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رب حیاة سماویة في هیكل ال
وهو  ،ض السبيأر في  كاتب سفري أخبار األیام األول والثانيعزرا الكاتب والكاهنعاش 

، مأورشلي. وقاد الفوج الثاني من العائدین من بابل إلى أورشلیمهیكل اهللا في التمتُّع بخدمة محروم من 
 یختبر القادة والشعب الحیاة يلكباألكثر ه، وٕانما ء زُربابل بناأعادال لیدعم العبادة في الهیكل الذي 

 الُمقدَّسة في هیكل اهللا القدوس. ةالسماوي
ه ، األیام األول والثانيأخبار يوها هو هنا في سفر  لُیِعید ، بروح اهللا القدوسأنظارنا ُیوجِّ

نظرتنا نحو التاریخ الُمقدَّس منذ آدم إلى السقوط تحت السبي مع وجود وعد إلهي بالعودة من السبي. 
 .تمتَّع بعربونها لن،قلوبنا كما إلى السماءترتفع ن أ أخبار األیام األول والثاني اسفریدعونا 
 أن قلیًال من المسیحیین یهتمون بالتمتُّع بهذین السفرین، فقدَّم لنا القدیس جیرومالحظ 

من یظن في نفسه أنه تعرَّف على األسفار المقدسة، ولم یعرف هذین السفرین، التحذیر التالي: "
".  Îفقد خدع نفسه

1 Céline Mangan: 1-2 Chronicles, Ezra, Nehemiah, Delware 1982, p. 1 
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مقدمة 
في 

سفري أخبار األیام األول والثاني 
". في liber Chronicorumجاء اسم السفر عن الترجمة الالتینیة الفولجاتا "سفر األخبار 

 Registers of ˺أو تسجیالت األیام" Devri Hoyyamimاألصل العبري ُیدَعى "أحداث األزمنة 

days ، وفي الترجمة السبعینیة "األمور المتروكةParalipomeno things left over " التي لم
.  ˻ُتذَكر في سفري الملوك

الكاتب غیر معروف، ربما یكون عزرا حسب التقلید الیهودي، كتبه بعد الرجوع من السبي 
البابلي مباشرةً . 

. تشهد بذلك محتویات ˼عزرا ونحمیا وأستیریرى البعض أن هذْین السفرْین مرتبطان بأسفار 
السفرْین: 

). 22-21: 36 أي 2أشارا إلى العودة من السبي ُبناًء على منشور كورش الفارسي ( .١
)، ورثى أورشلیم على 25: 35 أي 2ُسجِّال بعد عصر إرمیا النبي الذي عاصر السبي ( .٢

 خرابها، والهیكل على دماره، والشعب على ترحیله للسبي.

یرى البعض أن لغة السفرین هنا ضعیفة؛ وهذا ما ظهر في األسفار التي ُكِتَبت بعد السبي  .٣
مباشرًة، فدخلت بعض كلمات غریبة على اللغة العبریة خالل ترحیل الیهود من أراضیهم، 

 واحتكاكهم بشعوٍب أخرى في السبي.

واضح أن الكاتب كان على األقل معاصًرا لزُربابل، قائد أول ُدْفَعة من الراجعین من السبي،  .٤
 ).19: 3 أي 1وأنه على عالقة وثیقة به، ُمْهَتم به وبعائلته وابنته شلومیة (

)؛ وهو من نسل داود، رجع 2: 8)، الوارد أیًضا في (عزرا 22: 3 أي 1جاء اسم حطوش ( .٥
 مع عزرا من بابل.

بین سفري أخبار األیام وسفري عزرا ونحمیا 
نان تاریخ في (والسنین) سفران األیام أخبار كتاب أوكتاب األخبار   كتاٍب واحدٍ : كالهما ُیَكوِّ

1 McClintock & Strong's Cyclopedia, vol. 2, article Chronicles. 
2 Orthodox Study Bible, 1 Chro., Introduction.  
3 McClintock & Strong's Cyclopedia, vol. 2, article Chronicles. 
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. ˺ق.م 538الرجوع من سبي بابل سنة ب من آدم إلى قرار كورش إسرائیلشعب 
حسب التلمود الیهودي ُیعتَبر عزرا الكاهن الذي كتب السفر المنسوب إلیه في العهد القدیم، 

، وهذا ما یؤكده الكثیر من الدارسین. ˻هو كاتب سفري أخبار األیام
إن كان بعض الدارسین قد رفضوا هذا الرأي، غیر أننا ال نستطیع تجاهل العالقة الوثیقة 

بین سفري األخبار وسفري عزرا ونحمیا. 

. ُتِشیُر محتویات سفري األخبار إلى مؤلف كهنوتي، بسبب التأكید على الهیكل والكهنوت 1
والعبادة الجماعیة، والخط الثیؤقراطي لداود في مملكة یهوذا الجنوبیة.  

. یوجد تشاُبه كبیر بین أسلوب سفري األخبار وسفر عزرا، حیث تشترك هذه األسفار في 2
وجهة النظر الكهنوتیة وخدمة الكهنوت والعبادة في الهیكل، والطاعة للتشریع اإللهي وِذْكر األنساب. 

) تتكرران في 23-22: 36 أي 2كذلك فإن العبارتین الختامیتین في سفر أخبار األیام الثاني (
فتحان لنا نافذة على زمن بناء الهیكل الثاني ت هاتان العبارتان ).3-1: 1افتتاحیة سفر عزرا (عز 

 ربما كان سفر عزرا ُمَكمًِّال لسفري األخبار، كما هو الحال في  أیام الُفْرس.في إسرائیلوحیاة شعب 
إنجیل القدیس لوقا وسفر أعمال الرسل. 

. توجد تعبیرات وردت في سفري األخبار كما في سفر عزرا لم تكن معروفة قبل العودة 3
. ˼من السبي، مما یؤكد أن عزرا هو كاتب هذه األسفار

التكامل بین سفري أخبار األیام وسفري عزرا ونحمیا 
. إن كان سفر عزرا قد اهتم بإعادة بناء الهیكل الذي حرقه البابلیون، وسفر نحمیا بترمیم 1

أسوار أورشلیم لحفظ المدینة من األمم الُمعاِدیة إلسرائیل أو یهوذا، فإن سفري أخبار األیام عالجا 
األساس الروحي والكتابي لما تحتاجه هذه الدولة التي فقدت استقاللها، بل ووجودها الحقیقي. 

لقد عاد البعض من الیهود إلى أورشلیم، لكن بال ملٍك، بینما سبق فوعد اهللا أن یبقى نسل 
داود على العرش إلى األبد. یؤكد السفران أن نسل داود فقد العرش بسبب إصراره على الشرِّ . وجاء 

ملًكا على القلوب ورئیس كهنة سماوًیا إلى األبد.  ابن داود، السفران ُیِعدَّان القلوب لقبول الُمَخلِّص
وعود اهللا قائمة وأمینة، تتحقق حسب الفكر اإللهي الفائق، ولیس حسب الفكر البشري الحرفي. 

. لكن بسبطي یهوذا الملوكي، والالویین الكهنوتي. اهتم السفران على وجه الخصوص 2

Ï  ،الخ128، ص 1991: القراءة المسیحیة للعهد القدیم، بیروت، 1راجع الرابطة الكاثولیكیة العالمیة: دراسات بیبلیة  .
2 Cf. Talmud. Baba Bathra 15 a. 
3 Baker’s Pictorial Introduction to the Bible, 1967,13 1 Chronicles.  
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ة إلى ملك وكاهن  خالل العصیان، فقد السبطان دورهما إلى حٍد كبیرٍ . صارت هناك حاجة ُمِلحَّ
وذبیحة في نفس الوقت، قادر أن یحمل البشریة المؤمنة إلى العرش اإللهي. 

اإلصالح الذي قام به عزرا ونحمیا وغیرهما، في جوهره إعداد لمجيء السید المسیح، ابن 
داود حسب الجسد، وهو ملك الملوك، ورئیس الكهنة السماوي، والذبیحة القادرة أن تحمل خطایا العالم، 

إذ هو حمل اهللا، وعوض الخطیة ُیْلِبسنا برَّه الفائق. 

. إن كان كورش الفارسي قد سمح بعودة زُربابل إلى أورشلیم وهو من نسل داود، فإنه لم 3
 ُیَعیِّنهم اإلمبراطور الفارسي sutrapiesیرسله ملًكا له كمال الحریة في التصرُّف، بل كأحد المرازبة 

كحكام لمناطق ُمَعیَّنة. لم تكن في نیَّة اإلمبراطور ترك زُربابل في أورشلیم على الدوام، وال استقالله 
عن اإلمبراطوریة الفارسیة.  

فمع ما أعطاه كورش من حق الیهود في العودة إلى بلدهم، وشعوره بأن اهللا قد طلب منه أن 
یبني له بیًتا في أورشلیم، لم یكن في ذهن كورش إقامة مملكة لنسل داود. 

. مع بهجة الكثیرین بالعودة إلى أورشلیم، وٕاعادة بناء الهیكل، وبناء سور أورشلیم، والبدء 4
، بقیت أسئلة كثیرة في أذهان البعض یصعب أن یجدوا لها إجابات  في تقدیم ذبائح وُمحَرقات للربِّ

صریحة عملیة، فُذِكَر منها:  
تطلَّع كثیر من الشیوخ الذین رأوا في طفولتهم هیكل سلیمان بكونه أحد عجائب الدنیا، فصار  •

بعضهم َیْبُكون، إذ ال وجه للمقارنة بینه وبین الهیكل الجدید. صاروا یتساءلون: ُتَرى هل یأتي وقت 
یهدمون فیه الهیكل الجدید باعتباره هیكًال مؤقًتا، وُیِقیمون هیكًال كالهیكل القدیم؟ ومن الذي یفعل 

 هذا؟ وهل یوجد من ینفق علیه كما فعل داود قبل موته وأیًضا ابنه سلیمان؟

هل یمكن أن یعود الكهنوت في نقاوته ومجده كما في أیام هارون؟  •
هل من مقارنة مع العبادة في الهیكل، خاصة في األعیاد، كما كان یحدث في أیام سلیمان، حیث  •

 كان یجتمع الشعب من كل األسباط؟

 هل سیسترد كل سبط نصیبه في األرض التي استلمها من یشوع وتوارثتها األجیال؟ •

هل تسترد إسرائیل وحدتها بین كل األسباط، ویكون لها عظمتها ومجدها وغناها وسلطانها كما في  •
 أیام سلیمان؟

كلما َعَبَر الزمن اعتاد سكان أورشلیم ویهوذا على الخضوع واالستسالم لإلمبراطوریة الفارسیة التي  •
وهبتهم العودة كمنحٍة، لكن لم تتركهم یختارون ألنفسهم ملًكا من نسل داود. فأین هو الوعد اإللهي 

بخصوص بیت داود؟ هل بالفعل سیتحقق؟ هل ستتحقق نبوات األنبیاء حتى في أثناء السبّي، 
، هو یرعاها، وهو فیرعاها عبدي داودكقول الرب على لسان حزقیال: "وُأقیم علیها راعًیا واحًدا، 
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. أنا الرب تكلمتُ " (حز وعبدي داود رئیًسا في وسطهمیكون لها راعًیا، وأنا الرب أكون لهم إلًها، 
، ویكون وداود عبدي یكون ملًكا علیهم). "فیكونون لي شعًبا، وأنا أكون لهم إلًها. 23-24: 34

لجمیعهم راٍع واحٍد، فیسلكون في أحكامي، ویحفظون فرائضي، ویعملون بها. ویسكنون في األرض 
التي َأعطیُت عبدي یعقوب إیَّاها، التي سكنها آباؤكم، ویسكنون فیها هم وبنوهم وبنو بنیهم إلى 

). 25-23: 37" (حز علیهم إلى األبد وعبدي داود رئیساألبد، 
 وعلى سكان أورشلیم روح النعمة على بیت داودوقول الرب على لسان زكریا النبي: "وأفیض 

). 10: 12والتضرعات" (زك 
اآلن بعد العودة من السبي، جاء هذان السفران یستعرضان خطة اهللا بخصوص بیت داود 

الملوكي والمهتم بعبادة اهللا الحيّ . لكن یقف الیهودي الراجع لیرى مملكة الشمال لم یعد لها وجود. ولم 
ُتذَكر العاصمة "السامرة" في هذین السفرین سوى ثمان مرات، وجمیعها تظهر في حالة حرب ومقاومة 

لیهوذا وأورشلیم.  

بین سفري أخبار األیام وسفري صموئیل الثاني والملوك الثاني 
ُكِتَب سفرا صموئیل الثاني والملوك الثاني قبل السبّي، أما سفرا األخبار فبعد العودة من 

السبي. سفرا صموئیل الثاني والملوك الثاني یتتبعان الجانب التاریخي من وجهة النظر النبویة، أما 
سفرا أخبار األیام فُیَركِّزان على الجانب الكهنوتي التعبُّدي، وعلى طقس الهیكل. یبرز الكاتب بركة 

الرب ونعمته على داود الذي كان یشتهي بناء الهیكل، وٕاذ لم ُیسَمح له، اهتم بتدبیر اإلمكانیات 
المادیة البنه سلیمان كي یحقق شهوة قلب أبیه، كما اهتم بتنظیم العبادة وِفَرق الُمَسبِّحین. 
كثیًرا ما اهتم ملوك یهوذا بالهیكل على خالف ملوك إسرائیل الُمقاِومین للهیكل. 

 .˺أن سفري أخبار األیام األول والثاني هما خالصة العهد القدیم القدیس جیروم یرى

یحتوي سفرا أخبار األیام األول والثاني على تاریخ األمة الیهودیة، خاصة ما هو مكتوب في 
. Ðأسفار صموئیل الثاني والملوك األول والثاني، فُیحَسب أشبه بتفسیٍر روحٍي ألسفار صموئیل والملوك
إنهما یشتمالن على تاریخ الیهود من بدایة ُحْكِم شاول الملك إلى صدقیا الملك. فهل یعني هذا أن 

أخبار األیام األول والثاني هما تكرار لما ورد في أسفار الملوك بال هدف؟ بالتأكید ال، لألسباب 
التالیة: 

. یستخدم الكتاب المقدس أحیاًنا اإلعادة إال أن هناك حكمة في هذا، مثال ذلك: یوجد 1

1 Baker’s Pictorial Introduction to the Bible, 1967,13 1 Chronicles.  
2 Baker’s Pictorial Introduction to the Bible, 1967,13 1 Chronicles.  
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بعض التكرار في كل من إنجیلي مرقس ومتى، ولكن الروح القدس في حكمة یراعي في توصیل كلمة 
. وكأن الروح القدس ُیعِطي الحقیقة ُمَركَّزة ثم یعود ویختار بعض األجزاء لُیَسلَِّط الضوء علیهااهللا أن 

ینظر إلى المساحة خالل تلیسكوب، ثم یختار جزًءا ُمَعیًَّنا، ویوضحه لنا بالتفصیل تحت المیكرسكوب. 
هذا هو ما حدث تماًما في سفري أخبار األیام األول والثاني. 

. بینما ُیَمثِّل سفر صموئیل الثاني وسفرا الملوك األول والثاني التاریخ السیاسي إلسرائیل 2
ویهوذا، فإن سفري أخبار األیام األول والثاني ُیَقدِّمان النظرة الدینیة لنسل داود في مملكة یهوذا. 

وجهة النظر ، بینما األسفار السابقة ُتَمثِّل وجهة النظر الكهنوتیة والروحیةویمكن القول بأنهما ُیَمثِّالن 
  .النبویة واألخالقیة

. في سفري األخبار یتخطَّى اهللا األساس الذي ُكِتَب في أسفار صموئیل والملوك لكي ُیؤكد 3
أشیاء یعتبرها مهمة، فمثالً : 

أ. التركیز في سفر أخبار األیام األول یقع على داود، والتركیز في سفر أخبار األیام الثاني 
یقع على نسله. وعند ذكر انقسام مملكتي الشمال والجنوب نجد أن مملكة الشمال قد ُأهِمَلتْ . 

ب. ال یذكر سفر أخبار األیام األول أغلب أخطاء وضعفات داود، ألن اهللا غفرها له تماًما، 
ولذلك ال یذكرها ثانیة.  

، بینما سفرا األخبار من وجهة العرشج. یعطي سفرا الملوك تاریخ األمة من وجهة نظر 
 هو المركز.  الهیكل هو المركز، بینما في سفر األخبارالقصر. في سفر الملوك  المذبحنظر

، ألننا كثیًرا ما نرى ذكر العبارة اآلتیة في سفرا األخبار هما تفسیر لسفري الملوكد. 
الملوك: "ألیس هو مكتوب في سفر أخبار ملوك إسرائیل؟" 

لمن ُكِتَب السفران؟ 
، فال القائد الحقیقي هو اهللاُكِتَب هذان السفران باألكثر للملوك والقادة الدینیین، لیدركوا أن 

یتشامخ أحد أو یعتدُّ بذاته. كما قدَّمه للشعب، لیدركوا أن خالصهم یتحقق ال بفضل القادة وقدرتهم، 
. ونحن كمسیحیین، ندرك أن خالصنا هو بالمسیح الملك الحقیقي ورئیس الكهنة بالرجوع إلى اهللاوٕانما 

السماوي وحمل اهللا المبذول، لیقود موكبنا إلى السماء. 
یفتح لنا هذان السفران أبواب الرجاء في مراحم اهللا، الذي وٕان أدَّبنا بسبب خطایانا، إنما إلى 

لحظة، فیفیض بمراحمه علینا. كما یكشف لنا عما یتوقعه اهللا من مؤمنیه كقادٍة وشعٍب . 
هذا ویعلن السفر بطریٍق أو آخر أن رجاءنا كله في إسرائیل الجدید، كنیسة المسیح، حیث 

یكون ملكها وكاهنها والذبیحة والشفیع هو السید المسیح، ابن داود، یحمل البشریة إلى مملكته األبدیة. 
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تقسیم سفر أخبار األیام 
كان سفرا أخبار األیام في األصل سفًرا واحًدا، مثل أسفار صموئیل والملوك، وقد تمَّ تقسیمه 

إلى جزأین في الترجمة السبعینیة في القرن الثالث قبل المیالد. 
أو "التي لم ُتذَكر" أو "األشیاء  Pawa leipomenonفي ذاك الوقت ُأعطي اسم 

المحذوفة"، إشارة إلى األشیاء التي لم ُتذَكر في أسفار صموئیل والملوك.  
 ق. م) وهو الذي 405- 385 في الفولجاتا (القدیس جیرومیرجع اسم "أخبار األیام" إلى 

ًصا للعهد القدیم، لذلك من األفضل أن ُیسمیا "أخبار  رأى أنه حیث أن السفرْین ُیعتبَران ُمَلخَّ
Chronicon .كل التاریخ الُمقدَّس "

الظروف المحیطة بالكاتب 
ل أحداث نفس الحقبة الخاصة بأسفار  على الرغم من أن كاتب سفري أخبار األیام ُیسجِّ

صموئیل والملوك، وأحیاًنا یستعمل نفس اللهجة، وربما یستعیر من صفحاتها، إالَّ إنه یكتب من وجهة 
نظر مختلفة وكتابته لها صفة ُممیَّزة. ففي الوقت الذي ُكِتَب فیه هذان السفران كان شعب إسرائیل 

یجتاز حقبة حرجة جدیدة في تاریخه تختلف عما كانت عند كتابة أسفار صموئیل والملوك.  
 130 قبل المیالد، وكان نظام الملكیة ُمَعلًَّقا لمدة 458لقد رجع عزرا إلى الیهودیة في عام 

عاًما بعد معاناة ُمرَّة من الملوك األشرار، ولم یكن عند األمة رجاء أو تفكیر في تجدید الملكیة. وكان 
قد مضت عشرات السنوات منذ أن عاد أول فوج من السبي، عندما بدأوا في إعادة تثبیت األمة في 

أورشلیم، كانوا قد استسلموا لوضعهم كرعایا لإلمبراطوریة الفارسیة، وكانت حكومتهم المدنیة على نمط 
شعٍب مقهوٍر، وٕان كانت صفتهم القومیة واضحة وممیزة، إالِّ أنها أخذت شًكال مختلًفا، إذ لم تكن بعد 

ملكیة ودینیة بل دینیة فقط. 
فیما عدا ما یخص الدیانة، كانوا خاضعین للحكام وقوانین اإلمبراطوریة التي أصبحوا جزًءا 

لكن  theocracyمنها. في إطار دیانتهم، كانوا باألكثر عبرانیین ومازالوا خاضعین للثیؤقراطیة 
بشكلها الخارجي الذي كان قد تغیَّر مرة أخرى. فالملكیة ولَّْت ومعها سلسلة الخدام الُمتمیزین التابعین 

لُحْكِم اهللا، أّي سلسلة األنبیاء التي كانت ضابطة وُمنظِّمة للملكیة. ومن َثمَّ أصبح الُمَمثِّل األرضي 
للثیؤقراطیة هو الُمَمثِّل لرئاسة النظام الدیني، أّي رئیس الكهنة، وأصبحت قومیة الشعب دینیة منذ ذلك 

الوقت فصاعًدا. 
كان هذا التغیُّر في الشعب العبراني هو السبب الذي دعا عزرا إلعادة كتابة الجزء األخیر 

من تاریخ جنسهم، فسفرا الملوك أشارا إلى العالقة بین المملكتین مع النظام الممیز ُمَمثًَّال في األنبیاء، 
بینما سفرا األخبار أشارا إلى العالقة بین مملكة داود الشرعیة مع النظام العام للخدمة والعبادة الُمرّتبة 
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من اهللا. هذا المفتاح لغرض إعادة سرد التاریخ، لكي یهیئ الفكر أن ابن داود هو َمْرَكز التاریخ كله. 
في نهایة األصحاح العاشر لسفر أخبار األیام األول بدأ یتابع المملكة الثیؤقراطیة. 

 أرََّخ الكاتب تقریًبا من وجهة النظر الدینیة المحضة، وشغل تاریخ داود وسلیمانفي سرد 
ُمْلك داود عدة أصحاحات أغلبها ُخصِّص لنقل التابوت إلى أورشلیم، وتحدید موقع الهیكل، والتحضیر 

لبنائه، ووضع الترتیبات الخاصة بالعبادة اإللهیة. أما العالقات العائلیة لداود، وخطیته مع بثشبع، 
وعصیان أبشالوم وأدونیا، ومزمور الشكر النتصاره، وكلماته األخیرة فلم ُتذَكْر . 

َصْت ستة أصحاحات من تسعة لبناء تاریخ سلیمان كذلك الحال في سرد  ، حتى ُخصِّ
َصْت 7-2 أي 2الهیكل وتكریسه ( ة باألربعین عاًما لملكه، فقد ُلخِّ )، أما األمور الدنیویة الُمختصَّ

).  9-8، 1 أي 2تقریًبا في ثالثة أصحاحات (

 بنفس الطریقة:  لتاریخ الملوك الالحقینكذلك ُكِتَب سرد 
، وَشدَّدوا ُمْلك الكهنة والالویون من عبادة یربعام الخاطئة في المملكة الشمالیة . هرب1

). كما جاء نداء أبیا إلى رعایا یربعام متهكًما على 17-13: 11 أي 2رحبعام بَتَجم�عهم حوله (
عبادته التي هي مزیج بین عبادة األصنام وعبادة اهللا الحي، هذه التي اخترعها. وقارن بینها وبین 

).  12، 9: 13 أي 2األمجاد الدینیة القدیمة التي احتفظ بها في أورشلیم (

وطلبوه بكل رضاهم، "وتجدید العهد بین اهللا وشعبه قام آسا بإحیاء العبادة في الهیكل، . 2
یهوشافاط ). ویماثل ذلك أخبار ملك 15، 1: 15 أي 2 ("فُوِجد لهم، وأراحهم الرب من كل جهة

. وفي سرد أخبار یوآش ُأعِطَیْت أهمیة خاصة لرئیس الكهنة یهویاداع لموقفه أثناء الكارثة التي ویوآش
 حیث وصف لُملك حزقیا ویوآش). وأیًضا السرد الطویل 23 أي 2سبَّبتها عثلیا بقتل كل نسل داود (

في أصحاحات عدیدة التجدیدات التي تمَّْت في الهیكل وخدمة الهیكل وترك أصحاحات قلیلة لوصف 
). 35-34، 31، 29 أي 2الخدمات األخرى (

من الواضح أن غرض عزرا من كتابة سفري األخبار هو أن یضع أمام الیهود اعتباًرا خاًصا 
لتاریخهم، لكي یظهر لهم أنه من قبل تكوین حكمهم كثیؤقراطیة، فإن األمجاد وكذلك الضعفات حتى 
الخاصة بالملك داود كان لها صلة وطیدة باالعتراف بحضور اهللا خالل المحافظة على العبادة التي 

رها اهللا لهذا الغرض. والهدف من وجهة نظر تاریخهم بهذه الطریقة هو لتقویة الوعي الدیني  قرَّ
لقومیتهم، ولتعلیمهم أن قمة مجدهم هو ُمْلك اهللا علیهم، وأنه بالرغم من أن هذا الُمْلك كان ُیماَرس 

خالل األنبیاء إالَّ أن مظهره العادي والطبیعي كان االعتماد على النظام الكهنوتي (الالوي). 

ارتباط مملكة إسرائیل ببیت الرب 
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 الذي اتَّسم بالحكمة والِغَنى، واشتهر اسمه في العالم، تبدو حیاته كأنها  سلیمان الملك.1
ُتَركِّز على بناء بیت الرب. كما نراه یشفع وُیَصلِّي عن الشعب. كان رمًزا لمسیحنا الذي هو شفیعنا 

. )٢–١: ٢ یو ١ (الكفَّاري السماوي

  أیة عظمة لحمل اهللا الذي ُذِبَح لكي یرفع الخطیة لیس عن قلیلین بل عن كل العالم، الذي من
أجله تألم؟ "ألنه إن أخطأ أحد، فلنا شفیع عند اآلب یسوع المسیح البار، وهو كفارة لخطایانا، لیس 

). إذ هو ُمَخلِّص كل بشٍر، والسیما ٢–١: ٢ یو ١لخطایانا فقط، بل لخطایا العالم أیًضا" (
). إنه هو الذي محا الصك الذي كان علینا بدمه، ورفعه من الوسط، فلم ١٠: ٤ تي ١المؤمنین (

یعد أثر للخطایا التي ُوِجَدْت بل ُمِحَیت، ُمَسمًِّرا إیاها على الصلیب، هذا الذي إذ جرَّد الرئاسات 
). هكذا تعلَّمنا أن نكون فرحین ١٥–١٤: ٢والسالطین أشهرهم جهاًرا، ظافًرا بهم في الصلیب (كو 

). وبالتأكید خضع ٣٣: ١٦حینما نتألم في العالم. نتعلَّم ِعلَّة فرحنا، وهي أن العالم قد انهزم (یو 
ر ممن سیطروا علیهم، وصاروا یخدمونه، إذ ینقذ الفقراء من الجبار  لمن غلبه. لهذا كل األمم تتحرَّ

.  ˺)٥–٤: ٧٢وذلك بقوة آالمه، وُیَخلِّص المسكین الذي ال ُمِعین له (مز 
العالمة أوریجینوس 

. نقرأ عن الملوك الملوك األتقیاء. یظهر االرتباط بین المملكة وعبادة الرب في 2
 أن سرَّ نجاحهم هو ارتباطهم بالهیكل والعبادة للرب. یهوشافاط وحزقیا ویوشیاالصالحین، مثل 

، إذ حاول تدمیر العبادة هللا، وكان یحمل بغضة شدیدة لبیت آحاز الملك الشریر. في أیام 3
الرب، تدمَّرت المملكة جزئًیا في عصره. 

مع كل مقاومة إلبلیس ضد العبادة هللا، یرسل اهللا قائًدا أو أكثر لُیصِلَح ما فسد، حتى عندما 
سقطت مملكة إسرائیل وبعدها یهوذا في السبي، أرسل اهللا أنبیاء لَردِّ الشعب إلى اهللا، وتكلم في قلب 

كورش الفارسي لعودة الشعب إلى أورشلیم وٕاعادة بناء الهیكل. 
ل  مقاومة إبلیس لبیت الرب ال تتوقَّف، بل تتزاید حتى عندما جاء كلمة اهللا المتجسد، حوَّ

مقاومة إبلیس لُیْصَلَب ربُّ المجد عن العالم كله لخالص البشریة. وسیبقى العدو یقاوم بیت الرب حتى 
مجيء ضد المسیح لُیفِسَد العالم، لكن مع كل مقاومة یرجع الكثیرون إلى الرب، ویتزكَّى أوالد اهللا، 

حتى ُتعَلن الكنیسة العروس المجیدة التي تتمتَّع بشركة األمجاد األبدیة. 

 Ïنظرة عمیقة لدور الملك أو القائد

1 Commentary on John, Book 6:285 – 286. 
Ð  ،الخ130، ص 1991: القراءة المسیحیة للعهد القدیم، بیروت، 1راجع الرابطة الكاثولیكیة العالمیة: دراسات بیبلیة  .
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ُیَقدِّم السفران للراجعین من السبي إجابة على التساؤالت الخفیة التي كانت تدور في أذهانهم، 
تمسُّ حیاة كل مؤمٍن وتسند من یتمتَّع بعمل اهللا الذي َیُرد اإلنسان من سبي الخطیة، ومذلَّة العبودیة 

إلبلیس، لیعیش في كنیسة المسیح، أورشلیم الروحیة، عربون السماء. 
بال شٍك فقد الراجعون من السبي األمل في قیام َمِلٍك من بیت داود یجلس على الكرسي، 

لَیُردَّ إلسرائیل كیانه كمملكة یقودها ملك قادر أن یقف بین ملوك األمم والشعوب المحیطة مرفوع 
الرأس. یرون في الملك عموًدا یستند علیه الشعب كما كل مؤمٍن، فال یقدر عدو أن یغتصب منهم 
أرض الموعد التي ورثوها منذ أیام یشوع، وامتدَّت في أیام داود، وسادها السالم في أیام سلیمان. 
ما یؤكده السفران أن سرَّ القوة في الملك أو القائد هو التصاقه بالرب، واهتمامه بالعبادة 

الصادقة المستقیمة، وحفظه لشریعة الرب، وارتباطه بالوصیة اإللهیة. 
 هو المثال األعلى الذي ُیَقاس علیه نجاح الملك أو فشله، فإن سرَّ داود الملكفإن كان 

نجاح داود ال قدرته على اإلدارة وال جاذبیة شخصیته، وال شجاعته، وال خبرته العسكریة، إنما ُیَقدِّم لنا 
سفر أخبار األیام األول داود، بكونه أشبه بموسى. كما كان موسى قائًدا لشعب اهللا في البریَّة، هكذا 

كان داود قائدهم في أرض كنعان. انشغل داود بتنظیم الشعب باسم الرب، واهتم باإلعداد لبیت الرب، 
لكي ُیعِلَن ُسكَنى اهللا وسط شعبه، كما أقام موسى خیمة االجتماع، حیث یجتمع اهللا بشعبه. 

عمل المستقیم في عندما یتحدث سفر أخبار األیام الثاني عن ملك صالح في یهوذا یقول: "
". َفِسرُّ نجاح داود، أنه عمل المستقیم في كما فعل داود أبوه، ویضیف أحیاًنا عبارة "عینْي الرب"

عینْي الرب، ال في عینْي نفسه، وال في أعین القادة أو الشعب. 
وعندما تحدَّث سفر أخبار األیام الثاني عن سلیمان كَمِلٍك، أبرزه كمن ال عمل له إال بناء 

الهیكل الذي وضع تصمیمه أبوه بإرشاد إلهي، ودشَّنه بُأبَّهة ال مثیل لها. 
 الذین جلسوا على العرش بعد سلیمان حتى أیام السبي، ما یشغل لملوك یهوذاوفي عرضه 

الكاتب أن ُیْعِلَن إن كان الملك قد عمل المستقیم في عیني الرب، أم عمل الشر. 
ه أنظارهم ال إلى البشر ألنهم ضعفاء وراحلون من هذا العالم، إنما  وكأن الكاتب یود أن ُیَوجِّ

یتطلَّعون أن یجلس ابن داود على كرسیه في داخل كنیسته الُمقدَّسة كما في قلب كل مؤمنٍ .  
یلیق بهم كما بنا أال ننشغل بأرٍض في هذا العالم، إنما بسید األرض كلها، القادر أن یهبنا 
أرًضا جدیدة وسماًء جدیدة، بتقدیسه ألجسادنا كما لنفوسنا، فیسكن برُّ المسیح فینا، ویعلن بهاءه في 

داخلنا! 
دة، یقودنا إلى نظرة خاصة تجعل اهللا َمِلًكا اعن الهیكل والعبوإن ما قلناه عن داود وسلیمان، 

على شعبه في أرضه. فالجماعة الیهودیة أسَّسها اهللا، وجعل داود َمِلًكا علیها. بل اهللا هو الملك 
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 باسم اهللا. وحینئذ ُیَصوِّر كتاب األخبار مملكة الهه كما ُیَمثِّلها ،الوحید، أما داود فیجلس على عرش اهللا
. نسانإ أي

كأن سفري أخبار األیام أرادا توجیه أنظار العائدین من السبي إلى الَمِلك األبدي البار 
 داود الساقطة، وتمتد مملكته إلى أقاصي األرض، ناموسها الحق والعدل اإللهي.  مةالممسوح لُیِقیَم خي

 لفائقة:  ات عن شخصه العجیب كَمِلٍك سماوي ومملكتهانقتبس هنا بعض نبو
 ). 5: 23" (إر فیملك ملك وینجح وُیجري حًقا وعدًال في األرضأقیم لداود غصن بّر، "
 ).8: 2، وأقاصي األرض ُمْلًكا لك" (مز راثًا لكميفأعطیك األمم اسألني، "
. أحببَت البرَّ وأبغضَت اإلثم، قضیب استقامة قضیب ملكككرسیُّك یا اهللا إلى دهر الدهور، "

 االبتهاج أكثر من رفقائك... ُجعلت الملكة عن یمینك بذهب هنمن أجل ذلك مسحك اهللا إلهك بد
 ).45أوفیر..." (مز 

یملك ك، وبّرَك البن الملك. یدین شعبك بالعدل ومساكنك بالحق... لاللهم أعِط أحكامك للم"
 ).72، ومن النهر إلى أقاصي األرض" (مز من البحر إلى البحر

، وملكها ال ُیترك لشعٍب  مملكة لن تنقرض أبًدااتُیِقیُم إله السماووفي أیام هؤالء الملوك "
 ).44: 2دا (آخر، وتسحق وتفني كل هذه الممالك، وهي تثبت إلى األبد" 

نُت أرى في رؤى اللیل، وٕاذا مع ُسُحِب السماء مثل ابن إنسان أتى وجاء إلى القدیم األیام، ك"
شعوب واألمم واأللسنة، سلطانه سلطان الفقرَّبوه قدامه، فأعطي سلطاًنا ومجًدا وملكوًتا لتتعبَّد له كل 

 ).14-13: 7دا " (ضوملكوته ال ینقرأبدي ما ال یزول، 
 فنحمل الشركة في سمته ، هو الملك السماوي، نتحد به."ملك الملوكُیدَعى السید المسیح "

). 16: 19؛ 14: 17 رؤ؛ 15: 6 تي 1الملوك" (كملٍك، فُنحَسب ملوًكا، وُیدَعى هو "ملك 

  ،الذین كانوا ُیمَسحون في العهد القدیم هم إما كهنة أو أنبیاء أو ملوك. أما نحن المسیحیین
أصحاب العهد الجدید، فیلزم أن ُنمَسح لكي نصیر ملوًكا ُمتسلِّطین على شهواتنا، وكهنة ذابحین 
أجسادنا، وُمَقدِّمین إیاها ذبیحة حیَّة ُمقدَّسة مرضیَّة عبادتنا العقلیَّة، وأنبیاء إلطالعنا على أسراٍر 

عظیمٍة جًدا وهامة للغایة. 

  لیتنا ال ننزع عنا الختم الملوكي والعالمة الملوكیة لئال ُنحَسب مع غیر المختومین، فال نكون
. ˺أصحاء، إنما یلیق بنا أن نكون متأسسین بثبات على األساس، فال ُنحَمل إلى هنا وهناك

القدیس یوحنا الذهبي الفم 

1 In 2 Tim. hom 6. 
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  في بیٍت قذرٍ . سكنت إنأنت ال تسكن إال في بیت نظیف ونقي، وتلحقك اإلهانة 
كیف یحلُّ ملك الملوك ورب جمیع األرباب في نفس مملوءة حمأة نتنة؟ 

. ˺اطرد من نفسك كل شر األهواء الشریرة، حینئذ یحلُّ عندك الملك وجیشه العظیم
القدیس مار یعقوب السروجي 

في سفري األخبار یة هنوتالساللة الك
كما اهتم السفران بالساللة الملكیة، اهتمَّا أیًضا بالساللة الكهنوتیة. وقد أبرزا نظرة عمیقة 

للكهنوت: 
. یربط السفران بین العمل الملكي والعمل الكهنوتي، فازدهار بیت داود یصحبه ازدهار 1

الكهنوت، وانحراف أحدهما یؤثر على اآلخر. 
یكشف السفران عن اهتمام الكهنة باستمراریة عرش بیت داود، وفي نفس الوقت الغیرة القویة 
للغایة التي للملوك الصالحین من بیت داود على الهیكل والعاملین فیه. فنرى یهویاداع الكاهن یهتم أن 

یخفي الطفل یوآش من عثلیا حتى ال تقتله، وبالتالي یوجد شخص من بیت داود یستلم العرش بعد 
ست سنوات، وكان عمره سبع سنوات. ومن الجانب اآلخر، إذ صار یوآش ملًكا كان مهتًما بتجدید 

الهیكل إلى یوم وفاة یهویاداع. وحینما قتل یوآش الملك زكریا بن یهویاداع الكاهن قیل في السفر: "لم 
. ˻)22: 24 أي 2یذكر یوآش الملك المعروف الذي عمله یهویاداع أبوه معه، بل قتل ابنه" (

. أكَّد سفر أخبار األیام الثاني التزام الملوك أال یغتصبوا العمل الكهنوتي، وال الكهنة العمل 2
الملوكي، لكن الفریقین یعمالن مًعا في تناغٍم وانسجاٍم لبنیان شعب اهللا. سرد الِسْفر الحادث الفرید 

یاأثناء  َر، ولما قاومه الكهنة ُملك ُعزِّ  الذي حاول اقتحام الخدمة الُمقدَّسة الكهنوتیة، فدخل الهیكل لُیَبخِّ
دهم اهللا بقوته ( )، إذ ُضِرَب بالبرص في الحال، واضطر أن یقضي بقیة 21، 16: 26 أي 2َعضَّ

سنوات حیاته في بیت المرض، وكان ابنه یوثام ُیِدیر المملكة في هذه الفترة. 

استقامة ن أكثر ي الالويألن". أبرز سفر أخبار األیام الثاني ضعفات الكهنة، فجاء فیه: 3
 ).34: 29 أي 2" (التقدیس الكهنة في قلٍب من

یدعونا السفر إلى طلب َمِلك من نسل داود، لكن لیس على مستوى ملوك یهوذا، بل یكون 
ملكه أبدًیا ویمتد إلى كل األمم. لیس أن یكون الملك في انسجاٍم وتوافق مع كهنة إسرائیل، بل وهو 

Ï  ألجل یوم األربعاء من الجمعة الثانیة من الصوم  (راجع نص بول بیجان ترجمة الدكتور بهنام سوني).على الكبریاء 65المیمر 
. المقدس، قبطي

2 Cf. P. H. Reardon: History and Worship, Orthodox Christian Reflections on the Books of Chronicles, 
Conciliar Press, California, 2006, p. 15-18. 
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ملك الملوك هو بعینه رئیس الكهنة السماوي. 
ما یشغل قلب المؤمن المسیحي في سفري أخبار األیام هو أن یرى هذا الوفاق وقد تمَّ في 

أسمى صورة في كلمة اهللا المتجسد. فهو عجیب في ملوكیته، وعجیب في كهنوته. بهذا یرى 
. ˺المسیحیون أن ما ورد في سفري أخبار األیام یخدم اإلیمان المسیحي

من جهة ملوكیته، َبشََّر المالك جبرائیل القدِّیسة مریم عن تجسد الكلمة في أحشائها، قائالً : 
ویملك على بیت یعقوب "هذا یكون عظیًما وابن العلّي ُیدَعى، وُیعِطیه الرب اإلله كرسي داود أبیه، 

). أما عن كهنوته، فالمسیحي یؤمن أن یسوع 33-32: 1" (لو إلى األبد، وال یكون لُملِكه نهایة
المسیح قدَّم نفسه على الصلیب ذبیحة خطیة وذبیحة كفَّارة عن العالم كله. یقول السید نفسه: "هذا هو 

). ویقول الرسول: 28: 26دمي الذي للعهد الجدید الذي ُیسَفك من أجل كثیرین لمغفرة الخطایا" (مت 
أنك كاهن إلى األبد على ). كما یقول: "ألنه یشهد 3: 15 كو 1"المسیح مات من أجل خطایانا" (

 قد جلس في یمین عرش العظمة في لنا رئیس كهنة مثل هذا). "17: 7" (عب رتبة ملكي صادق
). 1: 8السماوات" (عب 

أكَّد الرسول بولس في رسالته إلى العبرانیین الوحدة بین ملوكیة السید وكهنوته، فإن كهنوته 
یكمل بجلوسه على العرش في السماء. إذ كتب: "بعد ما صنع تطهیًرا لخطایانا جلس في یمین 

)، وفي نفس األصحاح یقول: "وأما عن االبن: كرسیُّك یا اهللا إلى 3: 1العظمة في األعالي" (عب 
 ).8: 1دهر الدهور، قضیب استقامة قضیب ملكك" (عب 

ُیَقدِّم لنا القدیس بولس في رسالته إلى العبرانیین صورة حیَّة للسید المسیح كرئیس الكهنة على 
بدأ رتبة ملكي صادق، یدخل بنا إلى األقداس السماویة، یشفع فینا بدمه، وُیَقدِّم حیاته ذبیحة عنا. 

 عن هرون بكونه أول رئیس كهنة مدعًوا من اهللا مباشرة لهذا العمل، األصحاح الخامسحدیثه في 
ه بسبب ضعفه، سیحتاج إلى تقدیم ذبائٍح عن نفوالمتفوق على جمیع رؤساء الكهنة الذین خلفوه، لكنه 

لُیَقدَِّم لنا من هو أعظم منه بما ال ُیَقاس، ربنا یسوع الذي یدخل بنا إلى  ُیَقدِّمها عن الشعب، أنقبل 
األقداس السماویة، یشفع فینا على مستوى جدیٍد وفریدٍ . 

 فمن . نقوله عنه كرئیس الكهنة السماوي،ما قلناه عن السید المسیح كملك الملوك السماوي
 فُتقَبل ذبیحة شكر ،دینا في الصالةانعم بالكهنوت العام، نبسط أين ف، نتمتَّع بالشركة معه،جانب

وتسبیح لدى اآلب خالل ابنه الكاهن األعظم. وُنَقدِّم العبادة ككهنة نطلب عن العالم كله، فُنصلِّي 
  "أبانا الذي في السماوات".:الصالة الربانیة باسم الكنیسة كلها قائلین

1 Cf. P. H. Reardon: History and Worship, Orthodox Christian Reflections on the Books of Chronicles, 
p. 18-21. 
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 !أنت هو الكاهن وأنت الذبیحة، أنت الُمَقدِّم وأنت التقدمة˺ 

  أظن أنه لیس أحد من بین المؤمنین یشكُّ بأن كهنوت الیهود كان رمًزا للكهنوت الملوكي الذي كان
یلزم أن یتحّقق بالكهنوت الذي في الكنیسة، حیث یتكرَّس الكل، هؤالء الذین َیْنَتمون إلى جسد 

المسیح، رئیس الكهنة األعظم واألسمى. فاآلن الكل ممسوحون، بینما في تلك األیام كانت المسحة 
للملوك والكهنة وحدهم. وعندما كتب بطرس إلى الشعب المسیحي تحدَّث عن "كهنوت ملوكي"، 
وأظهر بوضوٍح أن هذا الشعب یوصف باللقبْین مًعا هذه التي من أجلها قد تخصَّصت المسحة. 

 لمسیح عنا، وُیَصلِّي فینا، وُنَصلِّي إلیه. یصلي عنا بكونه كاهننا، ویصلى فینا بكونه  اُیَصلِّي
 رأسنا، ونصلي إلیه بكونه إلهنا، لهذا نتعرَّف على صوتنا فیه، ونتعرَّف على صوته فینا.

 لُیصلِّ كل واحد منَّا عن اآلخر كما یشفع المسیح عنَّا˻ .
القدیس أغسطینوس  

  عظیم هو الفارق! إنه هو الفدیة والكاهن والذبیحة! فلو كان األمر غیر ذلك لصارت هناك حاجة
  .˼إلى تقدیم ذبائح كثیرة، وكان ُیصَلب مراًرا كثیرة

القدیس یوحنا الذهبي الفم 

في سفري األخبار  الویونال
إذ اهتم سفرا أخبار األیام بخدمة الهیكل، نرى كلمة "الوي" التي ُوِجَدْت فقط خمس مرات في 

 مرة. أن أضفنا إلى السفرْین 99سفر الالویین في أصحاٍح واحٍد، نجدها تتكرر في سفري أخبار األیام 
ر   مرة أكثر من 158سفري عزرا ونحمیا كُمَكمِّلْین لهما، نجد الكلمة في األسفار األربعة تتكرَّ

استخدامها في كل بقیة أسفار الكتاب المقدس مًعا.  
هذا وقد جاءت أنساب العشائر الخاصة بالالویین هنا بتفصیل لم ترد في سفر آخر. 

یكشف سفرا أخبار األیام عن دور الالویین في إحیاء العبادة في فترة ما بعد السبي، وقد 
تزاید دورهم وأهمیتهم عّما كان قبل السبي. 

لقد أعطى السفران لالویین دورهم في بث روح التسبیح والفرح في وسط هذا الشعب الذي 
حطَّمه السبي. كما كان الالویون ملتزمین ببث روح األمان في الهیكل واالطمئنان بجانب اهتمامهم 

بالتعلیم وٕادارة شئون الهیكل. یرى بعض الدارسین أن الالویین قاموا بالكثیر من أعمال األنبیاء في فترة 

1 On Ps. 65. 
2 In Ioan. tr. 58: 5. 
3 In Hebr. hom 16 : 5. 
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. Îما قبل السبي
)، 13: 23 مل 2جاء الحدیث عن نشاط الُمَغنِّین (الُمَسبِّحین) في الهیكل والموسیقیین (

حتى ظن بعض الدارسین أن كاتب السفرْین حتًما أحد أحفاد الُمَغنِّین الذین عیَّنهم داود الملك للتسبیح 
في بیت الرب. 
 األخبار عن خدام الهیكل، وكلهم من أبناء الوي. فوظیفة الكهنة هي النفخ في سفراُیَحدِّثنا 

 أي 2 ورّش دم الضحایا على المذبح (،)12: 13 يأ 2 ؛24: 15 أي 1األبواق أمام تابوت العهد (
 یحملون كانوا . لهم دورهم في شعائر العبادةبل). أما الالویون فلیسوا ُعمَّاًال من درجة دنیا، 16: 30

یعزفون وینشدون، ویشاركون الكهنة في و ویحرسون مداخله، ،الهیكل تابوت العهد، ویفتحون أبواب
 یشاركونهم في حمل كتاب نوا). كا17-16: 30 ؛24: 29 أي 2مها (يتهیئة الذبائح، ال في تقد

بلوائح أنساب سفرا أخبار األیام هتم ا). ولقد 3: 35 ؛9-7: 17 أي 2شریعة اهللا وتعلیم الشعب (
 فقال ، على غیرتهم ومهارتهم الفائقة في خدمة الربىأثنكما  . من عشائرهمة فلم ینَس عشیر،الالویین

). 34: 29 أي 2" (التقدیس الكهنة في استقامة قلٍب منن أكثر ي الالويألنهم: "عن
 في كنائسنا، عند دور الكهنة ومساعدیهم في العبادةنتوقَّف هنا نحن المسیحیین عند ُأسس 

 أهمیتها الیوم وفي كل العبادةممارسة الطقوس. لألشخاص دورهم الذي ال ُیستغَنى عنه، ولشعائر 
 التي تقوم بتقدمة الذبائح في الهیكل ورفع الصلوات إلى ،یومٍ . كان لشعب العهد القدیم طرق عبادته

یسوع المسیح التي ة ربنا  ذبیح، حول الذبیحة الوحیدة،اهللا. وسیكون لشعب العهد الجدید طرق عبادته
بذاته،  وفي حیاتنا في سائر األسرار والطقوس. جوهر العبادة هو ،نعیشها على مذبحنا في القداس

 .السماءالتقوى ضروریة لتنقلنا من عالم البشر العادي إلى 

في العهد الجدید  الویونال
، بكونهم یقومون بدور الالویین في كنیسة بالشمامسةاهتمت الكنیسة منذ العصر الرسولي 

ن كانت لخدمة إ حتى و،لیس حسًنا لهم أن یرتبكوا باألمور المادیة شعر التالمیذ أنه العهد الجدید.
فالكرازة هي العمل األساسي للرسل، لن  ، فإن َمَسرَّتهم هي في نشر الكلمة والصالة.األرامل والفقراء

لقد حسب  یسمحوا لتدبیر شئون الكنیسة اإلداریة أو المالیة أن تسحب قلوبهم أو وقتهم عن هذا العمل.
 فهي لیست من ، مع ما لها من أهمیة.التالمیذ كل المهام المالیة الخاصة بالكنیسة خدمة موائد

 .رسلاختصاص ال
مملوءین وضع االثنا عشر شرًطا هاًما للشعب في اختیار السبعة شمامسة، وهو أن یكونوا "

بخدمة الموائد الیومیَّة، أي خدمة األرامل  هؤالء، لیقوم )3: 6 (أع "من الروح القدس وحكمة

1 Céline Mangan: 1-2 Chronicles, Ezra, Nehemiah, Delware 1982, p. 5. 
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والمحتاجین. 
عمل الشمَّاس المؤتَمن على خدمة الموائد في الكنیسة، ال أن یقف عند إشباع احتیاجاتهم 
المادّیة والنفسّیة واالجتماعّیة، بل أن ُیِقیم من الفقراء والمحتاجین هیكًال للرب السماوي الذي یسكنه 

ال یقف عمله أن یأخذ من عند أقدام الرسل المال وُیَقدِّمه للمحتاجین، بل أن یغرف الثالوث القدُّوس. 
من ِغَنى نعمة اهللا فیه ویسكب في القلوب بروح اهللا الساكن فیه، وبالسید المسیح نفسه، حكمة اهللا. 

 لقد اهتموا بسیامة الشمامسة حتى ال ینسحب (الرسل) من االلتزام بالكرازة بالكلمة˺ .
 القدیس أغسطینوس

 " ألن خدمتهم ن من الروح القدس وحكمةءيمملولم یكونوا فقط ُمَجرَّد رجال روحیین بل كانوا ،"
 األرامل. ألنه ما الفائدة أن یكون ىتحتاج إلى مستوى عاٍل من التصرُّف بتعقٍُّل حتى یتحمَّلوا شكاو

سُهل إثارته؟ يَ  ال یسرق ومن ناحیة أخرى ُیَبدِّد األموال أو یتعامل بفظاظة واالخادم رجًال أمینً 
القدیس یوحنا الذهبي الفم 

في سفري األخبار  خدمة الهیكل
. ُیمكننا في اختصار أن نقول بأن سفري أخبار األیام مشغوالن بالملوك والكهنة والالویین، 1

كانت وهؤالء جمیًعا ُشْغلهم الشاغل هو خدمة الهیكل أكثر من كل األعمال واالنجازات األخرى. 
 وحین  كما األمة كلها كشعب اهللا.لیها المؤمنع یستند ةعمدأ والهیكلوالكهنوتیة الساللة الملكیة 

ال یتعلَّق حتى ،  على المستوى الحرفي تزولأن كان البد . فقد الشعب رجاءهة،هذه األعمدكل زالت 
، سبي وحین ذهب الشعب إلى ال.دومتي ال ت المبانيلى العال یسند حیاته ئضعفاء، ول الالشعب بالبشر

ذلك،  فهم الشعب . قدمیهئ موطواألرض ،السماء عرشهو أن اهللا هو سید األرض كلها،  الكثیرونفهم
  یلزمهم أن یترقَّبوا الوعود اإللهیة بمفهوم روحي جدید. كانف

 المدینة أورشلیم تاریخ انل نامدِّ قَ يُ ف،  األیام أخبارسفري هما محور والعبادةالهیكل . 2
 في ذكر سلسلة ان یتوسعسفرْین من أجل هذا، نرى ال.الُمَقدَّسة، واالحتفاالت التي ُتَقام في الهیكل

 بالهیكل. وحین یذكر خلفاء داود یتوقَّف بصورة خاصة عند الملوك ا الرتباطهمالويأنساب یهوذا 
 كان ُشْغلهم الشاغل بناء الهیكل وتنظیم شعائر العبادة. یظهر هذا االهتمام أیًضا في سفري ذینال

 أما أبرز هؤالء الملوك الُمصِلحین فهم خمسة: عزرا ونحمیا.
). 15 أي 2( آسا أ.

). 20 أي 2( فاطاوشهيب. 

1 In Ioan., tr., 109:5. 
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). 25-24 أي 2 (یوآشج. 
). 31-29 أي 2 (حزقیاد. 
  ).35-34 أي 2 (یوشیاهـ. 

 هیكل إال هیكل أورشلیم، وال عبادة شرعیة إال یس فیقول: ل، األخبار عن الهیكلسفروُیَحدِّثنا 
 هیكل غیر هذا الهیكلٍ ولهذا نراه یرفض كل المحاوالت لتأسیس  في المكان الذي اختاره اهللا لسكناه.

إقامة الطقوس خارًجا عن الهیكل. ویقوم بهجوٍم عنیٍف على السامریین الذین یبنون یرفض  و.الواحد
 مملكة السامرة التي قطعت كل عالقة بالهیكل بعد موت أخبارغَفل تُ لهم هیكًال على جبل جرزیم، بل 

سلیمان. 

نجَّس ت ،الشعب الیهوديبه یتعلَّق و، سبيهذا الهیكل الذي ُأعِیَد بناؤه بعد الرجوع من ال. 3
 ولكن هیرودس جمَّله في بدایة  ق. م. في القرن الثانيأنطیوخس أبیفاُنسفي زمن السلوقیین و
تأسَّف ف ، ذبائحهیتلغأُ  و، وتشتَّت كهنته،م70ُهِدَم هذا الهیكل سنة . األنظار ةالمسیحیة لیصبح قبل

ین ُتْعِلُن لهم: ال فائدة ي ولكن الرسالة إلى العبرانون من العالم الیهودي.قادمعلیه المسیحیون الجدد ال
 لنا ذبیحة واحدة هي یسوع المسیح. ال فائدة من الكهنة الذین یحتاجون أن ُیَقدِّموا الذبائحإذ من الذبائح 

 فكان لنا سبب ، قدَّم نفسه مرة واحدةيالذوالذبیحة  عنهم وعن الشعب، ألن یسوع هو الكاهن الحیوانیة
 ومركز حضور اهللا ،بدي. وال فائدة من هیكل من الحجر، ألن جسد یسوع هو الهیكل الجدیدأخالص 

 وسط البشر، فال نحتاج إلى وسیط آخر.

في سفري األخبار  الطاعة للشریعة
 والفرح باإلیمان في مدینة ُمَقدَّسة واإلقامةالعبادة في موضع واحد هو هیكل أورشلیم، كانت 

 فهي أولى واجبات الشعب في حیاته ،والتهلیل، بفضل وجود الكهنة والالویین، أما الطاعة لشریعة اهللا
 جازي بالبركة أمانة الشعبي اهللا برُّ قة بین اهللا والشعب تُترَجم بمبدأ المكافأة والمجازاة: الالیومیة. والع

 یتعلَّق بالهیكل والعبادة. مثل هذا ا فیموباألخص ، عصیانٍ أو كل تخاذٍل ؤدب هللا، وهي توٕاخالصه
 التعلیم یبدو واضًحا في حیاة خلفاء داود.

على مستوى األمة الخاصة بالطاعة لشریعة اهللا  تعیش هذه الحیاة أن ة فئات صغیرتحاول
 كلها. 

 یطبعوا الحیاة الیومیة بطابع قدسي. لكن أن الذین سعوا ن وجماعة قمرانيالفریسينذكر 
روا حول الشریعة  عن انفصلوا. وجماعة قمران  بالحرف القاتل وممارسات األجداد،الفریسیین تحجَّ

 في جماعتنا ة التي أعلنوها مازالت حيالفكرة لكن .لى ذواتهمع وانغلقوا ،الشعب، وابتعدوا عن الهیكل
التي ُتَكرِّس الجماعات  خاصة تلك ، وٕانما بمفهوٍم روحي والحب والصالة عن البشریة كلها،الرهبانیة
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ا بین الحیاة وفصلي لم مع اعتزالهم سواء في البراري أو األدیرة. ةحیاتها للعمل والصالة اللیتورجي
 نحو هاهالیومیة عن شریعة اهللا التي تُِنیرها وتوجالحیاة  استقالل فلیس من ،الیومیة والحیاة القدسیة

 . الحب اإللهي والحب األخوي

النبوة في سفري األخبار 
ترجع النبوة إلى أیام أبوینا في جنة عدن، حیث قیل عن نسل المرأة یسحق رأس الحیَّة، 

). ونسمع عن أول قائد لشعب اهللا عند تحریرهم من عبودیة فرعون 15: 3والحیَّة تسحق عقبه (تك 
وهو موسى النبي. كما قیل عن أخته مریم إنها نبیة، وُوِجَد أنبیاء في عصر القضاة، من بینهم دبُّورة 

النبیَّة. وفي أیام الملوك مثل شاول وداود ُوِجد أنبیاء.  
في مملكة الشمال حیث تزاید الشر جًدا، خاصة في أیام أخآب وامرأته إیزابل، ُوِجَد إیلیا 

وأیًضا إلیشع الخ. وفي مملكة الجنوب ظهر أنبیاء ُیعِلنون إرادة اهللا، ویسندون الملوك والقادة والشعب 
مع دعوتهم للتوبة والرجوع عن الشر. 

یكشف سفرا أخبار األیام عن دور األنبیاء في المملكتْین. 

المسیح في سفري أخبار األیام 
ن یأتي أ. إذا أردنا على الدوام العملیة في حیاتنا يْعِلَن الحضور اإللهنُ  أنمؤمنین ك یناعل

فیعلن الرب ملكوته ، على الدوامتقدَّس أن ن یلزمنا،  في الصالة الربانیة كل یومٍ بلطملكوت اهللا، كما ن
.  مقدس اله هیكلفینا بكوننا

یرى بعض اآلباء والدارسین أن غایة هذْین السفرْین هو أن یضع المؤمنون رجاءهم في ابن 
داود الذي یملك على القلوب، وُیِقیم مملكته وهیكله داخل النفس. 

 ˺مصادر السفرین
واضح أن سفري أخبار األیام اقتبسا من األسفار الموحى بها السابقة لهما، كما توجد مراجع 

أخرى مثل السجالت العامة واألنساب الخاصة بالیهود. فقد كان الیهود یهتمون جًدا بحفظ سجالت 
األنساب، وأیًضا بتسجیل الحوادث التاریخیة الهامة. یظهر ذلك من تعلیق أخبار األیام األول على 
اإلحصاء الذي قام به یوآب بن صرویة كتعلیمات الملك داود: "ألنه كان من جرى ذلك سخط على 

ن العدد فيإسرائیل،  ). 24: 27 أي 1" (سفر أخبار األیام للملك داود ولم ُیدوَّ
ولعل أهم المصادر للسفر، هي: 

). 24: 27 أي 1 (سفر أخبار األیام للملك داودأ. 

1 McClintock & Strong's Cyclopedia, vol. 2, article Chronicles. 
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: "وأمور داود الملك األولى واألخیرة هي مكتوبة في سفر أخبار سفر أخبار صموئیل الرائيب. 
). 29:29 أي 1صموئیل الرائي وأخبار ناثان النبي وأخبار جاد الرائي" (

). 29: 9 أي 2؛ 29:29 أي 1 (سفر أخبار ناثان النبيج. 
). 29:29 أي 1 (أخبار جاد الرائيد. 
: وبقیة أمور سلیمان األولى واألخیرة، أما هي فمكتوبة في أخبار ناثان النبي، نبوة أخیَّا الّشیلونيّ هـ. 

). 29: 9 أي 2وفي نبوة أخیَّا الّشیلونّي ورؤى یعدو الرَّائي على یربعام بن نباط " (
). 29: 9 أي 2 (رؤى یعدو الرائي على یربعام بن نباطو. 
: "وبقیة أمور أبیَّا وطرقه وأقواله مكتوبة في ِمداَرس (مدراش) النبي ِمداَرس (مدراش) النبي عدُّوز. 

 ).22: 13 أي 2عدُّو" (

 "وأمور آسا األولى واألخیرة ها هي مكتوبة في سفر الملوك لیهوذا سفر الملوك لیهوذا وٕاسرائیل:ح. 
). هذا السفر غیر 8: 36؛ 27: 35؛28:26؛ 7: 27؛ 26: 25؛ 11: 16 أي 2وٕاسرائیل" (

 سفري الملوك اللذین في أیدینا.

 "وبقیة أمور یهوشافاط األولى واألخیرة ها هي مكتوبة في أخبار یاهو بن أخبار یاهو بن حناني:ط. 
 ).34: 20 أي 2حناني المذكور في سفر ملوك إسرائیل" (

 2 "وبقیة أمور ُعّزیا األولى واألخیرة، كتبها إشعیاء بن آموص النبي" ( إشعیاء بن آموص النبيي.
 ).22: 26أي 

"وبقیة أمور حزقیا ومراحمه ها هي مكتوبة في رؤیا إشعیاء بن آموص رؤیا إشعیاء بن آموص: ك. 
 ).32:32 أي 2النبي في سفر ملوك یهوذا وٕاسرائیل" (

 "وبقیة أمور منسَّى، وصالته إلى إلهه وكالم الرائین الذین كلَّموه باسم الرب أخبار ملوك إسرائیل:ل. 
 ).18: 33 أي 1" (أخبار ملوك إسرائیلإله إسرائیل ها هي في 

أخبار  : "وصالته واالستجابة له (المنسَّى) وكل خطایاه وخیانته... ها هي مكتوبة فيأخبار الرائینم. 
 ).19: 33 أي 2 ("الرائین

 الیوم، إلى مراثیهم في یوشیا یندبون والمغنیات المغنین جمیع وكان یوشیا، إرمیا : "ورثىالمراثين. 
)، وهو غیر سفر 25: 35 أي 2المراثي" ( في مكتوبة هي وها إسرائیل، على فریضة وجعلوها

له النبي، إذ هو خاص بموت یوشیا من مدة طویلة.  مراثي إرمیا الذي سجَّ
-10: 11 أي 1بجانب هذه المصادر توجد أیًضا مصادر أخرى أخذت عنها أبطال داود (

)، كما یوجد مصدر به نصوص مثل 22-1: 12 أي 1)، والذین جاءوا إلى داود في صقلغ (47
) لم یصل إلى أیدینا. 12: 21 أي 2رسالة إیلیا النبي إلى الملك یهورام (
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  توجد معلومات وفیرة في سفري أخبار األیام، ُكِتَبْت كاستمراریة لسفري الملوك ولحفظ ذكرى بعض
األحداث الهامة.  

یبدأ السفر األول باألنساب التي وضعها لتأكید أن الجنس البشري جاء عن إنساٍن واحدٍ . 
: 5؛ عز 7، 4: 2 صم 2؛ 10: 15؛ قض 14: 10وهو ُیَركِّز على مملكة یهوذا وحدها (عد 

)، فیمكنه أن یخبرنا عن مدنها وقراها، وكیف أخذت أسماءها. 32-1: 3؛ 3: 1؛ نح 8
، 1:1 مل 1؛ 14-1: 12؛ 17-8، 3: 7 صم 2؛ 1: 47هنا نتعرَّف على ناثان (سیراخ 

) بدء أنساب ربنا 38-23: 3)، الذي منه أقام الطوباوي لوقا (لو 32-38، 27، 22 14
ومخلصنا، ابن داود، وأخ سلیمان من ناحیة أمه. ُوِلَد األبناء في أورشلیم: شیما وشوباب وناثان 

. Ammielوسلیمان، أي األربعة أبناء تبنَّاهم مع برشبع (بثشبع) ابنة 
 نفسها التي ُأشیر إلیها في أسفار كثیرة من الكتاب المقدس، ُیَقال إنها من Rahabراحاب 
سبط یهوذا. 

أیًضا یوضح بجالء لماذا فقد رأوبین حق البكوریة، واقتناها یوسف، وأخیًرا نال سبط یهوذا 
الكرامة العظمى. 

"أبناء رأوبین بكر إسرائیل. كان البكر، ولكن ألنه نجَّس مضجع أبیه ُأعطیت باكوریته البنْي 
یوسف بن إسرائیل، لهذا لم ُیَسجَّل في األنساب كبكٍر، وقد صار یهوذا الشهیر بین إخوته، وجاء 

الحاكم من سبطه مع أن البكوریة ُأعِطَیْت لیوسف". 
بإرادة اهللا صار لیهوذا كرامة أن یولد الرب حسب الجسد منه. هذا هو المعنى الملموس الذي 

ُتَعبِّر عنه الكلمات: "قائد منه". 
حًقا یبدو أن العبارة تؤكد لیس فقط أن ملوك األرض یأتون من یهوذا، بل والملك األبدي 

نفسه الذي بال بدایة وال نهایة. 
یصف أیًضا حال األسباط التي خلف (شرق) األردن، أي رأوبین وجاد ونصف سبط منّسى 

وكل الشعوب التي دخلت في صراع معهم.  Naphiseansالذي مؤخًرا جاء في أبناء هاجر 
باإلضافة إلى ذلك یروي النص كیف حاربوا وغلبوا، وجعلوا أبناء هاجر یهربون. وُیَقدِّم لنا 

تقریًرا عن سبب النصرة: "عندما نالوا عوًنا ضدهم، أبناء هاجر وكل الذین معهم ُسلَّموا في أیدیهم، 
 من 50000إذ صرخوا إلى الرب في المعركة، ووهبهم طلبتهم إذ وثقوا فیه". أخذوا من مواشیهم 

 حماًرا، وسبوا مئة ألف. ُقِتَل الكثیرون، ألن الحرب كانت 2000 من الغنم، و250000جمالهم، 
" ˺من عند اهللا، وعاشوا في بالدهم حتى السبي

1Questions on 1 Chronicles, prologue. (نسطوري الفكر)  
                                                 

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

www.coptic-treasures.com/wp


أخبار األیام األول - مقدمة 
 

  

ثیؤدورت أسقف قورش  

 ˺للسفرْین نظرة شاملة
یضم  وتمتد بنا إلى القرن الخامس ق.م. وهو ، نظرة تعود بنا إلى زمن الخلقالسفرانُیَشكِّل 

 أقسام. أربعة
 ُیَقدِّم لنا لوائح من ، تقع في تسعة أصحاحات.)9-1 أي 1القسم األول: سلسلة أنساب (

ه أن یصل غایت االثني عشر حتى داود، وسباط عشر، ومن األي االثنسباط منذ آدم إلى األاألنساب
  . اختاره اهللالذيبسرعة إلى داود 

األرض، وبالتالي ؟ ألنه یرید أن یربط داود بأول إنسان على ئلماذا یروي أخباًرا یعرفها القار
 . كما یربط البشریة بابن داود یهیئ الیهود لقبول األمم اإلیمان عند مجيء المسیا ابن داود،

، لكنها ُتَعبِّر عن فكرة عمیقة وهي أن بناء الهیكل ئافة للقارجتبدو هذه الفصول التسعة 
 الوي سبط یهوذا (داود) وسبط بدایة البشریة. وقد لعب كل من إلىوتنظیم العبادة فیه یعودان 

، ال وهو بناء الهیكلأ في تهیئة الحدث الهام ا بنیامین (حیث ُبِني الهیكل) دوًرا هامً سبط(الكهنوت) و
. )19: 2 یو (أقیمه" أیام ثالثة وفي الهیكل، هذا حتى یأتي كلمة اهللا المتجسد القائل: "انقضوا

. یبدأ خبره مع )29-10 يأ 1 ( مؤسِّس العبادة في الهیكلالملك داود القسم الثاني:
یحتوي على بعٍض من أعمال داود. سرد األحداث في هذا القسم موت شاول، وینهیه مع موت داود. 

  یكون في بعض األحیان ُمطاِبًقا لما جاء في سفري صموئیل.
 والتسابیح والكهنوت  تهمه مصالح الرب والهیكلالذي ي داود الملك التقظهرفي هذا القسم ي

، وداود إسرائیلالدینیة واالحتفاالت. داود ملك، لكنه في خدمة الرب یهوه، ألن الرب وحده ملك في 
 داود ما یشغل إسرائیل، هو بیت الرب ومملكته. عرش داود هو عرش الرب في إسرائیلوكیله، وشعب 

بناء الهیكل، بل هیَّأ التصمیم ولم ینَس حتى آنیة الخدمة في تمجید الرب. لذلك لم یكتِف بالتفكیر  وه
 لقد تأهَّل داود أن یأتي من نسله ). نظم كل شيٍء قبل موته.18-11: 28 يأ 1( والسرج والمنائر

كلمة اهللا المتجسد. 

ملك بالكمال ال. یتحلَّى سلیمان )9-1 ي أ2( باني الهیكلالملك سلیمان  القسم الثالث:
). ویطیل الكاتب كالمه عن بناء 9-8: 6 ي أ2 بیًتا السم الرب (ي یبنأنوالتقوى، لهذا َیِحُق له 

 قلیًال على نشاط سلیمان السیاسي. وحین أنهى الملك سلیمان العمل الذي هیَّأه إالالهیكل، وال یتوقَّف 
 وفى بیتي سلیمان) في أي ("أقیمهكالم الرب: في  واثًقا ،، رقد بسالم غیر خائف على المستقبلأبوهله 

Ï  ،الخ128، ص 1991: القراءة المسیحیة للعهد القدیم، بیروت، 1راجع الرابطة الكاثولیكیة العالمیة: دراسات بیبلیة  .
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ال یدوم  غیر أن ما بناه سلیمان ).14 :17 يأ 1(األبد"  إلى ثابًتاه سيركد، ویكون بي إلى األوتملك
 هو شيء كل على القادر اهللا الرب أبدًیا، إنما یأتي ملك السالم لیفتح أبواب السماء، وُیَقال عنها: "ألن

.  )22: 21 رؤ (هیكلها" والخروف

من رحبعام إلى صدقیا،  )36-10 يأ 2( ملوك یهوذا الصالحون واألشرار :القسم الرابع
 سبيیرافق مملكة یهوذا منذ موت سلیمان حتى المع سرد ما ورد في سفر الملوك في أكثر تفصًیل. 

 أسباط انشقت بدأ ینهار. ه. بنى داود وسلیمان صرًحا عالًیا، ولكنأورشلیمإلى بابل وبدایة الرجوع إلى 
 أن كما)، فما عاد الكاتب یتحدث عنها إال قلیالً . 19 :10 ي أ2 وتمرَّدت على بیت داود (،الشمال

 سهرت على تنفیذ األحكام "إذا لهم: وأكَّد ، عن طریق داود، فالمهم الكاتبواحاد بعض ملوك یهوذا
إن ": أیًضا وقال له ،هذا ما قاله داود البنه ).13: 22 ي أ1 (" أمر بها الرب موسى شعبه تنجحالتي

). ویقول عزریا النبي للملك آسا 9 :28مل  1 (األبد" إلىطلبت الرب وجدته، وٕان تركته خذلك 
. )2 :15 ي أ2 ("ادمتم معه. إن طلبتموه وجدتموه، وٕان تركتموه ترككممالرب معكم  "وشعبه:

 للرب، وحین تركوا اءمنأ نجحوا ماداموا ، نراهم قد رحبعام وعزریا ویوشیان عفي الحدیث
 .یهمشعب بواسطة أنبیاء ُیرسلهم إلالك ووملالویكلم الرب الرب عرفوا الشقاء والهزیمة. 

 وأنا أیًضا تركتكم في ید ، فقال لهم: قال الرب: تركتموني وشعبه،رحبعامإلى أرسل شمعیا 
 ). 6- 5: 12 ي أ2 الرب (بار هوشیشیق: فخشعوا وقالوا: 

 :). وحنانیا الرائي الذي قال للملك7-1: 15 ي أ2 ( عودید وٕالى آسا أرسل عزریا بن
: 16 ي أ2 أفلت من یدك جیش ملك آرام (لذلك ولم تتكل على الرب إلهك، ،اتكلت على ملك آرام

7( .
). 17-14: 20 ي أ2یل (ئیحزو) 3-1: 19 ي أ2 (وشافاط أرسل یاهو بن حنانیاهوٕالى ي

لماذا  ل اهللاوقيكذا ه وقال لهم: ، وقف أمام الشعب الكاهن،ویاداعهوحین حلَّ روح اهللا على زكریا بن ي
أمر الملك ب ورجموه بحجارٍة ،وا علیهتن فف،ترككم قد  ألنكم تركتم الرب،ونفلحال تُ فتتعدُّون وصایا اهللا؟ 

  .)20: 24 ي أ2( 
 ، وعلى مسكنه، ولكن الشعب لم یفهم شعبه ألنه أشفق على، أرسلهم اهللاألنبیاءهؤالء 
 فحلَّت الكارثة. ،والملوك لم یتوبوا
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سفرا أخبار األیام والملكوت الُمفِرح 
غایة الكتاب المقدس أن یحمل المؤمن بفكره وقلبه وأحاسیسه ومشاعره إلى التمتُّع بخبرة 
الملكوت السماوي الُمفِرح، فینطلق بكل كیانه الداخلي یوًما فیوًما بروح الرجاء وسط ضیقات العالم 

وأحداثه. 
اآلن یسجل لنا عزرا بالوحي اإللهي ما یلیق وما ال یلیق بالراجعین من السبي أن یختبروه 

ویعیشوه. ال یلیق بهم أن یعیشوا في كآبة بسبب السبي الذي امتد إلى سبعین عاًما. ومن جانب آخر 
ال تنغلق أذهانهم في حدود أرض الموعد بطریقة حرفیة. إنما یرون في عودتهم من السبي البابلي 

انطالًقا نحو أورشلیم العلیا الُحرَّة، وشركة عملیة مع السمائیین بروح التهلیل.  
جاءت أقسام السفر كلها تؤكد حقیقة هامة جوهریة، وهي حاجتنا إلى التمتُّع بالملكوت 

الُمفِرح: 
: یدعونا روح اهللا أن نثق بأن أسماءنا لن ینساها اهللا، بل ینقشها على بعرض األنساب. 1

كفِّه، ویعتز بها. 
: ُیَقدِّمها سفر أخبار األیام األول كي نقتدي بمرتل إسرائیل الحلو، نركز شخصیة داود. 2

أنظارنا على مصدر الفرح الحقیقي، ابن داود ُمَخلِّص العالم. 
 من الالویین، لتأكید سّر نصرتنا، بفئة المغنین أو الُمَسبِّحین. اهتمام أخبار األیام الثاني 3

). 21-19 أي 2وهو الفرح والتهلیل وسط معركتنا مع إبلیس وكل قواته (
. یختتم السفر الثاني بتحقیق الوعد اإللهي في الزمن الُمَحدَّد الخاص بالعودة من السبي. 4

هكذا یلیق بنا أن نثق في وعود اهللا ونتمسك بها. 
. نغمة السفرین الرئیسیة هي تجاهل الكثیر من أخطاء المؤمنین األتقیاء، فإن اهللا ال یرید 5

بعد أن یذكرها بعد توبتنا ورجوعنا إلیه. 

. ال یعود یذكرها! 1
الحظنا في مقارنتنا بین األسفار التاریخیة األخرى وسفري أخبار األیام األول والثاني، أن 
األسفار األخرى إذ ُتَقدِّم حیاة الملوك الصالحین، سواء قبل انقسام مملكة إسرائیل، أو بعد االنقسام، 
غالًبا ما تكشف عن أهم ضعفاتهم وخطایاهم في شيء من التفصیل، بینما إذ یتحدث هذان السفران 

عن نفس الشخصیات، غالًبا وما یتجاهالن ضعفاتهم وخطایاهم كأن ال وجود لها. لماذا؟ 
تتعمَّد األسفار األخرى الحدیث باستفاضة عن بعض الضعفات والخطایا لشخصیات بارزة 
من رجال اإلیمان، مثل داود وسلیمان وحزقیا وغیرهم لكي تؤكد لنا أنه لیس إنسان مهما بلغت تقواه 
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بدون خطیة. لهذا یلیق بنا في تواضٍع أن ُندِرَك أننا مادمنا في الجسد، نتمسَّك بنعمة اهللا، ونصارع مع 
اهللا لكي یحفظنا إلى النفس األخیر، فال نتراخى أو نهمل أو نتشامخ بعمٍل صالٍح ُقْمنا به. لهذا یقول 
بعض آباء البریة إن اهللا أحیاًنا یسمح لنا أن نكتشف ضعفنا، فنسقط حتى في شیخوختنا ما لم نسقط 

فیه في شبابنا الُمَبكِّر أو مرحلة المراهقة كما یدعوها البعض.  
هذا الضعف یدعوه اآلباء كالب الحراسة للحیاة الُمَقدَّسة الفاضلة في الرب. فإن مرَّ بنا فكر 

متشامخ بأننا أتقیاء أو أبّر من غیرنا، في انسحاق قلِب ندرك ضعفنا وخطایانا. فنرجع إلى اهللا، 
ونرتمي في أحضانه اإللهیة بروح الرجاء والفرح بدون كبریاء أو تشامخ. 

أما بالنسبة لهذْین السفرْین، وقد كتُبا بعد العودة من السبي، وكثیرون فقدوا الرجاء أن یرجع 
الشعب إلى عصور المجد األولى سواء في عهد داود أو سلیمان أو حزقیا الخ، فغایة السفرین هي رفع 
الشعب ككل، والمؤمن كعضٍو في هذه الجماعة، بأن ابن داود قادم كحمل اهللا یحمل خطیة العالم، من 

ال أعود یؤمن به، ویلتصق به، ویسلك فیه بالروح، یسمع الصوت اإللهي قائًال له عن خطایاه: "
" ما یشغل المؤمن في توبته الیومیة، اطمئنانه ورجاؤه وفرحه في الرب غافر الخطایا وُمْنِقذ أذكرها!

النفوس من الفساد. 
مادام اإلنسان في الجسد ال یتوقَّف عن السیر في طریق التوبة، بكونها عالمة االلتصاق 

). فإن عدو 12: 10 كو 1بغافر الخطایا. یقول الرسول بولس: "من یظن أنه قائم فلینظر أال یسقط" (
الخیر ال ییأس من أن ُیِثیَر فینا اإلرادة الشریرة، لَنْقَبَلها عوض إرادة المسیح الصالحة العاملة فینا. 

حًقا إن المؤمن یصارع بین اإلرادتْین، فهو في حاجة دائمة إلى نعمة المسیح حتى ال تمیل 
إرادته إلى الشر! یشتاق أحیاًنا إلى اإلرادة الصالحة، لكنه في ضعف ُیماِرس الخطأ، فتتغلب اإلرادة 

 إلى الُمَخلِّص لینقذه من مذلة اإلرادة السروجي مار یعقوبالقدِّیس الشریرة على الصالحة. یتوسَّل 
للرب: "بك یا سیدي أنتصر، ألني یقول الشریرة. یطلب منه أن ُیریه حنوَّه بغفران خطایاه! وكأنه 
أضعف من أن أنتصر بنفسي! عملك عجیب وُمدِهش!" 

  .أطلُب المغفرة، فأنا المحتاج للغفران؛ لكن إرادتي فقط تمنع هذا الفعل العظیم
 أسأل اإلرادة أن ترجع من الشرور، لكنها ال توافقني. 

إني أشاء الصالحات، لكنني أمیل إلى الشرور؛ وحیث أبغض اإلثم، كل یوم أفعله. 
، الواحدة ُمقاِبل األخرى؛ وكل یوم إرادة الشّر تغلب بنجاحٍ .  إرادتان تجاهدان فيَّ

بك یا سیدي أغلب، ألني ضعیف جًدا أن أنال الغلبة؛ فإنه یكفي عملك الُمدِهش لیغلب بنا. 
من هو الذي یخدم فيَّ األفعال المرذولة؟ أین أنِت أیتها القوة التي للحریة؟ 

أشفق على ذلي، یا رب، ألني ال أشاء أن أهلك؛ بغلبتك أعطني الغلبة یا غالب الكل. 
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 .˺عوض الخطایا جئَت یا ابن اهللا بغفرانك؛ أِر عبدك الذي یطلب تحننك

القدیس مار یعقوب السروجي  

. اسمك منقوش على كفِّ خالقك 2
لتفرح، فإن اسمك منقوش على كفِّ اهللا، لن ینساك! ِسِجل األنساب الذي ورد في 

األصحاحات التسعة األولى من أخبار األیام األول یبعث فینا روح الفرح؛ إن لم یوجد أحد في العالم 
یذكرني أو یعرفني أو یهتم بي، فلن ینساني إلهي الذي خلقني على صورته ومثاله وحقق خالصي 
بصلیبه. إني منقوش على كفِّه، یحفظ اسمي في سفر الحیاة، لي مكان خاص في قلبه، إن صحَّ 

التعبیر. 
محتاج إلى ُأبوَّة حانیة، أجدها في اآلب الذي یفتح لي حضنه، إذ تمتَّعت بالتبنِّي له في میاه 

المعمودیة. ومحتاج إلى صدیٍق، ال یفارقني حتى في لحظات نعاسي، فأجد مسیحي یضع شماله 
). محتاج إلى من یقودني ویرشدني، إنه روح اهللا 3: 8؛ 6: 2تحت رأسي، ویمینه تعانقني (نش 

، یهبني من فیض نعمته أن أصیر أیقونة لعریس نفسي.  الساكن فيَّ
یلیق بنا أال ُنعاِني من الملل من أجل كثرة األسماء في هذه األصحاحات مع عدم معرفتنا 

ألكثرهم، فإن إلهنا ُیَسرُّ بأسمائنا جمیًعا، حاسًبا كل مؤمٍن حقیقٍي محبوبه الذي له موضع في السماء 
عینها. 

هكذا مجرد تسجیل األسماء یسكب فینا روح الفرح بالثالوث القدوس المشغول بكل شخٍص 
مّنا. 

هذه مشاعرنا ونحن بعد في الجسد في هذا العالم، مادام السید المسیح ُیِقیم ملكوته فینا، 
). 21: 17مؤكًدا لنا "ملكوت اهللا داخلكم" (لو 

 - على الشخصیات، إذ لهم جمیًعا من في نظرنا - ال یمكن حصره؛ ینطبق نفس الشيء عدد النفوس 
 والمشاعر واألحاسیس ماال ُیحَصى! یوجد واحد فقط یقدر أن ُیَهْیِمَن الحركات والتصرُّفات والغایات

على هؤالء جمیًعا، كأحسن ما تكون الهیمنة والسیادة، فهو یعرف األوقات المناسبة، والعون 
.  Ðالمالئم الالئق ومتى یمنحه، وسبل التدریب واإلرشاد؛ هو اهللا أب كل الكون

  عنایة اهللا تهتم بنا كل یوٍم، على مستوى الجماعة كما في الحیاة الخاصة، سًرا وعالنیة، حتى
. Ñ عن تدبیره شیًئافحینما ال نعر

Ï راجع میمر بدیر القدیس مقاریوس على التوبة .
2 De Principiis 3; 1:14. (In Philocalia 21:13). 
3 Sel. Ps. 14:44. 
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العالمة أوریجینوس  

. داود الُمَرتِّل مثلنا األعلى 3
اهتم سفر أخبار األیام األول بشخصیة داود، خاصة ببناء الهیكل وتنظیم الخدمة والتسبیح. 

)، الذي َیشتِهي أن ُیِقیم خوُرس التسبیح في هیكل الرب. لقد 1: 23 صم 2إنه ُمَرنِّم إسرائیل الحلو (
ل لنا مزامیر تتَّسم بالفرح والتهلیل بالرغم مما عاناه من آالم منذ صباه حتى أواخر حیاته. إنه  سجَّ
إنسان اهللا المثالي الُمتهلِّل، یشتهي أن یتمتَّع كل المؤمنین بحیاة التسبیح، ال باللسان فقط، بل بكل 

الكیان الداخلي وأعضاء الجسد. 

 فیضٍ كرون التسبیح كل یوٍم بذولعلهم يون لُیَسبِّحوا كثیًرا، خلوقالبشر م !
 لكن لها نور لتُِنیَر البشر. ،الشمس النیِّرة لیست نیِّرة لنفسها أو تسیر لنفسها

األیام ب  (البشر المستنیرون)تفعین، وغالف الجوي في ال (الكواكب)وألجلهم صارت النیِّرات
واللیالي. 

. لیعطوا التسبیح للعلي في موضعه ،للبشر یوجد التمییز والمعرفة والكلمة والصوت
ر ناكًرا (للجمیل). يصي التسبیح توقَّف عن، ومن ي كأنما لتسبیح الرب،فم اإلنسان متقن

. ولهذا لك الفم لُتَسبَِّح به وتشكر به وُتَهلِّل به وتُباِرك به
ء أنغاًما. وملم ألن لك الصوت ال، وَهلِّلْ . ألن لك الكلمة الُمَسبِّحة،َسبِّحْ 

 ألنك صرَت إناء ناطًقا وغیر صامٍت . ، وباِركْ . ألن لك الذهن والتمییز،شكْر ا
شكْر بعجٍب، لماذا أنت ا ف هكذا، وَجَعَلتك المراحم شیًئا عظیًما، وبما أنك صرتَ ،لم تكن شیًئا

ساكت؟ 
 .˺ةالخالقففیك توجد كل عجائب القدرة  وانظر إلى شخصك في داخلك، ،ادخل إلى ذاتك

 ُیَوفِّر مجاًنا كل االحتیاجات لمن یطلبون منهى َحرِّْك فيَّ أیًضا تسبیحك مثل ِغنَ ،ربُّنا ˻. 

 َب بحواس أسمى من العادة، وٕاذ یتعجب بك العقل  . یصفك الفم الذي فتحَته،ساعدني ألتعجَّ
  التي هي أسمى من أن یعرفها العقل.یةخفال ك ألجل عجائبالعقللُیَسبِّحك 
  والقائمة مثل المالئكة للخدمة.واألفكار النقیة بالدقات السریعة، القلبلُیَسبِّحك 

 رى كم أنك ُمَسبَّح بأعمالك.ي ألنه نظر و، أیًضا الضمیر لك التسبیح النقييربِّي، ُیعط

Ï (راجع األب بول بیجان ترجمة دكتور سوني بهنام). على قطع رأس یوحنا المعمدان 96 میمر 
Ð  المیمر السابع والثالثون، على االبن  (راجع نص بول بیجان ترجمة الدكتور بهنام سوني)، على ذاك االبن الذي بدَّد أمواله 12المیمر

 .شراف یوسف بك منقریوسإالشاطر، مطبعة مصر بالفجالة تحت 
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  ألنك ُمَسبَّح.،الحواس النفسیة والروحیة والجسدیةربِّي، ُتَسبِّحك كل 
  ألنك أعطیت لها كل جمال كل المخلوقات لتسعد به برؤیتها.،العینلُتَسبِّحك 
  التي فیها تنسكب كل حالوة األصوات وَتْقَبلها بلذة.،األذنلُتَسبِّحك 

 ربِّي، لُتسبِّحك الیدان االثنتان واألصابع العشرة التي تتحرَّك للعمل بدل كل الجسد.
 انه كَمْركبة في كل المواضع.فَّ  اللتان تحمالن كل الجسد وتزالِرِ◌ْجالنلُتَسبِّحك 
  وبها تسعد كثیًرا.، التي هي ُملكها كل العطور والروائححاسة الشملُتَسبِّْح 
، ویعرف أن یفحص كل اختالفات األطعمة.،˺الحنكلیشكر    الذي ُیَمیِّز الحلو من المرِّ
  كل الجسم.عن ألنه یملك الكلمة لیشكر ، تسبیحه والتسبیح الذي لیس خاصته الفملُیَسبِّحْ 
  األعضاء الموضوعة في الجسم التي هي بال كلمة.نیابة عن ،ُملَزم بالتسبیح بدون جدالالفم 

  لُتَسبِّح كثیًرا بأصوات عمومیة.، أیًضا واألسنان التي منها یرنُّ الصوتاللسان
  كله.عوض الجسم ُملَزم بتسبیحك. وهوذا الفم مفتوح لُیَسبِّح كل الجسم ،ربِّي

 .˻ لیوفي كل هذه األمور بدل كل الحواس الصامتة التي ُتَحرِّك الفم حتى یشكرالفمساعد 
القدِّیس مار یعقوب السروجي  

. اهتمام السفرْین بالُمَغنِّین الُمَسبِّحین هللا 4
ال ندهش إن كان السفران یركزان على خدمة التسبیح لیس فقط في بیت الرب، بل حتى في 
وسط المعركة مع قوات الظلمة. فعندما واجه یهوشافاط مقاومة من بعض األمم الوثنیة، طلب الرب 

منه أن یقف مع جیشه ویثبت وینظر. افتتحت المعركة بدخول فرقة التسبیح التي للهیكل، وتمت 
النصرة دون الدخول في معركة بأسلحة. سالح المؤمن في معركته ضد إبلیس هو الشكر والحمد 

والتسبیح. 
ملكوت المسیح الذي یختبره المؤمن ُمفِرح، حتى في جهادنا ضد إبلیس والخطیة ومحبة 

العالم. 
ال تفارقنا لغة التسبیح حتى في وسط ضیقتنا. 

. وعود إلهیة ُمفِرحة وسط التأدیبات 5
انتهى سفرا أخبار األیام بالحدیث في إیجاز عن عمل اهللا خالل إرمیا النبي وكورش 

Ï(الُمعَجم الوسیط) باطن أعلى الفم من داخل واألسفل  .
Ð (راجع نص األب بول بیجان، ترجمة األب الدكتور )149/1، 96/1على المزمور: سّبحوا الرب تسبیحا جدیدا (مزمور  106 المیمر 

. بهنام سوني)
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الفارسي، أعلن األول على أن فترة التأدیب في السبي مؤقتة، وأعلن الثاني أن اهللا وضع في قلبه أن 
یسمح للیهود بالعودة. 

رة من عبودیة  هكذا وٕان دخلنا تحت التأدیب غیر أن اهللا یعدنا أن ننعم بالحیاة الجدیدة الُمتحرِّ
إبلیس (البابلیین) والرجوع إلى أورشلیمنا. 

لنتكئ على وعود اهللا أبینا الرحوم والحكیم والقدیر، واثقین أنه یشتهي لنا الحیاة المقدسة 
المتهللة. 

غضب اهللا خاصة نحو كنیسته أو أوالده لیس انتقاًما كانتقام البشر، وال یصدر عن كراهیة، 
 فإن اهللا كلي الحب لكل البشریة، خاصة للملتصقین به.

تكشف كلمات القدیس مار یعقوب السروجي التالیة عن سمو غضب اهللا وعذوبته. فاهللا 
یدعونا أن نحمل صورته، ویدعونا أن نسعى بال توقُّف كل حیاتنا "إلى أن ننتهي جمیعنا إلى وحدانیة 

 ).13: 4اإلیمان ومعرفة ابن اهللا، إلى إنساٍن كامٍل، إلى قیاس قامة ملء المسیح" (أف 
یسمح اهللا بالضیقات ألنها تسندنا بنعمته أن ننضم إلى فئة شبه السمائیین، إن صحَّ لنا 

 القول.

  .( ٍوتعقل) المجد لك، یا ربي، إذ بكل الوسائل والطرق ترید أن تربح كل من یسمع بتمییٍز
بالبرِّ والنعمة، تتقدَّم كطبیٍب لكل محتاج إلى الصحة. 

من هنا یهتم محیي الكل أن یشفي، ألنه قادر أن یحیي كل البشر. 
معه الغضب وأیًضا له الغفران؛ الغیرة والحنق؛ موجود فیه السالم والحب. 

في جانٍب واحٍد یفیض بالعطاء العظیم لسائلیه، وفي الجانب اآلخر یمنع قطرة (ماء) عن 
طالبیه. 

رحمته تمتزج بالخوف، وأیًضا انتقامه بالحنو العظیم. 
ُیهدِّد وُیفَّرح؛ مملوء رحمة وكثیر االنتقام. 

في جانٍب واحٍد دعا اللص لیدخل الفردوس، وفي الجانب اآلخر طرد من عنده صانعي 
). 22: 7القوات (مت 

)؛ وفي وقت آخر منع بنات أورشلیم أن یبكین 44: 7في وقٍت تقبَّل من زانیة دموعها (لو 
). 28: 23(لو 

)؛ وفي موضع آخر أخرج الكهنة من 9: 20في موضٍع أعطى دیناًرا للفعلة اآلخرین (مت 
). 12: 8ملكوته (مت 

)؛ وللص قال: الیوم تكون معي 22: 7لم یعرف هؤالء الذین أخرجوا الشیاطین باسمه (مت 
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في الفردوس. 
)؛ وآخر زاحم أن یأتي خلفه، ولم یعطه ذلك 9: 9دعا واحًدا من العشارین أن یتبعه (مت 

). 20-19: 8(مت 
. ˺هذا جمیعه ألجل حیاة البشر؛ بكل وسیلة ال یسمح أن یهلك وال واحد من بیت اآلب

القدیس مار یعقوب السروجي  

Ï راجع میمر بدیر القدیس مقاریوس على التوبة .
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سفر أخبار األیام وداود الملك 
 ˺داود الملك والعبادة اللیتورجیة هللا الحقیقي

خصَّص سفرا األخبار من بین الخمسة وستین أصحاًحا تسعة عشر أصحاًحا عن ُملك داود 
 مرة. بهذا یكشف عن مدى اهتمام السفرْین 220)، وُذكر اسمه في السفرین أكثر من 29-11 أي 1(

بشخصیة داود. 
أما ما یشغل السفر بخصوص الملك داود لیس انتصاراته على األمم المقاومة له، وال اتِّساع 

المملكة، وال اإلنشاءات واإلنجازات التي قام بها، إنما اهتمامه العجیب بقیام إسرائیل بالعبادة الالئقة 
هللا، فقد خصَّص اآلتي: 

. من التسعة عشر أصحاًحا الخاصة بداود الملك، نجد أحد عشر أصحاًحا، أي أكثر من 1
):  29-22؛ 16-15؛ 13 أي 1النصف، تصف غیرته المتَِّقدة نحو العبادة الجماعیة (

نقل تابوت العهد إلى أورشلیم.  .أ
  تنظیم خدمة الكهنة والالویین. .ب

  اإلعداد للموسیقى المقدسة في الهیكل. .ج

  وصیته وتعلیماته البنه سلیمان بخصوص الهیكل. .د

. أكَّد داود الملك أن ما یفعله وما ُیَهیِّئه بخصوص الهیكل وتنظیم العبادة هو بوصیة من 2
).  25: 29 أي 2الرب نفسه (

 ).26: 12؛ نح 27: 29 أي 2. یرجع إلیه الفضل في استخدام الموسیقى في العبادة (3

 آیة، ففي سفري 77. إن كان سفرا صموئیل قد أشارا إلى اهتمامه بالعبادة اللیتورجیة في 4
  آیة.323األخبار ورد ذلك في 

. لم ینشغل السفران بمعارك داود ونصراته، إنما أشارا إلیها كأمٍر عابر، وال أوردا ضعفاته 5
مثل سقوطه في الزنا مع بثشبع وقتل رجلها. كما لم ُیِشْر قط إلى ضعفاته قبل اعتالئه العرش. وكأن 
ما كان یشغل قلب داود وفكره هو قیام شعب لیتورجي، یمارس عبادة جماعیة ُمقدَّسة وُمنظَّمة ُتقدَّم هللا 

القدوس، وأن كل بقیة تاریخ حیاته واألحداث التي عاشها، إنما أساسها هو هذا األمر الحیوي.  

ومن جانب آخر، إذ كان كل ملك من الملوك ُیِشیر إلى ملكوت اهللا الذي ُیِقیمه ملك الملوك 

1 Cf. P. H. Reardon: History and Worship, Orthodox Christian Reflections on the Books of Chronicles, 
p. 12-13. 
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في أعماقنا، لهذا لم ُتْذَكر ضعفات هؤالء الملوك، ألن عمل المسیح فینا ال ضعف فیه! 

 ˺العبادة اللیتورجیة وخلفاء داود
سجَّل سفرا أخبار األیام حیاة خلفاء داود وتقییم أعمالهم، على أساس إخالصهم للعبادة 

اللیتوجیة هللا القدوس. 
. لم ُیِشْر السفر إلى إنجازات سلیمان الضخمة، إنما خصَّص ستة أصحاحات من تسعة 1

أصحاحات خاصة بسلیمان عن بناء الهیكل وما َیخّصه. 

. أخبرنا سفر أخبار األیام الثاني وحده عن الالویین الذین في مملكة الشمال، هربوا إلى 2
 ).17-13: 11 أي 2أورشلیم، لیخدموا في الهیكل في أیام رحبعام (

)، والتزام 15-8: 15 اللیتورجیة (آسا. خالل "أخبار األیام" تعرَّفنا على إصالحات الملك 3
). ووصف في شيٍء 12-5: 20) وصالته في الهیكل (9-7: 17 بتعلیم الالویین (یهوشافاطالملك 

 ویوشیا)؛ 17-15: 33 (ومنسَّى)، 31-12: 29 اللیتورجیة (حزقیامن التفصیل إصالحات الملك 
)35 :2-18.( 

یا القتحامه الخدمة الكهنوتیة في الهیكل 4 . أدان أخبار األیام دون بقیة األسفار الملك ُعزِّ
)26 :16-23 .( 

باختصار یمكن القول إن عصب "أخبار األیام" هو التمتُّع بالعبادة اللیتورجیة لكنیسة اهللا 
خالل عمل ابن داود الذي یملك فیها إلى األبد. وكأن هذْین السفرْین قد أشارا إلى أن الرب قد وضع 
في قلب كورش أن یبني بیًتا للرب في أورشلیم، لكي یعود الیهود إلى بلدهم كتهیئة لبناء كنیسة العهد 

الجدید التي تحمل عربون أورشلیم العلیا، حیث تمارس عبادة روحیة شبه سماویة، حتى تلتقي بالعریس 
) التي لن تْقُدم وال 9: 5السماوي، وتحیا إلى األبد في لیتورجیة سماویة، تتغنَّى بالترنیمة الجدیدة (رؤ 

تشیخ! 

 132سفرا أخبار األیام والمزمور 
 صورة رائعة عن العالقة بین سفري أخبار األیام وأحد مزامیر الصعود ˻Reardonُیَقدِّم لنا 

) التي یتغنَّى بها القادمون إلى أورشلیم، وهم یصعدون على التلِّ للذهاب LXX 131 أو 132(مزمور 
إلى الهیكل.  

1 Cf. P. H. Reardon: History and Worship, Orthodox Christian Reflections on the Books of Chronicles, 
p. 13. 
2 Cf. P. H. Reardon: History and Worship, p.13-15. 
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، ال َتُرد وجه من أجل داود عبدك وكل دعته... اذكْر داودیتغنَّى القادم إلى الهیكل، قائالً : "
هناك أنبت  بالحق وال یرجع عنه. من ثمرة بطنك أجعل على كرسیك... أقسم الرب لداودمسیحك. 
. رتَّبت سراًجا لمسیحي".  قرًنا لداود

هكذا یربط الُمَرتِّل ما بین ازدهار بیت داود وبركات بیت الرب. یعتقد الُمَرتِّل أنه إن تذكَّر 
الرب داود بالحقیقة، فسیلبس كهنته الخالص، وُیَسبِّح أتقیاؤه القدیسون بتهلیل، بینما یلبس عدو الخیر 
الخزي. جاء المزمور متناغًما مع سفري أخبار األیام، لیس فیه كلمة واحدة سوى ارتباط داود بالعبادة 

اللیتورجیة الكنسیة. 
یتذكَّر الشعب داود، ألنهم لن ینعموا باللقاء مع اهللا في بیته ما لم یذكروا داود. ُتَرى من هو 

داود هذا سوى ُمَخلِّص العالم، المسیَّا ابن داود؟  
إن سفر أخبار األیام ُیَمیِّز بین داود الملك وبقیة الملوك، كما میَّز إسرائیل القدیم عن بقیة 
الشعوب. هكذا إذ نلتصق بابن داود ملك الملوك، نصیر كنیسة المسیح الممیزة، موضوع حب اهللا، 

). 19: 2شركاء السمائیین في حیاتهم السماویة، نصیر بالحق "أهل بیت اهللا" (أف 
ربما یتساءل البعض: لماذا لم یتحدث سفرا أخبار األیام عن بدایة العبادة اللیتورجیة التي 

استلمها موسى النبي ومعه أخوه رئیس الكهنة هارون؟ 
یرى البعض أن سفرا أخبار األیام اكتفیا بما ورد في أسفار الخروج والالویین والعدد في 

شيٍء من التفصیل. لكنني أظن أن السفرین ركَّزا على داود الملك ودوره في هذا المجال، ألن الشعب 
كان في حالة شبه یأس من العودة إلى الحیاة في أیام موسى وهرون. فأراد الوحي اإللهي تأكید أن 
الحیاة اللیتورجیة ستعود بصورة روحیة تفوق تلك التي كانت في أیام موسى وهرون، إذ تحمل سمة 

سماویة، وذلك خالل رئیس الكهنة السماوي ابن داود، ولیس خالل الرموز كما في الكهنوت الالوي. 
: [في منهج العبادة األرثوذكسیة ندرك المنظور التاریخي لكاتب أخبار Reardonیقول 

.] ما في ذهن الُمتأمِّل في سفري أخبار األیام هو إدراك الفهم الحقیقي العمیق للتاریخ، وهو ˺األیام
العبادة اللیتورجیة القائمة على میثاق اهللا مع شعبه. هذا هو جوهر التاریخ الخاص بشعب اهللا 

وخالصه. 
اآلن لنمدح الرجال المشهورین، وآباءنا بنفس الروح تحدَّث بعد ذلك ابن سیراخ، إذ یقول: "

ل لنا التاریخ الكتابي في شخصیات أخنوح وداود وٕابراهیم 1: 44" (سي بحسب أجیالهم ). وأخذ ُیَسجِّ
وٕایلیا وحزقیا وٕاشعیاء ویوشیا وٕارمیا وحزقیال وزربابل ونحمیا. أما ما قام به هؤالء العظماء، حتى 

عظمة وجمال اللیتورجیا التي األصحاح التاسع واألربعین وفي األصحاح الخمسین یتحدث عن 

1 Cf. P. H. Reardon: History and Worship, Orthodox Christian Reflections on the Books of Chronicles, 
p. 14-15. 
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 وأبناء هارون وهم یسجدون إلى األرض ُیَسبِّحون ،بن أونیا، رئیس الكهنة سمعان تحت رئاسة للهیكل
اهللا، ویسجد معهم كل الُمتعبِّدین هللا الحقیقي، فیقول: 

"حینئذ كان بنو هارون یهتفون، وینفخون باألبواق المطروقة، ویصنعون صوًتا عظیًما ُیسمع ذكًرا 
أمام العلي.  

كان عند ذلك كل الشعب یبادرون مًعا، ویجثون على وجوههم إلى األرض، ساجدین لربِّهم 
 القدیر، هللا العلي.

 وكان الُمَغنُّون ُیَسبِّحون بأصواتهم في هتاٍف عظیٍم ولحٍن عذٍب .

وكان الشعب یتضرع إلى الرب العلي بصالته أمام ذاك الرحیم، إلى أن یفرغ من إكرام الرب، 
 وتتم خدمته.

ثم كان ینزل (سمعان)، ویرفع یدیه على كل جماعة بني إسرائیل، لیبارك الرب بشفتیه، ویفتخر 
 بلفظ اسمه.

رون السجود، لینالوا البركة من العلي.  وكانوا ُیَكرِّ

واآلن باركوا إله الكل، الذي یصنع العظائم في كل مكان، والذي أعلى شأن أیامنا منذ الرحم، 
 ویعاملنا على حسب رحمته.

 )23-16: 50" (سي لیمنحنا سرور القلب، والسالم في إسرائیل في أیامنا، وعلى مدى الدهور!

هكذا یربط ابن سیراخ بین التاریخ والعبادة اللیتورجیة في تماثٍل وتطابٍق مع سفري األخبار. 

لماذا یربط السفران التاریخ بالعبادة اللیتورجیة؟ 
إننا نرتبط بالتاریخ الذي یرجع بنا إلى اإلنسان األول "آدم"، ویعبر بنا خالل األجیال، ال 
لشيٍء إال ألننا نرى ربَّنا یسوع المسیح ضابط الكل یرفعنا خالل التاریخ إلى ما فوق الزمن، وذلك 

خالل الحیاة التعبدیة الحقیقیة. 
). قال: "لكنكم لم تأتوا 11عندما تحدث الرسول بولس عن رجال اإلیمان عبر التاریخ (عب 

إلى جبٍل ملموٍس ُمضطِرب بالنار، وٕالي ضباٍب وظالٍم وزوبعةٍ ... بل قد أتیتم إلى جبل صهیون، وٕالي 
مدینة اهللا الحيِّ أورشلیم السماویة، وٕالي ربوات هم محفل مالئكة، وكنیسة أبكاٍر، مكتوبین في 

). 23-18: 12السماوات" (عب 
. وكما یرتبطون بالعبادة السماویةكل رجال اإلیمان الُمخِلصین واألمناء متى عبدوا الرب 

جاء في سفر الرؤیا: "وجاء مالك آخر، لكي ُیَقدِّمه مع صلوات القدیسین جمیعهم على مذبح الذهب 
الذي أمام العرش، فصعد ُدَخان البخور مع صلوات القدیسین من ید المالك أمام اهللا. ثم أخذ المالك 

: 8المبخرة ومألها من نار المذبح، وألقاها إلى األرض، فحدثت أصوات ورعود وبروق وزلزلة" (رؤ 
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3-5 .(

بین شخصیة شاول وشخصیة داود 
أشار السفر إلى شخصیة شاول كأول ملك إلسرائیل. بدأ بنجاٍح وبروح التواضع، لكن إذ نال 

نصرات فائقة سقط في الكبریاء، وحسد الشاب الناجح التقي والشجاع داود، وأراد الخالص منه بأي 
ثمٍن، ولو على حساب األمة كلها. فكان مثًال خطیًرا لما یجب أال یكون على المؤمن، خاصة القائد أو 

من في مركٍز قیاديٍ . 
أما داود، فبدأ صغیًرا بروح التقوى، له أخطاء خطیرة، ربما تبدو أخطر من تلك التي سقط 

فیها شاول، لكن الفارق بین الشخصیتین هو:  
. كان مركز تفكیر شاول نجاحه الزمني ونصراته على األعداء وتجمیع رجال البأس حوله 1

من أجل تكوین شعبیة له لیس إال. أما داود فكان مركز تفكیره اهللا نفسه كقائٍد لحیاته، وقائٍد للشعب 
ده ویشكره نهاًرا ولیالً .  كله. ما یشغله أن یكون في حضرة اهللا، ُیَسبِّحه وُیَمجِّ

. مع كل سقوٍط في خطیة أو خطأ، كان ما یشغل فكر شاول التغطیة على الخطأ أمام 2
الشعب، حتى ال یفقد شعبیته، فكان عالج الخطأ أشر من الخطأ نفسه وأسوأ. أما بالنسبة لداود، فكان 

م كل لیلة سریره بدموعه. وكان مع كل تأدیب استجابته "ما یحسن في عیني اهللا  مع كل خطأ، ُیَعوِّ
یفعله". لهذا مع خطورة خطایاه، كان یقوم وال یستسلم للسقوط. إنه القدِّیس المثالي، لیس بأنه ال 
 یخطئ، وٕانما مع كل خطأ یرتكبه یختبر رحمة اهللا حتى في تأدیبات الرب له مهما بدت قاسیة.

. كان شاول یبحث عن قادة جبابرة بأس، ال لحساب مجد اهللا وملكوت السماوات، بل 3
لحساب مجده الذاتي. أما بالنسبة لداود، إذ كان اهللا هو غایة حیاته كلها، فكان جذَّاًبا لجبابرة البأس، 
حتى الذین كانوا من نسل شاول أو سبطه أو رجاله. فكانوا بكل مسرٍة وبإرادتهم الُحرَّة یتركون شاول 

 ویلتصقون بداود.

. كانت العبادة بالنسبة لشاول شكلیات، ُیَتمِّمها حتى وٕان اغتصب عمل الكهنوت، أما 4
 بالنسبة لداود فحتى في معاركه وعالقاته مع األمم ما یشغله هو ُسْكَنى اهللا وسط شعبه.

. لم یكن یشغل قلب شاول وحدة إسرائیل، فلیس لدیه ما یمنعه من أن ُیَكرَِّس كل طاقاته 5
وطاقات القیادات العسكریة لقتل داود ومن هو حوله. أما داود فلم یمد یده على شاول وبنیه. وبروح 

 الحب والوحدة، جمع شمل إسرائیل كله لیس حوله، بل حول اهللا العامل فیه.

. في أحادیث داود األخیرة، لم یتحدَّث عن نصراته وأعماله البطولیة، بل كان یحث كل 6

  

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

www.coptic-treasures.com/wp


أخبار األیام األول - مقدمة 
 

  

القیادة والشعب على المساهمة في بناء بیت الرب الذي لم یسمح له اهللا بالقیام به، بل وعده أن یتحقق 
على یدي سلیمان ابنه. هذه الروح لم توجد قط في فكر شاول وقلبه وخطته! 

 ˺هل سفر أخبار األیام األول كتاب دفاعي عن الملك داود؟
مع اهتمام السفرْین بداود الملك ونسله الملوكي، كما لو كان الموضوع الرئیسي للسفرْین، 
غیر أن السفرین لیسا سفرین دفاعیین عن العرش الملوكي الداودي. إنهما ُیَقدِّمان داود الملك من 

الجانب التعبدي أكثر منه الملكي، وكأن دوره الرئیسي هو خدمة الهیكل الذي كان یشتهي أن یبنیه 
بنفسه أكثر من خدمته للقصر الملكي. اهتمام السفر بالملك داود ونسله إنما هو اهتمام بُقْدسیة شعب 

اهللا، كشعب ُمتَعبِّد له. 

لماذا سمح اهللا باالنقسام وبالسبي؟ 
یتساءل البعض: 

لماذا سمح اهللا بانقسام المملكة إلى مملكتین، شمالیة وجنوبیة، وفقد كرسي داود عشرة  .١
أسباط؟ 

لماذا یسمح أحیاًنا ببعض الملوك األشرار أن تمتد حیاتهم إلى فترة طویلة، وبالتالي جلوسهم  .٢
 على العرش؟

 لماذا سمح اهللا بسبي أشور لمملكة الشمال، وبابل لمملكة الجنوب؟ .٣

 لماذا سمح اهللا بتدمیر هیكل سلیمان ومدینته أورشلیم؟ .٤

هذه التساؤالت وما على شاكلتها تثور في أفكار الكثیرین، وقد أجاب أخبار األیام علیها 
 بطریقة غیر مباشرة، إذ نالحظ اآلتي: 

أ. اهللا ال یرید أن ُیَحرِّك البشریة كقطع الشطرنج، إنما وهب اإلنسان حریة اإلرادة، وهي هبة 
إلهیة عظمى. فال ُیلِزم األشرار على السلوك قسًرا بما یلیق بهم كخلیقة اهللا. 

ب. إذ فسد الشعب، سمح اهللا باالنقسام لكي یذوق كل من المملكتین مرارة الشر واالنقسام 
 والبغضة، لعلَّهم یرجعون إلیه.

ج. في وسط هذا االنقسام ساد الشر مملكة الشمال في كل عصور ملوكها، كما ساد الشر 
من وقٍت إلى آخٍر في مملكة الجنوب. غیر أن هللا بقیة باقیة ُمقدَّسة اختارت االلتصاق 

بالرب، فنسمع عند ذهاب الالویین والكهنة الذین كانوا في وسط أسباط مملكة الشمال إلى 
أورشلیم وذهب معهم األتقیاء من بعض األسباط إلى مملكة یهوذا. في نفس الوقت نعمته 

1 Cf. P. H. Reardon: History and Worship, Orthodox Christian Reflections on the Books of Chronicles, 
p. 15. 
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ال تتوقَّف عن العمل، لمن یطلبها ویتجاوب معها. فقد قال النبي آلسا الملك: "ألن عیني 
). 9: 16 أي 2الرب تجوالن في كل األرض، لیتشدد مع الذین قبولهم كاملة من نحوه" (

وقال نبي آخر لیهوشافاط: "ُوِجَد فیك أمور صالحة، ألنك نزعت السواري من األرض، 
)، وقیل عن ملوك یهوذا الصالحین إنهم عملوا 3: 19 أي 2وهّیأت قلبك لطلب الرب" (
). 2: 34؛ 2: 29 أي 2المستقیم في عینّي الرب (

د. إن كان الخطأ الُمشتَرك من یربعام ورحبعام أدَّى إلى انقسام المملكة، وسلك الشعب في 
الشر، فقد انتهت المملكتان بالسبي، وهناك لیس لمملكة أن تفتخر على األخرى، إذ فقدت 
ر الكل من  المملكتان هوّیتهما، لیعودا مملكة واحدة مع األمم بمجيء ابن داود الذي ُیَحرِّ

الخطایا والفساد. 
هـ. لم یترك اهللا المملكتین بال رعایة، إذ كان في كل العصور في المملكتین ُیِقیم أنبیاء 

ینادون بالتوبة والرجوع إلیه. 
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 مقدمة
في 

 سفر أخبار األیام األول
رجل العبادة داود الملك 

سفر أخبار األیام األول بین األسفار اإللهیة  
 حیث نشاهد اهللا نفسه مشغوًال بخلقة اإلنسان، ال لیقول بسفر التكوینبدأ الكتاب المقدس 

) فكان نور، وهكذا حتى أعدَّ كل المسكونة 1:3" (تك لیكن النوركلمة فیكون، كما فعل حین أمر "
لمحبوبیه الملك والملكة القادمْین، أي آدم وحواء، لیعیشا في جنة عدن التي هي من غرس الرب (تك 

2 :8 .(
سقط اإلنسان وانهار، لكن محبة اهللا له ال تنهار، فأعدَّ له الخالص. أقام من نسله شعًبا 

. سفر الخروجُدِعي شعب اهللا، تمتَّع بالحریة من العبودیة، كما جاء في 
وٕاذ یرید أن یكون شعبه ُمقدًَّسا كما هو القدوس، قدَّم طریق القداسة خالل الذبیحة والكاهن 

. سفر الالویینوالوصیة في 
"، لكنها ُمْمِتعة، سفر العددوجعل من حیاة البشریة في هذا العالم رحلة في وسط البریة "

ألنها في ُصْحبة الرب نفسه وتحت رعایته، بالرغم من عناد شعبه وتذمُّره الُمستِمر.  
وعند مدخل أرض الموعد التي هي رمز لكنعان السماویة، ُیعِلن موسى شوق اهللا أن تكون 

". "سفر التثنیةالبشریة في صداقة مع ُمَخلِّصها 
سفر مع یشوع رمز یسوع المسیح تتمتَّع البشریة، ال بأرض الموعد، بل بالمیراث األبدي "

". یشوع
لكن شعب اهللا في ضعفه یقاوم ویعاند، فیسقط بین الحین واآلخر تحت التأدیب، فتذله أمم 

". سفر القضاةوثنیة عنیفة مقاومة للحق اإللهي، فُیرسل اهللا لهم قضاة لخالصهم من األعداء "
وسط هذا الجو من الفساد، ُوِجَدْت عیِّنات ُمَقدَّسة لها تقدیرها في عیني اهللا، مثل راعوث 

" تتأهَّل لیأتي كلمة اهللا متجسًدا من نسلها.  سفر راعوثوبوعز وُنعَمى "
تعجَّل شعب اهللا الزمن، وأصرَّ على إقامة ملك على شبه األمم، یفتخر بعظمته وغناه 

". "صموئیل األولوجماله حتى وٕان كان عنیًفا مستغًال لشعبه مثل شاول 
صموئیل لم یترك اهللا شعبه تحت قسوة ملٍك عنیٍف، فأرسل لهم ملًكا، حسب قلب اهللا (داود) "
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". الثاني
جاء سلیمان ابن هذا الملك البار، یطلب من اهللا الحكمة، لكن لألسف لم یستمر في السلوك 

فیها، فسار وراء شهواته وسقط في الزواج بوثنیات، دفعن إیَّاه لعبادة األصنام. 
سفرا ملوك وكان ثمرة ذاك انقسام المملكة وانهیار المملكتین (إسرائیل ویهوذا) وسْبیهما (

. )األول والثاني
اآلن وقد ُسِمَح للشعب بالعودة إلى السبي، وقاد عزرا الكاتب والكاهن الفوج الثاني من 

ل لنا سفر أخبار األیام الذي انقسم إلى سفرین.  العائدین من السبي، ُسجِّ
؟ سفر أخبار األیام األولفماذا ُیَقدِّم لنا 

غایة سفر أخبار األیام األول 
جاء هذا السفر لیعود بنا إلى أبینا آدم، وینطلق بنا عبر التاریخ، فُیَقدِّم لنا األنساب، ال 

كعرٍض ُمختَصٍر للتاریخ منذ خلقة آدم، وٕانما لُیَقدِّم لنا الحقائق التالیة: 

. اهللا ال ینسى أحًدا من المؤمنین 1
قد یشعر اإلنسان بملٍل وهو یذكر أسماء كثیرة ألشخاٍص ال یعرف شیًئا عن كثیٍر منهم. 
ینسى التاریخ البشر، وربما ال یذكر لهم شیًئا سوى األسماء، ولیس كل األسماء. أما اهللا فال ینسى 

ل في كتابه أسماء مؤمنیه الذین یشاركونه أمجاده السماویة.  أحًدا منهم، ُیَسجِّ
یلیق بنا أن نذكر هذه األسماء حتى الذین ال نعرف عنهم شیًئا، فسینسى تاریخنا البشري 

لة في كتابه، محفوظة في قلبه. كم ستكون  أسماءنا، لكنها في الحقیقة هي منقوشة على كفِّ اهللا، ُمسجَّ
سعادتنا ونحن نلتقي مًعا على السحاب ببالیین البالیین من كل أمٍة ولساٍن وجنٍس، نحمل جمیًعا 

)، بل نصیر نوًرا، كل مّنا 29: 34انعكاس بهاء الرب علینا، فال یلمع جلد وجهنا كموسى النبي (خر 
یرى في كل إخوته أیقونة المسیح ُمَخلِّص البشریة. كل عضو ُیَمثِّل جماًال ال ُیعَزل عن جمال كنیسة 

المسیح الُمجتِمعة من آدم إلى آخر الدهور!  
یدعونا تسجیل هذه األنساب في الكتاب اإللهي للتمتُّع بالنعمة اإللهیة، والمثابرة بالروح، 

لیكون لنا موضع في الكنیسة السماویة. 
تتبع الكاتب النسل الملكي، فبكَّت شاول الملك إلصراره على الُبغضة والكراهیة حتى لداود 
الذي أنقذه وأنقذ شعب اهللا من جلیات الجبَّار. كما تجاهل المملكة الشمالیة التي انشّقت عن مملكة 
داود ونسله، لیعلن أن اإلصرار على العناد ومقاومة اهللا ورفض الوصیة اإللهیة یحرم اإلنسان من 

المیراث األبدي. 
ل السفر التاریخ كله، فال یذكر خطایا داود، ألن التوبة الصادقة غفرتها وال یعود لها  لم ُیَسجِّ
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 ِذْكر في الحیاة األبدیة.

تسجیل هذه األنساب ُیَمثِّل دعوة أن نشكر اهللا على عمله في الماضي مع أسالفنا األتقیاء، 
الذین سلَّموا لنا ودیعة اإلیمان لنختبر معامالت اهللا ونعمته وعطایاه؛ ونلتزم أن نسلك بإخالص وأمانة 

لُنَسلِّم الودیعة لألجیال القادمة. 

. تعرُّف المؤمن على حقیقته  2
ُیَقدِّم لنا هذا السفر صورة رائعة لحیاة المؤمن بكونه إنسان اهللا، الملك صاحب السلطان، له 

شركة مع ملك الملوك. لقد ركَّز السفر على شخصیة داود الناجح في كل شيٍء، ألن الرب معه. 
یدعونا السفر إلى التعرُّف على حقیقتنا، بكوننا الخلیقة المتمیِّزة الحاملة صورة اهللا ومثاله، 

یدعونا لممارسة سلطاننا من قبل ذاك الذي ُیِحبُّنا أكثر من أیة خلیقة أخرى، إن صحَّ التعبیر، نْعِرُف 
مكاننا وموضع استقرارنا: حضن اآلب! 

الشخصیات الرئیسیة في السفر 
. داود الملك  1

یمكننا القول بأنه اهتم بإبراز شخصیة داود الملك وانتصاراته. وجاء مفتاح السفر: "فأدرك 
داود أن الرب قد ثبَّت دعائم ملكه على إسرائیل، ألن مملكته ازدادت رفعة من أجل شعبه إسرائیل" 

). 2: 14أي 1(
وكأن غایة تاریخنا كله إقامة كنیسة المسیح السماویة بكونها ال أمة واحدة، بل "أهل بیت 

). یضم أعضاء من كل الشعوب واألمم واأللسنة، ال تحت رعایة داود الملك، بل في 19: 2اهللا" (أف 
). 16: 19؛ 14: 17حضن ابن داود بكونه العریس السماوي ملك الملوك ورب األرباب (رؤ 

)، ویتحقق وعده اإللهي حین یتجلَّى بهاء 13: 2 تي 2یبقى اهللا أمیًنا رغم عدم أمانتنا (
مجده على كنیسته الجمیلة، موضع إعجاب السمائیین.  

إن كانت الخطیة قد سبَّبت انقساًما للمملكة، فقد سمح اهللا بالسبي لیعود الشعب أمة واحدة. 
هكذا إذ ننطلق من هذا العالم نلتقي في األبدیة شعًبا واحًدا، وملكوًتا أبدًیا بال انقسام! یتمتَّع الكل 

بالمسیح الواحد، رأسنا األبدي! 

 . سلیمان الحكیم2
اشتاق داود الملك أن یبني هیكًال للرب، لكن الرب رفض هذا الطلب، ووهبه أن یساهم في 

. وكأن لیقوم ابنه سلیمان ببناء الهیكلاإلعداد لبناء الهیكل وتنظیم الكهنة والالویین وتنظیم العبادة، 
اهللا یطلب منا أن نعمل بنعمته ما استطعنا، ونفرح وُنَسرُّ أن یتم العمل بإخوتنا أو بأبنائنا. 
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كانت خیمة االجتماع ُتَقام وسط المحلة، أي وسط الشعب لُتْعِلن عن "مسكن اهللا وسط 
، خاصة في االحتفال بالعبادة الیومیة (خدمة الصباح وُبِني الهیكل كمركز للعبادة الحقیقیةشعبه"، 

وخدمة المساء)، وباألعیاد األسبوعیة (السبوت) والشهریة والسنویة وسبت السبوت (كل سبع سنوات) 
بة الُمفِرحة على  والیوبیل (كل خمسین عاًما). وكأن الهیكل ُیَمثِّل عرش اهللا الذي یبث الحیاة الُمطوَّ
المستوى الیومي واألسبوعي والشهري والسنوي والیوبیلي. إنه دعوة للتمتُّع بعربون السماء الُمتهلِّلة. 

. الكهنة والالویون 3
 لقیادة الشعب في العبادة هللا الحقیقي، حسبما تعیین الكهنة والالوییناهتم السفر بتسجیل 

رسم اهللا. وقد جاء كلمة اهللا متجسًِّدا لُیَقدِّم نفسه ذبیحة عن العالم كله، ویمارس رئاسة الكهنوت على 
مستوى سماوي، یشفع فینا بدمه أمام اآلب. 

. حیرام ملك صور 4
یشیر سفرا أخبار األیام إلى االهتمام ال بفتح باب اإلیمان لألمم فقط، وٕانما بحثهم على 

انتهى بیت الرب مفتوح لكل البشریة! الكرازة والعمل لحساب ملكوت اهللا. لقد أشار السفران إلى أن 
)، 28: 29 أي 1سفر أخبار األیام األول بموت داود "بشیبة صالحة، وقد شبع أیاًما وغنى وكرامة" (

وكان ما یشغله حتى في لحظات موته هو اإلعداد لبناء الهیكل والعبادة فیه. فتحدد موقع المبنى 
وأیًضا محتویاته وٕاعداد نظام العبادة فیه مع جمع ما أمكن من احتیاجاته المادیة. وكأن عمل داود 
الرئیسي هو أن یرى شعب اهللا یتمتَّع بعبادة تحمل ظلَّ السماویات، ویسلك حسب الشریعة اإللهیة. 

وبدأ سفر أخبار األیام الثاني بالحدیث عن سلیمان الملك الحكیم الذي یبدو كمن تفرَّغ لتحقیق شهوة 
، لیؤكد انفتاح باب اإلیمان یفتح الباب لحیرام ملك صور للمساهمة العملیة في البناءقلب أبیه، ونراه 

لألمم عندما یتجسد صاحب البیت، كلمة اهللا. وجاءت ملكة سبأ تسمع حكمة سلیمان وتتعجَّب، كرمز 
لكنیسة األمم في العهد الجدید. 

  كما أمر سلیمان (حیرام) بقطع أخشاب من لبنان وحجارة، وُتشَحن بحًرا، ویستخدمها في البناء بعد
إحضارها إلى ساحة الهیكل، هكذا فإن المسیح بعد استالمه الیهود (األخشاب) واألمم (الحجارة) 

. ˺من غابات عدم اإلیمان، یبعث بهم إلى فناء البنَّائین للهیكل غیر المصنوع بأیاٍد بشریة
القدِّیس مار أفرآم السریاني  

األماكن الرئیسیة في السفر 
ل لنا السفر سلسلة األنساب من بدء خلقة اإلنسان إلى العودة من السبي ( أي 1بعد أن سجَّ

1 The First Book of Kings 5:10.  
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)، سجَّل موت شاول الذي َحرم نفسه ونسله من العرش، وبدأ في تسجیل عصر داود ونسله 1-9
كرمز لألمة الملوكیة. اهتم السفر بذكر األماكن التي ترتبط بحیاة الملك داود: 

. حبرون 1
)، لكن لم 13: 16 صم 1ُمِسَح داود ملًكا وهو صبي على ید صموئیل النبي بأمر إلهي (

). 3-1: 11أي 1یبدأ ُملكه إال عندما قبله قادة إسرائیل ملًكا في حبرون (

. أورشلیم  2
)؛ وصارت 20: 12-4: 11أي 1استولى داود على أورشلیم، وجعلها عاصمة لمملكته (

)، وُحسبت السماء "أورشلیم العلیا ُأّمنا" 11: 13)، بل ُدِعَیْت مدینة اهللا (طو 9: 5 صم 2مدینة داود (
). 26: 4(غل 

. قریة یعاریم 3
-4 صم 1ُحِفَظ تابوت العهد الذي كان الفلسطینیون قد استولوا علیه في الحرب ثم أعادوه (

) في قریة یعاریم. حاول داود أن ینقله أیًضا إلى أورشلیم، لكن لم یتحقَّق ذلك، ألنه لم یتم ذلك 6
-1: 13أي 1حسب أوامر اهللا، فتركه داود في بیت عوبید أدوم حتى عرف الوسیلة السلیمة لنقله (

14 .(

. صور  4
أرسل حیرام ملك صور العمال والمواد الالزمة لبناء قصر داود. 

. بعل فراصیم 5
 1إذ ُأِقیم داود ملًكا قام الفلسطینیون بمهاجمته، فقد سبق وقتل أحد جبابرتهم أیام شاول (

). هاجم داود الفلسطینیین في بعل فراصیم حین كانوا یزحفون على أورشلیم، فهزمهم مرتین 17صم 
). 17-11: 14أي 1مما جعل األمم المجاورة َتَهاب داود (

: 15أي 1بعد هذه المعركة قام داود بنقل تابوت العهد إلى أورشلیم، وأقام احتفاًال عظیًما (
). وصرف داود بقیة أیام حیاته یهتم باإلعداد لبناء الهیكل وتنظیم العبادة هللا. 17: 1-17

یكشف سفرا أخبار األیام عن ثبات خطة اهللا وغایته، حتى حینما یبدو كأن الخراب قد عمَّ 
الكل! فهو یهبنا راحة في الرب، وتعزیة في كل العصور. فإن خطة اهللا للكنیسة الجامعة كما لكل 

مؤمٍن لن تفشل مطلًقا مادمنا نؤمن به ونثق في عمله معنا. 
یبدو كأن سفر أخبار األیام األول تكرار لما ورد في صموئیل األول والثاني؛ وما ورد في 
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أخبار األیام الثاني ُیَغطِّي ما ورد في ملوك األول والثاني، غیر أن سفري األخبار ُیَقدِّمان صورة 
جدیدة وعمیقة لما ورد في أسفار صموئیل والملوك. ما ورد هنا ُیَمثِّل الجانب الروحي، وأما ما ورد في 

صموئیل وملوك فُیَمثِّل الجانب التاریخي. 
تجاهل سفرا األخبار القصص المؤلمة الخاصة بأمنون وأبشالوم وأدونیا وانحراف سلیمان. 

أقسام السفر 
] 9-1أوالً : األنساب [

. 27-1: 1ا. من آدم إلى إبراهیم (اآلباء البطاركة) 
. 45-28: 1ب. من إبراهیم إلى إسرائیل   

ج. نسل إسرائیل  
. 23: 4-1: 2. یهوذا     1
. 43-24: 4. شمعون    2
. 5. رأوبین، جاد، منّسى  3
. 6. الوي    4
. 5-1: 7. یّساكر    5
. 12-6: 7. بنیامین    6
. 13: 7. نفتالي    7
. 19-14: 7. منّسى    8
. 29: 20: 7. أفرایم    9

. 40-30: 7. أشیر    10
. 8. بنیامین    11

. 34-1: 9د. العائدون من السبي   
. 44-35: 9هـ. أنساب شاول    

]. 10ثانًیا: موت شاول [
]. 29-11ثالثًا: الملك داود [

. 12-11ا. جیش داود وأتباعه   
. 16-13ب. نقل التابوت إلى أورشلیم   

. 17ج. رغبة داود في بناء الهیكل   
. 20-18د. نصرات داود    

  

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

www.coptic-treasures.com/wp


أخبار األیام األول - مقدمة 
 

. 21هـ. اإلحصاء والضربة   
. 26-22و. اإلعداد لبناء الهیكل   

. 27ز. قادة الجیش والحكومة   
. 28ح. تسلیم العهدة     

. 29ط. احتفال للعطاء    
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من وحي أخبار األیام األول والثاني 
لُتِقْم ملكوتك الُمفِرح في داخلي یا ابن داود! 

  .ما أعجب ُحبَّك ورعایتك لي یا ُمَخلِّصي
كلما تأملُت في كتابك، ُأذَهل من اهتمامك بي! 

قبل أن تخلقنا كنا في فكرك، كما في قلبك، إن جاز لي أن أقول! 
أّیة لغة یمكن أن ُتَعبِّر عن خّطتك نحوي! 

  .تجسدك كان في تدبیرك یوم خلقَت آدم وحواء
جئَت بهما إلى جنَّة عدن، وأنت ُتِعد لنا فردوس النعیم. 

بالیین البالیین من البشر ماتوا، وصاروا في هّوة النسیان، 
لكنك ال تنسى أحًدا عبر كل هذه العصور! 

الذین آمنوا أسماؤهم منقوشة على كفِّك،  
لة في سفر الحیاة،  وُمَسجَّ

ولهم موضع خاص في أحضانك! 

  ،َیْعُبر بنا التاریخ سریًعا
لنقف ولو إلى لحظات أمام داود عبدك. 

شهدَت له بنقاوة قلبه والتصاقه بك. 
له أخطاؤه الخطیرة والمؤلمة، 

لكن نعمتك وهبَته دموًعا ُیَبلِّل بها سریره كل لیلة. 
تجسدَت من القدیسة مریم ابنة داود. 

وجلسَت على عرشك في قلوب المؤمنین. 

  ،بنى لك سلیمان بیًتا 

ووهبته توبة بعد أن انحرف على طریقك. 
صار رجل اإلیمان المقبول لدیك. 

َهْب لي أن تقیم مّني هیكًال لیس مصنوًعا بیٍد بشریة. 
تملك في داخلي، یا رب سلیمان! 

   ،لتحملني یا رئیس الكهنة السماوي على یدیك
ولتدخل بي إلى أحضان أبیك. 

  

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

www.coptic-treasures.com/wp


أخبار األیام األول - مقدمة 
 

یتحرَّك كل كیاني الداخلي مع حواسي، 
ألشترك مع خوُرس السماء في التسبیح لك! 

تجعل مّني ملًكا یا ملك الملوك ورب األرباب.  

  .تهبني سلطاًنا أن أدوس على الحیَّات والعقارب وكل قوات الظلمة
بك أتحدَّى إبلیس وكل قواته بكل أعماله الشریرة. 

بك أتحدَّى الخطیة، ألن حنوَّك أعظم من خطیتي! 
بك أتحدَّى كل ضیقة ومرارة! 

  .هب لي ینابیع دموع كثیرة، كما أعطیت المرأة الخاطئة
هب لي هذا الكنز، ألغرف منه وُأَقدِّم منه لك. 

تعطیني دموًعا، فُأَقدِّمها لك مع ذبیحة الشكر والتسبیح! 

  ،في هیكل سلیمان، أقمَت كهنة والویین
ُیَقدِّمون ذبائح حیوانیة وذبیحة الشكر والتسبیح. 

لُیَقدِّس روحك القدوس كل كیاني. 
یصیر هیكًال مقدًسا، وجلجثة جدیدة. 

، فأتقدَّس بك یا أیها القدوس.  یسكن برُّك فيَّ
ُأَسر بوصیتك وشریعتك، وأتلذذ بكلمتك. 

  .انزْع عّني كل انحراف یمیني أو یساري
فأسلك بك وفیك وأنطلق إلیك. 

ُأَسر بوعودك اإللهیة وسط تأدیباتك لي! 
وتتهلل نفسي بأعمال حبك مع كل البشریة! 
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المحتویات 

 7رب     حیاة سماویة في هیكل ال

 8في سفري أخبار األیام األول والثاني    مقدمة 
بین سفري أخبار األیام وسفري عزرا ونحمیا، التكامل بین سفري أخبار األیام وسفري عزرا ونحمیا، بین 

سفري أخبار األیام وسفري صموئیل الثاني والملوك الثاني، لمن ُكِتَب السفران؟، تقسیم سفر أخبار 
األیام، الظروف المحیطة بالكاتب، ارتباط مملكة إسرائیل ببیت الرب، نظرة عمیقة لدور الملك أو القائد، 

في العهد الجدید، خدمة  الویونالفي سفري األخبار،  الویونالفي سفري األخبار، یة هنوتالساللة الك
في سفري األخبار، النبوة في سفري األخبار، المسیح في  في سفري األخبار، الطاعة للشریعة الهیكل

للسفرْین.  سفري أخبار األیام، مصادر السفرین، نظرة شاملة

 30     سفرا أخبار األیام والملكوت الُمفِرح
. اهتمام 4. داود الُمَرتِّل مثلنا األعلى، 3. اسمك منقوش على كفِّ خالقك، 2. ال یعود یذكرها!، 1

. وعود إلهیة ُمفِرحة وسط التأدیبات 5السفرْین بالُمَغنِّین الُمَسبِّحین هللا، 

 37سفر أخبار األیام وداود الملك     
داود الملك والعبادة اللیتورجیة هللا الحقیقي، العبادة اللیتورجیة وخلفاء داود، سفرا أخبار األیام 

، لماذا یربط السفران التاریخ بالعبادة اللیتورجیة؟، بین شخصیة شاول وشخصیة داود، 132والمزمور 
هل سفر أخبار األیام األول كتاب دفاعي عن الملك داود؟، لماذا سمح اهللا باالنقسام وبالسبي؟ 

 في سفر أخبار األیام األول مقدمة

 44رجل العبادة داود الملك     
سفر أخبار األیام األول بین األسفار اإللهیة، غایة سفر أخبار األیام األول، الشخصیات الرئیسیة في 

السفر، األماكن الرئیسیة في السفر، أقسام السفر، من وحي أخبار األیام األول والثاني. 
 الباب األول
 األنساب
 9-1 أي 1أخبار األیام األول 

 genealogies     (53سلسلة األنساب (
األنساب ومملكة داود، ما حاجتنا إلى هذه السلسلة من األنساب التي احتلَّت تسعة أصحاحات من 

السفر؟، مشاكل خاصة باألنساب، األنساب والرموز للسید المسیح.  

لُ ا  62: األنساب من آدم إلى إسرائیل    َألْصَحاُح اَألوَّ
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رة،  . من آدم إلى إبراهیم، أ. من آدم إلى نوح، ب. أنساب أبناء نوح الثالثة، ج. 1ثالثة أفعال ُمَتَكرِّ
. من إبراهیم إلى إسرائیل، أ. عائلة إسماعیل، ب. عائلة قطورة، ج. عائلة 2من سام إلى إبراهیم، 

إسحق، د. عائلة سعیر، هـ. ملوك أدوم. 

 100: سبط یهوذا     َاَألْصَحاُح الثَّاِني
. 5. عائلة یرحمیئیل، 4. عائلة حصرون، 3. من یهوذا إلى داود، 2. أبناء یعقوب (إسرائیل)، 1

عائلة كالب. 

 140: نسل داود     َاَألْصَحاُح الثَّاِلثُ 
. أنسال 3. نسل داود في أورشلیم، 2. نسل داود في حبرون، 1بیت داود والرجوع من السبي، 

سلیمان. 

 158: أسباط الجنوب - یعبیص وعثنیئیل وكالب بن یُفنَّة َاَألْصَحاُح الرَّاِبعُ 
. أنساب بني شمعون. 2. تكمله أنساب یهوذا، 1

 176ملحق األصحاح الرابع: صالة یعبیص     
صالة أم نذر؟، الطلبة األولى: طلب البركة السماویة، الطلبة الثانیة: طلب توسیع التخوم، الطلبة 
الثالثة: طلب أن تكون ید اهللا معنا، الطلبة الرابعة: طلب الحفظ من الشر، استجابة الصالة، قوَّة 

 الصالة والحیاة السعیدةالصالة الصادرة عن قلٍب نقٍي، 

 181: األسباط في عبر (شرق) األردن    َاَألْصَحاُح اْلَخاِمُس 
. نصف سبط 4. حرب مع الهاجریین، 3. سبط جاد، 2. سبط رأوبین، 1سرُّ القوة وسرُّ الضعف، 

منسَّى. 

 195: سبط الوي     َاَألْصَحاُح السَّاِدُس 
. 3. سلسلة الكهنة حتى السبي، 2. أصل عائلة الوي، 1أهمیة سبط الوي، قائمة أنساب سبط الوي، 

. مساكن الالویین ومدن6. عمل الكهنة، 5. الُمَسبِّحون في بیت الرب، 4عائالت الالویین األخرى، 
 الملجأ. 

 223: أنساب أسباط الشمال    َاَألْصَحاُح السَّاِبعُ 
. أشیر6. أفرایم، 5. منّسى، 4. نفتالي، 3. بنیامین الذئب المفترس، 2. یساكر العامل، 1

 الُمتمتِّع بزیت النعمة. 

 245: سبط بنیامین ونسل شاول    َاَألْصَحاُح الثَّاِمنُ 
. نسل شاول 2. سبط بنیامین، 1

 260: األنساب والرجوع من السبي    َاَألْصَحاُح التَّاِسعُ 
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. نظام 4. نظام الُمَغنِّین، 3. كهنة من السبي، 2. رؤساء آباء من السبي، 1تسجیل نهایة األنساب، 
. نسب شاول الملك. 7. واجبات الُمغنِّین، 6. واجبات البوَّابین، 5البوَّابین، 

 278     9 أخبار األیام 1) 1ملحق (
). 9-1 أي 1لمسات سریعة لبعض الشخصیات الواردة في األنساب (

 280     9 أخبار األیام 1) 2ملحق (
موكب رحلتنا نحو السماء. 

الباب الثاني 
موت شاول أو انتحاره 

) 10 أي 1(

 284األصحاح العاشر: موت شاول وانتقال العرش إلى داود    
)، لماذا الحدیث عن موت شاول؟، أول حدث 16: 15إحیاء الرجاء في إقامة خیمة داود الساقطة (أع 

 علي . َقْتل أبناء شاول1)، 31 صم 1) و(10 أي 1في السفر، موت شاول وأوالده، مقارنة بین (
. رجال یابیش 4. التشهیر والسخریة بشاول وبنیه، 3، جلبوع جبل علي شاول انتحار. 2، جلبوع جبل

. سبب موت شاول. 5جلعاد یدفنون عظام شاول وبنیه، 

 297): بین داود وشاول للقدِّیس یوحنا الذهبي الفم  10 أي 1ملحق (
عظات التماثیل، عظات على داود وشاول، لماذا تحدَّث القدِّیس عن داود وشاول؟، داود النبي 

واإلمبراطور ثیؤدوسیوس، عالج عملي مع فكر عمیق! 
. سمو داود إلى 3. نقاوة قلب داود، sound values ،2. االهتمام بالِقَیم الصحّیة 1العظة األولى: 

. تدقیق داود في سلوكه 5. عدم انحراف داود عن هدفه، 4ِقَیم العهد الجدید وهو في ظل الناموس، 
. داود صاحب 8. داود صاحب العین البسیطة، 7. نظرة داود العجیبة لمن یطلب قتله، 6الروحي، 

القلب الُمتَِّسع. 
. داود 10. داود قائد معركة أم حارس وحافظ ألعدائه؟، 9العظة الثانیة: دعوة لالعتزاز بداود النبي!، 

. 12. َتَمتُّع داود بنصرة روحیة فریدة!، 11قائد معركة أم ُمَعلِّم أو كاهن أو أسقف أم مذبح للرب؟، 
. تواضع داود أمام من وهبه إحساناته!، داود بحكمة یطلب 13َتَمتُّع داود بإكلیل البرِّ ال تاج شاول، 

. مشاعر صادقة بال مداهنة! 14من شاول أن یراجع نفسه، 
َ◌ة، دعوة لالقتراب من داود النبي،  . بمحبة داود 15العظة الثالثة: التردُّد على المسارح الُمنحلَّ

. 17. بمحبة داود لألعداء سما إلى َمْرَتَبِة الشهداء، 16لألعداء فرَّح قلوب البشر وأبهج السمائیین، 
ر دموًعا من قلب شاول الصخري، 18الصوت اللطیف هزَّ كیان المتكلم والسامع،  . الصوت اللطیف فجَّ

. باللطف غلب داود وحشیة العدو، العدو یشهد للطف داود، لماذا عدَّد داود إحساناته لشاول؟، 19
شاول ُیدِرك مكافأة اهللا لداود!، الملك یستجدي داود لیحرس نسله! 

  

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

www.coptic-treasures.com/wp


 340من أقوال اآلباء عن داود كرمٍز للسید المسیح   
. داود قاتل 3. انتهار إخوته له في المیدان، 2 والسید المسیح یفتقد البشریة، خوتهإ. داود یفتقد 1

جلیات والسید المسیح یقتل الشیطان وینزع  قتل. داود ي4)، 37-34: 17 صم 1األسود والدببة (
 1. نزول داود من الكّوة (6)، 10: 19 صم 1. شاول یصّوب رمحه على داود (5سلطان الخطیة، 

). 16-12: 19صم 

الباب الثالث 
الملك داود 

) 29-11 أي 1(

 346: داود قائد یلتف حوله أبطال عظماّء  َاَألْصَحاُح اْلَحاِدي َعَشرَ 
. قائد ُیقیم قادة، أ. یشبعام، ب. 3. الحاجة إلى أورشلیم كعاصمة، 2. تتویج داود رجل اهللا ملًكا، 1

ألیعازار ابن دودو، ج. ثالثة رجال في عدالم، د. أبشاي أخو یوآب، هـ. بنایا بن یهویاداع، و. صالق 
العموني، ز. یثمة الموآبي. 

 364: داود القائد الجّذاب یضم قادة عظماء  َاَألْصَحاُح الثَّاِني َعَشرَ 
. جبابرة جاد یلتصقون بداود، 2. أبطال شاول یلتصقون بداود، 1البنیامینون واالعتراف بمملكة داود، 

. رغبة البعض في تحویل 5. بنو منسَّى یسندون داود، 4. بنو بنیامین ویهوذا في الحصن معه، 3
. انجذاب 8. انجذاب الویین وكهنة إلیه، 7. انجذاب جبابرة بأس من شمعون إلیه، 6المملكة إلیه، 

. انجذاب البعض من نصف 10. انجذاب جبابرة من بني أفرایم إلیه، 9بعض حرس بیت شاول إلیه، 
. انجذاب بني نفتالي 13. انجذاب بني زبولون إلیه، 12. انجذاب بني یسَّاكر إلیه، 11منسى إلیه، 

. 17. انجذاب الضفة الشرقیة إلیه، 16. انجذاب أشیر إلیه، 15. انجذاب الدانیین إلیه، 14إلیه، 
وحدة وفرح في إسرائیل. 

 385: قرار جماعي فاشل - محاولة إحضار التابوت إلى أورشلیم َاَألْصَحاُح الثَّاِلُث َعَشرَ 
. داود یستشیر القادة 1)، المحاولة األولى إلحضار التابوت، 16-13داود وتابوت العهد (أصحاحات 

. موت ُعزَّا، 4. احتفال عظیم بنقل التابوت، 3. تحرُّك الجمیع لنقل التابوت، 2وكل جماعة إسرائیل، 
. الرب یبارك بیت عوبید أدوم. 6. خوف داود، 5

 395: استقرار مملكة داود    َاَألْصَحاُح الرَّاِبُع َعَشرَ 
. هجوم الفلسطینیین علیه. 3. داود وتعدُّد الزوجات، 2. ملك حیرام یرسل ُعمَّاًال ومواد بناء، 1

 402: نقل التابوت إلى أورشلیّم    َاَألْصَحاُح اْلَخاِمُس َعَشرَ 
. ذبائح 4. اختیار الموسیقیین، 3. اجتماع داود برؤساء بیت الوي، 2. داود َیَتَعلَّم من خطأه، 1

. داود یرقص أمام التابوت. 5للرب، 

  

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

www.coptic-treasures.com/wp


 415: طقس تثبیت التابوت والعبادة الدائمة  َاَألْصَحاُح السَّاِدُس َعَشرَ 
. 5. خدمة الكهنة، 4. الالویون وخدمة الرب الدائمة، 3. مزمور الحمد، 2. طقس تثبیت التابوت، 1

ختام االحتفال. 

 434: داود یعزم على بناء الهیكل - ابنك یبني لي بیًتا! َاَألْصَحاُح السَّاِبُع َعَشرَ 
. مسرَّة اهللا في 3. اهللا یرافق شعبه أینما وجدوا، 2. حدیث مع ناثان النبي، 1داود وبناء الهیكل، 

ته 6. مسرَّته أن یبني بیًتا لمحبوبیه، 5. مسرَّته في راحة شعبه، 4إقامة قادة،  . مسرَّته في أُبوَّ
. داود ُیَقدِّم ذبیحة ُشْكر هللا. 8. مسرَّته في إقامتنا ملوًكا، 7ورحمته لنا، 

 448    20-18معارك داود ونصراته: األصحاحات 
معارك داود وبناء الهیكل، قائد المعركة: داود أم اهللا؟!، لماذا الحروب؟، بركات الحرب الروحیة. 

 451: االنشغال بهیكل الرب حتى في حروبه  َاَألْصَحاُح الثَّاِمُن َعَشرَ 
. هزیمة األدومیین وتقدیس 4. هزیمة السریان، 3. هزیمة الموآبیین، 2. هزیمة الفلسطینیین، 1

. تعیینات في الجیش واألعمال 7. اهتمام داود بالقضاء، 6. إقامة محافظین في أدوم، 5الغنائم للرب، 
. تعیینات في خدمة الهیكل. 8الحكومیة، 

 459: ظنون حانون العموني الشریرة   َاَألْصَحاُح التَّاِسُع َعَشرَ 
. استأجر حانون جیًشا 3. مشورة رؤساء بني عمون، 2. تعزیة داود في ناحاش ملك بني عمون، 1

. خضوع قادة هدد عزر لداود. 5. هزیمة الحلفاء السوریین، 4من سوریا، 

 468: إقامة داود في أورشلیم    َاَألْصَحاُح اْلِعْشُرونَ 
. نصرته على الفلسطینیین. 3. نصرته على بني عمون، 2. إقامة داود في أورشلیم، 1

 474: إحصاء الشعب وبیدر ُأرونا  َاَألْصَحاُح اْلَحاِدي َواْلِعْشُرونَ 
. الوبأ ونجاة 4. اختیار التأدیب، 3. ندم داود على ما عمله، 2. داود ُیلِزم یوآب بإحصاء الشعب، 1

. تشیید مذبح في بیدر أرنان. 5أورشلیم منه، 

 493)    26-22 أي 1اإلعداد لبناء الهیكل: (

 494: إعداد المواد والرجال والدافع  ْصَحاُح الثَّاِني َواْلِعْشُرونَ األَ 
. 3. إعداد األعمال ومواد البناء، 2. المكان الذي ُعیِّن لبناء الهیكل، 1سلیمان ویشوع بن نون، 

. نصائح لسلیمان ورؤساء الشعب. 4التمتُّع بالوعد اإللهي، 

 508: شركة الالویین في البناء    َألْصَحاُح الثَّاِلُث َواْلِعْشُرونَ ا
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. جمع القیادات مًعا، 2. مسح سلیمان ملًكا، 1إحصاء حسب فكر اهللا، الالویون ودورهم في الهیكل، 
. واجبات الالویین. 6. جوانب خدمة الالویین، 5. االهتمام بالكهنة، 4. االهتمام بالالویین، 3

 519: فرق الكهنة والالویین    َاَألْصَحاُح الرَّاِبُع َواْلِعْشُرونَ 
. فرق الالویین. 2. فرق الكهنة، 1

 529ملحق األصحاح الرابع والعشرین: هرون رئیس الكهنة ومسیحنا رئیس الكهنة السماوي 
. 3. بكهنوته وهبنا الكهنوت العام والكهنوت السرائري، 2. رئیس الكهنة السماوي یتحدَّى الموت، 1

بكهنوته نزع البرقع عن كنیسة العهد القدیم. 

 533: الموسیقّیون    َاَألْصَحاُح اْلَخاِمُس َواْلِعْشُرونَ 
. 4. خبراء في الموسیقى، 3. أبناء رؤساء العائالت الموسیقیة، 2. رؤساء العائالت الموسیقیة، 1

استخدام القرعة في تنظیم الخدمة. 

 541: البوَّابون وأمناء الخزائن والقضاة  َاَألْصَحاُح السَّاِدُس َواْلِعْشُرونَ 
. العرفاء والقضاة. 3. أمناء الخزائن، 2. البوَّابون أو حرس الهیكل، 1

 550: تعیین الحكام وقادة الجیش   َاَألْصَحاُح السَّاِبُع َواْلِعْشُرونَ 
. 3. رؤساء أسباط إسرائیل، 2. المسئولون عن الخدمة الشهریة، 1التنظیمات السیاسیة والعسكریة، 

. مشیرو الملك. 4كبار الموظفین المدنیین، 

 559)     29-28 أي 1أیام داود األخیرة: (

 561: خطاب داود للقادة    َألْصَحاُح الثَّاِمُن َواْلِعْشُرونَ ا
. 4. تسلیم سلیمان تصمیمات الهیكل، 3. أمر ووعد وتحذیر لسلیمان، 2. اجتماع داود بالقادة، 1

ع سلیمان الستالم العمل والسیر فیه.  داود ُیَشجِّ

 578: تقدمات داود للهیكل وتقدیم الشكر هللا َألْصَحاُح التَّاِسُع َواْلِعْشُرونَ اَ 
. إعالن 4. صالة وتسبحة شكر رائعة، 3. تقدمات الرؤساء والعظماء، 2. تقدمات شخصیة، 1

. مصادر السفر. 6. نیاحة داود، 5سلیمان ملًكا، 
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 الباب األول
 
 
 
 

 األنساب
 9-1 أي 1

 

ربما یشعر البعض بشيء من الملل في دراسة األنساب بشيٍء من التفصیل، لذا أنصح 
بقراءة الصالة التي في نهایة كل أصحاح من هذا القسم، والرجوع بعد ذلك إلى التعلیقات الخاصة 

باآلیات عند الدراسة. 
وٕاني أرجو أن أنشر تفسیًرا مختصرا للسفر على مستوى شعبي. 
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 )genealogiesسلسلة األنساب (
األنساب ومملكة داود 

كانت األنساب في غایة األهمیة، قبل السبي األشوري لمملكة إسرائیل، وأیًضا البابلي لمملكة 
یهوذا، للحفاظ على التمییز بین األسباط وحقوقهم. أما بعد السبي، فكانت لها أیًضا أهمیتها إلعادة 

االحتفاظ بالسبط الملوكي (یهوذا) والسبط الكهنوتي. 
تحتوي هذه األصحاحات على أوسع وأشمل سلسلة أنساب مذكورة في الكتاب المقدس، 

 یدل على أن َتَتبُّع سلسلة األنساب بسلسلة األنسابتقتفي أثر شجرة عائلة داود. هذا وبدایة السفر 
كان مألوًفا حینذاك.  

نالحظ في سلسلة األنساب هنا، إذ انقسمت المملكة، لم تهتم بالمملكة الشمالیة، وٕانما اهتمت 
بالمملكة الجنوبیة، خاصة سلسلة أنساب داود الملك. وهي ُتظِهُر عمل اهللا في اختیار شعبه، وحفظهم 

من بدایة تاریخ اإلنسان إلى فترة ما بعد سبي بابل. فتتحرَّك سلسلة األنساب من خلقة اإلنسان حتى 
: 9؛ 3: 2البطاركة (إبراهیم إلى یعقوب)، ثم العصر القومي (یهوذا والوي وأسباط إسرائیل األخرى 

)، وهي ُتْظِهُر بوضوح حفظ اهللا لوعده مع بیت داود على مدى األجیال. ووجهة النظر الكهنوتیة 44
في سفر األخبار واضحة من االهتمام الخاص بسبط الوي. 

من وجهة النظر المسیحیة، واضح أن كاتب السفر كان ُملَهًما بسرد تاریخ بیت داود كجزٍء 
 1رئیسٍي من التاریخ المقدس، ُمبتِدًئا من آدم األول منشئ جنسنا إلى آدم الثاني ُمَخلِّصنا ربنا یسوع (

). وحیث أن سلسلة األنساب قبل إبراهیم تشمل اُألَسر الثالث لإلنسان (أبناء نوح: حام 45: 15كو 
 على  یسكنونصنع من آدم واحد كل ُأمَّة من الناس،وسام ویافث)، فإن الكاتب یؤكد أن اهللا الخالق "

). 26: 17(أع " مسكنهم وبحدود الُمَعیَّنة باألوقات وحتم األرض، وجه كل
في نظرٍة سریعٍة لهذه القوائم من األنساب، تبدو أنها ُمَجرَّد تجمیع من كل قوائم األنساب 
السابقة في أسفار الكتاب المقدس، مع السجالت المحفوظة لدى األمة الیهودیة. لكن من یفحصها 

بشيٍء من التدقیق، ُیدِرك أنها موضوعة بهدٍف ُمَحدٍَّد وبتدبیٍر ُمَعیَّنٍ . هدفها وْضع أساس قوي لبزوغ 
مملكة داود وسلیمان وانطالق العبادة في الهیكل، هذه التي قام بترتیبها كل من الملكْین، بغیة 

االلتصاق بابن داود الملك والكاهن السماوي. 
نجد في هذه األنساب بوضوح بزوغ داود في إسرائیل ُمقاِبل الخلفیة الضخمة الخاصة 

 كسبٍط قیادٍي له سبط یهوذا الملوكي)، واالثني عشر سبًطا حیث یبرز بینها 1 أي 1بإسرائیل كُأمٍة (
بأنساب ). أما عن أهمیة الهیكل ونظام العبادة فیه، فیحتل مركًزا رئیسًیا یهتم 8-2 أي 1دوره البارز (
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). 9-1 أي 1 في شيٍء من التفصیل (الالویین
جاءت سلسلة األنساب تربط بین الماضي منذ خلقة اإلنسان، والحاضر في ذلك الوقت، أي 

. Îبین حال العبادة قبل السبي وبعد الرجوع من السبي

ما حاجتنا إلى هذه السلسلة من األنساب التي احتلت تسعة أصحاحات من السفر؟ 
إلى فترة طویلة كنت أتحاشى قراءة هذه األصحاحات التسعة الخاصة باألنساب. فهي 

تحتوي على أسماء كثیرة ال نعرف عنها شیًئا، بل ویصعب حتى النطق بها، ألنها لم تعد متداولة 
لها لنا الكتاب المقدس؟ وفیَم تشغلني؟ وهل تفیدني في شيٍء؟ وهل  وسط الشعوب الحاضرة، فلماذا ُیَسجِّ

 Walter C. Kaiser Jr.، Peter H. Davidsعرضها یمس خالصي وبنیاني الروحي؟ وكما یقول 
"ألول وهلة ُیَظن إنه بال فائدة، إن لم یكن ممًال ذكر كل هذه قائمة األنساب. لماذا ُتعَطى مساحة 

كبیرة فیما یبدو أنه لیس ذا فائدة روحیة تفید األجیال التالیة؟" 
. یبدأ سفر أخبار األیام األول بتسعة أصحاحات یرد فیها سلسلة من األنساب. قد یهتم بها 1

من هو ذو قرابة مباشرة من أجل التأكد من وجود قریٍب في القائمة. لكن إن كان األمر یتعلَّق 
بخالصنا، فإننا بذات الفكر نبحث في هذه األنساب بكونها خاصة بعائلتنا الكبیرة: تباركت أرضنا 

بآدم، وحواء، وسام، وٕابراهیم. وكأن هذه األنساب خاصة باألسرة الكبیرة لعائلة واحدة نعتز بها. 

. إذ جاء الوعد بمیراث كنعان "أرض الموعد" إلبراهیم ونسله، كان البد من تسجیل نسله 2
لتأكید أن أرض الموعد هي لهم. انضم إلیهم بعض ممن صاروا أعضاء في هذا الشعب بقبولهم 

اإلیمان الحقیقي، واعتزازهم برفضهم الوثنیة وكل رجاساتها، وغیرتهم على االرتباط باهللا. لذلك أشارت 
األنساب إلى هذه الشخصیات. 

. توضح هذه األنساب وجود تدبیر إلهي ُمعیَّن سابًقا في تاریخ الشعب العام المشترك بین 3
شعب بني إسرائیل سواء مملكة الشمال أو الجنوب، الغني أو الفقیر وهو أن إلههم اإلله الحق الذي 

أرشد شعبه وحافظ علیه لتحقیق الخالص. 

. بعد وصول الشعب إلى أرض الموعد، وَتَمتُّعهم بالنصرة على كثیر من األمم الكنعانیة، 4
كان من الالزم أن یعرف كل سبط أعضاءه حتى یعرف الكل نصیبهم، ویحتفظون به عبر األجیال 

كلما ُأتیحت لهم الفرصة. أما حین جاء السید المسیح، فصارت األرض وملؤها للرب ومسیحه، ویشعر 
كل مؤمٍن أّیا كانت جنسیته أنه یتمتَّع بالبنوة هللا، فال یتمسَّك بحدود معینة أو بقعة معینة بطریقة 

 حرفیة.

1 Céline Mangan: 1-2 Chronicles, Ezra, Nehemiah, Delware 1982, p. 11-12. 
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 أو اهتمام اهللا ببني البشر، سواء على مستوى الشخص. تكشف هذه السلسلة عن 5
األسرة أو العشیرة أو المجتمع الكنسي أو المجتمع البشري. كأن اهللا یود من كل إنساٍن أن ُیدِرَك 

اعتزازه به شخصًیا، یعرفه باسمه، ویهتم بأسرته، وبكل ما َیمّسه. حًقا یؤكد الكتاب المقدس كله أنه 
یصعب على اإلنسان أن ُیدِرَك مدى اهتمام اهللا به، هذا ما سُیعَلن لنا بأكثر وضوح یوم لقائنا مع 

مسیحنا على السحاب! 

 القریب والبعید.  ال نعزل أنفسنا عن الماضي. هذه السلسلة التي ترجع إلى آدم، تجعلنا 6

. هذه السلسلة هي أسماء ألشخاص عاشوا على هذه األرض، َنسیهم الزمن، وُدِفَنْت 7
أسماؤهم في سجالت قدیمة. ویوًما ما سُتدَفن أسماؤنا في سجالت ما في هذا العالم، وتصیر منسیَّة. 

)، صار له 6-3:3أما من یتمتَّع بالمیالد الجدید الروحي، فكابن هللا نال بالمعمودیة روح التبنِّي (یو 
، وُیَسجَّل في سفر الحیاة، ُیْنَقش اسمه كابن هللا على كفِّه اإللهيموضع في قلب اهللا، وفي خطته. 

وال یستطیع حتى الموت أن یمحوه. لكن "العالم یمضي وشهوته، وأما الذي یصنع مشیئة اهللا، فیثبت 
 . ذكر أسماء أشخاص ال نعرف عنهم شیًئا سوى أسماءهم الواردة هنا.˺)17: 2 یو 1إلى األبد" (

اهللا، في حبِّه للبشریة ال ینشغل بتسجیل أسماء البالیین من البشر في كتاب الحیاة، إنما 
ینقش كل اسٍم كما على كفِّه، یعرفه شخصًیا، ویهبه شخصیة فریدة عن بقیة كل البشر، ویحفظ له 

القدیس رسالة خاصة. كل من یلتصق باهللا ُیدِرُك أنه فرید، موضع اهتمام اهللا الخاص، وكما یقول 
 وهو یتأمل حبَّ اهللا العجیب متسائًال إن كان هو اإلنسان الوحید في العالم. ففي فترات أغسطینوس

كثیرة كان یتساءل، هل یوجد من ُیِحبُّه اهللا مثله؟ هذه مشاعر من یختبر التبنِّي هللا، فیحسب نفسه 
االبن الُمدلَّل الفرید الذي یشغل فكر اهللا! 

، وعالقتنا به، وَتَرقُّبنا للِّقاء األبدي معه. تجدید إیماننا باهللا. یدفعنا تسجیل األنساب إلى 8

. ُتَمثِّل هذه األنساب شجرة العائلة إلبراهیم ثم إلسرائیل ویهوذا وأخیًرا لداود، حتى تطمئن 9
نفوسنا أن ربنا یسوع هو المسیَّا الموعود به، ابن داود الذي یملك على القلوب، أما الرجوع باألنساب 

 حتى آدم، فلتأكید أن ملكوت اهللا ُیَقام في داخل اإلنسان أّیا كان جنسه، إذ هو ابن آدم؟

. لألنساب أهمیتها إلقامة التسلسل الخاص بسبط الوي من أجل الكهنوت والالویین خدام 10
الهیكل، حتى یأتي رئیس الكهنة السماوي. 

، حتى الذین ُوِلُدوا في السبي أهمیتها للراجعین من السبي البابلي. كان لهذه األنساب 11

1  cf. Warren W. Wiersbe: Nelson Quick Reference, Chapter-by-Chapter Bible Commentary, 1991, p. 
227-8. 
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أو ُحملوا إلیه وهم أطفال أو صبیان صغار، ال یذكرون شیًئا عن أرض الموعد ومدینة أورشلیم وهیكل 
الرب، وتقدیم الذبائح والتسبیح واالحتفال باألعیاد. إنهم قد عادوا حسب الوعد اإللهي، ویلزمهم أن 
یعیشوا في اإلیمان، ویختبروا الشركة مع اهللا. فإن كان السبي البابلي عبر بهم وكأنه طوفان مسح 
الماضي، ودخل البشر في نوٍع من االرتباك، جاءت األنساب هنا تدعونا إللقاء نظرة سریعة على 

الماضي، لنكمل المسیرة للتمتع بالحیاة المقدسة التي عاشها آباء صالحون. 

، ویدرك أنه من نسل إبراهیم، له یبحث عن أصله. تساعد هذه سلسلة كل شخٍص أن 12
نصیب في الوعود اإللهیة التي ُقدََّمت إلبراهیم من أجل نسله. 

. لهذه األنساب أهمیة خاصة بالنسبة للیهود كي یترقَّبوا مجيء المسیا ابن داود، ابن 13
تُْثِبت أن یسوع المسیح من نسل یهوذا، ابن إبراهیم، ابن آدم. كما لها أهمیتها لنا نحن المسیحیین، إذ 

، الذي ُوِعَد به شعب اهللا كُمَخلٍِّص للعالم، فیه تحققت النبوات. داود بن إبراهیم

فنتلقَّى خاللهم دروًسا لبنیان . إذ نقرأ هذه األصحاحات نلتقي بأناٍس عبر األجیال، 14
، ونتعلَّم من بعضهم كیف صاروا عظماء في عینْي اهللا وفي أعین السمائیین خالل بساطة نفوسنا

قلوبهم وأمانتهم في القلیل جًدا الذي كان بین أیدیهم، وها هي بین أیدینا وزنات أكثر منهم. منهم من 
سقطوا حتى األعماق، وبنعمة اهللا قاموا ونموا وصاروا أبراًرا.  

: 4 أي 1 الذي حتى اسمه یعني أنه حزین ومؤلم، لكنه تغلَّب على اسمه (بیعبیصنلتقي 
.  ˺)، وصار أشرف شخص في عشیرته9

وقد تغیَّر اسمه، لیصیر إبراهیم أًبا ألمم كثیرة.  بأبرام ونلتقي 
 الذي بخطیته فقَد امتیاز بكوریته.  برأوبینكما نلتقي 
 الذي رفض الخطیة، فكرَّمه اهللا.  وبیوسف

 ُفْقَن الكثیر من الرجال!بنساء نلتقي 

، ویقتطف فقرات كبیرة من تك 11 و5. یختصر الكاتب األنساب الطویلة التي في تك 15
. إبراهیم السامي ثم ابنه إسحق فیعقوب، فال یحفظ من السالالت المنحدرة من اإلنسان األول إال 10

. إذ یترك السفران الحدیث عن تفاصیل األحداث التاریخیة البشریة، في الفترة السابقة 16
إعداًدا للمیثاق لُمْلِك داود، یؤكدا أن هذه الفترة مع أهمیتها وطول زمانها وكثرة أحداثها، لم تكن إال 

، ولیس حسب هوى البشر. حًقا الذي أقامه اهللا مع شعبه خالل أول ملك حقیقي ُمَقام من اهللا نفسه

Ï راجع ملحق األصحاح الرابع من أخبار األیام األول .
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لقد ُأِقیَمت مواثیق بین اهللا وبعض المؤمنین مثل نوح وٕابراهیم وحتى مع موسى، لكنها ال ُتقاَرن 
بالمیثاق األبدي مع داود الملك. 

هذا یشرح لنا سرَّ تجاهل السفرْین تماًما لمملكة الشمال الُمنشقَّة، بالرغم من ضمِّها لعشرة 
أسباط، ألنها قامت لمقاومة المیثاق اإللهي مع بیت داود. 

. یكشف الهیكل العام لألنساب في مجملها عن خطة اهللا وعمله معنا سواء على مستوى 17
الكنیسة كجماعة أو شعب اهللا أو العضو كمؤمن. فاألنساب تمرُّ بثالث مراحل: 

 اهللا هو الذي اختار آدم، إذ خلقه على صورته، واختار إبراهیم المرحلة األولى االختیار:
لیكون أًبا لجمهور عظیم، واختار الشعب لیكون خمیرة لتقدیس العالم بالمسّیا ابن داود. هكذا یتهلل كل 

كما ). وقول الرسول: "16: 15مؤمٍن بقول السید المسیح: "لیس أنتم اخترتموني، بل أنا اخترتكم" (یو 
) 4: 1" (أف لنكون قدیسین وبال لوٍم قدَّامه في المحبة اختارنا فیه قبل تأسیس العالم،

  ماذا یعني: "اختارنا فیه"؟ یعني أنه تم بواسطة اإلیمان به، أي في المسیح. فقد دبَّر هذا لنا بخطٍة
". كأنه یشیر تأسیسقبل أن نولد بل وأكثر من هذا "قبل تأسیس العالم". ما أجمل هذه الكلمة: "

إلي العالم على أنه ساقط من ارتفاع شاهق جًدا. نعم، إن سمو اهللا عاٍل جًدا بطریقة تفوق 
 .˺الوصف، سموه بعید جًدا ال من جهة المكان، وٕانما من جهة إمكانیة الطبیعة للحدیث عنه

 القدیس یوحنا الذهبي الفم
: إن كان اهللا هو البدایة إذ اختارنا، فال یقف عمله عند اختیارنا، المرحلة الثانیة االستمراریة

 إنما مسیحنا هو الطریق ننطلق فیه من البدایة حتى نبلغ إلى النهایة بأمان.

: في االستمراریة نتعرَّض لألخطاء والضعفات، كما أخطأ إسرائیل المرحلة الثالثة اإلصالح
ویهوذا، واهللا بطول أناته احتملهم، لكن بإصرارهم على الخطأ فسدوا، وسقطوا تحت السبي. مع ذلك لم 

 َیْتركهم في فسادهم، بل ردَّهم من السبي، لیصیروا شعًبا یتهیَّأ لمملكة المسیح ملك الملوك.

هذه المراحل الثالث هي الخطوط العریضة لحیاة اإلنسان من آدم حتى العودة من السبي. 
. ˻وكأن األنساب تفتح لنا باب الرجاء سواء في بدایة الطریق أو في وسط الطریق أو حتى ُقْرب نهایته

. إن كانت األنساب قد تجاهلت المملكة الشمالیة، ألنها أقامت عبادة حسب الفكر 18
البشري (الخلط بین الوثنیة وعبادة اهللا)، ولیس حسب الشریعة اإللهیة، غیر أن رجوع األتقیاء منهم إلى 

مملكة الجنوب، وانضمام الكل مًعا عند العودة من السبي، یؤكد أن مملكة الجنوب لم ُتِقم سوًرا 
الستبعاد األسباط األخرى، وٕانما بالسور ُتِقیم بنیة ُمَقدَّسة لعل كل األسباط تدخل في دائرة الحیاة 

1 In Eph. hom 1. 
2 cf. P. R. Ackroyd: 1 & 2 Chronicles…, London 1973, p. 48. 
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. هكذا تدفعنا سلسلة األنساب إلى اتِّساع القلب والحب نحو حتى غیر ˺التقویة والطاعة للشریعة
المؤمنین، فتجد البشریة سعادتها في إنجیل المسیح والتمتُّع بعمل الثالوث القدوس فیها. 

كما لم یقف فكر مملكة یهوذا عند الرجوع إلى أورشلیم في حدود أرض یهوذا، بل یتَِّسع إلى 
خارجها أیًضا، هكذا یلیق بالمؤمن أن یشتهي أن تصیر األرض كلها للرب ولمسیحه، وُیَصلِّي ویعمل 

بروح الحب والوداعة من أجل خالص البشریة. 

  انظر، فإنه ُیَقال إننا نحب بعضنا بعًضا. ولكن إن كان أحد له صدیقان وآخر له ثالثة، فإن هذا
 لیس حًبا من أجل اهللا، بل من أجل المحبوبین.

الحبُّ الذي من أجل اهللا ال یحمل هذا كأساٍس للحب، بل كإنساٍن یمیل نحو كل البشریة، 
یحب من لهم إیمانه بكونهم إخوة حقیقیین ویحب الهراطقة والوثنیین والیهود بكونهم إخوة بالطبیعة 

متأسًفا علیهم عامًال بتعٍب وباكًیا من أجلهم. 
 بهذا نكون على مثال اهللا، ال بُصْنِع أعمال عجیبة، بل إن أحببنا كل البشر حتى أعدائنا.

إننا ندهش من اهللا، إذ ُیظِهر عجائب، وباألكثر جًدا عندما ُیظِهُر حًبا لإلنسان، عندما 
ُیظِهر طول أناته علینا. 

إن كان هذا یستحق اإلعجاب في اهللا، فكم باألولى یستحق البشر اإلعجاب (بُحبِّهم 
. ˻للجمیع)

القدیس یوحنا الذهبي الفم 

  حیث أن الحبَّ الحقیقي هو أن ُنِحبَّ الكل، فإن عرف أحد أنه یبغض ولو شخًصا واحًدا یلزمه
. ˼أن یسرع ویتقیأ هذه اللقمة الُمرَّة حتى یتهیَّأ لقبول عذوبة الحب نفسه

 األب قیصریوس أسقف آرل
ح المفاهیم الخاطئة لألمم من جهة أصل الشعوب واألمم، 19 . جاءت هذه األنساب ُتَصحِّ

 أنهم صدروا Thessaly بأنهم ُوِجدوا قبل القمر، وتصور شعب Arcadiansفقد اعتقد أهل أركادیا 
. ˽عن حجارة، وادَّعى األثینیون أنهم نبتوا من األرض

 ˾ مشاكل خاصة باألنساب
ُنَمیَِّز بین األنساب حسب الجسد أو الطبیعة، . یلیق بنا ونحن نتأمل في األنساب أن 1

1 cf. The New Century Bible Commentary, 1 & 2 Chronicles, 1980, p. 39. 
2 In Hebr. 3: 11. 
3 Sermons 23:4. 
4Matthew Henry: Commentary on the Whole Bible.  

Ó  22-20راجع ل. هـ. روسییه: تأمالت في أخبار األیام األول، بیت عنیا القاهرة، ص .
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تبلغ بي إلى آدم الساقط، أما  حسب الجسد . فشجرة العائلةوتلك التي حسب الروح أو النعمة اإللهیة
 یالحظ أن ما یشغل السفر هو التعاُمل مع .فتبلغ بي إلى ُمَخلِّصي آدم الثاني ،حسب الروحتلك التي 

خطة اهللا والكشف عن نعمة اهللا العاملة في حیاة الراغبین في االلتصاق به. لهذا فاألنساب تتبع خط 
ل لیرتبط المؤمن  اإلنسان حسب الجسد أوًال، حیث تسلَّل الفساد خالل الدم البشري، لكن نعمة اهللا تتدخَّ
بفكر اهللا ومشورته. فاإلنسان یلد إنساًنا على صورته بعد سقوطه، لكن اهللا یتدخَّل برحمته، حتى یتمكَّن 

: 15 كو 1اإلنسان من القیام. یقول الرسول: "لیس الروحاني أوًال بل الحیواني، وبعد ذلك الروحاني" (
). فالروحاني ال یأتي من طبیعة آدم األول، إنما هو عطیة آدم الثاني، هذه العطیة َتَمتَّع بها رجال 46

اإلیمان في العهد القدیم خالل الظل والرمز، أما وقد جاء آدم الثاني فُوِهَب لنا أن َنَتَمتَّع ببرِّه.  
لهذا ال نتكلم عن األنساب مثل السجالت التي كان الیهود یحتفظون بها لتأكید نسب اإلنسان 
إلى سبطه كما إلى إبراهیم أب المؤمنین وأخیًرا إلى آدم، إنما تدفعنا للتالمس مع عمل آدم الثاني فینا 

لنعمل بحسب عضویتنا في جسده. 

. في األنساب التي بین أیدینا، عندما ُیَقال أن هذا ابن ذاك، ال یعني دوًما ابنه حسب 2
الجسد مباشرة، إنما یعني اآلتي: 

أ. أنه ُینتَسب إلى أبیه حسب الجسد، أو حسب الطبیعة، بكونه ابًنا له من دمه.  
ب. قد ُینَسب اإلنسان إلى جدِّه أو جدِّه الكبیر (والد الجد)، إن كان قد قام بتربیته، أو كان 

له أثره الفعَّال على شخصیته أكثر من والدیه. 
ج. أحیاًنا ُیحسب ابًنا لرأس عشیرته، فهو أب كل العشیرة، خاصة إن كان له تقدیره في 
المجتمع. في كثیر من المجتمعات الغربیة مثل الوالیات المتحدة األمریكیة غالًبا ما ُینادى اإلنسان 

 .Last nameباسم األسرة 

د. أحیاًنا ُینَسب اإلنسان إلى شخص میِّت لیس له نسل، فتزوجت األرَملة بالولّي، أو أقرب 
من له، وبحسب الشریعة الموسویة ُیحسب المولود ابًنا ال ألبیه حسب الجسد، بل للمیِّت، حتى یرث ما 

 للمیِّت، وال ُیغَلق بیت المیِّت.

هـ. أحیاًنا یختفي حتى اسم الجد أو األسرة، فُینَسب اإلنسان إلى مكان مولده. 
؛ 18: 2و. كان لبعض األشخاص اسمان مثل بنیامین (ابن أوني)، رعوئیل (یثرون) (خر 

 )، وسلیمان (یدیدیا).1: 3

ز. أحیاًنا ُتَقدِّم سلسلة األنساب باختصار، وُتحَذف بعض األسماء من األنساب، لكي ال 
 یتشتَّت القارئ بعیًدا عن الهدف.

ح. أحیاًنا ُیحَذف الَنَسب عن قصٍد، وأحیاًنا ُیَركِّز النسب على شخصیة ُمَعیَّنة، فال یشغل 

  

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

www.coptic-treasures.com/wp


 1أخبار األیام األول 
 

 الكتاب المقدس الترتیب الزمني، كأن یبدأ بالبكر، أو بمن هو تقي وُمْخِلص في عالقته مع اهللا.

األنساب والرموز للسید المسیح  
تحدثنا عن أهمیة األنساب، وعرفنا أن الكثیر من األسماء الواردة فیها ال نعرف عنها شیًئا، 
لكن إن صحَّ لنا القول حین نلتقي بالكثیر منهم في یوم الرب العظیم، سنتعرَّف علیهم. ال نسألهم عن 

أحداث ماضیة ارتبطت أسماؤهم بها حین كانوا في رحلة حیاتهم على األرض، إنما نتطلَّع إلیهم، 
ده من أجل أعماله مع البشریة التي كان یتجاهلها  فنفرح ببهاء اهللا الُمْنَعِكس علیهم. ُنَسبِّح اهللا وُنَمجِّ
الكثیرون، وقد تجلَّى بُحبِّه وحكمته وحنانه وخالصه یوم لقاء كل المؤمنین معه في موكب سماوي 

ُمفِرح! 
اآلن، وٕان َصَمت السفر في أصحاحات األنساب عن الحدیث حتى عن من نعرف عنهم 
بعض األمور خالل األسفار الُمَقدَّسة األخرى، أود أن ُأَقدِّم لمسات خفیفة للغایة حتى نتذوق عذوبة 

 وعن نبوات عنه، والبعض َقدَّموا رموًزا للسید المسیحأعمال اهللا معهم وفیهم، ألن بعضهم حملوا 
، ألجل توبتنا وبنیاننا وتحذیرنا من بدروس إیجابیة وأحیاًنا سلبیة في حیاتهمعمله الخالصي، وَنَتَمتَّع 

أخطاء أو ضعفات سقطوا فیها. 
 

مالحظتان 

. نظًرا ألننا ال نعرف الكثیر عن بعض األسماء الواردة في األنساب، اكتفینا بذكر معنى 1
بعض األسماء، وما ورد عنها في الكتاب المقدس باختصار ما أمكن.  

دائرة المعارف  و""قاموس الكتاب المقدس"یمكن الرجوع إلى هذه األسماء في كتاب 
" باللغة العربیة، بجانب قوامیس الكتاب المقدس باإلنجلیزیة وسلسلة "من تفاسیر وتأمالت الكتابیة

اآلباء األولین"، وما ورد من مراجع في الهوامش. 
. یمكنك أن تمر مروًرا سریًعا على األسماء التي ال ُیقدَّم عنها تعلیًقا روحًیا، وكان یمكن حذفها، 2

 لكن من األفضل تركها لالنتفاع بها ألجل الدراسة المجردة.
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لُ ا  َألْصَحاُح اَألوَّ

األنساب من آدم إلى إسرائیل 
بدأ الِسْفر باألنساب من آدم، اإلنسان األول، لكي یدرك الجمیع أنهم ینتسبون إلى أٍب واحدٍ . 
إن كان اهللا قد اختار شعبه من نسل إسرائیل، لكن كل البشریة تنتسب إلى عائلٍة واحدٍة وجنٍس واحٍد، 

یطلب اهللا خالصها. 

رة  ثالثة أفعال ُمَتَكرِّ
قد یدهش القارئ أن یجد األصحاح األول من السفر یكاد یكون مجموعة من األسماء دون 

أن ُترَبط األسماء بحدٍث ما. كما ال نجد أفعال في األصحاح سوى ثالثة: 
" أو "َوَلدت" وقد تكرر. َوَلدالفعل األول "
" أو "َمَلكوا". َمَلكالفعل الثاني "

" فیموت الشخص، ویملك مكانه آخر. ماتالفعل الثالث وغالًبا ما ارتبط بالثاني، وهو "
هذه الظاهرة في األصحاح األول، وٕان َبَدْت للمبتدئین أنها ُمملَّة، لكنها في الحقیقة تكشف 

عن ما یهدف إلیه السفر. فاهللا یهب اإلنسان وجوده أو خلقته أو والدته في هذا العالم لكي یعیش ملًكا 
صاحب سلطان كسفیٍر عنه، لكن بالخطیة أو اعتزاله عن اهللا مصدر وجوده وحیاته وسلطانه یموت، 
ویحتاج إلى من َیُرده إلى الحیاة ویتمتَّع بالسلطان الملوكي، ال في هذا العالم الزمني، بل على مستوى 

سماوي أبدي. 
ر  أنه ال توجد سلسلة  The City of God في عمله مدینة اهللا القدیس أغسطینوسُیَكرِّ

أنساب في الكتاب المقدس كاملة، فكل سلسلة تخدم غرًضا معیًنا خاًصا، سواء من الجانب الالهوتي 
أو التاریخي. لذلك فإن ما یشغل دارس الكتاب المقدس لیس تقدیم توافق بین سالسل األنساب الواردة 

 .˺فیه، إنما التعرُّف على غایة كل سلسلة لبنیان نفسه وبنیان الكنیسة

، أب الجنس البشري كلهقدَّم هذا األصحاح نظرة سریعة على األنساب، مبتدًأ من آدم بكونه 
 أو األمة المختارة. وفي نفس الوقت انتهى ببدایة الخط أب شعب اهللا المختاروختمه بإسرائیل بكونه 

المسیاني (سبط یهوذا). 

. 28-1. من آدم إلى إبراهیم  1
. 4-1  أ. من آدم إلى نوح

1 Cf. P. H. Reardon: History and Worship, Orthodox Christian Reflections on the Books of Chronicles, 
p. 32. 
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. 23-5ب. أنساب أبناء نوح الثالثة 
 .28-24ج. من سام إلى إبراهیم   

. 54-29. من إبراهیم إلى إسرائیل  2
. 31-29أ. عائلة إسماعیل  
. 33-32ب. عائلة قطورة  

. 37-34ج. عائلة إسحق   
. 42-38د. عائلة سعیر   
 .54-43هـ. ملوك أدوم   

. من آدم إلى إبراهیم 1
هو األب العام للبشریة حسب آدم اهتمت سلسلة األنساب بالربط بین آدم وٕابراهیم. فإن كان 

 هو األب العام للمؤمنین. إبراهیمالجسد، فإن 
إذ نقض آدم میثاق النقاوة والطاعة لواهب الحیاة والصالح، صرنا نحن نسله بالطبیعة 
زیتونة بریة ال تحمل إال الموت والفساد، صرنا جمیًعا في شقاءٍ . لكن بقبول إبراهیم أبینا میثاق 

اإلیمان، وذلك بالنعمة والطاعة، صرنا أغصان الزیتونة الصالحة. باإلیمان صرنا نسل إبراهیم روحًیا 
)، حتى وٕان كنا ال ننتسب له بالطبیعة. صرنا ُمَطعَّمین في الزیتونة الُمثمرة وشركاء 12-11: 4(رو 

في أصولها وثمارها بالمسیح یسوع ُمَخلِّصنا. 
حدیثًا رائًعا عن عالقة الشعوب واألمم بأب اآلباء القدیس مار یعقوب السروجي ُیَقدِّم لنا 

، خالل اإلیمان بالمسیح یسوع ربنا. إبراهیم

  ما خربت وتجرَّدت الشجرةعندطعََّمت الزیتونة البریة نفسها بشجرة إبراهیم. 

 ...وأعطى اإلیمان من جذره دهَن الزیتونة لهذه األغصان الغریبة

 .واقتنى جذر اآلباء المبارك والحلو أغصاًنا طویلة من الشعوب

ر إبراهیمتجدَّدَ   . الشعوب شتلة إبراهیم المختارة باإلیمان الذي به تبرَّ

 مشتولة وبهیة على جذر هية، وها ليص بدل الزیتونة األ،دخلت وقامت الزیتونة البریة
 .إبراهیم

 .وهي تحمل كل یوٍم ثمر التسبیح الجدید الحلو، بدل الشجرة التي قطعت نفسها من جذرها

 . لیصیروا ورثة وأبناء الموعد، الشعوب إیمان اهللا، وها هم قائمون فیهتعرف
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. ˺ (دخلوا) من باب اإلیمان بدون ناموسهم لكن،دِخلهم الناموس عند اهللايُ  مل
 القدیس مار یعقوب السروجي

یبدو أن سفر التكوین هو مصدر هذه األنساب الواردة هنا: 
]، حیث صار للبشریة بالطوفان بدایة 4-1) مصدر األنساب من آدم إلى نوح [5(تك 

جدیدة، تنتشر في كل األرض. 
]. 23-5) ُیَقدِّم لنا نسل نوح [10(تك 
]. 27- 24) مصدر نسل إبراهیم [11(تك 

 أ. من آدم إلى نوح
 ]1[ ، َأُنوُش،ثآَدُم، ِشي

إن كان المصدر الرئیسي أو الوحید لهذه الفترة هو سفر التكوین، إال أن األنساب هنا تتمیَّز 
ل االختیار اإللهيبإبراز وتأكید عنصرین هامین، وهما   في العرض النعمة اإللهیة ألناس اهللا، وتأصُّ

لألنساب. 
تجري سلسلة األنساب هنا لخدمة الغرض العام للسفر، وهو أن اهللا یختار له شعًبا ُمَقدًَّسا، 

إسرائیل الحرفي في العهد القدیم، وٕاسرائیل الجدید أي الكنیسة التي تضم أعضاءها من كل األمم. 

: اسم عبري، ومعناه لغوًیا "أحمر". یرى البعض أن أصل الكلمة األكادي أو األشوري آَدمُ 
"أدامو"، أي "یعمل"، أو "ینتج". وكأن اهللا خلق اإلنسان لینعم بالسعادة في العمل واإلنتاج. 

حًقا انشغل السفران بتأكید أصالة ونقاوة شعب إسرائیل على خالف السامریین الذین یحملون 
 بكونه أب البشریة كلها. بآدمدًما مختلًطا من الیهود واألمم. لكن في نفس الوقت، یبدأ السفر 

فالخالص اآلن تحقق بابن داود الُمَقدَّم للعالم كله. 
غایة سلسلة األنساب لیس تقدیم السلسلة كاملة، إنما تأكید هاتین الحقیقتین الالهوتیتین:  

. امتیاز الشعب القدیم كشعب ُمختار تقدَّس هللا، له رسالته الخاصة بین كل األمم 1
والشعوب، حاول عزل نفسه عن اآللهة الوثنیة، بانتسابه لآلباء إبراهیم وٕاسحق ویعقوب. 

. مملكة ابن داود مسكونیة، تفتح باب الخالص والرجاء والمجد السماوي لكل البشریة. ففي 2
المسیح "لیس یوناني ویهودي، ختان وُغْرلة، بربري وسكِّیثي، عبد وُحر، بل المسیح الكل وفي الكل" 

 ).11: 3(كو 

) في هذه األنساب. فالسفر یرفض أن 26-17: 4ال نعجب من تجاُهل قایین ونسله (تك 

Ï  (راجع نص األب بول بیجان، ترجمة الدكتور بهنام سوني).عانینشعلى الرها وعلى أورشلیم. للیل أسبوع ال 180المیمر راجع  
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یشیر إلى وجود كل األجیال القادمة من قایین، وذلك كما یتجاهل مملكة الشمال بعد تمرُّدها على بیت 
ما یشغل السفر إعالن داود وعدم التزامها بالشریعة اإللهیة ووضع عبادة حسب فكرها البشري، ألن 

 .المیثاق اإللهي بین اهللا والُمْخِلصین في االلتصاق به والشركة معه

بدأ بآدم كمن یستعرض كل أنساب البشریة، لكنه یستبعد أنساب كل الشعوب التي ال تبلغ 
إلى إسرائیل، لُیعِلَن أن هللا خطة واختیار لتحقیق خالص البشریة خالل ابن داود الذي من إسرائیل. 

لم یفشل سفر األخبار في االهتمام بدعوة إبراهیم، وبالمیثاق الذي عقده مع موسى، لكن ما 
یشغله باألكثر هو الهیكل والعهد مع داود، وكأن ما یشغل الكاتب في الدرجة األولى أرض الموعد 

، لیعبر بنا إلى ابن داود والتمتُّع بأورشلیم العلیا. Îووحدة الشعب مهما تكن التكلفة
مرة أخرى نؤكد أن غایة هذه األنساب عرض الخط ما بین آدم وٕابراهیم؛ آدم بكونه األب 

العام للبشریة الذي ُخِلَق على صورة اهللا ومثاله. أما إبراهیم، فصار أب البشریة من جهة اإلیمان، رأى 
). 56: 8الرب المتجسد المصلوب القائم من األموات لیقیم كل الشعوب، ففرح وتهلل (یو 

  لیقوم على خدمتهكاهًنا جعله ، آدم الربخلقما عندمنذ البدایة  .
. بالحقیقة وضع الرب حد�ا آلدم (قائالً ): ُكْل یا آدم من كل الثمار الموجودة في الفردوس

.  منها موًتا تموتتمتى ما دنوووال تقترب من الشجرة الموجودة في الوسط، 
 وأكلت من ، وقطفت الثمرة،صورة اهللا، واستولى على حواءعلى حسد الشریر آدَم الذي ُجِعَل 

. الشجرة
  وتجاوز الوصیة، وتسلَّط الموت على آدم كما قیل.،كلأوأعطت آدم و

... مات آدم، وهوذا الموت یتسلل إلى كل األجیال، وجاء وبلغ مثل السالب إلى موسى
 .˻ین واألبرار واألنبیاء والملوك كأس آدم الذي تجاوز الوصیةصدیقذاق جمیع ال

القدیس مار یعقوب السروجي 
   ،من آدم الرجل الذي لم یكن له أن یلد، خرجت أمنا حواء

فكم بالحري یلزمنا أن ُنَصدِّق أن ابنة حواء تلد طفًال بغیر رجلٍ ! 
األرض البكر حملت آدم األول، الذي كان رأًسا على كل األرض،  

 ˼!ت، الذي كان رأًسا على كل السماواحملت العذراء البكر آدم الثانيوالیوم 
القدیس مار أفرام السریاني 

1 Céline Mangan: 1-2 Chronicles, Ezra, Nehemiah, Delware 1982, p. 16. 
Ð  (راجع نص بول بیجان ترجمة الدكتور بهنام سوني).على هارون الكاهن 5المیمر  
Ñ  1تسابیح المیالد، تسبحة .
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 اسم سامي معناه "ُمِعین"، فقد ُوِلَد بعد قتل هابیل لیكون معیًنا وُمعّزًیا لوالدیه. فكما أن شیث:
االبن یحتاج إلى والدیه المملوءین حًبا وحناًنا ورعایة، یحتاج الوالدان أیًضا إلى ابنهما أو بنتهما. یقول 

 ألبیه، غم الجاهل . "االبن)1: 10 أم (أمه" حزن الجاهل واالبن أباه، یسر الحكیم الحكیم: "االبن
. )13: 19 أم (أبیه" على مصیبة الجاهل . "االبن)25: 17 أم (ولدته" للتي ومرارة

أبوینا األولین آدم وحواء مرارة  مار یعقوب السروجي ، یشارك القدیسشیثبخصوص 
نفسیهما بعد قتل هابیل، ویتالمس مع التعزیات اإللهیة العجیبة التي فاضت علیهما بمیالد ابنهما 

. سرُّ تعزیتهما لیس أن اهللا وهبهما ابًنا عوض هابیل وقایین، حیث نظرا میًتا ألول مرة في شیث
حیاتهما (هابیل)، وأدركا كیف یعود الجسم الترابي إلى التراب. والثاني قایین في رعٍب شدیٍد یخشى 

 ُحبَّ اهللا الفائق، وتعزیات السماء، وأدركا شیثالحیوانات، بل ویرتعب حتى من ظله. إنما نظرا في 
أسراًرا إلهیة، رفعت قلبیهما كما إلى السماء. 

 الحامل رمز السید المسیح، وقد هجم على شیثًا القدیس مار یعقوب السروجيیتصوَّر 
أساسات األلم وحطَّمها، ووطأ على الحزن بقدمیه، ففقد سلطانه. نزع شیث الكآبة عن والدیه، وصار 

كاإلیل السریع الحركة، َتْهَرب من أمامه الحّیات، لئال یضربها بقدمیه فیقتلها. لم یعد للكآبة موضع في 
 شبهه على ولًدا وولد سنة، وثالثین مئة آدم قلَبي آدم وحواء، إذ وهبهما دواًء یشفیهما. قیل: "وعاش

 في هذا كان رمًزا البن اهللا الذي هو واحد مع اآلب، قیل .)3: 5(تك شیثًا"  اسمه ودعا ،كصورته
 تطهیًرا بنفسه صنع بعدما قدرته، بكلمة األشیاء كل وحامل جوهره، ورسم مجده، بهاء وهو عنه: "الذي
. لكن شتان ما بین الرمز والمرموز إلیه. )3: 1 عب (األعالي" في العظمة یمین في جلس لخطایانا،

 الذي كتبه موسى بعنایةبه ومثل صورته، وماذا یعني هذا (الش)،3: 5 (تك أنجب آدم بشبهه (، 

  یشبه؟هنأ لماذا لزم أن یكتب عن شیث ؟ه لناظهريیرید أن لو لم یكن یرمز إلى شيٍء 

 ..ن فالًنا یشبه أباه الفالني.ألقد سجل القبائل من آدم إلى عهده، ولم یذكر ب
 .صارت تعزیة آلل آدم بواسطة شیث الجمیل، وبمیالده نسیا ضیقاتهما القدیمة

 ... حزیَنْین بسبب هابیلا ألنهما كان،ضیاء السرِّ التهب من محیاه، وأبهجهما

با من بهائه، وبذلك العجب نسیا ِحداًدا كانا ُمكتئَبْین به  .رأیا فیه شبًها مجیًدا وَتَعجَّ

 .كانت حواء ترى فیه شبه َرجِلها آدم، ولما كان بعیًدا كان كأنه غیر بعید لكونه أمامها

 . وَأِزْل حزنك، وتقول له: هلم وشاهد صورتك،كانت ُتَعزِّي آدم بجمال ابنه

 .تأننه كله إ ،كتروصیحمل هلم وشاهد ذاتك وتعزَّ ِبَشَبِهك، وانظْر إلى شخصك، هوذا 

 كاخ هوذا أشباهك على فر، هو مثلك، أیها النسر الساميإذهلم أیها الشجرة شاهد ثمرك 
 الصغار.
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 . كساقكي ساقه عال، یا رئیس األرض ویا أبا األجناس، وشاهد ابنك،اقترب أیها الجبار

 .˺، هوذا زرع حقلك ُیْشِبُهك، والباقة التي جمعتها هي مثلك بكل جمالهاحارثانظر أیها ال

 القدیس مار یعقوب السروجي 

هو أول من علَّم البشریة التسبیح هللا، إذ اسم عبري معناه "إنسان". و ):26: 4 (تك َأُنوُش 
 ).26: 4" (تك الربِّ  باسم ُیْدَعى أن ابتدأ حینئذ أنوش، اسمه فدعا ابٌن، ُوِلدَ  أیًضا قیل: "ولشیث

  وبدأ ودعا باسم الرب حتى ُیسّبح.،نوش في جیله مثل متمیزٍ أاجتهد  
 .لیدعو باسم الرب في كل حین ه،میَّز وعلَّم التسبیح لبني جیله بلحن

  في أوقات معینة.برٍ محبته غلت بحب ربِّه بتمییٍز، فأعطى التسابیح ب
  حتى ینسج حیاته على فوائد روحیة.،لیدعو اسم اهللا ، واألمسیاتكل صباحٍ عیَّن 

 .˻ وعلَّمها أن تدعو باسم الرب في كل األیام واللیالي،فتح فم األرض
القدیس مار یعقوب السروجي 

 ]2[ ِقیَناُن، َمْهَلْلِئیُل، َیاِرُد،
.  forgemanاسم سامي، ربما معناه مالك أو الممتلك أو اقتناء أو حداد : ˼قینان

حمل اثنان ذات االسم في العهد القدیم: 
 الرابع من آباء ما قبل الطوفان، بكر أنوش، عند Patriarch. یرى البعض أنه األب 1

 سنة، ومات 840 سنة عند میالد مهللئیل، وعاش بعده 70میالده كان أنوش قد بلغ التسعین، وعاش 
). 14-9: 5 سنة (تك 910وعمره 

 أنه أول من أدخل عبادة األوثان والتنجیم. rabbinicalحسب تقلید الربیین 
 أن الكلدانیین في عصر تارح وأبرام ابنه عبدوا اإلله الصنم القدِّیس مار أفرام السریانيیؤكد 

. ˽قینان. و یرى البعض أن بناته أول من صنعن آالت موسیقیة وعزفن علیها

). یدعى عادة قینان الثاني. 36-35: 3. ابن أرفكشاد وأب شالح (لو 2

: اسم عبري، معناه "الحمد هللا". ُوجد شخصان بهذا االسم: )13-12: 5مهللئیل (تك 
. ابن قینان وحفید شیث، عند میالده كان والده في السبعین من عمره، أنجب یارد وهو في 1

). یرى 37: 3؛ لو 17-12: 5 عاًما (تك 865الخامسة والستین من عمره، وعاش حتى بلغ 

Ï الرابع على قایین وهابیل وعلى تعزیة آل آدم التي صارت بواسطة شیث. 150 المیمر 
Ð  برار (راجع نص بول بیجان ترجمة الدكتور بهنام سوني).على محبة اهللا للبشر وعلى محبة األ 63المیمر 

3 Cf. McClintock & Strong’s Cyclopedia. 
4 Gesenius: Thesaur. 
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Ewald أن مهللئیل عرف اإلله شمس sun-god وابنه یارد عرف إله الماء، اإلله فاریونا ،Varune 
. ˺الهندي

)، أقام في أورشلیم بعد 4: 11. رجل من بین یهوذا من بني فارص من نسل عثایا (نح 2
 السبي.

: اسم سامي، ربما معناه "نزول"، والد أخنوخ. )20-15: 5یارد (تك 
 ُوِجَد اثنان یحمالن هذا االسم: 

؛ 20-15: 5 عاًما عند میالد ابنه أخنوخ (تك 162. ابن مهللیل ووالد أخنوخ كان عمره 1
). 37: 3لو 

). 18: 4 أي 1، والد جدور (Jehudiyah. ابن عذرة من سبط یهوذا، امرأته یهودیة 2
 یارد"، ألن –یقدم الربیون تفسیًرا رمزی�ا السمه الذي معناه "نزول"، فیرون فیه أن یحمل لقب "موسى 

. ˻موسى تسبب في نزول المن

 ]3َأْخُنوُخ، َمُتوَشاَلُح، َالَمُك، [
االسم العبري "حنوك"، معناه ربما "ُمَحنَّك" أو مكرَّس. أخنوخ: 

 اهللا مع أخنوخ وسار ،متوشالح وولد سنة وستین خمًسا أخنوخ قیل في سفر التكوین: "عاش
 وولد سنة وثمانین وسبًعا مئة متوشالح وعاش وبنات، بنین وولد سنة، مئة ثالث متوشالح ولد بعدما
 كل فكانت وبنات، بنین وولد سنة، وثمانین واثنتین مئة سبع المك ولد بعدما متوشالح وعاش ،المك
. )27-25 ،22-21: 5 تك (ومات" سنة وستین وتسًعا مئة تسع متوشالح أیام

 .وبنات بنین وولد سنة مئة ثالث متوشالح ولد بعدما اهللا، مع أخنوخ : "وسارأخنوخقیل عن 
أخذه"  اهللا ألن یوجد، ولم اهللا مع أخنوخ  وسار.سنة وستین وخمًسا مئة ثالث أخنوخ أیام كل فكانت
 إذ تركوا ، مثًال حًیا للُمنتقلین إلى الرب سریًعاأخنوخ  فيالقدیس كبریانوسیرى . )24-22: 5(تك 

   والتصقوا بالسماوي.عنهم محبة الزمنیات

 ) من عدوى العالم. لقد علَّم الروح القدس لالنتقالقد أرضیت اهللا إن تأهَّلت  )كأخنوخإنك تكون 
 لئال بتأخیرهم في هذه العالم ، ویتحررون سریًعا، یرضون اهللا یؤخذون ُمَبكِّریننسلیمان أن الذي

 فَأحبَّه وكان یعیش ،یتدنسون بوبائه. وكما قیل: "خطفه لئال ُیَغیِّر الشر عقله، إنه كان مرضًیا هللا
  تسرع النفس الُمَكرِّمة إللهها نحوه قائلة: "ما،). وفي المزامیر١١، ١٠: ٤بین الخطاة فنقله" (حك 

1 McClintock & Strong’s Cyclopedia. 
2 McClintock & Strong’s Cyclopedia. 
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  .˺)١: ٨٤ بل تتوق نفسي إلى دیار الرب" (مز ، تشتاق!رب الجنود أحلى مساكنك یا
 كبریانوسالقدیس 

  خنوخ في جماٍل ساٍم وٕالهٍي، ونقَّى نفسه بالقداسة والطهارة.أثبت 
 حبِّ .بالٍة وءلم اهللا بأفكاٍر مىرضأتفاضل بالسیرة البهیة النقیة، وو

 تربَّى بأفكاٍر عفیفة وطاهرة، وعاش بطهٍر بدون همٍّ وال غضٍب .
 رضي اهللا ثالثمائة سنة وهو ینظر إلیه.أ و،وسكن في البریة بدون حركات عالمیة

 ا إلى العالم.ُمنجِذبً راخًیا مت وال فكًرا ،لم یجد قط فیه عیًبا في نومه وال في یقظته
 .˻ ولم یتلطخ بالنواقص،، ومكث في جمالهمدة ثالثمائة سنةلظلَّ ینظر إلى الرب كل یوٍم 

 القدیس مار یعقوب السروجي

  صالحة هي أجنحة الحب، األجنحة الحقیقیة التي ُتَرْفِرُف على أفواه الرسل؛ أجنحة النار التي
). 6: 12تنطق الكالم النقي (مز 

. ˼)24: 5حین ُاختِطَف إلى السماء (تك أخنوخ، على تلك األجنحة طار 
 القدیس أمبروسیوس

  نقله اهللا إلى الفردوس، حتى ال یظن آدم أن أخنوخیقول البعض إن آدم، إذ كان یتطلع إلى ،
أخنوخ قد ُقِتَل مثل هابیل فیحزن. هذا حدث لكي ما یستریح أیًضا آدم من جهة ابنه البار هذا، 

ولكي یعرف أن كل الذین یكونون مثله، سیكون الفردوس هو الموضع الالئق بهم سواء قبل الموت 
. ˽أو بعد القیامة

القدِّیس مار أفرآم السریاني  

 أخنوخ، مات في سنة الطوفان وكان عمره ابن سامي معناه "رجل السالح"، اسممتوشالح: 
 قیل عنه: بالموت. انتهى فقد ، عاًما، أطول عمر ُذِكَر في الكتاب المقدس. لكنه وٕان طال عمره٩٦٩
. )27: 5 تك (ومات" سنة وستین وتسًعا مئة تسع متوشالح أیام كل "كانت

  سنة بقلیٍل، فتطلع إلى االبن الذي یجعل البشر وارثین حیاة ال 1000 أقل من متوشالحعاش 
تنتهي! 

القدیس مار أفرام السریاني 

1 On Mortality 23. 
Ð  برار (راجع نص بول بیجان ترجمة الدكتور بهنام سوني).على محبة اهللا للبشر وعلى محبة األ 63المیمر 
Ñ  ،77إسحق أو النفس .

4 Commentary on Genesis, 5:2:1.  
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 حتى إن عشنا تسعمائة سنة أو أكثر كما كان الناس قبل الطوفان، ولو ُوِهَب لنا أیام متوشالح، 
لكن هذه الفسحة من الزمن الطویل عندما َتْعُبر وتنتهي ُتحَسب كال شيء. فإن عاش اإلنسان 

 ُیحَسب الماضي – ، ویتحقق الموت المحتوم،عشرة سنوات أو ألًفا من السنین، عندما تنتهي الحیاة
 .˺ یحملها معه،طال أو قصر – واحًدا، غیر أن الذي عاش مدة أطول ُیَثقَّل بخطایا أكثر

 القدیس چیروم

 أول من تزوج  هو بل، واحدة) زوجة4(تك كن لالمك ي لم ه أنالقدیس چیرومیرى المك: 
 على أي . إشارة إلى عمل الهراطقة الذین یقسمون الكنیسة إلى كنائس ُمنحِرفة عن اإلیمان،مرأتیناب

 إن كان قایین قد قدَّم أبشع مثل للجریمة في بدء تاریخ البشریة بقتله أخیه ُظلًما، فإن ثمرة ،األحوال
. الشر هي الهرطقة التي تفسد كنیسة اهللا وُتحرِّف اإلیمان

  إلیه (إلى السید المسیح) أن یأتي لكي یمنحه في حٍب راحة من تعبه وجهاد یدیه ومن المكتطلع 
 ˻!)29:5األرض التي لعنها اهللا العادل (تك 

القدیس مار أفرام السریاني 

 ]4ُنوُح، َساُم، َحاُم، َیاَفثُ . [
 أن نوًحا كان صدِّیًقا كامًال في جیله، وأن أوالده القدِّیس أفرآم السریاني یرى :)6(تك  نوح

الثالثة تشبَّهوا به. 

  كان نوح رجًال كامًال، وبنوه الثالثة سام وحام ویافث تشبَّهوا به. ولذلك لم یكن لكل واحٍد منهم
سوى امرأة واحدة مع كثرة ما یرون من الفسق الكثیر. وأما هم فتشبَّهوا بأبیهم، وتمسَّكوا بناموس 

اهللا الذي فیهم طبیعًیا من بدایة الخلقة. وذلك أنه عندما خلق آدم، لم یخلق معه إال امرأة واحدة... 
متى خرج الناموس عن هذا، حتى یكون للذكر عدة إناث أو لألنثى عدة ذكور، فذلك یكون ظلًما 

. ˼وجوًرا في الطبیعة
القدِّیس أفرآم السریاني  

نهایة كل بشٍر قد أتت أمامي، كشف اهللا لعبده البار ما كان ُمزِمًعا أن یفعله، إذ قال له: "
 . )١٣: 6(تك " ألن األرض امتألت ُظْلًما منهم، فها أنا ُمهِلكهم مع األرض

 فیطیع في إیماٍن وثقٍة، لكن اهللا كُمِحب للبشر ،ُصْنِع الفلكأن يكان یمكن هللا أن یأمر نوًحا 

1 Ep. 60: 14. 
Ð  1تسابیح المیالد، تسبحة .
Ñ  71، ص 1982راجع األب یوحنا تایت: تفسیر لسفر التكوین منسوب للقدیس أفرام السریاني، لبنان .
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خطته  ویكشف له ،ال یشتاق أن یكون اآلمر الناهي، إنما الصدیق الُمِحب الذي یحاور اإلنسان
). لقد كشف 14: 25  وكما یقول المرتل: "سرُّ الرب لخائفیه، وعهده لتعلیمهم" (مز.حكمته وأسرارهو

 ویظهر ذلك من قوله: .له أنه وٕان كان یهلكهم مع األرض، فإن الهالك هو ثمرة طبیعیة لفساٍد اختاروه
 لكنهم صنعوا بأنفسهم هالًكا یجلب ،"نهایة كل بشر قد أتت أمامي"، وكأنه یقول: لم أكن أود هذا

 ُمَقدِّمین هالًكا حتى ،اآلن إن كان األشرار قد فعلوا هكذا بأنفسهم نهایتهم، اختاروه بمحض إرادتهم.
لألرض، فاهللا ال یترك أوالده یهلكون معهم، لذا قدَّم لنوح أمًرا بعمل ُفْلٍك لخالصه، وقد عرض لنا 

 لما حمله الفلك من عمل رمزي ، وفي شيء من التفصیل،الكتاب المقدس قصة الفلك بدقٍة شدیدةٍ 
یمسُّ خالصنا بالصلیب. 

ینا عن عملنا وتعب أیدینا من ِقَبل األرض التي  عندما ُوِلَد نوح تنبأ عنه المك أبوه: "هذا ُیَعزِّ
 أن هذه النبوة ال تخص نوًحا القدیم، بل تخص العالمة أوریجینوس). یرى 29: 5لعنها الرب" (تك 

نوًحا الجدید الذي هو یسوع المسیح. فإن نوح تعني نیاًحا (أي راحة أو تعزیة) وبر�ا. یقول: [یسوع وحده 
ر األرض من اللعنة التي لعنها الرب اإلله .] ˺یعطي راحة للبشریة، وُیَحرِّ

  ٍفاإلنسان الخارجي .. أما نوح البار فُحِفَظ مع عائلته،في الطوفان - أیام نوح - مات كل جسد .
 ى وٕانما أیًضا بالتوبة حیث تفن،، لكن الداخلي یتجدَّد. هذا یحدث لیس فقط في المعمودیةىیفن

(شهوات) الجسد فتنمو الروح، كما ُیَعلِّمنا السلطان الرسولي بالقول: "قد حكمت كأني حاضر في 
. أن ُیَسلَّم مثل هذا للشیطان لهالك الجسد لكي َتْخُلص الروح في یوم الرب ..الذي فعل هذا هكذا

.  ˻)5، 3: 5 كو 1یسوع" (
القدیس أمبروسیوس 

 الذي حفظ المخلوقات الحیة، كرمٍز تطلع إلى ربِّنا الذي یبني الكنیسة الُمَقدَّسة التي  الفلكنعم إن 
فیها تجد النفوس لها ملجأ... 

صرخت األرض التي غرقت بالطوفان في صمٍت إلى ربِّها،  
 ˼!فنزل وفتح المعمودیة التي بها ینجذب البشر إلى السماء

القدیس مار أفرام السریاني 

".  ˽ سامي یعني "لیكن فسیًحا أو رحًبااسم: یافث

1 Commentary on Genesis, 6:1:1. 
2 Duties of the Clergy 3: 18 (108). 

Ñ  1تسابیح المیالد، تسبحة .
4 New Westminster Dict. of the Bible, P 446; Mckenzie: Dict. of the Bible, P 413. 
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 صورة رمزیة للسید المسیح الذي شرب حین َسكَر فتعرَّى، في قصة نوح القدیس چیرومرأى 
 بینما آمن به األمم ،حامالذین یمثلهم كأس األلم، ومن أجلنا تعرَّى على الصلیب، فسخر به األشرار 

 : إذ یقولسام ویافث. التي یرمز إلیها كل من 
[قیل هذا كله كرمٍز للُمَخلِّص الذي شرب األلم على الصلیب، قائالً : "یا أبتاه إن أمكن فلتعبر 

). شرب وسكر وتعرَّى جسده... فقد جاء (حام) أي الیهود وضحك، ٣٩: ٢٦عني هذه الكأس" (مت 
 ... اهأما األصغر أي األمم فغطَّ 
 هكذا یسكر القدیسون برائحة إیمانهم، یسكرون بالروح القدس. ، بآالمه (نوح)وكما سكر األب

یفهم هذه   واآلن تلقونه عنكم، أما ُیحَسب هذا ُسْكٌر في عیني من ال،فقد كنتم باألمس تجمعون الذهب
 أنهم سكارى ُاتُِّهموا أخیًرا، عندما حلَّ الروح القدس على التالمیذ ومألهم وتكلموا بلغات كثیرة ؟!األمور

 .]˺بخمر جدیدة

 ) تطلعا إلى االبن الوحید الذي یأتي 23:9) اللذان غطیَّا نوح (تك سام ویافثاألخوان االثنان (
 المباركان إلى االبن المبارك، الذي یأتي سام ویافثوُیَغطِّي ُعْري آدم الذي أسكرته الكبریاء! تطلع 

ر كنعان من عبودیة الخطیة!  ˻وُیَحرِّ
القدیس مار أفرام السریاني 

  ب. أنساب أبناء نوح الثالثة
 ]5َبُنو َیاَفثَ : ُجوَمُر َوَماُجوُج َوَماَداُي َوَیاَواُن َوُتوَباُل َوَماِشُك َوِتیَراُس . [

بدأ بأبناء یافث الذین ُولدوا في منطقة الغرب في مدن أورّبا، والذین لم یتحدث عنهم كثیًرا 
]، ألن الیهود في ذلك الحین كانت معاملتهم معهم نادرة، وربما لم یكن لهم عالقة بهم تماًما. 5-7[

 هوشع النبي ذات امرأةخاصة كمال الفشل، وقد حملت  الكمال"، نهایةربما معناه "جومر: 
 .)3: 1 (هو االسم: "جومر بنت دبالیم"

یالحظ أن أبناء یافث قد ُذِكروا أوًال، ثم أبناء حام، وأخیًرا أبناء سام، وهو الوحید الذي 
ل نسل إبراهیم: إسماعیل وأبناؤه، كذلك أبناء إبراهیم من قطورة،  اسُتْكِمل ویؤدي إلى إبراهیم، ثم ُسجِّ

وأخیًرا إسحق بن إبراهیم، ثم یتبع نسل إسحق مبتدًءا بنسل عیسو، ولكن الخط الذي یؤدي إلى السید 
 المسیح ُیواَصل من خالل یعقوب بن إسحق.

)، وأبو أكشناز وریفاث وتوجرمة. وُیَرجَّح أن 3-2: 10 هو ابن یافث بن نوح (تك جومر
منهم جاءت القبائل التي أطلق علیها األشوریون اسم "الحمیریین"، والیونانیون "الكیمیریین".  

1 On Ps. hom 13. 
Ð  1تسابیح المیالد، تسبحة .
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" ˺"أهل الشمال األقصى Homer لقَّبهم هومیروس الیوناني ،سكن نسل جومر في الشمال
، واستوطنوا ˻إلى آسیا من مناطق ما وراء القوقازفي القرن السابع ق.م ت أنهم جاءوا ووذكر هیرود

سرحدون هزمهم. وٕاذ اتجهوا نحو الغرب احتلوا آسیا أ األشوریة لكن اإلمبراطوریةكبادوكیة، وهدَّدوا 
 ملك لیدیا، وانتهت بقتله، ولعله هو الذي Gugesالصغرى ودخلوا في أكثر من معركة مع جیجس 

. انسحبوا بعد ذلك من آسیا (لیدیا) بواسطة األلیاتیس ˼ُدِعي في الكتاب المقدس باسم جوج
Alyattes˽ .

 یرى البعض أن "ما" من .)2: 10 (تك كلمة عبریة تعني "أرض جوج": Magog ماجوج
 رمًزا لمقاومة اإلیمان االسمان جوج، وصار باسم ماجوج اسم اقترن أصل قبطي ومعناها "أرض".

). ٩– ٧: ٢٠المسیحي (رؤ 
في القرون الوسطى دعا السوریون بالد التتر ماجوج، أما العرب فَسمُّوا األرض الواقعة بین 

. یصفهم  هم أهل ماجوجScythianبحر قزوین والبحر األسود ماجوج، لكن الغالبیة حسبوا السكیثیین 
هیرودوت كشعٍب همجٍي، لم یغتسلوا بالماء مطلًقا، یشربون دم أول عدو یقتلونه، ویستخدمون فروة 

رؤوس األعداء منادیل أو فوًطا، والجماجم كؤوًسا یشربون فیها، ویقدمون األسیر األخیر من كل مئة 
 أشار إلیهم الرسول بولس كمثال .قرباًنا آللهتهم، ومن بین اآللهة التي یتعبدون لها السیف المسلول

). 11: 3للهمجیة (كو 

اًرا للعبید والنحاس 2: 10كثیًرا ما ُیذَكر االثنان مًعا (تك توبال وماشك:  )؛ وكان الشعبان ُتجَّ
)، كما ُیذَكران في جیوش 26: 32). اشتهروا قدیًما كمحاربین (حز 13: 27في أسواق فینیقیة (حز 

).  1: 39؛ 2: 38جوج (حز 
 والكبادوكیون، بینما یرى البعض أنهما التبارنیون Hbrriansیرى یوسیفوس أنهما األیبریون 

Tibareni .والموسكیون اللذان ذكرهما هیرودوت كجزء من الوالیة التاسعة عشرة من مملكة داریوس 

 ˿ والمؤرخ یوسیفوس˾اسم عبري معناه "ُمِخیف". كان القدامى مثل القدیس جیرومتیراس: 
. یرى بعض الدارسین المعاصرین أنهم الترسینیون الذین Thraciansیعتبرون أن نسله هم التراقیون 

اشتهروا بالقرصنة في بحر إیجة، وكانوا ینتسبون إلى األتروسكانیین سكان إیطالیا في العصور 

1 Odyssey 11: 14. 
2 Herod. 4: 11-12. 

Ñ  ،٢٦١، ٢٦٠، ص ١٩٨١راجع حزقیال .
4 Herod. 1: 16. 
5 In Genesis 10:2. 
6 Antiq 1:6:1. 

                                                 

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

www.coptic-treasures.com/wp


 1أخبار األیام األول 
 

األولى. 

 ]6َوَبُنو ُجوَمرَ : َأْشَكَناُز َوِریَفاُث َوُتوَجْرَمةُ . [
، ربما في Minni مع أراراط ومنّي 27: 51تسمى باسمه شعب، ُذِكَر في إرمیا أشكناز: 

منطقة أراراط (أرمینیة). یبدو أنهم هم السكِّیثیون الذین سكنوا في زمن إرمیا بالقرب من بحیرة یورمیة. 
أطلق یهود القرون الوسطى اسم أشكنازیم على یهود شرقي أوربا اعتقاًدا منهم أن أشكناز هي ألمانیا. 

یرى البعض أن االسم مشتق من كلمتین "توكا" بمعنى "قبیلة" : )3: 10(تك توجرمة 
و"أرمة" أي أرمینیة. غالًبا ما كانت في الجنوب الشرقي من أرمینیة. كانت تشتهر بالخیل والفرسان 

). 14-13: 27والبغال (حز 

 ]7َوَبُنو َیاَوانَ : َأِلیَشُة َوَتْرِشیَشُة َوِكتِّیُم َوُدوَداِنیمُ . [
). ُأطِلَق على منطقة ُمعیَّنة، كانت مصدًرا 4: 10هذا االسم معناه "اهللا ُیَخلِّص" (تك ألیشة: 

 أن نسله من ضمن 5: 10). یظهر من تكوین 7: 27حصل منه الصوریون على اإلسمانجوني (خر 
الیونانیین الذین استقروا في الجزائر وعلى سواحل البحر المتوسط. 

اسم "ترشیش" معناه في العبریة "الزبرجد". یرى البعض أنها كلمة فینیقیة، بمعنى ترشیشة: 
"َمْعَمل للتكریر"، یظن البعض أن ترشیش هو جد شعوب البحر األبیض المتوسط.  

توجد مدینة ترشیش وهي ترتیسوس في جنوب أسبانیا، قرب جبل طارق. ولعل ترتیسوس 
من العمر ستة عشر عاًما، أغسطینوس  القدیس لما بلغ هي قرطاجنة المدینة الواقعة شمال أفریقیا.

  نة لیتمهَّر في البیان.جأراد والده أن یرسله إلى قرطا
یظن البعض أن اسم ترشیش یحمل معنى التعدین أو َصْهر المعادن، یمكن أن ُیطَلق على 

أي أرض بها مناجم معادن. 
یرى البعض أن "سفن ترشیش" ال ترتبط بمكان ُمَعیَّن، إنما تدل على نوع ُمَعیَّن من السفن 

یتمیز بالفخامة والقدرة على السیر في أعالي البحار. 

: بعض األسماء الواردة في األنساب خاصة بشعوب نبعت من أشخاص غالًبا اشتق ِكَتیم
اسم الشعب أو المنطقة أو المدینة من اسم الشخص. 

هي قبرص. یرى البعض أنها كانت اسًما، ُیطَلق على الجزائر  )4: 10 (تك ُیَرجَّح أن كتیم
). 1:1 مك 1والشواطئ غربي فلسطین. كما كان ُیطَلق على مقدونیة في عصر المكابیین (

 ]8َبُنو َحامَ : ُكوُش َوِمْصَراِیُم َوُفوُط َوَكْنَعانُ . [
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تحدث بعد أبناء یافث عن من حملوا نوًعا من العداوة مع الیهود (كنیسة العهد القدیم)، مثل 
أبناء حام الذین اتجهوا نحو الجنوب في أفریقیا وأیًضا نحو آسیا. فقد كان االهتمام مركًزا على الیهود 

من نسل سام الذین یأتي منهم المسیح متجّسًدا لخالص كل األمم. فمن جانب قیل: "جعل مصر 
). في نفس الوقت قیل: "ألیس أب واحد لكلنا؟! ألیس إله 3: 43فدیتك، كوش وسبا عوضك" (إش 

). فإن بدا كمن حابى الیهود إلى حین، غیر أن ذلك ألجل اإلعداد لتجسد 10: 2واحد خلقنا" (مال 
كلمة اهللا من نسل داود لخالص العالم. فجمیع البشریة من نسل آدم، وبعد الطوفان من نسل نوح. 

)؛ "واآلن یا رب أنت أبونا؛ نحن الطین 6: 4فالجمیع مدعّوون للبنوة هللا بكونه أًبا واحًدا للكل (أف 
). 8: 64وأنت جابلنا، وكلنا عمل یدیك" (إش 

ُذِكَرْت أسماء أماكن أو قبائل كأنها أشخاص. فقیل هنا: "بنو حام كوش ومصرایم وفوط 
). ُیقصد أن أبناء حام هم المصریون والكنعانیون الخ. فتعبیر "ابن..." أو "بنو..." في 6: 1وكنعان" (

 .Îالسامیة له معنى أوسع من كونه شخًصا مولوًدا من شخصٍ 

قدَّم نسل حام بوجه عام شعوًبا وأمًما مقاومة لعمل اهللا ولشعبه في العهد القدیم، لذا جاء 
العهد القدیم ُیْعِلُن العقوبة اإللهیة على هذه الشعوب بكونها تحمل رموًزا للشر، فكوش كانت تشیر 

 وكنعان إلى العمل الشیطاني ،إلى ظلمة الجهالة، ومصر إلى محبة العالم التي تستعبد النفسأحیاًنا 
 وٕانما أعلنت رفض شعب اهللا ،الخ. لكن النبوات في العهد القدیم لم تترك هذه الشعوب بال رجاء

لإلیمان ودخول هذه األمم إلى المیثاق اإللهي. هكذا األمم التي كانت تحت اللعنة بسبب وثنیتها 
 تتهیأ للحیاة األبدیة في حضن اآلب ي صارت العروس الُمقدَّسة الت،ورجاساتهاومقاومتها لإلیمان باهللا 

السماوي. 

 سباكوش، بكر حام، أنجب خمسة أبناء َقدَّموا خمسة شعوب:  : تعني بالعبریة "أسود".كوش
. سكنت هذه ˻ "ضارب"سبتكا "ارتعاش"، ارعم "ضارب"، اسبت "دائرة أو مقاطعة"، حویلة"إنسان"، 

، لكن سبا رحل إلى أفریقیا (أثیوبیا)،  عند الخلیج الفارسيالشعوب في وسط البالد العربیة وجنوبها
جنوب الیمن أو  أثیوبیا والنوبة (جنوب مصر)، وأحیاًنا الذلك فإن كوش في العهد القدیم ُیقصد به

ووسط شبه الجزیرة العربیة. وفي كثیر من قوامیس الكتاب المقدس ُتعتَبر كوش هي أثیوبیا فقط. 
وقد جاء ابن داود لُیَصاِلَح السماء مع األرض، والشعب مع الشعوب، ویصیر المؤمنون من 

األمم إخوة ال یعرفون سوى الحب والوحدة. 

: كلمة "مصرایم" في العبري ُمثَنَّى، لذا ظن البعض أنها ُدِعَیْت هكذا بسبب وجود مصرایم

1 Céline Mangan: 1-2 Chronicles, Ezra, Nehemiah, Delware 1982, p.15. 
Ð ١٦٧، ١٦٦، ص ١٩٧٣دیاكون نجیب جرجس: سفر التكوین، ياألرش .
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الوجه البحري والوجه القبلي، أو ألن نهر النیل یقسمها إلى ضفة شرقیة وأخرى غربیة، لكن الرأي 
إن واألرجح أنها ُدِعَیْت "مصر" بالعربیة عن العبریة نسبة إلى مصرایم حیث سكن هو وأوالده فیها، 

 كان قد امتد نسله إلى البالد المجاورة.

)، ُذِكَرْت مع مصر وبلدان أفریقیة 6: 10شعب ذو صلة أو قرابة بالمصریین (تك : فوط
)، بین كوش ولود. جاءت في الترجمة السبعینیة 10: 27)، ولود (حز 9: 3أخرى السیما لوبیم (نا 

"لیبیون"، واعتبرها یوسیفوس لیبًیا. ُسمَِّیت لیبیا في النقوش البابلیة فوطو؛ ربما كانت قیرینایكة، الجزء 
الشرقي من لیبیا حالًیا. 

 من نسله ظهرت القبائل الكنعانیة، وقد تحدثنا في اختصار عن بعض هذه القبائل :َكْنَعانُ 
 .˺في مقدمة سفر یشوع

یعتبر سفر یشوع أیًضا هو سفر قبول األمم، فإن كان البد للشعب أن یرث كنعان بعد طرد 
الوثنیین، لكن اهللا ال یرفضهم، إنما یرفض وثنیتهم وشرَّهم. وحینما أعلنت راحاب الكنعانیة الزانیة 

إیمانها تمتَّعت وعائلتها بالخالص، وصار لها الشرف الذي ُحِرَم منه كثیر من العبرانیات أن من نسلها 
ل اسمها في سلسلة نسب السید المسیح (مت  )، األمر الذي 25: 1یأتي المسیَّا الُمَخلِّص. لقد ُسجِّ

ُحِرَم منه كثیر حتى من أبطال اإلیمان واألنبیاء! اهللا ال یرفض إنساًنا في البشریة، بل یطلب خالص 
). 4: 2 تي 1الجمیع: "ُیِرید أن جمیع الناس َیْخُلصون، وٕالى معرفة الحق ُیْقِبلون" (

 . اَوَبُنو ُكوَش : َسَبا َوَحِویَلُة َوَسْبَتا َوَرَعَما َوَسْبَتكَ 

 ]9َوَبُنو َرَعَما: َشَبا َوَدَدانُ . [
حفید حام. ُوِجَدْت مقاطعة في جنوب غرب بالد العرب، كانت تتجر مع  أو رعمة: ارعم

). ُیَظن أن سكانها من ذریة رعما. 22: 27صور بالطیب والحجارة الكریمة والذهب (حز 

). یرى البعض أن شبا اسم قبیلة عربیة، 7: 10: ابنا رعمة من بني كوش (تك شبا وددان
فهم سامیون. أما القول بأن شبا وددان من نسل كوش، فإن بعض هذه القبائل السامیة هاجرت إلى 

أثیوبیا، واختلطت بنسل كوش، وبعض عشائرهم هاجروا إلى الشمال. 
اسم شبا وأسماء بعض إخوته مثل حضرموت وأوزال (صنعاء) ما زالت ُتطَلق على أجزاء 

في جنوبي شبه الجزیرة العربیة. 

 ]10َوُكوُش َوَلَد ِنْمُروَد الَِّذي اْبَتَدَأ َیُكوُن َجبَّاًرا ِفي اَألْرضِ . [

Ï  ،٣٠–٢٣، ص ١٩٨٢یشوع .
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 إن كان الكتاب المقدس قد قدَّم كشًفا عن عمله خالل نسل سام حیث یأتي كلمة اهللا :نمرود
 فإنه یكشف أیًضا عن عمل عدو الخیر خاصة خالل نسل كوش الذي قدَّم ،متجسًدا من نسل إبراهیم

 لنمرود بن كوشنمرود، ومن نسل كنعان الذي قدَّم الشعوب الكنعانیة الُمقاِومة لعمل اهللا، أما بالنسبة 
الذي ابتدأ أن یكون جباًرا في األرض، الذي كان جبار صید أمام الرب، لذلك ُیقال: كنمرود فقیل: "

 جباًرا، أسََّس األسرة الحاكمة في بابل وشنعار ا. كان صیادً )٩-٨: 10(تك " جبار صید أمام الرب
وأكاد، وربما كان هو نفسه جلجامیش األكادي أو البابلي. على أي األحوال صارت بابل فیما بعد رمًزا 

). صارت بابل تشیر إلى ٥- ١: ١٧؛ ١٩: ١٦؛ ٨ :١٤ الروحي (رؤ المعاندة اهللا والكبریاء، كما للزن
 ].˻كما إلى مملكة الدجال[ :˺القدیس أغسطینوسكما یقول و ،جماعة األشرار

القدیسین أغسطینوس )، ویرى 9: 10قیل عن نمرود "كان جبار صید أمام الرب" (تك 
.  ˼ أنه یعني كان جبار صید ضد الرب اإللهومار أفرآم السریاني

  أشار (نمرود) إلى الشیطان الجّبار الشریر. قال إن بدء مملكته هي بابل. تفسیر بابل االنقسام
 ˽(البلبلة). إن االنقسام هو بالحقیقة بدء مملكة إبلیس؟

القدِّیس مار أفرآم السریاني  
 یرى من جانٍب آخر أن نمرود في مقاومته لألمم القدِّیس مار أفرام السریانيغیر أن 

األخرى، إنما ُیَحقِّق إرادة اهللا لهم. بخصوص نمرود، قال موسى: "كان جبار صید أمام الرب" (تك 
)، ألنه حسب مشیئة الرب قام بمحاربة كل أمة من هذه األمم، وطردها من هناك حتى یتركوا 9: 10

مواقعهم ویستقروا في مواضع َأَعدَّها اهللا لهم... اعتاد أحدهم عند مباركة رئیس أو حاكم أن یقول: 
. ˾"لتكن مثل نمرود، جبار صید انتصر في معارك الرب"

 إن البعض یرون في القول "أمام الرب"، ضد الرب، أما هو القدِّیس یوحنا الذهبي الفمیقول 
" یعني أمام الربفیرى عكس ذلك: [بالحري إنها تدل على أن (نمرود) كان قوًیا وشجاًعا. فإن تعبیر "

.] ˿ُخِلَق بواسطته. وربما تعني أن اهللا ُیِثیر دهشتنا به، إذ خلق خلیقة رائعة، ویبرزه أمامنا على األرض

 ]11 [.َوِمْصَراِیُم َوَلدَ : ُلوِدیَم َوَعَناِمیَم َوَلَهاِبیَم َوَنْفُتوِحیمَ 
 هؤالء من ].٢٢[: منه جاء شعب لود أو اللودیون، وهم غیر شعب لود من نسل سام لودیم

1 On Ps. 26. 
Ð  ١٦٤، ١٦٣، ص ١٩٧٩راجع سفر رؤیا یوحنا الالهوتي .

3 City of God, 16:3. 
Ò  96-95، ص 1982راجع األب یوحنا تایت: تفسیر لسفر التكوین منسوب للقدیس أفرام السریاني، لبنان .

5 Commentary on Genesis, 8:12. 
6 Homilies on Genesis, 29:29.  
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 النیل نحو لیبیا. ينسل مصرایم، كانوا یقطنون غرب

: یبدو أن القبیلة التي من نسله سكنت في لیبیا. عنامیم

: یبدو أن قبیلة لهابیم هي بعینها قبیلة لوبیم أو "اللوبیون"، وهم أفریقیون، نشأوا أصًال لهابیم
في مصر. 

: نسله من سكان مصر الوسطى، ُقْرب منف مركز اإلله بتاح، وربما نزح بعضهم نفتوجیم
إلى أثیوبیا. 

 ]12َوَفْتُروِسیَم َوَكْسُلوِحیَم (َالَِّذیَن َخَرَج ِمْنُهْم ِفِلْشِتیُم َوَكْفُتوِریمُ ). [
: سكنوا في فتروس بصعید مصر. كلمة "فتروس" تعني "أرض الجنوب". فتروسیم

سكن نسله في "كسیونس" وهي منطقة جبلیة شرق ما : معناها "محصن"، غالًبا یمحولكس
 البلسم، في حدود مصر من جهة فلسطین. 

 الذي هاجر نسله إلى فلسطین، وهناك نشأ الشعب الفلسطیني فلشتیمیم حوقد خرج من كسول
 القدیم. ولعل كلمة فلسطین مشتقة من "فلشتیم"، وتعني "ُمتغرِّب" أو "ُمهاِجر". 

 صم 1كان الفلسطینیون أعداء دائمین لبني إسرائیل منذ أیام القضاة، أضعف داود شوكتهم (
). أقاموا في الجانب الغربي من كنعان بمحازاة ساحل البحر األبیض المتوسط، كانوا یفوقون 1: 4

 صم 1إسرائیل من جهة العدد، ومن جهة المهارة العسكریة، یعرفون سرَّ صناعة األسلحة من الحدید (
13 :19-22.( 

 ویظن البعض أنها ،، وتعني "أكالیل"، سكن نسله في كفتوركفتوریمیم حولكما خرج من كس
كانت في كبدوكیة بآسیا الصغرى، واآلخر یرى أنها قبرص أو جزیرة كریت، وٕان كان آخرون یرون 

 أنها كانت في دلتا مصر بجوار منف، حیث ُوِجَدت مدینة ُتَسمَّى "كابت هور" یغلب أنها "كفتور".

 ]13َوَكْنَعاُن َوَلدَ : َصْیُدوَن ِبْكَرُه، َوِحثًّا [
 األصغر لحام، من نسله ظهرت القبائل الكنعانیة، وقد تحدثنا في اختصار عن االبن كنعان:

 .˺بعض هذه القبائل في مقدمة سفر یشوع
لوا في الشر، وقد انقسموا إلى أمم كثیرة:  كان كنعان الجد األكبر للكنعانیین الذین توغَّ

الحثّیین والیبوسیین واألموریین والجرجاشیین الخ. استولى بنو إسرائیل على المنطقة تحت قیادة یشوع 
 أن طرد هذه األمم یشیر إلى طرد الخطایا العالمة أوریجینوسبن نون، وُدِعَیت أرض الموعد. ویرى 

Ï  ،٣٠–٢٣، ص ١٩٨٢یشوع .
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والتخلُّص منها، لكي یتمتَّع المؤمن بملكوت اهللا فیه تحت قیادة رب المجد یسوع، وذلك خالل النعمة 
اإللهیة. 

: اسم سامي معناه "مكان صید السمك". میناء فینیقیة قدیم غني، یمتد صیدون أو صیداء
 میًال شمالي صور. 22من ساحل عرضه نحو میلین بین جبال لبنان والبحر األبیض، على بعد 

. صیدون بكر كنعان بن حام بن نوحاسمها مأخوذ من 
كانت ُتَصدِّر العاج المنحوت والذهب والفضة والحلي وأواني الزجاج. وكانت تحكم نفسها 

بنفسها. أخفق بنو إسرائیل في االستیالء علیها، وكان الصیدونیون یضایقونهم في أیام القضاة. 
تفاعلت الحضارتان، وعبد اإلسرائیلیون آلهة صیدون منها البعل والعشتاروت.  

عندما تزوج أخآب إیزابل ِبْنت أحد ملوك صیدون ورئیس كهنة البعل هناك، نشرت عبادة 
البعل في إسرائیل، وبذلت كل جهدها إلبادة عبادة اهللا الحي. 

سقطت صیدون أمام أشور، وبالتالي خضعت لبابل وفارس ثم الیونانیین فالرومان. وفي أیام 
هوا إلى الجلیل لسماع السید المسیح واللقاء معه.  السید المسیح كان كثیر منهم من الیونانیین، توجَّ

 ]14[ َواْلَیُبوِسيَّ َواَألُموِريَّ َواْلِجْرَجاِشيَّ 
] لیست خاصة بأشخاص بل بشعوب، كلها نبعت 17-14األسماء الواردة في هذه اآلیات [

من كنعان. ُاستخدمت أسماء الشعوب عوض أسماء األشخاص الذین أقاموا هذه الشعوب، لیؤكد أن 
ل إلى شعوب وأمٍم كثیرة. وتنتهي سلسلة األنساب  الجنس البشري الذي قام خالل إنسان واحد "آدم" تحوَّ

إلى ترقُّب مجيء السید المسیح الذي یجمع المؤمنین من كل المسكونة فیكون كبناء عظیم وجمیل. 
فیلتقي اآلسیوي مع األفریقي مع األوربي الخ. في ابن داود، ویجلس ملك الملوك في قلب شعبه، ُیِقیم 
ملكوته الُمفِرح الذي یضم الجمیع عندئذ قیل: "لیس یهودي وال یوناني، لیس عبد وال ُحّر، لیس ذكر 

. Ï)28: 3وأنثى، ألنكم جمیًعا واحد في المسیح یسوع" (غل 

: 10 ُیذَكر الجرجاشي بین قبائل الكنعانیین في جدول األمم (تك الجرجاشي أو جرجاشیون:
)، كما ورد ذكرهم بین القبائل الكنعانیة التي وعد الرب أن یعطي أرضهم میراثًا لبني إسرائیل (تك 16
). 11: 24؛ 1: 3؛ یش 1: 7؛ تث 21: 15

ح البعض أنهم هم "بنو جرجس"، الوارد اسمهم في نصوص أوغاریت من القرن الثالث  ُیَرجَّ
عشر ق.م. 

 ]15َواْلِحوِّيَّ َواْلَعْرِقيَّ َوالسِّیِنيَّ [

Ï  ،(بتصرف).455-454، ص 1918كتاب السنن القویم في تفسیر أسفار العهد القدیم: سفر صموئیل األول الخ، بیروت  
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: 33: كان یقیم بعضهم في شكیم التي اسمها حمور الحوي في أیام یعقوب (تك الحویون
). 2: 34؛ 19

سكنوا في أجزاء من سوریا وفلسطین، وُذِكروا مع الكنعانیین والفرزیین والحثّیین واألموریین 
). 1: 7؛ تث 8: 23؛ 8: 3والیبوسیین والجرجاشیین (خر 

لما كان االنحراف إلى العبادة الوثنیة وممارسة الرجاسات الوثنیة أمًرا جذَّاًبا لكثیرین من 
المؤمنین في ذلك الحین، لذا جاءت الوصیة صارمة وحازمة لعدم االلتصاق بهذه الشعوب، ومع هذا 

"متى أتى كله سقط فیها حتى سلیمان الحكیم نفسه. جاءت الوصیة صریحة تناسب ذلك العصر حرفًیا 
الحثیین  وطرد شعوًبا كثیرة من أمامك، بك الرب إلهك إلى األرض التي أنت داخل إلیها لتمتلكها،

 سبع شعوب أكثر وأعظم منك. والجرجاشیین واألموریین والكنعانیین والفرزیین والحویین والیبوسیین،
-1: 7(تث ال تقطع لهم عهًدا، وال تشفق علیهم"  ودفعهم الرب إلهك أمامك وضربتهم. فإنك تحرمهم.

 محفوظة من ،. غایة هذه الوصیة هي خلق كنیسة طاهرة، وُأْسَرة ُمَقدَّسة، ومملكة متبررة في الرب)2
الرجاسات الوثنیة. 

كثیًرا ما نسقط في تقییم ما ورد في العهد القدیم بمنظار غیر سلیم، متجاهلین لغة الزمن. 
فالظروف المحیطة بالشعب في ذلك الحین مختلفة تماًما عما نعیشه الیوم في عهد النعمة، ومفاهیمهم 
غیر مفاهیمنا. لهذا احتاجوا إلى وصیة تسند خالصهم. ُتفَهم هذه األوامر الُمَشدَّدة في حیاتنا كرموز: 

 وفتح باب الحوار معها. ،. عدم قطع عهد معهم، یعنى رفضنا التساهل مع الخطیةأ
، فإنه لیست شركة بین المؤمن وغیر المؤمن في حیاة )3: 7تث (ب. عدم مصاهرتهم 

زوجیة، وال بین النور والظلمة. فإن قبول المؤمن االتحاد مع غیر المؤمن على مستوى العالقات 
األسریة یتحقق على حساب خالص النفس وتقدیس األسرة. 

، یعنى )5: 7تث (ج. هدم المذابح وكسر األنصاب وقطع السواري وحرق التماثیل بالنار 
تطهیر القلب (هیكل الرب) من إقامة آلهة أخرى كمحبة الذات أو حب المدیح أو إشباع شهوات 

الجسد. 
)، 12: 4. لتكن كلمة اهللا كسیٍف ذي حدین (عب )6: 7تث ( ال تشفق عیناك علیهم .د

تفصل الحق عن الباطل بقوٍة وتمییٍز بال میوعةٍ . 
)، ال یهاب 1: 10، اإلنسان الروحي صاحب سلطان (تث )18: 7تث (هـ. ال تخف منهم 

). 57: 15 كو 1الخطیة وال یخشى عدو الخیر، واثًقا في اهللا واهب الغلبة (
 یرى أن الخطایا نوسيالعالمة أوریج رأینا أن القدِّیس یوحنا كاسیانفي دراستنا لكتابات 

 نفس الفكرة وانتشرت في كتابات القدِّیس أوغریسالرئیسیة في حیاة اإلنسان هي ثمانیة، وقد نقل عنه 
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اآلباء الشرقیین والغربیین. لقد غلب شعب اهللا فرعون وجیشه أو المصریین وها هو یغلب السبع أمم 
المذكورین هنا، وكأن اهللا یهب كنیسته روح الغلبة على الثمانیة خطایا الرئیسیة. 

مَّاِريَّ َواْلَحَماِثيَّ . [  ]16َواَألْرَواِديَّ َوالصَّ
معناها تیه، وُتسمَّى اآلن رواد، وتقع على جزیرة صغیرة تبعد عن الشاطئ السوري أروادي: 

نحو میلین، وعلى ُبعد ثالثین میًال شمالي طرابلس.  

)، سكنت حمر أو حمرة، وهي سمرة الحالیة على 18: 10: قبیلة كنعانیة (تك الصماريّ 
الساحل بین أرواد وطرابلس. 

). وهو من یسكن في حماة. 18: 10: هو نفسه المذكور باسم حماتي (تك الحماثي

  ،َبُنو َسامَ : ِعیَالُم َوَأشُّوُر َوَأْرَفْكَشاُد َوُلودُ 
 ]17َوَأَراُم َوُعوُص َوُحوُل َوَجاَثُر َوَماِشكُ . [

معناها "ُمرتِفع أو متعظِّم"، وردت كثیًرا في الكتاب المقدس، منهم أحد أبناء سام بن نوح أرام: 
: 22). وأحد أبناء قموئیل بن ناحور أخي إبراهیم (تك 17: 1 أي 1؛ 23-22: 10الخمسة (تك 

). وأبو عّمیناداب وابن حصرون بن فارص بن 34: 7 أي 1)، وأحد أبناء شامر من نسل أشیر (21
یهوذا. وهو اللفظ الیوناني لالسم العبري "رام". 

موطن أیوب، ربما كان في بالد أدوم. عوص: 

). هي حولیة التي یذكرها أشور 23: 10 اسم أرامي معناه "دائرة أو دورة" (تك ُحول:
نازربال في صلتها بجبل ماسیوس. 

 ]18 َوَشاَلُح َوَلَد َعاِبرَ . [،َوَأْرَفْكَشاُد َوَلَد َشاَلحَ 
، والذي یظن البعض أنه الجد الذي ُیسمَّى عابرمعناه "حصن الكلدانیین". وهو جد أرفكشاد: 

به العبرانیون. وهو أول من ُوِلَد بعد الطوفان بسنتین. مات وعمره أربعمائة وثمان وثالثین سنة (تك 
11 :10-13 .(

 إذ أنجب شالح، وشالح أنجب عابر، وعابر )،24: 10(تك اهتم موسى بذكر أوالد أرفكشاد 
أنجب فالج، وفالج رعو، ورعو سروج، وسروج ناحور، وناحور تارح الذي أنجب أبرآم الذي تزوج 

م (إبراهیم) أب اآلباء. كما أوضح موسى النبي اساراي. وهكذا بدأ بأول انطالقة للشعب بظهور أبر
 أخیه من هاران بن تارح. ابن بكونه اقرابة لوط ألبرآ

: اسم سامي، معناه "برعم أو نبتة". شالح
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: اسم عبري معناه "عبر"، إبراهیم سابع ذریته، وٕالیه ُینَسب العبرانیون. كما أنه جد عابر
). 17-14: 11؛ 25، 21: 10العرب واألرامیین (تك 

  اْسُم اْلَواِحِد َفاَلُج، ،َوِلَعاِبَر ُوِلَد اْبَنانِ 
 َألنَّ ِفي َأیَّاِمِه ُقِسَمِت اَألْرُض . 

 ]19ْسُم َأِخیِه َیْقَطانُ . [اوَ 
 أن عابر الذي جاء من نسله العبرانیون قدَّم نبوة  القدیس جیرومیرىعابر وابنه فالج: 

" ومعناه "انقسام"، ألن في أیامه انقسمت اللغة في بابل. كان البشر یتكلمون بلغٍة فالجبتسمیة ابنه "
واحدٍة، وٕاذ فكروا في بناء برج في تحدٍّ هللا الذي سمح بالفیضان في أیام نوح َتَبْلَبَلت ألسنتهم، وصار 

ل اهللا التأدیب لبنیان العالم وَتَقدُِّمه.  لكل أمٍة في المنطقة لغتها وثقافتها. وحوَّ
) كیف َتَبْلَبَلت ألسنة الكلدانیین الذین في عنادهم هللا ظنُّوا أنهم 9-1: 11جاء في (تك 

قادرون على بناء برج قمته في السماء، فال یستطیع اهللا أن یؤدبهم بالطوفان مرة أخرى. 
 عن البركات التي تمتَّعت بها البشریة في ذلك الحین القدیس مار یعقوب السروجيتحدَّث 

كما في كل األجیال خالل هذا التأدیب. إذ انتشر الشعب في مناطق كثیرة، وظهر مع تعدُّد اللغات 
تعدُّد الثقافات لبنیان البشریة، كما أراح العاملین في بناء البرج من حمل أثقال ُمرِهقة لبناء برج ال نفع 

له. 

: اسم سامي معناه "یقظان"، وهو شخص صار قبیلة من نسل سام، تفرَّعت منها یقطان
). 30: 25ثالث عشرة قبیلة عربیة (تك 

 ]20َوَیْقَطاُن َوَلدَ : َأْلُموَداَد َوَشاَلَف َوَحَضْرَمْوَت َوَیاَرَح [
معناه "المحبوب" أو "اهللا المحبوب"؛ ُیِشیر إلى قبیلة عربیة في الجنوب. ألموداد: 

: اسم سامي، ربما كان معناه "یحرث األرض"، وهو من الشعب السامي الذي تسلسل شالف
من یقطان. وكان یسكن جنوب الجزیرة العربیة. هذا االسم مشهور حتى اآلن في بالد الیمن. 

: اسم عبري معناه "قریة الموت". وهو اسم منطقة في جنوب شبه الجزیرة العربیة، حضرموت
ي، لذا ُدِعَیت حضرموت.  ال تزال تحمل ذات االسم، جوها غیر ِصحِّ

: اسم سامي معناه "قمر". یارح

 ]21َوَهُدوَراَم َوُأوَزاَل َوِدْقَلَة [
)، تُنَسب إلیه إحدى القبائل التي سكنت في شبه الجزیرة 27: 10: ابن یقطان (تك هدورام
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العربیة. 

وهو قحطان الذي ُیعَتَبر ِجدُّ العرب. ولعل أوزال كاسم مكان هو المذكور في (حز أوزال: 
27 :19 .(

: 10: اسم سامي، ربما معناه "شجرة النخیل". كان اسًما لقوٍم من نسل یقطان (تك دقلة
)، وغالًبا ما كانوا یقطنون في الجزیرة العربیة. 27

 ]22َوِعیَباَل َوَأِبیَماِیَل َوَشَبا [
). إلیه ُینَسب نسله، 28: 10 ابن یقطان، من نسل عابر، ُسمِّي أیًضا عوبال (تك عیبال:

وهم من أقدم القبائل في شبه الجزیرة العربیة، خاصة في الیمن. 

معناه "أبي إیل" أو "أبي اهللا"، أو "اهللا أبي". یدل على قبیلة عربیة موطنها جنوبي أبیمایل: 
الجزیرة العربیة. 

 ]23َوُأوِفیَر َوَحِویَلَة َوُیوَبابَ . ُكلُّ َهُؤَالِء َبُنو َیْقَطانَ . [
: یبدو أنه استقر في جنوب بالد العرب، ألن اسمه ورد مع اسم شبعا وحویلة (تك أوفیر

10 :29  .(

 اسم عبري، ربما كان معناه "صراخ". ال ُیعَرف أین سكنت هذه القبیلة العربیة. یوباب:
 ج. من سام إلى إبراهیم

 ]24َساُم، َأْرَفْكَشاُد، َشاَلُح، [

 ]25َعاِبُر، َفاَلُج، َرُعو، [

 ]26َسُروُج، َناُحوُر، َتاَرُح، [
: اسم سامي، معناه "یصوب أو غصن". كانت توجد مدینة بهذا االسم بالقرب من سروج

حاران. 

: اسم سامي، معناه "ُمتثاِقل األنفاس"، أحد أحفاد سام بن نوح، والد تارح، وِجّد ناحور
 ).25-22: 11إبراهیم. عاش مئة وثمان وأربعین عاًما (تك 

: 24: اسم عبري، معناه "عنزة جبلیة". كان یقطن أور الكلدانیین، یعبد األوثان (یش تارح
-31: 11)، خاصة القمر. رافق إبراهیم في رحلته إلى حاران ما بین النهرین، وهناك مات (تك 2

32 .(
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 ]27َأْبَراُم (َوُهَو ِإْبَراِهیمُ ). [
). مسقط رأسه 5: 17ُدِعي أبرام إبراهیم من اهللا، ومعناه "أب لجمهورٍ " (تك ): َأْبَرامُ إبراهیم (

أور الكلدانیین. موقعها اآلن تل اكملیر، على ُبعد تسعة أمیال من الناصریة على نهر الفرات في 
 میل إلى شمال غربي أورشلیم، 600جنوبي العراق. ارتحل مع عائلته ومعه والده تارح مسافة 
).  32-26: 11واستقروا في حاران على البلخ أحد روافد نهر الفرات (تك 

اهتم الكتاب المقدس بقصة إبراهیم، إذ كان فریًدا في إیمانه باهللا، فتأهَّل للَتَمتُّع بالوعد 
). ُذِكَر في العهد الجدید أكثر من سبعین مرة.  25-11اإللهي، وأن یصیر بركة ألمٍم كثیرٍة (تك 

 المالئكة وحملته المسكین دعا السید المسیح ملكوت اهللا "حضن إبراهیم"، إذ یقول: "فمات
.  )22: 16 لو (إبراهیم" حضن إلى

 كثیر من آباء الكنیسة یدعون شعب اهللا "ابنة إبراهیم"، كما یدعون القدیسة مریم ذات 
اللقب، ویحسبون المؤمنین أبناء إبراهیم. 

  بعیًدا،  لبالروح أن میالد االبن ال یزا) 25-12(تك إبراهیم أدرك 
. ˺)56:8لكنه تهلَّل أن یرى یوَمه بالروح دون أن یراه في الجسد (یو 

القدیس مار أفرام السریاني 

 ظهر نفسه في الظلمات، فهرب اللیل الذي تعتم به العالم كله.أالنور ، ربنا 
ي مهَّده في ذ وبدأ یسیر على السبیل ال،بنت إبراهیمنزل من عند اآلب، وأشرق من البتول 

 العالم.
 .˻كان النور قد حلَّ في بطن البتول بقداسة، ومن هناك بدأ طریقه جسدًیا

  19: 16لو  (حناه الفقرأبواسطة لعازر الذي كان متكًئا عند إبراهیم، أعطى الشجاعة لمن-
31(˼ .

 القدیس مار یعقوب السروجي
یتحدث  ،)16-1: 20(مت   َمَثَل الفعلة الذین استأجرهم صاحب الكرمالسروجيُیَفسِّر إذ 

  عن بیت إبراهیم في موكب الفعلة األبرار.

Ï  1تسابیح المیالد، تسبحة .
Ð  راجع نص بول بیجان ترجمة للرسل  ربنااهاعلى معمودیة الناموس، وعلى معمودیة یوحنا، وعلى المعمودیة التي أعط 7المیمر) 

 الدكتور بهنام سوني).
Ñ  على الفریسي والعشار اللذین 11(راجع نص بول بیجان ترجمة الدكتور بهنام سوني) المیمر الفریسي والعشار على  13المیمر ،

 صعدا إلى الهیكل لیصلیا، قبطي. 
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 فعلة الساعة الثالثة هم آل نوح. 
 فعلة الساعة السادسة هم آل إبراهیم. و
 فعلة الساعة التاسعة هم موسى واألنبیاء. الكرم هو مسیرة البرّ . و
فعلة الساعة الحادیة عشرة هم الشعوب العاطلون عن عمل البّر وقد أدخلهم صاحب الكرم و

للعمل فیه في نهایة األزمان. الجماعة الیهودیة صاحبة األنبیاء والوصایا والنوامیس لم َتْدُخْل لتعمل 
 ها. منفي الكرم، فیدخل الشعوب بدالً 

  هم آل نوح الذین أقامهم على عمله.الساعة الثالثةلو تأملت: هؤالء ُعمَّال  
  ولبسوا البرَّ مثل األولین، الذین تمنطقوا،رض آرامأ(فعلة) الساعة السادسة هم آل إبراهیم في 

 ).10: 19، قض 22، تك 5-4: 12تك (
 ة.و النبة هم موسى العظیم ویشوع ابن نون وكل جوق،هؤالء فعلة الساعة التاسعة
 ا في كرم الرب الذي هو مسیرة البرِّ .و واكتمل،دخل جمیع فعلة بیت اهللا

 .وبلغت إلى إبراهیم واقتربت منه ، وبلغت إلى نوح،واستمرت مسیرة األبرار من آدم
 ألنه حافظ علیها كثیًرا ،واجتازت وبلغت المسیرة إلى موسى العظیم (فاعل الساعة) التاسعة

 بوصایا البرِّ .
 .)1: 5ش  (إ هؤالء الذین استأجرهم وجلبهم أربع مرات،وتعب الفعلة بنشاٍط في كرم الحبیب
  آل شیت وآنوش من بدایة العالم العظیم.)26: 4تك  (وسعى جمیعهم وهم یعملون بالبرِّ :

، وقام إبراهیم و   اللذان عمال بنشاطٍ .إسحقوأضیف آل نوح وعاشوا بالبرِّ
 . ونشطوا فیه، وصاروا فعلة صالحین في الكرم،وأتى موسى ومعه األنبیاء اإللهیون

 ...لثمار الروحیةا ولبسوا محبة الحیاة الجدیدة، وتعبوا جیًدا في كرم ،وقاموا كاألذكیاء
 .فتح صاحب الكرم بابه لشعوب األرض، ودخلت واشتغلت كل الخلیقة عند اهللا

 في آخر األزمان واألوقات، دخل جمیع الشعوب في (الساعة) الحادیة ،في نهایة العالم
 .˺وا في مسیرة البرِّ بنشاط، وحاكوا ونسجوا البرَّ جسمًیاأوبد. عشرة إلى البیت الكبیر

القدیس مار یعقوب السروجي 

  یلزمنا أن ُنَفسَِّر كل قصة إبراهیم رمزّیا، ونجعل كل شيء روحًیا، ابتداًء من الوصیة: "اذهب من
). هذه الوصیة ُأعطیت 1: 12أرضك ومن عشیرتك ومن بیت أبیك إلى األرض التي ُأریك" (تك 

Ï  (راجع نص بول بیجان ترجمة  )16-1: 20(مت  على المثل الذي قاله ربنا: الفعلة الذین استأجرهم صاحب الكرم 14المیمر
 الدكتور بهنام سوني).
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. ˺لیس إلبراهیم وحده، وٕانما لكل من یرید أن یكون ابًنا له
العالمة أوریجینوس  

 ]28ِاْبَنا ِإْبَراِهیَم ِإْسَحاُق َوإِْسَماِعیلُ . [
األصل ُمشَتق في اللغات السامیة من كلمة "یضحك أو یمزح أو یرقص أو یداعب". إسحق: 

 من عمره ووالدته في التسعین حین ُوِلدَ . وُحِسَب االبن البكر ةُحِسَب ابن الموعد، كان والده في المائ
بالرغم من میالده بعد إسماعیل الذي أنجبته هاجر جاریة إبراهیم وسارة.  

جاء زواجه من رفقة رمًزا للُعْرِس بین السید المسیح والكنیسة عروسه الروحیة. 

  أیًضا قام وتربَّى في الجمال، وَتَمرَّن على األفكار اإللهیة. )28-21(تك إسحق 
 مأل نفسه إیماًنا وتواضًعا، وكان ُمَسلًَّحا بالبرِّ واالستقامة.

 وفاضل في ئ وهو هاد، ویخسر ما له وال یغضب، ویحب األمان،وكان ُیْبِغُض الخصام
 .˻أعماله

القدیس مار یعقوب السروجي 

  19:11اشتاق إسحق أن یراه، ألنه ذاق طعم خالصه (عب(˼ .
القدیس مار أفرام السریاني 

معناه "اهللا یسمع"، ابن إبراهیم من جاریته المصریة هاجر، أنجب منها بناء على إسماعیل: 
). غیر أن 2: 16طلب زوجته، سارة. وكان ذلك ُمعتاًدا لمن كانت عاقًرا، وُینَسب االبن للزوجة (تك 

: 4؛ غل 9: 21هاجر استخفَّْت بسیدتها، وفي نوٍع من الُمداَعبة حاول إسماعیل أن یقتل إسحق (تك 
29.( 

. من إبراهیم إلى إسرائیل 2

أ. عائلة إسماعیل 
 َهِذِه َمَواِلیُدُهمْ . 

 ]29ِبْكُر ِإْسَماِعیلَ : َنَباُیوُت، َوِقیَداُر َوَأَدْبِئیُل َوِمْبَساُم [
تحدث عن أنساب إسماعیل بكونه ابن الجاریة، وال یجوز لنسله أن یرثوا مع أبناء الموعد. 

 الخ). 22: 4وهم یشیرون إلى الیهود غیر المؤمنین الذین صاروا مرفوضین (غل 

1 Commentary on the Gospel of John, 20:67. 
Ð  برار (راجع نص بول بیجان ترجمة الدكتور بهنام سوني).على محبة اهللا للبشر وعلى محبة األ 63المیمر 
Ñ  1تسابیح المیالد، تسبحة .
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لم یذكر أسماء أبناء إسماعیل االثني عشر في غیر هذا الموضع في الكتاب المقدس. 
ِذْكرهم یشیر إلى تحقیق اهللا وعده إلبراهیم كاستجابة لصالته عن إسماعیل. إذ قال له: "وأما 

إسماعیل، فقد سمعت لك فیه، ها أباركه، وأثمره، وأكثره كثیًرا جًدا، اثني عشر رئیًسا یلد، وأجعله أمة 
). 20: 17كبیرة" (تك 

) التي 3: 36؛ 9: 28؛ 16، 13: 25 إلیه تُنَسب إحدى القبائل العربیة (تك نبایوت:
)، وهو أخو محلة وبسمة التي تزوجها عیسو. 7: 60ُوِصَفْت بكثرة مواشیها (إش 

: اسم سامي معناه "قدیر أو أسود"، وهو أب ألشهر قبائل العرب، وُتَسمَّى بالدهم قیدار
). كانوا في الغالب رعاة ُمَتَبدِّین یعیشون في خیام سوداء وهم 28: 49؛ إر 16: 21أیًضا قیدار (إش 

). وهم أصحاب 11: 42). غیر أن بعضهم متمّدینون یسكنون المدن والحضر (إش 5: 1البدو (نش 
مواٍش كثیرٍة، بارعون في الحرب، والسیَّما في الرمي بالقوس. 

: اسم عبري، معناه "تأدیب اهللا". ربما كان األب األول لقبیلة أدبیئیل العربیة. كانت أدبئیل
تعیش في شمال غرب صحراء العرب في القرن الثامن ق.م، ُتِقیم في جنوب غرب البحر المّیت. 

 ). 1: 12وردت في ِسجِّالت تغلث فالسر ملك أشور (تك 

 اسم عبري معناه "رائحة ذكّیة". مبسام:

 ]30َوِمْشَماُع َوُدوَمُة َوَمسَّا َوَحَدُد َوَتْیَماُء [
): اسم عبري معناه "خبر". وهو ابن إسماعیل، ربما جد قبیلة بني 14: 25 (تك مشماع

مسماع، وربما كانوا یقطنون في جبل مسمع الواقع بین الجوف ودمشق. 

): اسم عبري معناه "سكوت". 14: 25(تك ُدومة 

، الذین وضعهم بطلیموس Masani): نسله یحتمل الماسني 14: 25 (تك Massa َمسَّا
. ˺في شرق العربیة بالقرب من حدود بابل

): اسم عبري، معناه "حّدة وشراسة". 15: 25 تك حدد (حدار

): اسم عبري، كان معناه "الجنوبي"، وهي قبیلة إسماعیلیة تسلسلت 15: 25 تك تیماء (تیما
من تیما، كانت تقطن بالد العرب، تقطن في منطقة ُتدَعى تیما. 

 ]31َوَیُطوُر َوَناِفیُش َوِقْدَمةُ . َهُؤَالِء ُهْم َبُنو ِإْسَماِعیلَ . [

1 Unger's Bible Dictionary, Moody Press. 
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): سكن نسله في أیطوریة. حاربت قبیلة یطور أسباط بني إسرائیل 15: 25(تك یطور 
شرقي األردن.  

): القبیلة التي تضم نسله، والتي سكنت شرقي األردن. 15: 25 (تك نافیش

: 25): اسم عبري معناه "شرقي"، سكن شرقي األردن (تك 15: 25 (تك ِقدَمة أو قیدمة
18 .(

ب. عائلة قطورة 
یَِّة ِإْبَرِهیمَ    َفِإنََّها َوَلَدتْ : ،َ◌َأمَّا َبُنو َقُطوَرَة ُسرِّ

 ِزْمَراَن َوَیْقَشاَن َوَمَداَن َوِمْدَیاَن َوِیْشَباَق َوُشوًحا. 
 ]32َواْبَنا َیْقَشاَن َشَبا َوَدَدانُ . [

: اسم عبري معناه بخور، ولدت ستة بنین، وهم آباء ست قبائل من العرب. ذكر قّطورة
 أن كلمة قّطورة العالمة أوریجینوسمؤرخو العرب قبیلة قّطور التي تسكن بالقرب من مّكة. ویرى 

معناها بخور أو رائحة ذكیة. 

 ) "15: 2 كو 2كان (إبراهیم) یقول مثل بولس: "نحن رائحة المسیح الذكیة.( 

دعونا نرى كیف یصیر الشخص رائحة المسیح الذكیة.  
الخطیة أمر فاسد (كریه). بالحقیقة ُیقاَرن الخطاة بالخنازیر الذین یتمرَّغون في الخطایا كما 

)،  LXX 6: 37في وحٍل كریهٍ . وداود كخاطي تائٍب یقول: "قروحي عفنت ومصابة" (راجع مز 
. ˺هذا اإلنسان یتزوج قّطورة

العالمة أوریجینوس  
 سنة، إذ ماتت 137 كزوجة له وهو في سن قّطورة أن إبراهیم أخذ العالمة أوریجینوسیرى 

). ُیَعلِّق على هذا قائالً :  2-1: 25 من عمرها، وهو أكبر منها بعشرة سنوات (تك 127سارة في الـ 
[ماذا إذن؟ هل نظن أن دوافع الجسد قد انتعشت في بطریرك عظیم كهذا في هذا الوقت؟ 

وهل ذاك الذي قیل عنه إنه یموت منذ زمن طویل عن الغرائز الطبیعیة ُیحَسب أنه أحیاها 
فیه بالشهوات؟  

أو كما سبق فقلنا كثیًرا أن زواج البطاركة یشیر إلى أمور سرِّیة مقدسة، وكما یفترض ذاك 
). ربما فكر إبراهیم في ذلك 9: 8القائل عن الحكمة: "لذلك عزمت أن اتخذها قرینة لحیاتي" (حك 

الوقت بأمٍر كهذا. فمع كونه حكیًما، إال أنه عرف بأنه لیس للحكمة نهایة، وال یضع كبر السن حدوًدا 

1 Homilies on Genesis 11:1-2. 
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.] ˺للتعلُّم... اللغة اإللهیة تدعو التعلُّم زوجة له

): اسم سامي، ربما معناه "بقر الوحش". یظن البعض أن ذریته تسكن 2: 25 (تك زمران
زبرام، وهي مدینة غربي قلة قرب البحر األحمر، ویظن آخرون أنهم یكونون قبیلة الزمریین في وسط 

بالد العرب. 

): ابن إبراهیم من قّطورة، ومنه خرج شبا وددان. 3-1: 25 (تك یقشان

): هو أحد أوالد إبراهیم من قّطورة، ربما سكن في وادي مدان بالقرب من 2: 25 (تك مدان
ددان. 

أعجف، وآخرون تعني یسبق. من نسله جاءت قبیلة في  : یرى البعض أنها تعنيیشباق
 .˻شمال العربیة

): اسم سامي، معناه "منخفض". وهو ابن إبراهیم من قطورة زوجته. ومنه 2: 25 (تك ُشوح
). 11: 2قبیلة عربیة، التي منها بلدد الشوحي، وكانت غالًبا قرب أرض عوص (أیوب 

 وبُنو ِمْدیان: عْیفُة وِعْفُرو وحُنوُك وأِبیداُع وأْلدعةُ .
 ]33فُكلُّ هُؤالِء بُنو قُطورة. [

لیس لنا الكثیر للحدیث عن مدیان بن إبراهیم من قطورة. نسله یحسب أبناء الشرق، ربما 
)، لم ُیذكروا إال في هذا 6: 25كان أیوب واحًدا منهم، وقد انفصلوا عن إسحق ابن الموعد (تك 

الموضع. 

 اسم عبري معناه "ظلمة". یوجد ثالثة یحملون هذا االسم، أحدهم ابن مدیان بن عیفة:
) التي كانت تسكن في 4: 25إبراهیم ونسله من بعده، حتى اختلط االسم بین الرجل والقبیلة (تك 

المناطق الشمالیة من شبه جزیرة العرب. 

): اسم عبري، معناه "غزال صغیر""، وهو ابن مدیان. 4: 25 (تك عفرو أو عیفر

): اسم عبري معناه "دارس، مدرب؛ مكّرس"، وهو ابن مدیان، ومن نسل 4: 25 (تك حنوك
إبراهیم من قّطورة. 

معناها "أب المعرفة" أو "أبي یعرف"، االبن الرابع إلبراهیم من َسرّیته قّطورة. وقد أبیداع: 
وزَّع إبراهیم على أبنائه من السراري عطایا وصرفهم، حتى ال یقاسموا إسحق المیراث. 

1 Homilies on Genesis, 11:1. 
2 Unger's Bible Dictionary, Moody Press. 
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): اسم عبراني، معناه "من دعاة اهللا"، وهو ابن مدیان. 4: 25 (تك الدعة
 على تصرُّف إبراهیم مع أبناء السراري مثل بني قطورة، ممیًزا القدیس أغسطینوسُیَعلِّق 

ًعا إیَّانا أن ندرك حقیقة میراثنا كأبناء هللا أحرار.  بین إسحق ابنه، وبینهم، ُمَشجِّ

  إذن، إن كنا أبناء أورشلیم الُحرَّة، فلنتحقق أن بعض العطایا التي للذین ال یرثون تختلف عن تلك
التي للورثة. فقد قیل للوارثین: "لم تأخذوا روح العبودیة أیًضا للخوف، بل أخذتم روح التبّني الذي 

. ˺)15: 8به نصرخ یا أبا اآلب" (رو 
القدیس أغسطینوس  

ج. عائلة إسحق 
 َوَوَلَد ِإْبَراِهیُم ِإْسَحاقَ . 

 ]34َواْبَنا ِإْسَحاقَ : ِعیُسو َوإِْسَراِئیلُ . [
لم یذكر هنا اسم یعقوب، بل ذكر االسم الذي قدم به كعطیة إلهیة "إسرائیل"، ألنه أقام من 

بنیه رؤساء أسباط شعب اهللا. 
" االسم الذي ُأعِطي لیعقوب، وقد أصبح نسله ُأمَّة بني إسرائیل، كما أصبح نسل إسرائیل"

). 49-46؛ 36-21عیسو هم ُأمَّة أدوم، وكانت في عداوة مستمرة مع بني إسرائیل (تك 

.  إنما بسبب استهتاره)،25 (تك لیس بسبب طبق العدس في ذاته سقط عیسوعیسو: 

 فإن ، بل في العصیان العنید والشهوة الُمفِرطة،لكي یجعلنا نعرف أن الخطأ ال یكمن في خلیقة اهللا 
 (ثمرة، إذ لم یذكر الكتاب أنها كانت اإلنسان األول لم یجد الموت في لحم خنزیر بل في تفاحة

 .˻ بكوریته عیسو بل بطبق عدس خسر،ولیس بسبب أكلة طیور )؛6: 3  (تكتفاحة)
القدیس أغسطینوس  

 ب. أبناء عیسو
 ]35َبُنو ِعیُسو: َأِلیَفاُز َوَرُعوِئیُل َوَیُعوُش َوَیْعَالُم َوُقوَرحُ . [

كان نسل أدوم (عیسو) بن إسحق یحمل عداوة شدیدة ضد إسرائیل. وقد ذكرت بعض 
 الخ]. 35عائالت أدوم ورجاله المشهورین [

معناه في العبریة "اهللا ذهب ُمَصفَّى". ألیفاز: 

 ]36َبُنو َأِلیَفازَ : َتْیَماُن َوُأوَماُر َوَصِفي َوَجْعثَاُم َوِقَناُز َوِتْمَناُع َوَعَماِلیقُ . [

1 City of God, 16: 34. 
2 In Ioan. tr 73: 1. 
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): اسم عبري، معناه "الیمیني أو الجنوبي"، بكر ألیفاز. وهو اسم قبیلة 11: 36 (تك تیمان
أخذت اسمها منه، یقع في الجزء الشمالي من أدوم، وُیَسمَّى أرض أبناء الشرق، وُیدَعى تیمن (حز 

). 9؛ عو 17: 49). وقد اشتهر أهله بالحكمة (إر 13: 25

اسم غالًبا ُمشَتق من الكلمة العبریة "أمر"، بمعنى "تكلم". ُیطَلق علیه أمیر أو رئیس أومار: 
 ).15: 36في (تك 

): صفو اسم عبري، معناه "حراسة"، أنشأ قبیلة. 15، 11: 36 (تك صفي أو صفو

): اسم عبري، معناه "ضعیف"، حفید عیسو، وأحد أمراء أدوم. ویظهر 11: 36 (تك جعثام
). 16: 36أن أمارة سمیت باسمه (تك 

: اسم سامي، ربما كان معناه "صید".  قناز

]. كما أیًضا إحدى 51، 16 اسم عبري، معناه "صدُّ ". وهو اسم أمیر من أمراء أدوم [تمناع:
بنات سعیر وهي أیًضا لوطان، صارت سریة أللیفا بن عیسو.  

"، الذین دخلوا في مقاومة مستمرة وعداوة مع أدومإن كان نسل عیسو دعوا "عمالیق: 
). ُعِرَف 12: 35 حفید عیسو، وهو جد قبیلة العمالقة ابًنا ألبیه من ُسّریته (تك عمالیقإسرائیل، فإن 

شعبها بضخامة الجسم مع العنف والشراسة.  
عاشوا في المنطقة الصحراویة حول البحر المیِّت، ینهبون الماشیة من القبائل األخرى 

كغنیمٍة لهم. أول من هاجموا إسرائیل بعد خروجهم من مصر في طریقهم إلى أرض الموعد تحت 
). لم یكن یتوقَّع عمالیق أن ینهزم أمام إسرائیل الذي لم یكن له أّیة 8: 17قیادة موسى النبي (خر 

خبرة عسكریة في ذلك الحین. 

 ]37َبُنو َرُعوِئیلَ : َنَحُث َوَزاَرُح َوَشمَُّة َوِمزَّةُ . [
: اسم عبري معناه "راحة"، ُوِجَد ثالثة رجال یحملون هذا االسم، وهم: نحث

). 13: 36تك (. حفید عیسو وبسمة وابن رعوئیل، كان أمیًرا على أرض أدوم 1
). 26: 6 أي 1. الوي من بني القهاتیین، وهو ابن صوفاي، وسلف صموئیل النبي (2
. الوي عینه حزقیا الملك كأحد حراس على تقدمات الهیكل تحت إشراف كوننیا الالوي 3

). 13: 31 أي 2وشمعي أخوه (

د. عائلة سعیر 
 ]38َوَبُنو َسِعیرَ : ُلوَطاُن َوُشوَباُل َوِصْبُعوُن َوَعَنى َوِدیُشوُن َوإِیَصُر َوِدیَشانُ . [
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): اسم أدومي، ربما كان اسم لوط، وینتهي بالتنوین. ُأطِلَق على قبیلة 20: 36 (تك لوطان
من الحوریین، یسكنون جبل سعیر، ویحكمهم رئیس. 

ح أنه كان شیًخا للحوریین. 20: 36 (تك شوبال ): ُیَرجَّ

): اسم حوي أو حوري، معناه "ضبع"، وهو أمیر حوري. لعله هاجر 20: 36 (تك صبعون
مع عائلته إلى جبل سعیر، فصارت منه قبیلة الحوریین. 

): اسم سامي، ربما كان معناه "إصغاء". من بین الذین حملوا هذا االسم 24: 36(تك عنى 
]. 40]، وآخر ابن صبعون الذي وجد الحمائم البریة [38 [حوريرئیس 

): اسم سامي، معناه "ظبي". اسم أحد أوالد سعیر الحوري. 21: 36 (تك دیشون

معناه في العبریة "مساعدة أو معونة"، وهو أمیر من بني سعیر الحوري في أدوم. إیصر: 

): اسم سامي معناه "ظبي". اسم أحد أوالد سعیر الحوري. 21: 36 (تك دیشان

 ]39َواْبَنا ُلوَطانَ : ُحوِري َوُهوَمامُ . َوُأْخُت ُلوَطاَن ِتْمَناعُ . [
ح أنه اسم مصري مأخوذ من اسم اإلله حورس. یوجد 30، 22: 36(تك حوري  ): ُیَرجَّ

: 5 أي 1كثیرون یحملون هذا االسم. كما ُیطَلق هذا االسم على فرد من عشیرة حور من بني جاد (
). 20: 36). وأیًضا ُیَلقَّب سعیر "حور" (تك 14

): اسم أدومي، معناه "اضطراب أو شغب". 22: 36 (تك هومام أو هیمام

): اسم عبري معناه "صدُّ ". ابنة سعیر وأخت لوطان أصبحت سّریة 40: 36 (تك تمناع
أللیفا من عیسو وأم عمالیق. یوجد آخر وهو أمیر من أمراء أدوم. 

 َبُنو ُشوَبالَ : َعْلَیاُن َوَمَناَحُة َوِعیَباُل َوَشِفي َوُأوَنامُ . 
 ]40َواْبَنا ِصْبُعونَ : َأیَُّة َوَعَنى. [

). معناه "عال"، من أحفاد سعیر الحوري. 23: 36 (تك علیان أو علوان

): اسم عبري معناه "راحة"، وهو اسم شخص من نسل سعیر الحوري. 23: 36 (تك مناحة

)، من نسل سعیر الحوري. كما یوجد شخص آخر یحمل نفس االسم 23: 36 (تك عیبال
). 28: 10)، ودعي عوبال (تك 22: 1 أي 1(

): اسم عبري، معناه "عري". وهو من بني شوبال، من بني 23: 36 (تك شفي أو شفو
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 سعیر الحوري.

 معناه في العبریة "قوي".أونام 

). 24: 36اسم عبري، معناه "صقر". أخو عنى أب إحدى نساء عیسو بن إسحق (تك أْیة: 

 ]41ْبُن َعَنى ِدیُشوُن، َوَبُنو ِدیُشونَ : َحْمَراُن َوَأْشَباُن َوِیْثَراُن َوَكَرانُ . [اِ 
: اسم عبري معناه "أحمر"، من بني سعیر، وُیدَعى أیًضا حمدان، وهو اسم عبري حمران

معناه "سار أو بهیج، ُمشتهى". 

ربما معناه "ُمَفكِّر أو ذكي"، اسم أحد أبناء دیشون الحوري، أحد رؤساء جبل سعیر أشبان: 
 ).26: 36(تك 

 ): اسم عبري، معناه "فضل"، وهو أمیر حوري.26: 36 (تك یثران

). 26: 36: اسم سامي، ربما كان معناه "مثل الحمل"، وهو حوري (تك كران

 َبُنو ِإیَصرَ : ِبْلَهاُن َوَزْعَواُن َوَیْعَقانُ . 
 ]42ْبَنا ِدیَشانَ : ُعوُص َوَأَرانُ . [اوَ 

): اسم عبري، معناه "ُمضطِرب وغیر هادئ". ابن إیصر أمیر حوري. 27: 36 (تك رعوان

): في زمن الخروج كون أبناء بعقان قبیلة احتلت إقلیًما على حدود 21-20: 36 (تك یعقان
-21: 20، عد 5: 10أدوم قرب جبل هور حیث مات هرون، وأخذ بنو إسرائیل بعض آبارهم (تث 

23 .(

): إلیه تنتسب قبیلة األرامیین، وكانت القبیلة تنتسب أیًضا لناحور (تك 23: 10 (تك عوص
). 1:1). أقام أیوب في أرض عوص (أي 28: 36)، ودیشان الحوري (تك 21: 22

)، واالسم 25: 2 أي 1)، ولعله هو أورن الیرحمئیلي (36معناه "جدي عنز بري" (تك أران: 
من قبیل تسمیة اإلنسان أو العائلة باسم حیوان، كما كانت العادة عند العرب، وال زالت في سوریا مثل 

عائلة األسد أو النمر أو غزالة.  
 یحملون أسماء حیوانات، وأیًضا بعض األدومیین – نسل سعیر –أكثر من ثلث الحوریین 

یحملون أسماء حیوانات. اسم "سعیر" نفسه معناه "جدي"، واسم دیشان معناه "غزال". 

هـ. ملوك أدوم 
  ،َهُؤَالِء ُهُم اْلُمُلوُك الَِّذیَن َمَلُكوا ِفي َأْرِض أدوم
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 َقْبَلَما َمَلَك َمِلٌك ِلَبِني ِإْسَراِئیلَ : َباَلُع ْبُن َبُعورَ . 
 ]43َواْسُم َمِدیَنِتِه ِدْنَهاَبةُ . [

ل لنا السفر نسل أدوم (عیسو) الذین كانوا أعداء لبني إسرائیل. كان عیسو االبن األكبر  سجَّ
إلسحق من نسل إبراهیم رجل اإلیمان، لكن إذ تزوج وثنیات، وكن ُیَمثِّلن مرارة في حیاة رفقة زوجة 

إسحق ووالدة عیسو ویعقوب. نشأت األمة األدومیة الُمعاِدیة للحق اإللهي، تتعبَّد لألصنام. 

): اسم عبري، معناه "البلع أو الفلك"، كان ملًكا على أدوم. 32: 36 (تك بالع بن بعور

): اسم أدومي ربما كان معناه "من ُیعِطي حكًما". كانت عاصمة بالع 32: 36 (تك دنهابة
ملك أدوم. وربما كان مكانها الیوم "خربة الدن"، وهي بلدة في موآب جنوبي أرنون بقلیلٍ .  

  ،َوَماَت َباِلعُ 
 ]44َفَمَلَك َمَكاَنُه ُیوَباُب ْبُن َزاَرَح ِمْن ُبْصَرةَ . [

]، وال 23): اسم عبري، ربما كان معناه "صراخ". وهو ابن بقطان [33: 36(تك یوباب 
؛ 34-23: 36یعرف أین سكنت هذه القبیلة العربیة. أیًضا یحمل أحد ملوك موآب نفس االسم (تك 

). 15-14: 1 أي 1

  ،َوَماَت ُیوَبابُ 
 ]45َفَمَلَك َمَكاَنُه ُحوَشاُم ِمْن َأْرِض التَّْیَماِنيِّ . [

): اسم عبري، معناه "عجلة، وانفعال". رجل من بالد التیمانیین، خلف 34: 36 (تك حوشام
یوباب كملٍك على أدوم. 

  ،َوَماَت ُحوَشامُ 
  الَِّذي َكسََّر ِمْدَیاَن ِفي ِبَالِد ُموآَب، ،َفَمَلَك َمَكاَنُه َهَدُد ْبُن َبَددَ 

 ]46َواْسُم َمِدیَنِتِه َعِویُت [
): اسم سامي معناه "شجاع"، ملك أدوم، اسم أبیه 36-35: 36(تك أو هداد أو هدار  هدد

)، عاصمته فاعي 39: 36بداد، وكانت عاصمته عویث. یوجد ملك آخر أدومي له نفس االسم (تك 
أو فاعو. 

): اسم أدومي، معناه "خرب"، مدینة أدومیة، مسقط رأس الملك هداد. 35: 36 (تك عویت
وربما كانت "محل الجّثة" حالًیا قرب معان. 

  ،َوَماَت َهَددُ 
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 ]47َفَمَلَك َمَكاَنُه ِسْمَلُة ِمْن َمْسِریَقةَ . [
): اسم عبراني، معناه "ثوب". وهو اسم أحد ملوك أدوم القدماء. وقد 36: 36 (تك سملة

ملك قبل أن یوجد ملك في إسرائیل، وكانت عاصمة مملكته مسریقة.  

): اسم أدومي، ربما كان معناه "كرمة"، وهي مدینة في أدوم، كانت 36: 36 (تك مسریقة
مسقط رأس سملة ملك أدوم، وهي في جبل مشراق الذي یقع جنوبي مسان باثنین وعشرین میالً .  

  ،َوَماَت ِسْمَلةُ 
 ]48َفَمَلَك َمَكاَنُه َشاُوُل ِمْن َرُحوُبوِت النَّْهرِ . [

): شاول اسم عبري، معناه ُسئل من اهللا. وهو من ملوك 37: 36 (تك شاول من رحوبوت
). 37: 36أدوم، من رحوبوت التي تقع على نهر أفراتة (تك 

، َوَماَت َشاُولُ 
 ]49َفَمَلَك َمَكاَنُه َبْعُل َحاَناَن ْبُن َعْكُبورَ . [

): عكبور اسم سامي، معناه "فار"؛ وهو ملك أدوم. 38: 36 (تك عكبور

، َوَماَت َبْعُل َحاَنانَ 
 َفَمَلَك َمَكاَنُه َهَدُد، 

 َواْسُم َمِدیَنِتِه َفاِعي، 
 ]50َواْسُم اْمَرَأِتِه َمِهیَطْبِئیُل ِبْنُت َمْطِرَد ِبْنِت َماِء َذَهٍب . [

): اسم سامي، معناه "من ُیحِسن إلیه اهللا". ابنة مطرد 39: 36 (تك مهیطبئیل بنت مطرد
وامرأة هداد ملك أدوم. 

  َفَكاَنْت ُأَمَراُء أدوم: ،َوَماَت َهَددُ 
 ]51[  ِتْمَناَع، َأِمیُر َعْلَوَة، َأِمیُر َیِتیَت،َأِمیرُ 

 ]52[ َأِمیُر ُأُهوِلیَباَمَة، َأِمیُر َأْیَلَة، َأِمیُر ِفیُنوَن،
 ): اسم عبري، معناه "خیمتي مكان مرتفع"، وهو أمیر في أدوم.41: 36(تك أهولیبامة 

)، وكانت ُتدَعى أیًضا 2: 36حملت زوجة عیسو نفس االسم وهي بنت عنى الحوي (تك 
یهودیت. 

). 41: 36 (أو أیالت): اسم عبري، معناه "شجرة البّلوط"، وهو أمیر في أدوم (تك أیلة

): وهو أمیر في أدوم، ربما سكن مدینة فونون، الواقعة إلى الجانب 41: 36(تك فینون 
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الشرقي من العربة نحو خمسة أمیال ونصف إلى الجانب الشرقي من خربة نحاس. 

 ]53َأِمیُر َقَناَز، َأِمیُر َتْیَماَن، َأِمیُر ِمْبَصاَر، [
): اسم سامي، ربما كان معناه "صید". وهو ابن ألیفاز بن عیسو (تك 42: 36 (تك قناز

)، صار أمیًرا في أدوم. 41: 36

): اسم عبري، معناه "الیمیني أو الجنوبي"، وهو بكر ألیفاز بن عیسو، 42: 36 (تك تیمان
صار أمیًرا في أدوم. 

): اسم عبري، معناه "حصن"، وهو أمیر في أدوم. 42: 36 (تك مبصار

 َأِمیُر َمْجِدیِئیَل، َأِمیُر ِعیَرامَ . 
 ]54َهُؤَالِء ُأَمَراُء أدوم. [

 معناه "مجد اهللا"، وهو أمیر في أدوم. ): اسم أدومي،43: 36 (تك َمْجِدیِئیلَ 

): اسم عبري، معناه "حذر"، وهو أمیر في أدوم. 43: 36 (تك عیرام
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 1 أي 1من وحي 
سلسلة أنساب، َأم رحلة مع اهللا؟! 

  ،بروِحك القدوس افتح عن عینّي
فأتمتَّع بعذوبة الرحلة الُمبِهجة للحیاة معك! 

أقف في حیرة مع دهشة عجیبة ألعمال حبِّك! 
) رحلة ُمْمِتعة في رفقتك. 9-1 أي 1أرى في سلسلة األنساب (

لن أبدأها ما لم ارتِم في أحضانك،  
وأشعر برفقتك لي. 

أراك أنت بدایة الرحلة، وأنت نهایتها، 
وأنت الحامل ألعماقي، فأستریح على كتفیك طوال الطریق! 

  ،اهتم الیهود بتسجیل األنساب 

لیعرف كل مؤمٍن إلى أي سبٍط ینتمي! 
ویعرف نصیبه من أرض الموعد في كنعان! 

أما أنا، فأحسب نفسي كأنني إلى سبط السمائیین أنتمي! 
لسُت أتطلع إال إلى كنعان السماویة، میراثي األبدي! 

أنت نصیبي، وغناي، وكنزي، وفرحي وٕاكلیلي. 
َهْب لي أن ألتقي مع بعض آبائي، 

أدخل معهم في حدیث حٍب صریٍح،  
فأستمتع برحلة حیاتي. 

 فأراه متهلًال وسعیًدا!  بآدم،ألتقي 
 ابًنا تعزیتُ . شیثًاأسمعه یقول: "إذ وهبني إلهي 

رأیُته یحمل صورتي كما كنت قبل الفساد، إلى حٍد ما. 
رأیته رمًزا آلدم الجدید، ُمَخلِّصي وُمَخلِّص نسلي. 

تعزیت مع شریكة حیاتي، فلم نعد نذكر قایین قاتل أخیه. 
لم أعد أراه ُمرتِجًفا وُمرتِعًدا، وكأن الخلیقة كلها ضده. 

لم أعد أحزن على هابیل، الذي یصرخ دمه إلى السماء! 
رأیتك یا ُمَخلِّصي، وفرحت ألن نسلي التصق بك. 

بدِمك یا ُمِحبَّ البشر أصلحَت ما أفسدُته في حیاة كل نسلي! 
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  أنوشانطلقت من آدم وحواء إلى حفیدهما !
تهللت لما رأیته، وأدركت ما كتبه موسى النبي عنه: 

). 26: 4 ُیدَعى باسم الرب" (تك أنوشابتدأ 
رأیته ُمتمیًِّزا، إذ هو أول من سبَّح اهللا بال انقطاع. 
كان قلبه ملتهًبا بحبِّك، فصار ُیَسبِّحك نهاًرا ولیالً . 

صار الُمَعلِّم األول لحیاة التسبیح! 
اشتهى أن یكون كل نسل آدم مشارًكا السمائیین تسابیحهم. 

  مهللئیلَجَذَبتني شخصیة حفیده ،
حیاته تتناغم مع اسمه، ال یكف عن التهلیل لك. 

إن قلبه الذي ال یعرف إال الشكر والحمد هللا، 
"، الذي تأهَّل أن ینقله الرب إلیه. أخنوخقدِّم لنا من نسله "

ُألَردِّد مع الحكیم: "خطفه لئال ُیَغیِّر الشر عقله... 
). 11-10: 4كان یعیش بین الخطاة فنقله" (الحكمة 

). 24: 5طار أخنوخ على أجنحة الحب، حین ُأختطف إلى السماء (تك 

  أیام غربته سریًعا، وضمَّه الرب إلیه من وجه الشر. أخنوخعبر 
 یعیش قرابة ألف سنة. متوشالحوجاء ابنه 

طال عمره جًدا، لكن انتهت حیاته بالموت. 
عبرت سنوات حیاته كأنها لحظة من الزمن،  

فلم یعد یشغلنا كم عدد السنین التي نتغرَّب فیها. 

  باًبا خطیًرا في حیاة البشریة. المكفتح ابنه 
لم یلتزم مثل اإلنسان األول بحواء واحدة. 

المك هو أول من تزوج بامرأتین، 
فأفسد مفهوم الحب الزیجي ووحدة األسرة. 

نقول مع القدِّیس مار أفرام إنه بزواجه امتألت حیاته تعًبا. 
فتطلع إلى المسیَّا المولود من عذراء لیهبه راحة وبر�ا. 

  في وسط جیٍل مظلٍم وملتوٍ . نوح البارأعبر سریًعا إلى 
أوصاه الرب أن یصنع ُفْلًكا، لُیغرق العالم كله.  
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ویبدأ نوح وأوالده الثالثة مع نسائهم عالًما جدیًدا. 
كأن نوح وأسرته قد اعتمدوا في وسط الطوفان. 

حفظهم الفلك، وكأنهم تمتَّعوا برمز كنیسة العهد الجدید. 
تجدَّد العالم الخارجي، لكي تتجدَّد على الدوام أعماقنا الداخلیة. 

  الثالثة، حینما تعرَّى نوح سخر به حام الشریر. أوالد نوحأما عن 
بینما في وقاٍر قام سام ویافث بتغطیته. 
رأیت صورتك یا من أسكرك حبُّك لنا، 
فتعرَّیَت على الصلیب لتحمل عارنا. 

سخر بك الیهود صالبوك. 
وآَمَنْت بك األمم والشعوب، وصارت أعضاء جسدك المقدس. 

  إبراهیمالتقیت بأب المؤمنین .
تهللت لما التقیت به، 

فآدم األب العام لكل البشریة، وٕابراهیم األب العام للمؤمنین. 
مزق آدم میثاق النقاوة والطاعة لواهب الصالح. 

صرنا بآدم أغصاًنا في الزیتونة البریة،  
وباإلیمان صرنا نسل إبراهیم روحی�ا، 

ُمطعَّمین في الزیتونة الُمثِمرة خالل عمل الروح القدس. 

 تنا هللا. بإسحق  ابن الموعد، أدركنا بنوِّ
مأل إسحق قلب أبیه سروًرا وبهجة. 

ونحن بروح اهللا القدوس صرنا موضع سرور اآلب. 

  أب كل األسباط. یعقوبأنجب إسحق ابن الطاعة 
 من أجلي، جئَت یا ُمَخلِّصي، ال ألنتسب إلى سبٍط ما، 

وال ألرث نصیًبا في أرض الموعد. 
إنما لتهبني ذاتك نصیًبا لنفسي، أتهلل بك أبدی�ا. 

أنت هو الكل لي، یا شهوة قلبي! 
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 َاَألْصَحاُح الثَّاِني

سبط یهوذا 
). وفي اختصار شدید 34: 1في األصحاح األول قدَّم الكاتب ابني إسحق: عیسو وٕاسرائیل (

). هنا یبدأ بنسل إسرائیل، فیشیر إلى االثني عشر ابًنا، لیتتبع أنسالهم. 54-35: 1قدَّم أنسال عیسو (
ویالحظ في عرضه لها اآلتي:  

. تجاهل أنسال سبطّي دان وزبولون. 1

: 35. لم یبدأ بسبط رأوبین البكر جسدًیا، إذ فقد باكوریته، ألنه دنس مضجع أبیه (تك 2
 من ینال نصیبْین، والثاني أن الُمتقدِّم على إخوته). بهذا فقد امتیازین، األول أن یكون 4: 49؛ 22

 النصیبین، نصیب البنه أفرایم واآلخر یوسف هو الُمتقدِّم في البركة، ونال سبط یهوذاالمیراث. صار 
 لمنسى.

. رّكز بشكٍل واضٍح على نسب یهوذا الُمتقدِّم في البركة، بكونه ُیَمثِّل الخط الملوكي 3
 المختار من ِقَبل اهللا. ومنه یخرج داود بن یّسى، ویأتي ملك الملوك، كلمة اهللا متجسًدا من نسله.

)، كما ُخصِّصت تسعة 23: 4-3: 2. احتل سبط یهوذا مكاًنا أكثر من بقیة األسباط (4
) الذي من سبط یهوذا، وتخصص أخبار األیام الثاني كله في 29-10عشر أصحاًحا عن داود (ص 

)، ویبلغ إلى سبي مملكة یهوذا البابلي ثم العودة من السبي 9-1بیت داود یبدأ بسلیمان ابنه (ص 
)، حیث ضّمت مملكة یهوذا سبطّي یهوذا وبنیامین ومعهما األتقیاء الذین تركوا 36- ص 10(ص 

مملكة الشمال (إسرائیل)، وانضموا إلى مملكة الجنوب، كما ترك الالویون مملكة الشمال أو ُطِردوا 
)، ومنه 6، 4:4 (عز یهوذا هي السبط البارز بین األسباطمنها، وانضموا إلى مملكة یهوذا. كانت 

 ُدِعي اإلسرائیلیون "یهوًدا"، مشتقة من "یهوذا".

). 24-1: 3 (داود؛ و13، وهو غیر كالب الوارد في عد كالبیهوذا له نسالن أحدهما من 

مالحظات متناثرة 
جاء في وسط سلسلة األنساب مالحظات متناثرة هادفة، من بینها معامالت اهللا مع ثالثة 

أشخاص، شخصین شریرین وشخص تقي: 
: 2" (وكان عیر بكر یهوذا شریًرا في عیني الرب، فأماته: "عیرالشخص الشریر األول هو 

3 .(
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وابن كرمي عخار ُمكدِّر إسرائیل، الذي خان : "عخار أو عاخانالشخص الشریر الثاني هو 
 ).7: 2" (في الحرام

وكان یعبیص أشرف من إخوته، وسمَّته أمه یعبیص : "یعبیصأما الشخص التقي فهو 
 ).9: 4" (قائلةً : ألني ولدُته بحزنٍ 

سنعود بمشیئة اهللا إلى هذه المالحظات في موضعها. 

. 2-1. أبناء یعقوب (إسرائیل)   1
. 17-3. من یهوذا إلى داود   2
. 24-18. عائلة حصرون   3
. 41-25. عائلة یرحمیئیل   4
. 55-42. عائلة كالب   5

. أبناء یعقوب (إسرائیل) 1
 َهُؤَالِء َبُنو ِإْسَراِئیلَ : 

 ]1[ َرُأوَبْیُن، َشْمُعوُن، َالِوي َوَیُهوَذا، َیسَّاَكُر َوَزُبوُلوُن،

 ]2َداُن، ُیوُسُف َوِبْنَیاِمیُن، َنْفَتاِلي، َجاُد َوَأِشیرُ . [
یبدأ بأسماء بني یعقوب، الذي دعاه اهللا إسرائیل، ولكنها لیست بالترتیب حسب تاریخ 

المیالد. 
 مرة في الكتاب المقدس، وفي كل مرٍة 20ورد بنو یعقوب واالثنا عشر سبًطا أكثر من 

: 2بترتیٍب متباین حسب الهدف من ذكر األسباط. وقد وردت في أخبار األیام األول ثالث مرات (
ُملَحق خاص بترتیب أسماء هذه األسباط ). وٕانني أود كتابة 27-23: 12؛ 34: 8-3: 2؛ 1-2

في أهم المواقع الواردة في الكتاب المقدس. 
َل اسمه حسبما  لم ُیِشْر السفر هنا إلى أي حدث في حیاة یعقوب، إنما ما شغله أن ُیَسجِّ

"، إذ یشیر هذا االسم إلى ارتباط االثني عشر سبًطا به. إسرائیلوهبه اهللا "
وات ا لیرى السمالطریق، واضطجع في ،وسط الضیق وضع یعقوب رأسه على حجرٍ 

في هذا الموقع ). 15-12: 28 (تك وسلًما سماوًیا منصوًبا على األرض رأسه یمسُّ السماء مفتوحة،
 ألني ال أتركك حتى یتبارك فیك وفي نسلك جمیع قبائل األرض...نال یعقوب وعًدا إلهًیا له ولنسله: "

). ما هو سرُّ البركة التي فیه والتي في نسله، سوى أن في 15-14: 28أفعل ما كلمتك به" (تك 
ُصْلِبه یهوذا الذي ینجب داود، ومن نسله یتجسد كلمة اهللا الذي یبارك جمیع قبائل األرض بصلیبه 
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وقوة قیامته؟! 

 إنما صار له في  إذ لم یكن له من قبل حجر تحت رأسه، ،الحجر الذي تحت رأسه هو المسیح
ذلك الوقت الذي هرب فیه من مضطهده. عندما كان في بیت أبیه مستریًحا حسب الجسد لم ینعم 

فوجد في نفس اللیلة  لیس لدیه سوى عصا، بحجٍر تحت رأسه. لقد ترك بیته كفقیٍر وصار كوحیٍد،
حجًرا یضعه تحت رأسه. وٕاذ صارت له وسادة من هذا النوع استراحت رأسه خالل الرؤیا التي 

. ˺شاهدها
 القدیس جیروم

تحدث فیما بعد عن ساللة األسباط االثني عشر في األصحاحات التالیة، ویبدو أن الكاتب 
 السفرین، حیث یود الحدیث عن بیت داود یسرع بأقصى ما یمكن إلى انبثاق مملكة داود التي تشغل

الجالس على الكرسي، لَیْعُبَر بفكرنا نحو ابن داود ملك الملوك. 
وُیالَحظ في ذكر أبناء یعقوب (إسرائیل) إنها لم ُتذَكر بالترتیب، إنما بدأ بأوالد لیئة ثم ابنّي 
راحیل (یوسف وبنیامین) بین دان ونفتالي ابني بلهة، وفي النهایة أوالد زلفة جاریة لیئة جاد وأشیر. 

، السبط الملوكي والسبط الكهنوتي. سبطي یهوذا والوينالحظ في األنساب أنه اهتم بأنساب 
 آیة. 126 آیة، بینما احتلت أنساب كل بقیة األسباط مًعا 81 آیة، والوي 102احتلت أنساب یهوذا 

أراد تأكید التزام التعاون بین األسباط مع التباُین بینها، كل سبط ُیَكمِّل بقیة األسباط ویحتاج 
إلیها، وهي تحتاج إلیه وال تستغني عنه، خاصة بین السبط الملوكي والسبط الكهنوتي. 

سنرى ذلك بصورة عملیة وواضحة، حین تلتقي كل األسباط مًعا في حبرون حول داود 
لُیملِّكوه علیهم جمیًعا. ُیقَِّ◌م كل سبط ما لدیه من قدراٍت ومواهٍب، ال بروح المنافسة أو الغیرة أو 

االفتخار أو التعالي، إنما كما قیل: "أتوا بقلٍب تاٍم إلى حبرون لُیملِّكوا داود على كل إسرائیل... بقلٍب 
). 40-38: 12 أي 1واحدٍ ... ألنه كان فرح في إسرائیل" (

أذكر على سبیل المثال ما امتاز به بعض األسباط: 
، الُمتقدِّم والملوكي. سبط یهوذاا. 
، ال ِغَنى عنه، حیث منه جاء الكهنة بنو قهات، والالویون بتنوع أدوارهم في . سبط الويب

الخدمة والحراسة والتسبیح. 
، الذین رافقوا یهوذا أینما وجدوا، وكانوا الُمتقدِّمین على غیرهم في اختیار سبط بنیامینج. 

داود ملًكا، مع أنهم إخوة شاول المقاوم والحاسد لداود. 
 صاحب النصیبین، الوحید الذي صار سبطین: أفرایم ومنّسى. یوسف،د. 

1 On Ps. hom 46. 
                                                 

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

www.coptic-treasures.com/wp


 2أخبار األیام األول 
 

  

تأكید أن سنعود بمشیئة اهللا للحدیث عن كل األسباط خاصة یهوذا والوي. غیر أننا هنا نود 
 أو إسرائیل... قد وجدوا في داود الملك القائد، الذي یضم الكل مًعا، للعمل لمجد اهللا! بني یعقوب

یحمل بنو یعقوب أو إسرائیل رموًزا، خاصة یوسف الذي كان محبوًبا جًدا لدى أبیه. أكتفي 
هنا باقتباس القلیل من أقوال اآلباء عنه كرمز للسید المسیح: 

  ٣ ألن اآلب یحب ابنه الوحید الجنس، إذ یقول: "هذا هو ابني الحبیب" (مت ،ابنهأحبَّ یعقوب :
١٧(˺. 

 Arlesاألب قیصریوس أسقف 

 د، ومضِطهدوه سجدوا له، كان یوسف ُمضَطهًدا ، وكان إخوته هم المضطِهِدین. یوسف تمجَّ
فتحققِت أحالمه ورؤیاه.  

كان یوسف الُمضَطهد رمًزا لیسوع الُمضَطهد. 
، ویسوع ألبسه أبوه جسًدا من البتول. یوسف ألبسه والده قمیًصا بألوان كثیرة

یوسف أحبه أبوه أكثر من إخوته، ویسوع هو العزیز المحبوب لدي أبیه. 
، وتحققت الرؤى واألنبیاء في یسوع. رأى یوسف رؤى وحلم أحالًما

 مع إخوته، ویسوع هو رئیس الرعاة.  كان یوسف راعًیا
عندما أرسله أبوه لیفتقد إخوته، رأوا یوسف قادًما، وخطَّطوا لقتله، وعندما أرسل اآلب یسوع 

). 38: 21 (مت "هذا هو الوارث، هلم نقتله"لیفتقد إخوته، قالوا: 
، ویسوع أنزله إخوته لیسكن بین الموتى.  ألقى إخوة یوسف أخاهم في الُجبِّ 

، ویسوع قام من بین األموات. یوسف صعد من الجب
 ، ، ویسوع بعد أن سكن بین صار له سلطان على إخوتهیوسف بعد أن قام من الُجبِّ

ًدا (في  ) لیخدمه إخوته ویخضع أعداؤه تحت قدمیه. 9: 2األموات، أعطاه أبوه اسًما عظیًما ُمَمجَّ
یوسف بعد أن عرفه إخوته، خجلوا وخافوا واندهشوا أمام عظمته، وعندما یأتي یسوع في 

 ألنهم صلبوه. ویعلن عظمته سیخجل إخوته ویخافون ویرتعبون أمامهآخر الزمان، 
، ویسوع ُسلِّم للیهود یوسف بیع إلي مصر ُبناًء على مشورة یهوذاعالوة على هذا، فإن 
بیدي یهوذا اإلسخریوطي. 
ٍ◌، ویسوع أیًضا لم ینطق وال أجاب على القضاة لم یجب إخوته بكلمةعندما باعوا یوسف، 

الذین حاكموه.  

1.Ser. 98: 1. 
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، ویسوع أدانه أبناء شعبه ظلًما.  سلَّمه سیده للسجن ظلًمایوسف 
، واحد في أیدي إخوته، واآلخر في ید زوجة سیده، ویسوع َسلََّم ثیابه، َسلََّم یوسف ثوبیه

وُقسَِّمْت بین الجند.  
، وقف أمام فرعون، وصار سیًدا لمصر، ویسوع إذ بلغ یوسف إذ كان في الثالثین من عمره

الثالثین جاء إلي األردن لیعتمد وقبل الروح وخرج یكرز.  
، ویسوع عال العالم كله بخبز الحیاة. عال مصر بالخبزیوسف 
، ویسوع خطب لنفسه الكنیسة من األمم أخذ ابنة الكاهن الشریر النجس زوجًة لهیوسف 

النجسین. 
مات یوسف وُدِفَن في مصر، ومات یسوع وُدِفَن في أورشلیم. 

عظام یوسف أصعدها إخوته من مصر، ویسوع أقامه أبوه من مسكن الموت ولبس جسده، 
. ˺وارتفع به إلي السماء في غیر فسادٍ 

 القدِّیس أفراهاط الحكیم الفارسي

. من یهوذا إلى داود 2
 َبُنو َیُهوَذا: َعْیُر َوُأوَناُن َوَشْیَلةُ .

 ُوِلَد الثََّالَثُة ِمْن ِبْنِت ُشوَع اْلَكْنَعاِنیَّةِ .
یًرا ِفي َعْیَنِي الرَّبِّ   ]3 َفَأَماَتهُ . [،َوَكاَن َعْیُر ِبْكُر َیُهوَذا ِشرِّ

تمركز سفر أخبار األیام األول حول سبط یهوذا بالرغم من أن یهوذا هو االبن الرابع 
لیعقوب، لیسرع بالمؤمن إلى اللقاء مع داود النبي، ویتعرَّف في أخبار األیام الثاني على بیت داود، 

خاصة الملوك سواء سلیمان قبل االنقسام أو ابنه رحبعام وكل ملوك یهوذا بعد االنقسام حتى السقوط 
تحت السبي البابلي والرجوع إلى أورشلیم. غایة هذین السفرین دخول كل نفٍس إلى التمتُّع بابن داود، 

الكلمة المتجسد، الذي ُیِقیم مملكته في قلب المؤمن الحقیقي. 
 یزول الكان یهوذا هو الُمتقدِّم على إخوته، ألن منه یخرج المسیا، إذ باركه أبوه، قائالً : "

: 49" (تك شعوٍب  خضوع یكون وله ،شیلون یأتي حتى ،رجلیه بین من وُمشتِرع یهوذا من قضیب
10(. 

مع هذا كله یكشف الكاتب عن یهوذا الذي احتل مركز البكوریة، فیصیر سبطه السبط 
الملكي القائد إلسرائیل، فقد ذكر الكتاب المقدس ضعفات یهوذا، منها اآلتي: 

1 Demonstrations, 21: 9. 
                                                 

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

www.coptic-treasures.com/wp


 2أخبار األیام األول 
 

). لم یخِف الكتاب المقدس هذه الحقیقة، 3-1: 38" (تك بنت شوع "تزوج فتاة كنعانیةأ. 
رها في ( )، لیؤكد أن اختیار یهوذا كسبط ملكي یتجسد كلمة اهللا من نسله ال یقوم 3: 2 أي 1بل كرَّ

ل هذا التصرُّف الخاطئ للخیر.  على برٍّ بشرٍي، وال استحقاٍق ذاتٍي، إنما خالل نعمة اهللا العجیبة، حوَّ
فبزواجه بالكنعانیة فتح باب الرجاء أمام األمم ُمعِلًنا أن الخالص ُمَقدَّم للجمیع، للیهودي كما لألممي. 

: كلمة "شوع" اسم سامي، معناه "غنى"، وهو رجل كنعاني. ربما تزوجها یهوذا بنت شوع
ألجل غنى والدها أو لجمالها. لكن اهللا بنعمته أعطاه أن یتجسد من نسله خالق السماء واألرض، 

مصدر الغنى الحقیقي والجمال.  

وكان "ب. أنجبت ابنة شوع لیهوذا أوالده الثالثة: عیر وأونان وشیلة. قیل عن ابنه البكر: 
 اسم عبري، معناه "حّذر". لم یذكر سفر التكوین عیر ". فأماته،عیر بكر یهوذا شّریًرا في عیني الربّ 

 ما هي خطیته، إنما اكتفى بالقول إن اهللا سمح بموته مبكًرا، ألنه عیروال سفر أخبار األیام األول عن 
كان شریًرا في عینّي الرب. غالًبا ما سمح اهللا بقتله في كنعان في سٍن مبكٍر لكثرة شروره. هذا هو بكر 

 یهوذا من الكنعانیة! 
لقد غطَّى التاریخ على شرِّ عیر، لكن إذ أصرَّ علیه عیر، ولم ُیقدِّم عنه توبة بقي منقوًشا، 
ُیعَلن في یوم الرب العظیم. هكذا یلیق بنا أال نهتم أن نتستَّر على شرورنا، بل أن نغسلها بدم الَحَمِل 

خالل التوبة الصادقة، والرجوع إلى حضن اهللا المفتوح لكل إنساٍن مهما بلغ شّره. 

ج. إذ مات عیر دون أن یكون له ابن، تزوج أخوه أونان ثامار أرملة أخیه لینجب ابًنا ُینسب 
ألخیه المیت، فمات أونان دون أن ینجب. خشي یهوذا على ابنه الثالث شیلة أن یتزوجها فیموت (تك 

). لجأت ثامار إلى حیلة لتنجب ابًنا، فخلعت عنها ثیاب ترملها، وتغطَّت ببرقع وتخفت، 6-11: 38
فظنها یهوذا زانیة، وطلب أن یدخل علیها. وحین حملت أمر بحرقها، فكشفت له أن َمْن ببطنها منه. 

دخل یهوذا علیها حاسًبا إنها زانیة، ولم یخجل أن یسأل عن الزانیة بین كثیرین، وحین اكتشف أن 
 الشریر أبرَّ منه.  عیرثامار حبلى طلب حرقها! اعترف یهوذا هذا بأن ثامار امرأة ابنه 

هذا هو یهوذا الذي صار فیما بعد سبطه السبط الملوكي. اختیار الرب أن یتأنس من هذا 
السبط الذي على رأسه یهوذا، ویصیر في نسبه ثامار أرملة عیر الشریر یؤكد لنا مجیئه من أجل 
الخطاة وكل األمم، فیفتح أبواب السماء أمام كل إنسان یلتصق به، مهما كان ماضیه أو نسبه أو 

جنسیته، إنه ُمِحٌب لكل البشریة. 
بالرغم من أن رأوبین هو االبن البكر لیعقوب، إال أن سلسلة األنساب هنا بدأت بیهوذا مع 
أنه رابع أبناء یعقوب، وذلك ألن سبط یهوذا تمیَّز بأنه السبط الملوكي، وجاء السید المسیح، الكلمة 

). تخرج فیه داود الملك، ومنه القدیسة مریم التي تجسد 30-13، 10-2: 38المتجسد من نسله (تك 
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في أحشائها ملك الملوك.  
إن كان سبط یهوذا قد احتل مركز الصدارة، غیر أن الرب أمات بكر یهوذا "عیر"، ألنه كان 

شریًرا في عینّي الرب.  
خطیة رأوبین البشعة، والتي لم یذكر الكتاب عنه أنه قدم عنها توبة كلفته الكثیر: 

. فقدان امتیازاته كبكرٍ . 1
 . فقدان إمكانیة أن یأتي المسیَّا من نسله.2

 . فقدان حیاته.3

صار اسمه وصمة عاٍر في ِسِجلِّ عشیرته. یقول المرتل: "ألن عاملي الشر ُیقطعون، 
). 9: 37والذین ینتظرون الرب هم یرثون األرض" (مز 

 4: 57 وأسنانهم أسّنة وسهام (مز ،سنتهم حسب شهادة الُمَرتِّل سیف ماضلهؤالء (األشرار) أ .(
سّنتهم، ل بینما یهاجمون اآلخرین ال یضرونهم، إنما یتمزَّقون هم أنفسهم بأمولكن األمر العجیب أنه

ألنهم یحملون في داخلهم الغضب والحنق والحسد والخداع والكراهیة والمرارة... 
وبالرغم من أنهم یعجزون عن أن یضروا الغیر، إذ بها ترتد على أنفسهم هم أوًال وضدهم، 

]. وهناك أیًضا عن مثل هذا "الشریر... 15وذلك كما ُیصلِّي المرتل، قائالً : "سیفهم یدخل في قلبهم" [
. ˺)22: 5أم (بحبال خطیته ُیمَسك" 

 البابا أثناسیوس الرسولي 

بقي لنا تساؤل: لماذا اختار اهللا سبط یهوذا لیكون السبط الملوكي بالرغم من األخطاء 
السابق ذكرها؟ 

یبدو لي أن داود الذي من نسل یهوذا اختیر لیأتي من نسله كلمة اهللا المتجسد، لألسباب 
التالیة: 

). 22: 13. من أجل نقاوة قلبه، فقد شهد اهللا نفسه عنه أنه حسب قلب اهللا(أع 1
. ألنه سما إلى وصیة العهد الجدید وهو بعد في ِظلِّ الناموس، فأحبَّ شاول الذي حمل 2

عداوة ُمرَّة من نحوه، وحاول بكل قدراته وٕامكانیاته أن یقتله.  
. لم ینشغل باستالم العرش بالرغم من وعد اهللا له به وهو بعد صبي صغیر، بل ما كان 3

یشغله الملكوت السماوي. 
. كان رجل التسبیح األول حتى في وسط ضیقاته. 4

1 Paschal Letters 11 :4. 
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. ألنه في مواقف كثیرة كان رمًزا للسید المسیح كما سنرى في ُملَحق األصحاح العاشر. 5
م كل لیلة سریره بدموعه. 6 . مع كل سقوط في خطیة كان ُیَعوِّ
. كرَّس غیرته وطاقاته إلعداد المواد والتنظیمات لبناء بیت الرب بالرغم من رفض الرب 7

طلبه أن یبنیه، ووهبه أن یقوم ابنه بهذه المهمة.  
فمن أجل داود الذي كان في ُصْلِب جده یهوذا اختیر هذا السبط لیكون له هذا االمتیاز. إن 
كان لسبط یهوذا أخطاؤه، وأیًضا لداود نفسه، فإن هذا لم یحرم داود من شهادة اهللا نفسه عنه. لهذا ال 

نعجب إن قیل عن السید المسیح إنه ابن داود، بالرغم من أخطائه، بل وصار هذا لقبه حتى یومنا 
هذا، ولم یحمل السید لقب ابن یهوذا أو ابن إبراهیم. 

یا للعجب لمحبة اهللا، فإن بركة نقاوة قلب داود ودموع توبته الصادقة، كان لها فاعلیتها على 
أجداده حتى یهوذا بن یعقوب وسبطه، وامتدت إلى نسله كما سنرى في دراستنا ألخبار األیام الثاني! 

  ن یذكر ضمن نسب السید المسیح اسم "ثامار" هذه التي تبدو أیندهش البعض ألن متَّى استحسن
كزانیة، وراعوث، وتلك التي كانت ألوریا وتزوجها داود بعدما قتل زوجها، ولم یذكر أسماء النسوة 

القدِّیسات أمثال سارة ورفقة وراحیل... 
 والذي تعرَّض ،ذ كان متَّى ُیعِلن عن الرب المولود بالجسد، الذي صار خطیة ألجل الجمیعإف

 اإلهانة بأن یكون من  نفسهیدفع عنأنه ن یظهره أنه ال یلیق أاعتقد لإلهانات والصلب، فقد 
..  .بین أجداده خطاة

 ! من بین الخطاةَتارن ُتخأهكذا أیًضا ال تخجل الكنیسة 
 القدِّیس أمبروسیوس 

). 3: 2 أي 1: ابن یهوذا الثاني (أونان

). 3: 2 أي 1: اسم عبراني، معناه "طلب"، وكان ثالث أوالد یهوذا (شیلة

 َوثَاَماُر َكنَُّتُه َوَلَدْت َلُه َفاَرَص َوَزاَرحَ . 
 ]4ُكلُّ َبِني َیُهوَذا َخْمَسةٌ . [

كانت تشتهي سبق لنا الحدیث عنها في التعلیق على اآلیة السابقة، ورأینا أنها إذ : Ïثامار
یأتي من نسلها المسیا تنجب ابًنا، حتى وٕان كان من حماها، ألنها اشتهت أن ككل سیدٍة عبرانیٍة أن 

، وحقَّق لها اهللا طلبها.  الُمَخلِّص
 ولم ، وارتدت برقًعا على وجهها، قبلت أن ُتَعرِّض حیاتها للخطر، فخلعت ثیاب ترملهالقد

Ï  في سلسلة "من تفسیر وتأمالت اآلباء األولین38راجع تفسیر تك  .
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 ، اإلنجاب. فقد التصقت بحمیهاأجل إنما من ، لیس من أجل شهوة الجسد،تخجل من أن تظهر كزانیةٍ 
تطلب بعد الزواج بأخي  لم ،وهو رجل قد كبر في السن... وتظهر طهارتها أنها إذ كشفت األمر

. )٢٦: 38(تك  "لم یعد یعرفها أیًضا" : إنما عاشت مع حمیها، وقد قیل،رجلها
 الزنا... لذا یقول: "هي ارتكب أما یهوذا ففي كبر سنه ، أن تنجباشتهتمن أجل إیمانها  
. وقد صارت ثامار مثًال حًیا یمنعنا من اإلدانة مهما كانت عالمات الخطیة )٢٦: 38(تك أبّر مني" 

" في هي أبّر مني كثیًرا على هذه العبارة "القدیس أمبروسیوسق لَّ تبدو واضحة وملموسة. وقد ع
 الخطاة، ىعل  بل یترفق ویحنو،حدیثه عن التوبة، سائًال كل إنساٍن – حتى األسقف – أال یدین أحًدا

فمن كلماته:  

 رب هب لي أن تكون سقطات كل إنسان أمامي، حتى أحتملها معه، وال أنتهره في كبریاء، بل  یا
 "هي أبّر مني". :أحزن وأبكي، ففي بكائي من أجل اآلخرین أبكي على نفسي، قائالً 

 ونحن األكبر سًنا ! حسًنا،لنفرض أن فتاة قد سقطت، إذ خدعتها وجرفتها ظروف مثیرة للخطایا
 ى نحن أیًضا فینا ناموس الجسد یحارب ناموس أذهاننا، ویجعلنا أسرى للخطیة، حت!قد نسقط أیًضا

هو عذري أنا؟! إنه یجب علیها  ). قد یكون صباها عذًرا لها، لكن ما٢٣: ٧أننا نفعل ما ال نریده (رو 
.. ".هي أبّر مني" نهاأأن تتعلَّم، أما أنا فیلزمني أن أعلم 

، االنتهارخطأنا أبشع من خطأ َمْن نرى أنه مستوجب أن لیتنا إذن ال نخجل من أن نعترف ب
 اتَّهم"... لقد هي أبّر مني قال: "هألن هذا هو ما صنعه یهوذا الذي وبَّخ ثامار، فإذ تذكَّر خطیت

 .˺نفسه قبل أن یتهمه اآلخرون
 القدیس أمبروسیوس

 تأهلت ثامار أن تكون جدَّة للسید المسیح، یجري دمها في عروقه، ،بهذا العمل اإلیماني
ل اإلنجیلي متى  ل ،)٢٣: ١ في نسب السید المسیح (مت اسمهاحتى سجَّ  سارة وال اسم بینما لم ُیَسجِّ

رفقة وال غیرهما من األمهات المباركات. 
كانت ثامار رمًزا لجماعة األمم التي صارت كنیسًة مقدسًة للرب، هذه التي كانت قبًال بال 

 بل ،ثمر كثامار، أشبه بأرملة مهجورة لیس من یسندها وال من ُیِعینها. لم یتزوجها ولیها األول شیلة
 األول أي بالناموس الموسوي وال يّ التصقت بالولي الثاني یهوذا... هكذا لم تلتصق جماعة األمم بالول

التزمت بالختان والتهود إنما التصقت بالولّي الثاني أي یهوذا الحقیقي، ربنا یسوع المسیح الخارج من 
سبط یهوذا. 

حملت الكثیر من الرموز ، 38كما وردت في التكوین أصحاح والعجیب أن تصرُّفات ثامار 

Ï  ٦١، ٦٠، ص ١٩٦٨ترفقوا بالخطاة!... للقدیس أمبروسیوس .
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التي تطابق ما تمتَّعت به كنیسة األمم نذكر منها:  
، وهكذا خلعت األمم ثیاب )14: 38 (تك  لكي تلتصق بیهوذا،خلعت ثامار ثیاب ترملهاأ. 

اإلنسان القدیم لتلبس اإلنسان الجدید الذي یلیق باتحادها مع العریس األبدي، بل صار السید المسیح 
 ید.دنفسه ثوبها الج

، واألمم إذ قبلوا اإلیمان یعیشون هنا كما في )15: 38 (تك غطت ثامار وجهها ببرقعٍ ب. 
 على سمو أسراره ا ویتعرَّفو، فیروه في كمال مجده وعظمة بهائه، بالعریس وجًها لوجها حتى یلتقو،لغزٍ 

 الفائقة.

، أي مدخل ینبوعین، وكأنها بكنیسة األمم )14: 38 (تك جلست ثامار في مدخل عینایمج. 
  معه.الجدید وحده بل وأیًضا بینبوع العهد القدیمالتي لم تنعم بینبوع العهد 

  هللا واإلكلیل، أي بخاتم البنوة)18: 38 (تك تمتَّعت ثامار بخاتم یهوذا وعصابته وعصاهد. 
  خشبة الصلیب المحییة.معالسماوي 

، وكأنها بكنیسة األمم التي )24: 38 (تك  عالمات الحمل بعد ثالثة شهورتظهرهـ. 
 أشهر) وَتَمتُّعها بالحیاة الُمقامة في المسیح ٣ خالل إیمانها بالثالوث القدوس (،حملت ثماًرا روحیة

 یسوع الذي قام في الیوم الثالث.

  اشتاقت (ثامار) أن یكون لها أبناء من حماها عندما رأت أن حماتها قد ماتت... لم یكن ذلك لعدم
طهارتها، حاشا! إنما لتتجنَّب أن تبقى بدون ذكرى. في الواقع، ما حدث كان بخطة إلهیة، وكانت 

النتیجة أن خّطتها قد تحققت... 
لیت من یسمع هذا ال یلوم ثامار. كما قلُت قبًال، كانت تَُتمِّم الخطة اإللهیة، فال ُیلَقى علیها 

لوم، وال أعلن یهوذا أي اتهام ضدها.  
أقصد أنكم تالحظون هنا أن نسب المسیح یحمل ابنیها.  

فإنه على وجه الخصوص كان الطفالن المولودان له یرمزان إلى الشعبْین، ُیَمثِّالن الحیاة 
. ˺الیهودیة والحیاة الروحیة

القّدیس یوحنا الذهبي الفم  

  خافت ثامار لئال ُیلَقى القبض علیها ویقتلها انتقاًما البنیه، إذ اتُِّهَمت بأنها السبب في موتهما. لقد
طلبت عالمة... إنها تظهر له في مظهر آخر حتى ال یقتلها، وُتَقدِّم له دعوة أن تضطجع معه 

من فمه... 

1 Homilies on Genesis, 62:3, 5. 
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بینما كانت تطلب ثامار هذا من اهللا، خرج یهوذا ورآها.  
صالة ثامار جعلته یمیل على غیر العادة، ویذهب إلى زانیة.  

وٕاذ رأته وضعت حجاًبا، ألنها كانت خائفة. وبعد الكلمة الخاصة بوجود عالمة كما سألت، 
عرفت أن اهللا قد ُسرَّ بما فعلته. بعد ذلك كشفت عن وجهها بدون خوٍف، بل وطلبت مكافأة من 

. ˺سید المكافأة
القدِّیس مار أفرآم السریاني  

 على هذا األمر قال: [غایة الكتاب المقدس، ال أن یروي القدیس كیرلس الكبیرفي تعلیق 
حیاة قدیسین، فاألمر لیس هكذا بالَمرَّة، بل بالحري أن ُیَقدِّم لنا معرفة سرِّ المسیح خالل هذه الحقائق، 

.] ˻التي تجعل حدیثنا عنه حق وواضح
). 3: 1اهللا بنعمته جعل من ثامار سلًفا لداود، وبالتالي لیسوع المسیح (مت 

 وقد اقتحم فارص أخاه ،جاء السید المسیح من نسل فارص الذي ولدته ثامار: فارص وزارح
أخرج زارح یده . عند والدتهما، )30-27: 38 زارح وهو بعد في أحشاء أمه لینزع عنه البكوریة (تك

فربطت القابلة یده بخیط قرمزي أحمر، لكنه أدخل یده لیخرج فارص أوًال وبعده زارح. یرى بعض 
 للشعب الیهودي الذي كان یجب أن یكون البكر، وقد مدَّ یده واستلم الشریعة التي رمًزااآلباء في زارح 

 لكن خالل عدم اإلیمان خرج فارص ُمَمثًِّال األمم الذین صارت ،تركَّزت حول الذبیحة (الدم القرمزي)
 . (الیهود)حرلهم باكوریة الروح عوض زا

 ]5ِاْبَنا َفاَرَص َحْصُروُن َوَحاُمولُ . [
، لهذا 23-21: 4إذ مات ابنا یهوذا األول والثاني دون أن ُیْنِجبا، وُذِكَرت أنساب الثالث في 

 ).21: 26؛ عد 12: 46اكتفى هنا بهذین االبنین، كما جاء في (تك 

: اسم عبري، معناه "حصار، حظیرة". وهو ابن فارص البكر، ومؤسس أسرة في حصرون
). 5: 2 أي 1یهوذا (

] ُأعطي االهتمام لحصرون، وجاء ابنه الثالث كالب، وقد 6-5من قائمة أحفاد یهوذا [
]، وقد نال االبن الثاني لحصرون المكان األول، ألنه من 55-42، 20-18ُأعطي له اهتمام خاص [
 ).17-10: 2نسله جاءت أسرة داود (

بن األصغر لفارص، وُمؤسِّس " وهو االمحمول، ُیرثى له، یبقى اسم عبري، معناه "حامول:

1 Homilies on Genesis, 34: 4. 
2 Glophyra on Genesis 6:1.  
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). 5: 2 أي 1أسرة في یهوذا (

 َوَبُنو َزاَرحَ : ِزْمِري َوَأْیثَاُن َوَهْیَماُن َوَكْلُكوُل َوَداَرعُ . 
 ]6اْلَجِمیُع َخْمَسةٌ . [

). وقیل عن 31: 4 مل 1) "زبدي". وفي (1: 7...": جاء في (یش وبنو زارح زمري"
). 31: 4 مل 1سلیمان: "وكان أحكم من جمیع الناس من إیثان وهیمان وكلكول ودردع بني ماحول" (

یرى البعض أن زارح هو جّدهم األعلى ولیس أباهم. 
)، حیث أشیر إلیهم بشهرتهم 31: 4 مل Mahol) 1ُدعي هؤالء الخمسة بني ماحول 

بالحكمة، األمر الذي لم یفقهم فیه أحد سوى سلیمان. وٕاذ وجدت كلمة ماحول بین اآلالت الموسیقیة 
بنو )، وتستخدم أیًضا للرقص، لذلك یرى البعض أن هؤالء الحكماء هم "4: 150؛ 3: 149(مز 

. ˺". تتجّلى حكمتهم في وضع التسابیحالموسیقى

). وهما غیر الموسیقیین 89-88: صارا واضعي مزامیر ُموَحى بها (مز إیثان وهیمان
)، الذین كانوا من سبط الوي ال من سبط 19: 15 أي 1الذین أقامهم داود "هیمان وآساف وٕایثان" (

 ).44-33: 6 أي 1یهوذا (

،  ُمَكدُِّر ِإْسَراِئیلَ رَواْبُن َكْرِمي َعَخا
 ]7الَِّذي َخاَن ِفي اْلَحَرامِ . [

  أیًضا من بني زارح.كرمي

) أن كرمي هو ابن زبدي أو زمري، وعخار هو عاخان الذي كدَّر 1: 7یظهر من (یش 
وخان بنو  "). قیل:7إسرائیل. اسمه بالعبریة معناه "المكدِّر" أو "كارثة". وردت قصة خیانته في (یش 

إسرائیل خیانة في الحرام، فأخذ عخان بن كرمي بن زبدي بن زارح من سبط یهوذا من الحرام، فحمى 
ًما: "1: 7غضب الرب على بني إسرائیل" (یش  رأیت في ). لقد أخفى من الغنیمة ما اشتهاه وكان ُمَحرَّ

الغنیمة رداًء شنعارًیا ومئتي شاقل ولسان ذهب وزنه خمسون شاقًال فاشتهیتها وأخذتها، وها هي 
 .)21: 7(یش مطمورة في األرض في وسط خیمتي والفضة تحتها" 

القدیس مرقس الناسك: یلیق بنا أن نحذر لئال یتسلل العدو إلینا خالل الصغائر. یقول 
ُیَقدِّم لنا الشیطان خطایا صغیرة تبدو كأنها تافهة في أعیننا، ألنه بغیر هذا ال یقدر أن یقودنا إلى [

.] Ðالخطایا العظیمة

1 James Hastings: Dictionary of the Bible, article Mahol. 
Ð :(ترجمة المؤلف) 126، ص 1966 الفیلوكالیا. 
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 ُمَعلًِّقا العالمة أوریجینوس،أخطأ عخان، فإذا بغضب الرب یسقط على كل الشعب. یقول 
[یلیق بنا أال نهمل هذه العبارة، فإنه إذ یرتكب شخص واحد خطیة، : على لسان الذهب المسروق

ُیجلب الغضب على الشعب كله. كیف تحدث هذه الكارثة؟ عندما ُیرید الكهنة - مدبرو الشعب - أن 
 لئال یثور ضدهم، ناسین الحزم الالئق یخشون لسانهمیظهروا متسامحین مع الخطاة، ألنهم 

بكهنوتهم. إنهم بهذا یرفضون تنفیذ ما هو مكتوب: "الذین یخطئون وبِّخهم أمام الجمیع لكي یكون عند 
). هؤالء الكهنة غیر 13: 5 كو 1)، وأیًضا: "اعزلوا الخبیث من بینكم" (20: 5 تي 1الباقین خوف" (

ُمْلَتِهبین بغیرة الرب، وال یتمثَّلون بالرسول الذي یأمر: "أن ُیَسلَّم مثل هذا للشیطان لهالك الجسد لكي 
). إنهم یسلكون بغیر مباالة لنصائح اإلنجیل من جهة الخطاة. عندما نرى 5: 5 كو 1َتْخُلَص الروح" (

خاطًئا فلنذهب إلیه بمفردنا، ثم ُنَحدِّثه على فم شاهدْین أو ثالثة، أما إن استهتر حتى بعد لوم الكنیسة 
.] Ï)5: 18له ولم یتب فلُیفَرز من الكنیسة وُیحَسب كالوثني والعشار (مت 

  عظیم هو العقاب الذي حلَّ بهم (بسبب عاخان)، لكن عقاًبا أعظم سیحلُّ بنا إن لم نرجع إلى
. ˻ُرْشِدنا بتطلعنا إلى مصیرهم

القّدیس یوحنا الذهبي الفم  

 ]8َواْبُن َأْیثَاَن َعَزْرَیا. [
: اسم عبري، معناه "من أعانه یهوه"، یوجد أكثر من شخص یحمل هذا االسم، من عزریا

بینهم:  
). 8: 2 أي 1. ابن إیثان، من بني زارح من بني یهوذا (1
 ).39-38: 2 أي 1. ابن یاهو بن عوبید من بني یرحمئیل (2

 ]9َوَبُنو َحْصُروَن الَِّذیَن ُوِلُدوا َلهُ : َیْرَحْمِئیُل َوَراُم َوَكُلوَبايُ . [
 ). 22-19: 4 هنا ُمقتَبس من (راعوث 10-8ما ورد في األعداد 

: 2 أي 1: اسم عبري، معناه "اهللا یرحم"، وهو ابن حصرون بن فارص بن یهوذا (یرحمئیل
4-9 ،25 ،26 ،33 ،42.( 

: اسم عبري، معناه "ُمرتِفع، سام". یوجد أكثر من شخص یحمل هذا االسم، من بینهم: رام
). 10-9: 2 أي 1. رجل من نسل یهوذا ومن أوالد حصرون (1
 ).27، 25: 2 أي 1. رجل من نسل یهوذا ومن أوالد یرحمئیل (2

1 In Jos. Hom. 7:6. 
2 Homilies on Ephesians, 6. 
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 ).42، 18، 9: 2 أي 1: ابن حصرون وهو كالب (كلوباي

 ]10[ َوَراُم َوَلَد َعمِّیَناَداَب، َوَعمِّیَناَداُب َوَلَد َنْحُشوَن َرِئیَس َبِني َیُهوَذا،
هذه القائمة بالتأكید غیر كاملة، فبین رام بن حصرون ونحشون بن عمینادات توجد ثالثة 

؛ عد 23: 6أجیال. فنحشون بن عمیناداب كان رأس سبط یهوذا في البریة في أیام موسى النبي (خر 
). 5: 1)، وابنه سلمو تزوج راحاب الزانیة بعد سقوط أریحا (مت 3: 2؛ 7: 1

 ]11َوَنْحُشوُن َوَلَد َسْلُمو َوَسْلُمو َوَلَد ُبوَعَز، [
أیًضا توجد ثالثة أجیال أخرى ساقطة قبل البلوغ إلى بوعز زوج راعوث، جد یّسى والد داود. 

).  20: 4(را  ] وهو سلمون11[سلمو 

: اتَّسم بالبساطة مع الحكمة، عندما اكتشف حقیقة راعوث الموآبیة، األرملة الفقیرة بوعز
، وأمانتها مع حماتها. أخذ خطوات عملیة إیجابیة. إذ احتضن  الغریبة الجنس، وتمسُّكها باهللا الحيِّ
راعوث مع أنها موآبیة، فتأهَّل أن یأتي من نسلهما داود الملك ویسوع (المسیح) ابن داود ُمَخلِّص 

العالم (راجع سفر راعوث).  

 ]12َوُعوِبیُد َوَلَد َیسَّى، [ َوُبوَعُز َوَلَد ُعوِبیَد،
: اسم عبري، معناه "عبد"، یوجد أكثر من شخص یحمل هذا االسم، من بینهم: عوبید

). في أنساب یهوذا أعطى 12: 2 أي 1. ابن راعوث وبوعز، وهو أبو یّسى أبو داود (1
]. 15-13]، وبعد ذلك أنساله [12-10اهتماًما خاًصا بوالد داود، یّسى [

 ).37: 2 أي 1. ابن أفالل، من نسل شیشان، من بني یهوذا (2

: اسم عبري، ربما كان معناه "رجل"، وهو ابن عوبید وأبو داود وحفید راعوث وبوعز، یّسى
) والثامن مات دون أن یكون له نسل، وكان له ابنتان من 15: 2 أي 1وأب سبعة بنین لهم نسل (

). 16: 2 أي 1زوجة غیر أم داود (

 ]13َوَیسَّى َوَلدَ : ِبْكَرُه َأِلیآَب َوَأِبیَناَداَب الثَّاِني َوَشْمَعى الثَّاِلَث [
: اسم عبري معناه "اهللا أب". ألیاب

: اسم عبري، معناه "األب كریم أو منتدب". أبیناداب

: (بفتح العین) اسم عبري، معناه "اهللا یسمع"، و(بكسر العین) اسم عبري، معناه "یهوه شمعي
لیسمع". 
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 ]14َوَنْثِنِئیَل الرَّاِبَع َوَردَّاَي اْلَخاِمَس [
: 2 أي 1: اسم عبري، معناه "قد أعطى اهللا"، وهو االبن الرابع لیّسى، أي أخو داود (نثنئیل

2 :14 .(

 أي 1: اسم عبري، ربما كان معناه "یهوه أخضع"، وهو أخ داود خامس أبناء یّسى (ردَّاي
2 :14 .(

 ]15َوُأوَصَم السَّاِدَس َوَداُوَد السَّاِبعَ . [
: اسم عبري، ویحتمل أن معناه "غضبان"، یوجد أكثر من شخص یحمل هذا االسم، أوصم

من بینهم: 
). 15: 2 أي 1. ابن یّسى وأخو داود من سبط یهوذا (1
 ).25: 2 أي 1. ابن یرحمیئیل في سبط یهوذا (2

: مع أنه أصغر أبناء یّسى، غیر أنه اختیر من ِقبل اهللا لكي یبدأ بالخط الملوكي َعْبر داود
األجیال حتى بلغ الذروة بمجيء ابن داود. ولعله من أشهر شخصیات العهد القدیم، كان رجال اإلیمان 
یترقَّبون مجيء المسّیا ابن داود. داود الملك والنبي مثل رائع في نقاوة القلب والُحبِّ المقدس، والتواضع 

مع الشجاعة، وحّبه للتسبیح، واالتكال على اهللا، وغیرته على مجد اهللا، وحّبه وٕاخالصه لشعب اهللا، 
وشوقه لبناء الهیكل. له سقطاته الُمرَّة، لكن مع كل سقوط یقوم بروح التوبة الصادقة في تسلیٍم كامٍل 

لتأدیبات الرب له. هذا رفعه في عینّي اهللا، فجاء یسوع (المسیح) من نسله، وصار مثًال عظیًما للتوبة 
 الخ). 19 أي 1 الخ؛ 16 مل 1؛ 22: 13(أع 

)، أما هنا فذكر سبعة 11-6: 16 صم 1في صموئیل األول ُذِكَر أن یّسى له ثمانیة أبناء (
فقط، ذلك ألن الثامن مات دون أن یتزوج أو تزوج ولم ُینِجب طفًال، ولهذا لم یعد ُیحَسب في 

األنساب، وال ُیعَرف اسمه. 

 َوُأْخَتاُهْم َصُروَیُة َوَأِبیَجاِیلُ . 
 ]16َوَبُنو َصُروَیَة َأْبَشاُي َوُیوآُب َوَعَساِئیُل َثَالَثةٌ . [

: اهتمت سلسلة األنساب لیس فقط بداود الملك، وٕانما حتى بأختیه. صرویة وأبیجایل
صرویة اسم عبري، غالًبا معناه "المعطر بالمیعة"؛ وأبیجایل اسم عبري، معناه "أبي فرح". 

)، وهو اسم آخر لیّسى، أو هو اسم امرأة یّسى، أو بعد موت 25: 17 صم 2هما أختان بنتا ناحاش (
ناحاش أخذ یّسى أرملته فولدت له داود وٕاخوته، فكانت صرویة وأبیجایل أختیهم ُألّمهم ولیس ألبیهم. 

: هو وأخواه یوآب وعسائیل من ضمن أبطال خالهم داود البارزین. كان أبیشاي أو أبشاي
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: 23 صم 2شجاًعا، شدید االندفاع. أنقذ حیاة داود، قتل برمحه ثالثمائة رجٍل دفعة واحدة (راجع 
). أشار على خاله بقتل شاول الملك وهو نائم لیًال، فقال له: "ال ُتهلكه، فمن الذي یمد یده 18-23

). اتَّسم بأمانته وٕاخالصه لداود. رافقه عند حروبه من وجه 9: 26 صم 1إلى مسیح الرب ویتبرَّأ؟" (
أبشالوم. 

عندما سبَّ شمعي بن جیرا من بیت شاول، أراد أبیشاي أن یقتله في الحال، لكن داود منعه 
). 14-5: 16 صم 2(

: اسم عبري، معناه "یهوه أب" وهو: بكر أوالد صرویة أخت داود ورئیس جیشه. كان یوآب
ُمَخطًِّطا بارًعا وُمحاِرًبا شجاًعا، ساعد في مصالحة داود مع ابنه أبشالوم. لكنه كان ُمنتقًِّما عنیًدا، نفَّذ 

ِ◌ي، كما قتل أبشالوم بالرغم من أوامر داود بعدم قتله، وتآمر مع أدونّیا  خطة داود لقتل أورّیا الحثِّ
ضد داود وسلیمان. انتقم لمقتل أخیه، فقتل أبنیر. 

: اسم عبري، معناه "اهللا عمل" وهو ابن صرویة (أخت داود) وأخو یوآب وأبیشاي. عسائیل
اشتهر بالسرعة، إذ كان خفیف الرجلین كظبي البریة. وكان أحد األبطال في جیش داود. اشترك في 

معركة جبعون، حیث الحق عدوه أبنیر وأراد قتله، إال أن أبنیر هو الذي قتله، وكان ذلك قبل أن 
). 16: 2 أي 1یتولَّى داود الُمْلَك (

 َوَأِبیَجاِیُل َوَلَدْت َعَماَسا، 
 ]17َوَأُبو َعَماَسا َیْثُر اِإلْسَماِعیِليُّ . [

: اسم عبري اختصار السم عماساي، وهو ابن یثر اإلسماعیلي وأبیجایل أخت داود عماسا
). 17: 2 أي 1وابن عم یوآب (

یثرا ) أنه "25: 17 صم 2: یثر اسم عبري، معناه "فضل". جاء في (˺یثر اإلسماعیلي
"، وفي الترجمة السبعینیة "یثرا الیزرعیلي". فهل هو إسرائیلي أم إسماعیلي؟ ُیَقدِّم لنا التلمود اإلسرائیلي

رأیین: 
 أن یثر كان R. Smuel bar-Nachmami األول: نادى به ر. صموئیل بار ناخمامي

إسماعیلي بالمیالد، ودخل في اإلیمان الیهودي، فصار إسرائیلًیا كدخیلٍ . 
الثاني: أن یثر والد عماسا كان إسرائیلًیا، وقد ُدِعي یثر اإلسماعیلي، ألنه عاش في أرض 

).  11: 6 صم 2إسماعیل. وذلك مثل عوبید أدوم فقد دعي الجتي (
 اقتراًحا أن اإلسرائیلیین في أرض إسماعیل كانوا David Kimchiُیَقدِّم داود كیمشي 

1 Cf. McClintock & Strong’s Cyclopedia, article Jether. 
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یدعون یثر اإلسرائیلي من أجل جنسیته، وأما في إسرائیل فكانوا یدعونه اإلسماعیلي من أجل إقامته 
في أرض إسماعیل. 

. عائلة حصرون 3
 َوَكاِلُب ْبُن َحْصُروَن َوَلَد ِمْن َعُزوَبَة اْمَرَأِتِه َوِمْن َیِریُعوثَ .

 ]18َوَهُؤَالِء َبُنوَها: َیاَشُر َوُشوَباُب َوَأْرُدونُ . [
، وهو غیر كالب بن یفنة القنزي المشهور 9]، وهو كلوباي في ع 18[كالب بن حصرون 

رفیق یشوع بن نون، أحد الجواسیس االثني عشر الذین أرسلهم موسى لیتجّسسوا أرض كنعان (عد 
).  7-6: 14؛ یش 6: 13

كان من الُمقرَّبین لحور رفیق هرون، وبصلئیل حفیده هو أحد الصنَّاع الماهرین. یرى 
البعض أن كًال منهما كان له ابنة اسمها عكسة. 

: 2 أي 1: اسم عبري، معناه "متروكة، مهجورة" وهي امرأة كالب بن حصرون (عزوبة
). وكان لكالب غیرها من النساء. البنون المذكورون هنا منها، ولیس من یریعوث (اسم 18-19

 عبري، معناه "مستقیم") سّریته.

: اسم عبري، معناه "سنامي الظهر"، وهو اسم ابن كالب بن حصرون من سبط یهوذا أردون
). 18: 2 أي 1(

،  َفاتََّخَذ َكاِلُب ِلَنْفِسِه َأْفَراتَ ،َوَماَتْت َعُزوَبةُ 
 ]19 َفَوَلَدْت َلُه ُحورَ . [

: غیر حور الذي كان أیًضا معاصًرا له، رافق هرون وسند االثنان یدي موسى (خر حور
). 14: 24؛ 12، 10: 17

 ]20 َوُأوِري َوَلَد َبَصْلِئیلَ . [،َوُحوُر َوَلَد ُأوِريَ 
: اسم عبري وهو اختصار أوریا، رجل من سبط یهوذا وهو أبو بصلئیل الذي بین من أوري

عملوا في بناء خیمة االجتماع وترصیعها. 

 اسم عبري، معناه "في ظل اهللا"، اشتهر بمهارته وقد قام بعمل خیمة االجتماع. قال بصلئیل:
الرب لموسى: "انظر قد دعوت بصلئیل بن أوري بن حور من سبط یهوذا باسمه، ومألته من روح اهللا 

). 3-2: 31بالحكمة والفهم والمعرفة، وكل صنعة" (خر 

، َوَبْعُد َدَخَل َحْصُروُن َعَلى ِبْنِت َماِكیَر َأِبي ِجْلَعادَ 
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 ]21 َفَوَلَدْت َلُه َسُجوبَ . [،َواتََّخَذَها َوُهَو اْبُن ِستِّیَن َسَنةً 
]. كان الجلعادیون أعظم عشیرة من سبط 24]، وهي أبیاه [21 [بنت ماكیر أبي جلعاد

) ُدعي یائیر بن منّسى، أي كان متسلسًال من منّسى خالل أمه، ومن 41: 32منّسى، وفي (عد 
یهوذا خالل أبیه. 

: اسم عبراني، معناه "مرتفع". من نسل یهوذا، وهو ابن لحصرون ولدته ابنة ماكیر، سجوب
وسجوب ولد یائیر الذي كان له ثالث وعشرون مدینة في أرض جلعاد. 

 َوَسُجوُب َوَلَد َیاِئیَر، 
 ]22َوَكاَن َلُه َثَالٌث َوِعْشُروَن َمِدیَنًة ِفي َأْرِض ِجْلَعادَ . [

: اسم عبري، معناه "ینیر". وهو أحد المنتصرین بعد عبور األردن. یائیر
الثالثة وعشرون مدینة هنا في اللجاة، وهي في منطقة شرقي األردن، یرى البعض أنها قسم 

، وآخرون یرون أنها غیر الستین مدینة. 23من المدن الستین المذكورة في ع 

وَث َیاِئیَر ِمْنُهْم َمَع َقَناَة َوُقَراَها، ِستِّیَن َمِدیَنةً .   َوَأَخَذ َجُشوَر َوَأَراَم َحوُّ
 ]23ُكلُّ َهُؤَالِء َبُنو َماِكیَر َأِبي ِجْلَعادَ . [

 مدینة في قناة 27]. مضاًفا إلیها 22الستون مدینة هنا، ربما تضم الثالثة وعشرین مدینة [
). 42: 32(عد 

: اسم عبري، معناه "جسر"، وهي مقاطعة واقعة بین حرمون وباشان تتاخم أرجوب جشور
)، وتقع شرقي معكة داخل نصیب منّسى. 23: 2 أي 1(

: أي یائیر أخذ مدن الجشوریین واألرامیین التي صارت حووت یائیر، أي أخذ جشور وأرام
). 14: 3مدن یائیر (تث 

: "أرام" ولفظه في األكادیة "أرامو"، وربما كان معناه "األرض المرتفعة". أرام حووُّت

: هي قنوات الحدیثة في حوران. قناة

: 2 أي 1: اسم عبري، معناه "مبتاع"، وهو أبو جلعاد، وابنه اسمه أبیاه (ماكیر أبي جلعاد
21 ،24 .(

  ،َوَبْعَد َوَفاِة َحْصُروَن ِفي َكاِلِب َأْفَراَتةَ 
 ]24َوَلَدْت َلُه َأِبیَّاُه اْمَرَأُة َحْصُروَن َأْشُحوَر َأَبا َتُقوعَ . [

: اسم عبري، وربما كان معناه "سواد"، وهو ابن حصرون من سبط یهوذا، أشحور أبو تقوع
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)، وُیدَعى "أبا تقوع" وربما كان سكان بلده تقوع من نسله. 24: 2 أي 1واسم أمه أبیاه (
). 9، 4، 2: 14 صم 2" یعني باني تقوع، وهي تقع في جنوب یهوذا (أبو تقوعتعبیر "

. عائلة یرحمیئیل 4
 َوَكاَن َبُنو َیْرَحْمِئیَل ِبْكِر َحْصُرونَ : 

 ]25اْلِبْكُر َراَم، ثُمَّ ُبوَنَة َوَأْوَرَنا َوَأْوَصَم َوَأِخیَّا. [
شغل بنو یرحمئیل منطقة نجب، وهي منطقة صحراویة جنوب یهوذا. 

). 25: 2 أي 1: اسم عبري، معناه "ذكاء"، وهو رجل من نسل یهوذا (بونة

: اسم عبري، معناه "شجرة الغار" أو ربما "شجرة الكافور"، وُتعَرف هذه الشجرة  أورن أوأورنا
، وكان اسم بني یرحمیئیل من سبط یهوذا. Laurus nobilisفي الالتینیة باسم 

: اسم عبري، وُیحتَمل أن معناه "غضبان"، یوجد أكثر من شخص یحمل هذا االسم، أوصم
من بینهم: 
). 15: 2 أي 1. اسم ابن یّسى وأخي داود من سبط یهوذا (1
 ).25: 2 أي 1. اسم ابن یرحمیئیل من سبط یهوذا (2

: اسم عبري، وربما معناه "أخي". أخیَّا

 ]26َوَكاَنِت اْمَرَأٌة ُأْخَرى ِلَیْرَحْمِئیَل اْسُمَها َعَطاَرةُ . ِهَي ُأمُّ ُأوَنامَ . [
: اسم عبري، معناه "تاج". عطارة

 ]27َوَكاَن َبُنو َراَم ِبْكِر َیْرَحْمِئیلَ : َمَعٌص َوَیِمیُن َوَعاَقرُ . [
). 27: 2 أي 1: اسم عبري، معناه "غضب"، وهو ابن رام من نسل یهوذا (معص

: اسم عبري، معناه "یمین نجاح"، وهو رجل من یهوذا من بیت یرحمیئیل. یمین

). 27: 2 أي 1: اسم عبري، معناه "استئصال"، وهو ابن رام بن یرحمیئیل (عاقر

 َوَكاَن اْبَنا ُأوَنامَ : َشمَّاَي َوَیاَداعَ . 
 ]28َواْبَنا َشمَّايَ : َناَداَب َوَأِبیُشورَ . [

).  53: 2 أي 1: إحدى عشائر قریة یهاریم ( ُشماتيأوشماي 

: اسم عبري، معناه "عالم"، وهو ابن أونام من نسل یهوذا، وعائلته حصرون، من بیت یاداع
). 32، 28: 2 أي 1یرحمیئیل (
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: اسم عبري، معناه "كریم"، وهو اسم: ابن شماي من یهوذا، من بني یرحیمئیل بن ناداب
حصرون. 

: اسم عبري، معناه "أبي حائط أو حصن"، وهو رجل من یهوذا من عشیرة حصرون أبیشور
). 29، 28: 2 أي 1من بیت یرحمیئیل (

 َواْسُم اْمَرَأِة َأِبیُشوَر َأِبیَجاِیُل، 
 ]29َوَوَلَدْت َلُه َأْحَباَن َوُموِلیدَ . [

). 17: 2 أي 1: اسم عبري، معناه "أبي فرح". وكانت أم عماسا (أبیجایل

: اسم عبري، وربما معناه "األخ فهیم أو ذكي"، وهو ابن أبي شور من سبط یهوذا. أحبان

). 29: 2 أي 1: اسم عبري، معناه "ُمولد"، وهو من نسل یهوذا (مولید

 َواْبَنا َناَدابَ : َسَلُد َوَأفَّاِیمُ . 
 ]30َوَماَت َسَلُد ِبَال َبِنینَ . [

: اسم عبراني، معناه "ابتهاج"، وهو من بني یهوذا، ابن ناداب، وقد مات دون أن یترك سلد
). 30: 2 أي 1نسًال (

 ]31 َواْبُن ِشیَشاَن َأْحَاليُ . [، َواْبُن َیْشِعي ِشیَشانُ ،َواْبُن َأفَّاِیَم َیْشِعي
: اسم عبري، ربما یكون معناه "مبیض". وهو أحد خلفاء یهوذا، من عائلة حصرون، شیشان

َ◌ج ابنته لعبده المصري 35، 34، 31: 2 أي 1من بیت یرحمیئیل ( ). لم یكن له أبناء بل بنات زوَّ
یرحع. 

 1: اسم عبري، كان معناه "آه! یا لیت!" وقد ورد اسم شخص من نسل شیشان (انظر أحالي
). 34، 31: 2أي 

 َواْبَنا َیاَداَع َأِخي َشمَّاَي َیَثُر َوُیوَناثَانُ . 
 ]32َوَماَت َیَثُر ِبَال َبِنینَ . [

). وهو اسم 33-32: 2 أي 1: ابن یاداع من نسل یرحمیئیل من سبط یهوذا (یوناثان
عبري، معناه "یهوه أعطى". 

 1: اسم عبري، معناه "فضل" وهو رجل من نسل یهوذا من یرحیمئیل. مات بدون خلف (یثر
).  32: 2أي 
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 ]33َواْبَنا ُیوَناثَاَن َفاَلُت َوَزاَزا. َهُؤَالِء ُهْم َبُنو َیْرَحْمِئیلَ . [
: اسم عبري، معناه "ُمسِرع"، وهو اسم رجل من یهوذا من نسل یرحمیئیل بكر  فلت: أوفالت

). 33: 2 أي 1حصرون (

). 33: 2 أي 1: اسم عبراني، ربما كان معناه "تحرك" ابن یوناثان وهو من نسل یهوذا (زازا

 َوَلْم َیُكْن ِلِشیَشاَن َبُنوَن َبْل َبَناتٌ . 
 ]34[ َوَكاَن ِلِشیَشاَن َعْبٌد ِمْصِريٌّ اْسُمُه َیْرَحُع،

 أن ابن شیشان أحالي، ربما مات أحالي بال 31"، بینما یذكر في علم یكن لشیشان بنون"
نسل قبل أن یعطي أبوه ابنته لیرحع عبده. 

یرى البعض أن اإلشارة إلى تزویجه ابنته الوحیدة لعبد مصري كمدیح له، إنما یكشف عن 
أن هذا العبد قد قبل اإلیمان باهللا الحّي، وأنه اتسم بالحكمة والفضیلة. وكأن أصله المصري (الوثني) 

وعبودیته لم ُیفِقداه كرامته، ولم یكونا عائًقا لسموِّه. 

 ]35 َفَوَلَدْت َلُه َعتَّايَ . [،َفَأْعَطى ِشیَشاُن اْبَنَتُه ِلَیْرَحَع َعْبِدِه اْمَرَأةً 
بحسب الشریعة الموسویة ال یجوز للعبرانیات أن یتزوجن من خارج السبط الذي ینتمین 

). 36إلیه، حتى ُیحَفظ المیراث داخل السبط. بهذا یبدو أن ما فعله شیشان ُمخاِلًفا للشریعة (عد 
 أنه وٕان بدا هذا التصرُّف ُمخاِلًفا، لكن كان من عادة الشرق أنه قد Harmerیذكر 

یضطر الشخص إلى تزویج إحدى بناته ألحد عبیده، حتى یتسلم المیراث، بل وٕان كان في مركز 
. ˺عظیم یحتله

: اسم عبري، معناه "مالئم"، وهو ابن ابنة شیشان (من بني یهوذا) التي زوَّجها أبوها عتاي
). 36-34: 2 أي 1من عبده المصري األصل (

 ]36 َوَناثَاُن َوَلَد َزاَباَد [،َوَعتَّاُي َوَلَد َناثَانَ 
: اسم عبري، معناه "اهللا قد أعطى"، وهو اسم ابن عاتاي وأبو زاباد، من عائلة ناثان

)، وهو من نسل كالب. 36: 2 أي 1یرحمیئیل ابن حصرون، من بني یهوذا (

: اسم عبري، معناه "اهللا قد وهب "أو "هبة"، ابن لناثان بن عتاي. زاباد

 ]37 َوَأْفَالُل َوَلَد ُعوِبیَد [،َوَزاَباُد َوَلَد َأْفَاللَ 
). 37: 2 أي 1: كلمة عبریة، معناها "فطن"، وهي اسم ابن زایاد من سبط یهوذا (أفالل

1 James M. Freeman: Manners and Customs of the Bible, N.J, 1972, article 361. 
                                                 

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

www.coptic-treasures.com/wp


 2أخبار األیام األول 
 

: اسم عبري، معناه "عبد"، یوجد أكثر من شخص یحمل هذا االسم، من بینهم: عوبید
). 12: 2 أي 1. ابن راعوث وبوعز، وهو أبو یّسي أبو داود (1
 ).37: 2 أي 1. ابن فالل، من نسل شیشان، من بني یهوذا (2

 ]38 َوَیاُهو َوَلَد َعَزْرَیا [،َوُعوِبیُد َوَلَد َیاُهوَ 
: 2 أي 1: اسم عبري، معناه "هو یهوه" وهو رجل من نسب یهوذا من عائلة یرحمیئیل (یاهو

38 .(

: اسم عبري، معناه "من أعانة یهوه"، یوجد أكثر من شخص یحمل هذا االسم، من عزریا
بینهم: 

). 8: 2 أي 1. ابن ایثان، من بني زارح من بني یهوذا (1
 ).39-38: 2 أي 1. ابن یاهو بن عوبید من بني یرحمیئیل (2

 ]39 َوَحاَلُص َوَلَد َأْلَعاَسَة [،َوَعَزْرَیا َوَلَد َحاَلَص 
: اسم عبري، ربما كان معناه "قوة أو (اهللا) قد خلص، خالص". وهو رجل من بني حالص

). 39: 2 أي 1یهوذا من نسل حصرون (

: اسم عبراني، معناه "قد صنع اهللا"، وهو اسم رجل من نسل یهوذا ومن نسل ألعاسة
). 39: 2 أي 1یرحمیئیل (

 ]40 َوِسَسَماُي َوَلَد َشلُّوَم [،َوَأْلَعاَسُة َوَلَد ِسَسَمايَ 
). 40: 2 أي 1: رجل من سبط یهوذا من عائلة حصرون من بیت یرحمیئیل (سسماي

). 41-40: 2 أي 1: اسم عبري، معناه "جزاء" وهو رجل من یهوذا (شلوم

 ]41 َوَیَقْمَیُة َوَلَد َأِلیَشَمعَ . [،َوَشلُّوُم َوَلَد َیَقْمَیةَ 
: اسم عبري، معناه "یهوه یقوم"، وهو رجل من یهوذا من النسل الملكي. یقمیة

). 41: 2 أي 1: اسم عبري، معناه "قد سمع اهللا" وهو ابن یقمیة من سبط یهوذا (ألیشمع

. عائلة كالب 5
 َوَبُنو َكاِلَب َأِخي َیْرَحْمِئیلَ : ِمیَشاُع ِبْكُرهُ . ُهَو َأُبو ِزیفَ . 

 ]42َوَبُنو َمِریَشَة َأِبي َحْبُرونَ . [
، هنا أنساله أكثر تفصیًال، ربما هم 19-18]، هو نفس كالب المذكور في ع 42 [بنو كالب
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أوالده من یریموت سریته الذین لم یذكرهم سابًقا. 

).  42: 2 أي 1: اسم عبري، معناه "خالص"، وهو ابن كالب (میشاع

: 2 أي 1: اسم عبري، ربما كان معناه "مكان الرأس والقمة"، وهو اسم أبو حبرون (مریشة
)، وهو من ذریة كالب. 42

 ]43َوَبُنو َحْبُرونَ : ُقوَرُح َوَتفُّوُح َوَراَقُم َوَشاَمعُ . [

). 43: 2 أي 1: اسم عبري، معناه "قرع"، وهو اسم ابن حبرون من نسل یهوذا (قورح

) من نسل یهوذا. 43: 2 أي 1: اسم عبري، معناه "تفاحة" وهي اسم ابن حبرون (تفوح

: اسم عبري، معناه "رقش، تشكیل، تلوین". رجل من نسل یهوذا من بین حبرون. راقم

: اسم عبري، معناه "خبر"، وهو من ابن حبرون من سبط یهوذا. شامع

 ]44َوَشاَمُع َوَلَد َراَقَم َأَبا َیُرْقَعامَ . َوَراَقُم َوَلَد َشمَّايَ . [
: 2 أي 1: اسم عبري، ربما كان معناه "یوسع الشعب"، وهي قریة في نصیب یهوذا (یرقعام

). وربما كانت قریة رقع بقرب الزیفة، وظن بعضهم أنها نفس یقدعام. 44

: اسم عبري، معناه "یهوه یسوع"، یوجد أكثر من شخص یحمل هذا االسم، من بینهم: شماي
). 28: 2 أي 1. ابن أونام من أسرة یرحمیئیل من سبط یهوذا (1
 ).44: 2 أي 1. ابن راقم من بیت كالب من سبط یهوذا (2

 ]45َواْبُن َشمَّاَي َمُعوُن َوَمُعوُن َأُبو َبْیِت ُصورَ . [
: اسم سامي معناه "سكن"، وهو اسم ابن شماي من سبط یهوذا، ومؤسس بیت صور. معون

یَُّة َكاِلَب َوَلَدتْ : َحاَراَن َوُموَصا َوَجاِزیزَ .   َوِعیَفُة ُسرِّ
 ]46َوَحاَراُن َوَلَد َجاِزیزَ . [

: اسم عبري، معناه "ظلمة"، یوجد أكثر من شخص یحمل هذا االسم، من بینهم: عیفة
). 46: 2 أي 1. سریة كالب، ولدت حاران وموصا وجازیز (1
 ).46: 2 أي 1. ابن یهداي من عائلة كالب من سبط یهوذا (2

: اسم ربما كان من أصل أكادي، معناه "طریق، قافلة"، وهو اسم ابن كالب وعیفة، حاران
). 46: 2 أي 1من أسرة حصرون (
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: 2 أي 1: اسم عبري، معناه" خروج"، وهو اسم ابن كالب الثاني من سّریته عیفة (موصا
46 .(

: اسم عبري، معناه "جزاز". جازیز

 ]47َوَبُنو َیْهَدايَ : َرَجُم َوُیوثَاُم َوِجیَشاُن َوَفَلُط َوِعیَفُة َوَشاَعفُ . [
: اسم عبري، معناه "یهوه یهدي"، وهو رئیس قوم من نسلي یهوذا، ذكر مع نسل یهداي

). 47: 2 أي 1كالب (

). 47: 2 أي 1: اسم عبري، معناه "صدیق" ابن یهداي من نسل یهوذا (رجم

). 47: 2 أي 1: اسم عبري، معناه "یهوه تام أو كامل، وهو اسم رجل من نسل یهوذا (یوثام

). 47: 2 أي 1: اسم عبري، معناه "قذر"، رجل من یهوذا، ابن یهداي (جیشان

 أي 1: اسم عبري، معناه "اهللا قد اعتق"، وهو أحد أبناء یهداي الكالبي من سبط یهوذا (َفلطَ 
2 :47 .(

 : كلمة أرامیة، معناها "بلسان"، یوجد أكثر من شخص یحمل هذا االسم، من بینهم:شاعف

). 47: 2 أي 1أحد أبناء یهداي من بني كالب من سبط یهوذا ( .١
 ).5: 2 أي 1ابن كالب من جاریته معكة، ومنه جاء سكان مدمنة ( .٢

یَُّة َكاِلبَ   ]48 َفَوَلَدْت َشَبَر َوَتْرَحَنةَ . [،َوَأمَّا َمْعَكُة ُسرِّ
). 48: 2 أي 1: اسم عبري، ربما كان معناه "أسد"، ابن كالب من معكة سّریته (شبر

: اسم عبري، معناه "أنعام"، ابن كالب ابن حصرون، وهو أخو برحیئیل من معكة ترحنة
سّریته. 

 َوَوَلَدْت َشاَعُف َأَبا َمْدَمنََّة َوَشَوا َأَبا َمْكِبیَنا َوَأَبا َجَبَعا. 
 ]49َوِبْنُت َكاِلَب َعْكَسةُ . [

: اسم عبري، معناه "مزبلة". مدمنة

: اسم عبري، معناه "بطل" أو ربما كانت قریبة من الكلمة العربیة "سواء"، فیكون معناها شوا
 1"شبیه"، وهو ابن حصرون، من بیت كالب، من سبط یهوذا. من نسله جاء المكبینیون والجبعیون (

). 49: 2أي 

). 49: 2 أي 1: اسم مدینة غیر معروف، موقعها في نصیب یهوذا أسسها شوا (مكبینه
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). 49 : 2 أي 1: اسم عبري معناه "تل". وهو واحد من نسل كالب (جبعا

). 18: 2 أي 1: اسم عبري، معناه "خلخال"، وهي ابنة كالب بن حصرون (راجع عكسة

 َهُؤَالِء ُهْم َبُنو َكاِلَب ْبِن ُحوَر ِبْكِر َأْفَراَتةَ . 
 ]50[ ُشوَباُل َأُبو َقْرَیِة َیَعاِریمَ 

]، 18: یرى البعض أن كالب هنا هو كالب ثالث. األول ابن حصرون [كالب بن حور
والثاني ابن یفنة. 

 ].19 شكل مختلف السم زوجة كالب أفرات [أفراته:

 ]51َوَسْلَما َأُبو َبْیِت َلْحٍم، َوَحاِریُف َأُبو َبْیِت َجاِدیرَ . [
اهتم الكاتب بأنسال كالب وذلك ألهمیة بیت لحم موضع میالد السید المسیح. سلما أحد 

ساللة كالب، هو مؤسس أو أب بیت لحم. 

: اسم عبراني، معناه "البس"، وهو ابن حور من نسل كالب، وأبو بیت لحم، ویظن سلما
). 51: 2 أي 1بعضهم أنه سلمون (

: اسم عبري، معناه "خریف، خریفي، حصاد"، رجل من بني كالب. حاریف

 َوَكاَن ِلُشوَباَل َأِبي َقْرَیِة َیَعاِریَم َبُنونَ : 
 ]52َهُرواُه َوَحِصي َهمَُّنوُحوتَ . [

: ابن حور، من بیت كالب، من سبط یهوذا، عائلة حصرون. من نسله جاء سكان شوبال
). 52، 50: 2 أي 1( قریة یعاریم

: اسم عبري، معناه "الرائي"، وهو أحد أبناء شوبال بن كالب أبي قربة یعاریم . هرواه

: اسم عبري، معناه "مكان الراحة"، وهي قریة سكنها ابن شوبال وأحد ذریة حصي همنوحوت
). 52: 2 أي 1كالب (

 َوَعَشاِئُر َقْرَیِة َیَعاِریمَ : 
 اْلِیْثِريُّ َواْلُفوِتيُّ َوالشََّماِتيُّ َواْلَمْشَراِعيُّ . 
ْرِعيُّ َواَألْشَتُأوِليُّ . [  ]53ِمْن َهُؤَالِء َخَرَج الصَّ

 فعشائر في القریة. المشراعي والفوتي والشماتي عائلة سكنت قریة یعاریم، أما الیثري

)، أهل صرعة. 2: 4، 54-53: 2 أي 1: من صرعیون (الصرعي
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: اسم عبري، وربما كان معناه "السؤال". األشتأولي
كانت الصرعي واالشتأولي في جنوب یهوذا على حدود الفلسطینیین، وهما مذكورتان في 

). 25: 13الحدیث عن شمشون (قض 

  ،َبُنو َسْلَما: َبْیُت َلْحٍم َوالنَُّطوَفاِتيُّ 
ْرِعيِّ . [  ]54َوَعْطُروُت َبْیِت ُیوآَب َوَحِصي اْلَمُنوِحيِّ الصَّ

: نطوفة اسم عبري، معناه "منفط"، وهي بلدة في یهوذا بالقرب من بیت لحم. النطوفاتي

)، قرب بیت لحم. 54: 2 أي 1: بلدة في الیهودیة (عطروت

 َوَعَشاِئُر اْلَكَتَبِة ُسكَّاِن َیْعِبیَص : َتْرَعاِتیُم َوَشْمَعاِتیُم َوُسوَكاِتیمُ . 
 ]55ُهُم اْلِقیِنیُّوَن اْلَخاِرُجوَن ِمْن َحمََّة َأِبي َبْیِت َرَكابَ . [

یرى البعض أن واضع السفر أحد الكتبة، لذا كان یهتم بعشائر وأنساب الكتبة، مثل أولئك 
الذین كانوا یسكنون یعبیص، إذ یرتبطون بمكان سكناهم ألنهم غیر معروفین. وهم قینیون انضموا إلى 

).  11: 4إسرائیل خالل زواج موسى بقینیة. أحیاًنا ُیشار إلیهم بالمدیانیین (قض 

: وهي غیر جماعة الكتبة الذین من الالویین. یبدو أن الكتابة كانت حرفة عشائر الكتبة
بعض العشائر ُیَسلِّمها اآلباء لألبناء. 

 إحدى عشائر الكتبة الالویین الثالثة من القینیین من سكان یعبیص. ترعاتیم:

). 55: 2 أي 1 عائلة من الكتبة (شمعاتیم:

 عائلة من الكتبة، كانوا یسكنون مكاًنا غیر معروف لنا الیوم اسمه یعبیص. سوكاتیم:

: اسم عبري، معناه "ینبوع ساخن"، مؤسس بیت ركاب، أسرة القینیین. حمة

 لم یكونوا في األصل من یهوذا، بل كانوا من الذین ُأعطیت أرضهم لبني إسرائیل القینیون:
 جاء الحدیث عن الكتبة القینیین )، لكنهم اتحدوا مع یهوذا خالل الصداقة والزواج.19: 15(تك 

ضمن سلسلة أنساب یهوذا. أیًضا هم مرتبطون بركاب مؤسس خط اإلسرائیلیین المهتمین بالطاعة 
). 9-1: 35آلبائهم (إر 

كان حوباب حمو موسى أو صهره مع بني إسرائیل في رحیلهم، وسكن في جنوب یهوذا. 
أیًضا یاعیل امرأة حابر القیني قتلت سیسرا قائد جیش یابین ملك كنعان عندما حارب 

). 7: 4إسرائیل في أیام القضاة (قض 
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 ).35؛ إر 15: 10 مل 2: ُذكروا في (بیت ركاب
 

 2من وحي أخبار األیام األول 
رحلة ُممتعة مع یهوذا وٕاخوته 

 أن أنطلق هارًبا!  یعقوبَهْب لي مع أبي 
إلى أین أذهب،  

فإن أبي وأمي ال یستطیعان حمایتي. 
لیبث عیسو كل سمومه،  

فإنها لن تصیبني مادمُت في أحضانك. 
أنطلق مع یعقوب إلى الطریق،  

كمن قد تجرَّد من كل شيءٍ ! 
لكن أنت هو الطریق،  

أسلك فیك، فتنفتح لي أبواب السماء. 
ال أحتاج إلى وسادة لتستریح رأسي علیها. 

أضع مع یعقوب حجًرا تحت رأسي. 
أنت هو الصخرة، تسند رأسي، وُتَقدِّس أفكاري. 

ال أحتاج إلى سلٍم أبلغ به إلى السماء،  
فصلیبك یحملني إلى حضن أبیك. 

  .فتحَت أبواب السماء ألبي یعقوب
فرأى المالئكة صاعدین ونازلین. 

بروحك القدوس أقمَت ملكوتك في داخلي، 
فصارت السماء في أعماقي. 

تتهلل المالئكة بملكوتك الذي تقیمه فيَّ . 
وأنا أفرح بالطغمات السماویة التي تفرح بخالصي! 

  : ًكم تهللْت نفس أبي یعقوب، هو یسمع صوتك قائال
یتبارك فیك وفي نسلك جمیع قبائل األرض. 
). 15-14: 28ألني ال أتركك حتى أفعل ما كلمتك به (تك 
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وأنا أیًضا تتهلل أعماقي بوعودك الصادقة لي. 
). 21: 17"ها ملكوت اهللا داخلكم" (لو 

ألفرح بملكوتك الذي یضمُّ األمم والشعوب. 
بك یتَّسع قلبي جًدا إن أمكن لكل البشریة. 

أراك في داخلي، تحتضن بالحب كل بني البشر. 

  ،وهبَت أبي یعقوب اثني عشر ابًنا 

). 40-38: 12 أي 1ُیقیمون أسباًطا بقلٍب واحٍد متهلٍل (
اسمح لي أن ألتصق بمن التصقوا بك! 

لیس سبط بال ضعفات، لكن نعمتك رفعت الكل إلیك. 

 البكر على قائمته رأوبین نفسه. سبط رأوبین 
لقد سقط في الزنا مع سریة أبیه، 

انحدر، إذ دّنس مضجع أبیه. 
فقد الباكوریة والبركة، وحطَّم نفسه بنفسه! 

نعمتك سمحت بتأدیبه، لكن من بنیه ُوِجَد جبابرة بأس، 
التصقوا بداود الملك وعملوا معه! 

 حتى كاد یفنى. انحدر بنیامین 
). 22: 19ُوِجَد بینهم أشرار رجال ُدعوا بني بلیعال (قض 

). 30: 19صنعوا قباحة لم ُیَر مثلها منذ صعود بني إسرائیل من مصر (قض 
). 21: 20كاد بنیامین أن یفنى على أیدي كل األسباط (قض 
من بنیامین ظهر أیًضا شاول أول ملك إلسرائیل. 

خان الرب إلهه، وسأل الجان عوض الرب. 
ترّفقَت یا رب بالسبط، فُوِجَد بینهم جبابرة بأس. 

تركوا أخاهم شاول الشریر، والتصقوا بداود أینما ُوِجدَ . 
وبقي السبط أمیًنا لسبط یهوذا إلى النهایة. 

ُوِجَد في سبط بنیامین من هم أمناء أكثر من أبشالوم بن داود! 
نعمتك ُتِقیم الساقطین، وترفع منسحقي القلوب. 

ُضّمني إلیك یا ابن داود، فألتصق بك وال أفارقك! 
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َهْب لي أن أكون أمیًنا معك ولك یا من أنت أمین إلى األبد، 
فال یشغلني أن أنتسب إلى سبٍط ما،  

ففي میاه المعمودیة وهبتني روح التبني لآلب! 

  ابن یعقوب، ابًنا لیوسف البارإن حسبتني 
فلتهبني نصیًبا مع أفرایم أو منّسى! 

كثیرون أمناء من السبطین التصقوا بداود. 
ال تحرمني أن أكون من بین ورثة اهللا، 

وارثون معك وبه ولك،  
فأنت هو میراثنا األبدي، ونصیبنا الذي ال یزول! 

  سبط الوي أو سبط یهوذالسُت أتجاسر فأحسب نفسي من !
أقمتني ملًكا صاحب سلطان،  

أدوس على الحّیات والعقارب وكل قوة العدو. 
أتحدَّى إبلیس والخطیة والموت! 

ألنك أنت القدوس والقیامة واهب النصرة! 
أقمتني كاهًنا هللا أبیك في میاه المعمودیة،  

تتقبَّل كل كلمة شكر أو تسبیح ذبیحة َمْرضیة أمامك. 

  ،لست أعدد كل األسباط ألنتمي ألحدها
فقد جعلتني عضًوا في جسدك یا أیها القدوس. 

) 30: 1 كو 1صرَت لي ِبر�ا وقداسة وفداءً ! (

  !عجیب أنت یا رب في عطفك وحنوِّك
نساء كثیرات عبرانیات اشتهین أن ُینجبن، 
لكي یكون لهن بركة تجسدك من نسلهن. 

 كانت ُمرَّة النفس ألنها بال أطفال. ثامار الكنعانیة
مات رجلها عیر بن یهوذا ولم تُْنِجْب ابًنا. 

تزوَجْت أخوه أونان، لكي تُْنِجَب ابًنا للمیت. 
سمعْت عن تجسدك خالل الظل، 

فاشتاقْت أن تكون لها بركة تجسدك من نسلها. 
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حرمها حماها یهوذا من الزواج باالبن الثالث شیلة،  
فقد ظن أن ثامار هي علة موت ابنیه عیر وعنان. 

بحیلٍة حملت صورة العار، واحتلت مركز زانیة. 
اضطجعت مع حمیها، وهو ال یعلم من هي. 

حملت وولدت ونالت شهوة قلبها. 
فاقت الكنعانیة الكثیر من المؤمنات العبرانیات. 

أنجبت طفلین ُیَمثِّالن األمم القابلة لإلیمان بالمسّیا. 
أنجبت زارح الفاقد البكوریة ممثًال للیهود رافضي اإلیمان بالُمَخلِّص. 

وأنجبت فارص الُمغتِصب البكوریة وهو في بطن أمه، 
وصار ُمَمثًِّال لألمم التي قبلت اإلیمان بُمَخلِّص العالم. 

ِألهب قلبي شوًقا وامأله رجاًء، فأكون عن یمینك. 
صوتك یدوي في أعماقي: تعالوا إليَّ یا مباركي أبي! 

  البسیط وخادم المحتاجین. بوعزهل لي قلب 
لم یحتقر راعوث ألنها موآبیة، وال ألنها فقیرة. 

اهتم بها وبحماتها، فنال كرامة فائقة. 
صار جًدا لداود العظیم في األنبیاء والملوك. 

َهْب لي قلًبا ُمِحًبا لكل محتاجٍ . 
فُتشبع احتیاجي، وتُنعم عليَّ بشركة أمجادك! 
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 ˺2ملحق أخبار األیام األول 

ترتیب األسباط في الكتاب المقدس 
ُیَقدِّم لنا الكتاب المقدس ترتیب األسباط بطریقة متباینة حسب ظروف الموقف. ُوِضَع هذا 
التباین في ترتیب ُمَعیَّن ألجل بنیاننا. ففي كل موقٍف یتالمس المؤمن مع الترتیب بما یمسُّ بنیان 

نفسه، وما یعلن عن حب اهللا ورعایته له. وٕانني أرجو ما استطعت أن أقدم صورة لهذا التباین، بما 
یحثنا على االنطالق بروح القوة والرجاء في رحلتنا في الحیاة في صحبة المسیح. 

) 30-29. الترتیب الطبیعي لألسباط حسب میالد بني یعقوب (تك 1
قدَّم البان بنتْیه لیئة وراحیل لیعقوب. دبَّت الغیرة بینهما، كل منهما تود أن تسحب قلب 

یعقوب نحوها. اعتمدت راحیل على جمالها وقوة نظرها، بینما لم تكن لیئة جمیلة في عینّي رجلها، كما 
كانت عیناها ضعیفتین، قدَّمت كل منهما جاریتها لیعقوب لكي یزداد األبناء المنسوبین إلیها. 

قدَّم لنا الكتاب أول ترتیب لألسباط حسب الطبیعة، ولیس حسب خطة اهللا مع أبناء یعقوب. 
كأن الكتاب المقدس یكشف لنا أنه ال یستطیع اإلنسان أن ینتفع بشيٍء خالل الفكر الُمَجرَّد. 

  ن تعالیم الحقمكثر جماًال أ والحسِّیین تبدو األمور الباطلة للجهالءبالنسبة˻. 
العالمة أوریجینوس 

 أسماء األبناء األبناء اسم األم
. لیئة 1
. بلهة جاریة راحیل 2
. زلفة جاریة لیئة 3
. لیئة 4
. راحیل 5

4 
2 
2 
2 
2 

 ). 35-32: 29رأوبین، شمعون، الوي ویهوذا (تك 
). 8، 6: 30دان، نفتالي (تك 
). 13، 11: 30جاد، أشیر (تك 

). 20، 18: 30یّساكر، زبولون (تك 
). 18: 35، 24: 30یوسف، بنیامین (تك 

) 23: 35. ترتیب أبناء یعقوب في طریق عودتهم مع أبیهم إلى بیت أبیه (تك 2
ال نعجب إن وضع الثالثة أبناء الُمذِنبین على رأس القائمة، وهم: 

، ارتكب خطیة بشعة، إذ جاء قبل عرض القائمة: "وحدث إذ كان ساكًنا في تلك أ. رأوبین

Ï وما یرد 2001 روسییة: تأمالت في سفر أخبار األیام األول، بیت عنیا، .راجع سلسلة "من تأمالت وتفسیر اآلباء األولین"؛ ل. هـ ،
في الحواشي. 

2 The Song of Songs, Comm., Book 4:15. (ACW). 
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). خطیة الزنا بشعة للغایة، ُتفِقد 22: 35أرض أن رأوبین ذهب واضطجع مع بلهة سریة أبیه" (تك 
اإلنسان طهارته واحترامه حتى لنفسه، إذ یشعر أنه عبد لشهوة جسدیة ُتَحرِّكه كیفما شاءت، فقد إرادته 
م من هذه الخطیة أنها كانت مصحوبة  وسلطانه على حواسه وعواطفه، وأحیاًنا یفقد كرامته. ومما ُیضخِّ

 ). ففقد احترامه ألسرته، خاصة لوالده.4: 49بالخیانة، إذ دنَّس فراش أبیه (تك 

مما یزید من مسئولیته أنه االبن البكر، لذا عاتبه أبوه، قائالً : "أنت بكري، قّوتي، وأول 
 ). لو أن هذا صدر من ابٍن مراهٍق صغیٍر لكانت الجریمة أهون.3: 49قدرتي" (تك 

لتنظر أختهما خرجت دینة ). 26-25: 34 (تك شمعون والويب، ج. األخوان القاتالن 
فقاما بقتل الكثیرین ونهب  ناألخوي أثاراعتدى علیها شكیم بن حمور األمر الذي فبنات األرض، 

قال لهما: "كدَّْرتماني بتكریهكما إّیاي عند ، و جًداأبوهماتكدر یعقوب  المدینة وسبي األطفال والنساء.
  ).30: 34سكان األرض..." (تك 

، كثیر من الخطاة بتوبتهم یرجعون إلى اهللاوضع الثالثة على رأس القائمة غایته أن 
. أحیاًنا یفوقون السابقین، كما حدث مع دیماس اللص ویحتلون مركًزا سامًیا في كنیسة السید المسیح

الیمین. ومع شاول الطرسوسي الذي یدعو نفسه أول الخطاة. 
إن كان الثالثة قد أخطأوا، وكانوا غیر أمناء. غیر أن اهللا أمین في وعده مع إبراهیم أن 

 یهب أوالده أرض الموعد.

كأن هذه القائمة تدفعنا إلى حیاة التوبة، التي تنقلنا كما إلى طغمة شبه سماویة، كما 
 لن أمیًنا یبقى فهو أمناء، غیر كنا تفتح لنا الرجاء والثقة في وعود اهللا الصادقة. یقول الرسول: "إن

.  )13: 2 تي 2 ("نفسه ینكر أن یقدر

  ...! َأیها الخاطي، عظیم هو فعلك إن تُبت
إنك تقیم الخلقة بتوبتك إن شئَت؛ هذه التي لم یخلق الرب في الخلیقة أحسن منها. 

افعل األمور الجدیدة، وأظهر خلیقة جدیدة في العالم؛ وخذ الشرف الذي ال یفوقه شيء... 
الخلقة التي ُهِدَمْت ُیِقیمها اإلنسان بالتوبة؛ ابِن بغیرتك النفس التي خربت من الصالحات. 

المثال العظیم الذي سقط وانكسَّر وصار هزًءا؛ إن أتقنَت صنعته ُینَظر فیك. 
 شخُصك العظیم الذي هو صورة اهللا، َهَدَمته الخطایا؛ أسنده أنت لیقوم بالتوبة. 

اقبل نعمة اهللا وأتقن شبهه، ألنه بحریتك فسد فیك ما أخذته. لوالك لما صار ذاك الفساد 
عظیًما. 
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. ˺أخذت صورة اهللا أیها اإلنسان؛ اختر أن تتقنها
القدیس مار یعقوب السروجي  

 !"الِخرق لفَّْته!  شهر في أحشاء البتول!أعاش تسعة  ألجل خالصنا، صار "ابن اهللا" "ابن اإلنسان
ن ُیوَلد في المذود الضیِّق الحقیر. أ ارتضى ،ذاك الذي یمسك العالم بقبضة یده

 ونزل معهما (یوسف ومریم) وجاء إلى ،ن أصف الثالثین عاًما التي قضاها فقیًراأستطیع أال 
أما یسوع فكان یتقدَّم "نت أمه تحفظ جمیع هذه األمور في قلبها، االناصرة، وكان خاضًعا لهما، وك

). 52-51: 2  (لو"في الحكمة والقامة والنعمة عند اهللا والناس
 الرب عن كل ما ئفاكأبماذا "ما ُصِلَب صلَّى ألجل صالبیه! عندما ُجِلَد صمت! وعند

 مز(" تقیائهأ الرب موت عیني في عزیز" ."اسم الربب وأدعو ،عطانیه؟! كأس الخالص آخذأ
ن ُنَقدَِّم دًما بدمٍ . وبما أن نعمله نظیر ما فعله معنا، هو أ. العمل الالئق الذي نستطیع )15: 116

ن ُنَقدِّم حیاتنا لمن افتدانا. أننا افُتدینا بدم المسیح، فالئق بنا أ
رونیموس يإ القدِّیس 

) 25-8: 46. عند انطالقهم إلى مصر للِّقاء مع یوسف (تك 3
إن كان یوسف قد سبق إخوته، فدخل إلى مصر كعبٍد، وصار سجیًنا، وصار ُمَدبًِّرا لشعب 
ل اسمه في القائمة كواحٍد منهم دون تمییز عنهم. بعد  مصر والبالد المحیطة، ُیَقدِّم لهم حنطة، ُسجِّ

)، لم یبدأ بیوسف بكونه 8: 46قول الكتاب: "وهذه أسماء بین إسرائیل الذین جاءوا إلى مصر" (تك 
هو الذي ینقذهم ویعولهم في مجاعة كادت تهلكهم. وهو في هذا رمز للسید المسیح الذي نزل إلى 

) كواحٍد مّنا، شابهنا في كل شيء ماعدا الخطیة. هكذا شابه یوسف 14: 1أرضنا "وحلَّ بیننا" (یو 
إخوته في كل شيء ماعدا الكراهیة؛ أحبَّهم بالرغم مما قدَّموه له من الشرِّ . 

جاء الترتیب كاآلتي: 
]. 14-8 أبناء من لیئة: رأوبین ، شمعون، الوي، یهوذا، یّساكر، زبولون [6

 ].17-16ابنان من زلفة: جاد وأشیر [

 ].19ابنان من راحیل: یوسف وبنیامین [

 ].24-23ابنان من بلهة: دان ونفتالي [

) 49. حسب الترتیب الرمزي والنبوي (تك 4
: 49(تك "دعا یعقوب بنیه وقال: اجتمعوا ألُنبئكم بما یصیبكم في آخر األیام" ُقَبْیل نیاحته 

Ï راجع میمر بدیر القدیس مقاریوس على التوبة .
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ة بالجهاد خاللها اغتصب یعقوب البركة والباكوریة، واستحق رغم ضعفاته وءلمبعد حیاة م .)١
 تطلَّع إلى أوالده . المسیا من نسله، هذا الذي به تتبارك كل األممءبمجيالمتكررة أن ینال الوعد 

 فانفتح لسانه ینطق ،كأسباط منهم یخرج شعب اهللا الذي یتمتَّع بأرض الموعد، ویأتي المسیا الُمَخلِّص
 على جبل نبو یتطلَّع من بعید إلى ارتفعبما یراه خالل روح النبوة أو خالل الظالل. كأنه بموسى الذي 

. ˺أرض الموعد، فیفرح قلبه من أجل الشعب الذي ینعم بتحقیق الوعد الذي ُحِرَم هو منه
 اإلنسان الُمتَِّكل على بكوریة الجسد ، البكر والثمر الطبیعي له من لیئةاالبن  رأوبینرأى في

 لهذا حسبه كمن دنَّس مضطجع أبیه بتدنیسه الكنیسة . فیخسر بكوریة الروح،أو أعمال الناموس
عروس المسیح خالل برِّه الذاتي. 

 وقد قاوموا السید المسیح كلمة ، اللذین منهما جاء الكتبة والكهنة،شمعون والويورأى في 
اهللا، یشیران إلى خطیة المؤامرات الشریرة ومجالس اإلثم الُمفِسدة للخدمة وعمل اهللا. 

فرآه ُیَمثِّل "الحمل" المصلوب، وفي نفس الوقت األسد الغالب بالصلیب. رأى  ،یهوذاأما 
 یهب قوة قیامة لمؤمنیه. وكأنه ال یكفي أن نترك البرَّ الذاتي ،السید المسیح خارًجا من سبط یهوذا

 بیهوذا الحقیقي لننعم بقوة االلتصاق وٕانما یلزمنا ،(رأوبین) ونرفض مجالس الشر (شمعون والوي)
 قیامته عاملة فینا. 

 إلى األمم للكرازة االتجاه نحو البحر أو االنطالق" الذي یشیر إلى زبولونبهذا ینطلق إلى "
لهم. فمن یحمل یهوذا القائم فیه ال یقدر أن یحتمل رؤیة األمم في عدم إیمانهم، طالًبا خالص كل 

. إنسانٍ 
 بكونه ُیهاَجم بجیٍش لكنه یعود فیغلب، إشارة إلى المؤمن الذي جادتحدث بعد ذلك عن 

" بخبزه السمین أي غالته متوافرة. فالحروب أشیر لذا جاء بعده ". لكنه في النهایة ینتصر،ُیحاَرب كثیًرا
ثماًرا. أ لكنها تعطي النفس قوة وتجعلها أكثر ،الروحیة وٕان كشفت ضعفاتنا

 أما ،یل) سریعة الحركة، كلماته عذبة مع الجمیعإیله (مونث إ ك نفتاليبعد أشیر تحدث عن
" تعني "النمو" وذلك خالل نسیان هموم یوسف وأفرایم، فإن "ىیوسف فیحمل في ُصْلِبه سبطْین منس

 .العالم والتمتُّع بالثمر المتزاید (أفرایم)
 الیمین" الذي ینعم بشركة المجد األبدي. ابن "بنیامینأخیًرا یتحدث عن 

 أوالده صورة حیة للكنیسة المجاهدة  فيإیجاز القول بأن یعقوب رأى بروح النبوة في یمكننا
 في المسیح یسوع:

 

Ï (راجع أقوال اآلباء في نفس المرجع) عن سلسلة من تأمالت وتفسیر اآلباء األولین .
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 .الجهاد الروحي جاد .8 . عن البّر الذاتياالبتعاد رأوبین .١
 .ثمار الجهاد أشیر .9 . عن المؤامراتاالبتعادالوي ،شمعون. 3-٢
 .رقة الحدیث نفتالي .10  . بالمسیحااللتصاق یهوذا  .4
. النمو المستمر یوسف  .١1 . للكرازةاالنطالق زبولون .5
الرب. التمتُّع بیمین  بنیامین .١2  . متاعب اآلخریناحتمال یساكر  .6
    .مقاومة إبلیس دان .7

) 3-2: 1. ترتیبهم وهم متغرِّبون في مصر (خر 5
)، وأصرَّ الوحي اإللهي أال 25-8: 46أ. سبق أن ُقدِّم ترتیبهم في دخولهم مصر (تك 

یفصل یوسف عن إخوته، مع أنه سبقهم منذ سنوات طویلة لُیِعدَّه اهللا كي یستقبل أباه وٕاخوته ویسندهم. 
اآلن یبدو قد بلغوا مصر، وخرج یوسف یستقبلهم، ففي الترتیب فرز یوسف عنهم. فبكونه رمز للسید 
المسیح ُمَخلِّصنا وراعینا، فإنه وٕان حلَّ بیننا وصار كواحٍد منَّا، إال إنه كلمة اهللا األزلي الخالق، وهبنا 

أن نكون أعضاء جسده، خلیقته المحبوبة لدیه. 
ب. جاء جاد وأشیر ابنا زلفة في مؤخرة السلسلة. 

) 16-5: 1. ترتیب األسباط في التعداد (عد 6
أول إحصاء لبني إسرائیل نسمع عنه، تّم في البریة بعد الخروج، وُیالَحظ فیه اآلتي: 

، ألن هذا السبط ُمكرَّس لخدمة خیمة االجتماع، وبعد ذلك الهیكل مع سبط الويأ. لم ُیذَكر 
تنظیم العبادة الخ. كان هذا السبط معفًیا من الجندیة، وال یرث نصیًبا في األرض خاًصا به عند 

دخولهم أرض الموعد. إن صحَّ لنا القول إنهم كانوا أشبه بعشور الشعب الُمقدَّم هبة من الشعب هللا 
لخدمة بیته، ال یشغل نفسه بشيٍء إال بالعبادة والصالة لحساب الشعب كله. 

  من موضعهما.أشیر وجادب. ُنِقَل 

 األولویة على أخیه األكبر أفرایم محل أبیهما، وأخذ ابنا یوسف أفرام ومنّسىج. حلَّ 
، لتأكید أن الكرامة ال ترتبط بالسن أو البكوریة الجسدیة، هذا ما أعلنه یعقوب حین باركهما منّسى

ووضع یمینه على األصغر، ویساره على األكبر عن عمٍد، ولیس سهًوا كما ظن یوسف، إذ ساء األمر 
 ).22-14: 48في عینیه" (تك 

) 56-20: 1. ترتیب األسباط أثناء اإلعداد للحرب (عد 7
ویالحظ فیه أن جاد ألكثر من مرة یتغیَّر ترتیبه. هنا یحتل موضع الوي الذي لم یرد ذكره 

في التعداد. 
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) 2. ترتیب مواضع األسباط حول خیمة االجتماع (عد 8
 أن العالمة أوریجینوسسبق لنا الحدیث عنه في دراستنا لسفر العدد األصحاح الثاني. یرى 

المحلة ككل ُتْشِبه الصلیب تحت قیادة یهوذا، السبط الذي جاءت منه القدیسة مریم والدة اإلله، حیث 
تجسد كلمة اهللا فیها، وفي وسط المحلة یوجد صلیب صغیر من الكهنة وموسي النبي وعشائر 
الالویین الثالث. وكأنه یلیق بالكنیسة أن تسلك في البریة حاملة الصلیب، ُتصَلب مع عریسها. 

) 7. ترتیب رؤساء األسباط أثناء تكریس المذبح (عدد 9
ذات الترتیب الذي كان لمواضع األسباط، باستثناء الوي الذي كان من الطبیعي أن یختفي. 

.  یّساكر. الیوم الثاني: قدم رئیس من سبط یهوذاالیوم األول: قدم رئیس من سبط
.  رأوبین. الیوم الرابع: رئیس من سبط بنيزبولونالیوم الثالث: قدم رئیس من سبط 
.  أفرایم. الیوم السابع: قدم رئیس من سبط جادالیوم الخامس: قدم رئیس من سبط
. بنیامین. الیوم التاسع: قدم رئیس من سبط منّسىالیوم الثامن: قدم رئیس من سبط 
. أشیر. الیوم الحادي عشر: من سبط دانالیوم العاشر: قدم رئیس من سبط 

. نفتاليالیوم الثاني عشر: قدم رئیس من سبط 

). 7-5: 13. ترتیب رؤوس األسباط لتجسس األرض (عد 10
إذ حدث تذمُّر على موسى وهرون، اختیر اثنا عشر جاسوًسا، واحد عن كل سبط. 

لم یلتزم بترتیب األسباط بنظام ُمَعیَّن. یكشف هذا االرتباك في ترتیب أسماء األسباط عن 
ارتباك الشعب، وارتباك قلوبهم التي فقدت سالمها في الرب. 

) 6. ترتیب األسماء في التعداد بعد الوباء (عد 11
ُیْشِبه الترتیب الخاص بالحرب، باستثناء أن منّسى یحتل األولویة على أفرایم حسب ترتیب 

الموالید. ففي الحرب حیث یطلب الشعب نعمة اهللا أن تعمل تكون األولویة ألفرایم، أما في هذا التعداد 
الذي لم یكن حسب فكر اهللا، بل أخطأ داود بطلب عمل اإلحصاء صارت األولویة لمنّسى. 

 ˺)29-18: 34. ترتیب رؤساء األسباط لتقسیم األرض (عد 12
إذ صار إسرائیل على أبواب أرض الموعد، جاء ترتیب رؤساء األسباط في هذه المرة 

مختلًفا تماًما عّما سبق:  
أ. صار رأوبین وجاد ونصف سبط منّسى ُیَمثِّلون وحدة واحدة، إذ اختاروا نصیبهم شرق 

Ï  34عن سلسلة من تأمالت وتفسیر اآلباء األولین (عدد أصحاح( .
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األردن، فُحِذفوا. 
ب. سابًقا كان القائد موسى النبي، اآلن قد تمت رسالته عند البلوغ إلى حدود أرض الموعد، 
وصار القائدان هما یشوع رمز لیسوع المسیح القادر أن َیْحمَلنا إلى كنعان السماویة، والیعازر الكاهن، 

 ومعناه "اهللا ُمِعین" وُیِشیر إلى كهنوت السید المسیح واهب المیراث األبدي.

َحدَّد الرب هیئة التقسیم باألسماء: رئیس الكهنة ألیعازر، یشوع بن نون القائد األعظم، 
ورئیٍس عن كل سبط من األسباط الوارثة لألرض حدَّدهم بأسمائهم. وكان البد أن یكون في ُمَقدِّمتهم 

، الذي جاء مع یشوع حامًال عنقود العنب إلى الجیل السابق منذ سنوات طویلة! األرض كالب بن یفنه
لیست غریبة عنه، فقد سبق فدخلها، وذاق ثمرها، وشهد لها، ُمَقدًِّما عربوًنا لثمارها. هذا هو عمل 

اإلنسان المسیحي أن یدخل الملكوت ویعیشه ویتمتَّع بثمره، ُمَقدًِّما عربوًنا إلخوته، حتى متى جاء یوم 
الرب العظیم یتألأل اسمه ككوكٍب ُمِنیٍر، ویدخل حضن اهللا بدالة، ألنه ُمَتمتِّع به قلیًال، ولیس بغریٍب 

عنه. 
فمشتقة من "قلب"، كالب  تعني "اهللا أعان"، أما ألیعازررمز لیسوع المسیح، ویشوع قلنا إن 

وتشیر إلى إخالص القلب وغیرته في التمتُّع بالمیراث األبدي. وهكذا بقیة أسماء الرؤساء تحمل معنى 
وتكشف عن سمات الذین ینعمون بالمیراث، ویسندون إخوتهم في التمتُّع به: 

" یعنى "من یختبره الرب"؛ ُبقِّي" یعني "من ُیِحبُّه إلهي"؛ "َأِلیَداد" یعني "اهللا قد سمع"؛ "َشُموِئیل"
"َفلِطیِئیل" یعنى ؛ "إلهي أخفى"َأِلیَصاَفان" یعنى "؛ "مجمع اهللا"َقُموِئیل" یعنى "؛ "اهللا حنان"َحنِّیِئیل" یعنى "

. " افتدى"َفَدْهِئیل" یعنى "اهللا؛ "أخي عظیم" "َأِخیُهود" یعنى؛ " قد نجى"اهللا
في اختصار، تكشف هذه األسماء عن سمات الملكوت األبدي بكونه هو عمل اهللا الفادي، 

ینا. إنه یعطي لمجمع  وثمرة استماع اهللا لنا في ابنه، وسّر محبته لنا فیه، وحنانه علینا، الذي ُیَنجِّ
القدیسین في اهللا، المجمع الخفي فیه، فیه یرى كل منا أخاه عظیًما، فیفرح وُیَسر بأمجاد اآلخرین. 

 ˺)27. ترتیب األسباط على جبلي جرزیم وعیبال (تث 13
 أسباط على جبل عیبال ینطقون ستةأسباط على جبل جرزیم ینطقون بالبركات، وستة وقف 

 ).13-12: 27باللعنات (
األسباط المختارة للبركة كانت من أوالد لیئة وراحیل. أمَّا األسباط المختارة إلعالن اللعنة 

 فهي جاد وأشیر من زلفة أَمة لیئة، ودان ونفتالي من بلهة أَمة راحیل، وزبولون ،على جبل عیبال
كانوا غالًبا في فورأوبین من لیئة، أمَّا الالویُّون (أي الكهنة المنوطون بهذا العمل ولیس كل سبط الوي) 

Ï 27 أصحاح نیةعن سلسلة من تأمالت وتفسیر اآلباء األولین (تث( .
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. كلیسمعهم الل)، یعلنون البركة واللعنة بصوت عاٍل 33: 8منطقة متوسِّطة بین الجبلین (یش 
 ویرى الیهود أنَّه كان ینطق باللعنة وما ُیقاِبلها من ،لم یذكر هنا البركات بل اللعنات

یظن البعض استحالة وصول الصوت إلى الشعب حین یعلن كل فریق البركة أو اللعنة، لكن  .˺البركة
بالتجربة المعاصرة ثبت أنَّه یمكن بسهولة سماع الصوت وبطریقة واضحة، خاصة وأن الناطقین كانوا 

جماعة كبیرة ولیس فرًدا واحًدا. 
جاءت اللعنات الخاصة بالعصیان أو كسر إحدى الوصایا العشرة والبركات الخاصة 

 إنَّما كمفتاح للشعب كي یتمتَّعوا باألرض، ویمتلئوا رجاًء في السماء عینها! ،بالطاعة للوصیَّة
هة ضّد اهللا نفسه مباشرة، كعبادة األوثان [ ]، ثم 15جاءت اللعنات مبتدئة بالخطایا الموجَّ

]. أي 19-18]، ثم ضّد المنكسرین والمحتاجین [17]، وضّد العدالة االجتماعیَّة [16ضّد الوالدین [
] ثم 23-20اللعنات ضّد الطهارة والعفَّة [ بدأ باهللا فالوالدْین فالمجتمع عامة ثم فئة المعوزِّین. یلي هذا

]، وأخیًرا قدَّم وصیَّة عامة خاصة بحفظ الوصایا. 25-24القتل [

 قول خضع الشعب لهذه اللعنة، ألنَّه ال یوجد إنسان استمرَّ عامًال كل الناموس أو حافًظا له، لكن أ
ل هذه اللعنة بلعنٍة أخرى "ملعون من ُعلِّق على خشبة". بهذا كل من ُعلِّق على شجرة  المسیح حوَّ
ر من اللعنة أن  ومن عصى الناموس صار ملعوًنا، وكان من الضروري لذاك الذي یرید أن ُیحرِّ

رنا من اللعنة. هذا ُیْشِبه  یكون هو نفسه حًرا منها. لهذا أخذ المسیح على نفسه اللعنة األخرى لُیحرِّ
إنساًنا بریًئا تعهَّد أن َیْقَبَل حكم الموت عن آخر، وبهذا خلَّصه من العقوبة. إذ أخذ المسیح على 

 ولم یكن ، بل اللعنة األخرى لینزع اللعنة عن اآلخرین. إذ "لم یعمل ظلًما،نفسه لیس لعنة العصیان
). وبموته خلَّص المائتین من الموت، وبحمله اللعنة 22: 2بط  1، 9: 51في فمه غش" (إش 

. ˻خلَّصهم منها
القدِّیس یوحنا الذهبي الفم 

) 33. ترتیب األسباط في مباركة موسى لهم (تث 14
إذ جاءت لحظات انتقال موسى من هذا العالم، لم یقف عند تسلیم یشوع عجلة القیادة 

ومساندته، وتقدیم وصیة ختامیة للشعب الخ، إنما بارك شعبه سبًطا سبًطا، كما سبق فبارك یعقوب 
أوالده عند نیاحته. ویالحظ في مباركته لألسباط اآلتي: 

، فإنه وٕان كان قد فقد بكوریته بسبب تدنیسه مضجع أبیه، وهو ابن لیئة بسبط رأوبینأ. بدأ 
المكروهة، غیر أن اهللا لم یتركه. هذا ما یؤكده موسى النبي "لیحیا رأوبین وال یمت، وال یكن رجاله 

1 Talmud Bab. Sotah, c.7; Targum Hierosp in lot; Surenhus, mishna, 3:262. 
2 Commentary on Galat. 3:13. 
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 ).6: 33قلیلین" (تث 

 حیث یصیر السبط الملوكي، ینال وعًدا أن بیت داود یملك إلى األبد. سبط یهوذاب. 
 بكونه السبط الكهنوتي المسئول عن قیادة الكل للعبادة، وتقدیم التعلیم سبط الويج. یبارك 

السلیم بال انحراف. وقد اهتم الكتاب بالربط بین العمل القیادي الملكي والعمل الكهنوتي، فإن ربَّ 
 المجد هو ملك الملوك ورئیس الكهنة السماوي.

 عند مباركته لیوسف ُیَقدِّم البركة ألفرایم ویعطیه "ربوات"، وألخیه منّسى ویعطیه األلوف.

 نجد أن شمعون محذوف.

). 21-15. ترتیب األسباط عند توزیع أرض الموعد غرب األردن (یش 15
: 13أعطى موسى رأوبین وجاد ونصف سبط منّسى الضفة الشرقیة من نهر األردن (یش 

). اآلن أقیمت القرعة لمعرفة مشیئة اهللا في تقسیم األرض، وقد تمَّ ترتیب األسباط في التقسیم 15-29
هكذا: 

)، بكونه السبط الملكي. 1: 15 (یش لسبط یهوذاأ. بدأ بالقرعة 
، إذ صار لیوسف الذي قابل كراهیة إخوته بالحب، ففتح لهم قلبه لمنسى وأفرایمب. القرعة 

: 16 (یش وأفرایم البكر (نصف السبط)، منّسىوعالهم في غربتهم، فصار له سبطان باسمّي ابنیه 
 ).18-17، 1: 17؛ 1

ج. تقسیم المتبقِّي على سبعة أقسام لألسباط السبعة المتراخین عند الدخول المتالك األرض 
)، فألقى یشوع قرعة في شیلوه أمام الرب، وهناك قسم 5-2: 18التي أعطاهم إّیاها الرب (یش 

: 19 (یش شمعون، بنیامین)، وجاء ترتیبهم هكذا: 10: 18األرض لبني إسرائیل حسب فّرقهم (یش 
: 19 (یش نفتالي)، 24: 19 (یش أشیر)، 17: 19 (یش یّساكر)، 10: 19 (یش زبولون)، 1

 ).40: 19 (یش دان)، 32

) 2-1: 2. ترتیب األسباط في أخبار األیام األول (16
لم یلتزم بالترتیب حسب المیالد الطبیعي، إنما یبدو كما لو كان بغیر نظاٍم طبیعٍي، إنما 

).  2 أي 1حسب النعمة اإللهیة ومقاصد اهللا، كما رأینا في دراستنا لهذا األصحاح (

) 48. ترتیب األسباط في كنیسة العهد الجدید السماویة (حز 17
یالحظ فیه التالي: 

)، إشارة إلى عدم تكریس ُأمَّة ُمَعیَّنة 19: 48أ. ال یخصص سبط ُمَعیَّن لخدمة المدینة (
وحدها للكهنوت، بل یتمتَّع به كهنة من كل الشعوب واألمم في المسیح یسوع. هذا بجانب الكهنوت 
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العلماني العام في میاه المعمودیة. 
 في مركز القدس. الالویونب. 

 ج. أبناء الزوجتین الشرعیتین قریبون من القدس، والذین من الجواري ففي أقصى الحدود.

 ، أي الملك وابن الیمین، واحد إلى الشمال، واآلخر إلى الجنوب.یهوذا وبنیامین

  اللذان فقدا حقوقهما بحسب الطبیعة، من جانب ومن جانب آخر.رأوبین وشمعون

  ابنا لیئة إلى الجنوب.یّساكر وزلولون

  أقرب إلى القدس من منّسى.أفرایم ابنا راحیل إلى الشمال. منّسى وأفرایم

  بن بلهة إلى الشمال.نفتالي بن زلفة إلى الجنوب. وجاد

  نصیبه في األرض آخر األسباط من جهة الشمال، وهو أبعد ما یكون عن القدس.دان

 بعد جاد إلى الجنوب، بعده دان أقصى الشمال. أشیر

) 7. ترتیب األسباط في الحدیث عن األبدیة (رؤ 18
یالحظ فیه اآلتي: 

أ. نزع كل تمییز بین األسباط، باستثناء یهوذا الذي یشغل المكان األول، حیث یضم ابن 
داود الكنیسة كلها إلیه كعروٍس سماویةٍ . 

 ب. حذف دان تماًما، ألنه یشیر إلى ضد المسیح.

ج. ُیختم الوي مع بقیة األسباط، ألن الكل یتمتَّع بالرب نصیبه، وال توجد أرض ُتوزَّع على 
األسباط. 

د. ال ینقسم سبط منّسى إلى نصف في شرق األردن ونصف في غربه، إذ ال یوجد انقسام 
 في السماء، بل توجد الكنیسة الواحدة الوحیدة الجامعة!
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 َاَألْصَحاُح الثَّاِلثُ 

نسل داود 
تستمر جداول األنساب بخصوص یهوذا، اآلن یخصصها لداود ثم ابنه سلیمان ثم سلسلة 

الملوك من بیت داود. 
لم یوجد بین كل عائالت إسرائیل أسرة تضاهي عائلة داود. قدَّم لنا هذا األصحاح قائمة بكل 

أبناء داود، والملوك الذین خلفوه على العرش حتى تحطَّمت المملكة، وتحدث عن عائلته سواء في 
السبي أو بعد السبي. أما سرُّ عظمة هذه العائلة فهو َتَجسُّد كلمة اهللا من مریم ابنة داود. 

ُتَقدِّم لنا السلسلة تسعة عشر اسًما من أبناء داود، ستة منهم ُوِلدوا في حبرون، وأربعة أبناء 
له من بثشبع، ویوجد تسعة آخرون. من التسعة عشر الذین بال شك أقاموا عائالت شریفة، ومع ذلك 
لم ُیِشْر التاریخ إال إلى ابن واحد لداود، اختیر لیرث العرش وهو سلیمان، وخالله توالى الملوك من 

نسله لیملكوا على یهوذا، وُحِمَل بعضهم إلى السبي. 
عندما تحدث األصحاح عن أبناء داود من بثشبع لم ُیِشْر إلى خطیته معها. إنما ُأشیر إلى 

أبنائه منها بكونهم أبناء بثشبع. في السفر كله لم تذكر خطایاه سوى إحصاء الشعب. 
في األسفار التي ُكِتَبْت بعد الرجوع من السبي إذ أشاروا إلى وعد اهللا بإقامة خیمة بیت داود 
الساقطة، لم یكن المجال مناسًبا للحدیث عن خطایا الذین اختارهم اهللا كأدوات لتحقیق هدفه اإللهي، 

. ˺إنما ما یشغله هو عمل اهللا خالل هذه اآلالت أو القنوات

بیت داود والرجوع من السبي 
یمكننا القول بأن األصحاحین السابقین كانا تمهیًدا للعبور بنا من آدم إلى نوح، ومن نوح إلى 

إبراهیم، ومن إبراهیم إلى إسرائیل، ومن إسرائیل إلى یهوذا حتى یتحدث عن داود الملك، وهو محور 
سفرّي أخبار األیام، ألن من نسله یأتي من ُیِقیم خیمة داود الساقطة ویملك إلى األبد. لذلك یستحضر 

هذا األصحاح نسب داود حتى أجیال قلیلة قبل یسوع المسیح. 
جاء هذا األصحاح محصوًرا في الخط الملوكي الداودي لمدة خمسة قرون تقریًبا من تجلیس 

داود ملًكا إلى عودة إسرائیل من السبي بال ملك. وقد جاءت نبوة واضحة أنه ال یعود یقوم ملك من 
بیت داود یحكم في یهوذا، إذ یقول إرمیا: "هل هذا الرجل كنیاهو وعاء خزف مهان مكسور، أو إناء 

لیست فیه مسرة؟ لماذا ُطِرَح هو ونسله والقوا إلى أرض ال یعرفونها؟ یا أرض، یا أرض، اسمعي كلمة 

1 G. Campbell Morgan: An Exposition of the Holy Bible, NY., 1959, 1 Chronicles ch.3.  
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الرب. هكذا قال الروح الرب: اكتبوا هذا الرجل عقیًما، رجًال ال ینجح في أیامه، ألنه ال ینجح من نسله 
). 30-28: 22أحد جالًسا على كرسي داود، وحاكًما بعد في یهوذا" (إر 

 ق. م، سمحوا بوجود قادٍة 538عندما أعاد الفارسیون المجتمع الیهودي من بابل في عام 
وحكاٍم من الیهود مثل زُربابل ونحمیا بجانب القادة الدینیین مثل عزرا الكاهن، لكن لم ُیِقیموا علیهم 

ملًكا یهودًیا من نسل داود. فإن كان زُربابل من نسل داود، غیر أنه لم یكن ملًكا، وال وجدت نّیة لدى 
فارس أن تقیمه ملًكا، كما لم یكن الشعب في أورشلیم یفكر في إقامة ملك من بیت داود أو من عشیرة 

أخرى. 
كان رجاء األنبیاء سواء قبل السبي أو أثناءه أو بعده هو إقامة خیمة داود الساقطة بمجيء 

ابن داود، ملك الملوك. فیقول الرب على لسان زكریا النبي: "وأفیض على بیت داود، وعلى سكان 
أورشلیم، روح النعمة والتضرعات، فینظرون إلى الذي طعنوه، وینوحون علیه كنائٍح على وحیٍد له" 

). إنه الملك المصلوب المطعون بالحربة، لیملك على العقول ویهبها نعمته وبرَّه! 10: 12(زك 
ل هذا األصحاح ُأسرة داود، ونجد فیه بعض أسماء ألبناء داود لم ُیذَكروا في أسفار  ُیَسجِّ

: "وهؤالء ُوِلُدوا له في أورشلیم. شمعي 5صموئیل والملوك، على سبیل المثال أول ثالثة ُذكروا في آیة 
). 5: 3 أي 1وشوباب وناثان وسلیمان. أربعة من بثشوع بنت عمیئیل" (

 لعرش لقب الدمإذ نعود إلى نسب ربنا یسوع الُمَسجَّل في إنجیل القدیس لوقا، نجده یأخذ 
 ولیس خالل سلیمان، فالقدیسة مریم والدة اإلله منسوبة إلى ناثان.  ،داود كذبیحة خالل ناثان

 كملٍك خالل اللقب القانوني لعرش داودوفي إنجیل القدیس متى نجد أن ربنا یسوع أخذ 
. سلیمانسلیمان، فالقدیس یوسف منسوب إلى 

) الذي لقَّبه اهللا "كنیاهو" 11: 1وهذا یهمنا جًدا، ألن في نسب سلیمان یظهر یكنیا (مت 
)، والوحي اإللهي یذكر: "هكذا قال الرب. اكتبوا هذا الرجل عقیًما، رًجال ال ینجح في 28: 22(إر 

). 30: 22أیامه، ألنه ال ینجح من نسله أحد جالًسا على كرسي داود وحاكًما بعد في یهوذا" (إر 
هذا الرجل وحده سبَّب انقطاع في الحلقة المؤدیة إلى المسیا، وفي ذلك برهان آخر على 

المیالد البتولي من العذراء مریم. 

. 4-1. نسل داود في حبرون   1
. 9-5. نسل داود في أورشلیم   2
. 24-10. أنسال سلیمان    3

في حبرون  . نسل داود1
 َوَهُؤَالِء ُهْم َبُنو َداُوَد الَِّذیَن ُوِلُدوا َلُه ِفي َحْبُرونَ : 
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 اْلِبْكُر َأْمُنوُن ِمْن َأِخیُنوَعَم اْلَیْزَرِعیِلیَّةِ . 
 ]1الثَّاِني َداِنیِئیُل ِمْن َأِبیَجاِیَل اْلَكْرَمِلیَِّة [

]. أمنون بكر بحسب 9] وانتهى بثامار [1في حدیثه عن نسل داود بدأ بالبكر أمنون [
الجسد، وهو خزي بیت أبیه، لذلك لزم استبعاده. 

كل أبناء داود الذین ُوِلدوا قبل التأسیس الكامل للملكیة هم تحت دینونة عامة، مثل أمنون 
وأبشالوم بسبب الفساد والتمرُّد والكبریاء. هؤالء وقعوا تحت القضاء. والبد من وصول الملكیة بالتحدید 

).  13: 132إلى أورشلیم، وكان االختیار حسب النعمة (مز 
شمعي وشوباب وناثان ُیذَكرون كأبناء بثشبع، لكنهم یختفون لیأتي سلیمان، االبن األصغر. 

. ˺ثم إن كل األبناء اآلخرین الذین أتوا بعده لم یكن لهم الحق في الُمْلك
 ق.م، 250في الترجمة السبعینیة امتدت القائمة الخاصة بالسبط الملكي إلى حوالي سنة 

وهو زمن الترجمة نفسها. 
 قبل تحویل عاصمته إلى حبرونیشیر النص إلى أسماء أمهات لستة أبناء لداود، ُولدوا في 

حبرون.  ق.م). یبدأ هنا نسل داود بأبنائه في 993أورشلیم (
: مدینة هامة، كما ُأطِلَق اسم حبرون على أناٍس كثیرین. هذا ووجدت Hebronحبرون 

مدینة صغیرة بهذا االسم وٕان كانت بشكٍل متغیٍر بالعبریة. 
 میًال جنوب أورشلیم، ونفس المسافة شمال بئر سبع، وهي ال تزال 18تبعد هذه المدینة 

قائمة إلى الیوم. 

لماذا یبدأ هنا نسل داود بأبنائه في حبرون؟ 
أ. إذ یركز سفرا أخبار األیام على ملكوت اهللا الُمفِرح، والذي یتحقق بالخالص الذي ُیَقدِّمه 
ابن داود، فقد قدَّم سفر أخبار األیام األول شخصیة داود وأبناءه الُمَقدَّسین كرموز للسید المسیح. فال 
نعجب من عدم إشارة السفر لألحداث المجیدة في حیاة داود منذ صباه، حیث اختاره الرب له ملًكا 
وهو بعد كان یرعى غنم أبیه، وكان ذلك في سریٍة، في بیت أبیه یّسى. كما تجاهل السفر المتاعب 

على األسباط كلها في  إنما ما شغله هو إقامة داود ملًكاالتي الحقت داود، خاصة من شاول الملك، 
. حبرون لتملیكه على إسرائیل

. فما یود جماعة أو صحبة أو رباط أو اتحاد أو قران أو زواج" اسم عبري، معناه حبرون"
أن ُیَقدَِّمه السفر كبدایة انطالق لمملكة إسرائیل تحت قیادة داود الملك، هو أنه كممثل للسید المسیح 

ملك الملوك أن یكون جمیع المؤمنین جماعة مقدسة واحدة، یربطها الحب والقداسة، في صحبة دائمة 

Ï  3ل. هـ. روسییه: تأمالت في أخبار األیام األول، أصحاح .
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مًعا في المسیح یسوع. سنرى فیما بعد، خاصة في األصحاح الثاني عشر أنه "كان فرح في إسرائیل" 
)، سّره التصاق كل األسباط، حتى سبط بنیامین الذي منه شاول الملك المقاوم لداود التصق 40: 12(

به وبیهوذا حتى بعد انقسام المملكة، إذ لم یفارق بنیامین یهوذا.  
تقوم مملكة السید المسیح على الحب والوحدة والصحبة، لذا یلیق بالمؤمن لكي یتمتَّع 

بالملكوت اإللهي أن ینفتح قلبه بالحب على كل البشریة. 
اسم "حبرون" إذن ُیَقدِّم لنا إشارة عملیة للطریق الحقیقي للُعْرِس الملوكي السماوي. 

 إن أرادوا حفظ العفة الجسدیة وبتولیة القلب. ،نفوس كل الرجال والنساء ُتعَرف أنها عروس المسیح 
. ˺ أن المسیح هو عریس نفوسهم ال أجسادهموالیفهم

 اآلب قیصریوس اسقف آرل 

ب. أخذت حبرون شهرتها بسبب أحداث شهیرة تمَّْت في أیام البطاركة. كمثال عندما ماتت 
سارة في حبرون اشترى زوجها إبراهیم حقل عفرون الحّثي الذي في المكفیلة، ودفنها في مغارة بالحقل 

)، والزالت المغارة قائمة. ُأقیَمت مدینة في الوادي، وقضى كل من 1: 23وصارت قبًرا لألسرة (تك 
حبرون هي مكان إبراهیم وٕاسحق ویعقوب فترات طویلة بالمنطقة، وُدِفَن الثالثة في حبرون. فإن كانت 

، فالحاجة إلى ملك ُیِقیم من األموات، ویتحدَّى الموت. الموت والقبور
وكأن ابن داود یعلن مجده بإقامة الراقدین في قبور الخطایا لیختبروا عربون األبدیة، َیْقَبلوا 

ابن داود بكونه الباب والطریق والحیاة والقیامة واإلكلیل والكنز ومصدر الفرح السماوي. 

  ذاق الموت من أجل الكل. وٕان كان بالطبیعة هو نفسه الحیاة، وهو القیامة، فقد حوَّط جسمه
بالموت. وبقوته القادرة وطأ الموت في جسمه، لیصیر البكر بین األموات، وبكر الذین رقدوا... إن 

كانت القیامة من األموات ُیَقال أنها تتم خالل إنساٍن، واإلنسان الذي نعرفه خاللها هو الكلمة 
. ˻المولود من اهللا، خالله تحطَّمت قوة الموت

 القدیس كیرلس الكبیر

)، هكذا 14: 37 (تك انطلق یوسف المرفوض من إخوته یبحث عن إخوتهج. من حبرون 
كان رمًزا للسید المسیح الذي وهو ربُّ الجمیع، لم یستنكف أن یصیر للبشریة أًخا ِبْكًرا، یأخذ ما لهم 

). 4: 1 بط 2(بشریتهم): ویهبهم ما له شركاء الطبیعة اإللهیة (

  ،صرنا إخوة فإنه یضع أساًسا أعظم تأكیًدا. إذ عندما یدعو بولس أهل كورنثوس المسیحیین إخوته

1 Sermons, 155:4. On the Ten Virgins. 
2 Letter 17:11. 
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خالل عمل المسیح في حیاته األرضیة وموته. فوق هذا كله ما هو اإلنجیل إال الرسالة بأن اهللا 
)، وما كرز به 38-26: 1صار إنساًنا، ُصِلَب وقام؟ هذا أعلنه المالك جبرائیل للعذراء مریم (لو 

 .˺األنبیاء للعالم، وما أعلنه الرسل بالحق

 القدیس یوحنا الذهبي الفم

)، تحمي القاتل خطأ من ولي الدم، فال یمد یده 7: 20 (یش مدینة ملجأد. صارت حبرون 
علیه حتى یموت رئیس الكهنة، فیعیش في كمال الحریة، ال ینتقم منه أحد. وكأن حبرون تشیر إلى 

صلیب السید المسیح. 
 على القاتل سهًوا أن یلجأ بسرعة إلى أقرب مدینة ملجأ. ثم جاء في شریعة مدن الملجأ

یعرض دعواه أمام شیوخ المدینة، فیضمونه إلیهم إن رأوه قد اعترف أنه قتل وتحققوا أن القتل قد تم 
سهًوا، ولیس عن عمٍد أو بقصد اإلضرار به. حینئذ یعود إلى مدینة الملجأ، ویبقى داخل أسوارها، فال 
یحق للولي، أي من هو أقرب للقتیل أن ینتقم لدم القتیل. یبقى هكذا حتى یموت رئیس الكهنة، فیحق 

له الخروج من المدینة وال یحق للولي أن یقترب إلیه. 
موت رئیس الكهنة، یشیر إلى موت السید المسیح، الذي به عتقنا من أجرة الخطیة، ووهبنا 
الحریة الكاملة فیه. إذ كانت مدینة الملجأ تشیر إلى السید المسیح، فقد كان اإلنسان التائب یبقى في 

أمان مادام في داخل السید، أما إن هرب منه فیتعرَّض للموت.  

  ما كان یموت الكاهن األعظم، لماذا كان السجناء یعودون جمیًعا إلى تخومهم؟ عندقل لي لنرى
 ألنهما ،ة، وبه عاد الخارجان من عدنث هذا هو سرُّ رئیس األحبار الذي مات على الجلج

 .˻كانا مطرودْین
 القدِّیس مار یعقوب السروجي

، حتى یأتي ربنا یسوع المسیح رئیس الكهنة ُسكَنى الكهنة بني هارونهـ. حبرون موضع 
)، حیث لم یقدم حیوانات، بل قدَّم قلبه وضمیره، كما 4: 110السماوي على رتبة ملكي صادق (مز 

قدَّم خبًزا وخمًرا، كرمٍز لما ُیَقدِّمه رب المجد یسوع، محوًال الخبز والخمر إلى جسده ودمه المبذولین.  

 لم ُیَشبِّه واًحدا منهم باالبن.،تهو بوضوح في نب (الكهنة)إذ عرف داود هؤالء  
  أن جمیعهم یجلبون الذبائح غیر الخاصة بهم وخارجة عنهم لُیَقدِّموها هللا.رأى

ه لیصیر تطلعو   لم ُیقرِّب ألبیه شیًئا خارًجا عنه.،اكاهًن◌ً  بأن المسیح لما أراد وتوجَّ

1 Homilies on Cor. 38:2. 
Ð  على أسرار وأنماط وصور المسیح 80المیمر. 
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 .ه من یشبه ابن اهللا ومن ال یشبهكهنة، نظر داود الملك إلى جمیع الإذ
  ولم یسكب دم الحیوانات قدام اهللا.، بدون ذبائحكاهًنا قد ُجِعَل ملكي صادقوجد أن 

ر إلى بیت القربان مثل هابیل، ولم یصعد المحرقة من الحیوانات الطاهرة اكبولم یجلب األ
 مثل نوح.

، ولم ُیَقرِّب )9: 15(تك  إبراهیم أمام الرب مثل (حیوانات عمرها) ثالثة سنواتولم یذبح 
  مثل الالویین.كباشالثیران وال ال

، 8: 21، ال 24خر  (العجول قرباًناو الثیران لعج ولم ي،ولم یسكب دم الیمام وأفراخ الحمام
 .)24: 2لو 

 لكنه وقف أمام اهللا بقلٍب نقٍي، وأفكاٍر طاهرٍة تسمو على الذبائح.
  الحیوانات قدام اهللا.ال ویذبح عقله ، كالقرباناهرً اطكون فكَّر في نفسه بأن ي

 نة.ان الضمیر الطاهر ذبیحة بال نتووال یصنع ُمحَرقة للرب إال نفسه، ویك
به للربإني (قال):    ألنه ال یأكل أكًال الذبیحة التي ُتقرَّب له.،ال أجلب اللحم ُألَقرِّ

 ذبح فكري هللا.أ و،نها إهانة أن تصیر ذبیحة من الحیوانات للرب، ُأَطهِّر نفسيإ
 .اكاهًن◌ً  صار ملكي صادق المشهور  السامیة،حركات النقیة والروحیةتبهذه ال
 .Îالم نفسه بدون الذبائح، ولهذا تشبَّه بابن اهللاآ بكاهًناُجِعَل 

 القدِّیس مار یعقوب السروجي

: 21؛ 3: 15؛ 15: 14 (یش قریة أربعو. ُعِرَفْت مدینة حبرون قبل دمشق، وكان اسمها 
حقه الذي بكالب بن یفنة القنزي طالب یشوع األصحاح الرابع عشر أن  جاء في). 10: 1؛ قض 11

 "قران" التي تعني حبرونوعده به الرب على لسان موسى، وهو امتالك الجبل حیث المدن الحصینة و
"، "طرد من هناك قریة أربع. واآلن إذ تسلَّم كالب "حبرون" والتي ُتدَعى أیًضا ""اتحاد" أو "جماعة"أو 

إن كان كالب بن یفنة  ف.)14: 15(یش بني عناق الثالثة: شیشاي وأخیمان وتلماي أوالد عناق" 
إلى القلب الذي تحوَّل عن االحتقار ودخل إلى المجد، قد نال حبرون مكافأًة له،  القنزي الذي ُیِشیر

فدخل في زواج أو قران ُمَقدَّس وروحي، فیه تتحد النفس مع عریسها إلى األبد، فإن حبرون من جانب 
 ُیِشیر إلى العالم باتجاهاته األربعة: الشرق والغرب والشمال والجنوب، 4. رقم ُتدَعى قریة أربعآخر 

ل و ُیشیر أیًضا إلى الجسد المأخوذ من هذه األرض أو هذا العالم. فصاحب القلب الُمقدَّس، الذي تحوَّ
ال یكفي أن  یملك على جسده طارًدا منه بني عناق الثالثة لیملك الرب أیًضا فیه. ،إلى عریسه األبدي

Ï  (راجع نص بول بیجان ترجمة الدكتور )4: 110صادق (مز  على قول داود عن ربنا: أنت حبر إلى األبد بشبه ملكي 41المیمر 
 .14-12، ص 2009بهنام سوني)؛ الخوري بولس الفغالي: یعقوب السروجي من ملكیصادق وهرون إلى یسوع المسیح، 
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تكون قلوبنا أو حیاتنا الداخلیة مقدسة، وٕانما یلزم أن نتطلع إلى أجسادنا بنظرة مقدسة، فكما ُنَقدِّم 
. ُیَشبِّه ◌ٍ  هكذا ُنَقدِّم له أجسادنا، فیعمل اإلنسان في كلیته بنغٍم متوافق،للعریس قلوبنا الداخلیة

دِّم بالروح قَ  اإلنسان في كلیته بالقیثارة التي تحمل أوتاًرا مختلفة لكنها تُ القدیس غریغوریوس النیصي
 القدس قطعة موسیقیة متناسقة ُتَفرِّح قلب اهللا.

كأن حبرون هنا إذ ترتبط باسمها القدیم "قریة أربع" تدعونا أن نتقدَّس بكل كیاننا الداخلي كما 
بأجسادنا لحساب ابن داود ملك الملوك. 

في اختصار یمكننا القول إن كان السفران یدفعاننا للتعرُّف على المسیح الفادي والُمَخلِّص، 
حامل خطایا العالم، فهو یؤكد على وجه الخصوص ملوكیته. 

إذ تشیر حبرون إلى االتحاد مع السید المسیح، فتصیر النفس عروًسا ملتصقة بعریسها، . ز
تنسى مع داود كل حیاتها بأعمالها الخطیرة كالنصرة على جلیات الجبار، واستقبال النسوة له باألغاني 

ألنه أنقذ وطنه، وٕانقاذ شاول من الروح الشریر بالعزف على القیثارة بالتسابیح للرب، ومعارك شاول 
ضده، وِخَطط شاول المستمرة للخالص منه. ال یعود یشغل المؤمن إال التصاقه بملك الملوك، فیرى 
كل األسباط قادمة إلیه لُتمَّلكه على إسرائیل. بروح التواضع یتطلَّع المؤمن مع داود في حبرون في 

دهشٍة كیف یجذب الرب كل الطاقات الجبارة لتعمل معه لحساب ملكوت اهللا. 
في حبرون یزداد داود تواضًعا، إذ ُیدِرك أن تنصیبه ملًكا لیس إال نعمة إلهیة مجانیة، ال 

فضل له فیها، إنما هي عمل رب الصباؤوت لمجد اسمه القدوس، ألجل البشریة موضوع حبه الفائق. 

 1: أو دانیال: معناه "اهللا یدین"، أحد أبناء داود من أبیجایل، وقد ُوِلد في حبرون (دانیئیل
) ، ویرى البعض أنه كان له اسمان. 3: 3 صم 2). جاء اسمه كیآلب في (1: 3أي 

). زوجة جمیلة وفاضلة اتَّسمت بجانب جمالها 26-25 صم 1: وردت قصتها في (أبیجایل
بحكمتها، فأدارت ثروة رجلها نابال بحكمة. كانت ُمِشیرة ناجحة لَرُجِلها الغبي، كما لداود، إذ منعته من 

االنتقام من نابال.  
لم تشغلها ثروة رجلها الضخمة، وال ما ورثته منه، لكن وهبت نفسها وما تملكه لداود، إذ 

أدركت أنه رجل اهللا. قال لها داود المرتل: "مبارك الرب إله إسرائیل الذي أرسلِك هذا الیوم الستقبالي، 
: 25 صم 1ومبارك عقلك، ومباركة أنِت، ألنِك منعِتني الیوم من إتیان الدماء، وانتقام یدي لنفسي" (

32-33 .(

 الثَّاِلُث َأْبَشاُلوُم اْبُن َمْعَكَة ِبْنِت َتْلَماَي َمِلِك َجُشورَ . 
یثَ  . الرَّاِبُع َأُدوِنیَّا اْبُن َحجِّ
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 اْلَخاِمُس َشَفْطَیا ِمْن َأِبیَطالَ . 
 ]2السَّاِدُس َیَثْرَعاُم ِمْن َعْجَلَة اْمَرَأِتهِ . [

: لم ُیذَكر عنه شيء في أخبار األیام. كان جمیل الصورة، طویل الشعر أبشالوم ابن معكة
 على ثامار أخته، ولم – من أبیه ولیس من أمه –محبوًبا من أبیه ومن الشعب. إذ اعتدى أخوه أمنون 

یعاقبه والده اغتاظ أبشالوم جًدا، واغتال أمنون بواسطة عبیده. هرب أبشالوم من وجه أبیه عند الملك 
)، وبقي هناك لمدة ثالث سنوات، ولما عاد إلى أورشلیم 37: 13؛ 3: 3 صم 2جشور والد أمه (

رفض داود أن یلتقي معه. 
استخدم كل وسیلة لجذب الشعب نحوه؛ واستطاع أن یعلن تمرَُّده على والده واستالم العرش. 

حدثت معركة بین أبشالوم بجیشه ضد جیش والده. وٕاذ كان أبشالوم راكًبا على بغٍل، دخل تحت 
). 9-6: 18 صم 2أغصان شجرة بطم، فتعلق رأسه بغصٍن، فصار ُمَعلًَّقا بین السماء واألرض (

صّوب یوآب ثالثة سهام إلى قلب أبشالوم، مع أن داود أوصى قادة الجیش أْال یمسُّوه. ضربه عشرة 
من فتیان موآب فقتلوه، ودفنوه في حفرة عظیمة، وأقاموا علیه رجمة عظیمة من الحجارة، كنوٍع من 

التشهیر بالثّوار والُمجِرمین. 
حزن علیه داود جًدا ورثاه، لكنه اضطر أن یلتقي بالجیش العائد منتصًرا حتى ال یثور 

الشعب علیه. 
)، وجعل 11، 4-1: 2 صم 1إن كان داود قد ُمِسَح ملًكا على كل إسرائیل في حبرون (

منها مركزه الملوكي، لألسف ابنه أبشالوم الذي من ُصْلِبه، تمرَّد على داود في حبرون! 

: اسم سامي، معناه "خاص باألخادید أو الحرَّاث". ویرجع أن تكون مشتقة تلماي ملك جشور
من الكلمة الحوریة "تلمأ" ومعناها "كبیر". 

 أي 1: اسم عبري، معناه "یهوه أوقع القضاء"، وهو ابن داود الخامس (شفطیا من أبیطال
 )، الذي ُوِلَد في حبرون من أبیطال.3:3

: اسم عبري، معناه "یهوه هو السید" أو "الرب هو السید". أدونیا ابن حجیث أو أدونیا

). 3: 3 أي 1: اسم عبري معناه "العّم كریم" ابن داود ولد في حبرون (یثرعام

 ُوِلَد َلُه ِستٌَّة ِفي َحْبُرونَ . 
 َوَمَلَك ُهَناَك َسْبَع ِسِنیٍن َوِستََّة َأْشُهٍر، 

 ]4[ ثُمَّ َمَلَك َثَالثًا َوَثَالِثیَن َسَنًة ِفي ُأوُرَشِلیمَ :
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. نسل داود في أورشلیم 2
ینطلق بنا السفر من مدینة حبرون بكونها بدایة مملكة داود على كل إسرائیل إلى مدینة 

). ویدعوها العرب 5: 4؛ مت 16، 1: 11أورشلیم بكونها مدینة اهللا أو المدینة المقدسة (نح 
المعاصرون القدس. أما أصل الكلمة العبري، فُمختِلف علیها، یرى البعض أنها تعني امتالك السالم 

). 26: 4أو أساس السالم. وقد ُدِعیت السماء نفسها "أورشلیم العلیا" (غل 
فإن كانت بدایة الطریق للتمتُّع بملكوت المسیح هي االتحاد والصحبة مع اهللا والناس 

(حبرون)، فإن نهایة الطریق هي التمتُّع بالسالم األبدي السماوي. هذا هو الطریق الذي یرمز إلیه 
سفرا أخبار األیام. 

لعل أهم ما یشغلنا في أورشلیم األمور التالیة:  
أ. ُدِعیت قدیًما سالیم وكان ملكها هو ملكي صادق، الذي على ُرْتَبِته ظهر السید المسیح 

رین.  رئیس الكهنة السماوي الذي بَدمه یحملنا إلى حضن اآلب ُمَبرَّ
ب. ارتبطت أورشلیم بجبل المریا الذي بلغ إلیه إبراهیم في الیوم الثالث من انطالقه من بئر 

)، ورجع معه حی�ا، إذ یشیر رقم ثالثة إلى قیامة السید 22سبع مع ابنه اسحق لُیَقدِّمه ذبیحة (تك 
المسیح. 

ج. في أورشلیم بني سلیمان الهیكل إشارة إلى الحضور اإللهي الدائم وسط شعبه. وكأن 
أورشلیم تحثنا على التمتُّع بالسید المسیح بكونه الملك الكاهن (على رتبة ملكي صادق)، والذبیحة 

واهبة البّر والقیامة، والتمتُّع بالشركة مع اهللا. 

 َوَهُؤَالِء ُوِلُدوا َلُه ِفي ُأوُرَشِلیمَ . 
 َشْمَعى َوُشوَباُب َوَناثَاُن َوُسَلْیَمانُ . 
 ]5َأْرَبَعٌة ِمْن َبْثُشوَع ِبْنِت َعمِّیِئیلَ . [

)، غیر أننا 7-4: 14 أي 1؛ 16-14: 5 صم 2ُوِلَد هؤالء في أورشلیم، وقد ُذِكروا في (
نجد اختالًفا في األسماء. 

. Shammua) باسم شموع 14 أي 1، ورد في صموئیل في (Shimea شمعى
) الیشوع. 14 أي 1]: جاء في صموئیل وفي (6 [ألیشامع
) یعلیاداع، واالسمان یحمالن ذات المعنى "الرب یعلم". 14 أي 1]: جاء في (8 [الیاداع

]، ولعلهما ماتا صغیرْین. 7] ونوجه [6لم یذكر سفر صموئیل الیفاط [

 اسم عبري، معناه "مرتد". وهو ابن بثشوع من داود، ولد في أورشلیم. شوباب:
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  اسم عبري، معناه "اهللا قد أعطى".ناثان:

، اسم عبري، معناه "ابنة القسم" أو "ابنة Bathsheba: تحریف بثشبع Bath-shua بثشوع
). سقط معها داود في الخطیة، فاستدعى 1 مل 1؛ 12-11 صم 2الیوم السابع". وردت قصتها في (

زوجها أورّیا الحّثي الذي كان قائًدا في الجیش، ُمْخِلًصا وأمیًنا لداود ولبني إسرائیل، وطلب منه أن 
یبیت اللیلة في بیته، فأبى أن ینام مع زوجته والجیش في المعركة. دبَّر داود قتله في الجیش حتى ال 
ُیفَضح خطأه. أرسل اهللا لداود ناثان النبي الذي وبَّخه، وأعلن له تأدیبات الرب له. تولَّى ابنها سلیمان 

). 9-2 أي 2؛ 11-1 مل 1الحكیم العرش بعد والده داود، وقام ببناء الهیكل (

). 3: 11 صم 2: كان ُیدَعى أیًضا ألیعام (Ammielعمیئیل 

 ]6[ َوِیْبَحاُر َوَأِلیَشاَمُع َوَأِلیَفاَلطُ 
: اسم عبري، معناه "یختار"، أحد أبناء داود، ُوِلَد في أورشلیم. یبحار

) "ألیشمع". 14 أي 1 و16: 5 صم 2: اسم عبري، معناه "قد سمع اهللا"، جاء في (ألیشامع
یوجد أكثر من شخص یحمل هذا االسم، من بینهم: 

). 6، 5، 1: 3 أي 1. ابن داود، وقد ُوِلَد في أورشلیم (1
 ).8: 3 أي 1. ابن آخر لداود (2

) "ألیفلط". یوجد 14 أي 1 و16: 5 صم 2 اسم عبري، معناه "اهللا نجاه"، جاء في (ألیفالط:
 أكثر من شخص یحمل هذا االسم، من بینهم:

). 5: 14، 14، 6، 5: 3 أي 1. ابن داود ُوِلَد في أورشلیم (1
 . ابن آخر لداود ُوِلَد في أورشلیم أیًضا، وربما بعد موت االبن السابق.2

 ]7َوُنوَجُه َوَناَفُج َوَیاِفیُع [
: اسم عبري، معناه "لمعان"، وهو أحد أبناء داود. نوجة

 ]8َوَأِلیَشَمُع َوَأِلَیاَداُع َوَأِلیَفَلطُ . ِتْسَعةٌ . [
: اسم عبري، معناه "من یعرف اهللا" ابن لداود ولد في أورشلیم. ألیاداع أو ألیداع

: ابن لداود غیر الیفالط، وربما بعد أن مات الیفاط ُوِلَد أخوه وُدِعي باسمه مع تغییر ألیفلط
اسمه. 

 اسم سامي، معناه "یضيء". یافیع:
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 اْلُكلُّ َبُنو َداُوَد َما َعَدا َبِني السََّراِريِّ . 
 ]9َوثَاَماُر ِهَي ُأْخُتُهمْ . [

كان لداود سراري، لم ُیذَكر أسماء أبنائهن، ولعل علة ذلك أن السراري قمن بنوٍع من الخیانة 
لداود في شأن أبشالوم. 

كان لداود بنات أخریات غیر ثامار، ذكرت ثامار من أجل الحادثة الخاصة بأخیها ثامار: 
أمنون. اتَّسمت بالجمال، اعتدى علیها أمنون أخوها من والدها، وبقدر ما أحبَّها جًدا حتى مرض 

). 14-13 صم 2بسبب حبه لها، أبغضها بعد اعتدائه علیها، وطردها من أمامه، فلحق العار بها (

. أنسال سلیمان 3
لألسف ُوِجَد بین أبناء داود من سبَّبوا له مرارة شدیدة، مثل أمنون وأبشالوم وأدونّیا. ولم نسمع 

عن أحٍد من أوالده ممن تمثَّلوا بتقواه سوى سلیمان، وٕان كان سلیمان نفسه انحرف بسبب زواجه 
بالوثنیات. 

جلس سلیمان وهو االبن الرابع من بثشبع من المولودین في أورشلیم، وجاءت أنسال سلیمان 
تتناغم مع ما ورد في سفري ملوك األول والثاني وما ورد أثناء السبي والرجوع منه. 

 ]10َواْبُن ُسَلْیَماَن َرُحْبَعاُم َواْبُنُه َأِبیَّا َواْبُنُه آَسا َواْبُنُه َیُهوَشاَفاُط [
 استلم الملك بعد موت أبیه، كان ضیِّق التفكیر، فتسبَّب في انقسام المملكة إذ أجاب رحبعام:

بعنٍف على الذین طلبوا منه أن ُیَخفَِّف النیر الذي حمَّلهم به أبوه. تمَّ ذلك بناء على مشورة الشبان 
الذین نشأوا معه، ورفض مشورة الشیوخ مستشاري أبیه. استغل یربعام األمر، فجمع حوله عشرة أسباط 

باسم مملكة إسرائیل، وبقي مع رحبعام یهوذا وبنیامین باسم مملكة یهوذا. 
استمرت الحرب بین المملكتْین زماًنا طویًال، وكثیًرا ما تحالفت إحدى المملكتین مع مملكة 

غریبة مثل أرام أو أشور ضد أختها. تولَّى كثیرون من نسل سلیمان الحكم في مملكة یهوذا، وقد سبق 
لنا الحدیث عن هؤالء الملوك في ملوك الثاني، وأخبار األیام الثاني. 

). 31: 14 مل 1، وهو أبیام (أبّیا

): یبدو أنه تعلَّم من أبیه آسا، واقتدى بأعماله اإلیجابیة، لكن في 20-17 أي 2(یهوشافاط 
مناسبات عدیدة نراه َیَتَمثَّل بأبیه في شرِّه. كثیًرا ما رجع إلى الرب یطلب مشورته فینجح، غیر أنه سمح 

البنه أن یتزوج عثلیا ابنة آخاب ملك إسرائیل الشریر، فكانت صورة ألمها إیزابل الشریرة. 

 ]11َواْبُنُه َیُهوَراُم َواْبُنُه َأَخْزَیا َواْبُنُه َیُهوآُش [
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 ]12َواْبُنُه َأَمْصَیا َواْبُنُه َعَزْرَیا َواْبُنُه ُیوثَاُم [
): كان ملًكا ناجًحا، قام بانجازات كثیرة، نجح في الحروب ووقت 26 أي 2 (عزریا (عزّیا)،

السالم، اتَّسم بالتعمیر والتخطیط السلیم. لألسف دفعته شهوته ال لتقدیم الشكر هللا بل للسقوط في 
الكبریاء. حاول اغتصاب العمل الكهنوتي، فُأصیب بالبرص. كما فشل في إزالة الكثیر من رموز 

الوثنیة في البالد. 

 ]13َواْبُنُه آَحاُز َواْبُنُه َحَزِقیَّا َواْبُنُه َمَنسَّى [
 ).20-18 مل 2سبق لنا الحدیث عنه في (حزقیا الملك: 

 ]14َواْبُنُه آُموُن َواْبُنُه ُیوِشیَّا. [
 ).23-22 مل 2لنا الحدیث عنه في (یوشیا الملك: سبق 

 ]15اْلِبْكُر ُیوَحاَناُن، الثَّاِني َیُهوَیاِقیُم، الثَّاِلُث ِصْدِقیَّا، الرَّاِبُع َشلُّومُ . [ َوَبُنو ُیوِشیَّا:
 فصاعًدا بعد حكم یوشیا الُمْخِلص والمؤمن، نجد الملوك في وقت خراب یهوذا 15من عدد 

النهائي. هذه المجموعة بلغت بالمملكة إلى السبي. 
) لم ُیذَكر حننیا وشكنیا ونعریا وألیوعیني 1في األنساب الخاصة بیسوع المسیح (مت 

وهودیاهو. یرى البعض أن حكام بابل قد غیَّروا هذه األسماء لكي یطمسوا كل أثٍر للملكیة من روح 
. ˺)7-6: 1الیهود المسبیین (دا 

: اسم عبري معناه "یهوه حنون"، یوجد أكثر من شخص یحمل هذا االسم، من یوحانان
بینهم: 

. بكر یوشیا، إال أنه لم یتبوأ العرش. لم ُیذَكر یوحانان إال هنا، ولعله مات في صباه. 1 
). 24: 3 أي 1. ابن الیوعینّي من نسل داود (2 

 ).36-35، 28-22). راجع (إر 34: 23 مل 2وهو الیاقیم (یهویاقیم: 

). 39-21). راجع (إر 17: 24 مل 2 هو الرابع، وكان اسمه األول متنیا (صدقیا:

)، وهو ثالث اإلخوة، وٕان ُذِكَر أخیًرا. 30: 23 مل 2 هو یهوآحاز (شلوم:

 ]16َواْبَنا َیُهوَیاِقیمَ : َیُكْنَیا َوِصْدِقیَّا. [
)؛ معناه "ُیِقیم" أو "الرب ُیِقیم". 1: 37؛ 28، 24: 22: وهو كنیاهو في (إر یكنیا

Ï  3ل. هـ. روسییه: تأمالت في أخبار األیام األول، أصحاح .
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: یرى البعض أن لفظة ابنه هنا بمعنى "خلفه". صدقیا هنا هو صدقیا بن یوشیا، صدقیا
الملك الذي خلف یهویاكین، ُذِكَر هنا ألنه لم یذهب إلى السبي. 

 ]17[ َواْبَنا َیُكْنَیا: َأسِّیُر َوَشَأْلِتِئیُل اْبُنهُ 
 كلمة عبریة، معناها "أسیر"، وقد ظن بعضهم أن هذا االسم یعني وصف یكنیا أسیر:

"باألسیر" ولكن یتضح من النص العبري، ومن الترجمات القدیمة على أنه ال یدل على وصف، بل 
على اسم علم. 

)، تبنَّاه یكنیا 27: 3: اسم عبري، معناه "سألت اهللا"، وهو ابن نیري (لو شألتئیل أو شألئیل
 ق.م. 597بعد سبیه المتأخر في مارس 

ُر َوَیَقْمَیا َوُهوَشاَماُع َوَنَدْبَیا. [  ]18َوَمْلِكیَراُم َوَفَداَیا َوِشْنَأصَّ
: اسم عبري، معناه "الملك مرتفع"، وهو ابن یهویاكین (یكنیا) ملك یهوذا. ملكیرام

: اسم عبري معناه "یهوه قد فدى" وهو اسم أخو شألتیئیل وأبو زربابل. فدایا أو فدایة

: من نسل یكنیا. تعادل "شیشبصر رئیس یهوذا عند العودة من بابل في ˺شنأصر
ومعناها: "احمني  Sin-aba-usur). كالهما اختصار للكلمة األكادیة 8: 1 ق.م (عز 538/537

، Pedaiahأیها اإلله القمر (بّصر)". خلف ابن أخیه زُربابل، االبن الطبیعي لألخ الكبیر التالي 
). فقد 27: 3؛ لو 12: 1؛ مت12، 1:1؛ حج 2: 3ولكنه ُنِسَب شرًعا لالبن األكبر شألتئیل (عز 

مات شالتئیل غالًبا دون أن یكون له نسل، لذلك أقام له أخوه نسًال ُینَسب إلیه حسب الشریعة (تث 
25 :5-10 .(

 اسم عبري، معناه "یهوه یقوم"، وهو رجل من یهوذا من النسل الملكي. یقمیا أو یقمیة:

: اسم عبري معناه "قد سمع یهوه"، وهو أحد ذریة الملك یكنیا. هوشاماع

: اسم عبري، معناه "یهوه كریم" وهو ابن الملك یكنیا. ندبیا

 َواْبَنا َفَداَیا: َزُربَّاِبُل َوَشْمِعي. 
 ]19َوَبُنو َزُربَّاِبلَ : َمُشالَُّم َوَحَنْنَیا َوَشُلوِمَیُة ُأْخُتُهْم [

اسم أكادي معناه "ُزِرَع ببابل" أو "المولود ببابل"، ابن شالتیئیل. مات شالتئیل بدون زربابل: 
ذریة، ولعل فدایا أخوه أخذ امرأته وأقام نسًال ألخیه حسب الناموس، فصار زربابل ابًنا له. 

1 Cf. McClintock & Strong’s Cyclopedia. 
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قائد أول مجموعة من العائدین من سبي بابل إلى أورشلیم بناء على منشور كورش. أرسله 
ل مشروعه، وأعاد معه األواني الذهبیة والفضیة التي كان قد  كورش في القرن السادس ق.م، وموَّ

استولى علیها نبوخذنّصر من الهیكل. بدأ ببناء المذبح لعبادة اهللا، ووضع أساسات من الهیكل. ثارت 
مشكلتان األولى أن بعض الشیوخ حزنوا عندما قارنوا الهیكل الذي سبق أن أقامه سلیمان والهیكل الذي 

أعاد بناءه زربابل. والمشكلة الثانیة هي أن بعض األعداء تسلَّلوا وأوقفوا العمل بضغط سیاسي. 
فانشغل البعض ببناء بیوتهم قائلین إنه لم یحن الوقت لبناء بیت الرب. فأرسل اهللا النبیین حّجي 

 سنة وُأْكِمل الهیكل في أربع سنوات. لم یكن 16وزكرّیا لتشجیع زربابل، وابتدأ العمل من جدید بعد 
مثل نحمیا، فاألخیر لم یسمح للمشكالت والمقاومة أن توقفه عن البناء. 

رسالة الرب إلیه: "ال بالقدرة وال بالقوة، بل بروحي قال رب الجنود. من أنت أیها الجبل 
). 7-6: 4العظیم أمام زُربَّابل تصیر سهًال، فُیخرج حجر الزاویة بین الهاتفین كرامة كرامة له" (زك 

 خمسة. ولعل هؤالء الخمسة كانوا من ُأم أخرى أو 21 ابنان وأختهما، وفي ع19ُذِكَر في ع
ُوِلُدوا بعد الرجوع من السبي. 

). 19: 3 أي 1: اسم عبري، معناه "یهوه یسمع"، وهو أخو زربابل (شمِعي

). 19: 3 أي 1 اسم عبري، معناه "من نال جزاءه"، وهو اسم ألحد أبناء زربابل (مشالم:

: اسم عبري معناه "یهوه قد أنعم، قد تحنَّن". وهو ابن زربابل، وأبو فلطیا ویشعیا. حننیا

). 19: 3 أي 1: مؤنث "شلومي" أو "سلیمان"، وهي ابنة زربابل (شلومیة أو شلومیث

 ]20َخْمَسةٌ . [، َوَحُشوَبُة َوُأوَهُل َوَبَرْخَیا َوَحَسْدَیا َوُیوَشُب َحَسدَ 
). 20: 3 أي 1 اسم عبري، معناه "محسوب أو مقدار" وهو ابن زربابل (حشوبة:

). 20: 3 أي 1: اسم عبري، معناه "خیمة" وهو واحد من بني رزبابل (أوهل

). 20: 3 أي 1: اسم عبري معناه "المبارك من اهللا". ابن زربابل من ذریة داود (برخیا

: اسم عبري معناه "قد كان الرب منعًما"، وهو ابن زربابل من نسل داود الملكي. حسدیا

: اسم عبري معناه "الرأفة ُتكافأ" وهو ابن زربابل من نسل داود. یوشب أو یوشب حسد

 ]21َوَبُنو َحَنْنَیا: َفَلْطَیا َوِیْشِعَیا َوَبُنو َرَفاَیا َوَبُنو ُأْرَناَن َوَبُنو ُعوَبْدَیا َوَبُنو َشَكْنَیا. [
: اسم عبري، معناه "یهوه قد أعتق"، أحد أبناء حننیا، وحفید لزربابل. فلطیا

). 21: 3 أي 1: اسم عبري، معناه "یهوه قد خلَّص". ابن حننیا من نسل داود (یشعیا
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). 20: 3 أي 1: اسم عبري، معناه "یهوه قد شفى". رجل من نسل داود (رفایا

: ال ُیعَرف معنى اللفظ العبري على وجه التحقیق. أرنان أو أرونة

). 21: 3 أي 1: اسم عبري، معناه "عبد یهوه"، وهو رئیس بیت من ذریة داود (عوبدیا

كلمة أرامیة، معناها "یهوه ساكن". من نسل داود، ومؤسس أسرة. شكنیا: 

 ]22ِستَّةٌ . [ َوَبُنو َشَكْنَیا: َشَمْعَیا َوَبُنو َشَمْعَیا َحطُّوُش َوَیْجآُل َوَباِریُح َوَنَعْرَیا َوَشاَفاطُ .
: اسم عبري، معناه "اهللا یسمع". وهو ابن داود من بثشوع. شمَعیا

: اسم عبري، معناه "مجتمع". رجل من یهوذا، ابن شمعیا، وأسرة شكنیا. حطوش

). 22: 3 أي 1: اسم عبري، معناه "یفدي". وهو ابن شمعیا من نسل شكنیا الملك (یجآل

: اسم عبري، معناه "هارب أو شارد". باریح

 اسم عبري، معناه "حامل ترس یهوه" وهو أبو الیوعینّي وحزقیا وعزریقام، أحد أبناء نعریا:
). 23-22: 3 أي 1شمعیا الستة، من نسل سلیمان (

: اسم عبري، معناه "قد قضى". ابن شمعیا من نسل داود الملك من سبط یهوذا. شافاط

 ]23َوَبُنو َنَعْرَیا: الیوعینّي َوَحَزِقیَّا َوَعْزِریَقامُ . َثَالَثةٌ . [
: اسم عبري، معناه "عیناي نحو یهوه"، وهو ابن نعریا من سبط یهوذا. الیوعینيّ 

: اسم عبري، معناه "الرب قد قوى أو الرب قوة". وهو ابن نعریا، قریب ألسرة یهوذا حزقیا
). 23: 3 أي 1الملكیة (

 أي 1: اسم عبري، معناه "قام عوني"، وهو ابن نعریا الیوعینّي، أحد أعقاب داود (عزریقام
3 :23 .(

 َوَبُنو الیوعینيّ : 
] 24ُهوَداَیاُهو َوَأْلَیاِشیُب َوَفَالَیا َوَعقُّوُب َوُیوَحاَناُن َوَدَالَیا َوَعَناِني. َسْبَعةٌ . [

: اسم عبري، معناه "المجد"، وهودایاهو: معناه "المجد لیهوه" وهو ابن الیوعینّي، أحد هود
). 24: 3 أي 1ذریة داود (

: اسم عبري، معناه "من یرده اهللا". وهو ابن الیوعینّي، من نسل زربابل. ألیاشیب

: اسم عبري، معناه "یهوه عجیب"، وهو اسم رجل من یهوذا من ذریة شكنیا. فالیا
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: اسم عبري معناه "تابع أو یتعقب"، ابن الیوعینّي من بین شكنیا، من نسل داود. عقوب

: اسم عبري، معناه "من حرره الرب"، وهو من ذریة داود، ابن الیوعینيّ . دالیا

: اسم عبري اختصار السم "عننیا"، أحد أبناء الیوعینّي السبعة، من نسل داود. عناني
 

 3من وحي أخبار األیام األول 
لَتْدُخْل بي إلى الُعْرِس األبدي،  

فأنعم بشركة أمجادك 

  .لیحملني روحك القدوس مع داود إلى حبرون
في دهشٍة، أقف ألرى أبي داود وهو في ظلِّ الناموس، 

 واالتحاد وااللتصاق بك. رمز العرسینطلق إلى حبرون 
ال ینشغل بكل أحداث ماضیه، 

إنما یذكر أعماله المجیدة بك، وضعفاته وتجاربه الُمرَّة. 
لم یعد یذكر مقاومة الملك شاول له المستمرة. 

ُعْرسه الروحي وتمتُّعه ببهاء مجدك فیه َسحَب كل مشاعره! 

  :كعادته لم ُیعاِتبك
أین وعدك لي وأنا صبي أن أصیر ملًكا على كل إسرائیل؟ 

ما یشغله أن یتمتَّع بك یا ملك الملوك. 
یراك بروح النبوة على الصلیب ملًكا! 

سحبت كل أفكاره وعواطفه وحواسه بُحبِّك ومجدك! 
یكفیه أن یراك یا ُمَخلِّص العالم،  

تضم السمائیین والبشریین مًعا. 

  .لقاؤه معك صنع عجًبا في كل رجال البأس
إخوة شاول الشریر وقادة جیشه انسحبوا إلیك. 

لوا إلى طاقات عاملة لحساب ملكوتك.  تحوَّ
 الذي في حضن ملك الملوك. الملك العجیبیرون فیك 
، هي ظلُّ ُأبوَّة اهللا المملوءة حناًنا. أُبوَّةیرون فیك 
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  مقبرة سارة وٕابراهیم ویعقوب وٕاسحقفي حبرون .
یشتَّمون رائحة قیامتك العطرة والجمیلة،  

عوض رائحة الموت والفساد. 
رآك كل األسباط وهم قادمون إلى داود. 

تمتَّعوا بك یا من أشرقَت ببهاء القیامة على قلب داود. 
لم تعد حبرون مركًزا لزیارة مقابر العظماء،  

. ظًال للعرس السماويبل صارت 
یتمتَّع به األموات واألحیاء في شركة السمائیین،  

ال، بل وفي شركة وتمتُّع بالثالوث القدوس! 

  َمْسَكن الكهنة والالویینلم تعد حبرون  ،
بل صارت ظًال لحجال رئیس الكهنة السماوي ولعرش ملك الملوك. 

یرونك كما في المقادس السماویة تشفع بدمك عن البشریة. 

  .لك الحمد والشكر، ألنك تدخل بي إلى حبرون
 فحسب، مدینة ملجأتستریح نفسي، لیس ألنها 

. موضع لقاء معك یا ِحْصَن حیاتيبل صارت لي 

  من حبرون إلى أورشلیمَهْب لي مع داود أن أنطلق .
بالحق ماذا أقول؟ وبماذا أتكلم على مدینة اهللا المقدسة؟ 

قائمة على جبال، لیست حجریة، بل سماویة. 
أي عدو یقدر أن یتسلل إلیها، وأیة أذیة یمكن أن تلحق بها! 

  وملكها ملكي صادق. سالیمقدیًما ُدِعَیت أورشلیم ،
َهْب لي أن أتمتَّع بعربون أورشلیم العلیا، 

أنت ملكها، واهب البّر الحقیقي والسالم السماوي. 

   ،تعتز أورشلیم بهیكلها
أما أورشلیم العلیا، فهیكلها غیر مصنوٍع بأیٍد بشریةٍ . 
أنت هو شمسها ونورها، لیس للظالم موضع فیها. 

. سرُّ مجدها وبهجتها وفرحهاأنت هو 
بك أعبر إلیها، وأعیش في أحضانك اإللهیة. 
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 : ًمع أبي داود أتغنى، قائال 

عرفتك یا ابن داود عریس نفسي! 
أنت هو ملك الملوك، ُتِقیمني ملًكا! 

أنت هو القیامة، تهبني النصرة على الموت! 
أنت هو رئیس الكهنة السماوي،  

تدخل بي إلى حضن اآلب! 
أنت هو ملجأي اإللهي السماوي! 

تحملني إلى السماء، أورشلیم العلیا! 
یحلُّ بي سالمك اإللهي،  

وُتَغطِّیني ببرِّك یا أیها القدوس! 
أتمتع ببهاء المقادس السماویة. 

ُتشِرق عليَّ بنورك، فلن یحوط بي ظالم! 
أنت هو مجدي وفرحي یا بهجة نفسي! 
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 َاَألْصَحاُح الرَّاِبعُ 

أسباط الجنوب 
وعثنیئیل وكالب بن یُفنَّة] [یعبیص 

سبق أن أشرنا إلى أن أنساب السبطْین یهوذا والوي جاءت في تفاصیل أكثر من غیرهما من 
] الخاص بأنساب یهوذا. 23-1األسباط. هذا ما یوضحه أیًضا األصحاح الذي بین أیدینا [

لكي ُندِرك السبب التاریخي لهذه الظاهرة، یكفي أن نتطلَّع إلى المملكة الجنوبیة التي هي 
مملكة یهوذا، فقد كان الملوك في تسلسٍل من أسرٍة واحدٍة، باستثناء الست سنوات التي فیها ملكت 

 ق.م 1000عثلیا، حیث اغتصبت العرش، وأصدرت أوامرها بقتل كل نسل داود. فمن حوالي سنة 
 ق.م، أي أكثر من أربعة قرون كانت عاصمة المملكة مدینة أورشلیم ولم تتغیَّر. هذا 589حتى سنة 

االستقرار واالستمرار لیهوذا ساهم إلى حٍد كبیٍر على ِحْفِظ السجالت التاریخیة للمملكة. في هذا 
اختلفت مملكة یهوذا الجنوبیة عن مملكة إسرائیل الشمالیة التي حكمتها سلسلة من العائالت المختلفة، 

 ق.م). خالل هذه المدة تغیَّرت العاصمة. 722-922بعضها لم َتُدْم مدة طویلة، وذلك خالل قرنْین (
عدم استقرار المملكة وعدم استمرارها جعلت حتى السجالت التاریخیة ُتفَقد. كمثال لذلك عندما جاء 
نعمان السریاني لیطهر من البرص، لم یذكر سفر ملوك الثاني اسم ملك إسرائیل في ذلك الحین. 

یحاول الدارسون الُمحِدثون أن یتعرفوا على اسمه، حتى كاتب السفر ربما لم یكن یعرف من هو ملك 
إسرائیل في ذلك الحین. 

بهذا فإن سفرّي أخبار األیام یتطلعان إلى مملكة یهوذا ولیس مملكة إسرائیل ألنها ُتَمثِّل 
استمراریة التاریخ الخاص بالكتاب المقدس. هذه الشهادة واضحة هنا أكثر من غیرها في بقیة أسفار 

الكتاب المقدس. 
 ُیَقدِّم لنا أكثر اسمین یهتم بهما من نسل یهوذا، وهما داود الذي 4-2في األصحاحات 

ُیعتَبر الموضوع الرئیسي في أخبار األیام، والثاني كالب بن یُفنَّة الذي ُیَمثِّل قوة اإلیمان واستمراره. 

. 23-1. تكمله أنساب یهوذا  1
. 43-24. أنساب بني شمعون  2

. تكمله أنساب یهوذا 1
 ]1َبُنو َیُهوَذا: َفاَرُص َوَحْصُروُن َوَكْرِمي َوُحوُر َوُشوَبالُ . [

)، أما كرمي المذكور هنا فهو كلوباي 5: 2كان فارص بن یهوذا، وحصرون بن فارص (

  

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

www.coptic-treasures.com/wp


 4أخبار األیام األول 
 

)، فكان ابن حصرون. 1: 7) وفي (یش 7: 2)، وهو غیر كرمي المذكور في (9: 2(
اسم عبري معناه "ثغرة". فارص: 

: اسم عبري، معناه "حصار أو حظیرة". حصرون

: اسم عبري، معناه "عامل في الكروم". كرمي

ح أنه اسم مصري، مأخوذ من اسم اإلله "حورس". حور:  ُیَرجَّ

: ابن حور، من بیت كالب، من سبط یهوذا، عائلة حصرون. من نسله جاء سكان شوبال
). 4، 2: 4 أي 1قریة یعاریم (

 َوَرآَیا ْبُن ُشوَباَل َوَلَد َیَحَث، 
 َوَیَحُث َوَلَد َأُخوَماَي َوَالَهدَ . 
ْرِعیِّینَ . [  ]2َهِذِه َعَشاِئُر الصَّ

)، ومعناه "الرائي" أو "یهوه یرى". 52: 2: ُیَظن أنه هرواه (رآیا

 كانت صرعة في جنوب یهوذا على حدود الفلسطینیین. الصرعیین

 اسم عبري، ربما كان معناه "یخطف"، حمل اثنان ذات االسم، وهما: یحث:
). 2: 4 أي 1. رجل من سبط یهوذا، من أسرة حصرون (1
 ).22: 4 أي 1. الوي، قهاتي من بیت یصهار في أیام داود (2

: اسم عبري، ربما معناه "أخوما"، وهو من رؤساء عشائر یهوذا. أخوماي

: اسم عبري، معناه "حمل أو ثقل"، وهو ابن یحث من ذریة یهوذا. الهد

 َوَهُؤَالِء َألِبي ِعیَطمَ : 
 َیْزَرِعیُل َوَیْشَما َوَیْدَباُش، 

َلْلُفوِني. [  ]3َواْسُم ُأْخِتِهْم َهصَّ
 باني مدینة عیطم. وهو اسم بأبي عیطم: اسم عبري، معناه "مأوى الكواسر". ُیقَصد عیطم

أكثر من مدینة: 
 2. بلدة في الیهودیة بالُقْرِب من بیت لحم، حصنها رحبعام بعد االنفصال بین األسباط (1

). ُتَسمَّى الیوم خربة الخوخ عند بركة سلیمان. وقد وجدت فیها آثار خزانات المیاه، وبرك 6: 11أي 
سلیمان بالقرب من قریة أرطاس وعین عیطان. 
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). 32: 4 أي 1. بلدة في القسم الجنوبي في الیهودیة، انتقلت من بني یهوذا إلى شمعون (2
وربما هي عیطون حالًیا، على بعد أحد عشر میًال جنوب غرب الخلیل. 

). 3: 4 أي 1: اسم عبري، معناه "اهللا یزرع"، وهو رجل من نسل یهوذا (یزرعیل

: اسم عبري، ربما كان اختصار كلمة إسماعیل، وهو رجل من یهوذا، ابن حور. یشما

: اسم عبري، معناه "حلو كالعسل"، وهو ابن أبي عیطم، رجل من یهوذا. یدباش

: اسم عبري، معناه "یعطي الظل عليّ "، وهو اسم فتاة من بني یهوذا. وقد وردت هصللفوني
أسماء بعض إخوتها الرجال. 

 َوَفُنوِئیُل َأُبو َجُدوَر َوَعاَزُر َأُبو ُحوَشةَ . 
 ]4َهُؤَالِء َبُنو ُحوَر ِبْكِر َأْفَراَتَة َأِبي َبْیِت َلْحمٍ . [

: اسم عبري، معناه "وجه اهللا". وهو اسم رجل من یهوذا، أبو سكان جدور. فنوئیل

: اسم عبري، معناه "حصن أو مكان ُمَسوَّر" ، یوجد أكثر من شخص یحمل هذا جدور
االسم، من بینهم: 

). 4:4 أي 1. ابن فنوئیل (1
). 18: 4 أي 1. ابن یارد من امرأته الیهودیة (2

كما یوجد موضع ُیَسمَّى جدور بین سعیر ویهوذا، ربما كان في تخوم سبط شمعون بالقرب 
)، وقد ورد في الترجمة السبعینیة جیرار. 39: 4 أي 1من الحدود الشمالیة الغربیة لفلسطین (

: عازر، اسم عبري، معناه "عون". من نسل یهوذا، من بین حدر. عازر أبو حوشة

: كلمة عبریة، معناها "ُمثِمر". أفراتة

، یعني رئیسها. أبي بیت لحمبقوله 

 ]5َوَكاَن َألْشُحوَر َأِبي َتُقوَع اْمَرَأَتانِ : َحَالُة َوَنْعَرةُ . [
: اسم عبري، ربما كان معناه "سواد". أشحور أبو تقوع

 اسم عبري، معناه "حلیة، زینة، عقد، قالدة". إحدى امرأتي أشحور جد رجال تقوع، حالة:
من سبط یهوذا. 

: اسم عبري، معناه "فتاة"، إحدى زوجتي أشحور وأم أخزام وٕاخوته. نعرة
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 ]6َوَوَلَدْت َلُه َنْعَرةُ : َأُخزَّاَم َوَحاَفَر َوالتَّْیَماِنيَّ َواَألَخْشَتاِريَّ . َهُؤَالِء َبُنو َنْعَرةَ . [
: اسم عبري، معناه "الملك أو المالك"، ابن أشحور من عشیرة حصرون. أخزام

: اسم عبري، معناه "حفرة أو بئر"، من یهوذا، ابن أشحور من عشیرة حصرون في حافر
سبط یهوذا. 

: ربما من الفارسیة، ومعناه "تابع للملكة"، وهو ابن أشحور. األخشتاري

 ]7َوَبُنو َحَالةَ : َصَرُث َوُصوَحُر َوَأْثَنانُ . [
 اسم عبري، ربما كان معناه "بهاء". صرث:

: اسم عبري، معناه "أبیض"، ورد أیًضا بصورة "یصحر". صوحر

 ]8َوُقوُص َوَلَد َعاُنوَب َوَهُصوِبیَبَة َوَعَشاِئَر َأَخْرِحیَل ْبِن َهاُرمَ . [
: اسم عبري، معناه "شوك"، ربما كان من أبناء حالة. قوص

: اسم عبري، ربما كان معناه "مرتبط" ابن قوص، أحد رؤساء یهوذا. عانوب

: اسم عبري، معناه "الكراهیة، الغضب" وهو ابن قوص من بني حالة. هصوبیبة

: اسم عبري، ربما معناه "أخو راحیل" أو "آخر القوة". وهو بن هارم، وكان أخرحیل بن هارم
رئیس عشیرة في یهوذا. 

 َوَكاَن َیْعِبیُص َأْشَرَف ِمْن ِإْخَوِتهِ . 
 ]9. ["َألنِّي َوَلْدُتُه ِبُحْزنٍ "َوَسمَّْتُه ُأمُُّه َیْعِبیَص َقاِئَلةً : 

 َوَدَعا َیْعِبیُص ِإَلَه ِإْسَراِئیلَ : 
 َلْیَتَك تَُباِرُكِني، َوُتَوسُِّع ُتُخوِمي، َوَتُكوُن َیُدَك َمِعي، "

 . "َوَتْحَفُظِني ِمَن الشَّرِّ َحتَّى َال ُیْتِعُبِني
 ]10 ِبَما َسَألَ . [هللاَفآَتاُه ا

: اسم عبري، معناه "یؤلم"، وهو اسم رجل من یهوذا دعته ُأمه یعبیص، ألنها ولدته یعبیص
باأللم. 

كل ما نعرفه لم ُیذَكْر اسم أبیه، وال في إي عصٍر ُوِجَد، إنما قیل عنه إنه كان أشرف إخوته. 
 وأنه ،Doctor in Lawعنه سواء من الكتاب المقدس أو التقلید الیهودي أنه ُمَعلِّم في الناموس 

 كان رجل ).55: 2 أي 1إنسان تقي. من أجل هذا غالًبا ما ُدِعَیت المدینة التي كان یسكنها باسمه (
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إیمان "ولكن بدون إیمان ال ُیْمِكن إرضاؤه، ألنه یجب أن الذي یأتي إلى اهللا یؤمن بأنه موجود، وأنه 
). 6: 11یجازي الذین یطلبونه" (عب 

، سرُّ عظمته وُنبله، لیس أنه قام بعمٍل بطولي أكثر من إخوته، أشرف من إخوته"ُدعي "
وٕانما جعل اهللا مركز حیاته وعمله. عرف أن یحتل اهللا في حیاته مكانه الصحیح بكونه الرب واهب 

البركات، ومعطي النصرة الداخلیة، وقائد الحیاة، والحصن الحقیقي ضد الشر. 
لم َیُعْد للحزن موضع في قلب رجل اهللا، فقد عرف ماذا یطلب، واستجاب اهللا له ما سأل. 

ُتعتَبر صالة یعبیص فریدة، فالصالة باستجابتها لم تحتل أكثر من آیة واحدة. ُیَقدِّم لنا صالة 
سرعان ما ُأستجیبت، فما هو سّر قبولها؟ سأل ونال من اهللا. مثالیة مقبولة لدى اهللا، 

صالته شملت أربعة أمور، وكشفت عن دور اهللا في حیاة المؤمن: 
بة السماویة.: الطلبة األولى ، بمعنى َهْب لي لیتك تباركني! طلب البركة = الحیاة المطوَّ

 اهللا هو واهب البركات والسعادة الحقیقیة السعادة الحقیقیة.
توسیع التخوم = اتساع القلب بالحب هللا والناس. یطلب قلًبا متَّسًعا،  طلب :الطلبة الثانیة

 اهللا هو واهب الحب الحقیقي. یجد كل إنسان مكاًنا فیه بالُحبِّ .
تكون ید اهللا معه = التمتع بالحضرة اإللهیة، یشتاق أن یسكن فینا،  طلب أن :الطلبة الثالثة

   یطلب حمایة اهللا ورعایته له.لتكن ید اهللا معنا! ویعمل فینا وبنا ویحمینا.
: یهبه الحفظ من الشرالحفظ من الشر = الغلبة على إبلیس والشر.  طلب :الطلبة الرابعة

 سلطاًنا على الشیطان وكل قواته، بهذا ینزع عنه الشر الذي یسلبه فرحه في الرب.

، قیل: "فأتاه اهللا بما سأل" النذر الذي قدَّمه یعبیصإذ جاءت الطلبات حسب مشیئة اهللا، أو 
). جاء في سفر إرمیا: "فتدعونني وتذهبون، وتصلون إليَّ فأسمع لكم، وتطلبونني 10: 4 أي 1(

). 13-12: 29فتجدونني، إذ تطلبونني بكل قلبكم" (إر 
صار یعبیص ناجًحا في كل جوانب حیاته: في أعماله ودراساته وعالقته باآلخرین، وصراعه 

مع الوثنیین. كان اهللا على الدوام ُمستعد�ا أن ینصت إلى كل ما في قلبه أو فكره. 

 ]11َوَكُلوُب َأُخو ُشوَحَة َوَلَد َمِحیرَ . ُهَو َأُبو َأْشُتونَ . [
: اسم عبري معناه "سلة أو قفص للطیور"، وهو اسم أخو شوحة، ولم ُتعَرف ساللته كلوب

). 11: 4 أي 1تماًما، لكنه كان ُیحَسب ضمن نسل یهوذا (

). 11: 4 أي 1: اسم عبري، معناه "منخفض"، وهو رجل من سبط یهوذا (شوحة

). 11: 4 أي 1: اسم عبري معناه "ثمن"، وهو رجل من نسل یهوذا (محیر
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: ال ُیعَرف معنى االسم على وجه التحقیق. اسم أحد أبناء محیر من سبط یهوذا. أشتون

 َوَأْشُتوُن َوَلَد َبْیَت َراَفا َوَفاِسَح َوَتِحنََّة َأَبا َمِدیَنِة َناَحاَش . 
 ]12َهُؤَالِء َأْهُل َرْیَكةَ . [

 قام ببنائها ابن أشتون.  بیت رافا:: اسم عبري، معناه "هو شفى، أي اهللا شفى".رافا

). 12: 4 أي 1: اسم عبري، معناه "أعرج، وهو رجل من یهوذا من نسل كلوب (فاسح

: اسم عبري، معناه "نعمة أو استغاثة"، وهو من سبط یهوذا، مؤسس مدینة ناحاش، تحنة
 ).12: 4 أي 1وُیَسمَّى أًبا لها وهو ابن أشتون (

 اسم سامي، معناه "حنش أو حّیة". ناحاش:

). 12: 4 أي 1 مكان في نصیب سبط یهوذا (ریكة:

 ]13َواْبَنا َقَنازَ : ُعْثِنیِئیُل َوَسَراَیا، َواْبُن ُعْثِنیِئیَل َحثَاثُ . [
 زمن الرب لنفعي""، وأیًضا  الرباستجابة" تعني اكم"، اهللا قوة: اسم عبري، معناه "عثنیئیل

the time of God for myself من نسل قناز، أي من عشیرة القنزیین، أما أبوه فهو یُفنَّه. وهو ."
). أول قضاة إسرائیل، أصلح من شأن الشعب، وحقق السالم في 17: 15أخو كالب األصغر (یش 

). 11-5: 3؛ 15-9: 1البالد (قض 
  فأخذها.امرأة ابنتي عكسة أعطیه ویأخذها، سفر قریة یضرب الذي كالب فقالقیل عنه: "

  .)13-12: 1امرأة" (قض  ابنته عكسة فأعطاه ،منه األصغر كالب خوأ قناز بن عثنیئیل
 قناز بن عثنیئیل فخلصهم إسرائیل، لبني ُمَخلًِّصا الرب فأقام ،الرب إلى إسرائیل بنو وصرخ"

 كوشان لیده الرب فدفع ،للحرب وخرج إلسرائیل، وقضى ،الرب روح علیه فكان .األصغر كالب أخا
 بن عثنیئیل ومات سنة أربعین األرض واستراحت .رشعتایم كوشان على یده واعتزت أرام ملك رشعتایم

. )11-9: 3" (قض قناز
سبق التعلیق على هذین النصین في تفسیرنا سفر القضاة: 

 )12: 1 سفر (قض ال یستطیع أحد أن یغتصب قریة"، ف الرباستجابة" معناه عثنیئیلأ. 
 ابنةالكتاب المقدس إّال من یوهب له من ِقبل اهللا أو ُیستجاب لطلبته، عندئذ یتزوج عكسة أي یتمتَّع ب

. ˺ وٕانما كعروس یتزوجها، ال كقریة یسكنها، ویتعرَّف على أسرارها، أي یلتصق بالحیاة المقدسة،كالب
اختیار عثنیئیل قاضًیا لم یأِت ُجَزاًفا، فقد أراد اهللا أن یكون أول القضاة لیعلن أن سرَّ ب. 

Ï  سلسلة من تفسیر وتأمالت اآلباء األولین"1راجع تفسیر قضاة"  .
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خالص ال ال. فÏ" أو "قوة اهللا"الغلبة والخالص َیْكُمن في اهللا، إذ كلمة عثنیئیل تعني "استجابة اهللا
 ویعمل فیهم بقوته اإللهیة. ، الرب الذي یسمع صرخات أوالدهباستجابة إنما ،بقوة بشریةحقق یت

 ُیِشیر إلى ٤٠به استراحت األرض أربعین سنة؛ فإن كانت األرض ُتِشیر إلى الجسد ورقم 
نه إذ حملنا في داخلنا نفًسا تسلك كهذا القاضي بروح الرب وتنعم بكلمة اهللا إة، فبالحیاة الزمنیة المطوَّ 

 ، ویكون مقدًسا في عینیه كل أیام زماننا. لیكن عثنیئیل قائًدا في داخلنا،یستریح جسدنا في الرب
فنستریح ونمتلئ سالًما فائًقا! 

 الذي یعني اسمه "زمن الرب لنفعي". وفًقا لذلك تخلَّص هؤالء لیتكلم الكتاب عن الُمَخلِّص عثنیئي 
الناس األوائل من المذلة والعبودیة بواسطته، ورجع السالم للشعب. السالم الذي فقدوه لوقت قصیر 

 في الماضي بسبب كبریائهم وجرائمهم المتنوعة. 

رئیس "" بالمفهوم الروحي؛ أنه أحد األعداء وأیًضا كوشان رشعتایممن الممكن أن ُیفَهم "
). ولهذا یكون من المنطق أن نتبع عثنیئیل الذي ُأقیم من السماء 2: 2 (أف "سلطان الهواء

ُمرسَلة للخدمة ). إنه (رمز) ألحد أهل السماء والقوات المالئكیة "ال11: 2لتحریر الشعب (لو 
إنهم مالئكة الخالص الذین ُیَمثِّلهم عثنیئیل أو ). 14: 1" (عب ألجل العتیدین أن یرثوا الخالص

إهود.  
حًقا تحاربنا القوات المضادة، لكن ُترَسل القوات اإللهیة الصالحة من ِقَبل اهللا لمساعدتنا.  

 الرجل العجیب الجدیر  كالبوبن قناز أخهو اِلَنَر من هو عثنیئیل، وِمْن أي عائلة نبیلة. 
 "وصرخ بنو إسرائیل إلى الربلثناء والذي كان رفیًقا لیشوع بن نون. یقول الكتاب عن عثنیئیل "با

.. ).10، 9: 3" (قض ، وقضى إلسرائیلعثنیئیل على فكان روح الرب
ال أعرف إذا كان یوجد أي قاٍض في الكنیسة یمكن للرب أن یعتبره مستحًقا أن "یمتلئ من 

 نفسه الذي ُكرِّم بشهادة الكتاب المقدس. هؤالء القادة الذین نرغب أن عثنیئیلروح اهللا" كما 
. لذا یقول: "فكان علیه روح الرب، وقضى إلسرائیل، وخرج للحرب فدفع الرب یستحقوا هذه الشهادة

على  واعتزَّت یده) لماذا؟ ألن "روح الرب" كان فیه، وأیًضا "10: 3 (قض "كوشان رشعتایملیده 
"واستراحت األرض أربعین سنة". ها أنتم ترون كم هي عظیمة  )10: 3" (قض كوشان رشعتایم

الرحمة اإللهیة.  
)، بسبب خطایا الكثیرین. "ولمدة 8: 3 عبیًدا" (قض إسرائیلكان شعب ثماني سنین لمدة "

. ˻) استراح بسبب برِّ شخٍص واحدٍ 11: 3أربعین سنة" (قض 

1 Strong A Concise Dict. of the words in the Hebrew Bible, article 6274. 
Ð 3:3، عظة عظات العالمة أوریجینوس على سفر القضاة .
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العالمة أوریجینوس 

: اسم عبراني معناه "اهللا قد غلب". وهو ابن قناز وأخو عثنیئیل األصغر، وولد یوآب سرایا
). 14-13: 4 أي 1أبي وادي الصنَّاع (

). 13: 4 أي 1 اسم عبري، معناه "رعب"، ابن عثنیئیل (حثاث:

  ،َوَمُعوُنوثَاُي َوَلَد َعْفَرةَ 
نَّاِع (َألنَُّهْم َكاُنوا ُصنَّاًعا). [  ]14َوَسَراَیا َوَلَد ُیوآَب َأَبا َواِدي الصُّ

). 14: 4 أي 1: اسم عبري، معناه "مساكني"، وهو رجل من سبط یهوذا (معونوثاي

). 14: 4 أي 1 اسم عبري معناه "غزالة"، وهو ابن معونوثاي، من بني یهوذا (عفرة:

: 4 أي 1: اسم عبري، معناه "یهوه أب"، وهو اسم ابن سرایا أبو جماعة من الُصنَّاع (یوآب
)، في وادي الُصنَّاع، ومن الجائز أن یكون وادي الشالل الذي یسیر إلى الشمال الغربي من اهللا 14

ُمتَّجًها إلى یافا. 
ُیالَحظ أن أرض یهوذا أقل صالحیة للزراعة من أرض مملكة الشمال، لهذا نجد نسبة 

]، 21]، والعاملین في الكتَّان [14المزارعین فیها قلیلة، إنما نجد فیها كثیر من الصنَّاع المهرة [
]. 23والعاملین في الفّخار [

نالحظ أن العائلة كلها كانوا حرفّیین، بارعین في مهمتهم وُصنَّاًعا وتجاًرا. كانوا ُمبِدعین 
ومجتهدین عن كل جیرانهم. 

)، وهو بقرب لد، ُیسمَّى اآلن وادي 35: 11: أي أهل وادي الصناع (نح أبو وادي الصناع
رزیة، قیل إن ُصنَّاع الهیكل كانوا منه. 

 َوَبُنو َكاِلَب ْبِن َیُفنََّة ِعیُرو َوَأْیَلُة َوَناِعمُ . 
 ]15َواْبُن َأْیَلَة َقَنازُ . [

: اسم عبري، معناه "قلب" وهو ابن یفنة القنزي وأخو عثنیئیل األكبر. هو أحد االثني كالب
عشر جاسوًسا الذین أرسلهم موسى النبي إلى أرض الموعد. أكَّد كالب مع یشوع بن نون تحقیق وعد 

). 15-14؛ یش 14-13اهللا لشعب باالستیالء على أرض الموعد (عد 
لقد أثار أغلبیة الجواسیس (عشرة جواسیس) حالة إحباط بین الشعب، بینما یشوع وكالب 

وحدهما تمسَّكا بوعد اهللا، وآمنا بقوة اهللا وصدق وعده لشعبه. 
في كل جیل توجد بقیة ُمقدَّسة، أقلیة، تؤمن عملًیا بوعد اهللا، ویشهدون له بحیاتهم. 
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 هو قائدنا – رب المجد –ارتبط یشوع بكالب في الدخول إلى أرض الموعد، فإن كان یسوع 
في دخولنا إلى أرض الموعد، فإنه ال دخول لنا إلیها ما لم یكن قلبنا (كالب) جاًدا ومخلًصا في 

الدخول. ارتباط یشوع بكالب هو التحام العمل اإللهي المجاني باإلرادة البشریة الُحرَّة التي تقبل العمل 
في األعماق الداخلیة. 

في أشكول حمل یشوع وكالب العنقود الواحد على خشبة لَیدُخال به إلى الشعب ُمعِلنین 
تحقیق مواعید اهللا. كأن الصلیب واهب الحیاة یحمله "یسوع" المسیح ربنا ویحمله المؤمن بقلٍب (كالب) 

مملوٍء إخالًصا. إنه صلیب یسوع المسیح الُمَخلِّص الذي یحمله المؤمن كشركة آالم مع سیده لیدخل 
معه إلى قوة قیامته. 

 في هذا العنقود عربوًنا للحیاة السماویة، إذ یقول: [لیتنا ال القدیس یوحنا الذهبي الفمیرى 
نحتقر السماء!... فإنه أحضر إلینا ثماًرا من السماء لیست عنقود عنب محموًال على عصا، بل "حرارة 

)، األمور التي علَّمنا إیاها بولس وكل جماعة ٢٠: ٣)، ومواطنة السماء (في ٢٢: ١ كو ٢الروح" (
الرسل، الكرامون العجیبون. إنه لیس كالب بن یفنة وال یشوع بن نون اللذْین أحضرا هذه الثمار، بل 

)، ابن اهللا الذي یحضر كل فضیلٍة، فیجلب من السماء كل ٣: ١ كو ٢یسوع ابن "أب المراحم" (
] ˺ثمارها، أي تسابیحها!

الجاسوسین، إذ فضَّال أن ینطقا بالحق ولو كان الثمن رجمهما القدیس أمبروسیوس امتدح 
) عن أن یفعال مثل بقیة الجواسیس الذین أرضوا الشعب على حساب الحق. یقول ١٠: 14(عد 

ل ˻القدیس: [فضَّال أن ُیرَجما كما هدَّدهما الشعب، عن أن یتراجعا عن ثباتهما المملوء فضیلة .]، [فضَّ
لوا األمان عن الفضیلة  .]˼الرجالن الصالحان المجد (اإللهي) عن األمان، أما األشرار ففضَّ

: اسم عبري، معناه "حذر". وهو االبن األكبر لكالب بن یفنة. ورد اسمه بصورة عیر عیرو
في الترجمة الیونانیة السبعینیة وفي الفولجاتا. 

: 4 أي 1: اسم عبري، معناه "شجرة البلوط"، وقد ورد اسم ابن كالب من سبط یهوذا (أیلة
. كان اسم قناز محبوًبا عند القنزیین. 13). وهو غیر قناز المذكور في ع 15

: اسم عبري، معناه "لذَّة". وهو ابن كالب، رئیس قبیلة. سكنت ذریته شرقي األردن. ناعم

 : اسم سامي، ربما كان معناه "صید"، وهو اسم ابن أیلة بن كالب.قناز

 ]16َوَبُنو َیْهَلْلِئیلَ : ِزیُف َوِزیَفُة َوِتیِریَّا َوَأَسْرِئیلُ . [

1 Ad. Ephes., hom 23. 
2 Duties of the Clergy 3: 8 (54). 
3 Ibid 3: 8 (56). 
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 َوَبُنو َعْزَرةَ : َیَثُر َوَمَرُد َوَعاِفُر َوَیاُلونُ . 
 ]17َوَحِبَلْت ِبَمْرَیَم َوَشمَّاَي َوِیْشَبَح َأِبي َأْشَتُموعَ . [

: اسم عبري، معناه "عون"، من بني یهوذا. عزرة

: اسم عبري، معناه "فضل". یثر

 اسم عبري معناه "عصیان"، وهو ابن عزرة وزوج بثیة بنت فرعون. مرد:

: اسم عبري، معناه "غزال صغیر"، من ساللة عزرة. عیفر أو عافر

). 17: 4 أي 1: ابن عزرة، سّجل مع سبط یهوذا (یالون

). لم ُتذَكر والدة مریم هذه سابًقا، ولعلها بثیة المذكورة 17: 4 أي 1: من نسل یهوذا (مریم
). 18في آخر (ع 

). 17: 4 أي 1اسم عبري، معناه "یسبح". وهو سلف سكان أشتموع (یشبح: 

  (َواْمَرَأُتُه اْلَیُهوِدیَُّة َوَلَدْت َیاِرَد َأَبا َجُدوَر،

 َوَحاِبَر َأَبا ُسوُكَو، َوَیُقوِثیِئیَل َأَبا َزاُنوحَ ). 
 ]18َوَهُؤَالِء َبُنو ِبْثَیَة ِبْنِت ِفْرَعْوَن الَِّتي َأَخَذَها َمَردُ . [

]، وُیَظن أن بثیة كانت مصریة، وامرأة ثانیة 18، ُیَظن أن رجلها مرد [وامرأته الیهودیة
دت،  لمرد. كان رجلها أحد رؤساء یهوذا. معنى بثیة "بنت الرب"، ربما اتَّخذت هذا االسم حین تهوَّ

. 17وأوالدها هم مریم وشماي ویشبح المذكورین في آخر ع 

: 4 أي 1: اسم سامي، ربما كان معناه "نزول" أو "ورد" وهو من نسل یهوذا (یارد أو یرد
18 .(

: اسم عبري، معناه "شركة، شریك". من نسل عزرا، وأبو أهل سوكو. حابر

: كلمة عبرانیة، معناها "أشواق". سوكو

: اسم عبري، معناه "اهللا یقیت". وهو أبو سكان زانوح. یقوثیئیل

 اسم عبري، معناه "مستنقع" أو "أجمة". زانوح:

: اسمها عبري، معناه "ابنة یهوه" أو عابدة یهوه"، من النساء القالئل اللواتي ُذِكَرت بثیة
ح إنها دخلت في عبادة  أسماؤهن في هذه األنساب. كانت ابنة فرعون، وامرأة مرد رجل من یهوذا. ُیَرجَّ
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یهوه مع الشعب المختار. 

: اسم عبري، معناه "عصیان"، ابن عزرة من سبط یهوذا، وزوج بثیة بنت فرعون. مرد

 ]19َوَبُنو اْمَرَأِتِه اْلَیُهوِدیَِّة ُأْخِت َنَحَم َأِبي َقِعیَلَة اْلَجْرِميِّ َوَأْشَتُموَع اْلَمْعِكيِّ . [
). 19: 4 اي 1 اسم عبري، معناه "تعزیة"، وهو رجل یهودي، تزوج هودیا أخته (نحم:

: ُذِكَر في أنساب نسل كالب بن یفنة. قعیلة الجرمي

: اسم عبري، معناه "الطاعة". وهو أشتموع المعكى ابن یشبح من سبط یهوذا. أشتموع

 َوَبُنو ِشیُمونَ : َأْمُنوُن َوِرنَُّة ْبُن َحاَناَن َوِتیُلونُ . 
 ]20ُزوَحْیُت َوَبْنُزوَحْیتُ . [ َواْبَنا ِیْشِعي:

). 20: 4 أي 1: اسم عبري، معناه "أمین"، وهو ابن شیمون من سبط یهوذا (أمنون

: اسم عبري، معناه "هتاف" وهو رجل من بین یهوذا، وهو ابن شیمون. رنة بن حانان

: اسم عبري، معناه "مرتفع". وكان ابن شیمون، وهو رجل من نسل یهوذا. تیلون

: اسم عبري، معناه "مخلص". یوجد اثنان لهما ذات االسم، وهما: یشعى
. رجل من یهوذا، أبو زوحیت. 1
. شمعوني صار أوالده على رأس عصابة، وهاجموا العمالقة في جبل سعیر، واحتلُّوا 2

 ).42: 4 أي 1مستوطنتهم وأقاموا فیها (

). 20: 4 أي 1 اسم عبري، معناه "ُمتكبِّر". وهو ابن یشعي من سبط یهوذا (زوحیت:

). 20: 4 أي 1: اسم عبري، معناه "ابن زوحیت"، وهو من نسل یهوذا (بنزوحیت

 َبُنو ِشیَلَة ْبِن َیُهوَذا: ِعیُر َأُبو َلْیَكَة، َوَلْعَدُة َأُبو َمِریَشَة، 
 ]21َوَعَشاِئِر َبْیِت َعاِمِلي اْلَبزِّ ِمْن َبْیِت َأْشَبْیَع، [

). 21: 4 أي 1 اسم عبراني، معناه "كلب"، وكان ثالث أوالد یهوذا (شیلة:

)، كان لشیله 21: 4 أي 1: اسم عبري، معناه "حذر، وهو ابن شیلة، من نسل یهوذا (عیر
). 3: 2أخ بنفس االسم "عیر" (

)، ال ُیعَرف موقعها تماًما. 21: 4 أي 1 قریة في یهوذا على ما ُیستَدل من اآلیة (لیكة:

 اسم عبري، ربما كان معناه "سمین العنق". (انظر اللغد في العربیة وهي لحمة في لعدة:
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). 21: 4 أي 1الحلق وما حول أسفل الذقن إلى األذن). من أسرة شیلة وأبو سكان مریشة (

: اسم عبري، ربما كان معناه "مكان الرأس والقمة". مریشة

: اسم عبري، ربما كان معناه "كثرة" أو "شبع". من نسل شیلة. كانت أسرته تنسج نوًعا أشبیع
دقیًقا ممتاًزا من الكتان یعرف بالبزّ . ویظن البعض أن بیت أشبیع اسم لمكان ما. 

 َوُیوِقیُم، َوَأْهُل َكِزیَبا، َوُیوآُش َوَساَراُف، 
 الَِّذیَن ُهْم َأْصَحاُب ُموآَب َوَیُشوِبي َلْحمٍ . 

 ]22َوَهِذِه اُألُموُر َقِدیَمةٌ . [
). 22: 4 اي 1 اسم عبري، معناه "یهوه یقیم"، وهو أحد أبناء شیلة من یهوذا (یوقیم:

 أي 1: اسم عبري، معناه "كاذبة"، وهي قریة في یهوذا سكنها خاصة أوالد شیلة (أهل كزیبا
). ظن أكثرهم أنها كذیب أو أكزیب. 22: 4

: اسم عبري، معناه "یهوه منح"، وهو مختصر یهوآش، رجل من نسل یهوذا. یوآش

: اسم عبراني، معناه "احتراق أو حّیة"، من نسل شیلة، وكان من أصحاب موآب. ساراف

 أي 1: اسم عبري معناه "یرجع الخبز"، األرجح اسم شخص من سبط یهوذا (یشوبي لحم
). ولكن بعض الترجمات تعتبر الكلمتین لیستا اسًما بل عبارة معناها (ورجعوا إلى لحم). 22: 4

 َهُؤَالِء ُهُم اْلَخزَّاُفوَن َوُسكَّاُن َنَتاِعیَم َوَجِدیَرةَ .
 ]23َأَقاُموا ُهَناَك َمَع اْلَمِلِك ِلُشْغِلهِ . [

: اسم عبري، معناه "مغارس"، وهو موضع في یهوذا، كانت فیه مغارس الملك. نتاعیم

: اسم عبري، معناه "حظیرة الغنم". أقاموا في أمالك الملك لخدمته. لم جدیرة أو الجدیري
أقاموا مع الملك لشغله". یكونوا من ذوي األعمال العظیمة، إنما اكتسبوا شهرتهم وكرامتهم، ألنهم "

سرُّ قوة المؤمن ونجاحه وكرامته أن یلتصق بملك الملوك، ویعمل لحساب ملكوته. كل منهم 
له موهبته، غیر أن ما یربطهم مًعا هو سكناهم مع الملك للعمل في َكْرِمه. ففي یوم الرب نتمتَّع 
باإلكلیل السماوي، ال من أجل نوع العمل أو الخدمة التي كنا نمارسها، إنما على أمانتنا، فنسمع 

). سنجد أطفاًال ُیحَسبون 21: 25صوته اإللهي: "كنَت أمیًنا في القلیل فُأقیمك على الكثیر" (مت 
أبطاًال، وأناًسا لهم شهرتهم بالكاد یخلصون كما بنارٍ . تقوم حسابات اهللا على مدى أمانة المؤمن 

وٕاخالصه، ولیس دوره في العمل. 
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. أنساب بني شمعون 2
َلْت أنساب بني شمعون بعد یهوذا مباشرة، ربما اللتصاق سبطه بسبط یهوذا. كان  ُسجِّ

). على أي األحوال، طلب 9: 19نصیب سبط شمعون في أرض الموعد في حدود منطقه یهوذا (یش 
السبط أرًضا إضافیة خالل المعارك. 

إن كان سبط بنیامین قد انضم إلى سبط یهوذا حین حدث االنشقاق، فإن كثیر من الالویین 
ُطِردوا من مملكة الشمال وانضمُّوا إلى مملكة الجنوب (یهوذا)، وأیًضا بعض األتقیاء من األسباط 

تركوا مملكة الشمال وانضمُّوا إلي یهوذا. یرى البعض أن كثیر من سبط شمعون انضمُّوا إلى أرض 
یهوذا، خاصة وأن نصیبهم في أرض الموعد قریب من أرض یهوذا. 

 ]24َبُنو َشْمُعونَ : َنُموِئیُل َوَیاِمیُن َوَیِریُب َوَزاَرُح َوَشاُوُل، [
تقع أراضي سبطي رأوبین وشمعون في الجنوب، لذلك انشغل السبطان بالحیاة السیاسیة 

لیهوذا، وجاءت قوائم أنساب بني شمعون بعد مملكة یهوذا مباشرة. 

 ]25َواْبُنُه َشلُّوُم َواْبُنُه ِمْبَساُم َواْبُنُه ِمْشَماعُ . [
: اسم عبري معناه "في سالم". شلوم أو شلومي

). 25: 4 أي 1: اسم عبري، معناه "خبر"، وهو اسم ابن شمعون (مشماع

). 25: 4 أي 1: اسم عبري، معناه "رائحة زكیة"، وهو ابن شمعون (مبسام

 ]26َوَبُنو ِمْشَماعَ : َحُموِئیُل اْبُنُه َزكُّوُر اْبُنُه َشْمِعي اْبُنهُ . [
: اسم عبري، معناه "حمیة اهللا أو غضب اهللا". وهو شمعوني، ابن مشماع، وربما من حموئیل

). 26: 4 أي 1ُأْسَرة شاول (

: اسم عبري، معناه "متذكر، منتبه". هو شمعوني جاء في ساللة مشماع. زكور

 6 ولًدا و16: (بكسر العین)، اسم عبري، معناه "یهوه یسمع، وهو شمعوني، كان له شمِعي
). 27-26: 4 أي 1بنات (

 َوَكاَن ِلَشْمِعي ِستََّة َعَشَر اْبًنا َوِستَّ َبَناٍت . 
 َوَأمَّا ِإْخَوُتُه َفَلْم َیُكْن َلُهْم َبُنوَن َكِثیُروَن، 

 ]27َوُكلُّ َعَشاِئرِِهْم َلْم َیْكُثُروا ِمْثَل َبِني َیُهوَذا. [

 ]28َوَأَقاُموا ِفي ِبْئِر َسْبٍع َوُموَالَدَة َوَحَصِر ُشوَعاَل [
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)، وبعد أربعین 23: 1 (عد 59.300كان شمعون قلیًال في العدد، كان عددهم عند الخروج 
). 14: 26 فقط (عد 22.200سنة صاروا 

). 28: 4 أي 1: اسم عبري معناه "مولد"، سكنها شمعي من نسل شمعون (موالدة

: اسم عبري، معناه "ثعلب". شوعال

 ]29َوِفي ِبْلَهَة َوَعاِصَم َوُتوَالَد [

اسم عبري، معناه "عظیم". وهي قریة ُقْرب حدود أدوم، من نصیب بني عاصم أو عصم: 
). وربما كانت هي خربة "أم العظم". 29: 4 أي 1یهوذا، أصبحت من نصیب شمعون (

). 29: 4 أي 1: اسم عبري، معناه "بلهاء أو غرة"، وهو اسم موضع في شمعون (بلهة

). 29: 4 أي 1: اسم عبري، معناه "والدة"، وهي مدینة في جنوبي یهوذا (توالد

 ]30َوِفي َبُتوِئیَل َوُحْرَمَة َوِصْقَلَغ [
 اسم عبري، معناه "موضع ُمَقدَّس أو خراب"، وقد ُدِعَیْت مدینة صفاة حرمة بعد حرمة:

خرابها. سكنها الشمعونیون بعد ما خربت. 

). 30: 4 أي 1 مدینة في الجنوب األقصى من یهوذا، ُأعِطیت بعد حین لشمعون (صقلغ:

 َوِفي َبْیِت َمْرَكُبوَت َوَحَصِر ُسوِسیَم َوَبْیِت ِبْرِئي َوَشَعَراِیمَ . 
 ]31َهِذِه ُمُدُنُهْم ِإَلى ِحیَنَما َمَلَك َداُودُ . [

: اسم عبري، ربما كان معناه "بیت اهللا". اسم موضع كان في نصیب شمعون. بتوئیل

 جمع حصر سوسة، وهو اسم عبري، معناه "قریة الخیل". وهي قریة للشمعونیین. سوسیم:
ظن البعض أن مكانها إسطبالت أبو سوسین، ُقْرب تل الفارعة، وُیحتَمل أنها سوسیة التي تقع على 

مسافة میلْین شمالي أشتموع. 

: اسم عبري، معناه "بیت خلیقتي"، وهو اسم مدینة في أرض شمعون. بیت برئي

). 31: 4 أي 1: اسم عبري، معناه "بابان"، وهي مدینة في شمعون (شعرایم

 ]32َوُقَراُهْم ِعیَطُم َوَعْیٌن َوِرمُّوُن َوُتوَكُن َوَعاَشاُن، َخْمُس ُمُدنٍ . [
: مدینة في الیهودیة، في القسم الجنوبي من فلسطین قرب رمون، وكانت من نصیب عین

یهوذا ثم ُأعطیت لشمعون ثم الالویین. وربما كانت أم الرمامین، على بعد تسعة أمیال شمال شرق بئر 
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سبع. 

). 32: 4 أي 1: اسم عبري، معناه "رمانة". مدینة جنوب یهوذا بالُقْرِب من عین (رمون

)، وال 32: 4 أي 1: اسم عبري، معناه "مقیاس أو وزن". مدینة في ملك بني شمعون (توكن
ُیعَرف مكانها اآلن على وجه التحقیق. 

 اسم عبري، معناه "دخان". وهي بلدة في ساحل یهوذا، ُمِنَحْت فیما بعد لشمعون. عاشان:

 َوَجِمیُع ُقَراُهُم الَِّتي َحْوَل َهِذِه اْلُمُدِن ِإَلى َبْعلٍ . 
 ]33َهِذِه َمَساِكُنُهْم َوَأْنَساُبُهمْ . [

 ]34َوَمُشوَباُب َوَیْمِلیُك َوُیوَشا ْبُن َأَمْصَیا، [
: اسم عبري، معناه "المردود"، وهو أحد رؤساء بین شمعون الذین استلموا مرعى مشوباب

). 41-34: 4 أي 1بالعرب من جدور (

). 34: 4 أي 1: اسم عبري، معناه "یملك"، وهو رئیس شمعوني (یملیك

). 34: 4 أي 1: وهو رئیس شمعوني، ابن أمصیا (یوشا

 ]35[ َوُیوِئیُل َوَیاُهو ْبُن ُیوِشْبَیا ْبِن َسَراَیا ْبِن َعِسیئیَل،
). 35: 4 أي 1: اسم عبري، معناه "یهوه هو اهللا"، وهو اسم رئیس شمعوني (یوئیل

). 35: 4 أي 1: اسم عبري معناه "هو یهوه، وهو من نسل شمعون (یاهو

: اسم عبري، معناه "اهللا قد غلب"، یوجد أكثر من شخص یحمل هذا االسم: سرایا
). 14-13: 4 اي 1. ابن قناز وأخو عثنیئیل، ووالد یوآب أبي وادي الصنَّاع (1
). 35: 4 أي 1. جد یاهو وهو من سبط شمعون (2

: اسم عبري، معناه "اهللا عمل"، أحد جدود یوئیل ویاهو، ممن وردت أسماؤهم في عسیئیل
) وهو "شمعوني". 35: 4 أي 1تقسیم وٕاحصاء العبرانیین (

 ]36[ َوَأِلُیوِعیَناُي َوَیْعُقوَبا َوَیُشوَحاَیا َوَعَساَیا َوَعِدیِئیُل َوَیِسیِمیِئیُل َوَبَناَیا
: اسم عبري، معناه "عیناي نحو یهوه"، اسم رئیس بیت في سبط شمعون. الیوعیناي

). 36: 4: اسم عبري، معناه "یمسك بالعقب"، وهو رئیس شمعوني (هذا أي یعقوبا

: اسم عبري، ربما كان معناه "یجعله ینحني". وهو رئیس شمعوني. یشوحایا
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: اسم عبري، معناه "یهوه عمل"، وهو رئیس شمعوني أیام الملك حزقیا. عسایا

: اسم عبري، معناه "الزینة هللا"، وهو رجل من بني شمعون، من رؤساء العشائر. عدیئیل

). 36: 4 أي 1: اسم عبري، معناه "اهللا ینَّصب"، وهو رئیس من سبط شمعون (یسیمیئیل

). 36: 4 أي 1: اسم عبري، معناه "من بناه یهوه"، وهو أحد رؤساء بني شمعون (بنایا

 ]37َوِزیَزا ْبُن ِشْفِعي ْبِن َألُّوَن ْبِن َیَداَیا ْبِن ِشْمِري ْبِن َشَمْعَیا. [
). 37: 4 أي 1: اسم عبري، معناه "وافر". أب أمیر الشمعونیین في أیام حزقیا (شفعي

). 37: 4 اي 1: اسم عبري، معناه "بلوطة"، وهو اسم ابن یدایا من سبط شمعون (ألون

). 7: 4 أي 1: اسم عبري معناه، "یهوه یحسن"، وهو شمعوني من سلفاء زیزا (یدایا

). 37: 4 أي 1: اسم عبري، معناه "یهوه یحرس ویحفظ"، وهو شمعوني (شمري

). 37: 4 أي 1: معناها "یهوه یسمع"، وهو شمعوني (شمعیا

 ]38 اْمَتدُّوا َكِثیرًا، [،َهُؤَالِء اْلَواِرُدوَن ِبَأْسَماِئِهْم ُرَؤَساُء ِفي َعَشاِئرِِهْم َوُبُیوِت آَباِئِهمِ 

 ]39 ِلُیَفتُِّشوا َعَلى َمْرًعى ِلَماِشَیِتِهمْ . [،َوَساُروا ِإَلى َمْدَخِل َجُدوَر ِإَلى َشْرِقيِّ اْلَواِدي

 َفَوَجُدوا َمْرًعى َخِصًبا َوَجیِّدًا، 
 َوَكاَنِت اَألْرُض َواِسَعَة اَألْطَراِف ُمْسَتِریَحًة َوُمْطَمِئنًَّة، 

 ]40َألنَّ آَل َحاَم َسَكُنوا ُهَناَك ِفي اْلَقِدیمِ . [
: اسم عبري، معناه "حامي، أي ساخن أو حمى حمایة". حام

 َوَجاَء َهُؤَالِء اْلَمْكُتوَبُة َأْسَماُؤُهْم ِفي َأیَّاِم َحَزِقیَّا َمِلِك َیُهوَذا. 
  َوَحرَُّموُهْم ِإَلى َهَذا اْلَیْوِم،،َوَضَرُبوا ِخَیَمُهْم َواْلَمُعوِنیِّیَن الَِّذیَن ُوِجُدوا ُهَناكَ 

 ]41َألنَّ ُهَناَك َمْرعًى ِلَماِشَیِتِهمْ . [، َوَسَكُنوا َمَكاَنُهمْ 
. 20 أي 2سُتَوضَّح األحداث الواردة هنا في 

: قبیلة حامیة األصل، وقد ضربهم بنو شمعون في أیام حزقیا. المعونیون

 َوِمْنُهْم ِمْن َبِني َشْمُعوَن َذَهَب ِإَلى َجَبِل َسِعیَر َخْمُس ِمَئِة َرُجٍل، 
یِئیُل َبُنو ِیْشِعي. [  ]42َوُقدَّاَمُهْم َفَلْطَیا َوَنَعْرَیا َوَرَفاَیا َوُعزِّ

: اسم عبري، معناه "یهوه قد اعتق، وهو اسم رئیس شمعوني. دخل في حرب، انتصر فلطیا

  

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

www.coptic-treasures.com/wp


 4أخبار األیام األول 
 

 ).43-42: 4 أي 1فیها سبط شمعون على العمالقة (

 اسم عبري، معناه "حامل ترس یهوه"، وهو أحد بني شمعون، رئیس سبط، ذهب إلى نعریا:
). 42: 4 أي 1جبل سعیر لمحاربة العمالقة أیام الملك حزقیا (

: اسم عبري، معناه "یهوه قد شفى"، وهو قائد من بني شمعون، عاش في أیام حزقیا. رفایا

: اسم عبري معناه "مخلص"، یوجد أكثر من شخص یحمل هذا االسم، من بینهم: یشعى
). 20: 4 أي 1. رجل من یهوذا، أبو زوحیت (1
. شمعوني، سار أوالده على رأس عصابة، وهاجموا العمالقة في جبل سعیر، واحتلُّوا 2 

). 42: 4 أي 1مستوطنتهم، وأقاموا فیها (

 ]43َوَضَرُبوا َبِقیََّة اْلُمْنَفِلِتیَن ِمْن َعَماِلیَق، َوَسَكُنوا ُهَناَك ِإَلى َهَذا اْلَیْومِ . [
). 8-7: 15، 48: 14 صم 1ضربوا الُمنفِلتین من عمالیق، بعدما ضربهم شاول (

 
 4 أي 1من وحي 

 أللتقي بك خالل أُناس اهللا

  ،مع كل صدَّیٍق باٍر أو إنسانٍة ُمَقدَّسٍة 

أراك متجلًیا لتسكب بركاتك في أعماقي.  
  الذي سما فوق األحزان، فصار بك أشرف إخوته،مع یعبیص

 َهْب لي أن أتمتَّع باللقاء معك، وُأدرك أنك أنت هو األول واألخیر في حیاتي.
 لیس من بركة أقتنیها بدونك یا مصدر السعادة.

لتباركني، فیتَّسع قلبي لُحبِّ السمائیین والبشریین.  
 لیكن لكل سمائي وبشري َمْوِضع في قلبي.
ُأِحبُّ الجمیع،  فأصیر معك ُمحًبا للبشر!  

لتكن یدك معي، تعمل أنت بي وفيَّ ومعي!  
 لترافقني كل أیام غربتي، فال یكون للشر موضع فيَّ .

 تهبني سلطاًنا على إبلیس وكل قواته.

  أول القضاة. مع عثنیئیلأللتقي بك  

ُتلِهب قلبي بروحك القدوس،  
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 فأمتلئ قوة وحكمة مع سالٍم وفرحٍ . 
 لن َأُكفَّ عن االلتقاء معك ألجل سالم إخوتي.

  ،أنت تهبني روح القیادة الصادقة 

 فلن یتسلل كبریاء إلى قلبي، ولن تسیطر الرخاوة عليَّ !
بك أجاهد ألجل نصرة إخوتي وسالمهم.  

 مع كل نجاٍح لهم أحسب نفسي ناجًحا.
 ومع كل أنَّات قلب تصدر عنهم یئن قلبي!
 لن أستریح حتى یستریح العالم كله فیك. 

متى أرى البشریة كلها موكًبا متهلًال،  
 یعبر إلیك ویلتصق بك أبدًیا؟!

  بكالب بن یفنةاسمْح لي أن ألتصق ، 

ُأراِفقه كما ُأراِفق صدیقه یشوع بن نون.  
َأْعبر معهما ال ألتجسس أرض الموعد الزائلة،  

 معك وبك إلى كنعان السماویة.  بل أنطلق
 الحیاة السماویة،  أذوق عذوبة

 وأحمل معهما عنقود العنب الفرید على عصا.
 أحملك أنت یا من صرَت عنًبا تجتاز المعصرة وحدك ألجلي.

حملَت عصا الصلیب، لكي یحملك الصلیب.  
 قبلَت خزي الصلیب وعاره، لتسكب مجدك الفائق على أعماقي.

أود أن ألتصق بك كعروٍس مع عریسها.  
 كلما التصقُت بك ینفتح قلبي باألكثر للبشریة.
ُأِحبُّك بكل قلبي، وكأن لیس فیه أحد سواك.  
 وٕاذا بي أجد لكل إنساٍن موضًعا في أعماقي.

 متى أرى كل البشریة في یوم مجیئك تلتصق بك؟!
نعم، أسرْع یا رب إلى كل قلٍب .  

لتقرع علیه بیدك المجروحة، ولتدُع كل نفٍس لَتْقَبلك في داخلها، 
فیصیر الكل هیكًال ُمقدًَّسا لك! 

  

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

www.coptic-treasures.com/wp


 4أخبار األیام األول 
 

  

 ˺ملحق األصحاح الرابع

 صالة یعبیص
 لیتك تباركني،

 وتوسع تخومي،

 وتكون یدك معي،

 وتحفظني من الشر حتى ال یتعبني،

. )10: 4 أي 1 فأتاه اهللا بما سأل (

 في هذا األصحاح.   یعبیصسبق أن تحدثنا عن 

صالة أم نذر؟ 
جاء النص العبري في شكل نذر، إذ نذر إن كان اهللا یباركه، وُیَوسِّع تخومه، ویمد یده معه، 

وینزع عنه الشر... فما هو النذر الذي یفیه هللا؟ لم یقل ماذا ُیقدِّم، وكأن یعبیص قدَّم نذًرا وقَّع علیه 
كما على ورقة بیضاء یمألها اهللا حسبما یشاء، أو حسبما یحسن في عینیه. 

إنها أروع صورة لمفهوم النذر، فإنني إذ أطلب من اهللا بركته، وتوسیع تخومي، ومّد یده 
لمساندتي، وحفظي من الشر، ُأقدِّم له قلبي وفكري وعواطفي وأحاسیسي وكل كیاني ومواهبي وقدراتي 

كورقٍة بیضاء، لیعمل بها حسبما َیْحُسُن في عینیه. لسُت َأِعده بشيء سوى التسلیم بین یدیه! 
هذا هو النذر الحقیقي... إني لحبیبي وهو لي، یختار لي طریقي، ویقودني بروحه القدوس، 

ویحملني فیه ألتمتع بأحضان أبي السماوي! 
إنه لیس في حاجة إلى خدمة ُأقدِّمها له وَأِعده بها، وال في حاجة إلى طریق ُمَعیَّن أسلكه أو 

مال ُأقدِّمه، لكنه یطلب قلبي وٕارادتي ألحیا حسب مسرته اإللهیة. 
ما أنذره لك، أن تفعل بي حسبما َیْحُسن في عینیك! 

 طلب البركة السماویةالطلبة األولى: 
: 5 (مت طوبي للمساكین بالروح"أول وصیة ُیَقدِّمها السید المسیح في عظته على الجبل: "

بة، أي نشاركه الحیاة السماویة الفائقة، وذلك بمشاركتنا له في سمته، إذ 3 ). فهو یدعونا للحیاة المطوَّ
).  9: 8 كو 2 (افتقر لكي بفقره ُیْغِنینا

. صدرت كنبذة مستقلة ˺
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أول وصیة هي التمتُّع بالحیاة السماویة الطوباویة الُمتهلِّلة خالل قبولنا المسكنة بالروح، أي 
نفتقر معه لكي یغتني الكثیرون به. 

"، فإنه وٕان كانت أمه قد دعته "یعبیص" ألنها یحزن" أو "یؤلمكلمة "یعبیص" عبریة معناها "
" و"متهلالً ". مبارًكا)، كان على یقین أن اهللا یدعوه "9: 4 أخ 1ولدته بحزن (

" متناغمة مع إرادة اهللا الذي یود أن یقول لي ولك ما قاله لیتك تباركنيجاءت طلبته األولى "
)، یود أن 2: 12" (تك وتكون بركة، وُأعظِّم اسمك، وأُباِرككألبینا إبراهیم: "أجعلك أمة عظیمة، 

نحمله في داخلنا بكونه ینبوع كل بركة، أینما حللنا حلَّت بركة الرب على الموضع الذي نذهب إلیه 
وعلى القائمین فیه. 

انطلقت القدیسة مریم إلى بیت زكریا وألیصابات، وعندما دخلت البیت، امتألت ألیصابات 
من الروح القدس، وتهلل الجنین في أحشائها ورقص، كما رقص داود الملك بكل قوته أمام تابوت 

). 14: 6 صم 2العهد (
فنصیر بركة! في داله البنوة وفي جسارة نطلب من مصدر البركات أن ُیعِلَن سكناه فینا، 

الطلبة األولى هي أن نسأل أبانا أن ُیقدِّم مما عنده لدینا، إذ یقول السید المسیح: "فإن كنتم وأنتم أشرار 
تعرفون أن تعطوا أوالدكم عطایا جیدة، فكم بالحري أبوكم الذي في السماوات یهب خیرات للذین 

). 11: 7یسألونه" (مت 
أبي السماوي، أسألك أمًرا واحًدا: َهْب لي من عندك ما ترید أن ُتَقدِّمه لي! 

ألقتنیك یا كلي البركات، فَتْشبع نفسي بك، 
وأصیر بك بركة لكل من ألتقي به! 

توسیع التخوم  طلب الطلبة الثانیة:
وماذا أطلب من إلهي مالئ السماء واألرض؟ إن كانت السماء واألرض ال تسعانك، َهْب 

لي، أنا ابنك، قلًبا متسًعا یقتنیك، فتتسع تخومه، حتى إن أمكن أن یحب كل البشریة المحبوبة لدیك! 
اتساع التخوم الداخلیة هو عطیة إلهیة، حیث ینفتح القلب بالُحبِّ لیتسع لكل إنساٍن، حتى 
وٕان كان ُمقاِوًما له. فیصیر ناموسه "أحبوا أعداءكم، باركوا العنیكم، أحسنوا إلى مبغضیكم، وصلُّوا 

). 44: 5ألجل الذین ُیسیئون إلیكم ویطردونكم" (مت 
تتناغم هذه الطلبة مع عطیة اهللا الروحیة التي َیِعدنا بها بقوله: "فإني أطرد األمم من قدامك، 

، وال یشتهي أحد أرضك، حتى تصعد لتظهر أمام الرب إلهك ثالث مرات في السنة" وُأَوسِّع تخومك
). َمْن هم األمم هنا سوى قوات الشر الروحیة التي تود أن تحتل القلب لكي ُتفِسَده 24: 34(خر 

بالبغضة والكراهیة وِضیق الفكر، فیصیر أرًضا یستعمرها إبلیس وجنوده! أما إذا وسَّع الرب تخومنا، 
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فإنه یطرد كل فكر شریر وكل بغضة نحو اإلخوة، فنستطیع بالحب أن نصعد أمام الرب، متهللین كما 
في عید ال ینقطع! 

تصیر لنا صرخة النشید التي ُنقدِّمها للرب العامل فینا: "زدت األمة یا رب، زدت األمة، 
دَت،  ). 15: 26 (إش وسعت كل أطراف األرض"َتمجَّ

طلب الرسول بولس من شعبه الصالة عنه وعن العاملین معه في كرم الرب لكي ُیَوسَِّع 
 لیفتح الرب لنا باًبا للكالم،الرب تخومهم خالل كلمة الكرازة: "ُمَصلِّین في ذلك ألجلنا نحن أیًضا 

). 4-3: 4لنتكلم بسرِّ المسیح الذي من أجله أنا موثق أیًضا، كي أظهره كما یجب أن أتكلم" (كو 

 تكون ید اهللا معنا  طلب أن الطلبة الثالثة:
وعدنا السید المسیح أن یحسبنا من خرافه الذین عن یمینه، فیدخل بنا في یوم مجیئه إلى 

ملكوته األبدي. تشیر ید اهللا الیمنى إلى قوته العاملة فینا لتقدیسنا، وٕالى حضوره في وسطنا. لذا في 
 كي ، ألنه عن یمینيصالة باكر ُنْعِلُن شوقنا إلى هذا بقوله: "تقدَّمُت فرأیت الرب أمامي في كل حین

). 8: 16ال أتزعزع". (مز 
وعندما َتَشفَّع موسى في شعب اهللا الذي أخطأ، وقبل الرب شفاعته عنهم، لم یكتِف موسى 

وجهك، فال ُتصِعدنا  إن لم یسرالنبي بذلك. لقد صمَّم أال یتحرَّك بالشعب ما لم َیَتَقدَّمهم الرب نفسه. 
). لقد ُسرَّ الرب بذلك، إذ قال له: "هذا األمر أیًضا الذي تكلمت عنه أفعله، 15: 33" (خر من ههنا

). 17: 33ألنك وجدت نعمة في عیني، وعرفتك باسمك" (خر 
إن صح لنا القول، فإن اهللا یشتهي أن یجد قلًبا نقًیا، لكي یسنده بیمینه ویعضده بقوته: "ألن 

).  9: 16 أخ 2" (لیتشدد مع الذین قلوبهم كاملة نحوهعیني الرب تجوالن في كل األرض، 
). 21: 89 أیًضا ذراعي تشدده" (مز الذي تثبت یدي معهإنه دوًما یشجعنا: "

الحفظ من الشر  طلب الطلبة الرابعة:
الطلبات الثالث األولى إیجابیة، حیث نطلب من الرب أن یسكن فینا فنتبارك ونصیر بركة؛ 

ویوسع تخوم قلوبنا وأفكارنا وكل أعماقنا بُحبِّه الفائق، كما نطلب أن ترافقنا یده، أي قوته بحضوره 
تحفظني من الشر حتى ال الدائم في وسطنا كما في داخلنا. ترك الطلبة األخیرة للجانب السلبي: "

 هذا ما علَّمنا إیاه السید المسیح حیث نسأل آخر طلبة في الصالة الربانیة: "ال تدخلنا في یتعبني".
). 4: 11تجربة، لكن نجنا من الشریر" (لو 

لنقتِن اهللا، فیهرب العدو الشریر منا، بل یسقط كما من سماء قلوبنا في مذلٍة تحت أقدامنا. 
). 18: 10یقول السید المسیح: "رأیت الشیطان ساقًطا مثل البرق من السماء" (لو 
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  ال تخف من الشیطان، حتى وهو بال جسد، حین یقترب من الجسد. فإنه لیس من هو أضعف من
ذاك الذي یقترب بهذه الكیفیة مع أنه غیر ملتحٍف بجسٍد، ولیس أقوى من ذاك الشجاع الجريء 

 ˺حتى وٕان حمل جسًما قابًال للموت!
القدیس یوحنا الذهبي الفم 

استجابة الصالة  
إذ جاءت الطلبات حسب مشیئة اهللا، أو النذر الذي َقدَّمه یعبیص، قیل: "فأتاه اهللا بما سأل" 

). 10: 4 أخ 1(
جاء في سفر إرمیا: "فتدعونني وتذهبون، وتصلون إليَّ فأسمع لكم وتطلبونني فتجدونني، إذ 

). 13-12: 29تطلبونني بكل قلبكم" (إر 
كانت طلباته أو نذره هو التمتُّع باهللا نفسه والخالص من الشر فتحققت في الحال! 

 إننا بالقلب نسأل، بالقلب نطلب، ولصوت القلب ینفتح الباب˻  .
  من یصلي برغبة ُیَسبِّح في قلبه حتى إن كان لسانه صامًتا. أما إذا صلَّى (اإلنسان) بغیر شوق

.  ˼فهو أْبَكم أمام اهللا حتى إن بلغ صوته آذان البشر
  رغباته. صالتك هي رغبة قلبكمن خالل الكلمات؛ ویتكلم القلب بواسطة یتحدث الفم˽  .
 اهللا ال یطلب الكلمات بل قلوبكم˾  .

القدیس أغسطینوس 

قوَّة الصالة الصادرة عن قلٍب نقٍي 
 نقاوة القلب صالة أقوى من كل الصلوات التي تُتَلى بصوٍت عالٍ . فالصمت مع العقل تبعث 

صرخ. لمن ياألصیل أفضل من الصوت العالي 
نا القدِّیسین ءأعطني یا عزیزي اآلن قلبك وفهمك، واسمع عن قوَّة الصالة النقیَّة، وكیف أن آبا

 فبالصالة ُقِبَلت .)11: 1  (مالطاهرة تقدمةاجتهدوا في صالتهم أمام اهللا، وكیف قدَّموها ك
.  التقدمات

). 32: 11- 6: 1 التي نجَّت نوح من الطوفان (تك  هيالصالة
. )16-8: 17). الصالة تهزم الجیوش(خر 39-26: 8الصالة تكسي ُعْرینا (لو 

1 Resisting the Temptation of the Devil, homily 2:4. 
2 Sermon, 91:3. 
3 On Ps. 102:8. 
4 On Ps. 37:14. 
5 Sermon, 91:3. 
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. )21: 14الصالة تشّق البحر (خر . )30-17: 2 األسرار (دا تعلنالصالة 
.  )14-13: 2 مل 2الصالة شقَّت طریًقا عبر األردن (

. )14-12: 10الصالة أوقفت الشمس فلم تغرب (یش 
.  )14-12: 10الصالة جعلت القمر یقف (یش 
. )2، 1: 11الصالة أطفأت النار (عد . )30-28: 16الصالة حطمت الخطیَّة (قض 

) وأنقذت 23-19: 6 من الحفرة (دا رفعتالصالة . )1: 17 مل 1ت السماء (غلقالصالة أ
. )2 والبحر (یون )25- 17: 3ر(دا انمن ال

 السابق عن مقالمثل قوَّة الصوم النقي. وكما شرحت وقلت لكم في الجًدا ة عظیمقوَّة الصالة 
 .˺ عن الصالة هناكم معالصوم ال أمل عن أن أتكلَّم

فراهاط الحكیم الفارسي القدیس أ

 الصالة والحیاة السعیدة
 ال یشبعه أقل  هنه حتى في حاله سقوطإ كائن عظیم ونبیل هكذا، فو ه، الخلیقة العاقلة،اإلنسان

.  ˻لذلك أقول سعید هو من یقتني اهللا .السعادة، وال حتى ذاته تهبه ةمن اهللا لیهبه راحة سعید
  اهللا هو الحیاة الفائقة، مصدر الحیاة. صادرة من اهللاغیر التيلیست حیاة ˼ .
 رب، ولن تستقر قلوبنا حتى تستریح فیك خلقتنا لك یا˽  .
 .خالصة كل صالحنا، وصالحنا الكامل هو اهللا. یلیق  لنلتصق باهللا بالحب، ولنبلغ إلیه بالصالة

 تبعیة اهللا هي ..بنا أال نفشل في ذلك وال نطلب أكثر من هذا. األول خطر والثاني مستحیل.
. ˾الرغبة في السعادة، وبلوغ اهللا هو السعادة عینها

  لیس هناك أكثر صالًحا لإلنسان من أن تكون الحیاة كلها رحلة نحو الحیاة غیر المتغیرة، وعندما
.  ˿تثبت عواطفه بالكامل علیها

 القدیس أغسطینوس

1Demonstration 4:1.  
2 Cf. Confessions 13:8,9; On The Happy life, 11. 
3 On the True Religion 11:21. 
4 Confession 1:1:1. 
5 Morals of Cath. Chur. 11:18. 
6 Christian Doct. 1:12:21. 
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 َاَألْصَحاُح اْلَخاِمُس 

األسباط في عبر (شرق) األردن 
سرُّ القوة وسرُّ الضعف 

عالج هذا األصحاح األسباط الذین اختاروا نصیبهم شرقي األردن، وهم رأوبین وجاد ونصف 
سبط منّسى. وقد ُخصِّصت مساحة صغیرة جًدا لهذه األسباط، وفي حدوث السبي كانوا أول األسباط 

لت إلى السبي ( ). 26: 5التي ُرحِّ
إذ ُیَقدِّم لنا هذا األصحاح السبطْین ونصف شرق األردن، یكشف لنا عن سرِّ القوة وسرِّ 

یكشف عن التفاعل الُمشتَرك بین الجماعة واألفراد. الضعف في حیاة الجماعة كما في حیاة المؤمن. 
هذا األصحاح في جوهره دعوة للتمتُّع بروح القوة خالل نعمة اهللا وبرِّه وقداسته، یسكب مما له فینا. 
ویهبنا روح الشركة معه واالتكال علیه والشعور بحضرته اإللهیة مع الحب لإلخوة والعمل مًعا بروح 

 األمانة واالجتهاد والتدقیق فال نسمح لعدو الخیر أن یتسلل خفیة حتى في أحالمنا!

 .10-1. رأوبین یفقد امتیازاته    1
 .17-11. سبط جاد     2
 .22-18. انتصار أسباط عبر األردن على الهاجریین  3
. 24-23. نصف سبط منّسى    4
. 26-25. خیانة إله آبائهم وسبیهم بواسطة أشور 5

. رأوبین یفقد امتیازاته 1
 َوَبُنو َرُأوَبْیَن ِبْكِر ِإْسَراِئیلَ . 

 َوَألْجِل َتْدِنیِسِه ِفَراَش َأِبیِه،  َألنَُّه ُهَو اْلِبْكرُ 
 ُأْعِطَیْت َبُكوِریَُّتُه ِلَبِني ُیوُسَف ْبِن ِإْسَراِئیَل، 

 ]1َفَلْم ُیْنَسْب ِبْكراً . [
مع كل ما ُیقدِّمه اهللا من امتیازات لإلنسان، فإن سرَّ قوته، ال في االمتیازات الممنوحة له، 

 وال في مركزه أو عمله، وٕانما في أمانته والتصاقه باهللا.
فقد كان رأوبین االبن البكر لیعقوب من لیئة، ومن امتیازات البكر التمتُّع بنصیبْین من 

المیراث، واستالمه مركز القیادة. غیر أن رأوبین فقد امتیازات الباكوریة بسبب الخطیة التي ارتكبها مع 
 .)4: 49؛ 22: 35 (تك إحدى سراري والده، فدنَّس مضجعه
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، فأخذ كل من ابنیه أفرایم نال یوسف هذا االمتیاز. لم ینل نصیب اثنین في المیراث، إنما 1
ومنسى نصیًبا، مع أنهما من زوجته المصریة. سرُّ هذه البركة التي ُأعطیت لیوسف إنه َتمتَّع بحیاة 

 مقدسة، فاقت حیاة البكر رأوبین.
: 35أ. بینما دنَّس رأوبین مضطجع أبیه، وهو االبن البكر، ویحیا في دفء األسرة (تك 

)، إذا بأخیه الصغیر في أرض الغربة، ومذلة العبودیة، مع الحرمان من دفء األسرة 4-3: 49؛ 22
 ووجود ضغط وٕاغراء امرأة سیده علیه، رفض السقوط في الخطیة مع امرأة فوطیفار.

ب. العجیب أن كثیًرا من الشعب اإلسرائیلي َعْبر العصور كانوا یسقطون في عبادة آلهة 
هللا الحي، بالرغم مما وهبهم اهللا من نصرات على هذه الشعوب "األمم"، أما األمم الوثنیة، مع خیانتهم 

یوسف الذي عاش في مصر ال َحْول له وال قوة، لم یترك عبادة اهللا الحي، وال انحرف إلى العبادة 
الوثنیة في فترة عبودیته، وفي داخل السجن، وحین صار الرجل الثاني في المملكة وتزوج فتاة 

 مصریة، بحق فاق الكثیرین من شعبه عبر األجیال في إیمانه وأمانته!

. فقد رأوبین االمتیاز الثاني الخاص باستالم مركز القیادة، فلم نجد في كل تاریخ إسرائیل 2
حتى العودة من السبي، بل وٕالى مجيء السید المسیح قائًدا واحًدا إلسرائیل من سبط رأوبین؛ فلیس 

 بینهم نبي وال ملك وال كاهن!
، وجاء أول ملك تقي موضع سرور اهللا، داود، من نسل استلم سبط یهوذا مركز القیادةلقد 

 یهوذا، بل وتجسد كلمة اهللا من القدیسة مریم من نسل داود، وهو الملك األبدي السماوي.

. في نبوة یعقوب الوداعیة ألبنائه قال بمرارة: "رأوبین أنت بكري قوتي وأول قدراتي، فضل 3
، ألنك صعدت على مضجع أبیك، حینئذ دنَّستُه، على ال تتفضَّلفائًرا كالماء الرفعة وفضل الِعْز، 
 ).4-3: 49فراشي صعد" (تك 

 لقد ُشبِّه بالماء الفائر أو المغلي، فقد ألهبته الشهوات الجسدیة، ففقد ثباته وهدوءه. وكما 
یقول یعقوب الرسول: "ألن المرتاب ُیشبه موًجا من البحر تخبطه الریح وتدفعه، فال یظن ذلك اإلنسان 

 ).7-6: 1أنه ینال شیًئا من عند الرب" (یع 
 هكذا أفسد رأوبین عطایا اهللا له وامتیازاته التي ال فضل له فیها، فصارت ال لبنیانه بل 

 لدینونته. ألن من ُیعَطى كثیًرا ُیطَالب بالكثیر.

). اسمه مشتق "رأى بي أوني" بالعبریة، وتعني "رأى 32: 29: ُولد في فدان أرام (تك رأوبین
 مذلتي". 

 قال إذَقتله بواسطة إخوته تكشف عن شهامته.  یرى البعض في محاولته إلنقاذ یوسف من 
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لهم: "ال نقتله ... ال تسفكوا دًما. اطرحوه في هذه البئر التي في البریة، وال تمدوا إلیه یًدا، لكي ینقذه 
). یرى بعض الدارسین أنه أراد أن یتصالح مع أبیه الذي 22-21: 37من أیدیهم لیرده إلى أبیه" (تك

غضب علیه ألنه دنَّس مضجعه. غیر أن كثیرین یرفضون ذلك، حاسبین تصرفه هذا نابع عن رغبة 
صادقة في إنقاذ یوسف من أیدي إخوته. 

شعر رأوبین أن المتاعب التي أصابتهم في مصر هي مجازاة لتصرُّفهم بقسوة مع أخیهم (تك 
). وقد أبدى استعداده للتضحیة بابنیه ضماًنا ألبیه یعقوب برجوع بنیامین سالًما من مصر 22: 42

 ).37: 42حینما طلب یوسف منهم أن یحضروه معهم لیراه (تك 
ُیحتَمل أن المؤامرة التي قام بها بنو رأوبین "داثان وأبیرام" بالتعاون مع قورح الالوي، محاولة 

 ).16من السبط لتأكید حقه كُمَمثٍِّل لبكر إسرائیل (عد 
 لعل موسى شعر بانكسار قلب هذا السبط الذي فقد امتیازاته، لذا طلب لهم: "لیحیى رأوبین 

 )، وقد سمع الرب له.6: 33وال یمت وال یكون رجاله قلیلین" (تث 

 َألنَّ َیُهوَذا اْعَتزَّ َعَلى ِإْخَوِتِه َوِمْنُه الرَِّئیُس، 
 ]2َوَأمَّا اْلَبُكوِریَُّة َفِلُیوُسفَ . [

لم ینل سبط یهوذا الباكوریة، إنما صار السبط الملكي، ألن داود كان قلبه نقًیا وطاهًرا، فجاء 
الُمَخلِّص متجسًدا من نسله! 

إذ یعلن عن نقل البكوریة من رأوبین إلى یوسف، فإن سفر أخبار األیام یجد نفسه ُملَزًما 
لإلشارة بأن سبط یهوذا كان األقوى، أنجب قائد شعب اهللا. 

 ]3َبُنو َرُأوَبْیَن ِبْكِر ِإْسَراِئیلَ : َحُنوُك َوَفلُّو َوَحْصُروُن َوَكْرِمي. [
 ). 5: 26؛ عد 14: 6؛ خر 9: 46سبق أن ُأشیر إلى أبناء رأوبین األربعة (تك 

أما بعد الوبأ الذي حلَّ بسبب  46.500) هو 9: 25 كان تعدادهم كما جاء في (عد 
غضب الرب على إسرائیل في شطیم، ألن الشعب ابتدأ یزني مع بنات موآب، فدعوا إیاهم إلى ذبائح 

 ).7: 26 (عد 43.730آلهتهن، فأكلوا وسجدوا آللهتهن، فنزل إلى 

اسم عبري معناه "دارس، مدرب، مكرس". بكر رأوبین، ومؤسس عشیرة سبطیة، وهي حنوك: 
 ).3: 5 أي 1عشیرة الحنوكیین (

 ).3: 5 أي 1اسم عبري معناه "مشهور"، ابن لرأوبین ورئیس عشیرة الفلویین (فلو: 

). 3: 5 أي 1اسم عبري، معناه "حصار أو حظیرة". مؤسس أسرة الحصرونیین (حصرون: 
 حصرون وكرمي هنا غیر حصرون وكرمي من سبط یهوذا.
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اسم عبري معناه "عامل في الكروم" وهو اسم ابن رأوبین الرابع، وأبو الكرمیین (عد كرمي: 
26 :6  .(

 ]4َبُنو ُیوِئیَل اْبُنُه َشَمْعَیا َواْبُنُه ُجوُج َواْبُنُه َشْمِعي. [
 ).4: 5 أي 1معناه "یهوه یسمع". رأوبینى ابن یوئیل (شمعیا: 

 ).4: 5 أي 1رأوبیني (جوج: 

 ).4: 5 أي 1اسم عبري، معناه "یهوه یسمع". رأوبیني (شمعى: 

 ]5َواْبُنُه ِمیَخا َواْبُنُه َرآَیا َواْبُنُه َبْعٌل [
) وأحد 5: 5 أي 1اسم عبري، معناه "من كیهوه؟" وهو اسم رجل من نسل رأوبین (میخا: 

 أجداد بئیرة الذي سباه تلغث فالسر.

 اسم عبري، معناه " یهوه رأى" أو "یهوه اعتنى". ابن میخا من سبط رأوبین.رآیا: 

 َواْبُنُه َبِئیَرُة الَِّذي َسَباُه َتْغَلُث َفَالَسَر َمِلُك َأشُّورَ . 
 ]6ُهَو َرِئیُس الرَُّأوَبْیِنیِّینَ . [

اسم عبري، معناه "بئر". هو الجیل التاسع من رأوبین سباه تغلث فالسر أو فول. فبال بئیرة: 
شك أنه ُتركت بعض األجیال من هذا الجدول. 

 َوإِْخَوُتُه َحَسَب َعَشاِئرِِهْم ِفي اِالْنِتَساِب َحَسَب َمَواِلیِدِهمِ : 
 ]7[ الرَِّئیُس َیِعیِئیُل َوَزَكِریَّا

 ).7: 5 أي 1اسم عبري، معناه "اهللا یعني" وهو رئیس رأوبینى (یعیئیل: 

 ). 7: 5 أي 1اسم عبري، معناه "یهوه قد ذكر" (زكریا: 

  ،َوَباِلُع ْبُن َعَزاَز ْبِن َشاِمَع ْبِن ُیوِئیلَ 
 ]8الَِّذي َسَكَن ِفي َعُروِعیَر َحتَّى ِإَلى َنُبَو َوَبْعِل َمُعونَ . [

اسم عبري، معناه "البلع" أو "الفلك"، وهو اسم رأوبیني وهو ابن عزاز. نحن بالع بن عزاز: 
نعلم أن مدن عروعیر ونبو وبعل معون سقطت تحت الحكم الموآبي خالل القرن التاسع ق.م.  

اسم موآبي وعبري، معناه "عاریة". وهي بلدة شرقي األردن على حدود موآب عروعیر: 
ورأوبین، إلى الشمال من نهر أرنون في موآب، وٕالى الجنوب من مملكة سیحون العموریة. كانت من 

نها الجادیون ومیشا ملك  نصیب رأوبین ثم استولى علیها حزائیل ملك سوریا، بعد أن احتلها وحصَّ
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موآب. وكانت تابعة لموآب أیام إرمیا. وُتَسمَّى اآلن عراعیر، على بعد اثني عشر میًال شرقي البحر 
 المیت، جنوبي ذیبان بقلیلٍ . 

اسم عبري، معناه "خبر" وهو رأوبیني، ابن یوئیل، وقد ورد هذا االسم في األصل شامع: 
 بصورة "شمع".

 ).8: 5 أي 1اسم بابلي، معناه "مذیع" (نبو: 

 أمیال 9اسم موآبي، معناه "بعل السكن" مدینة بناها الرأوبینیون، وهي على بعد بعل معون: 
 جنوب غرب حسبان، وتوجد فیها اآلن خرب كثیرة، ورد ذكرها في الحجر الموآبي.

یَِّة ِمْن َنْهِر اْلُفَراِت    ،َوَسَكَن َشْرًقا ِإَلى َمْدَخِل اْلَبرِّ
 ]9َألنَّ َماِشَیَتُهْم َكُثَرْت ِفي َأْرِض ِجْلَعادَ . [

كان رأوبین وجاد یمیالن للرعي بینما بقیة األسباط تهتم بالزراعة، لذلك عاش السبطان 
 متجاورین في مناطق متداخلة في شرق األردن في مناطق الرعي. 

]، 10كان سبط رأوبین مهتًما باألمور الجسدیة، فأعطاه اهللا سؤل قلبه، فقد وسَّع تخومه [
]. لیس شيء ُیَحطِّم حیاة اإلنسان مثل 9لكن لیس في البرِّ والفضیلة، إنما كثرت ماشیتهم في جلعاد [

الخطیة، وال شيء یفیض بالخیرات مثل الحب حتى للمقاومین مع اإلیمان برعایة اهللا الصالح، الذي 
یخرج من الشرور خیرات لمؤمنیه. 

  ، َفَسَقُطوا ِبَأْیِدیِهمْ ،َوِفي َأیَّاِم َشاُوَل َعِمُلوا َحْرًبا َمَع اْلَهاَجِریِّینَ 
 ]10َوَسَكُنوا ِفي ِخَیاِمِهْم ِفي َجِمیِع ِجَهاِت َشْرِق ِجْلَعادَ . [

زال سبط رأوبین عن الوجود في وقٍت ُمَبكٍِّر، وتشتَّت ما بقي منه. یبدو من هذا النص أن 
مجموعات رأوبینیة عاشت عیشة نصف بدویة عند حدود الصحراء الشرقیة إلى عهد شاول. 

قبائل من أهل البادیة، سكنت إلى الشرق من بالد جلعاد (في شرقي األردن)، الهاجریون: 
لم یثبت أنهم من نسل هاجر وٕاسماعیل. وكانت غنیة في خیولها وجمالها ومواشیها. وقد تغلَّب علیها 

 ).22–18 و 10: 5 أي 1العبرانیون الساكنون في شرقي األردن في عهد شاول الملك (

. سبط جاد 2
إذ عالج موضع استقرار رأوبین في شرق األردن والبحر المیِّت، ُأعدَّ فكر الكاتب أن یتحدث 

] اللذین استقّرا أیًضا في جلعاد وباشان. تمیَّز 24-23] ونصف سبط منّسى [17-11عن سبط جاد [
]، غیر أنه 16سبط جاد بحٍس روحٍي أفضل من رأوبین. كان یسعى مثل رأوبین ألرض المراعي [
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كانت رغبته مخلصة في أن یكون جزًءا من شعب اهللا في أیام یوثام ملك یهوذا. 

 ]11َوَبُنو َجاَد َسَكُنوا ُمَقاَبِ◌َلُهْم ِفي َأْرِض َباَشاَن َحتَّى ِإَلى َسْلَخةَ . [
ینفرد هذا السفر باألنساب الخاصة بجاد وبنصف سبط منّسى؛ قد تكون صادرة عن إحصاٍء 

. ˺)17تم في عهد یربعام الثاني (راجع ع
كان نصیب بنو جاد شمال رأوبین وجنوب منّسى. 

اسم عبراني، معناه "سیاحة" أو "سلوك السبیل". هي سلخد عند طرف جبل الدروز سلخة: 
: 13)، وكانت باشان لمنّسى (یش 10: 3الجنوبي، كانت في نصیب منّسى على تخم جاد (تث 

)، لكن الجادیین أخذوا قسًما منها. 30
سكن جاد مقابل رأوبین في أرض باشان حتى إلى سلخة، ونستدل من ذلك على أن األسباط 

 غیَّروا حدود أقسامهم. 

 ]12ُیوِئیُل الرَّْأُس َوَشاَفاُط ثَاِنیِه َوَیْعَناُي َوَشاَفاُط ِفي َباَشانَ . [
 اسم عبري، معناه "یهوه هو اهللا"، وهو اسم:یوئیل: 

 ).8 و 5:4 أي 1. رجل من سبط رأوبین (1
 ).12: 5 أي 1. رئیس جادى (2

، ففي األول یجب أن 12اسم عبري، معناه "قد قضى". ورد هذا االسم مرتین في ع شافاط: 
یكون "شافام" حسب األصل العبري، وفى الثاني "شافاط"، وهما رئیسان للجادیین. شافام اسم رئیس في 

 أي 1سبط جاد، سكن في باشان. وقد حارب شافام ورئیسه یوئیل المهاجرین في أیام شاول الملك (
 ).22–18؛ 5:7-10

 ).12: 5 أي 1اسم عبري معناه "یهوه یجیب" وهو رئیس جادي (یعناي: 

  ،َوإِْخَوُتُهْم َحَسَب ُبُیوِت آَباِئِهمْ 
 ]13ِمیَخاِئیُل َوَمُشالَُّم َوَشَبُع َوُیوَراُي َوَیْعَكاُن َوِزیُع َوَعاِبرُ . َسْبَعةٌ . [

 اسم عبري، معناه "من نال جزاءه". من نسل جاد في أیام یوثام ملك یهوذا.مشالم: 

 اسم عبري، معناه "سبعة" أو "قسم". رئیس للجادیین، یقیم في جلعاد، في باشان.شبع: 

 ).13: 5 أي 1رئیس جادي (یوراي: 

Ï  1991العهد القدیم، الترجمة الیسوعیة، المكتبة الشرقیة، بیروت .
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 ).13: 5 أي 1رئیس جادي (یعكان: 

 اسم عبري، ربما معناه "حركة أو مرتعش". من بني جاد، ربما كان رئیس عشیرة.زیع: 

 اسم عبري معناه "عبر". وهو أحد الجادیین، ورئیس بیت في جلعاد بباشان.عابر: 

َهُؤَالِء َبُنو َأِبیَجاِیَل ْبِن ُحوِرَي ْبِن َیاُروَح ْبِن ِجْلَعاَد ْبِن ِمیَخاِئیَل ْبِن َیِشیَشاَي ْبِن َیْحُدَو ْبِن 
 ]14ُبوٍز [

 اسم عبري، معناه "أبو القوة أو األب قوة". وهو اسم أحد رؤساء سبط جاد.أبیجایل: 

 ).14: 5 أي 1اسم عبري، ُیطَلق على فرد من عشیرة حور رجل من بنى جاد (حوري: 

 ).14: 5 أي 1اسم عبري، معناه "لبن أو رقیق"، جادي (یاروح: 

 ).14: 5 أي 1اسم عبري، معناه "صلب أو خشن"، جادي (جلعاد: 

  اسم عبري، معناه "من مثل اهللا"، جادي سكن أرض باشان وأحد أسالفه.میخائیل:

 ).14: 5 أي 1اسم عبري، معناه "شیخ وقور". وهو جادي من نسل بوز (یشیشاى: 

 ).14: 5 أي 1اسم عبري معناه "اتحاد". جادي بن بوز (یحدو: 

 ).14: 5 أي 1اسم عبري، معناه "احتقار". وهو اسم رجل من سبط جاد (بوز: 

 ]15َوَأِخي ْبُن َعْبِدِئیَل ْبِن ُجوِني َرِئیُس َبْیِت آَباِئِهمْ . [
اسم عبري، وربما معناه "أخي"، أو ربما تكون اختصار "أخیا". وقد ورد اسم واحد من أخي: 

 ).15: 5 أي 1رؤساء سبط جاد الذین كانوا یسكنون جلعاد في باشان (

 اسم عبري، معناه "عبد اهللا". جادي سكن في جلعادا في باشان، وهو ابن جوني.عبدیئیل: 

 ).15: 5 أي 1اسم عبري، معناه "مدهون أو أحمر فاتح". رجل من ذریة جاد (جوني: 

  ،َوَسَكُنوا ِفي ِجْلَعاَد ِفي َباَشاَن َوُقَراَها
 ]16َوِفي َجِمیِع َمَساِرِح َشاُروَن ِعْنَد َمَخاِرِجَها. [

هي في جنوب باشان وُممیَّزة عنها، غیر أن حدودها تغیَّرت من جیٍل إلى جیلٍ . جلعاد 

اسم عبري، معناه "أرض مستویة أو ممهدة"، وهى مقاطعة في أرض كنعان واقعة باشان: 
 ).33: 21شرقي األردن بین جبلي حرمون وجلعاد (عد 
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ح البعض شارون:  كلمة معناها "سهل"، وهو مرعى شرقي األردن أقام فیه سبط جاد، وُیَرجِّ
)، غیر 10: 2أن األرض التي یحدها نهر أرنون ومدینة حشبون، هي شارون المقصودة هنا (تث 

 شارون التي في الغرب نحو شاطئ البحر.
اإلشارة إلى شارون هنا عجیبة للغایة، فإن أرض شارون لیست بالقرب من هذه المنطقة. 

 َجِمیُعُهُم اْنَتَسُبوا ِفي َأیَّاِم ُیوثَاَم َمِلِك َیُهوَذا، 
 ]17َ◌ِفي َأیَّاِم َیُرْبَعاَم َمِلِك ِإْسَراِئیلَ . [

 ).17: 5 أي 1اسم عبري، معناه "یهوه تام، كامل" (یوثام: 

. انتصار أسباط عبر األردن على الهاجریین 3
 َبُنو َرُأوَبْیَن َواْلَجاِدیُّوَن َوِنْصُف ِسْبِط َمَنسَّى ِمْن َبِني اْلَبْأِس، 

 ِرَجاٌل َیْحِمُلوَن التُّْرَس َوالسَّْیَف َوَیُشدُّوَن اْلَقْوَس َوُمَتَعلُِّموَن اْلِقَتاَل،
 ]18َأْرَبَعٌة َوَأْرَبُعوَن َأْلفًا َوَسْبُع ِمَئٍة َوِستُّوَن ِمَن اْلَخاِرِجیَن ِفي اْلَجْیشِ . [

 كان لهم موقف نبیل للغایة عندما دخلوا أرض بدا السبطان والنصف كأنهم كیان واحد.
الموعد. فإنهم بمحبة صادقة حاربوا مع بقیة األسباط في غرب األردن حتى في النهایة سمح لهم یشوع 

 بالذهاب إلى شرق األردن لیستقروا في األرض التي اختاروا هناك. 

 ]19[ َوَعِمُلوا َحْربًا َمَع اْلَهاَجِریِّیَن َوَیُطوَر َوَناِفیَش َوُنوَداَب،
لم یذكر السفر هنا عن تاریخ هذه المعركة. ففي أیام شاول لم یكن االتحاد بین هذه األسباط 

قوی�ا، وكان كل سبٍط یهتم بما هو لمصلحته الخاصة. نال سبط رأوبین نصرة على الهاجریین، وربما 
في عصر الحق. إذ كان العمل المشترك بین هذه األسباط قوی�ا، قاموا بهجوٍم قوي على الهاجریین. 

مع ما اتَّسمت به جیوش رأوبین وجاد ومنّسى من شجاعة وخبرة في ممارسة القتال، غیر أن 
سرَّ نصرتهم أنهم لجأوا إلى الرب، واستعانوا به أثناء القتال واتَّكلوا علیه. حسن أن یكون لإلنسان 

). 7: 20مواهب وقدرات، لكن یلیق به أن ُیَقدِّسها باالتكال على الرب (مز 
دخل السبطان والنصف في حرب مع الهاجریین ویطور ونافیش ونودابن، وانتصروا علیهم، 

ألنهم اتكلوا على اهللا وصرخوا إلیه. 
ُیَقدِّم هذا األصحاح مالحظتین عن الحروب مع الهاجریین وهم جماعة عربیة تعیش شرق 

-19] واألخرى واضح أنها في فترة متأخرة [10األردن، األولى خاصة بأواخر القرن الحادي عشر [
20 .[

مع أنهم ُهِزموا مرتین، غیر أنه من الصعب إبادتهم، فقد ُذِكروا في وقٍت متأخٍر بواسطة 
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.  Pliny، وكاتب التیني بلیني Ptolemy وبطلیموس Straboالُكتَّاب الیونانیین ستربوا 

 1وهو أحد أوالد إسماعیل. حاربت قبیلة یطور أسباط بني إسرائیل شرقي األردن (یطور: 
 ). مقاطعة بین اللجاه والجلیل.1: 3). وسكن نسله في إیطوریة (لو 19: 5أي 

)، والقبیلة المتناسلة منه التي سكنت شرقي األردن 15: 25أحد أبناء إسماعیل (تك نافیش: 
 ).19: 5 و 31: 1 أي 1(

اسم سامي، معناه "كرامة أو ُنْبل"، وهي قبیلة عربیة من بادیة الشام، حاربها نوداب: 
 العبرانیون الذین كانوا یسكنون شرقي األردن.

 َفاْنَتَصُروا َعَلْیِهمْ . 
  ،َفُدِفَع ِلَیِدِهِم اْلَهاَجِریُّوَن َوُكلُّ َمْن َمَعُهمْ 

 َألنَُّهْم َصَرُخوا ِإَلى اهللا ِفي اْلِقَتاِل، 
 ]20َفاْسَتَجاَب َلُهْم َألنَُّهُم اتََّكُلوا َعَلْیهِ . [

یرى البعض أن الهاجریین هم أنفسهم اإلسماعلیین، أو فریق منهم، وقد ُدعوا هكذا نسبة إلى 
 هاجر الجاریة.

فإن كان إسماعیل قد ُعِرَف بالقوة مع العنف، فإن هاجر ُعِرَفت بالضعف والعجز. ففي 
معركتنا ضد إبلیس وكل قواته یلیق بنا أن نذكر ونثق في وعد اهللا أنه قد أعطانا سلطاًنا أن ندوس 

ُیقدِّم لنا هذا األصحاح على الشیطان والخطیة والموت، ألننا نحمل روح القوة والسلطان والغلبة. 
لمسات جمیلة في هذه األسباط، فمع ما اتسَّموا به من شجاعة وخبرات عسكریة، شعروا أن الحرب 

 للرب، فصرخوا إلیه. 
  یمكننا أن نقول أن سرَّ نصرتهم كانت تقوم على اآلتي:

 أ. الحب وااللتصاق والوحدة الصادقة مع اإلخوة.
 حتى في المعركة، هذا ال یعني إنهم لم یصرخوا إلى اهللا وهم ب. شعورهم بالحضرة اإللهیة

 .في القتال
 صرخوا أثناء القتال.ج. مع اتكالهم على اهللا، 

 د. اتسَّموا بالشجاعة.
 هـ. سلكوا بروح التعقُّل.

 و. َمعركتهم الروحیة هي حرب للرب.

 َوَنَهُبوا َماِشَیَتُهمْ : ِجَماَلُهْم َخْمِسیَن َأْلفًا، 
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 َوَغَنمًا ِمَئَتْیِن َوَخْمِسیَن َأْلًفا، 
 َوَحِمیًرا َأْلَفْینِ .

 ]21َوَسُبوا أَُناسًا ِمَئَة َأْلفٍ . [

 َألنَُّه َسَقَط َقْتَلى َكِثیُروَن، 
 َألنَّ اْلِقَتاَل ِإنََّما َكاَن ِمَن اهللا. 
 ]22َوَسَكُنوا َمَكاَنُهْم ِإَلى السَّْبيِ . [

. نصف سبط منّسى 4
ُیَقدِّم لنا هنا أسماء رؤوس آباء نصف سبط منّسى، الذین ملكوا شرق األردن. كان نصیبهم 

في البدایة باشان وحدها، لكنهم نموا جًدا واغتنوا وصاروا أصحاب سلطان وقوة، إذ انتشروا في أقصى 
]. 23الشمال حتى بلغوا حرمون [

صارت منطقتهم ضخمة بالمقارنة مع مناطق األسباط األخرى. لكنهم أساءوا استخدام 
لوا عنه، وخانوا إله آبائهم  البركات اإللهیة. عوض االقتراب إلیه بالشكر على نعمته وعطایاه، تحوَّ

]25 .[
لوا إلى حلح وخابور وهارا ونهر جوزان، وقد كانوا في هذه  سمح اهللا ألشور أن تسبیهم، وُحوِّ

المناطق حتى كتابة سفرّي أخبار األیام. 

  ،َوَبُنو ِنْصِف ِسْبِط َمَنسَّى َسَكُنوا ِفي اَألْرضِ 
 ]23َواْمَتدُّوا ِمْن َباَشاَن ِإَلى َبْعِل َحْرُموَن َوَسِنیَر َوَجَبِل َحْرُمونَ . [

اسم عبري، معناه "جبل مقدس". وكان هو الحد الشمالي الشرقي لغزوات العبرانیین حرمون: 
 ).23: 5 أي 1بقیادة موسى ویشوع (

اسم أموري، ربما كان معناه "جبل السنا أو النور". نجد هنا أن سنیر وحرمون سنیر: 
 مذكوران كجبلْین مختلفْین، واألغلب أن سنیر اسم قسم من جبل حرمون (جبل الشیخ).

 َوَهُؤَالِء ُرُؤوُس ُبُیوِت آَباِئِهمْ : 
  ،َعاَفُر َوَیْشِعي َوَأِلیِئیُل َوَعْزِریِئیُل َوَیْرِمَیا َوُهوَدْوَیا َوَیْحِدیِئیلُ 
 ]24ِرَجاٌل َجَباِبَرُة َبْأٍس َوَذُوو اْسٍم َوُرُؤوٌس ِلُبُیوِت آَباِئِهمْ . [

قدَّم بقیة األصحاح الخامس حساًبا مختصًرا عن مصیر هذه األسباط. فقد حاربوا بنجاح 
 رجًال غلبوا قوات األعداء الضخمة. 44.760اإلسماعیلیین (أبناء هاجر). بجیٍش صغیٍر یبلغ عدده 

]. 21]، فوهبهم النصرة وغنائم كثیرة [20لقد اتكلوا على اهللا [
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بالرغم من خبرة هؤالء الرؤساء ومهارتهم في الحرب حتى ذاع صیتهم وشهرتهم في األرض، 
إال أنهم نسوا الرب وخانوه. خالل عالقتهم باألمم الوثنیة انجذبوا آللهة تلك البالد، لهذا أسلمهم الرب 

للتأدیب على یَدي ملك أشور، ففقدوا وطنهم، وعاشوا في مذلة وعبودیة ألشور. 

 أي 1اسم عبري، معناه "غزال صغیر". وهو أحد رجال سبط یهوذا من ساللة عزرة (عافر: 
 ).27: 2 أي 1). كما بحمل هذا االسم رئیس في سبط منسى، في شرقي األردن (17: 4

 اسم عبري معناه "ُمَخلِّص". وهو: رئیس بیت من نصف منسى شرقي األردن.یشعي: 

اسم عبري، معناه "إیل هو اهللا"، رئیس في نصف سبط منسى الذي سكن شرقي ألیئیل: 
 األردن.

 اسم عبري معناه "عون اهللا"، رئیس بیت في سبط منسى، وكان رجًال جبَّاًرا.عزریئیل: 

اسم عبري معناه "المجد لیهوه" أحد رؤوس البیوت، من سبط منسى سكن إلى هودویا: 
 ).24: 5 أي 1الشرق من نهر األردن (

 اسم عبري، معناه "اهللا یفرح". من رؤساء نصف سبط منسى شرقي األردن.یحدیئیل: 

. خیانة إله آبائهم وسبیهم بواسطة أشور 5
  ، َوَزُنوا َوَراَء آِلَهِة ُشُعوِب اَألْرضِ ،َوَخاُنوا ِإَلَه آَباِئِهمْ 

 ]25الَِّذیَن َطَرَدُهُم الرَّبُّ ِمْن َأَماِمِهمْ . [
كما أشار هذا األصحاح إلى النصرة المجیدة لهذه األسباط الُمتَِّحدة مًعا على الهاجریین، 

ذكر أیًضا انهیارهم أمام أشور بسبب خیانتهم هللا. 
 في ختام األصحاح تشیران إلى ما حلَّ بهذه األسباط التي في الشرق، إذ 26، 25اآلیتان 

تركوا عبادة اهللا الحي، بالرغم من خبرات آبائهم خانوا الرب إلههم، وعبدوا آلهة األمم المطرودة الوثنیة. 
 الطویلة والعجیبة في معامالت اهللا معهم.

 أب اآلباء عاش في جو وثني، حتى والدیه كانا یعبدان القمر، أما فهو فبإیمان  فإبراهیم
حي، دخل في عهد مع اهللا، وتمتَّع بحیاة روحیة إیمانیة ُمثِمرة، ونال وعوًدا إلهیة لحساب نسله الذي 

 الذي قاومه أخوه عیسو وأراد قتله، فاضطر للهروب من ویعقوبیصیر كنجوم السماء ورمل البحر. 
بیت أبیه. في وسط الضیق في البریة تمتَّع برؤیة السماء المفتوحة ومالئكة اهللا صاعدین ونازلین 

 احتفظ بإیمانه باهللا وهو مبیع كعبٍد في أرض غریبة (مصر)، یوسفوالرب نفسه كمن ُیَرحِّب به. و
وج بمصریة وثنیة. أما  وُسِجَن بدون ذنب، كما لم ینَس اهللا حین صار الرجل الثاني بعد فرعون وتزَّ

  

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

www.coptic-treasures.com/wp


 5أخبار األیام األول 
 

 هؤالء فانحرفوا عن عبادة اهللا بعد أن تمتَّعوا بأرض الموعد، وصارت لهم شریعة، وكهنة والویون.
ما فشل فیه الهاجریون، نجحت فیه العبادة الوثنیة والرجاسات. لقد غلبوا الهاجریین، لكن 

هزمتهم شهواتهم وفسادهم. 
لو أنهم استمروا في أمانتهم للرب كما كانوا في البدایة، الحتفظوا بالمناطق التي استولوا 

علیها، واتسعت أكثر فأكثر.  
اهللا الذي سمح لهم أن یمتلكوا هذه األرض حین اتكلوا علیه، سمح ألشور بَأْسِرهم وطردهم 

إلى أرض السبي بسبب خیانتهم له. 

 َفَنبََّه ِإَلُه ِإْسَراِئیَل ُروَح ُفوَل َمِلِك َأشُّوَر َوُروَح َتْغَلث َفَالَسَر َمِلِك َأشُّوَر،
  ،َفَسَباُهُم الرَُّأوَبْیِنیِّیَن َواْلَجاِدیِّیَن َوِنْصَف ِسْبِط َمَنسَّى

]  26َوَأَتى ِبِهْم ِإَلى َحَلَح َوَخاُبوَر َوَهاَرا َوَنْهِر ُجوَزاَن ِإَلى َهَذا اْلَیْومِ . [
استخدم اهللا الشعوب الوثنیة كآالت لتأدیب شعبه الُمنحِرف عن عبادة اهللا الحيّ . لقد استخدم 
اهللا تارة المصریین وتارة أخرى األشوریین ثم البابلیین والفارسیین والیونانیین والرومان. یتكرر هذا عبر 

). 6-5: 10التاریخ لتأدیب شعب اهللا (إش 
الحدیث هنا عن جمیع األسباط المذكورة في هذا األصحاح. 

مع ما ناله هؤالء القادة من قوة وشهرة، لم یضعوا اهللا في المكانة األولى في حیاتهم 
فانهاروا. 

 هو نفسه تغلث فالسر، غیَّر اسمه إلى تغلث فالسر على اسم ملك أشوري كان قد فول
سبقه واشتهر. 

)، وأخذ منه ماًال ورجع عنه. 20-19: 15 مل 2جاء فول إلى السامرة في أیام منحیم (
وبعد نحو أربع سنوات اتَّحد مع آحاز ملك یهوذا، وصعد إلى دمشق، وأخذها وسباها وقتل ملكها، 

)، وسبى أیًضا الساكنین 29: 15 مل 2وأخذ أیًضا القسم الشمالي من أرض إسرائیل وسبي أهلها (
شرق األردن. استخدمه اهللا لتأدیب شعبه. 

من هذا السبي لم یكن رجوع، واختلط إسرائیل بالشعوب، وضاع اسمهم وجنسهم. 

ح إنه اسم أشوري، ال ُیعَرف معناه، وهو اسم مقاطعة في إمبراطوریة آشور، ُحِمَل حلح:  ُیَرجَّ
إلیها المسبیون من األسباط العشرة. وربما كانت هي المقاطعة التي عرفت فیما بعد باسم خلكیتیس، 

 فیما بین النهرین، قرب جوزان، في حوض نهرى الخابور والساوكوراس.

اسم أكادي، ال ُیعَرف معناه. ولفظه في العبریة "كبار". وهو نهر استقر على ضفتیه خابور: 
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 بعض المسبیین الیهود. 

اسم أرامي معناه "الجبل" وهو مكان في دولة أشور، ُنِقَل إلیه بعض المسبیین من هارا: 
 األسباط العشرة. وربما كانت كرجة بغلر بالقرب من تل حالف هي المقصودة.

نهر في أرض الكلدانیین، یجري جنوًبا مخترًقا بالد ما بین النهرین، وبعد مائة نهر الجوزان: 
وتسعین میًال یلتقي بالفرع الشرقي لنهر الفرات عند قرقیسیا. ُأِخَذ إلیه مسبیو األسباط العشرة، بینهم 

حزقیال النبي، وهناك رأى النبي الكثیر من الرؤى. 

بلدة ومقاطعة في بالد مادي على نهر خابور، كان یسكنها بعض من بنى إسرائیل جوزان: 
 دعاها بطلمایس جوزنیتیس.

 
 5 أي 1من وحي 

 بروحك القدوس َهْب لي روح القوة!

   .تمتع رأوبین بعطیة الباكوریة، لكنه في استهتار استخفَّ بها
وهبتني أن ُأحَسب عضًوا في كنیسة األبكار،  

 فتأاهل للمیراث األبدي، وأنعم بانعكاس بهائك عليَّ !

َحرم رأوبین نفسه من نصیب اثنین من المیراث،  
 وتأهَّل یوسف الصغیر بنوالهما، فصار سبطْین.
َحرم رأوبین نفسه من مركز القیادة للشعب كله. 

لم َیُقْم من نسله قائد حقیقي للعمل لحساب ملكوت اهللا.  
وتمتَّع یهوذا بالقیادة، فجاء من نسله الملك داود البار،  

 ومن نسله تجسد كلمة اهللا ملك الملوك!
 لي أن أتمسك بمیراثي، فأصیر أیقونتك البهیة.  َهبْ 

 وتحسبني مع إخوتي أشبه بطغمة سماویة.

   ،َحطََّم رأوبین نفسه وكل سبطه
 صعد على مضجع أبیه ودنَّسه، فصار بالشهوة الردیئة كماٍء یغلي!

 َهْب لي روح الطهارة والنقاوة، فأصیر بك ُمقدًَّسا، وأرتدي ِبرَّك العجیب.

   .َهْب لي بروحك الناري أن َأتقدَّس، ویلتهب قلبي بنار الُحبِّ لألجیال الُمقِبلة
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 فال أكون عثرة ألبنائي وأحفادي.
 من أجل الكنیسة وُقْدِسیتها لن أسمح للخطیة أن تتسلل إلى قلبي أو فكري.

 فال َیِحلُّ غضبك على اآلخرین بسببي!

  .َهْب لي روح الحب والوحدة خاصة مع إخوتي
فإن كنت أتقدَّس بروحك ألجلهم، فلن أتمتع به بانعزالي عنهم.  

ل إنساني الداخلي إلى سماء جدیدة.  أللتصق بكل أعماقي بهم، فیتحوَّ
 أشعر معهم بحضورك اإللهي الُمفِرح.

أشعر في معركتي مع إبلیس والخطیة، إنها معركة للرب،  
 فأنت سالحي ونصرتي وٕاكلیلي.

 أتكئ علیك، وأصرخ بروح الرجاء.
 أحسب كل نصرة روحیة هي هبتك المجانیة لي!

   ،بروحك القدوس أتحدَّى إبلیس وكل حیله
 بك أیها القیامة أتحدَّى الموت.

بك یا ضابط الكل ال أخشى األحداث.  
 ألختفي فیك، فلسُت أنا وحدي في المعركة.

 أنت قائد المعركة وُمَحطِّم الظلمة وواهب النصرة.
 أنت سالحي، یحمي كل كیاني الروحي والنفسي والجسدي.

 وهبَتني روح البنوة، فكیف أخشى حتى الموت 

  ،َهْب لي الُنْصَرة الداخلیة
وضع لي حارًسا لحواسي وعواطفي وكل أعماقي!  

 من ُیَروِّض لساني وفكري ومشاعري سواك! 
بروحك ُتَجدِّد على الدوام بنیاني الداخلي.  

 فأتلذذ كل یوم بخبرة عربون السماء!
 لك الشكر والحمد والتسبیح یا واهب الخالص! 
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 َاَألْصَحاُح السَّاِدُس 

سبط الوي 
أهمیة سبط الوي 

في هذا األصحاح نجد نسب العائلة الكهنوتیة وعائالت الالویین وأماكن مساكنهم.  
أعطى الكاتب اهتماًما خاًصا لسبط الوي بسبب دوره الخاص في خدمة الهیكل. فجاء خط 

نسل هرون في شيٍء من التفصیل، خاصة النسل الصادر عن ابنه ألعازار.  
-4یبدو أن غایة هذا العمل أن ُیَقدِّم الخط الرئیسي الكهنوتي، حتى یبلغ بنا إلى السبي [

) بقائمة عن رؤساء الكهنة بعد السبي، لتأكید شرعیة 11-10: 12]. هذا ُیَكمِّله ما ورد في (نح 15
).  65-64: 7؛ نح 63-62: 2الكهنة بعد العودة من السبي (راجع عز 

كما كانت أنساب یهوذا مهمة للتأكد من قیام الملوك من بیت داود المختار من اهللا، هكذا 
كان جدول أنساب الالویین في غایة األهمیة الستمراریة الخدمة في بیت الرب. فإن كل األشخاص 
الذین یقومون بأعمال دینیة في خیمة االجتماع أو الهیكل یلزم أن یكونوا من نسل الوي. فالالویون 

حتى وٕان كانوا بالحق هم أبناء الكهنة، ولم یستطیعوا أن یجدوا سجل أنسابهم، أو یبرزوا تسجیًال 
). 63-62: 2موثوًقا فیه، ُرِذُلوا من الكهنوت ولم ُیسَمْح لهم أن یأكلوا من قدس األقداس (عز 

كان الوي ثالث أبناء یعقوب من لیئة، وحینما غار نسله غیرة للرب، أفرز الرب الالویین من 
: 13)، واختارهم بدًال من كل أبكار كل األسباط (خر 9-8: 10جمیع األسباط لخدمة بیته (تث 

). 45-44: 3؛ عد 11-13
كان الكهنة من نسل هرون من سبط الوي، والباقون من الالویین یقومون بالخدمات التالیة: 

. یحملون خیمة االجتماع متى رحلوا، ویقومون بنصبها متى َحلُّوا. 1
. إذ لم یكن لهم نصیب خاص بالسبط في أرض الموعد، كانت لهم مدن في وسط كل 2

األسباط، لیقوموا بتعلیمهم شریعة اهللا. 
. كان لهم العشور في الحیوانات والمحاصیل واإلیرادات. 3
 4000 بوابین، 4000 للتعلیم و6000 منهم للخدمة المقدسة، 24.000. أفرز داود 4

). 5-3: 23للتسبیح والعزف على اآلالت الموسیقیة (أي 
ُیَمثِّل الالویون جماعة لها عملها الخاص، ترتبط مًعا، ال خالل مكان ُمَعیَّن، بل خالل 

قیامهم بعمٍل واحٍد أینما ُوِجُدوا. 

قائمة أنساب سبط الوي 
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ُیالَحظ في القائمة الخاصة بأنساب الالویین اآلتي:  
)، ولم تذكر 24-23 أي 2. أنها قائمة غیر كاملة، فلم تذكر یهویاداع الذي ورد في (1

). 33: 8أورّیا الكاهن الذي ُذكر في (عز 
]، 10-1. شملت هذه القائمة اثني عشر جیًال كهنوتًیا من هرون إلى هیكل سلیمان [2

). 2: 3؛ عز 15-11واثني عشر جیًال كهنوتًیا آخر من هذا الهیكل إلى الهیكل الذي ما بعد السبي (
 ).10: 4تحمل هذه األجیال الكهنوتیة األربعة وعشرون صورة تنعكس على ما ورد في (رؤ 

. بني جرشون وقهات ومراري. یقتفي أثر سبط الوي، خالل العشائر الثالث 3

. 3-1. أصل عائلة الوي  1
. 15-4. سلسلة الكهنة حتى السبي 2
. 30-16. عائالت الالویین األخرى  3
. 48-31. الُمَسبِّحون في بیت الرب 4
. 53-49. عمل الكهنة   5
. 81-54. مساكن الالویین ومدن الملجأ 6

. أصل عائلة الوي 1
 ]1َبُنو َالِوي: َجْرُشوُن َوَقَهاُت َوَمَراِري. [

 جیًال في مدة تقرب من 25من الوي إلى یهوصاداق الذي ُحِمَل إلى أرض السبي كان 
 أي 2). وعزریا (11 مل 2 سنة. القائمة هنا لم تذكر بعض رؤساء الكهنة مثل یهویاداع (1300

). إذ لم یكن ما یشغل السفر تقدیم 10: 31 أي 2)، وعزریا (15: 16 مل 2)، وأوریا (17: 26
قائمة بأسماء رؤساء الكهنة، وٕانما إبراز نسب یهوصاداق الذي كان في زمان السبي، وابنه یهوشع 

). 1:1رئیس الكهنة بعد السبي (حجي 
 أي 1)، وبعد ذلك في الهیكل (4-3ُأفرز سبط الوي لخدمة اهللا في خیمة الشهادة (عد 

23-26 .(
)، وُبناء على أمر اهللا كان كل 3: 6 أي 1ُأِقیم هرون أخو موسى النبي أول رئیس كهنة (

الكهنة من نسل هرون، أما بقیة سبط الوي، فكان لهم دورهم الهام في خدمة بیت الرب كمساعدین 
للكهنة في الخدمة، كما كانوا یقطنون وسط األسباط لتعلیم الشعب كلمة اهللا ومساعدتهم على الطاعة 

للوصیة اإللهیة. 
بنو الوي بحسب الترتیب الطبیعي أو ترتیب المیالد: جرشون وقهات ومراري. 
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 أي 1: اسم عبري، معناه "نفى" أو "جرس". بكر الوي ومؤسس أسرة الجرشونیین (جرشون
6 :16-17 .(

: اسم عبري، ربما كان معناه "مجمع". وهو االبن الثاني لالوي وأبو قبیلة القهاتیین قهات
 سنة وُرِزَق أربعة بنین، منهم عمرام أبو موسى، ویصهار أبو قورح الذي تمرَّد على ابن 133عاش 

). وكانت له أخت اسمها یوكابد تزوجها ابنه عمرام، ومنها 6: 23، 16، 1: 6 أي 1عمه موسى (
ُوِلَد له هرون ومریم ثم موسى النبي. فیكون عمرام قد تزوج عمته. إذ كان كل الكهنة من بنى قهات، 

 فإن كل كاهن بالضرورة هو الوي، ولیس كل الوي بالضرورة كاهًنا.

یِئیلُ . [  ]2َوَبُنو َقَهاتَ : َعْمَراُم َوِیْصَهاُر َوَحْبُروُن َوُعزِّ
ال یبدأ حسب الترتیب الطبیعي، بجرشون، وٕانما حسب اختیار النعمة، أي بقهات كأصل 

الكهنوت الهروني. 

: اسم عبري، معناه "عم مرتفع". عمرام

). 18: 6 أي 1: اسم عبراني، معناه "یضيء أو یشرق". وهو ابن قهات ابن الوي (یصهار

: اسم عبري، معناه "عصبة، صحبة، رباط، اتحاد". حبرون
). 12: 23، 18، 2: 6 أي 1. الوي ابن قهات ومؤسس أسرة (1
: 6 أي 1. كان لحبرون قرى تابعة لها وقد ُأعطیت للكهنة، وكانت إحدى مدن الملجأ (2

54-57.( 

 َوَبُنو َعْمَرامَ : هرون َوُموَسى َوَمْرَیمُ . 
 ]3َوَبُنو هرون: َناَداُب َوَأِبیُهو َوألعازار َوإِیثَاَمارُ . [

 كرَّمهما هرونو هرون ُیَمثِّل الكهنوت، وموسى ُیَمثِّل الناموس، ومریم ُتَمثِّل النبوة. موسى
الرب، إذ استخدمهما أداتین لخالص الشعب، وكُمَمثِّلْین هللا.    

بدأ بالكهنوت ولیس بالناموس، حیث یرمز للسید المسیح رئیس الكهنة السماوي الذي یشفع 
فینا بدمه لدى اآلب ألجل المصالحة، فنستطیع فهم الناموس أو الوصیة اإللهیة. كالعادة في األنساب 

یبدأ باإلنسان الطبیعي أوًال، وبعد ذلك یفسح المجال لإلنسان الروحي. 
)، لكنهما قدَّما ناًرا 1: 28بدأ هنا بناداب وأبیهو حسب الطبیعة، ُكرِّسا كاهنْین للرب (خر 

). ربما كانا في حالة ُسْكِر لما فعال هذا، لذلك 61: 26، عد 7-1: 10غریبة، فسمح اهللا بقتلهما (ال 
 ).9: 10حَرم اهللا على الكهنة دخول خیمة االجتماع بعد ُشْرِب الخمر ( ال 
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یأتي بعدهما ألعازار وٕایثامار، األول هو الكاهن بحسب اختیار النعمة، وٕایثامار الكاهن 
تحت المسئولیة، ُیستبَعد لیفسح المجال أللعازار. 
)، استبعده سلیمان هو ونسله بعد أن استقر 7: 1مل 1إذ أعان أبیاثار أدونیا لیستلم العرش (

 )، وحجز كرامة الكهنوت لنسل ألعازار.27-26: 2 مل 1على العرش (
كان موسى النبي وهرون الكاهن وأختهما مریم النبیة ُیَمثِّلون فریق عمٍل لحساب ملكوت اهللا؛ 
یعملون مًعا، كل حسب موهبته ورسالته، لكن الثالثة یعملون في تناغم تحت قیادة اهللا نفسه. كل منهم 

یحتاج إلى اآلخرین، إذ ال یوجد قائد كامل سوى السید المسیح وحده. 

: قاد الشعب في الخروج، وَتَسلَّم الوصایا العشرة والشریعة، والتقى مع اهللا نائًبا موسى النبي
). َتَمتَّع برؤیة مجد اهللا من خلف.  32: 32عن الشعب، یتكلم مع الرب كما ُیَكلِّم الرجل صاحبه (خر 

: أول رئیس كهنة، رافق أخاه في لقائه مع فرعون، وكان المتحدث عنه، ألن موسى هرون
كان ثقیل الفم واللسان.  

مع ما كان لهرون من مركٍز ساٍم، اختاره الرب أول رئیس كهنة، غیر أن له ضعفات: 
. استسلم لمطالب الشعب في ُصْنِع العجل الذهبي عندما تأخر موسى على جبل 1

سیناء. 
 . انضم إلى موسى في عصیان أمر اهللا فیما یخص الصخرة التي أخرجت ماءً .2

 . انضم إلى أخته مریم في نقدها لزواج موسى من المرأة الكوشیة.3

 والعود الیابس أثمر،  عصا هرون أفرخت ،
 ˺لقد أنكشف الیوم سّر هذا، ألن رحم البتول یحمل طفالً !

  تطلع كیف یأكل صلیب الرب الحیة التي 12:7 إن عصاه أكلت الحیات (خر هرونإذ رأى ،(
 ˻أكلت آدم وحواء!

القدیس مار أفرام السریاني 

: قادت النساء  في التسبیح هللا بعد عبورهم بحر سوف. اشتركت مع أخیها هرون مریم النبیة
في نقد أخیهما موسى، كما حلَّ بها البرص وُعِزَلت عن المحلة لمدة أسبوع. 

  مثل اهللا على المعسكر، یحل ویأمر بني یعقوب مثل اهللاموسىُجِعَل  .

Ï  1تسابیح المیالد، تسبحة .
Ð  1تسابیح المیالد، تسبحة .
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األسباط. مسك القیثارة بین ت مثل عروس اهللا، وكانت مریمكانت 
 ویغفر ،، ویعطر البخور (خیمة االجتماع) ویدخل إلى قبة الزمان، یحمل المبخرةهرونكان 
خطایاهم. 

كان یطرد الموت الرهیب عن المعسكر بالمبخرة التي َقدَّمها، ومنع حاًال الُمهِلك. 
موسى وهرون خلَّصا الشعب من مصر، وهرون الكاهن ُجِعَل غافًرا ومطهًرا. 

یعطر البخور وتقبله النار الخفیة، وبالنار تعطي النار الرائحة أمام المشاهدین. 
أین شاهدتم ناًرا تشتعل من اللهیب، إال هنا حیث أظهرت النار الخفیة محبتها؟ 

 .˺عطر هرون نار قلبه في بیت الغفران، منع الموت من المعسكر بسرعة
القدیس مار یعقوب السروجي 

" اسم عبري معناه "كریم". وهو أكبر أبناء هارون األربعة، وأمه ناداب: "ناداب وأبیهو
)، وكان من القلیلین الذین سمح لهم الرب من االقتراب 2: 3؛ عد23: 6الیشابع بنت عمیناداب (خر 

على جبل سیناء.  

: اسم عبري، ومعناه "األب هو" أو "أبي هو". أبیهو
)، غالًبا ما كانا في 7-1: 10 لعصیانهما اهللا، إذ قدما ناًرا غریبة. (ال ناداب وأبیهومات 

)، وصار 9: 10حالة سكر، لذلك حرم اهللا على الكهنة دخول خیمة اإلجتماعىبعد شرب الخمر (لت 
). 28: 20ألعازار رئیًسا للكهنة بعد موت أبیه هرون (عد 

-24: 20اسم عبري، معناه "اهللا عون". صار رئیًسا للكهنة بعد موت هرون (عد ألعازار: 
28 .(

: كلمة عبریة، معناها "ساحل النخیل". قام بدوٍر هاٍم في ترتیب خدمات العبادة في أیثامار
). 8: 7؛ 33، 28: 4خیمة الشهادة (عد 

. سلسلة الكهنة حتى السبي 2
 ]4[ َأِلَعاَزاُر َوَلَد ِفیَنَحاَس، َوِفیَنَحاُس َوَلَد َأِبیُشوَع،

العازار ولد فینحاس، رجل الغیرة والقوة، وهو مثل كالب الذي َقدَّم في إیمانه فضیلة، وهو 
] الذي خدم في هیكل 9المختار من اهللا لیستمر في خطة الكهنوتي، دون عائق حتى جاء عزریا [

]. في 15]. ویمتد الخط من عزریا إلى یهوصاداق الذي ُسِبي إلى بابل [10سلیمان في أورشلیم [

Ï  (راجع نص بول بیجان والدكتور بهنام سوني).على هرون الكاهن 5المیمر  
                                                 

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

www.coptic-treasures.com/wp


 6أخبار األیام األول 
 

السبي توقَّف خط نسبهم وأصابه الغموض، كما توقَّف الخط الملوكي. 

 َوَأِبیُشوُع َوَلَد ُبقَِّي، 
 ]5[ َوُبقِّي َوَلَد ُعزَِّي،

)، 5: 6 أي 1: اسم عبري، وهو اختصار بقیا وهو رجل من نسل رؤساء الكهنة (بقى
ح إنه لم یصل لهذا المنصب.  وُیَرجَّ

: اسم عبري، معناه "یهوه قوة"، وهو ابن بقى، وأبو زرحیا، من ساللة رؤساء الكهنة عزى
). 51، 6، 5: 6 أي 1الالویین، وأحد أجداد عزرا (

 ]6[ َوُعزِّي َوَلَد َزَرْحَیا، َوَزَرْحَیا َوَلَد َمَراُیوَث،
). 51، 6: 6 أي 1: اسم عبري، معناه "الرب أشرق". وهو كاهن من نسل ألعازار (زرحیا

 أي 1: "عصیان". وهو اسم كاهن، وهو ابن زرحیا، وكان ُمعاِصًرا لعالي الكاهن (مرایوث
6 :6-7 ،52 .(

 َوَمَراُیوُث َوَلَد َأَمْرَیا، 
 ]7[ َوَأَمْرَیا َوَلَد َأِخیُطوَب،

. 11] غیر أمریا في ع 7یالحظ تكرار بعض األسماء مثل: أمریا [

 ]8[ َوَأِخیُطوُب َوَلَد َصاُدوَق، َوَصاُدوُق َوَلَد َأِخیَمَعَص،
 غیر 9. عزریا في ع 12 غیر أخیطوب وصادوق في ع 8أخیطوب وصادوق في ع 

. 14 وعزریا في ع 10عزریا في ع 
: اسم عبري، معناه "أخو االمتعاض أو الغضب". أخیمعص
: اسم عبري، معناه "صدِّیق" أو "بار". غالًبا هو الغالم الذي جاء إلى داود في صادوق

لوا المملكة من شاول إلى داود ( ). وكان 28-27: 12 أي 1حبرون مع رؤساء بني إسرائیل، لُیحوِّ
). في 17: 8صم 2أحد الكاهنْین العظیمْین في أیام أبیاثار الذي ُیدَعى أیًضا أخیمالك الكاهن اآلخر (

أثناء تمرُّد أبشالوم هربا مع داود من أورشلیم، وهما یحمالن تابوت العهد. لكن الملك طلب منهما أن 
). عندما شاخ داود، وأراد 29-24: 15صم 2یعودا بالتابوت إلى العاصمة حتى ینتهي هذا التمرُّد (

 أدونیا أن یغتصب العرش بقي صادوق أمیًنا لداود، أما أبیاثار فأعان أدونیا، الذي قام سلیمان بطرده. 

 ]9[ َوَأِخیَمَعُص َوَلَد َعَزْرَیا، َوَعَزْرَیا َوَلَد ُیوَحاَناَن،
 أي 1: اسم عبري، معناه "یهوه حنَّان". وهو اسم ابن عزریا، وأبو عزریا الكاهن (یوحانان
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6 :9-10 .(

: اسم عبري، معناه "من أعانه یهوه". حمل كثیرون هذا االسم، منهم: عزریا
). 9: 6 أي 1. حفید صادوق، ابن أخیمعص، وكان كاهًنا عظیًما (1
 ).11-10: 6 أي 1. ابن یوحانان، وكان كاهًنا عظیًما (2

 ).11: 9، 14-13: 6. ابن حلقیا، وأبو سرایا، وكان كاهًنا عظیًما (أي 3

. ابن صفنیا وهو من بین القهاتیین. ومن أحد أحفاده النبي صموئیل، ومن أحفاده أیًضا 4
 ).36: 6 أي 1هیمان الُمَغَنِ◌ي عند داود (

  ،َوُیوَحاَناُن َوَلَد َعَزْرَیا
 ]10[  (َوُهَو الَِّذي َكَهَن ِفي اْلَبْیِت الَِّذي َبَناُه ُسَلْیَماُن ِفي ُأوُرَشِلیمَ )

). وربما 35: 2 مل 1: وهو الجیل الرابع من صادوق الذي كان في زمان سلیمان (عزریا
. 9الذي كهن في زمان سلیمان هو عزریا غیر المذكور في ع 

: وكانت عاصمة یهوذا وفلسطین السیاسیة لزمن طویل. كما أنها مدینة مقدسة عند أورشلیم
الیهود والمسیحیین والمسلمین. 

 ]11[ َوَعَزْرَیا َوَلَد َأَمْرَیا، َوَأَمْرَیا َوَلَد َأِخیُطوَب،

 ]12[ َوَأِخیُطوُب َوَلَد َصاُدوَق َوَصاُدوُق، َوَلَد َشلُّوَم،
: اسم عبري، معناه "عادل أو بار". وهو كاهن من ساللة الكهنة العظام أبو شلوم صادوق

). 12: 6 أي 1وابن أخیطوب الثاني (

 اسم عبري، معناه "جزاء". وهو أحد أفراد أسرة رؤساء الكهنة التي من صادوق، شلوم:
). 15-12: 6 أي 1وسابق لعزرا. عاش قبل حصار نبوخذنصر ألورشلیم (

 ]13[ َوَشلُّوُم َوَلَد ِحْلِقیَّا، َوِحْلِقیَّا َوَلَد َعَزْرَیا،
: اسم عبري معناه "یهوه قسمي أو نصیبي". یوجد أكثر من شخص یحمل هذا االسم، حلقیا

من بینهم: 
). 46-45: 6 أي 1. الوي، ابن أمصي، من بني مراري (1
. رئیس الكهنة المعاصر لیوشیا، الذي ساعد الملك في إصالحه الدیني، ووجد سفر 2

 ).13: 6 أي 1الشریعة، بینما كان یحسب الفضة الداخلة إلى الهیكل (

 ]14[ َوَعَزْرَیا َوَلَد َسَراَیا، َوَسَراَیا َوَلَد َیُهوَصاَداَق،
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: اسم عبري، معناه "یهوه عادل". عندما قتل نبوخذنصر الكاهن العظیم سرایا في یهوصاداق
) إلى بابل. وهو والد یوشیا الكاهن الذي عاد مع 15: 6 أي 1ربلة، أخذ یهوصاداق ابنه أسیًرا (

 ).14، 12، 1: 1زُربابل من بابل، لكي ُیعید بناء الهیكل والمجتمع الیهودي (حج 

: اسم عبراني معناه "اهللا قد غلب". الكاهن العظیم في ملك صدقیا، أخذه بنوخذنصر سرایا
). 14: 6 أي 1مع كثیرین من عظماء المملكة مسبی�ا وقتل، وقد ورد اسمه في قائمة رؤساء الكهنة (

رَ . [  ]15َوَیُهوَصاَداُق َساَر ِفي َسْبِي الرَّبِّ َیُهوَذا َوُأوُرَشِلیَم ِبَیِد َنُبوَخْذَنصَّ
رأینا في األصحاح السابق ید اهللا تستخدم تلغث فالسر األشوري كآلة تاریخیة یستخدمها اهللا 

]. هذا 15)؛ اآلن  نرى یده تعمل في تأدیب یهوذا بالسبي البابلي [26: 5ضد مملكة الشمال (
المنظور التاریخي یكشف عما وراء السفر من فكر الهوتي لألحداث التاریخیة. 

. عائالت الالویین األخرى 3
 ]16َبُنو َالِوي: َجْرُشوُم َوَقَهاُت َوَمَراِري. [

: 12؛ إش 3: 14كان التسبیح الطقسي (التسبیح والحمد والشكر) جوهر عبادة الذبائح (هو 
). 11: 1؛ مال 25-26

بعد أن أورد نسل قهات، ألن منهم كان الكهنة، ذكر نسل جرشوم ألنه البكر. 

: اسم عبري، معناه "غریب، أو تقي". من الفعل العبري "جرش" أي "طرد" و"نفى" جرشوم
). 17-16: 16 أي 1)، وجرشوم في (1: 6 أي 1وهو دعي جرشون ابن الوي في (

 ]17َوَهَذاِن اْسَما اْبَنْي َجْرُشومَ : ِلْبِني َوَشْمِعي. [
غایة األنساب التالیة هي تقدیم قائمة بنسل الوي من الذین لیسوا كهنة، بل كانوا الویین 

 عادیین.

یِئیلُ . [  ]18َوَبُنو َقَهاتَ : َعْمَراُم َوِیْصَهاُر َوَحْبُروُن َوُعزِّ
: كان والد هرون وُكل خط رؤساء الكهنة. أما بقیة الكهنة فیرجعون إلى قهات من عمرام

أبنائه اآلخرین: یصهار وحبرون وعزیئیل. أما نسل الوي الذین لیسوا من قهات لم یكن من الممكن أن 
 ُیقاموا كهنة نهائًیا.
: اسم عبري، معناه "اهللا قوة". عزیئیل

 َواْبَنا َمَراِري: َمْحِلي َوُموِشي. 
 ]19َفَهِذِه َعَشاِئُر الالَِّویِّیَن َحَسَب آَباِئِهمْ . [
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). 47: 6 أي 1: اسم عبري، معناه "مریض". وهو حفید مراري (محلي
). 19: 6 أي 1: ابن مراري بن الوي (موشى

 ]20ِلَجْرُشومَ : ِلْبِني اْبُنُه، َوَیَحُث اْبُنُه، َوِزمَُّة اْبُنُه، [
: اسم عبري، معناه "مشورة أو خدعة". وهو اسم لالوي من بني جرشوم، وابن لشمعي زمة
). 43-42، 20: 6 أي 1وحفید یحث (

 ]21َوُیوآُخ اْبُنُه، َوِعدُّو اْبُنُه، َوَزاَرُح اْبُنُه، َوَیَأْثَراُي اْبُنهُ . [
)، وربما كان هو 21: 6 أي 1: اسم عبري، معناه "یهوه أخ". وهو اسم الوي ابن زمة (یوآخ

). 42: 6 أي 1إیثان جرشوني (

: جمعها أعداء أو أعادى، وقد أوصى اهللا بالشفقة على حیاتهم، والمحافظة على عدو
ممتلكاتهم ومحبتهم والصالة من أجلهم ومساعدتهم والتغلُّب علیهم باللطف وعدم الفرح لشقاوتهم 

وسقوطهم وموتهم. إال أنه حذَّر من صداقة أعداء الخیر ودعا اإلنسان لطلب الحمایة منهم. 

: اسم عبري، معناه "بزوغ النور"، وقد تسمَّى بهذا االسم عدد من رجال العهد القدیم، زارح
). 41: 21: 6 أي 1وهو الوي من بني جرشوم (

)، 21: 6 أي 1: اسم عبري، معناه "یهوه یرشد". وهو الوي من عائلة جرشوم (یأثراي
). 41: 6 أي 1وُیدَعى أیًضا أثناي (

 ]22َبُنو َقَهاتَ : َعمِّیَناَداُب اْبُنُه، َوُقوَرُح اْبُنُه، َوَأسِّیُر اْبُنُه، [
: 6 أي 1: اسم عبري، معناه "عمي كریم". وهو اسم ابن قهات، من الالویین (عمیناداب

). ویالحظ أن عمیناداب هنا هو یصهار في 2: 6 أي 1). ورد اسمه في أمكنه أخرى، یصهار (22
 ).1: 16 ؛ عد 21: 6؛ خر 38، 37: 6. ویظهر أنه أب قورح (38ع 

: اسم عبري، معناه "قرع". قورح
). وأما نسل قورح، فعاشوا واشتهروا في 11-9: 26وردت خطیة قورح وجماعته في (عد 

). 37، 22: 6 أي 1خدمة الهیكل (

 : كلمة عبریة، معناها "أسیر"، وقد ورد هذا االسم في الكتاب المقدس: أسیر
). 22: 6 أي 1. رجل الوي ُوِلَد لقورح في مصر (1 
. اسم ألحد أحفاء الرجل المذكور آنًفا وابن أبیاساف. وكان أسیر من أسالف صموئیل 2 

). 23: 6 أي 1(
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 ]23َوَأْلَقاَنُة اْبُنُه، َوَأِبَیاَساُف اْبُنُه، َوَأسِّیُر اْبُنُه، [
 اسم عبري معناه "اهللا قد خلق" أو "اقتنى". ، یوجد أكثر من شخص یحمل هذا ألقانة:

االسم، من بینهم: 
. اسم الوي من عشیرة قهات، من بیت یصهار ومن القورحیین، وكان أًخا ألسیر 1
). 36: 6 أي 1وأبیاساف (
). 36: 6 أي 1. اسم الوي من نفس العشیرة، والبیت والفرقة مثل سابقه، وهو ابن یوئیل (2
، 26: 6 أي 1. اسم الوي من نفس العشیرة والبیت والفرقة مثل سابقة، وهو ابن محث (3

35 .(
. اسم الوي من نفس العشیرة والبیت والفرقة مثل سابقه، وهو ابن یروحام. وكان من أرض 4

أفرایم الجبلیة، وكان یقیم في رامتایم صوفیم، وكان زوًجا لفنَِّنة وحنة، وهو أبو صموئیل من زوجته 
). 34، 27: 6 أي 1حنة (

) نالحظ النظرة إلى القانة وابنه صموئیل باعتبارهما في الخط 30-16في هذا القسم (
]. بینما في سفر صموئیل األول یوصف بیت القانة أنه أفرامي. واضح مما ورد هنا 26-23الالوي [

أن بیت القانة كان أسرة من الالویین تعیش في إقلیم أفرایم. ال نعجب من هذا إذ كان الالویون 
. ˺منتشرون بین كل األسباط

یَّا اْبُنُه، َوَشاُوُل اْبُنهُ . [  ]24َوَتَحُث اْبُنُه، َوُأوِریِئیُل اْبُنُه، َوُعزِّ
 أي 1 اسم عبري، معناه "ما هو تحت". وهو الوي من قبیلة قورح من بیت یصهار (تحث:

6 :24 ،27 .(

: اسم عبري، ومعناه "اهللا نوري". وقد ورد اسم ابن تحث من عشیرة قهات من سبط أوریئیل
. وعزیا وشاول هنا هما عزریا ویوئیل في ع 36). أوریئیل هنا هو صفنیا في ع 24: 6 أي 1الوي (

36 .

: 6 أي 1: اسم عبري، معناه "یهوه قوة". وهو من بني قهات، من الالویین، ابن شاول (عزیا
24 .(

). 24: 6 أي 1: اسم عبري معناه "ُسئل من اهللا". وهو الوي من القهاتیین (شاول

 ]25َواْبَنا َأْلَقاَنةَ : َعَماَساُي َوَأِخیُموُت [

1 Cf. P. H. Reardon: History and Worship, Orthodox Christian Reflections on the Books of Chronicles, 
p. 43. 
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: اسم عبري، معناه "یهوه قد حمل". ابن ألقانة، من بین القهاتیین من الالویین، وهو عماساي
). 35، 25: 6 أي 1أحد جدود هیمان الُمغنِّي أیام داود (

: اسم عبري، معناه "أخو الموت". أخیموت

 ]26[ َوَأْلَقاَنةُ . َبُنو َأْلَقاَنَة ُصوَفاُي اْبُنُه، َوَنَحُث اْبُنُه،
. 35، 34صوفاي ونحث هنا هما صوف وتوح في ع 

). وهو اسم عبري معناه "شهد العسل" وهو الوي قهاتي 26: 6 أي 1: هو صوف (صوفاي
). 35: 6 أي 1أحد أسالف صموئیل (

). 26: 6 أي 1: اسم عبري، معناه "راحة". وهو اسم لالوي ابن القانة، من بین قهات (نحث
). 34: 6 اي 1وربما كان نفسه توح وتوحو (

 ]27َوَأِلیآُب اْبُنُه، َوَیُروَحاُم اْبُنُه، َوَأْلَقاَنُة اْبُنهُ . [
: 6 أي 1: اسم عبراني، معناه "اهللا أب". وهو اسم رجل الوي من أسالف صموئیل (ألیآب

. 34) یدعى "إیلیئیل" في ع 34: 6 أي 1). وفي (27

 ]28َواْبَنا َصُموِئیلَ : اْلِبْكُر َوْشِني ثُمَّ َأِبیَّا. [
د صموئیل النبي:  بعد فترة الظلمة في عصر القضاة، جاء صموئیل القاضي والنبي، فَوحَّ

 الصفوف، وجذبهم إلى عبادة اهللا واالتكال علیه.
). 20-19: 3 صم 1جاء ثمرة لصالة أمه حنة (

كان رجل اهللا، رجل صالة شعاره: "وأما أنا فحاشا لي أن ُأخطئ إلى الرب، فأكف عن 
). وكان قاضًیا وكاهًنا 23: 12 صم 1الصالة من أجلكم، بل أعلمكم الطریق الصالح المستقیم" (

ونبًیا ومشیًرا لشاول الملك الذي وبخ الملك لعصیانه لمشورته، وكان مشیًرا لداود الملك.  
كان آخر قضاة إسرائیل، مسح أول ملكین: شاول وداود، لكن لألسف لم ینجح في تربیة 

ابنیه . 
) مع أنه ینتمي إلى سبط 16، 28: 6یرى البعض أن صموئیل ُحِسَب من بني الوي (

 1 ُدِعي أفرایمي (صموئیل النبي. ویرى البعض أن Îآخر، لكنه ُحِسَب الوًیا من أجل عالقته بالهیكل
)، لیس ألنه من سبط أفرایم، وٕانما من أجل سكنه في راماتیم صوفیم في تخوم سبط أفرایم. 1: 1صم 

 ).8: 10 ؛ 13: 9 صم 1ولهذا فقد تربَّى على ید عالي الكاهن (

1 Céline Mangan: 1-2 Chronicles, Ezra, Nehemiah, Delware 1982, p.15. 
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) أن اسم ابن صموئیل البكر 3: 8 صم 1: في العبریة معناها "ثانیة"، وقد جاء في (وشني
هو یوئیل، والثاني أبیا. فدعوته وشني هنا یعني ثانیة وهو أبیا كما ورد هنا. 

وكان اسم بن صموئیل البكر یوئیل، واسم ثانیة "أبیا". وورد اسم یوئیل ابن صموئیل أیًضا 
). كما ورد في بعض النسخ الیونانیة السبعینیة وفي الترجمة السریانیة البشیطة: 28: 6 أي 1في (

"وابنا صموئیل البكر یوئیل والثاني أبّیا". 

: معناها "الرب أب" أو "الرب أبي". أبّیا

 ]29َبُنو َمَراِري: َمْحِلي َوِلْبِني اْبُنُه َوَشْمِعي اْبُنُه َوُعزَُّة اْبُنُه [
). 29: 6 أي 1 اسم عبري، معناه "قوة". وهو ابن مراري، الوي (عزة:

 ]30َوِشْمَعى اْبُنُه َوَحِجیَّا اْبُنُه َوَعَساَیا اْبُنهُ . [
: 6 أي 1: بفتح العین، اسم عبري معناه "اهللا یسمع"، وهو الوي من عائلة مراري (شمَعى

). 43-30: 6 أي 1). والوي من عائلة جرشوم (30

). 30: 6 أي 1 اسم عبري، معناه "عید یهوه". الوي من نسل مراري (حجیا:

: اسم عبري، معناه "یهوه عمل". وهو الوي، رئیس عائلة مراري، اشترك في جلب عسایا
). 11، 6: 15، 31-30: 6 أي 1تابوت العهد إلى القدس أیام داود (

. الُمَسبِّحون في بیت الرب 2
)، ففي إسرائیل تطور 33: 9 أي 1تسرد قائمة الذین قادوا التسبیح في الهیكل (انظر أیًضا 

 صم 2التسبیح إلى درجة عالیة، فداود اهتم بالتسبیح إلى درجة كبیرة، وقد ُدِعي ُمَرنِّم إسرائیل الحلو (
)، وأغلبیة المزامیر تُنَسب إلیه، وحیث أن الكثیر من المزامیر استخدمت في العبادة والتسبیح 1: 23

).  39: 6للرب، فال غرابة أن الكثیر من المزامیر ُینَسب إلى آساف (

، َوَهُؤَالِء ُهُم الَِّذیَن َأَقاَمُهْم َداُوُد َعَلى اْلِغَناِء ِفي َبْیِت الرَّبِّ 
 ]31َبْعَدَما اْسَتَقرَّ التَّاُبوتُ . [

في أثناء الرحلة في البریة امتاز القهاتیون بحمل خیمة االجتماع بكل مشتمالتها، كما ُأئُتِمنوا 
على حمل تابوت العهد. وٕاذ استقر التابوت في أرض الموعد في بیت الرب، ولم تعد هناك حاجة 
لحمله، أقام داود الملك من عشائر الالویین الثالث فرق التسبیح والعناء في بیت الرب، حتى بني 

 في الهیكل. بالتسبیحسلیمان، الهیكل فصاروا یخدمون 
قائمة الالویین المغنیین جاءت بالتفصیل على غیر العادة، ویرى البعض أن الكاتب اعتمد 
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على الذاكرة بكونه من سبط الوي، أو اعتمد على السجالت المحفوظة لدى عائلته والتي ُسلِّمت من 
جیل إلى جیل. 

ر السفر اهتمام داود   كموسیقار روحي لتنظیم العمل – ُمَرنِّم إسرائیل الحلو –كثیًرا ما ُیَكرِّ
). 46: 12؛ نح 26: 29 أي 2: 1: 25؛ 27، 16: 15الموسیقي في العبادة اللیتورجیة (

بذل داود النبي "ُمَرنِّم إسرائیل الحلو" جهًدا كبیًرا في إقامة رؤساء ُمَسبِّحین هللا، وفرًقا للتسبیح 
بانتظام. 

 َوَكاُنوا َیْخِدُموَن َأَماَم َمْسَكِن َخْیَمِة اِالْجِتَماِع ِباْلِغَناِء 
 ِإَلى َأْن َبَنى ُسَلْیَماُن َبْیَت الرَّبِّ ِفي ُأوُرَشِلیَم، 

 ]32َفَقاُموا َعَلى ِخْدَمِتِهْم َحَسَب َتْرِتیِبِهمْ . [

 َوَهُؤَالِء ُهُم اْلَقاِئُموَن َمَع َبِنیِهمْ . ِمْن َبِني اْلَقَهاِتیِّینَ : 
 ]33َهْیَماُن اْلُمَغنِّي اْبُن ُیوِئیَل ْبِن َصُموِئیَل [

یرى البعض أن رؤساء الُمَسبِّحین هیمان وآساف وٕایتان (یدوثون) ُینَسبون إلى العشائر 
الالویة: قهات وجرشوم ومراري. 

استمراریة وشرعیة الُمَسبِّحین تقوم على أمرْین:  
أوالً : الذین عیَّنهم داود، الذین أسسوا الموسیقى اللیتورجیة، وهم: هیمان وآساف وٕایثان 

). 1: 25 أي 1(یدوثون 
ثانًیا: تتبع أنسالهم، جاءت أنسال هؤالء الثالثة مع أنسال الالویین. 

). أما 44: 7؛ نح 41: 2عائلة آساف وحدها التي ُأشیر إلیها بعد العودة من السبي (عز 
بالنسبیة لهیمان وٕایثان فُذِكَرا في موضٍع آخر في أخبار األیام األول بكونهما مرتبطان بالمقدس الذي 

). 41، 37: 16 أي 1في جبعون (
ُأقیم ُمشِرف على الُمَسبِّحین في كل عشیرة: هیمان على القهاتیین، وآساف على الجرشونیین، 

وٕایثان على المراریین. 

 اسم عبري، معناه "أمین". وهو اسم ابن یؤئیل بن صموئیل النبي، من بني قورح هیمان:
). 17: 15، 33: 6 أي 1الالویین (

: اسم عبري، معناه "یهوه هو اهللا". یوجد أكثر من شخص یحمل هذا یوئیل بن صموئیل
االسم، من بینهم: 

). 17: 15، 33: 6 أي 1. بكر صموئیل (1
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 ).36: 6 أي 1. من سلفاء هیمان الُمَسبِّح القهاتي (2

 ]34[ ْبِن َأْلَقاَنَة ْبِن َیُروَحاَم ْبِن ِإیِلیِئیَل ْبِن ُتوح
: 6 أي 1: اسم عبري، معناه "من یرحمه (اهللا)، أو من یرق له"، وهو جد صموئیل (یروحام

27 .(

: وهما اسم واحد في األصل العبري، معناه "إیل هو اهللا". وهو اسم الوي ابن إیلیئیل وٕالیئیل
). 24، 1: 6 أي 1توح، ومن القهاتیین، وأحد أسالف صموئیل النبي، وُیدَعى أیًضا الیآب والیهو (

). 34: 6 أي 1: وكان الوًیا من بني قهات (توح

 ]35[ ْبِن ُصوَف ْبِن َأْلَقاَنَة ْبِن َمَحَث ْبِن َعَماَسايَ 
). 38-36: 6 أي 1 اسم عبري، معناه "یهوه یستر، یكنز". وهو الوي قهاتي (صفنیا:

). وكان من أسالف 35: 6 أي 1 اسم عبري، معناه "قابض". وهو اسم الوي قهاتي (محث:
صموئیل النبي. 

 ]36[ ْبِن َأْلَقاَنَة ْبِن ُیوِئیَل ْبِن َعَزْرَیا ْبِن َصَفْنَیا

 ]37[ ْبِن َتَحَث ْبِن َأسِّیَر ْبِن َأِبَیاَساَف ْبِن ُقوَرحَ 
)، فإن نسله خدموا كموسیقیین 16:16بالرغم من معاقبة قورح على تمرُّده ضد هرون (عد 

-84، 49-42الویین، وضم سفر المزامیر بعض المزامیر التي قاموا بإعداد الموسیقى لها (مز 
88 .(

: اسم عبري ومعناه "أبى جمع أو زاد". وهو من نسل الوي من بني قورح ورئیس أبیاساف
). 37، 23: 6 أي 1إحدى عشائر القورحیین (

 ]38ْبِن ِیْصَهاَر ْبِن َقَهاَت ْبِن َالِوي ْبِن ِإْسَراِئیلَ . [
). 18: 6 أي 1: اسم عبري، معناه "یضيء أو یشرق". وهو من قهات ابن الوي (یصهار

 ]39[ َوَأُخوُه آَساُف اْلَواِقُف َعْن َیِمیِنهِ . آَساُف ْبُن َبَرْخَیا ْبِن َشْمِعي
: اسم عبري، ومعناه "الجامع"، أو ربما هو اختصار "یهوه ساف" أي "الرب جمع". آساف

). وكان یقف مع المغنیین 43، 39: 6 أي 1وهو اسم لالوي هو ابن برخیا من عشیرة الجرشومیین (
بآالت غناء ورباب وصنوج مستمعین بدفع الصوت بفرح، هو وهیمان بن یوئیل وٕایثان بن قوشیا. ثم 

بعد ذلك ُعیَِّن في وظیفة دائمة في ضرب الصنوج في الخدمة في الهیكل. 
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ُیدَعى آساف، بالرائي، كغیره من رؤساء المغنیین. ولما حان الوقت لوضع ترتیب كامل 
نهائي للخدمة، ُعِهَد بصفة دائمة إلى عشیرته وآساف على رأسها، بالجزء الموسیقي ألجل غناء بیت 
 1الرب بالصنوج والرباب والعیدان لخدمة بیت اهللا. وكانوا یقفون على الیمین في أثناء القیام بالخدمة (

). 39: 6أي 

ُدِعي أخو هیمان بن یوئیل وذلك في الحرفة ولیس في النسب. 
كان آساف عن الیمین، ألنه من نسل جرشون بن الوي البكر، وكان مراري عن للیسار، 

ألنه ابن الوي الصغیر، وهیمان بالوسط ألنه المتوسط من أبناء قهات الثالثة. 

: 15: 39: 6 أي 1: اسم عبري، معناه "المبارك من اهللا. وهو الوي أبو آساف (برخیا
17 .(

 ]40ْبِن ِمیَخاِئیَل ْبِن َبَعِسَیا ْبِن َمْلِكَیا [
). 40: 6 أي 1: اسم عبري، معناه "من مثل اهللا"، وهو اسم الوي جرشوني (میخائیل

 اسم عبري، كان معناه "عمل یهوه". وقد َوَرد هذا االسم في بعض المخطوطات بعسیا:
والترجمات القدیمة بصورة "معسیا". 

). 40: 6 اي 1 اسم عبري، معناه "یهوه ملك". وهو اسم الوي جرشوني (ملكیا:

 ]41ْبِن َأْثَناَي ْبِن َزاَرَح ْبِن َعَداَیا [
 أي 1: اسم عبري ومعناه "هدیة". وهو الوي من نسل جرشوم، ومن أسالف آساف (أثناي

) باسم یأثراي. 21: 6 أي 1)، وربما هو نفس الشخص المذكور في (41: 6

: اسم عبري، معناه "من زینة یهوه". وهو ابن إیثان وأبو زارح، أحد جدود أسان الُمَغنِّي عدایا
). 41: 6 أي 1عند داود في بیت الرب، وهو من آل جرشوم الالویین (

 ]42[ ْبِن َأْیثَاَن ْبِن ِزمََّة ْبِن َشْمِعي
 اسم عبري معناه "ثابت". یوجد أكثر من شخص یحمل هذا االسم، من بینهم: أیثان:

. اسم ابن قیشي أو قوشیا من سبط الوي، وكان أحد الُمَغنِّین في خیمة االجتماع في 1
). 47، 44: 6 أي 1عصر داود (
 ).42: 6 أي 1. اسم ابن زمة من سبط الوي (2

 ]43ْبِن َیَحَث ْبِن َجْرُشوَم ْبِن َالِوي. [
 أي 1: اسم عبري، ربما كان معناه "یخطف"، وهو ابن لبني الوي من أسرة جرشوم (یحث
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6 :20 .(

 َوَبُنو َمَراِري ِإْخَوُتُهمْ . 
 ]44َعِن اْلَیَساِر َأْیثَاُن ْبُن ِقیِشي ْبِن َعْبِدي ْبِن َملُّوَخ [

، ألنه من نسل مراري، أما ذاك فمن نسل جرشون وهو 42: وهو غیر إیثان في ع إیثان
)، ولعل اسمه قد تغیَّر، كما حدث مع إبراهیم وسارة ویعقوب. 42: 16یدوثون (

). 41: 6 أي 1 الوي من عائلة مراري (قیشي:

: اسم عبري، معناه "مالك". ملوخ

 ]45ْبِن َحَشْبَیا ْبِن َأَمْصَیا ْبِن ِحْلِقیَّا [
: اسم عبري، معناه "یهوه دبر أو حاسب". الوي مراري، من نسل أمصیا، وجد یدوثون حشبیا

). 45-44: 6 أي 1أو إیثان (

: 6 أي 1: اسم عبري، معناه "یهوه قوي". وقد ورد في اسم الوي وهو ابن حلقیا (أمصیا
45 .(

 ]46ْبِن َأْمِصي ْبِن َباِني ْبِن َشاِمَ◌َر [
: 6 أي 1: اسم عبري، وربما كان اختصار "أمصیا". اسم الوي وهو ابن باني (أمصي

46 .(

: اسم عبري، معناه "بناء". وربما كان اختصار "بنایا". وقد ورد اسم الوي من عشیرة باني
). 46: 6 أي 1مراري (

). 46: 6 أي 1: اسم عبري، معناه "حارس". وهو ابن محلي، الوي من أبناء مراري (شامر

 ]47ْبِن َمْحِلي ْبِن ُموِشي ْبِن َمَراِري ْبِن َالِوي. [
). 23: 23، 47: 6 أي 1: اسم عبري، معناه "مریض". حفید مراري (محلي

...). 19: 6 أي 1: ابن مراري بن الوي (موشي

). 16، 1: 6 أي 1: اسم عبري معناه "مر". وهو ابن الوي الثالث ورئیس المراریین (مراري
 أي 1وبعد افتتاح أرض كنعان، ُعیَِّنت لبني مراري اثنتا عشرة مدینة في نصیب رأوبین وجاد وزبولون (

6 :63 ،77-81 .(

 ]48َوإِْخَوُتُهُم الالَِّویُّوَن ُمَقاُموَن ِلُكلِّ ِخْدَمِة َمْسَكِن َبْیِت اهللا. [
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ُأقیم الالویون اآلخرون على خدمة مسكن بیت اهللا. 

. عمل الكهنة 5
  ، َفَكاُنوا ُیوِقُدوَن َعَلى َمْذَبِح اْلُمْحَرَقةِ ،َوَأمَّا هرون َوَبُنوهُ 

 َوَعَلى َمْذَبِح اْلَبُخوِر َمَع ُكلِّ َعَمِل ُقْدِس اَألْقَداِس، 
 ]49َوِللتَّْكِفیِر َعْن ِإْسَراِئیَل َحَسَب ُكلِّ َما َأَمَر ِبِه ُموَسى َعْبُد اهللا. [

كان للكهنة بني هرون وظیفة مزدوجة:  
أ. االهتمام بالذبائح على مذبح الُمحَرقة، والبخور على مذبح البخور الذهبي، مع خدمة قدس 

األقداس. 
ب. التكفیر عن إسرائیل حسب الشریعة التي استلمها موسى النبي. وكان ذلك رمًزا لعمل 

). 17: 2السید المسیح: "یكون رحیًما ورئیس كهنة، أمیًنا فیما هللا، لُیَكفَِّر عن خطایا الشعب" (عب 
كان لهرون وألبنائه وحدهم حق ممارسة الكهنوت، خاصة تقدیم الذبائح التي كانت ترمز 

للسید المسیح المذبوح ألجل خالص العالم. كانوا في حاجة أن یتطهروا ویتقدسوا، ألن غایة خدمتهم 
أن یتقدَّس الشعب كله هللا القدوس. 

كانوا ملتزمین بطقٍس ُمعیَّن في خدمة بیت الرب، وفي السماء تلتزم الطغمات السماویة 
بطقٍس سماوٍي ُمَعیٍَّن كما جاء في سفر الرؤیا، وفي كنیسة العهد الجدید نلتزم بطقٍس في غیر حرفیة 

قاتلة بل نمارسه بالروح. 

 ]50َوَهُؤَالِء َبُنو هرون: َأِلَعاَزاُر اْبُنُه َوِفیَنَحاُس اْبُنُه َوَأِبیُشوُع اْبُنُه [
: اسم عبري، معناه "اهللا قد أعان". ألعازار

، 4: 6 أي 1: اسم مصري معناه "النوبي"، وهو اسم ابن ألعازار وحفید هرون (فینحاس
50 .(

، 5-4: 6 أي 1: اسم عبري، معناه "أبو الخالص". اسم ابن فینحاس الكاهن (أبیشوع
50 .(

 ]51َوُبقِّي اْبُنُه َوُعزِّي اْبُنُه َوَزَرْحَیا اْبُنُه [
: اسم عبري، معناه "یهوه قوة". وهو ابن بقي، وأبو زرحیا، من ساللة رؤساء الكهنة عزي

). 51، 6، 5: 6 أي 1الالویین، وأحد أجداد عزرا (

 ]52[ َوَمَراُیوُث اْبُنُه َوَأَمْرَیا اْبُنُه َوَأِخیُطوُب اْبُنهُ 
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: 6 أي 1: معناه "عصیان". وهو اسم كاهن، وهو ابن زرحیا، وكان معاصًرا لعالي (مرایوث
6-7 ،52 .(

: اسم عبري، معناه "قال یهوه"، یوجد أكثر من شخص یحمل هذا االسم، من بینهم: أمریا
). 7: 6 أي 1. اسم كاهن هو ابن مرایوث (1
 ).11: 6 أي 1. اسم رئیس كهنة هو ابن عزریا (2

: اسم عبري، ومعناه "أخو الطیبة". وقد جاء هذا اسًما ألكثر من شخص في الكتاب أخیطوب
المقدس: 

). 8-7: 6 أي 1. ابن أمریا وأبو صادوق الكاهن (1
. ورد هذا اسًما ألخیطوب آخر، ولكن من نفس العشیرة، واسم أبیه أمریا أیًضا، واسم 2

 ).12-11: 6 اي 1حفیده صادوق (

] 53َوَصاُدوُق اْبُنُه َوَأِخیَمَعُص اْبُنهُ . [
: اسم عبري، معناه "عادل" أو "بار" أو"صدیق". وهو كاهن من ساللة الكهنة العظام صادوق

). 12: 6 أي 1أبو شلوم، وابن خیطوب الثاني (
كان صادوق رئیس أسرة كهنوتیة في أیام داود كما جاء في سفر صموئیل الثاني، غیر أن 

سفر أخبار األیام وحده الذي أمدَّنا بنسله المبكر. 
لألسف نسل صادوق في أیام السید المسیح "الصدوقیون" رفضوا ابن داود وجحدوه! 

. مساكن الالویین ومدن الملجأ 6
). 19-13: 21بعض األسماء تغیَّرت عما وردت في (یش 

). 21)؛ وعلمث هنا هو علمون في (یش 21حیلین هنا هو حولون في (یش 
المدن المذكورة هنا لم تكن كلها من نصف سبط منّسى، بل كان بعضها من أفرایم ودان. 

 َوَهِذِه َمَساِكُنُهْم َمَع ِضَیاِعِهْم َوُتُخوِمِهمْ : 
، ِلَبِني هرون، ِلَعِشیَرِة اْلَقَهاِتیِّینَ 

 ]54َألنَُّه َلُهْم َكاَنِت اْلُقْرَعةُ . [
لم ُیعَط لسبط الوي نصیب ُمَعیَّن من أرض الموعد كسائر األسباط، ألن الرب نفسه هو 

نصیبهم. لكن كان الالویون ُموزَّعین في كل البالد، وُأعطَیت لهم مدن ومزارع داخل أنصبة األسباط 
لمساعدة الشعب على تعلیم كلمة اهللا، والسلوك حسب إرادة اهللا، والطاعة له. 

تسلَّم أبناء هرون ممتلكاتهم بالُقْرِب من أورشلیم حتى یكونوا دوًما مستعدین للخدمة في 
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العاصمة. 
ُیالَحظ أن الكهنة في هذا األصحاح لم ُیحَسبوا كطبقة معزولة عن بقیة إسرائیل. كان یلیق 

بهم أن یعیشوا وسط أسباط إسرائیل لكي یقوموا بخدمة الشعب. 
في خدمة العهد الجدید لم یعد الكهنة برتبهم سواء كانوا أساقفة أو كهنة أو شمامسة ُیسامون 

من عائلة ُمَعیَّنة أو سبط ُمَعیَّن. 

 ]55َوَأْعُطوُهْم َحْبُروَن ِفي َأْرِض َیُهوَذا َوَمَراِعیَها َحَواَلْیَها. [
نحن نعلم أنه لم ُیسَمح لالویین أن یكون لهم نصیب خاص بهم في أرض الموعد، فإن الرب 

نفسه هو نصیبهم. كانت لهم مدن في وسط األسباط، بعضها صارت مدن الملجأ. وُیالَحظ أن كل 
المدن الكبرى في أرض الموعد، فیما عدا أورشلیم قد ُعیِّنت مدًنا كهنوتیة: دبیر، بیت شمس، عناثوث، 

شكیم، جازر، عجلون، جوالن، راموت، قادیش، تابرو الخ. 
تضم مدن الالویین مدن الملجأ االثنتى عشرة.  

، وهي حبرون وشكیم والجوالن في باشان؛ وقادش 21جاء ترتیب مدن الملجأ مرتبًطا بیشوع 
ویعزیر وراموت في جلعاد. 

جاءت مدینة حبرون في مقدمة مدن الملجأ، ففیها استلم داود الملوكیة على أسباط إسرائیل، 
]. لذا ارتبطت الملوكیة بالكهنوت. 57، 55أخذها بنو هرون وصارت لهم مدینة ملجأ [

 ]56َوَأمَّا َحْقُل اْلَمِدیَنِة َوِدَیاُرَها َفَأْعُطوَها ِلَكاَلَب ْبِن َیُفنَّةَ . [
: 15أُعطَیت حبرون لكالب من أجل إخالصه في عمله كجاسوس ألرض الموعد (یش 

13.( 

: اسم سامي، معناه "بیاض". وهو اسم مدینة في الساحل بین مقیدة ولخیش. وقد كانت لبنة
). 57: 6 أي 1تقع في المنطقة المخصصة لیهوذا. ثم ُخصِّصت لنسل هرون (

  ،َوَأْعُطْوا ِلَبِني هرون ُمُدَن اْلَمْلَجِإ َحْبُروَن َوِلْبَنَة َوَمَراِعیَها
 ]57َوَیتِّیَر َوَأْشَتُموَع َوَمَراِعیَها [

: ُحدِّدت مدن معینة من مدن الالویین، ُخصِّصت كملجأ للذین یقتلون إنساًنا مدن الملجأ
 من بین الثمانیة وأربعین مدینة اختیرت ست مدن الملجأ، منتشرة في ).١٩؛ تث 35سهًوا (راجع عد 

األرض شرق األردن وغربه لها شریعتها الخاصة. 
)، "ألنك كنَت ملجأ ١٧، ٩: ٥٩اهللا هو ملجأ النفس، إذ یقول المرتل "ألن اهللا ملجأي" (مز 

). لهذا ُأقیَمت ست مدن، ثالث مدن ٧: ٧١)، "أما أنت فملجأي القوي" (مز٣: ٦١، ١٦: ٥٩لي" (
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شرق األردن وثالث مدن في كنعان. إن كان شرق األردن یشیر إلى كنیسة العهد القدیم التي لم َتْعُبر 
میاه المعمودیة المقدسة، وأرض كنعان تشیر إلى كنیسة العهد الجدید، فإن ملجأ اإلنسان سواء في 

 یشیر إلى أیام العمل ٦العهد القدیم أو الجدید هو الثالوث القدوس، اهللا الواحد للجمیع. أیًضا رقم 
الكاملة لإلنسان، وكأن اإلنسان ُمَعرَّض في عمله أن ُیخِطئ، لهذا یجد كل أیام غربته في اهللا ملجأ 

له! أذرع اهللا مفتوحة له كل أیامه، ال یغلقها مطلًقا. 
لئال یظن أحد أن شریعة مدن الملجأ تعني التهاون مع جریمة القتل، فأوضح جریمة القتل 

وخطورتها: 
 إن جریمة القتل ال تثبت بشهادة إنساٍن واحد، بل أكثر من شاهد، عقوبتها اإلعدام. .أ

ال یمكن قبول فدیة عن نفس القاتل المذنب للموت، حتى ال یظن الغني بأمواله أنه  .ب
 قادر أن یقتل ویدفع فدیة...إنما من َیقتل ُیقَتل.

التهاون في عقاب القاتل ُیحَسب تدنیًسا لألرض التي یقیمون فیها، والرب نفسه  .ج
 ساكن في وسطها.

كأنه أراد أن یؤكد أن مدینة الملجأ ال تعني االستهتار بحیاة اآلخرین، فإن الخالص ال یعني 
  تهاوننا مع الخطیة واستخفاًفا بارتكابها.

 أخذ أتروبیوس موقًفا مضاًدا من الكنیسة. وحین ُأتُّهم القدِّیس یوحنا الذهبي الفمفي أیَّام 
بخیانة اإلمبراطور وتدبیر مؤامرة لقتله التجأ إلى المذبح، وتوقَّع رجال الشرطة والشعب أن ینتقم منه 

ذهبي الفم أعلن محبته لمقاومیه. وقد الالقدِّیس یوحنا الذهبي الفم بتسلیمه خارج الكنیسة كي ُیقَتل. لكن 
 هللاألقى حدیثْین عن مفهوم الكنیسة ورسالتها حتى نحو مقاومیها أمام الشعب، ُمعِلًنا أن جمال مذبح ا

. ˺أن یحب األعداء
 بال شك هي السید المسیح نفسه، أما الذي یطلب االنتقام، فهو الناموس الذي مدینة الملجأ

یتطلب العدالة اإللهیة. وقد جاء السید المسیح ُمَحقًِّقا الرحمة مع العدالة، إذ َقبَل الموت الذي یسقط 
رنا، ویفتح أمامنا الطریق إلى أورشلیم الُعلیا. غیر أنه  تحته الخاطئ في جسده كنائٍب عنا. بهذا ُیَحرِّ

یلتزم الخاطئ أن یهرب ویجري بال تسكُّع نحو مدینة الملجأ، لیجد أبوابها مفتوحة على الدوام. بهذا ال 
 نسقط تحت الدینونة إذ دفع الُمَخلِّص الثمن بالكامل. 

: 6 أي 1: اسم عبري معناه "رفعة". وهي مدینة في جبال الیهودیة، ُخصِّصت للكهنة (یتیر
 میًال إلى 13). وكانت من "مدن الملجأ". وُیَظن أنها عتیر على بعد ستة أمیال شمالي موالدة و57

الجنوب الغربي من الخلیل. 

Ï.راجع كتاب "الكنیسة تحبك" ترجمة المؤلف  
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: اسم عبري، معناه "الطاعة" وقد جاء ذكره في الكتاب المقدس.  أشتموع
). 57: 6 اي 1وهو أیًضا اسم لمدینة في أرض یهوذا الجبلیة، وكانت قد ُأعطیت للكهنة (

 ]58َوِحیَلْیَن َوَمَراِعیَها َوَدِبیَر َوَمَراِعیَها [
: 6 أي 1: أي حولون، وهو اسم عبري، ربما كان معناه "رمیلة". وقد ُدِعَیت حیلین (حیلین

 )، وال یعرف مكانها الیوم.58

: اسم عبري، وربما كان معناه "مقدس". اسم مدینة في أرض یهوذا الجبلیة وهي في دبیر
). وقد ظن كثیرون أن 58-57: 6 أي 1النقب أو في أرض الجنوب، وقد ُعیَِّنت نصیًبا للكهنة. (

 میًال جنوبي غربي حبرون. ولكن على األرجح أن 12مكانها اآلن قریة الظهریة، التي تبعد حوالي 
 میًال غرًبا إلى الجنوب الغربي من حبرون، وعلى 13مكانها اآلن هو تل بیت مرسیم الذي یبعد نحو 

بعد ثالثة أمیال شماًال إلى الشمال الغربي من شامیر. وقد كشف التنقیب في دبیر عن آثار ترجع إلى 
عهد الكنعانیین والمصریین والهكسوس والعبرانیین. 

 ]59َوَعاَشاَن َوَمَراِعیَها َوَبْیَتَشْمَس َوَمَراِعیَها. [
: اسم عبري، معناه "دخان". عاشان

 أو بیت شمس: یطلق هذا االسم على أربعة أماكن، ورد ذكرها في الكتاب بیتشمس
المقدس. 

  َوَعَناُثوَث َوَمَراِعیَها.، َوَعْلَمَث َوَمَراِعیَها،َوِمْن ِسْبِط ِبْنَیاِمیَن َجْبَع َوَمَراِعیَها
 ]60َجِمیُع ُمُدِنِهْم َثَالَث َعَشَرَة َمِدیَنًة َحَسَب َعَشاِئرِِهمْ . [

: 6 أي 1: اسم عبري، معناه "إخفاء". وهو بلدة الویة كانت من نصیب بني بنیامین (علمث
). وربما هي علمیت، أربعة أمیال شمال شرقي القدس، وعلى بعد میل من عناتا. 60

 أي 1: اسم كنعاني جمع "عناث"، وهو مدینة في نصیب بنیامین ُكرِّست لالویین (عناثوث
6 :60 .(

 َوِلَبِني َقَهاَت اْلَباِقیَن ِمْن َعِشیَرِة السِّْبِط ِمْن ِنْصِف السِّْبِط، ِنْصِف َمَنسَّى،
 ]61ِباْلُقْرَعِة َعَشُر ُمُدنٍ . [

كان بنو إسرائیل یستخدمون القرعة، كعالمة على تسلیم أمورهم في ید الرب. لم تكن القرعة 
ُتعَمل إال بعد بعد تقدیم صالة لكي یوضع األمر في یدي اهللا، فُیعِلن إرادته، حتى ال یختار اإلنسان 

حسب هواه الشخصي، بل حسب مشیئة اهللا. 
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كثیًرا ما اعتمد بنو إسرائیل على القرعة في معرفة إرادة اهللا بعد تقدیم صلوات هللا. استخدمت 
في اآلتي: 
). 18، 16: 7. معرفة الجاني (یش 1
 الخ.). 20: 10 صم 1. التعین لمنصب كبیر (2
 الخ.). 55. تعیین األنصبة (عد 4
).اختیار 35: 27. تقسیم غنائم الحرب وأمتعة المحكوم علیهم بالسجن أو الموت (مت 5

تیس الرب وتیس عزازیل في یوم الكفارة. 
). 7: 3. إتمام الوقت المناسب إلتمام مقاصد شریرة (إس 6

 اسم عبري، معناه "من ینسى". منّسى:

 َوِلَبِني َجْرُشوَم َحَسَب َعَشاِئرِِهمْ . 
  ،ِمْن ِسْبِط َیسَّاَكَر َوِمْن ِسْبِط َأِشیَر َوِمْن ِسْبِط َنْفَتاِلي
 ]62َوِمْن ِسْبِط َمَنسَّى ِفي َباَشاَن َثَالَث َعَشَرَة َمِدیَنةً . [

، ِلَبِني َمَراِري َحَسَب َعَشاِئرِِهْم ِمْن ِسْبِط َرُأوَبْیَن َوِمْن ِسْبِط َجادَ 
 ]63َوِمْن ِسْبِط َزُبوُلوَن ِباْلُقْرَعِة اْثَنَتا َعَشَرَة َمِدیَنةً . [

 ]64َفَأْعَطى َبُنو ِإْسَراِئیَل الالَِّویِّیَن اْلُمُدَن َوَمَراِعیَها. [

  ،َوَأْعَطْوا ِباْلُقْرَعِة ِمْن ِسْبِط َیُهوَذا َوِمْن ِسْبِط َبِني َشْمُعونَ 
 ]65َوِمْن ِسْبِط َبِني ِبْنَیاِمیَن َهِذِه اْلُمُدَن الَِّتي َسمُّوَها ِبَأْسَماءٍ . [

 ]66َوَبْعُض َعَشاِئِر َبِني َقَهاَت َكاَنْت ُمُدُن ُتُخِمِهْم ِمْن ِسْبِط َأْفَراِیمَ . [
 َوَأْعُطوُهْم ُمُدَن اْلَمْلَجإِ : 

 ]67[ َشِكیَم َوَمَراِعیَها ِفي َجَبِل َأْفَراِیَم َوَجاَزَر َوَمَراِعیَها
: اسم عبري معناه "كتف" أو "منكب". وهى بلدة قدیمة، فقد خیَّم إبراهیم بالُقْرِب منها، شكیم

). وفیها قرأ یشوع سفر شریعة 32: 24)، وهناك ُدِفَن جسد یوسف (یش 6: 12وأقام فیها مذبًحا (تك 
)، واختیرت كأحد مدن 1: 24). وهناك سمع الشعب خطاب یشوع الوداعي (یش 30: 8یهوه (یش 

). وفیها ثار عشرة أسباط ضد رحبعام بن سلیمان، وأقاموا یربعام ملًكا 21: 21 ؛ 7: 20الملجأ (یش 
 ). حالًیا ُتدَعى نابلس.19-1: 12مل 1علیهم (

: اسم عبري، معناه "نصیب أو مهر العروس". وهو اسم مدینة كنعانیة قدیمة، یرجع جازر
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تاریخها إلى ثالثة آالف سنة قبل المیالد. قریبة من لخیش وبیت حورون السفلى، تتاخم أرض أفرایم، 
). 67: 6 أي 1وتجاوز نصیب أفرایم، وقد أعطیت مع مسارحها لبني قهات الالویین (

 ]68[ َوَیْقَمَعاَم َوَمَراِعیَها َوَبْیَت ُحوُروَن َوَمَراِعیَها
: أو حوروني: من سكان حورنایم، أو ربما على األرجح، من بیت حورون. حورون

: اسم عبري، معناه "لیقم الشعب". وهو اسم مدینة ألفرایم أعطیت لالویون ویقمعام أو یقمعام
). 68: 6 أي 1(

 ]69َوَأیَُّلوَن َوَمَراِعیَها َوَجتَّ ِرمُّوَن َوَمَراِعیَها. [
: اسم عبري، معناه "معصرة". جت

 َوِمْن ِنْصِف ِسْبِط َمَنسَّى: 
 ]70َعاِنیَر َوَمَراِعیَها َوِبْلَعاَم َوَمَراِعیَها ِلَعِشیَرِة َبِني َقَهاَت اْلَباِقینَ . [

: بلدة لالویین في منّسى، وتقع إلى الغرب في نهر األردن، كانت من نصیب بني عانیر
). 70: 6 أي 1قهات، هي ومسارحها (

: اسم عبري، ربما كان معناه "نهم أو هالك"، وهو اسم مكان في أرض منّسى غربي بلعام
). 70: 6 أي 1نهر األردن، وقد أعطى نصیًبا لالویین من عشیرة قهات (

  ،ِلَبِني َجْرُشوَم ِمْن ِنْصِف ِسْبِط َمَنسَّى ُجوَالُن ِفي َباَشاَن َوَمَراِعیَها
 ]71[ َوَعْشَتاُروُت َوَمَراِعیَها،

: ربما كان هذا االسم كنعانًیا، وربما كان معناه "شاطئ" أو "جانب" أو "جوالن"، من جوالن
 1الفعل جال. وهو اسم مدینة شهیرة للملجأ في باشان، كانت تخص نصف سبط منّسى شرق األردن (

). ومنها تسمَّت تلك الناحیة المعروفة باسم جوالنیتس، جوالن اآلن. ویذكر یوسیفوس في 71: 6أي 
تاریخه عن األمة الیهودیة أن الكسندر جانیسوس منى بشر هزیمة قرب هذا المكان، ثم أعاد علیها 

حملة أخرى فیما بعد ودمَّرها. وتقع هذه المنطقة بین حرمون والیرموك وتنقسم إلى جزئین: القسم 
الجنوبي أرض لینة قابلة للحرث، والشمالي نصف صخري، وكان الجزء المنسط منها یروي بمجاري 

من حرمون وینابیع عدیدة، وبها مراعي من أغنى نوع في سوریا، أما اآلن فإنها خربة. 

: بلدة قدیمة في باشان، أي شرق األردن. كانت قاعدة عوج ملك باشان. وكان عشتاروت
بعض سكانها من العمالقة، وعوج أحدهم. وكانت من نصیب ماكیر بن منّسى، ثم أصبحت من 

). 71: 6 أي 1نصیب الالویین، من بني جرشوم (
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 َوِمْن ِسْبِط َیسَّاَكرَ :
 ]72[ َقاِدُش َوَمَراِعیَها َوَدَبَرُة َوَمَراِعیَها

: اسم سامي معناه "مقدس". قادش
). وربما كانت أبو 72: 6 أي 1. مدینة یساكر أعطیت لالویین من عشیرة جرشون (1

قدیس على بعد میلین ونصف میل جنوبي تل المتسلم (مجدو). 
: 6 أي 1. مدینة محصنة لنفتالي في الجلیل وأعطیت أیًضا لالویین من عشیرة جرشون (2

76.( 

: اسم عبري، وربما كان معناه "مرعى". وهو اسم لبلدة كانت تقع في نصیب یساكر. وقد دبرة
). وحروب یوسیفوس الكتاب الثاني والفصل 72: 6 أي 1أعطیت هي وضیاعها للجرشونیین (

الحادي والعشرین والفقرة الثالثة. ومكانها الیوم قریة دبوریة في السفح الغربي لجبل تابور. 

 ]73َوَراُموُت َوَمَراِعیَها َوَعاِنیُم َوَمَراِعیَها. [
: 6 اي 1: اسم عبري معناه "مرتفعات" أو "مر". ابن الوي الثالث ورئیس المراریین (راموت

). وبعد افتتاح أرض كنعان ُعیِّنت لبني مراري اثنتا عشرة مدینة في نصیب رأوبین وجاد 16، 1
). 81-77، 63: 6 أي 1وزبولون (

 اسم عبري، معناه "ینابیع". وهي مدینة لالویین في إقلیم یساكر، كانت هي ومسارحها عانیم:
). 73: 6 أي 1من نصیب بني جرشون (

 ]74[ َوِمْن ِسْبِط َأِشیرَ : َمْشآُل َوَمَراِعیَها َوَعْبُدوُن َوَمَراِعیَها
). وربما 77: 6 أي 1 هي مدینة في زبولون، ُخصِّصت لبني مراري من الالویین (مشآل: 

كان مكانها في الوقت الحاضر حزمة دبورة عند سفح جبل تابور وُتدَعى الیوم دبوریة. 

 ]75َوُحُقوُق َوَمَراِعیَها َوَرُحوُب َوَمَراِعیَها. [
: أو "حلقة" اسم عبري، معناه "قسم، نصیب". مدینة على حدود أشیر، أعطیت حقوق

) حقوق. ویقول البعض إنها یرقة أو یركا 75: 6 أي 1بضواحیها لالویین الجرشونیین. وُتسمَّى في (
ح آخرون أنها "تل الهریح".  الواقعة على مسافة ثمانیة أمیال ونصف شمال شرقي عطا. وُیَرجِّ

: اسم عبري معناه "مكان رحب أي متسع أو رحب متسع". وقد أعطیت رحوب رحوب
). وربما كان مكانها "تل البئر الغربي"، بالقرب من عكا وٕالى جهة الشرق 75: 6 أي 1لالویین (

منها. 
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  ،َوِمْن ِسْبِط َنْفَتاِلي: َقاِدُش ِفي اْلَجِلیِل َوَمَراِعیَها
 ]76َوَحمُّوُن َوَمَراِعیَها َوَقْرَیَتاِیُم َوَمَراِعیَها. [

). 76: 6 أي 1: اسم عبري، معناه "ینابیع حارة". وهي مدینة الویة لبني نفتالي (حمون
واألرجح إنها حمة وحمون دور، وُتدَعى اآلن حمامات الحمة، واألرض التي حولها ُتدَعى أرض 

الحمة. 

: اسم عبري، معناه "قریتان أو مدینتان". وهي اسم مدینة في نفتالي ُأعطیت لالویین قریتایم
). 76: 6 أي 1الجرشونیین (

 ِلَبِني َمَراِري اْلَباِقیَن ِمْن ِسْبِط َزُبوُلونَ : 
 ]77ِرمُّوُنو َوَمَراِعیَها َوَتاُبوُر َوَمَراِعیَها. [

سبق ذكر بني قهات وبني جرشوم، وبقي من الالویین بنو مراري. 

أو رمون، اسم عبري، معناه "رمانة". مدینة في حدود نصیب زبولون، لكنها رمونو: 
). 77: 6 أي 1ُخصِّصت لالویین وُدِعَیْت رمونو (

 َوِفي َعْبِر ُأْرُدنِّ َأِریَحا َشْرِقيَّ اُألْرُدنِّ ِمْن ِسْبِط َرُأوَبْینَ : 
یَِّة َوَمَراِعیَها َوَیْهَصُة َوَمَراِعیَها [  ]78َباَصُر ِفي اْلَبرِّ

: اسم عبري، معناه "حصن". باصر

یاهص: اسم موآبي، معناه "موضع مداس". وهي مدینة موآبیة قرب البادیة في  أویهصة: 
نصیب رأوبین. وفي هذا الموضع انتصر العبرانیون على سیحون، فاستولوا على األرض بین أرنون 
ویبوق، ولكن یبدو أن الموآبیین عادوا فأخذوها في األیام المتأخرة، ویظن أنها في موضع على بعد 
میل جنوبي زرقاء معین واثنى عشر میًال شرقي البحر المّیت. وقیل أنها قریة أم الموالید، أو خربة 

اسكندر، وٕاذا ثبت أنها من بقایا العصر الحدیدي، فلسوف یثیر هذا االكتشاف دهشة عظیمة. 

 ]79َوَقِدیُموُت َوَمَراِعیَها َوَمْیَفَعُة َوَمَراِعیَها. [
: اسم عبري، معناه "أماكن شرقیة". وهي مدینة في المقاطعة الواقعة شرقي بحر لوط قدیموت

: 6 أي 1في مجرى وادي أرنون األعلى. كانت أوًال لسبط رأوبین. ثم ُأعطیت لالویي عشیرة مراري (
79 .(

وال ُیعَرف موقع هذه المدینة بالتحقیق. وقد ارتأى البعض أنها قصر الزعفران التي تقع 
شمالي غربي المدینة بمیلْین ونصف میل. 
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). 79: 6 أي 1: اسم عبري، معناه "بهاء". وهي مدینة الویة في رأوبین (میفعة

 ]80َوِمْن ِسْبِط َجادَ : َراُموُت ِفي ِجْلَعاَد َوَمَراِعیَها َوَمَحَناِیُم َوَمَراِعیَها [
: اسم عبري، معناه "محلتان". وهي مدینة شرقي األردن، سمَّاها یعقوب بهذا االسم. محنایم

وُأعطیت لجاد وأیًضا لنصف سبط منّسى. ثم ُأعِطي قسمهما الخاص بجاد لبني مراري، فصارت 
). 80: 6 أي 1مدینة ملجأ للقاتل (

] 81َوَحْشُبوُن َوَمَراِعیَها َوَیْعِزیُر َوَمَراِعیَها. [
: اسم موآبي، معناه "حسبان، تدبیر". وهي مدینة سیحون، ملك األموریین، لكن حشبون

یظهر أنها مأخوذة أصًال من الموآبیین. فقد عیَّنها موسى للرأوبینیین، وبعد الغزو أعاد بناءها رجال 
ذلك السبط. لكنها كانت قائمة على خط الحدود بین رأوبین وجاد. 

) 81: 6 أي 1وحدث أن امتلكها سبط جاد، وتعیَّنت كمدینة من أسباط جاد لالویین (
 
  6 أي 1من وحي 

 ألعتز بك یا رئیس الكهنة السماوي!

  ،اكشف یا رب عن عیني 

 فأرى نعمتك ومراحمك. 
 ما هو فضل هرون لتهبه هذا السلطان وثیاب المجد؟! 
 أوصیت سبط الوي كما كل سبط لكي یحتفظ بنقاوته.

 ال یغتصب الوي وظیفة الملك، وال الملك وظیفة الالوي. 
 نزلت إليَّ یا ملك الملوك ورئیس الكهنة السماوي. 

 لكي أصیر عضًوا في جسدك المقدس، 
 )! 6: 1وُتِقیم مني ملًكا وكاهًنا هللا أبیك (رؤ 

 َهْب لي أن أعتزَّ بهذا النسب العجیب. 
 وهبتني التبني ألبیك في میاه المعمودیة، 

 وقدَّسَتني، ألتأهل للدخول إلى المقادس السماویة 
 وأثق بك أنني أدوس على الحیات والعقارب! 

 یا لغنى نعمتك ومحیط حبك الفائق! 

  .بُحبِّك سموَت بالالویین، فال یطلبون من األرض نصیًبا 
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قدَّمَت نفسك نصیًبا لهم،  
 فجعلت من مدنهم ملجأ أمیًنا، 

 نصیبي هو الرب، قالت نفسي! 
 لُتِقْم من أعماقي ملكوًتا لك. 

 یلجأ كل منكسر قلٍب وفقیٍر وبائٍس إلیك، 
 فیرى في قلبه عربوًنا للسماء المتهللة. 

 أقم مني ومن كل إخوتي مدن ملجأ ال ُیَحطِّمها الزمن. 
 نبقى ملجأ حتى بعد عبورنا إلیك في الفردوس! 

  .جعلَت للكهنة والالویین موضًعا في مدینتك، أورشلیم 
 وأسكنَتهم في وسط األسباط كلها، لیكونوا بك نوًرا لهم، 

 وملجأ فال یفسد أحد من البشر. 
لم تعد لهم قصور مستقلة كملوٍك،  

 بل یعیشون في بیوٍت وسط األسباط، كأنهم یذوبون وسط شعبك. 
 لیحمل الكل رائحتك الذكیة، ومذاق عذوبتك الشهیة. 

 لیس أحد منهم معصوًما من الخطیة، 
 ففیما هم یئنون من الضعف، َیَتَرفَّقون بالخطاة الضعفاء. 

ظهر من بینهم فاسدون ابتلعتهم األرض،  
وأحرقتهم نار من السماء،  

 واقتیدوا إلى السبي في عاٍر وخزيٍ . 
 احفظني من خطایاي وضعفاتي، 

 واسترني بك، فأحمل برَّك وقداستك یا أیها القدوس. 

 ،أقمت منهم ُمَسبِّحین وموسیقیین 
 یبثون روح الفرح بك، وُیَقدِّمون عربون سماواتك. 

 ماذا أقول؟ وماذا أطلب؟ وأنا في وسط ضیقات العالم؟ 
 اقبل نفسي قیثارة روحیة هي من عمل یدیك. 

 لیعزف روحك القدوس على أوتار حواسي وعواطفي وأفكاري! 
 لیعزف روحك القدوس على أوتار جسدي، 

 فتصدر فيَّ سیمفونیة حب رائعة هي من عمل نعمتك. 
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 یسمع البشر كما السمائیون تسبحة قلبي. 
 ویفرح الكل بأعمال نعمتك القدیرة الغنیة. 

  .لیتناغم فرحي بك مع سلوكي بالروح 
 فأعلن بقوتك عن عربون السماء التي ال تتوقَّف عن العمل 

َهْب لي الجدیة في حیاتي، 
 ولتكن كل نسمة من نسمات حیاتي لها تقدیرها! 

 َهْب لي أن أحیا بطقس السماء التي ال تعرف التشویش. 
 لتكن كل حیاتي الخفیة والظاهرة بتدبیر نعمتك العجیبة.

أسلك بتدبیرك، ال في حرفیة قاتلة،  
 وال في مظهر الروحانیة غیر الجادة.

 أسلك ال في عبوسة قاتلة، وال في حیاة هزلیة بال جدیة. 
 بل أسلك بروحك القدوس حسب إرادتك اإللهیة! 

 لك المجد اإللهي یا من تهبني على الدوام من فیض حبك! 
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  السَّاِبعُ َاَألْصَحاحُ 

أنساب أسباط الشمال 
بالرغم من أن كاتب سفرّي أخبار األیام لم یهتم بمملكة الشمال من ناحیة الكیان السیاسي، 

قدَّم لنا سجال� عن التاریخ البدائي واألسباط التي للمملكة الذي یهتم به بقوة. 
أشار األصحاح إلى أنساب بقیة األسباط الستة: یساكر وبنیامین ونفتالي ومنسى وأفرایم 

وأشیر، كل هؤالء ذهبوا في السبي اآلشوري. 
لم یذكر أنساب دان وزبولون. أما عن دان، فقد حلَّ بهذا السبط العار والخزي حیث بدأت 
عبادة األوثان في منطقة دان، وقد أقام یربعام أحد العجلین الذهبیین في دان. لهذا السبب فإن دان 

). أما بالنسبة بزبولون فال ُیعَرف السبب. 7ُحِذَف من قائمة سفر الرؤیا (أصحاح 
األنساب هنا لیست كاملة كما في یهوذا والوي، ألنهم لم یشغلوا العرش وال العمل الكهنوتي. 
هذا ولم یكن لدى الكاتب سجالت محفوظة مثل مملكة الجنوب، خاصة وأن سجالت مملكة الشمال 

 ق.م. 722تبددت عند سقوطها في السبي األشوري عام 

. 5-1. یساكر العامل   1
. 12-6. بنیامین الذئب المفترس  2
. 13. نفتالي   3
. 19-14. منّسى    4
. 29-20. أفرایم    5
. 40-30. أشیر الُمتمتِّع بزیت النعمة  6

. یساكر العامل 1
)، فسبط یساكر عامل على الدوام، یجد 1: 49 (تك بحماٍر قويٍ شبَّه یعقوب ابنه یسَّاكر 

]، عشائرهم جبابرة بأس 4). هنا یتحدَّث عنهم أنهم كثَّروا النساء والبنین [18: 33لذَّته في خیامه (تث 
]. كثرة العدد ال ُتَسبِّب لهم متاعب، ألنهم ُمبِدعون، لیس بینهم إنسان عاطل. 5عددهم كبیر [

  كثیًرا ما یحثنا ابن سیراخ على العمل باجتهاد مهما بلغ بنا العمر، فمن كلماته:
). 15: 7"ال تكره العمل الُمتِعب، وال العمل في الحقل الذي خلقه العلي" (سي 
 "أیة حاجة لي؟ وأیة :"أقم على عهدك، وانصرف إلیه، وابلغ الشیخوخة في عملك... ال تقل

: 11 "لي ما یكفیني، فأي سوء یصیبني في المستقبل؟ (سي :خیرات تحصل لي بعد اآلن؟... ال تقل
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20 ،23 ،24.( 

"الكسالن أشبه بحجر ملوث كل أحد یصفر لخزیه... الكسالن أشبه بالزبل، كل من یجمعه 
 ).2-1: 22ینفض یده منه" (سي 

  .البطالة هي ُمَعلِّم كل خطیة
 القدیس یوحنا الذهبي الفم

  یلیق بالمسیحي أال یكون بال ترتیب. من یقدر على العمل یلزمه أال یأكل خبز الكسل، ومن
. ˺ینشغل بالعمل فلیفعل هذا حسًنا لمجد المسیح

 القدیس باسیلیوس الكبیر

 " :بمعنى أن تقیموا في قالیتكم وال ترتبكوا بالشائعات أن تحرصوا أن تكونوا هادئینیقول الرسول ،"
. ˻التي تنبعث عادة عن الكسالى وعن ثرثرتهم، فیقلقون وُیَسبِّبون لآلخرین قلًقا

 "الترجمة السبعینیة)... من المؤكد أن ٢١: 23 (أم "بالخرق والثیاب البالیة سیكتسي كل كسول 
البسوا "الكسول ال یستحق أن یتزیَّن بالحلة التي لن تبلى ولن تفسد، التي یتحدث عنها الرسول: 

)، والتي ٨ :5 تس ١(" البسین درع اإلیمان والمحبة"). وأیًضا: ١٤: ١٣الرب یسوع المسیح" (رو 
استیقظي، البسي عزك یا صهیون" "تكلم عنها الرب نفسه بلسان النبي موجًها الحدیث ألورشلیم: 

). فمن یستبد به نوم التراخي أو الضجر یلیق به ال أن یكتسي بعمله وكده، بل ١ : ٥٢(إش 
 .˼بخرق الكسل

القدیس یوحنا كاسیان 

 ]1َوَبُنو یسَّاكر: ُتوَالُع َوُفوَُّة َوَیاُشوُب َوِشْمُروُن َأْرَبَعةٌ . [
). األعداد 25-23: 26) و(عد 13: 46جاءت التفاصیل الخاصة بسبط یسَّاكر من (تك 

). 26، 1الواردة هنا أعلى قلیًال من تلك التي وردت في إحصائیة (عد 
اتَّسموا باآلتي: 

أ. "كثَّروا النساء والبنین، لذا كان عدد رجال الحرب في هذا السبط یتزاید باستمرار منذ 
 وفي النهایة بلغوا 36.000 رجًال، زادوا إلى 22.600تأسیس الملكیة. ففي أیام داود كانوا 

87.000  .

1 Ep. 22: 2 On perfection of life of Solitaries. 
2 Instit 10: 7. f. 
3 Instit 10: 7. f. 
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]. 5ب. اهتموا بتسجیل أنسابهم [
ج. ارتبطت أسباط یساكر وبنیامین وأشیر مًعا، فصاروا قادرین على الصعود للحرب. 

: اسم عبري، معناه "دودة أو قماش قرمزي". وهو بكر یسَّاكر جد التوالعیین. توالع

 1 معناه "فوة أو عروق الصیاغین". وهو ابن یسَّاكر وسلف عشیرة الفویین (عبري،: اسم فوة
). وقد كتب االسم أیًضا فواة. 1: 7أي 

 ).1: 7 أي 1 معناه "یرجع". وهو أحد أبناء یسَّاكر (عبري،: اسم یاشوب

 معناه "ُمراِقب أو حارس". وهو مؤسس عشیرة الشمرونیین. عبري،: اسم شمرون

 َوَبُنو ُتوَالعَ : 
  ،ُعزِّي َوَرَفاَیا َوَیِریِئیُل َوَیَحَماُي َوِیْبَساُم َوَشُموِئیلُ 

 ُرُؤوُس َبْیِت َأِبیِهْم ُتوَالَع َجَباِبَرُة َبْأٍس َحَسَب َمَواِلیِدِهمْ . 
 ]2َكاَن َعَدُدُهْم ِفي َأیَّاِم َداُوَد اْثَنْیِن َوِعْشِریَن َأْلًفا َوِستَّ ِمَئةٍ . [

هما: و هذا االسم،  اثنانحمل: اسم عبري معناه "یهوه قوة". عزي
). 3، 2: 7 أي 1ابن توالع بن یسَّاكر، رئیس بیت وجبار بأس ( .١
 ).7:7 أي 1ابن بالع، من بني بنیامین، ورئیس بیت ( .٢

). 2: 7 أي 1: اسم عبري، معناه "یهوه شفى". وهو رجل من بني یسَّاكر (رفایا

). 2: 7 أي 1 اسم عبري، معناه "اهللا یرى". وهو رجل من بني یسَّاكر (یریئیل:

). 2: 7 أي 1 سام عبري، معناه "یحمى". وهو رجل من بني یسَّاكر (یحماي:

). 2: 7 أي 1: اسم عبري، معناه "اهللا قوة". وهو اسم ابن بالغ من بني یسَّاكر (یبسام

: اسم عبري، معناه "اسمه اهللا". هذا االسم في األصل العبري هو نفسه الذي ورد شموئیل
). 2: 7 أي 1في الترجمات العربیة باسم (صموئیل). وهو رئیس من یسَّاكر من عائلة تولع (

" في ذهن العبرانیین ُیقَصد بها قسم من السبط أّیا كان elephیرى البعض أن كلمة "ألف 
 .˺عدده، یعادل التعبیرات العسكریة مثل كتیبة أو فوج أو لواء أو فرقة

 َواْبُن ُعزِّي َیْزَرْحَیا. َوَبُنو َیْزَرْحَیا ِمیَخاِئیُل َوُعوَبْدَیا َوُیوِئیُل َوِیشِّیَّا َخْمَسةٌ .

1 Cf. P. H. Reardon: History and Worship, Orthodox Christian Reflections on the Books of Chronicles, 
p. 45. 

                                                 

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

www.coptic-treasures.com/wp


 7أخبار األیام األول 
 

 ]3ُكلُُّهْم ُرُؤوٌس . [
). 3: 7 أي 1 معناه "یهوه یشرق". وهو رئیس لیسَّاكر وابن ُعزِّي (عبري،: اسم یزرحیا

 معناه "من مثل اهللا". وهو رئیس لیسَّاكر في أیام داود. عبري،: اسم میخائیل

: اسم عبري، معناه "عبد یهوه". وهو ابن یزرحیا بن ُعزِّي، من أحفاد توالع رئیس عوبدیا
). 3: 7 أي 1بیت في یسَّاكر (

). 3: 7 أي 1 معناه "یهوه هو اهللا". وهو اسم من نسل یسَّاكر (عبري،: اسم یوئیل

 معناه "یهوه ینسى". وهو رجل من یسَّاكر من بیت توالع. عبري،: اسم یشیا

 َوَمَعُهْم َحَسَب َمَواِلیِدِهْم َوُبُیوِت آَباِئِهْم ُجُیوُش َأْجَناِد اْلَحْرِب ِستٌَّة َوَثَالُثوَن َأْلفًا، 

 ]4َألنَُّهْم َكثَُّروا النَِّساَء َواْلَبِنینَ . [

 َوإِْخَوُتُهْم َحَسَب ُكلِّ َعَشاِئِر یسَّاكر َجَباِبَرُة َبْأٍس، 
 ]5َسْبَعٌة َوَثَماُنوَن َأْلفًا ُمْجَمُل اْنِتَساِبِهمْ . [

 معناه "یعمل بأجرة". وهو تاسع أبناء یعقوب، وخامسهم من لیئة. وقد عبري،: اسم یسَّاكر
َتمَّت نبوة یعقوب بخصوصه، فإن شعب یًساكر مكدود بأشغال الفالحة. وكانت تغزوه قبائل الرحل. 

). 5: 7 أي 1وفي اإلحصاء في أیام داود كان عددهم سبعة وثمانین ألًفا (

. بنیامین الذئب الُمفتِرس 2
)، 47: 20 رجًال بسبب غباوته (قض 600بالرغم من أن هذا السبط ضعف، وصار عدده 

لكن یبدو أنه تقوَّى وازداد حجمه. 
في هذا األصحاح ركَّز على بنیامین من جهة عالقته بالشعب، أما في األصحاح التالي، 

)، 27: 49 قیل عن بنیامین إنه ذئب یفترس (تك فتحدَّث عن بنیامین في عالقته بشاول وأورشلیم.
ولعل یعقوب یشیر هنا إلى شاول بن قیس البنیامیني الذي صار أول ملك إلسرائیل، ولم یكن ُمْخِلًصا 
هللا، فاستبد بالشعب وافترسه كذئٍب یهجم على الحمالن عوض رعایته لهم كأٍب یهتم بأوالده. غیر أن 

كثیرین من رجال البأس الذین كانوا حوله وهم بنیامینیون، انجذبوا إلى داود وأظهروا كل والٍء وٕاخالٍص 
)، وعندما انشقَّت المملكة، ارتبط بنیامین مع یهوذا في مملكة الجنوب أو مملكة یهوذا. 12 أي 1له (

لم ُیغِلْق داود الباب في وجه سبط بنیامین بسبب تصرُّفات شاول الملك، بل كسب ابنه یوناثان في 
صفه، وكسب كثیرین من رجال البأس. 

  .بین أكثر المقاومین لنا بشدة یوجد أناس ُمَعیَّنون لیكونوا أصدقاء لنا
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القّدیس أغسطینوس 

 الرب لوقي امیقه فقط بل وابنه، كة لیس صداٍن هو عدوك تصیر صدیقا هللا؛ في الحقیقسنُحبِّك إلب 
: 5یكم السماوي" (راجع مت أب یبرهن أنكم أبناء ایكم، هذضنفسه: "أحبوا أعداءكم، أحسنوا إلى مبغ

44-45(˺ .
 ریوس أسقف آرلاألب قیص

  یعني كونوا أصدقاء وحاّرین أیًضا. ال تنتظر )10: 12 (رو واّدین بعضكم بعًضا""حینما یقول ،
. بهذا تحصد أجرة محبته أیًضا. أظهر اقفز نحوه بنفسك ولتكن أنت المبتدئ بل ،أن یحبك الغیر

ثابتة، إذ أردف الخبرنا عن الطریق الذي فیه تلتهب المودة وألماذا یلزمنا أن نحب بعضنا بعًضا 
. هذا هو الطریق الذي ُینِتج المودَّة، )10: 12(رو " قائالً : ُمَقدِّمین بعضكم بعًضا في الكرامة

لیس شيء یخلق أصدقاًء مثل السعي بغیرة لتكریم اإلنسان والذي فیه تسكن مودَّة بعد إنتاجها. 
. قریبه

  إنه لیس بالمجهود الهیِّن، إنما یتطلب نفًسا نشیطة وذهًنا عظیًما لنحتمل االنفصال عن شخص
ُنِحبُّه في المسیح. 

 القدیس یوحنا الذهبي الفم
] جاء خطأ في أثناء النسخ، عوض 11-6یرى البعض أن ما ورد هنا عن سبط بنیامین [

"ابن زبولون" نسخة "بنیامین"، وقد جاء في أحد المخطوطات الیونانیة "زبولون" بدًال من بنیامین. هذا 
ولم تأِت أّیة إشارة عن زبولون في أخبار األیام األول إال إذا كان النص هنا خاص به.  

) زبولون تقع عند ساحل البحر تحت فینیقیة؛ هذه الحقیقة 13: 49هذا وكما ورد في (تك 
)، حیث كانت السفن القادمة من Cadiz]، وهو اسم لمیناء قدیم (10یبدو أثرها من ذكر ترشیش [

. ˻الجانب الغربي للبحر المتوسط (أسبانیا)

 ]6 َثَالَثةٌ . [،ِلِبْنَیاِمیَن َباِلُع َوَباَكُر َوَیِدیَعِئیلُ 
 اسم عبري، معناه "البلع أو الفلك". بالع:

: اسم عبري، معناه "البكر، أي األول والمبّكر". باكر

: 7 أي 1: اسم عبري، معناه "معروف في اهللا". وهو ابن بنیامیني ورئیس عشیرة (یدیعئیل
6 ،10 ،11  .(

1 Sermon 23 
2 Cf. P. H. Reardon: History and Worship, Orthodox Christian Reflections on Chronicles, p. 45-46. 
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یِئیُل َوَیِریُموُث َوَعْیِري. َخْمَسةٌ .   َوَبُنو َباَلعَ : َأْصُبوُن َوُعزِّي َوَعزِّ
 ُرُؤوُس ُبُیوِت آَباٍء َجَباِبَرُة َبْأٍس، 

 ]7َوَقِد اْنَتَسُبوا اْثَنْیِن َوِعْشِریَن َأْلفًا َوَأْرَبَعًة َوَثَالِثینَ . [
 اسم عبري، ال ُیعَرف معنى هذا االسم على وجه التحقیق، وهو اسم ابن بالع بن أصبون:

). 7:7 أي 1بنیامین (

 هما:و هذا االسم،  اثنانحمل: اسم عبري، معناه "وارم أو ضخم أو طویل". یریموث
). 7:7 أي 1بنیامیني ابن بالع ( .١
 ).8: 7 أي 1بنیامیني ابن باكر ( .٢

: اسم عبري، معناه "حارس". وهو ابن بالع، من بني بنیامین. وُسمِّي أیًضا عیر. عیري

 َوَبُنو َباَكرَ : َزِمیَرُة َوُیوَعاُش َوَأِلیَعَزُر َوَأْلُیوِعیَناُي َوُعْمِري َوَیِریُموُث 

 َوَأِبیَّا َوَعَناُثوُث َوَعَالَمثُ . 

 ]8ُكلُّ َهُؤَالِء َبُنو َباَكرَ . [
: اسم عبري، معناه "ترنیمة أو شاب أنیق بدون لحیة أو صغیر الحجم"، وهو رجل من زمیرة
). 8: 7 أي 1نسل بنیامین (

: اسم عبري، معناه "یهوه أنجد". وهو اسم ابن باكر، ورئیس عشیرة بنیامینیة في أیام یوعاش
). 8: 7 أي 1داود (

). 8: 7 أي 1 معناه "اهللا عون". وهو رئیس من بني بنیامین (عبري،: اسم الیعزر

: اسم عبري، معناه "عیناي نحو یهوه". وهو اسم رئیس بیت في سبط بنیامین. ألیوعیناي

 ربما كان معناه "مفلح". وهو ابن باكر، من بني بنیامین. عبري،: اسم عمرى

: اسم عبري، معناه "الرب أب أو الرب أبي". أبّیا

: اسم كنعاني، جمع "عناث". وهو ابن باكر البنیامیني ورئیس بیت في قبیلته. عناثوث

). 8: 7 أي 1: اسم عبري، معناه "إخفاء". وهو ابن باكر من بنیامین (عالمث

 ]9َواْنِتَساُبُهْم َحَسَب َمَواِلیِدِهْم ُرُؤوُس ُبُیوِت آَباِئِهْم َجَباِبَرُة َبْأٍس ِعْشُروَن َأْلفًا َوِمَئَتانِ . [
]، بجانب التصاقهم القوي والمستمر مع سبط یهوذا. عندما 9اهتموا بتسجیل أنسابهم [

انشقت المملكة وأقاموا مملكة منفصلة، لم یشترك معهم سبط بنیامین، بل التصق بیهوذا، ولم ینفصل 

  

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

www.coptic-treasures.com/wp


 7أخبار األیام األول 
 

  

عنه قط. 
إنهم یشیرون إلى الذین یلتصقون باألسد الخارج من سبط یهوذا، ربنا یسوع المسیح. 

 َواْبُن َیِدیِعِئیُل َبْلَهاُن، َوَبُنو َبْلَهانَ : 

 ]10َیِعیُش َوِبْنَیاِمیُن َوَأُهوُد َوَكْنَعَنُة َوَزْیَتاُن َوَتْرِشیُش َوَأِخیَشاَحرُ . [
). 10: 7 أي 1:  معناه "لیله أو غر". وهو اسم رئیس بنیامین من عشیرة یدیعئیل (بلهان

). 10: 7 أي 1: اسم عبري، معناه "یعین". رأس بیت بنیامین في أیام داود (یعیش

). 10: 7 أي 1: اسم عبري، معناه "ابن الید الیمین، أو ابن الیمین"، وهو رئیس (بنیامین

: اسم عبري، وربما كان اختصار االسم أبیهود، وكان ابن بلهان من سبط بنیامین. أهود

: اسم عبري، ربما كان معناه "نحو كنعان". وهو بنیامیني من أحفاد یدیعئیل. كنعنة

). 10: 7 أي 1 معناه "شجرة زیتون"، وهو رئیس لبنیامین (عبري،: اسم زیتان

: اسم فینیقي، معناه "معمل للتكریر". وهو رجل من بني بنیامین بن بلهان. ترشیش

: معناه "أخو السحر أو الفجر". وهو ابن بلهان بن یدیعئیل بن بنیامین. أخیشاحر

  ،ُكلُّ َهُؤَالِء َبُنو َیِدیِعِئیَل َحَسَب ُرُؤوِس اآلَباِء َجَباِبَرُة اْلَبْأسِ 

 ]11َسْبَعَة َعَشَر َأْلفًا َوِمَئَتاِن ِمَن اْلَخاِرِجیَن ِفي اْلَجْیِش ِلْلَحْرِب . [

 ]12َوُشفِّیُم َوُحفِّیُم اْبَنا َعْیَر َوُحوِشیُم ْبُن َأِحیرَ . [
 أو شفوفام أو شفوفان: اسم عبري، معناه "حّیة". وهو ابن بنیامیني، رأس عشیرة شفیم
الشفوفامیین. 

: اسم عبري، ال ُیعَرف معناه، وهو ابن، أو حفید بعید لبنیامین ومؤسس حفیم أو حوفام
). 15، 12: 7 أي 1عشیرة في ذلك السبط (

 یرى : اسم عبري معناه "عَجلة، انفعال". وهو بنیامیني، رئیس عشیرة، ابن أحیر.حوشیم
 .˺) أنه ابن دان23: 46البعض أنه یشیر إلى سبط دان عوض الذي جاء عنه في (تك 

). 12: 7 أي 1 اسم عبري، معناه "آخر". وهو اسم لرجل بنیامیني (أحیر:

. نفتالي 3

1 Cf. P. H. Reardon: History and Worship, Orthodox Christian Reflections Chronicles, p. 46. 
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 ]13َبُنو َنْفَتاِلي: َیْحِصیِئیُل َوُجوِني َوَیَصُر َوَشلُّوُم، َبُنو ِبْلَهةَ . [
لم ُیذَكر سوى الجیل األول من آباء هذا السبط. لم ُیذَكر أحد من نسلهم، ربما ُفِقَدت سجالت 

 وفي الوادي بال ل المنطلقة في بریة مفتوحةيبأنثى اإل في محبته للحریة ه أبوه یعقوبُیَشبَّه أبنائهم.
 تعطي ،ل) مسیبةيلة (أنثى اإلأي"نفتالي إذ یقول عنه:  تتحرك في خفة وسرعة أینما أرادت. ،حواجز

. )2١: 49(تك أقواًال حسنة" 
 وٕانما التزم السبط بعالقات طیبة مع بقیة ، والشرلالنحالللكن هذه الحریة لیست فرصة 

األسباط مقدًما "أقواًال حسنة". وفي سفر القضاة ترنمت دبورة قائلة: "زبولون شعب أهان نفسه إلى 
ا تشیر إلى مدى جهادهم في الحرب. باركهم م)، رب١٨: ٥الموت مع نفتالي على روابي الحقل" (

: ٣٣ وامتلئ بركة من الرب واملك الغرب والجنوب" (تث اموسى النبي قبل موته: "یا نفتالي اشبع رض
. ˺خوتها تنعم ببركة الربإ)... هكذا صار نفتالي ُیَمثِّل النفس الرقیقة في تعاملها مع ٢٣

  ال نعتبر األحرار هم أولئك األحرار بحسب مركزهم، بل الذین هم بحق أحرار في حیاتهم
 .˻وطبعهم... حریة النفس وطوباویتها هما نتیجة النقاء الحقیقي واالزدراء بالزمنیات

  اإلنسان الحر هو ذاك الذي ال تستعبده الملذات بل یتحكَّم في الجسد بتمییز صالح وعفة، قانًعا
 .˼بما یعطیه اهللا، مهما كان قلیًال، شاكًرا إیاه من كل قلبه

 القدیس أنبا أنطونیوس
ویالحظ في هذا السبط اآلتي: 

]. 14. تزوج أحدهم سّریة سریانیة أو أرامیة [1
 ].15. جاء "ماكیر" ثمرة هذا الزواج؛ وَتَعلَّم هذا االبن من خطأ أبیه فتزوج فتاة بنیامینیة [2

]، نادًرا ما ُیذَكر نسبه، وعدد رجال 13 ابن بلهة، لم ُیظِهْر السفر أي اهتمام بنسِبه [نفتالي
 ).48: 26)؛ (عد 24: 46الحرب عنده قلیل. ُتطاِبق قائمة نفتالي ما ورد في (تك 

). 13: 7 أي 1: اسم عبري، معناه "اهللا یقسم"، وهو بكر نفتالي (یحصیئیل

: اسم عبري، معناه "مدهون أو أحمر فاتح". مؤسس عشیرة الجونیین. جوني

: اسم عبري، معناه "جزاء". وُیدَعى أیًضا شلیم ومعناه "الرب صنع جزاءً ". شلوم

Ï  في سلسلة من تفسیر وتأمالت اآلباء األولین. 21: 49عن تفسیر تك 
Ð  ،٣٤، ص 1993الفیلوكالیا .
Ñ  ،٤٣، ص 1993الفیلوكالیا .
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: اسم عبري، معناه "خلق، قصد". وهو أحد أبناء نفتالي، ورئیس عشیرة. یصر

: اسم عبري، معناه "بلهاء أو غرة". بلهة

. منسَّى 4
-23: 5سبق الحدیث عن نسل منسَّى الذین كانوا في شرق األردن، في جلعاد وباشان (

). هنا الحدیث عن الذین عاشوا في كنعان غرب األردن. 24
من نسل منسَّى صلفحاد، الذي لم یكن له ولد، بل كان جمیع نسله بنات، فطالبن بحقهن 

). 3: 17في المیراث (یش 

یَُّتُه اَألَراِمیَّةُ .   َبُنو َمَنسَّى: ِإْشِریِئیُل الَِّذي َوَلَدْتُه ُسرِّ

 ]14َوَلَدْت َماِكیَر َأَبا ِجْلَعادَ . [
تضم قائمة منسَّى الجانبین من السبط، وتشیر إلى العالقة مع سوریا.  

من الواضح أن بعض النساء العبرانیات أیًضا صرن نساء لحكَّام سوریین. تشیر القائمة أن 
نصف سبط منّسى الذي كان مقیًما في الضفة الشرقیة لألردن صار أشبه بامتداد سیاسي لسوریا، وقد 

 .˺ق.م734عانت من نفس مصیر سوریا عندما ظهر جیش تجلث فالسر عام 

] اإلشارة في األنساب إلى النساء، بسبب الخراب 19-14یالحظ في هذه األعداد القلیلة [
]. 15 امرأة منهم خمس بنات صلفحاد [13الذي حلَّ بإسرائیل في فترة السبي. فقد أشیر هنا إلى 

 وربما كان معناه "اهللا یجاهد". وهو ابن جلعاد من سبط عبري، أو إسرائیل: اسم إشریئیل
منسَّى، رأس بیت اإلسرائیلیین. هنا ورد اسمه في العربیة "إشریئیل"، لكنه في العبریة "إسرائیل". 

 معناه "مبتاع". وهو اسم بكر منسَّى، وابنه الوحید من سرّیة أرامیة. عبري،: اسم ماكیر

 َوَماِكیُر اتََّخَذ اْمَرَأًة ُأْخَت ُحفِّیَم َوُشفِّیَم َواْسُمَها َمْعَكةُ . 
 ]15َواْسُم اْبِنِه الثَّاِني َصُلْفَحادُ . َوَكاَن ِلَصُلْفَحاَد َبَناتٌ . [

: اسم سامي معناه "زلم". اسم امرأة من نسل بنیامین تزوجت بماكیرا بن منسَّى. معكة

  معناه "ظل ضد الخوف، أي حمایة من الخوف".عبري،: اسم صلفحاد
). 3: 17كان صلفحاد بن حافر بن جلعاد بن ماكیر بن منسَّى (یش 

 لهن أهمیة خاصة، حیث لم یكن معهن أخ، وُخِشي أن ُیمَحى اسم العائلة، بنات صلفحاد

1 Cf. P. H. Reardon: History and Worship, Orthodox Christian Reflections on the Books of Chronicles, 
p. 46. 
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فطالْبن بمیراث أبیهن أمام موسى وألعازار رئیس الكهنة وأمام الرؤساء وكل الجماعة لدى باب خیمة 
االجتماع، وبجرأة طلبن أال ُیحَذف اسم أبیهن ألنه لم ینجب ابًنا. وجاءت الشریعة تعطي الحق للبنات 

 ُحِكَم بأن ترث اإلناث إذا لم ).11-1: 27أن یرثن آباءهن مادام ال یوجد لهن أخ ُیِقیم اسم أبیه (عد 
ل المیراث إلى سبط یكن وارث سواهن في الذكور، على شرط أال یتزوجن خارج سبطهن،  حتى ال یتحوَّ

 آخر.
: 36؛ 11-1: 27؛ 33: 26جاء ذكر بنات صلفحاد خمس مرات في الكتاب المقدس (عد 

). 15: 7 أي 1؛ 6-3: 17؛ یش 3-12
). 33: 26أما أسماؤهن فهي: محلة ونوعة وُحجلة وملكة وترصة (عد 

مع اعتراف هؤالء البنات أن أبیهن، وٕان كان لم یشترك في جماعة قورح، إال أنه مات في 
). مع هذا فقد أَرْدن أن یبقى اسم أبیهن. 3: 27البریة بخطیته، مات ولم یكن له بنون (عدد 

باعتبارهن بنات إسرائیل بحق، وُیَقدِّرن أنسابهن. طلبن من موسى أن یرفع دعواهن أمام 
الرب، وبالفعل استجاب لهن الرب طلبتهن من أجل غیرتهن. وجعل من طلبتهن فریضة قضاء لبني 

إسرائیل. 
) ُیَرى سبط منسَّى كله یتشفَّع لصالحهن.  36في (عد 

هكذا یلیق بالمؤمن أن یتزوج من ذات سبطه أي من بنات اهللا، أو تتزوج المؤمنات من أبناء 
اهللا، حتى ال یفقد المؤمنون میراثهم السماوي. 

بالفعل تزوجن أبناء عمهن، وقد طلبن من یشوع أن ینْلن نصیبه كأمر الرب. 

 ألنك تُبِهج اآلَب والمیراَث الذي ینتظرك، ال تؤخر العودة،اسمع أیها التائب . 
 َیْقَبلك.فیرید فقط أن تعود  بل ال ینتظر اآلب أن ُتقرِّب له طلًبا،

  تتوب.إن كنتَ ال توفي الطلبة صك دینك، ستصدر المراحم وَتْقَبلك 
 ال یقدر التوسل أن یالشي إثمك، بل الحنان یسلك الطریق ذاتًیا بدون طلبك.

ینقصك أن تذكِّر نفسك من العثرات، ومراحم اآلب تحل (محل) كل هذه (األمور) وأنت 
 تكتمل.

 .تم الملك في یدكاهوذا المعمودیة تعطیك حلة المجد، وهوذا اإلیمان خ
ذبح لك مسمن الحیاة لتتنعم روحِيً◌ا، كل هذه األمور هي ُملكك، وأنت وحدك تمتنع من 

 .˺العودة
 القدیس مار یعقوب السروجي

Ï  راجع نص بول بیجان ترجمة الدكتور بهنام سوني.32-11: 15على االبن الصغیر الذي بدَّد أمواله (لوقا  90المیمر ،( 
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 َوَوَلَدْت َمْعَكُة اْمَرَأُة َماِكیَر اْبنًا َوَدَعِت اْسَمُه َفَرَش، 
 ]16َواْسُم َأِخیِه َشاَرُش، َواْبَناُه ُأوَالُم َوَراَقمُ . [

). 16: 7 أي 1: اسم عبري، معناه "فرز، تمییز، زبل". وهو ابن ماكیر بن منسَّى (فرش

: اسم عبري، ربما كان معناه "أصل أو نبته". في عائلة ماكیر من ساللة منسَّى. شارش

). 17-16: 7 أي 1: اسم عبري، معناه "أول". وهو ابن فرش من سبط منسَّى (أوالم

: اسم عبري، معناه "رقش، تشكیل، تلوین". وهو رجل من نسل منسَّى. راقم

 َواْبُن ُأوَالَم َبَدانُ . 
 ]17َهُؤَالِء َبُنو ِجْلَعاَد ْبِن َماِكیَر ْبِن َمَنسَّى. [

). 11: 12 صم 1 ربما یكون هو نفسه بدان الُمشار إلیه كأحد الُمنِقذین إلسرائیل (بدان:

 ]18َوُأْخُتُه َهمُّوَلَكُة َوَلَدْت ِإیْشُهودَ : َوَأِبیَعَزَر َوَمْحَلةَ . [
: اسم عبري، معناه "الملكة". وهي أخت جلعاد، وابنة ماكیر بن منسَّى وهي أم همولكة

). وكان ألبنائها شأن في تاریخ العبرانیین. 18-17: 7ایشهود وأبي عازر ومحلة (هذا أي 

: اسم عبري، معناه "رجل جالل". وهو رجل من سبط منسَّى وكانت أمه همولكة. إیشهود

 كان أب عشیرة اسم عبري، ومعناه "أبو المساعدة أو أبو المعونة أو األب عون".، أبیعزر
). 8-6ذات شأٍن، ومنها جدعون القاضي الذي خلَّص إسرائیل من المدیانیین (قض 

: اسم عبري، معناه "مرض". وهو اسم رجل من سبط منسَّى ابن أخت جلعاد. محلة

 ]19َوَكاَن َبُنو َشِمیَداعَ : َأِخَیاَن َوَشِكیَم َوِلْقِحي َوَأِنیَعامَ . [
 معناه "سیعرف االسم". من منسَّى. رئیس عشیرة الشمیداعیین. عبري،: اسم شمیداع

 معناه "أخي أو أخ صغیر". رجل من سبط منسَّى من عشیرة شمیداع. عبري،: اسم أخیان

 معناه "كتف أو منكب". وهو ابن شمیداع، رجل من منسَّى. عبري،: اسم شكیم

). 19: 7 أي 1: من نسل منسَّى وعائلة شمیداع (لقحى

: اسم عبري، ربما كان معناه "أنا عّم أو مرثاة الشعب". ابن شمیداع من منسَّى. أنیعام

. أفرایم  5
نقرأ عن أموٍر عظیمٍة لسبط أفرایم حین بلغ النضوج. أبرز الكاتب خالل أنساب أفرایم موقع 
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]، وهو أبرز شخص في هذا السبط الضخم كان رمًزا لشخص یسوع المسیح من 27یشوع بن نون [
]. في هذا القسم نجد المرأة الوحیدة التي ذكر عنها الكتاب المقدس أنها بنَّت 29-20جوانٍب كثیرة [

.  ˺]24مدینة [

 ]20[ َوَبُنو َأْفَراِیمَ : ُشوَتاَلُح َوَبَرُد اْبُنُه َوَتَحُث اْبُنُه َوَأِلَعاَدا اْبُنُه َوَتَحُث اْبُنهُ 
هما: وهذا االسم،   حمالاثنان :شوتالح

). 20: 7 أي 1. ابن أفرایم، ومؤسس عشیرة الشوتالحیین (1
). 21: 7 أي 1. آخر من نسل أفرایم (2

ل قطعها إلى جلید متجمد. فأحیاًنا یكون برد : عندما َتُمر الغیوم في تیَّار بارد جًدا فجأة تتحوَّ
البرد رذاًذً◌ا ألن التجمد یلحق بحبیبات الماء النازلة مطًرا. وأحیاًنا تكبر القطع، فتضر اإلنسان 

والحیوان والزرع. 

 هما:و هذا االسم،  اثنانحمل: اسم عبري معناه "ما هو تحت". تحث
). 20: 7 أي 1أفرایمي وهو ابن برد، من قبیلة شوتالح ( .١
 ).20: 7 أي 1ابن ألعادا من نسل تحث من برد ( .٢

 اسم عبراني، معناه "من جمَّله اهللا". وهو ابن تحث من سبط أفرایم. ألعادا:

 َوَزاَباُد اْبُنُه َوُشوَتاَلُح اْبُنُه َوَعَزُر َوَأِلَعاُد، 
  ،َوَقَتَلُهْم ِرَجاُل َجتَّ اْلَمْوُلوُدوَن ِفي اَألْرضِ 

 ]21َألنَُّهْم َنَزُلوا ِلَیُسوُقوا َماِشَیَتُهمْ . [
لم ُیِشْر الكتاب المقدس عن هذا الحدث في موضع آخر، وقد اختلفت اآلراء بخصوص هذا 

الحدث، نذكر منها اآلتي: 
. یرى البعض أن هذا الحدث تمَّ في بدایة سبط أفرایم في مصر، وأن ما حدث كان في 1

أیام أفرایم نفسه ابن یوسف. ویظن آخرون أن أفرایم هنا ُیقَصد به شخص آخر من نفس السبط، وأن 
الذین ُقِتلوا هم من نسل أفرایم، ولیس أوالده مباشرة. 

. من هم الذین بدأوا باالعتداء على الطرف اآلخر؟ البعض یظّنون أن أبناء أفرایم ظّنوا 2
أنه قد حان الوقت لتحقیق الوعد اإللهي، فنزلوا إلى جت وسلبوهم، لكي یمتلكوا كنعان. وقد سمح اهللا 
لرجال جّت أن یقتلوهم، ألنهم تحرَّكوا بغیر روّیة في اندفاع، ولم یستشیروا الرب، وال انتظروا الوقت 

1 Cf. P. H. Reardon: History and Worship, Orthodox Christian Reflections on the Books of Chronicles, 
p. 46. 
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الُمَعیَّن منه. لذلك أجرى رجال جّت القضاء علیهم وقتلوهم. 
من الواضح أن أبناء أفرایم كانوا رعاة غنم في جاسان، ولم تكن لهم خبرة عسكریة، فمن 

الصعب تصوُّر أنهم نزلوا إلى جّت لیسلبوهم. إنما أهل جّت جاءوا إلى مصر وقاموا بقتل أبناء أفرایم 
لیسوقوا ماشیتهم. 

). 13: 8 أي 1فیما بعد أعطى اهللا لرجال بنیامین األمناء أن یطردوا سكان جت (
لقد نمت هذه الشجرة التي لسبط أفرایم، وتحقق لهم الوعد اإللهي على لسان یعقوب: "لكن 

). 19: 48أخاه الصغیر (أفرایم) یكون أكبر منه (من منسى)، ونسله یكون جمهوًرا من األمم" (تك 

: اسم عبري، معناه "اهللا قد وهب أو هبة". وهو أفرایمي قتله رجال جت عند محاولته زاباد
). 21: 7 أي 1سرقة ماشیتهم (

: اسم عبري، معناه "عون". ابن أفرایم. ُقِتَل في هجوم على الفلسطینیین. عزر

 معناه "معصرة". عبري،: اسم جت
األرجح أن الذین قتلهم رجال جت هم عزر وألعاد وعبیدهما. وناح أبوهما أفرایم أیاًما كثیرة. 

، َوَناَح َأْفَراِیُم َأُبوُهْم َأیَّاًما َكِثیَرةً 
وهُ . [  ]22َوَأَتى ِإْخَوُتُه ِلُیَعزُّ

لیس شيء ُیحِزن قلب األب الشیخ مثل موت أبنائه، خاصة إن كان الموت یتم بسفك 
وناح أفرایم أبوهم أیاًما كثیرة". دمائهم، لذلك قیل: "

، فجاء إخوته لُیعّزوه، كما فعل أصدقاء  إذ ُقِتَل بنو أفرایم ناح أبوهم أیاًما كثیرة ولم یتعزَّ
 معزونأیوب حین مات أبناؤه وبناته. تعزیات اإلنسان عاجزة وقاصرة، وكما قال أیوب ألصدقائه: "

. )2: 16 أي ("كلكم متعبون
ونه بمباركة یعقوب له، حین وضع یده الیمنى على رأسه، ورفض أن  غالًبا ما كانوا ُیعزُّ

). 19: 48ینقلها إلى رأس منسَّى، األخ األكبر. لقد أكَّد لیوسف أن نسله یكون جمهوًرا من األمم (تك 

  َفَحِبَلْت َوَوَلَدِت اْبنًا، َفَدَعا اْسَمُه َبِریَعَة، ،َوَدَخَل َعَلى اْمَرَأِتهِ 
 ]23َألنَّ َبِلیًَّة َكاَنْت ِفي َبْیِتهِ . [

وهب اهللا أفرایم ابًنا، وٕان كان میالد االبن أعطاه شیًئا من التعزیة نسبی�ا، لكن كانت بلیته 
قاسیة للغایة، فدعا المولود الجدید بریعة. 
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 "في تعب أو عطیة". یوجد في الكتاب المقدس أربعة أشخاص ˺ معناهعبري،: اسم بریعة
یحملون هذا االسم. هذا وفي عطیة اهللا له ابًنا، لم یهبه له نیابة عن الذین ظن أنه فقدهم. ال یحل 

إنسان مكان آخر، بل لكل إنسان شخصیته الفریدة ومواهبه ورسالته. لذلك عندما ردَّ اهللا ألیوب ِضْعَف 
ما فقده، لم ُیعِطه ِضْعَف أوالده وبناته الذین ماتوا، ألنهم موجودون غیر مفقودین! 

رها البعض في حالة وفاة ابن أو ابنة: "ربنا یعوِّضك  من العبارات الخاطئة التي كثیًرا ما ُیَكرِّ
عنه أو عنها". اهللا یعوِّضنا على ما نفقده من ممتلكات أو كرامة، أما الذین رقدوا فلسنا نفقدهم، لكي 

ُیَعوِّضنا الرب عنهم بآخرین. 

ْیَن ِشیَرةَ . [  ]24َوِبْنُتُه ِشیَرةُ . َوَقْد َبَنْت َبْیَت ُحوُروَن السُّْفَلى َواْلُعْلَیا َوُأزَّ
: وهو اسم عبري، معناه "بیت المغارة". یطلق هذا االسم على قریتین بیت حورون العلیا

 میًال إلى الشمال من أورشلیم، وكانتا ُتْدَعیان أیًضا 12واقعتین على حدود أفرایم وبنیامین، وعلى بعد 
بیت حورون العلیا وبیت حورون السفلى. وُیستنَتج من ذلك أن الواحدة كانت مبنیة على أرض 

مرتفعة، واألخرى على أرض منخفضة. 

 1 معناه "نسیبة". ابنة أفرایم، بنت بیت حورون السفلى والعلیا وأزین شیرة (عبري،: اسم شیرة
). 24: 7أي 

: اسم عبري، معناه "نصیب شیرة". وهو اسم لقریة قامت ببنائها شیرة ابنة رجل أزین شیرة
). وقد ورد ذكرها مع بیت حورون السفلى والعلیا. ومكانها 24: 7 أي 1في أفرایم اسمه أیًضا أفرایم (

"بیت سیرة". على بعد ثالثة أمیال جنوبي غرب بیت حورون السفلى. 

 ]25[ َوَرَفُح اْبُنُه َوَرَشُف َوَتَلُح اْبُنُه َوَتاَحُن اْبُنهُ 
). 25: 7 أي 1 اسم عبري، معناه "ثروة". وهو رجل من نسل أفرایم (رفح:

). 25: 7 أي 1: اسم عبري، معناه "لهب". وهو رجل من نسل أفرایم (رشف

: اسم عبري، معناه "شجة أو كسرة". وهو رجل من بني أفرایم ُیَرجَّح أن یكون من جهة تلح
). 25: 7 أي 1بریعة (

: اسم عبري، معناه "معسكر". وهو رجل من بني أفرایم ومؤسس قبیلة. تاحن

 ]26َوَلْعَداُن اْبُنُه َوَعمِّیُهوُد اْبُنُه َوَأِلیَشَمُع اْبُنُه [
: اسم عبري، ربما كان معناه "سمین العنق". وهو اسم أفرایمي من أسالف یشوع. لعدان

1 Mcclintock & Strong’s Cyclopedia, Article Bari’ah. 
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: اسم عبري، معناه "عمي جلیل". وهو أبو إلیشع جد یشوع، رئیس بني أفرایم في تیه عمیهود
). 26: 7 أي 1بني إسرائیل (

: اسم عبري، معناه "سمع اهللا". وهو ابن عمیهود، وأحد رؤساء أفرایم في بدء ألیشمع
). 26: 7 أي 1ارتحالهم في البریة. وهو أحد أسالف یشوع (

 ]27َوُنوُن اْبُنُه َوَیُشوُع اْبُنهُ . [
). 27: 7 أي 1 معناه "سمك". وهو من بني أفرایم (عبري،: اسم نون

شاهد عیان لعمل اهللا مع  معناه "یهوه خالص". عبري،اسم  :یشوع بن نون أو یهوشع
 موسى وهرون أثناء الضربات في مصر والخروج منها.

كان تلمیًذا لموسى النبي، المساعد الخاص له طیلة فترة البریة. وقد استلم القیادة من بعده 
). دخل بالشعب إلى أرض الموعد، 23-18: 27). اهللا هو الذي أقامه خلًفا لموسى (عد 1:1(یش 

وطرد الوثنیین. یشیر غالًبا إلى یسوع المسیح الذي وحده یفتح لنا أبواب السماء، یدخل بنا إلى كنعان 
السماویة، وأعطانا حق المیراث األبدي. 

اختاره موسى مع بقیة الجواسیس الذین دخلوا أرض الموعد، عاد مع كالب بن یُفّنة، َیبثّان 
روح الرجاء في الشعب على عكس بقیة الجواسیس الذین أثاروا الرعب في الشعب. 

قام بتقسیم أرض الموعد، ونال نصیبه بعد أن استلمت األسباط نصیبها، فالقائد الحّي الناجح 
یعطي األولویة لآلخرین. 

 كان أیًضا جمیالً . (موسى) الذي صار تلمیًذا كامًال للُمَعلِّم العظیمباریشوع ابن نون ال  
 أراد أیًضا أن تنتصر فیه محبة الحیاة، ویقترب من اهللا بالكمال.

 وصار للشعب موسى  (خیمة االجتماع)، أثناء خدمته في قبة الزمانةراحافظ على الطه
 الثاني عند اهللا.

 .˺ لُیثَبَِّت كلمة الرب في الشعوب، والقوات التي صنعها عّرفت كم كان جماله سامًیاَقاَتل

 .هلم وشاهد جمال یشوع بن نون العلني كله: بالقوات والعظائم والمذهالت التي كانت ُتصَنع 
عندما كان یصرخ في النهر السریع ویمنع جریانه، وتقف سیوله كأنما في زقاق دون أن 

 تسیل.
: 3 یش(  ویقود وراءه القوات بعجٍب عظیمٍ ، ویعبر كأنما في الیابسة،عندما كان یشق النهر

Ï  برار (راجع نص بول بیجان ترجمة الدكتور بهنام سوني).على محبة اهللا للبشر وعلى محبة األ 63المیمر 
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17( .
 یش ( وسقطت أمامه،عالیةال وصرخ بصوٍت على األسوار ،ریحا الشهیرةأعندما حارب مع 

6 :2(. 
 .)10: 2 یش( عندما تجبر على ملوك األموریین، واصطف الرب معه حتى یفنیهم

 .)11: 10 یش(  ویرسل له حجارة البرد لیرجم الكنعانیینه،یطیعف وعندما أمر العل
 یش ( وتوقَّف عن مسیرته،حجبت قوتها العظمى، وسمع القمر كلمتهف ،عندما أمر الشمس

10 :13(. 
ه صوته إلى المجرة المملوءة سرعة وأوقفها، وتوقفت وتعطل العالم عن التدبیر  .˺عندما وجَّ

 القدیس مار یعقوب السروجي

 َوَأْمَالُكُهْم َوَمَساِكُنُهمْ : 
  ، َوَشِكیُم َوُقَراَها، َوَغْرًبا َجاَزُر َوُقَراَها، َوَشْرًقا َنَعَرانُ ،َبْیُت ِإیَل َوُقَراَها

 ]28ِإَلى َغزََّة َوُقَراَها. [
). وُتَسمَّى الیوم عین دوق. وهي في وادي األردن، 28: 7 أي 1: بلدة في أفرایم (نعران

على بعد خمسة أمیال شمال أریحا. 

 معناه "نصیب أو مهر العروس". عبري،: اسم جازر

، وهي غیر غزة المعروفة الیوم في أقصى الجنوب والغرب، ألن نصیب أفرایم لم یمتد غزة
إلى الجنوب، بل نصیب یهوذا.  

 َوِلِجَهِة َبِني َمَنسَّى َبْیُت َشاَن َوُقَراَها َوَتْعَنُك َوُقَراَها َوَمِجدُّو َوُقَراَها 
 ]29َوُدوُر َوُقَراَها. ِفي َهِذِه َسَكَن َبُنو ُیوُسَف ْبِن ِإْسَراِئیلَ . [

: اسم عبري، معناه "بیت السكون". مدینة على بعد خمسة أمیال إلى الجهة الغربیة بیت شان
). 29: 7 أي 1من نهر األردن. وكانت أوًال تخص سبط یسَّاكر، ُألحقت أخیًرا بأمالك سبط منسَّى ( 

وبعد السبي صارت عاصمة المدن العشر، وُدعَیْت باسم سكیثوبولس. 

 1600: اسم كنعاني، معناه "أرض رملیة". وهي مدینة للكنعانیین ذكرت نحو عام تعنك
ق.م. عندما تقدَّم تحتمس الثالث ضد مجدو. انهزم ملكها وذبحه یشوع بن نون. وهي تقع في حدود 

). 29: 7 أي 1یسَّاكر، ولكنها ُأعِطیت لمنسَّى (

Ï بهنام سونين (راجع األب بول بیجان ترجمة دكتورادم على مدائح یوحنا المع96 میمر  .(
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: مدینة لمنسَّى، ضمن تخوم یسَّاكر، كانت قبًال مدینة ملكیة للكنعانیین، افتتحها یشوع مجدو
). 29: 7 أي 1مع قراها (

: اسم كنعاني معناه "مسكن". دور

. أشیر الُمتمتِّع بزیت النعمة 6
 بكثرة  الخیرات، كما تنبأ موسى عنه أنه یغمس في الزیت قدمه (تث ه عن أبوهتنبأ یعقوب

)، وقد تحققت النبوتان إذ تمتع سبط أشیر بأرض خصبة غنیة بأشجار الزیتون التي یستخرج ٢٤: ٣٣
ن خبزه سمین، ُیَصدِّر منها لألسباط األخرى، هذا إ فقیل ،منها الزیت. كانت غالت أرضه وفیرة

 ویشیر هذا السبط . مكَّنه من استیراد البضائع وبیعها لبقیة األسباط الذيبجانب سكناه بجوار البحر
لى فیض النعمة في حیاة المجاهدین الروحیین. إ

كان نصیبه من الجانب الجغرافي في موقع ُیعتَبر أكثر ُبْعًدا من بقیة األسباط عن أورشلیم. 
كان رجال أشیر مثل بنیامین "جبابرة بأس". 

  لُتخِرَج لحًنا ألجلك تعلیمكبأوتاريلتكن نعمتك یا رب الروح الحي، وضارب القیثارة الذي یلعب ˺ .

 أبدي، وهي أم رحوم تهتم به، مثلما تهتم األم بولدها، وال یمكنها أن تتركه، ألن المرأة  للنعمة بیت
 أیًضا ال توجد امرأة أخرى في العالم سوى التي ترضعه. هكذا  أنهال تترك جنینها. ویظن الطفل

 فهو یسكن في اهللا، ،. أینما ُوجد المسیحي الحقیقي.تفكر النفس التي تحب اهللا أنه موضعها.
. ˻ویسكن اهللا فیه

  ها أصبحت النعمة أما لألرض.. فتضرعت إلى الرب قائلة: كفى األرض هذا الجنون! انزل وَنجِّ
. ˼ العزة اإللهیة التي أرسلت الطبیب الرحوم إلى المرضىأمام دخل طلب النعمة .من الضالل

 لو تركته سیسقط. تبسط الدجاجة جناحیها على ،العالم، وهي تحمله-  أم المراحم  -شیَّدت النعمة 
صغارها لتجمعها وُتَحبِّبها وتحافظ علیها. إنها ترسم مثاًال لالهوت الذي بسط مراحمه على 

. ˽الخالئق مثل جناحیها، وحماها
القدیس مار یعقوب السروجي 

Ï  ،116، ص 1995راجع الدكتور األب بهنام ُسوني: اإلنسان في تعلیم مار یعقوب السروجي الملفان .
Ð نشریاهب المتوحد. إلى رسالته 
Ñ  ،120-119، ص 1995راجع الدكتور األب بهنام ُسوني: اإلنسان في تعلیم مار یعقوب السروجي الملفان .
Ò  ،120، ص 1995راجع الدكتور األب بهنام ُسوني: اإلنسان في تعلیم مار یعقوب السروجي الملفان .
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 ]30َبُنو َأِشیَر َیْمَنُة َوِیْشَوُة َوِیْشِوي َوَبِریَعُة َوَساَرُح ُأْخُتُهمْ . [
). 30: 7 أي 1: اسم عبري، معناه "یمن، نجاح". وهو اسم بكر أشیر ورئیس سبط (یمنة

). 30: 7 أي 1: اسم عبري، ربما كان معناه "یساوي". وهو ابن أشیر الثاني (یشوة

). 30: 7 أي 1: اسم عبري، ربما كان معناه "یساوي". وهو االبن الثالث ألشیر (یشوي

: اسم عبري، معناه "بارع". بریعة

: اسم عبري، معناه "شارح". سارح هي ابنة أشیر، وقیل إنها االبنة الوحیدة، كما قیل سارح
). 30: 7 أي 1إنها كانت متمیزة بشخصیتها وجمالها، وكان هذا سبب ِذْكِر اسمها (

 ]31َواْبَنا َبِریَعَة َحاِبُر َوَمْلِكیِئیلُ . ُهَو َأُبو ِبْرَزاَوثَ . [
 معناه "شركة، شریك". عبري،: اسم حابر

). 31: 7 أي 1 معناه "اهللا ملك". وهو حفید أشیر (عبري،: اسم ملكیئیل

 معناه "نبع الزیتون". اسم رجل أشیري ابن ملكیئیل. عبري، أو برذایث: اسم برزاوث

 ]32َوَحاِبُر َوَلَد َیْفِلیَط َوُشوَمْیَر َوُحوثَاَم َوُشوَعا ُأْخَتُهمْ . [
). 33، 32: 7 أي 1 اسم عبري، معناه "ینجِّي". وهو أشیري من حابر (یفلیط:

). 34: 7 أي 1: اسم سامي، معناه "حافظ أو حارس". وُیدَعى أیًضا شامر (شومیر

: اسم عبري، معناه "ختم أو خاتم". وهو أشیري، ابن حابر من ساللة بریعة. حوثام

: اسم سامي، معناه "غنى شوع" وهي أشیریة، ابنة حابر. وقد وردت بلفظ "شوعا". شوعا

 ]33َوَبُنو َیْفِلیَط َفاَسُك َوِبْمَهاُل َوَعْشَوةُ . َهُؤَالِء َبُنو َیْفِلیطَ . [
: الراجح أن هذا االسم أرامي، ومعناه "قاسم". وهو رجل أشیري من نسل بریعة. فاسك

: سام عبري، ربما كان معناه "على مهلي". وهو رجل من سبط أشیر. بمهال

). 33: 7 أي 1: ابن یفلیط، من أحفاد حابر، من بني أشیر (عشوة

 ]34َوَبُنو َشاِمرَ : آِخي َوُرْهَجُة َوَیُحبَُّة َوَأَرامُ . [
: اسم عبري، وربما كان معناه "أخي". أو ربما تكون اختصار "أخیا". وقد ورد اسم رجل آخي

). 34: 7 أي 1من سبط أشیر (
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: اسم عبري، معناه "تراب، ضجة". وهو رئیس لبني أشیر وهو من بني شامر. رهجة

 معناه "یخفي". رئیس أشیري. وورد هذا االسم في بعض النسخ "حبة". عبري،: اسم یحبة

 ]35َوَبُنو ِهیَالَم َأِخیِه ُصوَفُح َوَیْمَناُع َوَشاَلُش َوَعاَمالُ . [
). 32: 7 أي 1 معناه "قوة". ربما كان "هوثام" الذي ُذِكَر في (عبري،: اسم هیالم

 معناه "أبریق أو جرَّة". وهو رئیس من سبط أشیر. عبري،: اسم صوفح

). 35: 7 أي 1 معناه "یمنع". وهو أشیري ابن هیالم (عبري،: اسم یمناع

). 35: 7 أي 1 معناه "مطیع". وهو من أبطال سبط أشیر، ابن هیالم (عبري،: اسم شالش

: اسم عبري، معناه "عمل". وهو ابن هیالم، وهو أشیري، معاصر لداود. عامال

 ]36َوَبُنو ُصوَفَح ُسوُح َوَحَرْنَفُر َوُشوَعاُل َوِبیِري َوَیْمَرُة [
). 36: 7 أي 1: اسم عبري، معناه "كناسات". وهو ابن صوفح من سبط أشیر (سوح

: ربما كان اسم مصري، معناه "هورس صلح". وهو أشیري ابن صوفح. حرنفر

). 36: 7 أي 1: اسم عبري، معناه "ثعلب". وهو أشیري، ابن صوفح (شوعال

). 36: 7 اي 1: اسم عبري، معناه "یقاوم". وهو رجل من أشیر وابن صوفح (یمرة

 ]37َوَباِصُر َوُهوُد َوَشمَّا َوِشْلَشُة َوِیْثَراُن َوَبِئیَرا. [
: اسم عبري، معناه "حصن". باصر

 معناه "المجد". من بني أشیر، وهو ابن صوفح. وكان رئیس بیت، وجبار عبري،: اسم هود
). 39-37: 7 أي 1بأس وقائد فرقة في الحرب (

). 37: 7 أي 1 معناه "دمار". وهو ابن صوفح رئیس في أشیر (عبري،: اسم شما

 معناه "ثالثي أو مثلث". وهو ابن صوفع، رئیس لألشیریین. عبري،: اسم شلشة

).  38: 7 أي 1: اسم سامي، معناه "فضل". وهو یثر نفسه (یثران

 معناه "بئر". عبري،: اسم بئیرا

 ]38َوَبُنو َیَثَر َیُفنَُّة َوِفْسَفُة َوَأَرا. [
هما: و هذا االسم،  اثنانحمل معناه "فضل". عبري،: اسم یثر
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). 37: 7 أي 1. رجل ُأدرج اسمه في سلسلة أنساب یهوذا، اختفى أثره بعد عزرا (1
ح إنه یثران ابن صوفح (38: 7 أي 1. أحد أبناء أشیر (2  ).37: 7 أي 1). وُیرجَّ

). 38: 7 أي 1 معناه "یجهز". وهو رئیس أشیري (عبري،: اسم یفنة

). 38: 7 أي 1 اسم عبري، ربما معناه "أسد". رجل من الرؤساء في سبط أشیر (أرا:

 ]39َوَبُنو ُعالَّ آَرُح َوَحِنیِئیُل َوَرِصَیا. [
). 35: 7 أي 1)، من أبناء هیالم (39: 7 أي 1 رئیس في بیت في أشیر (ُعالَّ :

الة". اسم رئیس من أشیر، وهو أحد أبناء ُعالَّ . آرح : اسم عبري، معناه "رحَّ

). 39: 7 أي 1: اسم عبري، معناه "نعمة اهللا، حنان اهللا". وهو أشیري، ابن ُعال (حنیئیل

). 39: 7 أي 1 معناه "بهیج". وهو رئیس من بني أشیر (عبري،: اسم رصیا

  ،ُكلُّ َهُؤَالِء َبُنو َأِشیَر ُرُؤوُس ُبُیوِت آَباٍء ُمْنَتَخُبوَن َجَباِبَرُة َبْأسٍ 
َؤَساِء َواْنِتَساُبُهْم ِفي اْلَجْیِش ِفي اْلَحْرِب،   ُرُؤوُس الرُّ

] 40َعَدُدُهْم ِمَن الرَِّجاِل ِستٌَّة َوِعْشُروَن َأْلفاً . [
: اسم عبري، معناه "صاحب بئر". بیوت

عدد رجال الحرب للسبط كله ال ُیقاَرن بأعداد رجال الحرب في األسباط األخرى. غیر أن 
البعض یرون أن سبط أشیر اتَّسم بالحكمة، فما كان یشغلهم أن رؤساءهم مختارون وجبابرة بأس، 

ولیس أن یكون العدد كبیًرا. 
 
 7 أي 1من وحي 

تعزیاتك ُتلذِّذ نفسي! 

  .اتَّسم سبط یسَّاكر بالقوة مع االجتهاد في العمل
ال ُیِعیبه أن أباه شبَّهه بالحمار. 
فإنه قوي، ال یكف عن العمل. 

ال یعرف أحد منهم روح الخمول والكسل. 
لست أطلب عمًال ُمَعیًَّنا. 

إنما َهْب لي األمانة الدائمة في ممارستي للعمل.  
َألسمع صوتك: كنَت أمیًنً◌ا في القلیل، ُأقیمك على الكثیر. 
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  ،لسَت تستنكف من عمل إنساٍن ما
إنما ُتِقیم عن یمینك في ملكوتك من هو أمین وُمْخِلص! 

ألعمل بروحك القدوس، فیهبني روح األمانة. 

  .لن ُأعاِني من اإلحباط بسبب مركزي في المجتمع أو الكنیسة
وال أسقط في الكبریاء، بسبب سلطاٍن وهبَته لي. 
إنما َأعتزُّ باألمانة واإلخالص، والُحبِّ والشركة. 

أعتزُّ بك یا مصدر كل فضیلة! 

  ل إلى ذئٍب مفترٍس، شاول الملكإن كان  قد تحوَّ
فبالحب الصادق بال ریاء كسب داود یوناثان بن شاول. 

كما كسب كثیرین من رجال البأس أقرباء شاول. 
َهْب لي یا رب أن ُأِحبَّ كل البشریة. 

ل الذئاب المفترسة إلى حمالن ودیعة.  فإنك قادر أن ُتَحوِّ
ألثق في نعمتك، أنها ُتخِرج من اآلكل ُأكًال، ومن الجافي حالوة. 

َهْب لي أال أحكم على أحٍد بتسرُّعٍ . 
فكثیرون صاروا كمالئكتك في اللحظات األخیرة. 

َهْب لي أن اقتدي بك یا ابن داود. 
فال ُأغلق باب الصداقة أمام أحدٍ ! 

بك أقفز بالحب إلى قلب الكثیرین فیصیرون بالحق أصدقاء لك ولي! 

  تعزیة أخیهم لما ُقِتَل أبناؤه. إخوة أفرایملم یستطع 
أعطیَته ابًنا لیس عوًضا عن أبنائه المقتولین. 

فإنهم هم أحیاء ال یقتل الموت نفوسهم. 

  .یا للعجب! الحیوانات المفترسة غالًبا ما تتعاون مع بني جنسها
تتعاون مًعا، وتسند بعضها البعض. 

أما بنو البشر فیفترسون بعضهم البعض. 
ك لم ُتعِطنا أنیاب األسود،  في حنوِّ

حتى ال یفتك بعضنا البعض. 
ولم تهبنا ضخامة الفیلة،  
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حتى ال نكتم أنفاس بعضنا البعض. 
تعیش الحیوانات المفترسة مع بني جنسها في سالم، 

أما اإلنسان فأعداؤه أهل بیته! 

  سبط نفتالي الحریة الحقیقیةَهْب لي یا رب مع .
أنطلق بجناحي الروح كما إلى السماء. 

ال تستطیع الحیَّة القدیمة أن تثب لتبتلعني، 
وال تقدر محبة العالم أن تعوقني. 

ألطیر إلیك مع إخوتي، ونستریح جمیعنا في أحضانك اإللهیة. 

  نسل منّسىَهْب لي مع بنات صلفحاد من ،
أن أطالب بالمیراث األبدي. 

لیس ما یشغلك اآلن سوى أن أستقر في أحضانك إلى األبد. 

  یشوع بن نون من سبط أفرایمَهْب لي مع ،
أن أسمع صوتك: كما كنُت مع موسى أكون معك.  

ال أضطرب بسبب الضیقات، وال أرتبك بسبب الضعفاء. 
فالكنیسة هي جسدك َتْعُبر بها إلى سماواتك. 

تسكب علیها بهاءك، فتصیر في أعین السمائیین عجًبا ودهشة. 

  .أللتصق بك، فإن أحضانك األبویة تشع بالدفء في حیاتي
تسكب زیت نعمتك في أعماقي. 

كأٍم لي ال تتركني في عوٍز إلى شيء. 
أمومة نعمتك عجیبة،  

تحتضن كل مؤمٍن حقیقٍي كأنه ابنها الوحید. 
  ، لتعمل نعمتك فيَّ

فأحمل روح األمومة الحانیة نحو البشر! 
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 َاَألْصَحاُح الثَّاِمنُ 

سبط بنیامین ونسل شاول 
للمرة الثانیة یتحدَّث عن نسل بنیامین، لكن بهدٍف مختلٍف، وهو إبراز األمور الخاصة 

بملكوت اهللا:  
 قیام أول ملٍك إلسرائیل حسب الفكر. یأتي بنا النسب هنا إلى شاول وأهل بیته، إلبراز 1

، فیه مواصفات یطلبها الشعب في الملك ویفتخر بها وسط األمم المحیطة بهم، لیكون له الجسدي
اعتباره وتقدیره بین ملوك األرض، وذلك من جهة قامته وقوته البدنیة وجماله الجسدي. لكنه فشل في 

تحقیق صورة الملكوت اإللهي في حیاته وفي عبادته كما في معامالته مع الشعب. فكان البد من 
عبوره لكي یفسح المجال للملك داود الذي حسب اختیار اهللا ومشورات النعمة اإللهیة. 

، إذ ُوِجَد فیه رجال جبابرة بأس، قادرون على إبراز إمكانیات سبط بنیامین. األمر الثاني 2
حمل القوس. لكن هذه القوة لم تسند شاول الشاب حین وقف جلیات الجبار ُیَعیِّر رب القوات، وال 

سندته في رعایته للشعب، إذ كان ما یشغله شعبیته وُسْمعته وكرامته الشخصیة. وأخیًرا لم تنقذه هو 
وبنیه من الموت في خزٍي وعاٍر في المعركة األخیرة مع الفلسطینیین في حیاته، إذ مات هو وبنوه 

وتحققت خطة اهللا ووعوده باعتالء داود العرش. 
. مع مقاومة شاول الرهیبة لداود والرغبة للخالص منه، فقد بدأ بعض البنیامینیین وٕاخوة 3

شاول ینجذبون نحو داود حتى في أثناء حیاة شاول، إذ شعروا أن الرب معه، فالتصقوا به. ازداد 
االرتباط بین السبطْین مع الزمن، وصارا مملكة واحدة مع الُمتسلِّلین من مملكة إسرائیل الشمالیة أو 

المطرودین منها، وتمَّ سبیهم إلى بابل، ورجعا من السبي مًعا. 
یقتفي السفر هنا نسل سبط بنیامین بإشارة خاصة إلى شاول ویوناثان. 

. 32-1. سبط بنیامین 1
. 40-33. نسل شاول 2

. سبط بنیامین 1
  ،َوِبْنَیاِمیُن َوَلدَ : َباَلَع ِبْكَرهُ 

 ]1َوَأْشِبیَل الثَّاِنَي َوَأْخَرَخ الثَّاِلَث [
اسم عبري، معناه "البلع" أو "الفلك". بالع: 

: اسم عبري، وربما كان معناه صورة من صور االسم "أشبعل"، وهو ابن بنیامین أشبیل
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). 1: 8 أي 1ومؤسس أسرة تحمل اسمه (

). 1: 8 أي 1: اسم عبري، وربما معناه "تابع األخ"، وهو االبن الثالث لبنیامین (أخرخ

 ]2َوُنوَحَة الرَّاِبَع َوَراَفا اْلَخاِمَس . [
). ولم یؤسس عشیرة 2: 8 أي 1: اسم عبري، معناه "راحة". وهو رابع أبناء بنیامین (نوحة

مثلما فعل إخوته. ولم یرد اسمه مع الذین صحبوا یعقوب إلى مصر، وربما ُوِلَد في مصر. 

). 2: 8 أي 1 اسم عبري، معناه "هو شفى أي اهللا شفى". رجل من نسل بنیامین (رافا:

 ]3َوَكاَن َبُنو َباَلَع َأدَّاَر َوَجْیَرا َوَأِبیُهوَد [
: كلمة عبریة، وربما معناها "الرحب أو العظمة". وهو اسم رجل بنیامیني هو ابن بالع أدار

). وقد ورد هذا االسم في بعض المخطوطات العبریة والیونانیة باسم "أرد" وُیَرجَّح أن هذا 3: 8 اي 1(
هو الصواب. 

: اسم عبري، ربما كان معناه "نزیل لدى اهللا". اسم رجل من أوالد بنیامین، واسم حفید جیرا
). 7، 5، 3: 8 أي 1لبنیامین بن بالع (

: اسم عبري، ومعناه "أبى جالل أو األب جالل". وكان ابن بالع بكر بنیامین. أبیهود

 ]4َوَأِبیُشوَع َوُنْعَماَن َوَأُخوَخ [
: اسم عبري، ومعناه "أبو الخالص". وهو اسم رجل بنیامیني من بیت بالع. أبیشوع

: اسم عبري، معناه "نعیم". نعمان

: 8 أي 1: اسم عبري، وربما معناه "أخوي". وهو اسم البن بالع من سبط بنیامین (أخوخ
 من نفس األصحاح. 7). وُیحتَمل إنه هو نفس الشخص المذكور باسم أخیا في ع 4

 ]5َوَحْیَرا َوَشُفوَفاَن َوُحوَرامَ . [
 اسم عبري، معناه "حیَّة". وهو بنیامیني، رأس عشیرة الشفوفامیین. شفوفان أو شفوفام

: اسم فینیقي وعبري، معناه "األخ رفیع". وهو بنیامیني، ربما ابن بالع. حورام
 َوَهُؤَالِء َبُنو آُحودَ . 

 ]6[ َهُؤَالِء ُرُؤوُس آَباِء ُسكَّاِن َجْبَع َوَنَقُلوُهْم ِإَلى َمَناَحةَ 
: اسم عبري، معناه "االتحاد". كان قاضًیا أْشول، وهو من سبط أبناء الیمین آحود أو إهود

). 30-12: 3"بنیامین" (قض 
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 بین صراخ الشعب بعد ثماني عشرة سنة وٕارسال اهللا إهود األعسر العالمة أوریجینوسیربط 
كُمَخلٍِّص لهم، فیقول: 

 " :الحظ أن الكتاب 14: 3قض ( "فعبد بنو إسرائیل عجلون ملك موآب ثماني عشرة سنةمكتوب .(
) في المرة األولى، وهنا 8: 3المقدس ُیشیر إلى مقدار العقاب وهو یذكر "ثماني سنین" (قض 

"ثماني عشرة سنة". من المؤكد أن مدة العقاب ُحدِّدت حسب مقدار الخطیة وتأخیر التوبة. بالنسبة 
لوا عن  للثماني عشرة سنة في العبودیة، لم یذكر أثناء هذه الفترة إنهم صرخوا للرب، أو تحوَّ

صرخ بنو إسرائیل إلى الرب، فأقام شرورهم. ولكن قیل مرة أخرى إنه بعد هذه الثماني عشرة سنة "
).  15: 3" (قض لهم الرب ُمَخلِّصا إهود بن جیرا البنیامیني، رجًال أعسر

ما هي نوعیة هذا اإلنسان الذي ُأقیم لكي ینقذ شعب إسرائیل؟  
. بل له ید یمنى في الناحیتین یعمالن، ولهذا إنه لیس له في نفسه ما هو شمالي لیعمله

.  ˺ُدِعي أعسر، لدیه ید یمنى في كال الجهتین
كان مؤهًَّال أن یكون قائًدا للشعب وقاضًیا للكنیسة. ال یعمل ما هو یساري، وأیًضا "یده 

) إنه یمیني في اإلیمان وفي األعمال. لیس لدیه 3: 6الیسرى ال تعرف ما تفعله الیمنى" (مت 
مالعین إلى النار األبدیة الُمَعدَّة إلبلیس یا اذهبوا عني شيء مما ألهل الیسار الذین ُكِتَب عنهم: "

، فأنا أعتقد من منظور الفهم ˻). إذا اعتبرنا إمكانیة ما سبق الربط بینه41: 25" (مت ومالئكته
الروحي، إن كل القدیسین یجب أن ُیدعوا "ُعسر" وعلى العكس الشیطان وأمراؤه یمكن أن یدعوا 

ما یفعلونه شمالي یقود للنار األبدیة التي ألهل الیسار...  "شمالیین"، ألن كل
 بید فأرسل بنو إسرائیل بیده هدیة لعجلون ملك موآبِلَنَر ماذا فعل هذا القاضي األعسر. "

" (قض فعمل إهود لنفسه سیًفا، ذا حدین طوله ذراع، وتقلده تحت ثیابه على فخذه الیمنىإهود، 
3 :15-16  .(

 هو صالح في الیدین والقدم. ˼أنتم ترون أن كل ما عمله "إهود هذا األعسر" هو "یمیني"ها 
ألنه یحمل السیف على فخده الیمنى لیأتي إلى "ملك موآب" ویقتله. كما قلنا سابًقا هؤالء هم الذین 

ر شعب إسرائیل هؤالء الُمَخلصین أو القضاة الذین یحملون  إلههم أقامهم لخالص الشعب، وُیَحرِّ
) والقوات العلیا الذین یرسلهم اهللا لمساعدة الذین 13: 2صورة قادة من "الجمهور السماوي" (لو 

یصرخون إلیه من كل قلبهم، الذین من خالل تغیرهم بالتوبة تدركهم الرحمة اإللهیة. 

Ï ألنه یعمل بیده الیسرى كما الیمنى .
Ð عسرأي المعاني الروحیة لكلمة أ .
Ñ أي صالح .
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یتطابق ذلك مع أحداث أخرى في الكتاب المقدس؛ في سفر الخروج عندما كان آباؤنا شعب 
" (خر الطین واللبنإسرائیل یخدمون المصریین والملك فرعون القاسي جًدا لمدة طویلة في صنع "

). 23: 2" (خر فصعد صراخهم إلى اهللا)، "23: 2)، "صرخوا للرب" (خر 14: 1
أمام الكل ویذكر الكتاب المقدس أن "المالك المهلك ُأرِسَل لیهلك  أخرجهم اهللا بواسطة موسى

) ُأعِلن إنه هناك قوة 7-5: 11كل األبكار في مصر، ولم یمس أحًدا من اإلسرائیلیین" (خر 
سماویة قادت الشعب بعیًدا عن نیر العبودیة والتدمیر وأطاحت بالمصریین. وحدث شيء مشابه 
ر الشعب  عبر التاریخ في أیام األشوریین مع الملك سنحاریب؛ حیث ُأرِسَل "مالك من اهللا"، فحرَّ

: 19 مل 2 ألًفا من األعداء في لیلٍة واحدٍة (185من الحصار ومن إبادة وشیكة، ذبح مالك الرب 
35.( 

لذلك اآلن لنفس األسباب یجب أن ننتبه عندما ُنسلم للسبي بسبب خطایانا "یجب أن نصرخ 
 حتى إن حزن قلبنا "قد ینتج ینبوع من الدموع من ˺إلى الرب". لكننا ال نصرخ بالفم بل من القلب

لنا من  ) إذا6: 6" (مز أعوم في كل لیلة سریري بدموعي. أذوب فراشي" )1: 9العیون" (إر  تحوَّ
طرق الشر بحیث ال نلمس أعمال الشر مرًة أخرى، إذا توقفنا عن الكبریاء، بحیث ال یكون بعد أي 
ر من قبضة شیطان  كبریاء وال نعرف أي غرور، حینئٍذ ُیرِسل لنا اهللا قوته السماویة التي بها نتحرَّ

" رحب الطریق الذي یؤدي إلى الهالك" العبودیة، هذه القوة ُتَقدِّم لنا كل شيٍء صالٍح ومفیٍد، ونهجر
). یدعونا اهللا للطریق الصحیح الذي قال عن نفسه: "أنا هو الطریق والحق والحیاة" 13: 7(مت 
: 4 بط 1" (الذي له المجد والسلطان إلى أبد اآلبدین. آمین)، یسوع المسیح ربنا "6: 14(یو 
11(˻. 

العالمة أوریجینوس 
: اسم عبري، معناه "تل". جبع

 ]7َأْي ُنْعَماُن َوَأِخَیا. َوَجْیَرا ُهَو َنَقَلُهْم َوَوَلَد ُعزَّا َوَأِخیُحودَ . [
 اسم عبري، معناه "أخي". أخّیا:

 اسم عبري، معناه "قوة، أن یهوه القوة". وهو اسم ابن جیرا من أعقاب آحود البنیامیني ُعزَّا:
). 7: 8 أي 1(

 اسم عبري، ومعناه "أخو االتحاد". وكان من نسل أهود من سبط بنیامین من بلدة أخیحود:

Ï  الكلمة المستخدمة هناmenteالنیة، الفكر، تعني ذكاء  .
Ð  6-5: 3عظات على القضاة، عظة .
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). وقد ُذِكَر هذا الرجل في بعض المخطوطات باسم أخیهود. 7: 8 أي 1جبنة (

 ]8َوَشْجَراِیُم َوَلَد ِفي ِبَالِد ُموآَب َبْعَد ِإْطَالِقِه اْمَرَأَتْیِه ُحوِشیَم َوَبْعَرا. [
: 8 أي 1: اسم عبري، معناه "الفجران". وهو بنیامیني أب ألسرة كبیرة (شجرایم أو شحرایم

8 .(
یشیر العهد القدیم أحیاًنا إلى الطالق وتعدُّد الزوجات دون تعلیق، غیر أن هذا ال یعني َمسرَّة 

)، ویؤكد السید المسیح: "إن موسى من أجل 16-15: 2اهللا بذلك. فقد أعلن أنه یمقت الطالق (مال 
). 8: 19قساوة قلوبكم أذن لكم أن تطلقوا نساءكم، ولكن من البدء لم یكن هكذا" (مت 

: 8 أي 1: اسم عبري، معناه "عجلة، انفعال". واحدة من نساء شحرایم البنیامیني (حوشیم
8 ،11 .(

: اسم عبري، معناه "محترقة". وهي امرأة شحایم من سبط بنیامین. بعرا

 ]9َوَوَلَد ِمْن ُخوَدَش اْمَرَأِتِه ُیوَباَب َوِظْبَیا َوَمْیَشا َوَمْلَكامَ . [
). 9: 8 أي 1: اسم عبري، معناه "الهالل". وهو اسم زوجة شحرایم (خودش

، 9: 8 أي 1: اسم عبري، ربما كان معناه "صراخ". وهو اسم رئیسین بنیامینیین (یوبآب
18 .(

). 9: 8 أي 1: اسم عبري، معناه "ظبي". بنیامیني ابن شحرایم (ظبیا

). 9: 8 أي 1: اسم عبري، معناه "ملكهم". وهو رئیس بنیامیني (ملكام

 ]10َوَیُعوَص َوَشْبَیا َوِمْرَمةَ . َهُؤَالِء َبُنو ُرُؤوِس آَباءٍ . [
اسم عبري، معناه "الموعوظ". رئیس بنیامیني ابن شجرایم من زوجته خودش. یعوص:

: 8 أي 1 اسم عبري، ُیَرجَّح أن یكون معناه "ُعد یا یهوه" وهو بنیامیني، ابن شحرایم (شبیا:
)، وقد ورد هذا االسم بصورة "سكیة" في بعض المخطوطات. 10

: اسم عبري، معناه "غش". وهو بنیامیني ولد لشحرایم في موآب من امرأة خودش. مرمة

 ]11َوِمْن ُحوِشیَم َوَلَد َأِبیُطوَب َوَأْلَفَعلَ . [
: اسم عبري، ومعناه "أبي طیب أو صالح". وهو اسم رجل بنیامیني ابن شحرایم أبیطوب
). 11: 8 أي 1واسم أمه حوشیم (

: اسم عبري، معناه "اهللا قد فعل". وهو رجل بنیامیني ابن شحرایم، وكان رئیس بیت ألفعل
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). 18، 12، 11، 8، 1: 8 أي 1من بیوت اآلباء (

 َوَبُنو َأْلَفَعلَ : َعاِبُر َوِمْشَعاُم َوَشاِمُر، 
 ]12َوُهَو َبَنى ُأوُنَو َوُلوَد َوُقَراَها. [

: اسم عبري، معناه "عبر". یوجد اثنان بنیامینیان لهما نفس االسم: أحدهما بن ألفعل، عابر
). 25، 22، 12: 8 أي 1واآلخر ابن شاشق (

). 12: 8 أي 1: اسم عبري، معناه "سریع" وهو بنیامیني (مشعام

). 12: 8 أي 1 اسم عبري، معناه "حارس". وهو من بني بنیامین (شامر:

: اسم عبري، معناه "قوي". اسم مدینة في بنیامین. وقد بناها بنیامیني ُیدَعى شامر. أونو

). ولود هي لدة في (أع 28-21: 18: لیس لهما ِذْكر مع مدن بنیامین في (یش أونو ولود
9 :32 .(

هیكل، َوَبِریَعُة َوَشَمعُ . 
 ُمَ◌ا َرْأَسا آَباٍء ِلُسكَّاِن َأیَُّلوَن، ه

 ]13َوُهَما َطَرَدا ُسكَّاَن َجتَّ . [
: اسم عبري، معناه "خبر". بنیامیني، أحد رؤوس اآلباء الذین طردوا سكان جت. شمع

)، ثم صارت لبنیامین، 43: 19 اسم عبري، معناه "بلوطة". كانت لسبط دان (یش أیلون:
). 1: 11 أي 2ثم لیهوذا وبنیامین في زمان رحبعام (

 ]14َوَأِخُیو َوَشاَشُق َوَیِریُموُت [
: اسم عبري، معناه "أخوي أو أخو یهوه". یوجد أكثر من شخص یحمل هذا االسم، من أخیو

بینهم:  
). 14: 8 أي 1. رجل من بنیامین من بني ألفعل (1
). 29: 8 أي 1. رجل آخر من بنیامین وهو ابن یعوئیل (یعیئیل)، من امرأته معكة (2

، 14: 8 أي 1: اسم عبري، ومعناه "رغبة". وهو أحد أبناء ألفعل من سبط بنیامین (شاشق
25 .(

). 14: 8 أي 1: اسم عبري، معناه "وارم، ضخم، طویل" وهو رأس أسرة بنیامینیة (یریموت
ربما كان هو نفس یروحام. 
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 ]15َوَزَبْدَیا َوَعَراُد َوَعاَدُر [
 اسم عبري، معناه "یهوه قد أعطى"، وهو اسم أطلق على تسعة أشخاص في العهد زبدیا:

]. 17] وابن ألفعل [16-15القدیم، كانوا قلیلي األهمیة. اثنان منهم من بني بنیامین وهم ابن بریعة [

). 15: 8 أي 1: اسم عبري، معناه "حمار الوحش"، وهو رجل من ساللة بنیامین (عراد

). 15: 8 أي 1: اسم عبري، معناه "قطیع" وهو ابن الفعل، من بني بنیامین (عادر

 ]16َوِمیَخاِئیُل َوِیْشَفُة َوُیوَخا َأْبَناُء َبِریَعةَ . [
). 16: 8 أي 1: اسم عبري، معناه "من مثل اهللا". وهو اسم بنیامیني (میخائیل

). 16: 8 أي 1 رئیس بنیامیني ابن بریعة (یشفة:

)، وورد اسمه في بعض الترجمات 16: 8 أي 1: وهو ابن بریعة ورئیس بنیامیني (یوخا
بصورة یوحا. 

). 13: 8 أي 1: اسم عبري، معناه "بارع". وهو اسم رئیس بنیامیني (بریعة

 ]17َوَزَبْدَیا َوَمُشالَُّم َوَحْزِقي َوَحاِبُر [
 اسم عبري، معناه "من نال جزاءه". وهو اسم ثالثة أشخاص من نسل بنیامین. مشالم:

: اسم عبري، معناه "قوتي"، أو اختصار حزقیا. وهو بنیامیني، ابن ألفعل. حزقي

: اسم عبري، معناه "شركة، شریك". بنیامیني، ابن شحرایم من ألفعل. حابر

 ]18َوِیْشَمَراُي َوَیَزْلَیاُه َوُیوَباُب َأْبَناُء َأْلَفَعلَ . [
). 18: 8 أي 1: اسم عبري، معناه "یهوه یحرس". وهو بنیامیني ابن ألفعل (یشمراي

: اسم عبري، معناه "أزلي". وهو بنیامیني سكن في أورشلیم. یزلیاه أو یزلیا

: اسم عبري، ربما كان معناه "صراخ"، وهو اسم رئیسین بنیامینیین. یوباب

 ]19َوَیاِقیُم َوِزْكِري َوَزْبِدي [
). 19: 8 أي 1: اسم عبري، معناه "یقیم". وهو بنیامیني (یاقیم

). 19: 8 أي 1: اسم عبري، معناه "اهللا قد أعطى"، وهو رجل من بین بنیامین (زبدي

 ]20َوَأِلیِعیَناُي َوِصلََّتاُي َوإِیِلیِئیُل [
ح أنه اختصار "الیهوعیناي" ومعناه "عیناه نحو یهوه". وهو ابن ألیعیناي : اسم عبري، وُیَرجَّ
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). 20: 8 أي 1شمعي، واحد من رؤساء بني بنیامین (

). 20: 8 أي 1: اسم عبري معناه "یهوه ظل أو ملجأ". بنیامیني من أبناء شمعي (صلتاي

: وهما اسم واحد في األصل العبري، ومعناه "إیل هو اهللا": اسم رجل إیلیئیل أو إلیئیل
). 25، 22: 8 أي 1بنیامیني، وهو بن شمعي (

 ]21َوَعَداَیا َوَبَراَیا َوِشْمَرُة َأْبَناُء َشْمِعي. [
: اسم عبري، معناه "من زینة یهوه". وهو ابن شمعي من بني بنیامین. عدایا أو عدایة

: اسم عبري، معناه "من خلقه یهوه". وهو رئیس بنیامیني وابن شمعي. برایا

). 21: 8 أي 1 اسم عبري، معناه "المراقب أو الحارس". بنیامیني، ابن شمعي (شمرة:
 (بكسر العین) اسم عبري، معناه "یهوه یسمع". وهو بنیامیني رئیس بیت في عجلون شمعي:

). 14: 8 أي 1 (13). ودعي شمع في ع 21: 8 أي 1(

 ]22َوِیْشَفاُن َوَعاِبُر َوإِیِلیِئیُل [
: اسم عبري، ربما كان معناه "هو أقرع". وهو رئیس بنیامیني، ابن شاشق. یشفان

 ]23َوَعْبُدوُن َوِزْكِري َوَحاَناُن [
: اسم عبري، معناه "المستعبد"، ویوجد اثنان یحمالن نفس االسم:  عبدون

). 23: 8 أي 1. بنیامیني ابن شاشق (1
). 36: 9، 30: 8 أي 1. بنیامیني ابن یعوئیل الجبعوني (2

 ]24َوَحَنْنَیا َوِعیَالُم َوَعَنُثوِثَیا [
: اسم عبري، معناه "یهوه قد أنعم" أو "قد تحنن". بنیامیني ابن شاشق. حننیا

 اسم عبري، من أصل أكادي، معناه "مرتفعات". وهو ابن شاشق، رئیس بیت في عیالم:
). 24: 8 أي 1بنیامین (

: اسم عبري، ربما كان نسبة إلى "عناثوث". وهو ابن شاشق، من بني بنیامین. عنثوثیا

 ]25َوَیَفْدَیا َوَفُنوِئیُل َأْبَناُء َشاَشقَ . [
). 25: 8 أي 1: اسم عبري، معناه "یهوه یفدي". وهو بنیامیني ابن شاشق (یفدیا

: اسم عبري، معناه "وجه اهللا". وهو اسم رجل بنیامیني من أبناء شاشق. فنوئیل
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 ]26َوِشْمَشَراُي َوَشَحْرَیا َوَعَثْلَیا [
). 26: 8 أي 1: بنیامیني، من أبناء یروحام (شمشراي

). 26: 8 أي 1 اسم عبري، معناه "یهوه هو الفجر". وهو بنیامیني، ابن یروحام (شحریا:

: اسم عبري، معناه "یهوه مرتفع". وهو اسم ابن یروحام، من بني بنیامین. عثلیا

 ]27َوَیْعَرْشَیا َوإِیِلیَّا َوِزْكِري َأْبَناُء َیُروَحامَ . [
). 27: 8 أي 1: اسم عبري، معناه "یهوه یغرس". وهو بنیامیني ابن یروحام (یعرشیا

: اسم عبري، ومعناه "إلهي یهوه". والصیغة الیونانیة لهذا االسم هي إلیاس، وتستعمل إیلیا
). 27: 8 أي 1أحیاًنا في العربیة. وهو اسم ابن یروحام من سبط بنیامین (

: 23؛ 19: 8 أي 1: اسم عبري، معناه "مذكور"، وهو اسم لثالثة من رؤساء بنیامین (زكري
27 .(

: اسم عبري، معناه "من یرحمه (اهللا)، أو من یروق له". وهو بنیامیني، كان ابناه یروحام
). 27: 8 أي 1زعیمین، وسكن في أورشلیم (

 َهُؤَالِء ُرُؤوُس آَباءٍ . َحَسَب َمَواِلیِدِهْم ُرُؤوٌس . 
 ]28َهُؤَالِء َسَكُنوا ِفي ُأوُرَشِلیمَ . [

 أشار إلى أورشلیم، وسیتحدث عنها بالتفصیل في األصحاح التالي. 32هنا كما في عدد 

 ]29َوِفي ِجْبُعوَن َسَكَن َأُبو ِجْبُعوَن، َواْسُم اْمَرَأِتِه َمْعَكةُ . [
یته بطریقة غیر مباشرة. فالعالقة  ما هدف إلیه الكاتب هنا، الحدیث عن أسالف شاول وذرِّ

التي تربط بین األسماء الواردة هنا هو تقدیم األسرة التي ُرِفَضْت وحّلّ◌َ◌ محلها أسرة داود. 
: اسم عبري، معناه "تل". سكنها أسالف شاول وقًتا من الزمن، وكان لهم نفوذ. جبعون

). 10، 9). جبعون مذكورة في (یش 35: 9: أي رئیس مدینة جبعون (أبو جبعون

: اسم سامي، معناه "ظلم" وهو اسم امرأة یعوئیل أبي جبعون، تسلسل منهما شاول. معكة

 ]30َواْبُنُه اْلِبْكُر َعْبُدوُن، ثُمَّ ُصوُر َوَقْیُس َوَبَعُل َوَناَداُب [
). 30: 8 أي 1 اسم سامي، معناه "صخر". وهو ابن مؤسس جبعون (صور:

: اسم عبري، معناه "كریم". وهو ابن یعوئیل، واسم أمه معكة. وهو من بني بنیامین. ناداب
). 30: 8 أي 1وكان یسكن في جبعون. وهو رئیس بیته (
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 ]31َوَجُدوُر َوَأِخُیو َوَزاِكرُ . [
: اسم عبري، معناه "حصن أو مكان مسور". وهو ابن یعوئیل، وأخو نیر وقیس من جدور
). 31-30: 8 أي 1أسالف شاول (

). 31: 8 أي 1: اسم عبري، معناه "تذكار"، رجل من بني بنیامین (زاكر

 َوِمْقُلوُث َوَلَد َشَماةَ . 
 ]32َوُهْم َأْیضًا َمَع ِإْخَوِتِهْم َسَكُنوا ِفي ُأوُرَشِلیَم ُمَقاِبَل ِإْخَوِتِهمْ . [

). 32: 8 أي 1: اسم عبري، معناه "عصى". وهو اسم بنیامیني (مقلوث
 بنیامیني، ابن مقلوث. كان مقیًما في أورشلیم. شماة أو شمآم

. نسل شاول 2
 َوِنیُر َوَلَد َقْیَس، 

 َوَقْیُس َوَلَد َشاُوَل 
 ]33َوَشاُوُل َوَلَد ُیوَناثَاَن َوَمْلِكیُشوَع َوَأِبیَناَداَب َوإِْشَبَعلَ . [

: اسم عبري، معناه "نور، سراج". وهو بنیامیني وهو ابن یعوئیل ومعكة، وأبو قیس أبي نیر
). 33: 8 أي 1شاول (

: ُأقیم شاول بن قیس أول ملك على إسرائیل. كان له مظهر مثالي كملٍك من جهة شاول
).  9 صم 1قامته وشكله الجسدي، كما أظهر نوًعا من التواضع والشجاعة والكرم عند اختیاره ملًكا (

 كملك أطاع اهللا في بدایة حكمه، فحقَّق نصرات عظیمة ونجاًحا. سرعان ما سقط في 
الكبریاء، واغتصب عمل الكهنوت. اعتماده على ذاته واهتمامه بشعبیته ال بالسلوك حسب إرادة اهللا، 

عزله عن شعبه وأفقده الكثیر، بل وحطَّم شخصیته. 
حاول أن یجتذب كل جبار بأس لیعمل معه، لكن لیس لمجد اهللا، وٕانما لحساب نمو شعبیته، 

فنفر منه حتى بعض أقربائه. 
حاول قتل داود أكثر من مرة. حسده لداود وتوجیه كل طاقاته وٕامكانیاته للخالص منه أدَّى 

إلى فشل شاول ال داود. 

اسم عبري، معناه "یهوه أعطى". كان على نقیض أبیه، كان یهوناثان أو یوناثان بن شاول: 
الوارث الشرعي للعرش، وقد أیقن أن اهللا اختار داود للعرش، وصار له صدیًقا حمیًما، وأنقذ حیاته من 

). تعلَّقت نفسه بداود وأحبَّه جًدا كنفسه. بالرغم من تحذیر شاول 31-14 صم 1محاوالت أبیه لقتله (
له من داود أنه سیستولي على العرش. لم یحسد داود على نصراته وشعبیته. 
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اتَّسم بالشجاعة واإلخالص والقیادة الصالحة مع االتكال على اهللا. 

 اسم عبري، معناه "الملك خالص". ملكیشوع:

 اسم عبري، معناه "األب كریم أو منتدب". أبیناداب:

: 8 أي 1: اسم عبري ومعناه "رجل البعل"، وهو االسم األول ألیشبوشت بن شاول (أشبعل
)، أي رجل عار. المقصود في تغییر االسم االحتقار لبعل. 33

 َواْبُن ُیوَناثَاَن َمِریْبَبَعُل، 
 ]34َوَمِریْبَبَعُل َوَلَد ِمیَخا. [

، وهو مفیبوشث بن یوناثان وحفید شاول، ألن لفظة بعل ُأبدلت بلفظة "بوشث" مریببعل
مفیبوشث: اسم عبري، معناه "إزالة األصنام".  بقصد االحتقار.

یوجد اسمان مرتبطان باإلله الصنم "بعل"، وهما إشبعل ومریببعل. هذان االسمان تغیَّرا في 
. ˺)، وهما إبشبوشث ومفیبوشث5: 9، 8: 2 صم 2(

عندما كان عمره خمس سنین وقع من یدي مربیته، فأصابه عرج الزمه طوال عمره. 
مفیبوشث هذا فتش عنه داود بعدما صار ملًكا، وأسكنه في قصره، وردَّ إلیه ما كان ألبیه، غیر أنه إذ 

ظهرت منه بعض عالمات الخیانة مدة عصیان أبشالوم، عاد فأخذ منه أوًال كل ما كان له، وأعطاه 
لصیبا غالمه. ثم بعد ذلك أشفق علیه، فأعطى النصف لصیبا، وردَّ إلیه النصف اآلخر. وُیدَعى 

). 34: 8 أي 1أیًضا مریبعل (
لماذا ذكر تغییر االسمین في صموئیل الثاني، ولیس في أخبار األیام؟ 

. Nebiwimصموئیل الثاني كان الكتاب المقدس العبري في القسم الثاني نبویم (األنبیاء) 
هذه األسفار كانت ُتقرأ في المجمع، حیث ال یلیق ذكر اسم إله وثني "البعل"، فالقارئ یستبدل كلمة 

" معناها "عاري". هذا التغییر ُاستخدم في نص الكتاب، أما في سفرّي bosheth"بعل" إلى "بوشیث 
أخبار األیام لم تكن توجد حاجة إلى هذا التغییر، إذ كان السفران في القسم الثالث "كتوبیم" 

Ketubim ح  ومعناها "الكتابات". لم تكن أسفار هذا القسم ُتقَرأ في المجمع إلى وقت متأخر. هذا ُیَوضِّ
أن نصوص الكتاب المقدس كانت مرتبطة بالعبادة. 

: اسم عبري، معناه "مثل یهوه". وهو ابن مفیبوشث أو مریبعل وحفید یوناثان. میخا

 ]35َوَبُنو ِمیَخا: ِفیُثوُن َوَماِلُك َوَتاِریُع َوآَحازُ . [

1 Cf. P. H. Reardon: History and Worship, Orthodox Christian Reflections on the Books of Chronicles, 
p. 49. 
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). 35: 8 أي 1 ابن یوناثان بن شاول (فیثون:

: اسم عبري، معناه "ملك". مالك

 اسم عبري، معناه "مكار". وهو رجل من نسل شاول من جهة یوناثان.  تاریع أو تحریم

: اسم عبري، معناه "هو أمسك" أي "الرب أمسك". وهو ابن میخا من نسل یوناثان. آحاز

، َوآَحاُز َوَلَد َیُهوَعدَّةَ 
 َوَیُهوَعدَُّة َوَلَد َعْلَمَث َوَعْزُموَت َوِزْمِري. 

 ]36َوِزْمِري َوَلَد ُموَصا [
: اسم عبري، ربما كان معناه "یهوه عدّ ". وهو ابن آحاز من نسل یوناثان بن شاول یهوعدة

). 36: 8 أي 1(

: اسم عبري، معناه "إخفاء" وهو ابن یهوعدة، من بني بنیامین، من أحفاد الملك شاول علمث
). 42: 9؛ 36: 8 أي 1(

 اسم عبري، معناه "الموت قوي". وهو: ابن یهوعدة، وأحد أحفاد یهوناثان. عزموت:

: اسم عبري، ربما كان معناه " من یشبه بقر الوحش". یوجد أكثر من شخص یحمل زمري
هذا االسم، من بینهم: 

). 36: 8 أي 1. بنیامیني من نسل یوناثان بن شاول (1
. قائد في جیش إسرائیل، كان على نصف مركبات أیلة بن بعشا ملك إسرائیل. ثم فتن 2

على سیده وقتله، متمًما القضاء اإللهي على بیت بعشا. وقد اعتقد بعضهم أنه من نسل شاول، حاول 
 ).36: 8 أي 1أن یسترجع الملك القدیم (

 اسم عبري، معناه "خروج"، وهو اسم رجل من نسل شاول. موصا:

 ]37َوُموَصا َوَلَد ِبْنَعَة َوَراَفَة اْبَنُه َوَأِلَعاَسَة اْبَنُه َوآِصیَل اْبَنُه [
). 37: 8 أي 1: وهو ابن موصا من نسل یوناثان بن شاول (بنعة

: اسم عبري، معناه "یهوه شفى أي اهللا شفى". وهو رجل من نسل شاول. رافة

 1: اسم عبراني، معناه "قد صنع اهللا". وهو اسم رجل من نسل شاول ویوناثان ابنه (ألعاسة
). وقد ورد ذكره في هذا النص األخیر بصورة "العسة". 37-33: 8أي 

 َوآلِصیَل ِستَُّة َبِنیَن َوَهِذِه َأْسَماُؤُهمْ : 
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 َعْزِریَقاُم َوُبْكُرو َوإِْسَماِعیُل َوَشَعْرَیا َوُعوَبْدَیا َوَحاَنانُ . 
 ]38ُكلُّ َهُؤَالِء َبُنو آِصیلَ . [

 اسم عبري، ومعناه "شریف أو أصیل". وهو اسم رجل من نسل یوناثان بن شاول. آصیل:

: اسم عبري، معناه "قام عوني". یوجد أكثر من شخص یحمل هذا االسم، من عزریقام
بینهم: 

). 38: 8 أي 1. ابن آصیل، أحد أعقاب یهوناثان بن شاول (1
). 7: 8 أي 1. ابن جیرا من أعقاب آحود البنیامیني (2

).  38: 8 أي 1: اسم عبري، معناه "بكر". وهو ابن آصیل (بكرو

اسم عبري، معناه "یسمع اهللا". وهو رجل بنیامیني ُیدَعى إسماعیل بن آصیل. إسماعیل: 

). 38: 8 أي 1: اسم عبري، معناه "قدرة یهوه". وهو رجل من نسل شاول (شعریا

 1: اسم عبري، معناه "عبد یهوه" وهو ابن آصیل، من أحفاد یهوشافاط بن شاول (عوبدیا
). 44: 9؛ 38: 8أي 

: اسم عبري، معناه "حنان، رحیم، كریم". یوجد أكثر من شخص یحمل هذا االسم، من حانان
بینهم: 

). 23: 8 أي 1. رجل شهیر من بنیامین، ابن شاشاق (1
). 38: 8 أي 1. ابن آصیل، من نسل یوناثان ابن شاول (2

 ]39َوَبُنو َعاِشَق َأِخیِه ُأوَالُم ِبْكُرُه َوَیُعوُش الثَّاِني َوَأِلیَفَلُط الثَّاِلثُ . [
: اسم عبري، معناه "قسوة". وهو رجل من ساللة شاول، من البنیامینیین. عاشق

). وكان 39: 8 أي 1: اسم عبري، معناه "أول". وهو ابن عاشق من سبط بنیامین (أوالم
). 40: 8 أي 1بنو أوالم أبطال حرب (

: اسم سامي، معناه "اهللا یعین"، وهو رأس بیت بنیامین من نسل شاول. یعوش

).  39: 8 أي 1 اسم عبري، معناه "اهللا نجاه". وهو ابن عاشق من سبط بنیامین (ألیفلط:

 َوَكاَن َبُنو ُأوَالَم ِرَجاًال َجَباِبَرَة َبْأٍس ُیْغِرُقوَن ِفي اْلِقِسيِّ َكِثیِري اْلَبِنیَن 
 َوَبِني اْلَبِنیَن ِمَئًة َوَخْمِسینَ . 

] 40ُكلُّ َهُؤَالِء ِمْن َبِني ِبْنَیاِمینَ . [
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. یالحظ في أنساب جمیع األسباط أنه ال توجد أیة إشارة ألي ملك إلسرائیل بعد االنشقاق 1
من بیت داود. كما لم تذكر شیًئا عن بیت یربعام وبعشا وعمري ویاهو، ألن هؤالء جمیًعا كانوا عبدة 

أوثان. 
 . اهتم بنسل یوناثان بن شاول ربما من أجل إخالصه ووفائه في صداقته مع داود .2

. انتهت األنساب بأوالم وأبنائه، الذین صارت عائلتهم ذات شهرة خاصة في سبط بنیامین 3
بسبب كثرة بنیه وبني بنیه الذین بلغوا مئة وخمسین ُعِرُفوا كجبابرة بأس. سّر عظمتهم لیس في 

 سلطانهم أو مراكزهم االجتماعیة أو غناهم، وٕانما في خدمتهم لوطنهم، ألنهم جبابرة بأس في المعارك.

 
 8 أي 1من وحي 

في وسط األشواك الكثیفة ُتَقدِّم لنا وروًدا جمیلة!  

  20-19لم یكن ممكًنا ألسباط إسرائیل أن تتخیَّل ما بلغه بنیامین من فساٍد (قض .(
صار بنو بنیامین بني بلیعال الفاسدین. 

في قباحة اعتدوا على سریة الوي طول اللیل. 
في الصباح وجدوها ساقطة على باب البیت مّیتة ویدیها على العتبة. 

قسَّم الالوي جسمها ووزَّعه على األسباط. 
). 3: 21هجمت األسباط على بنیامین، وكادوا یفنون السبط كله (قض 

  .من هذه السبط قام شاول الملك الذي عصى الرب
أهمل تابوت العهد، وفي ضیقه استشار الجان ال الرب. 

یا للمرارة التي حلَّت بكل شعب اهللا بسبب هذه السبط! 

 ،وسط هذه األشواك الخطیرة رعى اهللا وروًدا جمیلة 

تحمل رائحة الحب والقداسة. 
أیة زهرة یتعهَّدها اهللا مثل یوناثان بن شاول. 

لم یباِل أن یرث العرش من أبیه،  
مادام الرب اختار رجل اهللا داود وارثًا للعرش! 

َأحبَّ داود كنفسه، وَقدََّم له ثوبه وسیفه. 
بذل كل جهده لینقذ ُمرتل إسرائیل الحلو من َیَدي شاول أبیه الشریر! 

   ،كثیرون من أقارب شاول وهم رجال بأس
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من أجل الرب تركوا شاول والتصقوا بداود. 
سبقوا الكثیر من األسباط لُیمَّلكوا داود على كل إسرائیل. 

صاروا رجال داود وَحَرسه، ألنه رجل اهللا. 

  .عندما جرت األسباط وراء یربعام الذي شق مملكة إسرائیل
صمَّم بنیامین أن یلتصق بمملكة یهوذا. 

یا لهم من ورود حٍب وٕاخالٍص وأمانة هللا ولوصایاه وتدابیره. 

  ،حًقا یشهد بنیامین في یوم الرب العظیم
أن الرب غرسهم كجنة ُمبِهجة تحمل رائحة المسیح الذكیة، 

في وسط سبط له أخطاؤه وخطایاه الجسیمة! 

  .َعلِّمني أال احتقر أّیة جماعة من أجل الفاسدین فیها
ففي وسط الظلمة الحالكة نور نعمتك ُیشِرق على كثیرین! 
في وسط الظالم الشدید تتألأل كواكب بهیة تشهد لنعمتك. 
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 اَألْصَحاُح التَّاِسعُ 

األنساب والرجوع من السبي 
تسجیل نهایة األنساب 

تاریخی�ا یأتي هذا األصحاح في نهایة سفر أخبار األیام الثاني، لكن الكاتب أراد تأكید أن 
العودة من السبي هي امتداد لألمة الیهودیة، وأن اهللا في محبته لشعبه یود أال یضع فاصًال بین 

الشعب قبل السبي وبعده! وكما اتَّسمت العبادة في خیمة االجتماع وفي الهیكل قبل السبي، بالترتیب 
والدقة مع الفرح والتهلیل، هكذا تبقى بعد السبي.  

وضعه الكاتب هنا لُیظِهَر اهتمامه بالشعب في عصره وحاجتهم كأمة للرجوع إلى اهللا حتى 
ال یحل بهم ما حّل بآبائهم، إذ سقطوا تحت السبي بسبب عبادتهم لألوثان. لقد خشي الكاتب أن 

ینشغل العائدون من السبي باإلصالحات الشكلیة مع االهتمام باألمور المادیة على حساب الطاعة 
للوصیة اإللهیة. 

في األصحاح السابق رأینا بدء الملكیة بحسب الجسد (شاول)، وهنا یرینا الخراب النهائي 
للشعب، حیث ُسِبي یهوذا إلى بابل بسبب خیانتهم هللا. 

بحسب الفكر البشري كانت یهوذا في الطریق ما بین بابل ومصر. كانت في موقع خطیر 
بین دولتین قویتین متنافستین (بابل ومصر). غیر أن دمارها لم یكن بسبب موقعها الجغرافي وال 
انحیازها لدولة على حساب األخرى، أو تحالفها مع دولة ضد األخرى، إنما السبب الحقیقي هو 

خیانتها إللهها. 
یتحدث أیًضا هذا األصحاح عن عودة بقیة ضعیفة إلى أورشلیم ویهوذا، ُذِكَرت في أسفار 

عزرا ونحمیا. 
جاء هذا األصحاح مرتبًطا باألصحاح الحادي عشر من سفر نحمیا، وٕان كان یختلف عنه 
في مغزاه. كشف الكاتب عما لم ُیْعلنه نحمیا، فإن بعًضا من بني أفرایم ومنّسى ربما ُتِرُكوا في أرض 

كنعان في زمان سبي أسباطهم، فجاءوا إلى أورشلیم وسكنوا فیها مع بني یهوذا وبنیامین. 
جاء األصحاح التاسع یربط بین الماضي منذ آدم حتى سقوط أورشلیم وسبي إسرائیل، وبین 
الحاضر حیث عاد البعض من السبي. فإن كان ماضي إسرائیل مجیًدا، فالسبي یعجز عن قتل هذا 

الماضي. یدخل القادمون من السبي في ذات الموكب المجید كشعٍب یلزم أن ینتمي هللا سّر حیاته 
ومجده. 

یلیق بالمؤمنین أال ُیَحطِّمهم السبي بأحداثه الُمرَّة، بل یضعوا رجاءهم في اهللا الذي یرعى 
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شعبه ویعتني به ویسكب الفرح السماوي في قلوبهم. 
أشار الكاتب إلى أربع مجموعات في الراجعین من السبّي، وهم: الشعب والكهنة والالویون 

وعبید الهیكل. 
بین الشعب أشار إلى یهوذا وبنیامین وأفرام ومنسَّى، وقد أكَّد الكاتب حقیقة أن كل إسرائیل 
ُمثِّل في الراجعین. فیهوذا وبنیامین ُیَمثِّالن الجنوب، وأفرایم ومنسَّى ُیَمثِّالن الشمال بكونهما من أهم 

أسباط الشمال. 
 بكونها قائمة رؤوس العائلة التي تعیش في 11أغلب القائمة هنا تظهر مرة أخرى في نحمیا 

یهوذا في أیام نحمیا. غیر أن القائمة التي وردت في نحمیا تجاهلت أفرایم ومنسَّى. 
ل من  في نهایة األصحاح التاسع ُذِكَرت أنساب شاول مرة أخرى. وهي تشیر إلى التحوُّ

األنساب إلى القصة التي تشغل هذا السفر، وهو قیام مملكة داود التي وٕان احتلت مركز القیادة كسبط 
ملوكي، غیر أن اهتمامها األول هو الهیكل وعبادة اهللا. 

وردت قصة شاول دون التفاصیل، ألن غایتها أن حیاته انتهت بعظامه الملقاة في عاٍر 
بواسطة األعداء، قام بعض األحباء بجمعها مع عظام أبنائه لیقوموا بدفنها. 

)، وقام باستشارة 33-1: 15؛ 15-8: 13 صم 1أخطأ شاول، ألنه لم ینصت لكلمة اهللا (
). 19-7: 28 صم 1الجان (

 كأول ملك إلسرائیل، مثال أو نموذج لما شاولُیَقدِّم لنا السفر شخصیتین في غایة األهمیة: 
 2یجب أال یكون علیه الملك، ُمَقدًِّما نموذًجا عملًیا لثمر الخطیة ونتائجها في حیاة الملوك المتأخرین (

، النموذج الحّي لما یجب أن ˺). وبرز داود كمثال للملك المثالي20: 25؛ 10: 21؛ 2: 12أي 
یكون علیه الملك. 

یبدأ ببیان عظیم خاص بالحفاظ على سلسلة األنساب: 
وانتسب كل إسرائیل وها هم مكتوبون في سفر ملوك إسرائیل. وُسِبي یهوذا إلى بابل ألجل "

). 1: 9 أي 1" (خیانتهم
من الواضح أن سلسلة األنساب لكل سبط من أسباط إسرائیل كانت محفوظة ومعروضة في 
لت إلى أن ذهب الشعب إلى السبي، ولكن السجالت ُحِفَظت وُأِعیدت إلى أورشلیم،  الهیكل، وقد ُسجِّ

ولما ُبِني الهیكل على أیدي البقیة الراجعة من السبي، وضعوا هذه السجالت فیه، ولما ُوِلد السید 
المسیح كانت هذه السجالت سلیمة، یمكننا أن نتصور بالتأكید أن أعداء الرب یسوع قد سعوا للتحقق 

 الذي أخذ منه الرب یسوع نسب القدیس یوسفمن سلسلة نسبه. فإنجیل القدیس متى كتب سلسلة 

1 Celine Mangan, 1-2 Chronicles, p. 27. 
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 التي أخذ منها نسب العذراء مریم، بینما إنجیل القدیس لوقا سجل سلسلة اللقب الشرعي لعرش داود
. ونحن نعلم أنه لم تحصل أیة مهاجمة لهذه السلسلة من األنساب ألنها كانت نسب الدم لعرش داود

دقیقة، وفي متناول الجمیع لیفحصوها. 
 میالدیة على 70من الواضح أن سجالت األنساب قد ُدمَِّرت أثناء تدمیر الهیكل في عام 

یدي تیطس الروماني، ولكن ما یهمنا هو أن سفر األخبار اقتفى سلسلة األنساب إلى وقت السبي، 
وبعد عودة البقیة من إسرائیل استمرت سلسلة األنساب إلى مجيء السید المسیح، وبعد حیاته على 

 Very man of veryاألرض، اختفت السجالت، ألن اهللا یرید أن یؤكد لنا أنه "إنسان من إنسان (

man  وأن الرب یسوع المسیح جاء من نسل آدم، فهو آدم األخیر ولیس بعده ثالث، فیسوع هو رأس (
األسرة األخیرة هنا على األرض، فهناك عائلتان فقط! عائلة آدم وعائلة اهللا، عائلة آدم مفقودة وكلنا 
ُوِلدنا فیها خطاة وُمتغرِّبین عن اهللا، وهذه الغربة واضحة عندما ننظر إلى العالم حولنا، فكل العائلة 

). ولكن لنا أمل في المسیح، آدم 22: 15 كو 1البشریة هي في عائلة آدم "وفي آدم یموت الجمیع" (
األخیر، فهو یرأس العائلة األخرى، أّي عائلة اهللا، ُیدَعى آدم الثاني، ألنه یخلق الكثیرین في هذه 

العائلة الجدیدة، وسلسلة النسب هذه ترجع إلیه وحده "المولود من الروح"، فهؤالء الذین یؤمنون بالمسیح 
) خالل سرِّ المعمودیة المقدسة، هؤالء یتبعون عائلة آدم 5: 3الُمَخلِّص وُوِلدوا من الماء والروح (یو 

األخیر. في هذه العائلة حیاة، فالرب یسوع قال: "أنا هو الحیاة"، وقال أیًضا "أتیت لیكون لهم حیاة 
)، فالرحلة فیه سوف تنتهي برحلة إلى السماء في صمیم حضرته. 10: 10ویكون لهم األفضل" (لو 

بقیة األصحاح التاسع یضع تأكیًدا خاًصا على سبط الوي. 
األصحاح التاسع یختم سلسلة األنساب، وهي أطول سلسلة أنساب في الكتاب المقدس، 
ولیس ما ُیماِثلها في األدب أو تاریخ العالم، فهي تبدأ بآدم األول، وتنتهي بآدم األخیر ربنا یسوع 

المسیح. ومن المهم أن نالحظ بعًضا مما ُحِذف من سلسلة األنساب؛ فمًثال قایین وأسرته لم ُیذَكروا 
ألن نسله انتهى في الفیضان كما ُذِكَر في األصحاح السابع من سفر التكوین. 

ترك الكاتب أنساب سبط بنیامین في نهایة القائمة حتى یتحرَّك من سلسلة األنساب إلى 
قصة هذا الشعب، ویتحدث عن أورشلیم التي كانت على الحدود الجنوبیة لسبط بنیامین. 

]، وقد أعطى اهتماًما خاًصا بالُمَغنِّین في 34-23یصف الكاتب مسئولیاتهم المتعددة [
]. 13-10]، الذین ُذكرت قائمة أسمائهم بعد الكهنة مباشرة [16-14الهیكل [

]. 16] ویدوثون [15أبرز الكاتب التقدیر العظیم لخوُرس الهیكل، وكان من قادته آساف [
یوجد اختالف في جداول األنساب هنا عما ورد في نحمیا؛ ألن الجداول َذَكَرت البعض 

وتركت اآلخر في نحمیا كما في أخبار األیام األول. أما األعداد فمختلفة الختالف الزمان. 

  

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

www.coptic-treasures.com/wp


 9أخبار األیام األول 
 

كان لبوَّابي الهیكل دورهم الهام في حفظ قدسیة الهیكل. 

. 9-1. رؤساء آباء من السبي 1
. 13-10. كهنة من السبي 2
. 16-14. نظام الُمَغنِّین   3
. 27-17. نظام البوَّابین   4
. 32-28. واجبات البوَّابین  5
. 34-33. واجبات الُمغنِّین  6
. 44-35. نسب شاول الملك 7

. رؤساء آباء من السبي 1
 ْنَتَسَب ُكلُّ ِإْسَراِئیَل، اوَ 

 َوَها ُهْم َمْكُتوُبوَن ِفي ِسْفِر ُمُلوِك ِإْسَراِئیلَ . 
 ]1َوُسِبَي َیُهوَذا ِإَلى َباِبَل َألْجِل ِخَیاَنِتِهمْ . [

یتطلَّع هنا إلى األنساب السابق ذكرها، ویخبرنا بأنها ُجمِّعت من أسفار ملوك إسرائیل 
ویهوذا، لیست تلك األسفار المدرجة في الكتاب المقدس، وٕانما في السجالت المدنیة، وهي سجالت 

موثوق فیها. 
مع مسئولیة اإلنسان الشخصیة عن أعماله، یلزمه أن یطلب من أجل تقدیس الجماعة ككل 

حتى ال یحل غضب اهللا على الجمیع. 
: ُیفصد هنا إسرائیل مع یهوذا. كل إسرائیل

تمَّ السبي بسبب سقوط الشعب ككٍل في عبادة األوثان، بالرغم من تحذیرات الرب المستمرة 
لهم عن طریق األنبیاء. 

لقد تعرَّض حتى الذین لم ینحرفوا منهم إلى العبادة الوثنیة للسقوط في السبي. لذا یلیق 
بالمؤمن أن یصرخ إلى اهللا بالتوبة والرجوع إلیه، ال من أجل نفسه فقط أو عائلته، وٕانما من أجل 

الجماعة كلها أیًضا. حًقا ال ُندان على خطایا الغیر حتى إن كان أقرب من لنا، لكن بالحب یلزمنا أن 
نشتهي ونطلب ونعمل ما في استطاعتنا لخالص الكل. 

ُلوَن ِفي ُمْلِكِهْم َوُمُدِنِهمْ  ، َوالسُّكَّاُن اَألوَّ
 ]2ُهْم ِإْسَراِئیُل اْلَكَهَنُة َوالالَِّویُّوَن َوالنَِّثیِنیمُ . [

: غالًبا ما یقصد الذین كانوا األولین في العودة من السبي، ألن هذا السكان األولون
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األصحاح ُیشاِبه األصحاح الحادي عشر من نحمیا. 
 الخ. أي الشعب والكهنة الخ. هم إسرائیل الكهنة

: اسم عبري معناه "ُمَكرَّسون". ورد في سفري عزرا ونحمیا، وُیقَصد بهم األمم الذین النثینیم
)، 47: 31)، والمدیانیین المسبیین (عد 27: 9تخصَّصوا في خدمة الهیكل مثل الجبعونیین (یش 

)، وكانوا محتطبین 20: 8والذین جعلهم داود مع الرؤساء لخدمة الهیكل وخدمة الكهنة الالویین (عز 
ومستقي الماء. ومع أن داود هو الذي أحدث وظیفة النثینیم، فإنه یظن أن االسم لحق بهم فیما بعد، 

). لم یكن عدد النثینیم 2: 9ولم یرد االسم إال في أیام نحمیا وعزرا، ومرة واحدة في أخبار األول (
كافًیا ألداء جمیع خدمات الهیكل، خاصة في أیام سلیمان . 

 ]3َوَسَكَن ِفي ُأوُرَشِلیَم ِمْن َبِني َیُهوَذا َوَبِني ِبْنَیاِمیَن َوَبِني َأْفَراِیَم َوَمَنسَّى: [
). 5: 1أهم الراجعین من السبي سبطا یهوذا وبنیامین (عز 

: لم تكن جزًءا من أرض الموعد في عهد یشوع بن نون، ولم ُتَوزَّع بین األسباط، بل أورشلیم
بقیت في حوزة الكنعانیین وعلى وجه الخصوص الیبوسیین، ُتدَعى "یبوس". كانت مدینة حصینة، 

 2ق.م، وجعلها داود عاصمة المملكة (992یصعب اقتحامها. استطاعت قوات داود أن تقتحمها عام 
). لهذا نجد مدینة أورشلیم على خالف بقیة المدن سكنها إسرائیلیون من أسباط كثیرة 7-6: 5صم 

]3 .[
إذ ُنِقَل إلیها تابوت العهد بعد أن صارت العاصمة، صارت أورشلیم مركًزا دینی�ا، فصارت 
بعد بناء الهیكل في أیام سلیمان مسكًنا لكثیر من الكهنة والالویین وغیرهم من الخدام اللیتورجیین 

]10-12 .[
ُیقَصد هنا ببني بنیامین وبني أفرایم ومنسَّى، أناًسا من هذه األسباط القریبة من أورشلیم في 

). 18، 10: 30 أي 2الشمال، عبدوا الرب واتحدوا مع یهوذا (

  ،ُعوَتاُي ْبُن َعمِّیُهوَد ْبِن ُعْمِري ْبِن ِإْمِري ْبِن َباِني
 ]4ِمْن َبِني َفاَرَص ْبِن َیُهوَذا. [

: اسم عبري، معناه "فاق یهوه". وهو اسم ابن عمیهود من بني فارص بن یهوذا. وهو عوتاي
). 4: 9 أي 1أحد الذین عادوا إلى القدس بعد السبي (

 اسم عبري، معناه "عمي جلیل". وهو ابن عمري أحد ذریة فارص، من بني یهوذا، عمیهود:
). 4: 9 أي 1ابنه عوتاي الذي رجع إلى القدس بعد السبي (
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 1 اسم عبري، ربما كان معناه "مفلح". وهو ابن امري بن فارص، من بني یهوذا (ُعْمري:
). 4: 9أي 

). 4: 9 أي 1: اسم عبري، اختصار أمریا. وهو اسم ابن باني من سبط یهوذا (إمري

: اسم عبري، معناه "بناء". وربما كان اختصار "بنایا"، وهو من سبط یهوذا. باني

: اسم عبري، معناه "ثغرة". فارص

 ]5َوِمَن الشِّیُلوِنیِّینَ : َعَساَیا اْلِبْكُر َوَبُنوهُ . [
)، وهو من بني 5: 9 أي 1: اسم عبري، معناه "یهوه عمل". وهو بكر الشیلوني (عسایا

یهوذا، وكان یعیش عند العودة من السبي. 

 ]6َوِمْن َبِني َزاَرحَ : َیُعوِئیُل َوإِْخَوُتُهْم ِستُّ ِمَئٍة َوِتْسُعونَ . [
). 5: 9 أي 1: سكان شیلوه. ولعائلة في یهوذا أقامت في أورشلیم بعد السبي (الشیلونیون

: اسم عبري، معناه "یشفي، یحفظ". یوجد أكثر من شخص یحمل هذا االسم، من یعوئیل
بینهم: 

). 35: 0 أي 1. أبو جبعون، بنیامیني من سلفاء شاول (1
 ).6: 9 أي 1. رجل من نسل یهوذا (2

 ]7َوِمْن َبِني ِبْنَیاِمینَ : َسلُّو ْبُن َمُشالََّم ْبِن ُهوُدوَیا ْبِن َهْسُنوَأَة [
). 7: 9 أي 1: اسم عبراني، معناه "وفّي فوًرا أو مكرس". وهو رجل من سبط بنیامین (سلو

 اسم عبري معناه "من نال جزاءه". یوجد أكثر من شخص یحمل هذا االسم، من مشالم:
 بینهم:

  ].8[ومشّالم بن شفْطیا ]؛ 7[مشّالم بن هودویا . أشخاص من بني بنیامین: 1
 ).11: 9 أي 1. أحد الكهنة: مشالم بن صادوق (2

 ).12: 9 أي 1. كاهن من عائلة إمیر: مشالم بن مشلیمیت بن إمیر (3

). 7: 9 أي 1: اسم عبري معناه "المجد لیهوه". وهو ابن هسونأة، من بني بنیامین (هودویا

). 7: 9 أي 1 اسم عبري معناه "المكروه". وهو رجل من بنیامین، ابن هودویا (هسنوأة:

  ،َوِیْبِنَیا ْبُن َیُروَحاَم َوَأْیَلُة ْبُن ُعزِّي ْبِن ِمْكِري
 ]8َوَمُشالَُّم ْبُن َشَفْطَیا ْبِن َرُعوِئیَل ْبِن ِیْبِنَیا. [
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: 9 أي 1: اسم عبري معناه "یهوه یبني". ابن یروحام وأبو رعوئیل من سبط بنیامین (یبنیا
)، ولعلهما شخصان. 8

). 8: 9 أي 1: اسم عبري، معناه شجرة البلوط. وهو اسم ابن عزي من سبط بنیامین (أیلة

). 8: 9 أي 1 اسم عبري، ربما كان معناه "ثمن". وهو بنیامیني جد ایلة (ِمكري:

 1: اسم عبري، معناه "یهوه أوقع القضاء". وهو بنیامیني سكن أورشلیم بعد السبي (شفطیا
). 8: 9أي 

). 8: 9 أي 1: اسم عبري، معناه "صدیق اهللا". وهو رئیس بنیامیني (رعوئیل

 َوإِْخَوُتُهْم َحَسَب َمَواِلیِدِهْم ِتْسُع ِمَئٍة َوِستٌَّة َوَخْمُسونَ . 
 ]9ُكلُّ َهُؤَالِء الرَِّجاِل ُرُؤوُس آَباٍء ِلُبُیوِت آَباِئِهمْ . [

لعل األسماء التي ُذِكَرْت هنا خاصة بالذین عادوا إلى أورشلیم، وانشغلوا بالعبادة هللا بغیرة 
ُمتَِّقدة. لم یكن الهیكل قد ُأعید بناؤه، غیر أن هذا لم یدفعهم لتجاُهل العبادة هللا. 

. كهنة من السبي 2
 ]10َوِمَن اْلَكَهَنِة َیْدِعَیا َوَیُهوَیاِریُب َوَیاِكیُن [

: اسم عبري، معناه "یهوه یعرف". یدعیا

: اسم عبري معناه "یهوه یحتج، یناضل". وهو من نسل هارون ُجِعَلْت فرقته من یهویاریب
). 10: 9 أي 1فرقة الكهنة األولى في أیام داود. وسكنت عائلته في أورشلیم (

: اسم عبري، معناه "یثبت". وهو رئیس الفرقة الحادیة والعشرین من فرق الكهنة في یاكین
). 10: 9 أي 1أورشلیم (

 َوَعَزْرَیا ْبُن ِحْلِقیَّا ْبِن َمُشالََّم ْبِن َصاُدوَق ْبِن َمَراُیوَث ْبِن َأِخیُطوَب 
 ]11[ َرِئیِس َبْیِت اهللا،

 اسم عبري معناه "من أعانه یهوه". وهو ابن حلقیا، وأبو سرایا، وكان كاهًنا عظیًما عزریا:
). 11: 9 أي 1(

ما یشغل قلب اهللا أمانة اإلنسان ولیس نوع الخدمة أو مركزه أو رتبته، فقد حظى عزریا 
باهتمام خاص مع أن دوره أو عمله هو اإلشراف على نظافة الهیكل. 

اهتم الكتاب المقدس بذكر اسمه في األنساب كما اهتم بذكر أسماء الكهنة والالویین 
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القائمین بأعمال التعلیم والتسبیح وبعض مراكز القیادة التي لها مظهرها الُمكرَّم أمام الناس. تقدیر اهللا 
لإلنسان ال في دوره في العمل أو مركزه في المجتمع، إنما نقاوة قلبه وطهارته وٕاخالصه وأمانته. لذا 

  ادخلفإن مدیح الرب ألهل الیمین في یوم الرب العظیم: "كنَت أمیًنا في القلیل، فُأقیمك على الكثیر،
). 21: 25" (مت سیدك فرح إلى

: اسم عبري، معناه "یهوه قسمي، نصیبي". حلقیا

 اسم عبري، معناه "عادل أو بار". وهو كاهن من ساللة الكهنة العظام، أبو شلوم صادوق:
). 11: 9 أي 1وابن أخیطوب الثاني من مرایوث الثاني (

). 11: 9 أي 1: "عصیان". وهو اسم كاهن وهو ابن أخیطوب (مرایوث

: اسم عبري، معناه "أخو الطیبة". أخیطوب
  ،َوَعَداَیا ْبُن َیُروَحاَم ْبِن َفْشُحوَر ْبِن َمْلِكیَّا

 ]12[ َوَمْعَساُي ْبُن َعِدیِئیَل ْبِن َیْحِزیَرَة ْبِن َمُشالََّم ْبِن َمِشلِّیِمیَت ْبِن ِإمِّیرَ 
: 9 أي 1: اسم عبري، معناه "من زینة یهوه". وهو ابن یروحام بن ملكیا، أحد الكهنة (عدایا

12 .(

: اسم عبري، معناه "من یرحمه اهللا أو من یرق له". وهو بنیامیني، ابن بنیا، الذي یروحام
). 12: 9 أي 1). كاهن من بیت ملكیا (8: 9 أي 1كان ساكًنا في أورشلیم (

: ربما كان اسم مصري معناه "حصة اإلله حورس". مؤسس أسرة من أسر الكهنة، فشحور
). 12: 9 أي 1عاد أفراد منها من سبي بابل (

: اسم عبري، معناه "یهوه ملك". ملكیا

). 12: 9 أي 1: اسم عبري، معناه "عمل یهوه". وهو كاهن (معساي

: اسم عبري، معناه "الزینة هللا". وهو ابن یحزیرة أبو معساي، أحد رؤساء العائالت عدیئیل
). 12: 9 أي 1الكهنوتیة (

: اسم عبري، معناه "حاذر".  یحزیرة

). 12: 9 أي 1: اسم عبري، معناه "عقاب". وهو كاهن من ساللة إمیر (مشلیمیت

: كلمة عبریة معناها "غنم". وقد ورد اسم كاهن في عصر داود، وقد كانت الفرقة إمیر
). 12: 9 أي 1السادسة عشرة من الكهنة من نسله. وربما كان هو سلف الكهنة المذكورین في (
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  ،َوإِْخَوُتُهْم ُرُؤوُس ُبُیوِت آَباِئِهْم َأْلٌف َوَسْبُع ِمَئٍة َوِستُّوَن َجَباِبَرُة َبْأسٍ 
 ]13ِلَعَمِل ِخْدَمِة َبْیِت اهللا. [

كانوا جبابرة بأس ال في القتال وال في اإلمكانیات المادیة، إنما في جدیتهم في خدمة بیت 
الرب ومقاومة الضالل. اعتدنا أن نسمع عن "جبابرة بأس" للدخول في معارك مع األعداء لالنتصار 
علیهم، أما هنا فیتطلب في رؤوس بیوت آبائهم أن یكونوا جبابرة بأس لعمل خدمة بیت اهللا. كأن بیت 
اهللا هو أرض معركة، ویلیق بخدام اهللا أن یكونوا جبابرة بأس یقفون ضد إبلیس نفسه وقوات الظلمة. 

. نظام الُمغنِّین 3
 فرقة لهذا 24كان الالویون یمارسون التسبیح أو الغناء بترتیٍب ونظاٍم دقیق، إذ ُوِجَدْت 

العمل. ولم یكن التسبیح وظیفة یعیش منها الُمَسبِّحون، وٕانما عبادة تصدر عن قلوب ُمَكرَّسة للرب 
وُمقدَّسة له، رسالتها تقدیم خبرة لعربون الحیاة السماویة. كان الالویون الُمَسبِّحون آباء ُیَقدِّمون للشعب 

الحیاة الُمفِرحة المتهللة، یجدون سعادتهم في سعادة الشعب باهللا مصدر الفرح. 
 ]14َوِمَن الالَِّویِّیَن َشَمْعَیا ْبُن َحشُّوَب ْبِن َعْزِریَقاَم ْبِن َحَشْبَیا ِمْن َبِني َمَراِري. [

: معناه "یهوه یسمع". وهو الوي من نسل بورني. كان ُمشِرًفا على العمل الخارجي شمعیا
). 14: 9 أي 1لبیت اهللا في أیام نحمیا (

 اسم عبري، ربما كن معناه "من یفكر فیه، أو الذي یتجه فكر اهللا إلیه". وهو الوي حشوب:
). 14: 9 أي 1مراري، أب شمعیا (

: اسم عبري، معناه "قام عوني". یوجد أكثر من شخص یحمل هذا االسم، من عزریقام
بینهم: 

). 44: 9 أي 1. ابن آصیل، أحد أعقاب یهوناثان بن شاول (1
). 14: 9 أي 1. ابن حشبیا، من بین مراري، الوي (2

: اسم عبري، معناه "یهوه دبر أو حاسب". ربما كان من نسل بوني المذكور كجد حشبیا
). 14: 9 أي 1شمعیا (

 ]15[ َوَبْقَبقَُّر َوَحَرُش َوَجَالُل َوَمَتْنَیا ْبُن ِمیَخا ْبِن ِزْكِري ْبِن آَساَف،
). 15: 9 أي 1: اسم عبري، معناه "باحث". وهو رجل الوي (بقبقر

 445: اسم عبري، معناه "أبكم، أصم". رأس عشیرة الویة، ملحق بموظفي الخیمة حرش
). 15: 9 أي 1ق.م (
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). یوجد أكثر من شخص 15: 9 أي 1: اسم عبري، معناه "الرب دحرج". وهو الوي (جالل
یحمل هذا االسم، من بینهم: 

). 15: 9 اي 1. الوي (1
 ).16: 9 اي 1. الوي ثاِن (2

). 15: 9 أي 1: اسم عبري، معناه "عطیة یهوه". وهو مغني الوي من بني آساف (متنیا

: اسم عبري، معناه "من كیهوه؟" یوجد أكثر من شخص یحمل هذا االسم، من بینهم: میخا
). 41-40: 9 أي 1.ابن مفیبوشث أو مریببعل، وحفید یوناثان (1
). 15: 9 أي 1.الوي بن زكري أو زبدي بن آساف (2

). 15: 9 أي 1: اسم عبري، معناه "مذكور". وهو الوي (زكري

: اسم عبري، معناه "أخومنة أو هبة". وهو أحد الالویین ُحرَّاس أبواب الهیكل، وكان آساف
). 17: 9 أي 1في عهدته حراسة الباب الشرقي الذي كان یدخل فیه الملك (

 َوُعوَبْدَیا ْبُن َشَمْعَیا ْبِن َجَالَل ْبِن َیُدوُثوَن 
 ]16َوَبَرْخَیا ْبُن آَسا ْبِن َأْلَقاَنَة السَّاِكُن ِفي ُقَرى النَُّطوَفاِتیِّینَ . [

]، غیر أنه ُوِجَد منهم 34أغلب الراجعین من السبي من الكهنة والالویین سكنوا في أورشلیم [
من سكن في القرى، ربما ألنهم لم یجدوا مكاًنا لهم في أورشلیم. 

: اسم عبري، معناه "عید (عبد) یهوه". یوجد أكثر من شخص یحمل هذا االسم، من عوبدیا
بینهم: 

). 44: 9 أي 1. ابن آصیل، من أحفاد یهوشافاط ابن شاول (1
). 16: 9 أي 1. ابن شمعیا، من أفاد ألقانة، المثیم في قرى النطوفاتیین (2
 أي 1. الوي من بوابي الهیكل أیام نحمیا الوالي. وربما كان هو نفسه عبدیا بن شمعیا (3

9 :16 .(

: اسم عبري، معناه "حامد، مسبح". وهو الوي، وأحد الُمرنِّمین أو الموسیقیین الثالثة یدوثون
الكبار الذین عیَّنهم داود، ومؤسس عائلة موسیقیة للعبادة في الهیكل. ویدوثون كانت فرقته في الهیكل 

). 16: 9 أي 1بعد إتمامه، وكذلك بعد السبي (

). 16: 9 أي 1: اسم عبري، معناه "المبارك من اهللا". وهو الوي ابن آسا (برخیا

 اسم عبري، معناه "اآلسي" أي "الطبیب". وربما كان االسم اختصار "یهوه آسا" أي آسا:
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"الرب داوي وشفى". وهو اسم لالوي هو ابن ألقانة الساكن في قرى النطوفانتیین بعد الرجوع من سبي 
). 16: 9 أي 1بابل (

: اسم عبري، معناه "اهللا قد خلق أو اقتنى". وهو اسم الوي كان یقطن في قریة من ألقانة
). 16: 9 أي 1قرى النطوفاتیین (

: 2: اسم عبري معناه "منفط". وهي بلدة في یهوذا بالقرب من بیت لحم (النطوفاتیین، نطوفة
)، وبعد انتهاء السبي عاد ست وخمسون من سكانها إلیها. ولم تكن في البدء من 26: 7؛ نح 54

). 16: 9 اي 1نصیب الالویین، ولكن بعضها سكنها بعد السبي، كما سكنها بعض المغنین (
وربما كانت في خربة بد فالوح بالقرب من عین النطوف، إلى الجنوب من بیت لحم بخمسة 

أجیال. 

. نظام البوَّابین 4
]. ترقى وظائفهم إلى زمن البریة 26-17یحتل البوَّابون مكان الصدارة بین موظَّفي العبادة [

]. ُیثَنى على أمانتهم 23]، وقد واصلوا أعمالهم على عهد صموئیل وداود في الخیمة [21- 19[
. ˺]، وهو جمیعهم من ساللة قورح22[

 ]17َواْلَبوَّاُبونَ : َشلُّوُم َوَعقُّوُب َوَطْلُموُن َوَأِخیَماُن َوإِْخَوُتُهمْ . َشلُّوُم الرَّْأُس . [
: اسم عبري، معناه "أخو منة أو هبة". وهو أحد الالویین حراس أبواب الهیكل، وكان أخیمان

). 17: 9 أي 1في عهدته حراسة الباب الشرقي الذي كان یدخل منه الملك (

 َوَحتَّى اآلَن ُهْم ِفي َباِب اْلَمِلِك ِإَلى الشَّْرقِ . 
 ]18ُهُم اْلَبوَّاُبوَن ِلِفَرِق َبِني َالِوي. [

: كانوا یقومون بحراسة مداخل الهیكل األربعة، ویفتحون األبواب في كل حرّاس األبواب
صباح للداخلین للعبادة، ویغلقونها في المساء. كما كانوا یقومون باألعمال الیومیة إلعداد الهیكل على 

كانوا أیًضا مسئولین أّال یدخل شيء دنس في الدوام، مثل أعمال النظافة وتجهیز التقدمات للذبائح. 
هون الداخلین الهیكل  الهیكل، ویمنعون الداخلین من السلوك بما ال یلیق بقدسیة الهیكل. كما كانوا یوجِّ

إلى األماكن المطلوبة. وكانوا مؤتمنین على مخازن الهیكل. 
یلیق بكل العاملین في بیت الرب، سواء األعمال التعّبدیة أو اإلداریة أو النظافة أن یتَّسموا 

باإلخالص واألمانة. 

Ï  1991العهد القدیم، الترجمة الیسوعیة، المكتبة الشرقیة، بیروت .
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 َوَشلُّوُم ْبُن ُقوِري ْبِن َأِبَیاَساَف ْبِن ُقوَرَح َوإِْخَوُتُه ِلُبُیوِت آَباِئهِ . 
  ،اْلُقوَرِحیُّوَن َعَلى َعَمِل اْلِخْدَمِة ُحرَّاُس َأْبَواِب اْلَخْیَمِة َوآَباُؤُهمْ 

 ]19َعَلى َمَحلَِّة الرَّبِّ ُحرَّاُس اْلَمْدَخلِ . [
كان منصب البوَّابین وغیره في خدمة بین الرب یتوارثه األبناء على اآلباء. وكانت بدایة هذا 

التنظیم في عهد داود الملك. 
). 19. 9 أي 1: اسم عبري، معناه "حجل". وهو اسم قورحي أبوشلوم ومشلمیا (قوري

: اسم عبري، معناه "أبي جمع أو زاد". أبیاساف

: 9 أي 1: اسم عبري، معناه "فزع". عاش نسل قورح واشتهروا في خدمة الهیكل (قورح
19 .(

). 31: 9 أي 1: نسل قورح بن یصهار بن قهات بن الوي، وكان منهم بوَّابون (القورحیون

، َوِفیَنَحاُس ْبُن َأِلَعاَزاَر َكاَن َرِئیًسا َعَلْیِهْم َساِبًقا
 ]20َوالرَّبُّ َمَعهُ . [

: اسم مصري معناه "النوبي". كان الرئیس األعلى على حرَّاس أبواب الخیمة وهو فینحاس
]. 20فینحاس بن ألیعازار سالحه "الرب معه" [

). 7: 25وهو غالًبا غیر فینحاس رئیس الكهنة ابن ألعازار، الغیور على قدسیة الهیكل (عد 

: اسم عبري معناه "اهللا قد أعان". ألعازار

 ]21َوَزَكِریَّا ْبَن َمَشَلْمَیا َكاَن َبوَّاَب َباِب َخْیَمِة اِالْجِتَماعِ . [
: اسم عبري، معناه "من یجازیه یهوه". وهو أبو بواب لخیمة االجتماع في أیام داود مشلمیا

). 21: 9 أي 1(

 َجِمیُع َهُؤَالِء اْلُمْنَتَخِبیَن َبوَّاِبیَن ِلَألْبَواِب ِمَئَتاِن َواْثَنا َعَشَر، 
 َوَقِد اْنَتَسُبوا َحَسَب ُقَراُهمْ . 

 ]22َأَقاَمُهْم َداُوُد َوَصُموِئیُل الرَّاِئي َعَلى َوَظاِئِفِهمْ . [
لم یكن ُیسَمح ألحد أن ُیحَسب من حراس الهیكل ما لم یكن ُمقیًَّدا في سجالت األنساب التي 

تثبت أنه من نسل إبراهیم. 
إن كان صموئیل النبي قد مات قبل تنصیب داود ملًكا، غیر أنه واضح بأنه اشترك في 

ترتیب العبادة، وٕان كان هذا لم ُیذَكر في موضع آخر. 
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 ]23َوَكاُنوا ُهْم َوَبُنوُهْم َعَلى َأْبَواِب َبْیِت الرَّبِّ َبْیِت اْلَخْیَمِة ِلْلِحَراَسةِ . [
كان الكهنة والالویون ُیَكرِّسون الكثیر من الوقت والجهد للعبادة مع العنایة بالكثیر من أدوات 

). 40: 14 كو 1الخدمة. وكانت عائالتهم تقوم بأعمال كثیر لكي ُتمارس العبادة "بلیاقة وترتیب" (
كان الكل یعمل لكي یشعر الشعب عند مجیئه للعبادة أنهم یلتقون بملك الملوك في استعداد الئق به. 

 ]24ِفي اْلِجَهاِت اَألْرَبِع َكاَن اْلَبوَّاُبوَن ِفي الشَّْرِق َواْلَغْرِب َوالشَِّماِل َواْلَجُنوِب . [
] على األبواب والمداخل. وقد 23كثیر من الالویین كانوا یعملون كبوَّابین، یقومون بالحراسة [

اشتهى داود الملك أن یقف معهم، قائالً : "ألن یوًما واحًدا في دیارك خیر من ألف، اخترت الوقوف 
). 10: 84على العتبة في بیت إلهي، على السكن في خیام األشرار" (مز 

، َوَكاَن ِإْخَوُتُهْم ِفي ُقَراُهْم ِلْلَمِجيِء َمَعُهْم ِفي السَّْبَعِة اَألیَّامِ 
 ]25ِحینًا َبْعَد ِحینٍ . [

كان البوَّابون یتبادلون یوم السبت، فیذهب فریق ویحل محله فریق آخر. كانوا یسكنون في 
قراهم حتى یحل موعد نوبتهم في الخدمة، فیأتون إلى أورشلیم. 

  ،َألنَُّه ِباْلَوِظیَفِة ُرَؤَساُء اْلَبوَّاِبیَن َهُؤَالِء اَألْرَبَعُة ُهْم َالِویُّونَ 
 ]26َوَكاُنوا َعَلى اْلَمَخاِدِع َوَعَلى َخَزاِئِن َبْیِت اهللا. [

، َوَنَزُلوا َحْوَل َبْیِت اهللا
، َألنَّ َعَلْیِهِم اْلِحَراَسةَ 

 ]27َوَعَلْیِهِم اْلَفْتَح ُكلَّ َصَباحٍ . [

. واجبات البوَّابین 5
 َوَبْعُضُهْم َعَلى آِنَیِة اْلِخْدَمِة، 

 ]28َألنَُّهْم َكاُنوا ُیْدِخُلوَنَها ِبَعَدٍد َوُیْخِرُجوَنَها ِبَعَددٍ . [
). 34-24: 8كانوا ُیدِخلون اآلنیة بعدد، ألنها كانت ثمینة جًدا (عز 

  ،َوَبْعُضُهُم اْؤُتِمُنوا َعَلى اآلِنَیِة َوَعَلى ُكلِّ َأْمِتَعِة اْلُقْدسِ 
 ]29َوَعَلى الدَِّقیِق َواْلَخْمِر َواللَُّباِن َواَألْطَیاِب . [

 ]30َواْلَبْعُض ِمْن َبِني اْلَكَهَنِة َكاُنوا ُیَركُِّبوَن َدُهوَن اَألْطَیاِب . [

 ،  َوَمتَّْثَیا َواِحٌد ِمَن الالَِّویِّیَن، َوُهَو ِبْكُر َشلُّوَم اْلُقوَرِحيِّ
 ]31ِباْلَوِظیَفِة َعَلى َعَمِل اْلَمْطُبوَخاِت . [
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 اسم عبري معناه "عطیة یهوه". وهو اسم الوي قورحي، متوظف على عمل متثیا:
). 31: 9 أي 1المطبوخات (

). وهو ابن 18-17: 9 أي 1 اسم عبري، معناه "جزاء". رئیس بوابي األقداس (شلوم:
). 19: 9 أي 1قوري. كان هو وعائلته یعملون في حراسة األقداس (

أحد أفراد أسرة رؤساء الكهنة التي من صادوق، وسابق لعزرا. عاش قبل حصار نبوخذ 
 ).11: 9 أي 1نصر ألورشلیم. وهو المدعو مشالم في (

  ،َواْلَبْعُض ِمْن َبِني اْلَقَهاِتیِّیَن ِمْن ِإْخَوِتِهْم َعَلى ُخْبِز اْلُوُجوهِ 
 ]32ِلُیَهیُِّئوُه ِفي ُكلِّ َسْبٍت . [

). 8: 24كانوا یرفعون الخبز العتیق في یوم السبت، ویضعون الجدید (ال 

. واجبات الُمغنِّین 6
 َفَهُؤَالِء ُهُم اْلُمَغنُّوَن ُرُؤوُس آَباِء الالَِّویِّیَن ِفي اْلَمَخاِدِع، 

 ]33َوُهْم ُمْعَفْوَن، َألنَُّه َنَهارًا َوَلْیًال َعَلْیِهِم اْلَعَملُ . [
كانوا معفیین من عمل آخر، أو من الجزیة، أو الخدمة العسكریة. 

 ُوِجَدْت جماعة أو عدة فرق للتسبیح هللا، ال إلى دقائق أو ساعات معدودة في النهار، إنما
ُتَسبِّح هللا نهاًرا ولیالً . هؤالء كانوا قادة عظماء، رؤوس عائالت الالویین. خدمة التسبیح لیست خدمة 

ثانویة، إنما هي عمل جوهري، یرفع الشعب كما القادة إلى الخدمة السماویة المالئكیة. لذا یلیق 
ممارستها ال كنوٍع من التسلیة أو الترفیه، إنما لقاء حّي مع اهللا الذي ُتَسبِّحه الطغمات السماویة. 

 َهُؤَالِء ُرُؤوُس آَباِء الالَِّویِّینَ . 
 َحَسَب َمَواِلیِدِهْم ُرُؤوٌس . 

 ]34َهُؤَالِء َسَكُنوا ِفي ُأوُرَشِلیمَ . [
كان الُمَسبِّحون ُمتفرِّغین تماًما للعمل نهاًرا ولیًال، ُیِقیمون في أورشلیم. فكان التسبیح عمًال 

دائًما، لیعطي جو�ا سماوی�ا ُمفِرًحا. 

. نسب شاول الملك 7
 ]35َوِفي ِجْبُعوَن َسَكَن َأُبو ِجْبُعوَن َیُعوِئیُل، َواْسُم اْمَرَأِتِه َمْعَكةُ . [

] یكشف عن االلتزام بالترتیب واللیاقة في خدمة بیت الرب 44-35نالحظ أن ما ورد هنا [
). 40: 14 كو 1(
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ق.م] في بدء األصحاح 1000أعاد الكاتب إلى أنساب شاول لكي ُیِعدَّ لمعركة جلبوع [
التالي. لقد تولَّى داود العرش بموت شاول في هذه المعركة. 

: اسم عبري، معناه "تل" المدینة الرئیسیة للحویین من أهل كنعان. وبعد عدة قرون جبعون
لما قتل شاول الجبعونیین اقتص العدل من بنیه السبعة وصلبوا. وقد صارت جبعون من نصیب 

بنیامین. كما أعطیت مع مسارحها لبني هرون. وسكنها أسالف شاول وقًتا من الزمن وكان لهم نفوذ 
). 35: 9 أي 1(

 1: اسم سامي، معناه "ظلم". وهو اسم امرأة یعوئیل أبي جبعون تسلسل منهما شاول (معكة
). 35: 9أي 

 ]36َواْبُنُه اْلِبْكُر َعْبُدوُن ثُمَّ ُصوُر َوَقْیُس َوَبْعُل َوَنْیُر َوَناَداُب [
). 36: 9 أي 1 اسم عبري، معناه "المستعبد". وهي بنیامني ابن یعوئیل الجبعوني (عبدون:

). 36: 9 أي 1: اسم سامي، معناه "صخر". وهر ابن مؤسس جبعون (صور

، البعل وجمعه بعلیم: اسم سامي، معناه "رب أو سید أو زوج". وهو إله كنعاني، وكان بعل
ابن اإلله إیل وزوج اإللهة بعلة أو عشیرة أو عنات أو عشتاروت، وُیعَرف باإلله هدد. وكان إله 

المزارع ورب الخصب في الحقول وفي الحیوانات والمواشي. 

: اسم عبري، معناه "نور، سراج". وهو بنیامیني ابن یعوئیل ومعكة وأبو قیس أبي شاول نیر
). 36-35: 9 أي 1(

 اسم عبري معناه "كریم". وهو ابن یعوئیل، واسم أمه معكة. وهو من بني بنیامین. ناداب:
). 36: 9 أي 1وكان یسكن في جبعون، وهو رئیس بیته (

 ]37َوَجُدوُر َوَأِخُیو َوَزَكِریَّا َوِمْقُلوثُ . [
: اسم عبري، معناه "حصن أو مكان مسور". وهو ابن یعوئیل، وأخو نیر وقیس من جدور
). 37-35: 9 أي 1أسالف شاول (

). 38-37: 9: اسم عبري، معناه "عصى". وهو اسم بنیامیني (مقلوث

 َوِمْقُلوُث َوَلَد َشْمآمَ . 
 ]38َوُهْم َأْیضًا َسَكُنوا ُمَقاَبِ◌َل ِإْخَوِتِهْم ِفي ُأوُرَشِلیَم َمَع ِإْخَوِتِهمْ . [

). 38: 9 أي 1 بنیامیني، وهو ابن مقلوث، كان ُمِقیًما في أورشلیم (شمآم:
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 َوَنْیُر َوَلَد َقْیَس َوَقْیُس َوَلَد َشاُوَل َوَشاُوُل َوَلدَ : 
 ]39ُیوَناثَاَن َوَمْلِكیُشوَع َوَأِبیَناَداَب َوإِْشَبَعلَ . [

: اسم عبري، معناه "یهوه أعطى". یوناثان

: اسم عبري، معناه "الملك خالص". ملكیشوع

: اسم عبري، معناه "األب كریم أو منتدب". أبینادات

: 9 أي 1: اسم عبري، معناه "رجل البعل". وهو االسم األول لیشبوشث بن شاول (إشبعل
43 .(

 ]40َواْبُن ُیوَناثَاَن َمِریْبَبَعُل َوَمِریْبَبَعُل، َوَلَد ِمیَخا. [
: ُیدَعى أیًضا مفیبوشث، وهو اسم عبري معناه، "إزالة األصنام". مریببعل

 ]41َوَبُنو ِمیَخا: ِفیُثوُن َوَماِلُك َوَتْحِریُع َوآَحازُ . [
). 41: 9 أي 1: اسم عبري، معناه "ملك". وهو ابن میخا حفید مفیبوشث (مالك

: 9 أي 1 اسم عبري، معناه "مكار". وهو رجل من نسل شاول من جهة یوناثان (تحریع:
41 .(

: اسم عبري، معناه "هو أمسك"، أي "الرب أمسك". وهو آحاز ابن میخا من نسل آحاز
). 42: 9 أي 1یوناثان (

 َوآَحاُز َوَلدَ : َیْعَرَة، َوَیْعَرُة َوَلَد َعْلَمَث َوَعْزُموَت َوِزْمِري. 
 ]42َوِزْمِري َوَلَد ُموَصا، [

). 42: 9 أي 1 اسم عبري، معناه "قرص الشهد". وهو رجل من نسل شاول (یعرة:

: اسم عبري، معناه "الموت قوي". وهو ابن یهوعدة، وأحد أحفاد یهوناثان ابن شاول، عزموت
). إن عزموت هذا ابن یعرة. 42: 9 أي 1وجاء في (

: اسم عبري، ربما كن معناه "من ُیشِبه بقر الوحش" وهو بنیامیني من نسل یوناثان ابن زمري
). 42: 9 أي 1شاول (

: اسم عبري، معناه "إخفاء". وهو ابن یهوعدة، من بین بنیامین. وهو من أحفاد الملك علمث
). 42: 9 أي 1شاول (

 ]43َ◌ُموَصا َوَلَد ِیْنَعا، َوَرَفاَیا اْبَنُه َوَأْلَعَسَة اْبَنُه َوآِصیَل اْبَنهُ . [
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). 43-42: 9 أي 1: اسم عبري، معناه "خروج". وهو اسم رجل من نسل شاول (موصا

). وهو 43: 9 أي 1: ورد هذا االسم في األصل وفي معظم الترجمات بصورة "بنعا" (ینعا
). 43: 9 أي 1ابن موصا من نسل یوناثان بن شاول (

: اسم عبراني معناه" قد صنع اهللا". وهو اسم رجل من نسل شاول ویوناثان ألعسة، إلعاسة
). وقد ورد ذكره في النص بصورة "العسة". 43: 9 أي 1ابنه (

 ِصیَل ِستَُّة َبِنیَن َوَهِذِه َأْسَماُؤُهمْ : آلَوَكاَن 
 َعْزِریَقاُم َوُبْكُرو ثُمَّ ِإْسَماِعیُل َوَشَعْرَیا َوُعوَبْدَیا َوَحاَنانُ . 

] 44َهُؤَالِء َبُنو آِصیلَ . [
). 44: 9 أي 1 اسم عبري معناه "بكر". وهو ابن آصیل (بكرو:

 1: اسم عبري معناه "یسمع اهللا". وهو رجل بنیامیني ُیدَعى إسماعیل بن آصیل (إسماعیل
). 44: 9أي 

). 44: 9 أي 1: اسم عبري، معناه "قدرة یهوه". رجل من نسل شاول (شعریا

: اسم عبري، معناه "حنان، رحیم، كریم". وهو ابن آصیل، من نسل یوناثان ابن شاول حانان
). 44: 9 أي 1(
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 9 أي 1من وحي 
 الحي باإلله یهتفان ولحمي لبيق

  .إلهي، خطایاي وخطایا آبائي أفسدت فرح الروح في الجماعة كما في قلبي
بالعودة إلیك والتصاقي بكلمتك،  

ترد لي أكثر مما فقدته، 
وتدخل بي وبإخوتي إلى عربون السماء. 

  ،ألرجع من سبي الخطیة إلى أورشلیم العلیا
وأتمتَّع مع إخوتي باالتحاد بك.  

ال یشغلني إن كنُت أحد أفراد الشعب، 
أو كاهًنا أو أحد الالویین الُمَسبِّحین،  

أو حارًسا ألبواب بیتك الُمَقدَّس. 
فالكل مًعا یصیرون كطغمة شبه سماویة. 

قلوبنا مع أجسادنا تهتف لك أیها اإلله الحيّ . 
تسكب قداستك على الجمیع، یا ُمَقدِّس الكل. 

یعمل روحك القدوس في الكل. 
فنحمل سمة األمانة واإلخالص! 

بالحق نصیر أعضاء جسدك یا ابن داود! 
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 9 أخبار األیام 1) 1ملحق (

لمسات سریعة 
) 9-1 أي 1لبعض الشخصیات الواردة في األنساب (

ما ناله فوق تصوُّر السمائیین، وما انحدر إلیه فوق كل تصوُّرنا، صرنا في حاجة إلى آدم  1:1آدم 
). 3-2جدید ننتسب إلیه عوض آدم األول (تك 

ًیا لوالدیه. وُوِلدَ 1: 1شیث   .)3: 5(تك كصورته  شبه أبیه على  ُوِلَد بعد قتل هابیل لیكون ُمِعیًنا وُمَعزِّ
في هذا كان رمًزا البن اهللا الذي هو واحد مع اآلب، لكن شتان ما بین الرمز والمرموز إلیه. 

 ).26: 4 أول من علَّم البشریة التسبیح هللا (تك 1: 1 َأُنوُش 
التصقوا بالسماوي.  إذ ،َمَثل حي للُمنتقلین إلى الرب سریًعا 3: 1 أخنوخ

  بالموت.انتهى ه. لكن بین البشر عاًما، أطول عمر٩٦٩ كان عمره 3: 1 متوشالح
للطاعة هللا مكافآت عجیبة، ندخل كما في عالم جدید. الطوفان الذي حدث رمز للمیالد  4: 1نوح 

). 9-6الجدید بالمعمودیة، والفلك رمز للكنیسة (تك 
). 35-11اإلیمان الحي العملي حیاته إلى رحلة ُمْمِتعة مع اهللا (تك   حوَّل27: 1إبراهیم 
). 35-21قبوله الذبح من أجل اهللا، جعله رمًزا لذبیحة المسیح (تك  28: 1إسحق 
ل العنف حیاته وحیاة اآلخرین إلى مرارة له ولآلخرین (تك  34: 1عیسو  ). 36-25حوَّ

). 16-8: 17ُیفِسد الشر حیاة الفرد كما الجماعة (خر  36-1عمالیق 
). 50-25رجل الوعود اإللهیة، ككل البشر له ضعفات كدَّرت حیاته (تك  1: 2یعقوب 
). فاختیار یهوذا كسبط ملكي یتجسد كلمة 3-1: 38تزوج فتاة كنعانیة "بنت شوع" (تك  3: 2یهوذا 

ل هذا التصرُّف الخاطئ للخیر.  اهللا من نسله ال یقوم على برٍّ بشرٍي، إنما خالل نعمة اهللا، حوَّ
فبزواجه بالكنعانیة فتح باب الرجاء أمام األمم أن الخالص ُمَقدَّم للجمیع. 

). 38ُیَحقِّق اهللا خطَّته حتى خالل أخطائنا (تك  4: 2ثامار 
). 30-27: 38یتعامل اهللا معنا بغض النظر عن خلفیتنا األسریة (تك  5: 2فارص 
َتَرفَّق باألرملة راعوث وحماتها، فتمتَّع برحمة اهللا، جاء من نسله یسَّى فداود، فابن داود  12: 2بوعز 

(راعوث).  
كإنساٍن تقي نال نعمة أن یكون داود أول ملك تقي ابًنا له. المؤمن الحّي له فاعلیته  13: 2یّسى 

). 16 صم 1على نسله (
 صم). 2-1أدرك سرَّ العظمة الحقیقیة؛ أن یكون قلبه نقًیا حسب قلب اهللا ( 15: 2داود 
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. 2 مل 1؛ 13: 2 صم 2الذین یطلبون سلطان العالم یخرجون من العالم عراة ( 16: 2یوآب 
). 13 صم 2االستسالم للشهوات الجسدیة ُیَحطِّم حیاة اإلنسان ( 1: 3أمنون 

). 18-13 صم 2حبُّه للسلطة أفقده كل شيء، فصارت حیاته مأساة ( 2: 3أبشالوم 
). 2-1 مل 1عدم إدراك مركز اهللا في حیاته أفقده حتى حیاته الزمنیة ( 2: 3أدونیا 
). 2-1 مل 1؛ 12-11: صم 2َتَمسُّكها بوعود اهللا لها حقق شهوة قلبها ( 5: 3بثشبع 

). 1 مل 1طلب الحكمة من اهللا فأعطاه حتى ما لم یطلبه من مجٍد وسلطاٍن وماٍل ( 5: 3سلیمان 
، سرُّ عظمته، أنه " دعته ُأمه یعبیص، ألنها ولدته باأللم. ُدِعي "أشرف من إخوته10-9: 4 یعبیص

 جعل اهللا مركز حیاته وعمله. 
-9: 1أول قضاة إسرائیل، أصلح من شأن الشعب، وحقق السالم في البالد (قض  13: 4عثنیئیل 
 .)11-5: 3؛ 15

أحد االثني عشر جاسوًسا الذین أرسلهم موسى إلى أرض الموعد، وعاد مع  15: 4كالب بن یُفنة 
 ).15-14؛ یش 14-13یشوع یؤكدان تحقیق وعد اهللا باالستیالء على أرض الموعد (عد 

ظن أنه یسعد بتحقیق شهوته الجسدیة العابرة، ففقد بركات حقیقیة دائمة، خاصة  1: 5رأوبین 
). 4-3: 49؛ 37؛ 22: 35البكوریة (تك 

- عد 4رافق أخاه في كل خدمته. كان موسى ُیَمثِّل كلمة اهللا، وهرون ُیَمثِّل العبادة (خر  3: 6هرون 
20 .(
). 2-1: 10قدَّم ناًرا غریبة في مجمرته، هو وأخوه أبیهو، فالتهمتهما نار من الرب (ال  3: 6ناداب 
). 33: 24؛ یش 34-25: 20الثبات في اإلیمان جعله مثاًال ُیقتَدى به (عد  3: 6العازار 
ًدا على اهللا نفسه (عد  22: 6قورح  ). 16التمرُّد على القادة الُمعیَّنین من اهللا ُیحَسب تمرُّ
ما كان یمكن لیشوع أن َیْعبر بالشعب إلى أرض الموعد بدون خدمة موسى، ولم تكمل  27: 7یشوع 

 خدمة موسى بدون یشوع (سفر یشوع).
 ).31-8 صم 1بدأ بروح التواضع، لكن بُحبِّه للسلطة فقد امتیازاته ( 27: 7شاول 

صدیق وفي لداود؛ في إخالصه لم یحمل كراهیة لداود الذي أعدَّه اهللا الستالم الحكم  33: 8یوناثان 
 ).31-14 صم 1عوض شاول أبیه (

 یشهد له الرب نفسه أنه حسب قلب الرب، له أخطاؤه، لكن مع كل سقوط في خطیة ُیَقدِّم توبة داود
بدموٍع، فیصیر أكثر بهاءً .  
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 9 أخبار األیام 1) 2ملحق (

موكب رحلتنا نحو السماء 
رحلة حیاتنا هي موكب ُمْمَتد من آدم إلى مجيء السید المسیح الثاني. لیت كل منا یسأل 

أین موضعي في هذا الموكب؟ نفسه: 

 )1 یعقوب (ص –. آدم 1
یهتم اهللا بي كما لو كنُت الخلیقة الفریدة مثل آدم یوم خلقه، لكن ال وجود لي في الموكب إال مع 

 إخوتي (الجماعة المقدسة) فأهتم بكل شخص كما بالجماعة كلها.

 ) 23: 4-3 :2. یهوذا (2
 - االلتزام بوجود قادة وُمَدبِّرین (السبط الملوكي).

 - للملوك والقادة ضعفاتهم، لذا الق بهم أن یغسلوا أقدام رعیتهم.
- ال نجاح للقیادة إال بحلول المسیح فیهم، راعي البشریة وُمَخلِّصها، فمن هذا السبط جاء ملك 

 الملوك متجسًدا وُمَخلًِّصا للعالم.
 - لیس أحد فوق القانون، حتى داود الملك المحبوب سقط تحت التأدیب ومن نسله ملوك سبوا.

 )43-24: 4. شمعون (3
 معناه سمع، فمن یسمع الوصیة، یكون له موضع في الموكب، یعتز به اهللا.

) 10-1: 5. رأوبین (4
 - فقد امتیازه كبكٍر، ألنه دنَّس مضجع أبیه. 

 - أخذ منه یهوذا مركز القیادة. 
  منسى). –- وأخذ یوسف التمتُّع بالنصیبین (أفرایم 

 - حطَّم نفسه وسبطه، لكن كوفئ عن لمساته المقدسة. 
 - لم ُیحاَسب الرأوبیون عن خطأ أبیهم. 

 ) 26–23 : 5)، ومنسى (22-11 :5. جاد (6، 5
  - أعطاهم مع رأوبین سؤل قلبهم (الضفة الشرقیة حیث رعایة الغنم عوض الزراعة).

 - عاش السبطان ونصف في الشرق كأنهم كیان واحد. 
- نالوا نصرة على الهاجریین ألجل وحدتهم وجهادهم واتكالهم على الرب.  

 - سقطوا في عبادة األوثان بعد استالمهم أرض الموعد من ید اهللا، فكانوا أول المسبیین. 
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 )6. الوي ومدن الملجأ (ص 7
 !مدینة ملجأ- الرب هو نصیبهم فصارت مدن الملجأ مدنهم؛ كل كاهن یلزم أن یكون 

 لكي تخدم الجمیع دون الشعور إنهم طبقة أسمى من في وسط كل األسباط- القیادة الروحیة 
 غیرهم، وال في عزلة عنهم. 

  دوره، یعمالن معا في تناغٍم دون أن یعتدي أحدهما على دور اآلخر. للملك كما للكاهن- 
 - ُوِجَد قادة عظماء لبنیان الجماعة، وُوِجَد قادة فاسدون حطَّموا الكثیرین. 

 ، فال یؤلهون أنفسهم، وال یؤلهم الشعب. معصوًما من الخطأ- لیس أحد 
- لغتهم هي التسبیح الدائم نهاًرا ولیًال، یبثون روح الفرح، وُیَقدِّمون عربون السماء في حیاتهم 

 العملیة، مع الفرح والجدیة في العبادة والحیاة. 
 - لیس لهم نصیب في أرض الموعد، لكي تتركَّز أنظارهم على خالق السماء واألرض! 

) 5-1 : 7. یساكر (8
). 18: 33- سبط یساكر عامل على الدوام، یجد لذَّته في خیامه (تث 

)  12-6 : 7. بنیامین (9
)، فشاول بن قیس البنیامیني لم یكن ُمْخِلًصا هللا، فاستبد 27: 49- قیل عنه إنه ذئب یفترس (تك 

بالشعب وافترسه كذئٍب یهجم على الحمالن عوض رعایته لهم كأٍب یهتم بأوالده.  
- كثیرون من رجال البأس الذین كانوا َحْول شاول انجذبوا إلى داود وأظهروا كل والٍء وٕاخالٍص 

له. 
- عندما انشقَّت المملكة، ارتبط بنیامین مع یهوذا في مملكة الجنوب أو مملكة یهوذا. 

) 13 : 7. نفتالي (10
ل الُمنطِلقة في بریة مفتوحة وفي الوادي بال ي في محبته للحریة بأنثى اإله أبوه یعقوبشبَّه- 
 .)2١: 49(تك  تتحرَّك في خفة وسرعة أینما أرادت ،حواجز

) 19–14 : 7. النصف الثاني لمنسى (11
- من نسل منسَّى صلفحاد، الذي لم یكن له ولد، بل كان جمیع نسله بنات، فطالبن بحقهن في 

). 3: 17المیراث (یش 

) 49–20 : 7. أفرایم (12
]، وهو أبرز شخص في هذا السبط 27أبرز الكاتب خالل أنساب أفرایم موقع یشوع بن نون [

  ].29-20الضخم، كان رمًزا لشخص یسوع المسیح من جوانٍب كثیرة [
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) 40 : 30. أشیر (13
 بكثرة  الخیرات، كما تنبأ موسى عنه أنه یغمس في الزیت َقَدَمه (تث ه عن أبوهتنبأ یعقوب

)، وقد تحققت النبوتان إذ تمتَّع سبط أشیر بأرض خصبة غنیة بأشجار الزیتون التي یستخرج ٢٤: ٣٣
ن خبزه سمین، ُیَصدِّر منها لألسباط األخرى، هذا بجانب إمنها الزیت. كانت غالت أرضه وفیرة فقیل 

لى فیض إ ویشیر هذا السبط .ه من استیراد البضائع وبیعها لبقیة األسباطتُسْكناه بجوار البحر َمكَّن
النعمة في حیاة المجاهدین الروحیین. 

) 40–1 : 8. بنیامین (14
- یأتي بنا النسب هنا إلى شاول وأهل بیته، إلبراز قیام أول ملٍك إلسرائیل حسب الفكر الجسدي، 

فیه مواصفات یطلبها الشعب في الملك ویفتخر بها وسط األمم المحیطة بهم، لیكون له اعتباره بین 
ملوك األرض. لكنه فشل في تحقیق صورة الملكوت اإللهي في حیاته وفي عبادته كما في معامالته 

مع الشعب. فكان البد من عبوره لكي یفسح المجال للملك داود الذي حسب اختیار اهللا ومشورات 
النعمة اإللهیة. 

- ُوِجَد في سبط بنیامین رجال جبابرة بأس، قادرون على حمل القوس. لكن هذه القوة لم تسند 
شاول الشاب حین وقف جلیات الجبار ُیَعیِّر رب القوات، وال سندته في رعایته للشعب، إذ كان ما 
یشغله شعبیته وسمعته وكرامته الشخصیة. وأخیًرا لم تُْنِقذه هو وبنیه من الموت في خزٍي وعاٍر في 

المعركة األخیرة مع الفلسطینیین في حیاته، إذ مات هو وبنوه وتحقَّقت خطة اهللا ووعوده باعتالء داود 
العرش. 

- بدأ بعض البنیامینیین وٕاخوة شاول ینجذبون نحو داود حتى في أثناء حیاة شاول، إذ شعروا أن 
الرب معه، فالتصقوا به. ازداد االرتباط بین السبطین مع الزمن، وصارا مملكة واحدة مع الُمتسلِّلین من 

مملكة إسرائیل الشمالیة أو المطرودین منها، وتمَّ سبیهم إلى بابل، ورجعا من السبي مًعا. 

 ) 9. سكان أورشلیم بعد السبي (ص 15

- أراد تأكید أن العودة من السبي هي امتداد لألمة الیهودیة، وأن اهللا في محبته لشعبه یود أال 
یضع فاصًال بین الشعب قبل السبي وبعده! وكما اتَّسمت العبادة في خیمة االجتماع وفي الهیكل قبل 

السبي، بالترتیب والدقة مع الفرح والتهلیل، هكذا تبقى بعد السبي. 
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الباب الثاني 
 
 
 

موت شاول أو انتحاره 
 10 أي 1
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األصحاح العاشر 

موت شاول الملك 
وانتقال العرش إلى داود 

) 16: 15إحیاء الرجاء في إقامة خیمة داود الساقطة (أع 
كشفت األصحاحات التسعة السابقة عن الحقائق التالیة: 

. جوهر العهد القدیم هو خطة اهللا الخالصیة للبشر، أو رد اإلنسان إلى ما كان علیه قبل 1
السقوط، حیث یستعید صورة اهللا ومثاله، بغض النظر عن جنسه وثقافته وٕامكانیاته ووطنه. یشتاق اهللا 

أن یجمع البشریة من كل األمم والشعوب في وحدٍة وتناغٍم، تحمل انعكاس بهاء اهللا علیها. 
هذا لن یتحقق إال بنزول كلمة اهللا متجّسًدا في عالمنا، وتقدیم نفسه ذبیحة ُحبِّ كّفاریة، 

وٕاقامة مملكته في القلوب، بكونه الُمَخلِّص ملك الملوك ورب األرباب. هذا دفع الكاتب إلى تسجیل 
سلسلة األنساب من آدم حتى ما بعد السبي البابلي. 

لقد كان الیهود یترقَّبون المسّیا ابن داود لیملك إلى األبد، لكن مع طول فترة السبي البابلي، 
وفقدان الرجاء في إقامة ملك من نسل داود، والعودة إلى الهیكل الُمَحطَّم في أورشلیم، كادت سجالت 
بیت داود تضیع عن أذهان الكثیرین بالرغم من قیام بعض األنبیاء في السبي نفسه كي یفتحوا باب 

الرجاء في تحقیق وعود اهللا بالخالص اإللهي المسیاني. 

. مع ما اتَّسمت به البشریة من فساد منذ سقوط آدم وحواء، ُوِجَد في كل جیٍل قلة قلیلة 2
تشتاق إلى االلتصاق باهللا. هذه القلة قد تتقلص لتكون شخًصا واحًدا، أو عائلة صغیرة واحدة في العالم 

كله. فقد جاء وقت لم یكن فیه من یسلك في طریق الرب سوى هابیل، وفي الجیل الذي تاله شیث، 
وبعده أنوش الخ. وجاء وقت فسد فیه العالم ولم یوجد من یلتصق باهللا سوى عائلة نوح التي تضم 

ثمانیة أشخاص. 
یعتزُّ اهللا ُمِحب البشر بهذه القلة، وُیِقیم معهم عهوًدا، كما فعل مع نوح وٕابراهیم. مع هذا لم 
یستخف اهللا باألكثریة الفاسدة، فقد أعدَّ خطة لخالص العالم ببذل ابنه الحبیب الذي تجسد في ملء 

الزمان، لیضم من كل األمم والشعوب كنیسة مقدسة ُتشاِرك السمائیین األبدیة المتهللة. 

. إن كان قد ُوِجَد شخص واحد (كأخنوخ) أو اثنین (أخنوخ ومعه إیلیا) قد تأهال لنقلهما إلى 3
السماء مؤقًتا، إذ سیأتیان ویستشهدان في أیام ضد المسیح القادم في نهایة الدهور، فإن البشریة كلها 
خضعت للموت. وباسم البشریة كلها یقول الرسول بولس: "ویحي أنا اإلنسان الشقي، من ینقذني من 
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). باسم كل األمم والشعوب دون استثناء، یقول الرسول: "وأنتم 24: 7هذا الجسد المائت؟!" (راجع رو 
). كأن هذه األنساب منذ آدم تصرخ: من هو الطبیب 1: 2إذ كنتم أمواًتا بالذنوب والخطایا" (رو 

القادر أن ُیِقیَمنا من الموت؟! ومتى یأتي؟ 

. أنهى سلسلة األنساب بذكر نسل شاول الملك، ولم یذكر عنه سوى أمًرا واحًدا، وهو 4
 كلمة بكلمة. غیر أنه ُیِضیف 31روایة موته أو انتحاره التي اقتبسها من صموئیل األول األصحاح 

إلیها عبارتین: "فمات شاول بخیانته التي بها خان الرب، من أجل كالم الرب الذي لم یحفظه، وأیًضا 
]. هذا ما حلَّ بنا نحن الخطاة، 14-13ألجل طلبه إلى الجان للسؤال، ولم یسأل من الرب فأماته" [

). 12، 2:2فُدعینا "أبناء المعصیة"، "بال إله في العالم" (أف 

ل اهللا بنعمته من شاول إلى داود بن یسَّى. یذكر 5 . انتهت مملكة شاول بفشٍل تاٍم، وتدخَّ
كاتب السفر موت شاول المفاجئ بعدما نبذه اهللا، فیجعل ذلك مقدمة لقصة داود التي تستغرق بقیة 

. ˺السفر كله

. اآلن إذ یبدأ في عرض تاریخ داود ونسله من الملوك، ُیَركِّز سفرا أخبار األیام على بیت 6
الرب ال على العرش الملكي. فما یشغل هذین السفرین ُیَكمِّل ما ورد في أسفار صموئیل والملوك. یود 

هذان السفران أن یدخال بنا إلى خبرة عربون األبدیة، وهي االلتصاق باهللا والتسبیح له مع السمائیین 
بال انقطاع. 

یؤكد سفرا أخبار األیام أن الفلسطینیین استطاعوا أن ُیَحطِّموا حیاة شاول وأبنائه، وینكلوا 
بهم، 

لماذا الحدیث عن موت شاول؟ 
بعد أن عرض الكاتب في األصحاحات التسعة األنساب لیكشف عن أن اهللا ضابط التاریخ، 
ل األسماء حتى التي یمحوها الزمن على األرض، أراد الحدیث عن رجل اهللا داود النبي الذي َأَعدَّ  ُیَسجِّ

كل شيٍء إلقامة العبادة التي هي ظل السماویات. فكان البد أن یتحدث عن موت شاول، لیؤكد 
الحقائق اآلتیة: 

. اهللا الذي أرسل صموئیل لیمسح الصبي داود ملًكا في یده التاریخ، ُیَسلِّمه العرش في 1
الوقت الُمَعیَّن. 

. لم تمتد ید داود لُتَحطَِّم مملكة شاول، فیتسلَّم العرش، بالرغم من محاوالت شاول 2

Ï  1991العهد القدیم، الترجمة الیسوعیة، المكتبة الشرقیة، بیروت .
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 المستمیتة للخالص منه بكل وسیلة.

. لم یمد داود یده على مسیح الرب، بالرغم من رفض اهللا شاول؛ إنما قام الوثنیون بهذا 3
 العمل، فالشر ُیهِلك نفسه بنفسه: شاول الشریر وأسرته قتلهم األشرار.

. سمح اهللا بقتل أبناء شاول، حتى ال یدخل داود في صراع معهم بعد موت أبیهم، خاصة 4
 وأنه كان یحب یوناثان بن شاول كنفسه.

 . انتهت حیاة شاول بانتحاره، وكأن ما حطَّمه وحطَّم أسرته وعرشه، إنما إرادته الشریرة.5

 . انتحر شاول، وانتحر حامل سالحه، فلم تُنِقذه قوته وال اعتماده على الذراع البشري.6

 . عرَّى الفلسطینیون شاول وبینه، وكأنه خرج من العالم عریاًنا، في عاٍر وخزي.7

. إذ عصى شاول الرب، والتجأ إلى الشیطان یطلب مشورته، وضع سالحه في بیت 8
 األصنام (الشیطان)، وكأنه نال ما اشتهته نفسه!

. ُسمِّر رأسه في بیت داجون، ألن عینیه لم ترتفعا إلى إله السماء، فُسمِّر الرأس كما في 9
 مساكن الهاویة.

. إذ صنع شاول خیًرا مع یابیش جلعاد، سمح لهم الرب أن یفعلوا خیًرا بعظامه، وكأن 10
 اهللا ردَّ له حتى الخیر الذي فعله معهم.

. ُنِزَع العرش من شاول وبنیه، ألنه عصى الرب ولجأ إلى الشیطان، لُیَسلِّم العرش 11
 إلنسان اهللا داود الذي كان یعشق كلمة اهللا وال یطیق إبلیس وعبادته!

أول حدث في السفر 
في التسعة األصحاحات األولي ال یروي الكاتب حدثًا ُمَعیًَّنا، إنما ما شغل قلب الكاتب 

وأوضحه بشيٍء من التفصیل في بدایة األصحاح العاشر هو المعركة الخطیرة التي قامت بین 
الفلسطینیین وبني إسرائیل، وكانت ثمرة هذه المعركة: 

]. 1هروب رجال إسرائیل من أمام الفلسطینیین [ .١
 ].2سقوط قتلى في جبل جلبوع [ .٢

 ].4-3إصابة الملك (شاول) وقتل أبنائه [ .٣

 ].5انتحار الملك، هو وحامل سالحه [ .٤

 ].7احتالل الفلسطینیین مدن إسرائیل [ .٥

 ].9تعریة جثث الملك وبنیه، وحمل األعداء رأس الملك وسیفه [ .٦

 ].10تسمیر رأس الملك في معبد وثني [ .٧

 ].14إبراز ِعلَّة ما حدث، أال وهي خیانة شاول للرب والتجاؤه إلى الجان یسأله [ .٨
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 ].14 [باستالم داود المملكةانتهى األمر  .٩

هكذا یبدأ الكاتب بهذا الحدث بالرغم من وجود أحداث كثیرة َتِمسُّ حیاة اآلباء البطاركة 
إبراهیم واسحق ویعقوب وأیًضا رجال إیمان سابقین لهم. ما یشغل فكر الكاتب هو وجود معركة بین 
ًدا، بل وفقد كرامته كملٍك، كما فقد  اهللا وٕابلیس، وٕاذ التصق اإلنسان بعدو الخیر صار هارًبا ومتشرِّ
رجاءه، فسقط في حالة من الیأس واإلحباط، تعرَّى من نعمة اهللا، وفقد سالح اإلیمان، وصار في 
سخریة من إبلیس نفسه الذي لألسف كان یلجأ إلیه حاسًبا أنه قادر أن ُیْشِبَع احتیاجاته وملذَّاته. 

ل حتى الشرور فرصة لیهبنا الصالح. فُیِقیم ابن داود وربُّه ملًكا في  لكن الكّلي الصالح یحوِّ
)؛ وهذا هو ما یشغل السفر كله. 21: 17أعماقنا (لو 

موت شاول وأوالده  
). 13-1: 31 صم 1جاء الحدیث عن موت شاول وأوالده في (

ركَّز الكاتب على موت شاول أول ملك إلسرائیل. كانت له بدایة صالحة، لكن نهایته ُتَمثِّل 
). 14-13: 10مأساة، ألنه كان غیر أمین فیما للرب، وعصى كلمة اهللا (

ل لنا ( ) كیف انحرف شاول تدریجًیا؛ قدَّم ذبیحة في تسرٍُّع لیغتصب 31-13 صم 1سجَّ
العمل الكهنوتي؛ وأیًضا حسد داود وحاول قتله. لم ینتهز الفرص التي قدَّمها له اهللا للتوبة. أخیًرا التجأ 

إلى الشیطان (الجان) لُیِعیَنه، وختم حیاته بارتكاب خطیة االنتحار. 
كان حامل السالح أمیًنا حتى الموت، لقد قبل أن یموت وال یرى سیده في عاٍر، فكیف 

نخون نحن ربنا یسوع الذي مات ألجلنا؟! 
هنا نرى التمایز الذي جعله الوحي اإللهي بین أسفار صموئیل والملوك وسفري أخبار األیام، 
فنجد في سفري صموئیل أخباًرا عدیدة عن شاول الملك، إذ یشمالن كل تاریخه، بینما في أخبار األیام 

نرى وجهة نظر اهللا، إذ نجد أصحاًحا واحًدا عن شاول، أما بقیة سفر أخبار األیام األول وجزء من 
سفر أخبار األیام الثاني فتشمل تاریخ أسرة داود، فداود هو محور السفرین ولیس شاول. 

في الواقع إن كاتب األخبار مهتم بُمْلِك داود وأورشلیم والهیكل كأدوات اهللا المختارة للخالص، 
لذلك َمرَّ مروًرا سریًعا على شاول، وذكر فقط نهایته الُمخِزیة لفتح المجال العتالء داود العرش. كشف 

السفر عن السببین الرئیسین لموته، وهما:  
. من أجل عصیانه كالم الرب. 1
ل المملكة إلى داود بن یسَّى" 2 . "ألجل طلبه الجان للسؤال، ولم یسأل من الرب، فأماته وحوَّ

)، نجد أن العصیان الذي بسببه 14، 8: 13 صم 1). ولكن بالرجوع إلى (14- 13: 10أي 1(
ُرِفَض شاول كان تجرؤه على تقدیم ذبیحة ُمحَرقة وذبیحة سالمة بنفسه دون أن یصبر وینتظر 
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صموئیل النبي والكاهن.  
" قبل موقعة جلبوع. كان قد مضى عامان على وفاة لم یسأل من الربأخطأ شاول إذ "

صموئیل النبي ولیس هناك دلیل على إقامة نبي آخر مكانه، فكان الطریق الوحید لیسأل شاول اهللا هو 
خالل رئیس الكهنة، إما بتقدیم الذبیحة أو األوریم والتمیم، لذلك َلمَّح عزرا الكاهن والكاتب أن سبب 
العقوبة اإللهیة لموت شاول هو عصیانه للنظام الكهنوتي الُمَرتَّب من اهللا، والذي یجب أن یرتبط به 

 الملك ویخضع له كما یخضع رعایا المملكة.

) 31 صم 1) و(10 أي 1مقارنة بین (
) أن الفلسطینیین َسمَّروا جسد شاول على سور بیت شأن، وقیل 1: 31 صم 1. جاء في (1

هنا أنهم سمَّروا رأسه في بیت داجون، أي كل منهما ُیَكمِّل اآلخر. 

. لم یذكر الكاتب هنا أن أهل یابیش أحرقوا جثث شاول وبنیه قبلما دفنوا عظامهم. 2

. جاء في سفر صموئیل أنهم دفنوا عظامهم تحت اإلیلة، وجاء في أخبار األیام أنها تحت 3
البطمة. ربما أن بعض الناس في تلك األیام سمُّوا هذه الشجرة إیلة، والبعض اآلخر سمُّوها بطمة. 

. 2-1    جلبوع جبل علي . َقْتل أبناء شاول1
. 7-3    جلبوع جبل علي شاول انتحار. 2
. 10-8. التشهیر والسخریة بشاول وبنیه    3
. 12-11. رجال یابیش جلعاد یدفنون عظام شاول وبنیه 4
. 14-13. سبب موت شاول    5

 جلبوع جبل علي . قتل أبناء شاول1
 َوَحاَرَب اْلِفِلْسِطیِنیُّوَن ِإْسَراِئیَل، 

  ،َفَهَرَب ِرَجاُل ِإْسَراِئیَل ِمْن َأَماِم اْلِفِلْسِطیِنیِّینَ 
 ]1َوَسَقُطوا َقْتَلى ِفي َجَبِل ِجْلُبوعَ . [

 ق.م) 586بعد أن استعرض األنساب أو تاریخ بني إسرائیل من الخلیقة إلى السبي البابلي (
في األصحاحات السابقة، عاد الكاتب إلى فترة بدایة مملكة إسرائیل. لم یبدأ باستالم شاول الُمْلك، إنما 

بموته، لكي ینقلنا إلى عصر داود بكونه الملك الذي اختاره اهللا، والذي نال وعًدا بأن نسله یملك إلى 
األبد، وقد تحقَّق بمجيء ملك الملوك، ابن داود، الذي یملك على قلوبنا أبدًیا، وُیِقیم من كنیسته الملكة 
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، قائًال بأنه إذ ˺التي تجلس عن یمینه. ُیَعلِّق یوسیفوس المؤرخ الیهودي على ما جاء في هذا األصحاح
یفتتح الحدیث عن شاول الملك بهذه المعركة، كأن الكاتب یود أن یقول بأنه لیس في حیاة شاول شيء 

حسن یستحق أن نذكره له. لقد ملك لمدة عشرین عاًما كما بدون ثمر صالح، وانتهت حیاته بیدیه، 
]. 14لكن بسماح اهللا، كأن الرب قتله [

كانت هذه الفترة من أسوأ الفترات في حیاة إسرائیل، فقد أصرَّ الشعب على إقامة ملك، األمر 
). فمع تحقیق ُنصرات على بعض األمم، إال أن الملك 6: 8 صم 1الذي أحزن قلب صموئیل النبي (

أخطأ، وِعوض التوبة عن خطایاه، ما كان یشغله هو كرامته الشخصیة أمام الشعب. فانتهت حیاته 
لة إصرار الشعب على إقامة ملك كسائر  بسقوط الشعب مع ملكهم أمام الفلسطینیین. وكأن ُمَحصِّ

األمم، وٕاصرار شاول على كرامته الذاتیة هو الدمار للملك والشعب! 

 ر كالحلم، وأن العظمة والسلطان نیا للجنو ؟ أال یدرى هذا اإلنسان المتكبِّر أن مجده یزول ویتبخَّ
. ˻لیست هي إالَّ سراب خدَّاع

 صلَّى (الفریسي) مع نفسه ولیس مع اهللا، ألن خطیَّة الكبریاء ردَّته إلى ذاته˼. 

  د نفسه وال ینطق بما یمدح ذاته، وال یجد لذة في االستماع لمدیٍح آخر له، بل یخدم یلزمه أال ُیَمجِّ
كل شيٍء خفیة، غیر عامٍل من أجل المظهر أمام الناس، بل یطلب مدح اهللا وحده، ویتأمل في 
مجیئه المجید المهوب، كما یتأمل في خروجه من هذا العالم، وفي البركات الُمَعدَّة لألبرار والنار 

. ˽)41: 25الُمَعدَّة إلبلیس ومالئكته (مت 
 القدِّیس باسیلیوس الكبیر

ما كان یشغل قلب الشعب هو األمور الزمنیة ال ملكوت اهللا، فنالوا َمِلًكا حسب شهوة قلوبهم، 
ُمِحب�ا للكرامة الزمنیة، ففقد هو وشعبه الزمنیات واألبدیات. 

 أن عمل الحیَّة، أي الشیطان، هو إفساد طبیعتنا فال ننظر الكبیر القدِّیس باسیلیوسیرى 
إلى فوق بل ننحني كالحیوانات نحو التراب نطلب األرضیات، لذا ینصحنا، قائالً : [رأس البهائم تتطلَّع 
نحو األرض، أما رأس اإلنسان فقد ُخِلَقْت لتنظر نحو السماء، وعیناه تتَّجهان إلى فوق، لهذا یلیق بنا 

.] ˾أن نطلب ما هو فوق، وببصیرتنا نخترق األرضیَّات

 َوَشدَّ اْلِفِلْسِطیِنیُّوَن َوَراَء َشاُوَل َوَوَراَء َبِنیِه، 

1 Antiquities of the Jews, 6:14:7-9 . 
. 20 عظة .309، ص 1989راجع األب الیاس كویتر المخلصي: القدیس باسیلیوس الكبیر، منشورات المكتبة البولسیة، بیروت،  ˻

3 In Easi 2. 
4 A Discourse on Ascetical Discipline, (Frs. Of the Church, volume 9, p. 35-36). 
5 Hexam. Hom 9. 
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 ]2َوَضَرَب اْلِفِلْسِطیِنیُّوَن ُیوَناثَاَن َوَأِبیَناَداَب َوَمْلِكیُشوَع َأْبَناَء َشاُولَ . [
أخطأ شاول الملك، فحلَّت الكارثة بالشعب، كما حصد أبناؤه ثمرة أعمال أبیهم. 

كثیًرا ما یدهش البعض، متسائلین: ما ذنب الشعب؟ وما هي جریمة األبناء؟ یسمح اهللا بذلك 
ال لُیعاِقَب الشعب بسبب خطایا القائد، وال األبناء بسبب اآلباء، إنما لكي یدفع الشعب كما األبناء أال 
ینحرفوا وراء أخطاء القادة والوالدین. هذا ما یؤكده السید المسیح بقوله: "من أحبَّ أًبا أو أًما أكثر مني 

). 37: 10فال یستحّقني" (مت 

  یأمرنا الكتاب المقدس بطاعة والدینا. نعم، ولكن من ُیِحّبهم أكثر من المسیح یخسر نفسه. هوذا
یحمل سیًفا لیقتلني، فهل أفكر في دموع أمي؟ أو هل (الذي یضطهدني ألنكر المسیح) العدو 

-59: 9 رتبط بدفنه إن كنت خادًما للمسیح (لوأحتقر خدمه المسیح ألجل أٍب، هذا الذي ال أ
.  ˺)، ولو إّنني كخادم حقیقي للمسیح مدین بهذا (الدفن) للجمیع60

 القّدیس جیروم

 جلبوع جبل علي شاول انتحار. 2  
  ،َواْشَتدَِّت اْلَحْرُب َعَلى َشاُولَ 

،  َفَأَصاَبْتُه ُرَماُة اْلِقِسيِّ
 ]3ْنَجَرَح ِمَن الرَُّماةِ . [افَ 

أساء شاول إلى طول أناة اهللا، فظن أنه كملٍك صاحب سلطان ال یخضع للقانون، وال یوجد 
من یقف أمامه وُیحاِسبه، وٕاذا بالعدالة اإللهیة تلحق به وتواجهه في الوقت المناسب، فُنِزَع عنه 

سلطانه، وفقدت أسرته كرامتها كبیٍت ملوكي، واستلم داود الُمضَطهد العرش. 

  كثیر من األشخاص الُمهِملین جًدا یستخدمون رأفة اهللا علة لیزیدوا من جرم خطایاهم، ویفرطوا
في إهمالهم قائلین هكذا: "ال توجد جهنم، ال توجد عقوبة ُمْقِبلة. اهللا یغفر لنا كل خطایانا". 

)، 6: 5إلغالق أفواههم یقول الحكیم: "ال تقل: رحمته عظیمة، فیغفر كثرة خطایاي" (سي 
. ˻)12: 16وأیًضا: "كما أنه كثیر الرحمة، هكذا هو كثیر التأدیب" (سي 

  :اآلن إن كانت قوانین البشر ُتراَعى بحرٍص، كم باألكثر یلزم بالنسبة لقوانین اهللا. یقول إنسان
"لكنه هو صالح". إلى متى ننطق بهذه الغباوة؛ أقول غباوة، لیس ألن اهللا غیر صالح، وٕانما أن 

یفكر في صالحه لیحقق هذا الهدف... أصغوا إلى الكتاب المقدس القائل: "ال تقل رحمته 

1 Ep. 14:3. 
2 On John, Homily 28: 1. 
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). لم یأمرنا أن نقول: "رحمته عظیمة". إنه ال یوصینا 6: 5عظیمة فیغفر كثرة خطایاي" (سي 
بهذا، بل بالحري یریدنا أن نقول هذا على الدوام وذلك بالهدف التالي الذي یثیره بولس الرسول 

بكل أنواع البراهین. یقصد ال تعجب برأفات اهللا بالنظر إال إنك تخطئ وتقول: "رحمته تزیل كثرة 
خطایاي"... وٕانما لكي ال نیأس بسبب خطایانا، وٕانما نتوب فإن لطف اهللا إنما یقتادك إلى التوبة" 

. ˺)، ال إلى شٍر أعظم4: 2(رو 
القدیس یوحنا الذهبي الفم 

 یا ابني ال تزید خطیة على خطیة وتقول رحمة اهللا عظیمة" (سي :یقول (الرب) على لسان النبي" 
). فمن هو رحیم مثل اهللا، 4: 2). "غیر عالٍم أن لطف اهللا إنما یقتادك إلى التوبة" (رو 5-6: 5

الذي یغفر كل خطایا الراجعین إلیه، ویجعل الزیتونة البریة شریكة في دسم الزیتونة، كذلك من هو 
 .˻)24-17: 11حازم مثله حتى یقطع األغصان الطبیعیة لعدم إیمانها؟ (رو 

 لقدیس أغسطینوسا
أكثر من مرة صوَّب شاول رمحه نحو داود لیقتله، لكن الرمح لم یبلغ داود، ألن الرب حفظه 
من أجل نقاوة قلبه. أما شاول الملك إذ صوَّب أحد الجنود رمحه نحوه، أصابه بجرٍح خطیٍر في الحال، 

وكأنه شرب من الكأس التي مألها لیسقي بها داود. 

 َفَقاَل َشاُوُل ِلَحاِمِل ِسَالِحهِ : 
  ،اْسَتلَّ َسْیَفَك َواْطَعنِّي ِبهِ "

 . "ِلَئالَّ َیْأِتَي َهُؤَالِء اْلُغْلُف َوُیَقبُِّحوِني
  َألنَُّه َخاَف ِجد�ا. ،َفَلْم َیَشْأ َحاِمُل ِسَالِحهِ 

  ،َفَأَخَذ َشاُوُل السَّْیفَ 
 ]4َوَسَقَط َعَلْیهِ . [

هنا نالحظ في موقف شاول الجریح اآلتي: 
ا. أدرك شاول أنه بقدر ما كان یسعى بكل جهده لنوال كرامة زمنیة، إذ یسقط بین َیَدي 

الفلسطینیین ینال إهانات ُمرَّة. هكذا یتعرَّض أصحاب الكرامات أو محبو الكرامات العظیمة إلى خطر 
التشهیر به والسخریة بهم. 

ب. من ال ُیعِطي المجد هللا في نجاحه، یستطیع غیر المؤمنین أن یسیطروا علیه وُیَشهِّروا 
بجثمانه. 

1 On Ephesians, Homily,4. 
2 Our Lord's Sermon on the Mount, 2:14:48. 
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ج. إذ عصا شاول الوصیة اإللهیة أكثر من َمرَّة، لهذا حتى في لحظات موته طلب من 
حامل سالحه أن یستلَّ سیفه ویقتله، حتى ال یسخر به العدو، لم یسمع له بل عصاه. 

 َفَلمَّا َرَأى َحاِمُل ِسَالِحِه َأنَُّه َقْد َماَت َشاُوُل، 
 ]5َسَقَط ُهَو َأْیًضا َعَلى السَّْیِف َوَماتَ . [

 َفَماَت َشاُوُل َوَبُنوُه الثََّالَثُة َوُكلُّ َبْیِتِه، 
 ]6َماُتوا َمًعا. [

ظن شاول وأبناؤه وكل بیته أنهم أسرة ملوكیة، لها ِعْصمتها، لیس من یقدر أن َیِمسَّها، إذا 
بهم یسقطون تحت الُحْكِم في یوم واحد، ُدفعة واحدةّ . 

 َوَلمَّا َرَأى َجِمیُع ِرَجاِل ِإْسَراِئیَل الَِّذیَن ِفي اْلَواِدي َأنَُّهْم َقْد َهَرُبوا،
 َوَأنَّ َشاُوَل َوَبِنیِه َقْد َماُتوا، َتَرُكوا ُمُدَنُهْم َوَهَرُبوا،

 ]7َفَأَتى اْلِفِلْسِطیِنیُّوَن َوَسَكُنوا ِبَها. [
باإلیمان تمتَّع إسرائیل بأرض الموعد بروح النصرة والقوة والنجاح، وبالخطیة فقدوا الكثیر، 

وحلَّ بهم الدمار. 

. التشهیر والسخریة بشاول وبنیه 3
وا اْلَقْتَلى   ،َوِفي اْلَغِد َلمَّا َجاَء اْلِفِلْسِطیِنیُّوَن ِلُیَعرُّ
 ]8َوَجُدوا َشاُوَل َوَبِنیِه َساِقِطیَن ِفي َجَبِل ِجْلُبوَع، [

وُه َوَأَخُذوا َرْأَسُه َوِسَالَحُه،   َفَعرُّ
 َوَأْرَسُلوا ِإَلى َأْرِض اْلِفِلْسِطیِنیِّیَن ِفي ُكلِّ َناِحَیٍة 

 ]9َألْجِل َتْبِشیِر َأْصَناِمِهْم َوالشَّْعِب . [
یمارس الهندوس عادة كهذه، فإنهم إذ ینتصرون على أعدائهم یحملون البشارة إلى أصنامهم 

. ˺باحتفال وموكب عظیم

 َوَوَضُعوا ِسَالَحُه ِفي َبْیِت آِلَهِتِهم،
 ]10َوَسمَُّروا َرْأَسُه ِفي َبْیِت َداُجونَ . [

دهم داجون : من أهم آلهة الفلسطینیین الذي كانوا یعتقدون أنه اإلله الذي ُیْرِسُل المطر وُیزوِّ
وا في بلد تزرع الحبوب في كنعان. وعندما  بالمحاصیل الوفیرة. لذلك كانوا یبنون له معابد أینما استقرُّ

1 James M. Freeman: Manners and Customs of the Bible, N.J, 1972, article 362.  
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یحلُّ الجفاف یصرخون إلیه كي ُیرِسَل لهم مطًرا. وٕاذا اشتد الضیق ُیَقدِّمون له أطفالهم ذبائح إلرضائه، 
وكانوا یستخدمون المعابد إلذالل األسرى، والتشهیر بهم بكل وسیلة كنوٍع من التسلیة وتمجید داجون 

)، حاسبین في هذا تكریًما لألصنام واعتراًفا بقوتها. 30-23: 16(قض 

. رجال یابیش جلعاد یدفنون عظام شاول وبنیه 4
 ]11[ َوَلمَّا َسِمَع ُكلُّ َیاِبیِش ِجْلَعاَد ِبُكلِّ َما َفَعَل اْلِفِلْسِطیِنیُّوَن ِبَشاُوَل،

 َقاَم ُكلُّ ِذي َبْأٍس َوَأَخُذوا ُجثََّة َشاُوَل َوُجَثَث َبِنیِه 
 َوَجاُءوا ِبَها ِإَلى َیاِبیَش، 

 َوَدَفُنوا ِعَظاَمُهْم َتْحَت اْلُبْطَمِة ِفي َیاِبیَش، 
 ]12َوَصاُموا َسْبَعَة َأیَّامٍ . [

)، فأرادوا أن 11 صم 1لم ینَس رجال بأس یابیش جلعاد أن شاول سبق فأنقذ مدینتهم (
یردُّوا له موقفه الصالح بعد وفاته. 

إن كان اهللا قد سمح بتأدیب شاول حتى في طریقة موته، لكن سمح ألبطال یابیش جلعاد أن 
یأخذوا جثث شاول وأبنائه ویحملوها إلى یابیش، فمع ما لشاول وأبنائه من مساوئ وشرور، غیر أنهم 

شعروا بااللتزام باحترامه هو وأبنائه كقادة لهم حتى بعد موتهم والتنكیل بهم. هكذا یلیق بالمؤمن أن 
؛ 13-12: 5 تس 1یعطي الكرامة لمن له الكرامة، سواء في الكنیسة أو العمل أو الدولة أو الجیش (

). 7-1: 13رو 
كذلك لم یحمل داود النبي أیَّة مشاعر لالنتقام أو التشفِّي في شاول الذي حمل له شاول 

عداوة ُمرَّة بال سبب.  

. سبب موت شاول 5
 َفَماَت َشاُوُل ِبِخَیاَنِتِه الَِّتي ِبَها َخاَن الرَّبَّ ِمْن َأْجِل َكَالِم الرَّبِّ الَِّذي َلْم َیْحَفْظهُ .

 ]13َوَأْیضًا َألْجِل َطَلِبِه ِإَلى اْلَجانِّ ِللسَُّؤاِل [
، 13 صم 1 أخطأ شاول بعصیانه للرب. إنه لم یحفظ كلمة الرب (أوالً أعطى سببین لموته: 

). دین شاول لعدم إخالصه لكالم الرب. هذا الجحود لألسف كان سمة كل ملوك إسرائیل (المملكة 15
الشمالیة) وبعض ملوك یهوذا.  

). یحسب 28 صم 1: بالتجائه إلى الجان یطلب المشورة عوض االلتجاء إلى اهللا (ثانًیا
الكاتب أن التجاء شاول للعرافة دون االلتجاء إلى اهللا أفسد كل جوانب حیاته. 

 ،  َوَلْم َیْسَأْل ِمَن الرَّبِّ

  

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

www.coptic-treasures.com/wp


 10أخبار األیام األول 
 

َل اْلَمْمَلَكَة ِإَلى َداُوَد ْبِن َیسَّى. [ ] 14َفَأَماَتُه َوَحوَّ
)، أما هنا فلم یطلب إرشاده. 6-5: 28 صم 1لقد سبق فطلب شاول إرشاد اهللا (

هذا التناقض یكشف عمَّا في قلب شاول، فإنه وٕان كان قد سبق فطلب إرشاد اهللا، وذلك 
عندما لم تكن أمامه وسیلة أخرى. وربما عندما طلب اهللا مارس ذلك في حرفیة قاتلة، دون الثقة في 

اهللا واالتكال الحقیقي، فقد ُعِرَف شاول بأنانیته یطلب مجده الشخصي وشعبیته ال مجد اهللا، كما اتَّسم 
بروح العناد والتمرُّد الدائم. 

)، لكنه لم یمد یده 4-3: 31 صم 1ُأعطیت لداود الكثیر من الفرص للخالص من شاول (
على مسیح الرب بالرغم من وعد اهللا له باستالم العرش؛ وٕاذ مات شاول بكاه ورثاه بكل حٍب 

وٕاخالص، دون تسرُّع في استالم الُحْكم. 
ْل داود في االستیالء على العرش رغم معرفته أن اهللا رفض شاول، واختاره ملًكا. في  لم یتعجَّ

ْل األحداث، حتى یتسلََّم العرش من ید اهللا في  تأنٍّ وترقُّب لعمل اهللا وتسلیٍم كامٍل بین یدیه، لم یتعجَّ
الوقت المناسب. 

). بعناده الُمستِمر وتمرُّده 4-3: 31 صم 1" مع أنه هو الذي قضى على حیاته (فأماته"
) تخلَّت نعمة اهللا عنه، وتركته لیحقق إرادته الشریرة، فانتحر بإرادته. 23-22: 15 صم 1(

موت شاول وقیام اإلنسان الجدید 
نهایة شاول الملك ُتَمثِّل اإلنسان الجسداني العتیق، الذي یلزم أن یموت، ویحتل مكانه داود 

 تخلعوا نالملك الُمَمثِّل لإلنسان الجدید الروحاني الذي على صورة خالقه. وكما یقول الرسول بولس: "أ
 .ذهنكم بروح وتتجدَّدوا .الغرور شهوات بحسب الفاسد العتیق اإلنسان السابق التصرُّف جهة من

 .)24-22: 4" (أف الحق وقداسة البرِّ  في اهللا بحسب المخلوق الجدید اإلنسان وتلبسوا

  اإلنسان الذي یربط بین محبة اآلب الذي یرى 14: 45"كل مجد ابنة الملك من داخل" (مز ...(
) 10: 6) ویصلي ویعمل دون أن یكون هدفه مجد الناس بل مجد اهللا (مت 6:6في الخفاء (مت 

یكون مثل ابنة الملك، كل مجده من الداخل. ال تبحث عن المالبس الالئقة بمن هو على صورة 
الخالق، كقول الرسول "إذ خلعتم اإلنسان العتیق مع أعماله ولبستم الجدید الذي یتجدد للمعرفة 

)، فالبسوا كمختاري اهللا القدیسین المحبوبین أحشاء رآفات 10-9: 3حسب صورة خالقه (كو 
)، مثل هذا اإلنسان یتزیَّن من الداخل في إنسانه 12: 3ولطًفا وتواضًعا ووداعة وطول أناة (كو 

). ال في إنساننا الخارجي، بل 14: 13الداخلي. أیًضا یحثنا الرسول "أن نلبس الرب یسوع" (رو 
بحیث یسیطر فكر اهللا كلیة على فكرنا. غیر إني أعتقد أن المالبس الروحیة المنسوجة یتم نسجها 

بالكلمة البناءة خاصة إذا كانت مصحوبة بالعمل اإلیجابي. أیًضا كما یتم نسج المالبس على 
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نول، تتشابك فیه الخیوط هكذا بالنسبة للكلمة المصحوبة بالعمل اإلیجابي، فهي ُتْشِبه اللباس 
. ˺المقدس للنفس التي امتألت بأقوال الفضیلة والعمل بها

 "غنوا للرب أغنیة حًقا 33" (مز غنوا للرب أغنیة جدیدة، أحسنوا العزف بالرباب إلكرامه .(
)  6: 7جدیدة، أي اعبدوا الرب، "ال بعتق الحرف، ولكن بجدة الروح" (رو 

اإلنسان الذي ال یفهم الناموس بطریقة حرفیة، بل یدركه بمفهوم روحي، یستطیع أن ُیَغنِّي 
أغنیة جدیدة، ألن العهد القدیم شاخ وولَّى، وظهرت لنا األغنیة الجدیدة المجددة بتعالیم الرب، فهو 

)، "وٕان كان إنساننا الخارج یفنى، فالداخل یتجدد یوًما 5: 103الذي یجدد مثل النسر شبابنا (مز 
) یتجدد أكثر فأكثر. والذي یتجدد 13: 3) "والذي یمتد إلى ما هو قدام" (في 16: 4 كو 2فیوًما" (

یصلى دائماً هللا أغنیة حًقا جدیدة. 
حًقا یطلق تعبیر جدید... على شيء استثنائي وحدیث. عندما تصف تجسد الرب الذي 

یفوق كل طبیعة، فأنت ُتَغنِّي أغنیة جدیدة غیر اعتیادیة. وعندما تشرح میالد العالم وتجدیده كله، 
بعد أن شاخ بالخطیة، المیالد الجدید الذي جدده تجدیًدا شامًال، فأنت ُتَغنِّي أغنیة حًقا جدیدة. 

. ˻كذلك عندما تتكلم عن القیامة، فأنت ُتَغنِّي أغنیة حًقا جدیدة وحدیثة
 القدیس باسیلیوس الكبیر 

 
 10 أي 1من وحي 

لَیُمْت إنساني العتیق، 
ولُتِقْم إنساني الجدید على صورتك! 

  .في میاه المعمودیة صلبَت إنساني القدیم بكل شهواته
ووهبَتني اإلنسان الجدید الذي على صورتك. 

اسمْح لي مع كل یوم ُیصَلب إنساني العتیق بكل أعماله. 
ر الخطیة في فمي، فال أشتهیها وال ُأستعَبد لها.  مرِّ

مع كل صباح ألتصق بك باألكثر، 
فیتجلَّى بهاؤك على فكري وقلبي وكل حواسي. 
ُأحَسب بالحق عضًوا في جسدك یا ابن داود. 

Ï  44 (45تفسیر المزمور( .
Ð  32 (33تفسیر المزمور( .
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  .لَیُمْت شاول وأبناؤه وكل أهل بیته
لُتَحطِّْم كل فساٍد في داخلي، 

ولیحیا داود، ویملك في قلبي. 
ُتِقیم ملكوتك في داخلي، 

فأنعم بسلطان ملوكي حتى على أفكاري. 
تنزع عنِّي كل ما هو غریب عنك. 

وتهبني أن أصیر بالحق أورشلیمك المقدسة. 

  ،تعال یا ابن داود وربَّه
ولُتْعِلن مجدك في داخلي! 

فتصیر أعماقي سماًء جدیدة، 
لن یتسلل إلیها فساد أو خطیة. 

بل تتجدَّد مع كل صباح، فتتهلل نفسي بك! 
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الباب الثالث 
 
 
 

الملك داود 
 29-11 أي 1
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 َاَألْصَحاُح اْلَحاِدي َعَشرَ 

داود قائد یلتف َحْوَله أبطال عظماء 
لم یتم انضمام أسباط الشمال إال بعد موت شاول بعدة سنوات، لكن السفر ال یذكر هذا. 

یفترض الكاتب أن القارئ لدیه إلمام كامل وواضح عن األسفار التاریخیة السابقة، لهذا اكتفى ببعض 
ْل األحداث التي مرَّت بداود قبل اعتالئه العرش، وال الحرب  األحداث التي ُتَحقِّق غایة السفر. فلم ُیَسجِّ
الطویلة بینه وبین شاول. ولم ُیِشْر إلى األحداث من موت شاول حتى مجيء األسباط ككل إلى داود. 

)، حتى مجيء جمیع 4: 2 صم 2فلم یذكر مجيء رجال یهوذا حین مسحوه ملًكا على بیت یهوذا (
)، وٕانما یكتب لُیبِرَز أهمیة العبادة هللا بفكٍر روحٍي واضحٍ . 5 صم 2أسباط إسرائیل لمسحه ملًكا (

 في حبرون تطلبه ملًكا. األسباط مًعابدأ الكاتب بالحدیث عن مملكة داود، حین اجتمعت 
وكأن الكاتب یرى أنه ال فصل بین وحدة إسرائیل مًعا بكل أسباطه وٕاقامة داود ملًكا. فقد ظهر داود 
 1كملٍك یرعى كل الشعب في صورة رائعة تلیق بداود. فحین مسحه صموئیل، وحلَّ روح الرب علیه (

)، مسحه على كل إسرائیل، ولیس على سبط یهوذا وحده. 13: 16صم 

. 3-1. تتویج داود رجل اهللا ملًكا   1
. 9-4. الحاجة إلى أورشلیم كعاصمة  2
. 47-10. قائد ُیِقیم قادة    3

. 11یشبعام   أ. 
. 14-12ب. ألیعازار ابن دودو  

. 19-15ج. ثالثة رجال في عدالم 
. 21-20د. أبشاي أخو یوآب  

. 25-22هـ. بنایا بن یهویاداع  
.  39و. صالق العموني  
. 47-46ز. یثمة الموآبي  

. تتویج داود رجل اهللا ملًكا 1
) یعكس ما ورد 9-1ما ورد في هذا األصحاح ُمقتَبس من صموئیل الثاني. ما جاء في (ع 

). تجاهل الكاتب كل ما ورد 39-8: 23 صم 2 ما ورد في (47-10)؛ ومن 10-1: 5 صم 2في (
في األربعة أصحاحات األولى لسفر صموئیل الثاني. لم ُیِشْر إلى مدة حكم إیشبوشث القصیرة، وال 
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إلى متاعب أبنیر، ومّد ید یوآب لقتل أبنیر. إنما دخل الكاتب مباشرًة في َتَجمُّع األسباط مًعا في 
حبرون عاصمة داود األولى قبل استیالئه على أورشلیم، لكي ُیِقیموه ملًكا. لقد أبرز هنا إسرائیل كلها 

في وحدٍة واحدةٍ . 
ُیَقدِّم لنا سفر صموئیل الثاني كیفیة وصول داود النبي إلى العرش الملكي في شيٍء من 

التفصیل، أما سفر األخبار فیكتفي بتأكید أن اهللا هو الذي أتى بداود إلى العرش، مستخدًما الكثیرین 
حتى بعًضا من سبط بنیامین، إخوة شاول. 

ل كل األمور لبنیان شعبه، دون أن ُیلِزَم أحًدا بالتحرُّك قهًرا.  اهللا هو ضابط التاریخ، ُیَحوِّ
ل حتى الشر  حًقا بدا أن كثیرین حاولوا تعطیل عمل اهللا وخطته نحو مؤمنیه، لكن اهللا ُیَحوِّ

إلى خیٍر، كما حدث مع یوسف بن یعقوب، فقد أراد إخوته له الشر، والرب صنع به خیًرا خالل 
شرهم. 

 ْجَتَمَع ُكلُّ ِرَجاِل ِإْسَراِئیَل ِإَلى َداُوَد ِفي َحْبُروَن َقاِئِلینَ : اوَ 
 ]1ُهَوَذا َعْظُمَك َوَلْحُمَك َنْحنُ . ["

لم ُیِشْر هذا السفر إلى تنصیب داود ملًكا على یهوذا في حبرون، إنما یبدأ هذا السفر 
باجتماع كل األسباط وتملیكه على الجمیع. 

َسجَّل سفر صموئیل هذه الحقبة من التاریخ، وذكر أن داود ملك لمدة سبعة أعوام ونصف 
على الجنوب، أّي یهوذا وكانت عاصمته هي حبرون. هذا لم ُیذَكْر في أخبار األیام، ألن اهللا ینظر 

نة من اثني عشر سبًطا، فمن وجهة نظر الوحي اإللهي صار داود ملًكا  إلى إسرائیل كُأمٍة واحدٍة ُمَكوَّ
على االثني عشر سبًطا.  

تحقق تعیین داود ملًكا ُبَناًء على اآلتي: 
]. افتخروا بالتصاقهم به. جاءوا 1" [هوذا عظمك ولحمك نحن. عالقته بهم، إذ قالوا له: "1

هم إلیه ألنهم من عظمه ولحمه. أما ابن داود فنزل هو إلینا، وجعلنا من لحمه وعظامه. یقول 
. لقد َقدَّم السید المسیح نفسه )30: 5 أف ("عظامه منو لحمه من جسمه أعضاء ألنناالرسول: "

 قام بترك اآلب، إذ أخلى ذاته عن القدیس أغسطینوسمثًال ففي إتحاده بالكنیسة العروس، كما یقول 
)، وٕان كان یبقى واحًدا معه في الجوهر بال انفصال. كما ترك ٧: ٢األمجاد، وأخذ شكل العبد (في 

أمه، أي الشعب الیهودي الذي أخذ عنه الجسد خالل القدیسة مریم الیهودیة الجنس، لیصیر هو مع 
. ˺عروسه جسًدا واحًدا

.  ٦٦، ٦٥، ص ١٩٨٤راجع للمؤلف: سفر التكوین،  ˺
St. Augustine: Ser. On NT Lessons, 41:  .
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، خاصة أنه لم یمد یده على شاول الذي بذل كل جهده للخالص منه. من أجل سلوكه. 2
 بةالمح: [في حدیثه للمتأهبین لسرِّ العماد القدیس أغسطینوسمحبته لمقاومیه جذبتهم إلیه. یقول 

 لنطبع أنفسنا بسمة صلیب یسوع المسیح... . وحدها العالمة الممیزة بین أوالد اهللا وأوالد إبلیسهي
ء ُیَمیِّز ي، فلیس ثمة شكنیسة أسوار اليولیحضر الكل إلى الكنیسة لنبن ودیة.مولنصطبغ جمیًعا بالمع

]  المحبة.إالأوالد اهللا عن أوالد إبلیس 

لم یتحقق هذا بقوة بشریة، إنما حسب كلمة الرب بواسطة صموئیل. سبق أن مسحه . 3 
 )، واآلن ُمِسَح للمرة الثانیة.13: 16 صم 1صموئیل ملًكا كأمر الرب (

  ،َوُمْنُذ َأْمِس َوَما َقْبَلُه ِحیَن َكاَن َشاُوُل َمِلًكا
 ُكْنَت َأْنَت ُتْخِرُج َوُتْدِخُل ِإْسَراِئیَل،

 َوَقْد َقاَل َلَك الرَّبُّ ِإَلُهكَ : 
  ،َأْنَت َتْرَعى َشْعِبي ِإْسَراِئیلَ 

 ]2. ["َوَأْنَت َتُكوُن َرِئیًسا ِلَشْعِبي ِإْسَراِئیلَ 
 ].2صدر األمر من الرب نفسه، قال لك الرب إلهك أنك ترعى شعبي إسرائیل [

]. لیس 2كان داود كملٍك یحتل قلوبهم قبل استالمه العرش، حتى حین كان شاول ملًكا [
 الكرسي هو الذي أقام داود منه ملًكا، لكن اهللا أقامه ملًكا وهو صبي قبل أن یجلس على العرش!

ما ورد في هذا السفر بصفة عامة، وفي هذا األصحاح بصفة خاصة ُیَكمِّل ما جاء عن 
داود الملك في أسفار صموئیل وملوك. ربما برز داود في هذه األسفار كرجل إیمان مع قوة شخصیته 
وشجاعته وأعماله الفائقة بالرب. أما ما ُیَقدِّمه هذا السفر فهو أن داود رجل تقي ُمِحبُّ للعبادة للهیكل 

الحيّ . 
في األسفار السابقة نرى داود القدِّیس والخاطئ، لكنه أمین في تكریس قلبه وكل أعماقه هللا. 
في الواقع الصورتان لشخصیة داود في األسفار السابقة وفي هذا السفر لیستا متناقضتین، 

بل هما صورة واحدة متكاملة. 
) القصیرة والفاشلة، إنما َعَبَر 4-2 صم 2لم ُیِشْر السفر هنا إلى فترة حكم أیشبوشت (

مباشرة إلى تتویج داود ملًكا. 
سبق أن قدَّم لنا سفر صموئیل الثاني تفاصیل كثیرة بخصوص بلوغ داود إلى السلطة، حیث 

ه  یستخدم اهللا جهود أناس كثیرین بعضهم من عائلة شاول، أما ما یؤكده هنا أن اهللا هو الُمَوجِّ
لألحداث، ُیَتمِّم كل شيء حسبما یشاء. 
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لقد حاول شاول تحطیم الخطة الستالم داود السلطة أو تعطیلها، لكن اهللا هو ضابط التاریخ 
والُمهَتم برعایة شعبه، وتجلیس داود ملًكا في الوقت المناسب. 

 َوَجاَء َجِمیُع ُشُیوِخ ِإْسَراِئیَل ِإَلى اْلَمِلِك ِإَلى َحْبُروَن، 
 ،  َفَقَطَع َداُوُد َمَعُهْم َعْهدًا ِفي َحْبُروَن َأَماَم الرَّبِّ

  ،َوَمَسُحوا َداُوَد َمِلًكا َعَلى ِإْسَراِئیلَ 
 ]3َحَسَب َكَالِم الرَّبِّ َعْن َیِد َصُموِئیلَ . [

اجتمع جمیع شیوخ إسرائیل إلى الملك داود في حبرون، وقطع معهم عهًدا أمام الرب. 
یؤكد هنا أن اعتالء العرش لم یكن مصادفة، وال ثمرة شهامة داود وقدرته، إنما حسب خطة 

اهللا ونعمته، وهي مرتبطة بوعد إلهي أعلنه لداود وهو بعد صبي یرعى غنم أبیه. 
، ویستولى على قبل أن یملك على كل إسرائیلملك داود على یهوذا سبع سنین ونصف 

 فلكل شيٍء ).13-1: 16 صم 1أورشلیم، وبعد مرور عشرین عاًما على مسح صموئیل إّیاه ملًكا (
عند اهللا زمان محدد. 

تحقق الوعد اإللهي بالرغم من الصعوبات التي واجهها داود حتى بدا الوعد مستحیالً . ربما 
ظن البعض أن مراحم اهللا قد تخلَّت عنه، لكن في الوقت المناسب ظهرت. أما متاعب داود فكانت 

بسماح من اهللا لیختبر بالحق ُحبَّ اهللا ورعایته وحكمته.  

. الحاجة إلى أورشلیم كعاصمة 2
ة لوجود عاصمة تلیق بهذه  إذ تمتَّعت كل األسباط مًعا بداود ملًكا، صارت الحاجة ُمِلحَّ

األمة.  
االستیالء على أورشلیم وٕاقامتها عاصمة كانت حركة حكیمة من داود ورجاله. فأورشلیم 

قریبة من الحدود بین األسباط الجنوبیة واألسباط الشمالیة، وُتعتَبر عامًال فعاًال في وحدة األسباط مًعا، 
دون إثارة لمشاعر الحسد والغیرة بینها. بحق یمكن القول بأن أورشلیم كانت قلب الشعب ومركزه، وهو 

. ˺المكان الالئق إلقامة هیكل للرب الذي ُیَمثِّل الحضرة اإللهیة وسط الشعب كله
كان عدد سكانها في أیام حكم داود حوالي األلفین، ارتفع الرقم إلى خمسة آالف في أیام 
سلیمان، وٕالي سبعة آالف قبل السبي، وغالًبا ما نزل العدد إلى أقل من خمسة آالف في أیام كتابة 

. عبر تقلبات التاریخ بقیت Ï ألًفا80م. كان العدد أكثر من 70السفر. وقبل خراب الهیكل الثاني عام 
هذه المدینة التي أقامها داود كعاصمة هي قلب الیهودیة. 

1 Celine Mangan, 1-2 Chronicles, p. 30. 
2 Céline Mangan: 1-2 Chronicles, Ezra, Nehemiah, Delware 1982, p.31-32. 
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 َوَذَهَب َداُوُد َوُكلُّ ِإْسَراِئیَل ِإَلى ُأوُرَشِلیَم (َأْي َیُبوَس ). 
 ]4َوُهَناَك اْلَیُبوِسیُّوَن ُسكَّاُن اَألْرضِ . [

ُذِكَر الكثیر عن أورشلیم في الكتاب المقدس، والمدینة المقدسة أخذت اسمها من سالیم التي 
لملكي صادق، ومن اسم جبل المریا حیث قدَّم إبراهیم ابنه اسحق، فإن "یرأه" هو االسم الذي أطلقه 

)، وقد ُبِني الهیكل في أورشلیم على جبل المریا. 14: 22إبراهیم على جبل المریا (تك 
اآلیات الالحقة تتحدث عن بناء داود حول أورشلیم، وقد أخذ حصن صهیون الذي كان في 

) تشیر إلى ذلك: 2) من مزمور (6)، واآلیة (7ید الیبوسیین إلى ذلك الحین ودعاه مدینة داود (عدد 
"أما أنا فقد مسحت ملكي على صهیون جبل قدسي"، فمدینة داود هي في الواقع منطقة جبل صهیون. 
اختار داود أورشلیم عاصمة للمملكة، ألسباب سیاسیة وعسكریة. ألنها كانت تقع بین تخوم 

األسباط إلى حٍد كبیٍر، بالقرب من مركز المملكة، فكان موقعها ُمحاِیًدا، ُیَقلِّل من غیرة األسباط من 
بعضها لبعضٍ . كما كانت على جبٍل عاٍل، مما یجعل الهجوم علیها صعًبا. 

لم یكن الیبوسّیون یتوقعون أن قوة ما یمكن أن تقتحمهم بسبب أسوار أورشلیم المنیعة 
وٕاحاطتها بصخوٍر قویة. حسبوا أنهم في أمان، ولم یدركوا أن اهللا هو الصخرة التي تحفظ أوالده، وهو 

ملجأ الُمتَّكلین علیه. 
انطلق داود وكل رجال إسرائیل من حبرون إلى أورشلیم، التي كانت ُتدَعى یبوس، وكان 

الیبوسیون ساكنین هناك، ورفضوا دخول داود ورجاله. وكما قطن داود ورجاله في یبوس التي صارت 
ل الموضع إلى أورشلیم جدیدة. یرى  "أورشلیم" أي مدینة السالم، هكذا نقطن نحن مع ابن داود فیتحوَّ

أن أورشلیم هي میراثنا الجدید. القدیس غریغوریوس النزینزي 

  وداًعا، فقد صار هیكلنا الضخم والمتجدد هو میراثنا، سرُّ عظمته هو الكلمة (یسوع المسیح)، فقد
. ˺كان یوًما ما ُیدَعى "یبوس"، واآلن جعلناه أورشلیم

القدیس غریغوریوس النزینزي  
صارت أورشلیم رمًزا للسماء، كما لقلب المؤمن بكونه السماء الثانیة، فقد قیل: 

 اسم علیه كتبأو ،خارج إلى یخرج یعود الو ،لهيإ هیكل في عموًدا فسأجعله یغلب من"
 : 3 رؤ ("الجدید واسمي لهيإ عند من السماء من النازلة الجدیدة أورشلیم لهيإ مدینة واسم ،لهيإ

12 (
 مزینةٍ  كعروسٍ  مهیأة اهللا عند من السماء من نازلة الجدیدة أورشلیم المقدسة المدینة "رأیت

) 2 : 21 رؤ ("لرجلها

1 The Last Farewell, Oration 42:26.  
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 من نازلة ،المقدسة أورشلیم العظیمة المدینة رانيأو عال عظیم جبل إلى بالروح بي وذهب"
) 10 : 21 رؤ ("اهللا عند من السماء

  ُیعرِّف البعض المدینة بأنها اجتماع لكائنات في جسم واحد منظم، یحكمه القانون... هذا التعریف
الذي أطلق على المدینة یتناسب مع أورشلیم العلیا... المدینة السماویة، ألن هناك كنیسة أبكار 

). ألنها منظمة أیًضا، حیث انسیاب حیاة القدیسین 23: 12مكتوبة أسماؤهم في السماویات (عب
ال یتوقف ویحكمها القانون السماوي. ال یمكن للطبیعة البشریة إدراك مدى استعداد هذه المدینة 
ونظامها، ألنه "ما لم تره عین، ولم تسمع به أذن، ولم یخطر على بال إنساٍن ما أعده اهللا للذین 

). أیضًا یوجد في هذه المدینة ربوات من المالئكة... وكنیسة أبكار مكتوبین 9 : 2 كو1یحبونه" (
)... یذكر داود هذه المدینة فیقول: قد قیل بك أمجاد یا مدینة اهللا 3-2 :12في السماوات (عب 

) ما وعد اهللا لهذه المدینة فینقله لنا إشعیاء: "أجعلك فخًرا أبدًیا.. فرًحا... دور فدور" 3 :87(مز 
). فلنرفع عیون 18 15 :60ال یسمع بعد سحق في تخومك، بل تسمین أسوارك خالًصا (إش

. ˺نفوسنا، ولنبحث عن الخیرات العلیا الالئقة بمدینة اهللا

  األغنام أرضیة ومنحنیة إلى األرض، واإلنسان كائن سماوي، یرتفع فوقها كما بتكوین جسمه
وأیًضا بكرامة روحه. ما هو شكل الحیوانات التي على أربع أرجل؟ إن رأسها منحنیة إلى األرض، 
وتنظر إلى بطنها، وفقط تتبع احتیاجات بطنها. أما رأسك أیها اإلنسان فترتفع إلى السماء، وعیناك 

تنظران إلى فوٍق، إال أنك تنحدر بآالم الجسد، فتصیر عبًدا لبطنك وشهواته. فأنت تصل إلى 
الحیوانات بدون سبب، وتصیر مثلها. أنت مدعو ألشیاٍء أكثر نبالً : "فاطلبوا ما فوق حیث المسیح 

). ارفع نفسك فوق العالم... اجعل حدیثك في السماء. فموطنك 1: 3جالس عن یمین اهللا" (كو 
: 12الحقیقي هو أورشلیم السماویة، وأهل بلدك هم "كنیسة األبكار مكتوبین في السماویات (عب 

23(˻ .
القدیس باسیلیوس الكبیر 

 َوَقاَل ُسكَّاُن َیُبوَس ِلَداُودَ : 
 ."َال َتْدُخْل ِإَلى ُهَنا"

 ]5َفَأَخَذ َداُوُد ِحْصَن ِصْهَیْوَن (ِهَي َمِدیَنُة َداُودَ ). [
]. 9-4یحدثنا عن استیالء داود على یبوس أو أورشلیم وُدعیت مدینة داود [

Ï  46مزمور .
2 Hexamaeron, 9:2. 
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ُیَقدِّم لنا القدیس جیروم مفهوًما روحًیا لحصن صهیون أو قلعة صهیون، نحتمي فیها ضد 
القادمین علینا. 

  لدیكم فطنة عظیمة، ومخزن للغة ال ینضب، أسلوبكم سلس ونقي، وفصاحتكم ونقاوتكم ممتزجتان
بالحكمة. رأسكم خیِّر وكل حواسكم ُمتَِّقدة بالذكاء. لتضیفوا إلى هذه الحكمة والبالغة الدراسة 

. تصعدون مع فأراكم قریًبا في قلعتكم ضد كل القادمین علیكمالجادة ومعرفة الكتاب المقدس. 
. ˺یوآب على سطح صهیون وتغنُّون على األسطح ما قد تعّلّ◌َ◌متموه في المخادع السرّیة

القدیس جیروم  

  "ِإنَّ الَِّذي َیْضِرُب اْلَیُبوِسیِّیَن َأوًَّال َیُكوُن َرْأًسا َوَقاِئًدا."َوَقاَل َداُودُ : 
 َفَصِعَد َأوًَّال ُیوآُب اْبُن َصُروَیَة، 

 ]6َفَصاَر َرْأًسا. [
]، كما أعلن 7-6هنا فقط دون سائر األسفار یوضح كیف صار یوآب رئیس جیش داود [

 ].8أن یوآب بنى المدینة وجدَّدها [

یوآب الذي لم یتحدث عنه سفر صموئیل، یحتل المكان األول بعد داود. ال نراه هنا اإلنسان 
الطموح والحقود، بل الُمَعیَّن حسب خطة اهللا لیهزم حصن صهیون لداود الملك. قیل عنه إنه ضرب 

الیبوسیین فصار رأًسا، وٕانه جدَّد قسًما من المدینة.  
ال یشیر هذا السفر إلى صراع یوآب مع أبنیر، وانتقامه من هذا القائد النبیل، كما یصمت 
على تعبیر داود الحزین: "وأنا الیوم ضعیف وممسوح ملًكا، وهؤالء الرجال بني صرویة أقوى مني... 

). 39: 2 صم 2یجازي الرب فاعل الشر كشرِّه" (
لم ینتقد هذا السفر یوآب بل كشف عن كل ما هو إیجابي في حیاته یوآب، ولم ُیِشْر إلى 

)، ویتجاهل ما هو سلبي في حیاته. ما یؤكده السفر أن خطة اهللا من جهة 5: 2 مل 1لعنة داود له (
]. 10داود تتحقق، وأن یوآب وغیره هم أداة لذلك [

 َوَأَقاَم َداُوُد ِفي اْلِحْصِن، 
 ]7. ["َمِدیَنَة َداُودَ "ِلَذِلَك َدُعوُه 

 َوَبَنى اْلَمِدیَنَة َحَواَلْیَها ِمَن اْلَقْلَعِة ِإَلى َما َحْوِلَها. 
 ]8َوُیوآُب َجدََّد َساِئَر اْلَمِدیَنةِ . [

1 Letter 58:11. 
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ینسب الكاتب إلى داود بناء األسوار، وٕالي یوآب بناء البیوت، وهو عمل قلیل الشأن بالنسبة 
لألسوار. 

  ،َوَكاَن َداُوُد َیَتَزاَیُد ُمَتَعظًِّما
 ]9[ َوَربُّ اْلُجُنوِد َمَعهُ 

 ].9سرُّ قوة داود هو الرب، فقد قیل عنه: "وكان داود یتزاید متعظًِّما، ورب الجنود معه" [

استخدم شاول قوته وٕامكانیاته لحساب ذاته وشهوته وشعبیته وسلطانه فانهار، وسعى داود 
نحو التمتُّع بالحضرة اإللهیة، فازداد علّو شأنه، ألن القدیر معه. سرُّ نجاح داود اتكاله على اهللا، وسرُّ 

 ما كان یشغل داود مجد اهللا ).26-17: 15 صم 1انحدار شاول هو اعتزازه بنفسه، متجاهًال اهللا (
والتصاقه به، لذا كان اهللا یرفعه من مجٍد إلى مجدٍ . 

 في هذه العبارة التناغم بین اإلرادة الُحرَّة التي یهبها اهللا لإلنسان، القدیس أغسطینوسیرى 
والعمل اإللهي في حیاة مؤمنیه، لیهبهم اإلرادة والكلمة والعمل. هكذا ال نتجاهل دور داود في نجاحه، 

لكنه ال یتم ذلك بدون نعمة اهللا التي وهبته إرادة مقدسة وقدرة على العمل حسب إرادة اهللا. 

  بالشك ال تقدر اإلرادات البشریة أن تقاوم إرادة اهللا، الذي یفعل ما یسّره في السماء وعلى األرض
 ). 11: 45(إش 

ال تقدر اإلرادة البشریة أن تمنعه من عمل ما یریده، متطلًِّعا إلى أنه حتى باإلرادات البشریة 
یفعل ما یریده، حین یرید أن یفعل هذا... 

هذه هي حالة داود الذي أقامه اهللا على المملكة بحصیلة مفرحة. 
]. بعد قلیل قیل: "فحلَّ الروح 9نقرأ عنه: "وكان داود یتزاید متعظًِّما، ورب الجنود معه" [

على عماساي رأس الثالثین (الثوالث)، فقال: لك نحن یا داود، ومعك نحن یا ابن یّسى. سالم، 
). 18: 12 أي 1سالم لك، وسالم لمساعدیك، ألن إلهك معینك" (

هل كان یمكن لعماساي أن یعارض إرادة اهللا، بالرغم من إتمامه إلرادته، حیث أن اهللا من 
خالل روحه الذي التحف به عماساي عمل في قلبه أنه هكذا یرید، وهكذا یتكلم، وهكذا یفعل؟ 
بنفس الطریقة بعد ذلك بقلیل یقول الكتاب: "كل هؤالء رجال حرب یصطّفون صفوًفا أتوا 

). 38: 12 أي 1بقلٍب تاٍم إلى حبرون لُیملِّكوا داود على إسرائیل (
واضح أنهم بإرادتهم أقاموا داود ملًكا؛ هذه الحقیقة واضحة، وال یمكن إنكارها. ومع ذلك فإن 

اهللا هو الذي یعمل في القلوب البشریة حسبما یرید، الذي یرید ویعمل هذه اإلرادة فیهم. هذا هو 
].  9السبب الذي ألجله قال الكتاب أوالً : "وكان داود یتزاید متعظًِّما، ورب الجنود معه" [
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الرب اإلله الذي كان مع داود جلب هؤالء لیقیموا منه ملًكا. كیف جعلهم هكذا؟ بالتأكید، 
لیس بأن قیَّدهم بأیة سالسل مادیة. إنما بالحري عمل فیهم وأمسك بقلوبهم، وسحبهم بواسطة 

إرادتهم التي خلقها فیهم. لذلك عندما یرید اهللا أن ُیِقیَم ملوًكا على األرض، یمسك بإرادات الجماعة 
بقوته أكثر من القوة البشریة ذاتها. 

إن كان األمر هكذا، بالتأكید أنه هو ولیس آخر، الذي ُیَقدِّم نصائح مفیدة، ویصنع تعدیالت 
. ˺في قلب الذي ُیَقدِّم له النصیحة، حتى یقیم في الملكوت السماوي

القدیس أغسطینوس  
 أن اهللا ال ُیلِزم إنساًنا لیعمل إرادة اهللا قسًرا، إنما حین ُیَسلِّم القدیس أغسطینوسیعود فیؤكد 

. ˻اإلنسان حیاته في ید اهللا، یعمل اهللا أن یرید هذا اإلنسان ویعمل حسب مشیئة اهللا
ُیبِرُز هذا األصحاح عظمة شخصیة داود واألبطال الملتصقین به:  

اختار اهللا داود من أجل نقاوة قلبه وٕاخالصه في القلیل، أي في . داود قائد من الرب: 1
رعایة غنم والده. اآلن یختاره كل رجال إسرائیل، ألنهم أدركوا كیف كان الرب معه، أما شاول فمع 

إقامته ملًكا لم یكن أمیًنا للرب. 
كان لداود دوره في مساندة یوآب واستالم العمل القیادي. . داود یسند یوآب لیكون قائًدا: 2

كان داود قائًدا قدیًرا، لكنه ال یقدر أن ُیَتمَِّم كل شيٍء بنفسه. القائد الناجح ُیِقیم قادة ناجحین وأمناء 
یعملون معه. 

دون في عمل بسیط: 3 ]. أما 6قام یوآب بعمٍل عظیٍم، إذ ضرب الیبوسیین [. أبطال یتمجَّ
هؤالء الثالثة فلم یستنكفوا من تقدیم عمل بسیط، بأن یقدموا ماء من بئر بیت لحم، التي عند الباب 

]. فكثیًرا ما تظهر عظمة البعض في ممارسة أمور صغیرة. 18[
] 41مثل قتل داود ألورّیا الحثِّي [. عظماء یسقطون في أموٍر قد ال یسقط فیها ضعفاء، 4

لیأخذ امرأته. 

. قائد ُیِقیم قادة 3
القائد الناجح یسند الكثیرین، لیصیروا قادة: 

]. نجح یوآب 6: قال: "إن الذي یضرب الیبوسیین أوًال یصیر رأًسا وقائًدا" [. یوآب الرأس1
كرئیس محاربي داود. 

]: تأوه داود مشتاًقا أن یشرب ماًء من بئر بیت لحم التي عند الباب 19-11 [. ثالثة قوَّاد2

1 Admonitions & Grace, 14:45. 
2 Cf. Predestination of the Saints, 20:42. 
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]. ما هذه البئر إال عمل الروح القدس في تجسد الكلمة في بیت لحم الذي فتح أبواب السماء؟ لم 17[
]. 18یشرب داود الماء، بل قدَّمه سكیًبا للرب، ما یطلبه من القادة هو لحساب الرب [

، على رأسهم بنایا بن یهویاداع، ضرب أسَدي موآب وأسًدا في جب . ثالثة قوَّاد آخرین3
)، 8: 5 بط 1]. یشیر األسد إلى إبلیس (23]، وقتل العمالق المصري بالعصا [22یوم الثلج [

والعمالق المصري إلى محبة العالم. 
] منهم من هم بالمیالد أعداء إلسرائیل من أمم ُمقاِومة إلسرائیل، 47-26[. أبطال الجیش 4

وأورّیا ]، 47 [ویثمة الموآبي]، 39 [صالق العمونيصاروا خدَّاًما لحساب ملكوت اهللا. من ذلك: 
 ].41 [الحّثي

واضح أن شخصیة داود بتقواها مع شجاعتها وٕاخالصها جذبت الكثیر من رجال البأس 
والقیادات العسكریة كي یعملوا معه.  

. ُیَقدِّم لنا هذا األصحاح یوآب كرئیس لرجال داود الُمحاِربین.  1
] یبدو أنه كان لهم وضع خاص 11. أشار األصحاح إلى مجموعة دعیت بالثوالث [2

كأبطال. 
. جاء بعدها مجموعة "الثالثین"، وهم أكثر الشخصیات البارزة بین محاربي داود في أیامه 3

)، أغلبهم من بیت داود والبعض من األسباط األخرى. 39-24: 23 صم 2األولى، سبق ذكرهم في (
 16. تزاید العدد بالقادمین من األسباط األخرى نتیجة تزاید شعبیته، فأضاف السفر 4

شخًصا إلى قائمة الثالثین ربما لتأكید تزاُید شعبیة داود. 
) نجد قائمة مشابهة ُوِضَعْت 23 صم 2ُوِضَعْت قائمة رؤساء الجیش في بدایة ُحْكِمه. في (

في نهایة ُحْكِمه. أسماء قلیلة وردت في صموئیل لم ترد هنا، لكن عدًدا كبیًرا قد ُأضیف. فیشیر 
 منهم ُأشیر إلیهم دون ذكر أسمائهم، وفي صموئیل (أصحاح 20 من الجبابرة، 81األصحاح إلى 

 منهم. في صموئیل الثاني ذكر الجبابرة كمؤازرین لداود في تثبیت عرشه. أما هنا 37) یذكر 23
فللتعرُّف على خطة اهللا وعمله في تأسیس العرش لمسیحه. 

هؤالء الجبابرة جاءوا إلى داود في أزمنة متباینة. جاء بعضهم عندما كان في كهف عدالم 
: 20)، وآخرون عندما صار في حبرون (22-1: 12]، والبعض حین كان في صقلغ (15-19[

23-40 .(

 َوَهُؤَالِء ُرَؤَساُء اَألْبَطاِل الَِّذیَن ِلَداُوَد، 
  ،الَِّذیَن َتَشدَُّدوا َمَعُه ِفي ُمْلِكِه َمَع ُكلِّ ِإْسَراِئیلَ 

 ]10ِلَتْمِلیِكِه َحَسَب َكَالِم الرَّبِّ ِمْن ِجَهِة ِإْسَراِئیلَ . [
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]، وفي الحال بدأ 9أكََّد الوحي اإللهي أن سرَّ تزاید عظمة داود هو أن ربَّ الجنود كان معه [
یتحدث عن رؤساء األبطال الذین له.  

عندما یكون المؤمن في شركة مع رب الجنود، ال ینحصر نجاحه في نموه الشخصي، وٕانما 
في العاملین معه أیًضا. ال یلیق بالعظماء أن ینسبوا عظمتهم إلى أنفسهم في تشامخ وكبریاء، وٕانما 

في اهللا العامل فیهم وفي العاملین معهم. 
اهللا یعمل بنا وفینا خالل نعمته التي تعمل أیًضا فیمن یعملون معنا! عالمة المعیَّة مع اهللا، 

أنه یعمل بالكل؛ فاهللا هو الكل في الكل، یرید أن یعمل بالجمیع. 
]. 10تشدَّد داود باهللا إله القوات، وتشدَّد معه العاملون معه، وتشدد معهم كل إسرائیل [

عمل اهللا في حیاة شعبه، أن یحث القائد األمین أن ُیِقیَم قادة نامین في كل شيء، والقادة 
یعملون لحساب الجماعة كلها، والجماعة ككل تسند الملك أو الرئیس أو القائد. شركة عجیبة بین اهللا 

اإلنسان، وبین اإلنسان وأخیه اإلنسان. 
الرؤساء األبطال الذین لداود هم الذین تبعوه في فترة رفضه، واآلن وقد ُرِفَع إلى العرش، 

فارتفع هؤالء أیًضا، وهنا نجد شیًئا الزًما لنفعنا. 
داود كان رمًزا لربِّنا یسوع الذي یدعو مؤمنیه شعًبا له وهم "األبطال الذین له". في مجیئه 

كان الرب یسوع مرفوًضا من الكثیرین. فقد قال خاصته: "ال نرید أن ذاك یملك علینا". في أیامنا هذه 
المسیح مرفوض من العالم، فنحن نعیش فترة رفض المسیح وهو یدعو رجاله األبطال. 
فیما یلي قائمة لبعض رجال داود جبابرة البأس والقلیل من أعمالهم العظیمة: 

 یشبعامأ. 
 َوَهَذا ُهَو َعَدُد اَألْبَطاِل الَِّذیَن ِلَداُودَ : 
 َیُشْبَعاُم ْبُن َحْكُموِني َرِئیُس الثََّواِلِث . 

 ]11 َقَتَلُهْم ُدْفَعًة َواِحَدةً . [،ُهَو َهزَّ ُرْمَحُه َعَلى َثَالِث ِمَئةٍ 
 برمحه قتل ثالثمائة دفعة واحدة. أعطاه اهللا نصرة فائقة للطبیعة على أعداء شعبه.

ب. ألیعازار ابن دودو 
 َوَبْعَدُه َأِلَعاَزاُر ْبُن ُدوُدو اَألُخوِخيُّ . 

 ]12ُهَو ِمَن اَألْبَطاِل الثََّالَثةِ . [
  األخوخي ُمْخِلًصا لداود، رافقه حتى حینما تركه اآلخرون. ألعازار بن دودوكان 

 ُهَو َكاَن َمَع َداُوَد ِفي َفسَّ َدمِّیَم َوَقِد اْجَتَمَع ُهَناَك اْلِفِلْسِطیِنیُّوَن ِلْلَحْرِب . 
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 َوَكاَنْت ِقْطَعُة اْلَحْقِل َمْمُلوَءًة َشِعیًرا، 
 ]13َفَهَرَب الشَّْعُب ِمْن َأَماِم اْلِفِلْسِطیِنیِّینَ . [

هرب كل من كان حول داود أمام الفلسطینیین، أما ألعازار فثبت في مكانه، لذلك أنقذه 
 الرب. أخطر عدو لإلنسان هو الخوف؛ أما من یثبت بشجاعة متَّكًال على اهللا، فیتمتَّع بالنصرة.

 َوَوَقُفوا ِفي َوَسِط اْلِقْطَعِة َوَأْنَقُذوَها، 
 َوَضَرُبوا اْلِفِلْسِطیِنیِّینَ . 

 ]14َوَخلََّص الرَّبُّ َخَالًصا َعِظیًما. [
هرب كل من هم حول ألعازار بن دودو أمام الفلسطینیین، وثبت هو في مكانه، فَخلََّصه 

 اآلن أتت، وقد ساعة تأتي هوذاالرب. كان صورة رمزیة للسید المسیح في وسط آالمه، إذ قال: "
: 16 یو ("معي اآلب ألن ،وحدي لست ناأو وحدي وتتركونني ،خاصته إلى واحدٍ  كل فیها تتفرقون

32( .
حین یتخلَّى الكل عن إنساٍن ما، ویقف ثابًتا في اهللا وال یتزعزع، یتمتَّع بالنصرة. 

إن كان داود واألبطال والشعب كله یتعظَّم باهللا رب القوات، فیلیق بالكل أن یجاهدوا ال ضد 
)، إذ یشیر الفلسطینیون الوثنیون إلى الشر وقوات الظلمة. 12: 6البشر إنما ضد قوات الظلمة (أف 
). 7: 4 تي 2یلیق بنا أن نجاهد الجهاد الحسن (

ج. ثالثة رجال في عدالم 
ْخِر ِإَلى َداُودَ    ،َوَنَزَل َثَالَثٌة ِمَن الثََّالِثیَن َرِئیًسا ِإَلى الصَّ

 ]15ِإَلى َمَغاَرِة َعُدالََّم َوَجْیُش اْلِفِلْسِطیِنیِّیَن َناِزٌل ِفي َواِدي الرََّفاِئیِّینَ . [
قصة الثالثة من األبطال حفظها سفر األخبار لیكشف عمَّا في قلب داود من جهة اهللا 

واهتمامه الشدید لحیاة أتباعه. 
كان هؤالء الثالثون هم أشجع وأعظم القادة في جیش داود. الرجال الثالثة الذین ُأْفِرزوا 

كأعز األبطال هم الذین أحضروا ماء لداود من بئر بیت لحم. تحمل هذه قصة رمًزا عظیًما، فداود 
تربَّى في بیت لحم كمسقط رأسه. وكان هناك بئر عند مدخلها، كثیًرا ما كان یرجع عطشاًنا بعد رعي 
األغنام ثم یشرب من تلك البئر. واآلن كان ُمحاَصًرا من الفلسطینیین، وال یستطیع أن یذهب إلى تلك 
البئر، فقال: "من یسقیني ماًء من بئر بیت لحم التي عند الباب. إنها ُمَجرَّد رغبة ولم تكن أمًرا، فشقَّ 
الثالثة محلة الفلسطینیین، واستقوا ماًء من بئر بیت لحم التي عند الباب، وحملوه واتوا به إلى داود. 

واألمر المذهل أنه لم یشأ أن یشربه بل سكبه ذبیحة للرب. 
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هنا تشابهات یمكننا أن نتأمل فیها، فالرب یسوع ُوِلَد في بیت لحم وهو هذا الماء الذي من 
بیت لحم، فهو ماء الحیاة، وهناك الكثیر من الرجال األبطال عبر األجیال والقرون الذین لیسوع 

المسیح، والذین أحضروا هذا الماء للعالم العطشان. ونالحظ أن رجال داود استجابوا لُمَجرَّد إبدائه 
رغبة. فهو ال یمكن أن ُیعِطي أمًرا مثل هذا. وها هو ربنا یسوع یأمرنا أن نأخذ ماء الحیاة للعالم 

أجمع، فماذا فعلنا به؟ هل نحن ُمِطیعین ألوامره؟  
نالحظ أیًضا ما فعله داود بهذا الماء الذي ُأحِضَر له تحت مخاطرة عظیمة، فداود لم یكن 

أنانًیا، وال غرابة أن رجاله َأَحبُّوه، وكانوا مستعدین للتألم من أجله، ألنه كان مستعًدا أن یتألم معهم. فلم 
َل أن یكون مثلهم. یخبرنا المزمور ( ) أنه 14: 22یشرب الماء، ألن رجاله لم یكن عندهم ماء، وَفضَّ

عند موت ربنا یسوع المسیح على الصلیب قال "كالماء انسكبت"، فهو سكب حیاته كالماء على 
 أخذ الذي لنا لیعطینا الذي له - أخذ جسدنا وأعطانا روحه –األرض، وأخذ مكانه بیننا كواحد منا 

. ˺القدوس، وجعلنا واحًدا معه من قبل صالحه

 َوَكاَن َداُوُد ِحیَنِئٍذ ِفي اْلِحْصِن، 
 ]16َوَحَفَظُة اْلِفِلْسِطیِنیِّیَن ِحیَنِئٍذ ِفي َبْیِت َلْحمٍ . [

 َفَتَأوََّه َداُوُد َوَقالَ : 
 ]17[" َمْن َیْسِقیِني َماًء ِمْن ِبْئِر َبْیِت َلْحٍم الَِّتي ِعْنَد اْلَباِب؟"

 المولود في بیت لحم.لمسیح ا الماء الذي طلبه داود من بیت لحم یشیر إلى السید

 إال االبن الذي هو ماء الحیاة لمن ُیَفتِّش علیه؟ ،بالماء الذي طلبه داود الملك ماذا اشتهى 
 ألنه كان ُمتعطًِّشا علیه، وُعِرَف بأنه سیأتي إلى األرض من بیت ، المسیَح بالماءيُسمِّ 

. لحم
. نبٍع، ألن ابن اهللا لیس من الزواجصادر من الماء ال(داود) لم یطلب ذاك الرائي 

.  لیصیر شراًبا،ماء الُجب یأتي من قمة الُمرتفع، كما نزل المسیح من الُعَلى
، ولم یصعد ینبوع من األرض وسكب فیه ى ألن الشراب نزل إلیه من الُعلَ ،الُجب هو البتول

. الماء
 .˻ ومن قرأ یفهم،ة، والرجل جبالً وُتدَعى المرأة أیضا ُجب�ا في النب

 القدِّیس مار یعقوب السروجي

Ï ثیؤطوكیة الجمعةراجع  .
Ð  على أسرار وأنماط وصور المسیح 80المیمر. 
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 في سكب الماء كتقدمة إشارة إلى مفهوم الصوم، أنه لیس شكًما القدیس أغسطینوسیرى 
أو تحطیًما لألهواء القدیمة، بل استبدالها بمسرات جدیدة الئقة. 

  حفظ الصوم الكبیر ال یكون شكًما لألهواء القدیمة، بل هو فرصة لمسرَّات جدیدة. ضع في
حسبانك ُمَقدًِّما بكل اجتهاٍد ممكٍن أن تمنع هذه المواقف أن تزحف إلیك. ملء المعدة یلزم أن ُیالم. 

لهذا یلزم إزالة الحوافز على الشهوة. فالصوم لیس مقت أنواع ُمَعیَّنة من الطعام، إنما هو ضبط 
. ˺للشهوة الجسدیة... فالملك المقدَّس داود ندم من أجل رغبته الزائدة نحو الماء

القدیس أغسطینوس  

 َفَشقَّ الثََّالَثُة َمَحلََّة اْلِفِلْسِطیِنیِّیَن 
 َواْسَتُقوا َماًء ِمْن ِبْئِر َبْیِت َلْحٍم الَِّتي ِعْنَد اْلَباِب َوَحَمُلوُه َوَأُتوا ِبِه ِإَلى َداُوَد،

، َفَلْم َیَشْأ َداُوُد َأْن َیْشَرَبهُ 
 ]18َبْل َسَكَبُه ِللرَّبِّ [

خاطروا بحیاتهم من أجل إحضار ماء لداود من بئر بیت لحم. لم یفعلوا هذا لنوال كلمة 
 مدیٍح، وال ُذِكَرت أسماؤهم. ما كان یشغلهم هو بهجة قلب داود.

یلیق بنا متى أراد أحد أن یخدمنا أو ُیَقدِّم لنا شیًئا من أجل اهللا العامل فینا، أن ُنَقدِّم هذه 
الخدمة أو العطیة هللا في حیاة المحتاجین. ألن ما ُیَقدِّمه لنا اهللا خاللهم، إنما هو ودیعة ُنَقدِّمها نحن 

أیًضا لآلخرین، فیحسبها عطیة ُمقدَّمة له شخصًیا. 
رفض الشرب من الماء، ربما ألنه شعر بالندامة أنه عبَّر عن رغبته أن یشرب من بئر بیت 

لحم، إذ كان یلیق به أن یهتم بمن هم حوله، فقد یكونوا أكثر احتیاًجا إلى الماء منه. 

 َحاَشا ِلي ِمْن ِقَبِل ِإَلِهي َأْن َأْفَعَل َذِلكَ ! "َوَقالَ : 
 َأَأْشَرُب َدَم َهُؤَالِء الرَِّجاِل ِبَأْنُفِسِهْم؟ 

  "َألنَُّهْم ِإنََّما َأُتوا ِبِه ِبَأْنُفِسِهمْ .
 َوَلْم َیَشْأ َأْن َیْشَرَبهُ . 

 ]19َهَذا َما َفَعَلُه اَألْبَطاُل الثََّالَثةُ . [
خاطر هؤالء الرجال بحیاتهم إلرضاء داود، وأدركوا أن تكریسهم له، إنما جاء من تكریسهم 
هللا، لذلك َسَكَب الماء كتقدمة سكیب، ُمظِهًرا أن اهللا وحده یستحق مثل هذا التكریس. لقد قدَّموا الماء 

لداود، وهو بدوره قدَّمه هللا. فإنه حسب أن اهللا وحده یستحق مثل هذا التكریس. 

1 Sermon 207:2. 
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عندما نخدم اآلخرین من أجل الرب، إنما نخدم اهللا نفسه.  
 أن الذین یشتركون في تكالیف الكارزین، ُیحَسبون كمن القدِّیس یوحنا الذهبّي الفمیرى 

ساهموا في العمل الكرازي. 

 أبشاي أخو یوآبد. 
 َوَأْبَشاُي َأُخو ُیوآَب َكاَن َرِئیَس َثَالَثةٍ . 

 َوُهَو َقْد َهزَّ ُرْمَحُه َعَلى َثَالِث ِمَئٍة َفَقَتَلُهْم، 
 ]20َفَكاَن َلُه اْسٌم َبْیَن الثََّالَثةِ . [

 ِمَن الثََّالَثِة ُأْكِرَم َعَلى اِالْثَنْیِن َوَكاَن َلُهَما َرِئیًسا، 
 ]21ِإالَّ َأنَُّه َلْم َیِصْل ِإَلى الثََّالَثِة اُألَولِ . [

 أكثر الثالثة كرامة. یخبرنا الكتاب المقدس أنه في إخالصه لداود  أبشاي أخو یوآبُیعتبر
)، ورافقه في هروبه من أورشلیم عندما 26 صم 1كان ثابًتا بال تردد. ذهب معه إلى محلة شاول (

)، وأنقذ داود من العمالق 20 صم 2)، وهو الذي حطَّم ثورة شیبا (16 صم 2تمرَّد علیه أبشالوم (
). 18 أي 1؛ 18، 10 صم 2). َقدَّم له خدمات بكل أمانة (21 صم 2یشبي نبوب (

هكذا بشجاعة وٕاخالص وبذل خدم داود، كم باألكثر یلیق بنا أن نخدم ربَّ داود، ملك 
 الملوك؟

هـ. بنایا بن یهویاداع 
 َبَناَیا ْبُن َیُهوَیاَداَع اْبِن ِذي َبْأٍس َكِثیِر اَألْفَعاِل ِمْن َقْبِصیِئیلَ . 

 ُهَو الَِّذي َضَرَب َأَسَدْي ُموآَب، 
 ]22َوُهَو الَِّذي َنَزَل َوَضَرَب َأَسًدا ِفي َوَسِط ُجبٍّ َیْوَم الثَّْلجِ . [

سرُّ قوة هؤالء األبطال أن الرب الذي مع داود كان أیًضا معهم. جاءت نصیحة یشوع: 
"التِصقوا بالرب إلهكم كما فعلتم إلى هذا الیوم. فقد طرد الرب من أمامكم شعوًبا عظیمة وقویة. وأما 

أنتم فال یقف أحد قدامكم إلى هذا الیوم. رجل واحد منكم یطرد ألًفا، ألن الرب إلهكم هو الُمحاِرب 
َ◌مكم" (یش  ). 11-8: 23عنكم كما كلَّ

 َوُهَو َضَرَب الرَُّجَل اْلِمْصِريَّ الَِّذي َقاَمُتُه َخْمُس َأْذُرٍع، 
 َوِفي َیِد اْلِمْصِريِّ ُرْمٌح َكَنْوِل النَّسَّاِجینَ .

 ]23 َوَقَتَلُه ِبُرْمِحهِ . [، َوَخَطَف الرُّْمَح ِمْن َیِد اْلِمْصِريِّ ،َفَنَزَل ِإَلْیِه ِبَعًصا
) شجاًعا. 5: 27 أي 1والده كان كاهًنا (
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). 35-34: 2 مل 1كان رئیًسا على ُحرَّاس داود. أخذ مكان یوآب رئیس جیوش إسرائیل (
نصراته ُتَقدِّم لنا صورة عن الحیاة الُمنتِصرة على العالم (مصر) والجسد (موآب) والشیطان (األسد 

الزائر)، فقد غلب هؤالء جمیًعا. 

 َهَذا َما َفَعَلُه َبَناَیا ْبُن َیُهوَیاَداَع، 
 ]24َفَكاَن َلُه اْسٌم َبْیَن الثََّالَثِة اَألْبَطالِ . [

 ُهَوَذا ُأْكِرَم َعَلى الثََّالِثیَن ِإالَّ َأنَُّه َلْم َیِصْل ِإَلى الثََّالَثةِ . 
 ]25َفَجَعَلُه َداُوُد ِمْن َأْصَحاِب ِسرِّهِ . [

 َوَأْبَطاُل اْلَجْیِش ُهمْ : َعَساِئیُل َأُخو ُیوآَب، 
 ]26[ َوَأْلَحاَناُن ْبُن ُدوُدَو ِمْن َبْیِت َلْحٍم،

، ، َحاَلُص اْلَفُلوِنيُّ  ]27[ َشمُّوُت اْلَهُروِريُّ

، ، َأِبیَعَزُر اْلَعَناُثوِثيُّ  ]28[ ِعیَرا ْبُن ِعقِّیَش التَُّقوِعيُّ

] ، ، ِعیَالُي اَألُخوِخيُّ  ]29ِسْبَكاُي اْلُحوَشاِتيُّ

] ، ، َخاِلُد ْبُن َبْعَنَة النَُّطوَفاِتيُّ  ]30َمْهَراُي النَُّطوَفاِتيُّ

،  ]31[ ِإتَّاُي ْبُن ِریَباَي ِمْن ِجْبَعِة َبِني ِبْنَیاِمیَن، َبَناَیا اْلَفْرَعُتوِنيُّ

،  ]32[ ُحوَراُي ِمْن َأْوِدَیِة َجاَعَش، َأِبیِئیُل اْلَعَرَباِتيُّ

، ِإْلَیْحَبا الشَّْعُلُبوِنيُّ . [  ]33َعْزُموُت اْلَبْحُروِميُّ

] ،◌ِ ، ُیوَناثَاُن ْبُن َشاَجاَي اْلَهَراِريُّ  ]34َبُنو َهاِشَم اْلَجُزوِنيُّ

ِ◌، َأِلیَفاُل ْبُن ُأوَر، [  ]35َأِخیآُم ْبُن َساَكاَر اْلَهَراِريُّ

] ، ، َوَأِخَیا اْلَفُلوِنيُّ  ]36َحاَفُر اْلَمِكیَراِتيُّ

، َنْعَراُي ْبُن َأْزَباَي، [  ]37َحْصُرو اْلَكْرَمِليُّ

 ]38[ ُیوِئیُل َأُخو َناثَاَن، َمْبَحاُر ْبُن َهْجِري،

صالق العموني  و. 
] بالمیالد أعداء إلسرائیل لكنهم 46 ویثمة الموابي []41 [ُأوِریَّا اْلِحثِّيُّ و كان صالق العموني

  

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

www.coptic-treasures.com/wp


 11أخبار األیام األول 
 

لوا لیصیروا في خدمة داود ملك إسرائیل.  تحوَّ
نحن كأبناء آلدم الساقط دخلنا في عداوة مع اهللا، لكن بالنعمة صرنا في المسیح یسوع أبناء 

أحباء وجنوًدا صالحین في جیش الخالص. 

، (َحاِمُل ِسَالِح ُیوآَب اْبِن َصُروَیةَ )، [ ، َنْحَراُي اْلَبِئیُروِتيُّ  ]39َصاِلُق اْلَعمُّوِنيُّ

] ، ، َجاِرُب اْلِیْثِريُّ  ]40ِعیَرا اْلِیْثِريُّ

، َزاَباُد ْبُن َأْحَالَي،  ]41[ ُأوِریَّا اْلِحثِّيُّ
). 23 صم 2 لم ترد في القائمة الواردة في (47-41األسماء الواردة في اآلیات 

] الغریب الجنس، صار ُمْخِلًصا له وحارًسا، لكن 41من بین قادته الُمخِلصین أورّیا الحثِّي [
) وتزوج امرأته. بالتوبة قام من سقطته، وخضع لتأدیبات اهللا! 11 صم 2لألسف دبَّر قتله (

)، 2-1: 7كان عضًوا في الشعب الذي أباده اإلسرائیلیون حین ملكوا أرض الموعد (تث 
 صم 2لكننا نراه هنا ُمحاِرًبا ُمخِلًصا لداود. لألسف أخطأ داود حین خطََّط لقتله لیتزوج بثشبع امرأته (

11 .(
من جهة أورّیا الحّثي في صموئیل یبرز كشاهد على خطیة داود. أما هنا فَیْعُبر السفر في 

صمٍت بخصوص سقوط داود الشنیع. 
)، الذي ارتبط أبوه بالخیانة ضد داود. 34: 23 صم 2كما ال یرد ألیعام بن أخیتوفل (

 ]42َعِدیَنا ْبُن ِشیَزا الرَُّأوَبْیِنيُّ (َرْأُس الرَُّأوَبْیِنیِّینَ ) َوَمَعُه َثَالُثوَن، [

] ،  ]43َحاَناُن اْبُن َمْعَكَة، ُیوَشاَفاُط اْلَمْثِنيُّ

، َشاَماُع َوَیُعوِئیُل اْبَنا ُحوثَاَم اْلَعُروِعیِرِي، [ یَّا اْلَعْشَتُروِتيُّ  ]44ُعزِّ

] ،  ]45َیِدیَعِئیُل ْبُن ِشْمِري َوُیوَحا َأُخوُه التِّیِصيُّ

یثمة الموآبي ز. 
، ] 46[ ِإیِلیِئیُل ِمْن َمْحِویَم، َوَیِریَباُي َوُیوُشوَیا اْبَنا َأْلَنَعَم َوِیْثَمُة اْلُموآِبيُّ

 ]47ِإیِلیِئیُل َوُعوِبیُد َوَیِعیِسیِئیُل ِمْن َمُصوَباَیا. [
 

 11 أي 1من وحي 
َعلِّمني وَدرِّبني على روح القیادة! 
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  .َعلِّمني یا رب الجنود كیف أقتني روح القیادة
بُحبِّك لبني البشر، ترید أن یكون الكل قادة. 
لم تخلق طفًال لیكون عبًدا، بل لیكون ملًكا. 

ُتَسرُّ بكل من یعمل بك بروح القیادة. 
مادمَت معي أسلك بروح الثقة والیقین. 

أطلب أن یتشدد كل بشٍر لك. 
فیحیا الكل بروح التحدِّي لقوات الظلمة كما لأللم وحتى الموت. 

  !متى نرى شعبك العروس الواحدة المقدسة فیك؟
متى نراها الكنیسة المجاهدة التي بك تتكلل؟! 

تدخل إلى أحضانك متهللة. 
یعتزُّ بها السمائیون، ویفرحون بنصرتها. 

  .َهْب لنا أن یحسب كل واحٍد نجاح أخیه نجاًحا له
بُحبِّك یتشدِّد كل واحٍد، 

ویتشدَّد الجمیع أیًضا مًعا! 
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 َاَألْصَحاُح الثَّاِني َعَشرَ 

داود القائد الجذَّاب یضم قادة عظماء 
في األصحاح السابق رأینا تملیك داود على كل إسرائیل، وقد تمَّ ذلك بخطة إلهیة سبق أن 

أعلنها صموئیل النبي حین كان داود صبی�ا صغیًرا، وقام بدهنه بالمسحة المقدسة، وبعد عشرین عاًما 
تقریًبا تم تجلیسه في حبرون على كل إسرائیل. 

هنا یوضح الكاتب أن داود صعد أخیًرا على العرش بالتدریج، وذلك مثل ثمرة ظهرت على 
غصن الشجرة، لكنها بقیت زماًنا حتى نضجت ببطءٍ . 

لقد انتظر داود طویًال حتى تحقق الوعد، دون أن یتسرَّع في البلوغ إلیه، وكان قلبه لیس في 
الكرسي، وال في المجد الزمني، إنما في اهللا وفي الشعب. وقد تحقق الوعد على خطوتین رئیسّیتین. 

 في صقلغ، حیث كان هارًبا من وجه شاول بن قیس وهو یطلب قتله. َتَجمَّع الخطوة األولى
]. 22-1تدریجی�ا حوله أبطال، وانتهى األمر بإقامته ملًكا على یهوذا [

: حیث كان في حبرون، وجاء إلیه قاده من كل إسرائیل، یطلبونه ملًكا على الخطوة الثانیة
]. 40-23كل أسباط إسرائیل، بعد مرور سبعة أعوام على َتَملُّكه على یهوذا [

الحدیث هنا عن داود في الفترة التي كان فیها هارًبا من وجه شاول، ولجأ إلى الفلسطینیین، 
). تاریخًیا ُینَظر إلى التجائه إلى 7-1: 27 صم 1فأعطاه أحد ملوكهم مدینة صقلغ ِملًكا له (

الفلسطینیین كنقطة ضعف في حیاة داود؛ أما سفر أخبار األیام، فُیَقدِّمه ككوكٍب برَّاق جذب حتى 
بعض رجال من سبط بنیامین (سبط شاول) لیعبروا وینضّموا إلیه. 

سبق أن قدَّمنا مقارنة سریعة بین داود وشاول في مقدمة السفر، وفي هذا األصحاح برزت 
النقاط التالیة: 

. إن قارّنا بین شاول وداود، فاألول كان وهو ملك یبذل كل الجهد لیجد رجال بأس 1
یضّمهم إلیه، لكن كثیرین بعد أن انضموا إلیه تركوه، رغم كل اإلغراءات واإلمكانیات التي ُیَقدِّمها لهم 
كملٍك صاحب سلطان، أما داود وهو مختبئ في صقلغ من وجه شاول الملك كان األبطال یأتون إلیه، 

]. 2-1منهم من كانوا إخوة شاول من بنیامین. كإنسان اهللا كان یجذب الطاقات للعمل معه [
. سبق فقاومه بعض من بني بنیامین ویهوذا، اآلن جاءوا لینضّموا إلیه، وبروح اهللا الذي 2

]، فقال: "لك نحن یا داود، ومعك نحن یا ابن یسَّى"، فصاروا رؤوس جیوش 18حلَّ على عماساي [
ل حتى المقاومین إلى أصدقاء عاملین معه.  معه. اهللا ُیحوِّ

 ].38. وهبهم اهللا روح الوحدة: "كذلك كل بقیة إسرائیل بقلٍب واحٍد لتملیك داود" [3
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. قدَّموا له إمكانیاتهم: "كانوا یأتون بخبٍز على الحمیر والجمال والبغال والبقر وبطعاٍم من 4
 ].40دقیقٍ ... بكثرةٍ " [

 ].40. ساد روح الفرح على الكل: "ألنه كان فرح في إسرائیل" [5

)، بینما كان 52: 14 صم 1كان شاول الملك یبذل كل الجهد لیجد رجل بأس فیضّمه إلیه (
رجال البأس األمناء واألقویاء ینجذبون إلى رجل اهللا داود، یبحثون عنه حتى وهو هارب من وجه 

الملك ویلتصقون به. 
جمع داود حوله جبابرة بأس أمناء ُمْخِلصین وأصحاب مواهب، اتَّحدوا معه لبنیان الجماعة 

المقدسة. 
لیتنا ننجذب إلى ملك الملوك ونطلبه ونلتصق به، فهو ُیَنمِّي المواهب التي هي بالحق 

عطیته المجانیة لنا، یقیم منَّا جیًشا روحًیا یهزُّ مملكة إبلیس وُیَحطِّم سلطانه. ُنَقدِّم له مما أعطانا، 
فیكون فرح في إسرائیل الجدید.  

اهللا من المؤمنین جیش الخالص الروحي، الذي ال عدو له سوى إبلیس ومالئكته. ُیَدرِّب  یقیم
مؤمنیه على القتال الروحي، ویهب حتى األطفال الصغار إمكانیة النصرة، فُیقال عن الكنیسة التي 

كانت كعظام جافة ُملقاة في وسط بقعة: "فدخل فیهم الروح، فحیوا، وقاموا على أقدامهم جیش عظیم 
). 4: 6)؛ كما ُیقال عنها: "كأورشلیم مرهبة، كجیٍش بألویة" (نش 10: 37جًدا جًدا" (حز 

  لتحاربوا برجولة كجنوٍد صالحین، ولتركضوا بنبٍل في سباقكم من أجل اإلكلیل األبدي في المسیح
. ˺یسوع ربنا، الذي له المجد إلى األبد. آمین

القدِّیس باسیلیوس الكبیر 

  اهللا یریدكم أن تبذلوا مجهوًدا صغیًرا حتى تنتزعوا النصر، وذلك مثل ملك یرید أن یقف بابنه وسط
الجیش داخل المعركة ویطلب منه ولو یلقي حجارة حتى یسند إلیه النصرة، مع أن الملك هو الذي 

یفعل كل شيء. هكذا یفعل اهللا معنا في الحرب ضد الشیطان. 

 ونسیر في ذات الطریق الذي قطعه ،یسمح لنا نحن أیًضا أن نغلب، متطلعین إلى رئیس إیماننا 
 هل ...ننا لسنا مائتین بسبب صراعنا مع الموت، بل نحن خالدون بسبب نصرتناإ ...من أجلنا

 ل...نها لن تبقى في الفساد، بل تصیر إلى حاٍل أفضإُیفِسد الموت أجسامنا؟ ما هذا؟ 

ذن لنغلب العالم، لنركض نحو الخلود، لنتبع الملك، لُنِعد النصب التذكاري للغلبة، لنستخف إ
 بملذات العالم. لسنا نحتاج إلى تعب إلتمام ذلك. 

1 An Introduction to the Ascetical Life, (Frs. Of the Church, volume 9, p. 13). 
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ل نفوسنا إلى السماء، فینهزم كل العالم   عندما ال تشتهیه تغلبه؛ إن سخرَت به ُیقَهر. !لُنَحوِّ
ل، فلیتنا ال نحزن على أي أموٍر ُمحِزنة خاصة به . ˺غرباء نحن وُرحَّ

القدیس یوحنا الذهبي الفم 

  من ُأصیب في الحرب ال یستحي من تسلیم نفسه إلي ید طبیب حكیم، ألنه ُغِلَب على أمره
وُأصیب. وٕاذ ُیشَفى، ال یرذله الملك بل یحسبه مع جیشه. هكذا یلیق باإلنسان الذي جرحه 

الشیطان أال یستحي من االعتراف بجهاالته، وأن یبتعد عنها، طالًبا التوبة دواًء لنفسه.  
فمن یستحي من إظهار جرحه یمتد الضرر إلي جسده كله.  

 .˻من ال یستحي من ذلك ُیشَفى جرحه، ویعود إلي المعركة
القدیس أفراهاط 

 أما قائدنا الرب المسیح، ،في المعارك العادیة ال یقوم القادة بتسلیح النساء أو األطفال أو الشیوخ 
َعلِّمهم يُ (الذي هو اقتناء المسیح نفسه) على الكل بالتساوي. عندئذ  فُیَوزِّع هذا السالح الملوكي

 .˼ العسكریةإبلیسِحَیل 

 تاألب ثیؤدور

إن كان داود بالحق قائًدا ناجًحا، فإنه بدوره ازداد نجاًحا وقوة، ألنه یرى في اآلخرین قادة 
یعملون معه وال یستغني عنهم! 

عالج األصحاح السابق األفراد الذین ارتبطوا بشخص داود، أما هذا األصحاح فاهتم 
بالحدیث عن األسباط وقادتهم الذین تحالفوا مع الملك. األسباط المذكورون هنا جاءوا إلیه عندما كان 

]. وكل بقیة إسرائیل كانوا 40-23]، والذین جاءوا إلى حبرون بعد موت إیشبوشت [22-1مختبًئا [
]. 38بفكٍر واحٍد یریدون إقامة داود ملًكا، وكان فرح في إسرائیل [

)، أما هؤالء 2-1: 22 صم 1كثیرون ممن كانوا في ضیق ومتاعب جاءوا إلیه لحمایتهم (
فجاءوا لخدمة داود ومساعدته لیحتل العرش الذي وهبه اهللا إیَّاه بأمره اإللهي. 

1 Homilies on St. John, 78:3. 
2 Demonstrations ، 7: 3. 
3 Epistle to the Ephesians 6:11. 
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البنیامینون واالعتراف بمملكة داود 
إذ یكشف سفرا األخبار عن النعمة اإللهیة التي ُتَغطِّي كثرة من الخطایا والضعفات، لم ُیِشْر 
إلى الفترة ما قبل اعتراف كل األسباط به في حبرون. كانت أغلب األسباط في ذلك الوقت تنظر إلیه 

 1بكونه الملك المرفوض، في ضعف إیمانه هرب إلى أخیش بین غیر المؤمنین ووجد في صقلغ (
). 30-29صم 

قبل ذلك ارتبط به رجال جاد ویهوذا وبنیامین وهو في حالة وضیعة، ومرفوض من األكثریة. 
العجیب أن سبط بنیامین الذي تخرَّج منه شاول الملك الشریر، صار مالصًقا لسبط یهوذا، 

 جاء إلیه أبطال في الحرب من صقلغوُمحًبا لداود ربما أكثر من بقیة األسباط. حین كان داود في 
 جاء إلیه قوم من بني بنیامین الحصن]. وحین كان في 2إخوة شاول من بنیامین ینضمون إلیه [

 جاء إلیه من بني بنیامین حبرون]. وحین كان في 16ویهوذا، وقد ذكر قوم بنیامین قبل قوم یهوذا [
]. 29إخوة شاول ثالثة آالف وكان أكثرهم یقومون بحراسة بیت شاول [

نستطیع بشيٍء من الجرأة أن نقول إن رجال بنیامین ربما كانوا أكثر غیرة من كل رجال 
األسباط األخرى في إقامة داود ملًكا! هذا هو عمل النعمة اإللهیة الفائقة لكل تفكیٍر أو تخطیٍط بشريٍ ! 
كنا بحسب الفكر البشري نتوقَّع من سبط بنیامین إن لم یأخذ موقف المعارضة في االعتراف 
لمملكة داود، على األقل یكونون متردِّدین في أخذ القرار حتى یتأكدوا أن بقیة األسباط تعترف به ملًكا. 

)، یتَِّخذ مكاًنا 21-20سبط بنیامین الذي في وقت ما كاد یتالشى بسبب خطیتهم (قض 
متمیًزا بین األسباط في الشهادة لداود الملك. إنهم إخوة شاول، لكنهم رجال إیمان حّي وغیرة على 

شعب اهللا على خالف شاول نفسه. 

. 7-1. أبطال شاول یلتصقون بداود   1
. 15-8. جبابرة جاد یلتصقون بداود   2
. 18-16. بنو بنیامین ویهوذا في الحصن معه  3
. 22-19. بنو منسَّى یسندون داود   4
. 24-23. رغبة البعض في تحویل المملكة إلیه 5
. 25. انجذاب جبابرة بأس من شمعون إلیه 6
. 28-26. انجذاب الویین وكهنة إلیه  7
. 29. انجذاب بعض حرس بیت شاول إلیه 8
. 30. انجذاب جبابرة من بني أفرایم إلیه 9

. 31. انجذاب البعض من نصف منسى إلیه 10
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. 32. انجذاب بني یسَّاكر إلیه  11
. 33. انجذاب بني زبولون إلیه  12
. 34. انجذاب بني نفتالي إلیه  13
. 35. انجذاب الدانیین إلیه   14
. 36. انجذاب أشیر إلیه   15
. 37. انجذاب الضفة الشرقیة إلیه  16
. 40-38. وحدة وفرح في إسرائیل   17

. أبطال شاول یلتصقون بداود 1
  ،َوَهُؤَالِء ُهُم الَِّذیَن َجاُءوا ِإَلى َداُوَد ِإَلى ِصْقَلغَ 
 َوُهَو َبْعُد َمْحُجوٌز َعْن َوْجِه َشاُوَل ْبِن َقْیَس، 

 ]1[. َوُهْم ِمَن اَألْبَطاِل ُمَساِعُدوَن ِفي اْلَحْرِب 
ُحِرم داود المملوء حًبا لشعبه أن یجد له موضًعا في وطنه، فإذا بأخیش الملك الفلسطیني 

صار سعیًدا أن یلجأ إلیه ُمحاِرب ). 7-5: 27 صم 1ُیَقدِّم له ولعائلته ومن التف حوله في صقلغ (
شهیر من بین إسرائیل. اختبأ داود في صقلغ؛ ولم تكن تحرُّكاته سرَّیة تماًما. 

 صم 1من الجانب التاریخي في هذه الفترة ُیعتَبر داود قد وصل إلى أقصى الضعف (راجع 
)، غیر أن سفر األخبار هنا یبرزها كفترة المعة في حیاة داود، حیث صعد إلیه بعض 1-7: 27

 انجذب أصحاب الطاقات الجبارة إلى داود المطرود والتفُّوا أعضاء من سبط بنیامین (إخوة شاول).
 كأن اهللا یؤكد لداود أن أعداءه صاروا رجاله العاملین حوله. جاء إلیه أفضل من كان في جیش شاول.

].  16معه [
وقد اتَّسموا باآلتي: 

]. 1كانوا بارعین في استخدام السهام والقسّي والحجارة بالمقالیع [ .١
 ].8اتَّسموا بالجدِّیة وقوة العزیمة، وجوههم كوجوه األسود [ .٢

 ].8الئقین بدنی�ا في الحروب، سرعتهم كسرعة ظباء الجبال [ .٣

 ].17-1ُمخِلصون هللا وإلنسان اهللا [ .٤

)، ثم للفلسطینیین، وبعد 5: 19: مدینة في جنوب یهوذا، كانت أوًال لشمعون (یش صقلغ
ذلك لیهوذا. بقي داود في صقلغ سنة وأربعة أشهر حتى مات شاول. 

العجیب أن هؤالء األبطال المساعدین في الحرب من بینهم إخوة شاول، جاءوا إلى داود في 
صقلغ، والتفُّوا حوله وهم ال یدرون أنه قد اقترب وقت موت شاول. 
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لم یأِت هؤالء األبطال إلى داود بعد موت شاول یتملَّقونه، ألنهم أدركوا أن العرش صار بین 
]. 18یدّي داود، إنما انجذبوا إلیه، قائلین على لسان عماساي: "ألن إلهك ُمِعینك" [

 ،  َناِزُعوَن ِفي اْلِقِسيِّ
 َیْرُموَن اْلِحَجاَرَة َوالسَِّهاَم ِمَن اْلِقِسيِّ ِباْلَیِمیِن َواْلَیَساِر، 

 ]2ِمْن ِإْخَوِة َشاُوَل ِمْن ِبْنَیاِمینَ . [
كان المقالع متواضًعا في مظهره، لكنه كان قاتًال في المعركة، حیث یندفع الحجر إلى هدفه 

القاتل. 
أما القوس والسهم، فكانا یستخدمان من آالف السنین، وكانت رؤوس السهام ُتصَنع من 

الحجر أو الخشب أو العظام... 

 ،  الرَّْأُس َأِخیَعَزُر ثُمَّ ُیوآُش اْبَنا َشَماَعَة اْلِجْبِعيُّ
 َوَیُزوِئیُل َوَفاَلُط اْبَنا َعْزُموَت، 

،  ]3[ َوَبَراَخُة َوَیاُهو اْلَعَناُثوِثيُّ

 َوَیْشَمْعَیا اْلِجْبُعوِنيُّ اْلَبَطُل َبْیَن الثََّالِثیَن َوَعَلى الثََّالِثیَن، 
 ]4َوَیْرِمَیا َوَیْحِزیِئیُل َوُیوَحاَناُن َوُیوَزاَباُد اْلَجِدیِريُّ [

 ]5َوإِْلُعوَزاُي َوَیِریُموُث َوَبْعِلَیا َوَشَمْرَیا َوَشَفْطَیا اْلَحُروِفيُّ [

 ]6َوَأْلَقاَنُة َوَیِشیَّا َوَعْزِریِئیُل َوُیوَعَزُر َوَیُشْبَعاُم اْلُقوَرِحیُّوَن [

 ]7َوُیوِعیَلُة َوَزَبْدَیا اْبَنا َیُروَحاَم ِمْن َجُدورَ . [

. جبابرة جاد یلتصقون بداود 2
یَّةِ  ، َوِمَن اْلَجاِدیِّیَن اْنَفَصَل ِإَلى َداُوَد ِإَلى اْلِحْصِن ِفي اْلَبرِّ

 َجَباِبَرُة اْلَبْأِس ِرَجاُل َجْیٍش ِلْلَحْرِب، 
 َصافُّو َأْتَراٍس َوِرَماٍح، 

 َوُوُجوُهُهْم َكُوُجوِه اُألُسوِد، 
 ]8[ َوُهْم َكالظَّْبِي َعَلى اْلِجَباِل ِفي السُّْرَعةِ :

). وللجادیین فضل، ألنهم شاركوا داود 13: 23 صم 2 مغارة عدالم (بالحصنربما یقصد 
وهو في الضیق. وكان لهم فضل أیًضا نظًرا لقوتهم وشجاعتهم في الحرب على اختالف أنواعها. 

بینما كان البنیامینّیون بارعین في استخدام القسّي والمقالیع، كان المحاربون من جاد بارعین 

  

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

www.coptic-treasures.com/wp


 12أخبار األیام األول 
 

في استعمال األتراس والرماح. وكانت رؤوس الرماح من العظام أو الحجارة. أما رماح الفلسطینیین، 
: 13 صم 1فكانت أیادیها من البرونز، ورؤوسها من الحدید، إذ كانوا یحتكرون صناعة الحدید (

19-20 .(
ُیَصوِّر لنا الِسْفر مدى اقتناع سبط جاد بتملیك داود، فقد انفصلوا عن إخوتهم الذین في 
الضفة الشرقیة. وهو انفصال جدیر بالثناء، ألنه یقوم على قبول داود ملًكا، بالرغم من كونه في 

]، ربما أحد الحصون القویة في عین جدي. بالرغم من قلة عدد المذكورین 8الحصن الذي في البریة [
هنا، أحد عشر شخًصا، لكنهم َمثَّلوا قوة ال ُیستَهان بها ُتَضاف إلى قوة داود. إنهم رؤوس جیش أبطال 

وشجعان لهم وجوه أسود قویة، وسرعة حركة كالظباء. 
لم یأِت هؤالء هاربین من ضیق، وال یطلبون منه حمایة من عدو، إنما جاءوا مقتنعین به 

كرجل اهللا الُمَعیَّن لیكون ملًكا على إسرائیل. 
ُیَقدِّم هؤالء الجبابرة لنا مثاًال حًیا كجنود المسیح الصالحین والُمْخِلصین. 

أ. كما كان هؤالء رؤساء جیش، هكذا یلیق بالمؤمن أن یحمل روح القوة، ُمدِرًكا أن لدیه 
إمكانیات جبَّارة لمقاومة الخطیة والشر والفساد وٕابلیس نفسه وكل حیَّله وخداعاته. إنه قائد لكل طاقته 

وٕامكانیاته في الرب. 

ب. كان لهؤالء وجوه أسود قویة، ال لیحملوا روح العنف واالفتراس، وٕانما لیعملوا بروح القوة 
لحساب ملكوت اهللا بال خوفٍ . ال یضطربون بسبب الضیق، وال یخشون المرض وال المصاعب وال 

). "إن نزل 29: 18الظلم. یقولون مع المرتل: "ألني بك اقتحمت جیًشا، وبإلهي تسوَّرت أسواًرا" (مز 
 ).3: 27عليَّ جیش ال یخاف قلبي، إن قامت عليَّ حرب، ففي ذلك أنا مطمئن" (مز 

یتَّسمون بالسرعة في الحركة حتى وهم على الجبال یسرعون، ال في الهروب أمام العدو 
 حتى ال یلحق بهم، إنما یسرعون في النصرة على إبلیس عّدوهم.

 ]9[ َعاَزُر الرَّْأُس َوُعوَبْدَیا الثَّاِني َوَأِلیآُب الثَّاِلثُ 

 ]10َوِمْشِمنَُّة الرَّاِبُع َوَیْرِمَیا اْلَخاِمُس [

 ]11َوَعتَّاُي السَّاِدُس َوإِیِلیِئیُل السَّاِبُع [

 ]12[ َوُیوَحاَناُن الثَّاِمُن َوَأْلَزاَباُد التَّاِسعُ 

 ]13َوَیْرِمَیا اْلَعاِشُر َوَمْخَبنَّاُي اْلَحاِدي َعَشرَ . [

 َهُؤَالِء ِمْن َبِني َجاَد ُرُؤوُس اْلَجْیشِ . 
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 ]14َصِغیُرُهْم ِلِمَئٍة َواْلَكِبیُر َألْلفٍ . [
ما یؤكده الكتاب المقدس أن اإلنسان ُخِلَق كقائد یقود بروح اهللا القدوس كل حواسه وعواطفه 

ومواهبه، بغیر خنوع وال اضطراب. 
ما یشغل قلب المؤمن لیس مقدار إمكانیاته لیكون رأًسا لمائٍة أو ألٍف، وٕانما أن یكون أمیًنا 

فیما بین یدیه. 

لِ    ،َهُؤَالِء ُهُم الَِّذیَن َعَبُروا اُألْرُدنَّ ِفي الشَّْهِر اَألوَّ
، َوُهَو ُمْمَتِلٌئ ِإَلى َجِمیِع ُشُطوِطهِ 

 ]15َوَهَزُموا ُكلَّ َأْهِل اَألْوِدَیِة َشْرًقا َوَغْرًبا. [
: 3في الشهر األول، أي في شهر نیسان، حیث یمتلئ نهر األردن إلى جمیع شواطئه (یش 

15 .(
بالنسبة ألبطال بنیامین إخوة شاول، لم تعقهم عداوة شاول أخیهم عن االعتراف بتملیك داود، 
ومساندته. وأما بالنسبة لجاد فكان العائق هو موقع إقامتهم شرقي األردن كمن في حاجز عن االلتقاء 
بداود، ومع كون النهر قد امتألت شواطئه بالمیاه، عبروا النهر بیقین، ألن محبتهم العظیمة جذبتهم 

إلیه. 
هنا مجموعة من الرجال أتوا إلى داود عائمین في األردن في وقت الفیضان، وكانوا على 

وشك أن تثبط همتهم حینما جاء داود لمقابلتهم، ولم یكن یعلم إذا كانوا أصدقاء أم أعداء فقال لهم ما 
معناه "إذ كنتم قد أتیتم لضرري فسُأبیدكم" ولكنهم أجابوه "حاشا یا داود، نحن أتینا لنكون بجانبك". فقد 

أرادوا أن یحیوا لداود ویكونوا بجانبه لیساعدوه. 
كثیرون منا یریدون أن یكونوا في خدمة الرب، ولكنهم یظنون أنها ُمَجرَّد مهمة لشغل الوقت، 
ولكن المهم هو هل نحن نرید أن نحیا للمسیح كما أراد هؤالء الرجال أن یحیوا لداود؟ ویمكننا أن نرفع 

هذا التأمل أكثر. 
المسیح عبَّرنا نهر األردن عندما متنا وقمنا معه في المعمودیة المقدسة، كما باركنا بكل 

بركة روحیة، فیجب علینا أن نخدمه لیس خدمة الشفتین أو تضییع الوقت، بل الخضوع الكامل 
إلرادته. لقد عبرنا األردن لیس لخدمة داود بل لخدمة من هو أعظم من داود. 

" یكشف عن اآلتي: وهزموا كل أهل األودیة شرًقا وغرًبابقوله: "
. لقد انطلقوا من شرق األردن ثم عبروا النهر بقوة وبسرعة، ثم عبروا في غرب األردن 1

حتى بلغوا إلى داود.  
رحلتهم هذه ُتَمثِّل رحلة كل مؤمٍن جاء یود أن یستقر في حضن ربِّ داود. 
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یلیق بالمؤمن أن یعیش كما على الجبال العالیة، ال یطلب السفلیات واألرضیات بل 
السماویات، وال یستقر قلبه في األودیة، أي في األمور السفلیة الزائلة. إنه یحارب باألمور الشرقیة 

والغربیة، أي الملذات الجسدیة والضیقات. ال ینشغل قلبه بالملذَّات، وال ُتَحطِّمه المتاعب والضیقات. 
إنه یسلك في الطریق عابًرا على المباهج والمتاعب، ُمنطِلًقا إلى العلویات. یقول المرتل: "الجبال 

). 18: 104العالیة للوعول؛ الصخور ملجأ للوبار (نوع من األرانب)" (مز 

 فعًال وحًقا أن الوعول ُتِشیر إلى القدیسین الذین جاءوا إلى هذا العالم لكي یبیدوا ُسمَّ الحیَّة. الحظنا 
لكن لنرى ما هي الجبال العالیة التي تبدو محفوظة للوعول وحدها، والتي ال ُیمِكن أن یتسلَّقها من 

ال یكون وعالً . في اعتقادي الشخصي إنها معرفة الثالوث، هي التي ُتدَعى بالجبال العالیة، فما 
. ˺من أحٍد یبلغ هذه المعرفة ما لم یكن وعالً 

  یسوع نفسه عندما تجلَّى لم یحدث هذا في السهل، إنما صعد على جبل، وهناك تجلَّى. لتفهموا من
هذا أنه دائًما یظهر على الجبال أو التالل، لیعلمكم أنتم أیًضا، فال تبحثوا عنه في أي موضع، 

. ˻وٕانما على جبال الشریعة واألنبیاء
العالمة أوریجینوس 

. بنو بنیامین ویهوذا في الحصن 3
 ]16َوَجاَء َقْوٌم ِمْن َبِني ِبْنَیاِمیَن َوَیُهوَذا ِإَلى اْلِحْصِن ِإَلى َداُودَ . [

للمرة الثانیة یظهر بعض من بني بنیامین، لكن لیس وحدهم كما في المرة األولى، بل في 
]. 18صحبة البعض من بني یهوذا، لیذهبوا إلى داود في الحصن، تحت قیادة روح اهللا القدوس [

 َفَخَرَج َداُوُد ِالْسِتْقَباِلِهْم َوَقاَل َلُهمْ : 
 ِإْن ُكْنُتْم َقْد ِجْئُتْم ِبَسَالٍم ِإَليَّ ِلُتَساِعُدوِني، "

 َیُكوُن ِلي َمَعُكْم َقْلٌب َواِحدٌ . 
 ،  َوإِْن َكاَن ِلَتْدَفُعوِني ِلَعُدوِّي َوَال ُظْلَم ِفي َیَديَّ

 ]17. ["َفْلَیْنُظْر ِإَلُه آَباِئَنا َوُیْنِصفْ 
كان لدى داود أسباب كثیرة تدعوه للتشكُّك في نیَّتِهم، فقد شكَّ في ِنیَّتهم لئال یكونوا قد 

تظاهروا بالصداقة، فیثق فیهم، ثم ُیَسلِّمونه لشاول، لكن عماساي أكَّد له صدق نیَّتهم. 
بقوله إن كنتم قد جئتم بسالم یكشف أن البعض اجتمعوا به بنیَّة غیر صادقة، ربما لمعرفة 

1 Commentary on Songs 3:12. 
2 Commentary on Songs 3: 11. 
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خطته، وُیخِبرون شاول بها. هذا وقد اجتمع إلیه الذین كانوا متضایقین وكل من كان علیه دین وكل 
 صم 1). تشكَّك داود لم یأِت من فراغ، ألن بعضهم سبق أن خانوه (2: 22 صم 1رجل ُمّر النفس (

21-22 .(
كثیًرا ما عانى المرتل من كذب الناس، حتى قال: "أنا قلت في حیرتي كل إنساٍن كاذٍب " 

). 11: 116(مز 
 أن كل إنسان كاذب بمعنى أنه إذ یسلك كإنساِن یكذب، إنما أن یتقدس القدیس جیرومیرى 

) ال یعود یكون كاذًبا. [إنسان 6: 82وینطبق علیه القول: "أنا قلت إنكم آلهة، وبنو العلي كلكم" (مز 
.] ˺القداسة یصیر إلًها، وٕاذ هو إله، یكف عن أن یكون إنساًنا فال ینطق بالكذب

وُح َعَلى َعَماَساَي َرْأِس الثََّواِلِث َفَقالَ :  َفَحلَّ الرُّ
 َلَك َنْحُن َیا َداُوُد، "

 َوَمَعَك َنْحُن َیا اْبَن َیسَّى. 
 َسَالٌم َسَالٌم َلَك، َوَسَالٌم ِلُمَساِعِدیكَ . 

  "َألنَّ ِإَلَهَك ُمِعیُنكَ .
 ]18 َوَجَعَلُهْم ُرُؤوَس اْلُجُیوشِ . [،َفَقِبَلُهْم َداُودُ 

"، ُیعتَبر أعظم عطیة سالم، سالم لك وسالم لمساعدیكما نطق به عماساي بوحي الروح "
 بالعبریة ال تعني عدم وجود Shalom باإلنجلیزیة، إذ شالوم peaceُوِهَبْت لداود، فهي تفوق كلمة 

. یتمتع داود بذلك ألن اهللا في صفِّه. ˻حرب، بل كمال السعادة ووفرة الخیرات

). وكان كالمه فصیح العبارات، 17: 2: ربما هو عماسا بن أبیجائیل أخت داود (عماساي
ُیَقدِّم نبوة.  

سرُّ القوة هو حلول روح الرب على العاملین لحساب مملكة اهللا. بعمل الروح القدس الذي 
حلَّ على عماساي رأس الثوالث أعلنوا محبتهم وٕاعجابهم وٕاخالصه لداود. قبلهم داود وجعلهم رؤوس 

) وشمشون (قض 29: 11الجیوش. ینسب الكتاب إلى الروح قوة جسدیة كما حدث مع یفتاح (قض 
)، والفصاحة كعماساي، ومعرفة أمور إلهیة كاألنبیاء، 3: 31)، والحكمة كبصلئیل (خر 19: 14

ومواهب روحیة. 
)، 5-1: 31یهب روح الرب عطایا خاصة ألناس اهللا، فوهب بصلئیل مهارة فنیة (خر 

)، وزكریا بن یهویاداع 13: 16 صم 1)، وداود قدرة على الُحْكِم (29: 11ویفتاح مهارة حربیة (قض 

1 Homily 40 on Psalm 115 (116B). 
2 Celine Mangan, 1-2 Chronicles, p. 34. 
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). 20: 24 أي 2كلمة نبویة (

  نقرأ عن بني إسرائیل أنهم خرجوا لیحاربوا بقلٍب مملوٍء سالًما؛ في وسط السیوف ذاتها والدم
. ˺المسفوك واألجسام المقتولة، ألنهم كانوا یفكرون في نصرة السالم، ال في نصرتهم هم أنفسهم

القدیس أغسطینوس  

. بنو منسَّى یسندون داود 4
  ،َوَسَقَط ِإَلى َداُوَد َبْعٌض ِمْن َمَنسَّى

 ِحیَن َجاَء َمَع اْلِفِلْسِطیِنیِّیَن ِضدَّ َشاُوَل ِلْلِقَتاِل َوَلْم ُیَساِعُدوُهْم، 
 َألنَّ َأْقَطاَب اْلِفِلْسِطیِنیِّیَن َأْرَسُلوُه ِبَمُشوَرٍة َقاِئِلینَ : 

 ]19. ["ِإنََّما ِبُرُؤوِسَنا َیْسُقُط ِإَلى َسیِِّدِه َشاُولَ "
). لقد منع اهللا داود من محاربة 30-29 صم 1 نجده في (22-19ما ورد هنا في اآلیات 

إسرائیل حینما كان مع الفلسطینیین. 
لم ُیظِهْر رجال منسَّى إیمان بنیامین، وال قوة جاد، وال قوة الروح كما في یهوذا وبنیامین، إنما 

أعلنوا اعترافهم به حین رفضه الفلسطینیون. 
إذ یرفض العالم مسیحنا أن یملك على قلوبهم، نعلن اعترافنا به لیملك في داخلنا. 

  ،ِحیَن اْنَطَلَق ِإَلى ِصْقَلغَ 
َسَقَط ِإَلْیِه ِمْن َمَنسَّى َعْدَناُح َوُیوَزاَباُد َوَیِدیَعِئیُل َوِمیَخاِئیُل َوُیوَزاَباُد َوَأِلیُهو َوِصْلَتاُي ُرُؤوُس 

 ]20أُُلوِف َمَنسَّى. [

 َوُهْم َساَعُدوا َداُوَد َعَلى اْلُغَزاِة َألنَُّهْم َجِمیعًا َجَباِبَرُة َبْأٍس، 
 ]21َوَكاُنوا ُرَؤَساَء ِفي اْلَجْیشِ . [

الغزاة من العمالقة. وكان داود ورجاله یدافعون عن إسرائیل ضد العمالقة، ألن شاول لم 
ینتبه إلیهم إما لضعفه أو إهماله.  

 َألنَُّه َوْقَتِئٍذ َأَتى أَُناٌس ِإَلى َداُوَد َیْومًا َفَیْومًا ِلُمَساَعَدِتِه 
 ]22َحتَّى َصاُروا َجْیشًا َعِظیمًا َكَجْیِش اللَّهِ . [

یا لها من صورة رائعة لتملیك داود، فهو الشخص الذي جمع إسرائیل مًعا بقلب واحدٍ . 

. رغبة البعض في تحویل المملكة إلیه 5

1 Letter 75.  
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 َوَهَذا َعَدُد ُرُؤوِس اْلُمَتَجرِِّدیَن ِلْلِقَتاِل الَِّذیَن َجاُءوا ِإَلى َداُوَد ِإَلى َحْبُروَن 
ُلوا َمْمَلَكَة َشاُوَل ِإَلْیِه َحَسَب َقْوِل الرَّبِّ . [  ]23ِلُیَحوِّ

تدفقت األسباط نحو داود، لیتَِّخذ كل سبط مكانه في مساندة داود، خاصة في الجیش. 
هذه صورة رمزیة للمؤمنین العاملین في كنیسة المسیح، جسده الواحد، لكن لیس لجمیع 

 كما فانهاألعضاء عمل واحد. لكل منهم موهبته الخاصة له، یستخدمها بحسب نعمة اهللا المتنوعة. "
 جسد الكثیرین نحن هكذا .واحد عمل لها األعضاء جمیع لیس ولكن ،كثیرة أعضاء لنا واحد جسد في

. )5-4: 12 رو (لآلخر" واحد كل ،لبعض بعًضا أعضاءو المسیح في واحد
لعل المثل الرائع هنا هو رجال بنیامین؛ فقد تركوا المظاهر الشرفیة، إذ كانوا یقومون بحراسة 

بیت شاول، وحسبوا ذلك بال نفع، وكرَّسوا طاقتهم للخدمة والبنیان مع داود. صار بنو بنیامین مثاًال 
حی�ا لبقیة األسباط. وكما یقول الرسول بولس: "الحظوا الذین یسیرون هكذا كما نحن عندكم قدوة" (في 

). 7: 13)، كما قال: "تمثَّلوا بإیمانهم" (عب 17: 3
 ما عدا یساكر والذین جاءوا مع صادوق. 339000مجموع كل الذین جاءوا إلى حبرون 

ُیالَحظ في الذین اجتمعوا معه اآلتي:  
، أي أكثر من الثلث. 120000كثرة القادمین من شرق األردن إذ یبلغون  .١
 كثیرون جاءوا من الشمال (زبولون وأشیر ونفتالي). .٢

 ].29قلیلون جاءوا من بنیامین، ألنهم كانوا مع بیت شاول [ .٣

قلیلون جاءوا من یهوذا وشمعون، ألن كثیرین منهم كانوا مع داود من البدایة، وربما هم اإلخوة  .٤
 ].39الذین أعدُّوا الطعام [

لعل أحد العوامل التي دفعت األسباط إلى االلتجاء إلى داود هو سقوط شاول بین یَدي داود 
ورفض داود أن یمدَّ یده على مسیح الرب، بالرغم من محاوالت شاول الكثیرة لقتله. 

لقد بدأ سبط یهوذا بتملیك داود في حبرون، فملك لمدة سبع سنین وستة أشهر، وكانت حرب 
)، لم ُیذَكْر هذا في سفري أخبار األیام. 4-2 صم 2مستمرة بین بیت شاول وبیت داود (

ٍد ِلْلِقَتالِ . [  ]24َبُنو َیُهوَذا َحاِمُلو اَألْتَراِس َوالرَِّماِح ِستَُّة آَالٍف َوَثَماِن ِمَئِة ُمَتَجرِّ
ربما یتساءل البعض: لماذا قدَّمت األسباط القریبة له والمجاورة أعداًدا قلیلة نسبًیا، فقدَّم سبط 

 من الُمحاِربین، وأسباط شرق 50000 محارًبا، بینما قدَّم زبولون 7100 جندًیا وشمعون 6800یهوذا 
 من المقاتلین؟ 120000األردن 

هذا ال یعني أن األسباط القریبة والمجاورة أقل غیرة أو إخالًصا عن األسباط البعیدة من 
جهة الموقع؛ وٕانما ألنها شعرت أنها في متناول ید داود، یمكنه أن یطلب ما یرید، فیجدهم بین یدیه 
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یسندونه. ومن جانب آخر فإن هذه األسباط كانت ملتزمة باستضافة القادمین من أماكن بعیدة. وربما 
لم ُتِرد هذه األسباط أن ُتَمثِّل ثقًال على داود. 

. انجذاب جبابرة بأس من شمعون إلیه 6
 ]25ِمْن َبِني َشْمُعوَن َجَباِبَرُة َبْأٍس ِفي اْلَحْرِب َسْبَعُة آَالٍف َوِمَئةٌ . [

. انجذاب الویین وكهنة إلیه 7
 ]26ِمْن َبِني َالِوي َأْرَبَعُة آَالٍف َوِستُّ ِمَئةٍ . [

)، إال أنهم هنا مع تقدیم 50-47: 1كان الالویون ُیعَفون من الخدمة العسكریة (عد 
الصلوات، تطوَّعوا اختیارًیا للتجنید العام في تلك الظروف الحرجة، للمساعدة بكل قلوبهم على الدخول 

في المعارك من أجل إقامة داود ملًكا. 

 ]27َوَیُهوَیاَداُع َرِئیُس اْلَهاُروِنیِّیَن َوَمَعُه َثَالَثُة آَالٍف َوَسْبُع ِمَئةٍ . [
ُدِعي الكهنة هارونیین، ألنهم من نسل هارون. 

 ]28َوَصاُدوُق ُغَالٌم َجبَّاُر َبْأٍس َوَبْیُت َأِبیِه اْثَناِن َوِعْشُروَن َقاِئًدا. [
: كان خادًما أمیًنا لداود كل حیاته، وكان رئیس الكهنة في بدء ُمْلِك سلیمان. صادوق

. انجذاب بعض حرس بیت شاول إلیه  8
 َوِمْن َبِني ِبْنَیاِمیَن ِإْخَوُة َشاُوَل َثَالَثُة آَالٍف 

 ]29(َوإَِلى ُهَنا َكاَن َأْكَثُرُهْم َیْحُرُسوَن ِحَراَسَة َبْیِت َشاُولَ ). [
ًفا لئال ینتقم داود لنفسه بسبب  العدد أقل من بقیة األسباط، ربما ألن البعض كان متخوِّ

مقاومة شاول المستمرة له، ومحاولة قتله.  

. انجذاب جبابرة من بني أفرایم إلیه 9
 َوِمْن َبِني َأْفَراِیَم ِعْشُروَن َأْلًفا َوَثَماُن ِمَئٍة، 
 ]30َجَباِبَرُة َبْأٍس َوَذُوو اْسٍم ِفي ُبُیوِت آَباِئِهمْ . [

]، 30، 28، 25اتَّسم هؤالء بأنهم جبابرة بأس مثل الكثیر ممن جاءوا من األسباط األخرى [
أما هؤالء فكانوا أصحاب مراكز، فلم یلتصقوا طمًعا في نوال مراكز في الدولة. 

. انجذاب البعض من نصف منسى إلیه 10
  ،َوِمْن ِنْصِف ِسْبِط َمَنسَّى َثَماِنَیُة َعَشَر َأْلًفا
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 ]31َقْد َتَعیَُّنوا ِبَأْسَماِئِهْم ِلَیْأُتوا َوُیَملُِّكوا َداُودَ . [
"قد تعیَّنوا بأسمائهم لكي یأتوا ویملِّكوا داود". ما أروع ما فعله سبط منسَّى، لم یكن بینهم 

مخاصمة أو منافسة، من الذین یذهبون لیمَّلكوا داود، إنما تعیَّنوا بأسمائهم، إذ كشفت مواهبهم 
وأعمالهم وغیرتهم عن صالحیتهم لهذه الرسالة. 

. انجذاب بني یساكر إلیه 11
 َوِمْن َبِني َیسَّاَكَر اْلَخِبیِریَن ِباَألْوَقاِت ِلَمْعِرَفِة َما َیْعَمُل ِإْسَراِئیُل،

 ]32ُرُؤوُسُهْم ِمَئَتاِن َوُكلُّ ِإْخَوِتِهْم َتْحَت َأْمرِِهمْ . [
 قائًدا. لكن اتَّسم هؤالء القادة من سبط 200قدَّم هذا السبط أقل عدٍد ُیَقدِّمه أي سبط، وهو 

]. 32یسَّاكر أنهم ذوو خبرة في إصدار قرارات حكیمة لألمة المناسبة لذلك العصر، خبراء باألوقات [
فما یناسب زمٍن ُمَعیٍَّن قد ال یناسب زمن آخر. لقد تخصَّص هذا السبط في تدبیر الوقت المناسب 
لالتحاد مًعا، والقیام بعمل مشترك، خاصة اإلعالن عن تملیك داود. ربما كانوا العقل الُمَفكِّر كیف 
یتصرفون مع شاول وبنیه، ومتى ُیَتمِّمون مقاصد اهللا الحقیقیة بخصوص االتحاد مًعا حول داود! 

بنفس الروح یقول الرسول بولس: "هذا وٕانكم عارفون الوقت، إنها اآلن ساعة لنستیقظ من 
-11: 13النوم. فإن خالصنا اآلن أقرب مما كان حین آمًنا. قد تناهى اللیل وَتقاَرب النهار" (رو 

12 .(
فقد ُعِرفوا بالتعقُّل والنصح والتمییز الحكیم إن األسباط األخرى خضعت لهم "وكل إخوتهم 

].  32تحت أمرهم" [
یا لها من صورة رائعة، یلزمنا أن نخضع بروح الحبِّ والتواضع لمن منهم اهللا هذه الموهبة. 

یظهر عمل اهللا بوضوح أن قیام یسَّاكر بهذا الدور لم ُیَسبِّب غیرة األسباط األخرى منهم، 
إنما قیل بالبدء، ورجال زبولون خارجون للحرب. وأیًضا رجال أشیر یحملون نفس الروح. 

. انجذاب بني زبولون إلیه 12
  ،ِمْن َزُبوُلوَن اْلَخاِرُجوَن ِلْلِقَتاِل اْلُمْصَطفُّوَن ِلْلَحْرِب 

 ِبَجِمیِع َأَدَواِت اْلَحْرِب َخْمُسوَن َأْلًفا، 
 ]33َوِلِالْصِطَفاِف ِمْن ُدوِن ِخَالفٍ . [

اتَّسم سبط زبولون باالستعداد للخروج للقتال، یؤازرون بعضهم، ویحفظون ترتیب صفوفهم، 
ال یعرفون الخالف، بل لهم القلب الواحد. 

": جاء التعبیر العبراني یعني أنهم كانوا یمشون كرجٍل واحٍد، بقلٍب واحٍد، "من دون خالف
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وهو تعبیر عسكري ُیشیر إلى العمل العسكري الُمَنظَّم بروٍح واحدٍ . 

. انجذاب بني یفتالي إلیه 13
 ]34َوِمْن َنْفَتاِلي َأْلُف َرِئیٍس َوَمَعُهْم َسْبَعٌة َوَثَالُثوَن َأْلًفا ِباَألْتَراِس َوالرَِّماحِ . [

نفتالي قریب الَشَبه بیهوذا، فهم یحملون الرماح واألتراس، متشبِّهین بالرجال الذین بنوا السور 
بقیادة نحمیا. 

. انجذاب الدانیین إلیه 14
 ]35َوِمَن الدَّاِنیِّیَن ُمْصَطفُّوَن ِلْلَحْرِب َثَماِنَیٌة َوِعْشُروَن َأْلًفا َوِستُّ ِمَئةٍ . [

یتَّسم كل من دان وزبولون بالوقوف ُمستعدِّین للحرب. رجال دان مصطّفون كأنهم یترقَّبون 
).  7: 1 تي 2اإلشارة (

. انجذاب أشیر إلیه 15
 ]36َوِمْن َأِشیَر اْلَخاِرُجوَن ِلْلَجْیِش َألْجِل اِالْصِطَفاِف ِلْلَحْرِب َأْرَبُعوَن َأْلًفا. [

. انجذاب الضفة الشرقیة إلیه 16
  ،َوِمْن َعْبِر اُألْرُدنِّ ِمَن الرَُّأوَبْیِنیِّیَن َواْلَجاِدیِّیَن َوِنْصِف ِسْبِط َمَنسَّى

 ]37ِبَجِمیِع َأَدَواِت َجْیِش اْلَحْرِب ِمَئٌة َوِعْشُروَن َأْلًفا. [
األسباط القاطنون شرق األردن جاءوا بأعداد كبیرة، عبروا النهر، ومع سكناهم في مكاٍن 

بعیٍد، اجتازوا النهر ومعهم أسلحة الحرب. جاءوا بقلب واحد، إذ كان یسود األسباط كلها روح المحبة 
األخویة. 

. وحدة وفرح في إسرائیل 17
 ُكلُّ َهُؤَالِء ِرَجاُل َحْرٍب َیْصَطفُّوَن ُصُفوًفا، 

  ِلُیَملُِّكوا َداُوَد َعَلى ُكلِّ ِإْسَراِئیلَ . ،َأُتوا ِبَقْلٍب َتامٍّ ِإَلى َحْبُرونَ 
 ]38َوَكَذِلَك ُكلُّ َبِقیَِّة ِإْسَراِئیَل ِبَقْلٍب َواِحٍد ِلَتْمِلیِك َداُودَ . [

بلغ عدد هذه الِفَرق أكثر من ثالثمائة ألف رجل، غایتهم تأیید داود وٕاقامته ملًكا. إذ كان 
قلب داود مستقیًما، وهبه اهللا قادة أصحاب مواهب وخبرات مختلفة من كل األسباط، یعملون بروٍح 

واحٍد، وغایٍة واحدٍة، وفكٍر واحدٍ . 
 

عدد المقدمین وموهبتهم السبط 

  

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

www.coptic-treasures.com/wp


 12أخبار األیام األول 
 

  

یهوذا 
شمعون 

الوي 
بنیامین 
أفرایم 

نصف منسَّى 
یّساكر 
زبولون 
نفتالي 

دان 
أشیر 

 رأوبین وجاد ونصف منّسى

 جندًیا من حملة األتراس والرماح. 6800
 محارًبا من أشدَّاء في الحرب. 7100
 الوًیا. 4600
 من أقرباء شاول. 3000

 محاربین أشّداء. 20800
 لتنصیب داود ملًكا. 18000

 من الرؤساء، أصحاب خبرة وحكمة في تدبیر شئون الدولة. 200
 من المحاربین الُمْخِلصین بكل أصناف األسلحة. 50000
 من الُمحاِربین باألتراس والرماح. 37000 قائد و1000

 من الُمقاِتلین في المعارك. 28600
 من الُمَجنَّدین الُمقاِتلین في المعارك. 40000

 من المقاتلین بكل األسلحة. [شرقي األردن]. 120000

قدَّم كل سبط حسب مواهبه وٕامكانیاته من یقومون بمساعدة داود في إقامته ملًكا. 
 في peaceful heart على الُمحاِربین بقلب تام أو مملوء سالًما القدیس جیرومُیَعلِّق 
). 2: 120 "یا رب نجِّ نفسي من شفاه الكذب، من لسان غشٍ " (مز 120تفسیر المزمور 

  .یا رب نجِّ نفسي من شفاه الكذب، من لسان غشٍ "، ال من لسان شخٍص آخر، بل من لساني"
ني، خلِّصني من لساني. لساني هو سیف، یقتل  لسان اآلخر ال یؤذیني، لساني هو عدوِّي. نجِّ
نفسي. أظن إنني أضر عدوِّي، وال ُأدِرك أنني أقتل نفسي. مقاومي قد یقاومونني حین أتحدث 

معهم، لكنني سأتكلم بالسالم. روحهم قد تعادیني، لكن فلتكن روحنا لصانعي السالم. مكتوب في 
 أي 1: "أتى (بنو إسرائیل) بقلٍب تام (مملوء سالًما) لیحاربوا (راجع Paralipomenonاألخبار 

12 :38(˺ .
القدیس جیروم  

". سّر فرحهم هو أنه ُیَمثِّل المسیَّا "ألنه كان فرح في إسرائیلكان هذا االحتفال غیر عادي 
ُمَخلِّص العالم، رأوا فیه ظل الخالص، كما تمتَّعوا بروح التسبیح، وأدركوا أن كلمة اهللا والوعود اإللهیة 

هي مصدر فرحهم الفائق. 

  ،َوَكاُنوا ُهَناَك َمَع َداُوَد َثَالَثَة َأیَّاٍم َیْأُكُلوَن َوَیْشَرُبونَ 

1 Homilies on Psalms, homily 41 on Ps 119 (120). 
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 ]39َألنَّ ِإْخَوَتُهْم َأَعدُّوا َلُهمْ . [
: بمعنى أن األسباط كانوا حتى في أكلهم وشربهم یشتركون مًعا كأسرٍة یأكلون ویشربون

واحدةٍ . 

  ،َوَكَذِلَك اْلَقِریُبوَن ِمْنُهْم َحتَّى َیسَّاَكَر َوَزُبوُلوَن َوَنْفَتاِلي
 َكاُنوا َیْأُتوَن ِبُخْبٍز َعَلى اْلَحِمیِر َواْلِجَماِل َواْلِبَغاِل َواْلَبَقِر، 

 َوِبَطَعاٍم ِمْن َدِقیٍق َوِتیٍن َوَزِبیٍب َوَخْمٍر َوَزْیٍت َوَبَقٍر َوَغَنٍم ِبَكْثَرٍة، 
]  40َألنَُّه َكاَن َفَرٌح ِفي ِإْسَراِئیلَ . [

إن كانت كل األسباط قدَّمت قادة في الحروب وفي السیاسة وتدبیر شئون المملكة، فإن 
عشائر األسباط القریبة قدَّمت بفیٍض مؤونة، بروح الفرح الذي عمَّ إسرائیل بسبب قائدهم رجل اهللا داود 

النبي والملك والمرتل الحلو والقاضي.  
كان سرُّ فرحهم لیس اإلمكانیات السیاسیة والخبرات واإلمدادات المادیة، إنما الشعور 

بالحضرة اإللهیة واهبة الفرح. 
). یرى البعض أن هذا التعبیر لیس بالفرح العادي بسبب 40: 11" (كان فرح في إسرائیل"

تجلیس الملك. إنه نفس الفرح الذي یتمتَّعون به في االحتفال بالسنة الیهودیة الجدیدة، ففیه یرقص 
الیهود األرثوذكس حتى اآلن وهم متهللون بالتوراة. 

سرُّ فرحهم هو اجتماعهم مًعا بروح التآلف والوحدة دون نزاعات أو منافسة. هذا مع الشعور 
بأن داود ممسوح من الرب نفسه، لیكون ملًكا على كل إسرائیل.  

هذا وقد عانت األسباط من الحزن زماًنا بسبب تمرُّد شاول على الرب ومقاومته لداود، 
فانكسروا أمام الفلسطینیین ومات شاول وأبناؤه.  

لقد فرح داود إذ رأى كل األسباط قد اتحدت مًعا وتآلفت، عوض االنشقاقات والحروب 
األهلیة. 

لم ینَس كثیر من األسباط أن تأتي بالطعام على الحمیر والجمال والبغال ومع الطعام خمر 
یشیر إلى وجود جٍو مفرحٍ . فالكل یحملون روح الجهاد بجدیٍة والشبع والفرح مع المحبة األخویة والوحدة 

]. 18"ألنه كان فرح في إسرائیل" [
:   في هذه األسباط، هو اآلتيسرُّ القوة

. اجتماع هذا العدد الكبیر لحساب مجد اهللا. 1
 . كانوا مع كثرة عددهم، وكثرة الفرق المتنوعة لهم هدف واحد.2

 . قدموا إمكانیات بفیضٍ .3
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. كان الفرح قد عمَّ الشعب كله! اآلن إذ اتَّحد إسرائیل حول الملك الذي عیَّنه الرب نفسه، 4
صاروا في فرٍح عظیمٍ . لقد اجتمعوا مًعا حول الراعي الصالح. 

  1: 33"أهتفوا أیها الصدیقون بالرب، بالمستقیمین یلیق التسبیح" (مز .(
 كثیًرا ما نسمع عن صرخات الهتاف في الكتاب المقدس، التي تعبر عن حالة النفس 

السعیدة جًدا، والمملوءة فرًحا. لیس ألن كل شيٍء یسیر على ما یرام، ولیس ألجل صحة جسدیة، 
وال ألن الحقول أتت بالثمار من كل نوٍع، بل ألنكم امتلكتم الرب. فهو الجمیل والطیب والحكیم. أال 

یكفیكم هذا الفرح الذي مألكم به... 
یحث هذا النص الصدیقین أن یدركوا مقدار كرامتهم، لكونهم استحقوا أن یكونوا من قطیع 

هذا الُمَعلِّم، وأن یشعروا بالفخر وهم یخدمونه. لقد امتألوا بفرح ال ُینَطق به، وهم یقفون وكأن 
قلوبهم تندفع في حماس المحبوب نحو اهللا المحب. 

إن أحسست في قلبك بمثل هذا النور الذي یولِّد فیك معرفة شاملة نحو اهللا، إن أنار اهللا 
قلبك لُتِحبَّه، یِقل اهتمامك بالعالم وأموره المادیة. بهذا اإلحساس الغامض القصیر تستطیع أن 

تدرك ملء امتالء الصدیقین الذین استمدوا سعادتهم من اهللا باستمرار وبال توقُّف. 
نادًرا ما تشعر بهذا اإلحساس الذي یعطي لك بتدبیر من اهللا. بهذا اإلحساس تعود وتتذكر 
ما تفتقده. أما اإلنسان البار فیشعر بهذه السعادة اإللهیة المستمرة، ألن فیه یسكن الروح، وأولى 

). 22: 5ثمار الروح "محبة وفرح وسالم" (غل 
). یحل إله الصدیقین في النفوس التي تستطیع 1: 33 (مز "اهتفوا أیها الصدیقون بالرب"

أن تسعه، والذي یحل فیه یتسم بالشجاعة. ویتهلل ویصیر البار مسكًنا للرب عندما َیْقَبله في قلبه. 
أما الذي یخطئ فیترك المكان إلبلیس، ویغلق أذنه عن سماع تلك الكلمات: "ال تعطوا إبلیس 

) وال تلك التي جاءت في سفر الجامعة: "إن صعدت علیك روح المتسلط.. فال 27: 4مكاًنا" (أف 
) لیتنا ننظر- قدر ما نستطیع- في الرب، ولُنَخزِّن الفرح في قلوبنا، 4: 10تترك مكانك" (جا 

. ˺)1: 33ونحن نتأمل في هذه الكلمات: "بالمستقیمین یلیق التسبیح" (مز 
 القدیس باسیلیوس الكبیر 

 
 12 أي 1من وحي 

لیقل الضعیف بطل أنا 

. )32 (33تفسیر المزمور  ˺
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  .بسبب شاول لم یجد داود له موضًعا وسط شعبه
هرب إلى الفلسطینیین، فأعطاه أحد ملوكهم مدینة له. 

اختبأ في مدینة صقلغ، غیر أن تحركاته لم تكن سرَّیة تماًما. 
في وسط هذه الضیق، ومع هروبه،  

فاحت رائحة التقوى فیه، وبلغت إلى كل األسباط. 
اشتهى حتى بعض المقاومین له أن یلتصقوا به. 

انسحب كثیرون حتى من إخوة شاول األبطال وحرسه وذهبوا إلیه. 
صار حوله رؤوس جیوش ذوو قدرات عجیبة. 

  .أما مسیحنا ابن داود، فنزل بإرادته وٕارادة أبیه
نزل إلینا ال لیطلب مدینة یلجأ إلیها، 

بل یطلب قلوبنا عرًشا له. 
التف حوله رجال ونساء وأطفال وشباب. 

أقامهم ملوًكا وجبابرة بأس. 
ینشدون على الدوام النشید العسكري الروحي: 

). 10: 3"لیقل الضعیف بطٌل أنا" (یؤ 

  .أرض المعركة هي قلوبنا، وطریقها هو مسیحنا
سالحنا هو صلیب ُمَخلِّصنا، وسرُّ نصرتنا هو فیض نعمته. 

عیوننا تتطلع إلى السماوات. 
أما عدّونا إبلیس فتحت األقدام، ال سلطان له علینا. 

جراحاتنا في المعركة تصدر بهاًء ومجًدا. 
حصننا هو طبیب النفوس واألجساد، قائد المعركة! 
ال نهاب الموت، ألن بموته حطَّم متاریس الهاویة. 

وال نخشى القبر، ألننا نلتقي بواهب القیامة والخلود وعدم الفساد. 

  .جیش الخالص یضم مؤمني العهدین القدیم والجدید
یضم محاربین من كل الشعوب واألمم واأللسنة. 

علمه الحب اإللهي والحب األخوي. 
نصرته هي عبور إلى السماء! 
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  ،سالحنا التوبة بروح الرجاء
والتواضع بروح الیقین في اهللا، 

والتمتُّع بنعمة اهللا دون التراخي والكسل من جانبنا! 

  . ًفي وسط المعركة تمتلئ نفوسنا فرًحا وتهلیال
یلتصق بنا القادمون من عدم اإلیمان إلى اإلیمان. 

والفاسدون الذین یخلعون ثوب الفساد ویرتدون برَّ المسیح. 

  .معركتنا ال تعرف الرخاوة وال التهاون
في وسط الجدِّیة یسكب قائدنا عذوبته في قلوبنا. 

یفتح عن بصیرتنا، فننعم بعربون السماء. 
معركتنا مع إبلیس لن تتوقف مادمنا في الجسد. 

معركتنا معه قائمة بینه وبین كل مؤمنٍ ! 
لكننا بالحق لسنا طرًفا فیها، 

فهي معركة مسیحنا ضد إبلیس. 

  . ٍل معركة الصلیب إلى ُعْرس مسیحنا القائد العجیب حوَّ
قدَّم دمه المبذول َمْهًرا لكنیسته. 

بسط یدیه لیضم عروسه في أحضانه. 
في وسط معركتنا یتجلَّى القائد اإللهي، 

نراه عریس السماء، ُمَفرِّح القلوب، 
واهب الخلود، الُمشِرق ببهائه علینا أبدی�ا! 

  .انطلق بعٌض من بني جاد إلى داود
عبروا أودیة الشرق والغرب، والتفُّوا معه في الحصن على الجبل. 

َهْب لي أن َأْعُبر فوق كل ملذَّات العالم وضیقاته. 
وأنطلق إلیك یا ابن داود أللتقي بك على الجبل. 

على جبل تابور تفتح عن عینّي، فأتمتَّع بأسرار مجِدك. 
ال تجتذبني شهوات العالم، وال أرتبك بمضایقاته. 

تعكس بهاءك على أعماقي، 
وُتِقیم ملكوتك في داخلي، 
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فأدرك أسرار الهوتك، وأختبر عربون سماواتك. 
أللتقي بك على الجبل، وأنت تتحدث مع الجموع. 

أسمع صوتك الحلو، وأختبر قوة كلمتك. 
أتمسَّك بوصیتك، فأنجو من كل مكائد العدو. 

ألتقي بك على جبل الجلجثة، جبل الُعْرسِ . 
أصرخ كما مع دیماس اللص: 

اذكرني یا عریس نفسي متى جئت في ملكوتك! 
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 َاَألْصَحاُح الثَّاِلُث َعَشرَ 

قرار جماعي فاشل 
محاولة إحضار التابوت إلى أورشلیم 

) 16-13داود وتابوت العهد (أصحاحات 
) نرى داود یبني قصره، ویدخل في معركة مع الفلسطینیین ویتمتَّع 25-11: 5 صم 2في (

بالنصرة قبل أن یجعل من أورشلیم مركًزا دینًیا للمملكة. هنا یهتم الكاتب بالكشف عن رغبة داود 
الملتهبة غیرة في إحضار تابوت العهد إلى مدینة أورشلیم بكونه ُیَمثِّل العرش اإللهي. یود أن یبرز أن 

نقل تابوت العهد إلى أورشلیم ُیعتَبر العمل األول والرئیسي لدى داود، هذا التابوت الذي تجاهله شاول.  
]. 6، 5، 2اهتم داود بتجمُّع األسباط ووحدة الشعب وحضورهم [

عن هذه الغیرة المقدسة. ربما یتذكَّر القارئ أنه في فترة القضاة، 16-13ُتخِبرنا األصحاحات 
استولى الفلسطینیون على تابوت العهد، ولكن إذ سبَّب لهم متاعب ال حصر لها، قاموا بوضعه على 

). ومن ذك الوقت، بقي تابوت العهد في منزل أبیناداب 6 صم 1عجلة جدیدة وأعادوه إلى إسرائیل (
في قریة یعاریم، إلى أن رأى داود أن یقوم بمحاولة إحضار تابوت اهللا إلى عاصمة مملكته أورشلیم، 

لكي ما تصبح المدینة الملكیة هي أیًضا المدینة المقدسة. 

المحاولة األولى إلحضار التابوت 
لم یطلب داود یوًما من األیام كرامته الشخصیة، وال تسرَّع في اعتالء العرش، بالرغم من 
نواله وعًدا إلهًیا بذلك منذ صباه، إنما ما كان یشغله هو أن یجتمع الشعب مع القادة حول تابوت 

العهد، بكونه ُمَمثًِّال عرش اهللا، حیث یوجد كرسي الرحمة. 
جمع داود كل جماعة إسرائیل لیأخذ قراًرا جماعًیا صادًقا خاًصا بهذا العمل. اشترك فیه قادة 

الجیش ورؤساء األسباط والكهنة والالویون، وأرسلوا إلى كل إسرائیل، لكن غاب عنهم أن یستشیروا 
ل العمل الُمفِرح إلى مرارٍة، فقد مات ُعزَّا الذي لمس التابوت لكي ال یسقط من العجلة،  الرب، لذا تحوَّ

وحمَي غضب الرب، وخاف داود، ولم ینقل التابوت إلى أورشلیم! 

. 4-1. داود یستشیر القادة وكل جماعة إسرائیل 1
. 6-5. تحرك الجمیع لنقل التابوت  2
 .8-7. احتفال عظیم بنقل التابوت  3
. 11-9. موت ُعزَّا    4
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. 13-12. خوف داود    5
. 14. الرب یبارك بیت عوبید أدوم  6

. داود یستشیر القادة وكل جماعة إسرائیل 1
لماذا بدأ الحدیث هنا في إنجازات داود بنقل تابوت العهد من یعاریم إلى أورشلیم، مع أنه 

) أنه قام بإنجازات كثیرة قبل نقل التابوت؟ یرید الكاتب أن یؤكد أن كل أعمال 6-5 صم 2جاء في (
داود وٕانجازاته غایتها التمتُّع بالحضرة اإللهیة. فقد احتل تابوت العهد قلب داود حتى من قبل أن 

یصیر ملًكا. وجاء نقله إلى أورشلیم لیس باألمر الجدید في فكر داود وتصرفاته. فما ما یشغل الكاتب 
لیس العرض التاریخي الزمني، بل اإلعالن عمَّا في فكر داود وقلبه وتصرفاته. 

 ]1َوَشاَوَر َداُوُد ُقوَّاَد اُألُلوِف َواْلِمَئاِت َوُكلَّ َرِئیٍس [
 ما أن تثبَّت داود على عرشه، حتى فكَّر في نقل تابوت اهللا، وكان له هدفان: 

أ. تقدیم الكرامة هللا كقائٍد حقیقٍي لشعبه، بإظهار االحترام لتابوته الذي ُیَمثِّل حضوره.  
یا لیت االهتمام األول واألعظم ألولئك الذین تمتَّعوا بالسلطان والكرامة والِغَنى أن یكون تقدیم 

الكرامة هللا وخدمته وخدمة ملكوته بین البشر. 
ب. الحصول على الراحة الحقیقیة والسعادة والفائدة من وجود التابوت في العاصمة. فإنه 
من الحكمة أن یأخذ حكام العالم تابوت اهللا معهم، بل وفي أعماقهم، لیتمتَّعوا بحكمته ومشورته ومن 

نوامیسه، فالذین یبدأون بمخافة الرب یحظون بنعمته. 

له، لكن إذ حسب أن نقل  اعتاد داود أن یستشیر الرب في كل شيٍء، ویطلب بركته وتدخُّ
التابوت ال یحتاج إلى مشورة، فهو عمل مبارك دون شٍك یفرح قلب اهللا، لذا فشل، إذ اعتمد على 

القرار الجماعي وعلى فهمه، متجاهًال االلتجاء إلى اهللا. نسَي داود أن تابوت العهد، وهو ُیَمثِّل عرش 
اهللا، ال یعتمد على األذرع البشریة، وال على غیرة إنسانٍ . َتعلَّم داود ذلك، لكن لألسف لیس قبل البدء 

في العمل، وٕانما بعد أن تمت جنازة ُعزَّا ودفنه في القبر! 
ُیالَحظ أن سفر صموئیل لم یذكر استشارة داود للقادة. بحكمة استشار داود قواد األلف 

والمئات وكل رئیس، حتى یشعر الكل أن هذا العمل یخص القادة مع الشعب، ولیس خاًصا بالملك 
وحده، غیر أنه أخطأ إذ لم یسأل الرب، ربما ألنه شعر بأن األمر ال یحتاج إلى سؤال الرب، ألنه 
عمٌل فیه محبة هللا. من جانب آخر لم یسأل الكهنة والالویین عن شریعة حمل التابوت والسیر به. 

حسن أن یقوم داود باستشارة قادة الشعب، فبالرغم من أنه كان عًمال جلًیال، وبما أن داود 
ل أن ُیشِرك  هو الملك، وفي سلطانه أن یأمر بتنفیذ هذا العمل، إالَّ أنه اختار أن یأخذ المشورة، وفضَّ
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اآلخرین في القیادة. هذا دفع الجمیع أن یثقوا في قراراته الحكیمة، ویستریحوا لسلوكه بروح التواضع، 
فنال التأیید باإلجماع. 

لیس من ُمَدبِّر حكیم یشتهي أن یتخذ قراراته دون مشورة. فداود نفسه كان ذكًیا جًدا، ومع 
). لو أن داود سأل الرب المشورة، 6: 24ذلك استشار قواده، "ألن الخالص بكثرة المشیرین" (أم 

وسأل أي الوي عن كیفیة نقل التابوت، لتم نقل التابوت بسالٍم وفرحٍ .  

 َوَقاَل َداُوُد ِلُكلِّ َجَماَعِة ِإْسَراِئیلَ : 
  َوَكاَن َذِلَك ِمَن الرَّبِّ ِإَلِهَنا، ،ِإْن َحُسَن ِعْنَدُكمْ "

  ،َفْلُنْرِسْل ِإَلى ُكلِّ ِجَهٍة ِإَلى ِإْخَوِتَنا اْلَباِقیَن ِفي ُكلِّ َأَراِضي ِإْسَراِئیلَ 
 ]2 [.َوَمَعُهُم اْلَكَهَنُة َوالالَِّویُّوَن ِفي ُمُدِن َمَراِعیِهْم ِلَیْجَتِمُعوا ِإَلْیَنا

قام باستدعاء كل الشعب لیحضروا هذه المناسبة، لتكریم التابوت، وألجل إرضاء الشعب 
، وهذا یدل على تواضعه وكیاسته ومدى المحبة التي كان  إخوتناوتنویره. إنه یدعو عامة الشعب

) من أجل محبته العجیبة لنا. 11: 2یكنها لهم، هكذا لم یستِح ربنا یسوع أن یدعونا إخوة (عب 
اشترط داود أن یكون هذا حسب إرادة اهللا، وكأنه یقول: "بالرغم من أن هذا یظهر حسن لي 

ولكم، إالَّ أنه إن لم یكن من الرب، فال نعمله". لیتنا نحن أیًضا في كل أمر نفعله یجب أن یكون 
سؤالنا: "هل هذا من اهللا؟ هل هذا حسب إرادته؟ هل یمكننا أن نعطي جواًبا حسًنا أمام اهللا عن هذا؟ 

هل نتوقع أن یكون هذا مرضًیا هللا؟ هل سألنا اهللا قبل البدء فیه؟ 

، َفُنْرِجَع َتاُبوَت ِإَلِهَنا ِإَلْیَنا
 ]3 ["َألنََّنا َلْم َنْسَأْل ِبِه ِفي َأیَّاِم َشاُولَ .

". أراد أن ُیحِضَره إلى العاصمة، لیجعل منها تابوت إلهنادعا تابوت العهد "تابوت اهللا" أو "
مركًزا للعبادة للشعب كله. أراد تأكید أن اهللا هو مركز حیاة جمیع المؤمنین. 

في أیام شاول حدث تجاهل لتابوت العهد. استولى الفلسطینیون علیه لمدة سبعة شهور، 
). ظلَّ تابوت العهد في 7-4 صم 1ورجع إلى قریة یعاریم، حیث ُحِفَظ في بیت أبیناداب الالوي (

القریة سنین عدیدة، هذا یكشف عن المباالة بالحضرة اإللهیة، أو االلتصاق باهللا، أو قبول اهللا كمركز 
للحیاة، أما الرغبة في نقل تابوت العهد إلى العاصمة، فیحمل رغبة أن یكون اهللا هو األول في حیاة 

الجماعة، وهو مركز الصدارة. 
هكذا یلیق بنا أن یكون الكتاب المقدس، بكونه كلمة اهللا، مركز الصدارة في حیاتنا. 

كان ما یشغل قلب داود الملك أن یجمع إسرائیل بكل أسباطه وقادته مع الكهنة والالویین 
ألننا إلرجاع تابوت العهد من قریة یعاریم. وأن یجمع كل الساجدین للربِّ لهذا األمر، قائًال في مرارة: "
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]. أدرك داود أن سرَّ فشل إسرائیل في أیام شاول أن تابوت العهد كان 3" [لم نسأل به في أیام شاول
). 19-18: 14 صم 1في طي النسیان. فمنذ وقت إرجاعه بأیدي الفلسطینیین لم یهتم أحد به (

نالحظ أن داود لم ُیبِد أّیة مالحظة سیئة عن شاول، فلم یقل "شاول لم یهتم أبًدا بالتابوت، على األقل 
". فاعتبر نفسه ُمذِنًبا مع ألننا لم نسأل به في أیام شاولفي أواخر ُملْكه"، ولكن بتواضٍع قال: "

اآلخرین عن هذا اإلهمال. إنه من األفضل أن نحكم على أنفسنا، ولیس على اآلخرین، فالمتواضعون 
 الخ.). 5: 9والصالحون "یندبون نصیبهم في الذنب العام، وینسبون العار ألنفسهم" (دا 

 َفَقاَل ُكلُّ اْلَجَماَعِة ِبَأْن َیْفَعُلوا َذِلَك، 
 ]4َألنَّ اَألْمَر َحُسَن ِفي َأْعُیِن َجِمیِع الشَّْعِب . [

. تحرك الجمیع لنقل التابوت 2
، َوَجَمَع َداُوُد ُكلَّ ِإْسَراِئیَل ِمْن ِشیُحوِر ِمْصَر ِإَلى َمْدَخِل َحَماةَ 

 ]5ِلَیْأُتوا ِبَتاُبوِت اهللا ِمْن َقْرَیِة َیَعاِریمَ . [
: معناه أسود أو ُمكدِّر وهو نهر النیل. ینقسم في آخر مجراه (فرعي الدلتا). شیحور مصر

والقسم الشرقي هو الحّد بین مصر وٕاسرائیل، وهو الُمشار إلیه هنا. 
: في األرض حوالي حمص، وهو سهل مفتوح إلى الشمال نحو حماة، وٕالى مدخل حماة

الشرق نحو بریة سوریا، وٕالى الجنوب نحو ربلة والبقاع وٕالى الغرب نحو بالد الحصن والبحر، وهي 
مدخل لهذه الجهات. أي شیحور كان في أقصى الجنوب، ومدخل حماة في أقصى الشمال. 

 َوَصِعَد َداُوُد َوُكلُّ ِإْسَراِئیَل ِإَلى َبْعَلَة، 
 ِإَلى َقْرَیِة َیَعاِریَم الَِّتي ِلَیُهوَذا،

  ،ِلُیْصِعُدوا ِمْن ُهَناَك َتاُبوَت اهللا الرَّبِّ 
 ]6اْلَجاِلِس َعَلى اْلَكُروِبیَم الَِّذي ُدِعَي ِباِالْسمِ . [

 صم 1كان التابوت في بیت أبیناداب في قریة یعاریم حین ردَّه الفلسطینیون إلى إسرائیل (
) وفي نوب في 3: 1 صم 1). وأما خیمة االجتماع فكانت في شیلوه في أیام عالي الكاهن (3: 4

)، وفي جبعون في أیام داود وكان الكاهن صادوق، وأخیًرا في أورشلیم 9-1: 21 صم 1أیام شاول (
في أیام سلیمان قبل بناء الهیكل. 

. احتفال عظیم بنقل التابوت 3
 َعَلى َعَجَلٍة َجِدیَدٍة ِمْن َبْیِت َأِبیَناَداَب،  َوَأْرَكُبوا َتاُبوَت اهللا

 ]7َوَكاَن ُعزَّا َوَأِخُیو َیُسوَقاِن اْلَعَجَلَة، [
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)، 7: 6 صم 1إن عجلة یجرها ثیران كانت وسیلة مناسبة للفلسطینیین لنقل التابوت (انظر 
)، فبالرغم من أنهم 15، 11: 4ولكن شعب اهللا قد أعطى أوامر ُمحدَّدة في هذا المضمار (انظر عدد 

احتفلوا بحضور التابوت، إال أنهم عصوا تعلیمات اهللا. بهذا فشلوا في االعتراف بوجود اهللا القدوس 
بینهم.  

من كان یظن أن داود كان من الممكن أن یعمل مثل هذا الخطأ أن یحمل التابوت على 
عجلة؟ ألن الفلسطینیین حملوه بهذه الطریقة والتدبیر اإللهي سمح بدفع العجلة، ظنَّ داود أنه من 
الممكن أن یعملوا الِمْثل. ولكن یجب أن نسیر طبًقا للوصیة اإللهیة، ولیس طبًقا للتمثُّل باآلخرین 

حینما یختلفون عما جاء في الوصیة، حتى وٕان كانت مثل هذه األمثال قد سمحت بها العنایة اإللهیة 
في ظروف خاصة. 

لذلك لما لمس ُعزَّا التابوت ضربه الرب ومات، وخطیة ُعزَّا تُنِذرنا بقوة لنتجنب االفتراض 
ر العمل  الُمسبَّق والتسرُّع وعدم الهیبة أثناء التعامل مع المقدسات، وال نظن أن ُحسن النیة ُیَبرِّ

الخاطئ.  
فمًثال عند التقدُّم من األسرار المقدسة یجب أن نالحظ ونفحص قلوبنا، لئال ُتؤدي الزلة 
واأللفة واالعتیاد إلى قلة االحترام. لیتنا ال نعبث في طرقنا لالقتراب من اهللا، ولكننا نتقدَّم خالل 

المسیح بدالة إلى عرش النعمة، ألننا تحت تدبیر الحریة والنعمة ولیس تحت العبودیة واإلرهاب، لیت 
الكآبة التي بدَّلت فرح إسرائیل بسبب عقوبة ُعزَّا تذكرنا دائًما أن نعبد الرب بخوٍف ورعدٍة، بینما نخدم 

بفرٍح وسرورٍ . لیكن غیظ داود في هذه المناسبة ُمَحذًِّرا لنا، لنالحظ أنفسنا حینما نكون تحت تأدیب من 
 اهللا، لئال نتخاصم معه بدًال من الخضوع إلرادته. 

، َوَداُوُد َوُكلُّ ِإْسَراِئیَل َیْلَعُبوَن َأَماَم اهللا
 ]8ِبُكلِّ ِعزٍّ َوِبَأَغاِنيَّ َوِعیَداٍن َوَرَباٍب َوُدُفوٍف َوُصُنوٍج َوَأْبَواقٍ . [

مع َأْخِذ داود قراراته في كل شيٍء حتى في األمور الدینیة بجدِّیة وتواُزن ووقار، وضع في 
قلبه أن یسود روح الفرح سائر الشعب. 

 في استخدام الموسیقى تعبیًرا عن الفرح بروح الوحدة واالنسجام مًعا العالمة أوریجینوسیرى 
في الرب. بنغمات الموسیقى، یستطیع الراغبون في الوحدة أن ینسجموا مع الغیر، أما رافضو الوحدة، 

فال یستمتعون بالموسیقى. هذا ما ظهر بقوٍة في مثل السید المسیح عن االبن الراجع إلى أبیه، إذ 
)، ُضِرَبت الموسیقى في البیت 20: 15التقى االبن بأبیه الذي ركض إلیه ووقع على عنقه وقبَّله (لو 

الذي هو الكنیسة، وحدث رقص رمًزا للوحدة العجیبة بین اآلب المملوء حنًوا واالبن الراجع بكل قلبه. 
). 28-25: 15لكن لألسف لم ُیَسر االبن األكبر بذلك (لو 
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  ُتستخَدم كلمة "سیمفونیة بكل دقٍة عن األصوات المتناغمة. ففي وسط األنغام الموسیقیة ینسجم
البعض فیما بینهم. هذا التعبیر معروف في الكتاب المقدس وینطبق على الموسیقى، حیث قیل: 

). فإنه یلیق عند االنسجام الذي 25: 15 ورقًصا" (لو symphonias"سمع صوت آالت الطرب 
تمَّ بین األب وابنه الذي كان مفقوًدا وُوِجَد بالتوبة أن ُتسَمع سمیفونیة في هذه المناسبة التي تفرح 
البیت... یماثل هذا ما ورد في الملوك (صموئیل)، عندما َتَقدَّم إخوة عمیناداب التابوت، وعزف 

. ˺)LXX 5-4: 6 صم 2داود وأبناء إسرائیل أمام وجه الرب موسیقى رائعة بقٍوة مع أغاٍن (راجع 
العالمة أوریجینوس 

. موت ُعزَّا 4
  ،َوَلمَّا اْنَتُهوا ِإَلى َبْیَدِر ِكیُدونَ 

 َمدَّ ُعزَّا َیَدُه ِلُیْمِسَك التَّاُبوَت، 
 ]9َألنَّ الثِّیَراَن اْنَشَمَصتْ . [

ا، َفَحِمَي َغَضُب الرَّبِّ َعَلى ُعزَّ 
 َوَضَرَبُه ِمْن َأْجِل َأنَُّه َمدَّ َیَدُه ِإَلى التَّاُبوِت، 

 ]10َفَماَت ُهَناَك َأَماَم الهَ . [
). وكان یلزم أن 15-5: 4أعطى اهللا تعلیمات ُمَحدَّدة عن كیفیة حمل التابوت ونقله (عد 

یقوم الكهنة بحمله بواسطة عصي توضع في حلقاته دون أن ُیلَمَس . تمنع الشریعة حتى الكهنة لمس 
). 15: 4التابوت نفسه (عد 

مات ُعزَّا ألنه لمس تابوت العهد، بینما تبارك بیت عوبید أدوم حیث ُحِفَظ التابوت. 
). نتطلع إلى اهللا بكونه 31: 10یقول الرسول: "ُمخیف هو الوقوع في یدّي اهللا الحيّ " (عب 
األب الرحوم، ونلتزم أیًضا بتكریمه بكونه ملك الملوك ورب األرباب! 

 أن سبب موت ُعزَّا أنه اقتحم حقوًقا خاصة بالكهنة، وال یجوز له ممارستها. ˻یرى یوسیفوس
إن كان ُعزَّا عن عدم إدراك تصرف، فسقط مّیًتا ألنه مارس ما ال یجوز له فعله، هكذا من 

یتناول جسد الرب ودمه بغیر استحقاق ُیَدان، وٕان لم یكن یدرك خطورة األمر. 
سمح اهللا بموت ُعزَّا ألنه لمس التابوت الذي ال یجوز له فعل ذلك، لكي ال نستهین بأیة 

وصیة إلهیة، فمع محبة اهللا الفائقة لإلنسان، غیر أنه یلیق باإلنسان أن یلتزم بالطاعة للوصیة اإللهیة 
مهما بدت بسیطة؟ 

1 Commentary on Matthew,14:1. 
2 Antiquities of the Jews, 7:4:2 . 
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  كما أن الذي یكشط جزئًیا صورة (اإلمبراطور) عن العملة الملوكیة، ُیحَسب كمن ارتكب عمًال
مفسًدا كامًال، هكذا من ینحرف ولو قلیًال عن اإلیمان الطاهر ُیحَسب أنه ارتكب أخطاًء جسیمًة 

ویصیر فاسًدا بكامله... 
النقص في الغیرة في األمور الصغیرة هو السبب لكل كوارثنا. وألن األخطاء الَهیِّنة تمنع 
اإلصالح المناسب، تزحف األخطاء الكبیرة إلى الداخل. وكما أن اإلهمال في جراحات الجسد 
. ˺ُتَسبِّب حمى ومتاعب وموًتا، هكذا في النفس، فإن الشرور البسیطة تفتح الباب لشروٍر خطیرةٍ 

القّدیس یوحنا الذهبي الفم  

  عندما رأى داود، اإلنسان التقي والنبي والممسوح ملًكا، والذي اختاره اهللا حسب قلبه، لیتمم إرادته
في كل شيء، أن الجهل عوقب بغضب الرب، خاف وحزن... وخشي لئال یسقط تحت نفس 

. ˻الحكم
القدیس جیروم  

 َفاْغَتاَظ َداُوُد َألنَّ الرَّبَّ اْقَتَحَم ُعزَّا اْقِتَحاًما، 
 ]11 ِإَلى َهَذا اْلَیْومِ . ["َفاِرَص ُعزَّا"َوَسمَّى َذِلَك اْلَمْوِضَع 

ألن احتفاله العظیم وارتعب، وخشي أن ُیحِضَر التابوت إلى أورشلیم. اغتاظ وداود وغضب 
بنقل التابوت قد فشل تماًما، وأدَّى إلى قتل رجٍل في نظره كان بریًئا. لكن اهللا لم یتركه في غضبه 
وحزنه، إنما فتح عینیه لیرى بركات تابوت العهد التي حلَّْت على بیت عوبید أدوم الجتِّي، فاشتهى 

االلتصاق بتابوت العهد ونقله إلى العاصمة، ولكن بروح الطاعة للوصیة. 

.  ˼: هذا االسم عبري، معناه عقوبة ُعزَّاPerez Uzzah َفاِرَص ُعزَّا

. خوف داود 5
  َقاِئالً :،َوَخاَف َداُوُد اهللا ِفي َذِلَك اْلَیْومِ 

؟"  ]12 ["َكْیَف آِتي ِبَتاُبوِت اهللا ِإَليَّ
 َوَلْم َیْنُقْل َداُوُد التَّاُبوَت ِإَلْیِه ِإَلى َمِدیَنِة َداُوَد، 

 ]13َبْل َماَل ِبِه ِإَلى َبْیِت ُعوِبیَد َأُدوَم اْلَجتِّيِّ . [
ُوِضَع تابوت العهد في بیت عوبید أدوم الجتِّي لمدة ثالثة شهور، فمأل البیت بالبركة.  

ل لنا  العجیب أن سفر أخبار األیام األول الذي ستر على خطایا خطیرة وبشعة لداود، سجَّ

1 Commentary on Galatians,1. 
2 Defense Against the Palagians, 1:38. 
3 Break Through: The Bible for Young Catholics, Saint Mary's Press, 2006, p. 511.  
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خطأه هنا، إذ لم یتبع الشریعة في نقل تابوت العهد؛ لماذا؟  
. حسن أن یفرح داود ومن معه وُیَسبِّحون اهللا، ألنهم ینقلون التابوت إلى العاصمة، لكن 1

مع التسبیح یلزم الحرص على الطاعة لشریعة اهللا، فعدم االلتزام بأن الكهنة هم الذین یحملون التابوت، 
مكتفًیا بأن یأتي بعجلٍة جدیدٍة تحمل التابوت وٕان بدت أمًرا صغیًرا، لكن الطاعة هللا فوق كل شيء. 

. راحة تابوت العهد ال في نقله إلى العاصمة، إنما في طاعة اإلنسان للوصیة، نتمتَّع 2
بحضور اهللا بطاعتنا للوصیة اإللهیة. 

. حمل الفلسطینیون تابوت العهد عند إرجاعه إلى إسرائیل على عجلٍة جدیدٍة، ولم یمت 3
منهم أحد، ألنهم ال َیْعَلمون شیًئا عن هذه الشریعة. لقد أرجعوا التابوت حسب ضمائرهم، وحسبما 

أدركوا بالناموس الطبیعي، ولم یكن لدیهم ناموس موسى. 

لت ثقته مع الفرح والتسبیح إلى خوٍف ومرارٍة وسخٍط، 4 . فشل داود في نقل التابوت، وتحوَّ
بل وٕالى اتهام هللا. ومع هذا تحقق نقل التابوت بعدما َتَعلَّم داود الطاعة. 

. َقدَّم اهللا لنا درًسا عملًیا أال نطلب أن نرضیه حسب فكرنا البشري، إنما بالطاعة لكلمته 5
اإللهیة ووصیته التي وهبنا إّیاها. 

  یلیق بنا أن نؤمن أن فترة التأخیر في تنفیذ الوصیة هي وقت للعصیان بالنسبة لمن ُیَنفِّذ الوصیة
بعد ذلك... لذلك وجب علینا أن نتذكر القول: "ال تتأخر في الرجوع إلى الرب، وال تؤجله من یوم 

)، والقول: "ال تقل لصاحبك اذهب وعد، فأعطیك غًدا، وموجود ٧: ٥إلى یوم" (ابن سیراخ 
] قد ٤١" [فرفعوا الحجر). یلزمنا أن نعتقد أنه دینونة على مرثا إن الكلمات: "٢٨: ٣عندك" (أم 

F".قال یسوع: ارفعوا الحجرُكِتَبْت مؤخًرا، وكان یجب أن ُتقال فوًرا بعد الكلمات: "

˺ 

العالمة أوریجینوس 

  برهان الحب هو إعالنه خالل العمل. هذا هو السبب الذي ألجله یقول یوحنا في رسالته: "من
). ُحبُّنا حقیقي إن حفظنا إرادتنا 4: 2 یو 1قال قد عرفته وهو ال یحفظ وصایاه فهو كاذب" (

متناغمة مع وصایاه. من یجول هنا وهناك خالل شهواته الشریرة ال یحب اهللا بالحق، ألنه یضاد 
 .˻اهللا في إرادته

 البابا غریغوریوس (الكبیر) 

1 Commentary on John, Book 28:19 – 22. 
2 Hom. 30, PL 76: 1220. Forty Gospel Homilies,  
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 ویمكن أن تكون لهذه الكلمة ،كل كلمة من كلمات المسیح تكشف عن مراحم اهللا وبرِّه وحكمته 
 القاسيقوتها في النفس عن طریق األذن إن أصغت إلیها طوًعا. هذا هو السبب في أن اإلنسان 

 بل ویصلب (یسوع) ، إلیها طوًعا لیس فقط ال یدرك الحكمة اإللهیةیصغيالقلب والشریر الذي ال 
 الذي علَّم بها.

 تحبونني إلیه طوًعا، إذ قال: "إن كنتم نصغيلذلك یجب علینا أیًضا أن ننظر إن كنا 
 ي، یحبه أبیحبني، والذي یحبني ویحفظها فهو الذي وصایاي... الذي عنده وصایايفاحفظوا 
 .)21 ،15:14یو (" ذاتي وأظهر له ،وأنا أحبه

 إن أعظم الوصایا هي أن تحب أال ترى كیف أنه یجعل في وصایاه مكمًنا إلعالن ذاته؟ 
 .˺ بعدما نرفض كل األمور الزمنیة ویستقر ذهنناياهللا والقریب، تلك التي تأت

  .التدریب الروحي لیس شیًئا منفصًال عن الوصیة، بل هو الوصیة عینها 

  عمًال لیس هو وصیة؟! فإن تكلمت عن الصالة فهي وصیة.أرني

 وٕان تكلمت عن طرد األفكار فهي وصیة (كن وقوًرا وساهًرا).

 وٕان تكلمت عن الصوم أو السهر... فهذه وصایا أیًضا.

  نفسك).أنكروٕان تكلمت عن إماتة الذات، فهي أیًضا وصیة (

 القدیس مرقس الناسك

. الرب یبارك بیت عوبید أدوم  6
 َوَبِقَي َتاُبوُت اهللا ِعْنَد َبْیِت ُعوِبیَد َأُدوَم ِفي َبْیِتِه َثَالَثَة َأْشُهرٍ . 

 ]14َوَباَرَك الرَّبُّ َبْیَت ُعوِبیَد َأُدوَم َوُكلَّ َما َلهُ . [
إن كان الموت فد حلَّ بُعزَّا ألنه لمس تابوت العهد غیر ُمَراعي الوصیة اإللهیة، فقد بارك 

الرب بیت عوبید أدوم ألن التابوت مكث فیه. هكذا یؤكد اهللا أنه مصدر البركات التي ال ُتحَصى لمن 
یتمسك به ویطلبه، لكن من ال یبالي بوصیته، یسمع القول اإلنجیلي: "حًقا ما أرهب الوقوع في یدّي 

). 31: 10اهللا الحيّ " (عب 
عة لنا لنرحب بطقوس  لتكن البركة التي حلَّت في بیت عوبید أدوم بسبب التابوت، ُمَشجِّ

الكنیسة في بیوتنا، أّي كمن یؤمنون أن التابوت كضیٍف ال یسبب ضرًرا، وٕانما كانت كلمة اإلنجیل 
للبعض هي "رائحة موت لموت"، كما كان التابوت لُعزَّا، فلنقبلها نحن بفرٍح ومحبٍة وسوف تكون لنا 

 "رائحة حیاة لحیاة".

1 Philokalia, Book 1. 
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 13 أي 1من وحي 

لُتعِلْن عن حضورك اإللهي في قلبي! 

  .بروحك القدوس ُتِقیم من أعماقي هیكًال لك
تتجلَّى یا سیدي في أعماقي، 

فأراك عمیًقا في داخلي أعمق من عمقي، 
وعالًیا یا أیها القدوس أعلى من ُعلوِّي! 

  !َهْب لي بحضورك اإللهي أال أنشغل إال بك
َسمِّْر خوفك في قلبي، وأعلن حبك في أعماقي. 

مع الشاروبیم والسیرافیم أقف أمامك بمخافة! 
وبالصلیب ینسكب قلبي بالحب والشوق إلیك! 
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 َاَألْصَحاُح الرَّاِبُع َعَشرَ 

استقرار مملكة داود 
إن كان األصحاح السابق یكشف لنا عن قلب داود النقي، فإنه إذ أقام أورشلیم عاصمة 

لمملكته، أراد أن ُیْعِلَن أن الملك الحقیقي هو اهللا، وأن كل نجاٍح یبلغ إلیه، إنما هو عطیة من اهللا. لهذا 
وضع في قلبه أن ینقل تابوت العهد بكونه ُیَمثِّل الحضور اإللهي إلى العاصمة. 

أخطأ داود كما رأینا، ألنه لم یسلك حسب تدبیر الشریعة فیما یخص بحمل تابوت العهد، 
وعوض االحتفال الُمبِهج، أقیمت جنازة لُعزَّا الذي لمس التابوت فمات. 

تطلَّع الرب إلى قلب داود النقي، فثبَّت مملكته، ووهبه نجاًحا ونمو�ا ونصرة ومجًدا. 
هذا النجاح ولَّد ثورة وحقًدا لدى األعداء، فثاروا ضده. استشار داود الرب، فحاربهم وغلب.  

أعطاه الرب هیبة من عنده على كل األمم المحیطة به. 

. 2-1. ملك حیرام یرسل ُعمَّاًال ومواد بناء 1
. 7-3. داود وتعدُّد الزوجات   2
. 17-8. هجوم الفلسطینیین علیه   3

. ملك حیرام یرسل ُعمَّاًال ومواد بناء 1
  ،َوَأْرَسَل ِحیَراُم َمِلُك ُصوَر ُرُسًال ِإَلى َداُودَ 

اِریَن ِلَیْبُنوا َلُه َبْیًتا. [  ]1َوَخَشَب َأْرٍز َوَبنَّاِئیَن َوَنجَّ
یبرز هنا استقرار داود في أورشلیم، مع فیٍض من العطایا ُیَقدِّمها له ملك غریب من األمم. 
أظهر اهللا لداود نعمته، وأعطاه نعمة في عینّي حیرام ملك صور، فأرسل إلیه رسًال یطلب ِودَّ داود. 
ارین لیبنوا له بیًتا. هذه بدایة صداقة قویة وُمْمَتدَّة لفترة  كما أرسل له خشب أرز وبنَّائین مهرة، وَنجَّ

طویلة بین داود وحیرام ملك صور، استمرت حتى أیام سلیمان. 
صار لداود مملكة عظیمة وممتدة، بینما كانت مملكة حیرام صغیرة ال ُتقاَرن بمملكة داود، 
لكن اهللا الذي كان یسند داود في كل أعماله أراد أن یقوده إلى الُحبِّ مع التواضع. فمع كل إمكانیات 

داود ما كان یمكنه أن یبني لنفسه قصًرا بدون مساندة حیرام ملك صور.  
إنه یطالبنا أال نحتقر من هم أقل منَّا في اإلمكانیات والسلطان. فاإلنسان مهما بلغ نجاحه، 
ومهما نال من إمكانیات، في حاجة إلى أخیه. یطلب منه أن یسنده، ویشكره على خدماته ومساعداته 

حتى وٕان كانت بأجرٍ . 

  

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

www.coptic-treasures.com/wp


 14أخبار األیام األول 
 

ال یستطیع أن یعیش اإلنسان في معزٍل عن أخیه، إنما كلما ُأتیَحْت له الفرصة، یكشف 
ألخیه أنه محتاج إلى مساندته والتعاون معه، فال یعاني األخ بِصَغِر نفسٍ . 

 َوَعِلَم َداُوُد َأنَّ الرَّبَّ َقْد َأْثَبَتُه َمِلًكا َعَلى ِإْسَراِئیَل، 
 ]2َألنَّ َمْمَلَكَتُه اْرَتَفَعْت ُمَتَصاِعَدًة ِمْن َأْجِل َشْعِبِه ِإْسَراِئیلَ . [

إنه إذ یقودهم ویهتم برعایتهم وٕاشباع احتیاجاتهم وحمایتهم، ال یشعر أن له فضًال في ذلك، 
فإن هذا ما یلزم أن یفعله كراٍع صالٍح وُمِحٍب لشعب اهللا. 

: كانت عینا داود ُمَركِّزتین على اهللا، فكل نجاٍح وازدهاٍر وكرامٍة َتِحلُّ به، العامل األول
ُیحسب هذا كله عطایا إلهیة، لیس ألنه أكثر ذكاًء أو قدرة أو حكمة، من غیره، إنما ألن اهللا معه. 

: أن ما یناله من نجاٍح ومجٍد وعظمٍة ُوِهَب له، ال لیتنعَّم به شخصًیا، وٕانما العامل الثاني
وٕانما یحسب نفسه مدعو�ا من  his egoلكي یخدم شعب اهللا. هكذا یلیق بالمؤمن أال یتمركز حول ذاته 

 فإنه ما استحق أن یولد من عاش ألجل اهللا لسعادة اآلخرین وراحتهم ومجدهم وخالصهم األبدي.
نفسه، وال یبالي بأخیه. 

لة جاذبیة شخصیته، حیث تجمَّعت حوله كل  ما تتمتع به مملكة داود من استقرار لیس ُمَحصِّ
األسباط، وال محصلة محبة الناس وٕاخالصهم وغیرتهم على بناء الشعب ونمّوه، إنما سّر عظمة مملكة 

داود عامالن رئیسّیان، وهما: 
 . ما تمتع به من نمو روحي وسمو ومجد وفرح، إنما هو عطیة اهللا له.1
. مع محبة اهللا الفائقة لعبده داود، َقدَّم له من امتیازات فریدة، حتى وعده أن نسله یملك 2

". لقد أدرك داود هذا. من أجل شعبه إسرائیلإلى األبد، هذا كله "

. داود وتعدُّد الزوجات 2
  ،َوَأَخَذ َداُوُد ِنَساًء َأْیضًا ِفي ُأوُرَشِلیمَ 

 ]3َوَوَلَد َأْیضًا َداُوُد َبِنیَن َوَبَناٍت . [
كان تعدُّد الزوجات والسراري عادة شائعة في ذلك العصر عند العائالت المالكة في الشرق 

). 24: 2األوسط، ولم یكن ذلك یتفق مع الوصیة اإللهیة وفكر اهللا (تك 
كان لداود ضعفاته، فقد تمثَّل بالعادات التي كانت سائدة بین عائالت الملوك في الشرق 

كان بعض الملوك یستغلون هذه العادة للدخول األوسط في ذلك الحین، وعدم التزامه بالزوجة الواحدة. 
في عالقة نسب مع الملوك الُمجاوِرین، فُیعِطي نوًعا من السالم السیاسي.  

هذه العادة كثیًرا ما ُتَسبِّب حسًدا وغیره في القصر الملكي بین النساء، وأیًضا بین األبناء. 
بسببها دخل داود في مشاكل أسریة كثیرة ونزاعات بین أوالده، ولم یكن لدیه الوقت الكافي لتربیة أوالده 
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كما حدث مع أبشالوم وأمنون، ألن األخیر اغتصب أخت األول، وهي أخته من في مخافة الرب، 
نفس الوالد ولیس من والدته. 

ارتبط داود بزوجات وسراري من بینهن اآلتي: 
: لم تُْنِجْب، ربما ألنها احتقرته عندما رأته یرقص أمام تابوت میكال ابنة شاول الملك. 1

). یبدو أنها قد َتَبنَّت خمسة من أبناء أختها. أعطى داود أبناء أختها الخمسة 14: 6 صم 2العهد (
للجبعونیین لیقتلوهم من أجل خطایا شاول. 

: أنجبت أمنون، وهو البكر. اغتصب أخته غیر الشقیقة ثامار. انتقم أخینوعم الیزرعیلیة. 2
منه أبشالوم أخ ثامار شقیقتها. 

: أنجبت أبشالوم وهو االبن الثالث لداود. قتل أخاه معكة ابنة تلماوي ملك جاشور. 3
أمنون (غیر الشقیق) وأقام في خیمة على السطح ولم یرد أبوه أن یلتقي به. اضطجع مع نساء أبیه، 

تمرَّد على أبیه، وُقِتَل أثناء المعركة ضد جیش أبیه. 
: أنجبت االبن الرابع أدونیا. أقام نفسه ملًكا قبل موت أبیه، لكن مؤامرته فشلت، حجیث. 4

وأبقى داود على حیاته، غیر أن سلیمان قتله بعد تولِّیه العرش. 
: أخطأ معها داود ودبَّر مؤامرة لقتل رجلها أورّیا الحثِّي لكي ُیخِفي جریمته: بثشبع. 5

أنجبت طفًال لم ُیذَكر اسمه، مات وهو طفل. ثم أنجبت سلیمان الذي تولَّى العرش بعد والده. لألسف 
تزوج بنساء كثیرات وثنّیات جذبنه للعبادة الوثنیة. 

 َوَهِذِه َأْسَماُء اَألْوَالِد الَِّذیَن َكاُنوا َلُه ِفي ُأوُرَشِلیمَ : 
 ]4[ َشمُّوُع َوُشوَباُب َوَناثَاُن َوُسَلْیَمانُ 

 ]5َوِیْبَحاُر َوَأِلیُشوُع َوَأِلَفاَلُط [

 ]6[ َوُنوَجُه َوَناَفُج َوَیاِفیعُ 

 ]7َوَأِلیَشَمُع َوَبَعْلَیاَداُع َوَأِلیَفَلطُ . [
)، 31: 3 (لو ناثانَتْذُكر األنساب لمیالد السید المسیح اثنْین من بنیه من بثشبع وهما 

)، وجاء من نسله القدِّیس یوسف خطیبها. 6: 1 (مت سلیمانوجاءت من نسله القدیسة مریم. والثاني 

. هجوم الفلسطینیین علیه 3
أكَّد له الرب مساندته له، فبعد أن أظهر ملك صور خضوعه وتقدیره لداود، وهبه نصرات 

على الفلسطینیین، وأعطاه هیبة على جمیع األمم. 
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 َوَسِمَع اْلِفِلْسِطیِنیُّوَن َأنَّ َداُوَد َقْد ُمِسَح َمِلًكا َعَلى ُكلِّ ِإْسَراِئیَل، 
 َفَصِعَد ُكلُّ اْلِفِلْسِطیِنیِّیَن ِلُیَفتُِّشوا َعَلى َداُودَ . 

 ]8َوَلمَّا َسِمَع َداُوُد َخَرَج ِالْسِتْقَباِلِهمْ . [

 ]9َفَجاَء اْلِفِلْسِطیِنیُّوَن َواْنَتَشُروا ِفي َواِدي الرََّفاِئیِّینَ . [
في حبرون لم یشعر الفلسطینیون بخطورة داود علیهم، أما في أورشلیم فشعروا بخطورته، 

وأرادوا أن ُیَحطِّموه، غیر أن داود كان یستشیر الرب قبل دخوله في المعارك. 

 َفَسَأَل َداُوُد ِمَن اهللا: 
  " َفَتْدَفُعُهْم ِلَیِدي؟،َأَأْصَعُد َعَلى اْلِفِلْسِطیِنیِّینَ "

 ]10 ["اْصَعْد َفَأْدَفَعُهْم ِلَیِدكَ ."َفَقاَل َلُه الرَّبُّ : 
أراد الكاتب بطریق غیر مباشر أن ُیَقدِّم لنا مقارنة بین تصرف شاول وتصرف داود. األول 

) في معركته ضد الفلسطینیین في جبل جلبوع، 14: 10)، ولم یسأل الرب (13: 10استشار الجان (
أما داود فسأل الرب في معركته ضدهم في بعل فراصیم. 

:  یوسیفوساعتاد داود قبل أن یخرج للحرب یطلب مرافقة اهللا له، كما یطلب مشورته. یقول
"لم یسمح داود لنفسه أن یفعل شیًئا بدون نبوة وأمر اهللا، وبدون االعتماد علیه كوقایة له في 

." ˺المستقبل
كثیًرا ما نلجأ إلى اهللا بعد أن تحلَّ بنا الضیقات والمتاعب، أما داود فسأل الرب المشورة قبل 

أن یتحرَّك. لیت استشارتنا هللا ال تأتي في المؤخرة، بل في المقدمة، فنتحاشى الكثیر من المتاعب 
الخطیرة. 

  بعد (قتله جلیات) لم یدخل قط في حرٍب دون أن یستشیر الرب. بهذا كان منتصًرا في كل
معاركه، وحتى في أواخر حیاته كان مستعًدا أن یحارب. 

عندما قامت حرب مع الفلسطینیین دخل المعركة معهم بفرقهم الشرسة... 
إننا نحسب ثبات (المؤمنین) مجیًدا، هؤالء الذین بعظمة فكرهم "باإلیمان... سدُّوا أفواه أسود، 

). إنهم لم یقتنوا 34-33: 11أطفأوا قوة النار، نجوا من حدِّ السیف، تقوُّوا من ضعف" (عب 
نصرة عامة مع كثیرین، محاطین بمحاربین وتسندهم فرق، إنما ینالون نصرتهم وحدهم على 

. ˻أعدائهم المخادعین، وذلك بمجرد شجاعة نفوسهم
القدیس أمبروسیوس  

1 Antiquities of the Jews, 7:4:1 . 
2 Duties of the Clergy 1:35:177. 
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 َفَصِعُدوا ِإَلى َبْعِل َفَراِصیَم َوَضَرَبُهْم َداُوُد ُهَناكَ . 
 . "َقِد اْقَتَحَم اهللا َأْعَداِئي ِبَیِدي َكاْقِتَحاِم اْلِمَیاهِ "َوَقاَل َداُودُ : 

 ]11. ["َبْعَل َفَراِصیمَ "ِلَذِلَك َدُعوا اْسَم َذِلَك اْلَمْوِضِع 

 ]12َوَتَرُكوا ُهَناَك آِلَهَتُهْم، َفَأَمَر َداُوُد َفُأْحِرَقْت ِبالنَّارِ . [
لجأ داود إلى اهللا الحّي، فنال نصرة عظیمة على الوثنیین، فحرق أصنامهم ومتعلقاتها. كان 
تصرف داود حازًما وجاًدا أن ُیَحطِّم األوثان ویحرقها بالنار مع متعلقاتها. إذ لم یرد أن یترك أي أثٍر 

للشر في حیاته وفي حیاة إخوته والمجتمع الذي یعیش فیه. یلیق بنا أال نترك شیًئا یحتل مركز اهللا في 
قلوبنا أو أفكارنا. لعل داود فعل هذا خشیة أن یعجب بعض الجنود ببعض األصنام، خاصة 

المصنوعة من الذهب أو الفضة، فلم یترك لهم فرصة أن ُیَفكِّروا في االحتفاظ ببعض األصنام 
الصغیرة الحجم. 

)، على عكس الكثیر من الملوك من نسل داود الذین 5: 7تمَّم الوصیة بكل قوة (تث 
تهاونوا في إبادة األصنام. 

 ]13 َواْنَتَشُروا ِفي اْلَواِدي. [،ثُمَّ َعاَد اْلِفِلْسِطیِنیُّوَن َأْیًضا

 َفَسَأَل َأْیًضا َداُوُد ِمَن اهللا، 
 َال َتْصَعْد َوَراَءُهْم، "َفَقاَل َلُه اهللا: 
ْل َعْنُهمْ   ]14 َوَهُلمَّ َعَلْیِهْم ُمَقاِبَل َأْشَجاِر اْلُبَكا. [،َتَحوَّ

سرُّ نجاح داود وعظمته أنه في كل موقٍف ال یتكل على خبرته القدیمة أو إمكانیاته، إنما 
یطلب مشورة اهللا. مع كل موقف جدید كان داود یستشیر اهللا، حتى یتجنَّب أیة مخاطر تحلُّ به.  

یلیق بنا مع كل موقف، نتطلَّع إلیه كفرصة جدیدة للقاء مع اهللا وطلب مشورته، فهو یریدنا 
أن نكون في لقاٍء دائٍم معه. 

فلتكن حادثة هجوم الفلسطینیین ثانیة على داود وسؤاله مرة ثانیة من اهللا درًسا لنا لنعترَّف 
بالرب: نهرب إلیه في وقت المحنة، نلتجئ إلیه عندما ُنظَلم، وعندما ال نعرف ماذا نعمل. نسأله 

المشورة ونضع مشیئتنا تحت إرادته وتدبیره، ونلح في الطلب لیهدینا الطریق. 

  ،َوِعْنَدَما َتْسَمُع َصْوَت َخَطَواٍت ِفي ُرُؤوِس َأْشَجاِر اْلُبَكا
 َفاْخُرْج ِحیَنِئٍذ ِلْلَحْرِب،

 ]15. ["َألنَّ اَهللا َیْخُرُج َأَماَمَك ِلَضْرِب َمَحلَِّة اْلِفِلْسِطیِنیِّینَ 
لیكن سماع الصوت في أعلى شجر الُبكا دلًیال لنا لنسمع حركة اهللا في إلهامه اإللهي 
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وتأثیرات روحه القدوس. 

 َفَفَعَل َداُوُد َكَما َأَمَرُه اهللا، 
 ]16َوَضَرُبوا َمَحلََّة اْلِفِلْسِطیِنیِّیَن ِمْن ِجْبُعوَن ِإَلى َجاَزرَ . [

قام الفلسطینیون بهجوٍم ثاٍن، ونال داود النصرة بطریق آخر بمعونة اهللا. 

 َوَخَرَج اْسُم َداُوَد ِإَلى َجِمیِع اَألَراِضي، 
] 17َوَجَعَل الرَّبُّ َهْیَبَتُه َعَلى َجِمیِع اُألَممِ . [

جعل الرب هیبة داود على كل األمم، إذ ارتعبت األمم المحیطة، ونال داود شهرة في 
 ،یكرمونني الذین ُأكرم نيإف ،لي حاشا :الرب یقول]. فقد جاء الوعد اإللهي: "17-16األرض كلها [

. )30: 2 صم 1 ("یصغرون یحتقرونني والذین
 
 14 أي 1من وحي 

لتُثبِّْت مملكتك في أعماقي یا ابن داود 

  ،َأقمَت داود من رعایة الغنمات
لیرعى شعبك الذي اخترته لك. 

أعطیَته نعمة في أعین كل األسباط، 
وهبَته نجاًحا ونصرًة في كل عمٍل تمتد إلیه یداه. 

  ،أتیت یا ابن داود في عالمنا
لكي ُتِقیَم ملكوتك في أعماق قلوبنا. 

تجعل من قلوبنا أورشلیم المتأللئة ببهائك. 
ل ترابنا إلى أشبه بسماٍء جدیدة.  وتحوِّ

  ،أعطیته نعمة في عینّي حیرام ملك صور
فبعث بُرُسٍل إلیه إلقامة عالقة ودٍّ وصداقة. 

ارین لیبنوا له قصًرا.  وأرسل له بنَّائین ونجَّ
نزلَت بنفسك إلىَّ یا ملك الملوك. 

وأرسلَت لي روحك القدوس القدیر. 
ال لیبني لي قصًرا، بل ُیِقیم مني هیكًال لك. 

تعاَل أیها االبن الوحید مع أبیك وروحك القدوس. 
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ولتقم في داخلي، وتعلن ملكوتك فيَّ . 

  .وهبَت داود أبناَء في حبرون كما في أورشلیم
وها أنت تهبنا روح البنوة لآلب القدوس. 
ال تعود تدعونا عبیًدا بل أحبَّاء وأبناء. 
نحن لسنا أهًال أن ُنحَسب عبیًدا لك. 
ُحبُّك أقام منَّا ورثة اهللا ووارثین معك. 
ما هو میراثنا سوى ُحبِّك وحنانك؟! 

  !لیهج العدو علینا، فنحن مستترون فیك
أنت ملجأ لنا، وحصن حیاتنا! 

أنت قائد الموكب وواهب النصرة! 
ُتَحطِّم إبلیس، وتطرحه تحت األقدام. 

  .مع كل صباح تتألأل صورتك في حیاتنا
ترد لنا جمالنا الروحي، وتنزع عنَّا فسادنا! 

ُتعِطینا روح القوة والسلطة. 
فنمتلئ من انعكاس بهائك. 

وتتهلل نفوسنا بُنصرتك العجیبة! 
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 َاَألْصَحاُح اْلَخاِمُس َعَشرَ 

نقل التابوت إلى أورشلیم 
بعد موت ُعزَّا ودفنه َتَعلَّم داود النبي والملك الدرس، َتَعلَّم من خطئه، فلم یعد یعمل شیًئا 

بدون مشورة اهللا مع دراسة الشریعة، وااللتزام بالوصیة اإللهیة. 
عظمة داود لیس أنه لم یخطئ، وٕانما انتفع من كل خطأ ارتكبه. لم یسلك حسب الَمَثل 

السائد: "أترید أال تخطئ؟ ال تعمل فال تخطئ". إنه یعمل ویخطئ، وال یستسلم للخطأ، بل َیَتَعلَّم منه، 
فینمو في النقاوة خالل نعمة اهللا العاملة في التائبین. 

راعى داود الملك في هذه المرة أن ُیماِرَس عملیة نقل التابوت على أكمل وجه: 
. تمَّت العملیة بأكثر ِدقَّة من الَمرَّة السابقة. 1
]. نصب داود للتابوت خیمة خاصة في 2-1. أعدَّ للتابوت موضًعا خاًصا به في المدینة [2

) حتى أیام سلیمان. َأَعدَّ خیمة 39: 16أورشلیم غیر خیمة االجتماع وأثاثاتها التي بقیت في جبعون (
: 1؛ عد 26للتابوت ولیس بیًتا، یبدو أنها أخذت نفس طابع الخیمة التي أقامها موسى في البریة (خر 

50 .(
. صدرت األوامر أن یقوم الكهنة بحمل التابوت على أكتافهم، ولیس على عجلة كالَمرَّة 3

 السابقة.

 . قام بتنظیم الالویین، ولكل فئة دورها الالئق.4

 ].26. لم ُیخِطئ الالویون أو غیرهم في ممارستهم للعمل [5

 . كان الجو مملوًءا فرًحا بالنسبة لكل الُمشتِركین في هذا العمل.6

 . ما أبدته میكال من استنكاف لرقص داود أمام التابوت لم یشغل أحًدا قط.7

. 3-1. داود َیَتَعلَّم من خطأه  1
. 15-4. اجتماع داود برؤساء بیت الوي 2
. 19-16. اختیار الموسیقیین  3
. 26. ذبائح للرب   4
. 29-27. داود یرقص أمام التابوت 5

. داود َیَتَعلَّم من خطأه 1
 َوَعِمَل َداُوُد ِلَنْفِسِه ُبُیوًتا ِفي َمِدیَنِة َداُوَد، 
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  ،َوَأَعدَّ َمَكاًنا ِلَتاُبوِت اهللا
 ]1َوَنَصَب َلُه َخْیَمةً . [

عندما بنى داود بیوًتا له وألسرته وللعاملین في القصر الملكي، حرص أن ُیِعدَّ موضًعا 
لتابوت العهد في مدینة داود. في كل عمل نقوم به، یلیق بنا أن نراعي إیجاد موضع لتابوت اهللا. 

نا وسّر بنیاننا الدائم.  حضرة اهللا هي جوهر حیاتنا وِعلَّة نموِّ

 َلْیَس َألَحٍد َأْن َیْحِمَل َتاُبوَت اهللا ِإالَّ ِلالَِّویِّیَن، "ِحیَنِئٍذ َقاَل َداُودُ : 
  ،َألنَّ الرَّبَّ ِإنََّما اْخَتاَرُهْم ِلَحْمِل َتاُبوِت اهللا

 ]2 ["َوِلِخْدَمِتِه ِإَلى اَألَبدِ .
).  13 أي 1َتَعلَّم داود من الدرس السابق حین حاول نقل التابوت من قریة یعاریم (

إذ نقل التابوت إلى بیت عوبید أدوم الجتِّي بعد موت ُعزَّا بقي هناك ثالثة أشهر، وكان داود 
في أثناء ذلك یستعد الصعاده واستقباله في أورشلیم. في هذه الَمرَّة َدَرَس بدقٍة الناموس، لیعرف 

إجراءات نقل التابوت. اكتشف داود السبب في غضب اهللا. أدرك أن البركة التي حلَّت على بیت 
عوبید بسبب التابوت، وأن في الَمرَّة األولى لتحریك التابوت وحمله كانت كارثة ألنها لم ُتْعَهد لالویین. 
طلب داود أن یحمل الكهنة الالویون تابوت العهد، وال یوضع على عجلة مهما كن ثمنها أو 
جمالها، إذ ُیَسّر اهللا بمؤمنیه أن یحملوه في قلوبهم، وُیَملِّكوه على عواطفهم وأحاسیسهم. اهللا ال تشغله 

المباني مهما بلغت فخامتها، إنما یجد لذَّته في تقدیس بني اإلنسان. 

  ،َوَجَمَع َداُوُد ُكلَّ ِإْسَراِئیَل ِإَلى ُأوُرَشِلیمَ 
 ]3ْصَعاِد َتاُبوِت الرَّبِّ ِإَلى َمَكاِنِه الَِّذي َأَعدَُّه َلهُ . [اَألْجِل 

إن كان ال یجوز ألحد أن یلمس التابوت غیر الالویین، إال أن التابوت ُیَمثِّل الحضرة اإللهیة 
ال وسط الكهنة والالویین وحدهم، وٕانما وسط كل شعبه. لذلك جمع داود كل إسرائیل لكي یتمتَّع الكل 

باللقاء باهللا ُمحب كل البشر. 

. اجتماع داود برؤساء بیت الوي  2
 من الالویین إلحضار التابوت إلى أورشلیم. لم تكن هناك مشكلة بسبب 870جمع داود 

 بكل قلوبهم، یخدمون الرب یمارسوا هذا العمل بفرحٍ كثرة العدد والتنظیم، ألن ما كان یشغلهم هو أن 
 ، كما فعل داود وهو یرقص أمام تابوت العهد.یعبدون الرب بغیرٍة متَّقدةٍ ). 2: 100بالبهجة (مز 

 ]4َفَجَمَع َداُوُد َبِني َهاُروَن َوالالَِّویِّینَ . [

 ]5ِمْن َبِني َقَهاَت ُأوِریِئیَل الرَِّئیَس، َوإِْخَوَتُه ِمَئًة َوِعْشِرینَ . [
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 ]6ِمْن َبِني َمَراِري َعَساَیا الرَِّئیَس، َوإِْخَوَتُه ِمَئَتْیِن َوِعْشِرینَ . [

 ]7ِمْن َبِني َجْرُشوَم ُیوِئیَل الرَِّئیَس، َوإِْخَوَتُه ِمَئًة َوَثَالِثینَ . [

 ]8ِمْن َبِني َأِلیَصاَفاَن َشَمْعَیا الرَِّئیَس، َوإِْخَوَتُه ِمَئَتْینِ . [

 ]9ِمْن َبِني َحْبُروَن ِإیِلیِئیَل الرَِّئیَس، َوإِْخَوَتُه َثَماِنینَ . [

یِئیَل َعمِّیَناَداَب الرَِّئیَس، َوإِْخَوَتُه ِمَئًة َواْثَنْي َعَشرَ . [  ]10ِمْن َبِني ُعزِّ

 َوَدَعا َداُوُد َصاُدوَق َوَأِبَیاثَاَر اْلَكاِهَنْیِن 
 ]11َوالالَِّویِّیَن ُأوِریِئیَل َوَعَساَیا َوُیوِئیَل َوَشَمْعَیا َوإِیِلیِئیَل َوَعمِّیَناَداَب [

]. كان 11) لهذه المناسبة [4:4 مل 1استدعى أیًضا رئیسي الكهنة صادوق وأبیاثار (
صادوق في خدمة الخیمة في جبعون، وكان أبیاثار كاهًنا في أورشلیم في الخیمة التي ُأِعدَّت هناك 

لتابوت العهد. 
تحدث داود النبي مع آباء الالویین وطلب منهم أن یتقدَّموا لیحملوا تابوت العهد. من كان أًبا 

أو قائًدا أو رئیًسا فلیتقدَّم للعمل قبل اآلخرین. عمل األب الحقیقي ال أن ُیصِدَر أوامر، أو یضع 
تنظیمات، إنما أوًال وقبل كل شيٍء أن یشترك في العمل، ویكون قدوة ألبنائه ومرؤوسیه. 

 َأْنُتْم ُرُؤوُس آَباِء الالَِّویِّیَن، "َوَقاَل َلُهمْ : 
  ،َفَتَقدَُّسوا َأْنُتْم َوإِْخَوُتُكمْ 

 ]12َوَأْصِعُدوا َتاُبوَت الرَّبِّ ِإَلِه ِإْسَراِئیَل ِإَلى َحْیُث َأْعَدْدُت َلهُ . [
ماذا یعني "َتَقدَّسوا" أو "َتَطهَّروا" لنقل تابوت العهد؟  

إن كانت كلمة التقدیس تعني أحیاًنا االنفصال أو االعتزال، والتطهیر تعني الغسل، فإن 
اإلنسان َیَتَقدَّس وَیَتَطهَّر حین یعزل قلبه وفكره وأعماقه عن كل ما ال یلیق باهللا. 

) یلزم غسل اإلنسان الداخلي عن كل 8-5: 8مع غسل أنفسهم وثیابهم بطقوٍس ُمَعیَّنة (عد 
ما هو غریٍب عن اهللا، مع االلتزام بالطاعة للوصیة اإللهیة. 

اهللا القدوس ُیَسرُّ بالعمل مع من ُیَقدِّسهم، بل ویتجلَّى في قلوبهم وُیعِلن لهم نفسه وأسراره. إنه 
 یدعنا لم اهللا ألنیهب كنیسته الُمَقدَّسة روحه القدوس كي ُیَقدِّس مؤمنیه. یقول الرسول بولس: "

 بدونها التي والقداسة ،الجمیع مع السالم اتبعوا. كما یقول: ")7 : 4 تس 1 ("القداسة في بل ،للنجاسة
. )14: 12 عب ("الرب حدأ یرى لن

  القوة الواهبة الحیاة، النعمة التي ُتعِطي مصدر القداسةالروح القدس المنبثق عن اهللا (اآلب) هو ،

  

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

www.coptic-treasures.com/wp


 15أخبار األیام األول 
 

  

نه واحد مع اآلب واالبن في إكماًال، خالله ینعم اإلنسان بالتبني، یصیر الفاسد في عدم فساد، 
 في المجد واألبدیة والقوة والملكوت والالهوت، هذا ما یختبر بتقلید معمودیة ،كل شيء
 .˺الخالص

  ،إن َتَعدُّد األسرار هو عمل مقصود حسب تدبیر الخلیقة الجدیدة، ألن المعمودیة ُتَجدِّد أصلنا
والمیرون یعطي لنا القداسة والمواهب الروحیة واإلفخارستیا تعطي لنا الغذاء اإللهي. 

القدیس باسیلیوس الكبیر  

  ،بالتجسد اإللهي صرنا ُمشاِبهین إیاه من جهة الجسد، صرنا أغصاًنا في الكرمة، ُمتَِّحدین به
). بهذا تقدس جسدنا الذي كان قبًال میًتا وفاسًدا، إذ صار له حق ١٦: ١ُمتمتِّعین بملئها (یو 

 ˻القیامة والخالص خالل إخوتنا بالسید المسیح الحامل لجسدنا!
البابا أثناسیوس الرسولي 

  بالتمام، ولُتحَفظ روحكم ونفسكم وجسدكم یقدسكماآلب ُیَقدِّس حسب المكتوب: "إله السالم نفسه 
). وفي موضع آخر اآلب ُیَقدِّس: 13:5 تس 1كاملة بال لوم عند مجيء ربنا یسوع المسیح" (

]. ویقول نفس الرسول عن االبن: "قد صار لنا حكمة من اهللا 17 في حقك" [قدِّسهم"أیها اآلب 
)...  30:1 كو 1 وفداءً " (وقداسةوبًرا 

وُیَعلِّم الرسول أیًضا أن الروح القدس ُیَقدِّس، إذ یقول: "وأما نحن فینبغي لنا أن نشكر اهللا 
كل حین ألجلكم أیها اإلخوة المحبوبون من الرب أن اهللا اختاركم من البدء للخالص بتقدیس 

)...  13:2 تس 2 وتصدیق الحق" (الروح
. ˼لكن التقدیس واحد، ألن المعمودیة واحدة، ونعمة السرِّ واحدة

القدیس أمبروسیوس  

 َألنَُّه ِإْذ َلْم َتُكوُنوا ِفي اْلَمرَِّة اُألوَلى، 
 اْقَتَحَمَنا الرَّبُّ ِإَلُهَنا، 

 ]13. ["َألنََّنا َلْم َنْسَأْلُه َحَسَب اْلَمْرُسومِ 
مع غیرة داود المتَّقدة وُحّبه للتابوت وتقدیره وتكریمه له، إذ سبق أن أراد أن ینقل التابوت، 
ولم یطلب من الكهنة أن یحملوه حسب الشریعة، فشل في تحقیق اشتیاقه، اآلن نراه یعترف بخطئه، 
 1ُمدِرًكا أن اهللا الذي یطلب نقاوة القلب وغیرة النفس هو أیًضا إله نظام وترتیب، ولیس إله تشویش (

1 Epis. 15 to the Deaconesses , the daughters of Count Terentius. 
2 De Sententia Dionysii 11. 
3 Of the Holy Spirit Book 3:4:25-28. 
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). 11-1: 6 صم 2؛ 11-8: 13). هذه الحادثة وردت في (33: 14كو 
]، كما 15، 2في هذه الَمرَّة إذ ُأحِضَر تابوت العهد إلى أورشلیم حمله الكهنة على أكتافهم [

). لقد َتَعلَّم داود من 15: 6 صم 1؛ 25: 31؛ 8: 10؛ تث 14، 2: 4سبق أن طلب موسى (عد 
]. 13المرة السابقة أال ُتحَمل خیمة االجتماع إال حسب الشریعة [

حًقا في المرة األولى مات ُعزَّا، ألنه لمس التابوت بُحْسِن نیَّة وبقصد الحرص علیه، لكن 
خالًفا لما طلب الناموس. لقد َتَعلَّم داود أن العبادة هللا لها طقوسها التي نلتزم بها، وٕان كان یجب 

تنفیذها بالروح. 
یلیق بنا أن ندرك أن السماء عینها لها أیًضا طقوسها، تلتزم بها الطغمات السماویة، ألن 

إلهنا لیس إله تشویش. فالطقس في العبادة لیس ُمَجرَّد نظام، لكنه َیِمسُّ فهمنا لقداسة اهللا وبنیان 
نفوسنا وخالصها، وذلك لمجد اهللا. 

یلیق بعبادتنا أن تتجاوب مع إعالن اهللا نفسه ولیس حسب فكرنا البشري المحض. 
اكتشف داود سرَّ غضب اهللا، والخطأ الذي حدث، وحاول معالجته هذه المرة: 

. لم یستشر الرب في المرة األولى، واآلن یستشیره على النقل وكیفیة القیام به. 1
 . َتَطهَّر الكهنة والالویون وَتَقدَّسوا استعداًدا لحمل التابوت حسب الناموس.2

 . حملوه على عصي على أكتافهم حتى ال یلمسه أحد، كما فعل ُعزَّا.3

تصرُّف داود وٕاصالحه للخطأ، أكَّد للشعب أن اهللا نفسه هو القائد الحقیقي للمملكة والُمَدبِّر 
لشئونها. 

كثیًرا ال ُیدِرك الطفل ما وراء توجیهات أبیه له، هكذا الق بالملك كما بالقادة والشعب أن 
یلتزموا بأوامر اهللا وتوجیهاته، كأبناء یسمعون لمشورة أبیهم العارف بأموٍر قد ال یستطیعون إدراكها في 

ذلك الوقت. 

 ]14َفَتَقدََّس اْلَكَهَنُة َوالالَِّویُّوَن ِلُیْصِعُدوا َتاُبوَت الرَّبِّ ِإَلِه ِإْسَراِئیلَ . [
األشخاص المناسبین َیَتَقدَّسون حتى یحملوا التابوت وبالطریقة الالئقة یؤكد هنا مرة أخرى أن 
حسب كلمة الرب مع موسى.  

  ،َوَحَمَل َبُنو الالَِّویِّیَن َتاُبوَت اهللا َكَما َأَمَر ُموَسى َحَسَب َكَالِم الرَّبِّ 
 ]15ِباْلِعِصيِّ َعَلى َأْكَتاِفِهمْ . [

كثیرون ممن ُیهِملون في واجبهم إذا ما ُأْنذروا، ُیْصَلحون ویعملون بطریقة أفضل، فالعقوبة 
التي حلَّْت بُعزَّا جعلت الكهنة أكثر حرًصا على لتقدیس أنفسهم باهللا مقدسهم، ، أّي َیَتطهَّرون من 

الزغل الروتیني، ویتأهبون لخدمة اهللا في جدیة لكي ما یفیضوا هیبة على الشعب. یتقدَّسون كي یكونوا 
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مًثال صالًحا لكي ما َیَتَمثَّل اآلخرون بهم. 
أعان اهللا الالویین الذین حملوا التابوت! في الواقع لم یكن التابوت ذا حمل ثقیل بحیث 

یحتاج حاملوه إلى مساعدة غیر عادیة، ولكن: 
أ. حینما َتَذكَّر الالویون العقوبة التي حلَّْت بُعزَّا، ربما ابتدأوا یرتجفون عند حمل التابوت، 

 لكن اهللا أعانهم، أّي أنه شجعهم ونزع عنهم خوفهم، وقوَّى إیمانهم.

ب. ُیستحَسن أن نالحظ المساعدة الُمَرتَّبة من العنایة اإللهیة حتى في المواقف التي في 
 نطاق قدرتنا الطبیعیة، فبدون معونة الرب ال یمكن أن نخطو خطوة.

)، فكل كفایتنا 22: 26ج. یجب أن نستمد معونة خاصة ألداء خدماتنا الدینیة (انظر أع 
 للخدمات المقدسة تأتي من اهللا.

د. ساعدهم اهللا لیقوموا بالعمل بنظاٍم وجدیٍة دون أن یرتكبوا أّي خطأ. إذا ما قمنا بأّي واجب 
دیني، یلیق بنا أن ننسب القضل لمعونة هللا، ألننا إن ُتِركنا ألنفسنا قد نسقط في إخفاقات جسیمة. 

د اهللا فیهم  فُخدَّام اهللا الذین یحملون آنیة الرب یحتاجون إلى معونة خاصة في خدمتهم لكي ما یتَمجَّ
وكنیسته تُبَنى بهم، أما إذا أعان اهللا الالویین فیجني الشعب الفائدة. 

. اختیار الموسیقیین 3
 َوَأَمَر َداُوُد ُرَؤَساَء الالَِّویِّیَن َأْن ُیوِقُفوا ِإْخَوَتُهُم اْلُمَغنِّیَن ِبآَالِت ِغَناٍء، 

 ِبِعیَداٍن َوَرَباٍب َوُصُنوٍج، 
ْوِت ِبَفَرحٍ . [ ِعیَن ِبَرْفِع الصَّ  ]16ُمَسمِّ

َعیََّن داود أناًسا ُمدبرین لكي یكونوا مستعدین الستقبال التابوت بكل تعبیرات الفرح. 
تم نقل التابوت خالل موكٍب ُمفِرٍح، ألن حضور اهللا وسط شعبه یبث فرًحا في حیاة الكل. 
حرص داود أن یمتزج الترتیب أو الطقس بروح الفرح، ال بالحرف الجامد، إذ یلیق بالمؤمن في تنفیذه 

للطقس أن یحمل خبرة السماء المتهللة. 
كثیًرا ما یشیر سفرا أخبار األیام إلى دور الُمَغنِّین بآالت التسبیح، فالعبادة هللا ُمفِرحة 
وُمبِهجة. َمَسرَّة اهللا أن یمارس شعبه عبادتهم وحیاتهم بروح الفرح والتهلیل، سواء على المستوى 

الشخصي أو الجماعي. 
األدوات الموسیقیة المذكورة هنا كانت مستخدمة في الهیكل بعد السبي، وال تزال ُتستخَدم في 

العبادة الیهودیة، خاصة في االحتفال ببدء السنة الیهودیة. 

، َفَأْوَقَف الالَِّویُّونَ 
 َهْیَماَن ْبَن ُیوِئیَل، 
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 َوِمْن ِإْخَوِتِه آَساَف ْبَن َبَرْخَیا، 
 ]17َوِمْن َبِني َمَراِري ِإْخَوِتِهْم ِإیثَاَن ْبَن ُقوِشیَّا، [

أمر داود رؤساء الالویین أن یدعوا الذین ُیعَرف عنهم بالمهارة في الخدمة، فأوائل المدعویین 
). 89) وٕایثان (مز 83- 73) وآساف (مز 88كانوا ُمَغنِّین، لهم صلة بالمزامیر: هیمان (مز 

 َوَمَعُهْم ِإْخَوَتُهْم الثََّواِنيَ : 
 َزَكِریَّا َوَبْیَن َوَیْعِزِئیَل َوَشِمیَراُموَث َوَیِحیِئیَل َوُعنَِّي َوَأِلیآَب َوَبَناَیا 
 ]18َوَمْعِسیَّا َوَمتَّْثَیا َوَأِلیَفْلَیا َوَمَقْنَیا َوُعوِبیَد أدوم َوَیِعیِئیَل اْلَبوَّاِبینَ . [

كان في هذا المحفل أو الموكب الروحي لمسات روحیة بترتیب ونظام، فُعیِّن لكل عمٍل 
جماعة خاصة، سواء بالنسبة لحمل التابوت أو الحراسة الخ. 

] 24، 23]، وآخرون َتعیَّنوا حافظي أبواب للتابوت [18َتَعیَّن البعض أن یكونوا َبوَّابین [
وواحد منهم كان عوبید أدوم الذي اعتبر هذا موضوع شرف ومكافأة له على العنایة التي أعطاها 

للتابوت عندما حفظه في بیته ثالثة أشهر. ویرى أحد اآلباء أن وجود التابوت في بیت عوبید أدوم 
لمدة ثالثة أشهر كان رمًزا وٕاشارة لمكوث التابوت العقلي (السیدة العذراء والدة اإلله الكلمة) في بیت 

). 56: 1زكریا والیصابات لمدة ثالثة أشهر (لو 

 ]19َواْلُمَغنُّوَن َهْیَماُن َوآَساُف َوإِیثَاُن ِبُصُنوِج ُنَحاٍس ِللتَّْسِمیعِ . [
تون بصنوج نحاس، وآخرون بالرباب [ ]، وأخرون بالعیدان على القرار لإلمامة 20أخذوا ُیَصوِّ

] أّي على نوتة أعلى أو أخفض من اآلخرین حسب قواعد الكونسرتو، وكان بعض الكهنة ینفخون 21[
).  81) وفي األعیاد المقدسة (مز 8: 10] كما كانت العادة أثناء نقل التابوت (عد 24باألبواق [

) في صورتها األولى 134، 120ربما اسُتخِدَمت األربعة عشر مزموًرا التي للمصاعد (مز 
أثناء هذه المناسبة، على أن بعض التغیُّرات ربما طرأت علیها فیما بعد. وسواء استخدموا هذه المزامیر 

َنْت من هذه المزامیر وغیرها. مثل هذه  أم ال، یوجد صدى لمثل هذه األوتار كما لو كانت قد ُلحِّ
الطریقة لتسبیح وحمد اهللا لم تكن ُمستخَدمة حتى ذاك الوقت، ولكن داود بما أنه نبّي وضعها بتدبیر 

). 10: 9إلهي، وأضاف إلیها فرائض جسدیة أخرى كما قال بولس الرسول (عب 
ما یشغل قلب داود الملك أن یستغل كل مناسبة لتسبیح الرب. 

یِئیُل َوَشِمیَراُموُث َوَیِحیِئیُل َوُعنِّي َوَأِلَیاُبو َوَمْعِسیَّا  َوَزَكِریَّا َوُعزِّ
َباِب َعَلى اْلَجَواِب . [  ]20 َوَبَناَیا ِبالرَّ

 َوَمتَّْثَیا َوَأِلیَفْلَیا َوَمَقْنَیا َوُعوِبیُد أدوم َوَیِعیِئیُل َوَعَزْزَیا ِباْلِعیَداِن 
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 ]21َعَلى اْلَقَراِر ِلِإلَماَمةِ . [

 ]22َوَكَنْنَیا َرِئیُس الالَِّویِّیَن َعَلى اْلَحْمِل ُمْرِشًدا ِفي اْلَحْمِل َألنَُّه َكاَن َخِبیًرا. [

 ]23َوَبَرْخَیا َوَأْلَقاَنُة َبوَّاَباِن ِللتَّاُبوِت . [
ُأقیم َبوَّابان لحراسة تابوت العهد، حتى ال یتجاسر أحد ویرفع غطاء التابوت، كما صار في 

). 19: 6 صم 1بیت شمس، فمات كثیرون (

 َوَشَبْنَیا َوُیوَشاَفاُط َوَنْثَنِئیُل َوَعَماَساُي َوَزَكِریَّا َوَبَناَیا َوَأِلیَعَزُر اْلَكَهَنُة 
 َیْنُفُخوَن ِباَألْبَواِق َأَماَم َتاُبوِت اهللا، 

 ]24َوُعوِبیُد أدوم َوَیِحیَّى َبوَّاَباِن ِللتَّاُبوِت . [
َنْفُخ الكهنة باألبواق أثناء التحرُّك بالتابوت، عاد بذاكرة الحاضرین بما كان یتم في البرّیة 
عندما كانوا یحملون التابوت للتحرُّك في رحلتهم التي تحمل رمًزا لرحلتنا في هذه العالم، لیس نحو 

: 81أرض الموعد، إنما نحو كنعان السماویة. وأیًضا خلق جو�ا من االحتفال كعیٍد ُمَقدٍَّس رهیٍب (مز 
3 .(

 َوَكاَن َداُوُد َوُشُیوُخ ِإْسَراِئیَل َوُرَؤَساُء اُألُلوِف 
 ،  ُهُم الَِّذیَن َذَهُبوا ِإلْصَعاِد َتاُبوِت َعْهِد الرَّبِّ

 ]25ِمْن َبْیِت ُعوِبیَد أدوم ِبَفَرحٍ . [
هنا نجد تسجًیال لهیبة المناسبة، فقد كان موكب انتصار عظیم، سار من منزل عوبید أدوم 

إلى مدینة داود. 
لم یكن حمل التابوت یحتاج إلى كل هذا العدد، إذ لم یكن ثقیًال، لكن خالل خبرة المحاولة 
األولى أدرك الكل أن التحرُّك بالتابوت ال یتوقَّف على وزنه، وال على عدد المشاركین في الموكب، 

إنما على َتَدخُّل اهللا نفسه وَمَسرَّته بشعبه وُخدَّامه ولكل القادة. كأن الجمیع أدركوا بأنه ال نجاح للعمل 
دون َتَدخُّل اهللا. 

. ذبائح للرب 4
، َوَلمَّا َأْعَلَن اهللا الالَِّویِّیَن َحاِمِلي َتاُبوِت َعْهِد الرَّبِّ 

 ]26َذَبُحوا َسْبَعَة ُعُجوٍل َوَسْبَعَة ِكَباشٍ . [
]، وفي هذا 26عندما اختبروا وجود اهللا معهم (في حضرة التابوت)، قدَّموا له ذبائح تسبیح [

أعانهم اهللا أیًضا. لقد َقدَّموا هذه العجول والكباش ربما كتكفیٍر عن الخطأ السابق، لكي ما ال ُتذَكر 
ضدهم اآلن، وأیًضا عن طریق االعتراف بالمعونة التي حصلوا علیها اآلن. أرادوا أن یردوا هللا الحب 
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بالحب، والبذل بالبذل، لكن شتَّان ما بین محبة اهللا لنا وُحّبنا نحن له. 

. داود یرقص أمام التابوت 5
 َوَكاَن َداُوُد َالِبسًا ُجبًَّة ِمْن َكتَّاٍن، 

 َوَجِمیُع الالَِّویِّیَن َحاِمِلیَن التَّاُبوَت، 
 َواْلُمَغنُّوَن َوَكَنْنَیا َرِئیُس اْلَحْمِل َمَع اْلُمَغنِّینَ . 

 ]27َوَكاَن َعَلى َداُوَد َأُفوٌد ِمْن َكتَّانٍ . [
ُوِجَدْت تعبیرات عظیمة عن الفرح، فقد ُضِرَبْت الموسیقى المقدسة، ورقص داود، وَرنََّم 

). َنَتَعلَّم من هذا: 15- 14: 6 صم 2]. ُذِكَر هذا أیًضا في (28-27الُمَغنُّون، وصاح الشعب [
أ. أننا نخدم سیًدا صالًحا، ُیَسرُّ أن خدامه ُیَرنِّمون أثناء عملهم. 

ب. أوقات النهضة الشعبیة یجب أن تكون أوقات فرح للشعب، فالذین ال یفرحون بالتابوت 
ال یستحقونه.  

ج. إنه لیس حط�ا من كرامة أعظم الناس أن ُیظِهروا غیرتهم ألعمال العبادة، فمیكال ابنة 
شاول الملك التي صارت أول زوجة لداود عندما رأته ُمظِهًرا حماًسا وفرًحا لخدمة الرب، َفكََّرْت في 

قلبها أنه متعصب دینًیا. نحن في حاجة إلى أناس مثل داود في أیامنا ولیست الحاجة إلى َتَعصُّب بل 
إلى فرٍح یفیض من أعماق قلب شعب اهللا وحیاتهم. 

 في إدخال تابوت العهد إلى أورشلیم لقاء Turin األب مكسیموس أسقف تورینیرى 
). 14: 6 صم 2العریس السماوي بالعروس. یلیق بنا أن نفرح مع داود إذ كان یرقص أمام التابوت (

هكذا یلیق بنا أن نفرح ونتهلل بالمسیح المتجسد في أحشاء القدِّیسة مریم، وكأنها بتابوت العهد. 

 .ماذا یمكننا أن نقول عن التابوت إن لم یكن هو القدِّیسة مریم 

إذ حمل التابوت في داخله َحَجَري العهد، أما مریم فحملت سید هذا العهد؟  
حمل التابوت الشریعة فیه، ومریم حملت اإلنجیل. 

كان التابوت یومض في داخله وخارجه ببریق الذهب، أما القدِّیسة مریم فأشرقت في الداخل 
والخارج ببهاء البتولیة.  

. ˺َتَزیَّن التابوت بذهٍب أرضٍي، والقدیسة بذهٍب سماويٍ 
األب مكسیموس أسقف تورین  

 متعتقد الكنیسة في قداسة مریم الفریدة في نوعها التي تفوق الخلیقة السماویة، حتى الشاروبي

1 Sermon 42:5. 
                                                 

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

www.coptic-treasures.com/wp


 15أخبار األیام األول 
 

  

والسیرافیم. لقد أمضت حیاتها في قداسة كتابوت العهد الحقیقي المصنوع من خشٍب ال یسوس، ُمَغطَّى 
  بالذهب من الداخل والخارج.

  كاروبا الذهب مصوران مظلالن على الغطاء بأجنحتهما كل حین یظلالن على موضع قدس
األقداس في القبة الثانیة.  

وأنت یا مریم ألوف ألوف وربوات ربوات یظلالن علیك. 
مسبحین خالقهم، 
وهو في بطنك. 

هذا الذي أخذ شبهنا...  
 ثیؤطوكیة األحد  

 ما ك تور التابارقتسا لم یكن في الرحم كیوحنا فعند نإ ،ه به وأن ترقص أمامبللك أن تقبل الحأسأ
.  ˺فعل داود

 ّدیس غریغوریوس النزینزيقلا

  .زكریا ُیَرنِّم ویفرح وُیَسبِّح وهو مملوء عجًبا، ثم ترفع الیصابات صوتها بخصوص البشارة
تصمت العذراء مثل سفینة مملوءة باألسرار، وبیت الكاهن یبتهج ویفرح ویكرمها. 

. ˻بالنارء ولم المكتابوت العهدینة اهللا، وكانا یحسبانها فكأنما إلى سنظرا إلیها 

  .كان اإلسرائیلیون یرقصون بفرح أمام اهللا (تابوت العهد) حین كان ُیحَمل في أماكن خاصة
)، ولم ینتبه إلى بروتوكول 16-14: 6 صم 2كان الملك داود یرقص أمام تابوت العهد (

الملكیة، بسبب الفرح العظیم الذي في قلبه. 
عندما كان یوحنا جنیًنا، رقص بابتهاج أفضل من داود. إنه لم یخجل من أن یرقص، ألنه 

مازال صغیًرا. 
 من التابوت المملوء بأسرار بیت اهللا. أبهىاألم العذراء والطوباویة كانت 

 أنبأ أن یوحنا سوف یرقص أیًضا أمام مریم. ،وداود الذي رقص بفرٍح أمام التابوت
 یرقص ماعدا یوحنا، ألن جنیًنالم َیسَمْع أحد من قبل أن ملًكا یرقص ماعدا داود، وال أن 

الواحد سبق وأنبأ عن اآلخر. 
التي كانوا یبحثون عنها. كمَّل األسرار األنبیاء والملوك َأعدُّوا الطریق البن اهللا. وعندما جاء 

1 Oration on the Holy lights 17. 
Ðعن البشارة لوالدة اإلله. 197  میمر 
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بینما كان التابوت ُیحَمل، رقص داود بابتهاج، حتى یستطیع هو أیًضا أن یشهد لَمِلِكه وربِّه. 
. تابوت الالهوت بالحقیقة حال العذراء مع یوحنا، ألن هذه الفتاة كانت أیًضا َصوَّرلقد 

. انتصارات، لهذا رقص الجنین بابتهاج، مثل الملك المملوء حلَّ فیهاربُّ األسرار 
تفسیر كل النبوات الغامضة. حلَّ فیها كانت محمولة مثل تابوت مملوء بالكتابات المقدسة؛ 

ابتهج الجنین ألنها كانت ُمَزیَّنة بمنظٍر رائعٍ . حتى تصبح عظمتها أكثر من التابوت، 
غیر مقیدة. لقد أبهجت البطن الذي ظلَّ  الرضیع الصامت في الرحم الُمغَلق كانت إثارة

. ˺ا لزماٍن طویلٍ كئیبً 
القدیس مار یعقوب السروجي  

 َفَكاَن َجِمیُع ِإْسَراِئیَل ُیْصِعُدوَن َتاُبوَت َعْهِد الرَّبِّ ِبُهَتاٍف، 
َباِب َواْلِعیَدانِ . [ ُتوَن ِبالرَّ ُنوِج ُیَصوِّ  ]28َوِبَصْوِت اَألْصَواِر َواَألْبَواِق َوالصُّ

العبادة الجماعیة یشترك فیها الكهنة والالویون وجمیع إسرائیل، والملك نفسه الذي كان 
یرقص بكل قوته. 

  ،َوَلمَّا َدَخَل َتاُبوُت َعْهِد الرَّبِّ َمِدیَنَة َداُودَ 
  ،َأْشَرَفْت ِمیَكاُل ِبْنُت َشاُوَل ِمَن اْلُكوَّةِ 

 َفَرَأِت اْلَمِلَك َداُوَد َیْرُقُص َوَیْلَعُب، 
]  29َفاْحَتَقَرْتُه ِفي َقْلِبَها. [

كان داود نفسه یرقص أمام تابوت العهد، األمر الذي ساء في عیني میكال زوجته، ابنة 
شاول. كان مستعًدا أن یبدو غبًیا في أعین البعض حتى زوجته، لُیَعبِّر عن فرحه وشكره هللا بكل قوٍة 

وأمانةٍ . 
َسَخَرْت میكال ابنة شاول بزوجها داود حین رأته یرقص أمام تابوت العهد، ألن شاول أباها 

لم یكن یشغله تابوت العهد. لقد استخفِّت بإخالص داود في عبادته هللا، إذ كانت ُتَمثِّل عائلة شاول 
التي لم تطلب الرب في كل شيءٍ ! 

یرى البعض أن موقف میكال من داود، وٕان كان في ظاهره أنها استخفَّت به كملٍك یرقص 
في وجود شعبه، إال أن ما بداخلها هو نظرتها نحو التابوت التي َتَعلََّمتها من أبیها شاول، فكانت 

تحمل نوًعا من االستهتار واالستخفاف به. 
). 14، 10: 14في األصحاح التالي نرى داود مرتین یسأل الرب غالًبا أمام تابوت العهد (
اهتم سفر األخبار أن یعلن عن اهتمام داود بإعالنات اهللا لداود عن إرادته اإللهیة. 

Ï  عن القدیسة والدة اإلله مریم، عندما ذهبت إلى الیصابات.198میمر  
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)، 23: 6 صم 2 على موقف میكال، أنها عوقبت بعدم إنجابها (القدیس أمبروسیوسُیَعلِّق 
ر، بینما  قائالً : [هكذا، إنه درس واضح أن النبي الذي یضرب على طبلٍة ویرقص أمام تابوت الرب ُیَبرَّ

.] ˺التي انتهرته دینت بالُعْقمِ 
 
 15 أي 1من وحي 

علِّمني كیف أتهلل في موكبك البهي! 

  .اشتهى داود أن ُیِقیم لتابوت عهدك خیمة في مدینته
ودعا الكهنة والالویین والقادة وكل إسرائیل،  

كي یشترك الكل في موكبك البهي! 
َهْب لي أن ُأَقدِّم لك قلبي مسكًنا لك، 

تضع فیه رأسك وتستریح! 
لُتعِلن على الدوام حضورك اإللهي. 

فتتقدَّس كل أعماقي وتتهلل بك. 

  .لیعزف روحك القدوس سیمفونیة الحب على قیثارتي
لیعزف على أوتار حواسي وعواطفي مع قلبي وفكري. 

لتشترك كل أعضاء جسمي في الهتاف لك. 
یة ألعلن عن حضورك.  َهْب لي ال أن أنفخ في أبواق َفضِّ

إنما أنفخ بكل نسمات حیاتي بالطاعة لوصایاك. 

  أخبرني، ماذا أرتدي في هذا الموكب السامي؟
َهْب لي أن أرتدي ثوب برِّك عوض خطایاي. 

َهْب لي أن أخضع لوصایاك، فأحمل زینة سماویة. 

  أّیة ذبیحة ُأَقدِّمها لك في هذا الموكب؟
َهْب لي ذبیحة الُحبِّ لك ولكل البشریة. 
َهْب لي ذبیحة التسبیح والشكر والحمد؟ 

فإنك بمثل هذه الذبائح ُتَسرُّ ! 

  ،ل حیاتي إلى موكٍب ال یتوقَّف حوِّ

1 Exposition on Psalm 118. 
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فتستریح في داخلي كما في خیمة مقدسة. 
وأستریح فیك، فأنت لذَّتي ومسرَّتي!  

  ،تعاَل أیها الرب یسوع مع أبیك وروحك القدوس
لكي أتحرَّك نحوك، وأستقر في أحضانك. 

متى أراك على السحاب وأنطلق معك إلى حجالك؟! 
متى أرى السمائیین متهلِّلین بیوم الُعْرِس األبدي؟! 
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 َاَألْصَحاُح السَّاِدُس َعَشرَ 

طقس تثبیت التابوت والعبادة الدائمة 
إذ ُنِقَل تابوت الرب إلى مدینة داود في موكٍبٍ◌ مقدٍس ُمفِرٍح ومهوٍب، ُأقیم احتفال 

بمناسبة نقله وتثبیته أشبه بعیٍد عظیمٍ . 
یرى بعض الدارسین المحدثین أن هذا االحتفال بإحضار تابوت العهد في وسط 
الخیمة التي نصبها له داود في أورشلیم أشبه بتجلیس الملك، والمزامیر التي ُسبِّح بها بهذه 

المناسبة أشبه بخطاب العرش. كانت هذه المناسبة ُمفِرحة للملك والقادة والشعب مع الكهنة.  
إذ وضع داود في قلبه أن یخدم اهللا، وجد أصدقاء یسندونه مثل حیرام ملك صور؛ 

وكان اهللا نفسه یقوده ویرشده، وفي نفس الوقت ُوِجَد أعداء یقاومونه. 
مع كل نجاٍح في الحیاة الروحیة ُیِثیر عدو الخیر معركة ُمَقدَّسة. فعندما انتصر یشوع 

)، حاربه العدو في معركة عاي خالل تصرُّف عاخان 16: 3بن نون في  معركة أریحا (یش 
)، وٕاذ كان نحمیا یعمل، طلب من العاملین أن یعملوا بالید ویمسكوا 5: 7بن كرمي فانهزم (یش 

). 17: 4السالح (كلمة اهللا والصالة) بالید األخرى (نح 

. 6-1. طقس تثبیت التابوت  1
. 36-7. مزمور الحمد    2
. 38-37. الالویون وخدمة الرب الدائمة  3
. 42-39. خدمة الكهنة    4
. 44. ختام االحتفال    5

. طقس تثبیت التابوت  1
ُیَقدِّم لنا السفر طقس إدخال تابوت العهد في أورشلیم وتثبیته في وسطها یحمل مفاهیم 

إنجیلیة رائعة. 

]. إن كانت الخیمة تشیر إلى كنیسة المسیح وشعب 1 [تثبیته في وسط الخیمةا. 
اهللا، فدخول التابوت ُیِشیر إلى نزول الكلمة متجسًدا لُیِقیم في وسط شعبه. 

: جاء مسیحنا كذبیحة وفدیة عن البشریة تقریب ُمحَرقات وذبائح سالمة أمام اهللاب. 
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لُیصاِلح العالم مع اآلب. 

]: مع أن داود لیس كاهًنا، لكنه إذ هو رمز البن 2 [مباركة الشعب باسم الربج. 
ر األمر عند تدشین الهیكل حیث بارك  داود الكاهن على طقس ملكي صادق بارك الشعب. تكرَّ

سلیمان الشعب بكونه رمًزا للسید المسیح ملك السالم.  

، ُیِشیر إلى السید تقدیم رغیف خبز وكأس خمر وقرص زبیب للرجال والنساءد. 
). 17-15: 132المسیح ُمشِبع الجموع وواهب الفرح والروحي (مز 

. اهتم سفرا أخبار األیام بإبراز دور التسبیح قیام الالویین بخدمة الشكر والتسبیحهـ. 
هللا، خاصة بواسطة الالویین. 

 بال انقطاع أمام تابوت عهد اهللا الكاهنان بنایا ویحزئیل یضربان باألبواقو. كان 
]، إشارة إلى اإلعالن بقوٍة كما باألبواق عن التعلیم الصحیح واإلنذار بكلمة اهللا. 6[

، َوَأْدَخُلوا َتاُبوَت اهللا
 َوَأْثَبُتوُه ِفي َوَسِط اْلَخْیَمِة الَِّتي َنَصَبَها َلُه َداُوُد، 

ُبوا ُمْحَرَقاٍت َوَذَباِئَح َسَالَمٍة َأَماَم ا  ]1. [هللاَوَقرَّ
لقد كان یوًما عظیًما ومناسبة ُمبِهجة عندما ُأثبت تابوت اهللا  ":أثبتوه في وسط الخیمة"

بالسالمة في وسط الخیمة التي جهَّزها داود، هذا الرجل الصالح كان قلبه على التابوت، فلم 
). 5- 4: 132یستطع أن ینام مطمئًنا إال� بعد أن  أوجد له مكاًنا (مز 

أ. صار التابوت في وضع أفضل مما كان علیه َقْبًال، حینما كان التابوت موضوًعا 
في قریة صغیرة في وسط الحقول والغابات. واآلن قد ُنِقَل إلى مكان عام في المدینة الملكیة 

حتى یراه كل أحد. كان ُمهًمال كإناء منبوٍذ، واآلن ُیخَدم بتبجیل، وُیسأل اهللا به. كان في ُحْجَرة 
في بیت خاص یستمتع به عدد قلیل على سبیل المجاملة، واآلن أصبح له مسكن خاص به، 

ولیس ُركًنا منزوًیا في بیت.  
یلیق بنا أن نالحظ أن كلمة اهللا وُمَقدَّساته، إن ُحِجَبت لوقٍت ما، لكن أخیًرا سوف 

ُتشِرق وتَُبدِّد الظلمة. 
ب. ما تمَّ بنقل التابوت إلى مدینة داود أقل كثیًرا مما تحقق فیما بعد حیث ُبِني 

الهیكل. فالخیمة التي نصبها داود كانت موضًعا ال ُیقاَرن بالهیكل الذي بناه سلیمان. مع ذلك 
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 فإن داود كان أفضل بكثیر من سلیمان ابنه الذي بنى الهیكل ولكن أعطاه ظهره في النهایة.

. لما تثبت التابوت في مدینة داود َتَمتَّع الملك براحة البال، َعبَّر عن ذلك باآلتي: 2
د داود اهللا بتقدیم الذبائح والُمحَرقات [  ]، اعتراًفا بفضل اهللا.1أ. مجَّ

لوا هذه المناسبة في تسابیح لفائدة اآلخرین،  ده بالتسبیح، فقد َعیَّن الویین لُیَسجِّ ب. مجَّ
]. هكذا یلیق أن ُتَعبِّر كل أفراحنا عن الشكر 4واحتفلوا هم أنفسهم بشكر وتسبیح إلله إسرائیل [

 هللا الذي منه نستلم كل راحتنا.

  ،َوَلمَّا اْنَتَهى َداُوُد ِمْن ِإْصَعاِد اْلُمْحَرَقاِت َوَذَباِئِح السََّالَمةِ 
 ]2َباَرَك الشَّْعَب ِباْسِم الرَّبِّ . [

)؛ هذان النوعان من الذبائح یحتالن 3، 1تقدیم ُمحَرقات وذبائح سالمة للرب (ال 
مركز الصدارة في األعیاد والمناسبات الُمفِرحة. 

ال یعني هذا أن داود قام بنفسه بإصعاد الُمحَرقات وتقدیم الذبائح، إنما َقدَّم الحیوانات، 
وقام الكهنة بذبحها وتقدیمها للرب؛ وذلك كما ُیَقال أنه نصب الخیمة، ال یعني أنه بنفسه قام 
بالمباني، إنما اهتم بشراء المواد وطلب من البنَّائین والنجارین وغیرهم عمل الخیمة ونصبها. 

البركة باسم الرب كأب لكي ما َیتمتَّع الشعب بالفرح وبُقْدسیة هذا الیوم، أعطاهم داود 
 "باسم كلمة الترجوم]، فقد صلَّى إلى اهللا من أجلهم، واستودعهم لنعمته، كما یقول 2 [مع بنیه

الرب، الكلمة األبدي، الذي هو یهوه، ومنه تأتي لنا كل بركة". 

 َوَقَسَم َعَلى ُكلِّ آِل ِإْسَراِئیَل ِمَن الرَِّجاِل َوالنَِّساِء، 
 َعَلى ُكلِّ ِإْنَساٍن، 

 ]3َرِغیَف ُخْبٍز َوَكْأَس َخْمٍر َوُقْرَص َزِبیٍب . [
جاء في الترجمة الیسوعیة: "لكل واحٍد رغیف خبز وكعكة بلح وقرص زبیب". وجاء 

. ˺في "الكتاب المقدس للشباب": كعكة بلح أو قطعة لحم مشویة

  .َوَجَعَل َأَماَم َتاُبوِت الرَّبِّ ِمَن الالَِّویِّیَن ُخدَّاًما
 ]4[ َوَألْجِل التَّْذِكیِر َوالشُّْكِر َوَتْسِبیِح الرَّبِّ ِإَلِه ِإْسَراِئیلَ :

لم یقف التسبیح هللا بفرح أثناء حمل التابوت ونقله فقط، إنما َعیَّن داود عدًدا من 

1 Break Through! The Bible for Young Catholics. 
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الالویین لتقدیم الشكر والتسبیح للرب على الدوام، بال انقطاع. 
نالحظ هنا ثالثة أنواع من الصالة: 

. أي تذكیر الشعب حتى ال ینسوا أعمال invocation: تضرع أو استرحام التذكیر
اهللا العظیمة الصالحة لشعبه. یمتزج التذكیر بالحمد والشكر والتسبیح هللا. 

 یلیق بنا أن نشكر اهللا، سواء نلنا طلبتنا أو ُرِفَضتْ !: الشكر

 " :أي لیكن ˺فیلذ اهللا حواريلتعلموا أن هذه الصالة هي حدیث مع اهللا. اسمعوا النبي یقول ،"
كالمي جالًبا للسرور أمام عینّي اهللا.  

أال یستطیع أن یخدمنا قبل أن نسأله؟ إنه ینتظر حتى ُنَقدِّم له الفرصة، فیجعلنا أهًال 
 ال حینما ننال طلبتنا هتنا، ونشكرانلنا ما طلبناه أم ال، فلنواظب على صلو لعنایته. وسواء

فحسب، بل وحینما ال ننالها، إذا ما شاء اهللا أال یجیب سؤالنا، ألن ذلك فیه خیر لنا، نشكره كما 
لو كنا قد نلنا ما نطلبه في الصالة. فإننا ال نعرف ما هو الخیر لنا كما یعلم هو. لهذا یلیق بنا 

. ˻أن نشكر، سواء نلنا طلبتنا أو ُرِفَضتْ 
القدِّیس یوحنا الذهبي الفم 

 : یلیق بنا أن ُنَسبَِّح اهللا على الدوام، حتى أثناء نعاسنا.التسبیح

 یبدو أن النبي ُیَقدِّم وعًدا ال یستطیع )1: 34(مز " فمي في تسبیحه دائًما حین كل في .
الوفاء به. كیف تكون تسبحة اهللا دائًما في فم اإلنسان؟ عندما یتكلم في أحادیثه العادیة 

 أبًدا، عندما یأكل أو یشرب، كیف مالخاصة بحیاته، ال ُیَسبِّح فمه اهللا، وعندما ینام ال یتكل
ُیَسبِّح اهللا بفمه؟! 

واإلجابة على هذا السؤال تأتي باإلشارة إلى فم اإلنسان الروحي الداخلي، الذي یتغذَّى 
). عن هذا الفم یقول النبي: "فغرت فمي 33: 6بكلمة الحیاة، الخبز النازل من السماء (یو 

). والرب یدعونا جمیًعا أن نغفر أفواهنا حتى تمتلئ 131: 119ألجذب لي روًحا" (مز 
). 11: 79بغذاء الحق "افغر فاك واسًعا فأمأله" (مز 

عندما ینغرس فكر اهللا ویختم في أعماق النفس، تستطیع أن ُتَسبِّح اهللا الساكن على 
) كما ینصح 31: 10 كو 1الدوام في النفس، واإلنسان البار یفعل كل شيء لمجد اهللا (

Ï  34: 104"فیلذ له نشیدي" (مز( .
2 In Gen. Homily 30. PG 53:280. 
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د اإلنسان اهللا أیًضا  الرسول، بحیث یأخذ كل فعٍل وكل كلمٍة وكل نشاٍط قوة تمجید اهللا. وُیَمجِّ
: 5أثناء أكله وشربه ونومه، إذ یقول قلبه مع عروس النشید: "أنا نائمة وقلبي مستیقظ" (نش 

. ˺) فكثیًرا ما ُتَعبِّر األحالم عن أفكار النهار2
 القدیس باسیلیوس الكبیر 

  ، َوَیِعیِئیَل َوَشِمیَراُموَث َوَیِحیِئیَل َوَمتَّْثَیا، َوَزَكِریَّا ثَاِنَیهُ ،آَساَف الرَّْأَس 
 َوَأِلیآَب َوَبَناَیا َوُعوِبیَد َأُدوَم َوَیِعیِئیَل ِبآَالٍت َرَباٍب َوِعیَدانٍ . 

ُنوجِ . [ ُت ِبالصُّ  ]5َوَكاَن آَساُف ُیَصوِّ
رجع من السبي مئة وثمانیة وعشرون من بني آساف، كلهم ُمَغنُّون. 

 ]6َوَبَناَیا َوَیْحِزیِئیُل اْلَكاِهَناِن ِباَألْبَواِق َداِئًما َأَماَم َتاُبوِت َعْهِد اهللا. [
 كالمكانت األبواق الفضیة التي ینفخ فیها الكهنة ُتِشیُر إلى كلمة اهللا، كقول النبي: "

. )6: 12 مز ("مرات سبع ممحوصة األرض، في بوطة في ةمصفا كفضة نقي كالم الرب

. مزمور الحمد 2
ال یتوقَّف سفر األخبار عن السرد المستمر للقیام بتسابیح الحمد والشكر هللا، مع 
االهتمام بفئات الُمَغنِّین والُمَسبِّحین في الهیكل، فإن السفر یود أن یؤكد أن ملكوت اهللا في 

حقیقته َتَمتُّع بالحیاة السماویة المتهللة. 
نجد هنا مزمور الحمد الذي ألَّفه داود بالروح، وَسلَّمه لرئیس الُمًغنِّین، لكي ما ُیَلحَّن في 

المناسبة الشعبیة لدخول التابوت في المكان الُمَعد له. ُویَظن أن داود رتَّب هذا المزمور لكي 
ُیَرتِّل یومًیا في خدمة الهیكل، فمهما َرتَّلوا من مزامیر أخرى یجب أن ال یستثنوا هذا المزمور. 

وضع داود مزامیر كثیرة قبل هذا، بعضها في وقت المتاعب التي عاناها من شاول، 
رة  أما هذا المزمور فقد ألَّفه وأعطاه آلساف لالستعمال في الهیكل. نجد أجزاء من هذا اللحن ُمَكرَّ

 33- 22؛ أعداد 15، 1: 105؛ في مز 22، 8في ثالثة أجزاء أخرى من المزامیر: (أعداد 
). هذه المزامیر تتحدث عن 48-47، 1: 106 في مز 36، 34؛ أعداد 3، 1: 96في مز 

أعمال اهللا العجیبة لخالص شعبه في الماضي، وقد سبق الحدیث عنها في تفسیر المزامیر. 
جاءت هذه التسبحة ال ُتَركِّز فقط على إحضار التابوت إلى أورشلیم، إنما تفتح باب 

Ï  33 (34تفسیر المزمور( .
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الرجاء للشعب القادم من السبي وهم قلیلو العدد وفاقدون للسلطة والقوة أمام العالم، لكن حضور 
الرب في وسطهم ُیْشِبع كل احتیاجاتهم. 

، یرى داود مملكة المسّیا فُیَحدِّثنا عن أبعادها. مزمور بدء المملكةیدعوه البعض 
ا. هو دعوة لشهادة وسط األمم، لكي َتَتَمتَّع الشعوب بملكوته. غایة هذا المزمور بث 

روح الرجاء في حیاة الشعب الراجع من أرض السبيّ . فهو یؤكد للراجعین من أرض السبّي، 
والذین شعروا كأن أمتهم (دولتهم) صارت مفقودة وسط قوى العالم، إال أن اهللا معهم. وهو اهللا 
نفسه الذي خلَّص آباءهم قدیًما، وأقام معهم عهًدا في الماضي؛ إنه دیَّان األرض كلها، یدافع 

عن رسله الُمختاِرین. یضم هذا المزمور جزئین: 
ه إلسرائیل. 1 ]. حث اإلسرائیلیین على التسبیح للرب على 22-8 [الجزء األول ُموجَّ

عظمة أعماله، وطلب وجه الرب. یلیق بهم أن َیْذُكروا عهده ووعوده التي قدَّمها آلبائهم. 
ه لكل األمم. 2 دوا 34-23 [الجزء الثاني ُموجَّ ]. یدعو الُمَرتِّل كل األمم أن ُیَمجِّ

الرب، فإن هذا الئق بإله الخلیقة، ومن أجل قدرته وجالله. 
]. 15ب. ملكوت أبدي [

]. 16ج. ملكوت كل إنساٍن مؤمٍن أمیٍن [
]. 22-17د. ملكوت شعبه [
]. 24-23هـ. ملكوت ُمفِرح [

]. 30-25و. ملكوت لمجد اهللا [
]. 33-31ز. األرض تتناغم مع السماء [

]. 36-34ح. صالح اهللا وخالصه [
ختم المزمور بكلمة "آمین" التي یتغنَّى بها الشعب عالمة قبوله ما نطق به المزمور 

اللیتورجي. ُیَغنِّي بها الشعب بصوت جهوري مع استخدام الصنوج وأدوات موسیقیة أخرى. 
:  منهج الشكر هللایكشف لنا المزمور الوارد هنا عن 

]. 12نتذكر ما فعله اهللا معنا في الماضي [ .١
 ].8إخبار اآلخرین (الشعوب) بأعماله معنا [ .٢

 ].10االفتخار باهللا، وباسمه القدوس [ .٣

 ].10االبتسامة الدائمة والفرح بالرب [ .٤

 ].18-14َتَذكُّر أحكام اهللا وعهده عبر األجیال [ .٥
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 ].22-21وعوده األمینة وحمایته لنا [ .٦

 ].34-23دعوة كل البشریة لالشتراك في التسبیح له [ .٧

 ].29نأتي إلیه بتقدمات عالمة الشكر له [ .٨

 ].31مشاركة السمائیین في تسبیحهم للرب وفرحهم به وشكرهم الدائم [ .٩

 ].33-32مشاركة الطبیعة معنا في التسبیح، أو مشاركتنا نحن معها [ .١٠

 التسبیح والشكر على المستوى الشخصي والجماعي، طلبة لبنیان ملكوته ونمو  .١١
 ].36كنیسته [

 ]7[ ِحیَنِئٍذ ِفي َذِلَك اْلَیْوِم َأوًَّال َجَعَل َداُوُد َیْحَمُد الرَّبَّ ِبَیِد آَساَف َوإِْخَوِتهِ :
لم یفارق التسبیح قلب داود ولسانه حتى في َأَمرِّ األوقات وسط الضیقات، غیر أن 

دخول تابوت اهللا وتثبیته في وسط الخیمة ُیعتَبر نقطة انطالق جدیدة للتسبیح. فالتسبیح 
الجماعي أمام تابوت العهد بترتیب ونظام ُمَعیَّن له طعمه الخاص. 

 ِاْحَمُدوا الرَّبَّ . "
 اْدُعوا ِباْسِمهِ . 

 ]8َأْخِبُروا ِفي الشُُّعوِب ِبَأْعَماِلهِ . [
ده بشكرنا (احمدوا الرب)، وبصلواتنا (ادعوا  د اهللا في كل تسابیحنا، ولُنَمجِّ لیتمجَّ

]). 9])، وأحادیثنا (تحادثوا بكل عجائبه [8باسمه)، وترانیمنا (غنوا له [
ده كإله عظیم وُمَسبَّح جًدا [ ]، كإلٍه عاٍل (فوق جمیع اآللهة)، كإلٍه واحدٍ، ألن 25لُنَمجِّ

].  26كل آلهة األمم أصنام [
ده بكونه أكثر بهاء وبركة [ ]، وكخالٍق (الرب صنع السماوات)، وحاكٍم لكل 27لُنَمجِّ

])، وكمن لنا وحدنا فهو الرب إلهنا. 14الخلیقة (في كل األرض أحكامه [

 َغنُّوا َلهُ . َتَرنَُّموا َلهُ . 
 ]9َتَحاَدُثوا ِبُكلِّ َعَجاِئِبهِ . [

ال یستطیع الكل أن ُیَسبِّح اهللا بنغٍم ما، فهذا یحتاج إلى موهبة خاصة، لكن كل 
المؤمنین مدعوون للحدیث بعجائب اهللا. 

 اْفَتِخُروا ِباْسِم ُقْدِسهِ . 
 ]10َتْفَرُح ُقُلوُب الَِّذیَن َیْلَتِمُسوَن الرَّبَّ . [
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یفتخر به المؤمن من جهة إلهه، إنه القدوس، واهب القداسة لمن یؤمن به ویلتصق 
به. 

سرُّ فرح قلوب من یلتمسونه أن اهللا یود خالص كل الشعوب، فیضم ملكوته كل 
المسكونة. 

دون اسم اهللا یسمح لهم أن  ع ولننتصر ونفتخر باهللا ونثق فیه، فالذین ُیَمجِّ لنتشجَّ
]، لیتجرأوا للحصول على مواعیده لهم، لتفرح قلوب الذین یطلبون الرب، 10یفتخروا باسمه [

وباألكثر الذین وجدوه، اطلبوا وجهه وقوته أّي اطلبوه في تابوت قوته حیث یظهر فیه. 
 على هذا المزمور (التسبحة)، قائًال بأن المرتل یتحدث عما الشهید یوستینوسُیَعلِّق 

سیتم بعد خمسة عشر قرًنا بمجيء السید المسیح كمن یراه قد َتمَّ فعالً . 

  اآلن عندما یتحدث الروح النبوي عن أمور ُمقِبلة كأنها قد حدثت فعًال، كما یظهر في
العبارات المقتبسة، فإنني سأشرح هذا أیًضا حتى أن الذین یأتون إلیها یجدون عذًرا في عدم 

فهمها. األمور التي یفهمها تماًما أنها ستحدث ینطق عنها ُمَقدًَّما كما لو كانت قد حدثت 
فعالً . افحصوا تماًما العبارات المقتبسة، فسترون أن هذا هو الطریق الذي یسلكونه. لقد نطق 

 سنة قبل تجسد المسیح وصلبه، ولیس أحد ممن صلبوا قبله 1500داود الكلمات المقتبسة 
وهبوا فرًحا لألمم، وأیًضا الذین ُصلبوا بعده. وٕانما في أیامنا یسوع حكمة اهللا الذي ُصلب 

ومات وقام ثانیة وصعد إلى السماء بدأ یملك. وبواسطة كرازة الرسل في كل األمم 
. ˺بخصوصه یوجد فرح للذین یتطلَّعون إلى عدم الفساد الذي وعد به

القدیس یوستینوس الشهید 

 اْطُلُبوا الرَّبَّ َوِعزَّهُ . 
 ]11اْلَتِمُسوا َوْجَهُه َداِئًما. [

إذ یرجع داود بذاكرته إلى شاول الذي عوض أن یسأل الرب سأل الجان، یدعونا 
"اطلبوا الرب وِعزَّه". 

 اْذُكُروا َعَجاِئَبُه الَِّتي َصَنعَ . 
 ]12آَیاِتِه َوَأْحَكاَم َفِمهِ . [

یََّة ِإْسَراِئیَل َعْبِدِه َوَبِني َیْعُقوَب ُمْخَتاِریهِ . [  ]13َیا ُذرِّ

1 First Apology 41:42. 
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 ،اخترتموني نتمأ لیسیدعو المرتل المؤمنین مختاري الرب. وكما یقول السید المسیح: "
 طلبتم ما كل اآلب یعطیكم لكي ،ثمركم ویدوم ،بثمرٍ  وتأتوا لتذهبوا أقمتكمو ،اخترتكم أنا بل

. )16: 15 یو ("باسمي

 ُهَو الرَّبُّ ِإَلُهَنا. 
 ]14ِفي ُكلِّ اَألْرِض َأْحَكاُمهُ . [

 اْذُكُروا ِإَلى اَألَبِد َعْهَدُه، 
 ]15اْلَكِلَمَة الَِّتي َأْوَصى ِبَها ِإَلى َأْلِف ِجیلٍ . [

إن كان اهللا قد قطع عهًدا مع إبراهیم ثم مع إسحق فیعقوب، فهو یود أن یقطع عهده 
مع كل من یؤمن به، مع القلة القلیلة التي تطلبه، إنه یوصي بعهده إلى ألف جیل. 

لیكن العهد األبدي هو موضع فرحنا وتسبیحنا، وفي موضع مقابل: ذكر إلى الدهر 
)، وحیث أن اهللا ال ینسى عهده أبًدا، یلیق بنا نحن أیًضا أال ننساه. لقد أمر 8: 105عهده (مز 

اهللا بعهده، وهو یحثنا أن نطیع وصایاه، ألن له السلطان أن یعطي الوعد والقدرة على تنفیذه.  

 الَِّذي َقَطَعُه َمَع ِإْبَراِهیمَ . 
 ]16َوَقَسَمُه ِإلْسَحاقَ . [

كان هذا العهد قدیًما، ولكن لن ُینَسى أبًدا. لقد قطعه اهللا مع إبراهیم وٕاسحق ویعقوب 
 ]، ولكن مازال جدیًدا للنسل الروحي ومواعیده نافذة.18، 16الذین ماتوا من القدیم [

  ،َوَقْد َأَقاَمُه ِلَیْعُقوَب َفِریَضةً 
 ]17َوِإلْسَراِئیَل َعْهدًا َأَبِدی�ا. [

من السمات الجمیلة في حیاة داود أنه ُیَقدِّم ذبیحة شكر هللا ألجل وعوده من أجل 
نسله. كما َقدَّم صالة لیس من أجل نفسه فحسب، بل ومن أجل نسله عبر األجیال. قلبه ملتهب 

بالحب نحو أحفاده وأحفاد أحفاده. 
یلیق حتى بالشاب الذي لم یبلغ بعد سن الزواج أن ُیَصلِّي بكل قلبه من أجل تقدیس 

األجیال الُمقِبلة. 

 ]18َقاِئالً : َلَك ُأْعِطي َأْرَض َكْنَعاَن َحْبَل ِمیَراِثُكمْ . [

 ِحیَن ُكْنُتْم َعَددًا َقِلیًال، 
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 ]19 َوُغَرَباَء ِفیَها. [،َقِلیِلیَن ِجد�ا
": ال تتوقف عهود اهللا على عدد المؤمنین، وال على إمكانیاتهم وقدرتهم، عدًدا قلیالً "

فإبراهیم أخذ المواعید وكان وأسرته فقط مؤمنین. 
في كل جیل توجد قلة قلیلة أمینة َتَتَمتَّع بالمواعید اإللهیة، وتقبل الدخول في عهٍد مع 

اهللا. 
لنتذكَّر بالشكر والتسبیح مراحم اهللا قدیًما آلبائنا وأجدادنا، ونتذكَّر كیف حافظ اهللا على 

، ولما كانوا البطاركة عندما كانت أحوالهم غیر مستقرة، وعندما جاءوا نزالء وغرباء في كنعان
، لما كانوا في ترحاٍل ُمستِمٍر ُمعرَّضون للخطر، ولما قلة، ومن الممكن ابتالعهم بسهولة

تحرَّش بهم كثیرون وأرادوا إزعاجهم. لكنه لم یسمح اهللا ألحد أن یؤذیهم، وال حتى من الكنعانیین، 
والمصریین، فملوك مثل فرعون وأبیمالك ُوبِّخوا وُضِربوا بسببهم. فهم كانوا ممسوحین من اهللا، 

ُمَقدَّسین بنعمته لمجد اسمه، واستلموا مسحة الروح. كانوا أنبیاءه المسترشدین فیما هللا لتعلیم 
)، لذلك إذا َمسَّهم أحد فقد مسَّ حدقة عینه 16: 19 مل 1اآلخرین. فاألنبیاء كانوا ممسوحین (

 ].22، 19)، وٕاذا ضرَّهم أحد یؤدي ذلك لهالكه [8: 2؛ زك 10: 32(تث 

  ،َوَذَهُبوا ِمْن ُأمٍَّة ِإَلى ُأمَّةٍ 
 ]20َوِمْن َمْمَلَكٍة ِإَلى َشْعٍب آَخرَ . [

  ،َلْم َیَدْع َأَحدًا َیْظِلُمُهمْ 
 ]21َبْل َوبََّخ ِمْن َأْجِلِهْم ُمُلوًكا. [

لم یدع أحد یظلمهم، مع قلة عددهم وكثرة األعداء المقاومین وشراستهم، یهبهم اهللا 
الشجاعة والقوة ویحفظهم من الشر. 

). 3: 20)؛ وأبیمالك (تك 17: 12وّبخ من أجلهم ملوًكا: مثل فرعون (تك 

  ،َال َتَمسُّوا ُمَسَحاِئي
 ]22َوَال ُتْؤُذوا َأْنِبَیاِئي. [

یحسب الرب من یدعوهم لیتمتعوا بمواعیده، ویسلكوا في الحق، ویشهدوا له في العالم 
الشریر مسحاَء له. أما األنبیاء فهم الذین یكلمهم اهللا، فیتكلمون عنه، ویشهدون له وللمجد الذي 

یعده لألمناء. 
 بهذه العبارة وهو یتحدث عن الذین یخدمون خالص العالمة أوریجینوسیستشهد 
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البشر في كل موضٍع، وُیَعلِّمون بإنجیل یسوع في كل البالد بتعلیم صحیح وحیاة مستقیمة 
. Ïیدعون "مسحاء"

 ) یو 1كما نسمع أن ضدَّ المسیح یأتي، ونعرف أنه یوجد أضداد للمسیح كثیرون في العالم 
)، بنفس الطریقة نعرف أن المسیح یأتي، ونرى أن خالله یوجد مسحاء كثیرون في 18: 2

، ویبغضون اإلثم .  ˻العالم، الذین مثله ُیِحبُّون البرَّ

  إن رغب أحد أن یرى أجساًدا كثیرة مملوءة بروح إلهي مثل المسیح الواحد، یخدمون من أجل
خالص الشعب في كل مكاٍن، فلیالحظ هؤالء الذین ُیَعلِّمون بإنجیل یسوع في كل األماكن 
بتعلیم صحیح واستقامة الحیاة، الذین ُیدعون هم أنفسهم "مسحاء" بواسطة األسفار المقدسة 

). LXX 15: 105؛ مز 12: 16 أي 1بالقول: "ال تمّسوا مسحائي" (
)، بنفس 18: 2 یو 1ألننا كما نسمع بأنه یوجد أضداد المسیح كثیرون في العالم (

الطریقة یأتي المسیح، وبسببه یوجد مسحاء كثیرون في العالم، الذین یتشبَّهون به، فیحبون 
. ˼البّر، ویبغضون الشر، لذلك فإن اهللا (اآلب)، یمسحهم هم أیًضا بزیت البهجة"

العالمة أوریجینوس  

 َغنُّوا ِللرَّبِّ َیا ُكلَّ اَألْرضِ . "
 ]23َبشُِّروا ِمْن َیْوٍم ِإَلى َیْوٍم ِبَخَالِصهِ . [

یدعو داود الملك والنبي، مرتل إسرائیل الحلو، المسكونة كلها لُتَسبِّح اهللا. 
َبشِّروا من یوٍم إلى یوٍم بخالصه. هكذا یرى إرمیا النبي مراحم اهللا جدیدة في كل 

). إذ یفتح المؤمن عینیه في الصباح یتوقَّع أخباًرا ُمفِرحة، إذ تضم الكنیسة 23: 3صباح (مرا 
). 47: 2كل یوم الذین یخلصون (أع 

]. "َخبِّروا ببشارة 23لیكن الخالص العظیم الذي لربِّنا هو الموضوع الخاص لتسابیحنا [
خالصه یوًما فیوًما، أّي وعد الخالص الذي للمسیح، فلنا الحق أن نتهلل به یوًما فیوًما ألننا 

ننهل منه یومًیا، وهو موضوع ال یمكن أن یفرغ أبًدا. 

، َحدُِّثوا ِفي اُألَمِم ِبَمْجِدهِ 

1 Origen: Against Celsus, Book 6: 79. 
2 Adv. Celsus, 6:79. 
3 Against Celsus, 6:79. 
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 ]24َوِفي ُكلِّ الشُُّعوِب ِبَعَجاِئِبهِ . [
]، َحدِّثوا األمم بمجده 8لیت الجمیع یستنیرون وَیَتَعلَّمون. أخبروا في الشعوب بأعماله [

]، لیتعرَّف علیه المتغربون عنه، لُیَقدِّموا له الوالء والعبادة، لذلك یجب أن نعمل النتشار 24[
]. 30ملكوته بین الناس لترتعد أمامه جمیع األرض [

د اهللا، مع أنها لم تكن بعد قد َقِبَلْت اإلیمان،  یتحدث المرتل هنا عن األمم بكونها ُتَمجِّ
إنما یتكلم المرتل عن المستقبل األكید كأنه ماضٍ .  

  كان الرب متجسًدا بین الیهود وحدهم، فلم یولد من عذراء من شعوب األمم وال عاش
)؛ ولكن 43: 18بینهم... ومع هذا فقد تحقق ما قیل عنه: "شعب لم أعرفه یتعبَّد لي" (مز 

). عرفه الیهود 44: 18كیف یتعبَّد له دون أن یعرفه؟ "من سماع األذن یسمعون لي" (مز 
.  ˺فصلبوه، وأما العالم كله فسمع عنه وآمن به

القدیس أغسطینوس 

 َألنَّ الرَّبَّ َعِظیٌم َوُمْفَتَخٌر ِجد�ا. 
 ]25َوُهَو َمْرُهوٌب َفْوَق َجِمیِع اآلِلَهةِ . [

 َألنَّ ُكلَّ آِلَهِة اُألَمِم َأْصَناٌم، 
 ]26َوَأمَّا الرَّبُّ َفَقْد َصَنَع السََّماَواِت . [

 اْلَجَالُل َواْلَبَهاُء َأَماَمهُ . 
 ]27اْلِعزَُّة َواْلَبْهَجُة ِفي َمَكاِنهِ . [

" عزة عظماء العالم ُمرتِبطة بالخوف، ألنها عزة تقوم على سلطاٍن العزة والبهجة"
بشرٍي زائلٍ . أما عزة اهللا فترتبط بالجمال الروحي والبهجة، ألنها تقوم على قداسته وُحبِّه وحنوِّه 

ورحمته. 

  ،َهُبوا الرَّبَّ َیا َعَشاِئَر الشُُّعوِب 
 ]28َهُبوا الرَّبَّ َمْجدًا َوِعزَّةً . [

 َهُبوا الرَّبَّ َمْجَد اْسِمهِ . 
 اْحِمُلوا َهَداَیا َوَتَعاُلوا ِإَلى َأَماِمهِ . 

1 Sermons On N.T. Lessons, Homily 12. 
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 ]29اْسُجُدوا ِللرَّبِّ ِفي ِزیَنٍة ُمَقدََّسةٍ . [
جاءت في بعض الترجمات: "اسجدوا أمام القدوس عندما یظهر". 

، ال تقوم على مظاهر خارجیة زائلة، إنما على قداسة داخلیة تتألأل زینة مقدسة
باألكثر في السماء. 

لُنَسبِّْح اهللا بالعنایة الدائمة لمقدساته التي عیَّنها. أحضروا تقدمة "آنذاك من ثمار 
)، و"اسجدوا للرب في زینة مقدسة" 15: 3(عب  األرض، أما اآلن فثمار شفاهنا من القلب"

]. فالقداسة هي بهاء الرب، وبهاء كل النفوس المقدسة، وكل الخدمات الخاصة باألسرار. 29[

 اْرَتِعُدوا َأَماَمُه َیا َجِمیَع اَألْرضِ . 
 َتثَبََّتِت اْلَمْسُكوَنُة َأْیًضا. 

 ]30َال َتَتَزْعَزعُ . [
تتزعزع المسكونة بسبب الحروب وسقوط أنظمة وممالك، فحیث توجد الخطیة والظلم 

یحلُّ الدمار والفساد وعدم األمان. أما حیث یوجد برُّ اهللا وقداسته فتثبت المسكونة. 

  ،ِلَتْفَرِح السََّماَواُت َوَتْبَتِهِج اَألْرُض 
 ]31 الرَّبُّ َقْد َمَلكَ . [:َوَیُقوُلوا ِفي اُألَممِ 

لیكن ملكوت اهللا سبب مهابة وفرح للشعب جمیعه. لیتنا نهابه: "ارتعدي أمام الرب یا 
كل األرض، ونفرح به." لتفرح السماوات وتبتهج، ألن الرب یملك، وقد ثبت المسكونة فال 

]. 31-30تتزعزع [

 المسكونة قاصيأیبلغ ، رخ صوت الرسل لیمأل األرض كلهاص˺ .
 وسنيلعالمة أوریجا

  لكي َیَتَقبَّل مملكة 12: 19جاء (السید المسیح) إلى هذه الكورة البعیدة األرضیة (لو (
.  ˻األمم

القدیس باسیلیوس الكبیر 

 ِلَیِعجَّ اْلَبْحُر َوِمْلُؤُه، 
یَُّة َوُكلُّ َما ِفیَها. [  ]32َوْلَتْبَتِهِج اْلَبرِّ

1 In Exodus, 1:4. 
2 Quaest. Ev. 2:40. 
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البحر كنایة عن االضطراب والقلق، فیقول القدِّیس یوحنا الالهوتي عن السماء إن 
). أما هنا فیعج البحر، أي عوض األمواج واالضطرابات 1: 21البحر ال یوجد فیما بعد (رؤ 

ُیَسبِّح البحر اهللا بلغة الفرح والسالم. 

، ِحیَنِئٍذ َتَتَرنَُّم َأْشَجاُر اْلَوْعِر َأَماَم الرَّبِّ 
 ]33َألنَُّه َجاَء ِلَیِدیَن اَألْرَض . [

لیكن منظر الدینونة القادمة حاثًا لنا لسروٍر غامر، ولتفرح األرض والبحر والحقول 
]. 33-32والغابات لمجيء یوم الرب العظیم لیدین األرض [

، اْحَمُدوا الرَّبَّ 
 ]34َألنَُّه َصاِلٌح َألنَّ ِإَلى اَألَبِد َرْحَمَتهُ . [

 َوُقوُلوا: َخلِّْصَنا َیا ِإَلَه َخَالِصَنا، 
 َواْجَمْعَنا َوَأْنِقْذَنا ِمَن اُألَمِم ِلَنْحَمَد اْسَم ُقْدِسَك، 

 ]35َوَنَتَفاَخَر ِبَتْسِبیَحِتكَ . [
 ).48-47: 106] مطابقة للمزمور (مز 36-35جاءت الصالة الختامیة للمزمور [

في وسط تسابیحنا لیتنا ال ننسى أن نصلي ألجل نجاة القدیسین وخدام اهللا الذین في 
]: "نجنا یا اهللا مخلصنا، أجمع شملنا وأنقذنا من الوثنیین، نحن الُمَشتَّتین 35شدة [

والُمضطَهدین" وعندما نكون في فرٍح بنعم اهللا علینا، یجب أن نتذكَّر إخوتنا المذلولین وُنَصلِّي 
ألجل خالصهم ونجاتهم، كما نصلي ألجل أنفسنا، فنحن أعضاء بعًضا لبعض، ولذا عندما 

نغني "یا رب َخلِّصهم" یلیق بنا باألحرى أن نقول "یا رب َخلِّصنا" وأخیًرا فیجب أن یكون اهللا هو 
]. 8األلف والیاء في تسبیحنا، فداود یبدأ "احمدوا الرب" [

 ُمَباَرٌك الرَّبُّ ِإَلُه ِإْسَراِئیَل ِمَن اَألَزِل َوإَِلى اَألَبدِ . 
 ]36 َوَسبَُّحوا الرَّبَّ . ["،آِمینَ "َفَقاَل ُكلُّ الشَّْعِب : 

بقول الشعب: "آمین"، ُیعِلنون ثقتهم في اهللا، وَتَعهُّدهم أن یسلكوا بأمانة، ویحفظوا 
العهد مع اهللا. یختم بقوله: "مبارك الرب"، وحیث نجد في الموضع الذي اقتُبست منه هذه 

) اإلضافة: لیقل كل الشعب آمین اللیلویا، نجد هنا أیًضا أنهم فعلوا 48: 106التسبحة (مز 
هكذا: فقال كل الشعب آمین، وَسبَّحوا الرب. فقط عندما أنهى الالویون هذا المزمور والتسبیح 
(ولیس قبل ذلك) أبدى الشعب رضاه وموافقته بقولهم آمین، وهكذا َسبَّحوا الرب وهم بال شك 
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 صم 1متأثرین بهذه الطریقة الجدیدة للعبادة التي كانت ُمستخَدمة فقط في مدارس األنبیاء (
)، وٕان كانت هذه الطریقة للتسبیح تسّر الرب أفضل من الكباش والثیران ذات القرون 5: 10

). 32-31: 69واألظالف، "فیرى ذلك الودعاء فیفرحون" (مز 

  ،َوَتَرَك ُهَناَك َأَماَم َتاُبوِت َعْهِد الرَّبِّ آَساَف َوإِْخَوَتهُ 
 ]37ِلَیْخِدُموا َأَماَم التَّاُبوِت َداِئمًا ِخْدَمَة ُكلِّ َیْوٍم ِبَیْوِمَها [

بعد أن فتح داود الباب لعبادة منظمة، ترك الالویین یمارسون التسبیح بال توقُّف، 
والكهنة ُیَقدِّمون الذبائح والتقدمات هللا. لكل عضو في كنیسة المسیح عمله: التسبیح، والحراسة 

(الرعایة)، والكرازة (ضرب األبواق)، والصالة. 
عبادة اهللا لیست هي عمل یوم ما، لكنها یجب أن تكون یومًیا. لذلك ُیثَبِّتها داود 

لُتماَرس على الدوام، ویضع لها طریقة یتبعها الذین تعیَّنوا كل في موهبته.  
في الخیمة التي صنعها موسى كان التابوت والمذبح مًعا، ولكن منذ أیام عالي الكاهن 
كانا قد انفصال واستمرا كذلك إلى أن ُبِني الهیكل، ولیس واضًحا لماذا لم ُیحِضْر داود التابوت 

إلى جبعون حیث كان المذبح والخیمة، أو ُیحِضر خیمة االجتماع إلى جبل صهیون حیث 
أحضر التابوت. ربما أجزاء من خیمة موسى كانت قد وهنت بمرور الوقت تحت تأثیر الطقس، 

ولذلك لم یكن نقلها أو لم تكن مناسبة لحمایة التابوت، ومع ذلك لم یعملها من جدید مكتفًیا 
بخیمة للتابوت ألن الوقت كان قد اقترب لبناء الهیكل. فأیا كان السبب فإنهما كانا مفترقین كل 
أیام داود، ولكنه حرص أال یكون أّي منهما ُمهَمًال، وهذا واضح من أنه في أورشلیم حیث كان 

]. ربما لم ُتَقدَّم 37التابوت تعیَّن آساف وٕاخوته لیخدموا أمام التابوت دائًما خدمة كل یوم بیومها [
هناك ذبائح أو بخور، ألنه لم یكن هناك مذابح، ولكن صلوات داود كانت مرفوعة كبخور ورفع 

). هذا وكانت الذبائح ُتَقدَّم في جبعون. 2: 141یدیه كذبیحة مسائیة (مز 

 َوُعوِبیَد َأُدوَم َوإِْخَوَتُهْم ثَماِنَیًة َوِستِّیَن، 
 ]38َوُعوِبیَد َأُدوَم ْبَن َیِدیُثوَن َوُحوَسَة َبوَّاِبینَ . [

. خدمة الكهنة 4
  ،َوَصاُدوَق اْلَكاِهَن َوإِْخَوَتُه اْلَكَهَنَة َأَماَم َمْسَكِن الرَّبِّ 

 ]39ِفي اْلُمْرَتَفَعِة الَِّتي ِفي ِجْبُعوَن [
) ال نجد إشارة إلى االستمرار في 6 صم 2): في (43-37: 16 (العبادة في جبعون
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العبادة في خیمة االجتماع بجبعون. أما سفر األخبار األول، فیؤكد وجود مركزْین رئیسیْین 
للعبادة في هذه المرحلة من تاریخ إسرائیل إلى أن ُبِني الهیكل في أیام سلیمان. 

َنْصُب الخیمة في أورشلیم وٕاحضار التابوت فیها لم ُیبِطْل االهتمام بمركز العبادة في 
المرتفعة التي في جبعون، إنما صار في إسرائیل مركزان للعبادة، واهتم داود بالمركزْین، وكان 

یوجد رئیسان للكهنة، واحد في كل مركز. حتى في بدء حكم سلیمان كان لجبعون تقدیرها، 
) أن سلیمان نفسه كان یذبح هناك "ألنها 5-4: 3 مل 1وكانت العبادة ُتَقدَّم هناك. جاء في (

هي المرتفعة العظمى، وأصعد سلیمان ألف ُمحَرقة على ذلك المذبح. وفي جبعون تراءى الرب 
). 5-4: 3 مل 1لسلیمان في حلٍم لیًال، وسأله ماذا یعطیه" (

كان لخیمة االجتماع التي في جبعون تقدیرها، إذ كان اهللا یتكلم فیها مع موسى في 
)، وكانت ُتَمثِّل حضرة اهللا وتقود الشعب. 11: 33البریة وجًها لوجه (خر 

إذ استقر التابوت في صهیون عاد الشعب إلى بیوتهم، ورجع داود ُیَسبِّح اهللا في بیته. 

  فلماذا َقدَّم 32-1: 12لقد منعت الشریعة الصالة وتقدیم ذبائح خارج أورشلیم (تث ،(
سلیمان ألف ُمحَرقة على المذبح في جبعون؟ ألن الخیمة كانت في جبعون، كما یشهد سفر 

)، لذلك من أجل تكریم المسكن القدیم كان سلیمان 29: 21؛ 39: 16 أي 1األخبار (
. ˺یذهب كل عام وُیَقدِّم ُمحَرقات

أشوداد (نسطوري) 
 ِلُیْصِعُدوا ُمْحَرَقاٍت ِللرَّبِّ َعَلى َمْذَبِح اْلُمْحَرَقِة َداِئًما َصَباًحا َوَمَساًء، 
. ]40َوَحَسَب ُكلِّ َما ُهَو َمْكُتوٌب ِفي َشِریَعِة الرَّبِّ الَِّتي َأَمَر ِبَها ِإْسَراِئیَل [

في جبعون كانت المذابح حیث یخدم الكهنة ألن عملهم كان تقدیم الذبائح ورفع 
). هذه كان 40- 39البخور وكانوا یقومون بها صباًحا ومساًءا حسب شریعة موسى (عدد 

یجب إقامتها ألنها تشیر إلى وساطة المسیح، لذلك وضع لها شرف عظیم والقیام بها له بركته 
الهامة. فكان هنا صادوق لُیشِرف على خدمة المذبح، بینما كان أبیاثار هناك في أورشلیم 
لُیشِرف على خدمة التابوت، ألن معه صدرة القضاء التي یجب أن یسأل عن طریقها أمام 

: 20؛ 17: 8 صم 2التابوت، لذلك نقرأ أن صادوق وأبیاثار "كانا الكاهنان" في أیام داود (
)، فأحدهما كان یخدم المذبح واآلخر یخدم التابوت.  25

1 Ishodad of Merv (fl. c. 850): Books of Sessions 1 Kings 3:4. 
  كثیًرا ما اقتبس من اآلباء السریان.Hedattaأسقف نسطوري لهیداتا 
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هنا وقد استقرت األشیاء وُوِضَعت األمور الدینیة في نصابها. نالحظ: 
أ. كان الشعب راضًیا وذهبوا إلى منازلهم مسرورین. 

ب. عاد داود لیبارك بیته، ُمعتِزًما أن یحافظ على عبادته العائلیة والتي ال یجب أن 
تلغیها العبادة العامة. 

 َوَمَعُهْم َهْیَماَن َوَیُدوُثوَن َوَباِقَي اْلُمْنَتَخِبیَن الَِّذیَن ُذِكَرْت َأْسَماُؤُهْم 
، َألنَّ ِإَلى اَألَبِد َرْحَمَتهُ . [  ]41ِلَیْحَمُدوا الرَّبَّ

ِتیَن َوآَالِت ِغَناٍء ِللَِّه،   َوَمَعُهْم َهْیَماُن َوَیُدوُثوُن ِبَأْبَواٍق َوُصُنوٍج ِلْلُمَصوِّ
 ]42َوَبُنو َیُدوُثوَن َبوَّاُبونَ . [

"ألن إلى األبد رحمته في جبعون حیث توجد المذابح عیَّن داود ُمَغنِّین لیشكروا الرب: 
]، وقد استخدموا آالت موسیقیة مقدسة ومخصصة لمثل هذه الخدمة تختلف عما كانوا 41[

یستعملونه في المناسبات األخرى، فبین المرح العادي والفرح المقدس فرق شاسع، والحدود 
والمسافة بینهما یجب أن ُتراَعى بدقةٍ . 

 أن داود وضع مزامیر وأعطاها لیدوثون لیستخدمها، باسیلیوس الكبیر القدِّیسیرى 
د اهللا، ومن  لكي ُیصلَح آالم نفسه، وكأغنیة للخوُرس ُیَسبِّحون بها في حضور الشعب. بهذا َیَتَمجَّ

. ˺یسمعونها ُیصلحون عاداتهم

. ختام االحتفال 5
 ثُمَّ اْنَطَلَق ُكلُّ الشَّْعِب ُكلُّ َواِحٍد ِإَلى َبْیِتِه، 

] 43َوَرَجَع َداُوُد ِلُیَباِرَك َبْیَتهُ . [
یلیق بنا أن نشهد لعمل اهللا حتى في وسط عائالتنا، حیث یتالمس أفراد األسرة مع 

سالمنا وفرحنا الداخلي. 
لم ُیذَكْر هنا موقف میكال زوجة داود ابنة شاول التي استخفت بداود ألنه رقص أمام 

تابوت العهد. 
 
 16 أي 1من وحي 

1 Homilies on the Psalms 21:1 (Ps 61). 
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لتتهلل أعماقي كما في عیٍد دائٍم 

  ،إلهي، إذ َبَنى داود الملك له بیوًتا
نصب خیمة في أورشلیم لینقل فیها تابوت عهدك. 

أدرك أنه َمِدین لك بحیاته وبنجاحه، وبكل البركات التي حلَّت علیه وعلى بیته. 
 ، اسمح لي أن ُتُ◌عِلَن حضورك فيَّ

أحسب كل كیاني خیمة، َقدِّسها وهیِّئها كي تتمتع بحضورك الدائم فیها. 

  .قدَّم لك داود ُمحَرقات وذبائح سالمة
اقبل تسبیحي وشكري ومحبَّتي ذبائح مقبولة.  

لتبسط یدیك وتباركني، لُتَدشِّن كل أفكاري ومشاعري لك. 

  ،لیُقد روحك القدوس كل حیاتي
أعلن ملكوتك في داخلي، فتمتلئ نفسي بفرح الروح الدائم. 

أنصت إلى صوتك العذب، وأثق في وعودك األمینة. 
ل النیران إلى ندى.  وأشكرك في كل األوقات، ففي وسط ضیقتي ُتَحوِّ

  ،َهْب لي أال أكف عن التسبیح لك
فأشهد لك بالفرح السماوي عن عجائبك. 

أفتخر بك، إذ ُتِقیم من حیاتي عیًدا ال ینقطع. 
أطلبك على الدوام، ألنك سرُّ تعزیتي. 

أذكر وعودك األمینة الثابتة. 
وعدت أن األرض للرب ولمسیحه. 

متى أرى كل البشریة ترتمي في أحضانك. 
متى َیَتَمتَّع العالم بعربون السماء؟ 

  .وعدت: ال َتِمسُّوا مسحائي، وال تؤذوا أنبیائي
أعترف لك لیس من یؤذیني مثل خطیتي. 
َهْب لي التوبة الصادقة وانسحاق القلب. 

ال ُألقي باللوم على الغیر، إهمالي هو عدوِّي! 
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ر الخطیة في فمي فأبغضها.  لُتَمرِّ
ر نفسي من أسر الخطایا.  َحرِّ

َهْب لي سلطاًنا فال أخشى إبلیس وكل حیله. 

  .لك المجد یا أیها العجیب في ُحبِّك
ماذا َأُرد لك من أجل َمَحبَِّتك الفائقة. 

لتعمل نعمتك فیها فتتزیَّن نفسي. 
ال أكفُّ عن السجود لك بزینة مقدسة. 

زینتي هي من عمل یدیك، وفیض نعمتك، 
وقداسة برِّك الفائق! 
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 َاَألْصَحاُح السَّاِبُع َعَشرَ 

داود یعزم على بناء الهیكل 
ابنك یبني لي بیًتا! 

ما كان یشغل قلب داود، ال أن یسكن ویستقر في وسط شعب اهللا، بل یجتمع مع كل القادة 
والشعب في حضرة اهللا. فقد أدرك أن اهللا هو سرُّ حیاته وبنیانه الدائم ونجاحه في كل ما تمتد إلیه یداه 

وفرحه وسعادته ومجده. أدرك أن اهللا هو مصدر البركات، بل ویجعل منه بركة لكل من یلتقي به. 
رأینا في األصحاح السابق كیف صار فرٌح في كل إسرائیل، واشتهى داود أن ُتَسبَِّح األرض 

). 23: 16 أي 1كلها الرب وتَُبشِّر بخالصه (
اآلن وقد بذل حیرام ملك صور كل جهده لیبني قصر داود، لم یحتمل األخیر أن یجد نفسه 

ساكًنا في قصٍر عظیٍم بینما ُیوَضع تابوت العهد الُمَمثِّل للحضرة اإللهیة في خیمة. اشتهى داود أن 
یبني هللا بیًتا عالمة حضور اهللا وسط شعبه، بل دعوة للقاء العالم كله مع اهللا. 

داود وبناء الهیكل 
. في سفر الملوك األول فكرة داود أوالً ُیبِرز الكاتب أن إقامة هیكل للرب في أورشلیم هي 

ُنِسَب بناء الهیكل لسلیمان كتحقیق لنبوة داود وللوعد اإللهي له، وقد أوضح سفر أخبار األیام األول 
. تنفیذ خطة أبیه داودأن دور سلیمان هو 

 اذكر]: "LXX 131 [132جاءت مزامیر الصعود تؤكد هذه الفكرة، كمثال جاء في المزمور 
 سریر على صعدأ ال ،بیتي خیمة دخلأ ال .یعقوب لعزیز نذر ،للرب حلف كیف .ُذلِّه كل داود رب یا

" (مز یعقوب لعزیز مسكًنا ،للرب مقاًما أجد  أو.ألجفاني نوًما وال ،لعیني وسًنا عطيأ ال .فراشي
132 :1-5(.  

لم ُیذَكر اسم سلیمان في أحد مزامیر الصعود التي َیَتَغنَّى بها القادمون لالحتفال بالعید في 
. یذكرون هم أنفسهم داود، كما یذكر داود وبیتهالهیكل، إنما یطلبون من اهللا أن 

]، 10]، ویبني الرب نفسه بیًتا لداود [2-1لیس عجیًبا أن یشتهي داود أن یبني للرب بیًتا [
ویقصد به عرش داود. یقول الرب: "وأقیمه في بیتي وملكوتي إلى األبد، ویكون كرسیه ثابًتا إلى األبد" 

]14 .[
یرى المؤمن المسیحي في هذا صورة حیَّة لتجسد كلمة اهللا، الذي یصیر ابًنا لداود حسب 

الجسد. 
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لقد ُسرَّ اهللا برغبة داود أن یبني له بیًتا حتى سمح الوحي اإللهي أن ُیَعاد تسجیل سلسلة 
)، ویمكن الرجوع إلى التأمالت التي ذكرت في كتابنا عن تفسیر 7 صم 2األحداث كما وردت في (

وتأمالت اآلباء األولین لسفر صموئیل الثاني. وهذا األصحاح یشمل موضوعین رئیسیین: 
- 1. رأفة اهللا في قبول رغبة داود لبناء بیت له، والوعد الذي منحه اهللا لداود كَردِّ فعل [1

15 .[
. قبول داود بتسلیٍم كامل ومسرة لوعد اهللا ببناء بیته بواسطة سلیمان ابنه، وصالة داود كَردِّ 2

فعلٍ . 

. 3-1. حدیث مع ناثان النبي   1
. 6-4. اهللا یرافق شعبه أینما ُوِجدوا  2
. 8-7. مسرة اهللا في إقامة قادة   3
. 9. مسرته في راحة شعبه   4
. 12-10. مسرته أن یبني بیًتا لمحبوبیه 5
ِته ورحمته لنا  6 . 13. مسرته في أُبوَّ
. 15-14. مسرته في إقامتنا ملوًكا   7
. 27-16. داود ُیَقدِّم ذبیحة شكر هللا  8

عاد داود الملك إلى قصره، وقد اهتزَّت أعماق قلبه بفرح الشعب بكل فئاته بتابوت العهد، 
فاشتهى أن یبني هللا بیًتا یضع فیه تابوت العهد. 

ارتبط داود بناثان بعالقة صداقة قویة، فطلب من ناثان النبي أن یبني للرب بیًتا، ولثقة ناثان  .١
ع صدیقه على  في نقاوة قلب داود، قال له في الحال: "افعل كل ما في قلبك". كان ُیَشجِّ

العمل. 
 مرات. حسن أن یطلب العبد لسیده (اهللا) ما لمجده، 10تتكرر كلمة "عبدي" وما یعادلها  .٢

 لكن یلیق به أن یسأل ما هي مسرة سیده.

]، وقائمة في الحاضر "أنا معك 7رعایة اهللا لعبده في الماضي: "أنا أخذتك من المربض" [ .٣
]. غیر 11]، وتبقى في المستقبل: "أقیم بعدك نسلك... وأثبت مملكته" [8حینما توجَّهت" [

 أنه وعده أن الذي یبني بیت اهللا هو سلیمان ال داود.

]. جلس كطفٍل صغیٍر یشكر أبیه على 16"دخل الملك داود، وجلس أمام الرب وقال": [ .٤
]. لقد ذاق عذوبة أبوَّة اهللا له، وانعكس ذلك على حیاته فحمل 23وعوده: "افعل كما نطقت" [

 نوًعا من األبوَّة أو الحب األبوي ألهل بیته، بل ولكل الشعب.
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 یحتضن طلبته من الرب بتحقیق وعوده بالتسبیح قبل الطلبة وبعد الطلبة. .٥

. حدیث مع ناثان النبي 1
یؤكد الرب أن مملكة داود ومملكة سلیمان مجرد مساهمة في مملكة اهللا نفسه، إذ یقول 

) الملك الحقیقي إلسرائیل هو اهللا 8: 9 أي 2]. في (14 إلى األبد" [بیتي وملكوتيالرب: "وأقیمه في 
نفسه.  

ه ربُّنا ناثان بأن داود لیس بالرجل المختار لهذا العمل.  وجَّ

  َقاَل َداُوُد ِلَناثَاَن النَِّبيِّ : ،َوَكاَن َلمَّا َسَكَن َداُوُد ِفي َبْیِتهِ 
 َهَئَنَذا َساِكٌن ِفي َبْیٍت ِمْن َأْرٍز، "

 ]1[" َوَتاُبوُت َعْهِد الرَّبِّ َتْحَت ُشَققٍ !
ر السفر نبوة ناثان الواردة في ( )، وهي في نظره على جانٍب كبیٍر من 7 صم 2كثیًرا ما كرَّ

األهمیة. فإنها ُتَعبِّر عن العهد المقطوع بین اهللا وداود، وعن استمراریة ساللته الملوكیة، حتى جاء ابن 
داود الملك األبدي. 

كان قلب داود ُملتِهًبا بالحبِّ هللا، فلم یطق أن یكون له قصر فخم، بینما تابوت العهد 
موضوع في خیمة. لذا أراد أن یبني هیكًال للرب. لكن كل شيء عند الرب له زمان خاص به. إذ 

بال   لم یكنشعر داود باستقراٍر في قصره الذي بناه أراد أن یبني بیًتا للرب ُیوَضع فیه تابوت العهد.
.  داود مرتاًحا أن یسكن هو في بیت من أرز، بینما التابوت موضوع في خیمة

انظر كیف كان اهتمام داود ومشروعاته عندما كُثَرْت ثروته وعظمت قوته، إنه لم یفكر ماذا 
یعمل ألوالده لُیْشِرَكهم في الثروة، أو كیف یمأل خزائنه ویوسع سلطانه، بل بالحري فكر ماذا یفعل لكي 

د اهللا.  یخدم وُیَمجِّ
هكذا یلیق بنا أن نهتم بخدمة ملكوت اهللا في العالم، وبكنیسته. 

  ،اْفَعْل ُكلَّ َما ِفي َقْلِبكَ "َفَقاَل َناثَاُن ِلَداُودَ : 
 ]2. ["َألنَّ اهللا َمَعكَ 

، ألنه لم "افعل كل ما في قلبك ألن اهللا معك"حالما علم ناثان النبي برغبة داود، قال له: 
یكن لدیه أدنى شك في أن اهللا كان مع داود. من الواجب على خدام اهللا أن ُیِثیروا في أنفسهم وفي 

اآلخرین حركة النعمة والمواهب التي فیهم. 

 ]3َوِفي ِتْلَك اللَّْیَلِة َكاَن َكَالُم اهللا ِإَلى َناثَانَ : [
) أن نصیحة ناثان النبي قد ُعدَِّلت بعدما جاءت إلیه J. H. Bluntیرى بعض الُشرَّاح (مًثل 
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كلمة اهللا تلك اللیلة، فإنه ُیحتَمل أن األنبیاء لم یكونوا دائًما تحت اإللهام اإللهي وفي اإلمكان أن 
یتكلموا في بعض األمور تحت تأثیر فكرهم البشري فقط. 

. اهللا ُیراِفق شعبه أینما ُوِجُدوا 2
 اْذَهْب َوُقْل ِلَداُوَد َعْبِدي: "

 ]4[ َهَكَذا َقاَل الرَّبُّ : َأْنَت َال َتْبِني ِلي َبْیًتا ِللسُّْكَنى،
هكذا: داود ال یبني هذا البیت إنما ُیِعّد له وال یبنیه، مثلما  جاءت إجابة اهللا على طلب داود

أتى موسى بشعب إسرائیل بالقرب من كنعان، ولكن ترك یشوع لُیْدِخلهم إلیها. إنه من حق السید 
المسیح وحده أن یكون رئیًسا لعمله ومكمًال له.  

اهللا یتنازل وَیْقَبل اآلراء الجیدة من شعبه، حتى وٕان منعهم من تتمیمها، فقد أرسل ناثان النبي 
لُیَطیِّب خاطر داود، ویقول له: 

، إن ترقیتك للمنصب الرفیع لم تضع سدى، أنا أخذتك من المربض من وراء یا داود. 1
الغنم، لیس لبناء الهیكل، بل لتكون رئیًسا على شعبي إسرائیل، وهذا شرف كاٍف لك. اترك البناء 

]، لماذا یظن أحد بأنه یقوم بكل شيٍء، وُیَتمِّم كل عمٍل صالٍح إلى النهایة؟ فلیترك 7آلخر یأتي بعدك [
]، وفوق ذلك عزم أن ُیَعیِّن خالله 8شیًئا لمن یخلفونه. فاهللا أعطى داود انتصارات وعمل له اسًما [

نه ضّد أعدائه، فذلك یجب أن یكون عمله كرجل حرب، وأن یترك بناء  مكاًنا لشعبه إسرائیل وُیَحصِّ
الكنائس لمن لم َیَتَعیَّن أبًدا أن یكون جندًیا. 

، ال تظن أن غرضك الحسن قد ضاع سدى، أو أنك ستفقد جزاءه، فبالرغم من یا داود. 2
أنني أمنعك من أن تنفذه إالَّ إنك سُتجاَزى كما لو كنت قد عملَته، "فالرب یبني لك بیًتا، ویضم تاج 

]، فحینما توجد اإلرادة الحسنة، فهي ال ُتْقَبل فقط بل ُتجاَزى أیًضا. 10إسرائیل إلیه" [
 ال تظن إني أمنعك من القیام بهذا العمل الجلیل، فال یتم أبًدا وأن تفكیرك فیه قد یا داود،. 3

]. فهیكل اهللا سوف ُیبَنى في المیعاد 12- 11ضاع ُسَدى، فإنني سأقیم نسلك وهو یبني لي بیًتا [
الُمَحدَّد ولو لم یكن لنا شرف المساعدة في بنائه أو الفرح لرؤیته مستكًمال. 

، یجب أال تحصر أفكارك في الرخاء الدنیوي ألسرتك، بل أن ُتعلِّل نفسك بمملكة یا داود. 4
]. فسلیمان نفسه لم 14المسیا المرتقبة، فهو الذي یأتي من بین حقویك ویكون عرشه ثابًتا إلى األبد [

یكن قد تثبَّت في بیت اهللا كما كان یجب، ولم تُثبَّت أسرته في المملكة: "ولكن سیأتي من نسلك الذي 
ُأثبِّته في مملكتي". وهذا یعني أنه سیكون رئیس كهنة على بیت اهللا، ویكون له وحده السلطان على 

أعمال مملكة اهللا بین البشر، وكل القوة في السماء وعلى األرض، في البیت وفي المملكة، في 
الكنیسة وفي العالم، فیكون كاهًنا على عرشه، وتكون مشورة السالمة بینهما كلیهما، وسوف یبني 
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). 13- 12: 6هیكل الرب (زك 

. لم یطلب اهللا بیًتا للتابوت بل خیمة 3
 َألنِّي َلْم َأْسُكْن ِفي َبْیٍت ُمْنُذ َیْوَم َأْصَعْدُت ِإْسَراِئیَل ِإَلى َهَذا اْلَیْوِم، 

، َبْل ِسْرُت ِمْن َخْیَمٍة ِإَلى َخْیَمةٍ 
 ]5َوِمْن َمْسَكٍن ِإَلى َمْسَكنٍ . [

لم یكن قد حان الوقت إلقامة التابوت في بیٍت للرب.  

 ِفي ُكلِّ َما ِسْرُت َمَع َجِمیِع ِإْسَراِئیَل، 
  ،َهْل َتَكلَّْمُت ِبَكِلَمٍة َمَع َأَحِد ُقَضاِة ِإْسَراِئیَل الَِّذیَن َأَمْرُتُهمْ 

  ،َ َأْن َیْرُعوا َشْعِبي ِإْسَراِئیل
 ]6َقاِئالً : ِلَماَذا َلْم َتْبُنوا ِلي َبْیتًا ِمْن َأْرٍز؟ [

اهللا ال یرید المظهر الخارجي في األبَّهة والفخامة في خدمته، فتابوت عهده كان راضًیا 
: 6 ولم یطلب بناء بیٍت له، حتى بعدما أراح اهللا شعبه في مدن عظیمة جیدة لم یبنها (تث بخیمٍة،

]، فلیتنا نقنع أحیاًنا 6)، وقد أمر القضاة أن یرعوا شعبه، ولكنه لم یسألهم قط أن یبنوا له بیًتا [10
بوسائل راحة متواضعة كما كان تابوت اهللا. 

. مسرة اهللا في إقامة قادة 3
 َواآلَن َفَهَكَذا َتُقوُل ِلَعْبِدي َداُودَ : 

 َهَكَذا َقاَل َربُّ اْلُجُنودِ : 
  ،َأَنا َأَخْذُتَك ِمَن اْلَمْرَبِض ِمْن َوَراِء اْلَغَنمِ 

 ]7[ ِلَتُكوَن َرِئیًسا َعَلى َشْعِبي ِإْسَراِئیَل،

ْهَت،   َوُكْنُت َمَعَك َحْیُثَما َتَوجَّ
 َوَقَرْضُت َجِمیَع َأْعَداِئَك ِمْن َأَماِمَك، 

 ]8َوَعِمْلُت َلَك اْسًما َكاْسِم اْلُعَظَماِء الَِّذیَن ِفي اَألْرضِ . [
 لمشاعره وأفكاره وكلماته وتصرفاته، كما یسلك هذه هي مسرة اهللا أن یقیم من كل إنساٍن قائًدا

بروح الثقة ال الخوف.  
ن یذكر المرتل أسماءهم بشفتیه أ أن الذین ال یخافون اهللا ال یستحقون القدیس كیرلسیرى 

. فهو عظیم في عیني اهللا، ویجعله Ï)20، 19: 16]، أما المسكین فیذكر اهللا اسمه بلسانه (لو 4[

1 In Luc. Sermon 111. 
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عظیًما أمام السمائیین وبني البشر.  

. مسرته في راحة شعبه 4
، َوَعیَّْنُت َمَكانًا ِلَشْعِبي ِإْسَراِئیلَ 
 َوَغَرْسُتُه َفَسَكَن ِفي َمَكاِنِه، 

، َوَال َیْضَطِرُب َبْعدُ 
ِل [  ]9َوَال َیُعوُد َبُنو اِإلْثِم َیْبُلوَنُه َكَما ِفي اَألوَّ

. مسرته أن یبني بیًتا لمحبوبیه 5
 َوُمْنُذ اَألیَّاِم الَِّتي ِفیَها َأَقْمُت ُقَضاًة َعَلى َشْعِبي ِإْسَراِئیَل، 

 َوَأْذَلْلُت َجِمیَع َأْعَداِئَك، 
 ]10َوُأْخِبُرَك َأنَّ الرَّبَّ َیْبِني َلَك َبْیًتا [

 "وكان إذ  عن القابلتْین اللتْین رفضتا أن تقتال األطفال الذكور لبني إسرائیل:یقول الكتاب
، فهل یصنع اهللا بیوًتا؟! إذ تشیر القابلتان )21: 1(خر خافت القابلتان اهللا أنه صنع اهللا لهما بیوًتا" 

 ویعیشهما المؤمنون كما یجب، ُیِقیم اهللا للكتاب ،إلى الكتاب المقدس، فإنه إذ ُیدَرس بمخافة إلهیة
َقام بیوت هللا. هكذا یحتاج العالم أن یرى فینا كلمة تُ موضًعا في أماكن كثیرة، أي ینفتح مجال الخدمة و

 في ˺نوسيالعالمة أوریج یرىاهللا عاملة في قلبنا بخوٍف إلهٍي، فیجد اإلنجیل له موضع في كل قلب. 
كون لهم ثمر في التأمل يا اإلناث، أي مالقابلتین "المعرفة" التي تسند أوالد اهللا في والدة الذكور ك

وتشیر   وفي تقدیس العواطف. ألن الذكور یشیرون إلى العقل واإلناث إلى العاطفة.،العقلي اإللهي
عم أوالد اهللا بالثمر المتزاید عقلًیا نالقابلتان أیًضا إلى الكتاب المقدس بعهدیه القدیم والجدید، خاللهما ي

  أو روحًیا وجسدًیا.،وعاطفًیا

، َوَیُكوُن َمَتى َكُمَلْت َأیَّاُمَك ِلَتْذَهَب َمَع آَباِئكَ 
  ،َأنِّي ُأِقیُم َبْعَدَك َنْسَلَك الَِّذي َیُكوُن ِمْن َبِنیكَ 

 ]11َوأُثَبُِّت َمْمَلَكَتهُ . [

 ]12َوَأَنا أُثَبُِّت ُكْرِسیَُّه ِإَلى اَألَبدِ . [، ُهَو َیْبِني ِلي َبْیًتا
إن كان داود قد التزم بالدخول في معارك كثیرة، ألجل استقرار الشعب وأمانه، لم یسمح له 

الرب ببناء الهیكل، ألن یدیه سفكتا دماء كثیرة.  
من هو هذا الذي یبني بیًتا هللا وكرسیه یدوم إلى األبد، إال السید المسیح ابن داود الذي بنى 

1 In Exode, hom 2: 1, 2. 
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 ال یمكن أن تنطبق على سلیمان، إنما 13أن اآلیة یوسابیوس القیصري كنیسته على الصخر. یرى 
على المسیح ملك السالم. 

  ال یوجد شك في أن سلیمان كان ابن داود، وهو خلیفته في المملكة. وهو أوًال بنى هیكل اهللا في
أورشلیم، وربما یفهم الیهود أنه هو موضوع النبوة. لكننا بحق نسألهم إن كان الوحي ینطبق على 

]. وأیًضا أین أقسم اهللا بتأكید أنه قدوسه: 12سلیمان، الذي یقول: "وأنا ُأثَبِّت كرسیه إلى األبد" [
كما ُینبئ عن عرشه أن یكون كالشمس وأیام السماء. 

فإن كانت سنوات ُمْلِك سلیمان محصیة فهي أربعین ال أكثر. فإن ُأضیفت إلیها سنوات ُملك 
 عاًما. وٕان افترضنا أن خطهم (في المملكة) استمر حتى إلى آخر 500كل نسله، فإنها ال تبلغ 

هجوم على األمة الیهودیة بواسطة الرومان، كیف تتحقق النبوة القائلة: "كرسیك یبقى إلى األبد، 
].  13ویكون كالشمس وأیام السماء؟" وأیًضا الكلمات: "أنا أكون له أًبا، وهو یكون لي ابًنا" [

كیف تشیر إلى سلیمان؟ فإن تاریخه یخبرنا الكثیر عنه بما یضاد عن التبني هللا وغریب 
ه ضده: "وأحب الملك سلیمان نساًء غریبة كثیرة مع بنت فرعون  عنه. ال؛ اسمعوا االتهام الموجَّ

موآبیات وعمونیات وأدومیات وصدونیات وحثّیات، من األمم الذین قال عنهم الرب لبني إسرائیل: 
).  2-1: 11 مل 1ال تدخلون إلیهم، وهم ال یدخلون إلیكم" (

أضیفوا إلى هذا القول: "ولم یكن قلبه كامًال مع الرب كقلب داود أبیه، فذهب سلیمان وراء 
 مل 1عشتروث إله الصیدونیین وملكوم رجس العمونیین. وعمل سلیمان الشر في عینّي الرب" (

 1). مرة أخرى قیل بعد ذلك: "وأقام الرب الشیطان ضد سلیمان، هدد األدومي" (انظر 4-6: 11
). LXX 14: 11مل 

اآلن من یستطیع أن یتجاسر ویقول إن اهللا أبوه، هذا الذي سقط تحت اتهامات خطیرة؟... 
لذلك یلزمنا أن نسأل عن آخر ُیعَلن عنه أنه من نسل داود... لكن ال یوجد آخر ُوِلَد منه، كما 

ل إال ربنا ومخلصنا یسوع مسیح اهللا وحده، الذي ُدِعي في العالم كله ابن داود حسب میالده  ُسجِّ
جسدًیا، ومملكته ها هي مستمرة وستستمر إلى األبد. لقد هوجمت بواسطة كثیرین، لكنها تبقى 
. ˺دائًما بالسلطان اإللهي الفائق للبشریة، لتؤكد أنها موحي بها وال ُتقَهر كما سبق فَأْخَبَرتنا النبوة

یوسابیوس القیصري 

. مسرته في أبوته ورحمته لنا 6
  َوُهَو َیُكوُن ِلَي اْبًنا، ،َأَنا َأُكوُن َلُه َأًبا

1 Proof of the Gospel, 7:3. 
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 ]13َوَال َأْنِزُع َرْحَمِتي َعْنُه َكَما َنَزْعُتَها َعِن الَِّذي َكاَن َقْبَلكَ . [
اقتبس الرسول بولس هذه العبارة، إذ أدرك أنها وعد إلهي ال لسلیمان الحكیم بكونه ابًنا لداود 

 یبني الهیكل، بل إعالن عن المسیَّا ابن داود الذي فیه ننعم بالتبنِّي لآلب.

. مسرته في إقامتنا ملوًكا 7
 َوُأِقیُمُه ِفي َبْیِتي َوَمَلُكوِتي ِإَلى اَألَبِد، 

 ]14. ["َوَیُكوُن ُكْرِسیُُّه ثَاِبتًا ِإَلى اَألَبدِ 

ْؤَیا َكَذِلَك َكلََّم َناثَاُن َداُودَ . [  ]15َفَحَسَب َجِمیِع َهَذا اْلَكَالِم َوَحَسَب ُكلِّ َهِذِه الرُّ
َقدََّم اهللا لداود وعدْین عن طریق ناثان النبي: 

]؛ هذا الوعد مشروط بالتزامهم بحفظ 10 أنه یجعل ذریته ملوًكا إلسرائیل [الوعد األول:
وصایاه والطاعة له. 
، 12: وهو وعد غیر مشروط، أنه ُیِقیم من بعده ابًنا ُیَرسِّخ عرشه إلى األبد [الوعد الثاني

بنا یسوع المسیح، كلمة اهللا المتجسد، ابن داود، الذي ُیِقیم ملكوته في قلوبنا.14  ]. هذا االبن هو رُّ
 داود الساقطة، َتْمَتدُّ مملكته إلى مةفالمسیا في العهد القدیم هو الملك األبدي البار الممسوح لُیِقیم خي

ت عن شخصه العجیب كملٍك اأقاصي األرض، ناموسها الحق والعدل اإللهي، نقتبس هنا بعض نبو
 لفائقة:  اسماوي ومملكته

 ). 5: 23" (إر فیملك ملك وینجح وُیجري حًقا وعدًال في األرضأقیم لداود غصن بّر، "
 ).8: 2، وأقاصي األرض ملًكا لك" (مز راثًا لكميفأعطیك األمم اسألني، "
. أحببت البرَّ وأبغضت اإلثم، قضیب استقامة قضیب ملكككرسیُّك یا اهللا إلى دهر الدهور، "

 االبتهاج أكثر من رفقائك... ُجعلت الملكة عن یمینك بذهب هنمن أجل ذلك مسحك اهللا إلهك بد
 ).45أوفیر..." (مز 

یملك ك، وِبرَّك البن الملك. یدین شعبك بالعدل ومساكنك بالحق... لاللهم أعِط أحكامك للم"
 ).72، ومن النهر إلى أقاصي األرض" (مز من البحر إلى البحر

، وُملكها ال ُیتَرك لشعٍب  مملكة لن تنقرض أبًدااتُیِقیم إله السماووفي أیام هؤالء الملوك "
 ).44: 2دا (آخر، وتسحق وتفني كل هذه الممالك، وهي تثبت إلى األبد" 

نت أرى في رؤى اللیل، وٕاذا مع سحب السماء مثل ابن إنسان أتي وجاء إلى القدیم األیام، ك"
شعوب واألمم واأللسنة سلطانه سلطان الفقرَّبوه قدامه، فأعطي سلطاًنً◌ا ومجًدا وملكوًتا لتتعبَّد له كل 

 ).14-13: 7دا " (ضوملكوته ال ینقرأبدي ما ال یزول، 

  

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

www.coptic-treasures.com/wp


 17أخبار األیام األول 
 

  

  عندما جلس الرب على الجبل مع تالمیذه رأى الجموع قادمة إلیه، فنزل من الجبل وأشبعهم في
األماكن السفلیة للجبل. إذ كیف كان یمكن له أن یهرب إلى هناك مرة أخرى لو لم یكن قد نزل 

 قبًال من الجبل؟ 

یحمل ذلك معنى، نزول الرب من العال لُیطِعَم الجموع ویصعد... 
لقد جاء اآلن ال لیملك في الحال، إنما یملك بالمعنى الذي ُنَصلِّي من أجله: "لیأِت 

ملكوتك". إنه یملك على الدوام مع اآلب بكونه ابن اهللا، الكلمة الذي به كان كل شيء. لكن 
األنبیاء یخبروننا عن ملكوته الذي فیه هو المسیح الذي صار إنساًنا ویجعل مؤمنیه مسیحیین...  

یمتد ملكوته وُیعلن عندما ُیعلن مجد قدیسیه بعد أن تتم الدینونة بواسطته، الدینونة التي 
تحدث عنها قبًال، إن ابن اإلنسان یتممها. ذلك الذي یقول عنه الرسول: "عندما ُیسلَّم ملكوت اهللا 

). وقد أشار علیه بنفسه قائالً : "تعالوا یا مباركي أبي، رثوا الملكوت 24: 15 كو 1لآلب" (انظر 
).  34: 25الُمَعّد لكم منذ بدء العالم" (مت 

لكن التالمیذ والجموع التي آمنت به ظنوا أنه قد جاء لكي یملك حاًال، لهذا أرادوا أن 
). أرادوا أن یسبقوا الزمن الذي أخفاه بنفسه لكي یعلنه في 15: 6یختطفوه ویجعلوه ملًكا (یو 

. ˺الوقت المناسب
القدیس أغسطینوس  

. داود ُیَقدِّم ذبیحة شكر هللا 8
). 7 صم 2سبق أن قدمت تفسیًرا لصالة داود هذه في (

 َفَدَخَل اْلَمِلُك َداُوُد َوَجَلَس َأَماَم الرَّبِّ َوَقالَ : 
 َمْن َأَنا َأیَُّها الرَّبُّ اِإلَلُه، "

 ]16[ َوَماَذا َبْیِتي َحتَّى َأْوَصْلَتِني ِإَلى ُهَنا؟
-21]، ُمعتِرًفا ببركات اهللا [20-19]، وشكر [18-16قابل داود الملك جواب اهللا بتواضع [

ًبا بقرارات اهللا ومواعیده وأوامره [22 ]. 24-23]، وُمَرحِّ
كان داود النبي والملك في حالة دهشة عجیبة، ال تستطیع لغة بشریة أن ُتَعبِّر عما في 

داخله. إن كان اهللا قد رفض أن یبني له داود بیًتا، لم یحزن داود، بل تهلَّل وشكر، ألن الحدیث كله 
ُیِشیر إلى ما هو أعظم من بناء بیت للرب، إنما یأتي رب المجد، ابن داود، لُیِقیم بیًتا یبنیه بدمه 

المسفوك على الصلیب. 

1 St. Augustine: On the Gospel of St. John, tractate 25:1-2. 
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لم یشعر أنه مرفوض من اهللا، ألنه منعه من بناء بیٍت هللا، إنما شعر بأنه في األحضان 
اإللهیة، ُیرِسل اآلب ابن داود لُیعِلَن الحبَّ اإللهي العملي في أروع صورة. 

] إنه وٕان كان إنساًنا له أخطاؤه غیر أنه ُیظِهر ثقته في اهللا 27- 16تكشف صالة داود [
واتِّكاله علیه. ركَّز على أن ملك إسرائیل یلزمه أال یحكم بسلطانه الذاتي، بل بقوة اهللا. فهو یخدم شعًبا 

یدخل في عهد مع اهللا له خبرته معه. 
خاطب داود اهللا في مهابٍة ووقاٍر، رًدا على رسالة النعمة التي استلمها من اهللا، فباإلیمان نال 

). 13: 11المواعید واحتضنها واقتنع بها، كما فعل اآلباء البطاركة (عب 
یطلب منه بروح البنوة. إذ َیِلذُّ یتحدَّث مع أبیه، صغیٍر جلس داود الملك أمام الرب كطفٍل 

لألب أن ُینِصَت إلى طلبة طفله. ُیصِغي إلیه باهتماٍم عظیٍم كمن ُیَسّر بكلماته أكثر من سروره 
بكلمات الفالسفة. هكذا في دالة یطلب القدِّیس من اهللا كابٍن ینطق بلغة الُحبِّ . 

قد ینطق الطفل بكلماٍت قلیلٍة، لكن بُحبِّه العظیم ألبیه، یتكلم بدالٍة وفیٍض، ألن الحب ُیسهِّل 
علیه أن ُیَعبِّر عّما بداخل اإلنسان. 

  لهه بحٍب إلى كل ما یقولأبوه وُیصِغي ، بحٍب أبیه أمامیتكلم الطفل . 
عن أموٍر خطیرةٍ . یتكلم كان  كما لو َیْقَبلها  علیه،هاطرح التي يأسئلته یسمع وٕاذ

.  الفالسفةحدیث من أكثركالمه بّر َس  ُیَمیِّز ما یقوله، يُ م كثیًرا ولحتى إن ثرثر
 .مٍ ي اهللا بُحٍب عظأمامنذا أتكلم أ هأبیه، أمام طفلٍ  مثل ها أنا أتكلم

قدر تكلم كثیًرا ي أن یسهل على الحب ألنه قلیًال جًدا،نا ال أتكلم أفقلیًال جًدا؛ نذا أتكلم ولو أه
. ˺یشاءما 

 القدیس مار یعقوب السروجي

، َوَقلَّ َهَذا ِفي َعْیَنْیَك َیا اهللا
 َفَتَكلَّْمَت َعْن َبْیِت َعْبِدَك ِإَلى َزَماٍن َطِویٍل، 

 ]17َوَنَظْرَت ِإَليَّ ِمَن اْلَعَالِء َكَعاَدِة اِإلْنَساِن َأیَُّها الرَّبُّ اِإلَلهُ . [
 صم) كسؤال "هل هذه هي عادة اإلنسان یا سیدي الرب؟" وردت هنا بصیغة 2ما ورد في (

اعتراف: ونظرت إليَّ من العالء كعادة اإلنسان أیها الرب اإلله. لقد جعلتني رًجال عظیًما وعاملتني 
كذلك. اهللا من خالل عالقة العهد التي یقبل بها المؤمنین یعطیهم ألقاًبا، وینعم علیهم بعطایا، وُیعّد 

لهم الكثیر ناظًرا إلیهم كأشخاص ذوي َمْرَتَبة عالیة مع أنهم تراب ورماد. 

Ï دكتور سوني بهنام). ترجمة ، (راجع األب بول بیجانالزانیتین على 11 میمر  
Stephen A. Kaufman: Jacob of Sarug's Homily on the Judgment of Solomon, Gorgias, 2008. 
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یقرأ بعض الُشرَّاح هذه الكلمات كاآلتي: "لقد نظرت إليَّ في هیئة إنسان في العالء أیها السید 
الرب" أو "لقد جعلتني أنظر حسب هیئة اإلنسان مجد السید الرب"، لذلك فهي تشیر إلى المسیا، ألن 
داود كإبراهیم رأى یومه وفرح، رآه باإلیمان، رآه في شكل إنسان، الكلمة المتجسد، مع أنه رأى مجده 
كما لوحید من اآلب. وهذا هو ما تكلم اهللا عنه بخصوص بیته إلى مدى بعید، فهذه الرؤیة هي في 

نظر اهللا أعظم من أّي شيء، أنه لیس أمًرا غریًبا أن یتكلم داود عن ناسوته والهوته، فدعاه ربَّي 
)، ورآه أقل من المالئكة لفترة وجیزة 1: 110بالروح (الالهوت) مع أنه علم أنه سیكون ابنه (مز 

). 7، 6: 2(الناسوت) ولكن بعد ذلك مكًلال بالمجد والبهاء (عب 
إذ سمع داود عن الوعدین اإللهیین من فم ناثان النبي، لم یسأل عن تفاصیل معینة، وعن 

وقت تحقیقهما، إنما في تواضٍع وقف أمام اهللا یشكره ویعترف ببركاته اإللهیة. 

، َفَماَذا َیِزیُد َداُوُد َبْعُد َلَك َألْجِل ِإْكَراِم َعْبِدكَ 
 ]18[ َوَأْنَت َقْد َعَرْفَت َعْبَدَك؟

]. لنالحظ اإلكرام 18بعد الكلمات "فماذا یزید داود بعدلك" أضاف هنا: "ألجل إكرام عبدك [
الذي ُیَضیفه اهللا على ُخدَّاِمه، بإدخالهم في عهد وشركة معه، على درجة عظیمة حتى أنهم ال 

یستطیعون وال یرغبون أن ُیَكرَّموا أكثر من ذلك، وٕاذا ما بدأوا یفكرون، فإنهم ال یستطیعون أن یتكلموا 
عن كرامتهم أكثر مما تكلم اهللا. 

ر النبي كلمة "عبدك"، وذلك باسم ابن داود الذي أ  ،عبد صورة خًذاآ نفسه خلىكثیًرا ما ُیَكرِّ
. )7: 2 في ("الناس شبه في صائًرا

  ،َیا َربُّ ِمْن َأْجِل َعْبِدكَ 
 َوَحَسَب َقْلِبَك َقْد َفَعْلَت ُكلَّ َهِذِه اْلَعَظاِئِم، 

 ]19[ ِلَتْظَهَر َجِمیُع اْلَعَظاِئمِ 
 صموئیل) "من أجل كلمتك"، ُذِكَر هنا، "من أجل 2جدیر بالمالحظة أن ما ُذِكَر في (

)، فمن أجله ُذِكَرت 1: 40) وخادم اهللا (إش 13: 19]، فیسوع المسیح هو كلمة اهللا (رؤ 19عبدك" [
المواعید لكل المؤمنین، ففیه تصیر هذه المواعید نعم وآمین. من أجله ُعِمَلت كل رأفة، ألجله صارت 

معروفة، نحن مدینون له بكل هذه العظمة، ومنه ننتظر كل هذه األشیاء، فهي ِغَنى المسیح غیر 
د ال  المستقصى، الذي إذا نظرنا إلیه باإلیمان، ونظرنا إلى ید السید المسیح، ال یسعنا إالَّ أن ُنَمجِّ
 األشیاء العظیمة فقط بل الشيء الوحید األعظم الذي هو عمل وِغَنى المسیح ونتكلم عنه بكرامة.

  ،َیا َربُّ َلْیَس ِمْثُلَك َوَال ِإَلَه َغْیُركَ 
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 ]20[ َحَسَب ُكلِّ َما َسِمْعَناُه ِبآَذاِنَنا!

  ،َوَأیَُّة ُأمٍَّة َعَلى اَألْرِض ِمْثُل َشْعِبَك ِإْسَراِئیلَ 
 الَِّذي َساَر اهللا ِلَیْفَتِدَیُه ِلَنْفِسِه َشْعًبا، 

، ِلَتْجَعَل َلَك اْسَم َعَظاِئَم َوَمَخاِوفَ 
 ]21ِبَطْرِدَك ُأَمًما ِمْن َأَماِم َشْعِبَك الَِّذي اْفَتَدْیَتُه ِمْن ِمْصرَ . [

یذكر داود النبي الخروج الذي حققه اهللا على یدي موسى وما تبعه من آیات وعجائب، 
كصورة لعمل اهللا الدائم مع شعبه عبر األجیال. ولعل عزرا وهو ُیَسجِّل صالة داود هذه یربط في 

أذهان المعاصرین له بین أعمال اهللا في خروج آبائهم من مصر، وعمله معهم وهم عائدون من السبي 
البابلي. 

رهم من 70كان في ذهن العائدین من السبي بعد   عاًما صورة خروج آبائهم من مصر، وَتَحرُّ
عبودیة فرعون. 

 َوَقْد َجَعْلَت َشْعَبَك ِإْسَراِئیَل ِلَنْفِسَك َشْعًبا ِإَلى اَألَبِد، 
 ]22َوَأْنَت َأیَُّها الرَّبُّ ِصْرَت َلُهْم ِإَلًها. [

یا لتواضع داود الذي یعترف بعدم استحقاقه، وكیف ُیَعظِّم اسم اهللا وُیْعَجب بتعطفه بالنعمة، 
 وكیف بورٍع ومحبٍة ُیَعظِّم إله إسرائیل، وأّي تقدیر ُیَقدِّمه إلسرائیل اهللا!

، ِلَیْثُبْت ِإَلى اَألَبِد اْلَكَالُم الَِّذي َتَكلَّْمَت ِبِه َعْن َعْبِدكَ    ،َواآلَن َأیَُّها الرَّبُّ
  ،َوَعْن َبْیِتهِ 

 ]23َواْفَعْل َكَما َنَطْقتَ . [

 َوْلَیْثُبْت َوَیَتَعظَِّم اْسُمَك ِإَلى اَألَبِد، َفُیَقالَ : 
 َربُّ اْلُجُنوِد ِإَلُه ِإْسَراِئیلَ . 

 ]24ُهَو اهللا ِإلْسَراِئیَل َوْلَیْثُبْت َبْیُت َداُوَد َعْبِدَك َأَماَمكَ . [
في سفر صموئیل الثاني ُیذَكر "اهللا فوق إسرائیل" بینما هنا ُیذَكر "إله إسرائیل" وهو "اهللا 

ح استجابته لالسم، توطیده للعالقة، وقیامه بعمل كل 24إلسرائیل" [ ]، وبما أنه اهللا إلسرائیل فهذا ُیَوضِّ
ما یلزمهم وما یتوقعونه منه، فهناك ما كانوا ُیدَعون آلهة لألمم، كآلهة آشور ومصر، وآلهة حماه 

وأرفاد، ولكنهم لم یكونوا آلهة لهم، ألنهم لم یقفوا بجانبهم بالَمرَّة، بل كانوا ُمَجرَّد آلهة باالسم، ولكن إله 
إسرائیل هو إله إلسرائیل فكل أوصافه وكماالته تفیض لمنفعتهم الحقیقیة، فُمَطوَّب وُمَثلَّث التطویب هو 

الشعب الذي یهوه إلهه، ألنه سیكون إلًها لهم بكامل الصفات. 
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 َألنََّك َیا ِإَلِهي َقْد َأْعَلْنَت ِلَعْبِدَك َأنََّك َتْبِني َلُه َبْیًتا، 
 ]25ِلَذِلَك َوَجَد َعْبُدَك َأْن ُیَصلَِّي َأَماَمكَ . [

، َأْنَت ُهَو اهللا،   َواآلَن َأیَُّها الرَّبُّ
 ]26َوَقْد َوَعْدَت َعْبَدَك ِبَهَذا اْلَخْیرِ . [

 َواآلَن َقِد اْرَتَضْیَت ِبَأْن تَُباِرَك َبْیَت َعْبِدَك ِلَیُكوَن ِإَلى اَألَبِد َأَماَمَك،
  ،َألنََّك َأْنَت َیا َربُّ َقْد َباَرْكتَ 

] 27َوُهَو ُمَباَرٌك ِإَلى اَألَبدِ . [
) تقول: "فُلیبارك بیت عبدك ببركتك إلى األبد"، وهذه لغة 7 صم 2الكلمات الختامیة في (

رغبة مقدسة، أما الكلمات الختامیة هنا فهي لغة إیمان مقدس: "ألنك أنت یا رب باركت وهو مبارك 
] وهنا نرى:  27إلى األبد" [
ع داود أن یطلب البركة، ألن الرب أظهر له أن عنده بركات مخزونة له ولنسله: 1 . َتَشجَّ

"ألنك أنت یا رب باركتني، ولذلك فإنه یأتي إلیك كل بشر لنوال البركة، إلیك آتي (ألنال) البركة التي 
وعدتني بها". فالمواعید ُأعِطَیْت لتقودنا وتُِثیر فینا روح الصالة، فحینما قال اهللا أنا أبارك، فلتجاوب 

قلوبنا نعم یا رب باركني. 
. كان داود جاًدا في طلب البركة، ألنه آمن أن من یباركهم اهللا، بالحقیقة یكونون مباركین 2

ى البركة، ولكن اهللا هو الذي یأمر بها، فما  إلى األبد: "قد باركت وهو مبارك إلى األبد". اإلنسان یترجَّ
ُیَدبِّره اهللا ُینّفذه، وما َیِعد به یفعله، فالقول والفعل عند اهللا لیسا شیئین منفصلین. حاشا! "فهو مبارك 

إلى األبد"، فبركات اهللا ال ُتَرد وال ُتعاَرض، ومنافعها تتخطَّى الزمن واألیام. 
یختم داود صالته كوعد اهللا بما هو "إلى األبد"، فكالم اهللا ینظر إلى األبدیة هكذا یجب أن 

تكون رغباتنا وآمالنا. 
 
 17 أي 1من وحي 

لتبارك أحفادي وأحفاد أحفادي! 

  ،اختبر داود أبّوتك العجیبة له
فاشتهى أن یبني لك بیًتا. 

لم یسترح قلبه بعد تثبیت تابوت العهد في الخیمة. 
كیف یستریح في قصٍر، ویترك التابوت في الخیمة. 
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بقلبه النقي الذي حسب قلبك، 
بنى روحك بیًتا ُمَقدًَّسا في أعماقه. 

أما هو فكان یحلم ببیٍت لك یلیق بك. 
هل تسكن یا خالق السماوات واألرض في بیوت من الحجارة والخشب؟! 

  ،من أجل ُحبِّك للبشر وتواضعك العجیب
استجبت لطلبة حبیبك داود. 

وعدته أن یبني ابنه سلیمان البیت! 
حسبت الهیكل أیقونة السماء وعالمة اجتماعك بشعبك. 

  .تعال أیها الرب یسوع، ولتسكن في قلبي
یقیمه روحك القدوس، ویزّینه بروح القداسة. 

لتحسب قلبي عرًشا لك ومركبة شبه سماویة. 
؟!  ماذا أقدم لك لُتِقیم مسكنك فيَّ

لیس لي ما ُأَقدِّمه سوى أن أنحني أمامك. 
ُتَقدِّس إرادتي لتتناغم مع إرادتك. 

تقود أفكاري وعواطفي وكل طاقتي لحساب ملكوتك. 

  .إلیك أصرخ یا ُمِحب كل البشر
قد یكون لي أبناء وأحفاد. 

إني أحسب الجیل القادم كله أبناًء لي، واألجیال التالیة أحفاًدا لي. 
إني ُأصلِّي من أجل أطفال وشباب المستقبل. 

أطلب إلیك أن ُتْعِلَن لهم ُحبَّك، لكي یدخلوا معك في عهٍد جدیدٍ ! 
لیذوقوا سالمك وفرحك وحكمتك اإللهیة. 

لیدركوا أنك أحببتهم قبل أن یولدوا! 
لتعلن لهم حضورك اإللهي،  

كي یتمتعوا بالشركة معك. 
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معارك داود وُنصَراته 
 20-18األصحاحات 

معارك داود وبناء الهیكل 
َتجاَهل السفر الخالفات الداخلیة في المملكة في عصر داود، ومأساة عائلة داود الملكیة، 

)، 13 صم 2)، وسقوط ابنه أمنون مع أخته، وقتل أمنون (12-11 صم 2وسقوط داود في الزنا (
)، وُمعاَرضة البعض له، والدسائس ضده الخ. فقد أكَّد الكاتب أن ما 19-15 صم 2وَتمرُّد أبشالوم (

َتَبقَّى في صورة داود ومملكته كل ما هو مجیٍد وبهٍي، ذلك من أجل نقاوة قلبه، وتوبته في جدیة بعد 
كل ضعٍف یسقط فیه.  

) في الحدیث عن معارك داود الملك 20-18تخصَّصت األصحاحات الثالثة (األصحاحات 
ونصراته. وقد جاءت هنا في تفاصیل أكثر مما ورد في صموئیل الثاني. سبق أن تكلمنا عنها في 

كتابنا عن تفسیر سفر صموئیل الثاني. 
، ال یلیق به أن یبني رجل حربأما الحروب التي دخل فیها فأوردها السفر، إنما لتأكید أنه 

بجانب الغنائم ، قدَّمت لسلیمان مملكة مستقّرة). وٕان كانت هذه الحروب 3: 28؛ 8: 22الهیكل (
.  التي اسُتخِدَمْت لصالح بناء الهیكل

ما أوضحه السفر هنا هو أن داود فاتح ُمنتِصر عظیم، حاسًبا نصراته المستمرة ال تقوم على 
براعته الفائقة وشجاعته الشخصیة، إنما هي عطایا ُتَقدِّمها له ید اهللا. لذلك كل الثروات التي آلت إلیه 

من الحروب كرَّسها داود هللا، ولیس لحسابه الخاص. كانت الغنائم ُتجَمع وُتَخزَّن لحساب بناء الهیكل.  
كان موضوع بناء الهیكل یشغل الكاتب على الدوام وهو یسرد أحداث الحروب والمعارك. 

اهتم سفر األخبار بامتداد مملكة داود ونصراته على األعداء، ومهابته أمام األمم.  
ما شغل سفر األخبار األول أعمال داود في السیاسة الخارجیة، ال في شئون البلد الداخلیة، 

فلم یذكر حتى لطفه مع بیت شاول، وٕان كان هذا ال یعني تجاهل داود للشئون الداخلیة. 

قائد المعركة: داود أم اهللا؟!  
جاء السفر في أغلبه یتحدَّث عن فترة السالم في ُحْكِم داود، وقد استغلها لالهتمام بنقل 

التابوت وتثبیته في الخیمة بأورشلیم، واإلعداد لبناء بیت الرب من كل جوانبه. لم یكن ممكًنا للسفر أن 
یصمت عن عمل داود الحربي. فإنه رمز للسید المسیح بكونه أبرع جماًال من بني البشر، وفي نفس 

الوقت َیَتَقلَّد سیفه على فخذه لُیَحطِّم إبلیس، وینزع سلطان الموت وشوكة الخطیة. 
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لماذا الحروب؟ 
): "من أین 2-1: 4أثار هذا السؤال القدیس یعقوب الرسول، وأجاب علیه في رسالته (یع 

الحروب والخصومات بینكم؟ ألیست من هنا من لذَّاتكم الُمحاِربة في أعضائكم. تشتهون ولستم 
تمتلكون. تقتلون وتحسدون، ولستم تقدرون أن تنالوا. تخاصمون وتحاربون ولستم تمتلكون، ألنكم ال 

تطلبون". بمعنى آخر، السبب في الحروب هو الخطیة الرابضة في قلب اإلنسان.  
وقف داود وحارب ضد أعدائه لُیداِفَع عن مملكته، والمسیحي أیًضا له أعداء ألدَّاء، فنحن 
نحارب أرواح الشر في العالء، لذلك یحثنا القدیس بولس الرسول، قاًئال: "البسوا سالح اهللا الكامل" 

). 11: 6(أف 

 لم یقل ضد ١1: 6" (أف اْلبسوا سالح اهللا اْلكامل لكْي تْقدروا أْن تْثبتوا ضّد مكاید إْبلیس .(
المحاربات، وال ضد العداوات، وٕانما ضد "المكاید". فإن هذا العدو ال یحاربنا ببساطة عالنیة وٕانما 

خالل المكاید. ماذا یعني بالمكاید؟ أي بالخداع... إبلیس ال یقترح علینا الخطایا في ألوانها 
الطبیعیة... إنما یعطیها ثیاًبا أخرى، مستخدًما المكائد...  

اآلن، بهذه الطریقة یثیر الرسول الجنود (الروحیین) ویحثهم على السهر وُیَثقِّفهم، موضًحا 
لهم أن جهادنا (الروحي) ُیَمثِّل أحد الحروب الماهرة، فنحن نقاتل ضد عدٍو لیس بسیًطا وال مباشًرا 

. نقاتل عدًوا مخادًعاوٕانما 
في البدایة أثار الرسول التالمیذ لیضعوا في اعتبارهم مهارة إبلیس، بعد ذلك تحدث عن 

طبیعته وعن عدد قواته. لم یفعل ذلك لُیَحطِّم نفسیة الجنود الذین تحته وٕانما لكي ُیَحمِّسهم ویوقظهم 
ویظهر لهم مناوراته، مهیًئا إیاهم للسهر، فلو أنه عدَّد بالتفصیل قوة العدو ثم توقَّف عن الحدیث 

لَتَحطَّمت نفسیتهم... لكنه قبل أن یعرض ذلك وبعد العرض أیًضا أظهر إمكانیة النصرة على عدو 
كهذا، مثیًرا فیهم روح الشجاعة. وبقدر ما أوضح قوة أعدائنا باألكثر ألهب غیرة جنودنا (للجهاد 

 الروحي).
فإّن مصارعتنا لیسْت مع دٍم ولحٍم، بل مع الرؤساء، مع السالطین، مع والة العالم، على "

). ١٢: 6" (أف ظلمة هذا الدهر، مع أجناد الشّر الروحّیة في السماویات
إذ تحدث عن األعداء أنهم شرسون أضاف أنهم یسلبوننا البركات العظیمة، ما هذا؟ الصراع 

المجد وٕانما الستعبادنا. لهذا فإنه ال  "، فهو لیس صراًعا من أجل الِغَنى أوتیقوم "في السماویا
مجال للمصالحة هنا في هذا الصراع... الصراع یكون أكثر شراسة كلما كان موضوعه هاًما، فإن 
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". األعداء ال یقتنون شیًئا بالغلبة علینا إنما ت" تعني "من أجل السماویاتكلمة "في السماویا
. ˺ُیَجرِّدوننا... (عدو الخیر) یبذل كل الجهد لیطردنا من السماء

 القدیس یوحنا الذهبي الفم

بركات الحرب الروحیة 
بعد الشركة العذبة التي استمتع بها داود مع اهللا خالل الكلمة والصالة والتسبیح، كما ذكر 
في األصحاح السابق، استأنف عمله بحٍب ونشاٍط فائٍق "غالًبا ولكي یغلب". لقد قدََّمْت حروب داود 

صورة للبركات الروحیة للحروب ضد عدو الخیر والخطیة، نذكر منها اآلتي: 
. قهر األعداء القدامى. فقد كان الفلسطینیون الوثنیون مصادر إغاظة إلسرائیل ألجیال 1

]، كذلك في آخر األیام فإن كل رئاسة وسلطان وقوة مضادة ستخضع البن 1كثیرة، ولكن داود قهرهم [
داود، وأكثر األعداء رسوًخا سیسقطون أمامه. 

. كثیًرا ما تتغیَّر أمور العالم، فیحدث أن یخسر الناس أموالهم وقوتهم عندما یفكرون في 2
].  3تثبیتها، كما حدث مع هدد عزر، فقد ضربه داود حین ذهب األول لیقیم سلطته [

). كان یؤمن 17: 33. "باطل هو الفرس ألجل الخالص" هذا ما قاله داود في مزمور (3
ر أال یعتمد علیهم (مز 4بما یقول، ألنه عرقب مركبات الخیل [ ) لم یستخدمهم، ألن 7: 20]، فإذ قرَّ

اهللا أمر شعبه بأن ملكهم یجب أال ُیكثر خیله أو زوجاته. 

]، فإن شعب 5. كثیًرا ما یخرب أعداء كنیسة اهللا أنفسهم بمساعدة بعضهم البعض ضدها [4
دمشق ُهِزُموا عندما حضروا لمساعدة هدد عزر، فعندما یتحدون مًعا ضد الكنیسة ُیجَمعون "كحزٍم إلى 

). 12- 11: 4البیدر (مي 

. ثروة الخاطي أحیاًنا تكون موضوعة للبار، "فقد صار األرامیون لداود عبیًدا ُیَقدِّمون 5
]. كما ُبنیت خیمة االجتماع 8-7]. فأتراس الذهب والنحاس التي لهم ُأحضرت إلى أورشلیم [6هدایا" [

من غنائم مصر هكذا ُبِني الهیكل من غنائم أمم أخرى، وهذه إشارات لدخول األمم إلى إنجیل 
الكنیسة. 

1 In Eph. hom 22. 
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 َاَألْصَحاُح الثَّاِمُن َعَشرَ 

انشغال داود بهیكل الرب حتى في حروبه 
تكشف تصرُّفات داود عن مدى انشغاله ببناء الهیكل، ففي كل حروبه كان ما یشغله ما 

یستولى علیه من ذهٍب وفضٍة یحجزه بالكامل لبناء الهیكل، وأیًضا ما ُیَقدِّمه له الملوك كهدایا وجزیة 
له. إن ما یشغله التمتُّع بالحضرة اإللهیة بكل وسیلة. تفكیره الدائم: "إن كنت ال أستطیع أن أبني هیكل 

الرب، فال أقل من أن أساعد ابني في ذلك".  
مع كل معركة كان الرصید الُمَعد لبناء الهیكل یتزاید أكثر فأكثر. وهكذا في كل تجربٍة 

نصارع فیها بنعمة اهللا، ننعم مع النصرة على قوات الظلمة على رصیٍد جدیٍد لحساب ملكوت اهللا فینا! 
] 16مع إعفاء الكهنة من تأدیة الواجب العسكري للتفرُّغ للخدمة، نرى أن بنایا بن یهویاداع [

)، سلك في الجندیة، وصار أحد رجال البأس الُمجاِهدین، وكان حارًسا لداود 5: 27 أي 1الكاهن (
 ).20: 23 صم 2شخصًیا. صار قائًدا في الجیش. قتل أسًدا في وسط جب في یوم ثلجي (

) 12 تاریخًیا بعد أن صار ملًكا (ص 20-18جاءت األحداث الواردة في األصحاحات 
). 17-12وقبل إحضار التابوت إلى أورشلیم (

. 1. هزیمة الفلسطینیین   1
. 2. هزیمة الموآبیین   2
. 10-3. هزیمة السریان (األرامیین)  3
. 12-11. هزیمة األدومیین وتقدیس الغنائم للرب 4
. 13. إقامة محافظین في أدوم   5
. 14. اهتمام داود بالقضاء   6
. 15. تعیینات في الجیش واألعمال الحكومیة 7
. 17-16. تعیینات في خدمة الهیكل  8

. هزیمة الفلسطینیین  1
 َوَبْعَد َذِلَك َضَرَب َداُوُد اْلِفِلْسِطیِنیِّیَن َوَذلََّلُهْم، 

 ]1َوَأَخَذ َجتَّ َوُقَراَها ِمْن َیِد اْلِفِلْسِطیِنیِّینَ . [
َتمتَّع داود بنصراته المستمرة منذ أن بدأ وهو شاب معركته مع جلیات الجبار الفلسطیني، 

ألن الرب یعینه أینما ذهب. 
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یرى كثیر من اآلباء أن محاربة داود لألمم الوثنیة، ونصرته علیهم تشیر إلى عمل السید 
رنا من عبودیتنا له وللخطیة.  المسیح كقائد المعركة الروحیة ضد إبلیس ومالئكته لكي ُیَحرِّ

  جاء المسیح، داود الحقیقي، لكي یرفع الجنس البشري من وادي الخطایا والدموع. لقد وقف في واٍد
). كانوا في واٍد، ألن ثقل خطایاهم ضغطتهم إلى أسفل. 20-19: 17 صم 1یواجه الفلسطینیین (

على أي األحوال، كان (اإلسرائیلیون) واقفین لكنهم لم یجسروا أن یحاربوا خصومهم. 
لماذا لم یجسروا على فعل هذا؟ ألن داود رمز المسیح لم یكن بعد قد وصل.  

ر المسیح،  إن هذا حق أیها اإلخوة األحباء. من كان قادًرا أن یحارب ضد إبلیس قبل أن ُیَحرِّ
ربنا، الجنس البشري من سلطانه؟ اآلن فإن كلمة داود تُترَجم "قوي بیده"، ومن هو أقوى أیها اإلخوة 

 ˺من ذاك الذي غلب العالم كله، متسلًِّحا بالصلیب ولیس بسیٍف؟
األب قیصریوس أسقف آرل  

). 16-9: 14]. سبق الحدیث عنها في (1نصرته على الفلسطینیین [
 ).3: 22 صم 1]. التي صورها بصورة أقل مما وردت في (2نصرته على الموآبیین [

 ].5] والسوریین [3تحرَّك نحو الشمال، وغلب أهل صوبة [

خضعت كل هذه األمم تحت سلطانه، فملك داود حتى نهر الفرات. 

. هزیمة الموآبیین 2
 َوَضَرَب ُموآَب، 

 ]2َفَصاَر اْلُموآِبیُّوَن َعِبیًدا ِلَداُوَد ُیَقدُِّموَن َهَداَیا. [
ل لنا سفر صموئیل الثاني ( ) أن داود قتل ثلثي الموآبیین، وقد كانت جدَّته 2-1: 8َسجَّ

راعوث موآبیة.  

  یلیق بنا أن نتحقق أن تلك الحروب هي وصف رمزي لنصرات الرب الُمَخلِّص، إذ غلب في العالم
)، إذ بالحق أزال الخزعبالت 60كله الوثنیة وعدم اإلیمان. إنها كلماتهم التي ینطق بها المزمور (
. ˻القدیمة التي لهم لیتأهلوا إلى التغییر بواسطة نعمة اإلنسان الجدید

األب كاسیدورس 

  ل لنا الكتاب المقدس في سفر الملوك الثاني (صموئیل الثاني) حیث هزم داود الموآبیین، ُیَسجِّ
) معنى ترك بعض LXX 2: 8 صم 2قیاس خطین منفصلین، واحد للحیاة وآخر للموت (

1 Sermon 121: 5. 
2 Cassidorus: Exposition of the Psalms, 59:1-2 (60:1-2) 
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ح بواسطة قصة ُعرفة وراعوث. ُعرفة التي رجعت ثانیة إلى  الموآبیین أحیاء، واآلخرین ماتوا ُیَوضِّ
الوثنیة وٕالى مدینتها القدیمة قد ُعینت للموت. وأما راعوث التي َتبعْت حماتها، والتي اسمها یعني" 

. ˺)16: 1ُنعمى (مبتهجة)"، فتقول "شعبك شعبي، وٕالهِك إلهي" (را 
القدیس جیروم  

. هزیمة السریان 3
  ،َوَضَرَب َداُوُد َهَدَد َعَزَر َمِلَك ُصوَبَة ِفي َحَماةَ 

 ]3[ ِحیَن َذَهَب ِلُیِقیَم ُسْلَطَتُه ِعْنَد َنْهِر اْلُفَراِت،
: هذا االسم مشتق من الكلمة "هَددْ " وهو اسم إله سریاني، وقد صار في وقت ما هَدْد عزر

اللقب الخاص بُحكَّام هذه المملكة، مثل "فرعون" لملوك مصر. 

: بالقرب من دمشق في الشمال الشرقي منها؛ یرى البعض أنها كانت قبًال ُتدَعى صوبة
). كانت عاصمة المملكة التي كانت تسود على منطقة سوریا. 15: 14"حوبة" (تك 

؛ عد 18: 15لقد أراد داود أن ُیثَبِّت مملكته ویمتد بها نحو الفرات حسب الوعد اإللهي (تك 
24 :17(˻ .

 َوَأَخَذ َداُوُد ِمْنُه َأْلَف َمْرَكَبٍة َوَسْبَعَة آَالِف َفاِرٍس َوِعْشِریَن َأْلَف َراِجٍل، 
، َوَعْرَقَب َداُوُد ُكلَّ َخْیِل اْلَمْرَكَباِت 

 ]4َوَأْبَقى ِمْنَها ِمَئَة َمْرَكَبةٍ . [
) عن الملك "ال یكثر له الخیل"، لئال یسقط في الكبریاء، أو 16: 17جاء في سفر التثنیة (

یدخل في منافسة مع الملوك الُمحیِطین به من جهة عالمات األبَّهة والعظمة. لهذا یبدو أن داود 
احتفظ بالمئة مركبة عالمة نصرته على هّدْد عزر ثم یقوم بعد ذلك بإبادتها كبقیة خیل المركبات. هذا 

)، فهو یخطئ هنا بكثرة الخیل. 3: 14وینتقد البعض داود أنه كما أخطأ في تعدُّد الزوجات (

 َفَجاَء َأَراُم ِدَمْشَق ِلَنْجَدِة َهَدَد َعَزَر َمِلِك ُصوَبَة، 
 ]5َفَضَرَب َداُوُد ِمْن َأَراَم اْثَنْیِن َوِعْشِریَن َأْلَف َرُجلٍ . [

 َوَجَعَل َداُوُد ُمَحاِفِظیَن ِفي َأَراَم ِدَمْشَق، 
 َوَصاَر اَألَراِمیُّوَن ِلَداُوَد َعِبیًدا ُیَقدُِّموَن َهَداَیا. 

هَ . [  ]6َوَكاَن الرَّبُّ ُیَخلُِّص َداُوَد َحْیُثَما َتَوجَّ

1 Homilies on the Psalms 61 (Ps 51). 
2 Cf. Jamieson, Fausset, and Brown Commentary, Electronic Database. 
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  ،َوَأَخَذ َداُوُد َأْتَراَس الذََّهِب الَِّتي َكاَنْت َعَلى َعِبیِد َهَدَد َعَزرَ 
 ]7َوَأَتى ِبَها ِإَلى ُأوُرَشِلیمَ . [

كرَّس داود كل المواد الذهبیة والفضیة والنحاسیة للرب، استخدمها ابنه سلیمان فیما بعد في 
 بناء الهیكل.

  ،َوِمْن َطْبَحَة َوُخوَن َمِدیَنَتْي َهَدَد َعَزَر َأَخَذ َداُوُد ُنَحاسًا َكِثیًرا ِجد�ا
 ]8َصَنَع ِمْنُه ُسَلْیَماُن َبْحَر النَُّحاِس َواَألْعِمَدَة َوآِنَیَة النَُّحاسِ . [

: ال ُیعَرف موقع هاتین المدینتین، وال العالقة بینهما. وقد جاء في النص طبحة وخون
 (حالی�ا حمص) وبعلبك. Amesaالعربي القدیم اسمهما أمیسا 

اهتم الكاتب بإبراز أن داود أخد نحاًسا كثیًرا جًدا، وصنع منه سلیمان بحر النحاس واألعمدة 
. ˺وآنیة النحاس

  ،َوَسِمَع ُتوُعو َمِلُك َحَماةَ 
 ]9[ َأنَّ َداُوَد َقْد َضَرَب ُكلَّ َجْیِش َهَدَد َعَزَر َمِلِك ُصوَبَة،

). 9-8: 8 صم 2كانت مملكة توعو على حدود مملكة هَدد عزر (راجع 

 َفَأْرَسَل َهُدوَراَم اْبَنُه ِإَلى اْلَمِلِك َداُوَد ِلَیْسَأَل َعْن َسَالَمِتِه َوُیَباِرَكُه، 
 َألنَُّه َحاَرَب َهَدَد َعَزَر َوَضَرَبهُ . (َألنَّ َهَدَد َعَزَر َكاَنْت َلُه ُحُروٌب َمَع ُتوُعوَ ).

ِة َوالنَُّحاسِ . [  ]10َوِبَیِدِه َجِمیُع آِنَیِة الذََّهِب َواْلِفضَّ
. من مصلحتنا أن یكون أصدقاؤنا من الذین َیتمتَّعون بالحضرة اإللهیة، فملك حماة عندما 1

].  10-9سمع عن عظمة نجاح داود، أرسل لیهنئه ویرتضي وجهه بهدیة قیمة [
). 12: 2إنه لیس من المنفعة أن یعارض أحد ابن داود، لذلك "قبلوا االبن لئال یغضب"(مز 

فلَیتعلَّم ویطلب الحكمة ملوك وقضاة األرض وكذلك الوضعاء. الهدایا التي یجب أن نأتي بها إلى اهللا 
لیست آنیة ذهب وفضة، فهذه تلیق بمن لیس له شيء ُیؤَتى به إلیه، بل ُنَقدِّم له قلوبنا وُحبَّنا الخالص 

كما أنفسنا ذبیحة حیة. 

. الَبَركة التي یجزلها اهللا لنا یجب أن نكرمه منها، فهدایا أصدقائه كما غنائم أعدائه 2
]، أّي حفظها لبناء وتزیین الهیكل، ونحن یجب أن ُنَقدِّس هللا ونستخدم لمجد اسمه 11"قدسها داود هللا" [

). 18: 23كل ما هو حق وثمین لدینا: "لتكن تجارتنا وأجرتنا قدًسا للرب" (إش 

. الذین یصطحبون اهللا معهم حیثما یذهبون، یتوقعوا أن َینجحوا وُیحفظوا حیثما یتوجهون، 3

1 Cf. Jamieson, Fausset, and Brown Commentary, Electronic Database. 
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ه"، فعیَّن اهللا دائًما على 13] وُیَعاد هنا أیًضا [6فقد قیل سابًقا [ ] "وكان الرب ُیَخلِّص داود حیثما َتَوجَّ
من أعینهم ُمتَِّجهة دائًما إلیه. 

. یعطي اهللا القوة للناس لیس لكي یظهروا بها كعظماء، بل لیعملوا بها الخیر، فداود عندما 4
ملك على كل إسرائیل صنع حكًما وعًدال بین شعبه، وهكذا استجاب لنتیجة ارتفاعه، فلم یكن ُمَركًِّزا 

على انتصاراته بالخارج حتى ینسى أن یصنع عدًال بالداخل، وبذلك فهو خدم الملك اإللهي، واهللا 
"الجالس على العرش قاضًیا عادالً "، فكان رمًزا بارًزا للمسیا، "الذي قضیب استقامة هو قضیب ملكه". 

. هزیمة األدومیین وتقدیس الغنائم للرب 4
  ،َهِذِه َأْیًضا َقدََّسَها اْلَمِلُك َداُوُد ِللرَّبِّ 

ِة َوالذََّهِب الَِّذي َأَخَذُه ِمْن ُكلِّ اُألَممِ  : َمَع اْلِفضَّ
 ]11َأُدوَم َوِمْن ُموآَب َوِمْن َبِني َعمُّوَن َوِمَن اْلِفِلْسِطیِنیِّیَن َوِمْن َعَماِلیقَ . [ ِمنْ 

كانت األمم ُتَقدِّم جزیة إلسرائیل لتفوقها على األمم ولقوة سلطانها. 
َخصَّص داود الهدایا التي أرسلها إلیه توعو ملك حماة، وأیًضا ما استولى علیه من ذهب 

وفضة كغنائم من األمم هللا، بكونه هو مصدر كل شيٍء، ویجب أن ُیستخَدم كل شيء ألجله. 
هكذا یلیق بالمؤمن أن ُیَكرِّس قلبه ومواهبه وموارده هللا ولمجده. 

 ]12َوَأْبَشاُي اْبُن َصُروَیَة َضَرَب ِمْن َأُدوَم ِفي َواِدي اْلِمْلِح َثَماِنَیَة َعَشَر َأْلفاً . [
اتََّجه داود نحو الجنوب وغلب األدومیین، واحتل خلیج العقبة الذي یفتح على البحر األحمر 

وما وراءه. استخدمه سلیمان فیما بعد ذلك في القیام بعالقات تجاریة. 
 ).13: 8 صم 2ُنِسَب الثمانیة عشر ألًفا الذین قتلهم أبشاي لداود (

. إقامة محافظین في أدوم 5
 َوَجَعَل ِفي َأُدوَم ُمَحاِفِظیَن، 

 َفَصاَر َجِمیُع اَألُدوِمیِّیَن َعِبیدًا ِلَداُودَ . 
هَ . [  ]13َوَكاَن الرَّبُّ ُیَخلُِّص َداُوَد َحْیُثَما َتَوجَّ

ه. كان داود یشعر أن اهللا هو مصدر ُنصَراِته  كان الرب یهب النصرة لداود أینما َتَوجَّ
المتوالیة، وال ینسبها لمهارته وخبرته وٕامكانیاته الذاتیة. 

. اهتمام داود بالقضاء 6
 َوَمَلَك َداُوُد َعَلى َجِمیِع ِإْسَراِئیَل، 
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 ]14َوَكاَن ُیْجِري َقَضاًء َوَعْدًال ِلُكلِّ َشْعِبهِ . [
أما عن اهتمامه بالعدالة، فكان داود الملك رئیًسا للعدالة. فتحقیق العدالة كانت مسئولیة 

). 72؛ مز4: 11؛ إش 28-16: 3 مل 1الملك (
كانت رسالته كملٍك "یجري قضاًء وعدًال لكل شعبه".  

شعر األعداء بغضب داود، أما شعبه فتمتَّعوا ببرِّه وتقواه وعدله. لم یكن داود قائًدا شجاًعا 
وصالًحا فحسب، وٕانما كان ُمدبًِّرا ومنظًِّما حكیًما.  

. تعیینات في الجیش واألعمال الحكومیة 7
 َوَكاَن ُیوآُب اْبُن َصُروَیَة َعَلى اْلَجْیِش، 

ًال، [  ]15َوَیُهوَشاَفاُط ْبُن َأِخیُلوَد ُمَسجِّ
 ).18-16: 8 صم 2قائمة العاملین معه الواردة هنا تطابق ما ورد في (

 رئیس الجیش الذي یدخل في معارك ألجل یوآبكان الرجل الثاني بعد الملك مباشرة 
المملكة. بجانب قیادته للجیش كان رئیس الحرس الشخصي للملك. فقد كانت حراسة الملك غایة في 

األهمیة كتكلفة للشهرة التي نالها. 
ل األحداث الخاصة  ًال على نظام مصر، ُیَسجِّ یرى بعض الدارسین أن داود الملك أقام ُمَسجِّ

بالدولة. 
": غالًبا ما أخذ داود هذا النظام عن مصر، وهو أشبه بمتكلٍم رسمي عن القصر الُمَسجِّل"

الملكي كما ورد في سجالت مصریة كثیرة، وهو یقارب حالًیا رئیس التشریفات. 

. تعیینات في خدمة الهیكل 8
 َوَصاُدوُق ْبُن َأِخیُطوَب َوَأِبیَماِلُك ْبُن َأِبَیاثَاَر َكاِهَنْیِن، 

 ]16َوَشْوَشا َكاِتبًا [
 السكرتیر الملكي، سكرتیر الملك الخاص، وسكرتیر الدولة العام، Shoushaكان شوشا 

وُیَمثِّل سكرتیر الدولة حالًیا. وهو مسئول عن كل المراسالت وعن إیرادات الهیكل، له دوره الهام في 
الشئون العامة للدولة.  

أما ذكر الكاهنْین مع هذه الشخصیات القیادیة العلیا في شئون الدولة، فیكشف عن االرتباط 
القوي بین شئون الدولة والحیاة الدینیة للشعب. 

 َوَبَناَیا ْبُن َیُهوَیاَداَع َعَلى اْلَجالَِّدیَن َوالسَُّعاِة، 
ِلیَن َبْیَن َیَدِي اْلَمِلكِ . [ ] 17َوَبُنو َداُوَد اَألوَّ
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األرجح أن الجالدین والسعاة كانوا جماعة من الجنود الغرباء، انضموا إلى داود أثناء هروبه 
)، وأصبحوا جزًءا من حرسه 18-17: 15 صم 2من وجه شاول، وظلوا موالین له طوال مدة حكمه (

الخاص.  
یذكر في هذه القائمة الخاصة بالقادة العسكریین والمدنیین والدینیین أبناء داود األولین؛ في 

) یذكرهم ككهنة، أما هنا فیذكرهم كرؤساٍء وقادٍة في خدمة الملك، إذ صار الكهنة من 18: 8 صم 2(
الالویین. 

) "بنو داود كانوا كهنة"، ال لممارسة العمل الكهنوتي مثل تقدیم 18: 8 صم 2جاء في (
الذبائح، وٕانما لممارستهم بعض األعمال اإلداریة للهیكل. وقد أوضح ذلك سفر أخبار األیام األول إذ 

قیل إن بني داود كانوا رؤساء مسئولین في خدمة الملك". 
 
 18 أي 1من وحي 

من یدك النصرة والنجاح 

  ،مع ما اتَّسم به داود من شجاعة منذ صباه
أدرك أن سرَّ شجاعته هو التصاقه بك. 

في كل معاركه ال یتحرَّك بدونك. 
یختفي فیك، فینعم بالنصرة. 

َهْب لي في معركتي الدائمة مع إبلیس، 
أال أعتمد على نصرات ماضیة. 

أنت هو سرُّ القداسة والطهارة والنصرة. 
نعمتك هي َسَنِدي، 

وحضورك في أعماقي هو سرُّ بنیاني الدائم. 

  .َهْب لي مع االتكال علیك أن أحرص على النمو الدائم بك
لم تشغل داود نصراته على األمم المحیطة، 

عن االهتمام والقضاء بالعدل لكل شعبه. 
هب لي أال تشغلني نصرتي على بعض الخطایا، 

عن االهتمام بتسلیم كل حیاتي لك. 
ألستتر ببرِّك وأتمسَّك بوصایاك. 
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   ،نصراته لم تشغله عن التدابیر الصالحة
في جیشه وأعمال الدولة. 

أللتصق بك وأتمتع بالحكمة والمشورة الصالحة. 
فیكون كل ما في داخلي تحت تدبیر الئق ببنیك. 

لك المجد یا واهب النصرة والحكمة والمشورة. 
لك المجد یا من تهتم بكل ما في داخلي وما في خارجي. 

أنت هو القائد الحقیقي لكل حیاتي. 
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 َاَألْصَحاُح التَّاِسُع َعَشرَ 

ظنون حانون العموني الشریرة 
إذ كانت حیاة داود حسب قلب اهللا، فأبرز سمة في حیاته هي المحبة حتى لمقاومیه. برز 
فاته مع شاول الملك الذي لم یكن یشغله سوى قتل داود. وقد رفض داود تماًما أن  هذا بقوة في تصرُّ

َیُمدَّ یده على شاول مسیح الرب، حین كان بین یدیه، ویمكن الخالص منه ومن خططه الشریرة. 
 لم یأخذ درًسا مما فعله ملك بني عموناآلن ُیَقدِّم لنا هذا السفر كیف أن حانون بن ناحاش 

داود مع مفیبوشث بن ناثان بن شاول الذي كان أعرج الرجلین. صنع معه معروًفا من أجل أبیه ناثان 
). لم ُیدِرك حانون شخصیة داود التي تتَِّسم باإلخالص لكل من عمل معه معروًفا. 9 صم 2(

أراد داود أن ُیَعزِّي حانون في موت أبیه، ألن ناحاش صنع معروًفا معه. لكن رؤساء بني 
عمون أثاروا حانون بأن داود لم ُیرِسْل لُیَعزِّیه في أبیه، وٕانما لكي یستكشف األرض، ویتجسس الرسل 

]. وكان من ثمرة سوء 5-1علیه. في حماقة وسوء الظن تصرف حانون بطریقة أثارت غضب داود [
الظن، أنه فقد صداقة داود النبي وكل شعب إسرائیل. ومن جانب آخر دخل في معارك كلَّفته الكثیر 

هو وحلفاءه، وفقد أرام كمتحالٍف معه. 
قبل أن یتصرَّف داود بدأ بنو عمون في االستعداد للحرب. هذه لیست المرة األولى التي فیها 

ُیثَار داود بسبب تصرف إنساٍن أحمق. أثاره نابال الذي استخفَّ بالذین أرسلهم إلیه داود، غیر أن 
). 25 صم 1أبیجایل زوجة نابال بحكمتها وتواضعها استطاعت أن تمتص غضب داود (

إذ هزم داود حانون بن ناحاش، جاء إلى محنایم فاستقبله شوبي بن ناحاش في ربه بني 
)، مما 29-27: 17 صم 2عمون وبعض الرجال وقدَّموا له وللشعب الذي معه طعاًما لیأكلوا (

یكشف عن انتشار ما اتَّسم به داود من قوة في هذه المنطقة. 
).  5: 13 كو 1عوض سوء الظن یدعونا الرسول للمحبة التي ال تسيء الظن (

عبَّر الُمَرتِّل عن حاله هذا، قائالً : "بدل محبتي خاصموني، أما أنا فصالة، وضعوا عليَّ شًرا 
). 5-4: 109بدل خیٍر، وبغًضا بدل ُحبِّي" (مز 

. 2-1. تعزیة داود في ناحاش ملك بني عمون 1
. 5-3. مشورة رؤساء بني عمون  2
. 9-6حانون یستأجر جیًشا من سوریا  . 3
. 18-10. هزیمة الحلفاء السوریین   4
. 19. خضوع قادة هدد عزر لداود  5
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. تعزیة داود في ناحاش ملك بني عمون 1
 َوَكاَن َبْعَد َذِلَك َأنَّ َناَحاَش َمِلَك َبِني َعمُّوَن َماَت،

 ]1َفَمَلَك اْبُنُه ِعَوًضا َعْنهُ . [
بلغ بنو عمون أْوَج قّوتهم في أیام القضاة، وكان داود أول قائد عسكري من بني إسرائیل 

یسحقهم، فلم تكن لدیهم قوة لیثیروا متاعب إلسرائیل على مدى سنین طویلة. 
). غالًبا ما َقدَّم خدمات لداود في أیام 11 صم 1حارب ناحاش إسرائیل في أیام شاول (

شاول لم ُتَسجَّل. لهذا بعث داود إرسالیة لتعزیة ابنه حانون في موت أبیه، لكن لألسف عاملهم حانون 
بطریقة غیر الئقة. 

 َأْصَنُع َمْعُروًفا َمَع َحاُنوَن ْبِن َناَحاَش، "َفَقاَل َداُودُ : 
  "َألنَّ َأَباُه َصَنَع َمِعي َمْعُروًفا.

َیُه ِبَأِبیهِ .   َفَأْرَسَل َداُوُد ُرُسًال ِلُیَعزِّ
وهُ . [  ]2َفَجاَء َعِبیُد َداُوَد ِإَلى َأْرِض َبِني َعمُّوَن ِإَلى َحاُنوَن ِلُیَعزُّ

لم یذكر الكتاب المقدس ما هو المعروف الذي قدَّمه ناحاش لداود، غیر أن االثنین دخال في 
. ˺صداقة حمیمة في فترة هروب داود من أمام شاول، وكانت هناك عداوة بین شاول وناحاش

جاء في النقوش األشوریة أن ملك فلسطین باسم حانون، كان یدفع جزیة للملك األشوري 
. ˻تجلث فالسر، وأنه دخل في حرب مع سرجون

. مشورة رؤساء بني عمون 2
 َفَقاَل ُرَؤَساُء َبِني َعمُّوَن ِلَحاُنونَ : 

یَن؟"  َهْل ُیْكِرُم َداُوُد َأَباَك ِفي َعْیَنْیَك َحتَّى َأْرَسَل ِإَلْیَك ُمَعزِّ
] 3" [َأَلْیَس َألْجِل اْلَفْحِص َواْلَقْلِب َوَتَجسُِّس اَألْرِض َجاَء َعِبیُدُه ِإَلْیَك؟

عندما عاتب داود شاول ألنه كان یسمع لُمشیِریه األشرار الذین كانوا یثیرونه ضد داود 
). هذا ما سقط فیه حانون 13: 24 صم 1ظلًما، قال له داود: "كما یقول مثل األشرار یخرج شرُّ " (

الملك إذ أقام له مشیرین أشراًرا، فقدَّموا لهم مما لدیهم وهو الشر. یلیق بالقادة، أال ُیِمیلوا آذانهم إلى 
مشورات األشرار. كان یلیق بالملك أال یسيء الظن، فمع الحكمة والحذر، یلیق بنا أال نتسرَّع في سوء 

الظن باآلخرین. 

1 Cf. Jamieson, Fausset, and Brown Commentary, Electronic Database. 
2 Barnes' Notes, Electronic Database. 
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  ،َفَأَخَذ َحاُنوُن َعِبیَد َداُودَ 
،  َوَقصَّ ِثَیاَبُهْم ِمَن اْلَوَسِط ِعْنَد السَّْوَءةِ ،َوَحَلَق ِلَحاُهمْ 
 ]4ثُمَّ َأْطَلَقُهمْ . [

كان حلق اللحیة، خاصة جزء منها، وشق الثیاب من الوسط، لشخٍص ما بغیر إرادته ُیعتَبر 
إهانة بالغة واستخفاف شدید وتحدِّي عند الیهود وعند الشرقیین بوجه عام. 

هذه النظرة الزالت موجودة في مصر حتى یومنا هذا، خاصة في القرى.  

 َفَذَهَب أَُناٌس َوَأْخَبُروا َداُوَد َعِن الرَِّجالِ . 
  َألنَّ الرَِّجاَل َكاُنوا َخِجِلیَن ِجد�ا. ،َفَأْرَسَل ِلِلَقاِئِهمْ 
 ]5 ["َأِقیُموا ِفي َأِریَحا َحتَّى َتْنُبَت ِلَحاُكْم ثُمَّ اْرِجُعوا."َوَقاَل اْلَمِلكُ : 

ُیَقدِّم لنا داود النبي مثًال رائًعا للقادة الذین یهتمُّون بكرامة العاملین معهم ویقومون بالخدمة. 
أرسل للقائهم، ألنهم كانوا في خجل عاجزین عن اللقاء بأحدٍ . التقى بهم لیرفع من معنویاتهم، 

ویسندهم. 
إن كان داود قد اهتم بالعاملین معه حتى ال ُیصیبهم أذى، كم باألكثر یهتم ربُّ داود بُخدَّامه 

الذین یعانون من متاعب وآالم. إن كانوا َیْقَبلون الصلب معه بكل مسرَّة، فإنه یهبهم قوة القیامة 
وبهجتها ومجدها. 

حانون یستأجر جیًشا من سوریا . 3
 َوَلمَّا َرَأى َبُنو َعمُّوَن َأنَُّهْم َقْد َأْنَتُنوا ِعْنَد َداُوَد، 
ةِ    ،َأْرَسَل َحاُنوُن َوَبُنو َعمُّوَن َأْلَف َوْزَنٍة ِمَن اْلِفضَّ

، ِلَیْسَتْأِجُروا َألْنُفِسِهْم ِمْن َأَراِم النَّْهَرْیِن َوِمْن َأَراِم َمْعَكَة َوِمْن ُصوَبةَ 
 ]6َمْرَكَباٍت َوُفْرَساناً . [

جاءت القصة الواردة في هذا األصحاح الخاصة بالتحالف بین بني عمون والسریان، 
). 10 صم 2والنصرة علیهم وردت في (

أساء حانون ملك عمون ومشیروه الظن بمقاصد داود، فجلب على نفسه كارثة ولبلده وللبالد 
 المجاورة له.

عوض اعتراف حانون بتسرُّعه وغباوته في التصرُّف َكرَّس مبلًغا ضخًما (ألف وزنة من 
الفضة) لتغطیة خطأه بالدخول في معركة فاشلة. 

عوض أن یكون داود هو الذي یرید الحرب فإن ملك العمونیین الجدید هو الذي أراد هذا، 
ولذلك فقد استأجر جیًشا من سوریا لمساعدته ضد داود، ونحن نرى هنا: 
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. كیف أن قلوب األشرار قد قست ألجل هالكهم، فبنو عمون لما رأوا أنهم قد أنتنوا عند 1
]. فبًدال من أن یسعوا في السالم وتصحیح ما صنعوه، ویضعوا أنفسهم ویسعوا إلى إرضاء 1داود [

داود على الضرر الذي ارتكبوه، هاهم لیس فقط قد أنتنوا عند داود بل أیًضا أبغضوا عدل اهللا الذي 
هو "ملك األمم" الذي یدافع عن حق المظلوم ویحفظ قوانین األمم المنتهكة، بل أنهم أعدوا للحرب وأتوا 

على أنفسهم بالدمار على یدي داود، الشيء الذي لم یكن قد أضمره لهم.  

. كیف أن جأش الرجال الشجعان قد ازداد في الضیقات، فلما رأى یوآب أن مقدمة الحرب 2
] فعوض أن یفكر في التقهقر فقد ضاعف تصمیمه، ومع أنه لم 10كانت نحوه من قدام ومن وراء [

یستطع مضاعفة جیشه إالَّ أنه قّسمه، ولم یتكلم فقط بل فعل كإنسان شهم له حضور بدیهة عظیمة، 
]، وحث نفسه وجنوده أن 12ولما رأى نفسه محاًطا اتفق مع أخیه على مساعدة كل منهما اآلخر [

یفعلوا بقوة كًال في موقعه بهدف المجد هللا والخیر لوطنهم، ولیس لشرفهم ومنفعتهم الشخصیة وتركوا 
]. 13األمر هللا: "وما یحسن في عیني الرب یفعل" [

. كیف أن أعظم فنون الحرب التي تصوب ضد العدل واإلنصاف ال ُتجِدي شیًئا، فإن بني 3
عمون عملوا ما في وسعهم لتعزیز موقفهم، فقد أحضروا قوة جبارة في حقل الحرب، واستخدموها على 
َقْدِر استطاعتهم بمكر، ومع ذلك فألنهم على غیر حق ومدافعین عن الباطل، فكل هذا لم ینفع وُقِهروا 

أشهر قهر، فالحق دائًما یغلب وینتصر أخیًرا. 

 َفاْسَتْأَجُروا َألْنُفِسِهِم اْثَنْیِن َوَثَالِثیَن َأْلَف َمْرَكَبٍة،
 َوَمِلَك َمْعَكَة َوَشْعَبهُ .

 َفَجاُءوا َوَنَزُلوا ُمَقاَبِ◌َل َمْیَدَبا. 
 ]7 َوَأُتوا ِلْلَحْرِب . [،َواْجَتَمَع َبُنو َعمُّوَن ِمْن ُمُدِنِهمْ 

 مركبة وأیًضا فرساًنا أصحاب خبرة في الحرب باستخدام 32000استأجر بنو عمون 
المركبات، وأیًضا بعض المشاة لم یذكرهم النص. 

 ]8َوَلمَّا َسِمَع َداُوُد َأْرَسَل ُیوآَب َوُكلَّ َجْیِش اْلَجَباِبَرةِ . [
أرسل داود یوآب وأخوه أبشاي مع كل القوات العسكریة على قوات بني عمون المتحالفة مع 

 السریان، فانتصروا علیهم.

 َفَخَرَج َبُنو َعمُّوَن َواْصَطفُّوا ِلْلَحْرِب ِعْنَد َباِب اْلَمِدیَنِة، 
 ]9َواْلُمُلوُك الَِّذیَن َجاُءوا َكاُنوا َوْحَدُهْم ِفي اْلَحْقلِ . [
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انطلق جیش بني عمون واصطفُّوا عند باب المدینة، أي خارج األسوار مقابل میدبا على 
حدود مدینة أرنون. 

انزعج الجیش اإلسرائیلي بواسطة العمونیین الذین كانوا في المقدمة، وخلفهم المرتزقة السریان 
المأجورین. صمَّم یوآب أن یقاوم المرتزقة، وطلب من أخیه أبشاي أن یهاجم العمونیین. 

. ˺إذ انهزم المرتزقة خارت شجاعة العمونیین، واضطروا إلى الهروب

. هزیمة الحلفاء السوریین 4
تكشف هزیمة آرام أن أعظم فنون الحرب التي ُتَصوَّب ضد العدل واإلنصاف ال ُتجِدي 

شیًئا. 

 َوَلمَّا َرَأى ُیوآُب َأنَّ ُمَقدَِّمَة اْلَحْرِب َكاَنْت َنْحَوُه ِمْن ُقدَّاٍم َوِمْن َوَراٍء، 
 ]10 َوَصفَُّهْم ِلِلَقاِء َأَرامَ . [،اْخَتاَر ِمْن َجِمیِع ُمْنَتَخِبي ِإْسَراِئیلَ 

إن كان في أیام شاول لم یقف أمام جلیات الجبَّار سوى الصبي داود البطل، اآلن في عصر 
داود ُوِجَد أبطال كثیرون یقفون أمام الجبابرة من الدول الُمعاِدیة. 

 َوَسلََّم َبِقیََّة الشَّْعِب ِلَیِد َأْبَشاَي َأِخیِه، 
 ]11َفاْصَطفُّوا ِلِلَقاِء َبِني َعمُّونَ . [

 ِإْن َقِوَي َأَراُم َعَليَّ َتُكوُن ِلي َنْجَدًة، "َوَقالَ : 
 ]12َوإِْن َقِوَي َبُنو َعمُّوَن َعَلْیَك َأْنَجْدُتكَ . [

  َوَألْجِل ُمُدِن ِإَلِهَنا، ،َتَجلَّْد، َوْلَنَتَشدَّْد َألْجِل َشْعِبَنا
 ]13. ["َوَما َیْحُسُن ِفي َعْیَنِي الرَّبِّ َیْفَعلُ 

سرُّ نجاح یوآب وأخیه أبشاي أنهما مع دراستهما للموقف بكل جدِّیة وتدبیر األمر، كانا 
]. 13واثقین في اهللا أن یفعل ما هو لصالح الشعب: "ما یحسن في عینّي الرب یفعل" [

تجّلد، ولتتشدد ألجل شعبنا، وألجل من جانب آخر، فإن یوآب كان یسند أخاه، ُمطاِلًبا إیَّاه: "
". مدن إلهنا

والعجیب إذ یعتزَّا بالشعب ناسبینه إلیهما "شعبنا"، في نفس الوقت ینسبان المدن هللا "مدن 
إلهنا". فمن جانب یریدان تأكید ُحبَّهما للشعب، ومن جانب آخر فإن اهللا هو الحارس للشعب والراعي 

له. 

1 Cf. Jamieson, Fausset, and Brown Commentary, Electronic Database. 
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 َوَتَقدََّم ُیوآُب َوالشَّْعُب الَِّذیَن َمَعُه َنْحَو َأَراَم ِلْلُمَحاَرَبِة، 
 ]14َفَهَرُبوا ِمْن َأَماِمهِ . [

إذ كشف حدیث یوآب ألخیه أبشاي عن ُحبِّهما للشعب وثقتهما في الرب، انهار العدو من 
أمامهما. لیس شيء ُیَحطِّم قوة عدو الخیر مثل الحب هللا واإلخوة. لذا الق بالمؤمن، كاهًنا كان أو من 

، فال تقوى قوات الظلمة علیه. بالُحبِّ الحقیقي ال نخشى شهوات  الشعب أن یتحلَّى أو یتسلَّح بالُحبِّ
الجسد وال شهوة محبة العالم، وال إبلیس وكل قواته. 

هذا الحب هللا ولإلخوة ال ینفصالن. 

 .من یثبت عقله على محبة اهللا یستخف بكل المنظورات حتى جسده یتغرَّب عنه 

  من یرى أثًرا للكراهیة في قلبه نحو أي إنسان، خالل أي خطأ كان، یجعل نفسه غریًبا تماًما عن
  تلتصق ببغضه اإلنسان.أنمحبة اهللا، فإن محبة اهللا ال یمكن بأیة طریقة 

 .طوبى لإلنسان الذي َیَتَعلَّم أن ُیِحبَّ كل البشر بالتساوي 

  إذا كنت تبغض بعض الناس، والبعض ال تبغضهم وال تحبهم، والبعض تحبهم قلیًال، والبعض
 الُحبِّ الكامل، الذي عنتحبهم كثیًرا، یلزمك أن تعرف من هذا التنوع في الحب أنك بعید كل البعد 

من أعمدته المساواة في الحب. 

  بل بالحري ،یتمسَّك بالمالأن من یحب اهللا بالتأكید یحب قریبه أیًضا. مثل هذا الشخص ال یقدر 
 مثل اهللا یعطیه لكل محتاج.

  عندما یبدأ الفكر في المضي قدًما في حب اهللا، یبدأ شیطان التجدیف في محاربته، فیقترح علیه
 یحدث هذا ألنه یحقد على صدیق اهللا الجدید. وعندما یفكر الشخص في ؛أفكاًرا غریبة شیطانیة

هذه األفكار عن اهللا یشعر بخجٍل وخزي، ونتیجة لهذا ال یقدر أن یقترب من اهللا ویصلي. لكن 
نال الغلبة علیه، فتنتصر على طرقة الخبیثة، ونتشدَّد، ونصیر أكثر إخالًصا في َمَحبتنا نبقدرة اهللا 

).  15: 37 تنكسر" (مز هلیسوع. "سیفه یدخل في قلبه وقسي
 ˺األب مكسیموس المعترف

 یا لعظمة الحب! أقوي من النار ذاتها، یصعد إلى السماء عینها، ال یوجد من یعوقه˻. 

Ï .أربعمائة فصل عن المحبة 
2 Homilies on St. John 73: 1. 
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  بولس مواطن السماء، عمود الكنیسة، مالك أرضي، كائن سماوي. مثل حدید ُمَحمَّي بالنار صار
 .˺كله متوهًجا هكذا التهب بولس بالُحبِّ فصار الحب نفسه

القدیس یوحنا الذهبي الفم 

  ،َوَلمَّا َرَأى َبُنو َعمُّوَن َأنَُّه َقْد َهَرَب َأَرامُ 
  َوَدَخُلوا ِإَلى اْلَمِدیَنةِ .،َهَرُبوا ُهْم َأْیًضا ِمْن َأَماِم َأْبَشاَي َأِخیهِ 

 ]15َوَجاَء ُیوآُب ِإَلى ُأوُرَشِلیمَ . [
ع أخوه أبشاي وانتصر هو أیًضا. هكذا إن كانت خطایانا ُتعِثر  حین انتصر یوآب َتَشجَّ

إخوتنا فنكون علة سقوطهم، فإن ُنصَرَتنا بالرب تسند إخوتنا لیتشدَّدوا ویلتصقوا بالرب وینتصروا معنا! 
مع كل نصرة تتمتع بها، تسند أخاك لینتصر هو أیًضا باهللا إلهه. 

 َوَلمَّا َرَأى َأَراُم َأنَُّهْم َقِد اْنَكَسُروا َأَماَم ِإْسَراِئیَل َأْرَسُلوا ُرُسًال، 
 َوَأْبَرُزوا َأَراَم الَِّذیَن ِفي َعْبِر النَّْهِر، 

 ]16َوَأَماَمُهْم ُشوَبُك َرِئیُس َجْیِش َهَدَد َعَزرَ . [
أرسل السریان إلى أقربائهم خلف النهر وخطَّطوا لالنتقام من إسرائیل. وٕاذ أدرك داود الخطر 

بسرعة جمع قواته وأخذ موقف الدفاع. سقط تشامخ السریان، وصاروا عبیًدا لداود. 

  ،َوَلمَّا ُأْخِبَر َداُوُد َجَمَع ُكلَّ ِإْسَراِئیَل َوَعَبَر اُألْرُدنَّ 
 َوَجاَء ِإَلْیِهْم َواْصَطفَّ ِضدَُّهمْ .

 ]17اْصَطفَّ َداُوُد ِلِلَقاِء َأَراَم ِفي اْلَحْرِب َفَحاَرُبوهُ . [
یبدو في هذا األصحاح أن داود كان حاد الطبع، لكنه حاول أن یعیش في سالم. ونالحظ 

هنا: 
. من سجیَّة الناس األتقیاء أن یكونوا َحَسِني الجیرة، وباألخص یكونون شاكرین، فداود أراد 1

أن یصنع معروًفا مع حانون كجاٍر له، وألنه تذكَّر معروف أبیه معه، فأولئك الذین یحصلون على 
معروف یجب أن یردوه حسب قدرتهم عندما تسنح الفرصة، وأولئك الذین یحصلون من اآلباء یجب أن 

یردوا لألبناء بعد انتقالهم. 
) "ألن اللئیم یتكلم 13: 24 صم 1. إنه "كما یقول مثل القدماء: "من األشرار یخرج شر" (2

). فهؤالء 7- 6: 32باللؤم، والماكر آالته ردیئة، لیهلك بأقوال الكذب المتكلمین بالحق" (إش 
الوضعاء الذین یخترعون الشر بأنفسهم، یمیلون إلى الغیرة وظن السوء في اآلخرین بدون سبب. فُخدَّام 

1 Praises of St. Paul Hom. 1. PG 50 : 453. 
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حانون أشاروا علیه بأن رسل داود جاءوا لیتجسسوا األرض، كأنما إنسان عظیم كداود كان محتاًجا أن 
یصنع شیًئا وضیًعا مثل هذا، فإنه إن كان عنده نیة سیئة ضد العمونیین، فكان في إمكانه أن یفعلها 
بالقوة وال یلجأ إلى طریقة خسیسة، على أن حانون خضع لرأي عبیده وضًدا لقوانین األمم عامل رسل 

داود بطریقة خبیثة. 
كان بنو عمون أعداًء إلسرائیل، ولكن داود لم ُیِرْد أن یصنع حرًبا، فقد كان ُمداِفًعا كما هو 
الحال معه في معظم حیاته، فرجل اهللا یجد نفسه دائًما مدافًعا، نحن یجب علینا أن نلبس سالح اهللا 

الكامل. ماذا یعني هذا؟ هل لكي نتقدَّم للحرب؟ ال بل لنكون واقفین باستعداد وهذا هو الُمِهم. 
. یجب على الرؤساء أن یحموا خدامهم، وأن یهتموا ویعتنوا بأمورهم إذا أصابهم ضرر في 3

) والسید المسیح یفعل كذلك لخدامه. 5خدمتهم، فداود فعل هكذا لرسله (ع 

 َوَهَرَب َأَراُم ِمْن َأَماِم ِإْسَراِئیَل، 
 َوَقَتَل َداُوُد ِمْن َأَراَم َسْبَعَة آَالِف َمْرَكَبٍة َوَأْرَبِعیَن َأْلَف َراِجٍل، 

 ]18َوَقَتَل ُشوَبَك َرِئیَس اْلَجْیشِ . [
إن الذین ال یكون اهللا معهم یستجمعون قواهم مرة أخرى دون أدنى فائدة، فالسوریون لم یكن 
لهم على أّي حال اهتمام باألمر، وكانوا یخدمون مع بني عمون كجنود مرتزقة، وعندما ُضِرُبوا فكَّروا 

في استرداد شرفهم ولذلك طلبوا مساعدة من السوریین الذین على الضفة األخرى من الفرات، ولكن بال 
]. لقد فقدوا سبعة آالف رجل الذین قیل عنهم إنهم رجال سبعمائة 18فائدة فإنهم "هربوا أمام إسرائیل" [

). 18: 10 صم 2مركبة (

. خضوع قادة هدد عزر لداود  5
  ،َوَلمَّا َرَأى َعِبیُد َهَدَد َعَزَر َأنَُّهْم َقِد اْنَكَسُروا َأَماَم ِإْسَراِئیلَ 

 َصاَلُحوا َداُوَد َوَخَدُموهُ . 
] 19َوَلْم َیَشْأ َأَراُم َأْن ُیْنِجُدوا َبِني َعمُّوَن َبْعدُ . [

عندما رأى السوریون أن إسرائیل هو الُمنتَِّصر، كسروا تحالفهم مع بني عمون "ولم یشأ آرام 
]، وأیًضا صنعوا صلًحا مع داود وصاروا له عبیًدا. لیت الذین وقفوا 19أن ینجدوا بني عمون بعد" [

) 25: 5عبثًا ضد اهللا یرجعون ألنفسهم "ویكونون مراضین له سریًعا ماداموا في الطریق" (مت 
ولیصیروا له عبیًدا ألنهم صیَّروا أنفسهم ُمهملین إذا صاروا أعداء له. 

 
 19 أي 1من وحي 

َهْب لي أن أهرب من مشورة األشرار 
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  ،من األشرار یخرج شر
احمني منهم، فال َأِمْل ُأذني إلیهم، 

بل أمیل أذني إلى وصیتك الواهبة الحیاة. 

  .بسبب مشورة األشرار فقد حانون بن ناحاش صداقة داود
عوض أن یتحالف مع داود، فتِحّل علیه بركة الرب،  

حلَّ علیه شرُّ األشرار، فدفع تكلفة هذا مقدارها! 
فقد أمواله، ومركباته وكرامته. 

  . ًأهان حانون ورجاله رسل داود، فاختبأوا خجال
داود صاحب القلب المتَِّسع بتواضع اهتم. 
بُحبِّه واهتمامه ورعایته رفع من نفسیتهم. 

ولم یسمح ألحٍد من شعبه أن یراهم، 
حتى ال یسخر أحد بهم. 

  .یا رب داود الُكلِّي الحب والحنّو واللطف
تطلَّع إلى ُخدَّامك وشعبك. 

تسمح إلى حین أن تمتد ید األشرار ضّدهم. 
لكن ال تسمح لهذه الید أن تستقر علیهم. 

عوض السخریة تسكب بهاءك علیهم. 
وعوض العار ُتْعِلن مجدك فیهم. 

  .تشدَّد یوآب وأخاه أبشاي للعمل لحساب الرب
َوَثَقا في اهللا، فامتألت حیاتهما قوة وشجاعة ورجاءً . 

وصار بالحق النصر حلیًفا لهما. 

  .امتزج حبهما العجیب لشعبهما، برعایة اهللا للشعب
اعتزَّا بالشعب، فدعوه "شعبنا"! 

حمال الشعب كما على أیادیهما أمام اهللا، 
فأدركا حراسة اهللا لشعبه وحمایة مدنهم! 
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 َاَألْصَحاُح اْلِعْشُرونَ 

إقامة داود في أورشلیم 
رأینا في األصحاح السابق كیف أن جیش بني عمون وحلفاءهم قد ُهِزموا في الحرب أمام 

]، والشدة 2]. وَوَضَع داود تاج ملكهم على رأسه [1داود، وهنا نرى َربَّة عاصمة مملكتهم قد خربت [
-11 صم 2]، وقد رأینا أكثر تفصًیال عن هذه األحداث في (3العظیمة التي حلَّت بشعبها ومدنها [

12 .(
انطلق داود إلى أرض المعركة حتى ُیَتمِّم النصرة النهائیة: 

. اعتمد شاول على قامته الجسدیة وقدرته العسكریة، ولم یجد من ینقذه سوى الصبي داود 1
لیقف أمام جلیات الجبار. أما داود فانشغل بنقاوة قلبه، ومع سقطاته كان ُیَقدِّم توبة بدموع، لهذا وهبه 

اهللا أن یلتف حوله أبطال كثیرون، ووهبه نصرات مستمرة. 
. أخذ تاج ملك بني عمون الذهبي فوجده ثقیًال، حتى یدرك أن الَتَمتُّع بالنصرة واتِّساع 2

 المملكة، وزیادة سلطانه، هذا كله ُیعتَبر حمًال ثقیًال ال یستطیع أن یحمله ما لم َیَتمتَّع بالعون اإللهي.

. لم یوجد لدى داود عمالقة مثل الفلسطینیین، غیر أن ارتفاع قامتهم الروحیة أفضل من 3
ضخامة الجسم. هكذا یلیق بنا أن نهتم بنمو قامتنا الروحیة وَخالَصنا األبدي أكثر من األمور الزمنیة 

 الزائلة والبنیان الجسدي وضخامته.

. 1. إقامة داود في أورشلیم  1
. 3-2. نصرته على بني عمون  2
. 8-4. نصرته على الفلسطینیین  3

. إقامة داود في أورشلیم 1
  ،َوَكاَن ِعْنَد َتَماِم السََّنِة ِفي َوْقِت ُخُروِج اْلُمُلوكِ 

  ،اْقَتاَد ُیوآُب ُقوََّة اْلَجْیشِ 
  ،َوَأْخَرَب َأْرَض َبِني َعمُّونَ 

 َوَأَتى َوَحاَصَر َربَّةَ . 
 َوَكاَن َداُوُد ُمِقیًما ِفي ُأوُرَشِلیمَ . 

 ]1َفَضَرَب ُیوآُب َربََّة َوَهَدَمَها. [
 هنا دخول فصل الربیع، ففیه كان الملوك ینطلقون لیمارسوا خططهم بتمام السنةُیقَصد 
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لفتوحات المستقبل عندما یكون الطقس معتدالً . 
قد یظهر هنا أن یوآب هو المعتدي، وربما كان كذلك، ولكن یجب أن نتذكَّر أن داود كان قد 
قدَّم صداقة لملك بني عمون الشاب، ولكنه أهان داود وقام ذلك الملك الجدید في الحال بحرب ضده، 

فما حدث اآلن هو استمرار لتلك الحرب. 
). 1: 12 صم 2أرسل داود یوآب ضد َربَّة (عمان حالًیا) بینما بقي داود في أورشلیم (

استمر الحصار سنتین. وفي هذه الفترة تمَّت الحادثة الُمحِزنة بینما كان یوآب ُمحاِصًرا َربَّة، وقع داود 
). لم ُتذَكْر 12-11 صم 2في الخطیة الكبرى الخاصة بتدبیره أمر موت أورّیا الحثِّي وزواجه ببثشبع (

هذه الخطیة هنا، وقد رأینا قبًال لماذا لم ُیِشْر السفر إلیها. فإنه إذ قدَّم توبة صادقة بدموع، لم یعد اهللا 
یذكرها، وٕان كان قد سمح بتأدیبه كي یشعر هو ونحن بمرارة الخطیة. 

 لكي یغفرها لنا من أجل ، واعترافنا بخطایانا،مع ما بلغناه من الشر یبقى اهللا ُمنتَِّظًرا توبتنا
اسمه القدوس ومحبته الفائقة، مؤكًدا لنا: "أنا أنا هو الماحي ذنوبك ألجل نفسي وخطایاك ال أذكرها؛ 

 .)26-25: 43(إش ذكِّرني فنتحاكم مًعا، حدِّث لكي تتبرر" 

  یلزمهم أن یحترزوا وأن ال یتوقَّفوا عن َتَذكُّر خطایاهم، وأن یكون ذلك دأبهم في الحیاة، حتى
 "استر وجهك عن خطایاي، وامح كل آثامي"ینسي الدیان العادل آثامهم. لذلك یقول داود ملتمسا: 

). وكأنه یقول: 3: 51 (مز "خطیتي أمامي دائًما"). وقبل ذلك بآیات قلیلة یقول: 9: 51(مز 
"أنا أنا هو "أتوسل أن ال تنظر إلي آثامي، ألنها أمام نظري دائًما. لذلك یقول الرب بلسان النبي: 

.  ˺)25: 43 (إش الماحي ذنوبك ألجل نفسي، وخطایاِك ال أذكرها"
 (الكبیر) غریغوریوس باأل

  وال تنتظر اآلخرین لُیَقدِّموا االتهام. بهذا 17: 18حین تنشغل بخطیٍة ما، كن متَّهًما لنفسك ( أم ،(
تصیر أشبه بإنسان باٍر یتَّهم نفسه في أول حدیث له في المحكمة، أو تكون كأیوب الذي لم یعقه 

 .˻جمهور الشعب في المدینة عن اإلعالن عن جریمته أمام الكل

 القدِّیس باسیلیوس الكبیر

  بحق وحسًنا تسأل اهللا أن ینصرف عن خطیتك، إن كنَت أنت نفسك لم تصرف وجهك عنها. أما
إذ وضعت خطیتك وراء ظهرك، فإن اهللا ُیثَبِّت وجهه علیها. 

ل خطیتك لتكون أمام وجهك، إن أردَت أن یصرف إلهك وجهه عنها، عندئذ في أمان  حوِّ
تسأل وهو یسمع لك. 

1 Pastoral Care, 3:29. 
2 On Humility. 
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  لقد انشغلت بالدفاع عن خطایاك، فانهزمت... دفاعك لیس مفیًدا لك. ألن من أنت یا من تدافع
عن نفسك؟ كان یلیق بك أن تتهم نفسك. ال تقل: "إنني لم أفعل شیًئا"، أو "أي أمر خطیر أنا 

فعلت؟" أو "آخرون أیًضا فعلوا هكذا". 
إن فعلَت خطیة وُقلَت إنك لم تفعل شیًئا تصیر أنت نفسك ال شيء، وال تنال من اهللا شیًئا! 

اهللا مستعد أن یهب غفراًنا، لكنك أنت تغلق الباب على نفسك!  
اهللا مستعد أن ُیعِطي، فال تقاوم بمزالج الباب، بل افتح حضن االعتراف: "تسمعني سروًرا 

وفرًحا". 

  كشف اهللا هذه الغوامض لعبده داود؛ فإنه إذ قال أمام النبي ُمقتِنًعا: "أخطأت"، للحال سمع من
). 13: 12 صم 2النبي، أي من روح اهللا الذي في النبي: "قد نقل عنك خطیتك" (

القدیس أغسطینوس 

  ،من َیَتَذكَّر خطیته على الدوام یخجل، وبخجله یندم، وبندمه یحترس من السقوط مرة أخرى
وباحتراسه یأخذ مغفرة. 

كل من یتهم نفسه، ُمِقًرا بذنبه، ُتمَحى خطیته، إذ یقول اهللا: "أنا أنا هو الماحي ذنوبك ألجل 
). 26-25: 43نفسي، وخطایاك ال أذكرها؛ ذكِّرني فنتحاكم مًعا حدِّث لكي تتبرر" (إش 

 األب أنثیموس أسقف أورشلیم
وكان داود ُمِقیًما في وجدیر بالذكر أن كاتب السفر هنا لمَّح لها فقط بین السطور: "

"، ویا لیته كان في الحرب مع جیشه، لكان بعیًدا عن التجربة. ولكن في َتَنعُّمه بالراحة وقع أورشلیم
في الخطیة، إن سرد خطیة داود في الكتاب المقدس هو مثل ألمانة وعدم انحیاز كاتبي األسفار. 

وتجنب إعادة تفاصیلها هنا بینما كانت الفرصة سانحة إلعادة الكالم عنها فهو لتعلیمنا أنه حتى وٕان 
كانت الفرصة ُمِحّقة للكالم عن هفوات وأخطاء اآلخرین فإننا ال یجب أن ُنَسر في تكرار الكالم عنها، 

فمن األفضل عدم الكالم عن األشخاص أو األعمال إن لم یكن هناك شيء حسن الذكر. 

. نصرته على بني عمون 2
 َوَأَخَذ َداُوُد َتاَج َمِلِكِهْم َعْن َرْأِسِه، 

 َفُوِجَد َوْزُنُه َوْزَنًة ِمَن الذََّهِب، َوِفیِه َحَجٌر َكِریمٌ . 
 َفَكاَن َعَلى َرْأِس َداُودَ . 

 ]2َوَأْخَرَج َغِنیَمَة اْلَمِدیَنِة َوَكاَنْت َكِثیَرًة ِجّداً . [
نجح یوآب في ضرب بني عمون، وٕاذ دخل داود إلى أرض المعركة لُیَحقِّق النصرة النهائیة، 
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أخذ تاج ملكها فوجد وزنه وزنة من الذهب، أي حوالي خمسة وسبعون رطًال ونصف، وهو ثقیل. حًقا 
كل التیجان ثقیلة، فإن مسئولیات القائد ألّیة دولة لیست باألمر الَهیِّن. 

، َوَأْخَرَج الشَّْعَب الَِّذیَن ِبَها
 َوَنَشَرُهْم ِبَمَناِشیَرِ◌ َوَنَواِرِج َحِدیٍد َوُفُؤوسٍ . 
 َوَهَكَذا َصَنَع َداُوُد ِلُكلِّ ُمُدِن َبِني َعمُّونَ . 
 ]3ثُمَّ َرَجَع َداُوُد َوُكلُّ الشَّْعِب ِإَلى ُأوُرَشِلیمَ . [

ربما ُتِشیر العبارة هنا إلى رجال الحرب وحدهم. یرى البعض أن الشعب كان تحت تكلیف 
لعمل جبري. 

. نصرته على الفلسطینیین 3
 ثُمَّ َبْعَد َذِلَك َقاَمْت َحْرٌب ِفي َجاِزَر َمَع اْلِفِلْسِطیِنیِّینَ . 

 ]4ِحیَنِئٍذ َسْبَكاُي اْلُحوِشيُّ َقَتَل َسفَّاَي ِمْن َأْوَالِد َراَفا َفَذلُّوا. [
قتل ثالثة من جبابرة داود بواسطة األعداء. 

 صم 2، وتمرُّد أبشالوم على أبیه ورد ذلك (4، 3جاءت قصة أمنون وأبشالوم ما بین عدد 
)، والتي احتلت حوالي ثلث سفر صموئیل الثاني، والتي لم ترد في سفر أخبار األیام 7: 1-21: 13

األول. فإن ما یهدف إلیه سفرا أخبار األیام لیس عرض أحداث التاریخ كاملة، بل الربط بین التاریخ 
والعبادة. 

) ولكن كما حدث في تحطیم 1: 18لقد ُقِرَض الفلسطینیون الوثنیون تقریًبا (أصحاح 
). فهنا كذلك في االنتصار 21: 11الكنعانیین على یدي یشوع حیث بنو عناق ُقِرضوا أخیًرا (یش 

على الفلسطینیین ُقِهر عمالقة جت في النهایة. كذلك في االشتباك بین النعمة والفساد، توجد بعض 
الخطایا المتأصلة مثل هؤالء العمالقة وال یمكن التغلُّب علیها إالَّ بعد كفاح طویل، ولكن أخیًرا الحكم 

یأتي بالنصر.  

 َوَكاَنْت َأْیًضا َحْرٌب َمَع اْلِفِلْسِطیِنیِّیَن، 
 َفَقَتَل َأْلَحاَناُن ْبُن َیاُعوَر َلْحِمَي َأَخا ُجْلَیاَت اْلَجتِّيِّ . 

 ]5َوَكاَنْت َقَناُة ُرْمِحِه َكَنْوِل النَّسَّاِجینَ . [
لم نسمع قط عن عمالقة بین اإلسرائیلیین مثل عمالقة الفلسطینیین، فهناك عمالقة في جت، 

ولكن لیس من عمالقة في أورشلیم، فالنمو في أبناء اهللا هو في القامة الروحیة ولیس في القامة 
الجسمیة، فهؤالء الذین یشتهون زیادة أشبار على قامتهم، ال یدركون أنها ستجعلهم أكثر ضخامة بال 
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فائدة، ففي میزان القداسة زاد داود على جلیات. 

 ،  ثُمَّ َكاَنْت َأْیًضا َحْرٌب ِفي َجتَّ
 َوَكاَن َرُجٌل َطِویُل اْلَقاَمِة َأْعَنُش، 

 َأَصاِبُعُه َأْرَبٌع َوِعْشُروَن، 
 ]6َوُهَو َأْیًضا ُوِلَد ِلَراَفا. [

مع أن رجال داود كانوا ذوي قامة عادیة إالَّ أنهم بمعونة اهللا التي ساندتهم، كانوا أكثر 
صالبة في كل مقاومتهم لعمالقة جت. فاهللا ُیَسرُّ في خفض النظرات المتعالیة وٕاماتة العمالقة الذین 

على األرض، كما غطَّى قدیًما بالفیضان الُمعتدِّین بأنفسهم، فال یجب أن یجزع أحباء الكنیسة من قوة 
وتشامخ األعداء، فإن كان اهللا معنا فمن علینا، فماذا یصنع بضخامة أو زیادة أصبع في كل ید أو 

في كل رجل بالمقارنة بالقدرة الكلیة؟ 

 ]7َوَلمَّا َعیََّر ِإْسَراِئیَل َضَرَبُه َیُهوَناثَاُن ْبُن َشْمِعي َأِخي َداُودَ . [
] ولذلك دفعوا ثمن عجرفتهم، فالذین ُیَعیِّرون اهللا وٕاسرائیل اهللا 7هؤالء العمالقة عیَّروا إسرائیل [

: 32یرون خرابهم أكثر عیاًنا، فاهللا یعمل أعماًال عظیمة وال یسمح للعدو أن یقول إن یده ارتفعت (تث 
27 .(

انتصارات ابن داود تدریجیة كالتي لداود نفسه، "فنحن ال نرى بعد كل شيء ُمخَضُع له"، 
ولكن سنراه قریًبا "فالموت نفسه العدو األخیر سُیْقهر كهؤالء العمالقة تماًما. 

، َهُؤَالِء ُوِلُدوا ِلَراَفا ِفي َجتَّ 
] 8َوَسَقُطوا ِبَیِد َداُوَد َوِبَیِد َعِبیِدهِ . [

 
 20 أي 1من وحي 

بك أخرج إلى أرض المعركة 

  .خرج داود في موسم الحروب لُیَحقِّق بك النصرة الكاملة
انطلق للمعركة ُمتسلًِّحا بك،  

ولیس بأبطاله وخططه وٕامكانیاته العسكریة. 
إن كان العدو ال یكف عن مقاومتي، 

فأنت هو سالحي، وقائدي، وواهب النصرة لي. 
خطایاي تفسد حیاتي، 
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لكنني، إذ أعترف لك بها طالًبا أن تشفیني، 
تغفرها بدمك الثمین وُحبِّك، وال تعود تذكرها. 

  .مع كل نصرٍة، ُأَقدِّم لك ذبیحة الشكر والتسبیح
وأطلب عوًنا إضافی�ا، 

ألن العدو لن یتوقَّف وال ییأس. 
ومع كل نصرة، یشعل الحرب عليَّ بأكثر عنفٍ . 

لكن ماذا یستطیع هذا الشریر أن یفعل، 
مادمُت مختفًیا فیك، وُمتمتًِّعا بحضورك اإللهي؟ 

  ،ما أكثر حیل إبلیس وخداعاته
وما أكثر قواته الشریرة التي تتهلل لسقوطنا! 

لكنه في غباوة یحارب المؤمنین. 
إنه یحاربك شخصًیا، فُیَحطِّم نفسه. 
كلما أعدَّ لي شبكة، یسقط هو فیها. 

وكلما ظن أنه یمحو اسمك من قلبي وفكري، 
تتجلَّى أنت باألكثر في داخلي، 
وُتعِلن بهاء ملكوتك وعظمته. 

لك المجد یا أیها العجیب في قیادتك ورعایتك وُحبِّك! 
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 َاَألْصَحاُح اْلَحاِدي َواْلِعْشُرونَ 

إحصاء الشعب وبیدر أرونا 
إذ حرص الكاتب على إبراز كل ما في قلب داود من تقوى والتصاق بالرب، اآلن إذ یتحدث 

عن إحصائه للشعب. لم یقصد أن یكشف عن ضعف في حیاة داود، إنما غایة ذلك هو إبراز كیف 
استخدم اهللا حتى خطأ داود في الكشف عن الموقع الذي ُیَقام فیه الهیكل بعد موته. بتوبته نال 

ل الخطأ إلى بركة.  المغفرة، وتحوَّ
) توضح أنها 24 صم 2یبدو للقارئ أن قصة سقوط داود في طلب إحصاء الشعب في (

جاءت مؤخًرا في حیاة داود، أما هنا فجاءت كما لو كانت في بدایة ُحْكِمه. والسبب في هذا أن سفر 
أخبار األیام األول لم یذكر الكثیر من األحداث التي تمَّت في حیاة داود، ألنها ال تمس هدف السفر 

-21وهو الربط بین األحداث التاریخیة والعبادة. ومن جانب آخر عالجت التسعة أصحاحات األخیرة [
] موضوع الهیكل واإلعداد له وتنظیماته الخ.، حتى بدا ما ورد في هذا األصحاح كما في وقت 29

ُمَبكِّر في حیاة داود. 
یختص هذا األصحاح بالحدیث عن خطیة اقترفها داود یحسبها البعض أخطر ما سقط فیه 

داود الملك. 
ربما یتساءل البعض: لماذا التزم هنا بالحدیث عن هذا الخطأ الذي ارتكبه داود، مع أنه لم 
یذكر شیًئا عن خطیته في أمر بثشبع وزوجها أوریا الحثي وال المصاعب التي حلَّْت بأسرته بعدها فلم 

ُتذَكر هنا أو عصیان أبشالوم؟  
َلْت خطیة داود في أمر إحصاء الشعب في هذا األصحاح، ألن التكفیر عن هذه  ُسجِّ

الخطیة أدَّى إلى اإلشارة إلى المكان الذي سیقوم علیه الهیكل. هذه القصة تكشف لنا عن األرض التي 
اشتراها داود، وأقام علیها مذبًحا للرب، وصارت فیما بعد موقًعا لبناء هیكل الرب. وكأن خطأ داود 

ل إلى الخیر، فساهم داود في بناء الهیكل بشرائه األرض.  تحوَّ
) على جبل 22یرى البعض الدارسین أن هذه األرض مرتبطة أیًضا بذبح إسحق (تك 

). جاء في أخبار األیام الثاني: 14: 22الُمریِّا. كلمة "ُمریَّا" معناها "الرب یرى" أو "یهوه یراه" (تك 
"وشرع سلیمان في بناء بیت الرب في أورشلیم في جبل الُمریَّا، حیث تراءى لداود أبیه، حیث هیَّأ داود 

). لقد حقَّق داود بطریقة فریدة الوعود التي ُقدَِّمت 1: 3 أي 2مكاًنا في بیدر ُأرنان (َأرونة) الیبوسي" (
. ˺لآلباء البطاركة

1 Céline Mangan: 1-2 Chronicles, Ezra, Nehemiah, Delware 1982, p.54. 
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. مع ما اتَّسم به داود النبي منذ صباه حتى یوم نیاحته بالتواضع، غیر أنه كإنساٍن بشرٍي 1
]. فمن مخاطر القیادة، التعرُّض 7-1ُجرِّب بالكبریاء، ولألسف سقط بالرغم من تحذیر یوآب له [

للسقوط في الكبریاء، لهذا یحتاج القادة أكثر من غیرهم إلى الصالة من أجلهم. 
. إذ تعرَّف داود على خطئه، للحال رجع إلى اهللا بالتوبة. لقد ُغِفَر له، لكنه كان محتاًجا 2

إلى التأدیب، حتى یتذوَّق مرارة الخطیة، فال یعود إلیها. 
. شراء حقل ُأرنان الیبوسي الذي ُیَقام علیه هیكل الرب لتقدیم ُمحَرقة للرب.  3

یمكن تلخیص محتویات األصحاح كاآلتي: 

.  6-1. داود ُیلِزم یوآب بإحصاء الشعب  1
. 8- 7. ندم داود على ما عمله   2
. 13-9. اختیار التأدیب   3
. 17-14. الوبأ ونجاة أورشلیم منه   4
. 30-18. تشیید مذبح في بیدر أرنان  5

سبق أن درسنا هذه الحادثة المؤلمة في كتابنا: تفسیر وتأمالت اآلباء األولین في سفر 
)، وهنا نذكر بعض التأمالت األخرى: 24 صم 2صموئیل الثاني (

. داود ُیلِزم یوآب بإحصاء الشعب  1
  ،َوَوَقَف الشَّْیَطاُن ِضدَّ ِإْسَراِئیلَ 

 ]1َوَأْغَوى َداُوَد ِلُیْحِصَي ِإْسَراِئیلَ . [
) "غضب الرب حمى على إسرائیل، 1: 24 صم 2من الذي وراء هذه الخطیة؟ جاء في (

فأهاج علیهم داود لیفعلها". كأن الرب حثَّ داود على ذلك، ألن غضبه حلَّ على الشعب. وفي سفر 
األخبار ُیَقال إن الشیطان وراء هذا التصرُّف. االثنان حق، فاهللا سمح للشیطان أن ُیَجرِّب داود. اهللا 

لیس مصدًرا للشر، بل یسمح به لتحقیق غایاته. ُیَقدِّم الشیطان الغوایة، لكن ال ُیلِزم اإلنسان بقبولها. 
یبرز هنا أن الشیطان ال یقف مكتوف األیدي أمام خطة اهللا وأعماله المستمرة لتحقیق 

الخالص، فقد أغوى قلب داود لكي ما ُیَبدِّد خطط اهللا من نحو شعبه. أغواه الشیطان كما أغوت الحّیة 
)، ورآه زكریا النبي في إحدى الرؤى التي 2، 1حواء وآدم، وحاول أیًضا أن ُیَجرِّب أیوب لُیَحطِّمه (أي 

). 1: 3شاهدها (زك 
إحصاء الشعب لیس بشٍر في ذاته، إذ یلیق بالراعي أن یعرف رعیته. ولكن من الواضح أن 

داود أخطأ في هذا العمل، وكان سبًبا في غضب اهللا، ألنه عمل ذلك عن كبریاء قلب وقلة ثقة في 
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اهللا، باالعتماد على األعداد. أجرى داود هذا التعداد بهدف االفتخار بقوة جیشه، لیتَّكل على إمكانّیاته 
العسكریة ال على اهللا. الدافع لعمله خطیة وهي الغرور. كثیًرا ما تكون الخطیة ال في تصرفاتنا 

الظاهرة، بل في دوافعنا الخفّیة. 
نحن متأكدون أن اهللا ال یتسبَّب في الخطیة، "فهو ال ُیجرِّب أحًدا"، لذلك عندما ُیَقال أنه 

أهاج داود لیفعلها، یجب التوضیح أنه ألجل هدف حكیم وُمقدَّس سمح اهللا للشیطان أن یفعلها، وهنا 
نقتفي أثر هذا التیار الخاطئ في مصدره وأساسه. فلیس غریًبا أن الشیطان، الذي هو عدو اهللا، وكل 

خیر، أن یقف ضد الشعب؛ فهدفه هو تحطیم داود والشعب. وهنا نالحظ اآلتي: 
. من الُمدِهش أن الشیطان یؤثر على داود لیفعل شیًئا خاطًئا، وهو الرجل الذي قلبه مثل 1

قلب اهللا، إذ ُیَظن أنه من أولئك الذین ال یمسهم الشریر. سمح اهللا بذلك لكي َنْعلم أن َأْقَدس القدیسین 
 الذي بالقدیس مقاریوس الكبیریجب أال یفكروا أنهم لیسوا في متناول تجارب الشیطان. وهذا یذكرنا 

قال له الشیطان: "لقد وصلَت یا مقارة"، فاستمر یجیبه "لم َأِصلْ " إلى أن سلَّم روحه في ید خالقه، فقال 
ذ؟ إنه لم "یهیج اهللا  "اآلن وصلتُ ". واآلن لما نوى الشیطان أن یحیق أذى بإسرائیل أّي طریق اتخَّ

) ولكنه هیَّج داود أعز صدیق لهم لكي َیْحصیهم وبذلك ُیغِضب اهللا وُیِثیره 3: 2ضدهم لیبتلعهم"(أي 
ضدهم. 

. عندما یغوینا الشیطان لنخطئ ضد اهللا، ُیصیبنا بأذى أكثر من شكواه ضدنا أمام اهللا. 2
إنه ُیَحطِّم الناس بأنفسهم وأیادیهم. 

. أعظم ضرر ُیمكن الشیطان أن یفعله بكنیسة اهللا هو أن یغوي قادتها بالكبریاء، ألنه ال 3
یستطیع أحد أن یرى هذه الخطیة في الجمیع وباألخص الُمتقدِّمین في الكنیسة "وأما أنتم فلیس هكذا. 

). 26: 22بل الكبیر فیكم لیكن كاألصغر. والُمتقدِّم كالخادم" (لو 

  مضطهدیهكل وجعلته ملًكا، وانتصر على جلیات وقهر ،من وراء الغنموأخذَته   بك،داودآمن . 
 نال شجاعة. وثابر ،مسَكْت بیدهأ، وألن یمینك ة من كل جهقواتهعلیه إبلیس هیَّج 
 ).24 صم 2 ( وقبله بمحبةة،دَّبه الرب بالرحمأ، فاألمة ُیحصي أن الشریر في قلبه ألقى

. ، وفاضت ثروة كلماته ومألت كل الخلیقةالنبوةروح ب ومأله ،جعله ملًكا
 ال زالوا منه الشعوب والعوالم، وتكلمات الروح القدس، وشربمنه  ت تفجرَّ ،صار ینبوًعا

. ˺الیهإ ىعطش
القدیس مار یعقوب السروجي 

Ï دكتور سوني بهنام). ترجمة ال (راجع األب بول بیجان الزانیتین على 11 میمر 
 Stephen A. Kaufman: Jacob of Sarug's Homily on the Judgment of Solomon, Gorgias, 2008. 
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 َفَقاَل َداُوُد ِلُیوآَب َوِلُرَؤَساِء الشَّْعِب : 
 اْذَهُبوا ُعدُّوا ِإْسَراِئیَل ِمْن ِبْئَرِ◌ َسْبٍعَ◌ ِإَلى َداَن، "

 ]2. [" َفَأْعَلَم َعَدَدُهمْ ،َوْأُتوا ِإَليَّ 

 ِلَیِزِد الرَّبُّ َعَلى َشْعِبِه َأْمثَاَلُهْم ِمَئَة ِضْعفٍ . "َفَقاَل ُیوآبُ : 
 َأَلْیُسوا َجِمیًعا َیا َسیِِّدي اْلَمِلَك َعِبیدًا ِلَسیِِّدي؟ 

 ِلَماَذا َیْطُلُب َهَذا َسیِِّدي؟ 
 ]3 ["ِلَماَذا َیُكوُن َسَبَب ِإْثٍم ِإلْسَراِئیَل؟

تُبِرز هذه القصة سقوط داود في ضعٍف ال یتوقَّعه أحد، األمر الذي دفع یوآب أن ُیَوبِّخ داود 
علیه. أخطأ داود ألنه اتَّكل على ذراع شعبه على غیر عادته، وطلب مجد نفسه. 

هَت،  لقد حذَّره الرب نفسه حین قال له على لسان ناثان النبي: "كنُت معك حینما توجَّ
). 8: 17وقرضت جمیع أعدائك من أمامك، وعملت لك اسًما كاسم العظماء الذین في األرض" (

لم یستشر داود اهللا قبل إجراء اإلحصاء، كما لم ُیصِغ لنصیحة یوآب. فقد كان یوآب ضد 
 فكرة عمل إحصاء، ولم یأخذ األمر الذي أصدره داود في هذا الشأن بجدیةٍ .

كان یوآب الذي استخدمه داود رجًال ذا شأن في األعمال العامة، ولكنه ُأْرِغَم على هذا 
العمل، وفعله بأقصى ما یمكن تصوُّره من التردُّد. لقد قدَّم احتجاًجا على هذا العمل قبل أن یبدأه، فلم 
یكن هناك إنسان أكثر منه تقدًُّما في أّي شيء یؤول إلى ما فیه مجد الملك وخیر المملكة، ولكن في 

هذا األمر كان یود أن ُیعَفى مسروًرا لسببْین وهما: 
. رأى أنه ال داعي له ولم یكن له أّیة مناسبة، فاهللا قد وعد أن ُیكثَِّر شعبه، ولم یكن عند 1

یوآب أّي تساؤل من جهة تنفیذ هذا الوعد، فكل الشعب خدامه ولم یكن عنده شك في والئهم ومحبتهم 
له. 

. هذا األمر خطیر والقیام به قد یكون سبَّب تعدًیا إلسرائیل، وربما ُیِثیر غضب اهللا علیهم، 2
وهذا فهمه یوآب، ولكن داود لم یفهمه، لذا یلزم التشاور بروح التواضع. 

 َفاْشَتدَّ َكَالُم اْلَمِلِك َعَلى ُیوآبَ . 
  ،َفَخَرَج ُیوآُب َوَطاَف ِفي ُكلِّ ِإْسَراِئیلَ 

 ]4ثُمَّ َجاَء ِإَلى ُأوُرَشِلیمَ . [
كان ُمضجًرا من هذا األمر قبل أن یقوم به: "ألن كالم الملك كان مكروًها لدى یوآب". كل 

)، ولكن اآلن ُوِجَد 36: 3 صم 2ما صنعه داود الملك قبل ذلك كان حسًنا في أعین جمیع الشعب (
اشمئزاز عام على هذه األوامر وهو الشيء الذي ثَبَّت ُكْره یوآب لها. 
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 َفَدَفَع ُیوآُب ُجْمَلَة َعَدِد الشَّْعِب ِإَلى َداُوَد، 
  ،َفَكاَن ُكلُّ ِإْسَراِئیَل ِمْلُیونًا َوِمَئَة َأْلِف َرُجٍل ُمْسَتلِّي السَّْیفِ 

 ]5[ َوَیُهوَذا َأْرَبَع ِمَئٍة َوَسْبِعیَن َأْلَف َرُجٍل ُمْسَتلِّي السَّْیِف،
مع أن نتیجة هذا االستعراض كانت عظیمة جًدا، إالَّ أن یوآب لم یكن عنده قلب لُیَكمَِّله وقد 

)، وربما لم یكن ُمَدقًِّقا في تعداد 6-5ترك سبطْین ُمهمْین بدون تعداد وهما سبطي الوي وبنیامین (ع 
ًرا مما یوضح السبب في اختالف أرقام التعداد عما ورد في  األسباط األخرى، ألنه فعل األمر ُمتضرِّ

). 9: 24 صم 2(
) یرجع إلى أن صموئیل الثاني ال یحسب عدد 24 صم 2الفرق في أرقام التعداد هنا مع (

)، والذي یضیف أیًضا رؤساء المئات ورؤساء األلوف. فإن داود لم یكن 28 أي 1الجیش القائم في (
یرید معرفة عدد الجیش النظامي، ذلك ألنه كان یعرفه جیًدا بشكل إجمالي، ولكنه أراد معرفة المدى 

الذي یمكن أن تصل إلیه قوة إسرائیل حتى یمكن أن یستخدمه في أیة مناسبة ممكنة. 

  ،َوَأمَّا َالِوي َوِبْنَیاِمیُن َفَلْم َیُعدَُّهْم َمَعُهمْ 
 ]6َألنَّ َكَالَم اْلَمِلِك َكاَن َمْكُروهًا َلَدى ُیوآبَ . [

لم ُیحَص سبط الوي ألنهم ال یخضعون للتجنید اإلجباري، وألن السبط كان منتشًرا بین بقیة 
األسباط، وكان من الصعب تجمیع عدد الالویین. ولم ُیحَص بنیامین، ألن اإلحصاء ارتبك قبل 

)، بسبب انتشار الوباء. 24: 27 أي 1الوصول إلى بنیامین (
هناك تباُین كبیر بین هذه الحادثة بالمقارنة مع ما حدث لداود الصبي الراعي عندما جاء 

إلى أرض المعركة ورأى جلیات الجبار یجول مختًاال وُمَعیًِّرا إلسرائیل. لم یرغب ذاك الراعي الصغیر 
في عمل تعداد ولم ُیحِص عدد الجیش، ولكن جاء في مزامیره: "االحتماء بالرب خیر من التوكل على 

)، إنما قال "دعني أواجهه"، 9-8: 118إنسان. االحتماء بالرب خیر من التوكل على الرؤساء" (مز 
لماذا كانت عنده الشجاعة لیفعل ذلك؟ ألنه وثق في الرب. وَتَعلَّم الدرس من حادثة اإلحصاء . 

  عظیمة هي قوة الرجاء في الرب، قلعة ال ُتقَهر، سور واٍق ال یمكن مهاجمته، إمداد عسكري ال
ینهزم، میناء هادئ، برج منیع، سالح ال ُیقاوم، قوة ال ُتقَهر قادرة على اكتشاف ملجأ في موضع 
ال یتوقعه أحد. بهذه القوة یصیر غیر الُمَسلَّحین ُمَسلَّحین، یكون حال النساء أفضل من الرجال، 
ویبرهن األطفال أنهم بسهولة یصیرون أكثر قوة من الذین یمارسون فنون الحرب. أي عجب إن 

 ˺كانوا یغلبون أعداًء بینما في الواقع هم یغلبون العالم نفسه... الرجاء بالرب ُیَغیِّر كل شيء!

1 On Ps. 11. 
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  لم یقل: "سوف ال أتألم إنما "ال أخاف، ماذا یصنع بي اإلنسان"، بمعنى إن كنت أتألم إال إني ال
). في الواقع كانت 31: 8أخاف، وكما قال بولس أیًضا: "إن كان اهللا معنا، فمن علینا؟" (رو 

أمور بال حصر ضده، لكنه لم یستخدمها بطریقة خاطئة... كان أسمى وأعلى فوق كل 
 المخاوف... 

. ˺اهللا ُیِحبُّكم یا أعزائي، لهذا فهو یجتذبكم بعیًدا من كل شيء... ویسحبكم إلیه
 القدیس یوحنا الذهبي الفم

  یقولون: لماذا ال تسندكم (العنایة اإللهّیة) حین ُتضطَهدون؟... أي َشرٍّ یصیبنا مادمنا نتطلع إلى
 به نذهب إلى الرب، وكأنما هو تغییر في الحیاة، نخرج من حیاة إلى حیاة ،الموت كانطالق

 أخرى؟!... 
. )6: 118 مز( اإلنسان؟" ي أخاف، ماذا یفعل بال ُمِعین فليیقول كل منَّا بثقة: "الرب 

ّننا فعلة ألنهم یضطهدوننا لیس  إ.)..1: 3 حك("فإن نفوس األبرار في ید الرب ال َیمّسها أذى" 
 .˻ وٕاّننا نعمل ضّد أنفسنا،شر، لكنهم یظنون إّننا كمسیحیین نخطئ ضّد الحیاة

إكلیمنضس السكندري القدیس 

  بحث عن حلیف؛ اقبل أن تبدأ الحرب
قبل السقوط في مرض لیكن لك طبیبك؛ 

. ˼قبل أن َتِحلَّ علیك األمور الُمحِزنة ِصّل، ففي وقت أحزانك تجده وهو یسمع لك
مار إسحق السریاني 

ونحن یجب علینا أن نسأل أنفسنا هذا السؤال الهام: هل نحن دائًما نؤمن ونثق في الرب؟ 
) والرب یسوع له المجد قال: "متى جاء الروح 6: 11"ولكن بدون إیمان ال یمكن إرضاؤه..." (عب 

)، والقدیس 8: 16القدس فهو ُیَبكِّت العالم على الخطیة. أیة خطیة؟ "... ألنهم ال یؤمنون بي" (یو 
)، هذه كانت خطیة داود في 23: 14 (رو "كل ما لیس من اإلیمان فهو خطیة"بولس الرسول قال: 

تلك الحادثة، وسرعان ما َتَیقَّن مقدار الخطأ الذي وقع فیه في هذا األمر. 

. ندم داود على ما عمله 2
 ]7َوَقُبَح ِفي َعْیَنِي اِهللا َهَذا اَألْمُر َفَضَرَب ِإْسَراِئیلَ . [

). وجاء كبریاء داود 12: 30في اإلحصاء لم ُتجَمْع الفدیة التي جاء األمر بها في (خر 

1 On Ps. 118. 
2 Strom. 4: 11. 
3 The Ascetic Homilies, 5. 
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وعصیانه بنتائج خطیرة.  

  یرتبط سلوك الحكام غالًبا بسمات الخاضعین لهم، فحتى الذین هم بالحق رعاة صالحون یخطئون
كثمرة لشرِّ قطیعهم. فإن داود النبي الذي ُمِدَح بشهادة اهللا نفسه، والذي تأهَّل لمعرفة أسرار 

سماویة، انتفخ بكبریاء ُمفاِجئ، وأخطأ بإحصاء الشعب. ومع أنه هو الذي أخطأ، سقط الشعب 
تحت العقوبة. لماذا؟ ألنه في الحقیقة تتأثر قلوب الُحكَّام باستحقاقات شعوبهم. 

لقد ُوبِّخ القاضي (داود) التقي على خطأ الخاطي بفرضه عقوبة على األشخاص أنفسهم 
الذین بسببهم أخطأ هو... 

إذ سقط في الكبریاء بكامل حریة إرادته، سقط تحت العقوبة عن خطیته. فإن هذا الغضب 
الشدید الذي ضرب الشعب في أجسامهم أنهك حاكم الشعب بألم في أعماق قلبه. فبالتأكید أن 

استحقاقات الُحكَّام والشعب ُمشتَركة وُمتراِبطة مًعا، إذ غالًبا ما یصیر سلوك الشعب شریًرا بسبب 
. ˺خطأ رعاتهم، وسلوك الرعاة َیتغیَّر حسب استحقاقات شعبهم

األب غریغوریوس (الكبیر) 

  ،َلَقْد َأْخَطْأُت ِجد�ا"َفَقاَل َداُوُد هللا: 
 َحْیُث َعِمْلُت َهَذا اَألْمرَ . 

 ]8. [" َألنِّي َسِفْهُت ِجّداً ،َواآلَن َأِزْل ِإْثَم َعْبِدكَ 
عندما أدرك داود خطیته مع خطورتها، َتَحمَّل المسئولیة وبسرعة انسحق ُمعتِرًفا بخطئه أمام 

الرب، وطلب منه أن یغفر له.  
]. اعترف أنه أخطأ جًدا، وأنه 8لقد اعترف اعتراًفا صادًقا بخطیته وصلَّى ألجل مغفرتها [

فعل هذا األمر بحماقٍة شدیدٍة وتوسل أن أن یزول اإلثم.  

  عندما أمر داود بإحصاء الشعب ُضِرَب في قلبه جًدا، وقال: "لقد أخطأت جًدا حیث عملت هذا
). وُأِرَسل ناثان النبي 8: 21 أي 1األمر، واآلن أزل یا رب إثم عبدك، ألني سفهت جًدا" (راجع 

(إلیه) مرة أخرى لكي یختار (إحدى التأدیبات)... قال داود إن هذه الثالثة (تأدیبات) هي كوارث 
عظمى بالنسبة لي، ولكنني أسقط في ید الرب، ألن مراحمه عظیمة جًدا، وال أسقط في أیدي 

 الناس. 

خطأ داود أنه رغب في معرفة أعداد كل الناس الذین كانوا معه، هذه المعرفة كان یجب 
تركها هللا وحده. 

1 Morals on the Book of Job 25:16. 
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قیل إنه عندما حلَّ الوباء على الشعب في الیوم األول في وقت العشاء، إذ رأى داود المالك 
یضرب الشعب، قال: "أنا الراعي أخطأت وصنعُت شًرا، فماذا فعل هذا القطیع؟ لتكن یدك عليَّ 

وعلى بیت أبي". فندم الرب، وأمر المالك أن یعفي الشعب، وأن ُیَقدِّم داود ذبیحة، إذ كانت الذبائح 
في ذلك الوقت ُتَقدَّم عن الخطیة، ولكن اآلن هي ذبائح الندامة. هكذا بتواضعه صار أكثر قبوًال 

لدى اهللا. فإنه لیس غریًبا أن ُیخِطئ البشر، إنما یكونون مستحقین التوبیخ إن كانوا ال یعرفون أنهم 
. ˺أخطأوا فیتواضعون أمام اهللا

القدیس أمبروسیوس  

. اختیار التأدیب 3
 ]9[ َفقاَل الرَّبُّ ِلَجاَد َراِئي َداُودَ :

 اْذَهْب َوُقْل ِلَداُودَ : َهَكَذا َقاَل الرَّبُّ : "
  ،َثَالَثًة َأَنا َعاِرٌض َعَلْیكَ 

 ]10. ["َفاْخَتْر ِلَنْفِسَك َواِحدًا ِمْنَها َفَأْفَعَلُه ِبكَ 

  َوَقاَل َلهُ : ،َفَجاَء َجاُد ِإَلى َداُودَ 
 ]11َهَكَذا َقاَل الرَّبُّ : اْقَبْل ِلَنْفِسَك ["

 ِإمَّا َثَالَث ِسِنیَن ُجوٌع، 
 َأْو َثَالَثَة َأْشُهٍر َهَالٌك َأَماَم ُمَضاِیِقیَك َوَسْیُف َأْعَداِئَك ُیْدِرُكَك،

 َأْو َثَالَثَة َأیَّاٍم َیُكوُن ِفیَها َسْیُف الرَّبِّ َوَوَبٌأ ِفي اَألْرِض، 
 َوَمَالُك الرَّبِّ َیْعُثو ِفي ُكلِّ ُتُخوِم ِإْسَراِئیلَ . 

 ]12. [" َماَذا َأُردُّ َجَوابًا ِلُمْرِسِلي،َفاْنُظِر اآلنَ 
سقط داود تحت عصا التأدیب بسبب إحصاء الشعب. عصا التأدیب هذه التي تطرد الحماقة 

من القلب، حماقة الكبریاء واالعتماد على األعداد بدًال من الثقة في اهللا، ولنتأمل اآلتي: 
]، وهذا لیس باألمر الَهیِّن 11-9. لقد أدرك داود أن هذا األمر قبیح في عیني اهللا [1

إلنسان صالح مثل داود. ینظر الرب وال ُیَسّر بخطیة شعبه، ولیس هناك خطیة أكثر استیاء لدى اهللا 
من كبریاء القلب وعدم الثقة في اهللا، كذلك لیس شيء ُمحِزن وُممیت لنفس مرهفة الحس أكثر من أن 

تكون موضع استیاء اهللا. 
من النافع لنا أن نالحظ كیف أن اهللا ُیركِّز على أشیاء ُمَعیَّنة في حیاة داود، فكثیرون هنا 

1 Letter 3. 
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یعتبرون أن بعض المواقف خطیة ومواقف أخرى إنها لیست خطیة أو أنها أقل خطًأ، ولكن عندما 
نمتثل في حضرة اهللا سوف نكتشف أن نظرتنا كانت خاطئة في هذا المضمار، ونعرف معنى الخطیة. 
یجب أن َنْعَلَم أن الخطیة لیست فقط في األفعال، أّي األشیاء التي نعملها أو ال نعملها، بل هي أیًضا 

في األفكار والنوایا، وبدراسة كلمة اهللا نعرف نظرته للخطیة. 
. ُوِضَع أمام داود أن یختار عقوبة من ثالث عقوبات: الحرب، المجاعة، أو الوبأ، وبذلك  2

یسمح اهللا أن یذله من أجل توبته وخالص نفسه باألكثر ُوِضَع في موقف عسیر جًدا أمام رهبة ثالث 
عقوبات، بال شك وسط ذهوله العظیم حینما فكر أًیا من الثالثة یختار. 

 َقْد َضاَق ِبَي اَألْمُر ِجد�ا. "َفَقاَل َداُوُد ِلَجادٍ : 
  ،َدْعِني َأْسُقْط ِفي َیِد الرَّبِّ 

 َألنَّ َمَراِحَمُه َكِثیَرٌة، 
 ]13. ["َوَال َأْسُقُط ِفي َیِد ِإْنَسانٍ 

ل الوقوع في ید الرب عن الوقوع في ید إنساٍن،  عندما ُقدَِّمت له فرصة اختیار التأدیب، فضَّ
ألنه َیْعَلُم أنه رحوم. 

. الوبأ ونجاة أورشلیم منه 4
 َ◌َجَعَل الرَّبُّ َوَبًأ ِفي ِإْسَراِئیَل،

 ]14َفَسَقَط ِمْن ِإْسَراِئیَل َسْبُعوَن َأْلَف َرُجلٍ . [
للخطیة تأثیر متسلسل، فهي تجر وراءها سلسلة من العواقب. وٕاذ نتذكر ما سیحلُّ علینا من 

عواقب تصیر الخطیة ُمرَّة في فمنا فنرفضها. 
سمع داود في غضون ساعات قلیلة عن سقوط سبعین ألًفا من رعیته وموتهم بالوبأ. لقد كان 
فخوًرا بوفرة شعبه، ولكن التأدیب اإللهي أخذ مجراه لیجعلهم أقل عدًدا؛ فباستحقاق یُؤخذ منا ما نفتخر 

به فنسقط في الضعف ونشعر بمذاقه الُمرِّ . فداود أصرَّ على إحصاء شعبه وقال: "اذهبوا عدوا 
]، ولكن اهللا اآلن یعدهم بطریقة أخرى: "فأني ُأَعیِّنكم للسیف..." 2إسرائیل وأتوا إليَّ فَأْعَلم عددهم" [

)، وأتوا لدواد بعدد آخر وكان إلرباكه ولیس لمسرَّته فهو عدَّ الذین هلكوا بسیف المالك، 12: 65(أش 
وثیقة الموت السوداء التي كانت لطمة لسجل جنود داود.  

 إنسان قبل أن 70.000ارتكاب الخطیة یجر وراءه سلسلة من العواقب الخطیرة؛ ُقِتَل 
یتوقَّف الوباء.  

كثیًرا ما تتألم الجماعة بسبب خطأ القائد، لكن في یوم الرب ُیَدان كل إنساٍن عن خطئه 
الشخصي. 
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 ربما یسأل أحد لماذا سمح اهللا بموت سبعین ألًفا من الشعب بسبب خطیة داود؟

 إنه كثیًرا ما یتساءل اإلنسان، لماذا سمح اهللا بهالك سبعین ألف رجل القدیس جیرومیقول 
بسبب خطأ إنساٍن واحٍد، وهو داود؟ ولماذا سمح بهالك كثیرین بسبب خطأ عخان بن كرمي (یش 

ر السید المسیح في مجیئه لخالص العالم؟ الخ.، یجیب بأننا نحاول أن ندافع عن اهللا 7 )؟ ولماذا تأخَّ
فاته، لكن من هو اإلنسان حتى یدرك حكمة اهللا وخطته: [اترك لسلطان اهللا السیادة على  ر تصرُّ وُنَبرِّ

ر تصرفاته .] ˺سلطانك، فهو لیس في حاجة إلیك لكي تَُبرِّ
 تساؤالت كثیرة بخصوص أحكام اهللا. یصعب على اإلنسان أن القدیس أمبروسیوسُیَقدِّم لنا 

یدرك خطة اهللا، ألن أحكامه أسمى من أحكامنا. إنه یقول: [هل تتنازل أنت أیًضا... دع اهللا بسلطانه 
ر أعماله .] ˻فوق ما له. إنه ال یحتاج إلیك كي تَُبرِّ

  بالحقیقة سبق فقلُت بأن جریمة شخٍص واحٍد كانت سبًبا في هالك كثیرین من شعب اهللا، وذلك
 1)، والوباء الذي حلَّ بسبب حسد شاول (الملك 7كما َتَحطَّم الشعب بسبب سرقة عاخان (یش 

). 21 أي 1؛ 14 صم 1)، كما حلَّ الموت بسبب إحصاء الشعب بواسطة القدِّیس داود (19صم 
كنیسة اهللا تشبه بالعین، وكما أن ذرة من القذارة، مهما كانت صغیرة، متى سقطت على 

العین قد تضر البصر، هكذا بنفس الطریقة، إن ارتكب البعض، أعماًال دنسة، مهما كان عددهم 
. ˼قلیًال في جسم الكنیسة، یعوقون نور الكنیسة البهي

 ˽سالفیان كاهن مارسیلیا

 َوَأْرَسَل اهللا َمَالًكا َعَلى ُأوُرَشِلیَم ِإلْهَالِكَها، 
، ،َوِفیَما ُهَو ُیْهِلكُ    َرَأى الرَّبُّ َفَنِدَم َعَلى الشَّرِّ

  "َكَفى اآلَن، ُردَّ َیَدكَ !"َوَقاَل ِلْلَمَالِك اْلُمْهِلكِ : 
 ]15َوَكاَن َمَالُك الرَّبِّ َواِقفًا ِعَ◌ُ◌ْنَد َبْیَدِر ُأْرَناَن اْلَیُبوِسيِّ . [

، ولكن  هنا نرى ختاًما لألمر فحالما تاب داود عاد إلیه سالمه مع اهللا: "لقد غضبت عليَّ
]، فلما تاب داود عن هذه 15). لقد وضع الرب حًدا لَتَقدُّم الهالك [1: 12غضبك زال عني"(إش 

]، فسیف 27الخطیة، ندم الرب على حكم الشر وأمر المالك الُمهِلك أن َیُردَّ یده وَیُردَّ سیفه إلى غمده [
الحكم ُردَّ إلى الغمد، ولكن عند الجلجثة السیف اخترق جنب ربنا یسوع المسیح، وكما قال أحد 

1 Letter 133:9.  
2 Letter 133:9. 
3 The Governance of God, 7:19.  

Ò  كاهن معاصر للقدیس یوحنا الذهبي الفم، موهوب في الوعظ، حتى أن البعض ینسب عظاته لذهبي الفم، ترك إیارشیته .م480-400حوالي عام 
وذهب إلى القسطنطینیة وسبب مشاكل للقدیس ذهبي الفم. 
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الدارسین: "أنا دخلت إلى قلب اهللا خالل جرح رمح". 

  ،َوَرَفَع َداُوُد َعْیَنْیهِ 
 َفَرَأى َمَالَك الرَّبِّ َواِقًفا َبْیَن اَألْرِض َوالسََّماِء، 

  ،َوَسْیُفُه َمْسُلوٌل ِبَیِدهِ 
 َوَمْمُدوٌد َعَلى ُأوُرَشِلیمَ . 

 ]16َفَسَقَط َداُوُد َوالشُُّیوُخ َعَلى ُوُجوِهِهْم ُمْكَتِسیَن ِباْلُمُسوحِ . [
]، وهذا سبَّب له رعًبا شدیًدا، 16كان داود یرى المالك الُمهِلك وسیفه ممدود على أورشلیم [

ألنه عالمة غضب السماء وتهدید بإفناء تلك المدینة المحبوبة. فإذا كان منظر مالك آتًیا في مهمة 
سلیمة قد جعل أعظم الرجال یرتعد، فما بالك بمنظر مالك سیفه مسلول بیده، سیف ناري كالذي 

للشاروبیم الذي كان ُمتقلًبا لحراسة طریق شجرة الحیاة. حینما نكون تحت غضب اهللا، تكون المالئكة 
األطهار التي تفرح بخاطئ تائب ضدنا، ولكننا ال نراهم كما رأى داود. 

 َأَلْسُت َأَنا ُهَو الَِّذي َأَمَر ِبِإْحَصاِء الشَّْعِب؟ "َوَقاَل َداُوُد هللا: 
  ؟َوَأَنا ُهَو الَِّذي َأْخَطَأ َوَأَساءَ 

  َفَماَذا َعِمُلوا؟ ،َوَأمَّا َهُؤَالِء اْلِخَرافُ 
،  ِلَتُكْن َیُدَك َعَليَّ َوَعَلى َبْیِت َأِبي،َفَأیَُّها الرَّبُّ ِإَلِهي

 ]17. ["َال َعَلى َشْعِبَك ِلَضْرِبِهمْ 
 القدیس أمبروسیوسبقول داود هللا هذا، ُیَقدِّم مثاًال عملًیا للُحبِّ مع التواضع. في حدیث 

ر من الموت، َقدَّم لنا طلبة داود النبي من اهللا أن تكون یده علیه وعلى بیت أبیه، ولیس  عن التحرُّ
ر النفس من الخطیة.  على الشعب مثاًال عملًیا لقبول الموت كتأدیب من أجل تحرُّ

  ،إذ ُیَعلِّمنا الرسول أن الشخص الذي یعبر من جسده یكون مع المسیح، بشرط أن یستحق هذا
ر النفس  فلنتأمل في طبیعة الحیاة والموت. إننا نعرف من تعلیم الكتاب المقدس أن الموت هو تحرُّ
ر من هذا القید بین النفس والجسد عندما  من الجسد، كنوٍع من االنفصال في اإلنسان. فإننا نتحرَّ

 نرحل... 

لقد َقدََّم (داود) نفسه للموت لُیَكفَِّر عن معصیته للرب، وَقدَّم نفسه ُمستعًدا أن یحتمل انتقام 
اهللا من أجل راحة شعبه المتألم.  

لقد عرف أنه یكون أكثر مجًدا عندما یموت من أجل المسیح عن أن یحكم في هذا العالم 
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 ˺(كملكٍ )، فأي شيء أعظم من أن یصیر اإلنسان تقدمة من أجل المسیح؟
القدیس أمبروسیوس  

عه على التوبة على القدیس أمبروسیوسكتب   في رسالته إلى اإلمبراطور ثیؤدوسیوس ُیَشجِّ
م، ویسأله أن یتشبَّه بداود الملك الذي أخطأ، لكنه 390ما ارتكبه في مذبحة تسالونیكي حوالي عام 

َقدَّم توبة عما فعله. 
] "أضع نفسي لعصى 17قبل داود العقوبة على إثمه: "لتكن یدك عليَّ وعلى بیت أبي" [

التأدیب، فدعني ُأعاني وحدي، فأنا هو الذي أخطأ وأساء وأنا هو الرأس الُمذِنب التي یجب أن ُیستلَّ 
السیف علیها". 

ألقى نفسه تحت رحمة اهللا، بالرغم من ِعْلِمه أن اهللا كان غاضًبا منه، ولم یخطر بباله أّي 
]. فاإلنسان 13فكر رديء ضد اهللا، فمهما یحدث "دعني أسقط في ید الرب ألن مراحمه كثیرة جًدا" [

الصالح یفكر حسًنا من جهة اهللا حتى وٕان عبست الدنیا في وجهه: "ولو قادني للذبح، فإني أثق فیه". 
لقد أظهر شعوًرا واهتماًما حنوًنا من جهة شعبه، وقد ُوِخَز في قلبه حینما رآهم مضروبین من 

]. 17أجل تعدِّیه: "وأما هؤالء الخراف فماذا عملوا" [
لم یكن من السهل أن یرى داود مالك الرب یسحب سیفه على شعبه المحبوب لدیه، وعلى 

مدینة أورشلیم التي لها مكانها الخاص في قلبه. 
أما موقف داود فهو:  

]. اعترف أنه تصرَّف 8أ. اعترف بخطیته، وسأل الرب من كل قلبه من أجل الصفح عنه [
بغباوٍة وسفَّه نفسه. 

 ]، بكل خضوعٍ .17ب. قِبل التأدیب من ید اهللا على خطیته [

 ].13ج. ألقى بنفسه على رحمة اهللا بالرغم من معرفته أن اهللا غاضب علیه [

 د. أظهر حنًوا على شعبه، وتألم للغایة حین أدرك ما حلَّ بشعبه كان بسبب خطیته.

ال نعجب إن كان اهللا یسمح بتأدیب كثیرین بسبب خطیة ارتكبها قلة قلیلة، وربما شخص 
واحد. فإن اهللا یرید أن تكون كنیسته مقدسة بال عیب. یسمح بالتأدیب الجماعي المؤقت، ألنه في یوم 

الرب العظیم، یعطي كل واحٍد حساًبا عن عمله الشخصي. أما هنا فالتأدیب العام یسمح به الرب 
كعظة عملیة للجمیع. 

 إن شخصیات القادة ترتبط بحال الخاضعین لهم. وغالًبا ما ˻البابا غریغوریوس (الكبیر)یرى 
یكونون أناًسا صالحین، لكن لألسف تتغیَّر بسبب السلطان الذي ُأعِطي لهم. وكما قال صموئیل 

1 Death as a Good, 3:8. 
2 cf. Morals on the Book of Job, 25:16.  
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النبي لشاول الملك إن الرب یقول له: "ألیس إذ كنت صغیًرا في عینیك، صرت رأس أسباط 
). 17: 15 صم 1إسرائیل، ومسحك الرب ملًكا على إسرائیل" (

  قطیع أبیه، فُأِخَذ من القطیع لیرعى شعبه. "فرعاهم حسب كمال قلبه، وبمهارة یدیه داودرعى 
). وعندما أحصى داود عدد قطیعه، حلَّ الغضب علیهم، وبدأوا یهلكون. 72: 78هداهم" (مز 

عندئذ َسلَّم داود نفسه لحساب قطیعه عندما َصلَّى، قائالً : "ها أنا أخطأت، وأنا أذنبت، وأما هؤالء 
).  17: 24 صم 2الخراف، فماذا عملوا؟ فلتكن یدك عليَّ وعلى بیت أبي" (

. ˺هكذا أیًضا اعتاد كل الرعاة الساهرین أن یبذلوا أنفسهم لحساب قطیعهم
 القدیس أفراهاط

  صالح هو التواضع. إنه ُیَخلِّص الذین في خطر، وُیِقیم الساقطین. ُعرف التواضع عن القائل: "ها
 2أنا أخطأت، وأنا الراعي الذي أذنبت، وأما هؤالء الخراف فماذا فعلوا. فلتكن یدك عليَّ " (راجع 

). حسًنا یقول داود هذا، الذي جعل مملكته تخضع هللا، وَقدَّم 17: 21 أي 1؛ 17: 24 صم
 ندامة، واعترف بخطیته، وطلب الصفح. لقد نال الخالص بالتواضع! 

. ˻واضع المسیح نفسه، ومن یتبع تواضع المسیح ینال الراحة في المسیحت

  ،هكذا بتواضعه صار (داود) أكثر قبوًال لدى اهللا، فإنه لیس باألمر الغریب أن ُیخِطئ الشعب
 .˼لكنهم ُیالمون إن كانوا ال یدركون أنهم أخطأوا فال یتواضعون أمام اهللا

القدیس أمبروسیوس  

  ماذا تقول عن داود الذي نال شهادة عظیمة من اهللا، إذ قال عنه: "َوَجْدُت رجًال حسب قلبي، داود
 ).٢١ :٨٩مز بن یسَّى، مسحته برحمتي الدائمة" (

مز هذا الرجل َعْیُنه یقول هللا: "ارحمني یا اهللا كعظیم رحمتك، ومثل كثرة رأفتك امح إثمي" (
١٧–١ :٥١.( 

اغسلني كثیًرا من إثمي، ومن خطّیتي َطهِّرني، ألني أنا عارف بإثمي وخطّیتي أمامي في 
 كل حین.

ر في أقوالك، وتغلب إذا حوكمت.  لك وحدك أخطأت، والشّر قّدامك صنعت، لكي تتبرَّ

 ألني هأنذا باإلثم ُحبل بي، وبالخطایا ولدتني أمي.

 ألنك هكذا قد أحببت الحق، إذ أوضحت لي غوامض حكمتك ومستوراتها.

1 Demonstrations, 10: 2. 
2 On the Death of Theodosius, 27. 
3 Letter 3.  
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 تنضح عليَّ بزوفاك فأطهر، وتغسلني فأبیض أكثر من الثلج.

 تسمعني سروًرا وفرًحا، فتبتهج عظامي المتواضعة.

 اصرف وجهك عن خطایاي، وامح كل آثامي.

 قلًبا نقًیا اخلق فيَّ یا اهللا، وروًحا مستقیًما جدِّده في داخلي.

 ال تطرحني من ُقدَّام وجهك، وروحك القدوس ال تنزعه مني.

ني.  امنحني بهجة خالِصك، وبروحك الرئاسي (القیادي) قوِّ

 فُأعلِّم األثّمة طرقك، والمنافقون إلیك یرجعون،

ني من الدماء یا اهللا إله خالصي، فیبتهج لساني بعدلك.  نجِّ

 یا رب افتح شفتي، فُیخِبر فمي بتسبیحك.

 ألنك لو آثرت الذبیحة لكنُت اآلن أعطي، ولكنَّك ال ُتَسرُّ بالُمحَرقات.

 .˺فالذبیحة هللا روح منسحق، القلب المنكسر والمتواضع ال یرذله اهللا

القدیس إكلیمنضس الروماني 

. تشیید مذبح في بیدر أرنان 5
  ،َفَكلََّم َمَالُك الرَّبِّ َجاَد َأْن َیُقوَل ِلَداُوَد َأْن َیْصَعَد َداُودُ 

 ]18ِلُیِقیَم َمْذَبحًا ِللرَّبِّ ِفي َبْیَدِر ُأْرَناَن اْلَیُبوِسيِّ . [
]، وقد أمر المالك جاد 18صدرت التعلیمات لداود بأن یبني مذبًحا للرب في بیدر ُأرنان [

النبي بأن یأتي بهذه التعلیمات إلى داود. فنفس المالك الذي َنفََّذ الحرب باسم الرب، هنا یأتي بالخطوة 
المؤدیة إلى السالم. ألن المالئكة ال ترید لنا الحزن.  

كان في اإلمكان أن یأتي المالك بهذه التعلیمات لداود مباشرًة، ولكنه أتى بها عن طریق 
الرائي، لكي ما ُیظِهُر شرف األنبیاء.  

وكذلك إعالن یسوع المسیح أعطاه اهللا لیوحنا الرسول بید مالك، ومنه إلى الكنائس.  
وكانت التعلیمات لداود بإقامة المذبح رمًزا مبارًكا للمصالحة، فإنه لو كان اهللا ُیَسرُّ بموته لما 

قبل الذبیحة من یدیه.  
على جبل المرایا التقت النعمة بالبرِّ . 

  الحظوا یا إخوة، إنه ال یوجد مكان في أرض الیهود یستحق أن ُیَقام فیه هیكل الرب، إنما في
أرض األمم یوجد موضع ُمخَتار، حیث ُنِظَر المالك ُبِنَي المذبح، وبهذا هدأ غضب الرب. وهذا 

1 1 Clement 18. 
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یرمز إلى أن قلوب الیهود لم توجد ُمؤهلة كي ُیَقدَّم فیها ذبائح، إنما أرض األمم؛ أي ضمیر 
المسیحیین ُیخَتار كمكان لهیكل الرب. هذا ما یشیر إلیه الرسول بوضوح عندما َوبَّخ الیهود، قائالً : 

"كان یجب أن تكلموا أنتم أوًال بكلمة اهللا، ولكن إذ دفعتموها عنكم وحكمتم أنكم غیر مستحقین 
ه إلى األمم" (أع  )... هذا هو السبب أن مالك الرب وقف في 46: 13للحیاة األبدیة، هوذا نتوجَّ

. ˺بیدر الملك األممي، فإن المالك الحقیقي، المسیح افتقد شعب األمم
األب قیصریوس أسقف آرل  

  ،أشار إلى هیكل الرب في بیدر هنا أیًضا أمسك المالك سیفه، وبینما كان یهلك كل مدینة األشرار
أرنان ملك الیبوسیین. هكذا قد أوضح ُمَبكًرا أن كنیسة المسیح تنمو، ال في إسرائیل، وٕانما بین 

 .˻األمم
القدیس جیروم  

 ]19َفَصِعَد َداُوُد َحَسَب َكَالِم َجاَد الَِّذي َتَكلََّم ِبِه ِباْسِم الرَّبِّ . [

 َفاْلَتَفَت ُأْرَناُن َفَرَأى اْلَمَالكَ . 
 َوَبُنوُه اَألْرَبَعُة َمَعُه اْخَتَبُأوا، 
 ]20َوَكاَن ُأْرَناُن َیْدُرُس ِحْنَطةً . [

أسرع داود یعمل اتفاًقا مع أرنان ألجل البیدر ألنه ال یخدم اهللا على حساب اآلخرین، مع أن 
]، األمر الذي أثار 20أرنان َقدََّمه له مجاًنا، لیس فقط ألجل اللطف قبالة الملك، بل ألنه رأى المالك [

الرعب فیه مع أوالده األربعة واختبأوا جمیًعا. ألنهم لم یحتملوا بهاء مجده، وخافوا من سیفه المسلول. 
خوفه من الشر المرتقب جعله مستعًدا أن یعمل أّي شيء من أجل التكفیر، فكل الذین عندهم إحساس 

عون كل طرق المصالحة ألجل ردِّ غضب اهللا.  زون التوبة، وُیَشجِّ مرهف بخوف اهللا ُیَعزِّ

 َوَجاَء َداُوُد ِإَلى ُأْرَنانَ . 
  َفَرَأى َداُوَد َوَخَرَج ِمَن اْلَبْیَدِر ،َوَتَطلََّع ُأْرَنانُ 

 ]21َوَسَجَد ِلَداُوَد َعَلى َوْجِهِه ِإَلى اَألْرضِ . [

، َأْعِطِني َمَكاَن اْلَبْیَدرِ "َفَقاَل َداُوُد الْرَنانَ : 
 َفَأْبِنَي ِفیِه َمْذَبًحا ِللرَّبِّ . 

ٍة َكاِمَلٍة َأْعِطِني ِإیَّاُه،   ِبِفضَّ

1 Sermon 122:1. 
2 Letter 46:2. 
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ْرَبُة َعِن الشَّْعِب   ]22. ["َفَتُكفَّ الضَّ

 ُخْذُه ِلَنْفِسَك، َوْلَیْفَعْل َسیِِّدي اْلَمِلُك َما َیْحُسُن ِفي َعْیَنْیهِ ."َفَقاَل ُأْرَناُن ِلَداُودَ : 
 اْنُظرْ . َقْد َأْعَطْیُت اْلَبَقَر ِلْلُمْحَرَقِة، 

 َوالنََّواِرَج ِلْلَوُقوِد، 
 َواْلِحْنَطَة ِللتَّْقِدَمةِ . 

 ]23. ["اْلَجِمیَع َأْعَطْیتُ 

ٍة َكاِمَلٍة، "َفَقاَل اْلَمِلُك َداُوُد ألْرَنانَ :   الَ ! َبْل ِشَراًء َأْشَتِریِه ِبِفضَّ
  ،َألنِّي َال آُخُذ َما َلَك ِللرَّبِّ 

اِنیَّةً   ]24. ["َفُأْصِعَد ُمْحَرَقًة َمجَّ
الُمحَرقة هنا تعني تقدیم القلب بكامله هللا، أیًضا تقدیم الوقت أو المال أو ما نملكه. لذا أراد 

داود أن ُیَقدِّم كل شيٍء من ماله، ولیس من مال الغیر. 

  َقدَّم أرونة للطوباوي داود البیدر والثور كذبیحة ُمحَرقة، لكن الملك داود رفض أن یقبلهما ما لم
یدفع أوًال الثمن. هذا أیًضا تحقق عند مجيء ربنا ومخلصنا، إذ رفض أن یأخذ قلوب األمم لنفسه 

، ˺ما لم یدفع دمه الثمین عنهم
األب قیصریوس أسقف آرل  

 ]25َوَدَفَع َداُوُد ُألْرَناَن َعِن اْلَمَكاِن َذَهبًا َوْزُنُه ِستُّ ِمَئِة َشاِقلٍ . [
 شاقل من الفضة 50ذكر سفر صموئیل أن ثمن الثیران والبیدر بسیط جًدا، لذلك دفع داود 

 Hebrew)، أما سفر األخبار هنا  فواضح أن داود قد قام بشراء المكان كله (24: 24 صم 2(

hammaqom شاقل ذهب. 600) والذي یتضمن كل منطقة جبل الموریا، لذلك دفع 
وقد یكون شراء هذه المنطقة الكبیرة قد أتى في مرحلة تالیة، وذلك بعد القیام بشراء بیدر 

الحنطة والثیران التي استخدمها داود في الذبیحة األولى. 
ولعل الفارق بین الشراء األول والثاني یفسر لنا لماذا عرض أرونا في المقدمة أن یعطى 

داود بیدر الحنطة. فمن الصعب أن نفترض إنه كان في مركز یسمح له بإعطاء كل جبل موریا، وٕانما 
یعطي البیدر فقط. 

،  َوَبَنى َداُوُد ُهَناَك َمْذَبحًا ِللرَّبِّ
 َوَأْصَعَد ُمْحَرَقاٍت َوَذَباِئَح َسَالَمٍة، 

1 Sermon 122:2. 
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 ]26 َفَأَجاَبُه ِبَناٍر ِمَن السََّماِء َعَلى َمْذَبِح اْلُمْحَرَقةِ . [،َوَدَعا الرَّبَّ 
اًنا، فإنه ال ُیَقدِّم للرب ما  رفض الملك داود أن یأخذ بیدر ُأرنان الیبوسي، لُیِقیَم فیه مذبًحا مجَّ

هو من مال اآلخرین. 
]. فالدلیل على 26أظهر اهللا قبوله لتقدمات داود على هذا المذبح، "فأجابه بنار من السماء" [

رفع غضب اهللا عنه هو أنه بدل أن تستقر النار بعدل على الخاطئ، استقرت على الذبیحة وأكلتها، 
وتال ذلك رد السیف الُمهِلك إلى غمده. وكذلك المسیح ُجِعَل خطیة ولعنة من أجلنا، ألن الرب ُسرَّ أن 

یسحقه لكي ما یكون اهللا لنا من خالله لیس ناًرا آكلة بل أًبا ُمتصاِلًحا. 

 ]27 َفَردَّ َسْیَفُه ِإَلى ِغْمِدهِ . [،َوَأَمَر الرَّبُّ اْلَمَالكَ 

، ِفي َذِلَك اْلَوْقِت َلمَّا َرَأى َداُوُد َأنَّ الرَّبَّ َقْد َأَجاَبُه ِفي َبْیَدِر ُأْرَناَن اْلَیُبوِسيِّ 
 ]28َذَبَح ُهَناكَ . [

استمر داود في تقدیم ذبائحه على هذا المذبح، فمذبح النحاس الذي أقامه موسى كان في 
]، وكانت ذبائح إسرائیل ُتَقدَّم هناك. ولكن داود خاف من 29ذلك الوقت في المرتفعة في جبعون [

]، فاألمر استدعى 30جهة نظره سیف المالك، حتى أنه لم یستطع أن یذهب إلى جبعون لیسأل اهللا [
). 47- 46: 16العجلة عندما بدأ الوبأ. فكان یلزم أن ُیسِرَع هارون بل یجري لكي یصنع تكفیًرا (عد 

والحالة هنا لم تكن أقل طلًبا للعجلة، فالوقت لم یسمح لداود، لئال تأتي الضربة القاضیة قبل رجوعه. 
ولذلك أمره اهللا، شفقَة منه علیه، أن ُیِقیم مذبًحا في ذاك المكان، ومنحه اهللا حًال من شریعته الخاصة 
بالمذبح الواحد بسبب المحنة الحاضرة، وسمح برفع الذبائح على هذا المذبح الذي لم یقم مضاًدا للذي 

في جبعون ولكن ُمالِزًما له، فشعارات الوحدة لم ُیصدُّ علیها مثل الوحدة نفسها، وحتى بعد مرور 
المحنة الحالیة (كما هو ظاهر) استمر داود في تقدیم الذبائح هنا بالرغم من استمراریة المذبح الذي 

]. 28في جبعون، ألن اهللا اعتمد الذبائح المقدمة على المذبح الذي في بیدر ُأرنان وأقر قبوله لها [

یَّةِ    ،َوَمْسَكُن الرَّبِّ الَِّذي َعِمَلُه ُموَسى ِفي اْلَبرِّ
 ]29َوَمْذَبُح اْلُمْحَرَقِة َكاَنا ِفي َذِلَك اْلَوْقِت ِفي اْلُمْرَتَفَعِة ِفي ِجْبُعونَ . [

اختار اهللا موقع بیدر ُأرنان الیبوسي على جبل المریا حیث المكان الذي أمر اهللا إبراهیم أن 
ُیَقدَِّم ابنه ذبیحة، ناظًرا إلى وقت ذبائح الهیكل، وأخیًرا ذبیحة حمل اهللا الذي یغفر خطایا العالم. فداود 

بنى هذا المذبح حیث سُیْبَنى الهیكل وُتَقدَّم ذبیحة، وهذا هو الموضع الذي یجتمع فیه اهللا مع شعبه 
وأصبح اآلن مكان الذبیحة.  

أقام داود هذا المذبح، وَقّدّ◌م ذبیحة ُمحَرقة، وهي ُتشیر إلى شخص المسیح، ثم َقدَّم ذبیحة 
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سالمة، وهذه أیًضا ُتشیر إلى المسیح سالمنا. فالمسیح صنع سالًما بسفك دمه على الصلیب وهو 
سالمنا، وهو الذي ُرشَّ دمه على كرس الرحمة ألجلنا. وهو رئیس كهنتنا األعظم، وقد صعد إلى 

السماوات وهو قائم عن یمین اآلب، فلیس هناك وصول إلى اآلب إالَّ خالل ربنا یسوع المسیح وسیط 
العهد. أدرك داود هذا بروح النبوات، وَقدَّم ذبیحة الُمحَرقة وذبیحة السالمة هللا. 

  ،َوَلْم َیْسَتِطْع َداُوُد َأْن َیْذَهَب ِإَلى َأَماِمِه ِلَیْسَأَل الهم
 ]30َألنَُّه َخاَف ِمْن ِجَهِة َسْیِف َمَالِك الرَّبِّ . [

] ُتَفسِّران سبب نقل تلك العبادة إلى أورشلیم من جبعون، حیث كان 30-29هاتان اآلیاتان [
. ˺)42: 29؛ خر 40-39: 16المسكن الذي كانوا یسألون الرب أمامه (

ما یشغل الكاتب هنا أن هذه التجربة مرتبطة باختیار موقع الهیكل الذي یبنیه سلیمان بن 
). 2: 22؛ تك 1 أي 2؛ 18: 21 أي 1داود (

 
 21 أي 1من وحي 

ال ُتدِخلنا في التجربة 

  !إلهي، ترتعب نفسي لئال تسقط في الضعف
داود الذي یسلك حسب قلبك، 

خدعه الشیطان، فتجاهل إلى حین عنایتك به، 
وبعث برئیس جیشه لُیحِصي القادرین على الحرب! 

ُتَرى هل نسى یوم وقف أمام جلیات الجبار، 
وهو صبي ال یحمل إال مقالًعا؟! 

احفظني من أفكار إبلیس وخداعاته. 
احمني بنعمتك، فال أنحرف یمیًنا أو یساًرا. 

  .لم یحتمل داود أن یرى شعبه ُیَباد بسبب خطیته
من أعماق قلبه طلب أن تسقط العقوبة علیه وعلى بیت أبیه. 

نظرَت إلى صرخات قلبه ودموعه. 
تطلَّعَت إلى قلبه الُمحب لشعبه،  
أكثر من ُحبِّه لنفسه وبیت أبیه. 

Ï  1991العهد القدیم، الترجمة الیسوعیة، المكتبة الشرقیة، بیروت .
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أعطني قلب داود ونصیبین من روحه! 
ال أطلب في أنانیة من أجل نفسي وعائلتي، 

بل أطلب من أجل كل الشعب، بل وكل البشر. 
فرِّح قلبي بخالص الكثیرین. 

متى ُأراِفقك في ُحبِّك للبشریة؟ 
فأتطلَّع على الدوام على صلیبك. 

وأترقَّب في رجاء،  
أن تصیر األرض وملؤها لك یا ُمَخلِّص العالم! 
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اإلعداد لبناء الهیكل 
) 29-22 أي 1(

ُتعتَبر هذه األصحاحات األخیرة ُمَكمِّلة لسفر صموئیل الثاني، تمأل الفراغ بین نهایة ذاك 
السفر وبدایة سفر الملوك األول. فمن هذا األصحاح حتى نهایة سفر أخبار األیام األولى نرى حماس 
داود لبناء الهیكل واهتمامه بَجْمِع المواد وبعمل الترتیبات بالرغم من أن اهللا لم یسمح له بالبناء. یدعونا 

الهیكل للتمتع بالروحیات والعالقة الصادقة مع اهللا، ومن وجهة نظر اهللا فإن تحضیرات داود للهیكل 
كانت أكثر أهمیة عن أّي شيء آخر قام به داود. 

"من اآلكل خرج أكل"، فبمناسبة الحكم الرهیب الذي حلَّ بإسرائیل بسبب خطیة داود، أمر 
اهللا بإقامة مذبح آخر، وَعیَّن المكان الذي ُیْبَنى علیه. وقد نشط داود بعزٍم شدیٍد للتحضیر لهذا العمل 

العظیم الذي وٕان كان وضع تصمیمه منذ فترة طویلة. 

: إعداد المواد والرجال والدافع للعمل. ْصَحاُح الثَّاِني َواْلِعْشُرونَ األَ 
: شركة الالویین في البناء. َألْصَحاُح الثَّاِلُث َواْلِعْشُرونَ ا

: فرق الكهنة والالویین. َاَألْصَحاُح الرَّاِبُع َواْلِعْشُرونَ 
: الموسیقّیون. َاَألْصَحاُح اْلَخاِمُس َواْلِعْشُرونَ 
: البوابون وُأمناء الخزائن والقضاة. َاَألْصَحاُح السَّاِدُس َواْلِعْشُرونَ 
: تعیین الُحكَّام وقادة الجیش. َاَألْصَحاُح السَّاِبُع َواْلِعْشُرونَ 

: خطاب داود للقادة. َألْصَحاُح الثَّاِمُن َواْلِعْشُرونَ ا
: تقدمات داود للهیكل وتقدیم الشكر هللا. َألْصَحاُح التَّاِسُع َواْلِعْشُرونَ اَ 
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 ْصَحاُح الثَّاِني َواْلِعْشُرونَ األَ 

إعداد المواد والرجال والدافع للعمل 
). لم یكن الئًقا بداود أن یقوم 9-1: 2 مل 1 یلیق بنا أن نقارن ما ورد هنا بما جاء في (

ببناء الهیكل وقد سفك دماًء، ولو كان من أجل العدالة! بینما اتَّسم سلیمان، بالسالم لذلك ُعِهَد إلیه 
هذا العمل. 

سلیمان ویشوع بن نون 
لم یكن داود أهًال لبناء الهیكل، فترك هذا العمل البنه سلیمان، وقد َأَعدَّ له الكثیر، لیس فقط 

شراء األرض، وجمع مواد البناء، وحث القادة والشعب على العطاء، وتنظیم العبادة في الهیكل بعد 
بنائه الخ. بنفس الطریقة لم یكن موسى ُمَعًدا للدخول بالشعب إلى أرض الموعد، وتوزیعها على 

األسباط، فترك هذه المهمة لتلمیذه یشوع بعد أن هیَّأ كل شيء إلتمام العمل. 
. َسلَّم موسى الشیخ العمل للشاب یشوع لیقود الشعب إلى أرض الموعد. وَسلَّم داود الشیخ 1

). قام الشیخان االثنان موسى وداود 6: 22 أي 1؛ 23: 31سلیمان الشاب لیبني بیًتا للرب (تث 
بتسلیم العمل للشابْین في حضور الشعب. 

. قام الشیخان موسى وداود بتشجیع الشابین یشوع وسلیمان، قائلْین: "تشدد وتشّجع!" 2
. أعطي لكلیهما روح الحكمة والفهم إلتمام العمل مع تأكید أن اهللا معهما.  3
. Î. في كال الحالتین كان العمل القیادي متكامًال بین الشیخ والشاب في وحدة4

. 1. المكان الذي ُعیِّن لبناء الهیكل  1
.  5-2. إعداد األعمال ومواد البناء  2
. 10-6. التمتُّع بالوعد اإللهي   3
. 19-11. نصائح لسلیمان ورؤساء الشعب  4

. المكان الذي ُعیِّن لبناء الهیكل 1
 َهَذا ُهَو َبْیُت الرَّبِّ اِإلَلِه، "َفَقاَل َداُودُ : 

 ]1. ["َوَهَذا ُهَو َمْذَبُح اْلُمْحَرَقِة ِإلْسَراِئیلَ 
" هذا هو بیت الرب اإلله!قال داود، بوحي من اهللا وبإعالٍن منه، "

1 Céline Mangan: 1-2 Chronicles, Ezra, Nehemiah, Delware 1982, p.56. 
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من الالئق أن ُیتَرك للربِّ نفسه اختیار المكان، ألن للرب األرض وملؤها. وهذا هو المكان 
الذي اختاره، أرض یملكها رجل یبوسي! ربما كان ذلك نبوة سعیدة لدخول هیكل اإلنجیل بین األمم 

).  17-16: 15(انظر أع 
لم یكن بعد قد ُبِني بیت الرب "الهیكل"، لكن وجود الذبیحة (المذبح) والعرش (تابوت العهد) 

یؤكد الحضرة اإللهیة الحقیقیة القائمة في وسط الشعب. 
لقد أخطأ داود، وكان من نتائج توبته عن خطیته أنه اشترى أرض ُأرنان الذي صار فیما 

ل اهللا الشر إلى الصالح.  بعد هیكل الرب. فحوَّ
ما هي مشاعر الكهنة والالویین والشعب عبر األجیال حین كانوا یذهبون إلى الهیكل 

للعبادة؟ یذكرون خطیة داود، فیضعون ثقتهم في اهللا وحده الذي بال خطیة. 
في كل زیارة إلى الهیكل یلیق بالمؤمن. كاهًنا كان أو من الشعب، أن یدرك أنه لیس إنسان 

بال خطیة. فهوذا داود التقي أخطأ، واحتاج إلى الذبیحة لكي یغفر له اهللا خطایاه. 
) سیكون موقع هیكل المستقبل ومذبح الُمحَرقة، لذلك بدأ 28: 21أدرك داود أن البیدر (

اإلعداد إلقامة الهیكل بالرغم من علمه أن سلیمان سیكون له هذا االمتیاز الخاص ببناء الهیكل. كان 
). فالمسیح رفشه بیده لُیَنقِّي بیدره. 10: 21المكان بیدًرا، وكنیسة اهللا الحي هي أرضه وبیدره (إش 

هذا هو البیت ألنه هو المذبح، فالهیكل ُبِني ألجل المذبح، وقد ُوِجَدت المذابح قبل أن توجد الهیاكل. 
أجاب الرب داود بناٍر من السماء في بیدر ُأرنان، فعلم داود أن ذلك المكان هو المكان 

الُمَعیَّن من الرب لیكون بیته فیه. 

. إعداد األعمال ومواد البناء 2
]. لمُ یِعد شیًئا لیوم وفاته، وٕانما لبناء بیت الرب. لقد كرَّس 5َأعدَّ داود الكثیر قبل وفاته [

حیاته في سلسلة من المعارك، ال المتداد المملكة، وٕانما لجمع مواد لبناء بیت الرب. كان في المظهر 
من أعظم أبطال الحرب، وفي الداخل كان قلبه مشغوًال بالبناء. 

  ،َوَأَمَر َداُوُد ِبَجْمِع اَألْجَنِبیِّیَن الَِّذیَن ِفي َأْرِض ِإْسَراِئیلَ 
اِتیَن ِلَنْحِت ِحَجاَرٍة ُمَربََّعٍة ِلِبَناِء َبْیِت اهللا. [  ]2َوَأَقاَم َنحَّ

بعد إعالن داود النبي عن قیام بیت اهللا، وبالرغم من عدم بنائه له، انشغل بالبیت الذي یبنیه 
سلیمان فیما بعد. 

أراد الكاتب أن یؤكد أن اإلسرائیلیین لم یخضعوا للُسخَرة حتى في جلب حجارة لبناء بیت اهللا. 
-20: 9 مل 1األجنبیون هم الكنعانیون الذین بقوا في األرض والساكنون بین اإلسرائیلیین (

). إذ لم یستطع الیهود إبادتهم جعلوهم یقومون بممارسة بعض األعمال، سخَّرهم داود وسلیمان 21
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). 9-7: 8: أي 2(
وكان األجنبیین ماهرون في قطع الخشب وصناعة النحاس والحدید والحجارة وما أشبه ذلك، 
كأهل صور وصیدا. فجمعهم داود، أي عدَّهم تمهیًدا للعمل. وعدَّهم سلیمان أیًضا، ووجدوا مئة وثالثة 

). 17: 2 أي 2وخمسین ألًفا وست مئة (
)، نرى 17: 11إذ یتنبأ هنا عن هیكل العهد الجدید الذي هو بیت الصالة لكل األمم (مر 

]. إنهم بالحق یشتركون في بناء الهیكل الثاني 2هنا داود یأمر بجمع األجنبیین للمساهمة في إقامته [
). هنا نجد السرَّ الذي تحدث عنه الرسول بولس فیما بعد، وهو تطعیم األمم في أصل 10: 60(إش 

) 11-9شجرة إسرائیل (رو 

 َوَهیََّأ َداُوُد َحِدیًدا َكِثیًرا ِلْلَمَساِمیِر ِلَمَصاِریِع اَألْبَواِب َوِلْلُوَصِل، 
] 3 [َوُنَحاًسا َكِثیرُا ِبَال َوْزٍن،

بنى سلیمان الهیكل، فُسمَِّي هیكل سلیمان، ولكنه هیكل داود أیًضا، ألن كثیًرا من العمل كان 
منه. 

: كانت هذه المعادن ثمینة وقلیلة الوجود في القدیم بالنسبة إلى أیامنا. وكان حدید ونحاس
). 8-7: 18داود قد أخذ كثیًرا من النحاس من الذین انتصر علیهم في حروبه (

، َوَخَشَب َأْرٍز َلْم َیُكْن َلُه َعَددٌ 
وِریِّیَن َأُتوا ِبَخَشِب َأْرٍز َكِثیٍر ِإَلى َداُودَ ). [ ْیُدوِنیِّیَن َوالصُّ  ]4(َألنَّ الصَّ

ُدِعَیت األمم المحیطة بأرض إسرائیل للُمشاَركة في هذا العمل العظیم. وقد قاموا به بفرٍح 
عظیٍم وغیرٍة متَّقدٍة وٕارادٍة صالحةٍ . وكان ذلك إشارة إلى قیام كنیسة العهد الجدید من األمم والشعوب. 

ویالحظ في مواد البناء:  
أ. الذهب والفضة والنحاس الُمستخَدم في الهیكل جاء من غنائم الحروب التي انتصر فیها 

داود ولم یحتفظ بها لنفسه. 
ب. كثیر من مواد البناء قدَّمها األمم لداود كهدایا وِهَبات، لم یدخل بها إلى مخازن قصره 

لحسابه، إنما حسب كل ما ُیَقدَّم له هو لحساب الهیكل. 
ج. كانت مواد البناء تتضمن مواد من حدید مثل المسامیر والمصاریع، ومع ما یبدو من أن 

قیمتها وضیعة لكن ال ِغَنى عنها، إذ هي نافعة، وبدونها ال ُیَكمَّل البناء. 
: في التواریخ القدیمة أقوال كثیرة تُْثِبُت أنهم اشتهروا في كل العالم الصیدونیون والصوریون

بمهارتهم في الصناعات. 
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  .ِإنَّ ُسَلْیَماَن اْبِني َصِغیٌر َوَغضٌّ "َوَقاَل َداُودُ : 
  .َواْلَبْیُت الَِّذي ُیْبَنى ِللرَّبِّ َیُكوُن َعِظیًما ِجدٍّا ِفي اِالْسِم َواْلَمْجد

  .ِفي َجِمیِع اَألَراِضي
 ."َفَأَنا ُأَهیُِّئ َلهُ 

 ]5َفَهیََّأ َداُوُد َكِثیًرا َقْبَل َوَفاِتهِ . [
كان اختیار القائد الذي ُیدیر عمل البناء هاًما، فكان داود یفكر في سلیمان ابنه الشاب، 

لُیِعدَّه لهذا العمل من كل الجوانب، فقد كان هذا العمل عظیًما جًدا له اسمه في العالم، وروعته الفائقة. 
وكان رمًزا لكنیسة المسیح التي ُتعِلُن عن حضور اهللا نفسه في وسط شعبه الحامل أیقونة خالقه. 

اعترف داود أن سلیمان ابنه صغیر وغض، والبیت الذي یبنیه یكون عظیًما جًدا في االسم 
والمجد على مستوى العالم كله.  

ال نعرف كم كان عمره، وبما أنه ملك أربعین سنة، وكان شیًخا حینما مات، نستنتج أنه كان 
) أنه كان فتى رقیق القلب 7: 13 أي 2قد بلغ عشرین سنة فما فوق حین ملك. قیل عن رحبعام (

وهو ابن إحدى وأربعین سنة. یقول یوسیفوس إن سلیمان في ذلك الوقت كان في الرابعة عشرة، ویقول 
 إنه كان في الثانیة عشر. Rashiراشي 

كما َسلَّم موسى تلمیذه الذي یخلفه أن ینتصر على األمم ویقسم أرض الموعد على األسباط، 
هكذا أعطى داود ابنه سلیمان الذي یخلفه أن یبني بیت الرب، وبنفس الروح َأَعدَّ بولس الرسول تلمیذه 

 تي). 2تیموثاوس للعمل الكرازي في رسالته الوداعیة (

؟  تما الذي دفع بداود أن یقوم بمثل هذه اإلعدادا
أخذ أمرْین في اعتباره: 

 ولیس من الُمحتَمل أن یبدأ هذا العمل بنشاٍط شدید، ولكن سلیمان كان صغیًرا وغًضاأ. إن 
عه على هذا العمل في بدایة  إن وجد المواد جاهزة، وأصعب ُجْزء قد تمَّ، فهذا ُیِثیر فیه الهمة وُیَشجِّ

ُمْلِكه.  
یلیق بكبار السن والمختبرین أال یستخفوا بالصغار والضعفاء، بل یمدُّوا لهم كل ما في 

اإلمكان لمساعدتهم، ولكي ُیَسهِّلوا لهم عمل اهللا على قدر االستطاعة.  

 قوًیا وبهًیا، وكل ما فیه یكون أفضل یلیق بالبیت أن یكون عظیًما جًدا، جلًیال وفخًما،ب. 
ما یوجد من نوعه. وهذا لسبٍب وجیٍه وهو أنه ُمَعدُّ لشرف اهللا العظیم، رب األرض كلها وهو مثل 

وٕاشارة للسید المسیح الذي فیه كل الملء وكل الكنوز مخزونة. فالناس في ذاك الوقت كان یجب أن 
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یتعلموا خالل طرق محسوسة، مثل عظمة البیت التي ُتِحیط العابدین بالرهبة المقدسة والخشوع هللا، 
ویدعون الغرباء لكي یروه كأعجوبة العالم ومن خالله یتعرَّفون على اهللا الحقیقي. ولذلك فهو ُمَصمَّم 

لكي یكون ذا صیٍت ومجٍد بین كل البالد، وقد سبق داود أن أخبر بهذا التأثیر الحسن من عظمته في 
). 29: 68المزمور "من هیكلك فوق أورشلیم لك تقدم ملوك هدایا" (مز 

". هذا یدل على كبر سنه وعجزه المتزاید الذي أشار إلى فهیأ داود كثیًرا قبل وفاتهج. قیل: "
قرب وفاته، فأثار فیه الحماس في أواخر أیامه لیجتهد كثیًرا في اإلعداد للبناء. فكل ما تمتد إلیه أیدینا 

من العمل ألجل اهللا وألجل أنفسنا وألجل جیلنا یجب أن نعمله بكل قوتنا قبل وفاتنا، ألنه بعد الوفاة 
). 5: 6لیس هناك وسیلة وال فرصة للعمل، "ألنه لیس في الموت ذكرك. في الهاویة من یحمدك" (مز 

. الَتَمتُّع بالوعد اإللهي 3
، َوَدَعا ُسَلْیَماَن اْبَنهُ 

 ]6َوَأْوَصاُه َأْن َیْبِنَي َبْیًتا ِللرَّبِّ ِإَلِه ِإْسَراِئیلَ . [
) بعد الحدیث عن الوباء، قیل إن داود شاخ ومات. وهنا في أخبار األیام 24 صم 2في (

بعد هذه القصة بدا كأن قصة داود وارتباطه بالهیكل الُمزمع بناؤه في عهد ابنه، قد شغلت بقیة السفر. 
بالرغم من أن سلیمان كان صغیًرا وغًضا، إالَّ أنه كان قادًرا على استالم تعلیمات أبیه 
الخاصة بالعمل الذي كان ُمكلًَّفا به. عندما جاء داود إلى العرش كان أمامه أعمال كثیرة، ولكن 

]. 6سلیمان أمامه شيء واحد وهو أن "یبني بیًتا للرب إله إسرائیل" [

 َوَقاَل َداُوُد ِلُسَلْیَمانَ :
 ]7َیا اْبِني، َقْد َكاَن ِفي َقْلِبي َأْن َأْبِنَي َبْیًتا ِالْسِم الرَّبِّ ِإَلِهي. ["

بسرور قِبَل داود من اهللا كلمة: "ال"، وٕاذ أخبره أن ابنه سیقوم بالعمل بذل كل جهده وكل 
إمكانیاته بفرح لُیِعدَّ البنه ما أمكن لتحقیق هذا العمل. 

 َفَكاَن ِإَليَّ َكَالُم الرَّبِّ : 
  َوَعِمْلَت ُحُروًبا َعِظیَمًة، ،َقْد َسَفْكَت َدمًا َكِثیراً 

  ،َفَال َتْبِني َبْیتًا ِالْسِمي
 ]8َألنََّك َسَفْكَت ِدَماًء َكِثیَرًة َعَلى اَألْرِض َأَماِمي. [

]، ولكن اهللا منعه، 7[ داود یخبره لماذا لم َیُقْم هو نفسه بالعمل، فقد كان في قلبه أن یعمله
]، وهذا هو الدم الذي سفكه في حروبه، فقد كان رجل حرب منذ حداثته، وقد 8ألنه سفك دًما كثیًرا [
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سَفك هذا الدم بعدٍل وشرٍف في خدمة إله إسرائیل، ولكن هذا جعله غیر الئق لهذه الخدمة، أو بالحري 
أقل لیاقة من آخر لم ُیْدَع لعمل دموي.  

بالرغم من أن داود خاض هذه الحروب دون إرادته ولم یكن المعتدي، فإن اهللا اعتبره رجل 
دماء، فاهللا ضد الحروب وُیِرید السالم وابنه یسوع المسیح هو ملك السالم الذي یأتي بالسالم إلى 

األرض. اهللا لم یسمْح لداود ببناء الهیكل ألنه رجل حرب، واهللا أعطى هذا السبب لتنحیة داود عن هذا 
العمل، ُمظِهًرا كم ثمینة هي حیاة البشر لدیه، وأنه یرید مًثال له أن: الذي سیبني هیكل اإلنجیل لیس 

). 56: 9بإفناء حیاة البشر بل بخالصهم (لو 
كان العمل المطلوب من داود أن یحارب الحروب الالزمة لتثبیت المملكة، كما أن العمل 

الذي دعا الرب سلیمان إلیه هو بناء الهیكل. 
رها أحیاًنا وتكون ضروریة، إال أنها ال تلیق بعبادة اهللا  الحرب حتى وٕان كان لها ما ُیَبرِّ

). 8: 2 تي 1المقدسة. لقد طلب الرسول أن ُیَقدَِّم المؤمنون الصالة بأیاٍد مقدسة بال غضٍب (
الدم في الكتاب المقدس أمر مقدس، من یسفكه بغضب كما في الحرب، یحسب أنه أمر 

غیر أخالقي، فهو غیر الئق بعبادة اهللا الطاهرة، لهذا تمنع قوانین الكنیسة أن یستخدم الكاهن 
الضرب. 

لماذا لم ُیسَمْح لداود ببناء الهیكل؟ 

  كما یظن البعض - إلى حروبه، وٕانما إلى جریمة [قتل – لیست اإلشارة هنا –ألنه كان رجل الدم 
. ˺ لم ُیسَمْح له ببناء هیكل الرب–أورّیا]" 

القدیس جیروم  
لوحدة الكنیسة أولویتها، فما اشتهاه موسى أن َیْعُبَر بالشعب إلى أرض الموعد، حقَّقه اهللا له 
على یدّي تلمیذه یشوع، وقد ُسرَّ األول أن ُیَسلِّم القیادة في یدّي تلمیذه. وما اشتهاه داود حققه له الرب 

 على یدّي ابنه سلیمان الخ.

 من تعبهالعامل الُمرَهق  بنشاٍط في كرم بیت اهللا، وبلغ الزمن لیستریح فیه غرس. 
، حَجَله قد أن أولما علم الماهر في المعرفة ب وضوح.  للرب بهحبظِهَر  يُ أن أرادلَّ

. هإله للرب ا یبني هیكًال ُمقدًَّس أن فأراد لیحّل هیكل جسده، أتى الموت أن رأى
 األرض. قاصيأ لضابط قدس األقداس یبني أن فأراد، كاد أن یتهرأ جسده سیج نأن النبي رأى

الً : ئ قا، معه بالروحه تكلم ربُّ هیكل، فكرة تشیید أظهرولما 

1 Against Jovinianus, 1:24. 
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  یسعني ُألكرَّم فیهأن یقدر برار وحده الحجارة، ألن قلب األهیكًال من ال تبِن لي ،یا ابن یسى"
 ).50-46: 7؛ أع 1: 66؛ إش 5: 7 صم 2(

 یحویني. ولیس آخر یمكن أن فقط برارال تسعني السماء واألرض بحدودهما، ألن قلب األ
.  الناسبأیادي یسعني بناء أن، وال یقدر طاهرةنفس الال ُأكرَّم وُأقدَّس في أنا

 أي 1قدمّي ( ئهي موطوحدها السماء التي هي عرشي ال تسعني في حضنها، واألرض 
 ).5: 99؛ مز 2: 28

كلي السلطان رض مثل الأل مثل عارف الكل، وِكلت بحفنتي تراب اي بشبرىقسُت سماء العل
 ).12: 40(إش 

: 22 أي 1 (ْت دم الناس كثیًراسفك أصابعك ألن ، حیث ُأكرَّملمجدي هیكالً  ال تشیِّد لي أنت
 ).3: 28؛ 8

  معكأیًضاكون معه كما كنُت أتقدَّس فیه، ولو حسن لدي أ وألسكن فیهابنك یبني لي بیًتا 
. ˺)"6 مل 1؛ 19: 5 مل 1؛ 13-12: 7 صم 2(

القدیس مار یعقوب السروجي 

 ُهَوَذا ُیوَلُد َلَك اْبٌن َیُكوُن َصاِحَب َراَحٍة، 
 َوُأِریُحُه ِمْن َجِمیِع َأْعَداِئِه َحَواَلْیِه، 

 َألنَّ اْسَمُه َیُكوُن ُسَلْیَمانَ . 
 ]9َفَأْجَعُل َسَالًما َوَسِكیَنًة ِفي ِإْسَراِئیَل ِفي َأیَّاِمهِ . [

ه وقته أو ماله أو فكره بعیًدا  ألنه سیكون صاحب راحة وأریحه لیعمله، ولذلك فإنه ال ُیَوجِّ
عن هذا العمل، وسیكون له راحة من أعدائه حوالیه، أّي ال یجرؤ أحد منهم أن ُیَهدَِّده أو یستفزه أو 

حینما یعطي یغزوه. وسیكون له سالم وسكینة في إسرائیل، ولذلك یستطیع أن یبني البیت. نالحظ أنه 
. الرب راحة یتوقَّع عًمال

ارتبط الهیكل بسلیمان، ألن اسمه ذاته یوحي بالسالم؛ اسمه مشتق من "سالم"، إذ لم یكن 
رجل حرب كأبیه. 

قال اهللا إن سلیمان سیكون رجل سالم وراحة، ألنه سُیعِطي إسرائیل سالًما في زمانه، ولكننا 
نعلم أن السالم لم یكن مستدیًما، ولكن هناك من وقف أمام شعب إسرائیل عندما رفضه قادة الدین، 

). ففعل ما لم یتمكَّن 28: 11وقال: "تعالوا إليَّ یا جمیع المتعبین والثقیلي األحمال وأنا أریحكم (مت 

Ï دكتور سوني بهنام). ، ترجمة (راجع األب بول بیجانالزانیتین على 11 میمر  
Stephen A. Kaufman: Jacob of Sarug's Homily on the Judgment of Solomon, Gorgias, 2008. 
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سلیمان فعله، وهو حفید أحفاد داود، وهو الذي یستطیع أن ُینعم بالسالم والراحة والهدوء للنفس 
البشریة. 

ال یرید اهللا أن یحرم داود من نوال شهوة قلبه، بناء بیت الرب، لكنه وهبها له في ابنه 
سلیمان. فمن جانب ُیَسرُّ األب حین یشعر ما لم ُیوَهب له شخصًیا ُقدِّم البنه. نجاح االبن هو سّر 
سعادة وبهجة ألبیه. من جانب آخر مع سمو حیاة داود حتى شهد له الرب أنه حسب قلبه اإللهي، 
غیر أن بیت الرب مصدر السالم له ُیبَنى بأیدي سافكة للدماء، حتى وٕان كانت لیست ظلًما. بیت 

الرب ُیِشیر إلى برِّ المسیح واهب السالم. 

 ُهَو َیْبِني َبْیًتا ِالْسِمي، 
  ،َوُهَو َیُكوُن ِلَي اْبنًا، َوَأَنا َلُه َأًبا

 ]10َوأُثَبُِّت ُكْرِسيَّ ُمْلِكِه َعَلى ِإْسَراِئیَل ِإَلى اَألَبدِ . [
اختصه اهللا بهذا العمل، ودعاه بأن یكون الرجل الذي یقوم به: هوذا یولد لك ابن، وُیدَعى 

أننا ]). ولیس هناك قوة تدفعنا لخدمة اهللا أكبر من أن نعلم 10-9سلیمان، وهو یبني بیًتا السمي [
. ُمَعیَّنین لها من ِقَبل اهللا

عه، ودعه یبني بیت اهللا، واهللا سیبني عرشه. دع  وعد اهللا أنه ُیثَبِّت مملكته. دع ذلك ُیَشجِّ
نعمة مواعید اهللا أن تكون حافًزا لنا لخدمته.  

"، فكما رأینا فإن الرب یسوع المسیح هو الذي وأثبِّت ُكرسي ُملكه على إسرائیل إلى األبد"
وفَّى هذا الوعد نهائًیا. 

. نصائح لسلیمان ورؤساء الشعب 4
 اآلَن َیا اْبِني ِلَیُكِن الرَّبُّ َمَعَك 

 ]11َفُتْفِلَح َوَتْبِنَي َبْیَت الرَّبِّ ِإَلِهَك َكَما َتَكلََّم َعْنكَ . [

 ِإنََّما ُیْعِطیَك الرَّبُّ ِفْطَنًة َوَفْهًما 
 ]12َوُیوِصیَك ِبِإْسَراِئیَل ِلِحْفِظ َشِریَعِة الرَّبِّ ِإَلِهكَ . [

طلب داود من الرب أن یكون مع سلیمان، ویهبه الحكمة والفهم، كما حثَّ سلیمان أن یكون 
ُمِطیًعا لناموس الرب. 

]. لكن مع ما ناله سلیمان من 12طلب داود البنه سلیمان "إنما یعطیك الرب فطنة وفهًما" [
حكمة أغوته النساء الوثنیات فانحرف، بهذا أعلن الرب عن حاجتنا إلى حكمة اهللا نفسه، ربنا یسوع 

َیِحلُّ فینا وُیِقیم منَّا مسكًنا ُمَقدًَّسا له. 
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ُیَصلِّي داود له: "یعطیك الرب فطنة وفهًما ویوصیك بإسرائیل"، فمهما ُوكَِّل إلینا من عمل إذا 
رأینا أن اهللا أوكل إلینا ودعانا له، فلنا رجاء أن ُیعِطینا الحكمة لتنفیذه، وربما كانت عیني سلیمان على 
صالة أبیه هذه لما َقدَّم الصالة عن نفسه: "یا رب أعطني قلًبا ذا فهم وحكمة" ویختم داود: "قم واعمل 
ولیكن الرب معك"، فالرجاء في وجود الرب ال یجب أن یتسبَّب في توانینا، فإن كان الرب معنا فیجب 
أن نقوم ونعمل وبذلك یكون لنا الثقة أنه سیكون معنا، فیجب أن ُنَتمِّم خالصنا واهللا سیعمل فینا وبنا. 

وداود أخبر سلیمان أنه ال یجب أن یبخل في بناء هذا الهیكل، فهو ال یحتاج أن ینجز 
العمل بأسرع الطرق أو أسهلها أو أرخصها، ألنه سوف ال یكون عجز في المواد، وداود قال إنه في 
أیام تعبه ومذلته، األیام التي كان یحاول بناء المملكة بالشعب، فإنه هیَّأ العمل لجمع المواد لهیكل 
اهللا، واهللا نظر إلى ذلك وما في قلب داود، ولذلك دعاه رجًال حسب قلب اهللا نفسه، فاهللا یشدد على 

القیم الروحیة فوق كل شيء. 

 ِحیَنِئٍذ ُتْفِلُح ِإَذا َتَحفَّْظَت ِلَعَمِل اْلَفَراِئِض َواَألْحَكاِم الَِّتي َأَمَر ِبَها الرَّبُّ ُموَسى َألْجِل ِإْسَراِئیلَ . 
ْع   َتَشدَّْد َوَتَشجَّ

 ]13َال َتَخْف َوَال َتْرَتِعبْ . [
)، وهذه الوصیة البسیطة هي لكل إنساٍن، فنجاح اإلنسان 7: 1كما قال الرب لیشوع (یش 

الیوم في كل أعماله یتوقَّف على حفظه وصایا الرب. 
أوصاه أن یحفظ وصایا الرب ویالحظ واجبه في كل شيٍء، فیجب علیه أالَّ یفتكر أنه ببناء 
الهیكل یشتري ترخیًصا للخطیة، بل بالعكس فإن مثل هذا الفكر غیر مقبول وال ُیقَبْل إذا هو لم یحتفظ 

لعمل الفرائض واألحكام التي أمر بها الرب موسى، فهو سیكون ملًكا على إسرائیل، ولكن یجب أن 
یتذكَّر دائًما أنه أحد رعایا إله إسرائیل. 

حضَّ داود ابنه على إتباع طرق اهللا ووصایاه، ربما ألنه اكتشف فیه ضعًفا، وكذلك بثشبع 
ربما اكتشفت بعض ضعفات سلیمان، ومنها ضعفه تجاه النساء، ونحن هنا نقرأ نصائح داود، أما من 

یرغب قراءة نصائح ُأم سلیمان فلیرجع إلى األصحاح األخیر من سفر األمثال. 
عه أن یعمل هذا العمل العظیم وُیْقِبَل علیه " "، فبالرغم من أنه عمل تشدد وتشجعوهو ُیَشجِّ

ُمتَّسع، فال یجب أن یقع تحت تعبیر البنَّاء األحمق، الذي ابتدأ ولم یستطع أن یكمل إنه عمل اهللا 
". في عملنا الروحي كما في حربنا الروحیة نحتاج إلى الشجاعة ال تخف وال ترتعبوسوف یتم "
والتصمیم. 

 َهَئَنَذا ِفي َمَذلَِّتي َهیَّْأُت ِلَبْیِت الرَّبِّ َذَهًبا ِمَئَة َأْلِف َوْزَنٍة، 
ًة ِمْلُیوَن َوْزَنٍة،   َوِفضَّ
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 َوُنَحاُسا َوَحِدیًدا ِبَال َوْزٍن َألنَُّه َكِثیرٌ . 
 ]14َوَقْد َهیَّْأُت َخَشًبا َوِحَجاَرًة َفَتِزیُد َعَلْیَها. [

إلى المشقَّات التي احتملها في أول ملكه في حروبه، أو التي " في مذلتيیشیر قوله: "
احتملها في آخر ملكه في زمان فتنة أبشالوم، أو إلى ضعفه الجسدي في زمان شیخوخته. وعلى رغم 

هذه الموانع هیَّأ كنوًزا وافرة ألجل الهیكل. 
مع محاولة السفر تجاهل أخطاء داود ومتاعبه وآالمه لكي یبث روح الفرح في حیاة القادمین 

من السبي لیختبروا عربون الحیاة األبدیة، غیر أنه في هذا النص الذي یبدو فریًدا في السفر، یؤكد 
جهاده بالنعمة اإللهیة العاملة فیه. 

]، لیس بروح 14[سلَّمه حساًبا عن اإلعدادت الشاسعة التي عملها ألجل هذا المبنى 
الكبریاء والمجد الباطل، ولكن كتشجیع لسلیمان لینغمس في العمل مسروًرا حیث أن أساًسا ثابًتا قد 

ُأِعدَّ له. الثروة هنا ُتذَكر مئة ألف وزنة من الذهب وملیون وزنة من الفضة، وتدل على مجموع غیر 
معقول حتى أن بعض الشرَّاح إما یعتقدون بخطأ في النقل أو یظنون أن الوزنة هي مجرد طبق أو 

 من األصحاح أن الذهب والفضة والنحاس والحدید لیس لها عدد، وداود 16قطعة. ُذِكَر في عدد 
) لبیت الرب أّي التي لیست للبناء فقط، بل وأیًضا 11: 18یذكر هنا كل األشیاء التي قدَّسها (

للخزانة، وبجمعها مًعا ربما َتْقُرب إلى ما هو مذكور هنا، فالمئات واأللوف هي أعداد كثیًرا ما نذكرها 
إشارة إلى الكثرة وال نعنیها حرفًیا. 

ًعا البنه. وهو َیْعَلُم أنه یحتاج التشجیع! ألنه تربَّى في بیت  نالحظ هنا أن داود كان ُمَشجِّ
النساء ولم یكن شخًصا مناًضال، فسلیمان جنى الفائدة من ُحْكِم داود، فیمكن أن ُیَقال حًقا عنه ما ذكره 

)، فسلیمان دخل على تعب آخر وهو 38: 4الرب یسوع "أناس تعبوا وآخرون دخلوا على تعبهم" (یو 
داود أبوه. 

یحثه أن ال یتراخى في اإلعدادات التي هیَّأها هو، بل یزید علیها، فهؤالء الذین یدخلون على 
أتعاب اآلخرین ویستخدمون فضائلهم یجب أیًضا أن ُیدِخلوا بعض التحسینات. 

 َوِعْنَدَك َكِثیُروَن ِمْن َعاِمِلي الشُّْغلِ : 
اِریَن َوُكلُّ َحِكیٍم ِفي ُكلِّ َعَملٍ . [ اِتیَن َوَبنَّاِئیَن َوَنجَّ  ]15َنحَّ

ُة َوالنَُّحاُس َواْلَحِدیُد َلْیَس َلَها َعَددٌ .   الذََّهُب َواْلِفضَّ
 ُقْم َواْعَمْل، 

 ]16. ["َوْلَیُكِن الرَّبُّ َمَعكَ 
أخبر داود ابنه سلیمان عن المتاعب التي القاها إلعداد المواد والعاملون لبناء الهیكل، وَقدَّم 
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]. 16له نصیحة: "قم واعمل ولیكن الرب معك" [
كانت وصیة داود البنه أال یفتح الباب لیتسلل روح الفشل أو اإلحباط إلیه. انه في حاجة 

]. 16دائمة أن ُیدِرَك معیة اهللا له. فیقوم للعمل بنشاط بال توقف. "قم واعمل ولیكن الرب معك" [

] 17 [َوَأَمَر َداُوُد َجِمیَع ُرَؤَساِء ِإْسَراِئیَل َأْن ُیَساِعُدوا ُسَلْیَماَن اْبَنهُ :
هنا یدعو داود قادة إسرائیل لیساعدوا سلیمان في العمل العظیم الذي أمامه، فكل منهم یجب 

أن یمدَّ یدَّ المساعدة لتتمیم العمل. فالجالسون على العرش ال یستطیعون تنفیذ العمل الصالح الذي 
یسعون إلیه ما لم یتعاون معهم المحیطون بالعرش، لذلك أوصى داود القادة لینصحوا سلیمان ویحثوه 

وُیَسهِّلوا العمل له على قدر استطاعتهم بتعزیزه كل من ناحیته. 
مهما نال سلیمان من فهم وفطنة وحكمة، وٕامكانیات مادیة، وُقدَرات ومواهب، یحتاج إلى 

اآلخرین. لذلك "أمر داود جمیع رؤساء إسرائیل أن یساعدوا سلیمان ابنه"، مع تأكید أن العامل هو اهللا 
]. 18" [ألیس الرب إلهكم معكم؟!نفسه: "

لقد ركَّز سفرا األخبار على العمل الجماعي بروح الشركة في الرب! 
یوجد فرق شاسع بین الروح التي كان یفكر به داود في األصحاح السابق بالمقارنة ببدایة 

األصحاح الحالي، فهناك كان ُیحِصي الشعب بسبب كبریاء قلبه، وأما هنا فبتواضع قلبه یقوم بخدمة 
اهللا. هناك الفساد كان سائًدا ولكن هنا أخذت النعمة الید العالیة. 

 َأَلْیَس الرَّبُّ ِإَلُهُكْم َمَعُكْم، "
 َوَقْد َأَراَحُكْم ِمْن ُكلِّ َناِحَیٍة، 

  ،َألنَُّه َدَفَع ِلَیِدي ُسكَّاَن اَألْرضِ 
] 18 [َفَخَضَعِت اَألْرُض َأَماَم الرَّبِّ َوَأَماَم َشْعِبِه؟

دفع القادة إلى َتَذكُّر عمل اهللا معهم، شاكرین إیاه على األشیاء العظیمة التي عملها لهم، فقد 
]. فكلما َتَذكَّرنا عمل اهللا معنا یزداد شكرنا له، فنجتهد 18أعطاهم نصرة وراحة وأرًضا جیدة كمیراث [

أكثر لخدمته. 
بالنظر إلى معامالته معنا في الماضي، ندرك اآلتي: 

. إنه لم یفارقنا، بل هو في رفقتا في رحلة حیاتنا. 1
. یعمل دوًما لراحتنا في كل جوانب حیاتنا. 2
. یشتاق أن نعیش أصحاب سلطان، نحیا بروح القوةٍ . 3
. وهبنا أرض المیعاد ال في هذا العالم، بل في السماویات. 4
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 هكذا یكون البار كمن في مخدعه (أي في راحة) أینما ُوِجَد، وُتظِهر الخلیقة كلها الخضوع له (تك 

1 :26(˺ .
العالمة أوریجینوس 

  أخضعَت لإلنسان كل شيء تحت قدمیه، حتى یمكنه أن َیَتكرَّس بكلیته لك. لهذا لم ُتِقْم علیه سیًدا
 ˻سواك، إنما أقمته هو سیًدا على خلیقتك!

القدیس أغسطینوس 

 َفاآلَن اْجَعُلوا ُقُلوَبُكْم َوَأْنُفَسُكْم ِلَطَلِب الرَّبِّ ِإَلِهُكْم، 
 َوُقوُموا َواْبُنوا َمْقِدَس الرَّبِّ اِإلَلِه، 

  ،ِلُیْؤَتى ِبَتاُبوِت َعْهِد الرَّبِّ َوِبآِنَیِة ُقْدِس اهللا
 ]19. ["ِإَلى اْلَبْیِت الَِّذي ُیْبَنى ِالْسِم الرَّبِّ 

یدعونا الملك داود للمشاركة الفعلیة لبناء هیكل الرب في قلوبنا: 
. ألحَّ علیهم بالواجبات التي یجب أن للعمل بقوٍة في غیر رخاوةٍ . اتَّسم داود بتشجیع الكل 1

یغاروا لها في هذا األمر، فسألهم أن ُیَكرِّسوا قلوبهم ونفوسهم لطلب الرب والعمل. كأنه یقول لهم: 
هوا عیونكم تجاه مجده، اطلبوه كمصدر ونهایة نفعكم الرئیسي،  "ضعوا سعادتكم في إرضائه، وَوجِّ

واعملوا كل هذا من قلوبكم وأنفسكم. اجعلوا البرَّ اختیاركم وشاغلكم، وبذلك لن تتذمروا من اآلالم أو 
النفقات لتعزیز بناء َمْقِدس الرب". 

یا لیت القلب ینشغل بإخالص هللا، كذلك الجسد بكل أعضائه وطاقاته، والممتلكات 
والرغبات، فیستخدم المؤمن كل كیانه بسروٍر لخدمة اهللا.  

واآلن لنسأل أنفسنا كمسیحیین وكنسیین إن كنا جادین في إتمام رسالتنا، أم نقف ُمتفرِّجین ال 
نعمل شیًئا. یجب علینا أن نفطن ونوخز أنفسنا لنصحو، وننتصب ونحیا ُمتحرِّكین نحو ربِّنا یسوع 

المسیح، ونقول له: "نود أن نعیش معك". 

ه حدیثه بصیغة الجمع: یتعاون الكل مًعا بروح الحب والوحدة. هذا ویلیق أن 2 ، لذلك ُیَوجِّ
"اجعلوا، قوموا، ابنوا". 

. هكذا یلیق بنا إقامة عرش القدوس القدیر في أعماقنا. بناء قدس األقداس ُیِشیر إلى 3
 في صالة النوم أن نذكر أننا ونحن نیام، نحسب قلوبنا وأفكارنا مقدًسا هللا، 132ونحن نصلي المزمور 

Ï  In Josh. Homily 4:1. 
Ð  20، 19مناجاة .
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فنتغنَّى مع المرتل: "ال أعطي لعینّي نعاًسا، وال ألجفاني نعاًسا حتى أجد مقاًما للرب، مسكًنا لعزیز 
). 4: 132(لقدیر) یعقوب" (مز 

بناء هیكل . حثَّ داود النبي قادة إسرائیل على التعاون مع سلیمان. أوضح داود الملك أن 4
: "فاآلن اجعلوا قلوبكم وأنفسكم لطلب الرب إلهكم وقوموا وابنوا الرب َیتمُّ بالقلب أوَال وبعد ذلك بالید

].  19مقدس الرب اإلله..." [

"، فنعمل بواهب القیامة، واهب قوموا. یدعونا داود النبي أن نحمل روح القیامة، فیقول: "5
الغلبة حتى على الموت. یوصینا الُمَرتِّل: "قوموا، وابنوا مقدس الرب اإلله". 

 
 22 أي 1من وحي 

ماذا ُأَقدِّم للجیل الجدید؟ 

  .تهللت نفس داود عندما أدرك أن ابنه یعمل ما ال یستطیع هو أن یعمله
كما تهلل قلب موسى الذي َسلََّم العمل لتلمیذه یشوع. 

ماذا َقدََّم الشیخان للجیل الجدید؟  
إنك كما كنت معهما تكون مع یشوع وسلیمان. 

طلبا لهما منك روح الحكمة والفهم مع الشجاعة. 
أعدَّا ما استطاعا تقدیمه لكي ینجحا في رسالتهما. 

َهْب لي أن تتهلل نفسي بالجیل الجدید. 
ما نعجز نحن عن عمله یقوم به أبناؤنا. 

لسنا نطلب أن یكونوا مثلنا، بل أفضل منَّا. 

  ،كم تشتهي نفسي أن أحمل الجیل الجدید
وُأَقدِّمه لك لیكونوا أكثر منَّا قداسة وبر�ا وحكمة؟ 

نشتهي أن یبنوا بیتك الُمَقدَّس في قلوب الكثیرین بروحك القدوس. 
أثق في نعمتك بانطالقنا إلیك، 

لن نكف عن الصالة من أجلهم. 
نرى خطَّتك تتحقق في حیاتهم،  
فُنَقدِّم لك ذبیحة الشكر والتسبیح. 
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  ،َهْب لهم حیاة مملوءة سالًما وفرًحا
ال لیستریحوا فیتهاونوا في عملك، 

بل بك یستریحون، فیزدادون نشاًطا وغیرةً . 

  ،َهْب لهم روح القیامة الُمتهلِّلة
فال یستكینوا في قبور الكسل والتراخي. 

یل یعملون لحساب ملكوتك بكل قلوبهم،  
ونفوسهم كما بكل طاقاتهم الروحیة والجسدیة. 

لُتْعِلْن مجدك وبهاءك وقداستك فیهم، 
دوا اسمك كل أیام حیاتهم!  لُیمجِّ
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 َاَألْصَحاُح الثَّاِلُث َواْلِعْشُرونَ 

شركة الالویین في البناء 
رأینا أن ما یشغل الكاتب هو إبراز عمل داود في تدبیر شئون بناء الهیكل قبل رحیله من 

 بتفاصیل عن أنشطة العاملین في بناء الهیكل والخدمة فیه. 27-23العالم. وقد جاءت األصحاحات 
انتهى األصحاح السابع والعشرون بتعیین داود للقیادات السیاسیة. إذ لم یكن یعزل داود الملك األعمال 

السیاسیة والحربیة عن األعمال الدینیة، خاصة االهتمام ببناء الهیكل وتدبیر العبادة فیه. 
یؤمن داود الملك أن العمل یحتاج إلى كل أنواع الناس مع اختالف دورهم ومواهبهم 

وقدراتهم، سواء كانوا من الكهنة أو الالویین أو الموسیقیین أو البوَّابین أو الجند أو موظفي الدولة أو 
عامة الشعب. اهللا یدعو الكل للعمل. یلیق بالكل أن یكونوا أمناء، یعملون بإخالص في الموضع 

المناسب ویقومون بالعمل الُموكَّل إلیهم. الخدمة محتاجة إلى الجمیع، ولكل شخٍص له أهمیته، فالخلل 
في حیاة أي مؤمن (عضو في الكنیسة) ُیَسبِّب خلًال في حیاة الكنیسة كلها (جسد المسیح). ما یمارسه 

الشخص مهما بدا تافًها، یسكب جماًال خاًصا على العمل الكنسي ككلٍ . 
ما كان یشغل داود النبي وقد شاخ لیس بسبب كبر السن، بل باألكثر بسبب الجهاد الذي لم 
یتوقَّف، والضیقات التي حلَّْت به حتى من ابنه المحبوب لدیه جًدا أبشالوم، أن یشترك الكل في البناء 

الروحي مع البناء المادي. 
شاخ داود فبدأ ُیَسلِّم ما في عهدته لمن ُیَكمِّل رسالته. فقام بتعیین ابنه سلیمان خلًفا له على 
العرش، دون أن یشیر الكاتب إلى الصراع حول العرش الوارد في ملوك األول. بعد ذلك قام بتعیین 

 تشرح بالتفصیل عن 27-23القادة السیاسیین، وأخیًرا أشار إلى القادة الدینیین. وجاءت األصحاحات 
أنشطة والتزامات هؤالء القادة. 

إحصاء حسب فكر اهللا 
) رأینا أن الالویین لم ُیحصوا، ألنهم كانوا َمعفیین 21 أي 1عندما أمر داود بعمل إحصاء (

من التجنید اإللزامي، اآلن تم إحصاؤهم، ال لتجنیدهم في الجیش، إنما لتوزیع خدمة العبادة اللیتورجیة. 
كان الالویون خاضعین للكهنة ومساعدین لهم في الخدمة، غیر أن عملهم لم یكن ثانوًیا، بل أساسًیا 

في خدمة الشعب وتعلیمهم. 
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ال ندهش إن كانت الكنیسة المسیحیة منذ القرن األول أقامت نظام الشمامسة الذي ُیشِبه 
. ˺عمل الالویین في العهد القدیم

الالویون ودورهم في الهیكل 
). في هذا 40: 14 كو 1كان داود یؤمن أنه ال نجاح للعمل ما لم یكن بترتیٍب ونظاٍم (

األصحاح أسند الملك لالویین نوعْین من العمل:  
 ).32-28: 23 في إعداد التقدمات ونظافة الهیكل (مساعدة الكهنة. 1

: كانوا ُنظَّاًرا على إنشاءات الهیكل كما كانوا یعملون كموسیقیین االهتمام بالهیكل. 2
وُمَسبِّحین وُحرَّاس (بوابین) أو أمناء المخازن أثناء القیام بالبناء، كان كل الوي یعمل حسب تخصصه 

وموهبته. داود كموسیقار وواضع مزامیر، اهتم بالُمَرتِّلین والموسیقیین، وتنمیة مواهبهم مع وضوح 
الهدف، وهو تمجید اهللا وتقدیم الشكر له لیًال ونهاًرا. 

. 1. مسح سلیمان ملًكا   1
. 2. جمع القیادات مًعا   2
. 11-3. االهتمام بالالویین   3
. 32-4. االهتمام بالكهنة   4
. 23-14. جوانب خدمة الالویین   5
. 32-24. واجبات الالویین  6

. مسح سلیمان ملًكا 1
 ]1َوَلمَّا َشاَخ َداُوُد َوَشِبَع َأیَّاًما َملََّك ُسَلْیَماَن اْبَنُه َعَلى ِإْسَراِئیلَ . [

إذ صار الموت بالنسبة لداود على األبواب، مسح سلیمان ملًكا لیضع حًدا الغتصاب أدونیا 
). لم َیْذُكْر السفر شیًئا عن محاولة أدونیا ذلك. ورث سلیمان الُمْلَك حسب التدبیر 2، 1 مل 1العرش (

اإللهي، ونّصبه داود ملًكا لكي یملك بعده وقد فعل ذلك: 
عندما صار شیًخا ومآلن أیاًما. كان عمره لم یتعدَّ السبعین عاًما عند وفاته ومع ذلك فقد 
كان شبعاًنا أیاًما وقانًعا بحیاته في هذا العالم. ولما شعر بُقْرِب وفاته دبَّر لما فیه خیر المملكة بعد 

رحیله، وُسرَّ بسعادة االستقرار للكنیسة (جماعة المؤمنین) والدولة. 

1 Clement of Rome: Epistle to Corinth 40:5 . 
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وهنا لم یسرد الكاتب تفاصیل تنصیب سلیمان كما ُذِكَرت في سفر الملوك األول وبًدال من 
ذلك سرد بالتطویل الخدمات الُمَرتَّبة للكهنة والالویین، وتنظیم الجیش، وما ُیسمَّى اآلن "الخدمة 

المدنیة". 

. جمع القیادات مًعا 2
 ]2َوَجَمَع ُكلَّ ُرَؤَساِء ِإْسَراِئیَل َواْلَكَهَنِة َوالالَِّویِّیَن، [

تمَّ مسح سلیمان ملًكا وسط برلمان ومجمع موقر من قادة وشعب إسرائیل، مما جعل محاولة 
أدونیا القتحام الُمْلك من سلیمان تتصف بمظهر أكثر وقاحة وعقوًقا وسخافة. ونالحظ أن تثبیت 

وتأمین الُمْلك من أجل الهیكل هو أعظم َبَركة للشعب، وأعظم رضا للذین سَیْرَحلون من هذا العالم. 
كما اهتم داود بجمع ما أمكن من مواد البناء والمال للبناء، وتحدید موقع بناء الهیكل، 

 والتصمیم المعماري للمبنى، اهتم أن یجمع الموارد البشریة والقیادات المدنیة، للعمل مًعا بروح الوحدة.

. االهتمام بالالویین 3
 َفُعدَّ الالَِّویُّوَن ِمِن اْبِن َثَالِثیَن َسَنًة َفَما َفْوُق، 

 ]3َفَكاَن َعَدُدُهْم َحَسَب ُرُؤوِسِهْم ِمَن الرَِّجاِل َثَماِنَیًة َوَثَالِثیَن َأْلفاً . [
ُقْرب نهایة ملك داود قام بعمل إحصائیة بالالویین من سن الثالثین فما فوق، السن الذي 

)، ألنه كان من وراء 21 أي 1ُیَمكِّنهم أن یبدأوا الخدمة. لم یكن اإلحصاء السابق مقبوًال لدى اهللا (
الرغبة في معرفته إلمكانیاته أو موارده البشریة بروح التشامخ واالتِّكال على القوة العسكریة فسبَّب 

دماًرا؛ أما اإلحصاء هنا فاقتصر على الالویین. قام داود باإلحصاء من أجل تنظیم الخدمة في هیكل 
الرب، لم َیُقم به بدافع االعتداد بالذات أو بهدف اإلعداد للحرب، كان للبناء ال للهدم. 

كان الكهنة والالویون یمارسون العمل في سن الثالثین حسب الشریعة. غیر أنهم كانوا 
یقومون ببعض األعمال في سن الخامسة والعشرین كنوٍع من التدریب والتهیئة الستالمهم مسئولیة 

الخدمات المنوطة إلیهم. لكن یبدو أن العمل كان متزایًدا فُسِمَح لهم بالعمل في العشرین من عمرهم 
) خمسة 24: 8) ثالثون عاًما، وفي (عد 3: 4). لقد جاء سن العاملین في سفر العدد (عد 24: 23(

) عشرون عاًما. 8: 3وعشرون عاًما، وفي (عز 

وُیَعلِّل البعض أن تغییر السن كان بسبب تغییر الظروف، منها اآلتي: 
. ربما إذ لم ُیَوكِّل عمل لشباب الالویین إالَّ بعد بلوغ سن الخامسة والعشرین، صار 1

الكثیرون یعانون من البطالة أو أدمنوا الملذات، وهذا كان مشیًنا لسمعتهم ومانًعا لنفع استخدامهم فیما 
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بعد، فلتفادي ذلك بسماٍح من اهللا احضروا للعمل، واخضعوا للتأدیب عند سن العشرین، فهؤالء الذین 
سیصبحون بارزین بین الشعب یجب أن َیَتَعلَّموا االهتمام وَتَحمُّل األلم في صباهم. 

. كانت أعمال الالویین في البریة تتطلب قوة بدنیة ُمَعیَّنة لحمل أشیاء ثقیلة، إذ كانوا 2
ُملتِزمین بحمل خیمة االجتماع عند رحیلهم من موقع إلى آخر، كما كانوا یحملون المذبحْین والمنارة 

وكل األواني المقدسة. لذلك لم یدعهم اهللا یعملون إلى أن تكتمل قوتهم، فاهللا ُیعِطي اعتباًرا لحالتنا 
الجسیمة، ففي الخدمة كما في األتعاب ال ُیَحمِّلنا فوق ما نستطیع. 

أما تابوت العهد فكان یحمله الكهنة عن طریق عصي ُمَغلَّفة بالذهب.  
ببناء الهیكل في أورشلیم لم تعد هناك حاجة إلى حمل كل هذا، إنما برزت احتیاجات أخرى 

لخدمة الهیكل. 

. اآلن وقد أراح اهللا شعبه، وجعل أورشلیم مسكنه إلى األبد، فلیس هناك مجال لحمل خیمة 3
االجتماع وأوانیها وأصبحت الخدمة أسهل عما قبل، لذلك سوف ال تكون ذات عمل شاق أو أكثر من 

الطاقة إذا قاموا بها عند سن العشرین. 

حسب القاعدة المتبعة في عهد موسى ُعدَّ الالویون من ابن ثالثین سنة حتى الخمسین (عد 
)، ولكن اآلن زاد عددهم أكثر من 48-47: 4 (عد 8580)، وكان عددهم أیام موسى 3- 2: 4

أربعة أضعاف، وفوق ذلك بالنسبة لبقیة األسباط، فأصبح اآلن عدد المستخدمین من رجال سبط الوي 
 إال� إذا افترضنا أن الذین فوق سن الخمسین ُعدُّوا هنا أیًضا، األمر الذي لم یحدث هناك.  38.000

في العهد الجدید لم یعد هناك شرط للسن، بل للنضوج الروحي والفكري مع التعقُّل والفهم 
والغیرة الُمتَّقدة لخالص النفوس، وبنیان ملكوت اهللا. 

. االهتمام بالكهنة 4
 ِمْن َهُؤَالِء ِلْلُمَناَظَرِة َعَلى َعَمِل َبْیِت الرَّبِّ َأْرَبَعٌة َوِعْشُروَن َأْلفاً . 

 ]4َوِستَُّة آَالٍف ُعَرَفاُء َوُقَضاةٌ . [
]. لكي یكونوا جمیًعا عاملین، فإنه لم یكن هناك 5-4لقد َوزَّع الالویین حسب اختصاصاتهم [

منظر أصعب من أن یكون هناك الوي عاًطال. وأیًضا لكي یتم كل جزء من العمل بدقة، وهذا تكریم 
عظیم هللا أن یقوم بخدمة بیته عدد كبیر بهذا المقدار. وكرامة الناس العظام ُتَقدَّر بكثرة حاشیتهم، فلما 

كان اهللا هو الناظر على مسكن إسرائیل، ننظر كیف كان هذا المسكن عظیًما، فالكل كان شبعاًنا 
وُمتعلًِّما. 
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كان هؤالء العاملین لحساب ملكوت اهللا ُیَمثِّلون خدام العرش السماوي وسحابة المالئكة غیر 
المعدودین. فیا لسعادة إسرائیل بوجود عدد كبیر مثل هذا من الُمَكلَّفین بخدمة اهللا بینهم، فإذا ما 

تدهورت عبادة اهللا في إسرائیل ال یكون السبب هو قّلة القائمین بتعضیدها بل هو إهمال وغش الذین 
كان من الواجب أن یقوموا بها. 

، ینقسمون إلى أربع مجموعات رئیسیة حسب العمل الموكل 38.000كان عدد الالویین 
إلیهم: 

هون العمل 24.000أ.   وهم األغلبیة الساحقة، أّي حوالي الثلثین،  ُنظَّار في الهیكل، یوجِّ
في بیت اهللا ویقودونه، لهم وظائف القیادة والنظارة بین شعب اهللا. كان علیهم أن یقفوا بین یدي الكهنة 
في عمل الذبائح، من ذبح وسلخ وغسیل وتقطیع وحرق، إلعداد ذبیحة التقدمة ولرفع الرماد وتنظیف 
كل األواني والطسوس وٕاعداد كل شيء في مكانه، لكي تتم الخدمة بدقة وفي وقتها الُمَعیَّن، وكانوا 

 عاًما إلى 400 لكل أسبوع، وُذِكَر أن هذا النظام ظلَّ متبًعا حوالي 1000 فرقة، 24ُمقسَّمین إلى 
). 4: 35 أي 2عهد یوشیا (

 عرفاء وقضاة، لیس لمهام الهیكل والمشاكل التي قد تحدث هناك، فهذه نفترض 6000ب. 
أن الكهنة كانوا ینظرون فیها. وٕانما لمهام البالد، فهؤالء كانوا حكاًما مسئولین عن شرائع اهللا لحل 
المصاعب وتدبیر المشاكل التي تنشأ. وكانوا موزعین على مناطق عدیدة في المملكة لمعاونة قادة 

: 26 أي 1؛ 18: 16وشیوخ كل سبٍط في إجراءات العدالة، وهم "الشیتوریم" المشار إلیهم في (تث 
29 .(

 لحفظ األبواب والحراسة، حتى ال یدخل الهیكل شيء نجس ال یلیق بهیكل الرب. 4000ج. 
كانوا بوَّابین لحفظ طرقات بیت اهللا، وفحص من یرغب الدخول، ومقاومة من یحاول الدخول بالقوة، 

فهم ُعمَّال اإلنقاذ للهیكل وربما كانوا ُمَسلَّحین لهذا الغرض.  

 ُیَسبِّحون اهللا ویقودون الشعب في عبادة ُمفِرحة. كانوا مغنین وضاربي آالت 4000د. 
 4000ُمَعیَّنین لهذه الخدمة، وهذه كانت خدمة جدیدة، فداود اهتم بالموسیقى، ویمكننا أن نتصور 

 2شخص یحمدون الرب بالموسیقى. هذا التقسیم بوحي إلهي، وكانوا على اتصال بداود خالل أنبیائه (
). 25: 29أي 

 َوَأْرَبَعُة آَالٍف َبوَّاُبوَن،
 ]5َوَأْرَبَعُة آَالٍف ُمَسبُِّحوَن ِللرَّبِّ ِباآلَالِت الَِّتي ُعِمَلْت ِللتَّْسِبیحِ . [
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كان عمل البوَّابین هو حراسة خیمة االجتماع وحراسة القدس، حتى ال یقترب منها إال 
]. كما كانوا یحرسون بني 32المسموح لهم، وحتى هؤالء ال یقتربون أقرب مما هو مسموح لهم به [

هرون لیكونوا رهن إشارتهم ویقوموا بمهامهم، وقد دعوا إخوتهم لیتذكَّر الكهنة أنه بالرغم من َتَقدُّمهم 
في الدرجة إالَّ أنهم نقروا من نفس الصخرة مع الالویین العادیین، ولذلك ال یجب أن یتعالوا علیهم، بل 

یعاملونهم دائًما كإخوتهم. 
كان خوُرس الموسیقیین الُمَسبِّحین للرب أربعة آالف من الالویین. في العهد القدیم كان 
التركیز على األدوات الموسیقیة لمساندة الشعب، اآلن صار البشر بأجسادهم ونفوسهم وعواطفهم 

المقدسة وأحاسیسهم وأفكارهم هم أشبه بقیثارات سماویة ُتَقدِّم سیمفونیة ُحّب مرضیة ومقبولة لدى اآلب 
في المسیح یسوع ربنا. 

 ]6َوَقَسَمُهْم َداُوُد ِفَرقًا ِلَبِني َالِوي ِلَجْرُشوَن َوَقَهاَت َوَمَراِري. [
ُقدَِّمْت أنساب لالویین مرة أخرى: 

. 11-7أ. الجرشونیون 
 (یضمون موسى وهرون). 20-12ب. القهاتیون 
. 23-21ج. بنو مراري 

]: تقدیم البخور، الخدمة في القدس. أما 13ُأسِنَدْت أعمال كهنوتیة ُمَعیَّنة لهرون وبنیه [
) فخاصة برئیس الكهنة وحده. 27-23: 6خدمة قدس األقداس وتقدیم البركة باسم یهوه (عد 

 ]7ِمَن اْلَجْرُشوِنیِّیَن َلْعَداُن َوَشْمِعي. [

 ]8َبُنو َلْعَدانَ : الرَّْأُس َیِحیِئیُل ثُمَّ ِزیثَاُم َوُیوِئیُل، َثَالَثةٌ . [

 َبُنو َشْمِعي: َشُلوِمیُث َوَحِزیِئیُل َوَهاَراُن، َثَالَثةٌ . 
 ]9َهُؤَالِء ُرُؤوُس آَباٍء ِلَلْعَدانَ . [

 َوَبُنو َشْمِعي: َیَحُث َوِزیَنا َوَیُعوُش َوَبِریَعةُ . 
 ]10َهُؤَالِء َبُنو َشْمِعي َأْرَبَعةٌ . [

 َوَكاَن َیَحُث الرَّْأَس َوِزیَزُة الثَّاِنيَ . 
 َأمَّا َیُعوُش َوَبِریَعُة َفَلْم ُیَكثَِّرا اَألْوَالَد،

 ]11َفَكاُنوا ِفي اِإلْحَصاِء ِلَبْیِت َأٍب َواِحدٍ . [
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هذا وقد انتشر الالویون وتوزَّعوا بین عائالتهم وأقاربهم، لكي ما یحسن استخدامهم جمیًعا، 
ولكي ما یسهل معرفة من ُیهِمُل في أداء واجبه. فعندما یعمل أفراد العائلة مًعا، یساعد هذا على 

محبتهم بعضهم لبعض، والعمل مًعا بروح واحدة؛ لذلك أرسل ربنا یسوع تالمیذه اثنین اثنین وجمع 
] ألنهما لم ُیكثرا األوالد، فهؤالء الضعفاء والمنفردین 11بعض اإلخوة مًعا، وهنا اجتمعت أسرتان مًعا [

اجتمعوا مًعا لیكون لهم اعتباًرا أكثر.  

یِئیُل، َأْرَبَعةٌ . [  ]12َبُنو َقَهاتَ : َعْمَراُم َوِیْصَهاُر َوَحْبُروُن َوُعزِّ

 ِاْبَنا َعْمَراَم َهاُروُن َوُموَسى، 
 َوُأْفِرَز َهاُروُن ِلَتْقِدیِسِه ُقْدَس َأْقَداٍس ُهَو َوَبُنوُه ِإَلى اَألَبِد، 

 ]13ِلُیوِقَد َأَماَم الرَّبِّ َوَیْخِدَمُه َوُیَباِرَك ِباْسِمِه ِإَلى اَألَبدِ . [
مما یجدر ذكره في عدِّ عائالت الالویین أن نسل موسى، هذا الرجل العظیم، ُأحِصي على 

نفس المستوى مع الالویین، العادیین ولم ُیعَط أّي امتیاز أو تعظیم خاص لهم، بینما نسل هارون ُأفِرَز 
]. وقد ُذِكَر حًقا عن حفید موسى (رجدیا) أن أبناءه كانوا 13لخدمة الكهنوت "لتقدیس قدس األقداس" [

وأفني بني إسرائیل وُأِقیم من  غضبي لیحمى اتركني :لموسى]، فعندما قال الرب 17كثیرین جًدا [
)، َأَبى وتشفَّع من أجلهم، فلذلك كافأه اهللا بزیادة نسله 14: 9؛ تث 10: 32نسلك أمة عظیمة (خر 

فعوَّض ما نقصه شكلًیا بزیادة العدد في سبط الوي. 
عمل الكهنة هو تقدیس قدس أقداس، وٕایقاد بخور أمام الرب، وخدمته، وأن یباركوا اسمه إلى 
األبد، إذ لم یكن لالویین حق التدخُّل في هذا العمل، وٕانما كان لهم أعمال كافیة، وأعمال حسنة ُمَعیَّنة 

]. 5-4لهم [
رفع اهللا أسرة هارون على بقیة الشعب جزاء نكرانه ذاته، فبینما ُجِعَل موسى (وهو أخوه 
األصغر) إلًها لفرعون وهو (أّي هارون) ُمَجرَّد نبي ومتحدث لیالحظ أخاه ویعمل ما ُأِمَر به، لم 

ُیعاِرض هارون في أّي شيء، فإنه لم ُیصر على حق البكوریة، بل قبل بسروٍر ما َكلَّفه اهللا به، فقد 
خضع لموسى وأحیاًنا كان یدعوه سیده. فإذ أخضع نفسه لألصغر منه حسب إرادة اهللا، رفع اهللا شأن 

أسرته فوق أسرة موسى، فالذین یرضون بالتنازل إلى مستوى أدنى من َمرتبتهم، لهم أكثر فرصة 
لالرتفاع، فَمْن تواضع ارتفع. 

. جوانب خدمة الالویین 5
، َوَأمَّا ُموَسى َرُجُل اهللا

 ]14َفُدِعَي َبُنوُه َمَع ِسْبِط َالِوي. [
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ُیدَعى موسى رجل اهللا، وهو لقب رائع، یكشف عن إنسان َیَتَمتَّع على الدوام بالحضرة 
اإللهیة، ویحتل اهللا مركز الصدارة في حیاته وسلوكیاته وأفكاره! 

" أو "إنسان اهللا". فالعمل لحساب ملكوت اهللا في كل رجل اهللاكل ما ُنِسَب لموسى هنا أنه "
األجیال في حاجة إلى "أناس اهللا"، حیاتهم تعكس حضور اهللا وبهاءه وقدراته اإللهیة. 

مع ما لموسى النبي من دور قیادي فرید، وأیًضا ألخیه هرون أول رئیس كهنة للشعب، لم 
ُیَقدِّم لهما سفرا األخبار فصًال مستقًال كمن لهما مكان مرموق متفوِّق عن بقیة السبط، إنما ُیذكَران 

وسط الحدیث عن الالویین والكهنة، ألن دورهما غیر منفصل عن بقیة الخدام. 
مساواة عائلة موسى مع البقیة، إنما هو دلیل على إنكار الذات، فقد كان موسى ذا حظوة 
لدى اهللا والناس، وكان في إمكانه بسهولة رفع شأن أسرته وتعظیمها وغناها، ولكنه لم یبحث عن 

ذاته، بدلیل أنه لم یترك ألسرته أّي أثر من الرفعة واالمتیاز عالمة على أنه كان فیه روح اهللا ولیس 
روح العالم. 

أعطى داود التعلیمات الخاصة ببناء الهیكل في األصحاح السابق، وهنا في األصحاحات 
الالحقة ُیثَبِّت خدمة الهیكل وُیَنظِّم خدماته وخدامه، ففي األیام السابقة لداود وأثناء فترات الحرب خالل 
حكمه نفترض أن خدمات الالویین كانت موجودة ولكنها لم تكن بالدقة والجمال المرغوب فیها، واآلن 

: 11 كو 1داود كنبي وملك بتوجیه وتفویض من العنایة اإللهیة "وضع نظاًما لألمور الناقصة" (
34 .(

 ]15ِاْبَنا ُموَسى َجْرُشوُم َوَأِلیَعَزرُ . [

 ]16َبُنو َجْرُشوَم َشُبوِئیُل الرَّْأُس . [

 َوَكاَن اْبُن َأِلیَعَزَر َرَحْبَیا الرَّْأَس َوَلْم َیُكْن َألِلیَعَزَر َبُنوَن آَخُرونَ . 
 ]17َوَأمَّا َبُنو َرَحْبَیا َفَكاُنوا َكِثیِریَن ِجّداً . [

 ]18َبُنو ِیْصَهاَر َشُلوِمیُث الرَّْأُس . [

 َبُنو َحْبُرونَ : 
 ]19َیِریَّا الرَّْأُس َوَأَمْرَیا الثَّاِني َوَیْحِزیِئیُل الثَّاِلُث َوَیْقَمَعاُم الرَّاِبعُ . [

یِئیَل ِمیَخا الرَّْأُس َوَیشِّیَّا الثَّاِني. [  ]20ِاْبَنا ُعزِّ

 ِاْبَنا َمَراِري َمْحِلي َوُموِشي. 
 ]21اْبَنا َمْحِلي َأِلَعاَزاُر َوَقْیُس . [
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 َوَماَت َأِلَعاَزاُر َوَلْم َیُكْن َلُه َبُنوَن َبْل َبَناٌت، 
 ]22َفَأَخَذُهنَّ َبُنو َقْیَس ِإْخَوُتُهنَّ . [

قیل عن بنات ألعازار إنهن تزوجن إخوتهن، واضح أنهن تزوجن أبناء عّمهن أو خالهن الخ 
cousins فقد ُأستخِدم تعبیر األخ أو األخت عن ابن أو ابنة العم أو العمة أو الخال أو الخالة. في .

العهد الجدید قیل عن أبناء خالة السید المسیح إخوته، كما جاء في التقلید المسیحي بما فیه حركة 
اإلصالح البروتستانت في القرن السادس عشر، إذ یتطّلعون إلى جسد القدِّیسة مریم أنه تقدَّس بابن 

. ˺اهللا المتجسد منها في أحشائها، فبقیت عذراء كل أیام حیاتها

 ]23َبُنو ُموِشي َمْحِلي َوَعاِدُر َوَیِریُموُث، َثَالَثةٌ . [

. واجبات الالویین 6
  ،َهُؤَالِء َبُنو َالِوي َحَسَب ُبُیوِت آَباِئِهْم ُرُؤوُس اآلَباءِ 

  ،َحَسَب ِإْحَصاِئِهْم ِفي َعَدِد اَألْسَماءِ 
  ،َحَسَب ُرُؤوِسِهْم َعاِمُلو اْلَعَمِل ِلِخْدَمِة َبْیِت الرَّبِّ 

 ]24ِمِن اْبِن ِعْشِریَن َسَنًة َفَما َفْوقُ . [

، َقْد َأَراَح الرَّبُّ ِإَلُه ِإْسَراِئیَل َشْعَبهُ "َألنَّ َداُوَد َقالَ : 
 ]25َفَسَكَن ِفي ُأوُرَشِلیَم ِإَلى اَألَبدِ . [

 ]26. ["َوَلْیَس ِلالَِّویِّیَن َبْعُد َأْن َیْحِمُلوا اْلَمْسَكَن َوُكلَّ آِنَیِتِه ِلِخْدَمِتهِ 
لم یعد یحمل الالویون خیمة االجتماع وأثاثاتها كما أمر موسى، حیث صار الهیكل هو بیت 

الرب الدائم. 

  ،َألنَُّه َحَسَب َكَالِم َداُوَد اَألِخیِر ُعدَّ َبُنو َالِوي
 ]27ِمِن اْبِن ِعْشِریَن َسَنًة َفَما َفْوقُ . [

داود في كلماته األخیرة جعل خدمة الالویین من سن العشرین فما فوق، حیث صارت خدمة 
الهیكل تحتاج إلى َعَماَلة أكثر. 

  ،َألنَُّهْم َكاُنوا َیِقُفوَن َبْیَن َیَدْي َبِني َهاُروَن َعَلى ِخْدَمِة َبْیِت الرَّبِّ 
 ]28ِفي الدُّوِر َواْلَمَخاِدِع َوَعَلى َتْطِهیِر ُكلِّ ُقْدٍس َوَعَمِل ِخْدَمِة َبْیِت اهللا [

1 Cf. P. H. Reardon: History and Worship, Orthodox Christian Reflections on the Books of Chronicles, 
p. 80. 
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]، كان علیهم أن یقفوا بین یدي بني 4هؤالء الذین منهم للمناظرة على عمل بیت الرب [
]، فكان علیهم العمل الشاق، إذا أمكن تسمیة أّي عمل هللا شاًقً◌ا في بیت الرب: حفظ 28هرون [

البیت وطرقاته وحجراته نظیفة، وضع األشیاء في أماكنها لتكون جاهزة الستخدامها في الوقت الُمَعیَّن، 
وعلیهم إعداد خبز الوجوه لُیَقدِّمه الكهنة على المائدة، لیأتوا بالدقیق والكعك لتقدمة الذبیحة ولكي ما 

یكون كل شيٍء ُمَعًدا تحت ید الكهنة. 
] هكذا: 32-28یمكن وضع الخطوط الرئیسیة بخصوص مسئولیة الالویین [

]. 28أ. االهتمام بالدور والمخادع [
 ].28ب. تطهیر كل األشیاء المقدسة [

 ].28ج. خدمة بیت الرب [

 ].29د. ترتیب خبز الوجوه [

 ].29هـ. تجهیز الدقیق للتقدمة ورقاق الفطیر [

 ].29و. كل المقاییس المكاییل [

 ].30ز. التسبیح الیومي صباًحا ومساًء [

 ح. الخدمة الُمرتِبطة بالمناسبات كالسبوت واألهلَّة واألعیاد حسب ما ورد في الشریعة.

 ط. عمل الحراسة.

  ،َوَعَلى ُخْبِز اْلُوُجوِه َوَدِقیِق التَّْقِدَمِة َوِرَقاِق اْلَفِطیرِ 
اِج َواْلَمْرُبوَكاِت َوَعَلى ُكلِّ َكْیٍل َوِقَیاٍس [  ]29َوَما ُیْعَمُل َعَلى الصَّ

، َوَألْجِل اْلُوُقوِف ُكلَّ َصَباٍح ِلَحْمِد الرَّبِّ َوَتْسِبیِحهِ 
 ]30[ َوَكَذِلَك ِفي اْلَمَساِء،

كانت توجد لیتورجیة یومیة خدمة صباحیة وخدمة مسائیة، كانت هاتان الخدمتان أساسیتین 
في المجمع الیهودي، وانتقلتا إلى الكنیسة المسیحیة بما یناسب خدمة العهد الجدید. في الكنیسة 

القبطیة تدعیان رفع بخور عشیة ورفع بخور باكر. 

  ،َوِلُكلِّ ِإْصَعاِد ُمْحَرَقاٍت ِللرَّبِّ ِفي السُُّبوِت َواَألِهلَِّة َواْلَمَواِسِم ِباْلَعَددِ 
] ،  ]31َحَسَب اْلَمْرُسوِم َعَلْیِهْم َداِئًما َأَماَم الرَّبِّ

كان عمل الُمغنِّین هو لحمد وتسبیح الرب عند تقدمة الصباح وكذلك المساء، وكذلك 
التقدمات األخرى في السبوت واألهلة الخ. فموسى َعیَّن أن یضربوا باألبواق عند تقدمة ُمحَرقاتهم 

)، فصوت البوق كان صعًبا، لذلك َعیَّن داود مزامیر 10: 10والذبائح األخرى وفي أیام فرحهم (عد 
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للتسبیح أثناء هذه المناسبات، فعندما نمت الكنیسة الیهودیة من طفولتها أصبحت أكثر َتَعقًُّال في 
). 9، 3: 4؛ غل 11: 13 كو 1عبادتها إلى أن وصلت إلى حق اإلنجیل فأبطلت ما للطفل (

، َوِلَیْحُرُسوا ِحَراَسَة َخْیَمِة اِالْجِتَماعِ 
، َوِحَراَسَة اْلُقْدِس َوِحَراَسَة َبِني َهُرونَ 

] 32ِإْخَوِتِهْم ِفي ِخْدَمِة َبْیِت الرَّبِّ . [
 
 23 أي 1من وحي 

َهْب لنا شركة العمل لحساب ملكوتك! 

  !إلهي، من یستحق أن یعمل لحساب ملكوتك؟
َهْب لنا حكمة داود في إعداده لبناء بیتك. 

ما شغله لیس أن یجمع ذهًبا وفضة فحسب،  
بل أن یدفع ابنه والرؤساء والكهنة والالویین للعمل مًعا. 

ال تسمح أن یوجد بیننا إنسان خامل أو ُمهِمل! 
َهْب لنا أن نقف مع البوَّابین عند مداخل بیتك! 

َهْب لقلوبنا أن ُتَسبِّحك مع الموسیقیین. 

   ،َهْب لنا ُحبَّ موسى النبي
َأحبَّ شعبه أكثر من نفسه وأوالده وكل عائلته. 

اشتهى أن تغفر لشعبك عن عصیانه، حتى ال یفنى شعبه. 
طلب منك أن تغفر لهم، وٕاال تمحو اسمه من كتابك. 

طلب منك یا ملك الملوك، أن تتقدَّم الكل في المسیرة بالبریة، 
وٕاال توقَّف ولم یتحرَّك. لم ُیعِط كرامة ألبنائه وال ألسرته.  

هل لي هذا القلب المتَِّسع ُحب�ا لكل البشریة. 

  .َهْب لي یا ملك الملوك تواضع هارون
لم یضطرب حین قلت عن أخیه األصغر یكون له إلًها. 

لم یحسب ذلك فقداًنا لبكوریته، وال إهانة لكبر سنه. 
بتواضعه جعلت نسله كهنة ورؤساء كهنة. 

لك المجد یا من تعمل بالكبیر والصغیر لحساب ملكوتك. 
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 َاَألْصَحاُح الرَّاِبُع َواْلِعْشُرونَ 

فرق الكهنة والالویین 
وضع داود الملك خطة ُمنظَّمة جًدا لبناء الهیكل وٕاقامة العبادة فیه، فقد اشترى األرض التي 

سُیبَنى علیها الهیكل، وجمع أیًضا المواد الالزمة للبناء، واآلن ُیَنظِّم الكهنة والالویین للخدمة. 
ُیعِطینا هذا األصحاح تسجًیال ُمَمیًَّزا عن تنظیم الكهنة والالویین وتوزیع الخدمة، وتأدیة 

مهامهم وواجباتهم حسب عائالتهم. 
] وأربعة وعشرون فرقة من الالویین 19-1یخبرنا أنه یوجد أربعة وعشرون فرقة من الكهنة [

]. كل فرقة لها نظام بحیث ُتعَطى الفرصة لكل فرد أن یخدم في بیت الرب. 20-31[
كانت تأتي فرقة وتخدم تحت قیادة أحد الكهنة، ثم تأتي فرقة أخرى لتحل مكانها تحت قیادة 
كاهن آخر. فقد ازداد عدد عائالت الالویین حتى تعذَّر أن یخدموا جمیًعا في نفس الوقت، فكما رأینا 
قًبال فإنه من وقت موسى إلى داود ازداد عدد الالویین من ثمانیة آالف إلى ثمانیة وثالثین ألًفا، لذلك 

َقسَّمهم داود إلى فرق، هذا التقسیم قد وضعه بإرشاد اهللا. 
كانت الخدمة في الهیكل في غایة النظام، بطقسها الثابت. فالطقس بنظامه الدقیق ال یتنافى 

مع عمل روح اهللا، یقول الرسول: "ألن اهللا لیس إله تشویش، بل إله سالم... ولیكن كل شيء بلیاقٍة 
). دقة النظام ال تعني الحرفیة القاتلة، فالسماء لها نظام دقیق 40، 33: 14 كو 1وبحسب ترتیٍب " (

للغایة، لكن لیس للحرفیة موضع فیها. 

. 19-1. فرق الكهنة  1
. 31-20. فرق الالویین   2

. فرق الكهنة 1
بدأ الكهنوت عند الیهود باختیار اهللا هارون رئیس الكهنة، لم یرثه عن أسرته، وٕانما صار 

بعد ذلك وراثًیا. فكل كاهٍن یرجع لشجرة العائلة حتى یبلغ هرون أول رئیس كهنة أخا موسى. من بین 
أوالد هرون األربعة مات اثنان ولم یكن لهما أوالد، وُحِسَب ذلك عقوبة ضدهما بسبٍب لم ُیَشْر إلیه في 

)، لذلك فكل الكهنة یعود نسبهم إلى ابني هرون ألیعازر وٕایثامار. 61: 26سفر األخبار (عد 
یرى البعض أن الكاتب لم یضم أبیاثار مع الكهنة في تأسیس الهیكل، ألنه هو الكاهن الذي 

وقف بجانب أدونیا بن داود الذي حاول أن یغتصب الحكم عوض سلیمان. 
هذه الخدمة الكهنوتیة الدقیقة ترمز ِلِلیتورجیة السماء، حیث جاء ربُّ المجد یسوع المسیح 
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رئیس كهنة للخیرات العتیدة، فالمسكن األعظم واألكمل غیر مصنوع بیٍد، أي لیس من هذه الخلیقة، 
). 12: 9ولیس بدم تیوٍس وعجوٍل، بل بدم نفسه دخل َمرَّة واحدة إلى األقداس، فوجد فداًء أبدًیا" (عب 

ُیَقدِّم لنا القدیس بولس في رسالته إلى العبرانیین صورة حیَّة للسید المسیح كرئیس الكهنة على 
بدأ ُرْتبة ملكي صادق، یدخل بنا إلى األقداس السماویة، یشفع فینا بدمه، وُیَقدِّم حیاته ذبیحة عنا. 

 في جوهر موضوع رسالته، أال وهو "كهنوت السید المسیح"، الذي هو األصحاح الخامسحدیثه في 
لیس على رتبة هرون، بل على رتبة ملكي صادق إلى األبد. بدأ الحدیث عن هرون بكونه أول رئیس 

یحتاج كهنة مدعو من اهللا مباشرة لهذا العمل، والمتفوق على جمیع رؤساء الكهنة الذین خلفوه، لكنه 
لُیَقدِّم لنا من هو أعظم منه بما  یقدمها عن الشعب، أنَقِبَل ه بسبب ضعفه، سإلى تقدیم ذبائح عن نف

ال ُیَقاس، ربنا یسوع الذي یدخل بنا إلى األقداس السماویة، یشفع فینا على مستوى جدید وفرید. 
عرض الرسول بولس سمات رئیس الكهنة وعمله لیكشف عن السمو الفائق للسید المسیح 
َح عمل السید المسیح الكهنوتي بالنسبة لنا في ظلِّ العهد الجدید. یقول  متى قورن بهرون، ولُیَوضِّ

). "وكل كاهن 6: 9الرسول بولس، "یدخل الكهنة إلى المسكن األول كل حین صانعین الخدمة" (عب 
یقوم كل یوٍم یخدم وُیَقدِّم مراًرا كثیرة تلك الذبائح عینها التي ال تستطیع البّتة أن تنزع الخطیة. وأما هذا 

 ).12-11: 10فبعدما َقدَّم عن الخطایا ذبیحة واحدة جلس إلى األبد عن یمین اهللا" (عب 
في ظل الكهنوت الهاروني كان ُیَقدَّم دم حیوانات ُتقاد للذبح بغیر إرادتها، أما في العهد 
الجدید فَقدَّم رئیس الكهنة نفسه، تقوده إرادته الُحرَّة وطاعته ألبیه حتى الموت موت الصلیب وُحّبه 

: [أنت القدیس أغسطینوسللبشریة وهي بعد ُتعاِدیه! إنه الكاهن والذبیحة في نفس الوقت. وكما یقول 
 بین القدیس یوحنا الذهبي الفم] وٕاذ یقارن ˺هو الكاهن، وأنت الذبیحة، أنت المقدم وأنت التقدمة!

ذبیحة العهد القدیم الحیوانیة وذبیحة العهد الجدید الفائقة یقول: [عظیم هو الفارق! إنه هو الفدیة 
والكاهن والذبیحة! فلو كان األمر غیر ذلك لصارت هناك حاجة إلى تقدیم ذبائح كثیرة وكان ُیصَلب 

.] ˻مراًرا كثیرة

  ،یقول الرسول: "ولكن الكل من اهللا الذي صالحنا لنفسه بیسوع المسیح، وأعطانا خدمة الُمصاَلحة
). قارنوا السرَّ الكامل 19-18:5 كو 2أي أن اهللا كان في المسیح، ُمصاِلًحا العالم لنفسه" (

لإلیمان اإلنجیلي بهذه الكلمات. فإن هذا الذي ُیَري في ذاك المرئي، والذي یعمل في ذاك الذي 
یعمل، والذي یتكلم في ذاك الذي یتكلم، سُیصاِلحنا في ذاك الذي یصالحنا. بهذا توجد المصالحة 

فیه وبه، ألن اآلب نفسه یبقى فیه خالل ذات الطبیعة المماثلة، ُمصاِلًحا العالم لنفسه به وفیه بهذه 

1 On Ps. 65. 
2 In Hebr. hom 16 : 5. 
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. ˺المصالحة
القدیس هیالري أسقف بواتییه 

 َوَهِذِه ِفَرُق َبِني َهاُرونَ : 
 ]1َبُنو َهاُرونَ : َناَداُب َوَأِبیُهو العازار َوإِیثَاَمارُ . [

كان خط العازار ُممتًدا أكثر في العصر الملكي. وقد نال ِضْعف المیراث بكونه الِبْكر. كان 
لهذا الخط أهمیته بسبب ظهور أشهر كاهن "صادوق" منذ أیام سلیمان، غالًبا كان من نسل العازار. 

)، لهذا َرَ◌كَّز 2: 8أما عن الخط خالل إیثامار فقد أكَّد وجوده بعد الرجوع من السبّي (عز 
علیه كاتب سفر األخبار. 

 َوَماَت َناَداُب َوَأِبیُهو َقْبَل َأِبیِهَما َوَلْم َیُكْن َلُهَما َبُنوَن، 
 ]2َفَكَهَن العازار َوإِیثَاَمارُ . [

اثنان من أبناء هرون األربعة ماتوا بدون أن ُینِجبوا. وكان موتهم نوًعا من العقاب عن خطیة 
) لم ُتذَكْر في هذا السفر. لذلك كل الكهنة یرجع أصلهم إلى أحد االبنین العازار 61: 26ارتكباها (عد 

 وٕایثامار. 

، َوَقَسَمُهْم َداُوُد َوَصاُدوُق ِمْن َبِني العازار َوَأِخیَماِلَك ِمْن َبِني ِإیثَاَمارَ 
 ]3َحَسَب َوَكاَلِتِهْم ِفي ِخْدَمِتِهمْ . [

في هذا األصحاح نرى صادوق ُیَدبِّر مع الملك داود تقسیم الكهنة إلى أربعة وعشرین فرقة 
الذین یتممون الخدمة بالتناوب حسب القرعة. 

 أي 1یبدو أن هذا التنظیم لم ُیستخَدم قبل السبي، وٕانما بعد السبي حتى أیام السید المسیح (
). 5: 1؛ لو 10: 24

یوزع داود الملك الكهنة إلى أربع وعشرین فرقة. ویالحظ في هذا التقسیم اآلتي: 
. ُأستبعد السالكون حسب الجسد مثل ناداب وأبیهو. 1
. فقد إیثامار أولویته، غیر أنه من نسل العازار جاء صادوق الذي شغل مركًزا مرموًقا 2

 بسبب غیرة فینحاس على قدسیة بیت الرب.

 . َوزَّع داود الكهنة إلى فرٍق حسب رؤوسهم، صادوق من العازار، وأخیمالك من إیثامار.3

]. فهناك ستة عشر من بیوت اآلباء في عائلة 4. شغل العازار مكاًنا ذا بركة خاصة [4
 العازار، وثمانیة في إیثامار.

1 The Trinity 8:51 
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] حیث كانت القرعة عالمة تسلیم اإلرادة في یدي اهللا ال الناس، 5. تم التقسیم بالقرعة [5
 ).9: 1؛ لو 26: 1وذلك قبل حلول الروح القدس على الكنیسة (أع 

. ُقسَِّم الكهنة إلى أربعة وعشرین فرقة، وجاء في سفر الرؤیا أن في السماء أربعة وعشرین 6
). قائمة األربعة وعشرین فرقة من الكهنة ُتقاِبل األربعة وعشرین مجموعة من 5قسیًسا شیًخا (رؤ 

). 31: 25الُمَغنِّین (
أعلن لنا سفر الرؤیا االرتباط بین العبادة هنا واللیتورجیا السماویة، إذ ُیَقدِّم لنا األربعة 

)، ُیَقدِّمون 10، 4:4وعشرین قّسیًسا غیر المتجسدین الذین یسجدون لیًال ونهاًرا أمام العرش (رؤ 
). 8: 5صلوات القدیسین (رؤ 

 َوُوِجَد ِلَبِني العازار ُرُؤوُس ِرَجاٍل َأْكَثَر ِمْن َبِني ِإیثَاَماَر، 
 َفاْنَقَسُموا ِلَبِني العازار ُرُؤوسًا ِلَبْیِت آَباِئِهْم ِستََّة َعَشَر، 

 ]4َوِلَبِني ِإیثَاَماَر ِلَبْیِت آَباِئِهْم َثَماِنَیةٌ . [

 َواْنَقَسُموا ِباْلُقْرَعِة، َهُؤَالِء َمَع َهُؤَالِء، 
  ،َألنَّ ُرَؤَساَء اْلُقْدِس َوُرَؤَساَء َبْیِت اهللا

 ]5َكاُنوا ِمْن َبِني العازار َوِمْن َبِني ِإیثَاَمارَ . [
] في دورهم، وما كان یتم بالقرعة هو 5یتم اختیار الكهنة بالقرعة لیرأسوا أعمال القدس [

ترتیب أولویة الدور ولیس من یخدم، ألنهم اختاروا كل رؤساء، أّي من یخدم أوًال ومن یلیه في الخدمة 
لكي یعرف كل منهم دورة خدمته وُیَتمِّمها في حینها. ومن األربعة وعشرین رئیًسا كان هناك ستة عشر 
من بیت ألیعازر وثمانیة من بیت ایثامار ألن بیت إیثامار ُیفتَرض أنه تناقص منذ الحكم الذي صدر 

 من 6على عائلة عالي الذي كان من ذاك البیت، والطریقة التي ُأتبعت إللقاء القرعة مذكورة في عدد 
]، فأسماء الستة عشر رئیًسا من بیت 6" [ُأخذ بیت أب واحد اللعازار وُأِخذ واحد إلیثاماراألصحاح: "

العازار ُوِضَعْت في سلة واحدة والثمانیة من بیت إیثامار في سلة أخرى، وُسِحَب منهما على التوالي 
إلى االنتهاء من سلة إیثامار وبعد ذلك من سلة بیت العازار فقط، أو اثنان من التي اللعازار یلیها 

واحد من التي إلیثامار. 
ُوِضَع هذا التقسیم لتنظیم أعمال خدمتهم، فاهللا كان ومازال هو إله نظام ولیس إله تشویش 
بالذات في األشیاء الخاصة بخدمة عبادته، فعدد بدون نظام لیس له قیمة ویكون سبًبا ُمعّوًقا، وفي 

). 12: 12 كو 1؛ 5- 4: 12جسد للمسیح (أّي كنیسته) كل عضو له عمله لمنفعة الجسد كله (رو 
كان الالویون یلقون القرعة أمام الملك واألمراء لكي یعرف كل شخٍص إلى أیة فرقة ینتمي. 
بذلك ُیمتَنع أّي نزاع أو غضب وال ُیتَهم أحد بالتحیُّز وال یستطیع أحد أن یقول بأنه ُظِلَم، فكما أن اهللا 
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هو إله نظام كذلك هو إله السالم، فسلیمان الحكیم قال في سفر األمثال إن القرعة تمنع الخصومة (أم 
18 :18 .(

 صم 1؛ 55: 26؛ عد 8: 21استخدام القرعة ألغراض مقدسة هو من سلطة إلهیة (ال 
)، خاصة قبل عید العنصرة. القرعة كانت ُتلَقى جهاًرا وبورٍع عظیٍم 18: 18؛ 33: 16؛ أم 41: 14

في حضرة الملك والقادة والكهنة حتى ال یكون هناك فرصة للتزویر أو ما ُیشابهه، فالقرعة كانت نداًء 
ل اهللا لذا یجب أن ُتجَرى بكل إخالص ووقار، فمتیاس الرسول قد تم اختیاره للرسولیة بالقرعة  لتدخُّ

).  26، 24: 1والصالة (أع 

َؤَساءِ    ،َوَكَتَبُهْم َشَمْعَیا ْبُن َنثَْنِئیَل اْلَكاِتُب ِمَن الالَِّویِّیَن َأَماَم اْلَمِلِك َوالرُّ
 َوَصاُدوَق اْلَكاِهُن َوَأِخیَماِلَك ْبِن َأِبَیاثَاَر َوُرُؤوِس اآلَباِء ِلْلَكَهَنِة َوالالَِّویِّیَن، 

 َفُأِخَذ َبْیُت َأٍب َواِحٍد اللعازار، 
 ]6َوُأِخَذ َواِحٌد ِإلیثَاَمارَ . [

وفي هذا األصحاح ورد اسم الشخصیة الرسمیة الموكلة بكتابة األسماء التي یتم االقتراع 
علیها وهو شمعیا واحد من الالویین. 

 1: كان ابًنا ألبیاثار، وحفیًدا ألخیمالك آخر أحد الكهنة الذین قتلهم شاول الملك (أخیمالك
). كان أبیاثار وصادوق رئیسّي كهنة مًعا في عهد داود، أحدهما في أورشلیم في 18-11: 22صم 

: 18 أي 1الخیمة التي فیها تابوت العهد، والثاني في جبعون حیث خیمة االجتماع. ویظهر من (
) أن أخیمالك بدأ في القیام ببعض واجبات أبیاثار أبیه عندما شاخ. 16

 َفَخَرَجِت اْلُقْرَعُة اُألوَلى ِلَیُهوَیاِریبَ . 
 ]7الثَّاِنَیُة ِلَیْدِعَیا. [

 ]8الثَّاِلَثُة ِلَحاِریمَ . الرَّاِبَعُة ِلَسُعوِریمَ . [
كانت كل فرقة من الفرق األربع وعشرین تخدم في الهیكل نوبة من أسبوعْین كل سنة. أما 

-5: 1بقیة الوقت فتخدم في المدن في مواطنهم. وكان هذا النظام سائًدا حتى في أیام ربنا یسوع (لو 
9 .(

 ]9اْلَخاِمَسُة ِلَمْلِكیَّا. السَّاِدَسُة ِلَمیَّاِمینَ . [

 ]10السَّاِبَعُة ِلُهقُّوَص . الثَّاِمَنُة َألِبیَّا. [
) بأنها 5: 1من أولئك األربعة وعشرین فرقة كانت الثامنة ألبیا، وهي التي ذكرت في (لو 
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الفرقة التي كان منها زكریا والد القدیس یوحنا المعمدان. 
من هذا یتضح أن الفرق التي وضعها داود بالرغم من تعثرها أثناء حكم الملوك األردیاء 

وتوقفها أثناء السبي إالَّ أنها استمرت بعد ذلك إلى أن ُهِدَم الهیكل الثاني على أیدي الرومان.  

 ]11التَّاِسَعُة ِلَیُشوعَ . اْلَعاِشَرُة ِلَشُكْنَیا. [

ْلَیاِشیبَ . الثَّاِنَیَة َعَشَرَة ِلَیاِقیمَ . [  ]12اْلَحاِدَیَة َعَشَرَة َأل

 ]13الثَّاِلَثَة َعَشَرَة ِلُحفَّةَ . الرَّاِبَعَة َعَشَرَة ِلَیَشْبآبَ . [

 ]14اْلَخاِمَسَة َعَشَرَة ِلَبْلَجةَ . السَّاِدَسَة َعَشَرَة ِإلیِمیرَ . [

 ]15السَّاِبَعَة َعَشَرَة ِلِحیِزیرَ . الثَّاِمَنَة َعَشَرَة ِلَهْفِصیَص . [

 ]16التَّاِسَعَة َعَشَرَة ِلَفَقْحَیا. اْلِعْشُروَن ِلَیَحْزِقیِئیلَ . [

 ]17اْلَحاِدَیُة َواْلِعْشُروَن ِلَیاِكینَ . الثَّاِنَیُة َواْلِعْشُروَن ِلَجاُمولَ . [

 ]18الثَّاِلَثُة َواْلِعْشُروَن ِلَدَالَیا. الرَّاِبَعُة َواْلِعْشُروَن ِلَمَعْزَیا. [

، َفَهِذِه َوَكاَلُتُهْم َوِخْدَمُتُهْم ِللدُُّخوِل ِإَلى َبْیِت الرَّبِّ َحَسَب ُحْكِمِهمْ 
 ]19َعْن َیِد َهاُروَن َأِبیِهْم َكَما َأَمَرُه الرَّبُّ ِإَلُه ِإْسَراِئیلَ . [

كانت كل فرقة ُتدَعى باالسم الذي ُأسَِّست به منذ البدایة حسب حكمهم عن ید هرون أبیهم 
]، فكل من ُدِعي رئیس كهنة یجب أن ُیَهاب وُیكّرم من الكهنة كأبیهم، كما كان هرون أبوهم 19[

ُیكرَّم.  
والسید المسیح هو رئیس كهنة على بیت اهللا والمؤمنون به هم جنس مختار وكهنوت ملوكي 

 ).9: 2 بط 1ویجب أن یخضعوا له (

. فرق الالویین 2
ن لسبط الالویین من نفر قلیل أیام القضاة إلى أن ظهر عالي وصموئیل، ولكن عندما  تكوَّ

أحیا داود العبادة أصبح الالویون أكثر شهرة، وُوِجَد الویون ذوو قدرة على تكریم سبطهم. 

 َوَأمَّا َبُنو َالِوي َفِمْن َبِني َعْمَراَم ُشوَباِئیُل، 
 ]20َوِمْن َبِني ُشوَباِئیَل َیَحْدَیا. [

، كانوا بین الذین یقفون بین 23ُمعَظم الالویین المذكورین هنا قد سبق ذكرهم في األصحاح 
یدي الكهنة في خدمة بیت الرب، ولكنهم ُذِكُروا هنا مرة أخرى كرؤساء الالویین لألربعة وعشرین فرقة 
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الذین یخدمون بین یدي األربعة وعشرین فرقة للكهنة، لذلك كانوا یلقون القرعة مع إخوتهم أبناء هرون 
الذین ال یسودون على كهنة اهللا كما قال القدیس بطرس: "ال كمن یسود على األنصبة بل صائرین 

)، ولكي ما یكون تنفیذ كل الخدمة ُمؤیَّد من ِقَبل اهللا، فإن رؤساء اآلباء 3: 5 بط 1أمثلة للرعیة "(
كانوا یلقون القرعة بین إخوتهم الصغار أّي أن الذین من بیت أكبر عوملوا على نفس المستوى مع 

العائالت األصغر منهم، وأخذوا مكانهم لیس حسب األقدمیة، وٕانما بالقرعة حسب تدبیر اهللا. فنالحظ 
، الكبیر أو الصغیر، فاإلخوة الصغار، إذا كانوا  أنه في المسیح یسوع لیس هناك فرق بین العبد والحرِّ

 ُمخِلصین لإلیمان، سیكونون مقبولین من المسیح كاآلباء الكبار.

 ]21َوَأمَّا َرَحْبَیا َفِمْن َبِني َرَحْبَیا الرَّْأُس َیشِّیَّا. [

 ]22َوِمَن اْلِیْصَهاِریِّیَن َشُلوُموُث، َوِمْن َبِني َشُلوُموَث َیَحثُ . [

 ]23َوِمْن َبِني َحْبُروَن َیِریَّا َوَأَمْرَیا الثَّاِني َوَیْحِزیِئیُل الثَّاِلُث َوَیْقَمَعاُم الرَّاِبعُ . [

یِئیَل ِمیَخا. ِمْن َبِني ِمیَخا َشاُمورُ . [  ]24ِمْن َبِني ُعزِّ

 ]25َأُخو ِمیَخا َيِ◌شِّیَّا َوِمْن َبِني َيِ◌شِّیَّا َزَكِریَّا. [

 ]26ِاْبَنا َمَراِري َمْحِلي َوُموِشي. اْبُن َیَعْزَیا َبُنو. [

 ]27ِمْن َبِني َمَراِري ِلَیَعْزَیا: َبُنو َوُشوَهُم َوَزكُّوُر َوِعْبِري. [

 ]28ِمْن َمْحِلي العازار َوَلْم َیُكْن َلُه َبُنونَ . [

 ]29َوَأمَّا َقْیُس َفاْبُن َقْیَس َیْرَحْمِئیلُ . [

 َوَبُنو ُموِشي: َمْحِلي َوَعاِدُر َوَیِریُموثُ . 
 ]30َهُؤَالِء َبُنو الالَِّویِّیَن َحَسَب ُبُیوِت آَباِئِهمْ . [

 َوَأْلُقوا ُهْم َأْیضًا ُقَرعًا ُمَقاَبِ◌َل ِإْخَوِتِهْم َبِني َهاُروَن 
 َأَماَم َداُوَد اْلَمِلِك َوَصاُدوَق َوَأِخیَماِلَك َوُرُؤوِس آَباِء اْلَكَهَنِة َوالالَِّویِّینَ .

ُؤوُس َكَما ِإْخَوِتِهِم اَألَصاِغرِ . [  ]31اآلَباُء الرُّ
 كان األصاغر بین الالویین لهم ذات النصیب كرؤوس اآلباء.

الواجبات الُمَحدَّدة في الهیكل 
. واجبات إداریة 1
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). 5-4: 23 أي 1).  ب. ُنظَّار (5-4: 23 أي 1أ. ُمشِرفون (
). 30-29: 26 أي 1ج. إداریون عامون (

. واجبات كهنوتیة 2
). 1: 25 أي 1).   ب. أنبیاء (1: 24 أي 1أ. كهنة (

). 28-27: 23). د. مساعدون لطقوس التطهیر (31-29: 23ج. مساعدون لتقدیم الذبائح (

. واجبات خَدمیة  3
). 29: 23). ب. ُمراِقبون للمقاییس والموازین (29: 23 أي 1أ. خبَّازون لخبز الوجوه (

). 28: 23ج. أمناء للمحافظة على قدس األقداس (

. واجبات مالیة 4
). 28-26: 26). ب. أمناء على المخازن (20: 26ا. أمناء على خزائن األقداس (

. واجبات فّنیة 5
). 7: 25 أي 1).  ب. ُمَسبِّحون (6: 25 أي 1ا. موسیقّیون (

. واجبات حراسة 6
). 18-12: 26).  ب. ُحرَّاس لألبواب والمخازن (5: 23 أي 1ا. ُحرَّاس للهیكل (

. خدمات فردیة 7
). 5: 25 أي 1).  ب. رائي خاص للملك (6: 24 أي 1أ. كاتب سجل (

). 1: 26 أي 1).  د. قائد الحرس (2: 25 أي 1ج. نبي خاص للملك (
). 24-23: 26 أي 1و. رئیس الخزائن (
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 24 أي 1من وحي 
َهْب لي أن اختبر عربون السماء! 

  ،عندما أمرت موسى النبي أن یبني لك خیمة االجتماع
َأریَته مثاًال لها حتى ُیِقیمها تحمل مثال السماء. 

رأى كل تفاصیل المثال، حتى بالحق تصیر أیقونة السماء. 
رفعَت قلبه وبصیرته الداخلیة إلى فوق، 

لتلتهب أعماقه بالشوق إلى الحیاة السماویة المتهللة. 
اشتهى أن یكون الكهنة والالویون بل وكل الشعب أشبه بطغمة سماویة، 

حتى متى انطلقوا إلى األبدیة، 
تتناغم لیتورجیاتهم وتسابیحهم مع العمل المالئكي. 

یصیرون عجًبا في أعین السمائیین. 

 . ًوجاء داود یطلب أن یبني لك هیكال 

فَكشَفَت له مثال السماء. 
جاء مطابًقا في روحه مع خیمة االجتماع. 

وضع داود نظاًما دقیًقا للكهنة والالویین ال ینحرفون عنه. 
ووضع طقًسا دقیًقا للعبادة، 
لیس لیمارسوه بحرفیة قاتلة، 

وٕانما بروحانیة عمیقة بدون تشویش! 

  .وهبتنا روحك القدوس لُیِقیم منَّا هیكًال مقدًسا
لتُباِركه بحلولك العجیب فیه، یا رئیس الكهنة السماوي. 

وتفض علیه بفرح الروح، 
فتشترك أعضاء الجسم مع النفس والروح في التسبیح. 

بحضورك اإللهي، لن یتسلل إليَّ العدو لُیْفِسَد ُحبِّي لك. 

  .في الخیمة كما في الهیكل یقوم الكهنة بذبح الحیوانات والطیور الطاهرة
أما في قلبي فأنت هو الكاهن والذبیحة وقابل التقدمات. 

ُقدَِّمْت في الخیمة والهیكل مالیین الذبائح العاجزة عن تقدیس القلب. 
ذبیحة صلیبك َتمَّْت مرة واحدة، 
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صارت سّر مصالحة األجیال الماضیة والحاضرة والُمقِبلة مع اآلب! 

  .حین یموت رئیس الكهنة ُیخَتار أحد من نسل هرون
یموت بال عودة إلى یوم مجیئك الثاني على السحاب. 

ُتخَلع منه ثیاب المجد والبهاء، فیرتدیها الكاهن الحدیث. 
یحل الفساد بجثمانه، حتى ُتِقیمه في یومك! 

أما موتك فهزَّ الجحیم وَحطَّم متاریسه. 
لیس للفساد أن یجتاز إلى جسدك، 

بل یتهلل الراقدون بك، وُیدِركون سرَّ خالصك! 
ارتفعت إلى السماء بجسدك القائم من األموات. 

تشفع لدى اآلب عن كل مؤمنیك.  
لك المجد یا رئیس الكهنة، الشفیع السماوي! 
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ملحق األصحاح الرابع والعشرین 

هرون رئیس الكهنة ومسیحنا رئیس الكهنة السماوي 
. رئیس الكهنة السماوي یتحدَّى الموت 1

إذ اهتم سفر أخبار األیام األول بالكهنة والالویین، وقد حمل هذا رمًزا لرئیس الكهنة 
السماوي، رأیت أن أشیر إلى دور ربِّ المجد كرئیس الكهنة السماوي ومقارنته بكهنة العهد القدیم. 
یصعب التعبیر عن مشاعر الكثیرین من شعب إسرائیل في العهد القدیم من جهة مجد 

الكهنة بوجه عام ورئیس الكهنة بوجه خاص. لقد أعلن الرب أال یكون لسبط الوي نصیب في تقسیم 
أرض الموعد، لكي َیَتَغنَّى كل واحٍد منهم مع إرمیا النبي: "نصیبي هو الرب، قالت نفسي، من أجل 

). ولكي ُتَقام لهم مدن وسط األسباط، سواء في الضفة الشرقیة أو الغربیة، 24: 3ذلك أرجوه" (مرا 
فیكونون كالملح في الطعام وكالنور في العالم، حسب قول السید المسیح لنا: "أنتم ملح األرض" (مت 

). فیلیق بهم كما بنا أن نسند إخوتنا من الفساد، وأن ننیر لهم 14: 5)، "أنتم نور العالم" (مت 13: 5
وسط الظلمة، وذلك خالل نعمة اهللا العاملة فینا. 

هذا وندرك خطورة وُقْدِسیة عملهم، أن من تمتد یده للعمل الكهنوتي من سبط آخر ُیَصاب 
بغضٍب إلهي، حتى إن كان ملًكا، مثل شاول، الذي بسبب تقدیمه الُمحَرقة وذبائح السالمة ُنِزَعْت عنه 

یا الهیكل وفي یده مجمرة لإلیقاد ضربه الرب 14-13:13 صم 1المملكة ( )، وٕاذ اقتحم الملك ُعزِّ
). 21-19: 26 أي 2بالبرص في جبهته إلى یوم وفاته (

أما رئیس الكهنة فكان ُیَمثِّل السمائیین حینما یرتدي ثیاب الكهنوت، وأیًضا یقف الكل في 
رعدة حین یدخل قدس األقداس مرة واحدة في السنة في یوم الكفَّارة العظیم. 

لقد َتَحطَّم كثیر من الكهنة حین ُأقتیدوا إلى السبي البابلي وُحِرُموا من العمل الكهنوتي. 
لكن شتَّان ما بین رئیس الكهنة الذي من سبط الوي ورئیس الكهنة السماوي، ابن اهللا الوحید. 

لقد مات هرون الكاهن وكل نسله في ضعٍف بغیر إرادتهم، بكونهم من نسل آدم المخطئ، أما یسوع 
المسیح فمات بإرادته من أجل ُحبِّه للبشریة، وقام لُیِقیَمنا معه. 

 موت هرون على الجبل وانتقال كهنوته إلى ابنه، القدیس مار یعقوب السروجيُیَصوِّر لنا 
لیكشف عن عجز الكهنوت الالوي، إذ لرئیس الكهنة بدایة أیام ونهایة، عمله مؤقت إلى حین، ینتقل 

)، ٢١: ١٠من جیٍل إلى جیٍل حتى ینتهي الرمز ویأتي من هو "كاهن عظیم على بیت اهللا" (عب 
). إنه ال یتحدَّى الموت ١: ٨" (عب ت"رئیس كهنة... قد جلس في یمین عرش العظمة في السماوا

فحسب، إنما وهبنا نحن أیًضا أن نتحدَّاه. 
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  ً؟ وانزع ثیاب أخیك هرون ،: لماذا أنت واقف، اقترب لهحینئذ أشار الرب إلى موسى قائال
 الكاهن الذي اخترته. لعازارلبسها الأانزع عنه ثیاب القدس الحبرویة، و

 لیذهب إلى الموت عارًیا. الثیاب نزع عنهانزع عنه كل رتبة بني الوي، وا
. مضي وأطلقه لي، الكهنوتثیاب نزع عنهاف آدم عارًیا بین األشجار، كوقف أبو

قداسة. ال ضدي فآخذه بئدنس، وبما أنه لم یخطیت لمقداسة والدخل إلى العالم ب
حنى رأسه. أ ف،اقترب موسى من أخیه كما ُأمر، ورآه هرون قادًما نحوه

َسلَّم هرون الكاهن نفسه لُیعرَّى من ثیاب الكاهن، ثم یذهب إلى العالم الجدید. 
 وأعطاه البنه. ، وألقى یدیه فوق رأسه، ونزع عنه إكلیل المجد،اقترب موسى

رفع عنه العمامة العزیزة التي كان یلبسها، وأعطاها البنه لیدخل ویقوم على خدمته. 
 لبسها اللعازار قدَّام أبیه.أ التي كان یلبسها، وبدلةنزع عنه ال

، ولم یتضایق بنزعه عنه ثیاب القدس.  ثیابههنعنزع وقف هرون ینظر إلیه وهو ي
 اهللا.  بیت وَقِبَل أسرار، الشابربقتا، وكهنوت وصار عارًیا من ال ثیابههنعُنِزَعْت 

وقف هرون ینظر إلى ابنه الالبس ثیابه والواقف بهًیا مثل الوي. 
ه.  عن ألنه صار بدالً ،بتهج قلبهانظر إلى الكاهن الشاب والَحْبر البهي، وفرح به و

..  اإلكلیل، والبدلة، والعمامة، والحلة وفوقها كلها الزنَّار.سلب
 سًرا صوِّروالسروال، واألجراس الذهبیة المصفوفة فیه، والرمانات االثنتي عشرة التي تُ 

ا. عظیمً 
تزیَّن هذا الشاب مثل الختن للُعْرِس، لیصیر كاهًنا في قبة العهد. 

، على قمة الجبل، وهرون عاٍر مثل آدم بین األشجار(موسى وهرون) قف األخوان و
العازار البس الكهنوت اإللهي، وموسى واقف یحبس أحشاءه لئال یبكي. و

 من الموت؟ قریًبا إذ یرى هرون عارًیا و،َمن له قلب حجري وال یبكي
ًدا من الكهنوت، وال یجلب جداول الدموع من   ˺ه؟داخلَمن رآه عارًیا وُمجرَّ

 القدیس مار یعقوب السروجي
بینما یرثي موسى أخاه لموته وفقدانه الكهنوت، یدعونا اإلنجیل أن نتهلل بموت السید 

 المسیح وقیامته.

  ،العالم المنظور وغیر المنظورالیوم جاء الخالص للعالم . 

Ï  راجع نص بول بیجان ترجمة الدكتور بهنام سوني؛ الخوري بولس الفغالي: یعقوب السروجي من على هارون الكاهن 5المیمر 
 .101-99ملكیصادق وهرون إلى یسوع المسیح، ص 
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قام المسیح من بین األموات، فقوموا أنتم معه.  
عاد المسیح وجلس في مكانه، فعودوا أنتم معه.  

ر المسیح من القبر، فتحرروا أنتم من رباطات الخطیة.  تحرَّ
أبواب الجحیم قد ُفِتَحْت، والموت یتحطَّم. آدم القدیم ُیبتَعد، والجدید یعود إلینا. 

 ˺فتجدَّدوا أنتم!، )17: 5 كو 2" (جدیدة خلیقة فهو ،المسیح في حدأ كان ن"إ
 القدیس غریغوریوس النزینزي

  تأتي خیوطه من األرض. هي ثیاب كتان مقدسة 4:16  مقدًسا" (الًیا كتاناقیل: "یلبس قمیًص ،(
یلبسها المسیح، رئیس الكهنة الحقیقي، إذ یتخذ لنفسه طبیعة الجسد األرضي، الذي قیل عنه إنه: 

 إلى الذي نزلأخذ ربِّي ومخلصي جسًدا أرضًیا، في رغبته إلقامة "من تراب وٕالى تراب یعود". 
. ˻األرض، حتى یحمله صاعًدا به من األرض إلى السماء

العالمة أوریجینوس 

. بكهنوته وهبنا الكهنوت العام والكهنوت السرائري 2
إن كان ُمَخلِّصنا رب األرباب ُیِقیم منَّا أیقونة له، وهو ملك الملوك ُیِقیم من مؤمنیه ملوًكا 
روحیین، ورئیس الكهنة السماوي ُیِقیم في میاه المعمودیة كهنة هللا أبیه كقول القدیس یوحنا الالهوتي 

). هذا وقد اختار ربُّنا یسوع له تالمیذ ورسل لیمارسوا العمل 6: 1"جعلنا ملوًكا وكهنة هللا أبیه" (رؤ 
الرعوي والسرائري، ال لیحتَّلوا موضعه، بل لیعمل فیهم وبهم ألجل تحقیق خالص البشریة في استحقاق 
دمه الثمین وبعمل روحه القدوس حسب مسرَّة اآلب. إننا ُنَسبِّح اهللا ونحمده ونمجده على ِغَنى عطایاه 

وعمل نعمته الفائقة. 

 أتكلم عن موهبة الهوتك.أن  ساعدني ،یا عظیم األحبار ورئیس الكهنة وربَّ الذبائح 
 ألكشفها لجمیع ،ي أسراركل اكشف ،یا واهب الحیاة وكاشف األسرار لجمیع البسطاء

 الُمحتاِجین.
 رفع صوتي، وأطرب ساعدني أل، اللسانن عندك وم، العقلن عندك وم، الكلمةن عندكم

 .˼بكل ألحان شجیة
 القدیس مار یعقوب السروجي

1 N. & P.N Frs, series 2, volume I, Orations 45:1. 
2 Homilies on Leviticus 9:2 (Cf. Frs. of the Church). 

Ñ  (راجع نص بول بیجان ترجمة الدكتور بهنام سوني)؛ الخوري بولس الفغالي: یعقوب السروجي من على تعزیة الكهنة 70المیمر 
. 42، ص 2009ملكیصادق وهرون إلى یسوع المسیح، 
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كنیسة العهد القدیم . بكهنوته نزع البرقع عن 3
 انشق حجاب الهیكل. یرى القدیس مار یعقوب بإذ صرخ السید المسیح على الصلي

السروجي أن هذا الحجاب هو برقع ترتدیه كنیسة العهد القدیم المخطوبة للمسیا المنتظر، لكن إذ جاء 
 ولم تقبله ُنِزَع هذا البرقع عنها، فلم تدع المخطوبة العفیفة، وحرمت نفسها من الُعْرِس السماوي.

 ن رئیس أ لتعرف مدینة األحبار ب)،71: 27 (مت صوته شق حجاب باب الهیكل المقدس
  األحبار قد مات.

 بیت المقدس وفضح فارتجف ، أطلق صوًتا،ربُّ القدس الذي طرده األحبار من بیت المقدس
نفسه. 

 ألنه سمع صوت رب الذبائح على الجلجثة. ،شقَّ حجاب باب الهیكل نفسه
 وخرجت قوته ومزقت الحجاب بغضٍب . ،فزع تابوت العهدف ،صرخ الوحید على الخشبة

 ُصِلَب، وٕاذ خرب لم یرد الروح أن یسكن فیه. ه ألن ربَّ ،خرب البیت
  لیكون البیت الذي ُأهین فیه ربُّه خراًبا.،وعندما خرج الروح مزَّق الحجاب

 وطردها من میراثه. ، ودخل ومزَّق ثیابها،، فغضب أبوهعریس وصلبِت ال،ُجنَّت العروس
ْت فسد ألنها ، وجعلها سخریة بین الجماعات،رئیس البیتبت خفتس ألنها ا،كشف رأسها

كثیًرا. 
 لتكون عفیفة في خدرها. ة كما لو ببرقع المخطوب،جعلها ُمحتِشمة بالحجاب

.. .رض لتكون أضحوكة في األ، وكشف الرأس،هاحجابت مزَّق فسدوعندما 
 (مت  وبال ذبائحكهنوت بال ،تَرك لكم خراًبايُ صاعًدا، هوذا بیتكم فأیها الالویون، من اآلن 

23 :28(Î. 
القدیس مار یعقوب السروجي 
 

 

Ï  ؛ الخوري بولس 52 راجع الدكتور بهنام سوني؛ النص القبطي المیمر على آالم مخلصنا وصلبه ودفنه وقیامته) 7 (53المیمر
 .177-176الفغالي، ص 
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 األصحاح الخامس والعشرون
 إفراز الجیش وعمل قرعة الحراسة

 

بعدما انتھى داود من تنظیم فرق الالویین الذین یقفون بین یدي الكھنة 
في خدمة الھیكل، نرى في األصحاح الحالي وضعھ طریقة لھؤالء 

 الذین تعینوا لیھتموا بخدمة التسبیح والموسیقى في الھیكل:

)، وابناؤھم 1. األشخاص المفرزون آساف وھامان ویدوثون (عدد 1
 ).7)، والخبیرین (عدد 6، 2(عدد 

 ).31، 8. النظام الذي یخدمون بھ ترتب بالقرعة (عدد 2

وأفرز داود رؤساء الجیش للخدمة بني آساف وھیمان ویدوثون *     
). نالحظ: 7، 1: 25أیام 1 والصنوج..."(الربابالمتنبئین بالعیدان و

 

)، واستخدام ھذا التعبیر 3، 1.التسبیح ہلل ھنا ُدعى تَنَبُؤا (عدد 1
الكریم، أّي التنبؤ، لوصف خدمة الكورال في القدس إنما ھو تحزیر 

ضد اعتبار ھذه الخدمة كھوایة، حقًا أنھ لیس جمیع من دخلوا ھذه 
الخدمة تشرفوا برؤى هللا أو بالتنبؤ بأشیاء سوف تحدث فیما بعد، وقد 

)، ولكن المزامیر 5قبل عن ھامان أنھ رائي الملك بكالم هللا (عدد 
التي كانوا یسبحون بھا قد ُوضعت من االنبیاء والكثیر منھا بھا 

تنبؤات والغرض منھا كان لبناء الكنیسة وتمجید هللا، والتسبیح في 
1 
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) وربما 20: 19؛ 5: 10صم 1عھد صموئیل النبي قد لُقّب بالتنبؤ (
). 24: 14؛ 4: 11كو 1ھذا ما عناه بولس الرسول بما سما نبوة (

 

) رجال 1ب. التسبیح ھنا ُدعى خدمة واالشخاص المستخدمین لھ ُدعوا في (عدد 
عمل (خبراء)، فإنھ عمل عظیم وُمسّر جًدا أن یُدعى اإلنسان لتسبیح هللا، فما ھي 

السماء إالَّ ذلك؟ وھذا دلیل على انھ یجب أن یكون ھذا عملنا ونوجھ كل ما بداخلنا لھ. 

 

ج. لقد استخدمت ھنا آالت موسیقیة مختلفة تتناسب مع الخدمة: عیدان، رباب، 
). 5) وواحد لرفع القرن (عدد 6، 1صنوج (عدد 

 

إننا ال ندعو إلعادة استخدام مثل ھذه اآلالت في عبادة هللا، ولكن یجب على أولئك 
الذین یستخدمونھا لترفیھ ذواتھم أالَّ یكون في ذلك أّي شيء مخلِّ باآلداب أو أّي شيء 

دنس بأن یتذكروا أنھا في وقت سابق كانت مقدسة وأن الذین استخدموھا في الحیاة 
 المخترعون الرباب"الھاذرون مع صوت العادیة قد دینوا كما ذكر عاموس النبي: 

). 5: 6(عا ألنفسھم آالت الغناء كداود"

 

د. إن تكریم وتمجید هللا كان ھو الغرض األساس في استخدام كل ھذه الموسیقى 
بالھیكل سواء كانت آلیة أو صوتیة، وكان المغنون ألجل الحمد والتسبیح للرب (عدد 

)، 6) أّي ألجل الغناء في بیت الرب (عدد 7)، وكانوا متعلمین الغناء للرب (عدد 3
وھذا یتفق مع تكرار التسبیح في كنیسة اإلنجیل أّي للترنیم والترتیل في القلب للرب 

). 19: 5بجانب التسبیح بالصوت (أف 

 

)، ففي ھذه األمور 6) وكذلك في (عدد 2ه. إن أمر الملك قد روعى في (عدد 
تصرف داود حقًا كنبي، لذا فاھتمامھ بترتیب وتنظیم الخدمة اإللھیة القدیمة والحدیثة 
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كان مثًال حسنًا لكل ذي سلطة أن یستخدمھا لنشر العبادة وتعالیم السید المسیح، 
فیالیتھم یكونوا خداًما ہلل بالحق. 

 

)، واالبناء كانوا 1و. اآلباء أشرفوا على ھذه الخدمة آساف وھیمان ویدوثون (عدد 
)، وھذا یعطي مثًال حسنًا لآلباء لیدربوا أبناءھم، وفي 6- 3- 2تحت ید آبائھم (عدد 

الواقع لكل الكبار لكي یعلّموا الصغار خدمة هللا وباالخص التسبیح السمھ القدوس، 
فلیس ھناك جزء من أعمالنا أھم أو أكرم لینقل لالجیال الالحقة، وأیًضا للصغار لكي 

یخضعوا للكبار ویسترشدون بھم ألن عندھم الخبرة والحنكة للتعلیم، ومن المحتمل أن 
آساف وھیمان ویروثان قد تربوا على ید صموئیل واستلموا تعلیمھم في مدارس 

االنبیاء التي أسسھا وكان یرأسھا، فقد كانوا حینذاك تالمیذ واآلن أصبحوا معلمین. 
ھؤالء الذین سیصبحون ذوي شأن یجب أن یبدأو مبكًرا لیكون لھم وقٌت كاٍف العداد 
أنفسھم. ھذا العمل الجلیل لتسبیح هللا أحیاه صموئیل ولكنھ لم یعش لیكون مّكًمال بھذا 

المقدار، فسلیمان یكمل ما بدأه داود كما كمل داود ما بدأه صموئیل، فیالیت الكل 
یعملون قدر استطاعتھم لخدمة هللا والكنیسة حتى ولو لم یستطیعوا أن یصلوا للقدر 

الذي یرغبونھ فبعد رحیلھم یقدر هللا أن یقیم من الحجارة من یستطیعوا استكمال البناء 
على ما اسسوه. 

 

ز. كان ھناك أیًضا آخرون بجانب أبناء ھؤالء الرجال العظام الذین دعوا اخوتھم 
(ربما الشتیاقھم للدخول في فرقھم الخاصة) والذین تعلموا تسبیح الرب، وكانوا 

: 288) وكانوا كلھم من الالویین وأصبح عددھم اآلن 7خبیرین في ذلك (عدد 

 

كان ھذا عدًدا كافیًا للقیام بخدمة بیت هللا ألنھم كانوا خبیرین في العمل الذي دعوا  .۱
. (انظر المزید عن ھذا الموضوع ھنا في موقع األنبا تكال في أقسام المقاالت و لھ

عندما كان داود الملك منغمًسا في االشعار اإللھیة والتسبیح التفاسیر األخرى). 
فإن كثیرین من الذین كان عندھم استعداد قد تبعوا ودرسوا في ذاك المجال، فالذین 

یھتمون بھذه األمور یقدمون خدمة جلیلة للكنیسة. 
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. ومع ذلك كان ھذا عدًدا صغیًرا إذا قورن باألربعة آالف الذین عینھم داود لتسبیح 2
)، فأین ذھب الباقون ربما قُّسم الباقون إلى فرق وتبعوا أولئك، أو 5: 23أیام 1الرب (

) وكل من یعبد في البیت یمكنھ 6ربما كان أولئك ألجل غناء بیت الرب (عدد 
االشتراك معھم والبقیة ُوزعوا وانتشروا في المملكة لیشرفوا على أعمال حسنة 

للشعب في ھذا المجال، فالذبائح حسب شریعة موسى كانت تقدم في مكان واحد فقط 
 ).8: 2تي 1ولكن مزامیر داود یمكن أن یُسبّح بھا في كل مكان (

، 8: 25أیام 1("وألقوا قرع الحراسة الصغیر كما الكبیر المعلم مع التلمیذ..."* 
19.( 

ُذِكَر أربعة وعشرون شخًصا في بدایة ھذا األصحاح وھم أبناء ثالثة رجال عظام 
) ولكن من المحتمل أنھ 44: 6آساف وھیمان ویدوثون، إیثان كان الثالث (أصحاح 

مات قبل استكمال التنظیم وحّل یدوثون مكانھ (أو ربما إیثان ویدوثون كانا اسمان 
لنفس الشخص)، وقد دبرت العنایة اإللھیة أن یكون آلساف أربعة أبناء ولیدوثون ستة 

 17 ولكن یُفترض أن شمعي المذكور في عدد 3أبناء (وقد ذكر خمسة فقط في عدد 
) 4، 2 (عدد 24ھو الخامس)، ولیھمان أربعة عشر ابنًا فیكون مجموع الذین افرزوا 

الذین كانوا مؤھلین للخدمة ودعوا لھا، ولكن السؤال كان بأّي ترتیب یجب أن 
یخدموا؟ وھذا تُعیّن بإلقاء القرع لمنع التنافس على األولویة التي ھي خطیة تصیب 

بسھولة الكثیرین. 

 

 مجموعة، على نفس المستوى 24القرعة كانت تلقى بدون تحیز لیضعوھم في  .أ
الصغیر كالكبیر والمدرس كالتلمیذ دون اعتبار للسن أو المنزلة أو الدرجة التي 

)، فالعظیم 8حصلوا علیھا في مدارس الموسیقى، ولكن الكل تُرك لتدبیر هللا (عدد 
والوضیع والمدرس والتلمیذ الكل متساویین أمام هللا الذي ال یأخذ بقانون األولویة 

). 23: 20والتمییز (انظر مت 
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لقد دبر هللا القرعة كما شاء ربما معطیًا اعتباًرا لمزایا الشخص وھي أھم من  .ب
اعتبار السن أو أولویة المیالد، فاہلل رفع البعض وأحیانًا فّضل الصغیر على 

الكبیر. 

 

 ج. لیتنا نمجد ونسبح هللا بقلب واحد وفم واحد كما كانت ھذه الفرق تفعل. 
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 26أخبار األیام األول 

 َاَألْصَحاُح السَّاِدُس َواْلِعْشُرونَ 

البوَّابون وُأمناء الخزائن والقضاة 
في األصحاح الرابع والعشرین تحدَّث الكاتب عن تنظیم الكهنة والالویین بصفة عامة، ولكي 

یكشف عن أن التنظیم وٕان كان یتم بحزٍم وتدقیٍق غیر أنه یبعث روح الفرح والتهلیل، لذا تحدث في 
األصحاح الخامس والعشرین عن الموسیقیین والتسبیح. یود داود أن یكون هیكل الرب أیقونة السماء، 
ُیسَمع فیه التسبیح بال انقطاع، وَیَتمتَّع العابدون بروح الفرح. الفرح سمة أساسیة في حیاة المؤمن، لذا 

یلزمه إدراك مسئولیته في العمل. ال یعرف المؤمنون حیاة اللهو أو الخمول، إنما كما أن اهللا اآلب 
)، یلیق بنا أال نتوقَّف عن العمل. 17: 5یعمل وأیًضا االبن (یو 

هكذا اهتم داود الملك بتنظیم العمل، فأقام بوَّابین ووكالء خزائن وعرفاء وقضاة. حًقا لكٍل 
منهم تخصصه في العمل. غیر أننا كأبناء هللا یلیق بنا أن نمارس كل هذه األعمال مًعا. 

فالمؤمن یعتز بدوره كبوَّاب یشعر بااللتزام أال یسمح لفكر خاطئ أو عاطفة ُمنحِرفة أو 
سلوٍك غیر الئٍق أن یكون له موضع فیه. وأیًضا یمارس عمله بأمانة كأمین مخازن حیث یدرك قیمة 
عطایا اهللا الثمینة والتي ال ُتقدَّر، فیشعر أنه قد صار أشبه بمخزن كنوز سماویة. أیًضا یمارس عمله 

كعریٍف أي كموظٍف في القصر، أو كقاٍض یهتم بالعمل على تحقیق العدالة بین الناس. 

. 19-1. البوَّابون أو حرس الهیكل  1
. 28-20. أمناء الخزائن وأمناء الصندوق  2
. 32-29. العرفاء والقضاة   3

. البوَّابون أو حرس الهیكل 1
یلزم حراسة المباني الضخمة، خاصة الهیكل بكل إمكانیاته وأثاثاته الذهبیة والفضیة والعطایا 
الُمَقدَّمة له بسخاء، خاصة بعد العودة من السبي. یتحدث هنا عن الُحرَّاس أو البوَّابین بكونهم فریًقا من 

)، باعتبارهم یقومون بدور حیوي في العبادة؛ إذ یحفظون الهیكل 27-17: 9 أي 1الالویین (راجع 
من دخول كل ما ال یلیق بقداسة بیت الرب، بجانب سهرهم في الحراسة، مع ِحْفِظ األبواب مفتوحة 

لدخول الكهنة. 
). 13: 9كان للبوَّابین دورهم الهام، وكان یلزم أن یحملوا سمات أو صفات كصفات الكهنة (

فیلیق بهم أن یتَّسموا بالتواضع وٕانكار الذات مع الغیرة المقدسة والشجاعة مع القوة. 
ال یقف عملهم عند الحراسة، فإن المزامیر تشهد لعملهم في الهیكل كنوع من العبادة. كمثال 

 الخ). 7: 24جاء في المزمور: "ارتفعن أیتها األبواب الدهریات، فیدخل ملك المجد..." (مز 
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 َوَأمَّا َأْقَساُم اْلَبوَّاِبیَن َفِمَن اْلُقوَرِحیِّینَ :
 ]1َمَشَلْمَیا ْبُن ُقوِري ِمْن َبِني آَسافَ . [

ِ◌ابین أكثر القوائم الثالث تفصیًال للبوَّابین ( : 16؛ 27-17: 9القائمة الواردة هنا عن البوَّ
). وكانوا ُیدَعون بوَّابین، جمیعهم من 5-4: 23). كان هناك أربعة آالف حارس للهیكل (36-42

الالویین. ربما یظن البعض أن البوَّابین عملهم وضیع ال قیمة له؛ غیر أن البوَّابین في خدمة الهیكل 
لهم دورهم الحیوي. فهو یقومون بأعمال أخرى كثیرة، منها: 

. حراسة مداخل الهیكل وكل الطرق المؤدیة إلى الهیكل. فهم مسئولون عن ُقْدِسیة الهیكل، 1
ال یسمحون بدخول ما ُیَدنِّس الهیكل. 

. َفْتح وَغْلق كل األبواب الخارجیة ومالحظتها، لیس فقط في المناسبات الرسمیة، بل وفي 2
هوا الداخلین للعبادة في ساحات القدس باللیاقة الواجبة، ویشجعوا التائبین ویردوا  الخدمة لكي ُیَوجِّ

الغرباء والنجسین ویحرسوا الهیكل من اللصوص واآلخرین الذین هم أعداء لبیت اهللا، وفي هذا تلمیح 
إلى كهنة العهد الجدید الذین أؤتمنوا على مفاتیح ملكوت السماوات لكي یربطوا ویحلوا حسب شریعة 

). 19: 16السید المسیح (مت 
. فحص األدوات واألواني التي كانت ُتستخَدم كل یوٍم، والتأكد من إعادتها إلى أماكنها. 3
 . العنایة بأثاثات الهیكل والقیام بأعمال النظافة، وتجهیز التقدمات للذبائح.4

. خلط البخور الذي كان ُیحَرق یومًیا. 5
لها لنا الكتاب المقدس َتمَّت بعد سقوط آدم، إذ قیل: "فُطِرَد اإلنسان، وأقام  أول حراسة ُیَسجِّ

). 24: 3شرقي جنة عدن الكروبیم ولهیب سیف ُمتقلِّب لحراسة طریق شجرة الحیاة" (تك 
إن كان هیكل سلیمان احتاج إلى حراسٍة ُمَشدَّدٍة لحفظه من دخول شيء دنس، فإنه یلزم عدم 

التهاون في ُقْدسّیة كنیسة السید المسیح الذي افتداها بدمه الثمین، وأرسل إلیها روحه القدوس لكي 
تتقدَّس لتتهیَّأ للُعْرس السماوي! والمؤمن كعضو في الكنیسة المقدسة، إذ یحمل كنوًزا في أعماقه، 

یحتاج إلى حراسة ُمَشدَّدة سماویة. لذا یصرخ مع كل صباح، قائالً : "اجعل یا رب حارًسا لفمي، احفظ 
). 3: 141باب شفتيّ " (مز 

یستطیع الالویون األتقیاء حفظ أبواب الهیكل وكنوزه والقیام بنظافته، لكن من یستطیع أن 
یحرس فمي الداخلي وحواس نفسي وُیطهِّر أعماقي من كل خطیة غیرك؟ تصرخ أعماقي: "إن لم 

، وجعلتني 1: 127یحفظ الرب المدینة، فباطًال یسهر الحارس" (مز  ). أنت وحدك أقمَت مملكتك فيَّ
، وسلب كنوزك  هیكًال لك، لَتقم یا رب بحراستي، فإنني ملكك، وعدو الخیر ال یتوقَّف عن الهجوم عليَّ

من داخلي! 

  ینبغي أن نلجم اللسان؛ فال یفرط بجهالة الكالم. وعندما یتكلم بمنفعة، حینئذ ال ینبغي أن یصمت
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 (مز "اجعل یا رب حارًسا لفمي. احفظ باب شفتيَّ "متكاسالً . لقد تأمل النبي هذا األمر فقال: 
 یمكن أن باًبا). وهنا لم یطلب صاحب المزامیر من الرب أن یضع سیاًجا أو حائًطا، بل 3: 141

یفتحه أو یغلقه. لنتعلَّْم متى نفتح أفواهنا بحكمة وفي الوقت المناسب، وبالعكس كیف ُنْغِلقها 
.  ˺بالصمت

 (الكبیر) غریغوریوس باأل

  فالباب ُیفَتح كما ُیغَلق أیًضا. فإن كان باًبا، "باًبا حصیًنا"لم یقل "حاجًزا حصیًنا"، وٕانما قال .
فلُیفَتح وُیغَلق. ُیفَتح لالعتراف بالخطیة، وُیغَلق عند تقدیم تبریر للخطیة. هكذا فلیكن باًبا حصیًنا، 

. ˻ولیس باًبا للتدمیر

 إنَّنا نحرسكم في عملنا  )...١: ١٢7 "إن لم یحرس الرب المدینة فباطًال َسِهَر الحراس" (مز
معكم.  كوكالء هللا، لكنِّنا نحن أیًضا نود أن یحرسنا

 إننا كما لو كنَّا رعاة بالنسبة لكم، لكنِّنا أیًضا في رعایة اهللا، إذ نحن خراف زمالء لكم.
 ن بالنسبة لكم، لكنِّنا بالنسبة هللا فهو السیِّد الواحد، ونحن زمالء لكم في مدرسته.وإننا ُمَعلِّم

د لكي یحفظنا. فلنتَّ وا أن یحرسنا اهللا الذي تَأَردناإن  ضع نحن أیًضا. واضع من أجلنا وتمجَّ
فال یحسب أحد أنه شيء، فإنَّه لیس ألحٍد شيء صالح ما لم یكن قد أخذه من اهللا الذي هو وحده 

 صالح.

  هذا هو البیت الذي نبنیه بالحیاة الفاضلة الحیة، والذي یبنیه اهللا بمعاونته لنا لكي نحیا في حیاة
. ˼)1: 127فاضلة، إذ "إن لم یبِن الرب البیت فباطًال یتعب البناؤون" (مز 

القدیس أغسطینوس 
  ِلَم تتألم، ألن ال بیت لنا وال ستر وال أناس؟ ألیس من األفضل لنا أن نسكن في باني بیتنا

وبحراسة حارس بلدتنا؟ فإن لم یكن لداود موضع للراحة حتى وجده (وجد اهللا راحته)، فكیف نطلب 
. ˽نحن الراحة خارًجا عنه

القدیس یوحنا سابا 

  لقد جعل اهللا كل مقاومة الشیطان في حدود استطاعة إرادة اإلنسان وحریته، ولكنه لم ُیعِط
إن لم یبِن اإلنسان قوة كاملة یستطیع أن یسیطر بها على انفعاالته النفسیة وشهواته، لذلك قال: "

" (مز الرب البیت، فباطًال یتعب البناؤون، وٕان لم یحفظ الرب المدینة، فباطًال یسهر الحارسون

1 Pastoral Care, 3:14. 
2 On Psalm 141 (140). 
3 City of God 17: 12. 

Ò :(ترجمة األب سلیم دكاش الیسوعي)3الرسالة السابعة والثالثون عن الحرمان من التعزیة  .
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1:127  .(
القدیس أبا مقاریوس الكبیر 

 َوَكاَن ِلَمَشَلْمَیا َبُنونَ : 
 ]2[ َزَكِریَّا اْلِبْكُر َوَیِدیَعِئیُل الثَّاِني َوَزَبْدَیا الثَّاِلُث َوَیثَْنِئیُل الرَّاِبُع 

 ]3َوِعیَالُم اْلَخاِمُس َوَیُهوَحاَناُن السَّاِدُس َوَأِلیُهو ِعیَناُي السَّاِبعُ . [

 َوَكاَن ِلُعوِبیَد َأُدوَم َبُنونَ : 
 َشَمْعَیا اْلِبْكُر َوَیُهوَزاَباُد الثَّاِني َوُیوآُخ الثَّاِلُث َوَساَكاُر الرَّاِبُع 

 ]4َوَنثَْنِئیُل اْلَخاِمُس [
: من أبرز الشخصیات بین البوابین عوبید أدوم مع عائلته. كان له اثنان وستون عوبید أدوم

]. 5من أوالده وٕاخوتهم، قیل إن اهللا باركه [
؛ 14: 13ُحفظ التابوت في بیت عوبید بعد موت عزَّا. لم ینَس اهللا له إخالصه وأمانته (

). صار حارًسا له عندما أصعده داود إلى أورشلیم. وهنا نراه مع عائلته الكبیرة العدد ُحرَّاًسا 38: 16
ألبواب الهیكل في زمن سلیمان. قیل عن أوالده إنهم جبابرة بأس بقوة في الخدمة.  

 َوَعمِّیِئیُل السَّاِدُس َوَیسَّاَكُر السَّاِبُع َوَفَعْلَتاُي الثَّاِمنُ . 
 ]5َألنَّ اهللا َباَرَكهُ . [

ُأسُتخِدم اثنان وستون من أبناء عوبید أدوم في هذه الوظیفة، وهو الذي كان قد استضاف 
تابوت العهد بوقار وفرح، لذلك كوفئ خیًرا: 

]، فالبنون میراث من الرب. فهذه بركة عظیمة أن یكون في 5. باركه اهللا بثمانیة أوالد [1
العائلة أبناء كثیرون خاصة إذا كانوا قادرین وبارعین في خدمة الرب. 

. ُرِفَع أبناؤه ألماكن خدمة ذات ثقة في القدس، فإذ كانوا أمناء لخدمة تابوت العهد في 2
منزلهم، دعوا لخدمته في بیت اهللا. فالذي یحفظ مقدسات اهللا في بیته یكون مؤهًال لحفظها في بیت اهللا 

: "حفظت شریعتك یا رب وهذا صار لي ألني حفظت )، وداود یقول في المزمور5- 4: 3 تي 1(
). 56- 55: 119(مز وصایاك"

 َوِلَشَمْعَیا اْبِنِه ُوِلَد َبُنوَن َتَسلَُّطوا ِفي َبْیِت آَباِئِهْم 
 ]6َألنَُّهْم َجَباِبَرُة َبْأسٍ . [

 َبُنو َشَمْعَیا: َعْثِني َوَرَفاِئیُل َوُعوِبیُد َوَأْلَزاَباُد ِإْخَوُتُه َأْصَحاُب َبْأسٍ .
 ]7َأِلیُهو َوَسَمْكَیا. [
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 ُكلُّ َهُؤَالِء ِمْن َبِني ُعوِبیَد َأُدوَم ُهْم َوَبُنوُهْم َوإِْخَوُتُهمْ 
 َأْصَحاُب َبْأٍس ِبُقوٍَّة ِفي اْلِخْدَمِة، 

 ]8اْثَناِن َوِستُّوَن ِلُعوِبیَد َأُدومَ . [

 ]9َوَكاَن ِلَمَشَلْمَیا َبُنوَن َوإِْخَوٌة َأْصَحاُب َبْأٍس َثَماِنَیَة َعَشرَ . [

 َوَكاَن ِلُحوَسَة ِمْن َبِني َمَراِري َبُنونَ : 
 ]10ِشْمِري الرَّْأُس (َمَع َأنَُّه َلْم َیُكْن ِبْكرٍا َجَعَلُه َأُبوُه َرْأساً ) [

]، ألنه كان ممتاًزا، أو ألن أخاه 10 ["مع أنه لم یكن بكًرا جعله أبوه رأًسا"ُذِكَر عن أحدهم: 
األكبر كان ضعیًفا جًدا، فقد جعله أبوه رأًسا ربما لیس في المیراث (الشيء الذي یخالف الشریعة: تث 

)، ولكن لهذه الخدمة التي تطلبت مؤهالت شخصیة. 17- 16: 21

 ِحْلِقیَّا الثَّاِني َوَطَبْلَیا الثَّاِلُث َوَزَكِریَّا الرَّاِبعُ . 
 ]11لُّ َبِني ُحوَسَة َوإِْخَوُتُه َثَالَثَة َعَشرَ . [كُ 

 ِلِفَرِق اْلَبوَّاِبیَن َهُؤَالِء َحَسَب ُرُؤوِس اْلَجَباِبَرِة ِحَراَسٌة 
 ]12َكَما ِإلْخَوِتِهْم ِلْلِخْدَمِة ِفي َبْیِت الرَّبِّ . [

ِغیُر َكاْلَكِبیِر َحَسَب ُبُیوِت آَباِئِهْم ِلُكلِّ َباٍب . [  ]13َوَأْلُقوا ُقَرًعا الصَّ
]، ولم ُیذَكْر أنهم ُعیِّنوا 13ُتعیِّن البوَّابون والُمَسبِّحون بإلقاء القرعة، ُكلُّ له بوابته أو مكانه [

على أربعة وعشرین فرقة كما في األول ولكن أسماءهم هنا هي أربعة وعشرون، وأقسامهم أیًضا أربعة 
وعشرون، لذلك ُیعتَقد أنهم كانوا أربعة وعشرین فرقة. وسعداء هم الساكنون في بیت الرب فكما أنهم 

یتغذَّون وَیَتَعلَّمون وُیستخَدمون حسًنا، فكذلك هم محروسون، فالرجال كانوا یعتنون بأبواب الهیكل ولكن 
). 12: 21المالئكة على أبواب أورشلیم الجدیدة (رؤ 

 َفَأَصاَبِت اْلُقْرَعُة ِمْن ِجَهِة الشَّْرِق َشَلْمَیا. 
، َوِلَزَكِریَّا اْبِنِه اْلُمِشیِر ِبِفْطَنٍة َأْلُقوا ُقَرًعا

 ]14َفَخَرَجِت اْلُقْرَعُة َلُه ِإَلى الشَِّمالِ . [
] 7]، وأصحاب بأس [6ُیالَحظ أن كثیرین ممن ُدعوا لهذه الخدمة كانوا جبابرة بأس [

] وحیث أنه صار شماًسا حسًنا وأظهر حكمة 14] وأحدهم كان مشیًرا بفطنة [8وأصحاب بأس بقوة [
) وُرِفَع من البوابة إلى مجلس الُمشیرین، أما 13: 3 تي 1فوق العادة فقد اقتنى لنفسه درجة حسنة (

الذین فاقوا في القوة البدنیة والشجاعة وحضور الذهن، فقد كانوا مؤهَّلین للمهام التي ُأسِنَدْت إلیهم، 
فحینما یدعو اهللا أحًدا للخدمة فإنه إما یكون مؤهًال أو ُیؤهله اهللا لذلك. 
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 ]15ِلُعوِبیَد َأُدوَم ِإَلى اْلَجُنوِب َوِلَبِنیِه اْلَمَخاِزنُ . [

  ،ِلُشفِّیَم َوُحوَسَة ِإَلى اْلَغْرِب َمَع َباِب َشلََّكَة ِفي َمْصَعِد الدََّرجِ 
 ]16َمْحَرٌس ُمَقاِبَ◌َل َمْحَرسٍ . [

 ِمْن ِجَهِة الشَّْرِق َكاَن الالَِّویُّوَن ِستَّةً . 
 ِمْن ِجَهِة الشَِّماِل َأْرَبَعًة ِلْلَیْومِ . 

 ]17ِمْن ِجَهِة اْلَجُنوِب َأْرَبَعًة ِلْلَیْوِم َوِمْن ِجَهِة اْلَمَخاِزِن اْثَنْیِن اْثَنْینِ . [

َواقِ . [ َواِق ِإَلى اْلَغْرِب َأْرَبَعًة ِفي اْلَمْصَعِد َواْثَنْیِن ِفي الرِّ  ]18ِمْن ِجَهِة الرِّ

 ]19َهِذِه َأْقَساُم اْلَبوَّاِبیَن ِمْن َبِني اْلُقوَرِحیِّیَن َوِمْن َبِني َمَراِري. [

. أمناء الخزائن 2
 ]20َوَأمَّا الالَِّویُّوَن َفَأِخیَّا َعَلى َخَزاِئِن َبْیِت اهللا َوَعَلى َخَزاِئِن اَألْقَداسِ . [

ُتعیِّن بعض الالویین لحراسة خزائن الهیكل والغنائم والتقدمات االختیاریة. كما یشرفون على 
 إعداد الذبائح والحفاظ علیها. القیام بمسك الحسابات الخاصة بالعطایا الُمَقدَّمة.

یحفظون الخزائن حتى ال یفسدها صدأ وال سوس وال یسطو علیها لصوص ویسرقون، 
لون الوارد والخارج.  ویصرفون منها حسب الحاجة دون إسراف أو اختزال أو تبدیدها، وربما كانوا ُیَسجِّ
كان هناك خزائن لبیت اهللا، فالبیت كبیر وال یمكن تدبیره بدون خزائن مختلفة. فكان ُیصَرف 

یومًیا الكثیر من دقیق المذبح والخمر والزیت والملح والوقود بجانب المصابیح، فكمیات مثل هذه كانت 
ُتَخزَّن ُمقدًَّما عالوة على المالبس واألواني المقدسة، فهذه كانت مخازن بیت اهللا. وحیث أن المال الزم 
لشراء كل شيء فبدون شك كان منه الكثیر من تقدمات الشعب، وربما ُوفِّر منه الكثیر للضرورة، وهذه 

الخزائن ترمز إلى الكثیر الذي في بیت اآلب السماوي إذ فیه كفایة وتفُضل، ففي المسیح (الهیكل 
الحقیقي) كنوز الحكمة والمعرفة وغنى ال ُیحَصى. 

 َوَأمَّا َبُنو َلْعَداَن َفَبُنو َلْعَداَن اْلَجْرُشوِنيِّ ُرُؤوُس َبْیِت اآلَباِء ِلَلْعَداَن، 
 ]21اْلَجْرُشوِنيِّ َیِحیِئیِلي. [

 ]22َبُنو َیِحیِئیِلي: ِزیثَاُم َوُیوِئیُل َأُخوُه َعَلى َخَزاِئِن َبْیِت الرَّبِّ . [
إن زیتام ویوئیل أخاه مع شبوئیل وشولمیت ُیَشكِّلون لجنة ُمَكلَّفة بالسهر على الخزائن العامة، 

). 33: 8؛ عز 13: 13وهي لجنة ُمَماِثلة للتي كانت في أیام نحمیا (نح 
كان ألبناء عوبید مسئولیة حراسة المخازن. الشخصیات التالیة البارزة هي شولمیث وٕاخوته، 
إذ كانوا مسئولین عن جمیع خزائن األقداس التي قدَّسها الملك داود ورؤوس اآلباء ورؤساء الجیوش. 
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یِئیِلیِّیَن، [  ]23ِمَن اْلَعْمَراِمیِّیَن َواْلِیْصَهاِریِّیَن َواْلَحْبُروِنیِّیَن َواْلُعزِّ

 ]24َكاَن َشُبوِئیُل ْبُن َجْرُشوَم ْبِن ُموَسى َوَكاَن َرِئیسًا َعَلى اْلَخَزاِئنِ . [

 ]25َوإِْخَوُتُه ِمْن َأِلیَعَزَر َرَحْبَیا اْبُنُه َوَیْشِعَیا اْبُنُه َوُیوَراُم اْبُنُه َوِزْكِري اْبُنُه َوَشُلوِمیُث اْبُنهُ . [

 َشُلوِمیُث َهَذا َوإِْخَوُتُه َكاُنوا َعَلى َجِمیِع َخَزاِئِن اَألْقَداِس 
 ]26الَِّتي َقدََّسَها َداُوُد اْلَمِلُك َوُرُؤوُس اآلَباِء َوُرَؤَساُء اُألُلوِف َواْلِمَئاِت َوُرَؤَساُء اْلَجْیشِ . [

 ]27ِمَن اْلُحُروِب َوِمَن اْلَغَناِئِم َقدَُّسوا ِلَتْشِدیِد َبْیِت الرَّبِّ . [
كانت غنائم الحرب أساًسا من نصیب الجیش المنتصر، لكن بعض الجنود كانوا ُیَقدِّمون 

نصیبهم للهیكل، تعبیًرا عن تكرسیهم هللا. 
] كعرفان وشكر على 27كانت هناك خزائن لألشیاء التي ُقدَِّست من الحروب والغنائم [
)، وفي أیام موسى كان 4: 7الحمایة اإللهیة. فإبراهیم َقدَّم لملكي صادق ُعْشًرا من رأس الغنائم (عب 

رجال الحرب عند عودتهم منتصرین، ُیَقدِّمون من غنائمهم قرباًنا للرب. وبعد ذلك تم إحیاء هذه العادة 
]، 28المبرورة ولیس فقط صموئیل وداود بل أیًضا أبنیر ویوآب َقدَّسوا من غنائمهم لتشدید بیت الرب [

ففي أعمال الِبرِّ والخیر یتوقَّع اهللا منا الكثیر مما َیْغِدقه علینا، فالنجاح العظیم یدعو لرد یتناسب معه. 

 َوُكلُّ َما َقدََّسُه َصُموِئیُل الرَّاِئي َوَشاُوُل ْبُن َقْیَس َوَأْبَنْیُر ْبُن َنْیَر َوُیوآُب اْبُن َصُروَیَة، 
 ]28ُكلُّ ُمَقدٍَّس َكاَن َتْحَت َیِد َشُلوِمیَث َوإِْخَوِتهِ . [

. العرفاء والقضاة 3
 عن دور الالویین في عالقتهم بالشعب، فقد تمَّ 26یتحدَّث الفصل األخیر من األصحاح 

تعیین بعضهم كموظفین عمومیین لخدمة الشعب والملك، وأیًضا القیام بأعمال رسمیة أخرى، وجمع 
حصة الهیكل منهم مع االهتمام بخدمة التعلیم. كما تمَّ تعیین قضاة في أنحاء البالد یقومون بأعمال 

قضائیة، ویهتمون بتحقیق العدالة. 
 یعملون على الجانب الشرقي من 2700 ألف یعملون غرب نهر األردن، 107تمَّ تعیین 

]. نالوا تمییًزا خاًصا، وكانوا على 32األردن في جلعاد. إنهم ُموكَّلون في كل أمور اهللا وأمور الملك [
 اتصاٍل بداود الملك.

كان غرض اهللا أوًال أن تكون إسرائیل أمة ثیؤقراطیة َیْحُكمها اهللا. كانت خیمة االجتماع وسط 
الشعب، وكان الكهنة یستمدُّون قراراتهم من اهللا. لكن هذا تغیَّر بسبب فشل الالویین، لذلك أقام اهللا لهم 

قضاة. غیر أن الشعب طلبوا ملًكا، وهذا أدَّى أن یكون داود اآلن على العرش، وبالرغم من أن دولة 
إسرائیل أصبحت ملكیة، فإن داود ركَّز على إرجاعها تحت سلطة اهللا. 
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  ]29 [َوِمَن اْلِیْصَهاِریِّیَن َكَنْنَیا َوَبُنوُه ِلْلَعَمِل اْلَخاِرِجيِّ َعَلى ِإْسَراِئیلَ 
هنا نرى سرًدا عن الذین اسُتخِدموا كعرفاء وقضاة للعمل الخارجي الذي ال یجب إهماله، 

فالحكام ُمَعیَّنون من اهللا لصالح الكنیسة كما الخدام أیًضا.  
اسُتخِدم الالویون في إدارة العدالة بجانب القادة ورؤوس األسباط لمعرفتهم بالشرائع أكثر من 

أّي أحد آخر، ألن هذا كان موضوع دراستهم. 

  ،ِمَن اْلَحْبُروِنیِّیَن َحَشْبَیا َوإِْخَوُتُه َذُوو َبْأٍس َأْلٌف َوَسْبُع ِمَئةٍ 
 ُمَوكَِّلیَن َعَلى ِإْسَراِئیَل ِفي َعْبِر اُألْرُدنِّ َغْربًا 

 ]30ِفي ُكلِّ َعَمِل الرَّبِّ َوِفي ِخْدَمِة اْلَمِلكِ . [
]، فكانوا یدیرون أعمال البالد من 32، 30كانت مهمتهم في كل عمل الرب وخدمة الملك [

الناحیة الكنسیة والمدنیة كعشور اهللا وضرائب للملك، ومعاقبة الجرائم الُمقتَرفة ضد اهللا وكرامته أو ضد 
الحكومة وسالم الشعب، والتحفُّظ ضد عبادة األوثان وأعمال الظلم وتنفیذ الشرائع الخاصة بها. ومن 
الُمحتَمل أن بعضهم كان یهتم باألمور الدینیة، وآخرون باألمور المدنیة، وبتعاونهم مًعا ُتقدَّم خدمة 

حسنة هللا والملك. 

 ِمَن اْلَحْبُروِنیِّیَن َیِریَّا َرْأُس اْلَحْبُروِنیِّیَن َحَسَب َمَواِلیِد آَباِئهِ . 
 ِلُمْلِك َداُوَد (األربعین) ِفي السََّنِة الرَّاِبَعِة 

 ]31ُطِلُبوا َفُوِجَد ِفیِهْم َجَباِبَرُة َبْأٍس ِفي َیْعِزیَر ِجْلَعادَ . [
تمَّ هذا التنظیم كباقي الترتیبات السابقة في السنة األربعین لملك داود، أّي في نهایة حكمه. 

 َوإِْخَوُتُه َذُوو َبْأٍس َأْلَفاِن َوَسْبُع ِمَئٍة ُرُؤوُس آَباءٍ . 
 َوَوكََّلُهْم َداُوُد اْلَمِلُك َعَلى الرَُّأوَبْیِنیِّیَن َواْلَجاِدیِّیَن 

]  32َوِنْصِف ِسْبِط َمَنسَّى ِفي ُكلِّ ُأُموِر اهللا َوُأُموِر اْلَمِلكِ . [
، 2700كان عدد الالویین الُموكَّلین على السبطین والنصف في الضفة الشرقیة من األردن 

) كما هو مذكور في 1700أّي أكثر من الُموكَّلین على باقي األسباط في الضفة الغربیة من األردن (
). والسبب في ذلك، إما أنه لم یكن ألولئك األسباط عدد كاف من قضاتهم أو بسبب 32، 30(ع 

بعدهم عن أورشلیم على حدود األمم المجاورة، فكانوا أكثر خطًرا لعدوى العبادة الوثنیة، ولذلك احتاجوا 
لعدد أكثر من الالویین لحمایتهم. 

 
 26 أي 1وحي 

َضْع یا رب حارًسا ألعماقي 
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 26أخبار األیام األول 

  ،عیَّن داود الملك بوَّابین أتقیاء وجبابرة بأس
یحرسون مداخل الهیكل، ویفتحون أبوابه ویغلقونها. 

حتى ال یدخل شيء دنس إلى مقدساتك. 
وال یسلب أحد كنوز الهیكل وخیراته. 

بُحبِّك أقمتني هیكًال لك، وروحك القدوس ساكن فيَّ . 
ال تتوقف عن سكب كنوزك في أعماقي. 

من یستطیع أن یحرس حواسي وعواطفي وأفكاري سواك؟ 
أنت تفتح وال أحد یغلق، وُتغِلق وال أحد یفتح. 

احرسني بنعمتك، فال یدخل شيء غریب عنك في قلبي. 
طني بحراسة سماویة، فال یسلب العدو عطایاك وكنوزك مني.  حوِّ

). 12: 21أقمَت على أبواب أورشلیم العلیا مالئكة (رؤ 
هوذا قلبي أورشلیمك ومسكنك، فلتقم مالئكة للحراسة حتى َأْعُبَر إلیك بسالم! 

  .عیَّن داود الملك أمناء مخازن ُیشِرفون علیها
یستلمون التقدمات والعطایا، كي یقبلوا غنائم الحرب من ذهب وفضة للهیكل. 

یحفظون مالبس الخدمة واألواني المقدسة. 
یحفظون الخزائن حتى ال یفسدها صدأ وال سوس، وال یسطو علیها لصوص. 

َهْب لي حكمتك، فأستودع ما استطعت عند إخوتي المساكین والمحتاجین والمتألمین. 
یحفظونها لي، فأسترّدها ُمضاَعفة في الیوم األخیر! 

  .احسبني یا رب من العرفاء، فَأخدم شعبك
أطلب ما هو لبنیان كنیستك، ال ما هو لنفعي الخاص. 

أشتهي أن یسود العدل والبّر وسط كل شعبك. 
ها أنا بین یدیك، أخبرني: ماذا أفعل؟! 

أرشدني وقدِّسني وأسندني في كل عمل صالح. 
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 األصحاح السابع والعشرون
 

 بنو إسرائیل وأعدائھم
 

): 27تعیین الحكام وقادة الجیش (أصحاح 
 في ھذا األصحاح سرد للحكام المدنیین وقادة الجیش:

 ).15، 1. العرفاء اثنا عشر لكل شھر من السنة (عدد 1

 ).24، 16 (عدد األسباط. رؤساء 2

 ).34، 25. مدیري البالط (عدد 3

 حسب عددھم من رؤوس اآلباء ورؤساء األلوف والمئات 30Tبنو إسرائیل30T"و* 
وعرفاؤھم یخدمون الملك في كل أمور الفرق الداخلین والخارجین شھًرا فشھًرا 

 ).15، 1: 27أیام 1(لكل شھور السنة كل فرقة كانت أربعة وعشرین ألًفا..."

 وھنا نجد سرًدا لتنظیم المیلیشیا التي للمملكة، فداود نفسھ كان رجل حرب وفعل 
أعًماال عظیمة بالسیف وأنزل جیوًشا كثیرة في المعركة، واآلن یقوم بتنظیمھم بعد 
أن أراحھ هللا من أعدائھ، فلم یجمعھم كلھم مًعا ألن ذلك قد یسبب أتعاًبا لھم وللدولة 

ومع ذلك فھو لم ُیّسرحھم أو یبعثرھم كلھم ألن ذلك قد یترك المملكة عاریة وقد ینس 
الشعب فن الحرب الذي تعلّموه، لذا خطط لالحتفاظ بقوة مستدیمة ولكن لیس جیًشا 

 قائًما، وھذا عین العقل:

 مسلحین باستمرار ربما كفرقة ُمنظمة واحدة في مكان واحد 24,000. احتفظ ب 1
من المملكة، وھذه القوة كانت كافیة لحفظ األمان والسالم للشعب، ونحن كمسیحیین 
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حقیقیین یجب أن نتعلم الحرب ألن لنا أعداء روحیین ویجب أن نتحفظ أن نقف دائًما 
 ضدھم.

 ربما خمس 288,000. كان یغیّرھم كل شھر وبذلك یكون مجموع المیلیشیا 2
 فرقة فإنھم كانوا متعلمین 12الرجال القادرین من المملكة، وبتوزیعھم على 

ومدربین في األمور العسكریة، ومع ذلك فلم یكن أحد ملزًما أن یخدم أكثر من شھر 
في السنة على حسابھ (وحتًما كان ھذا في طاقتھم) إالَّ في االحوال الطارئة فإنھ كان 

من السھل أن ُیجمعوا مًعا بسرعة، وھذا من حكمة القادة أنھ بینما یوفرون األمن 
للشعب یخططون ألن یكون ذلك بطریقة سھلة وفعالة وبقدر االمكان أقل عبًئا على 

الشعب. 

 

. كل فرقة كان لھا رئیس قواد بجانب قواد األلف والمئات والخمسین وھؤالء االثنا 3
 ).11أیام 1؛ 23صم 2عشر مذكورون بین أبطال داود في (

وھم أًوال اثبتوا جدارتھم بأعمالھم العظیمة وبعد ذلك ترقوا إلى ھذه الدرجات 
 الرفیعة، فخیر للمملكة أن تكون الكرامة فیھا مبنیة على الجدارة.

) ولكن حیث أن كلمة "كوھین" تعني كاھن أو 5- بنایا دعى ھنا رئیس كھنة (عدد 
 قائد فیمكن أن یكون لقبھ ھنا رئیس قواد.

) إما لیحل مكانھ في وقت غیابھ أو عجزه أو 4- داودي كان معھ مفلوث (عدد 
 لیخلفھ بعد موتھ.

) ومن ھذا یتبین 7) وعسائیل كان ابنھ بعده (عدد 6- بنایا كان ابنھ من فرقتھ (عدد 
أن تنظیم المیلیشیا ُوضع في بدایة ملك داود ألن عسائیل قد قتلھ ابنیر بینما كان داود 

یملك في حبرون، وقد جّدد ھذه الطریقة بعد أن انتھى من حروبھ وجعل األمور 
الحربیة في ھذا الوضع تمھیًدا للسالم في ُمْلك سلیمان، فحینما نظن أننا في أمان 
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مادمنا في الجسد فیجب أن نكون مستعدین للحروب الروحیة، فال یفتخرنَّ من یشدَّ 
 ). 11: 20مل 1كند یحّل (

 الرأوبیین الرئیس الیعزر بن زكري. للشمعونیین شنطیا أسباط إسرائیل" وعلى * 
 ). 34، 16: 27أیام 1(بن معكة..."

 وھنا جاء سرد:

، فمازالوا یحتفظون بالنظام الذي رتبھ موسى منذ القدم في البریة أن األسباطأ. لقادة 
كل سبط یجب أن یكون لھ قائد أو رئیس، ومن المحتمل أنھ استمر إما باالنتخاب أو 

بالخالفة في نفس األسرة، والمذكورون ھنا ھم من وجدوا عندما تم سرد ھذه 
األحداث، فالیھو أو ألیاب الذي كان رئیًسا لیھوذا كان أكبر أوالد یسى الذي جاء من 

نسل نحشون وسلمون الذین كانوا رؤساء السبط أیام موسى،ونفترض أن سلطتھم 
أصبحت اآلن أقل عما كانت علیھ حینما كان یتصرف كل سبط على حدة فاآلن كل 

 تخضع لیس فقط للملك واحد، ومسیحیتنا تحضنا أن نخضع لیس فقط للملك األسباط
 ) لتنفیذ العدالة.14- 13: 2بط 1كمن فوق الكل بل أیًضا للوالة المرسلین منھ (

 كان الرئیس یعسیئیل بن ابنیر، وبالرغم من أن ابنیر كان عدًوا سبط بنیامینومن 
لداود وعارض في اعتالئھ العرش إالَّ أن داود لم یعارض ھذه الترقیة بل ربما زكاه 

 بنفسھ لھذا المنصب الرفیع، وھذا یعلمنا أن نجازي الشر بالخیر.

 

): 24- 23ب. عن إحصاء الشعب (عدد 

  ُذكر ھنا: 

. أنھ عندما أمر داود باحصاء الشعب منع احصاء من ھم تحت سن العشرین، 1
وكان یظن بذلك أنھ یرفع الشبھة على ما فعلھ بالنسبة للوعد أن عددھم سوف ال 
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ُیعد، ولكن ھذا كان َتُحّفًظا ضعیًفا ألنھ لم تكن ھناك عادة أبًدا بإحصاء من ھم تحت 
 سن العشرین فالوعد بعددھم كان خاًصا بالرجال الفاعلین.

. االحصاء الذي أخذه داود للشعب من كبریاء قلبھ لم یكن حسًنا فھو لم ُیْستكمل 2
أبًدا ولم یعمل بدقة ولم یتم تسجیلھ كاحصاء حقیقي، فیوآب كان متضجًرا وأتمھ 

جزئًیا، وداود كان خجالًنا منھ ووّد أن ُینسى ألن العقوبة وقعت على إسرائیل بسببھ، 
واإلنسان الصالح بالرجوع إلى نفسھ ال یستطیع أن یجد مسرة فیما ُیغضب هللا، وال 
یستطیع أن یستخدم أّي شيء حصل علیھ عن طریق الخطیة، فداود عمل احصاًءا 

في السابق في لحظة كبریاء وعدم إیمان، ولكن اآلن لم یعمل احصاًءا بل اتكل على 
 وعود هللا.

 

ج. وعن موظفي البالط: 

) كان مھمتھم األشراف 31. رؤساء األمالك التي للملك كما كانوا ُیدعون (عدد 1
على فالحة الملك، كرومھ، زیتونھ، قطیعھ، جمالھ، حمیره، وغنمھ، فھنا لیس 

وزراء دولة أو ریاضة أو رؤساء تشریفات ولكن الكل في خدمة تتناسب مع بساطة 
تلك األیام، فداود كان عسكرًیا شدیًدا، ومعلًما كبیًرا وحاكًما عظیًما ولكنھ كان وكًیال 
أمیًنا على ممتلكاتھ فأخذ الكثیر تحت یده وخزن لیس ألجل المسرة ولكن للربح، ألن 

) فالحكام الذین یریدون أن یكون رعایاھم 9: 5الملك مخدوم من الحقل (جا 
ولكننا نجد أنھ . مجتھدین یجب أن یعطوا نفسھم مًثاال في األجتھاد وإدارة األعمال

) واآلن 12: 25مل 2فیما بعد أنھم جعلوا من مساكین األرض كّرامین وفالحین (
داود أسند ھذه األعمال لعظمائھ. 

 

. المشرفون على خاصة الملك كانوا معروفون بالحكمة وفن الحدیث، فعمھ كان 2
مشیًرا ورًجال مختبًرا وفقیًھا ولیس فقط خبیًرا بالسیاسة بل فقیًھا في الكتب المقدسة 
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)، وآخر كان بدون شك ممیًزا في العلم ومحنًكا 32وقد جعلھ داود مشیًرا لھ (عدد 
)، واخیتوفل وھو رجل ماكر كان أیًضا مشیر لداود، 32جعلھ مربًیا ألبنائھ (عدد 

 كان صدیقھ وكاتم أسراره، ویبدو أنھ لم یكن عنده مشیرین 30T األمینحوشاي30Tولكن 
كثیرین ولكن من كانوا لدیھ اتصفوا بقدرات عظیمة، فحكمة القادة تظھر في اختیار 
خدامھم، وداود بالرغم من ذوي الثقة واألقارب المحبوبین لھ والمشیرین حولھ كان 

 "شھادتك ھي لذتي أھل مشورتي".): 24: 119ُیّفضل إنجیلھ على الجمیع (مز 
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 28أخبار األیام األول 
 

  

أیام داود األخیرة 
) 29-28 أي 1(

في األصحاحْین األخیرْین من سفر أخبار األیام األول، طلب داود مع ُقْرِب نهایة أیامه على 
األرض االلتقاء بجمیع قادة إسرائیل في اجتماٍع عظیٍم، لُیَقدَِّم رسالة إلسرائیل وأخرى لسلیمان، 

تسمعهما األمة كلها، قدَّمهما بحكمٍة عجیبةٍ . 
كاد أن ُیَكرَِّس داود الفترة األخیرة من حیاته لإلعداد للعمل لبناء الهیكل، لكن كان باألكثر ما 

یشغله أن ُیِعدَّ قلب سلیمان ابنه والقادة والشعب للعمل بقلٍب نارٍي أمین وُمْخِلص. 
لم یشغل قلب داود أن یستعرض أمر بناء الهیكل واإلعداد له أمام القیادات لمجده الخاص، 

بل بروح الحكمة والحب والتواضع، أوضح أن هذا العمل هو من ِقَبِل الرب، وهو موضوع َمسرَّة 
إسرائیل كلها، قادًة وشعًبا. 

كما وجد سعادته في إیجاد مكان راحة لتابوت عهد الرب، أراد من القادة والشعب أن یكون 
لهم ذات مشاعره، وأن َیَتَبنُّوا الفكرة كأنها صادرة منهم، وبروح الغیرة یجتهدون في إتمامها. 

 عن ما یشتهیه من جهة بناء بیت الستقرار أو راحة 5-3: 132لقد َعبََّر في المزمور 
 تابوت العهد، وأراد أن یكون للكل ذات شهوته وغیرته المقدسة. 

ونحن أیًضا نجد راحتنا حین یسكن الرب فینا بكوننا هیكله المقدس.  

  حًقا لن نكف عن السهر والصالة والجهاد والعمل حتى ُیَسرَّ الرب بنفوسنا، ویختارها مسكًنا یقیم
" ˺اشتهیتهاهذا هو موضع راحتي إلى دهور أبدیة. ههنا أسكن، ألني فیها، قائالً : "

األب مرتیروس السریاني 

  أین َبَحَث عن موضٍع للرب؟ إذ كان ودیًعا َبَحَث عن الموضع في نفسه. إذ كیف یكون الشخص
موضًعا للرب؟ اسمع النبي: "أین تستریح روحي؟ على المسكین والمنسحق الروح والمرتعد من 

). أترید أن تكون موضًعا للرب؟ كن مسكیًنا بالروح، ومنسحًقا، ومرتعًدا 2: 66كالمي" (راجع إش 
 .Ðمن كلمة اهللا، وعندئٍذ تصیر أنت ما تطلبه

  اطلب صداقة المسیح بدون خوٍف، فإنه یریدك أن تستضیفه في بیتك، أعدد له موضًعا. ماذا
یعني أن تعدد له موضًعا؟ ال تحب ذاتك، حبه هو. فإن كنت تحب ذاتك تغلق الباب أمامه. إن 

1 Book of Perfection. 
2 On Psalm 132 (131). 
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كنت تحبه، تفتح الباب له. وٕان فتحت یدخل، وال تضیع أنت بحبك لذاتك، إذ تجد نفسك معه، مع 
. Ïذاك الذي یحبك

القدیس أغسطینوس 

  ال تتبع راحة الجسد، ولكن صلِّ وصلَّ بجد واهتمام حتى ولو كنت طول النهار تكد وتتعب. ال
تكن مهمًال في الصالة المقدسة، بل انتصب وُقْل صالتك من قلبك حتى نهایتها، ألنها واجب 

علیك نحو اهللا. "ال أصعد على سریر فراشي، وال أعطي لعیني نوًما، وال أجفاني نعاًسا، وال راحة 
) أما إذا سمحت لنفسك أن تصلي بدون اعتناء، 132لصدغي، إلى أن أجد موضًعا للرب (مز 

ولیس من كل قلبك، فلن تجد راحة في صالتك أو بعد صالتك، فإن أردت أن تستریح حًقا، 
م كل لیلة سریري، وبدموعي أبل فراشي" (مز  ). إذن 6فاغسل خطایاك بالدموع أمام اهللا. "ُأَعوِّ

احترس أن ال تمدد جسدك أمام اهللا، وتزدري بالصالة من أجل راحة الجسد.  
القدیس مار إسحق السریاني 

1 On Psalm 132 (131). 
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 َألْصَحاُح الثَّاِمُن َواْلِعْشُرونَ ا

 للقادة  داودخطاب
إن ما َوَرَد في بدایة سفر الملوك عن نهایة أیام داود، لم ُیظِهر سلیمان بصورة ساطعة كالتي 

وردت في األصحاح الحالي وما یلیه، حیث نرى وداع داود المهیب البنه ورعایاه، وقد كان ختاًما 
جلیًال، ونرى في األصحاح الحالي: 

. ما َتمََّمه سلیمان من بناء هیكل الرب، تحقق كرمز لما ینبغي علینا أن نحققه خالل 1
الحق، حیث یسكن الرب ویستریح في قلوبنا كبیٍت له.  

. لقد َأَعدَّ داود تجهیزات ضخمة لبناء الهیكل، لكنه لم یستطع أن یستحضر الراحة 2
الداخلیة للنفس حتى یأتي مسیحنا واهب الراحة والسالم. 

). وفي نفس الوقت 4-3: 2] (عب 10. لقد اختار اهللا سلیمان ابًنا له، یبني له بیًتا [3
]. 5َیعتَبر اهللا مملكة سلیمان هي مملكة الرب [

]. 9، 7. هذا یتحقق بشرط وهو "إذا طلبته ُیوَجد منك، وٕاذا تركته یرفضك إلى األبد" [4
ل لنا سفر أخبار األیام مؤامرة أدونّیا أو ضعف داود، إنما ُیَركِّز على عمل اهللا 5 . لم ُیَسجِّ

في انتقال المملكة لسلیمان. 
. لم یكن االجتماع للدخول في وضع خطة هندسیة للمبنى، فقد جاء الهیكل امتداًدا لخیمة 6

). 9: 25االجتماع التي ُوِضَع رسمها لموسى خالل إعالن إلهي (خر 
. افتتاحیة الخطاب تكشف عن النظرة السلیمة للملوكیة. فالملك یتحدث مع شعبه بكونه 7

)، ولیس لنفع خاص به، سواء 2: 14 أي 1أًخا لهم، وشعًبا یعتزُّ هو بهم، وأن اختیاره إنما ألجلهم (
]. 6كان مادًیا أو معنوًیا. وأن عالقة الملك باهللا، عالقة ابن مع أبیه [

. نغمة الخطاب الذي َقدَّمه تقرب من لغة سفر التثنیة وبعض كتابات األنبیاء، إنه أسلوب 8
). 7: 24؛ إر 5: 6الكرازة والرغبة في خدمة الرب بقلٍب كامل" (تث 

. 8-1. اجتماع داود بالقادة    1
. 10-9. أمر ووعد وتحذیر لسلیمان   2
. 19-11. تسلیم سلیمان تصمیمات الهیكل   3
ع سلیمان4 . 21-20الستالم العمل والسیر فیه  . داود ُیَشجِّ

. اجتماع داود بالقادة 1
اجتمع الملك بالقادة من مختلف األقسام واألعمال، وكشف لهم عن رغبته في بناء هیكل 
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للرب، ویذكر األسباب التي ألجلها ُحِرَم من ذلك. كما كشف عن اختیار سلیمان لَیخِلَفه في الحكم. 
تحدث داود مع كل رؤساء إسرائیل ورؤساء الِفرق وخدام الملك ورؤساء الجیش ورؤساء 

األموال واألمالك وكل جبابرة البأس. كان حدیثه الوداعي لیس ما یشغله فیه سوى بناء بیت الرب. 
عوض أن یشتكي أنه عاجز عن بناء بیت الرب أعلن اهتمامه بإعداد سلیمان ابنه لهذا العمل. 

 َوَجَمَع َداُوُد ُكلَّ ُرَؤَساِء ِإْسَراِئیَل، 
 ُرَؤَساَء اَألْسَباِط َوُرَؤَساَء اْلِفَرِق اْلَخاِدِمیَن اْلَمِلَك، 

 َوُرَؤَساَء اُألُلوِف َوُرَؤَساَء اْلِمَئاِت، 
 َوُرَؤَساَء ُكلِّ اَألْمَواِل َواَألْمَالِك الَِّتي ِلْلَمِلِك َوِلَبِنیِه، 

 ]1َمَع اْلِخْصَیاِن َواَألْبَطاِل َوُكلِّ َجَباِبَرِة اْلَبْأِس، ِإَلى ُأوُرَشِلیمَ . [
)، ولكن قد َدَنا وقت 36: 13قام داود بخدمة كبیرة في أیامه، فقد خدم جیله بمشورة اهللا (أع 

مفارقته الجسد، وكمثال "البن داود" كلما دنا وقته ازداد عمله بكل قوته. فهو اآلن استرد القلیل من 
)، حینما كانوا یدثرونه بالثیاب فلم یدفأ، مع ذلك فقد 1: 1 مل 1صحته بعد التوعك المذكور في (

) لینال فرصة لتقدیم خدمة 18: 71َتشدَّد واسترد صحته، ربما كان ذلك استجابة لصالته في (مز 
أخرى هللا ولشعبه.  

) 28: 31]، كما فعل موسى (تث 1استدعى كل عظمائه لالجتماع به لكي ُیَودِّعهم مًعا [
)، فلم ُیعِلْن داود وارث العرش إالَّ في حضور ورضا من ُیَمثِّلون الشعب. 1: 24؛ 2: 23ویشوع (یش 

عقد داود اجتماًعا موسًَّعا من كل قادة إسرائیل للمساندة في تتویج سلیمان خلیفة له. أكَّد 
الملك أن اختیار سلیمان ال یقوم على قواعد وراثیة، وٕانما بناء على اختیار اهللا نفسه له. 

 َوَوَقَف َداُوُد اْلَمِلُك َوَقالَ : 
 ِاْسَمُعوِني َیا ِإْخَوِتي َوَشْعِبي. "

  َوِلَمْوِطِئ َقَدَمْي ِإَلِهَنا، ،َكاَن ِفي َقْلِبي َأْن َأْبِنَي َبْیَت َقَراٍر ِلَتاُبوِت َعْهِد الرَّبِّ 
 ]2َوَقْد َهیَّْأُت ِلْلِبَناءِ . [

یتحدث داود الملك وهو شیخ، وفي اللحظات األخیرة من عمره، ُمَقدًِّما نفسه، لیس أكثر من 
 فقد كان موضع سرور عظیم له أن یكونوا خدامه ].2" [اسمعوني یا إخوتي وشعبيأخ مع إخوته: "

 )، لكنه یدعوهم اآلن إخوته الذین ُیِحّبهم وشعبه الذین یرعاهم، ولیس خدامه الذین یقودهم.3: 21(
خاطبهم بقدر كبیر من االحترام والحنان، وهو لم یقم فقط من سریره لیجتمع معهم فالمناسبة 

] مهابة هللا الذي سُیعِلُن إرادته، 2نشطت من روحه، بل قام من كرسیه ووقف أیًضا على رجلیه [
وتوقیًرا لذلك المجمع المهیب إلسرائیل اهللا. كأنه ینظر إلى نفسه على أنه َأَقلُّ منهم كمجموعة مع أنه 
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أعظم من أّي فرد فیهم، فَتَقدُّم سنه وضعفه باإلضافة إلى مكانته العظیمة كانت أسباًبا كافیة ألن 
یجلس. لكنه أراد أن ُیظِهَر مقدار تواضع قلبه تجاه افتخاره بعدد شعبه وُمْلكه علیهم. 

ِ◌ل من  یلیق بالرؤساء أن یتكلموا بالمودة واللطف والتواضع حتى مع مرؤوسیهم، فهذا ال ُیَقلِّ
كرامتهم، بل ُیِزید من ُحبهم له، وبذلك جذب داود انتباههم إلى ما هو على وشك أن یقوله. 

 إن فضیلة التواضع هي أفضل درس نتعلمه من المسیح القدیس باسیلیوس الكبیریقول 
.] Ïنفسه [التواضع هو إقتداء بالمسیح والتعرُّف علي التقوى هو التعرُّف علي التواضع والوداعة

یقول أیًضا إنه یلیق بالرئیس أن یكون علي عالقة قویة بكل اإلخوة. تكشف له كل أسرار 
. Ò)7: 2 تس 1" ("كما ُتَربِّي الُمرِضعة أوالدها. وأن یحب إخوته Ñ، وأن یكون نموذًجا ُیَقدِّرونهÐقلوبهم

. كما یقول:  Óوأن یكون طبیًبا للنفوس ُیَقدِّم الدواء الالئق لمرض كل إنسانٍ 
[یكون أمام اهللا كخادم المسیح، ووكیل سرائر اهللا، یخشى دوًما لئال یقول أو یفعل شیًئا ضد 
إرادة اهللا، فیوجد شاهًدا كذًبا هللا. أو یكون مجروًحا بتدنیس المقدسات، وذلك بتقدیم ما هو ضد تعلیم 

، هكذا یكون شغوًفا أن كمرضعة مع أوالدهاالرب، أو ما هو لیس مسر هللا. في معامالته مع اإلخوة 
ُیَقدَِّم لكل واحٍد لیس فقط إنجیل اهللا، بل وُیَقدِّم خطته التي بها ُیَسّر اهللا وتنتفع كل الجماعة، كوصیة 

 (یو "وصیة جدیدة أنا أعطیكم أن تحبوا بعضكم بعًضا كما أحببتكم"ربنا وٕالهنا یسوع المسیح القائل: 
.] Ô)13: 15 ( یو "لیس ألحد حب أعظم من هذا أن یضع أحد نفسه ألجل أحبائه"). 34: 13

 َوَلِكنَّ اهللا َقاَل ِلي: 
  ،َال َتْبِني َبْیتًا ِالْسِمي

  ،َألنََّك َأْنَت َرُجُل ُحُروٍب 
 ]3َوَقْد َسَفْكَت َدًما. [

-2أوضح داود الملك ما كان بنیَِّته؛ وهو أن یبني هیًكال هللا، وكیف أن اهللا منعه من ذلك [
). وهنا وضح أن بیًتا لراحة تابوت العهد وهو بیت 8- 7: 22]، وقد أشار قبًال بذلك لسلیمان (3

لموطئ قدمي اهللا، ألن السماء هي عرش اهللا، واألرض وأفخم ما ُیمِكن بناؤه من هیاكل هي موطئ 
قدمیه، فهناك فرق شاسع بین إعالنات المجد اإللهي في العالم العلوي والسفلي، فالمالئكة ُتِحیط 

)، 7: 132؛ 5: 99)، ونحن الضعفاء المساكین نسجد عند موطئ قدمیه (مز 2: 6بعرشه (إش 

1 De Ren., 10. 
2 Reg. Fus. 26. 
3 Reg. Fus. 43 
4 Reg. Brev. 98; Reg. Fus. 25. 
5 Reg. Fus. 52. 
6 Reg. Brev. 98 
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وكبرهان إلخالصه في غرضه لبناء الهیكل أخبرهم داود عما َأَعدَّه له، ولكن اهللا لم یسمح له أن یقوم 
بالبناء، ألن اهللا َعیَّن له عًمال آخر، فإدارة حروب إسرائیل كانت كافیة لفرٍد واحدٍ . یجب علیه أن یخدم 

). 31: 9الشعب بالسیف، وآخر یخدم بالمطمار (أداة للبناء)، فأوقات الراحة هي أوقات بناء (أع 

  ،َوَقِد اْخَتاَرِني الرَّبُّ ِإَلُه ِإْسَراِئیَل ِمْن ُكلِّ َبْیِت َأِبي
 َألُكوَن َمِلكًا َعَلى ِإْسَراِئیَل ِإَلى اَألَبِد، 

 َألنَُّه ِإنََّما اْخَتاَر َیُهوَذا َرِئیًسا، 
 َوِمْن َبْیِت َیُهوَذا َبْیَت َأِبي، 

 ]4َوِمْن َبِني َأِبي ُسرَّ ِبي ِلُیَملَِّكِني َعَلى ُكلِّ ِإْسَراِئیلَ . [

 َوِمْن ُكلِّ َبِنيَّ (َألنَّ الرَّبَّ َأْعَطاِني َبِنیَن َكِثیِرینَ ) 
 ]5اْخَتاَر ُسَلْیَماَن اْبِني ِلَیْجِلَس َعَلى ُكْرِسيِّ َمْمَلَكِة الرَّبِّ َعَلى ِإْسَراِئیلَ . [

أعلن عن اختیاره للُمْلِك وبعد ذلك سلیمان، ألن كلیهما كان بدون شك بتدبیر إلهي، فهما 
-4أحق من أّي ملك على األرض أن ُیعِلَنا ُملْكهما ألن الرب إله إسرائیل اختارهما في الحال بالنبوة [

]، فحق البكوریة ال یكون مزعوًما، فهو ُیعَطى باألحقیة، ولیس بأقدمیة السن: 5
. فیهوذا لم یكن بكر یعقوب، ولكن اهللا اختار سبطه لیكون السبط الحاكم. فیعقوب تنبأ 1

). 10: 49عن مجيء المسیح من سبط یهوذا (تك 
. ویظهر أن عائلة یسى لم تكن أكبر عائالت السبط، فهو بالتأكید لم یكن األكبر من سبط 2

یهوذا، ألن شیلوه كان قبل فارص، ولیس ظاهًرا إذا كان من نسل نحشون أو من سلمون، فرام وهو 
)، وربما كذلك بوعز وعوبید ویسى، ولكن "اختار الرب 9: 2 أي 1أب نحشون كان له أخ أكبر منه (

إله إسرائیل بیت أبي من بیت یهوذا". 
. كان داود أصغر أبناء یسى، ولكن اهللا أحبَّه واستحسن أن یجعله ملًكا، فاهللا یأخذ من 3

ُیِحبُّه وُیحب من یجعله كنفسه، كما فعل مع داود "رجل حسب قلبه". 
. كان سلیمان من أصغر أبناء داود، ولكن اهللا اختاره لیجلس على العرش، ألنه كان 4

واضح من هذا األصحاح أن داود ُمرجًحا علیهم كلهم لبناء الهیكل، فهو أكثرهم حكمة ومیله للسالم. 
الملك لم یكن قد تنازل عن العرش لسلیمان تماًما وبوضوح. 

جاءت خالفة سلیمان ألبیه داود باختیار اهللا له، ولیس على ُمجرَّد الوراثة، هذا ما أعلنه 
داود في هذه المناسبة. لم یكن سلیمان االبن البكر لیخلف أباه كملٍك، فإن كان داود نفسه لم یستلم 
العرش خالل الوراثة، فإن سلیمان وٕان كان ابًنا لداود، لكن لیس من حقِّه استالم العرش، ألنه لیس 

باالبن البكر، إنما ألن الرب اختاره. 
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األمر العجیب أنه لیس كل القیادات قبلت سلیمان وهو لیس باالبن البكر لیكون ملًكا. لم 
یرِو الكاتب مطامع أبناء داود في استالم العرش. 

ما كان یشغل قلب داود لیس ُمَجرَّد استالم سلیمان العرش، إنما بناء الهیكل، ووضع خطة 
ُمَحدَّدة وُمنظَّمة لتحقیق ذلك.  

إنما جاءت تعلیمات داود البنه وهو ُیَسلِّمه العرش خاصة ببناء الهیكل، كأن العمل األول 
والرئیسي للملك القادم هو االهتمام ببناء الهیكل. 

. جاءت تعلیماته تتناغم مع ما ورد في سفر التثنیة وفي األنبیاء. أنها تحمل صورة الكرازة 5
؛ إرادة 5: 6بأسلوب وعظي. لقد َركَّز داود النبي والملك على الحاجة إلى خدمة اهللا بكل القلب (تث 

). 13: 29؛ إرادة 29: 4)، وأن نطلبه لكي نجده (تث 7: 24
هنا أعلن الكاتب في شيٍء من البساطة أن اهللا أعلن لداود عن تسلیم العرش لسلیمان، حتى 
یبني الهیكل الذي لم یستطع داود تحقیقه تماًما، إنما هیَّأ للبناء بتقدیم اإلمكانیات والمواد والتدابیر الخ. 

لم یكن سلیمان االبن البكر لداود لیتسلَّم العرش، ولم یكن داود نفسه االبن البكر لدى أبیه 
یسَّى. هذا التصرُّف بدأ منذ الجیل األول للبشریة، فقد اختار اهللا شیث لینال البركة ال أخاه البكر قایین 

واختار اهللا یعقوب ال أخاه البكر عیسو. حسابات اهللا تختلف تماًما عن الحسابات البشریة. البشر 
یطلبون البكر حسب السن، أما البكر الحقیقي في عینّي اهللا فهو من كان باألكثر ُمَقدًَّسا! 

ونحن كمؤمنین صرنا أعضاء كنیسة األبكار لیس من أجل عامل الزمن، إنما خالل اتحادنا 
وشركتنا بالمسیح البكر. 

كانت المملكة تخص اهللا نفسه، فهو الذي یختار من ُیِقیمه ملًكا دون االلتزام بقوانین الوراثة 
المعتادة. فلم یكن داود وارثًا لشاول، وال سلیمان أكبر أبناء داود. 

 عن خلقة اإلنسان، یرى أن اهللا قد خلق العالم بكل يصالقدیس غریغوریوس النيفي حدیث 
إبداعه كقصٍر عظیٍم أعدَّه آلدم وحواء كملٍك وملكةٍ . وأن اهللا قدَّم لإلنسان كل إمكانیة السعادة والسلطة 

على الخلیقة التي أوجدها من أجله.  
یكشف " Comparatio regis et monachi ˺"مقارنة بین الملك والراهبفي مقاله 

 عن منهجه المسیحي أال وهو إدراك المؤمن، راهًبا كان أو كاهًنا أو من القدیس یوحنا الذهبي الفم
الشعب أنه یتطلَّع إلى نعمة اهللا العاملة فیه، فتجعله ملًكا صاحب سلطان أعظم وأقوى من ملوك 

كثیرین. 
أن اهللا خلق األرض وكل ما علیها وما تحتها، وأْوجد القدیس مار یعقوب السروجي ویرى 

1 PG 47: 387-392. Bour,vol.1, Part1, ch. 12. 
                                                 

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

www.coptic-treasures.com/wp


 28أخبار األیام األول 
 

  

الكواكب، كإعداد لقیام وكیله أو سفیره على األرض، اإلنسان! إنه كمن ُیِعّد قصًرا ملوكًیا ألجل الملك!  

 َوَقاَل ِلي: ِإنَّ ُسَلْیَماَن اْبَنَك ُهَو َیْبِني َبْیِتي َوِدَیاِري، 
 َألنِّي اْخَتْرُتُه ِلي اْبنًا، 

 ]6[ َوَأَنا َأُكوُن َلُه َأبًا،
یشعر داود الملك أن أب سلیمان الحقیقي هو اهللا نفسه: "ألني اخترته لي ابًنا، وأنا أكون له 

]. 6أًبا [
أن اإلنسان بدخوله میاه المعمودیة، إنما یدخل إلى میالده القدیس یعقوب السروجي یرى 

ره من میالده الجسدي القدیم، فبعد أن كان له آدم الذي لدغته الحیَّة أًبا، صار له اآلب ،الجدید  فُیَحرِّ
السماوي أباه الجدید، وعوض حواء التي سقطت صارت له المعمودیة المقدسة األم الجدیدة. بهذا 

دخلنا إلى حیاة جدیدة وٕامكانیات جدیدة. 

 أبوك في السماء ولیس في الهاویة ...
 وقبلنا أمنا المعمودیة التي بدونها كنا قد ُطرحنا من العلو وبلغنا العمق. ،لقد نسینا حواء

 الهاویة عن جنسنا، وها نحن قد تركناها.   تحطمت ألن اهللا أعدنا أبناء.،تركنا آدم
 ام آدم أًبا لنا، ألننا قد وجدنا لنا أًبا آخر مملوءً حطاآلن لسنا ندعو ذاك المسكین المحتاج المُ 

ِغَنى، أخذ موضع ذاك المسكین. 

 الهوته في داخل المیاه، صرنا بالحقیقة أبناء، ومنذ ذلك الحین صار لنا أن ندعوه عمل نا بمتعت
 .˺أبانا، ذاك الخفي الذي أعطانا روحه بالمعمودیة

 الروحي.ناأیها االبن الذي جعلنا بنین ألبیه من المیاه، بك أتكلم على میالد  

 أیها الوحید الذي أعطانا روحه في المعمودیة، أعطني الكلمة ُألَرتَِّل لك بها بمحبة.

نعمتك كل ب من تعلیمك ألكرز امألنيأیها الرب الذي شاء أن یصیر أًخا للعبید األشرار، 
 یوم.

نا أصف جمالك وأأیها الشمس العظمى الذي أحلَّ نوره في المیاه، َأشِرْق فيَّ ألستنیر و
 ُمتعجِّب.

 نا مندهش بتمییز.أیا ابن البتول الذي أعطانا أیًضا أًما بتوًال، لتلدك كلمتي و

 .˻لیعلن لساني وصوته عال میمر التسبیح بحركة العقل بال اضطراب وبال جدال

Ï .میمر عن المعمودیة المقدسة 
Ð  (راجع نص بول بیجان ترجمة الدكتور بهنام سوني).على المعمودیة المقدسة 9المیمر  
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 القدیس یعقوب السروجي

، َوأُثَبُِّت َمْمَلَكَتُه ِإَلى اَألَبدِ 
 ]7ِإَذا َتَشدََّد ِلْلَعَمِل َحَسَب َوَصاَیاَي َوَأْحَكاِمي َكَهَذا اْلَیْومِ . [

]. "ألني اخترته لي ابًنا"، وبذلك 7-6أفصح لهم عن غرض ونعمة اهللا الخاصة بسلیمان [
)، ابن محبتي، ألنه 7: 2َصرَّح بالعهد الذي قاله اهللا لسلیمان كمثال للسید المسیح "أنت ابني" (مز 

ُدِعي "یدیدیا" ألن الرب أحبَّه، والسید المسیح هو ابنه الحبیب، الذي قال عنه اهللا إنه مثال لآلتي: 
، والسید المسیح هو المؤسس وأساس هیكل اإلنجیل. "هو سیبني بیتي". 1
، هذه النبوة َتمَّت في مملكة المسیا، التي ستستمر إلى أبد األبد "وأُثَبِّت مملكته إلى األبد". 2

). أما فیما یختص بسلیمان فتثبیت مملكته هنا مشروط: "إذا تشدَّد للعمل 33: 1؛ لو 7: 9(إش 
". فسلیمان كان في ذلك الحین على نحو مرجو منه وحسن: "فإذا حسب وصایاي وأحكامي كهذا الیوم

استمر كذلك ستستمر مملكته وٕاالَّ فال"، فنالحظ أننا إذا كنا ثابتین في واجبنا فحینئذ، ولیس خالف 
ذلك، نتوقَّع استمرار فضل اهللا، فیا لیت الذین َتَربُّوا حسًنا وابتدأوا حسًنا یالحظون أنهم إذا استمروا 

یكونون سعداء، فالمثابرة تؤدي إلى اإلكلیل. 

 نقدر بمراعاتنا للوصایا أن ، إن أردنا،َقدَّم لنا اهللا في حنو محبته وصایا مطهرة، حتى أننا 
 شيء والشهوات شيءنتطهَّر، ال من الخطایا فحسب، بل ومن الشهوات أیًضا، ألن الخطایا 

آخر. 
  الغضب والزهو وُحّب الملذات والكراهیة والشهوات الدنسة وما شابه ذلك. أمايفالشهوات ه

، بمعنى أن اإلنسان بجسده ینفذ األعمال التي تثیرها فیه  تنفیذ هذه الشهوات عملًیافهيالخطایا 
شهواته. فاإلنسان یمكن أن تكون له شهوات ولكنه ال ُیخِرجها إلى حیز التنفیذ. 

 يكانت الشریعة (في العهد القدیم) تهدف إلى تعلیمنا عدم صنع ما ال نریده ألنفسنا، وبالتال
 للشر. يحرمت علینا مجرد التنفیذ العمل

أما اآلن (في العهد الجدید)، فإننا مطالبون بطرد الشهوة ذاتها، التي تدفعنا نحو الشر. فنطرد 
. ˺البغضة ذاتها ومحبة الملذات وحب الكرامة وغیر ذلك من الشهوات

القدیس دوروثیؤس 

  .الشخص الذي ال یحفظ الوصایا لیس فیه حب للرب
القدیس دیدیموس الضریر 

Ï  ،177، ص 1993الفیلوكالیا .
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 ،  َواآلَن ِفي َأْعُیِن ُكلِّ ِإْسَراِئیَل َمْحَفِل الرَّبِّ
 َوِفي َسَماِع ِإَلِهَنا، 

، اْحَفُظوا َواْطُلُبوا َجِمیَع َوَصاَیا الرَّبِّ ِإَلِهُكمْ 
  ،ِلَتِرُثوا اَألْرَض اْلَجیَِّدةَ 

 ]8َوُتَورُِّثوَها َألْوَالِدُكْم َبْعَدُكْم ِإَلى اَألَبدِ . [
 اهللا الذي ُیِقیم الملك، لذا یلیق بالملك الُمعیَّن من ِقَبل اهللا أن یحفظ الوصایا اإللهیة.

لم َیْسَمْح اهللا لداود أن یبني له بیًتا، إنما یود أن یكون داود نفسه بیًتا له یسكن فیه. یقول 
[لیكن للنفس مذبح في وسط القلب، علیه ُتقدَّم ذبائح الصالة وُمحَرقات الرحمة، : نوسيالعالمة أوریج

َفُتذَبح فوقه ثیران الكبریاء بسكین الوداعة، وُتقَتل علیه كباش الغضب وماعز التنعم والشهوات... 
قداس قلبها منارة تضئ بغیر انقطاع.] ألتعرف النفس كیف ُتِقیم داخل قدس 

هذا ما أدركه داود النبي، لذلك أوصى شعبه عند انتقاله: "احفظوا واطلبوا جمیع وصایا 
 1). فبعد أن تحدث معهم داود عن وعد اهللا له بأن ابنه یبني له البیت (8: 28 أي 1الرب إلهكم" (

)، أراد أن یكون الشعب كله بیًتا ُمقدًَّسا للرب. 6: 28أي 
) مع تصمیمات 19-11: 28 أي 1كما أعد داود البنه إمكانیات ضخمة لبناء الهیكل (

الهیكل، طلب من الشعب أن یسلكوا في وصایا الرب لكي یمدَّ اهللا یده ویبني بیته. 
ههم أن  ]، ونالحظ هنا اآلتي: 8 ["یلتصقوا ویثبتوا في اهللا وفي واجبهم"وجَّ

، فالرب هو إلههم، "احفظوا واطلبوا جمیع وصایا الرب إلهكم" هو موضوع التوجیه:. 1
وصایاه یجب أن َتْحُكَمهم، وعلیهم أن ُیوقِّروها كلها، ویجب أن یصحوا لحفظها، ولذلك یجب أن یبحثوا 

عنها، أّي یجب أن ُیِحبُّوا التحقیق والفحص في واجباتهم بأن یفتشوا الكتب، یأخذوا نصیحة، یطلبوا 
الشریعة من أفواه المؤتمنین علیها بشفاههم، وُیَصلُّوا إلى اهللا لُیَعلَِّمهم وُیرِشَدهم؛ فوصایا اهللا ال ُتحَفظ 

إالَّ باالهتمام الزائد. 
ههم أمام جمیع إسرائیل الذین سیالحظون هذا التوجیه الشعبي في إجالل التوجیه:. 2  لقد وجَّ

حضرة اهللا "اآلن في أعین كل إسرائیل محفل الرب وفي سماع إلهنا" كان لهم مشورة حسنة وتحذیر 
)، 1: 4 تي 2؛ 21: 5 تي 1صریح، فإذا لم یقبلوها فهم المخطئون "فاهللا والناس شاهدون علیهم" (

فالذین یخدمون في الكنیسة یجب أن یكونوا أمناء في خدمتهم ومرضیین أمام اهللا والناس. 
 لكي یكونوا سعداء، ویرثوا بسالم األرض الجیدة، ویورثوها الغرض من حفظ التوجیه:. 3

ألوالدهم بعدهم إلى األبد. 

  یلیق بنا أن نؤمن أن فترة التأخیر في تنفیذ الوصیة هي وقت للعصیان بالنسبة لمن ینفذ الوصیة
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له من یوم  بعد ذلك... لذلك وجب علینا أن نتذكر القول: "ال تتأخر في الرجوع إلى الرب، وال تؤجِّ
: ٣)، و"ال تقل لصاحبك اذهب وعد، فأعطیك غًدا، وموجود عندك" (أم ٧: ٥إلى یوم" (سیراخ 

" قد ُكتبت مؤخًرا، وكان فرفعوا الحجر). یلزمنا أن نعتقد أنه دینونة على مرثا إن الكلمات: "٢٨
 ˺".قال یسوع: ارفعوا الحجریجب أن ُتَقال فوًرا بعد الكلمات: "

العالمة أوریجینوس 

  هت  إسرائیل لیأتوا. كل شعب وأمر إلیه،سمع داود كلمات ربِّه التي ُوجِّ
 ي.لملكلقصر ا، وجمع صفوًفا بال عدٍد إلى اإحصاء وجلب اآلالف بال أمره،صدر 

. باشرلروحي واال طعامها بالقوت وهو ي،وبدأ الراعي الصالح یتكلم مع رعیته
 تتفجر منه الحیاة، لكي تروي شعبها بشرٍب صالٍح من مرعاه. فتح فمه مثل ینبوعٍ 

 مل 1راحلین ( كل األرض، وُأدَفن مثل آبائي بین الة فيميعظرحلة  ذاهب في أنا: أبنائيیا "
2 :2.( 

: 28 أي 1 (بنیه كما فكرَّتُ أ أن، ولم یشأ الرب أموت أن للرب قبل هیكالً بني أ أن وأردتُ 
2.( 

 ).6: 28 أي 1 (تقدَّس فیهأَ  وسكنعظیًما ألهیكًال لكن قال لي الرب: ابنك یبني لي 
 مل 1 (ه ویعطیه الحكمةقوده يخلقابني سلیمان هو صبي وصغیر جًدا، والرب الذي واآلن 

 ).1: 29 أي 1؛ 7: 3
 . بیت اهللا، وال تحیدوا عنها یمیًنا وال یساًراطریقاسلكوا في 

 1 ( كما هو مكتوبخیراتها ثمار األرض ولتأكلوا  أیًضا، ونوامیسه وفرائضهأوامره احفظوا
 ).8: 28أي 

 (عد  الرب جثثهم في موضع قفرفألقى وتجاسروا، أكلوا ال تتشبَّهوا بآبائكم الذین أبنائيیا 
14 :29.( 

اني، بي الِمَحن والمخاطر الشریرةأحاطتانظروا كم   جمیع أكثر من وتقویت ، والرب نجَّ
 ).22 صم 2 (الملوك
. ˻" ثبتم معه بحٍب كامٍل، سوف ال تؤذیكم الحروب والمخاطر وكل الصعوباتإننتم أو

القدیس مار یعقوب السروجي 

1 Commentary on John, Book 28:19 – 22. 
Ð (راجع األب بول بیجان ترجمة دكتور سوني بنهام). الزانیتین على 11 میمر  

Stephen A. Kaufman: Jacob of Sarug's Homily on the Judgment of Solomon, Gorgias, 2008. 
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. أمر ووعد وتحذیر لسلیمان 2
یلیق بنا أن ُنقاِرن وصایا داود الملك البنه سلیمان بخصوص بناء هیكل الرب في نهایة 

). ففي سفر 9-1: 21 مل 1أخبار األیام األول بما َقدَّمه داود نفسه لسلیمان نفسه من وصایا في (
). أما هنا بعد تقدیم 9-8، 6-5: 21الملوك بعد تقدیم الوصایا أوصى بقتل یوآب ومعاقبة شمعي (

ل بخصوص بناء الهیكل أوصى بخصوص كهنة الهیكل والعبادة فیه.  حدیث ُمَطوَّ

  ،َوَأْنَت َیا ُسَلْیَماُن اْبِني اْعِرْف ِإَلَه َأِبیكَ 
 َواْعُبْدُه ِبَقْلٍب َكاِمٍل َوَنْفٍس َراِغَبٍة، 

َراِت اَألْفَكارِ .   َألنَّ الرَّبَّ َیْفَحُص َجِمیَع اْلُقُلوِب َوَیْفَهُم ُكلَّ َتَصوُّ
 َفِإَذا َطَلْبَتُه ُیوَجُد ِمْنَك، 

 ]9َوإَِذا َتَرْكَتُه َیْرُفُضَك ِإَلى اَألَبدِ . [
]، لقد اهتم جًدا بأن یكون سلیمان متدیًنا، فهو سیكون 10-9وختم بتوجیه لسلیمان نفسه [

رًجال عظیًما ولكن ال یجب أن ینظر إلى العبادة بنظرة وضیعة، یجب أن یكون حكیًما وفي العبادة 
أو النصائح التي َقدَّمها داود البنه: تكمن حكمته، ونالحظ في التوجیه الذي أعطاه له 

، أبیه الطیب الذي َكرَّسه وَربَّاه هللا، لقد ُوِلَد في بیت اهللا ولذا إله أبیهأًوال: أن ینظر إلى اهللا 
فهو مرتبط بالواجب له، وقد تربَّى في بیته، ولذا فعلیه واجب الشكر له، "صدیقك وصدیق أبیك ال 

تترك"، فیجب أن یعرف اهللا ویخدمه، فنحن ال نخدم اهللا الخدمة الحقیقیة ما لم نعرفه، وال نعرفه إن لم 
نخدمه من كل القلب والفكر والقدرة، أي نخدمه بقلٍب كامٍل أّي مستقیمٍ . 

ثانًیا: أسرار نفوسنا كلها مكشوفة أمام اهللا، فهو فاحص القلوب حتى أعماق األشیاء الغیر 
) لذلك یجب أن نكون ُمْخِلصین، ألننا إذا تعاملنا بالخداع، فاهللا یرى 3: 25مفحوصة لإلنسان (أم 

وهو ال ُیفرض علیه شيء بالحیلة أو الخداع، فیجب أن ُنشِغَل أفكارنا ونستخدمها لخدمة اهللا، ألنه 
یعرف كل تصوراتها النقیة والشریرة. 

ثالًثً◌ا: أننا نختبر من هنا السعادة الحقیقیة أو التعاسة إلى األبد حسبما نعمله أو ال نعمله 
)، وٕان تركناه 6: 11لخدمة اهللا، ألننا إن سعینا إلیه جادین سنجده وهذا كاف لیجعلنا سعداء (عب 

وتركنا خدمته ولم نتبعه فسیرفضنا إلى األبد وهذا كاف لیجعلنا تعساء. ویجب أن نالحظ أن اهللا ال 
یترك أحًدا إن لم یتركه هو أوالً . 

یلیق بالملك والرؤساء أن یشعروا أنهم ُمَكرَّسون بكل قلوبهم ودوافعهم للرب، یحملون سمات 
 اهللا من حٍب وحنٍو وقداسٍة وسلوٍك الئقٍ .

 ) "1"أما تعلمون أنكم هیكل اهللا، وروح اهللا یسكن فیكم؟ إن كان أحد ُیفِسُد هیكل اهللا، فسُیفِسده اهللا 
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. ˺)؟ وفي موضع آخر یقول: "الرب معك مادمت معه، إن تركته یتركك"17-16: 3كو 
القدیس جیروم  

 صایا اهللا هي : النقاوة، السالم الدائم غیر الُمتغیِّر، االمتالء بالرحمة، وغیر ذلك من الفضائل و
 الجمیلة الُمَتوَّجة بالتطویب.

 تهب حیاة لنفوسكم، وبها َتَتَقبَّلون اهللا في نفوسكم. إنها التيجاهدوا أن تَُنفِّذوا وصایا الروح، 
 الطریق األمین...

فبدون نقاوة القلب والجسد، ال یقدر أحد أن یكون كامًال أمام اهللا، إذ مكتوب في اإلنجیل: 
 .)8:5مت ("طوبى لألنقیاء القلب ألنهم یعاینون اهللا" 

. والشر الطبیعي والشر غیر الطبیعيفالكمال مصدره نقاوة القلب. إذ القلب هو مركز الخیر 
هو مصدر آالم النفس من ذٍم وبغضٍة ومجٍد باطل وما أشبهه. أما الخیر فُیَولِّد معرفة اهللا والقداسة 

 .˻ونقاوة النفس من كل اآلالم
 القدیس أنطونیوس الكبیر

 احملوا بعضكم :كیف یقدر أن ینال كمال نقاوة القلب من ال ُیَنفِّذ الوصایا التي یظهرها الرسول" 
، ومن لیس لدیه فضیلة المحبة التي هي: "ال )2:6 غل(أثقال بعٍض وهكذا َتمِّموا ناموس المسیح" 

 كو 1 وتصبر على كل شيءٍ " (... وال تحتدُّ ... وال تظنُّ السوءَ ... وتحتمل كلَّ شيءٍ ...ُتَقبِّح
 .˼)10:12  نفسه بهیمتِه، أما مراحم األشرار فقاسیة" (أمي)؟! ألن "الصدِّیق ُیراعِ 4:13-7

 ألب شیریمونا

 إننا نرى بعًضا ممن زهدوا أمور هذا العالم، لیس فقط الذهب والفضة، بل والممتلكات الضخمة، 
هو  أنظارهم نحو ایتضایقون ویضطربون من أجل سكِّینة أو قلم أو دبُّوس أو ریشة، بینما لو وجَّ

نقاوة القلب بال شك ما كانوا یضطربون من أجل األمور التافهة، فكما ال یبالون بالِغَنى العظیم، 
. ˽یتركون أیًضا كل شيء

 األب موسى
 اُْنُظِر اآلَن َألنَّ الرَّبَّ َقِد اْخَتاَرَك ِلَتْبِنَي َبْیتًا ِلْلَمْقِدِس، 

 ]10. ["َفَتَشدَّْد َواْعَملْ 
"الرب اختارك لتبني بیًتا للقدس" لذلك اطلب الرب واخدمه لكي یتم العمل من مبدأ حسن 

1 Against the Pelagians, 3:1 
Ð 20 رسالة .

3 Cassian: Conferences 11:10. 
4 Cassian Conf. 1:6. 
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بطریقة مستقیمة ویكون مقبوالً . في اختصار جاءت وصایاه له: 
اعرف الرب معرفة شخصیة.  .١
 احفظ وصایا الرب وَأِطْع أوامره. .٢

 اعبد الرب بنقاوة قلب. .٣

 اخدم الرب بفرحٍ . .٤

  "انظر اآلن" كن حذًرا من كل شيء یظهر أنه أو یؤول إلى شرٍّ .كن أمیًنا: .٥

ع، ال تترك مجاًال لإلحباط وال للخوف. .٦  فنحن ال نستطیع أن ُنَتمَِّم عملنا كما تشدَّْد وَتَشجَّ
 یجب أن لم نُصمم ونشحذ بكل قوانا من النعمة اإللهي.

. تسلیم سلیمان تصمیمات الهیكل 3
لیس من مجال ألي تصوُّر بشري في بناء هیكل الرب، إنما مثل موسى؛ ُقدِّم نموذج الهیكل 

بالروح. 
َواِق َوُبُیوِتِه َوَخَزاِئِنهِ    ،َوَأْعَطى َداُوُد ُسَلْیَماَن اْبَنُه ِمثَاَل الرِّ

 ]11َوَعَالِلیِِّه َوَمَخاِدِعِه الدَّاِخِلیَِّة َوَبْیِت اْلِغَطاِء، [
)، فإن شكل المؤسسات هنا َقدَّمه 9: 25إن كان موسى قد تلقَّى طراز الخیمة من اهللا (خر 

]. 19داود ُموَحى به من اهللا [
ُنِسَب التصمیم المعماري للهیكل ومرفقاته لداود الملك، كما ُنِسَب التصمیم المعماري للخیمة 

)، والتصمیم المعماري لهیكل العهد الجدید لحزقیال السرِّي 2-1: 9؛ عب 9: 25لموسى النبي (خر 
]. 19؛ 12). والثالثة تصمیمات قیل إن الروح القدس هو الذي قام بإعالن رسمها [48-46(حز 

هذه اإلنشاءات ُصمَِّمْت على مثال المقادس السماویة التي رآها موسى النبي على الجبل 
وأعلنها اهللا لداود وحزقیال. نظرها یوحنا الحبیب في رؤیاه. هكذا یلیق بالمؤمن الحقیقي أن یمارس 

العبادة هللا على األرض كأیقونة للعبادة في السماء. 
من جهة التوجیه الذي أعطاه داود البنه سلیمان لطلب اهللا وخدمته، فإن كتاب الشریعة هو 

قانونه الوحید، واآلن لبناء الهیكل َسلََّمه نموذًجا للمبنى ألنه كان ذا خصائص لم َیرها قط هو وال 
)، كذلك نموذج الهیكل أعطاه 5: 8مهندسوه، فنموذج خیمة الشهادة أراه اهللا لموسى على الجبل (عب 

]، وقد ُأعطى له كتابة ربما بخدمة مالئكة. 19اهللا بیده لداود [
د وماذا ُیَنفِّذ حسب قانون ُمَعیَّن، والسید  داود أعطى النموذج لسلیمان لكي یعرف ماذا ُیَزوِّ

المسیح لما ترك لتالمیذه تعلیمات لبناء كنیسة اإلنجیل، أعطاهم نموذًجا دقیًقا لها وأمرهم أن یالحظو 
ویتبعوا ما أمرهم به فقط. 
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وِح ِلِدَیاِر َبْیِت الرَّبِّ   َوِمثَاَل ُكلِّ َما َكاَن ِعْنَدُه ِبالرُّ
 َوِلَجِمیِع اْلَمَخاِدِع َحَواَلْیِه،

 ]12[ َوِلَخَزاِئِن َبْیِت اهللا َوَخَزاِئِن اَألْقَداِس،
في إقامة خیمة االجتماع رأى موسى النبي نموذًجا أمام عینیه على الجبل، وأراد أن ُیَنفَِّذه. 

]. 12أما هنا فقد أعلن داود أن تنظیم العبادة في الهیكل هي بوحي إلهي [
حتى األواني المقدسة في الهیكل تختلف عنها في خیمة االجتماع، لكن لم تختلف عنها في 

معناها. 
"، ال یمكن االعتماد على تقوى داود أو حكمة سلیمان في مثال كل ما كان عنده بالروح"

أمٍر بهذا المقدار، فالهیكل یجب أن یكون ُمَقدًَّسا ویحمل إشارة للسید المسیح. یجب أن یكون فیه لیس 
فقط وسائل الراحة واللیاقة، بل أیًضا كان نوًعا من األسرار المقدسة، وال یجب أن ُیتَرك لفن اإلنسان 

أو خیاله لیخترعه، ولكن یجب أن ُیوَحى بتأسیس إلهي. 
المسیح هو الهیكل الحقیقي، والكنیسة هي هیكل اإلنجیل، والسماء هي الهیكل األبدي وكلها 

 مستوحاة من المشورة اإللهیة، ُوِضَع المثال بحكمة إلهیة مؤسسة قبل إنشاء العالم لمجد اهللا ومجدنا.

 َوِلِفَرِق اْلَكَهَنِة َوالالَِّویِّیَن، 
 ،  َوِلُكلِّ َعَمِل ِخْدَمِة َبْیِت الرَّبِّ
 ]13َوِلُكلِّ آِنَیِة ِخْدَمِة َبْیِت الرَّبِّ . [

المثال الخاص ُذِكَر هنا "الرواق وبیوته وخزائنه وعاللیه ومخادعه الداخلیة وبیت الغطاء"، 
) فبجانب الكاروبین 18وأعطاه قائمة لِفَرِق الكهنة ولكل آنیة بیت الرب، ومثال مركبة الكاروبیم (ع 

 مل 1اللذین على الغطاء كان هناك كاروبان أكبر حجًما وأجنحتهما كانت ُتَمسُّ من حائط لآلخر (
) ولهذْین أعطى داود لسلیمان نموذًجا ُیَسمَّى "المركبة" ألن المالئكة هم مركبة اهللا (مز 28، 23: 6

68 :17 .(

 َفِمَن الذََّهِب ِباْلَوْزِن ِلَما ُهَو ِمْن َذَهٍب ِلُكلِّ آِنَیِة ِخْدَمٍة َفِخْدَمٍة، 
ًة ِباْلَوْزِن ِلُكلِّ آِنَیِة ِخْدَمٍة َفِخْدَمةٍ . [ ِة ِفضَّ  ]14َوِلَجِمیِع آِنَیِة اْلِفضَّ

َحدََّد مواد ألثمن أدوات الهیكل. ولكي ال یعمل أّي شيء أقل من المثال فقد أعطاه وزًنا دقیًقا 
)، في خیمة الشهادة كان هناك منارة ذهبیة واحدة ولكن في 14لكل إناء من الذهب والفضة (ع 

).  49: 7 مل 1الهیكل عشرة (

 َوِباْلَوْزِن ِلَمَناِئِر الذََّهِب َوُسُرِجَها ِمْن َذَهٍب ِباْلَوْزِن 
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 ِلُكلِّ َمَناَرٍة َفَمَناَرٍة َوُسُرِجَها، 
ِة ِباْلَوْزِن ِلُكلِّ َمَناَرٍة َوُسُرِجَها   َوِلَمَناِئِر اْلِفضَّ

 ]15َحَسَب ِخْدَمِة َمَناَرٍة َفَمَناَرةٍ . [
)، أما هنا فُوِجَدْت عدة منائر 40-31: 25كان في خیمة االجتماع منارة ذهبیة واحدة (خر 

). 49: 7 مل 1(
]، وفي خیمة الشهادة 15بجانب المنارات الفضیة التي ُیَظنُّ أنها منارات كانت ُتْحَمل بالید [

: 4 أي 2كان هناك مائدة واحدة، ولكن في الهیكل بجانب مائدة خبز الوجوه كان هناك عشر أخرى (
) بجانب موائد فضیة ألن الهیكل كان أكبر جًدا من الخیمة ولذلك استوجب أثاثات تُناِسب حجمه. 8

 َوَذَهبًا ِباْلَوْزِن ِلَمَواِئِد ُخْبِز اْلُوُجوِه ِلُكلِّ َماِئَدٍة َفَماِئَدٍة، 
ةِ . [ ًة ِلَمَواِئِد اْلِفضَّ  ]16َوِفضَّ

)، وكذلك في هیكل 23: 25ُوِجَدْت مائدة خبز الوجوه واحدة في خیمة االجتماع (خر 
)، أما هنا فُوِجَدْت عشر موائد. 48: 7مل 1سلیمان (

 َوَذَهًبا َخاِلصًا ِلْلَمَناِشِل َواْلَمَناِضِح َواْلُكُؤوسِ . 
 َوَألْقَداِح الذََّهِب ِباْلَوْزِن ِلَقَدٍح َفَقَدٍح، 

ِة ِباْلَوْزِن ِلَقَدٍح َفَقَدحٍ . [  ]17َوَألْقَداِح اْلِفضَّ

 َوِلَمْذَبِح اْلَبُخوِر َذَهبًا ُمَصف�ى ِباْلَوْزِن، 
 َوَذَهبًا ِلِمثَاِل َمْرَكَبِة اْلَكُروِبیِم 

 ]18اْلَباِسَطِة َأْجِنَحَتَها اْلُمَظلَِّلِة َتاُبوَت َعْهِد الرَّبِّ . [
كان تابوت العهد على صورة عرش، ال على صورة َمْرَكَبة، غیر أننا نرى السفر یكتب أنه 

). 10، 1على شكل مركبة، وهي في نفس الوقت العرش اإللهي كما جاء في (حز 
]، أّي أنه أصفى من اآلخرین ألنه 18الذهب الخاص بمذبح البخور ُذِكَر أنه "ذهًبا ُمصّفى" [

كان نموذًجا لشفاعة المسیح الكفاریة التي لیس هناك أكثر منها نقاوة وكماالً . 

، "َوَقالَ :   َقْد َأْفَهَمِني الرَّبُّ ُكلَّ َذِلَك ِباْلِكَتاَبِة ِبَیِدِه َعَليَّ
 ]19. ["َأْي ُكلَّ َأْشَغاِل اْلِمثَالِ 

ع سلیمان الستالم العمل والسیر فیه 4 . داود ُیَشجِّ
  ُقدَِّمت لسلیمان الخطة ومواد البناء، وخدام الهیكل والالویون وتدابیرهم.
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 َوَقاَل َداُوُد ِلُسَلْیَماَن اْبِنهِ : 
ْع َواْعَملْ . "  َتَشدَّْد َوَتَشجَّ

 َال َتَخْف َوَال َتْرَتِعْب، 
 َألنَّ الرَّبَّ اِإلَلَه ِإَلِهي َمَعكَ . 

 ]20َال َیْخُذُلَك َوَال َیْتُرُكَك َحتَّى ُتَكمَِّل ُكلَّ َعَمِل ِخْدَمِة َبْیِت الرَّبِّ . [
إن كان داود قد حمل الشعب كما على ذراعي نفسه، لُیَسلِّمهم هللا القائد الحقیقي، بدوره 

طمأن ابنه سلیمان، مؤكًدا له أن اهللا هو الذي حفظه منذ طفولته ووهبه الحكمة واالستنارة والقوة كي 
یتصرَّف في المنازعات حسب فكرِه اإللهي. 

]: "الرب اإلله إلهي معك الذي اخترت أن أعبده، 20اهللا سُیِعینك ویجب أن تنظر إلیه أوًال [
الذي كان معي طول األیام وأنجحني، والذي من خبرتي الشخصیة لقوته وصالحه ُأَقدِّمه لك، فهو 

یك وُینجح طریقك، وسوف ال یرفضك أو یتركك، فیجب أن نكون متیقنین  سیكون معك لُیرِشَدك وُیَقوِّ
أن اهللا الذي اقتنى آباءنا وحملهم في خدمتهم في أیامهم كذلك سیعمل معنا وال یتركنا أبًدا إذا كنا أمناء 

)، وسلیمان، ُمَقدَّم لكل 5: 1له مادام هناك عمل له فینا وبنا، فالتشجیع الذي ُقدِّم لیشوع (یش 
 )، فهو سوف ال یرفضك وال یتركك، فاهللا ال یترك أحًدا إن لم یتركه هو أوالً .5: 13المؤمنین (عب 

 " ؟أعماٍل حكیمةٍ  على أتمرَّس ولم ، صبيألنني ، حكمٍ بإصدارفعل لو طالبوني أسیدي ماذا" 
،  وسلَّم في یدّي الثروات وكنز النبوة،قال داود: الرب الذي حفظني منذ طفولتي

. ˺في المنازعات تتصرَّف لتستطیع أن والمعرفة قوةُیعِطیك الحكمة واالستنارة وال
القدیس مار یعقوب السروجي 

 َوُهَوَذا ِفَرُق اْلَكَهَنِة َوالالَِّویِّیَن ِلُكلِّ ِخْدَمِة َبْیِت اهللا. 
َؤَساُء،   َوَمَعَك ِفي ُكلِّ َعَمٍل ُكلُّ َنِبیٍه ِبِحْكَمٍة ِلُكلِّ ِخْدَمٍة َوالرُّ

] 21. ["َوُكلُّ الشَّْعِب َتْحَت ُكلِّ َأَواِمِركَ 
]، الكهنة والالویون سیرشدونك وتستطیع استشارتهم، 21أناس صالحون سیعضدونك [

وعندك عاملون صالحون وهم مهرة ومطیعون وهاتان صفتان مهمتان في الذین یعملون بالهیكل، 
وأخیًرا القادة والشعب سیكونون أبعد ما یكون عن معارضة أو تأخیر العمل وجمیعهم تحت أمرك ُكلَّ 
 في مكانه مستعد إلكماله وبذلك فالعمل الصالح سیستمر مادام كل المشتركین یعملون من كل قلوبهم.

 

Ï (راجع األب بول بیجان ترجمة دكتور سوني بنهام). الزانیتین على 11 میمر  
Stephen A. Kaufman: Jacob of Sarug's Homily on the Judgment of Solomon, Gorgias, 2008. 
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 28 أي 1من وحي 
هیِّئ كل كیاني إلقامة هیكلك في أعماقي! 

  .انشغل داود الملك بإقامة هیكٍل لك
َقدَّم كل ما لدیه بحٍب وسرور، 

إذ وجد سعادته وفرحه فیك. 
هیَّأ قلب ابنه وقلوب كل القادة والشعب، 

لیشترك الكل في بناء هیكلك العظیم بسرورٍ . 

  من ُیِعدُّ قلبي وفكري وكل طاقتي لهذا العمل؟
لیس لي ذهب وفضة ُأَقدِّمهما لبناء هیكلك. 
بدمك الثمین وُحبِّك العجیب ونعمتك الفائقة، 

ُتِقیم هذا المبنى العجیب في داخلي! 
إنه ال یحتاج إلى أیاٍد بشریة، 

وال إلى حجارة وخشب ومواد بناء، 
أنت ُتِقیمه بروحك القدوس، 

یهبني من فیض قداستك ووداعتك وُحبِّك، 
من فیض أسرارك اإللهیة وبهائك ونورك، 

فُتِقیم موضًعا لك فيَّ تسند فیه رأسك. 
ُتِقیم سماًء جدیدًة یفرح بها السمائیون! 

ُتَقِ◌یم فیه ینبوع ُحٍب ال ینضب! 
ُتِقیم فیه فیض فرٍح وتهلیل ال یتوقَّف! 

  .تعاَل أیها الرب یسوع وأبوك الصالح وروحك القدوس
لُتعِلن حضورك اإللهي في أعماقي. 
فأنت الذي وضعَت تصمیم المبنى. 

أنت الذي ُتَدشِّنه بقداستك، 
أنت الذي ُتَزیِّنه ببهائك. 

أنت الذي تحفظه وتحرسه، 
فال یتسلَّل عدو الخیر إلیه! 
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  .احتاج داود رجل الحروب إلى سلیمان لیبني البیت
وأنا أول الخطاة ُمحتاج إلیك یا ملك السالم، 

لُتِقیم عرشك في داخلي. 
ل قلبي الترابي إلى ملكوتك!  وُتَحوِّ

لتملك وُتَقدِّس وتفتح أبواب قلبي لبرِّك! 
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 َألْصَحاُح التَّاِسُع َواْلِعْشُرونَ اَ 

تقدمات داود للهیكل وتقدیم الشكر هللا 
. 5-1. تقدمات شخصیة  1
. 9-6. تقدمات الرؤساء والعظماء 2
. 21-10. صالة وتسبحة شكر رائعة 3
. 25-22. إعالن سلیمان ملًكا  4
. 28-26. نیاحة داود    5
. 30-29. مصادر السفر   6

. تقدمات شخصیة 1
بعد أن أعلن داود عن جمعه الكثیر لبناء بیت الرب، َقدََّم من ماله الخاص ذهًبا وفضة، 

وحثَّ الشعب على العطاء لبیت الرب بسخاء. هذا العطاء فرَّح قلوبهم كما َفرَّح قلب الملك. َقدَّم الملك 
نفسه نموذًجا حی�ا، لیس للشعب فقط، بل ولكل القادة، فقد بذل كل الجهد، وَقدَّم من ممتلكاته الخاصة 

ع الجمیع على االقتداء به. 7: 9 كو 2بكل سخاٍء وبكل سروٍر ( )، مما َشجَّ
 َوَقاَل َداُوُد اْلَمِلُك ِلُكلِّ اْلَمْجَمعِ : 

  ،ِإنَّ ُسَلْیَماَن اْبِني الَِّذي َوْحَدُه اْخَتاَرُه اهللا"
، َواْلَعَمُل َعِظیمٌ    .ِإنََّما ُهَو َصِغیٌر َوَغضٌّ

 ]1َألنَّ اْلَهْیَكَل َلْیَس ِإلْنَساٍن َبْل ِللرَّبِّ اِإلَلهِ . [
طلب منهم أن یأخذوا في االعتبار أن سلیمان صغیر وقلیل الخبرة ویحتاج إلى المساعدة، 

فهو الشخص الذي اختاره اهللا لیقوم بالعمل العظیم الذي یتطلب اهتمام الكل ومساندتهم إلتمامه.  
كان العمل عظیًما ویجب أن تتقدَّم كل األیادي لتنفیذه، فالهیكل الذي سُیْبَنى لیس إلنساٍن بل 

للرب اإلله، فكلما كثرت العطایا للبناء زاد بهاؤه. إنه عمل جدیر بتقدیم مساعدتهم له، فهذه خدمة 
َع الصغار والضعفاء الذین یعملون في خدمة اهللا.  حسنة أن ُنَشجِّ

ینتهي هذا السفر ببث االشتیاق نحو الَتَمتُّع بداود الحقیقي وسلیمان الحقیقي. مْسح سلیمان 
ملًكا یرمز للسید المسیح الذي قیل عنه: "هوذا عبدي الذي اخترته، مختاري الذي ُسرَّت به نفسي" 

). كان سلیمان رمًزا للملك الحقیقي، رب المجد یسوع، غیر أنه كان صغیًرا والعمل 1: 42(إش 
عظیم، أما السید المسیح فوحده القادر أن یملك إلى األبد، یجلس على العرش اإللهي السماوي، ولیس 

فیه ضعفات أو نقص. 
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 عن الهیكل ومعناها قصر، وهي لم berahیالحظ أن الكاتب استخدم الكلمة الفارسیة 
ُتستخَدم في أي سفٍر آخر، حتى األسفار التي ترجع إلى العصر الفارسي واإلغریقي. وأیًضا استخدم 

]). darics] 7(درهم  adorkanimعن الثروة التي ُتقدَّم لبناء الهیكل اسم العملة الذهبیة لفارس 

ِتي َهیَّْأُت ِلَبْیِت ِإَلِهَي الذََّهَب ِلَما ُهَو ِمْن َذَهٍب،   َوَأَنا ِبُكلِّ ُقوَّ
ٍة، َوالنَُّحاَس ِلَما ُهَو ِمْن ُنَحاٍس،  َة ِلَما ُهَو ِمْن ِفضَّ  َواْلِفضَّ
 َواْلَحِدیَد ِلَما ُهَو ِمْن َحِدیٍد، َواْلَخَشَب ِلَما ُهَو ِمْن َخَشٍب، 
 َوِحَجاَرَة اْلَجَزِع َوِحَجاَرًة ِللتَّْرِصیِع َوِحَجاَرًة َكْحَالَء َوَرْقَماَء، 

 ]2َوُكلَّ ِحَجاَرٍة َكِریَمٍة َوِحَجاَرَة الرَُّخاِم ِبَكْثَرةٍ . [
أخبرهم عن الترتیبات العظیمة التي َأَعدَّها لهذا العمل، وهو لم یرد أن یلقي على كاهلهم كل 

الحمل، وال أن یكون البناء كله قائًما على العطاء، ولكن أعطاهم الفرصة أن ُیظِهروا ُحْسَن نیَِّتهم 
"، أّي "أنا جعلت هذا ُشْغِلي الشاغل"، فعمل أنا بكل قوتي هیأتباإلضافة إلى ما عمله هو. یقول: "

لقد َقدََّم داود بكل سخاء ذهًبا وفضة لبناء بیت الرب، أما ملك الملوك، اهللا یجب أن نعمله بكل قوتنا. 
فَقدَّم دمه الثمین لبناء كنیسته المقدسة. 

 ربي یسوع المسیح أن ُأَساِهم في بناء بیتك َأهِّلني یا ...
.  أو لتابوت العهد أو للمنارة أو للسرج،)17: 25 أتوق أن ُأَقدِّم ذهًبا للغطاء ( خروج أني

...  )25: 26 وقواعدها (خروج األلواحوان لم یكن لي ذهب أقدم فضة لعمل 
ن كنت فقیًرا إ و... وصدرتهالكهنةربي أن ُأَقدَِّم حجارة كریمة لترصیع رداء رئیس  اسمح لي یا

  .ُأَقدِّم لبیت اهللا شعر معز، وال أظهر عقیًما بال ثمر
. ˺له یعقوب، یسوع المسیح ربنا، ونزینهاإهلم نبِن خیمة 

العالمة أوریجینوس 

 َوَأْیضًا َألنِّي َقْد ُسِرْرُت ِبَبْیِت ِإَلِهي، 
ٍة َقْد َدَفْعُتَها ِلَبْیِت ِإَلِهي ٌة ِمْن َذَهٍب َوِفضَّ   ،ِلي َخاصَّ

 ]3َفْوَق َجِمیِع َما َهیَّْأُتُه ِلَبْیِت اْلُقْدسِ : [
وضع أمامهم مثًاال حسًنا، فبجانب ما خصَّصه لهذه الخدمة من غنائم وهدایا الدول المجاورة 

التي كانت لبناء البیت، َقدَّم من ناحیته هو الكثیر لتجمیل وزخرفة البناء، ثالثة آالف وزنة ذهب 
]. وهذا ألنه كرَّس وجدانه لبیت الرب، وقد أعطى كل هذا لیس كما 5-3وسبعة آالف وزنة فضة [

1 Origen in Exod. Hom 13.  
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"من دسم یعطي الفریسي العشور لكي یراه الناس، ولكن ألنه ُیِحبُّ الجلوس في بیت اهللا كما قال: 
) وهنا أثبت ذلك. 9-8: 36(مز ألن ینبوع الحیاة عندك"  ومن وادي نعیمك تسقیهم؛ بیتك یسكرون،

فهؤالء الذین ُیَكرِّسون وجدانهم لخدمة اهللا، ال یفكرون في اآلالم أو النفقات التي تنتج عن ذلك. 
عطایانا تسّر اهللا عندما تنبع من المحبة، فأولئك الذین یوجهون أنفسهم نحو السماویات ُیَكرِّسون 

وجدانهم لبیت اهللا الذي خالله نجد طریقنا إلى السماء. 

 بهذه )8: 36 (مز الذین یشربون من ِغنى بیت اهللا ومجرى مسرته یرتوون، كما یخبرنا النبي .
الوسیلة سكر داود ولم َیدِر بنفسه؛ وٕاذ كان في دهش عاین ذلك الجمال اإللهي الذي ال یقدر 

. ˺مائت علي معاینته
القدیس غریغوریوس أسقف نیصص 

سرد لهم داود ما أعطى لكي یعملوا مثله، فهؤالء الذین یودُّون أن یجذبوا اآلخرین لیعملوا 
مثلهم یجب أن یكونوا مثًاال لهم، وأولئك الذین وصلوا إلى درجة عالیة من الكرامة یجب أن یظهر 

نورهم قدام الناس، ألن تأثیرهم یكون أكثر قوة واتساًعا عن اآلخرین. 
 عن التزام القائد أن یكون مثاًال َیقتِدي به القدیس باسیلیوس الكبیركثیًرا ما تحدَّث 

مرؤوسوه: 

  إذ یلیق بالجماعة أن تطیع الرئیس، وتخضع له بكل الطرق، لذا فإنه على جانب عظیم من
تكون نموذًجا في األهمیة أن الذي ُیخَتار كُمرِشٍد في هذه الحالة من الحیاة أن تصلح حیاته أن 

. وكما یقول الرسول أن یكون "صاحًیا، عاًقًال، ذا سلوك كل فضیلة لكل الذین یتطلعون إلیه
 ). 2: 3 تي 1صالح، معلًما" (

لهذا ففي رأیي یلزم االستقصاء عن طریقة حیاته، وال یقف األمر عند بلوغه عمًرا ُمَعیًَّنا من 
جهة الزمن، فأحیاًنا توجد سمات صبیانیة مع الشیبة والتجاعید.  

فاالستفسار عنه یلزم أن یكون فوق كل شيء لمعرفة إن كانت شخصیته وأخالقیاته نمت في 
. ˻كل ما یفعله ویقوله یمكن أن ُیَمثِّل قانوًنا وقاعدة ملزمة للجماعةشیبة بلیاقة، حتى أن 

  الویل لذاك الرئیس الذي یحاول استغالل السلطة واإلسراف في غیِّه وأنانیَّته، فإن القصاص ینتظره
 .˼من ِقَبِل الدیَّان العادل، ویكون له بمقدار القسوة التي عامل بها قدِّیسي اهللا

 یلیق به أن وٕانَّما ضع، وا من طوباویَّة التسقطك الذي هو رئیس ال ینتفخ بسبب عمله، لئال يالیت ذ

1 Comm. on Canticle, sermon 10. 
2 An Ascetical Discourse, (Frs. Of the Church, volume 9, p. 210-211). 
3 Epistle 61. 
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 ضع الحقیقي كخدمة للكثیرین... لیت األعظم یكون كاألصغر.وایعرف الت

  یلیق بالذین َیْحَتلُّون المراكز الرئیسیَّة أن یكونوا مستعدِّین أن یقدِّموا حتى الخدمة الجسدیَّة على
 ".˺المتقدِّم كالخادممثال الرب الذي غسل قدمّي تالمیذه. لذا قیل "(لیكن) 

 القدیس باسیلیوس الكبیر

 َثَالَثَة آَالِف َوْزَنِة َذَهٍب ِمْن َذَهِب ُأوِفیَر،
ٍة ُمَصفَّاٍة،  َوَسْبَعَة آَالِف َوْزَنِة ِفضَّ

 ]4َألْجِل َتْغِشَیِة ِحیَطاِن اْلُبُیوِت . [

ةِ  ُة ِلْلِفضَّ ، الذََّهُب ِللذََّهِب َواْلِفضَّ
َناِئعِ .   َوِلُكلِّ َعَمٍل ِبَیِد َأْرَباِب الصَّ

؟  ]5[" َفَمْن َیْنَتِدُب اْلَیْوَم ِلِمْلِء َیِدِه ِللرَّبِّ
ع  َقدَّم داود عطایا ُمَعدَّة حتى في أیام صموئیل النبي وشاول وأبنیر. َقدَّم ثروته للهیكل، وَشجَّ
اآلخرین أن یقتدوا به. بعد وصیته بخصوص بناء الهیكل، حثَّ الملك داود الشعب أن یكون سخی�ا في 

]. جاءت كلماته على مثال كلمات موسى النبي إلسرائیل بخصوص إقامة خیمة 5-1بناء الهیكل [
). 19-4: 35االجتماع في البریة (خر 

حرَّك مشاعرهم لیعملوا مثله: مرة ومرات یحث الكل على العطاء بسخاء مما أعطاهم الرب. 
؟": فمن ینتدب الیوم لملء یده للرب"

. یجب علینا جمیًعا، كلُّ في مجاله الخاص، أن نخدم الرب وُنَكرِّس خدمتنا له ونفصلها 1
هها لكرامة ومجد اهللا.  عن أّي شيء غریب یتداخل معها، وُنَوجِّ

. یشتاق اهللا أن ینتدب إن أمكن كل إنسان للعمل في بیته. أما من جانبنا فیجب أن تكون 2
خدمة اهللا هي شغلنا الشاغل بأن نمأل أیدینا للرب، أي ُنَقدِّم كثیًرا، كما ُذِكَر في شریعة موسى، فهؤالء 

الذین یشغلون أنفسهم بخدمة اهللا یكونون مشغولین ألبعد حدٍّ، وهناك عمل كاف لكل إنسان في هذا 
المجال، وملء الید بخدمة اهللا تعني خدمته وحده وأن نخدمه بحریٍة وبقوة النعمة المستقاة منه. 

. یجب أن نعمل ذلك برغبة وسماحة وسرعة، أّي نعمل الیوم، فمن یرغب فَعَلْیه أن َیَتَقدَّم. 3

. تقدمات الرؤساء والعظماء 2
 َفاْنَتَدَب ُرَؤَساُء اآلَباِء َوُرَؤَساُء َأْسَباِط ِإْسَراِئیَل 

1 In Reg. Fus. Dis. Int 30، 31. 
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 ]6[ َوُرَؤَساُء اُألُلوِف َواْلِمَئاِت َوُرَؤَساُء َأْشَغاِل اْلَمِلِك،

، َوَأْعُطوا ِلِخْدَمِة َبْیِت اهللا َخْمَسَة آَالِف َوْزَنةٍ 
 َوَعَشَرَة آَالِف ِدْرَهٍم ِمَن الذََّهِب، 
ةِ  ، َوَعَشَرَة آَالِف َوْزَنٍة ِمَن اْلِفضَّ

 َوَثَماِنَیَة َعَشَر َأْلَف َوْزَنٍة ِمَن النَُّحاِس، 
 ]7َوِمَئَة َأْلِف َوْزَنٍة ِمَن اْلَحِدیدِ . [

  ،َوَمْن ُوِجَد ِعْنَدُه ِحَجاَرٌة َأْعَطاَها ِلَخِزیَنِة َبْیِت الرَّبِّ 
 ]8َعْن َیِد َیِحیِئیَل اْلَجْرُشوِنيِّ . [

كانوا جمیًعا أسخیاء في العطاء عندما ُحّثوا على ذلك. ). 7: 9 كو 2اقتدى القادة بالملك (
بالرغم من أنهم ُحثوا، فقد قیل: "إنهم َقدَّموا برغبتهم" ویظهر مقدار كرمهم من الكمیات التي َقدَّموها (ع 

)، أعطوا كقادة وأمراء إسرائیل. 7-8
. فرح الشعب، وربما هذا یعني أن أفراد الشعب الذین َقدَّموا عطایا فرحوا لوجود فرصة 1

لتكریم اهللا من أموالهم، وُسّروا إلمكانیة إتمام هذا العمل الحسن، أو یعني أن عامة الشعب ُسّروا لَكَرِم 
قادتهم، وأن ُحكَّامهم ُیَقدِّرون هذا العمل العظیم، فكل إسرائیلي ُیَسرُّ بأن یرى عمل الهیكل ُیَنفَّذ بنشاٍط 

وهكذا انطبق علیهم قول الكتاب: "الُمعِطي المسرور ُیِحبُّه الرب". 
. تهلل داود بسروٍر عظیٍم بأن یرى نتائج التأثیر الحسن لمزامیره والمساعدات الَتَقُویة التي 2

زّودهم بها، وُسرَّ بأن یرى ابنه وخلیفة عرشه ُمحاًطا بأناس مملوءین ُحب�ا لبیت اهللا، وأن هذا العمل 
الذي وضع قلبه علیه كثیًرا أصبح في اإلمكان أن یتقدَّم، فإنه لنهضة عظیمة للناس األبرار أن یعلموا 

قبل وفاتهم أنهم تاركین بعدهم أناًسا غیورین للعبادة واستمرارها. 

 َوَفِرَح الشَّْعُب ِباْنِتَداِبِهْم، 
 َألنَُّهْم ِبَقْلٍب َكاِمٍل اْنَتَدُبوا ِللرَّبِّ . 

 ]9َوَداُوُد اْلَمِلُك َأْیًضا َفِرَح َفَرًحا َعِظیًما. [
لم یطلب داود مشاركة الرؤساء وُمَمثِّلي الشعب في خطة البناء، ألنها من ِقَبِل الرب وحسب 

فكره اإللهي، إنما لهم أن یشاركوا في العمل نفسه. لقد تهلل الشعب كما داود لمشاركتهم في العمل. 
یرى داود أن ما یقدمونه هللا هو مما سبق فأعطاهم إیاه. 

ما یشغل داود النبي أن یعطي الشعب قلبه هللا، وأن یخدم سلیمان اهللا بكل قلبه. العطیة 
المحبوبة لدى اهللا أن ُیَقدِّم المؤمن نفسه وقلبه قبل ممتلكاته، وأن ُیَجدَِّد العهد مع اهللا بكل قلبه. 
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تكلم داود ببراعة مع الجمیع لُیحثهم على المشاركة في بناء الهیكل، فمن واجبنا أن نحض 
بعضنا البعض على عمل الخیر، لیس فقط بأن نعمل الخیر بأنفسنا بل نجذب على قدر إمكاننا 

اآلخرین لیعملوا الخیر أیًضا، فقد كان هناك أغنیاء كثیرون في إسرائیل، وكان لهم الفرصة لالستفادة 
من االشتراك في بناء الهیكل في أیام السالم التي صاحبت هذا العمل. لم یفرض داود علیهم هذا 
العطاء كضریبٍة، لكنه نصحهم بتقدِّیم هدیة كفرصة للعطاء بحریة إرادة، فما ُیعَمل من أعمال بر� 

وخیٍر یجب أن یكون برضا وبغیر اضطرار. 

. صالة وتسبحة شكر رائعة 3
ده، مؤكًدا أن الكل مدینون له بالكثیر، مهما َقدَّموا فال ُیحَسب  اهتم داود أن ُیَسبَِّح اهللا وُیَمجِّ

: 8؛ طو 23-20: 2؛ دا 27: 24شیًئا أمام عطایا اهللا. عطیة داود هللا هي صالة الشكر له (تك 
5-7 .(

قام داود وكل الشعب باآلتي: 
. االحتفال باسم اهللا المجید. 1
 . تقدیم بسخاء وسرور مما وهبهما اهللا إیَّاه؛ من یده أخذوا لیعطوه.2

 . یطلب داود من اهللا أن یهب الكل قلًبا كامًال مستقیًما: الملك والقادة والشعب.3

ُیَقدِّم لنا الِسْفَر إحدى أروع صالة شكر. جاءت صالة داود الختامیة غنیة بالفكر اللیتورجي 
الُمَقدَّس الالئق للعبادة في كل العصور. هذه الصالة هي سرُّ الهیكل أو سرُّ تدشینه لیكون هیكل 

الرب. َقدَّم الملك صالته بكل تواضعٍ . یمكن أن ُیَقال عنه ما قیل عن العشَّار المتواضع: "إن هذا نزل 
ًرا دون ذاك" (لو  ). 14: 18إلى بیته ُمَبرَّ

 آیة عن اهتمام داود 77نرى مدى اهتمام السفر بالعبادة اللیتورجیة؛ فإنه في صموئیل ورد 
 آیة. 323 أخبار األیام 1اللیتورجي بینما هنا في 

اهتم سفر أخبار األیام أن ُیَقدَِّم لنا داود رجل عبادة. أما أسفار صموئیل والملوك فاهتمت به 
كملكٍ . 

یطلب داود من الرب أن ُیِعدَّ قلوب شعبه نحوه ویحفظها باستقامة، كما یطلب استقامة القلب 
البنه سلیمان. 

 َوَباَرَك َداُوُد الرَّبَّ َأَماَم ُكلِّ اْلَجَماَعِة، 
 ]10ُمَباَرٌك َأْنَت َأیَُّها الرَّبُّ ِإَلُه ِإْسَراِئیَل َأِبیَنا ِمَن اَألَزِل َوإَِلى اَألَبدِ . ["َوَقالَ : 

في هذه الصالة الرائعة ینسب داود إلى اهللا مصدر العطایا التي ُقدَِّمْت لهیكله. هذه العطایا 
]. 17ُتَعاد إلیه بتقدمة صادقة ُترِضي اهللا [
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]، 10هنا نرى الصالة المهیبة التي َقدَّمها داود هللا بمناسبة اشتراك القادة ألجل بناء الهیكل [
لذلك فإن داود بارك الرب، لیس فقط في مخدعه، بل وأمام الجمع أیًضا، وهذا نتوقَّعه عندما نقرأ في 

) من األصحاح أن "داود الملك أیًضا فرح فرًحا عظیًما". ألن رًجال تقًیا مثل هذا بدون شك 9(ع 
یجعل تلك المناسبة موضوع شكره، الذي هو باألكثر موضوع فرحه، فعندما ینظر حوله بارتیاح 

بالتأكید یرفع نفسه بالتسبیح إلى فوق.  
داود اآلن أصبح ُمِسًنا ونظر إلى نهایة حیاته على األرض، فإنه یلیق بالشیوخ القدیسین، 
وهم على فراش الموت أن یمتلئ قلبهم بالتسبیح والشكر، فهنا یخمد أنَّات عجزهم الجسدي، ویجعل 

توقُّع الموت نفسه أقل كآبة، ومزامیر داود في أواخر سفر المزامیر معظمها مزامیر تسبیح. فكلما دنْونا 
من عالم التسبیح الدائم نجد أننا نتكلم ونعمل بلغة ذلك العالم السماوي، ونرى في خطاب داود أنه یهیم 

". والصالة الربانیة ُتخَتم بتسبحة مثل مبارك من األزل وٕالى األبدباهللا ویعزو له المجد كإله إسرائیل"
هذه التي بدأ بها داود هنا ألن لك الملك والقوة والمجد، فهذا تسبیح یلیق باهللا في خشیٍة مقدسٍة وورٍع 

وتبجیٍل وعاطفٍة مرضیةٍ . 
 أننا بالتسابیح نصیر متساوین مع المالئكة من جهة القدیس غریغوریوس النیصيیرى 
 [الروح المستقرة تنسى آالمها، وبترتیل الكلمات المقدسة ابا أثناسیوس الرسولي:بالالكرامة. ویقول 

 [إن التسبیح هللا هو عمل خاص القدیس باسیلیوس:یقول  .]˺تتطلع بفرح إلى المسیح وحده
عن التسبیح الجماعي والشخصي، فیقول:  القدیس باسیلیوس الكبیر ُیَحدِّثنا ا كمبالمالئكة]. 

  فنستقر في سالٍم، كما یهدئ عواصف أفكارنا العنیفة. فهو یجلب هدوًءا للروحالتسبیح بمزموٍر ،
یسیطر على الشهوة، ویطفئ النار التي في صدورنا قبل أن تلتهب.  

أتریدون أن ترتبطوا بصداقٍة، وُتصاِلحوا المتخاصمین، ویغفر األعداء لبعضهم البعض؟ 
َرنِّموا مزموًرا! كیف یمكن ألحد أن یحتضن عداوة آلخر یلتصق به وهو ُیَسبِّح اهللا بصوت واحٍد؟ 

، ألنه ُیَقدِّم نوًعا من رباط والتسبیح بالمزامیر یجلب الحبالحب هو أعظم صالٍح من الكل، 
الوحدة، إذ یجمع الشعب مًعا في خورٍس واحٍد متناغمٍ ... 

إنه نقطة البدایة للمبتدئین، وعون للذین هم بالفعل في الطریق، ومصدر القوة للبالغین. 
إن كان التسبیح بمزموٍر یجلب حزًنا، فهو حزن إلهي، ألن المزمور َیْقِدُر أن یهب دموًعا 

 ˻للقلب الحجري!

 للصالة اإلنسانا هو أكثر غبطة من مشابهة المالئكة على األرض؟! في بدء النهار ینهض م 

1 Athanasius. to Marcel on Psalms. 
Ð عن سفر  المزامیر .
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وتسبیح الخالق بالترتیل واألغاني الروحیَّة. ومع شروق الشمس یبدأ العمل مصحوًبا بالصالة أینما 
وعدم اضطراب العقل ألي ن سكون الوحدة هو بدء تنقیة النفس، إ بالتسبیح. هذهب ُمَملًِّحا عمل

، ولم یتشتَّت عن طریق الحواس في أمور العالم، یرتدُّ إلى ذاته، ویرفع إلى التفكیر في اهللا. شيء
  لعلَِّته.الحقیقي- العالج  - كما في مخزن األدویَّة جد في األسفار المقدَّسةيهناك في الوحدة 

 القدیس باسیلیوس الكبیر

 َلَك َیا َربُّ اْلَعَظَمُة َواْلَجَبُروُت َواْلَجَالُل َواْلَبَهاُء َواْلَمْجُد، 
 َألنَّ َلَك ُكلَّ َما ِفي السََّماِء َواَألْرضِ . 

 َلَك َیا َربُّ اْلُمْلُك، 
 ]11َوَقِد اْرَتَفْعَت َرْأًسا َعَلى اْلَجِمیعِ . [

َكَماُله غیر محدود، لیس فقط ألنه عظیم وقوي وبهي، ولكن ألن له القوة والبركة والمجد، أّي 
أن هذه الصفات منه وفیه. وهو مركز وینبوع كل شيٍء بهٍي وُمباَرك. هو مستحق كل ما نستطیع أن 

نعزو إلیه من تسابیح المجد. 
 فعظمته هائلة وغیر ُمدرَكة، والجمیع صغار وال شيء بالنسبة له. له العظمة،

 وهي قوة كلیة وغیر ُمَحدَّدة وال ُتقاَوم، له كل قوة في جمیع مخلوقاته، هي ُمستمدة له القوة،
منه وتعتمد علیه. 
فیه حقه. له المجد ، كل المجد الذي ُنَقدِّمه له من قلوبنا وشفاهنا وحیاتنا یعجز أن ُیوَّ
، فهو یتجاوز ویفوق الكل ویستطیع أن یهزم ویخضع كل شيء له، وانتصاراته له النصرة

مخففة. 
 شخصیة وحقیقیة، فمعه ِعزَّة َمهیبة ال ُیَعبَّر عنها وال یمكن َتَصوُّرها. له العزة،
، وتحت "ألن كل ما في السماء واألرض لك"غیر ُمقیَّد، فهو الملك الحقیقي للكل: سلطانه 

، فأنت ملك الملوك ورأس الجمیع ولك الُمْلكیدك بحق الخلقة الذي ال ُیناَزع وكحاكم وقائد الكل، 
ویجب لك التمجید والعبادة ألنك فوق الكل. 

كلمات الصالة الربانیة مألوفة لنا، فعندما طلب التالمیذ من الرب یسوع أن ُیَعلَِّمهم الصالة 
" كانت في قلب داود. ملكوتك لیأِت أعطاهم صالة نموذجیة، وأرجعهم إلى صالة داود، "

هذه الكلمات المختصرة والبسیطة تجمع مطامح وآمال أجیال وقرون، وهي من أعظم 
الصلوات المذكورة في العهد القدیم، فهي شاملة، ملوكیة وممتلئة بالتوقیر والُسْبح والشكر، تجحد أّي 
استحقاق لإلنسان وُتعِلُن اعتماد اإلنسان على اهللا، ُتظِهُر إذالل النفس واعترافها وتكریسها، وتعترف 

أن الكل هللا، فداود َأَقرَّ أن الُمْلَك هللا. 
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 َواْلِغَنى َواْلَكَراَمُة ِمْن َلُدْنَك، 
 َوَأْنَت َتَتَسلَُّط َعَلى اْلَجِمیِع، 

 َوِبَیِدَك اْلُقوَُّة َواْلَجَبُروُت، 
 ]12 َوَتْشِدیُد اْلَجِمیعِ . [،َوِبَیِدَك َتْعِظیمُ 

له السلطة والتأثیر الشامل، فكل من هو َغِني أو ذو كرامة من بني البشر یستمد الِغَنى 
والكرامة من اهللا، وهذا االعتراف أراد داود أن یعترف به ویشترك فیه قادة إسرائیل، لئال یفتكروا أنهم 
بكرمهم یستحقون المكافأة من اهللا، ألنهم استمدوا ِغَناهم وكرامتهم من اهللا، وما َقدَّموه له ما هو إال 

قلیل من الكثیر الذي أجزله علیهم. فمن هو عظیم بین الناس فیدُّ اهللا هي التي جعلته هكذا، وأیة قوة 
). 35: 68، مز 10لدینا فهي ُمعَطاة لنا من اهللا "ألن إلله إسرائیل وأبینا" (ع 

 ]13َواآلَن َیا ِإَلَهَنا َنْحَمُدَك َوُنَسبُِّح اْسَمَك اْلَجِلیلَ . [
- 13إنه یعترف بالشكر على نعمة اهللا التي َمَكنَّتهم من العطاء بسروٍر لبناء الهیكل (عدد 

فنا بالسماح أن نكون 14 ): "واآلن یا إلهنا نحمدك"، فكلما تخدم اهللا، فباألكثر نكون َمِدینین، ألنه شرَّ
) ال! بل إن هذا العبد علیه أن 9: 17في خدمته، فهل لذلك العبد فضل ألنه فعل ما ُأِمَر به" (لو 

یشكر اهللا كثیًرا، فداود یشكر الرب أنهم استطاعوا أن ُیْنَتدبوا، ونالحظ اآلتي: 
أ. إنها لحظة إلظهار القوة لنعمة اهللا فینا حینما ُیْمِكننا خدمة اهللا برضا، فهو یود أن نرید 

). 3: 110وأن نعمل، فإنه في یوم قوته حینما ُیْنَتدب شعبه (مز 
ب. یجب أن ُنعِطي المجد هللا على كل شيٍء حسن نعمله نحن أو غیرنا، فأعمالنا الخیِّرة 

یجب أال تكون موضع فخرنا، ألنه أعظم شرف وسرور في العالم أن نخدم اهللا بأمانة. 
 أن نمزج حتى أكلنا بالتسبیح بكونه كلمة الحیاة وطعام القدیس مار یعقوب السروجيیدعونا 

الروح، قائالً : 

 هو كالحیوانات التي ال تتحرَّك أبًدا لتسبیح الرب.ف ،كل دون أن یشكرأمن ي 

  وبهذه نحن أفضل من الحیوانات.، ولنا عقل، ولنا كلمة،لنا فم

  قد َتَشبَّهنا بالبهیمة بأفعالنا.نكون نتأمل في كرامتنا كما هو مكتوب، م لفإن

  لم ُنَسبِّح.إن لئال نصیر مثل الظالمین ،مائدتنا بأطعمتها تُِثیر فینا التسبیح

 .لنخلط كلمة الحیاة في األطعمة كانت هنیئة، لكن إنال نهتم فقط بالمأكوالت 

 یصیر طعامنا دافًعا لتراتیلنا.فه، خالق ولُنعِط التسبیح ل،لنتعجب بالخبز
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د في أعماله: كیف خالقال  ˺ت األحیاء كل یوم؟و؟ وكیف یقیخلق عجیب وُمدِهش وُمَمجَّ

القدیس مار یعقوب السروجي 

 َوَلِكْن َمْن َأَنا َوَمْن ُهَو َشْعِبي َحتَّى َنْسَتِطیُع َأْن َنَتَبرََّع َهَكَذا، 
 ]14 َوِمْن َیِدَك َأْعَطْیَناكَ ! [،َألنَّ ِمْنَك اْلَجِمیعَ 

یتكلم بتواضع عن نفسه وعن شعبه والتقدمات التي َقدَّموها اآلن هللا: 
أ. فعن نفسه وعن الذین اشتركوا معه تساءل داود كیف أن اهللا ینظر إلیهم ویعمل هكذا لهم 

]: "من أنا ومن هو شعبي؟" فداود كان أكثر الناس كرامة وٕاسرائیل أكثر الشعوب كرامة في ذاك 14[
الوقت، لكنه یتكلم هكذا عن نفسه وعنهم كغیر ُمسَتحقِّین للمعروف اإللهي، فداود یظهر اآلن عظیًما 
، ومع ذلك یظهر صغیًرا  وهو یرأس مجمًعا مهیًبا، لیعین ملًكا علیهم، وُمَقدًِّما عطیة فخمة كرامًة للربِّ

]، فإننا غرباء ونزالء أمامك ومخلوقات فقیرة وحقیرة، 15ووضیًعا في عیني نفسه، "من أنا یا رب؟" [
فالمالئكة هم في بیتهم في السماء، والقدیسون غرباء هنا على األرض: "فأیامنا هي كظلِّ على 

األرض"، وأیام داود كان لها وزنها كأغلبیة الناس، ألنه كان رًجال عظیًما، رًجال طیًبا، رًجال نافًعا، 
واآلن َرُجل كهل عاش طوًیال ولغرٍض حسٍن، ومع ذلك یضع نفسه كأول الذین یجب أن یعترفوا أن 
أیامهم على األرض هي كالظل. وهذا یعني أن حیاتنا زائلة ومؤقتة وستنتهي، إما في النور الكامل، 
فلیس هنا دوام أو َترقُّب، فال نتوقع أشیاًء عظیمة منها وال نتوقَّع دیمومتها. هذا ُذِكَر هنا ألنه الدافع 

لعدم افتخارنا لخدمة اهللا! فهي محصورة في جزٍء ضئیٍل من الزمن، هي خدمة الحیاة الراهنة والقصیرة 
ولذلك ماذا نزعم أن نستحقه منها؟ 

]، وأیًضا یقول: "إنما 14ب. وعن عطایاهم یقول: "ألن منك الجمیع ومن یدك أعطیناك" [
]، فنحن أخذناها منك كهبة، ولذلك فنحن مدینون أن نستخدمها لك، وما 16هي من یدك ولك الكل" [

ُنَقدِّمه لك ما هو إالَّ حصة أو ریع مما لك. 

 َألنََّنا َنْحُن ُغَرَباُء َأَماَمَك، 
 َوُنَزَالُء ِمْثُل ُكلِّ آَباِئَنا. 

 ]15 َوَلْیَس َرَجاءٌ . [،َأیَّاُمَنا َكالظِّلِّ َعَلى اَألْرضِ 
َأكََّد داود أن الحیاة قصیرة، فال نفسدها فیما ال ینفع، بل فیما یسندنا في أبدیتنا مع اهللا. 

 َأیَُّها الرَّبُّ ِإَلُهَنا، 
، ُكلُّ َهِذِه الثَّْرَوِة الَِّتي َهیَّْأَناَها ِلَنْبِنَي َلَك َبْیتًا ِالْسِم ُقْدِسكَ 

Ï  على التسبیح (على) المائدةالثاني 140المیمر راجع  .
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 ]16ِإنََّما ِهَي ِمْن َیِدَك، َوَلَك اْلُكلُّ . [
َباَرك داود الربَّ الُمستِحق كل كرامة، رأس الجمیع، مصدر كل غنى وكرامة. وٕان داود 

]. 16-14وشعبه لیسوا أهًال أن ُیَقدِّموا شیًئا هللا، وأن ما َقدَّموه هو مما أعطاهم إیَّاه [
ما هو مهم هو أننا ال نستطیع أن نعطي اهللا شیًئا، ألن الكل له من البدایة، ولكنه یستطیع 

أن یباركنا عندما نعطي وسیباركنا، والسبب أن بعضنا فقراء وصغار وَضیِّقي الفهم هو أننا لسنا كرماء 
مع اهللا. فاهللا یبارك عندما نفتح قلوبنا له، فیلیق بنا أن نعترَّف باهللا في كل روحیاتنا، وُنْرِجع كل فكٍر 
صالٍح وهدٍف صالٍح وعمٍل صالٍح إلى عمل نعمته التي یفیض بها علینا، "من افتخر فلیفتخر بالرب" 

). 31: 1 كو 1(

  َوُتَسرُّ ِباِالْسِتَقاَمةِ .،َوَقْد َعِلْمُت َیا ِإَلِهي َأنََّك َأْنَت َتْمَتِحُن اْلُقُلوبَ 
 َأَنا ِباْسِتَقاَمِة َقْلِبي َتَبرَّْعُت ِبُكلِّ َهِذِه،

 ]17َواآلَن َشْعُبَك اْلَمْوُجوُد ُهَنا َرَأْیُتُه ِبَفَرٍح َیَتَبرَُّع َلكَ . [
]، وٕانه لرضا عظیم لرجل صالح أن َیْعلَم 17یحتكم إلى اهللا بخصوص إخالصه فیما فعل [

أن اهللا "یمتحن القلوب"، و"ُیَسّر باالستقامة"، ویعرف الذي یسيء فهمها أو یزدرى بها ویستحسن 
"طریق البار". مما طیَّب قلب داود أن اهللا یعلم كیف أنه أعطى مما له، وأیًضا رأى شعبه یعطي 

بسرور، فلم یكن فخوًرا بعمله الصالح وال حسد من فعل الخیر من اآلخرین. 

 َیا َربُّ ِإَلَه ِإْبَراِهیَم َوإِْسَحَق َوإِْسَراِئیَل آَباِئَنا، 
ِر َأْفَكاِر ُقُلوِب َشْعِبَك،   اْحَفْظ َهِذِه ِإَلى اَألَبِد ِفي َتَصوُّ

 ]18َوَأِعدَّ ُقُلوَبُهْم َنْحَوكَ . [
، طلب أن یهبها اهللا أن تثبت بكمال في ُحبِّها له  إذ رأى داود قلوب الشعوب ُمتهلِّلة بالربِّ

صلَّى إلى اهللا من أجل شعبه ومن أجل سلیمان لكي یستمروا كما ابتدأوا. وفي هذه وحفظها لوصایاه. 
الصالة خاطب اهللا كإله إبراهیم وٕاسحق ویعقوب، إله العهد معهم ومعنا من أجلهم. یا رب امنحنا 

النعمة لُنَكمَِّل التزامنا بالعهد لئال نخسر فائدته، أنهم ُحفظوا في كمالهم بنعمة اهللا التي آزرت طریقهم، 
فیا لیت نفس النعمة التي كانت كفایتهم تكون لنا نحن أیًضا. 

صلَّى ألجل الشعب أن الخیر الذي وضعه اهللا في أفكارهم یحفظه فیهم إلى األبد، أال 
ینخفضوا عما هم علیه اآلن، أال یفقدوا إیمانهم الذي هم فیه ثابتین، أال یفتروا في محبتهم لبیت اهللا، 

بل یكون لهم دائًما نفس الفكر الذي في قلوبهم اآلن، فالعواقب العظیمة تعتمد على ما هو في 
األعماق الداخلیة والسامیة في أعماق قلوبنا وأفكارنا وعلى ما نسعى إلیه ونحب أن نفكر فیه، فأّي 

صالح یملك على قلوبنا وقلوب أحبائنا یجب أن نستودعه إلى نعمة اهللا بالصالة: "یا رب احفظ هذه 
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إلى األبد، فداود َأَعدَّ المواد الالزمة للهیكل، ولكن یا رب أعد أنت قلوبهم لمثل هذا االمتیاز"، "وطِّْد 
عزمهم، فأنهم في فكر صالح فبعد خروجي من الجسد احفظهم وذویهم هكذا". 

 َوَأمَّا ُسَلْیَماُن اْبِني َفَأْعِطِه َقْلبًا َكاِمًال ِلَیْحَفَظ َوَصاَیاَك، َشَهاَداِتَك َوَفَراِئَضَك،
 َوِلَیْعَمَل اْلَجِمیَع، 

 ]19. ["َوِلَیْبِنَي اْلَهْیَكَل الَِّذي َهیَّْأُت َلهُ 
) لیخدم اهللا بقلب كامل، 9: 28]، "أعطه قلًبا كامالً ". لقد أوصاه (19صلَّى ألجل سلیمان [

واآلن ُیَصلِّي إلى اهللا أن یعطیه هذا القلب، لم ُیَصلِّ لیجعله ثرًیا أو عظیًما أو عالًما، ولكن لیجعله 
◌ً "، لیس فقط لیحفظ وصایاك عامة یا رب َأعطه قلًبا كامالرجًال أمیًنا ألن هذا أفضل من كل شيء، "

ولكن باألخص لیبني الهیكل ولكي ُیَركِّز عینیه على هذه الخدمة، ومع هذا فإن بناءه للهیكل ال ُیْثِبْت 
كمال قلبه إن لم یكن یقًظا لحفظ وصایا اهللا، فلیس بناء الكنائس هو الذي ُیَخلِّصنا إن كنا نعیش غیر 

ُمِطیِعین لوصایا الرب. 
استراح قلب داود حتى اللحظات األخیرة من حیاته، وبارك ابنه لیقوم بهذا العمل. ها هو 

داود الشیخ یرقد متهلًِّال ُمنَطِلًقا إلى مسكن الراحة، ُمتمتًِّعا بانعكاس الجمال اإللهي علیه، وتمتع الصبي 
سلیمان باألسرار اإللهیة، یرتدیها كثوٍب بهيٍ .  

كأن اهللا في محبته لإلنسان الطالب نعمته یسكب علیه البركات اإللهیة في طفولته وصبّوته 
وحتى شیخوخته، بل ویتمتَّع أبناؤه السالكین في وصایاه باألسرار الفائقة. 

  راحلین. مع آبائه بین الأیًضاوبارك داود كل الشعب وابنه سلیمان ورقد هو 
.  (المملكة)قودصبي ليال سلیمان مكانهتى أ و، الراحةسكن ودخل إلى م،استراح التعبان

. ˺باألسرار شاب ُمتَِّشح جاء في موضعه و،ة جماالً وءلماستراحت تلك الشیخوخة الم
القدیس مار یعقوب السروجي 

ُخِتَم طقس تسلیم مسئولیة بناء الهیكل لسلیمان بالبركات المقدسة واالحتفال بفرحٍ . فُأقیم 
االحتفال عندما ُعِهَد لسلیمان بالعمل، وُأِقیم االحتفال أیًضا عندما تمَّ البناء. 

 . "َباِرُكوا الرَّبَّ ِإَلَهُكمْ "ثُمَّ َقاَل َداُوُد ِلُكلِّ اْلَجَماَعةِ : 
 َفَباَرَك ُكلُّ اْلَجَماَعِة الرَّبَّ ِإَلَه آَباِئِهْم، 

وا َوَسَجُدوا ِللرَّبِّ َوِلْلَمِلكِ . [  ]20َوَخرُّ

Ï (راجع األب بول بیجان ترجمة دكتور سوني بنهام). الزانیتین على 11 میمر  
Stephen A. Kaufman: Jacob of Sarug's Homily on the Judgment of Solomon, Gorgias, 2008. 
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صورة رائعة للخشوع أمام اهللا بمهابة عظیمة! دعا شعبه أن یباركوا الرب. 
. لقد اشتركوا مع داود في عبادة اهللا، فعندما أتمَّ صالته طلب منهم الموافقة "اآلن باركوا 1

].  20الرب إلهكم [
. َقدَّموا احترامهم للملك ناظرین إلیه على أنه أداة في ید اهللا لخیرهم وأنهم بتكریمه یكرِّمون 2

اهللا. 
]، ذبائح ُمحَرقة التهمت بالنار كاملة، 21. في غد ذلك الیوم َقدَّموا للرب ذبائح كثیرة [3

وذبائح سالمة التي اشترك ُمَقدِّموها في أكبر جزء منها، وبذلك اعترفوا بمجٍد جزیل هللا على أحوالهم 
الحسنة بالرغم من ذهاب داود في طریق األرض كلها. 

]، فعالمة على فرحهم في الرب وشركتهم معه أكلوا من 22. َعیَّدوا وفرحوا أمام الرب [4
ذبائح السالمة في احتفال دیني أمام الرب، فما ُقدَِّم للرب احتفلوا به، وفي هذا تلمیح لهم أنهم سوف ال 

یفتقرون شیًئا بسبب تقدماتهم السخیة لخدمة الهیكل، فهم أنفسهم سُیَعیِّدُون في راحته. 
. َملَّكوا سلیمان ثانیة، فقد اعتُِبَر مالئًما أن ُیَعاد االحتفال لمنفعة الشعب، ألن سلیمان قد 5

ُمِسَح سابًقا في عجلة بسبب عصیان أدونیا، "مسحوه للرب".  

  ،َوَذَبُحوا ِللرَّبِّ َذَباِئحَ 
 َوَأْصَعُدوا ُمْحَرَقاٍت ِللرَّبِّ ِفي َغِد َذِلَك اْلَیْومِ : 

 َأْلَف َثْوٍر َوَأْلَف َكْبٍش َوَأْلَف َخُروٍف َمَع َسَكاِئِبَها، 
 ]21َوَذَباِئَح َكِثیَرًة ِلُكلِّ ِإْسَراِئیلَ . [

 ذبیحة، 3000َعبَّر الشعب عن فرحهم، فانحنوا وسجدوا أمام الرب وأمام الملك، وَقدَّموا 
وأكلوا وشربوا أمام الرب. 

. إعالن سلیمان ملًكا 4
 َوَأَكُلوا َوَشِرُبوا َأَماَم الرَّبِّ ِفي َذِلَك اْلَیْوِم ِبَفَرٍح َعِظیمٍ . 

 َوَملَُّكوا ثَاِنَیًة ُسَلْیَماَن ْبَن َداُوَد، 
 َوَمَسُحوُه ِللرَّبِّ َرِئیًسا، 

 ]22َوَصاُدوَق َكاِهناً . [
 ُأِقیم سلیمان َمِلًكا للمرة الثانیة ومسحوه للرب رئیًسا.

 َوَجَلَس ُسَلْیَماُن َعَلى ُكْرِسيِّ الرَّبِّ َمِلكًا َمَكاَن َداُوَد َأِبیِه، 
 ]23َوَنَجَح َوَأَطاَعُه ُكلُّ ِإْسَراِئیلَ . [
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] ترفع الملك سلیمان إلى عرشه، وتحضر الملك داود إلى راحته في 30-23العبارات [
هنا ارتفع القبر، وبذلك یأتي الجیل الجدید لَیِحلَّ مكان سابقه، ویقول "افسح لنا مكاًنا" فكل له یومه. 

"، لیس عرش الرب الذي َأَعدَّه في السماء، ولكن كرسي الرب: "جلس سلیمان على ]23سلیمان [
عرش إسرائیل ُیدَعى عرش الرب، لیس فقط ألنه ملك جمیع األمم وكل الملوك تخضع له ولكن ألنه 

)، فهو الذي َأسََّس وهو الذي یمأل عرشهم بأمره 12: 12 صم 1كان بصفة خاصة ملك إسرائیل (
مباشرة، فالقوانین المدنیة لمملكتهم كانت إلهیة، واألنبیاء كانوا الُمشیِرین الخاصین بُحكِّامهم، ولذلك 

فعرشهم ُیدَعى عرش الرب، والذي یدعوه اهللا لهذا العرش ینجح. الذین یتبعون المشورة اإللهیة یتوقَّعون 
النجاح ببركة الرب. 

 "أطاعه كل إسرائیل"؛ أّي أنهم كانوا ُمستعدِّین لُیَقدِّموا له َقدَّم شعبه الكرامة لمن له الكرامة:
)، كذلك جمیع الرؤساء واألبطال وجمیع أوالد الملك داود (بالرغم من أنه 23فروض الطاعة (ع 

بسبب َتَقدُّمهم في السن عنه، كان لهم أحقیة في تبوء العرش، وربما ظنوا أنهم قد ُظِلُموا لَتَقدُّمه 
علیهم). أراد اهللا أن یجعله ملًكا، وجعله أهًال لذلك، ولذلك فجمیعهم خضعوا له، أمال اهللا قلوبهم 

لیفعلوا هذا حتى یكون ُملكه في سالم. كان أبوه أفضل منه، ولكنه ارتقى العرش بصعوبة بالغة بعد 
وقت طویل وبعد خطوات كثیرة وبطیئة، فداود كان إیمانه أكبر، ولذلك كانت تجربته أكبر.  

َؤَساِء َواَألْبَطاِل َوَجِمیُع َأْوَالِد اْلَمِلِك َداُوَد َأْیًضا   ،َوَجِمیُع الرُّ
 ]24َخَضُعوا ِلُسَلْیَماَن اْلَمِلكِ . [

 َوَعظََّم الرَّبُّ ُسَلْیَماَن ِجّدًا ِفي َأْعُیِن َجِمیِع ِإْسَراِئیَل، 
 ]25 َلْم َیُكْن َعَلى َمِلٍك َقْبَلُه ِفي ِإْسَراِئیلَ . [،َوَجَعَل َعَلْیِه َجَالًال َمِلِكّیاً 

لم یضطرب سلیمان ألن أباه َسلََّم كل المیراث للهیكل. لذلك وهب اهللا سلیمان أكثر مما كان 
سیرثه.  

 َقدَّم داود قلبه الناري في محبة اهللا میراثًا البنه. فَقدَّم بدوره كل اإلمكانیات لبناء الهیكل.
)، ألن الذین یكرمونه یكرمهم. فربما هیأته وحضوره كانتا 25"َعظَّم الرب سلیمان جًدا" (ع 

ذات مهابة عظیمة، وكل ما فعل أو قال استحق االحترام، فلیس أحد ممن سبقوه من قضاة أو ملوك 
إسرائیل كان له هذه الهیئة كما كان له ولم یعش في ُأبَّهة مثله. 

 د الرب الذي ل إسرائیل  بیتحینئذ هتف كل شعب  . له الحكمةأعطىُیمجَّ
.  بعده ابنه ومأله حكمةوأقام ،عبده داودل تهفظ محبا الرب الح هومبارك"

أبیه. لیقوم على المملكة بعد حكیًما ه جعلاهللا الذي كشف القضاء للملك سلیمان، وهو مبارك 
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.  وشعوب األرضمراءنتشر خبره بین األي، وإسرائیلعظم كرسي الملك سلیمان على لي
.  وُتقاِبله بعطور كل الروائح)،10 مل 1 (هتتستفسر عن ِحكموتذهب ملكة سبأ ل

. ˺الدیان الذي یدین في نهایة العالمهو  مبارك .برمه ذاك الحكیمأ الذي األولهذا هو الُحكم 
القدیس مار یعقوب السروجي 

. نیاحة داود 5
ًصا عن سنوات مملكة داود، مع اإلشارة إلى مصادر السفر.  ُخِتَم السفر بتقدیم ُمَلخَّ

 ]26َوَداُوُد ْبُن َیسَّى َمَلَك َعَلى ُكلِّ ِإْسَراِئیلَ . [
). 12-10: 2 مل 1) یطابق ما ورد في (30-26: 29 أي 1ما جاء في (

 َوالزََّماُن الَِّذي َمَلَك ِفیِه َعَلى ِإْسَراِئیَل َأْرَبُعوَن َسَنةً . 
 َمَلَك َسْبَع ِسِنیَن ِفي َحْبُروَن، 

 ]27َوَمَلَك َثَالثًا َوَثَالِثیَن َسَنًة ِفي ُأوُرَشِلیمَ . [

 َوَماَت ِبَشْیَبٍة َصاِلَحٍة َوَقْد َشِبَع َأیَّاًما َوِغنًى َوَكَراَمةً . 
 ]28َوَمَلَك ُسَلْیَماُن اْبُنُه َمَكاَنهُ . [

هنا مشهد داود الرجل العظیم، فكاتب السفر یأتي به هنا إلى آخر أیامه، یتركه نائًما، 
ویسدل الستار علیه: 

]، فقد ملك أربعین سنة كسابقیه مثل موسى 27-26. ُیعِطي ملخًصا ألعوام ُمْلِكه [1
وعثنائیل ودبورة وجدعون وعالي وصموئیل وشاول، وكذلك سلیمان بعده. 

]، بأنه مات شبعاًنا أیاًما وغنى وكرامة: 28. وَیسِرد باختصار وفاته [2
ًما جًدا من اهللا والناس، وقد كان رجل حرب منذ صباه وبذلك كانت  أ. كان غنًیا جًدا، وُمَكرَّ
نفسه في یده، ومع ذلك فلم ُیقطع في منتصف أیامه، لكنه ُحِفَظ خالل كل حیاته الحربیة، وقد مات 

ًما.  بشیبة صالحة في سریره وُمَكرَّ
ب. مات شبعاًنا أیاًما وِغَنى وكرامة، أّي كان عنده الكفایة من غنى هذه الدنیا وكرامتها، وقد 

) "ألنه یأخذني"، وفي (مز 15: 49عرف كفایته ألنه كان مستعًدا أن یموت ویتركها كما قال في (مز 
) "ألنك أنت معي"، فالرجل الصالح قد یشبع أیاًما وِغَنى وكرامة، ولكنه لن ُیَسر بها أبًدا ألنه 4: 23

لیست َمسرَّة إالَّ في حنان اهللا الُمِحب. 

Ï (راجع األب بول بیجان ترجمة دكتور سوني بنهام). الزانیتین على 11 میمر  
Stephen A. Kaufman: Jacob of Sarug's Homily on the Judgment of Solomon, Gorgias, 2008. 
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یكشف لنا ما ورد في هذا السفر عن داود الملك أنه "قد شبع أّیاًما وِغَنى وكرامة". 

. مصادر السفر 6
، َوُأُموُر َداُوَد اْلَمِلِك اُألوَلى َواَألِخیَرةُ 

 َمْكُتوَبٌة ِفي ِسْفِر َأْخَباِر َصُموِئیَل الرَّاِئي، 
، َوَأْخَباِر َجاَد الرَّاِئي، [  ]29َوَأْخَباِر َناثَاَن النَِّبيِّ

 َمَع ُكلِّ ُمْلِكِه َوَجَبُروِتِه 
] 30َواَألْوَقاِت الَِّتي َعَبَرْت َعَلْیِه َوَعَلى ِإْسَراِئیَل َوَعَلى ُكلِّ َمَماِلِك اْلِبَالدِ . [

لَسْرد ُمَفصَّل عن حیاة داود وُمْلِكه، ُیِشیر إلى أمور داود الملك األولى واألخیرة المكتوبة في 
أخبار صموئیل الرائي عندما كان عائًشا واستمرت بعد موته في أخبار ناثان النبي وجاد الرائي (ع 

)، ففیها ورد ما لوحظ عن حكمة في داخل مملكته وحروبه خارجها، األوقات (أّي حوادث األیام) 29
)، وهذه التسجیالت كانت موجودة ولكنها ُفِقَدْتْ◌، فیمكن االنتفاع من 30، 29التي عبرت علیه (ع 

مستندات الكنیسة الموثوق فیها حتى وٕان لم ُتعتَبْر من الوحي اإللهي. 
له اهللا عن حیاة داود، فهو یریدنا أن نعرف شعوره نحو داود، فالرب َأَحبَّ داود،  هذا ما َسجَّ
عنا، فاهللا یتعامل معنا بنفس  وتعامل معه كما رأینا، ألن داود كان إنساًنا حسب قلب اهللا، وهذا ُیَشجِّ

الحنان والشدة التي تعامل بها مع داود، ألن اهللا صالح وعجیب، فال یمكننا أن نبني له هیكًال، ولكن 
یمكننا أن ُنَقدِّم هیاكل أجسادنا له. إنه ال ینتفع منا ولكنه یملكنا، فیا له من فرح أن ُنودع أنفسنا بین 

یدیه ونعیش له! 
 

 29 أي 1من وحي 
لَتبِنِ◌ لك هیكًال في قلبي! 

  .لم تسمح لداود الملك والنبي أن یبني لك الهیكل
وعدَته أن یقوم ابنه سلیمان بالعمل. 

فتهلَّلْت نفسه جًدا، والتهب قلبه بالغیرة. 
كرَّس كل طاقاته وٕامكانیاته لُیِعدَّ البنه الطریق. 

َهْب لي یا رب أن تتهلل نفسي بكل أبنائي. 
ما عجزنا نحن عنه، ُیَتمِّمه الجیل الجدید بفرحٍ . 
تتهلل نفوسنا بكل عمٍل مقدٍس یقوم به الشباب! 
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  !ع كل مؤمٍن للعمل َهْب لي وإلخوتي أن ُنَشجِّ
نفرح بتكریس القلوب واألیادي لحساب ملكوتك! 

أعطنا وٕایَّاهم قلوًبا نقیة كاملة! 
فإنك تود أن تُتكئ رأسك في قلوبنا! 

  .بدأ داود الصغیر بحیاة التسبیح حتى أثناء رعایة الغنم
وسلك بروح التسبیح حتى في ضیقاته. 
وَكرَّس كل طاقات المملكة للتسبیح لك. 
وَسلَّم روحه في شیخوخة ُمَقدَّسة متهللة! 

مزج عمله حتى أكله وشربه وأحالمه بالتسبیح لك. 
فتدرَّب على الحیاة المالئكیة، وتهیَّأ للمجد السماوي! 

  .ختم حیاته ببثِّ روح الفرح والتهلیل في حیاة شعبه
أقاموا سلیمان ابنه ملًكا علیهم. 

ووهبَته حكمة وعظمة وثروة. 
جلس على العرش الذي كان ألبیه. 

وحسبت كرسیه كرسیك أنت یا ابن اهللا! 
َظلَّلَته بمراحمك وأعنَته بنعمتك. 

تهلَّلْت قلوب الشعب مع قلوب كل القادة والرؤساء! 
لك المجد والعظمة یا ملك الملوك ورب األرباب. 

حًقا، َعَبَر داود من هذا العالم، 
جئَت من نسله متجّسًدا، وَأقمَت من قلبه هیكًال لك. 

ماذا نطلب بعد؟ وماذا نسألك؟ 
تعالَ ! أیها الرب یسوع، ولتملك في داخلنا! 
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الكنیسة وبیت اهللا 

 زیارة طفل صیني لكنیستنا في بسادینا- بوالیة كالیفورنیا 9
تلقى أبونا أنطونیوس كاهن كنیسة السیدة العذراء بمدینة - بسادینا- بوالیة كالیفورنیا مكالمة تلیفونیة من أحدى 
المدرسات بالقسم االبتدائي في أحدى المدارس األبتداشیة تسأله فیها عن امكانیة قیام بزیارة لرؤیة مبني الكنیسة 

الجدید. 
وبعد مرور أسبوع من زیارة األطفال إلى الكنیسة ارسل احد االطفال خطاب إلى أبونا انطونیوس یقول فیه: 

أبي، قبل زیارتي لكنیستكم كنت أخشى الموت فأنني لم أكن أتخیل فقدان أسرتي وعدم رؤیتهم ثانیة، ولكني عندما 
رأیت أیقوناتكم الرائعة وندما شرحت لنا شركة السمائین وألرضین وان المنتقلین هم احیاء في السماء، فأنا منذ ذلك 

الحین لم أخشى الموت. 
 
- األیقونات الكتاب المقدس 1

اثناء جولة أبونا مع األطفال وقف هاني أمام أیقونة للقدیسسن األطهار األنبا بوال واألنبا أنطونیوس وسأأل أبونا 
قائالً :- 

"أبونا! لماذا كل هذه الصور الموجوده بالكنیسة؟" 
أبونا: أنهم لیسوا صور بالمعنى المعروف یا هاني ولكنهم ایقونات، فهم موجودین في كل ارجاء الكنیسة، فاألیقونات 
لیس لتزین الكنیسة لكنهم مثال یحتذي واعظم  ایقونة عندنا هي الكتاب المقدس وهو نوع خاص جًدا من األیقونات 
فهو "أیقونة إلهیة" وو یرینا قصة محبة اهللا للبشریة كلها ویوضح خطة اهللا الجل خالصنا لیعیدنا إلى الحیاة األبدیة 

مرة أخرى وقوة الكتاب المقدس تكمن في قوة الروح القدس العاملى لجذب النفوس لالتحاد باهللا. 
سالي: "فالروح القدس أذن یحدثنا من خالل االیقونات" 

أبونا: نعم یا سالي، فاالیقونات كتاب مقدس مفتوح امامنا مقدم لجمیع البشر بااللوان. 
واالیقونات ال تقدم  احداث من العهدین القدیم والجدید فقط، بل انها تعطي فكرة عن السماء والسمائیین، فأنهم 

یساعدونا على الثبات في االیمان وسمو الروح فوق االرضیات. 
سالي،  فهمت،إذن ونحن عندنما ننظر إلى األیقونات في 

لروح القدس یساعدنا على فهم ما وراء الصور واأللوان. فالروح القدس یساعدنا على فهم الرسالة التي تحملها 
االیقونات لنا. 

ابونا: في العهد القدیم كانت خیمة األجتماع وهیكل سلیمان ایقونات تشیر إلى السماء. 
فقد امر اهللا شعبه ببناء خیمة األجتماع والهیكل وأعطاهم بنفسه المواصفات الالزمة لبنائهم. 

تابوت العهد: فقد أمر الرب موسى بعل تابوت العهد واجنحة الشاروبیم منتشرة من فوقه وكان هذا لیظهر الحضور 
الحقیقي للرب في وسط شعبه. 

 
). 9، 8: 21الحیة النحاسیة: كانت تمثل مصدر للشفاء لكل من نظر إلیها (عدد 
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وكانت الحیة النحاسیة رمز للمسیح المصلوب، وكما رفع موسى الحیة في البریة هكذا  ینبغي أن یرفع ابن االنسان 
). 15، 14: 3لكي ال یهلك كل من یؤمن به، بل تكون له الحیوة األبدیة. (یو 

وألن اهللا لم یرى فال یوجد ایقونات هللا فیالعهد القدیم أما في العهد الجدید فقد رسمت االیقونات للسید المسیح ابن اهللا. 
). 18: 1اهللا لم یراه احد قط. االبن الوحید الذي هو في حضن االب هو خیز. (یو 

فتجسد اهللا و أعطى لنا امكانیة لرسم صورته ویمكننا أیًضا رسم ایقونات تظهر فیها احداث مختلفة من حیاة السید 
المسیح كما هو مدون لدینا في الكتاب المقدس. 

 
 األیقونات وتعالیم الكنیسة . 2

قالت سالي ألخیها: یا لظروف صدیقتي العزیزة شیرین. فقد سألتني عن أمكانیة زیارتها لكنیستنا فما {ایك یا أخي؟ 
هاني: انها فرصة جیدة تستطیع شیرین فیها ان تكتسب الحب اإللهي. 

سالي: ولكنها لألسف ال تعرف اللغة االنجلیزیة. مما ال یمكنها من متابعة القداس أو اشتراكها معنا في التسبیح، بل 
ربما تسئم من عبادتنا. 

هاني: ولكننا عندنا عظات خاصة جًدا مكتوبة بلغة عالمیة. 
سالي: ما هي تلك العظات المكتویة بلغة عالمیة التي تتحدث عنها؟ 

هاني: انها االیقونات. نعم فالجمیع یستطیعون فهمها فالذین ال یعرفون القراءة یستطیعون فهمها كما لو كانوا یقرأون 
الكتب او یستمعون إلى عظة والمثقفون یتعلمون من خالل االیقونات ما تعجز الكثب عن شرحه. 

فاالیقونات هي لغة الكنیسة المعروفة لدیها عبر األجیال. 
 
األیقونات والحیاة الروحیة . 3

یرویها أحد األباء 
في أدى الألمسیات وبینما كنت جالًسا في الكنیسة فإذا بأحد الشبان یدخل ةیتجه نحو الهیكل. وفي وسط هذا الهدوء 
والسكینة وعلى ضوء الشموع الخافت المنعكس على األیقونات المعلقة وقف هذا الشاب یتأملها بعمق ویتفرس فیها 
حتى ان عینیه قد امتألت بالدموع. وبعد فترة، علمت منه انه كان یرغب في االنتحار وفعًال ذهب لشراء العقاقیر 

المنومة واستقل قطار في طریقه لمكان بعید عن اعین االخرین. 
وبینما القطار في طریقه یمر بالكنیسة التي ینبعث من نوافذها ضوؤ الشموع الخافت فإذا به یشعر برغبة ملحه 

للدخول إلى هذه الكنیسة لیصلي اخر صالة في هذا العالم الذي یرید مفارقته. 
وفي أول محطة للقطار یتركه ویعود أدراجه إلى تلك الكنیسة وفي داخل هذه الكنسة حیث السكون والسالم یتجه هذا 

الشیاب إلى الهیكل ثم قف أمام اآلیقونات المعلقة واذا به لم یستطع ان یكتم مشاعره الفیاضه فتمتلىء عیونه بالدموع، 
وأخیًرا یقول كیف امنع نفسي من شركة هؤالء القدیسین في المسح یسوع. 

فقد ذكرته وجوه الشهداء باألكالیل األبدیة وٕاذ به یعدني بأنه لن یهزم مرة اخرى من ضعفاته متى وأن كانت ضعفاته 
أضعاف ما هو فیه اآلن. 

- احترام االیقونات 4
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سالي: هل تصدق یا هاني، فأنا طوال اللیلة الماضیة كنت احلم بالكنیسة؟ انني اسعد برؤیة الناس وهم یهنئون 
بعضهم بعید القیامة وهم فرحین. ولكنني اتسأل لماذا یقوم الناس بتقبیل ایقونة القیامة ولماذا یقوم األب الكاهن 

بالتبخیر امامها؟ فهل نحن نعبد االیقونات. 
هاني: هذا سؤال جید هیا بنا نسأل أبونا. 

سالي: أبونا لماذا یقوم الناس بتقبیل االیقونات وایقاده الشموع امامها ولماذا تقوم قداستك بالتبني امام هذه االیقونات. 
فهل نحن نعبد االیقونات؟ 

ابونا: نحن ال نعبد االیقونة كألهه ولكننا من خالل  االیقونات نتذكر مجيء المسیح إلى أرضنا وصلبه وقیامته، 
فالقباه یا سالي شيء والتوقیر واالحترام شيء اخر. فاهللا وحده یستحق العبادة ونحن نعبد اهللا وحده وال آخر سواه من 

في السماء وما على اآلرض فنحن نعبد اهللا ونحترم ونوقر قدیسیه النهم مملوئین من الروح القدس فنحن ال نعبد المادة 
التي صنعت منها االیقونات بل نعبد اهللا، الذي في االیقونة، فنحن عندما نسجد اما الصلیب فنحن نسجد  للمسیح 
الذي سمر على عود الصلیب ولیس للخشب الذي صنع منه الصلیب واال كنا قد سجدنا امام اي شجرة نجدها في 

الطریق. 
سالي: هذا قد یصبح شيء سخیف. 

أبونا فالطبع سیكون كذلك. 
وعندما نحترم  ونوقر وتكرم الكتاب المقدس فنحن ال نكرم المادة التي صنع بها وهي الجلد وال محترم الحبر الذي 

كتب به االیات بل نحترم ونكرم ما یحتویه الكتاب المقدس من كالم اهللا. 
وبالمثل نحتالم االیقونات. فنحن نعبد اهللا نفسه ولیس الخشب أو الدهان التي صنعت منه االیقونة وعند تقبیل ایقونة 
للسید المسیح او الحد الرسل او لشهید نن نعلو فوق المادة لنصل ألإى روح المحبة متحدة بالنموذج ، بالنموذح الذي 

تعبر عنه االیقونة. 
هاني: هل نحن نحترم اي ایقونة یا أبي؟ 

أبونا: طبًقا الیماننا األرثوذكسي فاالحترام والتوقیر یعطوا فقط الیقونات الكنیسة وهذه االیقونات قد قام االسقف أو 
االب الكاهن بتدشینها بزیت المیرون المستخدم في طقس المعمودیة ومن ثم فقد حل علیها الروح لقدس. ولذلك فهذه 
االیقونة یجب التبخیر امامها ویمكن تقبیلها وتستحق كل أنواع االحترام األخرى فهذه االیقونات لم تعد صور بعد هي 

ملك للرب وتحمل  بداخلها قوة روحیة عاملة قادرة على جذب النفوس للحیاة الروحیة والكنیسة. 
-؟؟؟؟ 5
 
 
- ایقونات القدیسین 6

همست شیرین في اذن سالي قائلة: 
ما هذا یا سالي؟! هل تعبدون صور لمالئكة لرجال ونساء وأطفال ایًضا؟ 

سالي: لماذا تسألین. 
شیرین: ألني اراك تقبلین صورهم وتضیئین الشموع أمام صورهم. 
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فسأألت سالي صدیقتها: هل لدیك صورة لوالدك یا شیرین؟ 
شیرین: بالتأكید، ولكن لماذا تسألین؟ 

سالي: أني أریدها لكي اضعها على األرض واقف علیها. 
شیرین: ماذا! بالطبع ال یمكنك فعل هذا! 

سالي: هذه مجرد ورقة. 
شیرین: ال لیست مجرد ورقة بل هي صورة ابي فإذا فعلت ذلك فأنك في حقیقة األمر تحتقرین ابي. 

سلي: تماًما، فنحن  یا صدیقتي العزیزة ال نحترم صور المالئكة والقدیسن من اجل        بل كل هذا مجرد رمز لمن 
نالوا نعمة اهللا فنحن نمجد النعمة االلهیة التي باداخلهم. 

سالي: لماذا  لدینا ایقونات قدیسن النه كما قال الرب أنا حي.. اكرم الذین یكرمونني. 
وقد قال الرسول: واذن لیس هو بعد عبد بل ابن والنه ابن فهو وارث في الرب. "اذا تألمنا معه فسنتمجد ایًضا معه. 
فنحن نعبد المسیح ابن اهللا المتجسد في صورته ونكرم والدتنا وسیدتنا العذراء مریم والدة االله في صورتها والقدیسین 

اصدقاء اهللا في صورهم. 
هؤالء القدیسین الذین قاوموا الخطیة حتى الدم وتبعوا المسیح حتى سفكوا دومائهم من اجله كما سفك هو دمه من 

اجلهم. 
سأأل أبونا: من هم المبشرون األربعة شهود العیان والمفسرون لحیاة المسیح على األرض؟ 

 .سالي: أنا أعرف یا أبي فهم القدیس متى والقدیس مرقس والقدیس لوقا والقدیس یوحنا
ابونا: احسنت یا سالي. فاالباء األولون وجدوا عالقة حمیمة بین هؤالء المبشرون واالربع الكائنات الحیة، فالقدیس 
مرقس یرمز له باالسد والقدیس متى یرمز له باالنسان والقدیس لوقا یرمز له بالثور واخیًرا القدیس یوحنا یرمز له 

بالصقر. ویرسم بجانب كل واحد منهم  رمزه وغالًبا ما ترسم صورهم وروموزهم في اركان الكنیسة االربعة االساسیة او 
على االعمدة االربعة االساسیة وفي وسطهم صورة المسیح وایقونات المبشرون و رموزهم قد اكتشفت في اماكن 

العبادة منذ القدم. 
هاني: وماذا عن تالمیذ المسیح یا أبي؟ 

أبونا: كان التالمیذ یشبهون بأثنى عشر خروف وفي وسطهم المسیح وكان یرسم حامل خروف على ذراعیهم وبعد 
ذلك كان المسیح یصور على شكل خروف متوج بالصلیب واكلیل الشوك والتالمیذ على جانبیه على شكل خرفان 

متوجید باالكالیل؟ 
هاني: ما هذه االكالیل؟ 

أبونا: هي اكالیل مجد وكرامة وتحولت هذه االكالیل إلى عالمة میزة الیقونات المسیح وتالمیذه و مالئكته حیث ان 
هذه الهاالت النورانیة تكشف لنا انهم نور العال. 

اما ایقونة السید المسیح فهي تمیز بالصلیب والهالة وبعض الحروف القبطیة وهي االلفا والمیجا كعالمة للهوت السید 
المسیح. 
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 ایقونات السمائین- 7
أبونا: تعتبر كنیستنا السمائین فالسمائیین بعیدون ویسجدون للرب اإلله. فأنك ان دخلت إألى الكنیسة ووقفت تصلى 

فأن مالكك الحارس هو أیًضا ییسجد هللا. 
- من منكم یستطیع ان یعطیني امثلة الیقونات رسم بها مالئكة. 

سالي: ایقونة السید المسیح. 
هاني: ایقونات الشهداء والقدیسن. 

أبونا: احسنتم. ایًضا یمكننا ان نرى المالئكة في ایقونات تعبر وتحكي لنا عن احداث روحیة بل ووهنام ایقونات 
للمالئكة نفسهم مثل ایقونات رؤساء المالئكة میخائیل، جبرائیل  وروفائیل. 

 
 تایخ االیقونات عبر العصور- 8

سالي: 
أبونا كیف بدأت وجد االیقونات داخل الكنیسة. 

أبونا: في البدایة تم استخدام الرموز فمثًال كان یرمز للسید المسیح بالخروف او بالسمكة. وقد استخدمت االیقونات 
ایًضا لشرح بعض قصص واحداث الكتاب المقدس هذا النه لم یكن الجمیع یتكلمون نفس اللغة. 

وقد كان هناك ایقونات للقدیسة مریم العذراء وایقونات للتالمیذ الطهار والحًقا اصبح هناك ایقونات للقدیسین والشهداء. 
 
 فن االیقونات. 9

أبونا: یعتبر فن االیقونات فن له قواعده الخاصة ومراحل تطوره الخاص. وقد فرقت الكنیسة بین ایقوناتها ورسم اللوح 
العادیة االخرى. 

سالي: كیف استطاعت الكنیسة ان تفعل هذا؟ 
ابونا: في البدایة كان الفنان المسیحي كارز ومعلم ایًضا فهو لم یكن یقدم رسم فقط بل یقدمم اعالن الهي ونبوة الهیة، 
كان یمنح روح لالیقونة التي یقدمها . لم یكن الفنان یعبر عن فكرة الخاص او عن مالحظاته الشخصیة في االیقونة 

التي یرسمها بل كان یعكس فكر االنجیل وفكر الكنیسة. 
لم یحتاج رسم االیقونة إلى القدرات الفنیة فقط بل یحتاج ایًضا لدارسة القواعد االساسیة لهذا الفن ومراحل تطوره. 
یحتاج إألى درایة ومعرفة باالنجیل وٕالى عقیده الكنیسة وتعالیمها، یحتاج إلى الكتهن وفوق كل هذا یحتاج راسم 
االیقونة إلى النعمة اإللهیة التي تعنیه خالل علمه حتى یتمكن من اخراج ایقونة مباركة مقدسة تحمل داخلها قوة 

روحیة تجذب النفوس البتاع الرب یسوع. 
یحتاج راسمو االیقونات إلى ألن یكون صائم ویصلي دائًما اثناء عمله حتى نحمل لالیقونة روح مقدسة. 

باالضافة إلى ان فن االیقونات یطلق علیه (فن دیني) الن المؤمنون یشعرون من خالل االیقونة بمعاني روحیة 
حقیقیة. 

 
.  االیقونات القبطیة-10
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انهار الفن القبطي عبر العصور ولكن قد یوجد القلیل حتى االن في بعض الكنائس واالدیرة االثریة. فالفن القبطي فن 
نادر وغیر مختلط بالحضارات المختلفة مرت بها مصر باالضافة إلى ان االدیرة قد اثرت في الفن القبطي غیر ان قد 

امتزج الفن القبطي بالفن البیزنطي ولكنه لم یفقد طابعه المصري فقد اعتاد المصریة، تلوین وقت الغروب باللون 
األحمر كما أن الرأس  في الفن القبطي غالًبا ما ترسم عریضة بالنسبة لجسم االنسان. 

واالیقونات تعبر عن جزء هام جًدا من تقلید الكنیسة. 
 

 االیقونات القبطیة.- 10
أنهار الفن القبطي عبر العصور ولكن قد یوجد القلیل منه حتى االن في بعض الكنائس واالدیرة اآلثریة. فالفن  

القبطي فن نادر وغیر مختلط بالحضارات المختلفة التي مرت بها مصر باالضافة إلى ان االدیرة قد اثرت في الفن 
القبطي غیر ان قد امتزج الفن القبطي بالفن البیزنطي ولكنه لم یفقد طابعه المصري فقد اعتاد المصریون. 

تلوین وقت الغروب باللون األحمر كما أن الرأس في الفن القبطي  غالًبا ما ترسم عریضة بالنسبة لجسم االنسان. 
واالیقونات تعبر عن جزء هام جًدا من تقلید الكنیسة القبطیة وان كان بعض راسمي االیقونات بدأ في تقلید صور 
االوربیین مما جعل مجموعة اخرى من راسمي  االیقونات یحاولون دراسة الخصائص االصلیة للفن القبطي حتى 

یعیدون لطابع والقبطي الحقیقي. فاالیقونات تظهر فكر الكنیسة القبطیة وروحانیتها. 
وغالًبا كل االیقونات الموجودة بالكنائس هي ایقونة مبهجة عدا ایقونات الصلب حیث علق السید المسیح على عود 

الصلیب. كما انه ال یوجد صور للجحیم. 
 

فاالیقونات كلها للسماء والسمائیین واالكالیل السماویة هذا والن دور الكنیسه هو بث روح الرجاء في نفوس ابنائها. 
والن دور الكنیسة هو بث روح الرجاء واالیمان في نفوس ابنائها فأنه ال یوجد ایًضا رسومات للشیاطین و االرواح 

الشریرة وان وجد فهم یرسمون بأحجام صغیرة مستحقین تحت اقدام السید المسیح وأو عند اقدام الشهداء والقدیسین في 
ضعف وهوان. 

االیقونات القبطیة تظهر مشاعر الحب والرحمة وفي االیقونات القبطیة ترسم الرأس والیدین اكبر من حجمهما 
الطبیعي وترسم العین واسعة بینما یرسم الجسد بأصغر حجم وال توضح معالمه وذلك الن االیقونات الهدف منها هو 

مخاطبة الروح. 
ترسم الرأس بحجم كبیر اشارة إلى ان اهللا هو رأسنا.  

وترسم العین واسعة اشارة إلى البصیرة الداخلیة. 
وقد تجد المصلین أنفسهم یركزون على قوة الروح التي تظهرنا االیقونه وال یعطون اي اهتام بالتفاصیل الخارجیة. 

وقد وجد راسمي االیقونات انه البد رسم السید المسیح  معلق على عود الصلیب وهو مفتوح العینین وذلك اشارة إلى 
خلوده ودوام ابدیته. 

كما یرسم القدیسین ووجههم متجه إلى االمام وهم مفتوحین العینین اشارة إلى االستنارة الداخلیة بینما النفوس الضعیفة 
مثل یهوذا. االسخریوطي یرسم من جانب واحد وداسه منحنیة إلى اسفل اشارة إلى النظر إألى االرضیات وعدم وجود 

البصیرة الروحیة. 
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الكنیسة القبطیة هي كنیسة الشهداء فهي اكتب كنیسة یمكنها رسم ایقونات للشهداء اكثر للواقع. 
فقد قال   

انك تجد االیقونة االصلیه للقدیس مارجرس وهو یستحق في ایقونات المصریین. 
ولم یجرؤ اي فنان على رسم صورة لألب حیث ان االب ال یرى في حاالت نادرة جًدا رمز إلى االب بید تمر على 

السحاب ولكنه لم یصور مطلًقا كأنه انسان. 
 

قسمة صوم وعید الرسل 
- یا اهللا اآلب السماوي، القادر على كل شيْء، أبا ربنا وٕالهنا وُمخلصنا  1

وملكنا كلنا یسوع المسیح الذي دعا له اثنى عشر رسوًال لیكونوا له. 
تالمیذ، وسبعین آخرین، وأعطاهم السلطان على ان یشفوا المرضى وُیطهروا البرص، ویطرُدا الشیاطین واالرواح 

النجسة ویقیموا الكموتي، 
ولیكرزوا باإلنجیل للخلیقة كلها، 

ویعمدهم باسم اآلب واالبن والروح القدس. 
 
- یا من أقام تالمیذه القدیسین وُرسله اآلطهار لیكونوا رؤساء كهنة العهد الجدید، یكرزون وُیعلمون ویباركون 2

وُیقدسون المؤمنین، بالروح القدس 
الذي ألعطاهم مویقبلون التائبین ویغفرون لهم خطایاهم، ویجعلوهم أهًال لتناول أسراره المقدسة غداًء لنفوسهم، وقوًتا 

ألرواحهم للحیاة األبدیة. 
- یا من نفخ في وجوه تالمیذه القدیسین وُرسله االطهار، ومنحهم السلطان على أن یدوسوا الحیات والعقارب، وكل 3

قواة العدو الشیطان، وأن یتعهدوا المؤمنین بوسائط الخالص، وأن یكونوا له ُوكالء على أالرض، ومستودًعا لمواهبه 
الخالصیة واستحقاقاته الكفاریة، یوزعونها على مستحقیها. ووكالء أسراره الُمحییة. 

- یا من سكب على تالمیذه القدیسین بعد صعوده  إلى السماء مواهب الروح القدس، روح الحق المنبثق من اآلب، 4
فقدسهم وبررهم وطهرهم ومألهم من كل حكمة وفهم ومشورة وشجاعة وقوة، وصیرم قادرین على أن یتنبأوا، ویتكلموا 

باللغات، ویفتتنوا بإنجیل الخالص المسكونه كلها. 
- اللهم یا من وكل إلى تالمیذه القدیسین وُرسله األطهار أن ُیقیموا من بین المؤمنین أساقفة وقساوسة وشمامسة، 5

لخدمة إنجیل الملكوت، ورعایة قطیع المسیح، وتدبیر كنیسته المقدسة. 
- وبعد أن كرزوا وعلموا وقدُسوا، وأقاموا لهم خلفاء، ووكالء، وعرفاء، لم یحسبوا نفوسهم ثمینة لدیهم. فبَدلوا حیاتهم 6

من أجل اسمك القدوس في أسفاٍر في أسهاٍر، وفي أصواٍم، وفي أتعاٍب كثیرٍة، وبعد أن قاسوا عذاباٍت ألیمة ماتوا رجًما 
أو حرًقا ألو صلًبا أو ُقطعت رؤسهم فنالوا إكلیل الشهادة وٕاكلیل الرسولیة. 

- فبطرس الرسول مات مصلوًبا منكًسا، وبولس الرسول قطعت رأسه بالسیف، ومرقس الرسول سحلوه مربوًطا في 7
شوارع اإلسكندریة، فتقطعت أوصاله، وتهشمت عظامه، وسالت دماؤه، فكانت بركة لبالدنا المصریة، وكنیستنا 

األرثوذكسیة. 
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- اللهم، اقبلنا نحن أیًضا طاهرین بال عیٍب أمامك، ونق بروحك القدوس وبسر القربان المحي، أروحنا وأنفسنا 8
وأجیادنا، بل أیًضا أفكارنا، وقلوبنا، ونیاتنا، حتى نجرؤ بمحبٍة غیر غاشٍة، وثقٍة غیر ناقصةٍ . 

ودالٍة بغیر ُمخادعة، أن نصرخ نحوك أیها أآلب القدوس السماوي، بالصالة التي علمتها لتالمیذك األطهار. قائلین: 
یا أبانا.... 
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الصلیب واالستنارة 
الكنیسة: أهل بیت اهللا  

 ینزل إلینا). صار ذبیحة خطیة. –اهللا (حب  .١
 كلمة اهللا. .٢

 إبلیس (تحت األقدام). العدو الوحید. .٣

 العالم (جسر للعبور). .٤

      األلم والحب.

 البشریة (أسرة واحدة). .٥

 السمائیون (شركة معهم). .٦

 العبادة (حب مشترك). .٧

 الجسد (شریك النفس). .٨

 السماء (أبوابها مفتوحة). .٩

 القوة بالحب. .١٠

 
أخبار األول 

2 :34 :35 
 بحسب الشریعة الموسویة ال یجوز للعبرانیات أن یتزوجن من خارج السبط الذي ینتمین إلیه، حتى ُیحفظ 

). 36المیراث داخل السبط. بهذا یبدو أن ما فعله شیشان مخالًفا للشریعة (عد 
 أنه وٕان یرى هذا التصرف مخالًفا، لكن كان من عادة الشرق أنه قد یضطر الشخص إلى Harmer یذكر 

. Ïتزویج أحد بناته أحد عبیده، حتى یتسلم المیراث، بل وٕان كان في مركز عظیم یحتله
10 :9 

یمارس الهندوس عادة كهذه، فإنهم إذ ینتصرون على أعدائهم یحملون البشارة إلى أصنامهم باحتفال وموكب 
. Ðعظیم

12 :2  

Ï  . James M. Freeman: Manners and Customs of the Bible, N.J, 1972, article 361. 
Ð  . Ibid, article 362.. 
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