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مقدمة في سفر صموئیل األول 
 تسمیته

سفرا صموئیل األول والثاني في األصل العبري سفر واحد یحمل اسم "صموئیل"، 
 في الجزء األول من السفر، وٕانما أیًضا ألنه صموئیل یحتل الدور الرئیسيألن لیس فقط 

: شاول، داود، وهو أول من قدم هذا النوع من الكتابة هو أول من مسح ملوًكا إلسرائیل
النبویة التاریخیة بوحي الروح القدس، كما قام بأدوار رئیسیة أخرى وردت في هذا لسفر. 

كلمة "صموئیل" لیس كما یظن البعض تعني "سأل اهللا"؛ معتمدین على العبارة: 
)؛ إنما تعني "سمع 20: 1 صم 1"ودعت اسمه صموئیل، قائلة: "ألني من الرب سألته" (

اهللا"، فإن كانت حنة قد قالت "من الرب سألته" إنما عنت أن "اهللا سمع سؤالها". عبارة 
. ویرى البعض إن كلمة "صموئیل" تعني Ï"سألت اهللا" أقرب إلى "شاول" منها إلى صموئیل

. Ð"اسم اهللا" أو "اسمه إله"
ُقسم السفر إلى اثنین في الترجمة السبعینیة لمجرد أسباب عملیة، إذ كانت هناك 

) عوض درج واحد. واعتبرتهما ضمن "أسفار rollحاجة إلى استخدام درجین (لفتین 
مل) بكونها  2مل،  1صم،  2صم،  1كة"، حیث ضمت األسفار الحالیة األربعة (مملال

 ذات التقسیم في القدیس جیرومتحوي تاریًخا كامًال لمملكتي إسرائیل ویهوذا. وقد اتبع 
 4مل،  3مل،  2مل،  Regum ) 1ترجمة الفولجاتا الالتینیة، ودعاها "أسفار الملوك"

، عوض "أسفار المملكة". Ñمل)
ُأخذ بهذا التقسیم في الكتاب المقدس العبري في القرن الرابع عشر، وظهر في 

. 1517 في فینیسیا عام Danial Bombergالطبعة الثانیة لدانیال بومبرج 
إذن جاءت التسمیة الحالیة "صموئیل األول وصموئیل الثاني" عن العبریة، مع 

استخدام التقسیم الیوناني. 

1 Nelson: A New Catholic Commentary on Holy Scripture, 1969, p. 308. 
2 The New Westminster Dictionary of the Bible, 1969, p. 828. J.L. Mckenzie: Dictionary of 

the Bible, 1972, p. 767. 
3 Oesterley and Robinson: An Introduction to the Books of the Old Testament, SPCK 1961, 

P. 85. 
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كاتبهما  
 الذي تسلمته كنیسة العهد الجدید كاتب السفرین هما Ïبحسب التقلید الیهودي

صموئیل النبي - رئیس مدرسة األنبیاء ومؤسسها - إلى ما قبل خبر نیاحته وجاد وناثان 
). 30-29: 29 أي 1لتكملة السفرین (

قافة الیهودیة، ثواضح أن مدرسة األنبیاء التي أسسها صموئیل النبي كانت مركز ال
  خاصة بمعامالت اهللا مع شعبه، كما یظهر من القول: "فكلم صموئیللذا احتفظت بسجالت

 2). یشیر (25: 10 صم 1الشعب بقضاء المملكة وكتبه في السفر ووضعه أمام الرب" (
) إلى ناثان النبي ومعه أنبیاء آخرون كمصدر لتاریخ ُملك سلیمان. 29: 9 أي

 موضوعه
 سنة من میالد صموئیل 115. إقامة مملكة في الشعب؛ یحوي تاریخ حوالي 1

 ق.م. إلى موت شاول. 1171سنة 
 الستة األولى صموئیل كنبي ومن األصحاح السادس لقد قدمت لنا األصحاحات

 كقاضٍ . أما صموئیل الثاني فُیبرز داود كملك ال منازع له، یستولى أبرز السفر دوره أیًضا
-5 صم 2على أورشلیم ویقیمها مركًزا جدیًدا للعبادة بإحضار التابوت وٕاقامته في المدینة (

6 .(
 رتاخ. بالنسبة إلقامة ملك إلسرائیل، فقد كان اهللا نفسه ملًكا على الشعب، هو ي2

لهم القادة كأنبیاء مثل موسى، وصموئیل أو قضاة كجدعون وشمشون وصموئیل. ولكن لما 
 الشعب والكهنة عن الحق حّلت بهم تأدیبات الرب المتكررة في سفر القضاة، حتى متى اغز

شعروا بخطایاهم ورجعوا إلى اهللا بالتوبة یستجیب لهم ویرسل لهم قاضًیا ُیخلصهم. بهذا لم 
تكن وظیفة القاضي رسمیة ُتسلم بالخالفة وال مقصورة على سبط معین. وقد بلغ االنحطاط 

ذروته حتى ارتكب أبناء الكهنة والقضاة الشرور، وصاروا عثرة للشعب مثل ابني عالي 
الكاهن وأوالد صموئیل. شعر الشعب بما وصلوا إلیه من انحطاط هم وقادتهم، ففكروا في 

العالج بأسلوب بشري، بإقامة ملك یدافع هو وأوالده عنهم. 

1 The Talmud (Baba Bathra 15 a). 
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إذ تحدث هذا السفر عن بدء إقامة ملوك إلسرائیل، لذا نجده ألول مرة في الكتاب 
 مرة. 280، لُیذكر هذا اللقب بعد ذلك أكثر من )3: 1 (المقدس ُیلقب اهللا "رب الجنود"

وكأن الوحي قد أراد تأكید أن اهللا هو الملك المهتم بشيءون شعبه ومدبر أمورهم. 
إذ تحدث السفر عن مسح الملوك، ألول مرة أیًضا نسمع في الكتاب المقدس عن 

). 10: 2 "الرب یدین أقاصي األرض ویعطي عًزا لملكه ویرفع قرن مسیحه" (:"مسح الرب"
وقد ُدعي الملوك مسحاء الرب بكونهم رمًزا للسید المسیح الذي یملك على الصلیب، ویقیم 
ملكوته في القلب. لهذا ال نعجب إن رأینا داود ال یمد یده ضد شاول بالرغم من رفض اهللا 

). هذا وقد صار داود نفسه رمًزا للملك المسیح 11: 26 صم 1له، ذلك ألنه مسیح الرب (
الذي جاء من نسله حسب الجسد. لذا أكد العهد الجدید نسب ربنا یسوع المسیح لداود في 

؛ 31-25: 2سلسلة األنساب، وأنه ُولد في مدینة داود، وأنه بالحقیقة ابن داود (راجع أع 
). 3: 1 رو

صم)] ال یهدف إلى تقدیم تاریخ للدین،  2هذا ویالحظ أن هذا السفر [وتكملته (
 إسرائیل على الكشف عن دور اهللا في حیاة إنما ركز اهتمامه األساسي في عرضه لتاریخ

 ویوجهه، خاصة في سلسلة األحداث التي بها أدخل اهللا النظام شعبه، إذ هو یحكم التاریخ
جهه إلى بیت داود لیملك إلى األبد، كبیت مسیاني یحمل وعًدا والملكي أو سمح به، حیث 

.  Ïبدیمومته

سماته  
تاریخي رائع  . یعتبر العرض التاریخي في سفري صموئیل األول والثاني أول عرض1

في تاریخ البشریة. فقد سبق الكاتب - بالوحي اإللهي - كل المؤرخین في منهجه. 
فیما یلي تعلیقات بعض الدارسین في هذا األمر:  

[قال أحد العلماء في العصر الحدیث: "إن سفر صموئیل سفر رائع للغایة، ال 
 وأسلوبه األدبي وقوة تصویره  البشریةه وفي تبصره بالطبیعةیتیفوقه شيء في تاریخ

، اللحوادث". وُیظهر هذا السفر طرائق اهللا في معاملته لألشخاص سواء كانوا خیرین أم أشرارً 

1 J. Hastings: Dictionary of the Bible, N.Y. 1963, p. 884. 
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وكذلك یظهر طرائق معاملة اهللا للشعوب، ویعطینا صورة صادقة ألعمال اهللا في قضائه 
]. Ïوعقابه (تأدیباته) كما في غفرانه ورحمته

[یلزمنا أن ندرك أن سفري صموئیل یحویان بطریقة غیر عادیة تاریًخا موضوعًیا 
وأصیًال، خاصة تاریخ داود الملوكي. ألول مرة نجد كتابات ما یمكن أن ُیسمَّى بالتاریخ في 
معناه العادي الحدیث بمعنى الكلمة. واضح أن تاریخ القصر (الملكي) ُكتب بید شاهد عیان 

ألحداث، أو بالید التي تقدم المعلومات ألول مرة. لقد كتب القصة بصراحة بأقل ما یمكن ل
من الوعظ. لقد رأى ید یهوه في األحداث، لكنه كان یفكر في یهوه العامل خالل األشخاص 

الل المعجزات. وفي رأي بعض الدارسین أن خواألحداث في الحیاة العلمانیة أكثر مما هو 
]. Ðواضع هذا التاریخ الملوكي هو أول مؤرخ في القدیم بطریقة جازمة

 عن واضع سفري صموئیل األول والثاني بكونه رائد Robert H. Pfeifferكتب 
التاریخ الذي سبق كل المؤرخین، قائالً : [هو أبو التاریخ بكل ما تحمل الكلمة من معنى 

أكثر من هیرودیت الذي جاء بعده بحوالي نصف ألف سنة. حسب معرفتنا هو الذي خلق 
 من غیر أن یكون أمامه ...التاریخ كفن، یستعرض األحداث الماضیة خالل فكر عظیم

نموذج سابق له یقتدي به. كتب نموذًجا رائًعا، لم یتخطَّ الحقیقة التاریخیة، حامًال نظرة 
]. Ñسیكلوجیة، بأسلوب أدبي في إخراج (تمثیل) قوي

. ألقى سفرا صموئیل األول والثاني ضوًءا على أهم المؤسسات الدینیة في ذلك 2
[العمل الروحي للكاهن ودوره التعبدي الطقسي  [مدرسة األنبیاء] والكهنوت الوقت، مثل النبوة

غیر المنفصل عن حفظ الوصیة والطاعة هللا بفهم روحي] والمسیانیة [الملوك كمسحاء الرب 
یلتزمون بالطاعة هللا في اتضاع لخدمة الشعب]. 

هذه المؤسسات یقودها روح اهللا القدوس بكونه أقنوًما إلهًیا، إذ هو:  
. ]6: 10 صم 1 [یهب النبوة    •
. ]9: 10 صم 1 [یمنح القلب الجدید   •
. ]6: 11 صم 1[یعطي الغیرة الصالحة   •
. ]18 ،13: 16 صم 1 [یمنح المواهب    •

Ï ،544، ص 1971 قاموس الكتاب المقدس . 
2 Layman: Interpreter's One Volume Commentary on the Bible, 1980, p. 1085. 
3 New Westminister Dict. Of the Bible, p. 831. 
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.    ]14: 16 صم 1 [یحفظ اإلنسان من األرواح الشریرة  •
. یمكن اعتبار سفر صموئیل األول مقاًال عن الصالة وثمارها في حیاة 3
المؤمنین:  
. ]28-10: 1 صم 1[جاء صموئیل النبي بركة للشعب ثمرة صلوات أمه   •
. ]10-5: 7 صم 1[نال إسرائیل النصرة بصلوات صموئیل النبي   •
 إذ رفض الشعب اهللا كملك علیهم لجأ صموئیل إلى الصالة فعزاه اهللا  •

. ]6-5: 8 صم 1[
. ]15: 9 صم 1[الصالة تهب إعالًنا عن األسرار اإللهیة   •
. ]13: 12 صم 1[ الصالة من أجل شعبه خطیة   عناعتبر صموئیل كفه •
. ]6: 28 صم 1[إذ رفض اهللا شاول سد أذنیه عن صالته    •

خطئ إلى  أ فحاشا لي أن  أناامیمكننا القول بأن آیة هذا السفر الرئیسیة هي: "وأ
). 23: 12 صم 1كف عن الصالة من أجلكم" (أالرب ف

أقسامه  
. ]7-1 صم 1[. صموئیل النبي والقاضي  1
. ]15-8 صم 1[. شاول الملك   2
. ]31-16 صم 1[. داود الملك   3

 وحدة السفر
یرى بعض النقاد إن سفري صموئیل األول وصموئیل الثاني قد كررا الحدیث عن 

، أحدهما مصدر مبكر Ïبعض األحداث، فقال بعضهما بأنهما جاءا تجمیًعا لمصدرین
Early Sourceیحبذ النظام الملكي، واآلخر مصدر متأخر Late Source Ð  كتب في

عصر السبي أو ما بعد السبي ُیضاد النظام الملكي ویحمل جانًبا وعظًیا أكثر منه تاریخًیا، 
بلغ بالبعض أن قسم عبارة واحدة إلى شطرین،   النظام الملكي وفساده.ىءحیث ظهرت مساو

ینسبون جزًءا منها للمصدر المبكر واآلخر للمتأخر. كما نادى فریق آخر بأن السفرین جاءا 
 أو أكثر. Ñعن ثالثة مصادر

1 Welhausen, Cornill, Budde, Kittel and Sellin. 
2 Interpreter's One Volume Commentary, p 1082. 
3 Eissfeldt. 
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ن المصاعب التي یثیرها إب[ : القائلالقدیس أغسطینوسوٕانني أذكر هنا كلمات 
البعض عن الكتاب المقدس تدفعنا باألكثر إلى التمتع بأعماق جدیدة خالل دراستنا للكتاب 

. ]المقدس
 وغیرهما عرًضا ألهم األحداث التي ركز Oesterley and Robinsonقدم 

، وسأقدم رّد بعض الدارسین إلى ذلك:  Ïعلیها النقاد بكونها تكررت في السفرین
 ؛8 صم 1(مثل   في مجموعة معادیة للنظام الملكي. تأسیس النظام الملكي1

). 15-1: 11 ؛16-1: 9 صم 1)، وأخرى محبذة للنظام الملكي (مثل 17-25: 10
 رجعنا إلى النصوص ال نجد تعارًضا بینها بل انسجاًما، إذ یالحظ اآلتي:  اإذ
 استاء صموئیل النبي من طلب الشعب إقامة ملك لهم، وهذا )8صم  1(. في أ

أمر طبیعي، إذ یعني هذا الطلب اآلتي:  
I نكراًنا لخدمة صموئیل النبي الذي عاش بینهم باذًال ومحًبا. لقد انحرف أوالده .

 لهم، وكان یلیق بهم أن ینتظروا عمل اهللا الذي یقیم لهم قاضًیا ةلكنه لم یلزمهم بقبولهم قضا
یخلصهم كما حدث قبًال معهم. 

II تجاهًال لعمل اهللا المستمر معهم في عصر القضاة، فكان یلیق بهم أن ینسبوا .
 (بطلب النظام الملكي  Theocaratical Systemالفشل ال إلى نظام الحكم اإللهي 

Monarchy .بل إلى انحرافهم عن اهللا وفسادهم الروحي (
III) مهتمین بالمظاهر الخارجیة. 5: 8 صم 1. رغبتهم في التشبه باألمم ،(

أما نسبة مثل هذا النص إلى مصدر متأخر ُكتب أثناء السبي أو بعده حیث 
 النظام الملكي وأنه لم ُیكتب في أیام صموئیل النبي، فیرد علیه بأن الشعب ىءظهرت مساو

 مثل سائر  ملككان قد احتك باألمم والشعوب المجاورة، وٕان كانوا قد طلبوا أن یكون لهم
الشعوب لكنهم شعروا كیف تئن هذه الشعوب من نیر الملوك الطغاة المستغلین لشعوبهم، 

آباؤهم أیًضا من مرارة األستعباد على ید الفراعنة. أما ما هو أهم من ذلك فهو أن ى فقد عان
 الوحي، لذا ینسبون بعض األسفار إلى  أوالنقاد في كتاباتهم تجاهلوا العنصر اإللهي

عصور متأخرة عن كتابتها لمجرد إشارتها إلى أحداث مستقبلیة، حاسبین أن الكاتب البد أن 
یكون معاصًرا أو الحًقا لألحداث، إذ ال یقبلون قدرة الوحي عن الحدیث عن أمور مستقبلیة 

 صموئیل النبي یعارض طلب الشعب على اهللا، وفي صراحة یعلن جدخالل النبوة. هنا ن

1 Introduction to the Old Testament, p. 87-88. 
                                                 

http://coptic-treasures.com/
coptic treasures

www.coptic-treasures.com/wp


 

استیاءه من الطلب، وبالرغم من استجابة الطلب إال إن اهللا كشف لصموئیل عما سیحدث 
 للملوك القادمین، وقد نقل صموئیل هذه الصورة بأمانة للشعب. إذن استیاء ىءمن مساو

صموئیل وحدیثه الذي یبدو معادًیا للنظام الملكي ال ینسب لعصر السبي أو ما بعد السبي 
 بعض النقاد إنما هو حدیث نبوي فیه یكشف النبي عما سیحل بهم من جور يكما یدع
الملوك. 

ب. أما بالنسبة للنصوص التي تبدو محبذة للنظام الملكي، مثل قول الرب 
لصموئیل النبي: "غًدا في مثل اآلن ُأرسل لك رجًال من أرض بنیامین، فامسحه رئیًسا 

لشعبي إسرائیل فیخلص شعبي من ید الفلسطینیین، ألني نظرت إلى شعبي ألن صراخهم قد 
هذه ، فال یعني هذا تناقًضا للعبارات أو النصوص السابقة؛ إنما )16: 9 صم 1(" يّ جاء إل

هي طبیعة اهللا الصالحة إنه یراعي الحریة البشریة، خاصة إن كان الطلب جماعًیا. لقد 
أعطاهم سؤل قلبهم، مستخدًما بصالحه شرهم للخیر. هذا ما سبق أن فعله مع أخوة یوسف 

حیث استخدم بیعهم ألخیهم عبًدا فرصة إلقامة النبتة األولى لشعبه في مصر. لقد عّزى 
 1(قلب نبیَّه صموئیل قائًال له: "ألنهم لم یرفضوك أنت بل إیاي رفضوا حتى ال أملك علیهم"

). 9: 8 صم 1، وفي نفس الوقت قال له: "فاآلن أسمع لصوتهم" ()7: 8 صم
؟!". قیل هذا المثل حین حّل روح الرب . أصل المثل "أشاول أیًضا من األنبیاء2

)، وأیًضا حین طارد داود 11: 10 صم 1على شاول وتنبأ بین األنبیاء یوم مسحه ملًكا (
إلى نابوت حیث كان یسكن صموئیل، إذ تنبأ أمام صموئیل وداود بعد أن خلع ثیابه 

). لقد ادعى 24: 19 صم 1(الخارجیة) وانطرح عریاًنا النهار كله واللیل كله (
Welhausen أن النص الثاني ولید عصر متأخر مبغض للملكیة، إذ یظهر شاول في 

صورة مزریة یستمتع بها صموئیل وداود.  
ُیرد على ذلك بأن المثل قیل في المرة األولى عند مسحه ألن اهللا أعطاه قلًبا أخر 

)، وصار المثل بین عارفیه بكونه لم یدخل مدرسة األنبیاء ولم یتوقع أحد 9: 10 صم 1(
 1نواله نعمة النبوة كعطیة إلهیة، فصارت مثًال في حدود ضیقة بین عارفیه وأصدقائهم (

). أما تكرارها في المرة الثانیة بعد زیغان قلبه فهو أمر طبیعي لشخص 12-11: 10 صم
مثل شاول ُعرف بتقلبه المستمر وانفعاالته القویة المتغیرة، كما یظهر في معامالته مع 

داود، تارة یبكي أمامه ویمدحه وأخرى یصوب الرُّمح ضده لیعود فیقیم معه عهًدا ثم 
 لقد رأى صموئیل وداود فثارت فیه ذكریات كثیرة هزت نفسه فترنح، وخلع ثوبه ...ینقصه
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 هنا یتكرر المثل الذي بدأ ُیشاع لیتثبت أكثر، إذ تنبأ شاول الذي ... النبوة فيهذيالخارجي ل
. Welhausenسبق فانحرف مقاوًما الحق. أما صموئیل وداود فلم ینظرا إلیه بهزء كما ظن 

) 27-17: 10 صم 1. یدعى بعض النقاد أن مبایعة شاول في المصفاة (3
 صم 1جاءت عن مصدر متأخر مقاوم للنظام الملكي بینما تجدید المملكة في الجلجال (

) جاء عن مصدر مبكر محبذ للنظام الملكي. ُیرد على ذلك بأنه كان لزاًما على 14: 11
صموئیل النبي عند مبایعته لشاول في المصفاة أن یبرز أن اهللا استجاب لطلب الشعب 
وأعطاهم سؤل قلبهم بالرغم من رفضهم لملكه، مبرًزا صالح اهللا ومعامالته الرقیقة مع 

 بني بلیعال  قتلاإلنسان. أما في الجلجال إذ صارت غلبة على األعداء وقد رفض شاول
(من شعبه) ألنهم رفضوا قبًال قائالً : "ال ُیقتل أحد في هذا الیوم، ألنه في هذا الیوم صنع 

)، لهذا كان الئًقا أن ُیمدح شاول وتجدد مملكته 13: 11 صم 1الرب خالًصا في إسرائیل" (
 فرح وسط الشعب. نویكو

هنا نود تأكید أن صموئیل النبي لم یهدف إلى مقاومة نظام سیاسي معین أو 
تحبیذه إنما كان یرفض كل فساد داخلي وكل عالج مقّنع یحمل مظهًرا خارجًیا دون إصالح 
روحي داخلي. حین كان شاول یسلك حسب الوصیة امتداحه صموئیل النبي عالنیة وحین 
انحرف صار یوبخه في شجاعة وبصراحة. هذا ونجد صموئیل مسح داود وكان سنًدا له 

حتى النهایة. 
 عندما سقط سماحة داود النبي متشابهتین بخصوص . أورد السفر قصتین4

ین مختلفتین:  ت). ویالحظ أن القصتین تمثالن واقع26 ،24 صم 1 بین یدیه (شاول مطارده
. تكرارهما أمر طبیعي لما عاناه شاول من مرض نفسي، فكان متقلب المزاج، أ

فبعد أن رفع شاول صوته وبكى معلًنا لداود: "أنت أبر مني ألنك جازیتنني خیًرا وأنا جازیتك 
) عاد لُیطارد مرة أخرى. 17: 24 صم 1شًرا" (

) أبلغ الزیفیون شاول عن موقعه في تل حخیلة 24 صم 1ب. في المرة األولى (
وًفا من االنتقام. خ) ففعلوا ذلك 26 صم 1إذ كانوا أعداء له، أما في المرة الثانیة (

 حارس، ألنهم 3000ـ ج. مع وجود تشابه في القصتین مثل تقدیر رجال شاول ب
حرسه المرافق له، فإن القصتین تكشفان عن مناسبتین مختلفتین:  

. في األولى كان شاول في كهف نهاًرا، أما في الثانیة فكان في معسكر لیالً . أ
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في األولى هرب داود مسرًعا، أما في الثانیة التجأ إلى الفلسطینیین ألن داود ب. 
النبي فقد الثقة تماًما في شاول بعد تكرار األمر، (هكذا یؤكد حدوث األمر 

مرتین). 
لكي ال أطیل الحدیث فإنني سأعرض لألحداث التي أوردها النقاد بكونها متكررة 

في دراستنا لصلب السفر وتفسیر ذلك. هنا أود أن أكرر ما ذكره بعض الدارسین الذین فندوا 
آراء هؤالء النقاد، وهو:  

. أن العمل لیس ولید مصدرین - واحد الحق وآخر سابق، إنما هو عمل مترابط أ
. Ïیحمل هدًفا واضًحا بعرض رائع منسجم مًعا

ب. لم ُیوضع السفران بهدف تاریخي بل بقصد الكشف عن خطة اهللا ومعامالته 
 مرتبة على أساس زمني. امع شعبه، لذا جاءت األحداث الواردة فیهما لیست دائمً 

ج. أجمعت اآلراء أن سفري صموئیل األول والثاني امتازا باللغة العبریة الفصحى 
التي تدل على أن الوقت الذي كتب فیه كان العصر الذهبي لألدب العبري. فلو كان 

. Ðالسفران أجزاء متناثرة من عصور مختلفة لما حملت هذا الطابع األدبي الرائع
 إن السفر حوى بعض عبارات شائعة االستعمال في ذلك Ñ Driverد. یقول

الوقت (العصر المبكر) مثل: "حیة هي نفسك"، "بنو بلیعال"، "رب الجنود"، "وهكذا یعمل 
الرب وهكذا یزید"، "مبارك أنت من یهوه (اهللا)"  الخ... 

 

1 Cf. J. H. Raven: Old Testament Introduction, 1910, p. 166. 
Driver: Notes on the Test of Samuel, Oxford 1890, p. 173. 

Ð 154، ص 2 د. فرنسیس داندس: تفسیر الكتاب المقدس، جـ .
3 Raven, p. 167. 
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صموئیل األول 
] 7-1 صم 1[

 

. ]1[. میالد صموئیل  1
. ]2[. نشأة صموئیل  2
. ]3[. دعوة صموئیل  3
. ]7-4 [. خدمة صموئیل  4
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مرحلة انتقالیة 
] 7-1 صم 1[

تمثل حیاة صموئیل النبي والقاضي مرحلة انتقالیة، خاللها عبر إسرائیل من حكم القضاة إلى النظام 
وٕایمانها، تعهده عالي الكاهن والقاضي، رجل تقي  الملكي. ُولد صموئیل من والدین تقیین كثمرة لصالة أمه

ضعیف الشخصیة خاصة أمام ابنیه. 
 سنة، إذ خربها 300تربى صموئیل في بیت الرب بشیلوه حیث استقرت خیمة االجتماع هناك حوالي 

)، إذ لم یرجع التابوت بعد ذلك إلیها. 4 صم 1الفلسطینیون في إحدى هجماتهم، غالًبا بعد معركة افیق (
) مثل عالي الكاهن له سمة خاصة هو الدور الروحي 17-15، 6: 7 صم 1( جاء تاریخ حیاته كقاضٍ 

العامل بالصالة وتقدیم المشورة دون قیادة الجیوش للخالص بواسطة الحروب. اتسم باإلصالح الروحي قدر 
المستطاع إذ اتسم الشعب بالزیغان عن اهللا والجهل وهما السمتان اللتان غلبتا علیهم في عصر القضاة، لذا سمح 

اهللا لهم بالمذلة على أیدي الفلسطینیین. 
ًضا لُملك اهللا وله، لكن بأمر فطلب الشعب إقامة ملك لهم مثل سائر األمم. حسب صموئیل النبي ذلك ر

ًبا لإلهي مسح لهم شاول ملًكا الذي اتسم بالعصیان فرفضه اهللا. ُمسح داود ملًكا في الخفاء وبقى شاول یطارده طا
قتله مهما كلفه الثمن. 
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 األصحاح األول

میالد صموئیل 
ربى في هیكل تُوهب صموئیل ألمه التقیة والعاقر حنَّة من قبل الرب، إذ جاء ابًنا إلیمانها وصلواتها، و

الرب، لیكون سبب بركة للكثیرین. 

. ]8-1[. حنة التقیة العاقر  1
. ]18-9[. ابن الصالة     2
. ]23-19[. میالد صموئیل   3
. ]28-34[. صموئیل عاریة الرب  4

 :  . حنة التقیة العاقر1
"مرجانة" أو "لؤلؤة"، وحّنة وتعني "حنان" أو "نعمة".  كان أللقانة امرأتان: فننة وتعني

 ألنه سكن في جبل أفرایم، لكنه كان من سبط الوي من عشیرة قیهات ]3[ إنه أفرایمي ة. قیل عن ألقانأ
)، لكنه لم یمارس منصب الالویین. كان رأًسا لعشیرة صوفیم التي تسمى بها قریة 38-32 ،28-22: 6 أي 1(

، وقد دعیت هكذا لتمییزها عن المدن األخرى التي Ï"رمتایم صوفیم" أي "رابیتا الصوف" أو "مرتفعتا الصوف"
حملت ذات األسم "رامة". ربما هي "رام اهللا" الحالیة.  

: 7 ب. اعتاد ألقانة أن یأخذ كل أفراد أسرته إلى شیلوه لیسجد ویذبح للرب، أي یقدم ذبیحة سالمة (ال
). یرى البعض أنه كان یصعد لتقدیم ذبیحة خاصة بعائلته، بخالف التزامه بالصعود في األعیاد الثالثة: 11-21

)، غیر أن بعض الدارسین یرون 14: 23 عید الفطیر أو الفصح، عید الحصاد أو الخمسین، عید المظال (خر
أن الیهود في ذلك الوقت اكتفوا بالصعود مرة واحدة  سنوًیا لالحتفال بعید الحصاد بفرح عظیم، وهذ ما جعل 

. Ðهن یظن أن حنة سكرىاعالي الك
كانت شیلوه أو شیلو (غالًبا سیلون الحالیة) هي مركز العبادة، اختارها یشوع مقًرا للخیمة والتابوت، 

 1). سكنها عالي الكاهن وصموئیل النبي، كما سكنها أخّیا النبي (8 ،1: 18 وفیها قسم البالد عن األسباط (یش
 میًال شمال أورشلیم. 17)، وهي تبعد حوالي 2: 14 مل

 یحب حنة العاقر، ویعطیها نصیب اثنین األمر الذي غالًبا ما ألهب قلب ضرتها فنّنة ةج. كان ألقان
لیزداد حسًدا وغیرة. لعل ألقانة -وهو رجل- قد أخطأ في هذا إذ وّسع الهوة بین المرأتین. على أي األحوال حملت 
المرأتان رمًزا لكنیستي العهدین القدیم والجدید. فإن كانت فننة تعني "لؤلؤة" أو "مرجانة" وأنجبت أوالًدا، فإن كنیسة 
العهد القدیم قد تمتعت بكنوز اهللا إذ تسلمت الشریعة ونالت المواعید وأنجبت رجال اهللا اآلباء واألنبیاء إلخ... لكن 
هذه األم الولود صارت عاقًرا عندما رفضت اإلیمان بالسید المسیح، وكما ترنمت حنة، قائلة: "العاقر ولدت سبعة 

. أما حنة فاسمها یعني "حناًنا" أو "نعمة"، إذ تمتعت كنیسة العهد الجدید )5: 2 صم 1(وكثیرة البنین ذبلت" 
بحنان اهللا الفائق المعلن خالل ذبیحة الصلیب ونعمة الروح القدس واهب البنوة هللا والشركة معه. إنها الكنیسة 

المحبوبة لدیه، جمعت من األمم من كانوا عواقر لینجبوا بنین اهللا. 

1 The Westminster Dict. Of the Bible, p. 792, 791. 
2 Nelson: New Catholic Commentary…, p. 308. 
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لقد سمح اهللا لحنة التقیة أن تشبع نفسها من المرارة لتصرخ من أعماق قلبها فیهبها االبن الذي سبق أن 
ذا یسمح اهللا كأعده لها، بل ولكل شعبه، والذي صارت حیاته وخدمته جزًءا ال یتجزأ من الكتاب المقدس. ه

لكنیسته في تقواها أن تدخل تحت اآلالم لتشاركه ضیقة الصلیب وتختبر موته فیها فتثمر بهجة داخلیة وسالًما 
). 17: 8 "إن كنا نتألم معه لكي نتمجد أیًضا معه" (رو فائًقا للعقل.

، لكنها إذ انتظرت إلى ملء زمانها قدم لها الرب أكثر ]7لقد تركها الرب وسط اآلالم "سنة بعد سنة" [
مما سألت أو فكرت، فنالت "صموئیل" العظیم بین األنبیاء. 

د. تأمل عتاب رجلها الذي یحبها، واهًبا إیاها نفسه قبل أن یقدم لها نصیًبا مضاعًفا، إذ یقول لها: "یا 
. هكذا یعاتبنا رب ]8حنة، لماذا تبكین؟ ولماذا ال تأكلین؟ ولماذا یكتئب قلبك؟ أَما أنا خیر لِك من عشرة بنین؟!" [

 عریس نفوسنا: "لماذا تحزن على أمور زمنیة؟ أو بسبب ضیقات وقتیة؟ أما أستطیع أن أشبعك المجد یسوع
یك؟ أما یكفیك أني عریس نفسك األبدي؟!". عزوأُ 

 بذله ألجلنا أجمعین كیف ال یهبنا  بللیتنا نردد مع الرسول بولس قائلین: "الذي لم یشفق على ابنه
أیًضا معه كل شيء؟!... من سیفصلنا عن محبة المسیح؟! أشدة أم ضیق أم اضطهاد أم جوع أم عري أم خطر 
أم سیف؟!... فإني متیقن أنه ال موت وال حیاة وال مالئكة وال رؤساء وال قوات وال أمور حاضرة وال مستقبلة، وال 

). 39-32: 8 علو وال عمق وال خلیقة أخرى تقدر أن تفصلنا عن محبة اهللا التي في المسیح یسوع ربنا" (رو
، لنقبله ساكًنا فینا، فیعلن ملكوته اإللهي في داخلنا وال یحرمنا حتى من هلنحب اهللا من أجل شخصي

البركات الزمنیة مادامت لبنیاننا... هكذا تمجد اهللا في حنة وأعطاها صموئیل ثمرة إیمانها وصلواتها. 

 :  . ابن الصالة2
، هذه المرارة لم تمنعها عن أن تشترك في األكل مما ُقدم للرب، إذ لم یكن ]10. كانت حنة ُمّرة النفس [أ

هذا األكل للتنعم واللذة إنما عالمة شركة المؤمنین مًعا في الذبیحة لیكون الكل مصالًحا مًعا في اهللا. مرارة نفسها 
د ضرتها إنما طلبت العون اإللهي لیحقق لها ما ینزع عنها عارها. اشتهت أن ضلم تجلب لها كراهیة أو حقًدا 

تنجب لیس كرغبة طبیعیة في اإلنجاب وممارسة األمومة، وٕانما لما هو أقوى؛ فإن كل سیدة یهودیة كانت تترقب 
 1 (أن یأتي المسیا من نسلها، كما یظهر من تسبحة حنة نفسها عندما قدمت ابنها عاریة للرب كل أیام حیاته

. )10-1: 2صم 
دعیت الخیمة هیكل الرب ألنها كانت (بعد األكل قامت لتمارس صالة شخصیة سریة أمام هیكل الرب 

 سنة في شیلوه، وأقیمت حولها أبنیة وأمامها باب وقائمة ومكان لجلوس رئیس الكهنة 300قد استقرت حوالي 
. )ألجل القضاء

صارت ُتصلي وعالي رئیس الكهنة ُیراقبها لكنه لم یقدر أن یدرك سر قوة صالتها، بل حسب المرأة 
، أما الرب فاستجاب لها. ]14سكرى [

- للصالة الصامتة النابعة عن إیمان عمیق داخلي، وقد امتزجت  عبر األجیال - صارت حنة مثًال حًیا
صالتها بإیمانها وأیًضا بوداعتها. 
 اآلباء على صالة حنة الصامتة، إذ تحدثت بقلبها كما بدموعها:  فیما یلي تعلیقات بعض

  بالنسبة لحّنة، ما أن حملت فكًرا حتى ُوهب الحبل بالطفل صموئیل. یقول الكتاب: اسألوا وأنا أعمل، فكروا
وأنا أعطي. إننا نسمع عن اهللا أنه یعرف القلب، وال یحكم مثلنا نحن البشر من خالل الحركات (الظاهرة) 

للنفس وال من األحداث (الخارجیة)؛ فمن السخافة أن تفكر هكذا. 
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  الصالة هي أن تتكلم بعظم دالة، محاوًرا هللا. إن كنا بالهمس دون فتح الشفتین نتحدث في صمت فإننا نصرخ
من الداخل. اهللا یسمع على الدوام كل حدیث داخلي... 

  اآلن إن كان البعض یحدد ساعات معینة للصالة - مثل الساعات الثالثة والسادسة والتاسعة - لكن الغنوسي
(اإلنسان الروحي صاحب المعرفة) یصلي خالل حیاته كلها، ساعًیا أن تكون له شركة مع اهللا بالصالة. 

  یمكن النطق بالصالة بدون صوت، وذلك بتركیز الطبیعة الروحیة الداخلیة كلها على تغییر الذهن، بدون
تشتیت له عن التفكیر في اهللا. 

 Ïالقدیس أكلیمندس اإلسكندري

 ) صم) - رمز الكنیسة تمسكت بالصالة هللا ال بطلبات  1حنة - المذكورة في الكتاب األول من الملوك
صاخبة وٕانما في صمت ووداعة في أعماق قلبها. نطقت بصالة خفیة بإیمان واضح. لم تتكلم بصوتها إنما 
بقلبها، إذ عرفت أن اهللا یسمع مثل هذا نالت - بطریقة فّعالة - ما طلبته، ألنها سألت بإیمان. هذا ما یؤكده 

. نقرأ في ]13[الكتاب قائالً : "كانت تتكلم في قلبها وشفتاها فقط تتحركان، وصوتها لم ُیسمع (واهللا سمع لها)" 
). 4: 4 المزامیر: "تكلموا في قلوبكم على مضاجعكم واسكتوا" (مز

 Ðالقدیس كبریانوس

 لیس فقط وهو صامت  فصلى لم ُیسمع صوت حنة؛ لقد حققت كل رغبتها إذ كان قلبها یصرخ! أما هابیل 
 Ñوٕانما وهو میت إذ كان دمه یصرخ في وضوح أكثر من أي بوق!

 دموعها سبقت لسانها، بها ترجت أن یذعن اهللا لقبول طلبتهاÒ .

  .كانت دموعها تصرخ في أكثر وضوح من أي بوق، لذلك فتح اهللا رحمها، وجعل الصخرة الصماء حقًال مثمًرا
 تصیر هكذا تابًعا لربك، نعم فقد بكى على لعازر وعلى المدینة، كما اضطرب جًدا بخصوص بكیتَ إن 

. Óیهوذا. هكذا األمر (البكاء) كثیًرا ما كان یفعله، لكنه لم یوجد قط ضاحًكا
القدیس یوحنا الذهبي الفم 

لم یكن ممكًنا لرئیس الكهنة عالي أن یمیز بین امرأة منسحقة الروح تستجیب السماء لتنهداتها الداخلیة 
 ))15: 6 كو 2اسم عبري معناه "عدیم النفع" أو "شریر"، ینعت به كل شریر ال یخاف اهللا ((وبین ابنة بلیعال 

 لكن اهللا فاحص القلوب وحده یقدر أن یمیز بین هذه وتلك. ...سكرى
مزجت حنة صالتها الخفیة بوداعتها فعندما اتهمها عالي الكاهن بالسكر أجابته في وداعة: "ال یا 
سیدي، إني امرأة حزینة الروح ولم أشرب خمًرا وال مسكًرا بل أسكب نفسي أمام الرب. ال تحسب أمتك ابنة 

. لقد تأثر القدیس یوحنا الذهبي الفم بهذه ]16-15بلیعال، ألني من كثرة كربتي وغیظي قد تكلمت إلى اآلن" [
الوداعة فمدحها أكثر من مرة، إذ یقول: [هنا برهان القلب المنسحق، عندما ال نكون في غضب ضد من یسبنا 

]. Ôفال نسخط علیهم، بل ُنجیب في حدود الدفاع عن النفس
]. 18لقد تحدثت بأدب ولطف واتضاع، قائلة: "لتجد جاریتك نعمة في عینیك" [

1 Stromata 6: 12, 7: 7. 
2 Treatise 4: 5. 
3 In Matt. Hom 19. 
4 In Eph. Hom 24. 
5 In Matt hom 6. 
6 In Eph. Ho 24. 
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]. هكذا 18یظهر إیمان حنة من قول الكتاب: "مضت المرأة في طریقها ولم یكن وجهها بعد مغیًرا" [
استراح قلبها بعد الصالة. 

لیت الرب یهبنا هذا اإلیمان فال نقلق وال نضطرب، خاصة بعد الصالة وتسلیم أمورنا بین یدي اهللا أبینا. 
إذ یتحدث العالمة أوریجانوس عن فاعلیة الصالة في حیاة حنة العاقر وغیرها، یتطلع إلى النفوس 

المجدبة التي بال ثمر لكي تنعم بما نالته حنة قائالً : [النفوس التي بقیت مجدبة (عاقًرا) إلى زمان طویل، إذ تدرك 
عقم عقلها وجدب فكرها تحبل بالروح القدس وتلد كلمات خالصیة مملوءة بمفاهیم الحق وذلك بالمثابرة في 

]. بمعنى آخر، نحن في حاجة أن نكتشف عمقنا الداخلي لیتمرر داخلنا وتنسحق نفوسنا أمام الرب، Ïالصالة
نسأله بإیمان واثقین أنه وحده قادر أن یحول عمقنا إلى خصوبة، مانًحا إیانا من ثمر روحه القدوس في داخلنا. 

. میالد صموئیل : 3
رجوع حنة إلى أسرتها بوجه باش لُتشاركهم الحیاة األسریة بال تذمر یكشف عن إدراكها أن عالج 

المشاكل لیس في ید إنسان وال في الظروف الخارجیة إنما في الدخول إلى أعماق النفس واكتشاف إمكانیات اهللا 
فینا. هكذا دخلت حنة إلى أعماقها والتقت بإلهها خالل صالتها السریة، عندئذ شعرت بقوة اهللا القادرة أن تحل كل 

) ولیس سمو الكالم 5-4: 2 كو 1المشاكل. لذا عندما كرز الرسول بولس ألهل كورنثوس قدم لهم "قوة اهللا" (
والحكمة اإلنسانیة المقنعة. 

 لیهب اهللا حنة ابًنا، دعته صوئیل، وبقیت مع طفلها حتى تفطمه لتحقق نذرها بتقدیمه لقد حان الوقت
]. 22عاریة للرب، یتراءى أمامه ویقیم في بیته كل أیام حیاته [

. صموئیل عاریة الرب : 4
]. ربما یتساءل البعض: كیف قدمته لبیت الرب بعد الفطام 24أ. "ثم حین فطمته أصعدته معها" [

 شهور)؟ اعتادت األمهات في منطقة الشرق األوسط أال تفطم الولد تماًما إال في الثالثة من 9بعد حوالي مباشرة (
، ربما كنوع من التدلیل. Ðعمره وفي بعض الحاالت ُیترك حتى الخامسة

] لقد سبق أن 28ب. ماذا تعني بقولها: "وأنا أیًضا قد أعرته للرب جمیع أیام حیاته هو عاریة للرب" [
]، واآلن ال تقول: "أعطیه" بل "أعرته" للرب، فإنها وٕان كانت لم 11وعدت: "إني أعطیه للرب كل أیام حیاته" [

 حسبتهتتراجع عن الوعد إذ سلمته للرب لیكون خادًما له كل أیام حیاته، لكنها أرادت تأكید ارتباطها به كأم لذا 
"عاریة". لقد وهبها اهللا إیاه، وهي تتمسك به كابن لها وفي نفس الوقت تقدمه للرب كل أیام حیاته. إنها صورة حیة 

للحب العائلي في الرب! 

 ] ولتنظر ماذا 24أیتها النساء اقتدین بهؤالء النساء العجیبات. هل أنجبت إحداكن طفًال؟ فلتتمثَّل بحنة ،[
فعلت. لقد أحضرته إلى الهیكل. من منكن ال ُترید أن یكون أبنها صموئیل فیصیر أفضل من ملك على العالم 

ربوات المرات؟! 

  إنها لم تقل "لمدة عام" أو "عامین" كما نفعل نحن، وال قالت: "إن أعطیتني طفًال أقدم لك ماالً "، بل "أرد لك
العطیة بكاملها، أقدم ابني البكر، ابن صالتي". بالحق إنها ابنة إبراهیم. 

لقد قدم إبراهیم (ابنه) عندما ُطلب منه، أما هي فقدمته حتى قبلما ُیطلب منها. 

1 On Prayer 13: 3. 
2 Scripture Union: Bible Study Books, books 2, p. 48. 
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 Ïالقدیس یوحنا الذهبي الفم
)، أدرك اسمه في 20: 3لقد أعارت حنة ابنها صموئیل للرب كل أیام حیاته، فأقامه الرب نبًیا عظیًما (

: 3)، وُأشیر إلیه في العهد الجدید كأول األنبیاء (أع 1: 15، إر 6: 99 مع موسى وهرون (مز القدیمالعهد 
 2) في الرامة والتي تبعتها مدارس أخرى في بیت إیل (20: 19). ویعتبر صموئیل مؤسس مدارس األنبیاء (24
). كما یعتبر مؤسس النظام الملكي بالرغم من استیائه 38: 4 مل 2) والجلجال (5: 2 مل 2) وأریحا (3: 2مل 

أوًال منه، فمسح شاول الذي نجح إلى حین، ثم داود الذي توارث نسله الملوكیة. عاش صوئیل لیمسح داود ملًكا 
. Ðلكنه تنیح قبل أن یتوج داود

]، ولم یذكر الكتاب أن أباه هو الذي أصعده، لیس ألن حنة 24إذ ُفطم صموئیل صعدت به أمه [
اغتصبت رئاسة البیت، وٕانما ألجل إیمانها السامي سبقت رجلها وارتفعت علیه في عیني اهللا، فنسب إلیها 

الصعود إلى بیته بصموئیل والتقدمات التي هي: 
). ألن صموئیل ُقدم كمحرقة للرب، 25: 1 صم 1، 9-1: 1أ. ثالثة ثیران، قدم منها ثور محرقة (ال 

یقدم كل حیاته وامكانیاته ذبیحة حب ملتهبة لحساب الرب وحده؛ أما الثوران اآلخران فكانا تقدمة ألقانة السنویة: 
). 4، 3ذبیحة سالمة وذبیحة خطیة (ال 

 یشیر إلى إتمام الناموس). 10ب. إیفة دقیق، أي نحو عشرة أرطال (رقم 
، یشیر إلى الفرح... إذ قدمت ابنها للرب بفرح، تشعر أنها كرامة عظیمة لها أن یتقبل خمرج. زق 

الرب ابنها تقدمة حب، ولیس خسارة وفقدان البنها. 

1 In Eph. Hom 21, 24. 
2 J. H. Raven: O. T. Introd., 1910, p/ 168. 
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الثاني األصحاح 

نشأة صموئیل 
 قدمت حنة ابنها صموئیل عاریة للرب جمیع أیام حیاته تطلعت إلیه وهو في مسكن الرب فرأت فیه إذ

 لسانها یسبح اهللا ال على عطیته لها انطلقرمًزا للمسیا المنتظر الذي یفتح المقادس اإللهیة أمام المؤمنین، عندئذ 
 أي إنجابها صموئیل، وٕانما باألكثر عطیته لكل شعبه بتقدیم العمل الخالصي خالل المسیا. –

بینما كسر الكاهنان ابنا عالي الشریعة والناموس وأفسدا شعب اهللا والمقدسات إذا بصموئیل النبي ابن 
 ینشأ في حیاة مقدسة في الرب. بمعنى آخر بینما نشأ ابنا كاهن في جو – امراة إیمان وصالة وتسبیح –حنة 

دیني لكنهما لم یتمتعا بالحیاة الداخلیة القدسیة، إذ بصموئیل یتالمس مع أعماق روحانیة أسرته لیحمل ثمًرا 
مبارًكا. 

. ]10-1 [  تسبحة حنة الخالصیة.1
. ]17-11[    ألقانة وابنا عالي. ابن 2
. ]21-18[ مباركة الرب أللقانة وحنة. 3
. ]36-22[ تهاون عالي الكاهن مع ابنیه. 4

تسبحة حنة الخالصیة :  . 1
حقق الرب طلبة حنة فقامت تشكره وتسبحه؛ كثیرون یلجأون إلى الرب وقت الضیق لكنهم ینسونه عند 

الفرج، أما حنة فإنها لم تنسه بل ولم تشكره فقط على عطیة صموئیل إنما باألكثر دخلت إلى أعماق جدیدة إذ 
)؛ حنة 55-46: 1رأت فیه رمًزا لعمل اهللا الخالصي. فجاءت تسبحتها ُتقارب تسبحة القدیسة العذراء مریم (لو 

تسبح من أجل الرمز والقدیسة مریم من أجل المسیا نفسه. 
یمكننا أن نقول إن انفتاح لسان حنة الداخلي وبصیرتها الروحیة وتجاوبها العمیق مع عمل اهللا حمل 

انعكاًسا على ابنها صموئیل الذي سمع صوت الرب الهادئ في الهیكل دون أن یسمعه عالي رئیس الكهنة. لقد 
أرضعت ابنها حیاة "التجاوب مع عمل اهللا ومع دعوته وكلماته"... األمر الذي ُحرم منه كثیر من أبنائنا بسبب 

انغالق قلب الوالدین وعمى بصرتهم الداخلیة وثقل لسانهم في الحدیث مع اهللا والتسبیح له. 
)، 10: 4؛ 1: 2 إن قورن مع (مز Ïنعود إلى تسبحة حنة أو قل مزمورها الذي یحسب مزموًرا ملوكًیا

مشیًرا إلى الملك الممسوح. ویالحظ في هذا المزمور: 
أ. بدأت حنة تسبحتها بإعالن فرحها ال لمجرد نوالها "صموئیل" كعطیة إنما اتمتعها بواهب العطیة 

]. لقد امتألت أعماقها الداخلیة باهللا نفسه مصدر الفرح، وكما یقول الرسول 1نفسه، إذ تقول: "فرح قلبي بالرب" [
). 22: 5بولس: "وأما ثمر الروح فهو محبٌة وفرحٌ ... " (غال 

]. 1هذا الفرح الداخلي یهب للنفس قوة فال تخور تحت أي ظرف، إذ یقول: "أرتفع قرني بالرب" [
. Ðاستخدام القرن (قرن الثور) ككنایة عن "القوة" تعبیر شائع في األدب العبري

1 Nelson: New Catholic Commentary, p. 309. 
2 Ibid. 
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نالت "قوة" ال إلغاظة أعدائها أو مقاومتهم بل لكي یتسع فمها لتكرز لهم ببهجة الخالص، إذ تقول: 
]. فإنه لیس شيء یقدر أن ُیحطم عداوة األعداء مثل 1"اتسع فمي على أعدائي، ألني قد ابتهجت بخالصك" [

البهجة بخالص الرب، الذي یجتذب األعداء للتمتع ببشارة اإلنجیل المفرحة. 
]. 2ب. "لیس قدوس مثل الرب، ألنه لیس غیرك، ولیس صخرة مثل إلهنا" [

) لیضمنا 49: 1)، فقد جاء كلمة اهللا المتجسد القدوس (لو 4: 15إن كان اهللا وحده هو القدوس (رؤ 
إلیه فنحمل الحیاة القدسیة فینا. هذا هو سر خالصنا، لیس فقط غفر الرب خطایانا، وٕانما حملنا فیه لنشاركه 

). 45-44: 11حیاته القدسیة، وتتحق فینا وصیته: "تكونون قدیسین ألني أنا قدوس" (ال 
)، 11: 20، عد 6: 17إنه الصخرة التي قدمت ماء لشعب إسرائیل في وسط القفر لیشربوا ویرتوا (خر 

). 4: 10 كو 1إذ یقول الرسول بولس: "ألنهم كانوا یشربون من صخرة روحیة تابعتهم والصخرة كانت المسیح" (
ج. إذ اختبرت حنة نعمة اهللا الفائقة أدركت أن موازین اهللا ومقاییسه تختلف عن موازین البشر 

 فقد كانت ضرتها أًما ألوالد كثیرین بینما كانت هي عاقًرا في مذلة وعار؛ نالت األخیرة عطیة ومقاییسهم،
 كمن هي في ذبول! لهذا – كثیرة البنین –] بینما صارت ضرتها 5"صموئیل" فصارت كمن ولدت سبهة أوالد [

أعلنت: 
"قسى الجبابرة انحطمت، والضعفاء تمنطقوا بالبأس. 

الشباعي آجروا أنفسهم بالخبز والجیاع كفوا. 
حتى إن العاقر ولدت سبعة وكثیرة البنین ذبلت. 
الرب یمیت ویحیي، یهبط إلى الهاویة ویصعد،  

الرب یفقر ویغني، یضع ویرفع. 
-4یقیم المسكین من التراب، یرفع الفقیر من المزبلة للجلوس مع الشرفاء ویملكهم كرسي المجد" [

8.[ 
ر نفسه لیجد خبًزا یأكله، ذبلت بالرغم  هكذا انكسرت فننة المتشامخة فتحطمت قسیها، صارت كمن یؤجِّ

من إنجابها للبنین، فقدت الحیاة وصارت كمن هبط إلى الهاویة؛ افتقرت وانحطت إلى التراب. وعلى العكس بروح 
االتضاع تقبلت حنة من ید اهللا قوة فتمنطقت بالبأس وشبعت بعد الجوع، وانجبت الكثیرین بعد العقر، تمتعت 

بالحیاة بعد أن كانت كمیتة، رفعها اهللا وأغناها ووهبها كرامة لتجلس مع الشرفاء وتنعم بالمجد. 
یمكننا أیًضا أن نقول إن فننة تمثل جماعة الیهود الذین عاشوا زماًنا في اإلیمان تحت الناموس فصاروا 

كجبابرة بأس، شبعي، مثمرین، أغنیاء، أصحاب كرامة الخ... ولكنهم جحدوا اإلیمان فانهاروا وافتقروا روحًیا 
وذبلت حیاتهم وفقدوا كرامتهم، بینما حنة تمثل األمم الذین عاشوا ضعفاء وجیاع عاقرین بل وأمواًتا، لكنهم إذ 

آمنوا بالرب المخلص تغیر حالهم تماًما. 
 لم تكن حنة قد ولدت سبعة أبناء بل واحًدا ].5حتى إن العاقر ولدت سبعة وكثیرة البنین ذبلت" [د. 

 –]، فماذا عنت بالسبعة؟ ربما ألنها رأت في صموئیل 21فقط وهو صموئیل، بعد ذلك أنجبت ثالثة بنین وبنتین [
 یعني الكمال. ولعلها قصدت أنها 7 أنه ُیحسب كإنسان كامل ُیقدر بسبعة بنین، ألن رقم –كرمز للسید المسیح 

 خالل میاه المعمودیة بینما Ïوهي رمز لكنیسة العهد الجدید التي جاء أعضاؤها من األمم قد ولدت للرب كثیرین
ضرتها فننة التي رمزت لكنیسة العهد القدیم قد أنجلت قبًال أوالًدا هللا ذبلت بسبب جحدها لإلیمان بالمسیا. 

1 St. Chrysostom: In Matt. Hom 61. 
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  ...السبعة أبناء هم الكنائس السبع، لذا كتب بولس أیًضا لسبع كنائس، إذ ُولد صموئیل كان رمًزا للمسیح
... مثل السبعة مالئكة الواقفین أمام وجه اهللا والداخلین 7وعرض سفر الرؤیا للكنائس السبع لكي یحفظ رقم 

والخارجین أمامه كقول روفائیل المالك في سفر طوبیا، والمنارة ذات السبعة سراج في خیمة االجتماع، 
والسبعة أعین اهللا التي تحفظ العالم، والحجر ذي السبعة أعین كما یقول زكریا، والسبع أرواح، والسبع منارات 

في سفر الرؤیا، والسبعة أعمدة التي بنت علیها الحكمة بیتها كما في سلیمان. 
 Ïالقدیس كبریانوس

 حدیث مجازي یكشف عن رعایة اهللا لنا، ].8ألن للرب أعمدة األرض وقد وضع علیها المسكونة" [هـ. 
 األرض كُملك له وأقامنا علیها. إنه ضابط الكل، ال یفلت من رعایته شيء یمس حیاتنا. یهتم أسسفمن أجلنا 

أرجل أتقیائه یحرس واألشرار في حتى بخطوات أقدامنا، مبطًال فخاخ األشرار التي ینصبونها لنا وسط الظالم: "
: 91 وكما یقول المرتل: "ألنه یوصي مالئكته بك لكي یحفظونك في كل طرقك" (مز ].9الظالم یصمتون" [

). 3: 121)، "ال یدع رجلك تزلّ . ال ینعس حافظك" (مز 11
: [مادمنا في حالة نعمة تكون القدیس جیروم ُتحرس أرجلنا وال نفقد سالمنا، یقول اهللامادمنا أتقیاء 

]. Ðنفسنا في سالم، لكن ما أن نبدأ نلهو مع الخطیة حتى تسقط نفسنا في ارتباك لتصیر كقارب تخطبه األمواج
 [إن أردت أن تسمع كیف تثبت قدمیك على الدرجات بأكثر أماٍن، فال تتعب القدیس أغسطینوس:یقول 

)... ال شيء یجعل 3: 121أثناء الصعود وال تتعثر أو تسقط، َصلِّ بهذه الكلمات: "ال یدع رجلك تزل" (مز 
]. Ñ. المحبة تحرك الرِّجل للسیر والتقدم والصعود، أما الكبریاء فتدفع الرِّجل إلى السقوطالكبریاءالرِّجل تزل إال 

"ألنه لیس بالقوة یغلب إنسان. مخاصمو الرب ینكسرون. من السماء یرعد علیهم. الرب ُیدین 
 ].9أقاصي األرض ویعطي عًزا لملكه ویرفع قرن مسیحه" [

  ینبغي علینا أن نعرف أننا ال نستطیع أن ُنجاهد بدون معونة اهللا، وال یصیر لجهادنا أي نفع للحصول على
عطیة النقاوة العظمى ما لم توهب لنا بواسطة المعونة والرحمة اإللهیة، ألن "الفرس معد لیوم الحرب، أما 

)، "ألنه لیس بالقوة یلب اإلنسان". 31: 21النصرة فمن الرب" (أم 
  Òاألب بفوتیوس

. ابن ألقانة وابنا عالي : 2
أ. ما أبعد الفارق بین ابن ألقانة وحنة، ابن الصالة واإلیمان، وابني عالي الكاهن. األول تربى في خوف 

اهللا، فكان سبب بركة لنفسه وعائلته وشعبه بل ولنا نحن إذ صار قدوة عبر األجیال. وأما ابنا عالي الكاهن فقد 
 أبیهما لصالحهما الذاتي. تركا الرعیة بین الذئاب، بل صارا ذئبین یصنعان الشر ویعثران الشعب مركزاستغال 

معهما، وقد تهاون والدهما في تأدیبهما. وحین أراد توبیخهما تكلم في رخاوة، فجلبا على نفسیهما وعلى والدهما 
وعائلتهما والشعب عاًرا، وصار عبرة لكل من یتهاون في تربیة أوالده. 

[ُدِعَي القدیس غریغوریوس أسقف نیصص:  الكتاب المقدس ابني عالي "بني بلیعال" وكما یقول ُیلقب
ذات الشخصین "بني عالي" و"بني بلیعال"... عندما ُدعیا "بني عالي" أعلنت عالقة القرابة الطبیعیة لعالي، وٕاذ 

1 Treatise 12: 19. 
2 On Ps. Hom 20. 
3 On Ps. 21. 
4 St. Cassian: Conf. 3:15. 
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 الشر الذي اختاراه، إذ لم یعودا یتمثالن بأبیهما في حیاتهما بل ركزا غرضهما في أن ُأعلنُدعیا "بني بلیعال" 
]. Ïیخطئا

 أنهما ككاهنین عرفا الكثیر عن الرب خالل التعلیم ].12[ لم یعرفا الربج. قیل عن ابني عالي أنهما 
 [إن :Ðالقدیس یوحنا الذهبي الفم، لكنهما لم یعرفاه في حیاتهما العملیة وسلوكهما. وكما یقول النظریةوالمعرفة 

الكتاب المقدس یحدثنا عن أنواع كثیرة من المعرفة، من ذلك قول الرسول بولس: "یعترفون بأنهم یعرفون اهللا 
)]. 16: 1ولكنهم باألعمال ینكرونه" (تي 

]، كما استخفا بالحیاة الطاهرة والقداسة فأفسدا نساء 16-13د. إذ فسد قلبا ابني عالي استهانا بالطقس [
]، وأهانا اهللا نفسه. فمن جهة الطقس كان من حق الكاهن أن یأكل الصدر والساق الیمنى بعد 22شعب اهللا [

)، لكن ابني عالي 34-29: 7)، ویقوم بتوزیع الباقي على أسرة مقدم الذبیحة (ال 5-3: 3حرق الشحم للرب (ال 
]. 17تصرفا حسب هواهما فأفسدا المقدسات [

عندما یدب الفساد في أعماق اإلنسان یستهین بكل شيء: بالطقس كما بالطهارة وبحقوق الغیر حتى 
بالنسبة هللا نفسه الخ... 

. مباركة الرب أللقانة وحنة : 3
]، یلبسها كمعطف ُیشد من 18 أمام الرب وهو صبي متمنطًقا بأفود من الكتان [خدمتهبدأ صموئیل 

 أن األفود التي كانت تقدمها حنة البنها هي لباس الالویین ال الكهنة. القدیس جیرومالوسط بمنطقة. هذا ویرى 
). 5: 17) ومیخا (قض 28: 8هذه األفود تختلف عن تلك صنعها جدعون (قض 

یؤكد الكتاب المقدس أن صموئیل بدأ خدمته وهو صبي، بدأها في جو كهنوتي فاسد للغایة، ال یمكن 
 اهللا الذي یخلص بالقلیل كما بالكثیر استخدم هذا الصبي لإلصالح. لكنإصالحه أو مقاومته... 

 أمه تحضر له جبة صغیرة كل سنة، وهي لباس الملوك واألنبیاء والشرفاء. كانت لباًسا داخلًیا كانت
). 2: 2؛ أي 27: 15 صم 1؛ 27: 15 أي 1مصنوًعا من الصوف منسوًجا بدون خیاطة یتدلى عن الرجلین (

 مستمًرا للعالقات األسریة المملؤة حًبا، فقد قدمت حنة ابنها للرب، هذه التقدمة ال تجدیًداهذه الجبة السنویة تمثل 
تخلق جفاًفا بینهما بل على العكس تؤكد حًبا في الرب. بتقدمتها للجبة تجدد نذرها للرب وتؤكد صلواتها عن ابنها 

وُتَذكِّر االبن برسالته كمكرس ونذیر للرب. ربما لقاؤها السنوي حفظ ابنها صموئیل من االنحراف والعثرة بسبب 
ابني عالي الكاهن. 

. تهاون عالي الكاهن مع ابنیه : 4
أ. كان توبیخ عالي الكاهن لبنیه برخاوة في غیر حزم. لقد عرف أنهم یفسدون النساء المجتمعات في 
باب خیمة االجتماع، فصار مقدس اهللا مكان نجاسة وفساد، وتحّول میناء السالم إلى هالك للنساء المتجندات 

 أنه كشف لهم عن خطورة تصرفاتهم دون القیام بأي تأدیب ضدهم. لقد أعلن عاليلخدمة الخیمة. كل ما فعله 
لهم: "تجعلون شعب الرب یتعدون. إذا أخطأ إنسان إلى إنسان یدینه اهللا فإن أخطأ إنسان إلى الرب فمن یصلي 

]. 25-24من أجله؟!" [

1 Against Eunomius 3: 6. 
2 On John. Hom. 50:1. 
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 العبارة األخیرة للغلق على باب التوبة في وجه الساقطین. وقد رّد علیه Novatianاستخدم نوفتیان 
 قائالً : [لم ُیكتب: "ال ُیصلي أحد ألجله" بل ُكتب "فمن ُیصلي من أجله؟" بمعنى أن السؤال القدیس أمبروسیوس

]. Ïهو: من یقدر أن یصلي عن هذه الحالة؟! (مستصعًبا الصالة من أجله) دون أن یمنع الصالة عنه
]، یذّكره 27ب. وسط الفساد ُوجد رجل هللا (نبي) ُأرسل إلى عالي الكاهن قبل أن یجري علیه القصاص [

)، إذ منحها الصعود على مذبح اهللا لتقدیم 16-14: 4بالشرف الذي وهب اهللا عائلته منذ أیام هرون (خر 
صعائد، وایقاد بخور له ولبس أفود (مالبس كهنوتیة أو أدوات ُتستخدم إلعالن اهللا عن إرادته لكهنته)، كما وهبهم 

). بهذا ال یوجد عذر لعالي الكاهن في تهاونه في تأدیب ابنیه 15-12: 10نصیًبا كبیًرا من التقدمات (ال 
المستخفین بالمقدسات اإللهیة. كان هذا اإلنذار فرصة جدیدة ُأعطیت لعالي الكاهن من قبل اهللا لیضع األمور في 

نصابها، لكنه خالل ضعف شخصیته لم یكرم اهللا بردع ابنیه وتأدیبهما، بل احتقره بتكریمه البنیه الشریرین أو 
) التي تأمر أال تشفق عین اإلنسان وال ترق للقریب وال تتستر 9-6: 13بتهاونه في تأدیبهما حسب الشریعة (تث 

علیه على حساب المقدسات اإللهیة. 
 ].30حاشا لي. فإني أكرم الذین یكرمونني والذین یحتقرونني یصغرون" [ج. یقول الرب: "

: 5: [إننا نكرمه بقبولنا النبوة هللا واالمتثال به كأوالد له (مت القدیس كبریانوس الرب؟ ُیجیب نكرمكیف 
). إنه مصدر فرح ومجد للبشر أن یكون لهم أبناء یتشبهون بهم... كم باألكثر یكون سرور اهللا عندما 43-45

القدیس یوحنا الذهبي الفم: ]. ویقول Ðُیولد إنسان روحيُّ في أعماله وتسابیحه ویعلن السمو اإللهي في حیاته؟!
[لنكرمه باإلیمان كما بالعمال، فننال أیًضا المكافأة بتمجیده. "فإني أمجد (أكرم) الذین یمجدونني". حًقا فإنه إن لم 

]. كما یقول: [في Ñتوجد مكافأة فإن مجرد تمجیدنا اهللا هو تمجید لنا... ألنه أي مجد لنا أن یتمجد اهللا بنا؟!
تكریمنا هللا نكرم أنفسنا. من یفتح عینیه لینظر نور الشمس یتقبل البهجة فیه... من یكرمون اهللا إنما یفعلون هذا 

 1لخالصهم ولعظم نفعهم؛ كیف؟ ألن من یتبع الفضیلة یمجد اهللا... لنمجد اهللا ولنحمله في أجسادنا وأرواحنا (
]. Ò)20: 6كو 

 بین عالي رئیس الكهنة الذي نال كرامات عظیمة فسقط تحت القدیس یوحنا الذهبي الفمد. یقارن 
) فكرّمه اهللا نفسه، فیقول عن 7: 8الدینونة القاسیة بسبب تهاونه وبین صموئیل النبي الذي رفضه الشعب (

].  Óالرعاة: [اإلهانة مكسب لهم والكرامة ثقل علیهم
هـ. أعلن رجل اهللا لعالي رئیس الكهنة تأدیبات الرب له ولنسله. 

I] إذ عزل أبیاثار في أیام سلیمان وتعین صادوق من نسل ألیعازار 30. انتقال الكهنوت من نسله ،[
وتسلمه نسله حتى أیام السید المسیح. 

II] 31. فقدان القوة من بیته إذ یموت نسله شباًبا .[
III] 11: 4]. حیث یأخذ الفلسطینیون التابوت (32. یرى ضیق المسكن .(
IV یشتهي نسله الموت وال یجدونه: "ورجل لك ال أقطعه من أمام مذبحي یكون إلكالل عینیك .

]. 33وتذویب نفسك" [

1 Concerning Repentance 1: 40. 
2 Treatise 10-15. 
3 In Rom. Hom. 8. 
4 In 1 Tim. Hom. 4. 
5 In 2 Tim. Hom. 2. 
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). لكن الرب لم یختم 11: 4؛ 33: 2قدم له عالمة ُمّرة للتأدیب اإللهي وهي موت ابنیه في یوم واحد (
القدیس الحدیث بهذا إنما فتح كعادته باب الرجاء أال وهو مجيء الكاهن الحقیقي، المسیا المخلص، إذ یرى 

 في قول اهللا على لسان َرُجله: "وُأقیم لنفسي كاهًنا أمیًنا یعمل (كل شيء) حسب ما بقلبي ونفسي وأبني هیبولیتس
له بیًتا أمینا فیسیر أمام مسیحیي (مسحائي) كل األیام، ویكون أن كل من یبقى في بیتك یأتي لیسجد له ألجل 

]. نبوة عن 36-35قطعة فضة ورغیف خبز، ویقول ضمني إلى إحدى وظائف الكهنوت آلكل كسرة خبز" [
مجيء السید المسیح رئیس كهنة العهد الجدید. یقول: [كان كل الملوك والكهنة یدعون مسحاء، إذ مسحوا بالدهن 

المقدس الذي أعده موسى قدیًما. هؤالء حملوا اسم الرب في أشخاصهم، مظهرین مقدًما الرمز، ومقدمین صورة 
 ]. Ïحتى یأتي الملك الكامل والكاهن الذي من السماء، الذي وحده یعمل إرادة اآلب

 
 

 
 

1 Frag. From Comm. On Daniel 2: 14. 
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األصحاح الثالث 

دعوة صموئیل 
، ل دعا اهللا صموئي]3 في الهیكل" [... الخارجي الدامس، "قبل أن ینطفئ سراج اهللالظالمفي وسط 

. دته اإللهیة ویشهد للحقالیقیمه سراًجا وسط شعبه، یعلن إر

. ]14-1[. دعوة صموئیل      1
. ]18-15 [. حدیث صموئیل مع عالي الكاهن     2
. ]21-19[. اهللا یسند صموئیل   3

 :  . دعوة صموئیل1
. یبدو أن اهللا دعا صموئیل ُقبیل الفجر، وسط الظالم الخارجي الحالك، إذ قیل: "وقبل أن ینطفئ سراج أ

) أن 3-2: 24 ، ال21: 27 . جاء في (خر]3اهللا وصموئیل مضطجع في هیكل الرب الذي فیه تابوت العهد" [
السراج (المنارة) ُیشعل من المساء حتى الصباح، وكأن دعوة الرب جاءت قبل الصباح في نهایة اللیل. 

وكانت كلمة الرب عزیزة في تلك األیام؛ لم تكن رؤیا  ُوجد ظالم آخر، إذ قیل: "الملموسبجانب الظالم 
. عبر المرتل عن هذا الظالم بقوله: "لماذا رفضتنا یا اهللا إلى األبد؟ ... آیاتنا ال نرى، ال نبي بعد، وال ]1[كثیرة" 

) كما عّبر عنه عاموس النبي: "هوذا أیام تأتي یقول السید الرب أرسل 9 ،1: 74 بیننا من یعرف حتى متى" (مز
). 11: 8 جوًعا في األرض، ال جوًعا للخبز، وال عطًشا للماء، بل الستماع كلمات الرب" (عا

اعة الروحیة، أعد اهللا صبًیا صغیًرا یخدم الهیكل (خیمة االجتماع) ج الحالك، والمالظالموسط هذا 
بأمانة، خالله ینیر اهللا وسط شعبه. هكذا في كل جیل یقیم اهللا بقیة أمینة تشهد له وتخدمه بالروح والحق. فعندما 
 سقط الشعب في العبودیة أرسل لهم موسى، وعندما ثار أریوس ضد الهوت المسیح أرسل اهللا أثناسیوس الرسولي

 یبقى اهللا ساهًرا على كنیسته حتى إن ظن الظالم أنه قد ساد. بمعنى أخر. بقوله: "قبل أن ینطفئ سراج وهكذا
. Ï یهوه - ساهًرا، قائًما على بیته، مهتًما برعایة شعبه– عني أنه وسط الظالم كان صاحب البیت نفسه ]3اهللا" [

"كان عالي مضجًعا في ب. إذ قدم لنا الكتاب المقدس الظروف التي خاللها دعا اهللا صموئیل، یقول: 
 وصموئیل مضطجع في هیكل الرب الذي فیه تابوت اهللا" ...مكانه وعیناه ابتدأتا تضعفان، لم یقدر أن یبصر

 القدس أو قدس األقداس، وٕانما في أحد األبنیة الملحقة به ، لم یكن صموئیل مضطجًعا في ذات الخیمة.]3، 2[
جًعا في هیكل طجًعا في حجرة أخرى في ذات المبنى، ومع هذا قیل عن صموئیل إنه كان مضطوكان عالي مض

 في مكانه؛ لماذا؟ من حیث الجسد كان كالهما  مضطجعالرب الذي فیه تابوت اهللا بینما قیل عن عالي إنه
جعین في مبنى واحد، لكن في عیني اهللا ُحِسب صموئیل أنه في هیكل الرب أمام تابوت اهللا حتى في طمض

). بجسده ینام خارج الخیمة أما قلبه 5: 20 لحظات نومه، إذ یقول مع العروس: "أنا نائمة وقلبي مستیقظ" (نش
ن مالصًقا لها، في داخلها. أما عالي رئیس الكهنة فكان نائًما في مكانه، أي حیث یوجد جسده تبقى نفسه افك

حبیسة المكان! 
كان صموئیل نائًما لكن بصیرته تعاین القدسات، أما عاِل فلم یقدر أن یبصر! لقد دبت فیه شیخوخة 

 بصیرته بالعمى خالل تهاونه بالمقدسات اإللهیة بسب ابنیه! وأصیبتالعجز الداخلي 

1 Nelson: A New Catholic Commentary, p. 309. 
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. شتان بین عدم معرفة ]7"ولم یعرف صموئیل الرب بعد وال ُأعلن له كالم الرب بعد" [ ج. قیل
صموئیل وعدم معرفة ابني عالي، صموئیل لم یكن بعد قد تعرف علیه خالل صوته والرؤى لكنه تعرف علیه 

خالل اإلیمان والخبرة الیومیة، أما ابنا عالي فلم یعرفاه إذ لم یتمتعا بالطاعة والمحبة وخبرة الشركة معه. 
 وٕانما جاء الكلمة اإللهي  -كما حدث مع صموئیل النبي - في ملء الزمان لم نسمع الصوت فحسب

ذاته متجسًدا، وحلَّ بیننا لنعاینه ونتعرف ونثبت فیه، فیحملنا إلى حضن أبیه ویكشف لنا أسراره اإللهیة. هذه هي 
القدیس ). وقد دعا 21: 10 (لو المعرفة التي ألجلها تهلل یسوع رب المجد عندما قدمها للمؤمنین خالل البساطة

 المسیحيَّ الحق "غنوسًیا" أي صاحَب معرفة روحیة، غایته أن یتعرف على اهللا (الحق) كلیمندس اإلسكندريأ
 إلى كمال المعرفة خالل اإلیمان، وذلك بخبرة الحیاة النقیة والتأمل الدائم. هذه المعرفة هي هبة یعبر، أي Ïویراه

إلهیة نتقبلها خالل االبن، بقبولنا إیاه وتشبهنا به، أي خالل نقاوة القلب ُنعاین اهللا وندرك ما یبدو لآلخرین غیر 
 .Ðُمْدَرك

: القدیس یوسیفوس یقول اد. نادى الرب صموئیل، وكان الصبي في حوالي الثانیة عشرة من عمره كم
. ]ن كان قد ظنه صوت عالي الكاهنإ ألن أوتار قلبه تحمل حساسیة لتسمع صوت اهللا والصوتسمع [

. بال شك كان ]4ركض إلى عالي وقال: هأنذا ألنك دعوتني" [ ُینادیه لذلك "يإذ سمع الصوت ظن عال
 عثرات ابني عالي وفسادهما، لكنه في روح الحب واالتضاع إذ سمع الصوت "ركض"، أي بعینیهصموئیل یرى 

جرى مسرًعا لئال یكون عالي في حاجة إلى خدمة أو مساعدة. لقد تدرب على خدمة الغیر بفرح بال تردد دون 
 دون تذمر ب أن األمر تكرر ثالث مرات، وفي كل مرة یسرع إلى الكاهن الشیخيالنظر إلى استحقاقاتهم. والعج

 ویطلب إرشاده مطیًعا له. مع أن الوقت كان قبل الفجر. عاش صموئیل الصبي یخدم الكاهن الشیخ
 مقاله عن "الطاعة" بكونها مع الشعور بالغربة یمثالن جناحین ذهبیین القدیس یوحنا كلیماكوسیفتتح 

. Ñ)، على أن تكون الطاعة "حًبا في المسیح"6: 54 یصعدان اإلنسان كحمامة إلى السماء (مز

 نسان جمیع هوى اإل ولكن هي أن یقطع ...الطاعة التي هي بنت االتضاع لیست أن یصنع اإلنسان ما یشاء
نفسه، ویعمل هوى الذي ائتمنه على نفسه، یعني األب الروحاني، دفعة واحدة. 

 Òمار فیلوكسینوس

  .طریق الطاعة هو أقصر المسالك وٕان یكن أكثرها صعوبة
 Óالقدیس یوحنا الدرجي

هـ. نادى الرب صموئیل باسمه شخصًیا، ومع هذا لم یكن ممكًنا لهًذا المبارك أن یتعرف علیه ویلتقي به 
دون إرشاد عالي الكاهن الذي اتسم بالتهاون في حق اهللا مع أوالده. هكذا یلیق بنا أال نستهین بالكاهن كمرشد 

 وأب، إذ یقودنا للقاء الشخصي مع اهللا أبینا یسوع مخلًصنا بواسطة روح اهللا القدوس.

 ى الشیخ لاهللا لم یعلم صموئیل النبي بالحدیث المباشر وال بالحوار اإللهي، بل سمح له بالذهاب مرة أخرى إ
) الذب ي على یدي (عال -ذاك الذي استحق سماع صوت اهللا-  الكاهن). لقد شاء أن یتدرب ي(عال

1 Stromata 2: 10; 7: 10. 
2 Ibid 6: 8. 
3 Ladder, Step 4. 

Ò ،68، ص 1965 الحب الرعوي . 
Ó 70 المرجع السابق، ص . 
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 حتى یختبر ذاك الذي ُدعي إلى وظیفة إلهیة حیاة االتضاع، ویكون قدوة للشباب في هذا ...أغضب اهللا
األمر. 

 Ïالقدیس موسى

 11: 14 یقول سفر األمثال: "الذین لیس لهم تدبیر یسقطون كاألوراق، أما األمان ففي كثرة المشورة" (أم (
قیم أنفسنا ن انظروا ماذا یعلمنا الكتاب المقدس. إنه یؤكد لنا أنه یلزمنا أال ...(راجع الترجمة السبعینیة)

كمركز قیادة، فنحسب أنفسنا ثاقبي الفكر، ونعتقد أننا قادرون على توجیه أنفسنا. نحتاج إلى عون وٕارشاد 
بجانب نعمة اهللا. لیس من بائس وال َمن یصطاد بسهولة في غیر حذر مثل ذاك الذي ال یقوده أحد في 

طریق اهللا... 
كیف یمكننا أن نتعرف على إرادة اهللا أو نطلبها كاملة إن وثقنا فقط في أنفسنا وتشبثنا بإرادتنا الذاتیة؟ 

]... Ðاإلرادة (الذاتیة) هي حائط نحاسي بین اهللا واإلنسان[ أن یقول: Poemenاألب بومین لذلك اعتاد 
إن أراد إنسان األمان لنفسه علیه أن ُیعرى كل أفكاره الخفیة ویسمع من مرشد مختبر: "افعل هذا، 

وتجنب ذلك. هذا حق وذاك ال. هذه فضیلة وتلك إرادة ذاتیة". أو مرة أخرى یسمع: "إنه لیس وقًتا مناسًبا لعمل 
هذا" وفي وقت أخر: "اآلن وقت الئق لعمل هذا". بهذا ال یجد الشیطان فرصته ألذیته وضربه، إذ یكون على 

الدوام في حالة ضبط وحذر وفي أمان. 

   Ñاألب دوروثیؤس من غزة

ًسا فهو مخدوع، وخطر خداعه أخطر من خطر المبتدئ الذي ديكان ق من یعتمد على رأیه الذاتي ولو
سلم تدبیره بید غیره. 

 Òالقدیس یوحنا الذهبي الفم

 ومن ال یسمع منهم فال یسمع من الرب. ...من یسمع من آبائه فمن الرب یسمع 

 Óالقدیس أنبا أنطونیوس
. هكذا یصور لقاء اهللا مع ]10فجاء الرب ووقف ودعا كالمرات اُألَول: صموئیل صموئیل" [و. "

 في المسكن المقدس یدعو الصبي. یا له من لیقفصموئیل كأنما قد ترك الرب عرشه الشاروبیمي ونزع الحجاب 
!  اهللا یقف لیدعو صبًیا إلى عمل فائق!تنازل إلهي عجیب، ومحبة فائقة له نحو اإلنسان

" تعلن أن جوهر النبوة هو االستماع والطاعة للصوت فإن عبدك سامعز. جاءت إجابة صموئیل: "
اإللهي. هكذا تدرب صموئیل النبي منذ طفولته على الطاعة، مدرًكا أنها أفضل من ذبائح كثیرة، األمر الذي لم 

). 22: 15(یختبره شاول الملك 

ي :  . حدیث صموئیل مع عال2

1 Cassian: Conf. 2: 14. 
2 Apo. Poemen 54. PG 65: 333-6. 
3 On the need for Consultation. 

Ò 68 الحب الرعوي، ص . 
Ó71  الحب الرعوي، ص . 
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 أنه یحقق ما سبق  له، معلًنا]11تحدث الرب مع صموئیل عن أمور مستقبلة كأنه تتحقق في الحاضر [
 بذبیحة يأن تكلم به عن بیت عالي من أمور مخفیة قائًال له: "أقسمت لبیت عالي أنه ال یكفر عن شر بیت عال

. لم یذكر له تفاصیل العقوبة، إذ ال حاجة لتكرارها، إنما كانت كلمات الرب واضحة ]14أو بتقدمة إلى األبد" [
 خاصة أن هذا الحدیث تم قبل تحقیق األحداث ... وابنیه فرصة للتوبةيوصریحة وحازمة، ربما لیعطي لعال

... بحوالي عشر سنوات
شیة جرح خ، لیس خوًفا من أن یغضب علیه، وٕانما ]15 بالرؤیا [يلقد خاف صموئیل أن یخبر عال

 لم یرد أن یكدره. لكن إذ طلب منه عالي تحدث في صراحة ولم ،مشاعره وهو شیخ وقور وأب محبوب لدیه جًدا
 یخِف عنه شیًئا. 

"هو الرب، ما كانت إجابة عالي تكشف عن تقواه بالرغم من ضعف شخصیته أمام ابنیه، إذ قال: 
. ]18یحسن في عینیه یعمل" [

 :  . اهللا یسند صموئیل3
 أال وهي:  لإذ دعا اهللا صموئیل لعمل نبوي قیادي أعطاه امكانیات العم

 اهللا نفسه هو سر قوة أوالده، ُیرافقهم لیهبهم ...]19وكبر صموئیل وكان الرب معه" [. المعیة مع اهللا: "أ
 لمحبوبیه، معیته لهم، كما حدث مع تهنفسه ویقدم إمكانیاته اإللهیة بین أیدیهم فال یعوزهم شيء. هذه هي عطي

) 5: 1 ) ویشوع (یش12: 3 (خر ) وموسى2: 39 ) ویوسف (تك15: 28 ) ویعقوب (تك22: 21 إبراهیم (تك
). 18: 16( ) وداود16: 6 وجدعون (قض

سر قوة معلمنا بولس الرسول في خدمته هو إدراكه تمتعه بنعمة اهللا التي هي في جوهرها تجلى اهللا 
). 10: 15 كو 1نفسه في حیاته، لذا قال: "ال أنا بل نعمة اهللا التي معي" (

 .فماذا نكون نحن؟ ربما عمال لدي الكرّام،  اهللا هو الكرّام، ولو تم على أیدي األنبیاء أو الرسل فهو الكرّام
نعمل بقوته وبنعمته الممنوحة لنا من لدنه. 

 Ï القدیس أغسطینوس

 فالوكیل یقوم بإدارة أمور موكله 1: 4 كو 1اهللا" ( "هكذا فلیحسبنا اإلنسان كخدام للمسیح ووكالء سرائر .(
 أترید أن ترى مثاًال لوكالء أمناء؟ اسمع ما یقوله بطرس: "لماذا ...حسًنا دون أن ینسب لنفسه ما لموكله

). 12: 3 تشخصون إلینا كأننا بقوتنا أو تقوانا قد جعلنا هذا یمشي" (أع
 لم َیِقْل عنه أمانة في قوله: "أنا تعبت  الرسول. وبولس..وعند كرنیلیوس أیًضا قال: "قم أنا أیًضا إنسان"

). 10: 15 كو 1 ("أكثر من جمیعهم؛ ولكن ال أنا بل نعمة اهللا التي تعمل معي

 Ð القدیس یوحنا الذهبي الفم
ب. أعطاه نعمة في عیني شعبه إذ "لم یدع شیًئا من جمیع كالمه یسقط إلى األرض؛ وعرف جمیع 

. تعبیر "من دان إلى بئر سبع" یعني ]20-19 للرب" [اإسرائیل من دان إلى بیر سبع أنه قد أؤتمن صموئیل نبيً 
). 1: 20 أنه من أقصى الشمال إلى أقصى الجنوب، أي في كل أرجاء البالد (قض

Ï15  الحب الرعوي، ص . 
Ð17  الحب الرعوي، ص . 

                                                 

http://coptic-treasures.com/
coptic treasures

www.coptic-treasures.com/wp


ج. بدأ اهللا یتراءى في شیلوه معلًنا ذاته لصموئیل بكلمته لیقطع فترة الظلمة حیث كانت كلمة الرب 
. ]1[عزیزة 
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الرابع اأصحاح 

فقدان تابوت العهد

حملوا تابوت العهد إلى والرجوع إلى اه  انهزموا. عوض التوبة  الرب،  استشارة  لمحاربة الفلسطينيين، دون تقديس لحياتهم أو  إسرائيل  خرج  إذ 

وانكسرت رقبة عالي الكاهن ومات! إسرائيل ثاثون ألًفا  المعركة مع الكاهنين حفني وفينحاس. ُأخذ تابوت العهد منهم ومات حفني وفينحاس وسقط من   

 

1. أخذ تابوت العهد                   ]11-1[.

2. موت عالي الكاهن                ]18-12[.

3. مياد ايخابود بن فينحاس         ]22-9[.

1. أخذ تابوت العهد:
نزل الفترة. لقد  المذكورة هنا كانت خال هذه  الحوادث  أربعين سنة، ربما  إسرائيل ليد الفلسطينيين  الرب دفع  في )قض 13: 1( قيل إن 

مواجهتهم. بالقرب منهم في  واإسرائيليون إلى حجر المعونة   الفلسطينيون إلى أفيق 

قوة" أو "حصن"، وُجدت خمس مدن تحمل ذات ااسم، من بينها هذه المدينة وهي كنعانية سبق أن استولى عبرية ربما تعني "  كلمة 
[56]

"أفيق"

واأخرى في زمن شاول الملك )29: مرة في زمن عالي الكاهن ]1[  إسرائيل،  لمحاربة  مرتين  يشوع )يش 12: 18(. اجتمع فيها الفلسطينيون   عليها 

أنتيباتريس على اسم والده؛ قضى فيها هيرودس ودعاها  بواسطة  القرن اأول ق.م.   4(. موقعها حالًيا رأس العين على ما يظن. أعيد بناء المدينة في 

قيصرية )أع 23: 31(. أورشليم إلى   بولس ليلة خال رحلته من 

بالعبرية Ebenezer (eben-ha ezer)، إذ وضع بحوالي 20 عاًما )7: 12(. تدعى  المذكورة  الحوادث  حجر المعونة: أخذت هذا ااسم بعد 

شرقي أفيق. تذكارًيا بين المصفاة والسن، في جنوب  حجًرا   صموئيل 

فرجع الشعب إلى المحلة. هنا نسمع أربعة آاف رجل )3: 2(،  جزئًيا في الحقل حيث ُقتل منهم  إسرائيل  فانهزم  الطرفين  المعركة بين  دارت 

يحارب بغير استعداد وفي غير نظام، بجانب فظاعة فساده الخلقي. حرب أو عن جيش، فقد كان الشعب   عن الشعب وليس عن رجال 

واانحراف عن اه، يلزم أن تكون اإجابة: بسبب الفساد  الرب أمام الفلسطينيين؟" )3: 3(. كان  كسرنا اليوم  إسرائيل: "لماذا  الشيوخ  تساءل 

جاءوا فيرجعوا إليه بالتوبة ويحّل في وسطهم كسّر غلبتهم. لكن ما حدث هو تغطية على الفساد بحمل التابوت في وسطهم ليخلصهم من أعدائهم. وبالفعل   

المرتل عن ذلك بقوله: شيلوه مع الكاهنين الفاسدين حفني وفينحاس، وقد عّبر   به من 

يحفظوا... وعصوا اه العلّي، وشهاداته لم  فجربوا  "

انحرفوا كقوس مخطئة.

وأغاروه بتماثيلهم. بمرتفعاتهم  أغاظوه 

إسرائيل جًدا. ورذل  سمع اه فغضب 

ورفض مسكن شيلو الخيمة التي نصبها بين الناس.

عَزه وجاله ليد العدو. وسلم للسبي 

ميراثه. ودفع إلى السيف شعبه وغضب على 
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وعذاراه لم ُيحمدن. مختاروه أكلتهم النار 

وأرامله لم يبكين" )مز 78: 64-56( سقطوا بالسيف  كهنته 

لماذا سمح اه بذلك؟
الظاهرة. هذا ما تكرر عبر اأجيال، ففي أيام اتكلوا على شكليات العبادة  نما  رجوًعا قلبًيا إلى اه بالتوبة واإ إحضارهم للتابوت لم يكن يحمل  أ. 

بواسطة والمتكررة  الكثيرة  الرب لهم  إنذارات  بالرغم من  الرب – وا هيكله  أورشليم – بكونها مدينة  إرميا النبي ظن القادة والشعب أن اه لن يسلم مدينة   

اتكلوا على "كام الكذب الذي ا ينفع" )إر 7: 8( فُسبيت الرب هو" )إر 7: 5(.  الرب هيكل  الرب هيكل  صاروا ينشدون: "هيكل   اأنبياء، وعوض التوبة 

الرب من على وسط المدينة" الرب من على عتبة البيت... وصعد مجد  وخرج مجد  حزقيال النبي إذ قال: " أورشليم وهدم الهيكل. هذا أيًضا ما أعلنه   

 )خر 10: 18؛ 11: 22(.

المزمور السابق: يقول القديس أغسطينوس معلًقا على 

]"رفض مسكن شيلوم الخيمة التي نصبها بين الناس" )مز 78: 60( لقد أوضح بكياسة لماذا رفض خيمته عندما قال: "التي نصبها بين الناس".

هؤاء الذين ُيحكم اآن عليهم أنهم يرفض الخيمة التي بحق أقامها ليس أجله بل أجلهم.  صاروا غير مستحقين أن يسكن هو بينهم فلماذا ا   فإنهم إذ 

 غير أهل لسكناه في وسطهم.

حسبوه أنه ا ُيقهر... دعاه "فضلتهم" أو "جمالهم" )هذا عزهم )فضيلتهم( وجمالهم ليد العدو" )مز 78: 61(. التابوت ذاته الذي  "وسلم للسبي 

انظروا ما صنعت بشيلو حيث كانت خيمتي" ارعبهم بنبي قائًا لهم: " الرب - فيما بعد -  وافتخروا بهيكل  عاشوا في الشر  أخيًرا، إذ   سلمه للسبي(. 

 )راجع إر 7: 12(.

ميراثه" )مز 78: 62(. "ودفع إلى السيف شعبه وغضب على 

"شبابهم أكلتهم النار"، أي أكلهم الغضب )اإلهي(.

وعذارهم لم ينحن" )مز 78: 63(، إذ لم يكن ذلك مائًما بسبب الخوف من العدو. "

أرملة وقد ماتت في الحال وهي تلد زوجة أحدهما  وصارت  وأراملهم لم يبكين" )مز 78: 64(. أن ابني عالي سقطا،  سقطوا بالسيف  "كهنتهم 

.]
[57]

الجنازة اارتباك ولم تميز   ]19[؛ هذه لم تقدر أن تبكي بسبب 

ُيحارب عن الشعب ليس من يلتزم أن  المعركة ومعهما التابوت؛ لقد كانا فاسدين ومفسدين للشعب، وقد ظنا أن اه  ب. جاء حفني وفينحاس إلى 

الحضرة اإلهية. حًقا لقد أعلن اه أنه قادر أن يحمي التابوت وأن يدافع عن مجده لكنه بعد تأديب الشعب مع  أجلهما، إنما من أجل التابوت بكونه يمثل 

 الكهنة بسبب فسادهم. 

الرب كنائم كجبار معيط من الخمر، الرب للتابوت والخيمة في أيدي اأعداء وتأديب شعبه وكهنته، أضاف "فاستيقظ  المرتل عن تسليم   إذ تحدث 

مواضع مخيفة" بمعنى أن فضرب أعداءه في  عاًرا أبدًيا" )مز 78: 65-66( يعلق القديس أغسطينوس قائًا: ]" الوراء؛ جعلهم  فضرب أعداءه إلى   

أحبوا اأمور التي من خلف لذلك بعدل تألمت هذه البواسير(... هم  وراء ) مواضع من  ضُربوا في  قادرون على أخذ التابوت قد  تهللوا بأنهم   الذين 

.]
[58]

المواضع فيهم  

اأرض. أمام هذا الهتاف خاف الفلسطينيون، قائلين: ارتجت  إسرائيل هتاًفا عظيًما حتى  الرب إلى المحلة هتف جميع  ج. عند دخول تابوت عهد 

 "قد جاء اه إلى المحلة" ]7[.

ارتجت أجسادهم التي تدنست. لهذا تتحرك نحو اه بالتوبة، وا  اأرض، أما قلوبهم فكانت ساكنة ا  ارتجت  وحناجرهم حتى  هتفوا بألسنتهم  لقد 
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وصارت لهم الغلبة ولكن إلى حين. إسرائيل،  ليستعبدوا  وتشددوا  ازدادوا حماًسا  التراجع  ن خاف الفلسطينيون لكنهم عوض   حتى واإ

ن سمعت سمًعا لصوت بنقاوة القلب والطاعة ه، كما جاء في سفر التثنية: "واإ يدركوا أن الغلبة ا بهتاف اللسان إنما  هتف الشعب بألسنتهم، ولم 

الرب أعداءك اأرض... يجعل  الرب إلهك مستعلًيا على جميع قبائل  لتحرص أن تعمل بجميع وصاياه التي أنا أوصيك بها اليوم يجعلك  الرب إلهك   

الرب يهربوم أمامك" )تث 28: 1، 7(؛ "ولكن إن لم تسمع لصوت  طرق  يخرجون عليك وفي سبع  طريق واحدة  منهزمين أمامك. في   القائمين عليك 

اأرض" )تث تهرب أمامهم وتكون قلًقا في جميع ممالك  تخرج عليهم وفي سبع طرق  منهزًما أمام أعدائك. في طريق واحدة  الرب   إلهك... يجعلك 

المرتل قائًا: الرب" )مز 66: 18(. يعلق القديس أغسطينوس على كلمات  المرتل: "إن راعيت إثًما في قلبي ا يستمع لي   28: 15، 25(. لهذا يقول 

تراه )اه( وحدكما، هناك ارجع إلى نفسك، كن دياًنا لنفسك في الداخل. تطلع إلى مخدعك الخفي، في أعماق قلبك، حيث هناك تكون أنت وذاك الذي  [ 

.]
[59]

سرور اه مكروًها لديك، فتكون أنت موضع   فليكن اإثم 

2. موت عالي الكاهن:
شيلوه ليبلغ الضربة العظيمة )انكسار الشعب، قتل 30.000 شخص، موت الكاهنين، أخذ تابوت العهد( ركض رجل بنياميني إلى  إذ حدثت 

يراقب تراًبا على رأسه ليجد عالي  مزق ثيابه ووضع  حوالي 20 ميًا من حجر المعونة. جاء أمام رئيس الكهنة وقد   الخبر، وكانت على بعد 

إرادة الشعب. موافًقا على حمل التابوت إلى الميدان، لكنه خضع  مضطرًبا أجل تابوت اه" ]13[. واضح أن عالي لم يكن  الطريق "أن قلبه كان   

الرجل ليسمع منه الخبر الذي صرخت المدينة كلها، فاستدعى عالي الكاهن   - المتقدم في السن والفاقد البصر -  الرجل يخبر بما حدث  إذ جاء 

الوراء إلى كرسي إلى  الكثيرين وأيًضا موت ابنيه أما خبر أخذ التابوت فلم يحتمله، إذ سقط عن   سمع اأخبار المؤلمة والخاصة بانكسار الشعب وموت 

فانكسرت رقبته ومات.  جانب الباب 

بصورة مؤسفة. أربعين عاًما ]18[، لكن تهاون ابنيه في مقدسات اه أفقده كل ثمر، وأنهى حياته  إسرائيل  لقد قضى 

3. مياد ايخابود بن فينحاس:

إسرائيل أن تابوت اه قد ُأخذ" ]22[. لقد أخطأت الفهم، فإن ، قائلة: "زال المجد من 
[60]

ايخابود" )= أبن المجد( امرأة فينحاس طفلها " لقد دعت 

وزيغانه عنه، لذلك أسلم اه التابوت لأعداء لتأديب بانحرافه عن اه  إسرائيل مجده  إسرائيل. فقد  الواقع أن التابوت قد ًأخذ أنه قد زال المجد من   

الطرفين مًعا.  

وخسارة ابنها خسارتها بموت حميها وموت رجلها  أدركت أن  ورجلها. لقد  لقد كانت نكبتها في أخذ التابوت أشد وقًعا إلى نفسها من موت حميها 

ترك اه شعبه. خسارة الشعب بفقدان التابوت، عامة   بموت أبيه قبل أن يولد أمر ا ُيذكر أمام 
<<
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األصحاح الخامس 

سقوط داجون أمام التابوت 
سمح اهللا للفلسطینیین أن یأخذوا تابوت العهد ألجل تأدیب إسرائیل، لیدركوا أنهم باالنحالل فقدوا حلول 
اهللا في وسطهم. وفي نفس الوقت أعلن اهللا مجده وقدرته إذ سقط داجون معبود الفلسطینیین وتحطم أمام التابوت 

. وحلت بهم األمراض لذا فكروا في إعادته

. ]5-1[ سقوط داجون أمام التابوت   .1
. ]8-6[ ضرب أهل أشدود بالبواسیر   .2
. ]9[ ضرب أهل جت بالبواسیر   .3
. ]10[ ضرب العقرونیین بالبواسیر   .4
. ]12-11[ قرار جماعي بإعادة التابوت   .5

 :  . سقوط داجون أمام تابوت العهد1
)، فإن كان بسبب انحالل شعبه سلم تابوت عهده 13: 2 تي 2 اهللا أمیًنا بالرغم من عدم أمانتنا (یبقى

 معبودهم. كان یلزم ألهل أشدود أن یدركوا أنه ال شركة بین اهللا للوثنیین لكنه أظهر قوته ومجد بسقوط داجون
 في بیت واحد، وأن یقبلوا الواحد دون اآلخر. لكنهم تجاهلوا األمر فجاءوا في الصباح التالي لیجدوه أیًضا وداجون

ساقًطا ورأسه ویداه مقطوعة على عتبة البیت. لقد أكد لهم أن معبودهم بال رأس، عاجًزا عن القیادة والتدبیر؛ 
وأیًضا بال یدین عاجز عن العمل لحسابهم. 

 أو الفكر معبوًدا كداجون، مثل محبة المال أو شهوة الجسد أو حب انتقام أو القلب قد أقمنا في كناإن 
 فإن دخول رب المجد یسوع وقبوله في أعماقنا یحطم داجون، ینزل به إلى األرض ویقطع ...محبة مجد الباطل

 [لیدخل تابوت العهد قلوبكم، ولیسقط :القدیس أغسطینوسرأسه ویدیه على العتبة كي نطأها تحت أقدامنا. یقول 
]. Ïداجون إن أردتم. لتضعوا اآلن ولتتعلموا أن تشتاقوا إلى اهللا. كونوا مستعدین أن تتعلموا كیف ترون اهللا

الحتقار، إذ صارت هذه ا، عالمة االنحدار و]4 مقطوعة على العتبة [ویدیهلقد وجدوا رأس داجون 
األعضاء موضع الدوس باألقدام. هكذا كل فكر مقاوم هللا وكل عمل مضاد إلرادته قد یتشامخ إلى حین لكن 

نهایته المذلة والمهانة من الجمیع. 
 ا. إله فلسطیني له رأس إنسان ویدÐ"داج" وتعني سمكة : ُیقال إن اسمه مشتق من الكلمة العبریةداجون

 ذلك ألن البحر یفیض بسمك كثیر. هذا اإلله  Ceresإنسان أما بدنه فعلى شكل سمكة. یعتبر إله الخصوبة مثل
لم یكن في األصل یمثل العبادة القومیة للفلسطینیین بل هو إله سامي تبناه الفلسطینیون بعد الغزو السامي على 

ق.م.  25كنعان. عبادة اإلله داجون (داجان) في منطقة ما بین النهرین ترجع إلى األسرة الثالثة ألور في القرن 
: 10 مك 1( ني واألشوریین. هدم یوناثان معبد داجون بأشدود وذلك في عهد المكابياألموریینُعرفت عبادته بین 

84(Ñ .

1 Serm. On the N. T. Lessons 3: 7. 
2 Strong's Exhaustive Concordance of the Bible, article 1712. 
3 McKenzie: Dict. Of the Bible, p. 168. 
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جاء الفلسطینیون بتابوت العهد إلى بیت داجون بكونه في ذلك الوقت من أعظم آلهتهم؛ جاء هذا 
 ال على إسرائیل فحسب وٕانما على إلههم، حاسبین أن داجون انتصر على إله غلبتهمالتصرف كعالمة على 

إسرائیل الذي أنقذهم من مصر، لكن هذا االفتخار لم یدم طویالً . 
 وضع الفلسطینیون تابوت العهد - وهم یدركون أنه یمثل الحضرة اإللهیة - في بیت وعجرفةفي كبریاء 

داجون، فتحدث معهم اهللا باللغة التي یفهمونها أال وهي لغة المرض وحلول الكوارث، إذ ضرب أهل أشدود 
بالبواسیر وبضربه الفیران. 

 : . ضرب أهل أشدود بالبواسیر2
. وكأن تابوت ]6[ ید الرب على األشدودیین وأخرجهم وضربهم بالبواسیر في أشدود وتخومها" فثقلت"

 هو سبب النصرة وبركة للمؤمنین إن عاشوا في حیاة قدسیة بالرب، یصیر هو نفسه سبب شقاء لغیر الذيالعهد 
بولس: "فإن كلمة الصلیب عند الهالكین جهالة وأما عندنا نحن المخلصین  المؤمنین، وكما یقول القدیس الرسول

رائحة ). "ألن رائحة المسیح الذكیة في الذین یخلصون وفي الذین یهلكون، لهؤالء 18: 1 كو 1فهي قوة اهللا" (
). 16-15: 2 كو 2رائحة حیاة لحیاة" (موت لموت وألولئك 

 تعني طاعوًنا ُیصیب الغدد اللمفاویة والفخذ.   ربما"البواسیر" هنا
 السبعینیة أن البالد ُضربت أیًضا بالفیران على غیر العادة وأكلت محصوالتهم. الترجمةجاء في 
 أشدود أن ید الرب قست علیهم وعلى إلههم داجون أرسلوا  إلى أقطاب الفلسطینیین أهلإذ شعر 

یطلبون مشورتهم بخصوص "تابوت إله إسرائیل". غالًبا ما تشاور أقطاب المدن الخمس الرئیسیة: أشدود وغزة 
وأشقلون وجت وعقرون وقرروا نقل التابوت إلى مدینة جت. جاء قرارهم في الغالب لظنهم أنه متى انتقل التابوت 
من بیت الصنم یرفع اهللا غضبه عنهم. لم یدركوا أنه ال یمكن أن یبقى التابوت في وسطهم مادام داجون أو غیره 

محتًال قلوبهم الداخلیة. ربما أیًضا ظنوا أن ما حدث في بیت داجون كان عرًضا، لذا أرادوا نقل التابوت للتأكد من 
دور التابوت وقدرته. 

 میًال جنوب غرب لیدا، في منتصف 19 الحالي أشدود تبعد حوالي اسمها، Ï" ربما تعني "قوة""أشدود
الطریق بین غزة ویافا. كانت في القدیم ُتستخدم كمدینة تابعة لمیناء. هي إحدى مدن فلسطین الخمس العظمى، 

). حاصرها ترتان - القائد األشوري 6: 26 ي أ2ومركًزا لعبادة اإللهة داجون. هدم عزیا ملك یهوذا أسوارها (
). 6: 9) وزكریا (4: 2) و صفنیا (8: 1). هددها عاموس (1: 20 أثناء حكم سرجون - وأخذها (إش

). كما أخذ بعض الیهود الراجعین من 7: 4  في أیام نحمیا (نحأورشلیمقاوم أهلها إعادة بناء أسوار 
). استولى علیها المكابیون مرتین في 24-23: 13 السبي زوجات من أهلها فلقوا قصاًصا صارًما من نحمیا (نح

). في أشدود نادى فیلبس 84: 10 ؛68: 5 مك 1القرن الثاني ق.م؛ في المرة الثانیة خربوا هیكل داجون (
). 4: 8 الرسول باإلنجیل (أع

 : . ضرب أهل جت بالبواسیر3
، وهي إحدى مدن فلسطین الخمس العظمى: أشدود، جت، عقرون، Ð"معصرة تعني "عبریة" كلمة جت"

 أمیال غرب بیت 7أغلب الدارسین یرون أن موقعها الحالي "عراك المنشیة" تبعد حوالي  ).17: 6غزة، أشقلون (
)، 21: 20 أى 1، 22: 21 صم 2)، نشأ فیها العمالقة (22: 11 ن (یشيجبرین. كانت إحدى مدن العناقي

1 Strong's Exh. Concordance of the Bible, art. 795. 
2 Ibid, art. 1660. 
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 2). كانت أحد حصون الفلسطنیین، أخذها داود منهم (17 صم 1(أشهرهم جلیات الجبار الذي قتله داود النبي 
 2) وآرام (8: 11 أي 2) ویهوذا (39: 2 مل 1) ثم تناقلت بین أیدي الفلسطنیین (1: 18 أي 1، 18: 15 صم
) فلسطینیین إلخ... 25: 13 مل 2) ثم یهوذا (17: 12 مل

 ما یحدث لیس اعتباًطا إنما ن إلى جت كانت الضربة أشد حتى یدرك الفلسطینیون أالعهدإذ ُنقل تابوت 
 كانت على المدینة باضطراب عظیم جًدا، وضرب أهل المدینة من ب"إن ید الر: قیلهو تأدیب إلهي، إذ 

. ]9الصغیرة إلى الكبیرة ونفرت لهم البواسیر" [

 : . ضرب أهل عقرون بالبواسیر4
 الخمس العظمى، تسمى اآلن "عاقر". وهي قریة صغیرة تقوم الفلسطینیین المدینة الشمالیة من مدن 

 میًال من یافا. كانت في البدایة من نصیب یهوذا، على تخومه الشمالیة ثم ُأعطیت 12على تل، تبعد حوالي 
) وصفنیا 8: 1هددها عاموس ( ).2: 1 مل 2لدان، وقد استرجعها الفلسطینیون بعد مدة. عبد أهلها بعل زبوب (

 1. أعطاها االسكندر لیوناثان كمكافأة له لنصرته على أبولونیوس ()5: 9() وزكریا 20: 25) وٕارمیا (4: 2(
. Ï)89: 10 مك

فصعد صراخ  على غیر رغبة شعبها كانت ید اهللا ثقیلة جًدا هناك، فصرخوا "العهد تابوت  إذ نقل إلیها 
. لقد طلبوا عودة التابوت إلى مكانه. ]12المدینة إلى السماء" [

 : . قرار جماعي بإعادة التابوت5
 لقداسة اهللا وقدرته. وكأن اهللا استخدم حتى شرهم الستنارتهم؛ منذ البدایة كانوا شهادةیعتبر هذا القرار 

) لكنهم تشددوا لمقاومته، أما اآلن فقد أیقنوا أنهم 8-7: 4یعلمون أنه إله قوي خلص شعبه من مصر بعجائب (
لن یستطیعوا مقاومته. لقد حقق اهللا ما قیل في إشعیاء النبي: "أنا الرب هذا اسمي، ومجدي ال أعطیه آلخر، وال 

. )8: 42 تسبیحي للمنحوتات" (إش
 

 

1 McKenzie. P. 224. 
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حاح السادس صاأل

عودة تابوت العهد 
 إقامة تابوت العهد في وسط الوثنیین إلى سبعة أشهر، لیتأكد الكل أن ما حل بالوثن مدةلقد طالت 

 )(اإلله داجون) وما حل بالناس (مرض البواسیر) وأیًضا باألرض (جرذان أو فئران كبیرة تأكل محاصیل األرض
لم یكن محض صدفة إنما عالمة غضب اهللا على الوثنیین. وأیًضا لكي یقدم المؤمنون توبة صادقة مشتاقین 

بالحق للتمتع بالحضرة اإللهیة المعلنة بوجود التابوت في وسطهم:  

. ]5-1[. عمل قربان إثم    1
. ]16-6[. رد التابوت على عجلة جدیدة  2
. ]18-17[. حجر شهادة في حقل یهوشع 3
. ]21-19[. ضرب أهل بیتشمس  4

 :  . عمل قربان إثم1
. ال نعرف ما هي مشاعر إسرائیل نحو ]1"وكان تابوت اهللا في بالد الفلسطینیین سبعة أشهر" [

 أن التابوت ُأخذ منهم كما في خزي وضعف والكاهنین قُتال وكثیرین سقطوا ُدهشوااألحداث في ذلك الوقت. لقد 
 لقد مرت األیام واألسابیع وأیًضا الشهور ولم یسمعوا شیًئا عن التابوت، لكن اهللا كان یعمل ...كرامتهوفقد الشعب 

مؤكًدا قدرته على الخالص، وشعر الوثنیون بالرهبة أمام اهللا، فاستعدوا الكهنة والعرافین قائلین: "ماذا نعمل بتابوت 
. ]2الرب؟ أخبرونا بماذا نرسله إلى مكانه؟" [

: [شهد القدیس یوحنا الذهبي الفملقد استخدم اهللا حتى كهنة الوثنیین والعرافین للشهادة له، وكما یقول 
]. Ï معلموهم أصواتهم عنهقدمأعداء اهللا أنفسهم له؛ نعم 

العرافون هم الذین یدعون بأنهم قادرون على معرفة األمور المستقبلیة بواسطة عالمات طبیعیة كطیران 
الطیور أو أمعاء حیوان مذبوح أو النظر إلى الكبد أو السهام أو ماء في كأس أو استدعاء أرواح األموات أو قراءة 

 النجوم الخ... هذه عادات شائعة في الشعوب القدیمة خاصة الشرقیة، وال تزال قائمة في بالد حركةالكف أو تتبع 
شرقیة كثیرة. خالل العرافة یأخذ البعض قرارتهم مثل اختیار شریك الحیاة أو القیام بحرب في وقت محدد، وقد 

). 9-8: 13 ؛ حز14: 14 ، إر14-9: 18؛ 27: 20 نهى عنها الكتاب المقدس (ال
طلب الكهنة والعرافون أالَّ یرسلوا التابوت فارًغا بل یردوا له قربان إثم اعتراًفا منهم أنهم أخطئوا وأن ما 

 في حق اهللا، وكنوع من التعویض األدبي والمادي لما أصاب شعبه. طلبوا أن إلثمهمحل بهم هو تأدیب وثمرة 
ا والقربان عن الشعب كله. يً تشترك كل مدینة من المدن الخمس العظمى في هذا القربان لیكون االعتراف جماع

 تقدیم تمثال الجزء المصاب بمرض لآللهة عند البرء من المرض، ولذا طلب الوثنیینكانت العادة لدى 
الكهنة والعرافون تقدیم خمسة بواسیر من ذهب وخمسة فئران من ذهب، غیر أن الشعب زادوا هذا العدد وصنعوا 

 . ]18 المدن من المدینة المحصنة إلى قریة الصحراء ألن الضربة كانت عامة [جمیعفئران الذهب بعدد 

لقد أدرك الوثنیون حقیقتین:  

1 In Matt. Hom. 6. 
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. أن اهللا ال ُیرشى بذهب أو فضة إنما ما یقدمونه من قربان إثم هو اعتراف وشهادة لمجده، إذ قالوا: أ
. ]5أعطوا إله إسرائیل مجًدا لعله یخفف عنكم وعن ألهتكم وعن أرضكم" ["

 عاًما في 350. كأن ما حدث منذ حوالي ]6 فرعون قلبه فهلك [أغلظ فقدي، د مقاومته لن ُتجنب. أ
مصر انتشرت معرفته في كل البلدان في منطقة الشرق األوسط. 

 :  . رد التابوت على عجلة جدیدة2
، تحمل تابوت العهد ]7لقد عمل الفلسطینیون عجلة جدیدة تجرها بقرتان مرضعتان لم یعلهما نیر [

وقربان اإلثم. بالفعل استقامت البقرتان في الطریق، وكانتا تسیران في سكة واحدة وتجران، لم تمیال یمیًنا وال 
 تابوت الرب. وراءیساًرا، وأقطاب الفلسطینیین یسیرون 

ما أروعه منظًرا یشهد لحب اهللا لشعبه! فمهما طالت إقامة التابوت في أرض األعداء، لكن اهللا یشتاق 
أن یسكن وسط شعبه ویحل فیهم، لقد ساق البقرتین رغم میلهما الطبیعي لصغیریهما، واستقامتا في الطریق نحو 

شعب اهللا. ما أعظم رحمة اهللا بنا، فإنه ُیرید أن یتناسى أخطاءنا ویسكن فینا ویستریح في أحشائنا. 
العجلة الجدیدة والبقرتان اللتان لم یعلهما نیر تكشف عن إدراك الوثنین أیًضا أن اهللا ال یقبل التعرج بین 

ب الخطیة أو بین ملكوت اهللا ح له ال یمزج بین حب اهللا وبالكامل له الحاملالفریقین، ُیرید أن یكون القلب 
 كو 2" (!ومملكة إبلیس. وكما یقول القدیس بولس: "وأیة شركة للنور مع الظلمة، وأي اتفاق للمسیح مع بلیعال؟

: [ال یقوم ملكوت اهللا مع مملكة الشر. لذلك إن كانت إرادتنا أن نكون تحت نوسایقول العالمة أوریج). 14: 6
)، وال نطیع وصایاها، عندما تحث نفوسنا أن 12: 6 ُملك اهللا لیته ال تملك أیة خطیة في جسدنا المائت (رو

]. Ï) واألمور الغریبة عن اهللا19: 5 تمارس أعمال الجسد (غال
. وقد رأینا في الشریعة .لقد طلب الوثنیون عمل عجلة جدیدة وٕاحضار بقرتین مرضعتین لم یعلهما نیر.

)، وعندما دخل السید المسیح أورشلیم ركب جحًشا لم یجلس 2: 19 البقرة الحمراء تقدیم بقرة لم یعلها نیر (عد
). 2: 11 علیه أحد من الناس (مر

 قیادة لینظروا إن كانت تسیر نحو تخم التابوت، أي تخم أرض بالطلب الكهنة والعرافون ترك العجلة 
) على تخم یهوذا، على 16: 21 وهي مدینة للكهنة (یش إسرائیل التي كان التابوت فیها، متجهة إلى بیتشمس.

 میًال جنوب شرقي عقرون، حالًیا تدعى عین الشمس. 12بعد حوالي 

:  . حجر شهادة في حقل یهوشع 3
 التي تضم شعًبا من فریقین: من أصل یهودي ومن األمم، الجدیدإن كانت العجلة تمثل كنیسة العهد 

وقد صار الكل بروح اهللا "جدیًدا" في الرب كمن لم یعُلهما نیر، فإن العجلة انجذبت إلى حقل یهوشع البیتشمسي 
، لماذا؟  ]18[

 دخول الشعب أرض كنعان تحت قیادة یشوع الذي كان قبًال بین مقارنة مقدًما القدیس یوستینُیجیب 
یهوشع وبین دخول العجلة الجدیدة بالتابوت إلى حقل یهوشع قائالً : [البقرتان اللتان لم یقدهما إنسان لم تذهبا إلى 

 ..اسمه مأخوذ عن "یسوع (یشوع)"...  رجل معین یدعى "یهوشع".حقلالموضع الذي ُأخذ منه التابوت بل إلى 
 مقادتین بقوة االسم، كما حدث قبًال مع الشعب الذي تبقى من الخارجین من مصر. لقد التظهرا لكم أنهما كانت

]. Ðقادهم إلى األرض ذاك الذي حمل اسم یسوع (یشوع) والذي كان ُیدعى قبًال یهوشع

1 On Prayer 25:3. 
2 Dial. With Trypho. 
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، ]18 حجر الشهادة الذي ُوضع علیه تابوت العهد في حقل یهوشع شاهًدا لعمل اهللا مع شعبه [ىبق
تتطلع إلیه األجیال لتذكر رعایة اهللا واهتمامه بأوالده. 

 :  . ضرب أهل بیتشمس4
 على وجوههم عند معاینتهم للتابوت، ویقدموا توبة للرب، ویستدعى یسقطوا. كنا نتوقع من الشعب أن أ

الكهنة والالویین لحمله واالحتفال به، لكنهم في تجاهل للشریعة التفوا حول التابوت. ُضِرب من الشعب خمسون 
ألف رجل وسبعون رجالً . لقد كّرمه الفلسطینیون بالرغم من جهلهم أكثر من الشعب المعطى له وصایا صریحة 

بشأنه. نحن أیًضا كم مرة ندوس مقادس اهللا ونتقدم إلى األسرار اإللهیة في تهاون ونستمع إلى كلمته بغیر 
! خشوع؟

 المضروبین بسبب رؤیة التابوت، ربما ألن الخمسین ألًفا والسبعینب. یمیز الكتاب بین الخمسین ألًفا 
 وجاءوا یحتفلون برجوعه بینما السبعون هم وحدهم من بیتشمس. یرى موضعمن كل بني إسرائیل سمعوا من كل 

. 70البعض أن النسخ العبریة القدیمة لم تذكر سوى رقم 
لم یرجع التابوت إلى شیلوه، غالًبا ألنها كانت قد ُدمرت بواسطة الفلسطینیین، هذا واضح من الحفریات 

. Ï)12: 7إر (ومن 
، على تخم یهوذا Ð  ُأصعد التابوت من بیتشمس إلى قریة یعاریم (مدینة الغابات أو مدینة المدن)

 9). ُیرجح أنها قریة العنب التي تسمى أیًضا اباغوش تبعد حوالي 2: 18 وبنیامین، كانت تابعة لیهوذا (قض
 أي 1أمیال غرب أورشلیم. بقى بها تابوت العهد حتى نقله داود النبي إلى بیدركیدون وبیت عوبید أدوم الجتي (

   .)4: 1 أي 2، 5-13: 13
 

 

1 Nelson: A New Catholic Comm. P. 310. 
2 Strong's Exh. Concordance…, art. 7157. 
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األصحاح السابع 

التوبة طریق النصرة 
 عاًما، وأخیًرا نادى بالتوبة الجماعیة من كل القلب، 20 صموئیل النبي یهیئ الشعب للتوبة قرابة كان

 كل عبادة غریبة، وبعد الصالة والصوم قدم ذبیحة، وعندئذ إذ تقدم الفلسطینیون ورفضوالعودة الكاملة هللا، 
لمحاربتهم أرعدهم الرب نفسه وأزعجهم لینكسروا أمام الشعب. 

) ومثل 1: 15  النبي في هذا األصحاح كقاٍض وكممثل للحكم اإللهي مثل موسى (إرصموئیل برز لقد
  .Ï)، وكأحد القضاة لكن على مستوى أعلى في الشفاعة12 صم 1 ،24 شيیشوع (

 مقدمة لألصحاح التالي، فیه أبرز فساد النظام الملكي الُمقام من أجل مظاهر األصحاح یعتبر هذا 
بشریة. 

. ]2-1[. تابوت الرب في بیت أبیناداب  1
. ]4-3[. الرجوع القلبي والعمل هللا   2
. ]9-5[. الصالة والصوم والذبیحة   3
. ]14-10[ب النصرة    ه. الرب وا4
. ]17-15[. قضاء صموئیل في مواضع متعددة  5

 :  . تابوت الرب في بیت أبیناداب1
أثار تابوت العهد رعًبا لیس فقط في مدن فلسطین العظمى وٕانما أیًضا في بیتشمس، أما أهل قریة 

یعاریم فقد أدركوا أنه یمثل حضرة اهللا، هو نار آكلة بالنسبة للمرتدین عنه والمنحرفین أما بالنسبة لمحبیه فحافظ 
لهم وسر فرحهم وتعزیتهم. لهذا صعدوا بفرح وأتوا به في احترام ووقار، وجاءوا به إلى بیت أبیناداب لیبقى هناك 

). 4-1: 6 صم 2( قرابة مائة عام حتى نقله داود النبي
 أو الُنبل"، وكأنه ال یمكن التمتع بالحضرة اإللهیة ما لم تحمل النفس Ðكلمة "أبیناداب" تعني "أبا الكرم

الداخلیة نوًعا من الكرم أو السخاء في العطاء. 
ه مثل هذا العمل ه یجعلنا هكذا قریبین من اإلله وعلى شبشيء: [لیس القدیس یوحنا الذهبي الفم یقول

: [أعِط للمساكین، وهلم بدالة قدم صلواتك، أي تحدث مع اإلله كما مار إسحق السریاني]. ویقول Ñالحسن
]. Ò شيء یقدر على دنو القلب إلى الباري مثل الرحمةفلیسیتحدث االبن مع أبیه، 

 بن أبیناداب Ó التابوت في بیت في األكمة أي على مكاٍن عاٍل، وُقدَِّس ألیعازر (تعني اهللا معین)ُوِضعَ 
ألجل حراسة التابوت، غالًبا ما كان الوًیا ولیس كاهًنا. 

ادة فیها أو جعلها بكان التابوت في قریة یعاریم بینما أقیمت الخیمة في نوب بال تابوت مما عّطل الع
 هذا إعالًنا عن حالة الخمول الروحي واالنحطاط التي بلغ إلیها الشعب. وكانعبادة غیر كاملة، 

1 Nelson: A New Catholic Comm. P. 310. 
2 Strong's Exh. Concordance…, art. 41. 
3 In Ep. Rom. Hom. 19. 

Ò ،27، ص 1970 الحب والعطاء. 
5 Strong's Exh. Concordance…, art. 499. 
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صار صموئیل یجول بین الشعب لیعدهم لحیاة التوبة والرجوع إلى اهللا. 

 :  . الرجوع القلبي والعملي إلى اهللا2
 عالي الكاهن وعالي  نفسه بدأ صموئیل النبي یمارس عمله القیادي ا موقعة أفیق التي مات فیها ابنبعد

 في الرامة حیث التف حوله بعض الشباب وصاروا نواة ألول مدرسة األنبیاء.  غالًباالهادئ والبناء. اتخذ إقامته
في هذه الفترة تزوج صموئیل وأنجب ابنین دعاهما: یوئیل "یهوه هو اهللا"، أبیا "الرب هو أبي". 

 هذه الفترة عاد تابوت العهد إلى إسرائیل ووضع في قریة یعاریم بینما ُنقلت الخیمة إلى نوب، في
وتعطلت بعض الشعائر الدینیة، أما صموئیل فلم یكف عن العمل الهادئ البناء على المستوى الفردي واالهتمام 

ح الهادئ انفتحت القلوب بالحب هللا وبالتالي تجمعت البالشباب، مع ممارسة حیاة الصالة. خالل هذا اإلص
القلوب مًعا بالحب األخوي وروح الوحدة. بعد عشرین سنة من وجود تابوت العهد في قریة یعاریم وجد صموئیل 

الفرصة سانحة للمناداة بالتوبة الجماعیة والرجوع إلى اهللا مع الكشف عن سر فشل الشعب وعن طریق النصرة، إذ 
إن كنتم بكل قلوبكم راجعین إلى الرب تحدث صموئیل مع كل بیت إسرائیل (أي مع الجماعة كلها) قائالً : "

. ]4فانزعوا اآللهة الغریبة والعشتاروت من وسطكم، وأعدوا قلوبكم للرب واعبدوه وحده فینقذكم" [
سر ضعف اإلنسان التعریج بین الطریقیین وعدم رجوعه بكل قلبه إلى الرب، كأن یتمسك بشكلیات 

. النصرة . أو حیاة التدلیل أو محبة الزمنیات إلخ.ego في أعماقه إلًها خفًیا كاألنا  یقیم بینماالخارجیةالعبادة 
تستلزم تقدیس القلب واستقامة هدفه مع جدیة في الحیاة وأن یبتر اإلنسان بصلیب رب المجد كل ما هو غریب 

داخل القلب، لیقیم الرب ملكوته المفرح السماوي. 
 الشعب من وسطهم كل عبادة غریبة، خاصة البعلیم (جمع بعل) والعشتاروت. انتزع
" أو "الرب"، بمعنى مالك أو سید المرأة أو لعبد أو لشيء ما یمتلكه. لم یكن "البعل" السید تعني "Ïالبعل

اسًما لشخص ما إنما هو لقب أستخدم للعبادة تحت أشكال كثیرة وبطرق متعددة. من بینها تماثیل من الخشب أو 
) بكونها أعظم ما في الطبیعة وأنه مصدر الحیاة. أما 9: 27 الحجر أو المعدن علیها صورة للشمس (إش

 الفلسطینیون خالل تماثیل علیها صور االعشتاروت (جمع عشتار)، فینظر إلیها كقرینة أو زوجة للبعل عبده
ُعبد بواسطة أمم كثیرة وتحت أشكال متعددة وبأسماء مختلفة. تعتبر إحدى ثالث إالهات  للقمر أو كوكب الزهرة.

) للخصوبة. احتوت عبادتها على الكثیر من روح الخالعة والرجاسات، فقد تكرست كاهنات لممارسة إالهه(جمع 
الدعارة في هیاكل العشتاروت. 

 ما سقط الیهود في عبادة البعلیم والعشتاروت، وأقاموا التماثیل في المرتفعات وتحت كل شجرة كثیًرا
 الهیكل، وجاء زمان تقدمت فیه النساء المتزوجات والفتیات إلى النجاسة لحساب هذه داخلخضراء بل وأحیاًنا 

اآللهه، وقدمت األمهات أطفالهن ذبائح آدمیة بإلقاء الطفل على التمثال النحاسي بعد احمراره من شدة النار وسط 
الطبول حتى ال یستمع أحد لصراخ الطفل!!! 

 عند انحرافه عن الهل مصدر حیاته وقدسیته وشعبه! اإلنسانهذا ما یفعله 

 :  . الصالة والصوم والذبیحة3
 بما ُیالزمها من تغییر القلب الداخلي وعبادة هي أمر شخصي یمس حیاة المؤمن وعالقته الخفیة التوبة

مع اهللا، لكنها في نفس الوقت هي ممارسة جماعیة، إذ یقول صموئیل النبي: "اجمعوا كل إسرائیل إلى المصفاة" 

1 McKenzie: Dict. Of the Bible, p. 72. 
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 بولس: "فإن كل عضو واحد یتألم فجمیع األعضاء تتألم معه. وٕان كان عضو واحد ُیكرم الرسول. یقول ]5[
)، وتسند 10: 15 ). توبة خاطئ واحد ُتفرح مالئكة السماء (لو26: 12 كو 1فجمیع األعضاء تفرح معه" (

الكثیرین على األرض وتدفعهم للتوبة معه؛ ومع كل سقوط واستهتار خفي ُنسيء إلى الجماعة كلها. 
جاءت التوبة القلبیة تحمل أعماًال ظاهرة أیًضا:  

 ]4. نزع اآللهة الغریبة [أ
. ]4ب. التقاء جماعي في المصفاة للعبادة بوح واحد [

. ]5ج. صموئیل النبي یصلي إلى الرب ألجلهم [
. ]6د. استقاء ماء وسكبه أمام الرب [

. ]6هـ. صوم جماعي [
. ]6و. االعتراف بالخطایا للرب أمام صموئیل النبي [

. ]9ز. الحاجة إلى ذبیحة للمصالحة مع اهللا [
). وهي مدینة في Ï"برج المراقبة"  صموئیل النبي من الشعب أن یجتمع في المصفاة" (تعني"طلب

، تبعد ثمانیة أمیال شمال 1935-1926 عام Badéة"، اكتشفها ب)، ُیقال إنها "تل النص26: 18 بنیامین (یش
 قدًما فوق البحر وهي أعلى 2935 قریة "النبي صموئیل"، ارتفاعها اأورشلیم على طریق الرامة. ویرى البعض أنه

القمم بقرب أورشلیم، تبعد خمسة أمیال شمال غرب أورشلیم. 
 مل 2 جدلیا ( ُقتل وفیها)،22: 15 مل 1 وحصنها آسا ()،21-17: 10 تم انتحاب شاول ملًكا (فیها

). 46: 3 مك 1)، وفیها اجتمع الشعب في أیام یهوذا المكابي (15-6: 40 رإ؛ 25، 23: 25
 صموئیل النبي دور اهللا في حیاة شعبه، فإنهم إذ یجتمعون للتوبة یحتاجون إلى ید اهللا الخفیة تعمل ُیبرز
. هنا َیبرز أیًضا صموئیل النبي كراٍع روحي، یعرف أنه لن یقدر ]5[" : "فُأصلي ألجلكم إلى الربفیهم لذلك یقول

أن یقود شعب اهللا بدون صالة، أو بمعنى آخر دوره القیادي یرتكز أوًال على الصالة لكي یكون اهللا هو القائد 
 عن الكاهن: القدیس یوحنا الذهبي الفمالخفي والمرشد والعامل في شعبه لحساب ملكوته بال انحراف. لذا یقول 

[من دعته الضرورة أن یكون سفیًرا عن مدینة بأسرها - وال أقول عن مدینة فحسب بل عن العالم أجمع - یضرع 
نه أؤتمن على أل فالكاهن، ...إلى اهللا كي یصفح عن خطایا الجمیع، لیس فقط األحیاء منهم بل والراقدین أیًضا

العالم كله وصار أًبا لجمیع الناس، یتقدم إلى اهللا متوسًال في الصلوات الخاصة والعامة من أجل رفع الحروب في 
...].    Ðكل مكان وٕاخماد االضطرابات، ملتمًسا السالم والهدوء لكل نفس والشفاء للمرضى

. ]6[" فاجتمعوا إلى المصفاة واستقوا ماًء وسكبوه أمام الرب"
ما هو هذا الماء الذي استقوا منه وسكبوه أمام الرب؟ یرى البعض أنه إشارة إلى سكب قلوبهم بالتوبة 

). أو عالمة االعتراف بالضعف إذ صاروا 8: 62 "یا قوم اسكبوا قدامه قلوبكم" (مز أمام الرب، كقول داود النبي
كالماء المنسكب على األرض ال یمكن جمعه إال بید إلهیة. یرى آخرون أنه تأكید للقسم، فإنهم ال یرجعون عما 

تعهدوا به في توبتهم كما ال یجمع الماء المسكوب على األرض. آخرون رأوا في هذا التصرف إشارة إلى یوم 
) وسكب روح اهللا على المؤمنین وحلوله فیهم. 16 الكفارة العظیم (ال

 النبي عنهم قرنوا صالته بتوبتهم التي أعلنوها بسكب الماء مع الصوم واالعتراف. لقد صموئیلإذ صلى 
]. 6[" قد أخطأنا إلى الربصاموا في ذلك الوقت واعترفوا قائلین: "

1 Strong's Exh. Concordance…, art. 4709. 
2 On Priesthood 6: 4. 
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في ذلك الوقت كان صموئیل النبي یقضي بینهم كقاٍض، ال خالل السلطة وٕانما بعد تقدیم صلوات 
وٕاصالح دائم بینهم وعمل روحي هادئ ثم توبة جماعیة ورجوع إلى اهللا. لقد وضع أساسات روحیة  مستمرة طویلة

سلیمة لیعمل كقاٍض بضمیر مستریح بهدف روحي واضح لحساب ملكوت اهللا. 

 :  . الرب واهب النصرة4
مع كل جهاد روحي هادف یثور عدو الخیر ال لخطأ ارتكبه اإلنسان أو ارتكبته الجماعة، وٕانما هي 

، ومقاومة عدو الخیر لمملكة اهللا. للنورعالمة رفض الظلمة 
، فخافوا أن یتكرر ما حدث في موقعة ]7لقد اجتمع أقطاب الفلسطینیین أیًضا وصعدوا إلى إسرائیل [

)، لكنهم إذ كانوا تحت قیادة روحیة سلیمة یمارسون التوبة طلبوا من صموئیل النبي أال یكف عن 4 صم 1أفیق (
قة للرب عالمة تسلیم نفوس الشعب لید الرب تماًما، ر قدم صموئیل مح... لیخلصهمالربالصراخ من أجلهم إلى 

واستجاب الرب خالل الطبیعة بواسطة رعد أو زلزال، واهًبا إیاهم الغلبة والنصرة، إذ ضربوا العدو إلى ما تحت 
 كار (تعني بیت الخرفان) غرب المصفاة، یظن أنها بیت كارم الحالیة، أو عین الكروم.     تبي

مع كل نمو روحي نواجه حرًبا جدیدة، تؤول إلى تزكیتنا وتكلیلنا مادمنا في ید اهللا. یقول القدیس بطرس 
هي و تبتهجون مع أنكم اآلن إن كان یجب تحزنون بتجارب متنوعة، لكي تكون تزكیة إیمانكم بهالرسول: "الذي 

: 1 بط 1أثمن من الذهب الفاني مع أنه ُیمتحن بالنار توجد للمدح والكرامة والمجد عند استعالن یسوع المسیح" (
6-7 .(

)، لذلك أخذ صموئیل 1: 4( تحققت النصرة في ذات الموقع الذي حدثت فیه الهزیمة قبًال وأخذ التابوت
لراجعین إلیه. هذا التذكار احجًرا ونصبه، ودعاه "حجر المعونة"، لكي یكون شاهًدا على عمل اهللا في حیاة شعبه 

 باستمرار حتى ال ینحرفوا عن اهللا. خالله یذكر كل مؤمن سر الهزیمة وسر النصرة، ففي ذات الشعبیجدد روح 
الموقع فقد إسرائیل تابوت العهد وسقط في مذلة وعار، وأیًضا فیه نال غلبة ونصرة بید اهللا القویة. 

. إذ أقام صموئیل هذا الحجر ..)40: 19  یسوع: "إن سكت هؤالء فالحجارة تصرخ" (لوالمجدیقول رب 
لكي یبعث حیاة الشركة في كل من یتطلع إلیه. 

بعد أن كان الفلسطینیین قد استبعدوا إسرائیل تماًما، انكسروا بهزیمتهم فلم یدخلوا إلى تخوم إسرائیل 
لالستیالء علیه وٕان كانوا قد اقتحموا أحیاًنا بعض المناطق، واستعبد البعض منهم إسرائیلیین، لكن كسرتهم في 
المصفاة كانت بدایة لهزیمتهم المتالحقة. كما استرد اإلسرائیلیون المدن التي كانت على التخوم ما بین عقرون 

وجت. 
 لیعیش الشعب إلى حد ما في ]14 أعطت مجاًال للمصالحة بین إسرائیل واألموریین [النصرةلعل هذه 

جو من السالم والطمأنینة. 

 :  . قضاء صموئیل في مواضع متعددة5 
یعتبر صموئیل النبي هو المصلح الروحي الحقیقي في تلك اآلونة حتى كادت عبادة البعل تحتفي تماًما 

 ویالحظ أن صموئیل لم ُیِعْد مجَد "شیلوه" ...في الفترة ما بین بدء النظام الملكي حتى أوائل عصر سلیمان الحكیم
 للعبادة إنما كان یقضي للشعب في مواضع متعددة مثل بیت إیل والجلجال والمصفاة. لعل واحًداوال أقام مركًزا 

 للنفس.  الداخليالسبب في هذا أن الشعب قد ركز على موضع العبادة الواحد كسّر قوة الشعب متجاهًال التجدید
لقد أراد صموئیل أن یؤكد أن سر القوة هو في العالقة الخفیة في القلب مع اهللا، دون تجاهل العبادة الجماعیة 

. بروح الوحدة والحب
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ى جاء سلیمان الحكیم وأقیم هیكل الرب الواحد في أورشلیم بأمر إلهي، لیجمع ت حكذلكلقد بقى األمر 
. الكل مًعا بالروح الواحد حول هیكل واحد للرب
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  الثانيالباب 

 
 
 
 

 
 

شاول الملك 
] 15 – 8 صم 1[

 
. ]8[. طلب ملك   1
. ]10-9[. اختیار شاول ملًكا  2
. ]11[. محاربة العمونیین 3
. ]12[. تحذیر من العصیان  4
. ]15-13[. رفض شاول  5
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بدء عصر الملوك 
طلب الشعب من صموئیل إقامة ملك لهم كسائر األمم، ومع ما حمله هذا الطلب من رفض لُملك اهللا 

ولصموئیل لكن أعطاهم اهللا سؤل قلبهم، وأقیم شاول ملًكا، الذي نجح إلى حین. 
لقد أرادوا التشبه باألمم، غیر أن النظام الملكي هنا له مفهوم فرید. ففي مصر كان ُینظر إلى فرعون 

كإله یعود إلى دائرة أفقه عند موته. وفي أشور أو بابل ینظر إلى صاحب السلطة على أنه كائن قابل للموت لكنه 
كمحبوب اآللهة ال یمكن أن یخطئ وهو یمثل رأس الدولة وفي نفس الوقت الرأس الدیني؛ كلمته تعتبر قانوًنا ال 

ُیراجع فیها. أما بالنسبة إلسرائیل فالملك إنسان یلتزم أن یحكم حسب نعمة اهللا، یمسحه الكاهن ولیس له حق 
 وعندما ،العمل الكهنوتي. الشریعة اإللهیة فوق الكل، علیه أن یخضع لها ویحترمها. لهذا عندما قدم شاول ذبیحة

ا، وعندما استولى آخاب على كرم نابوت الیزرعیلي صدرت أحكام ضدهم وعوقبوا. لیس يأخذ داود إمرأة أور
عجیًبا أن ُیعاقب الملوك المخطئون، فقد عرف داود الملك حق ناثان النبي في اتهامه لیعترف أمامه أنه أخطأ في 

حق اهللا. 
عاش صموئیل النبي حتى مسح داود ملًكا، لكنه تنیح قبل تجلیسه. تمتع داود بالوعد أن یرث نسله 

الُملك أبدًیا، وقد وضع داود النبي األساسات التي بنى علیها الملوك الصالحون المملكة. 
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األصحاح الثامن 

طلب ملكك 
انشغل الشعب بمظاهر العظمة واألُبهة التي لملوك األمم المحیطین بهم، وحسبوا ذلك مجًدا وكرامة 
ُحرموا هم منهما، لذا استغلوا شیخوخة صموئیل النبي وعدم سلوك ابنیه في طریق أبیهما لیطلبوا من صموئیل 

. ]5[إقامة ملك یقضي لهم كسائر األمم 
. ]5-1[. طلب ملك     1
. ]6[. صموئیل یحسب ذلك إهانة له   2
. ]9-7[. اهللا یقبل الطلبة مع تحذیرهم   3
. ]22-10[. صموئیل یحذر الشعب   4

 :  . طلب ملك1
یطلب الشعب ملًكا، هل كان اهللا قد أعد لهم إقامة مملكة؟  یتساءل البعض: لو لم ربما

). ربما 20-14: 17 . ال نجد للنظام الملكي موضًعا حقیقًیا في الشریعة الموسویة إال ما جاء في (تثأ
كان هذا نبوة عن إقامة نظام ملكي في أرض الموعد، وربما كانت نصائح تقدم للشعب إن اختار له ملًكا وقواعد 

یلتزم بها الملك لیعیش كما یلیق كعضو في الجماعة المقدسة. 
ب. كان الخطأ ال في طلب إقامة ملك إنما في تعجل األحداث وفي إساءة فهم النظام الملكي. فمن 

جهة الزمن كان اهللا یدبر لهم إقامة ملك قلبه مثل قلب اهللا، فقد سمح بمجيء راعوث من بین األمم، تلك التي من 
نسلها یخرج داود النبي والملك. لو انتظروا قلیًال لنالوا أفضل مما طلبوا، وَلَما ُأقیم شاول الجمیل الصورة الذي 

سبب لهم شقاًء  عظیًما. 
أما من جهة فهم النظام الملكي، فقد أرادوا ملًكا یقود الجیش عوض صموئیل النبي رجل الصالة، وقد 

حطمهم الملك الذي نالوه حسب قلبهم عوض بنیانهم ونصرتهم. لقد أرادوا أیًضا ملًكا یحكمهم هو ونسله من بعده 
بینما في ظل نظام القضاة كان یمكنهم اختیار قائد للحرب دون االرتباط بالنظام الملكي وتسلیم القیادة في أیدي 

نسله بالوراثة. 
  لقد شاخ صموئیل النبي والقاضي، وأقام ابنیه یوئیل وأبیا قاضیین في بئر سبع، اللذین لم یسلكا في 

. كان یلیق بصموئیل النبي أن یقیم قضاة ]1[ والرشوة وعوَّجا القضاء الماديطریق أبیهما إذ ماال وراء المكسب 
مستقیمین عوض ابنیه. 

 لم یوبخ اهللا صموئیل على انحراف ابنیه كما فعل مع عالي؟ ربما ألن عالي كان رئیس كهنة وقد لماذا
ل حسب الشریعة. وكان االبنان یعمالن تارتكب ابناه الكاهنان خطایا بشعة ورجاسات تستوجب ال العزل بل الق

 قبول الرشوة – كهنة. أما بالنسبة البني صموئیل، فیحتمل أن یكون انحرافهما كرئیسمع أبیهما وتحت مسئولیته 
- جاء مؤخًرا بعدما تسلما العمل بفترة، فابتدأ االثنان باالستقامة لكن محبة المال أغوتهما، هذا وكان االثنان 
یعمالن في بئر سبع ولیس مع أبیهما في الرامة، وربما جاء اختیارهما بناء على رغبة الشعب ألنهما ال یرثان 

المركز (القاضي) بالخالفة. 
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؟ كلمة )البكر "وشني"() قیل 28: 6 أي 1 البعض لماذا ُدعَي البكر هنا "یوئیل" بینما في (یتساءل
وشني في العبریة تعني "والثاني"، ولذا یرى الدارسون أن كلمة "یوئیل" حذفت سهًوا في النساخة وأن كلمة وشني 

 ولیست اسًما للبكر. )واالبن الثاني(ُقصد بها 
 شیوخ إسرائیل على انحراف ابني صموئیل یكشف عن وجود ضمیر حّي فیهم، على خالف اعتراض

فترة حكم عالي الكاهن إذ ال نجد أحًدا یعترض على تصرفات ابنیه البشعة. هذا وتنصیب االبنین للقضاء في بئر 
 یقضي في الشمال یكشف أن حكم صموئیل شمل البالد كلها من الرامة إلى صموئیلسبع في الجنوب بینما كان 

بئر سبع، وأن استقراًرا داخلًیا قد حل بالبالد، وأنهم كانوا مستریحین من حكم الفلسطینیین. 
یلیق بكل قائد أن یحذر من محبة المال والرشوة فقد أفسد المال قلبي القاضیین وسبب متاعب لهما 

وألبیهما كما للشعب. 

 :  . صموئیل النبي یحسب ذلك إهانة له2
لقد حسب صموئیل النبي ذلك الطلب رفًضا لعمله القضائي، وحسب الرب ذلك رفًضا له هو شخصًیا 

 لصوت الشعب في كل ما یقولون لك؛ ألنهم لم یرفضوك أنت بل إسمعكملك على شعبه، إذ قال لصموئیل نبیه: "
.   ]7[إیاي رفضوا حتى ال أملك علیهم" 

ما أعظم حكمة صموئیل، فإنه كرجل صالة لم یثر علیهم وال وبخهم بل طلب أوًال مشورة اهللا وٕارشاده، 
وقد وهبه اهللا راحة أن الشعب لم یرفض صموئیل بل رفض الرب نفسه. والعجیب أن اهللا یطلب من صموئیل: 

 ما یقولون لك". إنه یقدس الحریة اإلنسانیة، ویستجیب للطلبات الجماعیة وٕان كان كل"اسمع لصوت الشعب في 
یكشف لهم الحق منذًرا إیاهم بسبب سوء رغبتهم. إنه ال یلزمهم وال یقهرهم على نظام معین بل یطلب منهم أن 

یتفهموا الحق بكامل حریتهم. 

 :  . اهللا یقبل طلبتهم مع تحذیرهم3 
  اهللا لطلبتهم، هذا ال یعني رضاه عن ذلك، إنما كما یقول المزمور: "یعطیك سؤل قلبك" (مزاستجاب

). فإن كان سؤل قلبنا سماوًیا ننعم بالسماویات كبركة لنا، وٕان كان سؤل قلبنا لغیر صالحنا أو بنیاننا 4: 37
). 15: 106 یسمح بتحقیقه ألجل التأدیب. وكما یقول المرتل: "فأعطاهم سؤلهم وأرسل هزاًال في أنفسهم" (مز

  حقیقتین:  لهمإن كان الرب قد استجاب طلبتهم، إال أنه أوضح
 هو رفض له، إذ یقول: "ألنهم لم یرفضوك أنت بل إیاي رفضوا" لرجاله األولى أن كل رفض الحقیقة

. یقول رب المجد لتالمیذه: "الذي یسمع منكم یسمع مني، والذي یرذلكم یرذلني، والذي یرذلني یرذل الذي ]7[
). 4: 8 ، مت16: 19 أرسلني" (لو

  لكوني كنت جاهًال بهذه األمور، فقد هزأت بأبنائك وخدامك القدیسین، ولكن لم أربح من وراء هذا سوى
ازدرائك بي. 

 Ïالقدیس أغسطینوس

 ذلك. فمن ال یفعل هذا فهو في الواقع ال یخدع ایلیق بكم أن تطیعوا أسقفكم بدون ریاء تكریًما هللا الذي ُیرید من 
األسقف المنظور بل یسخر من اهللا غیر المنظور. فهذا العمل ال یخص إنساًنا بل اهللا العاِلم بكل األسرار. 

Ï ،30، ص 1965 الحب الرعوي .
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 Ïالقدیس أغناطیوس الثیؤفورس
 الثانیة أن اختیارهم للنظام الملكي لم یكن لصالحهم، موضًحا لهم ما سیصیبهم من ظلم الملوك الحقیقة

واستغاللهم لكل إمكانیاتهم. 

 :  . صموئیل یحذر الشعب4
تحدث صموئیل النبي مع الشعب في صراحة ووضوح بجمیع كالم الرب، لیكشف لهم عن مساوئ 

 ملك، والتي تتلخص في اآلتي:  قامةإلطلبتهم 
  . تسخیر بنیهم للخدمة العسكریة ال لصالح الشعب إنما باألكثر لصالحه الشخصي كعبید له.أ

ب. یستغل بناتهم كعطارات وطباخات وخبازات لَتَرِفه هو وعائلته ورجاله. 
ج. یغتصب أجود حقولهم لحساب خصیانه (كبار موظفیه) وعبیده. 

د. استغالل طاقاتهم في زراعة أرضه الخاصة والعمل لحسابه. 
هـ. إذ یحل بهم الظالم ال یجدون من یصرخون إلیه، فإن اهللا نفسه ال یسمع لهم ألنهم اختاروا ملكهم 

. حسب هواهم الشخصي
، عندئذ فض صموئیل االجتماع لیذهب ]19[ لم یسمع الشعب لنصیحته بل أصروا على إقامة ملك 

. ، وقد تأكد الجمیع أن صموئیل یدبر لهم األمر]22[كل واحد إلى مدینته 
 

 

Ï 53 المرجع السابق، ص . 
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األصحاح التاسع 

لقاء شاول مع صموئیل 
إذ أصر الشعب على الطلبة أقام لهم شاول بن قیس البنیامیني؛ كان شاًبا حسًنا لم یكن في بني إسرائیل 

لشعبي  ا. یقول الرب لنبیَّه صموئیل: "امسحه رئیًس ]12[أحسن منه، من كتفه فما فوق كان أطول من كل الشعب 
. ]16[" يّ إسرائیل، فُیخلص شعبي من ید الفلسطینیین ألني نظرت إلى شعبي، ألن صراخهم قد جاء إل

. ]5-1[. شاول وأتن أبیه الضالة    1
. ]14-7[. الغالم یشیر علیه باللقاء مع الرائي  2
. ]27-15[. صموئیل یكشف لشاول رسالته  3

:  . شاول وأتن أبیه الضالة 1
إذ سأل الشعب صموئیل النبي أن یقیم لهم ملًكا ُأختیر "شاول الذي یعني "سؤال" ملًكا. لقد أعطاهم ملًكا 

القدیس حسب سؤل قلبهم، إنساًنا حسن الصورة طویل القامة، أما قلبه فلم یكن مستقیًما. وكما یقول 
 ملٍك لهم، فتسلموه ملًكا ال ن: [قیل إن "شاول" تعني "سؤالً ". من المعروف جیًدا أن الشعب سأل عأغسطینوس

]. Ïحسب إرادة اهللا بل حسب إرادتهم الذاتیة
 المقدس الجوانب الطیبة التي اتسم بها شاول بل على العكس أبرزها، لكن لم یحتمل الكتابلم یتجاهل 

شاول الغنى والكرامة إذ كشفا انعوجاج قلبه الداخلي واهتمامه بحب الكرامة الزمنیة والمظاهر الخارجیة لذا انتهت 
حیاته برفض اهللا له وحرمان نسله من تولي الملك. 

 بإبراز نسب شاول الذي یقدمه اهللا للشعب الختیاره ملًكا حسب هوى قلبهم . كشف األصحاحبدأ هذا 
: 20 الكتاب أنه من سبط بنیامین، من نسل الستمائة الذین نجوا من الحرب وأقاموا في الصخرة رمون (قض

)، لكنه كان سبًطا مقتدًرا له 20 ). وهو سبط صغیر العدد جًدا بسبب حرب األسباط األخرى ضده (قض47
ولم یكن رجل في بني إسرائیل أحسن منه، من كتفه فما فوق كرامته. أما شاول نفسه فكان شاًبا حسن الصورة "

. ]2[كان أطول من كل الشعب" 
یروي لنا هذا األصحاح األحداث التي انتهت بمسح شاول ملًكا، أحداث قد یراها البعض عارضة، أو 

ل تبدومحض صدفة،   أحداثًا تافهة بال قیمة، لكن الوحي اإللهي یكشف لنا كیف أن اهللا ضابط الكل، ُیّحوَّ
األحداث جمیعها - مهما بدت تافهة - لتحقیق خطة إلهیة من جهتنا، ولیس شيء ما یتم مصادفة. هنا نجد أتن 
قیس تضل فیخرج شاول یبحث عنها ال لیجد األتن وٕانما لكي ُیدعى للُملك، خروج الغالم معه، الذي یشیر علیه 
أن یلتقیا بالرائي، أیًضا وجود نصف شاقل فضة لدي الغالم، لقاء شاول والغالم مع الفتیات الخارجات لیستقین، 

 هذه جمیعها بدت في الظاهر كأنها أمور تمت بال تدبیر مسبق، لكن الواقع أن اهللا كان وراء ...لقاؤهما مع الرائي
كل هذه األمور یستخدمها لتحقیق خطته. لیتنا نؤمن أن كل ما یمر بحیاتنا -مهما بدا تافًها - یسیر بتدبیر اهللا 

) والمعتني بالعصافیر. 30-10 سنا (متوالعارف حتى بعدد شعور رؤ

1 On Ps. 18 (1). 
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إن اهللا [ :القدیس باسیلیوسلقد ضاعت أتن قیس وخرج شاول والغالم یبحثان عنها، وكما یقول 
]. Ïضاعت األتن لكي یوجد ملك إلسرائیل یستخدم كل فرصة لكي یدعونا للعمل

 من الجانب الرمزي تشیر إلى "الجهل"، فإن شاول ُدعي للُملك حین ضاعت األتن، وهكذا لكي ""األتن
نملك مع السید المسیح یلزم انتزاع الجهل من نفوسنا والتمتع بنور المعرفة. لتخرج األتن من بیتنا الداخلي ولیحل 

نور المعرفة في أعماقنا فنملك مع مسیحنا النور الحقیقي. عندئذ نقول مع الملك داود: "بنورك یارب نعاین النور". 
بحق ال یضطرب من شيء ما...  : [إن الغنوسي أو صاحب المعرفة الروحیة اإلسكندريأكلیمندسیقول القدیس 

]. Ðال یخشى الموت، إذ له الضمیر الصالح واستعداد لمعاینة القوات (السماویة)
مع أن األتن أمر زهید لكن شاول بذل جهًدا في البحث علیها إذ عبر في جبل أفرایم ثم في أرض 

 ثم أرض شعلیم فأرض بنیامین وأخیًرا أرض صوف... وٕاذ مرت ثالثة أیام في البحث عنها دون جدوى هشلیش
. هذه جوانب طیبة ]5[خشى شاول أن یقلق أبوه علیه، فقال للغالم: "تعال نرجع لئال یترك أبي األتن ویهتم بنا" 

في شاول: بحثه الجاد عن األتن، اهتمامه بمشاعر أقرب الناس إلیه، ثم تشاوره مع الغیر (الغالم)... هذه سمات 
تجعل اإلنسان جدیًرا باستالم دور قیادي وٕان كان كبریاء قلبه قد أفسد هذا كله فیما بعد. 

، وهي مقاطعة في جبل أفرایم، جنوب غربي شكیم. Ñ" تعني "ثالثي"ه"شلیش
، مقاطعة في أفرایم. Ò"أرض الثعالب" "أرض شعلیم" تعني

بحسب التقلید الیهودي الغالم المرافق لشاول هو دواغ األدومي الذي صار فیما بعد مشیًرا له، بسببه 
). 23-7: 22ُقتل كهنة نوب ونساؤهم وأوالدهم حتى ماشیتهم أهلكها (

 :  . الغالم یشیر علیه باللقاء مع الرائي2
إذ أراد شاول العودة حتى ال ینشغل أبوه بأمره هو والغالم، سأله الغالم أن یستشیر رجل اهللا لیخبرهما 

. ]6[ یسلكان فیها التيعن طریقهما 
)، ألنه یعمل على 2: 11 ؛ أي22: 12 مل 1، 6: 14 اعتاد الیهود أن یدعو النبي "رجل اهللا" (یش

)، 7: 9 التقدم بالشعب إلى اهللا خالل الصالة والوصیة اإللهیة واإلرشاد والنبوة؛ كما یدعى "إنسان الروح" (هو
بكونه مهتًما بالروحیات، یعمل بقیادة روح اهللا؛ وأیًضا یدعى "الرائي" إذ ینظر إلى بعض أمور المستقبل كما 

ببصیرة روحیة مفتوحة. 
ادعى بعض النقاد أن هذا السفر یحوي مصدرین مختلفین في الفكر، كما رأینا في المقدمة، قائلین إننا 
نرى في الحوار بین شاول وغالمه أن األول یجهل اسم الرائي وموضوعه بینما یسكن قریًبا منه، وكأن صموئیل 

ٍراء مجهول حتى ممن هم قاطنون بالقرب منه، بینما نجد في ذات السفر صموئیل كنبي عظیم وقاٍض یحكم 
الشعب كله ویوجهه... كیف یكون ذلك؟ 

. ُیجاب على هذا بأن شاول عاش في قریته ال ُیبالي باألمور السیاسیة والدینیة الجاریة في عصره، فلم أ
تكن الشخصیات البارزة معروفة لدیه كما یحدث مع كثیرین من سكان القرى، خاصة مع عدم وجود وسائل إعالم 

 بعد قیام الثورة المصریة كتب أحد المدرسین المنقولین إلى 1953قویة كالعصر الحدیث. أذكر أنه في عام 
الصعید إلى عائلته في القاهرة یقول: هنا یوجد أناس الزالوا یظنون أن الملك فؤاد هو حاكم مصر؛ وكأنهم على 

1 Ep. 159: 1. 
2 Strom. 7: 13. 
3 Strong's Exh. Concordance, artic. 8031. 
4 Ibid, 8171. 
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. ربما حمل الحدیث نوًعا من المبالغة 1952غیر علم بموته وجلوس الملك فاروق ثم عزله وقیام الثورة في یولیو 
لكنه یوضح كیف ال ینشغل بعض سكان القرى بالرئاسات الدینیة أو المدنیة العلیا. 

یقدم لنا واضع تفسیر صموئیل األول (مركز المطبوعات المسیحیة) مثًال واقًعیا حدث في إسكتلنده، 
 عنه الصحف ت إسكتلنده لیلقي خطاًبا في حفل عام، وكان زعیًما بارًزا في جیله، كتبكنیسةحیث ُدعي رئیس 

عدة شهور ونشرت له صوًرا مراًرا كثیرة. فلما قدمه رئیس المؤتمر إلى رئیس مجلس المدینة وهو عضو في تلك 
الكنیسة، سأل: "من هو هذا الرجل؟"... على ذات القیاس، في كل عصر نجد الكثیرین ممن ال یهتمون حتى 

بمعرفة اسم الرئیس الدیني. 
 أن الغالم الذي یخدم شاول كانت لدیه معلومات أكثر عن الرائي وكرامته وموضع سكناه، ونالحظهذا 

. ]6[إذ قال: "هوذا رجل اهللا في هذه المدینة، والرجل مكرم، كل ما یقوله یصیر" 
ما وربما هن صموئیل مثل عالي الكاهن اختلف االثنان عن بقیة القضاة السابقین لأنسى أیًضا نهذا وال 

ذ التزما بالعمل القیادي الروحي والتوجیه في المسائل الزمنیة دون قیادة الجیوش إین لهما، رالبعض كانوا معاص
بنفسیهما، إذ لم یكونا رجلي حرب، األمر الذي لم یكسبهما شهرة بین الشباب، ألن الشباب غالًبا ما تستهویه 

أخبار الحروب واالنتصارات واألعمال البطولیة. 
ماذا نقدم للرجل، ألن الخبز قد نفذ من أوعیتنا ولیس من هدیة نقدمها لرجل اهللا،  تساءل شاول: "

 .]7[ماذا معنا؟" 
  إن كان شاول قد جهل اسم الرائي وموضع سكناه لكنه تربى منذ الطفولة أالَّ یدخل بیت اهللا بید فارغة، 

وال یلتقي برجل اهللا بید فارغة. وكانت العادة السائدة أن یقدم اإلنسان من طعامه أو محصوالته كما من أمواله. 
هذه العادة عاشتها الكنیسة األولى، فقیل عن والد القدیس تكال هیمانوت األثیوبي، وهو كاهن، أنه لم یكن یدخل 

 أینما وجد یشتاق أن ُیعطي. أقول إن كل ...الكنیسة بید فارغة. الكاهن الروحي محب للعطاء أكثر من األخذ
نفس تلتقي باهللا المحبة یحمل طبیعة العطاء في أعماقه، یفرح ویشبع داخلًیا مع كل عطاء للغیر. 

كان مع الغالم ربع شاقل فضة، وهو مبلغ زهید للغایة، لم یخجل هو وشاول من تقدیمه، فإن العبرة ال 
في الكمیة بل في طبیعة العطاء ذاتها أو اتساع القلب بالحب. 

وفیما هما صاعدان في )، لذا قیل "1: 1كانت الرامة - مدینة صموئیل- قائمة على أكمتین (رامتایم 
هوذا هو أمامكما،  باب المدینة، التقیا بفتیات خارجات الستقاء الماء، قلن لهما: "نحو" أي متجهان مطلع المدینة

 .]12[أسرعا اآلن، ألنه جاء الیوم إلى المدینة ألنه الیوم ذبیحة للشعب على المرتفعة" 
إن كانت الرامة القائمة على أكمتین تمثل كنیسة المسیح القائمة على العهدین، القدیم والجدید، فإنه یلیق 

العهدین - لیعیش في الرامة كٍراء ینعم  لب أن یترك ما هو عند السفح ویصعد بروح اهللا خالل كلمة اهللا –قبكل 
بالبصیرة المفتوحة المطَِّلعة على أسرار اهللا وأمجاده السماویة، ما هؤالء الفتیات الخارجات الستقاء الماء إال رجال 

العهدین القدیم والجدید الذین خالل النبوات والكرازة اإلنجیلیة یشیرون إلى المسیح السائر أمامنا یرعانا، یفتح 
طریق الحق ویعبر بنا إلى الجلجثه لننعم بأسرار ذبیحته المخلِّصة. 

 لهما؟ الفتیاتماذا قالت 

عند دخولكما المدینة للوقت تجدانه قبل صعوده إلى المرتفعة لیأكل، ألن الشعب ال یأكل حتى یأتي "
. ]13[ألنه یبارك الذبیحة، بعد ذلك یأكل المدعوون" 
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 إذ ننعم بالصعود إلى كنیسة المسیح، ماذا نرى؟ نرى مسیحنا الذي تقدم لیأكل، مقدًما جسده المبذول
 حب مشبعة لشعبه. یبارك الذبیحة بیدیه الطاهرتین لُیعطي مدعویه لیأكلوا ویشبعوا ویثبتوا فیه. ذبیحة

 هكذا إذ .]14[ "إذ بصموئیل خارج للقائهما لیصعد إلى المرتفعة" لما دخل الرجالن إلى وسط المدینة
، ندخل إلى كنیسته فیحملنا إلى جبل الجلجثة (المرتفعة) لنتمتع بسر الذبیحة واهبة الكنسیةننعم بالعضویة 

المصالحة والمشبعة الحتیاجات النفس. 

 :  . صموئیل یكشف لشاول رسالته3 
 النبي بخصوص مسح شاول ملًكا أو رئیًسا لشعبه، وذلك قبل اللقاء معه بیوم لصموئیللقد كشف اهللا 

 تعني "رئیًسا" أو "أمیًرا" غیر أن الحدیث عنه هنا nagid. ویالحظ أن كلمة "رئیس" جاءت هنا في العبریة ]15[
. Ïكملك، كما أنه المسحة ذاتها تعني نواله الملوكیة

وأما األتن الضالة لك منذ ثالثة أیام  النبي شاول، وكشف له كل شيء، إذ قال له: "صموئیلاستضاف 
. ]20[فال تضع قلبك علیها، ألنها قد ُوجدت، ولمن كل شهيِّ إسرائیل؟ ألیس لك ولكل بیت أبیك؟!" 

في اتضاع أجاب شاول: "أَما أنا بنیامیني من أصغر أسباط إسرائیل، وعشیرتي أصغر كل عشائر 
. ]21[ بمثل هذا الكالم؟!" تكلمنيأسباط بنیامین؟! فلماذا 

الكنیسة،  هنا یلیق بنا أن نقف قلیًال لندرك عطایا اهللا لإلنسان المرتفع إلى مدینة الرامة، أي إلى
والملتقى مع صموئیل رمز السید المسیح. 

. طلب صموئیل النبي من شاول أال ینشغل باألتن الضالة، فإنها أمر تافه للغایة أمام ما سیناله من أ
 ألم یسألنا السید المسیح أال نهتم بشيء .ها قد وجدت، وأنه ینال كل شهي إسرائیلنعطایا، مقابل هذا أعلن له أ

) بجانب 29: 19  في هذا العالم مئة ضعف (مت یهبنافإن اهللا في محبته إال بملكوت اهللا وهذه كلها تزاد لنا؟.
تمتعنا بملكوت اهللا. 

 أما ما هو أعظم فإنه یهبنا ،لنترك عنا االرتباك باألتن الضالة، فیردها الرب إلینا ویعطینا مركبات وخیل
ملكوته السماوي، كما بقیادة مركبته السماویة، لنترك األتن الوضیعة األرضیة فنتقبل مركبة اهللا السماویة! 

ب. أخذه صموئیل هو وغالمه إلى المنسك، أي إلى الغرفة بالمرتفعة عند المذبح المعدة للوالئم الخاصة 
، ثم أوصى الطباخ أن یقدم له الساق وما ]22[ا على رأس المدعوین وهم نحو ثالثین رجًال مبالذبائح، وجعله

. على أي األحوال من یترك االنشغال بالزمنیات یرتفع كما إلى الولیمة السماویة وینعم بالطعام ]24[علیها 
السماوي وینال كرامة مضاعفة وشبًعا. 

. هكذا إذ ننعم ]26-25[ج. تمتع شاول بحدیث سري مع صموئیل عند طلوع الفجر على السطح 
حنا، نلتقي به مبكًرا، حیث نوجد كما على السطح، مرتفعین نحو ي إلى عالقة سریة مع مسندخلبالطعام السماوي 

: 5 ؛6: 1 السماء لننظر أسراره اإللهیة وننصت إلى كلماته الخاصة، محدثًا إیانا عن إقامتنا ملوًكا روحیین (رؤ
10 .(

 
 

1 Nelson: A New Catholic Comm. P. 311. 
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األصحاح العاشر 

مسح شاول ملًكا 
 له كل إمكانیات لیعیش في مخافة الرب قائًدا قوًیا یتمم اإلرادة اإللهیة، دون وقدمتُمسح شاول ملًكا، 

أن یلتزم بالعمل حسب إرادة اهللا قسًرا. 

. ]1[. مسحه ملًكا   1
. ]8-2[نبئه بما یتم معه يُ . صموئیل 2
. ]13-9 [. أشاول أیًضا بین األنبیاء  3
. ]16-14[. لقاؤه مع عمه   4
. ]26-17[ في المصفاة  ه. إعالن ملك5

 :  . مسحه ملًكا1
"فأخذ صموئیل قنینة الدهن وصبَّ على رأسه، وقّبله وقال: ألیس اآلن الرب قد مسحك على 

].  1ا؟!" [میراثه رئیًس 
تضایق صموئیل النبي عندما طلب الشعب إقامة ملك لهم كسائر األمم، لكن إذ قبل الرب طلبتهم 

 الدهن على رأسه قائالً : "ألیس اآلن الرب قد مسحك على میراثه رئیًسا؟!". لقد قّبله صب، بل وبعدها خضع
برضى في اتضاع معلًما إیانا روح الخضوع، وكما یقول القدیس بطرس الرسول "فاخضعوا لكل ترتیب بشري من 
أجل الرب. إن كان للملك فكمن هو فوق الكل، أو للوالة فكُمرسلین منه لالنتقام من فاعلي الشر وللمدح لفاعلي 

). 14-13: 2 بط 1الخیر" (
مسحه بقنینة الدهن، التي یمسح بها الكهنة واألنبیاء والملوك، فیحسبون مسحاء الرب، بكونهم رمًزا 

للسید المسیح، فهو وحده تجتمع فیه الثالث وظائف مًعا ألنه في العهد القدیم كان الكهنة من سبط الوي وحده 
والملوك من سبط  یهوذا (داود ونسله)، فال یتمتع أحد بالوظیفتین مًعا. 

. فإنه ما ألن الرب قد مسحك على میراثه رئیًسا" النبي للملك الممسوح حدیثًا: "صموئیلما أجمل عبارة 
أو بّر ذاتي. أقامه وكیًال على شعبه الذي دعاه ناله شاول هو عطیة إلهیة نالها كنعمة مجانیة ولیس على استحقاق 

  میراثه. حًقا إن األرض كلها للرب، لكن شعبه
هو میراثه ونصیبه الذي یعتز به وینشغل به كما ینشغل اإلنسان بمیراثه الخاص. 

:   . صموئیل ُینبئه بما یتم معه2
إذ ُمسح  شاول بالدهن المقدس ملًكا أنبأه بما سیحدث معه:  

 برجلین یخبرانه بأن األتن قد وجدت وأن أباه مهتم  حیث یلتقي راحیل في تخم بنیامینقبر. یذهب إلى 1
. كان له أن یفخر بهذا السبط، وٕان كان قد صار أصغر األسباط بسبب المذبحة التي وردت ]2[الغالم وبأمره هو 
بن حزن أمه راحیل قد صار ابًنا للیمین ا). كان یلیق به أن یدرك أن بنیامین الذي كان 46: 20 في (قض
بیه یعقوب. وهو في هذا یشیر إلى السید المسیح الذي هو ابن حزن أمه - جماعة الیهود - التي ألبالنسبة 

بنیامین الذي برفضته، وقد جلس عن یمین اآلب. بمعنى آخر یلیق بشاول عند ذهابه إلى قبر راحیل أن یتشبه 

  
http://coptic-treasures.com/

coptic treasures

www.coptic-treasures.com/wp


  

-  أمه – تمتع بالجلوس عن یمین أبیه حتى وٕان أحزن قلوب الكثیرین. لكن لألسف اهتم شاول أن یرضي الناس
ال اهللا، فصار من أبناء الیسار ال الیمین. 

) وأربعة أمیال من تخم بنیامین 20-16: 35 حوالي میل شمال بیت لحم (تكقبر راحیل، یبعد 
 فهي غالًبا ما بین قبر راحیل وتخم بنیامین الجنوبي. ]2[الجنوبي. أما صلصح المذكورة هنا 

 عند القبر یخبرانه بأن األتن قد ُوجدت وأن أباه یفتش عن ابنه،  رجلینأعطاه النبي عالمة أنه یجید
لماذا؟ تأكید مقابلة رجلین ینزع عن شاول الفكر أن ما یحدث هو محض صدفه، إذ یلیق به في بدایة مسحه ملًكا 

أن یدرك ید اهللا الخفیة العاملة حتى في األمور البسیطة. 
 أرغفة 3 جداء و3 صاعدین إلى اهللا إلى بیت إیل یحملون ]3[ب. یلتقي بثالثة رجال في بلوطة تابور 

وزق خمر، یسلمون علیه دون أن یعرفوا أمر مسحه ملًكا ویقدمون له رغیفي خبز. ماذا یعنى هذا؟ إنهم ال 
یقدمون له من الجداء ألنه لیس كاهًنا، بل یصعدون بالذبائح إلى بیت إیل إلى بیت اهللا خالل الكهنة، وال یقدمون 
خمًرا ألنها تمثل نوًعا من الترف، إنما یقدمون له رغیفین أي االحتیاجات الضروریة له ولمن معه (هو والغالم). 
كأنه یلیق به كملك أال یتدخل في األمور الكهنوتیة، وال یطلب الكمالیات إنما یعیش بروح الكفاف لیأكل خبًزا هو 

ورجاله متفرًغا للعمل لحساب شعب اهللا. 
رة األنبیاء، ویحل علیه روح مج. یذهب إلى جبعة اهللا، إلى أنصاب الفلسطینیین، حیث یلتقي هناك بز

. یعتبر صموئیل هو مؤسس مدرسة األنبیاء، التي منها نشأ نظام المجمع الیهودي ]6-5[الرب فیتنبأ معهم 
Synagogue System5: 10 صم 1قارن  ؛24: 3 مي وبقیادات للمجمع (راجع أعا لیمدهم بالتعلیم الحاخ 

. یلتقي باألنبیاء نازلین من المرتفعة وأمامهم رباب ودف وناي وعود وهم یتنبأون، أي یسبحون Ï)20: 19مع 
. ]5[الرب بفرح وتهلیل 

سرائیل - تعلم بعد مسحه مباشرة المبادئ األساسیة التالیة لینجح إلیمكننا القول بأن شاول - كأول ملك 
في حكمه:  

. ة. أن یموت عن األمور الزهیدة (زیارته قبر راحیل) وعدم انشغاله باألتن الضائعأ
 جداء) والطعام الروحي (الخبز) 3لبه إلى بیت الرب ینعم بالذبیحة (قب. أن یصعد مع الرجال الثالثة ب

وحیاة الفرح (زق الخمر). 
ج. أال یتعدى حدوده، فال یمارس العمل الكهنوتي بتقدیم ذبائح. 

خذ خمًرا). أد. أن یكتفي بالضروریات له ولرجاله (أخذ رغیفین) وال یطلب الكمالیات (لم ي
هـ. أن یلتقي بزمرة األنبیاء یشاركهم فرحهم وعبادتهم ویقبل مشورتهم، فال یمارس عمًال دون طلب 

صلواتهم عنه. 
 التي حوت دستور الحیاة الناجحة لملوك إسرائیل، قال له: الثالثبعد أن قدم صموئیل هذه العالمات 

. هذه هي عطیة اهللا العظمى، یهبنا روحه ]6[تنبأ معهم وتتحول إلى رجل أخر" تفیحل علیك روح الرب ف"
من الذي یغیر شاول من رجل فالح وراعي  - یسكن فینا فنعبده (نتنبأ) وتتجدد طبیعتنا. واهب العطایا القدوس -

غنم بسیط إلى ملك مقتدر یهتم بألوف شعب اهللا عوض األتن والحقل إال روح اهللا القدوس؟ هكذا بعمل الروح 
  في میاه المعمودیة، ونتمتع بالتقدیس المستمر حتى نحمل صورة مسیحنا ملك الملوك. طبیعتناجددتتالقدس 

  .الروح القدس هو قوة التقدیس

1  A. N. Frs, vol 7, p. 531. 
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  .ُدعي روح القداسة ألنه یقدم القداسة للكل

 یوهب خالل الروح القدس. ...كل صالح بشري 

 یقدر الروح القدس أن یجعل ...من یقتني الطهارة فعًال على مستوى بشري ویذهب لیغتسل في معمودیة اهللا 
منه مسكًنا له، وتكون قوته العلویة كثوب له.  

 Ïنوساالعالمة أوریج

  .هذه هي نعمة االستنارة (المعمودیة) أن شخصیاتنا ال تبقى كما كانت علیه قبل نوالنا الحمیم

 غیر مائتین، كم قیل: ىإذ نعتمد نستنیر، وٕاذ نستنیر نصیر أبناء، وكأبناء نصیر كاملین، وككاملین نضح 
). 6: )81 (82  لهة وبنو العلي كلكم" (مزآ"أنا قلت إنكم 

 Ðس اإلسكندريدكلیمنأالقدیس 

! . أشاول أیًضا من األنبیاء؟ 3
"وكان عندما أدار كتفه لكي یذهب من عند صموئیل أن اهللا أعطاه قلًبا إذ ُمسح شاول تغیر قلبه: 

 فیما بعد إذ اعتمد على الحكمة  البشریة ال على العمل اإللهي. القلب. وٕان كان قد فسد هذا ]9[آخر" 
تحققت كل كلمات صموئیل النبي، وٕاذ جاء شاول إلى جبعة حیث أنصاب الفلسطینیین - أي آثار أو 

. لم یتوقع أهل جبعة العارفون ]10[ وحل علیه روح اهللا فتنبأ في وسطهم األنبیاء- التقى بزمرة ] 5[أعمدة لهم 
شاول منذ والدته حق المعرفة بأنه غیر متدّین، اآلن - دون سابق تّعلم في مدرسة األنبیاء - أن یجتمع باألنبیاء 

 ي "، وصارت مثًال یكن!ویسبح معهم كواحد منهم، بروح لم یعتادوها فیه. لذلك قیل: "أشاول أیًضا بین األنبیاء؟
عن عمل اهللا الفائق في حیاة المؤمنین. 

 في جبعة لیسجد هللا. ]13[ جاء إلى المرتفعة وءإذ انتهى شاول من التنب
- یلهب قلبنا للعبادة ویفتح ألسنتنا   حیاتنامالذي ُیجدد على الدوا  -فینا اهللا القدوس  روحإذ نتقبل عمل

: [ال نستطیع أن نقیم صالة ما لم ُیلِق اآلب علیه ضوًءا، ویعلمها االبن، العالمة أوریجانوسللتسبیح، لذا یقول 
]. Ñویعمل الروح القدس في داخلنا

: . لقاؤه مع عمه 4
 المنزل بعد عودة شاول. سأله  في) - في المرتفعة أو ربما5: 14التقى شاول بعمه - ربما كان َنْیر (

 صموئیل أعلمه بوجود األتن الضائعة، وأخفى عنه ما قاله بخصوص بأنعمه عن حدیث صموئیل معه فأخبره 
المملكة، ربما ألنه حسب ذلك حدیثًا سرًیا ال یجوز إعالنه قبل اختیار الشعب له وتجلیسه ملًكا أمام الجمیع. 

 : . إعالن ملكه في المصفاة5
، أي استدعى الذكور من سن عشرین فما فوق لیتمثلوا في ]17["استدعى صموئیل الشعب إلى الرب" 

 على طلبهم ملك، لكنه غالًبا ما ألقى قرعة فأخذ سبط بنیامین، ثم فوبخهمحضرة الرب في المصفاة، حیث عاد 

1 De Principiis 1: 1: 3; Comm. Rom 1: 5; 9: 24; Comm. John 32: 7. 
2 Paed, 1: 6. 
3 De Prin. 2: 6. 
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ألقیت القرعة على العشائر، وأخیًرا على األشخاص فُأخذ شاول بن قیس الذي كان ُمختبًئا بین أمتعة القادمین من 
السفر. 

 بعدم االستحقاق أم هرًبا من المسئولیة؟ أم ألنه خاف بسبب لشعورهال نعرف لماذا اختبأ شاول، هل 
رفض الشعب هللا وطلبهم ملًكا؟ 

 جماله وطول قامته - –      به إلى الشعب وجدوا فیه سؤل قلبهم جاءواأعلن الرب عن موضعه، وٕاذ 
لذا هتفوا فرحین دون أن یقدموا الشكر هللا. 

احتقره بنو بلیعال، وحسبوه عاجًزا عن أن یخلصهم، لذا لم یقدموا له هدیة. ربما ألن سبطه أصغر 
فكان  على أي األحوال التزم شاول الصمت في حكمٍة "... بنیامینعشائراألسباط وألن عشیرته هي الدنیا بین 

، بهذا حفظ الشعب من قیام ثورة داخلیة بسببه بین األسباط. لقد اعتبر صمته غلبة داخلیة لحقها ]27[كأصم" 
بعد شهر من الزمان نصرة خارجیة حیث غلب ناحاش ورجال جیشه العمونیین. 

 داخلیة للنفس، لذا كثیًرا ما أوصى به اآلباء. نصرةالصمت المقترن بالحكمة یمثل 

  .إن كنت تحب الحق، أحبب الصمت. هذا یجعلك تنیر في الرب مثل الشمس ویخلصك من خداع الجهل
                          .الصمت یوّحدك مع اهللا نفسه

 Ïسحق السریانيأمار 
 

1 The Ascetical Homilies, 64. 
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األصحاح الحادي عشر 

ین يمحاربة العمون
ش جلعاد، التجأ شیوخهم إلى جبعة شاول الذي حل علیه روح يإذا أراد ناحاش العموني أن یذل أهل یاب

 إنها بدایة طیبة في بدء عهده فاستحق تجدید ملكه في الجلجال دینًیا ...اهللا، وجمع الشعب مًعا وغلب العمونیین
وامتأل الكل فرًحا. 

. ]3-1 [. تهدید ناحاش العموني 1
. ]10-4 [. غیرة شاول   2
. ]13-12 [. رفض قتل بني بلیعال 3
. ]15-14[. تجدید الملك لشاول  4

 :  . تهدید ناحاش العموني1
. Ïُدعي ملك العمونیین "ناحاش" أي "حنش" أو حیة، ربما بسبب تألیههم للحیة

جاء في الترجمة السبعینیة: "بعد شهر"، أي بعد اختیار شاول ملًكا بفترة وجیزة صعد ناحاش لیستعبد 
) عندما شعروا بأن ناحاش یدبر صعوده هذا. 9 صم 1یابیش جلعاد. ُیقال إن اإلسرائیلیین طلبوا ملًكا (

لقد ظهر الضعف الشدید الذي عاش فیه إسرائیل من احتقار ناحاش لهم بصورة مخزیة. فمن جهة إذ 
" لهم تقویر كل عین ُیمنىقبل أهل یابیش أن ُیستعبدوا له على أن یقطع لهم عهًدا لحمایتهم كعبید له طلب منهم "

لیكون ذلك عاًرا على جمیع إسرائیل. ولما طلب شیوخهم مهلة سبعة أیام الستشارة جمیع تخوم إسرائیل لعله یوجد 
من بینهم من یخلصهم منه - في استهانة بكل إسرائیل - أعطاهم المهلة لالستغاثة، مدرًكا أنه ال یوجد في كل 

تى استهان بهم العدو وسخر منهم. حل بهم الضعف ح هكذا ...األسباط من یقدر أن ُیخلص أو یسند
إن كان ناحاش یرمز للحیة القدیمة التى حملت عداوة ضد اإلنسان منذ البدایة، فإن بني إسرائیل یمثلون 
الطبیعة البشریة التي فسدت تماًما ولم یكن لها قوة لمقاومة العدو. عمل ناحاش هو االستعباد لیقیم مملكة الظلمة 

 :Ðالقدیس أغسطینوس الیسرى. وكما یقول  العین كل عین یمنى وتركرقانونها العنف والظلم، وقد طلب تقوي
 الزمنیات  التطلع إلىإن العین الیمنى تشیر إلى البصیرة الروحیة والمشورة السماویة أما العین الیسرى فتشیر إلى[

الفانیات. وكأن عمل عدو الخیر أن ُیحطم كل بصیرة روحیه ترفع القلب إلى السماویات، ویربط حیاتنا بالزمنیات 
واألرضیات. لهذا السبب في األیقونات القبطیة ُیرسم القدیسون بعینین متسعتین مفتوحتین، ألن أوالد اهللا لهم 

بصیرة في األمور السماویة كما في الزمنیة، هم حكماء في تدبیر حیاتهم الروحیة وأمورهم الزمنیة. كما ُیّصور 
 بالهوته یتطلع إلى السمائیین واألرضیین،  لكنهالسید المسیح على الصلیب مفتوح العینین، فإنه وٕان مات بالجسد

مثل یهوذا الخائن - فیصور بجنبه كي تظهر عین  یرعى السماء واألرض ویهتم بهما. أما بالنسبة لألشرار -
. ]  الفضة ال إلى خالصه األبدي، یتطلع إلى الزمنیات دون السماویاتىواحدة، ألنه متطلع إل

. وكأنه یابیش قد انحط فنزل إلى ]1[نزل على یابیش جلعاد" یقول الكتاب عن ناحاش العموني إنه "
إن المؤمن متى كان كطائر مرتفع یحلق في [ :القدیس جیرومتراب هذا العالم، لذا "نزل" ناحاش إلیه. وكما یقول 

األعالي ال تقدر الحیة الزاحفة على التراب أن تبتلعه، لكن متى نزل الطائر إلى التراب یسهل إلى الحیة أن 

1 Nelson: A New Catholic Comm., p 312. 
2 Cf. Our Lord's Sermon on the Mount, 1: 13 (37). 
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- أهل یابیش في وحل هذا العالم لذا زحفت إلیهم مستهینة بهم، مدركة أنه  ناحاش –  هكذا وجدت الحیة.تبتلعه
لیس من یستطیع أن یخلصهم من أحشائها. 

. عدو الخیر أو Ñ" تعني "جاًفا"شيیاب، فإن "Ð أو "خشن"Ï" تعني "كومة شهادة""جلعادإن كانت كلمة 
ة محًبا ولطًفا في الرب فلیس له موضع وءة خشونة، أما المملؤر النفس الجافة الممليّ الحیة القدیمة یستطیع أن یع
فیها، وال یقدر أن یقاومها. 

 س: مدینة على جبل جلعاد شرقي األردن، یظن أنها تل أبو خرز في شمال وادي الیابیابیش جلعاد
كهم معهم في المصفاة ا أمیال جنوب شرقي بیت شان، دمرها اإلسرائیلیون لعدم اشتر9   (وادي یبیش)، تبعد 

). 8: 21 (قض

 :  . غیرة شاول2
وٕاذ بشاول جاء الرسل إلى جبعة شاول یتحدثون بتهدیدات ناحاش، فرفع كل الشعب أصواتهم وبكوا. "

 .]5[؟" آت وراء البقر من الحقل، فقال شاول: ما بال الشعب یبكون
سبق أن ُمسح شاول بالدهن المقدس فصار "مسیح الرب"، ملك إسرائیل، لكنه لم یمارس العمل الملوكي 

عال له، أو لشعوره بالعجز وعدم الخبرة في ممارسة يربما خشیة حدوث انقسام وسط الشعب بسبب رفض بني بل
هذا المنصب منتظًرا الفرصة التي یعدها الرب له. 

إن كان شاول بنیامینًیا، فإن البنیامینیین یحملون قرابة خاصة مع أهل یابیش، ألنه بعد مذبحة بنیامین 
)، لذا ال نعجب إن تعاطف البنیامینیون معهم. 4-1: 21  عذراء منهم كنساء لهم (قض400أخذ البنیامینیون 

، إذ أخذ فدان بقر وقّطعه ووزَّع ]7-6[هذا وقد حل علیه روح اهللا لیمارس بغیرة وشجاعة وٕایمان عمله كملك 
القطع على كل تخوم إسرائیل لیثیر فیهم الرغبة في الحرب ضد العدو. لبى الشعب الدعوة فقد أعطاه الرب مهابة 

 هذا العدد لم .. من یهوذا.30.000 رجل من إسرائیل و300.000في أعینهم، وخرجوا كرجل واحد وكان عددهم 
یتدرب على الحرب، اجتمعوا في بازق، بین شكیم وبیت شان على بعد سبعة أمیال من األردن. 

توزیع الشعب وتنظیمه لیكون منه ثالث فرق هاجمت العدو عند السحر من ثالث جهات بقام شاول 
حلت بهم الهزیمة فمختلفة في وقت غیر متوقع. قام العدو من النوم فزًعا ینازعهم النعاس والدهشة لما حدث 

كاملة، إذ أن بني إسرائیل "ضربوا العمونیین حتى حمى النهار (الظهیرة)، والذین بقوا تشتتوا لم یبق منهم اثنان 
. ]11[مًعا" 

بحكمة قال أهل یابیش لناحاش: "غًدا نخرج إلیكم..." لیظن أنه خاب أملهم في وجود نجدة لهم، وفجأة 
هاجموه مع نهایة اللیل وبدایة الفجر... إنها صورة حیة لجهاد المؤمنین، الذین یشعرون في أعماقهم وبصدق أنهم 

عاجزون عن محاربة عدو الخیر ألن طبیعتهم قد فسدت وعدو الخیر سیطر على أعماقهم بالرعب. إنهم في 
حاجة إلى مسیح الرب الحقیقي - كلمة اهللا المتجسد - الذي یجمع شمل المؤمنین بروحه القدوس ویقودهم بنفسه 
في المعركة الروحیة الخفیة مع نهایة اللیل وبدء النهار، حیث یشرق على قلوبهم واهًبا إیاهم الغلبة على الظلمة. 

بمعنى آخر باالتضاع الحق - الذي من خالله ندرك عجزنا الكامل مع ثقة كاملة في المسیح واهب الغلبة - 
. ندخل إلى المعركة التي طرفها اهللا والشیطان

1 Strong's Exh. Concordance, art. 1568. 
Ð 264 قاموس الكتاب المقدس، ص .

3 Strong's Exh. Concordance, art. 3002. 

3 
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 :  . رفض قتل بني بلیعال3
طلب الشعب من صموئیل النبي - الذي مسح شاول ملًكا - أن ُیقتل بنو بلیعال الذي احتقروا شاول 

ال ُیقتل أحد إلجابة من شاول: "ا عظیمة لم تكن متوقعة. وجاءت  نصرةبكونهم عصاة، ألن شاول حقق إلسرائیل
هكذا ظهر شاول كملك أبيَّ النفس  .]13[في هذا الیوم، ألنه في هذا الیوم صنع الرب خالًصا في إسرائیل" 

یرفض قتل الناس في یوم الخالص، حاسًبا فرح الشعب أعظم من أي انتقام شخصي. 
 الكاهن أن یكون طویل األناة حتى بالنسبة لمضایقیه.  علىإن كان هذا یلیق بالملك فكم باألكثر یلزم

  ینبغي أن یكون سلوك الكاهن نحو من هم في عهدته كسلوك األب نحو أطفاله الصغار، فال یضطرب بسبب
شتائمهم أو ضرباتهم أو نحیبهم، بل وٕان ضحكوا علیه وسخروا منه ال یعطي ذلك اهتماًما. 

  سبب كوارث عظیمة له وإلخوته. يُ إن كان األسقف... ذا طبع ثائر، فإن هذا

 به، مثلوًبا، ءا من وداعة من یكون مهاًنا، مستهزَ  أكثرال یوجد شيء یفید الغیر ویجتذب القلوب إلى اهللا 
  اش وهدوء عظیم كأنه ال یشعر بشيء.بمل كل هذا بوجه تَمعَّیًرا، وهو یح

 Ïالقدیس یوحنا الذهبي الفم

 :  . تجدید الُملك لشاول4
تم تجدید مبایعته ف وُوجد بنو بلیعال المحتقرون له، أما وقد غلب ]25[ُمسح شاول ملًكا في المصفاة 

باإلجماع في الجلجال أمام الرب حیث قدمت ذبائح سالمة، وعّم الفرح الجمیع. 
 
 

Ï 221-218 الحب الرعوي، ص. 
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األصحاح الثاني عشر 

حدیث صموئیل الوداعي 
قدم صموئیل النبي حدیثًا وداعًیا وصریًحا، أشهدهم فیه أمام اهللا ومسیحه على أمانته من نحوهم وعدم 

، ووبخهم على طلبهم ملًكا، فاتًحا أمامهم باب الرجاء في ماستغالله لهم، كما ذكرهم ببركات الرب وأعماله معه
 وقد أراد بهذا كله تقدیم درس للملك الجدید. ...بهعالرب المحب لش

. ]6-1[. صموئیل یعلن أمانته  1
. ]11-7[. معامالت اهللا معهم  2
. ]19-12[. طلبهم ملًكا   3
. ]25-20[. یفتح باب الرجاء أمامهم  4

 :  . صموئیل النبي یعلن أمانته1
أوضح صموئیل النبي أمانته في العمل الرعوي بإعالنه أنه كان یستجیب لطلبات شعب اهللا، یسمع 

هأنذا  یقول: "ةم علیهم ملًكا كطلبهم، ولم یكن ذلك مقابل شيء، إنما من أجل حبه لهم. في ثقالصوتهم حتى أق
من ظلمت؟! ومن سحقت؟! حمار من أخذت؟! وفاشهدوا علّي قدام الرب وقدام مسیحه: ثور من أخذت؟! و

 .]3[؟! ومن ید من أخذت فدیة ألغضي عیني عنه فأراد لكم
إنه ُیشهد الرب الذي یفحص القلوب ویعرف األفكار الخفیة أن ما صنعه مع شعب اهللا لم یكن مظهًرا 

خارجًیا بل نابًعا من أعماق حب وأمانة داخلیة. 
 لكن هوذا وُیشهد أیًضا مسیحه، أي شاول الملك، فإن كان صموئیل قد حزن لطلب الشعب إقامة ملك

 الشعب أو یعوزه شیًئا، وال سلب الشعب شیًئا. ص نفسه یشهد لصموئیل عن أمانته في الرعایة، أنه لم ُینقالملك
شيء إنما قصد به تثقیف الملك بما فعله صموئیل النبي هنا لیس دفاًعا عن نفسه ألنه لم یتهمه أحد 

: [لم یتهمه أحد، فإنه لم ینطق بهذا لكي یبرر نفسه وٕانما ألنه قام  الفميالقدیس یوحنا الذهبالجدید. وكما یقول 
 لقد نطق بهذا لیكون (الملك) في ...بمسح ملك فأراد أن یعلمه أن یكون ودیًعا ولطیًفا تحت ستار دفاعه عن نفسه

]. Ïحال أفضل
. ]4[لم تظلمنا وال سحقتنا وال أخذت من ید أحد شیًئا" لقد شهد الكل كیف سلك بال لوم إذ قالوا: "

هكذا یلیق بالقائد الروحي أن یكون بال عیب! 

  یلیق بالكاهن أن یتألأل، فیضئ بسیرته الحسنة على جمیع الناس لیقتدوا بمثاله. أما إذا استحال هذا النور إلى
ظالم، فماذا یحل بالعالم؟! أما یصیر خراًبا؟! 

 ن ال إلى لغة منمقة، إلى الفضیلة ال إلى الخطابة الفذة، إلى األعمال ال إلى سنحن محتاجون إلى سلوك ح
الكالم. 

1 In 2 Cor. Hom 24. 
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 Ïالقدیس یوحنا الذهبي الفم
لقد أشهدهم على إخالصه، كا أشهد الملك نفسه مسیح الرب، وذلك في حضرة اهللا الذي أقام موسى 

سیراخ: "قبل أن ینام صموئیل نومه الطویل دافع . یقول یشوع بن ]6[وهرون والذي أصعد آباءهم من أرض مصر 
  ).19: 46عن براءته أمام اهللا والشعب" (

 : . معامالت اهللا معهم2
بعد أن شهد الشعب ببراءته بدأ هو ُیحاكمهم مظهًرا معامالت اهللا معهم كیف اهتم بهم عبر األجیال 
مرسًال لهم مخلًصا متى لجأوا إلیه بالصالة. ففي مصر إذ استعبدهم المصریون صرخوا إلى اهللا فأرسل إلیهم 

 أذلهم سیسرا رئیس جیش حاصور وأیًضا الفلسطینیون والموآبیون أرسل خالًصا على أیدي موسى وهرون، وعندما
. كأن اهللا لم یعوزهم شیًئا ]11[قام الرب نفسه بإنقاذهم من أیدي أعدائهم الذین حولهم لیسكنوا آمنین و لهم قضاة

إذ اهتم برعایتهم وسالمهم، أما اآلن فإذ رأوا ناحاش آتًیا لم یصرخوا إلى الرب لیرسل لهم خالًصا وٕانما طلبوا ملًكا 
. ]12[علیهم متجاهلین أن الرب نفسه ملكهم 

: . طلبهم ملًكا 3
كثیًرا ما یكرر صموئیل النبي الحدیث عن إقامة ملك بكونه خطأ موجًها ضد اهللا نفسه الذي یملك 

 علیهم ویقودهم دون أن یعوزهم شیًئا. 
ن یوضح لهم أنه وٕان كان الملك قد ُأقیم یلزمهم أال یتكئوا على الذراع البشري بل على ملكهم ألقد أراد 

الحقیقي الذي في یده التاریخ والطبیعة. أكد ذلك بمثل عملي سریع إذ قال لهم: "أما هو حصاد الحنطة الیوم؟! 
فإني أدعو الرب فیعطي رعوًدا ومطًرا، فتعلمون وترون أنه عظیم شّركم الذي عملتموه في عیني الرب بطلبكم 

. هكذا كان الشعب ]18[. وٕاذ صار رعد ومطر "خاف جمیع الشعب الرب وصموئیل" ]17[ألنفسكم ملًكا؟ 
هو ملك الطبیعة وضابطها قادر أن یوجه التاریخ ویضبطه.   محتاًجا إلى درس سریع وعملي لیدرك أن اهللا

أبرز صموئیل النبي لطف اهللا نحو شعبه الذي رفض ُملكه، فإنه قِبل طلبتهم كما أعطاهم حق 
. ]13[فاآلن هوذا الملك الذي اخترتموه الذي طلبتموه، وهوذا قد جعل الرب علیكم ملًكا" االختیار، إذ قیل: "

: . یفتح باب الرجاء أمامهم 4
كشف لهم في حزم عن الخطأ الذي ارتكبوه بطلب ملك ألنفسهم، لكنه كأب یفتح باب الرجاء في مراحم 

 ألنه ال یترك الرب ..."ال تخافوا، إن كنتم قد فعلتم كل هذا الشر، ولكن ال تحیدوا عن الرباهللا العظیمة قائالً : 
. ]22-20[شعبه من أجل اسمه العظیم، ألنه قد شاء الرب أن یجعلكم له شعًبا" 

اهللا - في صالحه - یّحول حتى أخطاءنا لمجد اسمه القدوس ولبنیاننا إن رجعنا إلیه بالتوبة، كما فعل 
قامة أمة لهم في مصر. إلخوة یوسف، إذ حولها لمجد اهللا ولتكریم یوسف ولشبع یعقوب وبنیه، وإمع أخطاء 

به، ومن أجل اسمه القدوس، هذا ما حاهللا غیور على شعبه ال من أجل برهم الذاتي، وٕانما من أجل 
یكرره الرب، ویؤكد لنا:  

). 8: 106 "خلصهم من أجل اسمه لُیعرف جبروته" (مز

Ï ؛ 170 الحب الرعوي، صIn Eph. PG 62: 150 .
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"من أجل اسمي أبطئ غضبي... من أجل نفسي من أجل نفسي أفعل، ألنه كیف ُیدنس اسمي؟! 
). 11 ،9: 48 وكرامتي ال أعطیها آلخر" (إش

). 9: 29 "صنعت ألجل اسمي لكیال یتنجس أمام عیون األمم الذین هم في وسطهم" (خر
 یرسل لهم خالًصا في كل جیل، فمن جانب صموئیل یحمل كل حب لهم،  -إن كان - من جانب اهللا

وأما أنا فحاشا لي أن أخطئ إلى الرب فأكف عن الصالة من أجلكم بل أعلمكم الطریق الصالح  یقول: "الذ
). هكذا ال یكف عن الصالة وال یتوقف عن تعلیمهم الحق وٕارشادهم. 23: 11" (المستقیم

تمن على و: [الكاهن، ألنه أالقدیس یوحنا الذهبي الفممن جهة صالة القائد، خاصة الكاهن، یقول 
العالم وصار أًبا لجمیع الناس، یتقدم إلى اهللا متوسًال في الصلوات الخاصة والعامة من أجل رفع الحروب في كل 

...]. أما من جهة التعلیم فیقول: Ïمكان وٕاخماد االضطرابات ملتمًسا السالم والهدوء لكل نفس والشفاء للمرضى
[من ال یعرف كیف یقدم التعلیم الصحیح فهو بعید كل البعد عن كرسي المعلم، ألن بقیة الصفات یمكن أن توجد 

 .]Ð أما ما یمیزه عنهم، فهو قدرته على التعلیم بالكلمة...بین من یرعاهم

 
 

1 On Priesthood 6: 4. 
Ð 182-3، ص 1981 القدیس یوحنا الذهبي الفم، – للمؤلف .
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األصحاح الثالث عشر 

شاول یغتصب العمل الكهنوتي 
 باغتصابه العمل الكهنوتي وٕاصعاد محرقة للرب، ألن ]13 [استخدم شاول الحكمة البشریة في حماقة

صموئیل قد تأخر بینما اجتمع الفلسطینیون لمحاربته. صدر األمر اإللهي على فم والشعب قد تفرق عنه 
]. 14[صموئیل النبي: "أما اآلن فمملكتك ال تقوم" 

. ]7-1[. ارتعاد الشعب   1
. ]9-8[. شاول یقدم محرقة  2
. ]15-10[. رفض شاول   3
. ]23-17[. ضعف حال إسرائیل  4

 :  . ارتعاد الشعب1
كان شاول ابن سنة حین ملك، وملك سنتین على یفتتح هذا األصحاح في األصل العبري بالعبارة: "

 واضح أنه لم یكن ابن سنة حین ملك وال ملك سنتین فقط، لذا یظن البعض أن الناسخ فقد كلمة .]13[إسرائیل" 
، أي "كان شاول ابن أربعین سنة حین ملك"، وأن كلمة "ثالثین" ُفقدت بعد كلمة سنتین، ""أربعین" قبل كلمة "سنة

 سنة وكسور سبعة سنین وكسور (الفترة ما بین موت شاول 32أي ملك "سنتین وثالثین"، فإذا ُأضیف إلى الـ 
) یمكن القول بأن مملكة شاول بقیت لمدة أربعین سنة 5: 5 ؛5: 4 صم 2ومسح دود ملًكا على كل إسرائیل (

). 21: 13 (أع
، فالبد ان تكون ]3-2[) نرى شاول شاًبا حین ملك، وهنا نرى ابنه یوناثان جندًیا محارًبا 2: 9في (

هناك فترة تزید عن العشرین سنة ما بین ما ورد هنا وما ورد في األصحاح السابق. خالل هذه المدة نظم شاول 
بعد خمسة ت، قریة مخماس الحالیة، Ï آالف محارب، ألفین معه في مخماس [تعني "مخِتف"3جیًشا صغیًرا، یضم 

ل أورشلیم]. وألًفا مع یوناثان ابنه البكر في جبعة بنیامین [هي تل الفول حالًیا تبعد أربعة أمیال شمال اأمیال شم
أورشلیم، شرقي الطریق من أورشلیم إلى نابلس، مسكن شاول األصلي]. 

 مخماس واٍد نلها عصضرب یوناثان نصب الفلسطینیین الذي في جبع [ال تزال تحمل ذات األسم، یف
 قدم، جانباه منحدران]. ضرب شاول بالبوق لیجمع إسرائیل للحرب، فاجتمعوا في الجلجال. أما 800عمقه 

 فارس وشعب 6000 مركبة و 30.000هم أن یضرب یوناثان نصبهم فاجتمع لالفلسطینیون فحسبوا هذا مهانة 
بال عدد كرمل البحر صعدوا ثم نزلوا في مخماس شرقي بیت آون (بیت الصنم أو الشر، كانت بین بیت إیل 

ومخماس)، ربما جاءوا لیسدوا طریق الجلجال فال یصعد شاول لنجدة یوناثان. 
  في االلتجاء إلى اهللا لخالصهم، لذا حل بهم الخوف والرعدة، اختبأ أو الشعبلم یفكر شاول أو یوناثان

 في المغایر والغیاض والصخور والصروح واآلبار، وعبر البعض األردن إلى أرض جاد وجلعاد، حتى لم الشعب
. ]15[یبق مع شاول سوى ستمائة شخص 

لقد فقد الشعب رجاءهم وامتالؤا خوًفا ال بسبب قلة عددهم وٕانما بسبب فقدان إیمانهم:  

  .عندما یظلم الذهن یختفي اإلیمان، وُیسیطر الخوف علینا، وینقطع رجاؤنا

1 Strong's Exh. Concordance, art. 4363. 
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  .اإلنسان الجسداني یخاف (الموت) كما یخاف الوحش من الذبح
 Ïمار اسحق السریاني

 :  . شاول یقدم محرقة2
رأى شاول الشعب قد تشتت، وهجر كثیرون الموقع، وقد أوشكت الهزیمة أن تحل بالشعب، وصموئیل 

"، فأصعد المحرقة. لقد ظن أن المحرقة أشبه بأحجیة  المحرقة وذبائح السالمةيّ قدموا إللم یحضر بعد، فقال: "
أو حجاب یؤدي إلى النصرة، وال یدري أنها رمز للذبیحة الحقیقیة، وأنه ال یجوز تقدیمها أال بحسب الشریعة 

لتحقیق المصالحة مع اهللا. في غباوة تجاسر وكسر الوصیة اإللهیة، متعلًال بالظروف المحیطة غیر متكٍل على 
الرب. 

  كالجلجال بال كاهن، وٕانما استغل شاول تأخیر صموئیل عظیمیرى البعض أنه ال یمكن أن یكون مذبح
 عمله هذا یحمل اغتصاًبا یشتاق إلیه ... لكي یغتصب الحقوق الكهنوتیة الدینیة بجانب سلطته الزمنیةالنبي

متحیًنا الفرصة لتحقیقه. 
صار شاول مثًال سیًئا لتعدي حدود رتبة اإلنسان، وقد جاء في الدسقولیة: [من یمارس عمًال بدون 

 صموئیل، هكذا كل ن عندما قدم (محرقة) بدو]13[األسقف یعمل بال هدف. قیل لشاول: ال یلیق بك ذلك 
) إذ أراد ممارسة األعمال الكهنوتیة 26 أي 2علماني یفعل شیًئا بدون الكاهن یتعب باطالً . وأیًضا ُعزیا الملك (

وهو لیس كاهًنا ُضرب بالبرص بسبب عصیانه، هكذا ُیعاقب كل علماني یحتقر اهللا، وبجنون یهین كهنته، 
ویغتصب بظلم هذه الكرامة لنفسه، غیر متمثل بالمسیح "الذي لم یمجد نفسه لیصیر رئیس كهنة" بل انتظر 

]. Ð)110: 4 لیسمع من أبیه: "أقسم الرب ولن یندم أنت هو الكاهن إلى األبد على رتبة ملكي صادق" (مز
[اآلن نسألكم نحن جمیًعا أن یلتزم كل أحد برتبته التي ُعین لها، وال یتخطى حدوده الالئقة، فإنها 

 الذي أرسلني، ي یسمع من(الرتب) لیست لنا بل اهللا. یقول الرب: "الذي یسمع منكم یسمع مني، والذي یسمع من
]. Ñ)20: 13 ؛ یو40: 10 ؛ مت16: 10 لني یرذل الذي أرسلني" (لوذوالذي یرذلكم یرذلني، والذي یر

ائح الحیوانیة والمحرقات. إذ بأیًضا صار مثًال سیًئا في عدم فهمه للعبادة، فإن اهللا یطلب الطاعة ال الذ
)، "ذبیحة وقرباًنا لم ترد... بمحرقات 6: 49 قیل: "بذبیحة وتقدمة لم ُتسر... محرقة وذبیحة خطیة لم تطلب" (مز

). 6، 5: 10 وذبائح للخطیة لم ُتسر" (عب

  ...لنقدم ذواتنا كعطایا ذبیحیة ومحرقات للرب، هذا الذي ال ُیرید حیوانات عجماوات
  Òاألب دوروثیؤس من غزة

لو أن شاول انتظر الدقائق األخیرة لجاء صموئیل وقدم محرقة مقبولة لدي اهللا عوض محرقة شاول التي 
)، وننتظر الهزیع 22: 10 ر إلى المنتهى فنخلص (متبحملت رائحة عصیان وصایا الرب. حاجتنا أن نص

). 25: 14 األخیر لنرى رب المجد قادًما على المیاه لیرد سالمنا (مت

 ها اإلخوة األحباء، حتى إذ ننعم بالرجاء في الحق والحریة ننال الحق والحریة أير مثابرین بیلیق بنا أن نص
ذاتها.  

1 Ascetical hom. 51, 62. 
2 Const. of the Holy Apostles 2: 4: 27. 
3 Ibid 8: 5. 
4 Commentary on an Easter Hymn of St. Greg. Nazian. 
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 Ïالشهید كبریانوس

 : . رفض شاول3
إذ تعدى شاول حدوده عاصًیا الوصیة اإللهیة بتقدیم ذبائح هي من عمل الكاهن ال الملك، جاءه 

. عوض أن ُیراجع نفسه ویعترف بخطئه ألقى باللوم على ]11[له: "ماذا فعلت؟"  وئیل النبي یوبخه قائالً مص
صموئیل قائالً : "ألني رأیت أن الشعب قد تفرق عني وأنت لم تأِت في أیام المیعاد والفلسطینیون مجتمعون في 

 الجلجال ولم أتضرع إلى وجه الرب فتجّلدت وأصعدت المحرقة"  إلىمخماس، فقلت اآلن ینزل الفلسطینیون إليّ 
]11-12[ .

لو أن شاول دان نفسه معترًفا بخطئه ربما تغیَّر الموقف، لكنه أبرز نفسه كشخص غیور على شعب اهللا 
وأنه متضرع إلى وجه الرب وأن صموئیل النبي هو الذي تأخر عن المیعاد فصار الموقف حرًجا. 

  .إن دققنا الفحص نجد أن علة كل االضطرابات هي عدم إدانتنا ألنفسنا، لذا نجد هذا االرتباك ولن نجد راحة
 Ðاألب دوروثیؤوس

 أنه فقد هو ونسله المملكة، إذ قال له رثمرة عصیان شاول مع تبریره لخطئه وٕالقاء اللوم على الغي
قد انحمقت؛ لم تحفظ وصیة الرب إلهك التي أمرك بها، ألنه اآلن كان الرب قد ثبت مملكتك صموئیل النبي: "

 قد انتخب الرب لنفسه رجًال حسب قلبه وأمره الرب أن .على إسرائیل إلى األبد. وأما اآلن فمملكتك ال تقوم
. ]14-13[یترأس على شعبه" 

 على العبارة: "قد ثبت مملكتك على إسرائیل إلى األبد" قائالً : [یفهم هذا بأن القدیس أغسطینوسیعلق 
اهللا قد أقام شاول نفسه لیملك إلى األبد؛ وأنه إذ أخطأ لم ُیحفظ هذا الوعد، فإن اهللا لم یجهل أن شاول سیخطئ، 

". هذا یعني )لك(ًزا للمملكة (الملكوت) األبدیة. لذلك أضاف: "اآلن فمملكتك ال تقوم موٕانما أقام مملكته لتكون ر
ب الرب خأن المملكة تقوم وستقوم، لكنها ال تقوم بهذا اإلنسان، ألنه یملك إلى األبد؛ وال تقوم بنسله..."قد انت

) الذي ُرمز إلیه خالل المسحة 15: 9 لنفسه رجالً "، یقصد بذلك إما داود أو (رمز) وسیط العهد الجدید (عب
]. Ñنسلهوالتي ُدهن بها داود 

ن كلمات النبي صموئیل جاءت في بدایة ملك شاول ومع أ حدیثه موضًحا القدیس أغسطینوسیكمل 
 عاًما وهي ذات المدة التي ملكها داود على إسرائیل. لكن امتد الُملك في نسل داود 40ذلك بقى شاول ملًكا لمدة 

دون شاول، وجاء السید المسیح من نسل داود لیملك إلى األبد. [هذا الرجل (شاول) مّثل شعب إسرائیل رمزًیا 
]. Òالذي كان سیفقد الُمْلَك، بینما یملك یسوع المسیح ربنا روحًیا ولیس جسدًیا

 بینه وبین شاول. داود له خطایاه لكنه یخطئ ةهنا أول إشارة إلى داود وملكه على إسرائیل، مع مقارن
خالل الضعف البشري، هو رجل إیمان وطاعة ومملوء حًبا وحنیًنا نحو اهللا، متى أخطأ أسرع بدموعه یعترف دون 

تبریر لنفسه، بل وحینما تعرض الشعب للعقاب بسبب خطایاه تذلل أمام اهللا طالًبا أن تكون العقوبة حالة به 
 شاول فكان خطأه تمرًدا وعصیاًنا وعند ! أماوببیت أبیه ولیس بالشعب. حب عجیب وبذل من أجل الشعب

المواجهة یبرر ذاته وتصرفاته. 

  : . ضعف حال إسرائیل4

1 Treat. 9: 13. 
2 On self-accusation. 
3 City of God 17: 6. 
4 Ibid 17: 7. 
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بنه والشعب الموجود معهما مقیمین في جبع بنیامین والفلسطینیون نزلوا في ا. "وكان شاول ویوناثان أ
. ]16[مخماس" 

لقد دخل الفلسطینیون إلى ممرات عجلون وبیت حورون واستولوا على جزء من الحافة في الوسط وامتدوا 
 الشمال والوسط، نإلى الشرق حتى مخماس، بهذا صار یفصلهم عن شاول واٍد ضیق وعمیق، إذ عزلوا بنیامین ع

وكأن فرق الفلسطینیین امتدت إلى الشمال والشرق والغرب وتركوا شاول معزوًال في الجنوب كمن بال سلطان على 
إسرائیل. 

شعبه بالرغم من سماحه للفلسطینیین بالتخریب، فإنهم لو نزلوا في البدایة إلى الجلجال بكان اهللا مترفًقا 
لضربوا شاول والستمائة رجل ثم یوناثان ورجاله القلیلین، وبهذا یستولون على إسرائیل كلها. 

لقد أذل الفلسطینیون إسرائیل إذ لم یسمحوا بوجود صانع بینهم حتى ال یعملوا سیًفا أو رمًحا، فكان من 
إنها صورة مؤلمة لعمل الخطیة في .. أراد أن یحدد سكینة أو منجلة أو فأسه أو معوله ینزل إلى الفلسطینیین.

 اإلنسان، فإنها ُتحطم طاقاته وٕامكانیته وتحدره إلى الذل والمهانة.   ةحیا
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األصحاح الرابع عشر 

نصرة یوناثان 
لم یحتمل یوناثان فقدان شعبه كرامته، وٕاذ آمن أنه "لیس للرب مانع عن أن یخلص بالكثیر أو بالقلیل" 

تحقیق النصرة. بسبب تسرع أبیه ل نعمة هللا عبر مع حامل سالحه وحدهما الوادي الضیق العمیق ووهبه ا]6[
بوه أال یأكل أحد حتى المساء... أشاول سقط یوناثان تحت اللعنة ألنه ذاق عسًال وسط النهار بینما أقسم 

. ]15-1 [ الفلسطینیین إلى. عبور یوناثان1
. ]23-16  [ل شاول إلى الحربو. نز2
. ]31-24  [. یوناثان یكسر قسم أبیه3
. ]35-32  [. الشعب یأكل على الدم4
. ]46-36[ الشعب یفدي یوناثان   .5
. ]52-47  [. نصرات مستمرة6

 :   . عبور یوناثان إلى الفلسطینیین1
الجیشان قبالة بعضهما البعض؛ الفلسطینیون عند سن الصخرة التي في الشمال "بوصیص" (أي وقف  

مضیئ) مقابل مخماس؛ وشاول ورجاله في الجنوب عند سن الصخرة "سنة" (أي شجرة السنط) عند جبع بینهما 
ال الماعز الجبلي، أو من یحبو على یدیه أو رجلیه. كل جیش یترقب إممر ضیق لكنه شدید االنحدار ال یستطیع 

اآلخر، بینما كان الفلسطینیون یخربون أرض بنیامین. 
غار یوناثان بن شاول على شعبه، وكان على خالف أبیه إنساًنا مستقیًما محًبا للحق مهما كلفه الثمن، 

 إیماًنا. في إیمانه تحرك للعمل دون أن یخبر أباه حتى ال یمنعه، إذ كان شاول وًءاأمیًنا في عالقته بالغیر، ممل
ستمائة رجل ال یعرفون ماذا یفعلون. ال مع الملك سوى  ولم یبقمرتبًكا والشعب في رعب وقد هرب الكثیرون

 جهة جبع،  جبعة إلى من بالقرب أي خارج المدینة، ربما في البریة]2[كان شاول في طرف جبعة 
وكان أخیا - ربما هو نفسه أخیمالك وقد حمل االسم األخیر توقیًرا السم اهللا، ألن أخیا تعني أخا هللا بینما 

)، وذلك في مسكنه، ألن 6: 28 أخیمالك تعني أخا للملك - في شیلوه یلبس األفود، أي المالبس الكهنوتیة (خر
). 4 صم 1 أخذ الفلسطینیین التابوت (دخدمة الخیمة توقفت بع

ي، فقد آمن باهللا القادر أن یحقق وعوده لشعبه واهًبا النصرة بالقلیل زلم یحتمل یوناثان هذا الموقف المخ
كما بالكثیر، وكان الغالم حامل السالح یشاركه ذات اإلیمان، فكان سنًدا له یشاركه تحركاته. هنا تبرز أهمیة 

األصدقاء المملوئین إیماًنا، یشاركوننا جهادنا الروحي، یرافقوننا الطریق في رجاء ویسندوننا ال أن یثبطوا هممنا، 
وعلى العكس خطورة األصدقاء األشرار إذ یحدرون اإلنسان نحو الهالك ویفقدونه رجاءه. 

  .یوجد علو الفرح متى تمتعنا باهللا وكنا في أمان ووحدة األخوة

 Ïالقدیس أغسطینوس
تعال نعبر إلى صف هؤالء الغلف لعل اهللا یعمل معنا، ألنه لیس للرب قال یوناثان لحامل سالحه: "
. لقد أدرك یوناثان ضعفه لكنه سلم هذا الضعف في یدي اهللا لیتمم ]6[" مانع عن أن یخلص بالكثیر أو القلیل

1 On Ps. 137. 
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مقاصده، واثًقا في اهللا الذي یعمل بقوة في حیاة المؤمنین. یقول الرسول بولس: "باإلیمان قهروا ممالك، صنعوا 
بًرا، نالوا مواعید، سدوا أفواه أسود، أطفئوا قوة النار، نجوا من حد السیف، تقوموا من ضعف، صاروا أشداء في 

   ).34-33:  11 الحرب، هزموا جیوش غرباء" (عب

 اإلیمان بالمسیحوسالح القلب ه . 

 ان) كمن استقر فعًال في الملكوتسبإیمان الذهن یصیر (اإلن. 

 Ïمار اسحق السریاني
وضع یوناثان عالمة، إن قال الفلسطینیون: "اصعدوا إلینا"، یصعد مع غالمه ألن الرب قد دفعهم 

ألیدي الشعب. وبالفعل إذ رآهما الفلسطینیون سخروا منهم قائلین:   "هوذا العبرانیون خارجون من الثقوب التي 
 العبرانین نلیهما حاسبین أإ". في سخریة تطلعوا اصعدوا لنعلمكم شیًئااختباؤا فیها"، وقال رجال الصف لهما:  "

قد خرجوا كبنات آوي من الثقوب، وفي استهزاء قالوا لیوناثان وغالمه أن یصعدا لیعلموهما شیًئا، أي لیقتالهما. 
تحدثوا معهما في صیغة مزاح واستخفاف، لكن یوناثان حسبها عالمة من السماء. ربما تأكد من هزیمة العدو 

مدرًكا بعد كبریائهم السقوط الحتمي. 
ًال هذه الصورة م الصعود واإلنسان منتصًبا، فتسلق یوناثان الصخور على یدیه ورجلیه محت ممكنالم یكن

المخزیة وما تحمله أیًضا من مخاطر، وتبعه غالمه أیًضا. هنا أرعب الرب العدو وحسبوا أن وراءهما جیًشا 
عظیًما فهربوا. قتال نحو عشرین رجًال في منطقة تبلغ مساحتها نصف فدان، بینما سقط الكثیرون من االنحدار 

؛ هذا ]15[الشدید حیث كان المكان ضیًقا، وكأن العدو ضرب نفسه بنفسه. حدث ارتعاد في المحلة في الحقل 
حدیث مجازي یكني عن شدة خوفهم، وربما حدث زلزال فعًال حطمهم. 

هكذا صعد یوناثان یحبو على یدیه ورجلیه متكًئا على اهللا باإلیمان، فبدد أمامه الجیوش القویة 
المتشامخة. 

 :   . نزول شاول إلى الحرب2
 فنظروا جیش العدو هاربین ومرتبكین. تعجب شاول لما یحدث، ]2[كان شاول ورجاله في طرف جبعة 

وٕاذ سأل أن یبحثوا عمن هم غائب عنهم أدرك یوناثان وحامل سالحه غائبان. طلب من الكاهن أخیا أن یسأل 
الرب خالل األفود (حسب الترجمة السبعینیة)، لكن ضجیج العدو كان یتزاید فلم یحتمل شاول االنتظار، بل قال 

. ]19["كف یدك" للكاهن 
 قلیل الصبر یعتمد  كانهذا التصرف یكشف عن قلب شاول، فإن كانت له أعمال كثیرة صالحة لكنه

على أفكاره الخاصة... یسأل الرب، وقبل بلوغ اإلجابة یسرع بالقرار، كان غیر مستقیم القلب. لقد أراد أن یسرع 
ملعون لشعب قائالً : "لفیلحق بالعدو ویحقق نصرة كاملة، لكن في تسرعه أخذ قراًرا أسقط ابنه في التعّدي إذ حّلف 

. ]24[الرجل الذي یأكل خبًزا إلى المساء حتى أنتقم من أعدائي" 
أخطأ شاول في هذا التصرف إذ حسب النصرة هي ثمرة العمل المستمر غیر مباٍل بالجانب اإلیماني، 

ه في الخطر لكن خالل اإلیمان باهللا واهب سعلى خالف ابنه یوناثان الذي لم یتوقف عن العمل بل ألقى بنف
ائرون بسبب خالنصرة. أما الخطأ الثاني فإنه لم یعِط اعتباًرا الحتیاجات رجاله، فإنهم ال یقدرون على الجهاد وهم 

الجوع. أما عدم استقامة قلبه فتظهر من قوله "أنتقم من أعدائي"، فحسبهم أعداءه هو... وكبریاء قلب متشامخ! 

1 Ascetic Hom. 64 
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 :   . یوناثان یكسر قسم أبیه3
 شاول أن یؤدي إلى قتل ابنه یوناثان المؤمن الذي أنقذ الشعب، كما سبَّب إعیاًء للشعب مع  حلفكاد

أن اهللا أعد لهم في البریة عسًال لألكل. 
لقد مّد یوناثان النشابة (السهم) وغمسه في قطر العسل لیذوق في عجلة، فاستنارت عیناه وتجددت قوته 

قد كدَّر أبي األرض. انظروا كیف استنارت " بعد الجوع واإلرهاق. وٕاذ أخبره واحد من الشعب بقسم أبیه، قال:
عیناي ألني ذقت قلیًال من العسل، فكم بالحرى لو أكل الیوم الشعب من غنیمة أعدائهم التي وجدوا. أما كانت 

. ]30-29[؟!" اآلن ضربة أعظم على الفلسطینیین
بالقرارات السریعة النابعة عن قلب غیر مستقیم یفقد اإلنسان الكثیر، إذ یحرم نفسه من عطایا اهللا له، 

ویفقد فرًصا یقدمها له الرب. 

 :   . الشعب یأكل على الدم4
ثاروا على الغنیمة فأخذوا غنًما وبقًرا وعجوًال من ثمار قرار شاول المتسرع أن خارت قوى الشعب، لذا "

وطلب أن یدحرجوا   إذ نكثوا العهد مع اهللا،ا حسب شاول هذا غدرً .]32 [ الدم" علىوذبحوا على األرض وأكلوا
حجًرا كبیًرا، لیذبحوا علیه الحیوانات فتكون الذبائح مرتفعة عن األرض فیخرج الدم كله قبلما یأكلون منه؛ وبالفعل 

أطاعه الشعب. 

 :   . الشعب یفدي یوناثان5 
بنى شاول مذبًحا للرب، وتقدم غالًبا خالل الكاهن أخیا إلى اهللا یسأله إن كانوا ینحدرون وراء 

ألنه حّي هو الفلسطینیین، لكن اهللا لم یجبه، فأدرك شاول وجود خطیة وسط الشعب. في عجلة أقسم شاول: "
. وقعت القرعة على یوناثان، الذي ]39[" الرب مخلص إسرائیل ولو كانت في یوناثان ابني فإنه یموت موًتا

ناثان الذي بإیمانه وشجاعته عرض وأعترف بما فعله دون أن یخاف الموت. لم یستطع الشعب أن یقبل موت ي
نفسه للموت لیخلصهم من العدو. أمام إصرار الشعب تراجع شاول. 

 :   . نصرات مستمرة6
، وكأنه بالغلبة صار بالحقیقة ملًكا واتحد كل ]47[إذ غلب شاول قیل "أخذ شاول الملك على إسرائیل" 

 ار ـ، فص]48[ب" ـ"وحیثما توجه غلالشعب معه. قام بحروب كثیرة 
 مهوًبا، أنقذ شعبه من عمالیق وغیرهم... ملًكا

وكانت حرب شدیدة على الفلسطینیین كل أیام شاول، وٕاذ رأى شاول رجًال جباًرا أو ذا یقول الكتاب: "
  .]52[بأس ضمه إلى نفسه" 

كان شاول غیر مستقیم القلب ومتسرًعا في قراراته، لكنه اتسم بالغیرة والشجاعة؛ لم یتوقف عن الجهاد، 
یضم كل جبار إلى جیشه! 

هذه صورة حیة للقیادة الروحیة التي ال تتوقف عن الجهاد، تضم كل نفس للعمل لحساب ملكوت اهللا. 
القائد الناجح هو ذاك الذي یوجه الطاقات للعمل، فال یمركز الخدمة فیه وٕانما یعرف كیف یشجع كل نفس ویسند 

 كل ید للجهاد الروحي.
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األصحاح الخامس عشر 

رفض شاول 
أمر اهللا صموئیل أن یخبر شاول لیحارب عمالیق، ألن الرب وهبه االنتصار علیهم، على أن یحرم كل 

إنسان وحیوان... لكن شاول لم یقتل أجاج الملك بل جاء به حًیا، ولم یحرم الغنم والبقر الجید، بل حرم ما هو 
ضعیف فقط، مقدًما أعذاًرا بشریة لعصیانه. جاء األمر اإللهي برفض شاول وانتزاع المملكة منه، وناح صموئیل 

على شاول. 

. ]5-1[. أمر إلهي بمحاربة عمالیق 1
. ]9-6[غلبة شاول وعصیانه   .2
. ]33-10[. صموئیل ینتهر شاول  3
. ]31-24[ع شاول م. رجوع صموئیل 4
. ]35-32[. اعتزال صموئیل شاول  5

  . أمر إلهي بمحاربة عمالیق1
 وما یتم اآلن في هذا األصحاح، فبعد أن كان  السابقمضت سنوات طویلة بین ما حدث في األصحاح

 رجل 200.000قوام جیش شاول ستمائة رجل صار اآلن له جیش عظیم تحت قیادة ابنیر بن نیر عمه، قوامه 
دوم في آ نسمة من یهوذا، وقد تمتع بنصرات متوالیة على موآب وبني عمون في الشرق، و10.000من إسرائیل و

الجنوب، وملوك صوبة في الشمال الخ...  
شوبها االنحراف عن وصیة اهللا وعصیاًنا، وأن صموئیل يخالل هذه الفترة یبدو أن تصرفات شاول كان 

یاه النصرة على عمالیق على أن إالنبي كرجل اهللا وماسح له كان ینذره، واآلن یقدم اهللا فرصة أخیرة لشاول، واهًبا 
یحرم كل إنسان وحیوان. 

ول: إیاي أرسل الرب لمسحك ملًكا على شعبه إسرائیل، واآلن فاسمع صوت كالم ا"قال صموئیل لش
 كأن صموئیل النبي یؤكد له أنه هو الذي مسحه بأمر إلهي، لذا وجب أن یقبل نصیحته ویطیع .]1 [الرب"

كان هذا في الواقع إنذار له. .. صوت كالم الرب وال یعیش في العصیان.
لقد طلب منه أن ُیحارب عمالیق ویحرم كل ماله، ألن النصرة التي ینالها لیست من ذاته بل هي هبة 

-8: 17  عام: "للرب الحرب مع عمالیق من دور إلى دور" (خر400من اهللا الذي سبق فأعلنها منذ حوالي 
). إنه لن ینسى وعوده، إنما ُیحققها في الوقت المناسب. منح اهللا شاول هذه النصرة، طالًبا منه تحریم كل ما 16

قد یبدو أن في التحریم نوًعا من القسوة على اإلنسان وتبدیًدا للممتلكات والموارد، لكن عمالیق كان قد .. لعمالیق.
فسد تماًما، إذ كانوا جماعة لصوص متوحشین، یرتكبون الجرائم ویمارسون الرجاسات. 

كثیًرا ما ُیثار التساؤل: لماذا سمح اهللا بقتل الوثنین في العهد القدیم وٕابادة الحیوانات أحیاًنا؟ بال شك هذا 
األمر یتعب فكر الكثیرین، لكنهم إن أدركوا مفهوم المجد األبدي والمیراث الذي أعده اهللا لمؤمنیه مع فهم مدى 

بشاعة الخطیة لكان األولى بهم أن یحزنوا على تصرفات البشریة واندفاعها نحو الرجسات التي تدفعهم إلى هالك 
أبدي. سیموت كل البشر وسینحل العالم كله، عندئذ ندرك أن موت الجسد وٕابادة الممتلكات والموارد أمور وقتیة 

لیست بذات قیمة بجوار خلود اإلنسان وتمتعه  بشركة األمجاد السماویة. 

  
http://coptic-treasures.com/

coptic treasures

www.coptic-treasures.com/wp


  

 نفذ شاول طلبة صموئیل النبي، وجمع الشعب وعّده في طالیم. ربما ُقصد بها طالم المذكورة في (یش
. Ï"ا)، في جنوب یهوذا،. "طالیم" تعني "حمالًنا صغارً 24: 15

  . غلبة شاول وعصیانه2
 عن انحراف قلبه ویطیع الرب بال  یرجعدخل شاول امتحاًنا رهیًبا كفرصة نهائیة لتحدید موقفه، لعله

تحفظ. 
طلب شاول من القینیین - وهم شعب مسالم محب من المدیانیین - أن یبتعدوا عن العمالقة. لقد صنع 

)، ثم سكنوا أرض 16: 1 )، رافقوهم إلى أریحا (قض32-29: 10 ؛ عد18 القینیون معروًفا مع إسرائیل (خر
)، 17: 4 )، ویاعیل التي قتلت سیسرا (قض16: 1 العمالقة جنوب یهوذا. من القینین یثیرون حمو موسى (قض

). لما كانت كلمة "قینیین" تعني "حدادین" لذا یرى البعض أنهم 10-6: 35 ؛ إر55: 2 أي 1والركابیون (
. Ðجماعة من الحدادین الرُّحل في منطقة المعادن بوادي العربة ومهروا في الحدادة

 إلى شور التي في مقابل مصر، أي من الجهة الشرقیة ةل عمالیق من حویلوإذ رحل القینیون ضرب شا
]. 7[منها 

" اسم سامي یعني "رملیة"، یجب التمییز بین حویلة التي یحتضنها نهر قیشون المتفرع من عدن، "حویلة
)، وتعتبر شرق 12-11: 2 صمغ عطري طبي- واألحجار الكریمة (تك- وهي منطقة غنیة بالذهب والمقل، 

. Ñ )18: 25 ؛29: 10 أرض العمالقة، وبین حویلة التي في الشمال شیبا في العربیة (تك
 ؛7: 16 " تعني "سور" أو "حصن"، جنوب فلسطین، أو على األخص جنوب بئر لحي رئي (تك"شور

)، ُتسمى أحیاًنا بریة إیثام 22: 15 )، سار فیها بنو إسرائیل ثالثة أیام حال عبورهم البحر األحمر (خر18: 25
)، ُتقابل مصر في الشرق، دعیت "شور" ألنها تمثل سوًرا حصیًنا للطرق الخارجة من شمال شرق 8: 33 (عد

. Òمصر، یحمي مصر من الهجمات القادمة من الشرق
 ، فلم یسمع لصوت الرب. لقد قتل كل من egoانتصر شاول على عمالیق لكنه عاد مهزوًما من األنا 

وقع في یدیه من الشعب لكنه أبقى أجاج [غالًبا لقب ملوك عمالیق كما یُقال "فرعون" عن ملوك مصر]، وقتل 
 أو ألنه أشفق علیه بكونه ملًكا مع أنه ،الغنم الضعیف واستبقى الجید منها. لعله أبقى أجاج لیشبع غرور نفسه

 الغنم بحجة تقدیم ذبائح للرب مع أن  خیار. وأبقى]33[كان ملًكا على جماعة من اللصوص، أثكل سیفه النساء 
الدافع هو النفع الشخصي. 

  . صموئیل ینتهر شاول3
: "ندمت على أني قد جعلت شاول ملًكا، ألنه رجع من لقد كشف الرب لصموئیل كیف رفض شاول

. ]10[ورائي ولم یُقم كالمي" 
قائد له یكون كلقد رفض الرب شاول ألن شاول رفضه، ورجع من وراءه لیسلك حسب هواه. لم یقبل اهللا 

األول في حیاته. 
صرخ إلى الرب تضایق صموئیل ألن شاول لم یستفد من الفرصة اإللهیة المقدمة له، إذ قرر أن ینتهره "

 لقد ناح  ذاته من حتى ال ینتهر شاول. ما أنقى قلب صموئیل الذي یقضي اللیل في الصالة]11[" اللیل كله

1 Unger's Bible., 1966, p. 1074. 
2 Ibid 627. 
3 Ibid 459. 
4 Ibid 1022. 
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"حتى متى تنوح على شاول وأنا قد رفضته عن أن ، واستمر في البكاء فقال له الرب: ]35[أیًضا على شاول 
). 1: 16؟!" (یملك على إسرائیل

 لم یحتمل استمرار شاول في كسر هبرز صموئیل كقائد روحي حّي، نراه حازًما لكن في حنو. في حزم
 كان یصرخ اللیل كله مصلًیا ونائًحا هنوح، وتكلم بكل صراحة مع شاول الملك. وفي ]11[الوصیة، إذ "اغتاظ" 
على الملك الساقط. 

ما أحوج الكنیسة إلى الحزم مع الحب في حیاة الراعي. 

  ي فضیلة (التراخي مع الخطاة) بل ضعًفا، وال هي محبة أو وداعة بل إهماًال، ال بل هي قساوة على هلیست
تلك النفوس التي ُیغفل عنها فتهلك دون أن تُنبه إلى خرابها.    

 Ïالقدیس أغسطینوس

 ا وتعالیمنا حتى ال تأخذ مظهر اّللین الزائد أو الخشونة المغالي نیجب أن تكون هناك معاییر حقیقیة لكلمات
فیها. 

 Ðالقدیس أمبروسیوس

  .من یرعى الغنم ینبغي أال یكون أسًدا وال نعجة
 Ñالقدیس یوحنا الدرجي

 أما بالنسبة للحب واللطف والصالة المستمر من أجل المخدومین فقیل:

  ...!لیس شيء أحب إلّي أكثر منكم، ال وال حتى النور
 جًدا خالصكم، أكثر من النور نفسه! يّ عزیز عل

 كم فیها: نساًء وأطفاًال ورجاًال، ألن هذا هو للو أمكننا لفتحنا قلوبنا وأریناكم إیَّاها، لتنظروا مدى اتساعها لحم
قوة الحب، یجعل النفس أكثر اتساًعا من السماء. 

 Òالقدیس یوحنا الذهبي الفم
هكذا كان صموئیل النبي قائًدا حقیقًیا یعمل بروح الرب، وعلى العكس كان شاول ال یصلح للقیادة إذ 

، وعندما جاءه صموئیل ]12[اهتم بذاته؛ ذهب إلى الكرمل ونصب تذكاًرا في الجلجال النتصاره على عمالیق 
ن یهنئ نفسه بطریق غیر مباشر، إذ قال لصموئیل: "مبارك أنت للرب؛ قد أقمت كالم الرب" أالنبي مبكًرا أراد 

. لقد غطى على عصیانه بكلمات معسولة لم ینخدع بها صموئیل النبي، الذي كشف الرب له عن عصیان ]13[
الملك. 

)، وفي نفس المدینة المه صموئیل على 14: 11في الجلجال نادى الشعب بشاول ملًكا أمام الرب (
)، وفیها أیًضا جاء التوبیخ األخیر وٕاعالن انتزاع الُملك عنه وعن نسله. 14: 12عصیانه وأنذره (

. ]14[لقد سأله صموئیل: "وما هو صوت الغنم هذا في أذني وصوت البقر الذي أنا سامع" 

Ï 607 الحب الرعوي، ص .
Ðالمرجع السابق  .
Ñالمرجع السابق  .

4 In Acts hom. 3, 44. 
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قدم شاول عذًرا لعصیانه: "ألن الشعب قد عفا عن خیار الغنم والبقر ألجل الذبح للرب إلهك، وأما 
. عوض اعترافه بالخطأ ألقى باللوم على الشعب بأنه هو الذي عفا عن خیار الغنم ]15[الباقي فقد حرمناه" 

: 32 ما أسهل أن یلقى اإلنسان باللوم على الغیر كما فعل هرون عندما صنع العجل الذهبي (خر .]12[والبقر 
) وبیالطس عندما برر محاكمته للسید المسیح، مع أن هرون كان قلبه قد انحرف، وبیالطس خاف على 21-24

مركزه، وشاول أحب الغنیمة. 
ینسب شاول العصیان للشعب مكرًرا ذلك وٕان كان قد قدم له عذًرا، وینسب لنفسه الطاعة. بینما یقول 

، حاسًبا نفسه ضمن الذین أطاعوا الوصیة ]15[" حرمناه یقول: "أما الباقي فقد ]21[ من الغنیمة" الشعب"أخذ 
(حرمناه)، وفي أكثر وضوح یقول: "إني قد سمعت لصوت الرب وذهبت في الطریق التي أرسلني فیها الرب 

. ]21-20[وأتیت بأجاج ملك عمالیق وحرمت عمالیق، فأخذ الشعب من الغنیمة" 
إذ برر العفو عن خیار الغنم والبقر: "ألجل الذبح للرب  تأمل أسلوبه في الحدیث مع صموئیل النبي،

لهك أنت! إل بل "الرب إلهك". وكأنه یقول إن ما أتینا به لیس ألنفسنا بل "لهناإ. لم یقل "الرب ]15[إلهك" 
. وجاءت إجابة صموئیل: ]31[قدم شاول عذًرا لعصیان الشعب: "ألجل الذبح للرب إلهك في الجلجال" 

"هل مسرة الرب بالمحرقات والذبائح كما باستماع صوت الرب؟! هوذا االستماع أفضل من الذبیحة، واإلصغاء 
. ]23- 22[أفضل من شحم الكباش، ألن التمرد كخطیة العرافة، والعناد كالوثن والترافیم" 

اهللا ُیرید الطاعة والرحمة ال الذبائح والمحرقات، إذ جاء في المزمور: "بذبیحة وتقدمة لم ُتسر. أذنّي 
). 6: 40 فتحتَ . محَرقًة وذبیحَة خطیة لم تطلب" (مز

: [هكذا یعلمهم (داود) أن اهللا یطلب الطاعة التي ترد لهم أماًنا، ال الذبائح القدیس إیریناوسویعلق 
].  Ïوالمحرقات التي تقدمهم إلى البر

 مبررات كثیرة  مقدًمایمكننا القول إن سبب هالك شاول هو فقدانه روح التمییز فاندفع إلى الظلمة
 على التمییز كطریق للملكوت. القدیس یوحنا كاسیان في مناظرته مع األب موسىلتصرفاته الخاطئة. لهذا یركز 

"الحكم على األمور" في القلب خاطًئا، أي كان القلب  من كلماته: [ال یستطیع أحد أن یشك في أنه متى كان
الرجل الذي .. مملوًءا جهًال، تكون أفكارنا وأعمالنا - التي هي ثمرة التمییز والتأمل - في ظالم الخطیة العظمى.

-22: 6 كان في نظر اهللا مستحًقا أن یكون ملًكا على شعبه سقط من ُملكه بسبب نقصه في "عین التمییز" (مت
 لقد ظن أن تقدماته مقبولة لدي اهللا أكثر من طاعته ألوامر صموئیل، حاسًبا أنه ..) فصار جسده كله مظلًما.23

]. Ðبهذا یستعطف العظمة اإللهیة

 . رجوع صموئیل مع شاول4
 وفي نفس الوقت یلقي باللوم على الشعب: "ألني خفت من الشعب، وسمعت ]24[ال شاول "أخطأت" ق

لصوتهم". لم تكن توبته صادقة، إذ لم یخف غضب الرب إنما لكي یستمیل صموئیل النبي كي یرجع معه ویكرمه 
. في ]30[أمام شیوخ الشعب، إذ یقول: "قد أخطأت. واآلن فأكرمني أمام شیوخ شعبي وأمام إسرائیل وارجع معي" 

.  كبریاء ینسب الشعب إلیه: "شعبي"، ال إلى اهللا

 . اعتزال صموئیل شاول5

1 Ad Haer. 4: 17:1. 
2 St. Cassian: Conf. 2:2, 3. 
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ب إلیه أجاج فرًحا، وقال ـطلب صموئیل تقدیم أجاج ملك عمالیق، وٕاذ ُعرف صموئیل بلطفه ورقته، "ذه
 . قال صموئیل:]22[أجاج: "حًقا قد زالت مرارة الموت" 

. ]23["كما أثكل سیفك النساء كذلك تُثكل أمك بین النساء" 
أجاج یمثل الخطیة العنیفة التي قتالها أقویاء، لذا كان قتله یشیر إلى نزع كل خطیة وفساد؛ كل تهاون 

مرین:  أمعه یحمل رمًزا للتهاون مع الخطیة نفسها. هذا ما أوضحته الدسقولیة إذ طالبت الكاهن ب
).2 صم 1 وعالي مع ابنیه (،. عدم تجاهل الخطیة أو التراخي مع الخاطئ، كما فعل شاول مع أجاجأ

  
ب. عدم التدخل فیما ال یخصنا خاصة في األمور الكهنوتیة والمقدسات كما فعل عزة مع تابوت الرب 

). 6 صم 2(
. هكذا ینسب اهللا "الندم" لیس ألن اهللا ]35[ُختم السفر بالقول: "والرب ندم ألنه مّلك شاول على إسرائیل" 

قد غّیر رأیه، وٕانما یحدثنا باللغة التي نفهمها... حین عصى شاول سقط تحت العدل اإللهي فصار مرفوًضا، لذا 
ُحرم من العطیة التي سبق أن وهبه اهللا إّیاها. 

: [غالًبا ما ینسب الكتاب المقدس هللا عبارات تبدو مناسبة لنا القدیس غریغوریوس أسقف نیصصیقول 
]. Ï(كي نفهمها)

التغییر یحدث من جانبنا، ال من جانب اهللا غیر المتغّیر، فاهللا في حبه یرید أن الكل یخلصون، فإن 
أصّر اإلنسان على الشر وعدم التوبة یفقد وعد اهللا الذي یرید له خالصه. هكذا یشتاق اهللا أن یهب شاول نجاًحا، 

لكن شاول في إصرار رفض حب اهللا وانتزع نفسه من دائرة الرحمة اإللهیة بإصراره على العصیان ففقد الوعد 
. ذ ال یحققه مع شاول قسًراإاإللهي، وظهر كأن اهللا قد ندم على الوعد، 

 
 

1 Answer to Eunomius' second book. N.P. Frs, series 2, vol 5, p 293. 
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األصحاح السادس عشر 

مسح داود ملًكا 
تحتل سیرة داود الملك والنبي جزًءا كبیًرا من الكتاب المقدس أكثر من سیرة أي نبي أو ملك آخر، 
امتازت حیاته بالنمو المستمر، أمانة في صباه، وفي بیت شاول، وفي مملكة، وحین سقط عرف كیف یقوم 

بالتوبة. 

. ]13-1[   خوتهإ  وسط. مسح داود1
. ]23-14 [. داود ُیطیب نفس شاول 2

  خوتهإ. مسح داود وسط 1 
إذ عكف صموئیل ینوح على شاول، حزیًنا على ما حل به من روح عصیان یجني هو والشعب ثمرتها، 

وتعال  إسرائیل؟! امأل قرنك دهًنا، ىقال له الرب: "حتى متى تنوح على شاول وأنا قد رفضته عن أن یملك عل
. ]1[" أرسلك إلى یسى البیتلحمي، ألني قد رأیت لي في بنیه ملًكا

بال شك كثیًرا ما صلى صموئیل النبي ألجل توبة شاول ورجوعه إلى اهللا، فقد ُعرف صموئیل باتساع 
قلبه وعكفه على الصالة، وانتفع كثیرون بصالته، أما شاول فلم ینتفع ألنه لم یرد أن یتوب ویرجع عن طریقة. لذا 

: [لیتنا إذن ال نطمع في اآلخرین، فإن صلوات القدیسین لها قوة عظیمة حًقا القدیس یوحنا الذهبي الفمیقول 
ولكن بشرط توبتنا وٕاصالحنا. فإنه حتى موسى الذي أنقذ أخاه والستمائة ألف رجل من الغضب الذي سیحل بهم 

]. Ï)12 عد ،32 من قبل اهللا لم تكن له قوة على خالص أخته (خر
 قلبه بالتعزیات اإللهیة، إذ حّول اهللا شر شاول إلى خیر، ئبأمر إلهي توقف صموئیل عن النوح لیمتل

 لیمسح ابن یسى البتلحمي ملًكا.  دهًنافطلب منه أن یمأل قرنه
حین یظلم العالم في أعین الناس، في الهزیع األخیر من اللیل، یتجلى اهللا وسط تالمیذه واهًبا لهم ما لم 

"قد یكن في حسبانهم. هكذا بینما فقد بنو إسرائیل رجاءهم وانكب صموئیل على البكاء والنوح إذ یقول الرب له: 
 مبارًكا یكرسه لنفسه  یسى ابًنا رأى اهللا ما لم یره الناس، رأى في أبناء.]1[" رأیت لي في بنیه (بني یسى) ملًكا

ویقیمه ملًكا على شعبه، قادًرا على العمل وسط الظلمة التي سادت في ذلك الحین. هكذا لیتنا ندرك أن هللا 
أشخاًصا یختارهم بنفسه للعمل لحساب ملكوته، یعضدهم بنفسه. 

خاف صموئیل إذ یعرف حماقة شاول وبطشه، لكن الرب دّبر له األمر، أن یأخذ معه عجلة من البقر 
 ویتمم اآلخر سًرا. بهذا ال ،یبرز العمل األول أمام الجمیع ... وفي نفس الوقت یمسح داود ملًكا،لیقدم ذبیحة للرب

یكذب صموئیل عندما ُیسأل عن سبب مجیئه إلى بیت لحم، إنما یخفي جزًءا من الحقیقة. 
؟ ]13[خوته إلماذا ُقدمت الذبیحة في بیت لحم عالنیة بینما ُمسح داود سًرا وسط 

. حتى ال یبطش شاول الملك بصموئیل النبي كما قلنا. أ
عالن ُملك داود، إذ لم یستلم العرش إال بعد موت شاول، إنما ُأعطیت إلب. ألنه لم یكن الوقت قد حان 

المسحة كنعمة إلهیة تعده وتسنده للعمل حتى یتولى الملك. 

1 In Matt. Hom 5. 
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- إذ  ج. ألن الذبیحة تشیر إلى الصلیب (ذبیحة السید المسیح) بینما الملك وٕان كان قد بدأ بالصلیب
- لكن تم ذلك بقیامته وصعوده إلى السموات لیملك ویهبنا أن نملك معه بروحه القدوس.  ملك الرب على خشبه

 ال یؤمن بخالص الرب المجاني، أما القیامة  إلنسانلقد تم الصلب عالنیة على جبل الجلجثة حتى ال یوجد عذر
والصعود فأمران یمثالن مجًدا یوهب لألخصاء الذین قبلوا الصلیب في حیاتهم. 

لنقبل أن نذبح مع المسیح كل یوم عالنیة لكي یملك فینا في القلب خفیة. لنتألم معه عالنیة فنتمجد معه 
سًرا. 

جاء صموئیل النبي إلى "بیت لحم" التي تعني "بیت الخبز"، تبعد حوالي ستة أمیال جنوب أورشلیم، في 
أرض یهوذا. في هذه المدینة ارتعب الشیوخ إذ رأوا صموئیل قادًما ظانین أنهم أخطأوا في شيء ما، بینما كان 

-  ملك الملوك صموئیل في أعماقه متهلًال من أجل سیامة ملك هو للرب. في هذه المدینة ُولد السید المسیح -
السماء وفرحت مع المؤمنین من أجل مجیئه لخالص العالم.  من نسل داود، أرعب هیرودس ورجاله بینما تهللت

ما یرعب البعض یكون سر تهلیل للغیر. 

خوته؟ إلماذا اختیر داود النبي األصغر بین 
غالًبا هو الیهو الذي صار رئیًسا ( آلیاب: ر. یقول الرب لصموئیل النبي عندما أراد مسح االبن األكبأ

 ألنه لیس كما ینظر اإلنسان، ألن اإلنسان ؛: "ال تنظر إلى منظره وطول قامته، ألني قد رفضته)على سبط یهوذا
: [لم یمسح من س اإلسكندريدكلیمنأالقدیس . وكما یقول ]7[ القلب" ىینظر إلى العینین وأما الرب فإنه ینظر إل

]. Ïكان وسیًما في هیئته بل من كان جمیًال في النفس
اختاره اهللا من أجل نقاوته الداخلیة وجمال نفسه ال من أجل هیئته الخارجیة. لقد سبق أن أعطاهم الرب 

ملًكا طویل القامة وحسن الصورة حسب طلبهم، أما اآلن فیهبهم ملًكا حسب فكره. 
: 13صم  2بینهم أبیناداب َوَشمََّة الذي دعى شمعي في ((هكذا عّبر یسى أوالده السبعة أمام صموئیل 

، لُیمسح راعًیا على ]11[كان یرعى الغنم  الذي ، ولم یختر الرب أحًدا منهم، وأخیًرا استدعى أصغر األبناء))3
غنم اهللا الناطقة. 

). لقد كان األصغر بین 21: 25ب. اتسم داود باألمانة في القلیل لذلك أقامه اهللا على الكثیر (مت 
، لكن اهللا رأى فیه القلب األمین الذي تأهل الستالم قیادة ]28[خوته إ، واحتقره ]11[أبناء یسى حتى أهمله والده 

شعبه، نذكر على سبیل المثال أنه تعلم من رعایة الغنم أن یحب كل خروف من غنم أبیه، فُیهاجم الوحوش 
 لینقذ الغنم في شجاعة. خالل رعایة الغنم تعلیم الموسیقى والعزف على القیثارة ]34[ )المفترسة (األسد والدب

فاستخدم اهللا هذه الوزنة للدخول به إلى الملك شاول. كذلك تمتع خالل الرعایة بالطبیعة لیسبح اهللا بمزامیر 
روحیة. تعلم الضرب بالمقالع لیعینه على قتل جلیات الجبار. 

 یشیر 7خوته، أما كونه الثامن فیرمز إلى الحیاة السماویة (ألن رقم إج. كان داود الثامن واألخیر بین 
، وكأنه یرمز للسید المسیح الملك Ð إلى ما هو فوق حدود الزمن)8إلى الزمن = سبعة أیام األسبوع، ورقم 

) واحتل آخر الصفوف لكي یضم الجمیع فیه 7: 2 السماوي والذي صار األخیر، إذ أخلى ذاته من أجلنا (في
ویرتفع بهم بروحه القدوس إلى حضن اآلب السماوي. 

1 Paed. 3: 2. 
2 Cf. St. Jerome: Om Ps. Hom. 3. 
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. وكأن اهللا یقیم من المحبوبین لدیه Ï التي تعني "حًبا" أو "محبوًبا"dôdد. كلمة "داود" ربما مشتقة من 
المتجاوبین مع حبه ملوًكا یرثون الملكوت معه أبدًیا. وبدون الحب لن ینعم المؤمنون بالحیاة األبدیة. 

خوته) األكبر عمًال رمزًیا الختیار إ في اختیار داود األصغر دون أخیه (Ðالقدیس أغسطینوسهـ. یرى 
األمم كأعضاء في كنیسة العهد الجدید فیملكون في الرب دون الیهود الذین سبقوهم في المعرفة لكنهم رفضوا 

خوته األكبر منه، وكما یقول إاإلیمان. وكأن األمم هم داود األصغر الذي تقبَّل نعمة الملوكیة من قبل اهللا دون 
). بنفس الطریقة ُفضل هابیل عن 20 السید المسیح نفسه: "هكذا یكون اآلِخرون أولین واألولون آِخرین" (مت

 أخیه األكبر وٕاسحق عن إسماعیل ویعقوب عن عیسو المولود معه وهم توآمان. وأیًضا فارص عن زارح (تك
38 :29 .(

خوته ملًكا یرمز إلى شخص السید المسیح الذي احتل آخر صفوف البشر، إاختیار داود األصغر بین 
) لیكون 5صار عبًدا من أجلنا، لكي بالصلیب یملك في قلوبنا. إنه آدم الثاني الذي ملك عوض آدم األول (رو 

رأًسا للبشریة، قادًرا أن یقیمها ویجددها. 

  . داود ُیطیب نفس شاول2
، إذ بنا نقرأ عن شاول: ]13[" وحل روح الرب على داود من ذلك الیوم فصاعًدا داود: " عنبینما نسمع

. ]14[" وذهب روح الرب من عند شاول وَبَغَتُه روح رديء من قبل الرب"
) لیخلق من األرض الخربة الخاویة 2: 1 حّل روح الرب على داود كما رّف قبًال على وجه المیاه (تك

عالًما جمیًال مملوًءا حیاة. هكذا تمتع داود بروح الرب الذي وهبه نعمة الملوكیة - القیادة الحكیمة لشعب اهللا - 
فال یعمل بذاته بل بما للرب. وفي العهد الجدید أرسل االبن الوحید روحه القدوس الذي یهبنا البنوة لآلب ویجدد 

طبیعتنا مقدًسا إیاها لنصیر على شكل االبن ونتشبه به. 

  .یمكن للشخص أن یشترك في الطبیعة اإللهیة فقط خالل الروح
 Ñالقدیس كیرلس الكبیر

  مرة أخرى ُیْدَعى الروح "روح القداسة والتجدید"... إذ یكتب بولس الرسول: "تعیَّن ابن اهللا بقوة من جهة روح
). وأیًضا یقول: "تقدستم بل تبررتم باسم الرب 4: 1 القداسة بالقیامة من األموات؛ یسوع المسیح ربنا" (رو

). إذ كتب إلى تیطس قال: "ولكن حین ظهر لطف مخلصنا اهللا وٕاحسانه، 11: 6 كو 1یسوع وبروح إلهنا" (
ال بأعمال في بّر عملناها نحن بل بمقتضى رحمته خلصنا بغسل المیالد الثاني وتجدید الروح القدس الذي 

 سكبه بغنى علینا بیسوع المسیح مخلصنا، حتى إذا تبررنا بنعمته نصیر ورثة حسب رجاء الحیاة األبدیة" (تي
3 :4-7.(.. 

إنه ذاك الذي ال یتقدس بواسطة آخر وال هو شریك في التقدیس، بل هو نفسه واهب الشركة، وفیه 
تتقدس كل الخلیقة... 

 الروح وأحب الحیاة: "الذي أقام المسیح من األموات سُیحي أجسادكم المائتة أیًضا بروحه الساكن ىدع
.. ).11: 8 فیكم" (رو

1 Nelson: A New Catholic Comm., p 314. 
2 On Ps. 78 (9). 
3 On John, book 10: 5. 
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 Ïالبابا أثناسیوس الرسولي
 شاول مثًال لإلنسان الرافض قبول روح اهللا فیه، إذ یقول الكتاب: "وذهب القدیس باسیلوس الكبیریقدم 

. ]14[ من عند شاول وَبَغَتُه روح ردئ من قبل الرب" الربروح 
: [الروح أیًضا حاضًر دوًما في مستحقیه، یعمل حسب الحاجة إما بالنبوات أو القدیس باسیلوسیقول 

- بسبب عدم ثبات عزمهم - یرفضون النعمة   وال یبقى (الروح) في الذین ...باألشفیة أو بأیة معجزات أخرى
]. Ð)26-25: 11 ود ومیداد (عدد شیًخا من بني إسرائیل عدا ال السبعینالتي نالوها، مثلهم مثل شاول ومثل

لق الروُح الشرّیر شاول.] ق [انسحب اهللا فأ: في العظة التاسعة على المزامیرالقدیس جیرومیقول 
 فإن هذا ال یعني أن الروح الرديء .]14[" وبغته روح رديء من قبل الربال نعجب من القول: "

مصدره الرب، أو أن ما حل بشاول كان من عند الرب، إذ یقول یعقوب الرسول: "اهللا غیر مجرب بالشرور وهو 
، ة دون مقاوميء الرد للروح). إنما شاول رفض روح الرب فهیأ نفسه مسكًنا مزیًنا13: 1 ال یجرب أحًدا" (یع
بذات المعنى یقول الرسول بولس: "لذلك أسلمهم اهللا أیًضا في  أعطاه سؤل قلبه الداخلي. فتركه الرب لذاته...

إلى أهواء الهوان... وكما لم اهللا شهوات قلوبهم إلى النجاسة إلهانة أجسادهم بین ذواتهم... لذلك أسلمهم 
). حینما 28-24: 1 یستحسنوا أن یبقوا اهللا في معرفتهم أسلمهم اهللا إلى ذهن مرفوض لیفعلوا ما ال یلیق" (رو

یصر الناس على رفض اهللا واالستسالم للشر یتركهم اهللا أي یسلمهم لشهوة قلبهم. هذا التسلیم بسماح ألجل 
تأدیبهم. 

أشار عبید شاول على سیدهم أن یأتوا برجل یضرب على عود لكي تطیب نفسه، وبالفعل جاءوا بداود 
 .]18[ "وهو جبار بأسى ورجل حرب وفصیح ورجل جمیل والرب معه" بن یسى البیتلحمي یحسن ضرب العود

 إال كلمة اهللا في ]23[ما هذا العود (أو هذه القیثارة) التي تطرد الروح الشریر لتهب اإلنسان راحة 
 أوتار الشریعة والنبوات والتسابیح واألناجیل والكتابات الرسولیة الخ... كأوتار يالعهدین الجدید والقدیم، إذ تحو

: [الكتاب المقدس هو نوساالعالمة أوریجمتباینة لكنها تعمل مًعا في انسجام لتهب المؤمن راحة وسالًما. یقول 
آلة اهللا الواحدة الكاملة والمنسجمة مًعا، تعطي خالل األصوات المتباینة صوت الخالص الواحد للراغبین في 
التَّعُلیم، هذه القیثارة التي تبطل عمل كل روح شریر وتقاومه، كما حدث مع داود الموسیقار في تهدئة الروح 

]. Ñالشریر الذي كان یتعب شاول
ظهر داود كجبار بأس وذلك من رعایته للغنم إذ حارب وحوًشا بال سالح؛ وكرجل حرب مع أنه لم 

یمارس هذه الحیاة لكن سماته وقدراته تؤهله لذلك، وكان فصیًحا في كلماته عذًبا في مزامیره، جمیًال في طلعته؛ 
" هذا هو سر قوته. الرب معهأما أعظم ما فیه هو أن "

 
 

1 Ad Serapion 1: 22, 23. 
2 On the Spirit, ch 26 (61) 
3 In Matt. Book 2. 
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األصحاح السابع عشر 

داود وجلیات 
اشتاق الشعب إلى ملك طویل القامة قوي البنیة جمیل المظهر كسائر ملوك األمم، واآلن یقف هذا 
الملك مع رجاله في خوف ورعدة أمام ُجلیات الجبار، لیتمجد اهللا بداود القصیر القامة الذي ال یعرف كیف 

  لقد غلب ال بسیف ورمح وٕانما باسم رب الجنود.... یستخدم العدة الحربیة بل مقالع الكالب

. ]15-1[. جلیات ُیرعب شاول  1
. ]25-16[خوته   إ. داود یفتقد 2
. ]54-26[. داود یقتل جلیات  3
. ]58-55[. شاول یتعرف على داود  4

   مًعا17، 16ربط األصحاحین 
 17 ،16احین صح- في ربط األحداث الواردة في األ في ذهن بعض النقاد توجد بعض الصعوبات -

)، ثم یعود ال 18: 16 كموسیقار وجبار بأس ورجل حرب (مًعا، إذ یتساءل البعض: كیف تعّرف شاول على داود
)، لیعود فال یقدر أن یلبس الثیاب 21: 16( عندما تقدم لمبارزة جلیات؟ كیف كان حامًال سالح لشاول یعرفه

؟ ]58-55[؟ كیف كان أبنیر رئیس جیش شاول یجهل داود ]39- 38[العسكریة 

ُیرد على ذلك:  
 الملك ي. بأن داود قد أستدعى كصبي موسیقار، فكان یضرب الموسیقى لیستریح شاول، وعندما ُشفأ

رجع الصبي إلى بیت أبیه یرعى الغنم لسنوات حتى صار شاًبا. لهذا ال نعجب إن كان شاول یسأل عنه كمن ال 
یعرفه، خاصة أنه صار في موقف حرج أمام جلیات وقد وعد أن یصاهره من یبارز هذه الجبار. 

ب. نسیان شاول أمر طبیعي بالنسبة لمرضه العقلي.  
ج. جهل أبنیر لشخصه داود أمر طبیعي، فبكونه رئیس جیش لم یعِط اعتباًرا لصبي موسیقار تردد منذ 

سنوات على قصر شاول لعمل خاص بالملك. 
ب، وقد ظهرت عالمات القوة دد. دعوة داود رجل بأس ورجل حرب وهو صبي ربما ألنه قتل األسد وال

 علیه في صبوته.
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 هـ. َقِبله شاول كحارس له إلى حین في فترة ضربه للموسیقى، ربما تدرب على استخدام السیف لكنه لم 
یتدرب على ارتداء الحلة العسكریة لذا وجد صعوبة بل استحالة في استخدامها عند مبارزته لجلیات. 

  . جلیات ُیرعب شاول1
وقف الفلسطینیون على جبل للحرب عند سوكوه وعزیقة في أفس دمیم بینما وقف شاول ورجاله على 

. وكان جلیات یخرج كمبارز ُیعّیر شاول ورجاله طالًبا واحًدا ]3-1[جبل آخر للحرب یفصل بینهم وادي البطم 
منهم یبارزه. 

" أو "سوكو" أو "شوكوه"، كلمة عبریة تعني "سیاج شوك". اسم مكانین یدعیان حاًال "خربة سوكوه"
 میًال جنوب غرب أورشلیم، ورد اسمه مع 14 أمیال من بیت جبرین وحوالي 9الشویكة". األول على بعد حوالي 

عزیقة وأفس دمیم شمال وادي البطم أو وادي السنط حالًیا. هذا المكان ینحني مع وادي الشور إلى الغرب لیصیر 
 أمیال جنوب غرب 10اسمه وادي السنط. أما الموضع اآلخر الذي یحمل ذات االسم فیقع على بعد حوالي 

حبرون، وهي مدینة في یهوذا أیًضا. 
 سوكوه، طرد یشوع إلیها الملوك  مني معناه "األرض المعزوقة أو المحروثة"، بالقربر" اسم عبعزیقة"

) حیث أهلك الرب جیوشهم بحجارة (برد) عظیمة من السماء. استمرت 11-10: 10 الذین هاجموا جبعون (یش
)، تدعى حالًیا تل زكریا. 30: 11 حتى بعد السبي (نح

، كلمة عبریة معناها: "حد (تخم) من الدم"، ربما أخذت )13: 11 أي 1(" أو "فس دمیم" أفس دمیم"
. یرى Ï" (نزیف)هذا االسم بسبب الصراع بین الفلسطینیین وبني إسرائیل في هذا الموقع. تدعى حالًیا "بیت فصد

ب التي تسمى دموم على بعد أربعة أمیال شمال شرقي سوكوه. خرالبعض أن موضعها غالًبا ال
وقف الفریقان على جبال (أشبه بتالل) بینها واٍد فیه مزروعات وأشجار السنط، حیث كان جلیات البالغ 

 قدًما یلبس على رأسه خوذه من نحاس، وكان 9  أذرع (الذرع العبري نحو قدم ونصف) وشبر، أي حوالي6طوله 
موقا (درعین ر رطًال؛ وج33 السمك، وزنه حوالي  كحراشیفیرتدي درًعا حرشفًیا أي قمیًصا علیه قطًعا نحاسیة

ق نحاس (رمح قصیر) بین كتفیه... اعتاد أن یقف مطالًبا من الحمایة الساقین) من النحاس. وكان معه مزر
. فإن قدر أن یحاربني ویقتلني نصیر لكم عبیًدا، وٕان قدرت أنا يّ یبارزه قائالً : "اختاروا ألنفسكم رجًال ولینزل إل

 عبیًدا وتخدموننا". كما كان یهزأ بهم قائالً : "أنا عیرت صفوف إسرائیل هذا الیوم؛  لناعلیه وقتلته تصیرون أنتم
وكان ذلك مصدر رعب شدید وخوف بالنسبة لشاول ورجاله.  ...أعطوني رجًال فنتحارب مًعا"

1 Unger's Bible Dict., p 315 
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یرى البعض أن جلیات اتخذ هذا الموقف لحل مشكلة قائمة بین الجیشین هي وجود ساقیة في الوادي 
بینهما، فإنه إذ نزل جیش إلیها لیعبر إلى الجیش اآلخر یصیر في مكان أدنى ویمكن للجیش المرتفع على الجبل 

أن یكسره بسهولة، لذا كان الجیشان یخافان النزول، هذا ما جعل جلیات یطلب المبارزة الشخصیة معه عوض 
نزول أحد الجیشین للعبور نحو اآلخر. 

اء داود بن یسى جبقى الحال هكذا لمدة أربعین یوًما یمارس جلیات هذا التصرف صباًحا ومساًء حتى 
خوته الثالثة الكبار الیآب وأبیناداب وشمَّه الذین تبعوا شاول لیحاربوا معه. إیفتقد 

  خوتهإ. داود یفتقد 2
، جاء فیه:  القدیس أغسطینوس تفسیًرا رمزًیا لقصة داود وجلیات عن Arlesقیصریوس أسقف قدم لنا 

خوته، یبدو أنه كان رمًزا هللا اآلب. أرسل یسى داود یبحث عن إ[عندما أرسل (یسى) ابنه داود لینظر 
). بالحقیقة جاء المسیح 23: )21 (22 خوتي" (مزإخوته، وأرسل اهللا ابنه الوحید الذي قیل عنه: "أخبر باسمك إ

). 24: 15 خراف إسرائیل الضالة" (متإلى خوته، إذ قال: "لم ُأرسل إال إیبحث عن 
خبزات واركض إلى المحلة إلى الخوتك إیفة من هذا الفریك وهذه العشر إل"فقال یسى لداود ابنه: خذ 

براهیم هذا إخوة هي ثالث كیالت؛ في هذه الكیالت الثالث نفهم سر الثالوث. لقد عرف إیفة یا اإل. ]17[اخوتك" 
السر جیًدا عندما تأهل إلدراك سر الثالوث في الثالثة أشخاص تحت شجرة البطمة بممرا فأمر أن ُیعجن ثالث 

 ). إنها ثالث كیالت، لذلك أعطى یسى ذات الكمیة البنه. وفي العشر قطع من الجبن6: 18 كیالت دقیق (تك
خوته الذین إ لیفتقد ندرك الوصایا العشر للعهد القدیم. هكذا جاء داود ومعه الثالث كیالت والعشر قطع من الجبن

كانوا في المعركة، إذ كان المسیح قادًما بوصایا الناموس العشر وسر الثالوث لیحرر الجنس البشري من 
]. Ïالشیطان

  . داود یقتل جلیات3
خوته - شعب اهللا - في مأزق إخوته من أبیه وأمه بالفریك والخبز والجبن، لكنه إذ رأى إجاء داود یفتقد 

یعیرهم رجل أغلف بدأ یتساءل: "ماذا ُیفعل للرجل الذي یقتل ذلك الفلسطیني ویزیل العار عن إسرائیل؟! ألنه من 
. وٕاذ سمع أخوه األكبر الیآب حمى غضبه علیه ]26[هو هذا الفلسطیني األغلف حتى یعیر صفوف اهللا الحّي؟!" 

ت كبریاءك وشر قلبك، ألنك ملماذا نزلت؟ وعلى من تركت تلك الغنیمات القلیلة في البریة؟ أنا علقائًال له: "

1 Caesarius of Arles: Serm. 121: 1, 2. 
                                                 

http://coptic-treasures.com/
coptic treasures

www.coptic-treasures.com/wp


 وجاءت إجابة داود بسیطة ومملوءة حكمة: "ماذا عملُت اآلن؟ أما هو .]28[إنما نزلت لكي ترى الحرب" 
لعمل! لالكالم؟!". لم یدخل معه في جدال، ألنه رجل إیمان ال یحب كثرة الجدال بل العمل. إنه وقت 

خوته قائالً : "لماذا نزلت؟ وعلى من تركت إ: [اآلن، إذ جاء داود انتهره أحد القدیس أغسطینوسیقول 
. وبخ هذا األخ حاسًدا داود رمز ربنا، متمثًال بالشعب الیهودي الذي افترى على ]28[تلك الغنیمات القلیلة؟" 

ع أنه جاء لخالص الجنس البشري، إذ أهانوه باتهامات كثیرة: "لماذا تركت الغنم ونزلت إلى مالمسیح الرب. 
 المعركة؟". أال تحسب هذا ما نطق به الشیطان بشفتیه، حاسًدا خالص البشر؟ ألیس كمن یقول للمسیح: "لماذا
تركت التسعة وتسعین خروًفا وأتیت تطلب الخروف الواحد المفقود لترده إلى حظیرة الغنم بعدما حررته بعصا 

 تركت هذه الغنیمات القلیلة؟ لقد نطق بالصدق لكن الصلیب من ید جلیات الروحي، أي من قوة الشیطان؟ لماذا
 ویرده إلى حظیرته، أي  الواحدبروح شریر متعجرف. لقد أراد یسوع أن یترك التسعة والتسعین خروًفا لكي ینشد

إلى صحبة المالئكة. 
 مجیئه إلى هنا قتل أسًدا ودًبا بغیر أسلحة، كما أخبر بلعندما ُمسح داود بواسطة الطوباوي صموئیل ق

الملك شاول بنفسه. األسد والدب یشیر كالهما إلى الشیطان، إذ تجاسر على الهجوم ضد بعض من غنم داود 
 في ربنا یسوع المسیح، داود تحققبفخنقتهما بقوته. ما نقرأه إنما هو رمز أیها األعزاء المحبوبون؛ ما ُرمز به 

 لیحرر كل القدیسین من مخالبهما. أنصتوا إلى توّسل النبي إلى الذي خنق األسد والدب عندما نزل إلى الجحیم
 ،20: )22 (21 شخص ربنا: "َأْنِقذ من السیف نفسي، وأنا وحید في فك الكلب. َخلَّْصني من فم األسد" (راجع مز

21 .(
إذ یحمل الدب قوته في مخالبه واألسد في فمه، هكذا ُیرمز للشیطان بهذین الوحشین. لذا قیل عن 

ه ینزع كنیسته الوحیدة من الید، أي من قوة الشیطان وفمه. نشخص المسیح إ
 لمحاربة الفلسطینیین، ألن المسیح Terebinthإذ جاء داود وجد الشعب الیهودي حاال� في وادي البطم 

- داود الحقیقي - كان یجب أن یأتي كي یرفع الجنس البشري من وادي الخطیة والدموع. لقد وقفوا في الوادي 
في مواجهة أمام الفلسطینیین. كانوا في واٍد، ألن ثقل خطایاهم أنزلهم إلى تحت. على أي األحوال، كنوا واقفین 

غیر متجاسرین على محاربة األعداء. لماذا لم یجسروا على ذلك، ألن داود رمز المسیح لم یكن قد جاء بعد. هذا 
حق أیها األعزاء األحباء. من یقدر أن یحارب الشیطان قبل أن یحرر ربنا المسیح الجنس البشري من سلطانه؟ 

خوة من ذاك الذي غلب العالم كله متسلًحا بالصلیب  إ"داود" تعني "كقوي في الید". من هو أقوى یا اآلن كلمة
ولیس بسیف؟!. 
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 یوًما ضد األعداء؛ هذه األربعین یوًما تشیر إلى الحیاة الحاضرة التي فیها ال 40وقف أبناء إسرائیل 
 تشیر إلى الفصول األربعة 4یكف المسیحیون عن الحرب ضد جلیات وجیشه، أي ضد الشیطان ومالئكته [رقم 

 إلى كمال الزمن]. 10للعام، 
- لم ینزل بعصاه التي هي سر الصلیب.  داود الحقیق من المستحیل لنا أن نغلب إن كان المسیح -

 المسیح أیها األعزاء المحبوبون، لكن بمجیئه تحقق ما ورد في اإلنجیل أنه يءجمحًقا لقد كان الشیطان حًرا قبل 
). لهذا الهدف جاء 29: 12 ال یستطیع أحد أن یدخل بیت القوي وینهب أمتعته إن لم یربط القوي أوًال (مت

المسیح وربط الشیطان. 
لشیطان سلطان؟ لربما یقول أحد: إن كان قد ُربط فلماذا ال یزال 

، الذین ال یخافون اهللا  المهملینخوة األعزاء له سلطان عظیم لكن على اتباعه الفاترینإلبالحقیقة أیها ا
ا، باعتمادها على ه ككلب في سالسل، ال یقدر أن یعض أحًدا إال النفس التي ترتبط به بإرادتطبالحق. إنه مربو

خوة أي غباء أن ُیعضَّ إنسان من ذاك الذي هو في مركز كلب مربوط إاألنا وهو أمر خطیر. اآلن ترون یا 
بسالسل. ال ترافق (الشیطان) بملذات العالم وأهوائه فال یجسر أن یعضك. یستطیع أن ینبح ویقلقك لكنه یعجز 

 أن یعضك ما لم ُتِرد أنت ذلك. إنه ال یؤذیك قسًرا إنما بإغرائك، إنه ال یسلبنا رضانا إنما یطلب ذلك. ا عنتمامً 
جاء داود ووجد الشعب یحارب ضد الفلسطینیین. لم یوجد من یجسر أن یدخل إلى المعركة بمفرده. 

ما قد تحقق في  ذهب رمز المسیح (داود) إلى المعركة یحمل عصا في یده ضد جلیات. بهذا أشار بالتأكید إلى
ربنا یسوع المسیح - داود الحقیقي - إذ جاء وحمل صلیبه لیحارب جلیات الروحي، أي الشیطان. 

 حیث لم توجد علیها عالمة ]49[رب داود الطوباوي جلیات: في جبهته ضخوة أین إالحظوا یا 
الصلیب. كما أن العصا رمزت إلى الصلیب هكذا الحجر الذي ُضرب به جلیات یرمز إلى ربنا یسوع، ألنه هو 

). 22: 117 ون هذا صار رأًسا للزاویة" (مزؤالحجر الحّي الذي ُكتب عنه: "الحجر الذي رفضه البنا
وقف داود على جلیات وقتله إیاه بدون سیف إنما استخدم سیف جلیات نفسه هذا یشیر إلى أنه عند 
مجيء المسیح ُیهزم الشیطان بذات سیفه. حًقا إن الشیطان بمكره وظلمه الذي أجراه ضد المسیح فقد سلطانه 

على كل المؤمنین بالمسیح. 
وضع داود أدوات جلیات في خیمته، ونحن ُكنا أداة في ید الشیطان، لذلك یقول الرسول: "ألنه كما 

). وأیًضا: 19: 6 قدمتم أعضاءكم عبیًدا للنجاسة واإلثم لإلثم، هكذا اآلن قدموا أعضائكم عبیًدا للبر للقداسة" (رو
). حًقا لقد وضع المسیح أدوات عدوه في خیمته عندما 13: 6 "وال تقدموا أعضائكم آالت إثم للخطیة" (رو

استحققنا نحن الذین كنا مسكًنا للشیطان أن نصیر هیكًال للمسیح، وهو یسكن فینا. یؤكد الرسول أن المسیح 
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). یكرر بولس الرسول نفسه أننا 17-16: 3 یسكن في داخلنا بقوله: "لیحل المسیح باإلیمان في قلوبكم" (أف
). ویقول ربنا یسوع 27: 3 نسكن في المسیح بقوله: "ألن كلكم الذین اعتمدتم بالمسیح قد لبستم المسیح" (غال

). 2: 14 لتالمیذه في اإلنجیل: "إني أنا في أبي وأنتم فّي وأنا فیكم" (یو
حقیقة إصابة جلیات في جبهته دون أي عضو آخر یرمز إلى أمر یحدث لنا. عندما ُیرشم طالب العماد 
على جبهته یكون ذلك بمثابة ضربة لجلیات الروحي، هزیمة للشیطان. یحمل على جبهته مسحة الروح، وكأنه قد 

ُوسم بالعبارة "قدس للرب"، خاللها یتمتع بنعم السید المسیح التي تقدس الفكر (الجبهة) كمدخل لحیاة اإلنسان 
الداخلیة. 

خالل نعم المسیح ُیطرد الشیطان من قلوبنا، لذا نحاول قدر المستطاع بمعونته أال نقبل الشیطان في 
داخلنا مرة أخرى بإرادتنا، بأعمالنا الشریرة وأفكارنا الماكرة الفاسقة. ألنه في هذه الحالة (إن قبلناه) یتحقق فینا 

نسان یجتاز في أماكن لیس فیها ماء یطلب راحة وال یجد. ثم یقول: اإلالمكتوب... "إذ خرج الروح النجس من 
یأتي ویجده فارًغا مكنوًسا مزیًنا. ثم یذهب ویأخذ معه سبعة أرواح أخر أشر فأرجع إلى بیتي الذي خرجت منه. 

 منه فتدخل وتسكن هناك، فتصیر أواخر ذلك اإلنسان أشر من أوائله. هكذا یكون أیًضا لهذا الجیل الشریر" (مت
12 :43-45 .(

اآلن، مادمنا بنعمة المعمودیة قد تخلصنا من كل الشرور بدون استحقاق سابق من جانبنا، فلنجاهد 
ئین من الروح القدس وبمعونة الرب كي نمتلئ بالبركات الروحیة. كلما أراد الشیطان أن یجرنا یجدنا دوًما مملُ 

. Ï)22: 10 ومرتبطین بأعمال صالحة، بهذا یتحقق فینا القول: "من یصبر إلى المنتهى فهذا یخلص" (مت
لقد وقف البطالن وجًها لوجه، أحدهما رجل حرب، جبار، قوي، یعتمد على قدرته البشریة وخبرته 

السابقة ومعداته الحربیة؛ واآلخر فتى لم یسبق له الدخول في حرب مع األعداء، ال یملك سوى عصا ومقالع 
وخمسة حجارة ُملس أخذها من الوادي لكن كان لدیه إیمان جبار یستطیع به أن یهزم كل عدو. قام الصراع 

بینهما لیتحطم األول وُیقتل بینما یغلب اآلخر ویتمجد. 
سر هزیمة جلیات أنه لم یدرك أن به نقطة ضعف لم یكن ممكًنا له أن یتالفاها، وهي أن جبهته 

ته بشریة مهما ُأحكم تدبیرها تجد فیها ثغرًة ُتؤدي إلى فشلها. امكشوفة، وكأن كل إمكاني
لم یدرك جلیات أنه وٕان كان السیف والرمح ال یقدران أن یحطماه، لكن مقالع الكالب یستطیع أن یهز 

كل كیانه! 

1 Ibid 121: 3-8. 
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ر رب الجنود، لكن اهللا أعد فتى صغیًرا يِّ  یوًما ُیعأربعینلم یعرف جلیات أن لكبریائه نهائیة، فقد وقف 
هذا ما یتكرر عبر األجیال، كل متشامخ ظن أنه قادر أن ُیحطم الكنیسة ویمحوها من  ینهي كبریاء الجبار وُیذله.

 وتبقى الكنیسة حیة قویة! ،زالوالوجود تحطم هو 
أما سر قوة داود فهو اختفائه في رب الجنود، فال یكون طرًفا في المعركة بل مجرد أداة في ید اهللا. 

 بسیف وبرمح وبترس، يّ المعركة هي بین اهللا والشیطان، لذا فالنصرة تصدر عن اهللا نفسه، إذ یقول: "أنت تأتي إل
 ال وتعلم هذه الجماعة كلها أنه لیس بسیف و..رتهم.يّ وأنا آتي إلیك باسم رب الجنود إله صفوف إسرائیل الذین ع

. ]47-45[برمح یخلص الرب. ألن الحرب للرب، وهو یدفعكم لنا" 
؟ ما هو سر نصرة داود في حربه ضد جلیاتاآلن نتساءل: 

. لعل سر نصرته الخارجیة على جلیات هو نصرته في الداخل. عندما سأله والده أن یفتقد سالمة أ
فبكر  أي یحضر من عندهم شیًئا یحمله على الطمأنیة من جهتهم یقول الكتاب: "]19[خوته ویأخذ منهم عربوًنا إ

ن في الرب هي غلبة داخلیة ي طاعة اإلنسان لوالدیه وآبائه الروحي.]20[وذهب كما أمره یسى" .. داود صباًحا.
 إال بسبب هزیمتهم يءة الذاتیة، تتبعها غلبات ونصرات خارجیة. كثیرون انهزموا من الخارج ال لشادعلى اإلر

الداخلیة. لقد أطاع داود بال تردد وبفرح أسرع بتنفیذ في الصباح دون تأخیر. 
 عندما ثار علیه أخوه الیآب إذ أجابه في هدوء وبحكمة.  داخلًیاغلب أیًضا

ب. أدرك داود أن كل نصرة هي لحساب الرب نفسه وكنیسته، وكل هزیمة ُتهین الرب وكنیسته. فإنه 
"ویزیل العار عن إسرائیل؛ فقد أكمل السؤال بقوله:  "ماذا یفعل للرجل الذي یقتل الفلسطیني؟"وٕان كان قد سأل: 

 هكذا تطلع إلى المعركة بكونها صراع بین ألنه من هو هذا الفلسطیني األغلف حتى ُیعّیر صفوف اهللا الحي؟".
اهللا نفسه وعدو الخیر الشیطان. 

لعله على سبیل حب االستطالع سأل عن األجرة لكنه بال شك لم یكن ممكًنا أن توجد أجرة تسحب قلب 
إنسان أمام رجل عمالق كجلیات متدرب على القتال، وقد ضعف أمامه الملك وكل رجال الحرب وارتعب قدامه 

 الغلبة لیتمجد في وسط شعبه.  األكبر منه... لقد غار داود غیرة رب الجنود، وأدرك أن "اهللا" نفسه یهبخوة داودإ
رض المعركة مختفًیا في اهللا. أبهذا الفكر نزل داود إلى 

 أن سر نصرة داود أنه لم یثر هو الحرب إنما كان جلیات الذي بدأها، القدیس أمبروسیوسج. یرى 
دخل الحرب بعد .. لم یحمل سالح شاول بل مقالعه الخاص به وعصاه. ...أما هو فُدفع إلیها لغیرته الروحیة

لم ما لم ُیدفع إلیها... قوته اعتمدت على ذراعیه ال على أسلحة الغیر... استشارة الرب. یقول: [داود لم یثر حرًبا 
 یدخل قط في حرب 
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]. Ïدون طلب مشورة اهللا
لیتنا في جهادنا الروحي نلتزم بهذه األمور الثالثة، ال ندفع أنفسنا في الحرب بأنفسنا إنما في اتضاع 

نهرب من كل عثرة، فإذا دخلنا إلى حرب عندئذ نحمل خبرتنا الشخصیة مع ربنا ونعتمد على نعمته العاملة فینا 
طلق إلى الحرب دون طلب مشورة الرب وعونه. نال على صلوات الغیر دون جهاد من جانبنا، وأخیًرا ال ن

 أن داود غلب ألنه قدم نفسه عن الشعب، إنه طلب ما هو للغیر باذًال القدیس أمبروسیوسد. یرى 
نفسه لحسابهم، إذ یقول: [داود أیًضا اتبع خطوات (موسى) الذي ُأختیر من بین الجمیع لیحاكم الشعب. كم كان 
ودیًعا ولطیًفا ومتضًعا في الروح، وكم كان مجاهًدا ومستعًدا إلظهار الحب. قبل مجیئه إلى العرش قدم نفسه عن 

الكل. كملك أظهر نفسه معادًال للجمیع في القتال، مشارًكا إیاهم متاعبهم. كان شجاًعا في المعركة، لطیًفا في 
 أخطاءهم. كان عزیًزا على علیهم یرد  أنحكمه، صبوًرا في احتمال اإلهانة، مستعًدا باألكثر أن یحتمل الغیر عن

وعندما كبر في السن سأله شعبه أال یدخل .. الجمیع، وبالرغم من كونه شاًبا اختیر بغیر إرادته لیحكم علیهم.
المعركة إذ فضل الجمیع أن یتعرضوا للخطر من أجله عن أن یتعرض هو للخطر من أجلهم. لقد ربط الشعب به 

دث انشقاق بین الشعب فضل أن یعیش في حبرون كما في حبكامل حریتهم إذ قام بواجبه نحوهم؛ أوًال عندما 
) عن أن یملك في أورشلیم. ثانًیا عندما أظهر حبه للشجاعة حتى بالنسبة لعدوه... ُأعجب 3: 2 صم 2منفى (

 طلب السالم بل كّرمه  شجاع مع أنه كان قائًدا لمن هم ضده ومثیًرا للحرب، لم یستخف به عندمابأبنیر كبطل
]. Ð)، وعندما مات عن خیانة بكاه وانتحبه20: 3 صم 2وصنع له ولیمة (

 . شاول یتعرف على داود4
)، فقد نسیه، خاصة أن شاول 23-22: 16 مع أنه كان یضرب له بالعود في صباه ( شاوللم یعرفه

مصاب بمرض نفسي یفقده الذاكرة ویجعله متغیر المزاج. هذا وربما تغیر شكل داود عندما بلغ سن الرشد. 
. یظن البعض أن شاول تظاهر بعدم معرفته ألنه حسده وأراد مراقبته

 

1 Duties of the Clergy 1: 35: 177. 
2 Ibid 2: 78: 32, 33. 
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 األصحاح الثامن عشر

شاول یخاف داود  
) دّب الحسد في قلبه، إذ رآه ینجح في كل 21: 16(  جًدا وجعله حامل سالحه الذي أحب داودشاول

... اآلن باطًال ]12[، "ألن الرب كان معه وقد فارق شاول" ]7[، وصار یتمجد أكثر منه ]5[عمل تمتد إلیه یداه 
. یستخدم كل وسیلة للخالص منه

. ]5-1[. عهد بین یوناثان وداود  1
. ]8-6[. تمجید داود أكثر من شاول 2
. ]16-9[. شاول یحاول قتل داود  3
. ]30-17[. داود ُیصاهر شاول   4

  . عهد بین یوناثان وداود1
لقد وعد شاول أن یعطي ابنته لمن یقتل جلیات ویخلصه من هذا العار، وٕاذ حقق له داود طلبته لم یِف 

ئیل المحولي، وعوض تكریمه بدأ یحسده ویطلب الخالص منه بطریقة ي ابنته الكبرى میرب لعدر إذ أعطىبالوعد
یض أكثر مما وعد شاول، إذ ف لكن اهللا لم ینس داود بل أعطاه ب،أو أخرى. لقد حرمه من المكافأة التي وعده بها

وهبه:  
.  ]4-1[. حب یوناثان بن شاول وتعلقه العجیب به أ

. ]5[رجال شاول وب. نال نجاًحا في كل عمل تمتد إلیه یداه فُأعجب به جمیع الشعب 
. ]7-6[ج. غنت النساء له وأعطینه كرامة أكثر من شاول 

. ]12-10الراحة [د. سقط شاول تحت سیطرة روح ردئ فاحتاج إلى موسیقى داود واهبة 
. ]30-20[ فأحبته میكال وصارت له زوجة تحمیه من أبیها  میربهـ. حرمه شاول من الزواج بابنته

 ویحسبون أنه في سلطانهم حرمانهم من ثمرة برهم وجهادهم وأنهم  اهللابمعنى آخر ُیقاوم العالم أوالد
صدیقین لكیال یمد الصدیقون أیدیهم ال، لكن اهللا ال یترك عصا األشرار تستقر على نصیب مقادرون على إذالله

: [في القدیس أغسطینوس)، یقوم هو بنفسه بتقدیم المكافأة أضعاًفا مضاعفة. یقول 3: 125 إلى اإلثم (مز
الوقت الحاضر، حًقا یتألم الصدیقون إلى حٍد ما، وأحیاًنا یطغى األشرار على الصدیقین، في الوقت الحاضر تقع 

عصا األشرار إلى زمان على نصیب الصدیقین، لكنها ال تُترك هكذا على الدوام. سیأتي الوقت الذي فیه یأتي 
 وسادة كثیرین بین  بین القطیع). سترى عبیًدا كثیًرا33 -32: 25 المسیح في مجده ویجمع كل األمم قدامه (مت

وال كل السادة .. الجداء، وأیًضا سادة كثیرین بین القطیع وعبیًدا كثیرین بین الجداء. لیس كل العبید صالحین.
]. Ïأشرار

 یوناثان له بصورة هنعود إلى أول هبة قدمها اهللا لداود عوض نكص شاول بوعده. أال وهي صداقة ابن
 رجل حرب ،ا یماثلها في التاریخ وال حتى في الروایات والقصص. كان یوناثان شجاًعا ومقداًمامعجیبة لم نسمع ب

)، وكان ولي العهد، ومع ذلك أحب داود الذي نال كرامة وسط الشعب 15-1: 14 الشعب (ىوذا كرامة لد
نه سیسحب منه كرسي المملكة، لكن حبه وشهامته أورجال البالط الملكي أكثر من والده، وقد حذره والده منه 

1 On Ps. 125. 
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 لداود في الرب كانت في عینیه أثمن من طاعته ته من كرسي المملكة. صداق أعظموصداقته كانت في عینیه
 عّبر عن هذا .]1[إن نفس یوناثان تعلقت بنفس داود وأحبه یوناثان كنفسه" ألبیه خارج الرب! لقد قیل: "

الحب الداخلي، الذي ربما ُیحرم منه اإلنسان حتى خالل عالقاته األسریة، بتقدیم جبته مع ثیابه وسیفه وقوسه 
- التي یرتدیها خالل حیاته الیومیة كما سلمه أدوات الحرب الخاصة به،  لباس الشرفاء ومنطقته. أعطاه جبته -

عالمة التصاقه به تحت كل الظروف، في السلم كما في الحرب. 
خاللها ارتبط بعض القدیسین مًعا خالل جهادهم  قات في الربا لصد حیةیقدم لنا تاریخ الكنیسة صوًرا

الروحي وتمتعهم بشركة الحب مًعا في الثالوث القدوس. 

  الصداقة ال یمكن أن تكون قویة ما لم تأتلف بصدیقك وتلتصق به تلك المحبة التي یسكبها الروح القدس
المعطي لنا. 

 Ïالقدیس أغسطینوس

 بقة یكتسبون الروائح الذكیة، هكذا ینبغي علینا أن نالزم عاب اليكما أن الذین یجالسون باعة المسك واألط
الحكماء والمعلمین وأرباب الفضیلة لنقتدي بمثالهم في الصالحات. 

 Ðالقدیس یوحنا الذهبي الفم

  .الملتصق برجال اهللا یستغنى بأسرار اهللا، والملتصق بالجاهل والمتكبر یبتعد عن اهللا، وأیًضا یبغضه أحباؤه
 یبث في نفوسنا الطهارة مثل خلطة هؤالء األطهار أنقیاء القلوب؛ فمثل هذا الصدیق ُییقظ  شيءلیس

. النفس إلى الحیاة..
صداقة القدیسین النشطین تمألك من أسرار اهللا. 

 Ñالقدیس یوحنا سابا

 ضعفت عن أن تكون غنًیا باهللا فالتصق بمن یكون غنًیا به لتسعد بسعادته وتتعلم كیف تمشي حسب اإذ 
أوامر اإلنجیل. 

 Òالقدیس باخومیوس

 . تمجید داود أكثر من شاول2
بعد قتل جلیات وكثیر من الفلسطینیین استقبلت النساء شاول وداود، بعضهم یغنین لهما واألخریات 

یضربن بالدف (آلة موسیقیة عبارة عن قطعة من الجلد الرقیق المشدود على إطار خشبي حوله أجراس صغیرة) 
 لقد حسبن قتل جلیات وحده یمثل قتل ربوات .]7[ضرب شاول ألوف وداود ربوات" والمثلثات ویرددن القرار: "

 بدأ شاول یحقد على داود مترقًبا إیاه.  داود(عشرات األلوف). عوض الفرح بنجاح

  . شاول یحاول قتل داود3

Ï  ،465، ص 1964للمؤلف: الحب األخوي .
Ð  467المرجع السابق، ص .
Ñ  467المرجع السابق، ص .
Ò  468المرجع السابق، ص .
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 قتل  الخالص من داود الذي خلصه من أعدائه. أراد مأل الحسد قلبه، فأراد]8[إذ غضب شاول جًدا 
جاء في الدسقولیة [ال تسرع في الغضب وال تكن حاقًدا وال سریع االنفعال  داود فصار مثًال سیًئا للغضب والحسد.

]. Ï)20: 3 صم 2) ویوآب (18 صم 1) وشاول (6 وال هائًجا وال متحدًیا لئال یكون لك مصیر قایین (تك
بالحسد فقد شاول سالمه الداخلي، وبه حاول قتل داود بكل وسیلة حتى بعدما سقط شاول في یدي داود 

) 22 صم 1) كما قتل الكهنة (22: 20ولم یؤذه داود، وبسبب الحسد حاول قتل ابنه یوناثان ألنه دافع عنه (
). 19: 22وضرب نوب مدینة الكهنة بحد السیف (

ماذا فعل الحسد بشاول وداود؟ 
 وجّن في وسط البیت، أي فقد سالمه بل وعقله، بینما كان داود يءحسد شاول داود فاقتحمه روح رد

 یفیض به حتى على شاول نفسه عندما یضرب بمزامیره على الموسیقى لیهدئ من روعه.  سالًمامملوًءا
كان شاول یمسك بالرمح كصولجان ُملك، خالل الحسد صّوبه ضد داود مرتین لقتله وكان الرب مع 

. لم یكن لدي داود سلطان وال سالح وال حاول مقاومة شاول، ومع ذلك كان شاول یخافه. شعر أنه ]2[داود ینقذه 
. هكذا یضر الحسد الحاسد ال المحسود؛ یفقده ما يیصغر جًدا أمام داود، ویهتز كرسیه لیحتله هذا الشاب التق

في داخله وما بالخارج من نعم وبركات وٕامكانیات. 

  أخبرني أیها الحاسد: لماذا تحسد أخاك؟ هل لحصوله على بركات أرضیة؟ فمن أین حصل علیها؟ ألیست من
 ألنه واهب العطیة. أنظر أي  في حقهاهللا؟! فمن الواضح إذن أنك بحسدك تجعل اهللا موضوع العداوة فتخطئ

شر ترتكبه، وكیف تجمع لنفسك إكلیًال من الخطایا؟! وأیة حفرة لالنتقام تحفرها لنفسك؟! 
 Ïالقدیس یوحنا الذهبي الفم

 ني یحصل على لذة زمنیة أثناء ارتكابه الخطیة، ثم یعود فیرفضها... أما الحاسد فیعذب نفسه ولو لم االز
 ..یحدث له ضرر ممن یحسده، فلهذا خطیة الحسد أشر الخطایا وأشنعها.

 Ñالقدیس یوحنا الذهبي الفم

  لطالما فرق الحسد بین الزوجات ورجالهن، فقد نسوا القول الكریم الذي نطق به أبونا آدم: "هذه اآلن عظم من
 مدًنا عامرة وأفنى أمًما قویة.  والخصام. وال غرو فقد دمر الحسد)23: 2 تك (عظامي ولحم من لحمي"

 Òدسنالقدیس أكلیم
خالل الحسد لم یحتمل شاول أن یرى داود وٕاذ خشي غضَب الشعب أبعده عن بالطه الملكي وأقامه 

رئیس ألف في الجیش، ربما حاسًبا أنه ُیمكن أن یموت خالل الحرب عوض قتله بیدیه مما یثیر غضب الشعب 
ورجال البالط أنفسهم الذین أحبوه. نجح داود كرئیس ألف جًدا فازداد كرامة في أعین الجمیع عدا شاول الذي فزع 

منه. 
 .]16["وكان جمیع إسرائیل ویهوذا یحبون داود ألنه كان یخرج ویدخل أمامهم" ما أجمل العبارة: 

فالشعب یشتاق أن یرى قائده غیر قابع في برج من العاج تحوطه هالة من األمجاد الزمنیة والكرامات الباطلة 

1 Const. of the Holy Apostles 7: 1. 
Ð  398-397الحب األخوي، ص .
Ñ  399الحب األخوي، ص .
Ò  400الحب األخوي، ص .

                                                 

http://coptic-treasures.com/
coptic treasures

www.coptic-treasures.com/wp


 یخرج ویدخل أمامهم. یشاركهم الحیاة بأتعابها وآالمها وتجاربها، یخاطرویحف حوله المداهنون والمتملقون وٕانما أن 
 من أجلهم. بحیاته

ما قیل هنا عن داود كان یحمل ظًال لما تحقق في شخص السید المسیح (ابن داود)، فقد أحبه جمیع 
إسرائیل ویهوذا، أي أحبه رجال العهدین القدیم (إسرائیل) والجدید (یهوذا)، تطلع الكل إلیه كمشتهى األمم 

"ألنه كان یخرج ویدخل أمامهم" فتعني أنه خرج إلى  ومخلص العالم الذي یصالح البشریة مع السماء. أما القول
اجاتنا وینزع عنا ي طبیعتنا ویشفي أمراضنا ویشبع كل احت یجددالعالم لیحل بیننا، صار ابن اإلنسان لیحملنا فیه

الشیطان وكل أعماله. أما قیل له: إن الجمیع یطلبونك، قال لهم: "لنذهب إلي القرى المجاورة ألكرز أیًضا ألني 
). كما قال: "ألني 39-37: 1 في مجامعهم في كل الجلیل ویخرج الشیاطین" (مر فكان یكرز لهذا خرجت،

)، "خرجت من عند األب وقد أتیت إلى العالم وأیًضا أترك العالم وأذهب 42: 8 خرجت من قبل اهللا وأتیت" (یو
. )8: 17 )، "هم قبلوا وعلموا یقیًنا أنى خرجت من عندك وآمنوا أنك أنت أرسلتني" (یو28: 16 إلى اآلب" (یو

) فینا حیاته فنحمله في أعماقنا بروحه القدوس سر تجدیدنا 3: 13 إنه الزارع الذي خرج لیزرع (مت
وتقدیسنا حتى نرتفع معه إلى سمواته ونرث المجد األبدي، وهناك ننعم بحضن اآلب أبدًیا. 

: 12 لقد خرج أیًضا خارج أورشلیم لیصلب علي جبل الجلجثة، حتى متى أرتفع یجذب إلیه الجمیع (یو
32 .(

ذ قام وصعد إلي السموات لیقیمنا معه ویجلسنا إعتنا إلي سمواته يكما خرج إلینا هكذا عاد فدخل بطب
). 6: 2 معه في السمویات (أف

 لنخرج إًذا إلیه خارج ؛نحن معه خرج ودخل لیملك فینا ونملك في اختصار هذا هو طریق ملكوته،
ونملك إلي األبد.  ) ونحمل عاره فیدخل بنا إلیه وننعم بمجده،3: 13 المحلة (عب

  . داود یصاهر شاول4
حسب وعد شاول كان من حق داود أن یتزوج ابنته الكبرى میرب. فطلب شاول منه أن یحارب حروب 

-17 [ظاًنا أنه بهذا یضع له شرًكا فیقتله األعداء عوض أن یقتله بنفسه الرب، أي الحروب التي أمر بها الرب،
18[ .

في أتضاع قال داود لشاول: "من أنا وما هي حیاتي وعشیرة أبي في إسرائیل حتى أكون صهر الملك؟!" 
خوته أن إمع أنه یمكن لداود الذي مسحه صموئیل ملًكا سًرا بین  لقد أراد أن یطفئ من قلب شاول نیران الحسد،

یفتخر علي شاول بقتله جلیات وٕانقاذ شعب اهللا من العدو. 
ئیل المحولي، ياتضع داود أمام شاول، ونكث شاول بوعده فلم یعطه میرب زوجة له بل أعطاها لعدر

: 4 مل 1 في وادي األردن ()معناه "مرج الرقص"(، ُسمي المحولي نسبة إلى آبل محولة )معناه "اهللا عوني"(
 أمیال جنوب بیسان. 9 )، یري البعض أن موضعها "عین حلوة" التي تبعد حوالي12

نراها بعد أن تزوجت بداود أعطاها   لكن لیست كمحبة یوناثان له.]20[أحبت میكال ابنة شاول داود 
). لم تحتمل أن تري 16-12: 3 صم 2)، وبعدما ملك داود استرجعها (44: 25شاول لفلطي أو فلطیئیل (

رجلها داود الملك یرقص أمام تابوت العهد أما هو فلم یخجل بل وبخها علي هذه المشاعر التي ال تحمل غیرة 
). 23-16: 6 صم 2( نحو الرب

بمكر طلب شاول من عبیده أن یفاتحوا داود في أمر زواجه بمیكال ابنته، وٕاذ شعر داود بعجزه عن 
 ةتقدیم مهر الئق بها كابنة ملك جاءته اإلجابة إن الملك ال ُیسر بمهر بل بالغلبة على األعداء طالًبا مائة غلف
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محدًدا زمًنا معیًنا، هادًفا بهذا قتله لكن داود ورجاله قتلوا مائتي رجل قبل المیعاد المحدد وتزوج میكال التي كانت 
وصار شاول عدًوا له.   تحبه. أما شاول فعاد یخاف داود الذي تزاید في النجاح،
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األصحاح التاسع عشر 

میكال تنقذ داود 
، وٕاذ تشفع فیه یوناثان وأقنعه أن ]1[اآلن بدأ شاول ینهار، إذ كلم ابنه یوناثان وجمیع عبیده أن یقتلوه 

یعدل عن قتله أقسم بالرب أال ُیقتل. لكن نصرة داود على األعداء أثارت شاول من جدید لیضربه بالرمح، وٕاذ 
فشل أرسل یتعقبه في بیته فأنقذته میكال ابنة شاول، وأخیًرا التجأ داود إلى صموئیل في الرامة لیذهبا مًعا إلى 

نایوت وهناك یأتي شاول ورجاله فیتنبأون. 
یمكننا القول إن اهللا استخدم كل وسیلة لیوقف جنون أنانیة شاول فلم یرتدع، إذ حدثه على لسان ابنه 

الوارث لملكه یوناثان، وعلى لسان ابنته زوجة داود وأخیًرا خالل األنبیاء. 
. ]7-1[. یوناثان یشفع في داود   1
. ]11-8[. شاول یبعث رسًال لقتله   2
. ]17-12[. میكال تنقذ داود  3
. ]24-18[. األنبیاء یبطلون خطة شاول 4

  . یوناثان یشفع في داود1
كان داود ناجًحا في كل عمل تمتد إلیه یداه، ألن الرب كان معه، لذا أحبه جمیع الشعب ورجال البالط 

 على قتله بطریقة أو  وبغضة وقد صممویوناثان بن شاول وأخته میكال زوجة داود، أما شاول فكان یمتلئ حسًدا
أخرى. 

كان كبریاء قلب شاول یشحنه بالبغضة بینما كان داود ینمو في االتضاع، حتى صار اسم "شاول" عبر 
األجیال یمثل التشامخ والعجرفة واسم "داود" یمثل االتضاع. 

 ؤل" الملك اُدعى بولس أوًال شاول، لقد كان متكبًرا ثم اتضع. كان اسمه "شاول"، وهو اسم مشتق من "ش
، صار آخر )1: 1 كو 1(). صار بعد ذلك "بولس" 29: 18(المتعجرف الذي اضطهد داود في أیام حكمه 

الكل في الكنیسة بعد كان متعجرًفا یضطهد األبریاء. 

  "ماذا یعني اسم "بولس"؟ یعني "الصغیر". عندما كان اسمه "شاول" كان متكبًرا متعجرًفا، وٕاذ صار "بولس
). 8: 3 أف ؛9: 15 كو 1صار متضًعا صغیًرا (

 Ïالقدیس أغسطینیوس
ربما یتساءل البعض: كیف انحط شاول إلى هذه الدرجة، مستخدًما كل وسیلة لقتل داود، مع أنه سبق 

أن نال النبوة؟ 
حًقا لقد ُوهب شاول "النبوة" كعطیة إلهیة، لكي یمارس حیاة التسبیح والعبادة بكونه مسیح الرب، لكنه لم 

یحمل االتضاع والحب في قلبه ولذا فقد كل صالح، وقاوم داود بل وعصى اهللا نفسه وكسر وصیته. 
) فقد كل صالح بسبب كبریاء قلبه 11: 10ال نعجب إذ كان شاول الذي نال "النبوة" في وقت ما (

ون على التمتع بالحب كثمرة عمل الروح القدس فینا لنحیا بالرب وال نفقد زالذي أفقده كل حب. لذا نجد اآلباء یرك
أما بقیة المواهب فال تقدر أن تسندنا بدون الحب، حتى المعمودیة أیًضا ال تنفع بدون الحب. .. خالصنا.

1 Serm. On N. T. Lessons 27: 3; In 1 Tim. Rom. 
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  ،نوال المعمودیة ممكن حتى بالنسبة لإلنسان الشریر، ونوال النبوة ممكن للشریر. كان للملك شاول نبوة
 ..ومع ذلك كان یضطهد القدیس داود.

ه، وقد قیل: "الذي یأكل ویشرب بدون استحقاق یأكل ویشرب میمكن حتى للشریر أن یتناول جسد الرب ود
 ).29: 11 كو 1دینونة لنفسه" (

 م"نجسوا اسم إلهه"شریر اسم المسیح، إذ یمكن أن ُیدعى مسیحًیا، مثل هذا یقال عنه: لل یمكن أن یكون 
 )...20: 36(راجع 

أما أن یكون لك الحب وتكون شریًرا فهذا مستحیل! الحب هو العطیة الخاصة... 

 Ïالقدیس أغسطینوس
ظن شاول كملك صاحب سلطان أنه قادر على الخالص من داود، لكن اهللا أوجد لداود منقًذا، إذ فتح 

 بأن قلب یوناثان بن داود بالحب الشدید لداود، هذا أفشى سر المملكة وتجاهل بنوته الجسدیة لشاول فأخبر داود
 لقتله، وأن ینتظر حتى یعرف ما في قلب أبیه، وهل  مؤامرةر شاولب یرید قتله وأنه یلزم الحذر لیًال لئال یدأباه

یمكن أن یصالحهما مًعا. 
إننا نعجب حین نرى رباط الصداقة الحقیقیة یقوم بین بطلین متناظرین على تاج المملكة. فیوناثان ُولد 

ن عظیمین ورئیسین في الجیش، ومع ذلك فكانت نظرة كل منهما يطلبلیملك، أما داود فُدعي لیملك. كان كالهما 
لآلخر نظرة إعجاب وتقدیر، مع حب صادق حتى الموت. دافع یوناثان عن داود حتى وبخه والده وأراد قتله. وهو 

). ما أجمل القول: "فقام یوناثان بن شاول وذهب إلى داود إلى الغاب، 20 صم 1الذي ساعده على الهروب (
جدك وأنت تملك على إسرائیل، وأنا أكون لك ثانًیا، وشاول توشّدد یده باهللا. وقال: "ال تخف، ألن ید شاول أبي ال 
). 18-16: 23أبي أیًضا یعلم ذلك. فقطعا كالهما عهًدا أمام الرب" (

شى معه م، وٕاذ حذر یوناثان داود دعا أباه لیت]1[في البدایة كلم شاول ابنه وجمیع عبیده أن یقتلوا داود 
 سري لیصالحه مع داود، مذكًرا إیاه بالحاجة إلى رجل صالح وناجح  حدیثفي البریة بقصد الدخول معه في

  وشجاع لبنیان المملكة، فسمع له شاول وحلف له، ولكن هذا إلى حین.
ایة أن یطلب من داود أن یهرب من وجه أبیه، لكن یوناثان حسب هروبه د كان یمكن لیوناثان من الب

خسارة عظیمة على المملكة وأیًضا بالنسبة له فقد أحبه كنفسه. 
رجع داود إلى منصبه بعدما سمع شاول لصوت ابنه الصادق واألمین. 

، وكانت ]8[عادت الحرب بین إسرائیل وأعدائهم؛ حاربهم داود وضربهم ضربة عظیمة فهربوا من أمامه 
مكافأته أن قلب شاول امتأل حسًدا إذ دخله روح رديء هو روح الحسد. 

 . شاول یبعث رسًال لقتل داود2 
 فهرب من أمامه ونجا. أرسل شاول رسًال إلى بیت داود لیراقبوه ویقتلوه ،أراد شاول أن یقتل داود بالرمح

). 11: 9في الصباح (
  في الترجمة السبعینیة)، إذ یقول: 58هنا أنشد داود النبي المزمور التاسع والخمسین (

 "أنِقذني من أعدائي یا إلهي، من مقاومّي احمني؛ 
نجني من فاعلي اإلثم ومن رجال الدماء خلصني. 

1 In 1 John hom 7. 
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ألنهم یكمنون لنفسي. 
. ..األقویاء یجتمعون عليّ 

استیقظ إلى لقائي وانظر. 
". ...یعودون عند المساء یهّرون مثل الكلب ویدورون في المدینة

 الیهود؛ فكما اءسؤ أن عمل شاول یرمز إلى ما فعله رÏ في شرحه للمزمورالقدیس أغسطینوسیرى 
أرسل شاول رسًال في الصباح إلى بیت داود لیراقبوه ویقتلوه، هكذا دفع الرؤساء رشوة للجند المراقبین لقبر السید 

لیشیعوا في الصباح أن تالمیذه جاءوا لیًال وسرقوه، وقد أرادوا بذلك أن یقتلوا السید أي یحطموا اإلیمان به، لكنهم 
فشلوا. 

) یشبِّه داود النبي رسَل شاول المرسلین لمراقبته وقتله بكلب واحد صار یدور في 58 (59في المزمور 
تل داود لكن قالمدینة ال لُیقتل بل لُیحمي. هكذا یفعل اهللا مع خائفیه إذ یحول الشر إلى خیر. لقد طلب شاول 

هكذا أیًضا  ة شاول؛ إذ استخدمها اهللا وسیلة لتأكید رعایته له وحفظه إیاه.ناألخیر نجا خالل تدبیر میكال اب
 خبر قیامة المسیح، تحول هذا لتأكید القیامة، ألنه لم یعقل أحد أن التالمیذ  لیقتلواهود الجندَ يعندما رشا ال

الهاربین من الخوف یقدرون أن یسرقوا جسد السید لیًال وسط الحراسة المشددة وختم القبر. ما نادى به الجند 
صار تأكیًدا بأن الجسد لیس في القبر مما أكد قیامته. 

  . میكال تنقذ داود3 
لعل میكال سمعت من بیت أبیها عن أمر الُرسل، وٕاذ كانت تحب رجلها دبرت أمر هروبه، إذ أنزلته 

 حملت  في حائط السور، لذا نزل داود إلى خارج المدینة لیبدأ حلقة جدیدة من حیاته ربما كان بیتها.من الكوة
اآلالم، یعیش وسط المظلومین والمطرودین لیس له موضع یستقر فیه، وكأن اهللا قد هیأه  خبرات ثمینة. دخل إلى

بهذه اآلالم لممارسة الحیاة الملوكیة ال كسلطة وعجرفة إنما كخدمة ورعایة خاصة للمطرودین والمظلومین. لقد 
دخل إلى تجربة الطرد لكي یعین المطرودین والمجرمین. كان داود في هذا رمًزا للسید المسیح الذي أنزلته محبته 

من السماء كما من بیته، وجال في البریة هذا العالم لیس أین یضع رأسه؛ عاش طریًدا، مجرًبا یقدر أن یعین 
ین. بالمجرَّ 

نقاذ داود، فمن جهة أخذت الترافیم ووضعته في الفراش ووضعت إلاستخدمت میكال الخداع والكذب 
افیم" كمفرد، هنا تعني تمثاًال كبیًرا في حجم إنسان، ر. جاءت كلمة "ت]13[ تحت رأسه وغطته بثوب ىلبدة المعز

 ولم یكن داود یعلم عنه .غالًبا كانت میكال قد خبأته في بیتها ال لتتعبد له وٕانما كفأل لكي تحبل وتنجب ولًدا
: "لماذا  إیاهاشیًئا. ومن جهة أخرى كذبت میكال فقالت عن داود إنه مریض، وعندما عاتبها والدها منتهًرا

. ]17[ حتى نجا؟!" كذبت إذ قالت: "هو قال لي: أطلقیني، لماذا أقتلك؟" يخدعِتني فأطلقِت عدو

  . األنبیاء یبطلون خطة شاول4
 إلى الرامة حیث أقام مع صموئیل النبي في نایوت [تعني مسكًنا]، هو غالًبا مبنى  ذهبإذ هرب داود

لسكن الملتحقین بمدرسة األنبیاء، وربما اسم الحّي الذي فیه السكن. على أي األحوال ترك صموئیل مسكنه 
الخاص وأقام مع داود ربما لیحمیه من شاول ال بسیف أو رمح وٕانما بعمل اهللا وسلطانه الروحي، بكونه رئیس 

مدرسة األنبیاء ومؤسسها، وبكونه ماسح الملكین شاول وداود. 

1 On Ps. 59 (1). 
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بق أن التحق به إلى حین، فجاء إلى معلمه واضًعا في حسبانه سلعل داود جاء إلى هذا الموضع ألنه 
أن شاول یهاب الموضع ورئیسه. لكن شاول الذي امتأل قلبه حقًدا لم یراجع نفسه وال ذهب بنفسه لیطلب مشورة 

صموئیل النبي إنما بعث بإرسالیة ألخذ داود كي یقتله. عندما بلغت اإلرسالیة الموضع نسیت هدفها ألنها ثأثرت 
 في التسبیح والعبادة. ظن بالجو الروحي التعبدي وحل روح الرب علیهم وصاروا یتنبأون أي اشتركوا مع األنبیاء

 أو خافت سلطان صموئیل فأرسل جماعة ثانیة وتكرر ذات األمر معها، شاول أن هذه الجماعة قد انخدعت
 وفي هذا كله لم یرجع شاول إلى نفسه وال اتعظ. ..وللمرة الثالثة جاءت إرسالیة من قبله وصارت تتنبأ.

قرر شاول أن یذهب بنفسه، فجاء إلى الرامة إلى البئر العظیمة التي عند سیخو؛ وٕاذ أراد اهللا أن یتمجد 
 أیًضا روح اهللا، فذهب إلى نایوت في الرامة وصار یتنبأ. ومن شدة تأثره بالمسبحین بموسیقى رائعة  هوحل علیه

شاول خلع رداءه وجبته وُعدته وبقى بلباسه األبیض منطرًحا النهار واللیل یسبح ویرنم. دهش كل من رآه فقالوا: "
. ]24[أیًضا من األنبیاء؟!" 

لقد أراد اهللا أن یؤكد أنه إله المستحیالت، قادر أن یحّول قلب شاول المملوء حقًدا إلى قلب ملتهب 
رادته الحرة، إلبالشوق نحو العبادة خاصة التسبیح، خالًعا كل ثیاب المجد والكرامة، لكنه ال یلزمه بذلك بل تركه 

لذلك سرعان ما ارتد شاول إلى شره. 
 وكل  كلهظن بعض الدارسین أن صموئیل وداود سخرا من شاول حینما نظراه منطرًحا عریاًنا النهار

اللیل، إنما الواقع كان عكس ذلك فقد مّجد هذان النبیان اهللا على عمله في شاول ولو إلى حین، وقد ترك هذا 
: 1 صم 2في قلب داود لذا مدحه مع ابنه یوناثان قائالً : "شاول ویوناثان المحبوبان الحلوان.." (طیًبا النظر أثًرا 

). هذا ما تبقى في قلب داود من جهة شاول؛ فقد نسى حسده وحقده ومقاومته له ومؤامراته لقتله، لیراه 23
. اإلنسان المحبوب الحلو الذي یسبح اهللا بین األنبیاء
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األصحاح العشرون 

یوناثان ینقذ داود 
تصرفات شاول تكشف عن إهتزاز نفسیته جًدا، فقد أدرك أن كرسیه بدأ یتزعزع وابنه الوارث الشرعي 

یوناثان الذي بواآلن یلتقي داود .. - وابنته میكال تخلصه، واألنبیاء یقفون بجواره. یسند داود - مغتصب الملك
یمثل كبیر حجاب قصر شاول یعاتبه على تصرفات أبیه. بأمانة كاملة كشف یوناثان عما في قلب أبیه وطلب 

من داود الهروب بعد أن تعانقا باكین متعاهدین أمام الرب. 

. ]11-1[. داود یعاتب یوناثان  1
. ]23-12[. یوناثان یتمم خطة داود   2
. ]34-24[. یوناثان یكتشف قلب أبیه 3
. ]35-42[. یوناثان ینقذ داود   4

 :  . داود یعاتب یوناثان1
أدرك داود أن شاول یصر على قتله فقد بعث ثالث إرسالیات، وأخیًرا جاء بنفسه إلى الرامة ال لهدف 

آخر غیر الخالص منه، لكن الرب أنقذه. هرب داود من نایوت في الرامة وجاء إلى صدیقه الحمیم یوناثان 
للتشاور معه في أمر أبیه. وقد جاءت أحداث هذا األصحاح تكشف لنا عن شخصیة یوناثان الفریدة في 

  أي، فأظهر قبوله إرادة اهللا بفرح دون]17-14[اإلخالص والحب. لقد أدرك أن داود یستلم عرش أبیه ال محالة 
. كان یسنده للخالص من ید أبیه، باذًال كل الجهاد لحساب ]17[امتعاض من جهة داود بل صار یحبه كنفسه 

 داود أن یحاول  علىصدیقه الذي یرث أبیه. تكشف األحداث باألكثر عن شخصیة شاول المتهورة إذ دفعه الحقد
قتل یوناثان ألنه یسنده.  

جاء داود إلى یوناثان لیجد فیه الصدر الرحب فیعاتبه على تصرفات أبیه ویطلب مشورته ومساندته. 
لیحب داود  - یوناثان  أن یقتل داود لكن اهللا فتح قلب أقرب َمن لشاول – على العرشحًقا لقد أراد الجالس

ها ُیفتح لنا باًبا من حیث م ویحك األبوابهكذا كلما حاول الشر أن یغلق كي...لویخطط له من خالل البالط الم
ال ندري. 

بیِك حتى یطلب نفسي؟!" أ؟ وما هي خطیتي أمام ي إثمو"ماذا عملُت؟ وما هفي صراحة قال داود: 
 هكذا استطاع داود أن یتكلم بصراحة مبرًرا نفسه، طالًبا من یوناثان أن یقتله بنفسه إن كان قد وجد فیه .]1[

ظلًما أو خیانة، إذ یفضل أن یموت بید صدیقه یوناثان عن عدل عن أن یموت بید شاول أو أحد عبیده عن ظلم 
]8-10[ .

اتسم داود باألمانة مع الكل ومع هذا تعرض لمتاعب كثیرة ومطاردات عّبر عنها في المزمور السابع: 
فترس كأسد نفسي هاشًما إیاها وال منقذ". ي ونجني؛ لئال  یطردونني"خلصني من كل الذین

یارب إلهي إن كنت قد فعلت هذا، إذ ُوجد ظلم في یدي، إن كافأت مسالمي شًرا وسلبت مضایقي بال 
. )5-1: 7 مز ( ولیحط إلى التراب مجدي. ساله" حیاتيسبب، فلیطارد عدو نفسي ولیدركها ولیدس إلى األرض

  
http://coptic-treasures.com/

coptic treasures

www.coptic-treasures.com/wp


  

."، ذلك .." ثم یكمل بصیغة المفرد "لئال یفترس كأسد..یتكلم داود النبي بصیغة الجمع "خلصني من كل.
. Ïالقدیس باسیلیوسألنه وٕان كثر المضایقون والمطاردون له، لكن واحًدا هو الذي یحركهم هو إبلیس كما یقول 

یرى بعض اآلباء في كلمات داود النبي مع یوناثان وأیًضا ما ورد في المزمور السابع حیث یبرر داود 
نفسه قائالً : "ماذا عملت؟ وما هو إثمي؟"، "إن ُوجد ظلم في یدي" یرمز للسید المسیح الذي وحده بال خطیة وقد 

یم مؤمنیه معه. قكأسد لیفترسه على الصلیب، لكن تحطم العدو وقام المسیح لي- س يثار العدو - إبل

 ألن رئیس هذا العالم یأتي ولیس له فّي 3: 7 "یارب إلهي إن كنت قد أخطأت في هذا (فعلت هذا)" (مز" .(
). 30: 14 شيء" (یو

). 22: 2 بط 1"إن ُوجد ظلم في یّدي": "الذي لم یفعل خطیة وال ُوجد في فمه مكر" (
). 6: 19 ي شًرا": قالوا "اصلب اصلب رجل كهذا" (راجع یوم"إن كافأت مسال

). 26: 15 كو 1"فلیطارد عدو نفسي ولیدركها": "آخر عدو یبطل هو الموت" (
. "لیدس إلى األرض حیاتي": ال یمكن للحیاة أن ُتدرس إلى األرض؟ "ولیحّط إلى التراب مجدي"..

یتوسل المرتل من أجل أعدائه لكي یتمجد اهللا في أرضهم، عندما یكفون عن العداوة فیتمجد اهللا فیهم. 
 Ðالقدیس جیروم

على أي األحوال إذ تسلك النفس في طریق الكمال خالل تمتعها بالحیاة الجدیدة في المسیح الكامل 
القدیس وحده تتعرض للحروب من كل جانب، یثیرها عدو الخیر ضدها، لكنها تنال الغلبة والنصرة. وكما یقول 

 ...: [تنهزم كل حرب وكل عداوة بالنسبة لمن صار كامًال، فال یكون له عدو سوى إبلیس الحاسدأغسطینوس
). لذلك بعدما تحدث المرتل 8: 5 بط 1" ( هوخصمكم كأسد زائر یجول ملتمًسا من یبتلعهیقول الرسول: "إبلیس 

ال ئل "لقيم یفترس كأسد نفسي". ل الئ المفرد: "ل الجمع "خلصني من كل الذین یضطهدوني" یتكلم بصیغةبصیغة
]. Ñیفترسوا"، إذ عرف أي عدو وخصم عنیف ضد النفس الكاملة
ولكني حي هو الرب وحیة هي نفسك إنه ذ یقول: "إتحدث داود بصراحة معلًنا شدة تخوفه من شاول، 

 وكانت إجابة یوناثان: .، أي أن الموت قد صار قریًبا جًدا منه یحل في أیة ساعةكخطوة بیني وبین الموت"
فعله. هكذا یفعل ي، بمعنى أنه سیقدم له كل ما یریده داود، ما یشیر به علیه ]4[قل نفسك أفعله لك" ت"مهما 

الحب، ألن "المحبة ال تطلب ما لنفسها بل ما هو اآلخرین". 
 لقدم داود مشورة لیوناثان للكشف عما في قلب أبیه، قدمها بروح الوداعة واالتضاع في غیر استغال

، فإنه في غیاب شاول یأتمر داود بأمر یوناثان ویخضع له. وقبل ]5[ إذ یقول له "إرِسلني" ،لحب یوناثان له
 عالمة االحترام الالئق به كابن ملك وعالمة الشكر واالمتنان. ]41[مفارقته سجد له ثالث مرات 

أما المشورة فباختصار أنه یتغیب لمدة ثالثة أیام عن حضور الولیمة مع الملك في أول الشهر بحجة 
أن أخاه الیآب سأله أن یحضر إلى بیت لحم یشترك في الذبیحة السنویة التي لعشیرته، وأن یوناثان أعطاه إذًنا 

 أما ،بالذهاب، لیرى ماذا تكون إجابة شاول؛ فإن استحسن األمر یكون ذلك إشارة إلى ارتیاح قلب الملك من نحوه
ذا اغتاظ فیكون قد أعد له الشر. إ

 :  . یوناثان یتمم خطة داود2

Ï 7 القمص بیشوي كامل: تأمالت في المزامیر، مز .
2 On Ps. 7. 
3 On Ps. 7. 
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كانت العادة أن یقسم اإلنسان في صیغة صالة أحیاًنا؛ هكذا فعل یوناثان إذ قال: "یارب إله إسرائیل 
رِسل حینئذ فُأْخِبَره فهكذا یفعل الرب لیوناثان أُ  بعد غد فإن كان خیر لداود ولم  أو غًدا اآلنمتى اختبرُت أبي مثل

. ]15-12[." .وهكذا یزید.
هكذا أقسم في صیغة صالة لیعطي للقسم قدسیته، مؤكًدا أنه إن كان أبوه ینطق بخیر سیبعث إلیه 

رسوًال یطمئنه لیعود إلى عمله في البالط، أما إذ نطق بشر فإنه یقوم بنفسه بإخباره وال یأتمن رسوًال على ذلك 
حتى ال تتعرض حیاة داود لخطر، طالًبا له أن یكون الرب في رفقته أثناء هروبه حتى یتسلم الحكم، وعندئذ 

یطلب من داود أن یصنع به وبنسله معروًفا، ألنه كانت عادة الملوك حین یتسلمون الحكم یقتلون الملك السابق 
 ؛29: 15 مل 1وكل نسله حتى یطمئن أنه ال توجد فرصة لثورة ضده تحت قیادة شخص من نسل ملوكي (

). 7: 21 صم 2)، بالفعل حفظ داود العهد ونفذ الوصیة (11: 16

 :  . یوناثان یكتشف قلب أبیه3 
اكتشف یوناثان ما في قلب أبیه في الیوم الثاني من الولیمة؛ ففي الیوم األول ظن الملك أن داود لم 

 أما في الیوم الثاني إذ سأل عنه قال له یوناثان بأنه ذهب إلى بیت لحم .یحضر ألمر عارض، ألنه غیر طاهر
كطلب أخیه لیشترك مع بیت أبیه في الذبیحة السنویة، عندئذ حمي غضب شاول على یوناثان وقال له:  

 المتمردة، أما علمُت أنك قد اخترت ابن یسى لخزیك وخزي عورة أمك. ة"یا ابن المتعوِّج
ألنه مادام ابن یسَّى حًیا على األرض ال تثبت أنت وال مملكتك.  

.  ]31-30[ ألنه ابن الموت هو" يّ واآلن ُأْرِسل وأِت به إل
ولما حاول یوناثان الدفاع عنه صوب شاول الرمح نحوه لیطعنه، عندئذ علم یوناثان أن أباه قد عزم 

على قتل داود. 
لقد سب شاول ابنه بأبشع شتیمة قائالً : "یا ابن المتعوجة المتمردة، وهو ال یعني إهانة امرأته بل إهانة 

یوناثان نفسه". 

  ماذا عنى بهذا؟
 أنت ابن الزانیات اللواتي هن مجنونات على الرجال، یجرین وراء العابرین. 

 تعیش في خزي من نفسك ومن أمك التي ،، لیس فیك شيء من الرجولةثإنك بائس خلع القلب مخن
عّرتك. 

؟ هل حزن عند سماعه هذه األمور، وأخفى وجهه، وترك محبوبه؟ ال، بل على العكس، َحِسَب  إذنماذا
محبته زینة. 

لقد كان الواحد – یوناثان - ملًكا ابن ملك، واآلخر كان طریًدا شریًدا أقصد به داود؛ ومع ذلك لم یخجل 
األول من صداقته. 

 Ï القدیس یوحنا الذهبي الفم
لم یجد شاول ما یرد به على یوناثان في دفاعه عن داود إنما عوض الرد صوب الرمح لقتله. هذا هو 
روح الشر الذي یضطهد الحق ومن ینطق به مستخدًما العنف والسلطة الزمنیة. فعندما عجز الیهود عن الكالم 

1 In 1 Cor. Hom 33. 
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)، وأیًضا إذ لم یقدروا على مقاومة الحكم والروح 59: 8 مع السید المسیح "الحق" ذاته، رفعوا حجارة لیقتلوه (یو
). 15-9: 6 الذي كان یتكلم به إسطفانوس رجموه (أع

لقد عكر الغضب عیني شاول فلم یجد ما یجاوب به ابنه إال تصویب الرمح لقتله مع السب والشتیمة 
بأقذر األلفاظ. 

  إن وجدتم في منازلكم عقارب وأفاعي، أال تجتهدون في طردها حتى تعیشوا في أمان منها في منازلكم؟! ومع ذلك
، وهوذا الغضب یتأصل في قلوبكم، وینمي فیها حقًدا وخشًبا كثیًرا وعقارب وأفاعي، ومع هذا فال ىفها أنتم غضب

تنقون قلوبكم التي هي مسكن اهللا!! 
 Ï القدیس أغسطینوس

  .الغضب هو حركة جنون، من یقتنیه لنفسه یحیره ویجعل النفس مثل الوحوش
 Ðالقدیس أوغریس

  .إذا أكمل اإلنسان جمیع الحسنات وفي قلبه حقد على أخیه فهو غریب عن اهللا
 Ñالقدیس باخومیوس

 :  . یوناثان ینقذ داود4
انطلق یوناثان إلى الحقل ومعه سالحه وأیًضا غالم صغیر حتى ال یشك أحد في أمره بل یحسبونه 

. بینما كان الغالم ]36[ كعادته. طلب من الغالم أن یلتقط السهام التي یرمیها  السهامذاهًبا للتمرن على رمي
راكًضا رمى السهم حتى جاوزه، وناداه: "ألیس السهم دونك فصاعًدا... اعجل. أسرع. ال تقف". كان ذلك إشارة 

إلى داود المختبئ في الحقل بأن الخطر یالحقه وأن یسرع بالهروب. أعطي یوناثان السالح للغالم لیدخل به إلى 
المدینة، وقام داود من جنوب حجر االفتراق وسقط على وجهه إلى األرض وسجد ثالث مرات عالمة تقدیره 

وشكره لیوناثان الذي یهتم بحیاته. كان الوداع حاًرا، إذ بكى كل منهما صاحبه لیفترقا بال تالٍق على هذه األرض. 
زاد داود في بكائه، فقال له یوناثان: "اذهب بسالم ألننا كلینا قد حلفنا باسم الرب قائلین: الرب یكون بیني وبینك، 

وبین نسلي ونسلك إلى األبد"، ثم افترقا حسب الجسد أما قلباهما فازدادا التحاًما وحًبا. 
ما أعذب الحب وما أثمنه فإنه لیس ما یحطمه وال حتى الموت! هو رصیدنا األبدي، إذ یقول الرسول 

. )8: 13 كو 1بولس: "المحبة ال تسقط أبًدا؛ وأما النبوات فستبطل واأللسنة فستنتهي والعلم فسیبطل" (
 
 

 

Ï ،315، ص 1964 الحب األخوي .
Ð 317 الحب األخوي، ص. 
Ñ 320 الحب األخوي، ص .
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األصحاح الحادي والعشرون 

داود الطرید 
صورة مؤلمة لداود إذ صار طریًدا، ترك كل شيء فجأة وخرج وحده ولم یكن معه سیف وال خبز، وال 

وضع خطة أمامه، ولم یستشر الرب في شيٍء فصار یتخبط، دخل نوب مدینة الكهنة وبسببه ُقتل الكهنة وهلكت 
 إلى التظاهر بالجنون لینقذ حیاته. إنها لحظات ضعف  واضطرالمدینة، انطلق إلى جت فحسبوه جاسوًسا طائًشا

عاشها رجل اإلیمان الجبار داود. 

. ]9-1[. داود في نوب  1
. ]15-10[. داود في جت  2

  . داود في نوب1
)، 7: 18 ("عجًبا إن الذي ارتعب أمامه الوثنیون، وغنت له النساء "ضرب شاول ألوفه وداود ربواته

یهرب أمام الملك المرفوض. لقد جاءت ساعة ، جمیع الشعبو وٕاعجاب الملك وابنه وابنته والقواد  حبوالذي حاز
التجربة الُمّرة التي البد لكل مؤمن أن یجتازها، حین یشعر أنه وحید لیس من یسنده وال من یشاركه مشاعره. 

) بالقرب منها، ُحسبت كمدینة للكهنة مع أنها لم 32: 10  النبي إلى نوب، شمال أورشلیم (إش داودجاء
 ألن الخیمة انتقلت إلیها بعد خراب شیلوه. هناك التقى ،)، إنما حسبت كذلك21 تدرج مع مدن الكهنة في (یش

هنوت. كان رجًال صالًحا وهو ابن ك) أو أخوة وخلفه في ال3: 14بأخیمالك الكاهن، ربما هو أخیَّا بن أخیطوب (
). 14-13: 3حفید عالي الكاهن الذي صدر الحكم اإلهي بخراب بیته (
) قال إنها حدثت في إیام أبیأثار رئیس الكهنة، 26: 2 عندما ذكر السید المسیح هذه الحادثه في (مر

)، مارس الرئاسة الكهنوتیة مع أبیه. 2: 22وهو ابن أخیمالك (
ى أخیمالك داود وحده، ألن أتباعه وقفوا خارًجا في البدایة ثم تقدموا؛ وربما حسب أخیمالك داود أإذ ر

نهم ال أوحده ألنه كان یتوقع موكًبا من األشراف یرافقونه بحكم مركزه في البالط الملكي، وحسب من معه 
ول یرید قتل داود، وأن داود جاء هارًبا من وجه الملك شانه سمع أن ربما أل ،ُیحسبون. هذا المنظر أربك أخیمالك

فیحل على أخیمالك غضب الملك إن استضافه. 
 إذ قال له: ،لقد خارت قوى داود فاستخدم الخداع والمواربة ونوًعا من الكذب لیبرر موقفه أمام أخیمالك

"إن الملك أمرني بشيٍء، وقال لي: "ال یعلم أحد شیًئا من األمر الذي أرسلتك فیه وأمرتك به، وأما الغلمان فقد 
. كان داود رجًال حسب قلب اهللا، لكنه في ضعفه كان یخطئ؛ وقد أدى ]2[عینت لهم الموضع الفالني والفالني" 
. ]19-18[ضعفه هذا وكذبه إلى عواقب وخیمة؟ 

 كل سبت ا)، الذي كان الكهنة یضعونه جدیدً 9-5: 24 طلب داود من خبز الوجوه، الخبز المقدس (ال
ومع ذلك فقد قبل أخیمالك أن یقدمه لداود ورجاله إن كانوا طاهرین  ویأكلون القدیم، وال یحل تقدیمه لغیر الكهنة.

حتى من العالقات الزوجیة، ذلك ألنهم جاعوا ولم یكن یوجد خبز آخر. 
كوها بأیدیهم راستخدم السید المسیح الحادثة لیوضع للیهود كیف أنه یحل للتالمیذ أن یقطفوا السنابل ویف

). 5-3: 6 لو ؛4-3: 12 مت ؛25: 2 ویأكلوا منها یوم السبت (مر
: [مع أن داود سلك مسلًكا مغایًرا للناموس ولكن له في نفوسنا كل إكبار القدیس كیرلس الكبیریقول 

یجب أن نالحظ أن خبز التقدمة الوارد ذكره في روایة داود یشیر إلى الخبز النازل . وٕاجالل، فهو قدیس ونبي..
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من السماء الذي تراه على موائد الكنائس المقدسة وأن جمیع أمتعة المائدة التي نستعملها في خدمة المائدة السریة 
 ].Ïلهي رمز للكنوز اإللهیة الفائقة

لم یفعل داود النبي ذلك عن تهاون بالوصیة أو تراخ، لكن لم یكن أمامه طریق آخر، لذا لم ُیحسب أكله 
. وقد حمل تصرفه هذا رمًزا إذ تمتعت األمم ال بخبز التقدمة وٕانما Ðهو ومن معه من هذا الخبز كسًرا للوصیة

.   الخبز النازل من السماء، كمصدر شبع حقیقي للنفس،بجسد السید المسیح
سأل داود عن وجود أي سالح لدي الكاهن في الخیمة، فأعطاه سیف جلیات الذي قتله داود في وادي 

ي مأمن. قال داود للكاهن: فالبطم (السنط) ملفوًفا ربما في ثوب جلیات وكان موضًعا خلف أفود الكهنة لیكون 
. كان یكفیه أن ینظر إلى السیف فتهدأ نفسه ویطمئن. كان یلزمه أن یذكر كیف وقف ]9["ال یوجد مثله أعطني" 

 من الوادي، وباسم ىأمام جلیات الجبار بكل سالحه كشاب ال یملك سوى عصا ومقالع وخمسة أحجار ملس
الرب غلب وانتصر. 

 وب أحد عبید شاول، ربما ذات الغالم الذي كان یرافقه حین ذهب یبحث عن أتن أبیه الضالةنكان في 
 إما لوفاء نذر أو ]7[)، یدعى دواغ األدومي، رئیس رعاة شاول، رجل دخیل، كان محصوًرا أمام الرب 3: 9(

 وقد أدرك داود أن في وجود دواغ خطًرا، لذا أسرع بترك المكان في ذات الیوم. لكن دواغ أبلغ شاول بما .للتطهیر
 نسائهم وأوالدهم مع ماشیتهم. عحدث وأثاره لقتل ال اخیمالك وحده بل وجمیع الكهنة م

 أن "دواغ" تعني "تحرًكا" وآدوم تعني "تراًبا" أو "أرًضا"... وكأنه یمثل من Ñالقدیس اغسطینوسیرى 
یحمل "تحرًكا أرضًیا" ال سماوًیا، أي سلوًكا أرضًیا یفسد خدمة الرب. 

  . داود في جت2
هرب داود إلى جت مدینة جلیات الجبار الذي قتله، وها هو قادم یحمل سیف بطلهم، فثاروا لیقتلوه. لقد 
وجد أرامل وأیتاًما ترملن وتیتموا بسبب داود ولم یكن ممكًنا أن یستضیفوا داود كطرید شاول، إنما حسبوه جاسوًسا 
خبیثًا ومتهوًرا. ُقدم ألخیش (أحد ألقاب الملوك الفلسطینیین) فلم یجد وسیلة للخالص إال بالتظاهر بالجنون، فقد 
تمتع المجانین ببعض االمتیازات، منها عدم معاقبتهم على تصرفاتهم، كما حسب البعض أن بهم روًحا یخافونه 

ویرهبونه. 
، المتكل على اهللا، یخور في يیا له من منظر یمثل منتهى البؤس! إذ نرى داود الجبار، رجل اهللا التق

حسب الترجمة السبعینیة  كان بإیمانه لیتظاهر بالجنون. فیخربش أي یكتب كتابة غیر واضحة على الباب، و
، وهذه كانت تعتبر بعض عالمات الجنون في الشرق، ]13[ على لحیته  یسیلیطبل على الباب، وكان یریقه

السیما ما للحیة من إكرام. لقد استخدم رجل اإلیمان وسیلة بشریة لخالصه!! 
حسب داود نفسه في جت كحمامة بكماء بین الغراء، ضاقت نفسه جًدا، لم یجد ما یتكلم به لینقذه، وال 

لقد اضطر إلى استخدام الوسیلة البشریة الُمّرة، غیر أن قلبه ارتفع نحو اهللا  ... وال قوة لهقوة للخالص، ال حول
كما أعلن في مزموره السادس والخمسین. جاء في مقدمة المزمور [عنوان لداود عندما أخذه الفلسطینیون 

)Allophyliمعصرة"  معناها "الغرباء") في جت (معناها"( .[

Ï على إنجیل لوقا22 عظة  .
Ð 268 راجع تفسیرنا إنجیل متى، ص . 

3 On Ps. 52. 
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ن ما حدث كان رمًزا لما تحقق مع شخص ربنا إب  على هذه المقدمة، قائالً القدیس أغسطینوسیعلق 
 الغرباء - لیجتاز معصرة الصلیب. –یسوع المسیح بن داود الذي أخذه غیر المؤمنین 

 جت؟ إلىكیف ُأخذ هنا [
ُأخذ جسده، الذي هو الكنیسة، إلى المعصرة. 

... ؟المعصرةماذا في 
إثمار! العنب الذي ُیترك على الكرمة بال عصر یبدو سلیًما لكنه ال یفیض (عصیًرا)، متى ُألقى، في 

. المعصرة ودیس وعصر یبدو كأن ضرًرا أصابه، لكن هذا الضرر ال یؤذي (إذ یقدم عصیًرا)..
لیت القدیسین الذین یعانون من العصیر بواسطة غرباء یدركون هذا المزمور... 

 وینطقون بكلماته. 
). ال تخف ألن اإلنسان  یطأك، فسیكون لك خمر. 1: 56 "ارحمني یا اهللا ألن اإلنسان یطأني" (مز

 فیك عنب لكي ُتداس (فتنتج عصیًرا). 
 القدیسین یضایقك..  عن)، كل شخص غریب1: 56 "الیوم كله محارًبا یضایقي" (مز

"الیوم كله" أي في كل األزمنة... ال یقل أحد في نفسه: ُوجدت مضایقات في أیام آبائنا، أما في أیامنا 
نك ال تعاني من مضایقات، فأنت لم تبدأ بعد أن تكون مسیًحا. هنا یظهر صوت الرسول: أفال توجد. إن ظننت 
). إن كنت ال تعاني 12: 3 تي 2 یعیشوا بالتقوى في المسیح یسوع یضطهدون" (ن"جمیع الذین یریدون أ

متى بدأت بالتقوى في المسیح  اضطهاد من أجل المسیح احذر لئال تكون لم تبدأ أن تعیش بالتقوى في المسیح.
]. Ïتدخل المعصرة؛ استعد للعصر. ال تكن جاًفا لئال تعجز عن أن تفیض بشيء خالل العصیر

إذ أنقذ اهللا داود من أبیمالك - بعدما تظاهر بالجنون - انطلق مسبًحا ذاك الذي أنقذه قائالً :  
. "أبارك الرب في كل حین..

. .بالرب تفتخر نفسي، یسمع الودعاء فیفرحون.
. .طلبت إلى الرب فاستجاب لي ومن كل مخاوفي أنقذني.

مالك الرب حال حول خائفیه وینجیهم، 
. ذوقوا وانظروا ما أطیب الرب..

قریب هو الرب من المنكسري القلوب ویخلص المنسحقي الروح. 
كثیرة هي بالیا الصدیق ومن جمیعها ینجیه الرب. 

. یحفظ جمیع عظامه. واحد منها ال ینكسر..
). 34 الرب فادي نفوس عبیده وكل من اتكل علیه ال ُیعاقب" (مز

 على تصرفات داود النبي أمام ملك جت كما جاء في الترجمة السبعینیة القدیس أغسطینوسیعلق 
ة ال ُتعمل إال بشد الجلد على خشب؛ داود ل قائالً : ["وأخذ یطبل"، ألن الطب]13["وأخذ یطبل على أبواب المدینة" 

 أن المسیح ینبغي أن یصلب. لكنه "أخذ یطبل على أبواب المدینة". ما هي "أبواب المدینة" إال قلوبنا نيطبل لیع
]. Ðه صلیبه یفتح قلوب الساقطین تحت الموت؟لالتي ُأغلقت أمام المسیح، هذا الذي بطب

 
 

1 On Ps 56. 
2 On Ps 34. 
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األصحاح الثاني والعشرون 

في مغارة عدالم 
إذ ترك داود النبي جت ذهب إلى مغارة عدالم، وجد كل رجل متضایق أو من كان علیه دین وكل رجل 

مّر النفس بسبب انحدار حكم شاول وفساده في داود ملجأ، إذ جاءوا إلیه لیكون رئیًسا علیهم؛ هؤالء الذین كانوا 
. اًسا جبابرة یعملون لحساب المملكة الجدیدةنفي نظر شاول خطرین وشاردین التصقوا بداود لیصیروا فیما بعد أ

ماعدا أبیاثار الذي  -  التصاق هؤالء الرجال بداود أثار حقد شاول لكي یقتل جمیع كهنة مدینة نوب
ن علمه بما كان بین شاول وداود. وذلك ألن أخیمالك قدام لداود خبًزا وسیًفا د - أفلت من یده

. ]4-1[. داود في مغارة عدالم  1
. ]5[. ذهابه إلى أرض یهوذا  2
. ]22-6[. شاول یقتل الكهنة  3

  . داود في مغارة عدالم1
كان من الصعب على داود الذي خلص شعبه من األعداء أن یبقى خارج وطنه كمن هو خارج عن 

 .القانون، خاصة أن اهللا سمح أن یثور أهل جت علیه لیقتلوه، لذا بدأ یتجه نحو یهوذا لكن في شيء من التخوف
مع إلیه تخوته كما اجإلقد جاء إلى مغارة بالقرب من مدینة عدالم الكنعانیة القدیمة، واختبأ فیها حتى أتاه والده و

كثیر من المتضایقین لیجدوا فیه رجاءً . 
). وهي إحدى 2-1: 38  "ملجأ"، سكنها الكنعانیون في أیام یعقوب (تك تعني كلمة عبریةÏ"عدالم"

). یرى البعض 35: 15 المدن التي كانت من نصیب سبط یهوذا، ُیشار إلیها بین بلدتي یرموت وسوكوه (یش
 میًال جنوب غربي بیت لحم، في 12أنها عین الماء الحدیثة، كانت تدعى "عید الماء"، تقع على بعد حوالي 

 مغارة هائلة تسمى مغائر عید الماء، من بینها مغارة وادي قریطون بجوار بیت 15وادي إیله. ال تزال هناك نحو 
 متًرا. 160لحم، وهي المغارة التي سكنها داود ورجاله، إذ یبلغ حوالي 

 یرمز لموقف رب المجد حین جاء ]5[ موقف داود في المغارة وبعد ذلك في وعر حارث نیرى البعض أ
إلى مغارة هذا العالم متجسًدا:  

الشیطان - وقد ملك        - . كان شاول الملك المرفوض یسیطر على الشعب، رمًزا لرئیس العالم أ
). 30: 14 على قلوب الكثیرین (یو

ب. كان ُملك داود مخفًیا بالرغم من مسحه بالدهن المقدس، ومملكة رب المجد یسوع أیًضا مخفیة في 
القلوب ال یدركها إال من آمن به وخضع له. 

ج. التف حول الملك المتضایقون والذین علیهم دین وكل مّر النفس، هكذا اجتمع حول السید المسیح 
المتألمون والخطاة المذنبون والعشارین والزناة لیجدوا فیه وفاًء لدینهم وتجدیًدا لطبیعتهم وعذوبة في العشرة معه. 

د. كان رجاء من هم حول أن یروه ملًكا، ونحن ننتظر مجيء الرب لیملك إلى األبد. 
 نفس كلهـ. إذ جاءه أبیاثار بن أخیمالك یروي علیه قصته األلیمة احتضنه، هكذا ینتظر رب المجد 

. ]23[هاربة تلجأ إلیه لیحفظها آمنة 
ز. جاء داود إلى المغارة یختفي فیها، وجاء السید المسیح كلمة اهللا مخفًیا بناسوته. 

1 Westminster Dict. Of the Bible, p 18. 
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)، جاء فیها:  57 إذ هرب داود من شاول إلى مغارة عدالم وضع مذهبة (مز
 احتمت نفسي،   بك"ارحمني یا اهللا ارحمني ألنه

وبظل جناحیك احتمى إلى أن تعبر المصائب. 
أصرخ إلى اهللا العّلي، اهللا المحامي عني. 

ُیرسل من السماء ویخلصني. 
). 57 ر الذي یتهمني (یطأ عليّ ). ساله.." (مزيّ ع

لقد هرب داود من وجه شاول إلى مغارة لیختبئ فیها، وكان ذلك رمًزا لما صنعه السید المسیح كما یقول 
: [ماذا یعني االختباء في مغارة؟ اختباء في أرض. ألن من یهرب إلى مغارة، یتغطى بأرض القدیس أغسطینوس

كي ال ُیرى. أما یسوع فقد حمل أرًضا، تقبل جسًدا مأخوًذا من األرض، فیه أخفى نفسه بكونه اهللا."ألن لو عرفوا 
)... لقد فعل ذلك لیهرب (یسوع) من وجه شاول في مغارة. یمكن أن تفهم 8: 2 كو 1لما صلبوا رب المجد" (

المغارة كمكان سفلي في األرض. بالتأكید كما هو واضح وأكید للكل، أن جسده ُوضع في قبر منحوت في 
صخرة. هذا القبر هو المغارة التي فیها هرب من وجه شاول. فقد اضطهده الیهود حتى عندما وضع (جسده) في 

). لكن عندما ُكفن وتم تجنیزه 34: 19 حتى عندما مات وهو معلق على الصلیب طعنوه بحریة (یو.. مغارة.
وضع في مغارة فلم یعودوا قادرین على عمل شيء للجسد. وٕاذ قام الرب من المغارة بال ضرر وال فساد من ذلك 

الموضع الذي هرب إلیه من وجه شاول، خافًیا نفسه من األشرار الذین ُرمز إلیهم بشاول، أعلن نفسه 
)؛ إذ أدركوا أن اضطهاد شاول لم ینفع 39: 24 ته وآمنوا (لوم بعد قیا– الرسل – إذ لمسه أعضائه ...ألعضائه

]. Ï(المضطهدین)
: [ترمز المغارة للعالم ألن نوره ضئیل جًدا إن قورن بنور العالم المقبل، ومع هذا القدیس جیرومیقول 

فبمجيء الرب إلى العالم أناره بكونه هو النور]؛ [كما دخل داود المغارة هارًبا من شاول، هكذا جاء الرب إلى 
]. Ðالعالم واحتمل اضطهاد

لیتنا نحن أیًضا إذ تمررت نفوسنا خالل حكم شاول، أي سقوطنا تحت سلطان عدو الخیر إبلیس، نلجأ 
إلى ابن داود المختبئ في المغارة. نلجأ إلیه فقد جاء إلى عالمنا لینیره بمجد الهوته الخفي، واهًبا إیانا االستنارة 

الداخلیة عوض الظلمة، مقدًما لنا الحیاة الجدیدة عوض الموت الذي ملك علینا. 
لنلجأ إلى مسیحنا فقد دخل مغارة طبیعتنا كي ال نرتعب منه، بل نجده قریًبا منا، حاًال في وسطنا بل 

في داخلنا لیجدد طبیعتنا فیه ویقدسها ویمجدها ببهاء مجده. 
لندخل إلى ابن داود في المغارة لنجد حوله النفوس المضطهده والُمّرة النفس، هذا هو طریق الملكوت 

والمجد أن نشارك المتألمین آالمهم، نقبل سكني المغارة المظلمة لتدخل بنا إلى بهاء الملكوت الداخلي. ال 
خالصي خارج الباب والضیق والطریق الكرب مادام مسیحنا یجتاز خاللهما. 

تبدو شاردة ومقاومة لكي تصیر لبنیان مملكته الجدیدة بعدما  أخیًرا حّول داود هذه الطاقات التي كانت
تحطمت مملكة شاول. لنتقدم إلى ابن داود بطاقاتنا التي نظنها أحیاًنا محطمة لنا - من عواطف ومشاعر 

وأحاسیس ومواهب وقدرات - لكي یتسلمها في المغارة ویقدسها بروحه القدوس فتصیر طاقات بّناءة لحساب 
ملكوته الجدید. 

1 On Ps. 57. 
2 On Ps. Hom. 52. 
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 حول داود لیكون رئیًسا علیهم فكان نحو أربعمائة، هذا الرقم أیًضا یحمل  تجمعواأما عدد الرجال الذین
 فتشیر إلى العالم بجهاته األربع وٕالى الجسد 4 یشیر إلى كمال عدد المؤمنین أما رقم 100معنى رمزًیا. فإن رقم 

 جهات األرض). وكأننا إذ نلتقي بمسیحنا المتجسد، في المغارة، یتحول 4المأخوذ من التراب أي من األرض (
أیًضا في الجسد، فإنه خلیقة اهللا  العالم كما كالجسد إلى بركة لنا، فال نرى في العالم شیًئا غیر صالح وال

اهللا یحب كل ما خلقه"، اهللا ال یبغض شیًئا، وال یحمل عداوة ضد ": [دس اإلسكندرينكلیمأالصالحة. یقول القدیس 
 شيء ما].

  . ذهابه إلى أرض یهوذا2
"فقال جاد النبي لداود ال ُتِقم في الحصن؛ اذهب وادخل أرض یهوذا، فذهب داود وجاء إلى وعر 

. ]5[حارث" 
: 24 صم 2 حیاة داود حین أحصى الشعب ( آخرلم نسمع عن جاد النبي إال في هذا الموضع وحتى

)، وكان أحد المؤرخین الذین كتبوا 25: 29 أي 2). ساعد في ترتیب الخدمة الموسیقیة في بیت الرب (11-15
). 29: 29 أي 1حوادث ُملك داود (

یبدو أن جاد هذا كان أحد تالمیذ صموئیل النبي في مدرسة األنبیاء، وأن صموئیل نصح داود أن یكون 
جاد النبي أو الرائي مرافًقا له؛ وها هو ینصح داود أال یقیم في الحصن الذي في موآب بل یذهب إلى أرض یهوذا 

حیث یواجه المتاعب من أجل شعب اهللا. وقد كان ذلك لخیره ولبنیان الشعب، حیث خلص أهل قعلیة من 
 یهوذا؛ وعندما ُقتل شاول  ثقة) فاشتهر ونال11-8: 27() كما دافع عن مدن یهوذا 2-1: 23 (الفلسطینیین 

كان حاضًرا لیخلفه. 
كلمة وعر تضاد سهل، لكنها استخدمت هنا (كانت الدعوة أن یترك الحصن ویذهب إلى وعر حارث 

ة تقع في جنوب غربي بیت لحم. إنها دعوة لترك الحصون ب، وهي غا)ة ربما ألن السیر فیها صعببعن الغا
: القدیس یوحنا الذهبي الفماآلمنة البشریة وقبول طریق الصلیب الوعر، إذ هو طریق الِمُ◌لك والمجد. یقول 

 معلمنا. إننا ال نجلب األلم على أنفسنا، إنما نحتمله بشجاعة متى تعرضنا له، ألنه دائًما مصدر خیرات و[األلم ه
]. Ïكثیرة

]. Ð[ال تشته حیاة خالیة من كل ضیقة، فإن هذا لیس فیه خیرك

  . شاول یقتل الكهنة3
إذ رجع داود ورجاله إلى الیهودیة بدأت األخبار تنتشر وأحبهم الكثیرون األمر الذي أثار غیرة شاول من 
جدید، حتى ضاقت نفسه جًدا في داخله، شعر كأن ال عمل لداود إال تحطیم مملكته وال هّم لمن حوله إال خیانته 

من أجل المكافأة حتى ابنه وارث عرشه یقف ضده. 
غالًبا ال تعني مدینة الرامة إنما تعني (إذ كان شاول مقیًما تحت شجرة في مدینة جبعة في الرامة 

"اسمعوا  وقف أمامه عبیده وقد أمسك بالرمح كصولجان في یده، وصار یوبخهم قائالً : )األكمة، أي على مرتفع
 .]7[ ابن یسى حقوًال وكروًما؟! وهل یجعلكم رؤساء ألوف ورؤساء مئات؟!  جمیعكمیا بنیامینیون. هل یعطیكم

اختار جمیع رجال  لكنه كشف هذه الكلمات عن انغالق قلب شاول، فمع كونه ملًكا على إسرائیل كله 
البالط وأصحاب المراكز العلیا من سبطه وحده، لذا دعاهم: "اسمعوا یا بنیامینیون". هذه  صورة مؤلمة تكشف 

1 In Acts. PG 60: 302. 
2 In ps. PG 55: 317. 
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 بما لنفسها ولیس بما للجمیع. ما أبعد الفارق بین شاول وموسى النبي، فإن األخیر  تهتمعن قیادة مملوءة أنانیة
ون تلمیًذا له یتسلم القیادة من بعده ولیس أحًدا من أوالده. ناختار یشوع بن 

 إذ یحمل قلبه أبوة للجمیع بال تحیز: [جماعتكم هي القدیس یوحنا الذهبي الفم  ما أجمل كلمات 
]. Ïفي عیني - یساوي المدینة كلها إكلیلي؛ كل واحد منكم-

لعل شاول بسبب عدم إیمانه كان متخوًفا من إقامة عبید غیر بنیامینیین لئال یغتصب الملك منه أو من 
أوالده من بعده. بال شك إن هذا التحیز أثار متاعب كثیرة في نفسیة شیوخ األسباط األخرى. 

بسبب الحسد لم یحتمل شاول أن یذكر اسم داود لذا سما "ابن یسى". إذ كان شاول طماًعا ومحًبا للمجد 
وهو في هذا یتمثل .. الباطل بدأ یثیر عبیده بأن ابن داود یحرمهم مما تمتعوا به من حقول وكروم ومراكز قیادیة.
بعدو الخیر الذي یحرض البشریة على الشر خالل اإلغراءات المادیة والكرامات الزمنیة. 

تسلطات الظنون على شاول فحسب كل عبیده یقاومونه، إذ یتهمهم قائالً : "حتى فتنتم كلكم علّي ولیس 
د أقام عبدي علّي كمینا كهذا قمن یخبرني بعهد ابني مع ابن یسى؟! ولیس من یحزن علّي أو یخبرني بأن ابني 

. ]8 [الیوم؟!"
حین یفقد اإلنسان عالقته مع اهللا مصدر السالم یرى الجمیع حوله أعداًء، یهرب إلى سبعة طرق ولیس 

. أفكاره الداخلیة هي التي تطارده وتشتت طاقاته. أما من ینعم بسالم مع اهللا فیحمل سالًما في ..من عدو خلفه
قلبه وسالًما مع الناس وال یخاف حتى مقاومیه. 

ال یفتك بهم شاول ألقى بالمسئولیة ئأراد دواغ األدومي أن یبرر نفسه وزمالءه، إذ كان الكل خائفین ل
على رئیس الكهنة قائالً : "قد رأیت ابن یسى آتًیا إلى نوب إلى أخیمالك بن أخیطوب، فسأل له من الرب وأعطاه 

. ]10-9[زاًدا وسیف جلیات الفلسطیني أعطاه إیاه" 
 الحقیقة وشوهها، إذ لم یعرض الحوار الذي دار بین أخیمالك وداود  بتركان دواغ صادًقا فیما قاله لكنه

بتر الحقیقة صور أخیمالك كخائن لشاول یتعمد مساندة عدوه داود. كان یلیق بلیبرر نیة أخیمالك؛ على العكس 
به أن یظهر أن أخیمالك حسب داود یقوم بعمل هام بأمر الملك كما سمع من داود، وأنه قصد خدمة الملك 

نفسه. 
استدعى شاول أخیمالك وجمیع بیت أبیه الكهنة لكي ینكل بالجمیع؛ هكذا فعل هامان إذ ازُدرى في 

). 6: 3  إلى مردخاي وحده بل طلب أن یقتل كل الشعب انتقاًما منه (إس یدهعینیه أن یمد
"، مع أن الكاهن أظهر كل ...تحدث شاول مع أخیمالك بأسلوب مهین قائالً : "اسمع یا ابن أخیطوب

احترام وتوقیر للملك، إذ أجابه: "هأنذا یا سیدي". 
فّند أخیمالك االتهام هكذا:  

ًفا وسأل له من اهللا، لكنه فعل هذا من أجل أمانة داود له، وقرابته له ي. لم ینكر أنه أعطاه خبًزا وسأ
: "َمْن ِمْن جمیع عبیدك مثل داود أمین وصهیر الملك كصهر الملك، ومركزه وكرامته في البالط، إذ قال

. سؤال فیه دفاع عن نفسه ویتضمن أیًضا توبیًخا لشاول الذي اتسم بعدم كرم في بیتك؟!"موصاحب سرك و
االستقرار یصاحب ویخاصم بال تعقل. 

ب. إنه لم یكن على علم بما حدث بینه وبین داود ال في األمور الصغیرة وال الكبیرة. 

Ï   678الحب الرعوي، ص. 
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 شاول ما ُیجب به علیه، لكن كعادته یأخذ قراره المتسرع كإجابة ظالمة دون استشارة أحد. ىلم یكن لد
موًتا تموت یا أخیمالك أنت وكل بیت أبیك". دخل كخصم وحكم بنفسه، وطلب من السعاة أن "أصدر الحكم 

یقبلوا أن یمدوا أیدیهم إلى كهنة الرب، لیكونوا شهوًدا على الظلم والعنف وٕاهانة خدام الرب. أما دواغ م ینقذوا فل
 –   وقتل في ذلك الیوم خمسة وثمانین كاهًنا، ثم ذهب إلى مدینتهم األمراألدومي الذي قدم االتهام فقام بتنفیذ 

 تاریخ شاول ترضعان حتى الحیوانات بحد السیف. صورة بشعة لوثلنوب - لیقتل الرجال والنساء واألطفال وا
واقشعرت لها كل األسباط. 

هذا ما تفعله الخطیة في حیاة اإلنسان، إذ یحطم .. لم یخرب شاول مدینة لألعداء بل إحدى مدن شعبه.
 وتفسد طاقاته ومواهبه، یصیر عدًوا ومقاوًما حتى لنفسه.  الداخلیةحیاته

) إذ ُقتل أخیمالك والكهنة 31: 2( على أي األحوال تحققت كلمات الرب بخصوص بیت عالي الكاهن
الذین من نسل عالي. 

  . نجاة أبیاثار الكاهن4
وٕاذ سمع بما  یبدو أن أبیاثار بن أخیمالك لم یذهب مع أبیه وأقربائه إلى شاول إذ بقى لحراسة الخیمة،

أنا . أخبر أبیاثار داود بما حدث، وكانت إجابة داود النبي: "]20[حل هرب إلى داود قبل مجيء دواغ األدومي 
وظ" ف لجمیع أنفس بیت أبیك؛ أقم معي؛ ال تخف؛ ألن الذي یطلب نفسي یطلب نفسك ولكنك عندي محتسبب

]23[. 
أحد سمات داود التقویة اعترافه بخطئه وٕالقاء اللوم على نفسه ال على اآلخرین؛ فكان یمكنه القول بأنه 

لم یكن یعرف أن دواغ األدومي هناك عندما ذهب إلى أخیمالك، وأنه لم یكن یتوقع أن شاول یقوم بقتل كهنة 
. لكن داود المتضع قال: "أنا سببت لجمیع أنفس ..امهف.. كما كان یمكنه أن یهاجم دواغ وشاول على عن.الرب

أبیك". ما أعذب أن یعترف اإلنسان في أعماق قلبه كما بلسانه: "أخطأت". لیس شيء أفضل من أن یلقي باللوم 
على نفسه، وال أشر من أن نلقي باللوم على الغیر. 

دان داود نفسه، وحاول عالج الخطأ باحتضان أبیاثار وحمایته، فصار معه نبًیا (جاد) وكاهًنا. 
اهتم اآلباء - بفكر إنجیلي - أن یتدرب المؤمنون على إدانتهم ألنفسهم ال للغیر. 

 اإلنسان الجرأة لكي یلوم نفسه فإنه لن یتردد في أن یلوم اهللا نفسه. ىإن لم یكن لد
 Ïاألب دوروثیؤس من غزة

 

1 On Renunciation.  
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اأصحاح الثالث والعشرون

يطارد داود شاول 
فقدوا الثقة الرسمي بكل جيشه إذ  تجاهلوا الملك  ورجاله القائل )نحو ستمائة رجل( كملجأ لهم بينما  هاجم اأعداء قعيلة فتطلع الشعب إلى داود 

ومطاردته الطريد يعمل من أجل بناء الجماعة المقدسة بينما شاول الملك ا هّم له إا مقاومة داود  الكثيرين أن داود  أدرك   فيه وخاب أملهم من جهته. لقد 

ترتليان: ]إن العالم ا يطيق الكنيسة فيضطهدها بينما تحب الكنيسة العالم وتخدمه[. أواد اه. وكما يقول العامة  اأشرار ا يطيقون   با سبب. فإن 

1. داود ينقذ قعيلة                   ]13-1[.

2. داود في برية زيف                ]14[.

3.عهد مع يوناثان                   ]18-15[.

يطارد داود                 ]29-19[. 4. شاول 

1. داود ينقذ قعيلة:

بالقرب من تخم الفلسطينيين )يش 15: 44( فوق وادي البطم ، وهي مدينة في سهل يهوذا 
[170]

سمع داود عن مهاجمة اأعداء لمدينة "قعيلة"

خربة كيا. حبرون، تدعى حالًيا  غرب  مغارة عدام، وثمانية أميال ونصف شمال  حوالي ثاثة أميال من   )السنط(، تبعد 

.
[171]

عبرية معناها "قلعة" أو "محاط بسور" كلمة "قعيلة" 

والعسكرية في التخطيط لقتل داود بسبب الفكرية والنفسية  حراسة مملكته من اأعداء، إذ ضاعت كل طاقاته  لعجزه عن  يتحرك شاول ربما  لم 

يلزم مقاومتهم والخاص منهم، بينما يتغاضى عن العدو الحقيقي المحطم يرى اإنسان أصدقاءه والمعينين له أعداء   الغضب الذي يعكر العينين، إذ 

 لحياته.

طريق جاد النبي وأبأثار الكاهن- إن كان يذهب ليخلص قعيلة من اأعداء، الرب - ربما عن   كان قلب داود ملتهًبا بالحب نحو إخوته، لذا سأل 

كالمرة اأولى. الرب ثانية ليتحقق اأمر، فجاءت اإجابة  الرجال الذين معه بسب قلة عددهم ونقص الساح عاد يسأل  ذ خاف   فجاءته اإجابة باإيجاب. واإ

ويتمتعوا بغنيمة عظيمة. ويغلبوا اأعداء  ليخلصوا قعيلة  ورجاله  تحرك داود   

أواده مهيًئا بذلك الرب لخاص  أرض يهوذا، إذ استخدمهم  مغادرة الحصن والذهاب إلى  الرب منهم  ورجاله لماذا طلب  أدرك داود  اآن 

الطريق لكي يملك داود.  

فرصة غلبة داود على العدو ليطلب مصالحته فيكون سنًدا له ضد اأعداء؛ لكنه على فقد شاول كل تمييز وحكمة، فقد كان يليق به أن يستغل 

وعوارض" ]7[. حسب دخوله إلى أبواب   العكس ظن أن اه قد رفض داود، إذ قال: "قد نبذه اه إلى يدي أنه قد أغلق عليه بالدخول إلى مدينة لها 

غريًبا العبرية تعني "جعله أجنبًيا"، أي صار  عدوه داود. قوله "نبذه اه" في  فرصة إلهية يقدمها اه له ليسلمه   قعيلة، المدينة المحصنة )يش 11: 13( 

مرفوًضا من اه.  

الروح، الروحي هذه  فيرى اأمور بمنظار مقلوب، مضاد للحقيقة، فماذا يكون الحال إن فقد القائد  روح الحكمة،  إنه أمر خطير أن يفقد اإنسان 

يوحنا الذهبي الفم في الكاهن: ]أن يكون حكيًما ومحنًكا في أمور شتى، يشترط القديس   ليدفع بنفسه كما بقطيع المسيح إلى الهاك عوض اأمام. لهذا 

.]
[172]

البراري الرهبان سكان  متحرًرا من العالم أكثر من  المتصرفين فيه. وفي نفس الوقت  خبيًرا بشئون العالم بأقل من القوم   وأن يكون 

يدرك أن اه الذي أعطاه المحاصرة أو يسلمه أهلها، ولم  الرب عليه، إما أن تسقط المدينة عند  ظن شاول أن داود لن يفلت من يده فقد أغلق 
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الرب؛ إذ طلب من الحرب؛ بينما التجأ داود إلى   الغلبة على جليات بحجر أملس صغير قادر أيًضا أن يخلصه. لقد دعا شاول جميع الشعب، أي رجال 

سؤال الرب في أمر ما )خر 28: 30(. بعد  سؤال  الرب )خر 28: 29( وعند   أبيأثار أن يقدم اأفود التي تستخدم عند دخول الكاهن إلى القدس أمام 

يسلموه له. ينزل قعيلة وأن أهلها يمكنهم أن  عرف داود أنه يمكن  لشاول أن  الرب   

الهروب منها حتى ا يقتله النصرة لداود ضد اأعداء ليخلص مدينة قعيلة. لكنه طلب منه  ورعايته الفائقة، لقد أعطى  عجيبة هي عناية اه بنا 

 شاول وهو أضعف من اأعداء؛ لماذا؟

أراد لداود أن القوي لكنه بذاته يعجز عن الغلبة على شاول الضعيف... وكأن اه  الرب، به يغلب العدو  نصرته هي من  يدرك داود أن  أ. لكي 

الدوام.  يعيش في اتضاعه على 

عاًرا عليه. اه في رعايته طلب منه الذهاب إلى قعيلة حرب مع شاول وجيشه فيكون مقاوًما لشعبه، ويحسب هذا  ب. لكي ا يدخل في 

ذهبوا". وذهبوا حيثما  وخرجوا من قعيلة،  البرية كتائهين، إذ قيل: " يهرب ليعيش مع رجاله في  الرعاية طلب منه أن  ليحارب، وبذات   

أخرى. مرة  للهروب في  والنصرة، وبذات العناية يفتح لنا باًبا  اه في عنايته أحياًنا يهبنا الغلبة 

2. داود في برية زيف:
ذ الزيفيون أيًضا مستعدين لتسليم داود، واإ الراعي اأمين من وجه اأجير الذي يهتم بنفعه الخاص ولو على حساب غنم رعيته. وكان  غادر 

مطاردة داود. يرجع شاول عن  يطاردونه سمح اه بهجوم الوثنيين على المملكة حتى  ورجاله  برية معون وكان شاول  أرشدوا عن موضعه في   

وأبلغوا عن موضعه فخافوا داود  صغيرة ولم يكن ممكًنا لها أن تقف أمام جيش شاول، أما أهل زيف  عذًرا أهل قعيلة أنها مدينة  ربما نعطي 

يغدروا به. يفارقهم عن أن  يطلبوا من داود أن   حيث التجأ إلى حصون طبيعية هناك. كان يمكنهم أن 

برية وغابة، حّصنها رحبعام )2 أي 11: 8(. تدعى اآن "تل زيف"، وهي بالقرب من  "زيف" مدينة في المنطقة الجبلية ليهوذا )يش 15: 55( 

.
[173]

حبرون شرقي  أربعة أميال جنوب  ترتفع 2882 قدًما فوق سطح البحر، وتبعد   هضبة 

بالمزمور 54: يقولون له: "أليس داود مختبًئا عندنا؟!" نطق  الزيفيون إلى شاول  إذ جاء 

"اللهم باسمك خلصني، وبقوتك احكم لي.

اسمع يا اه صاتي، أصَغ إلى كام فمي،

طلبوا نفسي، قاموا علّي، وعتاه  الغرباء قد  أن 

يجعلوا اه أمامهم. ساه..." )مز 54(. لم 

سرعان ما يزهو وينمو لكن  كانوا كالعشب الذي  خانوا داود  مزدهر". وكأن الذين  مزخرف" أو " يرى القديس أغسطينوس بأن "زيًفا" معناها "  

ومنتصًرا. خرج داود من الضيقات غالًبا  وهلكوا بينما  ازدهروا بخيانتهم داود لكن خطتهم فشلت  الزيفيون أنهم   يذبل. لقد ظن 

أضرت داود. v     لم تكن خيانتهم لصالحهم، وا هي 

مزدهرين. فكانوا  أعداؤه  v     كان داود في البداية مختبًئا وأما 

مستترين في كانوا مختبئين ) مستترة مع المسيح في اه" )كو 3: 3(.  الرسول عن أعضاء المسيح: "قد متم وحياتكم  احظ داود المختبئ في قول 

المستترون في هؤاء ) يزدهر  ُتظهرون أنتم أيًضا معه في المجد" )كو 3: 4(. عندما  يزدهرون؟ يقول: "متى ُأظهر المسيح حياتنا فحينئذ   المسيح( فمتى 

الزيفيون.  المسيح( يذبل أولئك 

الزهر". كزهر )الحقل(" )إش 40: 6(. ما هي نهايتهم؟ "يبس العشب، ذبل  الزيفيين(: "كل جسد عشب وكل جماله  قورن مجد ) زهرة  احظ بأية 
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الرب فتثبت إلى اأبد" )راجع إش 40: 8(.  ما هي نهاية داود؟ احظ ما قيل بعد ذلك: "وأما كلمة 

أتختارون هذا؟!... ذ يذبلون يلقون في نار أبدية؛  يزهرون في العالم ويذبلون في الدينونة، واإ تكونوا زيفيين؟ إنهم  أتريدون أن 

والرجاء حيث يكون يوجد اإيمان والحب  لقد كان )ربك( مختبًئا هنا، وكل الصالحين مختبئين هنا، أن صاحهم داخلي ومخفي في القلب حيث 

كنزهم... كل هذه اأمور الصالحة مخفية، ومكافأتها مخفية.  
[174]

القديس أغسطينوس

3. عهد مع يوناثان:
خاصه لصديقه داود، إذ خاطر بحياته تم اللقاء اأخير بين داود النبي يوناثان في وسط المحنة ]15-18[. وقد ظل اأخير صادًقا في حبه واإ

 ليلتقي به في وقت بلغت

كراهية شاول لداود أشدها.

الوحيد هو معية اه بمفرده، إنما قدم له حبه الذي ا يقدر بثمن. وأعلن له أن ساحه  لم يكن ممكًنا ليوناثان أن يقدم شيًئا لصديقه، فقد جاء خفية 

وسرور، إذ قيل: "شَدد يده باه، وقال له: ا تخف أن يد شاول أبي ا تجدك وأنت بفرح  ومواعيده، طالًبا أن يكون هو الثاني بعده، مقدًما داود أمامه   

إسرائيل وأنا أكون لك ثانًيا. وشاول أبى أيًضا يعلم ذلك".  تملك على 

ليفترقا إلى غير لقاء في هذا العالم. الرب  جددا العهد مًعا أمام 

ينتزع الُملك من صديق مخلص يضحي بحياته العرش، إذ كان صعًبا ا على يوناثان بل على داود نفسه أن  يتبوأ داود  لقد مات يوناثان قبل أن 

 أجله.

العرش... لكن اه سمح يتصارعان على استام  نعرف ماذا كان يحدث لو أن شاول مات وحده ليبقى داود ويوناثان الحبيبان اللذان ما كانا  لسنا 

المأزق. فأراح داود من الدخول في هذا   

يطارد داود: 4. شاول 
يترك منطقتهم يطلبوا من داود أن  فأبلغوا عنه لدي شاول لتسليمه إياه، هل خوًفا من شاول؟ كان يمكن أن  الزيفيون بداود  نعرف لماذا غدر  ا 

كراهية وبغضة نحو داود؟! فعلوا هذا  تراهم  يحرجوا مع الملك؛ أم   كي ا 

يرى البرية، خالها  يشرف على  مرتفع  أخبروا شاول أن داود مختبئ في حصون الغاب في تل حخيلة، حالًيا تدعى "بكين"، وهي رأس  لقد 

.
[175]

موآب شواهق عين جدي والبحر الميت وجبال   اإنسان 

"حخيلة" معناها "مظلم" أو "كئيب".

الرب أنكم قد أشفقتم علّي" مباركون أنتم من  تصرًفا من قبل اه الذي ينصفه من ظلم داود إذ قال لهم: " بتصرفهم هذا، وحسبه  ُسر شاول 

أشفقوا مباركون إذ  الرب، لذا فهم  الرب وداود اإنسان المنبوذ من  ومفترًيا، وأنه هو عبد  بصيرته فحسب نفسه مظلوًما وداود ظالًما   ]21[. هكذا فسدت 

الرب!  على المظلوم عبد 

أرجله. بواسطة أثر  البري، الذي يتعقبه الصيادون  بالوحش  الرمال، مشبًها داود  يتعقبوا آثار رجليه على  طلب منهم أن 

حوالي ثمانية أميال جنوبي برية معون )حالًيا تدعى معين تبعد  ورجاله للتفتيش عن داود، فانطلق داود إلى  وراءهم شاول  الزيفيون  أنطلق 

معون" معناها "سكن"(. حبرون )يش 15: 55(، كانت مسكن نابال )25: 2(. كلمة "  

الواحد اآخر لكن ا يمكن ينظران  عبورها. كانا  وعرة ا يمكن  كثيرة  ذهب شاول إلى جانب الجبل وداود على الجانب اآخر، بينهما صخور 
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وفريًقا آخر من جانب آخر حتى ا يفلت داود من أيديهم، فُيحاط من كل فريًقا من جانب  أرسل شاول  دوران طويل.   وصول شاول إليه إا من خال 

أرضه اقتحموا  اأرض" ]27[. يُقال إنهم  اقتحموا  وانزل أن الفلسطينيين قد  أسرع  أوجد لداود منفًذا، إذ جاء رسول إلى شاول يقول: "  ناحية. لكن اه 

تحرك. لوا ذلك لما   الخاصة، 

الزلقات"، إذ فيه زلق شاول أي تغير فلم يمسك داود. صخرة  ُدعي الموضع "

حصون ثامار" )تك 14: 7، 2 صعد داود من هناك وأقام في حصون عين جدي، وهي حصون طبيعية كالصخور والمغاير، كانت قبًا تدعى "

ارتفاعها 400 قدم عن سطح البحر. الغربي للبحر الميت، تبعد 35 ميًا من القدس، وعلى بعد ميل من شاطئ البحر الميت.   أي 20: 2(، على الشاطئ 

.
[176]

أرض خصبة صخري، أسفله  تزال تسمى عين جدي، وهو نبع فياض تنحدر مياهه من علو شاهق على جبل   ا 
<<

الرابع والعشرون اأصحاح 

رقة داود تجاه شاول
صورها عندما وقع شاول بين يديه اآخرين با سبب كان داود يتمجد، ولعل قوته قد تجلت في أعظم  بينما كان شاول ينهار أمام نفسه وأمام 

فريدة لتحقيق وصية اه فرصة  فوجدها  يطارده، وحسب رجال داود أن الوقت قد حان لكي يموت شاول ويملك داود على الشعب ]4[، أما هو   وهو 

مطاردته له، وأحس شاول حزم يوبخ شاول على  ضربه قلبه على هذا العمل أيًضا" ]5[. وقف داود في اتضاع مع  طرف جبة شاول، "وقد   مكتفًيا بقطع 

 أن داود ابد وأن يستلم المملكة.

1. داود في كهف عين جديدة         ]15-1[.

2. شاول يتصاغر في عيني نفسه    ]22-16[.

1. داود في كهف عين جدي:
مأوى متًرا، الوصل إليها ا يخلو من خطر جسيم، وهي  حوالي 200  هرب داود إلى حصون عين جدي. تبعد عين جدي عن البحر الميت 

السورية، ومنها اشتق ااسم "عين جدي". المعزي(   للجداء )

برية عين جدي ومعه ثاثة المريرة لداود فقد انطلق إلى  بمطاردته  أرضه الخاصة استأنف نشاطه  عندما انتهى شاول من حملة الفلسطينيين على 

الوعول )التيوس أو الشياه الجبلية(، فقد أصر أن الوصول إليها إا  وعرة ا يقدر أحد  الوعول، وهي صخور   آاف رجل منتخبين. انطلق إلى صخور 

الرعاة عند باب كهف تأويها الغنم لياًً وفي أيام مغزى يقيمها  حظيرة غنم أو  ورجاله كل مشقة للخاص من داود. جاء إلى "صير الغنم" وهي   يتحمل 

.
[177]

والبرد  المطر 

ورجاله جلوًسا في مغابن الكهف ]3[. إذ كان الكهف يتبرز"، حيث كان داود  كبيًرا ليغطي رجليه، وهو تعبير مهذب للقول " دخل شاول كهًفا 

يشيرون عليه أن ينتقم من وعرفوه. كان رجال داود  فرأوا شاول عند دخوله  اعتادوا الظام  فكانوا في داخله وقد  ورجاله   مظلًما لم ير شيًئا فيه، أما داود 

الرب هأنذا أدفع عدوك هوذا اليوم الذي قال لك عنه  قالوا له: " الفرصة هي من قبل اه.  بالقوة، وأن هذه  بمفرده ليأخذ المملكة   شاول وهو في الكهف 

المشورة فإن اه لم يطلب منه أن يتعامل معه كعدو، إنما قال صموئيل لشاول: "قد انتخب  ليدك فتفعل به ما يحسن في عينيك" ]7[. رفض داود هذه 
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إسرائيل عنك اليوم ويعطيها لصاحبك الذي هو خير منك" )15: 28(. واضح أن اه لم الرب مملكة  يمزق  الرب لنفسه رجًا حسب قلبه" )14: 13(، "  

نقاوة قلبه وأنه أفضل من شاول، يعامله كصاحبه. اختاره ملًكا عوًضا عنه من أجل  يريد كعدو له، بل   يدُع داود ليفعل بشاول ما 

طرف جبة شاول. لكنه لم يحتمل هذا ليستريح وينام، عندئذ مّد داود يده ليقطع  المغارة  انتظروا حتى يأخذ شاول ركًنا في  ورجاله  يبدو أن داود 

تتزايد. ضربات قلبه  فصارت  الرب،  التصرف إذ خشى أن يكون بهذا قد أساء إلى مسيح   

ضربه على قطعه تحّرش بثوبه، لذلك ُكتب: "إن قلب داود  سًرا عظيًما في شاول أنه  يقول القديس أغسطينوس: ]كان خائًفا لئا ُيتهم بأنه اقتحم 

الرب". هكذا الرب أن أمد يدي على مسيح  نصحوه أن يحطم شاول فخلصهم بقوله لهم: "حاشا لي من قبل  الرجال الذين معه إذ  طرف جبة شاول" أما   

.]
[178]

ترمز إليه نما من أجل ما  تقديًرا عظيًما لظل اأمور المقبلة؛ هذا التقدير ليس من أجل ما حدث معه واإ  أظهر 

ليخرج من بعده يخرج شاول من الكهف  ذ صمت الكل انتظر داود حتى  طلبوا قتله ليملك رئيسهم داود، واإ أنقذ داود شاول من أيدي رجاله الذين 

ترك كل شريًرا  اأرض وسجد". يا للعجب! كان شاول  وراءه قائًا: "يا سيدي الملك!". ولما التفت إليه "خّر داود على وجهه إلى   وفي اتضاع نادى 

لإكرام. ويكرمه ويسجد له وهو غير مستحق  ليكرس طاقاته لقتل داود، أما داود فينقذ حياته،   أعمال المملكة 

الكثيرون من السجود أمام قديسين عامة توقير، أما كبرياءه بينما يخجل  اأرض ليكسر  مرفوض حتى  داود النبي في اتضاع يسجد أمام ملك 

 سجود العبادة فا يليق تقديمه إا ه وحده.

وراء وراء كلب ميت!  مطارد؟!  وراء من أنت  إسرائيل؟!  خرج ملك  وراء من  ارتفع داود في عيني اه والناس باتضاعه، إذ يقول لشاول: "

إخوة أقوى من ااتضاع[، ]حًقا يا  يوجد ما هو  دوروثيؤس: ]ااتضاع هو الذي يخلصنا من حيل العدو كلها... ا  برغوث واحد!" ]14[. يقول اأب   

.]
[179]

 طوبى لمن كان له اتضاع حقيقي

الصريح والشجاع. فقط أظهر الحازم  نراه أيًضا اإنسان  مرفوض وهو يعلم أنه يستلم الحكم منه  مع اتضاع داود الشديد وانسحاقه حتى أمام ملك 

غدره وا رمحه. المغارة ليؤكد له أنه ا يخشى  خروجه من  نما بعد  المغارة حين كان شاول في قبضة يده في ضعف شديد، واإ  نفسه لشاول ا في داخل 

ترك اه الديان يقضي له. يحرضونه ضده مدعين أن يطلب قتله. كما أعلن له أنه ا يخافه وا يمد يده إليه إذ  مشيريه الذين  صراحة كشف له كذب   في 

وصراحة يقول: قوة  في 

"لماذا تسمع كام الناس القائلين هوذا داود يطلب أذيتك؟!

الرب اليوم ليدي في الكهف، وقيل لي أن أقتلك، ولكنني أشفقت عليك، وقلت ا أمد يدي إلى سيدي هوذا قد رأت عيناك اليوم هذا كيف دفعك 

الرب...  أنه مسيح 

جرم ولم أخطئ إليك وأنت تصيد نفسي لتأخذها. اعلم وانظر أنه ليس في يدي شر وا 

الرب منك ولكن يدي ا تكون عليك. الرب بيني وبينك وينتقم لي  يقضي 

يخرج شر. اأشرار  كما يقول مثل القدماء: من 

"ولكن يدي ا تكون عليك" ]31-9[.

ترك اأمر بين يدي شًرا، إنما  ليخرج  شريًرا  الرب، وأن قلبه ليس  يرد أن يمد يده على مسيح  الفرصة لينتقم لكنه لم يقتل إذ لم  لقد أعطيت له 

يمدوا يدهم بالشر عليه انتقاًما لداود. لأشرار أن   اه الذي يسمح 

ارتفع يوحنا الذهبي الفم عنه: ]نعم، لقد  المستمرة بالسماحة الحقة، حتى قال القديس  مطاردة شاول له  إننا ُنحّيي شخص داود النبي الذي قابل 

مارس الوصية اإنجيلية الخاصة بالمحبة اأعداء وهو تحت الناموس. ويقول القديس [. وكأنه 
[180]

الرسولية  فوق الناموس القديم إلى الوصايا 

قادًرا أن يؤذه! كم كان هذا نافًعا له، إذ ساعده عندما تولى عدوه مع أنه كان  تقوي هذا إذ رغب داود أن يستبقى حياة الملك  أمبروسيوس: ]أي عمل   
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.]
[181]

ويكرمه العرش! فقد تعلم الكل أن يكون أميًنا لملكهم وأا يغتصب أحد الملك بل يهاب الملك   

2. شاول يتصاغر في عيني نفسه:
يواجه سماحته العجيبة، لذا تصاغر المملوء اتضاًعا، وأن  المملوء حسًدا وبغضة، قاتل الكهنة با سبب، أن يسمع صوت داود  لم يحتمل شاول 

نراه:  شاول جًدا في عيني نفسه، إذ 

المملوء أ. يدعو داود ابنه، قائًا: "أهذا صوتك يا ابني داود" ]16[. لقد دعاه داود "سيدي الملك"، "انظر يا أبي" ]8-11[. أمام هذا ااتضاع 

يدعوه "ابن يسى" )22: 7، 8، 13...(  وداعة ولطًفا دعاه شاول "ابني داود"، مع أنه كان في أغلب اأوقات ا يقدر أن ينطق اسمه بل 

يدعوه داود "أًبا" له. يدعوه ابًنا له، إذ شعر أنه غير مستحق أن  مرة  أول 

صرخاته؛ لقد دموعه وعلت  فتفجرت  والحقارة  يرفع صوته ويبكي! شعر بالضعف الشديد  حرب  ب. شاول الجبار القادم ومعه 3000 رجل 

وشرك وليس من ينقذه!  ضاقت به الدنيا جًدا وشعر بأنه وضع نفسه في فخ 

قارن نفسه بداود قال: "أنت أبر مني، ذ  بشره، هذا الذي سبق أن تحدث مع أهل زيف كمن هو مظلوم أمام داود )23: 21(. واإ ج. شعر شاول 

الرب قد دفعني بيدك ولم تقتلني" ]18[. خيًرا أن   أنك جازيتني 

طريقه. "واآن فإني علمت أنك تكون ملًكا وتثبت بيدك مملكة يخرج من يديه ليتسلمه داود الذي ينجح في  أدرك شاول بأن الُملك ابد أن  د. 

صموائيل النبي بالرب أنك ا تقطع نسلي من بعدي وا تبيد اسمي من بيت أبي" ]20-21[. لقد تأكد أن ما سمعه من  إسرائيل، فاحلف لي اآن   

 سيتحقق )15: 28(.
<<
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الرابع والعشرون اأصحاح 

رقة داود تجاه شاول
صورها عندما وقع شاول بين يديه اآخرين با سبب كان داود يتمجد، ولعل قوته قد تجلت في أعظم  بينما كان شاول ينهار أمام نفسه وأمام 

فريدة لتحقيق وصية اه فرصة  فوجدها  يطارده، وحسب رجال داود أن الوقت قد حان لكي يموت شاول ويملك داود على الشعب ]4[، أما هو   وهو 

مطاردته له، وأحس شاول حزم يوبخ شاول على  ضربه قلبه على هذا العمل أيًضا" ]5[. وقف داود في اتضاع مع  طرف جبة شاول، "وقد   مكتفًيا بقطع 

 أن داود ابد وأن يستلم المملكة.

1. داود في كهف عين جديدة         ]15-1[.

2. شاول يتصاغر في عيني نفسه    ]22-16[.

1. داود في كهف عين جدي:
مأوى متًرا، الوصل إليها ا يخلو من خطر جسيم، وهي  حوالي 200  هرب داود إلى حصون عين جدي. تبعد عين جدي عن البحر الميت 

السورية، ومنها اشتق ااسم "عين جدي". المعزي(   للجداء )

برية عين جدي ومعه ثاثة المريرة لداود فقد انطلق إلى  بمطاردته  أرضه الخاصة استأنف نشاطه  عندما انتهى شاول من حملة الفلسطينيين على 

الوعول )التيوس أو الشياه الجبلية(، فقد أصر أن الوصول إليها إا  وعرة ا يقدر أحد  الوعول، وهي صخور   آاف رجل منتخبين. انطلق إلى صخور 

الرعاة عند باب كهف تأويها الغنم لياًً وفي أيام مغزى يقيمها  حظيرة غنم أو  ورجاله كل مشقة للخاص من داود. جاء إلى "صير الغنم" وهي   يتحمل 

.
[177]

والبرد  المطر 

ورجاله جلوًسا في مغابن الكهف ]3[. إذ كان الكهف يتبرز"، حيث كان داود  كبيًرا ليغطي رجليه، وهو تعبير مهذب للقول " دخل شاول كهًفا 

يشيرون عليه أن ينتقم من وعرفوه. كان رجال داود  فرأوا شاول عند دخوله  اعتادوا الظام  فكانوا في داخله وقد  ورجاله   مظلًما لم ير شيًئا فيه، أما داود 

الرب هأنذا أدفع عدوك هوذا اليوم الذي قال لك عنه  قالوا له: " الفرصة هي من قبل اه.  بالقوة، وأن هذه  بمفرده ليأخذ المملكة   شاول وهو في الكهف 

المشورة فإن اه لم يطلب منه أن يتعامل معه كعدو، إنما قال صموئيل لشاول: "قد انتخب  ليدك فتفعل به ما يحسن في عينيك" ]7[. رفض داود هذه 

إسرائيل عنك اليوم ويعطيها لصاحبك الذي هو خير منك" )15: 28(. واضح أن اه لم الرب مملكة  يمزق  الرب لنفسه رجًا حسب قلبه" )14: 13(، "  

نقاوة قلبه وأنه أفضل من شاول، يعامله كصاحبه. اختاره ملًكا عوًضا عنه من أجل  يريد كعدو له، بل   يدُع داود ليفعل بشاول ما 

طرف جبة شاول. لكنه لم يحتمل هذا ليستريح وينام، عندئذ مّد داود يده ليقطع  المغارة  انتظروا حتى يأخذ شاول ركًنا في  ورجاله  يبدو أن داود 

تتزايد. ضربات قلبه  فصارت  الرب،  التصرف إذ خشى أن يكون بهذا قد أساء إلى مسيح   

ضربه على قطعه تحّرش بثوبه، لذلك ُكتب: "إن قلب داود  سًرا عظيًما في شاول أنه  يقول القديس أغسطينوس: ]كان خائًفا لئا ُيتهم بأنه اقتحم 

الرب". هكذا الرب أن أمد يدي على مسيح  نصحوه أن يحطم شاول فخلصهم بقوله لهم: "حاشا لي من قبل  الرجال الذين معه إذ  طرف جبة شاول" أما   

.]
[178]

ترمز إليه نما من أجل ما  تقديًرا عظيًما لظل اأمور المقبلة؛ هذا التقدير ليس من أجل ما حدث معه واإ  أظهر 

ليخرج من بعده يخرج شاول من الكهف  ذ صمت الكل انتظر داود حتى  طلبوا قتله ليملك رئيسهم داود، واإ أنقذ داود شاول من أيدي رجاله الذين 

ترك كل شريًرا  اأرض وسجد". يا للعجب! كان شاول  وراءه قائًا: "يا سيدي الملك!". ولما التفت إليه "خّر داود على وجهه إلى   وفي اتضاع نادى 

لإكرام. ويكرمه ويسجد له وهو غير مستحق  ليكرس طاقاته لقتل داود، أما داود فينقذ حياته،   أعمال المملكة 
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الكثيرون من السجود أمام قديسين عامة توقير، أما كبرياءه بينما يخجل  اأرض ليكسر  مرفوض حتى  داود النبي في اتضاع يسجد أمام ملك 

 سجود العبادة فا يليق تقديمه إا ه وحده.

وراء وراء كلب ميت!  مطارد؟!  وراء من أنت  إسرائيل؟!  خرج ملك  وراء من  ارتفع داود في عيني اه والناس باتضاعه، إذ يقول لشاول: "

إخوة أقوى من ااتضاع[، ]حًقا يا  يوجد ما هو  دوروثيؤس: ]ااتضاع هو الذي يخلصنا من حيل العدو كلها... ا  برغوث واحد!" ]14[. يقول اأب   

.]
[179]

 طوبى لمن كان له اتضاع حقيقي

الصريح والشجاع. فقط أظهر الحازم  نراه أيًضا اإنسان  مرفوض وهو يعلم أنه يستلم الحكم منه  مع اتضاع داود الشديد وانسحاقه حتى أمام ملك 

غدره وا رمحه. المغارة ليؤكد له أنه ا يخشى  خروجه من  نما بعد  المغارة حين كان شاول في قبضة يده في ضعف شديد، واإ  نفسه لشاول ا في داخل 

ترك اه الديان يقضي له. يحرضونه ضده مدعين أن يطلب قتله. كما أعلن له أنه ا يخافه وا يمد يده إليه إذ  مشيريه الذين  صراحة كشف له كذب   في 

وصراحة يقول: قوة  في 

"لماذا تسمع كام الناس القائلين هوذا داود يطلب أذيتك؟!

الرب اليوم ليدي في الكهف، وقيل لي أن أقتلك، ولكنني أشفقت عليك، وقلت ا أمد يدي إلى سيدي هوذا قد رأت عيناك اليوم هذا كيف دفعك 

الرب...  أنه مسيح 

جرم ولم أخطئ إليك وأنت تصيد نفسي لتأخذها. اعلم وانظر أنه ليس في يدي شر وا 

الرب منك ولكن يدي ا تكون عليك. الرب بيني وبينك وينتقم لي  يقضي 

يخرج شر. اأشرار  كما يقول مثل القدماء: من 

"ولكن يدي ا تكون عليك" ]31-9[.

ترك اأمر بين يدي شًرا، إنما  ليخرج  شريًرا  الرب، وأن قلبه ليس  يرد أن يمد يده على مسيح  الفرصة لينتقم لكنه لم يقتل إذ لم  لقد أعطيت له 

يمدوا يدهم بالشر عليه انتقاًما لداود. لأشرار أن   اه الذي يسمح 

ارتفع يوحنا الذهبي الفم عنه: ]نعم، لقد  المستمرة بالسماحة الحقة، حتى قال القديس  مطاردة شاول له  إننا ُنحّيي شخص داود النبي الذي قابل 

مارس الوصية اإنجيلية الخاصة بالمحبة اأعداء وهو تحت الناموس. ويقول القديس [. وكأنه 
[180]

الرسولية  فوق الناموس القديم إلى الوصايا 

قادًرا أن يؤذه! كم كان هذا نافًعا له، إذ ساعده عندما تولى عدوه مع أنه كان  تقوي هذا إذ رغب داود أن يستبقى حياة الملك  أمبروسيوس: ]أي عمل   

.]
[181]

ويكرمه العرش! فقد تعلم الكل أن يكون أميًنا لملكهم وأا يغتصب أحد الملك بل يهاب الملك   

2. شاول يتصاغر في عيني نفسه:
يواجه سماحته العجيبة، لذا تصاغر المملوء اتضاًعا، وأن  المملوء حسًدا وبغضة، قاتل الكهنة با سبب، أن يسمع صوت داود  لم يحتمل شاول 

نراه:  شاول جًدا في عيني نفسه، إذ 

المملوء أ. يدعو داود ابنه، قائًا: "أهذا صوتك يا ابني داود" ]16[. لقد دعاه داود "سيدي الملك"، "انظر يا أبي" ]8-11[. أمام هذا ااتضاع 

يدعوه "ابن يسى" )22: 7، 8، 13...(  وداعة ولطًفا دعاه شاول "ابني داود"، مع أنه كان في أغلب اأوقات ا يقدر أن ينطق اسمه بل 

يدعوه داود "أًبا" له. يدعوه ابًنا له، إذ شعر أنه غير مستحق أن  مرة  أول 

صرخاته؛ لقد دموعه وعلت  فتفجرت  والحقارة  يرفع صوته ويبكي! شعر بالضعف الشديد  حرب  ب. شاول الجبار القادم ومعه 3000 رجل 

وشرك وليس من ينقذه!  ضاقت به الدنيا جًدا وشعر بأنه وضع نفسه في فخ 
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قارن نفسه بداود قال: "أنت أبر مني، ذ  بشره، هذا الذي سبق أن تحدث مع أهل زيف كمن هو مظلوم أمام داود )23: 21(. واإ ج. شعر شاول 

الرب قد دفعني بيدك ولم تقتلني" ]18[. خيًرا أن   أنك جازيتني 

طريقه. "واآن فإني علمت أنك تكون ملًكا وتثبت بيدك مملكة يخرج من يديه ليتسلمه داود الذي ينجح في  أدرك شاول بأن الُملك ابد أن  د. 

صموائيل النبي بالرب أنك ا تقطع نسلي من بعدي وا تبيد اسمي من بيت أبي" ]20-21[. لقد تأكد أن ما سمعه من  إسرائيل، فاحلف لي اآن   

 سيتحقق )15: 28(.
<<
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األصحاح الخامس والعشرون 

داود وأبیجایل 
ضع فأبت نفسه أن تصنع به وافي األصحاح السابق سقط شاول العنیف بین یدي داود الودیع المت

سوًءا، واآلن إذ رفض نابال في حماقة أن یقدم عطیة لغلمان داود الذین حرسوا غنمه،  ساًبا إیاهم، صمم داود أن 
ینتقم منه (ضعف بشري!)، فأرسل اهللا له إمرأة حكیمة ترده عن االنتقام لنفسه، وقد استجاب النبي لمشورتها 

(وداعة!). 

. ]1[ موت صموئیل النبي  .1
. ]13-2[ حماقة نابال    .2
. ]31-14[ حكمة أبیجایل   .3
. ]35-32[ داود یمتدح أبیجایل  .4
. ]44-36[ داود یتزوج أبیجایل  .5

  . موت صموئیل النبي1
بعد فترة جهاد طویلة - إذ ُدعي صموئیل وهو في الثانیة عشرة من عمره، وبقى یخدم الرب وشعبه بكل 

) 8: 34 مات فاجتمع جمیع إسرائیل وندبوه كما ندبوا موسى النبي (تث - أمانة حتى بلغ التسعین من عمره
ودفنوه في الرامة على مرتفعات بنیامین، غالًبا في فناء بیته أو البستان الملحق به، إذ لم یكن ممكًنا دفنه داخل 

). 16: 19مبنى البیت ألن ذلك ُیحسب نجاسة (
غالًبا ما ُینادى بعفو شامل في مثل هذه المناسبات، وقد جاء ألنه ُترى هل التقى داود بشاول ویوناثان؛ 

 وأبیه الروحي وصدیقه الحق والسند الوداع األخیر. غالًبا لم یقدر أن یقترب من هداود لیشترك في تودیع معلم
شاول إال في حدود مراسیم وواجبات الجنازة. 

  . حماقة نابال2
، وهي بریة متسعة تكاد تكون مقفرة من السكان، ]1 [إذ انتهت مراسیم الجنازة نزل داود إلى بریة فاران

ًبا بریة شور. رجنوب الیهودیة، یحدها شرًقا أرض أدوم وجنوًبا بریة سیناء وغ
جاء في الترجمة السبعینیة أنه ذهب إلى "معون"، وهي تبعد نحو میل واحد عن الكرمل وثمانیة أمیال 

جنوب حبرون. 
 إذ كانوا یتعرضون ،ة خاصة بالنسبة للرعاةننيأمنطقة كان باعثًا للسالم والطمالوجود داود ورجاله في 

لهجمات العمالقة والفلسطینیین، بجانب هجمات الحیوانات المفترسة. كان داود ورجاله أشبه بسوٍر یحمي المراعي 
هناك خاصة مراعي نابال الذي كان غنًیا جًدا، له ثالثة آالف من الغنم وألف من الماعز. وقد عبر رعاته عن 

 شيء. كل أیام ادینهم لداود ورجاله بحمایتهم لهم، إذ قال أحدهم: "الرجال محسنون إلینا جًدا فلم نؤَذ وال ُفقد من
. ]16-15[ترددنا معهم ونحن في الحقل، كانوا سوًرا لنا لیًال ونهاًرا كل األیام التي كنا معهم نرعى الغنم" 

). وكما قالت زوجته أبیجایل عنه لداود كي تصرف 1: 14 "جاهل" (مز أما اسمه "نابال" فعبري معناه
 ). 25 صم 1عنه غضبه: "ألن كاسمه هذا هو، نابال اسمه والحماقة عنده" (
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 مرارة  في اضطرت أن تعترف بحماقته.مسكینة هذه الزوجة التي اقترنت برجل اتسم بالحماقة والجهالة
 حیاتها وأیًضا تخلص داود من غضبه ورغبته لالنتقام لنفسه. لیتنا نحن أیًضا إذ قبلنا الجهالة  وتنقذنفس، لتنقذه

 ذاته لیحل في قلوبنا نازًعا ظلمة الجهل من أعماقنا. "قریًنا لنا نعترف بذلك أمام ابن داود مخلص نفوسنا "الحكمة
 یحذرنا سلیمان الحكیم في سفر األمثال من الجهل قائالً : 

.. "االبن الحكیم یسر أباه واالبن الجاهل ُحزن أمه.
  الحكماء یذخرون معرفة، أما فم الغبي فهالك قریب...

). 11-10: 23 " (أمفعل الرذیلة عند الجاهل ضحك
)، أي 13: 15 لألسف كان هذا الرجل األحمق من نسل كالب الذي سكن حبرون وما جاورها (یش

. ]3[ األعمال" يءجاء من أصل شریف، لكن األصل ال یشفع فیه، إذ قیل عنه: "وأما الرجل فكان قاسًیا ورد
 وكان هذا الوقت ُیحسب وقت فرح وأكل وشرب وعطاء بسخاء، لذا ]4[سمع داود أن نابال یجز غنمه 

حین   وكل مالك سالم، واآلن قد سمعت أن عندك جّزازین. وبیتك سالمأرسل إلیه داود یقول له: "حییت وأنت سالم
 .كان رعاتك معنا لم نؤذهم ولم ُیفقد لهم شيء كل األیام التي كانوا فیها في الكرمل. اسأل غلمانك فیخبرونك

 ألننا قد جئنا في یوم طیب. فأعِط ما تجود به یدك لعبیدك والبنك داود". ،فلیجد الغلمان نعمة في عینیك
لقد خدموا نابال إذ حفظوا ماله من الوحوش اللصوص دون مقابل، ولم یرد داود أن یأخذ شیًئا بغیر 
رضاه. لذا أرسل في هذه المناسبة یطلب ما تجود به یده، وقد طلب بأدب ووداعة كابن یتحدث مع أبیه. وقد 

حد منهم بكلمة فظَّة فتنسب لداود. وا حتى ال یخطئ ]9[مه كالطلب من رسله أال یزیدوا شیًئا عن 
 ك ذللالً  إذ تجاهل السبب الذي ألجله یعیش داود طریًدا، مع،قابل نابال هذا اللطف بغالظة قلب وٕاساءة

. ]11-10[بأقسى األلفاظ، حاسًبا إیاه إنساًنا متمرًدا على سیده الملك، فال یستحق خیًرا ألنه خارج عن القانون 
كشف أسلوب إجابته عن طمعه، إذ یقول: "أآخذ خبزي ومائي وذبیحي الذي ذبحت لجازّي وأعطیه لقوم 

. ]11[ال أعلم من أین هم" 
إذ سمع داود من غلمانه ما قال نابال أدرك كیف تحدث باستخفاف محتقًرا إیاه، كما شعر أنه طماع 

ثار داود وغضب، فطلب من رجاله أن یتقلد كل واحد  ظلم غلمان داود الذین قاموا بحراسته بأمانة وشجاعة.
 رجل وترك مائتین مع األمتعة. 400 وخرج معه حوالي ،سیفه وتقلد هو أیًضا سیفه

 كاد أن یقترف جریمة لو تمت ،ضع، اآلن في لحظات ضعفهواداود الذي اتسم بضبط النفس والت
ألحزنت قلبه كل بقیة أیام حیاته، ولصارت عثرة لشعبه عندما یتولى الحكم. 

  . حكمة أبیجایل3 
إن كانت حماقة نابال كادت تؤدي إلى هالكه، فإن حكمة أبیجایل هدأت قلب داود كي ال ینتقم لنفسه، 

 وأزالت الهالك المدبر لها ولرجلها بواسطة رجال داود، وأهلتها لتصیر زوجة داود الملك والنبي. 
كانت جیدة الفهم، أي مملوءة حكمة، وقد  .]3[وكانت المرأة جیدة الفهم وجمیلة الصورة" قیل عنها: "

طبعت هذه الحكمة انعكاًسا على مالمح وجهها فكانت جمیلة الصورة. حًقا توجد نساء جمیالت الصورة لكنهن 
بغیر الحكمة یفقدن قیمة هذا الجمال، بل یتحول الجمال إلى تحطیم لشخصیاتهن وحیاتهن. 

ما أحوجنا أن تكون الحكمة طبیعتنا في كیاننا الداخلي مقترنة بجمالنا في الخارج، أي نحمل قدسیة 
اإلنسان الداخلي وقدسیة الجسد أیًضا بأحاسیسه ومشاعره ومواهبه وكل طاقاته. هذه الحكمة (أو المعرفة أو 

الفهم) هي هبة إلهیة. 
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 الروح القدس الذي فیه كل أنواع المواهب، یهب البعض كلمة حكمةÏ .

 خالل قیادة الروح یأتي اإلنسان إلى معرفة طبیعة كل األشیاءÐ .

 ؛ هذا النور المرسل من اآلب إلى ذهن المدعوین للخالص هو الفهم خالل الروح، 3: 43 (مز أرسل نورك(
. Ñ استناروا باهللا الذینالذي یقود

نوس اأوریجة العالم

 االبن هو المعلم الحقیقي. ... لیست معرفة بدون إیمان وال إیمان بدون معرفة
 Òكلیمندس اإلسكندريأالقدیس 

 وكأن الحكمة هي ..، "الفرح".)أو "مصدر"("أبیجایل" كلمة عبریة مشتقة من كلمتین تعنیات "أب" 
مصدر الفرح الحقیقي ال لإلنسان الحكم وحده وٕانما أیًضا لعائلته ولمن حوله. یقول سلیمان الحكیم: "االبن الحكیم 

). 1: 10 یسر أباه واالبن الجاهل حزن أمه" (أم
). 1: 6 "الحكمة خیر من القوة والحكیم أفضل من الجبار" (حك

یحدثنا الكتاب المقدس عن الحكمة لیس فقط كعطیة إلهیة وٕانما باألحرى هي أقنوم إلهي یتعامل معنا 
ونحن معه في عالقات شخصیة متبادلة:  

). 5: 8 . الحكمة كخالق: "أي شيء أثمن من الحكمة صانعة الجمیع؟!" (حكأ
س الشواهق عند وب. الحكمة تنادي وتحب: "ألعل الحكمة ال تنادي والفهم أال یعطي صوته. عند رؤ

كنت عنده صانًعا وكنت ..  یجدونني.يّ أنا أحب الذین یحبونني والذین یبكرون إل... الطریق بین المسالك تقف
). 30 ،17 ،2 ،1: 8 كل یوم لذته فرحة دائًما قدامه" (أم

قالت .. حها، مزجت خمرها، أیًضا رتبت مائدتها.ب"الحكمة بنت بیتها، نحتت أعمدتها السبعة، ذبحت ذ
). 5-1: 9 له: "هلموا كلوا من طعامي واشربوا من الخمر التي مزجتها" (أم

نتحد بها وهي تجعلنا أصدقاء اهللا: "لقد أحببتها والتمستها منذ صباي وابتغیت أن أتخذها لي عروًسا، 
). 9 ،2: 8 " (حك...عزمت أن أتخذها قرینة لحیاتي.. وصرت لجمالها عاشًقا.

 أحباء اهللا وأنبیاء، ألن اهللا ال یحب أحًدا إال من ُیساكن فتنشئ"وفي كل جیل تحل في النفوس القدیسة 
). 28-27: 7 الحكمة" (حك

لقد عرف الغلمان أن أبیجایل اتسمت بالحكمة على خالف رجلها نابال األحمق، لذا جاء أحدهم إلیها 
 یخبرها بما حدث قائالً : 

"هوذا داود أرسل رسًال من البریة لیباركوا سیدنا فثار علیهم. 
 كل أیام ترددنا معهم ونحن في الحقل.  والرجال محسنون إلینا جًدا فلم نؤَذ وال ُفقد منا شيء

.. كانوا سوًرا لنا لیًال ونهاًرا.
ئیم ال یمكن لابن  واآلن اعلمي وانظري ماذا تعملین ألن الشر قد ُأعد على سیدنا وعلى أهل بیته وهو

 . ]14 -17[الكالم معه" 

1 De Principiis 2: 7: 3. 
2 De Principiis 2: 7: 4. 
3 Sel Ps. 43: 3. 
4 Stromata 5:1. 
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ذي فیه یتحدث الغالم بأدب واحتشام لكن في صراحة یصف رجلها كابن لئیم لهذا الحدیث الصریح ا
 وفي حسن تدبیرها من جهة وتقدیرها لكل إنسان، لذا لم ا ثقة الكل فیهما:في حیاة أبیجایل وه یكشف عن جانبین

 كلمة في غیر غطرسة ل بحكمة لك وتسمععرف أنها تجید االستماعيیخف الغالم من دعوة رجلها كابن لئیم، إذ 
 وٕانما حتى مع أوالدهم. مرءوسیهمي تعامالتهم لیس فقط مع ف  الكثیرینأو عجرفة، األمر الذي ینقص

یكشف الحدیث أیًضا عن دور داود ورجاله في المنطقة إذ حسبهم الغلمان سوًرا لهم. فإن حمایة ثالثة 
: 27ن (يوریین والجرزيشآالف من الغنم من الماعز في منطقة واسعة من البریة یهاجمها عنفاء كالعمالقة والج

) لیس باألمر السهل. 8
 یرد حب اهللا لقد أدرك داود النبي أن اهللا سوره وملجأ له، لذا ال یكف عن أن یكون هو سوًرا لآلخرین،

 بحبه لخلیقته المحبوبة لدیه أي بني البشر. 
اهللا سور لنا، یحمینا من ضربات العدو ویستر على ضعفاتنا، هكذا یلیق بنا أن نكون سوًرا لآلخرین،  

)، نستر أیًضا ضعفاتهم بالحب وال ندینهم. 14: 5 تس 1؛ 1: 15 ؛ رو29: 11 كو 2نسند ضعفاء النفوس (
كلما  یلیق بكل أحد أن یعین الغیر قدر استطاعته ألنه – كما سبق أن قلت –في كلمة : [األب دوروثیؤسیقول 

]. Ïاتحد اإلنسان مع قریبه یتحد باألكثر مع اهللا
 وألنه دعا رجلها كابن لئیم، وال ، ألنه تدخل فیما ال یعنیه، لم تحتد علیهالمإذ سمعت أبیجایل كالم الغ

ئتي رغیف اناقشت األمر، إذ كان الوقت مقصًرا والحاجة ماسة للعمل السریع بحكمة. لقد أخذت من الخیرات م
مس كیالت من الفریك ومائة عنقود من الزبیب. ومائتي قرص من التین خخبز وزقي خمر وخمسة خرفان مهیأة و

ن یعبروا قدامها، ولم تخبر نابال رجلها بما فعلت. أ وطلبت من غلمانها ،ووضعتها على الحمیر
 إن أبقیت ،كان داود في ثورته یتحدث مع رجاله، وقد أقسم: "هكذا یصنع اهللا ألعداء داود وهكذا یزید

قدمت أمامها هدیة مادیة من ف)، أما هي فبحكمتها 22: 26من كل ماله إلى ضوء الصباح بائًال بحائط" (
 وسجدت إلى ، وسقطت أمامه على وجهها، إذ نزلت عن الحمار،ضًعاوا)، وقدمت ت6: 18 ؛8: 17 الخیرات (أم

)، إذ قالت له:  1: 15 األرض عند رجلیه، كما قدمت جواًبا لیًنا یصرف الغضب (أم

"علّي أنا یا سیدي هذا الذنب ودع أمتك تتكلم في أذنیك واسمع كالم أمتك.  
. ..ال یضعن سیدي قلبه على اللئیم هذا نابال ألن كاسمه هذا هو

.. وأنا أمتك لم أَر غلمان سیدي الذین أرسلتهم.
واآلن یا سیدي حّي هو الرب وحیة هي نفسك إن الرب قد منعك عن إتیان الدماء وانتقام یدك 

. ..لنفسك
وأصفح عن ذنب أمتك ألن الرب یصنع لسیدي بیًتا أمیًنا، ألن سیدي یحارب حروب الرب ولم یوجد 

فیك شر كل أیامك. 
وقد قام رجل لیطاردك ویطلب نفسك، ولكن نفس سیدي لتكن محزومة في حزمة الحیاة مع الرب 

إلهك وأما نفس أعدائك فلیرم بها كما من وسط كفة المقالع. 
ویكون عندما یصنع الرب لسیدي حسب كل ما تكلم به من الخیر من أجلك ویقیمك رئیًسا على 

 هذه مصدمة ومعثرة قلب لسیدي، أنك قد سفكت دًما عفًوا أو أن سیدي قد كإسرائیل، أنه ال تكون ل
أنتقم لنفسه. 

1 On Refusal to Judge our Neighbor. 
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. ]31-24[وٕاذا أحسن الرب إلى سیدي فاذكر أمتك" 
 إذ بدأت بالتواضعما أحكم هذه السیدة وما أعذب كالمها، فقد كشفت عن روحها الداخلیة التي اتسمت 

تعترف بخطئها أو ذنبها الذي لم ترتكبه بإرادتها إنما بكونها شریكة حیاة رجل أحمق یخطئ فیسيء إلى البیت 
كله. اعتذرت في رقة أنها لم تر غلمان داود لتعطیهم من خیرات اهللا لها. كما اتسمت باإلیمان فحسبت شاول 
مرفوًضا إذ دعته "رجالً " ولیس "ملًكا" بینما نظرت إلى داود كرئیس وملك في طریقه الستالم العرش. اتسمت 

أیًضا بالحكمة ففي لطف ذّكرت داود باآلتي:  
فإن داود أسمى وأعظم من أن یمد یده إلى مثل نابال.  ... أنه ال یلیق به مقاومة رجل لئیم كنابال.أ

ب. أن اهللا هو الذي أرسلها كي ال ینتقم لنفسه، فهو رجل ذو نفس كبیرة یعمل لحساب الجماعة ال 
 لحساب نفسه.

ج. أن شاول قام وحاربه لكن اهللا حفظ نفسه كما في حزمة (صرة)، أما أعداؤه فیلقون كحجارة من وسط 
 فلماذا اآلن یدافع عن نفسه؟ ..المقالع.

د. أنه مهتم أن یحارب حروب الرب، فال یلیق به أن یهتم بهذه الصغائر. 
كل الشعب، فلیعمل كملك یهتم بشعبه وال یعثرهم باالنتقام لنفسه.  هـ. أنه سیستلم الُملك على

 وكأنها تقول له إن عیون الكل إلیك..  لذا تطلب أال ینساها عندما ینال هذه الكرامة.،یملكسو. أنه 
 فال تنشغل بغیر هذا. ، تنتظر منك إحساًناكملكٍ 

بیجایل أن تتدخل كي ال یخطئ داود لسببین:  ألیمكننا القول إن اهللا سمح 
. أن داود نقي القلب احتمل شاول في اضطهاده له مرات كثیرة، لهذا إذ یضعف داود یسرع الرب أ

 إلهي؛ نظر الرب  بتدبیرفیحدثه بطریق أو آخر. لم تأِت أبیجایل إلیه مصادفة، إن صح التعبیر، وٕانما مجیئها
إلى قلبه وطول أناته فلم یرد له السقوط. 

بول مشورة من اآلخرین مادامت بفكر روحي سلیم. هنا تبرز قضع فلم یستكف من وا اتسم داود بالت.ب
حكمة داود الملتحمة بحكمة أبیجایل، إذ قبل المشورة ومدحها وقام بتنفیذها، بالرغم من قسمه الذي حلف به أمام 

]. Ï: [لقد فضل (داود) أن یكون كاسًرا لكلمته عن أن یحفظ وعده المرتبط بالقسوةاألب یوسفرجاله. وكما یقول 

  . داود یمتدح أبیجایل4
مبارك الرب إله شعر داود النبي أن ما قامت به أبیجایل هو رسالة إلهیة مملوءة حكمة، فقال لها: "

. ]35-32[لقد سمعت لصوتك ورفعت وجهك"  ...إسرائیل الذي أرسلك هذا الیوم الستقبالي
ال أعرف هل أمتدح أبیجایل التي رّدت رجًال عظیًما كداود عن ارتكاب جریمة أم أمدح داود الذي قبل 

 ، إن أبیجایل أیًضا تتلمذت على یدیهل فقد قيي تتلمذ على یدي صموئیل النبي التق قدالمشورة وامتدحها؟! إن كان
 والورع. بالتواضعفحمل االثنان روح الحكمة الممتزجة 

یه الذاتي بل قبل مشورة الغیر:  ألیتنا نتمثل بداود إذ لم یعتمد على ر

 وفكره الذاتي أن ینكر نفسه...  الخاصیستحیل على إنسان یتمسك بحكمة 

 ینال دائًما ما یریده. فمن الخارج ال یسلك طریقه الذاتي لكن ما یحدث - أیا ةالذي ال یتشبث بإرادته الذاتي 
 ما حدث یحقق إرادته. نًعا كافًیا ویكتشف أمام نفسه أبكان األمر - أنه ینال ش

1 Cassian: Conf. 17: 25. 
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  .إنني أعرف أنه ال یحدث سقوط لراهب سوى من اعتًد بآرائه
وال ما هو أكثر خطورة - من أن یكون اإلنسان مرشًدا لنفسه.  لیس شيء یدعو إلى األسى -

 Ïاألب دوروثیؤس

  استعد المحاربون لالنتقام من نابال، لكن أبیجایل صدتهم بتوسالتها، من هنا ندرك أنه یلزمنا لیس فقط أن
ّر بمن توسطت لدیه ُس هكذا كان داود إذ نخضع لتوسالتهم (الصالحة) في الوقت المناسب، بل ونسر بها. 

وباركها، ألنه ُمنع من الرغبة في االنتقام لنفسه. 
 Ðالقدیس أمبروسیوس

هكذا كانت أبیجایل حكیمة في توبیخها وكان لداود األذن الصاغیة وكما یقول سلیمان الحكیم: "قرط من 
)، وكما یقول داود نفسه: "لیضربني الصدیق 12: 25 ذهب وحلّي من إبریز الموبخ الحكیم ألذن سامعه" (أم

). 5: 141 زیت للرأس" (مزففرحمة، ولیوبخني 

  . داود یتزوج أبیجایل5
، ربما بسبب الضیق الداخلي والكآبة ثم ةيبانتهت القصة بموت نابال بعد حوالي عشرة أیام بسكتة قل

تزوج داود أبیجایل. 
، یسرف بال حساب من أجل الترف ]36 [لها قد أقام ولیمة كولیمة الملوكجعادت أبیجایل لتجد نابال ر

بینما رفض تقدیم القلیل لمن یستحقون. ظن أن الولیمة تسعده، لكنه إذ سكر جًدا زاد حماقة، ولم یسعد بشيء. 
إذ عرف داود بموت نابال أدرك أن ید اهللا قد امتدت لتعمل وتضرب من أساء إلیه دون أن یخطئ هو 

ي اتضاع، إذ قامت وسجدت على وجهها إلى األرض فإلیه. طلب أبیجایل زوجة، فقبلت في الحال بغیر حوار و
. قبلته وهو وسط الضیق لترافقه أیام مجده. "هوذا أمتك جاریة لغسل أرجل عبید سیدي"وقالت:  أمام رسل داود.

 یمثل اتحاد السید المسیح ،جاء زواج داود بأبیجایل بعد موت صموئیل النبي وأیًضا رجلها األحمق نابال
بیجایل أن تتحد بعریسها أل یمكن  كانبكنیسته أبیجایل الحقیقیة، صارت فیه مصدر الفرح الداخلي. فإنه ما

السماوي إال بعد موت صموئیل النبي، أي بعد إكمال الناموس ونبوات العهد القدیم لتحیا ال تحت الناموس بل في 
ذ جاءت الكنیسة من إحریة النعمة. اتحدت بعریسها الجدید بعد أن مات رجلها القدیم األحمق أي العبادة الوثنیة، 

بین األمم الوثنیة. 
ِلَنُمت عن حرفیة الناموس، ولنرفض نابال من حیاتنا، فنقبل ابن داود عریًسا حقیقًیا یفیض بنعمته فینا 

 ویشرب. من آمن بي كما يّ فنمتلئ فرًحا بروحه القدوس لنفیض به بال توقف، إذ یقول: "إن عطش أحد فلیقبل إل
). 38-37: 7 قال الكتاب یجري من بطنه أنهار ماء حيّ " (یو

 
 

1 Maxims on the Spiritual Life, 1, 12, 19. 
2 Duties of the Clergy 1: 21: 94. 
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ألصحاح السادس والعشرون ا

داود یرفض قتل شاول 
 صم 1لم یكف شاول عن مطاردة داود، بالرغم من سقوطه تحت یده وقد عفا عنه ودخل في عهد (

)، وداود ال یكف عن الصفح تارًكا قضیته في ید اهللا. لقد تمجد داود أكثر فأكثر إذ منع أبیشاي عن أن یمد 24
 كما وبَخ أبنیر رئیس الجیش لعدم سهره على حیاة سیده، وطلب أن یعید الرمح لشاول، وأخیًرا في ،شاولضد یده 

]. 20[اتضاع یقول لشاول: "ملك إسرائیل قد خرج لیفتش على برغوث واحد" 

. ]12-1 [. داود یرفض قتل شاول 1
. ]16-13[. داود یوبخ أبنیر  2
. ]20-17[. داود یعاتب شاول   3
. ]25-21 [. شاول ینهار أمام داود 4

  . داود یرفض قتل شاول1
للمرة الثانیة جاء الزیفیون إلى شاول للغدر بداود إذ كان مختفًیا في تل حخیلة مقابل القفر. 

، 24ظن بعض الدارسین أن الحادثة الواردة هنا هي تكرار لذات الحادثة السابقة الواردة في األصحاح 
لكن مع تشابه بعض الجوانب في الحادثتین فإنه یوجد اختالف واضح بین تفاصیل الحادثتین  كما سبق أن رأینا 

في مقدمة السفر. 
 داود من لطف  لهللمرة الثانیة یغدر الزیفیون بداود، وقد قام شاول ونزل إلى البریة زیف ناسًیا ما قدمه

ًرا. نسى شاول كیف تصاغر في عیني نفسه أمام كرم داود شحین كان بین یدیه في الكهف ولم یصنع به 
 حتى صرخ وبكى طالًبا من داود أن یقطع معه عهًدا. اآلن قد سحبه قلبه الشریر إلى الغدر ،ضعه وأدبهواوت

كعادته، األمر الذي لم یصدقه داود بسبب العهد الذي قطعاه مًعا في ذات بریة زیف. لم یهرب داود من البریة بل 
. ]4[ن كان شاول بالفعل قد جاء إأرسل جواسیس للتأكید 

 بل في شجاعة نادرة أخذ معه ،عندما تأكد داود أن شاول كسر العهد وجاء برجاله لیقتلوه، لم یخف
 وٕاذ بشاول ،نزل فیه شاول، ورآه وهو على تلأبیشاي بن صرویة وأخیمالك الحثي. نظر داود إلى المكان الذي 

من الحجارة أو التراب أو الخشب یختفي وراءه الجنود عند الحرب للحمایة من  وهو حاجز وحراسه نائمون عند المتراس
ضربات العدو. 

 اتكلوا على القوة الزمنیة لكنهم ُغلبوا حتى من ؛كان شاول وجنده وراء المتراس لكن النعاس غلبهم
طبیعتهم فلم یقدر واحد منهم أن یسهر. 

" هو ابن صرویة أخت داود من األم ولیست من األب، إذ یبدو أن امرأة یسى كانت أوًال امرأة أبیشاي"
. أما Ïخوتهإداود وه ل ثم أخذها یسى فولدت لي) ولدت له صرویة وأبیجا25: 17 صم 2ناحاش ملك عمون (

. Ðكلمة "أبیشاي" فتعني "األب عطیة" أو "أب أو مصدر العطیة"

Ï  122كتاب السنن القویم في تفسیر أسفار العهد القدیم، ، ص. 
2 Westminster Dict. Of the Bible, p. 6. 
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قد حبس اهللا الیوم عدوك في یدك؛ فدعني اآلن أضربه بالرمح إلى األرض قال أبیشاي لخاله داود: "
. لقد حسب أبیشاي أن النعاس الذي حل بشاول ورجاله لیس مصادفة وال عن حاجة ]8[دفعه ال أثنى علیه" 

جسدیة طبیعیة وٕانما هو بسماح إلهي لكي یحبس الرب شاول في یده لیقتله. أما داود فأبى أن یمد یده على 
 أیًضا علیه  یدهكاسر العهد المملوء حسًدا وبغًضا الطالب سفك دمه. لقد منع أبیشاي من أن یمدالمسیح الرب 

: "حّي هو الرب، إن الرب سوف یضربه أو یأتي یومه فیموت أو ینزل إلى الحرب ویهلك.  لهقائالً 
حاشا لي من قبل الرب أن أمد یدي إلى مسیح الرب 

. ]11[واآلن فخذ الرمح الذي عند رأسه وكوز الماء وهلم" 
نجح داود النبي في مقابلة عداوة شاول المتكررة باللطف، وقد مات شاول قتیًال بید غیر ید داود، وتمتع 

: [یعلمنا الكتاب أن نوًحا كان سوالقدیس غریغوريداود بالنفس المتسعة بالحب لیكون مثاًال حًیا للحب. یقول 
باًرا، وٕابراهیم مؤمًنا، وموسى ودیًعا، ودانیال حكیًما، ویوسف طاهًرا، وأیوب بال لوم، وداود صاحب النفس 

]. Ïالكبیرة
القدیس لقد نجح داود في أال یغضب على شاول بل على الشیطان عدو الخیر المثیر للفتن. وكما یقول 

: [وقع شاول تحت قبضة داود، لكن داود لم یتحرك بالغضب. لم یرمه بالرمح إذ صار العدو یوحنا الذهبي الفم
]. Ðبین یدیه إنما انتقم من الشیطان

: [لیت اإلنسان یظهر رحمة لمضطهدیة كما فعل ابن یسى مع القدیس مار أفرام السریانيیقول 
]. Ñشاول

 أن داود ضحى بأمانة إذ ترك عدوه الشرس حًیا ولم یمد یده علیه، ففي عینیه القدیس أمبروسیوسیرى 
 فرصة أخرى  له أولویة على بره؛ فعندما ُأعطیتهالبر أفضل من األمان الزمني. [على أي األحوال لم ُیعِط ألمان

ق التمتع بالُملك عوض نفیه].  يلقتل الملك لم یستخدمها لتحقیق نوٍع من األمان عوض الخوف ولتحق
 عن إصرار شاول على تعقب داود للخالص منه وٕاصرار داود على االحتمال القدیس جیرومیتحدث 

ا في ًض  هذا ما یقوله داود (أي..).23: 13 بطول أناة، قائالً : ["هل یغیر الكوشي جلده أو النمر رقطه؟!" (إر
 أن الكوشي ال یقدر أن یغیر جلده هكذا لم یستطع شاول أن یغیر شخصیته. لقد سقط بین االمزمور السابع) فكم

یدّي مرتین، وكان في استطاعتي أن أقتله. كان یمكنني أن أسفك دمه. لقد أردت أن أغلبه باللطف، لكن إرادته 
الشریرة بقیت غیر منهزمة. كما ال یقدر الكوشي أن یغیر جلده هكذا ال یستطیع شاول أن یغیر خبثه. أخیًرا، ماذا 

)، أي إن كنت قد صنعت أي شر ضد 4: 7 یقول داود؟ "یارب إلهي إن كنت قد فعلت هذا (أخطأت)" (مز
). الحظ ماذا یقول؟ لقد كافأت الشر خیًرا بینما 4: 7 (مز شاول، إن ُوجد ظلم في یدي، إن كافأت صدیقي شًرا

]. Òرّد شاول الخیر شًرا
فأخذ داود الرمح  داود واتسع لیحتمل عداوة شاول بطول أناة فكان الرب یسنده، إذ قیل: " قلبانفتح

 انتبه أحد ألنهم جمیًعا كانوا نیاًما ألن سبات الرب  والوكوز الماء من عند رأس شاول وذهبا ولم یَر وال علم
. ]12[وقع علیهم" 

 . داود یوبخ أبنیر2

1 PG 45: 1017 D. 
2 In Acts hom 17. 
3 Hymns on the Nativity 1. 
4 On Ps. Hom 3. 
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عبر داود إلى العبر ووقف على تل حخیلة في مكان مرتفع بالنسبة لموضع شاول، وكان بعیًدا عنه إذ 
أما ُتجیب یا أبنیر؟!" ال یأتمنه. من هناك نادى داود أبنیر رئیس الجیش والحارس لشاول؛ وبخه في أدب قائالً : "

 الذي یتجاسر  هذا ولم یعرف من هو لذا انزعج أبنیرنوًما؟!" كان الوقت فجًرا. وكأنه یقول له: "أما یكفیك ]24[
 ]24[الملك بصوته المرتفع، ویتكلم معه بهذه اللهجة. لذا سأله: "من أنت الذي ُینادي الملك؟"  ویوقظ

 تدبیر حراسة للملك. لهذا تحدث معه داود  دون وقت كهذا فيلم یكن ینتظر داود أن یكون أبنیر نائًما
باستخفاف كمن هو لیس برجل وال یستحق الحیاة، هذا ما عناه داود بقوله:  

"أما أنا رجل، ومن مثلك في إسرائیل؛ 
؟!  الملكفلماذا لم تحرس سیدك

ألنه قد جاء واحد من الشعب لكي یهلك الملك سیدك. 
لیس حسًنا هذا األمر الذي علمت. 

حّي هو الرب إنكم أبناء موت أنتم، ألنكم لم تحافظوا على سیدكم على مسیح الرب. 
. ]16-15[فانظر اآلن أین هو رمح الملك وكوز الماء الذي كان عند رأسه؟! 

 ما یجاوب به داود، غیر أن شاول عرف صوت داود، إذ كان معتاًدا علیه.  أبنیرلم یجد

 . داود یعاتب شاول3
 جًدا بتصرف داود ولكن كعادته یتأثر إلى حین، لذلك عندما قال له شاول: "ارجع یا ابني  شاولتأثر

]، لم یقبل داود بل "ذهب داود 21[داود ألني ال أسيء إلیك بعد من أجل أن نفسي كانت كریمة في عینیك الیوم" 
]. 25في طریقه ورجع شاول إلى مكانه" [

. ]7[أثر شاول قائالً : "أهذا صوتك یا ابني داود؟!" ت
في أدب وبخه داود قائالً :  
.. "إنه صوتي یا سیدي الملك.

لماذا سیدي یسعى وراء عبده؟ ألني ماذا عملت؟ وأي شر بیدي؟ 
واآلن فلیسمع سیدي الملك كالم عبده. 

فإن كان الرب قد أهاجك ضدي ِفلَیْشَتمَّ تقدمة، 
 طردوني الیوم من االنضمام إلى نصیب  قد فلیكونوا ملعونین أمام الرب ألنهم بنو الناسوٕان كانوا

الرب، قائلین: اْذهب أعُبد آلهة أخرى. 
واآلن ال یسقط دمي على األرض أمام وجه الرب. 

ألن ملك إسرائیل قد خرج لیفتش على برغوث واحد،  
. ]20-17[كما ُیَتبُع الحجل في الجبال" 

تكشف هذه اإلجابة عن أعماق قلب داود النقي من جهات كثیرة منها:  
. لم ُتفِقد مقاومة شاول المستمرة اتضاَع داود أمامه، إذ یدعوه "سیدي الملك"، بینما یدعو نفسه "برغوثًا أ

 الغالب المنتصر یدعو نفسه "برغوثًا واحًدا" بینما یدعو المنهزم الساقط: "سیدي"! اتضاع داود هو سر ..واحًدا".
قوته! كان النجاح یزیده اتضاًعا، واالتضاع یهبه نجاًحا مستمًرا! 

(طائًرا صغیًرا).  حجًال شّبه خروج شاول وراء لقتله كصیاد یبذل كل الجهد وسط الجبال لیصطاد 
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 هكذا لیتنا ال نسقط في شر حتى یمكننا أن ..ب. استطاع داود أن یقول بشجاعة: "أي شر بیدي؟".
نتكلم بروح الغلبة في شجاعة، إذ یحرم الشر اإلنسان من الشجاعة. 

ج. قدم داود لشاول احتمالین: األول أن اهللا سمح بالهیاج علیه كتأدیب لداود عن خطایا ارتكبها، فهو 
 اللعنة  یجلبونثاروا ضده، هؤالءأمستعد أن یقدم تقدمة "ذبیحة خطیة" معترًفا بضعفاته وخطایاه، والثاني أن أناًسا 

على أنفسهم ألنهم یوشون به. 
د. بقوله "قد طردوني الیوم من االنضمام إلى نصیب الرب، قائلین: "اذهب أعبد آلهة أخرى" كشف عن 
مرارة نفسه الداخلیة بسبب حرمانه من الشركة مع شعبه في الصالة والتسبیح وكل صنوف العبادة. الذین یوشون 
به لدي شاول یریدون أن یدفعوا به إلى حرمان من شركة الجماعة المقدسة، وكأنهم یطلبون منه أن یذهب إلى 

شعوب وثنیة یمارسون عبادتهم لآللهة الغریبة. 
هـ. آمن داود بعدل اهللا الذي یسمع للصرخات الخفیة الداخلیة، إذ یقول: "وال یسقط دمي إلى األرض 

). 10: 4 أمام وجه الرب". فإن ُقتل یصرخ دمه قدام الرب كدم هابیل (تك

 . شاول ینهار أمام داود4
 ارجع یا ابني داود ألني ال أسئ إلیك بعد من أجل أن ؛"قد أخطأتانهار شاول أمام داود، إذ قال: 

. ]21[نفسي كانت كریمة في عینیك الیوم. هوذا قد حمقت وضللت كثیًرا جًدا" 
تصاغر شاول جًدا في عیني نفسه، فقد أعطى ابنته میكال زوجة داود آلخر، وصار یتعقبه لیقتله بینما 

تعبیر: "یا ابني داود"، مدرًكا أنه ینال بتصرفاته  یرد داود هذا الشر بالخیر، مما أخجل شاول جًدا، فصار یكرر
نعمة ونجاًحا. "مبارك أنت یا ابني داود فإنك تفعل وتقدر". 

. أرجع داود لشاول رمح الُملك الذي یمثل الصولجان وتقبله شاول بروح الخنوع والمذلة
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اأصحاح السابع والعشرون

داود يلتجيء إلى صقلغ
غريبة خاصة تكرار هجوم شاول الملك على داود حتى بعد إقامة عهود بينهما أفقد داود كل ثقة في شاول، فبدأ يفكر جدًيا في االتجاء إلى باد 

فصارت بأسرهم  ارتبط رجاله الستمائة  أواد، كما  وربما صار له  الكراملية ]3[  امرأة نابال  اليرزاعيلية وأبيجايل  أخينوعم  بمرأتيه  ملتزًما   أنه صار 

كانوا قبًا. كان صعًبا على نفسية داود أن يفكر هكذا، اأمر الذي عّبر عنه في عتابه مع تركهم واختفائهم في المغاير والكهوف أصعب مما   إمكانية 

سنواته أخرى" )26: 19(. لم يكن سهًا عليه وقد عاش كل  الرب، قائلين: اذهب اعبد آلهة  طردوني اليوم من اانضمام إلى نصيب   شاول: "وقد 

ااشتراك في العبادة الجماعية ه. ُيحرم حتى من  طريًدا،   الماضية يغار على شعب اه أن يصير 

قرية صقلغ، يعيشوا في  الرب - اضطر إلى االتجاء إلى أخيش ملك جت ليسمح له مع رجاله أن  استشارة  بشري ودون  اآن - ربما في ضعف 

 حتى ييأس شاول من التفتيش عنه ]1[.

هروب داود إلى جت              ]4-1[.  .1

2. سكناه في صقلع                  ]7-5[.

وغيرهم       ]12-8[. غزوه للجشوريين   .3

1. هروب داود إلى جت:
كثيًرا ما يقدم كثيرة.  إن كان داود يحسب أحد أبطال اإيمان العظماء لكنه في هذا اأصحاح يظهر في لحظات ضعف إيمان جلبت عليه متاعب 

بالرغم مما نما ليقوم   لنا الكتاب المقدس داود لنقتدي به في عظم إيمانه، أما هنا فيعلمنا أن لكل إنسان لحظات ضعف فيها يسقط ا ليستسلم في يأس واإ

وخارجية. ترتب على سقوطه من من متاعب داخلية   

قراره بالذهاب إلى أرض الفلسطينيين فييأس شاول منه وا يفتش عليه، فينجو، وأخذ  ورجاله إلى  أسرته  لقد فكر داود في أعماقه أن يفلت مع 

بمفرده أمره أنه جاء  المرة السابقة شك الملك في  الوارد في )21: 10(. في   أخيش جت ]3[. لعل أخيش بن معوك المذكور هنا هو خليفة أخيش 

اأسرة، الحركة مع  بأسرهم، لم يكون داود سيء النية إذ تصعب عليه  محارب  أسرته وستمائة جندي  المرة فجاء مع   يتجسس ويخطط ضده، أما في هذه 

عرفتها اأمم المحيطة، مما طمأن قلب أخيش من جهة داود ومتكررة  صارت عانية  مطاردة شاول لداود  قوة ينتفع بها كحليف له، خاصة أن   لذا حسب 

ورجاله.  

ويهرب في ضعف نعود إلى داود فنقول إن من حقه أا يثق في وعد شاول بأنه ا يسيء إليه )26: 21(، لكن لم يكن من الاِئق أن يخاف 

الظروف وأخبراه بهذا. لقد كانت  يرث الُملك   إيمان وقد عاين بنفسه واختبر معامات اه له، هذا الذي وعده بالُملك، خاصة أن يوناثان وأباه تأكدا أنه 

يسوع يده وأمسك به وقال له: يا قليل اإيمان لماذا شككت؟" )مت 14: يغرق، لذا "مَد  ذ ضعف في اإيمان بدأ  بااضطراب، واإ توحي  ببطرس   المحيطة 

الرسل منه: "زد إيماننا" )لو 17: 5(.  31(. لقد طلب 

( أما
[196]

المعصرة المعصرة )كلمة جت في رأي القديس أغسطينوس تعني  مرارة  ضعف اإيمان دفع داود إلى أخيش ملك جت، ليجتاز 

المنظورات )عب 11: 16-13(. المنظورة، ويسمو قلبه إلى ما فوق  الروحي لتعاين أعماقه اأمور غير  فيرتفع باإنسان   اإيمان 

يُرى" يرى ما ا  إبراهيم( كأنه  الرسول بولس: "باإيمان تشدد ) معرفتنا، ويهبنا كل ما هو غير منظور. هكذا يقول  v     اإيمان يكمل كل ما نقص في 

 )عب 11: 27(.
[197]
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غريغوريوس أسقف نيصص القديس 

أرضية بل بشري وحصون  ذراع  أرض يهوذا" )22: 5(، حتى ا يعتمد على  نسى داود وصية جاد النبي: "ا تقم في الحصن، اذهب وادخل 

بشرية في ضعف إيمان! يترك حدود يهوذا وينطلق إلى حصون  يشاركهم تعبهم من شاول ومذلتهم. اآن   يدخل إلى الشعب 

2. سكناه في صقلغ:
هوادة، فقد اطمأن إلى أن اأخير لن يثق بعد في شاول ولن يتحالف معه. قبوله داود يكسر يطارد داود با  رحب أخيش بداود إذ تأكد أن شاول 

كثيرون تضيق ورجاله. أما داود فلم يستحسن أن يسكن في جت مع أخيش، ذلك أن رجاله وعائاتهم   شوكة شاول الملك، كما ينتفع من إمكانيات داود 

مرتبط قلبًيا بشعبه ولذلك قال أخيش: "إن كنت قد وجدت أخرى لم يكن داود يقصد خدمة أخيش إذ هو   بهم المدينة من جهة المسكن والطعام، ومن جهة 

الحرية خاصة في العبادة. قرى الحقل فأسكن هناك" ]5[؛ بهذا يكون له شيء من   نعمة في عينيك فليعطوني مكاًنا في إحدى 

طريقه فيحسده أخيش أو خبرته مع باط شاول الملكي، فقد خشى أن تتكرر نفس المأساة متى نجح في  اأخرى لطلبه هذا هو  أحد اأسباب 

المركز العظمى لعبادة آلهة ورجاله بااحتفاات الشعبية الخاصة بالعبادة الوثنية، إذ كانت جت أحد   بعض رجاله. أيًضا ببعده عن جت ا يحتك هو 

 الفلسطينيين.

ويزحم مدينتك(؟. في اتضاع وانسحاق قدم داود طلبه هذا قائًا: "ولماذا يسكن عبدك في مدينة المملكة معك )يضايقك 

استجاب الملك لطلبه وأعطاه صقلغ ليسكن فيها مع رجاله.

"صقلغ": مدينة في الجنوب اأقصى من يهوذا )يش 150: 31(، أعطيت لشمعون )يش 19: 5، أي 4: 30(؛ في أيام شاول كانت في أيدي

الشريعة و10 أميال شمال شرقي تل  حوالي 10 أميال  يُرجح أنها تل الخويلفة، تبعد  صارت ليهوذا ]6[، وُسكنت بعد السبي.   الفلسطينيين... وفيما بعد 

.
[198]

 بئر سبع

وغيرهم: غزوه للجشوريين   .3
يمارس بعض حمات الحرية ويقوم بتنظيمهم، لذا بدأ  الفرصة لداود أن يقودهم في شيء من  ورجاله بعائاتهم بعيًدا عن جت أعطى  إقامة داود 

اأرض حتى فرصة لتطهير  والرجاسات. كانت  وعرفوا بالحياة العنيفة واللصوصية بجانب الفساد  وجرزيين وعمالقة،  جشوريين   غزو ضد الوثنيين من 

الخميرة النقية. ويفسدوا  صوره إلى الشعب المقدس   ا يتسلل الفساد في أبشع 

كانوا أشبه بجماعات من اللصوص ا عمل لهم إا السلب والنهب مع  الذين 
[199]

فروًعا من العمالقة والجرزيون  الجشوريون  ربما كان 

كانوا يعيشون في جنوب فلسطين. كانت الوصية لشاول: "قد افتقدت ما عمل ويرمزون إلى عدو الخير إبليس؛  يشيرون إلى الخطايا  الرجسات،  ممارسة   

وحرموا كل ما له وا تعُف عنهم بل اقتل رجًا واضرب عماليق  الطريق عند صعوده من مصر، فاآن اذهب  بإسرائيل حين وقف له في   عماليق 

طريق صعودنا من هذا العالم إلى كنعان السماوية وحماًرا" )15: 3(. رمز عماليق لعدو الخير الذي يقف في  بقًرا وغنًما، جمًا  وامرأة، طفًا رضيًعا،   

امرأة(، كل فكر مهما كان مبتدًئا لنزع كل أثر للخطية فينا، خطايا النفس )كل رجل( والجسد )كل  رمًزا  تحريمه   ليعوقنا عن التمتع بالحياة اأبدية، وكان 

ورضيع( الخ...  )كل طفل 

وضرب ترك جياد الغنم والبقر )1 صم 15(، أما داود فحقق كلمات صموئيل لشاول: " لقد كسر شاول الوصية وجاء بأجاج ملك العمالقة حًيا كما 

كنوع الجزء اآخر  بجزء منها ويعطي ملك أخيش  موجهة إليه لذلك أخذ الغنيمة ليعيش  ذ لم تكن الوصية  امرأة" ]9[، واإ اأرض ولم يستبِق رجًا وا   داود 

الجزية مقابل سكناه في باده واستغاله لصقلغ على حدود الفلسطينيين.  من 

نما أيًضا كجزية أخيش ملك جت واإ جزء من الغنيمة  التزامه بتقديم  أرض يهوذا ليس فقط  الغرباء عوض بقائه في  ثمرة التجاء داود إلى   كان من 
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غزوتم؟ لم يقل له الحقيقة بل غزوتم اليوم؟ ومن  خفاء الحقيقة. عندما قال له أخيش: "إًذا لم تغزو اليوم" ]11[، يقصد التساؤل: هل  المواربة واإ التجاؤه إلى   

اليرحمئيليين )من نسل يهوذا( والقينيين غزا جنوب يهوذا، هاجم  اليرحمئيليين وجنوبي القينيين". لقد تظاهر أنه   قال: "بلى. على جنوبي يهوذا وجنوبي 

إسرائيل فيكون لي عبًدا إلى اأبد" ]12[. مكروًها لدي شعبه  جيران القينيين(، لذلك قال أخيش عن داود: "وقد صار  كانوا  غزاهم   )الذين 

ُحسبوا من مؤخًرا  فارص ابن يهوذا )1 أي 2: 4 الخ(؛  حصرون بن  يرحم" وهو ابن  يرحمئيل" أي "اه  : ينتسبون إلى "
[200]

اليرحمئيليون" "

سكنوا جنوب اليهودية.  نسل يهوذا )1 أي 2(، 

إسرائيل وا سيما يهوذا. لهم عاقة كانوا من أحاف  إسرائيل.  كانوا حدادين  : سبق الحديث عنهم في )15: 6(، ُيظن أنهم 
[201]

"القينيون"

أحصوا مع سبط يهوذا في )1 أي 2: 55(. ينتسب قسم منهم إلى حمة أبي بيت ركاب. وقد يثرون حمو موسى كاهن مديان،   بالمديانيين وينتسب إليهم 

فَضلوا سكني الخيام حتى في العصر الملكي المتأخر )إر 35: 6-10( محتفظين بوصية أبيهم.  
<<
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اأصحاح الثامن والعشرون

التجاء شاول إلى الجان
شروره الرب بسبب  إسرائيل... أما شاول فإذ حل به الخطر لم يجبه  حرج عندما صار الفلسطينيين ضد  مركز  التجاء داود إلى أخيش جعله في 

مشورته، فجاء روح صموئيل ليطلب  والتوابع. لقد تخفى وطلب منها أن تستدعي  حرم أصحاب الجان  المستمرة، فالتجأ إلى صاحبة جان، مع أنه   

أرواح المنتقلين.  الشيطان له في شكل صموئيل يتحدث معه... أنه ليس ممكًنا له أن يستحضر 

إسرائيل والفلسطنيين            ]2-1[. حرب بين   .1

2. التجاء شاول إلى صاحبة الجان            ]20-3[.

3. انهيار شاول                                ]25-21[.

إسرائيل والفلسطينيين: حرب بين   .1
نعرف خاصه له، وجاءت إجابة داود هادئة يشوبها اللبس. لكنه با شك كان ُمّر النفس بالنسبة لشعبه، ا  كان أخيش متيقًنا من واء داود واإ

الحرب؟! اشترك في   ماذا كان يعمل لو أنه 

ورجالك" ]1[. لقد حسب ستخرج معي في الجيش أنت  إسرائيل قال أخيش لداود في ثقة: "أعلم يقيًنا أنك  لمحاربة  إذ جمع الفلسطينيون جيوشهم 

ورجاله ضد بادهم وشعبهم. يحارب داود  كرامة له أن   أخيش هذا اأمر ا يحتاج إلى نقاش، كما حسبه 

ذ فهم أخيش من اإجابة أن طلبه ا يحتاج إلى نقاش ُسَر بداود جًدا نما قال في لبس: "أنت ستعلم ما يفعل عبدك"؛ واإ صريًحا واإ لم يعِط داود وعًدا 

لرأسي كل اأيام" ]2[. حارًسا  لحرسه الخاص " فوعده بتعينه قائًدا  الحرب  قدرته في  مظهًرا ثقته في إخاصه وفي   

2. التجأ شاول إلى صاحبة جان:
وهرب منه داود بسبب الرب شاول، ومات صموئيل النبي،  روح  فارق  لمحاربته بينما  اآن ما هو موقف شاول تجاه جيش اأعداء الذي تجمع 

 مضايقاته له؟

إسرائيل تصرفات شاول القادمة. "ومات صموئيل وندبه كل  يكرر السفر حدثة موت صموئيل هنا في إيجاز ا للحديث عنها ولكن إيضاح 

اارض" ]3[. والتوابع من  الرامة في مدينته؛ وكان شاول قد نفى أصحاب الجان  ودفنوه في   

بإرشاد صموئيل النبي - مقاومته أعمال السحر والشعوذة لذا نفى أصحاب الجان. وقد جاءت من اأعمال الحسنة التي قام بها شاول - غالًبا 

التوابع" أي يخبرهم بأمور خفية ومستقبلية. كما نفى " فيتظاهرون بجان حاِل فيهم   الكلمة اأصلية "أصحاب الجان" تعني الذين يتكلمون كأنه من بطونهم 

ينظرها البشر ويقدم لهم إمكانيات فوق طاقات البشر يدركها أو  أموًرا ا  توابع الجان، أي الذين يتبعونه حيثما يذهب كخدم وعبيد لسيدهم، لذا يكشف لهم   

كمرشد له وسند عوض أنواعها أنها تعني التجاء اإنسان إلى الشر  الشريعة السحر والشعوذة بكل  حرمت  . لقد 
[202]

أرواح الموتى  مثل استدعاء 

 االتجاء إلى اه وااتكال عليه.

جلبوع" ]4[. إسرائيل ونزل في  ونزلوا في شونم وجمع شاول جميع  وجاءوا  "اجتمع الفلسطينّيون 

أرض الغربي، فيها عين حولها  الدوحى الجنوبي  أرض يساكر تدعى حالًيا سولم على جانب جبل  اجتمع الفلسطينيون في شونم، مدينة في 

.
[203]

الكرمل جلبوع و16 ميًا من جبل  غرب نهاية  يزرعيل و5 أميال شمال  شرقي   خصبة، يبعد هذا الجبل )التل( 3 من اأميال شمال 
[204]
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فقوع"، تقع متفجرة"، ويطلق عليه اليوم "جبل  عبري ربما كان معناه "عين  جلبوع" اسم  جلبوع مقابل شونم. " نزل شاول وجيشه إلى 

ووادي نهر أفرايم، كما يكّون مساقط المياه بين حوض نهر قيشون  الشرقي من جبل  الجزء البارز في الشمال  قرية جلبون. هذا الجبل يكون  بالقرب منه   

وعرضها من 3 إلى 5 أميال تقسمها اأودية يزرعيل يبلغ طولها 8 أميال  شرقي وادي  مرتفعة تكون قوًسا  اأردن. ويطلق هذا ااسم على سلسة جبال   

ارتفاعها 1696 قدًما فوق سطح البحر. يرقان" يبلغ   العميقة الضيقة إلى عدة هضاب. أعلى نقطة فيها عند "الشيخ 

واضطرب قلبه جًدا" ]5[، أما سر خوفه الحقيقي فهو تخلي اه عنه أنه عصاه وأصر على العصيان؛ لما "رأى شاول جيش الفلسطينيين خاف 

نزل علّي جيش ا يخاف قلبي" )مز 27: 1(. نوري وخاصي ممن أخاف؛ إن  الرب   على خاف داود النبي الذي لم يخش جيًشا ما إذ يقول: "

تارًكا له الباد، وقتل وفارقه داود  تصرفاته،  الرب أنه رفضه، ومات صموئيل غاضًبا على  للنصرة، فقد أعلن  شره فقد شاول كل إمكانية  بسبب 

باأوريم وا باأنبياء. الحرب لم يجبه ا باأحام )عد 12: 6( وا  الرب بخصوص   كهنة نوب الخ... لهذا عندما سأل 

هرب من نوب والتجأ إلى داود وبيده اأفود )23: 6(، لذلك يبدو أن شاول أقام كاهًنا آخر وعمل أفوًدا نحن نعلم أن أبيأثار الكاهن سبق أن 

أخرى...  

ويدرك سر فشله، فيعود إلى اه يراجع نفسه  الكثيرة التي قدمها له اه لكي  الفرص  فرصة جديدة من بين  لعل ما حدث كان بالنسبة لشاول 

امرأة صاحبة جان؛ فأهاَن اه إذ أقام الفرصة فقد اسودت الحياة في وجهه وبدأ يفكر في   بالتوبة القلبية الصادقة... لكنه على العكس أساء استخدام هذه 

المرأة الكاذبة الجاهلة موضع اه.  هذه 

مصيري يمس حياته وحياة الشعب كله! أية مشيرة في أمر  امرأة صاحبة جان لتكون له  يبحثوا له عن  إسرائيل يطلب من عبيده أن  عجًبا! ملك 

غباوة هذه!  

دوحي. جلبوع على الجانب الشمالي من جبل  حوالي 10 أميال من  أخبروه عن وجود صاحبة جان في عين دور، تبعد  لقد 

يستشيره بعد أن أقسم لها أنه لن اأرض ]9[ تنكر وذهب إلى صاحبة جان لتصعد له صموئيل  والتوابع من  شاول الذي قطع أصحاب الجان 

يحذرنا اآباء من فتح الباب للخطايا التي تبدو ارتكب هذا الشر الخطير. لهذا  انحرف شاول من ضعف إلى آخر حتى   يلحقها إثم في هذا اأمر. هكذا 

نرتكبه. تدريجًيا إلى ما كنا نظن أننا لن   تافهة والتي تقودنا 

وخنوًعا إهاك البشر إذ يبدأ هجومه عليهم مكًرا عظيًما وجهًدا  تغلقوا مداخلهم )مداخل الخطايا(، فإن الشيطان في دناءته يستخدم  أتوسل إليكم... أن       v

بمشورته، بالخرافات مستخدًما صاحبة الجان، فلو أشار عليه بذلك من البداية لما اهتم شاول   بأمور تافهة للغاية. احظ كيف أتى بشاول إلى ااعتقاد 

 إذ كيف يقبل هذا من قطع أصحاب الجان؟! لقد قاده الشيطان إلى ذلك قليًا قليًا...
[205]

يوحنا الذهب الفم القديس 

كثمرة انفصاله عن داود كقائد يوحنا الذهبي الفم أن ما وصل إليه شاول من انحطاط وانهيار حتى التجأ إلى صاحبة جان جاء  يرى القديس 

حرب ما، فكان كاهما في أمان ومجد، إذ كان مجد القائد وقوي، فبفقدانه خسر الكثير، إذ يقول: ]إلى أن انفصل عن داود لم يسقط )شاول( في   عظيم 

.]
[206]

 يعبر إلى الملك

الروح الذي ظهر لشاول؟  ما هو رأي اآباء في 
هزيمة شاول( لغضب اه يرى صموئيل، إنما كان ذلك خداًعا. أما ما أنبأ به الشيطان فهو نتيجة طبيعية ) يرى القديس هيبوليتس أن شاول لم 

تصرفات عرف الشيطان غضب اه على شاول من  خطيرة فأنبأه بموته. هكذا  المريض في حالة  معرفة بعلم الطب رأى   عليه، وكأنه بطبيب ليس له 

.
[207]

بهزيمته وموته، لكنه أخطأ في تحديد يوم موته مخبًرا إياه  المشورة خال الجان،   شاول نفسه مقدًما له 
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بواسطة v     استشار شاول الميت بعد فقدانه اه الحّي. حاشا لنا أن نظن أن نفس أي قديس- باأكثر نفس نبي - ُتستدعى )من مكان راحتها في الجحيم( 

 شيطان. "إننا نعلم أن الشيطان نفسه يغير شكله إلى ماك نور" )2 كو 11: 14(، فباأكثر إلى رجل نور، بل وسُيظهر نفسه في النهاية أنه هو اه

بقوة ليثبت نفسه أنه نبي اه تردد  المختارين أيًضا" )مت 24: 24(. في الحالة السابقة  يضلوا لو أمكن   )2 تس 2: 4( ويعطي آيات وعجائب" حتى 

 خاصة بالنسبة لشاول الذي كان يقطن فيه.
[208]

ترتليان العامة 

الترجمة السبعينية(. شريرة دعيت آلهة كما جاء في )مز 96: 5، مز 10: 11  أرواًحا  يرى القديس باسيليوس الكبير أن شاول رأى 

وانهياره إذ: لقد ظهر ضعف شاول الشديد 

واضطرب قلبه جًدا عندما رأى جيش الفلسطينيين ]5[. أ. خاف 

امرأة صاحبة جان؛ موقف مخز أمام يفتشوا عن  يعرفون أنه سبق أن نفى أصحاب الجان، وها هو يطلب منهم أن  ب. انهار أمام عبيده الذين 

 عبيده!

مخزية! صورة  أخرى ]8[؛  المرأة فتنكر ولِبس ثياًبا  ج. خاف لئا تخشاه 

جلبوع وعين دور. ومتعرًضا للخطر حيث كان أعداء في شونم بين  عشرة أميال، محتمًا التعب  د. ذهب إليها في عين دور، سار نحو 

بالرب أنه لن يؤذيها ممارستها هذه اأمور، أما هو فبجهل حلف  فتظاهرت بعدم  المرأة بسبب طول قامته عن كل الشعب،  عرفته  هـ. غالًبا ما 

.]10[ 

يرتدع بل المرأة توبخ شاول: "لماذا خدعتني وأنت شاول" ]12[. أما هو فلم  فصرخت  و. ظهر الشيطان في شكل صموئيل النبي ُمغطى بجبة 

الحوار سقط اأرض وسجد، وبعد  الروح الظاهر له والمتحدث باسم صموئيل، فّخر شاول على وجهه إلى  حوار مع  الشرير؛ دخل في  الطريق   كّمل هذا 

اانهيارات والمتاعب عاشها شاول في آخر حياته. اأرض بطوله وخاف جًدا... إنها سلسلة من   على 

انهياره الشديد وهو ملكها وقدمت له أفضل ما عندها طعاًما بعد إلحاحها هي وعبديه. المرأة صاحبة الجان بسبب  ز. أشفقت عليه 

الرسول له، ومواجهة بولس  الرب حتى آخر أيام حياته،  مخزية بعصيانه  بصورة  مواجهة شاول الملك للموت إذ ختم حياته  الفارق بين  ما أبعد 

وأخيًرا قد وضع لي إكليل البر" )2 تي 4: 8-6(.  إذ يقول: "وقت انحالي قد حضر، قد جاهدت الجهاد الحسن، أكملت السعي، حفظت اإيمان، 

فيخزن في أعماقه أمجاًدا متاحقة تمأ الروحي  اأخيرة من حياته، وأما  مرارة من يوم إلى يوم حتى اللحظات  اإنسان الفاسد داخلًيا يجمع لنفسه 

اأرض. ومع هذا فإن اه ا يغلق الباب أمام اأول طالًبا توبته ولو في النفس اأخير كما حدث مع اللص اليمين، فرًحا حتى نهاية حياته على   أعماقه 

 وا يليق باآخر أن يتهاون لئا يسقط.
<<
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األصحاح التاسع والعشرون 

عدم اشتراك داود في الحرب 
 وسطهم لمحاربة شعبه، أما قلبه  في مأزق، تظاهر بالخروج مع األعداء الساكنيكان داود بال شك ف

فكان ُمحطًما. أعلن أقطاب الفلسطینیین ألخیش عدم ثقتهم في داود، وكانت هذه اإلهانة ملجأ داخلًیا لداود، إذ 
. )7: 124 " (مزاتت أنفسنا مثل العصفور من فخ الصیادین، الفخ انكسر ونحن انفلتنلقال: "إنف

. ]5-1[. رفض اشتراك داود  1
 .]11-6[ود اذر لدت. أخیش یع2

:  رفض اشتراك داود . 1
تحرك جیش الفلسطینیین من شونم نحو الجنوب إلى أفیق بالقرب من معسكر اإلسرائیلیین الذین كانوا 

رود" الحالیة، التي نزل إلیها جدعون ح هناك، ربما "عین نقد انتقلوا إلى یزرعیل بالقرب من جبل جبلوع، عند عي
وجاء داود ورجاله مع أخیش في مؤخرة جیش الفلسطینیین، أما قلب داود فكان یحترق من جهة  ).1: 7 (قض

موقفه الحرج، فهو ال یستطیع أن یهرب برجاله عندما تدور المعركة فیحسبه أخیش خائًنا، إذ استضافه في بالده 
 إمكانیة للعمل بحریة، وٕان دخل المعركة مع الفلسطنیین یشعر بخیانته لوطنه وشعبه. ماذا یحدث لو  كلوأعطاه

قتل شاول؟ أما ینظر الشعب إلى أن داود المتحالف مع األعداء هو القاتل؟  
كانت التجربة قاسیة للغایة، لكن كما قیل: "اهللا أمین الذي ال یدعكم ُتجربون فوق ما  تستطیعون بل 

). 13: 10 كو 1سیجعل مع التجربة أیًضا منفًذا" (

 :  . أخیش یعتذر لداود2
بونه برجوع داود إلى موضعه في لعبر أقطاب الفلسطینیین، أي عظماء المدن الكبرى إلى أخیش یطا

 ل معهم إلى الحرب لئال ینقلب علیهم أثناء المعركة، قائلین له: ز وأال ینغصقل
"أرجع الرجل فیرجع إلى موضعه الذي عینت له ، وال ینزل معنا إلى الحرب، وال یكون لنا عدًوا في 

. الحرب
فبماذا یرضى هذا سیده؟ ألیس برؤوس أولئك الرجال؟  

. ]5-4]"ضرب شاول ألوفه وداود ربوات؟ " : ألیس هذا هو داود الذي غنین له بالرقص قائالت
دافع عنه أمام األقطاب لكنه كان واحًدا بین الخمسة لذا خضع فكان أخیش یحب داود جًدا ویثق به 

لهم، لذا اعتذر لداود طالًبا منه أن یرجع بعد أن أقسم بالرب أنه یعلم باستقامته وأنه یشتاق أن یشترك معه في 
الحرب، وأنه لم یجد فیه شًرا من یوم مجیئه حتى وقت الحدیث معه، وأنه یتطلع إلیه كمالك اهللا. 

یمكن أن   الصالحة ال! فإن الحیاةحًقا، ما أعظم شهادة الخارجین عن نقاوة قلب اإلنسان وصالحه
 !تختفي أو تُنكر

" اًحا مع عبید سیدكببكر صلقد طلب أخیش من داود أن یرجع مع رجاله بسرعة حتى تبدأ المعركة: "
وا جنسیتهم.   دعاهم عبید شاول، ألن داود ورجاله لم یغیرِّ

 صقلغ، لكن نفسه ُمّرة من أجل شعبه.  إلىلقد وجد داود الحل للمأزق الذي عاش فیه ورجع
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األصحاح الثالثون 

حرق صقلغ 
 لالشتراك في الحرب وبسرعة فائقة غزوا منطقة الجنوب غاستغل عمالیق خروج داود ورجاله من صقل

حرقوها بالنار وسبوا النساء اللواتي فیها، من بینهن أخینوعم الیزرعیلیَّة وأبیجایل. إذ رجع داود أبوا صقلغ وروض
استشار الرب، وعوض الیأس، انطلق برجاله لیرد النساء وغنائم كثیرة، قدم منها إلى شیوخ یهوذا أصحابه. 

. ]6-1[. حرق صقلغ    1
. ]20-7[. نصرة داود     2
. ]25-21[. اقتسام الغنیمة مع المتخلفین   3
. ]31-26[. ارسال غنیمة إلى شیوخ یهوذا  4

 :  . حرق صقلغ1
 الفلسطینیین عادوا إلى صقلغ في الیوم الثالث لیجدوا العمالقة قد غزوا  جیشرق داود ورجالهاإذ ف

 واألطفال كعبید. ،الجنوب أي ما بین جبال یهوذا والقفر كما غزوا صقلغ التي أحرقوها بالنار بعد أن سبوا النساء
رفع داود ورجاله أصواتهم وبكوا بمرارة حتى لم تبق لهم قوة للبكاء. 

ت كل نساء بيتضایق داود جًدا فقد ُسبیت امرأتاه أخینوعم الیزرعیلیة أبیجایل امرأة نابال الكرملي، كما ُس 
رجاله مع األطفال، هذا وقد فكر الرجال في رجمه ألنه أخذهم جمیًعا ولم یترك أحًدا لحراسة المدینة. 

، فقد Ð، وأبیجایل تعني "أب أو مصدر الحكمة"Ïإن كانت "أخینوعم" تعني "أخي نعیم" أو "أخي بهجة"
فصار النعیم الداخلي أو البهجة في الرب كما في قرابة أخوة معه بینما حمل مصدر  اقترن داود النبي بهما،

الحكمة فیه. هكذا یهبنا ابن داود ملكوته نعیًما دائًما عربوًنا لألبدیة ویقدم لنا ذاته مصدر الحكمة السماویة. أما 
عمل عدو الخیر المقاوم لمسیحنا فهو أن یأسر نعیمنا وحكمتنا، لنعیش محطمین بروح القنوط والغم مملوئین 

بظلمة الجهالة وعدم الحكمة. 
لیتنا نجاهد روحًیا بروح الرب لكي نسترد فرحنا الداخلي وحكمتنا في الرب فنعیش الحیاة الجدیدة التي لنا 

 سر فرحنا وحكمتنا. في المسیح یسوع

 : . نصرة داود2
، إذ یقول في مزامیره:  ]6[تشدد بالرب إلهه  تحطم بالیأس إنما اللم یستسلم داود للبكاء و
"أحبك یارب یا قوتي، 

.  صخرتي وحصني ومنقذيالرب
مي. ت صخرتي به أحإلهي

 ني ت حبال الموت، وسیول الهالك أفزعاكتنفتني
 الهاویة حاقت بي؛ أشراك الموت أنتشبت بي. حبال

لى إلهي صرخت، إفي ضیقي دعوت الرب و

1 Strong's Exh. Concordance, art 293.  36قاموس الكتاب المقدس، ص                    
2 Ibis art. 26.   201قاموس الكتاب المقدس، ص                                               
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 من هیكله صوتي وصراخي قدام أذنیه فسمع
..  األرض وارتعشت أسس الجبال ارتعدت وارتجت ألنه غضب.فأرتجَّت

 فأخذني. ى من الُعلأرسل
 من میاة كثیرة. نشلني
 من عدوي القوي ومن مبغضيَّ ألنهم أقوى مني. أنقذني

 في یوم بلیتي وكان الرب سندي. أصابوني
  إلى الرحب، خلصني ألنه ُسر بي.أخرجني
 الرب حسب بّري، حسب طهارة یدّي یرّد لي. یكافئني

). 21-1: 18 " (مز...ألني حفظت طرق الرب ولم أعص إلهي
). 14: 27  الرب. لیتشدد ولیتشجع قلبك وانتظر الرب" (مزانتظر"

). 1: 31 "علیك یا رب توكلت. ال تدعني أخزى مدى الدهر. بعدلك نجني" (مز
. وٕاذ ةثار الكاهن أن یقدم له األفود لكي یسأل الرب إن كان یمكن أن یلحق الغزاأطلب داود من أبي

جاءت اإلجابة اإللهیة باإلیجاب أخذ ستمائة رجل وجاءوا إلى وادي البسور، جنوب صقلغ وأرض یهوذا، ربما هو 
وادي الشریعة. 
 من كون الستمائة رجل أقویاء وجبابرة حرب لكن مائتین منهم أعیوا فلم یقدروا أن یعبروا النهر بل بالرغم

ویبدو أن داود أمرهم بعدم العبور بسبب إعیائهم، ولم یتوقفوا  انتظروا مع األمتعة، وعبر داود مع األربعمائة رجل.
. ]21[عن خوف أو عصیان، إذ قیل "أرجعوهم في وادي البسور" 

 برجل مصري في حالة إعیاء شدید لم یأكل ولم یشرب لمدة ثالثة أیام وثالث لیال، تركه سیده التقوا
العمالیقي - الذي سبق أن أسره واستعبده - في الحقل بال طعام وال شراب ألنه مرض وصار عاجًزا عن القیام 

ن وعنقودین من الزبیب فأكل ورجعت روحه إلیه. أخبرهم أنه كان مع سیده حین يبخدمته. قدموا له قرًصا من الت
) ربما 5: 2 ؛ صف16: 25 قبیلة من الفلسطینیین أرضهم في الجنوب (خر(هاجم العمالقة جنوب الكریتیین 

 مدینة كالب تأرض حبرون التي ُأعطیت لكالب، وبعدما ُأعطي( وما لیهوذا وجنوب كالب )كان أصلهم من كریت
، وعندما أحرقوا صقلغ بالنار. ))12-11: 21 ؛13: 14 للكهنة. أخذ كالب األرض التي حولها (یش

طلب داود من المصري أن ینزل به إلى الغزاه فوافق بعد أن طلب منه أن یحلف باهللا أال یقتله وال 
یسلمه إلى ید سیده، إذ كانوا في القدیم أحیاًنا یستخدمون الدلیل في الحروب ثم یقتلونه لئال یخونهم. 

نزل المصري بداود ورجاله إلى العمالقة فوجدهم منتشرین على كل وجه األرض یأكلون ویشربون 
وها من أرض الفلسطینیین ومن أرض یهوذا. كانوا في حالة لهو وعدم عویرقصون بسبب الغنیمة العظیمة التي جم

 في حالة حرب لن یلحقوا بهم هكذا بهذه السرعة. )الفلسطینیین وٕاسرائیل(اكتراث إذ یعلمون أن الطرفین 
)، 21: 16  كان العمالقة كما نرى هنا جماعة عنیفة ال تعرف إال السلب، یدها على كل إنسان (تك

استغلوا الحرب القائمة لینهبوا الطرفین. 
 فكمنوا حتى نام العمالقة، وعند السحر هجم برجاله ء أن داود ورجاله وصلوا المنطقة في المسایبدو

ربعمائة غالم ركبوا الجمال أعلیهم ودام القتال النهار كله، وكانت الضربة قویة إذ لم ینج من العمالقة سوى 
عاد الكل  وهربوا. أما داود فأنقذ امرأتیه وكل النساء واألطفال واسترد الغنیمة دون أن یفقد رجًال واحًدا في القتال.

. ]20[فرًحا، یسوقون غنیمة ضخمة دعوها غنیمة داود 
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من هو هذا المصري الذي غزاه العمالیقي واستعبده مستغًال كل طاقاته حتى مرض جًدا ثم تركه في 
الحقل بال مأوى وال أسرة وال أصدقاء یتضوَّر جوًعا وعطًشا في حالة موت إال اللص الیمین الذي استعبدته 

الخطیة وأذله عدو الخیر واستخدم كل طاقاته في الشر وأخیًرا ُعلق على خشبة في مذله وسط آالم مبرحة مع 
قدم له ابن داود المحارب لعمالیق  هذا جوع وعطش وحرمان من كل قریب أو صدیق، كما في حالة موت؟

الحقیقي نعمته طعاًما وشراًبا، حامًال إیاه إلى أرض المعركة لیرى وینعم بنصرة المسیح ویفرح ویتهلل بغنیمة 
سیده، الذي حطم أبواب الجحیم وأنقذ المسبیین ودخل بهم إلى فردوسه. 

لیه. إنهما كنیستا إ داود امرأتیه المسبیتین أخینوعم من یزرعیل وأبیجایل امرأة نابال الكرملي وردهما أنقذ
العهدین القدیم والجدید، فقد انطلق ابن داود إلى الجحیم لیحطم عمالیق الحقیقي، إبلیس، ویرد رجال العهدین 

القدیم والجدید ككنیسة مقدسة متحدة به أبدًیا. 

 : سام الغنیمة مع المتخلفینت. أق3
ما أرق قلب داود، فقد غلب برجاله القلیلین العمالقة بجبروتهم وكثرة عددهم، هذه النصرة لم تشغله عن 

. ]21[تقدم داود إلى القوم وسأل عن سالمتهم" إذ " السؤال عن الرجال الذین أوقفهم بسبب اإلعیاء،
خوتنا خاصة الضعفاء أو المحتاجین أو المتضایقین، أما داود فقائد روحي إكثیًرا ما تشغلنا النصرة عن 
حق، ینشغل بكل أحد، ویهتم بالكل. 

رار من المحاربین أال یشترك المائتان رجل في الغنیمة، یكفیهم أن یستلموا نساءهم شطلب بعض األ
: 31 وبنیهم، أما داود فأصر أن یشترك من بقى مع األمتعة مع المحاربین في الغنیمة، كما تقضي الشریعة (عد

). تحدث حتى مع القساة األشرار بالوداعة ورقة مع حكمة حتى ال یسبب انقساًما. لم یستخدم أسلوب 25-27
خوتي، ألن الرب قد أعطانا وحفظنا ودفع إ"ال تفعلوا هكذا یا األمر كقائد ناجح بل اسلوب الحب كأخ، إذ یقول: 

لیدنا الغزاه الذین جاءوا علینا، ومن یسمع لكم في هذا األمر؟! ألنه كنصیب النازل إلى الحرب نصیب الذي 
 .]24-23[یقیم عند األمتعة، فإنهم یقتسمون بالسویة" 

وأظهر محبة لجمیع رجاله، كما نسب النجاح هللا الذي قدم لهم هبة مجانیة لهذا الق بهم أن یقدموا 
إلخوتهم أیًضا من ذات الهبة التي ال فضل لهم فیها. 

 الذین بقوا مع الغنیمة مع الذین عبروا النهر مع داود لمحاربة عمالیق إنما هو اشتراك لرجال اشتراك
 الذین أعیوا تحت ثقل الناموس مع رجال العهد الجدید الذین عبروا بالمعمودیة - نهر األردن - إلى العهد القدیم

معركة الصلیب ونالوا كل نصرة بابن داود الغالب لحسابهم. 

 : . إرسال غنیمة إلى شیوخ یهوذا4
خوته وأصدقائه شیوخ یهوذا لیشاركوه في الغنیمة، قائًال إ داود باتساع القلب والكرم، لذا فكر في اتسم

. ]26["هذه لكم بركة من غنیمة أعداء الرب" لهم: 
 إلى شیوخ مدن كثیرة بال حصر مما یكشف عن وفرة الغنیمة جًدا، أرسلها كبركة أي هدیة لیس أرسل

 حارب ال لحساب نفسه  قد من ِقَبل الرب واهب الغلبة والنصرة والمعطي الجمیع بسخاء. وكأن داودبلمن قبله 
 ورجاله، إنما حارب حروب الرب لحساب كل الشعب. 

  : إلى شیوخ المدن التالیةاقدم الهداي
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)، تسمى أیًضا كسیل 6: 12 : وهي غیر بیت إیل بنیامین، بل مدینة في جنوبي یهوذا (یشÏ ایلبیت
)، یظن أنها خربة الرأس بین بئر سبع وخولیفة. 30: 4 أي 1) وبتوئیل (4: 19 ) وبتول (یش30: 15 (یش

 (رامة النجب)، وأیًضا بعلة  رامة الجنوب)، وتسمى أیًضا8: 19 : غیر راموث جلعاد (یشÐراموث الجنوب
 في جنوب تخم شمعون. قریة)، وهي 19: 8 یش (بئر

 میًال جنوب عربي 13 أمیال شمال موالدة و6ال الیهودیة، یظن أنه تبعد جب: مدینة للكهنة، في Ñیتیر
. )یتیر تعني "تفوق" أو "أفضلیة" أو "استعالء"(حبرون. یرجع أن تكون هي خربة عتیر. 

زة إلى وادي موسى، غ: غیر عروعیر التي في موآب، وهي قریة في یهوذا، على الطریق من Òعروعیر
"عروعیر" معناها "عریان" أو "دغل ( شرقي بئر سبع، آثارها قائمة في وادي عرارة  جنوب میالً 12تبعد حوالي 

. )أشجار العرعر"
: اسم عبري ربما كان معناه "شوارب"، لعلها في جنوب یهوذا. Óسفموت
  أمیال جنوب حبرون.9"سموع" أو "السموعة"، تبعد حوالي   للكهنة، اسمها الحاليمدینة: Ôاشتموع

"استماع" أو "طاعة".  "اشتموع" كلمة عبریة تعني
"تجارة"، مدینة في یهوذا، ال یعرف موقعها اآلن.  : اسم عبري معناهÕراخال أو راكال
). 10: 27 صم 1 : (راجعینيمدن الیرحمئیل

). 6: 15 صم 1 : (راجعنیینيمدینة الق
) من نصیب یهوذا ُنقلت إلى شمعون، تقع في الجنوب 17: 1 قض: اسمها األصلي صفاة (Öحرمة

تخریبها دعیت ُحرمة بعد (أمیال جنوب شرقي بئر سبع  3نحو تخوم آدوم، ربما كان موقعها في تل الملح، نحو 
. ))17: 1 قض(وتحریمها 

 (حفرة الدخان) أو عاشان (دخان)، في سهل یهوذا تحولت إلى بورعاشان(فرن الدخان) أو  :كورعاشان
. × عاسان، شمالي غربي بئر سبع وبالقرب منهاخربةشمعون ثم صارت لالویین. تسمى 

). 42: 15 : قریة في جنوب یهوذا، ربما هي عاتر (یشضعتاك
. الخلیل: حالًیا ُتدعى حبرون

ًضا لشیوخ جمیع األماكن التي تردد علیها هو ورجاله ي لشیوخ هذه المدن وأالغنیمةقدم داود النبي من 
.  عالمة شكره لهم على حسن ضیافتهم

  

1 Westminster Dict. Of the Bible, p 113.   392قاموس الكتاب المقدس، ص                
2 Ibid 791.  1053قاموس الكتاب المقدس، ص                                        
3 Ibid 448.  619قاموس الكتاب المقدس، ص                                        
4 Ibid p. 65.  470قاموس الكتاب المقدس، ص                                        
5 Ibid, p. 887.  390قاموس الكتاب المقدس، ص                                        
6 Ibid, p 277.                                       
7 Ibid , p 789.                                         
8 Ibid , p 40.   
9 Ibid 68.   
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ح الحادي والثالثون ااألصح

موت شاول وبنیه 
باطًال حاول شاول أن یقتل داود، وٕاذ ترك داود األمر هللا، سقط شاول وبنوه وحامل سالحه في یوم واحد 

ًدا ورثى ج)، إذ حزن علیه 1 صم 2 داود بسوء، وال حمل قلبه ضغینة أو تشفًیا بل كل حب ( یدمتدتدون أن 
.   ویمجدهماداود شاول ویوناثان بمرارة یمدحهما

. ]2-1[. قتل أبناء شاول  1
. ]7-3[. إصابة شاول وموته  2
. ]13-8[. سكان یابیش یأخذون أجسادهم 3

  . قتل أبناء شاول1
بعدما تحدث الوحي عن نجاح داود في الهجوم على العمالقة ورد المسبیین مع غنائم كثیرة قام بتوزیعها 

 ویزعیل.  جلبوععلى كثیرین عاد إلى الحرب القائمة بین إسرائیل والفلسطینیین في جبل
. ]2[نیون أبناء شاول الثالثة: یوناثان وأبیناداب وملكیشوع يضرب الفلسط

ت شاول كان ا لقد خابت كل حسابات شاول البشریة وتحققت حسابات داود اإلیمانیة. بحسب حساب
)؛ وها هو یوناثان الجبار وأخواه 31: 20البد لداود أن ُیقتل حتى ال یغتصب المملكة بعد موته من ابنه یوناثان (

یموتان أمام عیني شاول بینما ُحفظ داود بعیًدا لیستلم الُملك. طرد شاول داود من وطنه خالل حسده الشریر ولم 
یدرك أنه بهذا حفظه بعیًدا حتى یموت هو وبنوه لینال داود الملك من بعده. 

أما حسابات داود اإلیمانیة فهي أنه ال یمد یده على مسیح الرب، وٕانما كما قال: "الرب سوف یضربه أو 
،  قاضیة). وقد جاء الیوم الذي فیه ضربه الرب ضربة10: 26یأتي یومه فیموت أو ینزل إلى الحرب ویهلك" (

جاء یوم لیموت وقد نزل إلى الحرب وهلك بید أعدائه الذین ضربوه بالرمح كما قتل نفسه إذ أمسك بسیفه وألقى 
 لیتنا نترك أمورنا في ید اهللا مؤمنین بعمله معنا! ..بنفسه.

  . إصابة شاول وموته2
). 31: 22 مل 1 متى سقط یسقط الجیش كله (ى حت]3[ركز الفلسطینیون ضرباتهم على الملك شاول 

ضربه الرماة بالرماح فُجرح، وٕاذ شعر بالخطر طلب من حامل سالحه أن یقتله بالسیف حتى ال یطعنه الُغلف 
ا فعلوا بشمشون إذ قلعوا عینیه وأوثقوه بسالسل نحاس وكان یطحن في مربما خشي أن یهزءوا به ك(وُیَقبِّحونه 

 بیت السجن، كما جاءوا إلى بیت إلههم داجون لیلعب أمام ثالثة آالف من الرجال والنساء وهم یسخرون به (قض
. إذ خاف حامل السالح جًدا واختشى من سیده، أخذ شاول السیف وسقط علیه. ولما رأى حامل ))21-25: 16

بحسب التقلید الیهودي حامل السالح هو دواغ الذي قتل كهنة  السالح ذلك سقط هو أیًضا على سالحه ومات.
). 19-18: 22نوب (

 أي حرسه الخاص، أما ابنه اشبوشث العاجز ]6[مات شاول وبنوه الثالثة وحامل سالحه وجمیع رجاله 
 األمر الذي سبب هزیمة ُمّرة إلسرائیل، فترك اإلسرائیلیون الذین في ...عن العمل ورئیس جیشه إبنیر فلم یموتا

 ، المدن)أي شرقي األردن( وفي عبر األردن )شمال وادي یزرعیل أي أسباط نفتالي وزبولون ویساكر(عبر الوادي 
فجاء الفلسطینیون وسكنوها. 
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  . سكان یابیش یأخذون أجساد شاول وبنیه3
جاء الفلسطینیون إلى أرض المعركة لسلب الثیاب الثمینة واألسلحة وكل ذي قیمة التي للقتلى، فوجدوا 

شاول وبنیه ساقطین في جبل جلبوع، فقطعوا رأس شاول ونزعوا سالحه وبعثوا رسًال إلى كل بالدهم یبشرون 
ربما الهیكل الذي في أشقلون كما جاء (بموته، ناسبین النصرة ألصنامهم، لذا وضعوا سالحه في بیت عشتاروت. 

. )في هیرودت
سمر الفلسطینیون جسد شاول وبنیه على سور بیت شأن، وهي مدینة بیسان الحالیة وتبعد حوالي خمسة 

أمیال غربي نهر األردن. دُعیت سكیثوبولس بعد السبي، تعتبر عاصمة المدن العشر. 
ین طلب منهم ناحاش أن حرد أهل یابیش جلعاد الجمیل لشاول الذي أنقذهم من ید ناحاش العموني 

اآلن إذ خلصهم  ).2-1: 11شرط تقویر كل عین یمنى لهم لیكون عاًرا لهم (بهم عهًدا ویستعبدهم معیقطع 
) شعروا بالدین نحوه. لم یقبلوا أن یتركوا جسده وأجساد بنیه معلقة على سور بیت شان في 11: 11شاول (

مهانة، إنما قام كل ذي بأس وساروا اللیل كله حتى جاءوا باألجساد ودفنوها في یابیش تحت األثلة، وصاموا 
سبعة أیام. 

ُأفتتح هذا السفر بمیالد صموئیل الذي جاء هبة إلهیة ال لحنة أمه فقط وٕانما للشعب كله بكونه ثمرة 
صلوات ودموع وتقوى أمه لیكون بركة لشعبه، عمل وال زال یعمل بصلواته لحساب ملكوت اهللا. وُختم السفر 

بانتحار شاول وقطع رأسه، هذا الذي اختیر حسب مشورة الشعب البشریة كأطول رجل بینهم لیحمیهم من 
األعداء، انتهت حیاته في عار وخزي وُقطعت رأسه بید أعدائه حًقا ما أبعد الفارق بین تدبیر اهللا والتدبیر 

. اإلنساني البحت
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