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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 ُترَاٌب. َفَلمَّا َجاَء إِ  َوِفي اْلَيْوِم الثَّاِلِث ِإَذا ِبَرُجل َأَتى ِمَن اْلَمَحلَِّة ِمْن ِعْنِد َشاُوَل َوِثَياُبُه ُمَمزََّقٌة َوَعَلى رَْأِسهِ 2
َفَقاَل َلُه 4«. ِمْن َمَحلَِّة ِإْسرَاِئيَل َنَجْوتُ »َفَقاَل َلُه: « ِمْن َأْيَن َأَتْيَت؟»َفَقاَل َلُه َداُوُد: 3َخرَّ ِإَلى اأَلْرِض َوَسَجَد. 

ِل، َوَسَقَط َأْيًضا َكِثيُروَن ِمَن الشَّْعِب ِإنَّ الشَّْعَب َقْد َهَرَب ِمَن اْلِقتَا»َفَقاَل: «. َكْيَف َكاَن اأَلْمُر؟ َأْخِبْرِني»َداُوُد: 
َكْيَف َعَرْفَت َأنَُّه َقْد َماَت َشاُوُل »َفَقاَل َداُوُد ِلْلُغاَلِم الَِّذي َأْخَبَرُه: 5«. َوَماُتوا، َوَماَت َشاُوُل َوُيوَناثَاُن اْبُنُه َأْيًضا

َذا »َرُه: َفَقاَل اْلُغاَلُم الَِّذي َأْخبَ 6« َوُيوَناثَاُن اْبُنُه؟ َذا َشاُوُل َيَتَوكَُّأ َعَلى ُرْمِحِه، َواِ  اتََّفَق َأنِّي ُكْنُت ِفي َجَبِل ِجْلُبوَع َواِ 
  " َفاْلَتَفَت ِإَلى َورَاِئِه َفَرآِني َوَدَعاِني َفُقْلُت: هَأَنَذا.7ِباْلَمْرَكَباِت َواْلُفْرَساِن َيُشدُّوَن َورَاَءُه. 

ن نتسجمما ألركل مما معممف ركلحممما ررمم رخلى حل رممخ حدممف ًن سهممن ً مم  ًنمم  رت عمم    ممف لممي سل ممو  أح  ً مم أل لس مم و  مم
 تحلف ألكلش  رحت دخحو حلجخل ى حهح مكالل غسل رت ع    ف ذلكى 

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

 . َُ َبْعيَد ُسيُقوِطِه، َوَأَخيْذُت اإِلْكِلييَل 11الدَُّواُر، أَلنَّ ُكلَّ َنْفِسي َبْعُد ِفيَّ َفَوَقْفُت َعَلْيِه َوَقَتْلُتُه أَلنِّيي َعِلْميُت َأنَّيُه َي َيِعيي
ََ َداُوُد ِثَياَبيُه َوَمزََّقَهيا، َوَكيَذا 11«. ا ِإَليى َسييِِّدي هُهَنياالَِّذي َعَلى رَْأِسِه َوالسِّواَر الَِّذي َعَلى ِذرَاِعِه َوَأَتْيُت ِبِهمَ  َفَأْمَسي

َوَنيَدُبوا َوَبَكيْوا َوَصياُموا ِإَليى اْلَمَسياِء َعَليى َشياُوَل َوَعَليى ُيوَناثَياَن اْبِنيِه، َوَعَليى َشيْعِب 12َجِميُع الرَِّجاِل الَّيِذيَن َمَعيُه. 
َأَنيا »َفَقياَل: « ِمْن َأْيَن َأْنَت؟»ُثمَّ َقاَل َداُوُد ِلْلُغاَلِم الَِّذي َأْخَبَرُه: 13ِئيَل أَلنَُّهْم َسَقُطوا ِبالسَّْيِف. الرَّبِّ َوَعَلى َبْيِت ِإْسرَا

   "«.اْبُن َرُجل َغِريٍب، َعَماِليِقيٌّ 
مإحت ق هذه أللحأسا    ب ألتر س  ألسعح ى معذأ ألغالي هح إ ن ُ حأغ أأل حرفى هح دكل ًن  أح   سر ك ال ر خلا 

أل خذ ا ألرنخقضا لرخ جخء مف أإلص خح أل خ ق لستر ق  أح ى حهح رّزق رال    ححضع   سعخ ألتملأبى حهمح سح مل 
 أح   م ن دممخحو حسحنخ مخن رختممخ ًى ال حلسم  ل كمملش معنسحمخل لممكى ح سنرمخ ًلأ  ًن سح ممل  أح    نم  قتممو دمخحو لممي سرممو 

أَلنِّييي  "ألتممف تممل ن  سنعرممخى ح سنرممخ ًلى  الرممخت ألضممسق   ممف  أح  ً رممو قتممو سحنخ ممخن ًسضممخل معممح سكممل  ألر  مما 
َُ َبْعييَد ُسييُقوِطهِ  ًى هممح  ممخن  ممسرحت  ممحأء مك ممت ذلممك ًي الى حلسعنمما  أح   خلر ممك أ نممخه  "= َعِلْمييُت َأنَّييُه َي َيِعييي

رمخ إنت مل دمخحو ًحمذهرخ ألغمالي ركمُ  حغخل خل  خن رع ُ حأغ أأل حرف حدخحو ممف ألركل ما ح سن .َوسِّواره َشاُولَ  ِإْكِليلَ 
 صمخ ا  = واإِلْكِلييلَ حُسرخو ًن ُ حأغ أأل حرف همح ألمذى ًح مف إل نم   عمذه ألل ملن لسضمرن لمُ  ر خنمخل ممف  مالن  أح ى 

سحضممع   ممف ألممذلأقى هممف قصمما  خذ مما رحت رمما ل نمم  جنممف  رمملن  ذ مم   َوالسِّييوارَ ضممسرا رممن ألممذهب  ممحو ححذتمم ى 
 (ى 4::8+ سح 22:22" )ًي… ذب حنرك  " لأها أللب دلتخ 

لي سللح  أح   رحت دخحو حلي سل ل مف ألتدلف مس  حال مف ألرجم  ألمذى  مسكح    سم   رمحت دمخحو  مو ن  م  ح  مف 
حصخي إلف ألر خء ألجو دخحو حسحنخ خن ح و أللجخو ألذسن رختحأ مف هذه أل لبى لذلك نلعي ًن  أح  رع  مو همذه 
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، 22:28مف رزأرسله ال سرص  إنترخرخل رنعي حال لرجم  دحصمف  مو لرجم  أأى )ًيأللقا  سن سن ب ألعالك أل  أح  
( حأإلن خن أللح ف  رحرخل ال سللح  رخ س مو     أحم  رمن تكمب معمح سن مب  مالي ألح سرما   عمخ حه مذأ 22:: +24

   ف ألر سح   ف ًحلد سي أل خقنا م رو هالل ل  س  ألر سحى 
 

؟»َداُوُد:  َفَقاَل َلهُ 14" -(:17-14اآليات ) ََ َمِسيَح الرَّبِّ ََ ِلُتْهِل ُثمَّ َدَعا َداُوُد 15«. َكْيَف َلْم َتَخْف َأْن َتُمدَّ َيَد
ََ َشِهَد »َفَقاَل َلُه َداُوُد: 16َفَضَرَبُه َفَماَت. «. َتَقدَّْم. َأْوِقْع ِبهِ »َواِحًدا ِمَن اْلِغْلَماِن َوَقاَل:  ََ أَلنَّ َفَم ََ َعَلى رَْأِس َدُم

ََ َقاِئاًل: َأَنا َقَتْلُت َمِسيَح الرَّبِّ   «.َعَلْي

 لي ستحقع ألغالي ر و هذأ أل ؤأو مصرت ح  ي  صرت    ف نل  ى 
 

َنِشيييَد »َوَقيياَل َأْن َيييَتَعلََّم َبُنييو َيُهييوَذا 18.  َوَرثَييا َداُوُد ِبهييِذِه اْلَمْرثَيياِة َشيياُوَل َوُيوَناثَيياَن اْبَنييهُ 17 -(:27-18اآليييات )
ََ َمْكُتوٌب ِفي ِسْفِر َياَشَر:«. ْوسِ اْلقَ   ُهَوَذا ذِل
. َكْيَف َسيَقَط اْلَجَبياِبَرُة  »19 ََ . َي ُتَبشِّيُروا ِفيي َأْسيَواِق 21اَلظَّْبُي َيا ِإْسرَاِئيُل َمْقُتوٌل َعَلى َشَواِمِخ َي ُتْخِبيُروا ِفيي َجيتَّ

، 21َن، ِلَئالَّ َتْشَمَت َبَناُت اْلُغْلِف. َأْشَقُلوَن، ِلَئالَّ َتْفَرَح َبَناُت اْلِفِلْسِطيِنيِّي َيا ِجَباَل ِجْلُبوَع َي َيُكْن َطلٌّ َوَي َمَطيٌر َعَليْيُكنَّ
ََ ُطِرَح ِمَجنُّ اْلَجَباِبَرِة، ِمَجنُّ َشاُوَل ِباَل َمْسيٍح ِباليدُّْهِن.  ْحِم ِميْن َدِم اْلَقْتَليى، ِميْن َشي22َوَي ُحُقوُل َتْقِدَماٍت، أَلنَُّه ُهَنا
َشيياُوُل َوُيوَناثَيياُن اْلَمْحُبوَبيياِن 23اْلَجَبيياِبَرِة َلييْم َتْرجييْع َقييْوُس ُيوَناثَيياَن ِإَلييى اْلييَورَاِء، َوَسييْيُف َشيياُوَل َلييْم َيْرجييْع َخاِئًبييا. 

َييا َبَنياِت ِإْسيرَاِئيَل، اْبِكييَن 24أُلُسيوِد. َواْلُحْلَواِن ِفي َحَياِتِهَما َلْم َيْفَتِرَقا ِفيي َمْوِتِهَميا. َأَخيفُّ ِميَن النُُّسيوِر َوَأَشيدُّ ِميَن ا
 . َكْيَف َسيَقَط اْلَجَبياِبَرُة ِفيي َوَسيِط اْلَحيْرِب  25َشاُوَل الَِّذي أَْلَبَسُكنَّ ِقْرِمزًا ِبالتََّنعُِّم، َوَجَعَل ُحِليَّ الذََّهِب َعَلى َماَلِبِسُكنَّ

ََ َمْقُتوٌل.  ََ ِلي َأْعَجيُب ِميْن َقْد َتضَ 26ُيوَناثَاُن َعَلى َشَواِمِخ ََ َيا َأِخي ُيوَناثَاُن. ُكْنَت ُحْلًوا ِلي ِجدًّا. َمَحبَُّت اَيْقُت َعَلْي
  " «.َكْيَف َسَقَط اْلَجَباِبَرُة َوَباَدْت آَيُت اْلَحْرِب 27َمَحبَِّة النَِّساِء. 

أل ممب حأإلحممال ى  هممذه ألرل ممخن هممف قصممس ن دممكلسا ت دمم   ممن ردممخ لهييى مرثيياة داود علييى شيياول ويوناثييان:
 :َوَقيياَل َأْن َيييَتَعلََّم َبُنييو َيُهييوَذاح جسممب ًن  أح  ألممذى  ممخش متمملن نحس مما رنممخل أل رممن دممخحو س  سمم   مم ي ت  ممف حلمم هخى 

 -ل رخ ل   سن : َنِشيَد اْلَقْوسِ  تف ت رف ذ لى دخحو حسحنخ خن  أحراى ًح رخه  أح  
 (ى 22:2صي2ل رخ رن ًجو ًن  ذ ل قحس سحنخ خن ألر  حب ل س  )  -2
سرخنم  5:3( حقح   هي لجخل  )زك:5:2ل رخ إدخلن إلف ًن أللب لجو أل لب )حل  -2 ( م  ن سحنخ خن   نحلت  حأ 

  خن قحس مف س  أأ سضلب ً  أء أللبى )حه ذأ  و رؤرن(ى 
( حسرممخو ًن سخدممل إ ممي رمم ححذ رممن 25:21هممح  تممخب ً  ممف حلممسس رممن ً مملخل أل تممخب ألررمم س )سممش :ِسييْفِر َياَشييرَ 

 حلحن حهح إ ي ألت لسو إل لأحسو ألر  ح اى سد
َمْقُتوٌل َعَلى سرص  سحنخ خن م ل ا أل ل ا رن ً هي  رخت ألر خلب: حل ن رع  ل ت  ُحِجَ   =اَلظَّْبُي َيا ِإْسرَاِئيُل 

 ََ  . َكْيَف َسَقَط اْلَجَباِبَرةُ  ًى   ف ج خو إ لأحسوى ح أح  ستكجب  س      هذأ:=  َشَواِمِخ
َيا ِجَباَل ِجْلُبوَع َي َيُكْن ألر سنا ألتف مسعخ ً هي هسخ و  دتخلحت =  َأْشَقُلونَ  حهي ر ن ألل  نسنسسن ً = َجتَّ 
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ًى لس ن رخ مف أل رحو  َوَي ُحُقوُل وي َتْقِدَماتٍ هح سن ب رن ألن سكا ًن ت زن   سعرخى  = َطلٌّ َوَي َمَطٌر َعَلْيُكنَّ 
 ن  حلألى حهذأ  الي دكلى ال سلعي  لمسخل  و هح رجل  تصحسل  هي ألر  خن مفال س ت ق ًن سر ي رن  أ  و م ت 

م خنت ألكخ ن ألسعح سا ًن سر ح أل س   خل هن ق و إ تكرخل   = ُطِرَح ِمَجنُّ َشاُوَل ِباَل َمْسٍح ِبالدُّْهنِ  أآلتفىىى
ح حضخل  ن أل هن ت نخ رجن  تف س رعى ًى دخحو ُقِتَو ق و ًن س حذ ملصا ل  لب حإلهعخل  لأ ت  حقحت ى 

وَلْم َتْرجْع ى ح    هذأ  خللغي رن ًن دخحو حسحنخ خن  خنخ ج خ لن ِمْن َدِم اْلَقْتَلى و َشْحِم اْلَجَباِبَرةِ دخحو   رِ = 
حن ى حال ه ًن  س  ل رن ر سح دخحو حن ف  و إ خءأت ى هذأ لنرخَسْيُف َشاُولَ حه ذأ  َقْوُس ُيوَناثَاَن ِإَلى اْلَورَاءِ 

خت  حهخ هح سرحت ركُ  إدخلن لر  ا سحنخ خن أل س  ًحرسنخل لُ  ح ن أل أل س  مف  س =َلْم َيْفَتِرَقا  َشاُوُل َوُيوَناثَانُ ق   ى 
   ب إنتصخلأت   أَْلَبَسُكنَّ الِقْرِمًز والذََّهبِ  …ى حلر  تجخهو  أح   و  سحب دخحو حلي سذ ل  حى   نخت حلي سلتلقخ

مخلرًلن . َأْعَجُب ِمْن َمَحبَِّة النَِّساءِ أل ال ى حألرلرز حألذهب هح غنسرا ألركخلكى ح ب سحنخ خن  مف أل لحب إ ترلت
تتلك  ست ً سعخ لت تصق  لج عخ حسحنخ خن لي سحضع لردحلن ً س  مف قتو  أح   تف  خللغي رن ًن   سلر  ألكلش 

أعجب من محبة  حقحو  أح  ًن ر  ا سحنخ خن ل )حلأجع تل سل ر  ا حص أقا  أح  لسحنخ خن  ىحذلك لر  ت  ل أح 
ىمف رر را أإلص خح ألكدلسن رن  لل صرححسو أألحو( النساء
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 عودة للجدول اإلصحاح الثانى

 
ََ َأنَّ َداُوَد َسَأَل الرَّبَّ َقاِئاًل: 1" -( :4-1اآليات ) َفَقاَل َلُه « َدى َمَداِئِن َيُهوَذا؟أََأْصَعُد ِإَلى ِإحْ »َوَكاَن َبْعَد ذِل
 : ََ ُهَو َواْمرََأتَاهُ 2«. ِإَلى َحْبُرونَ »َفَقاَل: « ِإَلى َأْيَن َأْصَعُد؟»َفَقاَل َداُوُد: «. اْصَعدْ »الرَّبُّ َفَصِعَد َداُوُد ِإَلى ُهَنا

. َأِخيُنوَعُم اْلَيْزَرِعيِليَُّة َوَأِبيَجاِيُل اْمرََأُة َناَباَل اْلَكْرمَ  َوَأْصَعَد َداُوُد ِرَجاَلُه الَِّذيَن َمَعُه، ُكلَّ َواِحٍد َوَبْيَتُه، َوَسَكُنوا ِفي 3ِليِّ
ََ َداُوَد َمِلًكا َعَلى َبْيِت َيُهوَذا.4ُمُدِن َحْبُروَن.  ِإنَّ ِرَجاَل »َوَأْخَبُروا َداُوَد َقاِئِليَن:  َوَأَتى ِرَجاُل َيُهوَذا َوَمَسُحوا ُهَنا

 ََ  «.ِجْلَعاَد ُهُم الَِّذيَن َدَفُنوا َشاُولَ َياِبي

حلي سمذهب  أح  رت مل خل   ،ًسرن  أح  ًن  ألر ك ألرحتخل رن ق و أللب ل ن  لي سصك  إلف سعحذأ ق و إ تدخلن أللب
 م ن  أح  ، معمي  مال دمك  ألذى همححمف ح ن   ن سعحذأ  َوَسَكُنوا ِفي َحْبُرونَ  سن ب أل  ي  و صك  هح حلجخل 

إلس  حسرس حن إلس  ً  ل رن غسلهيى حال مه ًن إننمالق  أح  حلجخلم  إلمف سعمحذأ  كم  رمحت دمخحو  مخن دمسحخل أألقلب 
ال سكح  س ق مف ًى قلأل لمُ   تمف  ،ن سكسخل إاّل ًن رن ً لك ًهرسا ن ب ردحلن أأ مف حقت ألضسق حأ  تجخ ا أأ

ً هي ر ن سعحذأ ح خنت  خصرا لعخ مف ذلك  مف حقت ألللج إاّل  ك  ًن س تدسل أأ حسص فى ح خنت   لحن رن
ألحقت حررخرا   ف ج خو مس عو أل مخق  نعمخى حهنمخك دمكل لجمخو سعمحذأ  لجمحق  أح  حأ  تسمخجعي لمُ  مر م حه ر  مخل 

تكنف إقتملأنى مرمن إقتملن  مخللب ممف ًالرم    مف أأللد  مسترج  ركمُ  ممف أل مرخءى حلجمخو  أح   وَحْبُرونَ  النساى 
  حجخلحأ رنلح سن هخ هي سترج حن ركُ  مف   لحنى ألذسن ت لرحأ رك ُ 

 
 -الرموز للمسيح :

 
 المسيح داود

  -: رلأت 5ُرِ َح  -23
 (25:21صي2 لأل مف  ست ً س  )  -2
 (8:2صي2  ف  ست سعحذأ )  -2
 (::5صي2  ف  ست إ لأحسو ) -5

 -: ر  حت ألر سح
 رنذ أألزو معح أإل ن ح س  ألجنس  -2
 ق سي(ر ك   ف دكب إ لأحسو ) ع    -2
 ن ) ع  ج س (ر ك   ف ألكخلي أآل  -5

 ًحسضخل  رخ ر ك  أح    ف سعحذأ  ي إ لأحسو   ًت ألر س سا مف ًحلد سي  ي ألسعح سا  ي  و أأللدى 
 رن ت لي رع  أح  ترج  رك  -51
  

 قخي مف حج   أح  إسد حد  حرك  إ لأحسو -52

 حرن ت لي رع ألر سح سترج  رك 
 (22:4)لح 

 حج  ألر سحى  قخي ألكخلي مف
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مر مك ألر ممسح ر ممو ر ممك  أح  سرتمم    ممل رلأ ممو حن ممن ال نمزأو نمملى ًن أل ممو غسممل حخضممع لمم  حل ممن  ممس تف ألممزرن 
( حال مه ًن ر مح  أح   ملأل ممف  سمت ً سم   مخن همح  صمحل    مف :2::2+ أ مح 4:2 سن سحضمع لمُ  أل مو ) مب

 ى ر  ا سنرخ ر  ُ    ف سعحذأ  خن ًحذأل ل   نخن   ف ألر ، ق ألر ك
 

ََ ِجْلَعاَد َيُقوُل َلُهْم: 5" -( :7-5اآليات ) ، ِإْذ َقْد َفَعْليُتْم »َفَأْرَسَل َداُوُد ُرُساًل ِإَلى َأْهِل َياِبي ُمَباَرُكوَن َأْنُتْم ِمَن الرَّبِّ
ْحَسيياًنا َوَحقًّييا، َوَأَنييا َأْيًضييا َأْفَعييُل َمَعُكييْم هييَذا َواآلَن ِلَيْصييَنِع الييرَّبُّ َمَعُكييْم إِ 6هييَذا اْلَمْعييُروَف ِبَسيييِِّدُكْم َشيياُوَل َفييَدَفْنُتُموُه. 

يَّيياَي 7اْلَخْييَر أَلنَُّكيْم َفَعْليُتْم هيَذا اأَلْميَر.  َواآلَن َفْلَتَتَشيدَّْد َأْييِديُكْم َوُكوُنييوا َذِوي َبيْأٍس، أَلنَّيُه َقيْد َمياَت َسييُِّدُكْم َشياُوُل، َواِ 
 "«.ِهمْ َمَسَح َبْيُت َيُهوَذا َمِلًكا َعَليْ 

ح منلى  سم  ل  ًهمو سمخ سش  ى ًحو  رو قخي     أح   ك  ر    ر  خل هح إهترخرم   رمن قمخي  م من دمخحو حسحنخ مخن
 = ُمَبياَرُكوَن َأْنيُتْم ِميَن اليرَّبِّ ج كخ  ألجرسو لم أح  ممف ترمل  إ دمخلحيى حجرسمو ًن س م ً  ر م  ألر مح ف  ترم سي أل ل ما: 

حملسن  خل م  سختى حلمي سرم   مالي  أح   نم  أل ل ما  مو ً نمخهي نعمخجي أآلحهذه لتدجسكعي حألتدجسع ًمضو رمن ًن 
 حتدجسع ألنخس سدجكعي ً  ل   ف ألكرو حألكنخءى . َوَأَنا َأْيًضا َأْفَعُل َمَعُكْم هَذا اْلَخْيرَ  ر خم ن:

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

َوَكاَن 11َلى ُكلِّ ِإْسرَاِئيَل. َوَجَعَلُه َمِلًكا َعَلى ِجْلَعاَد َوَعَلى اأَلشُّوِريِّيَن َوَعَلى َيْزَرِعيَل َوَعَلى َأْفرَاِيَم َوَعَلى َبْنَياِميَن َوعَ 9
ََ َسَنَتْيِن. َوَأمَّا َبْيُت َيُهوَذا َفِإنََّما اتََّبُعوا َداُوَد. ِإيْشُبوَشُث ْبُن َشاُوَل اْبَن َأْرَبعِ  ََ َعَلى ِإْسرَاِئيَل، َوَمَل يَن َسَنًة ِحيَن َمَل

ََ ِفيَها َداُوُد ِفي َحْبُروَن َعَلى َبْيِت َيُهوَذا َسْبَع ِسِنيَن َوِستََّة َأْشُهٍر.11  " َوَكاَنِت اْلُمدَُّة الَِّتي َمَل

حل إندغو ً نسل لحسس جسش  نا  ك هخ ر ك   ف  و إ لأحسوى رن ألجخنب أآل  2    ف سعحذأ       ر ك  أح  
 ك هخ ًقخي  ى  نا :دخحو مف إ تلجخق  كد ألر ن ألتف مر ت مف ركل ا ج  حق حصخل سجخه  ر ن         

ح خن  ى خصرا ل ُ  إسد حد   ن دخحو ر  خل   ف إ لأحسو رخ  أ   ن سعحذأ ح  ل    ر نخسي ألتف جك عخ
 نا  سن ر ك ، حر ك لر ن  نتسن قضخهرخ مف رتخ ب ر ترلن ح خنت دحصست  ضكسلا ج أل  81إسد حد  إ ن 

حهح لي سدتلك مف ألركل ا رع ً س  مف ج  حق ًح ل رخ هلب رنعخ ح ذلك  خن أل خ ي أللك ف هح ً نسل حخصا ًن  
ن )  ن ًدسل( حننق أألدسلسسن هح أألقلب ل ص ا )ُحِجَ ت ه ذأ ُحِج ت أألدسلسس =اأَلشُّوِريِّيَن إ ن  ي دخحوى 

مف  أألرلس ف إذ حل  مس  ًن ًصو أل  را STRONGSحستلق رع هذأ قخرحس  مف ن خ   س ن حتلجرخت   س ن(ى
 ألن حا ألك لأنسا هح ًدسلسسن ًى رن ن و   ن ًدسل ى

 
َوَخَرَج 13ِبيُد ِإيْشُبوَشَث ْبِن َشاُوَل ِمْن َمَحَناِيَم ِإَلى ِجْبُعوَن. َوَخَرَج َأْبَنْيُر ْبُن َنْيٍر َوعَ 12" -(:17-12اآليات )

ِمْن ُهَنا َوهُؤَيِء  ُيوآُب ْبُن َصُروَيَة َوَعِبيُد َداُوَد، َفاْلَتُقوا َجِميًعا َعَلى ِبْرَكِة ِجْبُعوَن، َوَجَلُسوا هُؤَيِء َعَلى اْلِبْرَكةِ 
 ََ َفَقاُموا 15«. ِلَيُقوُموا»َفَقاَل ُيوآُب: «. ِلَيُقِم اْلِغْلَماُن َوَيَتَكاَفُحوا َأَماَمَنا»َفَقاَل َأْبَنْيُر ِلُيوآَب: 14. َعَلى اْلِبْرَكِة ِمْن ُهَنا

يْشُبوَشَث ْبِن َشاُوَل، َواْثَنا َعَشَر ِمْن َعِبيِد َداُوَد. ََ ُكلُّ َواِحٍد 16 َوَعَبُروا ِباْلَعَدِد، اْثَنا َعَشَر أَلْجِل َبْنَياِميَن َواِ  َوَأْمَس

2 

2 2 

2 
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ََ اْلَمْوِضُع  وِريمَ »ِبرَْأِس َصاِحِبِه َوَضَرَب َسْيَفُه ِفي َجْنِب َصاِحِبِه َوَسَقُطوا َجِميًعا. َفُدِعَي ذِل ، الَِّتي «ِحْلَقَث َهصُّ
ََ اْلَيْوِم، َواْنَكَسَر َأبْ 17ِهَي ِفي ِجْبُعوَن.   " َنْيُر َوِرَجاُل ِإْسرَاِئيَل َأَماَم َعِبيِد َداُوَد.َوَكاَن اْلِقتَاُل َشِديًدا ِجدًّا ِفي ذِل

إذأل هممح ألممذى إ تمم ى   ممف سعممحذأ ح مم ً  خلكمم حأن ح ممخن ه مممُ  ًن سضممي سعممحذأ إلممف ر ممك =َوَخييَرَج َأْبَنْيييُر ( 12فييى )
حألن   رمما  كممو  خنممت  [ ى  ( ًى لجممو أل كممو ًح لجممو ذح  ممسخ ن55:4ًى2إسد حدمم ى يإسد حدمم  هممح إسدمم كو )

 حها ألن  إل  مسنسرف مغسلحأ إ ر  لسصسل إسد حد  ًى لجو ألحزىى حهذأ    ر ل 
إضمنل سمح ب حلجمخو  أح  ًن  ،حدم     سل كمو       سل حدم ( ح مسن همخجي ً نسمل سعمحذأ سرع رلس كمو        رل 

ألنملمسن حلى حس م ح ًن لجمخو  مو نمل  رمن حترخ  حأ  ن   ل ا ج كحن  و   ف جخنب ررخ و أآل، سحلجحأ ل  مخق 
 رمخ قمخو سمح ب أل نسمل  ، لي س تلس حأ لررخت ا إححتعي حلح تلك أألرل ه ذأ للجمع ألنلممخن  مو إلمف  ستم   حن  ملب

من مب ًن سترختمو ، ح سنرمخ َحَجمَ  ً نسمل ًن ألدمكب غسمل لأغمب ممف ألرتمخو ًلأ  ًن س عمب ألجمح  ى(22سما  مسرخ  كم  )
 و نمل  م ر مك  مو حأ م   مًلس صمخ    حضملب  مسل   غالي رن 22ى مرخي   كد ألغ رخن رن هنخ حرن هنخك

يوِريمَ غالرمخلى حُ ِ مَف ألرحضمع  28 مف جنب صمخ    م مرن ألمم ًى صمرو أل مسح ى حلمنال ه ًن ً نسمل  ِحْلَقيَث َهصُّ
 متكر ُ  أللحرمخن رمع   سم هي  كم  ذلمك ًن ستل محهي إحهف ح دمسا قنكمخلى حهمذأ . حأل  را تكنف س ك حأ َيَتَكاَفُحواسرحو 
ل حن  تمف ألرممحت حألجرعمحل ستلمملج حست م فى لرم  ًصمم  ت ألنلمحس  ممال قسرما  نم هيى حلممنال ه ًن سمح ب لممي ستصمخ

سكتمملد معممح ًسضممخل لجممو  مملب ذح رممزأج  رممحى مر ممو إقتمملأح ً نسممل  تممف سعتممخج ألللسرممخنى حس مم ح ًن ألغ رممخن  ممخنحأ 
م ممخنحأ س ممخل حن  ممال  رسمما ح سمم سى سكلمممحن ًن نلح ممعي  ممال قسرمما  نمم  هممؤالء ألرممخ ن ًحنعممي ر  ممحي   ممسعي  ممخلرحت 

حلنال ه نخ ا هؤالء ألغ رخن لرخ تعي حهف ض  لغ ختعي حال همف ممف صمخلح ً م ، حن من جنمح  ممف جمسش ألر مسح 
 ًححأرله  خلت  س  لصخل نخ معو ننسعى 

 
ََ َبُنييو َصييُروَيَة الثَّاَلثَييُة: ُيييوآُب َوَأِبيَشيياُي َوَعَسييائِ 18" -(:23-18اآليييات ) يُل. َوَكيياَن َعَسيياِئيُل َخِفيييَف َوَكيياَن ُهَنييا

 . َفاْلَتَفيَت 21َفَسَعى َعَساِئيُل َورَاَء َأْبَنْيَر، َوَلْم َيِمْل ِفي السَّْيِر َيْمَنًة َوَي َيْسَرًة ِمْن َورَاِء َأْبَنْييَر. 19الرِّْجَلْيِن َكَظْبِي اْلَبرِّ
ََ »َفَقياَل َليُه َأْبَنْييُر: 21«. َأَنيا ُهيوَ »َفَقياَل:  «أََأْنيَت َعَسياِئيُل؟»َأْبَنْيُر ِإَلى َورَاِئِه َوَقاَل:  ََ َأْو ِإَليى َيَسياِر ِميْل ِإَليى َيِميِني

ََ َسييَلَبهُ  ثُيمَّ َعيياَد َأْبَنْييُر َوَقيياَل 22َفَليْم َيَشييْأ َعَسياِئيُل َأْن َيِميييَل ِميْن َورَاِئييِه. «. َواْقيِبْض َعَليى َأَحييِد اْلِغْلَمياِن َوُخييْذ ِلَنْفِسي
؟»َل: ِلَعَساِئي ََ ََ ِإَلى اأَلْرِض؟ َفَكْيَف َأْرَفُع َوْجِهي َليَدى ُييوآَب َأِخيي َفيَأَبى َأْن َيِمييَل، 23« ِمْل ِمْن َورَاِئي. ِلَماَذا َأْضِرُب

ََ َوَمياَت ِفيي َمَكا ِنيِه. َوَكياَن ُكيلُّ َميْن َييْأِتي َفَضَرَبُه َأْبَنْيُر ِبُزجِّ الرُّْمِح ِفي َبْطِنِه، َفَخَرَج الرُّْمُح ِمْن َخْلِفِه، َفَسَقَط ُهَنيا
  " ِإَلى اْلَمْوِضِع الَِّذي َسَقَط ِفيِه َعَساِئيُل َوَماَت َيِقُف.
حل ممن   ممخحسو ًلأ  ًن س  رمم  حسرت مم  ح ممخن لحس ممخل إل مم ى ممملق  ،ُهممِزي ً نسممل حلجخلمم  ًرممخي لجممخو  أح  معمملب ً نسممل

إ من صملحسا ًحمت  أح ى  همح  ب ًح  م  نسلى ح  مخحسوح خن   خحسو  ملسكخل ل نم  لمي س من قحسمخل   حسم  سمح ى ألجسش 
حل نمم  ، حهمح تمخ ع ً نسمل ر متغالل أل رمخس ألمذى  م   رمن أإلنتصممخل غسمل رم لك ًن هنمخك ممخلق  سنم  ح مسن ً نسمل 

 ممخن سنرممع مممف قتممو ً نسممل لس مم ي ألر ممك لمم أح ى ًح نسممل  ممخن ال سلسمم  قتممو   ممخحسو ألنمم  حدممف رممن سممح ب ًحسمم  ألنمم  
ضمل    نلسرما ال ستحقكعمخ، إذ نكنمُ   كرمب  =َفَضيَرَبُه َأْبَنْييُر ِبيُزجِّ اليرُّْمِح رنمُ  ًن س تكم  مملمد   سنتري رنمُ  حن مب
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أللرح حهح غسل ر نن حس تخج لضل ا قحسا ج أل حل ن رن ألرؤ   ًن ً نسل ق  ترلن   سعخى حلنال ه ًن رخ إ تر  
ذ  ممخن   سمم    ممخحسو لممي سنلكمم  ًى  ممل ت ى ح  سنممخ ًن ال نكترمم    ممف ذ  خحنممخ ًح قحتنممخ  ممو   ممف أأ ألممذى س رممفى حأ 

 ممخن  ممو رممن سمم تف حسمملأه رستممخل سرمم  لس  ممف ح عممذأ تر ممن ً نسممل رممن ألعمملب لحقممح  ، هممح حسممح ب  يس  ممحنعألجرسممع 
 ألجرسع ًرخي ج ا   خحسوى 

 
يَة الَّيِذي ُتَجياَه َوَسَعى ُيوآُب َوَأِبيَشاُي َورَاَء َأْبَنْيَر، َوَغاَبِت الشَّْمُس عِ 24" -(:32-24اآليات ) ْنَدَما َأَتَيا ِإَليى َتيلِّ َأمَّ

يَِّة ِجْبُعوَن.  َفاْجَتَمَع َبُنو َبْنَياِميَن َورَاَء َأْبَنْيَر َوَصاُروا َجَماَعيًة َواِحيَدًة، َوَوَقفُيوا َعَليى رَْأِس َتيل  25ِجيَح ِفي َطِريِق َبرِّ
ِإَلى اأَلَبِد َيْأُكُل السَّْيُف؟ أََلْم َتْعَلْم َأنََّها َتُكوُن َمرَاَرًة ِفي اأَلِخيِر؟ َفَحتَّى َمَتى  َهلْ »َفَناَدى َأْبَنْيُر ُيوآَب َوَقاَل: 26َواِحٍد. 

ْعُب ِفيي َحيٌّ ُهَو اهلُل، ِإنَُّه َلْو َليْم تَيَتَكلَّْم َلَكياَن الشَّي»َفَقاَل ُيوآُب: 27« َي َتُقوُل ِللشَّْعِب َأْن َيْرِجُعوا ِمْن َورَاِء ِإْخَوِتِهْم؟
َباِح َقْد َصِعَد ُكلُّ َواِحٍد ِمْن َورَاِء َأِخيهِ  َوَضَرَب ُيوآُب ِبياْلُبوِق َفَوَقيَف َجِمييُع الشَّيْعِب َوَليْم َيْسيَعْوا َبْعيُد َورَاَء 28«. الصَّ

، َوَساُروا ِفي ُكيلِّ َفَساَر َأْبَنْيُر َوِرَجاُلُه ِفي اْلَعَرَبِة 29ِإْسرَاِئيَل َوَي َعاُدوا ِإَلى اْلُمَحاَرَبِة.  ََ اللَّْيَل ُكلَُّه َوَعَبُروا اأُلْرُدنَّ ذِل
َوَرَجَع ُيوآُب ِمْن َورَاِء َأْبَنْيَر َوَجَمَع ُكلَّ الشَّْعِب. َوُفِقَد ِمْن َعِبييِد َداُوَد ِتْسيَعَة َعَشيَر 31الشَُّعِب َوَجاُءوا ِإَلى َمَحَناِيَم. 

َوَرَفُعيوا 32ِبيُد َداُوَد ِمْن َبْنَياِميَن َوِمْن ِرَجاِل َأْبَنْيَر، َفَمياَت ثَياَلُث ِمِئييَن َوِسيتُّوَن َرُجياًل. َوَضَرَب عَ 31َرُجاًل َوَعَساِئيُل. 
  " .ا ِفي َحْبُرونَ َعَساِئيَل َوَدَفُنوُه ِفي َقْبِر َأِبيِه الَِّذي ِفي َبْيِت َلْحٍم. َوَساَر ُيوآُب َوِرَجاُلُه اللَّْيَل ُكلَُّه َوَأْصَبُحو 

حقخو ً نسل  ،ح كف سح ب ًح سدخى إححن   خحسو حلأء ً نسل لسنتررخ ألحسعرخ  تف ألغلحب ححقلخ   ف ت سن رترخ  سن
 الي   سي حل ن لأل   لي سص ل  نُ  إاّل  ك  ًن حج  أل لب ق  إ ت ألت ض ه  = َهْل ِإَلى اأَلَبِد َيْأُكُل السَّْيفُ 

ًى ًنت ألذى   ًت مف ألص خح حت  رت حن  ت  =َلْو َلْم َتَتَكلَّْم  (22ف )ًّرخ لح  خن ألد خب سرحت معح لكبى حم
جرع دك ا حهف ص ق مف  = الشَُّعبِ  (23و سح ب ً نسل ر ححلسا ألركل اى حمف )ألغ رخن ًن ست خم حأ م ذلك  ر  

 سلنى حق حو سح ب ألج و س حى إلس  ألنسلى ح    ألرت ف أل  سن س و   ف ًن ًصالل ً  أ  ألرت خل سن لي ت ن  
ال ض  دخحو حال ض  إسد حد  ًح ، حق  ألرتخو  خن ألن  سك ي ًن  أح  ال س كف ألن سر ك  ن نلسق ألرتخو 

ححنى هح سنتهل  رو أأ ألعخ ئى حصحصخل ًن  ح   معح سلس  ًن أأ س تف ل   خلر ك  حن قتخو أإل ،ض  ً نسل
 سعخجي إسد حد ىدخحو   ن  سكنف أألرخن ألحال ه معح قنكخل لن 

ى=  ال رخحا ح تحن لجالن رجال َثاَلُث ِمِئيَن َوِستُّو
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 عودة للجدول اإلصحاح الثالث

 
َشياُوَل َييْذَهُب َوَكاَنِت اْلَحْرُب َطِويَلًة َبْيَن َبْييِت َشياُوَل َوَبْييِت َداُوَد، َوَكياَن َداُوُد َييْذَهُب َيَتَقيوَّى، َوَبْييُت 1" -(:1آية )

 " َيْضُعُف.
 مم ً إسد حدمم   ل مم   ت مملسد حقسممخ ن ً نسممل ألممذى  ممخن سصممل ًن س رممف ألر ممك مممف سمم  دممخحو  :َداُوُد َيييْذَهُب َيَتَقييوَّى

 مسن ً نسمل ألركخنم  ح أح  كاَنيِت اْلَحيْرُب َطِويَليًة ( حلمذلك 3سا   خللغي رن إ لأ   ًن أأ     ل أح  ًن سع   ألر ك )
 مترلت أل ملب  خرمخنى ححمالو همذه أللتملن إ  ف ًن سلمف  ح م ه لدمخحو حال سضملب إ نم  إسد حدم  حلمذلك  ل  ألُرص  

لتلممحأ  حلمم  ح ممخن سنتصممل مممف  لح مم  ضمم  ً مم أء دممك   مس  مم  دممك    إجتممذب أأ ألدممكب لمم أح  ممم   حه لصمملخت  حأ 
 ل مما رممن أأ لرممن سرممخحي ح مم ُهى ه ممذأ  ى مممالَبْيييُت َشيياُوَل الييذي َيييْذَهُب َيْضييُعفُ حسنضممي إلسمم  أل  سمملسنى حهممذأ   ممس 

س    ل و إن خن تخحب سر ك ألر سح   ف ق    مت  ً أل لب  سن رر  ا ألر سح ) أح ( حرر  ا ألدل )إسد حدم ( 
ًح أللحح ض  ألج   حق سالل ق سالل ترمحى ألملحح حتن مو رر  ما ألدمل حتضمك ى حال مه ًن  أح    مخن همح أألضمك  

ً  خن ل ن قحن  أح   خنمت ممف إسرخنم   ح م  أأ   مس إسد حدم  ألمذى  21ح  حه     ب ألهخهل معح   ن حأ  
 خنت قحت  مف إ ترخ ه   ف ً نسل حمخلق  هسي  سن رن ست ما   مف ذلأق أأ حرمن ست ما   مف ذلأق  دملى ح  سنمخ 

 ًن ال نتكجو هالك أألدلأل مخأ سكنسعي مل  ل تح ا حسك رنخ ألص ل منتز ف  خلص لى 
 

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

يَث، َواْلَخاِمُس َشَفْطَيا اْبَن َأِبيَطاَل،   َوالسَّاِدُس َيْثَرَعاَم ِمْن َعْجَلَة اْمرََأِة َداُوَد. هُؤَيِء ُوِلُدوا ِلَداُوَد ِفي َحْبُروَن.5َحجِّ
  اُوَد، َأنَّ َأْبَنْيَر َتَشدََّد أَلْجِل َبْيِت َشاُوَل.َوَكاَن ِفي ُوُقوِع اْلَحْرِب َبْيَن َبْيِت َشاُوَل َوَبْيِت دَ 6

ًى 2ًنجممب  أح   ممتا ًحال  ًرنممحن أل  ممل )إلت ممب ألدممل رممع ًحتمم ( حرممخت مممف  سممخن  أح ى  ممي  ممسالب ًح  أنسحسممو )
ِتَو ( حغخل خل مر  رخت مف ًحأحل  سخن  أح  ألن ً حنسخ هح ألذى ن ب ألر ك    ل حلسس  سالبى  ي إ دخلحي حقُ 2:5

 مخن ً نسمل همح ألمذى سدمجع  -( :1سما )  رب ترل ه   ف حأل ه  ي ً حنسخ ألذى ن ب ألحالما  كم  رمحت ً سم  حممف 
 إسد حد    ف أإلنلصخوى 

 
يٌَّة اْسُمَها ِرْصَفُة ِبْنيُت َأيَّيَة. َفَقياَل ِإيْشُبوَشيُث أَلْبَنْييَر: 7" -(:11-7اآليات ) َخْليَت ِإَليى ِلَمياَذا دَ »َوَكاَنْت ِلَشاُوَل ُسرِّ

يَِّة َأِبي؟ أََلَعلِّي رَْأُس َكْليٍب ِلَيُهيوَذا؟ اْلَييْوَم َأْصيَنُع َمْعُروًفيا َميَع »َفاْغتَاَظ َأْبَنْيُر ِجدًّا ِمْن َكاَلِم ِإيْشُبوَشَث َوَقاَل: 8« ُسرِّ
ََ ِلَيدِ  ، َمَع ِإْخَوِتِه َوَمَع َأْصَحاِبِه، َوَلْم ُأَسلِّْم ََ هَكيَذا َيْصيَنُع اهلُل 9َداُوَد، َوُتَطاِلُبِني اْلَيْوَم ِبيِإْثِم اْلَميْرَأِة   َبْيِت َشاُوَل َأِبي

ََ َأْصيَنُع َليُه  َقاَميِة ُكْرِسييِّ 11ِبَأْبَنْيَر َوهَكَذا َيِزيُدُه، ِإنَُّه َكَما َحَلَف الرَّبُّ ِلَداُوَد َكيذِل ِلَنْقيِل اْلَمْمَلَكيِة ِميْن َبْييِت َشياُوَل، َواِ 
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َوَليْم َيْقيِدْر َبْعيُد َأْن ُيَجياِوَب َأْبَنْييَر ِبَكِلَميٍة أَلْجيِل َخْوِفيِه 11«. ِإْسرَاِئيَل َوَعَلى َيُهوَذا ِمْن َداَن ِإَلى ِبْئيِر َسيْبعٍ  َداُوَد َعَلى
  " ِمْنُه.

 حو ً نسل   ف ُ ّلسا دخحو مكخت   إسد حد   كن  لسس  مخ خل  ن أل سمخن ألرر  ما  مو همح حمخ  ًن ً نسمل  مسن 
ل ًسضمخل ًن ً نسمل إنرمخ سلكمو همذأ  خإلتلمخق رمع سعمحذأ حر مك ج  زحجما دمخحو ألر مك سن مب ألر مك لنل م ى حتصمح  ستزح 

سعمممحذأ  أح   تمممف ستح صمممحأ رمممن إسد حدممم  ًى إتعرممم   خلحسخنممماى حل مممن ً نسمممل ل  ألتمممح سخ  تمممح سخ ً نممم  حلمممي سرممم ل 
 ذأتم  مرم   مخلب ألل  منسنسسن ًح مخ   إسد حد  ًن سجخح   معمح لجمو ضمكس  ألدحصمساى ح مخن ً نسمل لجمالل ركتم أل 

  سلأل رن أل   أن ألتف إغتص حهخ حهح ألذى ًقخي إسد حد ى حأآلن مف   س   ستصحل ًن  همح ألمذى  مسكنف ألر مك 
ل أح  حس حذه رن إسد حد  حركنمف همذأ ًنم  قمخ ل ًسضمخل ًن س حمذه رمن  أح  حقترمخ سدمخءى همح سر مو ألمذلأق أل دملى 

+  :-5: 281قمخ ل ًن سرممسي ر ح مخل حسكمزلعي )ًّرممخ  أح  ألمذى سكمل   رممو أأ ملتمو )رممزألرتدمخرخ ألمذى سهممن ًنم  
حهح   س هذأ ترخرخل( ً نسل هذأ لجو قحى ل ن  سلضف دمعحأت  مسم حو   مف  ملسا دمخحو حسكنمف ألر مك  4:224

  ً نسمل معمح  مال دخ لأل ًن  حلأء هذأ ألر مك حقم  ق مو إسد حدم  همذأ معمح ألر متلس  م مخن ًن إنر مب   سم ،إلسد حد 
ر  ًى حهذأ س    ل و إن خن سر و  نسا رن س  إن خن حلسس رن س  أأ ، مخأ ح م ه همح ألمذى سكنمف   محخء حال 

لى ل ن  نخسخ أل دل غسل ذلك مخإلن خن سنخلب  ررخ و ل و رخ سكنس  ح نخسخ أإلن خن ال ت  تى حل ن  خن رخ كس  سُ 
( حلرم  إ متح ي أأ ً نسمل همذأ ل مف سنلمذ حنتم  ممف ًن 21:22رمًلن )لؤ     رحرخل لصخلح  أح  مخأللد تكمسن أل

حًلس   ب  ،هذأ سدلح ًن إسد حد  إتعي ً نسل   ن  رتآرل رع  أح  أََلَعلِّي رَْأُس َكْلٍب ِلَيُهوَذا (4سر ك  أح ى حمف )
ََ َأْصَنُع َلُه  (3ًى حخضع لسعحذأ حمف ) نع لمُ  ًحر  م  حركنمف أل مالي ًى  رخ     أأ ًن سر مك  أح    صم =َكذِل

ًنك إتعرتنف   ننف رتآرل رع  أح  رع ًننف لي ً  رك لس هى إذأل   نلذ رخ إتعرتنف ًح  ي ألر ك ل أح   رخ خل لك     
   ف هذأ أإلتعخيى 

 
ََ َمِعيي، ِلَميْن ِهيَي »َفَأْرَسَل َأْبَنْييُر ِميْن َفيْورِِه ُرُسياًل ِإَليى َداُوَد َقياِئاًل: 2" -(:12أية ) اأَلْرُض؟ َيُقولُيوَن: اْقَطيْع َعْهيَد

 ََ ََ ِلَردِّ َجِميِع ِإْسرَاِئيَل ِإَلْي   "«.َوُهَوَذا َيِدي َمَع
ََ َمِعييسكنف ًن أأللد هف ت ت س  ً نسمل حهمح ر متك  ًن سر مك  أح   دملن  = ِلَمْن ِهَي اأَلْرُض   = اْقَطيْع َعْهيَد

 سصلح  نُ  حسر    مف ح رت ى ألكع  ألذى سل  ً نسل أأللد ل أح  ح أح  
 

ََ َأْمرًا َواِحًدا، َوُهيَو َأْن َي تَيَرى َوْجِهيي َميا »َفَقاَل: 13" -(:13آية ) ََ َعْهًدا، ِإيَّ ِإنِّي َأْطُلُب ِمْن َحَسًنا. َأَنا َأْقَطُع َمَع
  "«.َلْم تَْأِت َأوًَّي ِبِميَكاَل ِبْنِت َشاُوَل ِحيَن تَْأِتي ِلَتَرى َوْجِهي

 -مف ررخ و ن ب ً نسل ن ب  أح  ل  زحجت  أألحلف رس خو حهذأ لك ن ً  خب :
   خل لزحجت  أألحلف ًحرخنت  لعخى مإن لي س ن ًرسنخل لزحجت  أألحلف  س  س حن ًرسنخل   ف رر  ت ى  ىً 
 هح ل  ل لأرت  مر  ًحذ دخحو رنُ  إرًلت   نحن  ك  رنخل ت  حهلح  ى  ىب 
 زحج  نت ألر ك أل خ ق )  ب  سخ ف(ى   تف تهعل ل نخس دل سا   ر  معح ىج 
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  تف ال سكنف لل نسحسو ًى  ق ًن سنخلب  خلكلش إ ترخ أل   ف زحأج  رن  نت ألر ك )  ب  سخ ف(ى  ى  
 
َأْعِطِنييي اْمرََأِتييي ِميَكيياَل الَِّتييي »َوَأْرَسييَل َداُوُد ُرُسيياًل ِإَلييى ِإيْشُبوَشييَث ْبييِن َشيياُوَل َيقُييوُل: 14" -(:16-14اآليييات )

َفَأْرَسيَل ِإيْشُبوَشيُث َوَأَخيَذَها ِميْن ِعْنيِد َرُجِلَهيا، ِميْن َفْلِطيِئييَل ْبيِن 15«. ْبُتَها ِلَنْفِسي ِبِمَئِة ُغْلَفٍة ِميَن اْلِفِلْسيِطيِنيِّينَ َخطَ 
 . ََ  " َفَرَجَع.«. اْذَهِب. اْرجعْ : »َوَكاَن َرُجُلَها َيِسيُر َمَعَها َوَيْبِكي َورَاَءَها ِإَلى َبُحوِريَم. َفَقاَل َلُه َأْبَنْيرُ 16َيِي

نج   أح  سل و إلسد حد  نح خل رن إ لأر  معح ر ك حرس مخو ًحتم  ح تم  سي لن مب ً نسمل م مسس ركرمحالل ًن سن مب 
نتعمخل ً نسمل لل نسحسمو سدمسل إلمف ًن ً نسمل حلأء  ً نسل ل  رس خو لم أح ، ح أح  ال سن مب زحجتم  ًح همح ال سلسم هخى حأ 

غ لما حل نم  سمذ ل ألملقي ألمذى  211رمع ًنم  ًتمف  مم  =َخَطْبُتَهيا ِلَنْفِسيي ِبِمَئيِة ُغْلَفيٍة أح  سرمحو ت  سل أألرمل   م ى ح 
 ن  ُ  ً حهخ  رعل ل زحأجى 

 
َداُوَد ِلَيُكيوَن  َقيْد ُكْنيُتْم ُمْنيُذ َأْميٍس َوَميا َقْبَليُه َتْطُلُبيونَ »َوَكاَن َكاَلُم َأْبَنْيَر ِإَلى ُشُيوِخ ِإْسرَاِئيَل َقاِئاًل: 17" -(:17أية )

 " َمِلًكا َعَلْيُكْم.
هخ هح ً نسل سن ب ألر ك ل أح ، ح أح  ال ست لك دكلن لسن ب ألر ك معح سلس ه رن س  أأ حسهعل رن  مالي ً نسمل 

 ًن ألدكب  خن ق  نخلب ق الل   ن سر ك  أح    سعي ل ن ً نسل  خن سكخلدى 
 

ُِ َشييْعِبي ِإْسييرَاِئيَل ِمييْن َيييِد َفيياآلَن اْفَعلُييوا، أَلنَّ اليي18" -(:18آييية ) رَّبَّ َكلَّييَم َداُوَد َقيياِئاًل: ِإنِّييي ِبَيييِد َداُوَد َعْبييِدي ُأَخلِّيي
  "«.اْلِفِلْسِطيِنيِّيَن َوِمْن َأْيِدي َجِميِع َأْعَداِئِهمْ 

حصحصممخل رممن نجخ مم  ضمم   أل تممخب لممي سرممو رممخ قخلممُ  ً نسممل ل ممن ُسلعممي هممذأ رممن دممجخ ا  أح  =أَلنَّ الييرَّبَّ َكلَّييَم َداُوَد 
 ج سخت  ي تحمسر  مف  لح   ض  ألل  نسنسسنى مخأ ح  ه ًن س  ت ى 

ْبيُروَن، َوَتَكلََّم َأْبَنْيُر َأْيًضا ِفي َمَساِمِع َبْنَياِميَن، َوَذَهَب َأْبَنْيُر ِلَيَتَكلََّم ِفيي َسيماِع َداُوَد َأْيًضيا ِفيي حَ 19" -(:19آية )
  ْعُيِن ِإْسرَاِئيَل َوِفي َأْعُيِن َجِميِع َبْيِت َبْنَياِميَن.ِبُكلِّ َما َحُسَن ِفي أَ 

 خن رن ألصكب   ف   ن  نسخرسن ألذى  خن لُ  ألر ك ًن سر و ر  خل رن   ن  حل، حل من ًن سمت  ي ركعمي ً نسمل 
  خلذأت حهح  نسخرسنف حقخح  ألجسش حقلسب دخحو ألر ك مر  ق  حأ رنُ ى 

 
اَء َأْبَنْييُر ِإَلييى َداُوَد ِإَليى َحْبييُروَن َوَمَعيُه ِعْشييُروَن َرُجياًل. َفَصييَنَع َداُوُد أَلْبَنْييَر َوِللرَِّجيياِل َفَجيي21" -(:21-21اآلييات )

َِ َجِمييَع ِإْسيرَاِئيَل، فَ »َوَقاَل َأْبَنْيُر ِلَداُوَد: 21الَِّذيَن َمَعُه َوِليَمًة.  ََ َأُقوُم َوَأْذَهُب َوَأْجَمُع ِإَليى َسييِِّدي اْلَمِلي َيْقَطُعيوَن َمَعي
 ََ َُ َحَسَب ُكلِّ َما َتْشَتِهي َنْفُس  " َفَأْرَسَل َداُوُد َأْبَنْيَر َفَذَهَب ِبَساَلٍم.«. َعْهًدا، َوَتْمِل

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

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

ََ َوِلَيْعَلَم ُكلَّ َما َتْصَنعُ َوُدخُ  ُثمَّ َخَرَج ُيوآُب ِمْن ِعْنِد َداُوَد َوَأْرَسَل ُرُساًل َورَاَء َأْبَنْيَر، َفَردُّوُه ِمْن ِبْئِر السِّيرَِة 26«. وَل
ََ ِفي  َوَلمَّا َرَجَع َأْبَنْيُر ِإَلى َحْبُروَن، َماَل ِبِه ُيوآُب ِإَلى َوَسطِ 27َوَداُوُد َي َيْعَلُم.  اْلَباِب ِلُيَكلَِّمُه ِسرًّا، َوَضَرَبُه ُهَنا

ََ َفَقاَل: 28َبْطِنِه َفَماَت ِبَدِم َعَساِئيَل َأِخيِه.  ِإنِّي َبِريٌء َأَنا َوَمْمَلَكِتي َلَدى الرَّبِّ ِإَلى اأَلَبِد ِمْن »َفَسِمَع َداُوُد َبْعَد ذِل
ُِ َفْلَيُحلَّ عَ 29َدِم َأْبَنْيَر ْبِن َنْيٍر.  َلى رَْأِس ُيوآَب َوَعَلى ُكلِّ َبْيِت َأِبيِه، َوَي َيْنَقِطُع ِمْن َبْيِت ُيوآَب ُذو َسْيل َوَأْبَر

َل َفَقَتَل ُيوآُب َوَأِبيَشاُي َأُخوُه َأْبَنْيَر، أَلنَُّه َقَتَل َعَساِئي31«. َوَعاِكٌز َعَلى اْلُعكَّاَزِة َوَساِقٌط ِبالسَّْيِف َوُمْحتَاُج اْلُخْبزِ 
 َأَخاُهَما ِفي ِجْبُعوَن ِفي اْلَحْرِب.

َوَكاَن َداُوُد «. َمزُِّقوا ِثَياَبُكْم َوَتَنطَُّقوا ِباْلُمُسوِح َواْلِطُموا َأَماَم َأْبَنْيرَ »َفَقاَل َداُوُد ِلُيوآَب َوِلَجِميِع الشَّْعِب الَِّذي َمَعُه: 31
 . َِ َُ َيْمِشي َورَاَء النَّْع َُ َصْوَتُه َوَبَكى َعَلى َقْبِر َأْبَنْيَر، َوَبَكى َجِميُع  َوَدَفُنوا32اْلَمِل َأْبَنْيَر ِفي َحْبُروَن. َوَرَفَع اْلَمِل

َُ َأْبَنْيَر َوَقاَل: 33الشَّْعِب.  ََ َلمْ 34َهْل َكَمْوِت َأْحَمَق َيُموُت َأْبَنْيُر؟ »َوَرثَا اْلَمِل ََ َلْم َتُكوَنا َمْرُبوَطَتْيِن، َوِرْجاَل  َيَدا
َوَجاَء َجِميُع 35َوَعاَد َجِميُع الشَّْعِب َيْبُكوَن َعَلْيِه. «. ُتوَضَعا ِفي َساَلِسِل ُنَحاٍس. َكالسُُّقوِط َأَماَم َبِني اإِلْثِم َسَقْطتَ 

اهلُل َوهَكَذا َيِزيُد، ِإْن ُكْنُت َأُذوُق  هَكَذا َيْفَعُل ِليَ »الشَّْعِب ِلُيْطِعُموا َداُوَد ُخْبزًا، َوَكاَن َبْعُد َنَهاٌر. َفَحَلَف َداُوُد َقاِئاًل: 
َُ 36«. ُخْبزًا َأْو َشْيًئا آَخَر َقْبَل ُغُروِب الشَّْمسِ  َفَعَرَف َجِميُع الشَّْعِب َوَحُسَن ِفي َأْعُيِنِهْم، َكَما َأنَّ ُكلَّ َما َصَنَع اْلَمِل
َِ َقْتُل  َوَعِلَم ُكلُّ 37َكاَن َحَسًنا ِفي َأْعُيِن َجِميِع الشَّْعِب.  ََ اْلَيْوِم َأنَُّه َلْم َيُكْن ِمَن اْلَمِل الشَّْعِب َوَجِميُع ِإْسرَاِئيَل ِفي ذِل

َُ ِلَعِبيِدِه: 38َأْبَنْيَر ْبِن َنْيٍر.  َوَأَنا اْلَيْوَم 39َأَي َتْعَلُموَن َأنَّ َرِئيًسا َوَعِظيًما َسَقَط اْلَيْوَم ِفي ِإْسرَاِئيَل؟ »َوَقاَل اْلَمِل
 "«.يٌف َوَمْمُسوٌح َمِلًكا، َوهُؤَيِء الرَِّجاُل َبُنو َصُروَيَة َأْقَوى ِمنِّي. ُيَجاِزي الرَّبُّ َفاِعَل الشَّرِّ َكَشرِّهِ َضعِ 
  خن ً نسل ق  ذهب لسنهي إ تالي  أح  ل كلش ل ن ًتف سح ب حَ ِرَع ًن ً نسل حلج   الي محخ  ل   سن:  
 لجسش   الل رنُ ى حخ  ًن سكنف  أح  أل نسل قسخ ن أ  -2
تذ ل  ي ًحس    خحسو رع ًن ً نسل  لئ رن  ي   خحسو معح  ذله رلتسن ح  خحسو لي سر و ألت ذسلى ح تف  -2

م لن ًن سكنف  أح  ألرسخ ن أل نسل معف رجل  غسلن ال ً خس لعخى حس حن قتو سح ب أل نسل هح حسخنا حغ لى 
نف ًن ستج س لس سل أأل  خن   ف  أح   سسنرخ أأل  خن حهح إتعي ً نسل   ن  جخ حس حهذأ غسل  رسرف مرخ رك

حتهخهل  ىمكالل ت ت قسخ ن ً نسل أللك سا مرخ ركنف ألتج س! لذلك لي سل   أح    ف سح ب ألن  إ تح   ل لت 
(ى حل ن  و أألرحل 28:22سح ب   ن  أح  سلس  ً نسل ًحل و لُ  مكخ  مرت    حن ًن سدك مف حسخنا سح ب )ت 

ك  أح ى ح خن هذأ ل حسلى م خن رحت ً نسل   رخح رن أأ  تف ال سرخو ًن ً نسل هح ألذى ر   تكرو ركخل 
 رخ خل ألن ً نسل قخحي رر  ا  أح  حهح سكل  ًنعخ رن أأى حأآلن سرخحي إسد حد  حسؤس   أح  إنترخرخل رن 

لسرت  مف أل زن ررنكا ل جرسع إسد حد ى ح ي  خن  أح  دعرخل حن سالل حلقسق ألر ب مف ل خح  أل نسل ح خنت ن
 حح حلأء ألنكش  إ تلأ  ًن  لي سدخلك سح ب مف هذه ألرؤأرلنى حهح ًَرَل سح ب ًن سرزق  سخ   حسلت ى ألر

ه حل ن  خن رن ألرللحد ًن سكخقب سح ب   ف حسخنت  ل ن  أح  لي سلكو رك الل ذلك   ن سح ب إ  نف  حن
ححت  ًقحى رنُ  حهذأ ال سصحى َ ِزَن   أح    ف ً نسل معح س زن   ف  و نخقا رن نخقخت دك   قخ لن ًن حأ 
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إذ إحترن نل   ل ى ألغخ ل سح ب حلي ت ن س أه رل حنتسن حال لجاله  و  =َكَمْوِت َأْحَمَق ت خلب ألح نسسنى 
ىرخت مف حسخنا حهذأ رّرخ سزس  أل زن   س 
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 عودة للجدول اإلصحاح الرابع

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

لي سذ ل إ ر   نحق رن أإل ترخل مرر  ت  قخرمت   مف ً نسمل حهمح ق مو همذأ رمن ًجمو ًن سر مكى م رمخ = اْبُن َشاُوَل 
 ى حهو سلتخق رن سكتر    ف أأ أل ف ألذى ال سرحتى حركُ  جرسع ألدكبتَاَع ارْ رخت ً نسل 

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

ََ ِإَلى 3َبِئيُروَت ُحِسَبْت ِلَبْنَياِميَن.  اْلَبِئيُروِتيِّ ِمْن َبِني َبْنَياِميَن، أَلنَّ  َوَهَرَب اْلَبِئيُروِتيُّوَن ِإَلى َجتَّاِيَم َوَتَغرَُّبوا ُهَنا
  " هَذا اْلَيْوِم.

هي ج كحنسحن ح خنحأ س  نحن  حسلحتى حجخء دخحو حقتو  كد رن ألج كحنسسن حدل هي لسر ك   ن   وَرَكابُ  َبْعَنةُ 
ََ ى ح ك  هذه أل خ  ا هلب ألج كحنسسن (2:22صي2ر خنعي )لأجع  ُبيوا ُهَنيا ى حأ  متح ي دمخحو  كنما ِإَليى َجتَّياِيَم َوَتَغرَّ

 حل خب أل ذأن  خنخ س رالن  ر أل حضغسنا   ف دخحو ح ست  ًح نخح ى 
 

يٍن ِعْنيَد َمِجييِء َخَبيِر َشياُوَل َوَكاَن ِلُيوَناثَاَن ْبِن َشاُوَل اْبٌن َمْضُروُب اليرِّْجَلْيِن، َكياَن اْبيَن َخْميِس ِسينِ 4" -(:4آية )
  " َأْعَرَج. َواْسُمُه َمِفيُبوَشُث.َوُيوَناثَاَن ِمْن َيْزَرِعيَل، َفَحَمَلْتُه ُمَربَِّيُتُه َوَهَرَبْت. َوَلمَّا َكاَنْت ُمْسرَِعًة ِلَتْهُرَب َوَقَع َوَصاَر 

خ ممخن ألحلمم  حهل ممت رلزح مما م صممسب ألحلمم   ممسن ُ ممِرَع ح ممل رممحت دممخحو حسحنخ ممخن  ر ممت رل سمما رلس حدمم  إ ممن سحن
 مخلكلج ح مخن إ من حرمس  ممنسن  سنرمخ ُقتِمو ً محه حجمم ه ممف أل ملب حهمذأ ألح مل رر رمما ألنم   كم  رمحت إسد حدمم  ال 

 سصسل  خقسخل رن  ست دخحو غسل رلس حد ى 
 

، َرَكاُب َوَبْعَنُة، َوَدخَ 5" -(:8-5اآليات ) اَل ِعْنَد َحرِّ النََّهياِر ِإَليى َبْييِت ِإيْشُبوَشيَث َوُهيَو َوَساَر اْبَنا ِرمُّوَن اْلَبِئيُروِتيِّ
َفِعْنَد 7َفَدَخاَل ِإَلى َوَسِط اْلَبْيِت ِلَيْأُخَذا ِحْنَطًة، َوَضَرَباُه ِفي َبْطِنِه. ُثمَّ َأْفَلَت َرَكاُب َوَبْعَنُة َأُخوُه. 6َناِئٌم َنْوَمَة الظَِّهيَرِة. 
ا ُهَو ُمْضَطِجًعا َعَلى َسِريرِِه ِفي ِمْخَدِع َنْوِمِه، َفَضَرَباُه َوَقَتاَلُه َوَقَطَعا رَْأَسُه، َوَأَخَذا رَْأَسُه َوَسيارَ  ُدُخوِلِهَما اْلَبْيَت َكانَ 

:8ِفي َطِريِق اْلَعَرَبِة اللَّْيَل ُكلَُّه.  َِ ُهيَوَذا رَْأُس ِإيْشُبوَشيَث » َوَأَتَيا ِبرَْأِس ِإيْشُبوَشَث ِإَلى َداُوَد ِإَلى َحْبُروَن، َوَقاَي ِلْلَمِلي
َِ اْنِتَقاًما ِفي هيَذا الْ  . َوَقْد َأْعَطى الرَّبُّ ِلَسيِِّدي اْلَمِل ََ ََ الَِّذي َكاَن َيْطُلُب َنْفَس َييْوِم ِميْن َشياُوَل َوِميْن ْبِن َشاُوَل َعُدوِّ

 "«.َنْسِلهِ 
ًلأ أ ًن ستر رخ  أح  مإغتمخال إسد حدم   نتسجا  ر  ل خب ح كنا   ف  ست دخحو ح سنرخ هعل ًن  ست دخحو سنعخل

رحأ لممُ  تل ممسلأل ًحتسممخ  ًل مم  لمم أح ى حهممي  حممال أل سممت حقممت ألهعسمملن   جمما ًنعرممخ سن  ممخن  ننمماى ح ممسن ًتممحأ لمم أح  قمم   
َِ اْنِتَقاًمييا ِفييي هييَذا اْلَيييْوِم ِمييْن َشيياُوَل َوِمييْن َنْسييِلهِ الهحتسممخل لكر عممي  ى  تممف سضممرنخ ر خممم ن َأْعَطييى الييرَّبُّ ِلَسيييِِّدي اْلَمِليي

 ألنل عيى 
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، َوَقياَل َلُهَميا: 9" -(:9آية ) َحييٌّ ُهيَو اليرَّبُّ الَّيِذي َفيَدى »َفَأَجياَب َداُوُد َرَكياَب َوَبْعَنيَة َأَخياُه، اْبَنيْي ِرمُّيوَن اْلَبِئيُروِتييِّ

   "َنْفِسي ِمْن ُكلِّ ِضيق،
سؤ   لعرخ ًن أأ هح ألذى  رمخه رمن دمخحو حرمن غسمله ًحنم  لمسس  ًلأ   أح  ًن = الَِّذي َفَدى َنْفِسي ِمْن ُكلِّ ِضيق
 مف  خجا لركحنا ًدلأل ر  عرخى 

 
ِإنَّ الَِّذي َأْخَبَرِني َقاِئاًل: ُهَوَذا َقْد َماَت َشياُوُل، َوَكياَن ِفيي َعْيَنيْي َنْفِسيِه َكُمَبشِّيٍر، َقَبْضيُت 11" -(:11-11اآليات )

ََ َأْعَطْيتُيُه ِبَشياَرًة. َعَلْيِه َوَقَتْلُتُه ِفيي ِصيْقلَ  َفَكيْم ِبياْلَحِريِّ ِإَذا َكياَن َرُجياَلِن َباِغَيياِن َيْقيُتاَلِن َرُجياًل ِصيدِّيًقا ِفيي 11َغ. ذِلي
 "«.َبْيِتِه، َعَلى َسِريرِِه؟ َفاآلَن َأَما َأْطُلُب َدَمُه ِمْن َأْيِديُكَما، َوَأْنزُِعُكَما ِمَن اأَلْرِض؟

سر و ًن س خما رن همن ًنم  س دمل  أح   رتمو دمخحو  مو  خق م ى حنلعمي هنمخ رمن صمسغا  مالي  أح  سؤ   لعرخ ًن  لي 
ًن نلسرمما رممحت دممخحو  خنممت قمم  ذأ ممت حَ ممِلَ   أح  ًن هممذأ ألغممالي ألممذى  =َوَكيياَن ِفييي َعْيَنييْي َنْفِسييِه َكُمَبشِّيير أح  

ََ َأْعَطْيتُيُه ِبَشياَرةً ًن  سللح  أح ى  ل دله  خن  خذ خل ًحن  لي سرت   إنرخ  خن مف  سنف نل    ر دل  ح ل تصح    = ذِل
 ًى لي سصنع   رخ دلأل  و إ ت رن رخ   ف  ست  محنترخهى =َرُجاًل ِصدِّيًقا ًى  خنت  رح ت  نتسجا  دخلت ى 

  
لَُّقوُهَميا َعَليى اْلِبْرَكيِة ِفيي َحْبيُروَن. َوَأَميَر َداُوُد اْلِغْلَمياَن َفَقَتُلوُهَميا، َوَقَطُعيوا َأْييِدَيُهَما َوَأْرُجَلُهَميا، َوعَ 12" -(:12آية )

 َوَأمَّا رَْأُس ِإيْشُبوَشَث َفَأَخُذوُه َوَدَفُنوُه ِفي َقْبِر َأْبَنْيَر ِفي َحْبُروَن.
حضع أألس ى حأأللجو   ف  ل ا   لحن ركنخه ًن  أح  لمد  رو ألحخحنخن ًحن  ال سر ك  خلحسخنا ح ل ا   لحن 

ىإل ترخءى مخل و دخه  هذأ ألرنهل خن س تف إلسعخ ألنخس ل
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 عودة للجدول اإلصحاح الخامس

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

: َأْنَت َتْرَعى َشْعِبي ِإْسرَاِئيَل، َوَأْنَت َتُكوُن َرِئيًسا َعَلى ِإْسرَاِئيلَ  ، َوَجاَء َجِميُع ُشُيوِخ ِإْسرَائِ 3«. الرَّبُّ َِ يَل ِإَلى اْلَمِل
. َوَمَسُحوا َداُوَد َمِلًكا َعَلى َُ َداُوُد َمَعُهْم َعْهًدا ِفي َحْبُروَن َأَماَم الرَّبِّ  " ِإْسَراِئيَل. ِإَلى َحْبُروَن، َفَقَطَع اْلَمِل

رنتح خل رنعيى هذه هف ألرلن أل خل ا ألتف سر ح مسعخ  أح  ر  خل ح عذأ صخل  أح  رر ح خل حر  خل   ف  و ألدكب ح  
جترخق ألدكب     ت ت ر ك  أح  لرز ل ر سح ألذى جكو أإل نسن حأ  أل ح خن ق و  أح   و   ن س خلب ح  ُه  حأ 

( حسرممحو لممُ  81-25: 22ًى2آل  مممف   مملحن س ممخسكحن  أح  )ًل ممن أآلن أل ممو صممخل حأ مم أل مممف  أح ى  ممو نجمم  
 ألدكب 

ََ َنْحنُ  ََ َوَلْحُم ححن ًحنت  تكن    سنخ حت     ن رصخل نخى قخلحأ هذأ  ك  ًن  ًى ن ن = ُهَوَذا َعْظُم ًقل خء حأ 
 ًلحأ نجخح سعحذأ ت ت قسخ ن  أح  حلنال ه  س   لب أأ  أح  لس حن قخح أل نخج خل ق و ًن سر كى 

   ر  ألص ل حأ  ترخو ألضسرخت م ي سذق  أح  نكي أللأ ا  و  خن مف جعخ  ر ترلى   -2
 نل   ر  خل حال رج ألى  و لي سح خ ألدسحخ  سن جخؤأ لُ ى   ر  أإلتضخق م ي سن ب ل  -2
   ر   ن نلسق ً سجخسو ًن ال سنتري لنل   رعرخ  خنت قحت ى  و تك ي  ب ألجرسع  تف رن قخحرحهى   -5
   ر  أإلت خو   ف أأ معح ال سصنع دسحخل  حن  ؤأو أأى   -8

 ه ذأ  و ألضسرخت ألتف ت سن  نخ هف ر ل ا لتك سرنخى 
 

ََ َأْرَبِعيَن َسَنًة.4" -(:4) آية ، َوَمَل ََ  " َكاَن َداُوُد اْبَن َثاَلِثيَن َسَنًة ِحيَن َمَل
ََ  31َكيياَن َداُوُد اْبييَن  ممل أل ممخهن  ممسن س مم ً ح رتمم  ح رممل  :َسييَنًة ِحيييَن َمَليي ممل سح مم   ممسن ر ممك حهممح ُ ر  نلممس ُ ر 

ََ ألر مسح  ممسن  مم ً مممف ألت دممسلى  ي لرممزى مممف أل تممخب ألررمم س سدممسل للتمملن زرنسمما هممح لقمم 81لقممي  = َسييَنةً  41َوَمَليي
ر مم  ن ًح رع مما سكنسعممخ أأ ل  دممل ح كمم هخ ت ممحن حسمملأت )إن تممخ حأ( ًح لكنممخت )إن إ ممترلحأ مممف حنسممتعي(  ًحر  مما 

ن  ممخنحأ قمم  لمضممحأ ل ممخنحأ ه  ممحأ  كمم   سحرممخل  81سحرممخلى حألنحمممخن إ ممترل  81لممذلك نسنممحى  ألنحمممخنى منسنممحى تممخ حأ حأ 
سحرممخل مع ممذأ سن غممف ًن ن سممخ زأهمم سن مممف ألكممخلي نصممحي  81و نجمم  ًن رح ممف  إس سممخ  حألر ممسح صممخرحأ حمممف ألررخ مم

 ممنا لرزسممخل  81حنصمم ف لأمضممسن رر  مما إ  ممسس حح أ ختمم  مسر ممك ألر ممسح   ممف ق ح نممخ ح كمم  إنتعممخء متمملن ألكممخلي ألممم 
خش ممف  صمسخن لمن سملى رجم   س تف ألر سحى مرن  خش مف تح ا سر ك ألر سح   سم  لأل م  ممف ألرجم  ، حرمن  م

 منا لم أح   مخن هنمخك  81ل  سمخن أل خضملن محمالو ألمم  أل  منا لرمز  81ألر سح  و لمُ  ر مخن  حملى حس محن ر مك  أح  
( 4:2رممن سحضممع لممُ  حهنممخك رممن سترممل    سمم  حأآلن  خلن مم ا لر ممك ألر ممسح "ل ممنخ نمملى أل ممو  كمم  رحضممكخل لممُ  ) ممب

  س ى حهذه ألصحلن حقتسا  تنتعف  رجا ألر سح أل خنفى معنخك رن سحضع ل ر سح ًحسضخل رن سترل   
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ََ َثاَلثًا َوَثاَلِثيَن َسَنةً 5" -(:5آية ) ََ َعَلى َيُهوَذا َسْبَع ِسِنيٍن َوِستََّة َأْشُهٍر. َوِفي ُأوُرَشِليَم َمَل َعَلى  ِفي َحْبُروَن َمَل

  " َجِميِع ِإْسرَاِئيَل َوَيُهوَذا.
 ممنا حه ممذأ ألر ممسح ً ممس  نس ممت  متمملن حجممح ه  55ًن  أح  ً ممس ألرر  مما ألرح مم ن مممف ح عممذأ سصممسل لرزسممخل ًسضممخل 

  ناى  55  ف أأللد مف 
 

َُ َوِرَجالُيُه ِإَليى ُأوُرَشيِليَم، ِإَليى اْلَيُبوِسييِّيَن ُسيكَّاِن اأَلْرِض. َفَكلَُّميوا َداُوَد َقياِئِليَن: 6" -(:11-6اآليات ) َوَذَهَب اْلَمِلي
َوَأَخيَذ َداُوُد ِحْصيَن ِصيْهَيْوَن، ِهيَي 7َأْي َي َيْدُخُل َداُوُد ِإَليى ُهَنيا. «. ى ُهَنا، َما َلْم َتْنِزِع اْلُعْمَياَن َواْلُعْرجَ َي َتْدُخْل ِإلَ »

ََ اْلَيْوِم: 8َمِديَنُة َداُوَد.  َناِة َواْلُعْرِج َواْلُعْمِي اْلُمْبَغِضيَن ِإنَّ الَِّذي َيْضِرُب اْلَيُبوِسيِّيَن َوَيْبُلُغ ِإَلى اْلقَ »َوَقاَل َداُوُد ِفي ذِل
ََ َيُقولُييوَن: «. ِميْن َنْفييِس َداُودَ  َمِديَنييَة »َوَأَقياَم َداُوُد ِفييي اْلِحْصييِن َوَسييمَّاُه 9«. َي َييْدُخِل اْلَبْيييَت َأْعَمييى َأْو َأْعييَرجُ »ِلييذِل

  َوَكاَن َداُوُد َيَتزَاَيُد ُمَتَعظًِّما، َوالرَّبُّ ِإلُه اْلُجُنوِد َمَعُه.11. َوَبَنى َداُوُد ُمْسَتِديرًا ِمَن اْلَقْلَعِة َفَداِخالً «. َداُودَ 
 خنت س حس ً ي ًحلد سي مف  ع  ألس ح سسن حل نعخ ًصغل   سلأل رن ر مخ ا ًحلدم سي ًسمخي  م سرخنى حًلى  أح  ًن 

عممخ ج ممخو حت مسن  عممخ ح سممخن رحقكعمخ سنخ ممب ألكخصمرا معممف لعممخ رحقمع رنسممع ل غخسمما حرلتلكما ً  ممل رممن   ملحن ح حل
 رسرا حهف   ف   ح  سعحذأ ح نسخرسن م عذأ تلضف أل  نسن )  ن  أح  ح  ن دخحو(ى حألس ح سسن ق س ا  نكخنسا 

إذأل همممي رمممن ألدمممكحب ألتمممف ح ممم  أأ دمممك   إ ممملأحسو ًن س ت مممحأ ًلضمممعيى  ى (4:5[ + )حمممل:22:2 +21:21يتمممك
(ى 4:2+ قممد :4:2سعممحذأ معممف   ممف تحرعممي ًح لقحهممخ )سممش(  ممي إ ت عممخ 24:24ً نسممت ًلضممعي ل نسممخرسن )سممش

نرخ  م نحأ رمع  نمف سعمحذأ ح نسمخرسن  حسرحو سح سلحس ًن ألس ح سسن تل حأ أأللد ل نعي لي سلر حأ ألر كا ألتف مسعخ حأ 
-21: 28صمممي2( ح رمممحأ مسعمممخ  تممف  كممم  ًن ًحمممذ  أح   صمممنعي )22:23 + 22:2+ قمممد :15:2 غل ممخء )سمممش

أ رممسن ًن  أح  لممن سممتر ن رممن أإل ممتسالء   ممف  صممنعي   مم ب رنخ تمم   تممف لممح  ممخن رممن (ى ح ممخن ألس ح ممسسن ح 24
ى ممم   ن  أح   ممن َي تَييْدُخْل ِإَلييى ُهَنييا، َمييا َلييْم َتْنييِزِع اْلُعْمَييياَن َواْلُعييْرجَ   أح مم   رممف ح مملجى لممذأ قممخلحأ مممف إ ممتحلخ ى 

لرنخن ً  تت أل للسخت حجح هخى مرم  إ تدملحأ رجملى  رمح ى حهذه أ =َوَيْبُلُغ ِإَلى اْلَقَناِة ر خم ن لرن سضلب ألر سناى 
ق رخل  للهخ ألس ح سسن لس تحأ  خلرسخه رن ن ع س  ف = ن مع ألكمذلأء"  مخن حمخلج  11ق رخل حنلرخل ًمرسخل نحل   81 رر  

 م  ألرنمخن ً حأل ألر سناى ح خنت جًلن سح ب ًن   خغت ألس ح سسن ألحأ رسن رن ًنل عي  ن نلسق ت مك ألرنمخنى مرمن س 
ِإنَّ الَِّذي َيْضيِرُب اْلَيُبوِسييِّيَن َوَيْبلُيُغ ِإَليى اْلَقَنياِة َواْلُعيْرِج  س حو إلف أل صنى حألذى ًلد هي ل  و هح  أح  إذ قمخو "

(ى حألممذى إحتصممله أل ختممب هنممخ ر خممم ن رممن سمم حو معممح 1:22ًى2 ممت مممف )سمما هنممخ  ممو ُ ر  ى حلممي ت رممو أآل. َواْلُعْميييِ 
 أح  ح خنمت رغمخرلن   قخحم ألى مخلر سنما  خنمت ر صمنا ترخرمخل ل من سحجم  لعمخ رم حو   مل ألرنمخن إ تدمل سصسل ًل خل ح 

مم ن   ممف ت ممرسا ألس ح ممسسن ألنل ممعي م  ممرخهي  مملج صممك ا ًن سمم حو ً مم  ل ر سنمما رممن هممذه ألرنممخن حال ممه ًن  أح  ًر 
 معمي نمل حأً ملج  حو  أح  لمي َسُكم    خلر سنما ً رمف ًح إذ  = َي َيْدُخِل اْلَبْيَت َأْعَمى َأْو َأْعَرجُ  لذلَ يقولونح رفى 

حأل ممملب  حهمممي قمممخ لحن   مممف أل مممسل ،ألر صممملسن  تمممو ألر سنممما لجمممخو  أح  أالقحسمممخءأ  ح ى)ألكرف حألكممملج( ألس ح مممسسن
 حأإلنتصخلى 
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 أ لن س حو س ح ف ح نف  خنساح ك  هذ
 )ً رف ًح لج(ى حه ذأ إذ سر ك ألر سح  

  ح   ر  ا ح نسا  ف ألر ب ال سجب ًن ت
 غلس ا حال ه ًن  قسو  ن أألح خن  

 ( م و ر  ا…)ال ت رع حال تت لك حال تلى 
 لحنسا ترح  ل كرف حل كلجى  

ََ َيُقوُلونَ   ًى صخل هذأ ر الل سر ن = ِلذِل
 ًن سرحلحن    ف ًى إن خن ر لحهى  

 حرخ      خن سلرز لرخ مك   ألر سحى 
ح لج ال سكخسنحأ ر  حت أل رحأت حغسل قخ لسن   ف أل سل حأل ل ا ن حهى ل أل دل  رف مخلكخلي إ ت   إ  سس حصس  

حقمم  هممن ألدممسخنسن ًنعممي ر صممنحن ًحن ألر ممسح غسممل قممخ ل   ممف أل ممو حل ممن  حممو ألر ممسح ل كممخلي ًحقممخي  صمم س   
 م ح ألحسمل ، ًحنمخل  سمحن رمن  مخنحأ  رسخنمخل حصملنخ نجملى حلأءه  كم  ًن  نمخ  ي م ق حر مك   مسع   ف رمنر  حت  

مَ ُه ممف ألصمحلن، حهمح   لجخلى حل رخ صرت  لل صرححسو  ن ذ ل إ ي سح ب حألر خم ن ألنم  ًلأ  ًن س محن  أح  َح  
َ ُه ألرنتصل مكرو ألص سب  خن ل ر سح مرن لي ست حو مس  إن خنى  َح  

 
 " َوَبَنى َداُوُد ُمْسَتِديرًا ِمَن اْلَقْلَعِة َفَداِخاًل.9" -(:9أية ) 

صممخلت ألر سنما لعممخ دمم و  أحمملن  ممال   أسمما حال نعخسمما ًى ً  سمماى حال ممه ًن  =َتِديرًا ِمييَن اْلَقْلَعييِة َفييَداِخالً َبَنييى َداُوُد ُمْسيي
ر ح ا  خألق أيى م ك  ًن  ّنخ  دمكب أأ ر ح مسن رمن ألدمسخنسن ت حلنمخ ل نس ما سر مك   سعمخ لأل م ى  =َيُبوسِ   را 
 خن ستزأس  ممف ألكهرما ل من أأ همح ألرخحم  أل رسرمف حهمح ألر مخلب  منعي  أح   الرَّبُّ ِإلُه اْلُجُنودِ  -( :21سا ) حمف 

 لسع عي ألنصلن حألرج ى 
 

اِريَن َوَبنَّاِئيَن َفَبَنْوا ِلَداُوَد َبْيتً 11" -(:11آية ) َُ ُصوَر ُرُساًل ِإَلى َداُوَد، َوَخَشَب َأْرٍز َوَنجَّ   " ا.َوَأْرَسَل ِحيرَاُم َمِل
 ج  ألرؤرن ًرلسن:رع  و نصلن  رسرسا سحأ

 ررخحرا رن ألك ح تؤحو    إلف نصلن ج س نى -2 
إنجذأب أل كد أ ألكخرو مس  حل رج  ألذى هعل مس  حأل ل ا ألتمف صمخ  ت ى ح خنمت صمحل ممف ذلمك ألحقمت  -2 

ا ق    غت ألكهرا ح  ً  سلأي ر  عخ مف ص أقا ل أح   أرت  تف ًسمخي  م سرخنى حلرم  إ متلخ   أح  رمن همذه ألصم أق
مدممكب إ مملأحسو دممكب زلأ مما حل ممف حلس ممحأ  نممخحسنى حأآلن إذ ت  تممت ألرر  مما ت تممخج ل نممخء حتكرسمملى ًحل ممو  سمملأي 

س لمم أح  لس نممف لممُ   ستممخل ًحل ممو  نممخحسنى حأ  ممتح رت إ مملأحسو صممحل    مم   ممخ  ف تدممتلى حدممب أأللز ألممذى ال ُسَ ممح  
ح ال  ألكلب(  ن نلسق إ لأحسوى م الرنخ رع أأ رنعخ حت سع لعخ ر خصس عخى حصحل حص ت ل دلق أل كس  )ألعن  

 س رل  الرخل رع ألغسل ح تف ررخحرا أألدلأل س حلعخ أأ لنرحنخ حمل نخ أل أح فى 
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  " َشْعِبِه ِإْسرَاِئيَل. َوَعِلَم َداُوُد َأنَّ الرَّبَّ َقْد َأْثَبَتُه َمِلًكا َعَلى ِإْسرَاِئيَل، َوَأنَُّه َقْد َرفََّع ُمْلَكُه ِمْن َأْجلِ 12" -(:12آية )
 خرخل  ك  ر  ا صرححسو( حلن ق ًن ح   أأ ال   ح سنلذ  تف  21 خرخل َ ِ ي  أح  ًن أأ ق  ً  ت  ر  خل ) 21 ك  

ن نخو ألحقت  ى )هذأ ركنف روء ألزرخن( حأ 
 

َبْعَد َمِجيِئِه ِمْن َحْبُروَن، َفُوِلَد َأْيًضا ِلَداُوَد  َوَأَخَذ َداُوُد َأْيًضا َسرَاِرَي َوِنَساًء ِمْن ُأوُرَشِليمَ 13" -(:16-13اآليات )
َوِيْبَحاُر َوأَِليُشوُع 15َوهِذِه َأْسَماُء الَِّذيَن ُوِلُدوا َلُه ِفي ُأوُرَشِليَم: َشمُّوُع َوُشوَباُب َوَناثَاُن َوُسَلْيَماُن، 14َبُنوَن َوَبَناٌت. 
  " أَِليَداُع َوأَِليَفَلُط.َوأَِليَشَمُع وَ 16َوَناَفُج َوَياِفيُع، 

نخ خن رن ً ال  ألر سح مف لحقخ ، ح  سرخن رمن ً مال  ألر مسح ممف رتمفى حال مه  سمحب   ملن ألن مخء حأل ملألى 
حألحالمممخت ألتممف تندمم   ممن هممذأى حهممو   مملن ألن ممخء ت رممف أإلن ممخن رممن ألدممعحن ، معممخ هممح  أح  سدممتعف   دمم ع  كمم  

 ف أألخ   حت ى ححتعي مزنإححن لي سدكلحأ  ذلكى حأإل
 

َوَسِمَع اْلِفِلْسِطيِنيُّوَن َأنَُّهْم َقْد َمَسُحوا َداُوَد َمِلًكا َعَلى ِإْسرَاِئيَل، َفَصِعَد َجِميُع 17" -(:21-17اآليات )
ِلْسِطيِنيُّوَن َواْنَتَشُروا ِفي َواِدي َوَجاَء اْلفِ 18اْلِفِلْسِطيِنيِّيَن ِلُيَفتُِّشوا َعَلى َداُوَد. َوَلمَّا َسِمَع َداُوُد َنَزَل ِإَلى اْلِحْصِن. 

اْصَعْد، »َفَقاَل الرَّبُّ ِلَداُوَد: « أََأْصَعُد ِإَلى اْلِفِلْسِطيِنيِّيَن؟ َأَتْدَفُعُهْم ِلَيِدي؟»َوَسَأَل َداُوُد ِمَن الرَّبِّ َقاِئاًل: 19الرََّفاِئيِّيَن. 
، َوَقاَل: 21«. ََ أَلنِّي َدْفًعا َأْدَفُع اْلِفِلْسِطيِنيِّيَن ِلَيدِ  ََ َقِد اْقَتَحَم الرَّبُّ »َفَجاَء َداُوُد ِإَلى َبْعِل َفرَاِصيَم َوَضَرَبُهْم َداُوُد ُهَنا
ََ اْلَمْوِضِع «. َأْعَداِئي َأَماِمي َكاْقِتَحاِم اْلِمَياهِ  ََ َدَعى اْسَم ذِل ََ َأْصَناَمُهْم َفنَ 21«. َبْعَل َفرَاِصيمَ »ِلذِل َزَعَها َوَتَرُكوا ُهَنا

  " َداُوُد َوِرَجاُلُه.
رع  و نصلن نتحقع  ل خل حررخحرا رن ألحخلج ًح أل أحو ل نعخ تت محو لنصملن ج سم ن حغخل مخل مخلل  منسنسسن حننمحأ 

ح نخء جسد  رن أأل  خن ألكدلن معف ضل ا إجعخدى حجخءت هذه ألضل ا ، لضلب  أح  ق و ًن س ت رو جسد  
ف   ملحن  مي إنصملمحأ  نمُ   كم  ًن ر  محه ح مو حأ م   مخ  إلمف  م ن  حلمي ست رمف  ك  ًن إجترع أألال  رع  أح  مم

 ممحى  مم   ق سممو ًى  ل مم  ألحممخ  معخجرمم  ألل  ممنسنسسن حهممح غسممل ر ممتك  معمملب إلممف أل صممن مممف رغممخلن َ ممُ اّلي 
نتدلحأ هنخكى ح خن  م    أح  22::2ًى2) حلجخلم  ( ح سنرخ هح مف   الي نزو ألل  نسنسسن إلف حأ ى أللمخحسسن حأ 

 ق سالل ج أل  خلررخلنا رع جسش ألل  نسنسسن حل ن    و أأ حأأ  رح  خل لبى
ًى  مممس  ألعزسرمممخت حأل  رممما تكنمممف ًن  أح  همممح ألمممذى  س مممح  إذأ حممملق ألنمممل  أآلحمممل  عمممح ه  = َبْعيييَل َفرَاِصييييمَ  

ََ َأْصيَناَمُهْم ح س  ق ألعزأحي  مخلنل  أآلحملى  لعتعي أل رس ما لس معو آف  ملح عي ألرمحأ  مألل  منسنسسن مم =َوَتَرُكيوا ُهَنيا
همملح عي معممف صممخلت   حممخل  رممسالل   ممسعي حه ممذأ مممخأ قممخ ل ًن سجكممو  ممو حممخنا س ممله حنستمم ى حل ممن ألدممسنخن ال 

 سس س م ك  ًن ًن  ل ألل  نسنسحن حهل حأ  خ حأ حتجركحأ  خنساى 
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َفَسيَأَل َداُوُد ِميَن 23ا َأْيًضيا َواْنَتَشيُروا ِفيي َواِدي الرََّفياِئيِّيَن. ُثمَّ َعياَد اْلِفِلْسيِطيِنيُّوَن َفَصيِعُدو 22" -(:25-22اآليات )
، َفَقاَل:  َوِعْنيَدَما َتْسيَمُع َصيْوَت َخَطيَواٍت 24َي َتْصَعْد، َبْل ُدْر ِمْن َورَاِئِهْم، َوَهلُيمَّ َعَليْيِهْم ُمَقاِبيَل َأْشيَجاِر اْلُبَكيا، »الرَّبِّ

ََ ِلَضيْرِب َمَحلَّيِة اْلِفِلْسيِطيِنيِّينَ ِفي ُرُؤوِس َأْشَجاِر اْلبُ  ََ َيْخُرُج الرَّبُّ َأَماَمي ، أَلنَُّه ِإْذ َذا ِْ َفَفَعيَل 25«. َكا، ِحيَنِئٍذ اْحَتِر
، َوَضَرَب اْلِفِلْسِطيِنيِّيَن ِمْن َجْبٍع ِإَلى َمْدَخِل َجاَزَر. ََ َكَما َأَمَرُه الرَّبُّ   " َداُوُد َكذِل

ًدجخل ست خقن رنعخ  صسل سد   أل رحق =  = َأْشَجاِر اْلُبَكاسلد   أح   ن ألحنا أل ل ساى ال ه  رو أأ معح 
 ِفي ُرُؤوِس َأْشَجاِر اْلُبَكاصحت حنحأت    لسا رنتهرا  =َصْوَت َخَطَواٍت حهي رخ ن صرغسا لعخ لأح ا  نلسا 

ًق أي جسش لسل ب ألل  نسنسسنى هح صحت لسح مف لؤحس أألدجخلى مخأ ًجلى لس خل    ت صحت سد   حقع = 
منلس ألصحت ألذى نر ن  أح  ًن أأ ركُ  ًل ب ً  أء  أح ى حن ن   سنخ أن نجخه   رخ  خلب  أح  مف حأ ى 

 ِمْن َجْبٍع ِإَلى َمْدَخِل َجاَزرَ أل  خء ًى هذأ ألكخلي ًى نن ي   ف حنخسخنخ حن  ف   سعخ حأأ سل ب ً  أحنخ ألدسخنسنى 
 نسنسسن  ك  ًن إن  لحأ لج حأ مف هلح عي إلف ج ع متخ كعي  أح  معل حأ إلف ر حو جخزل حهي ًى ًن ألل  =

ىرن  لسنى ألرعي أن نك ي أن أأ أرخرنخ مي  لح نخ م نتد  
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 عودة للجدول اإلصحاح السادس

 
 سنرخ ًن  ختمب  ملل أألسمخي ًحل  ألرصما ححضمع  نال ه ًن  ختب  لل صرححسو ًحل  قصا نرو ألتخ حت هنخ  خر ا

[ حت   ممو :2، 28، 25ًى2ممف ح منعخ قصمما أإلنتصمخل   مف ألل  ممنسنسسن ألتمف ًلسنخهمخ مممف أإلصم خح أل مخ ق ي
ألرصا تخلسحسخل هح   ب رخ حل  مف  لل ًح مخل أألسمخي ل من  ختمب  ملل صمرححسو مضمو ًن سجرمع قصما ألتمخ حت 

  ح  ن حأ  نى 
 

َوَقاَم َداُوُد َوَذَهَب ُهَو َوَجِمييُع 2َوَجَمَع َداُوُد َأْيًضا َجِميَع اْلُمْنَتَخِبيَن ِفي ِإْسرَاِئيَل، َثاَلِثيَن أَْلًفا. 1" -(:2-1) اآليات
ََ تَاُبوَت اهلِل، الَّيِذي ُييْدَعى َعَلْييِه ِبايْسيمِ  ، اْسيِم َربِّ اْلُجُنيوِد، الشَّْعِب الَِّذي َمَعُه ِمْن َبَعَلِة َيُهوَذا، ِلُيْصِعُدوا ِمْن ُهَنا

  " اْلَجاِلِس َعَلى اْلَكُروِبيِم.
لمممذأ م مممل مممف إ ضمممخل تممخ حت ألكعممم  إلمممف ن ، ألر مممك أل رسرمممف ألممذى سكنمممف ألنصممل  ًلأ   أح  ًن سؤ مم  ًن ألممملب هممح

همي  = ْنَتَخِبينَ من اْلمُ  َثاَلِثيَن أَْلًفا ًحلد سي  كالرا رنهحلن لرحن أأ غسل ألرنهحلنى حال ه إهترخي  أح  معح س ضل
أنتح ممممحأ لكرممممو  سنممممف حلممممسس لكرممممو  ل ممممفى ح ر عممممي أإل تلممممخو  إ ضممممخل ألتممممخ حتى  أح  ًلأ  ًن ال سندممممغو دممممك   

حهف قلسا سكخلسي  سم  حضمكحأ  ِمْن َبَعَلِة َيُهوَذا خإلنتصخل   ف ألل  نسنسسن  و سندغ حأ  خللب نل  ى   ً ألرح ب 
أإل مي ًى إ مي أأ حألت ملأل  لسمو  = ُييْدَعى َعَلْييِه ِبايْسيِم اْسيِم َربِّ اْلُجُنيودِ الَّيِذي ألتخ حت  ك   ح تم  رمن م  منسن 

  هسي أإل تلأيى 
 

زَُّة َفييَأْرَكُبوا تَياُبوَت اهلِل َعَلييى َعَجَليٍة َجِديييَدٍة، َوَحَملُيوُه ِمييْن َبْييِت َأِبيَنيياَداَب الَّيِذي ِفييي اأَلَكَميِة. َوَكيياَن ُعيي3" -(:3آيية )
  " اْبَنا َأِبيَناَداَب َيُسوَقاِن اْلَعَجَلَة اْلَجِديَدَة.َوَأِخُيو، 

( ل نعي  عذأ حخللحأ ألنخرحس إذ سجب ًن س رو ألتخ حت 2:1صي2ل رخ إقت حأ  خلل  نسنسسن ) = َعَلى َعَجَلٍة َجِديَدةٍ 
 غخل خل  لس س ى  =ُعزَُّة َوَأِخُيو اْبَنا َأِبيَناَداَب ( 2:2:  ف ً تخ   نف قعخت )  

، َفَأَخُذوَها ِمْن َبْيِت َأِبيَناَداَب الَِّذي ِفي اأَلَكَمِة َمَع تَاُبوِت اهلِل. َوَكاَن َأِخُيو َيِسيُر َأَماَم التَّاُبوتِ 4" -(:6-4اآليات )
َبياِب َوِباليدُُّفوِف َوَداُوُد َوُكلُّ َبْيِت ِإْسرَاِئيَل َيْلَعُبوَن َأَماَم الرَّبِّ ِبُكلِّ َأْنَواِع اآلَيِت ِميْن َخَشيِب السَّي5 ْرِو، ِباْلِعييَداِن َوِبالرَّ

ُنوِج.   َصْت.َوَلمَّا اْنَتَهْوا ِإَلى َبْيَدِر َناُخوَن َمدَّ ُعزَُّة َيَدُه ِإَلى تَاُبوِت اهلِل َوَأْمَسَكُه، أَلنَّ الثِّيرَاَن اْنَشمَ 6َوِباْلُجُنوَِ َوِبالصُّ
"   

الثِّيييرَاَن  لأ مما غممالو لجممو ُسمم  ف نممخححن حهنممخك  حضممع(ى حأل سمم ل هممح ر3:25ًى2ًح  سمم حن ) =َبْيييَدِر َنيياُخوَن 
 ًى ُذِ َلت م حذت تل د حتلم  م خحو  زن ًن سر ك ألتخ حتى  = اْنَشَمَصتْ 

 
ََ َلَدى تَابُ 7" -(:7أية ) ََ أَلْجِل َغَفِلِه، َفَماَت ُهَنا  " وِت اهلِل.َفَحِمَي َغَضُب الرَّبِّ َعَلى ُعزََّة، َوَضَرَبُه اهلُل ُهَنا
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 ََ سدمممكل  ممم  أإلن مممخن  ق مممو ًن غضمممب أأأل سممملأن دمممكلت  حألكجسمممب ًن  ى همممذأ   ممم ب غضمممب أأ =َفَمييياَت ُهَنيييا
َ ل أل رممل ألممذى حضممع ألل  ممنسنسحن ألتممخ حت   سمم ى حهنممخك ً مم خب   سمم ن لرممخ ، مإندرصممت ًى ُذِ ممَلت   سنرممخ لممي ُسممذ 

 -:     ًى غضب أأ حرحت  زن
 ن حض  ألنخرحس مف  رو ألتخ حتى م ر  رنع أأ ألالحسسن رمن لرمس ألتمخ حت  تمف ال هنخك ًحنخء رتك  -2

(ى حألتخ حت رخ 1-8: 8أل جخب ًحغنسا ًحلى )  سرحتحأ حتلك هذأ ل نف قعخت   ف ًن سغنحه   ج  
ى مخل ممو ًحنمم  ،  أح  حأل عنمما قنكممخ حهممذأ إهرممخو،  ممخن سجممب ًن ستمملك  كسمم أل  ممن ألحسرمما  ممو هممذه ألرمم ن 

ى حأأ ألممذى سكممل  ألر ممحب َحَجممَ  ًن حرممن قمم  عي دممخحو ألر ممك ألممذى لممي سعممتي ًصممال  إ ممخ ن ألتممخ حت زنح مم
 ً  لهي حن  هح  زنى 

 ممرح أأ ل ل  ممنسنسسن ًن سضممكحأ ألتممخ حت   ممف  ج مما ًّرممخ لدممك   مسجممب ًن س ر ممحه همميى مممخأ ال س ممرح  -2
ح سلسمم  ًن ن ر مم   أح نممخ حهممح سلسمم  ًن نكنسمم  ل ممح نسسن ًن س ر ممحأ رر  ممخت ى ل نمم  س ممرح لنممخ  ممذلك  ممو همم

ق ح نخ ال إر خنسختنخ )ألكج ا حأل سلأن هف إر خنسخت(ى معمح سلسم  ًن س محو ق ح نمخ لت محن  مرخءى  رحرمخل  كم  
 (ى :2::2ًى2ذلك ًص ح  أح  حن ه )

ا ًحن  ممن 21حخصمما ًحن ألتممخ حت ُحِجممَ  مممف  ستمم   ممحألف    خن سجب   ف ُ ّزن ًن سكل  ألنخرحسىىى -5
 ( حأأ سجخزى رن سكل  ً  ل  كرح ا ً  ل يألرحت لكزن حأل حأ سل ل ح نسسن[ى 8::2رن س ر   سرحت )  

ل رخ إ تخ  ُ ّزن ًن سر  س ه إلف ألتخ حت  غسل حقخلى حنج ه هنمخ قم  تجخ مل حمكمو همذأ ًرمخي ألجرمعى حل رمخ  -8
 ت  و هذه ألر نى صنع هذأ  نحق رن ألتلخحل ًى لسهعل ل نخس ًن   خش رع ألتخ ح 

أأ ًلأ  ًن سك مممي ألجرسمممع رحخمممما ألممملب  رمممخ  ممم   رمممع  نخنسمممخ ح ممملسلن معمممو نحمممخ  ألممملب ً نمممخء نرمممحس  -:
 أأل لألى 

 
ََ اْلَمْوِضيَع 8" -(:11-8اآليات ) َِ ُعيزَّةَ »َفاْغتَاَظ َداُوُد أَلنَّ الرَّبَّ اْقَتَحَم ُعزََّة اْقِتَحاًما، َوَسمَّى ذِلي  ِإَليى هيَذا« َفياِر
ََ اْلَييْوِم َوَقياَل: 9اْلَيْوِم.  ؟»َوَخاَف َداُوُد ِمَن الرَّبِّ ِفيي ذِلي َوَليْم َيَشيْأ َداُوُد َأْن َيْنُقيَل 11« َكْييَف َييْأِتي ِإَلييَّ تَياُبوُت اليرَّبِّ

. تَاُبوَت الرَّبِّ ِإَلْيِه، ِإَلى َمِديَنِة َداُوَد، َفَماَل ِبِه َداُوُد ِإَلى َبْيِت ُعوِبيَد َأُدومَ   " اْلَجتِّيِّ
ألنم  غخل مخل لمي سكمل   ىححخ  رن نرو ألتخ حت، حت حو غسه  إلف ل ب ، و إلف  زن إغتخه  أح  ألن ألللح ت ح  

لأجكما إلمف جمت لرمحن ممف  َجتِّييِّ ىغخل مخل  َفَماَل ِبِه َداُوُد ِإَليى َبْييِت ُعوِبييَد َأُدوَم اْلَجتِّييِّ  ل غضب أللب   ف  زنى 
( 2:21( حهممح رممن ألرممحل سسن رممن ن ممو قعممخت ) مم 28:22+  23::8ت ل نممف قعممخت )سممش مم ن  أن حهممذه ً نسمم

، ى حنال ممه ًن  أح  لممي س تدممل ألمملب مممف رحضممحق نرممو ألتممخ حت  الحى( لتكممل  ًنمم  24،  22: :2ًى2حلأجممع )
 خن رخ     ق   حرخ، لح   و أأ أللد ه لنلسرا نر   ، ح  حأ  ترخ ه ًن رخ سلك   ُسلِلح أأ ل رخ للل    نرو ألتخ حت

      ى
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ََ الييرَّبُّ ُعوِبيييَد َأُدوَم وَ 11" -(:11آييية ) ُكييلَّ َوَبِقييَي تَيياُبوُت الييرَّبِّ ِفييي َبْيييِت ُعوِبيييَد َأُدوَم اْلَجتِّيييِّ َثاَلثَييَة َأْشييُهٍر. َوَبيياَر
 "َبْيِتِه.

 ه ذأ س خلك أأ  و رن سر    لس  ن  ن هى 
َُ دَ 12" -(:12أية ) ََ الرَّبُّ َبْيَت ُعوِبيَد َأُدوَم، َوُكلَّ َما َلُه ِبَسَبِب تَاُبوِت اهللِ »اُوُد َوِقيَل َلُه: َفُأْخِبَر اْلَمِل «. َقْد َباَر

  " َفَذَهَب َداُوُد َوَأْصَعَد تَاُبوَت اهلِل ِمْن َبْيِت ُعوِبيَد َأُدوَم ِإَلى َمِديَنِة َداُوَد ِبَفَرٍح.
حًلى مممف  ل مما ألمملب لكح سمم  ى    ممف  ممزن مرممن  ممو   ممف  ممو ألدممكب ن غضممب ألمملب اللرمم  ًلى  أح  مممف رممحت ُ ممزّ 

ن أأ إصمن ح رمع دمك   حغلمل لعميى مم لأ   أح  ًن سنرمو ألتمخ حت ألحلدم سي لس مخلك أأ ًح  ى ً حي  ل ا ل و إ ملأحسو
 مف  و إ لحسوى 

 
َوَكياَن 14َطيَواٍت َييْذَبُح ثَيْورًا َوِعْجياًل َمْعُلوًفيا. َوَكاَن ُكلََّما َخَطا َحياِمُلوا تَياُبوِت اليرَّبِّ ِسيتَّ خَ 13" -(:15-13اآليات )

. َوَكاَن َداُوُد ُمَتَنطًِّقا ِبَأُفوٍد ِمْن َكتَّاٍن.  ِتِه َأَماَم الرَّبِّ ُِ ِبُكلِّ ُقوَّ َفَأْصَعَد َداُوُد َوَجِميُع َبْيِت ِإْسرَاِئيَل تَاُبوَت 15َداُوُد َيْرُق
   " اْلُبوِق. الرَّبِّ ِباْلُهتَاِف َوِبَصْوتِ 

ذ س ما دم ل أ ألمذى ً مخنعي حلمي سصم عي رمخ  مّو  كمزنى حقم   = َوَكاَن ُكلََّما سياروا ِسيتَّ َخَطيَواٍت ْذَبيُح ثَيْوًر َوِعْجيل
إلت ى ًمح أل حهف ُت  س ت ت ألج ا م ي س ن رر نخل ًن سلق  حهح سلتم ى ألج ماى حألج ما  الرما  هرما حهمح سلسم  

 نلسرت ى ل ن ل و زرن حل و دح  ،  أح  ال سكنف ًن نلق  أآلن مف ًملأ نخ ًن ستضع ًرخي أأى حلق  
 سرصمم  رممخ  مم   رممن غضممب إلعممف   ممف  ممزن ألن للحظيية غضييبه أح   ممن مل مم   خلتممخ حتى  سك ممل( 31)مييزحمممف 

مرمخ  المسياء يبييت البكياء . عنيدسرص  ًن حالو ألتخ حت ترتع ألدكب  خل سخن إذ نمخلحأ لضمف أأوحياة فى رضاه 
حوليت نيوحى إليى ألرسخرما  =وفى الصيباح التيرنم ن  خن  ن  ألر خء حألر سح ً  ي أللحح  ن  ألر مخء   رع ُ زّ  

حلليت مسيحى ومنطقتنيى و ً مزأن أل دملسا للملح ن ت حو إلف ملح  كم  ذلمكى حألر مسح  مح  زّ ألنحح   ف  ُ  =فرح لى
خسخنمخ ًحل  منخ  محب أل مل ملل نمخى همح ًل  منخ معمح ح مع ج تم  لسلملح ًرمخي ألتمخ حت حألر مسح  مو  نمخ  محب حن =فرحاً 

 (ى 14، 28أل حب أألحوى ححضع  أح  رزأرسل حخصا  عذأ أإل تلخو )رز
 

ََ دَ 16" -(:16آية )  اُوَد َيْطفُيرُ َوَلمَّا َدَخَل تَاُبوُت الرَّبِّ َمِديَنَة َداُوَد، َأْشَرَفْت ِميَكاُل ِبْنُت َشاُوَل ِمَن اْلُكوَِّة َورََأِت اْلَمِل
، َفاْحَتَقَرْتُه ِفي َقْلِبَها. ُِ َأَماَم الرَّبِّ    " َوَيْرُق

ح كم  ذلمك ، مف ًحلد سي  س  سحج  أل صن ألذى إ تحلف   س   أح  رن ألس ح مسسن حهنمخك ر م ن   = َمِديَنَة َداُودَ 
أضك  ًرخي أأ ح ع ألج ا ًّرخ  أح  مف تح  = اْحَتَقَرْتُه ِفي َقْلِبَهار  ن ألتخ حت  تف ًقخي   سرخن ألعس و مسرخ  ك ى 

 رس خو متك ق ق  عخ  خلج ا ألر ح سا ًى ًرجخ  هذأ ألكخلي م رخ ح ع  أح  ألج ا ًلت  رس خو  لسعخل ح خلسخلى 
 

ُد. َوَأْصيَعَد َداُوُد َفَأْدَخُلوا تَاُبوَت اليرَّبِّ َوَأْوَقفُيوُه ِفيي َمَكاِنيِه ِفيي َوَسيِط اْلَخْيَميِة الَِّتيي َنَصيَبَها َليُه َداوُ 17" -(:17آية )
 " ُمْحَرَقاٍت َأَماَم الرَّبِّ َوَذَباِئَح َساَلَمٍة.
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همذأ أآلن ح ألر  ن ألمذى  ر م  رح مف ممف أل لسما ،  ن رع  ن( 23:22ًى2مف )=  اْلَخْيَمِة الَِّتي َنَصَبَها َلُه َداُودُ 
 هرممخ  ممخن هنممخك  خهنممخنلممذلك  ى  ل مملب ًقخرمم   أح  مممف ر سنمما  أح  حصممخل أآلن ر مم ن  ممخن   ى رحجممح أل مممف ج كممحن
حأ  ممترل هممذأ ألحضممع إلممف ًن ًتممف  مم سرخن ى ى ح ممخن صممخ حق مممف ج كممحن ًح سخ ممخل مممف ًحلدمم سي  ً سخ ممخل حصممخ حق

 (ى 22،  21: 2رو2مصخل صخ حق لحس خل ل  عنا )
 

ََ الشَّيْعَب ِباْسيِم َربِّ اْلُجُنيوِد.َوَلمَّا اْنَتَهى َداُوُد ِمْن ِإْصَعاِد اْلُمْحَرَقاِت َوَذَبياِئِح السَّي18 " -(:19-18آية )  اَلَمِة َبياَر
َكيْأَس َخْميٍر َوَقَسَم َعَلى َجِميِع الشَّْعِب، َعَلى ُكلِّ ُجْمُهيوِر ِإْسيرَاِئيَل ِرَجياًي َوِنَسياًء، َعَليى ُكيلِّ َواِحيٍد َرِغييَف ُخْبيٍز وَ 19

َِ َزِبيٍب. ُثمَّ َذَهَب ُكلُّ الشَّْعِب ُكلُّ َواِحدٍ     "ِإَلى َبْيِتِه، َوُقْر
)سدممسل لدممل ا أللمملح( َوَكييْأَس َخْمييٍر )إدممخلن ل دممل ا  ممسن دممك  ( َرِغيييَف ُخْبييٍز  ممخلك  أح  ألدممكب ًح نممف  ممو حأ مم  

َِ َزِبيبٍ  ألر مسح  ملأق  لنمخ سل خنمخ )ل ر  ا  سن ألجرسع(ى ح أح   لأق  ال سصمل  دمك   ق مو ًن سدم كعي حه مذأ  َوُقْر
 حضلى  مف رلأق  

 
ََ َبْيَتُه.َفَخَرَجْت ِميَكاُل ِبْنُت َشاُوَل يْسِتْقَباِل َداُوَد، َوَقاَلْت: 21" -(:23-21اآليات ) َما َكاَن »َوَرَجَع َداُوُد ِلُيَباِر

ََ ِإْسرَاِئيَل اْلَيْوَم، َحْيُث َتَكشََّف اْلَيْوَم ِفي َأْعُيِن ِإَماِء َعِبيِدِه َكَما َيَتَكشَُّف َأَحُد ال َفَقاَل َداُوُد 21«. َفَهاءِ سُّ َأْكَرَم َمِل
َِ َوُدوَن ُكلَّ َبْيِتِه ِلُيِقيَمِني َرِئيًسا َعَلى َشْعِب الرَّبِّ »ِلِميَكاَل:   ِإْسرَاِئيَل، ِإنََّما َأَماَم الرَّبِّ الَِّذي اْختَاَرِني ُدوَن َأِبي

 . ََ َوَأُكونُ 22َفَلِعْبُت َأَماَم الرَّبِّ نِّي َأَتَصاَغُر ُدوَن ذِل َوِضيًعا ِفي َعْيَنْي َنْفِسي، َوَأمَّا ِعْنَد اإِلَماِء الَِّتي َذَكْرِت  َواِ 
دُ    " َوَلْم َيُكْن ِلِميَكاَل ِبْنِت َشاُوَل َوَلٌد ِإَلى َيْوِم َمْوِتَها.23«. َفَأَتَمجَّ

مك ت هذأ  ركنف  الي  أح  ًن   ن  أأ لسس ر ك حال مرسل م  نخ  حأء ، حأأ هح ألذى ً نخنف ألر ك ح سن
، حهذأ  لتلكت مف ً سن أإلرخءإ ًى إتضخ ف ًرخي أأ ، حلنلس أل  ب ى مألنف ً ب أأ ًحدكل   رخلتف ًرخر 

أأل زأء  ن أل لأ ف  ق مرن ستحأضع ًرخي أأ سلمك  أأ حألك س  رخ قخلت ألكذلأء رلسي مف ت   تعخ "ًنزو 
م سنرخ ًتحأضع ًرخي أأ سلمكنف أأ ًرخي ألنخسى حقحو  نمخألرل   س رخ تتصحلس (2::  2)لح حلمع ألرتضكسن"

ََ ِإْسرَاِئيَل رس خو   هف ترص  ألك س رخ ً رل ر ك إ لأحسوى  =َما َأْكَرَم َمِل
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 حلرحز  أح  ل ر سح مسرخ   ق :
 

 المسيح داود

د كل إسرائيل فصاروا عظمه ولحمهُ  -32   عظمه ولحمهُ جعل اإلثنين واحد. كلنا جسد المسيح  وح 
 (31:  5فأ+  14:  2أف)

بزمن  على العالم سنة. ويملَ اآلن 31بدأ خدمته وسنه  سنة 41سنة لمدة  31ملَ وعمره  -33
 إلى أن يأتى فى المجئ الثانى ليدين سنة 41رمزى 

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

يباَر شعبه بالخبز )جسده( والخمر )دمه( والتين  يباَر شعبه ويعطيهم خبز وخمر وتين -36
 )محبة(

 
 فى الجدول 33تفسير النقطة رقم 

 سنة زمن رمزى 41
 

إن خن أل لسا  خر ا مف ًن سر    حسؤرن    ًح  ألر سح سر ك أآلن   ف ألكخلي حهذه  رسرا ، ل ن أأ ً نف ل و
سلمض   و حستك ى   س  ى حقنكخ معذه أل لسا ألررنح ا لإلن خن هف  لسا ر  ح ن ، حأأ سنسو ًنخت    ف 
أل دل للتلن ر   ن هف ملصا  رلهي ى مرن ستحب سر    أأ حس حن ل  نصس خ مف ألرج  ، حرن سلمد ألتح ا 

 مرصسله ألعالك ى
 نا ألتف س  ي مسعخ ألر سح أآلن ى مخلر سح لي س تف مف ألرجا أألحو لس سن  و  81ركنف ألزرن أللرزى ألممم  حهذأ

(ى حهح أآلن سرعو ألكخلي حسرعو  و إن خن متلن زرنسا ر  ح ن ى  ي س تف مف ألرجا أل خنف 82:  22لسح   )سح
مف ألعالك ى ملتلن أألل كسن  نا هف متلن إرعخو لس سن ى حهنخ سص ح ل و إن خن إرخ ر خنخ مف ألرج  ًح ر خنخ 

 ك هخ إرخ ر خم ن ًح  رخب
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 عودة للجدول اإلصحاح السابع

 
َُ ِفي َبْيِتِه، َوَأرَاَحُه الرَّبُّ ِمْن ُكلِّ اْلِجَهاِت ِمْن َجِميِع َأْعَداِئي1" -(:3-1اآليات ) ََ 2ِه، َوَكاَن َلمَّا َسَكَن اْلَمِل َأنَّ اْلَمِلي

 : : 3«. اْنُظْر. ِإنِّي َساِكٌن ِفي َبْيٍت ِمْن َأْرٍز، َوتَاُبوُت اهلِل َساِكٌن َداِخَل الشُّيَققِ »َقاَل ِلَناثَاَن النَِّبيِّ َِ َفَقياَل َناثَياُن ِلْلَمِلي
« ََ ، أَلنَّ الرَّبَّ َمَع ََ  «.اْذَهِب اْفَعْل ُكلَّ َما ِبَقْلِب

غخل خل رن نخ سا ألت   و ألزرنف س تف هذأ أإلص خح  كم  أإلصم خح أل مخرن ألمذى  =بُّ ِمْن ُكلِّ اْلِجَهاِت َوَأرَاَحُه الرَّ 
مس  نج    ن  لحب  ك هخ ًلأ ُ  أللب رن  و ألجعختى ل ن أل ختب هنخ لي سلأ ف ألت   و ألزرنمفى منجم ه سمت  ي 

و  أح  ل تممخ حتى حنمملى هنممخ إدممتسخق  أح  ل نممخء  ممن  نممخء ألعس ممو مممف ً رممخب أإلصمم خح أل ممخ ق ألممذى   رنممخ  ممن نرمم
 مخن ن سمخل ًرسنمخل أ س تملي ألر مك  تمف ممف تح سحم  لمُ    مف حنخسمخه  = َناثَاَن النَِّبيِّ  هس و ل لب إذ دكل  إ  مخنخت ى

(ى حقممممخي هممممح حجمممممخ  ألن ممممف  تلتسممممب ح رممممما  سممممت ألممممملب :2-2: 22صمممممي2 ممممخن سممممت  ي  مممممإ تلأي حل ممممن  دممممجخ ا )
 حأمق نخ خن  أح  ًن س نف  ستخل ل لب  خن هذأ ًلس  ألحخ  إذ      ن  خل صخل خل حالحرخلى  (ى ح سن23::2ًى2)
 

ََ اللَّْيَلِة َكاَن َكاَلُم الرَّبِّ ِإَلى َناثَاَن َقاِئاًل:4" -(:4آية )  " َوِفي ِتْل
 س  ح ًن أأ ت    رع نخ خن ألن ف حالو لؤسخ أل سو حق  لمد أأ ًن س نف  أح  أل ستى 

 
: أََأْنَت َتْبِنيي ِليي َبْيتًيا ِلُسيْكَناَي؟ »5" -(:17-5اآليات ) أَلنِّيي َليْم َأْسيُكْن 6ِاْذَهْب َوُقْل ِلَعْبِدي َداُوَد: هَكَذا َقاَل الرَّبُّ

ِفي ُكيلِّ 7َخْيَمٍة َوِفي َمْسَكٍن.  ِفي َبْيٍت ُمْنُذ َيْوَم َأْصَعْدُت َبِني ِإْسرَاِئيَل ِمْن ِمْصَر ِإَلى هَذا اْلَيْوِم، َبْل ُكْنُت َأِسيُر ِفي
ْم َأْن َيْرَعييْوا َشييْعِبي َمييا ِسييْرُت َمييَع َجِميييِع َبِنييي ِإْسييرَاِئيَل، َهييْل َتَكلَّْمييُت ِبَكِلَمييٍة ِإَلييى َأَحييِد ُقَضيياِة ِإْسييرَاِئيَل الَّييِذيَن َأَمييْرُتهُ 

َواآلَن َفهَكييَذا َتقُيوُل ِلَعْبيِدي َداُوَد: هَكييَذا َقياَل َربُّ اْلُجُنيوِد: َأَنييا 8ْرِز؟ ِإْسيرَاِئيَل َقياِئاًل: ِلَميياَذا َليْم َتْبُنيوا ِلييي َبْيتًيا ِميَن األَ 
ََ ِمَن اْلَمْرَبِض ِمْن َورَاِء اْلَغَنِم ِلَتُكيوَن َرِئيًسيا َعَليى َشيْعِبي ِإْسيرَاِئيَل.  ْهيَت، َوَقَرْضيُت 9َأَخْذُت ََ َحْيُثَميا َتَوجَّ َوُكْنيُت َمَعي

 ََ ََ اْسيًما َعِظيًميا َكاْسيِم اْلُعَظَمياِء الَّيِذيَن ِفيي اأَلْرِض.  َجِميَع َأْعَداِئ ، َوَعِمْلُت َل ََ َوَعيَّْنيُت َمَكاًنيا ِلَشيْعِبي 11ِمْن َأَماِم
ِل،  ِفيي ِإْسرَاِئيَل َوَغَرْسُتُه، َفَسَكَن ِفي َمَكاِنِه، َوَي َيْضَطِرُب َبْعُد، َوَي َيُعيوُد َبُنيو اإِلثْيِم ُيَذلُِّلوَنيُه َكَميا َوُمْنيُذ َييْوَم 11اأَلوَّ

ََ َأنَّ الي . َواليرَّبُّ ُيْخِبيُر ََ ََ ِميْن َجِمييِع َأْعيَداِئ ََ َبْيتًيا. َأَقْمُت ِفيِه ُقَضاًة َعَلى َشْعِبي ِإْسيرَاِئيَل. َوَقيْد َأَرْحتُي رَّبَّ َيْصيَنُع َلي
، ُأِقييُم َبْعيدَ 12 ََ ََ َواْضيَطَجْعَت َميَع آَباِئي ََ َوُأَثبِّيُت َمْمَلَكتَيُه. َمَتى َكُمَلْت َأيَّاُمي ََ الَّيِذي َيْخيُرُج ِميْن َأْحَشياِئ ُهيَو 13ََ َنْسيَل

َأَنيا َأُكيوُن َليُه َأًبيا َوُهيَو َيُكيوُن ِليَي اْبًنيا. ِإْن َتَعيوََّج ُأَؤدِّْبيُه 14َيْبِني َبْيتًا يْسِمي، َوَأَنا ُأَثبُِّت ُكْرِسيَّ َمْمَلَكِتِه ِإَلى اأَلَبِد. 
. 15اِس َوِبَضَرَباِت َبِني آَدَم. ِبَقِضيِب النَّ  ََ َولِكنَّ َرْحَمِتي َي ُتْنَزُع ِمْنُه َكَما َنَزْعُتَها ِمْن َشياُوَل الَّيِذي َأَزْلتُيُه ِميْن َأَماِمي

ََ َيُكوُن ثَاِبتًا ِإَلى اأَلَبدِ 16 . ُكْرِسيُّ ََ ََ ِإَلى اأَلَبِد َأَماَم ََ َوَمْمَلَكُت َب َجِميِع هَذا اْلَكاَلِم َوَحَسَب ُكلِّ َفَحسَ 17«. َوَيْأَمُن َبْيُت
ََ َكلََّم َناثَاُن َداُوَد. ْؤَيا َكذِل  " هِذِه الرُّ
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لرمممخذأ لممممد أأ لممم أح  ًن س نمممف همممح أل سمممتة أأ تممملك همممذه ألرعرممما ل ممم سرخن إ مممن  أح  لس رمممو أللرمممزى مخل سمممت همممح 
حأألسممخت هنمخ حأضمم ا جم أل ًنعممخ  من ج مم  (ى حألر ممسح إ من  أح  هممح ألمذى س نسعمخى 1:5أل نس ما ج م  ألر ممسح ) مب
رمممخ سرجممم  أأ م(ى 2:: مممن2+  22-23: 2+ سمممح 25،  22: 1+ زك 22-3: 5 مممح2ألر مممسح ًى هس مممو ج ممم ه )

حتك ن  ضحله ممف  رحت ألحنسا حألح نسا ،لسس ألر خنف ألضحرا  و ألنلحس أل سا ألتف ًقخرعخ أل س  ألر سح رن 
( ُس نف ::  2 ن2) أل سا" "أل جخلننلحس ألتف قخو  نعخ ألر سس  نلس ى حرن هذه أل ح نعخ حر  حت  مف  أح عخ

معذأ لسس تر مسال رمن دم ن  أح  ، ممخأ س مب  أأنت تبنى لى بيتا م سن سرحو أأ ل أح  ى حلذلكهس و ج   ألر سح 
ألمذى س نمف ألعس مو   أح  حهذأ  نلأه ممف  رسما  مالي أأ لم أح  ، ل من أأ سلسم  ًن سدملح لم أح  ًنم  همح ًى أأ ، همح

و أل جمخلن ألرستما إلمف  جمخلن  سما لس نمف همس ال  سمخ ، لمذلك مركنمف رمخ سرحلم  أأ لم أح  ىىى   جلأ  جلأ ،  م ن ُسَ مح 
همو تلسم  سمخ  أح  ًن تلعممي ركنمف ت محسن  جممل  مف ة إذأل ًنهمل إلمف نل ممك ، رمخذأ  نمت ة لرمم   نمت لأ مف غنرممخت 

ر مت رنمك  جملأ  سمخ  هسرمخ ممف ألعس مو ألمذى ً نسم  ًنمخ ًح م ن مسم  ى  مي   سن ىىى حرخذأ ًصم  ت ة إذأل ًنمخ قم   
دكب إ لأحسو ح س  جكو رنعي ً جخلأ  سا مف هذأ ألعس و ألذى س نس  أأ ى  ي  سرت  أل الي إلف  رو أأ رع  و

لت محن  سرت  ألدملح إلمف ألر مسح إ من  أح   خلج م  ألمذى  مس تف لسجرمع مسم  ًى ممف ج م ه  مو همذه أأل جمخل أل سما
م ممسن ُسهعممل أأ لمم أح   سمم  ًقخرمم  رممن ألرممل د رممن حلأء ألغممني لسصممسل لحس ممخل  ج مم أ لمم  حهممح ًلس هممذأ ألج مم  ى

 رمع  مو نلمس رع  و نصلن لح سما ح مو نجمخح  أح مف مخأ  عذأ سهعل ًن ( ح س  ً نخه ألنجخح ، 4لدك   )ًسا 
 معمح، ح ك  ذلك نجم   أح  قم  معمي همذأ  نلسرما رحت لما ى حألذى سؤ    أأ لس  ن مس  ُسكَ ن  ست أللب ألرجس  مسنخ

ل ن  سنرخ نلأجع رخ قخل  أأ هنخ ال نج  إدخلن ى ( 4:22ًى2ق  معي ًن أأ رنكُ  رن  نخء أل ست ألنُ  لجو  رخء )
ى مخأ لي سرنع  أح  ألن  لجمو  رمخء  مو ً نمف لمُ   رمو سحت م   من  رمو  م سرخنى مكرمو  أح   مخن  لعذه ألجر ا

، ح خن ذلك  ن نلسمق أل ملحب حألم رخء ح مخن أأ سلدم ه حس مخ  ه لسنتصمل ى ح مخن لم   ن سح ع ألرر  ا حس  تعخً
حسممنهي  ممو ًرممحل ألح رمما  ى حضممع ألرزأرسممل ألتممف  ت ممتح ي ل صممالن مممف ألعس ممو  كمم  ذلممك  رممو  حممل ً خ ممف هممح

  ى  و هح ً    و ألرحأ  ألرن ح ا ل  نخءى حألت  سح 
خن ل م سرخن إ نم ى م م سرخن إ من  أح   مخن لرمزأل ل ر مسح إ من  أح  ألمذى ًقمخي أل نس ما  ستمخل لح سمخل ل ن  نخء ألعس و  

معذأ لسس تر مسالل رمن  = أََأْنَت َتْبِني ِلي َبْيتًا ِلُسْكَنايَ س  ن  أل خلح  ألر حسى رن هذأ نلعي ًن أأ  سن سرحو ل أح  
أقيم بعُدَ نسيلَ ( 22سما ) مف  قحل  ال هلذلك  ر سح س حق ىهح أل ألذى ن   ُ د ن   و ًن  نخء أل ست هح  رو 

( 28مخلر سح رمن ن مو  أح ى لمذلك س رمو ممف ) نسلَمعح لي سرو ًقسي إ نك ر خدلن  و  . أحشائَ الذى يخرج من
 أح   خلج م ى إ من أأ ألمذى  مس تف رمن ن مو   من ًنم    مف ى ممخل الي حأضمحَأَنا َأُكوُن َلُه َأًبيا َوُهيَو َيُكيوُن ِليَي اْبًنيا

ى معمو همذأ أل مالي سنن مق   مف  م سرخن ألمذى رمأل  ستم  ن مخءل َوَأَنا ُأَثبِّيُت ُكْرِسييَّ َمْمَلَكِتيِه ِإَليى اأَلَبيدِ ( 25حقحلُ  مف )
حرمخ  مسن  م سرخن  مإ ن ، لم أح  لعتعنى ل ن أل الي رت أحو رخ  مسن ألر مسح  مإ ن أ ح خلج م  إ من ح نسخت ح حل آل

  ى ل أح 
 سليمان إبن داود بانى الهيكل الحجرى هو وذلَ ألن

 رمز للمسيح إبن داود بالجسد بانى الكنيسة جسده من حجارة حية .
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  و ألررخسسس مم أح  ًمضمو رمن  م سرخن  رلأ مو  مو ًن  م سرخن رمخت ًحرخرمُ   الرما إ متلعخي همو ح صمت حل ن ح 
جمع ألمذى سرمخس   سم   مخقف ألر محك مسرمخو رم الل ًّرخ  أح  أل  ح رلني إ لأحسو م خن همح ألرل ى نل   ًي الة ال نكل  

 مو ًن أأ هذأ ألر ك  خن  خلأل حل ن  لي س ن ر مو  أح  ً سم ى  ًن ًح ىىى هذأ ألر ك  خن  دلحله لسس ر و  أح ىىى 
 ( ى58:  22رو2ل ي   سرخن رن ًجو ق أ ا ً س   أح  )

ْبييُه ِبَقِضيييِب  سرخن  ممسن ل  قممخو "حألن أل ممالي رتمم أحو  ممسن ألر ممسح ح مم سرخن حألن أأ سكممل  ًن  مم  ِإْن َتَعييوََّج ُأَؤدِّ
ى   مف ( 2 – 8:  22) مب " م  سرخن  مإ ن أ إن ًحنم  ممخأ سؤ  م  حألت  سمب  الرما ر  ما أألب أأل حسماالنَّاِس 

 ، ًحسضمخل معمذه ألت  س مخت ألتمف ترمع   مف ً م  رّنمخى ًن ألر سح أإل من ًسضمخل همح ألمذى ت رمو أألالي  نمخ ممف ج م ه 
حهمذأ رمخ قخلم  ، ح عمذأ معمذه أألالي رحجعما ل ر مسح ، ً ضمخء ج م  ألر مسح لنمخ حن من إنرمخ تحجم  ، نتسجا ألحنخح  

  ى ( 28:  2 حلس ألل حو)  ح 
همذه رحجعما ل ر مسح معمح ألمذى  مت  ت رر  تم  لأل م  ًّرمخ  م سرخن مرم   ُأَثبُِّت ُكْرِسييَّ َمْمَلَكِتيِه ِإَليى اأَلَبيدِ حس حن قحل  

  ى  ي إنتعت ترخرخل  ك   دلأت أل نسنى ح تف ألعس و ألذى  نخه ه ر  ن ححذ نّصل  ك  ذلك ، رر  ت   ك ه إندرت
ََ َبْيتًا( 22حمف ًسا ) ََ َأنَّ الرَّبَّ َيْصَنُع َل ًن أأ  س  ت ن     سكنف حهذأ ست  أح   ألررصح     بيتاً  = الرَّبُّ ُيْخِبُر

(ى حنال مه ممف ::2 مح2 هح ألذى س نمف أل سمت معمح  سم  أأ حلمسس  سم  إن مخن )ألن أأ إدخلن ى حهذأ   ف أل ل ف
حأ هممممح  لهممممإن  ، حس لممممه أل سممممت، ( ًن ألح مممم  ل مممم سرخن  ممممخن ردمممملحنخل ًن أأ سمممم سي رر  تمممم  21،  23: 2ًى2)
: 22+  2،  1: 3شإ+  52-:2: 2حصممخسخهى ًرممخ رر  مما ألر ممسح ممم حأرعخ لأل مم  هممح غسممل ردمملحن )ًق لدممكبأح 
 خإلضممممممخما إلممممممف ًن ى ( 22-14: 2+ لممممممح 55-52: 2+ لممممممح 55:28+  ممممممز 25::لإ+  :-2: ::+  2-21

ُكْنيييُت َأِسييييُر ِفيييي َخْيَميييٍة َوِفيييي ( 1(ى حمممف )24:21+ رمممت 3:3+ زك 51:24رر  مما ألر مممسح رر  مما لح سممما )سممح
ممخأ ال سعمتي  ة ي َبْيتًيا ِميَن اأَلْرزِ ِلَمياَذا َليْم َتْبُنيوا ِلي ألرضمخن ىىى نلى ًن أأ لي سرو أل   رن (2حمف ). . . َمْسَكنٍ 

  ن س حن  ست  محرخل رن أأللز معح َقِ و ًن س  ن مف حسرا ، حلي سن ب ًن س  ن مف قصحل مخل رحأت حأأللد 
مل خ ممف حجمح ه ح من   ح خن أأ (ى2:::2شإال ت كُ  )حألحسرا ً رست ر  ن(ى  و أأ س  ن  ن  ألرتحأضع )

َعِمْليُت ( 3هذه  الرا إ تزأز أأ   أح  ًن سن    لنل  ى حممف )=  هَكَذا َتُقوُل ِلَعْبِدي َداُودَ ( 4حقحلُ  مف ) ى دك  
ََ اْسييًما َعِظيًمييا  ن مم حأ إلسمم  مسرممخو  حألر ممحك،  ممخن إ ممي  أح   ر ممك إ ممي  هممسي معممح رؤ ممس ألرر  مما أل رسرممف  =َليي

هممي ر ممحك إ مملأحسو ل ممن رممخ سزسمم   هرمما  أح  ًن ممم أح  ً ى سرممخو رر  مما  مم سرخن حال إ ممن  مم سرخن  رر  مما  أح  حال
…… ه ممذأ هممح  سممت ألمملب أل خ ممت  = َوَي َيْضييَطِرُب َبْعييدُ ( 21ألر ممسح ُنِ ممَب إلسمم  مسرممخو ألر ممسح إ ممن  أح ى حمممف )

  " الرف ً نس ي  الرف ًتلك ل ي"ى
 

َُ َداُوُد َوَجَلَس َأَماَم الرَّبِّ َوَقا18" -(:29-18اآليات ) ؟ َوَما ُهَو َبْيِتي َحتَّى »َل: َفَدَخَل اْلَمِل َمْن َأَنا َيا َسيِِّدي الرَّبَّ
ََ ِإَليى َزَمياٍن 19َأْوَصْلَتِني ِإَلى هُهَنا؟  ، َفَتَكلَّْمَت َأْيًضا ِمْن ِجَهِة َبْيِت َعْبيِد ََ َيا َسيِِّدي الرَّبَّ َوَقلَّ هَذا َأْيًضا ِفي َعْيَنْي

. َطِويل، َوهِذِه َعاَدُة اإِلْنَساِن يَ  ؟ 21ا َسيِِّدي الرَّبَّ ََ َييا َسييِِّدي اليرَّبَّ ََ َوَأْنيَت َقيْد َعَرْفيَت َعْبيَد َوِبَماَذا َيُعوُد َداُوُد ُيَكلُِّم
21 . ََ ََ َفَعْلَت هِذِه اْلَعَظاِئَم ُكلََّها ِلُتَعرَِّف َعْبَد ََ َوَحَسَب َقْلِب ََ َقْد َعُظْمَت َأيَُّها ال22َفِمْن َأْجِل َكِلَمِت رَّبُّ اإِللُه، أَلنَُّه ِلذِل
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ََ َحَسَب ُكلِّ َما َسيِمْعَناُه ِبذَذاِنَنيا.  ََ َوَلْيَس ِإلٌه َغْيَر ََ ِإْسيرَاِئيَل الَّيِذي 23َلْيَس ِمْثُل يٍة َعَليى اأَلْرِض ِمْثيُل َشيْعِب َوَأيَّيُة ُأمَّ
ََ الَِّذي اْفَتَدْيَتُه َساَر اهلُل ِلَيْفَتِدَيُه ِلَنْفِسِه َشْعًبا، َوَيْجَعَل َلُه اْسًما، َوَيعْ  ََ َأَماَم َشْعِب َمَل َلُكُم اْلَعَظاِئَم َوالتََّخاِويَف أَلْرِض

ََ ِمْن ِمْصَر، ِمَن الشُُّعوِب َوآِلَهِتِهْم.  ََ ِإَليى اأَلَبيِد، َوَأْنيَت َييا َربُّ 24ِلَنْفِس ََ ِإْسرَاِئيَل، َشيْعًبا ِلَنْفِسي ََ َشْعَب َوَثبَّتَّ ِلَنْفِس
ََ َوَعيْن َبْيِتيِه، وَ 25ْم ِإلًها. ِصْرَت َلهُ  اْفَعيْل َكَميا َواآلَن َأيَُّها الرَّبُّ اإِللُه َأِقْم ِإَلى اأَلَبِد اْلَكاَلَم الَِّذي َتَكلَّْمَت ِبِه َعْن َعْبِد
ََ ِإَلى اأَلَبِد، َفُيَقاَل: َربُّ اْلُجُنوِد ِإلٌه َعَلى ِإْسيرَاِئيلَ 26َنَطْقَت.  . َوْلَيَتَعظَِّم اْسُم ََ ََ َداُوَد ثَاِبتًيا َأَماَمي . َوْليَيُكْن َبْييُت َعْبيِد

ََ َبْيتًا، ِليذ27 ََ َقاِئاًل: ِإنِّي َأْبِني َل ََ َأْنَت َيا َربَّ اْلُجُنوِد ِإلَه ِإْسرَاِئيَل َقْد َأْعَلْنَت ِلَعْبِد ََ ِفيي َقْلِبيِه َأْن أَلنَّ ََ َوَجيَد َعْبيُد ِل
اَلَة. ََ هِذِه الصَّ ََ ِبهيَذا اْلَخْييِر. 28 ُيَصلَِّي َل ََ ُهيَو َحيقٌّ، َوَقيْد َكلَّْميَت َعْبيَد َواآلَن َيا َسيِِّدي الرَّبَّ َأْنيَت ُهيَو اهلُل َوَكاَلُمي

ََ َأْنيَت َييا َسييِِّدي اليرَّبَّ َقيْد َتكَ 29 ، أَلنَّي ََ ََ ِلَيُكوَن ِإَليى اأَلَبيِد َأَماَمي َْ َبْيَت َعْبِد َْ َبْييُت لَّْميَت. فَ َفاآلَن اْرَتِض َوَباِر ْلُيَبياَر
ََ ِإَلى اأَلَبدِ  ََ ِبَبَرَكِت   "«.َعْبِد

هذه تكنف ج حس  أح    ف أأللد  خنسخل ًل ُ  مف تحأضع لسد ل أأ   ف نكرُ  حال تلعي  =َوَجَلَس َأَماَم الرَّبِّ 
ح  مف ًن  أح  ج س   ف  ل ف ألرر  ا لسص فى م  ف ُنر و ًرخي أأ سجب ًن نتحأضعى حلن نج  ر و  أ

لر  دكل  أح    ن  و ألنكرا ألتف هح مسعخ رن أأ نكرا رجخنسا ال س ت رعخى حمف  =َمْن َأَنا َيا َسيِِّدي تحأضك ى 
ًحن هذأ  ن ، ل رخ لي سلعي  أح  ًحالل رخ ألررصح   رحو أأ ًن  ل س  س  ت إلف أأل    = ِإَلى َزَماٍن َطِويل (23)

 ت  ل س  إلف زرخن نحسو حهذأ     مكاللى ألر سح إنرخ معرعخ ًن أأ  س  
ًى لر  تكح  أإلن خن   ف هذأ رنك سخ لب ًن تكنس  رن نكرك حهح غسل ر ت ق  َوهِذِه َعاَدُة اإِلْنَسانِ 

حأأ مف تنخزل  نج ه س  ي أل دل  رخ ست  ي إن خن إلن خن ، ً نف  ألا لإلن خن ًن ت حن لُ  ى ( 22:22ًى2)
 مف  ألاى حلنال ه ًن أإلن خن ال ستنخزو إلن خن  و أأ تنخزو ح حو مف  ع  رع أإلن خن  خ ن ًن ست  ي إلف أأ

ًى لر  تكح  أإلن خن رنك سخ لب   ف ر  تك حتنخزلك ح نخسخك حهو هنخك تنخزو ً  ل رن ألتج   ًح  نسا 
ََ َوَأْنَت َقْد َعَرْفَت ً  ل رن هذأى  ر  دكل  أح   خلحجو رن ًن  س  ي أأ حأأ سك ي  و ل =وِبَماَذا َيُعوُد َداُوُد ُيَكلُِّم

( مرخ تر ر  سخ لب رن  نخسخك لسس ألننخ ن ت ق  و 22حمف )ى حلخسخ ق    حضكلخت  ححنخسخه ر دحما ًرخر  
معح ألدكب ، ( ألن أأ لسس ر    مدك   ًسضخل لسس ر    25   ب ح  ك أإللعف ح  رتك أل خ تا حر  تك حمف )

ََ  (21صخل ألدكب رعح خلى حمف )ألذى م أه م لس تف ر  حتك "      رخ نرحو مف ألصالن ألل خنسا= ْلَيَتَعظَِّم اْسُم
 َفُيَقاَل َربُّ اْلُجُنوِد ِإلهح س  س    هذأ ًن س تف ر  حت أأة   ن ن  ر  ألر ك   ف ألر ب  ى"حلستر س إ رك

ََ ِفي ( 22ًحنخ حأ   رن جنح هى حمف ) ف    إن خن ًن لب ألجنح  صخل سر ك  ًى سك ي  و ِإْسرَاِئيلَ  َوَجَد َعْبُد
، ًن ت حن رن ألر ب حلسس رن أل  خن مرنى حال ه ًن أأ هح ألذى  هذه هف ألصالن ألتف تللح أأ =َقْلِبِه 

(ى21:4حضع ألصالن مف ق    )لح



 (األصحاح الثامن)سفر صموئيل الثاني 

 

 
30 

 عودة للجدول اإلصحاح الثامن

 
ََ َضَرَب َداُوُد اْلِفِلْسِطيِنيِّيَن َوَذلََّلُهْم، َوَأَخَذ َداُوُد 1" -:(2-1اآليات ) ِمْن َيِد « ِزَماَم اْلَقَصَبةِ »َوَبْعَد ذِل

ِبَحْبل َوَضَرَب اْلُموآِبيِّيَن َوَقاَسُهْم ِباْلَحْبِل. َأْضَجَعُهْم َعَلى اأَلْرِض، َفَقاَس ِبَحْبَلْيِن ِلْلَقْتِل وَ 2اْلِفِلْسِطيِنيِّيَن. 
 " ِلالْسِتْحَياِء. َوَصاَر اْلُموآِبيُّوَن َعِبيًدا ِلَداُوَد ُيَقدُِّموَن َهَداَيا.

 لحب  أح  ألن ف ض  أألري ألح نسا ألتف إنجلمت ترخرخل مف أللجخ خت رع  ن  حق حن حح دسا تدسل لجعخ  
إذأ  خن هنخك  الي  سن أإلن خن حأأ ألرؤرن ض  ألحنسا   و لجخ ختعخ ح نلعخى حنج   أح  هنخ رنتصلأل  أحرخل م

( نج  ًن 2:24ًى2 خلررخلنا رع ألر خن ألرحأزى مف ) = َأَخَذ َداُوُد ِزَماَم اْلَقَصَبةِ سنجح أإلن خن مف  و نلق ى 
 أح  "ًحذ جت ح و قلأهخ" حذلك ألن جت هف قص ا ألل  نسنسسن حزرخي  حلتعي ح خنت جت لعخ ق كا ر صنا 

رن    ف  أن ح  ف سعحذأ حرن هنخ تضلب إ لأحسو حتذلعيى لذلك  خنت جت هف ًهي   خلسا   ف تو تدل 
ر نعيى ح  را زرخي ألرص ا جخءت مف ألتلجرا ألك لسا "لجخي أألرا" م  ن رن س  ن جت سر ك   جخي إ لأحسو 

كا مف س ه حس لك إ لأحسو  سلرخ دخء م ر ك  أح   عذأ أل جخي لست  ي مف ألل  نسنسسن مر  صخلت هذه ألر 
( نج   أح  سضلب رح ب حلر    ق ًن إ تح ق  أح  حأل س  ل ى ر ك رح ب لأجع 2سا ) ( حمف 22:22)لح
 ( م رخذأ    ت هذه أل لبة هنخك إ ترخلسن:5،8: 22صي2)
 ًن رح ب  خن س خن   أح  لّرخ  خن  أح  ض  دخحو ًّرخ حق  حصخل  أح  ر  خل مر   خل   رح بى -2 
 ممذأن تل عرممخ  نمم هي مممف  مماليى ح أح  ل  ًن  أح   ممخن  نسلممخل رممع رممح ب ألنعممي قت ممحأ ً ممحه ًحرمم  أحسرممحو ألسعممح  -2 

ضلب رح ب حصمخل رمح ب سم مع ألجزسما إل ملأحسو  تمف زرمن رمحت ًحمخب  سم   مخل رمح ب ضم  إ ملأحسو ح صمخه 
أأللد حقمخس أل   مسن  ًى ًج  معي   مفَقياَس َحْبَليْيِن ِلْلَقْتيِل (ى ح خنت ضل ا  أح  ضم هي دم س ن 8،  5: 5رو2)

ًى أل    ً رف   سعيى حهؤالء ألمذسن قخ معي  أح   مخنحأ همي أأل ملى  = َوِبَحْبل ِلالْسِتْحَياءِ رنعي    و م خنحأ ل رحت 
 معح قتو أل   سن رن أأل لى ًح رف أل   ى 

 
ََ ُصيوَبَة ِحييَن ذَ 3" -(:8-3اآليات ) َهيَب ِلَييُردَّ ُسيْلَطَتُه ِعْنيَد َنْهيِر اْلفُيرَاِت. َوَضَرَب َداُوُد َهيَدَد َعيَزَر ْبيَن َرُحيوَب َمِلي

َبياِت َوَأْبَقيى ِمْنَهيا ِمَئيَة َفَأَخَذ َداُوُد ِمْنُه أَْلًفا َوَسْبَع ِمَئِة َفاِرٍس َوِعْشِريَن أَْلَف رَاِجل. َوَعْرَقَب َداُوُد َجِميَع َخْيِل اْلَمْركَ 4
َِ ُصوَبَة، َفَضَرَب َداُوُد ِمْن َأرَاَم اْثَنْيَن َوِعْشِريَن أَْلَف َرُجل. َفَجاَء َأرَاُم ِدَمْشَق ِلَنْجدَ 5َمْرَكَبٍة.  َوَجَعيَل 6ِة َهَدَد َعَزَر َمِل

ُِ َداُوَد حَ  َداُوُد ُمَحاِفِظيَن ِفي َأرَاِم ِدَمْشيَق، َوَصياَر اأَلرَاِميُّيوَن ِليَداُوَد َعِبييًدا ُيَقيدُِّموَن َهيَداَيا. َوَكياَن اليرَّبُّ  ْيُثَميا ُيَخلِّي
َه.  َوِميْن َبياِطَح َوِميْن 8َوَأَخَذ َداُوُد َأْترَاَس الذََّهِب الَِّتيي َكاَنيْت َعَليى َعِبييِد َهيَدَد َعيَزَر َوَأتَيى ِبَهيا ِإَليى ُأوُرَشيِليَم. 7َتَوجَّ

َُ َداُوُد ُنَحاًسا َكِثيرًا ِجدًّا.   " ِبيَرَوثَاَي، َمِديَنَتْي َهَدَد َعَزَر، َأَخَذ اْلَمِل
ي رممن ًحال   ممخي حرممنعي رممن  مم ن مممف  ردممق م ممخن إ ممرعي ًلأي  ردممق حرممن  مم ن مممف صممح ا صممخل أ ممرعي ًلأي ًلأ

صح ا حرمن  م ن  مسن ألنعملسن صمخل إ مرعي ًلأي  مسن ألنعملسن حه مذأى حأأللأرسمسن همي أل محلسسنى ًحلأي  خنمت تضمي 
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 رممم ( ًحلأي ألنعمممملسن  ممممف ألدممممرخو رر  تمممسن  هسرتممممسن رترمممخسزتسن: ًلأي صممممح ا ) خصمممرتعخ صممممح ا حسهمممن ًنعممممخ
 مزل ر مك ًلأي صمح اى حصمح ا  خنمت رر  ما ًلأرسما قحسما غملب  )ح خصرتعخ  ردق(ى حلر   م ً  أح   ر خل ما هم  

رت    نخنعخ سحرخل إلف  رخنى ح خنت  ردق إلف جنح عخ )جنحب غملب(ى  ذهمب هم    مزل  = ِلَيُردَّ ُسْلَطَتهُ ألللأت حأ 
نتعز  أح  ألللصما مضمل   حممف )لسل  هس ت   ن   كد ألر حك ألذسن  خن ( قسمو 8حأ ت ت   نخن  حترل حأ   س ى حأ 

 21،111مممخلس،  2111رل  مما،  2111( 8:24ًى2حقسممو مممف ) رَاِجييل21111َفيياِرٍس وَ  1711َأَخييَذ َداُوُد هنممخ 
رل  مما مرممن  211ًح رممف  311عممخ رل  مما  نممي رن 2111خ ًن  أح  ًحممذ ( سلعممي رنعمم8:4صممي2سمما مممف )لأجمموى حأآل

ى  سنرمخ لمي تمِل    رما رل  ما ممف َوَأْبَقيى ِمْنَهيا ِمَئيَة َمْرَكَبيةٍ …… َأَخَذ َداُوُدُ  أَْلًفا َوَسيْبَع ِمَئيِة َفياِرٍس معح سرحو ًسضخل 
سما ممف تلجرمخت حه ذأ جخءت أآلفارس.  711أخذ داود ألف مركبة وسا   عخ حلذلك نلعي ًن أألسا ت تب ه ذأ أآل

حهذه لعخ   حو  2111حمف أألسخي  211سو حأألسخي مف     أللل خن معنخ   سلن حسص ح ألحال   سن  للى صرحح
 ررتل ا

خب معنممخك رممن س حممذ ألكمم    رممخ هممح حهنممخك رممن س حممذ  مم   تّمم رممخ ق نممخ مممف ألرر رمما ًن هنممخك حممال   ممسن أل ُ  -2 
هح حال  مل خن حلذلك  أحرخل نج  ألحال   سن أألسخي حغسله رن أأل لخل مف أأللقخي  21ألصلح  ح و ص     

 (21ًح رضلحب مف لقي  21إن حج  معح )إّرخ رر حي   ف لقي 
 211مل ممخن مممإذأ ُذِ ممل  21لأجممع إلممف ًن  ممو قخحمم  لممُ  رجرح مما رممن  -2–ن هممذأ ألتر ممسي ألردممخل إلسمم  مممف إ -2 

ذأ ُذِ ل  211مخلس معي ألم   معح سرص   مو أللل مخن  رمخ تعيى ح سنرمخ ًلى ر مك ًلأي  ردمق رمخ  م   2111قخح  حأ 
ال تتجرمع جسحدمعي  خنسما لر خل تم  ًحلمزرعي  م مع أقيام ُمَحياِفِظيَن ِفيي َأرَاِم ًتف لنج ن ر مك ًلأي صمح ا مضمل    أح  

 لقب ألللس ًى قنع ألحتل ألذى محق أل خمل مست حو  =َعْرَقَب َداُوُد َجِميَع َخْيِل اْلَمْرَكَباِت ( 8سا ) ألجزساى حمف 
سع أل لبى حأل ؤأو لرخذأ لي س حذ  أح  ألحسو لس خلب  عخى  أح   لجخل   خنحأ أل صخن إلف   سحأن  خجز ال س تن

حسو رن قحتعي ألك  لسا  تمف ال سهنمحأ ًنعمي أًقحى رن ًلأي  لل خنعخ ألن أأ ركعيى مخأ ال سلس  ًن سزس  ر حك إ ل 
ا ًح دمعحن ًن ت محن لعمي قمحن  رحتعي ألك  لسا سزس حن حسنتصلحنى حهذأ ض  إلأ ن أأ ًن س حن لدمك   قمحن   م لس

معح ألذى س خلب  نعي حذلك  تف ال سنتلححأ ًح ستل حأ أأ ألذى س رسعي حس ترمحأ  رمحتعي مسنلصم حأ  من  ،   لسا
( ح مخن غسممل إ نمم   مم سرخن ألممذى إقتنمف رممن ألحسممو أل  سمملى حلأجممع 21:22أأى هنمخ  أح  ن ممق ألنممخرحس ترخرممخل )تمم 

لأس ألممذهب حألن ممخس ألممذى ًتممف  مم   أح  إ ممتلخ   مم سرخن  عممخ مممف ألعس مموى (ى ًحتمم21:282+  5:22+  2:21)رممز
 سلح ممخى  خنممت  ممسن  ردممق ح رممخنى ح ممخنح ح سلح ممخى هرممخ ن  مما ححممحن مممف أل غمما  = َوِمييْن َبيياِطَح َوِمييْن ِبيَرَوثَييايَ 

 (ى 4:24ًى2أألدحلسا )
 

َُ َحَمياَة َأنَّ َداُوَد َقيدْ 9" -(:14-9اآليات ) َِ َهيَدَد َعيَزَر،  َوَسِمَع ُتوِعي َمِل َفَأْرَسيَل تُيوِعي ُييورَاَم 11َضيَرَب ُكيلَّ َجيْي
َِ َداُوَد ِلَيْسَأَل َعْن َساَلَمِتِه َوُيَباِرَكُه أَلنَُّه َحاَرَب َهَدَد َعَزَر َوَضَرَبُه، أَلنَّ هَ  َدَد َعيَزَر َكاَنيْت َليُه ُحيُروٌب اْبَنُه ِإَلى اْلَمِل

ٍة َوآِنَيُة َذَهٍب َوآِنَيُة ُنَحياٍس. َمَع ُتوِعي. َوَكاَن ِبَيِدِه آ يِة 11ِنَيُة ِفضَّ َُ َداُوُد ِلليرَّبِّ َميَع اْلِفضَّ َوهيِذِه َأْيًضيا َقدََّسيَها اْلَمِلي
ييوَن، وَ 12َوالييذََّهِب الَّييِذي َقدََّسييُه ِمييْن َجِميييِع الشُّييُعوِب الَّييِذيَن َأْخَضييَعُهْم  ِمييَن ِمييْن َأرَاَم، َوِمييْن ُمييوآَب، َوِمييْن َبِنييي َعمُّ
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َِ ُصيوَبَة.  َوَنَصيَب َداُوُد تَيْذَكارًا ِعْنيَد ُرُجوِعيِه 13اْلِفِلْسِطيِنيِّيَن، َوِمْن َعَماِليَق، َوِمْن َغِنيَمِة َهَدَد َعَزَر ْبِن َرُحيوَب َمِلي
اِفِظيَن. َوَضيَع ُمَحياِفِظيَن ِفيي َأُدوَم َوَجَعيَل ِفيي َأُدوَم ُمَحي14ِمْن َضْرِبِه َثَماِنَيَة َعَشَر أَْلًفا ِميْن َأرَاَم ِفيي َواِدي اْلِمْليِح. 

َه. ُِ َداُوَد َحْيُثَما َتَوجَّ   " ُكلَِّها. َوَكاَن َجِميُع اأَلُدوِميِّيَن َعِبيًدا ِلَداُوَد. َوَكاَن الرَّبُّ ُيَخلِّ
فى حق محو ًح تح مح إ نم  لس مخلك لم أح    مف إنتصمخله   مف هم   زل ألن هم   زل  مخن  م حأل لتمح  =َأْرَسَل تُيوِعي 

 أح  ل عمم أسخ ً  ممن ًنمم  س ممب أل ممالي حلممسس أل مملب ل نمم   ممخن سعسمما ل مم سرخن إ نمم   ممو ألهمملح   إحضممخق أألرممي 
ًح  إقخرا  القخت  الي حح  رع أألري ألر مخلرا ر مو  رمخن  تمف ستلملغ  م سرخن … ألررخحرا  حل  ر و ًلأي ًح حي 

ًلخى حمف …   سرخن ل نخء أل ست ر و ألذهب حألن خس  ل نخء أل ستى ح خن مف  لح   سجرع ألرحأ  ألتف إ تح رعخ
ل معح لي س حذهخ ل نمخء ( نج   أح  سنزق أألح خن ألذه ساى ح  را نزق هنخ ًتت  ركنف  ني ح لق ح ر  ::22صي2)

ألعس ممو حل ممن ألممذهب ألممذى ًتممف  مم  رممن  ممو ر ممخن غسممل أألصممنخي  ل مم  ل عس مموى ى ى ى لرممخذأة أأ لممسس مممف  خجمما 
ى مضا معذأ ألذى تنجس مف أألح خن ال سلس ه أأ )حرن همذأ سمتك ي لجمخو  أح  ًن ال سر  محأ أألح مخن ألى ذهب ًح

 ممو س ترلحنعممخ( ح خلن مم ا لنممخ م ممو دممعحن  أح نممخ سجممب ًن نصمم  عخ ، ًّرممخ قحتنممخ حصمم تنخ ًحرحألنممخ مسجممب إ ممتح أرعخ 
  رو أللبى لسذ ل  و إن خن  = َنَصَب َداُوُد َتْذَكارًا( 25لرج  أأى حمف )

 
ََ َداُوُد َعَلى َجِميِع ِإْسرَاِئيَل. َوَكاَن َداُوُد ُيْجِري َقَضاًء َوَعْدًي ِلُكلِّ َشْعِبِه.15" -(:15آية )  " َوَمَل

جلأء ألك و )رزرحل  (ى 8-2: 22 ك  ًن ه ً  أح  ررن  حَلُ  إهتي  دؤن دك   حأ 
 

اًل،  َوَكاَن ُيوآُب اْبُن َصُروَيةَ 16" -(:18-16اآليات ) ، َوَيُهوَشاَفاُط ْبُن َأِخيُلوَد ُمَسجِّ َِ َوَصاُدوُق ْبُن 17َعَلى اْلَجْي
َُ ْبُن َأِبَياثَياَر َكياِهَنْيِن، َوَسيرَاَيا َكاِتًبيا،  َوَبَناَيياُهو ْبيُن َيُهوَيياَداَع َعَليى اْلَجالَِّدييَن َوالسُّيَعاِة، َوَبُنيو 18َأِخيُطوَب َوَأِخيَماِل

  " َنًة.َداُوَد َكاُنوا َكهَ 
الً  نج   أح  سحزق ألر ححلسخت  س تب ً  خي ًححأرل ألر ك حس لهعخ = ُمَسجِّ

سنلذحن ألكرح خت مف ألرذن سن حهي ًسضخل  لأس  = اْلَجالَِّديَن َوالسَُّعاةِ ًى حزسلأل حرلتدخ ل  حلاى  =َسرَاَيا َكاِتًبا 
ذ  را  عنا هنخ ًى دل = َبُنو َداُوَد َكاُنوا َكَهَنةً ألر كى  حج حأ ل ى ألدكب ن  ا  أكخءى س  رحن رع  أح  حأ 

( سرحو  نح  أح  أألحلسن  سن س ى ألر ك ًى ن رخح  ألررل سن حلؤ خء لعي   رتعي 22:24ًى2سر رحنعخ إلس ى حمف )
ىل رخ مف ألرضخء ًح أإل ألن ححجح هي  سن س ى  أح  سجك عي ت ت  سن  أح 
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 عودة للجدول اإلصحاح التاسع

 
َهْل ُيوَجُد َبْعُد َأَحٌد َقْد َبِقَي ِمْن َبْيِت َشاُوَل، َفَأْصَنَع َمَعُه َمْعُروًفا ِمْن َأْجِل »َوَقاَل َداُوُد: 1" -(:13-1اآليات )
: َوَكاَن ِلَبْيِت َشاُوَل َعْبٌد اْسُمُه ِصيَبا، َفاْسَتْدَعْوُه ِإَلى َداُوَد، َوَقا2« ُيوَناثَاَن؟ َُ َفَقاَل: « أََأْنَت ِصيَبا؟»َل َلُه اْلَمِل

« ََ : 3«. َعْبُد َُ : « َأَي ُيوَجُد َبْعُد َأَحٌد ِلَبْيِت َشاُوَل َفَأْصَنَع َمَعُه ِإْحَساَن اهلِل؟»َفَقاَل اْلَمِل َِ َبْعُد اْبٌن »َفَقاَل ِصيَبا ِلْلَمِل
: َفَقاَل َلُه ا4«. ِلُيوَناثَاَن َأْعَرُج الرِّْجَلْينِ  َُ : « َأْيَن ُهَو؟»ْلَمِل َِ ُهَوَذا ُهَو ِفي َبْيِت َماِكيَر ْبِن »َفَقاَل ِصيَبا ِلْلَمِل

يِئيَل ِفي ُلوَدَبارَ  َُ َداُوُد َوَأَخَذُه ِمْن َبْيِت َماِكيَر ْبِن َعمِّيِئيَل ِمْن ُلوَدَباَر. 5«. َعمِّ َفَجاَء َمِفيُبوَشُث ْبُن 6َفَأْرَسَل اْلَمِل
ََ »َفَقاَل: «. َيا َمِفيُبوَشثُ »ِن َشاُوَل ِإَلى َداُوَد َوَخرَّ َعَلى َوْجِهِه َوَسَجَد، َفَقاَل َداُوُد: ُيوَناثَاَن بْ  َفَقاَل 7«. هَأَنَذا َعْبُد
ََ ُكلَّ »َلُه َداُوُد:  ، َوَأُردُّ َل ََ ََ َمْعُروًفا ِمْن َأْجِل ُيوَناثَاَن َأِبي ، َوَأْنَت َي َتَخْف. َفِإنِّي أَلْعَمَلنَّ َمَع ََ ُحُقوِل َشاُوَل َأِبي

ََ َحتَّى َتْلَتِفَت ِإَلى َكْلٍب َميٍِّت ِمْثِلي؟»َفَسَجَد َوَقاَل: 8«. تَْأُكُل ُخْبزًا َعَلى َماِئَدِتي َداِئًما  «.َمْن ُهَو َعْبُد
َُ ِصيَبا ُغاَلَم َشاُوَل َوَقاَل َلُه: 9 . ُكلُّ َما َكاَن ِلَشاُوَل َوِلكُ »َوَدَعا اْلَمِل ََ َفَتْشَتِغُل َلُه 11لِّ َبْيِتِه َقْد َدَفْعُتُه يْبِن َسيِِّد

ََ ُخْبٌز ِلَيْأُكَل. َوَمِفيُبوَشُث اْبُن سَ  ، َوَتْسَتِغلُّ ِلَيُكوَن يْبِن َسيِِّد ََ ََ َوَعِبيُد ََ َيْأُكُل َداِئًما ُخْبزًا ِفي اأَلْرِض َأْنَت َوَبُنو يِِّد
: 11ِصيَبا َخْمَسَة َعَشَر اْبًنا َوِعْشُروَن َعْبًدا. َوَكاَن لِ «. َعَلى َماِئَدِتي َِ َحَسَب ُكلِّ َما َيْأُمُر ِبِه »َفَقاَل ِصيَبا ِلْلَمِل

 ََ ََ َيْصَنُع َعْبُد َُ َعْبَدُه َكذِل َِ «. »َسيِِّدي اْلَمِل َوَكاَن 12«. َفَيْأُكُل َمِفيُبوَشُث َعَلى َماِئَدِتي َكَواِحٍد ِمْن َبِني اْلَمِل
َفَسَكَن َمِفيُبوَشُث ِفي 13َمِفيُبوَشَث اْبٌن َصِغيٌر اْسُمُه ِميَخا. َوَكاَن َجِميُع َساِكِني َبْيِت ِصيَبا َعِبيًدا ِلَمِفيُبوَشَث. لِ 

. َوَكاَن َأْعَرَج ِمْن ِرْجَلْيِه ِكْلَتْيِهَما. َِ   " ُأوُرَشِليَم، أَلنَُّه َكاَن َيْأُكُل َداِئًما َعَلى َماِئَدِة اْلَمِل
رن ألكخ أت ألر سرا ًن سرتو ألر ك ألج س   و ن و ألر ك أل خ ق لحال سنخل حأ  خل  ي حسرخحرحهى ًّرخ  أح  م ي س ت ي 

مرن ً نخه ألر ك  س له  ل س ى حنج    ف  ،أل  ي رن س  إن خن  و رن س  أأ لذلك معح ال سحخ  إن خن
(ى حهح لي سنس ح  ه لسحنخ خن 2:22رو2حقخلن رع ألك س هح س     ن ً نخء دخحو لسصنع ركعي ركلحمخل )

 ناى ح خن  أح  ألن ف ن سالل ل غخسا مف تكخر   رع رلس حد ى  :2( ألذى  خن رنذ  حألف 22-28: 21صي2)
مس  ح ًن رلس حد  تصّحل ًن  أح   سرت    = َي َتَخفْ ( 2ًى إ  خنخل  هسرخلى حمف ) = ِإْحَساَن اهللِ  (5سا ) حمف 

ً رن رن أل رحو ألتف ل هخ إلس   ك  رخ  خن ح  ى حكى ح خن   س   أح  حر  ت  لرلسحد      ر  ا حح  كخ ن ألر 
ًلأح نل   أل أح سا ًحد كعخى حال ه ًن رخ زل   سحنخ خن رن ر  ا سجنس  إ ن  أآلن  ك  رحت ً س   ًن ذلك 

ن ب رن صس خ ًن سكرو هح مف أأللد   نحأتى حلر  قّ ي  أح    خل  ر سخل إذ ً خ  لرلس حد   و ًرالك ً س  ح 
حسكنف ألكخح  لرلس حد ى  و ن ب ًن س  و رلس حد    ف رخح ت   أحرخلى حلي س ترو رلس حد   و هذأ أل ب 
م ج  ل أح   و د   نل      ب رستى حر  ا  أح  ح لر  ح نخح  سلرزأن لر  ا ألر سح ألذى سنزق ألحح  رّنخ 

حنخسخنخ، ححه نخ ًن نج س ركُ    ف رخح ت  أل رخحسا نتنخحو رن ج  ه ح ر ، حسل  لنخ رخ مر نخه رن نكي    ب 
ذ ً نخنخ ألر سح  و هذأ   سنخ ًن نرحو  حل  لنخ ًلضنخ ًى أللل حس ألذى  خن ق  ضخق رّنخ    ب حنخسخنخى حأ 

  س   نخلحن"  رع رلس حد  سخ لب رخ ًنخ إاّل   ب رست ال ً ت ق  و هذأ أل ب "إن مك تي  و أل ل مرحلحأ ًننخ
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َُ ( 22سا )  َِ َحَسَب ُكلِّ َما َيْأُمُر ِبِه َسيِِّدي اْلَمِل ًى  رخ َفَيْأُكُل َمِفيُبوَشُث َعَلى َماِئَدِتي …… َفَقاَل ِصيَبا ِلْلَمِل
ىقخو  س ى ألر ك ًن رلس حد  س  و   ف رخح تف ه ذأ س حن
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 ولعودة للجد اإلصحاح العاشر

 
ََ َحياُنوُن اْبُنيُه ِعَوًضيا َعْنيُه. 1" -( :2-1اآليات ) ََ َبِنيي َعمُّيوَن َمياَت، َوَمَلي ََ َأنَّ َمِلي َفَقياَل َداُوُد: 2َوَكياَن َبْعيَد ذِلي

ََ َكَما َصَنَع َأُبوُه َمِعي َمْعُروًفا» ييِه َعيْن َأِبييِه. َفَأْرَسيَل َداُوُد ِبَييِد عَ «. َأْصَنُع َمْعُروًفا َمَع َحاُنوَن ْبِن َناَحا ِبييِدِه ُيَعزِّ
 " َفَجاَء َعِبيُد َداُوَد ِإَلى َأْرِض َبِني َعمُّوَن.

ال نكل  رخ هح ألركلح  ألذى صمنك  نخ مخش لم أح ، ل من غخل مخل همح  نم    سم  ًح ً م ى لمُ  ح رما  مسن  مخن 
رممن سكممخ ى دممخحو ( حصحصممخل لكمم أحن نخ ممخش لدممخحو معممح إ ت ممل  ممو 8،  5: 22صممي2هخل ممخل مممف تحممحي رممح ب )

 ص سرخل لُ ى ح  ً  أح  مف ر  ت    ن ًل و  ك ا  زأء إل ن ى 
 

ييوَن ِلَحيياُنوَن َسيييِِّدِهْم: 3" -( :3آييية ) ََ »َفَقيياَل ُرَؤَسيياُء َبِنييي َعمُّ ََ َحتَّييى َأْرَسييَل ِإَلْييي ََ ِفييي َعْيَنْييي َهييْل ُيْكييِرُم َداُوُد َأَبييا
ِِ اْلَمدِ  يَن؟ أََلْيَس أَلْجِل َفْح ؟ُمَعزِّ ََ    "«.يَنِة َوَتَجسُِّسَها َوَقْلِبَها، َأْرَسَل َداُوُد َعِبيَدُه ِإَلْي
 ى ردسلى  خنحن ً خءحأ ألهن   أح 

ح ممحء أللعممي  مم    أل  ممي ألرت مملق م ك نممخ ال ن مما معممي أآلحمملسن  تممف ال ت ممحن هنممخك ح ممخحل   سمملنى معممي هنممحأ ًن  
 ًى ت رسلهخى  = َقْلِبَها ى           سنالجخو  أح  جحأ سس ًتحأ ل ترعس  ل ف سضلب  أح  ألر 

 
َِّ ِثَييياَبُهْم ِمييَن اْلَوَسييِط ِإَلييى َأْسييتَاِهِهْم، ثُييمَّ 4" -( :4آييية )  َفَأَخييَذ َحيياُنوُن َعِبيييَد َداُوَد َوَحَلييَق َأْنَصيياَف ِلَحيياُهْم، َوَقيي

   " َأْطَلَقُهْم.
 َياَبُهمْ الرسل َوشق ثِ  فَحَلَقَ ْنَصَف ِلَحى = إ ترع  خنحن لردسلس 

 سكت ل هذأ ألكرو  ن  ألسعح  حغسلهي  =
 إهخنا  هسرا ملف ألدلق س لي أللجو 

    ست  حسلتحل  عخ حسر ي  عخى حلنال ه 
 ًن هؤالء ألل و سر  حن  أح  دحصسخل 

 هى إذأل م ى إهخنا ت  قءأل ه ححز ءمعي  للأ
  عي ت  ق   أح  دحصسخلى حن ن  للأء 
 سرع   ف ألر سح م و تكسسل سرع   سنخ 
 ألر سحى ح أح  إنتري لإلهخنا ألتف   ت 
 لكس   لجخل  حألر سح  سنتري رن  و رن سُ  
 حسعسن دك  ى حال ه ًن  ك  هذه أإلهخنا 
 ذهب  أح   نل   أل حأب  نف  رحن 
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 نحدق أل سخب إهخنا  خلغا ح خنحن قص  هذأ لسص  حأ  حلسا  نف  رح  ى لسل  لعي أإلهخنا مف  سخلهي م أح  قحى 
 حدك عخى  
 

: 5" -( :5آية ) َُ َأِقيُميوا ِفيي َأِريَحيا »َوَلمَّا َأْخَبُروا َداُوَد َأْرَسَل ِلِلَقاِئِهْم، أَلنَّ الرَِّجياَل َكياُنوا َخِجِلييَن ِجيدًّا. َوَقياَل اْلَمِلي
 "«.َحتَّى َتْنُبَت ِلَحاُكْم ُثمَّ اْرِجُعوا

 
نَُّهْم َقْد َأْنَتُنوا ِعْنَد َداُوَد، َأْرَسَل َبُنو َعمُّوَن َواْستَْأَجُروا َأرَاَم َبْيِت َرُحيوَب َوَأرَاَم َوَلمَّا رََأى َبُنو َعمُّوَن أَ 6" -( :6آية )

َِ َمْعَكَة أَْلَف َرُجل، َوِرَجاَل ُطوَب اْثَنْي َعَشَر أَْلَف َرُجل.  " ُصوَبا، ِعْشِريَن أَْلَف رَاِجل، َوِمْن َمِل
ء  أح  رحجعما إلمف  أح  ح حلتم    عمخ حمعرمحأ ًن  أح  ال م  ح مسنتري مإ مت جلحأ ًلأي دكل  نح  رمحن ًن إهخنما  مللأ

 لر خ  تعي لضلب  أح ى 
 

َِ اْلَجَباِبَرِة. 7" -( :8-7اآليات ) َوَخَرَج َبُنو َعمُّوَن َواْصيَطفُّوا ِلْلَحيْرِب ِعْنيَد 8َفَلمَّا َسِمَع َداُوُد َأْرَسَل ُيوآَب َوُكلَّ َجْي
 " َباِب، َوَكاَن َأرَاُم ُصوَبا َوَرُحوُب َوِرَجاُل ُطوَب َوَمْعَكَة َوْحَدُهْم ِفي اْلَحْقِل.َمْدَخِل الْ 

 
ييا رََأى ُيييوآُب َأنَّ ُمَقدََّمييَة اْلَحييْرِب َكاَنييْت َنْحييَوُه ِمييْن قُييدَّاٍم َوِمييْن َورَاٍء، اْختَيياَر ِمييْن َجِميييِع ُمْنتَ 9" -( :9أييية ) َخِبييي َفَلمَّ

  " َصفَُّهْم ِلِلَقاِء َأرَاَم.ِإْسرَاِئيَل وَ 
ً لك سممح ب ًن حنمما ًلأي ح نممف  رممحن ًن سلممخجا ًلأي جممسش إ مملأحسو رممن ألح مم   سنرممخ هممي رندممغ حن  جممسش  نممف 

  رحن رن أألرخي، حق ي ألجسش لسضلب  ال ألجسدسن يمك ف أإلححن ر خ  ن  كضعي[ى 
 

 " يِه َأِبيَشاَي، َفَصفَُّهْم ِلِلَقاِء َبِني َعمُّوَن.َوَسلََّم َبِقيََّة الشَّْعِب ِلَيِد َأخِ 11" -( :11آية )
 

. »َوَقاَل: 11" -(: 12-11ايات ) ََ ََ َبُنو َعمُّيوَن َأْذَهيُب ِلَنْجيَدِت ْن َقِوَي َعَلْي ِإْن َقِوَي َأرَاُم َعَليَّ َتُكوُن ِلي ُمْنِجًدا، َواِ 
 "«.ْجِل ُمُدِن ِإلِهَنا، َوالرَّبُّ َيْفَعُل َما َيْحُسُن ِفي َعْيَنْيهِ َتَجلَّْد َوْلَنَتَشدَّْد ِمْن َأْجِل َشْعِبَنا َوِمْن أَ 12

سح ب  خن لجالل  رحسخل ل ن  ال دك نج  مف   رخت  هنخ حمف رحأق  ًحلى ًن   خن إن خنخل لُ  إسرخن حدعخرا 
  لس حن قخح أل لجسد  حتض ساى حأل تخب مف   ألت  سكلد  و ألرحأق ى حلحال رحأقل  أإلسجخ سا هذه رخ إحتخله  أح 

حال إ ترو حسخنت  حغ له ر الل ض  ً نسلى ح خنت هذه أل لحب ًحر خلعخ ملصا لس جو لنخ  أح  ألن ف  كد 
 ن رخ      حتآرل أللؤ خء   س ، مت حن ن حأت( ألتي تن  ت  ن  حلن أالري  221، 11، 22،  21، 2رزأرسله)

ح رخ إنتصل  أح  إنتصل ألر سح   ف ً  أح  حترج  حقخو  أح  ل ر سح  سن قخي   س  أألري حأللؤ خء حص  حهى 
 (ى 2:221 لحح ألن حن "قخو أللب لل ف إج س  ن سرسنف  تف ًضع ً  أءك رحنحخل لر رسك" )رز

 " َفَتَقدََّم ُيوآُب َوالشَّْعُب الَِّذيَن َمَعُه ِلُمَحاَرَبِة َأرَاَم َفَهَرُبوا ِمْن َأَماِمِه.13" -( :13آية )



 (األصحاح العاشر)سفر صموئيل الثاني 

 

 
37 

ًلى ًلأي سمح ب حلجخلم  أأل نمخو هل محأ إذ همي ر مت جلسنى ح خلتمخلف حمخ   نمح  رمحن حهل محأ رمن ًرمخي ً سدمخى   سن
 ألنعي ًضك  رن ًلأيى 

 
َع ُييوآُب َوَلمَّا رََأى َبُنو َعمُّوَن َأنَُّه َقْد َهَرَب َأرَاُم، َهَرُبيوا ِميْن َأَمياِم َأِبيَشياَي َوَدَخلُيوا اْلَمِديَنيَة. َفَرَجي14" -( :14آية )

  " َعْن َبِني َعمُّوَن َوَأَتى ِإَلى ُأوُرَشِليَم.
 سنرخ هلب  نف  رحن ًرخي ً سدخى  ح محأ   مل ا حت صمنحأ    محألهي م مي س  رعمي ً سدمخى حهمي مضم حأ ًن س ترمحأ 

 (ى 2:22صي2   حألهي حسؤج حن أل لب لر ن  نا  تف س تك حأ )
 

َوَأْرَسَل َهَدُر َعَزَر َفيَأْبَرَز 16اُم َأنَُّهْم َقِد اْنَكَسُروا َأَماَم ِإْسرَاِئيَل، اْجَتَمُعوا َمًعا. َوَلمَّا رََأى َأرَ 15" -( :19-15اآليات )
َِ َهَدِر َعَزَر.  َُ َرِئيُس َجْي َميَع ُكيلَّ َوَلمَّا ُأْخِبَر َداُوُد، جَ 17َأرَاَم الَِّذي ِفي َعْبِر النَّْهِر، َفَأَتْوا ِإَلى ِحياَلَم َوَأَماَمُهْم ُشوَب

َوَهَرَب َأرَاُم ِمْن َأَمياِم ِإْسيرَاِئيَل، َوَقَتيَل 18ِإْسرَاِئيَل َوَعَبَر اأُلْرُدنَّ َوَجاَء ِإَلى ِحياَلَم، َفاْصَطفَّ َأرَاُم ِلِلَقاِء َداُوَد َوَحاَرُبوُه. 
. َداُوُد ِمْن َأرَاَم َسْبَع ِمَئِة َمْرَكَبٍة َوَأْرَبِعيَن أَْلَف َفاِرٍس، َوَضرَ  ََ ََ َرِئيَس َجْيِشِه َفَماَت ُهَنا َوَلمَّيا رََأى َجِمييُع 19َب ُشوَب

، َعِبيُد َهَدِر َعَزَر َأنَُّهُم اْنَكَسُروا َأَماَم ِإْسرَاِئيَل، َصاَلُحوا ِإْسرَاِئيَل َواْسُتْعِبُدوا َلُهْم،  َوَخاَف َأرَاُم َأْن ُيْنِجُدوا َبِني اْلُمُلوَِ
  " َعمُّوَن َبْعُد.

فَأْرَسَل َهيَدُر َعيَزَر َفيَأْبَرَز َأرَاَم حو أأللأرسحن ًن سل حأ إ ت خلهي ح ركتعي متجركحأ رن ج س  لر خل ا لجخو  أح ى  خ
ًى إ مت  خهي ًح ملزهي ًى هعملحأ ممف ألركل ما لسؤسم حهى حضملب  أح  جسحدمعي حهنمخ ت ررمت  الَِّذي ِفي َعْبيِر النَّْهيرِ 
 ح   سل حن أأللد  تف   ح  نعل ألللأتى ( ًن ً نخ:24:2ألن حن إل لأهسي )تك

  لحب(ى  4ح عذأ نج   أح  ق  تل ع   ف  لد  رنتصلأل مف   ن  لحب )
 أل لب ض  ألس ح سسنى  -2  أل لب أأله سا  رسخ ن ً نسل ض هى  -2
 أل لب ض  ألل  نسنسسن ح  هيى  -8  أل لب ض  ألل  نسنسسن ح  لخحعيى  -5
 أل لب ض  ه   زلى  -1   أل لب ض  ألرح  سسنى  -:
ىأل لب ض   رحن ًحلأي -4    أل لب ض  ً حيى  -2 
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 عودة للجدول اإلصحاح الحادى عشر

 
 تمف أآلن ًلسنمخ  أح  ألر ممب ألنرمف أللأ ممف ألصمخلح ألغسممحل   مف رجمم  أأ، ألمذى قتممو ً م  ح ب  ممي ج سمخت ححأجمم  

 ا ح  رمما حلممي ست مملق لسر ممك حًلسنممخ ن  مم  رممع رلس حدمم ى ًلسنممخه ال سكممل  ألدممرختا ررخحرمما دممخحو  ر ممب رر ممحء  ممرخ
نتصممل مممف  ممو  لح مم ى حلأل مم  معممذه  ممخ ن أإلن ممخن  رمملتالل ألرزأرسمملى لممذلك  خممم ه أأ   ممف هممذه أل سممخن ألرر  مما حأ 

إ مملأحسو رمملألأل  ح مم   هممذأ رممع   ي ًحالل حرممع دممكب ى  سنرممخ سكنسمم  أأ سممنغرس مممف ر ذأتمم  مسن ممف ألجعممخ  مس ممرن
 مترل ر  م   مرن ممف ل هما تعمخحن لسهعمل ألضمك  أل دملى ممف  سمخن  أح  ألكهمسيى إحأآلن رع  أح  ألمذى  كم  ًن 

ذأ  خلت  س خت تنعخو   س  حأألالي تتحألفى حأأ س د  لنخ ضكلخت  و إن خن  ن  ل رن حنسا إلف ًحلى حأ   ىحأ 
 ر ي تح اى تف ال نس س إن ن ن ًحن نخ  و نتر و   أح  حن -2
 إ الن  ن ضك  أل دلسا حأ  تسخجنخ لرح  ى -2 
 ركلما ًن  و حنسا ت تخج إلف ت  سب ًحن   سنخ ًن نر و ألت  سب    نخءى -5 
ن  ممخن قخحرممخل لس ممذل ًن ال س ممرن حن سممخ جرسكممخل مممف  خلمما  -8  هممف جمملس إنممذأل ل ممو رممؤرن لسكممل  ًنمم   تممف حأ 

 إ تك أ  حجعخ ى
أنخل رلن ل من  خلتح ما ت حلمت لرجم ه، مصمخلت  مسلت  حرزأرسمل تح تم   مل قسمخي ل  سملسن  رنخت  أح  رألتُ  ً ز  -: 

  نرتعي ألحنسا حهحى  عي ألس سى
 هف  لس ل و إن خن لسك ي ًن    حن أأ رعرخ  خن قحسخل ال   ًحن س رنى -1 
 ن رنى حلسن  رنحأ مف حنخسخ دنسكا   سنخ ًن ند ل أأ ألن   لهنخ م ي إن  ركنخ ًن أآل -2 
 

، َأنَّ َداُوَد َأْرَسَل ُيوآَب َوَعِبيَدُه َمَعُه َوَجِميَع إِ 1" -(:1آية ) ْسرَاِئيَل، َوَكاَن ِعْنَد َتَماِم السََّنِة، ِفي َوْقِت ُخُروِج اْلُمُلوَِ
  " َفَأْخَرُبوا َبِني َعمُّوَن َوَحاَصُروا ِربََّة. َوَأمَّا َداُوُد َفَأَقاَم ِفي ُأوُرَشِليَم.

حمف ألصس  ألتخلف  خلب  ى( ًن سح ب لجع  ن  نف  رحن ًحتف إلف ًحلد سي28:21قسو مف ) :َنةِ ْنَد َتَماِم السعِ 
سمممما  خنممممت مممممف ألصممممس  ألممممذى س سمممم  ًى  كمممم  ( حأل مممملب ألرممممذ حلن هنممممخ مممممف هممممذه أآل23-:2: 21 أح  أأللأرسممممسن )

 (   نتسنى 28:21)
خ لتم حو قصما  مرحن  أح  ًحّرمخ  رسما ألرصما منجم هخ ممف ًح خل هذه أل لب رع  نف  رحن تحقلت هنم -ملحوظة :

 (ى 52-21: 22صي2)
 َِ ًى مممف مصممو ألصممس  ألممذى سحمملج مسمم  ألر ممحك ل  مملب معممذأ هممح ألحقممت ألرنخ ممبى  = ِفييي َوْقييِت ُخييُروِج اْلُملُييو

ف أل لب أألحلمف ًرمخي ًى أل      عخ مخلتج حأ إلف ل ا ر سنتعي ألر صنا م خصلهخ سح بى م =َفَأْخَرُبوا َبِني َعمُّوَن 
ً سدخى  سنرخ ذهمب سمح ب لس مخلب أأللأرسمسن إلتجم   نمف  رمحن  أحمو ل ما ألر صمنا حلمي س من  م   لجمخو ً سدمخى 
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 خمسخل ل صخل ل اى حأآلن هي ر تك حن حن كخل ه   أل لب رنكعي رن ًن سعخجرحأ إ لأحسو  خنسا ممال سر  محأ حنملأل 
   ف ألرر  ا نخلرخ نحأسخهي  سحاى 

 
، َفيرََأى ِميْن َعَليى2" -(:2)آية  َِ  َوَكاَن ِفي َوْقِت اْلَمَساِء َأنَّ َداُوَد َقياَم َعيْن َسيِريرِِه َوَتَمشَّيى َعَليى َسيْطِح َبْييِت اْلَمِلي

   " السَّْطِح اْمرََأًة َتْسَتِحمُّ. َوَكاَنِت اْلَمْرَأُة َجِميَلَة اْلَمْنَظِر ِجدًّا.
ألجممسش  سنرممخ م ىحهممذأ رممخ  مم   أآلن ىسرممحو ألر ممو ألكممخرف "ألسمم  أل نخلمما نج مما" =َمشَّييى َداُوَد َقيياَم َعييْن َسييِريرِِه َوتَ 

 أح  مف قصله ال س خلبى ح خن ق و ذلك سجخهم  ممف صم حأت  حرزأرسمله حل من ال جعمخ  ممف أل ملب حال نج  س خلب 
لحنحن أألحلمممف ممممف معمممح أآلن ستردمممف حستممملك ألكنمممخن لكسنسممم  تتن كمممخن مسدمممتعف إرمممًلن ًحسممم ى ممممخ ،جعمممخ  ممممف ألصمممالن

 متلحخء ى حال ممه ًن  أح  لمي س مرن ممف همذه ألحنسمما حهمح دمخب سل مف ألغمني حسصمم ف ًح أل مرحن همف ألتعمخحن حأإل
حهح رنلح أل رن ًرخي دخحو ًح حهح س مخلب حهمذه  ل ما ألتجمخلب حأألاليى ًّرمخ أآلن حهمح ر مترل  مال جعمخ  همخ همح 

ًنهممخل ألر ممكى هممف ًلت ًنمم  محممل لعممخ ًن ت ممحن زحجمما س ممرنى حهنممخك رممن قممخو ًن   دمم ع قصمم ت هممذأ ًن تجممذب 
ألر ممك معممف تك ممي ًن  ممنحح ألر ممك س دمملعخى   ممف ًى أأل ممحأو لممح  ممخن  أح    ممف  خلتمم  ألن سكسمما حمممف صمم حأت  
حجعخ ه رخ  خن ق   رن إاّل ًن  أآلن مف  خلا تلأحف ح ق ملأغخل مف ألر ب حأل حأس حهذأ أإلن خن سن ب ًن سد ع 

 ألحخلجفى  حأ    خلجرخو 
 

؟»َفَأْرَسَل َداُوُد َوَسَأَل َعِن اْلَمْرَأِة، َفَقاَل َواِحٌد: 3" -(:3آية )   "«.أََلْيَسْت هِذِه َبْثَشَبَع ِبْنَت أَِليَعاَم اْمرََأَة ُأوِريَّا اْلِحثِّيِّ
  ألننق ًحلسكخي )دكب (ى   د ع هف   دحق رع إحتال5::ًى2حهف   دحق  نت  رسحسو مف )َبْثَشَبَع ِبْنَت أَِليَعاَم 

 إلعف( ح رسحسو )إل  دك ف(  نلس ألركنف حس حن حأل    د ع ل  إ رسن  نلس ألركنفى 
 

َعيْت ِإَليى َفَأْرَسَل َداُوُد ُرُساًل َوَأَخَذَها، َفَدَخَلْت ِإَلْيِه، َفاْضَطَجَع َمَعَها َوِهيَي ُمَطهَّيَرٌة ِميْن َطْمِثَهيا. ثُيمَّ َرجَ 4" -(:4آية )
   " ا.َبْيِتهَ 

لكمو  أح  لمي َدَخَليْت عَلْييِه  تلضت   ف  أح   و همف إهح حقت رنخ ب ل  روى حال نج  ًنعخ  :ُمَطهََّرٌة ِمْن َطْمِثَها
حتكمل   ،س ن ستحقع مف نل   ًن سن  ل سحرخل إلف هذأ أل رحن ألدنسع ل ن ألحنسا حخنحا ج أل ح و قتالهمخ ًقحسمخء

أحف مف ألجعمخ   مي نمحي   مف  ملسل أل  مو  مي ردمف   مف أل منحح  حضمخل  س  تصنخ  ألج خ لنى حل ن   أستعخ تل 
 -حرخ سضخ   حنسا  أح  ًى حنسا ألزنخ: ى  ن ألصالن ألجو نل   حألجو لجخل  مف أل لب

  ناى  خإلضخما إلف ح لأت  أللح سا حرزأرسلهى  1: ن  أل  سلن م ن  أآلن   -2
 هح رتزحج رن   سلأتى   -2
   سلألى حهح ر سح أللب حن س ى هح ًحذ رن أأ   -5
 هح ألر ك ألذى س  ي   ف ألزنخن  خلرتوى   -8
 ألرًلن رتزحجاى   -:
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 ىزحجعخ مف أل لب ألتف لي سذهب إلسعخ  أح   -1
حهمح   مف  هنمحل سعمح  = سمخ  ًحل=  ُأوِريَّيا حهمح غلسمب ألجمنس حرتعمح ى ،همح ً م  ً نمخو  أح  زحجعخ  و  -2

 رن أل  سسنى 
حن  و تل سل جخ  م خن ل دعحن ًنسخب ًمتك رن ًنسخب أأل   حأل ب حلعخ قحن ً  ل رن ج سخت حلننهل لر  د ت ألدع

 -أسباب أخرى للسقوط:
-I  ألتعممخحن  خل كخلممب ألصممغسلن ألرل مم ن ل  مملحيى معممح هممن نل مم  قحسممخل م ممي سعمملب رممن ألنهمملن أألحلممف  ممو تمملك

ب رمن ألدممل حال نمم حو مممف  ممحأل رممع أل سمما  ممو ألكنمخن لدممعحت ى لممذلك   سنممخ ًن نغ ممق ً ممحأب  حأ ممنخ حنعممل 
 نلمضعخ حنلمد ح خح عخ )مال ن رن ر و  حأء(ى 

-II  أل  ب أل خنف هح   ي ألدكحل  خل ضلن أإللعساى مسح    خنت هلحم  ًصكب   سلأل رن  أح  حل ن   مخن
َكياَن ِفيي َوْقيِت  دخ لأل  حجح  أللب حهذأ ألدكحل  خل ضلن أإللعسا س حن  نحل سلد  صخ    لذلك قسو هنمخ

 (ى 2سا ) اْلَمَساِء 
 -III  حقممت ألجعممخ  حأل مملب ًح ألصممالن ت ممحو إلممف تردممسا   ممف أل ممنححى مس ممحن أل مم ب أل خلمم  هممح ن ممب

 أللأ ا  حضخل  ن ألجعخ ى م أح  إ تخ  ألتنكي حألتل  حن ف ألجعخ ى 
 

 "«.ِإنِّي ُحْبَلى»ُوَد َوَقاَلْت: َوَحِبَلِت اْلَمْرَأُة، َفَأْرَسَلْت َوَأْخَبَرْت َدا5" -(:5آية )
اّل تدممعل  مم ى  ممي تممذو ألحنسمما ً  ممن ألنممخس     ممب ألدمملسكا معممف ر ممتحج ا ألرممحت م ل مم ت ل ر ممك لسمم  ل لعممخ حأ 

 حتلر هي  ركتعيى 
 

َل ُييوآُب ُأوِريَّيا ِإَليى َداُوَد. َفَأْرَسي«. َأْرِسيْل ِإَلييَّ ُأوِريَّيا اْلِحثِّييَّ »َفَأْرَسَل َداُوُد ِإَلى ُيوآَب َيقُيوُل: 6" -(:13-6اآليات )
اْنيِزْل ِإَليى »َوَقاَل َداُوُد أُلوِريَّيا: 8َفَأَتى ُأوِريَّا ِإَلْيِه، َفَسَأَل َداُوُد َعْن َساَلَمِة ُيوآَب َوَساَلَمِة الشَّْعِب َوَنَجاِح اْلَحْرِب. 7

 ََ ََ َواْغِسْل ِرْجَلْي . َفَخَرَج ُأوِريَّا ِمْن َبْيِت الْ «. َبْيِت َِ ٌة ِمْن ِعْنِد اْلَمِل ، َوَخَرَجْت َورَاَءُه ِحصَّ َِ َوَناَم ُأوِريَّا َعَلى َبياِب 9َمِل
َِ َمَع َجِميِع َعِبيِد َسيِِّدِه، َوَلْم َيْنِزْل ِإَلى َبْيِتِه.  َفَقياَل «. َلْم َيْنِزْل ُأوِريَّا ِإَلى َبْيِتهِ »فَأْخَبُروا َداُوَد َقاِئِليَن: 11َبْيِت اْلَمِل

؟»َداُوُد أُلوِريَّا:  ََ ْسيرَاِئيَل »َفَقياَل ُأوِريَّيا ِليَداُوَد: 11« َأَميا ِجْئيَت ِميَن السَّيَفِر؟ َفِلَمياَذا َليْم َتْنيِزْل ِإَليى َبْيِتي ِإنَّ التَّياُبوَت َواِ 
يْحرَاِء، َوَأَنيا آِتيي ِإَليى َبْيِتيي آلُكيَل َوَيُهوَذا َساِكُنوَن ِفي اْلِخَياِم، َوَسيِِّدي ُيوآُب َوَعِبيُد َسيِِّدي َناِزُلوَن َعَلى َوْجيِه  الصَّ

، َي َأْفَعُل هيَذا اأَلْميرَ  ََ ََ َوَحَياِة َنْفِس َأِقيْم ُهَنيا اْلَييْوَم »َفَقياَل َداُوُد أُلوِريَّيا: 12«. َوَأْشَرَب َوَأْضَطجَع َمَع اْمرََأِتي؟ َوَحَياِت
 ََ ََ اْلَيييْوَم َوَغييَدُه.  َفَأَقيياَم ُأوِريَّييا ِفييي«. َأْيًضييا، َوَغييًدا ُأْطِلقُيي َوَدَعيياُه َداُوُد َفَأَكييَل َأَماَمييُه َوَشييِرَب َوَأْسييَكَرُه. 13ُأوُرَشييِليَم ذِليي

َلى َبْيِتِه َلْم َيْنِزْل.   " َوَخَرَج ِعْنَد اْلَمَساِء ِلَيْضَطِجَع ِفي َمْضَجِعِه َمَع َعِبيِد َسيِِّدِه، َواِ 
لسنزو إلف  ست  حسضنجع رع زحجت  مسن ب أل رو ألحلسخ ح ي  خنمت  ًلأ   أح  ًن سحلف ألجلسرا   ن سن ب ًحلسخ

 هسرا إجخ ا ًحلسخ حنل سا ًحلسخ  و  خنت إجخ ت  مسعخ تح سخ ل أح  ألذى لي سذهب إلمف أل ملب حأ  تلمف  مخلتنكي ممف 
ححتم  ممف  قصلهى ًححلسخ   ب ًن  ححل    ف إرًلت  هح إهخنا أ ألرلرحز لُ   خلتمخ حت حل دمكب حل ر مك حلرخحم ه حأ 
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لمممد ًحلسممخ ً مم لُه لسممذهب ل ستمم   ًن    كمم ح ألرسمم أنى محقممت أل مملب هممح حقممت  ممذو حلممسس حقممت ترتممع دحصممفى ح أ
ٌة ( 4حرع هذأ َلَمَدى حمف )  ًى رن نكخي ألر كى  =ِحصَّ

 
يَباِح َكتَييَب َداُوُد َمْكُتوًبيا ِإَلييى ُييوآَب َوَأْرَسييَلُه ِبَييِد أُ 14" -(:21-14اآلييات ) َوَكتَيَب ِفييي اْلَمْكتُييوِب 15وِريَّييا. َوِفييي الصَّ
َوَكاَن ِفي ُمَحاَصَرِة ُيوآَب 16«. اْجَعُلوا ُأوِريَّا ِفي َوْجِه اْلَحْرِب الشَِّديَدِة، َواْرِجُعوا ِمْن َورَاِئِه َفُيْضَرَب َوَيُموتَ »َيُقوُل: 

َفَخييَرَج ِرَجياُل اْلَمِديَنييِة َوَحيياَرُبوا ُيييوآَب، 17نَّ ِرَجياَل اْلَبييْأِس ِفيييِه. اْلَمِديَنيَة َأنَّييُه َجَعييَل ُأوِريَّييا ِفيي اْلَمْوِضييِع الَّييِذي َعِلييَم أَ 
َفَأْرَسَل ُيوآُب َوَأْخَبَر َداُوَد ِبَجِميِع ُأُموِر اْلَحْرِب. 18َفَسَقَط َبْعُض الشَّْعِب ِمْن َعِبيِد َداُوَد، َوَماَت ُأوِريَّا اْلِحثِّيُّ َأْيًضا. 

َِ َعيْن َجِمييِع ُأُميوِر اْلَحيْرِب، »َل َقياِئاًل: َوَأْوَصى الرَُّسيو19 َفيِإِن اْشيَتَعَل َغَضيُب 21ِعْنيَدَما َتْفيَرُ  ِميَن اْلَكياَلِم َميَع اْلَمِلي
: ِلَماَذا َدَنْوُتْم ِمَن اْلَمِديَنِة ِلْلِقتَاِل؟ َأَما َعِلْمُتْم َأنَُّهْم َيْرُميوَن ِميْن َعَليى ا ََ ، َوَقاَل َل َِ ََ 21لسُّيوِر؟ اْلَمِل َميْن َقَتيَل َأِبيَماِلي

؟ ِلَماَذا َدَنيْوُتْم ِمي َِ َن السُّيوِر؟ َفُقيْل: َقيْد ْبَن َيُربُّوَشَث؟ أََلْم َتْرِمِه اْمرََأٌة ِبِقْطَعِة َرًحى ِمْن َعَلى السُّوِر َفَماَت ِفي تَاَبا
ََ ُأوِريَّا اْلِحثِّيُّ َأْيًضا   "«.َماَت َعْبُد

ق أألرممل  مم أح  م ممل مممف قتممو ًحلسممخ  ر سمم نى حهنممخ نجمم  ًن  أح  إ ممتعخن  خلكمم و ألحنخسممخ ت مم  حنخسممخى م سنرممخ ضممخ
اّل حُسك من حرمخ  حأألرخنا  و س  ي قخح ه أألرسن حركُ  نلح خل  لسحما ًحملى ل رمحت لس متل مضمس ت ى حل من لمسس حلمف حأ 

ن مب  أح  قتمو ًحلسمخ ترحلحن  مف ألرضخجع سنخ حن      مف أل منححى حل رمخ لمي ُسم لك سمح ب ممف أل  أسما أل مل حلأء 
أل  ف حل ن  نلذ ًرل ألر كى حل ن  معمي مسرمخ  كم   مسن حجم   أح  قم  تمزحج ًلر تم ى  مو ًن سمح ب نلمذ أألرمل   لأ ما 

لم  لرت م  ً نسملى م مو حمخنا سترنمف ًن س محن أل مو حنمخن ر  م ى مسمح ب قنكمخل قم  ذلستصس  زلا   ف  أح  مال سكح  س
ََ ( 22لح  عمذأ ألتحنمسن رمن  أح ى حنجم  قمحو سمح ب ممف )إدتلك رع  أح  مف قتو ًحلسخ ألن  م َفُقيْل َقيْد َمياَت َعْبيُد

ًن  سلس  ًن سصو ل أح  ًن سح ب مِعَي ًن قتمو ًحلسمخ همح لرصم  ا ألر مك ح مسكنس  أل ملحلى  مو ًن  = ُأوِريَّا َأْيًضا
دمممكل  أح  مكمممالل  نمممحق رمممن سمممح ب غخل مممخل ًلأ  ندمممل أللضمممس ا  ممم ن ًل مممو همممذأ ألح مممل رمممع ألل مممو إلذالو  أح ى حلرممم  

أإلذالو ًرخي سح ب منج   أح  ال ستجخ ل ًن س  ي سح ب حق   خحو  زل  رن رنص   م ي سر ل متلك أألرل ل  سرخن 
(ى ح مي تمذو ألحنسما أإلن مخنى حال مه ًن ألرتمو ً رمب ألزنمخ ممإن ألر مخحن ت مت ي رمع 1،:: 2رمو2 و ًحصخه  رت م  )

ألنجخ ما تجم ه  نسلمخل حقخ مسخل ممف ً رخقم ى حأل مؤأو  سم  لمي ست ملك ق مب  أح  ألنجخ ا مخإلن خن أل مخقن ت مت  رمو 
ل ممو همممذأ، ق  ممم  ألمممذى  ممم ق حضممل     مممف قنمممع جمممزء رمممن ج ممما دممخحوة أإلجخ ممما ًن ألحنسممما تر مممف ألر مممب حتكرمممف 

 ألكسنسنى حألكجسب ًن ضرسل  أح  هو ر تلس خل  خرخل  خراللى 
 

َقْد »َوَقاَل الرَُّسوُل ِلَداُوَد: 23َوَدَخَل َوَأْخَبَر َداُوَد ِبُكلِّ َما َأْرَسَلُه ِفيِه ُيوآُب. َفَذَهَب الرَُّسوُل 22" -(:26-22اآليات )
ََ ِمْن َعَلى24َتَجبََّر َعَلْيَنا اْلَقْوُم َوَخَرُجوا ِإَلْيَنا ِإَلى اْلَحْقِل َفُكنَّا َعَلْيِهْم ِإَلى َمْدَخِل اْلَباِب.  السُّوِر،  َفَرَمى الرَُّماُة َعِبيَد

ََ ُأوِريَّا اْلِحثِّيُّ َأْيًضا ، َوَماَت َعْبُد َِ هَكَذا َتُقوُل ِلُيوآَب: َي » َفَقاَل َداُوُد ِللرَُّسوِل: 25«. َفَماَت اْلَبْعُض ِمْن َعِبيِد اْلَمِل
. َشيدِّْد ِقتَاَلي ََ ََ هَذا اأَلْميُر، أَلنَّ السَّيْيَف َيْأُكيُل هيَذا َوَذا َفَلمَّيا 26«. ََ َعَليى اْلَمِديَنيِة َوَأْخِرْبَهيا. َوَشيدِّْدهُ َيُسْؤ ِفي َعْيَنْي

 " َسِمَعِت اْمرََأُة ُأوِريَّا َأنَُّه َقْد َماَت ُأوِريَّا َرُجُلَها، َنَدَبْت َبْعَلَها.
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اْمرََأًة َوَوَلَدْت َلُه اْبًنا. َوَأمَّا اأَلْميُر َوَلمَّا َمَضِت اْلَمَناَحُة َأْرَسَل َداُوُد َوَضمََّها ِإَلى َبْيِتِه، َوَصاَرْت َلُه 27" -(:27آية )

.  " الَِّذي َفَعَلُه َداُوُد َفَقُبَح ِفي َعْيَنِي الرَّبِّ
أأ س ب  أح  حل ن  ال ست تل   ف جلسرت  مخأ لسس  ن ه ر خ خنى = َفَقُبَح ِفي َعْيَنِي الرَّبِّ 
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 ودة للجدولع اإلصحاح الثانى عشر

 
َكياَن َرُجياَلِن ِفيي َمِديَنيٍة َواِحيَدٍة، َواِحيٌد »َفَأْرَسَل اليرَّبُّ َناثَياَن ِإَليى َداُوَد. َفَجياَء ِإَلْييِه َوَقياَل َليُه: 1" -(:4-1اآليات )

ي3َوَكاَن ِلْلَغِنيِّ َغَنٌم َوَبَقٌر َكِثيَرٌة ِجيدًّا. 2ِمْنُهَما َغِنيٌّ َواآلَخُر َفِقيٌر.  ا اْلَفِقييُر َفَليْم َيُكيْن َليُه َشيْيٌء ِإيَّ َنْعَجيٌة َواِحيَدٌة َوَأمَّ
ْأِسيِه َوَتَنياُم ِفيي ِحْضيِنِه، َصِغيَرٌة َقِد اْقَتَناَها َوَربَّاَها َوَكِبَرْت َمَعُه َوَمَع َبِنيِه َجِميًعيا. تَْأُكيُل ِميْن ُلْقَمِتيِه َوَتْشيَرُب ِميْن كَ 

يْيِف الَّيِذي َجياَء َفَجاَء 4َوَكاَنْت َلُه َكاْبَنٍة.  ، َفَعَفا َأْن َيْأُخَذ ِمْن َغَنِمِه َوِميْن َبَقيرِِه ِلُيَهيِّيَئ ِللضَّ َضْيٌف ِإَلى الرَُّجِل اْلَغِنيِّ
 "«.ِإَلْيِه، َفَأَخَذ َنْعَجَة الرَُّجِل اْلَفِقيِر َوَهيََّأ ِللرَُّجِل الَِّذي َجاَء ِإَلْيهِ 

نخ مخن ألن مف حأأ لمُ  ح مخح   ألرتكمم  ن  تمف سجك نمخ ن متسره حنرم ي تح مما  ألن ضمرسل  أح  لمي ست ملك ًل مو لمُ  ألمملب
ر و يألكهخت   رحت ً   أأل  خء   رلد   تجخلب   مدو    سا رن أل تخب[ حركنف ألر مو ألمذى ضمل   نخ مخنى 
يى ًن ألضس  ألجخحع همح دمعحن  أح  مخلدمعحن همف  حس ما   مف أإلن مخن حهمف جمخءت لإلن مخن ممف ر مخء همذأ ألكمخل

ًحلأ   أح  ألغنف ًن سد ع دعحت   إغتصخ     د ع ألصمغسلن ألح سم ن ألر  ح ما جم أل لم ى لج عمخ، همذه ألتمف  خدمت 
رك  تدخل    سخت  ًح    حدل   ح لسل نحر  حردخ لهى حأآلن سغتص عخ  أح  ألغنف ج أل ألذى لمُ  زحجمخت   سملأتى 

 ى متل ت  هح ًسضخل إح  د ع هذه إمتل تعخ دعحن  أح   رخ 
 

، ِإنَّيُه ُيْقَتيُل الرَُّجيُل اْلَفاِعيُل »َفَحِمَي َغَضُب َداُوَد َعَلى الرَُّجِل ِجدًّا، َوَقاَل ِلَناثَاَن: 5" -(:6-5اآليات ) َحيٌّ ُهَو الرَّبُّ
 ، ََ   "«.َوَيُردُّ النَّْعَجَة َأْرَبَعَة َأْضَعاٍف أَلنَُّه َفَعَل هَذا اأَلْمَر َوأَلنَُّه َلْم ُيْشِفقْ 6ذِل

 رف غضب  أح  ًحص ل   ر  ح  ن  سص ل   رخل   ف نل  ى لذلك   سنخ ًن ال نت لق حنصم ل ً  خرمخل حنم سن 
 ممو هممح ال سمملى حنمم  مممف نل مم ى  ،أآلحمملسن  ممو نتمملك أل سنحنمما أ مخإلن ممخن سرسممو ًن سمم سن أآلحمملسن حال سمم سن نل مم 

إ من   دم ع )إ من  -2 نمسن  8  رمع  أح  معمح قتمو ًحلسمخ حرمخت لمُ  حهذأ  خللكو  م  =َوَيُردُّ النَّْعَجَة َأْرَبَعَة َأْضَعاٍف 
ً حنسخ قت   ألر مك  م سرخنى ح أح  زنمف  مإرًلن ًحلسمخ حقم  زنمخ إ نم   -8إ دخلحي  -5ًرنحن قت   إ دخلحي  -2ألحنسا( 

 =رَُّجييُل اْلَفاِعييُل ُيْقَتييُل ال ًرممخ   ممي  أح   خلرتممو= )ًى  مملألى  أح ( ى ًرنممحن رممع إ نتمم   خرممخل حزنممف إ دممخلحي   مملألس 
 معذأ  خر   أأ مس  ألن  إ تل  حن يى 

 
ََ َمِلًكيا َعَليى ِإْسيرَاِئيَل »َفَقاَل َناثَاُن ِلَداُوَد: 7" -(:7آية ) َأْنَت ُهَو الرَُّجُل  هَكَذا َقاَل اليرَّبُّ ِإليُه ِإْسيرَاِئيَل: َأَنيا َمَسيْحُت

ََ ِمْن َيِد َشاُوَل،  "َوَأْنَقْذُت
مف رحأجعما  أح  تدم   دمجخ ا إس سمخ ممف رحأجعما ًحمخب حه مذأ سح نمخ ألركرم أن ممف حجم  هسملح سى  دجخ ا نخ خن

مر  حأج   أح   صلأرا حصلأ ا ح زي حلي س خ ف ألحجحهى حال ه نخ مخن  مخن ست م   رمع  أح  حلسما حلمي سدمعل  م  
نلضح هنخ مف همذأ ألكمخلي  من ًرخي إن خن ل ن أأ  رح  ندل هذأ مف أل تخب ألرر س لتك سرنخى حرن أألمضو ًن 

ََ ًن نح ل أأل  ساى  ََ … َأَنا َمَسْحُت  لنذ ل إ  خنخت أأ   سنخ مال نحنا إلس ى  = َوَأْنَقْذُت
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ََ َبْيَت ِإْسرَاِئيَل َوَيُهيوَذا. َوا ِ 8" -(:14-8اآليات ) ، َوَأْعَطْيُت ََ ََ ِفي ِحْضِن ََ َوِنَساَء َسيِِّد ََ َبْيَت َسيِِّد ْن َكياَن َوَأْعَطْيُت

ََ َكيَذا َوَكيَذا.  ََ َقِلياًل، ُكْنُت َأِزيُد َل ِلَمياَذا اْحَتَقيْرَت َكياَلَم اليرَّبِّ ِلَتْعَميَل الشَّيرَّ ِفيي َعْيَنْييِه؟ َقيْد َقَتْليَت ُأوِريَّيا اْلِحثِّييَّ 9ذِل
يَّياُه َقَتْليَت ِبَسيْيِف َبِني ََ اْميرََأًة، َواِ  ََ ِإَليى اأَلَبيِد، 11ي َعمُّيوَن. ِبالسَّْيِف، َوَأَخْذَت اْمرََأَتُه َلي َواآلَن َي ُيَفياِرُق السَّيْيُف َبْيتَي

ََ اْمرََأًة.  ََ اْحَتَقْرَتِني َوَأَخْذَت اْمرََأَة ُأوِريَّا اْلِحثِّيِّ ِلَتُكوَن َل ، 11أَلنَّ ََ ََ الشَّيرَّ ِميْن َبْيِتي : هَأَنَذا ُأِقيُم َعَلْيي هَكَذا َقاَل الرَّبُّ
 ََ ََ ِفيي َعيْيِن هيِذِه الشَّيْمِس.  َوآُخُذ ِنَساَء ، َفَيْضيَطجُع َميَع ِنَسياِئ ََ ََ َوُأْعِطيِهنَّ ِلَقِريِب ََ َأْنيَت َفَعْليَت 12َأَماَم َعْيَنْي أَلنَّي

«. َقيْد َأْخَطيْأُت ِإَليى اليرَّبِّ »َفَقياَل َداُوُد ِلَناثَياَن: 13«. ِبالسِّرِّ َوَأَنا َأْفَعُل هَذا اأَلْمَر ُقدَّاَم َجِميِع ِإْسرَاِئيَل َوُقدَّاَم الشَّيْمسِ 
. َي َتُموُت. »َفَقاَل َناثَاُن ِلَداُوَد:  ََ ََ َخِطيََّت ََ َقيْد َجَعْليَت ِبهيَذا اأَلْميِر 14الرَّبُّ َأْيًضا َقْد َنَقَل َعْن َغْيَر َأنَّيُه ِميْن َأْجيِل َأنَّي

ََ َيُمو     "«.تُ َأْعَداَء الرَّبِّ َيْشَمُتوَن، َفايْبُن اْلَمْوُلوُد َل
ََ  مخن ت  سمب  أح  قخ مسخل جمم أل ل من قنكمخل  ممخن رن ح مخل ألجمو حمال  نل مم   رممن ًحال ه  5 =َي ُيَفياِرُق السَّييْيُف َبْيتَي

رختحأ  خل س  مف ً نمخء  سختم ى ح تمف نعخسما  ل مف  أح  ًسمخي صم قسخ لمي سلمخلق أل مس   ستم  مرم  رمخت ًحال  صم قسخ 
همممذه أألالي همممف  رمممخل ن سكسممما ل حنسممماى أأل ممملن ألر خل ممما حأأل مممخء   مممس  ن ححمممذ نصمممل ًرمممخي  سنمممف ً مممسعيى ح مممو 

ألر خل حن سر رحن  ل ا ألحال هي حألك س ص سح مخأل ملن أللخ م ن تمحل  ًحال همخ م مخ أل حلكنماى ح هرما  أح  ألن مف 
ت مف ًن  لي سج  لنل   ً ذألأل  رخ  خن سلكو دخحو  و هح إ تمل   ملسكخل  حنستم  حأ  ترمو ت  سمب ألملب ممف صمر

حال ممه ًن  أح   ر ممك  هممسي لممي  ى لممذلك  ممخن   ممب ق ممب أأى مممخأ س ممب ًن نحضممع  ممسن س سمم   تممف مممف ألت  سممب
ًى ال ترممحت أآلن مممحلأل حلممن ترتممو مممحلأل ًحسضممخل لممن =  َي َتُمييوتُ  (25سحجممو ًن سكتممل  ًرممخي نخ ممخن ألن ممفى حمممف )

، 52، 1أحكمما ألتممف  ممج عخ مممف هممذه ألرنخ مم ا يترممحت ألرممحت أل ممخنف حتع ممك   مم ب ألحنسمماى حرزأرسممل تح مما  أح  ألل 
 [ى 285، 251، 212، 2:، 54
 

َفَسَأَل 16َوَذَهَب َناثَاُن ِإَلى َبْيِتِه.َوَضَرَب الرَّبُّ اْلَوَلَد الَِّذي َوَلَدْتُه اْمرََأُة ُأوِريَّا ِلَداُوَد َفَثِقَل. 15" -(:23-15اآليات )
، وَ  ِبيِّ َفَقاَم ُشُيوُخ َبْيِتِه َعَلْيِه 17َصاَم َداُوُد َصْوًما، َوَدَخَل َوَباَت ُمْضَطِجًعا َعَلى اأَلْرِض. َداُوُد اهلَل ِمْن َأْجِل الصَّ

اُوَد َوَكاَن ِفي اْلَيْوِم السَّابِع َأنَّ اْلَوَلَد َماَت، َفَخاَف َعِبيُد دَ 18ِلُيِقيُموُه َعِن اأَلْرِض َفَلْم َيَشْأ، َوَلْم َيْأُكْل َمَعُهْم ُخْبزًا. 
ُهَوَذا َلمَّا َكاَن اْلَوَلُد َحيًّا َكلَّْمَناُه َفَلْم َيْسَمْع ِلَصْوِتَنا. َفَكْيَف َنُقوُل َلُه: »َأْن ُيْخِبُروُه ِبَأنَّ اْلَوَلَد َقْد َماَت أَلنَُّهْم َقاُلوا: 

َن، َفَفِطَن َداُوُد َأنَّ اْلَوَلَد َقْد َماَت. َفَقاَل َداُوُد ِلَعِبيِدِه: َورََأى َداُوُد َعِبيَدُه َيَتَناَجوْ 19«. َقْد َماَت اْلَوَلُد؟ َيْعَمُل َأَشرَّ 
َفَقاَم َداُوُد َعِن اأَلْرِض َواْغَتَسَل َوادََّهَن َوَبدََّل ِثَياَبُه َوَدَخَل َبْيَت الرَّبِّ 21«. َماتَ »َفَقاُلوا: « َهْل َماَت اْلَوَلُد؟»

َما هَذا اأَلْمُر الَِّذي َفَعْلَت؟ َلمَّا َكاَن »َفَقاَل َلُه َعِبيُدُه: 21ِه َوَطَلَب َفَوَضُعوا َلُه ُخْبزًا َفَأَكَل. َوَسَجَد، ُثمَّ َجاَء ِإَلى َبْيتِ 
ْمُت َوَبَكْيُت أَلنِّي َلمَّا َكاَن اْلَوَلُد َحيًّا صُ »َفَقاَل: 22«. اْلَوَلُد َحيًّا ُصْمَت َوَبَكْيَت، َوَلمَّا َماَت اْلَوَلُد ُقْمَت َوَأَكْلَت ُخْبزًا

َواآلَن َقْد َماَت، َفِلَماَذا َأُصوُم؟ َهْل َأْقِدُر َأْن َأُردَُّه َبْعُد؟ َأَنا 23ُقْلُت: َمْن َيْعَلُم؟ ُربََّما َيْرَحُمِني الرَّبُّ َوَيْحَيا اْلَوَلُد. 
  "«.َذاِهٌب ِإَلْيِه َوَأمَّا ُهَو َفاَل َيْرجُع ِإَليَّ 
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تذلو  أح  رن ًجو ر  ت  ل نلو حألن  دمكل ًن رمحت ألنلمو س رمو ركنمف غضمب أأ   سم  رلد نلو ألحنسا م
م خن سص ف حسصمحيى ح مخن سلجمح دملخؤه  كالرما لضمخ رمن أأى حل نم  ً  من ت م سر  أل خرمو ل  مي أأ  مسن رمخت 

سجب ًن سرحت ألحلم  ألحل   و ر ح نل    خل هن  الرا ألللح معح دكل ًن ألحل   ن  أأ حهذه هف إلأ ت ى ح خن 
 كالرا ل و إن خن حخنا ًن  و رخ سجنس  رن ألحنسا رّرخ سكت له ألكخلي ر   خل زرنسخل ال   ح سضمسعى مرمن س ملق 

حه مذأ حممف        … ال ت حن لُ   ل ا مف ًرحأل   ذلك رن ال س مع ألكدحل ًحرن س     ن لذن  نلسرا حخنحا 
 رلد رلضخل د س ألى  :َفَثِقلَ ( :2 سا )

 
َوَعييزَّى َداُوُد َبْثَشييَبَع اْمرََأتَييُه، َوَدَخييَل ِإَلْيَهييا َواْضييَطَجَع َمَعَهييا َفَوَلييَدِت اْبًنييا، َفييَدَعا اْسييَمُه 24" -(:25-24اآليييات )

.ِمْن َأْجِل ال« َيِديِديَّا»َوَأْرَسَل ِبَيِد َناثَاَن النَِّبيِّ َوَدَعا اْسَمُه 25ُسَلْيَماَن، َوالرَّبُّ َأَحبَُّه،   " رَّبِّ
ركنمخه  مخلي ًح صمخنع  مالي إذ ممف ًسخرم  إ متلأ ت ألرر  ما رمن أل ملحب مرم  ًن مق أإل مي   سم   نلسرما  :ُسَلْيَمانَ 

ن حسما معمح  لرمز ل ر مسح  ممخنف ألعس مو ر مك أل مالي حلحممسس أل مالي  مخن سجمب ت ممرست   صمخنع أل ماليى حل رمخ  ممخن 
ن  خنت ألحنسا ق   ً خلت زحأ ع   س ن إاّل ًن   خلتح ا إ تكخ   الر  أل أح ف ًحنم  إحتسخل  أح  لإل ي لسدسل ًن  حأ 

هح حزحجت  ًي   سرخن  خ أ ل خلا أل الي رع أأى حهذأ ال سرنع حقحق ألت  س ختى ًح ب ألنلمو ًحل مو نخ مخن  سم  
ن رمخت   خه س س سخ حركنخه ر  حب أأ حهح إدترخق  حل رن   رما  أح  ألتمف تكنمف ألر  محب لسؤ م  لحأل سم  ًنم   حأ 

 ألنلو أألحو ل ت  سب مخل خنف سك ن ر  ا أأ لعرخ حغللأن  حنستعرخى 
 

َوَأْرَسيَل ُييوآُب ُرُسياًل ِإَلييى َداُوَد 27َوَحياَرَب ُييوآُب ِربَّيَة َبِنييي َعمُّيوَن َوَأَخيَذ َمِديَنيَة اْلَمْمَلَكييِة. 26" -(:31-26اآلييات )
َفاآلَن اْجَمْع َبِقيََّة الشَّْعِب َواْنيِزْل َعَليى اْلَمِديَنيِة َوُخيْذَها ِليَئالَّ 28َأْيًضا َمِديَنَة اْلِمَياِه.  َقْد َحاَرْبُت ِربََّة َوَأَخْذتُ »َيُقوُل: 

َوَأَخَذ تَياَج 31 َفَجَمَع َداُوُد ُكلَّ الشَّْعِب َوَذَهَب ِإَلى ِربََّة َوَحاَرَبَها َوَأَخَذَها.29«. آُخَذ َأَنا اْلَمِديَنَة َفُيْدَعى ِباْسِمي َعَلْيَها
ِنيَميَة اْلَمِديَنيِة َكِثييَرًة َمِلِكِهْم َعْن رَْأِسِه، َوَوْزُنُه َوْزَنٌة ِمَن الذََّهِب َمَع َحَجيٍر َكيِريٍم، َوَكياَن َعَليى رَْأِس َداُوَد. َوَأْخيَرَج غَ 

، َوَأْخَرَج الشَّْعَب الَِّذي ِفيَها َوَوَضَعُهْم َتْحَت َمَناِشيَر َوَنوَ 31ِجدًّا.  اِرِج َحِديٍد َوفُيُؤوِس َحِدييٍد َوَأَميرَُّهْم ِفيي َأتُيوِن اآلُجيرِّ
 " َوهَكَذا َصَنَع ِبَجِميِع ُمُدِن َبِني َعمُّوَن. ُثمَّ َرَجَع َداُوُد َوَجِميُع الشَّْعِب ِإَلى ُأوُرَشِليَم.

 ي  نف  رحنى ( منج  سح ب ق  هز 2:22صي2نكح  أآلن إلف ح ل أل لب رع  نف  رحن ألذى   ًه مف )
حس مم ح ًن ر سنمما ل مما  ممخن لعممخ  ممحل س ممسن  عممخ حس ممسن  ر سنمما صممغسلن ًى  ممف 
صممغسل حلممُ   ممحل ًسضممخل سدممرو حممزأن ألرممخء ًح أآل ممخل ألتممف ترمم  ألر سنمما  خلرممخءى 
ح نمم رخ  ممرنت ر سنمما ألرسممخه مممف سمم  سممح ب  ممخن رننرسممخل ًن ت ممرن ر سنمما ل مما: 

رنمممخق ألرسمممخه  نعمممخى ح ن حمممذ ًل مممو سمممح ب ) خصمممرتعخ(  كممم  إن َمِديَنيييَة اْلَمْمَلَكيييةِ 
س ممت  ف  أح  لسمم تف حسمم حو هممح ألر سنمما لممحال سرممخو ًن سممح ب هممح مممختح ألر سنمما 
حلمممسس  أح ى ح مممو ر مممس ف   سممم  ًن سن مممب إنتصمممخله ل ر مممسحى  مممو  مممو نجمممخح 
سن ب ل ر سح حلسس لنخى حل رخ  ر ت   رخت سح ب نحق رمن ألت مذسل لم أح  ًى 
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 خن حزنُ  حزنا رن  :تَاَج َمِلِكِهمْ ( 51إنزو ح خلبى لر  تجًل سح ب   ف  أح  ج ألى حمف )إن ًل ت ًن ت حن ر  خل م
  جي(ى  :8ألذهب م س  سضع  أح  هذأ أل رو   ف ًل   ) حألف 

قسو ًن إ نخن رن  هرخء  أح  ًر  خ ألتخج حلمكخه   ف ًل ِ   الرا ت  ن    ف  نمف  رمحن حقم  مكمال همذأ   -2
 زالهى حهذأ ًلى ركهي ألرل لسنى ل كد ألحقت  ي ًن

 ق  س حن ألتخج حلسلخل حل ن  رر حء جحأهل حقسرا ألجحأهل    تكخ و حزنا ذهبى   -2
 حهذأ تر خو ح ن سر ن حضع هذأ ألتخج   س ى  ، قسو ًن   را تخج ر  عي هف تخج ر  حرعي ًى إلععي  -5

= غخل خل ركنف هذأ ًن  إ تح رعي مف ترنسع أألدجخل  خلرنخدسل يٍد َوَوَضَعُهْم َتْحَت َمَناِشيَر َوَنَواِرِج َحدِ ( 52حمف )
سما صملس ا ًن  أح  ندملهي  خلرنخدمسل ( أآل5:21ًى2حأل لأس  خلنحألج ًى إ تح رعي مف   ح سا رملنى حل من ممف )

لقمحنعي حل منعي س مت رحنعخ معمي  مخنحأ سرم رحن ًحال همي ضم خسخ  سما إللععمي ر  محيى إذ  مخنحأ س  ،حهذه  ال دك ق محن
ًرخر  ً سخءى حل ن   ف  و أأل حأو معف ق حن رلمحضا رن  أح  ألذى سلرز ل ر سح ل ن  مخ ن رمخ ترتملن ألر محن 
رممع حنسمما ألزنممخى ح ممخن  أح  حخلجممخل رممن حنسمما ألزنممخ حقتممو ًحلسممخ حلممي سلجممع ل ممخ ق ل رتمم   خلتح مما  كمم  حل ممن رممن 

 حلقا ق   ى  ألرؤ    ك  ًن  خ  ل سخن ألتح ا لجكت لُ  ل رت  حر  ت 
 ، فلماذا كانت العقوبات ؟ (بعد اعترافه 13ية آخطيته)ان كان اهلل قد نقل عن داود  -سؤال:

مم َ  رممو صممحلن ، مممخأ سلسمم  أن سُ ًأأ ألممذى س ممب  أح  سلسمم   أح  مممي  و   سمم ه ى حال ممه قممحو  ممحلس ألل ممحو أن أأ ر 
   ل مي أل رخء ىًالي ، لس حن لنخ نصسب  خأل( معو ال س ر نخ ن ن  21:  2الي ) ب و ألر سح  خألر   َ 

 ى(  22: :الي )سع الي ل ي سدخ عنخ مي  و دا أذ ن ن   دل ت ت أألل ن لنال ه أن أأ  رو ألر سح  خأل
 ( 23:  8) غو  = ستصحل ألر سح مسنخ و مندخ   ألر سح رُ حأأ س ر نخ ن ن  خالالي  ل ي نَ 

( حأأ  5:  :22+ رز  25:  21 ح 2رخ ن ترو  تي ال نلدو حنس س )ن أأ ال س  نخ نجلب محق ًحنال ه 
ح تجل ا تنزق هذه  ، )ُسجل    ًى س رح ل   تجل ا(   ي  لجاًرو ى أذأل مخأ سجل   لسصو ألي ن  أح  س تًحج  

ألحخنحا حألر حن ألحنخسخ ألر  ح ا رن ق    ى منج  أن ألزنخ حألرتو أل ذأن  حال  ست  جكال ق    ستنري رن ألدعحن 
ىألتي ت   ت ألس 
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 عودة للجدول اإلصحاح الثالث عشر

 
ََ َأنَُّه َكاَن أَلْبَشاُلوَم ْبِن َداُوَد ُأْخٌت َجِميَليٌة اْسيُمَها ثَاَمياُر، َفَأَحبََّهيا َأْمُنيوُن ْبينُ 1" -(:22-1اآليات )  َوَجَرى َبْعَد ذِل
َعيَل َلَهيا ِصَر َأْمُنوُن ِللسُّْقِم ِمْن َأْجيِل ثَاَمياَر ُأْخِتيِه أَلنََّهيا َكاَنيْت َعيْذرَاَء، َوَعُسيَر ِفيي َعْيَنيْي َأْمُنيوَن َأْن َيفْ َوُأحْ 2َداُوَد. 
َفَقياَل َليُه: 4ا ِجيدًّا. َوَكاَن أَلْمُنوَن َصاِحٌب اْسُمُه ُيوَناَداُب ْبُن ِشْمَعى َأِخي َداُوَد. َوَكاَن ُيوَناَداُب َرُجياًل َحِكيًمي3َشْيًئا. 

َِ َأْنَت َضِعيٌف هَكَذا ِمْن َصَباٍح ِإَلى َصَباٍح؟ َأَما ُتْخِبُرِني؟» ِإنِّي ُأِحيبُّ ثَاَمياَر »َفَقاَل َلُه َأْمُنوُن: « ِلَماَذا َيا اْبَن اْلَمِل
ََ َوَتمَ »َفَقاَل ُيوَناَداُب: 5«. ُأْخَت َأْبَشاُلوَم َأِخي ََ َفُقْل َلُه: َدْع ثَاَماَر اْضَطجْع َعَلى َسِريِر ََ ِلَيرَا َذا َجاَء َأُبو اَرْض. َواِ 

َفاْضيَطَجَع َأْمُنيوُن َوَتَمياَرَض، َفَجياَء 6«. ُأْخِتي َفتَْأِتَي َوُتْطِعَمِني ُخْبزًا، َوَتْعَميَل َأَمياِمي الطََّعياَم أَلَرى َفذُكيَل ِميْن َييِدَها
َُ ِلَيرَاُه. َفَقاَل َأْمُنوُن ِللْ  : اْلَمِل َِ َفَأْرَسيَل َداُوُد 7«. َدْع ثَاَماَر ُأْخِتي َفتَْأِتَي َوَتْصَنَع َأَماِمي َكْعَكَتْيِن َفذُكيَل ِميْن َييِدَها»َمِل
َِ َواْعَمِلي َلُه َطَعاًما»ِإَلى ثَاَماَر ِإَلى اْلَبْيِت َقاِئاًل:  ْييِت َأْمُنيوَن َفَذَهَبْت ثَاَمياُر ِإَليى بَ 8«. اْذَهِبي ِإَلى َبْيِت َأْمُنوَن َأِخي

 ، ََ َوَأَخييَذِت اْلِمْقيياَلَة َوَسييَكَبْت 9َأِخيَهييا َوُهييَو ُمْضييَطِجٌع. َوَأَخييَذِت اْلَعِجيييَن َوَعَجَنييْت َوَعِمَلييْت َكْعًكييا َأَماَمييُه َوَخَبييَزِت اْلَكْعيي
ُثمَّ َقاَل َأْمُنوُن ِلثَاَماَر: 11َخَرَج ُكلُّ ِإْنَساٍن َعْنُه. فَ «. َأْخِرُجوا ُكلَّ ِإْنَساٍن َعنِّي»َأَماَمُه، َفَأَبى َأْن َيْأُكَل. َوَقاَل َأْمُنوُن: 

« َِ ََ الَّييِذي َعِمَلْتييُه َوَأتَييْت ِبييِه َأْمُنييوَن َأَخاَهييا ِإَلييى «. ايِتييي ِبالطََّعيياِم ِإَلييى اْلِمْخييَدِع َفذُكييَل ِمييْن َيييِد َفَأَخييَذْت ثَاَميياُر اْلَكْعيي
َي َييا َأِخيي، »َفَقاَلْت َلُه: 12«. َتَعاَلِي اْضَطِجِعي َمِعي َيا ُأْخِتي»، َفَأْمَسَكَها َوَقاَل َلَها: َوَقدََّمْت َلُه ِلَيْأُكلَ 11اْلِمْخَدِع. 

يا أَ 13َي ُتِذلَِّني أَلنَُّه َي ُيْفَعُل هَكَذا ِفي ِإْسرَاِئيَل. َي َتْعَمْل هِذِه اْلَقَباَحَة.  ْنيَت َفَتُكيوُن َأمَّا َأَنيا َفيَأْيَن َأْذَهيُب ِبَعياِري؟ َوَأمَّ
 ََ ََ أَلنَّيُه َي َيْمَنُعِنيي ِمْني َفَليْم َيَشيْأ َأْن َيْسيَمَع ِلَصيْوِتَها، َبيْل 14«. َكَواِحٍد ِمَن السُّيَفَهاِء ِفيي ِإْسيرَاِئيَل  َواآلَن َكلِّيِم اْلَمِلي

ًة َشيِديَدًة ِجيدًّا، َحتَّيى ِإنَّ اْلُبْغَضيَة الَِّتيي َأْبَغَضيَها ثُيمَّ َأْبَغَضيَها َأْمُنيوُن ُبْغَضي15َتَمكََّن ِمْنَها َوَقَهَرَها َواْضيَطَجَع َمَعَهيا. 
َي َسيَبَب  هيَذا »َفَقاَلْت َلُه: 16«. ُقوِمي اْنَطِلِقي»ِإيَّاَها َكاَنْت َأَشدَّ ِمَن اْلَمَحبَِّة الَِّتي َأَحبََّها ِإيَّاَها. َوَقاَل َلَها َأْمُنوُن: 

ََ ِإيَّاَي ُهوَ  َبْل َدَعيا ُغاَلَميُه الَّيِذي َكياَن 17َفَلْم َيَشْأ َأْن َيْسَمَع َلَها، «. َأْعَظُم ِمَن اآلَخِر الَِّذي َعِمْلَتُه ِبي الشَّرُّ ِبَطْرِد
ٌن، أَلنَّ َبَنيياِت 18«. اْطييُرْد هييِذِه َعنِّييي َخاِرًجييا َوَأْقِفييِل اْلَبيياَب َورَاَءَهييا»َيْخِدُمييُه َوَقيياَل:  َِ َوَكيياَن َعَلْيَهييا ثَييْوٌب ُملييوَّ اْلَمِليي

َفَجَعَليْت ثَاَمياُر َرَمياًدا 19اْلَعَذاَرى ُكنَّ َيْلَبْسَن ُجبَّاٍت ِمْثَل هيِذِه. َفَأْخَرَجَهيا َخاِدُميُه ِإَليى اْلَخياِرِج َوَأْقَفيَل اْلَبياَب َورَاَءَهيا. 
َن الَِّذي َعَلْيَها، َوَوَضَعْت َيَدَها  َفَقياَل َلَهيا 21َعَليى رَْأِسيَها َوَكاَنيْت تَيْذَهُب َصياِرَخًة. َعَلى رَْأِسَها، َوَمزََّقِت الثَّْوَب اْلُمَلوَّ

َِ َعَليى هيَذا »َأْبَشاُلوُم َأُخوَها:  ؟ َفياآلَن َييا ُأْخِتيي اْسيُكِتي. َأُخيوَِ ُهيَو. َي َتَضيِعي َقْلَبي َِ َهيْل َكياَن َأْمُنيوُن َأُخيوَِ َمَعي
َُ َداُوُد ِبَجِمييِع هيِذِه اأُلُميوِر اْغتَياَظ 21َأْبَشاُلوَم َأِخيَها.  َفَأَقاَمْت ثَاَماُر ُمْسَتْوِحَشًة ِفي َبْيتِ «. اأَلْمرِ  َوَلمَّا َسِمَع اْلَمِلي
  " لَّ ثَاَماَر ُأْخَتُه.َوَلْم ُيَكلِّْم َأْبَشاُلوُم َأْمُنوَن ِبَشر  َوَي ِبَخْيٍر، أَلنَّ َأْبَشاُلوَم َأْبَغَض َأْمُنوَن ِمْن َأْجِل َأنَُّه َأذَ 22ِجدًّا. 

لرمم  ً  ممن نخ ممخن أل  ممي   ممف  أح  حنجمم  مممف هممذأ أإلصمم خح ر خدمملن تنلسممذ أل  ممي حنجمم  ًن ألرتخ ممب  مم ًت ت ممسن 
ز همخل ألنصم  أألحوى سمخ تملى رمخذأ  مخن رحقم   أح  ًرمخي  ،  أح  ًحن نص  متلن   رم  أل خنسما لس مت ممف رجم  حأ 

نع مممف ألحلممخء سنممخ ى  مم    ممف أل ممنححى لجخلمم   ممسن ً  نممت هممذه ألرصمما ًن إ نمم  زنممف رممع إ نتمم !!  رممخل إن رممخ سصمم
حقصمما ًرنممحن هممف صممحلن  سمما ل ترسسممز  ممسن أل ممب حألدممعحنى مخل ممب سجكممو أإلن ممخن س ممذو نل مم  ألجممو رممن س مم عي 
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لسمملأهي  ممك أء حمممف ألتكخرممو رممع ألجممنس أآلحمملى مرممن س ممب سدممكل ًنمم  ستكخرممو رممع دممح  لممُ   سخنمم  حسرمم لهى ًّرممخ 
و رع ألجنس أآلحل    أن ل رتكاى حأل مب سنرمح سحرمخل مسحرمخل حسعمب ألر مب ألدعحن معف لس ت  حى إد خق لذن حتكخر

إت خ خل ل جرسع ًّرخ ألدعحن مت ني أإلن خن حتضسق ق    ح ل خن رخ ت عح  خلدمح  نل م  مسنر مب أل مب ألدمعحأنف 
 مسن أل  رتمسن  ل لأهساى حلأل   مر  إصن ح ألنخس   ف ت رسا ألدعحن  بى حلي َسُك   ألرجترمع قمخ لأل   مف ألترسسمز

حل ن رننرسخل م و  مب غسمل قمخنحنف ي  خلما  أح  رمع   دم ع ًح ًرنمحن رمع  خرمخل[ معمح دمعحنى ح مو  مب رمن همذأ 
لى حنخلرخل ت  رنخ  ن أل ب مال ن تنسع ًن نن ف ًن أأ ر  ا م و رن سدخ   أأ مف ر  ت  معذأ  ب ألنحق ر ر  

 ؤأو رخ هح د و ر  ا أأة ر  ا أأ تن مع رنمُ  لرحملسن لتلمسد ح و رن ال سد   أأ مف ر  ت  معذه دعحنى حأل
 م و رن سج  ًن     سحلج رن  حسجك                       سعي

حرخذأ مكو ألر سح "لمسس  مب ً همي رمن همذأ ًن س مذو ً م  نل م   من  ى ستصل   رخ تصل  ألر سح معذه ر  ا
هممممف رجممممل  إدممممم خق            رستعخ   خل معف   ف ألك س   أآلحلسن"ى ًّرخ ألدعحن حألتف إصن ح ألنخس   ف ت

 ل  أحو إللضخء دعحن ًنخنسا إللضخء ألذأتى 
لذلك نرحو ًن أل ب هح ت لل رن أألنخ لسكنف أإلن خن ذأت  ل نسخن أآلحلسن حل نسخن نل   ًّرخ ألدعحن معمف ترحقمع 

ذأتعخ حتترحقع مترحتى  و رن سن صل مف ذأت   حو أألنخى ح و رن سترحقع  حو ذأت  سد    ح ن ألرز ألتف ت سن 
ن همو رمؤأرلن ًرنمحن حرلضم  ألجمو حلذأت  سرحت ح و رن سنن ق حس     من أآلحملسن س سمخ، معمح سدم   أأى حأآل

دعحت  ألحت  هو هذأ  بة قنكخل الى حمف أل غا ألكل سا هنخك   را حأ  ن هف أل ب تك ل  ن ألنح سن حل ن مف 
 ا هنخك   رتسن:ألك لسا حمف ألسحنخنس

 حهف تك سل  ن أل ب أل خرف ألرت لل رن أألنخى  أغابو  -2
 حهف تك سل  ن أل ب ألكخ ى حتن لج ألدعحن ت ت ى  فيلو  -2

رنحن رمخ ًن نلذ ًح  را  ب هنخ ألتف إ تح رت ل ب ًرنحن ل خرخل هف )مس ح( م  رخت أل تخب  قسراى حلذلك  ك  
دم س ن جم أل  تمف ًنم  نمل  ًحتم   كم  ًن نمخو رنعمخ دمعحت ى لرم   مخن ًرنمحن  ًلأ ه ت حو     ًح دعحت  إلمف  غضما

ذ نمخو رنعمخ ت رسمق دمعحت  لمي سجم  ممف  أح م  دم كخل  رمخ  مخن سهمن  ،سهن ًن  خرخل  حن  حأهخ هف  ل  مكخ ت  حأ 
 كسممحن لممذأ ً غضممعخى حن ممن   سمملأل رممخ ندممتخق ل حنسمما حنهممن ًن مسعممخ  ممكخ تنخ حنهممن ًنعممخ جسمم ن لأل ممو ًحنعممخ  عجمما ل

ح خنف ًرنحن  =أْحِصَر َأْمُنوُن ِللسُّْقِم ( 2حدعسا ل نهل حل ن إذ نتذحقعخ نن ي حهذأ رخ     رع   ي ح حأءى حمف )
َرُجيياًل ( 5رمن ألرملد حهمذأ  لسمو م مخ ُه   مم ب دمعحت  ح مب ألحنسما سجك نمخ نضمك  حنحممحل  تمف ألرمحتى حممف )

ل حسلى ح خنت ص أقت  ألرنحن ص أقا نتسجتعخ ألرمحت حلمح  ت ل ن لأل    خنت   رت  ل دل حلس = َحِكيًما ِجدًّا
َي ُيْفَعُل هَكَذا ًهعل ألرنحن  حأقب دعحت  ألنرذه ًحنرذ ًحت ى  ي نج  ًن  خرخل ت  رت  رنتعف أل  را رع ًرنحنى 

 مماى هممذأ ألكرممو ال س سممق   رمما رر  مما  ح ممسج ب غضممب أأ   ممف ألدممكب   مم  معرممخ  ضممحسن  خلجرخ = بِإْسييرَاِئيلَ 
حل رخ ًلأ ت ح أ   مرخلت لُ   فتجعلها هى فى عار وهو كأحد السفهاء حقخلت ألحسعخ ًن ألحنسا ت ني رلت  سعخ

 ََ ََ أَلنَّييُه َي َيْمَنُعِنييي ِمْنيي ًح هممف  ،حل رممخ   مم ت ًن ألممزحأج  مم خ غسممل دممرسق ًهممحن رممن أل ممرحن مممف ألزنممخ َكلِّييِم اْلَمِليي
ت ر نسما   مف زحأج إ ملأهسي   مخلن حهمف دمرسرا ل من لس مت رمن نلمس م لت ًن ألر مك رمن  رم  ًن سكنمف إ مت نخءأ
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أأليى حلذلك ح ك  ًن إغتص عخ ًرنحن تصحلت ًن  سجب ًن ستزحجعخ لذلك هف إ تلضت   ف ًن  نل هخ حتذل ت 
… ًى ال سحجم   م ب سم  حك لنمل ىى ححضمكعخ ل لرمخ   = َي َسيَببَ  (21ًرخر  لستزحجعخ حال ستل عخ ل كخلى حممف )

( إ دمخلحي سضمرل 22الرا أل زن ألد س   رن مف جنخزن حرزقت أل حب ألر حن  الرا مرم هخ  مو رجم  حممف )ألخ  
 دلأل ألرنحنى

 
َوَكاَن َبْعَد َسَنَتْيِن ِمَن الزََّماِن، َأنَُّه َكاَن أَلْبَشاُلوَم َجزَّاُزوَن ِفي َبْعَل َحاُصوَر الَِّتي ِعْنَد 23" -(:39-23اآليات )
. َأْفرَاِيَم.  َِ َِ َوَقاَل: 24َفَدَعا َأْبَشاُلوُم َجِميَع َبِني اْلَمِل َُ »َوَجاَء َأْبَشاُلوُم ِإَلى اْلَمِل ََ َجزَّاُزوَن. َفْلَيْذَهِب اْلَمِل ُهَوَذا ِلَعْبِد

 ََ َُ أَلْبَشاُلوَم: 25«. َوَعِبيُدُه َمَع َعْبِد ََ َي َيا اْبِني. َي َنْذَهْب ُكلَُّنا ِلئَ »َفَقاَل اْلَمِل َفأََلحَّ َعَلْيِه، َفَلْم َيَشْأ «. الَّ ُنَثقَِّل َعَلْي
: «. ِإًذا َدْع َأِخي َأْمُنوَن َيْذَهْب َمَعَنا»َفَقاَل َأْبَشاُلوُم: 26َأْن َيْذَهَب َبْل َباَرَكُه.  َُ ؟»َفَقاَل اْلَمِل ََ « ِلَماَذا َيْذَهُب َمَع

.َفأََلحَّ َعَلْيِه َأْبَشاُلوُم، َفَأْرَسَل مَ 27 َِ  َعُه َأْمُنوَن َوَجِميَع َبِني اْلَمِل
اْنُظُروا. َمَتى َطاَب َقْلُب َأْمُنوَن ِباْلَخْمِر َوُقْليُت َلُكيُم اْضيِرُبوا َأْمُنيوَن َفياْقُتُلوُه. َي »َفَأْوَصى َأْبَشاُلوُم ِغْلَماَنُه َقاِئاًل: 28

َفَفَعَل ِغْلَماُن َأْبَشياُلوَم ِبيَأْمُنوَن َكَميا َأَميَر َأْبَشياُلوُم. 29«. َوُكوُنوا َذِوي َبْأسٍ  َتَخاُفوا. أََلْيَس َأنِّي َأَنا َأَمْرُتُكْم؟ َفَتَشدَُّدوا
َِ َوَرِكُبوا ُكلُّ َواِحٍد َعَلى َبْغِلِه َوَهَرُبوا.  َوِفيَما ُهيْم ِفيي الطَِّرييِق َوَصيَل اْلَخَبيُر ِإَليى َداُوَد َوِقييَل 31َفَقاَم َجِميُع َبِني اْلَمِل

، َوَلييْم َيَتَبييقَّ ِمييْنُهْم َأَحييدٌ : »َلييهُ  َِ َق ِثَياَبييُه َواْضييَطَجَع َعَلييى 31«. َقييْد َقَتييَل َأْبَشيياُلوُم َجِميييَع َبِنييي اْلَمِليي َُ َوَمييزَّ َفَقيياَم اْلَمِليي
َي َيُظينَّ َسييِِّدي »َداُوَد َوَقياَل:  َفَأَجاَب ُيوَنياَداُب ْبيُن ِشيْمَعى َأِخيي32اأَلْرِض َوَجِميُع َعِبيِدِه َواِقُفوَن َوِثَياُبُهْم ُمَمزََّقٌة. 

ََ َقْد ُوِضَع ِعْنَد أَ  . ِإنََّما َأْمُنوُن َوْحَدُه َماَت، أَلنَّ ذِل َِ ْبَشاُلوَم ُمْنُذ َيْوَم َأَذلَّ ثَاَماَر َأنَُّهْم َقَتُلوا َجِميَع اْلِفْتَياِن َبِني اْلَمِل
َِ َقيْد َمياُتوا. ِإنََّميا َأْمُنيوُن َوْحيَدُه َواآلَن َي َيَضَعنَّ َسيِِّدي اْلمَ 33ُأْخَتُه.  َُ ِفي َقْلِبيِه َشيْيًئا َقياِئاًل: ِإنَّ َجِمييَع َبِنيي اْلَمِلي ِل
َذا ِبَشْعٍب َكِثيٍر َيِسيُروَن َعَلى الطَِّريِق 34«. َماتَ  اِنِب َورَاَءُه ِبجَ َوَهَرَب َأْبَشاُلوُم. َوَرَفَع اْلُغاَلُم الرَِّقيُب َطْرَفُه َوَنَظَر َواِ 

: 35اْلَجَبِل.  َِ ََ َصارَ »َفَقاَل ُيوَناَداُب ِلْلَمِل ََ َكذِل َِ َقْد َجاُءوا. َكَما َقاَل َعْبُد َوَلمَّا َفَرَ  ِميَن اْلَكياَلِم 36«. ُهَوَذا َبُنو اْلَمِل
ََ َبَكى اْلمَ  َِ َقْد َجاُءوا َوَرَفُعوا َأْصَواَتُهْم َوَبَكْوا، َوَكذِل َُ َوَعِبيُدُه ُبَكاًء َعِظيًميا ِجيدًّا. ِإَذا ِبَبِني اْلَمِل َفَهيَرَب َأْبَشياُلوُم 37ِل

َِ َجُشييوَر. َوَنيياَح َداُوُد َعَلييى اْبِنييِه اأَليَّياَم ُكلََّهييا.  يُهييوَد َمِلي َوَهييَرَب َأْبَشيياُلوُم َوَذَهييَب ِإَلييى 38َوَذَهيَب ِإَلييى ِتْلَميياَي ْبييِن َعمِّ
ََ َثاَلَث ِسِنيَن.  َوَكاَن َداُوُد َيُتوُق ِإَلى اْلُخُروِج ِإَلى َأْبَشاُلوَم، أَلنَُّه َتَعزَّى َعْن َأْمُنوَن َحْيُث ِإنَُّه 39َجُشوَر، َوَكاَن ُهَنا

 " َماَت.
َهْل َكاَن  ح سن   لعخن ب إ دخلحي رن ًحت  ًن ت تزي ألصرتى ح خن سلس   ذلك ًن سع ئ ألجح لسحنن لإلنترخيى 

 َِ سكل  دعلن ًرنحن ح ركت  ألل سحا ححنخسخهى ح أح   رع حلي سكخقب ًرنحن إذ  خن معذأ ركنخه ًن   = َأْمُنوُن َمَع
س لو ًحال ه ًح ألن  ًلى جلسرت  رع   د ع رتج سا مف ًحال ه ح خلذأت مف إ ن  أل  لى حقنكخل مخأ ألكخ و ألذى 

نتهل إ دخلحي  نتسن جخزى  خلف   ف   ي تل ست  ل أح  ال   ًن سجخزى  أح    ف م خ  إ ن  ح  ي ركخق ت  ل ُ ى حأ 
 تف هن ألجرسع حهن  أح  ًحرنحن ًن ألرحضحق ق  ن فى حلّرخ جخء حقت جزأز ألغني حهح حقت  س  ًحملأح 

ححت  ح خن سك ي ًن ألر ك  سكتذل إلندغخل ى حلّرخ إ تذل ألر ك ن ب رنُ  ًن سل و  صنع حلسرا ح  خ لعخ ألر ك حأ 
ََ  وِلَماَذا(  ؤأو ألر ك 21ًرنحن حمف ) ل رخ سكنف تحح   أح  رن دا تجخه ًرنحنى ححصو ألح ل  = َيْذَهُب َمَع
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ل أح  حن  نتسجا أإلدخ خت ًن إ دخلحي قتو  و ًحال  ألر ك ل ن سحنخ أب هذأ أإلن خن أل  سي مف ألدل سح ل 
سك ي م رخذأ لي  حأل ؤأو إذأ  خن ى ألر ك ًن إ دخلحي قتو ًرنحن مرن معح سك ي ًن إ دخلحي ًضرل دلأل    ب  خرخل

ل ن هذأ أإلن خن ألدلسل لي سرنع ًرنحن رن ألحنسا حلي سرنع  نُ  ألرحتى حلر  جنف ًرنحن  رخل  ةسح ل ألر ك
ترع  نجخ ت  ًحسضُخ  رن إ ت الر  ل   لى  ي هلب إ دخلحي إلف ج ه ت رخى  ن  رسعح  ر ك جدحل حهف ررخنكا

ذ ه ً  أح  إدتخق ًن سلى إ دخلحي إذ  خن س      خل ح نف حغخل خل معح ،ح خدخن ، دلقف أألل ن  سن  لرحن ى حأ 
( ل ن حدف نر  ألنخس لُ  ألن  قختو ًرنحن حلف ألكع  م س  ستل ُ  حهح قختو حال سكخق   55،:: 24صي2د س أل )

ىمعح ًى  أح  قختو ًسضخل  ، ح س  سكخق  ُ 
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 لعودة للجدو اإلصحاح الرابع عشر

 
 -ًلأ  سح ب ًن س حن هح ألحأ نا لرصخل ا  أح    ف إ ن  ً دخلحي، ح خن  أمك :

 مخن سك مي ًن  أح  س مب إ دممخلحي جم ألى ردمتخقخل ًن سمل ه إلممف ًحلدم سي حل نم  سحدمف نرمم  ألدمكب لمُ ، لعمذأ ًحجمم   -2
ن  تهخهل  غسل ذلكى  رجخالل ل رصخل ا ًح   ف أألقو لل ه إلف ًحلد سي، أألرل ألذى سللح ق ب  أح   تف حأ 

ن نخو ألزرن ال   ًحن أألب  سصخلح إ ن  مرسخر   عذأ أل حل س     ص أقا ألنلمسنى  -2  ً لك ًن  حأ 
سك مممي ًن إل دمممخلحي دمممك سا   سممملن، ممممإن رمممخت  أح  سنر مممي ألدمممكب   مممف نل ممم ،   سممملحن سلس حنممم  ر  مممخل ح حممملحن  -5

  ستد  حن    ب غضب حأل ه   س  لرت   ًرنحن ح عذأ س    درخقى
لجحق إ دخلحي قختو ًحس  حصلح  أح   ن  سنزق ردخ ل ألضسق رن  أح  تجخه سح ب لرت   ً نسلى حلر  إ تح ي  -8

سح ب مف أألرل ًلر ا ت  ف قصا تتنخ ق ترلس خل رع قصا  أح  حأ  دخلحي حهح سكل  ًن ألر ك  س ركعخ معح 
 نممسن ركممخل عممخ ألرختممو  تممف ال تكمم ي أإلسكممل  لقمما ق  مم  تجممخه أأللأرممو حسكممل  ًنمم   سصمم ل   رممخل  ممخلكلح  ممن إ ن

 مس حن ق   لخ  ن إ ن ى 
 

َِ َعَلى َأْبَشاُلوَم، 1" -(:8-1اآليات ) َفَأْرَسَل ُيوآُب ِإَلى َتُقوَع َوَأَخَذ ِمْن 2َوَعِلَم ُيوآُب اْبُن َصُروَيَة َأنَّ َقْلَب اْلَمِل
ََ اْمرََأًة َحِكيَمًة َوَقاَل َلَها:  ْلُحْزِن، َواْلَبِسي ِثَياَب اْلُحْزِن، َوَي َتدَِّهِني ِبَزْيٍت، َبْل ُكوِني َكاْمرََأٍة َلَها َتَظاَهِري ِبا»ُهَنا

َِ َوَكلِِّميِه ِبهَذا اْلَكاَلمِ 3َأيَّاٌم َكِثيَرٌة َوِهَي َتُنوُح َعَلى َمْيٍت.   َوَجَعَل ُيوآُب اْلَكاَلَم ِفي َفِمَها.«. َواْدُخِلي ِإَلى اْلَمِل
، َوَخرَّْت َعَلى َوْجِهَها ِإَلى اأَلْرِض َوَسَجَدْت َوَقاَلْت: َوَكلَّمَ 4 ََ َُ »ِت اْلَمْرَأُة التَُّقوِعيَُّة اْلَمِل َفَقاَل َلَها 5«. َأِعْن َأيَُّها اْلَمِل

 : َُ ؟»اْلَمِل َِ ََ ابْ 6ِإنِّي اْمرََأٌة َأْرَمَلٌة. َقْد َماَت َرُجِلي. »َفَقاَلْت: « َما َباُل َناِن، َفَتَخاَصَما ِفي اْلَحْقِل َوَلْيَس َمْن َوِلَجاِرَيِت
ََ َوَقاُلوا: َسلِِّمي َضاِرَب 7َيْفِصُل َبْيَنُهَما، َفَضَرَب َأَحُدُهَما اآلَخَر َوَقَتَلُه.  َوُهَوَذا اْلَعِشيَرُة ُكلَُّها َقْد َقاَمْت َعَلى َجاِرَيِت

ََ اْلَواِرَث َأْيًضا. َفُيْطِفُئوَن َجْمَرِتي الَِّتي َبِقَيْت، َوَي َيْتُرُكوَن ِلَرُجِلي اْسًما َأِخيِه ِلَنْقُتَلُه ِبَنْفِس َأِخيِه الَِّذي َقَتَلهُ  ، َفُنْهِل
َُ ِلْلَمْرَأِة: 8«. َوَي َبِقيًَّة َعَلى َوْجِه اأَلْرضِ  َِ »َفَقاَل اْلَمِل َِ َوَأَنا ُأوِصي ِفي   "«.اْذَهِبي ِإَلى َبْيِت

ف  أح  ممممممف تدممممم   إ نعمممممخ أل مممممف   نممممم  جرممممملن تضمممممنلي نمممممخل يحه مممممذأ ُ مممممر   =َن َجْمَرِتيييييي ُيْطِفُئيييييو( 2ممممممف أألسممممما )
([ حلغخسما ممف نلمحس ألكدمسلن تمح  ًن تنلما ألجرمملن لت متحلف   مف ألرسملأ ى همذأ  خإلضمخما إلمف ًنمم  22:22صمي2)

 مف ال سرمحت   ي لج عخ ألرستى حلرم  تملأء    سعمخ  أح  جم أل حح م هخ ًنم  سحصمف  عمخإأإل ن ألح س  ألذى  س رو 
 (ى4إ نعخ  سا )
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: 9" -(:9آييية ) َِ َُ َوُكْرِسيييُُّه »َفَقاَلييِت اْلَمييْرَأُة التَُّقوِعيَّييُة ِلْلَمِليي ََ َوَعَلييى َبْيييِت َأِبييي، َواْلَمِليي َعَليييَّ اإِلثْييُم َيييا َسيييِِّدي اْلَمِليي
  "«.َنِقيَّانِ 

رختو حل نعخ  خلا إ ت نخحسا معف تن ب ألكلمح ح  مف هنخ ألرًلن تكل  ًن   ي ألنخرحس سدتلن قتو أل =َعَليَّ اإِلْثُم 
( ممخأ ل رعممي 2:22 +25:3ًن ت محن همف ألرت ر مما إل مي إلغممخء ألنمخرحس ح مخن ذلممك جمخحزأل رممن ًجمو ألل رما )تمم 

  خللغي رن إ ت رخقعي ل رحت  و  خل عيى ح ن حذ ح  هخ ألر ك  خلكلحى 
 

: 11" -(:11آية ) َُ َِ َبْعدُ ِإَذا َكلَّمَ »َفَقاَل اْلَمِل  "«.َِ َأَحٌد َفْأِتي ِبِه ِإَليَّ َفاَل َيُعوَد َيَمسُّ
ََ َحتَّى َي ُيَكثَِّر َوِلييُّ اليدَِّم اْلَقْتيَل، ِليَئالَّ ُيْهِلُكيوا اْبِنيي»َفَقاَلِت: 11" -(:11آية ) َُ الرَّبَّ ِإلَه َفَقياَل: «. اْذُكْر َأيَُّها اْلَمِل

، ِإنَُّه َي تَ » َِ ِإَلى اأَلْرضِ َحيٌّ ُهَو الرَّبُّ  "«.ْسُقُط َشْعَرٌة ِمْن َشْعِر اْبِن
لمي ت تمم   تحصمسا ألر ممك ح ح مم ه إذ تهمخهلت  ممخلحح  رممن حلمف ألمم ي لممحال سع مك  ي إ نعممخى  ممو همذأ لت ممتحلج  لممحأل 

 -دخرالل  ر ي رن ألر ك حلر   ص ت رن ألر ك مكالل   ف:
 (ى 4 ن سحصف  عخ ح  رلهخ مستلمرحأ  عخ ) سا  ح    -ً 
 (ى 21ستكلد لعخ   ذسا ًى ً   ) سا  الّ ً -ب 
 (ى 22(  و ح ر ي ) سا 22ألكلح  ن إ نعخ ح  ي محلى لصخل    سا ) -ج 
 

َِ »َفَقاَلييِت اْلَمييْرَأُة: 12" -(:17-12اآليييات ) ََ َكِلَمييًة ِإَلييى َسيييِِّدي اْلَمِليي َفَقاَلييِت 13« َتَكلَِّمييي»َفَقيياَل: «. ِلتَييَتَكلَّْم َجاِرَيتُيي
َُ ِبهيَذا اْلَكياَلِم َكُميْذِنٍب ِبَميا َأنَّ َولِ »اْلَمْرَأُة:  ََ َي َييُردُّ َماَذا اْفَتَكْرَت ِبِمْثِل هَذا اأَلْمِر َعَلى َشْعِب اهلِل؟ َوَيَتَكلَُّم اْلَمِلي  اْلَمِلي
ُيْجَمُع َأْيًضيا. َوَي َيْنيِزُع اهلُل َنْفًسيا َبيْل  أَلنَُّه َي ُبدَّ َأْن َنُموَت َوَنُكوَن َكاْلَماِء اْلُمْهرَاِق َعَلى اأَلْرِض الَِّذي يَ 14َمْنِفيَُّه. 

ََ َسيييِِّدي ِبهييَذا اأَلْمييِر، أَلنَّ الشَّييْعَب 15ُيَفكِّييُر َأْفَكييارًا َحتَّييى َي ُيْطييَرَد َعْنييُه َمْنِفيُّييُه.  َواآلَن َحْيييُث ِإنِّييي ِجْئييُت أُلَكلِّييَم اْلَمِليي
: ُأَكلُِّم الْ  ََ ََ َيْفَعُل َكَقْوِل َأَمِتيِه. َأَخاَفِني، َفَقاَلْت َجاِرَيُت ََ َلَعلَّ اْلَمِل ََ َيْسيَمُع ِلُيْنِقيَذ َأَمتَيُه ِميْن َييِد الرَُّجيِل 16َمِل أَلنَّ اْلَمِلي

َِ 17الَِّذي ُيِرييُد َأْن ُيْهِلَكِنيي َأَنيا َواْبِنيي َمًعيا ِميْن َنِصييِب اهلِل.  : ِليَيُكْن َكياَلُم َسييِِّدي اْلَمِلي ََ َعيزَاًء، أَلنَّيُه  َفَقاَليْت َجاِرَيتُي
 ََ ََ َيُكوُن َمَع ، َوالرَّبُّ ِإلُه َِ اهلِل ِلَفْهِم اْلَخْيِر َوالشَّرِّ َُ ِإنََّما ُهَو َكَماَل  "«.َسيِِّدي اْلَمِل

ألررصممح  هممح إ دممخلحيى حمممف تدمم سععخ معممف دمم عت ألدممكب  ممخألي ألر  مما إل نعممخ إ دممخلحي  ًن هنممخ ألرممًلن تلصممح  ممن
حألر ك هح حلف أل ي حرن  ر  ًن سنخلب  خل ي ل ن  س زي ًن ستلمق  دك   ألمذى سن مب   حن تجخهو ل رتسو ًرنحنى

ِلَميياَذا  (25ألكلممح  ممن إ دممخلحيى ح أح  إ ممتغو هممذه ألرصمما معممح ستممحق ألن سكلممح  ممن إ نمم  حسكممح  سمملأهى حمممف  سمما )
ء    مف ًلر ما متكلمح  من إ نعمخ ألرختمو م مي   نعمخ ترمحو إن  نمت تتملأ = اْفَتَكْرَت ِبِمْثِل هيَذا اأَلْميِر َعَليى َشيْعِب اهللِ 

 خألحلف ًن تتلأء    ف دكب    ر  ى ححأضح رن أل الي ًن ألدكب  خن س مب إ دمخلحي حقم   مًله ألدمكب رمن  ي 
 و ل رخ ًلحه  نمالل إذ إنمتري لدمل  ًحتم  حقتمو ألزأنمفى حقحلعمخ لرمخذأ إمت ملت  ر مو همذأ  ،ًرنحن لزنخ ًرنحن رع ًحت 
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مت مملت هممذأ ألل ممل ألممل ئ   ممف دممكب أأ ًنممك  لرتممُ  رممن إ دممخلحي ألممذى ً  ممحهى إأ ًى لرممخذأ أألرممل   ممف دممكب أ
َُ ِبهَذا اْلَكاَلِم َكُمْذِنبٍ  ًى رحقلك همذأ  م ن تهمو  خلرمخل ألدمكب رمن إ دمخلحي سجك مك  رمذنبى ح  سمك  = َوَيَتَكلَُّم اْلَمِل

 . ًن ت سن نل ك  ن رخ تص ل ر و هذأ أل  ي   ف إ دخلحي
ََ َي َيُردُّ َمْنِفيَّهُ بِ  َي  (28ًن  ال سلس  ًن سل  إ ن  ألرنلفى حممف ) ،ًى ًن حن  ألر ك ألذى سجك   رذنب :َما َأنَّ اْلَمِل

حهممو  ،ل رممخ قصمم ت ًن ًسخرنممخ جرسكممخل ق س مما ل غخسمما م ن ترممو  كضممنخ  كضممخل حلس ممخرح ً مم نخ أآلحممل = ُبييدَّ َأْن َنُمييوتَ 
نحنى حأل و  سرحتحنى ح خن ًرنحن ال   ح سرحت  تف حلح لي سرت   إ دخلحي ح خلتخلف رحت إ دخلحي  سل  أل سخن ألر

َبيْل ُيَفكِّيُر َأْفَكيارًا َحتَّيى َي   سك ًن تصلحى ح  نخ  نرحت حل من أأ سم  ل  دمتف ألنملق  تمف ال سرنمع  نمُ  رنلسم : 
ك مخلن   محن جم أل  مو همف ن محن حتك سمل س دم   من معمي لح مف  قسمق حهمذه أل =َوَي َيْنِزُع اهلُل َنْفًسا  ُيْطَرَد َعْنُه َمْنِفيُّهُ 
ح زقسمخو قمخو همذأ  كم  قممحو  ى(25:24ممخأ ال س مل  رمحت ألحمخنا ر مو ًن سلجممع حس سمخ ) مز ،لنملق أأ حر  تم 

لإلن مخن ألرًلن  رحخت أل منسنى حأأ لمي سنمزق إ دمخلحي حسرت م  ممإن  مخن أأ لمي سكخق م  م رمخذأ سرت م  ألر مكى حر  ما أأ 
جك تمم  ستج مم  حسصمم ب  تممف سل نممخ ن ممن ألرنلسممسن ح تممف ال سنممزق نلح ممخلى مرمم   نممخ ر ممت رسن ألرممحت حل ممن أأ م ممل 
ًم ممخلأل )حهممذه تدممسل لألقنممحي أل ممخنف  رممو أأ حقحتمم (  تممف ال ن رممف مممف ألرممحتى حل رممخ ًسضممخل ذ لهممخ ل رممحت هنممخ مسمم  

َي َيْنيِزُع اهلُل ت  ال ص ح مال ً   سضرن  سخت ى  و مف قحلعمخ إ تكجخو ل ر ك  تف ُس لق حس تف  إ ن  ق و ًن سرح 
ن  مخن قم  تذ لن لم أح  ًنم  همح نل م  قم  ًحنم  ممف رحضمحق ًحلسمخ حلمي سنمزق أأ نل م  حسرت م   = َنْفًسا  مو  مخر   حأ 
رمن ألدمكب حهمف حخحلما لي ت ن لتز ج ألر ك  عذه أللحأسا لمحال ًنعمخ حخممت  = أَلنَّ الشَّْعَب َأَخاَفِني( :2 ى  سا )ً  

محأضمح ًن  وَيْفَعيُل َكَقيْوِل َأَمِتيهِ  و ألر مك س مرعمف إقنخق ألر ك حهف أآلن ًتمت لكم ًن تلجع ل دكب حهف ق  مد ت
حمممف  ىحل رممخ هممف ت ممح ًن ألدممكب قمم  س ممحل إن لممي سلجممع إ دممخلحي ،ألدممكب رتكممخن  جمم أل رممع إ دممخلحي حرجنممحن  مم 

ًنعمخ غمخرلت ح َّر َمت    مف ألر مك حهمف تك مي ًنعمخ ركلضما ل كرمخب إن  (  خ ت ل لرز رلن ًحملى حركنمف أل مالي21)
هف ًَز َ َجت  ألر ك حقم  سكخق عمخ همف حأ  نعمخ ًح سنلسعمخ مت ملي رمن ألرسملأ  همف حأ  نعمخ حتضمنل ًن تكمسش ممف ًلد 

 لرعمخ رمن غلس ا ح ن ألح نسسن،  حل نعخ ًتت حأ را ًن ألر ك  س رع رنعخ حهف ألرًلن أل  سنا حس  مف ن  عمخ حال س
رسلأ عخى حأل الي هنخ  ن  لرخنعخ هف حأ  نعخ سدسل قنكخل إل دخلحي )هح أإل من( ألر ملحي  خلسمخل رمن ًن سكمسش ح من 

حهخ هح رضنل ًن سكسش ح ن ألح نسسن حسدسل لعخ   ي حهف لرز ل دكب ألذى ال سلس  ًن  ،إ لأحسو حح ن دك  
ن ح من ألمح نسسن حل رمخ تم  ل  كمخ أتعي ح سمخنتعي  مو  ح تم  ُس لي رن إ دخلحيى حهف تحس   أح    ن إ نم  سكمسش أآل

ِليَيُكْن ( 22حمف  سا ) ِلُيْنِقَذ َأَمَتُه ِمْن َيِد الرَُّجلِ  ل رخ ترح ه ل تح اى حقنكخل مخللجو ألذى تت  ي  نُ  هح ألر ك نل  =
  مف ح   رما حترمت ألرمًلن  م س عخ ًى سخلستنف ً رع   را رلل ا رن  س ى حتحأمرنف   ف ن = َكاَلُم َسيِِّدي َعزَاءً 

َِ اهللِ   رمم  عخ لمم = ى صمم سح ًن سممح ب هممح ألممذى ًل مم عخ ل ممن  ممو هممذه أل  رمما حأل ممالي أَلنَّ َسيييِِّدي ِإنََّمييا ُهييَو َكَميياَل
ألرر ممحء   ممخل  ممو لؤسمما ن حسمما حركلممما لح سمما لممسس  ممالي سممح ب ألمم رحى  ممو  الرعممخ هممف ى حهممف ت ممت ق  ممو رمم سح 

 خ خلى ل  رتعخ ألرر حءن إتض
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َُ َوَقاَل ِلْلَمْرَأِة: 18" -(:24-18اآليات ) َِ َعْنهُ »َفَأَجاَب اْلَمِل ِلَيَتَكلَّْم »َفَقاَلِت اْلَمْرَأُة: «. َي َتْكُتِمي َعنِّي َأْمرًا َأْسأَُل

 َُ : 19«. َسيِِّدي اْلَمِل َُ َِ ِفي هَذا ُكلِِّه؟»َفَقاَل اْلَمِل ََ َيا »اْلَمْرَأُة َوَقاَلْت: َفَأَجاَبِت « َهْل َيُد ُيوآَب َمَع َحيٌَّة ِهَي َنْفُس
ََ ُيوآ ، أَلنَّ َعْبَد َُ ، َي ُيَحاُد َيِميًنا َأْو َيَسارًا َعْن ُكلِّ َما َتَكلََّم ِبِه َسيِِّدي اْلَمِل ََ َب ُهَو َأْوَصاِني، َوُهَو َسيِِّدي اْلَمِل

ََ ُكلَّ هَذا اْلَكاَلِم.  ََ ُيوآُب هَذا اأَلْمَر، َوَسيِِّدي َحِكيٌم ألَ 21َوَضَع ِفي َفِم َجاِرَيِت ْجِل َتْحِويِل َوْجِه اْلَكاَلِم َفَعَل َعْبُد
َِ اهلِل ِلَيْعَلَم ُكلَّ َما ِفي اأَلْرضِ   «.َكِحْكَمِة َماَل

َُ ِلُيوآَب: 21 َفَسيَقَط ُييوآُب َعَليى َوْجِهيِه ِإَليى 22«. ومَ هَأَنَذا َقْد َفَعْلُت هَذا اأَلْميَر، َفاْذَهيْب ُردَّ اْلَفتَيى َأْبَشيالُ »َفَقاَل اْلَمِل
، َوَقاَل ُيوآُب:  ََ ََ اْلَمِل ، ِإْذ »اأَلْرِض َوَسَجَد َوَباَر ََ ََ َيا َسييِِّدي اْلَمِلي ََ َأنِّي َقْد َوَجْدُت ِنْعَمًة ِفي َعْيَنْي اْلَيْوَم َعِلَم َعْبُد

َُ َقييْوَل َعْبييِدهِ  : 24َوَذَهييَب ِإَلييى َجُشييوَر َوَأتَييى ِبَأْبَشيياُلوَم ِإَلييى ُأوُرَشييِليَم.  ثُييمَّ َقيياَم ُيييوآبُ 23«. َفَعييَل اْلَمِليي َُ َفَقيياَل اْلَمِليي
.«. ِلَيْنَصِرْف ِإَلى َبْيِتِه َوَي َيَر َوْجِهي» َِ  " َفاْنَصَرَف َأْبَشاُلوُم ِإَلى َبْيِتِه َوَلْم َيَر َوْجَه اْلَمِل

  عذأ ًحرل  أح  سح ب ًن سذهب حس تف  إ دخلحي   ف ًن ال سلأه معي  أح  ًن حلأء هذأ أألرل سح ب حألرًلن إ تلمت
  تف ال سهعل  أح  ًن  تعخحن مف  ق ًرنحنى -2 
 ل ف ستضع إ دخلحي حستحبى -2 
  تف ال س ت ب إ دخلحي رزس أل رن ألدك سا حهح سلس  ًن س حن ألكلش ل  سرخنى -5 
 

اِئيَل َرُجيٌل َجِمييٌل َوَمْميُدوٌح ِجيدًّا َكَأْبَشياُلوَم، ِميْن َبياِطِن َقَدِميِه َحتَّيى َوَلْم َيُكيْن ِفيي ُكيلِّ ِإْسيرَ 25" -(:27-25اآليات )
َوِعْنَد َحْلِقِه رَْأَسُه، ِإْذ َكاَن َيْحِلُقُه ِفي آِخيِر ُكيلِّ َسيَنٍة، أَلنَّيُه َكياَن َيْثُقيُل َعَلْييِه َفَيْحِلقُيُه، 26َهاَمِتِه َلْم َيُكْن ِفيِه َعْيٌب. 

. َكاَن َيزِ  َِ َوُوِلَد أَلْبَشاُلوَم َثاَلَثُة َبِنيَن َوِبْنيٌت َواِحيَدٌة اْسيُمَها ثَاَمياُر، َوَكاَنيِت 27ُن َشْعَر رَْأِسِه ِمَئَتْي َشاِقل ِبَوْزِن اْلَمِل
  " اْمرََأًة َجِميَلَة اْلَمْنَظِر.

أل حجرمسالل س هنم   خألنسمخب لي سر ح إ دخلحي إاّل مف جرخو ج  ه ألمذى جمذب ق محب ألدمكبى ح مخن دمكله غزسملأل جم 
حُسَزّسنُ   خلذهب ) لأ ن ألذهب( رّرخ زأ  مف جرخل  حزأ  مف حزن  )حق   تب سح سلحس ًن هذه  خ ن سعح سا ًن سملش 
ألدكل   ملأ ن ألمذهب( ح مخن س  مق دمكله  منحسخل حسزنم  )حهمذه  مخ ن  سنسما م  منسنسا(ى  مخن جرخلم  همح ألمذى ً نمخه 

ا م ي سنلك  ر سح ألنخس  و  خن أل  ب ممف هال م ى همح سر مو رمن سلتحملحن   ج مخ هي دك سا حل ن   خن  ال ق أ 
َِ  211َشْعَر رَْأِسِه )قحتعخ حجرخلعخ( ألن  لسس  ن هي  حى هذأ سلتحلحن   ى  هح حزن ألدكل  = َشاِقل ِبَوْزِن اْلَمِل

  دمخقو ستلأح محأ  مسن  211جكو ألمم ررخ س حأألنسخب حألزسحت ح لأ ن ألذهبى   ف ًن ألدخقو ألر تح ي رحت     س 
( ًن  خرخل  نت إ دخلحي  خنت زحجا لل  كخي ًحنج ت لُ  ً سخ 22حتضس  أل  كسنسا   ف ًسا ) جي ى   2,:م  1,:

 )هذأ نلس  الي سح سلحس(ى
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َِ 28" -(:33-28اآليات ) َفَأْرَسيَل َأْبَشياُلوُم ِإَليى ُييوآَب 29. َوَأَقاَم َأْبَشياُلوُم ِفيي ُأوُرَشيِليَم َسيَنَتْيِن َوَليْم َييَر َوْجيَه اْلَمِلي
، َفَلْم َيَشْأ َأْن َيْأِتَي ِإَلْييِه. ثُيمَّ َأْرَسيَل َأْيًضيا ثَاِنَييًة، َفَليْم َيَشيْأ َأْن َييأْ  َِ اْنُظيُروا. »َفَقياَل ِلَعِبييِدِه: 31ِتَي. ِلُيْرِسَلُه ِإَلى اْلَمِل

ََ َشيِعي َفَقياَم 31َفيَأْحَرَق َعِبييُد َأْبَشياُلوَم اْلَحْقَليَة ِبالنَّياِر. «. ٌر. اْذَهُبيوا َوَأْحِرقُيوُه ِبالنَّيارِ َحْقَلَة ُييوآَب ِبَجياِنِبي، َوَليُه ُهَنيا
ََ َحْقَلِتيي ِبالنَّياِر؟»ُيوآُب َوَجياَء ِإَليى َأْبَشياُلوَم ِإَليى اْلَبْييِت َوَقياَل َليُه:  َفَقياَل َأْبَشياُلوُم ِلُييوآَب: 32« ِلَمياَذا َأْحيَرَق َعِبييُد

َِ َتُقوُل: ِلَماَذا ِجْئُت ِمْن جَ » ََ ِإَلى اْلَمِل ََ َقاِئاًل: َتَعاَل ِإَلى ُهَنا َفُأْرِسَل ُشيوَر؟ َخْييٌر ِليي َليْو ُكْنيُت هَأَنَذا َقْد َأْرَسْلُت ِإَلْي
ْن ُوِجيَد ِفييَّ ِإثْيٌم َفْلَيْقُتْلِنيي ، َواِ  َِ . َفاآلَن ِإنِّي َأَرى َوْجيَه اْلَمِلي ََ َِ َوَأْخَبيَرُه. َوَدَعيا 33. «َباِقًيا ُهَنا َفَجياَء ُييوآُب ِإَليى اْلَمِلي

َُ َأْبَشالُ  ، َفَقبََّل اْلَمِل َِ َِ َوَسَجَد َعَلى َوْجِهِه ِإَلى اأَلْرِض ُقدَّاَم اْلَمِل  " وَم.َأْبَشاُلوَم، َفَأَتى ِإَلى اْلَمِل
ترل  نسلخل مف ً رخق ى ًحل و س ت  ف  أ   رف إ دخلحي  خرسن مف ًحلد سي  حن ًن ستك ي أإلتضخق ًح سر ي تح ا ح 

سح ب م ي سذهب ألن سح ب حدف ًن سكل   أح  حسغضبى ح خن ن ب إ دخلحي إّرخ ًن سكلح  أح   نُ  ًح سرت   
حهح َ ِلَ  نرنا ضك  ً س  ًن  ال سر ن ًن سرت  ، حهنخك نرنا ًحلى م أح  حدف ًن سدعل    إ ن  مف رحضحق 

غتصخب ألكلشًحلسخى حنجح إ دخلحي مف ألكح  ى ن إلف ألرصل ل تحنسن ل حلن ض  ً س  ألر ك حأ 
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 عودة للجدول اإلصحاح الخامس عشر

 
ََ َأنَّ َأْبَشاُلوَم اتََّخَذ َمْرَكَبًة َوَخْياًل َوَخْمِسيَن َرُجاًل َيْجُروَن ُقدَّاَمُه. 1 -(:6-1اآليات ) َأْبَشياُلوُم َوَكاَن 2َوَكاَن َبْعَد ذِل

َِ أَلْجييِل اْلُحْكييِم، َكيياَن َأْبَشييالُ  وُم َيييْدُعوُه ِإَلْيييِه ُيَبكِّييُر َوَيِقييُف ِبَجاِنييِب َطِريييِق اْلَبيياِب، َوُكييلُّ َصيياِحِب َدْعييَوى آٍت ِإَلييى اْلَمِليي
ََ ِمْن َأَحِد َأْسَباِط ِإْسرَاِئيَل َعبْ »َفَيُقوُل: « ِمْن َأيَِّة َمِديَنٍة َأْنَت؟»َوَيُقوُل:  ََ »َفَيقُيوُل َأْبَشياُلوُم َليُه: 3«. ُد اْنُظيْر. ُأُميوُر

 َِ ََ ِميْن ِقَبيِل اْلَمِلي َميْن َيْجَعُلِنيي َقاِضيًيا ِفيي »ثُيمَّ َيقُيوُل َأْبَشياُلوُم: 4«. َصاِلَحٌة َوُمْسَتِقيَمٌة، َولِكْن َلْيَس َمْن َيْسيَمُع َلي
َوَكاَن ِإَذا َتَقدََّم َأَحٌد ِلَيْسُجَد َلُه، َيُمدُّ َييَدُه َوُيْمِسيُكُه 5«. َمٌة َوَدْعَوى َفُأْنِصَفُه؟اأَلْرِض َفَيْأِتَي ِإَليَّ ُكلُّ ِإْنَساٍن َلُه ُخُصو 

، َفاْسيَتَرقَّ اْلَمِلي َوَكاَن َأْبَشاُلوُم َيْفَعُل ِمْثَل هَذا اأَلْمِر ِلَجِميِع ِإْسرَاِئيَل الَِّذيَن َكاُنوا َيْأُتوَن أَلْجِل اْلُحْكِم ِإَلى6َوُيَقبُِّلُه.  َِ
  َأْبَشاُلوُم ُقُلوَب ِرَجاِل ِإْسرَاِئيَل.

همذأ رمخ تك رم  إ دمخلحي رمن جم ه ألمح نف  سم  س م ح رعس مخل ممف : اتََّخَذ َمْرَكَبيًة َوَخيْياًل َوَخْمِسييَن َرُجياًل َيْجيُروَن ُقدَّاَميهُ 
ء أل لأرمممخت ألزرنسممما ح تمممف ال رل  مممخت ححسمممحوى حأأ ن مممب ًن ال سلكمممو ر مممحك إ ممملأحسو همممذأ  تمممف ال سجممملحن حلأ

سكتر حن   ف قحتعي ألذأتسا  و   ف قحن أأى حأللجخو ألمذسن سجملحن ًرخرم  غخل مخل  مخن لعمي زى حمخ ى حغخل مخل مرم  
ملح دكب إ لأحسو  عذه ألصحلن حمض عخ  ن صحلن  أح  ألرتحأضعى حس د  هذأ ألتصل   ن ه   إ دخلحي رن 

حل ممب رل  ممخت ححممسالل  ىر  مما ألرجمم  أل خنممو حألكجلممما لسغتصممب  مملش ً سمم  ألكممح ن إلممف ًحلدمم سي، معممح ًتممف  مملحح
 غاللى  أح  هس  ر      نحأت ضسق   سلن حص حأت حجعخ  حهمذأ سم تف لسر مك حلجخو سجلحن ًرخرُ   سنرخ ً حه سل ب 

حممالو ألرجمم  أل خنممو حألرهممخهل ألحخلجسمماى حألكجسممب ًن زأ ت دممك ست   عممذأى حلممي س تلممف  عممذأ  ممو صممخل مممف حمم أق 
مس م ل   حسكنف إهترخرخل ل و حأ  ، سرخلا ألدكبى سر   ن   خب ألر سنا لسرنع ألرترخضسن رن ألحصحو إلف ً س  

 ىىى ي سرحو لُ  مف نلخق  حن م   لرضست  ح حن ًن سكل  رن هح أل ملئ حرمن همح ألهمخلي،  ن ر سنت  ح  ن  
ََ َصاِلَحٌة َوُمْسَتِقيَمةٌ  و سرحو ل و ألنلمسن  ََ  ًى أل ق ركمكى  مي سرمحو  خذ مخل  اْنُظْر ُأُموُر لِكيْن َليْيَس َميْن َيْسيَمُع َلي

 َِ سهعمل ً محه ًنم  غسمل صمخلح  معمحى ح عمذأ حقمت م مسس ل سم  ، صخل  جمحزأل ال سعمتي  خلرضمخء مخلر ك  ِمْن ِقَبِل اْلَمِل
لسهعممل ًنمم  ح مم ه ألرممخ ل   ممف ألر ممك ح  ممف ألترخضممفى هممح لممي س ممن سلسمم  ًن سرضممف  ممو ًن س سممل ألنممخس   ممف ً سمم  

ًى إن مخن سم تف لس مج  لمُ   مإ ن  و    مرَ مدمعحن ق  م  أللحخ ماى  مو ممف لسمخء  مخن سُ َمْن َيْجَعُلِنيي َقاِضيًيا ألر كى  ي سرحو 
 ألر كى ح عذأ إ ترخو إ دخلحي ق حب ألنخسى 
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: 7" -(:9-7اآليات ) َِ َدْعِني َفَأْذَهَب َوُأوِفَي َنيْذِري الَّيِذي َنَذْرتُيُه ِلليرَّبِّ »َوِفي ِنَهاَيِة َأْرَبِعيَن َسَنًة َقاَل َأْبَشاُلوُم ِلْلَمِل
ََ 8ِفي َحْبُروَن،  َنَذَر َنْذرًا ِعْنَد ُسيْكَناَي ِفيي َجُشيوَر ِفيي َأرَاَم َقياِئاًل: ِإْن َأْرَجَعِنيي اليرَّبُّ ِإَليى ُأوُرَشيِليَم َفيِإنِّي أَلنَّ َعْبَد
: 9«. َأْعُبُد الرَّبَّ  َُ  " َفَقاَم َوَذَهَب ِإَلى َحْبُروَن.«. اْذَهْب ِبَساَلمٍ »َفَقاَل َلُه اْلَمِل
حغخل مخل همف رنمذ ُرِ مَح  أح  ر  مخل   مف سم  ى س م   رتمف  م ً   مخب أألل كمسن  منا  أل تمخب لمي :َسيَنةً  41ِفي ِنَهاَيِة 
معذأ أل    رن أأل  أ  ألعخرا ألتف س حنعخ ألتخلسخى حذهب إ دخلحي  خذ خل إلمف  أح    نم  نمذل نمذلأل إن ى صرححسو 

 ن إ ن  م رح لُ ى س   َ لتَ ًلجك   أح  ألحلد سي ح لخ  نُ  سذهب إلف   لحن حسر ي ذ خحح ح أح  ملح  خلت  س  
 

ِإَذا َسيِمْعُتْم َصيْوَت اْلُبيوِق، »َوَأْرَسَل َأْبَشاُلوُم َجَواِسيَس ِفي َجِميِع َأْسَباِط ِإْسرَاِئيَل َقياِئاًل: 11" -(:12-11اآليات )
ََ َأْبَشاُلوُم ِفي َحْبُرونَ  ُجل ِمْن ُأوُرَشيِليَم َقيْد ُدُعيوا َوَذَهُبيوا ِبَبَسياَطٍة، َواْنَطَلَق َمَع َأْبَشاُلوَم ِمَئتَا رَ 11«. َفُقوُلوا: َقْد َمَل

َوَأْرَسَل َأْبَشاُلوُم ِإَلى َأِخيُتوَفَل اْلِجيُلوِنيِّ ُمِشييِر َداُوَد ِميْن َمِديَنِتيِه ِجيلُيوَه ِإْذ َكياَن َييْذَبُح 12َوَلْم َيُكوُنوا َيْعَلُموَن َشْيًئا. 
 " َدًة َوَكاَن الشَّْعُب َي َيزَاُل َيَتزَاَيُد َمَع َأْبَشاُلوَم.َذَباِئَح. َوَكاَنِت اْلِفْتَنُة َشِدي

 حضع إ دخلحي حنت  إلنتزأق ألكلش حق  ً  رعخ ترخرخلى 
 هح   ً  خ رخل  إ ترخلا ألجرخهسلى  -2
  نا حهنخك سجرع  و رن سؤس هى  2         حلس  أل  ي مف   لحن  س  ر ك  أح سك ن ت -2
ح سنرخ سضلب  خل حق مف  ىن حألت سغلأ  أآلن معنخك نخمحف ً حأق مف  و ر خنصحت أل حق هح   سو ألت سلح  -5

ح سنرممخ ُس ممرع أل ممحق مخلجحأ ممسس  ،حسنتدممل ألح ممل مممف  قممخحق مممف  ممو إ مملأحسوى   مملحن تضمملب  ممو أأل ممحأق 
و ل ألنمخس ًن  أح  رمخت ًح تنمخز حسلملح ألنمخس  رمن ً  محه حل رمخ تصمح   ىألرنتدلحن سرحلحن ًن إ دخلحي ق  ر مك

  ن أل  ي إل ن  إ دخلحيى مسنخ ى     و إ لأحسو ر  خل مف حقت حأ  ى 
  مف  رن  هرخء ألرر  ا مس  ح ًرخي ألنخس ممف   ملحن ًن  أح  قم  حأممق 211ًحذ إ دخلحي ركُ  إلف   لحن  -8

  خإلضممخما إلمف ًنم  س ملي  أح  رممن ى ًنعممي رمحأمرسن   مف ر  م ح  تحلس م  ألكملش ًحنم  ًل ممو ركم  همؤالء ألكهرمخء
 مف هذه أل خ خت أل لجاى  هؤالء ألتدخحل رع لجخل  ألرح صسن

 مف حسخنما  أح ، حهمح ممف همذأ إ تكخن إ دمخلحي  دمح  ذ مف جم أل همح ًحستحممو تح مي مسم  أللغ ما رمع ألرم لن   -:
(ى حغخل مخل ممإن  أح   مخن 24:25+ سح 3:82سعحذأ مف حسخنت  ل س ن  رخ تدخ عخ مف نلسرا رحتعرخ )رز      دَ سُ 

ر ممله ح هخحمم ى حغخل ممخل مممإن ًحستحمممو هممح ألكرممو ألرمم  ل لعممذه ألرممؤأرلنى غنف  ممن ًحستحمممو ألنمم  إ تدمم   ممتإقمم  
حنلعمي هممذأ  ررخلنما أآلسمخت ألتخلسمما "  دم ع  نمت ًلسكممخي" + "ًلسكمخي  من ًحستحمممو  حغخل مخل م حستحممو همح جمم    دم ع

+  58:  25صممممي2+  5:  22 2) ألجس ممممحنف" + "ًحل ممممو إ دممممخلحي إلممممف ًحستحمممممو ألجس ممممحنف ردممممسل  أح "
لرمؤأرلن ح    ررخ     رن  أح  رع  لس ت    دم ع زنل غخل خ محسخنا ًحستحمو ل أح  لأجكاح ( ى 22:  :2صي2

 ى  أح  ض  ًحلسخ زحجعخ

2 

2 
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 سعجي إ دخلحي   ف قصل  أح  حسرت   حسك ن رحت ى -1
  

َفَقياَل 14«. وَب ِرَجياِل ِإْسيرَاِئيَل َصياَرْت َورَاَء َأْبَشياُلومَ ِإنَّ ُقلُي»َفَأَتى ُمَخبٌِّر ِإَلى َداُوَد َقياِئاًل: 13" -(:14-13اآليات )
ُقوُموا ِبَنا َنْهُرُب، أَلنَّيُه َليْيَس َلَنيا َنَجياٌة ِميْن َوْجيِه َأْبَشياُلوَم. َأْسيرُِعوا »َداُوُد ِلَجِميِع َعِبيِدِه الَِّذيَن َمَعُه ِفي ُأوُرَشِليَم: 

 "«.ْدِرَكَنا َوُيْنِزَل ِبَنا الشَّرَّ َوَيْضِرَب اْلَمِديَنَة ِبَحدِّ السَّْيفِ ِللذََّهاِب ِلَئالَّ ُيَباِدَر َويُ 
محجح   أح   سخل حهح سك من ًنم  لمي ستح مف  من ى  أح  ألرر حء رن لحح أأ ً لك ألحنا حهلب  لسكخل ق و ًن سرتو 

 ألكلش  س  ب ردخ و إل دخلحيى 
تممذ ل ألن ممحن "ال سلممخلق أل ممس   ستممك" حرممن ألنخ سمما أألحمملى  خنممت حل ممن  خلت  سمم  ممم أح  مممف هممذه أل  هممخت ألصممك ا 

 أح  مممف  = َوَيْضييِرَب اْلَمِديَنييَة ِبَحييدِّ السَّييْيفِ حنما  أح  نخج مما إذ ً نتمم  ألحقممت لسجرممع قحأتمم  مممف رحأجعمما إ دممخلحي 
 ضسرت  سعتي  خلر سنا ًحن ال ت سو  رخء  لسحاى

  
: َفَقاَل َعِبيُد اْلمَ 15" -(:16-15اآليات ) َِ َِ ِلْلَمِلي َُ َنْحيُن َعِبييُدهُ »ِلي َفَخيَرَج 16«. َحَسيَب ُكيلِّ َميا َيْختَياُرُه َسييُِّدَنا اْلَمِلي

َُ َعَشَر ِنَساٍء َسرَاِريَّ ِلِحْفِظ اْلَبْيِت. ََ اْلَمِل َُ َوَجِميُع َبْيِتِه َورَاَءُه. َوَتَر  " اْلَمِل
 

َُ َوُكلُّ الشَّْعبِ 17" -(:17آية )  " ِفي َأَثرِِه َوَوَقُفوا ِعْنَد اْلَبْيِت اأَلْبَعِد. َوَخَرَج اْلَمِل
حملج ألر مك ح مو لجخلم  ممف ً مله ححقلمحأ  نم   حمل  سمت رمن  سمحت ألر سنما لسك مل ًرخرمُ   مو لجخلم   = اْلَبْيِت اأَلْبَعدِ 

جممب )ًى ألرك حسنرممحن   ممسعي، هممح ًحممذ ركممُ   ممو رممن سلسمم  ًن ست كمم ى حرممن ال سلسمم  تل مم  إل دممخلحي ألركجممب  مم 
حرن ألرؤ   ًن رن إحتخل إ دخلحي  سكخنف رن    سلأل  ك  ذلكى حه ذأ ألر سح سلس نخ ًن نعلب ركُ  رن   إ دخلحي(،

اليى حنخسخ ألكخلي حرن ألدسنخن حل ن رن سلس  ًن س رف رع ألدسنخن م سللح    ل  ها حل ن  ك  ذلك ترع   س  أأل
 ر ممحأ ركممُ  ألصممم سب حهممي  ممسترج حن ركممُ ى حلرمم  لتمممو  أح  حرممن ت ممع  أح  مممف ضممسرت  هممي   سممم ه أألرنممخء ألممذسن 

 ألرزرحل أل خل  مف هذه ألرنخ  اى
َوَجِميُع َعِبيِدِه َكاُنوا َيْعُبُروَن َبْيَن َيَدْيِه َمَع َجِميِع اْلَجالَِّديَن َوالسَُّعاِة َوَجِميُع اْلَجتِّيِّيَن، 18" -(:22-18اآليات )

. ِستُّ ِمَئِة َرُجل َأَتْوا َورَ  َِ ، َوَكاُنوا َيْعُبُروَن َبْيَن َيَدِي اْلَمِل : 19اَءُه ِمْن َجتَّ َُ إِلتَّاَي اْلَجتِّيِّ ِلَماَذا َتْذَهُب »َفَقاَل اْلَمِل
 . ََ ََ َغِريٌب َوَمْنِفيٌّ َأْيًضا ِمْن َوَطِن َِ أَلنَّ ََ ِبالذََّهاِب َأْمًسا ِجْئَت َوا21َأْنَت َأْيًضا َمَعَنا؟ ِاْرجْع َوَأِقْم َمَع اْلَمِل ْلَيْوَم ُأِتيُه
 ََ . الرَّْحَمُة َواْلَحقُّ َمَع ََ ْع ِإْخَوَت ََ َوَقاَل: 21«. َمَعَنا َوَأَنا َأْنَطِلُق ِإَلى َحْيُث َأْنَطِلُق؟ ِاْرجْع َوَرجِّ َحيٌّ »َفَأَجاَب ِإتَّاُي اْلَمِل

، ِإنَُّه َحْيُثَما َكا َُ ََ ُهَو الرَّبُّ َوَحيٌّ َسيِِّدي اْلَمِل ََ َيُكوُن َعْبُد ، ِإْن َكاَن ِلْلَمْوِت َأْو ِلْلَحَياِة، َفُهَنا َُ َن َسيِِّدي اْلَمِل
 " َفَعَبَر ِإتَّاُي اْلَجتِّيُّ َوَجِميُع ِرَجاِلِه َوَجِميُع اأَلْطَفاِل الَِّذيَن َمَعُه.«. اْذَهْب َواْعُبرْ »َفَقاَل َداُوُد إِلتَّاَي: 22«. َأْيًضا

حغخل مخل إ مترلت هممذه  ىجنم ى ًحقممخي لعمي إتمخى ألجتمف قخحم أل لعمي 111إلمف جمت نهمي جمسش قحأرم    نم رخ هملب  أح 
ح مخنحأ ست حنمحن رمن ى   ف  و إ لأحسو  ي  ي   ف ًحلد سي ،   لحن  سعحذأ ًحال مف ألللقا رع  أح  مف ر      ف
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 ممب  أح ى حمممف متمملن إقخرمما جممت ألممذى ً إ مملأحس سسن حجتسممسنى حهنممخك رممن ًلى ًن إتممخى ألجتممف هممح إ ممن ًحممسش ر ممك
 أح  مف جت إنجذب إلس  إتخى حت كم  همح حلجخلم  ألجتسمسن  مي تعمح حأ  كم  ًن ر مك  أح ى حال مه لقما ردمخ ل  أح  

حل ن إتخى لمد ًن ستملك  أح  ممف ضمسرت  متدم    لأ مح ى ح مزى  ى ًحن  ال سلس  ًن سلهق إتخى ركُ  حهح غلسب
تخىى حرن نخ سا أللرز مإ دخلحي حرن ركُ  سدم عحن ألسعمح  ألمذسن لمضمحأ أأ ق ب  أح    ف  رحق إ ن   إحال  إ

تممخى حلجخلمم  سدمم عحن أألرممي ألممذى ق  ممحأ أآلالي رممع ألر ممسح ، ألر ممسح  جممحأ ركمم  حممخلج ألر  مما حلممي ستل ممحه  ممو حل ، حأ 
ف  مخ ا ألعملب  مخن  أح  قخحم أل رنهرمخل ر ن مخل  تمف مم =َبْيَن َيَدْييِه ( 24ى حمف ًسا ) (25:25) ب س ر حن  خله
َِ  (23حممف ) ىحسرلحن  سن س س   رخح  سلت عي حال سك ل إاّل  ك هي، سلتب جسد    جسمب ًن س مرف  =َأِقْم َمَع اْلَمِلي

 ك   و هذه أألتكخب حألرحخنلى  َ ر   َ ( ال س سق ًن ًُ 21سا ) معح ألر ك أآلن حركنف ،  أح  إ دخلحي ألر ك 
 

َُ ِفي َواِدي َوَكاَنْت َجِميُع األَ 23" -(:23آية ) ْرِض َتْبِكي ِبَصْوٍت َعِظيٍم، َوَجِميُع الشَّْعِب َيْعُبُروَن. َوَعَبَر اْلَمِل
يَِّة.  " َقْدُروَن، َوَعَبَر َجِميُع الشَّْعِب َنْحَو َطِريِق اْلَبرِّ

  ًسضخل  رخ   ل إ ن  أح ، ألدكب س  ف ح أح  سك ل حأ ى ق لحنى ح نخت ًحلد سي   حأ حألر سح س رو ألص سب 
 (ى 2:24الرخت )سححأ ى ق لحن لسنن ق لأل

 
َذا ِبَصاُدوَق َأْيًضا َوَجِميُع الالَِّويِّيَن َمَعُه َيْحِمُلوَن تَاُبوَت َعْهِد اهلِل. َفَوَضُعوا تَاُبوَت 24" -(:29-24اآليات ) َواِ 

َُ ِلَصاُدوَق: 25وِر ِمَن اْلَمِديَنِة. اهلِل، َوَصِعَد َأِبَياثَاُر َحتَّى اْنَتَهى َجِميُع الشَّْعِب ِمَن اْلُعبُ  َأْرجْع تَاُبوَت »َفَقاَل اْلَمِل
ْن َقاَل هَكَذا: ِإنِّي َلْم 26ُه. اهلِل ِإَلى اْلَمِديَنِة، َفِإْن َوَجْدُت ِنْعَمًة ِفي َعْيَنِي الرَّبِّ َفِإنَُّه ُيْرِجُعِني َوُيِريِني ِإيَّاُه َوَمْسَكنَ  َواِ 

. َفهأَ  ََ َُ ِلَصاُدوَق اْلَكاِهِن: 27«. َنَذا، َفْلَيْفَعْل ِبي َحَسَبَما َيْحُسُن ِفي َعْيَنْيهِ ُأَسرَّ ِب أََأْنَت رَاٍء؟ َفاْرجْع »ُثمَّ َقاَل اْلَمِل
ََ َوُيوَناثَاُن ْبُن َأِبَياثَاَر. اْبَناُكَما ِكاَلُهَما َمَعُكَما ُِ اْبُن اْنُظُروا. َأنِّي َأَتَواَنى ِفي 28. ِإَلى اْلَمِديَنِة ِبَساَلٍم َأْنَت َوَأِخيَمَع

يَِّة َحتَّى تَْأِتَي َكِلَمٌة ِمْنُكْم ِلَتْخِبيِري .29«. ُسُهوِل اْلَبرِّ ََ  َفَأْرَجَع َصاُدوُق َوَأِبَياثَاُر تَاُبوَت اهلِل ِإَلى ُأوُرَشِليَم َوَأَقاَما ُهَنا
" 

حل ن  أح  لمد  ىأأ   س هذأ ألرترل  إ دخلحيًتف أل عنا  خلتخ حت حلأء  أح  لك رعي ًن  أح  سر ك   رل 
ى  رؤرنخل ًن أأ إن  خن سلس ه  سكس ه  خنسا ألحلد سي ر ت  رخل إ ت الرخل  خرالل إللأ ن أأ، ت لسك ألتخ حت حلأءُه 

  هنخ لس ت  ركنف ن ف إنرخ تكنف ًن س حن ل أح  راءٍ  = أََأْنَت رَاءٍ ( 22حهح حدف ًن سصسب ألتخ حت دا حمف )
لسلى رخذأ سلكو إ دخلحي حسح ل  أح ى حجخءت ألتلجرا مف ًرخ ن   سلن ًل ت ًنت لأء  ًى ًل ت ًنت قخ ل ،  كسن

يَّةِ ( ستضح  الي  أح  ًن صخ حق سلى رخذأ س    حُسل و ل  24حمف )ى ًن تلى رخذأ س     رن  ِفي ُسُهوِل اْلَبرِّ
 ى  ت تف ل خلا رن صخ حقح أح   ح  ستحأنف ًى سنتهل  كد ألحقت  تف ، سح له 

 
ْيُتوِن. َكاَن َيْصَعُد َباِكًيا َورَْأُسُه ُمَغطَّى َوَيْمِشي 31" -(:37-31اآليات ) َوَأمَّا َداُوُد َفَصِعَد ِفي َمْصَعِد َجَبِل الزَّ

َوُأْخِبَر َداُوُد َوِقيَل َلُه: 31وَن َوُهْم َيْبُكوَن. َحاِفًيا، َوَجِميُع الشَّْعِب الَِّذيَن َمَعُه َغطَّْوا ُكلُّ َواِحٍد رَْأَسُه، َوَكاُنوا َيْصَعدُ 
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َوَلمَّا َوَصَل َداُوُد ِإَلى 32«. َحمِّْق َيا َربُّ َمُشوَرَة َأِخيُتوَفلَ »َفَقاَل َداُوُد: « ِإنَّ َأِخيُتوَفَل َبْيَن اْلَفاِتِنيَن َمَع َأْبَشاُلومَ »
َق الثَّْوِب َوالتُّرَاُب َعَلى َرْأِسِه. اْلِقمَِّة َحْيُث َسَجَدِ هلِل، ِإَذا ِبُحوَشا ِإَذا »َفَقاَل َلُه َداُوُد: 33َي اأَلْرِكيِّ َقْد َلِقَيُه ُمَمزَّ
ََ َأيَُّها اْلَملِ 34َعَبْرَت َمِعي َتُكوُن َعَليَّ ِحْماًل.  . َأَنا َولِكْن ِإَذا َرَجْعَت ِإَلى اْلَمِديَنِة َوُقْلَت أَلْبَشاُلوَم: َأَنا َأُكوُن َعْبَد َُ

ََ ُتْبِطُل ِلي َمُشوَرَة َأِخيُتوَفَل.  . َفِإنَّ ََ ََ ُمْنُذ َزَماٍن َواآلَن َأَنا َعْبُد ََ َصاُدوُق َوَأِبَياثَاُر 35َعْبُد َأِبي ََ ُهَنا أََلْيَس َمَع
، َفَأْخِبْر ِبِه َصاُدوَق َوَأِبَيا َِ ََ َمَعُهَما اْبَناُهَما 36ثَاَر اْلَكاِهَنْيِن. اْلَكاِهَناِن. َفُكلُّ َما َتْسَمُعُه ِمْن َبْيِت اْلَمِل ُهَوَذا ُهَنا

ُِ ِلَصاُدوَق َوُيوَناثَاُن أَلِبَياثَاَر. َفُتْرِسُلوَن َعَلى َأْيِديِهَما ِإَليَّ ُكلَّ َكِلَمٍة َتْسَمُعوَنَها َفَأَتى ُحوَشاُي 37«. َأِخيَمَع
 " َيْدُخُل ُأوُرَشِليَم. َصاِحُب َداُوَد ِإَلى اْلَمِديَنِة، َوَأْبَشاُلومُ 

ل ن  قنكخل س  ف لحسخنا ، مخلرحق  صكب، حلي ن رع ًن  أح    ف  سنرخ هلب رن دخحو  =ْصَعُد داود َباِكًيا  
قخو "حنستف ًرخرف مف  و  سن" لذلك نلعي ًن   خء  أح   خن ألن    ي ًن  و هذه   أح ى ح  ل ُ  ألذى س    إ ن 
( سهعل ًن 52" حلف  نف  سنسك مإنعرخ ق  غ  تخنف"ى حمف ) …ذأ سغلل لُ  أأ    ب حنست  حق ب ر و ه اليأأل

(  أح  س ج  معح إ تخ  ألصالن ح جس ا 52حمف ) ى أح  سكل   هخء ًحستحمو حسص ف ًن س رق أأ ردحلت 
 ه صالن إذ إ تجخب أأ  إل خو  حدخى أألل ف ألذى  س نو ردحلن ًحستحموى حال ، أإل تجخ ا أللحلسا لصالت 

( أإل تجخ ا أل لسكا أى ح رحرخل معذه   را 52حمف  سا ) ى(52 أح  ًن س رق أللب ردحلن ًحستحمو مف  سا )
إلعسا  ن   أح  ًن سل و لجالل   سرخل ر و  حدخى لس نو ردحلن لجو  أهسا ر و ًحستحموى حس  ح ًن  حدخى 

ف  زن د س  حل ن  أح  ًقنك  ًن  رخح   جخنب ًحستحمو ح سنرخ   ي  خلح ل ًتف إلس  م ، خن غخح خل  سن هلب  أح 
 حأ  دخلحي ًمضو، مضالل  ن ًن  ن  أل  سل  سكحق  ل تعي ح خنت ر  ا  حدخى    رخل لجلأح  أح ى 

 رحرخل مخلرزأرسل ألتف ًند هخ  أح  ً نخء هل   تهعل ًن  لي سلر  لجخءه مف أللب ر ل خل ًن  و هذه أآلالي إنرخ 
ىهذأ ألت  سي إللأ ن أأ هح  ل  هرا  أح  هف ت  سب لُ ،
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 عودة للجدول اإلصحاح السادس عشر

 
يِة، ِإَذا ِبِصييَبا ُغياَلِم َمِفيُبوَشيَث َقيْد َلِقَييُه ِبِحَمياَرْيِن َمْشيُدوَديْ 1" -(:4-1اآليات ) ِن، َوَلمَّا َعَبَر َداُوُد َقِلياًل َعيِن اْلِقمَّ

ِِ ِتيٍن َوِزقُّ َخْمٍر. َعَليْ  َُ ِلِصييَبا: 2ِهَما ِمَئتَا َرِغيِف ُخْبٍز َوِمَئُة ُعْنُقوِد َزِبيٍب َوِمَئُة ُقْر ََ َوهيِذِه؟»َفَقياَل اْلَمِلي « َميا َلي
َِ ِللرُُّكييوِب، َواْلُخْبييُز َوالتِّيييُن ِلْلِغْلَميياِن ِلَيييْأُكُلوا»َفَقيياَل ِصيييَبا:  ، َواْلَخْمييُر ِلَيْشييَرَبُه َمييْن َأْعَيييا ِفييي اْلِحَمييارَاِن ِلَبْيييِت اْلَمِليي

يَّةِ  : 3«. اْلَبرِّ َُ ؟»َفَقاَل اْلَمِل ََ : « َوَأْيَن اْبُن َسيِِّد َِ ُهيَوَذا ُهيَو ُمِقييٌم ِفيي ُأوُرَشيِليَم، أَلنَّيُه َقياَل: اْلَييْوَم »َفَقاَل ِصيَبا ِلْلَمِلي
َُ ِلِصيَبا: َفقَ 4«. َيُردُّ ِلي َبْيُت ِإْسرَاِئيَل َمْمَلَكَة َأِبي ََ ُكيلُّ َميا ِلَمِفيُبوَشيثَ »اَل اْلَمِل َسيَجْدُت  »َفَقياَل ِصييَبا: «. ُهَوَذا َلي

 ََ ََ َيا َسيِِّدي اْلَمِل  "«.َلْيَتِني َأِجُد ِنْعَمًة ِفي َعْيَنْي
 خنت هذه رؤأرلن رن صس خ لسغتصب ًرالك رلس حد ى لر  ً لك صمس خ ًن  أح  لجمو قمحى ًحن ر نتم  همف  مخ لن 

ًى ألع سا   سنا ال ت ت ق ًن تر ي ل ر ك  و هف لك س ه  = ِلْلِغْلَمانِ  حقحل ُ  ىلذأ ً لق لُ   ع سا  رخلسن ر ر سنح 
نحق رن أإل تلأي لعيى  ي دحه صمحلن رلس حدم  ًرمخي  أح ى ح  رمخت صمس خ غسمل ركرحلما م سم  س مت ي  ِغْلَمانِ حقحلُ  

ذح ألدممم و ألجرسمممو ح رحتممم  ح ممم نخن   مممو ألمممذى َ مممِلَ   سممم   أل  مممي حهمممح ً ممملج ًرمممخي إ دمممخلحي ألر  مممحب جرخهسلسمممخل 
نن مممت أل س ممما   مممف  أح  مممم  نف صمممس خ  مممو أل رمممحوى حرمممخ مخحممم ن همممذه ألتجل ممما  سغتصمممب أل  مممي رمممن  أح  نل ممم  حأ 

 -ل أح :
  أح  دلب رن   س ألحسخنا ألتف  رخهخ ألحلسخ معح حخن ًحلسخ حأآلن أل و سححن ى  -2
 صس خ لُ  متك ي ًن ال سص ل ً  خرخل رت ل اى  إ تد   أح   ك  ذلك ح أق -2
 إ تح ي أأ صس خ إ خلا  أح  حلجخل  مف حقت  لج  رخ  خو ألغلأب إس سخى -5
  

ََ ِمييْن َعِشيييَرِة َبْيييِت َشيياُوَل، 5" -(:14-5اآليييات ) َُ َداُوُد ِإَلييى َبُحييوِريَم ِإَذا ِبَرُجييل َخيياِرٍج ِمييْن ُهَنييا ييا َجيياَء اْلَمِليي َوَلمَّ
َِ َداُوَد َوَجِميييُع الشَّييْعِب 6ُه ِشييْمِعي ْبييُن ِجيييرَا، َيُسييبُّ َوُهييَو َيْخييُرُج، اْسييمُ  َوَيْرُشييُق ِباْلِحَجيياَرِة َداُوَد َوَجِميييَع َعِبيييِد اْلَمِليي

ُرْج َيا َرُجَل الدَِّماِء َوَرُجَل اْخُرِج  اخْ »َوهَكَذا َكاَن ِشْمِعي َيُقوُل ِفي َسبِِّه: 7َوَجِميُع اْلَجَباِبَرِة َعْن َيِميِنِه َوَعْن َيَسارِِه. 
ََ ُكلَّ ِدَماِء َبْيِت َشاُوَل الَّيِذي َمَلْكيَت ِعَوًضيا َعْنيُه، َوَقيْد َدَفيَع اليرَّبُّ اْلَمْمَلَكي8َبِليََّعاَل   َة ِلَييِد َأْبَشياُلوَم َقْد َردَّ الرَّبُّ َعَلْي

ََ َرُجييُل دِ  ََ أَلنَّي ، َوَهيا َأْنييَت َواِقيٌع ِبَشييرِّ ََ : 9«. َمياءٍ اْبِني َِ ِلَمياَذا َيُسييبُّ هيَذا اْلَكْلييُب »َفَقيياَل َأِبيَشياُي اْبييُن َصيُروَيَة؟ ِلْلَمِليي
؟ َدْعِني َأْعُبْر َفَأْقَطَع رَْأَسهُ  ََ : 11«. اْلَمْيُت َسيِِّدي اْلَمِل َُ َما ِلي َوَلُكْم َيا َبِنيي َصيُروَيَة  َدُعيوُه َيُسيبَّ أَلنَّ »َفَقاَل اْلَمِل

ُهيَوَذا اْبِنيي »َوَقياَل َداُوُد أَلِبيَشياَي َوِلَجِمييِع َعِبييِدِه: 11« َلُه: ُسيبَّ َداُوَد. َوَميْن َيقُيوُل: ِلَمياَذا َتْفَعيُل هَكيَذا؟ الرَّبَّ َقالَ 
؟ َدُعيوُه َيُسيبَّ أَلنَّ اليرَّبَّ  َلَعيلَّ اليرَّبَّ 12َقياَل َليُه.  الَِّذي َخَرَج ِمْن َأْحَشاِئي َيْطُلُب َنْفِسي، َفَكْم ِبياْلَحِريِّ اآلَن َبْنَيياِميِنيٌّ

ْذ َكاَن َداُوُد َوِرَجاُلُه َيِسيُروَن ِفي الطَِّريِق، 13«. َيْنُظُر ِإَلى َمَذلَِّتي َوُيَكاِفُئِني الرَّبُّ َخْيرًا ِعَوَض َمَسبَِّتِه ِبهَذا اْلَيْومِ  َواِ 
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َوَجياَء 14َوُهيَو َسياِئٌر َوَيْرُشيُق ِباْلِحَجياَرِة ُمَقاِبَليُه َوَييْذِري التُّيرَاَب.  َكاَن ِشْمِعي َيِسيُر ِفي َجاِنِب اْلَجَبِل ُمَقاِبَليُه َوَيُسيبُّ 
. ََ َُ َوُكلُّ الشَّْعِب الَِّذيَن َمَعُه َوَقْد َأْعَيْوا َفاْسَترَاُحوا ُهَنا  " اْلَمِل

تصممو لمم أح  ل ممن هممف  ممخن  ممسن دممركف ح ممسن  أح  حلجخلممُ  حأ   ح ممخن سلدممرعي  خل جممخلن حغخل ممخل  خنممت أل جممخلن ال 
 الرا غسه، ًّرخ أل  رخت مر رح ا ح  عخ  ذب ح لأهسا ر رحراى م أح  لمي سغتصمب ألر مك رمن دمخحو حلمي سرخت م  

حرمن إ  مف ًنم  قتمو دمخحوى حرنمع  ،حلي س لك  ي إن مخن رمن  سمت دمخحو  مو ً ملي رلس حدم  حقتمو قختمو إسد حدم 
ن  خن  لسحخل رنعخ معح  لئ رن  ي دخحو   أح  ً سدخى رن قتو دركف حَ ِ ب دتخحي دركف إهخنخت هح س ت رعخ حأ 

"ى ح  ي إنترخي  أح  ررن ًهخن  سدم   رنمع ألر مسح  الرَّبَّ َقاَل َلُه ُسبَّ َداُودَ  ل ن  لسس  لسحخل رن  ي ًحلسخ لذلك قخو "
صمب رملأ ي ل نلس رن إ تكرخو  سل ى إهخنخت دمركف لم أح   خنمت  خلن م ا لم أح   حأء ستر  م   لضمف حدم ل لسغت

أأى ح  رخت صس خ ألرتر را ًضلت  أح  م ص ل   رخل حخنحخل ًّرخ إهخنخت دمركف مإ ت لهمخ   الرما ر  ما رمن أأ 
ألن رن س    أللب سؤ   ، ح  ب ألللصا ملصا تذلو ًرخي أأ لسن ب رلأ ر ى ح خن لُ  رننق إن  مخن إ دمخلحي 

تري رن هذأ أل نسخرسنف )دركف قنكخل   ب  ر ه ًن ألُر  ك ممخلق  سمت إ نف حخننف ًحنخ ال ًلس  أإلنترخي رن  م رخذأ ًن
  نسخرسن(ى 
َوَلمَّا 16َوَأمَّا َأْبَشاُلوُم َوَجِميُع الشَّْعِب ِرَجاُل ِإْسرَاِئيَل، َفَأَتْوا ِإَلى ُأوُرَشِليَم َوَأِخيُتوَفُل َمَعُهْم. 15" -(:19-15اآليات )

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

َوثَاِنًيا: َمْن َأْخِدُم؟ أََلْيَس َبْيَن 19َولِكِن الَِّذي اْختَاَرُه الرَّبُّ َوهَذا الشَّْعُب َوُكلُّ ِرَجاِل ِإْسرَاِئيَل َفَلُه َأُكوُن َوَمَعُه ُأِقيُم. 
 ََ ََ َأُكوُن َبْيَن َيَدْي ََ َكذِل  "«.َيَدِي اْبِنِه؟ َكَما َخَدْمُت َبْيَن َيَدْي َأِبي

( تهعل   را  حدخى معح سرص   أح ، ل ن رن س رك  سهن ًن  سرص  إ دخلحي معح لي س ذب حل ن  24ًسا ) 
   را ًجخبى حرن ألرؤ   ًن إ دخلحي لي سحتخله أللب ل ن  ل  لسخء ق    هن ًن أل الي لُ  ًحن  ًص ح رحتخل 

قتنع إ دخلحي  ى ألرح ب ألذى صح له ل   حدخى، معح ملح حتصحل نل   مف هذأ   ر للأت  حدخى ل  لسخح  أللب حأ 
 

َفَقيياَل َأِخيُتوَفييُل أَلْبَشيياُلوَم: 21«. َأْعُطييوا َمُشييوَرًة، َميياَذا َنْفَعييُل؟»َوَقيياَل َأْبَشيياُلوُم أَلِخيُتوَفييَل: 21 -(:23-21اآليييات )
ََ اللَّييَواِتي تَييَرَكُهنَّ ِلِحْفييِظ اْلَبْيييِت، َفَيْسييَمَع ُكييلُّ » ،  اْدُخييْل ِإَلييى َسييرَاِريِّ َأِبييي ََ ََ َقييْد ِصييْرَت َمْكُروًهييا ِمييْن َأِبييي ِإْسييرَاِئيَل َأنَّيي

 ََ َفَنَصُبوا أَلْبَشاُلوَم اْلَخْيَمَة َعَلى السَّْطِح، َوَدَخَل َأْبَشاُلوُم ِإَلى َسرَاِريِّ َأِبيِه َأَماَم 22«. َفَتَتَشدََّد َأْيِدي َجِميِع الَِّذيَن َمَع
ََ اأَليَّياِم َكَميْن َيْسيَأُل ِبَكياَلِم اهلِل. هَكيَذا ُكيلُّ َوَكاَنْت مَ 23َجِميِع ِإْسرَاِئيَل.  ُشوَرُة َأِخيُتوَفَل الَِّتيي َكياَن ُيِشييُر ِبَهيا ِفيي ِتْلي

  َمُشوَرِة َأِخيُتوَفَل َعَلى َداُوَد َوَعَلى َأْبَشاُلوَم َجِميًعا.
لي س    ًن ًحذ إ ن  لألى ً س    ن  أألري ألح نسا س حذ ألر ك ألرنتصل  لألى ألر ك ألرعزحي حزحجخت  حل ن

 خن إ دخلحي س رع ألحستحمو  = َكَمْن َيْسَأُل ِبَكاَلِم اهللِ  (25معذأ إن نخن لي س     تف  ن  ألح نسسنى حمف )
( رع ًنعخ  خنت ردحلأت دلسلن رن ق و إ  سس ت رو   را 25:21صي2 خ  خل ردحلت   رن س  و  الي أأ )

س  ًن س    رخ     ًرخي ألجرخهسل   ف أل نح مف حسرا   ف أل نح نص حهخ ًلضسا دعحأنساى حألدا أل ل 
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حصسصخل لذلك لسدخه  ألدكب إ دخلحي  أحالل   ف  لألى ً س  )حهذأ دا ال س     تف  سن  كد أل سحأنخت( 
رصخل ا  ح  را ًحستحمو ألدسنخنسا ًن  ًلأ  ًن سهعل ًن أل لأهسا  سن إ دخلحي ًح س   أح    غت ًد هخ ًحن  ال

 سن  ح سن ً س ، ًحن  ألر ك ألر سنل   ف  و دا  تف   ف  لألى ً س ى حلكو ًحستحمو ًقنع إ دخلحي  عذأ ل ن  
معح ًدخل  عذأ حدسا ًن س ن أإل ن سحرخل أل س  حستصخل حأ مسصسل رحقل  هح  لجخل  ، خن سضرل دسحخل  حل

خلحي ض  ً س  حمف س   أح  ض  إ ن ى حال ه ًن هذأ ح عذه ألردحلن صخل أل س  قحسخل مف س  إ د ى حخحن ل أح 
      ف أل نح  س  تردف  أح  لسحت س ألنهل إلف   د عى حنال ه ًن  أح   خن س تدسل أأ ح عنت  
س  لحن لُ  حلي ن رع ًن إ دخلحي صّ ف ًح   و أأ  و  خن س  و ًحستحمو ح حدخى أألل ي حل ن ردحلأت 

خ( حردحلأت  حدخى  خنت    را ض ه حهح ال سكل ى لذلك م ن  و أأ حال ن  و ًحستحمو  خنت   عخ دل )حزن
ىإن خن
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 عودة للجدول اإلصحاح السابع عشر

 
ْسيَعى َورَاَء َداُوَد هيِذِه َدْعِني َأْنَتِخُب اْثَنْي َعَشَر أَْلَف َرُجل َوَأُقوُم َوأَ »َوَقاَل َأِخيُتوَفُل أَلْبَشاُلوَم: 1" -(:4-1اآليات )
ََ َوْحيَدُه. َفذِتَي َعَلْيِه َوُهَو ُمْتَعٌب َوُمْرَتِخي اْلَيَدْيِن َفُأْزِعُجيُه، َفَيْهيُرَب ُكيلُّ الشَّيْعِب الَّيِذي َمَعيُه، َوَأْضيِرُب 2اللَّْيَلَة،  اْلَمِلي

. َكُرُجوِع اْلَجِميِع ُهَو الرَّ 3 ََ َفَحُسيَن اأَلْميُر 4«. ُجُل الَِّذي َتْطُلُبُه، َفَيُكوُن ُكلُّ الشَّْعِب ِفي َسياَلمٍ َوَأُردَّ َجِميَع الشَّْعِب ِإَلْي
 " ِفي َعْيَنْي َأْبَشاُلوَم َوَأْعُيِن َجِميِع ُشُيوِخ ِإْسرَاِئيَل.

 
 ممنا  حن ًن ستكجممو أل  ممي   ممف  ممو إ مملأحسو رممع ًنمم  لممُ  ح مم  رممن أأ حل نمم   2ر ممك  أح    ممف   مملحن        

ن حأ ممق مممف أأ إنتهممل ًن س رممق أأ ح مم هى ًّرممخ هممذأ ألدممخب ألكممخق متكجممو  ممو دمما  تممف قتممو ً سمم ى ح خنممت  إسرممخ
ردمحلن ًحستحمممو لت رسممق همم   إ دممخلحي ًال حهممح قتممو  أح  هممف ًن س ممل حأ  خل  ممخق  مم أح  حهممح رتكممب هممح حألدممكب 

جسدممم  حسممم  ل ًرمممحله سضمممنلب أل مممو ألمممذسن ركمممُ  ح  ممم ب أإللهمممخق ألدممم س  حألرلخجممم ن حق مممو ًن س مممترل  أح  لسمممنهي 
ََ َوْحيَدهُ حستل حن ، مس رف  أح  ح م ُه=  ًى سرت م ى حسلجمع  = َفُأْزِعُجُه، َفَيْهيُرَب ُكيلُّ الشَّيْعِب الَّيِذي َمَعيُه َوَأْضيِرُب اْلَمِلي

سلضحأ  ،ت خقف ألدكب إلف إ دخلحي ًى  رسا أللجخو ح رسا ألدكب ألذسن  خنحأ رخزألحأ حلأء  أح   سن سج حن  ق  رخ
لجممو[ى  22،111ل ًحستحمممو ًن أألرممل ال س تممخج  ممحى لممم  ممخألرل ألحأقممع حسمم سنحأ  ممخلحالء إل دممخلحي يح ممخن مممف تصممح  

ألن رممحت أللجممو ألممذى تن  مم  ركنممخه لجممحق ألجرسممع لإللتلممخ   حلممكى  = َكُرُجييوِع اْلَجِميييِع ُهييَو الرَُّجييُل الَّييِذي َتْطُلُبييهُ 
ألن قتو  أح   ست  ب مف ًن ستللق لجخل  حستدتتحأ حال تصسل هنخك  لب نحس ا  = اَلمٍ َفَيُكوُن ُكلُّ الشَّْعِب ِفي سَ 

( سرمحو أل تمخب ًن همذه ألردمحلن  خنمت صمخل اى حصمخل ا 28ا ) سم خلتف  خنت  مسن  سمت دمخحو ح سمت  أح ى حممف 
  ممم أح   ممخن رنعممك لس ممت ركنخهممخ ًنعممخ    ممب إلأ ن أأ حل ممن  ركنممف ًنعممخ صممخح ا ح خنممت  ممتؤ ى مكممالل لررتممو  أح 

ح خنمت ألرلخجم ن  مت حن قخت ما لعميى حل من صمالن  أح  ً ن مت  ىح مخنحأ غسمل قمخ لسن   مف أل ملب ،مكالل هح حلجخل 
َأُردَّ َجِميييَع هممذه ألردممحلن ح ررتعممخ ًى جك ممت   رمما ًحستحمممو  رخقمما حلممي سؤحممذ  عممخى حألكجسممب ًن سرممحو ًحستحمممو 

ي حخلجسن  ن ألرخنحن حرلت سن  ن ألر ك إ دخلحيى حهنمخك ت ّرمو لح مف معح إ ت ل ًن رن حلأء  أح  ه =الشَّْعِب 
مف قحو ًحستحمو ًن رحت  أح  س حن مس   الي ل دكب ح أح   لرز ل ر سح  مخن رحتمُ   مالرخل ل كمخلي حأأ إ متح ي 

  حن ررخ  ا = ًخ أل رخقا لسك ن هذه ألن حن  رخ إ تح ي قسخمخ لحسس أل عنا إل الن نَأِخيُتوَفُل هذأ ألدلسل 
 (ى 2:-83: 22)سح
 

 "«.اْدُع َأْيًضا ُحوَشاَي اأَلْرِكيَّ َفَنْسَمَع َما َيُقوُل ُهَو َأْيًضا»َفَقاَل َأْبَشاُلوُم: 5" -(:5آية )
 هذأ ت  سل أأ مخأ ل  ً حأت  حسل و أأ رع ألتجل ا ألرنلذى ح   را ت  ي  حدخىى 

 

2 
2 
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ييا َجيياَء ُحوَشيياُي 6" -(:6آييية ) ِبِمْثييِل هييَذا اْلَكيياَلِم َتَكلَّييَم َأِخيُتوَفييُل. َأَنْعَمييُل »ِإَلييى َأْبَشيياُلوَم، َكلََّمييُه َأْبَشيياُلوُم َقيياِئاًل: َفَلمَّ
 "«.َحَسَب َكاَلِمِه َأْم َي؟ َتَكلَّْم َأْنتَ 

 
ُثَم 8«. اَر ِبَها َأِخيُتوَفُل هِذِه اْلَمرَّةً َلْيَسْت َحَسَنًة اْلَمُشوَرُة الَِّتي َأشَ »َفَقاَل ُحوَشاُي أَلْبَشاُلوَم: 7" -(:13-7اآليات )

ََ َوِرَجاَلُه َأنَُّهْم َجَباِبَرٌة، َوَأنَّ َأْنُفَسُهْم ُمرٌَّة َكُدبٍَّة ُمْثِكل ِفي اْلَحْقِل. َوأَ »َقاَل ُحوَشاي:  ََ َرُجُل ِقتَيال َوَي َأْنَت َتْعَلُم َأَبا ُبو
ْخَتِبٌئ ِفي ِإْحَدى اْلُحَفِر َأْو َأَحِد اأَلَماِكِن. َوَيُكوُن ِإَذا َسَقَط َبْعُضُهْم ِفيي ايْبِتيَداِء َها ُهَو اآلَن مُ 9َيِبيُت َمَع الشَّْعِب. 

ْليِب َأْيًضيا ُذو اْلَبيْأِس الَّيِذي َقْلُبيُه َكقَ 11َأنَّ السَّاِمَع َيْسَمُع َفَيُقوُل: َقْد َصاَرْت َكْسَرٌة ِفي الشَّْعِب الَِّذي َورَاَء َأْبَشاُلوَم. 
ََ َجبَّيياٌر، َوالَّييِذيَن َمَعييُه َذُوو َبييْأٍس. ََ ُأِشيييُر ِبييَأْن 11 اأَلَسييِد َيييُذوُب َذَوَباًنييا، أَلنَّ َجِميييَع ِإْسييرَاِئيَل َيْعَلُمييوَن َأنَّ َأَبييا ِلييذِل

ََ ُكييلُّ ِإْسييرَاِئيَل ِمييْن َداَن ِإَلييى ِبْئييِر َسييْبٍع، َكالرَّْمييِل الَّييِذي َعَلييى الْ  ََ َسيياِئٌر ِفييي َيْجَتِمييَع ِإَلْييي َبْحييِر ِفييي اْلَكثْييَرِة، َوَحْضييَرُت
ِمْنيُه َوَي ِميْن َوَنْأِتَي ِإَلْيِه ِإَلى َأَحِد اأَلَماِكِن َحْيُث ُهَو، َوَنْنِزَل َعَلْيِه ُنيُزوَل الطَّيلِّ َعَليى اأَلْرِض، َوَي َيْبَقيى 12اْلَوَسِط. 

ََ اْلَمِديَنيِة ِحَبياًي، َفَنُجرَُّهيا َوا ِ 13َجِميِع الرَِّجاِل الَِّذيَن َمَعُه َواِحٌد.  َذا اْنَحاَز ِإَلى َمِديَنٍة، َيْحِميُل َجِمييُع ِإْسيرَاِئيَل ِإَليى ِتْلي
ََ َوَي َحَصاةٌ    "«.ِإَلى اْلَواِدي َحتَّى َي َتْبَقى ُهَنا

 مخن  الرمُ   حدخى ًلأ  ًن سكنف ملصا ل أح  لسنهي نل   حملصا لسح له مال سلخج ى ح   را ًجخب  حدخى ًى 
 -ررنكخل لرن  ركحه حر ح  رخ قخل :

ًن  أح  لجمممو  ممملب حهمممح  خلت  سممم  ً ممم    تممم  لر مممو ردمممحلن ًحستحممممو حرؤ ممم  ًنممم  لمممن س سمممت ح مممن لجخلمممُ   مممو  -2
 سحتلف مف دق ًح رغخلن مف ألج و سصكب إ تدمخمعخ ح مترحي  ملب نخ نما  مسن لجمخو  أح  حلجمخو إ دمخلحي 

 حس رف  أح  لسنغ    ف إ دخلحي معنخك جرعحل رؤس  ل أح ى  ال مخح ن ألنعي لن سج حأ  أح  
ًن إ دخلحي سحأج   أح  حهح لجو  لب سحنن جس أل مسن غف ألتلحى  تف ال سنعزي جسش إ دخلحي مسلر  ألدكب  -2

 (ى 3سا  أل را مس ى حح ل ًى هزسرا سنترو   ل ا )هذأ ركنف 
حألجنم ى ألجملسح نل ممسخل  ْنُفَسيُهْم ُميرٌَّة َكُدبَّييٍة ُمْثِكيل ِفيي اْلَحْقييلِ أَ ًن  أح  ألجملسح حلجخلم  أآلن لس محأ ضمكلخء معممي  -5

( م مي ح مي ت محن قمحتعيى حألعزسرما أألحلمف  مت رف ألل مب 21سما  س خلب  رحن حضلأحنى مإذأ  خن ًصالل ج خل )
 (ى 21سا  مف ق حب لجخو إ دخلحي )

ي إر خنسمختعي حسكم  جمسش   سملأل جم أل حال س تلمف  مم إ دخلحي أآلن  ر ك دك   سرت  رن  أن إلف  حل   ع م س تح  -:
ن إحت    َويْنِزَل كالطَّلِّ َعَلى اأَلْرضِ  تف ال ستكلضحأ ل عزسرا  22،111 )ر و س و   ف   لن     ألجسش(ى حأ 

َذا اْنَحيياَز ِإَلييى َمِديَنييةٍ مممف ر سنمما=  ستل ممحأ  ًى إذأ إحت مم   أح   أحممو ً ممحأل ر سنمما م سمم رلحأ هممذه ألر سنمما حال = َواِ 
( ح جسمب ًن سلملح إ دمخلحي  عمذأ أل مو ًن سم رل ر سنما  دمك عخى ح أح  هملب 22سا   جلأل   ف  جل )ركنف 

 رن ًحلد سي  تف ال سضل عخ إ دخلحي     أل س ، هذأ هح أللخلق  سن أللأ ف أل رسرف حألذحب 
 (ى 22-21: 21)سح

ضملب  حدممخى   ممف حتممل   ممخسى م كمم  ًن   تمف سجمم  أل ممالي صمم ى مممف نل مسا هممذأ ألدممخب ألرت  ممل أألل ممن -:
ََ َسيياِئٌر ِفييي اْلَوَسييطِ تجرممع سممخ رممحالى هممذأ ألجممسش ألج ممخل  ( حتل مم  ستسمم  محمملأل حزهممحأل  نل مم  22)ًسمما  َوَحْضييَرُت
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رتصممحلأل هممذأ ألرنهممل ألكهممسي ًنمم  مممف ح ممن جممسش رممن رحممخت أأللممح  سرممح هي لس سمم حأ  ممو لجممخو  أح  حال س رممف 
 ممعو جمم أل ًن ُسحمم ق أإلن ممخن ألرت  ممل، مرممن  مم ن ترممحو لممُ  رممخ سدمم ع   لسممخءُه ًّرممخ ( حرممن أل22سمما  رممنعي حأ مم  )

 ألرتحأضع مال سر ن ح أ    عذأى 
هذه ألنرخن ألتف ً خلهخ  حدخى ًل  ت إ دمخلحي رمن ألت ملق ًحدم كت   لسمخءُه حلمي ُسم لك ًن   سملسن رمخزألحأ رتك رمسن 

ج لحقت نحسوى مخأ ألذى  رح  ردحلن ًحستحمو هخ هح س ن عخ    ن عي  أح  ى حل ن ل ف ستك ق أل و    معذأ س تخ
  ردحلن  حدخى لسكنف ألنصلن ل أح  حلجخل  أألرنخء، هذه هف س  أأ ألكخر ا   ل أألجسخو ل  خب رؤرنس ى

  
«. َأْحَسيُن ِميْن َمُشيوَرِة َأِخيُتوَفيلَ  ِإنَّ َمُشيوَرَة ُحوَشياَي اأَلْرِكييِّ »َفَقاَل َأْبَشاُلوُم َوُكلُّ ِرَجاِل ِإْسيرَاِئيَل: 14" -(:14آية )

اِلَحِة، ِلَكْي ُيْنِزَل الرَّبُّ الشَّرَّ ِبَأْبَشاُلوَم.  " َفِإنَّ الرَّبَّ َأَمَر ِبِإْبَطاِل َمُشوَرِة َأِخيُتوَفَل الصَّ
 

َكييَذا َأَشيياَر َأِخيُتوَفييُل َعَلييى َأْبَشيياُلوَم َكييَذا وَ »َوَقيياَل ُحوَشيياُي ِلَصيياُدوَق َوَأِبَياثَيياَر اْلَكيياِهَنْيِن: 15" -(:16-15اآليييات )
َفاآلَن َأْرِسُلوا َعاِجاًل َوَأْخِبُروا َداُوَد َقياِئِليَن: َي َتِبيْت هيِذِه اللَّْيَليَة ِفيي 16َوَعَلى ُشُيوِخ ِإْسرَاِئيَل، َوَكَذا َوَكَذا َأَشْرُت َأَنا. 

يَِّة، َبِل اْعُبْر ِلَئالَّ ُيْبَتلَ  َُ َوَجِميُع الشَّْعِب الَِّذي َمَعهُ ُسُهوِل اْلَبرِّ   "«.َع اْلَمِل
نلذ  حدخى ألجزء أألحو رن ألحنما ًح نمو ردمحلن ًحستحممو حأآلن ُسلِ مو  لم أح  ح ملأل   مو رمخ  م   حمالو أل عنما، 
حقمم  إ ممتح ي أأ ألدممكب حأل عنمما أللجممخو حألن ممخء، ألدممسحخ حألدمم خن لت رسممق هممذأ ألعمم  ، لممسك ن ًن أل نس مما ج مم  

 م ى حلرمم  ن ممب  حدممخى رممن  أح  ًن سعمملب هممذه أل س مما حسك ممل أألل ن حال س سممت مممف دمملق أألل ن ألنمم  حممخ  ًن حأ
 سكح  إ دخلحي حسر و حنا ًحستحموى 

ألمذى س مم ح   ممف ألهمخهل ًن إ دممخلحي قمم  إرت مك حهممح أألقممحى حألمذسن هممي لمم أح  همي ق مما هممخل سن رنع ممسن  -ملحوظيية:
 حدممخى حأل ممخهنسن حجخلسمما حغممالي  رممخ  ممنلى حل ممن لممسس  ممو هممؤالء ألممذسن  حرممن ألممذى س ممخن ه أآلن مممف ًحلدمم سي

 س خن حن  أح   و أأ هح ألذى س لك  و هؤالء لذلك قخو إلسدع "ألذسن ركنخ ً  ل رن ألذسن   سنخ"ى 
ُِ َواِقَفيْيِن ِعْنيَد َعيْيِن ُروَجيَل، َفاْنَطَلَقيِت الْ 17" -(:17آية ) َجاِرَييُة َوَأْخَبَرْتُهَميا، َوُهَميا َذَهَبيا َوَكياَن ُيوَناثَياُن َوَأِخييَمَع

ََ َداُوَد، أَلنَُّهَما َلْم َيْقِدرَا َأْن ُيَرَيا َداِخَلْيِن اْلَمِديَنَة.    " َوَأْخَبرَا اْلَمِل
إنن رت جخلسا رن ق مو أل مخهنسن ألدمسحسن صمخ حق ًح سخ مخل إلمف إ نسعرمخ أل مخهنسن ألدمخ سن ألمذسن  خنمخ حأقلمسن  نم  

وى حهف تهخهلت   نعخ ذأه ا لت ت رفى حأل مخهنسن لمي سرم لحأ ًن سهعملأ ممف ًحلدم سي  أحمو ألر سنما  تمف  سن لحج
ال س سل حلحجعرخ إ تل خلأت ًح ل رخ رنكحهرخ رن ألحلحجى ح خنت حنا ر  را ًن سحت ا أل خهنخن ألدخ سن  ن  

ًحلد سي  ن  ألكسن لت ت رف حت  غعي حهي  ألكسنى ح حدخى س    أل خهنسن أل  سلسن حهرخ سل الن ألجخلسا إلف حخلج
 ألنعرخ  خنخ ركلحمسن ًنعرخ رن لجخو  أح  حتخ كس ى  =َلْم َيْقِدرَا َأْن ُيَرَيا سذه حن إلف  أح ى حأل خهنسن ألدخ سن 

 
َبْييَت َرُجيل ِفيي َبُحيوِريَم َوَليُه  َفَرآُهَما ُغاَلٌم َوَأْخَبَر َأْبَشاُلوَم. َفيَذَهَبا ِكاَلُهَميا َعياِجاًل َوَدَخيالَ 18" -(:19-18اآليات )

 " َفَأَخَذِت اْلَمْرَأُة َوَفَرَشْت َسْجًفا َعَلى َفِم اْلِبْئِر َوَسَطَحْت َعَلْيِه َسِميًذا َفَلْم ُيْعَلِم اأَلْمُر.19ِبْئٌر ِفي َدارِِه، َفَنَزَي ِإَلْيَها. 
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لحي ممإنن رحأ حلأءهرمخ لسر م حهرخ، ح م ن رمع  مو حرع  و هذأ مإن غالي )جخ حس غخل مخل( ل هرمخ ًحح مل لجمخو إ دمخ
 رو نتحقع ررخحرا رن   ح ألحسل رن  س  ال ن لى، لذأ لن تنجح ًى حنما  دملسا رعرمخ ً  رمت رمخ لمي تتم حو 

أل حمل همف ر مخن ل لمه رمخء ألرنمل حتحزسنم  سنمخهل ألصمعلسج أآلنى حهمف  = َوَلُه ِبْئيٌر ِفيي َدارِهِ  نخسا أأ حنكرتم ى 
  خنت جخماى 

 
ُِ َوُيوَناثَاُن؟»َفَجاَء َعِبيُد َأْبَشاُلوَم ِإَلى اْلَمْرَأِة ِإَلى اْلَبْيِت َوَقاُلوا: 21" -(:21-21اآليات ) َفَقاَلْت « َأْيَن َأِخيَمَع

 ِليَم.َوَلمَّا َفتَُّشوا َوَلْم َيِجُدوُهَما َرَجُعوا ِإَلى ُأوُرشَ «. َقْد َعَبرَا َقَناَة اْلَماءِ »َلُهُم اْلَمْرَأُة: 
ََ َداُوَد، َوَقاَي ِليَداُوَد: 21 ُقوُميوا َواْعُبيُروا َسيِريًعا اْلَمياَء، أَلنَّ هَكيَذا »َوَبْعَد ِذَهاِبِهْم َخَرَجا ِمَن اْلِبْئِر َوَذَهَبا َوَأْخَبرَا اْلَمِل

 "«.َأَشاَر َعَلْيُكْم َأِخيُتوَفلُ 
سر من ًن سكرمو  خلصم ق مرم الل  مخن سر من ًن ترمحو ال حأضح ًن ألرًلن  مذ ت حأل مذب ال سر من ت لسملهى ح مخن أأ 

 ً  ي  رخ قخو ألر سح  سن   لحه  ن ألسحي أألحسلى 
 

يَباِح َليْم َيْبيَق َأَحيٌد َليمْ 22"-(:22آية ) . َوِعْنيَد َضيْوِء الصَّ َيْعُبيِر  َفَقاَم َداُوُد َوَجِميُع الشَّْعِب الَِّذي َمَعيُه َوَعَبيُروا اأُلْرُدنَّ
.    " اأُلْرُدنَّ

إذأ معرنمخ ًن  أح  سلرمز ل ر مسح معمذه تدم   "ألمذسن ممف سم ى لمي سع مك رمنعي ً م "ى  = َلْم َيْبَق َأَحيٌد َليْم َيْعُبيِر اأُلْرُدنَّ 
 ألرعي ًن نت ك   رخ ت ك  ًحلحكى 

 
َلى اْلِحَماِر َوَقياَم َواْنَطَليَق ِإَليى َبْيِتيِه ِإَليى َوَأمَّا َأِخيُتوَفُل َفَلمَّا رََأى َأنَّ َمُشوَرَتُه َلْم ُيْعَمْل ِبَها، َشدَّ عَ 23" -(:23آية )

 " َمِديَنِتِه، َوَأْوَصى ِلَبْيِتِه، َوَخَنَق َنْفَسُه َوَماَت َوُدِفَن ِفي َقْبِر َأِبيِه.
ًى ًخ أل رخقا ًحى  رخقا ً  ل رن ًن سرحت ألدح  رنت لألى حهح إنت ل رمن ًجمو  لأرتم  ألذأتسما مرم   َأِخيُتوَفلُ 

أ ردممحلن  حدممخى حتل ممحأ ردممحلت  حأألهممي ًنمم    ممي ًن ردممحلن  حدممخى  ممتؤ ى إلممف هممالك إ دممخلحي حسكممح   أح  ق  ممح 
  تب حصست ى  = َوَأْوَصى ِلَبْيِتهِ لسكخق    حخحنى حصخل ًحستحمو هذأ لرزأل لسعحذأ ألذى حخن  س ه ححنق نل   

 
 " ْبَشاُلوُم اأُلْرُدنَّ ُهَو َوَجِميُع ِرَجاِل ِإْسرَاِئيَل َمَعُه.َوَجاَء َداُوُد ِإَلى َمَحَناِيَم. َوَعَبَر أَ 24" -(:24آية )

  مممل  أح  حلجخلممم  نعمممل أألل ن إلمممف ر نمممخسي حهمممف ر سنممما  نممم  تحمممي جمممخ  ألدمممرخلف حر سنممما رنخ ممم ا لممم أح    ممم ب 
  صحنعخى 

 
. َوَكيانَ 25" -(:25آية ) َِ َعَماَسيا اْبيَن َرُجيل اْسيُمُه ِيثْيرَا اإِلْسيرَاِئيِليُّ  َوَأَقاَم َأْبَشاُلوُم َعَماَسيا َبيَدَل ُييوآَب َعَليى اْلَجيْي

ََ ُأْخِت َصُروَيَة ُأمِّ ُيوآَب.    " الَِّذي َدَخَل ِإَلى َأِبيَجاِيَل ِبْنِت َناَحا



 (األصحاح السابع عشر)سفر صموئيل الثاني 

 

 
68 

قسو مف نخ خش ًن  إ ي  حل لس مف ًح همح إ مي زحجما س مف حل من أل مو ألرتلمق   سم  رمن أألغ  سما ًنمُ   كم  رمحت 
ححت  م خنت ً سجخسو حصلحسا ًحتسعي ألرعي حلسس أل سعيى نخ خش ًحذ س ف ًلر   ت  محل ت لُ   أح  حأ 

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

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

يِئيَل ِمْن ُلوَدَباَر، َوَبْرَزيََّي اْلِجْلَعاِديَّ ِمْن ُروَجِليَم،  َقدَُّموا َفْرًشا َوُطُسوًسا َوآِنَيَة َخَزٍف َوِحْنَطًة َوَشيِعيرًا َوَدِقيًقيا 28َعمِّ
َوُزْبَدًة َوَضْأًنا َوُجْبَن َبَقٍر، ِلَداُوَد َوِللشَّْعِب الَِّذي َمَعُه ِلَيْأُكُلوا، أَلنَُّهيْم َوَعَساًل 29َوَفِريًكا َوُفوًي َوَعَدًسا َوِحمًِّصا َمْشِويًّا 

يَّةِ »َقاُلوا:    "«.الشَّْعُب َجْوَعاُن َوُمْتَعٌب َوَعْطَشاُن ِفي اْلَبرِّ
حن    سلأل مف قضسا ًحلسخى ( "تلتب لف رخح ن تجخه رضخسرّف"ى  أح  25ًق ي ر  ف  أح  لُ  رخح ن متلني  خلرزرحل )
، حه   ألت  سب تنرسا ق ب  أح  ألذى س    أأ رن  و ر  ا  حأأ  رخل غلل ل  حل ن أأ سؤ ب رن س   

 ن  سرحي   حلن  رحسا ض هى ًححستحمو إى مخلزنخ  حو  ست  حأل س   حو  ست  حهخ هح دركف سدتر  حأ دخلحي ل حنسا
 ن ألحنسا سرحتى حل ن أ  (ى ح 2:،  82ب  خمسخل  و حسرلد  ك  ذلك )رزسححن  حألدكب ستح ف  ن  حهح سعل 

أأ سكنف رع ألتجل ا ألرنلذ مدرخل  ت ت ًل ي )ألت  سب( حسرسن  تكخنرنف )ألتكزسخت( حألتكزسخت هف ر  نخت 
نخ  سخ خلى حهًتخى ألجتف ر  تعي ح ذلك صخ حق ح أ  ل نلس ألرت لرا ح ن ألتجخلبى م ر  ًهعل  حدخى أألل ف ح 

ىنج  رن س  حن  حسرخ  حن   نكخي ل  حللجخل  ألجخحكسن
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 عودة للجدول اإلصحاح الثامن عشر

 
( 28:22 سع ق س ممما رمممن ُر مممك إ دمممخلحي  مممخن قممم  جرمممع جسدمممخل جممملألأل رمممن  مممو إ ممملأحسو ح  مممل أألل ن )خممممف حمممالو ً ممم

لمذلك قسمو ال سحجم  ر سمو ل لأهسما إ من أل سم  ر مو  لأهسما إ دمخلحي حال لر خل ا  أح  حلجخل  نخل مخل قتمو  أح   خلمذأتى 
ح أح  رمع  ،سحج  ر سو ل ب ً حى ر و  ب  أح  إل دخلحي ى ممن ن نملى ًن إ دمخلحي ال سن مب قتمو ً م   محى  أح 

ممف  (ى ححلج  أح  هخملأل رن هذه ألركل ما لرمزأل إلنتصمخل ألر مسح24:: و هذأ سحصف لجخل   إ ت سخء  إ دخلحي )
ركل ا ألص سب م رخ هخج إ دخلحي   ف ً س  حجرع  و هذأ ألجسش ألضحي ض ه ه ذأ مكو إ  سس ألرت  ل حهزرم  

 ألر سح  ص سب تحأضك ى 
 

اُوُد َوَأْرَسيَل دَ 2َوَأْحَصى َداُوُد الشَّْعَب الَِّذي َمَعُه، َوَجَعَل َعَلْيِهْم ُرَؤَساَء أُُلوٍف َوُرَؤَسياَء ِمَئياٍت. 1" -(:5-1اآليات )
َُ ِللشَّيْعِب: الشَّْعَب ُثْلثًا ِبَيِد ُيوآَب، َوُثْلثًا ِبَيِد َأِبيَشاَي اْبِن َصُروَيَة َأِخيي ُييوآَب، َوُثْلثًيا ِبَييِد ِإتَّياَي اْلَجتِّي . َوَقياَل اْلَمِلي يِّ

َذا َميياَت ِنْصييُفَنا َي َي َتْخييُرْج، أَلنََّنييا إِ »َفَقيياَل الشَّييْعُب: 3«. ِإنِّييي َأَنييا َأْيًضييا َأْخييُرُج َمَعُكييمْ » َذا َهَرْبَنييا َي ُيَبيياُلوَن ِبَنييا، َواِ 
: 4«. ُيَباُلوَن ِبَنا. َواآلَن َأْنَت َكَعَشَرِة آَيٍف ِمنَّا. َواآلَن اأَلْصَلُح َأْن َتُكوَن َلَنا َنْجَدًة ِمَن اْلَمِديَنةِ  َُ َما »َفَقاَل َلُهُم اْلَمِل

َُ ِبَجاِنِب اْلَباِب َوَخَرَج َجِميُع الشَّيْعِب ِمَئياٍت َوأُُلوًفيا. «. هُ َيْحُسُن ِفي َأْعُيِنُكْم َأْفَعلُ  َُ ُييوآَب 5َفَوَقَف اْلَمِل َوَأْوَصيى اْلَمِلي
تَّاَي َقاِئاًل:  َُ َجِمييَع ال«. َتَرفَُّقوا ِليي ِبياْلَفَتى َأْبَشياُلومَ »َوَأِبيَشاَي َواِ  َؤَسياِء َوَسيِمَع َجِمييُع الشَّيْعِب ِحييَن َأْوَصيى اْلَمِلي رُّ

 " ِبَأْبَشاُلوَم.
 ممخن  أح  هنممخ س صممف لجخلمم  ال لركلممما  مم  هي  ممو لتنهممسي جسدمم  مممف ر نممخسي، حسرمم ل سح ممسلحس  مم  هي   ممحألف 

َواآلَن َأْنيَت َكَعَشيَرِة آَيٍف  نخء   ف قحو ألدكب  21،111ن را  سنرخ سذهب أل كد ًن  حصو ألك   إلف  8111
رمن لجمخو  أح ى  11111دخلحي حجسدم   مسلل حن  رت مك ً  مل رّرمخ  مسلل حن  رتمو ( حألررصح   عذأ ًن إ 5) ِمنَّا

تّخى(  ِإنِّي ح أح  ق ي ألجسش  ال  ملق ح خن سلس  ًن سحلج هح ل  لب   ف ًلس ألرخ ن أل ال  )سح ب ًح سدخى حأ 
ست   رتمو  أح  دحصمسخل ًحنم  حل ن ألدمكب ًى لجخلم  رنكمحُه ألنعمي  لممحأ ردمحلن ًحستحممو حتحصم. َأْيًضا َأْخُرُج َمَعُكمْ 

لح  رن  أح  ل رن ألجسش    ى حل ن إن     حُهِزي ألجسش سل  حن ل أح  مف ألر سنا مس خلق  ت  سل نج ن تصو 
ى ح مخن همذأ  تم  سل إلعمف ألن أأ َواآلَن اأَلْصيَلُح َأْن َتُكيوَن َلَنيا َنْجيَدًة ِميَن اْلَمِديَنيةِ لعي حس ن هي  ردحلت  حتم  سله= 

حلح ُحِجَ   أح  مف ألرس أن لرنكعي رن قت  ، حقم  حأممق  أح    مف  م ي ألمذهخب ل نم   ىًن سكخقب إ دخلحي  خلرتوًلأ  
ًحصممف لجخلممُ   مم ن ستلمرممحأ  إ دممخلحي حهممذه حصممسا ًب حلس ممت حصممسا قخحمم    مم لىى مك مم لسخل قتممو إ دممخلحي سنعممف 

ذأ  خنممت  هممذه هممف ردممخ ل  أح  ن ممح إ نمم  م ممي ح ممي ت ممحن ردممخ ل ً سنممخ أل ممرخحىى حن ممب  أح  ألكلممح  ألركل مماى حأ 
  ن إ ن  سد   ن ب ألر سح ألرغللن لصخل س ى 

 



 (األصحاح الثامن عشر)سفر صموئيل الثاني 

 

 
70 

ََ َشيْعُب 7َوَخَرَج الشَّْعُب ِإَلى اْلَحْقِل ِلِلَقاِء ِإْسرَاِئيَل. َوَكاَن اْلِقتَاُل ِفي َوْعِر َأْفرَاِيَم، 6" -(:8-6اآليات ) َفاْنَكَسَر ُهَنيا
ََ اْلَييْوِم. ُقِتيَل ِعْشيُروَن أَْلًفيا.  ِإْسرَاِئيَل َأَمياَم َعِبييدِ  ََ َمْقَتَليٌة َعِظيَميٌة ِفيي ذِلي ََ 8َداُوَد، َوَكاَنيْت ُهَنيا َوَكياَن اْلِقتَياُل ُهَنيا

ََ اْلَيْوِم.ْيُف ُمْنَتِشرًا َعَلى َوْجِه ُكلِّ اأَلْرِض، َوزَاَد الَِّذيَن َأَكَلُهُم اْلَوْعُر ِمَن الشَّْعِب َعَلى الَِّذيَن َأَكَلُهُم السَّ    " ِفي ذِل
لرم  ن مب  أح  لجسدم  ًن س محن ألرتمخو حمخلج ر نمخسي  تمف ال سصمسب ًهمو ر نمخسي ًى  :َوَخَرَج الشَّْعُب ِإَلى اْلَحْقيلِ 

َوَكاَن اْلِقتَياُل إضنلأب حق  إ تضخمحه هح حلجخل ، هذه هف لقا ردخ ل  أح  حهذه هف تصلمخت أللأ ف ألصمخلحى 
إمممملأسي غممملب أألل ن حهمممذأ ألر مممخن دممملق أألل ن م رمممخذأ  مممرف  مممذلكة ممممف همممذأ ألر مممخن إنعمممزي  =ِفيييي َوْعيييِر َأْفيييرَاِيمَ 

ألمممح ل ألررصمممح   ممم   = َوزَاَد الَّيييِذيَن َأَكَلُهيييُم اْليييَوْعرُ (ى 1:22أإلملأسرسمممحن  سنرمممخ  مممخل حأ سلتمممخح ًحهمممو ج كمممخ  )قمممد
مألح حش حأل لل حأألدجخل ر  رمخ  م   إل دمخلحي  نل م  حلرمخذأ لمي سُ  ع مك لجمخو  أح ة أل م ب ًن أأ لمح ل حسُ ل أض 

ضمم هي معممي مممف  ممحلن   ممف ر ممك إحتممخله أأ حهممف  ممحلن  ممال  مم ب ح مم ن ألن سكمما ذأتعممخ  ممخلت ضمم  هممذأ ألدمملسل  رممخ 
     ً نخء ألص سب رن ه را ححالم ى 

ْغيل، َفيَدَخَل اْلَبْغيُل َتْحيَت َأْغَصياِن اْلُبْطَميِة َوَصاَدَف َأْبَشاُلوُم َعِبييَد َداُوَد، َوَكياَن َأْبَشياُلوُم رَاِكًبيا َعَليى بَ 9" -(:9آية )
.اْلَعِظيَمِة اْلُمْلَتفَِّة، َفَتَعلََّق رَْأُسُه ِباْلُبْطَمِة َوُعلَِّق َبْيَن السََّماِء َواأَلْرِض، َواْلَبْغُل الَِّذي تَ   " ْحَتُه َمرَّ

  حغزألت ى حل رمخ قم   م   همذأ إاّل ًن سرحو سح سلحس ًن دكل إ دخلحي تدخ ك   غصخن  نرا  هسرا    ب نحل
أل تممخب لممي سممن  صمملأ ا   ممف ًن دممكله هممح ألممذى تك ممق   غصممخن أل نرمما  ممو ًل مم  حس مم ح ًن ًل مم  إن دممل مممف 

حرمن  ىحهمو ج مر  رك رمخل ممف ألعمحأء  رمخ ألردمنحقَتْحتَيُه  من ةُ اْلَبْغل مرت ًغصخن أل نرا رّرخ  لض  ل رحت مرم 
ق  س سم  ل من  مخن رحقلم  صمك خل ح مخ  ًن سرمحت حسمح ب همح ألمذى ًجعمز   سم  معمح ألرؤ   ًن  همو س مخحو ًن ستك م

( حقحلممُ   ممخن  كمم   ممف سدممسل إلممف ًنمم  لممح  ممخن قمم  تُممِلَك لرممخت ح مم ه 28)ًسمما  كييان بعييد حييى  ممسن ضممل    خل ممعخي
 رحنحقخلى 
َفَقياَل ُييوآُب 11«. َأْبَشياُلوَم ُمَعلًَّقيا ِباْلُبْطَميةِ  ِإنِّيي َقيْد رََأْييتُ »َفَرآُه َرُجٌل َوَأْخَبَر ُييوآَب َوَقياَل: 11" -(:15-11اآليات )

يةِ »ِللرَُّجِل الَِّذي َأْخَبيَرُه:  ََ َعَشيَرًة ِميَن اْلِفضَّ ََ ِإَليى اأَلْرِض؟ َوَعَلييَّ َأْن ُأْعِطَيي ََ َقيْد رََأْيتَيُه، َفِلَمياَذا َليْم َتْضيِرْبُه ُهَنيا  ِإنَّي
، أَلنَّ »وآَب: َفَقاَل الرَُّجُل ِليُ 12« َوِمْنَطَقةً  َِ يِة َلَميا ُكْنيُت َأُميدُّ َييِدي ِإَليى اْبيِن اْلَمِلي َفَلْو ُوِزَن ِفيي َييِدي أَْليٌف ِميَن اْلِفضَّ

تَّياَي َقياِئاًل: اْحتَيِرُزوا َأيًّيا َكياَن ِميْنُكْم َعَليى اْلَفتَيى أَ  ََ ِفي آَذاِنَنيا َأْنيَت َوَأِبيَشياَي َواِ  ََ َأْوَصا ي َفُكْنيُت َوا ِّ 13ْبَشياُلوَم. اْلَمِل
َِ َشْيٌء، وَأْنَت ُكْنَت َوَقْفَت ِضدِّي ِإنِّي َي َأْصِبُر هَكيَذا »َفَقاَل ُيوآُب: 14«. َفَعْلُت ِبَنْفِسي ُزورًا، ِإْذ َي َيْخَفى َعِن اْلَمِل

 ََ َوَأَحياَط ِبَهيا َعَشيَرُة 15َحيٌّ ِفي َقْليِب اْلُبْطَميِة.  َفَأَخَذ َثاَلَثَة ِسَهاٍم ِبَيِدِه َوَنشََّبَها ِفي َقْلِب َأْبَشاُلوَم، َوُهَو َبْعدُ «. َأَماَم
  " ِغْلَماٍن َحاِمُلو ِساَلِح ُيوآَب، َوَضَرُبوا َأْبَشاُلوَم َوَأَماُتوُه.

غضب سح ب رمن ألمذى ًح ملُه ًنم  ًلى إ دمخلحي ه مذأ ألنم  لمي سرت م  مسمح ب سكمل  ًن  رمخء إ دمخلحي مسم  حنمل   مف 
يِة  11ل لب حس تف  خل الي مرمخو ل لجمو ًنم  ر متك  ًن سكنسم  حرحت  سنعف أ ، سخن  أح  حهمذه ًجملن  =شيواقل ِفضَّ

 هذه ر و ألح خي ألك  لى أآلنى  =رنلزن َوِمْنَطَقةً ( إذأل هف ر    ر تليى 21:22 خهن رسحخ مف أل نا )قد
 لضمت  سمختف ل حنمل، ًح إلت  مت ممف هذه تكنمف لمح  نمت قت مت إ دمخلحي ل نمت  = َوا ِّي َفُكْنُت َفَعْلُت ِبَنْفِسي ُزورًا

َِ َشيْيءٌ م نخ ً  ي ًن ألر مك رنمع قتمو إ دمخلحي  ى ق  سختف دحصسخل دا حخنا همف دمعخ ن  = َي َيْخَفيى َعيِن اْلَمِلي
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همف دمعخ ن ًن  = وَأْنَت ُكْنَت َوَقْفَت ِضيدِّي ن   را  أح  حمننت   خإلضخما ًن أل و  سح لحن ألر ك  رخ    ى 
ح حق   ، ًى ًن ألر ك  سن س رق مف ررتو إ دمخلحي ل رمخ دمع  سمح ب ضم  همذأ ألجنم ى حقم  سنلمذ سح ب ال سر ن أل

ََ ( 28مسمم  أإل مم أي  نل مم ى حمممف )   إضممخ ا ألحقممت مممف لِ سممح ب سمم لك قسرمما ألحقممت م ممي ُسمم ِإنِّييي َي َأْصييِبُر هَكييَذا َأَماَميي
سح ب ح  هخ  خنت  خمسا معح  خن د   رسمت  رن ألرؤ   ًن ضل ا =سضل حن َعَشَرُة ِغْلَماٍن ( :2أل  س ى حمف )

 ة مضممل ا رمن هممف ألتمف قت تمم  ، تمف تضممسع ألر مححلسا  ممخن م رمخذأ سم رل  دمملن لجمخو  ضممل  ى رمن ألرؤ مم  ًن همذأ
 مل  رنعي قخح  ألجسشى  22ح أح  ال سر ن ًن س رل  إ  أي 

 هزيمة إبشالوم ورجاله أمام داود ترمز لمعركة الصليب
أل رخء حأأللد رك رخل   ف دجلن )حد ا( حألحد ا إدخلن إلف ألص سب ألذى جكمو ألدمسنخن   رف إ دخلحي  سن -2

 رك رخل  سن أل رخء حأأللد إذ لسس لُ  ر خن مف أل رخء حال أأللد  خقسا لُ ى 
لر  قخي لب ألرج  س حق   ف ألصم سب   مو ألكرمو حتملك ألدمسنخن ركلضمخل ل معخي  مو ألرمؤرنسن )سمح ب سر مو  -2

حألغ رخن سر  حن أل  منخء ممف أإلسرمخن(ى مملب ألرجم   صم س   لمي سرتمو حسنعمف ألدمسنخن ترخرمخل  مو  رمخ  ألج خ لن
َ  لب ألرج  إ  سس تخل خل إسخه ل عخي  خن  رخء إ دخلحي حنلأل سن غف ًن سحأجع  سح ب حغ رخن    عخرعي ه ذأ َقس  

سرخن دك  ى   ص حأت حأ 
حي  ممخن  مم ب هال مم ى ه ممذأ لممح ً مم نخ إ ممتح أي ًج ممخ نخ ًح ت مم رنخ ألدممكل )ألج مم  ألجرسممو( ألممذى  ممخن إل دممخل -5

 إللضخء غلأحزنخ س حن ج  نخ   ب هال نخى 
( ًى نكتمزو ألرجترمع 25:25 خن ر خن أل لب حخلج ألر سنا حن ن م نحلج حخلج ألر سنا  خر سن  مخله ) مب -8

 سن ًن  و إهخنا هف رج  لنخى ألدلسل، نكتزو حنخسخه حال نتد      حنر و ًى إهخنا ت تف إلسنخ  خ  
 " َوَضَرَب ُيوآُب ِباْلُبوِق َفَرَجَع الشَّْعُب َعِن اتَِّباِع ِإْسرَاِئيَل، أَلنَّ ُيوآَب َمَنَع الشَّْعَب.16" -(:16آية )

اّل ت حلممت ل مملب ًه سمما نخ نمماى حرممن ألنخ سمما أللرزسمما م كمم   نخلرممخ رممخت إ دممخلحي مممال  أ ممف لرزسمم  رممن ألمم رخء حأ 
  خن هنخك  حق أل لأزن   دخلن ألحال  حنعخسا   ح ألحسلىألص سب 

  
َوَأَخُذوا َأْبَشاُلوَم َوَطَرُحوُه ِفي اْلَوْعِر ِفي اْلُجبِّ اْلَعِظيِم، َوَأَقاُموا َعَلْيِه ُرْجَميًة َعِظيَميًة ِجيدًّا 17" -(:18-17اآليات )

َوَكاَن َأْبَشياُلوُم َقيْد َأَخيَذ َوَأَقياَم ِلَنْفِسيِه َوُهيَو َحييٌّ النََّصيَب 18ٍد ِإَلى َخْيَمِتِه. ِمَن اْلِحَجاَرِة. َوَهَرَب ُكلُّ ِإْسرَاِئيَل، ُكلُّ َواحِ 
، أَلنَُّه َقاَل:  َِ َييَد »َوَدَعيا النََّصيَب ِباْسيِمِه، َوُهيَو ُييْدَعى «. َلْيَس ِليَي اْبيٌن أَلْجيِل تَيْذِكيِر اْسيِمي»الَِّذي ِفي َواِدي اْلَمِل

  ِإَلى هَذا اْلَيْوِم.« َأْبَشاُلومَ 
ألنم  ًقمسي  سم  إ دمخلحي ًى  رمحن إ دمخلحي لمذلك  َوُهَو ُيْدَعى َيَد َأْبَشياُلومَ لر  ًقخي إ دخلحي نص خل تذ خلسخل لنل   رج أل لُ  

لسرما  رح ما لمُ  لج مح ه ل رمخ صمحلحأ   سم  صمحلن سم ى حأآلن رمخذأ ت رمف  محى ُلجرما رمن أل جمخلن دمعخ ن لنعخستم  أأل
صخل ألنصب تذ خلأل ح  لن ل  خ  ا حل و رن ت حو لم  نل م  ررخل ما ألكرمحقى حه مذأ  مو إ من  مخق   مف حترل ه ح 

 أأ ً س  سلر   لأرت   إ ن ل ر كى 
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ُِ ْبُن َصاُدوَق: 19" -(:33-19اآليات ) ، أَلنَّ اهلَل َقِد اْنَتَقَم َلُه ِمنْ »َوَقاَل َأِخيَمَع ََ  َدْعِني َأْجِر َفُأَبشَِّر اْلَمِل
َما َأْنَت َصاِحُب ِبَشاَرٍة ِفي هَذا اْلَيْوِم. ِفي َيْوٍم آَخَر تَُبشُِّر، َوهَذا اْلَيْوَم َي تَُبشُِّر ِمْن »َفَقاَل َلُه ُيوآُب: 21«. َأْعَداِئهِ 

َِ َقْد َماتَ  ََ ِبَما»َوَقاَل ُيوآُب ِلُكوِشي: 21«. َأْجِل َأنَّ اْبَن اْلَمِل َفَسَجَد ُكوِشي ِلُيوآَب «. َرَأْيتَ  اْذَهْب َوَأْخِبِر اْلَمِل
ُِ ْبُن َصاُدوَق َفَقاَل ِلُيوآَب: 22َوَرَكَض.  «. َمْهَما َكاَن، َفَدْعِني َأْجِر َأَنا َأْيًضا َورَاَء ُكوِشي»َوَعاَد َأْيًضا َأِخيَمَع

ََ ِبَشاَرٌة ُتَجازَ »َفَقاَل ُيوآُب:  َفَقاَل َلُه: «. َمْهَما َكاَن َأْجِري»َقاَل: 23« ى؟ِلَماَذا َتْجِري َأْنَت َيا اْبِني، َوَلْيَس َل
ُِ ِفي َطِريِق اْلَغْوِر َوَسَبَق ُكوِشَي.«. اْجرِ »  َفَجَرى َأِخيَمَع
َذا ِبَرُجل َيْجيِري  َنَظرَ َوَكاَن َداُوُد َجاِلًسا َبْيَن اْلَباَبْيِن، َوَطَلَع الرَِّقيُب ِإَلى َسْطِح اْلَباِب ِإَلى السُّوِر َوَرَفَع َعْيَنْيِه وَ 24 َواِ 

: 25َوْحَدُه.  َُ . َفَقاَل اْلَمِل ََ ثُيمَّ 26َوَكاَن َيْسَعى َوَيْقيُرُب. «. ِإْن َكاَن َوْحَدُه َفِفي َفِمِه ِبَشاَرةٌ »َفَناَدى الرَِّقيُب َوَأْخَبَر اْلَمِل
: «. ُهَوَذا َرُجٌل َيْجِري َوْحيَدهُ »اَل: رََأى الرَِّقيُب َرُجاًل آَخَر َيْجِري، َفَناَدى الرَِّقيُب اْلَبوَّاَب َوقَ  َُ َوهيَذا َأْيًضيا »َفَقياَل اْلَمِلي

َِ ْبِن َصاُدوقَ »َوَقاَل الرَِّقيُب: 27«. ُمَبشِّرٌ  ِل َكَجْرِي َأِخيَمَع : «. ِإنِّي َأَرى َجْرَي اأَلوَّ َُ هيَذا َرُجيٌل َصياِلٌح »َفَقياَل اْلَمِلي
: َفَنيي28«. َوَيييْأِتي ِبِبَشيياَرٍة َصيياِلَحةٍ  َِ ُِ َوَقيياَل ِلْلَمِليي َِ َعَلييى َوْجِهييِه ِإَلييى اأَلْرِض. «. السَّيياَلمُ »اَدى َأِخيييَمَع َوَسييَجَد ِلْلَمِليي

َِ »َوَقاَل:  ََ الَِّذي َدَفَع اْلَقْوَم الَِّذيَن َرَفُعوا َأْيِدَيُهْم َعَلى َسيِِّدي اْلَمِل ٌَ الرَّبُّ ِإلُه : 29«. ُمَباَر َُ ِلْلَفَتى َأَساَلٌم »َفَقاَل اْلَمِل
: « َأْبَشاُلوَم؟ ُِ ، َوَليْم َأْعَليْم َمياَذا»َفَقاَل َأِخيَمَع ََ َِ َوَعْبيَد «. َقْد رََأْييُت ُجْمُهيورًا َعِظيًميا ِعْنيَد ِإْرَسياِل ُييوآَب َعْبيَد اْلَمِلي

31 : َُ َذا ِبُكوِشيي َقيْد َأتَيى، َوَقيا31َفيَداَر َوَوَقيَف. «. ُدْر َوِقْف هُهَنا»َفَقاَل اْلَمِل ، » َل ُكوِشيي: َواِ  َُ ِلُيَبشَّيْر َسييِِّدي اْلَمِلي
 ََ ََ اْلَيْوَم ِمْن َجِميِع اْلَقاِئِميَن َعَلْي َُ ِلُكوِشيي: 32«. أَلنَّ الرَّبَّ َقِد اْنَتَقَم َل َفَقياَل « َأَسياَلٌم ِلْلَفتَيى َأْبَشياُلوَم؟»َفَقاَل اْلَمِل

ََ ِللشَّرِّ ِلَيُكْن َكاْلَفَتى َأْعَداُء َسيِِّدي اْلمَ »ُكوِشي:  َِ َوَجِميُع الَِّذيَن َقاُموا َعَلْي َُ َوَصيِعَد ِإَليى ِعلِّيَّيِة 33«. ِل َفاْنَزَعَج اْلَمِل
ََ »اْلَباِب َوَكاَن َيْبِكي َوَيُقوُل َوُهَو َيَتَمشَّى:   َيا اْبِني َأْبَشاُلوُم، َيا اْبِني، َيا اْبِني َأْبَشاُلوُم  َيا َلْيَتِني ُمتُّ ِعَوًضا َعْني

 «.َيا َأْبَشاُلوُم اْبِني، َيا اْبِني
 

 حأضح هنخ ر  ا ًحسرك  أل خهن ل أح  
 معح سلس  ًن س حن ًحو رن س دله  خإلنتصخلى

 حل ن  ال سلس  ًن س زن    ف رحت إ ن   
 ( حلذلك حألن سح ب23) َوَلْم َأْعَلْم َماَذامرخو 

 سك ي ر  ا  أح  إل ن  ًلأ  ًن سل ي 
 غض ا  أح ى ًحسرك  أل خهن رن  

 ًحل و  حدف حهح     لسح ب رن  حشى
 حال ه ًن ًحسرك  جلى رن  

هممح نلسممق ح ممل حل نمم  ًقصممل حهممح مضممو هممذأ  =َطِريييِق اْلَغييْوِر 
َوَكيييياَن َداُوُد لسصممممو إلممممف  أح  ً مممملقى لسصممممو إلممممف  أح  ً مممملقى 

  خب ألر حو م خن ر رح  لُ   خ سن  َجاِلًسا َبْيَن اْلَباَبْينِ 
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 ل لسا حأآلحل تجخه ألر سناً  هرخ تجخه أ
 ِإْن َكاَن َوْحَدُه َفِفي َفِمِه ِبَشاَرةٌ ( :2لسنهل رن  كس  رخذأ س تف رن أل لسا حمف ) =َوَطَلَع الرَِّقيُب ِإَلى َسْطِح اْلَباِب  
هح لجو صخلح  = هَذا َرُجٌل َصاِلحٌ ( 22ألن  لح    ت هزسرا لجسش  أح  ل خن ألعخل سن   سلسنى حمف ) =

 ُه ًحس ُه مف ر نت  حهح َ ِل  ًن سح ب  س تح ي لجو صخلح لسل و   دخلن )أألح خلألنس ا( حنلى هنخ  خ 
حل رخ   خء  أح    س  ًن  رخت  ىردخ ل أأل حنى حهو رن   ف   ف دخحو حسحنخ خن ح  ف ً نسل لن س  ف   ف إ ن 

ى حن تح ا حل رخ لدكحله ًن  ًحن  مف تل ست  إذ  أ   سلأل 
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 عودة للجدول اح التاسع عشراإلصح

 
َُ َيْبِكيي َوَيُنيوُح َعَليى َأْبَشياُلومَ »َفيُأْخِبَر ُييوآُب: 1" -(:8-1اآلييات ) ََ اْلَيييْوِم 2«. ُهيَوَذا اْلَمِليي َفَصيياَرِت اْلَغَلَبيُة ِفيي ذِلي

ََ َقيْد تََأسَّيَف َعَليى اْبِنيِه.  َمَناَحًة ِعْنَد َجِميِع الشَّْعِب، أَلنَّ الشَّْعَب َسِمُعوا ََ اْلَيْوِم َمْن َيُقوُل ِإنَّ اْلَمِل َوَتَسيلََّل 3ِفي ذِل
ََ اْلَيْوِم ِللدُُّخوِل ِإَلى اْلَمِديَنِة َكَما َيَتَسلَُّل اْلَقْوُم اْلَخِجُلوَن ِعْنَدَما َيْهُرُبوَن ِفي َُ 4ي اْلِقتَياِل. الشَّْعُب ِفي ذِل َوَسيَتَر اْلَمِلي

َُ ِبَصْوٍت َعِظيٍم: َوجْ  َِ ِإَلى 5«. َيا اْبِني َأْبَشاُلوُم، َيا َأْبَشاُلوُم اْبِني، َيا اْبِني »َهُه َوَصَرَخ اْلَمل َفَدَخَل ُيوآُب ِإَلى اْلَمِل
ََ اْلَييْوَم َوَأْنفُي»اْلَبْيِت َوَقاَل:  ، ُمْنِقيِذي َنْفِسي ََ ََ َقيْد َأْخَزْييَت اْلَييْوَم ُوُجيوَه َجِمييِع َعِبييِد ََ َوَأْنفُيِس ِنَسياِئ ََ َوَبَناِتي ِس َبِنيي

 ، ََ ََ ُرَؤَسياُء َوَي َعِبييدٌ 6َوَأْنُفِس َسرَاِريِّ ََ َأْظَهْرَت اْلَيْوَم َأنَُّه َليْيَس َلي ، أَلنَّ ََ ََ ِلُمِحبِّي ََ َوُبْغِض ََ ِلُمْبِغِضي ، أَلنِّيي ِبَمَحبَِّت
.  َعِلْمُت اْلَييْوَم َأنَّيُه َليْو َكياَن َأْبَشياُلومُ  ََ َفياآلَن قُيْم َواْخيُرْج 7َحيًّيا َوُكلَُّنيا اْلَييْوَم َميْوَتى، َلَحُسيَن ِحيَنِئيٍذ اأَلْميُر ِفيي َعْيَنْيي

ََ هيِذِه ال ، أَلنِّي َقْد َأْقَسْمُت ِبالرَّبِّ ِإنَُّه ِإْن َلْم َتْخيُرْج َي َيِبييُت َأَحيٌد َمَعي ََ ََ َوَطيِّْب ُقُلوَب َعِبيِد َأَشيرَّ  لَّْيَليَة، َوَيُكيوُن ذِلي
ََ ِإَلى اآلنَ  ََ ُمْنُذ ِصَبا ََ ِمْن ُكلِّ َشر  َأَصاَب َُ َوَجَلَس ِفي اْلَباِب. َفَأْخَبُروا َجِمييَع الشَّيْعِب َقياِئِليَن: 8«. َعَلْي َفَقاَم اْلَمِل

َُ َجاِلٌس ِفي اْلَبابِ » . َوَأمَّا إِ «. ُهَوَذا اْلَمِل َِ   " ْسرَاِئيُل َفَهَرُبوا ُكلُّ َواِحٍد ِإَلى َخْيَمِتِه.َفَأَتى َجِميُع الشَّْعِب َأَماَم اْلَمِل
إ ت ل سح ب  زن  أح  ألرللن   ف إ ن  ألكخق إ دخلحي إهخنا ل دكب ألذسن حخنلحأ   سختعي مف أل لب رن ًج م ، 
ح ممخنحأ ستحقكممحن   رمما دمم ل حأ  تلممخالل  خإلنتصممخل  لمملح ح عجمما، لممذلك  حممو سممح ب إلممف ألر ممك لست مم   ركممُ  حل ممن 

( معممذأ لممي س مم   ح أح  لممي 1) داود أبغييض محبيييه   رمخت جخل مما حمممف غسممل لسخقمما  مو  ممخل  مممف  الرمم  إذ قممخو ًن 
مإ دخلحي حلجخل  ً غضحأ  أح  حلح  خن إ دخلحي قم  إنتصمل لرتمو  =أحب مبغضيهس غد ً  أل حل ن  ص ق مف ًن  

ستح ف  ن ألردخ ل ألدحصسا حألكخح سا م زن    أح  ح و لجخل  حن خؤه ًححال هى حأل رسرا ًن  أح   خن س سق    ًن
ألد س    ف إ ن   ّني نل سا لجخل  معمي رمخ  مخنحأ ستحقكمحن ذلمكى حلرم  حدمف سمح ب ًن تصملمخت  أح  همذه تت م ب 

ََ هييِذِه اللَّْيَلييةَ مممف ًن سعجممله  ممو لجخلمم ى لممذلك هممح همم   قممخحالل  (= ًى  ممنتح ف  نممك  ر ممك 2) َي َيِبيييُت َأَحييٌد َمَعيي
َِ (  ممسن قممخي ألر ممك حج ممس  كخ تمم   نمم  أل ممخب 4حمممف ) حنتل ممكى لسلل ممحأ ركممُ   = َأتَييى َجِميييُع الشَّييْعِب َأَميياَم اْلَمِليي

ييا ِإْسييرَاِئيُل َفَهَرُبييوا حألررصممح   خلدممكب هنممخ رؤسمم حه حجسدمم  ألممذسن  ممخل حأ إ دممخلحيى  ألررصممح   إ مملأحسو  ممخقف  =َوَأمَّ
   خنى ألدكب ألذى نخصل إ دخلحي رن سعحذأ ًح رن أأل

 
ََ َقْد َأْنَقَذَنا ِمْن »َوَكاَن َجِميُع الشَّْعِب ِفي ِخَصاٍم ِفي َجِميِع َأْسَباِط ِإْسرَاِئيَل َقاِئِليَن: 9" -(:11-9اآليات ) ِإنَّ اْلَمِل

اَنا ِمْن َيِد اْلِفِلْسِطيِنيِّيَن، َواآلَن َقْد َهَرَب ِمَن اأَلْرِض أَلجْ  َوَأْبَشياُلوُم الَّيِذي َمَسيْحَناُه 11ِل َأْبَشياُلوَم َيِد َأْعَداِئَنا َوُهَو َنجَّ
؟ َِ    "«.َعَلْيَنا َقْد َماَت ِفي اْلَحْرِب. َفاآلَن ِلَماَذا َأْنُتْم َساِكُتوَن َعْن ِإْرَجاِع اْلَمِل

هي مس  أآلنى   و س رف أل حي   ف أآلحل حس ر ُ  ر ححلسا ألرحق  ألرل ك ألذسن =َوَكاَن َجِميُع الشَّْعِب ِفي ِخَصاٍم 
معمي تمذ لحأ أآلن  حل  أح  رنمذ صم خه ح سم   أممع  منعي  مي ح رختم  ل دمكب  ر مك حرمع همذأ إذ  مخل   سم  إ دمخلحي 

لأمضممسن  أح ى حلرمم   ممخن ً  مملهي غسمملن مممف لمممد  أح   مم ن سعممحذأ نل مم   َأْبَشيياُلومُ  َمَسييْحوا َقييدْ  َوُهييمإنضممرحأ إلسمم ى 
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لد  ال ر كى حأل مو أآلن ممف  سملن  سم  ستصمل  حهمي ممف حجمو رمن حأآلن رخت إ دخلحي ح أح  غسل رحجح  حأأل
 أح   سمم  سرخ  حنمم   كمم  ألممذى مك ممحه حأللتنمما ألتممف ًدممك حهخى ح ممخن  أح  قممخ لأل ًن سمم حو ًحلدمم سي   ممف ًلس جسدمم  
ألرنتصل حس حذهخ  خلرحن حل ن  مّضمو ًن سم حو  ر مك ر  محب حلمسس  ر مك سر مك  نمحن، حهمذأ همح رحقم  ألر مسح 

ن إنتصممل لنممخ   ممف إ  ممسس "ه نممذأ حأقمم    ممف أل ممخب ًحقمملق، إن  ممرع ً مم  صممحتف حمممتح أل ممخب ً حممو إلسمم   كمم  ً
(ى حمضو  أح  ًن سم حو ممف  مالي حسر مك ممف  مب لدمك   حرمن دمك   حهمذأ ال 21:5ًحتكدف ركُ  حهح ركف )لؤ

ن  خن لُ ى هح  سترنف ًن س حو  حن ًن سج  س تف  خل س  معح  للهي حال س حن رنخ  خل ًن س تك  هي  خنسا  تف حأ 
ررخحرممما رمممن ألدمممكبى سممم حو ممممف  لأرممما حلمممسس   مممف ًلس جمممسش  مممو  مممسن ًذلق دمممك  ى حنال مممه هنمممخ ًن إ ممملأحسو 
)أأل مم خن ألكدمملن(  ممخنحأ ً مم ق رممن سعممحذأ مممف قمملألهي  كممح ن  أح  حق حلمم  ر  ممخل   ممسعيى حلرمم  دممكل ألر ممك  عممذأ مرممخذأ 

 (ى ::8)نش( 22سا  سلكو ألر ك أل  سي لسجذب دك  ة )
 

َُ َداُوُد ِإَليى َصياُدوَق َوَأِبَياثَياَر اْلَكياِهَنْيِن َقياِئاًل: 11" -(:15-11اآليات ) َكلَِّميا ُشيُيوَخ َيُهيوَذا َقياِئَلْيِن: »َوَأْرَسَل اْلَمِل
َِ ِإَلييى َبْيِتييِه، َوَقييْد َأتَييى َكيياَلُم َجِميييِع ِإْسيي َِ ِفييي َبْيِتييِه؟ ِلَميياَذا َتُكوُنييوَن آِخييِريَن ِفييي ِإْرَجيياِع اْلَمِليي َأْنييُتْم 12رَاِئيَل ِإَلييى اْلَمِليي
؟  َِ َوَتقُييوَيِن ِلَعَماَسييا: َأَمييا َأْنييَت َعْظِمييي 13ِإْخييَوِتي. َأْنييُتْم َعْظِمييي َوَلْحِمييي. َفِلَميياَذا َتُكوُنييوَن آِخييِريَن ِفييي ِإْرَجيياِع اْلَمِليي

ٍَ ِعْنييِدي ُكيييلَّ اأَليَّيياِم َبييَدَل ُييييوآبَ َوَلْحِمييي؟ هَكييَذا َيْفَعييُل ِبيييَي اهلُل َوهَكييَذا َيِزيييُد، ِإْن كُ  «. ْنييَت َي َتِصييييُر َرِئيييَس َجييْي
َِ َقيياِئِليَن: 14 ََ »َفاْسيَتَماَل ِبُقلُيوِب َجِميييِع ِرَجياِل َيُهييوَذا َكَرُجيل َواِحييٍد، َفَأْرَسيُلوا ِإَلييى اْلَمِلي «. اْرجيْع َأْنييَت َوَجِمييُع َعِبيييِد
َُ َوَأَتى ِإَلى األُ 15 .َفَرَجَع اْلَمِل ََ اأُلْرُدنَّ َِ ِلُيَعبَِّر اْلَمِل ، َوَأَتى َيُهوَذا ِإَلى اْلِجْلَجاِل َساِئرًا ِلُماَلَقاِة اْلَمِل    " ْرُدنِّ

لر  مكو  أح  رمخ سلك مُ  ألملحح ألرم س أآلن  من نلسمق حم أي أأ معمح سم  ح  مو نلمس قم  ًحنم ت ممف  مق ألر مسح 
َُ َداُوُد َصياُدوَق 11 لمذلك(ى 22-24: : ح2أأ ) حمف  خلا حجو رن أللجحق، س  حهخ ل رصخل ا رع َوَأْرَسيَل اْلَمِلي

يألر سح سل و  عنت  حح أر  رن ًجو نلس ألرعرا[ مسعحذأ مف رحق   لج ل من  أح  س م ً حسزسمو أل ملجى َوَأِبَياثَاَر 
همح سلسم  ًن ستصمخلح   و سل و لكرخ خ قخح  ألجسش ألذى  خل مُ  ستصمخلح ركمُ  ححأ م أل ًن سكسنم  قخحم أل ر مخن سمح بى

رع ألجرسع حس خحو ًن س ترسو ق حب ألجرسعى حسذ ل أل مو ًنم  رمن  هرم  حل رم  )حه مذأ سرمحو ألر مسح لنمخ( حلرم  
 إ تجخب سعحذأ حت لك ألر ك لألل نى 

ل رخ ًلأ   أح  ًن ستح   رن سح ب لرت   ً نسمل حأ  دمخلحي  مي   س م  ركمُ   نلسرما حدمنا، حألنم  س رمو  -ملحوظة :
   ف  أح  مف رحضحق ًحلسخ ً نت  ًن سلكو هذأى ذلا 

رن  خن مسنخ  كرخ خ لُ   حل قسخ ى دلسل ل  خب إ  سس )إ دخلحي( مخلر سح قخ ل   ف ًن س حلُ   نكرت   -تأمل :
 أإللعسا لسصسل قخح أل ل  خب ر  حت ألر سحى ه ذأ مكو ألر سح رع  حلس ألل حوى 

 
َِ َفَباَدَر ِشْمعِ 16" -(:23-16اآليات ) ي ْبُن ِجْيرَا اْلَبْنَياِميِنيُّ الَِّذي ِمْن َبُحوِريَم َوَنَزَل َمَع ِرَجاِل َيُهيوَذا ِلِلَقياِء اْلَمِلي
 َمَعيُه، َوَمَعُه أَْلُف َرُجل ِميْن َبْنَيياِميَن، َوِصييَبا ُغياَلُم َبْييِت َشياُوَل َوَبُنيوُه اْلَخْمَسيَة َعَشيَر َوَعِبييُدُه اْلِعْشيُرونَ 17َداُوَد، 

 . َِ َِ َوِلَعَميِل َميا َيْحُسيُن ِفيي َعْيَنْييِه. َوَسيَقَط ِشيْمِعي ْبيُن 18َفَخاُضوا اأُلْرُدنَّ َأَماَم اْلَمِل َوَعَبَر اْلَقاِرُب ِلَتْعِبيِر َبْيِت اْلَمِل
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 ، َِ ِعْنَدَما َعَبَر اأُلْرُدنَّ : 19ِجْيرَا َأَماَم اْلَمِل َِ ََ َي َيْحِسيْب ِليي َسييِّدِ »َوَقياَل ِلْلَمِلي ي ِإْثًميا، َوَي تَيْذُكْر َميا اْفتَيَرى ِبيِه َعْبيُد
ََ ِفييي َقْلِبييِه،  َُ ذِليي َِ ِمييْن ُأوُرَشييِليَم، َحتَّييى َيَضييَع اْلَمِليي ََ َيْعَلييُم َأنِّييي َقييْد َأْخَطييْأُت، 21َيييْوَم ُخييُروِج َسيييِِّدي اْلَمِليي أَلنَّ َعْبييَد

َل ُكلِّ َبْيِت  َِ َوهَأَنَذا َقْد ِجْئُت اْلَيْوَم َأوَّ َفَأَجياَب َأِبيَشياُي اْبيُن َصيُروَيَة َوَقياَل: 21«. ُيوُسَف، َوَنَزْلُت ِلِلَقياِء َسييِِّدي اْلَمِلي
؟» َما ِليي َوَلُكيْم َييا َبِنيي َصيُروَيَة َحتَّيى َتُكوُنيوا »َفَقاَل َداُوُد: 22« َأَي ُيْقَتُل ِشْمِعي أَلْجِل َهَذا، أَلنَُّه َسبَّ َمِسيَح الرَّبِّ

ٌَ َعَليى ِإْسيرَاِئيَل؟ِلَي اْليَ  َُ 23« ْوَم ُمَقاِوِميَن؟ آْلَيْوَم ُيْقَتُل َأَحٌد ِفي ِإْسرَاِئيَل؟ َأَفَميا َعِلْميُت َأنِّيي اْلَييْوَم َمِلي ثُيمَّ َقياَل اْلَمِلي
.«. َي َتُموتُ »ِلِشْمِعي:  َُ   " َوَحَلَف َلُه اْلَمِل

لجمو إذأل همح  مخن  2111تي  أح  مف ر نتم  نجم ه أآلن ركمُ  هح ألذى د =ِشْمِعي ْبُن ِجْيرَا = َرُجل  1111َوَمَعهُ 
  ملحأ رمن ألغملب إلمف ألدملق  سم   أح  لس حنمحأ ممف صم  ا = َفَخاُضيوا اأُلْرُدنَّ َأَماميه  َوأويده َوِصيَباز سي قحىى 

خ  حصمس خ حمخح  رمن إن دم ، أح  حهح  خح  إلف ألغملبى حقنكمخل همي مك محأ همذأ ألن دمركف حمخح  رمن إنترمخي  أح 
مف سحي رجا ألر سح مف رج ه نج  ًن ألحنخن ألمذسن ًن ملحه حألمذسن ًهمخنحه } ح  ت  ل أح  مف رحضحق رلس حد  

حلسنمممخ  مممن حجممم  ألجمممخلس   مممف ألكممملش )لؤ ى حلرممم  ًلى { (21،22: 1سرحلمممحن ل ج مممخو حألصمممححل ً مممرنف   سنمممخ حأ 
هممح حقممت ممملح حتضممرس  ل جمملأح حقممت ً سدممخى ًن ألحقممت رنخ ممب لإلنترممخي رممن دممركف، ًّرممخ  أح  م  ممب ًن ألحقممت 

 مب ح مرخ ا ح لمح حهمح  كلمحه  من دمركف إ ت ممب ق محب  مو دمكب  نسمخرسنى حأ  متلأ ت ق محب أأل م خن أألحمملى 
ألن  لح   ً  أح   خإلنترخي ررن دتر  م سنتري رن  و رن ً خل أللتنا حلصخلت  لب ًه سا  رحسا، هذه هف   رما 

 حلممحن  ممو نجممخح ًح إنتصممخل لن ممب  مم نا  ممو س ممحو أل مم نا إلممف  ممب ألر ممحك ألرر ممححسن رممن لحح أأ معممي ال س
حل خسا حس حل هنخ  ؤأوى حلرخذأ إذ  لخ  أح  هنخ  ن دركف  ن جسلأ سكح  حسن ب رن  م سرخن إ نم   مسن ر مك ًن 

 (ى 4،3: 2رو2سرتو دركف  رخ خل لُ ى )
 ر مممسح ألممملب ال سجمممحز   أح   مممخرح  دحصممم  ًى  مممخرح دمممركف   مممف أإلهخنممما ألتمممف ل رمممت  دحصممم  حل نممم  -2

(ى حه ذأ  خقب أأ 21:21+ جخ 21:21مإهخنت  إهخنا ل لبى معنخ ألكرح ا ألن   ب ر سح أللب )لح ،إهخنت 
رمملسي ًحممت رح ممف رممع ًن رح ممف  ممخر عخى  أح  سلرممز ل ر ممسح   ممف أأللد ألممذى قممخو رممخ جحممت أل سممن ً مم  

  نى أل سنحنا لإل ح  سرخن سلرز ل ر سح مف رج ه مف أل رخء حأآلب ق  ً نف  و
ن  -رن ألنخ سا أللرزسما :  -2 لرم  ن مب  م سرخن    رتم  )ألتمف ًحمذهخ رمن أأ( ًن سرمسي دمركف  أحمو ًحلدم سي حأ 

حمملج رنعممخ ُسرتمموى م ممسن حمملج ُقتِممَوى هنممخ نمملى ًن  أح   ممسن  ممخرح دممركف سر ممو ألر ممسح ألممذى  ممخرح صممخل س  
 مخر ُ  ألر مسح   ممف ألصم سبة قنكمخل الى مخلر مسح ً نممف  قمخحالل: "سمخ ً تمخه إغلممل لعمي" معمو غلمل أأ ل ممو رمن

إر خنسما ألغلملأن   ِرم  لرمن س مت قى حرمن همح ألمذى س مت قة همح رمن ستمحب تح ما  رسرسماى حهمو تمخب دممركفة 
 خلرنع ال معح سلكو رمخ سلك م  رجمل  حمح  حتهمخهل  مخإل تلأي ل ر مك مرمن ححممخل رمن  نمش ألر مك ل رمخ حصمو 

دمركف لمُ   كم  ذلمك ًح  محلست  رنمُ ى ح أح   مسن ن مب ًن سكخقمب دمركف سر مو ل ر ك  أح  ًح خل  ن لممد 
ألر ممسح مممف رجمم ه  مم سخن ل جرسممع سكخقممب  ممو رممن لممي س سممخ  سممخن ألتح مماى معممح   ممف ألصمم سب ً نممف إر خنسمما 

رمن   سخن معح  سكخقب  و رن لي س متل   ألغللأن ًحّرخ  سن سن ب ألكرخب مف رج ه  سن س تف   ف أل  خب
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نمخ ًسضمخل ممس ي" حلرمز ذلمك  هذأ أل يى ح س  ن تلس ة ًن ن رف  أحو ج   ألر سح  خ تسن "إ  تحأ مف   ختإر خنس ًح
 هنخ ًن س رف دركف  أحو ًحلد سي حت حن  رح ت  إن حلجى 

 
، َوَلييْم َيْعييَتِن ِبِرْجَلْيييِه، وَ 24" -(:31-24اآليييات ) َِ َي اْعَتَنييى ِبِلْحَيِتييِه، َوَي َوَنييَزَل َمِفيُبوَشييُث اْبييُن َشيياُوَل ِلِلَقيياِء اْلَمِليي

َُ ِإَليى اْلَييْوِم الَّيِذي َأتَيى ِفييِه ِبَسياَلٍم.  يا َجياَء ِإَليى ُأوُرَشيِليَم ِلِلَقياِء 25َغَسَل ِثَياَبُه، ِمَن اْلَيْوِم الَِّذي َذَهَب ِفيِه اْلَمِل َفَلمَّ
 : َُ ، َقاَل َلُه اْلَمِل َِ َُ ِإنَّ َعْبيِدي َقيْد َخيَدَعِني، »َفَقياَل: 26« َمِفيُبوَشيُث؟ ِلَماَذا َلْم َتْذَهْب َمِعي َيا»اْلَمِل َييا َسييِِّدي اْلَمِلي

ََ َأْعييَرُج. ، أَلنَّ َعْبيَد َِ ََ َقيياَل: َأُشيدُّ ِلَنْفِسييَي اْلِحَمياَر َفَأْرَكييُب َعَلْييِه َوَأْذَهييُب َميَع اْلَمِليي ََ ِإَلييى 27 أَلنَّ َعْبيَد َوَوَشيى ِبَعْبييِد
، وَ  َِ . َسيِِّدي اْلَمِل ََ َِ اهلِل. َفاْفَعيْل َميا َيْحُسيُن ِفيي َعْيَنْيي َُ َكَمياَل أَلنَّ ُكيلَّ َبْييِت َأِبيي َليْم َيُكيْن ِإيَّ ُأَناًسيا 28َسييِِّدي اْلَمِلي

. َفيَأيُّ َحييق  ِليي َبْعييُد َحتَّيى أَ  ََ ََ َبيْيَن اآلِكِليييَن َعَليى َماِئييَدِت ، َوَقييْد َجَعْليَت َعْبييَد َِ ْصييُرَخ َأْيًضيا ِإَلييى َميْوَتى ِلَسيييِِّدي اْلَمِلي
؟ َِ : 29« اْلَمِليي َُ ََ َأْنييَت َوِصيييَبا َتْقِسييَماِن اْلَحْقييلَ »َفَقيياَل َلييُه اْلَمِليي ؟ َقييْد ُقْلييُت ِإنَّيي ََ َفَقيياَل 31«. ِلَميياَذا تَييَتَكلَُّم َبْعييُد ِبييُأُموِر

 : َِ َُ ِبَساَلٍم ِإَلى َبْيِتهِ َفْلَيْأُخِذ اْلُكلَّ َأْيًضا َبْعَد َأْن َجاَء َسيِِّدي الْ »َمِفيُبوَشُث ِلْلَمِل   "«.َمِل
هنخ ت دلت ح  ا صمس خ لم أح ى معمح تملك رلس حدم  ألكمخجز  حن  أ ما سل  عمخ ًح سكسنم  معمح ً ملج حذهمب لس مذب 
  ف  أح ى ح أح   ختب رلس حد    ف  م ي حلحجم  ركمُ  حرمن ر  تم  ً نمخه ألللصما ل م مخق  من نل م ى ح سنرمخ 

رحقل   و ً مخ  تر مسي أل رمحو  سنعرمخ ح أح  لمي سكخقمب صمس خ  مو ً نمخه نصم   ل   فً لك  أح  رخ     لي ُسص  
أل رحو ألن  لي سن خز لص  إ دخلحي  و  رو لُ  نكخرخل حت ك  مف ضسرت ى معح إذ صنع ركُ  ركلحممخل حقمت دم ت  

ن إ متكرو ألحم أقى حال مه ر  ما رلس حدم  لم أح  معمح لمي سكتنمف  لج سم  ألكمخجزن ح  ال    ستم   زنمخل سذ لُه لُ   تمف حأ 
   ف رخ     ل أح  حهخ هح س تر    َمِل خل رلضالل ًن سذهب  و دا لصس خ ل ن ًن س حن  أح   خلرخلى 

 
. 31" -(:39-31اآليييات ) َِ ِلُيَشيييَِّعُه ِعْنييَد اأُلْرُدنِّ َوَنييَزَل َبييْرزِيَُّي اْلِجْلَعيياِديُّ ِمييْن ُروَجِليييَم َوَعَبييَر اأُلْرُدنَّ َمييَع اْلَمِليي

ََ ِعْنيَد ِإَقاَمِتيِه ِفيي َمَحَنيايِ 32 َم أَلنَّيُه َكياَن َرُجياًل َوَكاَن َبْرزِيَُّي َقْد َشاَخ ِجدًّا. َكاَن اْبَن َثَمياِنيَن َسيَنًة. َوُهيَو َعياَل اْلَمِلي
َُ ِلَبْرزِيََّي: 33َعِظيًما ِجدًّا.  ََ َمِعيي ِفيي أُ »َفَقاَل اْلَمِل : 34«. وُرَشيِليمَ اْعُبْر َأْنيَت َمِعيي َوَأَنيا َأُعولُي َِ َفَقياَل َبيْرزِيَُّي ِلْلَمِلي

َِ ِإَلى ُأوُرَشِليَم؟ » َأَنا اْلَييْوَم اْبيُن َثَمياِنيَن َسيَنًة. َهيْل ُأَميِّيُز َبيْيَن الطَّيِّيِب 35َكْم َأيَّاُم ِسِني َحَياِتي َحتَّى َأْصَعَد َمَع اْلَمِل
ََ ِبَما آ ُكُل َوَما َأْشَرُب؟ َوَهْل َأْسَمُع َأْيًضا َأْصيَواَت اْلُمَغنِّييَن َواْلُمَغنَِّيياِت؟ َفِلَمياَذا َيُكيوُن َوالرَِّديِء؟ َوَهْل َيْسَتْطِعُم َعْبُد
؟  َِ ََ َأْيًضا ِثْقاًل َعَلى َسيِِّدي اْلَمِل َُ ِبهِذهِ 36َعْبُد . َوِلَماَذا ُيَكاِفُئِني اْلَمِل َِ ََ َقِلياًل اأُلْرُدنَّ َمَع اْلَمِل اْلُمَكاَفَأِة؟  َيْعُبُر َعْبُد

ََ ِكْمَهاُم َيْعُبُر َمَع َسيِّ 37 ََ َيْرجُع َفَأُموَت ِفي َمِديَنِتي ِعْنَد َقْبِر َأِبي َوُأمِّي. َوُهَوَذا َعْبُد ، َفاْفَعْل َلُه َدْع َعْبَد َِ ِدي اْلَمِل
 ََ : 38«. َما َيْحُسُن ِفي َعْيَنْي َُ ، َوُكيلُّ َميا َتَتَمنَّياُه ِإنَّ ِكْمَهاَم َيْعُبُر َمعِ »َفَأَجاَب اْلَمِل ََ ي َفَأْفَعُل َلُه َما َيْحُسُن ِفي َعْيَنْيي

 ََ َُ َبْرزِيََّي َوَباَرَكُه، َفَرَجَع ِإَلى َمكَ 39«. ِمنِّي َأْفَعُلُه َل َُ َعَبَر. َوَقبََّل اْلَمِل ، َواْلَمِل   " اِنِه.َفَعَبَر َجِميُع الشَّْعِب اأُلْرُدنَّ
 -نلأه سعتي   و ألنلحس : أح  هنخ  لرز ل ر سح 

 ر ى خأل نس ا   و ألتف هف ج  ه رن ل ر  حرن  ه   -يهوذا : -1
ن  خن قخح أل للتنا سلس  ًن سجك      -عماسا : -2   و رن ترل  ض ه  تف حأ 

 حخ رخل لُ ى                         
 حسر و ألنلحس أل خقنا ألتف تخ تى    -شمعى : -3
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 نلحس ألتف  ذ ت حح  ت حهخ هف ًتسا  خلتح اى حسر و أل   -:صيبا  -4
 حسر و ألنلحس ألر نرا حألره حراى   -:مفيبوشث  -5
 حسر و ألنلحس ألترسا ألرندغ ا  حلحجعخ رن هذأ ألكخليى    -:برزيى  -6
 حسر و ألنلحس   س ا أإلسرخنى    -:كمهام  -7

( حل ممن  مملزالى إ تممذل 23-22: 22صممي2ركممُ  ) ح خلن مم ا ل مملزالى مرمم  ًلأ   أح  ًن س خمحمم    ممف   ممن صممنسك 
( حس مم ح ًنمم  جك ممُ   خ رممخل مممف 2:2رممو2ل  ممل  ممن  ًحل ممو إ نمم   رعممخي  حضممخل  نممُ ى حقمم  ًحصممف  أح   مم   مم سرخن )

 (ى 22:82لإ ست ل ي )
 

َُ ِإَلى اْلِجْلَجاِل، َوَعَبَر ِكْمَهياُم َمَعيُه، َوُكيلُّ َشيْعبِ 41" -(:43-41اآليات ) ََ  َوَعَبَر اْلَمِل ، َوَكيذِل ََ َيُهيوَذا َعبَّيُروا اْلَمِلي
: 41ِنْصُف َشْعِب ِإْسرَاِئيَل.  َِ ، َوَقاُلوا ِلْلَمِل َِ َذا ِبَجِميِع ِرَجاِل ِإْسرَاِئيَل َجاُءوَن ِإَلى اْلَمِل ََ ِإْخَوُتَنيا ِرَجياُل »َواِ  ِلَماَذا َسِرَق

َِ َوَبْيِتِه َوكُ  ََ »َفَأَجاَب ُكلُّ ِرَجاِل َيُهوَذا ِرَجاَل ِإْسرَاِئيَل: 42«. لِّ ِرَجاِل َداُوَد َمَعُه؟َيُهوَذا َوَعَبُروا اأُلْرُدنَّ ِباْلَمِل أَلنَّ اْلَمِل
َِ َأْو َوَهَبَنا ِهَبًة؟ ، َوِلَماَذا َتْغتَاُظ ِمْن هَذا اأَلْمِر؟ َهْل َأَكْلَنا َشْيًئا ِمَن اْلَمِل َل ِرَجاَل َفَأَجاَب ِرَجاُل ِإْسرَاِئي43« َقِريٌب ِإَليَّ

ََ ِبَداُوَد، َفِلَماَذا اْسَتْخَفْفَت ِبيي َوَليْم َيُكيْن َكاَلِميي أَ »َيُهوَذا َوَقاُلوا:  ، َوَأَنا َأَحقُّ ِمْن َِ وًَّي ِفيي ِلي َعَشَرُة َأْسُهٍم ِفي اْلَمِل
  " اِئيَل.َوَكاَن َكاَلُم ِرَجاِل َيُهوَذا َأْقَسى ِمْن َكاَلِم ِرَجاِل ِإْسرَ « ِإْرَجاِع َمِلِكي؟

لرمم  تمم حل لجممخو سعممحذأ  تممف ًل ممو لعممي  أح  ل رممخ لحج عممي حل ممن  ممسن قممللحأ لجح مم  تكج ممحأ ًحتممحأ ًححممذحه ق ممو ًن 
ألنعمي   م حأ  ،ً م خن( رّرمخ ت م ب ممف متنما جك مت دمسحخ أأل م خن سرحلمحن ًنمتي  ملقترحهُ  21سصو دسحخ إ لأحسو )

تهمخلهي إهخنمما لعممي حأ  ممتحلخمخل  عميى ح ممخن ل  لجممخو سعممحذأ ذهمخب سعممحذأ ح  ممحل ألر مك رممع سعممحذأ نعممل أألل ن  حن إن
 -قخس ج أل  ج   أل تخب ل   سن :

 أأ ال س ب ألل ح  ألرخ سا حس ج عخ لنكل    ي لضخح   ن ذلكى  -2 
أَلنَّ ألل ح  ألرخ سا ت  ب درخقخل  سن أألححن حهذأ رخ    ى ح خن هذأ   أسا لدرخق  سن سعحذأ ح خقف أأل  خنى  -2
ََ َقِريٌب ِإَليَّ الْ  َِ َأْو َوَهَبَنا ِهَبةً هح رن   ن سعحذأ   ننخ معح قلسب لنخ  خلج  ى  َمِل إننخ  = َهْل َأَكْلَنا َشْيًئا ِمَن اْلَمِل

تِل   رنُ  دسحخل دحصسخل حال هح ًنكرنخ  زسخ نى هح ل  جخ  ر سل ل غسه حق      ىلي َن  
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 عودة للجدول اإلصحاح العشرون

 
، َفَضَرَب ِباْلُبوِق َوَقاَل: 1" -(:2-1اآليات ) ََ َرُجٌل َلِئيٌم اْسُمُه َشَبُع ْبُن ِبْكِري َرُجٌل َبْنَياِميِنيٌّ َلْيَس َلَنا »َواتََّفَق ُهَنا

َفَصِعَد ُكلُّ ِرَجاِل ِإْسرَاِئيَل ِمْن َورَاِء 2«. ِإْسرَاِئيلُ  ِقْسٌم ِفي َداُوَد َوَي َلَنا َنِصيٌب ِفي اْبِن َيسَّى. ُكلُّ َرُجل ِإَلى َخْيَمِتِه َيا
 " َم.َداُوَد ِإَلى َورَاِء َشَبَع ْبِن ِبْكِري. َوَأمَّا ِرَجاُل َيُهوَذا َفاَلَزُموا َمِلَكُهْم ِمَن اأُلْرُدنِّ ِإَلى ُأوُرَشِلي

حلسمخ منجم  ألر  مخن ت مح ألر  مخنى م  م ب ردم  ا هخ هح أل س  ال سلضمف ًن سلمخلق  سمت  أح  ت  س مخل لمُ    مف قتمو ً
ِلي َعَشَرُة َأْسيُهٍم ( حل هي ألرخ ف حال ه ًن إ لأحسو سرحلحن ن ن ً م خن= 85-81: 23سعحذأ رع  خقف أأل  خن )

 َِ ّرممخ ًنممتي م مم ن حأ مم ى حسعممحذأ سممل حن حن ممن أألقمملبى لممذلك ندمم  ألحممال  ألممذى ً ى لعممذأ 85:23) ِفييي اْلَمِليي ( ًح
ل رخ لعذأ أل  ب  مخل دم ع  من   ملى أل نسمخرسنف ضم   أح  ًح مخل إ ملأحسو   مل ا مخحرما لس رمف لجمخو سعمحذأ ألترل ى ح 

هممح ل    ممف قممحو َلييْيَس َلَنييا ِقْسييٌم ِفييي َداُوَد ح مم هي رممع  أح ى حل ممن س مم ح ًن رممن ت ممع دمم ع  مم   ق سمموى حقممحو دمم ع 
وَشَبُع ً عي حل ن  ذحل ألدرخق  خنت ق  حضمكتى  21( لر  قخلحأ  خ رخل لنخ 82:23) سعحذأ ًن  أح  هح قلسب إلف  

إلممف  =ُكييلُّ َرُجييل ِإَلييى َخْيَمِتييِه (ى 22:21صممي2ألرحلمم  ل نمم   ممخن  ممخ نخل مممف ج ممو إممملأسي ) ْبييُن ِبْكييِري هييو َبْنَييياِميِنيٌّ 
ِلممِ  ر م ن  حألركنممف لمممد   مي  أح    ممف أأل مم خن ألكدملنى حل ممنعي لممي سمذه حأ إلممف  سممحتعي  مو تجركممحأ ل  مملبى حقَ  ح 

 ََ ًى مممف ألج جممخو  سمم   مم  ت ألحصممحرا  ممسن سعممحذأ حأ  مملأحسو حأضممح ًن رممخ س مم   لممسس  ممخألرل  =اتََّفييَق ُهَنييا
نر  محأ   سم  حت كمحأ إ دمخلحي  مي  مخ حأ لم أح   مي ت كمحأ  ألن سكف مخلدكب ستر مب   مل ا  جس ما معمي  مخنحأ حلأء  أح  حأ 

  ل من لرمخذأ س م   ذلمكة همح   مرخح إلعمف ألجمو ت  سمب  أح  د عى مخل دل لعي رسحو رتر  ا حهمي لس محأ  ملحح حأ م
 ، ت ري مف مر  ُرّلن  مال سكح  لعخ  خنساى ح تف ألحنسا ألتف  رن مسعخ َرّلن

 
َُ النَِّساَء السَّرَاِريَّ اْلَعَشَر اللََّواِتي َترَ 3" -(:3آية ) َكُهنَّ ِلِحْفِظ اْلَبْييِت، َوَجاَء َداُوُد ِإَلى َبْيِتِه ِفي ُأوُرَشِليَم. َوَأَخَذ اْلَمِل

، َبييْل ُكيينَّ َمحُبوَسيياٍت ِإَلييى َيييْوِم َمييوْ  ِتِهنَّ ِفييي ِعيَشييِة َوَجَعَلُهيينَّ َتْحييَت َحْجييٍز، َوَكيياَن َيُعييوُلُهنَّ َولِكييْن َلييْم َيييْدُخْل ِإَلييْيِهنَّ
  " اْلُعُزوَبِة.
أح  ذهمب لأل م ى ح رحرمخل  مخن رمن غسمل رن إل دخلحي    خنا  خ  خت ًن   أح  أل لألى ألنعن غخل خل إ ت    س 

 ألالحق ًن سلجكن إلس   ك  ًن  حو   سعن إ دخلحيى 
 

َُ ِلَعَماَسا: 4" -(:4آية )  "«.اْجَمْع ِلي ِرَجاَل َيُهوَذا ِفي َثاَلَثِة َأيَّاٍم، َواْحُضْر َأْنَت ُهَنا»َوَقاَل اْلَمِل
ًسمخي مم أح   رخحم  ر نمك ًلى ًن  5ي همذأ ممف غضمحن  ّ    أح   رخ خ  جرع جسش  لسكخل رن سعحذأ،   ف ًن سمت

هذه أللتنا إن لي تضلب  لسكخل ج أل لصخلت  مخلحلي أل ملنخنف سنتدمل ممف أألرما   عمخ متضمسع أألرما   عمخى حأألرمل 
ف  ح  ه لكرخ خ ًن سجك   قخح أل ل جسش ح رحرخل محالمختم  رمع سمح ب حنسل ال س ترو ًى ت حسلى حنج  ًن  أح  حم  
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 و ل رخ ًن إحتسخله لكرخ خ قخح  جسش إ دخلحي سكنف صحلن ل أح  ًن  ألرخح  ألرت خرح ألمذى  لمخ متت  من  ركلحما،
 صحلت  ًرخي ألكدلن ً  خنى 

 
َر َعِن اْلِميَقاِت الَِّذي َعيََّنُه.5" -(:5آية )  " َفَذَهَب َعَماَسا ِلَيْجَمَع َيُهوَذا، َولِكنَُّه تَأخَّ

 
اآلَن ُيِسيُء ِإَلْيَنا َشَبُع ْبُن ِبْكِري َأْكَثَر ِمْن َأْبَشاُلوَم. َفُخيْذ َأْنيَت َعِبييَد »َل َداُوُد أَلِبيَشاَي: َفَقا6" -(:11-6اآليات )

ََ َواْتَبْعيُه ِليَئالَّ َيِجيَد ِلَنْفِسيِه ُميُدًنا َحِصييَنًة َوَيْنَفِليَت ِميْن َأَمياِم َأْعُيِنَنيا وآَب: اْلَجيالَُّدوَن َفَخيَرَج َورَاَءُه ِرَجياُل ُيي7«. َسيِِّد
يْخَرِة اْلَعِظيَميِة الَِّتيي 8َوالسَُّعاُة َوَجِميُع اأَلْبَطاِل، َوَخَرُجوا ِمن ُأوُرَشِليَم ِلَيْتَبُعوا َشيَبَع ْبيَن ِبْكيِري.  يا َكياُنوا ِعْنيَد الصَّ َوَلمَّ

ْوِبيِه الَّيِذي َكياَن َيِبَسيُه، َوَفْوَقيُه ِمْنَطَقيُة َسيْيٍف ِفيي ِفي ِجْبُعوَن، َجاَء َعَماَسا قُيدَّاَمُهْم. َوَكياَن ُييوآُب ُمَتَنطًِّقيا َعَليى ثَ 
َوَأْمَسيَكْت َييُد « َأَساِلٌم َأْنَت َيا َأِخيي؟»َفَقاَل ُيوآُب ِلَعَماَسا: 9ِغْمِدِه َمْشُدوَدٌة َعَلى َحَقَوْيِه، َفَلمَّا َخَرَج اْنَدَلَق السَّْيُف. 

َوَأمَّا َعَماَسا َفَلْم َيْحَتِرْز ِمَن السَّْيِف الَِّذي ِبَيِد ُييوآَب، َفَضيَرَبُه ِبيِه ِفيي َبْطِنيِه 11ِلُيَقبَِّلُه. ُيوآَب اْلُيْمَنى ِبِلْحَيِة َعَماَسا 
   " .َن ِبْكِريَفَدَلَق َأْمَعاَءُه ِإَلى اأَلْرِض َوَلْم ُيَثنِّ َعَلْيِه، َفَماَت. َوَأمَّا ُيوآُب َوَأِبيَشاُي َأُخوُه َفَتِبَعا َشَبَع بْ 

تمم حل  رخ ممخ  نممحلن أألرممل متممز أ  قممحن دمم عى م رممخ ممخن  ممو تمم حسل مممف جرممع ألجممسش حضمملب دمم ع  ممن   مملى سزسمم  ح
 = َجياَء َعَماَسيا قُيدَّاَمُهمْ ( 4ن ب  أح  رن ً سدخى ًن س  ق هح  د عى محلج ً سدخى رمع سمح ب حلجخلعرمخى حممف )

و سعمحذأ ح مخن لأجكمخل إلمف ًحلدم سي ممإلترف ألجسدمخن  خن  رخ خ ق  جرع جسدخل مف  نسخرسن  ك رخ  خن ق  جرمع لجمخ
 ّ ل سح ب هذأ  حضك  أل مس   نلسرما تجك م   = َفَلمَّا َخَرَج اْنَدَلَق السَّْيفُ  ن  ألصحلن ألكهسرا ألتف مف ج كحنى 

ن نمف لس ترنم  م مي سدمك  رخ مخ ممف دما  سنزلق حهح رتر ي لررخ  ا  رخ خ ح سن تر ي لسر و  رخ مخ إنم لق أل مس  حأ 
معجممي   سمم  حقت مم ى مممألن  أح  لممي سكخق مم    ممف قتممو ً نسممل هممخ هممح س مملل نلممس ألدمما رممع  رخ ممخ ح ممنلس ألحضممخ اى 
حألكجسب ًن ألحقت ألذى قتو مس   رخ خ هح حقت غسمل رنخ مب   مف أإلنمالق معمح حقمت  ملب حلمسس حقمت إ مخلن 

ن  رخ ممخ قخحمم أل ل جممسش حل ممن   مم  متنمما قمم  تكلضممعي لإلندممرخقى  ممو إن رممخ  ر مم  مسمم  ت مم   حأضممح ل ر ممك ألممذى  ممس  
سح ب نغف   ف  و داى ح أح  ال س تنسع ًن سكخقب معح ق  إ تح ر  مف قتو ًحلسخى حدحصسا سح ب دحصمسا 
ر سلن معح رع  و  رحست  ح نل  معح ًرسن ج أل تجخه ألر ك حألرر  ا  و قتو إ دخلحي حلمي س مخلف  م حأرل ألر مك ألن 

 ىقتو إ دخلحي مس  مخح ن ل رر  ا
 

َميْن ُسيرَّ ِبُييوآَب، َوَميْن ُهيَو ِليَداُوَد، َفيَورَاَء »َوَوَقَف ِعْنَدُه َواِحٌد ِمْن ِغْلَماِن ُيوآَب، َفَقياَل: 11" -(:13-11اآليات )
َيِقفُيوَن، َنَقيَل َعَماَسيا  َوَكاَن َعَماَسا َيَتَمرَُّ  ِفي الدَِّم ِفي َوَسيِط السِّيكَِّة. َوَلمَّيا رََأى الرَُّجيُل َأنَّ ُكيلَّ الشَّيْعبِ 12«. ُيوآبَ 

يا ُنِقيَل َعيِن السِّيكَِّة َعَبيَر ُكيلُّ 13ِمَن السِّكَِّة ِإَلى اْلَحْقِل َوَطَرَح َعَلْيِه َثْوًبا، َلمَّا رََأى َأنَّ ُكلَّ َمْن َيِصيُل ِإَلْييِه َيِقيُف.  َفَلمَّ
  " ِإْنَساٍن َورَاَء ُيوآَب يتَِّباِع َشَبَع ْبِن ِبْكِري.

لرم  حقم  لجمخو  رخ مخ ألمذسن جركعمي  رخ مخ لصمل   مسن حجم حه =  رَّ ِبُييوآَب َوَميْن ُهيَو ِليَداُوَد َفيَورَاَء ُييوآبَ َمْن سُ 
ررتحالل ال س لحن رخذأ سلك حن حهنخ سح ب ُسه ِعل  نل   ًن  ألرخح    رل  أح ى حل رخ ًح مف لعمي  عمذه أل  رمخت ًنم  قتمو 
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حو حأألرممسن لممُ ى ح تممف ال ستكنممو أللجمخو  ممن رتخ كمما دمم ع  ممن   مملى  رخ مخ لحسخنتمم  لمم أح  ًحنمم  هممح لجمو  أح  أأل
 ًزأح ج ا  رخ خ إلف أل رو  تف ال سر  ًرخرعخ لجخل ى مإنضي ألجسدسن حذه خ حلأء د عى

 
يَن، َفاْجَتَمُعوا َوَعَبَر ِفي َجِميِع َأْسَباِط ِإْسرَاِئيَل ِإَلى آَبَل َوَبْيِت َمْعَكَة َوَجِميِع اْلِبيِريِّ 14" -(:17-14اآليات )

َوَجاُءوا َوَحاَصُروُه ِفي آَبِل َبْيِت َمْعَكَة، َوَأَقاُموا ِمْتَرَسًة َحْوَل اْلَمِديَنِة َفَأَقاَمْت ِفي 15َوَخَرُجوا َأْيًضا َورَاَءُه. 
 وِر.اْلِحَصاِر، َوَجِميُع الشَّْعِب الَِّذيَن َمَع ُيوآَب َكاُنوا ُيْخِرُبوَن أَلْجِل ِإْسَقاِط السُّ 

ََ »َفَناَدِت اْمرََأٌة َحِكيَمٌة ِميَن اْلَمِديَنيِة: 16 َفَتَقيدََّم ِإَلْيَهيا، 17«. ِاْسيَمُعوا. ِاْسيَمُعوا. ُقولُيوا ِلُييوآَب َتَقيدَّْم ِإَليى هُهَنيا َفُأَكلَِّمي
ََ اْسَمْع َكالَ »َفَقاَلْت َلُه: «. َأَنا ُهوَ »َفَقاَل: « أََأْنَت ُيوآُب؟»َفَقاَلِت اْلَمْرَأُة:    "«.َأَنا َساِمعٌ »َفَقاَل: «. َم َأَمِت

حهف ر سنا ر صنا ًى لعخ  =آَبَل َوَبْيِت َمْعَكَة  سنا   ن نلتخلف هف رحصو ألجسش  رسخ ن سح ب ًح سدخى درخالل ل
دتعلت ألر سنا    را ًه عخ  د ع  ن   لى  سنرخ دكل أللجخو ألذسن تخ كحأ  =َأَقاُموا ِمْتَرَسًة َحْوَل اْلَمِديَنِة  حل حأ 

 جسش سح ب حهح سكلمحن ج لحتم  إنلضمحأ رمن  حلم  حلمي ست مق  محى  م   ق سمو  ح محأ حأ  ترمحأ  أحمو ً محأل ر سنما 
 تكنف  خحن ًح   أل تلأ سخل س رسعي ح  ًحأ سنر حن مف أل حل لع ر ى  والِمْتَرَسةً   و  ست رك ا م خصلهخ سح بى 

 
َكيياُنوا َيَتَكلَُّمييوَن َأوًَّي َقيياِئِليَن: ُسييَؤاًي َيْسييأَُلوَن ِفييي آَبييَل. َوهَكييَذا َكيياُنوا : »َفَتَكلََّمييْت َقاِئَلييةً 18" -(:19-18اآليييات )
ييا ِفييي ِإْسييرَاِئيَل. ِلَميياَذا َتْبَليي19اْنَتَهييْوا.  ُع َنِصيييَب َأَنييا ُمَسيياِلَمٌة َأِميَنييٌة ِفييي ِإْسييرَاِئيَل. َأْنييَت َطاِلييٌب َأْن ُتِميييَت َمِديَنييًة َوُأمًّ
  "«.؟الرَّبِّ 

 مو ركنمخه ًن ألنمخس سم تحن إلمف   مو لس م لحأ  همذأ ر مو ردمعحل  من =  ُسَؤاًي َيْسأَُلوَن ِفي آَبيَل َوهَكيَذا َكياُنوا اْنَتَهيْوا
ًه عممخ ألردممحلنى ًى هممف ر سنمما ردممعحلن  خل  رمما حه ممذأ إ ممترل ألنممخس حألجرسممع  لمممحأ   رتنممخ حردممحلتنخ ألصممخح ا 

ًى  َوُأمًّا ِفي ِإْسيرَاِئيلَ ت ِت إلسنخ  خلتلخحد حألتلخهي من ن ًنخس ر خلرحن ح  رمخءى ألررنكا ح  نعخ ترحو لُ  لرخذأ لي 
ر سنا سحلج رنعخ دكب لسؤ س ر نخل ًحلىى ًح ًن   و  خنمت ر سنما   ملى ممف نلتمخلف حست كعمخ رم ن صمغسلن   سملن 

حه عمخ أأ لنمخ  نصمسب حرسملأ  أله عمخى حهمخ  ركنمف ًنمك تعمخجي ر سنما  = ِلَماَذا َتْبَلُع َنِصيَب اليرَّبِّ معف لعي  مخأليى 
 (ى21:21ًنت تحل عخى ح   ب ألدلسكا  خن س زرُ  ًن سر ي أل الي حس حو مف  حأل ق و ًن سعخجي )ت 

 
. »َفَأَجاَب ُيوآُب َوَقاَل: 21" -(:26-21اآليات ) ََ . ألَ 21َحاَشاَي  َحاَشاَي َأْن َأْبَلَع َوَأْن ُأْهِل ََ نَّ اأَلْمُر َلْيَس َكذِل

َِ َداُوَد. َسلُِّموُه َوْحَدُه َفَأنْ  «. َصِرَف َعِن اْلَمِديَنةِ َرُجاًل ِمْن َجَبِل َأْفرَاِيَم اْسُمُه َشَبُع ْبُن ِبْكِري َرَفَع َيَدُه َعَلى اْلَمِل
ََ َعِن السُّورِ »َفَقاَلِت اْلَمْرَأُة ِلُيوآَب:  ْرَأُة ِإَلى َجِميِع الشَّْعِب ِبِحْكَمِتَها َفَقَطُعوا َفَأَتِت اْلمَ 22«. ُهَوَذا رَْأُسُه ُيْلَقى ِإَلْي

َخْيَمِتِه. َوَأمَّا ُيوآُب  رَْأَس َشَبَع ْبِن ِبْكِري َوأَْلَقْوُه ِإَلى ُيوآَب، َفَضَرَب ِباْلُبوِق َفاْنَصَرُفوا َعِن اْلَمِديَنِة ُكلُّ َواِحٍد ِإَلى
. َِ  َفَرَجَع ِإَلى ُأوُرَشِليَم ِإَلى اْلَمِل
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َِ ِإْسرَاِئيَل، َوَبَناَيا ْبُن َيُهوَياَداَع َعَليى اْلَجالَِّدييَن َوالسُّيَعاِة، 23 َوَأُدورَاُم َعَليى اْلِجْزَييِة، 24َوَكاَن ُيوآُب َعَلى َجِميِع َجْي
اًل،  َوِعْييرَا اْلَيياِئيِريُّ َأْيًضيا َكياَن َكاِهًنيا 26َوِشييَوا َكاِتًبيا، َوَصياُدوُق َوَأِبَياثَياُر َكياِهَنْيِن، 25َوَيُهوَشاَفاُط ْبُن َأِخيُلوَد ُمَسجِّ

  " ِلَداُوَد.
ى( إذ لي سك   أح  س ق مف ً نخح 24:4صي2ًحذ رنصب ً نخء  أح   خ رخل ) =ِعْيرَا اْلَياِئيِريُّ 
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 عودة للجدول اإلصحاح الحادى والعشرون

 
: َوَكاَن ُجوٌع فِ 1" -(:14-1اآليات ) . َفَقاَل الرَّبُّ ي َأيَّاِم َداُوَد َثاَلَث ِسِنيَن، َسَنًة َبْعَد َسَنٍة، َفَطَلَب َداُوُد َوْجَه الرَّبِّ

َُ اْلِجْبُعوِنيِّيَن َوَقاَل َلُهْم. َوا2«. ُهَو أَلْجِل َشاُوَل َوأَلْجِل َبْيِت الدَِّماِء، أَلنَُّه َقَتَل اْلِجْبُعوِنيِّينَ » ْلِجْبُعوِنيُّوَن َفَدَعا اْلَمِل
 َأْن َيْقُتَلُهْم أَلْجِل َلْيُسوا ِمْن َبِني ِإْسرَاِئيَل َبْل ِمْن َبَقاَيا اأَلُموِريِّيَن، َوَقْد َحَلَف َلُهْم َبُنو ِإْسرَاِئيَل، َوَطَلَب َشاُولُ 

؟»َقاَل َداُوُد ِلْلِجْبُعوِنيِّيَن: 3َغْيَرِتِه َعَلى َبِني ِإْسرَاِئيَل َوَيُهوَذا.  « َماَذا َأْفَعُل َلُكْم؟ َوِبَماَذا ُأَكفُِّر َفتَُباِرُكوا َنِصيَب الرَّبِّ
ٌة َوَي َذَهٌب ِعْنَد َشاُوَل َوَي ِعْنَد َبْيِتِه، َوَلْيَس َلَنا َأْن ُنِميَت َأَحًدا ِفي »َفَقاَل َلُه اْلِجْبُعوِنيُّوَن: 4 َلْيَس َلَنا ِفضَّ

: 5«. ا ُقْلُتْم َأْفَعُلُه َلُكمْ َمْهمَ »َفَقاَل: «. ِإْسرَاِئيلَ  َِ الرَُّجُل الَِّذي َأْفَناَنا َوالَِّذي َتذَمَر َعَلْيَنا ِلُيِبيَدَنا ِلَكْي َي »َفَقاُلوا ِلْلَمِل
َفَقاَل «. اُوَل ُمْختَاِر الرَّبِّ َفْلُنْعَط َسْبَعَة ِرَجال ِمْن َبِنيِه َفَنْصِلَبُهْم ِللرَّبِّ ِفي ِجْبَعِة شَ 6ُنِقيَم ِفي ُكلِّ ُتُخوِم ِإْسرَاِئيَل، 

 : َُ َُ َعَلى َمِفيُبوَشَث ْبِن ُيوَناثَاَن ْبِن َشاُوَل ِمْن َأْجِل َيِميِن الرَّبِّ الَِّتي َبْيَنُهَما، 7«. َأَنا ُأْعِطي»اْلَمِل َوَأْشَفَق اْلَمِل
َُ اْبَنْي 8َبْيَن َداُوَد َوُيوَناثَاَن ْبِن َشاُوَل.  ِرْصَفَة اْبَنِة َأيََّة اللََّذْيِن َوَلَدْتُهَما ِلَشاُوَل: َأْرُموِنَي َوَمِفيُبوَشَث، َفَأَخَذ اْلَمِل

 ، َوَسلََّمُهْم ِإَلى َيِد اْلِجْبُعوِنيِّيَن، 9َوَبِني ِميَكاَل اْبَنِة َشاُوَل اْلَخْمَسَة الَِّذيَن َوَلَدْتُهْم ِلَعْدِرِئيَل ْبِن َبْرزِيََّي اْلَمُحوِليِّ
ِلَها ِفي اَفَصلَ  . َفَسَقَط السَّْبَعُة َمًعا َوُقِتُلوا ِفي َأيَّاِم اْلَحَصاِد، ِفي َأوَّ ْبِتَداِء َحَصاِد ُبوُهْم َعَلى اْلَجَبِل َأَماَم الرَّبِّ

ْخِر ِمِن اْبِتَدا11الشَِّعيِر.  ِء اْلَحَصاِد َحتَّى اْنَصبَّ اْلَماُء َفَأَخَذْت ِرْصَفُة اْبَنُة َأيََّة ِمْسًحا َوَفَرَشْتُه ِلَنْفِسَها َعَلى الصَّ
َفُأْخِبَر َداُوُد ِبَما َفَعَلْت 11. َعَلْيِهْم ِمَن السََّماِء، َوَلْم َتَدْع ُطُيوَر السََّماِء َتْنِزُل َعَلْيِهْم َنَهارًا، َوَي َحَيَواَناِت اْلَحْقِل َلْيالً 

يَُّة َشاُوَل.  َِ ِجْلَعاَد الَِّذيَن َفَذهَ 12ِرْصَفُة اْبَنُة َأيََّة ُسرِّ َب َداُوُد َوَأَخَذ ِعَظاَم َشاُوَل َوِعَظاَم ُيوَناثَاَن اْبِنِه ِمْن َأْهِل َياِبي
 َفَأْصَعدَ 13ِجْلُبوَع.  َسِرُقوَها ِمْن َشاِرِع َبْيِت َشاَن، َحْيُث َعلََّقُهَما اْلِفِلْسِطيِنيُّوَن َيْوَم َضَرَب اْلِفِلْسِطيِنيُّوَن َشاُوَل ِفي

ََ ِعَظاَم َشاُوَل َوِعَظاَم ُيوَناثَاَن اْبِنِه، َوَجَمُعوا ِعَظاَم اْلَمْصُلوِبيَن،  َوَدَفُنوا ِعَظاَم َشاُوَل َوُيوَناثَاَن اْبِنِه ِفي 14ِمْن ُهَنا
 َُ ََ اْسَتَجاَب اهلُل ِمْن َأْجِل َأْرِض َبْنَياِميَن ِفي َصْيَلَع، ِفي َقْبِر َقْيَس َأِبيِه، َوَعِمُلوا ُكلَّ َما َأَمَر ِبِه اْلَمِل . َوَبْعَد ذِل

  " اأَلْرِض.
 -هذه قصا ر زنا ج أل رن قص  أل تخب ألرر س حنال ه أآلتف :

 حأ ًنعي رن   خن      كس  ألنعي حخمحأ ًن س لرعي سدحق ًى س س هيى ًح نخهي ًهو ج كحن ح  حأ سدحق حأ     -2
( مكخدممحأ ح ممن ألدممكب ح سممنعي سدممحق 3ركعممي صمم  خل )سممش سدممحق  عمم أل ح  مم  لعممي لؤ ممخء ألجرخ مما ح ر ممحأ

 ر تن ف  نب حر ترف رخءى 
جخء دخحو ألر ك مرت عي  ن غسلن ح جعخلا ل ف س تحلف   ن    ف رخلعي  حن رلأ خن لر مي سدمحق لعميى حلرم   -2

  ألررخي  مسن  خنف ألج كحنسسن رن دخحو حلجخل  أل  سل إذ قت حأ رنعي حنل حأ أل رسا رن رحضكعي  خن سن ألكع
 ألدك سنى حل رخ ملح ألدكب  رخ َ ِرَ ُ  دخحو حلجخل  معي حل حأ ًلضعي ًحرال عيى حلر  ًحن  دخحو  لك  ى 
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رن ً  ل أألدسخء ألتف تغضب أأ ه ي ألر خ سنى مألن ًص قخء ًسحب ه رحه ن مب أأ رمن ًسمحب ًن سصم ف  -5
(ى حدمخحو ه مي همؤالء 25،28: 2( حلأجمع )رمال3-2 :82لعي مخأ  س خر عي إن  مخل عي ًسمحب ألره محي )ًى

ى   ألج كحنسسن ألذسن ذ  عي  ال   ب  سنرخ ًسضخل هي لعي َح    
صممي( مخل تممخب لممي س ممجو  ممو ًح ممخل ألر ممحك  ممو 2هممذه ألرجخ مما لممي تُممذ  ل مممف ً نممخء أل مم س   ممن دممخحو مممف ) -8

 غسلن ل لب  و تكصب ل  ن ى  هف لس ت =أَلْجِل َغْيَرِتِه ( 2 كضخل رنعخ ألجو تك سرنخى حمف )
 نحأتى حألرجخ ا  خنت ل و   خن أألرا حهذأ تك سل  ن غضب  5لر     ت رجخ ا    ب إنرنخق ألرنل  -:

أأ   ف أله يى حألرجخ ا ر الل لهس خل ل ر مححلسا ألرحرسما تجمخه ألكعمح  ألررنح ماى حألكرح ما  خرما مخلدمكب ممِلح 
( هنخ  ع  حق ي 2( هنخك ه ي   ف ً لسخءى )2لك ضرسل ً   ألن )  ن حل  ًلد ألج كحنسسن  حن ًن ست 

 ر  حلسنى 
 -رتف    ت هذه ألرجخ اة هنخك ًلسسن : -1
ل رخ    ت  ك  ً  أ  أإلص خح ألتخ ع حق و متنا إ دخلحي ح ك  ألحنسا )حنسما ًحلسمخ( ًحصم خب همذأ ألمًلى  -ً 

صمم  قت مم  أللجممخو أل مم كا رممن ً نممخء دممخحو ألممذسن س للحنمم   مم ن دممركف  ممسن قممخو لمم أح  "سممخ لجممو ألمم رخء"  ممخن سر
   رعي  أح  ل ج كحنسسنى 

حل رخ    ت هذه ألرجخ ا  ك   خ  ا د ع  ن   لى ًى مف ًحأحل ًسخي  أح  مت حن  و ًسخي ر     ك   رحن   - ب
 مف رحضحق ًحلسخ ًسخي ر زنا حهذه نتخحج ألحنساى 

لر  ً لك  أح  ًن حلأء ألرجخ ا  لألى لعذأ   و ألملب  من  م  عخى ل من  = َفَطَلَب َداُوُد َوْجَه الرَّبِّ ( 2مف ًسا ) -2
ل مف أل ؤأوى حلح ًن    و ر  لأل إلنتعت ألرجخ ما ر  ملألى حل ننمخ لأل م  ال ن جم   ملسكخل ل ملب حأضح ًن  ت ح  

  و  ك  ًن تللغ  س نخى 
حل ممن هممذأ  ،ب إ مملأحسو هممح دممكب أأ( أأ سح ممل  أح   خل مم ب حهممح ه ممي دممخحو ل ج كممحنسسنى م رممخل دممك2ممف ) -4

سكنف ًن      خنت حرسلن أإلسرخن حلسعسا ألكخلي لر حو ألر سحى حل ن هذأ ال سكنمف ًن أأ ال ستكخرمو رمع  رسما 
مممخأ لممن  ،ألدممكحب  ممو هممح ح نمملق رتنح مما دمملح ل دممكب ًنمم  مممف  مم س   لر ممحو أألرمميى حأأ لممسس  نمم ه ر خ ممخن

ًن دخحو قم  رمخت ل من أأ لمي س م ت   مف ه مي ألج كمحنسسنى  مو أأ س مرح  سر و ه ي ً   رن  نف   يى حرع
 رجخ مما مممف ًلد تلممسد ل نممخل ح  ممالل حت ممت ُ  ممي ً  ممن ًحقمم س ر ممحك إ مملأحسو ألن هنممخك ه رممخل حأقممع   ممف 
ً لسخءى إذأل رخ     لسس ص ما حال تحج  ص ما مف  سختنخ حال هح لأجع لهلح  ن سكسا قخ سا مخلن سكا ممف 

أ معح ضخ ن أل وى ح  سنخ ًن نلعي ًن  و رخ سرع مف  سختنخ إنرخ هح    مب تم  سل إلعمف  جسمب ل نسمخن س  أ
 أل وى 

ركنمف أل ماليى رمخذأ ًمكمو ل مي ألغنمف )ً لمل(  = َماَذا َأْفَعُل َلُكْم؟ َوِبَماَذا ُأَكفُِّر َفُتَباِرُكوا َنِصيَب الرَّبِّ قمحو  أح   -3
 لب حال تلحن  ًنتي  خنسا حس حن لضخ ي    خل ل ل ا أللب   سنخى   ف رخ مك نخه   ي مال سلأه أل

 - خنت ن  خت ألج كحنسسن  خآلتف : -21
 (ى 8سا ) لي سن  حأ مضا ًح ذهب حلي س تغ حأ ألرحق  ل ف س ص حأ   ف رص  ا رخ ساى  -ً 
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 (ى 8سا )  َوَلْيَس َلَنا َأْن ُنِميَت َأَحًدا ِفي ِإْسرَاِئيلَ لي سن  حأ  لك  ي  لئ=  - ب
لجخو رن  نس ى حهذأ ر  ً  تخ ف  رحرمخل ًن ألم ي ال ُسلم ى  لضما  مو  م ي  2ن  حأ ت  سب  ست دخحو حص ب  - ت

(ى ل ن هذأ ألر  ً  ن نلس ألرختو حلسس ً نخِحِ ى حهي لي س   حأ ً رخء ل ف ال س لجحأ :52:5+    1:3)تك 
 ن س تنسع ًن س ن  مف ح  هى  أح  معي سك رحن ًن  س رف نلس رلس حد  حصحصخل ًن  ًق ي لسحنخ خن حل

   و ًنعي سرحرحن هي  عذأى هي سكلحن  أح  رن قسخر   خلص ب  تف ال ست لج ألنعي رن دك   حهي ًررسحنى -  
 محنست  ً  لى  ُمْختَاِر الرَّبِّ ألن دخحو هح ألذى ًحن ى حألن  ِفي ِجْبَعِة َشاُوَل ًن ستي ألص ب  - ج
َُ َأَنا ُأْعِطي -22 ( هح ً نف ح م أل  حن ًن س م و أأ حممف همذأ ًحنم ى م ل رمخ  مخن أأ قم  -:1سا  ) َفَقاَل اْلَمِل

حج  لُ   الل ًمضو رن تك سق ًج خ    ف ألص  خنى   ف ًن هنخك رن قخو ًن ًحال  دمخحو إدمتل حأ ركمُ  ممف 
همؤالء  قتو ألج كحنسسن معي ر ححلحن  ن ألرتوى  رحرخل مخأ ال سلضف  خلذ خحح أل دلساى مإن  خن ً نخء دمخحو

ن لممي س ممن مس ممحن  أح  قمم  ًحنمم  مممف  مم ي  ممؤأو  ىمعممي س ممت رحن ألرتممو ،إدممتل حأ مممف قتممو حذ ممح ألج كممحنسسن حأ 
 أللب ألذى رخ  خن س رح  تر سي ذ خحح  دلساى 

وى  مو حرس مخو لمي تنجمب لم أح  حلمي تتمزحج  م لسحس= َوَبِني ِميَكاَل اْلَخْمَسَة الَّيِذيَن َوَليَدْتُهْم ِلَعيْدِرِئيَل ( 4 سما ) -22
ألتممف تزحجمممت  ممم لسحسو هممف رسممملب ًحمممت رس ممخو أل  ممملىى ح مممو هممذه ألردممم  ا ردممملحح مممف تلجرمممخت   سممملن 

همف  ملسا  = ِرْصيَفةَ  ححردلحح مف ألتلجحي ألسعح ى ًن رسلب رختت حتحلت رس خو تل سا ًحال هخ حت نمتعيى 
سد حد ى   دخحو ألتف    ت     عخ ألرد  ا  سن ً نسل حأ 

 ( لقي  خروى 2ل رخ  ك  قت عيى حلقي ) ص ب ألج كحنسسن أل  كا -25
جخءت لصلا  لسا دمخحو إلمف ذلمك ألرحضمع حج  مت   مف ألر محح   مف ألصمحلن غخل مخل رمخ نصم ت حسرما  -28

 سما  َوَلْم َتَدْع ُطُييوَر السَّيَماِء َتْنيِزُل َعَليْيِهْم َنَهيارًا َوَي َحَيَواَنياِت اْلَحْقيِل َليْيالً ح خنت ت لس أألج خ  ألرن ح ا 
(21) 

 ممخن ألرلمملحد ًن ال ت رممف أألج ممخ    ممف ألصمم  خن ً  ممل رممن ألسممحي نل مم  ًى ال ت سممت رك رمما ح ممخن همم    -:2
ألنمممخرحس ردممملح خل حهمممح  ممم ي إ ترمممخل ألرصممم حب ، مخلرصممم حب ًحنممم  ضممم  ألرمممخنحن حنمممخو  رح تممم ى حل رمممخ 

  ممخل تغخضممف ألج كممحنسسن  ممن ألرممخنحن ح مم ت ألدممكب ألن هممؤالء ررمم رحن  ممذ خحح حنسمما  ممن أألرمما   عممخ ر
حدك خل، مخل و إدتلك مف جلسرا أله ي ض  ألج كحنسسنى حتك سرعي  رنهل ل نخس حل رالح ا مس  دعخ ن ل  مو 
  ممف  مم ي ر خ ممخن أأ ح مم ي ق حلمم  أله مميى ه ممذأ َمِعممَي ألدممكب حقتعممخ هممذأ ألكرممو لممذلك تل ممحأ أألج ممخ    ممف 

 عمذأ أأل م حبة أإل ترمخو أأل  مل  ألص  خنى ل ن همو سلضمف أأ  من  رمو ر مو همذأ ًح سر مو ذ مخحح  دملسا
 ًن  ال سلضف  عذأ أأل  حب حل ن ه ذأ َمِعَي دكب ألكع  ألر سي ألنخرحسى 

َحتَّيى اْنَصيبَّ اْلَمياُء َعَليْيِهْم ًى دمعل ً لسمو  َأيَّياِم اْلَحَصيادِ  أول  رت أألج مخ  ممف  -( :3،21مف أألسخت ) -21
  -مف تل سل هذأ : هنخك ًلسسنحألرنل سنزو غزسلأل مف ألحلس  ح . ِمَن السََّماءِ 

 دعحل حهذأ إ ترخو رل بى  1-:ًن أألج خ   رست رك را  حألف  -ً 
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ب   سعي رن أل رخء ق  جخء مف حقت  معنخك إ ترخو   سل خب لي سن    ف ًن ألرخء ألذى إنص س  ًن أل ت -ب 
نعرل ألرخء ممف حقمت غسمل حقتم ى معمي  مخنحأ  مستل حن أألج مخ    مف ألصم  خن  تمف  ًن أأ ت حو  ركجزن حأ 

نصب ألرخء ر  لأل حهذأ رن رلأ ي أأى ح عذأ ق  ال  ،ت رن ألرسخه مف ألحلس  حل ن غخل خل لي سر و أأ هذأ حأ 
ت ممحن أألج ممخ  قمم   رسممت رك رمما ً  ممل رممن سممحي ًح سممحرسنى مممخأ ألممذى مممف سمم ه ًن سرنممع ألرنممل مممف أألحقممخت 

 ألرخ ل ًن سنزو رسخه أألرنخل مف غسل رحأ س هخ ألركتخ ن مت    رجخ ا ألجو ت  سب ألدكب هح نل   أأ
 رن ًجو ألل راى 

 خنت هذه أل خ  ا نرحذجخل لص ب ألر سح ألذى  صم    ُلِممَع غضمب أأ  نمخ لسن م ب   سنمخ ألملحح ألرم س رمن  -ج 
 ي ذ س ا لتع حا غضب أأ م ي هح رل ب غضب أأى أل رخء )لرزُه ألرنل( مخلر سح ُق   

 ه ي دخحو ل ج كحنسسنى حال سلضف ًسضخل  تك سق ذ خحح  دملساى حل من   سنمخ ًن ن م و  مؤأوى  أأ ال سلضف -24
رن هف ألنح سخت ألتف ستكخرو ركعخ أأة ًلس ت هف ألتف ق ي لعخ أأ دلسكا  سن  كسن ح ن   من حنلمس 

كتمم ى ًى قت مم ى  ممنلسى ى ى ى حأأ حضممع هممذه ألدمملسكا  تممف ال سنممتري أإلن ممخن لكسنمم  ألتممف مرمم هخ  ممنلس ألر
م س   خنت تع ً نلحس هؤالء ألج كحنسسن  ك  ألذى  خنحه   ف س  دخحوى حهنخك رن سلى ممف همذه ألرصما 

 -دعحل  تف سر و ًن سنزو ألرنل ل ن : 1-:صحلن قخ سا رن أأ ألذى َقِ َو تك سق أألج خ  
  نسنى إرن قخو ًن ألرنل إ تخج لحر ا ًدعل مل رخ نزو ألرنل  ك  سحي ًح  -ً 
ذأ  -ب  رممن سمملى صممحلن ألرممًلن حهممف حأقلمما لتمم أمع  ممن ًج ممخ  ً نخحعممخ سمملى مسعممخ صممحلن ألر  مما أل رسرسمما حألكنمم ى حأ 

 لمنممخ ًن أل تممخب سرممحو "إن ن ممست أألي لضممسكعخ م نممخ ال ًن ممخ ي" مك سنممخ ًن نتصممحل  ممي ح ممي هممف ر  مما أأ 
  ً مخنعي أأ  ل خسما ً  مل حهمح دمرو ح نخست   ح سرت ى حنرحو إذأ  خنت أألي ق   أمكت  ن ًج خ  ًحال هخ مر

ح له ًج خ هي   ن  رح ل رنل   ن سنزو  لسكخل حال سنتهل  ىهؤالء ألرص ح سن  تكزسخت  حرلأ ر  ق و رحتعي
 ألحلس ى 

هذه ألر حن مف ألرصا هف دا  حسو   ف أل دلسا حأأ س تر عخ  تف تنتعف صحلن هذأ ألكخلي م ن تر عخ ن من  -ج 
 خزأو س تر عخ  حنخسخنخى  رخ س تر عخ أأ حر

تمم  ل  أح  ألر ممك جمم أل  رممخ مك تمم  هممذه أألي ألكجممحز، حل ممف سهعممل ًنمم  ال س ترممو  رمم أل ًح  لأهسمما ضمم   سممت  -23
( ممف سمخ سش ج كمخ   تمف ال 25،  22: 52صمي2دخحو ًحذ  هخي دخحو حسحنخ خن ألتف  منت حلسا ت ت دمجلن )

ح سنى رمملن  خنسمما إن  ممخن  أح  سدمملق   ممف  هممخي ألرصمم ح سن ًال ُسن ممو  عممخ أأل مم أء حقممخي  مم منعخ رممع  هممخي ألرصمم 
 سدلق أأ  خأل  ل   ف ج  عي ح  ف ردخ ل ألنخس حس رح  نزحو ألرنل ر  لألى 

( سرمحو  محل  سمت دمخنى معمي   رحهمخ   مف  محل أل سمت ممف ألدمخلق 22:52صمي2حممف ) = َشاِرِع َبْيِت َشانَ  -21
 لسلأهخ ألرخلنى  ألحخلجف حهح ر خن ألرلحل حأإلجترخق

 
ْسرَاِئيَل، َفاْنَحَدَر َداُوُد َوَعِبيُدُه َمَعُه َوَحاَرُبوا 15" -(:22-15اآليات ) َوَكاَنْت َأْيًضا َحْرٌب َبْيَن اْلِفِلْسِطيِنيِّيَن َواِ 

ُن ُرْمِحِه َثاَلُث ِمَئِة َشاِقِل ُنَحاٍس َوَقْد َتَقلََّد َوِيْشِبي َبُنوُب الَِّذي ِمْن َأْوَيِد رَاَفا، َوَوزْ 16اْلِفِلْسِطيِنيِّيَن، َفَأْعَيا َداُوُد. 
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َفَأْنَجَدُه َأِبيَشاُي اْبُن َصُروَيَة، َفَضَرَب اْلِفِلْسِطيِنيَّ َوَقَتَلُه. ِحيَنِئٍذ َحَلَف ِرَجاُل َداُوَد 17َجِديًدا، اْفَتَكَر َأْن َيْقُتَل َداُوَد. 
ََ َكاَنْت َأْيًضا َحْرٌب ِفي 18َمَعَنا ِإَلى اْلَحْرِب، َوَي ُتْطِفُئ ِسرَاَج ِإْسرَاِئيل.  َي َتْخُرُج َأْيًضا»َلُه َقاِئِليَن:  ُثمَّ َبْعَد ذِل

 ُجوَب َمَع اْلِفِلْسِطيِنيِّيَن. ِحيَنِئٍذ َسْبَكاُي اْلُحوِشيُّ َقَتَل َساَف الَِّذي ُهَو ِمْن َأْوَيِد رَاَفا.
، ُثمَّ َكاَنْت َأْيًضا َحْرٌب فِ 19 ي ُجوَب َمَع اْلِفِلْسِطيِنيِّيَن. َفأَْلَحاَناُن ْبُن َيْعِري ُأَرِجيَم اْلَبْيَتَلْحِميُّ َقَتَل ِجْلَياَت اْلَجتِّيَّ

، َوَكاَن َرُجٌل َطِويَل اْلَقاَمِة َأَصابُع 21َوَكاَنْت َقَناُة ُرْمِحِه َكَنْوِل النَّسَّاِجيَن.  ُكل  ِمْن َيَدْيِه َوَكاَنْت َأْيًضا َحْرٌب ِفي َجتَّ
، َعَدُدَها َأْرَبٌع َوِعْشُروَن، َوُهَو َأْيًضا ُوِلَد ِلرَاَفا.  ، َوَأَصابُع ُكل  ِمْن ِرْجَلْيِه ِستٌّ َوَلمَّا َعيََّر ِإْسرَاِئيَل َضَرَبُه 21ِستٌّ

 " َجتَّ َوَسَقُطوا ِبَيِد َداُوَد َوِبَيِد َعِبيِدِه.هُؤَيِء اأَلْرَبَعُة ُوِلُدوا ِلرَاَفا ِفي 22ُيوَناثَاُن ْبُن ِشْمَعى َأِخي َداُوَد. 

غخل خل  خنت هذه أل لحب مف نعخسا   ي  أح ى م أح  ًحضع ألل  نسنسسن حل ن غخل خل  خنحأ إذأ حج حأ مف ح منعي  
حضممخق غخل ممخل ضمم   ج ممخل قممخ ل   ممف قسممخ تعي ر ممو ج سممخت  ممخنحأ سترممل حنى حهممذه أل مملحب  خنممت  مملحب ت  سممب حأ 

 ًن سرت مم  لممحال ًن ًنجمم ه قخحمم هيْشييِبي َبُنييوُب ح ممخ   = َفَأْعَيييا َداُودُ حترممل هيى حل ننممخ نجمم   أح  هنممخ قمم  دممخخ:   ممحلأتعي
معمح    رتم  حنممحل  َي ُتْطِفيُئ ِسيرَاَج ِإْسيرَاِئيلى  سنحمذ   م  لجمخو  أح  ًال سحملج ركعمي إلمف أل ملبى  تممف َأِبيَشيايُ 

 =ج ممخو سعممحذأ إلممف  ممعو ألل  ممنسنسسن رممناْنَحييَدَر َداُوُد حسوى حقحلمم  ق أ ممت  حر  تمم  ح  ألتمم  هممح نممحل ح مملأج إ مملأ
ُسهعل ًنعخ  لب ت  سب   ف ترل ى حس م ح ًن  أح   كم  ًن  مرن ممف رحضمحق ًحلسمخ إذ زنمخ رمع زحجتم  ً نمخء  ملب 

 قلل ًن سنزو  و ركخلك ىح خن ستردف   ف أل نح ، سنرخ هح لي سنزو إلف  خ ا ألجعخ  ،ألدكب رع  نف  رحن
دك   حس ترل مف جعخ ه  تف  حل  رلهى حلذلك نجم   أح  هنمخ س مخلب حهمح ممف دمسحححت  حه مذأ   مف  مو حأ م  
رّنممخ ًن س ممترل مممف جعممخ ه  تممف  حممل ن ممرا مممف  سختمم  مسرممحو رممع  ممحلس ألل ممحو جخهمم ت ألجعممخ  أل  ممن، ً ر ممت 

ركنخهخ ألج خل لذلك سهمن ًنم  ج سمخت ح مخن  لأمخ = َأْوَيِد رَاَفاأل كف،  لهت أإلسرخنى ًحسلأل حضع لف إ  سو أل لى 
ًى تر    سلخل ج س ألى حسرخو ًن ج س أل همف   رما   لسما تدمسل إلمف  مالح =  َتَقلََّد َجِديًداًحال ُه أألل كا ج خ لن ر  ُ ى 

ننلمخء أل ملأج سدم = ِسرَاَج ِإْسرَاِئيل خن حقتعخ ج س ألى  سل ًن حجح   لأج مف  ست سدسل إلمف ًن أل سمت  م   م خن حأ 
( 23أل ست  ال   خن ًى لح رخت  أح  ت رن ألرر  ا   عخ ح أح  أآلن ر و ألرص خح سع ى نلسق إ لأحسوى حمف )

سما  خلتلصمسو حنجم  ًن أل خنمخن قتمو ًحمح ج سمخت حس م ح ًن ( نجم  أآل21::ًى2 مخللجحق إلمف )َقَتَل ِجْلَياَت  أَْلَحاَنانُ 
َقَتَل ِجْلَياَت  أَْلَحاَنانُ (  سن سرمحو ًن 23ف  خلدعلن ج سختى ة ملف  سا )ر  ًحس   خن ر    مف ألنحو حج خلأل ر    م ُ 

حألن قصما ج سممخت رمع  أح  همف ألردممعحلن جم أل حألركلحمما جمم ألى  ى مي ج سممخت ًسضمخل إُسلعمي ًنم  قتمو ًحممحه ألردمعحل  
ح سنرمخ  مخن سحنخ مخن ر مخلب  (5:25صمي2( هح ًحمح سحنمخ أب  من دمركف )22 سا ) ُيوَناثَاُن ْبُن ِشْمَعى َأِخي َداُودَ 

و أل تخب إ ر  مف  جو ألدل  نج  ًن سحنخ أب لُ  ردمحلأت ل سما   مف ًرنمحن إذ  ّ رم   سم  سزنمف دجخق حَ ج  
رع ًحت   خرخلى حقحل  ًحف  أح  معح قلس    خلج   ألن دركف )درا( ًحمح  أح  مس محن  أح  همح  مي سحنخ مخن  من 

 دركفى 
ألرص ح سن ال سكنف  رخحعي   ف ألص  خن  تف ست حلحأ إلف  هخي م  را  هخي ( قحل   هخي 25مف ) -ملحوظة:

ى(ى م سس ركنف  الي أللجو ًن س منحه  ك  ًن سصسل  هخرخل 52:25رو2تكنف ج   ألرحتف )
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 عودة للجدول اإلصحاح الثانى والعشرون

 
 نشيد النصرة

حمممف رر رما ألرزرممحل  ى(24نعخسما  سممخن  أح  نجم ه ًنمم  همح نل م    رممخت ألرزرمحل )همذأ ألندمس  ألممذى سم تف هنممخ ممف 
ً  أحم  حرمن سم  دمخحوى حنجم   ي ألمذى ًنرمذه مسم  ألملب رمن ًسم ى  مو( نج  ًن  أح   تب هذأ ألرزرحل مف ألسح 24)

حرجم ه ق مو ( حهمح ممف قرما إنتصمخلأت  24( هنمخى حلمنال ه ًن  أح   تمب رزرمحل )2نلس أل  رخت  كسنعخ مف  سا )
ًن س رنى حنج ه مف نعخسا  سخت  سلتو نلس ألرزرحل  منلس أل  رمخت حهمذأ  كم  ًن  مرن ًححنم  حتمخب ى ًح لس مت 

حجمخء ألر مسح لسكسم ه ل رجم ى حألركنمف ، هذه هف قصا ألحال ى م رم  ح مق أأ أإلن مخن ممف رجم  ح مرن أإلن مخن 
رختى مخأ ألذى ً خنُ  مرتو ج سخت هح نل   ألذى ً خن  ًن تح ا  أح  ً خ ت  ل خ ق رج ه، حجك ت  سلتو نلس أل  

ألتح ما "حهح ألمذى ق مو تح تم  ًح مخ ه لمنلس لت تم ى ًلمي سرمو أأل مخء ًن  ( ى24:  52)إل "تح نف سخ لب م تحب"متخب 
حلمذلك ى ( 2:2سمح2حألتح ا = إ ت  ت قحتعخ رن  ي ألر سح ألذى سنعلنخ رن  و حنسا ) ت حو ألزأنف إلف  تحو"ى

( ًن  أح  س  رنخ  ن  له حنعخلن س ه ح له  نلسق أللب ح رخل  ل ى أللبى م سم  سكمح  24ج  مف   رخت رز )ن
ًحلسخ حست     نلس أل  رخت هنخة أل  ب مف ألتح ا ألتف ر م ت حنخسمخهى ًلمي سرمو لمُ   امف نعخسا  سخت   ك   رن

حأل مؤأو إلمف ًسمن نرمو ألملب حنسما  أح ة    .اليرب قيد نقيل عنيَ خطيتيَ. ي تميوتأللب   ف ل مخن نخ مخن ألن مف 
ًحلمسس همذأ همح حمال  ألر مسح ألمذى دمكل  ِمِ   أح  ملتمو ى ( 1-8: 5:شإًلسس إلف ألر سح ألذى  رمو ً خرنمخ )

( سزهح   حب  مله 24نلس ألرزرحل مف نعخسا  سخت ى  أح  مف قرا رج ه  خن مف  حب  ل ً سد حهح مف رزرحل )
ح س  ًن ألر مسح   ِرمِ  غ مو لم  ، َخ هذأ أل حب أأل سد  حنخسخه َ  حَلن   س  َ ح  أأل سدى حمف هذأ ألندس  سذ ل 
ذأ   ح   سكح  ً سضخل  خألحو مكخ  سزهح (28:2 ح   ح سض  مف  ي ألحلح  )لؤ   له ح  حب  له أأل سد ألذى  ى حأ 

(ى معمذأ ألندمس   مخن ::22ح م2  لُ  ألر سح،  مخ  هنمخ لسلتحمل  رمخ  ر مُ  ألر مسح ح رمحن ذلأ م  حقمحن حالصم  )ض س  
لمف  ال   ًن س تف هنخ معح سدمسل لكرمو ألر مسح ألحالصمفى ح  مف حمال  ألر مسح نهمو نلتمو حن م ح  مو ألكرمل حأ 
 حممل ل همما  رممخ س مم ح  أح  هنممخ  تممف  حممل سممحي مممف  سختمم ى هممذأ ندممس  أل نس مما ألرنتصمملن  خلر ممسح قخحمم  رح  عممخ 

 ألغخلبى 
 

بَّ ِبَكاَلِم هَذا النَِّشيِد ِفي اْلَييْوِم الَّيِذي َأْنَقيَذُه ِفييِه اليرَّبُّ ِميْن َأْييِدي ُكيلِّ َأْعَداِئيِه َوِميْن َييِد َوَكلََّم َداُوُد الرَّ 1" -(:1آية )
   "َشاُوَل،

(  خن ً  أِح  هي دخحو حألل  نسنسسن حغسلهي 24مف رز ) = ِمْن َأْيِدي ُكلِّ َأْعَداِئهِ (ى 24هف نلس رر را رزرحل )
خ أآلن معممح ًلى ً مم أءل ُجمم   لممي س ممن سكمملمعي رممن ق ممو ر ممو إ  ممسس  مم ح ألحسممل   ألممذأت   ألدممعحن رممن ألدممكحبى ًّرمم

 لخ حأأ سح   رن  و هذهى إأل خرنا مف أأل ضخءى ى ى ى 
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ُن َخاَلِصيي. ِإلُه َصْخَرِتي ِبِه َأْحَتِميي. ُتْرِسيي َوَقيرْ 3اَلرَّبُّ َصْخَرِتي َوِحْصِني َوُمْنِقِذي، »َفَقاَل: 2" -(:4-2اآليات )
ُِ ِمْن َأْعَداِئي.4َمْلَجِإي َوَمَناِصي. ُمَخلِِّصي، ِمَن الظُّْلِم ُتَخلُِّصِني.   " َأْدُعو الرَّبَّ اْلَحِميَد َفَأَتَخلَّ

نتصمخل   مف ألدملى  =اَلرَّبُّ َصْخَرِتي  هح سم لك ضمكل  حسم لك قمحن أأ ألكجس ما ألكخر ما ممف ضمكل  متع م  ق أ ما حأ 
إلعف صحلتف ًلتلمع   سم  ممال تنمحلنف أل سما ألتمف  =ِإلُه َصْخَرِتي    ف رخ ً نخه أأ لُ  رن قحنى لذلك س  ح أأ

حمسم  ً ترمف رمن ألكحأصم  ًى ألتجمخلبى م مخللغي رمن  مو قمحن ، ت كف إل تال فى ً تر    سم  معمح لأ مخ ح خ مت 
 ى   أح  ألك  لسا  خن سدكل ًن قحت  هف مف ًن أأ س ن ه

هح قخلعخ  صسغا ألرضخلق حلسس  صسغا ألرخضف ًى لي سرو   حت، معح س  حه  إ ترلأل حسص ف  =بَّ َأْدُعو الرَّ 
 (ى::22تس2 ال إنرنخق )

حمسرممخ سمم تف نمملى ألر ممسح ألممذى ًنرممذ أإلن ممخن رممن ألرممحت ، هممح صممحلن حممال  أإلن ممخن حرنرممذه  رممحن رممن  ممو ً ممخل 
ل نمم  ًسضممخ  مخل   مم ب رممحت أإلن ممخن ألممذى ً  مم   ألحنسما ى مممخأ  رممخ  ممخل حغضممب   م ب   ممل حصممخسخه  خلحنسمما

 -مح ر  لس سخ ً  سخ ، حل ن   س ا إ  سس ه ك أإلن خن حرخت ى حلنلى ت   و ًم خل ألرزرحل حقصا ألحال  :
 : ألر سح ألرح   حألرنرذ ى     8 – 2أآلسخت 
 : رخذأ  خن  خو أإلن خن ق و ألر سح ة هالك حرحت ى     2 – :أآلسخت 
نتدخل ركلما أللب مف  و ألر  حنا ى   21 – 4أآلسخت   :  رو ألر سح ألل أحف حأ 
 : مل ا  أح   و حمل ا  و أل دل  حال  ألر سح ًحن  س ن نخى 21 – 22أآلسخت 
 : ألر سح تري ألحال  ح للنخ حل ن  سن ب ًن ن سخ مف ألتح ا ى :2 – 22أآلسخت 
 ب حسجخزى ألحخنا ألرت  ل ى: ألر سح أل سخن س خما أل خل ألتخح 24 – 21أآلسخت 
 : ألر سح نحل سع ى حسرح  مف ألنلسق ى        23أآلسا   
 : ألجعخ  ض  ألحنسا من ن مف  لب لح سا ل ن ألر سح سرحسنخى 85 – 51أآلسخت 
 : ت   ا ل لب ألرح   ألذى سلمع لؤح نخ ًرخي ً  أءنخ ى 2: – 88أآلسخت 

 
َِ َأْفَزَعْتِنييي. أَلنَّ َأْمييَواَج الْ 5" -(:7-5اآليييات ) َُ 6َمييْوِت اْكَتَنَفْتِنييي. ُسييُيوُل اْلَهيياَل ِحَبيياُل اْلَهاِوَيييِة َأَحاَطييْت ِبييي. ُشييُر

َلى ِإلِهي َصَرْخُت، َفَسِمَع ِمْن َهْيَكِلِه َصْوِتي، َوُصرَاِخي َدَخَل ُأُذَنْيِه.7اْلَمْوِت َأَصاَبْتِني.  ، َواِ   ِفي ِضيِقي َدَعْوُت الرَّبَّ
" 

نرخ   ف ألك س ستل ُ  لت و    ألضسرخت رن  و ،  مف ر  ت  ل أح  ال سنزق  ن  ررخحرا أأل  أء لُ  نج  ًن أأ حأ 
ح نرمت نخقختم   حاصرته األمواججخنب  تف س خ  ألرحت س خصله ر و ألرسخه  سنرخ ت سن  دح  سغلق ح رمن 

ًغ رت ًرخر  نلق ألحمال   حولهُ  كجبال لتن  ل    إلف هخحسا  ال نعخساى ح خنت ألردخ و جرفته السيولح رن 
حأللب إ تجخب حتج مف لمُ  أأ  ِفي ِضيِقي َدَعْوُت الرَّبَّ ى ل ن  لي سس س  و شَر العدوحصخل  للس ا مف د خك = 

 -:  حأهب  سخن حقسخراى حهذأ سنن ق   ف
 ى أإلن خن مف ًى تجل ا تكص     مف  سخت  )رلد   مدوى ى ى ( -2 
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 ى للح سا معف ًسضخل  ج خو ت سن   أإلن خن مف  لح   أ -2 
سذهبى لر  ت رس  أح   ه  خلرحت مإلف ًسن أإلن خن ق و حال  ألر سح حهح مف  خلا ُ  ي إلعف صخ ل ض -5 

"إ  نممف ممف حقممت ألضممسق ألرمملني ممف ألرزرممحل  مب أأ أللممخحق حتكمّل    ممف أأ ً  ممل حمالو ألضممسرخت لممذلك سرمحو 
حأأ س رح  عذه ألضمسرخت  (ى2:2) "إمل حأ مف ألتجخلب"سكرحب ألر سس رحو حس( ، :2:  1:)رز ًنرذك مترج نف"

لتنرسا أإلن خن ى حنلى مف هذه أآلسخت صحلن لرخ  مخنف رنم  أإلن مخن نتسجما ألحنسما ، رمحت حضمسرخت ًحالي حممزق 
  سصو  خإلن خن ل صلأخ ، حأأ إ ترع لصلأخ أإلن خن ، حهذأ رخ  نلأه مسرخ س ف ى

 
يْت، أَلنَّيُه َغِضيَب. 8" -(:16-8اآليات ) ِت اأَلْرُض َواْرَتَعَشْت. ُأُسُس السََّماَواِت اْرَتَعَدْت َواْرَتجَّ َصيِعَد ُدَخياٌن 9َفاْرَتجَّ

َرِكيَب َعَليى 11. َطْأَطَأ السََّماَواِت َوَنَزَل، َوَضَباٌب َتْحَت ِرْجَلْيهِ 11ِمْن َأْنِفِه، َوَناٌر ِمْن َفِمِه َأَكَلْت. َجْمٌر اْشَتَعَلْت ِمْنُه. 
يِح.  ِمييَن 13َجَعييَل الظُّْلَمييَة َحْوَلييُه ِمَظييالٍَّت، ِمَياًهييا َحاِشييَكًة َوَظيياَلَم اْلَغَميياِم. 12َكييُروٍب، َوَطيياَر َوُرِئييَي َعَلييى َأْجِنَحييِة الييرِّ

َأْرَسيَل ِسيَهاًما َفَشيتََّتُهْم، 15ِلييُّ َأْعَطيى َصيْوَتُه. َأْرَعَد الرَّبُّ ِمَن السََّماَواِت، َواْلعَ 14الشَُّعاِع ُقدَّاَمُه اْشَتَعَلْت َجْمُر َناٍر. 
، ِمْن َنْسَمِة ِريِح َأْنِفِه.16َبْرًقا َفَأْزَعَجُهْم.    " َفَظَهَرْت َأْعَماُق اْلَبْحِر، َواْنَكَشَفْت ُأُسُس اْلَمْسُكوَنِة ِمْن َزْجِر الرَّبِّ
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 خإلن ممخن    مم   نهممل  أح  لسمملى رممخ  ممو    ممو  مملحح ألن ممحن إرتمم   ، حسمم ُه ألرحسمما حممالو ألتجممخلب  ، أأ  أح  لرمم  ًلى
، حًلى نتخحج غضب أأ    ب ألحنسا ، حأل كنا ألتف ًصخ ت أأللد     عخ، ح خن رخ ًغضب أأ ًسضخ  إ  سس

رتم ت نهملن  أح  ألن حسما إلمف  رمو ألر مسح أللم  أحف رحت أإلن خن ألذى ً    أأ مح ر  لس سمخ ركم   سمخن ً  سما ى حأ 
أألرممل  لممسك ن   مم  ألنممخلى ن ممح أل دممل، ء حتج مم ح سمم  نممزو أأ أل  رمما  ذأتمم  رممن أل ممرخ لسنرممذ أل دممل رممن ألرممحت ،

ِت اأَلْرُض ألذى ً هش ألر  حنا   عخ، أل رخء حأأللدى  لرم  غضمب أأ   م ب ألحنسما  = أَلنَُّه َغِضيبَ . . . اْرَتجَّ
غضمب أأ حلنملى نتمخحج غضمب أأ   مف ألحنسما ، م رم   سكت ى ح نحغضب أأ لرخ مك ت  ألحنسا   سخن أإلن خن 
  مف  حغضب   ف   حي ح رحلن مإ تلقخ  نخل ح  لست، حغضمب ،  ف  أح     ب حنست  م ي سلخلق أل س   ست 

ر خحلمما  زسممخ إغتصممخب أل عنممحت م مم  ت زلزلمما لهس مماى ل ممن غضممب أأ   ممف رممخ  مم   رممن  رممخل لإلن ممخن ألممذى 
يييِت اأَلْرُض ح ر ممُ  همممذأ ً هممش ألر ممم حنا  ى   مممخ مممف أإلن مممخن حسصمم ب لسنرمممذ أإلن ممخن جك مم  ستج ممم ، ح رمم   فاْرَتجَّ

 أأ هعل مف ألج  "ى ،" هسي هح  ل ألترحى ًرخي هذأ أل ب أللخحق ألذى هعل مف ألتج   السََّماَواتِ  َواْرَتَعدتْ 
ى مخلر سح جكمو  نزحلم    مف لدًى ًتف  خل سخن أل رخحسا   ف أأل ً نف أل رحأت=  bow down =َطْأَطَأ  •

َطْأَطَأ  جك عخ تن نف لتتالرس رمع أأللدى ى أل رخء أأللد، جكو أأللد  رخءى م س رخ سحج  ألر سح ت حن
مصممخلت  ممسلتنخ هممف مممف أل ممرحأت هممح نممزحو ألر ممسح أل ممخل ألرمم حس إلممف ضممك  أل دمملى  = السَّييَماَواِت َوَنييَزلَ 

 رحأننتنخ ى ( ح سلتنخ هنخ تكنف جن ستنخ ًح21:  5)مف
ييِت اأَلْرُض  ح نمم  ألصمم ب نجمم  ًن هممذأ قم   مم   مكممالل مممخأللد تزلزلممت حألصممححل تدممررت حألر ممحل تلت ممت  = فاْرَتجَّ

ح ي رن ررخلك إهتزت ًرخي ألر س سا حهخجمت ضم  ألرمؤرنسن ، حممف ألنعخسما  مرنت همذه ى  (2:،  2:: 22)رت
رتعدت السماوات ألررخلك ح ج ت ل ر سح )أللحرخن( ى ًحال إلتك ت رن غضب أأ ،  ي إلتك ت  سنرمخ ًلت =  وا 

  إ ن أأ إذ لمضحه حص  حه ى رخ مك   أل دل
ى ح مخن همذأ ألضم خب   سلمخل جم أل ممف َضَباٌب َتْحَت ِرْجَلْييهِ =  حلر   خن ألتج    ل  جسب لي س تنع ً   ًن سلعرم 

َصيِعَد لق نحل ألص سب ًحدلق همح  نمحله مسنمخى حلي س تنع ً   ًن س لك  ل  ب أأ إاّل  ك  ًن ًد ى ألكع  ألر سي
أأ مف غض   س حن نخل    ا ت  و ررخحرس   رخ      = َوَناٌر ِمْن َفِمِه َأَكَلتْ  الرا ألغضبى  = ُدَخاٌن ِمْن َأْنِفهِ 

( حألنخل ألتف ً  ت ألحر مسن لجمو رملتسن ًسمخي إس سمخى 2،  2: 21مف   حي ح رخ حلجت نخل ً  ت إ نف هلحن )ال
حهمح نمخل تدمكو ق ح نمخ ى ( 2::حل ن أأ مف ر  تم  س محن نمخل ت ملق لنمخ  م ح ألحسمل ح محل نمخل لس رسنمخ رنمُ  )زك

  ك  ًن ت لق ًدحأك ألحنسا مسنخى  حغسلن ر  ا
مخلرلتو هنخ  ىمسصسل ره رخ  أل  سل ألرسخه )أل  خب( ألغرخي=  ِمَياًها َحاِشَكةً ى  هف أله را = ِمَظالَّتٍ ( 22ح سا )
" رمخ ًنمت إلم  لح ًن أأ  رن إ تجب حلأء غرخي  رسمو مرمخ  م نخ ن ل م  ًح نكلمم  ى حهمذأ نلمس رمخ ل  ه إدمكسخء سد

"ال سلأنمف أإلن مخن ألن  ممف ر  تم  سحدمف لمحال نرمحت إذأ ًلسنمخه  (:2:  :8)إش ر تجب سخ إل  إ لأحسو ألرح  "
  حسكسش"ى

ححمممخ   سنممخ ، ل نمم  هممح   قمم  ً ممخن نل مم   ضمم خب ح مم خب  تممف ال نمملأهإذأ  ممخن أأ =ِمييَن الشُّييَعاِع ُقدَّاَمييُه اْشييَتَعَل 
:  28ردتخق ًن سك ن نل   لنخ ، ح خن ألتج   ألذى ًلسنخ مس  ألر سح، حرمن سملى ألر مسح س محن قم  ًلى أآلب )سمح
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سح ( ى ح مخن ألر م24:  2)سمح ألح س  ألذى هح ممف  ضمن أآلب همح ح  مل" "أإل ن( ى مخلر سح إ تك ن لنخ أآلب 3
هح نحل سحلج رن رص ل ل نحل ، مخلدمرس تل مو ًدمكتعخ لمأللد ، ح عمذأ نلعمي ًن ألر مسح إ من   خن الشعاع هح

لم   مق  أأ ألرتج   هح ألدكخق ألذى ًلسنخه   ف أأللد ، م   ن لنخ نمحل أآلب ، مخلر مسح همح نمحل رمن نمحل ، حأ 
"ح مخن لركمخن  مخلنحلى لم  رمن لج رمن سم  أأ  رن إل   ق ى حه ذأ    َل   رمحق ألن مف  من ألر مسح ًحنم  دمكخق حمخ

 ( ى8:  5مخلر سح هعل لنخ  ج    دلى حل ن ًحلف مس  رج  الهحت  ) ب س ه دكخق حهنخك أ تتخل ق لت "
ًل ممو لنممخ ألمملحح ألرمم س   ممي.  َوَطييارَ  َرِكييَب َعَلييى َكييُروبٍ  ح كم  ًن ًنعممف ألر ممسح  ر مم  أللمم أحف صممك  إلممف أل ممرخء =

   مخلرنل ألمذى    دَ ألر س ألذى ًل  ُ  لنخ ألر سح سُ  حلرزسخل مخللحح ى قدامه إشتعلت جمر نار من الشعاع ألنخلى =
هممي ألرمؤرنسن ألممذسن ًدممك عي  جمير النييار ح عممذأ نلعممي ًن ت عمب ألر ممحب   مخلى حسدمم    خلنمخل ألتممف، سنمزو رممن أل مرخء 
ر  ما ، سمحي   محو ألملحح ألرم س نضمع حر  ما أ ى لمذلك ملمف صمالن أل مج ن سمحي ألحر مسن ألر أللحح ألرم س غسملن

إنخء    م ي   سل ردتكو لرزأ ل رؤرنسن ألذسن ًدك عي أللحح ألر س ، ًرخ ألجرل ألذى ممف ألرجرملن ممف سم  أل مخهن 
معح سدسل ل ر سح س حق ألذى مف  نن ألكمذلأء ألرت م  الهحتم  رمع نخ محت  ى حألملحح ألرم س سلمتح  حأ منخ أللح سما 

 = هعل لنخ ً لأل رخ  نخ نكلمعخ ى هرت أعماق...فظ   ف ً لأل أل رخء =
)لأجع أل تخب ألررم س    مهعلت رجخلى ألرسخه   حأآلسا سر ن تلجرتعخ ه ذأ = َفَظَهَرْت َأْعَماُق اْلَبْحرِ ( 21حمف )

حنا ،  تج ممم  ألر مممسح هعممملت ألر  مما ألتمممف ً مممس أأ   سعمممخ ألر ممم  =َواْنَكَشيييَفْت ُأُسيييُس اْلَمْسيييُكوَنِة ى   خلدممحأه ( 
ألر  ا ألتف جك ت أأ سح ق ألكخلي حسكنف  سمخنى حهعملت رجمخلى ألرسمخه ًى هعمل لنمخ  سم  ن صمو   مف ألملحح 

 لر  متح أللحح ألر س ً سننخ مًلسنخ ً لأل أل ب أإللعف لنخ ىى  ألر س ًى  تج   ألر سح
)أل رخء(ى  = ألنلسح لد( )أأل = ألج   ىحسزلزلعخ حسج   ن سكتنخ رو ألر سح سعز  و  سخننخ  -تأمل روحى :

مخلج   ألدعحأنف تج ه سص ب نل   ًهحأءه حدعحأت   ذ س ا  سا ، حألنلس تتزلزو    نف أللحح ألر س مسعخ 
 ( ى22:  : ح2منصسل ح سرا ج س ن )

ذأ  مخن  مخلحب سكنمف ركلمما  ى(2)لأجمع  مز  رل  ما  خلح سرسما   مف ألن  لش أأ وَرِكَب َعَلى َكُروبٍ  مس محن ، حأ 
يحِ حتكنف ًسضخل ًن أأ سلتخح مف رن سكلم ى ، ركنف ًن أأ ترج  محق  رخو ألركلما أل =  َوُرِئَي َعَليى َأْجِنَحيِة اليرِّ

 رو ألر سح ألل أحف ركلحمخ مف  و ألكخلي   ل ا ح رن    ألكمخلي ،  ، ًحص حًى  خن حالص  ح ر ُ   لسكخل ج أل 
 حل ن  س  ة أإلجخ ا
ألكممخلي   مم    ممعخي ح  مملحق مممف  إلممفأإلنجس سممسن ألتالرسممذ حألل ممو ح ًل ممو  =َتُهْم، َبْرًقييا َفييَأْزَعَجُهمْ أْرَسييَل ِسييَهاًما َفَشييتَّ 

ل ح ممح   خلرجمم  ل رممؤرنسن ، م كمم  أل مملق سمم تف  هممف = إدممخلنالبييروق  حال ممهى  ألتممف  ر حهممخ قممحتعي حمممف ألكجخحممب
ال سنح  حن  إغلأءأت ألحنسما ألتمف همف  ألرنل ، حألرنل حسل ل و ألنخس ى حهذه ألح ح  هف ألتف جك ت ألنخس

 معف  الح هجحرف ل رتو، ح خنت   رخت ألل و   عخي نخلسا ت لق ألدسخنسن ىالسهام   الح إ  سس ى ًرخ
 مممسن  حمممو أإلسرمممخن ل كمممخلي   ممم ى ح إحتصمممخل م  رممما أأ سنممم نا أل مممرحأت  فيييأزعجهم=  مإنز جمممت ررخلمممك إ  مممسس

متترم س ،   مف ألجخل مسن ممف أله رما، ًرخرمُ  سلتكم   مو رمخ همح زرنمف مسنمخ  تج  ه لسنزو إلسنخ ردملقخل  دمرس أل مل 
 ممرحأتنخ أل أح سمما )نلممس( ًحلضممنخ )ج مم ( حس مم   ه رمما ألجعممو ألتممف  خنممت مسنممخى ًح نخنممخ ركلممما مصمملنخ هسخ ممو أ 
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 منخ حأللحح ألر س حصلنخ  رل  ا  خلح سرساى حهح ل ب   ف أل  خب  رخ   ف  مخلحب حصمك  لس ر نمخ إلسم  حسج 
م و رن  مخن همس الل أ س محن ممف أل مرخحسخت ح مو رمن صمخل  رل  ما  خلح سرسما سكمل  أأ ى ركُ  مف أل رخحسخت 

حت لق مسعخ  نحل ألركلما  ى صخل مف أل رخحسختى ًحل و تالرسذه حل      عخي حتنلذ  لأزتعي أإلنجس سا إلف ألر حب
مممف ق ممحب أل دممل ى حسصمم ح  رر  مما ألمملب  مم ال رنعممخ حترممحي حتممت ني رر  مما ألدممسنخنمممف ألر ممحب مسعتممز  ممو دممل 

 م نص ف "لس تف ر  حتك" ى ىألر سح ر  خ سر ك   ف ق ح نخ  ص س   
 

، ِمييْن 18َأْرَسيَل ِميَن اْلُعَليى َفَأَخيَذِني، َنَشيَلِني ِميْن ِمَيياٍه َكِثييَرٍة. 17" -(:21-17اآلييات ) َأْنَقيَذِني ِميْن َعيُدوَِّي اْلَقيِويِّ
َأْخَرَجِني ِإَلى الرُّْحِب. َخلََّصِني أَلنَّيُه 21َأَصاُبوِني ِفي َيْوِم َبِليَِّتي، َوَكاَن الرَّبُّ َسَنِدي. 19نَُّهْم َأْقَوى ِمنِّي. ُمْبِغِضيَّ ألَ 
   " ُسرَّ ِبي.

ًن ًدملمنخ   مف أأ  حالصم  ألكجسمب   نم  رمّ  سم ه رمن  الحِمِ  لسنرمذ  أح  حسنرمذنخ  كم  =  َأْرَسَل ِمَن اْلُعَلى َفَأَخَذِني
ق ممو ًن سرممحت مممف ألرممخء ى مخلرسممخه أل  سمملن تدممسل ل رممحت   رممخ إنتدممو رح ممف = َنَشييَلِني ِمييْن ِمَييياٍه َكِثيييَرةٍ =  ألرممحت

ح أح  حأجمم  ً مم أ  ررستمما مممف  سختمم  )أأل مم  حألمم ب حر ممخحالت  ( حألممذى إنتدمم نخ رنمم  ألر ممسح ى:ألر ممسن  نممخ ) سمما
 ممخحالت قت مم   سمم  إ دممخلحي إ نمم ىىى( حهممذأ رممخ  ممخن  أح  سدممسل إلسمم ، ل ممن دممخحو لرت مم  حأل مملحب ألتممف  خل عممخ  ممي ر

 ألررصح   خلرحت ألذى إنتد نخ ألر سح رن  هح رحت أإلنلصخو  ن أأ ى
    مسن إحتمخله ح مسن ر م ُ   ح مسن ح صم  ح مسن جك مُ  ر  مخل ح مسن  ل خن  خو  أح  ًن أأ ُ ل   = أَلنَُّه ُسرَّ ِبي

إذ جركعمخ رمن  مسن  ِمَيياٍه َكِثييَرةٍ  ق   ف  و رؤرن، ح خلن  ا ل  نس ا ألتف   خهخ أأ رن  سن ق و تح ت ى حهذأ سنن
أألري حألدكحب ألرتنح ا حح صعخ رن  م حهخ ألرمحى ألمذى  مخن سل نعمخ  ل خنمخت ر  ما ألكمخليى ًححلجعمخ ألرح م  

حح صمعخ ى نن رمت إلمف  لسما ألملححإلف ألل ب ًححلجعخ رن ضسق أل سخن ألج  أنسا إلف إت خق أإلسرخن أللح مف مإ
 رن ألرحت أأل  ى ركنسخ لعخ  سخن ً  سا ى

 
. 21" -(:25-21اآليات ) ، 22ُيَكاِفُئِني الرَّبُّ َحَسَب ِبرِّي. َحَسيَب َطَهياَرِة َييَديَّ َييُردُّ َعَلييَّ أَلنِّيي َحِفْظيُت ُطيُرَق اليرَّبِّ

ِِ ِإلِهي.  َوَأُكوُن َكاِماًل َلَدْيِه، َوَأَتَحفَُّظ ِمْن ِإْثِمي. 24َماِمي، َوَفرَاِئُضُه َي َأِحيُد َعْنَها. أَلنَّ َجِميَع َأْحَكاِمِه أَ 23َوَلْم َأْع
  " َفَيُردُّ الرَّبُّ َعَليَّ َكِبرِّي، َوَكَطَهاَرِتي َأَماَم َعْيَنْيِه.25

ي  خلحصخسخى ه ذأ  خن دمكحل  أح   لجو رن لجخو ألكع  ألر سي ست  ي  ن أل ل  رلعحر  حرن حجعا نهله ًحن  إلتز 
" لغممح  ( ًنمم   ممخل ر تممزي  خلحصممخسخ لممذلك ًنرممذه أأى هممح  رسرمما إن ممخن رتحأضممع قممخو  ممن نل مم  24 أح  مممف رممز )
حل ن هذأ رخ معر   أح  ًن  إذأ إلتزي  خلنخرحس ح خلحصمخسخ معمح  مخلى حل من أآلن  كم  ًن  مرن حت مح   ح  ب رست"

  ، ح رمن  رممحو نخ ممخن ألن مف ًن ألمملب نرمو  نمم  حنستمم  = ا ً نتمم  نرمخحن  خنسممام سم  سممت  ي ه مذأة هممح معمي ًن ألتح مم
مَ هُ  تغ  نف م  سد ً  ل رمن ألم  ج"ى" ح أح   حل من همذأ أل مالي  رلعمحي ن محى ست م    من ألر مسح أل مخل أل رسرمف َح  

ًن ألر مسح نمزو إلمف  سلرز لُ ى حأآلن صخل ل نس ت  َجَ ِ ِه ًن ترحو ًنعخ نخهلن معف رغ حلا  خل يى مخلحال  همح
ألكخلي لس ر نخ مس  حنصسل ً ضخء ج  ه ألرر س منر  ًرخي أآلب ًحال أل ل  ر للسن مف ألم ي أل رمسن،  رمن همي  مال 
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 سب، ن رو  رخو ألر سح مسنخى نر  مف تحأضمع حنرمحو إن مك نمخ  مو أل مل ممن ن   سم   نمخلحن ن من  مالب رستما 
 هح  خلر سحى ح لأغس ى ل ن ن ن مف ألر سح  خر سن مخل ل

هذه أآلسخت نملى مسعمخ ًن ألر مسح  للنمخ   رم  ، حل ننمخ رمخ زلنمخ ممف ألج م  حنحنما ، حل من  مخب ألتح ما رلتمحح ح ي 
نمملى أأ ألمم سخن ألممذى سر ممو تح مما ألتخحممب حسكخقممب  (28 – 26)حمممف أآلسممخت  ألر ممسح س لممل  ممن ألحممخنا ألتخحممب ى

ل    ف حنست  ى حمف  سا    ًن أأ همح ألمذى سرمح  حسنسمل ألنلسمق ل تخحمب ، ممخأ سكمسن رمن نجم (29)ألرت  ل ألُرص 
 سر و إلس  ى

 
َميَع الطَّياِهِر َتُكيوُن َطياِهرًا، 27َمَع الرَِّحيِم َتُكوُن َرِحيًما. َمَع الرَُّجِل اْلَكاِمِل َتُكوُن َكاِماًل. »26" -(:28-26اآليات )

ََ َعَلى اْلُمَتَرفِِّعيَن َفَتَضُعُهْم.َوُتَخلِّ 28َوَمَع اأَلْعَوِج َتُكوُن ُمْلَتِوًيا.    " ُِ الشَّْعَب اْلَباِئَس، َوَعْيَنا
متملن  مل  أح  ح رخلم  منمحأو ، همذأ ل ه  أح  ممف  سختِمِ   = َوَميَع اأَلْعيَوِج َتُكيوُن ُمْلَتِوًييا … َمَع الرَِّحيِم َتُكوُن َرِحيًما

 مسن إ حجمت نملق  أح  إلتممحت  ى مو دما رن إحت م ح كم  ًن  مى  مخن  أح  ممف رجم ه رنتصملأل   مف  مو ً  أحم  
حل ن  خن همذأ لت  س م  ى قخ سخل  ًسضخ حتتلجي، تتلجي ه ذأ  ُمْلَتِوًيام  را  ،مًلى أأ قخ سخل رك ُ  ،ألنلق ركُ  ًحرخر ُ 

ُِ ن لت  س م  ركُ ى إذأل إلتحأء ألنملق ًرخرم   مخ َطاِهرًاو  َكاِمالً  مسكح   خرالل حسكح  نخهلأل مسلجع أأ إلس  حس حن َوُتَخلِّي
ل ممن ألر مسح جمخء ل كمخلي حهمح ممف ًدم   لجمخت إن نخنمم  ،  رسرمال أأ س محن  مخرالل رمع أل خرمو  = الشَّيْعَب اْلَبياِئَس 
ى مخلكخلي  خن ق   (::21م سنرخ إز أ ت ألحنسا "ح س    لت ألحنسا إز أ ت ألنكرا ج أل" )لح، ححنست  حح نست  

ََ تج م  أأ لسكلمم  ألكمخلي حسن  م ى ال سكمل  أأ م مي سن  م  م مخن ًن جك ت  حصو ل خلا رن أل ؤس حألكرف  َوَعْيَنيا
ألرتملمكسن ًى ألرت  ملسن حهمي ألدمسخنسن ح مو رمن سردمف حلأءهمي همؤالء  مسنزلحن إلمف  = َعَلى اْلُمَتَرفِِّعيَن َفَتَضيُعُهمْ 

ى ( 21:22رمو2مف قصا ًحخب  سن ًض   أللحح ألدلسل ) اَوَمَع اأَلْعَوِج َتُكوُن ُمْلَتِويً سا رحنلى ر خالل لى ألعخحسا 
سمما ًن ألر ممسح صممخل  ممل  لنممخ حتر س ممنخ مإننممخ  مم  حمسمم  ننممخو ألن سكمما ألج سمم ن ألرر  مما حنمملى أآلن رلعحرممخل  حممل لر

منصممسل ل رممخء ح ممخر سن ًحنعممخلأل  حرتحأضممكسن منمم حو إلممف  القمما ج سمم ن رممع أآلب ح  ننممخ نرممحو  ممك صمملنخ ل رممخء 
 حلسن متل رنخ ًنت سخ أأىمنل ي أآل

 رمخ ًلسنممخ مممف أآلسمخت أل ممخ را ألر ممسح ألرح م  ، نمملى مممف هممذه أآلسمخت ألر ممسح ألمم سخن ألمذى س ممخما أل ممخل حسكخقممب 
  ألدلسل ألرت  ل ى

 
، َوالرَّبُّ ُيِضيُء ُظْلَمِتي.29" -(:29آية ) ََ َأْنَت ِسرَاِجي َيا َربُّ  " أَلنَّ
ى إن أله رما قم    مت  مخلنلس، إذ صمخلت ممف (21أأ ل سي ح خرو ركنمخ ) سما لسصسل ل رخء ح خر سن نصسل س  

جعخلا، لذأ جخء ألر سح   را أأ ألرك ي، ردلقخل   ف ألنلس  خلركلما أللح سا ألرح صا مت تنسل ً رخقنخ أل أح ساى 
ل ألكممخلي ،   سختمم  حأأ سن ممب ألتح مما حأل مم حك  ممخل ل م سمم  ن مم ك حرممخ هممح ألنلسممق ، ألر ممسح هممح ألنلسممق حهممح نممح 

"رعرمخ قمخو ل مي حتكخلسر  ححصخسخه ى لنلى  سم   مخن ألر مسح س م ك حلنمتك ي ى ألحصمسا ألح سم ن ألتمف قخلتعمخ ألكمذلأء 
 ( ى::  2)سح مإمك حه"
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ْرُت َأْسَوارًا. 31" -(:43-31اآليات ) ََ اْقَتَحْمُت َجْيًشا. ِبِإلِهي َتَسوَّ . َاهلُل َطِريُقُه َكاِملٌ 31أَلنِّي ِب ، َوَقْوُل الرَّبِّ َنِقيٌّ

؟ َوَمْن ُهَو َصْخَرٌة َغْيُر ِإلِهَنا؟ 32ُتْرٌس ُهَو ِلَجِميِع اْلُمْحَتِميَن ِبِه.  اإِللُه الَِّذي 33أَلنَُّه َمْن ُهَو ِإلٌه َغْيُر الرَّبِّ
ُزِني ِباْلُقوَِّة، َوُيَصيُِّر َطِريِقي َكاِماًل.  الَِّذي ُيَعلُِّم َيَديَّ 35َكاإِليَِّل، َوَعَلى ُمْرَتَفَعاِتي ُيِقيُمِني  الَِّذي َيْجَعُل ِرْجَليَّ 34ُيَعزِّ

ََ ُيَعظُِّمِني. 36اْلِقتَاَل، َفُتْحَنى ِبِذرَاَعيَّ َقْوٌس ِمْن ُنَحاٍس.  ، َوُلْطُف ََ ُتَوسُِّع َخَطَواِتي 37َوَتْجَعُل ِلي ُتْرَس َخاَلِص
ُأْفِنيِهْم َوَأْسَحُقُهْم َفاَل َيُقوُموَن، َبْل 39أَْلَحُق َأْعَداِئي َفُأْهِلُكُهْم، َوَي َأْرجُع َحتَّى ُأْفِنَيُهْم. 38 َتْحِتي، َفَلْم َتَتَقْلَقْل َكْعَباَي.

.  َيْسُقُطوَن َتْحَت ِرْجَليَّ
َيَتَطلَُّعيوَن 42َيَة َأْعَداِئي َوُمْبِغِضيَّ َفيُأْفِنيِهْم. َوُتْعِطيِني َأْقفِ 41ُتَنطُِّقِني ُقوًَّة ِلْلِقتَاِل، َوَتْصَرُع اْلَقاِئِميَن َعَليَّ َتْحِتي. »41

، ِإَلى الرَّبِّ َفاَل َيْسَتِجيُبُهْم.  ٌِ    " َفَأْسَحُقُهْم َكُغَباِر اأَلْرِض. ِمْثَل ِطيِن اأَلْسَواِق َأُدقُُّهْم َوَأُدوُسُهْم.43َفَلْيَس ُمَخلِّ
نسسنى ى ى ألخ حألتمف إنتعمت  إنتصمخلأت ى حهمح هنمخ ال سلتحمل  رحتم   أح  هنخ ست  ي  ن  لح   ض  ألرح  سسن حألكرح 

ن  خن ألك ح قحسخل مخأ هح قحن  أح  حهح تلس لُ  سص  جرسمع  معخي ألكم حى حهمح  محل نمخل   و سلجع أللضو أى حأ 
حب أللح سما م كم  ًى سعلب ً  أءُه ًرخرُ  مسلى ًقلستعيى حل ن هذه أل ملب همف صمحلن ل  مل َأْقِفَيَة َأْعَداِئي س رس ى 

 رخ  =وترفعنىًن متح أأ  سحننخ نلى ًن إ  سس س خل نخ منرحي حن خل   حرن ألرؤ    ت حن لنخ ألنصلن مخأ قحتنخى 
  ف ألرلتلكخت ألكخلسا مال س  ق  ف ًذى مرن  خش رع ألر سح مف أل رخحسخت حتمذحق ًنم  رمخ ً  مف ألملب س محن 

ممم ل ق  كمم حى ًحمنسمم   رممحن ألصمم سبى مممخأ هممح ُتَوسِّييُع َخَطييَواِتي  وححنخسممخهى لممُ  قممحن ج ممخلن حسمملمد إغمملأءأت ألكممخلي 
الَّيِذي ُيَعلِّيُم َييَديَّ اْلِقتَياَل ( :5سما ) ألذى ً نخنخ أل  نخن ًن نم حس   مف أل سمخت حألكرمخلب ح مو قمحن ألكم حى حممف 

رممع ج سممخت ح سمم  لممي س ممتنع سحرعممخ ًن س رممو لرمم  تممذ ل  أح  هنممخ ركل تمم   = َفُتْحَنييى ِبييِذرَاَعيَّ َقييْوٌس ِمييْن ُنَحيياسٍ 
أأل   ا أل رس ا م خلب  مخلررالقى حأآلن همح ر مخلب ج مخل سجسم  إ متح أي  مو ًنمحأق أأل م  ا حتك مي ًن سضمع سم ه 

لتلمخ  ألمذلأق  أحمو ألرمحس ح ر م  ل رتمخوى إألررصمح   عمخ  ُتْحَنيى أحو ألرحس ألن خ ف حس ر   حسم أمع  م ى ح  رما 
ح كمم  ًن سنرممح لح سممخل  ،   إذأ  ممخن أإلن ممخن رممخزأو مممف   أسختمم  أللح سمما ت ممحن ً مم  ت    ممسناحألركنممف أللح ممف، ًنمم

. ( 52(ى حممف )24-22: 1س ل م  أأ   مف إ متح أي  مو ألح ممخحو ألحخصما  مخل لب أللح سما )ً  َقييْوُل اليرَّبِّ َنِقيييٌّ
ف ًن أأ س رسم  ى ح عمذأ نلعمي أآلسما ًن حألركنم (2:  :2)تمك "ال تح  ًنخ تملس لمك" إل لأهسي أأ قخو = ُتْرٌس ُهوَ 
 سج  ًنعخ نرسما ًى = رن س تزي  حصخسخ أأ  وَطِريُقُه َكاِملٌ  َنِقيٌّ  حقحل  س حن مف هذأ  رخست ى بقول الرب رن س تزي

حس ممحن  ممخرال مممف نلقمم  ًرممخي أأ حألنممخس ى أأ ًرممسن رممع ًحال ه حسكنممسعي  تجكممو  سختمم  مممف نرممخء ح ممالي حممملح ى
ى لمذلك نلعمي  ألملب  مالي نرمف  لضماىى" "  مالي( 1:  22صخل ا ترمح  ل  سمخن حأللملح ى حقمخو  أح  ممف )رمزحصخسخ 

 ًن  و ح ح  أأ  سنلذهخ معح ًرسن ح خرو مف ح ح ه ى
ل خو أللحح ألر س ًحهرسا  سخن ألتح ا ، ًحن  لسس ركنف ألل أء ًن  مف أآلسخت أل خ را ًلسنخ  رو ألر سح ألل أحف حأ 

ر و ألحخنا أللأمد ل تح ا  و   سنخ   سخن ألتح ا ، مخلر سح ألرح   هح ًسضخ ألر سح أل سخن ، حأأ سرمح  أأ  س
حسلد  ى حممف همذه أآلسمخت نملى ًهرسما ألجعمخ  ضم  ألحنسما ًحننمخ ممف  ملب ضم هخ حل من أأ ألمذى ً مخن  أح  ممف 

  لح    سكسن  و ألر تجحسن إلس  ح و ألرجخه سن ض  ألحنسا ى 
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َوُتْنِقييُذِني ِمييْن ُمَخاَصييَماِت َشييْعِبي، َوَتْحَفُظِنييي رَْأًسييا ِلُبَمييِم. َشييْعٌب َلييْم َأْعِرْفييُه َيَتَعبَّييُد ِلييي. 44" -(:51-44يييات )اآل
َحيٌّ 47ِمْن ُحُصوِنِهْم.  َبُنو اْلُغَرَباِء َيْبَلْوَن َوَيْزَحُفونَ 46َبُنو اْلُغَرَباِء َيَتَذلَُّلوَن ِلي. ِمْن َسَماِع اأُلُذِن َيْسَمُعوَن ِلي. 45

ٌَ َصْخَرِتي، َوُمْرَتَفٌع ِإلُه َصْخَرِة َخاَلِصي.  ، َوُمَباَر َوالَّيِذي 49اإِللُه اْلُمْنَتِقُم ِلي، َواْلُمْخِضُع ُشُعوًبا َتْحِتي، 48ُهَو الرَّبُّ
 ، ََ َييا َربُّ ِفيي 51َوُيْنِقيُذِني ِميْن َرُجيِل الظُّْليِم. ُيْخِرُجِني ِمْن َبْيِن َأْعَداِئي، َوَيْرَفُعِني َفيْوَق اْلَقياِئِميَن َعَلييَّ ََ َأْحَميُد ِليذِل

ََ ُأَرنُِّم.  اِنُع َرْحَمًة ِلَمِسيِحِه، ِلَداُوَد َوَنْسِلِه ِإَلى اأَلَبدِ 51اأُلَمِم، َويْسِم ٍِ ِلَمِلِكِه، َوالصَّ   "«.ُبْرُج َخاَل
ً م خن لمُ   كم  ر  م   مي  محلن إ دمخلحي ضم هى ممخل لحب  21د إدمخلن لر خل مخت دمخحو  مي لمم = ُمَخاَصَماِت َشْعِبي

هح  خ    ف  و ألدمكحب ألح نسما  حلمُ ى حهمذأ لرمز ل مسخ ن  = َوَتْحَفُظِني رَْأًسا ِلُبَممِ ض نخ رن حخلج حرن  أحوى 
ي  ممركحأ  نممف همم = ِمييْن َسييَماِع اأُلُذِن َيْسييَمُعوَن ِليييألرممؤرن   ممف إ  ممسس  ممخللغي رممن  لح مم  أل أح سمما حألحخلجسمماى 

ممم   حنف حأآلن س ممركحأ صممحتفى حل ممن هممذه أألسممخت سممت  ي مسعممخ  أح   خلنسخ مما  ممن ألر ممسح ألممذى صممخل ًل ممخل لألرممي 
ح خل لأزن  رن    ألكخلي ًى رن  رخق أألذن    رخت أل لأزن  ركحأ ل ر سح ًحص  ت ألدكحب ألتف لمي ت من تكمل  

ألذسن لمضحأ ألر سح مصخلحأ غل خء  نُ   = َيْبَلْوَن َوَيْزَحُفوَن ِمْن ُحُصوِنِهمْ  َبُنو اْلُغَرَباءِ   لُ  )أألري(ى ألر سح تتك   
 ًى سححلحن حس ت  رحن حسحلجحن رن  صحنعيى  َيْبَلْونَ حت صنحأ  أحو  صحنعي لسعخجرحه هخ هي 

ألر خدل ًن  نج  هنخ  أح  ال سلتحل  رحت  معح ر خلب قحىى حق  نلعي ًن ت نف  ذلأ س  قحس رن ن خس ألركنف 
مف قحت  ألج  سا قخ ل ًن س نف قحس رن ن خسى ل ن  ال سلتحل  رحت ،  و سرحو أأ ً نخه هذأ تن سرخل لرحو 

ح  سنخ ًن ال نلتحل  رحأه نخ  و نن  عخ لرن ً نخهخ لنخ ى ( 52:2 ح2) " خللب رن إمتحل م سلتحل" حلس ألل حو 
 أأ   سعخى نلعي ًنعخ حزنخت س خ  نخحند ل أأ   سعخ  و 

هنخ  أح  سذ ل  رو أأ رك  مسذ ل ًرخنت  رك  ح س  لمك  ًرخي ً  أح  ، حس  ح أأ   ف  و ً رخل  ى هذه 
 ت   ا د ل أ ألرح   ى
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َوْحُي َداُوَد ْبِن َيسَّيى، َوَوْحيُي الرَُّجيِل اْلَقياِئِم ِفيي اْلُعياَل، َمِسييِح ِإليِه »ُة: َفهِذِه ِهَي َكِلَماُت َداُوَد اأَلِخيرَ 1" -(:1آية )

  " َيْعُقوَب، َوُمَرنِِّم ِإْسرَاِئيَل اْلُحْلِو:
حت ممحن   رختمم  ى سممت  ي هنممخ مسممحجز   حل نمم، لممح ت  ممي  أح   ممن ح لأتمم  رممع أأ لرممخ تحقمم   = َكِلَميياُت َداُوَد اأَلِخيييَرةُ 

معمذأ  = َوْحيُي َداُوَد ْبيِن َيسَّيىسلن هف  حل َتَ خِ سَ ُ  ألرمح ف  عمخ رمن ألملحح ألرم س ح حمل ن حأتم  ألرمح ف  عمخى أألح
ل نم  همح أآلن لجمو أأ ى ًن  إ ن س ف أللجو أل  سن ، ألن ف ألكهسي ألذى سح ف لُ  أللحح ألر س ال سن ف ًص ُ  

 أح   مخن رمن ًصمو   مسن حلأ مف غمني غسمل ذح قسرما  نم   = ِفيي اْلُعيالَ اْلَقياِئِم حأأ سح ف لُ ى  و حصمخل ر  مخلى ، 
 َمِسيِح ِإليِه َيْعقُيوبَ ً حه حال إححت  ل ن أأ لمكُ  ًحقخرُ  ر  خل مصخل ً  ف رنصب مف ًرت ، ًح هي ر ح عخ قخن اى 

جكممو لعممخ إ ممرخل  حهممح  ممخن لممُ  حمم رخت رتنح مما ألرتمم  ألتممف ىأأ ً نممخء سكرممحب لح رمما دممكب رممن أأ هممح رر ممحح =
هح  خن  =ُمَرنِِّم ِإْسرَاِئيَل اْلُحْلوِ ألت  سحى  هح حل  نس ا ر  لدك  ل ن ً  ف رخ      ىح ن أألري ًححضع ً  أحعخ لعخ

" ل مخنف ، معمح ألمذى قمخو همذأ  ح الحتعخ ًنعخ  ح ف رن أللحح ألر س ،ُ   حأل مف رزأرسله معف ت  سح حُد ل حصالن
( حأل ختمب ألرمخهل ألمذى إ متح ي ل مخن  أح  همح ألملحح ألرم س ، حأل تمخب رمح ف  م  2:  :8)رز رخهل " ق ي  ختب

"لمي ن من نك مي ى حهنمخك تك سمق لر أ ما أل خ مخ دمنح ن أل خلم  سرمحو ( 22:  2 من2+  21:  5تف2رن أللحح ألر س )
  أللحح ألر س ًح سكز  أللحح ألر س   ف قس خلن  أح "ى هو سكز   أح    ف قس خلن

 
َقياَل ِإليُه ِإْسيرَاِئيَل. ِإَلييَّ َتَكلَّيَم َصيْخَرُة ِإْسيرَاِئيَل: ِإَذا 3ُروُح الرَّبِّ َتَكلََّم ِبي َوَكِلَمتُيُه َعَليى ِلَسياِني. 2" -(:3-2)اآليات 

  "َتَسلََّط َعَلى النَّاِس َبارٌّ َيَتَسلَُّط ِبَخْوِف اهلِل،
           

 َتَكلََّم َصْخَرُة ِإْسرَاِئيلَ      َقاَل ِإلُه ِإْسرَاِئيلَ      ِبي ُروُح الرَّبِّ َتَكلَّمَ                   
 

 أإل ن           أآلب      أللحح ألر سن لُ  =  ِ ك  إذأل أل خلح  سُ 
ممخللحح ألرم س همح ألنمخنق ممف أألن سمخء حهمح ألمذى  ( ى2:  :8)رز"ل خنف ق ي  ختب رخهل"  هذأ ركنف = َتَكلََّم ِبي
خلر سح إدتر ت   ف ن حأت حخصا   حألرزأرسل (21:  5تف2)     رح ف    رن أأ" "مخل تخب رسل خلرزأًح ف لُ  

ح  ممو رممخ سحصمم  رممن ألتج مم   تممف ألصمم ب حألرسخرمما حألصممكح ى حمممف رزأرسممله ً  ممن أأ ر  تمم  ، إ ممن  أح   خلج مم  
 ممخإل ن ألممذى تج مم  حصمم ب ل كممخلي ألتممف  ممتك ن مممف إ نمم ى مممخللحح ألرمم س ًح ممف  ممخلرزأرسل ألتممف تك ممن  ممن أآلب 

 لسح صنخى
 = أأ أآلب سلس  حلح   ألر س ست  ي مس رع  أح  ى قال إله إسرائيل

 ( ى حأإل ن هح   را أأ ى2:  2= حأأ   رنخ مف إ ن  ) ب تكلم صخرة إسرائيل
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َذا َتَسيلََّط َعَليى النَّياِس َبيارٌّ َيَتَسيلَُّط ِبَخيْوِف اهلِل، َقاَل ِإلُه ِإْسرَاِئيَل. ِإَليَّ َتَكلََّم َصيْخَرُة ِإْسيرَاِئيَل: إِ 3" -(:4-3اآليات )

َباِح ِإَذا َأْشَرَقِت الشَّْمُس. َكُعْشٍب ِمَن اأَلْرِض ِفي َصَباٍح َصْحٍو ُمِضيٍء ِغبَّ اْلَمَطِر.4    " َوَكُنوِر الصَّ
ح أح  لمي س من همذأ ألر مك  ىرم سحذلمك  مح ف  رمن ألملحح أل، تم  س  رنمخ  من صملخت ألر مك ألر مخلف أح  مف  حل ن حأ

حهممح لرممز لعممذأ ألر ممك ألر ممخلفى حس ممحن ، ًنمم  سممت  ي  ممن ألر ممسح إ نمم   خلج مم لممذلك نلعممي ، ألر ممخلف ألممذى  ممال حنمم  
حلننهل ى ح  سخل مف ألر سح، لن حن ترت جزحسخل مف   سرخنحهذه أى ( 21-22: 2أل الي هنخ تترا حت ر ا ل ن حن مف )

 -، حلنلى رخذأ قخو أألن سخء ررخ سؤ   ًن هذه ألصلخت  ن ألر سح : لر سح ن أل  رخت ألن حن   ف ًنعخ 
 ِغبَّ اْلَمَطرِ  الشَّْمُس  …َكُنور   ِبَخْوِف اهللِ     َبارٌّ            يَتَسلَّطَ   

 (1:22)رز         (5:8)رال     (2:22شإ(   )25::لإ)    (::2رف)
( 22:  :8)إش لب حال إل   حل غسلىى إل   خل حرح  ى حلسس  حأى""ًلسس ًنخ أل إال ألر سح ى بار = لسس بار

 (ى21:  5)لح"لسس  خل حال حأ  " ى حسرحو  حلس ألل حو 
 ( ى5:  8)رال "درس أل ل"= ألر سح هح  كنور الشمس

 هممذه  نس مما ألر ممسح ألتممف تنرممح حتز هممل حسصممسل مسعممخ  سممخن  كمم  ًن ًدمملقت   سعممخ ألدممرس= َكُعْشييٍب ِمييَن اأَلْرِض 
ًى  كم  هنمحو  = ِغيبَّ اْلَمَطيرِ حألرنمل همح نمزحو ألملحح ألرم سى ى ألر سح درس أل ل  ححنزو ألرنلى مخلدرس ه

ِهى ح ممو رممن حممخ  أأ  س ممترتع  عممذأ ألنممحل حت ممحن مسمم   سممخن كنسعممخ رممن  ممل  ألرنمملى حت مم ن   سعممخ ألر ممسح أل ممخل لس
ركمخ  لأقمخ )   مب ألتلجرما أإلنج سزسما( ممخلرنل حسجك م  ال ت لقم  ألتجمخلب ألن ألرنمل س   م  خلكدب أألحضل حال 

ى ًى سكمزى ألملحح ألرم س  مو نلمس حمالو ل  ما همذأ ألكمخلي إن سغ و ألكدب مس رع حه ذأ هف أل نس ا نحل ل كمخلي 
مإن  خن  أح  ق  ترج  حنمخو  م نخنخل ممذلك  - خدت مف رحخما أأى ًّرخ هذه أألسخت  خلن  ا ل أح  متنن ق جزحسخل :

حأأ حه   إ تنخلن لسضا  درس ردلقا  حلرخ  رن ق ي تح ا  لسكخ حأأ ق و تح ت  ى رحخمت  ل لب ح لهىرن حالو 
( حتنعرل أل ل خت حالو  عم   أح   مخلرنل تلملح 22:22إ لأحسو مف ألص خح  ك  متلن هالي )حسرحلحن   س   لأج

 دك  ى 
 

أَلنَُّه َوَضَع ِلي َعْهًدا َأَبيِديًّا ُمْتَقًنيا ِفيي ُكيلِّ َشيْيٍء َوَمْحُفوًظيا، َأَفياَل أََلْيَس هَكَذا َبْيِتي ِعْنَد اهلِل؟ 5" -(:7-5اآليات )
ٍَ َمْطيُروٍح، أَلنَُّهيْم َي ُيْؤَخيُذوَن ِبَييٍد. 6ُيْثِبُت ُكلَّ َخاَلِصي َوُكيلَّ َمَسيرَِّتي؟  َوالرَُّجيُل 7َولِكينَّ َبِنيي َبِليََّعياَل َجِمييَعُهْم َكَشيْو

 "«.ُهْم َيَتَسلَُّح ِبَحِديٍد َوَعَصا ُرْمٍح، َفَيْحَتِرُقوَن ِبالنَّاِر ِفي َمَكاِنِهمْ الَِّذي َيَمسُّ 
ح مس حي رز هملأ ه مذأ    مب ح م   رز هملأ  سمت  أح  أأ جكمو سلعي أل الي   ف ًن = أََلْيَس هَكَذا َبْيِتي ِعْنَد اهللِ  

حهمممذأ  ى مممذأ  ستممم   مممس حن رز هممملأ  عمممذأ ألكدمممبمع ، رمممخ ًن ألدمممرس تدممملق حألرنمممل س مممرن حألكدمممب سنرمممح أأ لممم  ،
 حلعمخ ج م  ألر مسح حل من سلعمي أل مالي ًن أل سمت همح أل نس ما  سمت أأ ى وضيع ليى عهيدا أبيديا    ب ح م  أأ =

قىيى حل من ألر مسح  41:م سمت  أح  إنتعمف  رمحت صم قسخ   مف سم  ن ححمذ نصمل  منا ًن ت حن ً  سماى وعد َأَبِديًّ 
 أح  ً س  ستخ ج س أ هح ج  ه ًى أل نس ا ىألغصن ألحخلج رن ن و  
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 ٍَ أل نس ما لعممخ ح مح  ًنعمخ ً  سما حل من هنمخك ررمخحرسن   سملسن سرمخحرحن رر  مما  =َولِكينَّ َبِنيي َبِليََّعياَل َجِمييَعُهْم َكَشيْو
حممممف ألسمممحي أألحسمممل تجرمممع أل ننممما ل رحمممخزن )ًحال  أأ  ،ألر مممسح حل مممن همممي أآلن  مممخلزحأن ألرمممزلحق ح مممن أل ننممما

ٍَ َمْطيُروٍح حألدحك ل  لسمق )ألدمسنخن ًحت خ م  رمن ألررمخحرسن ل   سملن ألرترم ن  نمخل(ى ح  عمي  ، ذه حن ل رج (س َكَشيْو
 ىمممخللالح  تممف ال سجمملح س سمم  رممن أألدممحأك س رسعممخ جخن ممخل ، ألتدمم س  رمم ححذ رممن ألزلأ مما  = أَلنَُّهييْم َي ُيْؤَخييُذوَن ِبَيييدٍ 

سن سلملز أل رممخل رمن أألدمحأكى مسضمع أل رممخل سرسنمخل حأألدمحأك سلرسعمخ  إهرممخو حس محن ممف همذأ ألحقمت رلتمم سخل قلمخزأل  م
س لقعخ  ك  ذلكى حرتف ح ع ألرلخز سجرع حس نس هذه أألدحأك  آلا   س سما  تمف ال ُسجملحى حألركنمف ًن  مو   تف

ي أأ حسممؤ  عي  ممسنل ع، هممؤالء ألررممخحرسن ألممذسن سهنممحن ًنعممي قممخ لسن ًن سجل ممحأ أل نس مما ُحس ممس حأ  رممخء رؤرنسعممخ 
(ى ح خلن م ا لم أح  معمح  ر مك   سم  ًن 3:  2رزرمحل) "ت نرعمي  رضمسب رمن   سم " + )ل رتمو( ِبَحِديٍد َوَعَصا ُرْميحٍ 

سؤ ب  و  نف   سكمخو ًى أألدملأل ألرنخهضمسن حألررمخحرسن ل  مقى حهمف حصمست  ل مو ًحال ه ألر محك م مو رمن سر مك 
سن سرممسي  نس ممت  حسر ممك   سعممخ س سمم  ً مم أحعخ حسضممكعي ت ممت رممحنا   سمم  ًن س سمم  حسرممخحي ألررممخحرسنى حألر ممسح  مم

 ق رسعخى 
 

ُه َعَليى هِذِه َأْسيَماُء اأَلْبَطياِل الَّيِذيَن ِليَداُوَد: ُيَشيْيَب َبشَّيَبُث التَّْحَكُميوِنيُّ َرِئييُس الثَّاَلثَيِة. ُهيَو َهيزَّ ُرْمَحي8" -(:8آية )
   " .َثَماِن ِمَئٍة َقَتَلُهْم َدْفَعًة َواِحَدةً 

 حذلك ل رخ لرتف  411 سنرخ ألرذ حل هنخ  511( هح هّز لر     ف 22:22ًى2مف )
 ى 11:حلجخلُ  قت حأ  511هح قتو  -ً
 ل رخ  و لقي مسعي     مف ركل ا رحت لاى -ب
 مف نعخسا ر ك  أح ى  411 ك  إ ترلأل  أح  حق و  رنا ًحلسخ حألم  511ل رخ  خن أللقي  -   
 هي ألرت ف حألجل فى 411خنحأ قت ف حألم  511ل رخ ألم - 
 

َوَبْعَدُه أَِلَعازَاُر ْبُن ُدوُدو ْبِن َأُخوِخي، َأَحُد الثَّاَلَثِة اأَلْبَطاِل الَِّذيَن َكاُنوا َمَع َداُوَد ِحيَنَما 9" -(:39-9اآليات )
ََ ِلْلَحْرِب َوَصعِ  َأمَّا ُهَو َفَأَقاَم َوَضَرَب اْلِفِلْسِطيِنيِّيَن َحتَّى 11َد ِرَجاُل ِإْسرَاِئيَل. َعيَُّروا اْلِفِلْسِطيِنيِّيَن الَِّذيَن اْجَتَمُعوا ُهَنا

ََ اْلَيْوِم، َوَرَجَع الشَّْعُب وَ  رَاَءُه ِللنَّْهِب َفَقْط. َكلَّْت َيُدُه، َوَلِصَقْت َيُدُه ِبالسَّْيِف، َوَصَنَع الرَّبُّ َخاَلًصا َعِظيًما ِفي ذِل
ََ ِقْطَعُة َحْقل َمْمُلوءًة َعَدًسا، فَ َوَبْعَدُه َشمَّ 11 . َفاْجَتَمَع اْلِفِلْسِطيِنيُّوَن َجْيًشا، َوَكاَنْت ُهَنا َهَرَب ُة ْبُن َأِجي اْلَهرَاِريُّ

، َفَصَنَع الرَّبُّ َخاَلًصا َفَوَقَف ِفي َوَسِط اْلِقْطَعِة َوَأْنَقَذَها، َوَضَرَب اْلِفِلْسِطيِنيِّينَ 12الشَّْعُب ِمْن َأَماِم اْلِفِلْسِطيِنيِّيَن. 
َُ 13َعِظيًما.  اْلِفِلْسِطيِنيِّيَن  َوَنَزَل الثَّاَلَثُة ِمَن الثَّاَلِثيَن َرِئيًسا َوَأَتْوا ِفي اْلَحَصاِد ِإَلى َداُوَد ِإَلى َمَغاَرِة َعُديََّم، َوَجْي

َفتََأوََّه 15ي اْلِحْصِن، َوَحَفَظُة اْلِفِلْسِطيِنيِّيَن ِحيَنِئٍذ ِفي َبْيِت َلْحٍم. َوَكاَن َداُوُد ِحيَنِئٍذ فِ 14َناِزٌل ِفي َواِدي الرََّفاِئيِّيَن. 
َفَشقَّ اأَلْبَطاُل الثَّاَلَثُة َمَحلََّة اْلِفِلْسِطيِنيِّيَن 16« َمْن َيْسِقيِني َماًء ِمْن ِبْئِر َبْيِت َلْحٍم الَِّتي ِعْنَد اْلَباِب؟»َداُوُد َوَقاَل: 

، ا َماًء ِمْن ِبْئِر َبْيِت َلْحٍم الَِّتي ِعْنَد اْلَباِب، َوَحَمُلوُه َوَأَتْوا ِبِه ِإَلى َداُوَد، َفَلْم َيَشْأ َأْن َيْشرَ َواْسَتَقوْ  َبُه، َبْل َسَكَبُه ِللرَّبِّ
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ََ  هَذا َدُم الرَِّجاِل الَِّذيَن َخاَطُروا ِبأَ »َوَقاَل: 17 َفَلْم َيَشْأ َأْن َيْشَرَبُه. هَذا َما «. ْنُفِسِهمْ َحاَشا ِلي َيا َربُّ َأْن َأْفَعَل ذِل
 َفَعَلُه الثَّاَلَثُة اأَلْبَطاُل.

 َلُه اْسٌم َبْيَن َوَأِبيَشاُي َأُخو ُيوآَب اْبُن َصُروَيَة ُهَو َرِئيُس َثاَلَثٍة. هَذا َهزَّ ُرْمَحُه َعَلى َثاَلِث ِمَئٍة َقَتَلُهْم، َفَكانَ 18
َوَبَناَياُهو ْبُن َيُهوَياَداَع، 21ْم ُيْكَرْم َعَلى الثَّاَلَثِة َفَكاَن َلُهْم َرِئيًسا، ِإيَّ َأنَُّه َلْم َيِصْل ِإَلى الثَّاَلَثِة اأُلَوِل. أَلَ 19الثَّاَلَثِة. 

َنَزَل َوَضَرَب َأَسًدا ِفي َوَسِط  اْبُن ِذي َبْأٍس، َكِثيُر اأَلْفَعاِل، ِمْن َقْبِصِئيَل، ُهَو الَِّذي َضَرَب َأَسَدْي ُموآَب، َوُهَو الَِّذي
َح َوُهَو َضَرَب َرُجاًل ِمْصِريًّا َذا َمْنَظٍر، َوَكاَن ِبَيِد اْلِمْصِريِّ ُرْمٌح، َفَنَزَل ِإَلْيِه ِبَعًصا َوَخَطَف الرُّمْ 21ُجبٍّ َيْوَم الثَّْلِج. 

َوُأْكِرَم 23َبَناَياُهو ْبُن َيُهوَياَداَع، َفَكاَن َلُه اْسٌم َبْيَن الثَّاَلَثِة اأَلْبَطاِل، هَذا َما َفَعَلُه 22ِمْن َيِد اْلِمْصِريِّ َوَقَتَلُه ِبُرْمِحِه. 
 َعَلى الثَّاَلِثيَن، ِإيَّ َأنَُّه َلْم َيِصْل ِإَلى الثَّاَلَثِة. َفَجَعَلُه َداُوُد ِمْن َأْصَحاِب ِسرِِّه.

، 25يَن، َوأَْلَحاَناُن ْبُن ُدوُدو ِمْن َبْيِت َلْحٍم. َوَعَساِئيُل َأُخو ُيوآَب َكاَن ِمَن الثَّاَلثِ 24 ، َوأَِليَقا اْلَحُروِديُّ َوَشمَُّة اْلَحُروِديُّ
26 ، ََ التَُّقوِعيُّ ، َوِعيَرا ْبُن ِعقِّي ُِ اْلَفْلِطيُّ ، 27َوَحاَل ، َوَمُبوَناُي اْلُحوَشاِتيُّ َوَصْلُموُن 28َوَأِبيَعَزُر اْلَعَناُثوِثيُّ

، اأَلُخوخِ  ، َوَمْهرَاُي النَُّطوَفاِتيُّ تَّاُي ْبُن ِريَباَي ِمْن ِجْبَعِة َبِني َبْنَياِميَن، 29يُّ ، َواِ  َوَبَناَيا 31َوَخاَلُب ْبُن َبْعَنَة النَُّطوَفاِتيُّ
 ، ََ ، َوِهدَّاُي ِمْن َأْوِدَيِة َجاَع ، َوَعْزُموُت ا31اْلَفْرَعُتوِنيُّ ، َوَأُبو َعْلُبوَن اْلَعَرَباِتيُّ ، َوِمْن 32ْلَبْرُحوِميُّ َوأَْلَيْحَبا الشَّْعُلُبوِنيُّ

، 33َبِني َياَشَن: ُيوَناثَاُن.  ، َوَأِخيذُم ْبُن َشارَاَر اأَلرَاِريُّ ، َوأَِليَعاُم 34َوَشمَُّة اْلَهرَاِريُّ َوأَِليَفَلُط ْبُن َأَحْسَباَي اْبُن اْلَمْعِكيِّ
 ، ، وَ 35ْبُن َأِخيُتوَفَل اْلِجيُلوِنيُّ ، َوَفْعرَاُي اأَلَرِبيُّ ، 36َحْصرَاُي اْلَكْرَمِليُّ َوَيْجذُل ْبُن َناثَاَن ِمْن ُصوَبَة، َوَباِني اْلَجاِديُّ

، َحاِمُل ِساَلِح ُيوآَب ْبِن َصُروَيَة، 37 ، َوَنْحرَاُي اْلَبِئيُروِتيُّ ، َوَجاَرُب اْلِيْثِريُّ 38َوَصاَلُق اْلَعمُّوِنيُّ ، َوِعيرَا اْلِيْثِريُّ
. اْلَجِميُع َسْبَعٌة َوَثاَلُثوَن.39  " َوُأوِريَّا اْلِحثِّيُّ

سممذ ل أل تممخب هنممخ ً ممرخء ً نممخو  أح ى مممإذأ  ممخن  أح  سلرممز ل  ممس  ألر ممسح مممإن هممؤالء أأل نممخو سلرممزحن للجممخو  
 -أإلسرخن حهنخك   ن رال هخت :

ء ح رخ ق نخ مف ألرر را معذأ لأجع نلس ألرجرح ا نج هخ مف  لل ًح خل أألّسخي رع إحتال  مف  كد أأل رخ -2
لك ن ً  خب حنضس  هنخ   ب  حل، م ل رخ  ختب  لل صرححسو ًحذ أأل رخء رن قخحرا  ت ت مف زرن  حل 
غسممل ألممزرن ألممذى  ت ممت مسمم  ألرخحرمما ألتممف ًحممذ  نعممخ  مملل أألّسممخيى م ل رممخ  خنممت هنممخك قخحرمما  ت عممخ  أح   كمم  

 ،و همذه ألرخحرما  نم  نعخسما ًّسخَرمُ ى ًح ألن همؤالء أأل نمخو لعمي إ مرسنإ ترلأل رر  ت  حق و  رحن   ي تمي تكم س
 إ ي  خن لعي مف   أسختعي  ي إ ي  حل ًحذحه  دعلن مف نعخسا ًسخرعيى 

+  25:21ذ ممملهي ممممف أل تمممخب ألررممم س سكت مممل ً همممي ر خمممم ن لعمممي سترتكمممحن  عمممخ حهمممح رجممم  ح لأرممما لعمممي )رمممت -2
جنمم ى صممخلح حسجخهمم  قخنحنسممخل سترتممع  عممذه أل لأرمما ًن س ممجو ( حرممن س تصممق  ل نممخ س ممحق ألر ممسح  21:21لممح

 (ى 5::إ ر  مف  لل أل سخن )لؤ
هذه ألرخحرا تكت ل رج أل ل أح  نل   ألذى قخ هي مف همذأ ألجعمخ  حهمذه ألغ  ماى حن من  مو نصملن لنمخ ح مو غ  ما  -5

ذى سكرمو مسنمخ، سرم ي لنمخ مخلر مسح همح ألمذى سم  حنخ ل جعمخ  حهمح ألمى إنرخ هف ل  خب ر  نخ أل رسرف إ ن  أح  
 أإل  سو حهح ألذى ستر    مسنخى 
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جسخو ل سخن ألجعخ   تف سر ك ألر سح إ ن  أح  ممف ق  م  حت  مت ذ ل هذه ألرخحرا مس     ل و إن خن   ل أأل -8
 رر  ت  مسنخى 

نرخ إلت ن نجخ عي ألك  لى حدجخ -:  تعي ذ ل هؤالء أأل نخو ال سكنف رجل  تلحقعي أل ل ف ًح ألك  لى مرن حأ 
 إسرخنعي مال نكجب إن ًلسنخ سح ب أللجو أألحو حألرخحم  لجمسش  أح  غسمل رمذ حل هنمخى مرم  ح مل إ  س م    م ب 
غمم له ألر ممترل حغسلتمم  ألدمملسلن ح  مم ه، إذ قتممو ً نسممل حغمم ل  كرخ ممخ، ح ممخن رتجخ مملأل مممف ً خ س مم  ح ممحأله رممع 

  أح ى 
ذأ ح نسممخرسن حجممت ح رممحنى ى ى ى حه ممذأ سهعممل سهعممل رممن أأل ممرخء ًنعممي رممن ً مم خن حق خحممو رحت لمما ر ممو سعممح  -1

  هرخء لجخو أإلسرخن رن ًري   سلن حدكحب رتنح ا  رخ سحج   سنعي لجخو حن خء ًحنلخو حد خب حدسحخى 
 - لجخت ًح لتب : 5َي هؤالء أأل نخو إلف ُق    -2
رمم سيى حأل ال مما ألتممخلحن سحدممسب ًحلكممخزأل حدممراى حهممؤالء قمم  سدممسلحأ إلممف ً ممخء ًحن سممخء ألكعمم  أل -لممحن : ال مما ًح   -ً 

 سدسلحن للجخو ألكع  ألج س ى 
( ً سدممخى )ًحممح سممح ب( ح نخسممخهح هممذأ صممخل ًل ممخل ل جممسش ًّسممخي 25سمما )رممذ حلحن مممف أآل - ال مما تممخلحن لعممي : - ب

ن سممخزه إل دممخلحيى حهممؤالء  خ ممخ حلممي سممذ ل إ ممر  لحسخنتمم  لمم أح  مم سرخن  مم الل رممن سممح ب حأل خلمم  ل رممخ س ممحن  ر حأ 
  خلرخء ل أح   سنرخ  خن مف  ل   رع ألل  نسنسسن ح نشى  أل ال ا ًتحأ

 سدسلحن إلف  خرا ألرؤرنسسنى  - ال حن : - ت
 )غخل خل سح ب نل   معح قخح  ألجرسع حق  ً رن إ ر  لغ له(ى  2+5+5+51حهح س خحى  52ألك   أل  ف  -4

 
. َفياْجَتَمَع ا11" -(:11آية ) ََ ِقْطَعيُة َحْقيل َمْملُيوءًة َوَبْعَدُه َشمَُّة ْبُن َأِجي اْلَهرَاِريُّ ْلِفِلْسيِطيِنيُّوَن َجْيًشيا، َوَكاَنيْت ُهَنيا

 " َعَدًسا، َفَهَرَب الشَّْعُب ِمْن َأَماِم اْلِفِلْسِطيِنيِّيَن.
حمف  لل أألّسخي ق و  رو دكسلى حرخ ألرمخنع ًن س محن  خل رمو صمنلسنى حألركنمف ًن  = ِقْطَعُة َحْقل َمْمُلوءًة َعَدًسا

ن ألل  نسنسسن ًتحأ لسغتص حأ ر صحو أل رو رن أل رو رن ألكم س حألدمكسل حهمذأ أل نمو قمخحرعي ًحنرمذ رجرح ا ر
 (ى 22ألر صحوى حهعلت دجخ ا درا مف ًن  حق  ح  ُه  سنرخ هلب أل خقحن )ًسا 

َُ َوَنَزَل الثَّاَلَثُة ِمَن الثَّاَلِثيَن َرِئيًسا َوَأَتْوا ِفي اْلَحَصاِد 13" -(:17-13اآليات ) ِإَلى َداُوَد ِإَلى َمَغياَرِة َعيُديََّم، َوَجيْي
َوَكياَن َداُوُد ِحيَنِئيٍذ ِفيي اْلِحْصيِن، َوَحَفَظيُة اْلِفِلْسيِطيِنيِّيَن ِحيَنِئيٍذ ِفيي َبْييِت 14اْلِفِلْسِطيِنيِّيَن َناِزٌل ِفي َواِدي الرََّفاِئيِّيَن. 

َفَشقَّ اأَلْبَطياُل الثَّاَلثَيُة َمَحلَّيَة 16« يِني َماًء ِمْن ِبْئِر َبْيِت َلْحٍم الَِّتي ِعْنَد اْلَباِب؟َمْن َيْسقِ »َفتََأوََّه َداُوُد َوَقاَل: 15َلْحٍم. 
ْن َيْشَرَبُه، َبْل اُوَد، َفَلْم َيَشْأ أَ اْلِفِلْسِطيِنيِّيَن َواْسَتَقْوا َماًء ِمْن ِبْئِر َبْيِت َلْحٍم الَِّتي ِعْنَد اْلَباِب، َوَحَمُلوُه َوَأَتْوا ِبِه ِإَلى دَ 

 ، ََ  هيَذا َدُم الرَِّجياِل الَّيِذيَن َخياَطُروا ِبَأْنُفِسيِهمْ »َوَقياَل: 17َسَكَبُه ِللرَّبِّ َفَليْم َيَشيْأ َأْن «. َحاَشيا ِليي َييا َربُّ َأْن َأْفَعيَل ذِلي
  " َيْشَرَبُه. هَذا َما َفَعَلُه الثَّاَلَثُة اأَلْبَطاُل.

ِميْن ًى حقمت أل مل لمذلك  نمش  أح ى  =ِفي اْلَحَصاِد ًى ألل  نسنسسن ألر ت سن ل  صنى  =يَن َحَفَظُة اْلِفِلْسِطيِنيِّ 
 أح  ممف  ندم  حتك م  ً نمخء أل ملب تمذ ل  حمل ألرمخء ألمذى  مخن سدملب رنمُ  حهمح نلمو ممف  سمت  =ِبْئِر َبْيِت َلْحيٍم 
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س رل ً م  ًن س تسم   عمذأ ألرمخء م سمت ل مي أآلن ل ي ح خن رخؤُه   حأل  خل أل حقخو رن س تسنف  ر و هذأ ألرخءى معح لي 
حس ممت سو ًن سن مب رمن لجخلممُ  ًن سغمخرلحأ   سمختعي لسدمملب همح رمخءل   ممحألى  ، ممف سم  ألل  منسنسسن حهممح سكمل  همذأ

حل مممن أل ال ممما لر  مممتعي لممم أح  إ مممتجخ حأ ألرنستممم ى حلمممنال ه ًن  سمممت ل مممي أآلن ممممف سممم  ألل  مممنسنسسن حذلمممك نتسجممما 
 ركنممف ًن ألمملب ح م ه هممح ألممذى س مت ق تر رمما  عممذه مسعمخ سحممخنل ألنممخس  مم لحأ عيى  = َبُه ِللييرَّبِّ َبييْل َسييكَ ألحنسماى 

 حهح إ ت ل ًن هذأ ألرخء س خحى  رخء أللجخو حأل ي أ ح  ُهى 
 

َل، ُهيَو الَّيِذي َضيَرَب َوَبَناَياُهو ْبُن َيُهوَيياَداَع، اْبيُن ِذي َبيْأٍس، َكِثييُر اأَلْفَعياِل، ِميْن َقْبِصيِئي21" -(:23-21اآليات )
َوُهَو َضَرَب َرُجاًل ِمْصِريًّا َذا َمْنَظٍر، َوَكاَن 21َأَسَدْي ُموآَب، َوُهَو الَِّذي َنَزَل َوَضَرَب َأَسًدا ِفي َوَسِط ُجبٍّ َيْوَم الثَّْلِج. 

هيَذا َميا َفَعَليُه َبَناَيياُهو ْبيُن 22ْلِمْصيِريِّ َوَقَتَليُه ِبُرْمِحيِه. ِبَيِد اْلِمْصِريِّ ُرْمٌح، َفَنَزَل ِإَلْيِه ِبَعًصا َوَخَطَف الرُّْمَح ِميْن َييِد ا
َوُأْكِرَم َعَلى الثَّاَلِثيَن، ِإيَّ َأنَُّه َليْم َيِصيْل ِإَليى الثَّاَلثَيِة. َفَجَعَليُه َداُوُد 23َيُهوَياَداَع، َفَكاَن َلُه اْسٌم َبْيَن الثَّاَلَثِة اأَلْبَطاِل، 

  " رِِّه.ِمْن َأْصَحاِب سِ 
حس  ح ًن أأل    خن  =َنَزَل َوَضَرَب َأَسًدا ِفي ُجبٍّ ق  س حنحأ ً  سن ًح لج سن رن ألج خ لنى  = َأَسَدْي ُموآبَ 

ىًى ردسلس  = ِمْن َأْصَحاِب ِسرِّهِ سضلب حسعخجي ألنخس  ي سعلب ل جب منزو لُ   نخسخهحى 
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 عودة للجدول اإلصحاح الرابع والعشرون

 
لجمخو أل ملب  حن إ تدمخلن ألملب، سحتي أل لل  سخن  أح   حن  حنسل إلت     أح  حهح إ صمخء ألدمكب لركلمما  م   

و   ممف ألدممكب ت  سممب قخ ممف هممّز ً رممخق نلممس  أح  حذ ممل هممذه ألرصمما هنممخ رعممي جمم أل معممذأ ألت  سممب ألرخ ممف إنتعممف م مم
رخنى حهمذه ألرصما تكت مل رم حو ل سمخن  م سرخن ألمذى سهعمل ممف أل تمخب  تر سي ذ س ا ممف ر مخن ألعس مو ألمذى  نمخه  م س

ف هس مو  م سرخنى  تمف  كم  ًن تمي ألرر س  م ن  ر مُ  أأل خ مف همح  نمخء ألعس مو ح تمف ًن ألعس مو رن محب لمُ  حس مر  
لرمزأل  ت رسله   ف س  ن ححذ نّصل ح نخه زل خ و  ك  ًن  خ  ألدكب رن أل  ف إ ترل إ مر  هس مو  م سرخنى ح مخن همذأ

( ألممذى ًحممذُه رممن ألكممذلأء رمملسي حسدممسل ل  نس مما ألتممف هممف 22:2لرممخ  ر ممُ  ألر ممسحى مخلعس ممو سدممسل لج مم  ألر ممسح )سممح
َلمَمَع أأ أل كنما  من  ، ترم سي ألذ س ما ممف ًلد ألعس مو همذأ  َجَ َ ُهى حألر سح َ ِرَو همذأ للممع أل كنما  من دمك    رمخ ًنم

  عس و حمف ًن  إ ن  أح (ى ألدكبى )م  سرخن سلرز ل ر سح  رؤ س ل
 

ِِ ِإْسرَاِئيَل َوَيُهوَذا»َوَعاَد َفَحِمَي َغَضُب الرَّبِّ َعَلى ِإْسرَاِئيَل، َفَأَهاَج َعَلْيِهْم َداُوَد َقاِئاًل: 1" -(:1آية )    "«.اْمِض َوَأْح
 -لرخذأ غضب أأ  سنرخ قخي  أح   كرو هذأ أإل صخء :

 هح لي س تدل أللب  كخ ت ى  -2
ر خنسخت  م  ً سكتر    ف هذأى حلح إمت ل  أح   س   خنت   أسا   ً  -2  أح  سدكل ًن  ل قحت  هح مف     لجخلُ  حأ 

  سخت  ح س  ًن  ت ّحو رن لأق  ل غني إلف ر ك ج خل للعي ًن هذأ ق  تي  رحن ذلأق أأ حلسس  ذلأق  دلى 
ر خنس -5 ختم ،  رمخ  مخن سلكمو ر محك أألرمي  حلم  لسل مب س  ح ًن أل أمع أللحس ف، هح أإل الن  من  هرتم  حق لأتم  حأ 

لرمم  ح  أألرممي ألرجممخحلن، حلرمم  دممخل   ألدممكب هممذه ألمملحح لممذلك  خنممت ألحنسمما   ممف ألجرسممع حلممسس   ممف  أح  ح مم ُهى
 ب ألت  سب       س   حن ألدكبى  خحو  أح  مف ر  ت  ًن سن  عخ لنل   حل ست ً س  ل ف ُسص  

الّ  -8 دمكب   مف ب ألب أأ  أح  ح  ُهى ملف رحضحق ًحلسخ لي ن رع ًن أأ ً   أل     خن ألدكب ر تخجخل إلف ت  سب حأ 
ب   ف رن س ت قى ل من أآلن ن مرع ًن ألضمل ا رحجعما ل دمكب إذأل معمح ألر مت قى حن   أح   و ألت  سب إنص

 حلر   رح أأ  حن  أللأ ف لت  سب ألل سا، معف ر ت را ل ت  سبى 
ا  أح  هنممخ حركممُ  ألدممكب همممف نلممس  ممرنا إ  ممسس ح  ي، همممف أأل ممو رممن ألدمممجلن  رحرممخل ن ممتنسع ًن نرممحو ًن  مممرن

حه ذأ مكو   ي  ،ألر لراى مإ  سس ح ر  أأ جرسالل قحسخل مًلى جرخل  حقحت  حن  عخ لنل   مإنلصو  ن أأ حرخت حه ك
ر سح  ج م ه لسلممع همذه ًح و رن نلس ألدجلن مرخت حه ك ح ّ ت أل كنخت  خأللد ح خإلن خنى ح خن ال   ًن س تف أل

 أل كنا حسؤ س هس   ى 
 ل رخ قص   أح   عذأ أإل صخء إ خلن  لحب ج س ن لي س رل  عخ أأ لتح سع رر  ت  حلزسخ ن رج هى  -:
حل رممخ ًلأ  ت مممحسل ألدمممكب  حضممع جزسممما رخلسممما  رس ممما ل  ممخ   ألحمممخ  ًح   مممخب ألحزأنمما حلمممسس ل  مممخب حسرممما  -1

 أإلجترخقى 
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ِ  أأ رلت نخل  ت صسو نص  دخقو  ن  و إن خنى )حهذأ لرزأل ل لم أءى ى ى لأجمع  ملل  خن ألتك أ  ألذى س رح  ِ  -2
ألحلحج( ح أح  لي س صو ألنص  ألدخقو  ركنف لرزى ، ًن  سلس  ألك   مرن، سلس  دك خل غسل رلم ى  خلم ي حغسمل 

 ألرل سسن ت ترل   سعي أل كنا معي لس حأ رن ج   ألر سح حلس حأ رن ً جخل ألعس وى 
حأأ س تح ي َرن   حلنخ ى ل   ف حن ه ل ن  أح  ًص ،   أح  ح خحو تن سع ر  ً لك سح ب  خللغي رن  رحست  حنل -4

ًن ن مرع ألردمحلن  تمف لمح جمخءت ررمن همي ًصمغل رّنمخ  مو لمح  تمف  رعميمرمن أللذلك ى   سلأل لسصو صحت  إلسنخ 
ًن ن مرع حنرسمز أأللحأح حنرمت ن أأللحأح رن ً  أحنخ م ل رخ ن رع  ن نلسرعي صحت أأ   ف ًن  رمن ألحأجمب 

 ( مإن ت   نخ رن ًن ألصحت رن أأ   سنخ ًن نحضع لُ ى 2:8سح2)
ن أللب قخ ل ًن سزس  ألدكب  رخ     مف رصل، إن  ،ن ف  أح  ًن ألدكب هح دكب أللب حلسس دك   هح -3 حأ 

 م    رممخ  مم   مممف ًسممخي جمم  حنى ًلأ ى حهمح قممخ ل ًن سنرصمم   رممخ  مم   هنمخى حأأ قممخ ل ًن سجكممو ألنصمملن   قممو 
ح  سنخ ًن نكل  هذأ ل سختنخ مال نضع ق ح نخ   ف رخ نرت ك مخأ قخ ل ًن سزس  حس خلك مسرخ نر ك حقمخ ل ًن س حمذ 

  و دا حقخ ل ًن س خلك مف ألر سوى ألرعي ًن ننهل إلف أأ حلسس لرخ نرت كى 
دممكب م الهرممخ َدممَكل   نمم  قممحى ح مم ً ألدممكحل ألحنمم   رممخ ق نممخ هنممخ هممح حنمم  رممز حج معممح حنمم   أح  ححنمم  أل -21

 خلغلحل حأإلنتلخخ ح خلتخلف ألدكحل  ك ي أإل تسخج أ حأإل تكخ   نُ ،   ً ست  و ل دكب حهمذأ أإل  مخس  ملسكخل رمخ 
حأأ  ممرح لم أح   مم ن سرممحي  خلتكم أ   تممف  كم  ًن سمملى غضمب أأ سكممل  حنمم ُه  ىسمؤ ى ل  ممرحن ممف حنخسممخ   سملن

نصممل   ممف ألحنمم  مستل نممخ أأ لن ممرن حنمملى ح سن عنممخ أأ لحنمم   رمخ رمملن ًح  ممل ع   كممخيى م  سمملأل رممخ حهمذأ رممخ  مم   رمم
 رلألن  ر نخ حس حن هذأ هح ألت  سبى 

ِِ ِإْسرَاِئيلَ  ووقف الشيطان ضد إسرائيل وأغوى داود ( 2:22ًى2هنخ ألذى قخو هح أللب  ي مف )=  اْمِض َوَأْح
أأ  رح ل دسنخن ًن سغحى  ًن حتل سل هذأ سلعي ركنف ًن أأ ضخ ن أل و ،حال تكخلد لرن  =ليحصى إسرائيل

حهف إنتلخحعي ًى   عي لرحتعي حأ  جخ عي   نل عي  ، أح   تف تهعل ألحنسحا ألر تتلن مف ق    حمف ق حب دك  
متحخلهي  ذحأتعيى حهف حنسا ر تتلن ًى ال تلأهخ  سحنعي معف لس ت ر تتلن  ن أأ   ألر حب حأل  فى مخأ مخ  ،حأ 

ل نعخ ر تتلن حرحلسا  ن  سحنعي   لسو ًن سح ب نّ    أح  ًن هذأ حن  ل ن  أح  رع هذأ لي س تنع ًن سلى ألحن ى 
حلح تلك أأ ألرلد ألح س  )أل  لسخء(  أحو  أح  لع ك ِ ِ  م رح أأ  عذأ ًن ألدسنخن سغحى  أح  مسكرو  أح  

(ى ح الرا ًن 8:28أ لسنرذ أأ  أح  حدك   رن أل  لسخء مسدلف إلت أ هي )هحأإل صخء مسضلب أأ ألدكب،  و هذ
حال هح  ّ ح أأ  رخ هف  خ ت   و  ، هذه أل  حن ل تك أ   خنت ض  لغ ا أأ ًن  أح  لي سدكل  خلللح رن َ َرَ  ُ 

   ح  ح أأ   س ،  الرا (ى م ح  خن ألكرو   ب إلأ ن أأ لللح 21سا  ن رع ًن ق  ُ  ضل ُ    ف هذأ ألكرو )
ِِ ِإْسرَاِئيَل َوَيُهوَذالضخ أأ ًن سللح أإلن خن ق  سخل مس  ح أأى  سذ ل سعحذأ هنخ ررسزن  ن إ لأحسو حهذأ لأجع  =َأْح

 ًحاللى لر كى ًح ألن  أح  ر ك   ف سعحذأإّرخ ألن أل لل ق   تب  ك  إنلصخو ألرر  تسن ًح ألن سعحذأ   ن أ
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َِ الَِّذي ِعْنَدُه: 2" -(:2آية ) َُ ِلُيوآَب َرِئيِس اْلَجْي ُطْف ِفي َجِميِع َأْسَباِط ِإْسرَاِئيَل ِمْن َداَن ِإَليى ِبْئيِر َسيْبٍع »َفَقاَل اْلَمِل
  "«.َوُعدُّوا الشَّْعَب، َفَأْعَلَم َعَدَد الشَّْعبِ 

 ب حهذأ تك سل  تخ ف  ن  و إ لأحسوى  أن ًقصف ألدرخو ح حل   ع ًقصف ألجنح  =ِمْن َداَن ِإَلى ِبْئِر َسْبٍع 
 

: 3" -(:3آية ) َِ َِ َناِظَرتَياِن. َولِكيْن »َفَقاَل ُيوآُب ِلْلَمِل ََ الشَّْعَب َأْمثَاَلُهْم ِمَئَة ِضْعٍف، َوَعْيَنا َسييِِّدي اْلَمِلي ِلَيِزِد الرَّبُّ ِإلُه
َُ ِبهَذا اأَلْمِر؟   "«.ِلَماَذا ُيَسرُّ َسيِِّدي اْلَمِل

ُسهعممل ًنمم  صممحت أأ ًلأ  ًن سن مم   أح  ًن ألتكمم أ  حنمم  حركنممف أل ممالي لح ممف ًن أأ قممخ ل ًن سزسمم   مم    ل  سممح ب
 ل ألر ك   ن سنتلخ    لن دك  ى ُس    ذأرلن ًرخركى م رخ 211ألدكب 

 
، َفَخيَرَج ُييو 4" -(:4آية ) َِ َِ َعَليى ُييوآَب َوَعَليى ُرَؤَسياِء اْلَجيْي َِ َفاْشَتدَّ َكاَلُم اْلَمِلي َِ ِميْن ِعْنيِد اْلَمِلي آُب َوُرَؤَسياُء اْلَجيْي

 " ِلَيُعدُّوا اْلَشْعَب،َأْي ِإْسرَاِئيَل.
 

  " .َفَعَبُروا اأُلْرُدنَّ َوَنَزُلوا ِفي َعُروِعيَر َعْن َيِميِن اْلَمِديَنِة الَِّتي ِفي َوَسِط َواِدي َجاَد َوُتَجاَه َيْعِزيرَ 5" -(:5آية )
 خي ل ا ًى إلف جعا دلق إ لأحسوى معي   ًحأ رن ألدلقى ر سنا ًر = َعُروِعيرَ 

 
َلى َأْرِض َتْحِتيَم ِإَلى ُحْدِشي، ُثمَّ َأَتْوا ِإَليى َداِن َيَعيَن، َواْسيَتَداُروا ِإَليى ِصييْ 6" -(:8-6اآليات ) ُدوَن. َوَأَتْوا ِإَلى ِجْلَعاَد َواِ 

يِّيَن َواْلَكْنَعاِنيِّيَن، ُثمَّ َخَرُجوا ِإَلى َجُنوِبيِّ َيُهيوَذا، ِإَليى ِبْئيِر َسيْبٍع. ُثمَّ َأَتْوا ِإَلى ِحْصِن ُصوٍر َوَجِميِع ُمُدِن الْ 7 َوَطياُفوا 8ِحوِّ
 " ُكلَّ اأَلْرِض، َوَجاُءوا ِفي ِنَهاَيِة ِتْسَعِة َأْشُهٍر َوِعْشِريَن َيْوًما ِإَلى ُأوُرَشِليَم.

، َفَكاَن ِإْسرَاِئيُل َثَماَن ِمَئِة أَْلِف َرُجل ِذي َبْأٍس ُمْسَتلِّ السَّْيِف، َفَدَفَع ُيوآُب ُجْمَلَة َعَدِد الشَّ 9" -(:9آية ) َِ ْعِب ِإَلى اْلَمِل
 " َوِرَجاُل َيُهوَذا َخْمَس ِمَئِة أَْلِف َرُجل.

 لسعحذأ  11111: ح    إل لأحسو 411111  ألتك أ   خن
 -لعذأ : لسعحذأ حهنخك   حو 821111، 2،211111( سذ ل  22::ًى2حمف )

( هؤالء لي س ح حأ مف   خ خت  ختب  لل أألّسخي 2:1صي2) 51111 خن ل أح  جسش رنتحب ر حن رن  -2
 ى 11111:=51111+821111 خلن  ا لسعحذأى مس حن سعحذأ 

( حسح ب نتسجا  لأهست  لإل صمخء لمي 28:22ًى2نال ه ًن سح ب  خن  خلهخل لإل صخء دخ لأل  حنحلن ألرحق  ) -2
( ح رحرممخل مممخلالحسسن ال سكممّ حن  لجممخو  مملب مممخل لب لس ممت  ر عممي 1:22ًى2ى ح نسممخرسن )سرممي إ إ صممخء الح 

 ى 1111:=51111+821111ح نسخرسن ُسّك  رع سعحذأ مس حن ألك    51111حل رخ  خن   ن  نسخرسن 
إ مملأحسو  لكييًّرممخ  مملل أألّسممخي مسرممحو  811111َفَكيياَن ِإْسييرَاِئيُل  خلن مم ا إل مملأحسو نال ممه ًن  مملل صممرححسو سرممحو  -5

 411111ًن ألم  -لي ترخو مف  لل صرححسو حألللق  سن أللقرسن سر ن تك س    رخ س ف : كلم  را  2211111
مممممممف  ممممممو إ مممممملأحسو  244111هممممممي تكمممممم أ  رممممممن سر ممممممن ًن سممممممتي تجنسمممممم هي ل ممممممن سحجمممممم  هنممممممخك رجنمممممم سن مكممممممالل 
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خل ح مممو حأو  ست كممم  حألسممم 22(ى  خإلضمممخما إلمممف ًن  أح  ًقمممخي :2-2: 22ًى2( لأجمممع )244111=22×28111)
حأو  رحجممح ن  22ًح ممرخء ألممم 2211111= 22111+244111+411111رجنمم  مسصمم ح ألكمم   أل  ممف  2111
 خلن  ا لتك أ   نسخرسن مغخل خل سح ب قخي  تك أ   نسمخرسن ل من لمي س مجو ألملقي  ملحوظة*(ى 22-21: 22ًى2مف )

 (ى 28:22 +1:22ًى2ل رسخل )
لممما إذ ال مممه ًن  ختمممب صمممرححسو  مممسن ذ مممل تكممم أ  إ ممملأحسو قمممخو إن  ممم   هنمممخك رمممن س مممو أإلدممم خو  نلسرممما لنس -8

ألحخ   إ لأحسو هي ذى   س  حهذه ألك خلن لي تل  رع  ختمب أألّسمخي حَسل عَمي  رمن همذأ ًن هنمخك مملق ممف  411111
ى  رحرممخل نلعممي ًن هنممخك  ممجالت رحت لمما ح ممو  ختممب  ممجو أأل مم أ  511111، ألممم 411111أل لممخءن رممخ  ممسن ألممم

م سنرمخ تتنمخ ق  ،را رحت لا حل ن أأل  أ    عخ ص س اى  و ًن همذأ ألحمال   لسمو صم ا حلمسس  لسمو حنم  نلس
ألرصتخن ترخرخل مسرخ   أ   ن ًلقخي نلعي ًن ألرصخ ل رحت لا حل نعخ   عخ ص س ا معي لي سنر حأ رن  كضعي إنرخ 

لجممع إلممف ًن  ممو  ختممب سنهممل رممن هممي دممخه سن رحت لممسن لححأ نلممس ألرصمما  لمملحق غسممل رعرمما  ممو تل ممل   نعممخ ت
حجعا نهله ل تك أ ى معنخك رن ًحذ لقي  نسخرسن ألذى لي س جو مف  جالت أل حلا ألل مرسا حهنمخك رمن لمي س حمذه 

 ألن  لي س جو ح الهرخ ص سحى 
 

: 11" -(:11آية ) َأْخَطيْأُت ِجيدًّا ِفيي َميا َفَعْليُت، َواآلَن َييا  َلَقيدْ »َوَضَرَب َداُوَد َقْلُبُه َبْعَدَما َعدَّ الشَّيْعَب. َفَقياَل َداُوُد ِلليرَّبِّ
ََ أَلنِّي اْنَحَمْقُت ِجدًّا   "«.َربُّ َأِزْل ِإْثَم َعْبِد

 هذأ هح  ل  هرا  أح  ألن ف معح رتف َ ِل  ًن  ًحن  سكتل  حال سر ي ر للأتى 
 

ييا َقيياَم َداُوُد َصيَباًحا، َكيياَن َكيياَلُم الييرَّبِّ 11" -(:14-11اآلييات ) ِاْذَهييْب َوُقييْل »12ِإَليى َجيياٍد النَِّبيييِّ رَاِئيي َداُوَد َقيياِئاًل:  َوَلمَّ
 ََ ََ َواِحييًدا ِمْنَهييا َفَأْفَعَلييُه ِبيي ، َفيياْخَتْر ِلَنْفِسيي ََ : َثاَلثَييًة َأَنييا َعيياِرٌض َعَلْييي َفييَأَتى َجيياُد ِإَلييى َداُوَد 13«. ِلييَداُوَد: هَكييَذا َقيياَل الييرَّبُّ

، أَ َأتَ »َوَأخَبرُه َوَقاَل َلُه:  ََ ََ َوُهيْم َيْتَبُعوَني ، َأْم َتْهيُرُب َثاَلثَيَة َأْشيُهٍر َأَمياَم َأْعيَداِئ ََ ََ َسيْبُع ِسيِني ُجيوٍع ِفيي َأْرِضي ْم ْأِتي َعَلْي
؟ َفاآلَن اْعِرْف َواْنُظْر َماَذا َأُردُّ َجَواًبا َعَليى ُمْرِسيِلي ََ َقيْد َضياَق »اُوُد ِلَجياٍد: َفَقياَل دَ 14«. َيُكوُن َثاَلَثَة َأيَّاٍم َوَبٌأ ِفي َأْرِض
، أَلنَّ َمرَاِحَمُه َكِثيَرٌة َوَي َأْسُقْط ِفي َيِد ِإْنَسانٍ     "«.ِبَي اأَلْمُر ِجدًّا. َفْلَنْسُقْط ِفي َيِد الرَّبِّ

لرمم  ضمملب  أح  ق  مم  ًى  مم ً سدممكل  خلنمم ي حهممو نممحأو أل سممو مممف رمملألن ستلقممب  رممخل ألحنمم  ألممذى إلت  مم ى ًحتممف لمم أح  
حسخلأت لسحتخل ً  هخ  كرح اى حال مه ًن ألضمل خت حألت  سمب تتلمق رمع ألحنسماى مم أح   5، جخ  ألن ف  خرالل لُ  ألن ف

 خن   ب   لسخح  هح تك أ  دك  ، حأأ س حذ رنُ  ً  خب   لسخح  حس لر  رنعخى مرخ ت  ل     أح   خن   ب ضل ت ى 
 -ح خنت ألحسخلأت أل ال ا :

 ألجنح  م أح  ال سحلج ل  لبى حهذه  ت حن   ف حرب: -2 
 حهذه لن تصسب  أح    ذى معح س حذ رن ألضلأحب رخ سد ك ى مجاعة: -2 
ََ َسْبُع ِسِني حهذأ ق  سصس    رخ سصسب ألدكبى حرن ن و  أح  إحتخل ألح خء لسدخلك ألدكبى  وباء: -5  َأتَْأِتي َعَلْي

دم خو   مسن جم أل م  م هي سنهمل ل لتملن ألتمف تلملغ مسعمخ ( سرمحو  مال   منحأتى ح مو همذأ أإل22:22ًى2حمف ) =ُجوٍع 
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 نسن( حهذه س  رعخ متلن ق ن حن لن رسخه حت  ً ألر صحالت ترمو إلمف ًن تنلمذ حقم  ت محن همذه أللتملن  5ألرحخزن ترخرخل )
َوَي نْسيُقْط ِفيي  … َفْلَنْسُقْط ِفي َيِد اليرَّبِّ  نتخن ح ك  ًن تكح  ألرسخه حسنتعف ألجلخ  ترت ا ألرحخزن  خنسا مف  نتسنى 

مخل لب تجك نخ ن رن مف س  ً  أحنخى حألرجخ ا  تجك نخ نتذلو لعي لسكنحنخ رخ ن   ُ ى ًّرخ ألح خء من ن مسم   :َيِد ِإْنَسانٍ 
 مف س  أللب حرلأ ي أللب   سلنى 

 
َباِح ِإَلى ا15" -(:17-15اآليات ) ْلِميَعاِد، َفَماَت ِمَن الشَّْعِب ِميْن َداٍن ِإَليى ِبْئيِر َفَجَعَل الرَّبُّ َوَبًأ ِفي ِإْسرَاِئيَل ِمَن الصَّ

َِ 16َسْبٍع َسْبُعوَن أَْلَف َرُجل.  َِ اْلُمْهِلي ، َوَقياَل ِلْلَمياَل َُ َيَدُه َعَليى ُأوُرَشيِليَم ِلُيْهِلَكَهيا، َفَنيِدَم اليرَّبُّ َعيِن الشَّيرِّ  َوَبَسَط اْلَماَل
ََ »الشَّْعَب:  . «َكَفى  اآلَن ُردَّ َيَد َُ الرَّبِّ ِعْنَد َبْيَدِر َأُروَنيَة اْلَيُبوِسييِّ ََ 17. َوَكاَن َماَل َفَكلَّيَم َداُوُد اليرَّبَّ ِعْنيَدَما رََأى اْلَمياَل

اِرَب الشَّْعَب َوَقاَل:  ََ َعَلييَّ َوَعَليى َبْييِت َها َأَنا َأْخَطْأُت، َوَأَنا َأْذَنْبُت، َوَأمَّا هيُؤَيِء اْلِخيرَاُف َفَمياَذا َفَعلُيوا؟ َفْليَتُكْن »الضَّ َييُد
 "«.َأِبي

غخل خل سدسل هذأ إلف حقت تر را ذ س ا ألر خء مإلت خن ألذ س ا حأضح رع لممع ألضمل ختى حركنمف همذأ  = ِإَلى اْلِميَعادِ 
ًسممخي  ممي رممن رلأ رمم  تحقلممت ألضممل ا  كمم  سممحي حأ مم ى ًح تكنممف  كمم  إنرضممخء أل ال مما ًسممخي  5ًن أأ هممّ    ح ممخء س ممترل 

ضخل مف رسكخ  تر را ألر خء مف ألسحي أل خل ى حسرحو ألرل لحن ًن ألرالك  خن   ف ذأت ج و ألرلسخ ألذى ق ي مس  ًحس
إ مملأهسي إ مم ق ذ س مماى ح مم ن ألركنممف ًنمم  ال  مم سو لحقمم  ألح ممخء ألممذى س صمم  أل دممل إاّل ذ س مما أإل ممن ألح سمم  ألجممنس 

ًلحنمممما لجممممو ًجن ممممف س ح ممممفى حهممممح ًلى ألرممممالك  = ُبوِسيييييِّ َأُروَنييييَة اْليَ )ألح ممممخء ألممممذى س صمممم  أل دممممل هممممح ألرممممحت(ى 
 ي ًلى ألر ك قخ رخل مإلت ك حت سل ح ج  ًرخي ألر ك ح  لُ   ن  مل رجسحم ى حنملى  ،( مإحت   هح ًححال ه21:22ًى2)

مف صلحخت  أح      أللخحق لدك  ، معح إذ ًلى دك   ت ت ألضسق صلخ نخل خل ًن ت و ألضسرا    ح  سمت ً سم  ال 
ن  مخنحأ همي ًحنم حأ إدكب، معح ر تك  ر و ألر سح ًن ستر ي ألل سا لس ترو ألرحخنل  نعيى حمف صلحخت  ركنف  خل

 نعخ حنستف ًنخ لذأ ً تحجب ألكرح اى إم نخ أللأ ف ًحنخ ألر ححو ً  نف ًنخ ح ست ً فى 
 

ََ اْلَيْوِم ِإَلى َداُوَد َوَقاَل 18" -(:25-18اآليات ) اْصَعْد َوَأِقْم ِللرَّبِّ َمْذَبًحا ِفي َبْيَدِر َأُروَنَة »َلُه: َفَجاَء َجاُد ِفي ذِل
. 19«. اْلَيُبوِسيِّ  ََ َوَعِبيَدُه ُيْقِبُلوَن ِإَلْيِه، َفَخَرَج 21َفَصِعَد َداُوُد َحَسَب َكاَلِم َجاَد َكَما َأَمَر الرَّبُّ َفَتَطلََّع َأُروَنُة َورََأى اْلَمِل

َِ َعَلى َوْجِهِه ِإَلى اأَلْرِض. َأُروَنُة َوَسَجَد ِلْلمَ  َُ ِإَلى َعْبِدِه؟»َوَقاَل َأُروَنُة: 21ِل َفَقاَل َداُوُد: « ِلَماَذا َجاَء َسيِِّدي اْلَمِل
ْرَبُة َعِن الشَّْعبِ » ََ اْلَبْيَدَر أَلْبِنَي َمْذَبًحا ِللرَّبِّ َفَتُكفَّ الضَّ َُ : »َفَقاَل َأُروَنُة ِلَداُودَ 22«. أَلْشَتِرَي ِمْن َفْلَيْأُخْذُه َسيِِّدي اْلَمِل

َُ ِإَلى 23«. َوُيْصِعْد َما َيْحُسُن ِفي َعْيَنْيِه. ُاْنُظْر. اَْلَبَقُر ِلْلُمْحَرَقِة، َوالنََّواِرُج َوَأَدَواُت اْلَبَقِر َحَطًبا اَْلُكلُّ َدَفَعُه َأُروَنُة اْلَماِل
 : َِ . َوَقاَل َأُروَنُة ِلْلَمِل َِ ََ الرَّ »اْلَمِل ََ َيْرَضى َعْن َُ أَلُروَنَة: 24«. بُّ ِإلُه ََ ِبَثَمٍن، َوَي ُأْصِعُد »َفَقاَل اْلَمِل َي، َبْل َأْشَتِري ِمْن
اِنيَّةً  ِة. «. ِللرَّبِّ ِإلِهي ُمْحَرَقاٍت َمجَّ ََ َمْذَبًحا  َوَبَنى َداُودُ 25َفاْشَتَرى َداُوُد اْلَبْيَدَر َواْلَبَقَر ِبَخْمِسيَن َشاِقاًل ِمَن اْلِفضَّ ُهَنا

ْرَبُة َعنْ   "  ِإْسرَاِئيَل.ِللرَّبِّ َوَأْصَعَد ُمْحَرَقاٍت َوَذَباِئَح َساَلَمٍة، َواْسَتَجاَب الرَّبُّ ِمْن َأْجِل اأَلْرِض، َفَكفَِّت الضَّ

قخرا رذ ح  رع أأ لصلحخت  أح  ألرر حءن   خل حن ب ًن س نف رذ  خل مف هذأ ألر خن مال رصخل ا   حن ذ س اى   حأ 
حتر سي ذ س ا حق حلعخ رن جخنب أأ سكنف ت رسق ألرصخل اى حال ه إ تجخ ا أأ أل لسكا لصالن  أح  إذ جخَءُه جخ  
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ل ًن س مع م ح ًحذه رجخنخل ل خن ًلحنا هح ألذى قّ ي أ حلسس لحنا  لد ألر خن رجخنخل ح أح  ًصألن ف ر خدلنى ًح
 تح ت  أل رسرساى   أح ى ح حن  أح  س مع معذأ  الرا

( مم أح   ممع ممحلأل همذأ ألم رن ح نمحأ رمذ  خل قم رحأ   سم  أل رمل  مخالل 28سما )   مب  اْلَبْيَدر َواْلَبَقيرَ هذأ  رن =َشاِقاًل  51
 ممسل  إلممف غرمم ه        نممخل رممن أل ممرخء ًحرممل ألرممالك مممل مممف نلممس ألر ممخن  تممف ترمم  ألضممل ا ح  ممخ  أح  ألمملب مإ ممتجخ 

ألن أللب إ تجخب  أح  مف هذأ ألر خن حخ  ًن سذهب إلف حسرما رح مف ألتمي ممي ج كمحن (ى ح 22،  21: 22ًى2)
 ك  ذلك ى حَ ِل  ًن هذأ ألر خن هح ألذى إحتخلُه أأ لتر سي ذ خحح مس  حلس حن ر خن ألعس و ألذى  س نس  إ ن  مإدتلى 

 (ى22::2ًى2دخقو ذهب ) 111   م   المكان
 مف ًن ألعس مو ألمذى  مسرخي لترم سي ألمذ خحح مسم  ًنم  همح ًى أأ  نل م  ألمذى  مس    ح خن أأ قم   م ق حقمخو لرح مف ألن

  ( ى حهخ هح أآلن س    ألر خن ى28،  25،  22،  ::  22ألر خن )ت 
 ملخِ حياة داود

 أح  سلرز ل ر سح ألرت لي   ف أأللد حهح مف ألج    سنرخ   سرخن إ ن  مف   رت  حغنخه حأل مالي ألمذى  مي رر  تم  
حتمملك لم  ل خسما ألغممني  سنرمخ إححتمم  ، سلرمز ل ر مسح مممف رجم هى مم أح   ممخن أإل من ألصمغسل ألرعرممو ممف  سممت ً سم  س مف 

ح ممخن رنممخل أل رممن دممخحو ح كمم  هممذأ  حممو  مملحب   سمملن  ممي نممحل  رممن إ دممخلحيى ل ممن لرممخذأ ى ضمم خن   ممخل مممف ألجممسش 
 س رح أأ لك  ه ألر  حب   و هذأة

 -لس إ  أ  إلعسا : خن أأ ُس حو  أح  مف ر أ
ر ل مما ألل خسمما لسكمم ه ر  ممخل حأأ  رممو هممذأ رممع   سممل رممن ألرممخ ن إذ  مم ًحأ  ل ممخن غممني لسل ممحأ دممك    كمم  ذلممك ر ممو  -2

 رح فى 
ر ل ا أإلسرخن س  ً  صلأق رمع  ب ًح م  مسمز أ  إسرخنم  مسصمخلق ج سمخت مسمز أ  إسرخنم  حسصم ح قمخ لأل   مف ت رمو  -2

ً مم أء ًقحسممخءى لممذلك نجمم  ًن رزأرسممله ت مم ً  خلدمم حى حتنتعممف  خلدمم ل   ممف ً  ممخء ألر ممك  ممو ت  ممسس رر  مما ح ممن 
 إ تجخ ا أأ  حن ًن ت حن أإل تجخ ا ق     ت حذلك    ب إسرخن  ألرحىى 

 (ى  :،  8:2 ح 2ر ل ا أأللي  س  إحت ل تكزسخت أأ )  -5
 .أ   أ ه لرسلأ   أل رخحىر ل ا ألت  سب أإللعف  ك  ألحنسا إلنتزأق  و رسحل  ألدلسلن رن  أح   ح   -8


