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كافة حقوق الط�ع والنشر محفوظة. وال �جوز نسخ أي جزء من هذا المنشور �أي شكل أو وسیلة �غا�ة الر�ح، �استثناء 
لى اقت�اسات مختصرة �غرض المراجعة، أو التعلیق، أو ال�حث العلمي، دون إذن خطي من الناشر، خدمات األلفّ�ة الثالثة ع

 العنوان البر�دي: 
Third Millennium Ministries, Inc., 316 Live Oaks Blvd., Casselberry, Florida 32707. 

 

 ڤاندا�ك، إال إذا ُأشیر إلى غیر ذلك. -اقت�اسات النصوص الكتابّ�ة مأخوذة من ترجمة ال�ستانّي 
 

 الثالثة األلفّ�ة خدمات حول

 :، وهي مؤسسة مس�حّ�ة ال تهدف للر�ح ومكّرسة لتقد�م1997 تأسست خدمات األلفّ�ة الثالثة سنة

 .اا. للعالم. مجانً ا �تاب�� تعل�مً 

هدفنا هو توفیر التعل�م المس�حي �المجان لمئات اآلالف من القساوسة والقادة المس�حیین في جم�ع أنحاء العالم الذین �فتقرون 
في خمس  وسائط إعالمّ�ة متعددةإنتاج وتوز�ع منهاج الهوتي متمّیز بإلى التدر�ب الكافي للخدمة. نحقق هذا الهدف من خالل 

والروسّ�ة، واإلس�انّ�ة. �ما یتم ترجمة مناهجنا إلى أكثر من اثنتي  ،والماندر�ن الصینّ�ةاإلنجلیزّ�ة، والعر�ّ�ة،  وهي لغات رئ�سّ�ة
دیو المبني على الرسوم التصو�رّ�ة، وتعل�مات عشرة لغة أخرى من خالل شر�ائنا في الخدمة. یتكون المنهاج من دروس الفی

مطبوعة، وموارد على اإلنترنت. وهو مصمم الستخدامه من قبل الكلّ�ات، والمجموعات، واألفراد، سواء عبر اإلنترنت أو في 
 مجموعات للدراسة.

الحائزة على جوائز ألفضل على مر السنین، قمنا بتطو�ر طر�قة فّعالة من حیث التكلفة إلنتاج دروس الوسائط المتعددة و 
المحتو�ات والجودة. إن �ّتابنا ومحّرر�نا مؤّهلون من الناح�ة الالهوتّ�ة، والمترجمون لدینا مدر�ون الهوت��ا ومتحدثون أصلیون 

ى للغات المستهدفة. �ما تحتوي دروسنا على اسهامات لمئات من أساتذة الالهوت والرعاة من جم�ع أنحاء العالم. �اإلضافة إل
 ذلك، یلتزم مصممو الرسومات، والفنانون، والمنتجون لدینا �أعلى معاییر اإلنتاج �استخدام أحدث التجهیزات والتقن�ات.

من أجل تحقیق أهدافنا للتوز�ع، أقامت خدمات األلفّ�ة الثالثة عالقات استرات�جّ�ة للشراكة مع الكنائس، �ل�ات الالهوت، المعاهد 
نوات اإلذاع�ة والمحطات التل�فز�ونّ�ة الفضائّ�ة المس�حّ�ة، وغیرها من المؤسسات. وقد أدت هذه العالقات الدینّ�ة، المرسلین، الق

�الفعل إلى توز�ع عدد ال ُ�حصى من دروس الفیدیو على القادة، والقساوسة، وطالب الالهوت المحلیین. تعمل مواقعنا على 
ف�ة الستكمال دروسنا، �ما في ذلك ارشادات حول ��فّ�ة بدء مجموعة ش�كة اإلنترنت أ�ًضا �طرق للتوز�ع وتوفر مواد إضا

 للدراسة خاصة �ك.

. إننا نعتمد على الضر�بي لإلعفاء خاضعةتعترف مصلحة الضرائب األمر�كّ�ة بهیئة خدمات األلفّ�ة الثالثة �اعت�ارها مؤسسة 
�د من المعلومات عن خدمتنا، ولمعرفة ��فّ�ة المشار�ة، التبرعات السخ�ة من الكنائس، والمؤسسات، والشر�ات، واألفراد. للمز 

   http://arabic.thirdmill.orgُیرجى ز�ارة موقعنا على اإلنترنت: 

http://arabic.thirdmill.org/
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 المقدمة
 

ال یزاُل وصَف رجٌل عجوٌز قادَة الكن�سِة بهذِه الطر�قِة: "هْم ل�سوا �املیَن، لكنَّني لسُت قلًقا. ف

قادُتنا على العرِش". �لُّنا نفهُم ما �اَن �عن�ُه هذا الرجُل الحك�ُم. فمهما تمنَّینا أْن �كوَن جالًسا المس�ُح 

كاملیَن، إالَّ أنَّهْم ل�سوا �ذلَك. لكْن على الرغِم مْن سقطاِتِهْم، �مكُننا أْن نضَع �لَّ رجاَءنا عِن 

 المستقبِل في المس�ِح ألنَُّه هَو ملُكنا الكامُل.

َم �اتُب سفِر صموئیَل نظرًة عامًَّة مشابهًة ل دٍة قدَّ األصلیِّیَن:  مستمع�هِ مْن نواٍح متعدَّ

ئیلیِّیَن القدماَء. لقْد �اَن هَو ومستمعوُه األصلیُّوَن �عرفوَن أنَّ الربَّ �اَن قْد وعَد �ابٍن �ارٍّ لداوَد اإلسرا

ْت إلى الشكِّ  سوَف ینشُر ملكوَت الربِّ إلى أقاصِي األرِض في المستقبِل. لكْن سقطاُت بیِت داوَد أدَّ

 عْن نعمِة الربِّ تجاَه داوَد و�یتِه لكي �طمئَن في تحقیِق هذا الوعِد. لذا، �تَب �اتُب سفِر صموئیلَ 

 األمناَء في إسرائیَل أنَّ وعَد الربِّ بهذا االبِن العظ�ِم لداوَد �اَن أكیًدا.

إنَّ ُملَك داوَد في سفِر صموئیَل یدعونا �مس�حیِّیَن مؤمنیَن إلى إعادِة تأكیِد رجائنا في المس�ِح 

ُر في الخدمِة األمینِة ِ�. لكْن ل�َس علینا أْن نقلَق. إنَّ نعمَة الربِّ �طر�قٍة مماثلٍة. فنحُن ما زلنا نُ  قصِّ

 تجاَه داوَد و�یتِه سوَف تتحقَُّق في المس�ِح ألنَُّه هَو َمِلُكنا ال�ارُّ �الكامِل.

، وقْد أطلقنا عل�ِه عنواَن "الملُك داوُد". في سفُر صموئیلَ هذا هَو الدرُس الثالُث في سلسلِتنا، 

ذا الدرِس، سوَف نر�ُِّز على القسِم الرئ�سيِّ األخیِر لسفِر صموئیَل، وهَي اإلصحاحاُت التي ُتظِهُر ه

ُم هذا القسُم مْن سفرنا لإلسرائیلیِّیَن القدماِء صورًة أمینًة  نعمَة الربِّ تجاَه داوَد و�یتِه. �ما سنرى، ُ�قدِّ

عنا نحُن   الیوَم في أثناِء خدمِتنا البِن داوَد العظ�ِم، �سوَع.لكْن �لُّها رجاٌء عْن داوَد، التي تشجِّ

رأینا عبَر هذِه السلسلِة أنَّ �اتَب سفِر صموئیَل �تَب هذا السفَر عندما �اَن شعُب إسرائیَل 

. لقْد سعى  –یواجُه التجارَب  إمَّا في أثناِء فترِة المملكِة المنقسمِة و�مَّا في أثناِء فترِة السبِي ال�ابليِّ

دٍة ومختلفٍة، لكنَّها �صفٍة عامٍَّة، تساعُد على تلخ�ِص هدفِه الكا تُب للتأثیِر على ح�اِتِهْم �طرٍق متعدِّ

 الشامِل، األصليِّ بهذِه الطر�قِة:

 معَ  الربِّ  عهدِ  في ذروَتهُ  إسرائیلَ  ُملكِ  انتقالُ  بلغَ  ك�فَ  صموئیلَ  سفرِ  كاتبُ  شرحَ 
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 ال�ارِّ  الُحكِم خاللِ  منْ  الربِّ  ملكوتِ  في رجاءهمْ  إسرائیلَ  شعبُ  �ضعَ  حتَّى داوَد،
 .داودَ  لبیتِ 

 
كما �شیُر هذا الملخَُّص، �تَب �اتُب سفِر صموئیَل عْن �عِض األحداِث التار�خ�َِّة التي 

بلَغ انتقاُل ُملِك إسرائیَل ذروَتُه في عهِد  فَ وقعْت قبَل الوقِت الذي �اَن �ع�ُش ف�ِه لكي �كشَف ��

َد. �ما صمََّم أ�ًضا تسجیَلُه التار�خيَّ لكي یدعَو المستمعیَن اإلسرائیلیِّیَن األصلیِّیَن إلى الربِّ مَع داو 

 وضِع رجائهْم في ملكوِت الربِّ المستقبليِّ في الحكِم ال�ارِّ لبیِت داوَد.

 ٍة: في الدروِس األولى، رأینا أنَّ سفَر صموئیَل یتناوُل هذِه المواض�َع في ثالثِة أقساٍم رئ�س�َّ 

صموئیَل  2 -8صموئیَل  1؛ مملكُة شاوِل الساقطُة في 7-1صموئیَل  1في  تمهیُد صموئیَل للملك�َّةِ 

. في هذا الدرِس سوَف نر�ُِّز انت�اَهنا على هذا القسِم 24-2صموئیَل  2؛ ومملكُة داوَد الثابتُة في 1

 الثالِث مْن سفِرنا.

إلى ثالثِة أجزاٍء رئ�س�ٍَّة: السنواُت األولى مْن بر�اِت  ینقسُم تسجیُل فترِة مملكِة داوَد الثابتةِ 

؛ 20-10صموئیَل  2؛ السنواُت األخیرُة مْن لعناِت الربِّ لداوَد في 9-2صموئیَل  2الربِّ لداوَد، في 

مُة مْن خالِل بیِت داوَد، على الرغِم مْن سقطاتِه في   .24-21صموئیَل  2واالمت�ازاُت الثابتُة المقدَّ

�فحُص درُسنا عِن الملِك داوَد هذِه األجزاَء الثالثَة الرئ�س�ََّة لمملكِة داوَد الثابتِة مْن سوَف 

 .9-2صموئیَل  2خالِل النظِر أوًَّال إلى البر�اِت األولى التي حصَل علیها داوُد مْن ِقَبِل الربِّ في 

 
 

 البر�ات األولى
 
َة �ُملِك داوَد �انْت محور�ًَّة في هدِف هذا خالُل هذِه السلسلِة، رأینا أنَّ رؤ�َة �اتِبنا ا لخاصَّ

السفِر. مْن منظورِه هذا �كوُن انتقاُل إسرائیَل مْن حكِم القضاِة إلى حكِم الملوِك قد اكتمَل أخیًرا عندما 

دًة تحتَ   أص�َح داوُد ملًكا. فقْط في أثناِء ُملِك داوَد أص�حْت إسرائیُل مملكًة �كلِّ معنى الكلمِة، موحَّ

الحكِم الثابِت لنسِل داوَد. ولكي یلقَي الضوَء على أنَّ ُملَك داوَد �اَن �مثُِّل ذروَة األحداِث، بدَأ �اتُبنا 
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ُح ف�ِه ��َف ولماذا سكَب الربُّ بر�اٍت لْم �ُكْن لها مثیٌل مْن َقبٍل في سنواِت ُملِك داوَد  بتسجیٍل یوضِّ

 األولى.

ي  تِ سوَف نفحُص اإلصحاحا سنواِت بر�اِت داوَد األولى �طر�قَتیِن. أوًَّال سوَف التي تغطِّ

 –ن�حُث في معناها األصليِّ في ضوِء بنیتها ومحتواها. ثمَّ سوَف ننتقُل إلى التطبیِق المس�حيِّ لها 

 ك�َف �جُب أْن یؤثَِّر هذا القسُم مْن سفِر صموئیَل على ح�اتنا �أت�اٍع للمس�ِح. لنبدْأ بـبن�ِة ومحتوى 

 األولى مْن بر�اِت الربِّ لداوَد. السنواتِ 

 
 البن�ة والمحتوى 

 
تمسُّ هذِه اإلصحاحاُت عدًدا مَن األحداِث، ولكْن مثُل �لِّ األقساِم األخرى لسفِرنا، تلفُت هذِه 

ٍر إلى موضوعینِ  ِل، �شیُر �اتُبنا إلى ��ف�َِّة تقدُّ  األحداُث االنت�اَه �شكٍل متكرِّ ِم رئ�سیَّیِن. في المقاِم األوَّ

َد داوُد أس�اَط إسرائیَل، وجعَل أورشل�َم عاصمَتُه الجدیدَة،  ملكوِت الربِّ تحَت حكِم داوَد. لقْد وحَّ

َن أورشل�َم، وأقاَم قصَرُه هناَك. لكْن األكثُر أهم�ًَّة هَو أنَّ الربَّ وعَد في هذِه اإلصحاحاِت �جعِل  وحصَّ

 بیِت داوَد األسرِة الملك�َِّة الثابتِة.

 ف�مالمقاِم الثاني، شرَح �اتُب سفِر صموئیَل أ�ًضا نجاحاِت داوَد في هذِه اإلصحاحاِت في ا

. لكنَُّه  . أشاَر �اتُبنا أنَّ �لَّ ما أنجَزُه داوُد نتَج عِن اإلحساِن اإللهيِّ یتعلَُّق بدینام�ك�َّاِت عهوِد الربِّ

َد أ�ًضا مراًرا وتكراًرا على أنَّ داوَد قْد أوفى �استم . في هذِه شدَّ راٍر �متطّل�اِت الربِّ مَن الوالِء ال�شريِّ

التي تتعلَُّق �الع�ادِة و�ممارسِة  اإلصحاحاِت، �اَن داوُد أمیًنا �شكٍل خاّصٍ لمعاییِر شرائِع موسى

. �شكٍل عامٍّ،السلطِة الملك�َِّة. و�سبِب أمانِة داوَد،   حصَل على نتائِج البر�اِت الهائلِة مْن ِقَبِل الربِّ

كانْت دروُس �اتِبنا لمستمع�ِه األصلیِّیَن �س�طًة �ما ف�ِه الكفا�ُة: �لُّ رجاٍء في بر�اِت الربِّ �عتمُد 

، �عتمُد على ابِن داوَد  على أمانِة داوَد، وعلى أمانةِ  أبنائِه على َمرِّ األج�اِل، و�شكٍل أساسيٍّ ونهائيٍّ

 ال�ارِّ �الكامِل الذي س�أتي.
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ٌد للملوِك المتعاقبیَن مْن إنَّ بر�ات داوَد  التي نراها في سفِر صموئیَل مثاٌل جیِّ
، برهَن فعل��ا على ما نطلُق  أسرتِه. أقولُ  هذا ألنَُّه، مْن خالِل طاعِة داوَد للربِّ

"، وهَو: الطاعُة تجلُب البر�اِت والعص�اُن �جلُب اللعناِت. وقبَل  عل�ِه "المبدَأ التثنويَّ
ا، وفي أثناِء هذِه الفترِة الزمن�َِّة �ملِك إسرائیَل، �اَن دواُد ال یزاُل أْن �ص�َح داوُد ملكً 

، و�دراِك داوَد أنَّ الربَّ هَو َمْن  . اآلَن، ومْن خالِل هذِه الطاعِة للربِّ مط�ًعا للربِّ
ا على اتِّ�اِع تعل�ماِت الربِّ وأ�ًضا التعل�ماِت التي  ا جد� جعَلُه ملًكا، �ان حر�ًصا جد�

. فعندما أراَد أْن �حارَب الفلسطینیِّیَن، لْم �ُكْن األمُر مبن��ا على تلقَّ  اها مْن نبيِّ الربِّ
. بْل تأكََّد مْن استشارِة الربِّ  إذا �اَن مَن الصواِب أْن یذهَب،  ف�ماقرارِه الشخصيِّ

ا �قوُل: "نعْم أذهُب"، �اَن  وما �اَن �جُب عل�ِه فعلِه، إلخ. وعندما �اَن یتلقَّى رد�
یذهُب. وعندما �انْت اإلجا�ُة: "ال تذهْب"، �اَن ی�قى. وأعتقُد أنَّ نوع�ََّة ُملِكِه، التي 
ا للملوِك المتتا�عیَن  ا جد� ، �انْت هامًَّة جد� كانْت �شكٍل رئ�سيٍّ تر�ُِّز على طاعِة الربِّ

 الذیَن أتوا �عدِه.
 ق. د. همفري أكوجیرام —
 

 األولى لداوَد بتحرُِّك داوَد مْن بیتِه في ِصقَلَغ التي للفلسطینیِّیَن  یبدُأ تسجیُل أحداِث البر�اتِ 

: 5-1: 2في ل�ع�َش في أراضي یهوذا. وتنقسُم األحداُث إلى جزأیِن: أوًَّال، اخت�اراُت داوَد في حبروَن 

 .13: 9-6: 5 ؛ وثانً�ا، اخت�اراُتُه في أورشل�َم في5

 
 )5 :5-1: 2صموئیل  2في حبرون (

 

َل �اتُبنا ��َف �ارَك الربُّ داوَد في حبروَن في جزأیِن. بدَأ بـالمساندِة اللقدْ  لُملِك  متزایدة سجَّ

 .12: 4-1: 2داوَد في 

 

لداوَد إلى ثالثِة  متزایدةتنقسُم روا�ُة المساندِة ال ).12: 4-1: 2صموئیل  2( متزایدةالمساندة ال
ْت أمانُة د  لُملِك داوَد. متزایدةاوَد للربِّ إلى بر�اٍت مَن المساندِة الوقائَع. في �لِّ واقعٍة منها، أدَّ

. هنا، أظهَر داوُد أمانَتُه للربِّ �طل�ِه اإلرشاِد 4-1: 2تر�ُِّز الواقعُة األولى على یهوذا، في 
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، ترَك سر�ًعا األماَن في ِصقَلَغ وذهَب إلى  مَن الربِّ �عَد موِت شاوَل، و�عَد ذلَك، و�ما أمَرُه الربُّ

 یهوذا. والربُّ �ارَ�ُه �مسِح رجاِل یهوذا لُه �َملٍك على بیِت یهوذا في حبروَن.

، تلقَّى داوُد أ�ًضا المساندَة مْن أهِل �اب�َش جلعاَد. �اَن لدى 7-5: 2التال�ِة، في  ةِ في الواقع

والِء لشاوَل حتَّى داوَد سبٌب وج�ٌه لمعاملِة أهِل �اب�َش جلعاَد �أعداٍء محتملیَن. فقْد �انوا شدیدي ال

دهْم.  ًما. لكْن داوُد لْم یهاجمهْم أو حتَّى یهدِّ أنَّهْم جازفوا �أرواحهِم لكي �ضمنوا لشاوَل وأبنائِه دفًنا ُمكرَّ

حیُث أمَر الربُّ أالَّ �عتبَر الملوُك  20: 17و�دًال مْن ذلَك، تمََّم متطلِّ�اِت عهِد الربِّ في التثن�ِة 

عهْم في أنفسهْم أفضَل مْن مو  َد داوُد �أْن �عامَل أهَل �اب�َش جلعاَد معاملًة جیِّدًة. وشجَّ اطنیهْم. تعهَّ

ْد أید�ُكْم و�ونوا َذوي �أٍس، ألنَُّه قد ماَت سیُِّدُكْم شاُوُل، و�ّ�اَي َمَسَح َبیُت  7اآل�ِة  قائًال: "واآلَن فلَتَتَشدَّ

ربُّ داوَد �مساندٍة أكثَر، حتَّى مْن مجموعِة الرجاِل الذیَن َیهوذا َمِلًكا عَلیِهْم". و�نت�جٍة لذلَك، �ارَك ال

 كانوا أوف�اًء لشاوَل.

�عَد تسجیِل ما حدَث مَع رجاِل یهوذا ورجاِل �اب�َش جلعاَد، انتقَل �اتُبنا إلى واقعٍة ثالثٍة تسلِّط 

، تبدُأ بتمرٍُّد 12: 4-8: 2لُملِك داوَد. هذِه الواقعُة األكثُر طوًال في  متزایدةالضوَء على المساندِة ال

أي  –قاَدُه أبنیُر قائُد جیوِش شاوَل، و��شبوشُث، ابُن شاوَل. �اَن اسُم إ�شبوشَث األصليُّ هَو إ�ش�عَل 

 " لكي �كشَف عْن شخصیَّتِه  –أي "رجُل العاِر"  –لكْن �اتُبنا أطلَق عل�ِه إ�شبوشَث  –"رجُل الربِّ

�خبُرنا  1: 3ملًكا على �لِّ إسرائیَل و�دَأ صراًعا طو�ًال مَع داوَد. لكن  الحق�ق�َِّة. جعَل أبنیُر إ�شبوشثَ 

 أنَّ "و�اَن داُوُد َیذَهُب یَتَقوَّى، وَ�یُت شاُوَل َیذَهُب َ�ضُعُف".

أوضَح �اتُبنا أوًَّال بر�َة قوَِّة داوَد المتزایدَة �إشارتِه إلى أنَّ عدًدا مَن األوالِد ُوِلدوا لداوَد في 

َل �اتُبنا أنَّ أبنیَر و��شبوشَث انقل�ا حبرونَ  . ول�شرَح ��َف أنَّ بیَت شاوَل أص�َح أكثَر ضعًفا، سجَّ

�عضهما على �عٍض. �ما تشیُر العدیُد مَن المقاطِع في العهِد القد�ِم، عادًة ما �ان الربُّ �أتي 

عضهْم �عًضا. بدَأ إ�شبوشُث لمساعدِة رجالِه الذیَن ینعُم علیهْم مْن خالِل جعِل أعدائهْم �حار�وَن �

الصراَع مَع أبنیَر �اتِّهامِه ظلًما �أخِذ إحدى سراري شاوَل. وَردَّ أبنیُر �اللجوِء إلى داوَد وتشج�ِع شیوِخ 

، نرى بر�َة الربِّ الهائلَة لداوَد عندما 18: 3إسرائیَل على االنضماِم لُه في مساندِة ُملِك داوَد. في 

َر أبنیُر الشیوَخ  �أنَّ الربَّ �اَن قْد أعلَن: "إّني بَیِد داُوَد َعبدي ُأَخلُِّص َشعبي إسرائیَل ِمْن َیِد ذ�َّ
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 الِفِلسطینّییَن وِمْن أیدي جم�ِع أعدائِهْم".

ولكي یؤ�َِّد أكثَر على أنَّ داوَد ازداَد في القوَِّة بینما ازداَد بیُت شاوَل في الضعِف، قاَم �اتبنا 

موِت �لٍّ مْن أبنیَر و��شبوشَث. في �لتا الحالتیِن، أشاَر إلى أنَّ داوَد �اَن  �حرٍص، �إعطاِء تفاصیلِ 

َل أنَّ یوآَب، قائَد ج�ِش داوَد، قتَل أبنیَر. ولكي ُ�ظِهَر ِبرَّ داوَد، أضاَف  بر�ًئا مْن أيِّ إثٍم. أوًَّال، سجَّ

ألمِر)". واألكثُر مْن هذا، أنَُّه �عَد أْن أنَّ "داُوَد ال َ�عَلُم (شیًئا عْن هذا ا 26: 3كاتُبنا م�اشرًة في 

، أنَّه هَو ومملكتُه "َبريٌء ... إَلى األبِد ِمْن َدِم أبَنیَر". في الواقِع، في 28عرَف، أعلَن داوُد في اآل�ِة 

"َعِلَم ُ�لُّ  37، أمَر داوُد �لَّ إسرائیَل �أْن ینوحوا على أبنیَر. و�نت�جٍة لذلَك، في اآل�ِة 31اآل�ِة 

عِب وجم�ُع إسرائیَل في ذلَك الیوِم أنَُّه َلْم َ�ُكْن ِمَن الَمِلِك َقتُل أبَنیَر بِن َنیٍر".  الشَّ

ثانً�ا، �اَن داوُد بر�ًئا أ�ًضا مْن موِت إ�شبوشَث. فقْد شرَح �اتُبنا أنَّ رُجَلیِن قتال إ�شبوشَث في 

هَن على براءتِه بنعتِه إل�شبوشَث �الرجِل ال�ارِّ سر�رِه وقاما �إبالِغ داوَد �فعلتهما �فخٍر. لكنَّ داوَد بر 

و�إعدامِه لقتلتِه. مرًَّة أخرى، یؤ�ُِّد الكاتُب بوضوٍح عْن هذا األمِر. حیُث �ارَك الربُّ داوَد �مساندٍة 

 ِت.، حتَّى مْن بیَن مؤ�ِّدي شاوَل وعائلتِه، وذلَك ألنَّ داوَد �اَن خادَم الربِّ األمیَن في هذا الوقمتزایدة

 

هذا �أتي بنا إلى الجزِء الثاني مْن بر�اِت داوَد في  ).5-1: 5صموئیل  2المساندة الكاملة (
. في هذه اآل�اِت، اجتمَع ممثِّلوَن عْن 5-1: 5حبروَن، وهي المساندُة الكاملُة لُه مْن �لِّ إسرائیَل في 

أخرى، برهَن داوُد على أمانتِه للربِّ  كلِّ أس�اِط إسرائیَل في حبروَن ومسحوا داوَد �ملٍك لهْم. ومرَّةً 
". و�نت�جٍة 3: 5بتعهُّدِه بتواضٍع �أْن �كوَن أمیًنا للشعِب. في  : "َقَطَع داُوُد معُهْم َعهًدا ... أماَم الرَّبِّ

 لذلَك، �ارَك الربُّ داوَد �مساندٍة حماس�ٍَّة مْن �لِّ أس�اِط إسرائیَل.
ي حبروَن، انتقَل �اتبنا إلى بر�اِت داوَد في أورشل�َم في �عَد تسجیلِه لبر�اِت داوَد األولى ف

ُن مْن أجزاٍء َسرد�ٍَّة، وتقار�َر، وخطاٍب وصالٍة، ُتبرهُن 13: 6-9: 5 . هذِه الروا�ُة الطو�لُة نسبً�ا تتكوَّ

 .كلُّها ��َف حصَل داوُد على بر�اٍت أعظَم وأعظَم �استمرارِه في ال�قاِء أمیًنا للربِّ في أورشل�مَ 
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 )13: 9-6: 5صموئیل  2( في أورشل�م
 

ِس �عرُف أنَّ أورشل�َم هَي المر�ُز الجغرافيُّ لكلِّ التار�ِخ  كلُّ َمْن هَو ُمطَّلٌع على الكتاِب المقدَّ

. منُذ التكو�ِن إلى الرؤ�ا، �انْت خطَُّة الربِّ لملكوتِه على األرِض أْن یبدَأ مْن منطقِة أورشل�َم  الكتابيِّ

ُم وأْن �م تدَّ مْن هناَك إلى أقاصي األرِض. �اَن �اتُب سفِر صموئیَل واثًقا مْن أنَّ بیَت داوَد سوَف یتمِّ

. لذلَك فل�َس عجیً�ا أْن �أخَذ الوقَت في تسل�ِط الضوِء على َ�مِّ البر�اِت التي  هذا الرجاَء لملكوِت الربِّ

 �ار�ها الربُّ لداوَد في أورشل�َم.

 
تنقسُم أحداُث فترِة داوَد في أورشل�َم إلى ثالثِة  ).23: 6-6: 5صموئیل  2(اإلنجازات األولّ�ة 

ن �اتُب سفِر صموئیَل اإلنجازاِت األول�ََّة  بـاإلنجازاِت األول�َِّة لداوَد. 23: 6-6: 5وقائَع. تبدُأ في  دوَّ
لربِّ بـاحتالِل ، أظهَر داوُد أمانتُه ل16-6: 5لداوَد على ثالِث خطواٍت. في الخطوِة األولى، في 

معقِل الیبوسیِّیَن في أورشل�َم دوَن خوٍف. ولْم تكْن هذِه مجرََّد معر�ٍة �شر�ٍَّة. فالربُّ بنفسِه �ارَك داوَد 
"والرَّبُّ إلُه الُجنوِد معُه". إنَّ تعبیَر "الرَّبُّ إلُه الُجنوِد" �اَن لقً�ا  ،10: 5�النصرِة. �ما شرَح �اتُبنا في 

إلى الربِّ �رئ�ِس الجیوِش السماو�َِّة. وهكذا، فعندما قاَل �اتُب سفُر صموئیَل إنَّ الربَّ إله��ا �شیُر 
كاَن مَع داوَد، �اَن �عني أنَّ داوَد حصَل على بر�ِة الربِّ وأنَّ جیوَش الربِّ المالئك�ََّة �انْت تحارُب 

 معُه وألجلِه عندما احتلَّ أورشل�َم.
نَّ انتصاَر داوَد في أورشل�َم �اَن بر�ًة مَن الربِّ �إضافتِه لتقر�َر�ِن أكََّد �اتُب سفِر صموئیَل أ

ِل، ذ�َر مشار�َع البناِء التي قاَم بها داوُد في  . في التقر�ِر األوَّ قصیَر�ِن عِن المز�ِد مْن بر�اِت الربِّ

َن داوُد المدینَة، �ما أرسَل حیراُم، ملُك صوَر، شجَر أرٍز و  ار�َن و�نَّائیَن أ�ًضا أورشل�َم. فقْد حصَّ نجَّ

، أنَّ الربَّ �ارَك داوَد �المز�ِد مَن 13: 5لبناِء قصٍر لداوَد. وفي التقر�ِر الثاني، ذ�َر �اتُبنا في 

األبناِء. لكنَّ هذِه البر�اِت لْم تكْن لصالِح داوَد فقْط. بْل �انْت لفائدِة األمَِّة �لِّها ألنَّ داوَد �اَن ملَك 

، "َعِلَم داُوُد أنَّ الرَّبَّ قد َثبََّتُه َمِلًكا عَلى إسرائیَل، وأنَُّه قد َرفََّع ُملَكُه ِمْن أجِل 12 اآل�ِة إسرائیَل. �حسبِ 

 َشعِ�ِه إسرائیَل".

، استمرَّ �اتُب سفِر صموئیَل 25-17: 5في الخطوِة الثان�ِة مَن اإلنجازاِت األول�َِّة لداوَد في 

َتیِن، لكْن في �لتا المعر�َتیِن،  أورشل�َم. في شرِح نجاِح داوَد في حما�ةِ  َد الفلسطینیُّوَن أورشل�َم مرَّ هدَّ



 الملك داود: لثثاالدرس ال                          سفر صموئیل

 

8 
 http://arabic.thirdmill.org یوهات وموارد أخرى قم بز�ارة موقع خدمات األلفّ�ة الثالثةللحصول على فید

 

. في اآل�اِت  " قبَل أْن یتحرََّك، وأطاَع في  ،23،19أظهَر داوُد تكر�َسُه للربِّ "سأَل داُوُد ِمَن الرَّبِّ

. و�نت�جٍة لذلَك، �ارَك الربُّ داوَد �انتصاراٍت  عظ�مٍة. ف�عَد معر�تِه األولى، الحاِل ما أمَر �ِه الربُّ

تماًما �ما �اَن الفلسطینیُّوَن قْد أخذوا  –وضَع اإلسرائیلیُّوَن أیدیهْم على تماثیِل آلهِة الفلسطینیِّیَن 

َن داوُد مْن استدراِك الفلسطینیِّیَن �عیًدا عْن  تابوَت عهِد الربِّ في أ�َّام عالي. و�عَد المعر�ِة الثان�ِة، تمكَّ

 في اتِّجاِه الشماِل والشرِق. أورشل�مَ 

ل�َِّة لداوَد في  ، شرَح �اتُب سفِر صموئیَل 23-1: 6في الخطوِة الثالثِة مَن اإلنجازاِت األوَّ

َة المشهورَة لجلِب داوَد لتابوِت عهِد الربِّ إلى  ك�َف نجَح داوُد في تأمیِن أورشل�َم. نجُد هنا القصَّ

رُ  أو �عِل یهوذا  –مْن درسنا السابِق أنَّ تابوَت العهِد �قَي في قر�ِة �عار�َم  المدینِة. ال ُبدَّ وأنََّك تتذ�َّ

ِة  –كما ُ�طَلُق علیها أ�ًضا  عاًما. لكْن في هذا الوقِت، أظهَر داوُد تكر�َسُه للربِّ بتنظ�مِه  20لمدَّ

 لمو�ٍب �بیٍر لجلِب تابوِت العهِد إلى العاصمِة.

�ًعا إلى وعي داوَد �أنَّ الع�ادَة األمینَة للربِّ �انْت محور�ًَّة في إنَّ بدا�َة مو�ِب داوَد تشیُر سر 

َد فعِل ع�ادٍة شارَك ف�ِه الكهنُة والالو�ُّوَن، لكْن، �ما نقرُأ في  تأمیِن أورشل�َم. لْم �كْن مو�ُب داوَد مجرَّ

: 6. بْل أكثُر مْن ذلَك، في ، جمَع داوُد أ�ًضا عدًدا �بیًرا وشخص�َّاٍت �ارزًة مَن القادِة الحر�یِّینَ 1: 6

، أشاَر �اتُب سفِر صموئیَل إلى هدِف داوَد الحر�يِّ عندما ذ�َر أنَّ "تابوَت ِهللا ... ُیدَعى عَل�ِه 2

، إنَّ اللقَب اإللهيَّ "ربُّ الجنوِد" ُ�كرَِّم الربَّ �رئ�ِس الجیوِش  �االسِم، اسِم َربِّ الُجنوِد". �ما ذ�رنا للتوِّ

�اَن داوُد �فهُم أنَّ الطر�قَة الوحیدَة لتأمیِن أورشل�َم ضدَّ األعداِء �اَن �جعِل عاصمتِه مر�َز  السماو�َِّة.

 ع�ادِة إسرائیَل.

ُم، حدَث تأخیٌر غیُر ُمتَوقٍَّع. الالويُّ عزَُّة لمَس تابوَت العهِد، والربُّ ضرَ�ُه  و�ینما المو�ُب یتقدَّ

ِل وهلٍة، إلى أْن ندرَك أنَّ الالو�ِّیَن تجاهلوا قواعَد ناموِس موسى وأماَتُه. قْد یبدُو فعُل الربِّ متطرِّ  ًفا ألوَّ

َس. �حسِب  ، هْم "أرَ�بوا تابوَت ِهللا عَلى َعَجَلٍة جدیَدٍة"، تماًما �ما 3: 6التي تخصُّ تابوَت العهِد المقدَّ

یَن. لم �حمْل الالو�ُّوَن تابوَت العهِد فعَل الفلسطینیُّوَن منُذ سنواٍت عندما أعادوا تابوَت العهِد لإلسرائیلیِّ 

. األكثُر مْن 9: 7 وفي سفِر العددِ  14-12: 25 على أعمدٍة �ما �اَن موسى قْد وصَف في الخروجِ 

ِس، ناَل القضاَء الذي �اَن الربُّ قْد أعلَنُه  ذلَك، عندما لمَس عزَُّة تابوَت العهِد في هذا المو�ِب المقدَّ
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 وهو الموُت. – 15: 4لتجاوِز في سفِر العدِد، صراحًة �خصوِص هذا ا

روَن إلى لوِم داوَد على هذِه المأساِة، لكنَّ �اتَب سفِر صموئیَل �انْت لُه  غالً�ا ما �میُل المفسِّ

ُد �قوٍَّة على بر�ةِ   نظرٌة مختلفٌة. ال ُبدَّ وأنََّك تذ�ُر أنَُّه في هذا القسِم مْن سفِر صموئیَل، �اَن �اتُبنا �شدِّ

الربِّ إلسرائیَل خالَل هذا الوقِت �استجا�ٍة ألمانِة داوَد. لذا فل�َس من الوارِد أْن �كوَن قْد سلََّط الضوَء 

 1على عدِم أمانِة داوَد في هذا المشهِد. بْل، لقْد وضَع ِثقَل المسؤول�َِّة على الالو�ِّیَن. �ما �شیُر 

ِت شمِس سا�ًقا مَع تابوِت العهِد �حسِب ناموِس ، فالالو�ُّوَن لْم یتعاملوا في بی19: 6صموئیُل 

ًداموسى. و�عَد مروِر هذِه السنیَن العدیدِة، قاموا �انتهاِك ناموِس الربِّ  . ومَن المحتمِل أنَّ داوَد لْم مجدَّ

 شخٍص. 30.000ینت�ْه لما فعلُه الالو�ُّوَن في وسِط هذا المو�ِب الكبیِر الذي ضمَّ أكثَر مْن 

على األرجِح مَن  –عندما أتى قضاُء الربِّ على عزََّة، "اغتاَظ داُوُد"  ،8 :6لكْن، في 

" 9ألنَّ الرَّبَّ اقَتَحَم ُعزََّة اقِتحاًما". و�حسِب اآل�ِة "–الالو�ِّیَن  أو خاَف الربَّ  –، "خاَف داُوُد ِمَن الرَّبِّ

ِة في ذلَك الیوِم". فاعترَف �الفعِل �خطا�ا الالو�ِّیَن �إرسالِه "– تابوِت العهِد إلى بیِت عو�یَد أدوَم لمدَّ

 ثالثِة أشهٍر.

ًدا. �حسِب  ، في 13: 6عندما عِلَم داوُد أنَّ الربَّ �ارَك بیَت عو�یَد أدوَم، بدَأ المو�ُب مجدَّ

". هنا استخدَم �اتُبنا المصطلَح العبريَّ "َنا"–أو رفعوا  –هذِه المرَِّة حمَل الالو�ُّوَن  َسا" تابوَت الرَّبِّ

نفَس المصطلِح الذي �ظهُر في ناموِس موسى للتعبیِر عْن رفِع تابوِت العهِد �استخداِم  – )ָנָׂשא(

. بْل أكثُر مْن ذلَك، لقْد أضاَف �اتُبنا في اآل�ِة  أنَُّه "ُكلَّما َخطا حاِملو  13أعمدٍة، �ما أمَر الربُّ

َم  15و 14ا وِعجًال َمعلوًفا". في اآل�اِت تابوِت الرَّبِّ ِستَّ َخَطواٍت َیذَ�ُح [داوُد] َثْورً  نقرُأ أنَّ المو�َب تقدَّ

�فرٍح، و�هتاٍف و�ضرِب األبواِق و�الرقِص. وعندما وصَل أخیًرا تابوُت عهِد الربِّ إلى أورشل�َم، أظهَر 

ِن الحر�يِّ الذي داوُد امتناَنُه للربِّ بتقد�ِم ذ�ائِح محرقٍة وذ�ائِح سالمٍة. وللتشدیِد مرًَّة أخرى على األم

عَب �اسِم َربِّ الُجنوِد"  18كاَن تابوُت العهِد یوفِّرُه، �تَب �اتُبنا في اآل�ِة  ربُّ  –أنَّ "[داوَد] �اَرَك الشَّ

، �ارَك الربُّ داوَد بتأمیِن أورشل�َم ضّد أعدائِه.  الجنوِد السماو�َِّة. و�نت�جٍة لتكر�ِس داوَد للربِّ

، أضاَف �اتُبنا أ�ًضا مشهًدا قصیًرا ولتسل�ِط الضوِء على تكر� ِس داوَد المتواضِع للربِّ

حاولْت ف�ِه م�كاُل، ابنُة شاوَل، تخجیَل داوَد الرتدائِه أفوٍد �هنوتيٍّ متواضٍع بینما �اَن یرقُص أماَم 
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. لكنَّ داوَد اعترَف ببر�ِة الربِّ لُملكِه �إجابتِه في اآل�ة  اّلذي اختاَرني دوَن  "إنَّما أماَم الرَّبِّ  ،21الربِّ

". على عكِس م�كاَل، �اَن داوُد متَّضًعا أماَم  أب�ِك ودوَن ُ�لِّ َبیِتِه ... فَلِعبُت (فاحتفلُت) أماَم الرَّبِّ

 الربِّ و�اَن ممتن�ا مْن �لِّ قل�ِه لبر�ِة تأمیِن مدینتِه الملك�َِّة.

 

فنا اإلنجازاِت األول�ََّة لداوَد، اآلَن وقْد وص ).29-1: 7صموئیل  2( الحاكمة سرةاألتأس�س 
 –. هذِه األحداُث 29-1: 7نأتي إلى الواقعِة الثان�ِة للفترِة التي في أورشل�َم: تأس�ُس أسرِة داوَد في 

وقعْت أخیًرا، �عَد أْن أعطى الربُّ لداوَد  –�ما في ذلَك التفاعالُت بیَن داوَد، والنبيِّ ناثاَن، والربِّ 
 راحًة مْن أعدائِه.

. مْن وجهِة نظرنا الحدیثِة، قْد ال  ِة المشهورِة، عِلَم داوُد أنَُّه لْن یبنَي ه�كًال للربِّ في هذِه القصَّ
یبدو هذا شدیَد األهم�َِّة. لكنَّ �النس�ِة لإلسرائیلیِّیَن القدماِء الذیَن تلقَّوا أوًَّال سفَر صموئیَل، �اَن عدُم 

التساؤالِت حولِه. ففي زمِن العهِد القد�ِم، �اَن ُ�عَتَقُد على نطاٍق واسٍع، بناِء داوَد أبًدا أليِّ ه�كٍل یثیُر 
في داخِل وفي خارِج إسرائیَل، أنَّ �لَّ الملوِك العظاِم بنوا ه�اكَل آللهتهْم. أدرجْت السجالَُّت الملك�َُّة 

ٍر بناَء اله�اكِل �عالمٍة على عظمِة الملكِ  . و�هدِف معالجِة هذِه للشرِق األدنى القد�ِم �شكٍل متكرِّ
. لكْن داوُد لم  ا وراغً�ا في بناِء بیٍت للربِّ القض�َِّة، شرَح �اتُب سفِر صموئیَل أنَّ داوَد �اَن مستعد�

. وفي لهُ  –أي أسرٍة ثابتٍة  –�فعْل ألنَّ الربَّ �اَن عازًما أوًَّال على رفعِة داوَد مْن خالِل بناِء بیٍت 
، �رََّس داوُد نفَسُه لتمهیِد الطر�ِق البنِه لكي یبنَي بیًتا، أو ه�كًال، خضوٍع متواضٍع لتعل�ماِت  الربِّ

.  للربِّ
ُل، في  ُل تأس�َس أسرِة داوَد إلى ثالثِة أجزاٍء. الجزُء األوَّ : 7ینقسُم الجزُء الَسرديُّ الذي �سجِّ

. الربِّ ناثاَن. أراَد داودُ  ونبيِّ ، �مثُِّل تفاعًال قصیًرا بیَن داوَد 1-3  أْن �كرَم الربَّ ببناِء ه�كٍل للربِّ

لكْن قبَل أْن یبدَأ �العمِل، أظهَر داوُد أمانَتُه للربِّ �طل�ِه لموافقِة ناثاَن. و�اَن �لٌّ مْن داوَد وناثاَن 

 ،3�عرفاَن أنَّ الملوَك العظماَء یبنوَن ه�اكَل آللهتهْم. لذلَك أجاَب ناثاُن �شكٍل طب�عيٍّ في اآل�ِة 

 ". افَعْل ُ�لَّ ما �َقلِ�َك، ألنَّ الرَّبَّ معكَ "اذَهبِ 

، نرى تفاعًال غیَر متَوقٍَّع في نفِس اللیلِة بیَن 16 -4لكْن في الجزِء التالي، في اآل�اِت من 

الربِّ وناثاَن. خالُل هذا التفاعِل، استندْت �لماُت الربِّ على معنَییِن مختلَفیِن للمصطلِح العبريِّ َ�اِیْت 

יִ ( ، �شَف الربُّ لناثاَن أنَّ داوَد لْن 7-5الذي ُیَترَجُم �شكٍل عامٍّ إلى "بیٍت". أوًَّال، في اآل�اِت من  )תַּב֫
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، أعلَن الربُّ أنَُّه سوَف �كرُم داوَد ببناِء 16-8لُه. لكْن، في اآل�اِت من  –�معنى ه�كًال  –یبنَي "بیًتا" 

. ثمَّ استمرَّ الربُّ �شرحِه أنَّ ابَن داوَد، ول�َس داوُد، هَو الذي لداودَ  –�معنى أسرٍة ملك�ٍَّة ثابتٍة  –"بیٍت" 

 سوَف یبني اله�كَل. والربُّ سوَف �حفُظ "البیَت" الملكيَّ الذي �أتي مْن ابِن داوَد إلى األبِد.

 

، أي أْن یبنَي ه�كًال،  عندما اقترَح داوُد على ناثاَن النبيِّ أْن �قوَم ببناِء بیٍت للربِّ

، بْل الربُّ هَو الذي سیبني لَك بیًتا". عاَد  ناثاُن وقاَل: "لن تبنَي أنَت بیًتا للربِّ

�أنَّ الربَّ  –. وهذِه النبوَُّة 7صموئیَل  2و�اَن �عني �البیِت، األسرَة؛ وهذا في 

، وأنَّ نسلُه سوَف �ملُك إلى  ُس مملكتُه إلى األبدِّ سوَف یبني له بیًتا، وسوَف یؤسِّ

أص�حْت األساَس للنبوَّاِت المس�ان�َِّة التي جاءْت الحًقا.  –رسيِّ داوَد األبِد على �

وهكذا، عندما أشاَر األنب�اُء �عَد االنه�اِر، و�شكٍل خاّصٍ �عَد انه�اِر األسرِة 

الداود�َِّة، أو المملكِة الداود�َِّة، عندما أشاروا إلى الماضي ثمَّ نظروا إلى األماِم إلى 

الربَّ سوَف �عیُد استرداَد أمجاِد األسرِة الداود�َِّة، �اَن مْن خالِل الرجاِء في أنَّ 

 نسِل داوَد أنَّ الربَّ سوَف �ق�ُم ملًكا.

 تراوسسد. مارك ل.  —

 

 ، قاَل الربُّ لناثاَن:15-14: 7صموئیَل  2في 

 

�ُه �َقضیِب ال ّناِس ... أنا أكوُن لُه [لداود] أً�ا وهو �كوُن لَي ابًنا. إْن تَعوََّج أَؤدِّ
 .)15-14: 7صموئیل  2( ولكن َرحَمتي ال ُتنَزُع ِمنُه �ما َنَزعُتها ِمْن شاُولَ 

 

إالَّ أنَُّه �حتوي على  –(ِبر�ت) �العبريِّ  )ְּבִרית( –هذا المقطُع ال �ستخدُم مصطلَح "عهٍد" 

 المزامیرِ و  7-1: 23َل صموئی 2كلِّ العناصِر المرت�طِة بوضوٍح �عهِد الربِّ مَع داوَد في مقاطَع مثَل 

 .132و 89



 الملك داود: لثثاالدرس ال                          سفر صموئیل

 

12 
 http://arabic.thirdmill.org یوهات وموارد أخرى قم بز�ارة موقع خدمات األلفّ�ة الثالثةللحصول على فید

 

لقْد أظهَر الربُّ إحساًنا إله��ا لداوَد بتأس�ِسِه لنسلِه الملكيِّ ل�ص�َح األسرَة الحاكمَة الثابتَة 

ِس، طالَب الربُّ بـالوالِء ال�شريِّ الممتنِّ   –إلسرائیَل. ومثُل �لِّ العهوِد اإلله�َِّة األخرى في الكتاِب المقدَّ

 مْن ِقَبِل أبناِء داوَد. �اإلضافِة إلى ذلَك، �اَن داوُد وأبناؤُه سوَف �حصدوَن نتائَج �طاعٍة صادقةٍ 

، �اَن الربُّ سوَف یلحُق  البر�اِت مْن ِقَبِل الربِّ إْن أطاعوا، واللعناِت إْن تمرَّدوا عل�ِه. و�شكٍل خاّصٍ

 المضطرِب في أثناِء المملكِة المنقسمِة بهْم الضرَر مْن خالِل أناٍس آخر�َن. وقْد برهَن تار�ُخ بیِت داودَ 

والسبِي ال�ابليِّ ��َف أنَّ الربَّ أتى بهذِه اللعناِت على بیِت داوَد. لكنَّ الربَّ وعَد، على الرغِم مْن 

، فإنَُّه لْن یرفَض أسرَة داوَد في نها�ِة المطاِف، �ما  ُد أبناِء داوَد على الربِّ ذلَك، أنَُّه مهما �اَن تمرُّ

 :16: 7�ما قاَل الربُّ لداوَد في   شاوَل.رفَض 

 

 .)16: 7صموئیل  2( و�أَمُن َبیُتَك وَمملَكُتَك إَلى األبِد أماَمي
 

مها  7صموئیَل  2كاَن العهُد الذي صنَعُه الربُّ مَع داوَد في  محور��ا للرؤى الالهوت�َِّة التي قدَّ

َب داوَد ونسَلُه كاتُب سفِر صموئیَل لمستمع�ِه األصلیِّیَن. لقْد طال َب الربُّ بیَت داوَد �أمانٍة ممتنٍَّة، وأدَّ

. لكْن �قدِر ما �مكُن أْن �كوَن تأدیُ�ُه حازًما، لْن �ستبدَل الربُّ أبًدا بیَت داوَد خطأواالملكيَّ عندما أ

كمُن في ببیٍت آخَر. ولهذا السبِب، فالرجاُء الوحیُد إلسرائیَل في مملكٍة مجیدٍة في المستقبِل �اَن �

 الحكِم ال�ارِّ لبیِت داوَد.

ُل تفاعًال ثانً�ا بیَن داوَد وناثاَن، في  : 7الجزُء الثالُث مْن تأس�ِس أسرِة داوَد في أورشل�َم ُ�سجِّ

، وداوُد أظهَر عمَق أمانتِه للربِّ �االنحناِء أماَم الربِّ في 17-29 . نقَل ناثاُن لداوَد إعالَن الربِّ

ُد في صالتِه �أنَّ ث�اَت بیتِه �اَن بر�ًة لُه وإلسرائیَل. �ما اعترَف أ�ًضا أنَّ هذِه الصالِة. اعترَف داو 

"هِذِه عاَدُة اإلنساِن �ا  ،19البر�َة ستؤثُِّر في المستقبِل على �لِّ أمِم األرِض. �ما قاَل في اآل�ِة 

."  سیِّدي الرَّبَّ

ُر أنَُّه في  تغنَّْت حنَُّة �أنَّ ملكوَت الربِّ سوَف �متدُّ یوًما  ،10: 2صموئیَل  1ال ُبدَّ وأنََّك تتذ�َّ

ما إلى أقاصي األرِض مْن خالِل قوَِّة ونصرِة ملِك إسرائیَل. لقْد �اَن تأس�ُس أسرِة داوَد رجاًء للعالِم 
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. في   صلَّى: "فاآلَن ارَتضِ  29: 7صموئیَل  2كلِِّه. ولهذا السبِب، �انْت لداوَد طل�ٌة واحدٌة مَن الربِّ

 و�اِرْك َبیَت َعبِدَك ل�كوَن إَلى األبِد أماَمَك".

 

�عَد أْن قاَم بتسجیِل بر�ِة الربِّ لداوَد في أورشل�َم في إطاِر  ).13: 9-1: 8خرى (األنجازات اإل 
، ببر�اِت الربِّ في اإلنجازاِت 13: 9-1: 8اإلنجازاِت األول�َِّة وتأس�ِس أسرتِه، �ختُم �اتُبنا َسرَدُه في 

ُل، في  ى لداوَد.األخر  ، 14-1: 8ینقسُم تسجیُل اإلنجازاِت األخرى لداوَد إلى جزأیِن. الجزُء األوَّ
ُن هذِه اآل�اُت مْن عدٍد مَن التقار�ِر التي تأخذنا في  ًصا النتصاراِت داوَد اإلضاف�َِّة. تتكوَّ �عطي ملخَّ

داوَد على الفلسطینیِّیَن في الغرِب، على  كلِّ اتِّجاٍه مْن اتِّجاهاِت أورشل�َم. فهي تتعلَُّق �انتصاراتِ 
الموآبیِّیَن في الشرِق، على شعوِب ما وراِء �حِر الجلیِل في الشماِل، وعلى األدومیِّیَن في الجنوِب. 
ًدا على تكر�ِس داوَد في ع�ادِة الربِّ في أثناِء هذِه الحروِب. �حسِب اآل�ِة  و�سلُِّط �اتُبنا الضوَء مجدَّ

َسُه ، عندما ر�حَ 11 ِة والذََّهِب اّلذي َقدَّ َسها الَمِلُك داُوُد للرَّبِّ مع الِفضَّ  غن�مًة مْن أعدائِه، "هِذِه أ�ًضا َقدَّ
عوِب اّلذیَن أخَضَعُهم".  ِمْن جم�ِع الشُّ

 6ولكي یلفَت االنت�اَه أكثَر إلى بر�اِت الربِّ لداوَد، قاَم �اتُبنا بهذِه المالحظِة في اآل�اِت 

َه" (المشتر�ُة). في اآل�اِت "ونَصرَ  14و أشاَر أ�ًضا إلى أنَّ الربَّ عظََّم  14و 6، 2ُه الّربُّ حیُثما توجَّ

، �ارَك الربُّ داوَد 11و 8، 7، 2حكَم داوَد عندما أص�َح العدیُد من أعدائِه عبیًدا لُه. و�حسِب اآل�اِت 

 أ�ًضا �ِغًنى �ثیٍر.

انتقَل �اتُبنا إلى الجزِء الثاني مَن اإلنجازاِت األخرى  �عَد هذا الملخَِّص عْن انتصاراِت داوَد،

ُص أوًَّال ��َف تمََّم داوُد وصا�ا موسى 13: 9-15: 8لداوَد: إدارُة مملكتِه، في  . هذا الجزُء یلخِّ

ة �ممارسِة السلطِة الملك�َِّة في  ، "و�اَن داُوُد 15. �حسِب تعبیِر �اتِبنا في اآل�ِة 18-15: 8الخاصَّ

 َقضاًء وَعدًال لُكلِّ َشعِ�ِه". ُ�جري 

َر إحدى الطرِق التي حكَم فیها داوُد �العدِل واإلنصاِف، �تَب �اتُبنا عْن تعاُمِل  ولكي �صوِّ

َة 13-1: 9داوَد مَع مفیبوشَث في  . مفیبوشُث �اَن حفیَد شاوَل مْن یوناثاَن. وهكذا، فإنَّ هذِه القصَّ

شاوَل و�یِت شاوَل في الوقِت الذي �اَن ف�ِه داوُد �حكُم في حبروَن.  ُتذ�ِّرنا بلطِف داوَد تجاَه مؤ�ِّدي

: 20صموئیَل  1كما ُتذ�ِّرنا أ�ًضا �َقَسِم الوالِء الذي أقسَمُه �لٌّ مْن داوَد و�وناثاَن الواحُد لآلخِر في 
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ُة �م�ادرِة داوَد �السؤاِل في 42 َ�قَي ِمْن َبیِت شاُوَل، ، "هل یوَجُد َ�عُد أَحٌد قد 1: 9. تبدُأ هذِه القصَّ

 "ِحِسدْ " )ֶחֶסד(�العبريِّ  –فأصَنَع معُه َمعروًفا ِمْن أجِل یوناثاَن؟". وقْد أظهَر داوُد "لطًفا" عظ�ًما، أو 

أي "أمانٌة"، �ملٍك إلسرائیَل. �اَن مفیبوشُث ذو إعاقٍة شدیدٍة، وفي هذا الوقِت، �اَن الُمعاقیَن  –

نَّ داوَد أظهَر أيَّ نوٍع مَن الملوِك �اَن، بترحی�ِه الكر�ِم �أْن �ع�َش مفیبوشُث ُ�عاَملوَن �شكٍل مخجٍل. لك

 في قصرِه الملكيِّ في وْضٍع مرتفٍع ومجیٍد.

لقْد فحصنا البن�َة والمحتوى لسنواِت بر�اِت داوَد األولى. واآلن �جُب علینا أن نعطَي �عَض 

حاحاِت. ��َف تنطبُق بر�اُت الربِّ لُملِك داوَد في هذا التعل�قاِت حوَل التطبیِق المس�حيِّ لهذِه اإلص

 القسِم على ح�اِتنا الیوَم؟

 
 تطبیق المس�حيال

 

عندما نتعمَُّق في تفاصیِل األحداِث التي وقعْت في أثناِء سنواِت بر�اِت الربِّ األولى لداوَد، 

ففي الظاهِر، تبدو ظروُف داوُد شدیدَة  مَن السهِل أْن نشعَر أنَّ هذِه اإلصحاحاِت ال تتعلَُّق �ثیًرا بنا.

االختالِف عْن أيِّ أمٍر نختبُرُه الیوَم. فالقلیُل منَّا �ع�ُش في حبروَن، والقلیُل منَّا �ع�ُش في أورشل�َم، 

سِة لتعل�ِم شعِب الربِّ على  و�لُّنا نع�ُش في زمٍن مختلٍف. إالَّ أنَّ الروَح القدَس أوحى بهذِه الكلمِة المقدَّ

 رِّ العصوِر. فما الذي نتعلَّمُه �أت�اٍع للمس�ِح مْن هذِه اإلصحاحاِت؟مَ 

كالعادِة، هناَك العدیُد مْن طرِق التفكیِر في أثناِء التطبیِق المس�حيِّ لهذا القسِم، أكثُر �كثیٍر 

جاالِت تر�یِز ممَّا �سمُح لنا �ِه وقُت هذا الدرِس. لكْن، �ما فعلنا في درِسنا السابِق، هناَك اثناِن مْن م

كاتِبنا یت�حاِن لنا رسَم خطَّیِن مَن التواصِل بیَن سنواِت بر�اِت داوَد األولى وح�اتنا في المس�ِح. سوَف 

. . لنبدْأ بـعهوِد الربِّ ، ثمَّ على تر�یزِه على ملكوِت الربِّ  ننظُر أوًَّال إلى تر�یِز �اتِبنا على عهوِد الربِّ
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 عهود الرب

 

ٍر أنظارنا إلى دینام�ك�َّاِت عهوِد الربِّ في هذِه كما رأینا، تلفتُ   هذِه اإلصحاحاُت �شكٍل متكرِّ

المرحلِة مْن ح�اِة داوَد. استمرَّ الربُّ في إظهاِر إحسانِه لداوَد وإلسرائیَل مْن خالِل داوَد. وألنَّ �اتَبنا 

َل فق ْط ��َف تمََّم داوُد معاییَر الربِّ أعطى وصًفا مثال��ا لداوَد في هذا القسِم مْن ُملكِه، فقْد سجَّ

ًة في ما یتعلَُّق بُنظِم موسى للع�ادِة ولحكِم الملوِك. إنَّ أعظم بر�ٍة في هذا  –المتعلِّقَة �األمانِة  خاصَّ

 القسِم مْن سفرنا �اَن العهُد الذي صنَعُه الربُّ مَع داوَد. في هذا العهِد، وعَد الربُّ داوَد �أسرٍة ثابتٍة.

مْت للمستمعیَن األصلیِّیَن أفكاًرا تخصُّ تفاعالتهْم مَع الربِّ �اعت�ارهْم هذه ال عناصُر قدَّ

�ع�شوَن في عصِر عهِد الربِّ مَع داوَد. لقْد �شفْت عْن أنواِع اإلحساناِت اإلله�َِّة التي أظهَرها الربُّ 

أنواِع األمانِة التي طالَب الربُّ بها  لبیِت داوَد ولكلِّ إسرائیليٍّ في أ�َّامهْم. هذِه العناصُر أشارْت إلى

موا خدمًة أمینًة ِ�.  إسرائیَل وملَك إسرائیَل و�لى البر�اِت التي تأتي إذا قدَّ

كأت�اٍع للمس�ِح، �جُب أْن نكوَن حر�صیَن في تطبیِق دینام�ك�َّاِت عهِد الربِّ عنَد هذه النقطِة 

َل سنواُت بر�اِت داوَد مْن ح�اِة داوَد في ضوِء تعال�ِم العهِد الجدیدِ  ِل، �جُب أْن تحوِّ . في المقاِم األوَّ

األولى قلو�نا نحَو إحساِن الربِّ في المس�ِح. �جُب أْن نكرَم المس�َح من أجِل أمانتِه الكاملِة للربِّ وأْن 

الثاني، �شیُر  نعترَف �البر�اِت األبد�َِّة التي استقبلها المس�ُح مَن اآلِب �سبِب أمانتِه. لكْن في المقامِ 

تكر�ُس داوَد في الع�ادِة وُملكُه العادُل والمنصُف إلى الطرِق التي علینا نحُن الحفاُظ مْن خاللها على 

عهِد الربِّ في المس�ِح. استقبَل داوُد العدیَد مَن البر�اِت �سبِب أمانتِه. و�مكننا أْن نطمئَن إلى أنَُّه، في 

.المس�ِح، سوَف ی�ار�نا الروُح القد  ُس مْن أجِل خدمتنا األمینِة نحُن أ�ًضا، �حسِب حكمِة الربِّ

ِف دینام�ك�َّاِت عهوِد الربِّ في هذا القسِم مْن ح�اِة داوَد،  �قدِر ق�مِة التر�یِز على طرِق تكشُّ

 �جُب أ�ًضا أْن یلفَت التطبیُق المس�حيَّ لهذِه اإلصحاحاِت نظَرنا إلى ملكوِت الربِّ في المس�ِح.

 

 

 



 الملك داود: لثثاالدرس ال                          سفر صموئیل

 

16 
 http://arabic.thirdmill.org یوهات وموارد أخرى قم بز�ارة موقع خدمات األلفّ�ة الثالثةللحصول على فید

 

 وت الربملك

 

عندما ننظُر إلى العهِد القد�ِم، نرى أنَّ العهَد القد�َم �حتوي على ما ال �قلُّ عْن 
. من ناح�ٍة، �علُِّم العهُد القد�ُم أنَّ الربَّ �اَن دائًما  نقطَتي تر�یٍز على ملكوِت الربِّ

. لقْد �اَن ملًكا في الماضي، وهَو  ملٌك في ملًكا. بهذا المعنى، فهَو الملُك األبديُّ
الحاضِر، وسوَف ی�قى دائًما ملًكا. لكْن �معًنى آخر، نقطُة التر�یِز الثان�ِة التي 
نراها في العهِد القد�ِم هي الرسالُة التي تقوُل �أنَّ الربَّ سوَف �حكُم یوًما ما على 

َد األرِض. وهذا یرجُع إلى أنَّ الربَّ عندما خلَق العالَم، �اَن لد�ِه هدٌف في ذهنِه. أرا
�سوُع  أْن �كوَن العالُم �مثا�ِة قصرِه. أراَد إحضاَر ملكوتِه السماويِّ إلى األرِض.

كاَن له نفُس التعل�ِم. فهَو �قوُل لنا في صالِة "األ�انا"، الصالُة التي علَّمنا أْن 
ِس اسُمَك، ل�أِت ملكوُتَك". لم �قْل "خذنا  نصلَِّي: "أ�انا اّلذي في السماواِت، لَیَتَقدَّ
إلى ملكوِتَك"، لكنَُّه �قوُل "ل�أِت ملكوُتَك". هذا �عني أنَّ ر�َّنا �سوَع في خدمتِه �انْت 
لد�ِه نفُس األولو�َِّة �أب�ِه، أي إحضاُر ملكوِتِه السماويِّ إلى األرِض. هذِه العمل�َُّة 

 َع المس�ِح.التار�خ�َُّة الطو�لُة تأتي إلى مرحلتها النهائ�َِّة تحدیًدا في خدمِة ر�ِّنا �سو 
 د. د�فید �ور�ا —

 
 في هذا القسِم مْن سفِر صموئیَل، َمدَّ الربُّ ملكوَتُه مْن خالِل داوَد �عدٍد مَن الطرِق الهامَِّة:

 جم�ُع اإلسرائیلیِّیَن أص�حوا واحًدا تحَت حكِم داوَد؛ •

َس أورشل�َم �عاصمٍة لمملكِة الربِّ على األرِض؛ •  هزَم داوُد أعداَء الربِّ وأسَّ

َمدَّ داوُد حدوَد حكِم الربِّ ِلما هَو أ�عُد مْن مملكِة شاوَل، و�ذلَك، ضمَّ المز�َد مَن  •

؛  األمِم إلى مملكِة الربِّ

 حكَم داوُد �العدِل واإلنصاِف؛  •

 حصلْت إسرائیُل على االستقراِر لألسرِة الحاكمِة المستمرَِّة والموعوِد بها. •

 

ِم ملكوِت الربِّ هذِه لكي �عطَي قاَم �اتُب سفِر صموئیَل بتسل�ِط الضو  ِء على خطواِت تقدُّ
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ُم أموًرا أعظم في المستقبِل من خالِل حكِم  –مستمع�ِه األصلیِّیَن رجاًء  رجاًء في أنَّ الربَّ سوَف یتمِّ

.  بیِت داوَد ال�ارِّ

ِن داوَد على هذا المنواِل، فإنَّ تر�یَز العهِد الجدیِد على ملكوِت الربِّ �شیُر إلى �سوَع �اب

ُم  ال�ارِّ �الكامِل الذي سوَف �أتي �إنجازاِت داوَد إلى الكماِل. لكْن، �ما ذ�رنا خالَل هذِه السلسلِة، یتمِّ

ِل، في استمرار�َّةِ  المس�ُح هذا الدوَر على ثالثِة مراحَل: في تأس�سِ  ملكوتِه  ملكوتِه في أثناِء مجیئِه األوَّ

 ماِل ملكوتِه عنَد عودتِه في المجِد.مْن خالِل تار�ِخ الكن�سِة؛ وفي اكت

َل قلوَ�نا تجاَه األموِر  لهذا السبِب فإنَّ قصَص سنواِت بر�اِت داوَد األولى �جُب أْن تحوِّ

األعظِم التي تمَّمها �سوُع في تأس�ِس ملكوتِه. و�ما جعَل داوُد شعَب الربِّ واحًدا بتوحیدِه إ�َّاهْم، هكذا 

َد �سوُع ال�ق�ََّة األ مینَة مْن شماِل ومْن جنوِب إسرائیَل تحَت ُملكِه. و�ما هزَم داوُد أعداءُه، هكذا وحَّ

هزَم �سوُع ابل�َس �شكٍل حاسٍم في موتِه، وق�امتِه وصعودِه. و�ما ملَك داوُد في أورشل�َم، قاَم �سوُع 

ِء. �اإلضافِة إلى ذلَك، �عملِه األعظِم في مدینِة داوَد وأخَذ مكاَنُه الشرعيَّ على �رسيِّ داوَد في السما

أوصى �سوُع رسلُه �َمدِّ حدوِد ملكوِت الربِّ ِلما هَو أ�عُد مْن مملكِة داوَد. مْن خالِل هذا االمتداِد فتَح 

�سوُع الطر�َق ألمٍم عدیدٍة لكي تأتي إلى اإل�ماِن �ِه. و�ابِن داوَد األخیِر العظ�ِم، بدَأ �سوُع ُملَكُه 

 َف.األبديَّ العادَل والمنص

واألكثُر مْن ذلَك هَو أنَّ هذِه اإلصحاحاِت تدعونا إلى التأمُِّل في أنَّ �سوَع تخطَّى إنجازاِت 

داوَد في استمرار�َِّة ملكوتِه. فمْن خالِل تار�ِخ الكن�سِة، جذَب �سوُع المز�َد والمز�َد من الناِس إل�ِه. وهَو 

ِص على َمْن وضعوا ثقَتهْم �ِه. ألكثِر مْن مستمرٌّ في سكِب القضاِء على أعدائِه و�ر�اِت الخال

عاٍم، َمدَّ �سوُع ملكوَت الربِّ أكثَر وأكثَر. وهَو �ملُك �عدٍل و�نصاٍف ال مثیَل لُه على أت�اعِه  2000

 عبَر العالِم.

هنا  هْت المستمعیَن األصلیِّیَن نحَو المستقبِل، فهي اآلن توجِّ أخیًرا، �ما أنَّ إنجازاِت داوَد وجَّ

ُد �لَّ شع�ِه تحَت حكمِه  َو ما سینجُزُه المس�ُح في اكتمالِ نح عصِرنا. عنَد عودِة المس�ِح، سوَف یوحِّ

. سوَف یهزُم �شكٍل نهائيٍّ �لَّ أعداِء الربِّ الروحیِّیَن والمادیِّیَن وسوَف �سكُب بر�اِتِه األبد�ََّة على  ال�ارِّ

یدُة �محوِر ومر�ِز الخل�قِة الجدیدِة، ألنَّ حدوَد ملكوِت َمْن هْم في ملكوتِه. سوَف تنزُل أورشل�ُم الجد
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 الربِّ سوَف تمتدُّ لملِء العالِم �لِِّه. وسوَف �حكُم �سوُع على العالِم إلى األبِد �عدٍل و�نصاٍف شامَلیِن.

لذا، فعندما نت�ُع تعال�َم العهِد الجدیِد، �مكننا أْن نرى أهم�ََّة سنواِت بر�اِت داوَد األولى 

�النس�ِة لنا. هذِه السنواُت تن�َّأْت عن العجائِب العظمى التي أنجَزها المس�ُح لملكوِت الربِّ في مجیئِه 

ِل. وهَي تجعُلنا أكثَر إدراًكا لما استمرَّ المس�ُح في عملِه حتَّى أ�َّامنا نحُن. وهي سوَف تساعدنا  األوَّ

 یدِة.على التطلُِّع إلى ما سوَف �فعُلُه عنَد عودتِه المج

رأینا حتَّى اآلَن ��َف أنَّ �اتَب سفِر صموئیَل بدَأ روایتُه عْن حكِم الملِك داوَد �سنواِت داوَد 

األولى الممتلئِة مْن بر�اِت الربِّ المدهشِة. واآلَن لننتقْل إلى السنواِت األخیرِة مَن اللعناِت التي 

 .20-10صموئیَل  2استقبلها داوُد مَن الربِّ في 

 

 

 ت األخیرةاللعنا
 

، وعَد �معاملِة داوَد 7عندما صنَع الربُّ العهَد مَع داوَد في صموئیَل الثاني، اإلصحاِح 

ُر أنَُّه في النها�ِة، رفَض الربُّ  وعائلتِه �طر�قٍة مختلفٍة عْن تلَك التي عامَل بها شاوَل. ال ُبدَّ وأنََّك تتذ�َّ

كْن في عهدِه مَع داوَد، طمأَن الربُّ داوَد �أنَُّه لْن یرفَض شاوَل ونسَلُه تماًما مْن على عرِش إسرائیَل. ل

عائلتُه أبًدأ �شكٍل نهائيٍّ �أسرِة إسرائیَل الحاكمِة إلى األبِد. لكْن، �ما فعَل مَع شاوَل، حلَف الربُّ 

 بتأدیِب داوَد ونسلِه �اللعناِت لو أخلَّوا �العهِد.

َز �ات ُب سفِر صموئیَل على وقوِع داوَد ونسلِه الملكيِّ تحَت عنَد هذِه المرحلِة مْن سفِرنا، ر�َّ

لعناِت الربِّ �طرٍق رهی�ٍة. وهذا النوُع مَن المتاعِب استمرَّ إلى أ�َّاِم المستمعیَن األصلیِّیَن. لكنَّ �اتَب 

ِه هَو ونسَلُه سفِر صموئیَل أشاَر أ�ًضا إلى أنَّ الربَّ حتَّى و�ْن �اَن قْد لعَن داوَد، إالَّ أنَُّه احتفَظ �

. ألنَُّه مْن خالِل نسِل داوَد �اَن الربُّ سوَف �مدُّ ملكوَتُه نحَو مصیِرِه المجیِد في �لِّ أنحاِء  الملكيَّ

 العالِم.

مْن لعناِت الربِّ لداوَد �طر�قتنا المعتادِة. سوَف نحقُِّق  سوَف نفحُص اآلَن السنواِت األخیرةَ 
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اإلصحاحاِت �فحِص بنیتها ومحتواها. و�عدها سوَف ننتقُل إلى تطب�قها  أوًَّال في المعنى األصليِّ لهذهِ 

. لنبدْأ بـالبن�ِة والمحتوى للعناِت الربِّ األخیرِة على داوَد.  المس�حيِّ

 
 البن�ة والمحتوى 

 

ٍه لهذا القسِم مْن سفِرنا، �جُب علینا أْن تَّ ح َن مْن تقد�ِم توجُّ �استعراٍض تمهیديٍّ  نقومَ ى نتمكَّ

ا نحُن �صدِد أْن نراُه. مرًَّة أخرى، تدعُم رؤى �اتِبنا عْن ملكوِت الربِّ وعهودِه هذِه اإلصحاحاِت. لم

 لكْن هنا، تعامَل �اتُبنا مَع هَذیِن الموضوعیِن �طرٍق لْم نشهُدها مْن قبِل في سفِر صموئیَل.

 واجَه انتكاساٍت مْن ناح�ٍة، اعترَف �اتُب سفِر صموئیَل �شكٍل صر�ٍح أنَّ ملكوَت الربِّ 

شدیدٍة في هذِه السنواِت مْن حكِم داوَد. فقْد توقَّفْت اإلنجازاُت المتتال�ُة السر�عُة العظ�مُة في أثناِء 

سنواِت داوَد األولى، وت�عها زمٌن مَن المتاعِب. لكْن على الرغِم مْن هذِه االنتكاساِت، �اَن �اتُبنا 

ْن خالِل بیِت داوَد لْم ینتِه. لكْن على العكِس، أوضَح ��َف أنَّ حر�ًصا على شرِح أنَّ ملكوَت الربِّ م

 الربَّ أ�قى برحمٍة على داوَد و�یتِه �اعت�ارِه األسرَة الحاكمَة الدائمَة إلسرائیَل.

ومْن ناح�ٍة أخرى، فإنَّنا على وشِك أْن نرى أنَّ األوضاَع المختلطَة لمملكِة داوَد في هذِه 

. على مثاِل اإلصحاحاِت األولى، استمرَّ اإلحساُن  اإلصحاحاِت نتجْت عنْ  دینام�ك�َّاِت عهوِد الربِّ

اإللهيُّ في تمییِز �لِّ وجٍه مْن وجوِه تفاعالِت الربِّ مَع شع�ِه. �ما استمرَّ الربُّ أ�ًضا في المطال�ِة 

تكشُف أنَّ داوَد و�یتِه  بـالوالِء ال�شريِّ الممتنَِّة �حسِب معاییِر ناموِس موسى. لكْن هذِه اإلصحاحاتُ 

لعناِت الربِّ ل�َس فقط على داوَد  اخترقوا �شكٍل صارٍخ معاییَر ناموِس موسى. و�نت�جٍة لذلَك، وقعْت 

ْل �اتُب سفِر صموئیَل لعناِت الربِّ فقْط.  و�یتِه، لكْن أ�ًضا على أمَِّة إسرائیَل �لِّها. ومَع ذلَك، لم �سجِّ

َم داوُد �اتِّضاٍع على خطا�اِه، و��َف �ارَ�ُه الربُّ برحمٍة مْن خالِل تثبیِت لكنَّه بیََّن أ�ًضا ��َف ند

 مملكِتِه.

 
، وأظهَر ذلَك  تِه، ظهَر الملُك داوُد �شابٍّ ممسوٍح ُمح��ا للربِّ في وقِت تصاُعِد قوَّ

تُه �كلِّ أنواِع الطرِق التي �تَب فیها األغاني وما شا�َه ذلَك. وأحُد األموِر التي میَّز 
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. و�قدِر استمرارِه في النموِّ في هذا األمِر،  كانْت أنَُّه �الفعِل رجٌل �حسِب قلِب الربِّ
والذي �اَن ُ�خَتَبُر �استمراٍر مْن خالِل مقاومِة شاوَل لمسحتِه و�لُّ األموِر التي أتْت 

نأتي  متتا�عًة مَع هذِه المقاومِة على مداِر ح�اتِه، �قدِر ما �قَي هَو أمیًنا. عندما
 ، ًدا، وف��ا وأمیًنا للربِّ إلى صموئیَل الثاني، عندما تمَّ تنصی�ُه �ملٍك، نجَدُه، مجدَّ
لكنَُّه أح�اًنا لم ُیبِق تر�یَزُه على ما أعطاُه الربُّ أْن �فعلُه وما �عن�ُه أْن �كوَن أمیًنا 

، استمرَّ  . وتدهورْت األموُر. وقْد �قَي هَو أمیًنا للربِّ . إالَّ أماَم الربِّ یرجُع إلى الربِّ
أنَّ واحدًة مَن األموِر التي نتعلَّمها مْن ح�اِة داوَد هي أنَُّه حتَّى الرجِل الذي �حسِب 
قلِب ِهللا �مكُن أْن یرتكَب أ�شَع األفعاِل الخاطئِة. ونحُن نحتاُج إلى أْن نضَع ذلَك 

َر أنَّنا نحتاُج إلى الحذِر لئالَّ ن  سقَط.في اعت�ارنا وأْن نتذ�َّ
 . أفیربیكیھد. ریتشارد إ —

 
تنقسُم البن�ُة والمحتوى لسنواِت لعناِت داوَد األخیرِة إلى جزأیِن رئ�سیَّیِن. أوًَّال، سوَف ننظُر 

عَة 31: 12-1: 10إلى المتاعِب األولى في مملكِة داوَد في  . ثانً�ا، سوَف نفحُص المتاعَب الموسَّ

. فلننتقْل إلى تسجیِل �اتِبنا لـلمتاعِب األولى لداوَد 26: 20-1: 13التي أَتْت على مملكِة داوَد في 

  في أثناِء هذِه السنواِت.

 
 )31: 12-1: 10صموئیل  2( األولىالمتاعب 

 
ِة خط�َِّة داوَد مَع  مَن الشائِع أْن �حدَّ أت�اَع المس�ِح المتاعُب األولى لداوَد ب�ساطٍة في قصَّ

. لكْن لكي نتبیََّن 25: 12-2: 11رًة مَع قض�َِّة داوَد و�ثش�َع في بثش�َع. وقْد تعامَل �اتُبنا م�اش

أهداَف �اتِبنا هنا، �جُب أْن نالحَظ أنَُّه أدمَج روایتُه عْن داوَد و�ثش�َع ضمَن إطاِر روا�ٍة أوسَع عْن 

 انتصاِر داوَد على التمرُِّد الذي قاَدُه العمونیُّوَن.

 

ُل مْن هذِه الروا�ِة الشاملِة األوسِع . )1: 11-1: 10صموئیل  2( االنتصار األوليّ  القسُم األوَّ
ليِّ لداوَد على التمرُِّد الذي قاَدُه العمونیُّوَن. یبدُأ هذا الَسرُد  1: 11-1: 10�ظهُر في  بـاالنتصاِر األوَّ
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ضًعا لداوَد. في الذي �اَن في هذا الوقِت خا –بردِّ فعِل داوَد الكر�ِم أماَم خبِر وفاِة ملِك العمونیِّیَن 
، قاَل داوُد: "أصَنُع َمعروًفا مَع حانوَن بِن ناحاَش الملِك الُمتَوفَّى �ما َصَنَع أبوُه َمعي َمعروًفا". 2: 10

هنا نرى مثاًال آخَر على إدارِة داوَد العادلِة والمنصفِة. لكْن بدًال مَن الترحیِب �كرِم داوَد، اتَّهَم 
ِس وأعادوهْم إلى داوَد في وضٍع مهیٍن.العمونیُّوَن رسَل داوَد زورً   ا �التجسُّ

لوا تحالًفا مَع عدٍد �بیٍر مَن  وقْد �اَن العمونیُّوَن �عرفوَن أنَّهْم اخترقوا خضوَعُهْم لداوَد، لذا شكَّ

األرامیِّیَن لشنِّ حرٍب على إسرائیَل. وهزَم یوآُب، قائُد جیوِش داوَد، هذا التحالَف تماًما. واستسلَم 

ليُّ األر  نِة ِر�ََّة. ثمَّ ینتهي انتصاُر داوَد األوَّ امیُّوَن لداوَد. وهرَب العمونیُّوَن إلى مدینتِهْم المحصَّ

�مالحظِة أنَُّه، عنَد حلوِل الر��ِع، أرسَل داوُد یوآَب لكي �حاصَر مدینَة ِر�ََّة العمون�ََّة، بینما �قَي داوُد 

 في أورشل�َم.

 

أكمَل �اتُب سفِر صموئیَل هذا اإلطاَر الروائيَّ  ).31-26: 12 صموئیل 2االنتصار األخیر (
ِل إلى االنتصاِر األخیِر لداوَد على التمرُِّد العمونيِّ في  �مروِر �عِض  .31-26: 12األوسَع �التحوُّ

�ِه الوقِت، أسَر یوآُب الحصَن الملكيَّ لِر�ََّة و�اَن على وشِك احتالِل المدینِة. ودعا داوَد لكي یلحَق 
عًة  حتَّى �ستط�َع داوُد أْن ینسَب االنتصاَر لنفسِه عْن استحقاٍق. وحقََّق داوُد و�وآُب فعل��ا هز�مًة موسَّ

 للعمونیِّیَن. ثمَّ عاَد داوُد وج�شُه إلى أورشل�َم �انتصاٍر.
وَن �اتُبنا قْد الروائيُّ األوسُع متناسٌق في انس�اٍب شدیٍد حتَّى أنَُّه مَن الجائِز أْن �ك رُ هذا اإلطا

َل هذِه الروا�َة اإل�جاب�ََّة عْن  اقت�َسُه مْن إحدى مصادِرِه المكتو�ِة التي �انْت موجودًة �الفعِل. لكنَُّه حوَّ

ِة داوَد و�ثش�َع في وسِطها. هذِه الروا�ُة الُمدَمجُة في  : 12-2: 11االنتصاِر مْن خالِل إدماِج قصَّ

ُم حق�قًة محور�ًَّة. عل25 ى الرغِم مْن أنَّ الربَّ أعطى لداوَد انتصاًرا على العمونیِّیَن في أثناِء هذا ، تقدِّ

الوقِت، فإنَُّه جلَب أ�ًضا لعناٍت على داوَد و�یِتِه �سبِب خط�َِّة داوَد، و�دأْت مملكُة داوَد تعاني من 

 هذه الروا�ُة أ�ًضا، وذلَك انتكاسٍة تلَو األخرى. إالَّ أنَّ الربَّ استمرَّ في دعِم أسرِة داوَد، �ما تعلنُ 

 استجا�ًة لتو�ِة داوَد الصادقِة.

 
ُة المشهورُة إلى ثالثِة وقائَع. الواقعُة  ).31-26: 12صموئیل  2داود و�ثش�ع ( تنقسُم هذِه القصَّ

ِة �أنَّ داوَد 1: 11. وهي تلي المالحظَة الموجودَة 27-2: 11األولى تبدُأ بـخط�َِّة داوَد في  ، الخاصَّ
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دٍة ُذِكَرْت سا�ًقا في سفِرنا.أرس  َل اآلخر�َن للمعر�ِة بدًال عنِه، تماًما �ما فعَل شاوُل في مواقَف متعدِّ
، المحارِب األمیِن  َس داوُد على بثش�َع، امرأِة أور�َّا الحثيِّ و�ینما هَو آمٌن مَن المعر�ِة، تجسَّ

ِة، تمَّ تصو�ُر بثش�َع في صورٍة سلب�ٍَّة ومذعنٍة. في الوقِت الذي یتمُّ  في ج�ِش داوَد. خالُل هذِه القصَّ

ف�ِه تصو�ُر داوَد على أنَُّه �سيُء استخداَم سلطِتِه الملك�َِّة المرََّة تلَو األخرى �شكٍل ُمتعمٍَّد. أوًَّال، أمَر 

مَر بثش�َع �المجيِء إل�ِه، واضطجَع معها. ثمَّ، عندما علمْت بثش�َع أنَّها قْد حبلْت، أرسَل داوُد أوا

ألور�َّا �العودِة مَن المعر�ِة في محاولٍة لتغط�ِة خطیَّتِه. وعندما لم تفلْح هذِه الحیلُة، أمَر داوُد یوآَب 

و�حسِب األعراِف الثقاف�َِّة لألمِم األخرى في ذلَك الوقِت، ما فعَلُه  �التأكُِّد مْن موِت أور�َّا في المعر�ِة.

ِة �ِه وذلَك بتر�ِه داوُد �اَن مْن حقوقِه �ملٍك. �اإلضاف ِة إلى ذلَك، احتفَظ داوُد �معاییِر الل�اقِة الخاصَّ

 بثش�َع تمرُّ �فترِة حداٍد تقلید�ٍَّة �عَد موِت أور�َّا. ولْم ُیدِخلها إلى بالطِه الملكيِّ �زوجٍة لُه إالَّ �عَد ذلَك.

قْد وجدوا عذًرا لما فعَلُه داوُد مَن الممكِن أْن �كوَن للمستمعیَن األصلیِّیَن لسفِر صموئیَل أنَّهْم 

ًفا مقبوًال للملوِك. لكْن �اتُبنا أوضَح أنَّ هذا لْم �كْن أبًدا ما شعَر �ِه الربُّ تجاَه أفعاِل  على اعت�اِرِه تصرُّ

ي أليِّ مجهوٍد للتقلیِل مِن شأِن ما فعَلُه داوُد، ختَم �اتُب سفِر صموئیَل هذِه الواقعَة  داوَد. وللتصدِّ

".27: 11ٍق حاسٍم في بتعلی  . فكتَب: "وأمَّا األمُر اّلذي فَعلُه داُوُد فَقُ�َح في َعیَنِي الرَّبِّ

 

إنَّ خط�ََّة داوَد مَع بثش�َع هَي �الحق�قِة المفصُل الذي تتعلَُّق عنِدِه روا�ُة داوَد. 
في أنَّ  قبَل هذا الوقِت ترى ُصنَع المملكِة. و�عَد ذلَك ترى تفكَُّك العائلِة. والسببُ 

یتعلَُّق �فهِمِه للُملِك.  ف�ماهذا األمَر مأسويٌّ هَو، قبَل �لِّ شيٍء، أنَّ داوَد انزلَق، 
ففي العالِم القد�ِم، �اَن الملوُك ُمطَلقو السلطِة، لذا فإْن أراَد أيُّ ملٍك امرأَة جارُِه، 

"�مكُنني أْن  – كاَن �أخُذها. فهَو ل�َس �أمٍر �بیٍر. وداوُد انزلَق إلى هذا المفهومِ 
أفعَل ما أر�ُد �غّضِ النظِر عمَّا یر�ُدُه الملُك الحق�قيُّ لألمَِّة". لذلَك، فإنَُّه عنَد هذِه 
ِة في الظهوِر. لكْن �الط�ِع لْم یتعلَّْق  النقطِة یبدُأ الهدُف الحق�قيُّ مْن هذِه القصَّ

ِد أنَُّه أخَذ بثش�َع فقْط. بْل ضاعَف الخطأَ  �جلِ�ِه أور�َّا للمنزِل لمحاولِة  األمُر �مجرَّ
ُل ما  التغط�ِة على فعلِتِه. ومَن المثیِر لالهتماِم أنَُّه عندما نخطئ، ال �كوُن أوَّ
َل أمٍر طب�عيٍّ �صدُر عنَّا هَو تغط�ُة  نفعُلُه �الفطرِة هَو االعتراَف والتو�َة. بْل إنَّ أوَّ

لط�ِع، عندما ظهَر أنَّ أور�َّا �اَن أكثَر ُنبًال الخط�َِّة. وهذا ما �اَن داوُد �فعُلُه. ثمَّ �ا
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َر  –حیُث أنَُّه لم یذهْب إلى البیِت لكي �مضَي اللیلَة مَع زوجِتِه  –مْن ملِكِه  قرَّ
داوُد قتَلُه. وهكذا، فإنَّنا خالَل �لِّ هذِه األحداِث هنا، نرى هذِه المحاولَة مْن ِقَبِل 

ذي �ستط�ُع أْن �فعَل �لَّ ما یر�ُد �امرأِة جارِِه داوَد للعِب دوِر الملِك المطلِق ال
و�جارِِه، والربُّ �قوُل "ال". إحدى األموِر التي تصدمني في هذِه الروا�ِة هَي عرُض 
ِة �ما حدثْت �كلِّ واقع�ٍَّة، فكاَن �كتُب: لقْد فعَل هذا. وفعَل هذا. وفعَل  الراوِي للقصَّ

"وأمَّا األمُر اّلذي فَعلُه داُوُد فَقُ�َح في َعیَنِي  –ُة ذلَك. ثمَّ تأتي هذِه الع�ارُة األخیر 
 ." بِّ التي تحكُم على األمِر برمَّتِه. وهذا ما فعَلُه داوُد. لقْد اغتصَب مكاَن  –الرَّ

َر أْن �قوَم هَو بتحدیِد ما هَو صواٌب وما هَو خطٌأ �النس�ِة لُه.  الربِّ وقرَّ
 د. جون أوزوالت  —

 
ن�ِة مْن روا�ِة داوَد و�ثش�َع، انتقَل �اتُب سفِر صموئیَل إلى قضاِء ناثاَن النبويِّ في الواقعِة الثا

. وقْد أوضَح هنا فداحَة جر�مِة داوَد. �اَن محتوى حدیِث ناثاَن هام�ا لدرجِة أنَّ �اتَب 14-1: 12في 

لُه ب�عِض التفصیِل.  سفِر صموئیَل سجَّ

ر�َن، وهْم ُمحقُّوَن، أنَّ هذا 7-1 :12بدَأ حدیُث ناثاَن بـمثٍل نبويٍّ في  . �قترُح العدیُد مَن المفسِّ

َم ناثاُن لداوَد حالًة قضائ�ًَّة  المثَل �مثُِّل شكًال مْن أشكاِل الدعاوى القضائ�َِّة القد�مِة. في هذا الَمَثِل، قدَّ

والمحبو�ِة  لنعجِة الوحیدةِ افتراض�ًَّة: رجٌل غنيٌّ لد�ِه غنٌم وقط�ٌع �ثیٌر أطعَم ض�ًفا مْن خالِل ذ�حِه ل

ا لرجٍل فقیٍر. فغضَب داوُد مْن فكرِة هذا الظلِم وأصرَّ على أنَّ رجًال مثَل هذا �ستحقُّ الموَت.  جد�

وأعلَن أنَّ على الرجِل الغنيِّ أْن یردَّ أر�عَة أضعاٍف ألنَُّه لْم �شفْق على الرجِل الفقیِر. وفي هذِه 

ِل مَن اآل�ِة  واجَه ناثاُن داوَد م�اشرًة �قولِه: "أنَت هو  ،12إلصحاِح ، ا7اللحظِة، في النصِف األوَّ

 الرَُّجُل!".

َث ناثاُن �المز�ِد مَن الكلماِت التي تلقَّاها مْن محكمِة الربِّ  ، تحدَّ �عُد هذا المثِل النبويِّ

 �أنَُّه انتهَك عهَدُه نجُد اتِّهاَم ناثاَن النبويَّ لداودَ  9إلى اآل�ِة  7السماو�َِّة. مَن النصِف الثاني مَن اآل�ِة 

. استعرَض ناثاُن ��َف أحسَن الربُّ إلى داوَد �جعِلِه ملًكا على �لِّ إسرائیَل. إالَّ أنَّ داوَد  مَع الربِّ

 فشَل في االستجا�ِة إلحساِن الربِّ �أمانٍة ممتنٍَّة. لكْن بدًال مْن ذلَك، اخترَق ناموَس موسى.
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َم النبويَّ الذي أعلَن ف�ِه ناثاُن نتائَج عدِم أمانِة داوَد. نجُد الحك 14-10ثمَّ في اآل�اِت من 

، أعلَن ناثاُن أنَّ عائلَة داوَد الملك�ََّة 10سوَف تأتي على داوَد وعائلِتِه نوعاِن مَن اللعناِت. في اآل�ِة 

. وفي اآل�ِة  �ََّة سوَف تنقلُب ، أعلَن ناثاُن أنَّ عائلَة داوَد الملك11سوَف ُتفَسُد �فعِل العنِف المستمرِّ

 وتتمرَُّد عل�ِه.

ا أنَّ داوَد انتهَك ناموَس موسى �ارتكاِ�ِه الزنى، و�التآمِر، و�ترتیِب موِت أور�َّا  ِد جد� مَن المؤ�َّ

للتغط�ِة على خطیَّتِه. لكْن هذِه الخط�َُّة �انْت �شعًة �شكٍل خاّصٍ في حالِة داوَد ألنَّها �انْت تمثُِّل 

صارخًة لسلطتِه الملك�َِّة. و�ما رأینا في درِسنا السابِق، وقَع شاوُل تحَت قضاِء الربِّ إساءَة استخداٍم 

في األساِس �سبِب انتهاِكِه لقیوِد موسى على السلطِة الملك�َِّة. و�شفْت نبوَُّة ناثاَن أنَّ أفعاَل داوَد �انْت 

.  �المثِل �غ�ضًة في عیِن الربِّ

، أسرَع �اتُب سفِر صموئیَل في اإلشارِة إلى سبِب أنَّ عدَم رفِض وأماَم مأسو�َِّة هذِه اللعناتِ 

. فعلى عكِس شاوَل، الذي اختلَق األعذاَر والتو�َة المصطنعَة  الربِّ لداوَد ونسِلِه الملكيِّ �شكٍل نهائيٍّ

 2أنا في �ما قر  فقْط عندما واجَهُه صموئیُل، اعترَف داوُد على الفوِر بذنِ�ِه، واستجاَب ُهللا برحمٍة.

12 :13-14: 

 

الّربُّ غَفَر خطیئَتَك «فقاَل َله ناثاُن: ». َخِطئُت إلى الّربِّ «فقاَل داُوُد لناثاَن: 
بُن اّلذي ُیوَلُد ستَهنَت �الّربِّ ِ�ِفعِلَك هذا، فاال(ونقلها عنك) فال تموُت. ولكْن ألنََّك ا

 (المشتر�ة).». لَك �موتُ 
 

لذلَك، استجاَب ناثاُن �كلمِة حكٍم رح�ٍم. فقاَل لداوَد: "ال تموُت. إالَّ لقد اتَّضَع داوُد. و�نت�جٍة 

أنَّ اللعناِت التأدیب�ََّة استمرَّْت سار�ًة ألنَّ داوَد "استهاَن �الربِّ �فعِلِه هذا". و�حسِب قوِل ناثاَن في اآل�ِة 

 بُن اّلذي ُیوَلُد لَك �موُت"."فاال :14

ُح لنا التتم�َم الم�اشَر لكلماِت ناثاَن في الواقعُة الثالثُة واألخیرُة  في روا�ِة داوَد و�ثش�َع، توضِّ

. في هذِه الواقعِة نعلُم أنَّ ابَن داوَد مْن بثش�َع ماَت �الفعِل. لكنَّ داوَد استمرَّ في إظهاِر 15-25: 12

. قبَل موِت ابنِه، صلَّى داوُد �إلحاٍح من أجِل اب نِه متمّنً�ا أْن یرقَّ الربُّ وال تو�ِتِه الصادقِة أماَم الربِّ
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.  �سمَح لُه �الموِت. لكْن ما أْن ماَت الطفُل، َقِبَل داوُد �اتِّضاٍع قضاَء الربِّ

ٍة سر�عٍة قصیرٍة في اآل�اِت  رَد �قصَّ  24و�نت�جٍة لذلَك، ختَم �اتُب سفِر صموئیَل هذا السَّ

 �مثا�ِة تذِ�رٍة مستترٍة لكْن مذهلٍة مْن ِقَبِل الكاتِب ، فیها ولدْت بثش�ُع ابًنا ثانً�ا. و�اَن هذا الحدثُ 25و

 لنا عْن رحمِة الربِّ التي أظهرها لداوَد �سبِب تو�تِه. ولْم �كْن ابُن داوَد الثاني سوى سل�ماَن.

�كلِّ تأكیٍد، �اَن المستمعوَن األصلیُّوَن لسفِر صموئیَل �عرفوَن أنَّ سل�ماَن مدَّ ملكوَت الربِّ 

َع المملكَة �أراٍض جدیدٍة، وجلَب إلسرائیَل في إسرائ یَل �شكٍل عظ�ٍم. فقْد بنى اله�كَل في أورشل�َم، ووسَّ

�عُد. لكْن  ف�ماثروًة وقوًَّة غیَر مسبوقٍة. وأص�َح سل�ماُن سلًفا لكلِّ ابٍن ملكيٍّ لداوَد حكَم على إسرائیَل 

.  حق�قُة أنَّ سل�ماَن �اَن ابُن بثش�َع أثاَر تساؤًال في أذهاِن جزٍء مَن المستمعیَن األصلیِّیَن على األقلِّ

 ك�َف �مكُن البِن بثش�َع أْن �كوَن هَو الذي مْن خاللِه س�ستمرُّ ملكوُت الربِّ في إسرائیَل؟

، 25�إشارِتِه إلى أنَّ "الرَّبُّ أَح�َُّه". و�حسِب اآل�ِة  24أجاَب �اتُبنا عْن هذا السؤاِل في اآل�ِة 

الذي �عني "المحبوُب مْن یهوَه". »" َیدید�َّا«َدعا اسَمُه "�لمًة مْن خالِل النبيِّ ناثاَن الذي  أرسَل الربُّ 

أثبتْت �لمُة ناثاَن النبو�َُّة أنَُّه، على الرغِم مْن �لِّ المتاعِب التي أتْت على بیِت داوَد، فإنَّ رجاَء 

.إسرائیَل في بر�اٍت مستقبل�ٍَّة �اَن ما یزاُل �اقً�ا في   أبناِء داوَد اآلتییَن مْن نسِل سل�ماَن الملكيِّ

عِة التي أتْت على ا�عَد  لمتاعِب األولى لداوَد، انتقَل �اتُب سفِر صموئیَل إلى المتاعِب الموسَّ

 .26: 20-1: 13مملكِة داوَد في 

 

 )26: 20-1: 13صموئیل  2المتاعب الموسعة (

 

تعرََّف على األشخاِص األساسیِّیَن فیها. �كلِّ لكي نفهَم معنى هذِه اإلصحاحاِت، �جُب أْن ن

 2تأكیٍد، لعَب داوُد و�وآُب دوًرا أساس��ا فیها. لكْن هذِه اإلصحاحاُت تر�ُِّز أ�ًضا على أبناِء داوَد. 

َل ثالثِة أبناٍء لداوَد �انوا أمنوَن، �یآلَب وأ�شالوَم. �ابِن داوَد ال�كِر،  3-2: 3صموئیُل  �خبُرنا أنَّ أوَّ

سُة أيَّ شيٍء عْن ابِن داوَد  كاَن أمنوُن هَو الور�َث الظاهريَّ لكرسيِّ داوَد. وال تخبرنا الكلمُة المقدَّ

الثاني �یآلَب. مَن األرجِح أنَُّه ماَت عْن عمٍر صغیٍر. و�نت�جٍة لذلَك، �اَن ابُن داوَد الثالُث، أ�شالوُم، 
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هذِه اإلصحاحاِت، نعرُف ��َف تحقَّقْت نبوَُّة قضاِء ناثاَن  هَو ثاني َمْن �حقُّ لُه العرُش �عَد أمنوَن. في

ِل وثاني ور�ٍث لكرسيِّ داوَد. ف�ما  یتعلَُّق �أوَّ

عِة لداوَد إلى خمسِة مراحَل رئ�س�ٍَّة. �عَد تمهیِدِه للساحِة،  ینقسُم هذا التسجیُل للمتاعِب الموسَّ

، وذلَك �اإلشارِة إلى عدِد السنواِت التي مرَّْت.قاَم �اتُبنا بتقد�ِم �لِّ مرحلٍة متتال�ٍة بتدو�ٍن    زمنيٍّ

 

عة  ).22-1: 13صموئیل  2أمنون لثامار ( اغتصاب الخطوُة األولى مَن المتاعِب الموسَّ
َة الصادمَة الغتصاِب أمنوَن ألختِه غیِر الشق�قِة ثاماَر �التفصیِل في  -1: 13لداوَد، تحكي القصَّ

بِن داوَد ال�كِر الممتلِئ �الشهوِة تجاِه ثاماَر، أخِت أ�شالوَم. خدَع أمنوُن داوَد . تبدُأ هذِه الواقعُة �ا22
ل�سمَح بذهاِب ثاماَر وحدها إلى غرفِة نوِمِه. ثمَّ فرَض نفَسَه علیها، و�عَد ذلَك نبذها �قسوٍة. اآلثاُر 

نقرُأ:  20: 13لبیِت داوَد. ففي الشعور�َُّة المترتِّ�ُة على هذا الحدِث تعكُس األزمَة التي تسبَّبْت فیها 
ا". واآل�ُة  21"فأقاَمْت ثاماُر ُمسَتْوِحَشًة". وتخبُرنا اآل�ُة  ُل أنَّ  22أنَّ "الَمِلُك داُوُد ..ِ. اغتاَظ ِجد� �سجِّ

  "أ�شالوَم أ�َغَض أمنوَن ِمْن أجِل أنَُّه أَذلَّ ثاماَر ُأخَتُه".
 

عِة لداوَد  ةُ الخطو  ).37-23: 13صموئیل  2انتقام أ�شالوم وهرو�ه ( الثان�ُة مَن المتاعِب الموسَّ
. خدَع 37-23: 13تقُع �عَد عاَمیِن مْن اغتصاِب ثاماَر. وهَي تصُف انتقاَم أ�شالوَم وهروَ�ُه في 

ِه مْن أورشل�َم والذهاَب إل�ِه لجزِّ  أ�شالوُم داوَد وضغَط عل�ِه لكي �سمَح ألمنوَن وإلخوِتِه اآلخر�َن �التوجُّ
اُم أ�شالوَم أمنوَن، وهرَب أ�شالوُم. ولتوض�ِح مدى �شاعِة ظروِف ا ألغناِم. و�ینما هْم هناَك، قتَل خدَّ

ُل  ا... وناَح داُوُد عَلى  37-36: 13داوَد في هذا الوقِت �سجِّ "َ�َكى الَمِلُك وَعبیُدُه ُ�كاًء عظ�ًما ِجد�
 ابِنِه األّ�اَم ُ�لَّها".

 

عِة لداوَد  ).27-14-38: 13صموئیل  2�شالوم (أعودة  الخطوُة الثالثُة مَن المتاعِب الموسَّ
. �عَد ثالثِة أعواٍم، َقلَّ حزُن داوَد 27: 14-38: 13تر�ُِّز على عودِة أ�شالوَم إلى أورشل�َم في 

إلى واشتاَق إلى رؤ�ِة أ�شالوَم. ولمعرفِتِه برغ�ِة داوَد، خدَع یوآُب داوَد لكي �سمَح أل�شالوَم �العودِة 
لتذهَب إلى داوَد وتدَّعي  –أو "امرأًة ماكرًة" �ما �مكُن أن ُتَترَجم  –أورشل�َم. فدعا یوآُب "امرأًة حك�مًة" 

طلَب الحما�ِة البِنها الذي قتَل أخاُه. و�عَد أْن ر�حْت تعاطَف داوَد، بدأْت تتملَُّق داوَد �قولها إنَُّه ال 
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و�هذِه الكذ�ِة، أقنعْت داوَد �السماِح أل�شالوَم �العودِة. وعاَد  �مكُن أْن �خطَئ في أحكامِه الملك�َِّة.
أ�شالوُم إلى أورشل�َم، لكْن لْم �كْن مسموًحا لُه الدخوُل إلى محضِر الملِك. وهكذا، زاَد إح�اُط أ�شالوَم. 

َد على الخالِف بیَن األِب واالبِن � : 14إشارتِه في ومَن المثیِر لالهتماِم، أنَّ �اتَب سفِر صموئیَل شدَّ
ا �أ�شالوَم". وعلى مثاِل شاوَل في األج�اِل  25 أنَُّه "َلْم َ�ُكْن في ُ�لِّ إسرائیَل َرُجٌل َجمیٌل وَممدوٌح ِجد�

ي إلى المز�ِد مَن المشكالِت في مملكِة إسرائیَل.  السا�قِة، فإنَّ المظهَر الجسديَّ المتمیَِّز أل�شالوَم سیؤدِّ
 

هذا �أتي بنا إلى الخطوِة الرا�عِة  ).6: 15-28: 14صموئیل  2ل�م (صعود أ�شالوم في أورش
، حیُث نقرُأ عْن صعوِد أ�شالوَم في أورشل�َم �عَد عاَمیِن. �اَن أ�شالوُم یتوُق 6: 15-28: 14في 

ٍة إلى أْن ُ�عَرَف على أنَُّه ور�ُث �رسيِّ داوَد. وهكذا، أقنَع یوآَب أخیًرا �الحصوِل على اإلذنِ  لُه  �شدَّ
لرؤ�ِة الملِك. وعندما وصَل أ�شالوُم، تظاهَر �االتِّضاِع أماَم داوَد. ثمَّ عرَض داوُد �حماقٍة التصالَح، 
. �عَد ذلَك، حصَل أ�شالوُم على مر��ٍة وخیٍل وخمسیَن رجٍل  و�قبلٍة، اعترَف �أ�شالوَم �ور�ثِه الشرعيِّ

امِه. لكنَُّه استمرَّ غیَر راٍض. فتدخَّ  َل �خداٍع في قضا�ا البالِط لصالِح أولئَك الذیَن �انوا �مشوَن قدَّ
. �ما  ینتظروَن مقابلَة داوَد، ور�َح والَء العدیِد مَن األت�اِع مْن خالِل تقد�مِه لهْم الخدماِت �غیِر حقٍّ

  : "فاسَتَرقَّ أ�شالوُم ُقلوَب ِرجاِل إسرائیَل".6: 15نقرُأ في نها�ِة هذِه المرحلِة في 
 

إنَّ آخَر مرحلٍة مْن متاعِب داوَد  ).26: 20-7: 15صموئیل  2الوم وهز�مته (تمرد أ�ش
عِة هي ع�ارٌة عْن َسرٍد طو�ٍل عْن تمرُِّد أ�شالوَم وهز�مِتِه في  . �عَد أر�عِة 26: 20-7: 15الموسَّ

عاءا ًدا ومْن خالِل ادِّ ٍت غیِر سنواٍت مْن صعوِد أ�شالوَم في أورشل�َم، خدَع أ�شالوُم داوَد مجدَّ
صح�حٍة، نجَح في الحصوِل على اإلذِن لترِك أورشل�َم والذهاِب إلى حبروَن. وهناَك، أعلَن الناُس 

 أ�شالوَم ملًكا على إسرائیَل.
عنَد سماعِه بتمرُِّد أ�شالوَم، هرَب داوُد مْن أورشل�َم. وأعلَن الكثیروَن مْن أورشل�َم عْن والئهْم 

انضمُّوا إلى التمرُِّد.  –ومنهْم أخیتوفُل، مستشاُر داوَد المؤتَمُن  –َك آخروَن لداوَد وهر�وا مَعُه. لكْن هنا

وترَك داوُد �حكمٍة �عَض أت�اِعِه الذیَن �شغلوَن المناصَب العل�ا في أورشل�َم، ومنهْم صد�ُقُه المقرَُّب، 

. حوشاُي. �ما أمَر داوُد أ�ًضا صادوَق وأب�اثاَر الكهنَة �ال�قاِء في أورشل�مَ   مَع تابوِت عهِد الربِّ

اِم مفیبوشَث. لكنَّ شمعي، وهَو بن�امینيٌّ  عنَد هرو�ِه مْن أورشل�َم، انضمَّ لُه صی�ا، أحُد خدَّ

مْن بیِت شاوَل، سخَر مْن داوَد ولعَنُه عنَد تر�ِه ألورشل�َم. لْم یهاجْم داوُد شمعي �ما �اَن �حثَُّه 
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قائًال: "َدعوا [شمعي] َ�ُسبَّ ألنَّ  11: 16 ظروَفُه في یِد الربِّ في رجاُلُه. و�دًال مْن ذلَك، اعترَف �أنَّ 

 الرَّبَّ قاَل لُه: ُسبَّ داُوَد".

في هذِه األثناِء، دخَل أ�شالوُم أورشل�َم وطاَلَب �عرِش داوَد. واتِّ�اًعا لمشورِة أخیتوفَل، أخَذ 

لى أ�شالوَم �مهاجمِة داوَد م�اشرًة، لكنَّ أ�شالوُم سرارَي أب�ِه لنفسِه. �ما أشاَر أخیتوفُل أ�ًضا ع

ُل هذا الهجوَم. وأرسَل صادوُق وأب�اثاُر رسًال  حوشاي، مستشاَر داوَد األمیَن، خدَع أ�شالوَم وجعَلُه یؤجِّ

َن داوُد مَن الهرِب ومَن االستعداِد للمعر�ِة.  لتحذیِر داوَد، وتمكَّ

اِت أ�شالوَم. وعلى الرغِم مْن أنَّ داوَد �اَن قْد �عَد معر�ٍة شرسٍة، انتصَر ج�ُش داوَد على قوَّ 

َد �اتُب سفِر  أ�شالوَم، فإنَّ أعطى أوامَرُه �التعامِل برفٍق مَع  یوآَب رأى في هذا فرصًة لقتِلِه. وهنا، شدَّ

ًدا على لعِن الربِّ لمملكِة داوَد. و�دًال مَن االحتفاِل �انتصارِه، �اَن قلُب داوَد مكس وًرا صموئیَل مجدَّ

"�ا ابني أ�شالوُم، �ا ابني، �ا ابني أ�شالوُم! �ا َلیَتني ُمتُّ ِعَوًضا عنَك! �ا  ،33: 18وصرَخ �اكً�ا في 

 أ�شالوُم ابني، �ا ابني".

 

هناك أمراِن عل�َك مالحظتهما في أ�شالوَم. لقْد �اَن ابًنا لد�ِه طموٌح، وهذا �اَن 
ا�ِة. عندما اغتصَب أمنوُن أخَتُه غیَر واضًحا. و�اَن �المناس�ِة ابًنا قاسً�ا للغ

الشق�قِة ثاماَر، �اَن أ�شالوُم هَو َمْن انتقَم لذلَك. وفعَل ذلَك �طر�قٍة ماكرٍة للغا�ِة، 
بدعوتِه لُه لقضاِء وقٍت جمیٍل، ولكنَُّه �اَن في الواقِع ینتقُم لهذا األمِر. وقْد فعَل 

األبواِب �القادِة والشیوِخ واألشخاِص نفَس األمِر مَع داوَد هنا، �التقاِئِه عنَد 
هْم، محاوًال ترس�ِخ فكرِة مكانِتِه �ملٍك سلًفا ...  اآلخر�َن ذوي النفوِذ، و�كسِ�ِه لودَّ
ساعً�ا لفرِض نفسِه على أنَُّه الملُك الجدیُد. وقْد تعتقُد أنَُّه عنَد هذِه النقطِة، �اَد 

اك أمٌر واحٌد �صدُمني. في الواقِع، یبدو و�أنَّ أ�شالوَم سوَف ینجُح ... لكْن هن
عندما تتغیَُّر األموُر، وتبدُأ قوَّاُت داوَد في االنتصاِر، و�الفعِل �جدوَن أ�شالوَم هناَك 

هناَك  –و�علُِّق شعَرُه في شجرٍة و�تعلَُّق هناَك، ثمَّ ُ�قَتُل على یِد أحِد رجاِل داوَد  –
ِة �كاِء وصراخِ  داوَد ألجلِه. وأعتقُد أنَّ هذا �خبُرنا شیًئا ما  داللٌة فعل�ٌَّة لذ�ِر قصَّ

عْن طب�عِة عالقتهما. أعتقُد أنَّ هذا ُ�ظِهُر الصراَع بینهما، وأنا أفكُِّر �شكٍل شدیِد 
الواقع�َِّة، ��َف أنَُّه في داخِل اُألَسِر قْد �كوُن هناَك ابٌن وأٌب مًعا إالَّ أنَّهما غر�اُء 
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�ِن. ولكْن ل�َس للنها�ِة، �عضهما عْن �عٍض و�نتهي بهم ا األمُر �أْن �ص�حا عدوَّ
تِه إلى نها�ٍة �اطلٍة، إالَّ أنَّ  على األقلِّ ل�َس مْن جانِب داوَد. وهكذا وصَل صعوُد قوَّ
داوَد، حتَّى في الوقِت الذي �اَن ف�ِه مطروًدا، وملعوًنا مْن أناٍس لدیهْم والٌء 

مَن اإلحساِس �أنَّ الربَّ سوَف ینظُر إل�ِه في أل�شالوَم، �اَن لدى داوَد هذا النوُع 
وسِط هذِه األموِر حتَّى في هذِه األوقاِت الصع�ِة. ونحُن �الط�ِع نعرُف ما حدَث 

 أل�شالوَم في النها�ِة.
 تریمیو .أولیفر إل. د —
 

َح �اتُب سفِر صموئیلَ  الحالَة  �عَد هز�مِة تمرُِّد أ�شالوَم، عاَد داوُد أخیًرا إلى أورشل�َم. وضَّ

، استمرَّْت مملكُة داوَد، إالَّ إنَّ داوَد لْم َ�ُعْد  دٍة. برحمِة الربِّ التي نتجْت في مملكِة داوَد �طرٍق متعدِّ

�عَد البر�اِت العظ�مَة التي میَّزْت السنواِت األولى مْن ُملكِه. لقْد ساندُه أهُل یهوذا. وصنَع  ف�ما�ختبُر 

الذیَن �قوا في أورشل�َم. �ما سانَد الجلعادیُّوَن أ�ًضا  –َن، شمعي ومفیبوشَث داوُد سالًما مَع البن�امینیِّی

داوَد. لكْن �انْت هناَك متاعُب مستمرٌَّة بیَن یهوذا وأس�اِط إسرائیَل الشمال�َِّة. و�اَن على داوَد أْن �ح�َط 

 تمرًُّدا خطیًرا قاَم �ِه ش�ُع، أحُد البن�امینیِّیَن.

الربُّ داوَد �استمراِر دعِمِه هَو و�یِتِه. لكْن �اتُب سفِر صموئیَل أوضَح أنَّ في النها�ِة، �ارَك 

. �انْت إسرائیُل تحتاُج إلى ابًنا �ار�ا لداوَد  خط�ََّة داوَد قادْت المملكَة إلى الوقوِع تحَت لعناِت الربِّ

بِّ الطر�َق للبر�اِت العظ�مِة �حكُم، ابًنا �كوُن أكثَر ِبر�ا مْن داوَد. وعندها فقْط تفسُح لعناُت الر 

 الموعودِة لمملكِة داوَد.

اآلَن وقْد فحصنا بن�َة ومحتوى سنواِت لعناِت داوَد األخیرِة، نحُن اآلَن في وضٍع �سمُح لنا 

 ؟نحنُ �مناقشِة التطبیِق المس�حيِّ لهذِه اإلصحاحاِت. ما هي عالقُة هذا الجزِء مْن حكِم داوَد بنا 
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 حيالتطبیق المس�
 

�حبُّ أت�اُع المس�ِح اكتشاَف ��َف تنطبُق بر�اِت الربِّ في العهِد القد�ِم على ح�اِتِهْم. لكْن 

. لكنَّها على العكِس، تخبُرنا ��َف  هذِه اإلصحاحاُت مْن سفِر صموئیَل ال تر�ُِّز على بر�اِت الربِّ

َب الربُّ داوَد بلعناِت العهِد. �قدِر ما قْد نرفُض �طب�عتنا أْن نعرَف ��َف تنطبُق اللعناِت في ح�اِة  أدَّ

ُب الذیَن  داوَد علینا، إالَّ أنَّها تنطبُق علینا �الفعِل. الربُّ �حبُّنا لدرجِة أنَُّه ال یتجاهُل خطا�انا. إنَُّه یؤدِّ

.  �حبُّهْم في المس�ِح حتَّى ننمو في اإل�ماِن وفي الِبرِّ

المس�حيِّ لسنواِت لعناِت داوَد األخیرِة، سوَف ننظُر في الوقِت الذي نفكُِّر ف�ِه في التطبیِق 

ًدا إلى اثَنیِن مْن مجاالِت التر�یِز الرئ�س�َِّة التي تر�ُط هذِه الروا�اِت �ح�اتنا في المس�ِح. سوَف  مجدَّ

. لنبدْأ بـعهوِد الربِّ   .نتناوُل أوًَّال التر�یَز على عهوِد الربِّ ثمَّ سوَف نر�ُِّز على ملكوِت الربِّ

 

 عهود الرب
 

كما رأینا، لعبْت دینام�ك�َّاُت عهِد الربِّ دوًرا مؤثًِّرا في هذا القسِم مْن سفِرنا. لكْن في هذِه 

َز �اتُب سفِر صموئیَل تر�یًزا أقلَّ على إحساِن الربِّ لداوَد وتر�یًزا أكبَر على فشِل  اإلصحاحاِت، ر�َّ

َد  . �ما شدَّ �اتُبنا أ�ًضا على تأدیِب الربِّ لداوَد بـلعناٍت، �ما في ذلك موُت داوَد في ال�قاِء أمیًنا للربِّ

ِل مْن بثش�َع والتجارُب الرهی�ُة التي حلَّْت على مملكِة داوَد مْن خالِل أبنائِه أمنوَن وأ�شالوَم.  ابنِه األوَّ

داوَد الصادِق وتو�تِه لكْن، على الرغِم مْن هذِه اللعناِت الشدیدِة، استمرَّ الربُّ یتجاوُب مَع اتِّضاِع 

 ببر�ِة استمراِر مملكتِه.

واآلَن، �أت�اٍع للمس�ٍح، �جُب علینا أْن نكوَن حر�صیَن على تطبیِق دینام�ك�َّاِت العهِد هذِه 

ِل، تنشُئ روا�ُة لعناِت سنواِت  �طر�قٍة صح�حٍة مْن خالِل الرجوِع إلى العهِد الجدیِد. في المقاِم األوَّ

اًدا صارًخا بیَن داوَد وملِكنا العظ�ِم �سوَع. فقْد فشَل داوُد وأبناؤُه في ال�قاِء أمناِء للربِّ داوَد األخیرِة تض

. لكنَّ �سوَع �اَن أمیًنا �الكامِل، وهَو مستمرٌّ في �ونِه  وأتوا �المتاعِب على أنفسهِم وعلى شعِب الربِّ
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. یؤ  �ُِّد لنا تتم�ُم المس�ِح ال�ارِّ لكلِّ مطالِب الربِّ أنَُّه، أمیًنا �الكامِل، وس�كوُن دائًما أمیًنا �الكامِل للربِّ

 في النها�ِة، �لُّ َمْن هْم في المس�ِح سوَف �حصلوَن على بر�اٍت أبد�ٍَّة مَن اآلِب.

لكْن في المقاِم الثاني، �لُّنا نعرُف أنَّ �ن�سَة المس�ِح الیوَم أ�عُد ما تكوُن عْن الكماِل. �لُّ 

ِم �فشُل في أْن �ح�ا على مستوى معاییِر الربِّ لألمانِة، تماًما �ما فعَل داوُد. و�ما مس�حيٍّ في العال

، �لُّنا نواجُه تأدیَب الربِّ في هذِه الح�اِة، �الطر�قِة التي 17-3: 12 تعلِّمنا مقاطُع مثُل العبرانیِّینَ 

ِح لكنَّهْم لْم �أتوا أبًدا إلى اإل�ماِن یراها الربُّ مناس�ًة. وألولئَك الذیَن یدعوَن أنفَسُهْم أت�اَع المس�

. لكْن  الُمخلِِّص، فإنَّ متاعَب هذِه الح�اِة سوَف تقوُدُهْم في النها�ِة إلى اللعناِت األبد�َِّة مْن ِقَبِل الربِّ

للذیَن تابوا �صدٍق ووضعوا إ�ماَنُهْم في المس�ِح، فإنَّ مثابرتهْم في أثناِء تأدیِب الربِّ سوَف ُتكاَفأ 

 ببر�اٍت أبد�ٍَّة من ِقَبِل الربِّ عندما �عوُد المس�ُح.

وهكذا، �ما �اَن على اإلسرائیلیِّیَن القدماِء أْن یرفضوا إخفاقاِت داوَد وأْن �حاكوا تو�تُه 

الصادقَة، علینا نحُن أْن نفعَل �ذلَك. �جُب علینا أْن نتفادى إخفاقاِت داوَد وأبنائِه وعندما نسقُط، 

ُل للربِّ  ، فإنَّ نتحوَّ  في تو�ٍة متَّضعٍة. و�ما أ�قى الربُّ في رحمتِه على میراِث داوَد في ملكوِت الربِّ

 الربَّ في رحمتِه سوَف ُی�قي على میراِث المؤمنیَن الحق�قیِّیَن في ملكوتِه أ�ًضا.

ك�َّاِت لقْد رأینا ��َف �جُب أْن یر�َِّز تطب�ُقنا المس�حيُّ لهذا القسِم مْن صموئیَل على دینام�

عهوِد الربِّ في هذِه المرحلِة مْن ح�اِة داوَد. لكنَّنا نحتاُج أ�ًضا أْن ندرَك ��َف ینطبُق ملكوُت الربِّ 

 في هذِه اإلصحاحاِت علینا.

 

 ملكوت الرب

 

في العهِد الجدیِد، موضوُع ملكوِت الربِّ یرفُع �سوَع �ابٍن لداوَد یتغلَُّب على إخفاقاِت داوَد 

في األ�َّاِم األخیرِة، المس�ُح ال یتغلَُّب على إخفاقاِت شعِ�ِه �لِّها دفعًة واحدًة. �ما ذ�رنا  و�یتِه. لكنْ 

ِل؛ في  �الفعِل، هَو �قوُم بهذا العمِل على ثالثٍة مراحَل: في تأس�ِس ملكوِتِه في أثناِء مجیئِه األوَّ

 كوِتِه عندما �عوُد في المجِد.اكتماِل مل استمرار�َِّة ملكوتِه مْن خالِل تار�ِخ الكن�سِة؛ وفي
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في ضوِء هذا األمِر، تساعُدنا قصُص سنواِت لعناِت داوَد األخیرِة على التعرُِّف على 

انتصاراِت �سوَع في تأس�ِس ملكوِتِه. ففي خدمِتِه األرض�َِّة، ُتوَِّجْت خدمُة المس�ِح ال�ارَُّة �موِتِه على 

اوَد، و�یتِه و�لِّ مؤمٍن حق�قيٍّ آخَر على َمرِّ العصوِر. ولهذا الصلیِب. و�موِتِه، دفَع ثمَن إخفاقاِت د

السبِب، حصَل المس�ُح على مكافأِة الق�امِة والصعوِد لخدمتِه األمینِة مْن خالِل قوَِّة الروِح. و�لُّ َمن 

ِة الح�اِة مْن خالِل قوَِّة الروِح. في المس�ِح نحُن ُوِضع نا على طر�ِق �أتي إلى المس�ِح یرتفُع إلى ِجدَّ

 الح�اِة األبد�َِّة.

بْل أكثُر مْن ذلَك، هذِه اإلصحاحاُت تشیُر لنا على الُطرِق التي �خدُم بها المس�ُح بِبرٍّ �امٍل 

في أثناِء استمرار�َِّة ملكوتِه. عبَر تار�ِخ الكن�سِة، �ملُك �سوُع عْن �میِن اآلِب. ولحظًة بلحظٍة، ُ�جري 

عاٍم، نقَض المس�ُح إخفاقاِت داوَد و�یِتِه. �ما  2000ي السماِء. ألكثِر مْن مشیئَة اآلِب مْن عرِشِه ف

 َمدَّ ملكوَت الربِّ أكثَر وأكثَر مْن خالِل نشِر ُملِك الربِّ على العالِم عبَر إعالِن رسالِة اإلنجیِل.

األخیرِة، نشتاُق و�التأكیِد، عندما نتناوُل اللعناِت التي أتْت على داوَد و�یِتِه في هذِه السنواِت 

إلى عودِة المس�ِح في اكتماِل عصرنا. عندما �عوُد المس�ُح، سوَف یهزُم نهائ��ا �لَّ عدوٍّ روحيٍّ 

ُل �لَّ واحٍد مْن أت�اعِه. وسوَف �سكُب بر�اٍت أبد�ًَّة على �لِّ شخٍص في  . وسوَف ُ�َكمِّ وجسديٍّ للربِّ

َد ذ�رى هذِه المملكِة المنتشرِة عبَر العالِم. في هذ ا الیوِم، سوَف تص�ُح إخفاقاُت شعِب الربِّ مجرَّ

�اهتٍة. وسوَف نكرُم المس�َح �اعت�ارِه َمْن غلَب ومنَح �لَّ َمْن یثُق �ِه فرَح الخل�قِة الجدیدِة الذي ال 

 �قاُس.

 للعناِت األخیرِة، �جبُ ا�عَد أْن فحصنا حكَم الملِك داوَد في سنواِت البر�اِت األولى وسنواِت 

 -21صموئیَل اإلصحاحاِت مْن  2علینا أْن ننتقَل إلى القسِم الثالِث الرئ�سيِّ مْن تسجیِل �اتِبنا في 

 لالمت�ازاِت الثابتِة التي �مكُن إلسرائیَل الحصوَل علیها مْن خالِل بیِت داوَد. — 24
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 االمت�ازات الثابتة
 

َع مستمعِ�ِه األصلیِّیَن عندما كما رأینا عبَر هذِه السلسلِة، �تَب �اتُب سفِر صموئی َل لكي �شجِّ

واجهوا تجارَب ترجُع إلى حدٍّ �بیٍر إلى عدِم طاعِة بیِت داوَد. فقْد انقسمْت مملكتهْم، وهزَمُهْم األعداُء، 

ْم سنواُت لعناِت داوَد الكثیَر مَن  و�ثیٌر مْن شعِب الربِّ ذهبوا إلى السبي. ولنواجْه األمَر، لم تقدِّ

ُن. لكْن �اتُب سفِر صموئیَل أراَد أْن �طمئَن جمهوَرُه �شأِن الرجاِء  في أنَّ األموَر سوَف تتحسَّ

، قاَم بتجم�ِع عدٍد مَن األحداِث التي وقعْت في  مستقبِلِه. لذا، بدًال مْن أْن ینهَي سفَرُه �أمٍر سلبيٍّ

ي ما زاَل �مكُن لَملٍك �ارٍّ مْن بیِت أوقاٍت مختلفٍة في أثناِء حكِم داوَد لكي ُ�ظِهَر أنواُع البر�اِت الت

.  داوَد أْن �أتَي بها على شعِب الربِّ

سوَف ننظُر إلى االمت�ازاِت الثابتِة لبیِت داوَد بنفِس الطر�قِة التي فحصنا بها األقساَم األخرى 

 سننتقُل إلى مْن ُملِك داوَد. أوًَّال، سوَف نعلُِّق على بن�ِة ومحتوى هذا القسِم مْن سفِر صموئیَل. ثمَّ 

. لنبدْأ بـالبن�ِة والمحتوى لهذِه اإلصحاحاِت الختام�َِّة.  تطب�ِقِه المس�حيِّ

 

 البن�ة والمحتوى 
 

ُص أوًَّال هذِه اإلصحاحاِت  یتعلَُّق بـملكوِت الربِّ  ف�ماكما فعلنا في أقساٍم سا�قٍة، سوَف نلخِّ

ُر اإلصحاحاُت الختا . مْن ناح�ٍة، ُتصوِّ م�َُّة لسفرنا وتعیُد التأكیَد على �عِض الطرِق التي وعهوِد الربِّ

َم بها ملكوُت الربِّ في أوقاٍت مختلفٍة في أثناِء ُملِك داوَد. في هذِه اإلصحاحاِت، �أتي داوُد  َتقدَّ

ُح داوُد،  �الراحِة مْن لعناِت الربِّ على األمَِّة؛ �عطي الربُّ داوَد انتصاراٍت عظ�مًة، ومرًَّة أخرى یوضِّ

ُم مْن خاللها الملكوُت.� ِة الموَحى بها، أنَّ الربَّ عیََّن بیَتُه �أداٍة یتقدَّ  كلماِتِه الخاصَّ

 ف�ماومْن ناح�ٍة أخرى، �شرُح أ�ًضا �اتُب سفِر صموئیَل االمت�ازاِت الثابتَة لداوَد وأسرتِه 

ُر هذِه اإلصحاحاُت ��َف منحَ  . ُتصوِّ  الربُّ إحساًنا إله��ا إلسرائیَل في یتعلَُّق بدینام�ك�َّاِت عهوِد الربِّ

ُح ��َف طالَب الربُّ داوَد ونسَلُه �الوالِء. وتشیُر إلى أنَّ  أوقاٍت مختلفٍة في أثناِء ُملِك داوَد. وهي توضِّ
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كال� مَن العص�اِن والطاعِة قاَد إلى نتائَج مَن اللعناِت والبر�اِت. �اإلشارِة إلى دینام�ك�َّاِت العهِد هذِه 

 خالِل ُملِك داوَد، �جعُل �اتُبنا وجهَة نظَرُه جل�ًَّة. إنَّ رجاَء البر�اِت لكلِّ األج�اِل مْن شعِب الربِّ منْ 

 سوَف �أتي مْن خالِل الحكِم ال�ارِّ لبیِت داوَد.

مَن الصعِب تمییُز البن�ِة والمحتوى لهذا الجزِء مْن سفِرنا. تنقسُم هذِه اإلصحاحاُت إلى  َس ل�

 ساٍم رئ�س�ٍَّة:ستَِّة أق

ةٌ  • : 21 صموئیلَ  2 في شاولَ  خط�َّةُ  فیها تسبَّبْت  التي الربِّ  لعنةِ  منْ  إسرائیلَ  راحةِ  عنْ  قصَّ

 ؛1-14

 ؛22-15: 21 صموئیلِ  2 في المنتصر�نَ  داودَ  أ�طالِ  عنْ  روا�اتٌ  •

ةُ  داودَ  أغن�َّةُ  •  ؛51-1: 22 في المالكةِ  �األسرةِ  الخاصَّ

ةُ  لداودَ  األخیرةُ  الكلماتُ  •  ؛7-1: 23 في المالكةِ  �األسرةِ  الخاصَّ

 و ؛38-8: 23 في ال�طول�َّةُ  أعمالهمْ  و�عضِ  المنتصر�نَ  داودَ  أل�طالِ  قائمةٌ  •

ةٌ  •  .25-1: 24 في داودَ  خط�َّةُ  فیها تسبَّبْت  التي الربِّ  لعنةِ  منْ  إسرائیلَ  راحةِ  عنْ  قصَّ

 

لُة في هذِه �جُب أْن نقوَم ب�عِض التعل�قاِت العامَِّة حوَل هذا ا لترتیِب. بدا�ًة، األحداُث الُمسجَّ

َد �شكٍل  روَن في التفاصیِل، لكْن عدٌد منهْم حدَّ اإلصحاحاِت ل�سْت مرتَّ�ًة ترتیً�ا زمن��ا. اختلَف المفسِّ

ُل ِذ�رٍ   صح�ٍح تار�َخ الروا�ِة األولى لـراحِة إسرائیَل مْن لعنِة الربِّ في السنواِت األخیرِة لداوَد. وأوَّ

ألحداٍث تخصُّ أ�طاَل داوَد المنتصر�َن وقَع على األرجِح في أثناِء سنواِت بر�ِة داوَد األولى. �ما تمَّ 

ِة �األسرِة المالكِة �شكٍل صر�ٍح في  ، في الوقِت الذي "اّلذي 1: 22تحدیُد تار�ِخ أغن�َِّة داوَد الخاصَّ

ا من  –ِه وِمْن َیِد شاُوَل" أنَقَذُه أي داوَد ف�ِه الرَّبُّ ِمْن أیدي ُ�لِّ أعدائ و�اَن هذا في وقٍت م�كٍِّر جد�

ِة �األسرِة المالكِة، "كلماُتُه األخیرُة" إشارًة إلى أنَّها  ُملكِه. وُ�طَلُق على الكلماِت األخیرِة لداوَد الخاصَّ

إلى أحداٍث وقعْت في ُنِطَقْت �القرِب مْن نها�ِة ح�اِتِه. �شیُر التسجیُل الثاني أل�طاِل داوَد المنتصر�َن 

أوقاٍت مختلفٍة في أثناِء ُملِكِه. وعندما نقارُن المثَل الثاني لـراحِة إسرائیَل مْن لعنِة الربِّ �ما یواز�ِه في 

، نرى أنَُّه �شیُر إلى األحداِث التي وقعْت �القرِب مْن نها�ِة سنواِت بر�ِة داوَد 21أخ�اِر األ�َّاِم  1
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 األولى.

ُه، بدًال مْن ترتیِب هذِه اإلصحاحاِت ترتیً�ا زمن��ا، قاَم �اتُبنا بترتیبها �حسِب مَن الواضِح أنَّ 

َمْت هذِه  سِة، ُصمِّ الموضوِع بهدِف تشكیِل متالزمٍة. �ما نرى في أقساٍم عدیدٍة مَن الكلمِة المقدَّ

 األقساِم األولى.اإلصحاحاُت عْن عمٍد بهدِف أْن تتوازى األقساُم األخیرُة أو أْن تعكَس موضوعاِت 

 

تبدو خارَج الترتیِب الزمنيِّ هَو أنَّها  2سبُب أنَّ اإلصحاحاِت األخیرَة مْن صموئیَل 
. هذِه هَي اإلجا�ُة المختصرُة. ... لدینا أ�ًضا، في  �الفعِل خارُج الترتیِب الزمنيِّ

مَع  عْن خط�َِّة یهوذا 38، أمٌر مشا�ٌه. حیُث �خبُرنا التكو�ُن 38و 37التكو�ِن 
عْن ب�ِع یوسَف لمصَر. وهذِه األحداُث تبدو خارَج  37ثاماَر، و�خبُرنا اإلصحاُح 

ًرا غیَر �ارٍع وضَع هذِه األحداَث  ، و�التأكیِد س�قوُل الناقدوَن إنَّ محرِّ الترتیِب الزمنيِّ
مصَر؟ مًعا. إالَّ أنَُّه مْن مهارِة الكاتِب أْن ُ�ظِهَر لماذا �اَن على یوسَف الذهاُب إلى 

هْم الخاصَّ  ، و�انوا �فقدوَن حسَّ هْم العائليَّ والسبُب هَو أنَّ إخوَتُه �انوا �فقدوَن حسَّ
، و�انوا في احت�اٍج ألْن ُ�عَزلوا في مكاٍن ال �سمُح لُهْم �االختالِط  �ع�ادِة الربِّ
 �الشعوِب األخرى. ولدینا أمٌر مشا�ٌه في نها�ِة سفِر القضاِة حیُث نجُد واقعَتینِ 
اِن أموًرا جنس�ًَّة وشذوًذا صارًخا، �ما نجُد أ�ًضا وثن�ًَّة صارخًة. ونحُن نعرُف  تخصَّ
أنَّ هذِه الوقائَع �انْت خارجًة عِن الترتیِب الزمنيِّ أ�ًضا. على األرجِح ألنَّ الكاتَب 

َة �الالأخالق�َِّة في مجاَلي الجنِس وال ع�ادِة، أراَد أْن یبیَِّن أنَّ هذِه الوقائَع الخاصَّ
، أوًَّال مروًرا �القضاِة المختلفیَن و�صعوِد وهبوِط المملكِة  كانْت تمیُِّز المرحلَة �كلٍّ
في ذلَك الوقِت، �ما أراَد أْن یبیَِّن أنَُّه ال ُبَد وأنَّها �انْت تمیُِّز �لَّ المرحلِة الزمن�َِّة 

�أنَّ نفَس األمِر �حدُث  لكي �صَل األمُر إلى هذا القدِر مَن االنحراِف. �مكنني القولُ 
 .2في سفِر صموئیَل 

 د. شیب مكدانیل —
 

َتیِن. والتر�یُز على األموِر  كما �قترُح ُمخطَُّطنا، �ظهُر موضوُع الراحِة مْن لعنِة الربِّ مرَّ

ُة �األسرِة المال كِة الحر��َِّة �ظهُر في �ال التسجیَلیِن أل�طاِل داوَد المنتصر�َن. وأغن�َُّة داوَد الخاصَّ
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ِة �األسرِة المالكِة ألنَّ داوَد یر�ُِّز على أسرِتِه في �ال المقطَعیِن.  مرت�طٌة �كلماِت داوَد األخیرِة الخاصَّ

إنَّ تكراَر المواض�ِع في هذا الترتیِب التالزميِّ �ساعدنا على فهِم اهتماماِت �اتِبنا األساس�َِّة في هذِه 

ُل وا ُم القسُم األوَّ ألخیُر راحًة مَن اللعناِت التي وضعها الربُّ على إسرائیَل. والقسُم اإلصحاحاِت. �قدِّ

الثاني والخامُس یلفُت االنت�اَه إلى بر�اِت االنتصاِر على األعداِء. والقسُم الثالُث والرا�ُع �شیُر إلى 

ِة إلى أسرتِه.  نعمِة الربِّ الضخمِة لداوَد والممتدَّ

محور�ًَّة للمستمعیَن األصلیِّیَن لسفِر صموئیَل عنَد هذِه الموضوعاُت تتناوُل قضا�ا �انْت 

 . . ألنَّهْم �انوا �حاجٍة إلى الراحِة مْن لعنِة الربِّ �اِت المملكِة المنقسمِة والسبي ال�ابليِّ مواجهتهْم لتحدِّ

. هذ ِه األحداُث وقْد �انوا في احت�اٍج إلى االنتصاِر على أعدائهْم. وفي احت�اٍج لملٍك یتمتَُّع بنعمِة الربِّ

في ُملِك داوَد طمأنْت المستمعیَن األصلیِّیَن إلى أنَّ هذا النوَع مَن االمت�ازاِت الثابتِة �مكُن أْن �كوَن 

 متاًحا لهْم مْن خالِل الحكِم ال�ارِّ لبیِت داوَد.

لَذیِن سوَف نقوُم �فحِص هذا الترتیِب التالزميِّ مَن الداخِل إلى الخارِج، بدًئا مَن القسَمیِن ال

ُة �األسرِة المالكِة في  ُة  51-1: 22سجَّال �لماِت داوَد: هذِه األغن�َُّة الخاصَّ والكلماُت األخیرُة الخاصَّ

  .7-1: 23�األسرِة المالكِة في 

 

 )51-1: 22صموئیل  2أغن�ة األسرة المالكة (

 

ُة �األسرِة المالكِة في مْن ناح�ٍة،   18 نسخٌة مَن المزمور هيَ  51-1: 22أغن�َُّة داوَد الخاصَّ

ُة �األسرِة 18وهَو مزموٌر �حتفُل �إنقاِذ داوَد مْن شاوَل. وعلى مثاِل المزموِر  – ، تبدُأ األغن�َُّة الخاصَّ

. وفي 20-5. ثمَّ تصُف إنقاَذ الربِّ لداوَد في اآل�اِت من 4-1المالكِة بتسب�ِح الربِّ في اآل�اِت مْن 

ُم أس29-21اآل�اِت من  -30�اَب إنقاِذ داوَد. ثمَّ تعوُد إلى وصِف إنقاِذ الربِّ في اآل�اِت من ، تقدِّ

.50-47. وفي اآل�اِت من 46 ُل إلى المز�ِد مْن تسب�ِح الربِّ  ، تتحوَّ

�ض�ُف مالحظًة محور�ًَّة  51: 22صموئیَل  2�اَن إنقاُذ الربِّ لداوَد عظ�ًما، إالَّ أنَّ  لقدْ 

 جعَل �اتبنا �ض�ُف هذِه األغن�ََّة. �ما نقرُأ هنا: تساعُدنا على فهِم السبِب الذي
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صموئیَل  2( ُبرُج َخالٍص لَمِلِكِه، والّصاِنُع َرحَمًة لَمس�ِحِه، لداُوَد وَنسِلِه إَلى األبدِ 
22 :51(. 

 

هذِه المالحظُة تعیدنا للوراِء إلى تعبیِر حنََّة عْن ثقِتها �ما سوَف �فعلُه الربُّ مْن خالِل ملِك 

ُر أنَّ حنََّة س�َّحْت الربَّ في  ائیَل في المستقبِل.إسر   قائلًة: 10: 2صموئیَل  2ال ُبدَّ وأنََّك تتذ�َّ

 

] ِعز�ا لَمِلِكِه، وسَیرَفُع َقرَن َمس�ِحهِ   .)10: 2صموئیَل  2( سُ�عطي [الربُّ
 

أو "إنقاٍذ" �ما  – على مثاِل تس�حِة حنََّة، غنَّى داوُد قائًال إنَّ الربَّ �أتي بـ"خالٍص عظ�ٍم"

"لملكِه". والربُّ "ُ�ظِهُر رحمًة (أي مح�ًَّة ثابتًة) لمس�حِه". لكْن هذِه الكلماُت ذهبْت  –�مكُن ترجمُتها 

الملِك الم�ارِك والممسوِح. �اَن هذا الملُك هَو "داوَد"، ذ�ِر اسِم  لما هَو أ�عُد مْن تس�حِة حنََّة مْن خاللِ 

صموئیَل اإلصحاِح  2�ًضا "نسُلُه". وتماًما �ما أشاَر عهُد الربِّ مَع داوَد في ول�َس فقْط داوُد، لكْن أ

 ، هذا الرجاُء �متدُّ ألسرِة داوَد "إلى األبِد".7

 

اختاَر الربُّ أسرَة داوَد لتكوَن األسرَة الدائمَة في �لِّ إسرائیَل و�التأكیِد في تار�ِخها 
سُة ت قوُل إنَّ هذا �اَن هَو االخت�اُر منُذ البدا�ِة أنَّ األخیِر في یهوذا. والكلمُة المقدَّ

الربَّ �اَن �الفعِل قْد اختاَر یهوذا لكي �كوَن الس�َط الذي س�حدُث ف�ِه هذا األمُر أنَّ 
اَم �انوا س�أتوَن مْن یهوذا. ... وما تقوُلُه عْن داوَد هَو أنَّ داوَد �اَن "رجًال  الحكَّ

سُة أ�ًضا إنَّ �حسِب قلِب ِهللا". ولهذا السب  الربَّ أنَّ ِب اختاَرُه. ثمَّ قالْت الكلمُة المقدَّ
ًسا �الكامِل للربِّ �كلِّ الطرِق، ...  . أنَُّه �اَن مكرَّ قلَب داوَد �اَن �الكامِل وراَء الربِّ
قْد تكوُن قْد الحظُت أنَّ �لَّ َملٍك جاَء �عَد داوَد، �اَن في األساِس ُ�قاَرُن بداوَد، 

، لكنَُّه لْم یت�ْع الربَّ تماًما، �داوَد و�اَن ُ�ق اُل "عمَل ما هَو مستق�ٌم في عیني الربِّ
ًدا،  أب�ِه". وهكذا، �اَن داوُد المثاَل العظ�َم لما ین�غي للملِك أْن �كوَن عل�ِه. ومجدَّ
، وهذا هَو السببُ  . لقْد �اَن ُمط�ًعا تماًما للربِّ  كاَن هذا �سبِب قلِب داوَد تجاِه الربِّ
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 الذي ألجلِه ُاختیَر بیُت داوَد لألبِد.
 د. راسل ت. فولر  —

 
 )7-1: 23صموئیل  2الكلمات األخیرة لألسرة المالكة (

 
دعَم �اتُب سفِر صموئیَل هذا التر�یَز على نعمِة الربِّ تجاَه داوِد و�یتِه في �لماِت داوَد 

ِة �األسرِة المالكِة في  َد على أنَّ خطاَب داوَد �اَن �حمُل سلطًة . ولكي �ش7-1: 23األخیرِة الخاصَّ دِّ

َتیِن في هذا المقطِع عن "وحي" داوَد، ُمستخدًما الكلمَة العبر�ََّة  ُث اآل�ُة األولى مرَّ  )ְנֻאם(إله�ًَّة، تتحدَّ

ِس �ستخدموَن نفَس هذا المصطلَح في العدیِد مَن المواقِف لكي �شیروا "مأو نِ " . �اَن �اتبو الكتاِب المقدَّ

نرى أ�ًضا تشدیًدا على المصدِر اإللهيِّ لكلماِت داوَد  إلى المصدِر اإللهيِّ لنبوَّاِت العهِد القد�ِم.

 ، حیُث قاَل داوُد:2األخیرِة في اآل�ِة 

 

بِّ تكلََّم بي و�ِلَمُتُه عَلى لساني  ).2: 23صموئیل  2( روُح الرَّ

 

َد أيَّ  َد �اتُبنا على وحي روِح الربِّ لكي یبدِّ   شكٍّ حوَل مصداق�َِّة �لماِت داوَد األخیرِة.شدَّ

 

، أعلَن داوُد أنَّ 4و 3إًذا ماذا قاَل الربُّ مْن خالِل داوَد في هذا الخطاِب؟ حسًنا، في اآل�اِت 

" س�أتي ببر�اٍت هائلٍة لشع�ِه. ثمَّ، في اآل�ِة  ، واصَل 5هناَك ملًكا "س�حكُم �العدِل" و"في مخافِة الربِّ

بتطبیِق هذا المبدِأ العامِّ الخاّصِ �الُملِك ال�ارِّ على نفسِه وعلى أسرتِه. عرَف داوُد أنَّ بیَتُه  داوُد وقامَ 

َس "عهًدا أبد��ا" معُه في  . الربُّ أسَّ . وهكذا، في هذِه الكلماِت 7صموئیِل  2كاَن ممیًَّزا في عیَني الربِّ

، سوَف �أتي هذا ببر�اٍت األخیرِة، أشاَر داوُد أنَُّه عندما �حكُم بیُتُه ال ملكيُّ �العدِل وفي مخافِة الربِّ

وا في عهِد الربِّ معُه مْن فقداِن 7و 6أخیًرا، في اآل�اِت  هائلٍة على إسرائیَل. ، حذََّر داوُد الذیَن شكُّ

 الرجاِء في بیتِه. فقاَل:
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  ّناِر في َمكاِنِهمْ ولكنَّ َبني َبل�َّعاَل جم�َعُهْم �َشْوٍك َمطروٍح، ... فَ�حَتِرقوَن �ال
 ).7-6: 23صموئیل  2(
 

هنا �عیُد �اتُب سفِر صموئیَل التأكیَد على الدعوِة التي قاَم مرًَّة تلَو األخرى بتوس�ِع نطاِقها 

. فالربُّ �اَن  لتشمَل مستمع�ِه األصلیِّیَن. لقْد �اَن علیهْم أْن �ضعوا رجاَءُهْم في بیِت داوَد المستقبليِّ

. لْم �كْن هناَك رجاٌء قْد عیََّن بی َت داوَد ل�كوَن األسرَة الحاكمَة الدائمَة إلسرائیَل مْن خالِل عهٍد أبديٍّ

 في ملكوِت الربِّ في إسرائیَل �عیًدا عْن هذِه العائلِة الملك�َِّة.

مَع وضِع هذا التر�یِز على محور�َِّة أسرِة داوَد في االعت�اِر، لننتقْل إلى القسِم الثاني 

ُة بـوالخام  22-15: 21أ�طاِل داوَد المنتصر�َن في ِس مَن االمت�ازاِت الثابتِة لداوَد: الروا�اُت الخاصَّ

. �سلُِّط هذاِن القسماِن مًعا الضوَء على واحٍد مْن أعظِم 38-8: 23و�ـأ�طاِل داوَد المنتصر�َن في 

مها الحكُم ال�ارُّ ألسرِة داوَد إلى إسرائیَل: . االمت�ازاِت التي قدَّ  النصرُة على أعداِء الربِّ

 
 )22-15: 21صموئیل  2األ�طال المنتصر�ن (

 

ُل أل سر�ًعا ��َف �ارَك الربُّ  22-15: 21�طاِل داوَد المنتصر�َن في یلخِّص التسجیُل األوَّ

إسرائیَل �انتصاراٍت في أر�عِة معارَك مختلفٍة ضدَّ الفلسطینیِّیَن. �لٌّ مْن هذِه القصِص القصیرِة 

ر�عِة تشیُر إلى أنَّ أ�طاَل داوَد قتلوا "عمالقًة"، أو محار�یَن فلسطینیِّیَن عظماَء، في أثناِء مساندِتهْم الس

ُم اآل�اُت من  لتأس�ِس ُملِك داوَد.  نظرًة محور�ًَّة لكلِّ هذِه الروا�اِت. نقرُأ هنا: 17-15ُتقدِّ

 

ال تخُرُج أ�ًضا معنا إَلى «یَن: فأع�ا داُوُد ... حیَنئٍذ َحَلَف ِرجاُل داُوَد لُه قائل
 .)17-15: 12صموئیل  2( »الَحرِب، وال (أي و�الَّ) ُتطِفُئ ِسراَج إسرائیلَ 

 
. و�دًال مْن ذلَك،  كما نرى هنا، حتَّى عندما "أع�ا" داوُد شخص��ا، لْم �فشْل ملكوُت الربِّ

 امتداِدِه.استمرَّ أ�طاُل داوَد األمناُء في الحفاِظ على ُملِك داوَد وعلى 
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ل�َس مَن الصعِب أْن نفهَم لماذا أدمَج �اتُب سفِر صموئیَل تسجیالِت المعارِك هذِه عنَد هذِه 

النقطِة مْن سفرِه. ففي أ�َّامِه، �اَن بیُت داوَد ضع�ًفا، تماًما مثَل َضعِف داوَد في سنواتِه األخیرِة. لكْن 

اراٍت عظ�مٍة. ونفُس الشيِء �مكُن أْن ینطبَق على حتَّى في ضعِف داوَد، الربُّ �ارَك إسرائیَل �انتص

إسرائیَل في �لِّ جیِل. إْن �اَن محار�و إسرائیَل قْد �رَّسوا أنفسُهْم لقض�َِّة مملكِة داوَد، فهْم أ�ًضا 

 �ستط�عوَن أْن یهزموا األعداَء األقو�اَء.

 

 )38-8: 23صموئیل  2األ�طال المنتصر�ن (

 

هَو صدى لمواض�َع مشابهٍة. في  38-8: 23داوَد المنتصر�َن في التسجیُل الثاني أل�طاِل 

شخًصا مْن أ�طاِل داوَد العظماِء �االسِم. أوًَّال، وصَف  36هذا القسِم، ذ�َر �اتُب سفِر صموئیَل 

ا مَع داوَد "الثَّالَثَة األ�طاِل" و�عَض أعماِلهْم ال�طول�َِّة. ثمَّ نتعرَُّف على "الثَّالثیَن َرئ�ًسا" الذیَن حار�و 

ُ�َشیَب  8ومْن أجلِه. هؤالِء الرجاُل حقَّقوا انتصاراٍت عظ�مًة في المعارِك. على سبیِل المثاِل، في اآل�ِة 

َبُث "َهزَّ ُرمَحُه عَلى َثماِن ِمَئٍة َقَتلُهْم َدفَعًة واِحَدًة". في اآل�ِة  ، أِلعازاُر "فأقاَم وَضَرَب 10َ�شَّ

، دافَع َشمَُّة 12و 11 الرَّبُّ َخالًصا عظ�ًما في ذلَك الیوِم". �حسِب اآل�اِت الِفِلسطینیِّیَن ... وَصَنعَ 

، أب�شاُي "َهزَّ ُرمَحُه عَلى 18عْن قطعِة حقٍل مَن الفلسطینیِّیَن �عَد أْن هرَب اإلسرائیلیُّوَن. في اآل�ِة 

مْن موآَب، وقتَل أسًدا وهزَم مصر��ا. ، َبنا�اهو ضرَب جندیَّیِن 21و 20َثالِث ِمَئٍة َقَتلُهْم". وفي اآل�اِت 

 العدیُد مْن هؤالِء الرجاِل شغلوا مناصَب ذاَت سلطٍة الحًقا في مملكِة داوَد.

َم الرجاَء لمستمعِ�ِه األصلیِّیَن.  تیِن �أ�طاِل داوَد العظماِء لكي �قدِّ صمََّم �اتُبنا الروایَتیِن الخاصَّ

، �ثیًرا ما �اَن یبدو أعداُء إسرائیَل ال ُیهَزموَن. لكْن على  ففي أثناِء المملكِة المنقسمِة والسبيِ  ال�ابليِّ

مثاِل هؤالِء المحار�یَن العظماِء في أ�َّاِم داوَد، �اَن على إسرائیَل أالَّ �فقَد الرجاَء في نعمِة الربِّ تجاَه 

ار�یَن عظماَء مْن جدیٍد داوَد. بْل على العكِس مْن ذلَك، �اَن علیهْم أْن یثقوا �الربِّ لكي �ق�َم مح

 لصالِح بیِت داوَد.

مها  ِل واألخیِر مْن تر�یِز �اتِبنا على االمت�ازاِت الثابتِة التي قدَّ هذا �أتي بنا إلى القسِم األوَّ
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-1: 21الربُّ مْن خالِل بیِت داوَد. لننظَر إلى هاَتیِن الروایَتیِن عْن راحِة إسرائیَل مْن لعنِة الربِّ في 

 .25-1: 24وفي  14

 

 )14-1: 21صموئیل  2الراحة من لعنة الرب (

 

ُة المشهورُة عِن المجاعِة التي حدثْت في  ُل لـراحِة إسرائیَل مْن لعنِة الربِّ هَو القصَّ المثاُل األوَّ

دُ اآل�ُة األولى  14-1: 2أثناِء ُملِك داوَد في  الطر�َق من خالِل توض�ِح أنَُّه �انْت هناَك مجاعٌة  تمهِّ

األرِض. ومَع استمراِر المجاعِة، صلَّى داوُد مْن أجِل الفهِم. و�شَف لُه الربُّ أنَّ شاوَل و�یَتُه هَو في 

الذي أتى �المجاعِة على إسرائیَل ألنَّهْم قتلوا الج�عونیِّیَن في تحدٍّ لعهِد إسرائیَل معهْم. ول�َس هناَك 

-15: 9 ا خطیًرا لسلطِة شاوَل الملك�َِّة. في �شوعَ تسجیٌل �تابيٌّ عْن هذا الحدِث، لكنَُّه �اَن انتهاكً 

، �انْت أس�اُط إسرائیَل قْد حلفوا �قبوِل وحما�ِة الج�عونیِّیَن. لكنَّ شاوَل اخترَق هذا العهَد، و�سبِب 18

.  هذا االنتهاِك للعهِد، أرسَل الربُّ لعنَة المجاعِة ضدَّ شعِب الربِّ

ْن طر�قٍة لصنِع تكفیٍر للج�عونیِّیَن، �ما هَو متناسٌب ��َف �حَث داوُد ع 6-2: 21ثمَّ �صُف 

مَع ناموِس موسى. في البدا�ِة، رفَض الج�عونیُّوَن �اتِّضاٍع المطال�ًة �أيِّ تكفیٍر. إالَّ أنَُّه عنَد إصراِر 

عٌة مْن أبناِء داوَد، طلَب الج�عونیُّوَن أْن یدفَع بیُت شاوَل ثمَن هذِه الجر�مِة. وطلبوا أْن ُ�سلََّم لهْم س�

 شاوَل لكي �قوموا �إعدامهْم، ووافَق داوُد على هذِه الشروِط.

، شرَح �اتُب سفِر صموئیَل أوًَّال أنَّ داوَد لْم ُ�سلِّْم مفیبوشَث �سبِب عهدِه 9-7في اآل�اِت مْن 

َل �اتُبنا أسماَء األبناء الس�عِة الذیَن سلَّمهْم داوُد للج�عو  نیِّیَن، ووصَف ��َف مَع یوناثاَن. ثمَّ سجَّ

 أعدمهم الج�عونیُّوَن.

ُة بنها�ِة المجاعِة في اآل�اِت من  . واستمرَّ داوُد یثبُت نبَلُه من 14-10تنتهي هذِه القصَّ

خالِل إظهاِر الرحمِة لبیِت شاوَل. فقْد قاَم بدفِن أجساِد أبناِء شاوَل مَع عظاِم شاوَل و�وناثاَن في قبِر 

: "وَ�عَد ذلَك 14جٍة ألفعاِل داوَد العادلِة والنبیلِة، �قوُل النصُف الثاني مَن اآل�ة ق�َس أبي شاوَل. و�نت�

  اسَتجاَب ُهللا ِمْن أجِل األرِض". ُاسُتجیَبْت صلواُت األمَِّة وانتهْت المجاعُة.
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َة في س�اٍق آخَر، لكانْت قْد حملْت أيَّ عددٍ   لو �اَن �اتُب سفِر صموئیَل قْد وضَع هذِه القصَّ

لكْن في س�اِق االمت�ازاِت الثابتِة لُملِك داوَد، فهي تسلُِّط الضوَء على دوِر  لمستمع�ِه.مَن التداع�اِت 

داوَد في جلِب الراحِة مْن لعنٍة إله�ٍَّة تسبََّب فیها شاوُل و�یُتُه. في هذِه الروا�ِة، أكََّد �اتُب سفِر 

تي أتْت بها عائلُة شاوَل على إسرائیَل جاءْت مْن خالِل الحكِم صموئیَل أنَّ الراحَة مَن اللعنِة اإلله�َِّة ال

ال�ارِّ لداوَد. و�انْت تداع�اُت هذا الحدِث واضحًة لمستمعِ�ِه األصلیِّیَن. ففي أ�َّامهْم، ما زاَل �مكُن أْن 

 �كوَن ملكوُت الربِّ خالً�ا مْن لعناِت الربِّ مْن خالِل الحكِم ال�ارِّ ألسرِة داوَد.

 

 )25-1: 24صموئیل  2احة من لعنة الرب (الر 

 

، وهَو اإلصحاُح 25-1: 24المثاُل الموازُي لـراحِة إسرائیَل مْن لعنِة الربِّ �ظهُر في 

ُة المشهورُة عِن التعداِد الذي قاَم �ِه داوُد ولعنِة الربِّ إلسرائیَل الناتجِة  الختاميُّ لسفِرنا. هذِه هَي القصَّ

ُل ��َف أتى داوُد �الراحِة مْن لعنِة الربِّ عنِه. هذِه الروا�ُة ت َة التي رأیناها للتوِّ في أنَّها تسجِّ ش�ُه القصَّ

ضدَّ شع�ِه. لكنَّها تختلُف عنها في أمٍر واحٍد شدیِد األهم�َِّة. فهذِه المرَُّة، القضاُء أتى على إسرائیَل 

 �سبِب خط�َِّة داوَد نفِسِه.

ِة تعداِد داوَد. �حسِب اآل�ِة  9-1ي اآل�ِة هذِه الروا�ُة األخیرُة تبدُأ ف ، الربُّ حثَّ 1�َسرِد قصَّ

ُة المواز�ُة لها في  یَن �ِه. لكْن، �ما تشرُح القصَّ ، 1: 21أخ�اِر  1داوَد على َعدِّ رجاِل الحرِب الخاصِّ

ذا التعداُد خاطًئا، لكْن قاَم الربُّ بذلَك بواسطِة إبل�َس. ال �مكننا أْن نكوَن متأكِّدیَن تماًما لماذا �اَن ه

َر قوََّة ج�ِشِه. هذا الفعُل أشاَر إلى أنَّ  األكثُر ترج�ًحا، هَو أنَّ داوَد أمَر �الق�اِم بهذا التعداِد لكي �قدِّ

�عُد �عتمُد �لَّ االعتماِد على الربِّ في حما�ِة إسرائیَل. على أ�َِّة حاٍل، فإنَّ یوآَب  ف�ماداوَد لم �كْن 

، و�وآُب امتثَل لقرارِه.قائَد جیوِش   داوَد اعترَض على هذا األمِر، لكنَّ داوَد أصرَّ

ُل الروا�ُة تو�َة داوَد وقضاَء الربِّ في اآل�اِت من  . �عَد الق�اِم �التعداِد، أدرَك 17-10ثمَّ تسجِّ

َم الربُّ لداو  . مْن خالِل النبيِّ جاَد، قدَّ َد اخت�اراِت التأدیِب. داوُد خطیَّتِه واعترَف بذن�ِه أماَم الربِّ

اعتماًدا على رحمِة الربِّ العظ�مِة، طلَب داوُد أْن �قَع في أیدي الربِّ ول�َس في یِد اإلنساِن. لكْن 
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شخٍص. وعندما اقترَب مالُك  70.000عندما أتى الو�اُء الشدیُد على إسرائیَل، ماَت ما �قرُب مْن 

 قاَل داوُد: 17: 24في  وُد نفَسُه أكثَر وأكثَر.الربِّ مْن أورشل�َم لتدمیِر شعِبها، وضَع دا

 

ها أنا أخطأُت، وأنا أذَنبُت، وأّما هُؤالِء الِخراُف فماذا فَعلوا؟ فلَتُكْن َیُدَك عَليَّ وعَلى 
 .)17: 24صموئیل  2( َبیِت أبي

 
 لى داوَد وعائلِتِه.اعترَف داوُد تماًما بذنِ�ِه وطلَب مَن الربِّ أْن ینقَل هذا القضاَء مْن على الشعِب إ

، �أمرِه لداوَد ببناِء مذ�ٍح 25-18استجاَب النبيُّ جاُد لتو�ِة داوَد الصادقِة، في اآل�اِت مْن 

فوَق بیدِر أرونَة. �اَن هذا هَو نفَس البیدِر الذي بنى عل�ِه سل�ماُن اله�كَل، �عَد عشراِت السنیَن. 

َم الذ�ائَح �أمانٍة ع ُة في اآل�ِة اشترى داوُد األرَض وقدَّ بهذِه  25ْن نفسِه وعِن األمَِّة. وتنتهي القصَّ

رَ�ُة عن إسرائیَل".  الكلماِت: "واسَتجاَب الرَّبُّ ِمْن أجِل األرِض، فكفَِّت الضَّ

ِة بهذِه الطر�قِة لكي �سلَِّط الضوَء على التوازي  ختَم �اتُب سفِر صموئیَل عْن قصٍد هذِه القصَّ

تیِن براحِة إسرائیَل مْن لعنِة الربِّ تنتهي 21ي اإلصحاِح بیَن روایتِه السا�قِة ف . �لتا الروایَتیِن الخاصَّ

الِت شع�ِه عِن األرِض. وفي �لتا الحالَتیِن، أوقَف الربُّ لعناِتِه �سبِب أفعاِل  �أنَّ الربَّ سمَع لتوسُّ

 داوَد.

سفِر صموئیَل سفَرُه بهذِه في ضوِء هذا األمِر، ل�َس مَن الصعِب أْن نفهَم لماذا أنهى �اتُب 

ِة. �اَن مستمعوُه األصلیُّوَن �ع�شوَن في وقِت قضاٍء شدیٍد على أرِض إسرائیَل. لكْن هنا �شَف  القصَّ

حتَّى اللعناِت التي أتى  –كاتُبنا ��َف �مكُن لمستمعِ�ِه األصلیِّیَن أْن �جدوا الراحَة مْن لعناِت الربِّ 

ٍة. و�اَن علیهْم أْن �عتمدوا على نعمِة الربِّ تجاَه علیهم بها داوُد وعائلتُه. فال ربُّ أنعَم على داوَد �شدَّ

 داوَد �اعترافهْم أنَّ الغفراَن والراحَة مْن قضاِء الربِّ لْن �أتي سوى مْن خالِل بیِت داوَد.

وَن  اآلن مَع وضِع بن�ِة ومحتوى االمت�ازاِت الثابتِة لُملِك داوَد في االعت�اِر، نحُن مستعدُّ

لتناوِل التطبیِق المس�حيِّ لهذِه اإلصحاحاِت. ماذا �جُب علینا أْن نتعلََّم الیوَم مَن اإلصحاحاِت 

 الختام�َِّة لسفِر صموئیَل؟
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 التطبیق المس�حي
 

عْت هذِه البر�اُت  كما رأینا، ختَم �اتُب سفِر صموئیَل سفَرُه �االمت�ازاِت الثابتِة لُملِك داوَد. شجَّ

. إسرائیَل ع لى الرجاِء، حتَّى في أثناِء التجارِب التي أتْت �سبِب إخفاقاِت داوَد ونسِلِه الملكيِّ

كمس�حیِّیَن، نحُن أ�ًضا نحتاُج إلى التشج�ِع، لكنَّ هناك اختالًفا جوهر��ا. فعلى عكِس المستمعیَن 

ًدا في تحقیِق مشیئِة الربِّ األصلیِّیَن لصموئیَل، نحُن نخدُم المس�َّا العظ�َم، �سوَع، الذي لم �فشْل أب

�أيِّ طر�قٍة. �التأكیِد، لْم �أِت ُملُك المس�ِح الكامُل �عُد إلى تمامِه. فنحُن ما زلنا نواُجُه الصعو�اِت 

�سبِب الخط�َِّة. لهذِه األس�اِب، هناَك الكثیُر الذي �مكُن لإلصحاحاِت الختام�َِّة لسفِر صموئیَل أْن 

مُه لنا نحُن أ�ًضا.  تقدِّ

سوَف نتناوُل التطبیَق المس�حيَّ لهذا القسِم من سفِر صموئیَل �طرٍق توازي نقاشاِتنا السا�قَة 

َد  في هذا الدرِس. أوًَّال، سوَف نناقُش  . ��َف شدَّ ، وثانً�ا، سوَف ننتقُل إلى ملكوِت الربِّ عهوَد الربِّ

 كاتُبنا على عهوِد الربِّ في هذا القسِم مْن سفِرِه؟

 

 عهود الرب

 

�طرٍق متنوِّعٍة، �لُّ واقعٍة مَن الوقائِع التي تشیُر إلى االمت�ازاِت الثابتِة لداوَد تلفُت النظَر إلى 

. فالستَُّة وقائَع تشیُر في اتِّجاِه طرٍق استمرَّ الربُّ ُ�ظِهُر بها إحساَنُه لداوَد  كلِّ دینام�ك�َّاِت عهوِد الربِّ

ِة �األمانِة الممتنَِّة. �ما تلمُس وإلسرائیَل. في �لِّ واقعٍة، أطنَب �ات ُبنا في عرِض معاییِر الربِّ الخاصَّ

 كلُّ واقعٍة ��َف أتى الربُّ بلعناٍت على إسرائیل نت�جًة للعص�اِن و�بر�اٍت نت�جَة الطاعِة.

كما هَو الحاُل دائًما، �جُب أْن نكوَن حر�صیَن على متا�عِة تعال�ِم العهِد الجدیِد عنَد تطبیِق 

َل قلوُ�نا أوًَّال إلى المس�ِح نفِسِه. �لُّ  هذهِ  . �جُب أْن تتحوَّ ِة بدینام�ك�َّاِت عهوِد الربِّ الرؤى الخاصَّ

إحساٍن إلهيٍّ تجاَه داوَد و�سرائیَل في هذِه اإلصحاحاِت �شیُر إلى عظمِة إحساناِت الربِّ في المس�ِح. 

ِق أمانِة المس� ِح الكاملِة. عندما تشیُر هذِه اإلصحاحاُت إلى اللعناِت كلُّ فعِل أمانٍة ُیذ�ِّرنا �مدى تفوُّ
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والبر�اِت التي وقعْت على داوَد وعلى إسرائیَل، فهي تدعونا إلى االعتراِف �اللعناِت والبر�اِت األبد�َِّة 

 التي �أتي بها المس�ُح.

�ازاَت الثابتَة لُملِك لكْن �قدِر أهم�َِّة التر�یِز على المس�ِح نفسِه، علینا أ�ًضا أْن نطبَِّق االمت

ُر  داوَد على ح�اِتنا. عندما نقرُأ ��َف أتى الربُّ بلعناٍت على األرِض �سبِب خطا�ا شاوَل وداوَد، نتذ�َّ

ِل إلى المس�ِح في  أنَّ الربَّ �أتي بتأدیٍب وقتيٍّ لكن�ستِه. وعلى مثاِل داوَد، �جُب أْن نتجاوَب �التحوُّ

 تو�ٍة متَّضعٍة وفي إ�ماٍن.

دما نتعلَُّم عِن انتصاراِت أ�طاِل داوَد، نحصُل على ثقٍة في صراعاِتنا ضدَّ الشرِّ الذي عن

. و�ما أكََّد داوُد امت�ازاَت الربِّ المستمرََّة لُه ولبیتِه، على الرغِم مْن إخفاقاتِه  نواجُهُه �شعِب الربِّ

. فالربُّ لْن  یترَك في النها�ِة أيَّ رجٍل أو امرأٍة أو طفٍل الشخص�َِّة، �مكننا نحُن أ�ًضا أْن نثَق في الربِّ

 في المس�ِح �سبِب العهِد الجدیِد في المس�ِح.

 

َع إسرائیَل على وضِع  في أفضِل حاالِت شاوَل، قاَم بهز�مِة الفلسطینیِّیَن، وهذا شجَّ
كذا الرجاِء في الملِك. لكنَّنا نعرُف، �التأكیِد، أنَّ شاوَل �اَن غیَر أمیٍن للغا�ِة، وه

أخَذ الربُّ المملكَة مْن شاوَل، و�هذا �اَن �قوُل: "أر�ُدكْم أْن تنقلوا رجاءكْم وثقتكْم 
مَن الملِك شاوَل إلى الملِك داوَد ونسلِه". نرى أ�ًضا أنَّ الربَّ خلََّص �لَّ إسرائیَل 

موسى.  مْن خالِل العدیِد مْن �طوالِت داوَد العظ�مِة طالما �اَن أمیًنا لعهِد الربِّ معَ 
، أْن نضَع رجاءنا وثقتنا في الرجِل األمیِن لعهِد ِهللا مَع  وهذا هَو األمُر األساسيُّ
موسى. ونحُن نعرُف �الط�ِع أنَّ داوَد ارتكَب خط�ًَّة �شعًة وانتهَك هذا العهَد بنفسِه، 

صونا؟ لذا تساَءَل الُقرَّاُء: "هْل �مكُننا أْن نضَع رجاَءنا في داوَد وأبنائِه لكي �خلِّ 
ُد سفَري صموئیَل �قوٍَّة على العهِد األبديِّ الذي �ق�ُمُه الربُّ في نعمتِه  وهكذا، �شدِّ
مَع داوَد وأبنائِه: "یوًما ما س�كوُن هناَك حاكٌم أمیٌن و�ارٌّ سوَف �كوُن �امَل األمانِة 

داوَد". في ما �خصُّ العهَد مَع موسى، لذا ضعوا رجاَءكْم في هذا االبِن المستقبليِّ ل
ونحُن نعرُف أنَُّه أتى في شخِص المس�ِح الذي �اَن بال خط�ٍَّة، والذي أطاَع 

 الناموَس إلى التماِم. هذا هَو الشخُص الذي نضُع رجاَءنا ف�ِه الیوَم �كِل ثقٍة.
 د. أندرو �ارلي  —
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، �جُب أ�ًضا أْن مَع وضِع دینام�ك�َّاِت عهوِد الربِّ في هذا القسِم مْن ح�اِة داوَد في االعت�ارِ 

ِف ملكوِت الربِّ في  ن�قَي نصَب أعیننا ��َف یتطلَُّب منَّا التطبیُق المس�حيُّ أْن نر�َِّز على تكشُّ

 المس�ِح.

 

 ملكوت الرب

 

في هذِه اإلصحاحاِت، أوضَح �اتُب سفِر صموئیَل أنَُّه، �سبِب نعمِة الربِّ تجاَه داوَد و�یتِه، 

إسرائیَل. و�نفِس الطر�قِة، ألنَّ �سوَع هَو االبُن ال�ارُّ �الكامِل لداوَد الذي  لْن �فشَل ملكوُت الربِّ في

ُم �لَّ وعوِد الربِّ لداوَد، نعرُف �أت�اِع المس�ِح أنَّ ملكوَت الربِّ لْن �فشَل. ُم  یتمِّ لكْن، �ما رأینا، یتمِّ

ِل، في استمرار�َّةِ المس�ُح هذا الرجاَء على ثالثِة مراحَل: في تأس�ِس ملكوِتِه في أثنا  ِء مجیِئِه األوَّ

 ملكوِتِه مْن خالِل تار�ِخ الكن�سِة، وفي اكتماِل ملكوِتِه عندما �عوُد في المجِد.

ُل هذِه اإلصحاحاُت األخیرُة من سفِر صموئیَل قلوَ�نا تجاَه �لِّ شيٍء أنجَزُه �سوُع  أوًَّال، تحوِّ

َه بیِت داوَد بدَأ في المس�ِح. �ما هزَم أ�طاُل داوَد أعداَءُهْم، في تأس�ِس ملكوتِه. فتتم�ُم نعمِة الربِّ تجا

 ، هزَم �سوُع �شكٍل حاسٍم الشرَّ في موتِه وق�امتِه وصعودِه. و�ما أنقَذ داوُد إسرائیَل مْن لعناِت الربِّ

 أمََّن �سوُع اإلنقاَذ ألت�اِعِه مْن لعناِت الربِّ األبد�َِّة.

اُت أ�ًضا إلى ال�حِث في الك�ف�َِّة التي مْن خالِلها استمرَّ ملكوُتُه، ثانً�ا، تدعونا هذِه اإلصحاح

َمْت نعمُة الربِّ تجاَه داوَد و�یِتِه مْن خالِل امتداِد ملكوِت  َق المس�ُح على �لِّ ما أنجَزُه داوُد. لقْد ُتمِّ تفوَّ

لى أعداِء الربِّ عبَر األزمنِة. ودوُر المس�ِح. لقْد ُتمَّْت إنجازاُت أ�طاِل داوَد �انتصاِر �سوَع المتنامِي ع

داوَد في راحِة أرِض إسرائیَل مْن لعناِت الربِّ یتمُّ �طرٍق أعظَم �لَّ یوٍم عندما یتشفَُّع �سوُع عنَّا أماَم 

.  عرِش الربِّ

 ، ُه بر�اُت الربِّ لبیِت داوَد المستمعیَن األصلیِّیَن إلى مستقبِل ملكوِت الربِّ وثالًثا، �ما توجِّ

هنا نحُن إلى ما سوَف ینجُزُه المس�ُح في اكتماِل زمِننا. عندما �عوُد المس�ُح، سوَف ُ�ظِهُر أمانَة  توجِّ
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الربِّ إلى بیِت داوَد. سوَف یهزُم أخیًرا �لَّ أعداِء الربِّ الروحیِّیَن والجسدیِّیَن، وسوَف �سكُب بر�اٍت 

، سوَف ینقُذ �سوُع أبد�ًَّة على �لِّ َمْن آمَن �ِه. و�ما أتى داوُد ع لى األرِض �الراحِة مْن لعناِت الربِّ

 كلَّ الخل�قِة مْن لعناِت الربِّ إلى األبِد عندما �عوُد في المجِد و�لُّ األش�اِء ستص�ُح جدیدًة.

 

 

 الخاتمة

 

في هذا الدرس عن الملِك داوَد، تا�عنا ُملِك داوَد منُذ سنواٍت بر�اُتُه األولى في �لٍّ ِمْن 

ْت خطیَّتُه مَع بثش�َع إلى المتاعِب األولى حبرونَ   وأورشل�َم، وحتَّى سنواِت لعناتِه األخیرِة، عندما أدَّ

عِة لمملكتِه. لكْن، على الرغِم مْن هذِه اللعناِت، رأینا أ�ًضا أنَّ �اتَب سفِر صموئیَل أنهى سفَرُه  والموسَّ

ِة �األسرِة المالكةِ  ، وأ�طاِلِه المنتصر�َن، والراحِة مْن لعناِت الربِّ التي بروا�اٍت عْن �لماِت داوَد الخاصَّ

َرْت االمت�ازاِت الثابتَة التي ُمِنَحْت إلسرائیَل مْن خالِل الحكِم ال�ارِّ لبیِت داوَد.  صوَّ

م تسجیُل ُملِك داوَد في سفِر صموئیَل إرشاًدا جوهر��ا لشعِب إسرائیَل في أثناِء مواجهِتِه  قدَّ

ِتِهْم. على الرغِم مْن أنَّ داوَد ونسلُه فشلوا وأتوا بتأدیِب الربِّ على شعِب إسرائیَل، �اَن إلخفاقاِت مملك

على األمناِء أْن �ضعوا رجاَءهْم في وعوِد الربِّ لداوَد. وأنَت وأنا أ�ًضا نواجُه الیوَم تحد�اٍت ألنَّنا 

ِة �الخدمةِ  وَن في التقصیِر في متطلِّ�اِت الربِّ الخاصَّ َة الرائعَة لُملِك داوَد مستمرُّ  األمینِة. لكنَّ القصَّ

تذ�ِّرنا �شيٍء ال �جُب علینا نس�اُنُه أبًدا. لقْد تمَّْت وعوُد الربِّ لبیِت داوَد في َمِلِكنا العظ�ِم �سوَع. إنَّ 

َبنا في المس�ِح. لكْن �مكننا أْن نثَق بهذا األمِر: الربُّ   سوَف �حافُظ الربَّ مستعدٌّ أْن ی�ار�نا وأْن یؤدِّ

على شع�ِه األمیِن إلى أْن �عوَد المس�ُح ونرَث مملكَة الربِّ المجیدَة في السماواِت الجدیدِة واألرِض 

 الجدیدِة.
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مشار�ون ال  

 

هو نائب الرئ�س للشؤون األكاد�م�ة في �لّ�ة برمنجهام د. ثادیوس جاي. ج�مس، االبن (الُمقِدم) 
جستیر في الق�ادة الرعو�ة من ذات الكلّ�ة، ودرجة الد�توراة في لالهوت. وهو حاصل على درجة الما

) من �لّ�ة تر�نتي لالهوت. �اإلضافة إلى تدر�سه في �ل�ة الالهوت و�شرافه على .Ph.Dالالهوت (
هیئة التدر�س، �خدم د. ج�مس �مدیر لم�ادرة خدمة السجون التا�عة لكلّ�ة برمنجهام لالهوت والتي 

في الالهوت العملّي/ أو الدراسات الكتابّ�ة. �ما أنه �خدم �قس�س ُمساعد في  تمنح درجة الماجسیر
) في برمنجهام، وشغل منصب رئ�س لجنة االعتماد األكاد�مّي PCAكن�سة بیت اإل�مان اإلنجیل�ة (

 لكلّ�ة الالهوت الُمصلح. 
 
 

 .أستاذ الالهوت �كلّ�ة الخبر السار لالهوت في غانا ق. د. همفري أكوجیرام،
 

هو مدیر قسم الد�توراه في الدراسات الالهوت�ة، وأستاذ العهد القد�م واللغات  د. ر�تشارد إ�ه. أفیر��ك،

 السام�ة في �لّ�ة تر�نتي اإلنجیلّ�ة لالهوت.

 
أستاذ ُمشارك في �لّ�ة سان �ابلو لالهوت في المكس�ك. �ما �خدم �راٍع لكن�سة  د. د�فید �ور�ا،

 بروجر�سو المكس�ك�ة. �سوع المش�خ�ة في مدینة
 

 هو أستاذ علم تفسیر العهد القد�م في الكلّ�ة المعمدانّ�ة الجنو��ّة لالهوت. د. راسل ت. فولر،

 
هو أستاذ العهد القد�م واللغة العبر�ة في الكلّ�ة المعمدان�ة الجنو��ة الشرق�ة د. شیب مكدانیل، 

 لالهوت.
 

 القد�م في �لّ�ة أز�وري لالهوت. هو أستاذ متمّیز زائر للعهد د. جون أوزوالت،
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و�عضو في مجلس االعتماد األكاد�مّي في إرسال�ة أورو�ا الكبرى �خدم �ُمرَسل مع د. أندرو �ارلي، 
 خدمات األلفّ�ة الثالثة.

 
 .وجسان دییلالھوت في بیثیل كلیّة أستاذ العھد الجدید في  ھو ،تراوسسمارك ل. د. 
 

ذ مشارك في الدراسات العابرة للتخصصات في �لّ�ة �وفننت هو أستاد. أول�فر إل. تر�میو، 
 لالهوت.
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مصطلحات العسرةقائمة ال  
 

: �اهن وابن أخ�مالك الذي نجا من قتل أب�اثار
الكهنة في نوب وانضَم إلى داود ورجاله؛ ظلَّ 

 مخلًصا لداود طوال فترة حكمه.
 

لت للصفح عن : زوجة نا�ال التي تدخَّ أب�جایل
أن رفَض طلب داود لغذاء رجاله زوجها، �عد 

 ه؛ تزوَّجها داود �عد أن قتل هللاوأهان رسل
 نا�ال. 

 
: ملك فلسطیني لمدینة جت الذي طلب أخ�ش

 منه داود الحما�ة من شاول. 
 
: الكاهن األكبر في نوب ووالد أخ�مالك

 أب�اثار؛ قتله شاول لمساعدة داود.
 

ر نسله من "عمالیق" : شعب ینحدعمالیق
(حفید ع�سو)، هاجموا شعب إسرائیل دون 

هروب الشعب من أرض مصر؛ سبب �عد 
هذا الشعب أحد أكثر أعداء إسرائیل  كذا ُ�عد

َر من قبل داود ورجاله أخیًرا.   قسوة والذي ُدمِّ
 

: صندوق مصنوع (كما أمَر هللا تابوت العهد
ذهب، موسى) من خشب السنط وُمغطَّى �ال

حفظ األلواح الحجر�ة للوصا�ا العشر �ه؛ وتم 
 كما ُدعَي "تابوت هللا".

إلسرائیلیین : الذي تم ف�ه طرد السبي ال�ابليا
 586الُقدامى وسبیهم إلى �ابل (منذ حوالي 

 قبل المیالد). 9/538 قبل المیالد حتَّى
 

: المغارة التي اخت�أ فیها داود مغارة عدالم
 أثناء فراره من شاول.

 
: المرحلة الثالثة واألخیرة الفتتاح لاالكتما

ِعندما �عود  األخرو�َّات (اإلسخاتولوجي)؛
 دَف هللا النهائي لكل التار�خ. المس�ح وُ�حقُِّق ه

 
: المرحلة الثان�ة الفتتاح االستمرار�َّة

األخرو�َّات (اإلسخاتولوجي)؛ "فترة ملكوت هللا 
ل، لكن قبل االنتصا ر �عد مجيء المس�ح األوَّ

 ائي".النه
 

: معاهدة قانون�َّة ُملِزمة بین شخصین أو العهد
الناس، أو بین هللا وشخص أو  مجموعتین من

  ومجموعة من الناس. هللا
 

: إله فلسطیني �ان ُ�صوَّر غالً�ا على داجون 
 أنه إنسان وجزء من سمكة.

 
: الَملك الثاني إلسرائیل في العهد القد�م داود

له س�جلسون على نس الذي ناَل الوعد �أن أبناء
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 العرش وَ�ملكون إلى األبد.
 

: �اهن یهودي في خ�مة االجتماع في عالي
"شیلوه" الذي �ارك حنَّة وأقاَم صموئیل خلًفا 

 له؛ أٌب لَوَلَدین ِشرِّ�ر�ن، حفني وفینحاس.
 

 : أٌب للنبي صموئیل وزوٌج لحنَّة وفننة.ألقانة
 

الناعم  : ثوٌب مقدٌس مصنوع من الكتاناألفود
 كان یرتد�ه الكهنة في إسرائیل القد�مة.

 
: عاصمة شاول ومسقط رأسه في ج�عة

�َّة  أراضي بن�امین؛ المدینة التي ُقِتَلت فیها ُسرِّ
 ).21-19الالوي (قضاة 

 
: المحارب الفلسطیني العظ�م الذي ُجل�ات

تحدَّى إسرائیل لمحار�ته، وُقِتَل من قبل داود 
 الشاب.

 
قانة، التي صلَّت إلى هللا ألجل : زوجة ألحنَّة

 طفل، وأص�حت أم لصموئیل. 
 

: المرحلة األولى الفتتاح األخرو�َّات التأس�س
(اإلسخاتولوجي)؛ تشیُر إلى مجيء المس�ح 

ل وخدمات رسله وأنب�ائه.   األوَّ
 

: االبن ال�كر للملك شاول وصدیق یوناثان

داود الُمقرَّب الذي مات في حرٍب مع 
 أبو مفیبوشث.  الفلسطینیین؛

 
: من س�ط الوي؛ خدموا �كهنة ألمة الالو�ون 
 إسرائیل.

 
: االبنة الصغرى للملك شاول وزوجة م�كال

 داود األولى.
 

: نبيُّ وُمخلِّص العهد القد�م الذي قاد موسى
اإلسرائیلیین خارج مصر؛ رجل قطَع هللا معه 

"عهد الناموس" القومي، وأعطى الوصا�ا 
إلسرائیلیین؛ ظهَر أ�ًضا العشر وسفر العهد ل

 مع إیل�ا عند تجلِّي �سوع. 
 

: استشارَة الموتى للتواصل استحضار األرواحِ 
معهم، وهي ممارسة �انت ممنوعة من هللا 

 ).20�شدة (راجع الو�ین 
 

: عهد التحقیق واإلنجاز في العهد الجدید
 .31: 31المس�ح؛ ُذِكَر ألول مرة في إرم�ا 

 
: موطن رئ�س الكهنة أخ�مالك حیث َدمََّر نوب

شاول وقتل الكهنة والشعب والحیوانات �سبب 
 مساعدة داود.

 
: إحدى زوجات ألقانة التي أنجبت عدة فننة
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 أطفال وأساءت إلى حنَّة ألجل ذلك السبب.
 

: شعب ُمحارب غیر سامي (ال الفلسطینیون 
ینتمي لنسل سام)، ر�ما من جز�رة �ر�ت، 

الً�ا في حالة حرب مع شعب إسرائیل و�انوا غ
 في العهد القد�م. 

 
: النبي والكاهن والقاضي األخیر صموئیل

إلسرائیل؛ ُوِلَد استجا�ًة لصالِة حنَّة؛ نشأ في 
عهد عالي الكاهن؛ قاَد اإلسرائیلیین من فترة 

 الُقضاة إلى عصر الَملك�َّة. 
 

ل َملك مسحه هللا ل�حكم أمة شاول : أوَّ

 إسرائیل.
 

: لقب مس�اني �شیر إلى نسل (ابن) ابن داود
داود ال�ار الذي طال انتظاره، والذي سُ�خلِّص 

شعب هللا؛ عادًة ُ�طبَّق على �سوع في العهد 
 الجدید (خاصة في إنجیل متَّى).

 
: خ�مة ُمتحر�ة �انت ُ�حفظ خ�مة االجتماع

فیها تابوت العهد وُ�ظهر فیها هللا حضوره 
 الخاص إلسرائیل.

 
: المدینة التي أعطاها الملك الفلسطیني غصقل

أخ�ش لداود.
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