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 عودة للجدول اإلصحاح األول 

 
ُوَل َوُرُجوِع َداُوَد ِمْن ُمَضاَرَبِة اْلَعَماِلَقِة، َأنَّ َداُوَد َأَقاَم ِفي ِصْقَلَغ َيْوَمْيِن. َوَكاَن َبْعَد َمْوِت َشا1" -(:7-1اآليات )

َلى َداُوَد ُتَراٌب. َفَلمَّا َجاَء إِ  َوِفي اْلَيْوِم الثَّاِلِث ِإَذا ِبَرُجل َأَتى ِمَن اْلَمَحلَِّة ِمْن ِعْنِد َشاُوَل َوِثَياُبُه ُمَمزََّقٌة َوَعَلى َرْأِسهِ 2
َفَقاَل َلُه  4َفَقاَل َلُه َداُوُد: »ِمْن َأْيَن َأَتْيَت؟« َفَقاَل َلُه: »ِمْن َمَحلَِّة ِإْسَراِئيَل َنَجْوُت«. 3َخرَّ ِإَلى اأَلْرِض َوَسَجَد. 

ْعَب َقْد َهَرَب ِمَن اْلِقَتا ْعِب َداُوُد: »َكْيَف َكاَن اأَلْمُر؟ َأْخِبْرِني«. َفَقاَل: »ِإنَّ الشَّ ِل، َوَسَقَط َأْيًضا َكِثيُروَن ِمَن الشَّ
َفَقاَل َداُوُد ِلْلُغاَلِم الَِّذي َأْخَبَرُه: »َكْيَف َعَرْفَت َأنَُّه َقْد َماَت َشاُوُل  5َوَماُتوا، َوَماَت َشاُوُل َوُيوَناَثاُن اْبُنُه َأْيًضا«. 

ُأ َعَلى ُرْمِحِه، َوِإَذا َفَقاَل اْلُغاَلُم الَِّذي َأْخبَ 6َوُيوَناَثاُن اْبُنُه؟«  َرُه: »اتََّفَق َأنِ ي ُكْنُت ِفي َجَبِل ِجْلُبوَع َوِإَذا َشاُوُل َيَتَوكَّ
وَن َوَراَءُه.    " َفاْلَتَفَت ِإَلى َوَراِئِه َفَرآِني َوَدَعاِني َفُقْلُت: هَأَنَذا. 7ِباْلَمْرَكَباِت َواْلُفْرَساِن َيُشدُّ

ن نت جمما ألركل مما معممف  كلحممما  رممس خلى حن رممخ حدممف ًم لهممن ً ممس ًنمم   ت عمم    ممف لممي سل ممو  أح  ً ممسأل ل  مم    مم
 تولف ألكلش بروت شخح  حنجخل ى حهو مكالل غيل  ت ع    ف ذلكى 

 
َي َفَقاَل ِلي: ِقْف َعَليَّ َواْقُتْلِني أَلنَّ 9َفَقاَل ِلي: َمْن َأْنَت؟ َفُقْلُت َلُه: َعَماِليِقيٌّ َأَنا. 8"  -(:13-8اآليات ) ُه َقِد اْعَتَرانِِ

  . َواُر، أَلنَّ ُكلَّ َنْفِسي َبْعُد ِفيَّ ْذُت اإِلْكِليَِل 10الدُّ ُقوِ ِه، َوَأخَِ َد سُِ يُب َبعِْ ُه َ  َييِِ ُت َأنَِّ َفَوَقْفُت َعَلْيِه َوَقَتْلُتُه أَلنِ ي َعِلمِْ
واَر الَِّذي َعَلى ِذَراِعِه َوَأَتْيُت ِبِهمَ  ا«. الَِّذي َعَلى َرْأِسِه َوالسِ  يِ ِدي هُهنَِ ى سَِ َذا 11ا ِإلَِ ا، َوكَِ ُه َوَمزََّقهَِ ََ َداُوُد ِثَيابَِ َفَأْمسَِ

َجاِل الَِّذيَن َمَعُه.  بِ  12َجِميُع الرِ  َوَنَدُبوا َوَبَكْوا َوَصاُموا ِإَلى اْلَمَساِء َعَلى َشاُوَل َوَعَلى ُيوَناَثاَن اْبِنِه، َوَعَلى َشْعِب الرَّ
ْيِف.  َوَعَلى َبْيِت ِإْسَرا ُن 13ِئيَل أَلنَُّهْم َسَقُطوا ِبالسَّ ا ابِْ اَل: »َأنَِ َت؟« َفقَِ َن َأنِْ ُثمَّ َقاَل َداُوُد ِلْلُغاَلِم الَِّذي َأْخَبَرُه: »ِمْن َأيِْ

.»    "َرُجل َغِريٍب، َعَماِليِقيٌّ
مإحت ق همذ  أللحألما بح ب ألتر يس أليعو ى معذأ ألغالم هو إبن ُ حأغ أأل ح فى هو شكل ًم  أح    ر ك ال  حخلا 

ألكخذبا ألرنخقضا لرخ جخء مف أإلصحخح أل خبق ليتر ق  أح ى حهو  ّزق  الب   ححضع   يعخ ألتملأ.ى حهمو لر مل 
 أح  بم م شممخح  حاونخ ممخم  ختممخ ًى ال حناممه ل كمملش معنينممخل لممكى ح ينرممخ ًنأ  ًم لر ممل  أح  ب نمم  قتممو شممخح  لممي لرممو 

ي  "ألتممف تممل ن بينعرممخى ح ينرممخ ًنى  ال ممخت ألضمميق   ممف  أح  ً رممو قتممو سونخ ممخم ًلضممخل معممو لكممل  ألرح مما  أَلنِِِ 
ُقوِ هِ  َد سُِِ يُب َبعِِْ ُه َ  َييِِِ ُت َأنَِِّ ًى هممو  ممخم  مم روت  مموأء مك مم. ذلممك ًم الى حليعنمما  أح  بخلر ممك أ  ممخ   "= َعِلمِِْ

واره  َشاُولَ   ِإْكِليلَ  رمخ إنتحمل شمخح  ًحمذهرخ ألغمالم  كمُ  حغخل خل  خم  مع ُ حأغ أأل ح مف حشمخح  ممف ألركل ما ح ين  .َوسِ 
 صممخبا  = واإِلْكِليِِلَ حُارمخ  ًم ُ حأغ أأل ح ممف همو ألممذى ًح ممف إلبنم  بعممذ  أللكمملك ل ضمرن لممُ   دخنممخل ممف بممال   أح ى 

وارَ ض را  ن ألذهب  و  حوذت ى  سوضع   ف ألذنأعى هف قصا  خذبا  رت را لكن  جنف  رلك  ذب  حطرك   َوالسِ 
 (ى 45:8+ سو 22:12" )ًم… ذ. " لأها ألل. شلتخ 

لي لللح  أح  بروت شخح  حلي للكل مف ألتدلف ف   حال ممف ألرجمس ألمذى  م كو     م  برموت شمخح  بمو نسبم  ح دمف 
حصخم إلف ألر خء ألجو شخح  حاونخ خم ح و أللجخ  ألذسن  ختوأ مف هذ  ألحل.ى لذلك نلعي ًم  أح   مع  مو همذ  
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، 17:24مف  زأ يل  ال لرصس إنترخ خل  منعي حال لرجمس شرصمف بمو لرجمس مى )ًمأللقا  ين ل  ب ألعالك أل سأئ  
( حأإلن خم أللح ف  رو خل ال لللح برخ لحمو ب  سأئم   من تكمب معمو ل  مب  مالم ألر  رما   عمخ حهدمذأ 5:17  +18

 بدف ألر  ح   ف ًحنش  ي أل خق ا محرو ظالل ل  يس ألر  حى 
 

( َلهُ 14"  -(: 17-14اآليات  ؟«.  َفَقاَل  بِ  الرَّ َمِسيَح   ََ ِلُتْهِل َيَدَك  َتُمدَّ  َأْن  َتَخْف  َلْم  »َكْيَف  َداُوُد:  َداُوُد 15  َدَعا  ُثمَّ 
ْم. َأْوِقْع ِبِه«. َفَضَرَبُه َفَماَت.   ََ َشِهَد 16َواِحًدا ِمَن اْلِغْلَماِن َوَقاَل: »َتَقدَّ ََ أَلنَّ َفَم ََ َعَلى َرْأِس َفَقاَل َلُه َداُوُد: »َدُم

.» بِ  ََ َقاِئاًل: َأَنا َقَتْلُت َمِسيَح الرَّ  َعَلْي

 لي ستوقع ألغالم  ثو هذأ أل ؤأ  مصر. ح دي بصرت    ف نل  ى 
 

هُ 17 -(:27-18اآليِِات ) اَن اْبنَِِ اُوَل َوُيوَناثَِِ اِة شَِِ ا َداُوُد ِبهِِِذِه اْلَمْرثَِِ يَد 18.  َوَرثَِِ وَذا »َنشِِِ و َيهُِِ َتَعلََّم َبنُِِ اَل َأْن يَِِ َوقَِِ
ََ َمْكُتوٌب ِفي ِسْفِر َياَشَر:اْلقَ   ْوِس«. ُهَوَذا ذِل
اِبَرُة  19 َقَط اْلَجبَِ . َكْيَف سَِ ََ َواِ  20»َالظَّْبُي َيا ِإْسَراِئيُل َمْقُتوٌل َعَلى َشَواِمِخ ي َأسِْ ُروا فِِ . َ  ُتَبشِِ  تَّ ي جَِ ُروا فِِ َ  ُتْخبِِ

، 21َن، ِلَئالَّ َتْشَمَت َبَناُت اْلُغْلِف. َأْشَقُلوَن، ِلَئالَّ َتْفَرَح َبَناُت اْلِفِلْسِطيِنيِ ي ْيُكنَّ ٌر َعلَِ َيا ِجَباَل ِجْلُبوَع َ  َيُكْن َ لٌّ َوَ  َمطَِ
ْهِن.  ٍح ِبالِدُّ ْن شَِ 22َوَ  ُحُقوُل َتْقِدَماٍت، أَلنَُّه ُهَناَك ُ ِرَح ِمَجنُّ اْلَجَباِبَرِة، ِمَجنُّ َشاُوَل ِباَل َمسِْ ى، مِِ ْن َدِم اْلَقْتلَِ ْحِم مِِ
ا.  ًِِ ْم َيْرجِِْع َخاِئب َِِ اُوَل ل ْيُف شَِِ َوَراِء، َوسَِِ ِِْ ى ال َِِ اَن ِإل َِِ ْوُس ُيوَناث ْم َتْرجِِْع قَِِ َِِ اِبَرِة ل َِِ اِن 23اْلَجب َِِ اُن اْلَمْحُبوب َِِ اُوُل َوُيوَناث شَِِ

َن ا دُّ مِِ وِر َوَأشَِ َن النُّسُِ فُّ مِِ ا. َأخَِ ي َمْوِتِهمَِ وِد. َواْلُحْلَواِن ِفي َحَياِتِهَما َلْم َيْفَتِرَقا فِِ يَن 24أُلسُِ َراِئيَل، اْبكِِ اِت ِإسِْ ا َبنَِ يَِ
 . ْرِب  25َشاُوَل الَِّذي َأْلَبَسُكنَّ ِقْرِمزًا ِبالتََّنعُِّم، َوَجَعَل ُحِليَّ الذََّهِب َعَلى َماَلِبِسُكنَّ ِط اْلحَِ ي َوسَِ اِبَرُة فِِ َقَط اْلَجبَِ َكْيَف سَِ

ََ َمْقُتوٌل.   ْن َقْد َتَض 26ُيوَناَثاُن َعَلى َشَواِمِخ ُب مِِ ََ ِلي َأْعجَِ ا. َمَحبَُّت ََ َيا َأِخي ُيوَناَثاُن. ُكْنَت ُحْلًوا ِلي ِجدًّ اَيْقُت َعَلْي
  " َكْيَف َسَقَط اْلَجَباِبَرُة َوَباَدْت آَ ُت اْلَحْرِب «.27َمَحبَِّة النِ َساِء. 

ألحممب حأإلحممال ى  هممذ  ألرل ممخك هممف قصمميسك شممكلاا تكدمم   ممن  دممخ لهِِى مرثِِاة داود علِِى شِِاول ويوناثِِان:
وَذاح جيممب ًم  أح  ألممذى  ممخش متمملك طوا مما   ممخن أل  ممن شممخح  س د مم   مم م ت دممف حلممسهخى  و َيهُِِ َتَعلََّم َبنُِِ اَل َأْن يَِِ  :َوقَِِ

 -ن رخ ل   ين : َنِشيَد اْلَقْوسِ  تف ت رف ذ لى شخح  حاونخ خم  أئراى ًح رخ   أح  
 (ى 22:1صي2ن رخ  ن ًجو ًن  ذ ل قوس سونخ خم ألرح و. لسل  )  -1
( مك م سونخ خم ب  ولتم  حيلرخنم  3:9( حقو   هي نجخل  )زك3:15ن رخ إشخنك إلف ًم ألل. نجو ألحل. )حل  -2

ً سأء ألل.ى )حهدذأ  و  ؤ ن(ى    خم قوس مف سس م لضل. 
رَ  ْفِر َياشَِِ ( حارممخ  ًم لخشممل إ ممي  مم حوذ  ممن 13:10هممو  تممخ. ً بممف حلمم ا  ممن ً مملخن ألكتممخ. ألررممسس )لمم  :سِِِ

 ونحم حهو إ ي ألتسليو إل لأئيو ألرح و اى لد
ً هي  رخت ألرحخن.: حلكن  ع  ل ت  ُحِجَس    =َالظَّْبُي َيا ِإْسَراِئيُل  َمْقُتوٌل َعَلى لرصس سونخ خم م ل ا ألحل ا  ن 

 ََ  . َكْيَف َسَقَط اْلَجَباِبَرةُ  ًى   ف ج خ  إ لأئيوى ح أح  ستكجب   ف  سث هذأ:=  َشَواِمِخ
ً هي ه خ و  دتخنحت =  َأْشَقُلونَ  حهي  سم ألل   ينيين ً = َجتَّ  َيا ِجَباَل ِجْلُبوَع َ  َيُكْن َ لٌّ ألرسسنا ألتف ميعخ 
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ًى ل دن  خ مف ألحرو  ال    َوَ  ُحُقوُل و  َتْقِدَماتٍ هو ل  ب  ن أل   كا ًم تحزم   يعرخى  = َوَ  َمَطٌر َعَلْيُكنَّ 
  ن بونألى حهذأ  الم شكلى ال للعي  لف خل بو هو  جل  تصوال  هي ألر  خك مفل تحق ًم لرسم  ن  هلل بو م تك

ْهنِ  أآلتفىىى مكخن. ألكخ ك أليعو لا ًم لر ح أل  ف بخلسهن ق و إ تكرخل    = ُ ِرَح ِمَجنُّ َشاُوَل ِباَل َمْسٍح ِبالدُّ
ح وضخل  ن ألسهن ت  خ  جن   تف س رعى ًى شخح  ُقِتَو ق و ًم ل حذ ملصا ل حل. حإلظعخن بلأ ت  حقوت ى 

وَلْم َتْرجْع  ى ح سث هذأ بخللغي  ن ًم شخح  حاونخ خم  خنخ ج خبلك ِمْن َدِم اْلَقْتَلى و َشْحِم اْلَجَباِبَرةِ شخح  بس ِ =  
حك  ى حال ظ ًن  لدثل  ن  سلح شخح  حن ف  و إ خءأت ى هذأ لنرخَسْيُف َشاُولَ حهدذأ  َقْوُس ُيوَناَثاَن ِإَلى اْلَوَراءِ 

خت  حهخ هو لروت  كُ  إشخنك لرح ا سونخ خم ألب   ًح ينخل لُ  ح نسأل ألب   مف    =َلْم َيْفَتِرَقا  َشاُوُل َوُيوَناَثانُ ق   ى 
ب  ب إنتصخنأت   َأْلَبَسُكنَّ الِقْرِمًز والذََّهِب  …ى حلرس تجخهو  أح   و  يو. شخح  حلي سذ ل  وى   نخت حلي للتلقخ

مخلرلًك . َأْعَجُب ِمْن َمَحبَِّة النِ َساءِ أل ال ى حألرل ز حألذهب هو غن را ألركخنكى ح ب سونخ خم  مف ألحلح. إ ترلت 
تتلك بي. ًبيعخ لت تصق بلج عخ حاونخ خم لي لرضع لردونك ًب   مف قتو  أح   تف بخللغي  ن ًن    لرس ألكلش 

أعجب من محبة  حقو   أح  ًم  ح ا سونخ خم ل )حنأجع تل يل  ح ا حصسأقا  أح  ليونخ خم  ىحذلك لرح ت  لسأح  
ىمف  رس ا أإلصحخح ألكدلان  ن  لل صروئيو أألح ( النساء
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 عودة للجدول اإلصحاح الثانى 

 
( ِإحْ 1"  -( :4-1اآليات  ِإَلى  »َأَأْصَعُد  َقاِئاًل:  بَّ  الرَّ َسَأَل  َداُوَد  َأنَّ   ََ ذِل َبْعَد  َلُه َوَكاَن  َفَقاَل  َيُهوَذا؟«  َمَداِئِن  َدى 

َحْبُروَن«.   »ِإَلى  َفَقاَل:  َأْصَعُد؟«  َأْيَن  »ِإَلى  َداُوُد:  َفَقاَل  »اْصَعْد«.   : بُّ َواْمَرَأَتاُه  2الرَّ ُهَو  ُهَناَك  ِإَلى  َداُوُد  َفَصِعَد 
.  َأِخيُنوَعُم اْلَيْزَرِعيِليَُّة َوَأِبيَجاِيُل اْمَرَأُة َناَباَل اْلَكْرمَ  ِليِ 

َوَأْصَعَد َداُوُد ِرَجاَلُه الَِّذيَن َمَعُه، ُكلَّ َواِحٍد َوَبْيَتُه، َوَسَكُنوا ِفي  3
َيُهوَذا.4ُمُدِن َحْبُروَن.   َبْيِت  َيُهوَذا َوَمَسُحوا ُهَناَك َداُوَد َمِلًكا َعَلى  َقاِئِليَن: »ِإنَّ ِرَجاَل   َوَأَتى ِرَجاُل  َوَأْخَبُروا َداُوَد 

 ِجْلَعاَد ُهُم الَِّذيَن َدَفُنوا َشاُوَل«.َياِبيَب 
حلي سمذهب  أح   ت مل خل   ،ًلرن  أح  ًن  ألر ك ألررتخن  ن ق و ألل. لكن  لي لصكس إلف سعوذأ ق و إ تدخنك ألل. 

 م ن  أح  ، معمي بمال شمك  ألمذى هموحمف ح ن   ن سعوذأ  َوَسَكُنوا ِفي َحْبُرونَ  ل  ب ألحدي بو صكس هو حنجخل 
إل   حاري وم إل   ً ثل  ن غيملهيى حال مظ ًم إن مالق  أح  حنجخلم  إلمف سعموذأ بكمس  موت شمخح   مخم شمينخل أألقل.  

ال لكو  سثق ممف ًى قملأن لمُ   تمف  ،ط  ع خل إاّل ًم  ن ً نك ًهر ا ط ب  دونك م مف حق. ألضيق حي تجخبا م
ً هي  سم سعوذأ ح خن.  خصرا لعخ مف ذلمك  مف حق. ألللج إاّل بكس ًم ل تديل م حاص فى ح خن.   لحم  ن

ألوق. ح رخ ا   ف ج خ  ف  عو ألسمخع  نعمخى حهنمخك شمكل نجمخ  سعموذأ بلجموع  أح  حي ت مخجعي لمُ  مر محو    كمخل 
تكنف إقتملأمى مرمن إقتملم بمخلل. ممف ًال م    مف أألند  ميترجس  كمُ  ممف أل مرخءى حنجمخ   أح    وَحْبُرونَ  الن اى  

   حجخلوأ   لح سن هخ هي سترجسحم  كُ  مف   لحمىألذسن ت لروأ  ك ُ 
 

 -الرموز للمسيح :
 

 المسيح داود 
  -:  لأت  3ُ ِ َح  -29

 (13:16صي1 لأل مف بي. ًب   )  -1
 (4:2صي2  ف بي. سعوذأ )  -2
 (3:5صي2  ف بي. إ لأئيو ) -3

 -:   كوت ألر  ح
  نذ أألز  معو أإلبن ح يس ألجنا  -1
 قسلي(  ك   ف شكب إ لأئيو ) عس   -2
 م ) عس جسسس(  ك   ف ألكخلي أآل  -3

 ًحلضخل  رخ   ك  أح    ف سعوذأ  ي إ لأئيو بسًت ألر  ح ا مف ًحنش  ي  ي أليعو لا  ي  و أألندى 
  ن ت لي  ع  أح  ترجس  ك  -30

  
 قخم مف حج   أح  إلد وشه ح ك  إ لأئيو -31

 ح ن ت لي  ع ألر  ح سترجس  ك 
 (17:8)نح 

 حج  ألر  حى  قخم ألكخلي مف
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مر مك ألر مم ح  ثممو   ممك  أح  لرتممس   ممل  لأ ممو حنحممن ال نممزأ  نمملى ًم ألكممو غيممل حخضممع لمم  حلكممن  مم  تف ألممز ن 
( حال مظ ًم   مح  أح   ملأل ممف بيم. ًب م   مخم همو  صمول    مف 25:15+ أ مو 8:2 ين لرضمع لمُ  ألكمو ) مب 

 ى ر كابينرخ   حُ    ف سعوذأ  خم ًحذأل ل    خم   ف ألر  ، ق ألر ك
 

، ِإْذ َقْد فَ 5" -( :7-5اآليات ) بِ  ُتْم َفَأْرَسَل َداُوُد ُرُساًل ِإَلى َأْهِل َياِبيَب ِجْلَعاَد َيُقوُل َلُهْم: »ُمَباَرُكوَن َأْنُتْم ِمَن الرَّ َعلِْ
َدَفْنُتُموُه.  اُوَل فَِِ يِ ِدُكْم شَِِ َِ ِبسَِِ ُرو ْم إِ 6هَِِذا اْلَمعِِْ بُّ َمَعكُِِ َنِع الِِرَّ ْم هَِِذا َواآلَن ِلَيصِِْ ُل َمَعكُِِ ا َأْفعَِِ ا َأْيضًِِ ا، َوَأنَِِ اًنا َوَحقًِِّ ْحسَِِ

َر.  ُتْم هَِذا اأَلمِْ ْم َفَعلِْ َر أَلنَّكُِ اَي 7اْلَخيِْ اُوُل، َوِإيَِِّ يِ ُدُكْم شَِ اَت سَِ ْد مَِ ُه قَِ ْأٍس، أَلنَِّ وا َذِوي بَِ ِديُكْم َوُكونُِِ ْد َأيِْ دَّ َواآلَن َفْلَتَتشَِ
 "ِهْم«.َمَسَح َبْيُت َيُهوَذا َمِلًكا َعَليْ 

ح منلى   مف ن  ًهمو لمخب    ى ًح   رو قخم ب   أح  بكس   ح    كمخل همو إهترخ م  برمن قمخم بمسمن شمخح  حاونخ مخم
بِ  ج كخ  ألجريو لمسأح  ممف ترمل  إبدمخلومى حجريمو ًم س مسً  ر م  ألر مو ف بترمسلي أل ل ما:  َن الِرَّ ُتْم مِِ اَرُكوَن َأنِْ  = ُمبَِ

ً  مخهي نعمخجي أآلحهذ  لتدج كعي حألتدمج ع ًمضمو  من ًم  حملان بخل م   ختى حلمي لرم   مالم  أح   نمس أل ل ما بمو 
 حتدج ع ألنخس لدجكعي ً ثل   ف ألكرو حألك خءى . َوَأَنا َأْيًضا َأْفَعُل َمَعُكْم هَذا اْلَخْيرَ   دخم ك:

 
ْشُبوَشَث ْبَن َشاُوَل َوَعَبَر ِبِه ِإَلى َمَحَناِيَم، َوَأمَّا َأْبَنْيُر ْبُن َنْيٍر، َرِئيُس َجْيِب َشاُوَل، َفَأَخَذ ِإي8"  -(:11-8اآليات )

وِريِ يَن َوَعَلى َيْزَرِعيَل َوَعَلى َأْفَراِيَم َوَعَلى َبْنَياِميَن َوعَ 9 َوَكاَن 10َلى ُكلِ  ِإْسَراِئيَل.  َوَجَعَلُه َمِلًكا َعَلى ِجْلَعاَد َوَعَلى اأَلشُّ
ََ َسَنَتْيِن. َوَأمَّا َبْيُت َيُهوَذا َفِإنََّما اتََّبُعوا َداُوَد. ِإيْشُبوَشُث ْبُن َشاُوَل اْبَن َأْرَبعِ  ََ َعَلى ِإْسَراِئيَل، َوَمَل يَن َسَنًة ِحيَن َمَل

ََ ِفيَها َداُوُد ِفي َحْبُروَن َعَلى َبْيِت َيُهوَذا َسْبَع ِسِنيَن َوِستََّة َأْشُهٍر.11 ُة الَِّتي َمَل  " َوَكاَنِت اْلُمدَّ
حل إندغو ًبنيل نئ ا ج     نا بكسهخ   ك   ف  و إ لأئيوى  ن ألجخنب أآل  7    ف سعوذأ         ك  أح  

بكسهخ ًقخم    ى  نا 5شخح  مف إ تلجخع بكض ألرسم ألتف مرست مف  كل ا ج  وع حصخن لجخهس  سك         
ح خم   ى خصرا ل ُ  إلد وشه بن شخح    كخل   ف إ لأئيو  خ سأ   ن سعوذأ ح  ل ب   حنخلي ألتف جك عخ 

 نا  ين   ك ، ح  ك لرسك  نتين قضخهرخ مف  تخ ب   ترلك ح خن. شرصيت  ضع لا جسأل  40إلد وشه إبن 
حهو لي لدتلك مف ألركل ا  ع ًب   مف ج  وع ًح ن رخ هل.  نعخ ح ذلك  خم ألحخ ي أللك ف هو ًبنيل حخصا ًن   

وِريِ يَن  إبن  ي شخح ى  ن )  ن ًشيل( حن ق أألشيلاين هو أألقل. ل صحا )ُحِجَست هدذأ ُحِجست أألشيلاي  =اأَلشُّ
مف   أأل لادف إذ حن  ف   ًم ًصو ألك را STRONGSحاتلق  ع هذأ قخ وس  مف ن خ  سسسك حتلجرخت  سسسك(ى

 ألن را ألك لأن ا هو ًشيلاين ًى  ن ن و   ن ًشيل ى
 

َوَخَرَج 13ِبيُد ِإيْشُبوَشَث ْبِن َشاُوَل ِمْن َمَحَناِيَم ِإَلى ِجْبُعوَن. َوَخَرَج َأْبَنْيُر ْبُن َنْيٍر َوعَ 12" -(:17-12اآليات )
ِمْن ُهَنا َوهُؤَ ِء   ُيوآُب ْبُن َصُروَيَة َوَعِبيُد َداُوَد، َفاْلَتُقوا َجِميًعا َعَلى ِبْرَكِة ِجْبُعوَن، َوَجَلُسوا هُؤَ ِء َعَلى اْلِبْرَكةِ 

َفَقاُموا 15َفَقاَل َأْبَنْيُر ِلُيوآَب: »ِلَيُقِم اْلِغْلَماُن َوَيَتَكاَفُحوا َأَماَمَنا«. َفَقاَل ُيوآُب: »ِلَيُقوُموا«. 14. َعَلى اْلِبْرَكِة ِمْن ُهَناكَ 
ََ ُكلُّ َواِحٍد  16 َوَعَبُروا ِباْلَعَدِد، اْثَنا َعَشَر أَلْجِل َبْنَياِميَن َوِإيْشُبوَشَث ْبِن َشاُوَل، َواْثَنا َعَشَر ِمْن َعِبيِد َداُوَد. َوَأْمَس

1 

2 1 

2 
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وِري ََ اْلَمْوِضُع »ِحْلَقَث َهصُّ َم«، الَِّتي  ِبَرْأِس َصاِحِبِه َوَضَرَب َسْيَفُه ِفي َجْنِب َصاِحِبِه َوَسَقُطوا َجِميًعا. َفُدِعَي ذِل
ََ اْلَيْوِم، َواْنَكَسَر َأبْ 17ِهَي ِفي ِجْبُعوَن.  ا ِفي ذِل  "  َنْيُر َوِرَجاُل ِإْسَراِئيَل َأَماَم َعِبيِد َداُوَد.َوَكاَن اْلِقَتاُل َشِديًدا ِجدًّ

ُر ( 12فِِى ) ِِْ َرَج َأْبَني إذأل هممو ألممذى إ تممسى   ممف سعمموذأ ح ممسً بخلكممسحأم ح ممخم هسمممُ  ًم لضممي سعمموذأ إلممف   ممك =َوخَِِ
حألم   رمما بكممو  خنمم.  [ ى  ( ًى نجممو أل كممو ًح نجممو ذح  مم خ ك33:8ًى1إلد وشممهى يإلد وشممه هممو إلدمم كو )

 حها ألن  إل  مين رف مغيلحأ إ ر  ل صيل إلد وشه ًى نجو ألرزىى حهذأ  سث  دل 
إضم ل سمو . حنجمخ   أح  ًم  ،وشمه    سل كمو       سل وشمه( ح مين همخجي ًبنيمل سعموذأ ي مع  لي كمو         ل 

أل ملمين حلى حا مسح ًم نجمخ   مو طمل   من حترخب وأ  نس بل ا ج كوم  و   ف جخنب  رخبو أآل،  لرلجوأ ل سمخع  
 رمخ قمخ  سمو . ألبنيمل  ، لي ل تلاحوأ لررخت ا إحوتعي حلو تلك أأل ل هدمذأ للجمع أل لممخم  مو إلمف بيتم   حم  مل. 

َس ًبنيمل ًم ألدمكب غيممل نأغمب ممف ألرتمخ  ًنأ  ًم س عمب ألجمو  ى(27لما  ف رمخ بكمس ) م  مب ًم سترختممو ، ح ينرمخ َحجمَ
 مو طمل  م   مك  مو حأ مس بمًلس صمخ    حضمل.  م ل   غالم  ن 12ى مرخم  بكض ألغ رخم  ن هنخ ح ن هنخك

َف ألروضمع  24 مف جنمب صمخ    م مرن ألمم وِريمَ غال مخلى حُ  مِ َث َهصُِّ ًى صمرو أل ميو ى حلمنال ظ ًم ًبنيمل  ِحْلقَِ
 متكر ُ  أللح مخم  مع   يمسهي بكمس ذلمك ًم ستل موهي إحهمف ح دم ا ق كمخلى حهمذأ .  حألك را تكنف س ك وأ  َيَتَكاَفُحوالرو   
ن وم  تممف ألرموت حألجرعممون ستلمملج حات م فى لرممس ًصم ح. ألنلمموس بممال ال رما  نممسهيى حلمنال ظ ًم سممو . لممي ستصمخ

لكتمملد معممو ًلضممخل نجممو  ممل. ذح  ممزأج   مموى مر ممو إقتمملأح ًبنيممل  تممف سعتممخج ألللارممخمى حا ممسح ًم ألغ رممخم  ممخنوأ 
مكممخنوأ لحممخن وم بممال  ر مما ح  مم سى لكلممموم ًم نلو ممعي بممال ال رمما  نممس هممؤالء ألرممخ ك ًحنعممي  حدمموم   مميعي بممخلروت 

حلنال ظ طخ ا هؤالء ألغ رخم لرخ تعي حهف ضس نغ ختعي حال همف ممف صمخلح ً مس، حنحمن جنمو  ممف جم   ألر م ح 
 ًححأ ل  بخلت  يس لصخلحنخ معو ن  عى 

 
ائِ 18" -(:23-18اآليِِات ) اُي َوَعسَِِ وآُب َوَأِبيشَِِ ُة: يُِِ ُروَيَة الثَّاَلثَِِ و صَِِ اَك َبنُِِ اَن ُهنَِِ يَِِف َوكَِِ َِ اِئيُل َخ اَن َعسَِِ يُل. َوكَِِ

  . ْجَلْيِن َكَظْبِي اْلَبرِ  َر. 19الرِ  ْيِر َيْمَنًة َوَ  َيْسَرًة ِمْن َوَراِء َأْبَنيِْ َت 20َفَسَعى َعَساِئيُل َوَراَء َأْبَنْيَر، َوَلْم َيِمْل ِفي السَّ َفاْلَتفَِ
اِئيُل؟« َت َعسَِ َو«.  َأْبَنْيُر ِإَلى َوَراِئِه َوَقاَل: »َأَأنِْ ا هُِ اَل: »َأنَِ اِرَك 21َفقَِ ى َيسَِ ََ َأْو ِإلَِ ى َيِمينِِ ْل ِإلَِ ُر: »مِِ ُه َأْبَنيِْ اَل لَِ َفقَِ

ِه.  ْن َوَرائِِ اِئيُل َأْن َيِميَِل مِِِ ْأ َعسَِ ْم َيشَِِ َلَبُه«. َفلَِ ََ سَِ ْذ ِلَنْفسِِِ اِن َوخُِ ِد اْلِغْلمَِ ى َأحَِِ ْْ َعلَِ ِب اَل 22َواقِْ ُر َوقَِِ اَد َأْبَنيِْ مَّ عَِِ ثُِ
؟« ِلَعَساِئي ََ وآَب َأِخيِ َدى يُِ ََ ِإَلى اأَلْرِض؟ َفَكْيَف َأْرَفُع َوْجِهي لَِ َأَبى َأْن َيِميَِل، 23َل: »ِمْل ِمْن َوَراِئي. ِلَماَذا َأْضِرُب فَِ

ي َمَكا اَت فِِ اَك َومَِ ْمُح ِمْن َخْلِفِه، َفَسَقَط ُهنَِ ْمِح ِفي َبْطِنِه، َفَخَرَج الرُّ ْأِتي َفَضَرَبُه َأْبَنْيُر ِبُزجِ  الرُّ ْن يَِ لُّ مَِ اَن كُِ ِه. َوكَِ نِِ
  " ِإَلى اْلَمْوِضِع الَِّذي َسَقَط ِفيِه َعَساِئيُل َوَماَت َيِقُف.

ِزم ًبنيممل حنجخلمم  ً ممخم نجممخ   أح  معممل. ًبنيممل حلكممن   ممخئيو ًنأ  ًم س حرمم  حارت مم  ح ممخم نئ  ممخل إل ممسى ممملق  ،هممُ
إبمن صملحاا ًحم.  أح ى  همو  . ًح  م بنيلى ح  مخئيوح خم   مخئيو  ملاكخل لكنم  لمي لدمن قوامخل   ح م  سمو ى  ألج    

حلكنمم  ، حهمو تمخبع ًبنيمل   ممتغالل ألحرمخس ألمذى  ممسث  من أإلنتصمخن غيمل  ممسنك ًم هنمخك ممخنق بينمم  ح مين ًبنيمل 
 ممخم ل رممع مممف قتممو ًبنيممل ل  مم ي ألر ممك لممسأح ى ًحبنيممل  ممخم ال سلاممس قتممو   ممخئيو ألنمم  حدممف  ممن سممو . ًح مم  ألنمم  

ْمِح  نممُ  ًم س تكمس مملمض   مينتري  نمُ  حط مب  ُزجِ  الِرُّ ُر بِِِ َرَبُه َأْبَنيِْ ضمل   ب لارمما ال ستوقكعمخ، إذ طكنمُ  بكرممب  =َفضَِِ
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ألل ح حهو غيل   نن حاحتخج لضل ا قواا جسأل حلكن  ن ألرؤ س ًم ًبنيل قس ترلم   يعخى حلنال ظ ًم  خ إ ترس 
 خئنممخ ًح قوتنممخ بممو   ممف م ألممذى لحرممفى حيذ  ممخم    مم    ممخئيو لممي سنلكمم  ًى  ممل ت ى ح  ينممخ ًم ال نكترممس   ممف ذ 

 خم  و  ن ل تف حالأ   يتخل لر  لي دف ح عذأ تردن ًبنيل  ن ألعل. لوقو  ألجر ع ، هو حاو .   يلح ونعألجر ع  
 ً خم جثا   خئيوى 

 
ْمُس عِ 24"  -(:32-24اآليات ) اَه َوَسَعى ُيوآُب َوَأِبيَشاُي َوَراَء َأْبَنْيَر، َوَغاَبِت الشَّ ِذي ُتجَِ َة الَِّ لِ  َأمَِّ ى تَِ ْنَدَما َأَتَيا ِإلَِ

يَِّة ِجْبُعوَن.   ل  25ِجيَح ِفي َ ِريِق َبرِ  ى َرْأِس تَِ وا َعلَِ َدًة، َوَوَقفُِ ًة َواحِِ اُروا َجَماعَِ َفاْجَتَمَع َبُنو َبْنَياِميَن َوَراَء َأْبَنْيَر َوصَِ
ْيُف؟ َأَلْم َتْعَلْم َأنََّها َتُكوُن َمَراَرًة ِفي اأَلِخيِر؟ َفَحتَّى َمَتى َفَناَدى َأْبَنْيُر ُيوآَب َوَقاَل: »َهلْ 26َواِحٍد.   ِإَلى اأَلَبِد َيْأُكُل السَّ

ْعِب َأْن َيْرِجُعوا ِمْن َوَراِء ِإْخَوِتِهْم؟«  اَن الشَِّ 27َ  َتُقوُل ِللشَّ َتَكلَّْم َلكَِ ْم تَِ ْو لَِ ي َفَقاَل ُيوآُب: »َحيٌّ ُهَو هللُا، ِإنَُّه لَِ ْعُب فِِ
َباِح َقْد َصِعَد ُكلُّ َواِحٍد ِمْن َوَراِء َأِخيِه«.  ُد َوَراَء 28الصَّ َعْوا َبعِْ ْم َيسِْ ْعِب َولَِ َف َجِميُِع الشَِّ اْلُبوِ  َفَوقَِ َوَضَرَب ُيوآُب بِِ

لِ  َفَساَر َأْبَنْيُر َوِرَجاُلُه ِفي اْلَعَرَبِة 29ِإْسَراِئيَل َوَ  َعاُدوا ِإَلى اْلُمَحاَرَبِة.  ي كُِ ، َوَساُروا فِِ ََ اللَّْيَل ُكلَُّه َوَعَبُروا اأُلْرُدنَّ ذِل
َعِب َوَجاُءوا ِإَلى َمَحَناِيَم.   َر 30الشُّ َعَة َعشَِ ْن َعِبيِِد َداُوَد ِتسِْ ْعِب. َوُفِقَد مِِ َوَرَجَع ُيوآُب ِمْن َوَراِء َأْبَنْيَر َوَجَمَع ُكلَّ الشَّ

اًل. َوَضَرَب عَ 31َرُجاًل َوَعَساِئيُل.   تُّوَن َرجُِ يَن َوسِِ اَلُ  ِمئِِ اَت ثَِ ِبيُد َداُوَد ِمْن َبْنَياِميَن َوِمْن ِرَجاِل َأْبَنْيَر، َفمَِ
وا 32 َوَرَفعُِ

  " .ا ِفي َحْبُرونَ َعَساِئيَل َوَدَفُنوُه ِفي َقْبِر َأِبيِه الَِّذي ِفي َبْيِت َلْحٍم. َوَساَر ُيوآُب َوِرَجاُلُه اللَّْيَل ُكلَُّه َوَأْصَبُحو 
حقخ  ًبنيل  ،ح كف سو . ًحب دخى إحوك   خئيو حنأء ًبنيل لينتررخ ألحيعرخ  تف ألغلح. ححقلخ   ف ت ين  ترخب ين

ْيفُ   الم  د ي حلكن لأل   لي لصسن  نُ  إاّل بكس ًم حجس ألحل. قس إ تسأنت ضس   =  َهْل ِإَلى اأَلَبِد َيْأُكُل السَّ
ًى ًن. ألذى بسًت مف ألص خح حتك ر. حط  .  =َلْو َلْم َتَتَكلَّْم  (27ف )ًّ خ لو  خم ألد خ. لروت معو لكبى حم

َعِب  (29و سو . ًبنيل   نول ا ألركل اى حمف )ألغ رخم ًم ستكخمحوأ م ذلك  ر   جرع شع ا حهف صسع مف   = الشُّ
ً سأ  ألرتحخن ين لي تكن     يلكى حق و  سو . ألج و ل حى إل   أل يلى ح س  ألرت ف أل   ن سس    ف ًم ًصالل 

ال ضس شخح  حال ضس إلد وشه ًح  ،  حق  ألرتخ   خم ألن  لك ي ًم  أح  ال ل كف ألم لر ك  ن طلاق ألرتخ  
حوكى هو سنتهل  رو م ألعخ ئى حصوصخل ًن  ح س  معو سلاس ًم م ل تف ل  بخلر ك  حم قتخ  أإل  ،ضس ًبنيل

 سعخجي إلد وشهىشخح  ب ن  لك ف أأل خم ألحال   معو ق كخل لن  
ى=  ال رخئا ح توم نجالن رجال َثاَلُ  ِمِئيَن َوِستُّو
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 عودة للجدول اإلصحاح الثالث 

 
ُت 1"  -(:1آية ) وَّى، َوَبيِْ ْذَهُب َيَتقَِ اَن َداُوُد يَِ ِت َداُوَد، َوكَِ اُوَل َوَبيِْ ِت شَِ ْيَن َبيِْ ْذَهُب َوَكاَنِت اْلَحْرُب َ ِويَلًة بَِ اُوَل يَِ شَِ

 " َيْضُيُف.
وَّى  َِِ ْذَهُب َيَتق َِِ بممسً إلد وشممه  ل مم  بتحمملاض حال ممخ ك ًبنيممل ألممذى  ممخم لصممل ًم س رممف ألر ممك مممف سممس شممخح   :َداُوُد ي

ًة ( حلمذلك 9لما  بخللغي  ن إ نأ   ًم م     لسأح  ًم سع   ألر ك ) ْرُب َ ِويلَِ ِت اْلحَِ بمين ًبنيمل ألركخنمس ح أح  كانَِ
 مترلت ألحمل.  خ مخمى ححمال  همذ  أللتملك إ  ف ًم للمف بو مس  لدمخح  حال لضمل. إبنم  إلد وشمه حلمذلك   ل  ألُرصِّ 

ً ممسأء شممع   ف ح مم  شممع    إجتممذ. م ألدممكب لممسأح  ممم   و  لصمملخت  حيلتلمموأ  ولمم  ح ممخم سنتصممل مممف  لح مم  ضممس 
ُيفُ حانضممي إل مم  ألكثيمملانى حهممذأ  دمما  ْذَهُب َيضِِْ اُوَل الِِذي يَِِ ُت شَِِ بل مما  ممن م لرممن لرممخحم ح ممسُ ى هدممذأ  ى مممالَبيِِْ

لحسث لكو إن خم تخئب لر ك ألر  ح   ف ق    مت سً ألحل. بين  ر كا ألر  ح ) أح ( ح ر كا ألدمل )إلد وشمه( 
ًح أللحح ضس ألج س حق يالل ق ميالل ترموى ألملحح حتنحمو  ر كما ألدمل حتضمك ى حال مظ ًم  أح    مخم همو أألضمك  

ً  خ  لكمن قموك  أح   خنم. ممف إلرخنم  بو مس م  دما إلد وشمه ألمذى  10ح سح   بح ب ألهخهل معو   ن حأ س 
 خن. قوت  مف إ ترخ     ف ًبنيل حمخنق  ه ي بين  ن ستكا   ف ذنأع م ح ن ستكا   ف ذنأع بدلى ح  ينخ ًم 

 ال نتكجو هالك أألشلأن مخهلل لك يعي مل  ل تو ا حاك رنخ ألص ل منتز ف بخلص لى 
 

َوَثاِنيِه ِكيآلَب 3َوُوِلَد ِلَداُوَد َبُنوَن ِفي َحْبُروَن. َوَكاَن ِبْكُرُه َأْمُنوَن ِمْن َأِخيُنوَعَم اْلَيْزَرِعيِليَِّة،  2"  -(:6-2)اآليات  
  َِ َمِل َتْلَماَي  ِبْنِت  َمْعَكَة  اْبَن  َأْبَشاُلوَم  َوالثَّاِلُث   ، اْلَكْرَمِليِ  َناَباَل  اْمَرَأِة  َأِبيَجاِيَل  اْبَن 4َجُشوَر،  ِمْن  َأُدوِنيَّا  َوالرَّابُع 

يَث، َواْلَخاِمُس َشَفْطَيا اْبَن َأِبيَطاَل،  اِدُس َيْثَرَعاَم ِمْن َعْجَلَة اْمَرَأِة َداُوَد. هُؤَ ِء ُوِلُدوا ِلَداُوَد ِفي َحْبُروَن. 5َحجِ   َوالسَّ
َد أَلْجِل َبْيِت َشاُوَل.َوَكاَن ِفي ُوُقوِع اْلَحْرِب َبْيَن َبْيِت َشاُوَل َوَبْيِت دَ 6   اُوَد، َأنَّ َأْبَنْيَر َتَشدَّ

ًى 1ًنجممب  أح   ممتا ًحال  ً نمموم أل دممل )إنتكممب ألدممل  ممع ًحتمم ( ح ممخت مممف   ممخك  أح ى  ممي  مميال. ًح  أنينيممو )
ِتَو ( حغخل خل مرس  خت مف ًحأحل   خك  أح  ألم ً حن خ هو ألذى ط ب ألر ك   دل حل ا  يال.ى  ي إبدخلوم حقُ 1:3

 مخم ًبنيمل همو ألمذى لدمجع  -( :6لما )  رب ترل     ف حألس   ي ً حن خ ألذى ط ب ألرالمما بكمس  موت ًب م  حممف 
 إلد وشه   ف أإلنلصخ ى 

 
اَذا دَ 7"  -(:11-7اآليات ) َر: »ِلمَِ ُث أَلْبَنيِْ اَل ِإيْشُبوشَِ َة. َفقَِ ُت َأيَِّ يٌَّة اْسُمَها ِرْصَفُة ِبنِْ ى َوَكاَنْت ِلَشاُوَل ُسرِ  َت ِإلَِ َخلِْ

يَِّة َأِبي؟«   َنُع َمعْ 8ُسرِ  ْوَم َأصِْ وَذا؟ اْليَِ ٍب ِلَيهُِ ا ِمْن َكاَلِم ِإيْشُبوَشَث َوَقاَل: »َأَلَعلِ ي َرْأُس َكلِْ َع َفاْغَتاَظ َأْبَنْيُر ِجدًّ ا مَِ ُروفًِ
ََ ِلَيدِ  ، َمَع ِإْخَوِتِه َوَمَع َأْصَحاِبِه، َوَلْم ُأَسلِ ْم ََ ْرَأِة   َبْيِت َشاُوَل َأِبي ِإْثِم اْلمَِ ْوَم بِِ َداُوَد، َوُتَطاِلُبِني اْليَِ

َنُع هللُا 9 َذا َيصِْ هكَِ
ُه  َنُع لَِ ََ َأصِْ ذِل بُّ ِلَداُوَد كَِ يِ  10ِبَأْبَنْيَر َوهَكَذا َيِزيُدُه، ِإنَُّه َكَما َحَلَف الرَّ ِة ُكْرسِِ اُوَل، َوِإَقامَِ ِت شَِ ْن َبيِْ ِة مِِ ِل اْلَمْمَلكَِ ِلَنقِْ
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ْبٍع«.    َداُوَد َعَلى ِر سَِ ِه 11ِإْسَراِئيَل َوَعَلى َيُهوَذا ِمْن َداَن ِإَلى ِبئِْ ِل َخْوفِِ ٍة أَلجِْ َر ِبَكِلمَِ اِوَب َأْبَنيِْ ُد َأْن ُيجَِ ِدْر َبعِْ ْم َيقِْ َولَِ
  " ِمْنُه.

 حو ًبنيل   ف ُ ّلاا شخح  مكخت   إلد وشه بكن  ل ا  مخ خل  ن ألح مخك ألررس ما بمو همو حمخ  ًم ًبنيمل  مين 
ن ًلضمخل ًم ًبنيمل إنرمخ للكمو همذأ بخإلتلمخق  مع سعموذأ ح  مك ج بزحجما شمخح  ألر مك سن مب ألر مك لنل م ى حتصمو  ستزح 

ً نممم  حلمممي لرمممسن  سعممموذأ  أح   تمممف ستر صممموأ  مممن إلد وشمممه ًى إتعرممم  بخلر خنممماى حلكمممن ًبنيمممل ن  ألتمممو  خ بتمممو  خ 
بذأتم  مرمس  مخن. ألل  م ينيين حً مخ   إلد وشه ًم لجخح م  معمو نجمو ضمع ف ألدرصم اى ح مخم ًبنيمل نجمالل  كتمسأل 

 ثيلأل  ن أل  سأم ألتف إغتص وهخ حهو ألذى ًقخم إلد وشهى حأآلم مف  سسث  ستصمون ًنم  همو ألمذى  م ك ف ألر مك 
لسأح  حا حذ   من إلد وشمه ح كنمف همذأ ًنم  قمخ ن ًلضمخل ًم ل حمذ   من  أح  حقترمخ لدمخءى همو لرثمو ألمذنأع أل دملى 

خ  أح  ألممذى لكمل   رممو م ملتمو ) ممزألرتدمخ خ ألمذى لهممن ًنم   +  5-3: 146قممخ ن ًم لمم ي   و ممخل حاكمزلعي )ً مّ
حهو  دا هذأ ترخ خل( ًبنيل هذأ نجو قوى لكن  سلضف شمعوأت  ميمسحو   مف  ملاا شمخح  حاك مف ألر مك   8:118

  ًبنيمل معمو بمال شخ لأل ًن  حنأء هذأ ألر مك حقمس ق مو إلد وشمه همذأ معمو ألر متليس مكمخم ًم إنر مب    م  ،إللد وشه 
  سًى حهذأ لحسث لكو إن خم لر و    ا  ن سس إن خم حل ا  ن سس م ، ممخهلل ح مس  همو ألمذى لك مف ب مرخء حال 

لى لكن   خلخ أل دل غيل ذلك مخإلن خم ل خلب بررخبو لكو  خ لك    ح  خلخ أإلن خم ال تث .ى حلكن  خم  خ كيِّ لُ 
( حلرمس إ مترسم م ًبنيمل همذأ لكمف سنلمذ ح تم  ممف ًم 16:12رملًك )ن  سث  رو خل لصخلح  أح  ممخألند تكمين أل

حًنس   ب  ،هذأ لدلح ًم إلد وشه إتعي ًبنيل ب ن   تآ ل  ع  أح    َأَلَعلِ ي َرْأُس َكْلٍب ِلَيُهوَذا (8لر ك  أح ى حمف )
ََ َأْصَنُع َلُه   (9ًى حخضع ليعوذأ حمف ) نع لمُ  ًح  كم  ح كنمف ألكمالم ًى  رخ   م  م ًم لر مك  أح    صم =َكذِل

ًنك إتعرتنف ب ننف  تآ ل  ع  أح   ع ًننف لي ً  رك ليس ى إذأل   نلذ  خ إتعرتنف ًح  ي ألر ك لسأح   رخبخل لك      
   ف هذأ أإلتعخمى 

 
َي 2"  -(:12أية ) ْن هِِ اِئاًل: »ِلمَِ ى َداُوَد قَِ اًل ِإلَِ ْورِِه ُرسُِ ْن فَِ ُر مِِ ي، َفَأْرَسَل َأْبَنيِْ َدَك َمعِِ ْع َعهِْ وَن: اْقطَِ اأَلْرُض؟ َيُقولُِ

.» ََ ََ ِلَردِ  َجِميِع ِإْسَراِئيَل ِإَلْي   "َوُهَوَذا َيِدي َمَع
يلكنف ًم أألند هف تح. سس ًبنيمل حهمو   متكس ًم لر مك  أح  بدمل    =  ِلَمْن ِهَي اأَلْرُض  َدَك َمعِِ ْع َعهِْ  = اْقطَِ

 لصلح  نُ  حار    مف حس ت ى ألكعس ألذى سل  ًبنيل أألند لسأح  ح أح   
 

َرى َوْجهِِ 13"  -(:13آية ) َو َأْن َ  تَِ ََ َأْمًرا َواِحًدا، َوهُِ ََ َعْهًدا، ِإ َّ ِإنِ ي َأْ ُلُب ِمْن ا َفَقاَل: »َحَسًنا. َأَنا َأْقَطُع َمَع ي مَِ
  "َلْم َتْأِت َأوًَّ  ِبِميَكاَل ِبْنِت َشاُوَل ِحيَن َتْأِتي ِلَتَرى َوْجِهي«.

 -مف  رخبو ط ب ًبنيل ط ب  أح  ن  زحجت  أألحلف   دخ  حهذأ لكسك ً  خ. :
   خل لزحجت  أألحلف ًح خنت  لعخى مإم لي لدن ً ينخل لزحجت  أألحلف   ف لدوم ً ينخل   ف  ر كت ى  ىً

 هو ن  لكلأ ت  مرس ًحذ شخح   نُ  إ ًلت   نوك بكس   خن ت  حهلح  ى  ى. 
 زحج بن. ألر ك أل خبق )  ب   خ ف(ى   تف تهعل ل نخس شلع ا  در  معو ىج
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  تف ال لك ف لل  ينيو ًى  ق ًم ل خلب بخلكلش إ ترخ أل   ف زحأج   ن بن. ألر ك )  ب   خ ف(ى   ى  
 
ِِات ) ي 14" -(:16-14اآلي اَل الَّتِِِ َِِ ي ِميك ي اْمَرَأتِِِ ِِِ وُل: »َأْعِطن اُوَل َيقُِِ ِن شَِِ ِِْ َث ب ى ِإيْشُبوشَِِ َِِ اًل ِإل َل َداُوُد ُرسُِِ َوَأْرسَِِ

ِطيِنيِ يَن«. َخطَ  َن اْلِفِلسِْ ِن 15ْبُتَها ِلَنْفِسي ِبِمَئِة ُغْلَفٍة مِِ ْن َفْلِطيِئيَِل بِْ ا، مِِ ِد َرُجِلهَِ ْن ِعنِْ َذَها مِِ ُث َوَأخَِ َل ِإيْشُبوشَِ َفَأْرسَِ
 " : »اْذَهِب. اْرجْع«. َفَرَجَع.َوَكاَن َرُجُلَها َيِسيُر َمَعَها َوَيْبِكي َوَراَءَها ِإَلى َبُحوِريَم. َفَقاَل َلُه َأْبَنْيرُ 16َ ِيَب. 

نجس  أح  سل و إللد وشه نو خل  ن إ لأ   معو   ك ح  دمخ  ًحتم  ح تمسع ي ل  مب ًبنيمل م م ا  كرموالل ًم ل  مب 
ًبنيل ن    دمخ  لمسأح ، ح أح  ال ل  مب زحجتم  ًح همو ال سلامسهخى حينتعمخن ًبنيمل لل  ينيمو لدميل إلمف ًم ًبنيمل حنأء 

ٍة أح  لرمو  تمسبيل أأل مل   م ى ح   ِة ُغْلفَِِ ي ِبِمئَِ ا ِلَنْفسِِ غ لما حلكنم  سمذ ل ألملقي ألممذى  200 مع ًنم  ًتمف بمم  =َخَطْبُتهَِ
 ط  ُ  ًبوهخ  رعل ل زحأجى 

 
ونَ 17"  -(:17أية ) ُه َتْطُلبُِ ا َقْبلَِ ٍس َومَِ ُذ َأمِْ ُتْم ُمنِْ ْد ُكنِْ وَن  َوَكاَن َكاَلُم َأْبَنْيَر ِإَلى ُشُيوِخ ِإْسَراِئيَل َقاِئاًل: »قَِ َداُوَد ِلَيكُِ

 "  َمِلًكا َعَلْيُكْم.
هخ هو ًبنيل ل  ب ألر ك لسأح ، ح أح  ال ستحلك شكلك ل   ب ألر ك معو سلاس   ن سس م حاهعل  من  مالم ًبنيمل 

 ًم ألدكب  خم قس طخلب ق الل ب م لر ك  أح    يعي لكن ًبنيل  خم لكخندى 
 

وا، أَلنَّ ال18ِِ" -(:18آيِِة ) اآلَن اْفَعلُِِ ِد فَِِ ْن يَِِ َراِئيَل مِِِ ْعِبي ِإسِِْ ُِ شَِِ ِدي ُأَخلِِِ  ِد َداُوَد َعبِِْ ي ِبيَِِ اِئاًل: ِإنِِِ  َم َداُوَد قَِِ بَّ َكلَِِّ رَّ
  "اْلِفِلْسِطيِنيِ يَن َوِمْن َأْيِدي َجِميِع َأْعَداِئِهْم«.

َم َداُوَد  بَّ َكلَِِّ حصوصممخل  ممن نجخ مم  ضممس  ألكتممخ. لممي لرممو  ممخ قخلممُ  ًبنيممل لكممن ُللعممي هممذأ  ممن شممجخ ا  أح   =أَلنَّ الِِرَّ
 ج  خت  ي توف ر  مف  لح   ضس ألل   ينيينى مخهلل ح س  ًم سث ت ى 

ي حَ 19"  -(:19آية ) ا فِِ ماِع َداُوَد َأْيضًِ ي سَِ ُروَن، َوَتَكلََّم َأْبَنْيُر َأْيًضا ِفي َمَساِمِع َبْنَياِميَن، َوَذَهَب َأْبَنْيُر ِلَيَتَكلََّم فِِ بِْ
  ْعُيِن ِإْسَراِئيَل َوِفي َأْعُيِن َجِميِع َبْيِت َبْنَياِميَن.ِبُكلِ  َما َحُسَن ِفي أَ 

 خم  ن ألصكب   ف   ن بن خ ين ألذى  خم لُ  ألر ك ًم لر و   كخل  ن   ن  حل، حلكمن ًم سمتك ي  كعمي ًبنيمل 
 بخلذأت حهو بن خ ينف حقخئس ألج   حقلاب شخح  ألر ك مرس ق  وأ  نُ ى 

 
اِل َفجَِِ 20" -(:21-20اآليِات ) جَِِ َر َوِللرِ  َنَع َداُوُد أَلْبَنيِِْ اًل. َفصَِِ ُروَن َرجُِِ ُه ِعشِِْ ُروَن َوَمعَِ ى َحبِِْ ى َداُوَد ِإلَِِ ُر ِإلَِِ اَء َأْبَنيِِْ

َراِئيَل، فَ 21الَِّذيَن َمَعُه َوِليَمًة.   َِ َجِميَِع ِإسِْ يِ ِدي اْلَملِِ ى سَِ ََ َوَقاَل َأْبَنْيُر ِلَداُوَد: »َأُقوُم َوَأْذَهُب َوَأْجَمُع ِإلَِ وَن َمعَِ َيْقَطعُِ
«. َفَأْرَسَل َداُوُد َأْبَنْيَر َفَذَهَب ِبَساَلٍم. ََ َُ َحَسَب ُكلِ  َما َتْشَتِهي َنْفُس  " َعْهًدا، َوَتْمِل

 
َلْم َيُكْن َأْبَنْيُر َوِإَذا ِبَعِبيِد َداُوَد َوُيوآُب َقْد َجاُءوا ِمَن اْلَغْزِو َوَأَتْوا ِبَغِنيَمٍة َكِثيَرٍة َمَعُهْم، وَ 22"  -(:39-22اآليات )

َوَجاَء ُيوآُب َوُكلُّ اْلَجْيِب الَِّذي َمَعُه. َفَأْخَبُروا ُيوآَب 23َمَع َداُوَد ِفي َحْبُروَن، أَلنَُّه َكاَن َقْد َأْرَسَلُه َفَذَهَب ِبَساَلٍم.  
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َِ َفَأْرَسَلُه، َفَذهَ  َِ َوَقاَل: »َماَذا َفَعْلَت؟ 24َب ِبَساَلٍم«. َقاِئِليَن: »َقْد َجاَء َأْبَنْيُر ْبُن َنْيٍر ِإَلى اْلَمِل َفَدَخَل ُيوآُب ِإَلى اْلَمِل
. ِلَماَذا َأْرَسْلَتُه َفَذَهَب؟   ََ ََ 25ُهَوَذا َقْد َجاَء َأْبَنْيُر ِإَلْي ، َوِلَيْعَلَم ُخُروَج ََ َأْنَت َتْعَلُم َأْبَنْيَر ْبَن َنْيٍر َأنَُّه ِإنََّما َجاَء ِلُيَملِ َق

ََ َوِلَيْعَلَم ُكلَّ َما َتْصَنُع«.  َوُدخُ  يَرِة 26وَل وُه ِمْن ِبْئِر السِ  ُثمَّ َخَرَج ُيوآُب ِمْن ِعْنِد َداُوَد َوَأْرَسَل ُرُساًل َوَراَء َأْبَنْيَر، َفَردُّ
َيْعَلُم.     َ ِإَلى َوَسطِ 27َوَداُوُد  ُيوآُب  ِبِه  َماَل  َحْبُروَن،  ِإَلى  َأْبَنْيُر  َرَجَع  ُهَناَك ِفي    َوَلمَّا  َوَضَرَبُه  ِلُيَكلِ َمُه ِسرًّا،  اْلَباِب 

بِ  ِإَلى اأَلَبِد ِمْن 28َبْطِنِه َفَماَت ِبَدِم َعَساِئيَل َأِخيِه.   ََ َفَقاَل: »ِإنِ ي َبِريٌء َأَنا َوَمْمَلَكِتي َلَدى الرَّ َفَسِمَع َداُوُد َبْعَد ذِل
َنْيٍر.   ْبِن  َأْبَنْيَر  َوَأْبَرُص َفْلَيُحلَّ عَ 29َدِم  َسْيل  ُذو  ُيوآَب  َبْيِت  ِمْن  َيْنَقِطُع  َوَ   َأِبيِه،  َبْيِت  ُكلِ   َوَعَلى  ُيوآَب  َرْأِس  َلى 

اْلُخْبِز«.   َوُمْحَتاُج  ْيِف  ِبالسَّ َوَساِقٌط  اْلُعكَّاَزِة  َعَلى  َعَساِئي 30َوَعاِكٌز  َقَتَل  أَلنَُّه  َأْبَنْيَر،  َأُخوُه  َوَأِبيَشاُي  ُيوآُب  َل َفَقَتَل 
 َأَخاُهَما ِفي ِجْبُعوَن ِفي اْلَحْرِب.

ُقوا ِثَياَبُكْم َوَتَنطَُّقوا ِباْلُمُسوِح َواْلِطُموا 31 ْعِب الَِّذي َمَعُه: »َمزِ  َأَماَم َأْبَنْيَر«. َوَكاَن َداُوُد َفَقاَل َداُوُد ِلُيوآَب َوِلَجِميِع الشَّ
َُ َيْمِشي َوَراَء النَّْعِب.  َُ َصْوَتُه َوَبَكى َعَلى َقْبِر َأْبَنْيَر، َوَبَكى َجِميُع   َوَدَفُنوا32اْلَمِل َأْبَنْيَر ِفي َحْبُروَن. َوَرَفَع اْلَمِل

ْعِب.  َُ َأْبَنْيَر َوَقاَل: »َهْل َكَمْوِت َأْحَمَق َيُموُت َأْبَنْيُر؟ 33الشَّ  َيَداَك َلْم َتُكوَنا َمْرُبوَ َتْيِن، َوِرْجاَلَك َلمْ 34َوَرَثا اْلَمِل
ْعِب َيْبُكوَن َعَلْيِه.  ُقوِط َأَماَم َبِني اإِلْثِم َسَقْطَت«. َوَعاَد َجِميُع الشَّ َوَجاَء َجِميُع  35ُتوَضَعا ِفي َساَلِسِل ُنَحاٍس. َكالسُّ

ْعِب ِلُيْطِعُموا َداُوَد ُخْبزًا، َوَكاَن َبْعُد َنَهاٌر. َفَحَلَف َداُوُد َقاِئاًل: »هَكَذا َيْفَعُل ِليَ  هللُا َوهَكَذا َيِزيُد، ِإْن ُكْنُت َأُذوُ     الشَّ
ْمِس«.  َُ 36ُخْبزًا َأْو َشْيًئا آَخَر َقْبَل ُغُروِب الشَّ ْعِب َوَحُسَن ِفي َأْعُيِنِهْم، َكَما َأنَّ ُكلَّ َما َصَنَع اْلَمِل َِ َجِميُع الشَّ َفَعَر

ْعِب.  َِ َقْتُل  َوَعِلَم ُكلُّ 37َكاَن َحَسًنا ِفي َأْعُيِن َجِميِع الشَّ ََ اْلَيْوِم َأنَُّه َلْم َيُكْن ِمَن اْلَمِل ْعِب َوَجِميُع ِإْسَراِئيَل ِفي ذِل الشَّ
َُ ِلَعِبيِدِه: »َأَ  َتْعَلُموَن َأنَّ َرِئيًسا َوَعِظيًما َسَقَط اْلَيْوَم ِفي ِإْسَراِئيَل؟ 38َأْبَنْيَر ْبِن َنْيٍر.  َوَأَنا اْلَيْوَم  39َوَقاَل اْلَمِل

رِ  َكَشر ِِه«َضيِ  بُّ َفاِعَل الشَّ َجاُل َبُنو َصُروَيَة َأْقَوى ِمنِ ي. ُيَجاِزي الرَّ  " .يٌف َوَمْمُسوٌح َمِلًكا، َوهُؤَ ِء الرِ 
  خم ًبنيل قس ذهب لينهي إ تالم  أح  ل كلش لكن ًتف سو . حَ ِرَع ًم ًبنيل حلج ب الم مرخ  ل   ين:   
 لج   بسالل  نُ ى حخ  ًم لك ف  أح  ألبنيل ال خ ك أ  -1
تذ ل  م ًح     خئيو  ع ًم ًبنيل بلئ  ن  م   خئيو معو  ذن   لتين ح  خئيو لي لر و ألتحذسلى ح تف   -2

مكلك ًم لك ف  أح  ألم خ ك ألبنيل معف  جل  غيلك ال ً خس لعخى حادوم قتو سو . ألبنيل هو ح خنا حغسنى  
نف ًم ستج ا ليثيل أأل  خ    ف  أح  بيينرخ أأل  خ   حهو إتعي ًبنيل ب ن  جخ وس حهذأ غيل  م رف مرخ  ك

حتهخهل   ىمكالل تح. ال خ ك ًبنيل أللك  ا مرخ  كنف ألتج ا! لذلك لي سل   أح    ف سو . ألن  إ تر  بلكلت 
(ى حلكن  و أأل ون  24:27سو . ب م  أح  سلاس ًبنيل ًحن و لُ  مكخ  مرت    حم ًم لدك مف ح خنا سو . )ته 

ك  أح ى ح خم هذأ ل ريلى مكخم  وت ًبنيل ب رخح  ن م  تف ال لرخ  ًم ًبنيل هو ألذى     تكرو  كخل 
 رخبخل ألم ًبنيل قخحم  ر كا  أح  حهو لكل  ًنعخ  ن مى حأآلم لرخحم إلد وشه حاؤاس  أح  إنترخ خل  ن  

لارت  مف ألحزم  رنكا ل جر ع  إلد وشهى ح ي  خم  أح  شعرخل حن يالل حنقيق ألر ب مف ن خئ  ألبنيل ح خن. ط
 وح حنأء ألنك   إ تلأ   ًن  لي لدخنك سو . مف هذ  ألرؤأ لكى حهو ًَ َل سو . ًم لرزق   خب  حالتسى ألر

  حلكن  خم  ن ألرللحد ًم لكخقب سو .   ف ح خنت  لكن  أح  لي للكو  ك الل ذلك ب م سو . إ  نف بر 
أح    ف ًبنيل معو لحزم   ف  و طخقا  ن طخقخت شع   قخ نك ًم  حيحوت  ًقوى  نُ  حهذأ ال لصحى َ ِزَم   
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إذ إئترن نل   لسى ألغخ ن سو . حلي تكن سسأ   ل وطتين حال نجال  بو  خت   =َكَمْوِت َأْحَمَق تحخن. ألو نيينى 
ى مف ح خنا حهذأ  ّرخ سزاس ألحزم     
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 عودة للجدول اإلصحاح الرابع 

 
  " َوَلمَّا َسِمَع اْبُن َشاُوَل َأنَّ َأْبَنْيَر َقْد َماَت ِفي َحْبُروَن، اْرَتَخْت َيَداُه، َواْرَتاَع َجِميُع ِإْسَراِئيَل.1" -(:1آية )

لي سذ ل إ ر   نوع  ن أإل ترخن مرر كتم  قخ م.   مف ًبنيمل حهمو ق مو همذأ  من ًجمو ًم لر مكى م رمخ = اْبُن َشاُوَل  
 ى حهو سلتخع  ن لكترس   ف م ألحف ألذى ال لروتى ح كُ  جر ع ألدكب َتاَع ارْ  خت ًبنيل 

 
َوَكاَن  ْبِن َشاُوَل َرُجاَلِن َرِئيَسا ُغَزاٍة، اْسُم اْلَواِحِد َبْعَنُة َواْسُم اآلَخِر َرَكاُب، اْبَنا ِرمُّوَن  2" -(:3-2اآليات )

ُبوا ُهَناَك ِإَلى 3 َبِئيُروَت ُحِسَبْت ِلَبْنَياِميَن. اْلَبِئيُروِتيِ  ِمْن َبِني َبْنَياِميَن، أَلنَّ  َوَهَرَب اْلَبِئيُروِتيُّوَن ِإَلى َجتَّاِيَم َوَتَغرَّ
  " هَذا اْلَيْوِم.

هي ج كونيوم ح خنوأ ل دنوم بنيلحتى حجخء شخح  حقتو بكض  ن ألج كونيين حشل هي ل ر ك       وَرَكابُ   َبْعَنةُ 
اكَ ى ح كس هذ  ألحخ  ا هل. ألج كمونيين (1:21صي2 دخنعي )نأجع  وا ُهنَِ بُِ اِيَم َوَتَغرَّ ى َجتَِّ ى حي مترسم شمخح  بكنما ِإلَِ

 حن خ. أل ذأم  خنخ لحرالم  رسأل حضغينا   ف شخح  ح يت  ًحبنخئ ى 
 

نِ 4"  -(:4آية ) ِس سِِ َن َخمِْ اَن ابِْ ْجَلْيِن، كَِ اُوَل َوَكاَن ِلُيوَناَثاَن ْبِن َشاُوَل اْبٌن َمْضُروُب الِرِ  ِر شَِ يِء َخبَِ َد َمجِِ يٍن ِعنِْ
َيُتُه َوَهَرَبْت. َوَلمَّا َكاَنْت ُمْسِرَعًة ِلَتْهُرَب َوَقَع َوَصاَر    " َأْعَرَج. َواْسُمُه َمِفيُبوَشُث.َوُيوَناَثاَن ِمْن َيْزَرِعيَل، َفَحَمَلْتُه ُمَربِ 

ِرَع ح ممل  مموت شممخح  حاونخ ممخم  ر مم.  ل  مما  لي وشممه إبممن سون خ ممخم ألولممس حهل مم.  لزح مما م صمميب ألولممس  ممين  ممُ
و ًبممو  حجممس  ممف ألحممل. حهمذأ ألر ممل  رس ما ألنمم  بكمس  مموت إلد وشممه ال  بمخلكلج ح ممخم إبمن حرمما  منين  ينرممخ ُقتمِ

 لصيل بخال خل  ن بي. شخح  غيل  لي وشهى 
 

، َرَكاُب َوَبْعَنُة، َوَدخَ 5"  -(:8-5اآليات ) َو َوَساَر اْبَنا ِرمُّوَن اْلَبِئيُروِتيِ  َث َوهُِ ِت ِإيْشُبوشَِ ى َبيِْ اِر ِإلَِ اَل ِعْنَد َحرِ  النَّهَِ
َد 7َفَدَخاَل ِإَلى َوَسِط اْلَبْيِت ِلَيْأُخَذا ِحْنَطًة، َوَضَرَباُه ِفي َبْطِنِه. ُثمَّ َأْفَلَت َرَكاُب َوَبْعَنُة َأُخوُه. 6َناِئٌم َنْوَمَة الظَِّهيَرِة.  َفِعنِْ
ارَ   ُدُخوِلِهَما اْلَبْيَت َكانَ  ُه َوسَِ ا ُهَو ُمْضَطِجًعا َعَلى َسِريرِِه ِفي ِمْخَدِع َنْوِمِه، َفَضَرَباُه َوَقَتاَلُه َوَقَطَعا َرْأَسُه، َوَأَخَذا َرْأسَِ

:8ِفي َ ِريِق اْلَعَرَبِة اللَّْيَل ُكلَُّه.   َِ اَ  ِلْلَملِِ َث  َوَأَتَيا ِبَرْأِس ِإيْشُبوَشَث ِإَلى َداُوَد ِإَلى َحْبُروَن، َوقَِ َوَذا َرْأُس ِإيْشُبوشَِ »هُِ
َِ اْنِتَقاًما ِفي هَِذا الْ  بُّ ِلَسيِ ِدي اْلَمِل . َوَقْد َأْعَطى الرَّ ََ َك الَِّذي َكاَن َيْطُلُب َنْفَس ْن ْبِن َشاُوَل َعُدوِ  اُوَل َومِِ ْن شَِ ْوِم مِِ يَِ

 "َنْسِلِه«.
ًنأ أ ًم ستر رخ  أح  مإغتمخال إلد وشمه  نت جا  رس ن خ. ح كنا   ف بي. شخح  ح ينرخ ظعل ًم بي. شخح  سنعخن

 وأ لممُ  تل مميلأل ًحت ممخ بًل مم  لممسأح ى حهممي  حممال أل يمم. حقمم. ألهعيمملك بحجمما ًنعرممخ ل   ممخم  ن مماى ح ممين ًتمموأ لممسأح  قممس  
ِلهِ الهوت ممخل لكر عممي  ْن َنسِِْ اُوَل َومِِِ ْن شَِِ ْوِم مِِِ ي هَِِذا اْليَِِ ا فِِِ َِ اْنِتَقامًِِ يِ ِدي اْلَملِِِ بُّ ِلسَِِ ى الِِرَّ ى  تممف لضممرنخ  دخممم ك َأْعطَِِ

 ألنل عيى 
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ذِ 9"  -(:9آية ) بُّ الَِّ َو الِرَّ يٌّ هُِ ا: »حَِ اَل َلُهمَِ ، َوقَِ يِ  وَن اْلَبِئيُروتِِ ْي ِرمُِّ اُه، اْبنَِ َة َأخَِ اَب َوَبْعنَِ اَب َداُوُد َركَِ َدى َفَأجَِ ي فَِ

   "َنْفِسي ِمْن ُكلِ  ِضيق،
سؤ س لعرخ ًم م هو ألمذى  رمخ   من شمخح  ح من غيمل  ًحنم  لم ا  ًنأ   أح  ًم  =  الَِّذي َفَدى َنْفِسي ِمْن ُكلِ  ِضيق

 مف  خجا لركونا ًشلأن  ث عرخى 
 

ُت 10"  -(:11-10اآليات ) ٍر، َقَبضِْ ِه َكُمَبشِِ  ْي َنْفسِِ ي َعْينَِ اَن فِِ اُوُل، َوكَِ ِإنَّ الَِّذي َأْخَبَرِني َقاِئاًل: ُهَوَذا َقْد َماَت شَِ
ْقلَ  ي صِِ اَرًة. َعَلْيِه َوَقَتْلُتُه فِِ ُه ِبشَِ ََ َأْعَطْيتُِ ي 11َغ. ذلِِ يًقا فِِ دِ  اًل صِِ ُتاَلِن َرجُِ اِن َيقِْ اَلِن َباِايَِ اَن َرجُِ اْلَحِريِ  ِإَذا كَِ ْم بِِ َفكَِ

 "َبْيِتِه، َعَلى َسِريرِِه؟ َفاآلَن َأَما َأْ ُلُب َدَمُه ِمْن َأْيِديُكَما، َوَأْنِزُعُكَما ِمَن اأَلْرِض؟«.
لر و ًم لدخما  من ظمن ًنم  س دمل  أح  برتمو شمخح  بمو  خال م ى حنلعمي هنمخ  من صم غا  مالم  أح  سؤ س لعرخ ًن  لي 

ر أح   ِه َكُمَبشِِِ  ْي َنْفسِِِ ي َعْينَِِ اَن فِِِ ِلَ   أح  ًم هممذأ ألغممالم ألممذى  =َوكَِِ ًم طلارمما  مموت شممخح   خنمم. قممس ذأ مم. ح ممَ
اَرةً ًن  لللح  أح ى  نبدل   خم  خذبخل ًحن  لي لرت   إنرخ  خم مف  ينف نل    ر دل بر ل تصو   ُه ِبشَِ ََ َأْعَطْيتُِ  = ذِل

يًقا ًى  خن.  رو ت  نت جا بدخنت ى   ًى لي لصنع بدرخ شلأل بو إ ت  نكرخ   ف بيت  مرنترخ ى =َرُجاًل ِصدِ 
  

ا، َوعَ 12"  -(:12آية ) ِدَيُهَما َوَأْرُجَلُهمَِ وا َأيِْ ا، َوَقَطعُِ اَن َفَقَتُلوُهمَِ َر َداُوُد اْلِغْلمَِ ُروَن. َوَأمَِ ي َحبِْ ِة فِِ ى اْلِبْركَِ ا َعلَِ لَُّقوُهمَِ
 َوَأمَّا َرْأُس ِإيْشُبوَشَث َفَأَخُذوُه َوَدَفُنوُه ِفي َقْبِر َأْبَنْيَر ِفي َحْبُروَن.

حضع أألسسى حأألنجو   ف بل ا   لحم  كنخ  ًم  أح  نمض  رو ألرخئنخم ًحن  ال لر ك بخلر خنا ح ل ا   لحم  
ىإل ترخءى مخلكو شخهس هذأ ألرنهل خم ل تف إليعخ ألنخس ل
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 عودة للجدول اإلصحاح الخامس 

 
ََ 1"  -(:3-1اآليات ) ََ َوَلْحُم  َوَجاَء َجِميُع َأْسَباِط ِإْسَراِئيَل ِإَلى َداُوَد، ِإَلى َحْبُروَن، َوَتَكلَُّموا َقاِئِليَن: »ُهَوَذا َعْظُم
َأمْ 2َنْحُن.   لَ َوُمْنُذ  َقاَل  َوَقْد  ِإْسَراِئيَل.  َوُتْدِخُل  ُتْخِرُج  َأْنَت  ُكْنَت  َقْد  َعَلْيَنا،  َمِلًكا  َشاُوُل  َكاَن  ِحيَن  َقْبَلُه،  َوَما  ََ ِس 

َتُكوُن َرِئيًسا َعَلى ِإْسَراِئيَل«.   َوَأْنَت  َتْرَعى َشْعِبي ِإْسَراِئيَل،  َأْنَت   : بُّ ، َوَجاَء َجِميُع ُشُيوِخ ِإْسَرائِ 3الرَّ َِ يَل ِإَلى اْلَمِل
. َوَمَسُحوا َداُوَد َمِلًكا َعَلى بِ  َُ َداُوُد َمَعُهْم َعْهًدا ِفي َحْبُروَن َأَماَم الرَّ  " ِإْسَراِئيَل. ِإَلى َحْبُروَن، َفَقَطَع اْلَمِل

 نتر خل  منعيى هذ  هف ألرلك ألثخلثا ألتف لر ح ميعخ  أح    كخل ح عذأ صخن  أح   ر و خل ح  كخل   ف  و ألدكب ح  
حيجترخع ألدكب     تح.   ك  أح  ن ز ل ر  ح ألذى جكو أإل نين حأ سأل ح خم ق و  أح   و   ن لحخن. ح سُ  

( حارممو  لممُ  40-23: 12ًى1آل  مممف   مملحم س ممخلكوم  أح  )ًلكممن أآلم ألكممو صممخن حأ ممسأل مممف  أح ى بممو نجممس 
 ألدكب 

ََ َنْحنُ  ََ َوَلْحُم ًقل خء حيحوك ًحن.  تك     ينخ حت حه  ن  صخلحنخى قخلوأ هذأ بكس ًم   ًى نحن =  ُهَوَذا َعْظُم
 ًنحأ نجخح سعوذأ تح. ال خ ك  أح  حلنال ظ   ف  ن. م  أح  ل دوم قخئسأل نخجحخل ق و ًم لر كى 

   ر  ألص ل حي ترخ  ألض رخت م ي سذق  أح  طكي أللأ ا بو  خم مف جعخ    ترلى   -1
 نل     كخل حال  جسألى بو لي سو خ ألديوخ  ين جخ أ لُ ى   ر  أإلتضخع م ي ل  ب ل  -2
   ر   ن طلاق ًب جخسو ًم ال سنتري لنل    عرخ  خن. قوت ى بو تك ي  ب ألجر ع  تف  ن قخح و ى   -3
   ر  أإلتكخ    ف م معو ال لصنع شينخل  حم  ؤأ  مى   -4

 هدذأ  و ألض رخت ألتف تح ن بنخ هف  سن ا لتك  رنخى 
 
ََ َأْرَبِعيَن َسَنًة.4" -(:4) آية ، َوَمَل ََ  " َكاَن َداُوُد اْبَن َثاَلِثيَن َسَنًة ِحيَن َمَل

َن  ِِْ اَن َداُوُد اب ََ  30كَِِ َِِ يَن َمل َنًة حِِِ ل ألكممخهن  ممين س ممسً حس تمم  ح رممل  :سَِِ ل سو مم   ممين   ممك حهممو ُ رمم  نلمما ُ رمم 
ََ ألر م ح  ممين بممسً مممف ألت دمميلى  َنةً  40َوَملَِِ ي ن ممزى مممف ألكتممخ. ألررممسس لدمميل للتمملك ز ن مما همو نقمم 40نقممي  = سَِِ

 حممس ك ًح  ع مما لك يعممخ م ل  دممل ح كممسهخ تكمموم حيمملأت )إم تممخبوأ( ًح لكنممخت )إم إ ممترلحأ مممف ح يممتعي(  ًح ث مما 
سو ممخل  40سو ممخلى حأل ومممخم إ ممترل  40لممذلك نينمموى  أل ومممخمى منينمموى تممخبوأ حيم  ممخنوأ قممس نمضمموأ لكممخنوأ ه كمموأ بكممس 

سو مممخل معدممذأ سن غممف ًم نح ممخ زأهممسسن مممف ألكممخلي نصممموم  40و نجممس ًم  و ممف  إس  ممخ  حألر مم ح صممخ وأ حمممف ألررخبمم
 ىحنص ف نأمضين  ر كا إب  ا ححسأ خت  ف ر ك ألر  ح   ف ق و نخ

سو ممخ، ًم  و ممف ل ممت ي ألوصممخلخ  ممن م حا ممسً ألكعممس ألرممسليى ح كممس صمم خم  40حال ممظ أل ل مما بكممس صمم خم  و ممف ألممم 
 نا ح ن   ن  حو ًند ألر كمخ   40حمتلك توهخم ألدكب مف أل لاا  خن.   سو خ س سً ألكعس ألجسسسى  40ألر  ح ألم

 منا تدمميل للتمملك   مخك  ممو  نممخ حألتمف بكممسهخ نرمموت )  ممون  40ح من لممي سممؤ ن ه مك مممف أل لامماى ح عمذأ تكمموم متمملك ألممم
  أألن م( حادوم ً خ نخ طلارين: إ خ  نكخم أل رخحاا حي خ ألعالكى
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 ، حألتف بكسهخ نا 40ألم م أللتلك ألتف لح خهخ ألكخلي  خل خ مف إنتهخن ألرجا ألثخنف تديل لعخ ًلضخ ن زاخ هذ بو ً
مف تو ا لر ك ألر  ح      لألبس مف ألرجس ، ح ن  خش مف  ص خم   ؤ نخ  ى مرن  خشمف  جس      تف ألر  ح

ل ح مخك ألحخضملك مرمال  ألمم  أل  منا ن مز  40أح  لدموم   مك    منلا أللكمل ح ى لن سلى  جمس ألر م ح بمو لمُ   دمخم  حمل
ى مرمثال ه مك سمو . حيبدمخلوم ح من ت كم    حيتوممو  نا لسأح   خم هنخك  ن لرضع لُ  حهنمخك  من سترمل     م   40

  ىى ًح خ  ن  خم ً ينخ  ع  أح  مرس ترجس  ع  أح ى
ل لنمخ معنمخك  من لرضمع ل ر م ح ممف   ختم ، ح من للكمو  ميترجس  كم   حأآلم بخلن م ا ممف  جينم  ألثمخنف، ً مخ ألُرصممِّ

"ل منخ نمملى ألكممو بكمس  رضممكخل لممُ   أآلم   ممك ألر مم ححارمو  بممولا ألل ممو   من    مف ألترممل  ح مسم ألتو مما م مميع كى
ى حهممذ   من ضمك   ممي ستمو.، حهنمخك  ممن سلمضم  معنمخك  ممن لرضمع ل ر م ح ًحلضممخل  من سترمل     مم  ى(8:2) مب 

 ىح و  ن حضع ل ر  ح  يترجس ًلضخ  ك ، ألصونك حقت ا  تنتعف برجا ألر  ح ألثخنف
 

ََ َثاَلًثا َوَثاَلِثيَن َسَنةً 5"  -(:5آية ) ََ َعَلى َيُهوَذا َسْبَع ِسِنيٍن َوِستََّة َأْشُهٍر. َوِفي ُأوُرَشِليَم َمَل َعَلى  ِفي َحْبُروَن َمَل
  " َجِميِع ِإْسَراِئيَل َوَيُهوَذا.

 ممنا حهدممذأ ألر مم ح ً مما  ن  ممت  متمملك حجممو    33 كمما ألرو ممسك مممف ح عممذأ لصمميل ن زاممخل ًلضممخل ًم  أح  ً مما ألرر
  ناى  33  ف أألند مف 

 
اِئِليَن: 6"  -(:10-6اآليات ) وا َداُوَد قَِ اِن اأَلْرِض. َفَكلَّمُِ كَّ يِ يَن سُِ ى اْلَيُبوسِِ ِليَم، ِإلَِ ى ُأوُرشَِ ُه ِإلَِ َُ َوِرَجالُِ َب اْلَملِِ َوَذهَِ

ا. »َ  َتْدُخْل ِإَلى ُهَنا، َما لَ  ى ُهنَِ َي 7ْم َتْنِزِع اْلُعْمَياَن َواْلُعْرَج«. َأْي َ  َيْدُخُل َداُوُد ِإلَِ ْهَيْوَن، هِِ َن صِِ َذ َداُوُد ِحصِْ َوَأخَِ
ََ اْلَيْوِم: »ِإنَّ الَِّذي َيْضِرُب اْلَيُبوِسيِ يَن َوَيْبُلُغ ِإَلى اْلَقَناِة َواْلُعْرجِ 8َمِديَنُة َداُوَد.    َواْلُعْمِي اْلُمْبَغِضيَن َوَقاَل َداُوُد ِفي ذِل

َرُج«.  ى َأْو َأعِِْ َت َأْعمَِِ ْدُخِل اْلَبيِِْ وَن: »َ  يَِ ََ َيُقولُِِ ذِل ِس َداُوَد«. لِِِ ْن َنفِِْ َة 9مِِ مَّاُه »َمِدينَِِ ِن َوسَِِ ي اْلِحصِِْ اَم َداُوُد فِِِ َوَأقَِ
بُّ ِإلُه اْلُجُنوِد َمَعُه.َوَكاَن َداوُ 10َداُوَد«. َوَبَنى َداُوُد ُمْسَتِديًرا ِمَن اْلَقْلَعِة َفَداِخاًل.    ُد َيَتَزاَيُد ُمَتَعظِ ًما، َوالرَّ

 خن. س وس ً ي ًحنش  ي مف  عس ألي و يين حلكنعخ ًصغل  ثيلأل  ن   مخ ا ًحنشم  ي ًلمخم  م  رخمى حًنى  أح  ًم 
خ ح لممخم  وقكعممخ سنخ ممب ألكخصممرا معممف لعممخ  وقممع  ن ممع ل غخلمما ح لتلكمما ً ثممل  ممن   مملحم ح ولعممخ ج ممخ  حتحمم ن بعمم

 ر را حهف   ف  سح  سعوذأ ح ن خ ين م عذأ تلضف أل   ين )  ن  أح  ح  ن شخح (ى حألي و يين ق ي ا  نكخن ا 
إذأل همممي  مممن ألدمممكو. ألتمممف ح مممس م شمممع   إ ممملأئيو ًم لحت ممموأ ًنضمممعيى  ى (8:3[ + )حمممل21:15 +16:10يتمممك

(ى 8:1+ قممض  8:15رعممي ًح لقوهممخ )لمم (  ممي إ ت عممخ سعمموذأ معممف   ممف تر28:18ً  يمم. ًنضممعي ل ن ممخ ين )لمم 
حارو  سو  لوس ًم ألي و يين تل وأ أألند لكنعي لي للرسحأ ألر كا ألتف ميعخ حينرمخ  مدنوأ  مع بنمف سعموذأ ح ن مخ ين 

-16: 24صمممي2( ح رممموأ ميعمممخ  تمممف بكمممس ًم ًحمممذ  أح   صمممنعي )11:19 + 21:1+ قمممض  63:15 غل مممخء )لممم 
سممتردن  ممن أإل ممتيالء   ممف  صممنعي ب مم ب  نخ تمم   تممف لممو  ممخم  ممن  (ى ح ممخم ألي و مميين حأ رممين ًم  أح  لممن18

ْرجَ بسأح مم   رممف ح مملجى لممذأ قممخلوأ مممف إ ممترلخ ى  اَن َواْلعُِِ ِزِع اْلُعْميَِِ ْم َتنِِْ ا لَِِ ا، مَِِ ى ُهنَِِ ْدُخْل ِإلَِِ ى ممم   ن  أح   ممن َ  تَِِ
لاخت حجو همخى مرمس إ تدملوأ  جملى  رمو ى حهذ  ألرنخك ً  ت. ألحل =َوَيْبُلُغ ِإَلى اْلَقَناِة  دخم ك لرن لضل. ألرسسناى 



 ( األصحاح الخامس)سفر صموئيل الثاني 

 

 
18 

قس خل  للهخ ألي و يين ل  توأ بخلر خ   ن ن ع سس ف = ن ع ألكمذنأء"  مخم حمخنج  60قس خل حنلرخل ًمم خل طول    40 رر   
ً وأن ألرسسناى ح خن. جلًك سو . ًن  بخغ. ألي و يين ألوأ رين  ن ًنل عي  ن طلامق ت مك ألرنمخكى مرمن س  من ألرنمخك 

ْرِج  لف ألحصنى حألذى ًنشسهي ل حو هو  أح  إذ قخ  "سسحو إ اِة َواْلعُِ ى اْلَقنَِ ُغ ِإلَِ يِ يَن َوَيْبلُِ ِرُب اْلَيُبوسِِ ِذي َيضِْ ِإنَّ الَِّ
يِ  (ى حألممذى إحتصممل  ألكختممب هنممخ  دخممم ك  ممن سممسحو معممو 6:11ًى1 مم. مممف )لمما هنممخ بممو ُ رِّ ى حلممي تكرممو أآل. َواْلُعمِِْ

 أح  ح خنم.  غمخ لك    خنم.  حصمنا ترخ مخل لكمن سوجمس لعمخ  مسحو   مل ألرنمخك إ تدمل    صيل ًن خل حقخئمسألى مخلرسسنما
ن   ممف ت ممر ا ألي و مميين ألنل ممعي م  ممرخهي  مملج صممع ا ًم سممسحو ً ممس ل رسسنمما  ممن هممذ  ألرنممخك حال ممظ ًم  أح  ً مم  

َرجُ   لذلَ يقولون ح رفى   ً ملج معمي طمل حأإذ  حمو  أح  لمي َلكمُ  = َ  َيْدُخِل اْلَبْيَت َأْعَمى َأْو َأعِْ ً رمف ًح   س  بخلرسسنما 
حألحمممل.  حهمممي قمممخ نحم   مممف أل ممميل ،ألر صممملان  تمممو ألرسسنممما نجمممخ   أح  أالقوامممخءيح ى)ألكرف حألكممملج( ألي و ممميين

 حأإلنتصخنى 
 أ لن سسحو س و ف ح نف  خن اح كس هذ 

ً رف حً لج(ى حهدذأ إذ لر ك ألر  ح   ( 
   ف ألر ب ال لجب ًم تسح    ح ا ح ن ا

  ا حال ظ ًن  قيو  ن أألح خم غلا 
 ( مكو  ح ا…)ال ت رع حال تتحلك حال تلى 

 لر  ا ترو  ل كرف حل كلجى  
ََ َيُقوُلونَ   ًى صخن هذأ  ثالل لردن = ِلذِل

 ًم لرولون    ف ًى إن خم  دلح ى  
 ح خ  سث  خم سل ز لرخ مك   ألر  حى 

وأ   كوت أل روأت حغيل قخ نان   ف أل يل حألحل ا نحو ى ل أل دل  رف ح لج ال لكخسنمخلكخلي إ ت   إب  ا حصي  
حقممس ظممن ألدمم خطين ًنعممي  حصممنوم ًحم ألر مم ح غيممل قممخ ن   ممف ألحممو حلكممن  حممو ألر مم ح ل كممخلي ًحقممخم بصمم ي   

 مسح ألريمل ، ًحنمخن  يموم  من  مخنوأ  ر خنمخل حصملنخ نجملى حنأء  بكمس ًم  نمخ  ي م ق ح  مك   ميع    مف  من  كوت   
َسُ  ممف ألصمونك، حهمو  لجخلى حن رخ   صر.  لل صروئيو  ن ذ ل إ ي سو . حألردخم ك ألنم  ًنأ  ًم لدموم  أح  َح م 

َسُ  ألرنتصل مكرو ألص يب  خم ل ر  ح مرن لي ستسحو ف   إن خمى  َح  
 
 " َوَبَنى َداُوُد ُمْسَتِديًرا ِمَن اْلَقْلَعِة َفَداِخاًل.9" -(:9أية ) 

نَ  َتِديًرا مِِِ ى َداُوُد ُمسِِْ َداِخالً َبنَِِ ِة فَِِ صممخنت ألرسسنمما لعممخ شممدو  أئملك بممال بسألمما حال نعخلمما ًى ًبسلمماى حال ممظ ًم  = اْلَقْلعَِِ
 سح ا بخألقسأمى ف كس ًم  ّنخ  دمكب م  سح مين  من ألدم خطين تحولنمخ لكن  ما لر مك   يعمخ لألبمسى   =َيُبوسِ   را  
بُّ ِإلُه اْلُجُنودِ  -( :10لا ) حمف   ألكهرما لكمن م همو ألرخئمس ألحم رمف حهمو ألرحمخن.  منعي   أح   خم ستزأسس ممف الرَّ

 ليع عي ألنصلك حألرجسى 
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اِريَن َوَبنَّاِئيَن َفَبَنْوا ِلَداُوَد َبْيتً 11" -(:11آية ) َُ ُصوَر ُرُساًل ِإَلى َداُوَد، َوَخَشَب َأْرٍز َوَنجَّ   " ا.َوَأْرَسَل ِحيَراُم َمِل
 ان: ع  و نصلك  م م ا سوأج  ألرؤ ن ً ل 

  رخح ا  ن ألكسح تؤح  ب  إلف نصلك جسسسكى -1 
إنجذأ. أل كض هلل ألكخ و ف   حل رجس ألذى ظعل ف   حأل ل ا ألتمف صمخ  ت ى ح خنم. صمون ممف ذلمك ألوقم.   -2 

قس ب غ. ألكهرا ح سً  يلأم   كعخ مف صسأقا لسأح   أ .  تمف ًلمخم  م  رخمى حلرمس إ متلخ   أح   من همذ  ألصمسأقا 
و شممكب زنأ مما حن ممف حل  مموأ بنممخئينى حأآلم إذ تث تمم. ألرر كمما تحتممخج ل نممخء حتكريمملى ًحن ممو  يمملأم مدممكب إ مملأئي

وِّ  س لممسأح  لي نممف لممُ  بيتممخل ًحن ممو بنممخئينى حي ممترس . إ مملأئيو صممون    ممس  ممخ  ف تدممتلى حدممب أألنز ألممذى ال ُل ممَ
 ن طلاق إ لأئيوى م ال نخ  ع م  نعخ حت  ع لعخ  حخصي عخى حصون حص . ل دلق أل كيس )ألعنس ح ال  ألكل.( 

 سثرل  ال خل  ع ألغيل ح تف  رخح ا أألشلأن لحولعخ م لنرونخ حمل نخ ألسأح فى 
 

بَّ َقْد َأْثَبَتُه َمِلًكا َعَلى ِإْسَراِئيَل، َوَأنَُّه َقْد َرفََّع ُمْلَكُه ِمْن َأْجِل َشْيبِ 12" -(:12آية )   " ْسَراِئيَل.ِه إِ َوَعِلَم َداُوُد َأنَّ الرَّ
 خ خل بكس   حا صروئيو( حلنثق ًم ح س م البس ح ينلذ  تف  20 خ خل َ ِ ي  أح  ًم م قس ً  ت    كخل )  20بكس  

 ى )هذأ  كنف  وء ألز خم(  حيم طخ  ألوق. 
 

يِئِه ِمْن َحْبُروَن، َفُوِلَد َأْيًضا ِلَداُوَد َوَأَخَذ َداُوُد َأْيًضا َسَراِرَي َوِنَساًء ِمْن ُأوُرَشِليَم َبْعَد َمجِ 13" -(:16-13اآليات )
َوِيْبَحاُر َوَأِليُشوُع 15َوهِذِه َأْسَماُء الَِّذيَن ُوِلُدوا َلُه ِفي ُأوُرَشِليَم: َشمُّوُع َوُشوَباُب َوَناَثاُن َوُسَلْيَماُن، 14َبُنوَن َوَبَناٌت. 
   " َأِليَفَلُط.َوَأِليَشَمُع َوَأِليَداُع وَ 16َوَناَفُج َوَياِفيُع، 

نخ خم  ن ً ال  ألر  ح مف لوقخ ، ح   رخم  من ً مال  ألر م ح ممف  تمفى حال مظ  يمو.  ثملك ألن مخء حأل ملأنى 
حألرالمممخت ألتممف تندمم   ممن هممذأى حهممو  ثمملك ألن ممخء تحرممف أإلن ممخم  ممن ألدممعوك ، معممخ هممو  أح  لدممتعف بثدمم ع بكممس 

  حوتعي مزنف أألخ ب حت ىإحوك لي لدكلحأ بذلكى حأإل
 

َوَسِمَع اْلِفِلْسِطيِنيُّوَن َأنَُّهْم َقْد َمَسُحوا َداُوَد َمِلًكا َعَلى ِإْسَراِئيَل، َفَصِعَد َجِميُع  17" -(:21-17اآليات )
َن َواْنَتَشُروا ِفي َواِدي  َوَجاَء اْلِفِلْسِطيِنيُّو18اْلِفِلْسِطيِنيِ يَن ِلُيَفتِ ُشوا َعَلى َداُوَد. َوَلمَّا َسِمَع َداُوُد َنَزَل ِإَلى اْلِحْصِن. 

َفاِئيِ يَن.  بُّ لِ 19الرَّ بِ  َقاِئاًل: »َأَأْصَعُد ِإَلى اْلِفِلْسِطيِنيِ يَن؟ َأَتْدَفُعُهْم ِلَيِدي؟« َفَقاَل الرَّ َداُوَد: »اْصَعْد، َوَسَأَل َداُوُد ِمَن الرَّ
بُّ  َفَجا20أَلنِ ي َدْفًعا َأْدَفُع اْلِفِلْسِطيِنيِ يَن ِلَيِدَك«.  َء َداُوُد ِإَلى َبْعِل َفَراِصيَم َوَضَرَبُهْم َداُوُد ُهَناَك، َوَقاَل: »َقِد اْقَتَحَم الرَّ

ََ اْلَمْوِضِع »َبْعَل َفَراِصيَم«.  ََ َدَعى اْسَم ذِل َوَتَرُكوا ُهَناَك َأْصَناَمُهْم َفَنَزَعَها 21َأْعَداِئي َأَماِمي َكاْقِتَحاِم اْلِمَياِه«. ِلذِل
   " ُد َوِرَجاُلُه.َداوُ 

 ع  و نصلك نتوقع  ل خل ح رخح ا  ن ألرخنج ًح ألسأحو لكنعمخ تتحمو  لنصملك جسسمسك حغخل مخل مخلل  م ينيين ح  موأ 
ح نخء ج د   ن أأل  خ  ألكدلك معف ضل ا إجعخدى حجخءت هذ  ألضل ا ، لضل.  أح  ق و ًم ل تكرو ج د  

صملموأ  نمُ  بكمس ًم   كمو  ح مو حأ مس  مخ  إلمف  م    حلمي ست رمف بكس ًم إجترع أألال   مع  أح  ممف   ملحم  مي إن
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ُساّلم   مموى  ممس  ق يممو ًى  ل مم  ألرممخ  معخجرمم  ألل  مم ينيين حهممو غيممل   ممتكس معممل. إلممف ألحصممن مممف  غممخنك  ممَ
( ح ينرخ هو مف  سالم نز  ألل   ينيين إلف حأ ى أللمخئيين حينتدلحأ هنخكى ح مخم  مس   أح  حنجخلم  15:11ًى1)

 جسأل بخلررخننا  ع ج   ألل   ينيين حلكن      م وم  رح بخلحل.ى ق يالل 
يمَ   ِِِ َل َفَراصِ ِِْ ًى  ممميس ألعزارمممخت حألك رممما تكنمممف ًم  أح  همممو ألمممذى    مممو  إذأ حممملق أل مممل  أآلحمممل  عمممو    = َبعِ

َناَمُهْم ح ي حق ألعمزأئي بمخل ل  أآلحملى  اَك َأصِْ وا ُهنَِ لعتعي ألثري ما ل  معو آأ بمألل  م ينيين ممف  ملح عي ألرمو  =َوَتَركُِ
همملح عي معممف صممخنت   نممخل  رمميالل   مميعي حهدممذأ مممخهلل قممخ ن ًم لجكممو  ممو حممخطا لدممل  ح يتمم ى حلكممن ألدمم  خم ال 

 س  س ف كس ًم ًنك ل ألل   ينيوم حهل وأ  خ حأ حتجركوأ  خن اى 
 

ا َوا22"  -(:25-22اآليات ) ِعُدوا َأْيضًِ ِطيِنيُّوَن َفصَِ اَد اْلِفِلسِْ اِئيِ يَن. ُثمَّ عَِ فَِ ي َواِدي الرَّ ُروا فِِ َن 23ْنَتشَِ َأَل َداُوُد مِِ َفسَِ
ا،  َجاِر اْلُبكَِ َل َأشِْ ْيِهْم ُمَقابِِ مَّ َعلَِ ، َفَقاَل: »َ  َتْصَعْد، َبْل ُدْر ِمْن َوَراِئِهْم، َوَهلُِ بِ  َواٍت 24الرَّ ْوَت َخطَِ َمُع صَِ َدَما َتسِْ َوِعنِْ

ِطيِنيِ يَن«. ِفي ُرُؤوِس َأْشَجاِر اْلُبَكا، ِحيَنئِ  ِة اْلِفِلسِْ ْرِب َمَحلَِّ ََ ِلضَِ بُّ َأَمامَِ َل 25ٍذ اْحَتِرْص، أَلنَُّه ِإْذ َذاَك َيْخُرُج الرَّ َفَفعَِ
، َوَضَرَب اْلِفِلْسِطيِنيِ يَن ِمْن َجْبٍع ِإَلى َمْدَخِل َجاَزَر. بُّ ََ َكَما َأَمَرُه الرَّ   " َداُوُد َكذِل

ًشجخن ست خقن  نعخ  صيل لد   ألس وع =   = َأْشَجاِر اْلُبَكاألر ا ألحل  اى ال ظ  رو م معو سلشس  أح   ن 
 ِفي ُرُؤوِس َأْشَجاِر اْلُبَكاصوت ح وأت   دلاا  نتهرا   =َصْوَت َخَطَواٍت  حهي  خ ك صرغ ا لعخ نأئحا   لاا 

 ب ألل   ينيينى هو صوت ناح مف ن حس أألشجخنى مخهلل ًجلى ناحخل    . صوت لد   حقع ًقسأم ج   ليل = 
ً سأء  أح ى حنحن   ينخ أم نجخهس  رخ  خن.  أح  مف حأ ى   منلا ألصوت ألذى طر م  أح  ًم م  كُ  ًن ب 

ً سأئنخ ألد خطينى    ِمْن َجْبٍع ِإَلى َمْدَخِل َجاَزرَ أل دخء ًى هذأ ألكخلي ًى ننسم   ف ح خلخنخ حن دف   يعخ وم سل ب 
م إنك لحأ لج حأ مف هلح عي إلف ج ع متخبكعي  أح  معل وأ إلف  سحو جخزن حهي ًى ًم ألل   ينيين بكس ً =

ى  نك لانى ألرعي أم نك ي أم م أ خ نخ مي  لح نخ م نتدس  
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 عودة للجدول اإلصحاح السادس

 
ب  ملل أأللمخم ًحن  ألرصما ححضمع نال ظ ًم  ختب  لل صروئيو ًحن  قصا نرو ألتخبوت هنخ  خ  ا بينرخ ًم  ختم

[ حت   ممو 15، 14، 13ًى1ممف ح م عخ قصمما أإلنتصمخن   ممف ألل  م ينيين ألتمف ًنسنخهممخ ممف أإلصممحخح أل مخبق ي
ألرصا تخنار خل هو   ب  خ حن  مف  لل ًح مخن أأللمخم لكمن  ختمب  ملل صمروئيو مضمو ًم لجرمع قصما ألتمخبوت 

  و سك حأ سكى  
 

َوَقاَم َداُوُد َوَذَهَب ُهَو َوَجِميُِع 2اُوُد َأْيًضا َجِميَع اْلُمْنَتَخِبيَن ِفي ِإْسَراِئيَل، َثاَلِثيَن َأْلًفا. َوَجَمَع دَ 1" -(:2-1) اآليات
ِم ِه ِبا سِْ ْدَعى َعَليِْ ِذي يُِ اُبوَت هللِا، الَِّ ْعِب الَِّذي َمَعُه ِمْن َبَعَلِة َيُهوَذا، ِلُيْصِعُدوا ِمْن ُهَناَك تَِ ِم َربِ  الشَّ وِد، ، اسِْ  اْلُجنُِ

  "  اْلَجاِلِس َعَلى اْلَكُروِبيِم.
لممذأ مكمممل مممف إ ضممخن تممخبوت ألكعممس إلمممف ك ، ألر ممك ألحم رمممف ألممذى لك ممف ألنصممل  ًنأ   أح  ًم سؤ ممس ًم ألممل. هممو

ينَ  َثاَلِثيَن َأْلًفا ًحنش  ي  كال ا  نهونك لروك م غيل ألرنهونكى حال ظ إهترخم  أح  معو لحضل همي  = من اْلُمْنَتَخبِِ
أنتر مممموأ لكرممممو  سنممممف حلمممم ا لكرممممو  ل ممممفى ح ر عممممي أإل تلممممخ  بإ ضممممخن ألتممممخبوتى  أح  ًنأ  ًم ال سندممممغو شممممع   

حهف قلاا لكخناي  يمه حضمكوأ  ِمْن َبَعَلِة َيُهوَذابخإلنتصخن   ف ألل   ينيين بو سندغ وأ بخلل. نل  ى بسً ألرو ب 
ْدَعى َعَليِْ ألتخبوت بكمس  و تم   من م  م ين  ِذي يُِ ودِ الَِّ ِم َربِ  اْلُجنُِ ِم اسِْ أإل مي ًى إ مي م حألتكملأن  ليمو  = ِه ِبا سِْ

  ه ي أإل تلأمى 
 

اَن عُِِ 3" -(:3آيِِة ) ِة. َوكَِِ ي اأَلَكمَِِ ِذي فِِِ اَداَب الَِِّ ِت َأِبينَِِ ْن َبيِِْ وُه مِِِ ٍة َجِديَِِدٍة، َوَحَملُِِ ى َعَجلَِِ اُبوَت هللِا َعلَِِ َأْرَكُبوا تَِِ زَُّة فَِِ
  " اَداَب َيُسوَقاِن اْلَعَجَلَة اْلَجِديَدَة.َوَأِخُيو، اْبَنا َأِبينَ 

( لكنعي بعذأ حخللوأ ألنخ وس إذ لجب ًم لحرو ألتخبوت 7:6صي1ن رخ إقتسحأ بخلل   ينيين ) =  َعَلى َعَجَلٍة َجِديَدةٍ 
 غخل خل  ليسل ى  =ُعزَُّة َوَأِخُيو اْبَنا َأِبيَناَداَب ( 51:1  ف ً تخ  بنف قعخت ) س 

، َفَأَخُذوَها ِمْن َبْيِت َأِبيَناَداَب الَِّذي ِفي اأَلَكَمِة َمَع َتاُبوِت هللِا. َوَكاَن َأِخُيو َيِسيُر َأَماَم التَّاُبوتِ 4"  -(:6-4اآليات )
ْرِو، ِباْلعِ 5 ِب السَِّ ْن َخشَِ َواِع اآلَ ِت مِِ بِ  ِبُكلِ  َأنِْ ِِ َوَداُوُد َوُكلُّ َبْيِت ِإْسَراِئيَل َيْلَعُبوَن َأَماَم الرَّ ُفو اِب َوِبالِدُّ بَِ يَِداِن َوِبالرَّ

ُنوِج.  ْت.َوَلمَّا اْنَتَهْوا ِإَلى َبْيَدِر َناُخوَن َمدَّ ُعزَُّة َيَدُه ِإَلى َتاُبوِت هللِا َوَأْمَسَكُه، أَلنَّ الثِ يَراَن اْنَشمَ 6َوِباْلُجُنوِك َوِبالصُّ  صَِ
"   

اُخوَن  َدِر نَِِ س ف نممخحوم حهنممخك  وضممع  (ى حأل يممسن هممو9:13ًى1ًح  يممسحم ) =َبيِِْ الثِ يَِِراَن  نأ مما غممال  نجممو سممُ
 ًى ُذِ َلت م حذت تل ض حتلمص محخح   زك ًم لر ك ألتخبوتى  = اْنَشَمَصْت 

 
بِ  َعَلى ُعزََّة، َوَضَرَبُه هللُا ُهَناَك أَلْجِل َغَفِلِه، َفَماَت ُهَناَك َلَدى َتاُبوِت هللِا.7" -(:7أية )  " َفَحِمَي َغَضُب الرَّ
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اَك  َِِ اَت ُهنِ َِِ لدمممكل بممم  أإلن مممخم  ق مممو ًم غضمممب مألثيممملأم شمممكلت بحألكجيمممب ًم  ى همممذأ ب ممم ب غضمممب م =َفمِ
َلت  َ ل أل رممل ألممذى حضممع ألل  مم ينيوم ألتممخبوت    مم ى حهنممخك ً مم خ.  سسممسك لرممخ ، مإندرصمم. ًى ُذ ممِ ذ  بينرممخ لممي سممُ

 -:  سث ًى غضب م ح وت  زك
س مف  رو ألتخبوتى م رس  نمع م ألالحامين  من لرما ألتمخبوت  تمف ال هنخك ًح خء  تكس ك حضس ألنخ و  -1

(ى حألتمخبوت  مخ 6-4: 4ألحجخ. حًغ  ا ًحلى ) س لروتوأ حتلك هذأ ل نف قعخت   ف ًم لغ و  ب ج  
ى مخلكممو ًح مم  ،  أح  حألكعنمما ق كممخ حهممذأ إهرممخ ،  ممخم لجممب ًم ستمملك بكيممسأل  ممن ألر رمما  ممو هممذ  ألرممسك 

َس ًم شممخح  ألر ممك ألممذى لممي سعممتي ًصممال بإ ممخ ك ألتممخبوت ح ممن قمم  عي  ح ممزك ى وم ألممذى لكممل  ألر ممو. َحجممَ
 ً ثلهي ح   هو  زكى 

خ لدممع   ف جممب ًم لحر ممو  همميى مممخهلل ال ل ممرح  -2  ممرح م ل ل  مم ينيين ًم لضممكوأ ألتممخبوت   ممف  ج مما ً ممّ
 مم   أح نممخ حهممو سلاممس ًم نك  مم  ل ممو نيين ًم س ر مموأ  رس ممخت ى لكنمم  ل ممرح لنممخ بممذلك بممو هممو سلاممس ًم نحر

ق و نخ ال إ دخن ختنخ )ألكج ا حألثيلأم هف إ دخن مخت(ى معمو سلامس ًم لحمو  ق و نمخ لتكموم  مرخءى  رو مخل بكمس 
 (ى 15:15ًى1ذلك ًص ح  أح  ح    )

َس مممف بيتممم   ممموألف    خم لجب   ف ُ ّزك ًم لكل  ألنخ وسىىى -3  مممنا ًحم  70حخصمما ًحم ألتمممخبوت ُحجمممِ
 ( وم لجخزى  ن لكل  ً ثل بكرو ا ً  ل يألروت لكزك حأل وأ يل ل و نيين[ى 15:4  لروت ) س  ن س ر 

ن رخ إ تخ  ُ ّزك ًم لرس سس  إلف ألتخبوت بغيل حقمخنى حنجمس  هنمخ قمس تجخ مل حمكمو همذأ ً مخم ألجرمعى حن رمخ  -4
 كى صنع هذأ بنوع  ن ألتلخحل ًى ل هعل ل نخس ًن   خش  ع ألتخبوت  و هذ  ألرس 

م ًنأ  ًم لك مممي ألجر مممع  رخمممما ألمممل.  رمممخ  مممسث  مممع  نخن مممخ ح مممليلك معمممو نرمممخ  ألمممل. ً نمممخء طرممموس  -5
 أأل لأنى 

 
ى هَِذا 8"  -(:8-10اآليات ) زََّة« ِإلَِ اِرَص عُِ َع »فَِ ََ اْلَمْوضِِ بَّ اْقَتَحَم ُعزََّة اْقِتَحاًما، َوَسمَّى ذلِِ َفاْغَتاَظ َداُوُد أَلنَّ الرَّ
؟« 9اْلَيْوِم.   بِ  اُبوُت الِرَّ يَّ تَِ ْأِتي ِإلَِ َف يَِ اَل: »َكيِْ ْوِم َوقَِ ََ اْليَِ ي ذلِِ بِ  فِِ َِ َداُوُد ِمَن الرَّ َل 10َوَخا ْأ َداُوُد َأْن َيْنقُِ ْم َيشَِ َولَِ

بِ  ِإَلْيِه، ِإَلى َمِديَنِة َداُوَد، َفَماَل ِبِه َداُوُد ِإَلى َبْيِت ُعوِبيَد َأُدوَم اْلَجتِ ي ِ   " .َتاُبوَت الرَّ
  إلف  زم حتحو  غ ه  إلف ن ب ححمخ   من نرمو ألتمخبوت ألنم  غخل مخل لمي لكمل   مل إغتخظ  أح  ألم ألللح تحو  
ي ِ ىغخل مخل  َفَماَل ِبِه َداُوُد ِإَلى َبْيِت ُعوِبيَد َأُدوَم اْلَجتِ ي ِ غضب ألل.   ف  مزكى  نأجكما إلمف جم. ن موم ممف  م ن  َجتِِ 

ً  يمم. ل نممف قعممخت )لمم  ( حنأجممع 1:16( حهممو  ممن ألرممون يين  ممن ن ممو قعممخت ) ممس 24:21+  45:19 أم حهممذ  
( لتكل  ًن  الحىى حنال مظ ًم  أح  لمي ل تدمل ألمل. ممف  وضموع نرمو ألتمخبوت ن رمخ للل م  18،  17:  15ًى1)

 ثى     م ألنشس  ل لارا نر   ح خ  خم  خ  سث قس  س   خم قس  لوح  حي ترخ   ًم  خ للك   ُللِلح مى  بنرو ألتخبوت 
 

بُّ ُعوِبيَد َأُدوَم وَ 11"  -(:11آية ) بِ  ِفي َبْيِت ُعوِبيَد َأُدوَم اْلَجتِ يِ  َثاَلَثَة َأْشُهٍر. َوَباَرَك الرَّ  "ُكلَّ َبْيِتِه.َوَبِقَي َتاُبوُت الرَّ
 هدذأ س خنك م  و  ن لر    ل  دن  نس ى 
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َُ َداُوُد َوِقيَل َلهُ 12" -(:12أية ) بُّ َبْيَت ُعوِبيَد َأُدوَم، َوُكلَّ َما َلُه ِبَسَبِب َتاُبوِت هللِا«.  َفُأْخِبَر اْلَمِل : »َقْد َباَرَك الرَّ
  " َفَذَهَب َداُوُد َوَأْصَعَد َتاُبوَت هللِا ِمْن َبْيِت ُعوِبيَد َأُدوَم ِإَلى َمِديَنِة َداُوَد ِبَفَرٍح.

زّ  حًنى مممف بل مما ألممل. لكو يممس ى   ممف  ممو ألدممكب ك غضممب ألممل. ال   ممف  ممزك مرممن بممو لرممس ًنى  أح  مممف  مموت  ممُ
م م إصم  ح  مع شمع   حغلمل لعميى مم نأ   أح  ًم سنرمو ألتمخبوت ألحنشم  ي لي مخنك م ًح  ى ً حم بل ا لكمو إ ملأئيو

 مف  و إ لئيوى 
 

ْذَبحُ 13"  -(:15-13اآليات ) َواٍت يَِ تَّ َخطَِ بِ  سِِ اُبوِت الِرَّ اِمُلوا تَِ ا.  َوَكاَن ُكلََّما َخَطا حَِ اًل َمْعُلوفًِ ْوًرا َوِعجِْ اَن 14ثَِ َوكَِ
. َوَكاَن َداُوُد ُمَتَنطِ ًقا ِبَأُفوٍد ِمْن َكتَّاٍن.  بِ  ِتِه َأَماَم الرَّ ُِ ِبُكلِ  ُقوَّ َفَأْصَعَد َداُوُد َوَجِميُع َبْيِت ِإْسَراِئيَل َتاُبوَت 15َداُوُد َيْرُق

ِِ َوِبَصْوِت اْلُبوِ . بِ  ِباْلُهَتا    " الرَّ
لوَ  ْوًر َوِعجِْ ُح ثَِ َواٍت ْذبَِ تَّ َخطَِ ا سِاروا سِِ ً مخنعي حلمي لصم عي  مخ  مّو بكمزكى حقمس   =  َكاَن ُكلَّمَِ ذب حما شمدل هلل ألمذى 

إنتسى ًمو أل حهف ُت  ا تح. ألج ا م ي لدن  ردنخل ًم سلقص حهو سلتمسى ألج ماى حألج ما  ال ما  هرما حهمو سلامس 
 طلارت ى لكن لكو ز ن حلكو شرص ، لقص أآلم مف ًملأ نخ ًم ستضع ً خم مى حنقص  أح  ال لكنف ًم ن

 لرصممس  ممخ  ممسث  ممن غضممب إلعممف   ممف  ممزك ألن للحظِِة غضِِبه أح   ممن مل مم  بخلتممخبوتى  لك ممل( 30)مِِزحمممف 
مرمخ  المسِاء يبيِت البكِاء . عنِدلرصس ًم حال  ألتخبوت ترتع ألدكب بخلح مخك إذ نمخلوأ نضمف موحياة فى رضاه  

حولِت نِوحى إلِى ألم خ ما  =وفى الصِباح التِرنم نس ألر خء حألر  ح ً  ي أللحح  نس ألر خءك  خم   سث  ع ُ زّ 
حللِت مسِحى ومنطقتنِى   ً مزأم أل دملاا للملح ك تحو  إلف ملح بكمس ذلمكى حألر م ح  مو  زّ ألنوح   ف  ُ   =فرح لى
أل مل ملل نمخى همو ًل  ممنخ  معمو ح مع ج تم  ل لمملح ً مخم ألتمخبوت حألر م ح  ممو  نمخ  مو. ح خلخنمخ ًحل  منخ  ممو.  =فرحِاً 

 (ى 68، 24ألثو. أألح ى ححضع  أح   زأ يل حخصا بعذأ أإل تلخ  ) ز
 

ََ دَ 16"  -(:16آية ) بِ  َمِديَنَة َداُوَد، َأْشَرَفْت ِميَكاُل ِبْنُت َشاُوَل ِمَن اْلُكوَِّة َوَرَأِت اْلَمِل ُر َوَلمَّا َدَخَل َتاُبوُت الرَّ اُوَد َيْطفُِ
ُِ َأمَ  ، َفاْحَتَقَرْتُه ِفي َقْلِبَها.َوَيْرُق بِ     " اَم الرَّ
ح كمس ذلمك ، مف ًحنش  ي  يه سوجس ألحصن ألذى إ تولف       أح   ن ألي و ميين حهنمخك   مدن    =  َمِديَنَة َداُودَ 

خ  أح  مف توأضك  ً خم م ح  = اْحَتَقَرْتُه ِفي َقْلِبَها  دن ألتخبوت  تف ًقخم    رخم ألع دو ف رخ بكسى  ع ألج ا ً مّ
   دخ  متك ق ق  عخ بخلج ا ألر و  ا ًى ً جخ  هذأ ألكخلي م رخ ح ع  أح  ألج ا ًنت    دخ   ليعخل ح خناخلى 

 
َعَد 17"  -(:17آية ) ُه َداُوُد. َوَأصِْ َبَها لَِ ي َنصَِ ِة الَّتِِ ِط اْلَخْيمَِ ي َوسَِ ِه فِِ ي َمَكانِِ وُه فِِ بِ  َوَأْوَقفُِ اُوُد دَ َفَأْدَخُلوا َتاُبوَت الِرَّ

بِ  َوَذَباِئَح َساَلَمٍة.  " ُمْحَرَقاٍت َأَماَم الرَّ
همذأ أآلم ح ألر دن ألمذى  ر م   و مف ممف أل لاما ،  ن رع  ن( 29:21ًى1مف )=  اْلَخْيَمِة الَِّتي َنَصَبَها َلُه َداُودُ 

 هرممخ  خهنممخم  ممخم هنممخكلممذلك  ى ل ممل. ًقخ مم   أح  مممف  سسنمما  أح   حصممخن أآلم   ممدن  ممخم   ى  وجممو أل مممف ج كمموم 
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حي ممترل هممذأ ألوضممع إلممف ًم ًتممف  مم  رخم ى ى ح ممخم صممخ حق مممف ج كمموم ًحب خ ممخن مممف ًحنشمم  ي  ًب خ ممخن حصممخ حق 
 (ى 27،  26: 2 و1مصخن صخ حق نئ  خل ل كعنا )

 
اَركَ 18  "  -(:81-91آية ) اَلَمِة بَِ اِئِح السَِّ وِد.  َوَلمَّا اْنَتَهى َداُوُد ِمْن ِإْصَعاِد اْلُمْحَرَقاِت َوَذبَِ ِم َربِ  اْلُجنُِ ْعَب ِباسِْ  الشَِّ

ٍز وَ 19 ٍد َرِايَِف ُخبِْ لِ  َواحِِ ى كُِ اًء، َعلَِ اً  َوِنسَِ َراِئيَل ِرجَِ ْعِب، َعَلى ُكلِ  ُجْمُهوِر ِإسِْ ٍر َوَقَسَم َعَلى َجِميِع الشَّ ْأَس َخمِْ كَِ
ْعِب ُكلُّ َواِحٍد ِإَلى َبْيِتِه،    "َوُقْرَص َزِبيٍب. ُثمَّ َذَهَب ُكلُّ الشَّ

ٍز بممخنك  أح  ألدممكب حً  ممف  ممو حأ ممس  ٍر )إشممخنك ل دممل ا بممين شممع  ( َرِايَِِف ُخبِِْ ْأَس َخمِِْ )لدمميل لدممل ا أللمملح( َوكَِِ
ألر م ح  ملأع  لنمخ سل خنمخ )ل رح ما بمين ألجر مع(ى ح أح   ملأع  ال لصمل  شمع   ق مو ًم لدم كعي حهدمذأ   َوُقْرَص َزِبيٍب 

 حضلى  مف  لأع  
ٍز  َوَقَسَم َعَلى19  -(:19آية ) ٍد َرِايَِف ُخبِْ لِ  َواحِِ ى كُِ اًء، َعلَِ اً  َوِنسَِ ْعِب، َعَلى ُكلِ  ُجْمُهوِر ِإْسَراِئيَل ِرجَِ َجِميِع الشَّ

ْعِب ُكلُّ َواِحٍد ِإَلى َبْيِتِه،    "َوَكْأَس َخْمٍر َوُقْرَص َزِبيٍب. ُثمَّ َذَهَب ُكلُّ الشَّ
ٍز بممخنك  أح  ألدممكب حً  ممف  ممو حأ ممس  ٍر ك ل دممل ا بممين شممع  ( )إشممخن َرِايَِِف ُخبِِْ ْأَس َخمِِْ )لدمميل لدممل ا أللمملح( َوكَِِ

مرمل  ألز يمب ستكموم  من   مخت   تصمرا ب كضمعخ ألم كض حطكرم    مو   ل رح ا بين ألجر معلديل  )  َوُقْرَص َزِبيٍب 
" همموذأ  ممخ أ  ممن ح ممخ أجرممو أم ل ممدن أالحمموك  كممخحهدممذأ ألرح مما ألتممف تجرممع شممكب م مممف ح ممسك تلمملح ق ممب م "

 حضلى ح أح   لأع  ال لصل  شع   ق و ًم لد كعي حهدذأ ألر  ح  لأع  لنخ سل خنخ مف  لأع  (ى 133 ز
 

َكاَن 20"  -(:23-20اآليات ) َوَقاَلْت: »َما  َداُوَد،  ِبْنُت َشاُوَل  ْسِتْقَباِل  ِميَكاُل  َبْيَتُه.َفَخَرَجْت  ِلُيَباِرَك  َداُوُد  َوَرَجَع 
اْليَ  ِإْسَراِئيَل   ََ َمِل َفَهاِء«.  َأْكَرَم  َأَحُد السُّ ُف  َيَتَكشَّ َكَما  َعِبيِدِه  ِإَماِء  َأْعُيِن  اْلَيْوَم ِفي  َف  َتَكشَّ َحْيُث  َداُوُد 21ْوَم،  َفَقاَل 

َعَلى شَ  َرِئيًسا  ِلُيِقيَمِني  َبْيِتِه  ُكلَّ  َوُدوَن   َِ َأِبي ُدوَن  اْخَتاَرِني  الَِّذي  بِ   الرَّ َأَماَم  »ِإنََّما  الرَّ ِلِميَكاَل:  ِإْسَراِئيَل، ْعِب  بِ  
  . بِ  الرَّ َأَماَم  َذَكْرِت 22َفَلِعْبُت  الَِّتي  اإِلَماِء  ِعْنَد  َوَأمَّا  َنْفِسي،  َعْيَنْي  ِفي  َوِضيًعا  َوَأُكوُن   ََ ذِل ُدوَن  َأَتَصاَغُر  َوِإنِ ي 

ُد«.    " َوَلْم َيُكْن ِلِميَكاَل ِبْنِت َشاُوَل َوَلٌد ِإَلى َيْوِم َمْوِتَها.23َفَأَتَمجَّ

ً  خنف ألر ك ح ين مك . هذأ مألنف   كنف  الم  أح  ًن   نس م ل ا   ك حال مريل مك نخ  وأء ، وم هو ألذى 
ً ين أإل خءإ ًى إتضخ ف ً خم م ، حلنلا أل  ب  ى ً ب م ًحشكل بحرخنتف ً خ   ، حهذأ  ق   نتلك. مف 

أأل زأء  ن ألكلأ ف حنمع  كذنأء  لاي مف ت  حتعخ "ًنز  مرن ستوأضع ً خم م سلمك  م حألكدا  رخ قخل. أل
محينرخ ًتوأضع ً خم م سلمكنف م ً خم ألنخسى حقو    دخ   مخأل ل  دا  خ تتصونان (52:   1)لو ألرتضكين"

ََ ِإْسَراِئيَل   هف ترصس ألكدا  خ ً رل   ك إ لأئيوى    =َما َأْكَرَم َمِل
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 :حن وز  أح  ل ر  ح ف رخ   ق 
 

 المسيح  داود

د كل إسرائيل فصاروا عظمه ولحمهُ  -32  جعل اإلثنين واحد. كلنا جسد المسيح عظمه ولحمُه   وح 
 ( 30:  5ِأ +  14:  2أِ)

  بزمن على العالم سنة. ويملَ اآلن  30بدأ خدمته وسنه  سنة  40سنة لمدة  30ملَ وعمره  -33
 سنة إلى أن يأتى فى المجئ الثانى ليدين  40رمزى 

 عندما ملَ بصليبه لم يعاتب إنسان على ماضيه حين ملَ لم يعاتب الشيوخ على رفضهم لهُ  -34
 حرر كنيسته من عبودية الشيطان حرر يبوس من الوثنيين )أورشليم( -35

 قرص زبيب يبارك شيبه ويعطيهم خبز وخمر و  -36

فتصبح  يبارك شيبه بالخبز )جسده( والخمر )دمه( 
مسيح الواحد يجتمع أعضاءها  الكنيسة أعضاء جسد ال

فى محبة تفرح قلب هللا  )قرص الزبيب( والزبيب يصنع 
 منه الخمر رمز دم المسيح الذى يعطى حياة للجسد 

 
 
 

 فى الجدول  33تفسير النقطة رقم 
 سنة زمن رمزى  40

 
ً  ف لكو إن خم ألحلاا  خ  ا مف ًم ل ر    حاؤ ن ب  ًح  ألر  ح لر ك أآلم   ف ألكخلي حهذ   م را ، لكن م 

سلمض  بو حاتكسى      ى حق كخ معذ  ألحلاا ألررنو ا لإلن خم هف  لاا  حسح ك ، وم ل يو ًنخت    ف  
أل دل للتلك  حس ك هف ملصا  رلهي ى مرن ستو. لر    م حادوم ل  نصي خ مف ألرجس ، ح ن سلمض ألتو ا  

 مرصيل  ألعالك ى
 نا ألتف لحدي ميعخ ألر  ح أآلم ى مخلر  ح لي ل تف مف ألرجا أألح  ليسسن بو  40حهذأ  كنف ألز ن ألل زى ألممم 

(ى حهو أآلم لرعو ألكخلي حارعو  و إن خم متلك ز ن ا  حسح ك ى  ي ل تف مف ألرجا ألثخنف  47:   12ل ر ص )سو 
 نا هف متلك إ عخ   ليسسن ى حهنخ لص ح لكو إن خم إ خ  دخنخ مف ألرجس ًح  دخنخ مف ألعالك ى ملتلك أألن كين 

بكسهخ إ خ  دخم ك ًح  رخ. 
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 عودة للجدول اإلصحاح السابع

 
ِه، 1"  -(:3-1اآليات ) بُّ ِمْن ُكلِ  اْلِجَهاِت ِمْن َجِميِع َأْعَدائِِ َُ ِفي َبْيِتِه، َوَأَراَحُه الرَّ ََ 2َوَكاَن َلمَّا َسَكَن اْلَمِل َأنَّ اْلَملِِ

َقِق«.   َقالَ  َل الشُِّ : »اْنُظْر. ِإنِ ي َساِكٌن ِفي َبْيٍت ِمْن َأْرٍز، َوَتاُبوُت هللِا َساِكٌن َداخِِ ِلَناَثاَن النَِّبيِ 
3 : َِ اُن ِلْلَملِِ اَل َناثَِ َفقَِ

.» ََ بَّ َمَع ، أَلنَّ الرَّ ََ  »اْذَهِب اْفَعْل ُكلَّ َما ِبَقْلِب
بُّ ِمْن ُكلِ  اْلِجَهاِت   غخل خل  ن نخ  ا ألت   و ألز نف ل تف هذأ أإلصحخح بكمس أإلصمحخح ألثمخ ن ألمذى   =َوَأَراَحُه الرَّ

ف   نجس  سك  لح. بكسهخ ًنأ ُ  ألل.  ن  و ألجعختى لكن ألكختب هنخ لي سلأ ف ألت   و ألز نمفى منجمس  سمتك ي 
ً رممخ. أإلصممحخح أل ممخبق ألممذى   رنممخ  ممن نرممو  أح  ل تممخبوتى حنمملى هنممخ إشمم ت خق  أح  ل نممخء  ممن بنممخء ألع دممو مممف 

 مخم ن  مخل ً ينمخل هلل لحتملم ألر مك  تمف ممف تو  رم  لمُ    مف ح خلمخ   = َناَثاَن النَِّبي ِ  ه دو ل ل. إذ شكل بإ  مخنخت ى
(ى حقممممخم هممممو حجممممخ  ألن ممممف بتلتيممممب حس مممما بيمممم. ألممممل. 15-1: 12صممممي2 ممممخم سممممتك ي بممممإ تلأم حلكممممن بدممممجخ ا )

 تخل ل ل.  خم هذأ ًنل  ألرخ  إذ      ط  خل صخلحخل حالئرخلى (ى ح ين حأمق نخ خم  أح  ًم س نف بي25:29ًى2)
 

بِ  ِإَلى َناَثاَن َقاِئاًل:4" -(:4آية ) ََ اللَّْيَلِة َكاَن َكاَلُم الرَّ  " َوِفي ِتْل
 س سح ًم م تحسث  ع نخ خم ألن ف حال  ن اخ أل يو حقس نمض م ًم س نف  أح  أل ي.ى 

 
ْكَناَي؟ »ِاْذهَ 5"  -(:17-5اآليات ) ا ِلسُِ ي َبْيتًِ ي لِِ : َأَأْنَت َتْبنِِ بُّ ُكْن 6ْب َوُقْل ِلَعْبِدي َداُوَد: هَكَذا َقاَل الرَّ ْم َأسِْ ي لَِ أَلنِِ 

لِ  7ي َمْسَكٍن. ِفي َبْيٍت ُمْنُذ َيْوَم َأْصَعْدُت َبِني ِإْسَراِئيَل ِمْن ِمْصَر ِإَلى هَذا اْلَيْوِم، َبْل ُكْنُت َأِسيُر ِفي َخْيَمٍة َوفِ  ِفي كُِ
ْرُتهُ  ِذيَن َأمَِِ َراِئيَل الَِِّ اِة ِإسِِْ ِد ُقضَِِ ى َأحَِِ ٍة ِإلَِِ ُت ِبَكِلمَِِ ْل َتَكلَّمِِْ َراِئيَل، هَِِ ي ِإسِِْ َع َجِميِِِع َبنِِِ ْرُت مَِِ ا سِِِ ْعِبي مَِِ ْوا شَِِ ْم َأْن َيْرعَِِ

َن اأَلْرِز؟  ا مِِِ ي َبْيتًِ وا لِِ ْم َتْبنُِِ اَذا لَِ اِئاًل: ِلمَِِ َراِئيَل قَِ ِإسِْ
َذا َتقُِِ 8 ا َواآلَن َفهكَِ وِد: َأنَِِ اَل َربُّ اْلُجنُِ َذا قَِِ ِدي َداُوَد: هكَِ وُل ِلَعبِْ

َراِئيَل.  ْعِبي ِإسِْ ى شَِ ا َعلَِ وَن َرِئيسًِ َنِم ِلَتكُِ ِْ ِمْن َوَراِء اْلغَِ ََ ِمَن اْلَمْرَب ُت 9َأَخْذُت َت، َوَقَرضِْ هِْ ا َتَوجَّ ََ َحْيُثمَِ ُت َمعَِ َوُكنِْ
، َوَعِمْلتُ  ََ ََ ِمْن َأَماِم ي اأَلْرِض.   َجِميَع َأْعَداِئ ِذيَن فِِ اِء الَِّ ِم اْلُعَظمَِ ا َكاسِْ ًما َعِظيمًِ ََ اسِْ َل

ْعِبي 10 ا ِلشَِ ُت َمَكانًِ َوَعيَّنِْ
ا ُه َكمَِ ِم ُيَذلِ ُلونَِ و اإِلثِْ وُد َبنُِ ِل،  ِإْسَراِئيَل َوَغَرْسُتُه، َفَسَكَن ِفي َمَكاِنِه، َوَ  َيْضَطِرُب َبْعُد، َوَ  َيعُِ ي اأَلوَّ وْ 11فِِ ُذ يَِ َم َوُمنِْ

ُرَك َأنَّ الِ بُّ ُيْخبِِ . َوالِرَّ ََ َداِئ ْن َجِميِِع َأعِْ ََ مِِ ْد َأَرْحتُِ َراِئيَل. َوقَِ ا. َأَقْمُت ِفيِه ُقَضاًة َعَلى َشْعِبي ِإسِْ ََ َبْيتًِ َنُع لَِ بَّ َيصِْ رَّ
ُرجُ 12 ِذي َيخِْ ََ الَِّ َل َدَك َنسِْ يُم َبعِْ ، ُأقِِ ََ َع آَبائِِ َطَجْعَت مَِ ََ َواضِْ ُه. َمَتى َكُمَلْت َأيَّامُِ ُت َمْمَلَكتَِ ََ َوُأَثبِِ  اِئ ْن َأْحشَِ َو 13 مِِ هُِ

ُه 14َيْبِني َبْيًتا  ْسِمي، َوَأَنا ُأَثبِ ُت ُكْرِسيَّ َمْمَلَكِتِه ِإَلى اأَلَبِد.   بِْ وََّج ُأَؤدِ  ا. ِإْن َتعَِ َي اْبنًِ وُن لِِ َو َيكُِ ا َوهُِ ُه َأبًِ وُن لَِ ا َأكُِ َأنَِ
. 15َدَم. ِبَقِضيِب النَّاِس َوِبَضَرَباِت َبِني آ ََ ْن َأَمامِِ ُه مِِ ِذي َأَزْلتُِ اُوَل الَِّ ْن شَِ َولِكنَّ َرْحَمِتي َ  ُتْنَزُع ِمْنُه َكَما َنَزْعُتَها مِِ

ََ َيُكوُن َثاِبًتا ِإَلى اأَلَبِد«. 16 . ُكْرِسيُّ ََ ََ ِإَلى اأَلَبِد َأَماَم ََ َوَمْمَلَكُت َوَحَسَب ُكلِ   َفَحَسَب َجِميِع هَذا اْلَكاَلِم17َوَيْأَمُن َبْيُت
ََ َكلََّم َناَثاُن َداُوَد. ْؤَيا َكذِل  " هِذِه الرُّ
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لرمممخذأ نممممض م لمممسأح  ًم س نمممف همممو أل يممم.  م تممملك همممذ  ألرعرممما ل ممم  رخم إبمممن  أح  ل درمممو ألل مممزى مخل يممم. همممو 
 ممن ج ممس  (ى حألر مم ح إبممن  أح  همو ألممذى س نيعممخى حأأللمخت هنممخ حأضممحا جمسأل ًنعممخ6:3ألكن  ما ج ممس ألر مم ح ) مب 
رمممخ لرجمممس م م(ى 5:2بمممن1+  22-19: 2+ سمممو 13،  12: 6+ زك 17-9: 3 مممو1ألر ممم ح ًى ه دمممو ج مممس  )

حتك ن  ضون  ممف   وت ألر  ا حألو ن ا ،ل ا ألر خنف ألضررا بو ألنلوس ألح ا ألتف ًقخ عخ أل يس ألر  ح  ن 
( ُس نف 5:  2بن1) ألح ا" "ألحجخنك لس ى ح ن هذ  ألنلوس ألتف قخ   نعخ ألرسلا ب  ح  عخ ح  كوت  مف  أح عخ

معذأ ل ا تر ميال  من شم م  أح  ، ممخهلل لحمب  أأنت تبنى لى بيتا محين لرو  م لسأح    ى حلذلكه دو ج س ألر  ح  
 أح  حهمذأ  ممنلأ  ممف بم مما  ممالم م لمسأح  ، لكممن م سلاممس ًم لدملح لممسأح  ًنم  هممو ًى م ، هممو ألمذى س نممف ألع دممو 

وِّ  ألحجمخنك ألريتما إلمف  جمخنك   ما لي نمف هم دال   مخ ، لمذلك مركنمف  مخ لرولم  م لمسأح  ىىى    جلأ  جلأ ، بم م ُلحمَ
همو تلاممس لممخ  أح  ًم تلعممي  كنممف تكمموان  جممل  ممف   إذأل ًنهممل إلممف نل ممك ،  ممخذأ  نمم.   لرممس  نمم. نأ ممف غنرممخت 

لع دمو ألمذى ًبن م  ًنمخ ًح مدن ف م  ى  مي ب  ن ىىى ح خذأ ًصم ح.   إذأل ًنمخ قمس  ر م.  نمك  جملأ   مخ  ه رمخ ممف أ
شكب إ لأئيو ح  ف جكو  نعي ً جخنأ   ا مف هذأ ألع دو ألذى س ن   م ى  ي  لرتس ألكالم إلف  رو م  ع  و

لرتس ألدملح إلمف ألر م ح إبمن  أح  بخلج مس ألمذى  م  تف ل جرمع ف م  ًى ممف ج مس   مو همذ  أأل جمخن ألح ما لتكموم 
محممين ُلهعممل م لممسأح    ممف ًقخ مم   ممن ألرممل ض  ممن حنأء ألغممني ل صمميل نئ  ممخل  ألج ممس ىج ممسأ لمم  حهممو ًنس هممذأ 

ً  خ  ألنجخح ، 8لدع   )ًلا     مع  مو نلما  ع  و نصلك نح  ما ح مو نجمخح  أح مف مخهلل بعذأ لهعل ًن ( ح  ف 
 معمو، أ ب لارما  رت لما ى ح كس ذلمك نجمس  أح  قمس معمي همذ حألذى سؤ    م ل  دن ف    ُلكَ ن بي. ألل. ألرجيس مينخ

لكن  ينرخ نلأجع  خ قخل  م هنخ ال نجس إشخنك ى ( 8:22ًى1قس معي ًم م  نكُ   ن بنخء أل ي. ألنُ  نجو   خء )
ً  مف لمُ   رمو لرت م   من  رمو  م  رخمى مكرمو  أح   مخم   لعذ  ألجر ا ى مخهلل لي لرنمع  أح  ألنم  نجمو   مخء بمو 

خم ذلك  من طلامق ألحملح. حألمس خء ح مخم م سلشمس  حا مخ س  لينتصمل ى ح مخم لم  ، ح   ًم سو ع ألرر كا حاث تعخ
حاممنهي  ممو ً ممون ألرس مما  ى حضممع ألرزأ يممل ألتممف  ت ممترسم ل صممالك مممف ألع دممو بكممس ذلممك  رممو  حممل ً خ ممف هممو

ً س  و ألروأ  ألر  و ا ل  نخءى حألت   ح    ى بو هو 
ن  أح   مخم ن مزأل ل ر م ح إبمن  أح  ألمذى ًقمخم ألكن  ما بيتمخل نح  مخل لكن بنخء ألع دو  خم ل م  رخم إبنم ى م م  رخم إبم

معذأ لم ا تر ميالل  من  = َأَأْنَت َتْبِني ِلي َبْيًتا ِلُسْكَنايَ ل دن  ألثخلوث ألرسحسى  ن هذأ نلعي ًم م  ين لرو  لسأح  
أقيم بعُدك نسِلَ ( 12لما ) مف  قول  ال ظلذلك  هو ألر  ح ل وع ى ألذى ن   ُ ش ن  بو ًم بنخء أل ي. هو  رو 

( 14مخلر  ح  ن ن مو  أح ى لمذلك لدرمو ممف ) نسلَمعو لي لرو ًال ي إبنك   خشلك بو   .  أحشائَ  الذى يخرج من
ا َي اْبنًِ وُن لِِ َو َيكُِ ا َوهُِ ُه َأبًِ إبمن م ألمذى  م  تف  من ن مو  أح  بخلج مسى   من ًنم    مف ى ممخلكالم حأضمحَأَنا َأُكوُن لَِ

دِ   (13حقولُ  مف ) ى اأَلبَِ ِه ِإلَِ يَّ َمْمَلَكتِِ ُت ُكْرسِِ ى معمو همذأ ألكمالم سن  مق   مف  م  رخم ألمذى  مأل بيتم  ن مخءل َوَأَنا ُأَثبِِ 
ح مخ بمين  م  رخم  مإبن ، لمسأح  لعتعنى لكن ألكالم  تسأحو  خ بمين ألر م ح  مإبن هلل ح خلج مس إبمن ح ن خت ح رل آل

  ى  لسأح  
 ل الحجرى هووذلَ ألن سليمان إبن داود بانى الهيك

 رمز للمسيح إبن داود بالجسد بانى الكنيسة جسده من حجارة حية .
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 دو ألررخس ا ممسأح  ًمضمو  من  م  رخم برلأ مو بمو ًم  م  رخم  مخت ًح خ مُ   ال ما إ متلعخم همو ح صم. حلكن ح 
وك ف رمخ   مثالل ًّ خ  أح  ألح و  لني إ لأئيو مكخم همو ألرلجمع ألمذى لرمخس    م  بمخقف ألر مى نل   ًم ال  ال نكل  

بمو ًم م هذأ ألر ك  خم بخنأل حلكن  لي لدمن  ثمو  أح  ًب م ى  ًم ًح ىىى هذأ ألر ك  خم بدلحن  ل ا  ثو  أح  ىىى  
 ( ى34:  11 و1ن ي    رخم  ن ًجو قسأ ا ًب    أح  )

يِب ِإْن َتعَِِ  حألم ألكممالم  تممسأحو بممين ألر مم ح ح مم  رخم حألم م لكممل  ًم  مم  رخم  ممينحل  قممخ  " ُه ِبَقضِِِ بِِْ وََّج ُأَؤدِ 
ى   مف ( 7 – 4:  12) مب  " م   رخم  مإبن هلل إم ًح م  ممخهلل سؤ بم  حألت  سمب  ال ما  ح ما أأل. أألبواماالنَّاِس  

خى ًم ألر  ح أإلبمن ًلضمخل همو ألمذى تحرمو أألالم  نمخ ممف ج مس    ، ًحلضمخل معمذ  ألت  س مخت ألتمف ترمع   مف ً مس  نمّ
حهمذأ  مخ قخلمم  ، ح عممذأ معمذ  أألالم  وجعما ل ر مم ح ، ً ضممخء ج مس ألر م ح لنمخ حنحمن   إنرمخ توجمم، نت جما ألح خئم  

  ى ( 24:  1بولا ألل و )  و 
دِ حادوم قولم    ى اأَلبَِ ِه ِإلَِ يَّ َمْمَلَكتِِ خ  م  رخم مرمس  ُأَثبِ ُت ُكْرسِِ همذ   وجعما ل ر م ح معمو ألمذى  متث .  ر كتم  لألبمس ً مّ

  ى  خل بكس  دلأت أل نينى ح تف ألع دو ألذى بنخ  هس   ن وحذ نّصل بكس ذلك ي إنتع. ترخ ، إندر.  ر كت  بكس 
ََ َبْيًتا( 11حمف ًلا ) بَّ َيْصَنُع َل بُّ ُيْخِبُرَك َأنَّ الرَّ ًم م  يث . ن     لكنف حهذأبي.  أح   ألررصو  ب  بيتاً  = الرَّ

(ى حنال مظ ممف 1:5 مو2س م حلم ا بيمس إن مخم )ألم م همو ألمذى س نمف أل يم. معمو بيم إشخنك ى حهذأ   ف ألكل ف
وأ هممممو  لهممممإم  ، حاحلممممظ أل يمممم. ، ( ًم ألو ممممس ل مممم  رخم  ممممخم  دمممملحطخل ًم م سممممسلي  ر كتمممم  20،  19: 7ًى2)
: 11+  7،  6: 9شإ+  32-25: 2حصممخلخ ى ً ممخ  ر كمما ألر مم ح مممسحأ عخ لألبممس هممو غيممل  دمملح  )ًع لدممكب أح 

بخإلضممممممخما إلممممممف ًم ى ( 72-68: 1+ لمممممو 33-31: 1+ لممممممو 33:24+  مممممز 5:23نإ+  1-5: 55+  1-10
ي ( 6(ى حممممف )28:20+  مم.  9:9+ زك 36:18 ر كمما ألر ممم ح  ر كمما نح  ممما )سمممو ٍة َوفِِِِ ي َخْيمَِِِ يُر فِِِِ ُت َأسِِِِ ُكنِِِْ

َن اأَلْرزِ  ألرضمخك ىىى نلى ًم م لي لرو أل س  ن  (7حمف ).  . .  َمْسَكنٍ  ا مِِ ي َبْيتًِ وا لِِ ْم َتْبنُِ اَذا لَِ خهلل ال سعمتي مم   ِلمَِ
ب م لدوم بيت  مررخل  ن أألنز معو َقِ و ًم ل دن مف ح را ، حلي ل  ب ًم ل دن مف قصون مخل روأت حأألند 

مل مخ ممف حجمو   ح من   ح مخم م (ى15:57شإال ت كُ  )حألر را ً ري.   دن(ى بو م ل دن  نس ألرتوأضع )
ُت ( 9هذ   ال ا إ تزأز م بسأح  ًم سن م   لنل م ى حممف )=  اُودَ هَكَذا َتُقوُل ِلَعْبِدي دَ ( 8حقولُ  مف )  ى  شع   َعِملِْ

ا  ًما َعِظيمًِِ ََ اسِِْ ن مم وأ إل مم  ف رممخ   حألر مموك،  ممخم إ ممي  أح   ر ممك إ ممي  همم ي معممو  ؤ مما ألرر كمما ألحم رممف  =لَِِ
ً هممي   مموك إ مملأئيو لكممن  ممخ سزاممس ى لرممخ   ر كمما  مم  رخم حال إبممن  مم  رخم   ر كمما  أح  حال  هرمما  أح  ًم  مممسأح  

َب إل مم  ف رممخ  ألر مم ح إبممن  أح ى حمممف ) دُ ( 10ألر مم ح ُن ممِ َطِرُب َبعِِْ هدممذأ هممو بيمم. ألممل. ألثخبمم.     = َوَ  َيضِِْ
ً   دي  ال ف ًتلك لكي"ى   " ال ف 

 
بِ  َوَقاَل: »َمْن َأَنا َيا َسيِ دِ 18"  -(:18-29اآليات ) َُ َداُوُد َوَجَلَس َأَماَم الرَّ ؟ َوَما ُهَو َبْيِتي َحتَّى َفَدَخَل اْلَمِل بَّ ي الرَّ

اٍن 19َأْوَصْلَتِني ِإَلى هُهَنا؟   ى َزمَِ ِدَك ِإلَِ ، َفَتَكلَّْمَت َأْيًضا ِمْن ِجَهِة َبْيِت َعبِْ بَّ ََ َيا َسيِ ِدي الرَّ َوَقلَّ هَذا َأْيًضا ِفي َعْيَنْي
 . بَّ ؟ َوبِ 20َ ِويل، َوهِذِه َعاَدُة اإِلْنَساِن َيا َسيِ ِدي الرَّ بَّ يِ ِدي الِرَّ ا سَِ َدَك يَِ َت َعبِْ ْد َعَرفِْ َت قَِ ََ َوَأنِْ َماَذا َيُعوُد َداُوُد ُيَكلِ مُِ

َِ َعْبَدَك. 21 ََ َفَعْلَت هِذِه اْلَعَظاِئَم ُكلََّها ِلُتَعرِ  ََ َوَحَسَب َقْلِب بُّ اإِللُه، أَلنَُّه 22َفِمْن َأْجِل َكِلَمِت ََ َقْد َعُظْمَت َأيَُّها الرَّ ِلذِل
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ا. لَ  ِمْعَناُه ِبذَذاِننَِ ََ َوَلْيَس ِإلٌه َغْيَرَك َحَسَب ُكلِ  َما سَِ ِذي 23ْيَس ِمْثُل َراِئيَل الَِّ ََ ِإسِْ ْيِب ُل شَِ ى اأَلْرِض ِمثِْ ٍة َعلَِ ُة ُأمَِّ َوَأيَِّ
ََ الَِّذي اْفَتَدْيَتُه َساَر هللُا ِلَيْفَتِدَيُه ِلَنْفِسِه َشْيًبا، َوَيْجَعَل َلُه اْسًما، َوَيْعَمَل َلُكُم اْلَعَظاِئَم وَ  ََ َأَماَم َشْيِب التََّخاِويَف أَلْرِض

ُعوِب َوآِلَهِتِهْم.  ََ ِمْن ِمْصَر، ِمَن الشُّ ا َربُّ 24ِلَنْفِس َت يَِ ِد، َوَأنِْ ى اأَلبَِ ََ ِإلَِ ََ ِإْسَراِئيَل، َشْيًبا ِلَنْفسِِ ََ َشْيَب َوَثبَّتَّ ِلَنْفِس
اَواآلَن َأيُّ 25ِصْرَت َلُهْم ِإلًها.   ْل َكمَِ ِه، َواْفعَِ ْن َبْيتِِ بُّ اإِللُه َأِقْم ِإَلى اأَلَبِد اْلَكاَلَم الَِّذي َتَكلَّْمَت ِبِه َعْن َعْبِدَك َوعَِ  َها الرَّ

دِ 26َنَطْقَت.   ُت َعبِْ َيُكْن َبيِْ َراِئيَل. َولِْ ََ ِإَلى اأَلَبِد، َفُيَقاَل: َربُّ اْلُجُنوِد ِإلٌه َعَلى ِإسِْ . َوْلَيَتَعظَِّم اْسُم ََ ا َأَمامَِ َك َداُوَد َثاِبتًِ
ذ27 ََ َبْيًتا، لِِ ََ َأْنَت َيا َربَّ اْلُجُنوِد ِإلَه ِإْسَراِئيَل َقْد َأْعَلْنَت ِلَعْبِدَك َقاِئاًل: ِإنِ ي َأْبِني َل ِه َأْن أَلنَّ ي َقْلبِِ ُدَك فِِ َد َعبِْ ََ َوجَِ ِل

اَلَة.   ََ هِذِه الصَّ ِر. َواآلَن َيا َسيِ ِدي الرَّ 28ُيَصلِ َي َل َدَك ِبهَِذا اْلَخيِْ َت َعبِْ ْد َكلَّمِْ ، َوقَِ قٌّ َو حَِ ََ هُِ َو هللُا َوَكاَلمُِ َت هُِ بَّ َأنِْ
ْد َتكَ 29 بَّ قَِ يِ ِدي الِرَّ ا سَِ َت يَِ ََ َأنِْ ، أَلنَِّ ََ ِد َأَمامَِ ى اأَلبَِ ِْ َوَباِرْك َبْيَت َعْبِدَك ِلَيُكوَن ِإلَِ ُت َفاآلَن اْرَت اَرْك َبيِْ َت. َفْلُيبَِ لَّمِْ

ََ ِإَلى اأَلَبِد«.َعْبِدكَ    " ِبَبَرَكِت
بِ   هذ  تكنف ج وس  أح    ف أألند  خن خل ًن ُ  مف توأضع ل ددل م   ف نكرُ  حال تلعي   =َوَجَلَس َأَماَم الرَّ

ًم  أح  ج ا   ف  ل ف ألرر كا ل ص فى م كف ُنر و ً خم م لجب ًم نتوأضعى حلن نجس  ثو  أح  مف 
لرس شكل  أح  ب م  و ألنكرا ألتف هو ميعخ  ن م نكرا  جخن ا ال ل تحرعخى حمف  =ا َسيِ ِدي َمْن َأَنا يَ توأضك ى 

ًحم هذأ  ن  ، ن رخ لي للعي  أح  ًحالل  خ ألررصو  برو  م ًم  ل    سث . إلف أألبس  = ِإَلى َزَماٍن َ ِويل (19)
  سث مكاللى  ألر  ح إنرخ معرعخ ًم م  يث .  ل    إلف ز خم طواو حهذأ 

ًى لرس تكو  أإلن خم   ف هذأ  نك لخ ن. ًم تك     ن نكرك حهو غيل   تحق   َوهِذِه َعاَدُة اإِلْنَسانِ 
ً  ف  ألا لإلن خم ًم تكوم لُ   ى ( 17:17ًى1) وم مف تنخزل  نجس  لد ي أل دل  رخ ستك ي إن خم إلن خم ، 

 خم ال ستنخز  إلن خم بو م تنخز  ح حو مف  عس  ع أإلن خم   خ ك ًم ستك ي إلف م مف  ألاى حلنال ظ ًم أإلن
ًى لرس تكو  أإلن خم  نك لخ ن.   ف  ح تك حتنخزلك ح  خلخك حهو هنخك تنخز  ً ثل  ن ألتج س ًح    ا  

ََ َوَأْنَت َقْد َعَرْفَت  ً ثل  ن هذأى  د ي م وم لك ي  و لرس شكل  أح  بخلرجو  ن ًن  ل =وِبَماَذا َيُعوُد َداُوُد ُيَكلِ ُم
( مرخ ترس   لخ ن.  ن   خلخك ل ا ألننخ ن تحق بو  21حمف )ى حلخلخ ق    حضكلخت  حح خلخ   ددوما ً خ   

معو ألدكب ، ( ألم م ل ا  ث   مدع   ًلضخل ل ا  ث   23بح ب ح سك أإللعف ح  رتك ألثخبتا ح ح تك حمف )
ََ  (26ألذى مسأ  مصخن ألدكب  عو خلى حمف ) ل  تف   كوتك  "      رخ نرو  مف ألصالك ألل خن ا= ْلَيَتَعظَِّم اْسُم

 َفُيَقاَل َربُّ اْلُجُنوِد ِإلهح  ف لحسث هذأ ًم ل تف   كوت م  ب م ن  ر  ألر ك   ف ألر ب  ى"حليترسس إ رك
َوَجَد َعْبُدَك ِفي  ( 27مف )ًحنخ حأ س  ن جنو  ى ح  ف  إن خم ًم ن. ألجنو  صخن لر ك    ًى لك ي  و ِإْسَراِئيلَ 
، ًم تكوم  ن ألر ب حل ا  ن أل  خم مرنى حال ظ ًم م هو ألذى   هذ  هف ألصالك ألتف تللح م  =َقْلِبِه 

حذحأ  كدي  ال خ حأنجكوأ ألف ( "2:   14، حهذأ  خ  ركنخ  ًلضخ مف )هو (26:8حضع ألصالك مف ق    )نح 
"ى هنخ نجس ًم م لك ينخ  خ نص ف ب ى حهذأ نلا  خ نخ منرسم  جو  شلخهنخقولوأ ل  أنمع  و أ ي حأق و    ألل.ى

" ل خني ق ي  ختب  خهل  تك ي أنخ بخندخئي ل ر كى مخد ق  ي بدالم صخلحىَ   ل  ن   أح  ألن ف نل   برول  "
 (ى حألكختب ألرخهل هنخ هو أللحح ألرسسى1:  45) ز
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 عودة للجدول اإلصحاح الثامن 

 
( َيِد 1"  -(:2-1اآليات  ِمْن  اْلَقَصَبِة«  »ِزَماَم  َداُوُد  َوَأَخَذ  َوَذلََّلُهْم،  اْلِفِلْسِطيِنيِ يَن  َداُوُد  َضَرَب   ََ ذِل َوَبْعَد 

فَ 2اْلِفِلْسِطيِنيِ يَن.   اأَلْرِض،  َعَلى  َأْضَجَعُهْم  ِباْلَحْبِل.  َوَقاَسُهْم  اْلُموآِبيِ يَن  َوِبَحْبل َوَضَرَب  ِلْلَقْتِل  ِبَحْبَلْيِن  َقاَس 
ُموَن َهَداَيا.  "  ِلالْسِتْحَياِء. َوَصاَر اْلُموآِبيُّوَن َعِبيًدا ِلَداُوَد ُيَقدِ 

لجعخ   تديل  أللجخ خت  ع  ن  حق وك حح د ا  ترخ خل مف  إنجلم.  ألتف  ألو ن ا  أأل ي  ألن ف ضس   لح.  أح  
خى حنجس  أح  هنخ  نتصلأل  أئرخل مإذأ  خم هنخك  الم بين أإلن خم وم ألرؤ ن ضس ألر  ا بدو نجخ ختعخ ح نلع 

( نجس ًم 1:18ًى1بخلررخننا  ع ألردخم ألروأزى مف )  =   َأَخَذ َداُوُد ِزَماَم اْلَقَصَبةِ سنجح أإلن خم مف  و طلق ى  
لعخ ق كا  حصنا     أح  "ًحذ ج. ح و قلأهخ" حذلك ألم ج. هف قص ا ألل   ينيين حز خم  حلتعي ح خن. ج. 

لذلك  خن. ج. هف ًهي   سعوذأ ح ن هنخ تضل. إ لأئيو حتذلعيى   خل ا   ف تو تدل   ن    ف  أم ح  ف 
 سنعيى ح  را ز خم ألرص ا جخءت مف ألتلجرا ألك لاا "لجخم أأل ا" مك م  ن ل دن ج. لر ك ب جخم إ لأئيو  

ليتحدي أل جخم  بعذأ  م   ك  أح   شخء  إ لأئيو   لرخ  سس    حاحلك  مف  ألر كا  هذ   صخنت  مرس  ألل   ينيين  مف 
حمف  22:11)لو  )   ( نأجع  2لا  لسى   ك  و .  حألسل   إ تو ع  أح   ًم  حلرس   ق  لضل.  و .  نجس  أح    )

 ( م رخذأ  س . هذ  ألحل.  هنخك إ ترخلين: 3،4: 22صي 1)
  مرس  خن    و .ىًم  و .  خم ل خنس  أح  لّرخ  خم  أح  ضس شخح  ًّ خ حقس حصخن  أح    كخل  -1 
 ممذأم تل عرممخ  نممسهي مممف  ممالمى ح أح  لحارممو  أليعممو  ًم  أح   ممخم  ن لممخل  ممع  ممو . ألنعممي قت مموأ ًبممو  ًح مم  أ -2 

ضل.  مو . حصمخن  مو . سمسمع ألجزاما إل ملأئيو  تمف ز من  موت ًحمخ.  يمه  مخن  مو . ضمس إ ملأئيو ح صمخ  
اَس حَ (ى ح خن. ضل ا  أح  ضمسهي شمسسسك 4،    3:  3 و2) ِل قَِ ْيِن ِلْلَقتِْ ًى ًج  معي   مف أألند حقمخس ألث ثمين ْبلَِ

ًى ألث ه ًبرف   يعيى حهمؤالء ألمذسن قخ معي  أح   مخنوأ همي أأل ملى   =  َوِبَحْبل ِلالْسِتْحَياءِ  نعي بح و مكخنوأ ل روت  
 معو قتو ألث ثين  ن أأل لى ًحبرف ألث هى 

 
َزَر بِْ 3"  -(:8-3اآليات ) َدَد عَِ َراِت. َوَضَرَب َداُوُد هَِ ِر اْلفُِ َد َنهِْ ْلَطَتُه ِعنِْ ُردَّ سُِ َب ِليَِ يَن َذهَِ وَبَة حِِ ََ صُِ وَب َملِِ َن َرحُِ

َة َفَأَخَذ َداُوُد ِمْنُه َأْلًفا َوَسْبَع ِمَئِة َفاِرٍس َوِعْشِريَن َأْلَف َراِجل. َوَعْرَقَب َداُوُد َجِميَع َخْيِل اْلَمْركَ 4 ا ِمئَِ ى ِمْنهَِ اِت َوَأْبقَِ بَِ
َِ ُصوَبَة، َفَضَرَب َداُوُد ِمْن َأَراَم اْثَنْيَن َوِعْشِريَن َأْلَف 5َمْرَكَبٍة.   َل 6َرُجل. َفَجاَء َأَراُم ِدَمْشَق ِلَنْجَدِة َهَدَد َعَزَر َمِل َوَجعَِ

َداَيا. َوكَِ  ُموَن هَِ دِ  َداُوَد َعِبيًِدا ُيقَِ وَن لِِ اَر اأَلَراِميُِّ َق، َوصَِ ا َداُوُد ُمَحاِفِظيَن ِفي َأَراِم ِدَمشِْ ُِ َداُوَد َحْيُثمَِ بُّ ُيَخلِِ  اَن الِرَّ
َه.   ِليَم. 7َتَوجَّ ى ُأوُرشَِ ا ِإلَِ ى ِبهَِ َزَر َوَأتَِ َدَد عَِ ى َعِبيِِد هَِ ْت َعلَِ ي َكانَِ ْن 8َوَأَخَذ َداُوُد َأْتَراَس الِذََّهِب الَّتِِ اِ َح َومِِ ْن بَِ َومِِ

َُ َداُودُ  ا. ِبيَرَوَثاَي، َمِديَنَتْي َهَدَد َعَزَر، َأَخَذ اْلَمِل   " ُنَحاًسا َكِثيًرا ِجدًّ
ًنأم  ممن ًحال   ممخم ح ممنعي  ممن  ممدن مممف   دممق مكممخم إ ممرعي ًنأم   دممق ح ممن  ممدن مممف صممو ا صممخن أ ممرعي ًنأم 
صو ا ح من  مدن بمين ألنعملان صمخن إ مرعي ًنأم بمين ألنعملان حهدمذأى حأألنأ يمين همي أل موناينى ًحنأم  خنم. تضمي 
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ًنأم صمممو ا ) خصمممرتعخ صمممو ا حاهمممن ًنعمممخ  رمممص( ًحنأم ألنعممملان ممممف ألدمممرخ   ر كتمممين  ه رتمممين  ترمممخسزتين: 
 مزن   مك ًنأم صمو اى حصمو ا  خنم.  ر كما ًنأ  ما قواما غمل.  )ح خصرتعخ   دق(ى حلرمس بمسً  أح  برحخن ما همس  

ْلَطَتهُ ألللأت حي تس    خنعخ سو خل إلف  رخكى ح خن.   دق إلف جنو عخ )جنو. غل.(ى  ذهمب همس   مزن  = ِلَيُردَّ سُِ
( قيمو 4ل  هي ت   نس بكض ألر وك ألذسن  خنوأ تح.    خن  حترل حأ     ى حينتعمز  أح  ألللصما مضمل   حممف )لي

َذ َداُوُد هنممخ  اِرٍس وَ  1700َأخَِِ ل20000فَِِ  20,000مممخنس،  7000 ل  مما،  1000( 4:18ًى1حقيممو مممف ) َراجِِِ
 ل  مما مرممن  100ًحبرممف  900عممخ  ل  مما   ممي  ن 1000خ ًم  أح  ًحممذ ( للعممي  نعمم4:8صممي2لمما مممف )نأجمموى حأآل

اِرٍس ًلضخل معو لرو    ِة فَِ ْبَع ِمئَِ ةٍ …… َأَخَذ َداُوُدُ  َأْلًفا َوسَِ َة َمْرَكبَِ ا ِمئَِ ى ِمْنهَِ ى بينرمخ لمي تمِل    رما  ل  ما ممف َوَأْبقَِ
 لما ممف تلجرمخت حهدذأ جمخءت أآلفارس.  700أخذ داود ألف مركبة ولا   عخ حلذلك نلعي ًم أأللا تكتب هدذأ أآل

حهذ  لعخ   و   7000حمف أأللخم  700 ثيلك حاص ح ألرال  بين  للى صروئيو حأأللخم مف  س  أللل خم معنخ 
  رتل ا

خ. معنممخك  ممن ل حممذ ألكممس   رممخ هممو حهنممخك  ممن ل حممذ  ممس  تممّ  رممخ ق نممخ مممف ألررس مما ًم هنممخك حممال  بممين ألكُ  -1 
لخم حغيل   ن أأل لخن مف أألنقخم هو حال  مل خم حلذلك  أئرخل نجس ألرال  بين أأل 10ألصلو  ح و ص  ب   

 (10ًح  ضلح. مف نقي  10إم حجس معو )إّ خ  ر وم   ف نقي 
ل  10نأجممع إلممف ًم  ممو قخئممس لممُ   جرو مما  ممن  -1–م هممذأ ألتر مم ي ألردممخن إل مم  مممف إ -2   700مل ممخم مممإذأ ُذ ممِ

ى ح ينرمخ ًنى   مك ًنأم   دمق  مخ  مسث معو لرصس  مو أللل مخم برمخ تعي 7000قخئس حيذأ ُذِ ل  700مخنس معي ألم 
ي َأَراِم ًتف لنجمسك   مك ًنأم صمو ا مضمل    أح   اِفِظيَن فِِ ال تتجرمع جيوشمعي  خن ما لرحخن تم  ًحلمز عي بمسمع أقِام ُمحَِ

و   لقب ألللس ًى ق ع ألوتل ألذى موق ألحخمل ميتح =َعْرَقَب َداُوُد َجِميَع َخْيِل اْلَمْرَكَباِت ( 4لا ) ألجزااى حمف 
ألحصخم إلف   يوأم  خجز ال ل ت  ع ألحل.ى حأل ؤأ  لرخذأ لي ل حذ  أح  ألريو ل حخن. بعخى  أح  بلجخل   مخنوأ 

ئيو  ن قوتعي ألك دلاا  تمف ال لهنموأ ًنعمي أًقوى  ن ًنأم بلل خنعخ ألم م  كعيى مخهلل ال سلاس ًم سزاس   وك إ ل 
نأ ك م ًم لدموم لدمع   قموك   مدلاا ًح شمعوك ًم تكموم لعمي قموك بروتعي ألك دلاا سزاسحم حانتصلحمى حهذأ ضس إ

معو ألذى لحخن.  نعي حذلك  تف ال سنتلروأ ًح ستل وأ م ألذى لحرميعي حاحترموأ برموتعي مينلصم وأ  من   ،  دلاا
أجممع ( ح ممخم غيممل إبنمم   مم  رخم ألممذى إقتنممف  ممن ألريممو ألكثيمملى حن 16:17مى هنممخ  أح  ط ممق ألنممخ وس ترخ ممخل )تممه 

(ى ًحتمملأس ألممذهب حألنحممخس ألممذى ًتممف بمم   أح  إ ممتلخ   مم  رخم بعممخ مممف ألع دمموى 10:147+  3:27+  7:20) ممز
ايَ  ْن ِبيَرَوثَِِ اِ َح َومِِِ ْن بَِِ بيلح ممخى  خنمم. بممين   دممق ح رممخكى ح ممخطح ح يلح ممخى هرممخ ط حمما ححمموم مممف أل غمما  = َومِِِ

 (ى 8:18ًى1أألشوناا )
 

َزَر،   َوَسِمَع ُتوِعي9"  -(:14-9اآليات ) َدَد عَِ ْيِب هَِ لَّ جَِ َرَب كُِ ْد ضَِ اَة َأنَّ َداُوَد قَِ َُ َحمَِ َمِل
وَراَم 10 وِعي يُِ َل تُِ َفَأْرسَِ

َِ َداُوَد ِلَيْسَأَل َعْن َساَلَمِتِه َوُيَباِرَكُه أَلنَُّه َحاَرَب َهَدَد َعَزَر َوَضَرَبُه، أَلنَّ هَِ  ُروبٌ اْبَنُه ِإَلى اْلَمِل ُه حُِ ْت لَِ َزَر َكانَِ  َدَد عَِ
اٍس.  ٍة َوآِنَيُة َذَهٍب َوآِنَيُة ُنحَِ ِة 11َمَع ُتوِعي. َوَكاَن ِبَيِدِه آِنَيُة ِفضَّ َع اْلِفضَِّ بِ  مَِ َُ َداُوُد ِللِرَّ َها اْلَملِِ سَِ ا َقدَّ َوهِِذِه َأْيضًِ
َعُهْم  ِذيَن َأْخضَِِ َِِّ ُعوِب ال ْن َجِميِِِع الشُِِّ ُه مِِِ سَِِ ِذي َقدَّ نْ 12َوالِِذََّهِب الَِِّ ْن َأَراَم، َومِِِ َن  مِِِ وَن، َومِِِ ي َعمُِِّ ْن َبنِِِ وآَب، َومِِِ مُِِ
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وَبَة.  َِ صُِ وَب َملِِ ِه 13اْلِفِلْسِطيِنيِ يَن، َوِمْن َعَماِليَق، َوِمْن َغِنيَمِة َهَدَد َعَزَر ْبِن َرحُِ َد ُرُجوعِِ ْذَكاًرا ِعنِْ َب َداُوُد تَِ َوَنصَِ
ي َواِدي اْلمِ  ْن َأَراَم فِِ ا مِِ ِح. ِمْن َضْرِبِه َثَماِنَيَة َعَشَر َأْلفًِ ي َأُدوَم 14لِْ اِفِظيَن فِِ َع ُمحَِ اِفِظيَن. َوضَِ ي َأُدوَم ُمحَِ َل فِِ َوَجعَِ

َه. ُِ َداُوَد َحْيُثَما َتَوجَّ بُّ ُيَخلِ    " ُكلِ َها. َوَكاَن َجِميُع اأَلُدوِميِ يَن َعِبيًدا ِلَداُوَد. َوَكاَن الرَّ
وِعي  َل تُِ همس  زن ألم همس  زن  مخم  مسحأل لتمو فى حق مو   ًح تو مو إبنم  لي مخنك لمسأح    مف إنتصمخن    مف =َأْرسَِ

ً  ممن ًنمم  لحممب أل ممالم حلممم ا ألحممل. لكنمم   ممخم سعيمما ل ممم  رخم إبنمم   ممو ألهمملح  بإحضممخع أأل مممي   أح  ل عممسألخ 
ألررخح ا  ول   ثو ًنأم ًح حم   ًح بإقخ ا  القخت  الم حح   ع أأل ي ألر مخلرا  ثمو  رمخك  تمف ستلملغ  م  رخم 

ف  لح   لجرع ألروأ  ألتف إ ترس عخ    رخم ل نخء أل ي.  ثو ألذهب حألنحخس   ًلخى حمف ل نخء أل ي.ى ح خم م
ل معو لي ل حذهخ ل نمخء ( نجس  أح  سنزع أألح خم ألذه  اى ح  را نزع هنخ ًت. بركنف   ي ح لق ح    21:5صي2)

رممخذأ  م لمم ا مممف  خجمما ألع دممو حلكممن ألممذهب ألممذى ًتممف بمم   ممن  ممو  دممخم غيممل أألصممنخم  ل مم  ل ع دمموى ى ى ى ل
ألى ذهب ًحى مضا معذأ ألذى تنجا مف أألح خم ال سلاس  م )ح من همذأ سمتك ي نجمخ   أح  ًم ال لرس موأ أألح مخم 
خ قوتنممخ حصممحتنخ ًح وألنممخ ف جممب إ ممترسأ عخ  بممو لحترلحنعممخ( ح خلن مم ا لنممخ مكممو شممعوك  أح نممخ لجممب ًم نصمم  عخ ، ً ممّ

 ليذ ل  و إن خم  رو ألل.ى  = ُوُد َتْذَكاًراَنَصَب َدا( 13لرجس مى حمف )
 

ََ َداُوُد َعَلى َجِميِع ِإْسَراِئيَل. َوَكاَن َداُوُد ُيْجِري َقَضاًء َوَعْدً  ِلُكلِ  َشْيِبِه.15" -(:15آية )  " َوَمَل
 (ى 4-2: 72بكس ًم هسً  أح   رن  وَلُ  إهتي بدؤم شع   حيجلأء ألكس  ) ز ون

 
اًل، 16" -(:18-16اآليات ) ُن 17َوَكاَن ُيوآُب اْبُن َصُروَيَة َعَلى اْلَجْيِب، َوَيُهوَشاَفاُط ْبُن َأِخيُلوَد ُمَسجِ  َوَصاُدوُ  بِْ

ا،   َراَيا َكاِتبًِ اِهَنْيِن، َوسَِ اَر كَِ ُن َأِبَياثَِ َُ بِْ عَ 18َأِخيُطوَب َوَأِخيَماِل ى اْلَجالَِّديَِن َوالسُِّ اَداَع َعلَِ ُن َيُهويَِ اُهو بِْ و َوَبَنايَِ اِة، َوَبنُِ
  " َداُوَد َكاُنوا َكَهَنًة.

الً   نجس  أح  سوزع ألر نول خت   لدتب ً دخم ًححأ ل ألر ك حاحلهعخ  = ُمَسجِ 
َعاةِ ًى حزالأل ح لتدخ ل سحلاى  =َسَراَيا َكاِتًبا  سنلذحم ألكرو خت مف ألرذن ين حهي ًلضخل  لأس   = اْلَجالَِّديَن َوالسُّ

حجسحأ لسى ألدكب ط  ا  أ  را  عنا هنخ ًى شلكخءى لحدروم  ع  أح  حيذ  =  وا َكَهَنةً َبُنو َداُوَد َكانُ ألر كى 
( لرو  بنو  أح  أألحلين بين سسى ألر ك ًى نس خئ  ألررل ين حن  خء لعي   رتعي  17:18ًى 1لرس ونعخ إل  ى حمف )

ىن رخ مف ألرضخء ًح أإل أنك ححجو هي بين سسى  أح  لجك عي تح.  ين  أح  
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 عودة للجدول ح التاسعاإلصحا

 
َمْعُروًفا ِمْن َأْجِل 1"  -(:13-1اآليات ) َمَعُه  َفَأْصَنَع  َبْيِت َشاُوَل،  َبِقَي ِمْن  َقْد  َأَحٌد  َبْعُد  َوَقاَل َداُوُد: »َهْل ُيوَجُد 

َفا2ُيوَناَثاَن؟«   ِصيَبا،  اْسُمُه  َعْبٌد  َشاُوَل  ِلَبْيِت  َفَقاَل: َوَكاَن  ِصيَبا؟«  »َأَأْنَت   : َُ اْلَمِل َلُه  َوَقاَل  َداُوَد،  ِإَلى  ْسَتْدَعْوُه 
َِ 3»َعْبُدَك«.   : »َأَ  ُيوَجُد َبْعُد َأَحٌد ِلَبْيِت َشاُوَل َفَأْصَنَع َمَعُه ِإْحَساَن هللِا؟« َفَقاَل ِصيَبا ِلْلَمِل َُ : »َبْعُد اْبٌن  َفَقاَل اْلَمِل

َأْعَرجُ  ْجَلْيِن«.  ِلُيوَناَثاَن  الرِ  ْبِن 4  َماِكيَر  َبْيِت  ِفي  ُهَو  »ُهَوَذا   : َِ ِلْلَمِل ِصيَبا  َفَقاَل  ُهَو؟«  »َأْيَن   : َُ اْلَمِل َلُه  َفَقاَل 
يِئيَل ِفي ُلوَدَباَر«.   يِئيَل ِمْن ُلوَدَباَر.  5َعمِ  َُ َداُوُد َوَأَخَذُه ِمْن َبْيِت َماِكيَر ْبِن َعمِ   َمِفيُبوَشُث ْبُن َفَجاءَ 6َفَأْرَسَل اْلَمِل

َفَقاَل 7ا َعْبُدَك«.  ُيوَناَثاَن ْبِن َشاُوَل ِإَلى َداُوَد َوَخرَّ َعَلى َوْجِهِه َوَسَجَد، َفَقاَل َداُوُد: »َيا َمِفيُبوَشُث«. َفَقاَل: »هَأَنذَ 
ََ َمْعُروًفا ِمْن َأْجِل ُيوَناَثا َمَع َوَأْنَت َلُه َداُوُد: »َ  َتَخْف. َفِإنِ ي أَلْعَمَلنَّ   ، ََ َأِبي ََ ُكلَّ ُحُقوِل َشاُوَل  َل َوَأُردُّ   ، ََ َأِبي َن 

 َفَسَجَد َوَقاَل: »َمْن ُهَو َعْبُدَك َحتَّى َتْلَتِفَت ِإَلى َكْلٍب َميِ ٍت ِمْثِلي؟«. 8َتْأُكُل ُخْبزًا َعَلى َماِئَدِتي َداِئًما«. 
َُ ِصيَبا ُغاَلَم َشاُوَل َوَقاَل َلُه:9 َفَتْشَتِغُل َلُه  10»ُكلُّ َما َكاَن ِلَشاُوَل َوِلُكلِ  َبْيِتِه َقْد َدَفْعُتُه  ْبِن َسيِ ِدَك.  َوَدَعا اْلَمِل

زًا يِ ِدَك َيْأُكُل َداِئًما ُخبْ ِفي اأَلْرِض َأْنَت َوَبُنوَك َوَعِبيُدَك، َوَتْسَتِغلُّ ِلَيُكوَن  ْبِن َسيِ ِدَك ُخْبٌز ِلَيْأُكَل. َوَمِفيُبوَشُث اْبُن سَ 
: »َحَسَب ُكلِ  َما َيْأُمُر ِبِه  11َعَلى َماِئَدِتي«. َوَكاَن ِلِصيَبا َخْمَسَة َعَشَر اْبًنا َوِعْشُروَن َعْبًدا.  َِ َفَقاَل ِصيَبا ِلْلَمِل

ََ َيْصَنُع َعْبُدَك«. »َفَيْأُكُل َمِفيُبوَشُث َعَلى َماِئَدِتي َكَواِحٍد مِ  َُ َعْبَدُه َكذِل «. َسيِ ِدي اْلَمِل َِ َوَكاَن  12ْن َبِني اْلَمِل
َفَسَكَن َمِفيُبوَشُث ِفي  13ِلَمِفيُبوَشَث اْبٌن َصِغيٌر اْسُمُه ِميَخا. َوَكاَن َجِميُع َساِكِني َبْيِت ِصيَبا َعِبيًدا ِلَمِفيُبوَشَث. 

. َوَكاَن َأْعرَ  َِ    " َج ِمْن ِرْجَلْيِه ِكْلَتْيِهَما.ُأوُرَشِليَم، أَلنَُّه َكاَن َيْأُكُل َداِئًما َعَلى َماِئَدِة اْلَمِل
 ن ألكخ أت ألرسلرا ًم لرتو ألر ك ألجسسس  و ن و ألر ك أل خبق لنال ل خل وأ بخلحدي حارخح و ى ًّ خ  أح  م ي ل ت ي 

ً  خ  ألر ك   حلظ  ل   ى حنجس   ف   ،ألحدي  ن سس إن خم بو  ن سس م لذلك معو ال لرخ  إن خم مرن 
(ى حهو لي سنا ح س  ليونخ خم  1:11 و 2ن ًبنخء شخح  ل صنع  كعي  كلحمخل )حقخنم  ع ألكدا هو س حه  

 ناى ح خم  أح  ألن ف ن يالل ل غخلا مف تكخ     ع  لي وشهى  15( ألذى  خم  نذ  وألف  17-14: 20صي 1)
ه تصّون ًم  أح    رت    مي سح ًم  لي وش = َ  َتَخفْ ( 7ًى إ  خنخل  ه رخلى حمف )  = ِإْحَساَن هللاِ  (3لا ) حمف 

ً رن  ن ألحرو  ألتف ن هخ إل   بكس  خ  خم ح  ى  كخ ك ألر وكى ح خم  سسه  أح  ح ح ت  لرليوشه      ح ا حح  
ًنأح نل   ألسأح  ا ًحش كعخى حال ظ ًم  خ زن   سونخ خم  ن  ح ا لجن   إبن  أآلم بكس  وت ًب     ًن ذلك 

ً خ  لرلي وشه  و ً الك ًب   حط ب  ن صي خ ًم لكرو هو مف أألند  ب نوأتى حلرس قّسم  أح    خل  ر  خل  إذ 
حاك ف ألكخئس لرلي وشهى بو ط ب ًم ل  و  لي وشه   ف  خئست   أئرخلى حلي لحترو  لي وشه  و هذأ ألحب 
خ  م جس لسأح  بو ش   نل   بد ب  ي.ى ح ح ا  أح  ح ل   ح  خئ  سل زأم لرح ا ألر  ح ألذى سنزع ألرو   نّ 

حال  لنخ  خ مرسنخ   ن نكي ب  ب ح خلخنخ، ححه نخ ًم نج ا  كُ    ف  خئست  أل رخحاا نتنخح   ن ج س  ح   ، 
ً  خنخ ألر  ح  و هذأ   ينخ ًم نرو   ع   حن  لنخ ًنضنخ ًى أللل حس ألذى  خم قس ضخع  ّنخ ب  ب ح خلخنخى حيذ 

لا   لحب "إم مك تي  و أل ل مرولوأ ًننخ   يس ب خلوم"  لي وشه لخ ن.  خ ًنخ إاّل   ب  ي. ال ً تحق  و هذأ أ
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(11 ) َُ َِ َحَسَب ُكلِ  َما َيْأُمُر ِبِه َسيِ ِدي اْلَمِل ًى  رخ قخ   َفَيْأُكُل َمِفيُبوَشُث َعَلى َماِئَدِتي …… َفَقاَل ِصيَبا ِلْلَمِل
ى  يسى ألر ك ًم  لي وشه ل  و   ف  خئستف هدذأ لدوم 
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 عودة للجدول اإلصحاح العاشر

 
ُه. 1"  -( :2-1اآليات ) ا َعنِْ ُه ِعَوضًِ اُنوُن اْبنُِ ََ حَِ اَت، َوَملَِ وَن مَِ ي َعمُِّ ََ َبنِِ ََ َأنَّ َملِِ َد ذلِِ اَن َبعِْ َوكَِ

اَل َداُوُد: 2 َفقَِ
ْن َأِبيِِه. »َأْصَنُع َمْعُروًفا َمَع َحاُنوَن ْبِن َناَحاَش َكَما َصَنَع َأُبوُه َمِعي َمْعُرو  يِِه عَِ ِد َعِبيِِدِه ُيَعزِ  َل َداُوُد ِبيَِ ا«. َفَأْرسَِ فًِ

 " َفَجاَء َعِبيُد َداُوَد ِإَلى َأْرِض َبِني َعمُّوَن.
ال نكل   خ هو ألركلح  ألمذى صمنك  نخ مخش لمسأح ، لكمن غخل مخل همو   م     م  ًح ً مسى لمُ  حس ما  مين  مخم 

لكممسأحك نخ ممخش لدممخح  معممو إ ت ممل  ممو  ممن لكممخ ى شممخح   ( حصوصممخل 4،  3: 22صممي1هخن ممخل مممف ترمموم  ممو . )
 صسلرخل لُ ى ح سً  أح  مف  ح ت  ب م ًن و بكثا  زأء إلبن ى 

 
َل ِإَليِِْ 3" -( :3آيِِة ) ى َأْرسَِِ ََ َحتَِِّ ي َعْيَنيِِْ اَك فِِِ ِرُم َداُوُد َأبَِِ ْل ُيكِِْ يِ ِدِهْم: »هَِِ اُنوَن سَِِ وَن ِلحَِِ ي َعمُِِّ اُء َبنِِِ اَل ُرَؤسَِِ ََ َفقَِِ
ينَ  ؟«.ُمَعزِ  ََ ِسَها َوَقْلِبَها، َأْرَسَل َداُوُد َعِبيَدُه ِإَلْي ِِ اْلَمِديَنِة َوَتَجسُّ    "؟ َأَلْيَس أَلْجِل َفْح

 ى  ديلى  خنوم ً خءحأ ألهن بسأح  
ح مموء أللعممي  مم    ألحدممي ألرت مملع م ك نممخ ال ن مما معممي أآلحمملان  تممف ال تكمموم هنممخك ح ممخئل  ثيمملكى معممي ظنمموأ ًم  

 ًى تس يلهخى  = َقْلِبَها ى           ا ًتوأ ل ترعيس لكف لضل.  أح  ألرسسنانجخ   أح  جوأ  
 

مَّ 4" -( :4آيِِة ) َتاِهِهْم، ثُِِ ى َأسِِْ ِط ِإلَِِ َن اْلَوسَِِ اَبُهْم مِِِ َِّ ِثيَِِ اُهْم، َوقَِِ َِ ِلحَِِ ا َق َأْنصَِِ اُنوُن َعِبيَِِد َداُوَد َوَحلَِِ َذ حَِِ  َفَأخَِِ
   " َأْ َلَقُهْم.

 الرسل َوشق ِثَياَبُهمْ  َلَقَ ْنَصَف ِلَحىفحَ  = إ ترع  خنوم لرديلا 
 لكت ل هذأ ألكرو  نس أليعو  حغيلهي  =

 إهخنا  ه را ملف ألدلق لدلم أللجو 
 ب حيت  حالترل بعخ حار ي بعخى حلنال ظ 

 ًم هؤالء ألل و لرث وم  أح  شرص خل 
  ى إذأل م ى إهخنا ت حقءأن   ححز ءمعي  للأ

  للأءبعي ت حق بسأح  شرص خلى حنحن  
 ألر  ح مكو تكييل لرع   ينخ لرع   ف 
 ألر  حى ح أح  إنتري لإلهخنا ألتف   .  
 لكيِّ بلجخل  حألر  ح  ينتري  ن  و  ن لُ  
 حاعين شع  ى حال ظ ًم بكس هذ  أإلهخنا 
 ذهب  أح  بنل   ألبوأ. بنف  روم  
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 نوم قصس هذأ ل ص حوأ  رلاا بنف  روم حشق ألث خ. إهخنا بخلغا ح خ ى ليل  لعي أإلهخنا مف  لخنهي مسأح  قوى  
 حشك عخى  
 

وا5"  -( :5آية ) : »َأِقيمُِ َُ اَل اْلَملِِ ا. َوقَِ دًّ يَن جِِ اُنوا َخِجلِِ اَل كَِ جَِ ا  َوَلمَّا َأْخَبُروا َداُوَد َأْرَسَل ِلِلَقاِئِهْم، أَلنَّ الرِ  ي َأِريحَِ فِِ
 "َحتَّى َتْنُبَت ِلَحاُكْم ُثمَّ اْرِجُعوا«.

 
وَب َوَأَراَم َوَلمَّا َرَأى َبُنو َعمُّوَن َأنَُّهْم َقْد َأْنَتُنوا ِعْنَد َداُوَد، َأْرَسَل َبُنو َعمُّوَن َواْسَتْأَجُروا َأَراَم َبْيتِ 6"  -( :6آية )  َرحُِ

َِ َمْعَكَة َأْلَف َرُجل، َوِرَجاَل ُ وَب اْثَنْي َعَشَر َأْلَف رَ   " ُجل.ُصوَبا، ِعْشِريَن َأْلَف َراِجل، َوِمْن َمِل
شمكل بنمو  رمموم ًم إهخنما  مللأء  أح   وجعمما إلمف  أح  ح حلتمم    عمخ حمعرموأ ًم  أح  البممس ح مينتري مإ ممت جلحأ ًنأم 

 لر خ ستعي لضل.  أح ى 
 

َطفُّ 8َفَلمَّا َسِمَع َداُوُد َأْرَسَل ُيوآَب َوُكلَّ َجْيِب اْلَجَباِبَرِة. 7"  -( :8-7اآليات ) َد َوَخَرَج َبُنو َعمُّوَن َواصِْ ْرِب ِعنِْ وا ِلْلحَِ
 " َمْدَخِل اْلَباِب، َوَكاَن َأَراُم ُصوَبا َوَرُحوُب َوِرَجاُل ُ وَب َوَمْعَكَة َوْحَدُهْم ِفي اْلَحْقِل.

 
ْن جَ 9" -( :9أيِِة ) اَر مِِِ ْن َوَراٍء، اْختَِِ اٍم َومِِِ دَّ ْن قُِِ َوُه مِِِ ْت َنحِِْ ْرِب َكانَِِ َة اْلحَِِ مَِِ وآُب َأنَّ ُمَقدَّ ا َرَأى يُِِ ي َفَلمَِِّ ِميِِِع ُمْنَتَخبِِِ

ُهْم ِلِلَقاِء َأَراَم.   " ِإْسَراِئيَل َوَصفَّ
ً نك سممو . ًم ح مما ًنأم ح نممف  رمموم ًم للممخجا ًنأم جمم   إ مملأئيو  ممن ألر مم  بينرممخ هممي  ندممغ وم بجمم   بنممف 

  روم  ن أأل خم، حق ي ألج   ل ضل.  ال ألج دين يمك ف أإلحوك   خ سك بكضعي[ى 
 

ُهْم ِلِلَقاِء َبِني َعمُّوَن.َوَسلَّمَ 10" -( :10آية ) ْعِب ِلَيِد َأِخيِه َأِبيَشاَي، َفَصفَّ  "  َبِقيََّة الشَّ
 

. 11"  -(:  12-11ايات ) ََ َدِت ُب ِلَنجِْ وَن َأْذهَِ ََ َبُنو َعمُِّ َوَقاَل: »ِإْن َقِوَي َأَراُم َعَليَّ َتُكوُن ِلي ُمْنِجًدا، َوِإْن َقِوَي َعَلْي
بُّ َيْفَعُل َما َيْحُسُن ِفي َعْيَنْيِه«.َتَجلَّْد َوْلَنَتَشدَّ 12  "ْد ِمْن َأْجِل َشْعِبَنا َوِمْن َأْجِل ُمُدِن ِإلِهَنا، َوالرَّ

سو .  خم نجالل   واخل لكن بال شك نجس مف   رخت  هنخ حمف  وأق  ًحلى ًن   خم إن خنخل لُ  إلرخم حشعخ ا  
وأقل  أإللجخب ا هذ   خ إحتخن   أح  ل دوم قخئسأل لج د   حتضح اى حألكتخ. مف  سألت  لكلد  و ألروأق ى حلوال  

حال إ ترو ح خنت  حغسن   ثالل ضس ًبنيلى ح خن. هذ  ألحلح. ًح ثخلعخ ملصا ل  جو لنخ  أح  ألن ف بكض  
 ن  خ  سث  حتآ ل ألل  خء     ، متكوم ن وأت ( ألتي تن  ت  ن  ونك أال ي  110،  60، 21،  20، 2 زأ يل ) 

ً سأئ  حترجس حقخ   أح    ل ر  ح  ين قخم      أأل ي حألل  خء حص  و ى ح رخ إنتصل  أح  إنتصل ألر  ح   ف 
ً سأءك  وطنخل لرس  ك" ) ز  (ى  1:110بلحح ألن وك "قخ  ألل. لل ف إج ا  ن لرينف  تف ًضع 

ْعُب الَِّذيَن َمَعُه ِلُمَحاَرَبِة َأَرامَ 13" -( :13آية ) َم ُيوآُب َوالشَّ  "  َفَهَرُبوا ِمْن َأَماِمِه. َفَتَقدَّ
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 ين ًنى ًنأم سمو . حنجخلم  أألب مخ  هل موأ إذ همي   مت جلانى ح خلتمخلف حمخ  بنمو  رموم حهل موأ  من ً مخم ًب دمخى 
 ألنعي ًضك   ن ًنأمى 

 
ايَ 14"  -( :14آية ) اِم َأِبيشَِ ْن َأمَِ وا مِِ وآُب َوَلمَّا َرَأى َبُنو َعمُّوَن َأنَُّه َقْد َهَرَب َأَراُم، َهَربُِ َع يُِ َة. َفَرجَِ وا اْلَمِدينَِ  َوَدَخلُِ

  " َعْن َبِني َعمُّوَن َوَأَتى ِإَلى ُأوُرَشِليَم.
 ينرخ هل. بنف  روم ً خم ًب دمخى  ح موأ ب مل ا حتحصمنوأ ب  موأنهي م مي س حرعمي ًب دمخى حهمي مضم وأ ًم لحترموأ 

 (ى 1:11صي2ب  وأنهي حاؤج وم ألحل. لرسك  نا  تف ل تكسحأ )
 

َأْبَرَز 16َوَلمَّا َرَأى َأَراُم َأنَُّهْم َقِد اْنَكَسُروا َأَماَم ِإْسَراِئيَل، اْجَتَمُعوا َمًعا. 15"  -( :19-15)اآليات   َوَأْرَسَل َهَدُر َعَزَر فَِ
َُ َرِئيُس َجْيِب َهَدِر َعَزرَ  لَّ 17. َأَراَم الَِّذي ِفي َعْبِر النَّْهِر، َفَأَتْوا ِإَلى ِحياَلَم َوَأَماَمُهْم ُشوَب َع كُِ َر َداُوُد، َجمَِ َوَلمَّا ُأْخبِِ

َل 18ِإْسَراِئيَل َوَعَبَر اأُلْرُدنَّ َوَجاَء ِإَلى ِحياَلَم، َفاْصَطفَّ َأَراُم ِلِلَقاِء َداُوَد َوَحاَرُبوُه.  َراِئيَل، َوَقتَِ اِم ِإسِْ َوَهَرَب َأَراُم ِمْن َأمَِ
اَك. َداُوُد ِمْن َأَراَم َسْبَع ِمَئِة َمْرَكَبٍة وَ  ََ َرِئيَس َجْيِشِه َفَماَت ُهنَِ ا َرَأى َجِميُِع 19َأْرَبِعيَن َأْلَف َفاِرٍس، َوَضَرَب ُشوَب َوَلمَِّ

َِ َأَراُم َأْن ُيْنجِ اْلُمُلوِك، َعِبيُد َهَدِر َعَزَر َأنَُّهُم اْنَكَسُروا َأَماَم ِإْسَراِئيَل، َصاَلُحوا ِإْسَراِئيَل َواْسُتْعِبُدوا َلُهْم،  ُدوا َبِني َوَخا
  " َعمُّوَن َبْعُد.

َأْبَرَز َأَراَم  خح  أألنأ يوم ًم سل حأ إ ت خنهي ح ركتعي متجركوأ  ن جسسس لرحخن ا نجخ   أح ى  َزَر فَِ َدُر عَِ َل هَِ فَأْرسَِ
رِ  ِر النَّهِْ ًى إ متس خهي ًحبملزهي ًى ظعملحأ ممف ألركل ما ليؤامسح ى حضمل.  أح  جيوشمعي حهنمخ تحررم.   الَِّذي ِفي َعبِْ

 ( ًم ًبنخئ   يل وم أألند  تف  سح  نعل ألللأتى 18:15ألن وك إلبلأه ي )تك
  لح.(ى  8ح عذأ نجس  أح  قس تل ع   ف  لش   نتصلأل مف  سك  لح. )

 ألحل. ضس ألي و يينى  -2  ألحل. أأله  ا بم خ ك ًبنيل ضس ى  -1
  سهيى ألحل. ضس ألل   ينيين ح  -4  ألحل. ضس ألل   ينيين ح  لخئعيى  -3
 ألحل. ضس هس  زنى  -6   ألحل. ضس ألرو بيينى  -5
ىألحل. ضس  روم ًحنأم  -8    ألحل. ضس ً حمى  -7 
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 عودة للجدول اإلصحاح الحادى عشر

 
ححأجمم    تممف أآلم ًنسنممخ  أح  ألرحممب ألنرممف أللأ ممف ألصممخلح ألغيممون   ممف  جممس م، ألممذى قتممو ً ممس ح .  ممي ج  ممخت 

 رخح مما شممخح  بر ممب  ر مموء  ممرخ ا ح درمما حلممي ست مملع ل ر ممك حًنسنممخ ن  مم   ممع  لي وشممهى ًنسنممخ  ال لكممل  ألدممرختا 
 مملتالل ألرزأ يمملى لممذلك  خممم   م   ممف هممذ  ألح ممخك ألررس مما حينتصممل مممف  ممو  لح مم ى حلأل مم  معممذ   ممخ ك أإلن ممخم 

ح ممسث هممذأ  ممع   م ًحالل ح ممع شممكب إ مملأئيو  مملأنأل  ى ن ينرممخ لك  مم  م سممنغرا مممف   ذأتمم  مين ممف ألجعممخ  ف  ممر
 مترل   كم   مرن ممف لحهما تعمخحم ل هعمل ألضمك  أل دملى ممف   مخك  أح  ألكهم يى إحأآلم  ع  أح  ألمذى بكمس ًم 

 ىحينحسن  ن ح  ا إلف ًحلى حيذأ بخلت  س خت تنعخ       حأألالم تتوألفى وم لدد  لنخ ضكلخت  و إن خم 
 س إم نحن ًح  نخ بو نترثو بسأح  حنرسم تو اى تف ال ن   -1
 إ الم  ن ضك  أل دلاا حي ت خجنخ لرر صى -2 
  كلما ًم  و ح  ا تحتخج إلف ت  سب ًحم   ينخ ًم نر و ألت  سب   بنخءى -3 
هممف جمملس إنممذأن لكممو  ممؤ ن ل كممل  ًنمم   تممف حيم  ممخم قخئرممخل ل حممذن ًم ال ل ممرن حنح ممخ جر كممخل مممف  خلمما  -4 

 حجعخ ى إ تكسأ  
 ر خت  أح   ألتُ  ً زأنخل  لك لكمن بخلتو ما تحولم. لرجمس ، مصمخنت  ميلت  ح زأ يمل تو تم   مل ال مخم لكثيملان   -5 

   رتعي ألر  ا حهوى بعي أل  سى
 هف  نس لكو إن خم ل ك ي ًن  بسحم م  عرخ  خم قواخل البس ًحم ل رنى -6 
  ينخ ًم نددل م ألن   لهنخ م ي ن رنى حلان  ر وأ مف ح خلخ شن كا  إم  ركنخ ًم أآل -7 
 

َنِة، ِفي َوْقِت ُخُروِج اْلُمُلوِك، َأنَّ َداُوَد َأْرَسَل ُيوآَب َوَعِبيَدُه َمَعُه َوَجِميَع إِ 1" -(:1آية ) ْسَراِئيَل، َوَكاَن ِعْنَد َتَماِم السَّ
  " َفَأَقاَم ِفي ُأوُرَشِليَم. َفَأْخَرُبوا َبِني َعمُّوَن َوَحاَصُروا ِربََّة. َوَأمَّا َداُودُ 

اِم السِِ َد َتمَِِ ِِْ حمممف ألصمم ف ألتممخلف  ى( ًم سممو . نجممع  ممن بنممف  رمموم ًحتممف إلممف ًحنشمم  ي14:10قيممو مممف ) :َنةِ ِعن
لما  خنم. ممف ألصم ف ألمذى س  م  ًى بكمس ( حألحل. ألرذ ونك هنمخ ممف همذ  أآل19-15:  10 خن.  أح  أألنأ يين )

 ( ب نتينى 14:10)
خ بم ما ألرصما منجمسهخ ممف ًح   -ملحوظة : خن هذ  ألحل.  ع بنف  روم توقل. هنخ لتمسحو قصما  مرو   أح  ًح مّ

 (ى 31-26: 12صي2)
وكِ  ُِِ ُروِج اْلُمل ِت خُِِ ِِْ ي َوق ِِِ ًى مممف مصممو ألصمم ف ألممذى لرمملج ف مم  ألر مموك ل حممل. معممذأ هممو ألوقمم. ألرنخ ممبى  = ف

ا  سسنتعي ألرحصنا محخصلهخ سو .ى مف ألحمل. أألحلمف ً مخم ًى أل  س   عخ مخلتج حأ إلف ن   =َفَأْخَرُبوا َبِني َعمُّوَن  
ًب دخى  ينرمخ ذهمب سمو . ل حمخن. أألنأ يمين إلتجم  بنمف  رموم  أحمو ن ما ألرحصمنا حلمي لدمن  مس  نجمخ  ًب دمخى 
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 خف خل لحصخن ن اى حأآلم هي   تكسحم حط كخل هس  ألحل.  نكعي  ن ًم سعخجروأ إ لأئيو  خن ا ممال لرث موأ ح ملأل 
 لرر كا طخلرخ نوألخهي  يناى   ف أ

 
ى2"  -(:2آية ) ْن َعلَِ َرَأى مِِ ، فَِ َِ ِت اْلَملِِ ْطِح َبيِْ ى سَِ ى َعلَِ ِريرِِه َوَتَمشَِّ ْن سَِ اَم عَِ  َوَكاَن ِفي َوْقِت اْلَمَساِء َأنَّ َداُوَد قَِ

ا. ْطِح اْمَرَأًة َتْسَتِحمُّ. َوَكاَنِت اْلَمْرَأُة َجِميَلَة اْلَمْنَظِر ِجدًّ    " السَّ
ى  ِريرِِه َوَتَمشَِِّ ْن سَِِ اَم عَِِ َِِ ألجمم    ينرممخ م ىحهممذأ  ممخ  ممسث أآلم ىلرممو  ألرثممو ألكممخ ف "أليممس أل  خلمما نج مما" =َداُوَد ق

 أح  مف قصل  ال لحخن.ى ح خم ق و ذلك لجخهمس ممف صم وأت  ح زأ يمل  حلكمن ال جعمخ  ممف ألحمل. حال نجس  لحخن.  
ن ممم  تت  كمممخم ف دمممتعف إ ممملًك ًح ممم ى ممممخلر وك أألحلمممف ممممف معمممو أآلم ستردمممف حاتممملك ألكنمممخم لكي ،جعمممخ  ممممف ألصمممالك

 ممتلحخء ى حال مظ ًم  أح  لممي ل مرن مممف همذ  ألر  مما حهمو شممخ. سل مف ألغممني حاصمم ف ًح أل مرو  هممف ألتعمخحم حأإل
خ أآلم حهمو   مترل بمال جعمخ  همخ همو  حهو   لح أل  ن ً خم شخح  ًح حهمو لحمخن. حهمذ  بل ما ألتجمخن. حأألالمى ً مّ

 ممن قممخ  ًم بثدمم ع قصممست هممذأ ًم تجممذ. ًنهممخن ألر ممكى هممف ًنت ًنمم  مرممل لعممخ ًم تكمموم زحجمما ل ممرنى حهنممخك 
ألر ممك معممف تك ممي ًم  مم وح ألر ممك لددمملعخى   ممف ًى أأل مموأ  لممو  ممخم  أح    ممف  خلتمم  أل   ع مما حمممف صمم وأت  

ن خم ل  ب ًم لدم ع حجعخ    خ  خم قس  رن إاّل ًن  أآلم مف  خلا تلأحف ح ق ملأغخل مف ألر ب حألحوأس حهذأ أإل
  وأ   بخلجرخ  ألرخنجفى 

 
؟«.َفَأْرَسَل َداُوُد َوَسَأَل َعِن اْلَمْرَأِة، َفَقاَل َواِحٌد: »َأَلْيَسْت هِذِه َبْثَشَبَع ِبْنَت َأِليَعاَم اْمَرَأَة ُأورِ 3" -(:3آية )   "يَّا اْلِحثِ يِ 

(ى بثد ع هف بثدوع  ع إحتال  ألن ق ًحل كخم )شكب 5:3ًى1)حهف بثدوع بن.  رينيو مف َبْثَشَبَع ِبْنَت َأِليَعاَم  
 إلعف( ح رينيو )إل  شك ف( بنلا ألركنف حادوم حألس بثد ع ل  إ رين بنلا ألركنفى 

 
ْن َ ْمِثهَِ 4" -(:4آية ) َرٌة مِِ َي ُمَطهَِّ ا َوهِِ ى َفَأْرَسَل َداُوُد ُرُساًل َوَأَخَذَها، َفَدَخَلْت ِإَلْيِه، َفاْضَطَجَع َمَعهَِ ْت ِإلَِ مَّ َرَجعَِ ا. ثُِ
   " َبْيِتَها.

َرٌة ِمْن َ ْمِثَها ِه  تلض.   مف  أح  بمو همف إ هو حق.  نخ ب ل حروى حال نجس ًنعخ   :ُمَطهَّ ْت عَليِْ لكمو  أح  لمي َدَخلَِ
حتكمل   ،لدن ستوقع مف نل   ًم سنحسن سو خل إلف هذأ أل رو  ألدن ع لكن ألر  ا حخطنا جسأل ح مو قتالهمخ ًقوامخء

ف تص خ  ألج خبلكى حلكن بسأستعخ تلأحف مف ألجعمخ   مي نموم   مف  ملال ألك مو  مي  دمف   مف أل م وح  وضمخل   
 -ح خ لضخ   ح  ا  أح  ًى ح  ا ألزنخ: ى  ن ألصالك ألجو نل   حألجو نجخل  مف ألحل. 

  ناى بخإلضخما إلف ح لأت  أللح  ا ح زأ يل ى  50 ن  ألك يلك م ن  أآلم   -1
 ج  ن  ثيلأتى هو  تزح   -2
 هو ًحذ  ن م  ثيلألى حهو    ح ألل. حن   ى   -3
 هو ألر ك ألذى لحدي   ف ألزنخك بخلرتوى   -4
 ألرلًك  تزحجاى   -5
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 ىزحجعخ مف ألحل. ألتف لي سذهب إليعخ  أح    -6
ا حهمو غلامب ألجمنا ح تعمو ى  ،همو ً مس ًب مخ   أح    زحجعمخ  بو  -7 حهمو  ثمف   نمون سعمو  = لمخ  ًحن=  ُأوِريَِّ

  ن ألحثيينى 
لرس ش . ألدعوك  و تلكيل جخ  مكخم ل دعوك ًن خ. ًمتك  ن ًن خ. أأل س حألس. حلعخ قوك ً  ل  ن ج  خت حلننهل 

 -أسباب أخرى للسقوط:
-I  ألتعممخحم بخلثكخلممب ألصممغيلك ألرل ممسك ل كمملحمى معممو ظممن نل مم  قواممخل م ممي سعممل.  ممن ألنهمملك أألحلممف بممو تمملك

ك   ينممخ ًم نغ ممق ًبمموأ.  وأ ممنخ حنعممل.  ممن ألدممل حال نممسحو مممف  مموأن  ممع ألح مما بممو ألكنممخم لدممعوت ى لممذل
 نلمضعخ حنلمض ح خئ عخ )مال ن رن  ثو  وأء(ى 

-II  أل  ب ألثخنف هو  سم ألدكون بخلحضلك أإللع اى ميو    خن. ظلحم  ًصكب  ثيلأل  ن  أح  حلكن   مخم
ِت لدوم  نون سلشس صخ    لذلك قيو هنمخ شخ لأل بوجو  ألل. حهذأ ألدكون بخلحضلك أإللع ا  ي َوقِْ اَن فِِ كَِ

 (ى 2لا ) اْلَمَساِء 
 -III  حقمم. ألجعممخ  حألحممل. ًح ألصممالك تحممو  إلممف تردمم ا   ممف أل مم وحى ف دمموم أل مم ب ألثخلممه هممو ط ممب

 أللأ ا  وضخل  ن ألجعخ ى مسأح  إ تخ  ألتنكي حألتل  حن ف ألجعخ ى 
 

 "ُة، َفَأْرَسَلْت َوَأْخَبَرْت َداُوَد َوَقاَلْت: »ِإنِ ي ُحْبَلى«.َوَحِبَلِت اْلَمْرأَ 5" -(:5آية )
بح ممب ألدمملاكا معممف   ممتوج ا ألرمموت م ن مم . ل ر ممك ليممسبل لعممخ حياّل تدممعل بمم ى  ممي تممذ  ألر  مما ً  ممن ألنممخس 

 حتلرسهي  ركتعيى 
 

يَّ 6"  -(:13-6اآليات ) ْل ِإلَِ وُل: »َأْرسِِ وآَب َيقُِ ى َداُوَد.  َفَأْرَسَل َداُوُد ِإَلى يُِ ا ِإلَِ وآُب ُأوِريَِّ َل يُِ «. َفَأْرسَِ يَّ ا اْلِحثِِ  ُأوِريَِّ
ْعِب َوَنَجاِح اْلَحْرِب. 7 ى 8َفَأَتى ُأوِريَّا ِإَلْيِه، َفَسَأَل َداُوُد َعْن َساَلَمِة ُيوآَب َوَساَلَمِة الشَّ ِزْل ِإلَِ ا: »انِْ اَل َداُوُد أُلوِريَِّ َوقَِ

«. فَ  ََ ََ َواْغِسْل ِرْجَلْي . َبْيِت َِ ٌة ِمْن ِعْنِد اْلَمِل ، َوَخَرَجْت َوَراَءُه ِحصَّ َِ اِب 9َخَرَج ُأوِريَّا ِمْن َبْيِت اْلَمِل ى بَِ َوَناَم ُأوِريَّا َعلَِ
َِ َمَع َجِميِع َعِبيِد َسيِ ِدِه، َوَلْم َيْنِزْل ِإَلى َبْيِتِه.   اَل فَأْخَبُروا َداُوَد َقاِئِليَن: »َلْم َيْنِزْل أُ 10َبْيِت اْلَمِل وِريَّا ِإَلى َبْيِتِه«. َفقَِ

؟«   ََ ى َبْيتِِ ِزْل ِإلَِ ْم َتنِْ اَذا لَِ َفِر؟ َفِلمَِ َن السَِّ َت مِِ ا ِجئِْ َداُوُد أُلوِريَّا: »َأمَِ
َراِئيَل 11 اُبوَت َوِإسِْ َداُوَد: »ِإنَّ التَِّ ا لِِ اَل ُأوِريَِّ َفقَِ

َل َوَيُهوَذا َساِكُنوَن ِفي اْلِخَياِم، َوَسيِ ِدي ُيوآُب َوَعِبيُد   ي آلكُِ ى َبْيتِِ ي ِإلَِ ا آتِِ ْحَراِء، َوَأنَِ ِه الصَِّ َسيِ ِدي َناِزُلوَن َعَلى َوجِْ
َر«.   ، َ  َأْفَعُل هَِذا اأَلمِْ ََ ََ َوَحَياِة َنْفِس ْوَم 12َوَأْشَرَب َوَأْضَطجَع َمَع اْمَرَأِتي؟ َوَحَياِت ا اْليَِ ْم ُهنَِ ا: »َأقِِ اَل َداُوُد أُلوِريَِّ َفقَِ

ًدا ُأ ْ  ا، َوغَِِ َدُه. َأْيضًِِ ْوَم َوغَِِ ََ اْليَِِ ِليَم ذلِِِ ي ُأوُرشَِِ ا فِِِ اَم ُأوِريَِِّ «. َفَأقَِِ ََ َكَرُه. 13ِلقُِِ ِرَب َوَأسِِْ ُه َوشَِِ َل َأَمامَِِ اُه َداُوُد َفَأكَِِ َوَدعَِِ
  " َوَخَرَج ِعْنَد اْلَمَساِء ِلَيْضَطِجَع ِفي َمْضَجِعِه َمَع َعِبيِد َسيِ ِدِه، َوِإَلى َبْيِتِه َلْم َيْنِزْل.

ح  ًم لرلف ألجلارا ب م ل  ب ًحناخ لينز  إلف بيت  حاض جع  ع زحجت  مين ب ألحرو ألحناخ ح ي  خنم. ًنأ   أ
 ه را إجخبا ًحناخ حنل  ا ًحناخ بو  خن. إجخبت  ميعخ تو  خ لسأح  ألذى لي سمذهب إلمف ألحمل. حي تلمف بمخلتنكي ممف 

ُ  بخلتمخبوت حل دمكب حل ر مك حلرخئمس  حيحوتم  ممف قصل ى ًححناخ   ب ًم  حول    ف إ ًلت  هو إهخنا هلل ألرل موز لم
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نمممض ًحناممخ ً ممدلُ  ليممذهب ل يتمم   ًم   بكممس ح ألريممسأمى موقمم. ألحممل. هممو حقمم. بممذ  حلمم ا حقمم. ترتممع شرصممفى ح أ
ٌة ( 8ح ع هذأ َنَمَضى حمف )  ًى  ن طكخم ألر كى  =ِحصَّ

 
ا إِ 14" -(:21-14اآليِِات ) َب َداُوُد َمْكُتوبًِِ َباِح َكتَِِ ي الصَِِّ ا. َوفِِِ ِد ُأوِريَِِّ َلُه ِبيَِِ وآَب َوَأْرسَِِ ى يُِِ وِب 15لَِِ ي اْلَمْكتُِِ َب فِِِ َوَكتَِِ

ِديَدِة، َواْرِجُعوا ِمْن َوَراِئِه َفُيْضَرَب َوَيُموَت«.  وآَب 16َيُقوُل: »اْجَعُلوا ُأوِريَّا ِفي َوْجِه اْلَحْرِب الشَّ َوَكاَن ِفي ُمَحاَصَرِة يُِ
ا  َل ُأوِريَِِّ ُه َجعَِِ َة َأنَِِّ ْأِس ِفيِِِه. اْلَمِدينَِِ اَل اْلبَِِ َم َأنَّ ِرجَِِ ِذي َعلِِِ ِع الَِِّ ي اْلَمْوضِِِ وآَب، 17فِِِ اَرُبوا يُِِ ِة َوحَِِ اُل اْلَمِدينَِِ َرَج ِرجَِِ َفخَِِ

ْعِب ِمْن َعِبيِد َداُوَد، َوَماَت ُأوِريَّا اْلِحثِ يُّ َأْيًضا.   ُْ الشَّ  اْلَحْرِب. َفَأْرَسَل ُيوآُب َوَأْخَبَر َداُوَد ِبَجِميِع ُأُمورِ 18َفَسَقَط َبْع
ْرِب، 19 وِر اْلحَِ ْن َجِميِِع ُأمُِ َِ عَِ َع اْلَملِِ اَلِم مَِ َن اْلكَِ ُِ مِِ َر َدَما َتفِْ اِئاًل: »ِعنِْ وَل قَِ سُِ َوَأْوَصى الرَّ

ُب 20 َتَعَل َغضَِ ِإِن اشِْ فَِ
: ِلَماَذا َدَنْوُتْم ِمَن اْلَمِديَنِة ِلْلِقَتاِل؟ َأَما َعِلْمُتْم َأنَُّهمْ  ََ ، َوَقاَل َل َِ وِر؟ اْلَمِل ى السُِّ ْن َعلَِ وَن مِِ  َيْرمُِ

21 ََ َل َأِبيَمالِِ ْن َقتَِ مَِ
ْوُتْم مِِ  وِر َفَماَت ِفي َتاَباَص؟ ِلَماَذا َدنَِ ْد ْبَن َيُربُّوَشَث؟ َأَلْم َتْرِمِه اْمَرَأٌة ِبِقْطَعِة َرًحى ِمْن َعَلى السُّ ْل: قَِ وِر؟ َفقُِ َن السُِّ

  "«.َماَت َعْبُدَك ُأوِريَّا اْلِحثِ يُّ َأْيًضا
ألر خلممخ ت ممس ح خلممخى محينرممخ ضممخق أأل ممل بممسأح  مكممل مممف قتممو ًحناممخ برديممسكى حهنممخ نجممس ًم  أح  إ ممتعخم بخلكمممس  
حأأل خنا بو ل  ي قخئس  أأل ين ح كُ  نلو مخل بلانما ًحملى ل رموت ل  متل مضم حت ى حلكمن لم ا حلمف حياّل حُاك من ح مخ 

سمُسنك سمو . ممف أل سألما أل مل حنأء ط مب  أح  قتمو ًحنامخ  ترولون  مف ألرضخجع سنخ حم ب    مف أل م وحى حن رمخ لمي
ألحثف حلكن  نلذ ً ل ألر مكى حلكنم  معمي ف رمخ بكمس  مين حجمس  أح  قمس تمزحج ًن  تم ى بمو ًم سمو . نلمذ أأل مل ب لأ ما 

لم  لرت م  ًبنيملى مكمو حمخطا سترنمف ًم لدموم ألكمو ح مخك  ث م ى ميمو . ق كمخل قمس ذ ليتصيس زلا   ف  أح  مال لكو  س
ُدَك ( 21إشتلك  ع  أح  مف قتو ًحناخ ألن  ملح بعمذأ ألتر م ن  من  أح ى حنجمس قمو  سمو . ممف ) اَت َعبِْ ْد مَِ ْل قَِ َفقُِ

َي ًم قتمو ًحنامخ همو لرصم حا ألر مك ح م ك    أل ملحنى بمو ًم   =  ُأوِريَّا َأْيًضا ًن  سلاس ًم لصو لسأح  ًم سو . معمِ
ألر مممل  مممع ألل مممو إلذال   أح ى حلرمممس شمممكل  أح  مكمممالل بنممموع  مممن سمممو . غخل مممخل ًنأ  ندمممل أللضممم حا بممم م ًن مممو همممذأ 

أإلذال  ً خم سو . منجس  أح  ال ستجخ ل ًم لد ي سو . حقس  خح   زل   ن  نص   م ي لرسن متلك أأل ل ل م  رخم 
ً رممب ألزنمخ ممإم ألر مخحك ت متحي  ممع5،6: 2 مو1بمو ًحصمخ  برت م  )  (ى ح مي تممذ  ألر  ما أإلن مخمى حال مظ ًم ألرتمو 

ً رخقم ى حأل مؤأ    مف لمي ستحملك ق مب  أح   ألنجخ ا مخإلن مخم أل مخقن تحم.  رمو ألنجخ ما تجمس   ن لمخل حقخ م خل ممف 
لكممو همممذأ، ق  ممم  ألمممذى  ممم ق حضمممل     مممف ق مممع جمممزء  مممن ج ممما شمممخح   أإلجخبممما ًم ألر  ممما تر مممف ألر مممب حتكرمممف 

 ألكينينى حألكجيب ًم ضريل  أح  ظو   تلاحخل  خ خل  خ اللى 
 

ُسوُل َوَدَخَل َوَأْخَبَر َداُوَد ِبُكلِ  َما َأْرَسَلُه ِفيِه ُيوآُب. 22"  -(:26-22)اآليات   ُسوُل ِلَداُوَد: »َقْد 23َفَذَهَب الرَّ َوَقاَل الرَّ
وِر، َفَرمَ 24َتَجبََّر َعَلْيَنا اْلَقْوُم َوَخَرُجوا ِإَلْيَنا ِإَلى اْلَحْقِل َفُكنَّا َعَلْيِهْم ِإَلى َمْدَخِل اْلَباِب.  َماُة َعِبيَدَك ِمْن َعَلى السُّ ى الرُّ

، َوَماَت َعْبُدَك ُأوِريَّا اْلِحثِ يُّ َأْيًضا«.   َِ ُْ ِمْن َعِبيِد اْلَمِل ُسوِل: » هَكَذا َتُقوُل ِلُيوآَب: َ  25َفَماَت اْلَبْع َفَقاَل َداُوُد ِللرَّ
ْيَف َيْأكُِ  ُر، أَلنَّ السَِّ ََ هَذا اأَلمِْ ْدُه«. َيُسْؤ ِفي َعْيَنْي دِ  ا. َوشَِ ِة َوَأْخِرْبهَِ ى اْلَمِدينَِ ََ َعلَِ ْد ِقَتالَِ دِ  ا 26ُل هَِذا َوَذاَك. شَِ َفَلمَِّ

 " َسِمَعِت اْمَرَأُة ُأوِريَّا َأنَُّه َقْد َماَت ُأوِريَّا َرُجُلَها، َنَدَبْت َبْعَلَها.
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ُر َوَلمَّا َمَضِت اْلَمَناَحُة َأْرَسَل َداُوُد َوَضمَّهَ 27"  -(:27آية ) ا ِإَلى َبْيِتِه، َوَصاَرْت َلُه اْمَرَأًة َوَوَلَدْت َلُه اْبًنا. َوَأمَّا اأَلمِْ

. بِ   " الَِّذي َفَعَلُه َداُوُد َفَقُبَح ِفي َعْيَنِي الرَّ
بِ   م لحب  أح  حلكن  ال ست تل   ف جلارت  مخهلل ل ا  نس   حخبخكى  =  َفَقُبَح ِفي َعْيَنِي الرَّ
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 عودة للجدول شراإلصحاح الثانى ع 

 
ٌد 1"  -(:4-1اآليات ) َدٍة، َواحِِ ٍة َواحِِ ي َمِدينَِ اَلِن فِِ اَن َرجُِ ُه: »كَِ اَل لَِ ِه َوقَِ اَء ِإَليِْ ى َداُوَد. َفجَِ اَن ِإلَِ بُّ َناثَِ َفَأْرَسَل الِرَّ

ا. َوَكاَن ِلْلَغِنيِ  َغَنٌم وَ 2ِمْنُهَما َغِنيٌّ َواآلَخُر َفِقيٌر.  دًّ َدٌة 3َبَقٌر َكِثيَِرٌة جِِ ٌة َواحِِ ْيٌء ِإ َّ َنْعجَِ ُه شَِ ْن لَِ ْم َيكُِ ا اْلَفِقيُِر َفلَِ َوَأمَِّ
ْن كَ  َرُب مِِ ِه َوَتشِْ ْن ُلْقَمتِِ ُل مِِ ا. َتْأكُِ ِنِه، َصِغيَرٌة َقِد اْقَتَناَها َوَربَّاَها َوَكِبَرْت َمَعُه َوَمَع َبِنيِه َجِميعًِ ي ِحضِْ اُم فِِ ِه َوَتنَِ ْأسِِ

ِذي4َكاَنْت َلُه َكاْبَنٍة.  وَ  ْيِف الَِّ َئ ِللضَِّ رِِه ِلُيَهيِِ  ، َفَعَفا َأْن َيْأُخَذ ِمْن َغَنِمِه َوِمْن َبقَِ ُجِل اْلَغِنيِ  اَء  َفَجاَء َضْيٌف ِإَلى الرَّ جَِ
ُجِل الَِّذي َجاَء ِإَلْيِه«. ُجِل اْلَفِقيِر َوَهيََّأ ِللرَّ  "ِإَلْيِه، َفَأَخَذ َنْعَجَة الرَّ

ضريل  أح  لمي ستحملك ًن مو لمُ  ألمل. نخ مخم ألن مف وم لمُ  ح مخئ   ألرتكمس ك  تمف لجك نمخ ن مت رظ حنرمسم تو ما   ألم
 ثو يألكهخت    وت ً س أأل  خء    لد   تجخن.   مدو    لا  ن ألكتخ.[ ح كنف ألرثمو ألمذى ضمل   نخ مخمى 

همف جمخءت لإلن مخم ممف   مخء همذأ ألكمخليى ًم ألض ف ألجخئع همو شمعوك  أح  مخلدمعوك همف  حي ما   مف أإلن مخم ح 
ًحنأ   أح  ألغنف ًم لد ع شعوت  بإغتصخب  بثد ع ألصمغيلك ألو يمسك ألرح و ما جمسأل لمسى نج عمخ، همذ  ألتمف  خشم. 
 ك  تدخن     خت  ًح    حشل   ح لال نو   ح دخ ل ى حأآلم لغتص عخ  أح  ألغنف جسأل ألذى لمُ  زحجمخت  ثيملأتى 

 متل ت  هو ًلضخلى إعخ شعوك  أح   رخ ح ثد ع هذ  إمتل ت
 

ُل اْلَفاعِِ 5"  -(:6-5اآليات ) جُِ ُل الرَّ ُه ُيْقتَِ ، ِإنَِّ بُّ ا، َوَقاَل ِلَناَثاَن: »َحيٌّ ُهَو الرَّ ُجِل ِجدًّ ُل َفَحِمَي َغَضُب َداُوَد َعَلى الرَّ
  ، ََ ٍِ أَلنَُّه َفَعَل هَذا األَ 6ذِل   "ْمَر َوأَلنَُّه َلْم ُيْشِفْق«.َوَيُردُّ النَّْعَجَة َأْرَبَعَة َأْضَعا

 رف غضب  أح  ًحصسن  در  ح  ن  لصسن  درخل   ف نل  ى لذلك   ينخ ًم ال نت ملع حنصمسن ً دخ مخل حنمسسن 
بممو هممو ال سمملى ح مم  مممف نل مم ى  ،أآلحمملان بممو نتمملك ألسسنونمما هلل مخإلن ممخم لريممو ًم سممسسن أآلحمملان حال سممسسن نل مم 

ٍِ َوَيُردُّ النَّْعَجَة َأرْ  إبمن بثدم ع )إبمن  -1بنمين  4حهمذأ بخللكمو  مسث  مع  أح  معمو قتمو ًحنامخ ح مخت لمُ   =َبَعَة َأْضَعا
ً حن مخ قت م  ألر مك  م  رخمى ح أح  زنمف بمإ لًك ًحنامخ حقمس زنمخ إبنم   -4إبدخلوم  -3ً نوم قت   إبدخلوم  -2ألر  ا(  

ُل  ً ممخ  دممي  أح  بخلرتممو= )ًى  مملأنى  أح ( ى ً نمموم  ممع إبنتمم   خ ممخن حزنممف إبدممخلوم ب مملأنا  ُل اْلَفاعِِِ جُِِ ُل الرَّ  =ُيْقتَِِ
 معذأ  خ ح  م ف   ألن  إ تل  حنسمى 

 
ى 7"  -(:7آية ) ا َعلَِ ََ َمِلكًِ ْحُت ا َمسَِ َراِئيَل: َأنَِ بُّ ِإلُِه ِإسِْ ُجُل  هَكَذا َقاَل الِرَّ َراِئيَل َفَقاَل َناَثاُن ِلَداُوَد: »َأْنَت ُهَو الرَّ ِإسِْ

 ََ  " ِمْن َيِد َشاُوَل،َوَأْنَقْذُت
شجخ ا نخ خم ممف  وأجعما  أح  تدم   شمجخ ا إس  مخ ممف  وأجعما ًحمخ. حهدمذأ سو نمخ ألركرمسأم ممف حجم  هيملح سى 
مرس حأج   أح  بصلأ ا حصلأ ا ح زم حلي لحخبف ألوجو ى حال ظ نخ مخم  مخم ستحمسث  مع  أح  حو ما حلمي لدمعل بم  

. ألررسس لتك  رنخى ح ن أألمضو ًم نلضح هنخ ممف همذأ ألكمخلي  من ً خم إن خم لكن م  رح بندل هذأ مف ألكتخ
ََ ًم نر ل أألبسلاى  ََ … َأَنا َمَسْحُت  لنذ ل إ  خنخت م   ينخ مال نر ا إل  ى  = َوَأْنَقْذُت
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ََ َبيْ 8"  -(:8-14اآليات ) ، َوَأْعَطْيُت ََ ََ َبْيَت َسيِ ِدَك َوِنَساَء َسيِ ِدَك ِفي ِحْضِن اَن َوَأْعَطْيُت وَذا. َوِإْن كَِ َراِئيَل َوَيهُِ َت ِإسِْ
َذا.   َذا َوكَِ ََ كَِ ََ َقِلياًل، ُكْنُت َأِزيُد لَِ يَّ 9ذِل ا اْلِحثِِ  َت ُأوِريَِّ ْد َقَتلِْ ِه؟ قَِ ي َعْيَنيِْ رَّ فِِ َل الشَِّ بِ  ِلَتْعمَِ اَلَم الِرَّ ْرَت كَِ اَذا اْحَتقَِ ِلمَِ
َرَأًة، وَ  ََ امِْ ْيِف، َوَأَخْذَت اْمَرَأَتُه َل وَن.  ِبالسَّ ي َعمُِّ ْيِف َبنِِ َت ِبسَِ اُه َقَتلِْ ِد، 10ِإيَِّ ى اأَلبَِ ََ ِإلَِ ْيُف َبْيتَِ اِرُ  السَِّ َواآلَن َ  ُيفَِ

ََ اْمَرَأًة.   ََ اْحَتَقْرَتِني َوَأَخْذَت اْمَرَأَة ُأوِريَّا اْلِحثِ يِ  ِلَتُكوَن َل أَلنَّ
رَّ 11 ََ الشَِّ : هَأَنَذا ُأِقيُم َعَليِْ بُّ ، هَكَذا َقاَل الرَّ ََ ْن َبْيتِِ مِِ

ْمِس.  ْيِن هِِذِه الشَِّ ي عَِ ََ فِِ اِئ َع ِنسَِ َطجُع مَِ ، َفَيضِْ ََ ََ َوُأْعِطيِهنَّ ِلَقِريِب َت 12َوآُخُذ ِنَساَءَك َأَماَم َعْيَنْي َت َفَعلِْ ََ َأنِْ أَلنَِّ
ْمِس«. اَم الشَِّ اَم َجِميِع ِإْسَراِئيَل َوُقدَّ رِ  َوَأَنا َأْفَعُل هَذا اأَلْمَر ُقدَّ «. 13 ِبالسِ  بِ  ى الِرَّ ْأُت ِإلَِ ْد َأْخطَِ اَن: »قَِ اَل َداُوُد ِلَناثَِ َفقَِ
. َ  َتُموُت.  ََ ََ َخِطيََّت بُّ َأْيًضا َقْد َنَقَل َعْن ِر 14َفَقاَل َناَثاُن ِلَداُوَد: »الرَّ َت ِبهَِذا اأَلمِْ ْد َجَعلِْ ََ قَِ ِل َأنَِّ ْن َأجِْ ُه مِِ َغْيَر َأنَِّ

بِ  َيْشَمُتوَن، فَ  ََ َيُموُت«.َأْعَداَء الرَّ    "ا ْبُن اْلَمْوُلوُد َل
ََ  مخم ت  سمب  أح  قخ م خل جمسأل لكمن ق كممخل  مخم    و مخل ألجمو حمال  نل م   ْيُف َبْيتَِ اِرُ  السَِّ  ممن ًحال    3 =َ  ُيفَِِ

 ختوأ بخل  ف مف ً نخء   ختم ى ح تمف نعخلما  ل مف  أح  ًلمخم صمسال خ لمي للمخنق أل م ف بيتم  مرمس  مخت ًحال  صمسال خ 
ن وحمممذ نصمممل ً مممخم  ينمممف ًبممميعيى ح مممو همممذ  أألالم همممف  رمممخن ط  ع ممما ل ر  ممماى أأل ممملك ألر خن ممما حأألبمممخء  ب ممم ف

ألر خن وم لرس وم بل ا ألحال هي حألكدا صح ح مخأل ملك أللخ مسك تمونث ًحال همخ م مخ أل حلكنماى ح هرما  أح  ألن مف 
ً ذأنأل  رخ  خم للكو شخح  بمو همو إ تمل   ملاكخل   بر يتم  حي ترمو ت  سمب ألمل. ممف صمر. مف ًن  لي لجس لنل   

حال ممظ ًم  أح   ر ممك  همم ي لممي  ى لممذلك  ممخم   ممب ق ممب مى مممخهلل لحممب ًم نرضممع بممين سسلمم   تممف مممف ألت  سممب 
وتُ  (13لرجممو ًم لكتممل  ً ممخم نخ ممخم ألن ممفى حمممف ) ُِِ ًى ال ترمموت أآلم مممونأل حلممن ترتممو مممونأل ًحلضممخل لممن =  َ  َتم

، 32، 6 ب ألر  مماى ح زأ يممل تو مما  أح  أللأئكمما ألتممف  ممج عخ مممف هممذ  ألرنخ مم ا يترمموت ألرمموت ألثممخنف حتع ممك ب مم
 [ى143، 130، 102، 51، 38

 ََ ، َفَيْضَطجُع َمَع ِنَساِئ ََ ََ َوُأْعِطيِهنَّ ِلَقِريِب = م لن ل حذ ألن خء ل ك يعن إلف  سح  أح   َوآُخُذ ِنَساَءَك َأَماَم َعْيَنْي
خء  أح   رممن سلاممس ًم سزنممف  كعممنى مممف أل ممخبق  ممخم م لحرممف  أح  حن ممخء   رممخ ليزنممف  كعممن، بممو لممن لحرممف ن مم

(ى حلكمن بكمس ح  ما  أح  لمي لحرمف م ن مخء   ت  سممب 30 ممو1مكمو  ينرمخ ح م  ألكرخلرما ن مخء  حن مخء نجخلم   )
 ل ى
 

بُّ اْلَوَلَد الَّ 15"  -(:23-15اآليات ) َفَسَأَل  16ِذي َوَلَدْتُه اْمَرَأُة ُأوِريَّا ِلَداُوَد َفَثِقَل.  َوَذَهَب َناَثاُن ِإَلى َبْيِتِه.َوَضَرَب الرَّ
ُمْضَطِجًعا َعَلى اأَلْرِض.   َوَباَت  َوَدَخَل  َداُوُد َصْوًما،  َوَصاَم   ، ِبيِ  َأْجِل الصَّ ِمْن  َعَلْيِه  17َداُوُد هللَا  َبْيِتِه  َفَقاَم ُشُيوُخ 

َِ َعِبيُد َداُوَد 18ْم َيْأُكْل َمَعُهْم ُخْبزًا.  ِلُيِقيُموُه َعِن اأَلْرِض َفَلْم َيَشْأ، َولَ  ابِع َأنَّ اْلَوَلَد َماَت، َفَخا َوَكاَن ِفي اْلَيْوِم السَّ
ا. َفَكْيَف َنُقوُل َلُه: َيْسَمْع ِلَصْوِتنَ َأْن ُيْخِبُروُه ِبَأنَّ اْلَوَلَد َقْد َماَت أَلنَُّهْم َقاُلوا: »ُهَوَذا َلمَّا َكاَن اْلَوَلُد َحيًّا َكلَّْمَناُه َفَلْم  

َيَتَناَجْوَن، َفَفِطَن َداُوُد َأنَّ اْلَوَلَد َقْد َماَت. َفَقاَل َداُوُد ِلَعِبيِدِه: 19َقْد َماَت اْلَوَلُد؟ َيْعَمُل َأَشرَّ «.   َوَرَأى َداُوُد َعِبيَدُه 
»َماَت«.   َفَقاُلوا:  اْلَوَلُد؟«  َماَت  األَ 20»َهْل  َعِن  َداُوُد  بِ   َفَقاَم  الرَّ َبْيَت  َوَدَخَل  ِثَياَبُه  َل  َوَبدَّ َهَن  َوادَّ َواْغَتَسَل  ْرِض 

َفَقاَل َلُه َعِبيُدُه: »َما هَذا اأَلْمُر الَِّذي َفَعْلَت؟ َلمَّا َكاَن 21َوَسَجَد، ُثمَّ َجاَء ِإَلى َبْيِتِه َوَ َلَب َفَوَضُعوا َلُه ُخْبزًا َفَأَكَل.  
َفَقاَل: »َلمَّا َكاَن اْلَوَلُد َحيًّا ُصْمُت َوَبَكْيُت أَلنِ ي  22َكْيَت، َوَلمَّا َماَت اْلَوَلُد ُقْمَت َوَأَكْلَت ُخْبزًا«.  اْلَوَلُد َحيًّا ُصْمَت َوبَ 
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اْلَوَلُد.   َوَيْحَيا  بُّ  الرَّ َيْرَحُمِني  ُربََّما  َيْعَلُم؟  َمْن  َأْقدِ 23ُقْلُت:  َهْل  َأُصوُم؟  َفِلَماَذا  َماَت،  َقْد  َأَنا َواآلَن  َبْعُد؟  ُه  َأُردَّ َأْن  ُر 
.»   "َذاِهٌب ِإَلْيِه َوَأمَّا ُهَو َفاَل َيْرجُع ِإَليَّ

 لد طلو ألر  ا متذلو  أح   ن ًجو  ح ت  ل  لو حألنم  شمكل ًم  موت أل لمو لحرمو  كنمف غضمب م    م  
ً  ممن ت مم  ر  ألك خ ممو لحدممي م  ممين  ممخت مكمخم لصمم ف حاصممومى ح ممخم سلجممو شمملخ    كال مما نضممخ  من مى حلكنمم  

ألولس بو   ح نل   بخلسهن  ال ا ألللح معو شكل ًم ألولس  نس م حهذ  هف إنأ ت ى ح خم لجب ًم لرموت ألولمس 
 كال ا لكو إن خم حخطا ًم  و  خ لجن    ن ألر  ا  ّرخ لكت ل  ألكخلي  د  خل ز ن خل البس ح  ضم عى مرمن ل ملق 

حهدمذأ حممف        ك  ن ال سسمع ألكدون ًح ن س حه  ن لذك ب لارا حخطنما   ال تكوم لُ  بل ا مف ً وأل   ذل
  لد  لضخل شسسسألى  :َفَثِقلَ ( 15 لا )

 
ِِات ) َمُه 24" -(:25-24اآلي َدَعا اسِِْ َِِ ا، ف ًِِ َدِت اْبن َِِ ا َفَول َِِ َطَجَع َمَعه ا َواضِِْ َِِ َل ِإَلْيه ُه، َوَدخَِِ َِِ َبَع اْمَرَأت زَّى َداُوُد َبْثشَِِ َوعَِِ
بُّ َأَحبَُّه، ُسَلْيَماَن،  .25َوالرَّ بِ   " َوَأْرَسَل ِبَيِد َناَثاَن النَِّبيِ  َوَدَعا اْسَمُه »َيِديِديَّا« ِمْن َأْجِل الرَّ
 كنمخ   مخلي ًح صمخنع  مالم إذ ممف ًلخ م  إ متلأ . ألرر كما  من ألحملح. مرمس ًط مق أإل مي    م  ب لارما   :ُسَلْيَمانَ 

أل مالم حنئم ا أل مالم  ممخم لجمب ت مريت  بصممخنع أل مالمى حن رمخ  ممخم ن واما معمو  ل مز ل ر مم ح بمخنف ألع دمو   ممك 
إحت خن  أح  لإل ي ل ديل ًن  حيم  خن. ألر  ا قس ً خنت زحأبع  سسسك إاّل ًن  بخلتو ا إ تكخ   ال   ألمسأح ف ًحنم  

ن مو نخ مخم  يمه هو حزحجت  ًم    رخم  خ أ لحخلا أل الم  ع مى حهذأ ال لرنع حقوع ألت  س ختى ًح مب أل لمو ًح
  خ  سسسسلخ ح كنخ   ح و. م حهو إشترخق  حمل  من   رما  أح  ألتمف تكنمف ألرح مو. ليؤ مس لوألسلم  ًنم  حيم  مخت 

 أل لو أألح  ل ت  سب مخلثخنف لك ن  ح ا م لعرخ حغللأن  ح يتعرخى 
 

َذ َمدِ 26" -(:31-26اآليِات ) وَن َوَأخَِِ ي َعمُِّ َة َبنِِِ وآُب ِربَِِّ اَرَب يُِ ِة. َوحَِِ َة اْلَمْمَلكَِِ ى َداُوَد 27ينَِ اًل ِإلَِِ وآُب ُرسُِِ َل يُِ َوَأْرسَِِ
َئالَّ 28َيُقوُل: »َقْد َحاَرْبُت ِربََّة َوَأَخْذُت َأْيًضا َمِديَنَة اْلِمَياِه.  ْذَها لِِ ِة َوخُِ ى اْلَمِدينَِ ِزْل َعلَِ ْعِب َوانِْ َفاآلَن اْجَمْع َبِقيََّة الشَّ

ْعِب َوَذَهَب ِإَلى ِربََّة َوَحاَرَبَها َوَأَخَذَها. 29ى ِباْسِمي َعَلْيَها«. آُخَذ َأَنا اْلَمِديَنَة َفُيْدعَ  اَج 30َفَجَمَع َداُوُد ُكلَّ الشَّ َذ تَِ َوَأخَِ
َرَج غَ  ى َرْأِس َداُوَد. َوَأخِْ اَن َعلَِ ِريٍم، َوكَِ ٍر كَِ ةَ َمِلِكِهْم َعْن َرْأِسِه، َوَوْزُنُه َوْزَنٌة ِمَن الذََّهِب َمَع َحجَِ ِة َكِثيَِرًة  ِنيمَِ اْلَمِدينَِ

ا.   ي أَ 31ِجدًّ رَُّهْم فِِ ُؤوِس َحِديٍِد َوَأمَِ ْعَب الَِّذي ِفيَها َوَوَضَعُهْم َتْحَت َمَناِشيَر َوَنَواِرِج َحِديٍد َوفُِ ، َوَأْخَرَج الشَّ رِ  وِن اآلجُِ تُِ
ْعِب ِإَلى ُأوُرَشِليَم.َوهَكَذا َصَنَع ِبَجِميِع ُمُدِن َبِني َعمُّوَن. ُثمَّ َرَجَع َداُوُد َوَجِميُع ا  " لشَّ

ً  مف )  ( منجس سو . قس هزم بنف  رومى 1:11صي2نكو  أآلم إلف ح ل ألحل.  ع بنف  روم ألذى بس
حا ممسح ًم  سسنمما ن مما  ممخم لعممخ  ممون لحمم ن بعممخ حاحمم ن برسسنمما صممغيلك ًى  ممف 
صممغيل حلممُ   ممون ًلضممخل لدممرو حممزأم ألرممخء ًح أآلبممخن ألتممف ترممس ألرسسنمما بخلرممخءى 

 نممس خ  ممر .  سسنمما ألر ممخ  مممف سممس سممو .  ممخم  ن م ممخل ًم ت ممرن  سسنمما ن مما: ح 
ةِ  َِِ َة اْلَمْمَلكِ َِِ ) خصمممرتعخ( بكمممس إنر مممخع ألر مممخ   نعمممخى ح نسئمممذ ًن مممو سمممو .  َمِدينِ

ل ممتس ف  أح  ل مم تف حاممسحو هممو ألرسسنمما لممنال لرممخ  ًم سممو . هممو مممختح ألرسسنمما 
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 حى بو  مو نجمخح سن مب ل ر م ح حلم ا لنمخى حن رمخ  ر م. حل ا  أح ى ح و    حف      ًم سن ب إنتصخن  ل ر 
  رممخت سممو . نمموع  ممن ألتحممذسل لممسأح  ًى إم ًن ت ًم تكمموم   كممخل مممإنز  ح ممخن.ى لرممس تجممًل سممو .   ممف  أح  جممسألى 

  جي(ى  45 خم حزنُ  حزنا  ن ألذهب مك ف لضع  أح  هذأ ألثرو   ف ًن   ) وألف  :َتاَج َمِلِكِهمْ ( 30حمف )
ًم إ نخم  ن  هرخء  أح  ً  دخ ألتخج حنمكخ    ف ًن ِ   ال ا ت       مف بنمف  رموم حقمس مكمال همذأ قيو    -1

 ل كض ألوق.  ي ًنزال ى حهذأ ًنى  كهي ألرل لانى 
 قس لدوم ألتخج حو لخل حلكن   ر وء جوأهل حال را ألجوأهل ب  تكخ   حزنا ذهبى   -2
 حهذأ ترثخ  ح ن لردن حضع هذأ ألتخج     ى  ، ى إلععيقيو ًم   را تخج   كعي هف تخج   كو عي ً  -3

= غخل خل  كنف هذأ ًن  إ ترس عي مف تر  ع أألشجخن بخلرنخشيل َوَوَضَعُهْم َتْحَت َمَناِشيَر َوَنَواِرِج َحِديٍد (  31حمف )
بخلرنخشميل  لما صملاحا ًم  أح  ندملهي( أآل3:20ًى1حألسنأس بخلنوأنج ًى إ ترس عي مف   و لا  ملكى حلكمن ممف )

حلكمنعي ل متحرونعخ معمي  مخنوأ لرمس وم ًحال همي ضمحخلخ   ما إللععمي   كمومى إذ  مخنوأ لحلقمونعي   ،حهذ  بال شمك ق موك
ً خ   ً  خءى حلكن   ف  و أأل وأ  معف ق وك  لموضا  ن  أح  ألذى سل ز ل ر  ح لكمن  مخ ك  مخ ترتملم ألر موك 

خ حقتممو ًحناممخ حلممي سلجممع ل ممخبق ن رتمم  بخلتو مما بكممس حلكممن  ممن  ممع ح  مما ألزنممخى ح ممخم  أح  حخنجممخل  ممن ح  مما ألزنمم
 ألرؤ س بكس ًم  خ  لح خك ألتو ا نجك. لُ  ن رت  ح ح ت  حنقا ق   ى 

 ، فلماذا كانت العقوبات ؟ (بعد اعترافه 13ية آخطيته)ان كان هللا قد نقل عن داود  -سؤال:
و   يممس  ى حال ممظ قممو  بممولا ألل ممو  أم م رممِّ كَ اممس أم لُ  رممو صممونك ، مممخهلل سل ًم ألممذى لحممب  أح  سلاممس  أح  مممي 

   ل مي أل رخء ىًالم ، ل دوم لنخ نصيب ( معو ال لدر نخ نحن بخأل 10:  2الم ) ب و ألر  ح بخألر   َ 
 ى(  17: 5الم )لع الم لكي لدخبعنخ مي  و شا أذ نحن   دل تح. أأللكن لنال ظ أم م  رو ألر  ح بخأل

 (19:  4) غو  = ستصون ألر  ح مينخ و مندخب  ألر  حكرُ نحن بخالالم  لكي نَ  وم لدر نخ
( وم  3:  125+  ز   13:  10 و 1حن  س )م م ال سس نخ نجل. موق  خ نحترو  تي ال نلدو ًحنال ظ 

ل ا تنزع هذ  ح تج ، )ُلجلِّ   ًى ل رح ل  بتجل ا(   ي  نجاً رو ى أذأل مخهلل لجل   ل صو ألي م  أح  لحتًحجس 
ألر خلخ ألرح و ا  ن ق    ى منجس أم ألزنخ حألرتو أل ذأم  حال بيت  جكال ق    ستنري  ن ألدعوك ألرخطنا حألر وك  

بكس خ ن    ن زنف إبن   ع إبنت ، حزنف إبدخلوم إبن   ع ن خئ ،  ل  ألزنف ح خ  ل عخنت ى حهدذأ  ألتي ت   . أل  ى
ت   ل   خ مك    ع ًحناخى ح خ  لنرخحت ى بو  ينرخ ًتوأ ل  بحخضنا لتسمن  لي لرتل.  بكس خ ًنى ألسم حألرتو سسحو بي 

(ى لرس ًتف ألت  سب بثرخن  حنجح، مخهلل    يب  خهل ال للدو مف 4  - 1:   1 و1إليعخ إذ زهس ترخ خ مف ألجنا )
 ً حات  ح الج  أل لأد ًحال   أللح  ا ل ر صوأى

 ح   خم  ثخل خ، ًح    م هدذأى ح كس ح يت  تغيل ق    حيشتك . شعوت ، حزأ ت  أح  مف نرخحت  ح ح ت  هلل حت خب 
»ألحق أقو   ق وت ى وم ألذى ً ب  أح  مف صونك نرخحت ، ًنأ  ًم لكيس  إلف صونت  أألحلفى حهدذأ قخ  ألل. "

ذأ  خ لكر    كنخ أللحح  (ى حه3:  18" ) . لكي: أم لي تلجكوأ حتصيلحأ  ثو أالحال  م ن تسح وأ   كوت أل رخحأت 
 (ى5:  3ألرسس حال  ن  ا   ختنخ،  خ قخ   ن  بولا ألل و  "تجسسس أللحح ألرسس" )تف
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 عودة للجدول اإلصحاح الثالث عشر

 
ََ َأنَُّه َكاَن أَلْبَشاُلوَم ْبِن َداُوَد ُأْخٌت َجمِ 1"  -(:22-1اآليات ) ُن َوَجَرى َبْعَد ذِل وُن بِْ ا َأْمنُِ اُر، َفَأَحبَّهَِ ُمَها َثامَِ ٌة اسِْ يلَِ
وَن أَ 2َداُوَد.   ْي َأْمنُِ ي َعْينَِ َر فِِ ْذَراَء، َوَعسُِ ْت عَِ ا َكانَِ ِه أَلنَّهَِ اَر ُأْختِِ ِل َثامَِ ْقِم ِمْن َأجِْ ا َوُأْحِصَر َأْمُنوُن ِللسُّ َل َلهَِ ْن َيْفعَِ
ا. َوَكاَن أَلْمُنوَن َصاِحٌب اْسُمُه ُيونَ 3َشْيًئا.   دًّ ا جِِ اًل َحِكيمًِ اَداُب ْبُن ِشْمَعى َأِخي َداُوَد. َوَكاَن ُيوَناَداُب َرجُِ

ُه: 4 اَل لَِ َفقَِ
َِ َأْنَت َضِييٌف هَكَذا ِمْن َصَباٍح ِإَلى َصَباٍح؟ َأَما ُتْخِبُرِني؟« َفَقاَل َلُه َأْمُنوُن: » اَر »ِلَماَذا َيا اْبَن اْلَمِل ِإنِ ي ُأِحبُّ َثامَِ

َفَقاَل ُيوَناَداُب: »اْضَطجْع َعَلى َسِريِرَك َوَتَماَرْض. َوِإَذا َجاَء َأُبوَك ِلَيَراَك َفُقْل َلُه: َدْع َثاَماَر 5اُلوَم َأِخي«.  ُأْخَت َأْبشَ 
ِدَها«.   ْن يَِ َل مِِ اَم أَلَرى َفذكُِ اِمي الطَّعَِ َل َأمَِ ُأْخِتي َفَتْأِتَي َوُتْطِعَمِني ُخْبزًا، َوَتْعمَِ

َطَجَع َأمْ 6 اَء َفاضِْ اَرَض، َفجَِ وُن َوَتمَِ نُِ
لَ  : »َدْع َثاَماَر ُأْخِتي َفَتْأِتَي َوَتْصَنَع َأَماِمي َكْعَكَتْيِن َفذكُِ َِ َُ ِلَيَراُه. َفَقاَل َأْمُنوُن ِلْلَمِل ِدَها«.  اْلَمِل ْن يَِ َل َداُوُد 7مِِ َفَأْرسَِ

َِ َواْعَمِلي َلُه َ َعاًما«. ِإَلى َثاَماَر ِإَلى اْلَبْيِت َقاِئاًل: »اْذَهِبي ِإَلى َبْيِت َأمْ  وَن 8ُنوَن َأِخي ِت َأْمنُِ ى َبيِْ اُر ِإلَِ َفَذَهَبْت َثامَِ
 ، ََ َزِت اْلَكعِِْ ُه َوَخبَِِ ا َأَمامَِِ ْت َكْعكًِِ ْت َوَعِملَِِ يَن َوَعَجنَِِ َذِت اْلَعجِِِ َطِجٌع. َوَأخَِِ َو ُمضِِْ ا َوهُِِ َكَبْت 9َأِخيهَِِ اَلَة َوسَِِ َذِت اْلِمقِِْ َوَأخَِِ

ُثمَّ َقاَل َأْمُنوُن ِلَثاَماَر: 10َيْأُكَل. َوَقاَل َأْمُنوُن: »َأْخِرُجوا ُكلَّ ِإْنَساٍن َعنِ ي«. َفَخَرَج ُكلُّ ِإْنَساٍن َعْنُه.   َأَماَمُه، َفَأَبى َأنْ 
ْت بِِِ  ُه َوَأتَِِ ِذي َعِمَلتِِْ ََ الَِِّ اُر اْلَكعِِْ َذْت َثامَِِ ِدِك«. َفَأخَِِ ْن يَِِ َل مِِِ َدِع َفذكُِِ ى اْلِمخِِْ اِم ِإلَِِ ي ِبالطَّعَِِ ى »ايتِِِ ا ِإلَِِ وَن َأَخاهَِِ ِه َأْمنُِِ

َمْت َلُه ِلَيْأُكَل، َفَأْمَسَكَها َوَقاَل َلَها: »َتَعاَلِي اْضَطِجِعي َمِعي َيا ُأْخِتي«. 11اْلِمْخَدِع.   ي، 12َوَقدَّ ا َأخِِ َفَقاَلْت َلُه: »َ  يَِ
وُن 13 اْلَقَباَحَة. َ  ُتِذلَِّني أَلنَُّه َ  ُيْفَعُل هَكَذا ِفي ِإْسَراِئيَل. َ  َتْعَمْل هِذهِ  َت َفَتكُِ ا َأنِْ اِري؟ َوَأمَِّ ُب ِبعَِ َأْيَن َأْذهَِ ا فَِ َأمَّا َأنَِ

 .» ََ ي ِمنِْ ُه َ  َيْمَنُعنِِ ََ أَلنَِّ ِم اْلَملِِ َراِئيَل  َواآلَن َكلِِ  ي ِإسِْ َفَهاِء فِِ ْل 14َكَواِحٍد ِمَن السُِّ ْوِتَها، بَِ َمَع ِلصَِ ْأ َأْن َيسِْ ْم َيشَِ َفلَِ
ا.   َتَمكََّن ِمْنَها َطَجَع َمَعهَِ َها 15َوَقَهَرَها َواضِْ ي َأْبَغضَِ َة الَّتِِ ى ِإنَّ اْلُبْغضَِ ا، َحتَِّ دًّ ِديَدًة جِِ ًة شَِ وُن ُبْغضَِ َها َأْمنُِ مَّ َأْبَغضَِ ثُِ

َبَب  هَِذا 16ِإيَّاَها َكاَنْت َأَشدَّ ِمَن اْلَمَحبَِّة الَِّتي َأَحبََّها ِإيَّاَها. َوَقاَل َلَها َأْمُنوُن: »ُقوِمي اْنَطِلِقي«.  َفَقاَلْت َلُه: »َ  سَِ
رُّ ِبَطْرِدَك ِإيَّاَي ُهَو َأْعَظُم ِمَن اآلَخِر الَِّذي َعِمْلَتُه ِبي«. َفَلْم َيَشْأ َأْن َيْسَمَع َلَها،  اَن 17الشَّ ِذي كَِ ُه الَِّ ا ُغاَلمَِ َبْل َدعَِ

ِل اْلبَِِ  ا َوَأْقفِِِ ي َخاِرجًِِ ُرْد هِِِذِه َعنِِِ  اَل: »ا ِِْ ُه َوقَِِ ا«. َيْخِدمُِِ َِ 18اَب َوَراَءهَِِ اِت اْلَملِِِ ٌن، أَلنَّ َبنَِِ ْوٌب ُملِِوَّ ا ثَِِ اَن َعَلْيهَِِ َوكَِِ
ا.   اَب َوَراَءهَِ َل اْلبَِ اِرِج َوَأْقفَِ ى اْلخَِ ُه ِإلَِ ا َخاِدمُِ اْلَعَذاَرى ُكنَّ َيْلَبْسَن ُجبَّاٍت ِمْثَل هِِذِه. َفَأْخَرَجهَِ

اًدا 19 اُر َرمَِ ْت َثامَِ َفَجَعلَِ
اِرَخًة. َعَلى َرْأِسَها، َومَ  ْذَهُب صَِ ْت تَِ َها َوَكانَِ ى َرْأسِِ َن الَِّذي َعَلْيَها، َوَوَضَعْت َيَدَها َعلَِ ا 20زََّقِت الثَّْوَب اْلُمَلوَّ اَل َلهَِ َفقَِ

 َِ ِعي َقْلبَِ َو. َ  َتضَِ وِك هُِ ُكِتي. َأخُِ ي اسِْ ا ُأْختِِ اآلَن يَِ ؟ فَِ َِ وِك َمعَِ وُن َأخُِ اَن َأْمنُِ ْل كَِ ى هَِذا  َأْبَشاُلوُم َأُخوَها: »هَِ َعلَِ
اَظ 21اأَلْمِر«. َفَأَقاَمْت َثاَماُر ُمْسَتْوِحَشًة ِفي َبْيِت َأْبَشاُلوَم َأِخيَها.   وِر اْغتَِ َُ َداُوُد ِبَجِميِِع هِِذِه اأُلمُِ َوَلمَّا َسِمَع اْلَملِِ

ا.   َْ َأْمُنوَن ِمْن َأْجِل َأنَُّه َأَذلَّ َثاَماَر ُأْخَتُه. َوَلْم ُيَكلِ ْم َأْبَشاُلوُم َأْمُنوَن ِبَشر  َوَ  ِبَخْيٍر، أَلنَّ َأْبَشاُلومَ 22ِجدًّ   " َأْبَغ
ً  ن نخ خم ألحدي   ف  أح  حنجس مف هذأ أإلصحخح   خشلك تنليذ ألحدي حنجس ًم ألرتخ ب بسًت تح ن بسأح     ، لرس 

  ً مخم نجخلمم  ًحم نصم  متملك  درم  ألثخن ما ل  م. مممف  جمس حيز همخن ألنصم  أألح ى لمخ تمملى  مخذأ  مخم  وقم   أح 
ً  نمم. هممذ  ألرصمما ًم إبنمم  زنممف  ممع إبنتمم !!  رممخل إم  ممخ لصممنع مممف ألرلممخء سنممخ ى بمم    ممف أل مم وحى حقصمما   ممين 
ً نمموم هممف صممونك   مما ل ترييممز بممين ألحممب حألدممعوكى مخلحممب لجكممو أإلن ممخم س ممذ  نل مم  ألجممو  ممن لحمم عي ليمملأهي 
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خ و  ع شرص لُ    خن  حارسن ى ًّ خ ألدمعوك معمف  كسأء حمف ألتكخ و  ع ألجنا أآلحلى مرن لحب لدكل ًن  ستك
ل  مم.  مموى إشمم خع لممذك حتكخ ممو  ممع ألجممنا أآلحممل  مم  أك ل رتكمماى حألحممب سنرممو سو ممخل ميو ممخل حاعممب ألر ممب إت ممخ خل 
ل جر ع ًّ خ ألدعوك متح ي أإلن خم حتضيق ق    ح ل خم  خ ت عو بخلدرص نل   مينر ب ألحب ألدعوأنف لكلأه اى 

س  ألرجترممع قممخ نأل   ممف ألترييممز بممين ألك رتممين حلكممن حلأل مم  مرممس إ صمم  ح ألنممخس   ممف ت ممر ا ألدممعوك  ممبى حلممي َلكممُ
 ن م خل مكو  مب غيمل قمخنونف ي حخلما  أح   مع بثدم ع ًح ً نموم  مع  خ مخن[ معمو شمعوكى ح مو  مب  من همذأ ألنموع 

خب  م مف  ح ت  معمذأ  مب ح مو لى حطخلرخل تك رنخ  ن ألحب مال ن ت  ع ًم نن ف ًم م  ح ا مكو  ن لد س ِّ 
 ن ال لد   م مف  ح ت  معذ  شعوكى حأل ؤأ   خ هو شدو  ح ا م   ح ا م تن ع  نُ  لآلحلان لتو ض   يعي

 مكو  ن لجس ًم     لرلج  ن  حاجك                      
ً همي  من  ى ستصل   رخ تصل  ألر  ح معذ   ح ا همذأ ًم س مذ  ً مس نل م   من ح خذأ مكمو ألر م ح "لم ا  مب 

هممممف  جممممل  إشمممم خع           أآلحلان"ى ًّ خ ألدعوك حألتف إص  ح ألنخس   ف ت ريتعخ   خل معف   ف ألكدا   
 ل سأحو إلنضخء شعوك ًنخن ا إلنضخء ألذأتى 

معمف تروقمع لذلك نرو  ًم ألحب هو تحلن  ن أألنخ ل ك ف أإلن خم ذأت  ل ن خم أآلحلان حل ن خم نل   ًّ خ ألدمعوك 
 و  أألنخى ح و  ن ستروقع  و  ذأت  لد    ح ك ألرز ألتف تح ن ذأتعخ حتتروقع متروتى  و  ن سنحصل مف ذأت  

م همو  مؤأ لك ً نموم ح لضم  ألجمو حلذأت  لروت ح و  ن سن  مق حا حمه  من أآلحملان لح مخ، معمو لدم   مى حأآل
هنخك   را حأ سك هف ألحب تك ل  ن ألنو ين حلكن مف  شعوت  ألحت  هو هذأ  ب  ق كخل الى حمف أل غا ألكل  ا

 ألك لاا حمف أليونخن ا هنخك   رتين:
 حهف تك يل  ن ألحب أل خ ف ألرتحلن  ن أألنخى  أغابو  -1
 حهف تك يل  ن ألحب ألكخ ى حتنسنج ألدعوك تحت ى  فيلو  -2

 نوم  مخ ًم نلذ ًتخ.  ال راى حلذلك بكس ح  را  ب هنخ ألتف إ ترس . لحب ً نوم لثخ خن هف )مي و( مك رخت ألك
ًنأ   تحو      ًح شعوت  إلمف بغضما شمسسسك جمسأل  تمف ًنم  طمل  ًحتم  بكمس ًم نمخ   نعمخ شمعوت ى لرمس  مخم ً نموم 

حيذ نخ   نعخ تحريق شعوت  لي لجس مف  أح   ش كخل  رخ  خم لهن لذأ  ،لهن ًم  خ خن  حم  وأهخ هف  ل  كخ ت 
خ ندتخق ل ر  ا حنهن ًم ميعخ  كخ تنخ حنهن ًنعخ جيسك لأل و ًحنعخ بعجما ل كيموم حشمع ا ًبغضعخى حنحن  ثيلأل  

ْقِم ( 2ل نهل حلكن إذ نتذحقعخ ننسم حهمذأ  مخ  مسث  مع   م ح موأءى حممف ) وُن ِللسُِّ َر َأْمنُِ ح مخنف ً نموم  من  =أْحصِِ
ا ( 3لروتى حممف )ألرلد حهذأ  ليو م خ ُ  ب  ب شعوت  ح ب ألر  ا لجك نخ نضك  حنرون  تف أ اًل َحِكيمًِ َرجُِ

ا ل ريلى ح خن. صسأقت  أل نوم صمسأقا نت جتعمخ ألرموت حلمو ًظعمل  . لكن لأل    خن.  درت  ل دل حل    =  ِجدًّ
َذا أل نمموم  وأقممب شممعوت  ألنرممذ  ًحنرممذ ًحتمم ى  ممي نجممس ًم  خ ممخن تك رمم. برنتعممف ألحدرمما  ممع ً نممومى  َِِ ُل هك َ  ُيْفعَِِ

َراِئيلَ  و ال س يممق ب  مما  رس مما  ح مم ج ب غضممب م   ممف ألدممكب   مم  معرممخ  ضمموان بخلجرخ مماى هممذأ ألكرمم = بِإسِِْ
حن رخ ًنأ ت حسأ   مرخل. لمُ   فتجعلها هى فى عار وهو كأحد السفهاء  حقخل. ألحيعخ ًم ألر  ا تح ي  لتك يعخ

 ََ ََ أَلنَُّه َ  َيْمَنُعِني ِمْن ًح هف مكلت  ،ًهوم  ن أل رو  مف ألزنخ  حن رخ    . ًم ألزحأج ب خ غيل شريق َكلِ ِم اْلَمِل
ًم ألر ممك  ممن  رمم  ًم لك ممف إ ممتثنخءأت   ن مما   ممف زحأج إبمملأه ي ب ممخنك حهممف شممم را لكممن ل  مم.  ممن نلمما أألمى 
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حلذلك ح كس ًم إغتص عخ ً نوم تصونت ًن  لجب ًم ستزحجعخ لذلك هف إ تلض.   ف ًن  طل هخ حتذل . ً خ م  
َببَ  (16ف )ليتزحجعممخ حال ستل عممخ ل كممخنى حممم ًى ال سوجممس  مم ب سممس وك ل ممل ىى ححضممكعخ ل ل ممخ    ألممخ  = َ  سَِِ

( إبدمخلوم لضمرل شملأل 22 ال ا ألحزم ألدسسس  رن مف جنخزك ح زق. ألثو. ألر وم  ال ا مرسهخ  مو  جمس حممف )
 أل نومى

 
َشاُلوَم َجزَّاُزوَن ِفي َبْعَل َحاُصوَر الَِّتي ِعْنَد َوَكاَن َبْعَد َسَنَتْيِن ِمَن الزََّماِن، َأنَُّه َكاَن أَلبْ 23"  -(:39-23اآليات )

  . َِ َُ  24َأْفَراِيَم. َفَدَعا َأْبَشاُلوُم َجِميَع َبِني اْلَمِل َِ َوَقاَل: »ُهَوَذا ِلَعْبِدَك َجزَّاُزوَن. َفْلَيْذَهِب اْلَمِل َوَجاَء َأْبَشاُلوُم ِإَلى اْلَمِل
«. َفَأَلحَّ َعَلْيِه، َفَلْم َيشَ   َفَقالَ 25َوَعِبيُدُه َمَع َعْبِدَك«.   ََ َل َعَلْي َُ أَلْبَشاُلوَم: »َ  َيا اْبِني. َ  َنْذَهْب ُكلَُّنا ِلَئالَّ ُنَثقِ  ْأ اْلَمِل
َباَرَكُه.   َبْل  َيْذَهَب  : »ِلَماذَ 26َأْن  َُ اْلَمِل َفَقاَل  َمَعَنا«.  َيْذَهْب  َأْمُنوَن  َأِخي  َدْع  َأْبَشاُلوُم: »ِإًذا  ؟« َفَقاَل  ََ َمَع َيْذَهُب  ا 

27. َِ  َفَأَلحَّ َعَلْيِه َأْبَشاُلوُم، َفَأْرَسَل َمَعُه َأْمُنوَن َوَجِميَع َبِني اْلَمِل
ِرُبوا أَ 28 ُم اضِْ ُت َلكُِ اْلَخْمِر َوُقلِْ اْقُتلُ َفَأْوَصى َأْبَشاُلوُم ِغْلَماَنُه َقاِئاًل: »اْنُظُروا. َمَتى َ اَب َقْلُب َأْمُنوَن بِِ وَن فَِ وُه. َ  ْمنُِ

ُدوا َوُكوُنوا َذِوي َبْأٍس«.   اُلوُم. 29َتَخاُفوا. َأَلْيَس َأنِ ي َأَنا َأَمْرُتُكْم؟ َفَتَشدَّ َر َأْبشَِ ا َأمَِ َأْمُنوَن َكمَِ اُلوَم بِِ َفَفَعَل ِغْلَماُن َأْبشَِ
َِ َوَرِكُبوا ُكلُّ َواِحٍد َعَلى َبْغِلِه َوَهَرُبوا.  ى َداُوَد َوِقيَِل وَ 30َفَقاَم َجِميُع َبِني اْلَمِل ُر ِإلَِ َل اْلَخبَِ ي الطَِّريِِق َوصَِ ْم فِِ ِفيَما هُِ

ٌد«.  ْنُهْم َأحَِِ قَّ مِِِ ْم َيَتبَِِ ، َولَِِ َِ ي اْلَملِِِ اُلوُم َجِميَِِع َبنِِِ َل َأْبشَِِ ْد َقتَِِ ُه: »قَِِ ى 31لَِِ َطَجَع َعلَِِ ُه َواضِِْ َ  ِثَيابَِِ زَّ َُ َومَِِ اَم اْلَملِِِ َفقَِِ
يِ ِدي 32َوِثَياُبُهْم ُمَمزََّقٌة. اأَلْرِض َوَجِميُع َعِبيِدِه َواِقُفوَن  نَّ سَِ اَل: »َ  َيظُِ ي َداُوَد َوقَِ ْمَعى َأخِِ ُن شِِ اَداُب بِْ اَب ُيونَِ َفَأجَِ

ََ َقْد ُوِضَع ِعْنَد أَ  . ِإنََّما َأْمُنوُن َوْحَدُه َماَت، أَلنَّ ذِل َِ َم َأَذلَّ َثاَماَر ْبَشاُلوَم ُمْنُذ َيوْ َأنَُّهْم َقَتُلوا َجِميَع اْلِفْتَياِن َبِني اْلَمِل
ا 33ُأْخَتُه.   اُتوا. ِإنَّمَِ ْد مَِ َِ قَِ ي اْلَملِِ اِئاًل: ِإنَّ َجِميَِع َبنِِ ْيًئا قَِ ِه شَِ َُ ِفي َقْلبِِ َدُه َواآلَن َ  َيَضَعنَّ َسيِ ِدي اْلَمِل وُن َوحِْ َأْمنُِ
ِقيُب َ ْرَفُه َوَنظَ 34َماَت«.   ِب َوَهَرَب َأْبَشاُلوُم. َوَرَفَع اْلُغاَلُم الرَّ َر َوِإَذا ِبَشْعٍب َكِثيٍر َيِسيُروَن َعَلى الطَِّريِق َوَراَءُه ِبَجانِِ
ََ َصاَر«. 35اْلَجَبِل.   َِ َقْد َجاُءوا. َكَما َقاَل َعْبُدَك َكذِل : »ُهَوَذا َبُنو اْلَمِل َِ اَلِم 36َفَقاَل ُيوَناَداُب ِلْلَمِل َن اْلكَِ َِ مِِ َوَلمَّا َفَر

َِ قَ  ا. ِإَذا ِبَبِني اْلَمِل دًّ ا جِِ َُ َوَعِبيُدُه ُبَكاًء َعِظيمًِ ََ َبَكى اْلَمِل ْد َجاُءوا َوَرَفُعوا َأْصَواَتُهْم َوَبَكْوا، َوَكذِل
اُلوُم 37 َرَب َأْبشَِ َفهَِ

ا.  اَم ُكلَّهَِِ ِه اأَليَِِّ ى اْبنِِِ اَح َداُوُد َعلَِ وَر. َونَِِ َِ َجشُِِ وَد َملِِِ ِن َعمِ يهُِِ اَي بِِْ ى ِتْلمَِِ َب ِإلَِِ َرَب أَ 38َوَذهَِ ى َوهَِِ َب ِإلَِِ اُلوُم َوَذهَِِ ْبشَِِ
ُه 39َجُشوَر، َوَكاَن ُهَناَك َثاَلَ  ِسِنيَن.  َوَكاَن َداُوُد َيُتوُ  ِإَلى اْلُخُروِج ِإَلى َأْبَشاُلوَم، أَلنَُّه َتَعزَّى َعْن َأْمُنوَن َحْيُث ِإنَِّ

 " َماَت.
َهْل َكاَن   ح ين   لعخ ن لإلنترخمى ط ب إبدخلوم  ن ًحت  ًم ت تزم ألصر.ى ح خم سلاس بذلك ًم سعسئ ألجو ل ر

 َِ معذأ  كنخ  ًن  لكل  شعلك ً نوم ح ركت  ألل سنا حح خلخ ى ح أح   رع حلي لكخقب ً نوم إذ  خم  =  َأْمُنوُن َمَع
سسلو ًحال   ًح ألن  ًنى جلارت   ع بثد ع  تج  ا مف ًحال   ح خلذأت مف إبن  أل دلى حق كخل مخهلل ألكخ   ألذى  

  ف  سم تل يت  لسأح  البس ًم لجخزى  أح    ف م خ  إبن  ح سم  كخق ت  لُ ى حينتهل إبدخلوم  نتين    جخزى  خلف
 تف ظن ألجر ع حظن  أح  ًح نوم ًم ألروضوع قس ن فى حلّرخ جخء حق. جزأز ألغني حهو حق.  يس ًحملأح 

لّرخ إ تذن ألر ك ط ب  نُ  ًم سل و صنع حل را ح  خ لعخ ألر ك حيحوت  ح خم لك ي ًم ألر ك   كتذن إلندغخل ى ح 
ََ (  ؤأ  ألر ك 26ً نوم حمف ) ن رخ لكنف ترو   أح   ن شا تجخ  ً نومى ححصو ألر ل   =  وِلَماَذا َيْذَهُب َمَع
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لسأح  ح   نت جا أإلشخ خت ًم إبدخلوم قتو  و ًحال  ألر ك لكن سونخ أ. هذأ أإلن خم ألحد ي مف ألدل لر ل  
حأل ؤأ  إذأ  خم لك ي م رخذأ لي  ى ً نوم مرن معو لك ي ًم إبدخلوم ًضرل شلأل ب  ب  خ خن ألر ك ًم إبدخلوم قتو

لكن هذأ أإلن خم ألدلال لي لرنع ً نوم  ن ألر  ا حلي لرنع  نُ  ألروتى حلرس جنف ً نوم  رخن    لر ل ألر ك
ترع       ك جدون حهف  رخطكانجخ ت  ًحلضُخ  رن إ ت ال   ل  دلى  ي هل. إبدخلوم إلف جس  ت رخى بن  ريعو 

ى حيذ هسً  أح  إشتخق ًم سلى إبدخلوم إذ  خم لح     خل  حغخل خل معو ح نف ،ح خشخم ، شلقف أألن م بين  ل وم 
( لكن حدف نرس ألنخس لُ  ألن  قختو ً نوم حلف ألكعس مك ف ستل ُ  حهو قختو حال لكخال    5،33:  18صي 2شسسسأل )

ى ختو ًلضخل معو ًى  أح  ق ، ح  ف لكخال  ُ 
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 عودة للجدول اإلصحاح الرابع عشر

 
 -ًنأ  سو . ًم لدوم هو ألوأ  ا لرصخلحا  أح    ف إبن  ًبدخلوم، ح خم  أمك :

 مخم لك ممي ًم  أح  لحمب إبدممخلوم جمسألى  دممتخقخل ًم سمل   إلممف ًحنشم  ي حلكنمم  لردمف نرممس ألدمكب لممُ ، لعمذأ ًحجممس  -1
 صخلحا ًح   ف أألقو لل   إلف ًحنش  ي، أأل ل ألذى لللح ق ب  أح   تف حيم تهخهل بغيل ذلكى  جخالل ل ر

 ً نك ًن  حيم طخ  ألز ن البس ًحم أأل.   صخلح إبن  مم خ   بعذأ ألسحن لد    صسأقا أل لمينى  -2
  كمممخل ح حممملحم لك مممي ًم إلبدمممخلوم شمممك  ا   يممملك، ممممإم  مممخت  أح  سنر مممي ألدمممكب   مممف نل ممم ،  ثيممملحم سلاسحنممم   -3

 ستددكوم ب  ب غضب حألس       لرت   ً نوم ح عذأ لحسث شرخقى 
نجوع إبدخلوم قختو ًح   حصلح  أح   ن  سنزع  دخ ل ألضيق  ن  أح  تجخ  سو . لرت   ًبنيلى حلرس إ ترسم  -4

عخ معمو سو . مف أأل ل ًن  ا تحدف قصا تت خبق ترلا خل  ع قصا  أح  حيبدخلوم حهو لكل  ًم ألر ك    رك
 نممين  كممخل لكممل  نقمما ق  مم  تجممخ  أألنأ ممو حاكممل  ًنمم    صممسن  درممخل بممخلكلو  ممن إبنعممخ ألرختممو  تممف ال تكممسم أإل

 ف دوم قس  لخ  ن إبن ى 
 

َأْبَشاُلوَم،  1"  -(:8-1اآليات ) َِ َعَلى  اْلَمِل َقْلَب  اْبُن َصُروَيَة َأنَّ  ُيوآُب  َوأَ 2َوَعِلَم  َتُقوَع  ِإَلى  ُيوآُب  ِمْن َفَأْرَسَل  َخَذ 
ِهِني ِبَزْيٍت،   َبْل ُكوِني َكاْمَرَأٍة َلَها ُهَناَك اْمَرَأًة َحِكيَمًة َوَقاَل َلَها: »َتَظاَهِري ِباْلُحْزِن، َواْلَبِسي ِثَياَب اْلُحْزِن، َوَ  َتدَّ

َِ َوَكلِ ِميِه بِ 3َأيَّاٌم َكِثيَرٌة َوِهَي َتُنوُح َعَلى َمْيٍت.   هَذا اْلَكاَلِم«. َوَجَعَل ُيوآُب اْلَكاَلَم ِفي َفِمَها.َواْدُخِلي ِإَلى اْلَمِل
ْت َعَلى َوْجِهَها ِإَلى اأَلْرِض َوَسَجَدْت َوَقاَلْت: »َأِعْن َأيُّ 4 ، َوَخرَّ ََ «. َوَكلََّمِت اْلَمْرَأُة التَُّقوِعيَُّة اْلَمِل َُ َفَقاَل َلَها 5َها اْلَمِل

؟« َفَقاَلْت: » َِ : »َما َباُل َُ ََ اْبَناِن، َفَتَخاَصَما ِفي اْلَحْقِل َوَلْيَس َمْن  6ِإنِ ي اْمَرَأٌة َأْرَمَلٌة. َقْد َماَت َرُجِلي. اْلَمِل َوِلَجاِرَيِت
ََ َوَقاُلوا: سَ 7َيْفِصُل َبْيَنُهَما، َفَضَرَب َأَحُدُهَما اآلَخَر َوَقَتَلُه.  لِ ِمي َضاِرَب  َوُهَوَذا اْلَعِشيَرُة ُكلَُّها َقْد َقاَمْت َعَلى َجاِرَيِت

ََ اْلَواِرَ  َأْيًضا. َفُيْطِفُئوَن َجْمَرِتي الَِّتي َبِقيَ  ْت، َوَ  َيْتُرُكوَن ِلَرُجِلي اْسًما َأِخيِه ِلَنْقُتَلُه ِبَنْفِس َأِخيِه الَِّذي َقَتَلُه، َفُنْهِل
َُ ِلْلَمْرَأِة: »اذْ 8َوَ  َبِقيًَّة َعَلى َوْجِه اأَلْرِض«.  «.َفَقاَل اْلَمِل َِ َِ َوَأَنا ُأوِصي ِفي   "َهِبي ِإَلى َبْيِت

ي ( 7ممممممف أأللممممما ) وَن َجْمَرتِِِِِِ رِّ  =ُيْطِفئُِِِِِ ف  أح  ممممممف تدممممم   إبنعمممممخ ألحمممممف ب نممممم  جرممممملك تضممممم لم نمممممخن يحهدمممممذأ  مممممُ
([ حلغخلما ممف نلموس ألكدمميلك تمو  ًم ت لما ألجرملك لت متولف   ممف ألريملأثى همذأ بخإلضمخما إلمف ًنمم  17:21صمي2)

 ي نج عخ ألريم.ى حلرمس تملأء    يعمخ  أح  جمسأل حح مسهخ ًنم  سوصمف بعمخ  مف ال لرموت إ  حرو أإلبن ألو يس ألذى 
 (ى8إبنعخ  لا )
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َُ 9" -(:9آيِِة ) ي، َواْلَملِِِ ِت َأبِِِ ى َبيِِْ ََ َوَعلَِِ يِ ِدي اْلَملِِِ ا سَِِ ُم يَِِ يَّ اإِلثِِْ : »َعلَِِ َِ ُة ِلْلَملِِِ ْرَأُة التَُّقوِعيَِِّ ِت اْلمَِِ يُُّه َفَقالَِِ َوُكْرسِِِ
  "ِن«.َنِقيَّا

هنخ ألرلًك تكل  ًم  دي ألنخ وس لدتل  قتو ألرختو حلكنعخ  خلا إ تثنخئ ا معف ت  مب ألكلمو ح  مف   =َعَليَّ اإِلْثُم  
( ممخهلل ن رعممي 7:12 +13:9ًم تكموم همف ألرتحر مما إل مي إلغممخء ألنمخ وس ح ممخم ذلمك جممخئزأل  من ًجممو ألل رما )تممه 

 ح سهخ ألر ك بخلكلوى بخللغي  ن إ تحرخقعي ل روت بو بخن عيى ح نسئذ 
 

َِ َبْعُد«.10" -(:10آية ) َِ َأَحٌد َفْأِتي ِبِه ِإَليَّ َفاَل َيُعوَد َيَمسُّ : »ِإَذا َكلََّم َُ  "َفَقاَل اْلَمِل
ئَ 11"  -(:11آية ) َل، لِِ ِم اْلَقتِْ يُّ الِدَّ ََ َحتَّى َ  ُيَكثِ َر َولِِ بَّ ِإلَه َُ الرَّ اَل: َفَقاَلِت: »اْذُكْر َأيَُّها اْلَمِل ي«. َفقَِ وا اْبنِِ الَّ ُيْهِلكُِ

َِ ِإَلى اأَلْرِض«. ، ِإنَُّه َ  َتْسُقُط َشْعَرٌة ِمْن َشْعِر اْبِن بُّ  "»َحيٌّ ُهَو الرَّ
لممي تكتمم  بتوصمم ا ألر ممك ح و ممس  إذ تهممخهلت بممخلرو   ممن حلممف ألممسم لممنال سع ممك  م إبنعممخى  ممو هممذأ لت ممترلج  لمموأل 

 -ألر ك مكالل   ف:شخ الل بر ي  ن ألر ك حلرس  ص .  ن 
 (ى 8 م سوصف بعخ ح   لهخ ميتلمروأ بعخ ) لا بح س  -ً

 (ى 10اّل ستكلد لعخ ب ذلا ًى ً س ) لا ً -. 
 (ى 11( بو ح ر ي ) لا 11ألكلو  ن إبنعخ ح دي مونى لصخلح   لا ) -ج
 

ي ِ 12" -(:17-12اآليِِات ) ى سَِِ ًة ِإلَِِ ََ َكِلمَِِ َتَكلَّْم َجاِرَيتُِِ ْرَأُة: »ِلتَِِ ِت اْلمَِِ ي« َفَقالَِِ اَل: »َتَكلَّمِِِ «. َفقَِِ َِ ِت 13ِدي اْلَملِِِ َفَقالَِِ
اَلِم َكمُِ  َُ ِبهَِذا اْلكَِ َتَكلَُّم اْلَملِِ ُردُّ اْلَمْرَأُة: »َوِلَماَذا اْفَتَكْرَت ِبِمْثِل هَذا اأَلْمِر َعَلى َشْعِب هللِا؟ َويَِ ََ َ  يَِ ا َأنَّ اْلَملِِ ْذِنٍب ِبمَِ

يَُّه.   َِ ْل  أَلنَُّه َ  ُبدَّ َأنْ 14َمْن ا بَِ ِزُع هللُا َنْفسًِ ا. َوَ  َينِْ َنُموَت َوَنُكوَن َكاْلَماِء اْلُمْهَراِ  َعَلى اأَلْرِض الَِّذي َ  ُيْجَمُع َأْيضًِ
ُه.  يُِِّ َِ ُه َمْن َرَد َعنِِْ ى َ  ُيطِِْ اًرا َحتَِِّ ُر َأْفكَِِ يِ ِدي ِبهَِِذا اأَلمِِْ 15ُيَفكِِِ  ََ سَِِ َم اْلَملِِِ ُت أُلَكلِِِ  ي ِجئِِْ ُث ِإنِِِ  ْعَب َواآلَن َحيِِْ ِر، أَلنَّ الشَِِّ

ِه.  ََ َيْفَعُل َكَقْوِل َأَمتِِ ََ َلَعلَّ اْلَمِل : ُأَكلِ ُم اْلَمِل ََ ِل 16َأَخاَفِني، َفَقاَلْت َجاِرَيُت ِد الرَّجُِ ْن يَِ ُه مِِ َذ َأَمتَِ َمُع ِلُيْنقِِ ََ َيسِْ أَلنَّ اْلَملِِ
يِب  ْن َنصِِِ ا مِِ ي َمعًِِ ا َواْبنِِ ي َأنَِِ ِذي ُيِريُِِد َأْن ُيْهِلَكنِِ ُه 17 هللِا. الَِّ َزاًء، أَلنَِِّ َِ عَِِ يِ ِدي اْلَملِِ اَلُم سَِِ َيُكْن كَِ : لِِِ ََ ْت َجاِرَيتُِ َفَقالَِِ

.» ََ ََ َيُكوُن َمَع بُّ ِإلُه ، َوالرَّ رِ  َُ ِإنََّما ُهَو َكَماَلِك هللِا ِلَفْهِم اْلَخْيِر َوالشَّ  "َسيِ ِدي اْلَمِل
عخ معف ش ع. ألدكب بخألم ألرح ا إلبنعخ إبدخلوم  حم ألررصو  هو إبدخلومى حمف تد يع ًم  هنخ ألرلًك تلصح  ن

تجخهممو ل رتيممو ً نممومى حألر ممك هممو حلممف ألممسم ح ممن  رمم  ًم ل خلممب بخلممسم لكنمم  س ممزم ًم ستلمممق بدممع   ألممذى ل  ممب 
اَذا  (13ألكلممو  ممن إبدممخلومى ح أح  إ ممتغو هممذ  ألرصمما معممو ستمموق ألم لكلممو  ممن إبنمم  حاكممو  سمملأ ى حمممف  لمما ) َِِ ِلم

ْعِب هللاِ اْفَتَكرْ  ى شَِ ِر َعلَِ   نعمخ ترمو  إم  نم. تتملأء    مف ًن  ما متكلمو  من إبنعمخ ألرختمو مكمي   =  َت ِبِمْثِل هَِذا اأَلمِْ
بخألحلف ًم تتلأء    ف شكب ب  ر  ى ححأضح  ن ألكالم ًم ألدكب  مخم لحمب إبدمخلوم حقمس بملً  ألدمكب  من  م 

ي لدمل  ًحتم  حقتمو ألزأنمفى حقولعمخ لرمخذأ إمتكملت برثمو همذأ بو ن رخ ًنح  ب مالل إذ إنمتر  ،ً نوم لزنخ ً نوم  ع ًحت 
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متكمملت هممذأ أللكممل ألممل ئ   ممف شممكب م ًنممك  ل تممُ   ممن إبدممخلوم ألممذى ً  ممو ى إأأل ممل   ممف شممكب م ًى لرممخذأ 
َُ ِبهَذا اْلَكاَلِم َكُمْذِنٍب  ك  رمذنبى ح   مك ًى  وقلمك همذأ بم م تهمو  خن مخل ألدمكب  من إبدمخلوم لجك م  =  َوَيَتَكلَُّم اْلَمِل

 . ًم تسسن نل ك  نس خ تصسن  ثو هذأ ألحدي   ف إبدخلوم
يَّهُ  َِ ََ َ  َيُردُّ َمْن َ   (14ًن  ال سلاس ًم سل  إبن  ألرنلفى حمف ) ،ًى ًم ح   ألر ك ألذى لجك    ذنب   :ِبَما َأنَّ اْلَمِل

وتَ  دَّ َأْن َنمُِِ حهممو  ،حترممو بكضممنخ بكضممخل حل  ممخ ح ً ممسنخ أآلحمملن رممخ قصممست ًم ًلخ نممخ جر كممخل ق ي مما ل غخلمما م ن = بُِِ
 وت إبدخلوم  يل  ألح خك أل نومى حألكو   روتومى ح خم ً نوم البس ح  روت  تف حلو لي لرت   إبدخلوم ح خلتخلف 

ى  َ    ك ًم تصلحى ح  نخ  نروت حلكمن م سمسبل بدمتف أل ملق  تمف ال لر مع  نمُ   نو م :  اًرا َحتَِّ ُر َأْفكَِ ْل ُيَفكِِ   بَِ
يُّهُ  َِ حهمذ  ألع مخنك   موك جمسأل بمو همف ن موك حتك يمل لددم   من معمي نح مف  قيمق  =َوَ  َيْنِزُع هللُا َنْفًسا    ُيْطَرَد َعْنُه َمْن

ح زال مخ  قممخ  همذأ بكممس قممو   ى(23:18ممخهلل ال ل ممل برموت ألرممخطا  ثمو ًم سلجممع حاح مخ ) ممز ،ل ملق م ح ح تمم 
إبدمخلوم حارت م  ممإم  مخم م لمي لكخال م  م رمخذأ لرت م  ألر مكى ح ح ما م لإلن مخم ألرلًك برنخت أل منينى وم لمي سنمزع  

جك تمم  ستج ممس حاصمم ب  تممف سل نممخ نحممن ألرنليممين ح تممف ال سنممزع نلو ممخلى مرممس  نممخ   ممتحرين ألرمموت حلكممن م مكممل 
خل ذ لهممخ ل رمموت هنممخ ف مم  ًمكممخنأل )حهممذ  تدمميل لألقنمموم ألثممخنف  رممو م حقوتمم (  تممف ال ن رممف مممف ألرمموتى حن رممخ ًلضمم

ِزُع هللُا إ تكجخ  ل ر ك  تف ُل لع حا تف بإبن  ق و ًم لروت بال ص ح مال ً س لضرن   خت ى بمو ممف قولعمخ  َ  َينِْ
بمو  مخ ح  حيم  مخم قمس تمذ لك لمسأح  ًنم  همو نل م  قمس ًح م  ممف  وضموع ًحنامخ حلمي سنمزع م نل م  حارت م    =  َنْفًسا

ْعَب َأَخاَفِنيأَلنَّ ا(  15 ى  لا )ً ب لي تكن لتز ج ألر ك بعذ  أللحألا لموال ًنعمخ حخمم.  من ألدمكب حهمف حخئلما  = لشَّ
هِ  و ألر مك ل مرعمف إقنخع ألر ك حهمف أآلم ًتم. لكم ًم تلجع ل دكب حهف قس مد .  ْوِل َأَمتِِ ُل َكقَِ موأضمح ًم  وَيْفعَِ

حمممف  ىقممس سثممون إم لممي سلجممع إبدممخلومحن رممخ هممف ت ممح ًم ألدممكب  ،ألدممكب  تكممخط  جممسأل  ممع إبدممخلوم ح جنمموم بمم 
(  خ ت ل ل ز  لك ًحملى ح كنمف ألكمالم ًنعمخ غمخ لت حَ ّر مَ.    مف ألر مك حهمف تك مي ًنعمخ  كلضما ل كرمخ. إم 16)

هف ًَز َ َج.  ألر ك حقمس لكخق عمخ همف حيبنعمخ ًح سنليعمخ متحملم  من ألريملأث همف حيبنعمخ حتضم ل ًم تعم   ممف ًند 
عخ ًت. حأ را ًم ألر ك    رع  نعخ حهف ألرملًك أل  م  ا حا  مف ط  عمخ حال لحل عمخ  من غلا ا ح ن ألو نيين،  حلكن

 يلأ عخى حألكالم هنخ  ن  ل خنعخ هف حيبنعخ لديل ق كخل إلبدخلوم )هو أإلبن( ألرحملحم  خل مخل  من ًم لعم   ح من 
 دكب ألذى ال سلاس ًم حهخ هو  ض ل ًم لع   ح ن ألو نيين حاديل لعخ   م حهف ن ز ل  ،إ لأئيو حح ن شع  

ُلحلم  ن إبدخلومى حهف تر ف  أح  ب م إبنم  لعم   أآلم ح من ألمو نيين حن رمخ تم  ل بكمخ أتعي ح لمخنتعي بمو  و تم  
ُجلِ  ن رخ ترو   ل تو اى حق كخل مخللجو ألذى تتك ي  نُ  هو ألر ك نل  = َيُكْن ( 17حمف  لما ) ِلُيْنِقَذ َأَمَتُه ِمْن َيِد الرَّ لِِ

ًى لخليتنف ً رع   را  لل ا  ن  يسى حتوأمرنف   مف ط  مف ح حدرما حترم. ألرملًك  مسسثعخ   =  َسيِ ِدي َعَزاءً   َكاَلمُ 
اَلِك هللاِ  برممس عخ لمم = َو َكمَِِ ا هُِِ يِ ِدي ِإنَّمَِِ ى صممح ح ًم سممو . هممو ألممذى ًن مم عخ لكممن  ممو هممذ  ألحدرمما حألكممالم أَلنَّ سَِِ

الم سممو . ألممس وى بممو  ال عممخ هممف ى حهممف ت ممتحق  ممو  ممسلح ألرر مموء   ممخل بممو ن امما ن وامما ح كلممما نح  مما لمم ا  مم
 لحدرتعخ ألرر وءك إتضخ خلى 
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َِ َعْنُه«. َفَقاَلِت اْلَمْرَأُة: »ِلَيَتَكلَّ 18"  -(:24-18اآليات ) َُ َوَقاَل ِلْلَمْرَأِة: »َ  َتْكُتِمي َعنِ ي َأْمًرا َأْسَأُل ْم َفَأَجاَب اْلَمِل

  .» َُ ََ َيا َفَقالَ 19َسيِ ِدي اْلَمِل َوَقاَلْت: »َحيٌَّة ِهَي َنْفُس َِ ِفي هَذا ُكلِ ِه؟« َفَأَجاَبِت اْلَمْرَأُة  : »َهْل َيُد ُيوآَب َمَع َُ  اْلَمِل
ُيوآ َعْبَدَك  ، أَلنَّ  َُ اْلَمِل ِبِه َسيِ ِدي  َتَكلََّم  َيَساًرا َعْن ُكلِ  َما  َأْو  َيِميًنا  ُيَحاُد    َ  ، ََ اْلَمِل َأوْ َسيِ ِدي  ُهَو  َوُهَو َب  َصاِني، 

اْلَكاَلِم.   هَذا  ُكلَّ   ََ َجاِرَيِت َفِم  ِفي  َحِكيٌم  20َوَضَع  َوَسيِ ِدي  اأَلْمَر،  هَذا  ُيوآُب  َعْبُدَك  َفَعَل  اْلَكاَلِم  َوْجِه  َتْحِويِل  أَلْجِل 
 َكِحْكَمِة َماَلِك هللِا ِلَيْعَلَم ُكلَّ َما ِفي اأَلْرِض«.

َُ ِلُيوآَب: »هأَ 21 اُلوَم«. َفَقاَل اْلَمِل ى َأْبشَِ ْب ُردَّ اْلَفتَِ َر، َفاْذهَِ ى 22َنَذا َقْد َفَعْلُت هَذا اأَلمِْ ِه ِإلَِ ى َوْجهِِ وآُب َعلَِ َقَط يُِ َفسَِ
 ََ ، َوَقاَل ُيوآُب: »اْلَيْوَم َعِلَم َعْبُدَك َأنِ ي َقْد َوَجْدُت ِنْعَمًة ِفي َعْيَنْي ََ يِ ِدي الْ اأَلْرِض َوَسَجَد َوَباَرَك اْلَمِل ا سَِ ، ِإْذ  يَِ ََ َملِِ

ِدِه«.  ِِْ ْوَل َعب َِِ َُ ق ِِِ َل اْلَمل َِِ ِليَم. 23َفع ى ُأوُرشَِِ َِِ اُلوَم ِإل ى ِبَأْبشَِِ َِِ وَر َوَأت ى َجشُِِ َِِ َب ِإل وآُب َوَذهَِِ ُِِ اَم ي َِِ مَّ ق ُِِ : 24ث َُ ِِِ اَل اْلَمل َِِ َفق
َِ َأْبَشاُلوُم ِإَلى َبْيِتِه َوَلْم يَ  ِْ ِإَلى َبْيِتِه َوَ  َيَر َوْجِهي«. َفاْنَصَر .»ِلَيْنَصِر َِ  " َر َوْجَه اْلَمِل

 معي  أح  ًم حنأء هذأ أأل ل سو . حألرلًك إ تلم. بعذأ ًح ل  أح  سو . ًم سذهب حا تف بإبدخلوم   ف ًم ال سلأ  
  تف ال لهعل  أح  ًن  تعخحم مف  ق ً نومى -1 
 لكف ستضع إبدخلوم حاتو.ى -2 
 دوم ألكلش ل   رخمى تف ال لدت ب إبدخلوم  زاسأل  ن ألدك  ا حهو سلاس ًم ل -3 
 

ى 25"  -(:27-25اآليات ) ِه َحتَِّ اِ ِن َقَدمِِ ْن بَِ اُلوَم، مِِ ا َكَأْبشَِ دًّ ُدوٌح جِِ ٌل َجِميٌِل َوَممِْ َراِئيَل َرجُِ لِ  ِإسِْ ي كُِ ْن فِِ َوَلْم َيكُِ
ُه، َوِعْنَد َحْلِقِه َرْأَسُه، ِإْذ َكاَن َيْحِلُقُه ِفي آِخِر كُِ 26َهاَمِتِه َلْم َيُكْن ِفيِه َعْيٌب.   ِه َفَيْحِلقُِ ُل َعَليِْ اَن َيْثقُِ ُه كَِ َنٍة، أَلنَِّ لِ  سَِ

 . َِ ِت 27َكاَن َيِزُن َشْعَر َرْأِسِه ِمَئَتْي َشاِقل ِبَوْزِن اْلَمِل اُر، َوَكانَِ ُمَها َثامَِ َدٌة اسِْ ٌت َواحِِ يَن َوِبنِْ َوُوِلَد أَلْبَشاُلوَم َثاَلَثُة َبنِِ
  " اْمَرَأًة َجِميَلَة اْلَمْنَظِر.

سح إبدخلوم إاّل مف جرخ  ج مس  ألمذى جمذ. ق مو. ألدمكبى ح مخم شمكل  غزاملأل جمسأل حجرميالل سسهنم  بخألط مخ. لي لر
حُاَزّانُ  بخلذهب )بلأ ك ألذهب(  ّرخ زأ  مف جرخل  حزأ  مف حزن  )حقس  تب سو  لوس ًم هذ   خ ك سعو لا ًم سملش 

ً  ممخ  ألدمكل ب ملأ ك ألممذهب( ح مخم لح ممق شمكل   ممنواخل حازنم  )حهممذ   م خ ك  سن مما م  م ين ا(ى  ممخم جرخلم  هممو ألمذى 
شك  ا حلكن   خم بال قسأ ا م ي سنلك   سلح ألنخس بو  خم أل  ب ممف هال م ى همو لرثمو  من للترملحم ب ج مخ هي 

َِ  200َشْعَر َرْأِسِه )قوتعخ حجرخلعخ( ألن  ل ا  نسهي  وى هذأ للترلحم ب ى  هو حزم ألدكل  = َشاِقل ِبَوْزِن اْلَمِل
  شمخقو ستلأح موأ بمين  200 رخ لجكو ألمم  أألط خ. حألزاوت ح لأ ك ألذهبى   ف ًم ألدخقو ألر ترسم  رت       ح 

( ًم  خ ممخن بنمم. إبدممخلوم  خنمم. زحجمما لل  كممخم ًحنج مم. لممُ  27حتضمم ف أل مم كين ا   ممف ًلمما ) جممي ى   5,1م  5,0
 ًب خ )هذأ نلا  الم سو  لوس(ى
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.   َوَأَقامَ 28"  -(:33-28اآليات ) َِ َه اْلَملِِ َر َوجِْ ْم يَِ َنَتْيِن َولَِ ِليَم سَِ ي ُأوُرشَِ اُلوُم فِِ وآَب 29َأْبشَِ ى يُِ اُلوُم ِإلَِ َل َأْبشَِ َفَأْرسَِ
أْ  ْأ َأْن يَِ ْم َيشَِ ًة، َفلَِ ا َثاِنيَِ َل َأْيضًِ مَّ َأْرسَِ ِه. ثُِ ، َفَلْم َيَشْأ َأْن َيْأِتَي ِإَليِْ َِ اَل ِلعَ 30ِتَي. ِلُيْرِسَلُه ِإَلى اْلَمِل ُروا. َفقَِ ِبيِِدِه: »اْنظُِ

اُلوَم اْلحَ  َأْحَرَ  َعِبيُِد َأْبشَِ اِر«. فَِ وُه ِبالنَِّ وا َوَأْحِرقُِ ِعيٌر. اْذَهبُِ اَك شَِ ُه ُهنَِ اِنِبي، َولَِ وآَب ِبجَِ اِر. َحْقَلَة يُِ َة ِبالنَِّ اَم 31ْقلَِ َفقَِ
رَ  اَذا َأحِْ ُه: »ِلمَِ اَل لَِ ِت َوقَِ ى اْلَبيِْ اُلوَم ِإلَِ ى َأْبشَِ اَء ِإلَِ اِر؟« ُيوآُب َوجَِ ي ِبالنَِّ وآَب: 32َ  َعِبيُِدَك َحْقَلتِِ اُلوُم ِليُِ اَل َأْبشَِ َفقَِ

َِ َتُقوُل: ِلَماَذا ِجْئُت ِمْن جَ  ََ ِإَلى اْلَمِل ََ َقاِئاًل: َتَعاَل ِإَلى ُهَنا َفُأْرِسَل ُت »هَأَنَذا َقْد َأْرَسْلُت ِإَلْي ْو ُكنِْ ي لَِ ٌر لِِ وَر؟ َخيِْ شُِ
ي«. َباِقًيا ُهَناَك. َفاآلَن ِإن ِ  ٌم َفْلَيْقُتْلنِِ يَّ ِإثِْ َد فِِ ، َوِإْن ُوجِِ َِ َه اْلَملِِ ا 33ي َأَرى َوجِْ َرُه. َوَدعَِ َِ َوَأْخبَِ ى اْلَملِِ وآُب ِإلَِ اَء يُِ َفجَِ

َُ َأْبَشالُ  َل اْلَمِل ، َفَقبَّ َِ اَم اْلَمِل َِ َوَسَجَد َعَلى َوْجِهِه ِإَلى اأَلْرِض ُقدَّ  " وَم.َأْبَشاُلوَم، َفَأَتى ِإَلى اْلَمِل
ً رخق ى ًحن و ل تس ف  يبرف إبدخلوم  خ ين مف ًحنش  ي  حم ًم ستك ي أإلتضخع ًح لرسم تو ا ح   ترل  ن لخل مف 

سو . م ي سذهب ألم سو . حدف ًم لكل   أح  حاغضبى ح خم ط ب إبدخلوم إّ خ ًم لكلو  أح   نُ  ًح لرت    
ا ًحلى مسأح  حدف ًم لدعل ب  إبن  مف  وضوع حهو َ ِلَ  نر ا ضك  ًب   ًن  ال لردن ًم لرت  ، حهنخك نر 

ى ًحناخى حنجح إبدخلوم مف ألكو ك إلف ألرصل ل تر  ن لثونك ضس ًب   ألر ك حيغتصخ. ألكلش
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 عودة للجدول اإلصحاح الخامس عشر

 
ََ َأنَّ َأْبَشاُلوَم اتََّخَذ َمرْ 1  -(:6-1اآليات ) اَمُه. َوَكاَن َبْعَد ذِل اُلوُم 2َكَبًة َوَخْياًل َوَخْمِسيَن َرُجاًل َيْجُروَن ُقدَّ اَن َأْبشَِ َوكَِ

الُ  اَن َأْبشَِِ ِم، كَِِ ِل اْلُحكِِْ َِ أَلجِِْ ى اْلَملِِِ َوى آٍت ِإلَِِ اِحِب َدعِِْ لُّ صَِِ اِب، َوكُِِ ِب َ ِريِِِق اْلبَِِ ُف ِبَجانِِِ ُر َوَيقِِِ ِه ُيَبكِِِ  ْدُعوُه ِإَليِِْ وُم يَِِ
وُرَك 3ِديَنٍة َأْنَت؟« َفَيُقوُل: »ِمْن َأَحِد َأْسَباِط ِإْسَراِئيَل َعْبُدَك«.  َوَيُقوُل: »ِمْن َأيَِّة مَ  ْر. ُأمُِ ُه: »اْنظُِ اُلوُم لَِ َفَيُقوُل َأْبشَِ

 .» َِ ِل اْلَملِِ ْن ِقبَِ ََ مِِ ْن َيْجَعُلنِِ 4َصاِلَحٌة َوُمْسَتِقيَمٌة، َولِكْن َلْيَس َمْن َيْسَمُع لَِ اُلوُم: »مَِ وُل َأْبشَِ مَّ َيقُِ ي ثُِ ًيا فِِ ي َقاضِِ
ُكُه 5اأَلْرِض َفَيْأِتَي ِإَليَّ ُكلُّ ِإْنَساٍن َلُه ُخُصوَمٌة َوَدْعَوى َفُأْنِصَفُه؟«.  َدُه َوُيْمسِِ َم َأَحٌد ِلَيْسُجَد َلُه، َيُمدُّ يَِ َوَكاَن ِإَذا َتَقدَّ

َتَر َّ َوَكاَن َأْبَشاُلوُم َيْفَعُل ِمْثَل هَذا اأَلْمِر ِلَجِميِع إِ 6َوُيَقبِ ُلُه.   ، َفاسِْ َِ ْسَراِئيَل الَِّذيَن َكاُنوا َيْأُتوَن أَلْجِل اْلُحْكِم ِإَلى اْلَملِِ
  َأْبَشاُلوُم ُقُلوَب ِرَجاِل ِإْسَراِئيَل.

هُ  امَِ ُروَن ُقدَّ اًل َيجِْ يَن َرجُِ ْياًل َوَخْمسِِ ًة َوخَِ َذ َمْرَكبَِ  همذأ  مخ تك رم  إبدمخلوم  من جمس  ألمو نف   مف س مسح  عي مخل ممف: اتَّخَِ
 ل  مممخت ححيمممو ى وم ط مممب ًم ال للكمممو   ممموك إ ممملأئيو همممذأ  تمممف ال لجممملحم حنأء ألكلأ مممخت ألز ن ممما ح تمممف ال 
لكترسحم   ف قوتعي ألذأت ا بو   ف قوك مى حأللجمخ  ألمذسن لجملحم ً خ م  غخل مخل  مخم لعمي زى حمخ ى حغخل مخل مرمس 

ى حادد  هذأ ألتصل   ن هس  إبدخلوم  ن ملح شكب إ لأئيو بعذ  ألصونك حمض عخ  ن صونك  أح  ألرتوأضع
حن ممب  ل  ممخت ححمميالل  ىألكممو ك إلممف ًحنشمم  ي، معممو ًتممف بمملحح  ح مما ألرجممس أل خطممو حألكجلممما ل غتصممب  مملش ًب مم 

حنجخ  لجلحم ً خ ُ  بينرخ ًبو  سل ب بغاللى  أح  ه     ك  ب نوأت ضيق  ثيلك حص وأت حجعخ  حهمذأ لم تف ل ر مك 
رهممخهل ألرخنج مماى حألكجيممب ًم زأ ت شممك يت  بعممذأى حلممي لدتلممف بعممذأ بممو صممخن مممف حممسأع حممال  ألرجممس أل خطممو حأل

حاك ف إهترخ خل لكمو حأ مس ف  م ل  ، لرخلا ألدكبى لر   نس بخ. ألرسسنا ل رنع ألرترخضين  ن ألوصو  إلف ًب   
 ىىىن همو ألهمخلي ي لرو  لُ  مف نلخق  حم محص لرضيت  ح حم ًم لكل   ن هو أل ملئ ح م،   ن  سسنت  ح      

ََ  ًى ألحق  كمكى  مي لرمو   خذبمخل  اْنُظْر ُأُموُرَك َصاِلَحٌة َوُمْسَتِقيَمةٌ بو لرو  لكو أل لمين  َمُع لَِ ْن َيسِْ ْيَس مَِ ْن لَِ لكِِ
 َِ لهعمل ًبمو  ًنم  غيمل صمخلح  معموى ح عمذأ حقم. م م ا لسلم  ، مخلر ك صخن  جموزأل ال سعمتي بخلرضمخء   ِمْن ِقَبِل اْلَمِل

ى هممو لممي لدممن سلاممس ًم لرضممف بممو ًم سثيممل ألنممخس   ممف ًب مم  ح ممس  ألرممخ ن   ممف ألر ممك ح  ممف ألترخضممفل هعممل ًنمم  
ًيا  ألر كى  ي لرو    ي َقاضِِ ًى إن مخم لم تف ل  مجس لمُ   مإبن  و   مِّ رَ مدمعوك ق  م  أللئخ ماى بمو ممف نامخء  مخم لُ َمْن َيْجَعُلنِِ

 دخلوم ق و. ألنخسى ألر كى ح عذأ إ ترخ  إب
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ُه لِ 7" -(:9-7اآليات ) ِذي َنَذْرتُِ ْذِري الَِّ َي نَِ : »َدْعِني َفَأْذَهَب َوُأوفِِ َِ بِ  َوِفي ِنَهاَيِة َأْرَبِعيَن َسَنًة َقاَل َأْبَشاُلوُم ِلْلَمِل لِرَّ
ي َأَرامَ 8ِفي َحْبُروَن،   وَر فِِ ي َجشُِ ْكَناَي فِِ ي الِرَّ أَلنَّ َعْبَدَك َنَذَر َنْذًرا ِعْنَد سُِ اِئاًل: ِإْن َأْرَجَعنِِ ِإنِ ي  قَِ ِليَم فَِ ى ُأوُرشَِ بُّ ِإلَِ

«. أَ  بَّ : »اْذَهْب ِبَساَلٍم«. َفَقاَم َوَذَهَب ِإَلى َحْبُروَن.9ْعُبُد الرَّ َُ  " َفَقاَل َلُه اْلَمِل
َنةً   40ِفي ِنَهاَيِة   حَ ى ألكتمخ. لمي لحمس   تمف بمسً   مخ. أألن كمين  منا   :سَِ   أح    كمخل   مف سمس حغخل مخل همف  نمذ ُ  مِ
 ن أأل سأث ألعخ ا ألتف سسحنعخ ألتخناخى حذهب إبدخلوم  خذبخل إلمف  أح  ب نم  نمذن نمذنأل إم   ألحسث معذأ  ى  صروئيو  

 ن إبن  م رح لُ ى س  سَ ًنجك   أح  ألحنش  ي ح لخ  نُ  سذهب إلف   لحم حارسم ذبخئح ح أح  ملح بخلت  يس لتَ 
 

ائِ َل َأْبَشاُلوُم َجَواِسيَس ِفي جَ َوَأْرسَ 10"  -(:12-10اآليات ) وِ ، ِميِع َأْسَباِط ِإْسَراِئيَل قَِ ْوَت اْلبُِ ِمْعُتْم صَِ اًل: »ِإَذا سَِ
ََ َأْبَشاُلوُم ِفي َحْبُروَن«.   ا َ 11َفُقوُلوا: َقْد َمَل وا ِبَبسَِ وا َوَذَهبُِ ْد ُدعُِ ِليَم قَِ ٍة، َواْنَطَلَق َمَع َأْبَشاُلوَم ِمَئَتا َرُجل ِمْن ُأوُرشَِ

ْذَبُح 12ْيًئا. َوَلْم َيُكوُنوا َيْعَلُموَن شَ  اَن يَِ وَه ِإْذ كَِ ِه ِجيلُِ ْن َمِديَنتِِ يِر َداُوَد مِِ َوَأْرَسَل َأْبَشاُلوُم ِإَلى َأِخيُتوَفَل اْلِجيُلوِنيِ  ُمشِِ
ْعُب َ  َيَزاُل َيَتَزاَيُد َمَع أَ   " ْبَشاُلوَم.َذَباِئَح. َوَكاَنِت اْلِفْتَنُة َشِديَدًة َوَكاَن الشَّ

 خ ترخ خلى تزأع ألكلش حقس ً درعحضع إبدخلوم ح ت  إلن
 هو بسً  خبرخل بإ ترخلا ألجرخهيلى  -1
  نا حهنخك لجرع  و  ن سؤاس ى  7         ول   ألحدي مف   لحم  يه   ك  أح لك ن ت -2
لضل. بخل وق مف  ح ينرخ ىصوت أل وق هو بسسو ألت  لوم حألت  غلأ  أآلم معنخك نخمرف ًبوأق مف  و  دخم -3

ح ينرممخ ُل ممرع أل مموق مخلجوأ مم ا  ،حانتدممل ألر ممل مممف  قممخئق مممف  ممو إ مملأئيوى وأق   مملحم تضممل.  ممو أألبمم
ن ألنمخس ًم  أح   مخت ًح تنمخز  حالملح ألنمخس برمن ً  مو  حن رمخ تصمو   ىألرنتدلحم لرولوم ًم إبدخلوم قمس   مك

 ف حق. حأ سى  ن ألحدي إلبن  إبدخلومى مينخ ى ب   و إ لأئيو   كخل م
  مف  رر كا مي سح ً خم ألنمخس ممف   ملحم ًم  أح  قمس حأممق ن  هرخء أل 200  لحم  ًحذ إبدخلوم  كُ  إلف   -4

بخإلضممخما إلمف ًنمم  لحملم  أح   ممن  ى ًنعممي  موأمرين   ممف   كم ح  توناثم  ألكمملش ًحنم  ًن ممو  كم  هممؤالء ألكهرمخء
 ى مف هذ  أل خ خت ألحلجا هؤالء ألتدخحن  ع نجخل  ألرر صين

 مف ح خنما  أح ، حهمو ممف همذأ سنك  ًحيتوممو تو مي ف م  أللغ ما  مع ألرم إ تكخم إبدمخلوم بدمرص ذ مف جمسأل همو -5
(ى حغخل مخل ممإم  أح   مخم 18:13+ سو 9:41يعوذأ مف ح خنت  ل يسك  رخ تدخبعخ مف طلارا  وتعرخ ) زب      دَ لُ 

ى تومممو هممو ألكرممو ألرممسبل لعممذ  ألرممؤأ لك دممل  ح هخئمم ى حغخل ممخل مممإم ًحي ممتغنف  ممن ًحيتومممو ألنمم  إ تدمم  إقممس 
حنلعممي همذأ بررخننمما أآللممخت ألتخل ما "بثدمم ع بنم. ًل كممخم" + "ًل كمخم بممن ًحيتومممو  حغخل مخل م حيتومممو همو جممس بثدم ع

+  34:  23صممممي2+  3:  11  2) ألجي ممممونف" + "ًحن ممممو إبدممممخلوم إلممممف ًحيتومممممو ألجي ممممونف  دمممميل  أح "
لرمؤأ لك ح  ع   ع  ليستم  بثدم    رخ  سث  ن  أح حزنل و لسأح  نأجكاغخل خ مر خنا ًحيتومح ( ى  12:    15صي2

 ى  أح  ضس ًحناخ زحجعخ

1 

2 
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 سعجي إبدخلوم   ف قصل  أح  حارت   حاك ن  وت ى -6
  

اُلومَ 13"  -(:14-13اآليات ) اَرْت َوَراَء َأْبشَِ َراِئيَل صَِ اِل ِإسِْ وَب ِرجَِ اِئاًل: »ِإنَّ ُقلُِ اَل 14«. َفَأَتى ُمَخبِ ٌر ِإَلى َداُوَد قَِ َفقَِ
ِرُعوا يِدِه الَِّذيَن َمَعُه ِفي أُ َداُوُد ِلَجِميِع َعبِ  اُلوَم. َأسِْ ِه َأْبشَِ ْن َوجِْ اٌة مِِ ا َنجَِ ْيَس َلنَِ ُه لَِ ُرُب، أَلنَِّ وُرَشِليَم: »ُقوُموا ِبَنا َنهِْ

رَّ َوَيْضِرَب اْلَمدِ  ْيِف«.ِللذََّهاِب ِلَئالَّ ُيَباِدَر َوُيْدِرَكَنا َوُيْنِزَل ِبَنا الشَّ  "يَنَة ِبَحدِ  السَّ
موجو   أح    خل حهمو لك من ًنم  لمي ستر مف  من ى  ن نحح م ً نك ألر ا حهل.  لاكخل ق و ًم لرتو   لرر وء أح  أ

 ألكلش     ب  دخ و إلبدخلومى 
خنمم. حلكممن بخلت  يممس مممسأح  مممف هممذ  أل حهممخت ألصممع ا تممذ ل ألن مموك "ال للممخنق أل مم ف بيتممك" ح ممن ألنخ  مما أألحمملى  

ً  تمم  ألوقمم.  ْيفِ ل جرممع قوأتمم  مممف  وأجعمما إبدممخلوم ح مما  أح  نخجحمما إذ  دِ  السَِِّ َة ِبحَِِ ِرَب اْلَمِدينَِِ  أح  مممف  = َوَيضِِْ
 ض رت  سعتي بخلرسسنا ًحم ال ت يو   خء بلاناى

  
يِ دُ 15"  -(:16-15اآليات ) اُرُه سَِ ا َيْختَِ لِ  مَِ َب كُِ : »َحسَِ َِ َِ ِلْلَملِِ ُن َعِبيُِدُه«. َفَقاَل َعِبيُد اْلَملِِ َُ َنحِْ َرَج 16َنا اْلَملِِ َفخَِ

َُ َعَشَر ِنَساٍء َسَراِريَّ ِلِحْفِظ اْلَبْيِت. َُ َوَجِميُع َبْيِتِه َوَراَءُه. َوَتَرَك اْلَمِل  " اْلَمِل
 

ْعِب ِفي َأَثرِِه َوَوَقُفوا ِعْنَد اْلَبْيِت اأَلْبَعِد.17" -(:17آية ) َُ َوُكلُّ الشَّ  " َوَخَرَج اْلَمِل
لم  ممف ً مل  ححقلموأ  نمس  حمل بيم.  من بيموت ألرسسنما ل ك مل ً خ مُ   مو نجخلم  ك ح مو نجخحملج ألر م  =  اْلَبْيِت اأَلْبَعدِ 

)ًى ألركجممب  حا رممنن   مميعي، هممو ًحممذ  كممُ   ممو  ممن سلاممس ًم ست كمم ى ح ممن ال سلاممس تل مم  إلبدممخلوم ألركجممب بمم 
سنخ ًم نعل.  كُ   ن    ثيلأل بكس ذلكى حهدذأ ألر  ح سلاح ن ألرؤ س ًم  ن إحتخن إبدخلوم   كخنف  ن  بإبدخلوم(،

المى  ن ألد  خم حلكن  ن سلاس ًم س رف  ع ألد  خم م  للح ب  ل حها حلكن بكس ذلك ترع      أألح خلخ ألكخلي ح 
ح ممن ت مممع  أح  مممف ضممم رت  همممي   يممس  أأل نمممخء ألمممذسن  ر مموأ  كمممُ  ألصمم يب حهمممي  ممميترجسحم  كممُ ى حلرمممس نتمممو  أح  

 ز ون ألثخله مف هذ  ألرنخ  اىألر
َعاِة َوَجِميُع اْلَجتِ يِ يَن، 18" -(:22-18اآليات ) َوَجِميُع َعِبيِدِه َكاُنوا َيْعُبُروَن َبْيَن َيَدْيِه َمَع َجِميِع اْلَجالَِّديَن َوالسُّ

، َوَكاُنوا َيْعُبُروَن َبْيَن َيَديِ  .  ِستُّ ِمَئِة َرُجل َأَتْوا َوَراَءُه ِمْن َجتَّ َِ : »ِلَماَذا َتْذَهُب َفَقاَل اْلَملِ 19اْلَمِل َُ إِلتَّاَي اْلَجتِ يِ 
 . ََ ََ َغِريٌب َوَمْنِفيٌّ َأْيًضا ِمْن َوَ ِن َِ أَلنَّ ََ ِبالذََّهاِب 20َأْنَت َأْيًضا َمَعَنا؟ ِاْرجْع َوَأِقْم َمَع اْلَمِل َأْمًسا ِجْئَت َواْلَيْوَم ُأِتيُه

«.  ِلُق ِإَلى َحْيُث َأْنَطِلُق؟َمَعَنا َوَأَنا َأْنطَ  ََ ْحَمُة َواْلَحقُّ َمَع . الرَّ ََ ْع ِإْخَوَت ََ َوَقاَل: »َحيٌّ 21ِاْرجْع َوَرجِ  َفَأَجاَب ِإتَّاُي اْلَمِل
، ِإْن َكاَن ِلْلَمْوِت َأْو ِللْ  َُ ، ِإنَُّه َحْيُثَما َكاَن َسيِ ِدي اْلَمِل َُ بُّ َوَحيٌّ َسيِ ِدي اْلَمِل ْبُدَك  َحَياِة، َفُهَناَك َيُكوُن عَ ُهَو الرَّ

 "  يَن َمَعُه.َفَقاَل َداُوُد إِلتَّاَي: »اْذَهْب َواْعُبْر«. َفَعَبَر ِإتَّاُي اْلَجتِ يُّ َوَجِميُع ِرَجاِلِه َوَجِميُع اأَلْ َفاِل الَّذِ 22َأْيًضا«. 
حغخل ممخل إ مترلت هممذ   ىئمسأل لعميجنمسى ًحقممخم لعمي إتمخى ألجتممف قخ 600 نمس خ همل.  أح  إلممف جم. نهمي جمم   قوأ م  

ح مخنوأ ستكونموم  من ى   ف  و إ لأئيو  ي  ي   ف ًحنش  ي ،   لحم  سعوذأ ًحال مف  ألللقا  ع  أح  مف   ك    ف
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جمم. ألممذى ً ممب  أح ى حمممف متمملك إقخ مما  إ مملأئي يين حجتيممينى حهنممخك  ممن ًنى ًم إتممخى ألجتممف هممو إبممن ًحمم     ممك
أ بكمس ًم   مك  أح ى حال مظ نقما  دمخ ل  أح  كم  همو حنجخلم  ألجتيمين  مي تعمو ح  أح  مف ج. إنجذ. إل   إتمخى حت 

حلكن إتخى نممض ًم ستملك  أح  ممف ضم رت  متدم   بلأ موثى ح مزى  ى ًحن  ال سلاس ًم سلهق إتخى  كُ  حهو غلاب 
لمذسن نمضموأ م ق ب  أح    ف  روق إبن  بإحال  إتخىى ح ن نخ  ا ألل ز مإبدخلوم ح من  كمُ  لدم عوم أليعمو  أ

جمموأ  كمم  حممخنج ألرح مما حلممي ستل ممو  بممو حل ، خلمم  لدمم عوم أأل ممي ألممذى ق  مموأ أآلالم  ممع ألر مم ح حيتممخى حنج، ألر مم ح 
ِه ( 18ى حمف ًلما ) (13:13) ب  لحر وم  خن   مخم  أح  قخئمسأل  نهرمخل  حنكمخل  تمف ممف  مخ ا ألعمل.  =َبْيَن َيَديِْ
َِ  (19حمف ) ىحال لك ل إاّل بكسهيحارلحم بين سسل   رخئس سلت عي ، سلتب ج د   َع اْلَملِِ  جيمب ًم ل مرف  =َأِقْم مَِ

 ك بدو هذ  أألتكخ. حألررخطلى  َ رِّ  َ ( ال س يق ًم ًُ 20لا ) معو ألر ك أآلم ح كنف ،  أح  إبدخلوم ألر ك 
 

 ( يَ 23"  -(:23آية  ْعِب  الشَّ َوَجِميُع  َعِظيٍم،  ِبَصْوٍت  َتْبِكي  اأَلْرِض  َجِميُع  َُ َوَكاَنْت  اْلَمِل َوَعَبَر  َواِدي ْعُبُروَن.  ِفي   
يَِّة. ْعِب َنْحَو َ ِريِق اْلَبرِ   " َقْدُروَن، َوَعَبَر َجِميُع الشَّ

 رخ   ل إبن  أح  ًلضخل ،  ألدكب س دف ح أح  لك ل حأ ى قسنحمى ح نخت ًحنش  ي بدوأ حألر  ح لحرو ألص يب  
 (ى  1:18ال خت )سوحأ ى قسنحم لين  ق لأل

 
ِبَصاُدو24"  -(:29-24)اآليات   َتاُبوَت َوِإَذا  َفَوَضُعوا  َعْهِد هللِا.  َتاُبوَت  َيْحِمُلوَن  َمَعُه  الالَِّويِ يَن  َوَجِميُع  َأْيًضا    َ

ْعِب ِمَن اْلُعُبوِر ِمَن اْلَمِديَنِة.   َُ ِلَصاُدوَ :25هللِا، َوَصِعَد َأِبَياَثاُر َحتَّى اْنَتَهى َجِميُع الشَّ »َأْرجْع َتاُبوَت   َفَقاَل اْلَمِل
بِ  َفِإنَُّه ُيْرِجُعِني َوُيِريِني ِإيَّاُه َوَمْسَكَنُه.  هللِا ِإلَ  َوِإْن َقاَل هَكَذا: ِإنِ ي َلْم 26ى اْلَمِديَنِة، َفِإْن َوَجْدُت ِنْعَمًة ِفي َعْيَنِي الرَّ

. َفهَأَنَذا، َفْلَيْفَعْل ِبي َحَسَبَما َيْحُسُن ِفي َعْيَنيْ  ََ َُ 27ِه«.  ُأَسرَّ ِب ِلَصاُدوَ  اْلَكاِهِن: »َأَأْنَت َراٍء؟ َفاْرجْع    ُثمَّ َقاَل اْلَمِل
ََ َوُيوَناَثاُن ْبُن َأِبَياَثاَر. اْبَناُكَما ِكاَلُهَما َمَعُكَما.   ُِ اْبُن اْنُظُروا. َأنِ ي َأَتَواَنى ِفي 28ِإَلى اْلَمِديَنِة ِبَساَلٍم َأْنَت َوَأِخيَمَع

يَّ   َفَأْرَجَع َصاُدوُ  َوَأِبَياَثاُر َتاُبوَت هللِا ِإَلى ُأوُرَشِليَم َوَأَقاَما ُهَناَك.29ِمْنُكْم ِلَتْخِبيِري«.    ِة َحتَّى َتْأِتَي َكِلَمةٌ ُسُهوِل اْلَبرِ 
" 

إبدخلوم ألرترل   هذأ  ب  ل م  دا  لر ك  ًم  أح   لك رعي  حنأء  أح   بخلتخبوت  ألكعنا  حلكن  أح  نمض   ىًتف 
ى   م  خم سلاس    كيس   خن ا ألحنش  ي   ت  رخل إ ت ال خل  خ الل إلنأ ك م ؤ نخل ًم م إ،  بوت حنأءُ   تحلاك ألتخ

هنخ ل  . بركنف ن ف إنرخ تكنف ًم لدوم لسأح    راءٍ   =  َأَأْنَت َراءٍ (  27حهو حدف ًم لصيب ألتخبوت شا حمف )
ء  ًى ًل . ًن. قخ ن را مف ً خ ن  ثيلك ًل . ًن. نأليلى  خذأ للكو إبدخلوم حار ل  أح ى حجخءت ألتلج،   كين

يَّةِ ( ستضح  الم  أح  ًم صخ حق سلى  خذأ لحسث حُال و ل   28حمف )ى  ًم تلى  خذأ لحسث    ن    ِفي ُسُهوِل اْلَبرِ 
 ى  ح أح   و  ستوأنف ًى سنتهل بكض ألوق.  تف ت تف ن خلا  ن صخ حق ، لر ل  

 
( دَ 30"  -(:37-30اآليات  َمْصَعِد  َوَأمَّا  ِفي  َفَصِعَد  َوَيْمِشي اُوُد  ُمَغطَّى  َوَرْأُسُه  َباِكًيا  َيْصَعُد  َكاَن  ْيُتوِن.  الزَّ َجَبِل 

ْعِب الَِّذيَن َمَعُه َغطَّْوا ُكلُّ َواِحٍد َرْأَسُه، َوَكاُنوا َيْصَعُدوَن َوُهْم َيْبُكوَن.   : َوُأْخِبَر َداُوُد َوِقيَل َلهُ 31َحاِفًيا، َوَجِميُع الشَّ
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َوَلمَّا َوَصَل َداُوُد ِإَلى 32اْلَفاِتِنيَن َمَع َأْبَشاُلوَم« َفَقاَل َداُوُد: »َحمِ ْق َيا َربُّ َمُشوَرَة َأِخيُتوَفَل«.    »ِإنَّ َأِخيُتوَفَل َبْينَ 
َوالتُّ  الثَّْوِب    َ ُمَمزَّ َلِقَيُه  َقْد  اأَلْرِكيِ   ِبُحوَشاَي  ِإَذا  َسَجَدِ هلِل،  َحْيُث  َرْأِسِه.  اْلِقمَِّة  َعَلى  »ِإَذا َفقَ 33َراُب  َداُوُد:  َلُه  اَل 

. َأَنا 34َعَبْرَت َمِعي َتُكوُن َعَليَّ ِحْماًل.   َُ َولِكْن ِإَذا َرَجْعَت ِإَلى اْلَمِديَنِة َوُقْلَت أَلْبَشاُلوَم: َأَنا َأُكوُن َعْبَدَك َأيَُّها اْلَمِل
َأَنا   َواآلَن  َزَماٍن  ُمْنُذ   ََ َأِبي ُتْبِطُل  َعْبُد   ََ َفِإنَّ َأِخيُتوَفَل.  َعْبُدَك.  َمُشوَرَة  َوَأِبَياَثاُر 35ِلي  َصاُدوُ   ُهَناَك   ََ َمَع َأَلْيَس 

َوَأِبَياَثاَر اْلَكاِهَنْيِن.   ِبِه َصاُدوَ   َفَأْخِبْر   ، َِ َبْيِت اْلَمِل َتْسَمُعُه ِمْن  َفُكلُّ َما  َمَعُهَما اْبنَ 36اْلَكاِهَناِن.  اُهَما ُهَوَذا ُهَناَك 
ِلَصاُدو َ   ُِ َتْسَمُعوَنَها«.  َأِخيَمَع َكِلَمٍة  ُكلَّ  ِإَليَّ  َأْيِديِهَما  َعَلى  َفُتْرِسُلوَن  أَلِبَياَثاَر.  َوُيوَناَثاُن  ُحوَشاُي 37  َفَأَتى 

 " َصاِحُب َداُوَد ِإَلى اْلَمِديَنِة، َوَأْبَشاُلوُم َيْدُخُل ُأوُرَشِليَم.
لكن  ق كخل س دف لر خنا ،   ينرخ هل.  ن شخح     وق  صكب، حلي ن رع ًم  أح  بدفمخلر  =ْصَعُد داود َباِكًيا   

قخ  "ح يتف ً خ ف مف  و  ين" لذلك نلعي ًم بدخء  أح   خم ألن    ي ًم  و هذ     أح ى ح   ل ُ   ألذى لح    إبن 
( لهعل ًم 31حمف ) " ولف  نف  ين ك مإنعرخ قس غ  تخنف"ى …ب  ب ح يت  حق ب  ثو هذأ لغلل لُ  م   المأأل

لكل     لحرق م  دونت  أح   ًم  حاص ف  ًحيتومو  )  ىهخء  ح جي ا 32حمف  ألصالك  إ تخ   معو  ل جس  (  أح  
إذ إ تجخ. م بإن خ   وشخى أألن ف ألذى  ي  و  دونك ًحيتوموى حال ظ صالك   ،   أإل تجخبا أللوناا لصالت 

هللى ح رو خل معذ   درا   ( أإل تجخبا أل لاكا32مف  لا )ح   ى(31 أح  ًم لحرق ألل.  دونك ًحيتومو مف  لا )
إلع ا  نس  أح  ًم سل و نجالل  د رخل  ثو  وشخى لي  و  دونك نجو  أه ا  ثو ًحيتوموى حا سح ًم  وشخى  

ح ينرخ   ي بخلر ل ًتف إل   مف  زم شسسس حلكن  أح  ًقنك  ًم برخئ  بجخنب ًحيتومو   ،  خم غخئ خل  ين هل.  أح  
 ك يل   كوق  ل تعي ح خن.  ح ا  وشخى ب  رخل لجلأح  أح ى خلوم ًمضو، مضالل  ن ًم  ن  ألحيبد

 رو خل مخلرزأ يل ألتف ًندسهخ  أح  ً نخء هل   تهعل ًن  لي للرس نجخء  مف ألل.  سن خل ًم  و هذ  أآلالم إنرخ  
ى هف ت  سب لُ ، هذأ ألت   ي إلنأ ك م هو  ل  هرا  أح  
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 عودة للجدول دس عشراإلصحاح السا

 
ُدوَديْ 1"  -(:1-4اآليات ) اَرْيِن َمشِْ ُه ِبِحمَِ ْد َلِقيَِ َث قَِ اَلِم َمِفيُبوشَِ يَبا غُِ ِة، ِإَذا ِبصِِ ِن اْلِقمَِّ ِن، َوَلمَّا َعَبَر َداُوُد َقِلياًل عَِ

ََ َوهِِذِه؟« 2 ُّ َخْمٍر. ٍب َوِمَئُة ُقْرِص ِتيٍن َوزِ َعَلْيِهَما ِمَئَتا َرِايِف ُخْبٍز َوِمَئُة ُعْنُقوِد َزِبي ا لَِ يَبا: »مَِ َُ ِلصِِ َفَقاَل اْلَملِِ
رُ  ْأُكُلوا، َواْلَخمِِْ َِِ اِن ِلي يُن ِلْلِغْلمَِِ ُز َوالتِِِ  وِب، َواْلُخبِِْ كُِِ َِ ِللرُّ ِِِ ِت اْلَمل اَراِن ِلَبيِِْ يَبا: »اْلِحمَِِ اَل صِِِ ي  َفقَِِ ا فِِِ ْن َأْعيَِِ َرَبُه مَِِ ِلَيشِِْ

يَّ  : »وَ 3ِة«.  اْلَبرِ  َُ ْوَم َفَقاَل اْلَمِل اَل: اْليَِ ُه قَِ ِليَم، أَلنَِّ ي ُأوُرشَِ يٌم فِِ َو ُمقِِ َوَذا هُِ : »هُِ َِ َأْيَن اْبُن َسيِ ِدَك؟« َفَقاَل ِصيَبا ِلْلَمِل
ا ِلَمفِ 4َيُردُّ ِلي َبْيُت ِإْسَراِئيَل َمْمَلَكَة َأِبي«.   لُّ مَِ ََ كُِ َُ ِلِصيَبا: »ُهَوَذا لَِ يَبا: »َفَقاَل اْلَمِل اَل صِِ َث«. َفقَِ َجْدُت  يُبوشَِ سَِ

.» ََ ََ َيا َسيِ ِدي اْلَمِل  "َلْيَتِني َأِجُد ِنْعَمًة ِفي َعْيَنْي
 خن. هذ   ؤأ لك  ن صي خ ل غتصب ً الك  لي وشهى لرمس ً نك صمي خ ًم  أح  نجمو قموى ًحم  حنتم  همف  مخبلك 

م ترسم ل ر ك بو هف لك يس  ًى ألعسلا ب   ا ال ت تحق ً = ِلْلِغْلَمانِ  حقول ُ  ىحلذأ ً لع لُ  بعسلا  رخنان  حر ين
نوع  ن أإل تلأم لعيى  ي شو  صمونك  لي وشمه ً مخم  أح ى ح  رمخت صمي خ غيمل  كرولما مك مف ل مت ي   ِغْلَمانِ حقولُ   

ً لج ً خم إبدخلوم ألرح و. جرخهيلاخل ذح ألددو ألجريو ح روت  ح   خن  بمو  ِل َ  إبدمخلوم همذأألحدي حهو    مف   مَ
  ىلغتصب ألحدي  ن  أح  نل  

 -حين  . ألحي ا   ف  أح  م   ف صي خ  و ألحرو ى ح خ مخئسك هذ  ألتجل ا لسأح :
  أح  شل.  ن   س ألر خنا ألتف  رخهخ ألحناخ معو حخم ًحناخ حأآلم ألكو لرون ى  -1
 إ تد   أح  بكس ذلك حسأع صي خ لُ  متك ي ًم ال لصسن ً دخ خل  ت ل اى  -2
 حنجخل  مف حق.  لج  رخ  خ  ألغلأ. إس  خى إ ترسم م صي خ إ خلا  أح   -3
  

اُوَل، 5" -(:5-14اآليِِات ) ِت شَِِ يَرِة َبيِِْ ْن َعشِِِ اَك مِِِ ْن ُهنَِِ اِرٍج مِِِ ل خَِِ وِريَم ِإَذا ِبَرجُِِ ى َبحُِِ َُ َداُوُد ِإلَِِ اَء اْلَملِِِ ا جَِِ َوَلمَِِّ
رُ  َو َيخِِْ بُّ َوهُِِ ُن ِجيَِِرا، َيسُِِ ْمِعي بِِْ ُمُه شِِِ اَرةِ 6ُج، اسِِْ ُق ِباْلِحجَِِ ْعِب َوَيْرشُِِ َِ َداُوَد َوَجِميُِِع الشَِِّ  َداُوَد َوَجِميَِِع َعِبيِِِد اْلَملِِِ
َل 7َوَجِميُع اْلَجَباِبَرِة َعْن َيِميِنِه َوَعْن َيَسارِِه.  َماِء َوَرجُِ َوهَكَذا َكاَن ِشْمِعي َيُقوُل ِفي َسبِ ِه: »اْخُرِج  اْخُرْج َيا َرُجَل الدِ 

بُّ َعلَ 8اَل   َبِليَّعَ  اُلوَم َقْد َردَّ الرَّ ِد َأْبشَِ َة ِليَِ بُّ اْلَمْمَلكَِ َع الِرَّ ْد َدفَِ ُه، َوقَِ ا َعنِْ َت ِعَوضًِ ِذي َمَلكِْ ََ ُكلَّ ِدَماِء َبْيِت َشاُوَل الَِّ ْي
اٍء«.  ُل ِدمَِِ ََ َرجُِِ َك أَلنَِّ رِ  ٌع ِبشَِِ َت َواقِِِ ا َأنِِْ ، َوهَِِ ََ ُروَيَة؟9اْبنِِ ُن صَِ اُي ابِِْ اَل َأِبيشَِِ بُّ  َفقَِِ اَذا َيسُِِ : »ِلمَِِ َِ ُب ِلْلَملِِِ  هَِِذا اْلَكلِِْ
؟ َدْعِني َأْعُبْر َفَأْقَطَع َرْأَسُه«.   ََ بَّ أَلنَّ 10اْلَمْيُت َسيِ ِدي اْلَمِل وُه َيسُِ ُروَيَة  َدعُِ ي صَِ : »َما ِلي َوَلُكْم َيا َبنِِ َُ َفَقاَل اْلَمِل

اذَ  وُل: ِلمَِ ْن َيقُِ بَّ َداُوَد. َومَِ بَّ َقاَل َلُه: سُِ َذا؟« الرَّ ُل هكَِ الَ 11ا َتْفعَِ ي َوقَِ َوَذا اْبنِِ اَي َوِلَجِميِِع َعِبيِِدِه: »هُِ  َداُوُد أَلِبيشَِ
بَّ قَِ  بَّ أَلنَّ الِرَّ وُه َيسُِ ؟ َدعُِ اِميِنيٌّ اْلَحِريِ  اآلَن َبْنيَِ ُه. الَِّذي َخَرَج ِمْن َأْحَشاِئي َيْطُلُب َنْفِسي، َفَكْم بِِ بَّ 12اَل لَِ لَّ الِرَّ َلعَِ

بُّ َخْيًرا ِعَوَض َمَسبَِّتِه ِبهَذا اْلَيْوِم«.  َلى َمَذلَِّتي َوُيَكاِفُئِنيَيْنُظُر إِ  َوِإْذ َكاَن َداُوُد َوِرَجاُلُه َيِسيُروَن ِفي الطَِّريِِق، 13الرَّ
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اَرِة مُ  ُق ِباْلِحجَِ اِئٌر َوَيْرشُِ َو سَِ بُّ َوهُِ ُه َوَيسُِ ِل ُمَقاِبلَِ َرابَ َكاَن ِشْمِعي َيِسيُر ِفي َجاِنِب اْلَجبَِ ْذِري التُِّ ُه َويَِ اَء 14. َقاِبلَِ َوجَِ
ْعِب الَِّذيَن َمَعُه َوَقْد َأْعَيْوا َفاْسَتَراُحوا ُهَناَك. َُ َوُكلُّ الشَّ  " اْلَمِل

 ممخم بممين شممركف ح ممين  أح  حنجخلممُ  حأ   ح ممخم سلشممرعي بخلحجممخنك حغخل ممخل  خنمم. ألحجممخنك ال تصممو لممسأح  لكممن هممف 
ممسأح  لمي لغتصمب ألر مك  من شمخح  حلمي لرخت م   و ا ح  عخ  ذ. ح لأه ا   رو اى ال ا غ ظ، ًّ خ ألك رخت مر ر

ح من إ  مف ًنم  قتمو شمخح ى ح نمع  ،حلي ل ملك  م إن مخم  من بيم. شمخح  بمو ً ملم  لي وشمه حقتمو قختمو إلد وشمه 
شخح    أح  ًب دخى  ن قتو شركف حَ ِ ب شتخئي شركف إهخنخت هو ل تحرعخ حيم  خم بلانخل  نعخ معو بلئ  ن  م

بَّ َقاَل َلُه ُسبَّ َداُودَ  حناخ لذلك قخ  "لكن  ل ا بلانخل  ن  م ً "ى ح سم إنترخم  أح   رن ًهخنم  لدم    نمع ألر م ح  الرَّ
ل  لس  ن إ تكرخ   م ل ى إهخنمخت شمركف لمسأح   خنم. بخلن م ا لمسأح   حأء ستر  م  بلضمف حشمدل ل غتصمب  ملأ ي 

خ إهخنم مى ح  رخت صي خ ألرتر را ًضلت  أح   خت شمركف مإ ت لهمخ   ال ما  ح ما  من م م صسن  درخل حخطنخل ً مّ
ألم  ن لح   ألل. سؤ ب ، ح  ب ألللصا ملصا تذلو ً خم م ل   ب  لأ ر ى ح خم لُ   ن مق إم  مخم إبدمخلوم 

ك ممخنق بيم.  إبنف حخننف ًحنخ ال ًناس أإلنترخم  ن  م رخذأ ًنتري  ن هذأ أل ن خ ينف )شركف ق كخل   ب  رس  ًم ألُر م 
 بن خ ين(ى 
ْعِب ِرَجاُل ِإْسَراِئيَل، َفَأَتْوا ِإَلى ُأوُرَشِليَم َوَأِخيُتوَفُل َمَعُهْم.  15"  -(:19-15اآليات ) َوَلمَّا  16َوَأمَّا َأْبَشاُلوُم َوَجِميُع الشَّ

َُ «  أَلْبَشاُلوَم: »ِلَيْحَي اْلمَ َجاَء ُحوَشاُي اأَلْرِكيُّ َصاِحُب َداُوَد ِإَلى َأْبَشاُلوَم، َقاَل ُحوَشاُي   َُ  ِلَيْحَي اْلَمِل َفَقاَل 17ِل
؟«   ََ ؟ ِلَماَذا َلْم َتْذَهْب َمَع َصاِحِب ََ ََ َمَع َصاِحِب َفَقاَل ُحوَشاُي أَلْبَشاُلوَم: »َكالَّ، 18َأْبَشاُلوُم ِلُحوَشاَي: »َأهَذا َمْعُروُف

بُّ َوهَذا ال ْعُب َوُكلُّ ِرَجاِل ِإْسرَ َولِكِن الَِّذي اْخَتاَرُه الرَّ َوَثاِنًيا: َمْن َأْخِدُم؟ َأَلْيَس َبْيَن 19اِئيَل َفَلُه َأُكوُن َوَمَعُه ُأِقيُم.  شَّ
.» ََ ََ َأُكوُن َبْيَن َيَدْي ََ َكذِل  "َيَدِي اْبِنِه؟ َكَما َخَدْمُت َبْيَن َيَدْي َأِبي

لدذ. حلكن   لهن ًن  لرصس إبدخلوم معو لي   ( تهعل  درا  وشخى معو لرصس  أح ، لكن  ن ل رك 18ًلا ) 
بحدرا ًجخ.ى ح ن ألرؤ س ًم إبدخلوم لي لرتخن  ألل. لكن  لك لاخء ق    ظن ًم ألكالم لُ  ًحن  ًص ح  رتخن  

ن  ل   وشخى  بر لنأت  وشخى لك لاخئ   ألل. حيقتنع إبدخلوم  ى ، معو ملح حتصون نل   مف هذأ ألرو ب ألذى صو 
 

اُلوُم ألَ 20 -:(23-20اآليِِات ) اَل َأْبشَِِ ُل؟«. َوقَِِ اَذا َنْفعَِِ وَرًة، مَِِ وا َمشُِِ َل: »َأْعطُِِ ِخيُتوفَِِ
اُلوَم: 21 ُل أَلْبشَِِ اَل َأِخيُتوفَِِ َفقَِِ

رْ  ْد صِِِ ََ قَِِ َراِئيَل َأنَِِّ لُّ ِإسِِْ َمَع كُِِ ِت، َفَيسِِْ ِظ اْلَبيِِْ َرَكُهنَّ ِلِحفِِْ َواِتي تَِِ ََ اللَِِّ َراِريِ  َأِبيِِ ى سَِِ ْل ِإلَِِ ، َت َمْكُروهًِِ »اْدخُِِ ََ ْن َأِبيِِ ا مِِِ
دَ  «.   َفَتَتَشدَّ ََ ْطِح، َوَدَخَل َأْبَشاُلوُم ِإَلى َسَراِريِ  َأِبيِه َأَماَم 22َأْيِدي َجِميِع الَِّذيَن َمَع َفَنَصُبوا أَلْبَشاُلوَم اْلَخْيَمَة َعَلى السَّ

يُر بِ 23َجِميِع ِإْسَراِئيَل.   اَن ُيشِِ ي كَِ اِم كَ َوَكاَنْت َمُشوَرُة َأِخيُتوَفَل الَّتِِ ََ اأَليَِّ ي ِتلِْ ا فِِ لُّ هَِ َذا كُِ اَلِم هللِا. هكَِ َأُل ِبكَِ ْن َيسِْ مَِ
  َمُشوَرِة َأِخيُتوَفَل َعَلى َداُوَد َوَعَلى َأْبَشاُلوَم َجِميًعا.

 نس أأل ي ألو ن ا ل حذ ألر ك ألرنتصل  لأنى ألر ك ألرعزحم حزحجخت  حلكن لي لحسث ًم ًحذ إبن  لأنى ًب    
 خم إبدخلوم ل رع ألحيتومو  =  َكَمْن َيْسَأُل ِبَكاَلِم هللاِ  (23لحسث  تف  نس ألو نيينى حمف ) معذأ إنح خ  لي

(  ع ًنعخ  خن.  دونأت شلالك  ن ق و إب  ا تحرو  درا  23:16صي 2 خ  خل  دونت   رن ل     الم م )
ح را   ف أل  ح نص وهخ  ًنض ا شعوأن اى حألدا ألكلا  ًم لحسث  خ  سث ً خم ألجرخهيل   ف أل  ح مف 
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لذلك ل دخهس ألدكب إبدخلوم  أحالل   ف  لأنى ًب   )حهذأ شا ال لحسث  تف بين بكض ألحيوأنخت( حص صخل 
ح درا ًحيتومو ألد  خن ا ًن  ًنأ  ًم لهعل ًم ألكلأه ا بين إبدخلوم ًحب    أح  ب غ. ًشسهخ ًحن  ال  صخلحا  

لكو ًحيتومو ًقنع إبدخلوم بعذأ لكن   ف  و شا  تف   ف  لأنى ًب  ى ح بين  ح ين ًب  ، ًحن  ألر ك ألر   ل    
معو ًشخن بعذأ حد ا ًم لحن أإلبن سو خل ألب   حاتصخلحوأ ف صيل  وقل  هو  لجخل   ، خم لضرل شينخل  حل

أ ح عذ  ألردونك صخن أل  ف قواخل مف سس إبدخلوم ضس ًب   حمف سس  أح  ضس إبن ى حال ظ ًم هذ  ى رخئن لسأح  
ل رت ا ألنهل إلف بثد عى حنال ظ ًم  أح   خم ل تديل م ح عنت     سث   ف أل  ح  يه تردف  أح  

ل  لوم لُ  حلي ن رع ًم إبدخلوم صّ ف ًح     م بو  خم ل    ًحيتومو ح وشخى أألن ي حلكن  دونأت 
لذلك م ن    م حال ن     ًحيتومو  خن.   عخ شل )حزنخ( ح دونأت  وشخى  خن. بحدرا ضس  حهو ال لكل ى 

ى خمإن 
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 عودة للجدول اإلصحاح السابع عشر

 
َعى َوَراَء َداُوَد هِِذهِ 1"  -(:4-1اآليات )  َوَقاَل َأِخيُتوَفُل أَلْبَشاُلوَم: »َدْعِني َأْنَتِخُب اْثَنْي َعَشَر َأْلَف َرُجل َوَأُقوُم َوَأسِْ
َدُه.  ِتَي َعَلْيِه َوُهَو ُمْتَعبٌ َفذ2اللَّْيَلَة،   ََ َوحِْ ِرُب اْلَملِِ ُه، َوَأضِْ ِذي َمعَِ ْعِب الَِّ لُّ الشَِّ ُرَب كُِ ُه، َفَيهِْ َوُمْرَتِخي اْلَيَدْيِن َفُأْزِعجُِ

ُجُل الَِّذي َتْطُلُبُه، َفَيُكوُن ُكلُّ الشَّ 3 . َكُرُجوِع اْلَجِميِع ُهَو الرَّ ََ ْعِب ِإَلْي اَلٍم«. َوَأُردَّ َجِميَع الشَّ نَ 4ْعِب ِفي سَِ ُر َفَحسُِ  اأَلمِْ
 " ِفي َعْيَنْي َأْبَشاُلوَم َوَأْعُيِن َجِميِع ُشُيوِخ ِإْسَراِئيَل.

 
 ممنا  حم ًم ستكجممو ألحدممي   ممف  ممو إ مملأئيو  ممع ًنمم  لممُ  ح ممس  ممن م حلكنمم   7  ممك  أح    ممف   مملحم        

خ  تممف قتممو ًب مم ى ح خنمم. هممذأ ألدممخ. ألكممخق متكجممو  ممو شمما  بإلرممخم حأ ممق مممف م إنتهممل ًم لحرممق م ح ممس ى ً ممّ
 دممونك ًحيتومممو لتحريممق هممس  إبدممخلوم ًال حهممو قتممو  أح  هممف ًم ل ممل وأ بخل حممخق بممسأح  حهممو  تكممب هممو حألدممكب 
ألمممذسن  كمممُ  ح  ممم ب أإلنهمممخق ألدمممسسس حألرلخجممم ك حق مممو ًم ل مممترل  أح  ليمممنهي ج دممم  حامممسبل ً مممون  لضممم ل. ألكمممو 

ُه، َفيَ أح  ح سُ =  حاتل ون ، مي رف    َدهُ َفُأْزِعجُِ ََ َوحِْ ِرُب اْلَملِِ ُه َوَأضِْ ِذي َمعَِ ْعِب الَِّ لُّ الشَِّ ُرَب كُِ ًى لرت م ى حالجمع  = هِْ
 ،بممخقف ألدممكب إلمممف إبدممخلوم ًى بم ممما أللجممخ  ح م ممما ألدممكب ألمممذسن  ممخنوأ  مممخزألوأ حنأء  أح   ممين لجسحنممم  قممس  مممخت 

 12,000أأل ممل ال لحتممخج  مموى لممم  ن ًحيتومممو ًموم يح ممخم مممف تصممو  سلضمموأ بممخأل ل ألوأقممع حاممسسنوأ بممخلوالء إلبدممخل
هُ نجممو[ى  ُِِ ِذي َتْطُلب َِِّ ُل ال جُِِ َو الرَّ وِع اْلَجِميِِِع هُِِ ألم  مموت أللجممو ألممذى ت   مم   كنممخ  نجمموع ألجر ممع لإللتلممخ   = َكُرجُِِ
اَلمٍ  ولممكى  ي سَِِ ْعِب فِِِ لُّ الشَِِّ وُن كُِِ   حاتدممتتوأ حال تصمميل هنممخك ألم قتممو  أح   يت مم ب مممف ًم ستلمملق نجخلمم = َفَيكُِِ
( لرمممو  ألكتمممخ. ًم همممذ  ألردمممونك  خنممم. 14ا ) لمممطوا ممما  مممخلتف  خنممم. بمممين بيممم. شمممخح  ح يممم.  أح ى حممممف  مممل. 

صخلحاى حصخلحا ل  م.  كنخهمخ ًنعمخ بح مب إنأ ك م حلكمن بركنمف ًنعمخ صمخئ ا ح خنم.  متؤ ى مكمالل لررتمو  أح  
جمم ك  ممتكوم قخت مما لعمميى حلكممن ح خنمم. ألرلخ ىقممخ نان   ممف ألحممل. ح ممخنوأ غيممل  ،مممسأح   ممخم  نعممك مكممالل هممو حنجخلمم 

صممالك  أح  ًب  ممم. هممذ  ألردمممونك ح ررتعمممخ ًى جك مم.  درممما ًحيتوممممو  رخقمما حلمممي سؤحمممذ بعممخى حألكجيمممب ًم لرمممو  
ْعِب ًحيتومو    معو إ ت ل ًم  ن حنأء  أح  هي حمخنجين  من ألرمخنوم ح لتمسسن  من ألر مك إبدمخلومى =َأُردَّ َجِميَع الشَّ

ومو ًم  وت  أح  لدوم ف    الم ل دكب ح أح   ل ز ل ر م ح  مخم  وتمُ   مال خل حهنخك ت ّ و نح ف مف قو  ًحيت
ُل ل كخلي وم إ ترسم هذأ ألدلال  = ًخ ألحرخقما لم ك ن همذ  ألن موك  رمخ إ مترسم ال خممخ نئم ا ألكعنما إل مالم َأِخيُتوفَِ

 ن وك  رخ  ا 
 (ى 52-49: 11)سو

 
 "ًضا ُحوَشاَي اأَلْرِكيَّ َفَنْسَمَع َما َيُقوُل ُهَو َأْيًضا«.اَل َأْبَشاُلوُم: »اْدُع َأيْ َفقَ 5" -(:5آية )

 هذأ تسبيل م مخهلل ل  ً حأت  حال و م  ع ألتجل ا ألرنلذى ح حدرا تك ي  وشخىى 
 

1 
2 
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اُلوُم قَِِ 6" -(:6آيِِة ) ُه َأْبشَِِ اُلوَم، َكلَّمَِِ ى َأْبشَِِ اُي ِإلَِِ اَء ُحوشَِِ ا جَِِ الَ َفَلمَِِّ ِل هَِِذا اْلكَِِ ُل اِئاًل: »ِبِمثِِْ ُل. َأَنْعمَِِ َم َأِخيُتوفَِِ ِم َتَكلَِِّ
 "َحَسَب َكاَلِمِه َأْم َ ؟ َتَكلَّْم َأْنَت«.

 
َم ثُ 8َفَقاَل ُحوَشاُي أَلْبَشاُلوَم: »َلْيَسْت َحَسَنًة اْلَمُشوَرُة الَِّتي َأَشاَر ِبَها َأِخيُتوَفُل هِذِه اْلَمرًَّة«. 7"  -(:13-7اآليات )

ال َوَ  َلُم َأَباَك َوِرَجاَلُه َأنَُّهْم َجَباِبَرٌة، َوَأنَّ َأْنُفَسُهْم ُمرٌَّة َكُدبٍَّة ُمْثِكل ِفي اْلَحْقِل. َوَأُبوَك َرجُ َقاَل ُحوَشاي: »َأْنَت َتعْ  ُل ِقتَِ
ْعِب.  َداِء أَلَماِكِن. َوَيُكوُن ِإَذا سَ َها ُهَو اآلَن ُمْخَتِبٌئ ِفي ِإْحَدى اْلُحَفِر َأْو َأَحِد ا9َيِبيُت َمَع الشَّ ي ا ْبتِِ ُهْم فِِ َقَط َبْعضُِ

ْعِب الَِّذي َوَراَء َأْبَشاُلوَم.  اِمَع َيْسَمُع َفَيُقوُل: َقْد َصاَرْت َكْسَرٌة ِفي الشَّ ِب 10َأنَّ السَّ ُه َكَقلِْ ِذي َقْلبُِ ْأِس الَِّ ا ُذو اْلبَِ َأْيضًِ
ََ ُأِشيُر ِبَأْن َيْجَتِمَع  11َأنَّ َأَباَك َجبَّاٌر، َوالَِّذيَن َمَعُه َذُوو َبْأٍس. يَع ِإْسَراِئيَل َيْعَلُموَن اأَلَسِد َيُذوُب َذَوَباًنا، أَلنَّ َجمِ  ِلذِل

 ََ َرُت َرِة، َوَحضِِْ ي اْلَكثِِْ ِر فِِِ ى اْلَبحِِْ ِذي َعلَِِ ِل الَِِّ مِِْ ْبٍع، َكالرَّ ِر سَِِ ى ِبئِِْ ْن َداَن ِإلَِِ َراِئيَل مِِِ لُّ ِإسِِْ ََ كُِِ اِئٌر  ِإَليِِْ ِط. سَِِ ي اْلَوسَِِ فِِِ
ُه َو َ َوَنْأِتَي إِ 12 ى ِمنِْ ى اأَلْرِض، َوَ  َيْبقَِ لِ  َعلَِ ُزوَل الطَِّ ِه نُِ ِزَل َعَليِْ َو، َوَننِْ ُث هُِ ْن َجِميِِع  َلْيِه ِإَلى َأَحِد اأَلَماِكِن َحيِْ مِِ

ٌد.  ُه َواحِِ ِذيَن َمعَِ َجاِل الَِّ ُل َجِميِعُ 13الرِ  ٍة، َيْحمِِ ى َمِدينَِ اَز ِإلَِ ََ اَوِإَذا اْنحَِ ى ِتلِْ َراِئيَل ِإلَِ ى  ِإسِْ ا ِإلَِ اً ، َفَنُجرُّهَِ ِة ِحبَِ ْلَمِدينَِ
  "اْلَواِدي َحتَّى َ  َتْبَقى ُهَناَك َوَ  َحَصاٌة«.

 وشخى ًنأ  ًم لك ف ملصا لسأح  لينهي نل   حملصا ل ر ل  مال للخج ى ح حدرا ًجخ.  وشخى ًى  مخم  ال مُ  
 - رنكخل لرن  ركو  ح  رص  خ قخل :

ً س  ست  لرثو  دونك ًحيتومو ح ؤ س ًن  لن س ي. ح ن نجخلُ  بو   رتلف ًم  أح  نجو  ل. حهو بخلت  ي -1 س 
مف شق ًح  غخنك مف ألج و لصكب إ تدخمعخ ح تروم  ل. طخ نما بمين نجمخ   أح  حنجمخ  إبدمخلوم بمال مخئمسك 

 لسأح ى  ألنعي لن لجسحأ  أح  حا رف  أح  لينغص   ف إبدخلوم معنخك جرعون  ؤاس 
 أح  حهو نجو  ل. لر ن جيسأل مين غف ألتلحى  تف ال سنعزم ج   إبدخلوم ف لرس ألدكب ًم إبدخلوم سوأج    -2

 (ى 9لا  ألثرا ف  ى حح ل ًى هزارا سنترو ب ل ا )هذأ  كنف 
ي الْ ًم  أح  ألجملاح حنجخلم  أآلم ل  مموأ ضمكلخء معممي  -3 ل فِِ ٍة ُمْثكِِِ رٌَّة َكُدبَِِّ ُهْم مُِِ لِ َأْنُفسَِ حألجنممسى ألجملاح نل مم خل  َحقِِْ

( مكمي ح مي تكموم قموتعيى حألعزارما أألحلمف  مت رف ألل مب 10لما  لحخن. بروك حضلأحكى مإذأ  خم ًصالل ج مخن )
 (ى 10لا  مف ق و. نجخ  إبدخلوم )

م إبدخلوم أآلم  ر ك شع   لرتس  ن  أم إلف بنل   ع م   ترسم إ دخن ختعي حاكمس جم     يملأل جمسأل حال لدتلمف بم -5
) ثو سس    ف  ثلك  س  ألج  (ى حيم إحت م   َويْنِزَل كالطَّلِ  َعَلى اأَلْرضِ را  تف ال ستكلضوأ ل عزا  12,000

ةٍ مممف  سسنمما=  ى َمِدينَِِ اَز ِإلَِِ ًى إذأ إحت مم   أح   أحممو ً مموأن  سسنمما م يممس لحأ هممذ  ألرسسنمما حال ستل مموأ  = َوِإَذا اْنحَِِ
ل  سسنما بدمك عخى ح أح  همل. للملح إبدمخلوم بعمذأ ألحمو ًم سمس ( ح جيمب ًم 12لا    جلأل   ف  جل ) كنف  

  ن ًحنش  ي  تف ال لضل عخ إبدخلوم بحس أل  ف، هذأ هو أللخنق بين أللأ ف ألحم رف حألذئب 
 (ى 12-10: 10)سو

 تمف لجممس ألكممالم صمسى مممف نل مم ا همذأ ألدممخ. ألرتك ممل أألن من ضممل.  وشممخى   مف حتممل   ممخسى ف كممس ًم  -5
َرتُ ى هممذأ ألجمم   ألج ممخن تجرممع لممخ  مموال طِ َوَحضِِْ ي اْلَوسَِِ ِِِ اِئٌر ف ( حتل مم  ست مم  مرمملأل حزهمموأل بنل مم  11)ًلمما  ََ سَِِ
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 تصممونأل هممذأ ألرنهممل ألكهمم ي ًنمم  مممف ح ممن جمم    ممن  نممخت أأللممو  لرممو هي لي يممسحأ  ممو نجممخ   أح  حال س رممف 
خ ( ح ممن أل ممعو جممسأل ًم ُلرممسع أإلن ممخم ألرتك ممل، مرممن بمم م ترمم12لمما   ممنعي حأ ممس ) و  لممُ   ممخ لدمم ع   لاممخءُ  ً ممّ

 ألرتوأضع مال لردن حسأ   بعذأى 
هذ  ألنرخ  ألتف ً خنهخ  وشخى ًن  . إبدمخلوم  من ألت ملع ًحشم ك.   لامخءُ  حلمي سمُسنك ًم  ثيملان  مخزألوأ  تك رمين 

هو س   عخ   ب   عي  أح  ى حلكن لكف ستك ق ألكو ب  معذأ لحتخج لوق. طواوى مخهلل ألذى  رح بردونك ًحيتومو هخ
 ف ألنصلك لسأح  حنجخل  أأل نخء، هذ  هف سس م ألكخ  ا   ل أألج خ  لح خ.  ؤ ن  ىبردونك  وشخى ل ك 

  
لَ 14"  -(:14آية ) وَرِة َأِخيُتوفَِ ْن َمشُِ ُن مِِ يِ  َأْحسَِ اَي اأَلْركِِ وَرَة ُحوشَِ َراِئيَل: »ِإنَّ َمشُِ «. َفَقاَل َأْبَشاُلوُم َوُكلُّ ِرَجاِل ِإسِْ

بَّ َأَمَر ِبِإْبطَ َفإِ  رَّ ِبَأْبَشاُلوَم.نَّ الرَّ بُّ الشَّ اِلَحِة، ِلَكْي ُيْنِزَل الرَّ  " اِل َمُشوَرِة َأِخيُتوَفَل الصَّ
 

اُلومَ 15" -(:16-15اآليِِات ) ى َأْبشَِِ ُل َعلَِِ اَر َأِخيُتوفَِِ َذا َأشَِِ َذا َوكَِِ اِهَنْيِن: »كَِِ اَر اْلكَِِ اُدوَ  َوَأِبَياثَِِ اُي ِلصَِِ اَل ُحوشَِِ  َوقَِِ
ي 16، َوَكَذا َوَكَذا َأَشْرُت َأَنا. َوَعَلى ُشُيوِخ ِإْسَراِئيلَ  َة فِِ ْت هِِذِه اللَّْيلَِ اِئِليَن: َ  َتبِِ َفاآلَن َأْرِسُلوا َعاِجاًل َوَأْخِبُروا َداُوَد قَِ

ْعِب الَِّذي َمعَ  َُ َوَجِميُع الشَّ يَِّة، َبِل اْعُبْر ِلَئالَّ ُيْبَتَلَع اْلَمِل   "ُه«.ُسُهوِل اْلَبرِ 
و  لمسأح  ح ملأل بدمو  مخ  مسث حمال  ألكعنما،   نلذ  وشخى ألجزء أألح   ن ألر ما ًحب مو  دمونك ًحيتوممو حأآلم ُسل مِ

حقممس إ ممترسم م ألدممكب حألكعنمما أللجممخ  حألن ممخء، ألدمميوخ حألدمم خم لتحريممق هممذأ ألعممس ، لمم ك ن ًم ألكن  مما ج ممس 
أألن م ألنمم  حممخ  ًم  حاك ممل أألن م حال س يمم. مممف شمملق  حأ ممسى حلرممس ط ممب  وشممخى  ممن  أح  ًم سعممل. هممذ  أل ي مما

 لكو  إبدخلوم حار و ح ا ًحيتوموى 
ألممذى س ممسح   ممف ألهممخهل ًم إبدممخلوم قمس إ ت ممك حهممو أألقمموى حألممذسن هممي لممسأح  هممي ق مما هممخن ين  نعدممين  -ملحوظِِة:

 ا  ممو هممؤالء ألممذسن ح ممن ألممذى ل ممخنس  أآلم مممف ًحنشمم  ي  وشممخى حألكممخهنين حجخنامما حغممالم  رممخ  ممنلى حلكممن لمم
   بو م هو ألذى لحلك  و هؤالء لذلك قخ  إل دع "ألذسن  كنخ ً ثل  ن ألذسن   ينخ"ى ل خنسحم  أح 

ا ذَ 17"  -(:17آية ) ا، َوُهمَِ ُة َوَأْخَبَرْتُهمَِ ِت اْلَجاِريَِ َل، َفاْنَطَلقَِ ْيِن ُروجَِ َد عَِ ْيِن ِعنِْ ُِ َواِقفَِ يَمَع اُن َوَأخِِ اَن ُيوَناثَِ ا َوكَِ َهبَِ
ََ َداُودَ     " ، أَلنَُّهَما َلْم َيْقِدَرا َأْن ُيَرَيا َداِخَلْيِن اْلَمِديَنَة.َوَأْخَبَرا اْلَمِل

إن  ر. جخناا  من ق مو ألكمخهنين ألدم رين صمخ حق ًحب خ مخن إلمف إبنيعرمخ ألكمخهنين ألدمخبين ألمذسن  خنمخ حأقلمين  نمس 
 أحمو ألرسسنما  تمف  لمي لرمسنحأ ًم لهعملأ ممف ًحنشم  ي ين نحجوى حهف تهخهلت ب نعخ ذأه ا لت ت مرفى حألكمخهنين 

ال سثيل حلحجعرخ إ تل خنأت ًح ن رخ  نكوهرخ  ن ألرلحجى ح خن. ح ا  حدرا ًم لرت ا ألكخهنخم ألدخبين  نس 
ألكينى ح وشخى س  ن ألكخهنين ألك يلان حهرخ سل الم ألجخناا إلف حخنج ًحنش  ي  نس ألكين لت ت رف حت  غعي حهي 

 ألنعرخ  خنخ  كلحمين ًنعرخ  ن نجخ   أح  حتخبع  ى  =َلْم َيْقِدَرا َأْن ُيَرَيا إلف  أح ى حألكخهنين ألدخبين  سذه وم 
 

ُه 18"  -(:19-18اآليات ) وِريَم َولَِ ي َبحُِ ل فِِ َت َرجُِ اَل َبيِْ اِجاًل َوَدخَِ ا عَِ َذَهَبا ِكاَلُهمَِ اُلوَم. فَِ َفَرآُهَما ُغاَلٌم َوَأْخَبَر َأْبشَِ
 " َفَأَخَذِت اْلَمْرَأُة َوَفَرَشْت َسْجًفا َعَلى َفِم اْلِبْئِر َوَسَطَحْت َعَلْيِه َسِميًذا َفَلْم ُيْعَلِم اأَلْمُر.19ا. ي َدارِِه، َفَنَزَ  ِإَلْيهَ ِبْئٌر فِ 
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ح ع  و هذأ مإم غمالم )جخ موس غخل مخل( ن هرمخ ًحح مل نجمخ  إبدمخلوم ممإن  روأ حنأءهرمخ ل ر مدوهرخ، ح م م  مع  مو 
ن  يه ال نسنى، لذأ لن تمنجح ًى ح ما بدملاا  عرمخ ً درم.  مخ لمي تتمسحو و نتوقع  رخح ا  ن  سح ألريل   ر

ي َدارِهِ  نخلا م حنكرت ى   ٌر فِِ ُه ِبئِْ أل نمل همف  دمخم لحلمظ  مخء ألر مل حترزانم  سنمخظل ألصمعلاج أآلمى حهمف  = َولَِ
  خن. جخماى 

 
َأْبَشا20"  -(:21-20اآليات ) َعِبيُد  ِإَلىَفَجاَء  اْلَمْرَأِة  ِإَلى  َفَقاَلْت   ُلوَم  َوُيوَناَثاُن؟«   ُِ َوَقاُلوا: »َأْيَن َأِخيَمَع اْلَبْيِت 

 َلُهُم اْلَمْرَأُة: »َقْد َعَبَرا َقَناَة اْلَماِء«. َوَلمَّا َفتَُّشوا َوَلْم َيِجُدوُهَما َرَجُعوا ِإَلى ُأوُرَشِليَم. 
َذا   ِبْئِر َوَذَهَبا َوَأْخَبَراَوَبْعَد ِذَهاِبِهْم َخَرَجا ِمَن الْ 21 اَء، أَلنَّ هكَِ ِريًعا اْلمَِ ُروا سَِ وا َواْعبُِ َداُوَد: »ُقومُِ ََ َداُوَد، َوَقاَ  لِِ اْلَمِل

 "َأَشاَر َعَلْيُكْم َأِخيُتوَفُل«.
 حأضمح ًم ألرملًك  مذب. حألكمذ. ال لردمن ت لامل ى ح مخم م لردمن ًم لكرمو بخلصمسق مرمثالل  مخم لردمن ًم ترممو  ال

 و   ن أليوم أألحيلى ً  ي  رخ قخ  ألر  ح  ين   ل
 

مْ 22"-(:22آية ) ٌد لَِ َق َأحَِ ْم َيبِْ َباِح لَِ ْوِء الصَِّ َد ضَِ . َوِعنِْ ُروا اأُلْرُدنَّ ُه َوَعبَِ ْعِب الَِّذي َمعَِ ِر  َفَقاَم َداُوُد َوَجِميُع الشَّ َيْعبُِ
.    " اأُلْرُدنَّ

ِر اأُلْردُ  ْم َيْعبُِ ٌد لَِ ل ر م ح معمذ  تدم   "ألمذسن ممف سمسى لمي سع مك  منعي ً مس"ى  إذأ معرنمخ ًم  أح  سل مز = نَّ َلْم َيْبَق َأحَِ
 ألرعي ًم نت ك   رخ ت ك  ًحلنكى 

 
ى 23"  -(:23آية ) َق ِإلَِ اَم َواْنَطلَِ ى َبيْ َوَأمَّا َأِخيُتوَفُل َفَلمَّا َرَأى َأنَّ َمُشوَرَتُه َلْم ُيْعَمْل ِبَها، َشدَّ َعَلى اْلِحَماِر َوقَِ ِه ِإلَِ تِِ

 " َصى ِلَبْيِتِه، َوَخَنَق َنْفَسُه َوَماَت َوُدِفَن ِفي َقْبِر َأِبيِه.َمِديَنِتِه، َوَأوْ 
ًى ًخ ألحرخقا ًحى  رخقا ً ثل  ن ًم لروت ألدرص  نتحلألى حهو إنتحل  من ًجمو  لأ تم  ألذأت ما مرمس   َأِخيُتوَفلُ 

بدممخلوم حاكممو   أح   دممونك  وشممخى  ممتؤ ى إلممف هممالك إ ق  مموأ  دممونك  وشممخى حتل مموأ  دممونت  حأألهممي ًنمم    ممي ًم
  تب حصيت ى  = َوَأْوَصى ِلَبْيِتهِ ل كخال    رخئنى حصخن ًحيتومو هذأ ن زأل ليعوذأ ألذى حخم  يس  ححنق نل   

 
 "  ِإْسَراِئيَل َمَعُه.َوَجاَء َداُوُد ِإَلى َمَحَناِيَم. َوَعَبَر َأْبَشاُلوُم اأُلْرُدنَّ ُهَو َوَجِميُع ِرَجالِ 24" -(:24آية )
 أح  حنجخلممم  نعمممل أألن م إلمممف  حنمممخلي حهمممف  سسنممما  نمممس ترمممي جمممخ  ألدمممرخلف ح سسنممما  نخ ممم ا لمممسأح  ب ممم ب   مممل 

  صونعخى
همذ   رس ما لأل مسأث ألرخ  ما حألحمل. ألتمف قخ م. بمين إبدمخلوم  = َوَعَبَر َأْبَشاُلوُم اأُلْرُدنَّ ُهَو َوَجِميُع ِرَجاِل ِإْسَراِئيل

خلوم بممسً مممف تجر ممع ألجمم   حلكنمم  لممي للممت    ممف  أح  ًب مم  بح ممب  دممونك   ح ممين  أح  حنجخلمم ى  رو ممخ إبدممحج دمم
  وشخى ًلضخى
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َراِئيِليُّ 25"  -(:25آية ) َرا اإِلسِْ ُمُه ِيثِْ ل اسِْ َن َرجُِ ا ابِْ اَن َعَماسَِ ْيِب. َوكَِ ى اْلجَِ وآَب َعلَِ َدَل يُِ ا بَِ  َوَأَقاَم َأْبَشاُلوُم َعَماسَِ
   " َناَحاَش ُأْخِت َصُروَيَة ُأمِ  ُيوآَب. َل ِإَلى َأِبيَجاِيَل ِبْنتِ الَِّذي َدخَ 

قيو مف نخ خش ًن  إ ي  حل ل  مف ًح همو إ مي زحجما ل مف حلكمن ألحمو ألرتلمق    م   من أألغ   ما ًنمُ  بكمس  موت 
 عيى نخ خش ًحذ ل ف ًن  ت  مولست لُ   أح  حيحوت  مكخن. ًب جخسو حصلحاا ًحتيعي أل عي حل ا ألبي

 
 " ِإْسَراِئيُل َوَأْبَشاُلوُم ِفي َأْرِض ِجْلَعاَد.َوَنَزَل 26" -(:26آية )

 
َوَكاَن َلمَّا َجاَء َداُوُد ِإَلى َمَحَناِيَم َأنَّ ُشوِبَي ْبَن َناَحاَش ِمْن َربَِّة َبِني َعمُّوَن، َوَماِكيَر ْبُن 27"  -(:29-27اآليات )

يِئيَل ِمْن ُلوَدَباَر، َوَبرْ  ا 28 ُروَجِليَم،  َز ََّي اْلِجْلَعاِديَّ ِمنْ َعمِ  ِعيًرا َوَدِقيقًِ ٍِ َوِحْنَطًة َوشَِ ُموا َفْرًشا َوُ ُسوًسا َوآِنَيَة َخَز َقدَّ
ْعِب الَِّذي29َوَفِريًكا َوُفوً  َوَعَدًسا َوِحمِ ًصا َمْشِويًّا  ْأُكُلوا، أَلنَّهُِ  َوَعَساًل َوُزْبَدًة َوَضْأًنا َوُجْبَن َبَقٍر، ِلَداُوَد َوِللشَّ ُه ِليَِ ْم َمعَِ

يَِّة«. ْعُب َجْوَعاُن َوُمْتَعٌب َوَعْطَشاُن ِفي اْلَبرِ    "َقاُلوا: »الشَّ
( "تلتب لف  خئسك تجخ   ضخلرّف"ى  أح  ًح    ثيلأل مف قض ا ًحناخى  23قسم  ح ف  أح  لُ   خئسك متلني بخلرز ون ) 

ألذى لح   م  ن  و  ح ا  حهس  ألت  سب تنم ا ق ب  أح   ، وم  رخل غلل ل  حلكن م سؤ .  ن لح  
بن  لروم بثونك   واا ضس ى ًححيتومو إ ى مخلزنخ  حو بيت  حأل  ف  حو بيت  حهخ هو شركف لدتر  حأبدخلوم ل ر  ا

بن ألر  ا لروتى حلكن م ي(ى ح 51،  41لرون  حألدكب ستر ف  ن  حهو سعل.  خف خل بو حارلد بكس ذلك ) ز
تح. ًن ي )ألت  سب( حارين  تكخنرنف )ألتكزاخت( حألتكزاخت هف   دنخت ل نلا  ك ف  ع ألتجل ا ألرنلذ مدرخل  ل

ب خ خنى حهنخ نجس  ن ًتخى ألجتف  ح تعي ح ذلك صخ حق ح يألرت لرا ح ن ألتجخن.ى م رس ًظعل  وشخى أألن ف ح 
ى لح ون  حارخب ون  ب كخم ل  حللجخل  ألجخئكين
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 عودة للجدول عشر اإلصحاح الثامن

 
( 14:17ب ع ق ي ممما  مممن ُ  مممك إبدمممخلوم  مممخم قمممس جرمممع ج دمممخل جممملأنأل  مممن  مممو إ ممملأئيو ح  مممل أألن م )خممممف حمممال  ً ممم

لرحخن ما  أح  حنجخلم  طخل مخل قتمو  أح  بخلممذأتى لمذلك قيمو ال سوجمس  ثيمو لكلأه مما إبمن ألب م   ثمو  لأه ما إبدممخلوم حال 
ح أح   مع  ،دمخلوم ى ممنحن نملى ًم إبدمخلوم ال ل  مب قتمو ً مس  موى  أح   ثيو لحب ًبوى  ثو  ب  أح  إلبسوجس  

(ى ححلج  أح  ظخملأل  ن هذ  ألركل ما ن مزأل إلنتصمخن ألر م ح ممف 5:18 و هذأ سوصف نجخل  بإ تح خء بإبدخلوم )
 م  س  هدذأ مكو إب  ا ألرتك مل حهز  كل ا ألص يب مكرخ هخج إبدخلوم   ف ًب   حجرع  و هذأ ألج   ألضري ض

 ألر  ح بص يب توأضك ى 
 

اٍت. 1"  -(:5-1اآليات ) اَء ِمئَِ ٍِ َوُرَؤسَِ ْعَب الَِّذي َمَعُه، َوَجَعَل َعَلْيِهْم ُرَؤَساَء ُأُلو َل َداُوُد 2َوَأْحَصى َداُوُد الشَّ َوَأْرسَِ
ْعَب ُثْلًثا ِبَيِد ُيوآَب، َوُثْلًثا ِبَيِد َأِبيَشاَي  وآَب،الشَّ ي يُِ ْعِب:  اْبِن َصُروَيَة َأخِِ َُ ِللشَِّ اَل اْلَملِِ . َوقَِ يِ  اَي اْلَجتِِ  ِد ِإتَِّ ا ِبيَِ َوُثْلثًِ

ْم«.  ُرُج َمَعكُِِ ا َأخِِْ ا َأْيضًِِ ي َأنَِِ ُفَنا َ  3»ِإنِِِ  اَت ِنصِِْ ا، َوِإَذا مَِِ اُلوَن ِبنَِِ ا َ  ُيبَِِ ا ِإَذا َهَرْبنَِِ ُرْج، أَلنَّنَِِ ْعُب: »َ  َتخِِْ اَل الشَِِّ َفقَِِ
ٍِ ِمنَّا. َواآلَن اأَلْصَلُح َأْن َتُكوَن َلَنا َنْجَدًة ِمَن اْلَمِديَنِة«. اُلوَن ِبَنا. َواآلَن َأْنَت ُيبَ  : »َما 4َكَعَشَرِة آَ  َُ َفَقاَل َلُهُم اْلَمِل

ْعِب  َُ ِبَجاِنِب اْلَباِب َوَخَرَج َجِميُع الشَّ ا. َيْحُسُن ِفي َأْعُيِنُكْم َأْفَعُلُه«. َفَوَقَف اْلَمِل اٍت َوُأُلوفًِ وآَب َوَأوْ 5 ِمئَِ َُ يُِ ى اْلَملِِ صَِ
ى اْلَملِِ  يَن َأْوصَِ ْعِب حِِ ِمَع َجِميُِع الشَِّ اُلوَم«. َوسَِ اْلَفَتى َأْبشَِ ي بِِ اِء َوَأِبيَشاَي َوِإتَّاَي َقاِئاًل: »َتَرفَُّقوا لِِ َؤسَِ َُ َجِميَِع الرُّ

 " ِبَأْبَشاُلوَم.
رممسن سو مم لوس  ممس هي بحمموألف بممو لتنهمم ي ج دمم  مممف  حنممخلي، حا  ممخم  أح  هنممخ لحصممف نجخلمم  ال لركلممما  ممس هي

ٍِ بنخء   ف قمو  ألدمكب  10,000ن را بينرخ سذهب أل كض ًن  حصو ألكس  إلف   4000 َرِة آَ  َت َكَعشَِ َواآلَن َأنِْ
خ  م لل وم برتمو 3)  ِمنَّا   من نجمخ   أح ى 10000( حألررصو  بعذأ ًم إبدمخلوم حج دم   م لل وم برت مك ً ثمل  رمّ

ِإنِ ي م سلاس ًم لرلج هو ل حل.   ف ًنس ألرخ ك ألثالث )سو . ًحب دخى حيتّمخى( ح أح  ق ي ألج    الث ملق ح خ
حلكمن ألدمكب ًى نجخلم   نكموُ  ألنعمي  لمموأ  دمونك ًحيتوممو حتوصميت  برتمو  أح  شرصم خل ًحنم  . َأْيًضا َأْخُرُج َمَعُكمْ 

رسسنا ف  خنع بتسبيل نجسك تصو ِزم ألج   سل  وم لسأح  مف أللو  رن  أح  ل رن ألج      ى حلكن إم  سث حهُ 
ةِ لعي حا نسهي بردمونت  حتمسبيل =  َن اْلَمِدينَِ َدًة مِِ ا َنجِْ وَن َلنَِ َلُح َأْن َتكُِ ى ح مخم همذأ بتمسبيل إلعمف ألم م َواآلَن اأَلصِْ

لكنم  حقمس حأممق  أح    مف  مسم ألمذهخ. حلو ُحِجَس  أح  مف ألريسأم لرنكعي  ن قت م ،  ىًنأ  ًم لكخقب إبدخلوم بخلرتو
ًحصممف نجخلممُ  بمم م ستلمرمموأ بإبدممخلوم حهممذ  حصمم ا ً. حل  مم. حصمم ا قخئممس   ممدلىى مك ممدلاخل قتممو إبدممخلوم سنعممف 
ألركل مماى حيذأ  خنمم.  هممذ  هممف  دممخ ل  أح  نحممو إبنمم  مكممي ح ممي تكمموم  دممخ ل ًبينممخ أل ممرخحىى حط ممب  أح  ألكلممو 

 ك لصخل   ى  ن إبن  لد   ط ب ألر  ح ألرغلل 
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ْعُب ِإَلى اْلَحْقِل ِلِلَقاِء ِإْسَراِئيَل. َوَكاَن اْلِقَتاُل ِفي َوْعِر َأْفَراِيَم، 6" -(:8-6اآليات ) ْعُب 7َوَخَرَج الشَّ اَك شَِ َر ُهنَِ َفاْنَكسَِ
ْوِم ََ اْليَِ ي ذلِِ ٌة فِِ ٌة َعِظيمَِ اَك َمْقَتلَِ ْت ُهنَِ اَم َعِبيِِد َداُوَد، َوَكانَِ ا. ِإْسَراِئيَل َأمَِ ُروَن َأْلفًِ َل ِعشِْ اَك 8. ُقتِِ اُل ُهنَِ اَن اْلِقتَِ َوكَِ

ْعِب َعَلى الَِّذيَن َأَكَلُهُم السَّ  ََ اْلَيْوِم.ُمْنَتِشًرا َعَلى َوْجِه ُكلِ  اأَلْرِض، َوَزاَد الَِّذيَن َأَكَلُهُم اْلَوْعُر ِمَن الشَّ   " ْيُف ِفي ذِل
لِ  ى اْلَحقِْ ْعُب ِإلَِ ج  حنمخلي  تمف ال لصميب ًهمو  حنمخلي ًى  أح  لج دم  ًم لدموم ألرتمخ  حمخن لرمس ط مب    :َوَخَرَج الشَّ

اُل إض لأ. حقس إ تضخمو  هو حنجخل ، هذ  هف نقا  دخ ل  أح  حهذ  هف تصلمخت أللأ ف ألصخلحى  اَن اْلِقتَِ َوكَِ
َراِيمَ  ِِْ ِر َأفِ ِِْ ي َوعِ ِِِ لردمممخم إنعمممزم إمممملألي غمممل. أألن م حهمممذأ ألردمممخم شممملق أألن م م رمممخذأ  مممرف  مممذلك  ممممف همممذأ أ =فِ
ألو ل ألررصو  ب  ألو وش  = َوَزاَد الَِّذيَن َأَكَلُهُم اْلَوْعرُ (ى 6:12 خن وأ للتخح ًحهو ج كخ  )قض   أإلملألريوم  ينرخ

ع ك نجخ   أح   أل  ب ًم م ضسهي معي ل ألو ل حاُ ضِّ حألحلل حأألشجخن  ث رخ  سث إلبدخلوم  نل   حلرخذأ لي لُ 
ل   كمما ذأتعممخ  ممخنت ضممس هممذأ ألدمملال  رممخ  ممسث ً نممخء م حهممف  ممونك بممال  مم ب ح مم م أ مممف  ممونك   ممف   ممك إحتممخن 

 ألص يب  ن ظ را ححالم ى 
اِن اْلُبطْ 9"  -(:9آية ) َت َأْغصَِ ُل َتحِْ َدَخَل اْلَبغِْ ل، فَِ ى َبغِْ ا َعلَِ اُلوُم َراِكبًِ اَن َأْبشَِ َِ َأْبَشاُلوُم َعِبيَِد َداُوَد، َوكَِ ِة َوَصاَد مَِ

ِة، َفَتَعلََّق رَ اْلَعِظيَمِة ا .ْلُمْلَتفَّ َماِء َواأَلْرِض، َواْلَبْغُل الَِّذي َتْحَتُه َمرَّ  " ْأُسُه ِباْلُبْطَمِة َوُعلِ َق َبْيَن السَّ
لرو  سو  لوس ًم شكل إبدخلوم تدخبك ب غصخم ب را  ه را ب  ب طول  حغزأنت ى حن رمخ قمس  مسث همذأ إاّل ًم 

ًن مم  حا ممسح ًم ًن مم  إنحدممل مممف  هممو ألممذى تك ممق ب غصممخم أل  رمما بمموألكتممخ. لممي سممنص صمملأ ا   ممف ًم شممكل  
ُه  مِن ةُ اْلَبْغل مرت ًغصخم أل  را  ّرخ  لض  ل روت مرمس  ح من  ىحظمو ج مر   ك رمخل ممف ألعموأء  رمخ ألردمنوق َتْحتَِ

 ألرؤ س ًن  ظمو لحمخح  ًم ستك مق بيسلم  لكمن  مخم  وقلم  صمع خل ح مخ  ًم لرموت حامو . همو ألمذى ًجعمز    م  معمو
ِلَك لرممخت ح ممس  14)ًلمما  كِِان بعِِد حِِى  ممين ضممل   بخل ممعخم ( حقولممُ   ممخم بكممس  ممف لدمميل إلممف ًنمم  لممو  ممخم قممس تممُ

  رنوقخلى 
ِة«.  10"  -(:15-10اآليات ) ا ِباْلُبْطمَِ اُلوَم ُمَعلَّقًِ ُت َأْبشَِ ْد َرَأيِْ ي قَِ اَل: »ِإنِِ  وآَب َوقَِ وآُب 11َفَرآُه َرُجٌل َوَأْخَبَر يُِ اَل يُِ َفقَِ
ُجلِ  ََ ِللرَّ َرُه: »ِإنَِّ ِذي َأْخبَِ ِة  الَِّ َن اْلِفضَِّ َرًة مِِ ََ َعشَِ يَّ َأْن ُأْعِطيَِ ى اأَلْرِض؟ َوَعلَِ اَك ِإلَِ ِرْبُه ُهنَِ ْم َتضِْ اَذا لَِ ُه، َفِلمَِ ْد َرَأْيتَِ  قَِ

ُت أَ 12َوِمْنَطَقًة«   ا ُكنِْ ِة َلمَِ َن اْلِفضَِّ ٌف مِِ ِدي َألِْ ي يَِ ْو ُوِزَن فِِ ُجُل ِلُيوآَب: »َفلَِ ِن اْلمَ َفَقاَل الرَّ ى ابِْ ِدي ِإلَِ دُّ يَِ ، أَلنَّ مُِ َِ لِِ
ى أَ  ى اْلَفتَِ ْنُكْم َعلَِ اَن مِِ ا كَِ ِرُزوا َأيًِّ اِئاًل: اْحتَِ اَي قَِ اَي َوِإتَِّ َت َوَأِبيشَِ ا َأنِْ ََ َأْوَصاَك ِفي آَذاِننَِ اُلوَم. اْلَمِل ُت 13ْبشَِ َوإِ   َفُكنِْ

ي«. َِ َشْيٌء، وَأْنَت ُكْنَت َوقَ َفَعْلُت ِبَنْفِسي ُزوًرا، ِإْذ َ  َيْخَفى َعِن اْلَملِ  َذا 14ْفَت ِضدِ  َفَقاَل ُيوآُب: »ِإنِ ي َ  َأْصِبُر هكَِ
ِب اْلُبْطمَِ  َبَها ِفي َقْلِب َأْبَشاُلوَم، َوُهَو َبْعُد َحيٌّ ِفي َقلِْ «. َفَأَخَذ َثاَلَثَة ِسَهاٍم ِبَيِدِه َوَنشَّ ََ َرُة 15ِة. َأَماَم ا َعشَِ اَط ِبهَِ َوَأحَِ

  " َرُبوا َأْبَشاُلوَم َوَأَماُتوُه.َحاِمُلو ِساَلِح ُيوآَب، َوَض  ِغْلَمانٍ 
غضب سو .  ن ألمذى ًح ملُ  ًنم  ًنى إبدمخلوم هدمذأ ألنم  لمي لرت م  ميمو . لكمل  ًم برمخء إبدمخلوم ف م  ح مل   مف 

ِة  10ح وت  سنعف ألحل. حا تف بخل مالم مرمخ  ل لجمو ًنم    متكس ًم لك  م    ،  خك  أح   حهمذ  ًجملك  =شِواقل ِفضَِّ
 هذ   ثو ألو خم ألك دلى أآلمى  =  لزك َوِمْنَطَقةً ( إذأل هف    ن  حتلمى 10:17)قض  خهن   رخ مف أل نا 

هذ  تكنمف لمو  نم. قت م. إبدمخلوم لكنم.  لضم.   مختف ل ر مل، ًح إنتك م. ممف  = َوإِ   َفُكْنُت َفَعْلُت ِبَنْفِسي ُزوًرا
ً  مي ًم ى ق   ختف شرص خل شا حخطا ْيءٌ َ  يَ ألر مك  نمع قتمو إبدمخلوم  م نخ  َِ شَِ ِن اْلَملِِ ى عَِ همف شمعخ ك  = ْخفَِ
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دِ ي ن  درا  أح  حم نت  بخإلضخما ًم ألكو   ر لحم ألر ك برخ  مسثى  همف شمعخ ك ًم  = وَأْنَت ُكْنَت َوَقْفَت ضِِ
لجنمسى حقمس سنلمذ سو . ال لردن ألو وق ب ، ًى ًم ألر ك  ين لحرق مف  رتو إبدمخلوم ن رمخ شمعس سمو . ضمس همذأ أ

ََ ( 14ل مم ى حمممف )ف مم  أإل ممسأم بن َذا َأَمامَِِ ِبُر هكَِِ ي َ  َأصِِْ   إضممخ ا ألوقمم. مممف لِ سممو . سممسنك ال رمما ألوقمم. م ممي سممُ  ِإنِِِ 
 ن ألرؤ س ًم ضل ا سو . ح سهخ  خن.  خف ا معو  خم ش    يم.  =لضل ون َعَشَرُة ِغْلَماٍن (  15ألحسسهى حمف )

   مضمل ا  ممن همف ألتممف قت تمم  ،ألر ممنول ا  تممف تضم ع  مخم  ممن ألرؤ مس ًم هممذأم رمخذأ لمم  ل  دملك نجممخ  بضمل  ى 
 مل   نعي قخئس ألج  ى  11ح أح  ال لردن ًم ل  ل بإ سأم 

 هزيمة إبشالوم ورجاله أمام داود ترمز لمعركة الصليب
جكمو ألدم  خم برف إبدخلوم بين أل رخء حأألند  ك رخل   ف شجلك )حد ا( حألرد ا إشخنك إلف ألص يب ألذى  -1

 حأألند إذ ل ا لُ   دخم مف أل رخء حال أألند بخال ا لُ ى   ك رخل بين أل رخء
لرس قخم ن. ألرجس ل وع   ف ألصم يب بدمو ألكرمو حتملك ألدم  خم  كلضمخل ل معخم  مو ألرمؤ نين )سمو . لرثمو  -2

ألدم  خم ترخ مخل بمو  رمخ  ألج خبلك حألغ رخم لرث وم أل  م خء ممف أإللرمخم(ى ممل. ألرجمس بصم ي   لمي لرتمو حانعمف
َس ن. ألرجس إب  ا تخن خل إلخ  ل عخم خء إبدخلوم ح لأل سن غف ًم سوأجع  سو . حغ رخن  ب عخ عي هدذأ َقي   خم بر

 ص وأت حيلرخم شع  ى 
ألدممكل )ألج ممس ألجريممو( ألممذى  ممخم إلبدممخلوم  ممخم  مم ب هال مم ى هدممذأ لممو ً مم نخ إ ممترسأم ًج ممخ نخ ًح ت مم رنخ  -3

 ئزنخ لدوم ج سنخ   ب هال نخى إلنضخء غلأ
( ًى نكتمز  ألرجترمع 13:13 خم  دخم ألحل. حخنج ألرسسنا حنحن م نرلج حخنج ألرسسنا  خ  ين  مخن  ) مب  -4

 ألدلال، نكتز  ح خلخ  حال نتد   ب  حنر و ًى إهخنا ت تف إلينخ  خ  ين ًم  و إهخنا هف  جس لنخى 
ْعُب َعِن ات ِ  َوَضَرَب ُيوآُب ِباْلُبو ِ 16" -(:16آية ) ْعَب.َفَرَجَع الشَّ  " َباِع ِإْسَراِئيَل، أَلنَّ ُيوآَب َمَنَع الشَّ

طخلرمممخ  مممخت إبدمممخلوم ممممال  أ مممف لرزامممس  مممن ألمممس خء حياّل تحولممم. لحمممل. ًه  ممما طخ نممماى ح مممن ألنخ  ممما ألل زاممما ف كمممس 
 ألص يب  خم هنخك بوق ألكلأزك ب دخنك ألرال  حنعخلا  سح ألريلى

  
ا َوَأَخُذوا َأْبَشاُلومَ 17"  -(:18-17اآليات ) دًّ ًة جِِ ًة َعِظيمَِ  َوَ َرُحوُه ِفي اْلَوْعِر ِفي اْلُجبِ  اْلَعِظيِم، َوَأَقاُموا َعَلْيِه ُرْجمَِ

اَم لِ 18ِمَن اْلِحَجاَرِة. َوَهَرَب ُكلُّ ِإْسَراِئيَل، ُكلُّ َواِحٍد ِإَلى َخْيَمِتِه.  َذ َوَأقَِ ْد َأخَِ اُلوُم قَِ يٌّ النَّصَِ َوَكاَن َأْبشَِ َو حَِ ِه َوهُِ َب َنْفسِِ
ِمِه، َوهُِ  َب ِباسِْ ا النَّصَِ ِمي«. َوَدعَِ ْذِكيِر اسِْ ِل تَِ ٌن أَلجِْ َي ابِْ ، أَلنَُّه َقاَل: »َلْيَس لِِ َِ َد الَِّذي ِفي َواِدي اْلَمِل ْدَعى »يَِ َو يُِ

  َأْبَشاُلوَم« ِإَلى هَذا اْلَيْوِم.
ألنم  ًالم ي بيمس إبدمخلوم ًى برموك إبدمخلوم لمذلك  اُلومَ َوُهَو ُيْدَعى َيَد َأْبشَِ ُ  لرس ًقخم إبدخلوم نص خل تذ خناخل لنل    جسأل لم

ل رما  رو ما لمُ  لجحممو   ن رمخ صمونحأ    م  صمونك سمسى حأآلم  مخذأ ت رمف  موى ُنجرمما  من ألحجمخنك شمعخ ك لنعخستم  أأل
حهدمذأ  مو إبمن  مخق   مف حترل   حصخن ألنصب تذ خنأل ح  لك ل حخ  ا حلكو  ن ت مو  لم  نل م   رخن ما ألكرموقى 

   للرس  لأ ت   إبن ل ر كى م ًب 
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( ِمْن 19"  -(:33-19اآليات  َلُه  اْنَتَقَم  َقِد  هللَا  أَلنَّ   ، ََ اْلَمِل َر  َفُأَبشِ  َأْجِر  »َدْعِني  َصاُدوَ :  ْبُن   ُِ َأِخيَمَع َوَقاَل 
ُر ِمْن ِفي هَذا اْلَيْوِم. ِفي َيْومٍ َفَقاَل َلُه ُيوآُب: »َما َأْنَت َصاِحُب ِبَشاَرٍة  20َأْعَداِئِه«.   ُر، َوهَذا اْلَيْوَم َ  ُتَبشِ   آَخَر ُتَبشِ 

َماَت«.   َقْد   َِ اْلَمِل اْبَن  َأنَّ  ِلُيوآَب 21َأْجِل  ُكوِشي  َفَسَجَد  َرَأْيَت«.  ِبَما   ََ اْلَمِل َوَأْخِبِر  »اْذَهْب  ِلُكوِشي:  ُيوآُب  َوَقاَل 
  . َْ َأْيًضا َأخِ 22َوَرَك َفَقالَ َوَعاَد  ُِ ْبُن َصاُدوَ   َأْيًضا َوَراَء ُكوِشي«. يَمَع َأَنا  َفَدْعِني َأْجِر   ِلُيوآَب: »َمْهَما َكاَن، 

ُتَجاَزى؟«   ِبَشاَرٌة   ََ َل َوَلْيَس  اْبِني،  َيا  َأْنَت  َتْجِري  »ِلَماَذا  ُيوآُب:  َلُه: 23َفَقاَل  َفَقاَل  َأْجِري«.  َكاَن  »َمْهَما  َقاَل: 
ُِ ِفي َ ِريِق الْ »اْجِر«. َفَجرَ   َغْوِر َوَسَبَق ُكوِشَي.ى َأِخيَمَع

وِر َوَرَفَع َعْيَنْيِه وَ 24 ِقيُب ِإَلى َسْطِح اْلَباِب ِإَلى السُّ ِري َوَكاَن َداُوُد َجاِلًسا َبْيَن اْلَباَبْيِن، َوَ َلَع الرَّ ل َيجِْ َنَظَر َوِإَذا ِبَرجُِ
ِقيُب َوَأْخَبَر  25َوْحَدُه.   :َفَناَدى الرَّ َُ . َفَقاَل اْلَمِل ََ ُرُب.  اْلَمِل َعى َوَيقِْ مَّ 26»ِإْن َكاَن َوْحَدُه َفِفي َفِمِه ِبَشاَرٌة«. َوَكاَن َيسِْ ثُِ

اَل ا َدُه«. َفقَِ ِقيُب اْلَبوَّاَب َوَقاَل: »ُهَوَذا َرُجٌل َيْجِري َوحِْ ِقيُب َرُجاًل آَخَر َيْجِري، َفَناَدى الرَّ : »َوهَِذا أَ َرَأى الرَّ َُ ا ْلَملِِ ْيضًِ
ٌر«.   اِلٌح َوَقاَل  27ُمَبشِ  ٌل صَِ : »هَِذا َرجُِ َُ اَل اْلَملِِ اُدوَ «. َفقَِ َِ ْبِن صَِ ِل َكَجْرِي َأِخيَمَع ِقيُب: »ِإنِ ي َأَرى َجْرَي اأَلوَّ الرَّ

اِلَحٍة«.  اَرٍة صَِِ ْأِتي ِبِبشَِِ َجَد ِلْلَملِِِ 28َويَِِ اَلُم«. َوسَِِ : »السَِِّ َِ اَل ِلْلَملِِِ ُِ َوقَِِ يَمَع اَدى َأخِِِ ى األَ َفنَِِ ِه ِإلَِِ ى َوْجهِِِ ْرِض. َِ َعلَِِ
 .» َِ ََ الَِّذي َدَفَع اْلَقْوَم الَِّذيَن َرَفُعوا َأْيِدَيُهْم َعَلى َسيِ ِدي اْلَمِل بُّ ِإلُه : »َأَساَلٌم ِلْلَفَتى 29َوَقاَل: »ُمَباَرٌك الرَّ َُ َفَقاَل اْلَمِل

و  ُت ُجْمهُِ : »َقْد َرَأيِْ ُِ الِ َأْبَشاُلوَم؟« َفَقاَل َأِخيَمَع َد ِإْرسَِ ا ِعنِْ اَذا«.  ًرا َعِظيمًِ ْم مَِ ْم َأْعلَِ َدَك، َولَِ َِ َوَعبِْ َد اْلَملِِ وآَب َعبِْ يُِ
: »ُدْر َوِقْف هُهَنا«. َفَداَر َوَوَقَف.  30 َُ ، 31َفَقاَل اْلَمِل َُ يِ ِدي اْلَملِِ ْر سَِ ي: » ِلُيَبشَِّ اَل ُكوشِِ ى، َوقَِ ْد َأتَِ ي قَِ َوِإَذا ِبُكوشِِ

بَّ َقِد انْ  ََ اْلَيْوَم ِمْن جَ أَلنَّ الرَّ «. َتَقَم َل ََ اَل 32ِميِع اْلَقاِئِميَن َعَلْي اُلوَم؟« َفقَِ ى َأْبشَِ اَلٌم ِلْلَفتَِ ي: »َأسَِ َُ ِلُكوشِِ َفَقاَل اْلَمِل
 .» رِ  ََ ِللشَّ َِ َوَجِميُع الَِّذيَن َقاُموا َعَلْي ى ِعل ِ َفاْنَزَعَج 33ُكوِشي: »ِلَيُكْن َكاْلَفَتى َأْعَداُء َسيِ ِدي اْلَمِل ِعَد ِإلَِ َُ َوصَِ ِة اْلَملِِ يَِّ

ى: »َيا اْبِني َأْبَشاُلوُم، َيا اْبِني، َيا اْبِني َأْبَشاُلوُم  َيا َليْ  ََ  اْلَباِب َوَكاَن َيْبِكي َوَيُقوُل َوُهَو َيَتَمشَّ َتِني ُمتُّ ِعَوًضا َعنِْ
 َيا َأْبَشاُلوُم اْبِني، َيا اْبِني«.

 
 لسأح  حأضح هنخ  ح ا ًح ركص ألكخهن 

 ن س دل  بخإلنتصخنىمعو سلاس ًم لدوم ًح   
 حلكن  ال سلاس ًم لحزن    ف  وت إبن   

 ( حلذلك حألم سو . 29) َوَلْم َأْعَلْم َماَذامرخ  
 لك ي  ح ا  أح  إلبن  ًنأ  ًم سل ي 
 ًح ركص ألكخهن  ن غض ا  أح ى  

 ًحن و  وشف حهو   س ليو .  ن  وشى
  حال ظ ًم ًح ركص جلى  ن 

ْوِر  ح ممل حلكنمم  ًقصممل حهممو مضممو هممذأ  هممو طلاممق =َ ِريِِِق اْلغَِِ
اَن َداُوُد ل صممممو إلممممف  أح  ً مممملعى ل صممممو إلممممف  أح  ً مممملعى  َِِ َوكِِ

 بخ. ألرسحو مكخم   رو  لُ  بخبين  َجاِلًسا َبْيَن اْلَباَبْينِ 
 



 ( األصحاح الثامن عشر)سفر صموئيل الثاني 

 

 
73 

 ً سهرخ تجخ  أل لاا حأآلحل تجخ  ألرسسنا 
ِقيُب ِإَلى َسْطِح اْلَباِب    ِإْن َكاَن َوْحَدُه َفِفي َفِمِه ِبَشاَرةٌ ( 25أل لاا حمف )  لينهل  ن بكيس  خذأ ل تف  ن = َوَ َلَع الرَّ
هو نجو صخلح   = هَذا َرُجٌل َصاِلحٌ (  27ألن  لو  س . هزارا لج    أح  لكخم ألعخن ين  ثيلانى حمف ) =

)أألح خنأل ي ا( حنلى هنخ   خ سُ  ًحسسُ  مف  حنت  حهو َ ِل  ًم سو .    ترسم نجو صخلح ليل و ب دخنك 
حن رخ بدخء  أح       ًن   خت  ىل أألبوكى حهو  ن بدف   ف شخح  حاونخ خم ح  ف ًبنيل لن س دف   ف إبن  دخ 

ى  حم تو ا حن رخ لدكون  ًن  ًح   مف تل يت  إذ  هلل  ثيلأل 
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 عودة للجدول اإلصحاح التاسع عشر

 
وآُب: »هُِِ 1" -(:8-1اآليِات ) ُأْخِبَر يُِ اُلوَم«. فَِِ ى َأْبشَِ وُح َعلَِِ ي َوَينُِ َُ َيْبكِِِ ْوِم 2َوَذا اْلَملِِ ََ اْليَِِ ي ذلِِ ُة فِِِ اَرِت اْلَغَلبَِ َفصَِِ

فَ  ْد َتَأسَِّ ََ قَِ ََ اْلَيْوِم َمْن َيُقوُل ِإنَّ اْلَمِل ْعَب َسِمُعوا ِفي ذِل ْعِب، أَلنَّ الشَّ ِه. َعلَِ  َمَناَحًة ِعْنَد َجِميِع الشَّ لََّل 3ى اْبنِِ َوَتسَِ
ي االشَّ  وَن فِِ ُخوِل ِإَلى اْلَمِديَنِة َكَما َيَتَسلَُّل اْلَقْوُم اْلَخِجُلوَن ِعْنَدَما َيْهُربُِ ََ اْلَيْوِم ِللدُّ اِل. ْعُب ِفي ذِل َُ 4ْلِقتَِ َتَر اْلَملِِ َوسَِ

َُ ِبَصْوٍت َعِظيٍم: »َيا اْبِني َأْبَشاُلوُم،  َِ ِإَلى 5اْبِني «. َيا َأْبَشاُلوُم اْبِني، َيا َوْجَهُه َوَصَرَخ اْلَمل َفَدَخَل ُيوآُب ِإَلى اْلَمِل
ََ َوبَ  ِس َبِنيِ ْوَم َوَأْنفُِ ََ اْليَِ ِذي َنْفسِِ وَه َجِميِِع َعِبيِِدَك، ُمْنقِِ ْوَم ُوجُِ َت اْليَِ ْد َأْخَزيِْ اَل: »قَِ ََ اْلَبْيِت َوقَِ اِئ ِس ِنسَِ ََ َوَأْنفُِ َناتِِ

، ََ ََ 6  َوَأْنُفِس َسَراِريِ  ََ ِلُمْبِغِضي ي   ِبَمَحبَِّت اُء َوَ  َعِبيٌِد، أَلنِِ  ََ ُرَؤسَِ ْيَس لَِ ََ َأْظَهْرَت اْلَيْوَم َأنَُّه لَِ ، أَلنَّ ََ ََ ِلُمِحبِ ي َوُبْغِض
ُر فِِ  ٍذ اأَلمِْ َن ِحيَنئِِ ْوَتى، َلَحسُِ ْوَم مَِ ا اْليَِ ا َوُكلُّنَِ اُلوُم َحيًِّ اَن َأْبشَِ ْو كَِ ُه لَِ ْوَم َأنَِّ . َعِلْمُت اْليَِ ََ ْم وَ 7ي َعْيَنيِْ اآلَن قُِ ُرْج فَِ اخِْ

ََ هِِذِه ال ٌد َمعَِ ُرْج َ  َيِبيُِت َأحَِ بِ  ِإنَُّه ِإْن َلْم َتخِْ رَّ َوَ يِ ْب ُقُلوَب َعِبيِدَك، أَلنِ ي َقْد َأْقَسْمُت ِبالرَّ ََ َأشَِ وُن ذلِِ َة، َوَيكُِ لَّْيلَِ
ََ ُمْنُذ ِصَباَك ِإَلى اآل ََ ِمْن ُكلِ  َشر  َأَصاَب َُ َوجَ 8َن«.  َعَلْي اِئِليَن: َفَقاَم اْلَمِل ْعِب قَِ َلَس ِفي اْلَباِب. َفَأْخَبُروا َجِميَِع الشَِّ

. َوَأمَّا ِإْسَراِئيُل َفَهَرُبوا ُكلُّ  َِ ْعِب َأَماَم اْلَمِل َُ َجاِلٌس ِفي اْلَباِب«. َفَأَتى َجِميُع الشَّ   " َواِحٍد ِإَلى َخْيَمِتِه. »ُهَوَذا اْلَمِل
خق إبدخلوم إهخنا ل دكب ألذسن حخطلحأ بح ختعي مف ألحمل.  من ًج م ،  زم  أح  ألرلل    ف إبن  ألك  إ ت ل سو . 

ح ممخنوأ ستوقكمموم   رمما شممدل حي تلممخالل بخإلنتصممخن بلمملح ح عجمما، لممذلك  حممو سممو . إلممف ألر ممك ليتحممسث  كممُ  حلكممن 
( معممذأ لممي لحممسث ح أح  لممي 6) هداود أبغِِْ محبيِِبد رمخت جخن مما حمممف غيممل ل خقمما بممو بممخلن مممف  ال مم  إذ قممخ  ًم 

مإبدخلوم حنجخل  ًبغضوأ  أح  حلو  خم إبدمخلوم قمس إنتصمل لرتمو  =أحب مبغضيه غض ً سأل حلكن  صسق مف ًن  س
 أح  ح و نجخل  حن خ   ًححال  ى حألحم را ًم  أح   خم س يق ب  ًم ستر ف  ن ألردخ ل ألدرص ا حألكخئ  ا محزن  

لمكى حلرمس حدمف سمو . ًم تصملمخت  أح  همذ  تت م ب نجخلم  معمي  مخ  مخنوأ ستوقكموم ذ  ألدسسس   ف إبن   ّ ي نل  ا
ةَ مممف ًم سعجممل   ممو نجخلمم ى لممذلك هممو هممس  قممخئالل  ََ هِِِذِه اللَّْيلَِِ ٌد َمعَِِ (= ًى  ممنتر ف  نممك  ر ممك 7) َ  َيِبيُِِت َأحَِِ

ْعِب (  ممين قممخم ألر ممك حج مما  كخ تمم   نممس أل ممخ. 8حنتل ممكى حمممف ) ُِِع الشَِِّ ى َجِمي َِِ َِ  َأت ِِِ اَم اْلَمل َِِ  كممُ  ل لل مموأ  = َأم
وا حألررصممو  بخلدممكب هنممخ  ؤاممسح  حج دمم  ألممذسن  ممخن وأ إبدممخلومى  ُِِ َراِئيُل َفَهَرب ا ِإسِِْ ألررصممو  بإ مملأئيو بممخقف  =َوَأمَِِّ

 ألدكب ألذى نخصل إبدخلوم  ن سعوذأ ًح  ن أأل  خ ى 
 

ْعِب ِفي ِخَصاٍم ِفي 9"  -(:10-9اآليات ) ََ َقْد َأْنَقَذَنا ِمْن َجِميِع َأْسَباِط ِإْسَراِئيلَ َوَكاَن َجِميُع الشَّ  َقاِئِليَن: »ِإنَّ اْلَمِل
اُلوَم  اَنا ِمْن َيِد اْلِفِلْسِطيِنيِ يَن، َواآلَن َقْد َهَرَب ِمَن اأَلْرِض أَلْجِل َأْبشَِ ْحَناُه 10َيِد َأْعَداِئَنا َوُهَو َنجَّ ِذي َمسَِ اُلوُم الَِّ َوَأْبشَِ

؟«.َماَت ِفي اْلَحْرِب. َفاآلَن َعَلْيَنا َقْد  َِ    "ِلَماَذا َأْنُتْم َساِكُتوَن َعْن ِإْرَجاِع اْلَمِل
ْعِب ِفي ِخَصاٍم    و س رف أل وم   ف أآلحل حاحر ُ    نول ا ألروق  ألرل ك ألذسن هي ف   أآلمى   =َوَكاَن َجِميُع الشَّ

ن    م  إبدممخلوم  ختم  ل دمكب  ر مك ح مع همذأ إذ  مخمعمي تمذ لحأ أآلم  حن  أح   نمذ صم خ  ح  مف  أممع  منعي  مي حس 
مإنضممروأ إل مم ى  دْ  َوهُِِ ْحوا قَِِ اُلومُ  َمسَِِ نأمضممين  أح ى حلرممس  ممخم ً ثمملهي غيمملك مممف نمممض  أح   مم ن سعمموذأ نل مم   َأْبشَِِ
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حأآلم  خت إبدخلوم ح أح  غيل  وجو  حأألند بال   كى حألكمو أآلم ممف  يملك   مف ستصمل  حهمي ممف حجمو  من 
ألتممف ًشممك وهخى ح ممخم  أح  قممخ نأل ًم سممسحو ًحنشمم  ي   ممف ًنس ج دمم  ب ونمم  بكممس ألممذى مك ممو  حأللتنمما  أح    ممف لرخ

و ًم سمسحو  ر مك  ح مو. حلم ا  ر مك لر مك  نموك، حهمذأ همو  وقم  ألر م ح  ألرنتصل حا حذهخ بخلروك حلكنم  مضمّ
مممتح أل ممخ. ً حممو إل ممم  بكممس ًم إنتصممل لنممخ   ممف إب مم ا "ه نمممذأ حأقمم    ممف أل ممخ. ًحقمملع، إم  ممرع ً مممس صمموتف ح 

(ى حمضو  أح  ًم سمسحو ممف  مالم حار مك ممف  مب لدمع   ح من شمع   حهمذأ ال 20:3ُ  حهو  كف )ن ًحتكدف  ك
ل تف بخل  ف معو  لنهي حال لدوم  نخ  خل ًم ل تك سهي  خن ا  تف حيم  خم لُ ى هو سترنف ًم سسحو  حم ًم لجس 

هنمممخ ًم إ ممملأئيو  جممم   بمممو بمممين ًذنع شمممع  ى حنال مممظ  رخح ممما  مممن ألدمممكبى سمممسحو ممممف  لأ ممما حلممم ا   مممف ًنس
)أأل مم خ  ألكدمملك(  ممخنوأ ً مم ق  ممن سعمموذأ مممف قمملأنهي بكممو ك  أح  حق ولمم    كممخل   مميعيى حلرممس شممكل ألر ممك بعممذأ مرممخذأ 

 (ى 4:5( )ن 11لا  للكو ألر ك ألحد ي ل جذ. شع    )
 

ى صَِ 11"  -(:15-11اآليات ) َُ َداُوُد ِإلَِ اهِ َوَأْرَسَل اْلَمِل اَر اْلكَِ اِئَلْيِن: اُدوَ  َوَأِبَياثَِ وَذا قَِ ُيوَخ َيهُِ ا شُِ اِئاًل: »َكلِ مَِ َنْيِن قَِ
 َِ ى اْلَملِِِ َراِئيَل ِإلَِِ اَلُم َجِميِِِع ِإسِِْ ى كَِِ ْد َأتَِِ ِه، َوقَِِ ى َبْيتِِِ َِ ِإلَِِ اِع اْلَملِِِ ي ِإْرجَِِ ِريَن فِِِ وَن آخِِِ اَذا َتُكونُِِ ِه؟ ِلمَِِ ي َبْيتِِِ ُتْم 12 فِِِ َأنِِْ

تُ  َوِتي. َأنِِْ اِإخِِْ ي. َفِلمَِِ ي َوَلْحمِِِ ؟ ْم َعْظمِِِ َِ اِع اْلَملِِِ ي ِإْرجَِِ ِريَن فِِِ وَن آخِِِ ي 13َذا َتُكونُِِ َت َعْظمِِِ ا َأنِِْ ا: َأمَِِ وَ ِن ِلَعَماسَِِ َوَتقُِِ
َفاْسَتَماَل 14آَب«.   ُيو َوَلْحِمي؟ هَكَذا َيْفَعُل ِبَي هللُا َوهَكَذا َيِزيُد، ِإْن ُكْنَت َ  َتِصيُر َرِئيَس َجْيٍب ِعْنِدي ُكلَّ اأَليَّاِم َبَدلَ 

َت َوَجِميُِع َعِبيِِدَك«. ِبُقُلوِب  َِ َقاِئِليَن: »اْرجِْع َأنِْ َُ 15 َجِميِع ِرَجاِل َيُهوَذا َكَرُجل َواِحٍد، َفَأْرَسُلوا ِإَلى اْلَمِل َع اْلَملِِ َفَرجَِ
، َوَأَتى َيُهوَذا ِإَلى اْلِجْلَجاِل َساِئًرا ِلُماَلَقاةِ  َِ ِلُيَعبِ َر اْلَملِ  َوَأَتى ِإَلى اأُلْرُدنِ  .اْلَمِل    " ََ اأُلْرُدنَّ

لرس مكمو  أح   مخ للك مُ  ألملحح ألرمسس أآلم  من طلامق حمسأم م معمو سمس و  مو نلما قمس ًح م ت ممف  مق ألر م ح 
اُدوَ  11 لمذلك(ى 21-18: 5 مو2حمف  خلا حجو  ن أللجوع، سس وهخ ل رصخلحا  ع م ) َُ َداُوُد صَِ َل اْلَملِِ َوَأْرسَِ

ت  ححسأ    ن ًجو نلا ألرعرا[ ميعوذأ مف  وق   لج لكمن  أح  س مسً حازامو ألحملجى يألر  ح سل و  عنَأِبَياَثاَر  وَ 
بو سل و لكرخ خ قخئس ألج   ألمذى  خن مُ  ستصمخلح  كمُ  ححأ مسأل ًم لكينم  قخئمسأل  دمخم سمو .ى همو سلامس ًم ستصمخلح 

و  ألر م ح لنمخ( حلرمس و ًنم   من  هرم  حلحرم  )حهدمذأ لرم ع ألجر ع حاحخح  ًم ل تريو ق و. ألجر عى حامذ ل ألكم
 إ تجخ. سعوذأ حتحلك ألر ك لألن مى  

ن رخ ًنأ   أح  ًم ستر ص  ن سو . لرت   ًبنيمل حيبدمخلوم  مي  سسثم   كمُ  ب لارما حدمنا، حألنم  لحرمو   -ملحوظة :
ً  ت  ًم للكو هذأى   ذلا   ف  أح  مف  وضوع ًحناخ 

ب  ا )إبدخلوم( مخلر  ح قخ ن   ف ًم لحولُ  بنكرت   خ لُ   حن ال خ ى شلال لح خ. إ ن  خم مينخ  كرخ -تأمل :
 أإللع ا ل صيل قخئسأل لح خ.   كوت ألر  حى هدذأ مكو ألر  ح  ع بولا ألل و ى 

 
اَفَباَدَر ِشْمِعي ْبُن ِجْيَرا اْلَبْنَياِميِنيُّ الَِّذي ِمْن َبُحوِريَم َوَنَزَل 16"  -(:23-16اآليات ) وَذا ِلِلقَِ اِل َيهُِ َِ َمَع ِرجَِ ِء اْلَملِِ
ُرونَ 17َداُوَد،   َر َوَعِبيُِدُه اْلِعشِْ َة َعشَِ وُه اْلَخْمسَِ اُوَل َوَبنُِ ِت شَِ اَلُم َبيِْ يَبا غُِ اِميَن، َوصِِ ْن َبْنيَِ ُه، َوَمَعُه َأْلُف َرُجل مِِ  َمعَِ

 . َِ َِ َوِلعَ َوَعَبَر اْلَقاِرُب ِلَتعْ 18َفَخاُضوا اأُلْرُدنَّ َأَماَم اْلَمِل ُن ِبيِر َبْيِت اْلَمِل ْمِعي بِْ َقَط شِِ ِه. َوسَِ ي َعْيَنيِْ ُن فِِ ا َيْحسُِ ِل مَِ مَِ
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 ، َِ ِعْنَدَما َعَبَر اأُلْرُدنَّ ُدَك 19ِجْيَرا َأَماَم اْلَمِل ِه َعبِْ َرى بِِ ا اْفتَِ ْذُكْر مَِ ا، َوَ  تَِ يِ ِدي ِإْثمًِ ي سَِ ْب لِِ : »َ  َيْحسِِ َِ اَل ِلْلَملِِ َوقَِ
ُروجِ  ْوَم خُِِ ْن ُأورُ  يَِِ َِ مِِِ يِ ِدي اْلَملِِِ ِه، سَِِ ي َقْلبِِِ ََ فِِِ َُ ذلِِِ َع اْلَملِِِ ى َيضَِِ ِليَم، َحتَِِّ ْأُت، 20شَِِ ْد َأْخطَِِ ي قَِِ ُم َأنِِِ  َدَك َيْعلَِِ أَلنَّ َعبِِْ

 .» َِ يِ ِدي اْلَملِِ اِء سَِ َل ُكلِ  َبْيِت ُيوُسَف، َوَنَزْلُت ِلِلقَِ اَب َأِبي21َوهَأَنَذا َقْد ِجْئُت اْلَيْوَم َأوَّ الَ َفَأجَِ ُروَيَة َوقَِ ُن صَِ اُي ابِْ : شَِ
؟«  بِ  وا 22»َأَ  ُيْقَتُل ِشْمِعي أَلْجِل َهَذا، أَلنَُّه َسبَّ َمِسيَح الرَّ ى َتُكونُِ ُروَيَة َحتَِّ ي صَِ ا َبنِِ ْم يَِ ي َوَلكُِ ا لِِ َفَقاَل َداُوُد: »مَِ
ْوَم ِلَي اْلَيْوَم ُمَقاِوِميَن؟ آْلَيْوَم ُيْقَتُل َأَحٌد ِفي ِإْسَراِئيَل؟ َأَفمَِ  ي اْليَِ ُت َأنِِ  َراِئيَل؟« ا َعِلمِْ ى ِإسِْ ٌَ َعلَِ َُ 23َملِِ اَل اْلَملِِ مَّ قَِ ثُِ

. َُ   " ِلِشْمِعي: »َ  َتُموُت«. َوَحَلَف َلُه اْلَمِل
نجمو إذأل همو  مخم  1000هو ألذى شتي  أح  مف  حنتم  نجمس  أآلم  كمُ   =ِشْمِعي ْبُن ِجْيَرا =  َرُجل    1000َوَمَعهُ 

وا اأُلرْ   َوأو ده  َباَوِصيزع ي قوىى     ملحأ  من ألغمل. إلمف ألدملق  يمه  أح  ل دونموأ ممف صمح ا = ُدنَّ َأَمامِه َفَخاضُِ
حصمي خ حمخئ   من إنكدمخ   ، أح  حهو  خئس إلف ألغمل.ى حق كمخل همي مك موأ همذأ ألم شمركف حمخئ   من إنترمخم  أح  

نو  لر مخك ألمذسن ًنكملح  حألمذسن ًهمخمف سوم  جا ألر  ح مف  جس  نجمس ًم أ}  حس ت  لسأح  مف  وضوع  لي وشه  
ى حلرمممس ًنى { (16،17: 6لرولممموم ل ج مممخ  حألصمممرون ً مممر ف   ينمممخ حيحلينمممخ  مممن حجممم  ألجمممخلا   مممف ألكممملش )ن 

خ  أح  مح ممب ًم ألوقمم. هممو حقمم. ممملح حتضممريس ل جمملأح حقمم.  ًب دممخى ًم ألوقمم.  نخ ممب لإلنترممخم  ممن شممركف، ً ممّ
ق ممو. أأل م خ  أألحمملى  ق مو.  ممو شمكب بن ممخ ينى حي متلأ .  مب ح ممرخ ا ح لمو حهممو بكلمو   ممن شمركف إ ت ممب 

ألن  لو بسً  أح  بخإلنترخم  رن شتر  م ينتري  ن  و  ن ً خن أللتنا حلصخنت  ل. ًه  ا   واا، هذ  همف  درما 
ألر مموك ألرر مموئين  ممن نحح م معممي ال لحولمموم  ممو نجممخح ًح إنتصممخن ل  ممب  مم  ا بممو لحممو  أل مم  ا إلممف  ممب 

هنخ  ن شركف بن جيلأ لكو  حا  ب  ن  م  رخم إبنم   مين   مك ًم  هنخ  ؤأ ى حلرخذأ إذ  لخ  أح    حن خلا حاثون
 (ى 8،9: 2 و1لرتو شركف  رخبخل لُ ى )

 أح   مممخ ح بدرصممم  ًى  مممخ ح شمممركف   مممف أإلهخنممما ألتمممف لحرممم. بدرصممم  حلكنممم   ر ممم ح ألمممل. ال لجممموز  -1
(ى حهدمذأ  خقمب م 20:10+ جمخ 16:10   ح ألل. )لو مإهخنت  إهخنا ل ل.ى معنخ ألكرو ا ألن   ب   ،إهخنت 

 مملاي ًحمم.  و ممف  ممع ًم  و ممف  ممخ حعخى  أح  سل ممز ل ر مم ح   ممف أألند ألممذى قممخ   ممخ جنمم. أل سممن ً ممس 
ً  ف  و ألسسنونا لإل  بنى ح   رخم سل ز ل ر  ح مف  جس  مف أل رخء حأآل. قس 

كف  أحمو ًحنشم  ي حيم لتمف ًحمذهخ  من م( ًم لمم ي شمرلرمس ط مب  م  رخم بحدرتم  )أ - ن ألنخ  ا ألل زاما :  -2
َوى هنممخ نمملى ًم  أح   ممين  ممخ ح شممركف لرثممو ألر مم ح ألممذى  ممخ ح صممخل     حمملج  نعممخ ُلرتمموى محممين حمملج ُقتممِ
ً  ممف  قممخئالل: "لممخ ًبتممخ  إغلممل لعممي" معممو غلممل م لكممو  ممن  ممخ حُ  ألر مم ح   ممف ألصمم يب  ق كممخل الى مخلر مم ح 

تحق  همو  من ستمو. تو ما  م م ماى حهمو تمخ. شمركف   مِ  لرمن ل متحقى ح من همو ألمذى ل مإ دخن ا ألغللأم بس 
بخلر ع ال معو للكو  مخ للك م   جمل  حمو  حتهمخهل بمخإل تلأم ل ر مك مرمن حوممخل  من ب م  ألر مك ن رمخ حصمو 
ل ر ك  أح  ًح خن  ن نممض شمركف لمُ  بكمس ذلمك ًح  مرلات   نمُ ى ح أح   مين ط مب ًم لكخقمب شمركف لرثمو 

ً  ممف إ دخن مما ر مم ح مممف  جممس   ممسلخم ل جر ممع لكخأل قممب  ممو  ممن لممي لح ممخ   ممخك ألتو مماى معممو   ممف ألصمم يب 
 من  سلخم معو   كخقب  و  ن لي ل متلس  ألغللأم ًحّ خ  ين ل  ب ألكرخ. مف  جس   ين ل تف   ف أل حخ. 
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ًحنمخ ًلضمخل فم دي" حن مز ذلمك  هذأ ألسمى ح  ف ن تليس  ًم ن رف  أحو ج س ألر  ح  خبتين "إ  توأ مف    خت إ دخن 
 ًم س رف شركف  أحو ًحنش  ي حتكوم  رو ت  إم حلجى  هنخ

 
ِه، َوَ  24" -(:30-24اآليِِات ) ى ِبِلْحَيتِِِ ِه، َوَ  اْعَتنَِِ َتِن ِبِرْجَليِِْ ْم َيعِِْ ، َولَِِ َِ اِء اْلَملِِِ اُوَل ِلِلقَِِ ُن شَِِ ُث ابِِْ َزَل َمِفيُبوشَِِ َونَِِ

َُ  َغَسَل ِثَياَبُه، ِمَن اْلَيْوِم الَّ  اَلٍم. ِذي َذَهَب ِفيِه اْلَمِل ى ِفيِِه ِبسَِ ِذي َأتَِ ْوِم الَِّ اِء 25ِإَلى اْليَِ ِليَم ِلِلقَِ ى ُأوُرشَِ اَء ِإلَِ ا جَِ َفَلمَِّ
ُث؟«  : »ِلَماَذا َلْم َتْذَهْب َمِعي َيا َمِفيُبوشَِ َُ ، َقاَل َلُه اْلَمِل َِ دْ 26اْلَمِل ِدي قَِ َُ ِإنَّ َعبِْ يِ ِدي اْلَملِِ ا سَِ اَل: »يَِ َدَعِني، َفقَِ  خَِ

َدَك  َرُج. أَلنَّ َعبِْ َدَك َأعِِْ ، أَلنَّ َعبِْ َِ َع اْلَملِِِ ُب مَِ ِه َوَأْذهَِِ ُب َعَليِْ اَر َفَأْركَِِ َي اْلِحمَِ دُّ ِلَنْفسِِِ اَل: َأشُِ ى 27قَِِ ِدَك ِإلَِِ ى ِبَعبِِْ َوَوشَِ
ي َعْينَ  ُن فِِ ا َيْحسُِ ْل مَِ اَلِك هللِا. َفاْفعَِ َُ َكمَِ يِ ِدي اْلَملِِ ، َوسَِ َِ .  َسيِ ِدي اْلَمِل ََ ِت 28يِْ لَّ َبيِْ ا أَلنَّ كُِ ْن ِإ َّ ُأَناسًِ ْم َيكُِ ي لَِ َأبِِ

ى أَ  ُد َحتَِّ ي َبعِِْ ق  لِِ َأيُّ حَِِ . فَِ ََ َدِت ى َمائِِِ يَن َعلَِ ْيَن اآلِكلِِِ َدَك بَِ َت َعبِِْ ْد َجَعلِْ ، َوقَِِ َِ يِ ِدي اْلَملِِ ْوَتى ِلسَِِ ى مَِ ا ِإلَِِ ُرَخ َأْيضًِ صِِْ
؟«  َِ اَذا29اْلَملِِِ : »ِلمَِِ َُ ِِِ ُه اْلَمل اَل لَِِ ُأُمورِ  َفقَِِ ُد بِِِ َتَكلَُّم َبعِِْ َِِ َل«. ت َماِن اْلَحقِِْ يَبا َتْقسِِِ َت َوصِِِ ََ َأنِِْ ُت ِإنَِِّ ِِْ ْد ُقل اَل 30َك؟ قَِِ َفقَِِ

َُ ِبَساَلٍم ِإَلى َبْيِتِه«. : »َفْلَيْأُخِذ اْلُكلَّ َأْيًضا َبْعَد َأْن َجاَء َسيِ ِدي اْلَمِل َِ   "َمِفيُبوَشُث ِلْلَمِل
ً ملج حذهمب ل دمذ. تملك  لي وشمه ألكمخجز  حم  أبما سهنخ تكدمل. حس ما صمي خ لمسأح ى معمو  ل  عمخ ًح لكينم  معمو 

ً  مخ  ألللصما ل مسمخع  من نل م ى ح ينرمخ    ف  أح ى ح أح   ختب  لي وشمه   مف  مسم حلحجم   كمُ  ح من  ح تم  
ً  مخ  نصم  ً نك  أح   خ  سث لي ُلصمِّ  ً مخ  تر م ي ألحرمو  بينعرمخ ح أح  لمي لكخقمب صمي خ بمو  ل   مف  وقلم  بمو 

لوم بو  رو لُ  طكخ خل حت ك  مف ض رت ى معو إذ صنع  كُ   كلحممخل حقم. شمست  ألحرو  ألن  لي سنحخز لص  إبدخ
سمذ لُ  لمُ   تممف حيم إ متكرو ألرممسأعى حال مظ  ح مما  لي وشمه لمسأح  معممو لمي لكتنممف بلج  م  ألكممخجزك حال ب حيتم   زنممخل 

 ح   خلرخلى هب  و شا لصي خ لكن ًم لدوم  أ  ف  خ  سث لسأح  حهخ هو ل تر    َمِل خل  لضالل ًم سذ 
 

ِِات ) . 31" -(:39-31اآلي َد اأُلْرُدنِ  ِِْ يِ َعُه ِعن َِ ِلُيشَِِ ِِِ َع اْلَمل َر اأُلْرُدنَّ مَِِ َِِ يَم َوَعب ِِِ ْن ُروَجل اِديُّ مِِِ َِِ ْرِز َُّي اْلِجْلع َِِ َزَل ب َِِ َون
َنةً 32 اِنيَن سَِ ا. َكاَن اْبَن َثمَِ ََ ِعنِْ َوَكاَن َبْرِز َُّي َقْد َشاَخ ِجدًّ اَل اْلَملِِ َو عَِ اًل . َوهُِ اَن َرجُِ ُه كَِ اِيَم أَلنَِّ ي َمَحنَِ ِه فِِ َد ِإَقاَمتِِ

ا.   ِليَم«. 33َعِظيًما ِجدًّ ي ُأوُرشَِ ي فِِ ََ َمعِِ ا َأُعولُِ ي َوَأنَِ َت َمعِِ َُ ِلَبْرِز ََّي: »اْعُبْر َأنِْ : 34َفَقاَل اْلَمِل َِ ْرِز َُّي ِلْلَملِِ اَل بَِ َفقَِ
َِ ِإَلى ُأوُرَشِليَم؟ ي َحَياِتي َحتَّى َأْصَعَد مَ »َكْم َأيَّاُم ِسنِ  ِب 35َع اْلَمِل ْيَن الطَّيِِ  ُز بَِ ْل ُأَميِِ  َنًة. هَِ اِنيَن سَِ ُن َثمَِ ْوَم ابِْ َأَنا اْليَِ

ينَ  َواَت اْلُمَغنِِ  ِديِء؟ َوَهْل َيْسَتْطِعُم َعْبُدَك ِبَما آُكُل َوَما َأْشَرُب؟ َوَهْل َأْسَمُع َأْيًضا َأصِْ اذَ  َوالرَّ اِت؟ َفِلمَِ يَِ وُن َواْلُمَغنِ  ا َيكُِ
؟   َِ َُ ِبهِذِه اْلُمَكاَفَأِة؟ 36َعْبُدَك َأْيًضا ِثْقاًل َعَلى َسيِ ِدي اْلَمِل . َوِلَماَذا ُيَكاِفُئِني اْلَمِل َِ َيْعُبُر َعْبُدَك َقِلياًل اأُلْرُدنَّ َمَع اْلَمِل

، َفاْفَعْل َلُه ْنَد َقْبِر َأِبي َوُأمِ ي. وَ َدْع َعْبَدَك َيْرجُع َفَأُموَت ِفي َمِديَنِتي عِ 37 َِ ُهَوَذا َعْبُدَك ِكْمَهاُم َيْعُبُر َمَع َسيِ ِدي اْلَمِل
 .» ََ ا َتَتَمنَِّ 38َما َيْحُسُن ِفي َعْيَنْي لُّ مَِ ، َوكُِ ََ : »ِإنَّ ِكْمَهاَم َيْعُبُر َمِعي َفَأْفَعُل َلُه َما َيْحُسُن ِفي َعْيَنيِْ َُ اُه َفَأَجاَب اْلَمِل

.» ََ َُ َبْرِز ََّي َوَباَرَكُه، َفَرَجَع ِإَلى َمكَ 39 ِمنِ ي َأْفَعُلُه َل َل اْلَمِل َُ َعَبَر. َوَقبَّ ، َواْلَمِل ْعِب اأُلْرُدنَّ   " اِنِه.َفَعَبَر َجِميُع الشَّ
 - أح  هنخ  ل ز ل ر  ح نلأ  سعتي بدو ألنلوس :

   ى خر  ح ن  هألكن  ا  دو ألتف هف ج س   ن لح   -يهوذا : -1
  و  ن ترل  ضس   تف حيم  خم قخئسأل للتنا سلاس ًم لجك      -عماسا : -2

 حخ  خل لُ ى                         
 حارثو ألنلوس أل خق ا ألتف تخب.ى    -شمعى : -3
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 حارثو ألنلوس ألتف  ذب. ححس . حهخ هف ًت ا بخلتو اى    -:صيبا  -4
 وس ألرح را حألره و اى حارثو ألنل  -:مفيبوشث  -5
 حارثو ألنلوس ألتم ا ألرندغ ا برلحجعخ  ن هذأ ألكخليى    -: ى برز  -6
 حارثو ألنلوس  سسثا أإللرخمى    -:كمهام  -7

( حلكن بلزالى إ تذن لك ل 29-27:  17صي2ح خلن  ا ل لزالى مرس ًنأ   أح  ًم لدخمن    ف   ن صن ك   كُ  )
( حا سح ًن  جك ُ   خ رخل مف بي. لحمي 7:2 و1رخم )خل  نُ ى حقس ًحصف  أح  ب      ن  ًحن و إبن   رعخم  وض

 (ى 17:41نإ)
 

ََ 40"  -(:43-40اآليات ) ذِل ، َوكَِ ََ ُروا اْلَملِِ وَذا َعبَِّ ْعِب َيهُِ لُّ شَِ ُه، َوكُِ اُم َمعَِ َُ ِإَلى اْلِجْلَجاِل، َوَعَبَر ِكْمهَِ َوَعَبَر اْلَمِل
اُل   َوِإَذا ِبَجِميِع ِرَجالِ 41.  ِنْصُف َشْعِب ِإْسَراِئيلَ  ا ِرجَِ ََ ِإْخَوُتنَِ : »ِلَماَذا َسِرَق َِ ، َوَقاُلوا ِلْلَمِل َِ ِإْسَراِئيَل َجاُءوَن ِإَلى اْلَمِل

َِ َوَبْيِتِه َوُكلِ  ِرَجاِل َداُوَد َمَعُه؟«.  ََ َجاَل ِإْسَراِئيَل: »أَلنَّ اَفَأَجاَب ُكلُّ ِرَجاِل َيُهوَذا رِ 42َيُهوَذا َوَعَبُروا اأُلْرُدنَّ ِباْلَمِل ْلَمِل
َِ َأْو َوَهَبَنا ِهَبًة؟«  ، َوِلَماَذا َتْغَتاُظ ِمْن هَذا اأَلْمِر؟ َهْل َأَكْلَنا َشْيًئا ِمَن اْلَمِل َفَأَجاَب ِرَجاُل ِإْسَراِئيَل ِرَجاَل 43َقِريٌب ِإَليَّ

، َِ ََ ِبَدا  َيُهوَذا َوَقاُلوا: »ِلي َعَشَرُة َأْسُهٍم ِفي اْلَمِل ي َوَأَنا َأَحقُّ ِمْن ي َأوًَّ  فِِ ْن َكاَلمِِ ْم َيكُِ ي َولَِ ُوَد، َفِلَماَذا اْسَتْخَفْفَت بِِ
  " ِإْرَجاِع َمِلِكي؟« َوَكاَن َكاَلُم ِرَجاِل َيُهوَذا َأْقَسى ِمْن َكاَلِم ِرَجاِل ِإْسَراِئيَل.

حممذح  ق ممو ًم ن قمملنحأ نجو مم  تكج مموأ ًحتمموأ ًحلرممس تمم حل نجممخ  سعمموذأ  تممف ًن ممو لعممي  أح  ن رممخ لرج عممي حلكممن  ممي
خ ت م ب ممف متنما جك م. شميوخ أأل م خ  لرولموم ًنمتي  ملقترو ُ  10لصو شيوخ إ ملأئيو ) ألنعمي   م وأ  ،ً م خ (  رمّ

ذهممخ. سعمموذأ ح  ممون ألر ممك  ممع سعمموذأ نعممل أألن م  حم إنتهممخنهي إهخنمما لعممي حي ممترلخمخل بعمميى ح ممخم ن  نجممخ  سعمموذأ 
 -كتخ. ل   ين :قخس جسأل  ج   أل

 ب ألل ح  ألرخ  ا حا ج عخ لنكل   سم نضخئ   ن ذلكى م ال لح -1 
أَلنَّ  ألل ح  ألرخ  ا ت  ب شرخقخل بين أألحوك حهذأ  خ  سثى ح خم هذأ بسألا لدرخق بين سعوذأ ح خقف أأل  خ ى  -2

ََ َقِريٌب ِإَليَّ  َِ َأْو َوَهَبَنا ِهَبةً ْل َأَكْلَنا َشْيًئا ِمَن الْ هَ هو  ن   ن سعوذأ    نخ معو قلاب لنخ بخلج سى  اْلَمِل إننخ  = َمِل
تِلس   نُ  شينخل شرص خل حال هو ًطكرنخ بزاخ كى هو ن  جخ   ثيل ل غ ظ حقس  سث  ىلي َن  
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 عودة للجدول اإلصحاح العشرون 

 
، َفَضَرَب ِباْلُبوِ  َوَقاَل: »َلْيَس َلَنا يٌم اْسُمُه َشَبُع ْبُن ِبْكرِ َواتََّفَق ُهَناَك َرُجٌل َلئِ 1"  -(:2-1اآليات ) ي َرُجٌل َبْنَياِميِنيٌّ

ى. ُكلُّ َرُجل ِإَلى َخْيَمِتِه َيا ِإْسَراِئيُل«.  َفَصِعَد ُكلُّ ِرَجاِل ِإْسَراِئيَل ِمْن َوَراِء 2ِقْسٌم ِفي َداُوَد َوَ  َلَنا َنِصيٌب ِفي اْبِن َيسَّ
 " ِن ِبْكِري. َوَأمَّا ِرَجاُل َيُهوَذا َفاَلَزُموا َمِلَكُهْم ِمَن اأُلْرُدنِ  ِإَلى ُأوُرَشِليَم.اُوَد ِإَلى َوَراِء َشَبَع بْ دَ 

هخ هو أل  ف ال سلضف ًم للمخنق بيم.  أح  ت  س مخل لمُ    مف قتمو ًحنامخ منجمس ألر  مخك ت مو ألر  مخكى ف  م ب  دمد ا 
ُهٍم م إ لأئيو لرولوم نحن ً  خ = ( حن هي ألرخ ف حال ظ 43ً-40: 19سعوذأ  ع بخقف أأل  خ  ) َرُة َأسِْ ِلي َعشَِ

 َِ ي اْلَملِِِ خ ًنممتي م مم ن حأ ممسى حاعمموذأ سممل حم حنحممن أألقممل.ى لممذلك ندمم  ألرممال  ألممذى ً ى لعممذأ 43:19) فِِِ ( ًح ممّ
 ا مخئرما لي رمف نجمخ  سعموذأ ألترل ى حن رخ لعذأ أل م ب  مخن شم ع بمن بدملى أل ن مخ ينف ضمس  أح  ًح مخن إ ملأئيو ب مل 

ي َداُوَد هي  ممع  أح ى حلكممن س ممسح ًم  ممن ت ممع شمم ع  ممس  ق يمموى حقممو  شمم ع ح ممس  ٌم فِِِ ا ِقسِِْ ْيَس َلنَِِ هممو ن    ممف قممو  لَِِ
َبُع ً عي حلكن بذحن ألدرخق  خن. قس حضك.ى  10( لرس قخلوأ  خبرخل لنخ 42:19) سعوذأ ًم  أح  هو قلاب إلف   وشَِ

ِري هِِو َبْنيَِِ  ُن ِبكِِْ ِه (ى 21:20صممي2نخل مممف ج ممو إممملألي )ألرولممس لكنمم   ممخم  ممخ  اِميِنيٌّ بِِْ ى َخْيَمتِِِ ل ِإلَِِ لُّ َرجُِِ إلممف  =كُِِ
  ِ لممِ   ممدن  حألركنممف نمممض  دممي  أح    ممف أأل مم خ  ألكدمملكى حلكممنعي لممي سممذه وأ إلممف بيمموتعي بممو تجركمموأ ل حممل.ى حَقو 

اَك  َِِ َق ُهن بممخأل ل حي مملأئيو حأضممح ًم  ممخ لحممسث لمم ا ًى مممف ألج جممخ   يممه  ممس . ألرصممو ا بممين سعمموذأ  =اتَّفَِِ
أل   كف مخلدمكب ستر مب ب مل ا  جي ما معمي  مخنوأ حنأء  أح  حينر  موأ    م  حت كموأ إبدمخلوم  مي  مخ حأ لمسأح   مي ت كموأ 
ش عى مخل دل لعي  يو   تر  ما حهمي ل  موأ بملحح حأ مس لكمن لرمخذأ لحمسث ذلمك  همو ب مرخح إلعمف ألجمو ت  سمب  أح  

 ُ ّلك  مال لكو  لعخ  خن اى ، ت ري مف مر   رن ميعخ َ ّلك ح تف ألر  ا ألتف
 

َراِريَّ اْلَعَشَر اللََّواِتي َتَرَكُهنَّ 3"  -(:3آية ) َُ النِ َساَء السَّ ِت، َوَجاَء َداُوُد ِإَلى َبْيِتِه ِفي ُأوُرَشِليَم. َوَأَخَذ اْلَمِل  ِلِحْفِظ اْلَبيِْ
اَن يَ  ٍز، َوكَِِ َت َحجِِْ نَّ َتحِِْ ْدخُ َوَجَعَلهُِِ ْم يَِِ ْن لَِِ وُلُهنَّ َولكِِِ ِة عُِِ ي ِعيشَِِ ْوِتِهنَّ فِِِ ْوِم مَِِ ى يَِِ اٍت ِإلَِِ نَّ َمحُبوسَِِ ْل كُِِ ، بَِِ ْيِهنَّ ْل ِإلَِِ

  " اْلُعُزوَبِة.
رن إلبدخلوم ب  خطا  خ م خت ًم  أح  ذهمب لألبمسى ح رو مخل  مخم  من غيمل  أح  أل لأنى ألنعن غخل خل إ ت    ا  

 يعن إبدخلومى ألالئق ًم سلجكن إل   بكس ًم  حو   
 

َُ ِلَعَماَسا: »اْجَمْع ِلي ِرَجاَل َيُهوَذا ِفي َثاَلَثِة َأيَّاٍم، َواْحُضْر َأْنَت ُهَنا«.وَ 4" -(:4آية )  "َقاَل اْلَمِل
ًلمخم ممسأح   رخئمس  حنمك ًنى ًم  3 ّ    أح   رخ خ بجرع ج    لاكخل  ن سعوذأ،   مف ًم سمتي همذأ ممف غضموم 

خنف سنتدمل ممف أأل ما   عمخ متضم ع أأل ما   عمخى حأأل مل لاكخل جسأل لصخنت  مخلونم أل ملطهذ  أللتنا إم لي تضل.  
ف بو س  لكرخ خ ًم لجك   قخئسأل ل ج   ح رو مخل مرالمختم   مع سمو . ح يل ال لحترو ًى ت حيلى حنجس ًم  أح  حم  
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ئس ألرت خ ح ألمذى  لمخ متتح من  كلحما، بو ن رخ ًم إحت خن  لكرخ خ قخئس ج   إبدخلوم لك ف صونك لسأح  ًن  ألرخ
 ونت  ً خم ألكدلك ً  خ ى ص
 

َر َعِن اْلِميَقاِت الَِّذي َعيََّنُه.5" -(:5آية )  " َفَذَهَب َعَماَسا ِلَيْجَمَع َيُهوَذا، َولِكنَُّه تَأخَّ
 

َت َعِبيَِد َأْكَثَر ِمْن َأْبَشاُلوَم.   َفَقاَل َداُوُد أَلِبيَشاَي: »اآلَن ُيِسيُء ِإَلْيَنا َشَبُع ْبُن ِبْكِري 6"  -(:10-6اآليات ) ْذ َأنِْ َفخُِ
ا«.  اِم َأْعُيِننَِ ْن َأمَِِ َت مِِ يَنًة َوَيْنَفلِِ ُدًنا َحصِِ ِه مُِ َد ِلَنْفسِِِ َئالَّ َيجِِ ُه لِِ يِ ِدَك َواْتَبعِْ الَُّدوَن 7سَِ وآَب: اْلجَِِ اُل يُِ َرَج َوَراَءُه ِرجَِ َفخَِ

َعاُة َوَجِميُع اأَلْبَطاِل، َوَخَرُجوا  واَوالسُّ ِري.  ِمن ُأوُرَشِليَم ِلَيْتَبعُِ َن ِبكِْ َبَع بِْ ي 8شَِ ِة الَّتِِ ْخَرِة اْلَعِظيمَِ َد الصَِّ اُنوا ِعنِْ ا كَِ َوَلمَِّ
ُه مِ  ُه، َوَفْوقَِ اَن َ ِبسَِ ِذي كَِ ى َثْوبِِِه الَِّ ا َعلَِ وآُب ُمَتَنطِ قًِ اَن يُِ اَمُهْم. َوكَِ دَّ ي ِفي ِجْبُعوَن، َجاَء َعَماَسا قُِ ْيٍف فِِ ُة سَِ ْنَطقَِ

ْيُف. ْمِدِه َمْشُدوَدٌة َعَلى َحقَ غِ  ُد 9َوْيِه، َفَلمَّا َخَرَج اْنَدَلَق السَّ َكْت يَِ ي؟« َوَأْمسَِ َفَقاَل ُيوآُب ِلَعَماَسا: »َأَساِلٌم َأْنَت َيا َأخِِ
ْيِف 10ُيوآَب اْلُيْمَنى ِبِلْحَيِة َعَماَسا ِلُيَقبِ َلُه.  رَ َوَأمَّا َعَماَسا َفَلْم َيْحَتِرْز ِمَن السَّ وآَب، َفضَِ ِه الَِّذي ِبَيِد يُِ ي َبْطنِِ ِه فِِ َبُه بِِ

   " َن ِبْكِري.َفَدَلَق َأْمَعاَءُه ِإَلى اأَلْرِض َوَلْم ُيَثنِ  َعَلْيِه، َفَماَت. َوَأمَّا ُيوآُب َوَأِبيَشاُي َأُخوُه َفَتِبَعا َشَبَع بْ 
 تمم حل  رخ ممخ ز أ  قمموك شمم عى م رممخ ممونك أأل ممل متمم ممخم  ممو تمم حيل مممف جرممع ألجمم   حضممل. شمم ع بممن بدمملى سزاممس ح

اَمُهمْ ( 8ط ب  أح   ن ًب دخى ًم س حق هو بد عى مرلج ًب دخى  مع سمو . حنجخلعرمخى حممف ) دَّ ا قُِ اَء َعَماسَِ  = جَِ
 خم  رخ خ قس جرع ج دخل مف بن خ ين بكس خ  خم قس جرمع نجمخ  سعموذأ ح مخم نأجكمخل إلمف ًحنشم  ي ممإلترف ألج دمخم 

ْيفُ َفَلمَّا َخَرَج تف مف ج كومى  نس ألصرلك ألكه را أل  ّبل سو . هذأ بوضك  أل  ف ب لارما تجك م   = اْنَدَلَق السَّ
سنزلق حهو  ترسم لررخب ا  رخ خ ح ين ترسم ل ر و  رخ خ إنمسلق أل م ف حينحنمف لي تر م  م مي لدمك  رخ مخ ممف شما 

لدمما  ممع  رخ ممخ ح ممنلا ألوضممخ اى معجممي    مم  حقت مم ى مممألم  أح  لممي لكخال مم    ممف قتممو ًبنيممل هممخ هممو لدمملن نلمما أ
ألكجيب ًم ألوق. ألذى قتو ف    رخ خ هو حق. غيمل  نخ مب   مف أإلطمالق معمو حقم.  مل. حلم ا حقم. إ مخنك ح 

ن  رخ ممخ قخئممسأل ل جمم   حلكممن   ممس متنمما قممس تكلضممعي لإلندممرخقى بممو إم  ممخ  ر مم  ف مم  تحممس  حأضممح ل ر ممك ألممذى  ممي  
ًحناخى حشرص ا سمو . شرصم ا لكخقب معو قس إ ترس   مف قتو  سو . طغف   ف  و شاى ح أح  ال ل ت  ع ًم

 حيلك معو  ع  و   وات  ح نل  معو ً ين جسأل تجخ  ألر ك حألرر كا بو قتو إبدمخلوم حلمي س مخلف بم حأ ل ألر مك ألم 
 قتو إبدخلوم ف   مخئسك ل رر كاى

 
رَّ ِبيُِ َوَوَقَف ِعْنَدُه َواِحٌد ِمْن ِغْلَماِن ُيوآ11"  -(:13-11اآليات ) ْن سُِ َوَراَء َب، َفَقاَل: »مَِ َداُوَد، فَِ َو لِِ ْن هُِ وآَب، َومَِ
وَن، َنقَِ 12ُيوآَب«.   ْعِب َيِقفُِ لَّ الشَِّ ُل َأنَّ كُِ جُِ ا َرَأى الرَّ ِة. َوَلمَِّ كَّ ِط السِِ  ِم ِفي َوسَِ ُِ ِفي الدَّ ا َوَكاَن َعَماَسا َيَتَمرَّ َل َعَماسَِ

ِة ِإَلى اْلَحْقِل َوَ َرحَ  كَّ ُف.  َعَلْيِه َثْوًبا، َلمَّا رَ ِمَن السِ  ِه َيقِِ ُل ِإَليِْ لُّ 13َأى َأنَّ ُكلَّ َمْن َيصِِ َر كُِ ِة َعبَِ كَّ ِن السِِ  َل عَِ ا ُنقِِ َفَلمَِّ
  " ِإْنَساٍن َوَراَء ُيوآَب  تِ َباِع َشَبَع ْبِن ِبْكِري.

وآبَ  َوَراَء يُِ َداُوَد فَِ َو لِِ ْن هُِ وآَب َومَِ ين حجمسح  رخ مخ ألمذسن جركعمي  رخ مخ لصمل   ملرمس حقم  نجمخ   =   َمْن ُسرَّ ِبيُِ
ِعل  نل   ًن  ألرخئس ب  ل  أح ى حن رمخ ًح مف لعمي بعمذ  ألك رمخت ًنم  قتمو   رتوالل ال سسنحم  خذأ للك وم حهنخ سو . ُله 
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 رخ ممخ لر خنتمم  لممسأح  ًحنمم  هممو نجممو  أح  أألح  حأأل ممين لممُ ى ح تممف ال ستك ممو أللجممخ   ممن  تخبكمما شمم ع بممن بدمملى 
  خ عخ نجخل ى مإنضي ألج دين حذه خ حنأء ش عى رخ خ إلف ألحرو  تف ال لر  ً ًزأح جثا

 
( َفاْجَتَمُعوا 14"  -(: 17-14اآليات  اْلِبيِريِ يَن،  َوَجِميِع  َمْعَكَة  َوَبْيِت  آَبَل  ِإَلى  ِإْسَراِئيَل  َأْسَباِط  َجِميِع  ِفي  َوَعَبَر 

َوَراَءُه.   َأْيًضا  َوَحاَص 15َوَخَرُجوا  َمْعكَ َوَجاُءوا  َبْيِت  آَبِل  ِفي  ِفي ُروُه  َفَأَقاَمْت  اْلَمِديَنِة  َحْوَل  ِمْتَرَسًة  َوَأَقاُموا  َة، 
وِر.  ْعِب الَِّذيَن َمَع ُيوآَب َكاُنوا ُيْخِرُبوَن أَلْجِل ِإْسَقاِط السُّ  اْلِحَصاِر، َوَجِميُع الشَّ

َمُعوا16 ِة: »ِاسِْ َن اْلَمِدينَِ وآبَ َفَناَدِت اْمَرَأٌة َحِكيَمٌة مِِ وا ِليُِ َمُعوا. ُقولُِ «. . ِاسِْ ََ ا َفُأَكلِ مَِ ى هُهنَِ ْم ِإلَِ دَّ  َتقَِ
ا، 17 َم ِإَلْيهَِ دَّ َفَتقَِ

«. َفَقاَل: »َأَنا  ََ   "َساِمٌع«.َفَقاَلِت اْلَمْرَأُة: »َأَأْنَت ُيوآُب؟« َفَقاَل: »َأَنا ُهَو«. َفَقاَلْت َلُه: »اْسَمْع َكاَلَم َأَمِت
حهف  سسنا  حصنا ًى لعخ  =آَبَل َوَبْيِت َمْعَكَة ف هف سسنا   ن نلتخلرب دخى شرخالل لحصو ألج   بم خ ك سو . ًح

ًه عخ   ينرخ شكل أللجخ  ألذسن تخبكوأ ش ع بن بدلى  =َأَقاُموا ِمْتَرَسًة َحْوَل اْلَمِديَنِة  ون حيشتعلت ألرسسنا بحدرا 
 موأن  سسنما  مس  ق يمو  ح موأ حي ترموأ  أحمو ًبج   سو . حهو لكلمموم ج لحتم  إنلضموأ  من  ولم  حلمي ست مق  موى 

 تكنف  خئن ًح  سأل تلأب خل لحريعي ح سًحأ سنر وم مف أل ون لعس  ى  والِمْتَرَسةً  بو بي.  كدا محخصلهخ سو .ى 
 

َأُلونَ 18" -(:19-18اآليِِات ) َؤاً  َيسِِْ اِئِليَن: سُِِ َِِ وَن َأوًَّ  ق اُنوا َيَتَكلَّمُِِ َِِ ًة: »ك َِِ ْت َقاِئل اُنوا  َفَتَكلَّمَِِ َِِ َذا ك َل. َوهكَِِ َِِ ي آب فِِِ
ْوا.  اَذا َتْبلَِِ 19اْنَتهَِِ َراِئيَل. ِلمَِِ ي ِإسِِْ ا فِِِ ًة َوُأمًِِّ ٌب َأْن ُتِميَِِت َمِدينَِِ َت َ الِِِ َراِئيَل. َأنِِْ ي ِإسِِْ ٌة فِِِ اِلَمٌة َأِمينَِِ ا ُمسَِِ يَب َأنَِِ ُع َنصِِِ
؟«. بِ    "الرَّ

ْوا اُنوا اْنَتهَِ َذا كَِ َل َوهكَِ ألنمخس لم توم إلمف  بمو ل  م لوأ بمو  كنمخ  ًم  ذأ  ثمو  دمعون  من هم=  ُسَؤاً  َيْسَأُلوَن ِفي آبَِ
ًه عممخ ألردممونكى ًى هممف  سسنمما  دممعونك بخلحدرمما حهدممذأ إ ممترل ألنممخس حألجر ممع  لممموأ  درتنممخ ح دممونتنخ ألصممخئ ا 

ي ألررنكا ح  نعخ ترو  لُ  لرخذأ لي ت ِت إلينخ بخلتلخحد حألتلخهي منحن ًنخس   خلروم ح درخءى  َراِئيلَ َوُأمًّا فِِ ًى  ِإسِْ
عخ شكب ليؤ ا  سنخل ًحلىى ًح ًم  بو  خنم.  سسنما   ملى ممف نلتمخلف حات كعمخ  مسم صمغيلك  ثيملك  سسنا لرلج  ن

بِ  معف لعي  خألمى   يَب الِرَّ بركنمف ًنمك تعمخجي  سسنما حه عمخ م لنمخ  نصميب ح يملأث أله عمخى حهمخ  = ِلَماَذا َتْبَلُع َنصِِ
 (ى10:20مف  وأن ق و ًم سعخجي )ته  م س ز ُ  ًم لرسم أل الم حاسحوًن. ترل عخى ح ح ب ألدلاكا  خ

 
.  20"  -(:26-20اآليات ) ََ ُأْهِل َوَأْن  َأْبَلَع  . أَلنَّ 21َفَأَجاَب ُيوآُب َوَقاَل: »َحاَشاَي  َحاَشاَي َأْن  ََ اأَلْمُر َلْيَس َكذِل

رَ  ِبْكِري  ْبُن  َشَبُع  اْسُمُه  َأْفَراِيَم  َجَبِل  ِمْن  دَ َرُجاًل   َِ اْلَمِل َعَلى  َيَدُه  اْلَمِديَنِة«. َفَع  َعِن   َِ َفَأْنَصِر َوْحَدُه  َسلِ ُموُه  اُوَد. 
وِر«.   ََ َعِن السُّ ِإَلْي ُيْلَقى  َرْأُسُه  ِلُيوآَب: »ُهَوَذا  اْلَمْرَأُة  َفَقَطُعوا 22َفَقاَلِت  ِبِحْكَمِتَها  ْعِب  ِإَلى َجِميِع الشَّ اْلَمْرَأُة  َفَأَتِت 

َوَأْلَقْوُه  َرْأَس َشبَ  ِبْكِري  ْبِن  ِإَلى ُيوآَب، َفَضَرَب ِباْلُبوِ  َفاْنَصَرُفوا َعِن اْلَمِديَنِة ُكلُّ َواِحٍد ِإَلى َخْيَمِتِه. َوَأمَّا ُيوآُب َع 
. َِ  َفَرَجَع ِإَلى ُأوُرَشِليَم ِإَلى اْلَمِل



 ( األصحاح العشرون)ثاني سفر صموئيل ال

 

 
82 

ى اْلَجالَّ َوَكاَن ُيوآُب َعَلى َجِميِع َجْيِب ِإْسَراِئيَل، َوَبَناَيا ْبُن  23 اَداَع َعلَِ َعاِة، َيُهويَِ ِة، 24ِديَِن َوالسُِّ ى اْلِجْزيَِ َوَأُدوَراُم َعلَِ
اًل،   اِهَنْيِن،  25َوَيُهوَشاَفاُط ْبُن َأِخيُلوَد ُمَسجِ  اُر كَِ اُدوُ  َوَأِبَياثَِ ا، َوصَِ يَوا َكاِتبًِ ا 26َوشِِ اَن َكاِهنًِ ا كَِ اِئيِريُّ َأْيضًِ َرا اْليَِ َوِعيِْ

  " ِلَداُوَد.
ى ( إذ لي لكس  أح  سثق مف ًبنخئ 18:8صي 2ًبنخء  أح   خبرخل ) ًحذ  نصب  =ا اْلَياِئيِريُّ ِعْيرَ 
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 عودة للجدول اإلصحاح الحادى والعشرون 

 
. َفقَ َوَكاَن ُجوٌع ِفي َأيَّاِم َداُوَد َثاَلَ  ِسِنيَن، َسَنًة َبْعَد َسَنٍة، َفَطَلَب 1" -(: 14-1اآليات ) بِ  :  َداُوُد َوْجَه الرَّ بُّ اَل الرَّ

َماِء، أَلنَُّه َقَتَل اْلِجْبُعوِنيِ يَن«.  َُ اْلِجْبُعوِنيِ يَن َوَقاَل َلُهْم. َواْلِجْبُعوِنيُّوَن 2»ُهَو أَلْجِل َشاُوَل َوأَلْجِل َبْيِت الدِ  َفَدَعا اْلَمِل
َف َلُهْم َبُنو ِإْسَراِئيَل، َوَ َلَب َشاُوُل َأْن َيْقُتَلُهْم أَلْجِل  ا اأَلُموِريِ يَن، َوَقْد َحلَ َلْيُسوا ِمْن َبِني ِإْسَراِئيَل َبْل ِمْن َبَقايَ 
ُر َفُتَباِرُكوا َنِصيَب ا3َغْيَرِتِه َعَلى َبِني ِإْسَراِئيَل َوَيُهوَذا.  ؟«  َقاَل َداُوُد ِلْلِجْبُعوِنيِ يَن: »َماَذا َأْفَعُل َلُكْم؟ َوِبَماَذا ُأَكفِ  بِ  لرَّ

ٌة َوَ  َذَهٌب ِعْنَد َشاُوَل َوَ  ِعْنَد َبْيِتِه، َوَلْيَس َلَنا َأْن ُنِميَت َأَحًدا فِ َفَقاَل َلُه اْلجِ 4 ي  ْبُعوِنيُّوَن: »َلْيَس َلَنا ِفضَّ
ُجُل الَّ 5ِإْسَراِئيَل«. َفَقاَل: »َمْهَما ُقْلُتْم َأْفَعُلُه َلُكْم«.  : »الرَّ َِ َمَر َعَلْيَنا ِلُيِبيَدَنا ِلَكْي َ   ِذي َأْفَناَنا َوالَِّذي َتذَفَقاُلوا ِلْلَمِل

«. َفَقاَل  6ُنِقيَم ِفي ُكلِ  ُتُخوِم ِإْسَراِئيَل،   بِ  بِ  ِفي ِجْبَعِة َشاُوَل ُمْخَتاِر الرَّ َفْلُنْعَط َسْبَعَة ِرَجال ِمْن َبِنيِه َفَنْصِلَبُهْم ِللرَّ
: »َأَنا ُأْعِطي«.  َُ َُ َعَلى َمِفيَوأَ 7اْلَمِل بِ  الَِّتي َبْيَنُهَما،  ْشَفَق اْلَمِل ُبوَشَث ْبِن ُيوَناَثاَن ْبِن َشاُوَل ِمْن َأْجِل َيِميِن الرَّ

َُ اْبَنْي ِرْصَفَة اْبَنِة َأيََّة اللََّذْيِن َوَلَدْتُهَما ِلَشاُوَل: َأْرمُ 8َبْيَن َداُوَد َوُيوَناَثاَن ْبِن َشاُوَل.  وِنَي َوَمِفيُبوَشَث، َفَأَخَذ اْلَمِل
،   َوَبِني ِميَكاَل اْبَنِة َشاُوَل اْلَخْمَسَة الَِّذيَن َوَلَدْتُهْم ِلَعْدِرِئيَل ْبِن َبْرِز ََّي اْلَمُحوِليِ 

َوَسلََّمُهْم ِإَلى َيِد اْلِجْبُعوِنيِ يَن،  9
ْبَعُة َمعً  . َفَسَقَط السَّ بِ  ِلَها ِفي اْبِتَداِء َحَصاِد  ا َوُقِتُلوا ِفي َأيَّاِم الْ َفَصَلُبوُهْم َعَلى اْلَجَبِل َأَماَم الرَّ َحَصاِد، ِفي َأوَّ

ِعيِر.  ْخِر ِمِن اْبِتَداِء اْلَحَصاِد َحتَّى اْنَصبَّ 10الشَّ  اْلَماُء َفَأَخَذْت ِرْصَفُة اْبَنُة َأيََّة ِمْسًحا َوَفَرَشْتُه ِلَنْفِسَها َعَلى الصَّ
َماِء، وَ  َماَعَلْيِهْم ِمَن السَّ َفُأْخِبَر َداُوُد ِبَما َفَعَلْت 11ِء َتْنِزُل َعَلْيِهْم َنَهاًرا، َوَ  َحَيَواَناِت اْلَحْقِل َلْياًل. َلْم َتَدْع ُ ُيوَر السَّ

يَُّة َشاُوَل.  الَِّذيَن  ْن َأْهِل َياِبيِب ِجْلَعادَ َفَذَهَب َداُوُد َوَأَخَذ ِعَظاَم َشاُوَل َوِعَظاَم ُيوَناَثاَن اْبِنِه مِ 12ِرْصَفُة اْبَنُة َأيََّة ُسرِ 
َفَأْصَعَد  13ِجْلُبوَع.  َسِرُقوَها ِمْن َشاِرِع َبْيِت َشاَن، َحْيُث َعلََّقُهَما اْلِفِلْسِطيِنيُّوَن َيْوَم َضَرَب اْلِفِلْسِطيِنيُّوَن َشاُوَل ِفي

َوَدَفُنوا ِعَظاَم َشاُوَل َوُيوَناَثاَن اْبِنِه ِفي 14 ُعوا ِعَظاَم اْلَمْصُلوِبيَن،ِمْن ُهَناَك ِعَظاَم َشاُوَل َوِعَظاَم ُيوَناَثاَن اْبِنِه، َوَجمَ 
ََ اْستَ  . َوَبْعَد ذِل َُ َجاَب هللُا ِمْن َأْجِل َأْرِض َبْنَياِميَن ِفي َصْيَلَع، ِفي َقْبِر َقْيَس َأِبيِه، َوَعِمُلوا ُكلَّ َما َأَمَر ِبِه اْلَمِل

  " اأَلْرِض.
 -س حنال ظ أآلتف :حزنا جسأل  ن قصص ألكتخ. ألررس هذ  قصا  

 وأ ًنعي  ن  دخم ب س بكيس ألنعي حخموأ ًم لحل عي لدموع ًى س يمسهيى حً  مخهي ًهو ج كوم حس وأ لدوع حي    -1
( مكخشمموأ ح ممن ألدممكب ح يممنعي لدمموع 9لدمموع  عممسأل ح  مم  لعممي ن  ممخء ألجرخ مما ح ر مموأ  كعممي صمم حخل )لمم 

 ى  حت  ف   ب ح  ترف  خء
ن غيلك ح جعخلا لكف ل تولف        ف  مخلعي  حم  لأ مخك لر مي لدموع لعميى حلرمس جخء شخح  ألر ك مرت عي   -2

 خنف ألج كونيين  ن شخح  حنجخل  ألكثيل إذ قت وأ  نعي حطل حأ أل م ا  ن  وضكعي  خنثين ألكعس ألررخم بين 
   شخح  بلك  ى ن وأ ًنضعي ًح ال عيى حلرس ًح ألدك ينى حن رخ ملح ألدكب برخ َ ِرَ ُ  شخح  حنجخل  معي ح 
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 ن ً ثل أألش خء ألتف تغضب م ظ ي ألر خ ينى مألم ًصسقخء ًسمو. ظ رمو  ط مب م  من ًسمو. ًم لصم ف  -3
(ى حشمخح  ظ مي همؤالء 13،14: 2( حنأجمع ) مال9-7: 42لعي مخهلل    مخ حعي إم بمخن عي ًسمو. ألره موم )ًى

ى    ب بينرخ ًلضخل هي لعي َح   ألج كونيين ألذسن ذبحعي بال  س 
صممي( مخلكتممخ. لممي ل ممجو  ممو ًح ممخن ألر مموك بممو 1هممذ  ألرجخ مما لممي تممُذ  ل مممف ً نممخء ألحممسسه  ممن شممخح  مممف ) -4

 هف ل  . غيلك ل ل. بو تكصب ل    ى  =أَلْجِل َغْيَرِتِه ( 2بكضخل  نعخ ألجو تك  رنخى حمف )
 ا حهذأ تك يل  ن غضب أتى حألرجخ ا  خن. لكو  دخم أأل نو  3لرس  س .  جخ ا ب  ب إنر خع ألر ل  -5

م   ف أله يى حألرجخ ا  ثالل نهي مخل ل ر منول ا ألرو  ما تجمخ  ألكعمو  ألرر و ماى حألكرو ما  خ ما مخلدمكب ممِلح 
( هنخ  عس حق ي 2( هنخك ظ ي   ف ًبلاخءى )1ب م حنث ًند ألج كونيين  حم ًم ستحلك ضريل ً س ألم )

  د ونانى 
 -سين : تف  س . هذ  ألرجخ ا  هنخك ًن -6
ن رخ  س . بكس ً سأث أإلصحخح ألتخ ع حق و متنا إبدخلوم ح كس ألر  ما )ح  ما ًحنامخ( ًحصمحخ. همذأ ألمًلى  -ً

س لنحنمم  بمم م شممركف  ممين قممخ  لممسأح  "لممخ نجممو ألممس خء"  ممخم لرصممس قت مم  أللجممخ  أل مم كا  ممن ًبنممخء شممخح  ألممذسن 
   رعي  أح  ل ج كونيينى 

 خ  ا ش ع بن بدلى ًى مف ًحأحل ًلخم  أح  متكوم  و ًلخم   ك  بكس  روط  حن رخ  س . هذ  ألرجخ ا بكس   -. 
 مف  وضوع ًحناخ ًلخم  حزنا حهذ  نتخئج ألر  اى 

بِ  (  1مف ًلا ) -7  لرس ً نك  أح  ًم حنأء ألرجخ ا  لألى لعذأ     ألمل.  من  م  عخى لكمن =  َفَطَلَب َداُوُد َوْجَه الرَّ
لو ًن        دلأل إلنتع. ألرجخ ما   دملألى حلكننمخ لأل م  ال ن جم   ملاكخل ل مل. ل مف أل ؤأ ى ح حأضح ًن  ت ح  

 بو بكس ًم تللغ  ي نخى 
حلكممن هممذأ  ،( م لر ممل  أح  بخل مم ب حهممو ظ ممي شممخح  ل ج كممونيينى محرممخل شممكب إ مملأئيو هممو شممكب م1مممف ) -8

ذأ ال لكنمف ًم م ال ستكخ مو  مع بم ما ا ألكخلي لر و  ألر  حى حلكن هلكنف ًن  ب   خن. حريلك أإللرخم حليعي
مممخهلل لممن  ،ألدممكو. بممو هممو ح  مملق  تنو مما شمملح ل دممكب ًنمم  مممف  مم ي   لر ممو  أأل مميى وم لمم ا  نممس   حخبممخك

لر و ظ ي ً س  ن بنف   مى ح مع ًم شمخح  قمس  مخت لكمن م لمي ل مد.   مف ظ مي ألج كمونيينى بمو م ل مرح 
حتحمم. ُ كممي ً  ممن ًحقممسس   مموك إ مملأئيو ألم هنممخك ظ رممخل حأقممع   ممف  جخ مما مممف ًند تومم ض ل نممخل ح  ممالل بر

ًبلاخءى إذأل  خ  سث ل ا صسما حال توجس صسما مف   ختنخ حال هو نأجع لهلح  ط  ع ا قخ  ا مخل   كا ممف 
ب تمسبيل إلعمف  جيمب ل ن مخم سس م معو ضخبن ألكوى ح  ينخ ًم نلعي ًم  و  خ لرع مف   ختنخ إنرخ همو بح م

 ى  ألكو
بِ  قو   أح    -9 ُر َفُتَباِرُكوا َنِصيَب الِرَّ  كنمف ألكمالمى  مخذأ ًمكمو لكمي ألغ مف )ً لمل(  = َماَذا َأْفَعُل َلُكْم؟ َوِبَماَذا ُأَكفِ 

   ف  خ مك نخ  بدي مال سلأ  ألل. حال تلحن  ًنتي  خن ا حادوم نضخ ي    خل ل ل ا ألل.   ينخى 
 - خت ألج كونيين  خآلتف : خن. ط  -10

 (ى 4لا )    وأ مضا ًح ذهب حلي ل تغ وأ ألروق  لكف لحص وأ   ف  ص حا  خ لاى لي ل -ً
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 (ى 4لا )  َوَلْيَس َلَنا َأْن ُنِميَت َأَحًدا ِفي ِإْسَراِئيلَ لي ل   وأ  لك  م بلئ=  -. 
ألمسم ال ُللمسى بلضما بمو بمسم نجخ   ن بن  ى حهذأ   سً  تمخبف  رو مخل ًم  7ط  وأ ت  سب بي. شخح  حص ب  -ت 

(ى لكن هذأ ألر سً  ن نلا ألرختو حل ا ًبنخِئِ ى حهي لي لحس حأ ً رخء لكف ال لحلجوأ 31:35+  س   6:9 )تك
  أح  معي لك روم ًن  لحرف نلا  لي وشه حصوصخل ًن  ًق ي ليونخ خم حلن ل ت  ع ًم لحنه مف ح س ى 

  و ًنعي لرو وم هي بعذأىب ج ألنعي  ن شع   حهي ً ريومىهي لكلوم  أح   ن ال خ   بخلص ب  تف ال ستحل  -ث 
بِ  ألم شخح  هو ألذى ًح  ى حألن  ِفي ِجْبَعِة َشاُوَل ًم ستي ألص ب  -ج  مر يت  ً  لى  ُمْخَتاِر الرَّ

َُ َأَنا ُأْعِطي -11 ً  مف ح مسأل  حم ًم ل م   م حممف همذأ ًح م ى م ل رمخ  مخم م قمس -:6لما  )  َفَقاَل اْلَمِل ( همو 
خ    ف ألص  خمى   ف ًم هنخك  ن قخ  ًم ًحال  شمخح  إشمتل وأ  كمُ  ممف جس لُ   الل ًمضو  ن تك يق ًج ح 

قتو ألج كونيين معي   نولوم  ن ألرتوى  رو خل مخهلل ال سلضف بخلذبخئح أل دلااى مإم  خم ًبنخء شمخح  همؤالء 
أ  ف دمموم  أح  قممس ًح مم  مممف  ممسم  ممؤ  حيم لممي لدممن ىمعممي ل ممتحروم ألرتممو ،إشممتل وأ مممف قتممو حذبممح ألج كممونيين

 ألل. ألذى  خ  خم ل رح بترسلي ذبخئح بدلااى 
ْدِرِئيَل (  8 لا ) -12 َدْتُهْم ِلعَِ ِذيَن َولَِ َة الَِّ ح  دمخ  لمي تنجمب لمسأح  حلمي تتمزحج  مسنانيوى بمو = َوَبِني ِميَكاَل اْلَخْمسَِ

دمملحح ممممف تلجرمممخت  ثيممملك ألتممف تزحجممم.  مممسنانيو هممف  يمممل. ًحممم.   دمممخ  ألك مملىى ح مممو همممذ  ألردمممد ا  
َفةَ  حف ألتلجوم أليعو ى ًم  يل.  خت. حتول.   دخ  تل  ا ًحال همخ حت نمتعيى ح دلحح م همف  ملاا  = ِرصِْ

 شخح  ألتف  س . ب   عخ ألردد ا بين ًبنيل حيلد وشهى 
 ( نقي  خ وى 7ص ب ألج كونيين أل  كا ن رخ بكس قت عيى حنقي ) -13
لك غخل مخل  مخ نصم . ح رما وضمع حج  م.   مف ألر موح   مف ألصمرجخءت نصلا  ملاا شمخح  إلمف ذلمك ألر -14

ْيالً ح خن. تحلس أألج خ  ألر  و ما  ِل لَِ اِت اْلَحقِْ اًرا َوَ  َحَيَوانَِ ْيِهْم َنهَِ ِزُل َعلَِ َماِء َتنِْ وَر السَِّ  لما  َوَلْم َتَدْع ُ يُِ
(10) 

ت يمم.  ك رمما ح ممخم هممس   ممخم ألرلمملحد ًم ال ت رممف أألج ممخ    ممف ألصمم  خم ً ثممل  ممن أليمموم نل مم  ًى ال  -15
دممملح خل حهمممو  مممسم إ ترمممخن ألرصممم و. ، مخلرصممم و. ًح ممم  ضمممس ألرمممخنوم حنمممخ   رو تممم ى حن رمممخ ألنمممخ وس  

تغخضممف ألج كممونيين  ممن ألرممخنوم ح ممد. ألدممكب ألم هممؤالء  رممس وم  ممذبخئح ح  مما  ممن أأل مما   عممخ   كممخل 
 كمو ل ل نخس حل رالئكا ف   شعخ ك لحشع خل، مخلكو إشتلك مف جلارا أله ي ضس ألج كونيينى حتك  رعي  رنه

َي ألدممكب حقتعممخ هممذأ ألكرممو لممذلك تل مموأ أألج ممخ    ممف    ممف  ممسم  حخبممخك م ح ممسم ق ولمم  أله مميى هدممذأ َمعممِ
ألص  خمى لكن همو سلضمف م  من  رمو  ثمو همذأ ًح لر مو ذبمخئح بدملاا بعمذأ أأل م و.  أإل ترمخ  أأل  مل 

 ى ِعَي شكب ألكعس ألرسلي ألنخ وسًن  ال سلضف بعذأ أأل  و. حلكن هدذأ مَ 
ادِ  أول  ر. أألج مخ  ممف   -( :9،10مف أأللخت ) -16 اِم اْلَحصَِ ْيِهْم ًى شمعل ًبلامو  َأيَِّ اُء َعلَِ بَّ اْلمَِ ى اْنصَِ َحتَِّ

َماءِ    -مف تل يل هذأ : حألر ل سنز  غزالأل مف ألرلاف حهنخك ًنسين. ِمَن السَّ
 أ إ ترخ   ل بى شعون حهذ  6-5ًم أألج خ  بري.  ك را  وألف  -ً
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ب   يعي  ن أل رخء قس جخء مف حقت  معنخك إ ترخ    يمل لي سنص   ف ًم ألرخء ألذى إنص خ.  يه ًم ألكت -. 
ًم م تسحو بركجزك حينعرل ألرمخء ممف حقم. غيمل حقتم ى معمي  مخنوأ  ميتل وم أألج مخ    مف ألصم  خم  تمف 

مى ح عذأ قس ال  صب ألرخء   دلأل حهذأ  ن  لأ يحلكن غخل خل لي لر و م هذأ حين ،ت رن ألر خ  مف ألرلاف
تكمموم أألج ممخ  قممس بريمم.  ك رمما ً ثممل  ممن سمموم ًح سممو ينى مممخهلل ألممذى مممف سممس  ًم لرنممع ألر ممل مممف أألحقممخت 
ألركتخ ك متحسث  جخ ا ألجو ت  سب ألدكب هو نل   م ألرخ ن ًم سنز    خ  أأل  خن مف غيل  وأ يسهخ 

  ن ًجو ألل راى 
َع غضمب م  نمخ لين مدب   ينمخ ألملحح ألرمسس  من هذ  ألحخ  ا نروذجخل لص ب ألر  خن.   -ج  ح ألذى بصم    ُنممِ

 م ذب حا لتعسئا غضب م مكي هو  ل ب غضب مى أل رخء )ن زُ  ألر ل( مخلر  ح ُقسِّ 
ًم ن م    مؤأ ى  م ال سلضف به ي شخح  ل ج كونيينى حال سلضف ًلضخل بتك يمق ذبمخئح بدملااى حلكمن   ينمخ  -18

ألتف ستكخ و  كعخ م  ًل  . هف ألتف قسم لعخ م شلاكا  ين بكين ح من ب من حنلما   ن هف ألنوع خت 
بممنلاى ى ى ى وم حضممع هممذ  ألدمملاكا  تممف ال سنممتري أإلن ممخم لكينمم  ألتممف مرممسهخ بممنلا ألركتممسى ًى قت مم ى 

  ألرصما ف سس شخح ى حهنخك  ن سلى ممف همذ مك ف  خن. تعسً نلوس هؤالء ألج كونيين بكس ألذى  خنو    
 -شعون  تف لر و ًم سنز  ألر ل لكن : 6-5صونك قخ  ا  ن م ألذى َقِ َو تك يق أألج خ  

  نينى إ ن قخ  ًم ألر ل إ تخج لرر ا ًشعل مل رخ نز  ألر ل بكس سوم ًح  -ً
ألرح مما ألحم م مما حألك مم ى حيذأ  ممن سمملى صممونك ألرمملًك حهممف حأقلمما لتممسأمع  ممن ًج ممخ  ًبنخئعممخ سمملى ميعممخ صممونك  -. 

 لمنممخ ًم ألكتممخ. لرممو  "إم ن ممي. أألم نضمم كعخ م نممخ ال ًن ممخ ي" مك ينممخ ًم نتصممون  ممي ح ممي هممف  ح مما م 
ح نخست  بر  رت ى حنرو  إذأ  خن. أألم قس  أمك.  ن ًج خ  ًحال هخ مرمس ً مخطعي م بل خلما ً  مل حهمو شمرو 

ح ل ر ل ب م سنز   لاكخل حال سنتهل ح لظ ًج خ هي ب م  ر  ى و  وتعيهؤالء ألرص و ين بتكزاخت  ح لأ ر  ق
 ألرلافى 

هذ  ألر وك مف ألرصا هف شا  حيو   ف أل دلاا وم لحتر عخ  تف تنتعف صونك هذأ ألكخلي م نحتر عخ نحن  -ج
  رخ لحتر عخ م ح خزأ  لحتر عخ بر خلخنخى 

و  رممسأل ًح  لأه مما ضممس بيمم. ألكجمموز، حلكممف لهعممل ًنمم  ال لحترممتمم  ل  أح  ألر ممك جممسأل برممخ مك تمم  هممذ  أألم  -19
( ممف لمخب   ج كمخ   تمف ال 13،  12: 31صمي1شخح  ًحذ  هخم شخح  حاونخ خم ألتف  من. حو ا تح. شجلك )

ُسنكممو بعممخ أأل ممسأء حقممخم بممسمنعخ  ممع  هممخم ألرصمم و ينى  مملك  خن مما إم  ممخم  أح  لدمملق   ممف  هممخم ألرصمم و ين ًال 
 نخس حا رح بنزح  ألر ل   دلألى أل ثل   ف جثثعي ح  ف  دخ ل أللدلق م بخ

انَ   -20 ( لرمو   مون بيم. شمخمى معمي   روهمخ   مف  مون أل يم. ممف ألدمخنع 12:31صمي1حممف ) = َشاِرِع َبْيِت شَِ
 ألرخنجف حهو  دخم ألرلحن حأإلجترخع ليلأهخ ألرخنكى 

 
( َبْينَ 15"  -(:22-15اآليات  َحْرٌب  َأْيًضا  َوِإسْ َوَكاَنْت  اْلِفِلْسِطيِنيِ يَن  َوَحاَرُبوا   َمَعُه  َوَعِبيُدُه  َداُوُد  َفاْنَحَدَر  َراِئيَل، 

َوِيْشِبي َبُنوُب الَِّذي ِمْن َأْوَ ِد َراَفا، َوَوْزُن ُرْمِحِه َثاَلُ  ِمَئِة َشاِقِل ُنَحاٍس َوَقْد َتَقلََّد 16اْلِفِلْسِطيِنيِ يَن، َفَأْعَيا َداُوُد.  
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َفَأْنَجَدُه َأِبيَشاُي اْبُن َصُروَيَة، َفَضَرَب اْلِفِلْسِطيِنيَّ َوَقَتَلُه. ِحيَنِئٍذ َحَلَف ِرَجاُل َداُوَد 17ُوَد.  ، اْفَتَكَر َأْن َيْقُتَل َداَجِديًدا
ِإْسَراِئيل.   ِسَراَج  ُتْطِفُئ  َوَ   اْلَحْرِب،  ِإَلى  َمَعَنا  َأْيًضا  َتْخُرُج    َ« َقاِئِليَن:  َأْيًض ُثمَّ 18َلُه  َكاَنْت   ََ ذِل َبْعَد  ِفي   َحْرٌب  ا 

َِ الَِّذي ُهَو ِمْن َأْوَ ِد َراَفا.   ُجوَب َمَع اْلِفِلْسِطيِنيِ يَن. ِحيَنِئٍذ َسْبَكاُي اْلُحوِشيُّ َقَتَل َسا
ُأرَ 19 َيْعِري  ْبُن  َفَأْلَحاَناُن  اْلِفِلْسِطيِنيِ يَن.  َمَع  ُجوَب  ِفي  َحْرٌب  َأْيًضا  َكاَنْت  َقتَ ُثمَّ  اْلَبْيَتَلْحِميُّ  ، ِجيَم  اْلَجتِ يَّ ِجْلَياَت  َل 

اِجيَن.   ، َوَكاَن َرُجٌل َ ِويَل اْلَقاَمِة َأَصابُع ُكل  ِمْن َيَدْيِه  20َوَكاَنْت َقَناُة ُرْمِحِه َكَنْوِل النَّسَّ َوَكاَنْت َأْيًضا َحْرٌب ِفي َجتَّ
َعدَ   ، ِرْجَلْيِه ِستٌّ ِمْن  ُكل   َوَأَصابُع   ، َوِعْشُروَن،  ِستٌّ َأْرَبٌع  ِلَراَفا.  ُدَها  ُوِلَد  َأْيًضا  َضَرَبُه 21َوُهَو  ِإْسَراِئيَل  َعيََّر  َوَلمَّا 

 "  هُؤَ ِء اأَلْرَبَعُة ُوِلُدوا ِلَراَفا ِفي َجتَّ َوَسَقُطوا ِبَيِد َداُوَد َوِبَيِد َعِبيِدِه.22ُيوَناَثاُن ْبُن ِشْمَعى َأِخي َداُوَد. 

مسأح  ًحضع ألل   ينيين حلكن غخل خل  خنوأ إذأ حجسحأ ممف ح م عي ذ  ألحلح. مف نعخلا  دي  أح ى غخل خل  خن. ه 
ج ممخن قممخ ن   ممف ال ممخ تعي  ثممو ج  ممخت  ممخنوأ سترممل حمى حهممذ  ألحمملح.  خنمم.  مملح. ت  سممب حيحضممخع غخل ممخل ضممس 

ا َداُودُ  ممونأتعي حترممل هيى حلكننممخ نجممس  أح  هنممخ قممس شممخخ:  بِ ح ممخ   = َفَأْعيَِِ وُب يشِِْ  جممس  قخئممس ًم لرت مم  لمموال ًم ًني َبنُِِ
ايُ  َراِئيلى  يننمذ   م  نجممخ   أح  ًال لرملج  كعمي إلمف ألحمل.ى  تممف َأِبيشَِ َراَج ِإسِِْ ُئ سِِ معمو بحدرتم  حنممون  َ  ُتْطفِِ

َدَر َداُوُد قسأ ممت  ح ح تمم  ح سألتمم  هممو نممون ح مملأج إ مملأئيوى حقولمم    =ج ممخ  سعمموذأ إلممف  ممعو ألل  مم ينيين  ممناْنحَِِ
 مسح ًم  أح  بكمس ًم  مرن ممف  وضموع ًحنامخ إذ زنمخ  مع زحجتم  ً نمخء  مل. ل ًنعخ  ل. ت  سب   ف ترل ى حاُلهع

قلن ًم سنز   و  كخنك  ىح خم ستردف   ف أل  ح ،بينرخ هو لي سنز  إلف  خ ا ألجعخ    ،ألدكب  ع بنف  روم 
شم روحت  حهدمذأ   مف  مو حأ مس شع   حا ترل مف جعخ    تف  حل  رل ى حلذلك نجمس  أح  هنمخ لحمخن. حهمو ممف 

خ ًم ل ممترل مممف جعممخ    تممف  حممل ن ممرا مممف   ختمم  ف رممو   ممع بممولا ألل ممو  جخهممست ألجعممخ  ألح ممن، ً ر مم.  نممّ 
نأمخ  كنخهخ ألج خن لذلك لهمن ًنم  ج  مخت ح مخم  = َأْوَ ِد َراَفاأل كف،  له. أإللرخمى ًحيلأل حضع لف إ  يو أل لى 

  لخل جسسسألى حارخ  ًم جسسسأل همف   رما   لاما تدميل إلمف  مالح  ًى تر س =   َتَقلََّد َجِديًدا  ًحال ُ  أألن كا ج خبلك  ث ُ ى
حجو   لأج مف بي. لدميل إلمف ًم أل يم. بم   مدخم حين لمخء أل ملأج لدميل ًم  = ِسَراَج ِإْسَراِئيل خم حقتعخ جسسسألى 

( 19مف )ألرص خح سعسى طلاق إ لأئيوى ح   أل ي. بال  دخم ًى لو  خت  أح  ت رن ألرر كا   عخ ح أح  أآلم  ثو
لما بخلتلصميو حنجمس ًم ألحخنمخم قتمو ًحمو ج  مخت حا مسح ًم ( نجمس أآل5:20ًى1بمخللجوع إلمف )َقَتَل ِجْلَياَت    َأْلَحاَنانُ 

َياَت َقَتَل ِجلْ  َأْلَحاَنانُ (  ين لرمو  ًم 19ف بخلدعلك ج  ختى   ملف  لا )رِّ ًح    خم  ث   مف أل و  حج خنأل  ث   م ُ 
حألم قصما ج  ممخت  مع  أح  هممف ألردمعونك جممسأل حألركلحمما جممسألى  ى ممي ج  مخت ًلضممخل إدمعون بُللعمي ًنمم  قتمو ًحممو  ألر

( ح ينرمخ  مخم سونخ مخم  حمخن. 3:13صمي2( هو ًحمو سونمخ أ. بمن شمركف )21 لا )  ُيوَناَثاُن ْبُن ِشْمَعى َأِخي َداُودَ 
ف ً نموم إذ  ّ رم    مف سزنمف ًم سونخ أ. لُ   دمونأت ن لما   مو ألكتخ. إ ر  مف  جو ألدل  نجس شجخع حَ ج  

 ع ًحت   خ خنى حقول  ًحف  أح  معو قلا   بخلج س ألم شركف )شرا( ًحمو  أح  ف دموم  أح  همو  مي سونخ مخم بمن 
 شركفى 
  ( قول   هخم ألرص و ين ال لكنف برخئعي   ف ألص  خم  تف ستحولوأ إلف  هخم مك را  هخم13مف ) -ملحوظة: 

ى م  ا  كنف  الم أللجو ًم سسمنو  بكس ًم لصيل  هخ خل (ى 31:13 و1تكنف جثه ألروتف ) 
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 عودة للجدول اإلصحاح الثانى والعشرون 

 
 نشيد النصرة

حممف  رس مما ألرز ممون  ى(18همذأ ألندمميس ألمذى لمم تف هنمخ مممف نعخلما   ممخك  أح  نجمس  ًنمم  همو نل مم    رمخت ألرز ممون )
ً سأئم  ح من سمس شمخح ى حنجمس  م ألمذى ًنرمذ  ف م  ألمل.  من ًسمسى  مولرز ون مف أليمو ( نجس ًم  أح   تب هذأ أ18)

( حهمو ممف قرما إنتصمخنأت  ح جمس  ق مو 18( هنمخى حلمنال ظ ًم  أح   تمب  ز مون )1 لما )نلا ألك رخت بكينعخ مف 
ى ًح ل  م. ًم ل رنى حنجس  مف نعخلا   خت  سلتو نلا ألرز ون بمنلا ألك رمخت حهمذأ بكمس ًم  مرن ًحح م  حتمخ. 

رجمسى حألركنمف حجمخء ألر م ح ل كيمس  ل ، هذ  هف قصا ألرمال ى م رمس ح مق م أإلن مخم ممف  جمس ح مرن أإلن مخم 
ً خنم   ً خنُ  مرتو ج  خت هو نل   ألمذى  ً خ ت  ل خبق  جس ، حجك ت  سلتو نلا ألك رختى مخهلل ألذى  ًم تو ا  أح  

ألتو ما "لمذى ق مو تو تم  حً مخ   لمنلا نت تم ى ًلمي لرمو أألبمخء ًم حهمو أى   (18:    31)إن  ""تو نف لخ ن. مم تو. متخ.  
قوتعخ  ن  م ألر  ح ألذى ل علنخ  ن  و ح  ا  ت  . إ  غللأم ألر  العخ ح حق و  حألتو ا تحو  ألزأنف إلف بتو "ى

( ًم  أح  لد رنممخ  ممن بممل  حطعممخنك سممس  ح لهمم  طلاممق ألممل. ح رخلمم  18حلممذلك نجممس مممف   رممخت  ممز )ى ( 7:1سممو1)
 ًحناممخ حاتحممسث بممنلا ألك رممخت هنممخ  أل مم ب مممف ألتو مما ألتممف اسى ألممل.ى مك ممف لكممو  مممف نعخلمما   ختمم  بكممس  ممر لمم

حأل مؤأ  إلمف    .الِرب قِد نقِل عنَِ خطيتَِ.   تمِوتو لُ  ألمل.   مف ل مخم نخ مخم ألن مف   ح. ح خلخ ى ًلي لر
ًحل ا هذأ هو حال  ألر  ح ى ( 6-4: 53شإًسن نرو ألل. ح  ا  أح   ًل ا إلف ألر  ح ألذى  رو ً خ نخ )

ِ   أح  ملتممو نلمما ألرز ممون مممف نعخلمما   ختمم ى  أح  مممف قرمما ًبمم ض حهممو مممف  جممس   ممخم مممف  ممو. بممل  ألممذى شممكل بممِ
و  18 ز ممون ) ، َخ هممذأ ألثممو. أألبمم ض بر خلممخ  َ  حَل مم  ( سزهممو بثممو. بممل  أألبمم ضى حمممف هممذأ ألندمميس سممذ ل   ممف  ممَ

ى حيذأ بثو م  لكمو  ًب ضمخل  مخألح  مكمخ   (14:7 و   ح  ضم  ممف  م ألرملح  )ن ح  ف ًم ألر  ح بسِ ِ  غ و ل   
لر  ح،  خ  هنخ ل لترل برخ  ر ُ  ألر  ح ح روك ذنأ   حقوك حالص    لُ  أض ض ألذى ب   ب ل  ح ثو. بل  أألب  سزهو

ال  ألر  ح نهو (ى معذأ ألنديس  خم البس ًم ل تف هنخ معو لديل لكرو ألر  ح ألرالصفى ح  ف ح21:5 و2)
 ديس ألكن  ا ألرنتصلكنلتو حن  ح  و ألكرل حيلف  حل لحها  رخ ل  ح  أح  هنخ  تف  حل سوم مف   خت ى هذأ ن

 بخلر  ح قخئس  و  عخ ألغخلبى 
 

بُّ 1"  -(:1آية ) َذُه ِفيِِه الِرَّ ِذي َأْنقَِ ْوِم الَِّ بَّ ِبَكاَلِم هَذا النَِّشيِد ِفي اْليَِ ِد َوَكلََّم َداُوُد الرَّ ْن يَِ ِه َومِِ لِ  َأْعَدائِِ ِدي كُِ ْن َأيِْ  مِِ
   "َشاُوَل،

ً سأِئ  هي شخح  حألل   ينيين حغيلهي 18مف  ز ) = اِئهِ ُكلِ  َأْعدَ  ِمْن َأْيِدي(ى  18هف نلا  رس ا  ز ون ) (  خم 
س  لممي لدممن لكمملمعي  ممن ق ممو  ثممو إب مم ا  ممسح ألريممل   ألممذأت  ً ممسأءل جممُ خ أآلم معممو ًنى  ألدممعوك    ممن ألدممكو.ى ً ممّ

 لخ وم لر ص  ن  و هذ ى إألكخ نا مف أأل ضخءى ى ى ى 
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ي. 3ْصِني َوُمْنِقِذي،  ي َوحِ بُّ َصْخَرتِ َفَقاَل: »َالرَّ 2"  -(:4-2اآليات ) ْرُن َخاَلصِِ ي َوقَِ ي. ُتْرسِِ ِإلُه َصْخَرِتي ِبِه َأْحَتمِِ
ُِ ِمْن َأْعَداِئي.4َمْلَجِإي َوَمَناِصي. ُمَخلِ ِصي، ِمَن الظُّْلِم ُتَخلِ ُصِني.  بَّ اْلَحِميَد َفَأَتَخلَّ  " َأْدُعو الرَّ

بُّ َصْخَرِتي   كجي ما ألكخ  ما ممف ضمكل  متع م  قسأ ما حينتصمخن   مف ألدملى ك م ألل  حامسنك قمو همو سمسنك ضمك  =َالرَّ
ً  مخ  م لمُ   من قموكى  ْخَرِتي لذلك ل  ح م   ف  خ  )حادميل ل رموك  وتفم همو  صمسن قم ،ًى إلم  قموتف =ِإلُِه صَِ

ًنتلممع  صممرلتف هممو إلعممف م ىإم  ممخم لممف قمموك مممخهلل  صممسنهخممم   ممف ًنعممخ صممرلك قوامما ال لرممسن ً ممس ًم سز ز عممخ(
ً ترممس    م  معممو نأ ممخ ح خبمم. نف ألح مما ألتممف ت ممكف إل   م  مممال ت ممول حف مم  ً ترممف  ممن ألكوأصمم  ًى ، بتال ممفى 

 ى  كل ًم قوت  هف مف ًم م ل نس ح  ألك دلاا  خم لدألتجخن.ى ف خللغي  ن  و قوك  أ
بَّ  ِِرَّ و ال   ، معممو سممس و أدعِِوبممو  ،  مموت ًى لممي لرممو هممو قخلعممخ بصمم غا ألرضممخنع حلمم ا بصمم غا ألرخضممف  =َأْدعُِِ

 "بممممال إنر ممممخع وأصمممم " حارممممو  ألرممممسلا بممممولا ألل ممممو  ى(164-148-97 :119) ممممز بممممو ح ممممو أليمممموم نبإ ممممترلأ
ي (ى18-10: 6بممال إنر ممخع )ً م حلرممخذأ  ألننممخ مممف  ممل.  ممع ألدمم  خ (ى17:5تمما1) ل حرخلمما، لتمملس أ=  ُتْرسِِِ

ٌس َلكَ  ي ترخ خ "  م إلبلأه، حهذأ  خ قخلحهنخ نجس م هو  ن لحرف  أح    (ى1: 15" )تكاَل َتَر   َلخ ًَب َلأُمى ًََنخ ُتل 
 ممن  ممو ً ممخن  وكحف رممخ لمم تف نمملى ألر مم ح ألممذى ًنرممذ أإلن ممخم  ممن ألرمموت ، هممو صممرلك حممال  أإلن ممخم ح نرممذ  برمم

ى ً  مم  ألممذ  لكنمم  ًلضممخ  ممخن ب مم ب  مموت أإلن ممخم ا ممخن حغضممب ب مم ب   ممل حصممخلخ  بخلر  مم ألر  ما ى مممخهلل  رممخ
 -ي ا إب  ا ه ك أإلن خم ح خت ى حلنلى ت   و ًمكخن ألرز ون حقصا ألرال  :مر ر  ل ح خ ًبسلخ ، حلكن بح

 : ألر  ح ألرر ص حألرنرذ ى     4 – 1أآللخت 
  و ألر  ح   هالك ح وت ى:  خذأ  خم  خ  أإلن خم ق     7 – 5أآللخت 
  كلما ألل. مف  و ألر دونا ى تدخن:  رو ألر  ح أللسأئف حين   16 – 8أآللخت 
 : مل ا  أح  بو حمل ا  و أل دل برال  ألر  ح ًحن  ل نسنخى 20 – 17أآللخت 
  خ مف ألتو ا ىنح: ألر  ح تري ألرال  ح لننخ حلكن  ل  ب ًم  25 – 21أآللخت 
 : ألر  ح ألسلخم لدخما أل خن ألتخئب حاجخزى ألرخطا ألرتك ل ى 28 – 26أآللخت 

 : ألر  ح نون سعسى حارو  مف أل لاق ى        29   أآللا
 : ألجعخ  ضس ألر  ا منحن مف  ل. نح  ا لكن ألر  ح لروانخى 43 – 30أآللخت 
ً سأءنخ ىسل : ت  حا ل ل. ألرر ص ألذى  51 – 44أآللخت   مع ن ح نخ ً خم 

 
ُيوُل 5" -(:7-5ات )اآليِِ ي. سُِِ ْوِت اْكَتَنَفْتنِِِ َواَج اْلمَِِ ي. اْلهَِِ أَلنَّ َأمِِْ ُرُك 6اَلِك َأْفَزَعْتنِِِ ي. شُِِ ْت بِِِ ِة َأَحا َِِ اُل اْلَهاِويَِِ ِحبَِِ

اَبْتِني.  ْوِت َأصَِِ اْلمَِِ
ِمَع مِِِ 7 َرْخُت، َفسَِِ ي صَِِ ى ِإلهِِِ ، َوِإلَِِ بَّ ْوُت الِِرَّ يِقي َدعَِِ ي ضِِِ َراخِ نْ فِِِ ْوِتي، َوصُِِ ِه صَِِ َل  َهْيَكلِِِ ي َدخَِِ

 " ُأُذَنْيِه.
حينرخ   ف ألكدا ستل ُ  لتحو ب  ألض رخت  ن  و ، ا أأل سأء لُ  رخح نجس ًم م مف  ح ت  لسأح  ال سنزع  ن   

ح  رم. طخقختم   حاصرته األمِواججخنب  تف لدخ  ألروت لحخصل   ثو ألر خ   ينرخ تح ن بدرص لغلق ح رن 
ًغ ر. ً خ   طملق ألرمال   كجبال حولهُ  . ألردخ واا بال نعخلاى ح خنلتنحسن ب  إلف هخح   جرفته السيولن  ح ر
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بَّ لممي س مم س بممو  ى لكنمم مِِوتشِِرك ال=  ألصمم خ   شمم خك للا مما مممف صممخن ح  ْوُت الِِرَّ يِقي َدعَِِ ي ضِِِ حألممل. إ ممتجخ.  فِِِ
 -: حتج ف لُ  م  وأهب   خك حال خ اى حهذأ سن  ق   ف

 ى وى ى ى (تجل ا تكص  ب  مف   خت  ) لد   مدف ًى أإلن خم م -1 
 ى ح ن ب أإلن خم مف  لح   أللح  ا معف ًلضخل  ج خ  ت -2 
را  أح  س  بخلروت مإلف ًسن سذهبى لرس ت أإلن خم ق و حال  ألر  ح حهو مف  خلا ُ كي إلعف صخ ن ض  -3 

ق "إ  نممف مممف حقمم. ألضمميني مممف ألرز ممون ألرممل  ألضمم رخت لممذلك لرممو  ممب م أللممخئق حتكممّل    ممف م ً ثممل حممال  
وم ل رح بعذ  ألض رخت  (ى2:1) "تجخن. مف أل إمل وأ"لكرو. ألرسلا حارو  ( ، 15:  50) ز ًنرذك مترجسنف"

هممذ  أآللممخت تدمميل هممذ  أآللممخت تدمميل ل ردممخ و ألتممف حأجععممخ  أح  ح ممخ  ًم لرمموت ب مم  عخ، لكممن  ىأإلن ممخملتنم مما 
ُرك المِوتإب م ا =  خت  نعخ أإلن خم نت جا حمسأ خنف  ل روت حأألالم ألتف   صمونك لرمخ  حنملى ممف همذ  أآللمخت ى شُِ

 إ ممترع لصمملأخ خت ًحالم حمممزع لصممو بخإلن ممخم ل صمملأخ ، ومم نت جمما ألر  مما ،  مموت حضمم ر ممخنف  نمم  أإلن ممخ
  .س فخ  نلأ  ف رخ أإلن خم ، حهذأ  

ً مخ  ألر م ح(ىث، حنحمن  مخم نصمي نخ ألعخحاما )ألجحم ي ق مو ل ريملأ= ت مترسم ألح مخ  لتر م ي أألند   حبال الهاوية
 بكس ألر  ح منصي نخ  يلأث ألح خكى

معممو  ممخم لصمم ح سو مم   ،يجممخن. شممسسسك إل ممسأ هتمممف لرتممخنهي م ل رو مموأ بكرممو  همم ي سممسح عي ن  مم ملحوظِِة:
بعذ  ألضم رخت صمخن صمخلحخ ًلضخ  أح  برلحن  ألرسلو  ن ًب   ل روم بسحن  ألكه ي مف إنرخذ أل دل  ن ألرجخ اى ح 

ى ً مممخ "  دمممخم  ضمممخ   تندممم  - ص ممممف ألضممم رام ستممملك ألدمممر غممما  خ  ممما "ًم ل رمممو  ألرر كممماى لردننمممخ ألرمممو  ب
  قصا ألثال ا مت ا مف  توم ألنخن(ى  3لأم ألتف تحلق ًن  ا ألر خلخ ) أمخلتجخن. هف ألني بخلن  ا لنخ حل كو

 
ِت اأَلرْ 8"  -(:16-8اآليات ) ْت، َفاْرَتجَّ َماَواِت اْرَتَعَدْت َواْرَتجَِّ َب. ُض َواْرَتَعَشْت. ُأُسُس السَّ ُه َغضِِ ِعَد ُدخَِ 9أَلنَِّ اٌن صَِ

َماَواِت َوَنَزَل، َوَضَباٌب َتْحَت ِرْجَلْيِه. 10ُه.  َكَلْت. َجْمٌر اْشَتَعَلْت ِمنْ َأْنِفِه، َوَناٌر ِمْن َفِمِه أَ ِمْن   ى 11َ ْأَ َأ السَّ َب َعلَِ َركِِ
ُروٍب  يِح. كَِِ ِة الِِرِ  ى َأْجِنحَِِ َي َعلَِِ اَر َوُرئِِِ ةَ 12، َو َِِ َل الظُّْلمَِِ الَّ َجعَِِ ُه ِمظَِِ كَ ٍت، ِمَيا َحْولَِِ ا َحاشِِِ اِم. هًِِ اَلَم اْلَغمَِِ ًة َوظَِِ

نَ 13  مِِِ
اَمُه اْشَتَعلَ ا َعاِع ُقدَّ ْوَتُه.  14ْت َجْمُر َناٍر.  لشُّ ى صَِ يُّ َأْعطَِ َماَواِت، َواْلَعلِِ بُّ ِمَن السَّ تََّتُهْم، 15َأْرَعَد الرَّ َهاًما َفشَِ َل سِِ َأْرسَِ

، ِمْن َنْسَمِة رِ َمْسُكوَنِة ِمْن زَ اْنَكَشَفْت ُأُسُس الْ َأْعَماُ  اْلَبْحِر، وَ  َرْت َفَظهَ 16َبْرًقا َفَأْزَعَجُهْم.  بِ    " يِح َأْنِفِه.ْجِر الرَّ
بخإلن ممخم بح ممس  ل  أح  ليمملى  ممخ  ممو  نهمم بممو بمملحح ألن مموك إ تممس  ، حاممسُ  ألروامما حممال  ألتجممخن.  ، م  أح   لرممس ًنى

ًغضمب م ًلضمخ  ح خم ىب   عخأألند  . ألر  ا ، حأل كنا ألتف ًصخب ، حًنى نتخئج غضب م ب  ب   إب  ا  خ 
ح مخ  كم    مخك ًبسلما ى حي تمست نهملك  أح  ألن واما إلمف  رمو ألر م ح أللمسأئف أإلن خم ألذى ً    م مر رم  ل    وت 

 أل دممل، أأل ممل لمم ك ن   مم  ألنممخنى نحممو ء حتج ممس ح  ممف نممز  م ألك رمما بذأتمم   ممن أل ممرخ ، لينرممذ أل دممل  ممن ألرمموت 
ِت األَ خء حأألندى دونا   عخ، أل رألذى ً ه  ألر   ،ألر  مام ب م ب غضب لرس  = أَلنَُّه َغِضبَ . . . ْرُض اْرَتجَّ

غضمب م م   مف ألر  ما ، م رمس حلنملى نتمخئج غضمب م لرخ مك ت  ألر  ا بح مخك أإلن مخم ح    كتم ى   حغضب 
حغضمب   مف  مإ تلقخ بنخن ح  لا.، حغضب   ف  سحم ح رونك ،بيت    ف  أح  ب  ب ح يت  م ي للخنق أل  ف
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اى لكن غضب م   ف  خ  سث  ن   خن لإلن خم ألذى ح ر  إغتصخ. ألكعنوت محس . زلزلا نهي    حخحلا  زاخ
ِت اأَلْرُض َواْرتَ ح ر مُ  همذأ ً هم  ألر مدونا  ى خ ممف أإلن مخم  م جك   ستج مس حاصم ب لينرمذ أإلن مخم،   دْت فاْرَتجَِّ  عَِ

َماَواتِ   م ظعل مف ألج س"ى ،وى  ل ألتر " ه ي هو أللخئق ألذى ظعل مف ألتج س  ذأ ألحب ً خم ه السَّ
  مف  ى مخلر  ح جكمو بنزحلم ًى ًتف بخلح خك أل رخحاا   ف أألند  ً نف أل روأت =  bow down =َ ْأَ َأ  •

أَ َ أْ  لتمتال ا  مع أألندىتنحنمف جك عمخ  ىأل رخء أألند، جكو أألند  رخءى محيثرخ سوجس ألر  ح تكوم  َِ  
َزلَ  َماَواِت َونَِِ مصممخنت  مميلتنخ هممف مممف أل ممروأت أل ممخن ألرممسحس إلممف ضممك  أل دمملى   مم حألر هممو نممزح  = السَِِّ

"ًقخ نخ  ك  ًحج  نخ  ك  ممف  ضخل  و  ًلحارو  بولا ألل  ، وأطنتنخ( ح يلتنخ هنخ تكنف جن يتنخ ًح 20:  3)مف
 ى(6: 2" )ً مف ألر  ح ل وع أل رخحاخت 
ِت اأَلْرُض  ن تدممرر. حألر ممون تلتحمم. ح نممس ألصمم ب نجممس ًم هممذأ قممس  ممسث مكممالل مممخألند تزلزلمم. حألصممرو  = فاْرَتجَِِّ

 مر . همذ  خلما لنعح ا حهخجم. ضمس ألرمؤ نين ، حممف أح ي  ن  رخلك إهتزت ً خم ألر م ى    (52،    51:  27) . 
ست  ينرمخ ًنت = ًحال إنتكست  ن غضب م ،  ي إنتكم وإرتعدت السماوات  ألررخلك ح جست ل ر  ح )أللح خم( ى

  إذ نمضو  حص  و  ى خ مك   أل دل بإبن م
ممف ى ح مخم همذأ ألضم خ.  ث لمخل جمسأل هِ َضَباٌب َتْحَت ِرْجَليِْ =   خم ألتج س  ل  جيب لي ل ت ع ً س ًم للعرم   رس حل
ِعَد ى حلي ل ت ع ً س ًم سسنك  ل  ب م إاّل بكس ًم ًشلق نون ألص يب ًحشملق همو بنمون  مينمخ ى  لكعس ألرسليأ صَِ

م مف غض   لدوم نخن    ا ت  و  رخح     رخ  سث  = َكَلْت  َفِمِه أَ َوَناٌر ِمنْ  ال ا ألغضبى  = ُدَخاٌن ِمْن َأْنِفهِ 
 ( حألنخن ألتف ً  م. ألرر مين نجمو  ملتين ًلمخم إس  مخى2،  1: 10)اللحم ف  سحم ح رخ حلج. نخن ً  . إبنف هم

لنممخ  ممسح حلكممن م مممف  ح تمم  لدمموم نممخن تحمملق  (10-9: 20+ ن  10-9: 7نممخن  سنونمما إل سأئمم  ) أ م لدمموم 
 = بكس ًم تحلق ًشموأك ألر  ما مينمخ حغيلك ق و نخ  ح او حهو نخن تدكى ( 5:2ألريل ح ون نخن ل حرينخ  نُ  )زك

ِعَد ُدخَِِ  ْن صَِِ ِه أَ اٌن مِِِ ْن َفمِِِ اٌر مِِِ ِه، َونَِِ َتَعَلْت ِمنِِْ َأْنفِِِ ٌر اشِِْ ْت. َجمِِْ ألرممسس ألممذى لدممكو ق ممو.  ن ألمملحح= هممذأ  مم هُ َكلَِِ
  ىألرؤ نين  ح ا هلل

مخلرلتو هنخ  ىف صيل  ه رخ  ألكثيل ألر خ  )أل حخ.( ألغرخم=  َكةً ِمَياًها َحاِش ى  هف أله را =  تٍ ِمَظالَّ (  12ح لا )
إلم   . ًنم " رمخع خء يمو مرمخ  مسنخ نسن م  ًح نكلمم  ى حهمذأ نلما  مخ ن    إشمدلح ًم م  رن إ تجب حنأء غرخم  رل

إلن مخم "ال سلأنمف أ لمنال نرموت إذأ ًنسنمخ ألن  مف  ح تم  لردمف  (15:    45)إش   حتجب لخ إل  إ لأئيو ألرر ص"
  (ى20: 33)حل "حاع  

َتَعَل  ُه اشِِْ امَِِ َعاِع ُقدَّ َن الشُِِّ حومممخ   ينممخ ، لكنمم  هممو  ح ممحخ.  تممف ال نمملأ  إذأ  ممخم م قممس ً ممخ  نل مم  بضمم خ.  =مِِِ
:  14قمس ًنى أآل. )سموألتج س ألذى ًنسنخ ف   ألر  ح، ح ن سملى ألر م ح لدموم   خ ، ح خم دتخق ًم لك ن نل   لن

ى ح مخم ألر م ح  (18:  1)سمو ألو يس ألذى همو ممف  ضمن أآل. همو ح م ل" أإلبن"( ى مخلر  ح إ تك ن لنخ أآل. 9
 ح إبمن ًم ألر متل مو ًشمكتعخ لمألند ، ح عمذأ نلعمي  مخلدمرا ، صمسن ل نمون من  ن لرملجهو نمو   خم الشعاع  هو

لم   مق آل. ، مخلر م ح همو نمون  من نمون ، حيم ألرتج س هو ألدكخع ألذى ًنسنخ    ف أألند ، م   ن لنمخ نمون أ
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ونى ل   ن سس  كخم  خلن"ح خم لرًن  شكخع حخنج  ن سس م   ن إل   ق ى حهدذأ    َل   روق ألن ف  ن ألر  ح ح 
 ( ى4:  3جس الهوت  ) ب بدلى حلكن ًحلف ف     نخ بج س مخلر  ح ظعل ل شكخع حهنخك أ تتخن قسنت "

َب عَ  =للممسأئف صممكس إلممف أل ممرخء ح كممس ًم ًنعممف ألر مم ح  ر مم  أ ُروٍب َركِِِ ى كَِِ ارَ  لَِِ ي ،َو َِِ ِة الِِرِ  ى َأْجِنحَِِ َي َعلَِِ   ىحِ َوُرئِِِ
ُ. "أت ، ًتف  ن أل رخء ًحنعف  عرت  مف مسأء أل دل  ي صكس إلف أل رو حى لرخذأ هذأ ألتصوال  ألر  ح  رخ َحَلج 

هَ  خ ًَت ُلُك ٱل َكخَلَي َحًَذ  ِ.، َحَقس  ًََتي ُ. ِإَلف ٱل َكخَلِي، َحًَل ضل .ِ ِ ن  ِ ن ِس ٱآل  = ًى ُ ِلَ   من  رئىو  (ى28: 16سو) "ُب ِإَلف ٱآل 
ً يمنعي ف كلمموأعمل المسيح هذاالذى يفهم من  :أل ؤأ لكن ح   ل كخلي    ى    أل لحينكد  هو  من    هي  ن تنلمتح 

 رمو ألملحح ألرمسس ألرل موز لم    همذأ   مف نكمل  ألر م حح ى  ثو ألكخنح  ي ) خنح. =  وء ألركلما(  ألر  حهو  
ِِالريحهنمممخ  ر ممم ح بصمممكو   إنكدمممل. ط  كتممم  ى مخلنامممح حنحح هرمممخ   رممما حأ مممسك ممممف ألك لاممما حأليونخن ممما(  رتمممف ) بِ

م  من لكمل  ألر م ح سلتمخح للأئكما ًألصمونك أحتض ف هذ   (ى14: 16حهذ  لك نعخ لنخ أللحح ألرسس )سو  أل رخحاا،
ى ألنممك نجممس ًم ألمو ف لرممو  "ه ممك شممك ف  من  ممسم ألركلممماحألكدمما  ألر م ح ف مم  حاحر مم  لممسنجخت  مرخحاا  خل مماى

 ى(6: 4هو" )ًن. نمض. ألركلما ًنمضك ًنخ
  دخ  ى م را  و  لح   حا  ح    ف  و ًخ ًهر ا ألركلما   ن لكل  م ح *
 ، لذلك قخ  ألرلني "ذحقوأ ًحنهلحأ  خ ًطيب ألل."ىألن  ل تحقلرخذأ إذ  لم  لح  ى ح *
 ى رخ  سث  ن أليعو  مف  ينخء ح ن ال لكلم   يتصخ م  ك   تذ لأ   ف ً دخ  *
دخ  ى ح ثمو همذأ لحمب م أء ً تف حن حاسنك  رق ألرح ا أل خ،سنك  درتعً خ  ن  لم   يسنك  هي ً دخ   حا*

ممألم م  ح ما نجمس ًم  مو  من تلتلمع  نجما  أإلن مخم ممف  نجتم  أل مرخحااى  علتلمحا  ح ، ح  رخ إز أ ت ألرح ما س
أء ممف  نجما ألدمعس و ممف  نجتم  أل مرخحااى لمذلك نجمس ألكن  ما تضمع لك م لذلك مرثو همذأ ح ت  سز أ    ختخ مف م، 

ً ً  ف  ن ألرسل ين  ً س نل    ن ألر  ح   خ مف ألر  حى هي  ن بذ ، م  ا 
ً رممقىلرألركلممما ترممو  * ، لممذلك   رممخ وم  ح مما حهممذ   أئمملك بممال نعخلمماى ح مما م، ح ح مما م ترممو  لركلممما  م م مما 

 أ  ألركلمماى ح من هنمخ جمخءت ع مخنك ًم إز أ ت ألرح ا إز أ  ألث خت مف م حأإلتحمخ  بم ى ح  رمخ إز أ ت ألرح ما تمز 
َي " . ألرجمس برولم لم  ن شمخن حهمذأ ً (ى9: 15كلما م تكنف أإلتحخ  بم  )نأجمع تل ميل سمو  ِذِ  همِ اةُ َحهمَ اُ  ٱْلَحيَِ ََبِسلم  : ٱأل 

ِذ   ًَن .َ   َيْعِرُفوكَ ًَم    َسَك َحَاُ وَع ٱل َر مِ َح ٱلم  َلَ  ٱل َحِم ِري  َح    ًح مخ  من ألرح ما ف رمو  ألرمسلا (ى3: 17و" )سمًَن  مَ  َت ُ  ٱإل ِ
خ سو نممخ ألح يممب " َتَر  نممَ ِس ٱن  خ قممَ ُي ًَن نممَ ُن َنك  ممَ فَنحمم  ِت ِإلممَ و  َن ٱل رممَ خ ُ   ممِ ب  ًَحممَ ن  اَل ُلحممِ َوَكى  ممَ حمم  ب  ٱإل ِ خ ُنحممِ خِك، أِلَن نممَ ي  ٱل َح ممَ َق مممِ َس مم 

تِ   (ى14: 3سو1" )ٱل َرو 
 ت  خم ب كضعرخ أل كضىل خ  نلى ًم ألرح ا   خك حألركلما   خك، معر*

ألممذى ًن مم   م  (5: 5)نح ألرممسسح  ممف  ح مما م هممو ألمملحح  (14: 16)سممو  كلممما م ً يننممخ   ممف *حألممذى للممتح
يَ ، لممذلك ن ممرع مممف هممذ  أآللمما بكممس صممكو  ألر مم ح ِلَ ( َوُرئِِِ يحِ  )ًى  ممُ ِة الِِرِ  ى َأْجِنحَِِ ح مم  تف  )ألمملحح ألرممسس(ى َعلَِِ

 ألدلح ف رخ س فى
 حن زاممخل مممخللحح ى مِِن الشِِعاع قدامِِه إشِِتعلت جمِِر نِِار خنى =ألمملحح ألرممسس ألنمم لنممخًن ممو  ح بكممس صممكو  حألر مم 

ح عمذأ  ت عمب ألر مو.   مخلى حادم   بخلنمخن ألتمف، نز   ن أل رخء   بخلر ل ألذى س   دَ ذى ًن  ُ  لنخ ألر  ح لُ س ألألرس 
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ِِارال جمِِر نلعممي ًم سمموم لك ح ح مما هلل ى لممذلك ملممف صممالك أل ممجسك ألمملحح ألرممسس غيممهممي ألرممؤ نين ألممذسن ًشممك عي  ن
تكو ن مزأ ل رمؤ نين ألمذسن ًشمك عي ألملحح  ثيمل  دم ء بم  محميألرر ين ألررس ا ، سوم   و  ألملحح ألرمسس نضمع إنمخ

 ى مممف ب ممن ألكممذنأء ألرتحممس رممسس ، ً ممخ ألجرممل ألممذى مممف ألرجرمملك مممف سممس ألكممخهن معممو لدمميل ل ر مم ح ل مموع ألممذ أل
= ظعمل لنممخ  فظهِرت أعمِِا ... لأن أل مرخء =لحح ألرمسس للمتح  وأ ممنخ أللح  ما   مف ً ممع نخ موت  ى حألممالهوتم   م

 ىنكلمعخ ً لأن  خ  نخ 
ْن زَ   َرْت َفَظهَ  ُكوَنِة مِِ ُس اْلَمسِْ َفْت ُأسُِ ِر، َواْنَكشَِ بِ  َأْعَماُ  اْلَبحِْ ِر الِرَّ   مف  موت أإلن مخم   ي م ،   = غضمب ألمل.   جِْ

أل حل لديل لروت أإلن مخم،   س  د   ل ألحب أإللعفى مإذأ معرنخ ًمحهذأ ألتج   ن ألروتى ح خم تج س  لينرذ 
إشمخنك لدمق أل حمل حألركنمف نعخلما  م  خم  ت أعمِا  البحِرر ظهِ حمل، ف دموم ًم لح مخ ممف ألمال سوجس بدل لردنم  

كنم   مع ألر م ح، حل ، مخلركرس سنز  ل رخء ل روت م خ ا  ك  مف ألركرو لاح خم هذأ بخلروت  ع ألر  ح حأل  ألروتى
 ىمف ألر  حال ل ترل مف ألرخء بو لرلج ل ح خ 

 وأهس()نأجمع ألكتمخ. ألررمسس بخلدم   مجِارى الميِاهمهعلت    دذأجرتعخ هلردن تل لا حأآل = َفَظَهَرْت َأْعَماُ  اْلَبْحرِ 
ادمم   ح  ىتدمميل ل مملحح ألرممسس الميِِاهمجِِارى  ح عممذأ تكرممو ألصممونك، ف كممس ألركرو لمما لمم تف  ممل ألريمملحمى حال ممظ ًم

ُلح ممَ للجممو أل ممخن هدممذأ "أ َجَلك  َ غ  سَ َ دممَ خِن   ا  ِ نمم  خ ِ  َ جممَ أل لاممق   ممخمر مم ح ء ألمممسأ ح عممذأ نلعممي ًم ى(3: 1) ممز أل ِر ممَ
 لمذلك لرمو  ألمل. ل موع " من   من بمف تجملى  من ب نم  ًنعمخن  مخء حأإل متالء  من ألملححى دنف ألملحح ألرمسس مينمخ ل

   (ى38: 7سو" ) ف
، ألرح ا ألتف جك م.  لتف ً ا م   يعخ ألر دونابتج س ألر  ح ظعلت ألرح ا أ  =ُكوَنِة  َمسْ َواْنَكَشَفْت ُأُسُس الْ 

  ممف ألمملحح ألرممسس ًى بتج ممس  لر ممخ  ًى ظعممل لنممخ   ممف نحصممولكممخلي حاك ممف   ممخكى حظعمملت  جممخنى أم لر ممق أ
ً يننخ مًلسنخ ى ألر  ح  ً لأن ألحب أإللعف لنخ ىلرس متح أللحح ألرسس 

)أل رخء(ى  = ألنلاح )أألند(  = ألج س  ىحازلزلعخ خرو ألر  ح سعز  و   خننخ حاجس  ط  كتن  -ى :تأمل روح
تتزلز  ب دنف أللحح ألرسس ميعخ  حشعوأت   ذب حا   ا ، حألنلا  ًهوأء  ،نل  ص ب وأنف تجس  لمخلج س ألدع

 ( ى 17:  5 و 2منصيل ح  را جسسسك ) 
بَ  ى  وَركِِِ ُروٍب َعلَِِ  ركلممماأل  مموء لكنممفح. حيذأ  ممخم  ممخن  ى(1)نأجممع  ممز   خنح  ر مما  ل  مما   ممف ألم  مملش م كَِِ

ً ينممخ فحهممذأ  كنمم ىى ًم م سلتممخح مممف  ممن لكلممم ف ألركنمم ف دمموم ، ألرر مموئين  َي َعلَِِ ِة الِِ َوُرئِِِ يحِ َأْجِنحَِِ ًى  ممخم =  رِ 
ي ، حلكمن خلن بم  ألكمب مل ا ح  م كلحممخ ممف  مو ألكمخلير م ح أللمسأئف  ، ًحصم ح  رمو ألحالص  ح ر ُ   لاكخل جسأل  

   ف   أإلجخبا
َأْزَعَجُهمْ  ا فَِِ تََّتُهْم، َبْرقًِِ َهاًما َفشَِِ َل سِِِ  مملحق مممف ألكممخلي   مم    ممعخم ح  إلممفأإلنجي يممين ح حألل ممو  ألتال يممذ ًن ممو  =أْرسَِِ

ِِرو   حال ممظ ى ألتممف  ر وهممخ كجخئممب قمموتعي حمممف أل  تف ن ، ف كممس أل مملق لمم  بخلرجممس ل رممؤ نيهممف = إشممخنك ل و ممو الب
يل لكو ألنخس ى حهذ  ألو و  هف ألتف جك . ألنخس ال سنرس وم بإغلأءأت ألر  ما ألتمف همف ح  ، حألر لألر ل  

 تحلق ألد خطين ىرخت ألل و   عخم نخناا هجو ف ل رتو، ح خن.    معف  الح السهامً خ ى  الح إب  ا 
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ِِأزعجهم=  مإنز جممم.  رخلمممك إب ممم ا طا أل مممروأت م ل ممم  حمممو أإللرمممخم ل كمممخلي   ممم ى ح إحتصمممخن مك رممما  ين ممم فِ
متترمسس ، لقخل  دمرا أل مل   مف ألجخل مين ممف أله رما، ً خ مُ  سلتكمس  مو  مخ همو ز نمف مينمخ بتج س  لينز  إلينخ  دم

 هلل  ممو خنمم. مينممخى حً  خنممخ  كلممما مصمملنخ ه خ نضممنخ )ج ممس( حا ممس  ظ رمما ألجعممو ألتممف ممروأتنخ ألسأح  مما )نلمما( ًح
حر نمخ إل م  حاج  منخ   ف أل حخ.  رخ   مف  مخنح. حصمكس ل حأللحح ألرسس حصلنخ  رل  ا  خنح  ر اى حهو ن ب 

 ،ما لكمل  مكو  ن  خم ه دالل هلل لدوم مف أل مرخحاخت ح مو  من صمخن  رل  ما  خنح  ر مى   كُ  مف أل رخحاخت  
حت لق ميعخ بنون ألركلما  ى إلنجي  ا إلف ألر و. أعي تمف أل رخحاختى ًحن و تال يذ  حن      عخم حتنلذ  لأز  صخن

مممف ق ممو. أل دممل ى حاصمم ح   ر كمما ألممل.  بممسال  نعممخ حترمموم ا ألدمم  خمألر ممو. حتممتح ي  ر كمممممف يعتممز  ممو شممل م
 ى  تف   كوتك"م نص ف "ل  ىألر  ح   كخ لر ك   ف ق و نخ بص ي   

ى َأْجنِ 11 َي َعلَِِ اَر َوُرئِِِ ُروٍب، َو َِِ ى كَِِ َب َعلَِِ ةِ َركِِِ يحِ حَِِ    2 أ + 1) ممز ف  لأجكمماجممل سألرل  مما ألكخنح  ر مما =  ممن   الِِرِ 
مميعي ، نجمس م سلتمخح ألكمخنح  ي(ى ح إحتصمخن ممألم ألكمخنح  ي لكلمموم من وحذنصل ححجو   وضوع  خ بين ترثخ  

 . و ار خل ا = هذأ  كنف سنجخت  رخحاا المكعي م لح  ىركبحهذأ  كنف 
فَّ   رما حجمخءت  ى"  ف ًجنحا أللامخح وهف  حطخن،   لح. ف  ن ب   "  18حأآللا ت تف مف ألرز ون ممف ًصم عخ  هَِ

ممف أل غمخت ألرسلرما تدميل ل  مل ا مرمخ  مخنوأ لكلمموم  مل خت ً ثمل   أجنحِة خل خ جمسأل ح مرخ"ى ح  رما    بركنف "إنتلع
  ممف  أل  خل ممخل جممس  ه مم. محر مم. ج ممرخ حو لممخل  -لدمم ععخ ب يممل لمم  ًجنحمما  - ن،  مم م ناحممخ شممسسسكيممو  ممن  ممل ا أل 

  ىًجنحتعخ
 (ى8: 3يحت مم  أإلن ممخم  ممن م )تممكح  ىألر  مما ح ممخ مك تمم  مممف أإلن ممخم مم ب غضممب بإذ  نلعممي  ممن أآللمما ًم مح 
حلممي لكممس سلتممخح مممف أإلن ممخم ألم  ى، م ممي لكممس أإلن ممخم لكممل  م تممف ال لرمموت أإلن ممخم خم ممن أإلن مم م ي تجمب ح 

ب م ب ًنعممي  ألمذى سلتممخح ممف ألكمخنح  ي م   ممف ألكدما نجمس ًم كمنى حل أإلن مخم  مخ  مخ  سمسنك م ح ممخ  مخ  لكلمم
 ىل  رخحاخت  خل خ سلمكعي، ئين  كلما ر و 

حاا لح مخك أل مرخبخخ ًحتمف لنم أبمن م  ! ال بمو تج مس أل خئ ما امف هذ  ألحخلم معو ستلك م أإلن خم ألذى ً    مر ر 
ى أآلم ال نملى ألرجمس ع خنمخ   ممف أل مرخء بكمس ذلمك كل موم لرمخ  نحصمو    م  "سموات ونزلأ أ ال "    ف أألند 

َبا = (12: 13 ممو1)  رممخ مممف لغممزبممو  هِ َوضَِِ ِِْ َت ِرْجَلي لكممخنح  ي مممف  كلممما م حترممسلا حلكممن  ممن ستدمم   بخ .ٌب َتحِِْ
ةِ بكرمو ألملحح ألرمسس ""هِف"   مالسنجخت  مرخحاا  خ  م لممكال ح  "ركب" سلتخح م ف    م  رجس طخقخت  ل ى َأْجِنحَِ  َعلَِ
يحِ  يحِ َوُرِئَي َعَلى َأجْ ى بو نلى هنخ قول  ""الرِ   ،(2: 2)ًع تدميل لكرمو ألملحح ألرمسس *ألملاح معرنمخ ًمحيذأ  ى"ِنَحِة الِرِ 

َذأَك "نك ًحضمممح صمممو ممممخللحح ألرمممسس سلمكنمممخ لمممسنجخت  خل ممما  مممرخحاا حاك مممن لنمممخ حار لنمممخ  مممن ألمممل. ل ممموع منكلمممم  ب
خ  ُذ ِ رمم  ُ  َل  حممُ ُسِني، أِلَنمم  ُلُ ي  ُلَرجممِّ ي َحُار  ممِ ح لممت، متن  ممف تنريتنممخ حتجسسممس ط  كتنممخ ألمملحح ألرممسس لكرممو (ى14: 16" )سممولممِ

يحِ "حلكن  (ى8:  5+  .   5:  3م )تف  كخسن يوننخ حن  ف  حمل ًم  كلمما ألر م حنتحرو  ك "َوُرِئَي َعَلى َأْجِنَحِة الرِ 
، حهممذأ  رممو ألمملحح اإضممعخ أت   وامم إنتدمملت حي تممست   ممل ألكممخلي   مم  ب ممل ا  جي مما بممو مممف ح ممن م بمم حأإللرممخ

 ى(2: 4)نأجع تل يل ال لكخنزانأح   ألل و ألرسس مف
 را ناح ح  را نحح مف ألك لاا حأليونخن ا هرخ   را حأ سكى*  
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َذنِ 17" -(:20-17اآليِات ) ى َفَأخَِ َن اْلُعلَِ َل مِِ اَأْرسَِ ْن ِميَِ َلِني مِِِ ُدوِ َي ا18ٍة. ٍه َكِثيِرَ ي، َنشَِ ْن عَِ َذِني مِِ ْن َأْنقَِ ، مِِِ ِويِ  ْلقَِ
بُّ َسَنِدي. َبِليَِّتي، َوكَ َأَصاُبوِني ِفي َيْوِم 91نِ ي.  يَّ أَلنَُّهْم َأْقَوى مِ ُمْبِغِض  ُه 20اَن الرَّ ْحِب. َخلََّصِني أَلنَِّ َأْخَرَجِني ِإَلى الرُّ

   " ُسرَّ ِبي.
 م  هذأ   ف ألرؤ نين ألرسس، ح خذأ  خم ت  يل  ًنسنخ   ف إ تست ألكلأزك بكرو أللحح =   َذِنيَسَل ِمَن اْلُعَلى َفَأخَ َأرْ 

  ىلينرذ  أح  ِ  ص  ألكجيب   ن   ّس سس   ن  الئِ برال
ق مو ًم لرموت ممف  دو  و ف رخ إنت = َلِني ِمْن ِمَياٍه َكِثيَرةٍ َنشَ =  ًشلمنخ   ف ألروت  سنرذنخ بكس ًم كرو ص ي    ح 

ف ريتما ممأث  ح أح  حأجم  ً مس   م ح ىألر ( حألذى إنتد نخ  ن 5األرخء ى مخلر خ  ألكثيلك تديل ل روت ألرح ن بنخ ) ل
بنم ىىى( حهمذأ  مخ حالت شخح  لرت   حألحلح. ألتمف  خن عمخ  مي  حمخحالت قت م  بيمس إبدمخلوم إ  خت  )أأل س حألس. ح حخ
ت ألرممو  ًى ،مألررصممو  بممخلروت ألممذى إنتدمم نخ ألر مم ح  نمم  هممو  مموت أإلنلصممخ   ممن   ممخم  أح  لدمميل إل مم ، لكممن

رممِلج ًبمملأن ألكعممس ألرممسلي ، حاُ جحمم ي ل لممتح أألبمموأ. ألسهلامماح ممخم هممذأ بمم م ذهممب ألر مم ح بكممس  وتمم  إلممف أل ىأألبممسى
، ً خ بكس ذلك مكخم  و  من سنترمو حهمو  خبم. ممف ألر م ح تحر م  ألرالئكما إلمف حاذهب ل لتح ً خ عي بخ. أللل حس

ْحِب  أللل حس =  .َأْخَرَجِني ِإَلى الرُّ
ل  أح خ    ل ممخم  مم =  تمم ى صمم  ح ممين جك ممُ    كممخل ح ممين ق ممو تو   ح ممين   ممحُ   ح ممين ح  ممين إحتممخن  بمم    ًم م  ممُ

اٍه ل كن  مما ألتممف   خهممخ م  ممن بممين حهممذأ سن  ممق   ممف  ممو  ممؤ ن، ح خلن مم ا  َِِ َِِرةٍ ِمي إذ جركعممخ  ممن بممين أأل ممي  َكِثي
لرر ممص إلممف ألكممخليى ًححلجعممخ أ  ممات  ححألدممكو. ألرتنو مما حح صممعخ  ممن  ممسحهخ ألرمموى ألممذى  ممخم سل  عممخ بل خطممخ

صمعخ  من حح رخم أللح مف مإن  رم. إلمف  لاما ألملححى ألح خك ألج سأن ا إلف إت خع أإللألل ب ًححلجعخ  ن ضيق  
ُ  أِلَ = " أَلنَُّه ُسرَّ ِبي ىاًبسلألروت أألبسى  ك  خ لعخ   خك  ٌس َنل  مَ َع ًَ مَ َذأ: ًَم  َلضمَ ن  همَ ُي  مِ همَ   ًَ ِو َل  َا أِلََ س  ُ بٌّ  جم 

 (ى13: 15" )سوًَِ   خِئ ِ 
 

بُّ َحَسبَ 21"  -(:25-21اآليات ) ُردُّ ُيَكاِفُئِني الرَّ َديَّ يَِ اَرِة يَِ َب َ هَِ .  عَ  ِبرِ ي. َحسَِ يَّ ي َحفِ 22لَِ رُ أَلنِِ  ُت  ُِ ، ظِْ بِ  َ  الِرَّ
ِِ ِإلِهي.   ُظ ِمْن ِإْثِمي. َلَدْيِه، َوَأَتَحفَّ  َوَأُكوُن َكاِمالً 24ْنَها.  َأِحيُد عَ أَلنَّ َجِميَع َأْحَكاِمِه َأَماِمي، َوَفَراِئُضُه  َ 23َوَلْم َأْع

بُّ َعَليَّ َكِبرِ ي، َوَكَطَهاَرِتي َفَيُردُّ ا25   " اَم َعْيَنْيِه.َأمَ لرَّ
اَرِتي فَ  رِ ي، َوَكَطهَِِ يَّ َكبِِِ بُّ َعلَِِ ُردُّ الِِرَّ هِ يَِِ اَم َعْيَنيِِْ لئ  ممن ألممتعي ألتممف ًنممخ بمم أ( -:خ  كن ممخمهممذ  بخلن مم ا لممسأح  لعمم=  َأمَِِ
ً ممسأئفح  عو مم  ح ممن ألرممسلي سممتك ي  ممن أل ممل برل ن نجممخ  ألكعممس  لجممو  مم  أح   ًم ب(   ى دممخح  حيبدممخلوم جععممخ لممف 

( ًنم  بمخن   تمزم بخلوصمخلخ لمذلك ًنرمذ  مى همو 18 أح  مف  ز ) ًن  إلتزم بخلوصخلخى هدذأ  خم شكونحجعا نهل  ح 
نمممخ وس   إذأ إلتمممزم بخلعرممم   أح  ًنمممحلكمممن همممذأ  مممخ م ح  مممب  يممم.""بلغممموث  م رممما إن مممخم  توأضمممع قمممخ   مممن نل ممم  

  بخنى ح خلوصخلخ معو
ً  ت  نرخحك  خن استك ي هدذأ  هو معي  بكس ًم  رن حت وث مك ف  أآلم  حلكن* ن برو  نخ خم ألن ف ، ح   ًم ألتو ا 

  ً ثل  ن ألث ج"ىتغ  نف م ب ض "  ًم ألل. نرو  ن  ح يت  =



 ( ثاني والعشروناألصحاح ال)سفر صموئيل الثاني 

 

 
96 

َس ُ خن ألحم رممف وم ن مموى ستحممسث  ممن ألر مم ح أل ممبرلعمم حلكممن هممذأ ألكممالم*  لكن  ممت  أح  سل ممز لممُ ى حأآلم صممخنح   َح مم 
ِس ِ  ألتمف همف ل حر نمخ ف مم   لرال  همو ًم ألر م ح نممز  إلمف ألكممخليعممخ طمخهلك معمف  غ ممولا بخلمسمى مممخًم ترمو  ًن َج ممَ

ً ضخء ج س  ألررسس منر  ً خم أآل. ًحال أل ل    لنان مف ألسم ألثرين،   رن هي بال  يب، نحرو  رخ  حنصيل 
 1 ب بمال لموم )ً ( حنح28:  1) و  ين خ  ألر  حمف  ًننخ ُنح ب  -ل  بولا ألل و  قخ  حذلك  خ  نخىألر  ح مي

 نحمن  مال.  ،ب خلوم ك نخ  و أل ل منحن   يس نر  مف توأضع حنرو  إم م (ى1:    8نح( حنح ب بال  سنونا )4:  
 ىحمف ألر  ح بخلر  حين مخل ل هو  يتا ح لأغيهى لكن نحن مف ألر  ح  خ  

كمن بمخ. ألتو ما  لتموح ح م  ما ، حلخ  مخ زلنمخ ممف ألج مس حنربس م  ، حلكننمر م ح بلننمخ عمخ ًم ألهذ  أآللمخت نملى مي
 ألممسلخم ألممذى لر ممو تو مما ألتخئممب حاكخقممب نمملى م (28 – 26)حمممف أآللممخت  ئممب ىألر مم ح لدلممل  ممن ألرممخطا ألتخ

ل    ف ح يت  لكمين  من تخئمب ، ممخهللل لامق ل نجمس ًم م همو ألمذى لرمو  حانيمل أ (29)  ى حمف  لما ألرتك ل ألُرصِّ
  و إل   ىلر
 

ُجلِ 26"  -(:28-26اآليات ) ِحيِم َتُكوُن َرِحيًما. َمَع الرَّ اِهًرا، 27 اْلَكاِمِل َتُكوُن َكاِماًل.  »َمَع الرَّ وُن  َِ اِهِر َتكُِ َع الطَِّ مَِ
ْعَب اْلَباِئَس، َوعَ 28َتِوًيا. َوَمَع اأَلْعَوِج َتُكوُن ُملْ  ُِ الشَّ   " َفَتَضُعُهْم. َتَرفِ ِعينَ َعَلى اْلمُ ْيَناَك َوُتَخلِ 

االرَّحِ  َمعَ  وُن  … يِم َتُكوُن َرِحيمًِ َوِج َتكُِ َع اأَلعِْ اَومَِ ِ  همذأ ن    أح  ممف   خ = ُمْلَتِويًِ م موأ  متملك بمل  أح  ح رخلم  ، تمِ
وت  أح  إلتممى  ممين إ وجمم. طمملق  ممو شمما ح كممس ًم  ممرن إحت مم ى ً سأئمم    ممخم  أح  مممف  جممس   نتصمملأل   ممف  ممو

  ىقخ  خل  ًلضخ حتتلجي، هدذأتتلجي  ُمْلَتِوًيامك را  ، ك ُ  مًلى م قخ  خل  ،ُ  ًح خ  ُ أل لق  ك
: »ٱلل .  ِإَلٌ  َنِ  ٌي َحَنُ حٌ ، َبِ يُء ٱل َغَضِب َحَ ثِ "  ىىًن  ن  ي  مط  كا   َ خِم َحٱل َوَمخَحَنخَ ى ٱلل .  : 34ء" )حليُل ٱإل ِ  

ِسِني ِإلمَف ئال "لذلك لص ف ألرلني قمخ حريعي مف أل لاقىحا ًم ل عو أل لاق ً خم ًحال   . ألل  حاحب   (ى6 ، ٱهم  خَن.  لمَ
َسأِئيى  ًَ مم  َ ِب  لَِّك ِب ممَ لْ بممِ هِ  كَ  سَِِ أِ ي َطِلارممَ س  ك قممس تكمموم ت  ثيممل لممموأ سممل هي م بضمم رخنححلكممن إذأ هممي إ (ى8: 5" ) ممزقممُ

 من أللأ مف ًم لم  ( 23رز مونأل)ح ع أإلبمن ألضمخ ى حهدمذأ لرمو   رخ  سث  ع سونخم   ،أأل  خم  بكض  ؤلرا مف  
بعمخ طمل   مسبب سمؤلي بم  ألرملح  ألمذى  ألكدمخزىى   خن ما ل ر  ع ألذى إنحل   صخ ح دخز ليل  ألرلح  ألضخ 

 من  . ى حهذ  ألر وك ل  م ف ألر  عتحخح  ألعجوم  خ. ألتف ، ً خ ألكصخ ليلهب بعخ ألذئ  ل كو  إلف ألر  عسنحل 
ى (6: 12" ) ممب حاج ممس  ممو إبممن لر  مم     مممال لضمم وأ "ألممذى لح مم  ألممل. سؤ بمم ا م لكنمم  س جمم  لعممخ ليممؤ . ًحالط  كمم

ألممذى لمي لكممس  ممعال ً مخم  ممن  ممخح  ًم س تكمس  ممن طلاممق م، ًحم  للطريِِقإشممخنك همف  ملتويِِاًم   رما نلعممي ح عمذأ 
حيبتكمخ   إلبمن ألضمخ نخ ىى هو  خنم.  جخ ما أى حلن    ًنل ذأ أل لاق ألصكب ألر توى هو م نل  ى  رح بعألذ 

إلتمموأء ألحمموت طلارممخ  ممعال ًم   تواممخى  جممو   تواممخ، حهممو  ممخم طلاممق سونممخم مممف ًم  الًصممسقخء   نمم  طلارممخ  ممع
 إلتمموأء إذأل  ىنجممو عي إل مم ح  م ل ضممرن حممال  شممع   ح مما  ًلضممخ نخبكممخ  ممنأل لاممق هنممخ ضممس ط  كمما م حلكنمم  

  كُ ى َ اِهًراو  َكاِمالً  ل   حادوم لجع م إو  طخهلأل ميحاك  خ الل  أإلن خم  كو  ل  ت  سب ل خم أل لاق 
 ُِ ا َوُتَخلِِِ  ْعَب اْلبَِِ ن ألر مم ح جممخء ل كممخلي حهممو مممف ًشممس  نجممخت لكمم، ال م لدمموم  ممخ الل  ممع ألكخ ممو  م رمم = ِئَس الشَِِّ

ى  (20:5رممما جمممسأل" )نحألنك ثممملت ألر  ممما إز أ ت محينرمممخ إز أ ت ألر  ممما "ح يمممه  ،   نح خطممم  حح يتممم  حح نيتمممإ



 ( ثاني والعشروناألصحاح ال)سفر صموئيل الثاني 

 

 
97 

كلممم  ألكممخلي ج ممس م ل تال لكممل  م م ممي ل   مم  مكممخم ًم ي  ممخم قممس حصممو لحخلمما  ممن أل ممؤس حألكرممف جك تمم  مخلكممخل
ي هؤالء ن حهي ألد خطين ح و  ن لردف حنأءهلرتلمكين ًى ألرتك لاأ  =  اْلُمَتَرفِ ِعيَن َفَتَضُعُهمْ  َلىَوَعْيَناَك عَ حا    ى  

المما آلحنمملى  ثممخالل لى عخحامما لممف أل ممينزلوم إ وُن ُمْلَتِويًِِ َوِج َتكُِِ َع اأَلعِِْ مممف قصمما ًحممخ.  ممين ًضمم   ألمملحح ألدمملال  َومَِِ
  ننمخ  أل   كمما ر م ح صمخن  ممل بلنمخ حترسل ممنخ مإننمخ بم  حف مملمما ًم ألحنملى أآلم  لعو ممخل  حمل لآل ى( 20:22 مو1)

ح  ننمخ نرمو  بمك  حو إلف  القا جسسسك  ع أآل. ن منس ًطعخنأل  ح توأضكيسك ألررس ا منصيل ن رخء ح خ  ين ح ألجسس
 صلنخ ن رخء منل ي أآلحلان متل رنخ ًن. لخ مى

اكخقممب آللمخت ألر مم ح ألممسلخم ألمذى لدممخما أل ممخن ح  ممخبرا ألر مم ح ألرر مص ، نمملى مممف هممذ  أف أآللمخت أل رمخ ًنسنممخ ممم
  ى ألدلال ألرتك ل

 
ََ َأنْ 29" -(:29آية ) ،َت ِسَراِجي َيا رَ أَلنَّ بُّ ُيِضيُء ُظْلمَ  بُّ  " ِتي.َوالرَّ
خلنلا، إذ صمخنت ممف رما قمس   م. بمى إم أله (26ل صيل م ن  ي ح خ مو  كنمخ ) لما ن رخء ح خ  ين نصيل  ف  

ً رخقنخ ألسأح  مالا بخلركلما أللح  ا لر  ح   را م ألرك ي،  دلقخل   ف ألنجعخلا، لذأ جخء أ ى ألرر صا مت تنيل 
هممو أل لاممق ، ألر مم ح هممو أل لاممق حهممو نممون ألكممخلي ، بح ختمم  ل مم وك بممخل ل مك ممف ن مم ك ح ممخ  مما حأوم ل  ممب ألتو 

ي حهممذأ  ممخ قخلمم  م أآل. سمموم ألتج ممف " حلنممتك ي ىألر مم ح ل مم ك  نمملى   ممف  ممخمحتكخل رمم  ححصممخلخ  ى ل َو ٱب نممِ َذأ هممُ هممَ
َرُكوأ ُتى َلُ  ٱ   " عرمخ قمخ   لتعخ ألكذنأءيسك ألتف قخألوص ا ألو  خ نجس ًم(ى ًحلض5: 17" ) . ٱل َحِ يُب ٱل ِذ  ِبِ  ُ ِلن 

 ى(5:  2)سو مإمك و "لكي 
 

ْرُت َأْسَواًرا.  ََ اْقَتَحْمُت َجْيًشاأَلنِ ي بِ 30"  -(:43-30اآليات ) . 31. ِبِإلِهي َتَسوَّ بِ  َنِقيٌّ َاهلُل َ ِريُقُه َكاِمٌل، َوَقْوُل الرَّ
هُ  ِلَجِميعِ ُتْرٌس  اْلُمْحَتِمينَ َو  ِبِه.    إِ أَلنَُّه  32  ُهَو  َوَمنْ َمْن  ؟  بِ  الرَّ َغْيُر  َغيْ لٌه  َصْخَرٌة  ُهَو  ِإلِهَنا؟    الَِّذي 33ُر  اإِللُه 

ِباْلُقوَّ يُ  ُزِني  ُمْرَتَفَعاِتي34ِة، َوُيَصيِ ُر َ ِريِقي َكاِماًل.  َعزِ  َيْجَعُل ِرْجَليَّ َكاإِليَِّل، َوَعَلى  ُيعَ 35  ُيِقيُمِني   الَِّذي  لِ ُم َيَديَّ الَِّذي 
َفُتحْ اْلقِ  مِ َتاَل،  َقْوٌس  ِبِذَراَعيَّ  ُنَحاٍس.  َنى  َولُ َوَتجْ 36ْن   ، ََ َخاَلِص ُتْرَس  ِلي  ُيَعظِ ُمِني.  َعُل   ََ َخَطَواِتي  73ْطُف ُع  ُتَوسِ 

َتَتَقْلَقْل َكْيَباَي.   َفَلْم  َفُأْهِلُكُهْم،38َتْحِتي،  َيُقوُموَن، ِهْم َوَأْسحَ ُأْفِني39ِنَيُهْم.  جُع َحتَّى ُأفْ َوَ  َأرْ   َأْلَحُق َأْعَداِئي  َفاَل  ُقُهْم 
.َبْل َيْسُقُطوَن َتحْ   َت ِرْجَليَّ

َيَة َأْعَداِئي َوُمْبِغِضيَّ َفُأْفنِ 41َتْصَرُع اْلَقاِئِميَن َعَليَّ َتْحِتي.  وًَّة ِلْلِقَتاِل، وَ »ُتَنطِ ُقِني قُ 40 َِ وَن يَ 42يِهْم.  َوُتْعِطيِني َأْق َتَطلَّعُِ
، إِ فَ  ٌِ بِ  َلْيَس ُمَخلِ     " َأُدوُسُهْم.ْسَواِ  َأُدقُُّهْم وَ َباِر اأَلْرِض. ِمْثَل ِ يِن األَ َفَأْسَحُقُهْم َكغُ 34 َفاَل َيْسَتِجيُبُهْم. َلى الرَّ

للترمل بروتم  حهمو هنمخ ال  أح  هنخ ستك ي  ن  لح   ضس ألرو بيين حألكرونيينى ى ى ألمخ حألتمف إنتعم. بإنتصمخنأت ى 
خم ألكمسحى حهمو  مون نمخن تلس لُ  لصس جر مع  مع واخل مخهلل هو قوك  أح  حهو خم ألكسح ق  سلجع أللضو هللى حيمبو  

َيَة َأْعَداِئي َأقْ لحر  ى  ً سأءُ  ً خ ُ  ميلى ًى َِ   ًقليتعيىسعل. 
نحخن م  ح من حخن نخ منرموم ح ًم إب  ا ل هذ  ألحل. هف صونك ل حلح. أللح  ا ف كس ًم متح م  يوننخ نلى   حلكن

ي  م ح ل كن  ما ًم "ًح  ن شلح لعذ  أآللخت ح س ألر  صلك مخهلل قوتنخىكوم لنخ ألنألرؤ س  ت َلِك ًَب نمِ ر  ِذِ  ٱلصم  َ  مَف همَ
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َوأُ.  ِتي، َحًَبمم  خَ ِن  مَ َوى َ َ ي عممَ ن  َترم  ى مخلكن  مما  ن  ما  حخن مما هجو  ما بصمم وأتعخ حقسأ ممختعخ (18: 16" ) م. ٱل َجحمِ ِي لممَ
 ىىبممف ًذ رممخ   ممف ألرلتلكممخت ألكخل مما مممال س حممق   =وترفعنِِى ىدمم  خمخ نك ًم تعممسم  صمموم  ر كمما ألحت ممخب حعخ قمم

نجمس ًم  ًحم ف م  ألكلخلما، لمُ  قموك ج مخنك ألمل.  لدموم ًم  مخ ً  مف ذحق ًنم  ألر  ح مف أل رخحاخت حت خش  ع    مرن
 ألكخلي حح خلخ ى  سلمض إغلأءأت ثو هذأ  

َواِتي  ُع َخطَِِِ ً  خنممم  برممموك ألصممم يبى ممممخهلل همممو ألمممًحمن مممبكمممسحى مممم لحق ُتَوسِِِِ  خ أل ممم  خم ًم نمممسحس   مممف ألح مممخت ذى 
َديَّ ( 35لما ) ح و قوك ألكسحى حمف  حألكرخن.   ُم يَِ ِذي ُيَعلِِ  ىالَِّ اَل َفُتْحنَِ اسٍ   اْلِقتَِ ْن ُنحَِ ْوٌس مِِ ِذَراَعيَّ قَِ لرمس تمذ ل  = بِِ

همممو ي ممما محمممخن. بمممخلررالعى حأآلم ألثر أل ممم حا أح  هنمممخ  كل تممم   مممع ج  مممخت ح  مممف لمممي ل مممت ع سو عمممخ ًم لحرمممو أ
ك ممي ًم لضممع سممس   أحممو ألرمموس ألنحخ ممف حاحر مم  حاممسأمع بمم ى ج ممخن لجيممس إ ممترسأم  ممو ًنمموأع أأل مم حا حت  حممخن. 
لتلخ  ألذنأع  أحو ألروس ح ر   ل رتخ ى حألركنف أللح ف، ًن  إذأ  مخم أإلن مخم  مخزأ  إبعخ ألررصو    ُتْحَنىح  را  

صمما سسن مم  م   ممف إ ممترسأم  ممو ألو ممخئو ألرخنح  ممخل  ح كممس ًم سنرممو ،  مم حت  ب مم  اكمموم ًح  مما تمممف بسألختمم  ألل 
. ُتْرٌس هُ َقْوُل الرَّ ( 31(ى حمف )18-11:  6بخلحل. أللح  ا )ً  ال ترم  ًنمخ تملس " إلبملأه ي م قخ  = وَ بِ  َنِقيٌّ

  رخست ىمف هذأ  لدوم  النقى الربول بق زم ن س ت( حألركنف ًم م لحر   ى ح عذأ نلعي أآللا ًم  1:   15)تك "لك
حادموم  م حمملح ىح مال   جس ًنعخ نم ا ًى تجكو   خت  مف نرخءبوصخلخ م س تزم  =  ن    وَ ِريُقُه َكاِملٌ   َنِقيٌّ   حقول 

ف مف طلق  ً خم م حألنخس ى م ً ين  ع ًحال   حاك يعي حصخلخ صخلحا ترو  ل ح خك حألللح ى حقخ   أح  مم خ ال  
 ين ح خ و مف ح و   معو ً ذلك نلعي ًم  و ح و  م  ينلذهخى ل رف  لضاىى"ألل.  الم ن  "  الم( 6:   12) ز

 ى
حح ألرسس ًحهر ا   خك ألتو ا ، ًحن  ل ا  كنف أللسأء ًم   ح أللسأئف حين خ  ألل مف أآللخت أل خبرا ًنسنخ  رو ألر

خم ، وم لرمو  ضخ ألر  ح ألسلمخلر  ح ألرر ص هو ًلك ألتو ا ، م   ر و ألرخطا أللأمض ل تو ا بو   ينخ بح خ
ً ممخم  أح  مممف نمملى ًهر مما ألجعممخ  ضممس ألر  مما ًحننممخ مممف  ممل. ضممسهخ حلكممن م أآللممخت حالشممس ى حمممف هممذ    ألممذى 

  لح     كين  و ألر تجنين إل   ح و ألرجخهسسن ضس ألر  ا ى 
 

ْن مُ 44" -(:51-44اآليِِات ) ُذِني مِِِ َماِت َوُتْنقِِِ ْعِبي، َوَتْحَفُظنِِِ َخاصَِِ ا ِل ُ شَِِ ُه يَ ي َرْأسًِِ ْم َأْعِرفِِْ ْعٌب لَِِ ِم. شَِِ ي. َتَعبَِِّ مَِِ ُد لِِِ
َحيٌّ 47َبُنو اْلُغَرَباِء َيْبَلْوَن َوَيْزَحُفوَن ِمْن ُحُصوِنِهْم. 46ْسَمُعوَن ِلي.  ْن َسَماِع األُُذِن يَ َبُنو اْلُغَرَباِء َيَتَذلَُّلوَن ِلي. مِ 45

بُّ  ي، ُمْنتَ اإِللُه الْ 48َصْخَرِة َخاَلِصي.  ْرَتَفٌع ِإلهُ َرٌك َصْخَرِتي، َومُ ، َوُمَباُهَو الرَّ ذِ 49ِقُم ِلي، َواْلُمْخِضُع ُشُعوًبا َتْحتِِ ي َوالَِّ
ِم. ُيْخِرُجِني ِمْن بَ  ِل الظُّلِْ ْن َرجُِ ُذِني مِِ ، َوُيْنقِِ يَّ اِئِميَن َعلَِ ْوَ  اْلقَِ ي فَِ ََ أَ 05ْيِن َأْعَداِئي، َوَيْرَفُعنِِ ذِل ا َربُّ فِِ لِِ ُدَك يَِ ي ْحمَِ

ََ ُأَرنِ ُم. اأُلَمِم، وَ  اِنُع َرْحَمًة ِلَمِسيِحِه، ِلَدااَلٍص ُبْرُج خَ 51 ْسِم   "اأَلَبِد«.ُوَد َوَنْسِلِه ِإَلى ِلَمِلِكِه، َوالصَّ
لح. م ضمس ى ممخلحً م خ  لمُ  بكمس   كم   مي  مونك إبدمخلو  10إشمخنك لرحخن مخت شمخح   مي نممض   =  ُمَخاَصَماِت َشْعِبي

 مو ألدمكو. ألو ن ما  ولمُ ى حهمذأ ن مز ل م خ ك     ف هو  خ = ُظِني َرْأًسا ِلُ َمِمَوَتْحفَ  أحوى  ضسنخ  ن حخنج ح ن
يألسأح  مما حألرخنج مماى إب مم ا بممخللغي  ممن  لح مم  ألرممؤ ن   ممف  َمُعوَن لِِِ َماِع األُُذِن َيسِِْ ْن سَِِ هممي  ممركوأ  نممف  = مِِِ

  صوتفىم   ونف حأآلم ل ركوأ 
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  ممن بمم  ألكممخلي ًى  ممن  لكلأزكح ممخ رأسًِِا ل مِِمصممخن ألر مم ح ألممذى ح  بخلن خبمما  ممن أللممخت سممتك ي ميعممخ  أأ حلكممن هممذ 
=  س لممُ  )أأل ممي(تتك مم  لتممف لممي تكممن تكممل  ألر مم ح ل ر مم ح ًحصمم ح. ألدممكو. أبد رممخت ألكمملأزك  ممركوأ  سِِماع األذن

يَشْعٌب َلْم َأْعِرْفُه َيَتَعبَِّ  و اْلُغرَ   ىُد لِِ وَن َبنُِ ْوَن َوَيْزَحفُِ اِء َيْبلَِ ونِ بَِ ْن ُحصُِ ل مخء سن نمضموأ ألر م ح مصمخنحأ غألمذ  = ِهمْ مِِ
ْونَ َيبْ حتحصممنوأ  أحممو  صممونعي ليعممخجرو  هممخ هممي  نممُ   َِِ  رممخ   صممونعيًى لرممونحم حا ت مم روم حارلجمموم  ممن  ل

 ممنا  نممس خ  2000حهممذ  ن مموك  رممخ  ممسث ل يعممو   ممن همموأم   ممل ى ل ر مم ح ا ممسث ل سحلمما أللح خن مما ألتممف  ح مم. 
  ح غل خء  ن ن واا مىًص حوأ بلمضعي ألر  الغرباء إذبنو  ألرلني هنخي ح رخه ألر  حىص  وأ 

 =  خذأ تكنف هذ  ألع خنك بخلن  ا ل ر  ح  َشْعِبيَخاَصَماِت ُتْنِقُذِني ِمْن مُ 
 ىعمخن صمونك أآل. لنمخحتكخل رم  حيظ  تمف سمتري  عرتم  ، خح  أليعو  قتو ألر  ح  لأنأ وم ًنرذ   ن سسهي ى1

( ح ممخم 31: 10+ سممو 59: 8+ سممو 18-16: 5+ سممو 30-29: 4)لممو  ب ل درممو أللممسأء ممي ً مم ر  ل صمم
 ( ًى لحر   حانرذ  بروت ى5: 110لرينك" ) ز هذأ  كنف قو  ألرز ون "ألل.  ن

 ى(7: 5، نأجع تل يل ) ب ح  ف ألر  ا بكس ص    ًقخ   م  نتصلأ   ف ألروت ح  ف ألد  خم ى2
ألركنف ألر خشل ًن    حخن. قوىى حقس نلعي ًم تحنف بذنأع   قوس  ن نحخس  معو  هنخ  أح  ال للترل بروتس نج

ً  خ  هذأ ت   رخل لرو   حخسى لكن  ال للترل بروت ، بو لرو  نف قوس  ن نمف قوت  ألج سلا قخ ن ًم لح م 
ً  خهخ لنخ  عخ لرن نلترل بروأه نخ بو نن    ح  ينخ ًم الى ( 31:1 و 1) "بخلل.    ن إمترل م  لترل"  بولا ألل و 

 لحخ  نخ م   يعخى نلعي ًنعخ حزنخت حنددل م   يعخ بو 
ً سأئ  ، حا  ميذ ل ً خهنخ  أح  سذ ل  رو م  ك ً رخل  ى هذ  نت   ك  ح  ف نمك  ً خم    ح م   ف  و 

 هلل ألرر ص ى ت  حا شدل
 م ألذى سنرذ ألكن  ا  أئرخى هف ت  حا شدل   ف  رو   -: 51-47اآليات
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 عودة للجدول اإلصحاح الثالث والعشرون 

 
يِح 1"  -(:1ية )آ اَل، َمسِِ ي اْلعُِ اِئِم فِِ ِل اْلقَِ جُِ ُي الرَّ ى، َوَوحِْ ِن َيسَِّ ِإلِِه َفهِذِه ِهَي َكِلَماُت َداُوَد اأَلِخيَرُة: »َوْحُي َداُوَد بِْ

ِم ِإْسَراِئيَل اْلُحْلِو:َيْعُقوَب، َومُ    " َرنِ 
َِِرةُ  اُت َداُوَد اأَلِخي َِِ حتكمموم   رختمم  ى سممتك ي هنممخ ميمموجز   حلكنمم، رممخ توقمم  لممو تك ممي  أح   ممن ح لأتمم   ممع م ل = َكِلم

خِب َحُ  ألرمو ف بعمخ  من ألملحح ألرمسس ح حمل ن وأتم  ألرمو ف بعمخى  ىأألحيلك هف  حل َت مَ ِن َيسَِّ ُي َداُوَد بِْ ذأ معم = َوحِْ
و م لكنم  همو أآلم نجمى ًن  إبن ل ف أللجو أل  م ن ، ألن ف ألكه ي ألذى سو ف لُ  أللحح ألرسس ال سن ف ًص ُ  

الَ وم سو ف لُ ى بو حصخن   كمخلى ،   ي اْلعُِ اِئِم فِِ  أح   مخم  من ًصمو ب م ن حنأ مف غمني غيمل ذح ال رما  نمس  = اْلقَِ
ً  ف  نصب مف ً ت ، حً هي   و عمخ قخط ماى  ًبو  حال إحوت  لكن م نمكُ  ًحقخ ُ    كخل  وبَ مصخن  يِح ِإلِِه َيْعقُِ  َمسِِ

حهممو  ممخم لممُ  حممس خت  تنو مما أل تمم  ألتممف جكممو لعممخ إ ممرخل  ى ًبنممخء لكرممو. م لرس مما شممكب   ممن م هممو  ر مموح =
ً سأئعخ لعخ ِم ِإْسرَ ألت   حى  هو حل كن  ا ر  لدع  لكن ً  ف  خ       ىح ن أأل ي ًححضع  هو  خم  =اِئيَل اْلُحْلوِ ُمَرنِ 

" ل مخنف ، معمو ألمذى قمخ  همذأ  سح الحتعخ ًنعخ بو ف  ن أللحح ألرمس  ،ُ   وأل مف  زأ يل  معف ت   ح حُشدل حصالك
( حألكختمب ألرمخهل ألمذى إ مترسم ل مخم  أح  همو ألملحح ألرمسس ، حألكتمخ.  مو ف بم  1:  45) مز  خهل " ق ي  ختب 

"لمي نكمن نك مي ى حهنمخك تك يمق لرسأ ما أل خبمخ شمنو ك ألثخلمه لرمو  ( 21:  1نبم2+    16:    3تف2 ن أللحح ألرسس )
  رسس ًح لكز  أللحح ألرسس   ف قيثخنك  أح "ىأللحح أل هو لكز   أح    ف قيثخنك

 
اِني. 2"  -(:3-2اآليات ) ى ِلسَِ ُه َعلَِ بِ  َتَكلََّم ِبي َوَكِلَمتُِ يَّ تَ 3ُروُح الرَّ َراِئيَل. ِإلَِ اَل ِإلُِه ِإسِْ َراِئيَل: ِإَذا قَِ ْخَرُة ِإسِْ َم صَِ َكلَِّ

ِِ هللِا،   "َتَسلََّط َعَلى النَّاِس َبارٌّ َيَتَسلَُّط ِبَخْو
           

بِ  َتَكلََّم ِبي                    َتَكلََّم َصْخَرُة ِإْسَراِئيلَ      َقاَل ِإلُه ِإْسَراِئيلَ      ُروُح الرَّ
 

 أإلبن           أآل.       ألرسسأللحح ن لُ  =  ِ ك  إذأل ألثخلوث لُ 
لرمسس همو ألنمخطق ممف أألن  مخء حهمو ألمذى ممخللحح أ ( ى1:  45) ز"ل خنف ق ي  ختب  خهل"   هذأ  كنف  =  َتَكلََّم ِبي

خلر  ح إشتر .   ف ن وأت حخصا ب حألرزأ يل (16:  3تف2)      و ف ب   ن م" "مخلكتخ.   بخلرزأ يلًح ف لُ  
ً  ممن م  ح تمم  ح ، إبممن  أح  بخلج ممس   دممو  ممخ لرصمم   ممن ألتج ممس  تممف ألصمم ب حألم خ مما حألصممكو ى حمممف  زأ يممل  

بنمم ى مممخللحح ألرممسس ًح ممف بممخلرزأ يل ألتممف تك ممن  ممن أآل. بممخإلبن ألممذى تج ممس حصمم ب ل كممخلي ألتممف  ممتك ن مممف إ
 ل ر صنخى

 = م أآل. سلاس حنح   ألرسس ستك ي ف  رع  أح  ى قال إله إسرائيل
 ( ى حأإلبن هو   را م ى2:  1= وم   رنخ مف إبن  ) ب  إسرائيلتكلم صخرة  
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ِِ هللِا، َقاَل ِإلُه ِإْسرَ 3"  -(:4-3اآليات ) ْو لَُّط ِبخَِ ارٌّ َيَتسَِ اِس بَِ ى النَِّ لََّط َعلَِ َراِئيَل: ِإَذا َتسَِ ْخَرُة ِإسِْ َم صَِ اِئيَل. ِإَليَّ َتَكلَِّ

َباِح ِإَذا َأْشَرَقِت ال4 ْمُس. َكُعْشٍب ِمَن اأَلْرِض ِفي َصَباٍح َصْحٍو ُمِضيٍء ِغبَّ اْلَمَطِر.َوَكُنوِر الصَّ    " شَّ
ح أح  لمي لدمن همذأ ألر مك  ىحذلمك بمو ف   من ألملحح ألرمسس، د رنمخ  من صملخت ألر مك ألرثمخلفتم  ل أح  مف  حمل ن وأ

أ ألر ممك ألرثممخلفى حادمموم حهممو ن ممز لعممذ ، ًنمم  سممتك ي  ممن ألر مم ح إبنمم  بخلج ممس لممذلك نلعممي ، ألرثممخلف ألممذى بممال ح مم  
حلننهل ى ح   خل مف ألر  ح، ملن وك تر. جزئ خل مف    رخحهذ  أى ( 16-12: 7ألكالم هنخ تترا حتكر ا ل ن وك مف )

 -، حلنلى  خذأ قخ  أألن  خء  رخ سؤ س ًم هذ  ألصلخت  ن ألر  ح : لر  ح ن ألك رخت ألن وك   ف ًنعخ 
ِِ هللاِ     َبارٌّ            يَتَسلَّطَ    ْمُس  …َكُنور   ِبَخْو  ِغبَّ اْلَمَطرِ  الشَّ

 (6:72) ز         (3:4) ال     (2:11شإ(   )5:23نإ)    (2:5 ف)
( 21:  45)إش "ًل ا ًنخ ألل. حال إل   حل غيلىى إل  بخن ح ر صى حل ا  وأى" إال ألر  ح ى بار  = ل ا بار

 (ى10:  3)نح"ل ا بخن حال حأ س" ى حارو  بولا ألل و  
 ( ى3:  4) ال "شرا أل ل"= ألر  ح هو  كنور الشمس

َن اأَلْرِض  ٍب مِِِ نرممو حتز هممل حاصمميل ميعممخ   ممخك بكممس ًم ًشمملق.   يعممخ ألدممرا هممذ   ن  مما ألر مم ح ألتممف ت= َكُعشِِْ
رِ حألر مل همو نمزح  ألملحح ألرمسسى ى ألر  ح شرا أل مل  وحنز  ألر لى مخلدرا ه بَّ اْلَمطَِ ًى بكمس ه مو   = غِِ

ِ ى ح ممو  ممن حممخ  م    ممترتع بعممذأ ألنممون حتكمموم ف مم    ممخك ك يعممخ  ممن بمملِّ حت مم ن   يعممخ ألر مم ح أل ممخن ل  ألر مملى
حاجك م  ال كمخ بلأقمخ )بح مب ألتلجرما أإلنج يزاما( ممخلر ل   تحلقم  ألتجمخن. ألم ألر مل س   م ب أألحضل حال   خلكد

ألرمسس  مو نلما حمال  ن  ما همذأ ألكمخلي إم ى ًى لكمزى ألملحح لغ و ألكدب مي رع حهدذأ هف ألكن  ا نمون ل كمخلي 
مإم  خم  أح  قس ترجمس حنمخ   م  خنخل ممذلك  -:  خش. مف  رخما مى ًّ خ هذ  أأللخت بخلن  ا لسأح  متن  ق جزئ خل 

وم حه مم  إ ممتنخنك ل ضمما  دممرا  حلرممخ  ممرن قممسم تو مما  مملاكخ وم ق ممو تو تمم  ى  ممن حممال   رخمتمم  ل ممل. ح ممل ى
( حتنعرمممل أل ل مممخت حمممال   عمممس  أح  17:21إ ممملأئيو بكمممس متممملك ظمممالم )حارولممموم    ممم   ممملأج دممملقا ممممف ألصممم خح 
  خلر ل تللح شع  ى 

 
الَ 5"  -(:7-5ات )اآلي ا، َأفَِ ْيٍء َوَمْحُفوظًِ لِ  شَِ ي كُِ ا فِِ ِديًّا ُمْتَقنًِ ًدا َأبَِ  َأَلْيَس هَكَذا َبْيِتي ِعْنَد هللِا؟ أَلنَُّه َوَضَع ِلي َعهِْ

ِتي؟  ُيْثِبُت ُكلَّ خَ  رَّ لَّ َمسَِ ْم  َ 6اَلِصي َوكُِ ُروٍح، أَلنَّهُِ ْوٍك َمطِْ يَعُهْم َكشَِ اَل َجمِِ ي َبِليَّعَِ نَّ َبنِِ ٍد. َولكِِ ُذوَن ِبيَِ ُل 7 ُيْؤخَِ َوالرَّجُِ
ُهْم َيَتَسلَُّح ِبَحِديٍد َوَعَصا ُرْمٍح، َفَيْحَتِرُقوَن ِبالنَّاِر ِفي َمَكاِنِهْم«.  "الَِّذي َيَمسُّ

ح ميسحم  ز هملأ هدمذأ بح مب ح مس   ز هملأ بيم.  أح   م جكمو للعي ألكمالم   مف ًم  =  َبْيِتي ِعْنَد هللاِ   َأَلْيَس هَكَذا 
حهمممذأ  ىمعدمممذأ بيتممم   ممم دوم  ز هممملأ  عمممذأ ألكدمممب  ، رمممخ ًم ألدمممرا تدممملق حألر مممل ل مممرن حألكدمممب سنرمممو لممم  ، م

 حلعممخ ج ممس ألر م ح لكن  ما بيم. محلكمن للعمي ألكممالم ًم أل يم. هممو أ ى وضِِع لِى عهِِدا أبِِديا بح مب ح مس م =
قىمى حلكمن ألر م ح  586نصمل  منا  م يم.  أح  إنتعمف برموت صمسال خ   مف سمس ن وحمذ ًم تكوم ًبسلماى  وعد َأَبِديًّ  

 ألغصن ألرخنج  ن ن و  أح  ً ا بيتخ جسسسأ هو ج س  ًى ألكن  ا ى
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ْوٍك  يَعُهْم َكشَِِ اَل َجمِِ ي َبِليَّعَِِ نَّ َبنِِِ و  ًنعممخ ًبسلما حلكمن هنممخك  رمخح ين  ثيمملان لرمخح وم  ر كمما ألكن  ما لعممخ ح م =َولكِِ
حممممف أليممموم أألحيمممل تجرمممع ألحن ممما ل ررمممخزم )ًحال  م  ،ألر ممم ح حلكمممن همممي أآلم  مممخلزحأم ألرمممزنحع ح مممن ألحن ممما

ُروحٍ حألدموك ل حلامق )ألدم  خم ًحت خ م   من ألررمخح ين ل  حيملك ألرترمسك بنمخن(ى ح  عمي  ،  سذه وم ل رجس( ْوٍك َمطِْ  َكشَِ
دٍ  َِِ ُذوَن ِبي ْم َ  ُيْؤخَِِ  ىس ريعممخ جخن ممخل  مممخللالح  تممف ال لجمملح سسلمم   ممن أألشمموأك، ألتدمم     مم حوذ  ممن ألزنأ مما  = أَلنَّهُِِ

حادموم ممف هممذأ ألوقم.  لتمسلخل قلممخزأل  مين للملز ألثرممخن  من أألشموأكى ف ضممع ألثرمخن لرينمخل حأألشمموأك سل يعمخ بإهرممخ  
لجرع حادنا هذ  أألشوأك بآلا  سسسلما  تمف ال ُلجملحى حألركنمف ًم  مو لحلقعخ بكس ذلكى ح تف ح ع ألرلخز     تف

 مم  ل عي م حاممؤ بعي ، ان ًم لجل مموأ ألكن  مما ُحا ممي وأ   ممخء  ؤ نيعممخ هممؤالء ألررممخح ين ألممذسن لهنمموم ًنعممي قممخ ن 
حٍ   ر مك    م  ًم  (ى ح خلن م ا لمسأح  معمو9:    2 ز مون)  "تح رعمي برضميب  من  سسمس "  +  )ل رتمو(  ِبَحِديٍد َوَعَصا ُرمِْ

كمو  من لر مك سؤ .  و بنف ب  كمخ  ًى أألشملأن ألرنخهضمين حألررمخح ين ل حمقى حهمف حصميت  لكمو ًحال   ألر موك م
ً ممسأئعخ حاضممكعي تحمم.  مموطا     مم  ًم س يممس حارممخحم ألررممخح ينى حألر مم ح  ممين لممم ي  ن  ممت  حار ممك   يعممخ س يممس 

 قس يعخى 
 

الِ 8"  -(:8آية ) َماُء اأَلْبطَِ هُ   هِذِه َأسِْ زَّ ُرْمحَِ َو هَِ ِة. هُِ يُس الثَّاَلثَِ وِنيُّ َرئِِ َبُث التَّْحَكمُِ ْيَب َبشَِّ َداُوَد: ُيشَِ ِذيَن لِِ ى  الَِّ َعلَِ
   " َثَماِن ِمَئٍة َقَتَلُهْم َدْفَعًة َواِحَدًة.

 حذلك ن رخ لآلتف  800بينرخ ألرذ ون هنخ  300( هو هّز ن ح    ف 11:11ًى1مف )
 ى 500أ حنجخلُ  قت و  300هو قتو  -ً

 ن رخ  و نقي ميعي  سث مف  كل ا  رت لاى -. 
 مف نعخلا   ك  أح ى  800ًحناخ حألم بكس إ ترلأن  أح  حق و  ر ا  300ن رخ  خم أللقي  -ث  
 هي ألرت ف حألجل فى 800 خنوأ قت ف حألم 300ن رخ ألم -  
 

( َأُخوِخي9"  -(:39-9اآليات  ْبِن  ُدوُدو  ْبُن  َأِلَعاَزاُر  ِحيَنَما َوَبْعَدُه  َداُوَد  َمَع  َكاُنوا  الَِّذيَن  اأَلْبَطاِل  الثَّاَلَثِة  َأَحُد   ،
َأمَّا ُهَو َفَأَقاَم َوَضَرَب اْلِفِلْسِطيِنيِ يَن َحتَّى 10يَن الَِّذيَن اْجَتَمُعوا ُهَناَك ِلْلَحْرِب َوَصِعَد ِرَجاُل ِإْسَراِئيَل. َعيَُّروا اْلِفِلْسِطيِني ِ 

ََ اْلَيْوِم، َوَرَجَع الشَّ َكلَّْت َيُدُه، وَ  بُّ َخاَلًصا َعِظيًما ِفي ذِل ْيِف، َوَصَنَع الرَّ ْعُب َوَراَءُه ِللنَّْهِب َفَقْط. َلِصَقْت َيُدُه ِبالسَّ
ِقْطَعُة َحْقل  11 ُهَناَك  َوَكاَنْت  اْلِفِلْسِطيِنيُّوَن َجْيًشا،  َفاْجَتَمَع   . اْلَهَراِريُّ َأِجي  ْبُن  َفَهَرَب  َوَبْعَدُه َشمَُّة  َمْمُلوءًة َعَدًسا، 

َأَماِم اْلِفِلْسِطيِنيِ يَن.   ْعُب ِمْن  بُّ َخاَلًصا َفَوَقَف ِفي َوَسِط اْلقِ 12الشَّ َوَأْنَقَذَها، َوَضَرَب اْلِفِلْسِطيِنيِ يَن، َفَصَنَع الرَّ ْطَعِة 
اْلَحَصاِد ِإَلى َداُوَد ِإَلى َمَغاَرِة َعُد ََّم، َوَجْيُب اْلِفِلْسِطيِنيِ يَن   َوَنَزَل الثَّاَلَثُة ِمَن الثَّاَلِثيَن َرِئيًسا َوَأَتْوا ِفي13َعِظيًما.  

َفاِئيِ يَن.  َناِزٌل ِفي َوادِ  َفَتَأوََّه 15َوَكاَن َداُوُد ِحيَنِئٍذ ِفي اْلِحْصِن، َوَحَفَظُة اْلِفِلْسِطيِنيِ يَن ِحيَنِئٍذ ِفي َبْيِت َلْحٍم.  14ي الرَّ
اَلَثُة َمَحلََّة اْلِفِلْسِطيِنيِ يَن َفَشقَّ اأَلْبَطاُل الثَّ 16»َمْن َيْسِقيِني َماًء ِمْن ِبْئِر َبْيِت َلْحٍم الَِّتي ِعْنَد اْلَباِب؟«  َداُوُد َوَقاَل:  

، َواْسَتَقْوا َماًء ِمْن ِبْئِر َبْيِت َلْحٍم الَِّتي ِعْنَد اْلَباِب، َوَحَمُلوُه َوَأَتْوا ِبِه ِإَلى َداُوَد، َفلَ  بِ  ْم َيَشْأ َأْن َيْشَرَبُه، َبْل َسَكَبُه ِللرَّ
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َجاِل الَِّذيَن َخاَ ُروا ِبَأْنُفِسِهْم«. َفَلْم َيَشْأ َأْن َيْشَرَبُه. هَذا َما َوَقاَل: »َحاَشا ِلي َيا َربُّ َأْن َأْفَعَل  17 ََ  هَذا َدُم الرِ  ذِل
 َفَعَلُه الثَّاَلَثُة اأَلْبَطاُل.

ْم، َفَكاَن َلُه اْسٌم َبْيَن ُخو ُيوآَب اْبُن َصُروَيَة ُهَو َرِئيُس َثاَلَثٍة. هَذا َهزَّ ُرْمَحُه َعَلى َثاَلِ  ِمَئٍة َقَتَلهُ َوَأِبيَشاُي أَ 18
َوَبَناَياُهو ْبُن َيُهوَياَداَع، 20َوِل.  َأَلْم ُيْكَرْم َعَلى الثَّاَلَثِة َفَكاَن َلُهْم َرِئيًسا، ِإ َّ َأنَُّه َلْم َيِصْل ِإَلى الثَّاَلَثِة األُ 19الثَّاَلَثِة.  

ُهَو الَِّذي َضَرَب َأَسَدْي ُموآَب، َوُهَو الَِّذي َنَزَل َوَضَرَب َأَسًدا ِفي َوَسِط  اْبُن ِذي َبْأٍس، َكِثيُر اأَلْفَعاِل، ِمْن َقْبِصِئيَل، 
ْمَح َوُهَو َضَرَب َرُجاًل ِمْصِريًّا َذا َمْنظَ 21ُجبٍ  َيْوَم الثَّْلِج.   ٍر، َوَكاَن ِبَيِد اْلِمْصِريِ  ُرْمٌح، َفَنَزَل ِإَلْيِه ِبَعًصا َوَخَطَف الرُّ

َوُأْكِرَم 23هَذا َما َفَعَلُه َبَناَياُهو ْبُن َيُهوَياَداَع، َفَكاَن َلُه اْسٌم َبْيَن الثَّاَلَثِة اأَلْبَطاِل،  22ْصِريِ  َوَقَتَلُه ِبُرْمِحِه.  ِمْن َيِد اْلمِ 
 . ثَّاَلِثيَن، ِإ َّ َأنَُّه َلْم َيِصْل ِإَلى الثَّاَلَثِة. َفَجَعَلُه َداُوُد ِمْن َأْصَحاِب ِسر ِهِ َعَلى ال

،25َوَعَساِئيُل َأُخو ُيوآَب َكاَن ِمَن الثَّاَلِثيَن، َوَأْلَحاَناُن ْبُن ُدوُدو ِمْن َبْيِت َلْحٍم. 24 ، َوَأِليَقا اْلَحُروِديُّ  َوَشمَُّة اْلَحُروِديُّ
26  ، التَُّقوِعيُّ يَب  ِعقِ  ْبُن  َوِعيَرا   ، اْلَفْلِطيُّ  ُِ وَ 27َوَحاَل  ، اْلَعَناُثوِثيُّ ،  َوَأِبيَعَزُر  اْلُحوَشاِتيُّ َوَصْلُموُن 28َمُبوَناُي 

  ، ، َوَمْهَراُي النَُّطوَفاِتيُّ ، َوِإتَّاُي ْبُن ِريَباَي مِ 29اأَلُخوِخيُّ َوَبَناَيا 30ْن ِجْبَعِة َبِني َبْنَياِميَن،  َوَخاَلُب ْبُن َبْعَنَة النَُّطوَفاِتيُّ
اُي ِمْن َأْوِدَيِة َجاَعَب، ، َوِهدَّ ، 31 اْلَفْرَعُتوِنيُّ ، َوَعْزُموُت اْلَبْرُحوِميُّ ، َوِمْن 32َوَأُبو َعْلُبوَن اْلَعَرَباِتيُّ ْعُلُبوِنيُّ َوَأْلَيْحَبا الشَّ

،  َوَشمَُّة اْلَهرَ 33َبِني َياَشَن: ُيوَناَثاُن.   ، َوَأِخيذُم ْبُن َشاَراَر اأَلَراِريُّ ،  34اِريُّ َوَأِليَعاُم َوَأِليَفَلُط ْبُن َأَحْسَباَي اْبُن اْلَمْعِكيِ 
  ، اْلِجيُلوِنيُّ َأِخيُتوَفَل  ،  35ْبُن  اأَلَرِبيُّ َوَفْعَراُي   ، اْلَكْرَمِليُّ اْلجَ 36َوَحْصَراُي  َوَباِني  ُصوَبَة،  ِمْن  َناَثاَن  ْبُن  ، َوَيْجذُل  اِديُّ

َصُرويَ 37 ْبِن  ُيوآَب  ِساَلِح  َحاِمُل   ، اْلَبِئيُروِتيُّ َوَنْحَراُي   ، اْلَعمُّوِنيُّ ، 38َة،  َوَصاَلُق  اْلِيْثِريُّ َوَجاَرُب   ، اْلِيْثِريُّ َوِعيَرا 
. اْلَجِميُع َسْبَعٌة َوَثاَلُثوَن.39  "  َوُأوِريَّا اْلِحثِ يُّ
 ممخم  أح  سل ممز ل  مميس ألر مم ح مممإم هممؤالء أألب ممخ  سل ممزحم للجممخ   سممذ ل ألكتممخ. هنممخ ً ممرخء ًب ممخ   أح ى مممإذأ 

 -أإللرخم حهنخك  سك  ال هخت :
نجسهخ مف  لل ًح خن أألّلخم  ع إحتال  مف بكض أأل رخء ح رخ ق نخ مف ألررس ا معذأ نأجع  نلا ألرجرو ا -1

ا  ت . مف ز ن  حل لكسك ً  خ. حنض ف هنخ   ب  حل، م ل رخ  ختب  لل صروئيو ًحذ أأل رخء  ن قخئر
خمى م ل رممخ  خنمم. هنممخك قخئرمما   ت عممخ  أح  بكممس غيممل ألممز ن ألممذى  ت مم. ف مم  ألرخئرمما ألتممف ًحممذ  نعممخ  مملل أأللممّ

ُ ى ًح ألم همؤالء أألب مخ  لعمي إ مرين  ،إ ترلأن  ر كت  حق و  روط   ي تمي تكمسسو همذ  ألرخئرما  نمس نعخلما ًّلخ مَ
    دعلك مف نعخلا ًلخ عيى إ ي  خم لعي مف بسألختعي  ي إ ي  حل ًحذح 

ً همممي  دخمممم ك لعمممي سترتكممموم بعمممخ حهمممو  جمممس ح لأ ممما لعممم -2 +  13:26ي ) ممم. ذ ممملهي ممممف ألكتمممخ. ألررمممسس لكت مممل 
( ح ممن س تصممق بل نممخ ل مموع ألر مم ح  جنممسى صممخلح حاجخهممس قخنون ممخل سترتممع بعممذ  ألكلأ مما ًم ل ممجو 20:10لممو

 (ى 5:3إ ر  مف  لل ألح خك )ن 
لسأح  نل   ألذى قخ هي ممف همذأ ألجعمخ  حهمذ  ألغ  ماى حنحمن  مو نصملك لنمخ ح مو غ  ما  هذ  ألرخئرا تكت ل  جسأل  -3

مخلر  ح همو ألمذى سمس ونخ ل جعمخ  حهمو ألمذى لكرمو مينمخ، لرمسم لنمخ ى   رف إبن  أح   إنرخ هف لح خ.   كنخ ألحم
 أإل  يو حهو ألذى ستر    مينخى 
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ألجعخ   تف لر ك ألر  ح إبن  أح  ممف ق  م  حتث م. ج خ  لح خك ذ ل هذ  ألرخئرا ف    ه لكو إن خم   ل أأل -4
  ر كت  مينخى 

حل ف ًح ألك دلى مرن حينرخ إنت ن نجخ عي ألك دلى حشمجخ تعي ذ ل هؤالء أألب خ  ال لكنف  جل  تلوقعي أل -5
بإلرخنعي مال نكجب إم ًنسنخ سو . أللجو أألح  حألرخئمس لجم    أح  غيمل  مذ ون هنمخى مرمس ح مل إ  ي م  ب م ب 

  ألر ممترل حغيلتمم  ألدمملالك ح  ممس ، إذ قتممو ًبنيممل حغممسن بكرخ ممخ، ح ممخم  تجخ مملأل مممف ً خ سثمم  ح مموأن   ممع غممسن 
  أح ى  

لهعممل  ممن أأل ممرخء ًنعممي  ممن ً مم خ  حال خئممو  رت لمما  ثممو سعمموذأ ح ن ممخ ين حجمم. ح رممومى ى ى ى حهدممذأ لهعممل  -6
 حن خء ًحطلخ  حش خ. حشيوخى  هرخء نجخ  أإللرخم  ن ً ي  ثيلك حشكو.  تنو ا  رخ سوجس بينعي نجخ  

 - نجخت ًح نتب : 3َي هؤالء أألب خ  إلف ُق ِّ  -7
أن حشممراى حهممؤالء قممس لدمميلحأ إلممف ًبممخء ًحن  ممخء ألكعممس ألرممسليى حألثال مما ألتممخلوم سوشمميب ًحلكممخز  -لمموم : ال مما ًح   -ً

 لديلحم للجخ  ألكعس ألجسسسى 
خم ( ًب دممخى )ًحممو سمم13لمما ) ممذ ونحم مممف أآل - ال مما تممخلوم لعممي : -.  و .( ح نخلممخهو هممذأ صممخن ًن ممخل ل جمم   ًلممّ

حينح ممخز  إلبدممخلومى حهممؤالء  ر خنتمم  لممسأح  خ ممخ حلممي سممذ ل إ ممر  ل مم  رخم بممسالل  ممن سممو . حألثخلممه ن رممخ لدمموم  ر
 ألثال ا ًتوأ بخلرخء لسأح  بينرخ  خم مف  ل    ع ألل   ينيين ح   ى 

 لديلحم إلف  خ ا ألرؤ نيينى  - ال وم : -ت 
 )غخل خل سو . نل   معو قخئس ألجر ع حقس ً رن إ ر  لغسن (ى  1+3+3+30حهو ل خحى  37ألكس  ألك ف  -8

 
وءًة َوَبْعدَ 11"  -(:11آية ) ل َمْملُِ ُة َحقِْ اَك ِقْطعَِ ْت ُهنَِ ا، َوَكانَِ ِطيِنيُّوَن َجْيشًِ اْجَتَمَع اْلِفِلسِْ . فَِ ُه َشمَُّة ْبُن َأِجي اْلَهَراِريُّ

ْعُب ِمنْ   " َأَماِم اْلِفِلْسِطيِنيِ يَن. َعَدًسا، َفَهَرَب الشَّ
 مخ ألرمخنع ًم لدموم بخلحرمو صمنلينى حألركنمف ًم حمف  لل أألّلخم ق و  رو شكيلى ح  = ِقْطَعُة َحْقل َمْمُلوءًة َعَدًسا

 جرو ا  ن ألل   ينيين ًتوأ ل غتص وأ  حصو  ألحرو  ن ألحرو  من ألكمسس حألدمكيل حهمذأ أل  مو قمخح عي ًحنرمذ 
 (ى 12شجخ ا شرا مف ًن  حق  ح سُ  بينرخ هل. أل خقوم )ًلا ألرحصو ى حظعلت  

ْيُب َوَنَزَل الثَّاَلَثُة مِ 13"  -(:17-13اآليات ) ُد ََّم، َوجَِ اَرِة عَِ َن الثَّاَلِثيَن َرِئيًسا َوَأَتْوا ِفي اْلَحَصاِد ِإَلى َداُوَد ِإَلى َمغَِ
َفاِئيِ ي ِت 14َن.  اْلِفِلْسِطيِنيِ يَن َناِزٌل ِفي َواِدي الرَّ ي َبيِْ ٍذ فِِ ِطيِنيِ يَن ِحيَنئِِ ُة اْلِفِلسِْ ِن، َوَحَفظَِ ي اْلِحصِْ ٍذ فِِ اَن َداُوُد ِحيَنئِِ َوكَِ

ُة َمَحلَِّ 16َفَتَأوََّه َداُوُد َوَقاَل: »َمْن َيْسِقيِني َماًء ِمْن ِبْئِر َبْيِت َلْحٍم الَِّتي ِعْنَد اْلَباِب؟« 15َلْحٍم.   اُل الثَّاَلثَِ َة َفَشقَّ اأَلْبطَِ
ْل اْلِفِلْسِطيِنيِ يَن َواْسَتَقْوا َماًء ِمْن ِبْئِر َبْيِت َلْحٍم الَِّتي ِعْنَد اْلَباِب، َوَحمَ  ُلوُه َوَأَتْوا ِبِه ِإَلى َداُوَد، َفَلْم َيَشْأ َأْن َيْشَرَبُه، بَِ

  ، بِ  ََ  هَِذا َدُم 17َسَكَبُه ِللرَّ َل ذلِِ ا َربُّ َأْن َأْفعَِ ي يَِ ا لِِ اَل: »َحاشَِ ْأ َأْن َوقَِ ْم َيشَِ ِهْم«. َفلَِ اَ ُروا ِبَأْنُفسِِ ِذيَن خَِ اِل الَِّ جَِ الرِ 
  " اَلَثُة اأَلْبَطاُل.َيْشَرَبُه. هَذا َما َفَعَلُه الثَّ 
ْن ًى حقم. ألحمل لمذلك   م   أح ى  =ِفي اْلَحَصاِد ًى ألل   ينيين ألرحت ين ل حصنى    =َحَفَظُة اْلِفِلْسِطيِنيِ يَن   مِِ

 أح  ممف   دم  حتع م  ً نمخء ألحمل. تمذ ل بنمل ألرمخء ألمذى  مخم لدمل.  نمُ  حهمو طلمو ممف بيم.   =ٍم  ِبْئِر َبْيِت َلحِْ 



 ( األصحاح الثالث والعشرون)سفر صموئيل الثاني 

 

 
105 

  وأل بخن أل حقخ   ن ل تينف برثو هذأ ألرخءى معو لي لم  ل ً مس ًم ل ت م  بعمذأ ألرمخء م يم. لحمي أآلم لحي ح خم  خ ُ   
لغممخ لحأ بح مختعي ل دممل. همو  ممخءل   مموألى حا متحيو ًم ل  ممب  ممن نجخلمُ  ًم  ، ممف سممس ألل  م ينيين حهممو لكمل  هممذأ

أآلم ممممف سمممس ألل  ممم ينيين حذلمممك نت جممما  حلكمممن ألثال ممما لرح مممتعي لمممسأح  إ مممتجخبوأ أل نيتممم ى حلمممنال ظ ًم بيممم. لحمممي
بِ  ألر  ماى  َكَبُه ِللِِرَّ ْل سَِِ بركنممف ًم ألممل. ح مس  هممو ألممذى ل ممتحق ترس مما  عمذ  ميعممخ لرممخطل ألنممخس بمم نحأ عيى  = بَِِ

 ألرخء ل خحى   خء أللجخ  حألسم هلل ح سُ ى  حهو إ ت ل ًم هذأ
 

اَداَع، ابِْ 20"  -(:23-20اآليات ) َرَب َوَبَناَياُهو ْبُن َيُهويَِ ِذي ضَِ َو الَِّ ِئيَل، هُِ ْن َقْبصِِ اِل، مِِ ْأٍس، َكِثيُِر اأَلْفعَِ ُن ِذي بَِ
َوُهَو َضَرَب َرُجاًل ِمْصِريًّا َذا َمْنَظٍر، َوَكاَن 21لثَّْلِج. َأَسَدْي ُموآَب، َوُهَو الَِّذي َنَزَل َوَضَرَب َأَسًدا ِفي َوَسِط ُجبٍ  َيْوَم ا

ِه. ِبَيِد اْلِمْصِريِ  ُرْمٌح، َفَنزَ  ُه ِبُرْمحِِ ِريِ  َوَقَتلَِ ِد اْلِمصِْ ْن يَِ ْمَح مِِ ُن 22َل ِإَلْيِه ِبَعًصا َوَخَطَف الِرُّ اُهو بِْ ُه َبَنايَِ ا َفَعلَِ هَِذا مَِ
ى23َبْيَن الثَّاَلَثِة اأَلْبَطاِل،  َيُهوَياَداَع، َفَكاَن َلُه اْسمٌ  ْل ِإلَِ ْم َيصِِ ُه لَِ ُه َداُوُد  َوُأْكِرَم َعَلى الثَّاَلِثيَن، ِإ َّ َأنَِّ ِة. َفَجَعلَِ الثَّاَلثَِ

  "  ِمْن َأْصَحاِب ِسر ِِه.
سح ًم أأل س  خم  حا  =َنَزَل َوَضَرَب َأَسًدا ِفي ُجبٍ   قس لدونوأ ً سسن ًح نج ين  ن ألج خبلكى   = َأَسَدْي ُموآبَ 

ى ًى  ديلا  = ِمْن َأْصَحاِب ِسر ِهِ لضل. حاعخجي ألنخس  ي سعل. ل جب منز  لُ  بنخلخهوى  
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 عودة للجدول اإلصحاح الرابع والعشرون 

 
تدمخنك ألمل.، نجمخ  ألحمل.  حم إ لرتي أل لل   خك  أح  بر   ح يل إنتك    أح  حهو إ صمخء ألدمكب لركلمما  مس  

ً رممخق نلمما  أح  حذ ممل هممذ  ألرصمما هنممخ  عممي جممسأل معممذأ ألت  سممب ألرمحمم خ ممف إنتعممف و   ممف ألدممكب ت  سممب قخ ممف هممّز 
بترسلي ذب حا ممف  دمخم ألع دمو ألمذى بنمخ   م  رخمى حهمذ  ألرصما تكت مل  مسحو لح مخك  م  رخم ألمذى لهعمل ممف ألكتمخ. 

ف ه دمو  م  رخمى  تمف بكمس ًم تمي ًم ألع دمو  ن مو. لمُ  حا مر  ألررسس  م م  ر مُ  أأل خ مف همو بنمخء ألع دمو ح تمف 
 خ  ألدكب  ن أل  ف إ ترل إ مر  ه دمو  م  رخمى ح مخم همذأ ن مزأل تس يل    ف سس ن وحذ نّصل ح نخ  زن خبو بكس ًم 

هممف ( ألممذى ًحممذُ   ممن ألكممذنأء  مملاي حادمميل ل كن  مما ألتممف 21:2لرممخ  ر ممُ  ألر مم حى مخلع دممو لدمميل لج ممس ألر مم ح )سممو
َو همذأ للممع أل كنما  من شمع    رمخ ًنم عَ  ،بترمسلي ألذب حما ممف ًند ألع دمو همذأ  َجَ َسُ ى حألر  ح َ رمِ م أل كنما  من  َنممَ

 ألدكبى )م   رخم سل ز ل ر  ح  رؤ ا ل ع دو حمف ًن  إبن  أح (ى 
 

بِ  َعَلى ِإْسَراِئيَل، َفَأَهاَج َعلَ 1" -(:1آية ) ِِ ِإْسَراِئيَل َوَيُهوَذا«.َوَعاَد َفَحِمَي َغَضُب الرَّ ِْ َوَأْح    "ْيِهْم َداُوَد َقاِئاًل: »اْم
 -بكرو هذأ أإل صخء : لرخذأ غضب م  ينرخ قخم  أح  

 هو لي ل تدل ألل.  كخ ت ى  -1
بممسً  أح  لدممكل ًم  ممل قوتمم  هممو مممف  ممس  نجخلممُ  حي دخن ختمم  م ممسً لكترممس   ممف هممذأى حلممو إمتكممل  أح    ممف  خنمم.  -2

 ح  ف ًن  تحّو   ن نأع  ل غني إلف   ك ج خن للعي ًم هذأ قس تي بروك ذنأع م حل ا بذنأع بدلى بسألا   خت  
ألسأمع أللئ  ف، هو أإل مالم  من  هرتم  حقسنأتم  حي دخن ختم ،  رمخ  مخم للكمو   موك أأل مي  ولم  ليل مب س سح ًم   -3

رممس حللجر ممع حلمم ا   ممف  أح  ح ممسُ ى أأل ممي ألرجممخحنك، حلرممس شممخن   ألدممكب هممذ  ألمملحح لممذلك  خنمم. ألر  مما   ممف أ
       حم ألدكبى  ب ألت  سب     خح   أح  مف  ح ت  ًم سن  عخ لنل   حل ي. ًب   لكف ُلص  

. ألدمكب   مف . م  أح  ح سُ ى ملف  وضوع ًحناخ لمي ن مرع ًم م ً    خم ألدكب  حتخجخل إلف ت  سب حياّل أل    -4
ل تحقى لكمن أآلم ن مرع ًم ألضمل ا  وجعما ل دمكب إذأل معمو ألر متحقى ح    أح  بو ألت  سب إنصب   ف  ن 

م  مخ   ممف ً دخ م  حال لكخقمب ً مس بمذنب  ، معمف   متحرا ل ت  سمبىحلرس  رح م بر م  أللأ مف لت  سمب أللع ما
ء   حملى حهمذ  بسسع ماى مممخهلل ال لحمخبف ً مس حال له ممي ً مس، معمو غيممل  حتمخج أل مس، حال لردممف ً مسى ح ينرمخ ت ممخ

ب نحممن بينرممخ ًم ًبخ نممخ هممي ألممذسن ًح مم حأى حقممخ  أليعممو  هممذأ ألرثممو "ًبخ نممخ ً  مموأ ألح صمملم )ًى أليعممو  لرممخذأ ُنكخقممَ
ًح ممم حأ( ًح مممنخم أألبنمممخء ضل ممم. )ًى نحمممن ألمممذسن نكخقمممب("ى ًجمممخ. م   مممف ممممي  زال مممخ  ألن مممف بممم م همممذأ لممم ا 

ى حيم جمخز الِنفس التِى تخطِئ هِى تمِوتخئال ( قم18صح حخ ًحم م ال لكخقب ً س بذنب  حل )حنأجع  زال خ 
إنتصممخنأت  ح ر كتمم  ألك يمملك ألتممف  ونعممخى    أل سألمما إنتلممخخ  أح  ب أ(   -لممف ألتصممون ًم أل مم ب مممف  رو مما ألدممكب:

حهنممخك  مم ب  حممل إلنتلخحمم  حهممذأ حأضممح  ممن مصمم   سعمموذأ  ممن إ مملأئيو مممف ألتكممسأ ، معممو لدممكل برمموك  مم     ب(
 ى حهمذأ  مخ إتضمح  من ألتكمسأ ، ًم  مس  نجمخ  سعموذأ لرمخن.  مس  نجمخ  إ ملأئيوى حهمذ حتلوق    ف بمخقف أأل م خ 
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حشمكب سعموذأ إشمتلك ممف همذأ  ينرمخ قمخلوأ لدميوخ  ج(تكموم بمذنك أإلنلصمخ ى      أل ر ا تكلنت ح خن.    خ مف
لوأ ل ر ممك لرممخذأ ذأ بجر ممع نجممخ  أ مملأئيو جممخءحم ألممف ألر ممك حقممخيح إ مملأئيو  ال ممخ قخ مم خ بممسًت بمم  بممذحن أإلندممرخق "

عمموذأ نجممخ  جممخ.  ممو نجممخ  س مى  مملقك أحوتنممخ نجممخ  سعمموذأ ح  مملحأ أالن م بخلر ممك ح يتمم  ح ممو نجممخ   أح   كمم 
جمخ. نجمخ   م اىح حه نخ ه ً  نخ شينخ  ن ألر ك ًهو  حلرخذأ تغتخظ  ن هذأ أال لى لي  إم ألر ك قلاب  لأئيو ألإ

 ترلل. بي حلي لدمن  ال مي إم رخذأ   ق  نك بسأح ىًنخ ًألر ك ح    عي ميًلي  دلك    أ لأئيو نجخ  سعوذأ حقخلوأى
(ى ملجمخ  43 - 41:  19صمي2" )قسى من كِالم رجِال اسِرائيلأكالم رجال يهوذا  وكان نجخع   كيىإحال مي ً

سعوذأ ًلضخ  ح عي ألك لاخء ًحنعي ًقوى  ن بخقف إحوتعي ً  خ  إ ملأئيوى ًحنعمي  م ن ألر مك، ح عمذأ لعمي ألحمق ًم 
ًح مممت  ع ألرمممو  ًلضمممخ ًم ً ممم خ  إ ممملأئيو ًلضمممخ قمممس د(   و حأ   مممف إحممموتعي ً ممم خ  إ ممملأئيو معمممي أألقممموىى  ل ممم

ملف بكسهي  من ًحنشم  ي بمسًت بمذحن إحمتالطعي بخلدمكو. ألو ن ما ألرح  ما بعميى ح مسًت  القمتعي برمذبح ًح  حأى  
ب  منعي ألمل.ى حهمذأ  مخ إتضمح بكمس م مف ًحنش  ي تضمك ، حن رمخ تكخ م وأ ممف ألمذهخ. ألحنشم  ي  منواخ  رمخ ط م

رصمما   عممخ بمم م م لحممس   دممخم لممذلك إنت  مم. أل ه(ذلممك مممف إنحمملأ   ر كمما إ مملأئيو ألدممرخل ا إلممف ألو ن مماى    
ألع دو ألذى  ترسم ف   ألذبخئح حترخم ف   ألع خ ك ألرر ولا ً خم مى ح كس ًم قس . ألذب حا مف هذأ ألردخم توقم  

م هذأ ألرذبح حل  . ألرذأبح ألو ن ا  ل قوتعيى حألذب حا ألتف ترسم   ف  ذبح م هف  مل ألو  ى حمعي ألجر ع ً
أللجخ ، حهذأ  كنف ًم م ط ب  نعي حضع قلحم   ف ألرذأبح )ألرحلقا حأل رون( إ النخ  ن  ألروك حل ا تكسأ  

عيى   حوظممما: ألرممملحم ممممف قممموك ألذب حممما حقمممسنتعخ   مممف ألغلممملأم حنضمممف م   ممميعيى حنضمممف م   ممميعي همممو قممموت
  ترمميىًتي بم  لعممي صمرل إ لممل. صمرلتي ح صمني ح نرمذ ىألرجتركمخت ألل واما ن مز ل رمموك، حال مظ قمو   أح  "أ

(ى  ح  ينمخ ًم نلعمي ًم ضمل خت م ال لردمن ًبمسأل ًم تكموم  دموأئ ا 2:  18" ) ز إح  ج وقرن خالصيتل ي  
 -ًلممخم  10 رممخنك ت ممرن حارلجمموم  نعممخ نجممال   ممخ بكممس )ح مم    ممف ألجر ممع حارمموت أل ممخن  ممع ألرممخطا(ى حًنسنممخ 

حممذ ملصمما   ممخك  خن مماى قنخبممو ألكنممخئا هممذ  أأللممخم،   ممف  م ال سلاممس لمم  ألرمموت، بممو  جممل   نس لمم  حت  سممب حا 
إ نممين ل تدممعسأم ح ممن بينعرممخ ال لصممي    تممف جمملح ب مم نى مرممن إ تدممعس هممو ألر ممتكس ل  ممرخءى حأل ممخقف مرممس ًحممذ 

 ملصمما   ممخك جسسممسكى ًح ًم  ممن إ تدممعس قممس ًنعممف  ر مم  ألممذى ح رمم  م ليتررمم  م ممرح م لمم  ألممسنس حاك  مم  م
ن  خش مألم ل   رو  خ زأ  سنتهمل ى ممال ً مس لم   م  خم   مف   ختنمخ إم لمي ل مرح م بمذلك، بخإل تدعخ ى ًم  

  م ممرح م لعيمملح س ًم (ى ًنعممف لكرممو.  ر مم10:  2حهممذأ لدمموم بكممس ًم ننعممف  ر نممخ ألممذى ُحِ رنممخ ألج مم  )ً 
ل ممجن بإ جممخزى مممال (ى حال ممو   كممخ ل رلجمم   ممن أ12لرت م ، ح ممخح  قتممو ب مملس ألم لمم   رممو  ممخ زأ  سنتهممل  )ًع

 ً س ل     خم   ف ًحال  مى
 رو ممخل ن مممت  ع ًم نرممو  ًم  مممر ا  أح  هنممخ ح كمممُ  ألدممكب همممف نلمما  مممر ا إب مم ا ح  م، همممف أأل ممو  مممن ألدمممجلك 

حهدذأ مكو   م  ،ح ر  م جريالل قواخل مًلى جرخل  حقوت  حن  عخ لنل   مإنلصو  ن م ح خت حه كألرحل اى مإب  ا  
نلا ألدجلك مرخت حه ك ح ّ . أل كنخت بخألند ح خإلن خمى ح خم البس ًم ل تف ألر م ح بج مس  ليلممع همذ   ًح و  ن

ً مسأئنخ حتصيل ذب حا ألص يب هف  ى  بترسلي نل   ذب حا  أل كنا حاؤ ا ه د    ب نضف م   ينخ ح مل قوتنمخ   مف 
 ألد خطين حشعوك ألج سى
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 جسسسك لي ل  ل بعخ م لتو  ع  ر كت  حلزاخ ك  جس ى ن رخ قصس  أح  بعذأ أإل صخء إ خنك  لح.  -5
حن رممخ ًنأ  ت مممريل ألدمممكب بوضممع جزاممما  خل ممما  ري ممما لح ممخب  ألرمممخ  ًح   مممخ. ألرزأنمما حلممم ا لح مممخ. ح رممما  -6

 أإلجترخعى 
ألتكسأ  ألذى ل رح ِبِ  م  لت  خل بتحصيو نص  شخقو  ن  و إن خمى )حهذأ ن زأل ل لمسأءى ى ى نأجمع  ملل    خم -7

لرلحج( ح أح  لي لحصو ألنص  ألدخقو بركنف ن زى ، ًن  سلاس ألكس  مرن، سلاس شع خل غيل  لمسى بخلمسم حغيمل أ
  ن ً جخن ألع دوى  ألرلسسين ت ترل   يعي أل كنا معي ل  وأ  ن ج س ألر  ح حل  وأ

ن   ولنمخ ل   مف ح م   وم    أح  ح مخح  تن يعم  لكمن  أح  ًصملرس ً نك سو . بخللغي  ن   واتم  ح م -8 ل مترسم  مَ
خ بمو لمو  تمف  من  رعي ًمأل  مرن  لذلك ثيلأل ل صو صوت  إلينخ   ن رع ألردونك  تف لو جخءت  رن هي ًصغل  نمّ

ًنمم   ممن ألوأجممب ًم ن ممرع حنريممز أألنحأح حنرمممتحن أألنحأح  ً ممسأئنخ م ل رممخ ن ممرع  ممن طمملارعي صمموت م   ممف
 نرضع لُ ى  ( مإم ت  سنخ  ن ًم ألصوت  ن م   ينخ ًم1:4سو1)

حيم ألمل. قمخ ن ًم سزامس ألدمكب  رمخ  مسث ممف  صمل،  ،ن ف  أح  ًم ألدكب همو شمكب ألمل. حلم ا شمع   همو -9
كو ألنصلك ب قو  س   رخ  سث مف ًلخم جس ومى إم ًنأ ى حهو قخ ن ًم سنرص   رخ  سث هنخى وم قخ ن ًم لج

 قخ ن ًم سزاس حا خنك ف رخ نر ك حقمخ ن ًم ل حمذ ح  ينخ ًم نكل  هذأ لح ختنخ مال نضع ق و نخ   ف  خ نرت ك مخهلل
  و شا حقخ ن ًم س خنك مف ألر يوى ألرعي ًم ننهل إلف م حل ا لرخ نرت كى 

َكل ب نمم  قمموى ح ممسً ألدممكون ألر مم   رممخ ق نممخ هنممخ هممو ح مم   ممز حج معممو ح -10  مم   أح  حح مم  ألدممكب مكالهرممخ شممَ
ج هلل حأإلبتكخ   نُ ، بسً ست  و ل دكب حهمذأ أإل  مخس  ملاكخل  مخ بخلغلحن حأإلنتلخخ ح خلتخلف ألدكون بكسم أإل ت خ

 سممؤ ى ل  ممرو  مممف ح خلممخ  ثيمملك وم  ممرح لممسأح  بمم م لرمموم بخلتكممسأ   تممف بكممس ًم سمملى غضممب م لكممل  ح مم  ُ 
نمملى نصممل   ممف ألر مم  ميتل نممخ م لن ممرن ح ح سن عنممخ م لر مم    ممخ  مملك ًح ثممل حهممذأ  ممخ  ممسث  ممع ب كممخمى مكثيمملأل  ممخ 
  لأنك  ر نخ حادوم هذأ هو ألت  سبى 

ِِ ِإْسَراِئيلَ  ِْ َوَأْح ووقف الشيطان ضد إسرائيل وأغوى داود ( 1:21ًى1هنخ ألذى قخ  هو ألل.  ي مف )=   اْم
م  رح ل د  خم ًم لغوى   ًم حتل يل هذأ حال تكخند لرن للعي  كنف ًم م ضخبن ألكو ، =ليحصى إسرائيل

حهف إنتلخحعي ًى   عي لروتعي حي جخبعي ب نل عي   ، ينا ألر تتلك مف ق    حمف ق و. شع   أح   تف تهعل ألر
مخهلل مخ ص ألر و. حألك فى  ،حيمترخنهي بذحأتعيى حهف ح  ا   تتلك ًى ال تلأهخ  يونعي معف ل  .   تتلك  ن م 

 أح   ع هذأ لي ل ت ع ًم سلى ألر  ى لكنعخ   تتلك ح رو ا  ن  يونعي بسليو ًم سو . نّ    أح  ًم هذأ ح   لكن 
حلو تلك م ألرلد ألر يه )ألك لاخء(  أحو  أح  لع ك ِبِ  م رح م بعذأ ًم ألد  خم لغوى  أح  ف كرو  أح   

(ى ح ال ا ًم  4:14 ألدكب،  و هذأ لينرذ م  أح  حشع    ن ألك لاخء ف دلف إنتسأ هي )هو أإل صخء ف ضل. م
حال هو  ّ ح م  رخ هف  خ ت  بو   ، سأ   خن. ضس نغ ا م ًم  أح  لي لدكل بخلللح  ن َ َرَ  ُ هذ  ألس وك ل تك

أ ك م لللح ب  ح  ح م     ،  ال ا  (ى م و  خم ألكرو   ب إن 10لا  ن رع ًم ق  ُ  ضل ُ    ف هذأ ألكرو )
ِِ ِإْسَراِئي نضخ م ًم لللح أإلن خم ق   خل ف   ح مى  سذ ل سعوذأ هنخ  ريزك  ن إ لأئيو حهذأ نأجع  =َل َوَيُهوَذا َأْح

 ًحاللى  لر كى ًح ألم  أح    ك   ف سعوذأإّ خ ألم أل لل قس  تب بكس إنلصخ  ألرر كتين ًح ألم سعوذأ   ن أ
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َُ ِلُيوآَب َرِئيِس اْلَجْيِب الَِّذي ِعْنَدُه: »ُ ْف ِفي َجِميِع َأْسبَ 2"  -(:2آية ) ْبٍع َفَقاَل اْلَمِل ِر سَِ ى ِبئِْ اِط ِإْسَراِئيَل ِمْن َداَن ِإلَِ
ْعِب«. ْعَب، َفَأْعَلَم َعَدَد الشَّ وا الشَّ   "َوُعدُّ

  ع ًقصف ألجنو. حهذأ تك يل  تخبف  ن  و إ لأئيوى  أم ًقصف ألدرخ  ح نل   =ِمْن َداَن ِإَلى ِبْئِر َسْبٍع 
 

: »ِلَيِزِد ال3"  -(:3آية ) َِ ْن َفَقاَل ُيوآُب ِلْلَمِل اِن. َولكِِ َِ َناِظَرتَِ ْعَب َأْمَثاَلُهْم ِمَئَة ِضْيٍف، َوَعْيَنا َسيِ ِدي اْلَملِِ ََ الشَّ بُّ ِإلُه رَّ
َُ ِبهَذا اأَلْمرِ    "؟«.ِلَماَذا ُيَسرُّ َسيِ ِدي اْلَمِل

سزاممس  مممس  ن  سممو . ُلهعممل ًنمم  صمموت م ًنأ  ًم سن ممم   أح  ًم ألتكممسأ  ح مم  ح كنممف ألكمممالم نح ممف ًم م قممخ ن ًم 
 ل ألر ك ب م سنتلخ بدثلك شع  ى ُل    ذأ لك ً خ كى م رخ 100ألدكب 

 
ْيِب،4"  -(:4آية ) اِء اْلجَِ ى ُرَؤسَِ وآَب َوَعلَِ ى يُِ َِ َعلَِ َِ  َفاْشَتدَّ َكاَلُم اْلَملِِ ِد اْلَملِِ ْن ِعنِْ ْيِب مِِ اُء اْلجَِ وآُب َوُرَؤسَِ َرَج يُِ َفخَِ

وا اْلَشْعَب،َأْي ِإْسَراِئيلَ   " .ِلَيُعدُّ
 

  " .َفَعَبُروا اأُلْرُدنَّ َوَنَزُلوا ِفي َعُروِعيَر َعْن َيِميِن اْلَمِديَنِة الَِّتي ِفي َوَسِط َواِدي َجاَد َوُتَجاَه َيْعِزيرَ 5" -(:5آية )
  سسنا ً خم ن ا ًى إلف جعا شلق إ لأئيوى معي بسًحأ  ن ألدلقى  = رَ َعُروِعي

 
ْيُدوَن. َوَأَتْوا ِإَلى جِ 6"  -(:8-6اآليات ) ى صِِ َتَداُروا ِإلَِ َن، َواسِْ ى َداِن َيعَِ ْلَعاَد َوِإَلى َأْرِض َتْحِتيَم ِإَلى ُحْدِشي، ُثمَّ َأَتْوا ِإلَِ

رِ ُثمَّ َأَتْوا ِإَلى ِحْصِن ُصوٍر َوَجِمي7 ى ِبئِْ وَذا، ِإلَِ وِبيِ  َيهُِ يِ يَن َواْلَكْنَعاِنيِ يَن، ُثمَّ َخَرُجوا ِإَلى َجنُِ ْبٍع. ِع ُمُدِن اْلِحوِ  اُفوا 8 سَِ َو َِ
 " ُكلَّ اأَلْرِض، َوَجاُءوا ِفي ِنَهاَيِة ِتْسَعِة َأْشُهٍر َوِعْشِريَن َيْوًما ِإَلى ُأوُرَشِليَم.

ةَ 9" -(:9آيِِة ) وآُب ُجْملَِِ َدَفَع يُِِ ْأٍس ُمسِِْ فَِِ ل ِذي بَِِ ِف َرجُِِ ِة َألِِْ اَن ِمئَِِ َراِئيُل َثمَِِ اَن ِإسِِْ ، َفكَِِ َِ ِِِ ى اْلَمل ْعِب ِإلَِِ َدِد الشَِِّ َتلِ   عَِِ
ْيِف، َوِرَجاُل َيُهوَذا َخْمَس ِمَئِة َأْلِف َرُجل.  " السَّ

 ليعوذأ  500000 ح    إل لأئيو 800000  ألتكسأ   خم
 -ذأ حهنخك   و  لعذأ :ليعو  470000، 1,100000( سذ ل  5:21ًى1حمف )

أألّلخم  ( هؤالء لي سسح وأ مف   خبخت  ختب  لل 1:6صي2)  30000 خم لسأح  ج    نترب  دوم  ن   -1
 ى  500000= 30000+ 470000بخلن  ا ليعوذأى ف دوم سعوذأ 

( حاو . نت جا  لأهيتم  لإل صمخء لمي 24:27ًى1نال ظ ًم سو .  خم  خنهخل لإل صخء شخ لأل بر ونك ألروق  ) -2
( ح رو ممخل مممخلالحاين ال لكممّسحم  لجممخ   ممل. مممخلحل. ل  مم.  ر عممي 6:21ًى1ي *بإ صممخء الحى ح ن ممخ ين )لرمم

 ى 50000=30000+470000ح ن خ ين ُلّكس  ع سعوذأ ف دوم ألكس   30000  ن بن خ ين حن رخ  خم 
َراِئيُل بخلن مم ا إل مملأئيو نال ممظ ًم  مملل صممروئيو لرممو   -3 اَن ِإسِِْ خ  مملل أأل 800000َفكَِِ خم ف رممو  ً ممّ إ مملأئيو  كِِللممّ

  800000ًم ألم   -:  لي ترخ  مف  لل صروئيو حألللق بين أللقرين لردن تكسس    رخ س ف  كلمك را   1100000
مممممممف  ممممممو إ مممممملأئيو  288000هممممممي تكممممممسأ   ممممممن لردممممممن ًم سممممممتي تجنيممممممسهي لكممممممن سوجممممممس هنممممممخك  جنممممممسسن مكممممممالل 
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حأل مممخل ح مممو حأ   ست كممم   12ًقمممخم  (ى بخإلضمممخما إلمممف ًم  أح  15-1: 27ًى1( نأجمممع )288000=12×24000)
حأ    وجممو ك  12ًح ممرخء ألممم 1100000= 12000+288000+800000 جنممس ف صمم ح ألكممس  ألك ممف  1000

بخلن  ا لتكسأ  بن خ ين مغخل خل سو . قخم بتكسأ  بن مخ ين لكمن لمي ل مجو ألملقي   ملحوظة*(ى  22-16:  27ًى1مف )
 (ى 24:27 +6:21ًى1ن ر خل )

خ  ب لارممما ل  لممما إذ ال مممظ ًم  ختمممب صمممروئيو  مممين ذ مممل تكمممسأ  إ ممملأئيو قمممخ  إم  مممس  هنمممخك  مممن لحمممو أإلشمممد -4
ي   من همذأ ًم هنمخك مملق ممف ألرخ  بإ لأئيو هي ذى   800000 عمَ خم حَال  ب س  حهذ  ألع خنك لي تل   ع  ختب أأللمّ

أأل ممسأ   ى  رو ممخل نلعممي ًم هنممخك  ممجالت  رت لمما ح ممو  ختممب  ممجو300000، ألممم 800000ألكلممخءك  ممخ بممين ألممم
بق محينرمخ تت مخ ،ب لارا  رت لا حلكن أأل سأ    عخ صح حاى بو ًم همذأ ألرمال   ليمو صمحا حلم ا  ليمو ح م 

ألرصتخم ترخ خل ف رخ  سأ  سك ًنقخم نلعي ًم ألرصخ ن  رت لا حلكنعخ   عخ صح حا معي لي سنر وأ  ن بكضعي إنرخ 
تل ممل ب نعممخ تلجممع إلممف ًم  ممو  ختممب سنهممل  ممن  هممي شممخهسسن  رت لممين نححأ نلمما ألرصمما بلمملحق غيممل  عرمما بممو

 جالت ألسحلما ألل مر ا حهنمخك  من لمي ل حمذ  حجعا نهل  ل تكسأ ى معنخك  ن ًحذ نقي بن خ ين ألذى لي ل جو مف 
 ألن  لي ل جو ح الهرخ صح حى 

 
اَل َداُوُد ِللِرَّ 10"  -(:10آية ) ْعَب. َفقَِ ا َوَضَرَب َداُوَد َقْلُبُه َبْعَدَما َعدَّ الشَِّ ُت، َواآلَن يَِ ا َفَعلِْ ي مَِ ا فِِ دًّ ْأُت جِِ ْد َأْخطَِ : »َلقَِ بِ 

ا«.َربُّ َأِزْل ِإْثَم َعْبِدَك أَلنِ ي ا   "ْنَحَمْقُت ِجدًّ
 هذأ هو  ل  هرا  أح  ألن ف معو  تف َ ِل  ًن  ًح   لكتل  حال لرسم   لنأتى 

 
اَن كَِِ 11" -(:14-11اآليِات ) َباًحا، كَِِ اَم َداُوُد صَِ ا قَِِ اِئاًل: َوَلمَِِّ ي َداُوَد قَِِ يِ  َرائِِ اٍد النَّبِِِ ى جَِِ بِ  ِإلَِ اَلُم الِِرَّ

ْل 12 ْب َوقُِِ »ِاْذهَِِ
َذا َداُوَد: هكَِِ «.  لِِِ ََ ُه بِِِ ا َفَأْفَعلَِِ ًدا ِمْنهَِِ ََ َواحِِِ اْخَتْر ِلَنْفسِِِ ، فَِِ ََ اِرٌض َعَليِِْ ا عَِِ ًة َأنَِِ : َثاَلثَِِ بُّ اَل الِِرَّ ى َداُوَد 13قَِِ اُد ِإلَِِ َأَتى جَِِ فَِِ
امَ َوَأخَبرُه َوَقالَ  ُهٍر َأمَِ َة َأشِْ ُرُب َثاَلثَِ ، َأْم َتهِْ ََ ي َأْرضِِ وٍع فِِ ِني جُِ ْبُع سِِ ََ سَِ ، َأْم  َلُه: »َأَتْأِتي َعَلْي ََ ْم َيْتَبُعونَِ ََ َوهُِ َداِئ  َأعِْ

ِلي«. ى ُمْرسِِ ِْ َواْنُظْر َماَذا َأُردُّ َجَواًبا َعلَِ ؟ َفاآلَن اْعِر ََ اَ  14 َيُكوُن َثاَلَثَة َأيَّاٍم َوَبٌأ ِفي َأْرِض ْد ضَِ اٍد: »قَِ اَل َداُوُد ِلجَِ َفقَِ
، أَلنَّ  بِ  ا. َفْلَنْسُقْط ِفي َيِد الرَّ    "َمَراِحَمُه َكِثيَرٌة َوَ  َأْسُقْط ِفي َيِد ِإْنَساٍن«. ِبَي اأَلْمُر ِجدًّ

ف لممسأح  لرممس ضممل.  أح  ق  مم  ًى بممسً لدممكل بخلنممسم حظممو طمموأ  أل يممو مممف  مملأنك ستلقممب  رممخن ألر مم  ألممذى إنتك مم ى ًحتمم
ألر  ماى ممسأح  ح خنأت ل رتخن ً سهخ  كرو اى حال مظ ًم ألضمل خت حألت  سمب تتلمق  مع   3ألن ف، جخ  ألن ف  خ الل لُ   

 مممخم  ممم ب   لاخئممم  همممو تكمممسأ  شمممع  ، وم ل حمممذ  نمممُ  ً ممم خ.   لاخئممم  حاحل ممم   نعمممخى مرمممخ تك مممل بممم   أح   مممخم  ممم ب 
 -ضل ت ى ح خن. ألر خنأت ألثال ا :

 هذ   تكوم   ف ألجنو  مسأح  ال لرلج ل حل.ىح  حرب: -1 
 د ك ىحهذ  لن تصيب  أح  ب ذى معو ل حذ  ن ألضلأئب  خ ل مجاعة: -2 
ََ َسْبُع ِسِني حهذأ قس لصي    رخ لصيب ألدكبى ح ن ن و  أح  إحتخن ألو خء ل دخنك ألدكبى   وباء:  -3  َأَتْأِتي َعَلْي

ى ح مو همذأ أإلشمدخ  ب م ن جمسأل م  مسهي سنهمل ل لتملك ألتمف تلملغ ميعمخ ( لرمو   مالث  منوأت 12:21ًى1حمف )  =ُجوٍع  
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لك قحن حنسنك   خ  حت سً ألرحصوالت ترمو إلمف ًم تنلمذ حقمس تكموم همذ  أللتملك  نين( حهذ  ل  رعخ مت  3ألررخزم ترخ خل )
بِ   َفْلَنْسُقْط ِفي نتخم ح كس ًم تكو  ألر خ  حانتعف ألجلخ  ترت ا ألررخزم  خن ا مف  منتينى  ي  … َيِد الِرَّ ُقْط فِِ َوَ  نسِْ

ً سأئنخى حألرجخ ا  تجك ن  :َيِد ِإْنَسانٍ  خ نتذلو لعي ل ك ونخ  خ ن   ُ ى ًّ خ ألو خء ممنحن ف م  مخلحل. تجك نخ ن رن مف سس 
 مف سس ألل. ح لأ ي ألل.  ثيلكى 

 
بُّ َوَبًأ ِفي ِإْسَراِئيَل ِمَن الصَّ 15"  -(:17-15اآليات ) ِر َفَجَعَل الرَّ ى ِبئِْ ْن َداٍن ِإلَِ ْعِب مِِ َباِح ِإَلى اْلِميَعاِد، َفَماَت ِمَن الشَِّ

َِ 16ل.  َسْبٍع َسْبُعوَن َأْلَف َرجُ  اَلِك اْلُمْهلِِ اَل ِلْلمَِ ، َوقَِ رِ  ِن الشَِّ بُّ عَِ ِدَم الِرَّ ا، َفنَِ ِليَم ِلُيْهِلَكهَِ ى ُأوُرشَِ  َوَبَسَط اْلَماَلُك َيَدُه َعلَِ
ْعَب: »َكَفى  اآلَن   . الشَّ يِ  َة اْلَيُبوسِِ بِ  ِعْنَد َبْيَدِر َأُرونَِ َم َداُودُ 17ُردَّ َيَدَك«. َوَكاَن َماَلُك الرَّ اَلَك  َفَكلَِّ َدَما َرَأى اْلمَِ بَّ ِعنِْ الِرَّ

وا اَذا َفَعلُِ ُِ َفمَِ َرا ْعَب َوَقاَل: »َها َأَنا َأْخَطْأُت، َوَأَنا َأْذَنْبُت، َوَأمَّا هُِؤَ ِء اْلخِِ اِرَب الشَّ ِت الضَّ ى َبيِْ يَّ َوَعلَِ ُدَك َعلَِ َتُكْن يَِ ؟ َفلِْ
 "َأِبي«.

ا ذب حا ألر خء مإنت خ  ألذب حا حأضح  مع نممع ألضمل ختى ح كنمف همذأ غخل خل لديل هذأ إلف حق. ترس  = ِإَلى اْلِميَعادِ 
ال مما ًلممخم ًلممخم  ممي  ممن  لأ رمم  توقلمم. ألضممل ا بكممس سمموم حأ ممسى ًح تكنممف بكممس إنرضممخء ألث 3ًم م هممّس  بو ممخء ل ممترل 

لامخ ألمذى قممسم ًحلضمخل ممف   كمخ  ترس ما ألر مخء ممف أليموم ألثخلمهى حارممو  ألرل ملحم ًم ألرمالك  مخم   مف ذأت ج مو ألر
ف   إبلأه ي إ حق ذب حاى ح  م ألركنف ًن  ال   يو لوق  ألو خء ألذى لحصس أل دل إاّل ذب حما أإلبمن ألو يمس ألجمنا 

ي ِ أَ )ألو ممممخء ألممممذى لحصممممس أل دممممل هممممو ألرمممموت(ى  ِِِ َة اْلَيُبوسِِ ًنحنمممما نجممممو ًجن ممممف س و ممممفى حهممممو ًنى ألرممممالك  = ُرونَِِِِ
لر ك قخ  خل مإنت ك حتحيل ح جس ً خم ألر ك ح  لُ   ن  مل  جينم ى حنملى  ي ًنى أ  ،( مإحت   هو ًححال  20:21ًى1)

. ًب م  ال مف صلحخت  أح      أللخئق لدع  ، معو إذ ًنى شع   تح. ألضيق صلخ طخل خل ًم تحو ألض را ب  ح  ي
همي ًح م حأ  م  خنوأإبخلدكب، معو   تكس  ثو ألر  ح ًم سترسم أللع ا ل حترو ألررخطل  نعيى حمف صلحخت   كنف 

 نعخ ح يتف ًنخ لذأ ً توجب ألكرو اى إم نخ أللأ ف ًحنخ ألر نو  ً بنف ًنخ ح ي. ًبفى 
 

( َدا18"  -(:25-18اآليات  ِإَلى  اْلَيْوِم   ََ ذِل ِفي  َجاُد  َأُروَنَة  َفَجاَء  َبْيَدِر  ِفي  َمْذَبًحا  بِ   ِللرَّ َوَأِقْم  َلُه: »اْصَعْد  َوَقاَل  ُوَد 
  .» اْلَيُبوِسيِ 

.  فَ 19 ََ َوَعِبيَدُه ُيْقِبُلوَن ِإَلْيِه، َفَخَرَج  20َصِعَد َداُوُد َحَسَب َكاَلِم َجاَد َكَما َأَمَر الرَّبُّ َفَتَطلََّع َأُروَنُة َوَرَأى اْلَمِل
وَ  اأَلْرِض.  َأُروَنُة  ِإَلى  َوْجِهِه  َعَلى   َِ ِلْلَمِل اْلمَ 21َسَجَد  َسيِ ِدي  َجاَء  »ِلَماَذا  َأُروَنُة:  َداُوُد: َوَقاَل  َفَقاَل  َعْبِدِه؟«  ِإَلى   َُ ِل

ْعِب«.   ْرَبُة َعِن الشَّ بِ  َفَتُكفَّ الضَّ ََ اْلَبْيَدَر أَلْبِنَي َمْذَبًحا ِللرَّ َُ  َفَقاَل َأُرونَ 22»أَلْشَتِرَي ِمْن ُة ِلَداُوَد: »َفْلَيْأُخْذُه َسيِ ِدي اْلَمِل
َُ ِإَلى  23َاْلَبَقُر ِلْلُمْحَرَقِة، َوالنََّواِرُج َوَأَدَواُت اْلَبَقِر َحَطًبا«.  َوُيْصِعْد َما َيْحُسُن ِفي َعْيَنْيِه. ُاْنُظْر.   َاْلُكلُّ َدَفَعُه َأُروَنُة اْلَماِل

. َوَقاَل َأُروَنُة ِلْلمَ  َِ «.  اْلَمِل ََ ََ َيْرَضى َعْن بُّ ِإلُه : »الرَّ َِ ََ 24ِل َُ أَلُروَنَة: »َ ، َبْل َأْشَتِري ِمْن  ِبَثَمٍن، َوَ  ُأْصِعُد َفَقاَل اْلَمِل
ِة. اِنيًَّة«. َفاْشَتَرى َداُوُد اْلَبْيَدَر َواْلَبَقَر ِبَخْمِسيَن َشاِقاًل ِمَن اْلِفضَّ بِ  ِإلِهي ُمْحَرَقاٍت َمجَّ َبَنى َداُوُد ُهَناَك َمْذَبًحا وَ 25  ِللرَّ

بِ  َوَأْصَعَد ُمْحَرَقاٍت َوَذَباِئَح َساَلَمٍة، َواْسَتَجابَ  ْرَبُة َعْن ِإْسَراِئيَل.ِللرَّ بُّ ِمْن َأْجِل اأَلْرِض، َفَكفَِّت الضَّ  "   الرَّ
بسحم ذب حاى حيقخ ا  ذبح    رع م لصلحخت  أح  ألرر وءك   خل حط ب ًم س نف  ذبحخل مف هذأ ألردخم مال  صخلحا 

ل لاكا لصالك  أح  إذ جخَءُ  جخ  حترسلي ذب حا حق ولعخ  ن جخنب م لكنف تحريق ألرصخلحاى حال ظ إ تجخبا م أ
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ل ًم سسمع م و ًحذ   جخنخل لكخم ًنحنا هو ألذى قّسم هلل حل ا نحنا  لد ألردخم  جخنخل ح أح  ًصألن ف   خشلكى ًح
 مع معذأ  ال ا تو ت  ألحم م اى  أح ى ح وم  أح  سس 

رَ هذأ  رمن  =َشاِقاًل    50 نأل همذأ ألمثرن ح نموأ  مذبحخل قمس وأ    م  أل رمل  مخالل ( ممسأح   ممع ممو 24لما )   مب  اْلَبْيَدر َواْلَبقَِ
 مم ل  إلممف غرممس        بنممخن  ممن أل ممرخء ًح ممل ألرممالك مممل مممف نلمما ألردممخم  تممف ترمم  ألضممل ا ح  ممخ  أح  ألممل. مإ ممتجخب

(ى حألم ألل. إ تجخ.  أح  مف هذأ ألردخم حخ  ًم سذهب إلف ح رما  و مف ألتمي ممي ج كموم 27،    26:  21ًى1)
ِل  ًم هذأ ألردخم هو ألذى إحتخنُ  م لترسلي ذبخئح ف   حل دوم  دخم ألع دو ألذى  ي ن   إبن  مإشتلى بكس ذلك ى ح َ 

 (ى25:21ًى1شخقو ذهب ) 600  بم    المكان
قمخ  لرو ممف ألن مف ًم ألع دممو ألمذى  مم رخم لترمسلي ألممذبخئح ف م  ًنمم  همو ًى م بنل مم  ألمذى  مم حس  ح مخم م قمس  مم ق ح 

  ( ى حهخ هو أآلم لحس  ألردخم ى14،  13،  11،  5:  12ألردخم )ته 
 ملخِ حياة داود

ذى  مي  ر كتم   أح  سل ز ل ر  ح ألرت لي   ف أألند حهو مف ألج س بينرخ    رخم إبن  مف  درت  حغنخ  حأل مالم ألم
ي بينرمخ إحوتمم  حتملك لمم  ن خلما ألغممن، سل مز ل ر م ح مممف  جمس ى مممسأح   مخم أإلبممن ألصمغيل ألرعرممو ممف بيمم. ًب م  ل ممف 

ح ممخم   ممخن أل  ممن شممخح  ح كممس هممذأ  حممو  مملح.  ثيمملك  ممي طممون   ممن إبدممخلومى لكممن لرممخذأ ى ضمم خ    ممخن مممف ألجمم   
 ل رح م لك س  ألرح و. بدو هذأ 

 -و  أح  مف  سأنس إ سأ  إلع ا : خم م ُسسح
 ممخك غممني ليل مموأ شممع   بكممس ذلممك  ثممو  سن مما ألل خلمما ل كممس    كممخل وم  رممو هممذأ  ممع  ثيممل  ممن ألرممخ ك إذ بممسًحأ  ل  -1

  و فى 
 سن ا أإللرخم س سً بصملأع  مع  . ًح مس ميمز أ  إلرخنم  ف صمخنع ج  مخت ميمز أ  إلرخنم  حاصم ح قمخ نأل   مف تحرمو  -2

ً ممسأء ًقواممخءى لممذلك نجممس ًم  زأ يممل  ت ممسً بخلدممدوى حتنتعممف بخلدممدل   ممف ًع ممخء ألر ممك بممو ت  مم  ا  ر كمما ح ممن 
 وم أإل تجخبا قس  س . حذلك ب  ب إلرخن  ألروىى إ تجخبا م  حم ًم تك

 (ى  5،  4:1 و 2 سن ا أأللي  يه إحت ل تكزاخت م )  -3
 .لك  ن  أح   حي سأ   لريلأ   أل رخحى  سن ا ألت  سب أإللعف بكس ألر  ا إلنتزأع  و  يول  ألدلا  -4


