىِ اَء الىرُّ َدَما جىَ اَن ِعنىْ َوكىَ
وُح الرَّ   " ِديُء.ِبَيِدِه، َفَكاَن َيْرَتاُح َشاُوُل َوَيِطيُس َوَيْذَمُس َعْنُه الرُّ

بُّ َمَعهُ سر قوة داود  (. هللا بتدبيره يرل اآلن داود إلى القرر ويالتواض  داود فهو ذهب يعزف لشاول 19) الرَّ
وهو يعرف أنو مسيح الرب. ويالقوة مزامير داود التى تطرد الشياطين وتهدئ النفوس. وكنوع من إكرام الملك 

ربما حدث هاا بعد مدة  :َوَكاَن َلُه َحاِمَل ِساَلحٍ ومعُو هدايا.  ي خاون لُو هدايا. فنجد يسى يرسل إبنو للملك
وت ون هاه اآلية مقدمة لقرة طويلة مثل "وخلد هللا السماوات واألرض" ثم بدأ الشرح التفريلى. وربما فى أثناء 

ول ما كان داود يعزف لشاول كان داود يحمل سالح الرجل المريو المرروع بالمرض الردئ. وقد يفون شا
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صينو كحامل سالح فترة قريرة ل نو لم يستمر أو يستلم الوظيفة وصاد لبيتو حتى جاءت قرة جلياط. هاه صدة  
إحتماالت لتفسير أن شاول لم يعرف داود حين قتل جليات. ولنالحظ أنهم كانوا ي تون بداود إلى شاول وهو  

اود. فداود أحد خدامو لي  إاّل. وهناك من  مرروع ال يدرى شيئًا مّما حولُو فمن المنطقى أن ال يتعرف صلى د 
. صى ذلك ألنو حسد داود يقول أن شاول إد  
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 عودة للجدول األصحاح السابع عشر

 
 إشتاق الشعب لملك طويل القامة وها هو واقف فى خزى ورصدة أمام الفلسطينيين.

 
وُكوَه َوَجَمَع اْلِفِلْسِطيِنيُّ 1"  -(:6-1اآليات ) وَن ُجُيوَشُهْم ِلْلَحْرِب، َفاْجَتَمُعوا ِفي ُسوُكوَه الَِّتي ِلَيُهوَذا، َوَنَزُلوا َبْيَن سىُ

يَم.  ِس َدمىىِ  ي َأفىىَ َة فىىِ اِء 2َوَعِزيقىىَ ْرِب ِلِلقىىىَ َطفُّوا ِلْلحىىَ ُبْطِم، َواصىىْ ي َواِدي الىىْ وا فىىِ َراِئيَل َوَنَزلىىُ اُل ِ سىىْ اُوُل َوِرجىىىَ َع شىىَ َواْجَتمىىَ
َواِدي 3ِطيِنيِ يَن. اْلِفِلسىىْ  اَك، َوالىىْ ْن ُمنىىَ ل مىىِ ى َجبىىَ ا َعلىىَ َراِئيُل ُوُقوفىىً ا، َوِإسىىْ ْن ُمنىىَ ل مىىِ ى َجبىىَ ا َعلىىَ ِطيِنيُّوَن ُوُقوفىىً اَن اْلِفِلسىىْ َوكىىَ

تُّ 4َبْيَنُهْم.   ُه سىِ ، ُطولىُ تَّ ْن جىَ اُت، مىِ ُمُه ُجْليىَ ِطيِنيِ يَن اسىْ وِش اْلِفِلسىْ ْن ُجيىُ ْبٌر،   َفَخَرَج َرُجٌل ُمَباِرٌز مىِ ى 5َأْذُرٍع َوشىِ َوَعلىَ
اٍس،  اِقِل ُنحىَ ُة آاَلِف شىَ ْرِع َخْمسىَ دِ  اٍس 6َرْأِسِه ُخوَذٌة ِمْن ُنَحاٍس، َوَكاَن اَلِبًسا ِدْرًعا َحْرَشِفي ا، َوَوْزَن الىْ ا ُنحىَ َوُجْرُموقىَ

 "َعَلى ِرْجَلْيِه، َوِمْزَراُق ُنَحاٍس َبْيَن َكِتَفْيِه،
 هى أش و بتالل( بينها واٍد فيو مزروصات وأشجار السنط. وقف الفريقان صلى ج ال )

ِفي ا. سم290حوالى  َأْذُرٍع َوِشْبرٌ  6قدم:  9      ُجْلَياتُ   ُطولُ  أى قميرنًا صلينو قطعنًا نحاسنية  :ويرتدي ِدْرًعا َحْرشىَ
اسٍ  وكنان معنوُ . )درصين لحماية الساقين( منن النحناس  َوُجْرُموَقارطاًل  33كحراشي  السمك وزنو   ْزَراُق ُنحىَ أى  مىِ

رمننح قرننير بننين كتفيننو. وكننان ذلننك مرنندر رصننب شننديد لشنناول ورجالننو. وكننان كننال الجيشننان خننائف مننن النننزول 
وبالتننالى يمفنن للجننيش اآلخنر فننى المفننان المرتفن  صلننى الجبننل  اآلخننر ، منن فنى مفننان أدنننى يرنن حوإاّل ، للنوادى 

وصّير بو صنفوف شنعب هللا. وربمنا كنان فنى النوادى مجنرى ولالك كان الحل الاى إقترحو جليات .  ضربو بسهولة  
 ماء مّما يزيد من صعوبة الموقف.

 ( هى مقدمة لألحداث بعد ذلك.15-12واآليات ) 
 

ْرِس 7"  -(:15  -7اآليات ) ُل التىُّ اِقِل َحِديىٍد، َوَحامىِ ِة شىَ تُّ ِمئىَ ِه سىِ اِجيَن، َوِسَناُن ُرْمحىِ اَن َوَقَناُة ُرْمِحِه َكَنْوِل النَّسَّ كىَ
اَمُه.   طِ 8َيْمِشي ُقدَّ ٍَ َوَناَدى ُصُفوَف ِ ْسَراِئيَل َوَقاَل َلُهْم: »ِلَماَذا َتْخُرُجوَن ِلَتْصَطفُّوا ِلْلَحْرِب؟ َأَما َأَنا اْلِفِلسىْ ، َفَوَق يِنيُّ

  . يَّ ْنُفِسُكْم َرُجاًل َوْلَيْنِزْل ِ لىَ ِإْن قىَ 9َوَأْنُتْم َعِبيٌد ِلَشاُوَل؟ اْخَتاُروا أَل ْم َعِبيىًدا، َوِإْن فىَ يُر َلكىُ ي َنصىِ اِرَبِني َوَيْقُتَلنىِ َدَر َأْن ُيحىَ
ِدُموَنَنا«.  ا َعِبيىًدا َوَتخىْ َراِئيَل 10َقَدْرُت َأَنا َعَلْيِه َوَقَتْلُتُه َتِصيُروَن َأْنُتْم َلنىَ ُفوَف ِ سىْ ْرُت صىُ ا َعيىَّ : »َأنىَ ِطيِنيُّ اَل اْلِفِلسىْ َوقىَ

وِني رَ  ْوَم. َأْعطىىُ ا«. مىَذا اْليىىَ اَرَب َمعىىً اًل َفَنَتحىىَ اُعوا 11جىىُ ِطيِنيِ  مىىَذا اْرتىىَ اَلَم اْلِفِلسىىْ َراِئيَل كىىَ اُوُل َوَجِميىىُع ِ سىىْ ِمَع شىىَ ا سىَ َوَلمىىَّ
ا.   ى َوَلُه َثَمانِ 12َوَخاُفوا ِجد  ُجِل اأَلْفَراِتيِ  ِمْن َبْيِت َلْحِم َيُهوَذا الَِّذي اْسُمُه َيسَّ اَن َوَداُوُد ُمَو اْبُن ذِلَك الرَّ يَن. َوكىَ َيُة َبنىِ

اِس.  ْيَن النىَّ ُجُل ِفي َأيَّاِم َشاُوَل َقْد َشاَخ َوَكِبَر بىَ ْرِب. 13الرَّ ى اْلحىَ اُوَل ِ لىَ وا شىَ اُر َوَتِبعىُ ُة اْلِكبىَ ى الثَّاَلثىَ و َيسىَّ َس َبنىُ َوَذمىَ
ْرِب: َأِليىىآُب اْلبِ  ى اْلحىىَ وا ِ لىىَ ِذيَن َذَمبىىُ ِة الىىَّ َماُء َبِنيىىِه الثَّاَلثىىَ ا. َوَأسىىْ مَُّة َثاِلُثُهمىىَ اَداُب َثاِنيىىِه، َوشىىَ ُر، َوَأِبينىىَ َو 14كىىْ َوَداُوُد مىىُ

ِغيُر. َوالثَّاَلَثُة اْلِكَباُر َذَمُبوا َوَراَء َشاُوَل.   ي 15الصَّ َنَم َأِبيِه فىِ ََ َوَأمَّا َداُوُد َفَكاَن َيْذَمُس َوَيْرجُع ِمْن ِعْنِد َشاُوَل ِلَيْرَعى 
 " َبْيِت َلْحٍم.

3 

4 
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هنو رقنم الحيناة األبدينة . فلقند خلند هللا العنالم فنى  8فير ح داود هو الثامن . ونالحظ أن رقم =   نية بنينله ثما
أيننام وإسننتراح فننى اليننوم السنناب  )راجنن  الجنندول فننى نهايننة اإلصننحاح( . وبننالك فلقنند ُخلنن د آدم فننى اليننوم السننادس  6

راح اإلنسان أيضا بفداء المسيح وكان هناا فنى الينوم ومات فى اليوم السادس ، وإستراح هللا بفداء آدم ونسلو، وإست
الساب  هاا الاى نحن نحيا فيو اآلن ، وهاا معنى إسنتراح هللا ، فناهلل ال يتعنب منن صمنل الخليقنة ، ل نن هللا يتعنب 

( . الخطية التنى تسنبب لنو المنوت إذ هنو خلند اإلنسنان ألننو يحنب اإلنسنان . وهللا 8:    2من خطية اإلنسان )مل
حينما يتمم صمل الفداء الاى تعود بو الحياة األبدية لإلنسان . وسي تى المسيح فى اليوم الثامن لنبندأ معنو   يستريح

الحيناة األبدينة نحينا فينو حيناة أبدينة فنى المسنيح الحنى الناى ال  الحياة فى اليوم الثامن الاى ال نهاية لو . هنو ينوم
)رقمننو أى وضنن  الننرقم المننناظر ل ننل حننرف مننن   888يمننوت. ونالحننظ أن إسننم يسننوع باليونانيننة إيسننوس ورقمننو 

فهننو رقننم الييامننة ، فالمسننيح قننام فننى اليننوم  3....( فالمسننيح هننو الحينناة . وأمننا رقننم  2، ب= 1اإلسننم بطريقننة   ا=
 ( .25:  11" )يوالقيامة والحياةيشير للييامة . ويقول الرب "أنا هو  3الثال  ، فرار رقم 

 
                                                           3      8 

 
ا. 16"  -(:22-16اآليات ) يَن َيْومىً ُم َوَيِقُف َصَباًحا َوَمَساًء َأْرَبعىِ ِه: 17َوَكاَن اْلِفِلْسِطيِنيُّ َيَتَقدَّ َداُوَد اْبنىِ ى لىِ اَل َيسىَّ َفقىَ

َر الْ  ْن مىىَذا اْلَفِريىىِك، َومىىِذِه اْلَعشىىَ ًة مىىِ َك ِ يفىىَ ْذ إِلْخَوتىىِ َك. »خىىُ ى ِ ْخَوتىىِ ِة ِ لىىَ ى اْلَمَحلىىَّ ْض ِ لىىَ َزاِت َواْركىىُ َر 18ُخبىىْ َومىىِذِه اْلَعشىىَ
ْمَها ِلَرِئيِس اأَلْلِف، َواْفَتِقْد َساَلَمَة ِ ْخَوِتَك َوُخْذ ِمْنُهْم ُعْرُبوًنا«.  َوَكاَن َشاُوُل َوُمْم َوَجِميىُع 19اْلِقْطَعاِت ِمَن اْلُجْبِن َقدِ 

َفَبكََّر َداُوُد َصَباًحا َوَتَرَك اْلَغَنَم َمَع َحاِرٍس، َوَحمََّل َوَذَمَس 20ي َواِدي اْلُبْطِم ُيَحاِرُبوَن اْلِفِلْسِطيِنيِ يَن.  ِرَجاِل ِ ْسَراِئيَل فِ 
ْرِب.  وا ِلْلحىىىَ ِطَفاِف َوَمَتفىىُ ى االصىىْ اِرٌج ِ لىىىَ ْيُش خىىَ َراِس، َواْلجىىَ ى اْلِمتىىىْ ى ِ لىىَ ى، َوَأتىىَ َرُه َيسىىىَّ ا َأمىىَ َكمىىَ

طَ 21 َراِئيُل َواصىىْ فَّ ِ سىىىْ
  . ا ُمَقاِبَل َصف  ى 22َواْلِفِلْسِطيِنيُّوَن َصف  فِ  َوَأتىَ ى الصىَّ َض ِ لىَ ِة، َوَركىَ اِفِظ اأَلْمِتعىَ ِد حىَ ُه ِبيىَ َفَتَرَك َداُوُد اأَلْمِتَعَة الَِّتي َمعىَ

 " َوَسَأَل َعْن َساَلَمِة ِ ْخَوِتِه.
ب الناى أرسنل إبننو المحبنوب يسنوع المسنيح ليسن ل صنن أوالده يسى يرسنل داود لينظنر إخوتنو وهناا رمنزًا لمح نة اآل

رهم. ف ن كان يسى قند أرسنل إبننو ليسن ل صنن بناقى أوالده فهنل ال يفعنل اآلب ويفديهم وينقاهم من إبلي  الاى ُيعيّ  
ْن اْلَفِريىىكِ السننماوى.  ًة مىىِ بجسنند  : اإليفننة وزن كامننل والفريننك صننورة مننن صننور الحنطننة. والمسننيح قننّدم نفسننو لننناِ يفىىَ

السننبب فننى أن ينن تى المسننيح  فننى الخبننزات والجننبن تشننير للوصننايا التننى كسننرناها وكاننن   10بشننرى كامننل. ورقننم 
 لم ت ن ال تابة منتشرة ليرسلوا خطابات فيسى يريد أى دليل مادى صلى سالمتهم.  :ُخْذ ِمْنُهْم ُعْرُبوًنا و.فيلن مل 

 
َو ُيَكلِ ُمهىىُ 23" -(: 30-23اآليىىات ) ا مىىُ ْن َوِفيمىىَ اِعٌد مىىِ ، صىىَ تَّ ْن جىىَ ِطيِنيُّ مىىِ اُت اْلِفِلسىىْ ُمُه ُجْليىىَ اِرٍز اسىىْ ل ُمبىىَ ْم ِ َذا ِبَرجىىُ

ِمَع َداُوُد.  اَلِم، َفسىَ ِل مىَذا اْلكىَ َم ِبِمثىْ ِطيِنيِ يَن َوَتَكلىَّ ُه 24ُصُفوِف اْلِفِلسىْ وا ِمنىْ َل َمَربىُ جىُ ا َرَأْوا الرَّ َراِئيَل َلمىَّ اِل ِ سىْ َوَجِميىُع ِرجىَ
ا.َوَخاُفو  وُن َأنَّ 52  ا ِجد  اِعٌد! َفَيكىُ َو صىَ َراِئيَل مىُ َر ِ سىْ اِعَد؟ ِلُيَعيىِ  َل الصىَّ ُتْم مىَذا الرَّجىُ َراِئيَل: »َأَرَأيىْ اُل ِ سىْ َل  َفَقاَل ِرجىَ جىُ الرَّ

ر   َت َأِبيىِه حىُ ُل َبيىْ ُه، َوَيْجعىَ ِزياًل، َوُيْعِطيىِه ِبْنتىَ ى جىَ نىً َِ ُك  َراِئيَل«. الَِّذي َيْقُتُلُه ُيْغِنيىِه اْلَملىِ ي ِ سىْ اَل 26ا فىِ جىَ َم َداُوُد الرِ  َفَكلىَّ
، َوُيِزيُل اْلَعاَر َعْن  ُجِل الَِّذي َيْقُتُل ذِلَك اْلِفِلْسِطيِنيَّ َو مىَذا اْلَواِقِفيَن َمَعُه َقاِئاًل: »َماَذا ُيْفَعُل ِللرَّ ْن مىُ ُه مىَ ِ ْسَراِئيَل؟ أَلنىَّ
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َلُف َحتَّى ُيَعي ِ  َْ ؟« اْلِفِلْسِطيِنيُّ اأَل ِل 27َر ُصُفوَف هللِا اْلَحيِ  ُل ِللرَّجىُ َذا ُيْفعىَ اِئِليَن: »كىَ اَلِم قىَ ْعُس ِبِمْثِل مَذا اْلكىَ َفَكلََّمُه الشَّ
ُه«.  ِذي َيْقُتلىىُ اَل: »لِ 28الىىَّ ى َداُوَد َوقىىَ ُس َأِليىىآَب َعلىىَ ََضىىَ َي  اِل، َفَحمىىِ جىىَ َع الرِ  ُه مىىَ ُر َأِليىىآُب َكاَلمىىَ وُه اأَلْكبىىَ ِمَع َأخىىُ اَذا َوسىىَ مىىَ

رَّ قَ  اَءَك َوشىَ ُت ِكْبِريىَ ا َعِلمىْ ِة؟ َأنىَ يىَّ ْي َنَزْلَت؟ َوَعَلى َمْن َتَرْكَت ِتْلَك اْلُغَنْيَماِت اْلَقِليَلَة ِفي اْلَبرِ  َت ِلكىَ ا َنَزلىْ َك ِ نَّمىَ َك، أَلنىَّ ْلبىِ
َل ِمْن ِعْنِدِه َنْحَو آَخَر، َوَتَكلََّم ِبِمْثِل مَذا 30 َفَقاَل َداُوُد: »َماَذا َعِمْلُت اآلَن؟ َأَما ُمَو َكاَلٌم؟«.29َتَرى اْلَحْرَب«.   َوَتَحوَّ

ِل. ْعُس َجَواًبا َكاْلَجَواِب اأَلوَّ  " اْلَكاَلِم، َفَردَّ َلُه الشَّ
 لنالحظ صفات داود لنعرف سبب ُقوتو

َر َداُودُ  20فننى آيننة -1  صننندما ثننار صليننو  -2ر. طاصننة داود لوالننده وإسننراصو بالتنفيننا فننى الرنن اح دون تنن خي :َفَبكىىَّ
أجابو بهدوء وحفمة وصرف غض و. بل سنفوتو أمنام أخنوه وإنترناره صلنى ذاتنو فهنو أكبنر منن   28أخوه اليآب آية

 إنتراره صلى جليات.
فهو إصتبر أن كنل إنترنار هنو لحسناب النرب وكنل  َحتَّى ُيَعيِ َر ُصُفوَف هللِا اْلَحي ِ سم هللا الحى:  إغيرتو صلى    -3 

الرب. هو تطل  للمعركة بفونها صنراع بنين هللا نفسنو وصندو الخينر الشنيطان. هناا صفن  شناول الناى هزيمة تهين 
َك فحسننبها معركنة شخرننية وداود سنن ل صننن  أصنندائى  أنننتقم مننن الفلسنطينيين قنال ُل ذلىىِ ِذي َيْقتىىُ ِل الىىَّ جىىُ ُل ِللرَّ اَذا ُيْفعىىَ مىىَ

ِطيِنيَّ  هناا الج ننار معننناه  الوقوف أمننام. فنناإلنسنان ال توجنند أجننرة تسناوى حينناة صلننى سننبيل حنب اإلسننتطالع فن اْلِفِلسىْ
المننوت المحقنند. ال يوجنند دافننن  ينندف  إنسننان لهنناه المعركنننة غيننر المت افئننة إاّل إيمانننو وغيرتنننو صلننى إسننم هللا وهننناا 

 والمسنيح .لملنكإال أنو كان هناك أجر فمن يغلنب يتنزوج إبننة ا فهو ال يريد سوى مجد هللا اإلنسان ال يطلب أجرًا.
م نفسو للموت ليمجد إسنم هللا )ينو  إبننة هللا ال نيسنة (، ويعيند لنو أوالده الناى خطفهنم الشنيطان. وصنارت 4:  17قد 

 .لو صروساً 
 .صن ال نيسة والمسيح بال نفسو داود يبال نفسو صن الشعب، -4 

صمنل ولني  جندال وإننو وقن  للعمنل وكنان أن يندخل فنى جندال فهنو رجنل  د  ر  هنو لنم ينُ  :َأَما ُمَو َكاَلمٌ (  28وفى آية)
تنوبيخ األخ لنداود مثنل تننوبيخ وإهاننة الشنعب اليهننودى للمسنيح من  أننو جنناء لخنالص الشنعب بننل جنن  ال شنر كلننو 

 ف هانوه وإتهموه ب تهامات كثيرة.
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ا31" -(:37-31اآليىات ) ِه َأمىىَ ُروا بىىِ ِه َداُوُد َوَأْخبىىَ َم بىىِ ِذي َتَكلىىَّ اَلُم الىىَّ ِمَع اْلكىىَ َرُه. َوسىىُ اُوَل، َفاْسَتْحضىىَ اَل َداُوُد 32َم شىىَ َفقىىَ
 .» َتِطيُع 33ِلَشاُوَل: »اَل َيْسُقْط َقْلُس َأَحٍد ِبَسَبِبِه. َعْبُدَك َيْذَمُس َوُيَحاِرُب مَذا اْلِفِلْسِطيِنيَّ َداُوَد: »اَل َتسىْ اُوُل لىِ َفَقاَل شىَ

ُه  ِطيِنيِ  ِلُتَحاِربىىَ ى مىىَذا اْلِفِلسىىْ ْذَمَس ِ لىىَ َباُه«. َأْن تىىَ ُذ صىىِ ْرٍب ُمنىىْ ُل حىىَ َو َرجىىُ اَلٌم َومىىُ َك َىىُ اَن 34أَلنىىَّ اُوَل: »كىىَ اَل َداُوُد ِلشىىَ َفقىىَ
َنًما، َفَجاَء َأَسٌد َمَع ُدبٍ  َوَأَخَذ َشاًة ِمَن اْلَقِطيىِع،  ََ ْن ِفيىِه، 35َعْبُدَك َيْرَعى أَلِبيِه  ْذُتَها مىِ ُه َوَأْنقىَ ُت َوَراَءُه َوَقَتْلتىُ َفَخَرجىْ

ُه.   َوَلمَّا َرْبُتُه َفَقَتْلتىُ ُف 36َقاَم َعَليَّ َأْمَسْكُتُه ِمْن َذْقِنِه َوضىَ لىَ َْ ِطيِنيُّ اأَل ا. َومىَذا اْلِفِلسىْ بَّ َجِميعىً َد َوالىدُّ ُدَك اأَلسىَ َل َعبىْ َقتىَ
  .» بُّ 37َيُكوُن َكَواِحٍد ِمْنُهَما، أَلنَُّه َقْد َعيََّر ُصُفوَف هللِا اْلَحيِ  ِد َوَقاَل َداُوُد: »الرَّ ْن يىَ ِد َومىِ  الَِّذي َأْنَقَذِني ِمْن َيِد اأَلسىَ

بُّ َمَعَك«. «. َفَقاَل َشاُوُل ِلَداُوَد: »اْذَمْس َوْلَيُكِن الرَّ بِ  ُمَو ُيْنِقُذِني ِمْن َيِد مَذا اْلِفِلْسِطيِنيِ   "الدُّ
ن منطند اإليمنان لندى داود نرى هنا تطنور خبنرات اإليمنان فهنو بندأ بقتنل دب ثنم قتنل أسند فن زدادت ثقتنو بناهلل واآل

يقول "يسوع المسيح هو هو أم  واليوم وإلى األبد" ف ذا كان هللا أصاننى صلنى األسند والندب فلمناذا ال يعينننى ضند 
جليات. وهللا دائمًا يدخلنا مدرسة اإليمان هاه. وداود الراصى األمين لم يترك األسد والدب يفترسا أٍى منن غنيماتنو 

 فداف  صنها.
 

ا. 38"  -(:39-38)  اآليات ُه ِدْرعىً ِه، َوَأْلَبسىَ ى َرْأسىِ اٍس َعلىَ ْن ُنحىَ َد 39َوَأْلَبَس َشاُوُل َداُوَد ِثَياَبُه، َوَجَعَل ُخوَذًة مىِ َفَتَقلىَّ
اُوَل:  اَل َداُوُد ِلشىَ َب. َفقىَ رَّ ْد جىَ ْن قىَ َي ِبهىِذِه، َداُوُد ِبَسْيِفِه َفْوَق ِثَياِبِه َوَعَزَم َأْن َيْمِشَي، أَلنَُّه َلْم َيكىُ ِدُر َأْن َأْمشىِ »اَل َأقىْ

ْبَها«. َوَنَزَعَها َداُوُد َعْنُه.  " أَلنِ ي َلْم ُأَجرِ 
 هاا الراصى ال سيط لم يتعود صلى هاه األسلحة بل سالحو القوى هو اإليمان.

 
َن ا40"   -(:40آية) ٍس مىِ اَرٍة ُملىْ َة ِحجىَ ِذي َوَأَخَذ َعَصاُه ِبَيِدِه، َواْنَتَخَس َلُه َخْمسىَ اِة الىَّ ِف الرُّعىَ ي ِكنىْ ا فىِ َواِدي َوَجَعَلهىَ لىْ

. َم َنْحَو اْلِفِلْسِطيِنيِ   " َلُه، َأْي ِفي اْلِجَراِب، َوِمْقاَلَعُه ِبَيِدِه َوَتَقدَّ
 (. 16:20كان من اليهود من هم لهم مهارة فى المقالع فال يخطئ الشعرة )قو 

 

 
ُجُل َوَحاِمُل التُّْرِس َأَماَمُه. َوَذَمَس اْلِفِلْسِطيِنيُّ 41" -(:51-41اآليات ) َوَلمَّا َنَظَر  42 ِذاِهًبا َواْقَتَرَب ِ َلى َداُوَد اْلرَّ

َُاَلًما َوَأْشَقَر َجِميَل اْلَمْنَظِر.  ا َفَقاَل اْلِفِلْسِطيِنيُّ ِلَداُوَد: »َأَلَعلِ ي َأنَ 43اْلِفِلْسِطيِنيُّ َوَرَأى َداُوَد اْسَتْحَقَرُه أَلنَُّه َكاَن 
؟«. َوَلَعَن اْلِفِلْسِطيِنيُّ َداُوَد ِبآِلَهِتِه.  َوَقاَل اْلِفِلْسِطيِنيُّ ِلَداُوَد: »َتَعاَل ِ َليَّ َفُأْعِطَي  44َكْلٌس َحتَّى َأنََّك َتْأِتي ِ َليَّ ِبِعِصيٍ 

يَِّة«.  َماِء َوُوُحوِش اْلَبرِ  ٍٍ َوِبُرْمٍح َوِبُتْرٍس، َوَأَنا  َفَقاَل َداُوُد ِلْلِفِلْسِطينِ 45َلْحَمَك ِلُطُيوِر السَّ : »َأْنَت َتْأِتي ِ َليَّ ِبَسْي يِ 
بُّ ِفي َيِدي، َفَأْقُتُلَك 46آِتي ِ َلْيَك ِباْسِم َربِ  اْلُجُنوِد ِ لِه ُصُفوِف ِ ْسَراِئيَل الَِّذيَن َعيَّْرَتُهْم.  مَذا اْلَيْوَم َيْحِبُسَك الرَّ

َماِء َوَحَيَواَناِت اأَلْرِض، َفَتْعَلُم ُكلُّ اأَلْرِض  َوَأْقَطُع َرْأَسَك. َوُأْعِطي ُجثَ  َث َجْيِش اْلِفِلْسِطيِنيِ يَن مَذا اْلَيْوَم ِلُطُيوِر السَّ
، 47َأنَُّه ُيوَجُد ِ لٌه إِلْسَراِئيَل.  بُّ ٍٍ َواَل ِبُرْمٍح ُيَخلِ ُص الرَّ بِ  َوَتْعَلُم مِذِه اْلَجَماَعُة ُكلَُّها َأنَُّه َلْيَس ِبَسْي أَلنَّ اْلَحْرَب ِللرَّ

فِ   48َوُمَو َيْدَفُعُكْم ِلَيِدَنا«.  َم ِلِلَقاِء َداوَد َأنَّ َداُوَد َأْسَرَع َوَرَكَض َنْحَو الصَّ َوَكاَن َلمَّا َقاَم اْلِفِلْسِطيِنيُّ َوَذَمَس َوَتقدَّ
 . ِلِلَقاِء اْلِفِلْسِطيِنيِ 

َأَخَذ ِمْنُه َحَجًرا َوَرَماُه ِباْلِمْقاَلِع، َوَضَرَب اْلِفِلْسِطيِنيَّ ِفي ِجْبَهِتِه، َوَمدَّ َداُوُد َيَدُه ِ َلى اْلِكْنِف وَ 49
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َفَتَمكََّن َداُوُد ِمَن اْلِفِلْسِطيِنيِ  ِباْلِمْقاَلِع َواْلَحَجِر، 50َفاْرَتزَّ اْلَحَجُر ِفي ِجْبَهِتِه، َوَسَقَط َعَلى َوْجِهِه ِ َلى اأَلْرِض. 
ٌٍ ِبَيِد َداُوَد. َوَضَرَب اْلفِ  ٍَ َعَلى اْلِفِلْسِطيِنيِ  َوَأَخَذ َسْيَفُه  51ِلْسِطيِنيَّ َوَقَتَلُه. َوَلْم َيُكْن َسْي َفَرَكَض َداُوُد َوَوَق

ْمِدِه َوَقَتَلُه َوَقَطَع ِبِه َرْأَسُه. َفَلمَّا َرَأى اْلِفِلْسِطيِنيُّوَن َأنَّ َجبَّاَرُمْم َقْد مَ  َِ  "  اَت َمَرُبوا.َواْخَتَرَطُه ِمْن 
 القوة الدافعة التى حّرك  داود هى الغيرة فقد أهان هاا الوثنى إسم هللا الحى. 

أين كان يوناثان بطل اإليمان فى هاا كلو؟ واإلجابة هاه المعركة هى رمز لمعركنة   …وهناك سؤال  -( :43آية)
كان إيمنان يوناثنان فنال يسنتطي  أن  ، وال يقدر صليها سوى المسيح ومهماإبن داود   الرليب وهى محفوظة للمسيح

وداود  هنى تعيينرات الشنيطان.فتعييرات جلينات ، أما الدب واألسد وجليات يقوم بهاه المعركة. والشيطان رمزه هنا 
لسنان حالنو يقنول غينرة ، و المسنيح هنا كرمز للمسيح نجده فى غيرتنو صنندما سنم  تعيينرات جليناط ك ننو ينردد قنول 

. ومهمننا كاننن  قننوة جليننات أو األسنند أو النندب فمح ننة المسننيح وغيرتننو عيريننك وقعنن  صلننى  وتعييننرات م بيتننك أكلتنننى
َك صلننى مجنند إسننمو ومحبتننو لشننع و جعلتننو ينندخل المعركننة لينتننزع الفريسننة مننن ينند الشننيطان. والحننظ قننول جليننات  َأنىىَّ

ي ٍ  يَّ ِبِعصىىِ ْأِتي ِ لىىَ لشننيطان كفلننب بسالسننل والعرننا رمننز الرننليب ف الهمننا خشنن ة. وجنناء المسننيح وربننط ا (43) تىىَ
وحررنا ولم ير ح للشيطان سنلطان سنوى صلنى منن يريند أن ينرت ط بنو ب رادتنو. فنال تخناف مننو إن كنن  إلترنق  
بالمسيح. إنو لن يؤذيك قسرًا. والحجر الاى ُضر ب بو جليات يرمز لربنا يسوع ألنو هو الحجر الحى الاى رفضو 

(. وقتنل داود جلينات 34:2َ  بندون يند بشنر )داالحجنر الناى ُقطن   ( وهنو22:117ة )منزالبناؤون فرار رأسًا للزاوين
أجنراه بسي  جليات يشير إلى أن المسيح صند مجيئو يهزم الشيطان باات سيفو. إن الشيطان بمفنره وظلمنو الناى 

ر َب بنو الشنيطان. وفنى آينة الرليب    ان، فضد المسيح حتى الرليب   امَ ( 48)هو السنالح الناى ضنُ ا قىَ اَن َلمىَّ  َوكىَ
فهو من ثقل سالحو كنان يجلن  وال يقنوم سنوى ليحنارب. كنان يظنن نفسنو محرننًا ورجنل حنرب قنوى   :اْلِفِلْسِطيِنيُّ 

وج ار ول نو كان يعتمد صلى قدرتو ال شرية ومعداتو الثقيلة ول ن كل هاا لنم يرنمد أمنام إيمنان ج نار لنداود. ف نل 
 حتنى ال يغنرق  صلنى فلنك ننوح أغلد الرب بيندهلها، لالك قوة بشرية مهما أحفم تدبيرها تجد فيها ثغرة تؤدى إلى فش

(. وصلينا أن ال نخاف منن األشنرار فناهلل يعطنى سنالح بسنيط ضند كنل شنرير وهللا يهنزمهم ب بسنط 16:7الفلك )تك
األمور. ومدة األربعين يومًا هى مدة إنتظارنا صلى األرض التى بعدها ينتم إنترنار المسنيح لحسنابنا. وطنوال مندة 

يومنًا( يقنف أمامهنا ج نابرة ول نن هللا يتنرك الشنرير يتمنادى فنى كبريائنو فتنرة رمزينة   40يسنة فنى العالم)النن  وجود ال ن
يومننًا بعنندها يضننربو. وكننل متشننامخ وقننف أمننام ال نيسننة إن سننر ومحنناه هللا مننن الوجننود وظلنن  ال نيسننة باقيننة.  40

هنى  هنابنين المنؤمن وأصنداؤه ول ن أو ينات،والحظ سر قوة داود أنو َصر ف أن المعركة ليس  شخرية بيننو وبنين جل
 هللا. وإن األسلحة ليس  بشرية بل   ضد 

ٍٍ  ………… َوَأَنا آِتي ِ َلْيَك ِباْسِم َربِ  اْلُجُنودِ   وَأْنَت َتْأِتي ِ َليَّ ِبَسْي
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يِ يَن َحتَّى َمِجيِئَك ِ َلى اْلَواِدي، َوَحتَّى َفَقاَم ِرَجاُل ِ ْسَراِئيَل َوَيُهوَذا َوَمَتُفوا َوَلِحُقوا اْلِفِلْسِطينِ 52" -(:53-52) اآليات

ُثمَّ َرَجَع َبُنو ِ ْسَراِئيَل ِمْن 53َأْبَواِب َعْقُروَن. َفَسَقَطْت َقْتَلى اْلِفِلْسِطيِنيِ يَن ِفي َطِريِق َشَعَراِيَم ِ َلى َجتَّ َوِإَلى َعْقُروَن. 
  ا َمَحلََّتُهْم.االْحِتَماِء َوَراَء اْلِفِلْسِطيِنيِ يَن َوَنَهُبو 

ن فلنفعل هفاا، فالمسيح هزم الشيطان فرار اآل  َوَمَتُفوا  بعد إنترار داود قام الشعب وحارب وهزم أصداؤه وسّ ح
 صدو مهزوم ضعي  ويسهل ان نحاربو. 

جاءت فى ترجمات كثيرة ج  . ويفون المعنى أن رجال   الوادى تعنى مدخل . مجيئك=  مجيئك  لى الوادى
وجت .  حتى إلى مداخل ج  وصقرون  وا الفلسطينيين من أراضى إسرائيل التى أقاموا فيها وطاردوهمإسرائيل طرد 

 مدن فلسطينية .  وعقرون 
 

 " َوَأَخَذ َداُوُد َرْأَس اْلِفِلْسِطيِنيِ  َوَأَتى ِبِه ِ َلى ُأوُرَشِليَم، َوَوَضَع َأَدَواِتِه ِفي َخْيَمِتِه.54" -(:54) آية
نحن ُكّنا أدوات فى يد الشيطان واآلن صرنا  يفاًل للمسيح وهو يسفن فينا. ونحن فى    : ِفي َخْيَمِتهِ َوَضَع َأَدَواِتهِ 
 (.19،  13: 6كنيستو )رو 

 
اْلُغاَلُم َوَلمَّا َرَأى َشاُوُل َداُوَد َخاِرًجا ِلِلَقاِء اْلِفِلْسِطيِنيِ  َقاَل أَلْبَنْيَر َرِئيِس اْلَجْيِش: »اْبُن َمْن مَذا 55" -(:55) آية

 "َيا َأْبَنْيُر؟« َفَقاَل َأْبَنْيُر: »َوَحَياِتَك َأيَُّها اْلَمِلُك َلْسُت َأْعَلُم«.
لي  غري ًا أن ال يعرف أبنير داود فداود مجرد غالم صغير صازف موسيقى أّما أبنير رئي  جيش ومن المؤكد 

 أن أبنير لم يعط  أى إصت ار لداود. 
 سنين.  8أن معركة جلياط كان  بعد مسح داود بحوالى  يظن بعو الدارسين -ملحوظة : 

ألن داود هو جد المسيح بالجسد وهو رمز للمسيح كان هناك فى حياة داود رموزًا كثيرة ترمز للمسيح وفى نهاية  
تى يشمل الرموز التى وردت فى لهاه الرموز ال ثيرة والجدول اآل كل مجموصة من اإلصحاحات سنض  ملخراً 

 . 16،17اإلصحاحين  
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َوَلمَّا َرَجَع َداُوُد ِمْن َقْتِل اْلِفِلْسِطيِنيِ  َأَخَذُه  57 مَذا اْلُغاَلُم«. َفَقاَل اْلَمِلُك: »اْسَأِل اْبُن َمنْ 56" -(:58-56اآليات )
َُاَلُم؟« َفَقاَل َداُوُد: »اْبُن 58َأْبَنْيُر َوَأْحَضَرُه َأَماَم َشاُوَل َوَرْأُس اْلِفِلْسِطيِنيِ  ِبَيِدِه.  َفَقاَل َلُه َشاُوُل: »اْبُن َمْن َأْنَت َيا 

«.َعْبِدَك َيسَّ   "ى اْلَبْيَتَلْحِميِ 
 
 
 

 المسيح  داود
 مو الراعى الصالح  كان راعيًا للغنم  -1
 يضرب الشيطان لينقذ الكنيسة من فمه  كان أمينًا فى رعايته يضرب األسد والدب -2
 ( 1:4حل  عليه ملء الروح فإمتأل قوة )لو مسحه صموئيل من قرن مملوء دمن -3
ز( فهو خبز  والمسيح من بيت لحم )بيت الخب (4:16صم1من بيت لحم ) -4

 الحياة 
 ميرودس  رتعس والمالئكة فرحوا الشيوخ  رتعدوا من زيارة صموئيل -5
 الصليس علنًا والقيامة والصعود للخاصة فقط  مسح داود كان سرًا والذبيحة علناً  -6
 المسيح أبرع جمااًل من البشر كان حسن المنظر  -7
 وملك علينا  شابهنا فى كل شئ مأخوذ من وسط  خوته وملك عليهم  -8
 أخلى ذاته آخذًا صورة عبد ( 11:16كان األصغر حتى أن أبوه امملُه ) -9

   888رقم  سمه و  مو الحياة األبدية يسوع رقم الحياة األبدية(  8) الثامنمو  -10
 (6:1يسوع مو المحبوب من اآلب )أف معنى  سمه المحبوب -11
 يسوع مو المسيح  سمى مسيح الرب  -12
 اآلب أرسل اإلبن لينقذ كنيسته ويخلصها  ل عن  خوته فى ضيقتهم  ذ أرسله أبوهجاء يسأ -13
 2اليهود أمانوا المسيح. وملوك األرض قاموا عليه مز ره خوته  حتقروه وجليات عيَّ  -14
 قيل عن المسيح قد  تكل على هللا داود  تكل على الرب -15
 صار المسيح على  بليسمعركة الصليس وإنت معركة جليات وإنتصار داود -16
 نحن بإسم المسيح نغلس بسهولة بعد المعركة صارت الحرب سهلة للشعس-17
 ونحن بإسم المسيح نسبح ونرتل لمن َلس بعد المعركة متفوا -18
 صارت الكنيسة لُه عروسًا ومى بنت الملك تزوج  بنة الملك -19
  بليس بصليبه )خشبة( والمسيح أتى على  داود أتى  لى جليات بعصا )خشبة(  -20
 المسيح الحجر الذى قطع بدون يدين  جليات ُمِزم بحجر  -21
بداية داود الحقيقية كملك على القلوب بعد   -22

 مزيمة جليات فقد أحبه الشعس
 المسيح ملك على قلوبنا حينما حررنا من  بليس



 ( األصحاح السابع عشر)سفر صموئيل األول 

 

 
87 

  8 ، 3 جدول لشرح معانى أرقام
 

 اليوم السادس           اليوم السابع                   اليوم الثامن           
 للخليقة                          للخليقة                   للخليقة               

 حياة أبدية فى المسيح*              فداء = الراحةال            خلقة آدم وموتو        آدم
 وبموت آدم بدأ اإلنسان     نموت اآلن وناهب للراحة            ويبدأ اليوم الثامن بالمجئ          

 يحيا فى اليوم الساب             فى الفردوس                 الثانى للسيد المسيح فى مجده          
 

 اليوم الثامن                    وم السادس           اليوم السابعالي    المسيح
 للرلب الثالث الييامة فى اليوم                سب  النور               الجمعة العظيمة              
 لدخولو أورشليم الثامن وهو اليوم        راحة المسيح  فى الفردوس        موت المسيح               

 
 . وك ن كل يوم أحد هو بداية أسبوع جديد .   واألسبوع يبدأ بيوم األحد لينتهى بيوم السب  

وبالك يفون اليوم الثامن للخليقة هو بداية أسبوع جديد وحياة أبدية لإلنسان فى مجد أبيو السماوى . وي تى يوم  
صار للمؤمنين بو الاين إصتمدوا حياة  قيامة المسيح يوم األحد وهو اليوم الثامن لدخولو أورشليم . وبييامتو 
( . ول ن نحن اآلن ال نحيا  14  – 1:  6أبدية* . ف المعمودية نثب  فى حياة المسيح القائم من األموات )رو

( . ول ن فى اليوم الثامن للخليقة سننتقل إلى العيان وننظر حينئا 20:  2سوى باإليمان ولي  بالعيان )غل
. حيا فى مجده وأفراحو ك بناء. ول ن كل ما حرلنا صليو اآلن هو مجرد صربون ( ون12:  13كو 1وجها لوجو )
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 عودة للجدول اإلصحاح الثامن عشر

 
 "  بَُّه ُيوَناَثاُن َكَنْفِسِه.َوَكاَن َلمَّا َفَرَغ ِمَن اْلَكاَلِم َمَع َشاُوَل َأنَّ َنْفَس ُيوَناَثاَن َتَعلََّقْت ِبَنْفِس َداُوَد، َوَأحَ 1" -(:1) آية

صداقة يوناثان لداود صداقة صجي ة لي  ما يماثلهنا فنى التناريخ. ف نان يوناثنان شنجاصًا ورجنل حنرب ورجنل إيمنان 
ومحبننوب صننند الشننعب وكننان ولننى العهنند. ومنن  ذلننك أحننب داود ولننم يشننعر بنن ى غيننرة نحننوُه بعنند أن أحننب الشننعب 

وأننو سنيفون السنبب فنى ضنياع كرسنى الممل نة صننُو ل ننو لنم يهنتم سنوى بهناه  داود. وقد حاره أبوه الملك منن داود 
الرنداقة النييننة وهناه الرننداقة كاننن  صجي نة ألنهننا مؤسسننة صلنى مح ننة كليهمننا للنرب وتشننابو كننل منهمنا فننى صننفة 

 حةاإليمان القوى ف حدهم هاجم الفلسطينيين وحدُه واآلخر قتل جليات. وهنا توافرت كل شروط الرداقة الرحي
 هدف واحد )هو مجد هللا( وغيرة نحو شع و -1 
 صفات مشتركة )هى اإليمان( -2 
 كل منهما صلى إستعداد أن يضحى بفل شئ )حتى الممل ة( فى سبيل اآلخر. -3 
 

ُيوَناَثاُن َوَداُوُد َعْهًدا َوَقَطَع 3َفَأَخَذُه َشاُوُل ِفي ذِلَك اْلَيْوِم َوَلْم َيَدْعُه َيْرجُع ِ َلى َبْيِت َأِبيِه. 2" -(:5-2) اآليات
َوَكاَن 5َوَخَلَع ُيوَناَثاُن اْلُجبََّة الَِّتي َعَلْيِه َوَأْعَطاَما ِلَداُوَد َمَع ِثَياِبِه َوَسْيِفِه َوَقْوِسِه َوِمْنَطَقِتِه. 4أَلنَُّه َأَحبَُّه َكَنْفِسِه. 

ْفِلُح. َفَجَعَلُه َشاُوُل َعَلى ِرَجاِل اْلَحْرِب. َوَحُسَن ِفي َأْعُيِن َجِميِع  َداُوُد َيْخُرُج ِ َلى َحْيُثَما َأْرَسَلُه َشاُوُل. َكاَن يُ 
ْعِس َوِفي َأْعُيِن َعِبيِد َشاُوَل َأْيًضا.  " الشَّ

أى   ومو َأَحبَُّه َكَنْفِسهِ هى ل اس الشرفاء.  :ُجبَّتةَ  يوناثان رفو أن يستمر داود فى مالب  الرصاة ف صطاه ما لُو.
 واحدة فى جسدين. صاروا روح

 
، َأنَّ النِ َساَء َخَرَجْت ِمْن َجِميِع ُمُدِن 6"  -(:9-6اآليات ) َوَكاَن ِعْنَد َمِجيِئِهْم ِحيَن َرَجَع َداُوُد ِمْن َقْتِل اْلِفِلْسِطيِنيِ 

ْقِص ِلِلَقاِء َشاُوَل اْلَمِلِك ِبُدُفوٍف َوِبَفَرٍح َوِبُمَثلَّ  َفَأَجاَبِت النِ َساُء الالَِّعَباُت َوُقْلَن: »َضَرَب 7َثاٍت.  ِ ْسَراِئيَل ِباْلِغَناِء َوالرَّ
ا َوَساَء مَذا اْلَكاَلُم ِفي َعْيَنْيِه، َوَقاَل: »َأْعَطْيَن َداُوَد ِرْبَواٍت َوَأمَّا 8َشاُوُل ُأُلوَفُه َوَداُوُد ِرْبَواِتِه.   َفاْحَتمى َشاُوُل ِجد 
  َفَكاَن َشاُوُل ُيَعاِيُن َداُوَد ِمْن ذِلَك اْلَيْوِم َفَصاِعًدا.9ْعُد َفَقْط َتْبَقى َلُه اْلَمْمَلَكُة«. َأَنا َفَأْعَطْيَنِني اأُلُلوَف! َوبَ 

الغيرة.    :ُمَثلََّثاتٍ  بدأت  حين  كراهيتو  وبداية  لداود  شاول  حسد  بداية  والحظ  ال نيسة.  فى  التريانتو   : ِرْبَواتٍ مثل 
 بر فهو ال يستطي  أن يسم  أى مديح إلنسان آخر سواه وهو يحب أن  صشرات األلوف. وهاه سمة اإلنسان المت

 يفون المديح لُو وحده هو فقط.
 



 ( األصحاح الثامن عشر)سفر صموئيل األول 

 

 
89 

ِديَء ِمْن ِقَبِل هللِا اْقَتَحَم َشاُوَل َوُجنَّ ِفي َوَسِط اْلَبْيِت. َوَكاَن َداوُ 10" -(:10) آية وَح الرَّ ُد  َوَكاَن ِفي اْلَغِد َأنَّ الرُّ
ْمُح ِبَيِد َشاُوَل. َيْضِرُب ِبَيِدِه َكَما  "  ِفي َيْوٍم َفَيْوٍم، َوَكاَن الرُّ

 هاه ال برياء اللعينة كلما زادت سقط فى يد الشيطان باألكثر يعابو فيجن.
 

َل َداُوُد ِمْن َأَمامِ 11" -(:11) آية ْمَح َوَقاَل: »َأْضِرُب َداُوَد َحتَّى ِ َلى اْلَحاِئِط«. َفَتَحوَّ َتْيِن.َفَأْشَرَع َشاُوُل الرُّ  "  ِه َمرَّ
أراد قتل داود فرار مثاًل سيئًا للغضب والحسد. وحينما ظهر حسده خارجًا ظهر أنو يطلب مجدا لنفسو ولي   

أفقده سالمو   امجد  يقتلو؟ حسده  فلماذا  للممل ة  فى كل شئ وسبب خير  يفلح  كان  فداود  منفعة شع و.  وال  هلل 
ق فحاول  القتل  وهو  أصنف  لشيطان  وأسلمو  داود الداخلى  صن  داف   ألنو  يوناثان  إبنو  قتل  حاول  بل  داود  تل 

(. والحسد يجعلنا نخسر حياتنا الزمنية حين نخسر سالمنا وحياتنا األتية 22صم 1( كما قتل ال هنة )22:20)
ويجعلنا ضعفاء محتقرين من الجمي  والحظ أن الروح الردئ حين إقتحم شاول أفقدُه سالمُو ثم صقلُو. بينما داود 

وء من الروح القدس مملوء سالمًا بل هو يضرب صلى صوده ويرتل مزاميره فيهدأ شاول. وداود لم يفن لُو الممل
سالح وال سلطان ل ن شاول كان خائفًا منُو وشعر أنو يرغر أمامُو هفاا فالحسد يضر الحاسد ولي  المحسود 

 فالمحسود إذا كان فى يد هللا ال يستطي  مخلوق أن يمسو.
 

بَّ َكاَن َمَعُه، َوَقْد َفاَرَق َشاُوَل. 12" -(:15-12) اآليات َفَأْبَعَدُه َشاُوُل َعْنُه  13َوَكاَن َشاُوُل َيَخاُف َداُوَد أَلنَّ الرَّ
ْعِس.  بُّ َمَعُه. َوَكاَن َداُوُد ُمْفِلًحا ِفي َجِميِع ُطُرِقِه َوا14َوَجَعَلُه َلُه َرِئيَس َأْلٍف، َفَكاَن َيْخُرُج َوَيْدُخُل َأَماَم الشَّ َفَلمَّا  15لرَّ

ا َفِزَع ِمْنُه.  "  َرَأى َشاُوُل َأنَُّه ُمْفِلٌح ِجد 
فٍ حينما صاد إلى صقلُو خاف أن يقتل داود إذ كان الشعب يح و وقد أفلح فى طرقنو   :َأْبَعَدهُ  يَس َألىْ ربمنا شناول  :َرئىِ

 فّ ر أنو حين ياهب للحرب يموت فى الحرب. ول نو نجح باألكثر.
 

 "  َوَكاَن َجِميُع ِ ْسَراِئيَل َوَيُهوَذا ُيِحبُّوَن َداُوَد أَلنَُّه َكاَن َيْخُرُج َوَيْدُخُل َأَماَمُهْم.16" -(:16) آية
فالشعب يشتاق أن يرى قائده وسطو ولي  قابعًا فى قرره كبرج صاجى ال    :أحبوه أَلنَُّه َكاَن َيْخُرُج َوَيْدُخُل َأَماَمُهمْ 

يحب القائد المتواض  الاى يشاركهم أالمهم وأتعابهم ويخاطر بحياتو من أجلهم. وهفاا  يختلط بالشعب. الشعب  
أحب المسيح كل الناس وأحب الناس المسيح ألنو تجسد من أجلهم وصاش فى وسطهم وإشترك معهم فى أالمهم 

 (. 17:2)صب 
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َرُة َمْيَرُب ُأْعِطيَك ِ يَّاَما اْمَرَأًة. ِ نََّما ُكْن ِلي َذا َبْأٍس َوَقاَل َشاُوُل ِلَداُوَد: »ُمَوَذا اْبَنِتي اْلَكِبي17"  -(:18-17اآليات )
اْلِفِلْسِطيِني ِ  َيُد  َعَلْيِه  ِلَتُكْن  َبْل  َعَلْيِه،  َيِدي  َتُكْن  »اَل  َقاَل:  َشاُوَل  َفِإنَّ   .» بِ  الرَّ ُحُروَب  َداُوُد 18يَن«.  َوَحاِرْب  َفَقاَل 

 " َحَياِتي َوَعِشيَرُة َأِبي ِفي ِ ْسَراِئيَل َحتَّى َأُكوَن ِصْهَر اْلَمِلِك؟«.ِلَشاُوَل: »َمْن َأَنا، َوَما ِميَ 
يقتلونو.  لعّل األصداء  ياهب ويحارب  إبنتو ميرب صلى أن  ب ن يزوجو  داود  مفيدة جديدة من شاول فهو يغرى 

بِ  والحظ خب  شاول فهو يسمى الحروب  يرتو للرب واآلن صار حتى ياهب داود للحرب فهو يعرف غ ُحُروَب الرَّ
أنو   ليطفئ نيران حسد شاول. والحظ  داود كان فى إتضاع  هناك هدف آخر وهو زواجو من ميرب. ول ن رد 
حسب وصد شاول السابد كان لداود أن يتزوج ميرب دون أن ياهب للحرب فهو الاى قتل جليات. لقد إتض  

 نو لم يفعل. داود أمام شاول م  أنو كان يمفنو أن يفتخر بقتلو جليات ل 
 

 " َوَكاَن ِفي َوْقِت ِ ْعَطاِء َمْيَرَب اْبَنِة َشاُوَل ِلَداُوَد َأنََّها ُأْعِطَيْت ِلَعْدِريِئيَل اْلَمُحوِليِ  اْمَرَأًة.19" -(:19) آية
ج ميرب آلخر ليغيظ داود. ونجد أن شاول ن   بوصده م   وذهب داود للحرب ل ن ن   شاول فى وصده وزو  

 -من ميرب ل ن هللا أصطى داود ال ثير:داود وحرمو 
أغانى النساء لُو  -نجاحو فى كل شئ            جن -ب           حب يوناثان  -أ

      كان هو الاى يشفى شاول      -ء         وأصطينو كرامة
 شاول حرمو من ميرب ف حبتو ميفال )اإلبنة الرغرى( -هن

 أنو قادر أن يالهم ل ن هللا ُيعّوض أضعاف.والعالم يترور حين يحرم أوالد هللا من شئ 
 

( َعْيَنْيِه.  20"  -(:29-20اآليات  ِفي  اأَلْمُر  َفَحُسَن  َشاُوَل،  َفَأْخَبُروا  َداُوَد،  َأَحبَّْت  َشاُوَل  اْبَنُة  َوَقاَل 21َوِميَكاُل 
اْلِفِلْسِطينِ  َيُد  َوَتُكوُن  َشَرًكا  َلُه  َفَتُكوُن  ِ يَّاَما  »ُأْعِطيِه  »ُتَصاِمُرِني  َشاُوُل:  َثاِنَيًة:  ِلَداُوَد  َشاُوُل  َوَقاَل  َعَلْيِه«.  يِ يَن 

ِه َقْد َأَحبُّوَك. َوَأَمَر َشاُوُل َعِبيَدُه: »َتَكلَُّموا َمَع َداُوَد ِسر ا َقاِئِليَن: ُمَوَذا َقْد ُسرَّ ِبَك اْلَمِلُك، َوَجِميُع َعِبيدِ 22اْلَيْوَم«.  
َفَتَكلََّم َعِبيُد َشاُوَل ِفي ُأُذَنْي َداُوَد ِبهَذا اْلَكاَلِم. َفَقاَل َداُوُد: »َمْل ُمَو ُمْسَتَخفٌّ ِفي َأْعُيِنُكْم 23َفاآلَن َصاِمِر اْلَمِلَك«.  

َفَقاَل 25َكلََّم َداُوُد«.  َفَأْخَبَر َشاُوَل َعِبيُدُه َقاِئِليَن: »ِبِمْثِل مَذا اْلَكاَلِم تَ 24ُمَصاَمَرُة اْلَمِلِك َوَأَنا َرُجٌل َمْسِكيٌن َوَحِقيٌر؟«  
ْلَفٍة ِمَن اْلِفِلْسِطيِني ِ  َُ يَن ِلالْنِتَقاِم ِمْن َأْعَداِء َشاُوُل: »مَكَذا َتُقوُلوَن ِلَداُوَد: َلْيَسْت َمَسرَُّة اْلَمِلِك ِباْلَمْهِر، َبْل ِبِمَئِة 

َفَأْخَبَر َعِبيُدُه َداُوَد ِبهَذا اْلَكاَلِم، َفَحُسَن اْلَكاَلُم ِفي 26اْلِفِلْسِطيِنيِ يَن.  اْلَمِلِك«. َوَكاَن َشاُوُل َيَتَفكَُّر َأْن ُيوِقَع َداُوَد ِبَيِد  
ْي َحتَّى َقاَم َداُوُد َوَذَمَس ُمَو َوِرَجاُلُه َوَقَتَل ِمَن اْلِفِلْسِطيِنيِ يَن ِمَئتَ 27َعْيَنْي َداُوَد َأْن ُيَصاِمَر اْلَمِلَك. َوَلْم َتْكُمِل اأَليَّاُم  

َفَرَأى َشاُوُل َوَعِلَم 28اْمَرَأًة.    َرُجل، َوَأَتى َداُوُد ِبُغَلِفِهْم َفَأْكَمُلوَما ِلْلَمِلِك ِلُمَصاَمَرِة اْلَمِلِك. َفَأْعَطاُه َشاُوُل ِميَكاَل اْبَنَتهُ 
بَّ َمَع َداُوَد. َوِميَكاُل اْبَنُة َشاُوَل َكاَنْت ُتِحبُُّه.   ُل َيَخاُف َداُوَد َبْعُد، َوَصاَر َشاُوُل َعُدو ا ِلَداُوَد ُكلَّ َوَعاَد َشاوُ 29َأنَّ الرَّ

  اأَليَّاِم.
الفلسطينيين أى طلب قتل    100مرة أخرى يمفر شاول بداود ويطلب   منهم حتى يعرض داود   100غلفة من 

 وتزوج ميفال. )هللا أصطى داود الضعف(. 200للخطر ل نو قتل 
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اُب اْلِفِلْسِطيِنيِ يَن. َوِمْن ِحيِن ُخُروِجِهْم َكاَن َداُوُد ُيْفِلُح َأْكَثَر ِمْن َجِميِع َعِبيِد َشاُوَل، َوَخَرَج َأْقطَ 30"  -(:30)  آية

ا.  "  َفَتَوقََّر اْسُمُه ِجد 
اّل غال ًا هاه الحرب كان  لإلنتقام مّما فعلو داود وال نعرف صن هاه الحرب شئ إ -: َخَرَج َأْقَطاُب اْلِفِلْسِطيِنيِ ينَ 

. أن داود أفلح فيها أيضاً 
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 عودة للجدول اإلصحاح التاسع عشر

 
َوَأمَّا ُيوَناَثاُن ْبُن َشاُوَل َفُسرَّ ِبَداُوَد  2َوَكلََّم َشاُوُل ُيوَناَثاَن اْبَنُه َوَجِميَع َعِبيِدِه َأْن َيْقُتُلوا َداُوَد. 1" -(:7-1اآليات )
ا. َفأَ  َباحِ ِجد  ، َوَأِقْم ِفي  ْخَبَر ُيوَناَثاُن َداُوَد َقاِئاًل: »َشاُوُل َأِبي ُمْلَتِمٌس َقْتَلَك، َواآلَن َفاْحَتِفْظ َعَلى َنْفِسَك ِ َلى الصَّ

ٍُ ِبَجاِنِس َأِبي ِفي اْلَحْقِل الَِّذي َأْنَت ِفيِه، َوُأَكلِ ُم َأبِ 3ُخْفَيٍة َواْخَتِبْئ.  ي َعْنَك، َوَأَرى َماَذا َيِصيُر  َوَأَنا َأْخُرُج َوَأِق
، أَلنَُّه َلْم َوَتَكلََّم ُيوَناَثاُن َعْن َداُوَد َحَسًنا َمَع َشاُوَل َأِبيِه َوَقاَل َلُه: »اَل ُيْخِطِئ اْلَمِلُك ِ َلى َعْبِدِه َداُودَ 4َوُأْخِبُرَك«. 

ا.  بُّ َخاَلًصا َعِظيًما  فَ 5ُيْخِطْئ ِ َلْيَك، َوأَلنَّ َأْعَماَلُه َحَسَنٌة َلَك ِجد  ِإنَُّه َوَضَع َنْفَسُه ِبَيِدِه َوَقَتَل اْلِفِلْسِطيِنيَّ َفَصَنَع الرَّ
َفَسِمَع َشاُوُل ِلَصْوِت  6ِلَجِميِع ِ ْسَراِئيَل. َأْنَت َرَأْيَت َوَفِرْحَت. َفِلَماَذا ُتْخِطُئ ِ َلى َدٍم َبِريٍء ِبَقْتِل َداُوَد ِباَل َسَبٍس؟« 

بُّ اَل ُيْقَتُل«. ُيوَناَثا َفَدَعا ُيوَناَثاُن َداُوَد َوَأْخَبَرُه ِبَجِميِع مَذا اْلَكاَلِم. ُثمَّ َجاَء  7َن، َوَحَلَف َشاُوُل: »َحيٌّ ُمَو الرَّ
   ُيوَناَثاُن ِبَداُوَد ِ َلى َشاُوَل َفَكاَن َأَماَمُه َكَأْمٍس َوَما َقْبَلُه.

ب حسده. ونجد هنا هللا يحرك يوناثان ليقن  أبيو بعدم قتنل داود. فندائمًا لقد أحب الجمي  داود فيما صدا شاول بسب
َباحِ كان هللا يرسل منقاًا. وهنا يوناثان ين و صلى داود أن يختبئ حتى الر اح  فهنو  :َفاْحَتِفْظ َعَلى َنْفِسَك ِ َلى الصَّ

أبيننو ليعفننو صننن داود ويرننالحو يعننرف أن هننناك أمننرًا بقتلننو. وهننو طلننب المهلننة حتننى الرنن اح ليقننوم بمحاولننة منن  
َد ليملننك، و =يوناثىىان * صليننو. هننى صننداقة صجي ننة بننين بطلننين كليهمننا يعننرف إن لديننو فرصننة ليملننك  = داود* ُولنن 

َى ليملك. وم  ذلك كان  نظرة كل منهما لآلخر نظرة إصجناب وتقندير. وكنان محنور كنالم يوناثنان أن الممل نة  ُدص 
أقتلنو. ويوناثنان كنان يمفننو أن يطلنب منن داود أن يهنرب تمامنًا منن وجنو أبينو تحتاج لرجل ناجح مثل داود فلماذا 

ل نو حسب ذلك خسارة صلى الممل ة وأيضًا ألنو أح و. ونجح  مساصى يوناثان هاه المرة ول ن إلى حين فشاول 
 كان رجاًل متقل ًا.

 
اَرَب اْلِفِلْسِطيِنيِ يَن َوَضَرَبُهْم َضْرَبًة َعِظيَمًة َفَهَرُبوا  َوَعاَدِت اْلَحْرُب َتْحُدُث، َفَخَرَج َداُوُد َوحَ 8" -(: 10-8اآليات )

بِ  َعَلى َشاُوَل َوُمَو َجاِلٌس ِفي َبْيِتِه َوُرْمُحُه ِبَيِدِه، َوَكاَن َداوُ 9ِمْن َأَماِمِه.  ِديُء ِمْن ِقَبِل الرَّ وُح الرَّ ُد  َوَكاَن الرُّ
ْمَح ِ َلى  َفاْلَتَمَس َشاُولُ 10َيْضِرُب ِباْلَيِد.  ْمِح َحتَّى ِ َلى اْلَحاِئِط، َفَفرَّ ِمْن َأَماِم َشاُوَل َفَضَرَب الرُّ َأْن َيْطَعَن َداُوَد ِبالرُّ

 "  اْلَحاِئِط، َفَهَرَب َداُوُد َوَنَجا ِتْلَك اللَّْيَلَة.
 (.59د المزمور )حينما صادت الحرب وإنترر داود ثانية رج  الحسد والغيرة لشاول وأراد قتلو برمح وهنا أنش

 
َباِح. َفَأْخَبَرْت َداُوَد ِميَكاُل  11" -(:17-11اآليات ) َفَأْرَسَل َشاُوُل ُرُساًل ِ َلى َبْيِت َداُوَد ِلُيَراِقُبوُه َوَيْقُتُلوُه ِفي الصَّ

ًدا«. اْمَرَأُتُه َقاِئَلًة: »ِ ْن ُكْنَت اَل َتْنُجو ِبَنْفِسَك مِذِه اللَّْيَلَة َفِإنََّك ُتْقَتُل  َفَأْنَزَلْت ِميَكاُل َداُوَد ِمَن اْلُكوَِّة، َفَذَمَس  12ََ
ََطَّْتُه ِبثَ 13َماِرًبا َوَنَجا.  ْوٍب.  َفَأَخَذْت ِميَكاُل التََّراِفيَم َوَوَضَعْتُه ِفي اْلِفَراِش، َوَوَضَعْت ُلْبَدَة اْلِمْعَزى َتْحَت َرْأِسِه َو

ُسَل ِلَيَرْوا َداُوَد َقاِئاًل: »اْصَعُدوا ِبِه 15اُوَد، َفَقاَلْت: »ُمَو َمِريٌض«. َوَأْرَسَل َشاُوُل ُرُساًل أَلْخِذ دَ 14 ُثمَّ َأْرَسَل َشاُوُل الرُّ



 ( األصحاح التاسع عشر)ل األول يسفر صموئ

 

 
93 

ُسُل َوِإَذا ِفي اْلِفَراِش التََّراِفيُم َوِلْبَدُة اْلِمْعَزى َتْحَت َرْأِسِه. 16ِ َليَّ َعَلى اْلِفَراِش ِلَكْي َأْقُتَلُه«.  َفَقاَل َشاُوُل  71َفَجاَء الرُّ
ِقيِني، ِلَماَذا  ِلِميَكاَل: »ِلَماَذا َخَدْعِتِني، َفَأْطَلْقِت َعُدوِ ي َحتَّى َنَجا؟« َفَقاَلْت ِميَكاُل ِلَشاُوَل: »ُمَو َقاَل ِلي: َأْطلِ 

 "َأْقُتُلِك؟«.
ئل متعننددة ينقننا بهننا أوالده محاولننة جدينندة لقتننل داود ويسننتخدم هللا هنناه المننرة ميفننال زوجننة داود لتنقنناه فنناهلل لننُو وسننا

َراِفيمَ ويعلنن بهننا رصايتنو لهننم.  تمثنال منزلننى فننى حجنم اإلنسننان فوضنعتو فننى فننراش داود تحن  الغطنناء وأوهمنن   :التىىَّ
وَّةِ الجنند أنننو نننائم. فهننى كاننن  تحننب زوجهننا.  َن اْلكىىُ ْت َداُوَد مىىِ وربمننا كننان بيننتهم بجانننب السننور أو فننى حننائط : وَأْنَزلىىَ

لخننارج المدينننة. ليبنندأ حلقننة جدينندة مننن خبراتننو ليحيننا كهننارب متنن لم لنني  لننو موضنن  يسننتقر فيننو السننور وهننرب داود 
 ليشعر وهو ملك ب الم المطرودين )هفاا صاش المسيح(. 

كان  الترافيم تماثيل يستعملونها للتفاؤل وربما أرادت ميفال إستعمالها لتلند وقطعنًا فلنم يعنرف داود شنيئًا ملحوظة:  
 ميفال دافع  صن نفسها بال اب ب ن داود هددها بالقتل إن لم يهرب. :ي ِلَماَذا َأْقُتُلكِ َأْطِلِقينِ صنها. 

 
َفَهَرَب َداُوُد َوَنَجا َوَجاَء ِ َلى َصُموِئيَل ِفي الرَّاَمِة َوَأْخَبَرُه ِبُكلِ  َما َعِمَل ِبِه َشاُوُل. َوَذَمَس  18" -(:24-18اآليات )

َفَأْرَسَل َشاُوُل  20َفُأْخِبَر َشاُوُل َوِقيَل َلُه: »ُمَوَذا َداُوُد ِفي َناُيوَت ِفي الرَّاَمِة«. 19ِفي َناُيوَت. ُمَو َوَصُموِئيُل َوَأَقاَما 
ْنِبَياِء َيَتَنبَُّأوَن، َوَصُموِئيَل َواِقًفا َرِئيًسا َعَلْيِهْم،   َعَلى ُرُسِل  َكاَن ُروُح هللاِ ُرُساًل أَلْخِذ َداُوَد. َوَلمَّا َرَأْوا َجَماَعَة اأَل

َوَأْخَبُروا َشاُوَل، َفَأْرَسَل ُرُساًل آَخِريَن، َفَتَنبَُّأوا ُمْم َأْيًضا. ُثمَّ َعاَد َشاُوُل َفَأْرَسَل ُرُساًل  21َشاُوَل َفَتَنبَُّأوا ُمْم َأْيًضا. 
اَء ِ َلى اْلِبْئِر اْلَعِظيَمِة الَِّتي ِعْنَد ِسيُخو َوَسَأَل َوَقاَل:  َفَذَمَس ُمَو َأْيًضا ِ َلى الرَّاَمِة َوجَ 22َثاِلَثًة، َفَتَنبَُّأوا ُمْم َأْيًضا. 

َفَذَمَس ِ َلى ُمَناَك ِ َلى َناُيوَت ِفي الرَّاَمِة، َفَكاَن 23»َأْيَن َصُموِئيُل َوَداُوُد؟« َفِقيَل: »َما ُمَما ِفي َناُيوَت ِفي الرَّاَمِة«. 
َفَخَلَع ُمَو َأْيًضا ِثَياَبُه َوَتَنبََّأ ُمَو  24َيْذَمُس َوَيَتَنبَُّأ َحتَّى َجاَء ِ َلى َناُيوَت ِفي الرَّاَمِة.  َعَلْيِه َأْيًضا ُروُح هللِا، َفَكانَ 

ْنِبَياِء؟«.َأْيًضا َبيْ  َأْيًضا َأَماَم َصُموِئيَل، َواْنَطَرَح ُعْرَياًنا ذِلَك النََّهاَر ُكلَُّه َوُكلَّ اللَّْيِل. ِلذِلَك َيُقوُلوَن: »َأَشاُولُ   "َن اأَل
هروب داود إلى صموئيل هو هروب إلى هللا ليسم  صوت هللا ونريحة صموئيل لُو. وهو ذهب لرموئيل فى  

مسفن مدرسة األنبياء. هناك سفن صموئيل م  داود ليحميو بسلطانو الروحى. ولّعل شاول يهاب هاا  :َناُيوتَ 
سالية إلى هناك للي و صلى داود. وصندما وصل  اإلرسالية المفان المقدس ل ن هاا لم يحدث بل أرسل شاول إر 

روح الرب صليهم فراروا يتن  ون أى إشتركوا م    إلى هناك نسي  هدفها إذ ت ثرت بالجو الروحى التعبدى وحل  
األنبياء فى الع ادة والتسبيح وهفاا كان صموئيل يحمى شاول. وهفاا بالسلطان الروحى لم يستط  الرجال أن  

(. 46،  7:45( ثم سمح لهم أن يي ضوا صليو وراج  أيضًا )يو 6:18ة )يو الي و صلى المسيح أول مر   يلقوا
وت رر هاا األمر مرتين بعد ذلك وشاول ال يرج  إلى نفسو وال يتعظ، بل قرر أن ياهب بنفسو. وإذا أراد هللا أن 

هو ت ثر بشدة بالمس حين والموسيقى  صليو هو أيضًا روح هللا وكان  هاه فرصة جديدة للتوبة ف  يتمجد حل  
والرالة فخل  رداءه وجبتو المل ية وصدتو الحربية وبقى بل اسو األبيو الداخلى منطرحًا النهار والليل يس ح  

بل هو    –رسلو الاين تن  وا –ميفال -ويرنم. ودهش كل من رآه. لقد حاول هللا م  شاول كل المحاوالت )يوناثان 
لي  بسي  وال برمح بل بروحو. هم أتوا ليقتنروا داود   لنرى كيٍ خل ص هللا داود:و تن  ( ل نو رفو كل شئ. 
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ف قتنرهم الروح القدس بل تن  وا. وهناك من قال أنهم تن  وا بملك داود. فراروا كبلعام الاى طلبوه ليلعن إسرائيل  
. ف ارك إسرائيل
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 عودة للجدول اإلصحاح العشرون 

 
  رأينا اإلصحاح السابد كرا ية غير طبيعية ونجد فى هاا اإلصحاح حب فوق الطبيعة.

فمح ننة يوناثننان لننداود مح ننة غيننر طبيعيننة . فمننا هننى المح ننة الطبيعيننة ومننا هننى المح ننة الغيننر الطبيعيننة ؟ المح ننة 
ن يحنب اإلنسنان منن الطبيعية هى المح ة بحسب الغريزة ، فمنن الطبيعنى أن تحنب األم أبناءهنا، ومنن الطبيعنى أ

يح و . ول ن لي  من الطبيعى أن يحب يوناثان أو أى شخص أحدا يعلم أن وجوده سيحرمو منن صنرش الُملنك ، 
ومن الواضح أن يوناثان كان يعلم أن هللا أصطى الملك لنداود ، وبهناا فوجنود داود سنيحرمو منن الملنك . فمنن أينن 

( وهناا يعننى أن هللا 16: 4ينو1) "فناهلل مح نة"ة أال وهنو هللا، أت  هاه المح ة ؟ ال يوجد سوى مردر واحد للمح ن
 -مردر يش  مح ة ل ل الخليقة . ومن لو اإلمفانية صلى إستي ال موجات المح ة هاه تجده :

صميقنة مح نة هللا لنو ، بنل ول نل الخليقنة في نادل هللا ح نا بحنب وال يعنود ينشنغل ب حند سنواه وال   ُيدرك كم هى (1
  كل ما يمجد إسم هللا .  اليعود ي ح  صن شئ إ

 تنعف  منو موجات الحب هاه ل ل أحد... هلل أوال ول ل الناس حتى أصداءه بل ول ل الخليقة . (2
ومن الاى لو هاه اإلمفانية ؟ هو من لو القلب النقى الخنالى منن ال را ينة والحقند والحسند. وبقندر منا يفنون القلنب 

فنون كمنرآة تعفن  مح نة هللا ل نل أحند . ول نن الخطينة تطمن  منرآة ينييا ، بقدر ما تجده مح نا ل نل النناس . هناا 
 نقاوة اإلنسان فال يشعر بمح ة هللا ويفره كل أحد بل يفره حتى نفسو.

لننالك نجنند أن شنناول المملننوء حسنندا يفننره داود ، فالحسنند النناى يمننأل قل ننو طمنن  هنناه المننرآة . ف ننان كرؤسنناء كهنننة 
( .  أمنا يوناثنان المملنوء غينرة صلنى مجند هللا فهنو قند 10:  15ح حسندا )منرياليهود والفريسيين الاين أسلموا المسن

ركز نظره صلى كل ما يمجد إسم هللا غير باح  صن مجد نفسو ، فلنم يشن  مننو غينر المح نة ، وبالناات وبناألكثر 
يوناثنان أال  هوجد فيو نف  المح ة هلل والغيرة صلى مجند إسنمو ، فهناا الشناب داود يعمنل منا يريند   لهاا الشاب الاى

 ( .5:  19صم1وهو مجد هللا ، وهاا ما يظهر فى كالمو م  شاول أبيو )
( . لنالك فعندم وجنود المح نة فنى إنسنان فهناا 22:  5هاه المح ة الغير الطبيعية هى أول ثمرة للروح القندس )غنل

ء الروح القندس إذ ال ا( فلماذا ؟  ألن صدم وجود المح ة لهو دليل صلى إنطف15،  14:  3يو1يعنى موتو )راج   
توجند ثمناره . والنروح القندس هنو النناى يثبتننا فنى المسنيح ويجعلننا خليقنة جدينندة لهنا قلنب نقنى )كمنرآة المعنة( قننادر 
صلى أن يستقبل موجات الحب اإللهى ويشعها مح ة ل ل ال شر ، ونحن نخلنص إن كنان لننا هناه الخليقنة الجديندة 

 ( .15:  6)غل
أمنا أننا فن قول ل نم ( ...بالطبيعنة فهناه مح نة) "ألنو إن أحببتم الاين يحبون م ف ى أجنر ل نم ولالك يقول السيد المسيح

 ( .47 – 43:  5( )م  من هللاصطية   هاه مح ة ليس  بحسب الطبيعة ول نها) أحبوا أصداءكم"
 ، فلنم ومح ة يوناثان لداود كانن  مح نة منن هناا الننوع ، قلنب نقنى ال ي حن  صنن نفسنو بنل صلنى كنل منا يمجند هللا

يحسد داود صلى ملك أو ممل ة ، ألن صينو كان  مثبتنة صلنى مجند هللا ، ف حنب داود الناى ب صمالنو وغيرتنو يمجند 
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إسننم هللا . ومننن ينشننغل بننالنظر إلننى هللا ال يعننود يلتفنن  إلننى شننئ حتننى نفسننو . فقننال داود صننن مح ننة يوناثننان لننو 
يحسد الرجل حين يحرل صلى مركزا أصلى مننو،   ل( . فالرج26:  1صم2)  مح ة النساء"  "محبتك لى أصجب من

     صليها بل ستفتخر بها . ل ن المرأة التى تحب رجلها ستفرح برجلها إذا حرل صلى أصلى المناصب ولن تحسده
 

تُ 1" -(:1) آية اَذا َعِملىْ اَن: »مىَ اَم ُيوَناثىَ دَّ اَل قىُ اَء َوقىَ ِة، َوجىَ ا َفَهَرَب َداُوُد ِمْن َناُيوَت ِفي الرَّامىَ ي؟ َومىَ َو ِ ْثمىِ ا مىُ ؟ َومىَ
 "ِمَي َخِطيَِّتي َأَماَم َأِبيَك َحتَّى َيْطُلَس َنْفِسي؟«.

أدرك أن شنناول ، والننثالث إرسنناليات لقتلننو ، بعنند أحننداث اإلصننحاح السننابد ومحنناوالت شنناول المتعننددة لقتننل داود 
( تجند 15،  14: 20راجن  آينة) لفجاء ليوناثان ليتشاور معُو فهو الرنديد الناى يثند فينو. بن  .  مرمم صلى قتلو

يوناثننان قنند أدرك أن هللا أصطننى الملننك لننداود وهننو قبننل إرادة هللا بفننرح بننل ظهننرت صننداقتو لننداود وحمايتننو لننُو أكثننر. 
وسؤال داود ليوناثان هل يهرب من البلد كلها؟ هفاا حين أغلد حسد شاول كل األبواب أمام داود يفتح الرب قلب 

يال داود ؤ إبننن شننناول ليحمنننى داود. وسننن َو ِ ْثمىىىِ ا مىىىُ  قنننول النننرب فنننى وهننناا يعنننادل. ( 5-1: 7كنننرره فنننى )منننز ؟ َومىىىَ
 ول ن هاا لي  بعجيب فاإلنسان حين يسلك بال مال البد وأن يثور ضده صدو الخير.. ( 30:14)يو

 
َواَل َأْمًرا َصِغيًرا ِ الَّ َوُيْخِبُرِني ِبِه.  اَفَقاَل َلُه: »َحاَشا. اَل َتُموُت! ُمَوَذا َأِبي اَل َيْعَمُل َأْمًرا َكِبيرً 2" -(:4-2) اآليات

َفَحَلَف َأْيًضا َداُوُد َوَقاَل: »ِ نَّ َأَباَك َقْد َعِلَم َأنِ ي َقْد َوَجْدُت ِنْعَمًة  3َوِلَماَذا ُيْخِفي َعنِ ي َأِبي مَذا اأَلْمَر؟ َلْيَس َكَذا«. 
، َوَحيٌَّة ِمَي َنْفُسَك، ِ نَُّه َكَخْطَوٍة َبْيِني َوَبْيَن مِفي َعْيَنْيَك، َفَقاَل: اَل َيْعَلْم ُيوَناَثاُن  بُّ َذا ِلَئالَّ َيْغَتمَّ. َولِكْن َحيٌّ ُمَو الرَّ

 "َفَقاَل ُيوَناَثاُن ِلَداُوَد: »َمْهَما َتُقْل َنْفُسَك َأْفَعْلُه َلَك«.4اْلَمْوِت«. 
 ًا منى جدًا بسبب حقد شاول. الموت صار قري = َكَخْطَوٍة َبْيِني َوَبْيَن اْلَمْوتِ 

 
َأخْ 5" -(:5) آية ْلِني فىَ ْن َأْرسىِ ًدا ِحيَنَما َأْجِلُس َمَع اْلَمِلِك ِلأَلْكِل. َولكىِ ََ ْهُر  ي َفَقاَل َداُوُد ِلُيوَناَثاَن: »ُمَوَذا الشَّ َتِبَئ فىِ

 " اْلَحْقِل ِ َلى َمَساِء اْلَيْوِم الثَّاِلِث.
منتهنى اإلحتنرام كنولى للعهند فهنو ال يسنتغل الرنداقة فنى أن يتهناون فنى حقنوق بالحظ أن داود يت لم من  يوناثنان 

ثم نجده قبنل . غياب شاول هو ي تمر ب مر يوناثانففى ، أى إسمح أن أذهب   =  َأْرِسْلِنيصديقو. ونجده يقول لُو  
 .مّرات صالمة إحترام  3( يسجد لُو 41أن يفارقو )آية

ًدا   ََ ْهُر  تقندم  صيند  رأس الشنهر القمنرى هنوفن من الشهور القمرينة . مون الابائح أول كل شهرد كانوا يق  =ُمَوَذا الشَّ
  ( .11:  28بعد ذلك )صد  ثم يييمون الوالئم فيو الابائح ،

 
ٍم َمِدينَ 6" -(:6) آية ِت َلحىْ ى َبيىْ ْرُكَض ِ لىَ ًة َأْن يىَ ي ِطْلبىَ َس َداُوُد ِمنىِ  ْد َطلىَ ْل: قىَ وَك، َفقىُ َدِني َأبىُ اَك َوِإَذا اْفَتقىَ ِه، أَلنَّ ُمنىَ تىِ

 " َذِبيَحًة َسَنِويًَّة ِلُكلِ  اْلَعِشيَرِة.
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أى يسرع بتقديم الابيحة ويرجن  سنريعًا = َيْرُكَض ِ َلى َبْيِت َلْحٍم .  رى سَ هى وق  فرح وإجتماع أُ =  َذِبيَحًة َسَنِويًَّة  
 ليفون فى خدمة الملك. وبي  لحم هى مدينة داود. 

 
رُّ ِعْنَدهُ اَفِإْن قَ 7" -(:7) آية َتاَظ َغْيًظا، َفاْعَلْم َأنَُّه َقْد ُأِعدَّ الشَّ َْ  " .َل َمَكذَا: َحَسًنا. َكاَن َساَلٌم ِلَعْبِدَك. َولِكْن ِ ِن ا

َتاَظ َغْيًظا َْ قطعنًا لنن  غض وف، نفسو إن غضب شاول لغياب داود فالك معناه أنو يضمر الشر فى =  َولِكْن ِ ِن ا
 ُحر م من فرصة قتلو.  ول ن غض و سيفون ألن داود ، ؤية وجور يفون ألنو ُحر َم من 

 
بِ  َأْدَخْلَت َعْبَدَك َمَعَك. َوِإْن َكاَن ِفيَّ ِ ْثٌم َفاْقتُ 8"  -(: 11-8) اآليات ْلِني َفَتْعَمُل َمْعُروًفا َمَع َعْبِدَك، أَلنََّك ِبَعْهِد الرَّ

رَّ َقْد ُأِعدَّ ِعْنَد َأِبي ِلَيْأِتَي  9َأْنَت، َوِلَماَذا َتْأِتي ِبي ِ َلى َأِبيَك؟«.  َفَقاَل ُيوَناَثاُن: »َحاَشا َلَك! أَلنَُّه َلْو َعِلْمُت َأنَّ الشَّ
  لَ َفَقا11َفَقاَل َداُوُد ِلُيوَناَثاَن: »َمْن ُيْخِبُرِني ِ ْن َجاَوَبَك َأُبوَك َشْيًئا َقاِسًيا؟«. 10َعَلْيَك، َأَفَما ُكْنُت ُأْخِبُرَك ِبِه؟«. 

 " ُيوَناَثاُن ِلَداُوَد: »َتَعاَل َنْخُرُج ِ َلى اْلَحْقِل«. َفَخَرَجا ِكاَلُمَما ِ َلى اْلَحْقِل.
د  ناظرا إلى هللا  =  ألنه بعهد الرب أى صهد بالحد وبضمير سليم ولي  فيو أى خداع أو خيانة ، ويفون من َيع 

 . أثناء وصده، مرتعدا من أن خداصو شاهد صليو هللا وسيعاقب 
 أى دخل  معى فى صهد وهاا تواض  منك يا يوناثان ف ن  إبن الملك.= َأْدَخْلَت َعْبَدَك 

  
ٍد، 12" -(:13-12) اآليات ََ ًدا َأْو َبْعَد  ََ َوَقاَل ُيوَناَثاُن ِلَداُوَد: »َيا َربُّ ِ لَه ِ ْسَراِئيَل، َمَتى اْخَتَبْرُت َأِبي ِمْثَل اآلَن 

رَّ 13َد َوَلْم ُأْرِسْل ِحيَنِئٍذ َفُأْخِبَرُه، وُ َفِإْن َكاَن َخْيٌر ِلَدا ي الشىَّ َن َأبىِ بُّ ِلُيوَناَثاَن َومَكَذا َيِزيُد. َوِإِن اْسَتْحسىَ َفهَكَذا َيْفَعُل الرَّ
بُّ َمَعَك َكَما َكاَن َمَع َأِبي.  " َنْحَوَك، َفِإنِ ي ُأْخِبُرَك َوُأْطِلُقَك َفَتْذَمُس ِبَساَلٍم. َوْلَيُكِن الرَّ

فى الترجمة الس عينية "الرب إلو إسرائيل هو شاهد" أو هو يعلم. وهاه العادة كانن  فنى تلنك =    َيا َربُّ ِ لَه ِ ْسَراِئيلَ 
والقسنم كنان  .   "ألننك بعهند النرب"  8وهناا يفسنر قولنو فنى اآلينة   األيام أن يفون القسم فى صيغة صالة أحياننًا.

 ن كننان أبنوه سنينطد بنالخير صلننى داود سني ع  إلينو رسنواًل يطمئنننو د، فنو أمانتنو فنى نقنل نوايننا شناول نحنو دا ليؤكند 
 . وإن كان العف  سيخبره ليهرب  ليعود إلى البالط

 
بِ  َحتَّى اَل َأُموَت،14" -(:14) آية  "َواَل َوَأَنا َحيٌّ َبْعُد َتْصَنُع َمِعي ِ ْحَساَن الرَّ

لنك السنابد وكنل نسنلو حتنى يطمنئن الملنك الجديند أننو ال مكان منن صنادة الملنوك حنين يسنتلمون الحفنم أن يقتلنوا ال
 توجد فرصة للثورة ضده من شخص من النسل الملوكى. 
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ْن َوجىْ 15" -(:15) آية ا عىَ َداَء َداُوَد َجِميعىً بُّ َأعىْ ُع الىرَّ يَن َيْقطىَ ِد، َواَل حىِ ى اأَلبىَ ي ِ لىَ ْن َبْيتىِ َك عىَ ِه َبْل اَل َتْقَطُع َمْعُروفىَ
 "اأَلْرِض«.

َم تمامننًا أن هللا إختنننار داود الملنننك ليملنننك بننداًل منننن شننناول 14،15يتنننين )اآل ىمعننن لنننَ وهننننا يطلنننب ، ( أن يوناثنننان ص 
  وقد نفا داود هاا فعاًل . واألمان ألوالده إن مات هو أى يوناثان.، األمان لنفسو فى حياتو 

 
بُّ ِمْن َيِد َأْعَداِء َداُوَد«. َفَعاَمَد ُيوَناَثاُن َبْيَت َداُوَد َوَقاَل: »لِ 16 -(:18-16) اآليات ُثمَّ َعاَد ُيوَناَثاُن  17َيْطُلِس الرَّ

ْهُر، َفُتْفَتَقُد أَلنَّ َمْوِضَعَك َيُكوُن 18َواْسَتْحَلَف َداُوَد ِبَمَحبَِّتِه َلُه أَلنَُّه َأَحبَُّه َمَحبََّة َنْفِسِه.  ًدا الشَّ ََ َوَقاَل َلُه ُيوَناَثاُن: »
 "  َخاِلًيا.

َداِء َداُودَ أى داود ونسلو.  =   َداُوَد  تَ َبيْ  معننى الحلنف أننو إذا خنالف صهندُه يطلنب النرب منن يندُه، أى =  ِمْن َيِد َأعىْ
يجازيو صلى ما إقترفتو يداه ف  حد صائلة يوناثان. ول ن يوناثان من محبتو لنم يطند أن يطلنب مجنازاة داود الناى 

يطلنب النرب منن يند أصنداء داود. ونفن  األسنلوب المهناب  رض فقنالعناليح و حتى لو أخط  ولو كان صلنى سنبيل 
 (. 19:  4)دا  م  نبوخا نرر الملك إستخدمو دانيال

 
ِل، 19" -(:21-19) اآليىىات ْوَم اْلَعمىىَ ْأَت ِفيىىِه يىىَ ِذي اْخَتبىىَ ِع الىىَّ ى اْلَمْوضىىِ ْأِتي ِ لىىَ ِريًعا َوتىىَ ِزُل سىىَ ِث َتنىىْ ْوِم الثَّالىىِ ي اْليىىَ َوفىىِ

ا. 20َجِر االْفِتَراِق. حَ َوَتْجِلُس ِبَجاِنِس  َرضىً ََ ي  َأنِ ي َأْرمىِ ِه كىَ ى َجاِنبىِ اَلَم 21َوَأَنا َأْرِمي َثاَلَثَة ِسَهاٍم ِ لىَ ُل اْلغىُ ٍذ ُأْرسىِ َوِحيَنئىِ
َهاُم ُدوَنَك َفَجاِئًيا، ُخْذَما. َفَتَعالَ  َهاَم. َفِإْن ُقْلُت ِلْلُغاَلِم: ُمَوَذا السِ  ُد َقاِئاًل: اْذَمِس اْلَتِقِط السِ  اَلًما. اَل ُيوجىَ َك سىَ ، أَلنَّ لىَ

. بُّ  " َشْيٌء، َحيٌّ ُمَو الرَّ
أننو مفنان متفند صلينو  فيبندو "أقم فى خفيىة وإختبىئ"فيوناثان كان قد قال لنو (. 2:  19يشير إلى )=   َيْوَم اْلَعَملِ 

ا إتفاقنا أن تختبنئ فنى ننتفهنم بمعننى ينوم صمل يىوم العمىل يختبئ فيو، ال يعرفنو سنواهما يوناثنان وداود . ول نن قولنو
هاا المفنان ، وأننا أذهنب ألكلنم أبنى بنالخير صننك ، فن ن هندأ أبنى أخبنرك فتخنرج منن المخ ن  وترجن   ، وإن فشنل  

 ف خبرك ل ى تظل مختفيا.
  ى هفاا بعد هاه الحادثة.سم  تَ =  َحَجِر االْفِتَراقِ 

 
بَّ َقْد َأْطَلَقَك.  َولِكْن ِ ْن ُقْلُت مَكَذا ِلْلُغاَلِم:22" -(:24-22) اآليات َهاُم ُدوَنَك َفَصاِعًدا. َفاْذَمْس، أَلنَّ الرَّ ُمَوَذا السِ 

بُّ َبْيِني َوَبْيَنَك ِ َلى اأَلَبِد«. 23 َفاْخَتَبَأ َداُوُد ِفي اْلَحْقِل. َوَكاَن 24َوَأمَّا اْلَكاَلُم الَِّذي َتَكلَّْمَنا ِبِه َأَنا َوَأْنَت، َفُهَوَذا الرَّ
ْهرُ   "  ، َفَجَلَس اْلَمِلُك َعَلى الطََّعاِم ِلَيْأُكَل.الشَّ

بَّ َقْد َأْطَلَقكَ   الرب سمح بهاا أن نفترق، هاا بسماح منو ولي  ب رادتنا ألن شاول لو بقى داود سيقتلو. =  فَأنَّ الرَّ
 



 ( األصحاح العشرون)سفر صموئيل األول 

 

 
99 

ُر نْ َفَجَلَس اْلَمِلُك ِفي َمْوِضِعِه َحَسَس ُكلِ  َمرٍَّة َعَلى َمْجِلٍس عِ 25" -(:25) آية َس َأْبَنيىْ اُن َوَجلىَ اَم ُيوَناثىَ َد اْلَحاِئِط. َوقىَ
 " ِ َلى َجاِنِس َشاُوَل، َوَخاَل َمْوِضُع َداُوَد.

 فى أشرف مفان ق الة المدخل. =   ِعْنَد اْلَحاِئطِ 
 

اِرٌض 26" -(:26) آيىة ُه عىىَ اَل: »َلَعلىَّ ُه قىىَ ْوِم، أَلنىَّ َك اْليىىَ ي ذلىِ ْيًئا فىىِ اُوُل شىَ ْل شىىَ ْم َيقىُ ْيَس  .َولىىَ ُه لىىَ َو. ِ نىىَّ اِمٍر مىُ ُر طىىَ يىْ ََ
 "َطاِمًرا«.

ْيُر َطاِمٍر   غير الطاهر ال ي كل من اللحم المقدس إاّل بعد أن يغتسل مساًء.  –ََ
 

اَن ابْ 27" -(:29-27) اآليىات اُوُل ِلُيوَناثىَ اَل شىَ اَل، َفقىَ َع َداُوَد خىَ ْهِر َأنَّ َمْوضىِ َن الشىَّ اِني مىِ ِد الثىَّ ي اْلغىَ اَن فىِ ِه: َوكىَ نىِ
ْوَم؟«  ِس َواَل اْليىىَ اِم اَل َأمىىْ ى الطَّعىىَ ى ِ لىىَ ُن َيسىىَّ ْأِت ابىىْ ْم يىىَ اَذا لىىَ »ِلمىىَ

ي َأْن 28 َس ِمنىىِ  اُوَل: »ِ نَّ َداُوَد َطلىىَ اُن شىىَ اَب ُيوَناثىىَ َفَأجىىَ
ذِلَك. َواآلَن ِ ْن يَوَقاَل: َأْطِلْقِني أَلنَّ ِعْنَدَنا َذِبيَحَة َعِشيَرٍة ِفي اْلَمدِ 29َيْذَمَس ِ َلى َبْيِت َلْحٍم،   ي بىِ َنِة، َوَقْد َأْوَصاِني َأخىِ

 "َوَجْدُت ِنْعَمًة ِفي َعْيَنْيَك َفَدْعِني ُأْفِلُت َوَأَرى ِ ْخَوِتي. ِلذِلَك َلْم َيْأِت ِ َلى َماِئَدِة اْلَمِلِك«.
ان. وشنعر شناول ث( أن داود كان لُو مفان مميز وكان لغيابو أن تغيرت أماكن أبنير ويونا25،27يتضح من آية)

ى بغيابو.   يقول هاا ك حتقار.  =اْبُن َيسَّ
 

َك 30": (32-30) اآليات َدِة، َأَما َعِلْمُت َأنىَّ َجِة اْلُمَتَمرِ  َََضُس َشاُوَل َعَلى ُيوَناَثاَن َوَقاَل َلُه: »َيا اْبَن اْلُمَتَعوِ  َفَحِمَي 
ْورَ  ْزِي عىىَ َك َوخىىِ ى ِلِخْزيىىِ َن َيسىىَّ ْرَت ابىىْ ِد اْختىىَ َك؟ ةِ قىىَ َت َواَل 31 ُأمىىِ  ُت َأنىىْ ى اأَلْرِض اَل ُتْثبىىَ ا َعلىىَ ى َحيىى  ُن َيسىىَّ ا َداَم ابىىْ ُه مىىَ أَلنىىَّ

ُل؟ 32َمْمَلَكُتَك. َواآلَن َأْرِسْل َوْأِت ِبِه ِ َليَّ أَلنَُّه اْبُن اْلَمْوِت ُمَو«.   اَذا ُيْقتىَ ُه: »ِلمىَ اَل لىَ اُه َوقىَ اُوَل َأبىَ اُن شىَ َفَأَجاَب ُيوَناثىَ
 "َعِمَل؟«. اَماذَ 

ِة  جىىَ َن اْلُمَتَعوِ  هننو ينعتننو بنن ن أمننو فاسنندة ليهينننو. أى هننو فاسنند مثننل أمننو فشنناول فهننم أن داود ويوناثننان متفقننين  =ابىىْ
 يعنى أن حمايتك لداود ستؤدى إلى أنو ي خا الملك منك.=  ِلِخْزِيكَ 

َترو ر صجيب حقنا ، فهنل   ة لداود لهولوترو ر شاول أنو لو قتل داود فهو بهاا ُيَغيّ ر من خطة هللا إلصطاء المم
يدل صلى أنو قند فهنم أن هللا قند أصطنى  مملكتك ال تثبت أنت وال يستطي  شاول أن يغير إرادة هللا ؟!  وقول شاول

هناا ال يحندث إاّل لمنن أحنزن روح هللا  الممل ة لداود ، فماذا يقال صنن هناا إال أننو صمنى حييقنى ومنتهنى الجهنل ،
ن يتخ ط فى الظلمة بدون رؤية وال حفمة . أما شاول هنا فقد وصل لحال أسوأ ألن هللا كنان قند مك  وأطف ه فيفون 

أى  "روح النرنح"( وهنو 2:  11)إش "روح الحفمنة"( . والنروح القندس هنو 14:  16صنم1َنَزع منو الروح تمامنا )
 ( .7:  1تى2الاى يهدى ويرشد للقرار السليم )

طنننة هللا فنننى أن يعطينننو الملنننك، ومحاوالتنننو لقتنننل داود، هنننى نفسنننها غينننرة خوغينننرة شننناول هننناه منننن داود إذ صنننرف 
الشننيطان مننن اإلنسننان إذ صننرف الشننيطان خطننة هللا فننى أن يعطننى اإلنسننان ميننراث السننماء ويحننرم الشننيطان منننو ، 

 ( .44:  8ف سقط آدم وبنيو وصار قتاال للناس منا البدء )يو
 

ْمَح 33" -(:33) آية  " ْحَوُه ِلَيْطَعَنُه، َفَعِلَم ُيوَناَثاُن َأنَّ َأَباُه َقْد َعَزَم َعَلى َقْتِل َداُوَد.نَ َفَصاَبى َشاُوُل الرُّ
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دين صبنننر العرنننور فهنننم حنننين ال  طه  وصنننل جننننون شننناول هننننا لمنننداه فحننناول قتنننل إبننننو. وهننناه طريقنننة كنننل المضننن 
 ب. فرو  =  بىَفَصايستطيعون الجواب يلج وا للقوة الجسدية. 

 
ُه قَ فَ 34" -(:34) آية ْهِر، أَلنىَّ َن الشىَّ اِني مىِ ْوِم الثىَّ َضٍس َوَلْم َيْأُكْل ُخْبزًا ِفي اْليىَ ََ َتمَّ اَم ُيوَناَثاُن َعِن اْلَماِئَدِة ِبُحُموِ   اَىْ

 " َعَلى َداُوَد، أَلنَّ َأَباُه َقْد َأْخَزاُه.
 ن األكل من الابيحة. ميمن  المغموم ، فالطق  طقسيًا  كان ربما إمتناع يوناثان من األكل من الابيحة

 
َُاَلٌم َصِغيٌر َمَعُه.35" -(:35) آية َباِح َأنَّ ُيوَناَثاَن َخَرَج ِ َلى اْلَحْقِل ِ َلى ِميَعاِد َداُوَد، َو  " َوَكاَن ِفي الصَّ
 

ا36" -(:36) آية ا«. َوَبْيَنمىَ َهاَم الَِّتي َأَنا َراِميهىَ ى  َوَقاَل ِلُغاَلِمِه: »اْرُكِض اْلَتِقِط السِ  ْهَم َحتىَّ ى السىَّ ٌض َرمىَ اَلُم َراكىِ اْلغىُ
 "  َجاَوَزُه.

أنو ال أحد   ن يوناثان إطم ناثان. ول ن يبدو أن العالمة ب ستخدام السهام لئاّل يفون شاول أو جواسيسو قد تاب  يو 
 يتابعو فاهب ليرى صديقو ويودصو. 

 
ْهِم الَِّذي َرَماُه ُيوَناَثاُن، َناَدى ُيوَناَثاُن َوَراَء اْلُغاَلِم  لَوَلمَّا َجاَء اْلُغاَلُم ِ َلى َمْوِضِع ا37" -(:42-37) اآليات سَّ

ْهُم ُدوَنَك َفَصاِعًدا؟«.  َوَناَدى ُيوَناَثاُن َوَراَء اْلُغاَلِم َقاِئاًل: »اْعَجْل. َأْسِرْع. اَل َتِقْف«. َفاْلَتَقَط  38َوَقاَل: »َأَلْيَس السَّ
ْهَم وَ  َواْلُغاَلُم َلْم َيُكْن َيْعَلُم َشْيًئا، َوَأمَّا ُيوَناَثاُن َوَداُوُد َفَكاَنا َيْعَلَماِن اأَلْمَر. 39اَء ِ َلى َسيِ ِدِه. جَ َُاَلُم ُيوَناَثاَن السَّ

ُم َذَمَس َوَداُوُد َقاَم َاْلُغالَ 41َفَأْعَطى ُيوَناَثاُن ِساَلَحُه ِلْلُغاَلِم الَِّذي َلُه َوَقاَل َلُه: »اْذَمِس. اْدُخْل ِبِه ِ َلى اْلَمِديَنِة«. 40
َل ُكلٌّ ِمْنُهَما َصاِحَبهُ  ، َوَبَكى ُكلٌّ ِمْنُهَما ِمْن َجاِنِس اْلَجُنوِب َوَسَقَط َعَلى َوْجِهِه ِ َلى اأَلْرِض َوَسَجَد َثاَلَث َمرَّاٍت. َوَقبَّ

بُّ  َفَقاَل ُيوَناَثاُن ِلَداُوَد: »اْذَمسْ 42َمَع َصاِحِبِه َحتَّى َزاَد َداُوُد.  بِ  َقاِئَلْيِن: الرَّ ِبَساَلٍم أَلنََّنا ِكَلْيَنا َقْد َحَلْفَنا ِباْسِم الرَّ
" اْلَمِديَنِة.َيُكوُن َبْيِني َوَبْيَنَك َوَبْيَن َنْسِلي َوَنْسِلَك ِ َلى اأَلَبِد«. َفَقاَم َوَذَمَس، َوَأمَّا ُيوَناَثاُن َفَجاَء ِ َلى 
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 عودة للجدول اإلصحاح الحادى والعشرون 

 
ُه: 1" -(:6-1اآليىىات ) اَل لىىَ اِء َداُوَد َوقىىَ َد ِلقىىَ ُك ِعنىىْ َطَرَب َأِخيَمالىىِ اِمِن، َفاضىىْ َك اْلكىىَ ى َأِخيَمالىىِ وٍب ِ لىىَ ى نىىُ اَء َداُوُد ِ لىىَ َفجىىَ

َك اْلَكاِمِن: »ِ نَّ اْلَمِلَك َأَمَرِني ِبَشْيٍء َوَقاَل ِلي: اَل َيْعَلْم َفَقاَل َداُوُد أَلِخيَمالِ 2»ِلَماَذا َأْنَت َوْحَدَك َوَلْيَس َمَعَك َأَحٌد؟«. 
ُم اْلمَ  ُت َلهىُ ْد َعيَّنىىْ اُن َفقىَ ا اْلِغْلمىَ ِه، َوَأمىَّ َك بىىِ ْلُتَك ِفيىِه َوَأَمْرتىُ ِذي َأْرسىَ ِر الىىَّ َن اأَلمىْ ْيًئا مىِ ٌد شىَ . َأحىَ يَّ يَّ َواْلُفاَلنىىِ َع اْلُفاَلنىِ ْوضىِ

ُد 4ا ُيوَجُد َتْحَت َيِدَك؟ َأْعِط َخْمَس ُخْبَزاٍت ِفي َيِدي َأِو اْلَمْوُجوَد«. ذَ َواآلَن َفَما3 اَل: »اَل ُيوجىَ َفَأَجاَب اْلَكاِمُن َداُوَد َوقىَ
يَّ  ُهْم اَل سىىِ وا َأْنُفسىىَ ْد َحِفظىىُ اُن قىىَ اَن اْلِغْلمىىَ ٌس ِ َذا كىىَ دَّ ٌز ُمقىىَ ُد ُخبىىْ ْن ُيوجىىَ ِدي، َولكىىِ َت يىىَ ٌل َتحىىْ ٌز ُمَحلىىَّ اِء«. ُخبىىْ َن النِ سىىَ َما مىىِ

َد ُخُروجىِ 5 ُه ِعنىْ ا َقْبلىَ ِس َومىَ ُذ َأمىْ ا ُمنىْ ْت َعنىَّ ْد ُمِنعىَ اَء قىَ ُه: »ِ نَّ النِ سىَ اِن َفَأَجاَب َداُوُد اْلَكاِمَن َوَقاَل لىَ ُة اْلِغْلمىَ ي، َوَأْمِتعىَ
ُس بِ  َسٌة. َوُمَو َعَلى َنْوٍع ُمَحلٌَّل، َواْلَيْوَم َأْيًضا َيَتَقدَّ َس، أَلنَُّه َلْم َيُكْن ُمَناَك ُخْبٌز 6اآلِنَيِة«.  ُمَقدَّ َفَأْعَطاُه اْلَكاِمُن اْلُمَقدَّ

بِ  ِلَكْي ُيوَضَع ُخْبٌز ُسْخٌن ِفي َيْوِم َأْخِذِه.  " ِ الَّ ُخْبَز اْلُوُجوِه اْلَمْرُفوَع ِمْن َأَماِم الرَّ
َب   مدينة كهنة فهى صارت مقر الخيمة بعد خن  ُنوٍب مدينة   اِمنِ  قابنل اب شنيلوه. ور ُحس  َك اْلكىَ ربمنا =  َداُوُد َأِخيَمالىِ

( أو أخننوه وخلفننو فننى ال هنننوت وكننان رجنناًل صننالحًا وهننو إبننن حفينند صننالى 3: 14صننم 1هننو أخيننّا بننن أخيطننوب )
( وقننال إنهننا حنندث  فننى أيننّام أبياثننار رئنني  ال هنننة، 26:  2ال نناهن. والسننيد المسننيح ذكننر هنناه الحادثننة فننى )مننر 

(. وقد منارس الرياسنة ال هنوتينة من  أبينو. وهنو صنار رئيسنًا لل هننة بعند 6:    23صم  1و إبن أخيمالك )هوأبياثار  
أبينننو. وكنننان أبياثنننار رئننني  كهننننة طنننوال مننندة ملنننك داود. لعنننّل داود قابنننل أبياثنننار ونسنننب  المقابلنننة فنننى صنننموئيل 

و. والسنيد المسنيح ة ملاود كنل مند د ألخيمالك ألنو األب ورئي  ال هنة أو نسب  القرة ألبياثنار * إلرت اطنو من    ن 
َدَك لم يقل أن أبياثار هو الاى أصطنى الخبنز بنل قنال فنى أينام أبياثنار ممنا يندصم هناا النرأى.  َت َوحىْ اَذا َأنىْ لقند = ِلمىَ

رأى أخيمالك داود وحده. وداود زوج إبننة الملنك وقائند مشنهور. وأخيمالنك سنم  أن شناول يريند قتلنو. فهناا المنظنر 
يرت ننك ويخنناف إن هننو إستضنناف داود أن ينننتقم منننو شنناول. وهننو فهننم هنناا ألن المفننروض أن داود  جعننل أخيمالننك

بحفم مركزه يتحرك م  موكب من الجنود واألشراف. فحين يتحرك وحدُه أو وهو معُو صدد قليل من الجند فهو إذًا 
بعند ذلنك. بنل نجند داود  لنجد داود يفاب كابة واضحة سبب  كثينرًا منن المشناك -( :2آية)هارب ومطارد. وفى  

 وقد سقط سقطات صديدة فى هاا اإلصحاح.
 هو هرب بينما هو رأى يد هللا تحميو صدة مرات. -1 
 هو لُو وصد أن يملك ف ي  ُيقتل. -2 

 ال اب. -3  
 لجوءُه بعد ذلك للفلسطينيين أصداء شع و. -4 
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هللا أو يرلى أو يس ل صموئيل. هنو منّر  تظاهرُه بالجنون. وسبب كل هاا أنو خرج وهرب دون أن يستشير  -5 
بتجربة نمر بها كثيرًا ونحن فى ضيقاتنا أال وهى الشعور بالوحدة وتخلى هللا صنّا  وأن ال أحد يساندنا وهو شنعور 
مر. داود كان حسب قلب هللا. ل نو كان يخطىء ف ي  يقال أنو حسب قلب هللا ؟ ألنو كان دائمنًا مسنتعدًا للتوبنة 

 دينب مننن هللا يخضن  فننى تسنليم شنناصرًا أننو يسننتحد هناا الت ديننب دون أن يتناّمر صلننى هللا ولنو مننرة ت. وإن خضن  ل
 واحدة.  
 (. فنجده هنا يطلب خبز. 8)آية هو هرب فج ة بدون أى إستعداد وبال طعام أو سالح -( :3وفى )
ٌس  -( :4وفى ) ة خبز الوجوه يوم السب  ساخنًا ثم يرف  د الاى كان يوض  صلى مائُخْبَز اْلُوُجوِه هو  الُخْبٌز الُمَقدَّ

السننب  التننالى ليوضنن  خبننز سنناخن جدينند. والخبننز المرفننوع ال يحننل أكلننُو سننوى لل هنننة. ومنن  ذلننك قبننل أخيمالننك أن 
يقدمو لداود ورجالو إن كانوا طاهرين )حتى من العالقات الزوجية( وذلك ألنهنم جناصوا ولنم يفنن يوجند خبنز آخنر. 

يح هاه الحادثة ليوضح لليهود كي  أنو يحل للتالميا أن يقطفوا السننابل ويفركوهنا ب ينديهم سوقد إستخدم السيد الم
 (. 25:  2لي كلوا منها يوم السب  )مر 

 
َسةٌ  -( :5وفى ) =  َوُمَو َعَلى َنْوٍع ُمَحلَّلٌ أى لم يدخلها شىء نج  أو تالمس  م  نجاسة. =  َأْمِتَعُة اْلِغْلَماِن ُمَقدَّ

أنو ولو أن الخبز ال ي كلو سوى ال هنة وصائالتهم الطناهرين طقسنيًا إاّل أننو فنى حالنة الضنرورة وهنو   هاا رأى داود 
ورجالننو جننائعون ال يسننتطيعون الوقننوف وأيضننًا طنناهرين فننال مننان  أن ينن كلوا فنن ن الرحمننة تتفننوق صلننى الابيحننة فنناهلل 

ةِ اوَ يطلب رحمنة ال ذبيحنة. وقند وافند السنيد المسنيح داود صلنى منا قالنُو  ُس ِباآلِنيىَ دَّ ا َيَتقىَ ْوَم َأْيضىً يضني  داود =  ْليىَ
نينة نينة فارغنة. بنل الخبنز الجديند سنيتقدس بوضنعو فنى اآلشيئًا آخر أن الخبز الجديند سيوضن  الينوم فلنن ت قنى اآل

 ال اهن يوافد داود.  -( :6) وفىالمقدسة. 
 

يُّ فِ َوَكاَن ُمَناَك َرُجٌل ِمْن َعِبيِد َشاُوَل 7" -(:8-7) اآليات ُمُه ُدَواُغ اأَلُدومىِ ، اسىْ بِ  اَم الىرَّ وًرا َأمىَ ْوِم َمْحصىُ ي ذِلَك اْليىَ
ْيِفي 8َرِئيُس ُرَعاِة َشاُوَل.   ِدي سىَ ْذ ِبيىَ ، أَلنِ ي َلْم آخىُ ٌٍ َوَقاَل َداُوُد أَلِخيَماِلَك: »َأَفَما ُيوَجُد ُمَنا َتْحَت َيِدَك ُرْمٌح َأْو َسْي
اًل؟«.اَواَل ِساَلِحي أَلنَّ َأْمَر   "ْلَمِلِك َكاَن ُمَعجِ 

يُّ  انَ أحند صبينند شناول، رجننل دخيننل ورئني  رصنناة شنناول. = ُدَواُغ اأَلُدومىىِ بِ   كىىَ اَم الىىرَّ وًرا َأمىىَ أمنّا لوفنناء نننار أو  َمْحصىىُ
للتطهيننر. وقنند أدرك داود أن وجننوده خطننر لننالك أسننرع بننالهرب. وقنند قننام فعنناًل دواغ بنن بالغ شنناول بمننا حنندث فقتننل 

  هنة م  نسائهم وأوالدهم وماشيتهم.لشاول جمي  ا
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ي9" -(:9) آية وٌف فىِ ٍَ ُجْلَياَت اْلِفِلْسِطيِنيِ  الَِّذي َقَتْلَتُه ِفي َواِدي اْلُبْطِم، َما ُمَو َمْلفىُ ْوٍب  َفَقاَل اْلَكاِمُن: »ِ نَّ َسْي ثىَ
ْيَس  ُه لىىَ ْذُه، أَلنىىَّ َذُه َفخىىُ ْئَت َأْن َتْأخىىُ ِإْن شىىِ وِد، فىىَ َف اأَلفىىُ ي آَخلىىْ ُه، َأْعِطنىىِ ُد ِمْثلىىُ اَل َداُوُد: »اَل ُيوجىىَ ا«. َفقىىَ َواُه ُمنىىَ ُر سىىِ خىىَ

 "ِ يَّاُه«.
لقد أصطى داود السي  هلل فوض  فى  يفلو.... ولننعلم أن كنل منا نعطينو هلل يعنود لننا بنالخير ألنفسننا. وهننا اخناه 

 داود من ال اهن ليستعملو. 
 

. بَ َوَقاَم َداُوُد َوَمرَ 10"  -(:15-10اآليات ) تَّ ِك جىَ يَش َملىِ ى َأخىِ اَء ِ لىَ اُوَل َوجىَ اِم شىَ ْن َأمىَ ْوِم مىِ اَل 11 ِفي ذِلَك اْليىَ َفقىَ
رَ  اِئاَلٍت: ضىَ ْقِص قىَ ي الىرَّ يَن فىِ ُه َعِبيُد َأِخيَش َلُه: »َأَلْيَس مَذا َداُوَد َمِلَك اأَلْرِض؟ َأَلْيَس ِلهَذا ُكنَّ ُيَغنىِ  اُوُل ُأُلوفىَ َب شىَ

. 12؟«.  َوَداُوُد ِرْبَواِتهِ  ا ِمْن َأِخيَش َمِلِك َجتَّ ِنِهْم، 13َفَوَضَع َداُوُد مَذا اْلَكاَلَم ِفي َقْلِبِه َوَخاَف ِجد  َفَغيََّر َعْقَلُه ِفي َأْعيىُ
ى ِلْحَيتىىِ  ُه َعلىىَ يُل ِريقىىَ اِب َوُيسىىِ اِريِع اْلبىىَ ى َمصىىَ ْرِبُش َعلىىَ َذ ُيخىىَ ِديِهْم، َوَأخىىَ ْيَن َأيىىْ اْلُجُنوِن بىىَ اَمَر بىىِ يُش 14ِه. َوَتظىىَ اَل َأخىىِ َفقىىَ

؟  ُجَل َمْجُنوًنا، َفِلَماَذا َتْأُتوَن ِبِه ِ َليَّ نََّن 15ِلَعِبيِدِه: »ُمَوَذا َتَرْوَن الرَّ َأَلَعلِ ي ُمْحَتاٌج ِ َلى َمَجاِنيَن َحتَّى َأَتْيُتْم ِبهَذا ِلَيَتجىَ
؟ َأمَذا َيْدُخُل َبْيِتي؟«.  "َعَليَّ

الاى قتلو وربما ظن أنهم نسوا شفلو. ل نهم تاكروه خروصًا حينما وجدوا  ت هرب داود لمدينة ج  مدينة جليا
سي  بطلهم فى يده. وحسبوه جاسوسًا خبيثًا وإضطر للتظاهر بالجنون لينقا حياتو. إنها لحظات ضعف صاشها  

جنون لرجل اإليمان الج ار. فألنو لم يستشر الرب وشك فى أن الرب سيحميو صار يتخ ط. وهو َمّثل صالمات ا
. وهى الخربشة ب صابعو وجعل ريقو يسيل صلى لحيتو
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 عودة للجدول اإلصحاح الثانى والعشرون 

 
َزُلوا ِ َلْيِه َفَذَمَس َداُوُد ِمْن ُمَناَك َوَنَجا ِ َلى َمَغاَرِة َعُدالََّم. َفَلمَّا َسِمَع ِ ْخَوُتُه َوَجِميُع َبْيِت َأِبيِه نَ 1"  -(:5-1اآليات )

ِهْم َرِئيًسا. َواْجَتَمَع ِ َلْيِه ُكلُّ َرُجل ُمَتَضاِيق، َوُكلُّ َمْن َكاَن َعَلْيِه َدْيٌن، َوُكلُّ َرُجل ُمرِ  النَّْفِس، َفَكاَن َعَليْ 2ِ َلى ُمَناَك.  
ْصَفاِة ُموآَب، َوَقاَل ِلَمِلِك ُموآَب: »ِلَيْخُرْج َأِبي َوُأمِ ي مِ َوَذَمَس َداُوُد ِمْن ُمَناَك ِ َلى  3َوَكاَن َمَعُه َنْحُو َأْرَبِع ِمَئِة َرُجل.  

َفَوَدَعُهَما ِعْنَد َمِلِك ُموآَب، َفَأَقاَما ِعْنَدُه ُكلَّ َأيَّاِم ِ َقاَمِة َداُوَد ِفي اْلِحْصِن. 4ِ َلْيُكْم َحتَّى َأْعَلَم َماَذا َيْصَنُع ِلَي هللُا«.  
 " ِلَداُوَد: »اَل ُتِقْم ِفي اْلِحْصِن. اْذَمْس َواْدُخْل َأْرَض َيُهوَذا«. َفَذَمَس َداُوُد َوَجاَء ِ َلى َوْعِر َحاِرٍث. َفَقاَل َجاُد النَِّبيُّ 5

لقد سمح هللا بثورة أهل ج  صليو حتى    .خت   فى مغارة صدالمإه إذ لج  ألصدائو فعاد ليهوذا و  شعر داود بخط
هؤالء المتضايقين من حفم   ، وكل المتضايقين وجدوا فيو رجاء  ،ولُو أهلوُ حوإذ صاد إجتم     .يشعر بخط ه ويعود 

وهناك رتل داود   .شاول الاين كانوا فى نظره خطيرين صاروا فيما بعد ج ابرة يعملون لحساب الممل ة الجديدة
 " وفى هاا نجد رمزًا لعمل المسيح  57مزمور "

 المسيح  داود 

 شاول المرفوض يسيطر على الشعس -23
م من مسحه -24  ُملك داود كان مخفيًا بالَر
 التىىىىىىىف حىىىىىىىول داود المتضىىىىىىىايقين والمىىىىىىىديونين  -25
 شخص( حولهم  لى جيش جبار   400)

 كان رجاء من مم حول داود أن يملك   -26

 الشيطان يملك على قلوب الكثيرين.  -
مملكة المسيح مخفية فى القلىوب ال يىدركها سىوى  -

 المؤمن. 
 ليرفىىىىىىع عىىىىىىنهم  ة لتىىىىىىف حىىىىىىول المسىىىىىىيح الخطىىىىىىا -

خطيىىتهم وحىىولهم كجىىيش مرمىىس بألويىىة.مؤالء مىىم 
 )قطيع المسيح(

 نحن ننتظر مجئ الرب ليملك  لى األبد. -

 وذهاب داود لموآب ربما لسببين:
 ،( جدة داود موآبية )راصوث(1) 
ل ملك موآب أن ي وى المتمردين صلى شاول.47:14( بسبب الحرب بين شاول وموآب )2)   ( فض 

 (.4كل العالم (×)هم قطي  المسيح 100) ،100×4=400دد رجال داود صوالحظ أن 
ي   -( :5آيىىة)  ََ ادا البِي ََد ( وسنناصد فننى ترتيننب الخدمننة 15-11:24صننم 2سننمعنا صنننو هنننا وفننى حادثننة التعننداد )ج

ن  وها هنو يرشنده بن ،( وأحد المؤرخين وغال ًا هو تلميا لرموئيل النبى تركُو معو لإلرشاد 25:29أى2الموسييية )
َّ ي قنننى فنننى يهنننوذا. وهنننناك واجنننو المتاصنننب واألالم ل ننننو خنننلّ  ص شنننع و منننن صننندة ضنننيقات فخلنننص أهنننل قعيلنننة ّّ

( فننااص  شننهرتو ونننال ثقننة يهننوذا. وتظهننر كفنناءة 11-8: 27صننم1( ودافنن  صننن منندن يهننوذا )2،  1: 23صننم1)
الضنعيفة كجنيش مرهنب  ول كنيسنتل هؤالء الضعفاء إلى جيش باسل وهفناا يفعنل المسنيح إذ يحنوّ  داود فى أنو حو  

 ب لوية.
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َجاُل الَِّذيَن َمَعُه. َوَكاَن َشاُوُل ُمِقيًما ِفي ِجْبَعَة َتْحَت 6"  -(:23-6اآليات ) َوَسِمَع َشاُوُل َأنَُّه َقِد اْشَتَهَر َداُوُد َوالرِ 

َلَدْيِه. ُوُقوًفا  َعِبيِدِه  َوَجِميُع  ِبَيِدِه،  َوُرْمُحُه  الرَّاَمِة  ِفي  ْثَلِة  َيا 7  اأَل »اْسَمُعوا  َلَدْيِه:  اْلَواِقِفيَن  ِلَعِبيِدِه  َشاُوُل  َفَقاَل 
ى ُحُقواًل َوُكُروًما؟ َوَمْل َيْجَعُلُكْم َجِميَعُكْم ُرَؤَساَء   ُأُلوٍف َوُرَؤَساَء ِمَئاٍت، َبْنَياِميِنيُّوَن: َمْل ُيْعِطيُكْم َجِميَعُكُم اْبُن َيسَّ

ى، َوَلْيَس ِمْنُكْم َمْن َيْحَزُن َعَليَّ َأْو ُيْخِبُرِني  يَّ َحتَّى َفَتْنُتْم ُكلُُّكْم َعلَ 8 ، َوَلْيَس َمْن ُيْخِبُرِني ِبَعْهِد اْبِني َمَع اْبِن َيسَّ
اْلَيْوِم؟«   َكهَذا  َكِميًنا  َعَليَّ  َعْبِدي  َأَقاَم  َقْد  اْبِني  َعلَ 9ِبَأنَّ  اًل  ُمَوكَّ َكاَن  الَِّذي  اأَلُدوِميُّ  ُدَواُغ  َشاُوَل   ىَفَأَجاَب  َعِبيِد 

ى آِتًيا ِ َلى ُنوَب ِ َلى َأِخيَماِلَك ْبِن َأِخيُطوَب.   ٍَ  10َوَقاَل: »َقْد َرَأْيُت اْبَن َيسَّ بِ  َوَأْعَطاُه َزاًدا. َوَسْي َفَسَأَل َلُه ِمَن الرَّ
ِ يَّاُه«.   َأْعَطاُه  اْلِفِلْسِطيِنيِ   ُجْلَياَت 

أَ 11 َواْسَتْدَعى  اْلَمِلُك  َأِبيِه  خِ َفَأْرَسَل  َبْيِت  َوَجِميَع  اْلَكاِمَن  َأِخيُطوَب  ْبَن  يَماِلَك 
اْلَمِلِك.   ِ َلى  ُكلُُّهْم  َفَجاُءوا  ُنوٍب،  ِفي  الَِّذيَن  َيا 12اْلَكَهَنَة  َفَقاَل: »مَأَنَذا  َأِخيُطوَب«.  اْبَن  َيا  َشاُوُل: »اْسَمْع  َفَقاَل 

َفتَ 13َسيِ ِدي«.   ِبِإْعَطاِئَك ِ يَّاُه ُخْبزًا َوَسْيًفا، َوَسَأْلَت َلُه ِمَن هللِا نْ َفَقاَل َلُه َشاُوُل: »ِلَماَذا  ى  َأْنَت َواْبُن َيسَّ ُتْم َعَليَّ 
اْلَيْوِم؟«.   َكهَذا  َكاِمًنا  َعَليَّ  َأِميٌن 14ِلَيُقوَم  َداُوَد،  ِمْثُل  َعِبيِدَك  َجِميِع  ِمْن  »َوَمْن  َوَقاَل:  اْلَمِلَك  َأِخيَماِلُك  َفَأَجاَب 

ٌم ِفي َبْيِتَك؟  هْ َوِص  َك َوُمَكرَّ َفَهِل اْلَيْوَم اْبَتَدْأُت َأْسَأُل َلُه ِمَن هللِا؟ َحاَشا ِلي! اَل َيْنِسِس اْلَمِلُك 15ُر اْلَمِلِك َوَصاِحُس ِسرِ 
َفَقاَل اْلَمِلُك: »َمْوًتا 16يًرا َأْو َكِبيًرا«.  غِ َشْيًئا ِلَعْبِدِه َواَل ِلَجِميِع َبْيِت َأِبي، أَلنَّ َعْبَدَك َلْم َيْعَلْم َشْيًئا ِمْن ُكلِ  مَذا َص 

، أَلنَّ 17َتُموُت َيا َأِخيَماِلُك َأْنَت َوُكلُّ َبْيِت َأِبيَك«.   بِ  َعاِة اْلَواِقِفيَن َلَدْيِه: »ُدوُروا َواْقُتُلوا َكَهَنَة الرَّ َوَقاَل اْلَمِلُك ِللسُّ
َوأَلنَُّهمْ  َداُوَد،  َمَع  َأْيًضا  ِلَيَقُعوا   َيَدُمْم  َأْيِدَيُهْم  وا  َيُمدُّ َأْن  اْلَمِلِك  َعِبيُد  َيْرَض  َفَلْم  ُيْخِبُروِني«.  َوَلْم  َماِرٌب  َأنَُّه  َعِلُموا 

  . بِ  ِباْلكَ 18ِبَكَهَنِة الرَّ ِباْلَكَهَنِة«. َفَداَر ُدَواُغ اأَلُدوِميُّ َوَوَقَع ُمَو  َأْنَت َوَقْع  ِلُدَواَغ: »ُدْر  َهَنِة، َوَقَتَل ِفي َفَقاَل اْلَمِلُك 
َجاَل َوالنِ َساَء 19ذِلَك اْلَيْوِم َخْمَسًة َوَثَماِنيَن َرُجاًل اَلِبِسي َأُفوِد َكتَّاٍن.   . الرِ  ٍِ ْي َوَضَرَب ُنوَب َمِديَنَة اْلَكَهَنِة ِبَحدِ  السَّ
ْضَعاَن َوالثِ يَراَن َواْلَحِميَر َواْلَغَنَم ِبَحدِ  السَّ  .  َواأَلْطَفاَل َوالرِ  ٍِ َفَنَجا َوَلٌد َواِحٌد أَلِخيَماِلَك ْبِن َأِخيُطوَب اْسُمُه َأِبَياَثاُر 20ْي

.  21َوَمَرَب ِ َلى َداُوَد.   بِ  َفَقاَل َداُوُد أَلِبَياَثاَر: »َعِلْمُت ِفي ذِلَك 22َوَأْخَبَر َأِبَياَثاُر َداُوَد ِبَأنَّ َشاُوَل َقْد َقَتَل َكَهَنَة الرَّ
َأِقْم َمِعي. اَل 23ي ِفيِه َكاَن ُدَواُغ اأَلُدوِميُّ ُمَناَك، َأنَُّه ُيْخِبُر َشاُوَل. َأَنا َسبَّْبُت ِلَجِميِع َأْنُفِس َبْيِت َأِبيَك.  ذِ اْلَيْوِم الَّ 

 " َتَخْف، أَلنَّ الَِّذي َيْطُلُس َنْفِسي َيْطُلُس َنْفَسَك، َولِكنََّك ِعْنِدي َمْحُفوٌظ«.

اليهودية وإنتشرت أخ اره أح و ال ثيرون ف ثار هاا غيرة شاول من جديد. وها هو يجم    إذ رج  داود ورجالو إلى
هو إختار رجالو المقربون ذوو المناصب العالية من بنيامين وهاا  إذاً  = اْسَمُعوا َيا َبْنَياِميِنيُّونَ رجالو ويقول لهم 

آخر ولم يعين أحد أوالده. وهاا خط  يفون   طن خليفتو يشوع من س الخط  فى الييادة لم يسقط فيو موسى إذ صي  
سب و صدم الثقة وخوفو أن يغترب أحدًا الملك ول ن هاا أثار إنقسامات كثيرة. ونالحظ أن شاول ال ياكر إسم  

ىداود من حقده ويقول  ( أن شاول يخي  رجالو من داود وأنو 7كنوع من اإلحتقار. ونجد هنا فى ) اْبِن َيسَّ
( هو شك حتى فى رجالو وفى إبنو  8زات التى أصطاها هو لهم إن ملك داود. بل فى )يسيحرمهم من كل المم

فحين يفقد اإلنسان سالُمو يظن أن كل من حولُو أصداء لُو. ونجد دواغ األدومى ربما ليبرر نفسو أو طمعًا فى  
( نجد أن القرة  10) إرضائو وطمعًا فى أن يعطيو شاول حقواًل أكثر يخبره بحادثة داود م  أخيمالك. ول ن فى

التى ذكرها دواغ ناقرة مشوهة فهو لم يخبر شاول بفابة داود بل جعل شاول يظن أنها مؤامرة بين أخيمالك  
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وداود وبهاا يفون أخيمالك خائنًا لشاول. ونالحظ أن أخيمالك قد ت لم م  الملك بفل إحترام إاّل أن الملك ت لم 
دفاع من أخيمالك فيو توبيخ لشاول فهو يقول لُو إن  (14)وفى  (12) وبَ اْسَمْع َيا اْبَن َأِخيطُ  "معو بوقاحة 

الخ والمعنى هل أخط ت أن تعامل  م  شخص يح ك وتح و هفاا. وفى  داود زوج  بنتك ورجلك المخلص...
صلي  لُو وس ل  من   اأنا أصرف داود أنو رجلك ومحل ثقتك ولطالم :َفَهِل اْلَيْوَم اْبَتَدْأُت َأْسَأُل َلُه ِمَن هللاِ ( 15)

وليس  هاه أول مرة أتعامل فيها معو. أّما إن كان خالفات جدت  ،هللا ألجل و  فى حروبو وفى غيرها من األمور
وكعادة شاول فقراراتو متسرصة وال يستشير   َعْبَدَك َلْم َيْعَلْم َشْيًئا ِمْن ُكلِ  مَذا َصِغيًرا َأْو َكِبيًرابين ما ف نا ال أصرفها: 

وأصدر حفمًا بالموت صلى أخيمالك وكل ال هنة وصائالتهم ولم يجرؤ صلى التنفيا إاّل هاا الخائن دواغ   أحد 
األدومى. وهاا صمل بش  لوث تاريخ شاول. ول ن صلى أى األحوال لقد تحقق  النبوءة فى بي  صالى ال اهن  

فهم ال يستحقون وجود كهنة لشرهم   ( وهللا سمح بهاا بالت كيد لشرورهم. وسمح بحرمان الشعب من كهنتو31:2)
وألنهم هم الاين طلبوا ملك صلى حسب قلبهم ورفضوا مشورة هللا. ويبدو أن أبياثار كان بعيدًا صن مفان المابحة  

فلم يقتلوه وهرب إلى داود )ربما لم ياهب لشاول ليستمر فى حراسة الخيمة(. ولقد حماه داود وهاه هى حماية  
نرى فضيلة داود الهامة إصترافو سريعًا بالخط  فهو ال يلقى باللوم صلى   (22)و. وفى يالمسيح ل ل نف  تلج  إل 

َأَنا َسبَّْبُت ِلَجِميِع َأْنُفِس َبْيِت . ول نو قال بل صلى نفسوباللوم صلى شاول أو دواغ األدومى  ىيلق لم اآلخرين. فهو
.َأِبيكَ 
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 عودة للجدول اإلصحاح الثالث والعشرون 

 
َفَسَأَل َداُوُد 2َفَأْخَبُروا َداُوَد َقاِئِليَن: »ُمَوَذا اْلِفِلْسِطيِنيُّوَن ُيَحاِرُبوَن َقِعيَلَة َوَيْنَهُبوَن اْلَبَياِدَر«. 1"  -(:14-1اآليات )

بِ  َقاِئاًل: »َأَأْذَمُس َوَأْضِرُب مُؤاَلِء اْلِفِلْسِطيِنيِ يَن؟« َفَقالَ  ْص  ِمَن الرَّ ِطيِنيِ يَن َوَخلىِ  ِرِب اْلِفِلسىْ ْس َواضىْ بُّ ِلَداُوَد: »اْذمىَ الرَّ
ُفوِف  َفَقاَل ِرَجاُل َداُوَد َلُه: »َما َنْحُن مُهَنا ِفي َيُهوَذا َخاِئُفوَن، َفَكْم ِباْلَحِريِ  ِ َذا َذَمْبَنا ِ َلى َقِعيَلةَ 3َقِعيَلَة«.   دَّ صىُ ضىِ

ِطيِنيِ يَن؟«  اَد 4اْلِفِلسىىْ ُع أَ َفعىىَ ِإنِ ي َأْدفىىَ َة، فىىَ ى َقِعيلىىَ ِزْل ِ لىىَ ِم انىىْ اَل: »قىىُ بُّ َوقىىَ ُه الىىرَّ ، َفَأَجابىىَ بِ  َن الىىرَّ َأَل مىىِ ا َداُوُد َوسىىَ ْيضىىً
ِدَك«.   َيُهْم، َوضىَ 5اْلِفِلْسِطيِنيِ يَن ِليىَ اَق َمَواشىِ ِطيِنيِ يَن َوسىَ اَرَب اْلِفِلسىْ َة، َوحىَ ى َقِعيلىَ ُه ِ لىَ َذَمَس َداُوُد َوِرَجالىُ ْرَبًة رَ فىَ َبُهْم ضىَ

اَن َقِعيَلَة.   وٌد. 6َعِظيَمًة، َوَخلََّص َداُوُد ُسكَّ ِدِه َأفىُ َزَل َوِبيىَ َة نىَ ى َقِعيلىَ ى َداُوَد ِ لىَ َك ِ لىَ َوَكاَن َلمَّا َمَرَب َأِبَياَثاُر ْبُن َأِخيَمالىِ
ُخوِل َفُأْخِبَر َشاُوُل ِبَأنَّ َداُوَد َقْد َجاَء ِ َلى َقِعيَلَة، َفَقاَل َشاُولُ 7 ِه ِبالىدُّ َق َعَليىْ لىِ َْ ْد ُأ ُه قىَ ِدي، أَلنىَّ : »َقْد َنَبَذُه هللُا ِ َلى يىَ

ِه. 8ِ َلى َمِديَنٍة َلَها َأْبَواٌب َوَعَواِرُض«.   َرِة َداُوَد َوِرَجالىِ َة ِلُمَحاصىَ ْعِس ِلْلَحْرِب ِللنُُّزوِل ِ َلى َقِعيلىَ َوَدَعا َشاُوُل َجِميَع الشَّ
وَد. اَفَلمَّا َعَرَف دَ 9 ِم اأَلفىُ دِ  اِمِن قىَ اَر اْلكىَ اَل أَلِبَياثىَ ، قىَ رَّ ِه الشىَّ ٌئ َعَليىْ اُوَل ُمْنشىِ ا َربُّ ِ لىَه 10ُوُد َأنَّ شىَ اَل َداُوُد: »يىَ مَّ قىَ ثىُ

ِرَب اْلمَ  َبِبي. دِ ِ ْسَراِئيَل، ِ نَّ َعْبَدَك َقْد َسِمَع ِبَأنَّ َشاُوَل ُيَحاِوُل َأْن َيْأِتَي ِ َلى َقِعيَلَة ِلَكْي ُيخىْ َة ِبسىَ لِ ُمِني 11ينىَ ْل ُيسىَ َفهىَ
َدَك«. َفقىَ  ْر َعبىْ َراِئيَل، َأْخبىِ اَربُّ ِ لىَه ِ سىْ ُدَك؟ يىَ ِمَع َعبىْ ا سىَ اُوُل َكمىَ ِزُل شىَ ْل َينىْ ِدِه؟ مىَ َة ِليىَ ِزُل«. َأْمُل َقِعيلىَ : »َينىْ بُّ اَل الىرَّ

لِ ُموَن«. اَفَقاَل َداُوُد: »َمْل ُيَسلِ ُمِني َأْمُل َقِعيَلَة َمَع ِرجَ 12 : »ُيسىَ بُّ اَل الىرَّ اُوَل؟« َفقىَ ِد شىَ ُه، 13ِلي ِليىَ اَم َداُوُد َوِرَجالىُ َفقىَ
ْد أَ  َأنَّ َداُوَد قىَ اُوُل بىِ َدَل َنْحُو ِستِ  ِمَئِة َرُجل، َوَخَرُجوا ِمْن َقِعيَلَة َوَذَمُبوا َحْيُثَما َذَمُبوا. َفُأْخِبَر شىَ َة، َفعىَ ْن َقِعيلىَ َت مىِ ْفلىَ

ُه كىُ 14وِج.  َعِن اْلُخرُ  اُوُل َيْطُلبىُ اَن شىَ . َوكىَ ٍٍ ِة ِزيى يىَّ ي َبرِ  ِل فىِ ي اْلَجبىَ َث فىِ وِن َوَمكىَ ي اْلُحصىُ ِة فىِ يىَّ ي اْلَبرِ  لَّ َوَأَقاَم َداُوُد فىِ
 " اأَليَّاِم، َولِكْن َلْم َيْدَفْعُه هللُا ِلَيِدِه.

بِ   ن الغنالل( بعند جمن  الحبنوب ز كانوا ي تون لينهبوا المخازن )مخنا  :َيْنَهُبوَن اْلَبَياِدرَ   (1)  فى َن الىرَّ َأَل َداُوُد مىِ  :َفسىَ
م أن ال يتخنننا قنننرارًا دون أن يسننن ل النننرب. والحنننظ لمننناذا يهننناجم  داود معنننُو اآلن جننناد النبنننى وأبياثنننار ال ننناهن وتعلنننّ

 الفسطينيين إسرائيل
 هللا ترك شاول -1 
 داود القائد العظيم تركُو وهرب وصار وحيداً  -2 
ب. قات شاول فى الحقد ضد داود وأص ح هدُفو قتل داود ولني  اإلنترنار صلنى أصنداء الشنعاضاص  كل ط  -3 

وال ينرى العندو الحييقنى الناى يحطنم حياتنو. والحنظ أن الشنعب فقند ،  ه أصنداءً ءصجيب أن يرى اإلنسنان أن أصندقا
أصنن ح ال هنندف لننُو  لاألمننل فننى شنناول، فحننين هنناجمهم الفلسننطينيين لجنن وا إلننى داود ولننم يلجنن وا إلننى شنناول. فشنناو 

فاألشننرار دائمننًا ال يطيقننون األبننرار ويهنناجمونهم. وداود ذو القلننب الملتهننب غيننرة نحننو شننع و  . سننوى مطنناردة داود 
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حينمننا سننم  بهنناا اإلصتننداء ضنندهم سنن ل الننرب فننورًا هننل يحننارب. اآلن أدرك داود لمنناذا طلننب منننُو الننرب أن يرجنن  
 تشير أن أبياثار كان يقوم بعملُو ال هنوتى ويس ل الرب. -( :6ية)آليهوذا فهو اآلن يستخدمو ليداف  صن شع و و 

صجيب أن يفون هناك صدو مثل الفلسطينيين محيطين بممل ة شاول ويهددونها يوميا ، وشاول يض  كل إهتمامو 
 ىبقتل داود حتى ال يرث داود الملك ، إهتمام شاول وتمسنفو بشنهوة الملنك جعلنو يهمنل الجهناد ضند العندو الحييقن

الفلسطينى ، واضعا نرب صينيو قتل داود حتى ال يرث داود العرش شهوة قلب شاول . وكان  النتيجة أن العدو 
الحييقى هو الاى قتل شاول . وألي  هاا تماما هو ما يحدث فى حياة كل مننا ، إذ ننشنغل بشنهواتنا صنن جهادننا 

"ك سد زائر يجول يلتم  من . وصدونا هاا هو    (44:    8)يو "قتال للناس منا البدء"ضد صدونا الحييقى الاى هو  
 ( . 8:  5بط1) يبتلعو هو"

تنناركين الشننعب جننوصى ، والحننظ أن  الىىذين ينهبىىون البيىىادر الفلسىىطينيين فننى هنناا نننرى أن الشننيطان يمثلننو هنننا 
لهائنننا  الروحننى الحييقننى ينه ننو الشننيطان ب المهننتم بشننهواتو يجننوع روحيننا فننال شنن   حييقننى سننوى بنناهلل ، وهنناا الشنن  

 بشهوات هاا العالم تاركين الحياة المقدسة م  هللا،  كما كان شاول منشغال بشهوتو فى الملك .
 وأنا يمثلنى هنا شاول الملك المهتم بملك العالم ولي  بحياتو وحياة شع و فقتلو الفلسطينيون.

ور أن هللا يسنانده فنى شنره. رفلي  للشرير أن يت، صجيب أن شاول الشرير يقول أن هللا صمل معُو   -( :7وفى )
( تجند 9( وآينة)8وقنارن بنين آينة) . إلنترنارهوصجيب أن الملك يتخلى صنن قائند نناجح كهناا كنان يجنب أن يفرمنو 

 ليرشنده هنل يناهب للحنرب ضند الفلسنطينيين وذلنك وداود يس ل هللا ويلتج  لنوُ ،  أن شاول يدصو الشعب ليقتل داود  
. ول ن لمناذا طلنب هللا منن ل نفسو ، فداود ذاهب ليحارب أصداء شاولو ى ممل ة شاول وشعب شاول بل وشاليحم

وهللا ، داود أن يهنرب فهنل هللا غينر قنادر أن يحمينو؟ السنبب أننو كانن  سنتحدث حنرب وُيقتنل كثينرين منن الشنعب 
قنند باإلضننافة ألنننو يننرى أن هنناا الوقنن  لنني  هننو الوقنن  المناسننب ليمننوت شنناول فننى معركننة و  . يرينند حقننن النندماء

( 13وفنى ). بيد داود. هللا ال يريد لداود أن يقتل مسنيح النرب وال يريند لنداود أن يحنارب ضند ملنك إسنرائيل   ت و يم
أى هائمين صلى وجوههم. وكثيرًا ما ن ون تائهين فى مشاكل وك ننا بال مرشد ول نن لنثند أن   :َذَمُبوا َحْيُثَما َذَمُبوا
 صين الرب صلينا.

 
َرَأى15" -(:29-15اآليىىات ) اِب.  فىىَ ي اْلغىىَ ٍٍ فىىِ ِة ِزيىى يىىَّ ي َبرِ  اَن َداُوُد فىىِ ُه. َوكىىَ ُس َنْفسىىَ َرَج َيْطلىىُ ْد خىىَ اُوَل قىىَ َداُوُد َأنَّ شىىَ

َد َيَدُه ِباهلِل، 16 اُوَل َأبىِ 17َفَقاَم ُيوَناَثاُن ْبُن َشاُوَل َوَذَمَس ِ َلى َداُوَد ِ َلى اْلَغاِب َوَشدَّ َد شىَ ْف أَلنَّ يىَ ُه: »اَل َتخىَ  يَوَقاَل لىَ
َك«.  ُم ذلىِ ا َيْعلىَ ي َأْيضىً اُوُل َأبىِ ًدا 18اَل َتِجُدَك، َوَأْنَت َتْمِلُك َعَلى ِ ْسَراِئيَل، َوَأَنا َأُكوُن َلَك َثاِنًيا. َوشىَ ا َعهىْ ا ِكاَلُممىَ َفَقَطعىَ

ِه.  ى َبْيتىىِ ى ِ لىىَ اُن َفَمضىىَ ا ُيوَناثىىَ اِب، َوَأمىىَّ ي اْلغىىَ اَم َداُوُد فىىِ . َوَأقىىَ بِ  اَم الىىرَّ َأمىىَ
َة صىىَ فَ 19 ى ِجْبعىىَ اُوَل ِ لىىَ ى شىىَ وَن ِ لىىَ يِفيىىُّ ِعَد الزِ 

َس 20ْفِر؟ َقاِئِليَن: »َأَلْيَس َداُوُد ُمْخَتِبًئا ِعْنَدَنا ِفي ُحُصوٍن ِفي اْلَغاِب، ِفي َتلِ  َحِخيَلَة الَِّتي ِ َلى َيِميِن اْلقَ  اآلَن َحسىَ فىَ
َن 21اْنِزْل، َوَعَلْيَنا َأْن ُنَسلِ َمُه ِلَيِد اْلَمِلِك«.  ُكلِ  َشْهَوِة َنْفِسَك َأيَُّها اْلَمِلُك ِفي النُُّزولِ  ُتْم مىِ َفَقاَل َشاُوُل: »ُمَباَرُكوَن َأنىْ
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  . بِ  أَلنَُّكْم َقْد َأْشَفْقُتْم َعَليَّ ْن َرآُه 22الرَّ ُه َومىَ وُن ِرْجلىُ ُث َتكىُ ُه َحيىْ ُروا َمَكانىَ وا َواْنظىُ ا، َواْعَلمىُ اَك، مُ َفاْذَمُبوا َأكِ ُدوا َأْيضىً نىَ
ى َتْأِكيىٍد، 23أَلنَُّه ِقيَل ِلي ِ نَُّه َمْكًرا َيْمُكُر.   يَّ َعلىَ وا ِ لىَ مَّ اْرِجعىُ ا، ثىُ َفاْنُظُروا َواْعَلُموا َجِميَع اْلُمْخَتَبآِت الَِّتي َيْخَتِبُئ ِفيهىَ

ِه بِ  تِ ُش َعَليىْ ي ُأفىَ وَذا«.  جَ َفَأِسيَر َمَعُكْم. َوَيُكوُن ِ َذا ُوِجَد ِفي اأَلْرِض، َأنىِ  وِف َيهىُ ٍٍ 24ِميىِع ُألىُ ى ِزيى وا ِ لىَ اُموا َوَذَمبىُ َفقىَ
ْهِل َعْن َيِميِن اْلَقْفِر.  يَِّة َمُعوٍن، ِفي السَّ اَم َشاُوَل. َوَكاَن َداُوُد َوِرَجاُلُه ِفي َبرِ  يِش. 25ُقدَّ ُه ِللتَّْفتىِ َوَذَمَس َشاُوُل َوِرَجالىُ

وٍن. َفَأْخَبُروا َداُوَد، َفَنَزَل ِ َلى الصَّ  ِة َمعىُ يىَّ ى َبرِ  اُوُل َتبىَع َداُوَد ِ لىَ ِمَع شىَ ا سىَ وٍن. َفَلمىَّ ِة َمعىُ يىَّ َذَمَس 26ْخِر َوَأَقاَم ِفي َبرِ  فىَ
رُّ  اَن َداُوُد َيفىِ اَك. َوكىَ ْن ُمنىَ ِل مىِ ِس اْلَجبىَ ْن َجانىِ ُه عىَ ا، َوَداُوُد َوِرَجالىُ ي الىذََّماِب  َشاُوُل َعْن َجاِنِس اْلَجَبِل ِمْن ُمنىَ ْن  فىِ مىِ

ُذوُمْم.  ْي َيْأخىىُ ُه ِلكىىَ اِوُطوَن َداُوَد َوِرَجالىىَ ُه ُيحىىَ اُوُل َوِرَجالىىُ اَن شىىَ اُوَل، َوكىىَ اِم شىىَ َأمىىَ
وُل: 27 اُوَل َيقىىُ ى شىىَ وٌل ِ لىىَ اَء َرسىىُ َفجىىَ

وا اأَلْرَض«.  ِد اْقَتَحمىىىىُ ِطيِنيِ يَن قىىىىَ ْس أَلنَّ اْلِفِلسىىىىْ ِرْع َواْذمىىىىَ اعِ 28»َأسىىىىْ ِن اتِ بىىىىَ اُوُل عىىىىَ َع شىىىىَ اِء  َفَرجىىىىَ َس ِلِلقىىىىَ َداُوَد، َوَذمىىىىَ
اِت«.  ْخَرَة الزََّلقىىَ ُع »صىىَ َك اْلَمْوضىىِ َي ذلىىِ ذِلَك ُدعىىِ ِطيِنيِ يَن. لىىِ ْيِن 29اْلِفِلسىىْ وِن عىىَ ي ُحصىىُ اَم فىىِ اَك َوَأقىىَ ْن ُمنىىَ ِعَد َداُوُد مىىِ َوصىىَ

 " َجْدٍي.
ل ن نجد لهم صارًا فى أن  و كان صجي ًا أن أهل قعيلة الاين أنقاهم داود أن يفونوا مستعدين أن يسلموه لشاول 

ول ن األصجب أن نرى أهل زي  يسعون هم من أنفسهم ليسلموا داود لشاول.   .شاول سيحاصرهم فى مدينتهم
وربما كان ذلك طمعًا فى مراكز يعطيها لهم شاول أو خوفًا بال مبرر أن يهاجم شاول قراهم بحثًا صن داود. المهم 

كم   … ن هى م ادرة منهم مثل يهوذا الاى ذهب لرؤساء ال هنة يس ل لأن شاول لم يس لهم أن يسلموا داود، و 
فيها حرون طبيعية. وكان يمفن ألهل زي  أن يطلبوا   ألن تدفعون لى وأنا أسلمو إليفم. وداود إلتج  إلى زي 

ن ذلك. و ( حين فعل الزيفي54من داود أن يفارقهم إن كانوا خائفين بداًل من أن يغدروا بو. وداود رتل المزمور )
صجيب أن ي اركهم شاول صلى هاا ويطلب لهم بركة الرب. ف سم الرب قريب من لسانو بعيد جدًا صن  (21)وفى 

طلب شاول من الزيفيون   (22)قل و. وصجيب أن يترور شاول أنو هو المظلوم وأن داود هو الظالم. وفى 
 ِبَجِميِع ُأُلوِف َيُهوَذا (23). وفى ُث َتُكوُن ِرْجُلهُ َحيْ بخبراتهم فى المنطقة أن يقتفوا أثار أقدام داود حتى يجدونو: 

أى يفتش بتدقيد فى أرض يهوذا كلها. وأخيرًا َصر ف شاول مفان داود وكان مخت   فى جبل بينما شاول صلى  =
جبل مقابل وبينهما صخور وصرة ال يمفن صبورها. ول ن شاول بدأ يحيط بداود ويحاصره حتى ال يفل . ول ن هللا 

( ويقول المفسرون أن األرض 27وجد منفاًا لداود إذ جاءت رسالة لشاول أن الفلسطينيين إقتحموا األرض )آيةأ
إذ فيو زلد شاول  = َصْخَرَة الزََّلَقاتِ هنا هى أمالك شاول الشخرية وإاّل لما ترك داود ونزل ليحارب الفلسطينيين 

ب من هناك وأقام فى حرون صين جدى وهى حرون  ه( نجد أن داود ذ 29أى تعثر فلم يمسك داود. وفى آية) 
-16اآليات )طبيعية كالرخور والمغاير صلى ال حر المي ، هاه كان  محاوالت شاول ضد داود ل ن يتخللها 

حي  نجد صورة متناقضة لل را ية وهى صورة مح ة يوناثان العجي ة. حي  يتالقى داود ويوناثان للمرة   (18
قادرًا صلى أن يقدم لداود شيئًا سوى محبتو وهاه أثمن من كل شئ. ولقد مات يوناثان   األخيرة. ولم يفن يوناثان

قبل أن يتسلم داود الملك فاهلل برحمتو نقل يوناثان للسماء فهو يعرف ضعف الطبيعة ال شرية ف ان هناك إحتمال 
ول ن هللا من  ، ه النقاوة ا بعد موت شاول، ويوناثان يعرف أنو الوري  أنو يبدأ فى الرراع صلى العرش ويفقد ه 
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محبتو نقلو للسماء وهو فى نقاوتو. وما كان أصعب صلى داود أن ي خا العرش من هاا الرديد الوفى. وهللا لم 
.يسمح بهاا الم زق 
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 عودة للجدول اإلصحاح الرابع والعشرون 

 
( ِمنْ 1"  -(:22-1اآليات  َشاُوُل  َرَجَع  َعْيِن   َوَلمَّا  يَِّة  َبرِ  ِفي  َداُوُد  »ُمَوَذا  َقاِئِليَن:  َأْخَبُروُه  اْلِفِلْسِطيِنيِ يَن  َوَراِء 
َعَلى صُ 2َجْدٍي«.   َوِرَجاَلُه  َداُوَد  َيْطُلُس  َوَذَمَس  ِ ْسَراِئيَل  َجِميِع  ِمْن  ُمْنَتَخِبيَن  َرُجل  آاَلِف  َثاَلَثَة  َشاُوُل  ُخوِر َفَأَخَذ 
َوَداُودُ   َوَجاءَ 3اْلُوُعوِل.   ِرْجَلْيِه،  ُيَغطِ َي  ِلَكْي  َشاُوُل  َفَدَخَل  َكْهٌف  ُمَناَك  َوَكاَن  الطَِّريِق.  ِفي  الَِّتي  اْلَغَنِم  ِصَيِر   ِ َلى 

: مَأَنَذا َأْدَفُع   َفَقاَل ِرَجاُل َداُوَد َلُه: »ُمَوَذا اْلَيْوُم الَِّذي َقاَل َلَك َعْنهُ 4َوِرَجاُلُه َكاُنوا ُجُلوًسا ِفي َمَغاِبِن اْلَكْهِف.   بُّ الرَّ
َك ِلَيِدَك َفَتْفَعُل ِبِه َما َيْحُسُن ِفي َعْيَنْيَك«. َفَقاَم َداُوُد َوَقَطَع َطَرَف ُجبَِّة َشاُوَل ِسر ا.   َوَكاَن َبْعَد ذِلَك َأنَّ َقْلَس 5َعُدوَّ

بِ  َأْن َأْعَمَل مَذا اأَلْمَر ِبَسيِ ِدي، اَفَقاَل ِلِرجَ 6َداُوَد َضَرَبُه َعَلى َقْطِعِه َطَرَف ُجبَِّة َشاُوَل،   ِلِه: »َحاَشا ِلي ِمْن ِقَبِل الرَّ
ُمَو«.   بِ   الرَّ َمِسيُح  أَلنَُّه  ِ َلْيِه،  َيِدي  َفَأُمدَّ   ، بِ  الرَّ َعَلى 7ِبَمِسيِح  َيُقوُموَن  َيَدْعُهْم  َوَلْم  ِباْلَكاَلِم،  ِرَجاَلُه  َداُوُد  َفَوبََّخ 

َوَأمَّا شَ  اْلَكْهِف َوَذَمَس ِفي َطِريِقِه.  َشاُوَل.  ِمَن  َفَقاَم  َوَراَء 8اُوُل  اْلَكْهِف َوَناَدى  َوَخَرَج ِمَن  َبْعَد ذِلَك  َداُوُد  َقاَم  ُثمَّ 
َوَقاَل  9ِض َوَسَجَد.  رْ َشاُوَل َقاِئاًل: »َيا َسيِ ِدي اْلَمِلُك«. َوَلمَّا اْلَتَفَت َشاُوُل ِ َلى َوَراِئِه، َخرَّ َداُوُد َعَلى َوْجِهِه ِ َلى األَ 

ٍَ  10َداُوُد ِلَشاُوَل: »ِلَماَذا َتْسَمُع َكاَلَم النَّاِس اْلَقاِئِليَن: ُمَوَذا َداُوُد َيْطُلُس َأِذيََّتَك؟  ُمَوَذا َقْد َرَأْت َعْيَناَك اْلَيْوَم مَذا َكْي
بُّ الَيوَم ِلَيِدي ِفي اْلَكْهِف، َوِقيَل ِلي َأْن َأقْ  َلَك، َولِكنَِّني َأْشَفْقُت َعَلْيَك َوُقْلُت: اَل َأُمدُّ َيِدي ِ َلى َسيِ ِدي، تُ َدَفَعَك الرَّ

بِ  ُمَو.   َفاْنُظْر َيا َأِبي، اْنُظْر َأْيًضا َطَرَف ُجبَِّتَك ِبَيِدي. َفِمْن َقْطِعي َطَرَف ُجبَِّتَك َوَعَدِم َقْتِلي ِ يَّاَك 11أَلنَُّه َمِسيُح الرَّ
بُّ َبْيِني 12َأنَُّه َلْيَس ِفي َيِدي َشرٌّ َواَل ُجْرٌم، َوَلْم ُأْخِطْئ ِ َلْيَك، َوَأْنَت َتِصيُد َنْفِسي ِلَتْأُخَذَما.    اْعَلْم َواْنُظرْ  َيْقِضي الرَّ

بُّ ِمْنَك، َولِكْن َيِدي اَل َتُكوُن َعَلْيَك.   . َولِكْن  َكَما َيُقوُل َمَثُل اْلُقَدَماِء:13َوَبْيَنَك َوَيْنَتِقُم ِلي الرَّ ِمَن اأَلْشَراِر َيْخُرُج َشرٌّ
َوَراَء َمْن َخَرَج َمِلُك ِ ْسَراِئيَل؟ َوَراَء َمْن َأْنَت ُمَطاِرٌد؟ َوَراَء َكْلٍس َمْيٍت! َوَراَء ُبْرَُوٍث َواِحٍد! 14َيِدي اَل َتُكوُن َعَلْيَك.  

يَّاَن َوَيْقِضي َبْيِني َوَبْيَنَك،15 بُّ الدَّ َفَلمَّا َفَرَغ َداُوُد ِمَن  16َوَيَرى َوُيَحاِكُم ُمَحاَكَمِتي، َوُيْنِقُذِني ِمْن َيِدَك«.    َفَيُكوُن الرَّ
َيا اْبِني َداُوُد؟« َوَرَفَع َشاُوُل َصْوَتُه   َقاَل َشاُوُل: »َأمَذا َصْوُتَك  َقاَل 17َوَبَكى.  التََّكلُِّم ِبهَذا اْلَكاَلِم ِ َلى َشاُوَل،  ُثمَّ 

َوَقْد َأْظَهْرَت اْلَيْوَم َأنََّك َعِمْلَت ِبي َخْيًرا، أَلنَّ الرَّبَّ 18َت َأَبرُّ ِمنِ ي، أَلنََّك َجاَزْيَتِني َخْيًرا َوَأَنا َجاَزْيُتَك َشر ا.  نْ ِلَداُوَد: »أَ 
بُّ ُيَجاِزيَك َخْيًرا َعمَّا َفَعْلَتُه طَ َفِإَذا َوَجَد َرُجٌل َعُدوَُّه، َفَهْل ُيْطِلُقُه ِفي  19َقْد َدَفَعِني ِبَيِدَك َوَلْم َتْقُتْلِني.   ِريِق َخْيٍر؟ َفالرَّ

بِ  ِ نََّك 21َواآلَن َفِإنِ ي َعِلْمُت َأنََّك َتُكوُن َمِلًكا َوَتْثُبُت ِبَيِدَك َمْمَلَكُة ِ ْسَراِئيَل.  20ِلي اْلَيْوَم مَذا.   َفاْحِلْف ِلي اآلَن ِبالرَّ
َفَحَلَف َداُوُد ِلَشاُوَل. ُثمَّ َذَمَس َشاُوُل ِ َلى َبْيِتِه، َوَأمَّا 22َواَل ُتِبيُد اْسِمي ِمْن َبْيِت َأِبي«.    اَل َتْقَطُع َنْسِلي ِمْن َبْعِدي،

 " َداُوُد َوِرَجاُلُه َفَصِعُدوا ِ َلى اْلِحْصِن.

ر الوصول وهى و واإلسم يعنى صخ  َعْيِن َجْديٍ صاد شاول من مطاردتو للفلسطينيين وصاد ليطارد داود المختبئ فى 
صخور وصرة ال يقدر أحد أن يرل إليها سوى الوصول البرية والماصز الجبلى لالك سمي  هفاا. وتحمل شاول  

وهى حظيرة غنم أو معزى يييمها الرصاة صند باب   =ِصَيِر اْلَغَنِم كل هاه المشاق لحقده صلى داود. وجاء إلى 
تعبير مهاب للقول يتبرز وكان    = ِليَغطِ َي ِرْجَلْيهِ فًا كبيرًا هكهف إليواء الغنم فى المطر والبرد. ودخل شاول ك

داود ورجالو فى ذات ال هف. ورجال داود دفعوه لقتل شاول ل نو رفو. وحين دخل شاول كان ال يستطي   
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اإلبرار لظلمة ال هف ول ن داود ورجالو فى الداخل وقد إصتادوا الظالم رأوه وصرفوه. وشاول كان قد خل  جبتو  
إكتفى داود بقط  جزء من ج ة شاول ]كما قط  شاول ج ة صموئيل رمزًا لقط  الممل ة صن شاول[ وصظمة  و 

 داود تجل  فى موقفين
 رفو أن يمد يده إلى مسيح الرب بالرغم من أن شاول يسعى لقتلو مرات صديدة -1 
لى ما فعلو. وهاا يعنى أن قل و المُو صَقْلَس َداُوَد َضَرَبُه  إكتفى بقط  جزء من ج ة شاول وحتى فى هاه ف ن  -2 

بشدة أنو قط  جزء من ج ة شاول )حساسية روحية فائقة( وتعبير قل و ضربو أن ضربات قل و تزايدت بشدة. ثم  
وكالمُو المملوء إتضاع لملك مرفوض ألنو مسيح الرب. ]كثيرين يرفضون   ،الحظ سجود داود للملك فى إتضاع

ل طريرك فماذا يقولون أمام هاا الموقف[ والسجود هنا قطعًا توقير وإحترام لمسحاء  االسجود للقديسين واألساقفة و 
بُّ َبْيِني َوَبْيَنَك  ( 12الرب ولي  ع ادة قطعًا. ولقد إرتف  داود فى صين  هللا والناس ب تضاصو وفى )    =َيْقِضي الرَّ

صالمة الضعف. ول ن م     =  ُبْرَُوثٍ ر. اصالمة لإلحتق  =  َكْلٍس َمْيتٍ ( 14هى أحسن ما يقولُو المظلوم. وفى )
كل هاا اإلتضاع فقد أظهر داود شجاصتو  فهو خرج وراء الملك دون أن يهاب رمحو وسيفو أو جنوده. بل أظهر 
لُو أنُو هو الاى صفا صنُو. لقد مارس داود المح ة اإلنجيلية كما ين غى. وأمام هاا اإلتضاع إنسحد الشيطان الاى 

بل أدرك  أنت أبر منىول فى صينى نفسو ودصا داود إبنو وبفى وشعر شاول بشره فقال افى شاول فتراغر ش
أن الملك سيفون لداود وطلب األمان ألوالده من داود. فالسالح الرهيب الاى يهزم الشيطان هو اإلتضاع كما  

.حدث صلى الرليب 
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 عودة للجدول اإلصحاح الخامس والعشرون 

 
اَم َداُوُد َونىَ 1" -(:1) آية ِة. َوقىَ ي الرَّامىَ ِه فىِ ي َبْيتىِ ى َوَماَت َصُموِئيُل، َفاْجَتَمَع َجِميُع ِ ْسَراِئيَل َوَنَدُبوُه َوَدَفُنوُه فىِ َزَل ِ لىَ

يَِّة َفاَراَن.  " َبرِ 
َى صننموئيل وهننو فننى الثانيننة صشننرة وخنندم ب مانننة وجاهنند حتننى سننن التسننعين. وإشننترك داود فنن هنناه الجنننازة ثننم  ىُدصنن 

يَِّة َفاَرانَ  وهنى جننوب اليهودينة وهنى إلنى غنرب أدوم وشنمال سنيناء. وهنناك بندأ داود فنى حماينة   َوَقاَم َوَنَزَل ِ َلى َبرِ 
الرصنناة مننن هجمننات العمالقننة والفلسننطينيين وأيضننًا مننن هجننوم الحيوانننات المتوحشننة ف ننان وجننوده منن  رجالننو باصثننًا 

 لإلطمئنان.
 

َن 2" -(:3-2) اآليات ُة آاَلٍف مىِ ُه َثاَلثىَ ا َولىَ د  ا جىِ ُل َعِظيمىً اَن الرَّجىُ ِل، َوكىَ َوَكاَن َرُجٌل ِفي َمُعوٍن، َوَأْماَلُكُه ِفي اْلَكْرمىَ
ِل.  ي اْلَكْرمىَ ُه فىِ َنمىَ ََ زُّ  اَن َيجىُ ِه َأِبي3اْلَغَنِم َوَأْلٌف ِمَن اْلَمْعِز، َوكىَ ُم اْمَرَأتىِ اُل َواسىْ ِل َنابىَ جىُ ُم الرَّ ْرَأُة جَ َواسىْ ِت اْلمىَ ُل. َوَكانىَ ايىِ

. ُجُل َفَكاَن َقاِسًيا َوَرِديَء اأَلْعَماِل، َوُمَو َكاِلِبيٌّ وَرِة، َوَأمَّا الرَّ  " َجيِ َدَة اْلَفْهِم َوَجِميَلَة الصُّ
ا. نن(. وياليتننا نعتنرف بجهلننا أمنام إبنن داود كننز الحفمنة ليننزع الجهنل منن داخل25معنى اإلسم جاهل )آينة  :َناَبالُ 

َر صليهنا داود ورجالنو كمنا فعلنوا ل ثينرين ه  آخنرين. ول نن يبندو أن الرجنل  وهو رجنل غننى جندًا ولنُو مواشنى كثينرة سنَ
 كان صظيمًا فى أموالو فقط.

 
ُه. 4" -(:8-4) اآليىىات َنمىىَ ََ زُّ  اَل َيجىىُ ِة َأنَّ َنابىىَ يىىَّ ي اْلَبرِ  ِمَع َداُوُد فىىِ انٍ 5َفسىىَ ْلمىىَ َِ َرَة  َل َداُوُد َعشىىَ اَل َداُوُد َفَأْرسىىَ ، َوقىىَ

َوُقوُلوا مَكَذا: َحِييَت َوَأْنَت َساِلٌم، 6ِلْلِغْلَماِن: »اْصَعُدوا ِ َلى اْلَكْرَمِل َواْدُخُلوا ِ َلى َناَباَل َواْسَأُلوا ِباْسِمي َعْن َساَلَمِتِه،  
ْد  َواآلَن َقْد َسِمْعُت َأنَّ ِعْنَدكَ 7َوَبْيُتَك َساِلٌم، َوُكلُّ َماِلَك َساِلٌم.   ْم ُيْفقىَ ْؤِذِمْم َولىَ ْم نىُ ا، لىَ َك َمَعنىَ اَن ُرَعاتىُ َجزَّاِزيَن. ِحيَن كىَ

ا 8َلُهْم َشْيٌء ُكلَّ اأَليَّاِم الَِّتي َكاُنوا ِفيَها ِفي اْلَكْرَمِل.  ْلَماَنَك َفُيْخِبُروَك. َفْلَيِجِد اْلِغْلَماُن ِنْعَمًة ِفي َعْيَنْيَك أَلنَّنىَ َِ ِاْسَأْل 
 "ي َيْوٍم َطيِ ٍس، َفَأْعِط َما َوَجَدْتُه َيُدَك ِلَعِبيِدَك َوالْبِنَك َداُوَد«.فِ َقْد ِجْئَنا 

َنَمهُ  ََ  جز الغنم وق  فرح وأكل وشرب وصطاء بسخاء فجز الغنم يعطى الروف وهو مردر ثروة  :َيُجزُّ 
 

 " ِم ِباْسِم َداُوَد َوَكفُّوا.الَ َفَجاَء اْلِغْلَماُن َوَكلَُّموا َناَباَل َحَسَس ُكلِ  مَذا اْلكَ 9" -(:9) آية
 حتى ال يزيدوا كلمة ت ون خط  فتنسب لداود.: َوَكفُّوا
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ى؟ َقْد َكُثَر اْلَيْوَم اْلَعِبيُد 10" -(:12-10اآليات ) َفَأَجاَب َناَباُل َعِبيَد َداُوَد َوَقاَل: »َمْن ُمَو َداُوُد؟ َوَمْن ُمَو اْبُن َيسَّ
َأآُخُذ ُخْبِزي َوَماِئي َوَذِبيِحَي الَِّذي َذَبْحُت ِلَجازِ يَّ َوُأْعِطيِه ِلَقْوٍم اَل 11 َواِحٍد ِمْن َأَماِم َسيِ ِدِه. الَِّذيَن َيْقَحُصوَن ُكلُّ 

ْلَماُن َداُوَد ِ َلى َطِريِقِهْم َوَرَجُعوا َوَجاُءوا َوَأْخَبُروُه َحَسَس ُكلِ  م12َأْعَلُم ِمْن َأْيَن ُمْم؟«.  َِ َل   "  ا اْلَكاَلِم.ذَ َفَتَحوَّ
داود لم ُير د أن ي خا شيئًا دون موافقة صاحب الشئ. ول ن كان رد نابال غليظ. وتجاهل داود وإحتقره وإصتبره هو 

مْ ومن معُو مطاريد=   َن مىُ ْن َأيىْ يِ ِدهِ  اَل َأْعَلُم مىِ اِم سىَ ْن َأمىَ ٍد مىِ لُّ َواحىِ وَن كىُ يهربنون ويفلتنون. إذًا هنو إصتبنر =  َيْقَحصىُ
تقال صن العبيد الهناربين منن سنادتهم. إذًا هنو مجنرم، قنال هناا دون فحنص َيْقَحُصوَن  بد هارب من شاول،صداود  

صن سبب الهروب أو ألنو أراد أن ال يدف  شيئًا وال ُيرسل  شيئًا لداود ورجالنو ف سنتغل موضنوع هنروب داود. ول نن 
 طمعُو واضح.

 
ِه: »لِ 13" -(:13) آيىة اَل َداُوُد ِلِرَجالىِ ا َفقىَ َد َداُوُد َأْيضىً ْيَفُه، َوَتَقلىَّ ٍد سىَ لُّ َواحىِ َد كىُ ْيَفُه«. َفَتَقلىَّ ْنُكْم سىَ ٍد مىِ لُّ َواحىِ ْد كىُ َيَتَقلىَّ

  َسْيَفُه. َوَصِعَد َوَراَء َداُوَد َنْحُو َأْرَبِع ِمَئِة َرُجل، َوَمَكَث ِمَئَتاِن َمَع اأَلْمِتَعِة.
ن فى لحظة ضعف كناد أن يقتنرف جريمنة تلنوث تاريخنو وترنير داود الاى إتسم بض ط النف  والتواض ، هو اآل

 صثرة أمام شع و. ول ن من مح ة هللا نجده يتدخل لينقا اإلنسان من نفسو.
 

اًل مىِ 14"  -(:17-14اآليات ) َل ُرسىُ َُاَلٌم ِمَن اْلِغْلَماِن َقاِئاًل: »ُمَوَذا َداُوُد َأْرسىَ ِة نَ َفَأْخَبَر َأِبيَجاِيَل اْمَرَأَة َناَباَل  يىَّ  اْلَبرِ 
ْيِهْم.   اَر َعلىَ ْم 15ِلُيَباِرُكوا َسيِ َدَنا َفثىَ ا َمَعهىُ ِدنىَ اِم َتَردُّ لَّ َأيىَّ ْيٌء كىُ ا شىَ َد ِمنىَّ ْؤَذ َواَل ُفقىِ ْم نىُ ا، َفلىَ د  ا جىِ ُنوَن ِ َلْينىَ اُل ُمْحسىِ جىَ َوالرِ 

ِل.  ي اْلَحقىىْ ُن فىىِ لَّ 16َوَنحىىْ اًرا كىىُ ْياًل َوَنهىىَ ا لىىَ وًرا َلنىىَ اُنوا سىىُ َنَم.  كىىَ ى اْلغىىَ ْم َنْرعىىَ ا َمَعهىىُ ا ِفيهىىَ ي ُكنىىَّ اِم الَّتىىِ ي 17اأَليىىَّ َواآلَن اْعَلمىىِ
رَّ َقْد ُأِعدَّ َعَلى َسيِ ِدَنا َوَعَلى َبْيِتِه، َوُمَو اْبُن َلِئيٍم اَل ُيْمكِ   "ُن اْلَكاَلُم َمَعُه«.َواْنُظِري َماَذا َتْعَمِليَن، أَلنَّ الشَّ

 
ٍِ ُخْبٍز، َوِزقَّْي َخْمٍر، َوَخْمَسَة ِخْرَفاٍن ُمَهيََّأًة، اَفبَ 18" -(:31-18اآليات ) َدَرْت َأِبيَجاِيُل َوَأَخَذْت ِمَئَتْي َرِغي

ى اْلَحِميِر. َوَخْمَس َكْياَلٍت ِمَن اْلَفِريِك، َوِمَئَتْي ُعْنُقوٍد ِمَن الزَِّبيِس، َوِمَئَتْي ُقْرٍص ِمَن التِ يِن، َوَوَضَعْتَها َعلَ 
اِمي. مَأَنَذا َجاِئَيٌة َوَراَءُكْم«. َوَلْم ُتْخِبْر َرُجَلَها َناَباَل. َوَقالَ 19 َوِفيَما ِمَي َراِكَبٌة َعَلى 20ْت ِلِغْلَماِنَها: »اْعُبُروا ُقدَّ

َوَقاَل َداُوُد: »ِ نََّما َباِطاًل 21َفْتُهْم. اْلِحَماِر َوَناِزَلٌة ِفي ُسْتَرِة اْلَجَبِل، ِ َذا ِبَداُوَد َوِرَجاِلُه ُمْنَحِدُروَن الْسِتْقَباِلَها، َفَصادَ 
يَِّة، َفَلْم ُيْفَقْد ِمْن ُكلِ  َما َلُه َشْيٌء، َفَكاَفَأِني َشر ا َبَدَل َخْيٍر.  مَكَذا َيْصَنُع هللُا أَلْعَداِء 22َحِفْظُت ُكلَّ َما ِلهَذا ِفي اْلَبرِ 

َباِح َباِئاًل ِبَحاِئٍط«. َداُوَد َومَكَذا َيِزيُد، ِ ْن َأْبَقْيُت ِمْن كُ  َوَلمَّا َرَأْت َأِبيَجاِيُل َداُوَد َأْسَرَعْت 23لِ  َما َلُه ِ َلى َضْوِء الصَّ
َوَسَقَطْت َعَلى ِرْجَلْيِه َوَقاَلْت: 24َوَنَزَلْت َعِن اْلِحَماِر، َوَسَقَطْت َأَماَم َداُوَد َعَلى َوْجِهَها َوَسَجَدْت ِ َلى اأَلْرِض، 

اَل َيَضَعنَّ َسيِ ِدي َقْلَبُه َعَلى 25َأَنا َيا َسيِ ِدي مَذا الذَّْنُس، َوَدْع َأَمَتَك َتَتَكلَُّم ِفي ُأُذَنْيَك َواْسَمْع َكاَلَم َأَمِتَك.  »َعَليَّ 
ُجِل اللَِّئيِم مَذا، َعَلى َناَباَل، أَلنَّ َكاْسِمِه مَكَذا ُمَو. َناَباُل اْسُمُه َواْلَحَماَقُة ِعنْ  ْلَماَن َسيِ ِدي دَ الرَّ َِ ُه. َوَأَنا َأَمَتَك َلْم َأَر 
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َماِء وَ 26الَِّذيَن َأْرَسْلَتُهْم.  بَّ َقْد َمَنَعَك َعْن ِ ْتَياِن الدِ  ، َوَحيٌَّة ِمَي َنْفُسَك، ِ نَّ الرَّ بُّ اْنِتَقاِم َواآلَن َيا َسيِ ِدي، َحيٌّ ُمَو الرَّ
رَّ ِلَسيِ ِدي. نَ َيِدَك ِلَنْفِسَك. َواآلَن َفْلَيُكْن كَ  َواآلَن مِذِه اْلَبَرَكُة الَِّتي َأَتْت ِبَها 27اَباَل َأْعَداُؤَك َوالَِّذيَن َيْطُلُبوَن الشَّ

اِئِريَن َوَراَء َسيِ ِدي.  بَّ َيْصَنعُ 28َجاِرَيُتَك ِ َلى َسيِ ِدي َفْلُتْعَط ِلْلِغْلَماِن السَّ ِلَسيِ ِدي َبْيًتا  َواْصَفْح َعْن َذْنِس َأَمِتَك أَلنَّ الرَّ
، َوَلْم ُيوَجْد ِفيَك َشرٌّ ُكلَّ َأيَّاِمَك.  بِ  َوَقْد َقاَم َرُجٌل ِلُيَطاِرَدَك َوَيْطُلَس َنْفَسَك، 29َأِميًنا، أَلنَّ َسيِ ِدي ُيَحاِرُب ُحُروَب الرَّ

بِ    ِ لِهَك. َوَأمَّا َنْفُس َأْعَداِئَك َفْلَيْرِم ِبَها َكَما ِمْن َوَسِط  َولِكْن َنْفُس َسيِ ِدي ِلَتُكْن َمْحُزوَمًة ِفي ُحْزَمِة اْلَحَياِة َمَع الرَّ
ِة اْلِمْقاَلِع.  بُّ ِلَسيِ ِدي َحَسَس ُكلِ  َما َتَكلََّم ِبِه ِمَن اْلَخْيِر ِمْن َأْجِلَك، َوُيِقيُمَك رَ 30َكفَّ ِئيًسا َوَيُكوُن ِعْنَدَما َيْصَنُع الرَّ
ي َقِد ُه اَل َتُكوُن َلَك مِذِه َمْصَدَمًة َوَمْعَثَرَة َقْلٍس ِلَسيِ ِدي، َأنََّك َقْد َسَفْكَت َدًما َعْفًوا، َأْو َأنَّ َسيِ دِ َأنَّ 31َعَلى ِ ْسَراِئيَل، 

بُّ ِ َلى َسيِ ِدي َفاْذُكْر َأَمَتَك«.   "اْنَتَقَم ِلَنْفِسِه. َوِإَذا َأْحَسَن الرَّ
لُ  أبيجايل فقد هدأت قلب داود كنى ال يننتقم لنفسنو. وكنان إسنم ةحماقة نابال كادت تؤدى لهالكو. أما حفم  َأِبيَجايىِ

يعنننى )أب = أب أو مرنندر + جايننل = الفرحننة( وك نهننا بحفمتهننا صننارت مرنندر فننرح. وغلمننان نابننال صرفننوا أن 
 سيدتهم هى الحفيمة أّما سيدهم أحمد لالك أتوا ألبيجايل ولم ياهبوا 

 م لنابال. وأبيجايل لم تحتد صلى كال
 الغلمان فهو لي  وق  صتاب بل 

 ( تظهر أن 20وق  صمل وآية)
 أبيجايل أت  من ال رمل نازلة صلى 

كان  أبيجايل نازلة الجبل وصند منعطف صلى   = ُسْتَرِة اْلَجَبلِ منحدرون من تل آخر.  ورجالو الجبل لتقابل داود 
أى إلتقوا مرادفة دون   = َفَصاَدَفْتُهمْ ها مالجبل كان  تستدير حولُو وبعد المنعطف فوجئ  بداود ورجالو أما

تخطيط بشرى ول نو التخطيط اإللهى الاى يحمى داود من ضعفاتو. وقدم  أبيجايل لداود جوابًا لينًا يررف  
بِ  الغضب.  أى يا سيدى أن  مشغول بحروب مقدسة للرب فال تنت و لألشياء   = َسيِ ِدي ُيَحاِرُب ُحُروَب الرَّ

سمك وتاريخك بعمل كهاا وال تجعل  إفال تلوث  = َوَلْم ُيوَجْد ِفيَك َشرٌّ ُكلَّ َأيَّاِمكَ إلنتقام للرب. االرغيرة بل إترك 
، يتريد صليك خط  بدون داٍع. والحظ إيمانها وحفمتها فهى دص    الَرُجٌل الذي ُيَطاِرَدَك َوَيْطُلَس َنْفَسكَ  شاول

َولِكْن َنْفُس َسيِ ِدي ِلَتُكْن (. 30داود فى طريقو للعرش آية )  ى شاول رجاًل ولم تدصو مل ًا. بينما فى كالمها تر 
صند  سيدى داود ثمين جدًا  هللا حفظ سيدى حتى اآلن من كل محاوالت قتلو. إذًا  =َمْحُزوَمًة ِفي ُحْزَمِة اْلَحَياِة 

األشياء الثمينة.  و هللا، وهللا حفظو كما لو فى حزمة أو صرة. والررة كان  تستخدم لحفظ األموال والجواهر 
أى هللا الاى حفظك هو يلقى أصداؤك ف ن كان هللا  =َوَأمَّا َنْفُس َأْعَداِئَك َفْلَيْرِم ِبَها ودصوتها أن يحفظو هللا حيًا. 

أى ليفن أصداؤك ضعفاء وجهلة ال يستطيعون صمل شئ  = َفْلَيُكْن َكَناَباَل َأْعَداُؤكَ يلقيهم فلماذا تنتقم أن  لنفسك. 
هى لم تانب  =  َعَليَّ َأَنا َيا َسيِ ِدي مَذا الذَّْنسُ ا نبوة بموتو. والحظ إتضاصها أنها ألق  بالانب صلى نفسها: ا أو ه

زوجتو. لقد أرسل هللا هاه المرأة الحفيمة ليمن  داود صن   اول نها قد إصتبرت نفسها شريفة فيما صملو زوجها ألنه
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تضاصو فهو يحميو اآلن حتى ال يخطئ وكم من مرات يتدخل هللا فى  إل و م  حَ خطية فاهلل يرى أالم داود وكم تَ 
 حياتنا ليمنعنا من أن نخطئ. حقًا مجيئها كان بتدبير إلهى. هللا نظر إلى إتضاع داود ولم ُير د لُو السقوط.

 
( الَّ 32"  -(:35-32اآليات  ِ ْسَراِئيَل  ِ لُه  بُّ  الرَّ »ُمَباَرٌك  أَلِبيَجاِيَل:  َداُوُد  الْسِتْقَباِلي، َفَقاَل  اْلَيْوَم  مَذا  َأْرَسَلِك  ِذي 

َماِء َواْنِتَقاِم َيِدي ِلَنفْ 33 َولِكْن َحيٌّ ُمَو الرَّبُّ  34ِسي.  َوُمَباَرٌك َعْقُلِك، َوُمَباَرَكٌة َأْنِت، أَلنَِّك َمَنْعِتِني اْلَيْوَم ِمْن ِ ْتَياِن الدِ 
َمَنَعِني َعْن َأذِ  َباِح يَّ ِ لُه ِ ْسَراِئيَل الَِّذي  ِلَناَباَل ِ َلى َضْوِء الصَّ ُأْبِقَي  َلَما  َوَتْأِتي الْسِتْقَباِلي،  ُتَباِدِري  َلْم  ِتِك، ِ نَِّك َلْو 

َسِمْعُت   َفَأَخَذ َداُوُد ِمْن َيِدَما َما َأَتْت ِبِه ِ َلْيِه َوَقاَل َلَها: »اْصَعِدي ِبَساَلٍم ِ َلى َبْيِتِك. ُاْنُظِري. َقدْ 35َباِئٌل ِبَحاِئٍط«.  
 " ِلَصْوِتِك َوَرَفْعُت َوْجَهِك«.

اءِ داود المتضن  يقبنل صظننة أبيجاينل ويعتبرهننا رسنالة إلهيننة يشنفر هللا صليهننا أننو منعننُو صنن  مىىَ اِن دِ  والقتنل. ومننن  ِ ْتيىىَ
تواض  داود يقبنل مشنورة األخنرين مادامن  سنليمة. هننا بنرزت حفمنة كنال منن داود وأبيجاينل. ولقند فضنل داود أن 

 كلمتو فى اإلنتقام من نابال صن أن يحفظ وصدًا مرت طًا بالقسوة واإلنتقام. يفسر
 

ابَ 36" -(:36) آية ْد طىَ اُل قىَ اَن َنابىَ ٍك. َوكىَ ِة َملىِ ِه َكَوِليمىَ ي َبْيتىِ َدُه فىِ ُه  َفَجاَءْت َأِبيَجاِيُل ِ َلى َناَباَل َوِإَذا َوِليَمٌة ِعنىْ َقْلبىُ
ا، َفَلْم تُ  َباِح.َوَكاَن َسْكَراَن ِجد   " ْخِبْرُه ِبَشْيٍء َصِغيٍر َأْو َكِبيٍر ِ َلى َضْوِء الصَّ

 يسرف ألجل الترف. = َكَوِليَمِة َمِلكٍ نجد هنا نابال الاى بخل صلى داود يسرف فى وليمة 
 

َباِح ِعْنَد ُخُروِج اْلَخْمِر ِمْن َناَباَل َأْخَبَرْتُه اْمَرَأُتُه ِبه37" -(:38-37) اآليات ا اْلَكاَلِم، َفَماَت َقْلُبُه َداِخَلُه  ذَ َوِفي الصَّ
بُّ َناَباَل َفَماَت.38َوَصاَر َكَحَجٍر.     َوَبْعَد َنْحِو َعَشَرِة َأيَّاٍم َضَرَب الرَّ

 من الرصب. =َماَت َقْلُبُه 
 

بُّ 39" -(:43-39) اآليات ِد  َفَلمَّا َسِمَع َداُوُد َأنَّ َناَباَل َقْد َماَت َقاَل: »ُمَباَرٌك الىرَّ ْن يىَ َة َتْعِييىِري مىِ َتَقَم َنْقمىَ ِذي انىْ الىَّ
َم  َل َداُوُد َوَتَكلىَّ ِه«. َوَأْرسىَ ى َرْأسىِ اَل َعلىَ رَّ َنابىَ بُّ شىَ ، َوَردَّ الىرَّ رِ  ُه َناَباَل، َوَأْمَسَك َعْبَدُه َعِن الشَّ َذَما لىَ َل ِلَيتَّخىِ َع َأِبيَجايىِ مىَ

ى أَ 40اْمَرَأًة.   ُه َفَجاَء َعِبيىُد َداُوَد ِ لىَ َذِك لىَ ْي َيتَّخىِ ِك ِلكىَ َلَنا ِ َليىْ ْد َأْرسىَ اِئِليَن: »ِ نَّ َداُوَد قىَ ا قىَ ِل َوَكلَُّمومىَ ى اْلَكْرمىَ َل ِ لىَ ِبيَجايىِ
ُثمَّ 42ِدي«. َفَقاَمْت َوَسَجَدْت َعَلى َوْجِهَها ِ َلى اأَلْرِض َوَقاَلْت: »ُمَوَذا َأَمُتَك َجاِرَيٌة ِلَغْسِل َأْرُجِل َعِبيِد َسي ِ 41اْمَرَأًة«.  

ُه َباَدَرْت َوَقاَمْت َأِبيَجاِيُل َوَرِكَبِت اْلِحَماَر َمَع َخْمِس َفَتَياٍت َلَها َذاِهَباٍت َوَراَءَما، َوَساَرْت َوَراَء رُ  ُسِل َداُوَد َوَصاَرْت لىَ
 " َما اْمَرَأَتْيِن.مُ ُثمَّ َأَخَذ َداُوُد َأِخيُنوَعَم ِمْن َيْزَرِعيَل َفَكاَنَتا َلُه ِكْلَتا43اْمَرَأًة. 

َم أن هللا إنننتقم لننُو.  لقنند قبلنن  أبيجايننل الننزواج بننداود وهننو فننى  =زواج داود بأبيجايىىلإذ صننرف داود بمننوت نابننال َصلنن 
فتننرة ضننيقو ولننم تهننتم بفقننره فهننى تننؤمن ب نننو سننيفون الملننك فهنناا وصنند هللا. وهنناا درس لنننا اآلن فننى حياتنننا، فلنقبننل 
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ن ضيقات العالم ونؤمن بالمجد العتيد أن يستعلن فينا كما آمن  أبيجايل أنها ستر ح مالمسيح لنا صريسًا بالرغم  
مل ة. فمن يتن لم من  المسنيح يتمجند معنُو. ورمزينًا فن قتران ال نيسنة بعريسنها هنو فرحنة لنآلب السنماوى. ول نن تعندد 

وقنن  أن ت ننون هننناك تالزوجننات شننئ غيننر مقبننول فننداود بعنند أبيجايننل صنناد وأخننا أخينننوصم زوجننة. وكننان الشننئ الم
 مشاكل نتيجة ذلك.

 
  َفَأْعَطى َشاُوُل ِميَكاَل اْبَنَتُه اْمَرَأَة َداُوَد ِلَفْلِطي ْبِن اَلِيَش الَِّذي ِمْن َجلِ يَم.44" -(:44) آية

َات  إمرأتو لت ون لزوج آخر . نتيجة لزواج داود ُأخ 
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 ة للجدولدعو  اإلصحاح السادس والعشرون 

 
ِذي1" -(:1) آية َة الىَّ لِ  َحِخيلىَ ي تىَ ا فىِ ْيَس َداُوُد ُمْخَتِفيىً اِئِليَن: »َألىَ َة قىَ ى ِجْبعىَ يِفيُّوَن ِ َلى َشاُوَل ِ لىَ َل  ُثمَّ َجاَء الزِ  ُمَقابىَ

 "اْلَقْفِر؟«.
 د.و للمرة الثانية يغدر الزيفيون بداود. إذ كان مختفيًا صندهم. ومرة ثانية يغدر شاول بدا

 
ٍٍ َوَمَعُه َثاَلَثُة آاَلِف َرُجل ُمْنَتَخِبي ِ ْسَراِئيَل ِلَكْي ُيَفتِ َش َعلَ 2" -(: 25-2اآليات ) يَِّة ِزي ى َفَقاَم َشاُوُل َوَنَزَل ِ َلى َبرِ 

 . ٍٍ يَِّة ِزي يَِّة. َوَنَزَل َشاُوُل ِفي َتلِ  َحِخيَلَة الَِّذي ُمَقاَبَل اْلَقْفِر َعَلى الطَّ 3َداُوَد ِفي َبرِ  ِريِق. َوَكاَن َداُوُد ُمِقيًما ِفي اْلَبرِ 
يَِّة  َفَقاَم َداُوُد 5َأْرَسَل َداُوُد َجَواِسيَس َوَعِلَم ِباْلَيِقيِن َأنَّ َشاُوَل َقْد َجاَء. 4َفَلمَّا َرَأى َأنَّ َشاُوَل َقْد َجاَء َوَراَءُه ِ َلى اْلَبرِ 

ِفيِه َشاُوُل، َوَنَظَر َداُوُد اْلَمَكاَن الَِّذي اْضَطَجَع ِفيِه َشاُوُل َوَأْبَنْيُر ْبُن َنْيٍر َرِئيُس   َوَجاَء ِ َلى اْلَمَكاِن الَِّذي َنَزلَ 
ْعُس ُنُزوٌل َحَواَلْيِه.  ِبيَشاَي أَ َفَأَجاَب َداُوُد َوَكلََّم َأِخيَماِلَك اْلِحثِ يَّ وَ 6َجْيِشِه. َوَكاَن َشاُوُل ُمْضَطِجًعا ِعْنَد اْلِمْتَراِس َوالشَّ

َفَجاَء  7ْنِزُل َمَعَك«. اْبَن ُصُرِويََّة َأَخا ُيوآَب َقاِئاًل: »َمْن َيْنِزُل َمِعي ِ َلى َشاُوَل ِ َلى اْلَمَحلَِّة؟« َفَقاَل َأِبيَشاُي: »َأَنا أَ 
ْعِس َلْياًل َوِإَذا ِبَشاُوَل ُمْضَطجٌع َناِئٌم ِعْنَد اْلِمتْ  َراِس، َوُرْمُحُه َمْرُكوٌز ِفي اأَلْرِض ِعْنَد َرْأِسِه،  َداُوُد َوَأِبيَشاُي ِ َلى الشَّ

ْعُس ُمْضَطِجُعوَن َحَواَلْيِه.  َك ِفي َيِدَك. َفَدْعِنَي اآلَن  8َوَأْبَنْيُر َوالشَّ َفَقاَل َأِبيَشاُي ِلَداُوَد: »َقْد َحَبَس هللُا اْلَيْوَم َعُدوَّ
ْمِح ِ َلى اأَلْرِض َدْفَعةً  َفَقاَل َداُوُد أَلِبيَشاَي: »اَل ُتْهِلْكُه، َفَمِن الَِّذي َيُمدُّ َيَدُه  9َواِحَدًة َواَل ُأَثنِ ي َعَلْيِه«.   َأْضِرْبُه ِبالرُّ

بِ  َوَيَتَبرَُّأ؟«  بَّ َسْوَف َيْضِرُبُه، َأْو َيْأِتي َيْوُمُه َفَيمُ 10ِ َلى َمِسيِح الرَّ ، ِ نَّ الرَّ بُّ ُت، َأْو  و َوَقاَل َداُوُد: »َحيٌّ ُمَو الرَّ
ْمَح الَِّذي ِعْنَد 11َيْنِزُل ِ َلى اْلَحْرِب َوَيْهِلُك.  ! َواآلَن َفُخِذ الرُّ بِ  بِ  َأْن َأُمدَّ َيِدي ِ َلى َمِسيِح الرَّ َحاَشا ِلي ِمْن ِقَبِل الرَّ
ْمَح َوُكوَز اْلَماِء ِمْن ِعنْ 12َرْأِسِه َوُكوَز اْلَماِء َوَمُلمَّ«.  ِد َرْأِس َشاُوَل َوَذَهَبا، َوَلْم َيَر َواَل َعِلَم َواَل اْنَتَبَه  َفَأَخَذ َداُوُد الرُّ

بِ  َوَقَع َعَلْيِهْم.  ٍَ َعَلى َرْأِس اْلَجَبِل َعْن 13َأَحٌد أَلنَُّهْم َجِميًعا َكاُنوا ِنَياًما، أَلنَّ ُسَباَت الرَّ َوَعَبَر َداُوُد ِ َلى اْلَعْبِر َوَوَق
ْعَس َوَأْبَنْيَر ْبَن َنْيٍر َقاِئاًل: »َأَما ُتِجيُس َيا َأْبَنْيُر؟« َفَأَجاَب َأْبَنْيُر  14َنُهْم َكِبيَرٌة. يْ ُبْعٍد، َواْلَمَساَفُة بَ  َوَناَدى َداُوُد الشَّ

ِفي ِ ْسَراِئيَل؟ َفِلَماَذا َلْم  َفَقاَل َداُوُد أَلْبَنْيَر: »َأَما َأْنَت َرُجٌل؟ َوَمْن ِمْثُلكَ 15َوَقاَل: »َمْن َأْنَت الَِّذي ُيَناِدي اْلَمِلَك؟« 
ْعِس ِلَكْي ُيْهِلَك اْلَمِلَك َسيِ َدَك.  َلْيَس َحَسًنا مَذا اأَلْمُر الَِّذي 16َتْحُرْس َسيِ َدَك اْلَمِلَك؟ أَلنَُّه َقْد َجاَء َواِحٌد ِمَن الشَّ

، ِ نَُّكْم َأْبَناُء اْلَمْوِت َأْنُتْم، ألَ  بُّ . َفاْنُظِر اآلَن  َعِمْلَت. َحيٌّ ُمَو الرَّ بِ  نَُّكْم َلْم ُتَحاِفُظوا َعَلى َسيِ ِدُكْم، َعَلى َمِسيِح الرَّ
َوَعَرَف َشاُوُل َصْوَت َداُوَد َفَقاَل: »َأمَذا ُمَو َصْوُتَك َيا  17َأْيَن ُمَو ُرْمُح اْلَمِلِك َوُكوُز اْلَماِء الَِّذي َكاَن ِعْنَد َرْأِسِه«. 

ُثمَّ َقاَل: »ِلَماَذا َسيِ ِدي َيْسَعى َوَراَء َعْبِدِه؟ أَلنِ ي َماَذا 18َداُوُد: »ِ نَُّه َصْوِتي َيا َسيِ ِدي اْلَمِلَك«.  اْبِني َداُوُد؟« َفَقالَ 
بُّ َقْد َأَماَجَك 19َعِمْلُت َوَأيُّ َشر  ِبَيِدي؟  ي َفْلَيْشَتمَّ ِض َواآلَن َفْلَيْسَمْع َسيِ ِدي اْلَمِلُك َكاَلَم َعْبِدِه: َفِإْن َكاَن الرَّ دِ 

، أَلنَُّهْم َقْد َطَرُدوِني اْلَيْوَم ِمنَ  بِ   االْنِضَماِم ِ َلى َنِصيِس  َتْقِدَمًة. َوِإْن َكاَن َبُنو النَّاِس َفْلَيُكوُنوا َمْلُعوِنيَن َأَماَم الرَّ
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بِ  َقاِئِليَن: اْذَمِس اْعُبْد آِلَهًة ُأْخَرى.  ، أَلنَّ َمِلَك ِ ْسَراِئيَل َقْد   يَواآلَن اَل َيْسُقْط َدمِ 20الرَّ بِ  ِ َلى اأَلْرِض َأَماَم َوْجِه الرَّ
َفَقاَل َشاُوُل: »َقْد َأْخَطْأُت. ِاْرجْع َيا اْبِني َداُوُد 21َخَرَج ِلُيَفتِ َش َعَلى ُبْرَُوٍث َواِحٍد! َكَما ُيْتَبُع اْلَحَجُل ِفي اْلِجَباِل!«. 

ا«. عْ أَلنِ ي اَل ُأِسيُء ِ َلْيَك بَ  ُد ِمْن َأْجِل َأنَّ َنْفِسي َكاَنْت َكِريَمًة ِفي َعْيَنْيَك اْلَيْوَم. ُمَوَذا َقْد َحِمْقُت َوَضَلْلُت َكِثيًرا ِجد 
بُّ َيُردُّ 23َفَأَجاَب َداُوُد َوَقاَل: »ُمَوَذا ُرْمُح اْلَمِلِك، َفْلَيْعُبْر َواِحٌد ِمَن اْلِغْلَماِن َوَيْأُخْذُه. 22 َلى ُكلِ  َواِحٍد ِبرَُّه عَ َوالرَّ

 . بِ  بُّ اْلَيْوَم ِلَيِدي َوَلْم َأَشْأ َأْن َأُمدَّ َيِدي ِ َلى َمِسيِح الرَّ َوُمَوَذا َكَما َكاَنْت َنْفُسَك  24َوَأَماَنَتُه، أَلنَُّه َقْد َدَفَعَك الرَّ
، َكذِلَك ِلَتْعُظْم َنْفِسي ِفي َعْينَ  بِ  َفَيْنُقْذِني ِمْن ُكلِ  ِضيق«. َعِظيَمًة اْلَيْوَم ِفي َعْيَنيَّ َفَقاَل َشاُوُل ِلَداُوَد: 25ِي الرَّ

 " ى َمَكاِنِه.»ُمَباَرٌك َأْنَت َيا اْبِني َداُوُد، َفِإنََّك َتْفَعُل َوَتْقِدُر«. ُثمَّ َذَمَس َداُوُد ِفي َطِريِقِه َوَرَجَع َشاُوُل ِ لَ 
 

 ( ول ن الفروق:24م  إصحاح ) ظن بعو الدارسين أن قرة هاا اإلصحاح مفررة
 (26 صحاح ) (24 صحاح )

 األحداث عند تل حخيلة األحداث عند مغادرة عين جدى -1
 داود يأخذ رمحه وكوزه داود قطع جبة شاول -2
 منا داود يكلم أبنير والشعس ثم الملك من على جبل آخر منا داود يخرج وراء شاول ويكلمه -3
 مذه الحاثة كانت ليالً  دثة نهاراً افى مذه المرة كانت الح -4
 لتجأ للفلسطينيين بعد مذه الحادثة   بعد مذه الحادثة مرب داود مسرعاً  -5

 
( 4وربما القرة متشابهة م  األخرى ل ن الشر دائمًا متشابو وأصمال هللا دائمًا فى صنايتو متشابهة. وفى آية) 

ووصده وأرسل جواسي  ل ى يت كد أن هاا حدث فعاًل.   داود لم يردق أن شاول خرج وراءُه ثانية بعد أن سبد
حاجز من الحجارة أو التراب أو الخشب يختفى وراءه الجنود صند الحرب للحماية ول ن   :اْلِمْتَراسِ ( 5وفى آية)

ال لمة األصلية يمفن ترجمتها دائرة من العربات فهو أقام العربات كمتاري  ونام وسطها. ومن صناية هللا غلب 
الجمي ، هم إت لوا صلى قوتهم ال شرية ل نهم غلبوا حتى من طبيعتهم فلم يقدروا أن يسهروا فواضح أن يد   سالنعا

هو إبن صروية أخ  داود من األم وليس  من األب. إذ يبدو أن إمرأة يسى كان  قبل  -:َأِبيَشايُ هللا فى األمر. 
صروية وأبيجايل ثم أخاها يسى فولدت لو  ( وقد ولدت لو25:17صم 2زواجها منو إمرأة لناحاش ملك صمون )

َك ِفي َيِدكَ ( 8إخوتو. وناحاش قد يفون ملك صمون أو إسمو هفاا وفى )و داود  لقد =   َقْد َحَبَس هللُا اْلَيْوَم َعُدوَّ
أدرك أبيشاى أن هاا النوم لي  طبيعيًا بل هو من هللا ليعطى فرصة لداود. وأبيشاى فهم أن الفرصة هى أن  

شاول ل ن داود فهمها أنها فرصة أخرى ليهزم شيطان ال را ية بمحبتو وتواضعو. وحقًا فالرب يعطى   د يقتل داو 
( داود يقف بعيدًا إذ هو ال ي تمن شاول وال  13ألح ائو نومًا وسالمًا أّما أصداء هللا فلهم نوم الغفلة. وفى آية)
  َمْن َأْنَت الَِّذي ُيَناِدي اْلَمِلكَ (  14يك نوما؟! وفى )ف رجالو. وكّلم أبنير ليوبخو ل ن فى أدب وك نو يقول لُو أما يف

هاه فيها ت نيب ألبنير ومعناه أن  رجل جّ ار  = َأَما َأْنَت َرُجلٌ ( 15أى كي  تتجاسر وتوقظ الملك. وفى آية) =
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ي َفْليَ ( 19ب س ف ي  تتهاون فى حراسة سيدك. وفى آية) بُّ َقْد َأَماَجَك ِضدِ  أى لو   =  َتمَّ َتْقِدَمةً شْ ِ ْن َكاَن الرَّ
كن  قد أخط ت ورأى هللا أن يعاقبنى ب ن يسلمنى ليدك ف نا أقبل أن أقدم نفسى ذبيحة. أو ان كان هللا يوافد أن  
يسلمنى ليدك حتى تفرح أن  ف نا أوافد أن أكون الابيحة التى يرضاها هللا حتى يشتم فى طاصتى رائحة سرور.  

هنا يفشف صن مرارة نفسو    = اْذَمِس اْعُبْد آِلَهًة ُأْخَرى  …َطَرُدوِني اْلَيْوَم ِمَن االْنِضَماِم .... َوِإْن َكاَن َبُنو النَّاسِ 
شتراك فى الرالة والتسبيح م  شع و فهو هارب نتيجة مؤامرة من الناس. أو أنو نتيجة ما  بسبب حرمانو من اإل

لشعوب الوثنية. وك ن هؤالء الناس يطلبون منو  ايحدث فهو مضطر أن يترك إسرائيل ويهرب ثانية إلى أٍى من 
فهو يؤمن   = اَل َيْسُقْط َدِمي ِ َلى اأَلْرضِ ( 20أن يترك إلهو ووطنو وياهب لوطن آخر ليعبد آلهة غري ة. وفى )

 عرب لالحجل ُيطارده ا = اْلَحَجلُ بعدالة هللا وأن َدَمُو لو سفَك ظلمًا لررخ مثل دم هابيل وسينتقم هللا من القاتل. 
ب ن يطاردوه حتى ال يستقر صلى األرض فيتعب من الطيران ويحط صلى األرض منهفًا فيرطادونو بهراوة.  وذلك

ِاْرجْع َيا أى أن شاول أتعب داود بمطاردتو ]والحجل طائر ال قيمة كبيرة لُو وهاا من تواض  داود كقولو برغوث[. 
َيُعد  يثد فيو. لقد تراغر شاول فى صينى نفسو إذ رأى صفو داود  هنا شاول يرده لمركزه ل ن داود لم  :اْبِني َداُودُ 

بُّ َيُردُّ َعَلى ُكلِ  َواِحٍد ِبرَّهُ المت رر صنُو.  هنا داود ال يريد أجرًا من شاول صن محبتو وتسامحو وصفوه بل ترك  :الرَّ
. الحفم والمفاف ة للرب 
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 عودة للجدول اإلصحاح السابع والعشرون 

 
ى 1"  -(:4-1اآليات ) َت ِ لىَ ْن َأْن ُأْفلىِ ي مىِ ٌر لىِ ْيَء َخيىْ اَل شىَ اُوَل، فىَ ِد شىَ ا ِبيىَ َأْمِلُك َيْومىً َوَقاَل َداُوُد ِفي َقْلِبِه: »ِ نِ ي سىَ

ي َجِميىِع ُتخىُ  ِدِه«. َأْرِض اْلِفِلْسِطيِنيِ يَن، َفَيْيَأُس َشاُوُل ِمنِ ي َفاَل ُيَفتِ ُش َعَليَّ َبْعُد فىِ ْن يىَ َأْنُجو مىِ َراِئيَل، فىَ اَم 2وِم ِ سىْ َفقىَ
 . ُجِل الَِّذيَن َمَعُه، ِ َلى َأِخيَش ْبِن َمُعوَك َمِلِك َجتٍ  تُّ ِمَئِة الرَّ تٍ  3َداُوُد َوَعَبَر ُمَو َوالسِ  ي جىَ يَش فىِ َوَأَقاَم َداُوُد ِعْنَد َأخىِ

اُوُل َأنَّ 4َواْمَرَأَتاُه َأِخيُنوَعُم اْلَيْزَرِعيِليَُّة َوَأِبيَجاِيُل اْمَرَأُة َناَباَل اْلَكْرَمِليَُّة.   ُمَو َوِرَجاُلُه، ُكلُّ َواِحٍد َوَبْيُتُه، َداُودُ  ُأْخِبَر شىَ فىَ
 " َداُوَد َقْد َمَرَب ِ َلى َجتٍ  َفَلْم َيُعْد َأْيًضا ُيَفتِ ُش َعَلْيِه.

ستشننارة الننرب. وداود مننن المؤكنند مننن أبطننال إإلننى أخننيش دون  ئى نجنند داود فننى حالننة ضننعف فهننو يلتجننمننرة أخننر 
َب من كثرة تردد شاول وتغير أراؤه كل يوم ووجد فنى هناا تهديند لحياتنو  اإليمان ول ن ل ل إنسان أخطاؤه. داود َتع 

وهللا ال يغير كالمو وال تسقط كلمة من كالمنو وهللا كنان يريند  ، هللا يةاوحياة زوجاتو. ول ن داود نسى أنو فى حم
ألرض الفلسنننطينيين ألن شننناول لنننن يجنننرؤ صلنننى دخولهنننا وراَءُه. وكنننان   داود فنننى يهنننوذا. ط عنننًا هنننو إلتجننن ىقنننأن ي 

هروبو ألخيش هاه المرة مختلف فهو أتى م  زوجاتو وأسرتو ورجالو فيرعب الحركة صليو هفناا كجاسنوس بينمنا 
  بهنا كحلين  لنُو خاصنة أن صنداوة فنفى المرة السابقة ذهب َوحَدُه ألخيش فشك فى أمره. وقد حس و أخيش قنوة ينت

شاول لُو ُصر ف  فى المنطقة كلها فظنوا أن داود سيحارب معهم ضد شاول. وكان هللا يريند منن داود أن ي قنى فنى 
 يهوذا ليشارك الشعب ألمهم التى يعانون منها من شاول. وربما يفون أخيش هاا هو إبن أخيش السابد.

 
َرى  َفَقاَل َداُودُ 5"  -(:7-5اآليات ) َدى قىُ ي ِ حىْ ا فىِ وِني َمَكانىً َك، َفْلُيْعطىُ أَلِخيَش: »ِ ْن ُكْنُت َقْد َوَجْدُت ِنْعَمًة ِفي َعْيَنيىْ

َك؟«  ِة َمعىَ ِة اْلَمْمَلكىَ ي َمِدينىَ ُدَك فىِ ُكُن َعبىْ اَذا َيسىْ اَك. َوِلمىَ اْلَحْقِل َفَأْسُكَن ُمنىَ
ْقَلَ . 6 ْوِم صىِ َك اْليىَ ي ذلىِ يُش فىِ اُه َأخىِ َفَأْعطىَ

ِطيِنيِ يَن 7َك َصاَرْت ِصْقَلُ  ِلُمُلوِك َيُهوَذا ِ َلى مَذا اْلَيْوِم.  ِلذلِ  اَلِد اْلِفِلسىْ ي بىِ ا َداُوُد فىِ َكَن ِفيهىَ ي سىَ َوَكاَن َعَدُد اأَليَّاِم الَّتىِ
  َسَنًة َوَأْرَبَعَة َأْشُهٍر.

ضننيد ألهننل جنن   ب داود لننم يستحسننن أن يسننفن جنن  منن  أخننيش ألن رجالننو وصننائلتهم صننددهم كبيننر وهنناا سيسننب
لهننة وثنيننة وهننو يننرفو هنناا قطعننًا. باإلضننافة ألن وجننوده فننى جنن  سننيجعلو فننى وضنن  محننرج ألن الع ننادة هننناك آل

ل ننن منناذا يرننن  فننى المناسنن ات واإلحتفنناالت وهننو يعننيش وسننط هننؤالء القننوم. ووجننوده المسننتمر سننيجعل منننو صبنندًا 
أن يحنارب شناول. فنداود يريند إظهنار أننو يعنادى شناول  ر أخيشألخيش ينفا أوامره فقط. فماذا يفون موقفو لو قر  

أواًل هاه المدينة أصطي  لشنمعون وفنى أينام  :ِصْقَل َ  فقط ل نو قطعًا ال يريد أن يحاربو. وإستجاب لُو الملك وأصطاه
 شاول كان  فى يد الفلسطينيين وفيما بعد صارت ليهوذا.
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ََ 8"  -(:8اآلية ) اُن اأَلْرِض زَ َوَصِعَد َداُوُد َوِرَجاُلُه َو كَّ ِديٍم سىُ ْن قىَ يِ يَن َواْلَعَماِلَقَة، أَلنَّ مُؤاَلِء مىِ ْوا اْلَجُشوِريِ يَن َواْلَجِرزِ 
 " ِمْن ِعْنِد ُشوٍر ِ َلى َأْرِض ِمْصَر.

إقامة داود بعيدًا صن ج  أصطتو حرية الحركة. لاا بدأ يمارس بعو حمالت الغزو ضد الشعوب الوثنيين الاين  
ربما كان الجشوريين  =   أَلنَّ مُؤاَلِء ِمْن َقِديمٍ ( 8)وفى  اة العنيفة واللروصية والفساد والرجاسات يصرفوا بالح

والجرزيين فروصًا من العمالقة وقولو هؤالء من قديم يشير إلى أن داود كان ينفا أمر الرب فى إبادة وإهالك أصداء 
ة داود فى صقلغ أحسن إستعداد إلدارة ممل تو بعد  مالشعب وأنهم هم ممن حرمهم الرب من قديم. وكان  مدة إقا

 -:موت شاول وتحريم وإبادة العمالقة والجشوريين والجرزيين. هنا كان لُو فائدتان 
 تنفيا أمر هللا فى اإلنتقام من هاه الشعوب   -1
َدُه لنجاحنو منأن ال يخبر أحد مننهم أخنيش بمنا فعنل داود فيبندأ يحتنرز مننُو وي خنا موقفنًا معادينًا مننُو ورب  -2  ا َحسنَ

َدُه شنناول. وألن هللا لننم يحننرم ماشننية هننؤالء إسننت قى منهننا داود لنفسننو وكننان طبيعيننًا أن ُيعطننى منهننا هنندايا  كمننا َحسننَ
 ألخيش مقابل سفناه.

 
َنًما َوَبَقرً 9" -(: 12-9اآليات ) ََ ا َوَحِميًرا َوِجَمااًل َوِثَياًبا َوَضَرَب َداُوُد اأَلْرَض، َوَلْم َيْسَتْبِق َرُجاًل َواَل اْمَرَأًة، َوَأَخَذ 

َفَقاَل َأِخيُش: »ِ ًذا َلْم َتْغُزوا اْلَيْوَم«. َفَقاَل َداُوُد: »َبَلى. َعَلى َجُنوِبيِ  َيُهوَذا، َوَجُنوِبيِ   10َوَرَجَع َوَجاَء ِ َلى َأِخيَش. 
اْلَيْرَحِمِئيِليِ يَن، َوَجُنوِبيِ  اْلِقيِنيِ يَن«. 

، ِ ْذ َقاَل: »ِلَئالَّ ُيْخِبُروا قِ َفَلْم َيْسَتبْ 11  َداُوُد َرُجاًل َواَل اْمَرَأًة َحتَّى َيْأِتَي ِ َلى َجتٍ 
َق َأِخيُش َداُوَد َقاِئالً 12َعنَّا َقاِئِليَن: مَكَذا َفَعَل َداُوُد«. َومَكَذا َعاَدُتُه ُكلَّ َأيَّاِم ِ َقاَمِتِه ِفي ِباَلِد اْلِفِلْسِطيِنيِ يَن.   :َفَصدَّ

 " »َقْد َصاَر َمْكُروًما َلَدى َشْعِبِه ِ ْسَراِئيَل، َفَيُكوُن ِلي َعْبًدا ِ َلى اأَلَبِد«.
 واضح النتائ  السيئة إللتجاء داود ألخيش

 تقديم جزية ألخيش -1 
ْومَ إضطر داود لل اب وحينما س لُو أخيش   -2  اءت جنبمعننى هنل غنزوتم الينوم ومنن غنزوتم و  = ِ ًذا َلْم َتْغُزوا اْليىَ

الجملة فنى السن عينية "ضند منن قمنتم بنالغزو الينوم" كناب داود وقنال أننو غنزا جننوب يهنوذا والينرحمئيليين منن نسنل 
يهوذا وكان هاا لُيظهر ألخيش أنو فى حالة حرب ضد شاول وشع و فينعم بالسالم فى ج . والقينيين حسبوا من 

 (.55:2أى1س ط يهوذا )
أن غزو الي ائل والشعوب المجاورة لنهبها كان هو السائد والطبيعى فى   خيش لداود أملحوظة: نالحظ من سؤال 

تلك األيام لالك كان صلى داود أن يخض  الشعوب المجاورة حينما تسلم الُملك حتى ي من شع و من هاه  
الغزوات؟ 
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 عودة للجدول اإلصحاح الثامن والعشرون 

 
َن ِفي ِتْلَك اأَليَّاِم َأنَّ اْلِفِلْسِطيِنيِ يَن َجَمُعوا ُجُيوَشُهْم ِلَكْي ُيَحاِرُبوا ِ ْسَراِئيَل. َفَقاَل َأِخيُش  اَوكَ 1" -(:6-1اآليات )

َتْعَلُم َما َفَقاَل َداُوُد أَلِخيَش: »ِلذِلَك َأْنَت سَ 2ِلَداُوَد: »اْعَلْم َيِقيًنا َأنََّك َسَتْخُرُج َمِعي ِفي اْلَجْيِش َأْنَت َوِرَجاُلَك«. 
َوَماَت َصُموِئيُل َوَنَدَبُه ُكلُّ ِ ْسَراِئيَل  3َيْفَعُل َعْبُدَك«. َفَقاَل َأِخيُش ِلَداُوَد: »ِلذِلَك َأْجَعُلَك َحاِرًسا ِلَرْأِسي ُكلَّ اأَليَّاِم«. 

َفاْجَتَمَع اْلِفِلْسِطيِنيُّوَن 4 َوالتََّوابِع ِمَن اأَلْرِض. ن ِ َوَدَفُنوُه ِفي الرَّاَمِة ِفي َمِديَنِتِه. َوَكاَن َشاُوُل َقْد َنَفى َأْصَحاَب اْلَجا
َوَلمَّا َرَأى َشاُوُل َجْيَش اْلِفِلْسِطيِنيِ يَن  5َوَجاُءوا َوَنَزُلوا ِفي ُشوَنَم، َوَجَمَع َشاُوُل َجِميَع ِ ْسَراِئيَل َوَنَزَل ِفي ِجْلُبوَع. 

ا.  بُّ اَل ِباأَلْحاَلِم َواَل ِباأُلوِريِم َواَل ِباأَلْنِبَياِء.َفَسأَ 6َخاَف َواْضَطَرَب َقْلُبُه ِجد  ، َفَلْم ُيِجْبُه الرَّ بِ   "  َل َشاُوُل ِمَن الرَّ
أيام وجود داود فى صقلغ. ونجد هنا أخنيش متيقننًا جندًا منن والء داود لنُو فنى الحنرب ضند =  َوَكاَن ِفي ِتْلَك اأَليَّاِم  

ئمننة يشننوبها اللنن   تحتمننل معنيننين صلننى األقننل. فننداود لننم يعننط وصنندًا صننريحُا انجنند إجابننة داود ص( 2)شنناول. وفننى 
ف خيش إصتبر موضوع إشتراك داود معُو ضد شاول أمرًا أكيدًا بنل هنو كرامنة  َأْنَت َسَتْعَلُم َما َيْفَعُل َعْبُدكَ وإنما قال  

( 3)و قائد حرسو الخاص وفنى ألُو أن يحارب م  الفلسطينيين ضد صدوه. ولالك صين أخيش داود حارسًا خاصًا 
يفننرر حادثننة مننوت صننموئيل مقدمننة لألحننداث التاليننة. وكننان شنناول قنند نفننى كننل مننن يعمننل بالسننحر والشننعوذة مننن 

انِ   البالد وغال ًا كان هاا ب رشناد صنموئيل.   َحاَب اْلجىَ أصنل ال لمنة الناين يت لمنون منن بطنونهم ويتظناهرون = َأصىْ
أى توابنن  الجننان يت عونننو حيثمننا ينناهب =  َوالتََّوابىىعِ  مور الخفيننة والمسننتقبلألبجننان حننال فننيهم وهننو النناى يخبننرهم بننا

 كعبينند لسننيدهم وهننو يفشننف لهننم أمننور ال ينندركها أو ينظرهننا ال شننر ويقنندم لهننم إمفانيننات فننوق طاقننات ال شننر مثننل
ألنهنا تعننى  إسنتدصاء أرواح المنوتى. ولقند حنرم ال تناب المقندس السنحر والشنعوذة بفنل أنواصهنا  الخداع فى موضوع

 لتجاء اإلنسان إلى الشر وإلى الشيطان كمرشد لو وسند يعينو صوض اإللتجاء إلى هللا واإلت ال صليو.إ
سنر خنوف شناول الحييقنى هنو تخلنى هللا ( 5) مقابنل شنونم وفنى وِجْلُبوعَ مدينة فى أرض يسناكر.   ُشوَنمَ (  4)وفى  

الرب رجنل قتنل كنل ال هننة ورئني  ال هننة وطنرد  كي  يجيب  (6)( وفى 1:27)صف  داود النبى الاى يقول مز 
الرجل الاى كان يحارب ب سالة وهو داود. ويبدو أن شاول أقام كاهنًا بطريقة منا ليسن ل لنُو هللا ول نن كنان ال ناهن 

اأَلْحاَلِم الشرصى المت قى أبياثار وهاا كنان محتمينًا بنداود.   , م( فناهلل قند يفلنم األنبيناء بناألحال6:12)راجن  صند اَل بىِ
ول ن بسبب شر شاول إنررف صنُو األنبياء وكل إنسان صالح وهللا رفضو وأص ح فى أسنوأ حنال. ولننالحظ بعند 
ذلننك أى إنحنندار وصننل لننُو شنناول صوضننًا صننن أن يقنندم توبننة ويرننلى نجننده يلجنن  ألسننوأ أسننلوب يمفننن اللجننوء إليننو. 

 ولنالحظ كي  قضى شاول الليلة األخيرة من صمره. 
 

ُه قَ فَ 7"  -(:7أيه ) اَل لىَ َأَلَها«. َفقىَ ، َفَأْذَمَس ِ َلْيَها َوَأسىْ َعِبيىُدُه: اَل َشاُوُل ِلَعِبيِدِه: »َفتِ ُشوا ِلي َعَلى اْمَرَأٍة َصاِحَبِة َجانٍ 
 "»ُمَوَذا اْمَرَأٌة َصاِحَبُة َجانٍ  ِفي َعْيِن ُدوٍر«.
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ان ٍ لجنن  شنناول لسننؤال  اِحَبِة جىىَ َرَأٍة صىىَ . هفنناا إنحننرف شنناول مننن المننرأة ال اذبننة مفننان هللا هف هننان هللا إذ أقننام هننا  امىىْ
 خر حتى إرت ب هاا الشر العظيم.آضعف إلى 

 
اَل:8"  -(:20-8اآليات ) ْياًل. َوقىَ ْرَأِة لىَ ى اْلمىَ اُءوا ِ لىَ ُه َوجىَ اَلِن َمعىَ  َفَتَنكََّر َشاُوُل َوَلِبَس ِثَياًبا ُأْخَرى، َوَذَمَس ُمَو َوَرجىُ

َع 9َوَأْصِعِدي ِلي َمْن َأُقوُل َلِك«.    »اْعِرِفي ِلي ِباْلَجان ِ  ٍَ َقطىَ اُوُل، َكيىْ َل شىَ َفَقاَلْت َلُه اْلَمْرَأُة: »ُمَوَذا َأْنَت َتْعَلُم َما َفعىَ
ا؟«  ي ِلُتِميَتهىىَ َرًكا ِلَنْفسىىِ ُع شىىَ اَذا َتضىىَ َن اأَلْرِض. َفِلمىىَ انِ  َوالتََّوابىىِع مىىِ َحاَب اْلجىىَ الرَّ 10َأصىىْ اُوُل بىىِ ا شىىَ َف َلهىىَ اِئاًل: َفَحلىىَ بِ  قىىَ

ِر«.  ي مىىَذا اأَلمىىْ ٌم فىىِ ِك ِ ثىْ ُه اَل َيْلَحقىىُ ، ِ نىىَّ بُّ َو الىىرَّ يٌّ مىىُ ي 11»حىَ ِعِدي لىىِ اَل: »َأصىىْ َك؟« َفقىىَ ِعُد لىىَ ْن ُأصىىْ ْرَأُة: »مىَ ِت اْلمىىَ َفَقالىىَ
أُة َشاُوُل َقاِئلًة: »ِلَماَذا َخَدْعَتِني َوَأْنَت رْ َفَلمَّا َرَأِت اْلَمْرَأُة َصُموِئيَل َصَرَخْت ِبَصْوٍت َعِظيٍم، َوَكلََّمِت اْلمَ 12َصُموِئيَل«.  
اُوُل؟«  َعُدوَن مىىِ 13شىىَ ًة َيصىىْ ُت آِلهىىَ اُوَل: »َرَأيىىْ ْرَأُة ِلشىىَ ِت اْلمىىَ ِت؟« َفَقالىىَ اَذا َرَأيىىْ اِفي. َفمىىَ ُك: »اَل َتخىىَ ا اْلَملىىِ اَل َلهىىَ َن َفقىىَ
ْت: 14اأَلْرِض«.  وَرُتُه؟« َفَقالىىَ َي صىىُ ا مىىِ ا: »مىىَ اَل َلهىىَ ُه »َفقىىَ اُوُل َأنىىَّ َم شىىَ ٍة«. َفَعلىىِ ى ِبُجبىىَّ َو ُمَغطىى  اِعٌد َومىىُ ْيٌخ صىىَ ٌل شىىَ َرجىىُ

اَل 15َصُموِئيُل، َفَخرَّ َعَلى َوْجِهِه ِ َلى اأَلْرِض َوَسَجَد.  َفَقاَل َصُموِئيُل ِلَشاُوَل: »ِلَماَذا َأْقَلْقَتِني ِبِإْصَعاِدَك ِ يَّاَي؟« َفقىَ
ي اأَلمىىْ  اَق بىىِ ْد ضىىَ اُوُل: »قىىَ اِء َواَل رُ شىىَ ْنِبيىىَ ي اَل ِباأَل ْد ُيِجيُبنىىِ ْم َيعىىُ اَرَقِني َولىىَ بُّ فىىَ اِرُبوَنِني، َوالىىرَّ ِطيِنيُّوَن ُيحىىَ ا. َاْلِفِلسىىْ د   جىىِ

بُّ َقْد َفاَرقَ 16ِباأَلْحاَلِم. َفَدَعْوُتَك ِلَكْي ُتْعِلَمِني َماَذا َأْصَنُع«.   َك؟ َفَقاَل َصُموِئيُل: »َوِلَماَذا َتْسَأُلِني َوالرَّ ُدوَّ اَر عىَ َك َوصىَ
ا لِ 17 ِدَك َوَأْعَطامىَ ْن يىَ َة مىِ بُّ اْلَمْمَلكىَ بُّ ِلَنْفِسِه َكَما َتَكلََّم َعْن َيِدي، َوَقْد َشقَّ الرَّ َك َداُوَد. َوَقْد َفَعَل الرَّ ْم 18َقِريبىِ َك لىَ أَلنىَّ

َضِبِه ِفي َعَمالِ  ََ بِ  َوَلْم َتْفَعْل ُحُموَّ  ْوَم. يَتْسَمْع ِلَصْوِت الرَّ َر اْليىَ بُّ ِبَك مىَذا اأَلمىْ بُّ 19َق، ِلذِلَك َقْد َفَعَل الرَّ ْدَفُع الىرَّ َويىَ
ْيَش  بُّ جىىَ ْدَفُع الىىرَّ ي، َويىىَ وَن َمعىىِ وَك َتُكونىُ َت َوَبنىىُ ًدا َأنىىْ ِطيِنيِ يَن. َوَىىَ ِد اْلِفِلسىىْ َك ِليىىَ ا َمعىىَ َراِئيَل َأْيضىىً ِد ِ سىْ ا ِليىىَ َراِئيَل َأْيضىىً  ِ سىىْ

ْن 20يَن«.  اْلِفِلْسِطيِني ِ  ْم َتكىُ ا لىَ ُموِئيَل، َوَأْيضىً اَلِم صىَ ْن كىَ ا مىِ د  اَف جىِ ى اأَلْرِض َوخىَ ِه ِ لىَ ى ُطولىِ َفَأْسَرَع َشاُوُل َوَسَقَط َعلىَ
 " ِفيِه ُقوٌَّة، أَلنَُّه َلْم َيْأُكْل َطَعاًما النََّهاَر ُكلَُّه َواللَّْيَل.

 -لشاول : وهناك رأيان فى هاه القرة أى ظهور صموئيل بعد موت
أن النناى ظهننر هننو روح صننموئيل فعنناًل. وقطعننًا لننم ينن تى بنن وامر صنناح ة الجننان بننل بسننماح مننن هللا ليعطننى  أواًل:

درسًا أخيرًا لشاول لعلو يتوب وليوبخو صلى ما صنعو إذ لج  للجان صوضًا صنن اللجنوء هلل بالتوبنة. وأصنحاب هناا 
 تى :الرأى يدللون صلى ذلك باآل

ه تن   وأخبنر الملنك بوفاتنو ورفن  منن األرض صنوتو بنالنبوءة  هيشوع بن سيراخ يش -1 د بالك فيقول "ومن بعد ُرقاد 
 (.23:46لمحو إثم الشعب )

 صراخ المرأة بروت صظيم يدل صلى أنها رأت شيئًا لم تتعوده فهى تعودت صلى شياطينها. -2
 جيب صليها.صمعرفة المرأة لشاول وهو متن ر. ثم قولها آلهة صلى صموئيل فما رأتُو كان  -3
 ثمة.توبيخ لشاول صلى فعلتو اآل=  َأْقَلْقَتِني ِبِإْصَعاِدَك ِ يَّايَ  لماذاقول صموئيل لشاول  -4
 (. وواضح أنو إناار أخير لشاول لعّلو يتوب.19-16كل ما قالو صموئيل كنبوة قد حدث )اآليات  -5

 -للون صلى ذلك :د صى أنو صموئيل وأصحاب هاا الرأى يأن الاى ظهر شيطان وإد    -ثانيًا :
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( حينن  نفهننم أنننو 4:2تنن  2+14:  11كننو 2هننو خننداع شننيطانى فالشننيطان "يغيننر شننفلو إلننى مننالك نننور" ) -1
 ( لنعلم خداصاتو.24:24سيظهر نفسو صلى أنو هللا نفسو + )م  

نبوات الروح الاى ظهر ال يحتاج لاكاء فهو يعرف قوة جيش الفلسطينيين وضعف جيش شاول وأنهنا معركنة  -2
 ن الفلسطينيين لن يهدأوا إاّل لو تخلروا من شاول.أخاسرة و 

كلمات الروح لشاول ليس  فيها دصوة للتوبة والترالح م  هللا بل هو وض  شناول فنى حالنة ين س خطينرة بنال  -3
 أى رجاء.

 ُرصب المرأة هو تمثيلية متقنة منها ومعرفتها إلسم شاول قد دلها صليو شياطينها.  -4
بِ   شَ َفَحَلَف َلَها  (  10آية)وفى   مازال لُو مظهر الدين وهو فاقد لجوهره. وكي  يحلف لها باهلل ليحميها = اُوُل ِبالرَّ

نجد المرأة خائفة صلى حياتها أى من أن يقتلها ( 9)(. وفى 27:20ضد الناموس الاى يطلب رجم الساحرات )ال  
فهل شناول =  ِك ِ ْثٌم ِفي مَذا اأَلْمرِ اَل َيْلَحقُ خائفة صلى خالص نفسها. ثم نجد شاول يقول لها   ليس    شاول ول نها

 يض  ناموسًا جديدًا أو يحميها من غضب هللا.
صى أنو سيحمى المرأة صاح ة الجان سرصان ما إنهار وسقط صلى وجهو مرصوبًا فهو أواًل إرتعب من وهاا الاى إد  

وهنا هنو يرجن  ويعلنن إحتياجنو  الفلسطينيين ثم إنهار أمام صبيده الاين يعلمون أنو سبد ونفى كنل أصنحاب الجنان
 يفتشف أحد شخريتو. ال لهم مّما إضطر للتن ر حتى

 
كَ 21" -(:21) آية ا، َفَقاَلْت َلُه: »ُمَوَذا َقْد َسِمَعْت َجاِرَيتىُ ْوِتَك  ُثمَّ َجاَءِت اْلَمْرَأُة ِ َلى َشاُوَل َوَرَأْت َأنَُّه ُمْرَتاٌع ِجد  ِلصىَ

 " َسِمْعُت ِلَكاَلِمَك الَِّذي َكلَّْمَتِني ِبِه.َفَوَضْعُت َنْفِسي ِفي َكفِ ي وَ 
 أى جازف  بحياتى ألجلك وأنا أصلم أن هاا األمر ممنوع.= َوَضْعُت َنْفِسي ِفي َكفِ ي 

 
اَمَك ِكْسَرَة ُخْبٍز َوُكْل، َفَتكىُ 22" -(:24-22) اآليات وٌَّة وَواآلَن اْسَمْع َأْنَت َأْيًضا ِلَصْوِت َجاِرَيِتَك َفَأَضَع ُقدَّ َن ِفيىَك قىُ

ي الطَِّريىىِق«.  يُر فىىِ ِن 23ِ ْذ َتسىِ اَم عىىَ ْوِتِهْم َوقىىَ ِمَع ِلصىىَ ا، َفسىىَ ْرَأُة َأْيضىً َداُه َواْلمىىَ ِه َعبىىْ َأَلحَّ َعَليىىْ ُل«. فىىَ اَل: »اَل آكىُ َأَبى َوقىىَ فىىَ
ِريِر.  تِ 24اأَلْرِض َوَجَلَس َعَلى السَّ ي اْلَبيىْ مٌَّن فىِ ٌل ُمسىَ ْرَأِة ِعجىْ اَن ِلْلمىَ ُه  ،َوكىَ ا َوَعَجَنتىْ َذْت َدِقيقىً ُه َوَأخىَ َرَعْت َوَذَبَحتىْ َفَأسىْ

 "َوَخَبَزْت َفِطيًرا،
 هنا المرأة تشفد صلى شاول بسبب إنهياره وقدم  لُو أفخر أطعمتها.

 
َمْتُه َأَماَم َشاُوَل َوَأَماَم َعْبَدْيِه َفَأَكُلوا. َوَقاُموا َوَذَمُبوا ِفي ِتْلكَ 25 -(:25) آية   اللَّْيَلِة. ُثمَّ َقدَّ

هى نهاية محزنة مخزية لملنك كانن  بداياتنو مشنجعة جندًا. هناا يمثنل منن يمنحنو هللا مواهنب كثينرة فيدخلنو الغنرور 
ا  وال برينناء. واإلنسننان الفاسنند داخليننًا يجمننن  لنفسننو مننرارة مننن ينننوم إلننى يننوم حتننى اللحظنننة األخيننرة مننن حياتننو. وأمنننّ

 متالحقة تمأل أصماقو فرحًا حتى نهاية حياتو صلى األرض. اإلنسان الروحى فيخزن فى أصماقو أمجاداً 
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 تفسير لقداسة البابا شنودة الثالث لكلمة " الجن "
 من كتاب قداسته عن األرواح بين الدين وعلماء الروح

 كلمنة الجننان ال توجنند إال فننى الترجمننات العربيننة . ولعلهننا تنن ثرت بالفلسننفة اإلسننالمية فننى الترجمنة . ففننى ترجمننة 
king james  تترجم بنfamiliar spirits   وفى ترجمات أخرى ترجمspirits . 

ويقول قداسة ال ابا أنو س ل بعو أساتاة اللغة العبرية فقالوا إن معناها مجرد أرواح تح  األرض ، وما يسمونو  
. الجان فى الترجمات العربية لل تاب المقدس هم شياطين
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 عودة للجدول اإلصحاح التاسع والعشرون 

 
ْيِن 1" -(:11-1اآليىىات ) ى اْلعىىَ اِزِليَن َعلىىَ َراِئيِليُّوَن نىىَ اَن اإِلسىىْ ى َأِفيىىَق. َوكىىَ ِهْم ِ لىىَ ِطيِنيُّوَن َجِميىىَع ُجُيوشىىِ َع اْلِفِلسىىْ َوَجمىىَ

ا، 2الَِّتي ِفي َيْزَرِعيَل.   اٍت َوُأُلوفىً ِطيِنيِ يَن ِمئىَ يَش. وَ َوَعَبَر َأْقَطاُب اْلِفِلسىْ َع َأخىِ اَقِة مىَ ي اْلسىَّ ُه فىِ َر َداُوُد َوِرَجالىُ اَل 3َعبىَ َفقىَ
ْيَس  اُوَل ُرَؤَساُء اْلِفِلْسِطيِنيِ يَن: »َما مُؤاَلِء اْلِعْبَراِنيُّوَن؟« َفَقاَل َأِخيُش ِلُرَؤَساِء اْلِفِلْسِطيِنيِ يَن: »َألىَ َد شىَ  مىَذا َداُوَد َعبىْ

ْوِم؟«.   َمِلِك ِ ْسَراِئيَل الَِّذي َكانَ  ى مىَذا اْليىَ ِه ِ لىَ ْوِم ُنُزولىِ ْن يىَ ْيًئا مىِ ْد ِفيىِه شىَ ْم َأجىِ ِنيَن، َولىَ َمِعي مِذِه اأَليَّاَم َأْو مِذِه السِ 
َل َفَيْرجىىَع  ِ 4 جىىُ ِطيِنيِ يَن: »َأْرجىىِع الرَّ اُء اْلِفِلسىىْ ُه ُرَؤسىىَ اَل لىىَ ِطيِنيِ يَن، َوقىىَ اُء اْلِفِلسىىْ ِه ُرَؤسىىَ ِخَط َعَليىىْ ى َموْ َوسىىَ ِذي ضىىِ لىىَ ِعِه الىىَّ

ي مىَذا سىَ  اَذا ُيْرضىِ ْرِب. َفِبمىَ ُرُؤوِس َعيَّْنَت َلُه، َواَل َيْنِزَل َمَعَنا ِ َلى اْلَحْرِب، َواَل َيُكوَن َلَنا َعُدو ا ِفي اْلحىَ ْيَس بىِ يِ َدُه؟ َألىَ
َجاِل؟   ْقِص َقا5ُأولِئَك الرِ  نَّْيَن َلُه ِبالرَّ ََ ِه؟«. ئِ َأَلْيَس مَذا ُمَو َداُوُد الَِّذي  َدَعا 6اَلٍت: َضَرَب َشاُوُل ُأُلوَفُه َوَداُوُد ِرْبَواتىِ فىَ

ْيِش صىَ  ي اْلجىَ ، ِ نََّك َأْنَت ُمْسَتِقيٌم، َوُخُروُجَك َوُدُخوُلَك َمِعي فىِ بُّ يَّ َأِخيُش َداُوَد َوَقاَل َلُه: »َحيٌّ ُمَو الرَّ ي َعْينىَ اِلٌح فىِ
ْس 7 ِجْئَت ِ َليَّ ِ َلى اْلَيْوِم. َوَأمَّا ِفي َأْعُيِن اأَلْقَطاِب َفَلْسَت ِبَصاِلٍح. ِمأَلنِ ي َلْم َأِجْد ِفيَك َشر ا ِمْن َيوْ  َفاآلَن اْرجْع َواْذمىَ

دْ 8ِبَساَلٍم، َواَل َتْفَعْل ُسوًءا ِفي َأْعُيِن َأْقَطاِب اْلِفِلْسِطيِنيِ يَن«.  اَذا َوجىَ ُت؟ َومىَ اَذا َعِملىْ يَش: »َفمىَ اَل َداُوُد أَلخىِ ي تَ َفقىَ  فىِ
َداُوَد: 9َعْبِدَك ِمْن َيْوِم ِصْرُت َأَماَمَك ِ َلى اْلَيْوِم َحتَّى اَل آِتَي َوُأَحاِرَب َأْعَداَء َسيِ ِدي اْلَمِلِك؟«  اَل لىِ يُش َوقىَ اَب َأخىِ َفَأجىَ

ْرِب. ي»َعِلْمُت َأنََّك َصاِلٌح ِفي َعْيَنيَّ َكَماَلِك هللِا. ِ الَّ ِ نَّ ُرَؤَساَء اْلِفِلْسِطيِني ِ  ى اْلحىَ َواآلَن 10َن َقاُلوا: اَل َيْصَعْد َمَعَنا ِ لىَ
اْذَمُبوا ْم فىىَ اَء َلكىىُ َباًحا َوَأضىىَ ْرُتْم صىىَ َك. َوِإَذا َبكىىَّ اُءوا َمعىىَ ِذيَن جىىَ يِ ِدَك الىىَّ َع َعِبيىىِد سىىَ َباًحا مىىَ ْر صىىَ َو 11«. َفَبكىىِ  َر َداُوُد مىىُ َفَبكىىَّ

 " ْرِجُعوا ِ َلى َأْرِض اْلِفِلْسِطيِنيِ يَن. َوَأمَّا اْلِفِلْسِطيِنيُّوَن َفَصِعُدوا ِ َلى َيْزَرِعيَل.َوِرَجاُلُه ِلَكْي َيْذَمُبوا َصَباًحا َويَ 
ن مطالنب بن ن وصل  المشفلة التى وض  داود نفسو فيها إلنى ذروتهنا. فقند وضن  نفسنو فنى من زق رهينب فهنو اآل

يطال نو بنرد الجمينل. والمن زق إن لنم يحنارب  نيحارب شع و تح  قيادة ملك وثننى إستضنافو وهنو فنى ضنيقتو واآل
داود فننى صننف الفلسننطينيين فهننو خننائن لمننن إستضننافو وإن حننارب معهننم ضنند شننع و لرننار مفروهننًا فننى إسننرائيل 
ويرفضونُو كملك. وهللا وحده الاى يستطي  حل هاه المشفلة التنى وضن  نفسنو فيهنا وقند فعنل، فنداود قل نو مسنتييم 

(. والحنل 13:10كنو1كو يهوذا ل نن هللا ال يسنمح بن ن تزيند التجربنة صلنى إحتمنال أوالده )ر م  هللا. هللا أّدبو صلى ت
تمثل فى رفو أقطاب الفلسطينيين لداود وإصتبروه غير أمينًا فى صالقتنو معهنم وأننو لنو دخنل الحنرب فمنن المؤكند 

 أنو سينقلب صلى الفلسطينيين ويقف فى صف شع و. 
اَقِة  -( :2وفننى آيننة) ي اْلسىىَّ أى فننى مننؤخرة الجننيش لننالك لننم يالحننظ قننادة الجننيش الفلسننطينى وجننود داود منننا  =فىىِ
 البداية. 

َجالِ  -( :4وفى آية) = هو يرضى سيده أى إلهو أو مل و ب ن يستدير ويقتل   َأَلْيَس ِبُرُؤوِس ُأولِئَك الرِ 
ن أخيش يحب داود ل نو  ان يناصرنا ظاهريًا ول ن فى الحرب سيسلمنا ليدهم. وكالفلسطينيين فى الحرب فهو اآل

هو واحد وسط خمسة أقطاب فنزل صلى رأى األغلبية وطلب من داود الرجوع. والحظ ت ثير داود صلى أخيش فترة 
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بُّ ( نجد أخيش يحلف بالرب 6وجودُه صندُه ففى اآلية) ( يش و داود بمالك هللا فمن أين أتى 9وفى آية)  َحيٌّ ُمَو الرَّ
ود. والحظ أن كلمة الرب التى إستخدمها أخيش فى األصل يهوه. فمن أين أتى  اأخيش بهاه ال لمات إاّل من د 

أخيش بهاه اإلصطالحات إاّل من داود فواضح أن ت ثير داود رجل اإليمان صلى من حولُو ت ثير صظيم ج ار. أو 
بره ك لو يمفن أن  تفهاا ألنو أح و وإحترم إلهو وإص ،لو كان أخيش يجامل داود بهاه األلفاظ الدينية اإلسرائيلية

( لترى كم كان أخيش مح ًا لداود وما  6يحلف ب سمو وهاه صمومًا أول خطوة فى طريد اإليمان. وراج  آية) 
( داود يرد المجاملة ومن المؤكد كان قل و يطير من الفرح إذ  8أصظم شهادة غير المؤمنين للمؤمنين. وآية)

. تخلص من الم زق وَصل َم أنو لن يحارب شع و
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 عودة للجدول اح الثالثون حاإلص

 
( اْلَجُنوَب 1"  -(:6-1اآليات  َزْوا  ََ َقْد  اْلَعَماِلَقُة  َكاَن  الثَّاِلِث،  اْلَيْوِم  ِفي  ِصْقَلَ   ِ َلى  َوِرَجاُلُه  َداُوُد  َجاَء  َوَلمَّا 

ِبالنَّاِر،   َوَأْحَرُقوَما  َبْل  وَ 2َوِصْقَلَ ، َوَضَرُبوا ِصْقَلَ   َكِبيًرا،  َواَل  َأَحًدا اَل َصِغيًرا  َيْقُتُلوا  َلْم  ِفيَها.  اللََّواِتي  النِ َساَء  َسَبْوا 
ْد َفَدَخَل َداُوُد َوِرَجاُلُه اْلَمِديَنَة َوِإَذا ِمَي ُمْحَرَقٌة ِبالنَّاِر، َوِنَساُؤُمْم َوَبُنوُمْم َوَبَناُتُهْم قَ 3َساُقوُمْم َوَمَضْوا ِفي َطِريِقِهْم.  

ِلْلُبَكاِء.  4ُسُبوا.   ُقوٌَّة  َلُهْم  َتْبَق  َلْم  َحتَّى  َوَبَكْوا  َأْصَواَتُهْم  َمَعُه  الَِّذيَن  ْعُس  َوالشَّ َداُوُد  َداُوَد: 5َفَرَفَع  اْمَرَأَتا  َوُسِبَيِت 
  . اْلَكْرَمِليِ  َناَباَل  اْمَرَأُة  َوَأِبيَجاِيُل  اْلَيْزَرِعيِليَُّة  َأِخيُنوَعُم 

َأْنُفَس   َفَتَضاَيقَ 6 أَلنَّ  ِبَرْجِمِه،  َقاُلوا  ْعَس  الشَّ أَلنَّ  ا  ِجد  َداُوُد 
بِ  ِ لِهِه. َد ِبالرَّ ْعِس َكاَنْت ُمرًَّة ُكلُّ َواِحٍد َعَلى َبِنيِه َوَبَناِتِه. َوَأمَّا َداُوُد َفَتَشدَّ  " َجِميِع الشَّ

ا كنان سنيؤدى أن يقاتنل شنع و  هللا ينقا أوالده ول نو يؤدبهم. فنداود أخطن  بوجنوده فنى صنقلغ وسنط الفلسنطينيين ممنّ
وربما فعل ما كان قد إمتن  صنُو مّرات أن يقتل هو شاول مسيح الرب وربما رفضو شع و كملك بسنبب هناا وكنان 
بالك يعطنل خطنة هللا إلقامنة ممل نة حسنب قل نو فناهلل تندخل لينقنا داود وليتمجند إسنم النرب، ل نن كنان البند لنُو منن 

 ئو فى مغاير يهوذا كان أفضل لُو من هاه الورطة.ادرس ليؤدبو. ف ق
ولقد إستغل صماليد خروج داود ورجالُو من صقلغ لإلشتراك فى الحرب ضد الفلسطينيين وضربوا صقلغ وأحرقوها 

ن داود فنى ضنيقة لنم  وسبوا النساء واألوالد وهنا نرى كم كان  شفقة شاول صلى ملك صماليد بال معننى. وننرى اآل
 -قبل واألمور زاد تعقيدها بشفل صجيب : يقابلها من

 هو مطرود ومرفوض من وطنو وشاول الملك. -1
 هو مرفوض من الفلسطينيين. -2
 هم. ءرجالو أرادوا رجمُو فقد سبي  نساشع و ورجالو الاين أكلوا من خبزه رفعوا صليو العقب. ف -3
 نساؤه هو شخريًا مسبيين.  -4
 خيامهم محروقة بالنار. -5

بِ  ِ لِهِه.= اج إليمان قوى ك يمان داود توهاا الموقف بالت كيد يح َد َداُوُد ِبالرَّ  .َفَتَشدَّ
 

َم َأِبَياَثاُر اأَلُفودَ 7" -(:7) آية ْم ِ َليَّ اأَلُفوَد«. َفَقدَّ  "  ِ َلى َداُوَد.ُثمَّ َقاَل َداُوُد أَلِبَياَثاَر اْلَكاِمِن اْبِن َأِخيَماِلَك: »َقدِ 
م الندرس وهنا هنو يسنتدصى ال ناهن لسنؤال إستشارة الرب ول ن اآل أخط  داود حين نزل م  أخيش دون  ن نجنده تعلن 

ودَ  =هللا بناألوريم  . وهنناه هننى فائندة التجننارب. والحننظ أننو حننين رجنن  داود للنرب فحتننى جنننودُه الناين ف ننروا فننى اأَلفىىُ
 رجمو صادوا للخضوع لُو وحاربوا معُو.

 
بِ  قَ 8" -(:8) آية ْدِرُك اَفَسَأَل َداُوُد ِمَن الرَّ َك تىُ ْم َفِإنىَّ ِئاًل: »ِ َذا َلِحْقُت مُؤاَلِء اْلُغَزاَة َفَهْل ُأْدِرُكُهْم؟« َفَقاَل َلُه: »اْلَحْقهىُ

 "َوُتْنِقُذ«.
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إذًا هى ضربة محندودة للت دينب فقنط والحنظ أنهنم لنم يفقندوا قشنة وصنادوا جميعنًا سنالمين رجنااًل =  َفِإنََّك ُتْدِرُك َوُتْنِقذُ 
 19بفل ممتل اتهم بل كان  غنيمتهم كبيرة جدًا حتى أن داود وزع صلى شعب يهوذا )راج  أينات و ونساء وأطفال  

 (. إذًا لماذا نخاف من التجارب والضيقات فهى :20، 
ا هناا المينراث إن بقنى حالنناللت ديب ونزع  الخطايا  حتى نؤهل لمينراث السنماوات وحتنى ال يضني  (1) صلنى    مننّ

 ما هو صليو دون ت ديب.
 نخسر شئ بل بعد كل تجربة نعود محملين بالغنائم )فضائل وبركات(. لن  (2)
إذا صبرنا صلى التجربة يفيو هللا صليننا بركنات مادينة )غننائم   رجنوع الجننود لنداود وهناا يعنادل مرنالحتنا   (3)

 م  أهل العالم( وبركات روحية أى مرالحة م  هللا وم  السمائيين الاين سيفرحون بتوبتنا.
 

ُجِل الَِّذيَن َمَعُه َوَجاُءوا ِ َلى َواِدي اْلَبُسوِر، َواْلُمَتَخلِ ُفوَن َوقَ فَ 9" -(:9) آية تُّ ِمَئِة الرَّ  " ُفوا.َذَمَس َداُوُد ُمَو َوالسِ 
ال سور هو جدول صغير ينحدر من ج ال أدومية إلنى ال حنر المتوسنط صنند غنزة ويعتقند الن عو =    َواِدي اْلَبُسورِ 

 (.18:15أى الاى صلى حدود مرر )تك رأنو هو المقرود بنهر مر
وا وَن َوَقفىىُ منننهم لننم يحتملننوا وتخلفننوا صننن المعركننة ولننم يعبننروا نهننر  200ل ننن  600كننان رجننال داود =  َواْلُمَتَخلِ فىىُ

 فقط ليقابل صماليد. 400ال سور بسبب إعيائهم. وذهب داود ومعُو 
 

عُ 10" -(:10) آيىىة َو َوَأْربىىَ َق مىىُ ا َداُوُد َفَلحىىِ ُروا َواِدَي  َوَأمىىَّ ْن َأْن َيْعبىىُ ْوا عىىَ ْم َأْعيىىَ ل أَلنَّهىىُ ا َرجىىُ ٍَ ِمَئتىىَ ل، َوَوقىىَ ِة َرجىىُ ِمئىىَ
 " اْلَبُسوِر.

 
 "َفَصاَدُفوا َرُجاًل ِمْصِري ا ِفي اْلَحْقِل َفَأَخُذوُه ِ َلى َداُوَد، َوَأْعَطْوُه ُخْبزًا َفَأَكَل َوَسَقْوُه َماًء،11" -(:11) آية

ِري ا َفَصاَدُفوا َرُجالً  صنادف داود ورجالنو رجناًل مرنريًا فنى حالنة إعيناء تنام بنين الحيناة والمنوت لنم ي كنل ولنم =  ِمصىْ
ام. ويبنندو أنننو كننان صبنند لرجننل صمنناليقى سننبد وأسننره وإسننتعبده وحينمننا مننرض ألقنناه بننال شننفقة فننى  3يشننرب منننا  أيننّ

 . روحُو إليو   البرية إلى أن كاد يموت. وأصطاه داود المملوء شفقة طعامًا وماء فرجع
ْل َوَأْعَطْوُه ُقْرًصا ِمَن التِ يِن َوُعْنُقوَدْيِن ِمَن الزَِّبيِس، َفَأَكَل َوَرَجَعْت ُروُحُه ِ َلْيِه، أَلنَُّه َلْم َيْأكُ 12"  -(:14-12اآليات )

اَلٌم »َفَقاَل َلُه َداُوُد: 13ُخْبزًا َواَل َشِرَب َماًء ِفي َثاَلَثِة َأيَّاٍم َوَثاَلِث َلَيال.   ا َىُ اَل: »َأنىَ َت؟« َفقىَ َن َأنىْ ْن َأيىْ ِلَمْن َأْنَت؟ َومىِ
اٍم.  ِة َأيىَّ ُذ َثاَلثىَ ُت ُمنىْ ي َمِرضىْ يِ ِدي أَلنىِ  ي سىَ ْد َتَرَكنىِ ، َوقىَ اِليِقيٍ  وِبيِ  14ِمْصِريٌّ َعْبٌد ِلَرُجل َعمىَ ى َجنىُ ا َعلىَ َزْونىَ ََ ْد  ا قىَ َفِإنَّنىَ

 "ا َوَعَلى َجُنوِبيِ  َكاِلَس َوَأْحَرْقَنا ِصْقَلَ  ِبالنَّاِر«.اْلَكِريِتيِ يَن، َوَعَلى َما ِلَيُهوذَ 
قبيلنة منن الفلسنطينيين أرضنهم فنى  وهنى = جنوب الكىريتيينهاجم العمالقنة  حين أنو كان م  سيده  الرجل  أخبرهم

مىا وفى هاا الهجوم صلى الفلسطينيين هناجموا معهنم ( كان أصلهم من كري . 5:2صف  +16:25الجنوب )حز  
 . هوذايل
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ل صنن اللحناق بنالغزاة ألننو لنم يفنن ممفننًا والحظ أن داود ل رمو ومحبتو إهتم بهاا اإلنسان الملقى فى البرينة وتعطن  
لُو أن يترك إنسان مشرف صلى الموت وهو قادر أن يقدم لُو يد المساصدة. ولم يفن يعلم داود أن هاا اإلنسان هو 

 يشوى فعل ذلك فتقابل م  المسيح(.بالاى سيساصده ويفون مرشدًا لُو )األن ا 
 

ي وَ 15" -(:15) آية َك اَل َتْقُتُلنىِ اهلِل َأنىَّ ي بىِ ْف لىِ اَل: »اْحلىِ َزاِة؟« َفقىَ ى مىُؤاَلِء اْلغىُ ي ِ لىَ ِزُل بىِ ْل َتنىْ ُه َداُوُد: »مىَ اَل لىَ اَل َفقىَ
 "ُتَسلِ ُمِني ِلَيِد َسيِ ِدي، َفَأْنِزَل ِبَك ِ َلى مُؤاَلِء اْلُغَزاِة«.

اود منننن المرنننرى أن يقنننوده لمفنننان الغنننزاة فوافننند صلنننى أن ال يقتلنننو إذ كنننانوا قنننديمًا يسنننتعملون الننندليل فنننى د طلنننب 
 الحروب ثم يقتلونو لئاّل يخونهم.

 
وَن ِبسىَ 16" -(:16) آية َرُبوَن َوَيْرُقصىُ َبِس َجِميىِع َفَنَزَل ِبِه َوِإَذا ِبِهْم ُمْنَتِشُروَن َعَلى َوْجِه ُكلِ  اأَلْرِض، َيْأُكُلوَن َوَيشىْ

 " اْلَغِنيَمِة اْلَعِظيَمِة الَِّتي َأَخُذوا ِمْن َأْرِض اْلِفِلْسِطيِنيِ يَن َوِمْن َأْرِض َيُهوَذا.
كانوا فى حالة لهو وصدم إكتراث إذ يعلمون أن الفلسطينيين واليهود كالهما فى حرب فلن يلحد بهنم أحند بسنرصة. 

اإلنسنان  خنر ليلنة فنى ُصمنرآك اإلنسان أى قد ت ون ليلة اللهو هاه الولنالحظ فقد يفون اللهو والرقص فى ليلة ه
خننر ليلننة لشنناول وقنند قضنناها فننى صننين دور منن  صنناح ة آ( وهفنناا كاننن  5)حنندث هنناا هنننا ومنن  بيلشاصننر دانيننال 

 جان.
 

ْنُج 17"  -(:20-17اآليات ) ْم يىَ ِدِمْم، َولىَ اِء َىَ ى َمسىَ ِة ِ لىَ َن اْلَعَتمىَ اَلٍم مىِ َفَضَرَبُهْم َداُوُد مىِ ِة َىُ َع ِمئىَ ٌل ِ الَّ َأْربىَ ْنُهْم َرجىُ
ْيٌء اَل 19َواْسَتْخَلَص َداُوُد ُكلَّ َما َأَخَذُه َعَماِليُق، َوَأْنَقَذ َداُوُد اْمَرَأَتْيِه. 18الَِّذيَن َرِكُبوا ِجَمااًل َوَمَرُبوا.  َوَلْم ُيْفَقْد َلُهْم شىَ

ْل َردَّ َداُوُد اْلَجِميىَع. َصِغيٌر َواَل َكِبيٌر، َواَل َبُنوَن َواَل بَ  ِنيَمٌة، َواَل َشْيٌء ِمْن َجِميِع َما َأَخُذوا َلُهْم، بىَ ََ َذ 20َناٌت َواَل  َوَأخىَ
ِنيَمُة َداُوَد«. ََ  "َداُوُد اْلَغَنَم َواْلَبَقَر. َساُقوَما َأَماَم ِتْلَك اْلَماِشَيِة َوَقاُلوا: »مِذِه 

ر وجنود الرجنل المرنرى الناى كنان إنسنان فنى يند هللا. بنل هنو الناى دبن    لهللا يؤدب ول ننو يحفنظ الجمين  فقلنوب كن
يبننندوأن داود ورجالنننُو وصنننلوا ( 17)دلنننياًل لنننداود وهفننناا يسنننمح هللا بضنننربات محننندودة لينننؤدب )قرنننة أينننوب(. وفنننى 

 ر.االمنطقة فى المساء ف منوا لهم حتى نام العمالقة وصند الَسَحر  هجم برجالو صليهم ودام القتال كل النه
 

ُجِل الَِّذيَن َأْعَيْوا َعِن الذََّماِب َوَراَء َداُوَد، َفَأْرَجُعوُمْم ِفي َواِدي اْلبَ 21" -(:21) آية ُسوِر، َوَجاَء َداُوُد ِ َلى ِمَئَتِي الرَّ
َم َداُوُد ِ َلى اْلَقْوِم وَ  ْعِس الَِّذيَن َمَعُه. َفَتَقدَّ  "  َسَأَل َعْن َساَلَمِتِهْم.َفَخَرُجوا ِلِلَقاِء َداُوَد َوِلَقاِء الشَّ

 داود ذو القلب الرقيد نجده هنا يس ل صن المتخلفين من اإلعياء وال يوجو لهم كلمة لوم.
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ْم 22"  -(:25-22اآليات ) ْم لىَ ِل َأنَّهىُ اُلوا: »أَلجىْ َع َداُوَد َوقىَ اُروا مىَ َجاِل الَِّذيَن سىَ يٍر َوَلِئيٍم ِمَن الرِ  َفَأَجاَب ُكلُّ َرُجل ِشرِ 
َفَقاَل 23َيْقَتاُدوُمْم َوَيْنَطِلُقوا«. ْذَمُبوا َمَعَنا اَل ُنْعِطيِهْم ِمَن اْلَغِنيَمِة الَِّتي اْسَتْخَلْصَناَما، َبْل ِلُكلِ  َرُجل اْمَرَأَتُه َوَبِنيِه، َفلْ يَ 

ا َوَحِفَظنىَ  ْد َأْعَطانىَ بَّ قىَ َوِتي، أَلنَّ الىرَّ ا ِ خىْ ا. َداُوُد: »اَل َتْفَعُلوا مَكَذا يىَ اُءوا َعَلْينىَ ِذيَن جىَ َزاَة الىَّ ِدَنا اْلغىُ َع ِليىَ ْن 24ا َوَدفىَ َومىَ
ِة، َد اأَلْمِتعىَ يُم ِعنىْ ِذي ُيقىِ يُس الىَّ ْرِب َنصىِ ى اْلحىَ اِزِل ِ لىَ يِس النىَّ ُه َكَنصىِ ِر؟ أَلنىَّ ُموَن  َيْسَمُع َلُكْم ِفي مَذا اأَلمىْ ِإنَُّهْم َيْقَتسىِ فىَ

ِويَِّة«.   " َك اْلَيْوِم َفَصاِعًدا َأنَُّه َجَعَلَها َفِريَضًة َوَقَضاًء إِلْسَراِئيَل ِ َلى مَذا اْلَيْوِم.لِ َوَكاَن ِمْن ذ25ِبالسَّ
فننى الغنيمننة فننرفو داود وإسننتغل داود نرننًا فننى الشننريعة ليثبنن  رأيننو  200طلننب بعننو األشننرار أن ال يشننترك الننن 

يفننة حفننظ األمتعننة. وقطعننًا فهننم ال ينطبنند ظبقننوا ألنهننم مفلفننين بو  200(. وإصتبننر أن هننؤالء الننن 27-25:31)صنند 
أنهننا ( 25)أو جبنننًا بننل صننن إعينناء. ولننالك قيننل فننى  صلننيهم نننص الشننريعة تمامننًا ول نننهم أيضننًا لننم يقرننروا إهمنناالً 

صننارت فريضننة جعلهننا داود فننى إسننرائيل. وحفمننة داود فننى هنناا جنبنن  رجالننو شننر اإلنقسننام والقتننال بننين بعضننهم 
 ن اإلنترار   ة من هللا فلم ينسب اإلنترار لنفسو أو لرجالو.أهو إصتبر  (23)ال عو. وفى 

 وفى رموز هاه المعركة للمسيح :
 

 المسيح  داود
 الذين حاربوا مع داود وعبروا النهر   400الى  -27

 الذين أصابهم اإلعياء. 200والى 
 المعركة ضد عماليق + داود يوزع َنائم * 
 داود يحرر  مرأتيه  -28

 يد التى عبرت مياه المعمودية دكنيسة العهد الج
 وشعس العهد القديم المثقل بأعباء الناموس 

 مى معركة الصليس + المسيح يوزع بركات*
ر شعس العهد القديم والعهد الجديد   المسيح حر 

 
َيُهو 26"  -(:31-26اآليات ) ِ َلى ُشُيوِخ  اْلَغِنيَمِة  ِمَن  َأْرَسَل  ِ َلى ِصْقَلَ   َداُوُد  َقاِئاًل: ذَ َوَلمَّا َجاَء  َأْصَحاِبِه  ِ َلى  ا، 

  .» بِ  ِنيَمِة َأْعَداِء الرَّ ََ ِ َلى الَِّذيَن ِفي َبْيِت ِ يل َوالَِّذيَن ِفي َراُموَت اْلَجُنوِب َوالَِّذيَن ِفي َيتِ يَر، 27»مِذِه َلُكْم َبَرَكٌة ِمْن 
َوالَّذِ 28 ِسْفُموَث  ِفي  َوالَِّذيَن  َعُروِعيَر  ِفي  الَِّذيَن  َأْشِتُموَع،  َوِإَلى  ِفي  ُمُدِن 29يَن  ِفي  َوالَِّذيَن  َراَخاَل  ِفي  الَِّذيَن  َوِإَلى 

اْلِقيِنيِ يَن،   ُمُدِن  ِفي  َوالَِّذيَن  َعَتاَك، 30اْلَيْرَحْمِئيِليِ يَن  ِفي  َوالَِّذيَن  َعاَشاَن  ُكوِر  ِفي  َوالَِّذيَن  ُحْرَمَة  ِفي  الَِّذيَن  َوِإَلى 
َد ِفيَها َداُوُد َوِرَجاُلُه.َوِإَلى الَِّذيَن ِفي َحبْ 31   ُروَن، َوِإَلى َجِميِع اأَلَماِكِن الَِّتي َتَردَّ

إتسم داود ب تساع القلب وال رم فنحن نجد أن العمالقة فرحوا بالغنيمة ول ن داود إقتسمها م  الاين أصيوا فى  
صطى النررة وبالتالى هو لي  أ الطريد وم  شعب يهوذا. وهاه هى المح ة األخوية. هو إصتبر أن هللا هو الاى 

لُو حد فيها وحده فطالما هللا هو الاى بارك فليقتسم البركة م  باقى اإلخوة. وواضح أن الغنيمة كان  كبيرة جدًا. 
وهو إصتبر أن هاه بركة من هللا وأن هديتو لرجال يهوذا هى بركة من الرب. هاه هى تررفات الملوك فهم ال 

، هو حارب ال لحساب نفسو بل حارب حروب الرب لحساب شع و لالك حين جاء  م يهتمون ب نفسهم بل بشعوبه 
وهى غير بي   =  لَبْيِت ِ يلالوق  ليمل وه مل وه صليهم بفرح. وهاا حالنا م  المسيح والحظ أن أول هدية كان  
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بي  إيل تعنى   ( وذلك ألن16:12إيل المشهورة وهاه فى بنيامين. أما بي  إيل الماكورة هنا فهى فى يهوذا )يش
. بي  هللا وأول ما ناكره يجب أن يفون بي  هللا. ونالحظ أنو ال هدايا للزيفيين فهم خونة ال يستحقون 
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 عودة للجدول اإلصحاح الحادى والثالثون 

 
ِل   َوَحاَرَب اْلِفِلْسِطيِنيُّوَن ِ ْسَراِئيَل، َفَهَرَب ِرَجالُ 1"  -(:2-1اآليات ) ي َجبىَ ى فىِ َقُطوا َقْتلىَ ِطيِنيِ يَن َوسىَ اِم اْلِفِلسىْ ْن َأمىَ َراِئيَل مىِ ِ سىْ
 " وَع َأْبَناَء َشاُوَل.َفَشدَّ اْلِفِلْسِطيِنيُّوَن َوَراَء َشاُوَل َوَبِنيِه، َوَضَرَب اْلِفِلْسِطيِنيُّوَن ُيوَناَثاَن َوَأِبيَناَداَب َوَمْلِكيشُ 2ِجْلُبوَع. 

رار ثم صاد إلى الحرب القائمة بنين إسنرائيل وشناول الملنك ضند الفلسنطينيين. وهنا نحنن ننرى شناول تتحدث الوحى صن إن
و. شنناول حنناول مننرارًا قتننل داود وفشننل  وداود رفننو أن يمنن  شنناول وتننرك األمننر كلننو هلل. ، يننرى بعينيننو مننوت أوالدُه أمامننُ

ولنم ينُدرك أننو بهناا حفنظ داود ليسنتلم  ، والدهوظنن شناول أننو إسنتراح وصنار الملنك لنُو وأل،  وطارد شناول داود حتنى هنرب  
الملك بعد موت شاول وبنيو. بل إن نف  يوم هزيمة شاول وموتو كان يوم إنترار لداود فمن يت ل صلى هللا ال يخزيو هللا 

 ما هو وكل اً ومن يتخلى صن هللا يتخلى هللا صنو فالبد أن ينهزم. ليتنا ال نتعجل صلى الدينونة فسيسقط الشيطان يوم  ،أبداً 
جننوده وت نون النرنرة للمنؤمنين مهمننا طالن  أالمهنم وإضنطهاد الشننيطان لهنم. فهنا هنو شنناول يمنوت ال بيند داود ول نن بينند 

 أصدائو هو.
 

مَ 3" -(:5-3اآليات ) ا ِمَن الرُّ ، َفاْنَجَرَح ِجد  َماُة ِرَجاُل اْلِقِسيِ  ِت اْلَحْرُب َعَلى َشاُوَل َفَأَصاَبُه الرُّ َفَقاَل َشاُوُل 4اِة. َواْشَتدَّ
. َفَلْم َيَشْأ َحاِمُل ِساَلِحِه أَلنَُّه  ِلَحاِمِل ِساَلِحِه: »اْسَتلَّ َسْيَفَك َواْطَعنِ ي ِبِه ِلَئالَّ َيْأِتَي مُؤاَلِء اْلُغْلُف َوَيْطَعُنوِني َوُيَقبِ ُحوِني«

ٍَ َوَسَقَط َعَلْيِه.  ْي ا. َفَأَخَذ َشاُوُل السَّ ا َرَأى َحاِمُل ِساَلِحِه َأنَُّه َقْد َماَت َشاُوُل، َسَقَط ُمَو َأْيًضا َعَلى َسْيِفِه  مَّ َولَ 5َخاَف ِجد 
 "  َوَماَت َمَعُه.

ركز الفلسطينيون ضرباتهم صلى شاول ألنو إذا سقط شاول يسقط الجيش كلو وحينما ُجر ح خاف أن يفعل بو الفلسطينيون 
لاا طلب من حامل سالحو الاى هو بحسب التقليد اليهودى دواغ األدومنى أن  .ما فعلوه بشمشون ويقلعوا صينيو ويمثلوا بو

ٍَ  يقتلو.   ْي َل بنو ال هننة   =َفَأَخَذ َشاُوُل السَّ ُيقال أن السي  هو سي  ُدواغ األدومى الاى قتل بو ال هنة. ف السي  الناى ُقتن 
( 5عب الرب ل نو صادة صند الوثنيين. وفى )شب مر شاول نفسو انتحر بو شاول أيضًا. ولنالحظ أن اإلنتحار غريب صلى 

 نجد ُدواغ األدومى ينتحر هو أيضًا بنف  السي .
 

( َمًعا.  6"  -(:7-6اآليات  اْلَيْوِم  ذِلَك  ِفي  ِرَجاِلِه  َوَجِميُع  ِساَلِحِه  َوَحاِمُل  الثَّاَلَثُة  َوَبُنوُه  َشاُوُل  ِرَجاُل  7َفَماَت  َرَأى  َوَلمَّا 
الَِّذينَ  قَ   ِ ْسَراِئيَل  َوَبِنيِه  َشاُوَل  َوَأنَّ  َمَرُبوا،  َقْد  ِ ْسَراِئيَل  ِرَجاَل  َأنَّ  اأُلْرُدنِ   َعْبِر  ِفي  َوالَِّذيَن  اْلَواِدي  َعْبِر  َتَرُكوا ِفي  َماُتوا،  ْد 

 " اْلُمُدَن َوَمَرُبوا. َفَأَتى اْلِفِلْسِطيِنيُّوَن َوَسَكُنوا ِبَها.
جننى خطينة واحند منوت البنرئ من  الشنرير ل نن نفسنو سنتخلص وهناا مثنال كين  تيوقند . مات أبناء شاول معُو وهم أبرياء 

فخطية . ول ن نفوسهم محفوظة لخالص أبدى ، خطية أبيهم شاول  ماتوا بسبب ء شاول ومنهم يوناثان  ف بنا،  صلى أبنائو  
  !؟ يهلك يوناثان المحب بطل اإليمان . وهل (18)حز األب ال يمفن أن تؤثر صلى خالص نف  اإلبن
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اتَ  هِ  ومىىَ ا إبنننو إيشبوشنن  العنناجز صننن العمننل ورئنني  جيشننو أبنيننر فلننم يموتننا. ومننوت  :َجِميىىُع ِرَجالىىِ أى حرسننُو الخنناص. أمننّ
َد منن يمل نو ف نم بناألولى يوناثنان. ولنو تننازل يوناثنان    فن ن كنان إيشبوشن  .ص داود من من زق يوناثان خل   صنديم الفائندة َوجنَ

 داود ولي  الرب. كلداود ل ان يوناثان هو الاى مل  
 

اِقِطيَن فىىِ 8" -(:12-8اآليىات ) َة سىىَ اُوَل َوَبِنيىىِه الثَّاَلثىىَ ُدوا شىىَ ى، َوجىىَ وا اْلَقْتلىىَ رُّ ِطيِنيُّوَن ِلُيعىىَ اَء اْلِفِلسىىْ ا جىىَ ِد َلمىىَّ ي اْلغىىَ ِل َوفىىِ ي َجبىىَ
ى َأْرِض اْلِفلِ 9ِجْلُبوَع.   ُلوا ِ لىَ اَلَحُه، َوَأْرسىَ َناِمِهْم َفَقَطُعوا َرْأَسُه َوَنَزُعوا سىِ ِت َأصىْ ي َبيىْ يِر فىِ ِل التَّْبشىِ ٍة أَلجىْ لِ  ِجهىَ ي كىُ ِطيِنيِ يَن فىِ سىْ

ْعِس.   اِبيَش 11َوَوَضُعوا ِساَلَحُه ِفي َبْيِت َعْشَتاُروَث، َوَسمَُّروا َجَسَدُه َعَلى ُسوِر َبْيِت َشاَن. 10َوِفي الشَّ اُن يىَ كَّ ِمَع سىُ َوَلمَّا سىَ
وِر 12ِطيِنيُّوَن ِبَشاُوَل، سْ ِجْلَعاَد ِبَما َفَعَل اْلِفلِ  ْن سىُ َقاَم ُكلُّ ِذي َبْأٍس َوَساُروا اللَّْيَل ُكلَُّه، َوَأَخُذوا َجَسَد َشاُوَل َوَأْجَساَد َبِنيىِه عىَ

 " َبْيِت َشاَن، َوَجاُءوا ِبَها ِ َلى َياِبيَش َوَأْحَرُقوَما ُمَناَك.
وا اْلَقْتَلى هم بهاا   =َوَضُعوا ِساَلَح شاول ِفي َبْيِت َعْشَتاُروثَ ل ما لُو قيمة واألسلحة. كليسلبوا الثياب الثمينة و  = ِلُيَعرُّ

نترروا إنترارًا نهائيًا صلى إسرائيل ل ن سرصان  إينسبون اإلنترار إللههم. ولقد ظن الفلسطينيون أنهم بقتلهم شاول أنهم 
لعاد يردون الجميل لشاول الاى سبد وخلرهم  جما أتى داود ليخضعهم فال يوجد من ينترر صلى هللا. ونجد أهل يابيش 

 من ناحاش. 
 

ْثَلِة ِفي َياِبيَش، َوَصاُموا َسْبَعَة َأيَّاٍم.13" -(:13اآلية )  َوَأَخُذوا ِعَظاَمُهْم َوَدَفُنوَما َتْحَت اأَل
جساد سليمة وربما خافوا أن صالمة الحزن والنوح الشديد. وحرق األجساد شاوذ صلى قاصدة دفن األ  = َوَصاُموا َسْبَعَة َأيَّامٍ 

ي تى الفلسطينيين ثانية ألخا األجساد. والحظ أن السفر بدأ بميالد صموئيل الاى جاء كه ة إلهية وثمرة للرالة والدموع  
وتقوى أمو وينتهى ب نتحار شاول الاى كان بحسب مشورة الشعب وبحسب قلبهم. وصلى كل إنسان إّما أن يختار هللا 

 . يختار العالم فت ون نهايتو مخزية  وفيحيا فى كرامة أ


