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األول
الفَص ُل َّ
ع اإلرتِداد
نِزا ُ
يُ َغ ِ ّ
ي .والجملة اإلفتتاحيَّةُ في سفر
طي ُ
سفر القضاة أربعمائة سنة من التاريخ ال ِعبر ّ
وغياب القيادة الذي نت َج عن موتِه .يبدو أن يشوع لم ينجح في
موت يشوع
القضاة تُس ِ ّج ُل
َ
َ
سفر القضاة فراغا ً في القيادة،
ُسلّ َمهُ دورهُ القيادي .وبطريقة ما،
تدريب خليفَة له لي ِ
يصف ُ
ُ
َعب إسرائيل ضائِعينَ  ،نتي َجةً ِلفش ِل يشوع في تدريب من يح ُّل محلَّه .ونُالح ُ
ظ
ِم َّما جع َل ش َ
ب من يخلفهم في
عبر سفر القضاة ِ
بكام ِل ِه ،أن هؤالء القضاة جميعا ً لم ينجحوا في تدري ِ
ب الله.
مراريَّةَ قيا َدةِ شَع ِ
أدوارهم ال ِقياديَّة ،ومن ي َُؤ ِ ّم ُن إس ِت ِ
ِ
هناك َم ِلكٌ في إسرائيل خالل هذه
العد ُد المفتاحي في سفر القضاة يُخ ِبرنا أنهُ لم ي ُكن
َ
س ُن في عينيه( ".قُضاة  )1 -5 :71يعتق ُد
الحقبة التاريخية" ،وك ُّل واح ٍد كان يعم ُل ما يح ُ
علماء الكتاب المقدس أن صموئيل هو كاتب سفر القضاة .وبِما أنَّهُ لم يُو َجد َم ِلكٌ
الكثير من ُ
ُ
ِخال َل أي َِّام القُضاة ،فعلى األرجح َّ
ب هذا السفر َد َّونَهُ الحقا ً في مرحلة ال ُملك ،التي منها
أن كاتِ َ
حكم فيها القُضاة ُ بمثاب ِة العصر ال ُمظ ِلم في
كانَ يتطلَّ ُع إلى الوراء .وتُعت َ َب ُر هذه الحقبة التي
َ
ب إسرائِي َل َم ِلكٌ .
التاريخ العبري ،قب َل أن يَ ُكونَ ِلشَع ِ
الرسالةُ الت َّ َعبُّ ِديَّةُ التي ن َِجدُها في سفر القضاة تُعا ِل ُج ُمش ِكلَةً أسا ِسيَّةً تُس َّمى باإلرتِداد.
سقوط َبعيداً"
ف كلمة إرتداد من كلمتين :الوقوف بعيداً .وأحيانا ً قد تعني هذه الكلمة" ،ال ُّ
تتألَّ ُ
ت اإليمان .تذ َّك ْر أنه في نهاي ِة سفر يشوع ،إتَّخ َذ بنو إسرائيل إل ِتزاماً ،و َخت َ ُموا
عن إل ِتزاما ِ
ي .قال َي ُ
شوعُ" ،إختاروا من تعبُدون ،وأما أنا وبيتي فنعبُ ُد الربَّ  ".ولقد
إيمانَ ُهم بعه ٍد َ
علَ ِن ّ
تع َّه َد ال َّ
وأمام ي ُ
"نختار أن نض َع اللهَ َّأوالً.
شوع قائِلين:
أمام الل ِه
ش ُ
ونخار أن نخد َُم اللهَ
ُ
ُ
َ
عب َ
ونُ ِطي َعهُ".
لقد إختاروا أن يخدموا الرب ،وإتَّخذوا ذلك الموقف ُهم وعائِالت ُ ُهم .فاإلرتداد بكل بساط ٍة هو
التالي :أن تتَّخ َذ موقفا ً كذلك الذي إت َّ ّخ َذهُ بنو إسرائيل ،وفيما بعد تَت َّ ِخذُ موقفا ً باإلبتعاد عن
األول ،أو تَسقُ ُ
ِك م َعهُ.
زام َك بالل ِه و ِب َعهد َ
ط من إلتِ ِ
الموقف َّ

حلَقَةُ اإلرتِداد
سفر القُضاة ،ن َِج ُد َح َل َقةَ إرتِدا ٍد إجتازَ
مراتٍ ،خال َل
سب َع َّ
عبرها بنُو إسرائيل َ
َ
في ِ
ُ
حيث تب َدأ ُ حلقَةُ اإلر ِتدا ِد هذه م َع
أر َبعمائة سنة أو أكثَر ِبقَليل .ف ِ ّك ْر بهذه الحلقة وكأنّها ساعة،
ُشير إلى بني إسرائيل عندما كانَ
ُشير إلى ال َّ
ب ال َّ
ع ِة الثَّانِيَ ِة عشر .وهذا ي ُ
ع ِة و ُه َو ي ُ
عقر ِ
سا َ
سا َ
َ
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تمام الساع ِة الواحدة ،ابتع َد بنُو
اللهُ َّأوالً عن َد ُهم ،و ُهم على ِ
نفس اإل ِت ّجا ِه م َعهُ .ولكن في ِ
ظهر بينهم الفساد األخالقي ،وتَ ِب َعهُ الفَسا ُد
زام ِهم تجاهَ الله .في الساعة الثانية
إسرائيل عن إل ِت ِ
َ
سلَّ َ
عدوا ً قاسياً.
ال ِ ّ
ط اللهُ عليهم َّ
ي في الساعة الثالثة .وفي الساعة الرابعة من الحلقةَ ،
سيا ِس ُّ
شعب الله من قِبَ ِل هذا العدو .وعندما وص َل
رب و ُه ِز َم
وفي الساعة الخامسة حدثت َح ٌ
ُ
ذلك
عبي َد َ
ع ِة ال َّ
ع ِة إلى األسفَل ،إلى ال َّ
ب ال َّ
عقر ُ
سة ،كانَ بنُو إسرائيل قد أص َب ُحوا َ
سا َ
سا َ
سا ِد َ
َ
العَد ُّو الذي هزَ َم ُهم.
ضة ً
يتحركُ
وإذ
ع ِة ال َّ
الج َه ِة األُخرى ،نَج ُد في ال َّ
ب ال َّ
عقر ُ
َّ
ع ِة ُ
سابِعة نه َ
صعُودا ً منَ ِ
سا َ
سا َ
َ
الرح َمة .وفي الساعة الثامنة ،كانَ يُقي ُم اللهُ
صر ُخ
ُ
الشعب إلى الله طالِبينَ َّ
ُروحيَّةُ .هنا كانَ َي ُ
الشرير .وكانَ يُس َّمى
ورة ً ويُطي َح بالعَد ّ ُِو
عوهُ ويُؤ ِ ّهلهُ وي ِ
عليهم قائداً ،فيد ُ
ِّ
ي لهُ بأن يَقُو َد ث َ َ
ُوح َ
ع ِة التَّا ِسعة ,كانَ يب َدأ ُ مث ُل هذا القاضي بحش ِد القُوى
مث ُل هذا القائد
بالقاضي .في ال َّ
سا َ
ِ
صر في
ورةً ،ث ُ َّم يأتي النَّ ُ
والوسائِل لإلطا َح ِة بال َعد ّ ُِو ال ُمحت َ ّل .وفي الساع ِة العاشرةِ ،
نج ُد ث َ َ
صر واإلطا َح ِة بال َعد ُّو ،ي ُك ُ
ون َبنُو إسرائيل قد َر َجعُوا إلى
ق النَّ ِ
الحا ِد َي ِة عشرة .وبع َد تحقي ِ
ع ِة الثانِيَ ِة عشرة ،و ُهم يخ ُد ُمونَ اللهَ وي ُِحبُّونَهُ ُم َجدَّداً.
ال َّ
سا َ
لقد كانت لديهم َح َقبَاتٌ ُمتنوعة من الزمان تمتَّعوا فيها بالسالم ،إلى أن نَعُو َد ونقرأ ُ
ت ال ُمري َعة ثانِ َيةً" :وعا َد بنُو إسرائيل ل َيع َملُوا ال َّ
دركُ
تلك الكلما ِ
َ
عينَي َّ
ش َّر في َ
الربّ ِ ".عن َدها نُ ِ
َّ
أن حلقَةَ اإلرتِدا ِد تعُو ُد لتَحد َ
ُث ثانِيَةً ،وثا ِلثَةً ،ومرارا ً و ِتكراراً .لقد تمت َّ َع بنُو إسرائيل بالسالم
ليظهر ُمجدَّدا ً ،وهكذا تر َّد َد ْ
ت حلقةُ اإلرتِدا ِد
لفترة ثمانين سنةً أحيانا ً ،ولكن هذا اإلرتداد عا َد
َ
مرا ٍ
ت.
هذه سب َع َّ
َّان لهذه الرسالة األساسيَّة في سفر القضاة.
ُه َ
َّان وع َم ِلي ِ
ناك على األقل تطبيقان تعبُّ ِدي ِ
أوالً على مستوى التطبيق الشخصي .فهل من ال ُمم ِكن أن نَسقُ َ
ع َّما
ط ُم َجدَّدا ً وأن نبت َ ِع َد ُمجدَّدا ً َ
سفر القُضاةِ :نعم ،هذا ُمم ِكن!
نُ ِ
ؤم ُن ب ِه؟ وهل من ال ُمم ِكن أن نَقَ َع في اإلرتداد؟ يقو ُل ُ
ظن أنَّهُ قائ ٌم (بإستِمرار) ،فلين ُ
ظ ْر أن ال يسقُ َ
يُحذِّرنا سفر التثنية والرسول بولس" ،من َّ
ط هو
أرض َمو ِعدِنا كنعان" وانتصرنا ،فهذا ال يعني أنَّهُ ال يُم ِك ُن أن
أيضاً ".ف َكونُنا قد دخلنا "
َ
نرت َّد أو أن نسقُ َ
ضاةِ مرارا ً وتكرارا ً أن بَني إسرائيل
ط بَعيدا ً ع َّما نُ ِ
ؤم ُن ب ِه .يُرينا ُ
سفر القُ َ
سقَ ُ
طوا في اإلرتِداد .وعلى ِمثا ِلهمُ ،
نحن أيضا ً نلتزم أن نض َع اللهَ َّأوالً ونقو ُم بإلتزاما ٍ
ت
َ
سرعان ما نسق ُ
وتع ُّهدا ٍ
ط فيما بعد .وعندما نسقط،
ت عظيم ٍة لله في
بعض األوقات ،ولكننا ُ
ِ
يتحت َّ ُم علينا أن ندفَ َع ثمنَا ً با ِهظا ً ِلعواقب اإلرتداد.
ُ
تسميَتُهُ :اإلرتِدا ُد الوطني
ي الثاني في سفر القضاة ،هو ما يُم ِك ُن ِ
التطبيق التَّعبُّ ِد ُّ
تكررة هذه في سفر القضاة ،فمنَ
القومي .فكما إجتازت أ ُ َّمةُ بني إسرائيل حلقة اإلرتداد ال ُم ِ ّ
عاصرة ٌ هكذا حلقة اليوم.
ال ُمم ِك ِن أن تجتازَ أ ُ َم ٌم ُم ِ
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ي ،وكانت
راح َل ُم َعيَّنة ،ش َّكلَت
فِي َم ِ
ِ
األراضي ال ُمقدَّسة مركز عمل الله األساس ّ
َّ
ضوا
وحيَّة.
أُورشَلي ُم ِبمثا َب ِة
عن الل ِه ،ورفَ ُ
الر ِ
الر ِ
ولكن القا َدة َ ُّ
عاص َم ِة العالم ُّ
ِ
وح ِيّين إبتَ َعدُوا ِ
صبي َحةَ أ َح ِد ال َّ
شعانِين ،قا َل
سو ُ
المسي َح وتصريحاتِ ِه ال َمسيا ِويَّة .فعندما دخ َل ي ُ
ع إلى أورشَليم َ
ت اللهَّ ،
ُعطي ِه
مار مل ُكو ِ
سوف يأ ُخذُ من ُكم ال َمل ُكوت وسي ِ
فإن اللهَ
للقا َدةِ ال ّدِين ِيّين" ،إن لم تأتُوا ِب ِث ِ
َ
سوف ينقُ ُل مر َكزَ عم ِل ِه" ،إن كانَ ال ُ
ت أُخرى" ،اللهُ
ثمارهِ ".بكلما ٍ
وطن الذي
ِلشع ٍ
ب يأتي ِب ِ
َ
سوعَّ ،
يست َ
زام تجاهَ الله ُهو
ثمار مل ُكو ِ
ت الله .قا َل ي ُ
ُ
ضيف مر َكزَ عم ِل الل ِه ال يَأتي ِب ِ
"إن اإلل ِت َ
س ُر علي ِه ،وإ َّما أن يق َع ال َح َج ُر
وط على َح َج ٍر .فإ َّما أن تق َع على هذا ال َح َج ِر وتتَك َّ
ِمث ُل ال ُّ
سق ُ ِ
س َحقَ َك( ".متَّى )22 -21 :17
َ
عليك وي َ
وت
عن ِرجا ِل ال ّدِين في إسرائيل ،أعطى هذا الملَ ُك َ
سوعُ ال َملَ ُك َ
عندما أخ َذ ي ُ
وت بعيدا ً ِ
لكنيستِ ِه .هذا يعني َّ
تعليم حلَقَ ِة اإلرتدا ِد ين َبغي أن ي َُو َّجهَ بالدَّر َج ِة
ي في
ِ
أن هذا التَّطبيقَ الت َّ َعبُّ ِد ّ
ت الكتا ِبيَّةَّ ،
فإن هذا
واح ٌد ولكن ال َكثير من التَّطبيقا ِ
ير ِ
األُولى إلى الكنيسة .وبما أنَّهُ يُو َج ُد تَف ِس ٌ
عن اإلر ِتداد يُم ِك ُن أن يُ َ
طبَّقَ على خدما ٍ
ت
ت
والجامعا ِ
ت مثل اآلالف منَ ال ُك ِلّيا ِ
ِ
التَّحذِير ِ
لتعليم كلم ِة الله.
ست
ومعا ِه ِد الال ُهوت الكنسيَّة ،التي تأ َّ
ِ
س َ
ينبَغي أن نُ َ
سفر القُضاة ،على
ط ِبّقَ هذه التح ِذيراتُ ال ُمر ِهبَة حيا َل اإلرتدا ِد في ِ
صعي ِد ال َّ
والوط ِنيَّ .
ب علينا أن
إن ِرسالَةَ هذا ال ِ ّ
ي ،ال ُمؤ َّ
سفر هي أنَّهُ يتو َّج ُ
ال َّ
ش ِ
سساتِيَ ،
خص ّ
ساع ِة الثَّانِيَ ِة عشرة ،أي أن نُ ِحبَّ اللهَ وأن نَعبُ َدهُ ونخ ُد َمهُ.
نَ ُكونَ دائما ً في ال َّ
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الفَص ُل الثَّانِي
أشخاص إعتِياد ِِيين
عبر
ٍ
ور غير إعتِيا ِديَّة َ
أ ُ ُم ٌ
ق
باإلضا َف ِة إلى التَّحذِيرا ِ
سفر القُضاة ،تُو َج ُد ال َك ُ
ت ض َّد اإلر ِتداد في ِ
ثير منَ الحقا ِئ ِ
التَّعَبُّ ِديَّة التي يُم ِك ُن تَعَلُّ ُمها من ِسيَ ِر حياةِ القُضاة ال َّ
شخصيَّة .ويُعتَبَ ُر هؤُالء القُضاة من أكث َ ِر
س ِة ِسيَ ِر حياتِهم.
شخصيَّا ِ
مام من ِ
ت الكتا ِ
ناحيَ ِة درا َ
إثارة ً لإلهتِ ِ
ب ال ُمقدَّس َ
ب كلم ِة الله ،كانَت ُم َؤ ِ ّهالتُهُ الوحيدة أنَّهُ كانَ إبن أخ كا ِلب
كانَ ُ
س ِ
عثنِيئي ُل َّأو َل القُضاة .و ِب َح َ
س َر.
األصغَر .وال ُمؤ ِ ّهالتُ الوحي َدة ُ التي تمت َّ َع بها
ِ
القاضي الثَّانِي ،إ ُهود ،كانت أنَّهُ كانَ أع َ
صعوبَةٌ
ونقرأ ُ أيضا ً َّ
قاضيَةً أُخرى إس ُمها َدبُّورة ،كانت أ ُ َّما ً في إسرائيل .لقد كانَت لديها ُ
أن ِ
َ
عون،
ي ِجد َ
ي ،باراق ،بأن يتش َّج َع ويذه َ
بجع ِل القائد ال َعس َك ِر ّ
َب معها إلى ال َحرب .وعندما ُد ِع َ
عشير ِتي هي الذُّلَّى ...وأنا
قا َل" ،آه يا َربّ ،
َعب إسرائيل؟ ها َ
صش َ
كيف يُم ِكنُني أن أُخ َِلّ َ
َ
ت ال َّ
خصيَّ ِة
صفا ِ
األصغ َُر في َبي ِ
ناك َمو ُ
ت أبي( ".قُضاة ُ )75 :6ه َ
بر ُك ِّل ال ِ ّ
ش ِ
ضوعٌ يست َ ِم ُّر َ
ع َ
ل َهؤُالء القُضاة ،و ُه َو أنَّ ُهم كانُوا جميعُ ُهم أشخاصا ً إعتِيا ِد ِيّين.
س َك شَخصا ً إع ِتيا ِديَّاً؟ وهل تعت َ ِق ُد َّ
أن اللهَ ال يُري ُد أو حتَّى ال يستَطي ُع أن
هل تعتَ ِب ُر نف َ
ق لإلنجازاتِ؟ َّ
فر القُضاةِ هذا
غير َمو ُهو ٍ
إن ِس َ
ب ج َّدا ً وغ َ
يستَخ ِد َم َك ،ل َكونِ َك شخصا ً َ
َير ُم َح ِقّ ٍ
لك َّ
أشخاص إع ِتيا ِد ِيّين مثلَ َك
ور غير إعتِياديَّة من خال ِل
س ُّر
سيُظ ِه ُر َ
ٍ
أن اللهَ يُ َ
بإنجاز أ ُ ُم ٍ
ِ
ومث ِلي.
ِ
َّس عنهُ ما معناهُ" :فكانَ علي ِه
األخ األصغَر لكا ِلب .و َيقُو ُل
عث ِنيئي ُل إبنَ
ُ
لقد كانَ ُ
الكتاب ال ُمقد ُ
ِ
يش العَد ُّو،
ُرو ُح َّ
ض َّد َج ِ
الربّ ِ ،فأصلَ َح وط َّه َر إسرائِيل ،حتَّى أنَّهُ عن َدما قا َد ُجن َد إسرائيل ِ
ساحقاً".
ص َر على أعدائِ ِه إنتِصارا ً ِ
ع َدهُ َّ
الربُّ لينت َ ِ
سا َ
وذلك َّ
ألن
س ُّر بأن يأ ُخ َذ أشخاصا ً إع ِتيا ِد ِيّين وأن يع َم َل من ِخال ِلهم أعماالً غير إعتيا ِديَّة،
َ
اللهُ يُ َ
بالروحِ القُدُس.
ُرو َحهُ يمت َ ِل ُك ُهم .هذا ما يُس ِ ّمي ِه العه ُد الجدي ُد بالحياةِ ال ُممت َ ِلئة ُّ
شعب
سر .وكانت
ُ
نرى هذا في حياةِ ٍ
قاض إس ُمهُ إ ُهود ،الذي كانَت أه ِليَّتُهُ الوحي َدة ُ أنَّهُ كانَ أع َ
إسرائيل ُ
ص َر على إسرائيل .في
مهزوما ً من قِ َب ِل ال ُموآ ِب ِيّين ،الذين كانَ َم ِل ُك ُهم عجلون قد إنت َ َ
ب وأعبا َء ال
َ
ص ُر على أُخرى ،كانت تض ُع عليها ضرا ِئ َ
تلك األيَّام ،عندما كانت أ ُ َّمةٌ تنت َ ِ
الجزيَةَ عن إسرائيل.
ب الل ِه إلى
تُحت َ َمل .فقا َد إ ُهود مج ُموعةً منَ شع ِ
عاص َم ِة ُموآب لي َُؤدُّوا ِ
ِ
َب في هذه ال ُم ِه َّمة ،صن َع
فدخ َل إ ُهود إلى
قصر عجلون ودف َع ِ
الجزيَة .ولكنَّهُ قب َل أن يذه َ
ِ
ِلنف ِس ِه خن َجرا ً ُ
طولُهُ حوالي الثَّالثِينَ سن ِتيمتراً.
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لك ".نقرأ ُ
وقف في
وعندما
حضرةِ ال َم ِل ِك السمين ِعجلُون ،قا َل" ،لدي كال ٌم منَ الل ِه ألقُولَهُ َ
َ
َ
أن إ ُهود إست َ َّل بيُسراهُ الق ِويَّة خن َج َرهُ َّ
َّ
ثورة ً أدَّت إلى
الطويل وقت َل ب ِه الملك .وهكذا بدأ َ إ ُهود َ
كم ال ُموآ ِب ِيّين.
س َرِ .منَ
ُ
نعرفُهُ عن إ ُهودُ ،ه َو أنَّهُ كانَ أع َ
اإلطا َح ِة ب ُح ِ
األمر الوحي ُد الذي ِ
ت ال َّ
ال ُمم ِك ِن َّ
ذلك
ُسراهُ كانَ ِ
شي َء الوحيد الذي كانَ لدى إ ُهود ليُقَ ِ ّد َمهُ لل ِه .ولقد إستَخ َد َم اللهُ َ
أن ي َ
غيرة
ضع َ
ِبقُ َّوةٍ .فهل قد َ
ت موا ِه َب َك و ُمؤ ِ ّهال ِت َك ال َّ
بيرةً ،لله؟ إذا و َ
ص َ
غيرة ً أم َك َ
ص َ
َّمت موا ِه َب َكَ ،
ُسرى.
بينَ يدي الله ،فسيستَخ ِد ُمها تماما ً كما إستَخ َد َم ي َد إ ُهود الي َ
ُّورة ،التي كانت أ ُ َّما ً في إسرائيل.
ص ال ُمفضَّلة لهؤُالء ال ُمن ِقذِين ،هي ق َّ
ص ِ
صةُ دب َ
إحدى ال ِق َ
شجرةِ نَخي ٍل وتنبَّأَت،
تحت
صة .لقد كانت نَ ِبيَّةً .ف َجلَست
َ
ُّورة مو ِه َبةً ُر ِ
وحيَّةً خا َّ
َ
كانت لدى َدب َ
ب إسرائيل ليس َمعُوا منها كلمةَ الله.
وكانَ
ُ
الشعب يأتي إليها من ُك ِّل أقطا ِ
عليك أن تج َم َع َجيشا ً من
لك.
َ
سهُ لدي ِه رسالَةٌ َ
َ
لر ُج ٍل إس ُمهُ باراق" ،اللهُ نف ُ
وذات َي ٍ
وم قالَت َ
جيش الكنعانِ ِيّين ،والذي
هاج َم
ِ
عشرةِ
سرا ،الذي كانَ قائِ َد ِ
آالف َر ُج ٍل وأن ت ُ ِ
جيش القائد ِسي َ
َ
َ
هاج ْمهُ و َح ِ ّر ْر إسرائيل من ي ِد
كانَ لدي ِه تسعمائة عر َبة حديديَّة وكانَ يقُو ُد َجيشا ً َج َّراراًِ .
الكنعا ِن ِيّين( ".قُضاة .)6 ،5 :2
ت معي أذهب ،وإن لم تذهبي معي فلن أذهب( ".قُضاة  )9 -1 :2لقد
فقا َل باراق" ،إذا ذهب ِ
ُ
سوف
ع ِل َم
ب بواسطة دبُّورة ،فال بُ َّد أن اللهَ
باراق أنهُ إن كانَ اللهُ هو الذي يقو ُل بالحر ِ
َ
ؤم ُن فعالً أن
ير ما إذا كانت هي ت ُ ِ
ين ُ
ص ُرهُ في المعركة .ولربَّما لكي يمتحنَ دبُّورة ،ول َكي َ
ب معي ".فوافقت دبُّورة على
بأمر من الله ،قال لها" ،تعالي وسيري في الحر ِ
َ
الحرب كانت ٍ
سوف ينز ُل إسمي في التاريخ أن إمرأة ً
إحذر .فإذا ذهبتُ
معك
هذا ولكنَّها قالت"،ولكن
َ
ْ
َ
شعب إسرائيل من المديانيين( ".قُضاة  )71 -8 :2وعندما خر َج باراق وبدأ َ
حررت
َّ
َ
بتشجيع الرجال للذهاب إلى المعركة ،إنخر َ
ط معهُ عشرة ُ آالف رجل ،تماما ً كما أخبَرتْهُ
ُّورة بما سيحد ُ
ُث م َعهُ.
دب َ
ب اللهُ
وهكذا خاضوا معر َكتَهم على جب ِل طابور .فلقد
عرقب اللهُ مركبا ِ
ع َ
ت سيسرا .فأ َر َ
َ
جيش الكنعانيين .وهكذا إرتفعت علي ِهم ي ُد رجا ِل باراق .فخر َج سيسرا من المعركة وحاو َل
َ
ونقرأ ُ أن سيسرا وق َع
ضت علي ِه إمرأَة ٌ إس ُمها يا ِعيل أن ت ُ َخ ِبّئَهُ في خَي َم ِتها.
الهروب .فعَ َر َ
َ
سبا ٍ
ت عميق .وبينما كانَ نائماً ،أخذت ياعيل وت َد الخيم ِة الطويل ،وأخذت
ع ٍة في ُ
ِب ُ
سر َ
طرقةً ،وغرست الوتد في رأ ِس ِه حتى وص َل الوت ُد إلى األرض.
ِم َ
تذ َّك ْر أن رسالةَ سفر القُضاة األساسيَّة هي اإلرتداد ،والعواقب الوخيمة التي تنت ُج عن
اإلرتداد .ولكنَّنا نتعلَّ ُم أيضا ً من حياةِ القُضاةِ أنفُ ِسهمَّ ،
أن اللهَ يستخ ِد ُم الناس البُسطاء
العاديين .فاللهُ يُ ِحبُّ أن يستخد َِم أشخاصا ً إعتياديين مثلي ومثلك ،وأن يعم َل بواسط ِتهم أُمورا ً
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غير إعتياديَّة .اللهُ يع َم ُل أ ُ ُمورا ً غير معقُولَة من خال ِل
أشخاص إع ِتيا ِد ِيّين ،لكو ِنهم َمملُوئينَ
ٍ
الروحِ القُدُس.
منَ ُّ
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الفَص ُل الثَّا ِلث
ُك ُّل واح ٍد في موقِ ِعه
ً
وسوف نُ َر ِ ّك ُز على حيا ِة
هؤالء القضاة.
جدعون هو
ِ
ُ
َ
األكثر أهميَّة وتميُّزا ً بين جميعِ
عون ،ألنَّنا نتعلَّ ُم من سيرة حياةِ جدعون أكثَر مما نتعلَّ ُمهُ عن ِسيَ ِر حياةِ باقي القضاة.
ِجد َ
عون عن نف ِسه:
مثالً ،إن كانت
َ
تواضعة ج َّدا ً عن نف ِس َك ،فَ ِ ّك ْر بما قالَهُ ِجد َ
نظرة ُم ِ
لديك َ
سي َ
عاش ِجد َع ُ
ط َر ِة المديان ِيّين
ون
ت أبي".
شيرتي هي الذُّلَّى ،وأنا األصغ َُر في َبي ِ
َ
" َ
تحت َ
ع َ
َ
المديا ِن ِيّين،
القا ِسيَة على إسرائيل .وكانَ
ب م َع ِ
ُ
الكثير منَ بني إسرائيل قد قُتِلُوا في الحر ِ
يتضو ُرونَ ُجوعا ً ِبال غِذاءٍ .
ب الل ِه ،تاركينَ إيَّا ُهم
الذين كانُوا يُت ِلفُونَ
مزروعا ِ
ُ
ت شع ِ
َّ
تحت سيطرةِ المديانيين ،بدأ َ بنو إسرائيل يصرخون
بع َد سبع سنوات من وقو ِعهم
َ
خلّصا ً و ُمن ِقذاً .وكان هذا الرجل جدعون.
للربّ ِ طلبا ً لل َعون .فدعا اللهُ رجالً أصبح لهم ُم ِ
عفرة التي ِليوآش .وابنُهُ
وجلس
مالك الربّ ِ جا َء
نقرأ ُ أن
َ
َ
تحت البُطم ِة التي كانت في َ
َ
جدعون كان يخ ِب ُ
ُهر َبها من المديانيين.
ط ِحنطةً في المعصرة لكي ي ِ ّ
فظهر لهُ مالكُ الربّ ِ
َ
َّار البأس ".فقا َل له جدعون" ،أسألُ َك يا س ِيّدي إذا كان الربّ معنا
وقا َل له" ،الربُّ
َ
معك يا جب َ
فلماذا أصابتنا ُك ُّل هذه وأينَ ُك ُّل عجائبِ ِه التي أخبرنا بها آباؤنا؟"(قُضاة)72 -71 :6
ع ُ
ف إن كانَ اللهُ ال
بور
مرت سنواتٌ كثيرة منذُ ُ
لقد َّ
البحر األحمر ،فأرا َد ِجد َ
ون أن ِ
ِ
ع ِ
يعر َ
عجزا ٍ
عون
ت
َ
كتلك التي أن َجزها في أي َِّام ُموسى .فقا َل مالكُ َّ
يزا ُل يُعطي ِلشع ِب ِه ُم ِ
الربّ ِ ِل ِجد َ
ص بني إسرائيل من
ف ال ُم ِ
عجزَ ة َ التي كانَ اللهُ سيستَخ ِد ُمها ليُخ َِلّ َ
أنَّهُ إذا أرا َد أن يكت َ ِش َ
المديانِ ِيّين ،فع َلي ِه أن ين ُ
ف ،من
ِ
ظ َر إلى نف ِس ِه في المرآة .فاللهُ يُ َ
س ُّر بأن يأ ُخ َذ األصغ ََر واألضعَ َ
وخارقَةً َّ
للطبيعة،
غير إع ِتيا ِديَّ ٍة
ُنجزَ ُم ِ
شيرةِ الذُّلَّى ،وأن يستَخد َِم شخصا ً إعتِيا ِديَّا ً لي ِ
عجزَ ة ً َ
ال َع َ
ِ
بع َد أن ي ُكونَ اللهُ قد َّ
خط َ
ط إلنقا ِذ شع ِب ِه من خال ِلها.
تذهب لهذا العمل بقناع ٍة
يدعوك اللهُ لتعم َل عمالً من أج ِل ِه ،أن
من المهم جدا ً عندما
َ
َ
الروحيَّة التي تعلَّمها هؤُالء
بعض
وعليك أيضا ً أن تتعلَّ َم
أرسلك وأنَّهُ معك.
َ
َ
أن اللهَ
األسرار ُّ
َ
ِ
أنت
آخرونَ ِعظا ٌم مثل ُموسى .وهذه
ليس ال ُم ِه ُّم َم ْن َ
الر ِ
األسرار ُّ
ُ
القُضاة ُ و ُمن ِقذُونَ ُ
وحيَّةُ هيَ :
وليس ال ُم ِه ُّم ماذا تستَطي ُع أن تع َملَهُ؛ بل ال ُم ِه ُّم
أنت؛ بل ال ُم ِه ُّم من ُه َو اللهُ وما ُه َو الله.
وما َ
َ
وليس ال ُم ِه ُّم ماذا تُريدُ؛ بل ما يُري ُدهُ اللهُ .وعندما تحد ُ
ُث
ُه َو ما يستَطي ُع اللهُ أن يع َملَهُ.
َ
سوف تن ُ
ع ِملَهُ اللهُ،
عجزاتُ ،
ال ُم ِ
ع ِملتُهُ أنا ،بل ما َ
الو َراء وتَقُولُ" ،لم َي ُك ِن ال ُم ِه ُّم ما َ
َ
ظ ُر إلى َ
سلَني ،و ُه َو كانَ معي".
ألنَّهُ ُه َو أر َ
ُ
ُ
يبحث عن األصغر بين
يبحث عن ق ّدِيسينَ خارقين .بل هو غالبا ً ما
اللهُ ال
أكثر إستعدادا ً لتعلُّ ِم األسرار الروحية التي
األضعف ،ألن هذا األصغر بينَ األضعف هو ُ
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فكيف يُم ِك ُن
غيره من القادةِ العظام أن يتعلَّموها.
كان على موسى أن يتعلَّ َمها ،وكان على ِ
َ
خار ِقين ،كيف يُم ِك ُن لهم أن يتعلَّموا هكذا أسرار؟ فإن
ٍ
ألشخاص يظنُّون أنفُ َ
سهم ِق ّدِيسينَ ِ
فسوف َيثِقُونَ بقُدراتِهم الخارقة قب َل أن َيثِقُوا بالله .ولكن إن كانوا
كانوا أبطاالً خارقين،
َ
األصغر بين األضعف ،فعندها يستطي ُع اللهُ أن يجعلهم يثقون به .كان هذا هو النوع من
سفر القضاة.
القادة الذي دعاهم اللهُ في ِ
ناك مئاتُ اآلالف منهم .فكانوا
عندما دعا اللهُ جدعون
ليهزم المديانيين ،كان ُه َ
َ
يبني إيمانا ً في هذا
كالجرا ِد في الكثرة ،وكالرم ِل الذي على شاطئ البحر .ولهذا أرا َد اللهُ أن
َ
الرجل جدعون .فاللهُ يُري ُد أن يعم َل أمرين عندما يُحاول أن يمن َح إنسانا ً هبةَ اإليمان .أوالً،
سه ُ
ي نف َ
ي إيمان الرجل باإلمتحان .وثانياً ،يُري ُد اللهُ أن يُبرهِنَ أو يُز ِ ّك َ
يري ُد اللهُ أن يُز ِ ّك َ
كيف يُث ِبّتُ اللهُ إيمانَ األشخاص الذين يدعوهم ليعملوا
ي إيمانَهُ به .الحظ
للرجل،
َ
َ
وبذلك يُز ِ ّك َ
ت َخ َ
ب الكثير من اإليمان .نقرأ ُ في مزمور " 17 :71من الربّ ِ تثبَّتَ ْ
ط َواتُ
أُمورا ً تتطلَّ ُ
الر ُجل".
َّ
إختبار جدعون مع َّ
عرف عن
عون ليكونَ
جميعنا َي ُ
جزة الصوف .فلقد دعا اللهُ ِجد َ
ِ
ون أن يتأ َّك َد َّ
ص من المديانيين .لقد إحتا َج جد َع ُ
فطلب منَ الل ِه أن
عوهُ،
أن اللهَ كانَ يد ُ
ال ُم ِ
َ
خلّ َ
واء َّ
ق ،وقا َل لل ِه أنَّهُ إذا وج َد
صوفٍ في ال َه ِ
ض َع خال َل اللي ِل َج َّزة َ ُ
ع َوتَهُ لهُ .فو َ
ي َُؤ ِ ّك َد د َ
الطل ِ
التُّربَةَ ال ُمحي َ
َّ
ف عندها َّ
فر ِطبَةً،
وف نا ِشفَةً ،أ َّما
أن اللهَ كانَ
ص ِ
طةً ب َج َّزةِ ال ُّ
يعر ُ
الجزة َ
فسوف ِ
َ
عوهُ ِل َي ُكونَ ال ُمن ِقذ .وعندما إستَيقَ َ
األرض نا ِشفَةً ،ولكنَّهُ
ت
صباحِ التَّا ِلي ،كان ِ
يد ُ
ُ
ظ جد َعون في ال َّ
عصر َّ
طلب في
غير ُمتأ ِ ّكدٍ،
عندما
جزة َ ال ُّ
َ
ي َ
َ
صوف ،خر َج منها إنا ٌء َملي ٌء بالماء .ول َكونِ ِه بَ ِق َ
ع تُر َبةَ
َّ
ون َر ِط َبةً حوالي َّ
الجزة ُ
األرض ت ُك ُ
صوف ،أ َّما
جز ِة ال ُّ
الربّ ِ أن ي َد َ
اللَّيلَ ِة التَّا ِل َية من َّ
ِ
الربّ ِ أن يجعَلَها تَ ُك ُ
األرض
صباحِ التَّا ِلي ،كانت تُربَ ِة
بِ َح ِ ّد ذا ِتها
ون نا ِشفَةً .وفي ال َّ
فطلب منَ َّ
ِ
َ
َّ
ال ُمحيطة َّ
الجزة ُ ِبح ِ ّد ذا ِتها فكانت نا ِشفَةً ج َّداً.
وف َر ِطبَةً ،أ َّما
ص ِ
بجزةِ ال ُّ
ب َ
بما َّ
ب
ط َل ِب ِه .ولكن يتو َّج ُ
عون ليعم َل عمالً عظيما ً ،لهذا ِ
س ِ
أن اللهَ دعا ِجد َ
عم َل لهُ اللهُ ِب َح َ
رق َد ٌ
ناك فَ ٌ
قيق بين أن نض َع
سهُ لناُ .ه َ
علينا أن نح َذ َر عندما نطلُ ُ
ب منَ الل ِه أن يُبَرهِنَ نف َ
َّ
ب
الجزة َ خارجاً ،كما نُس ِ ّمي طلب ُم ِ
عجزة لمعرفة إرادة الله ،وبين تجربة الله .عندما ُج ِ ّر َ
يذهب إلى أعلى موقِعٍ في
الربُّ يسوع من الشيطان في البريَّة ،كانت إحدى التجارب أن
َ
ف الجمي ُع أنَّهُ كانَ إبنَ
سهُ إلى أسفل .وإذا جا َء ِ
عر ُ
الهيكل ويطر َح نف َ
ت المال ِئ َكةُ وأنقَ َذتْهُ ،فس َي ِ
َّ
جرب الربَّ إلهك ".فكما ترون ،ين َبغي أن نأت َي إلى الله
الل ِه.
ولكن ي ُ
ع قا َل" ،مكتوب ،ال ت ُ ِ ّ
سو َ
ليس لنا ُ
نحن الحق بأن نمتحنَ اللهَ أو
ِباإليمان .تُو َج ُد أوقاتٌ سيمت َ ِحنُنا فيها اللهُ .ولكن َ
جر َبه.
نُ ِ ّ
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لديك
فليس
فاألمر يُش ِبهُ قُبولَ َك في جامعة الله لإليمان.
وحيَّة،
َ
الر ِ
عندما تبدأ ُ رحلت َ َك ُّ
ُ
َ
ُّ
الحق أن يمتحنَك .اللهُ
الحق أن تمتحنَ الله ،بل اللهُ لهُ
ُعطيك إمتحانات يوميَّة،
سوف ي
َ
َ
ُ
وشهريَّة ،وفصليَّة ،ونهائية .اللهُ يستطي ُع أن يمتحن ََك ساعةَ يشاء ،فهذا حقُّهُ
وإمتيازه .وأما
ٌ
إمتحان الله .فاللهُ
كنت
لديك
حق في
أنت
يعرف إن كانَ
إيمان في قل ِب َك وإن َ
َ
َ
ُ
ي ٍّ
فليس لديك أ ُّ
َ
ِ
يختلف عن إمتحان أو
يستجيب في هذا األمر ،الذي
سوف
ُ
تحتا ُج فقط للتأكيد .ويبدو أن اللهَ
ُ
َ
تجربة الله ،والتشكيك فيه لع َد ِم إيمانِ َك أو ثِ َقتِ َك ب ِه.
المديانيين الذين
لقد ثب َ
ُهاجموا ِ
َّت اللهُ إيمان جدعون بطريق ٍة أُخرى .ف ُمباشرة ً قب َل أن ي ِ
ُ
نز َل ويتسلَّ َل إلى محلَّ ِة
خيَّموا في وا ٍد
حيث كان الظال ُم قاتِماً ،قا َل اللهُ لجدعون أن ي ِ
ب خيم ٍة كان فيها
المديانيين .فنز َل جدعون ُم ِ
تسلّالً إلى محلَّ ِة المديانيين .ووص َل إلى جان ِ
رغيف
ُجنديان ِمديَانِيَّان ،وكان أح ُد ُهما يُخبِ ُر ُحلما ً لآلخر قائالً" ،هوذا قد حلمتُ ُحلما ً وإذا
ُ
شعير يتدحر ُج في محلَّ ِة المديانيين وجا َء إلى الخيم ِة وضربَها فسقطت .أتساء ُل ما هو
بز
ٍ
ُخ ِ
سيف جدعون
تفسير الحلم .ما هذا إال
أعرف
تفسير هذا ال ُحلم؟" فأجا َبهُ رفيقُهُ ال ُجندي" ،أنا
ُ
ُ
ُ
َ
سوف يأتي
شعب إسرائيل
ي الذي هو في أعلى التلَّةُ .حل ُم َك هو أن
َ
َ
وجيش إسرائيل القو ّ
ُ
ويسحق كل األُمم ال ُمتحا ِلفة مع المديانيين( ".قُضاة )72 -71 :1
سهُ وسج َد وعب َد الله ،ث ُ َّم رج َع من
وقف
سم َع جدعون ذلك،
َ
عندما ِ
هناك في الظالم وأحنى رأ َ
َ
وأخبر شع َبهُ قائالً" ،قوموا ،ألن اللهَ قد دف َع المديانيين في ي ِد ُكم ".هل يُ ِعد َُّك
ذلك اإلختبار
َ
َ
إيمان؟ وهل يُم ِك ُن َّ
أن اللهَ يُري ُد أن يع َم َل َعمالً عظيما ً من خال ِل َك ،ولكنَّ َك
يام بع َم ِل
اللهُ ِلل ِق ِ
ٍ
ذلك؟
لست قريبا ً منهُ بشك ٍل كافٍ
ف َ
َ
ِ
لتعر َ
سه لجدعون
قبل أن
َ
زم المديانيين ،نرى أن اللهَ
أثبت نف َ
يستخدم اللهُ جدعون في َه ِ
َ
بِ ُ
عون .أع َ
ق عجيب ٍة ُمتع ّدِدة ،ونَرى َّ
ظ ُم ت َ َح ٍ ّد
إليمان ِجد َعون ،كانَ
أن اللهَ قد ثَب َ
َّت إيمانَ جد َ
ط ُر ٍ
ِ
ور وا ِل ِد ِه ذبي َحةً .كان وا ِل ُد جدعون واحدا ً من الشعب ال ُمرت َ ّد.
عندما
َ
طلب اللهُ منهُ أن يُق ّد َِم ث َ َ
وكان ِعن َده مذب ٌح قد بناهُ لبعل ،أحد األلهة الوثنية .فقا َل اللهُ لجدعون" ،أُريد َُك أن تأخ َذ
ص
ثور عند وال ِد َك( ،أي بِلُغَ ِة اليوم :أن تأ ُخ َذ التَّراكتُور البا ِهظ الثَّمن الذي يَ ُخ ُّ
أفض َل ٍ
لوالدك
والدك) ،وأن تربط ذلك الثور بالمذبح ،وتهدم المذبح .ثم ُخذ هذا الصنم الخشبي الذي
َ
وحطمهُ إلى قطعٍ صغيرة وأضرم ب ِه النار .ثم ق ّدِم الثور ذبيحةً على نار الصنم ال ُم َّ
ِّ
حطم
حرقَ ٍة لله".
وليكن هذا
ُ
الثور ذبيحةَ ُم َ
لك تح ّدِيا ً كبيراً .فمرا ٍ
ت كثيرة في األناجيل قا َل يسوعُ" ،إن لم تكونوا
لقد كان ذ َ
ُمستع ِ ّدين أن تضعوني َّأوالً قبل والديكم ،فأنتُم ال تستحقُّونني ".وهكذا فيسوع يض ُع أمامنا
التح ّدِي أن نض َعهُ أَ َّوالً قب َل أبينا وأ ُ ِ ّمنا .و ُهنا نج ُد مثاالً نموذجيَّا ً عن هذا التح ّدِي ،عندما َ
ب
طلَ َ
اللهُ من جدعون أن ي ِ ّ
صنم والده.
س
ُحط َم ويُن ِ ّج َ
َ
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ع جدعون حر ِفيَّا ً ما أ َم َرهُ ِبه الله .وفي الصباحِ التالي ،عندما استيق َ
ظ أه ُل المدين ِة
لقد أطا َ
َ
الجواب" ،جدعون فعل
نمهم ،قالوا "من فع َل هذا؟" فجا َء
حدث
ورأوا ماذا
ُ
ص ِ
ِ
لمذبح ِهم ول َ
هذا ".فأرادوا أن يقتلوا جدعون ألنهُ أهانَ إل َه ُهم بعل .وبما َّ
أن وا ِل َد جد َعونَ أ َحبَّهُ ،قا َل أله ِل
مدينتِ ِه" ،أنتم الذين تستحقُّون أن تُقتَلوا بسبب إهان ِة بعل؛ فإن كان بع ُل إلهاً ،دعوهُ يُدافِع عن
ي جدعون إسما ً جديدا ً بهذه ال ُمناسبة ،وهو " َي ُربَّعل "،الذي يعني،
نف ِسه ".وهكذا أ ُ ِ
عط َ
"فليُدافِ ْع بعل عن نف ِسه".
ُ
طلب اللهُ من جدعون أن يُغر ِب َل جيشَه .لقد قا َد
اإلمتحان الكبير عندما
ثم جا َء
َ
ُحارب بهم المديانيين .وبينما كانوا في طري ِقهم إلى المعركة،
جدعون جيشا ً قِوا ُمهُ  71ألفا ً لي
َ
معك الكثير من الرجال ".لَ ِم ي ُِر ِد اللهُ أن يَ ُ
ون َّ
ظ َّن ِجد َع ُ
قال الله" ،يا جدعون،
َ
صارهُ
أن إنتِ َ
للرجا ِل الذين كانُوا في َجي ِش ِه.
ف الخائِفينَ
ب العدد الكبير ِ ّ
سب ِ
كان بِ َ
َ
فأمرهُ اللهُ أن يَ ِ
صر َ
رجعُوا إلى بُيُوتِهم.
ليَ ِ
تذهب
وس الذي قا َل في تثنية " ،11عندما
ُ
تذ َّك ْر أن موسى َ
كتب في ِ
سفر التَّث ِن َية النَّا ُم َ
ب" ،إن كان أح ٌد من ُكم
أعظم منك ،ف ِعّ ْل
عدو
َ
تقف وتقو َل للشع ِ
للحر ِ
ب ض َّد ّ ٍ
إيمانك بأن َ
َ
يتزوج بعد ،فقد يُقت َ ُل في هذه المعركة ويأخذُ رج ٌل آخر خطيبتَك .وهذا خطأ.
مخطوبا ً ولم
َّ
غرس كرما ً ولم يقطف باكورتَهُ بعد ،فقد يأتي آخر
فارج ْع إلى بيتِك اآلن .إن كان أح ٌد قد
ِ
َ
ُ
ويقطف باكورة َ
فنحن ال نحتا ُج إليك".
فارجع إذا ً إلى بي ِتك.
لت في المعركة.
كرمك إذا قُتِ َ
َ
ْ
ُ
ألف َر ُج ٍل
رجعُوا ،رج َع ِع ُ
(تثنية  .)8 -7 :11فعندما تحدَّى ِجد َعون الخائِفينَ بأن يَ ِ
شرونَ َ
مناز ِلهم.
إلى ِ
سيرهُ ومعهُ عشرة آالف رجل ،فقا َل الله" ،يا جدعون ،ال يزا ُل معك
فتاب َع ِجد َعون َ
ُّ
أنك
سوف
ومعك عشرة آالف رجل،
حت هذه المعركة
تظن َ
َ
الكثير من الرجال .فإذا ربِ َ
َ
الشعب
انتصرت بسبب عدد الرجال الذين معك .لذلك ،عندما تص ُل إلى النهر ،سيكون
َ
ُ
أولئك الذين َين َحنُون على ُر َك ِبهم لل ُ
شرب فَ َيلغُون الميا ِه ِب ِلسانِهم من
عطشانا ً من السير .فاآلن
َ
أولئك الذين
الكلب ،قُل لهم أن يقفوا على هذه الناحية من النهر .ولكن
النهر كما يل ُغ
َ
ُ
ُحاربوا المديانيين لدرج ِة أنهم يأخذون المياهَ بك ِفّهم ويلغونها بينما يسيرون في
َّ
يتشوقون لي ِ
النهر ،فأوقفهم على الناحية األُخرى من النهر ".فكان عد ُد الذين َجث ُوا على ُر َك ِبهم للشرب
وولغوا المياه بلسانهم تسعة آالف وسبعمائة رجل .فقا َل اللهْ ،
"قل لهم أن يرجعوا إلى
ُ
ص ُكم
بيو ِتهم،
فنحن لسنا بحاج ٍة إليهم .بالثالث مئة رجل الذين ولغوا المياه بك ِفّهم ،سأ ُ ِ
خلّ ُ
وأدف ُع المديانيين ليدِكم( ".قُضاة )1 -5 :1
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وكان هذا أق َّل من واحد بالمئة من العدد اإلجمالي الذي إبتدأ معهُ جدعون .الله ال يستخد ُم
األكثريَّة ال ُمسته ِترة بل األقلية ال ُملتزمة .هذا هو الدرس الذي نتعلَّ ُمهُ عندما نرى هذا الجيش
يتقلَّص من إثنين وثالثين ألف َر ُج ٍل ،إلى ثالثمائة َر ُجل.
ولقد إمتح ُن اللهُ إيمانَ جدعون بطريق ٍة أُخرى أيضاً ،من خالل َّ
خط ِة المعركة التي
إنتصار جدعون إيمانا ً عظيماً ،شجاعةً كبيرةً ،و ُخ َّ
طة ً
ب
ُ
ُه ِز َم بها المديانيُّون .لقد تطلَّ َ
ظلم جداً ،لدرج ٍة لم ي ُكن بإمكانِك أن ترى إص َبعَ َك
رائعة.كان المديانيُّون قد خيَّموا في وا ٍد ُم ٍ
أمام عينيك .فقا َل اللهُ لجدعون أن يق ِس َم الثالثمائة رجل إلى ثالث فِ َرق ،ك ُّل فرقة من مئة
ي جدعون
جيش المديانيين .لقد أ ُ ِ
رجل ،وأن يجعلَهم إلى الشمال ،الشرق ،والغرب من ِ
عط َ
تعليما ٍ
ت حاسمةً نقلها بحذافيرها لرجا ِله.
وهنا نج ُد درسا ً عظيما ً في القيادة .قا َل جدعون" ،أُن ُ
ي ...،إتبَعُو ِني ...كما
ظ ُروا إل َّ
أفع ُل أنا ،إف َعلُوا أنتُم أيضاً( ".قُضاة  )71 :1هذه هي القيادة الحقيقيَّة .فكانَ جمي ُع هؤالء
الرجال ُملتزمين تجاهَ الل ِه وتجاهَ جد َعون .في يُسرا ُهم حم َل ُك ُّل واح ٍد منهم َج َّرة ً خزفيَّةً
داخلها ِمشعلٌ .وفي يُمنا ُهم حم َل ُك ُّل واح ٍد منهم بوقاً .وعندما أعطاهم جدعون اإلشارة،
الجرار التي كانت ت ُ ِ ّ
بوقوا
ك َّ
سروا ِ
غطي المشا ِعل ،وهكذا أظهروا مئةَ ِمشعل .ومن ث َّم َّ
ُ
حدوث هذا في ثالثة مواقِع.
تكر َر
بأبواقِ ِهم المئة .ثم صرخوا،
"سيف للربّ ِ ولجدعونَّ ".
ٌ
ُّ
إستيقظت
ستظن إذا
نت مديانيَّاً ،تنا ُم على األرض في عتم ِة الظالم ،فماذا
َ
أنك ُك َ
إفترض َ
ْ
ق تُنفَ ُخ ومائةَ
فجأة ً
رأيت مائة مشع ٍل
وسمعت ض َّجةَ تحطيم مائة جرةٍ ثم
َ
َ
َ
وسمعت مائة بو ٍ
ُّ
تظن
فسوف
ق وإلى الغرب؟
رج ٍل يصرخون شمالي ُمخي َِّمك؟ وإذا بهذا
َّ
َ
يتكر ُر إلى الشر ِ
اصرك.
جيش جدعون قد َح
على األرجح أن
َ
َ
ولقد َّ
وتحت
الظالم كان حا ِلكاً .فأُصيبوا بالهلع،
صرون .وتذ َّكر أن
َ
ظن المديانيون أنهم ُمحا َ
َ
ضهم بعضاً .وطردهم رجا ُل جدعون من الوادي ،كما تُقا ُد
جناحِ الظالم راحوا يقتُلون بع ُ
قُ
ُ
جيش جدعون قبالً ،وإنخرطوا في
طعان الماشية .وعندها رج َع الرجا ُل الذين تركوا
َ
فأولئك الذين رجعوا
ليس صعبا ً تجنيد الناس للحرب.
َ
المعركة .فعندما تنج ُح المعركةَُ ،
جيش المديانيين وعلى جميعِ ُحلَفَائِ ِهم.
لبيوتِهم عادوا إلى المعركة وقضوا على ِ
ع المديانيين قد ت َّم وصفُهُ ُهنا في واحد من أجم ِل األعداد في العهد القديم.
إن إخضا َ
ض ك ُّل جيش
يقو ُل هذا العدد" ،ووقفوا ُك ُّل واح ٍد في مو ِق ِعه حول محلَّة المديانيين فر َك َ
المديانيين وصرخوا وهربوا( ".قُضاة  )17 :1فلَو َّ
أن نِسبَةً ُم َعيَّنَةً من الثالثمائة لم يك ِشفُوا
ت ال ُم َعيَّن ،لفَ ِشلَت ُخ َّ
طة ُ
بكام ِلها ،ولكانَ
مشا ِعلَ ُهم وين ِف ُخوا بأبواقِهم ويهتِفُوا في الوق ِ
المعر َكة ِ
َ
المديا ِن ِيّين.
يش بني إسرائيل قد ت َّم ذب ُحهم
بالكامل على ي ِد ِ
ِ
َج ُ
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نج ُد ُهنا صورة ً عن كنيسة يسوع المسيح اليوم .فالمسي ُح ال ُمقا ُم ال يُري ُد األكثريَّةَ
لتزم ٍة منَ التَّالميذ ال ُم َك َّر ِسين ،الذين
الكسولة غير ال ُمبالية والفا ِترة .بل هو يحتا ُج إلى أقلي ٍة ُم ِ
يقف في مو ِق ِعه وأن
سيقفون ُك ُّل واح ٍد في موقِ ِعه .إذا إستطا َ
ع اللهُ أن يجع َل ك َّل واح ٍد منا ُ
المواهب الروحية التي أعطاهُ إيَّاها الله ،مهما كان الموقِع الذي تضعُنا في ِه هذه
س
َ
ي ِ
ُمار َ
الموا ِهب ،فإذا كان لدينا وال ٌء وإلتزا ٌم بيسوع المسيح مئة بالمئة ،عندها نستطي ُع أن نطر َد
قوات الجحيم.
ك َّل َّ
ت َ َذ َّك ُروا َّ
ف الحقيقَةَ في
الم ِ
أن العد َد ِ
أسفار العه ِد القَديم التَّاريخيَّة ،ن َِج ُدهُ
ي الذي يك ِش ُ
ِ
فتاح َّ
نقرأ ُ
سو ُل بُولُس أن نب َح َ
في العه ِد الجديد .يطلُ ُ
الر ُ
ب ِمنَّا َّ
عن النَّماذِج والتَّحذيرات عندما َ
ث ِ
تتمحو ُر التح ِذيراتُ حو َل عواقِب
سفر القُضاة،
ي (ُ 7كورنثُوس  )77 :71ففي ِ
التَّاري َخ ال ِعبر ّ
َ
اإلرتداد الخَطيرة وال ُمريعة.
ناك قُضاة ٌ آخرونَ أمثال شم ُ
شون
أ َّما النما ِذ ُج فيُم ِكنُنا أن ن َِج َدها في حياةِ القُضاة .و ُه َ
آن .علينا أن نب َح َ
َين في حيا ِت ِهُ .ك ُّل
الذي َ
ش َّك َل تحذيرا ً يُتفا َدة ون ُمو َذجا ً يُقت َ َدى في ٍ
عن اإلثن ِ
ث ِ
نماذج هؤالء القُضاة ت ُ َم ِث ّ ُل لنا الحقيقَةَ
الديناميكيَّةَ َّ
أشخاص إع ِتيا ِديِّين
بإستخدام
س ُّر
ِ
ٍ
ِ
أن اللهَ يُ َ
دركُ هذه الحقيقة ،علينا أن
ِج َّداً ،ل َيع َم َل من خال ِلهم أ ُ ُمورا ً غير إع ِتيا ِديَّة ،ألج ِل مج ِدهِ .عندما نُ ِ
أن أع َ
در َك َّ
عونَا اللهُ لهُ.
أمر يد ُ
ي ٍ
نُ ِ
توفُّ ُرنا لنع َم َل أ َّ
ظ َم أه ِليَّ ٍة ل َدينا هي َ
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فر راعُوث
ِ
س ُ
الرا ِبع
الفَص ُل َّ
سيَّة
قِ َّ
الرومان ِ
صةُ ال ِفداء ُّ
إذ نُتا ِب ُع جولتنا في أسفار العه ِد القديم التاريخية ،واحدا ً بع َد اآلخر ،وبع َد أن درسنا
سفر راعوث هو قصةُ حُبّ ٍ
لتونا ،نأتي اآلن إلى سفر راعوث .إن َ
سفري يشوع وقُضاة ّ ِ
كم القُضاة.
جميلة وصغيرة في الكتاب المقدس ،دارت أحداثُها في زمن ُح ِ
َّ
أسفار
صنا وعالقتَنا مع الرب يسوع المسيح .تُخ ِب ُرنا
إن قِ َّ
ُ
صو ُر خال َ
صةَ الحُبّ ِ هذ ِه ت ُ ّ ِ
سه .نبدأ ُ
العه َدين القَديم وال َجديد أنَّنا مخ ُ
ُ
طوبُونَ لل َّرب .فهو العريس
ونحن ،الكنيسة ،عرو ُ
صةُ الفداء ".وهكذا يُق ِ ّد ُم لنا
برؤي ِة هذا الرمز عندما نص ُل إلى سفر راعوث ،الذي هو "ق َّ
صةَ الحُبّ ِ الجميلة هذهِ:
ُ
الكتاب ال ُمقدَّس ق َّ
َ
كم القُضاة أنَّهُ
فذهب َر ُج ٌل من َبيت لحم
صار ُجوعٌ في األرض.
َ
"حدث في أي َِّام ُح ِ
َ
عمي
يهوذا
ب في بِال ِد موآب هو وامرأتُهُ وإبناهُ .واس ُم الر ُجل أليمالك واس ُم امرأتِ ِه نُ ِ
َّ
ليتغر َ
ت لحم يهوذا .فأتوا إلى بال ِد موآب وكانوا
واسما إبني ِه َمحلُون و ِكليُون .أفراتيُّون من بي ِ
ومات أليمالك رجل نُعمي وبقيت هي وإبناها .فأخذا لهما امرأتين موآبيَّتين ،اس ُم
ُهناك.
َ
عشر سنين .ث ُ َّم ماتا ِكالهما محلون
ناك نحو
عرفَة واس ُم األُخرى راعوث ،وأقاما ُه َ
إحدا ُهما ُ
ِ
عوث )5 -7 :7
وكليون فت ُ ِرك ِ
ت المرأة ُ من إبنيها ومن ر ُج ِلها( ".را ُ
ناك عانُوا األ َم َّرين.
عمي ،وإبنا ُهما إلى
أرض ُموآب  ،و ُه َ
كانَ قد نز َل أليما ِلك ،نُ ِ
ِ
سل ِبي بال ِنّس َب ِة لل َي ُهو ِد األت ِقياء ،الذي يج َع ُل منها مثل ال ُكورة ال َبعيدة
و
ُ
أرض موآب لها معنى َ
ُ
صةُ هذه العائلة هي على مثا ِل قصة اإلبن الضال .فعندما
ذهب إليها
التي
اإلبن الضَّا ُّل .وق َّ
َ
وكذلك والدُهما .كانت نُعمي الفرد الوحيد
اإلبنان،
مات
َ
كانت العائلة الضالة في موآبَ ،
ِ
الذي نجا من هذه العائلة التي ها َجرت إلى ُموآب هربا ً منَ ال ُجوعِ في بيت لحم ي ُه َّوذا.
الضالّين.
واضحا ً عن المبادئ التي نراها في قصص
ِ
ومع التشديد على نُعمي ،نرى ِمثاالً ِ
يموت هذين اإلبنين،
ساءت الظروف إلى أسوأ حال .فقب َل أن
فعندما كانت نُعمي في موآب
َ
َ
13

info@arabicbible.com

All rights reserved © 2008-2018

P.O. Box 486, Dracut, MA 01826 – USA

الخدمة العربية للكرازة باإلنجيل

www.arabicbible.com

زوجها
عمي إلى موآب مع
تزوجا بإمرأتين موآبيَّتين،
األمر الذي كان ممنوعاً .فلقد ذهبت نُ ِ
ُ
ِ
َّ
وإبنيها ،ورجعت بدو ِنهم ،ولكن معها كنتين موآبيَّتين.
سمعَت في
وتُتابِ ُع القصةُ بالقو ِل" :فقامت هي وكنَّتاها ورجعت من بال ِد موآب ألنَّها ِ
ُ
يحدث عادة ً
عوث  )6 :7وهذا ما
ُعط َي ُهم ُخبزاً( ".را ُ
بال ِد موآب أن الربَّ ق ِد افتق َد شعبَهُ لي ِ
للضالّين .فعندما يكونون في حظير ِة الخنازير أو باألحرى في الكور ِة البعيدة في هذا العالم،
ِ
بيت اآلب.
يسمعون كم هي األحوال ج ِيّ َدة في َ
ق للرجوعِ إلى
"وخرجت من المكان الذي كانت في ِه وكنَّتاها معها وسِرنَ في الطري ِ
ترج َع نعمي،
أرض يهوذا( ".را ُ
ِ
عوث  )1 :7و ُهنا نرى عودة اإلبنة الضالَّة .وقب َل أن ِ
ُ
ت أ ِ ّمها .وليصنع الربُّ معكما
إلتَفَتَت إلى َكنتَيها وقالَت ل ُهما " :اذهبا ارجعا ُك ُّل واحدةٍ إلى بي ِ
ت ر ُج ِلها.
ُعط ُكما الربُّ أن تجدا راحةً ُك ُّل واحدةٍ في بي ِ
إحسانا ً كما صنعتُما بالموتى وبي .ولي ِ
َّ
أصواتهن وبكينَ ".
فقبَّلتهما ورفعنَ
معك إلى شع ِبك .فقالت نُعمي ارجعا يا
صةُ بالقَول"،فقالتا لها إننا نرج ُع
ِ
وتُتا ِب ُع ال ِق َّ
ي
ي .لماذا
ِ
تذهبان معي .هل في أحشائي بنونَ بعد حتى يكونا ل ُكما ِرجاالً .إرجعا يا بنت َّ
بِنت َّ
عرفَة قبَّلت
عوث  )71 -77 :7ونقرأ ُ أن ُ
واذهبا ألني قد ِشختُ عن أن أكونَ لر ُج ٍل( ".را ُ
صقَت بحماتِها.
حماتَها وذهبت بع َد ذلك .أما راعوث فلَ ِ
عمي لراعوث" ،هوذا قد َر َجعَ ْ
ت
ت ِسلفت ُ ِك إلى شع ِبها وآله ِتها .ارجعي أن ِ
فقالت نُ ِ
صة ُ
بالتركيز على راعوث التي نلتقي فيها الشخصيَّةَ الرئيسيَّة
َو َرا َء ِسلفَتِ ِك ".و ُهنا تبدأ ُ الق َّ
ِ
عنك ألنَّهُ حيث ُما
وأرج َع
أتر َك ِك
ِ
ي أن ُ
ِ
في هذه القصة الجميلة .قالت راعوث" ،ال تُل ِ ّحي عل َّ
ناك أند ِفن".
ت
ت أَبيت .شعب ُِك شع ِبي وإل ُه ِك إلهي .حيثُما ُم ّ ِ
أذهب وحيثُما ِب ّ ِ
ذهب ِ
ت أموتُ و ُه َ
ُ
عوث .)78 -76 :7
(را ُ
لقد أ َع َ
زام بِنُعمي.
الوالء ،عندما إت َّ َّخذت علَنا ً عه َد اإللتِ ِ
طتنا راعوث مثاالً جميالً عن َ
ع ُهو ِد َّ
اإللتزام
يُق ِ ّد ُم
ذلك النَّوع منَ
الن َ
صا ً ن ُمو َذ ِجيَّا ً عن ُ
دان لنا ن َّ
ِ
الزواج ،ألنَّ ُهما يُ َم ِث ّ ِ
هذان ال َع َد ِ
ِ
تذهب
فأنت تلتز ُم بأن
بشخص ما،
تتزوج
الر ُج ِل وزو َجتِه .فعندما
َ
الذي ين َبغي أن يَ ُ
ٍ
سو َد بينَ َّ
َ
َّ
ُ
ُ
أنك ال
حيث
تعيش
يذهب الشريكُ اآلخر وأن
حيث
يعيش الشريكُ اآلخر .قد تقو ُل في البداية َ
ُ
ُ
َ
سوف تكتشف أنهُ كان من األفضل لك أن
تتزوج عائلة الشريك اآلخر ،ولكن بع َد سنوات
َّ
َ
ت في عالقَ ِت َك م َع زَ و َج ِتك.
صعوبا ِ
تقول "شعب ُِك شعبي "،وإال لعانَ َ
يت الكثير منَ ال ُّ
وأه ُّم ما في اإللتزام هو "إل ُه ِك إلهي ".فإن لم ي ُكن لكما النظرة الروحية ذاتها ،فلن يكون
أساس مو َّح ٌد للقيَم .وهذه واحدة ٌ من المشا ِكل التي ت ُ ِ ّ
ُ
يكون
حط ُم الزواج .فعندما ال
لكما
ٌ
َّ
للزو َجين طريقة التفكير نفسها ،ونظام ال ِق َيم نفسه ،وأُسلوب الحياة نفسه ،عادة ً ينتهون
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كيف يقضيان وقتهما ،مالهما ،طاقتَ ُهما ،يب ُد َوان وكأنَّ ُهما ال يت َّ ِفقان
بالطالق .فعندما يُف ِ ّكران
َ
ونظام ِق َي ٍم ُمو َّحدا ً وأ ُ
واألساس الذي يُعطيكما ِفكرا ً ُمو َّحدا ً
سلوب حيا ٍة ُمو َّحد هو
على شيء.
ُ
َ
َ
الن على قِيَ ِم ُكما من عالقَتِكما م َع الله ،سوف ي ُك ُ
ون لدي ُكما
القول" ،إل ُه ِك إلهي ".فعندما تَح َ
ص ِ
نظام قِيَ ٍم ُمو َّحد.
َ
عوث ال ُموآ ِبيَّة
َيقُو ُل العد ُد
األول" ،فر َج َعت نُعمي و َكنَّتُها را ُ
ُ
األخير منَ اإلصحاحِ َّ
لحم في َّأو ِل أي َِّام حصا ِد
م َعها ،وخ ََر َجتَا من
أرض ُموآب .فذهبتا ِكلت َا ُهما حتى دخلتا َ
بيت ٍ
ِ
بيت لحم في بدايَ ِة َمو ِس ِم حصا ِد ال َّ
ال َّ
أمر با ِل ُغ
مان ُر ُجو ِعهما إلى َ
شعير هو ٌ
شعير ".وكونَ زَ ِ
ورة ً عن إبن ِة الل ِه التي
ين إلى َ
بيت لحم ،كانت نُ ِ
عمي ُ
ص َ
ين المرأَت َ ِ
األه ِ ّميَّة .وعند ُد ُخو ِل هاتَ ِ
ركض الوا ِل ُد ليستَقبِ َل
ظارها إلستِقبا ِلها ،تماما ً كما
ترج ُع إلى بي ِ
ِ
َ
ت اآلب .وكانت نِع َمةُ الل ِه بإن ِت ِ
ت أبي ِه( .لُوقا )11 :75
ويغ ُم َر إبنَهُ الضَّا ّل الذي رج َع إلى بي ِ
أولئك األشخاص الذين ليسوا جزءا ً من
عوث صورة ً عن
َ
صة  ،ت ُ َم ِث ّ ُل را ُ
في هذه الق َّ
لشخص
عائلة الله .فراعوث لم ت ُك ْن ِعبرانيَّة ،بل كانت أ ُ َم ِميَّة .فهل يوج ُد عن َد الله أيةُ نعم ٍة
ٍ
ُ
ونحن بع ُد ُخطاةٌ،
أدر َكتنا
صة ،التي َ
ال ينتمي إلى عائل ِة الله؟ بالطبعِ يوجد .فنعمةُ الله ال ُمخ َِلّ َ
الحقاً ،نع َمةُ الل ِه لنُعمي
هي التي ج َعلت منَّا جميعا ً جزءا ً من عائِلَ ِة الله .وكما سنرى ِ
سوف تُو َج ُد في نا ُمو ِس ِه.
عوث
ورا ُ
َ
فالناموس األول الذي وفَّ َر النعمةَ لراعوث ونُعمي نج ُدهُ في الويين  .71-9 :79هذا
ُ
تعفير الحقو ِل بعد حصادِها ،يقولُ" ،وعندما تحصدون حصي َد
تعلّ ُق
ِ
الناموس ال ُم ِ
باإللتقاط أو ب ِ
أرض ُكم ال تُك ِ ّم ْل زوايا حق ِل َك في الحصاد .ولُقا َ
ثار
ط حصيد َ
ِك ال تلت ِقط .وكر ُم َك ال ت ُ ِ
ِ
علّلهُ ونُ َ
ُ
راعوث من اليوم األول
تتر ُكه .أنا الربُّ إل ُه ُكم ".فق َّررت
كرم َك ال تلت ِقط.
ِ
للمسكين والغريب ُ
ِ
بيت لحم أن تخر َج لتلت ِق َ
ط وتُع ِفّ َر في الحقول .ونقرأ ُ أنهُ كان لنُعمي ذو قراب ٍة من ناحي ِة
في َ
عز .فقالت راعوث الموآبيَّة
َّار ٍ
زوجها ،ر ُج ٌل جب ُ
ِ
بأس ثري ،من عائل ِة أليما ِلك ،إس ُمهُ بو َ
أذهب إلى الحق ِل وألتقط سنا ِبل ورا َء من أج ُد نعمةً في عينيه .فقالت لها
لنُعمي" ،دعيني
ُ
ت والتق َ
ط ْ
ت وجا َء ْ
إذهبي يا بنتي .فَ َذ َهبَ ْ
صادين .فات َّ َفقَ نصيبُها في
ت في الحق ِل ورا َء الح َّ
عوث )2 -1 :1
عز الذي من عشيرةِ أليما ِلك( ".را ُ
قِطع ِة حق ٍل لبُو َ
ص ِة الحُبّ ِ هذه
هناك
فهم ق َّ
ٌ
ناموس آخر ُمه ّم من نواميس موسى ،الذي يُسا ِعدُنا على ِ
ي
ناموس في تثنية  15يُس َّمى
ناك
ب ال ُمقدَّس .فلقد كان ُه َ
ٌ
التي ن َِجدُها في الكتا ِ
ُ
"ناموس الول ّ
الفادي ".يقو ُل هذا الناموس" ،إذا سكنَ إخوة ٌ معا ً
وليس لهُ ٌ
تصر
ومات واح ٌد منهم
َ
ابن فال ِ
َ
زوجها يد ُخ ُل عليها ويتَّخذُها لنف ِس ِه زوجةً ويقو ُم
خارج لر ُج ٍل أجنبي .أخو
امرأة ُ المي ِ
ِ
ت إلى ِ
باسم أخي ِه الميت لئال يُم َحى إس ُمهُ من
والبكر الذي تل ُدهُ يقو ُم
ب أخي الزوج.
ُ
لها بواج ِ
ِ
ب إلى الشيوخ
إسرائيل .وإن لم
يرض الرج ُل أن يأخ َذ امرأة َ أخي ِه تصع ُد امرأة ُ أخي ِه إلى البا ِ
َ
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ب أخي
ُقيم ألخي ِه اسما ً في إسرائيل .لم يشأ أن
يقوم لي بواج ِ
َ
وتقو ُل قد أبى أخو زوجي أن ي َ
أصر وقال ال أرضى أن أت َّ ِخ َذها تتق َّد ُم
الزوج .فيدعوهُ شيو ُخ مدين ِته ويتكلَّمون معهُ فإن
َّ
صر ُح وتقو ُل
ص ُق في وج ِه ِه وت ُ ِ ّ
أمام أعي ُِن الشيوخ وتخل ُع نعلَهُ من ِرج ِل ِه وتب ُ
امرأة ُ أخي ِه إلي ِه َ
بيت مخلوع النعل".
بيت أخي .فيُد َعى اس ُمهُ في إسرائيل َ
هكذا يُف َع ُل بالر ُج ِل الذي ال يبني َ
حضار ِة إسرائيل القديمة.
األمر عارا ً في
وكانَ هذا
ُ
َ
تزوجةً من ر ُج ٍل عبراني ،كنتيج ٍة لهذا الزواج ،دخلت إلى
فبما أن راعوث كانت ُم ّ ِ
وليس لهما ولد ،لم تعُ ْد راعوث تنتمي
مات زو ُجها
عائل ِة الله ،األ ُ َّمة ال ِعبرانيَّة .واآلن فإذ َ
َ
الذهاب إلى ذو القراب ِة
إلى عائلة الله ،وال إلى الشعب ال ُمختارَ .يقو ُل الناموس أنهُ بإمكانها
ُ
تتزو َجني ".وإذا
تختار األجم َل واألغنى ،وتقو ُل لهُ" ،أريد َُك أن
للزوج ال ُمتو ِفّي ،وأن
َّ
َ
ت
ضها ،فعندها تستطي ُع ُمقاضاتَهُ في المحكمة .وإن لم
يتزوجها ،يقو ُم الشيو ُخ بِاإلجراءا ِ
َرف َ
َّ
ي.
التي ت َّم َوصفُها في نا ُم ِ
الو ِل ّ
وس الفادِي َ
أما الر ُجل الذي كان يُوافق على الزواج من هكذا إمرأة ،فكان علي ِه أن يعم َل لها
الو ِل ّ
يفي ُك َّل دُيو ِنها ،إن كان عليها ُديون .وثا ِنياً ،كانَ على َ
يِ
أمرينّ .أوالً ،كان علي ِه أن َ
ُرجعُها إلى عائلة الله.
يتزو َج هذه المرأة .وبإقامتِ ِه هذه العالقة معها ،فهو
الفادِي أن
َ
بذلك ي ِ
َّ
بيت لحم يهوذا .ولهذا يبدأ ُ اإلصحا ُح الثاني بأنَّهُ
هذا كان رجا ُء راعوث عندما رجعت إلى َ
عز.
كان ِل َح ِمي راعوث ال ُمتو ِفّي ر ُج ٌل ذو قراب ٍة جبَّار ٍ
ي إس ُمهُ بو َ
بأس ثر ٌّ
لإلبن الضال الذي
صورة ً عن نعم ِة الله
تستمر قصةُ الحُبّ ِ هذه،
وإذ
ُّ
سوف نرى ُ
َ
ِ
للشخص الذي يأتي إلى الله طلبا ً للفداء.
ت أبي ِه ،ونعمةَ الله
كان راجعا ً إلى بي ِ
ِ
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الخامس
الفَص ُل
ِ
ظرة
ال ُح ُّ
ب من أ َ َّو ِل نَ َ
ُ
تلك الحقبة الروحيَّة ال ُمظ ِلمة من التاريخ
دارت
كم القضاةَ ،
أحداث قصة راعُوث في زمن ُح ِ
وسفر راعوث يُس َّمى أيضا ً "قصةُ الفداء" ألن القصةَ الموصوفةَ في سفر راعوث
ال ِعبري.
ُ
خالصنا وفدائِنا .نج ُد في راعوث ،هذه الكنَّة الموآبية ،صورة ً عن
هي مثا ٌل جمي ٌل عن
ِ
شخص ال ينتمي إلى عائلة الله .نرى الطريقة التي يُع ِبّ ُر بها الله عن مح َّب ِته ونعمة لها
ٍ
وس الله.
بالفداء ،الذي نج ُد وصفا ً لهُ في نا ُم ِ
لقد خر َجت راعوث لتَلت َ ِق َ
ذلك
ط في حق ٍل
عز إلى الحقل في َ
ُّ
عز .وعندما جا َء بُو َ
يخص بو َ
ُ
صادين
عوث ،ويبدُو أنَّهُ أ ُ ِس َر ِب َجما ِلها .فقا َل
بوعز لغُ ِ
اليوم ،رأى را ُ
الم ِه ال ُمو َّكل على الح َّ
إسم راعوث يعني "جمال" ،أو
لمن هذه الفتاة ُ؟ هذا يعني أن بوعز وق َع في حُبّ ِ راعوث .إن َ
فأخبرهُ ما يعرفُهُ عن
صادي ِه عن هذه الفتاة،
الورد ".وهكذا
"بُر ُ
استعلم من المو َّك ِل على ح َّ
َ
عم َ
َ
وكيف أنها قطعت عه َد
ي في موآب،
َ
هذه المرأة ،أنها كانت ُم ّ ِ
تزوجةً لر ُج ٍل عبراني تُو ِفّ َ
تزوجةً من
الوالء مع حما ِتها.
كيف أن راعوث أصبحت ُم ِ
ِ
َ
وأخبره أيضا ً َ
ؤمنةً عندما كانت ُم ّ ِ
الرج ِل العبراني.
وبذلك عب ََّر صرا َحةً
ُ
ُ
حيث بإمكانِ ِه ِحما َيتُها.
بوعز لراعوث أن تب َقى في حق ِل ِه
"فقا َل
َ
بأمرها .ونقرأ ُ في العد ِد العا ِشر" ،فسقطت على وجهها وسجدت إلى
عوث عن إه ِت ِ
لرا ُ
مام ِه ِ
كيف وجدتُ ِنعمةً في عينيك حتى تن ُ
عوث :1
ي وأنا غريبة؟" (را ُ
ِ
األرض وقالت لهُ َ
ظ َر إل َّ
 )77 -9وهنا نج ُد كلمةً كتابيَّةً جميلةً هي كلمة "نعمة ".فالنعمةُ تعني "عطف وبركة الله
عوث أنَّهُ
عرف عن َمو ِ
وجها وعن إلتِ ِ
عز را ُ
ت زَ ِ
التي ال نستح ُّقها ".ولقد أخ َب َر بُو َ
زامها تجاهَ
َ
وأخبرها أنَّهُ
ؤمنَةً بإل ِه إسرائيل.
عمي.
عرف أنَّها صارت ُم ِ
حما ِتها نُ ِ
َ
َ
وقت
عوث  )72 -71 :1ث َّم
عوث" ،ليتَني أج ُد نعمةً في
َ
َ
عينيك يا س ِيّدي( ".را ُ
فقالت را ُ
واغم ِسي لُق َمت َ ِك في الخ ِّل ".وهكذا نقرأ ُ
بز
ِ
الغداء قال بوعز" ،تقدَّمي إلى ههنا و ُكلي من ال ُخ ِ
أنها تناولت معهُ
األول ،ونقرأ ُ أنها أكلت وش ِبعت وفض َل عنها.
طعام
ِ
يوم عم ِلها ّ
الغداء في ِ
َ
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تمضي إلى َبي ِتها ُمح َّملةً بالمحصول الذي َج َنتْهُ من حق ِل ِه
عز األمر حتَّى يج َعلَها ِ
وت َدب َُّر بُو َ
"أمر ِغلمانَهُ قائالً دعوها تلت ِقط بينَ ا ل ُحزَ م أيضا َ وال تُؤذُوها .وأن ِسلوا أيضا ً لها
ذلك اليوم.
َ
َ
من الشمائل ودعوها تلت ِق ْ
عوث.
عز را ُ
ط وال تنتَ ِه ُروها ".وهكذا أحبَّ بُو َ
سة
قِ َّ
ب َمعكُو َ
صةُ ُح ٍ
عوث َّ
ع َ
عملَت في ُحقُو ِل
وث ِ
أن را ُ
فر را ُ
ويقو ُل العد ُد األخير من اإلصحاح الثاني من ِس ِ
والحن َ
صا ِد ال َّ
عير ِ
طة .وهذا يعني أنَّها َّ
بُو َ
عز ِطيلَةَ َمو ِس َمي َح َ
ش ِ
كر َرت ما فعلَتْهُ في اإلصحاحِ
األول ِل ُم َّدةِ ِست َّ ِة أش ُه ٍر .ث ُ َّم يب َدأ ُ اإلصحا ُح الثَّا ِل ُ
ث بالقَول" ،وقالت نُعمي حماتُها يا بنتي أال
َّ
لك زَ وجاً".
عوث،
خير".
أج ُد َ
بكالم آخر ،قالت نُعمي لرا ُ
لك راحةً ليكونَ ِ
س ِ
ِ
لك ٌ
ٍ
"سوف ِ
ألتم ُ
َ
ال بُ َّد أن ت َ ُكونَ نُعمي قد أخبَ َر ْ
قاط والفداء .وبإمكانِنا أن
وس اإلل ِت ِ
ت را ُ
عوث ُك َّل ما يتعلَّ ُق بنا ُم ِ
ي ِ الفادِيَّ ،
ض َّ
وأن بُو َعز كانَ َو ِليَّ ُهم الفادِي .وفي
أن را ُ
عرفَت عن نا ُم ِ
نفت َ ِر َ
عوث َ
الو ِل ّ
وس َ
صو ِل الحصا ِد
عز يُ َذ ِ ّري في بي َد ِرهِ ،وكانُوا في َ
َ
رب مح ُ
تلك األي َِّام ينا ُمونَ قُ َ
تلك الليلة كانَ بُو َ
ُ
وانزلي إلى البي َدر"...
حيث يُ َذ ُّرون .فقالَت نُعمي لرا ُ
عوث " ،اغت ِسلي وتد َّهني وال َبسي ثيا َب ِك ِ
عز بأن ي ُكونَ َوليَّها الفادِي.
كانت نُعمي تَقُو ُل لرا ُ
عوث أن تقت َ ِر َح على بُو َ
َب
كانت تُجرى أيضا ً في َ
ذريَ ِة الحصاد .فقالَت نُعمي لرا ُ
عوث أن تذه َ
تلك األي َِّام َولي َمةٌ بع َد ت َ ِ
وعرفي ِه بنَف ِس ِك،
ف الليل ،إذهَبي
ب مكانَ
ص ِ
ِّ
ِ
فراش بُو َ
وتُراقِ َ
عز .ث ُ َّم قالَت لها" ،وفي ُمنت َ َ
صة َ
صةَ حُبّ ٍ فدائِيَّة ف َحسب ،بل وأيضا ً قِ َّ
واطلُبِي منهُ أن يَ ُكونَ َو ِلي َِّك الفادِي ".لم ت َ ُك ْن هذه قِ َّ
تلك الحضارة ،لم يَ ُك ْن
حُبّ ٍ عك ِسيَّة .ففي َ
عز أن يتقد ََّم من را ُ
عوث بطلَ ِ
بإمكان بُو َ
ِ
ب َ
الزواجِ
الزواجِ منهُ.
وذلك ألنَّهُ كانَ يُو َج ُد أوليا ُء فادُونَ
َ
منها ،بل كانَ على را ُ
عوث أن تتقد ََّم بطلَ ِ
ب َّ
َب إلى
زوجها ال ُمتَو ِفّي.
آخرونَ من ِج َه ِة
َ
ب على را ُ
وتحت النَّا ُموس ،كانَ يتو َّج ُ
ِ
عوث أن تَذه َ
ع ِة بُو َعز أن يع َملَهُ،
ِ
ب منهُ أن َي ُكونَ َو ِليَّها الفادِي .و ُك ُّل ما كانَ بإستِطا َ
واح ٍد من هَؤُ الء وتطلُ َ
ُه َو أن يُظ ِه َر لها بمحبَّ ٍة أنَّهُ َي َو ُّد أن َي ُكونَ َو ِليَّها الفادِي.
طلب ي ٍد للزواج.
عوث في اإلصحاح الثالث كانَ في غاي ِة اللياقة .كان
فما َف َع َلتْهُ را ُ
َ
ع ُ
فخاف بوعز
وث وإضط َجعت عن َد قَ َدمي بُوعز.
ف الليلَ ،ذ َهبَت را ُ
ص ِ
نقرأ ُ أنَّهُ في منُت َ َ
َ
عندما الح َ
ظ أنهُ كانت توج ُد امرأة ٌ ُهناك .فقال" ،من أنتِ؟" فقالت" ،أنا راعوث أ َمتُك.
فاب ِس ْ
ب الزواج
ط ذي َل ثو ِب َك على أمتِ َك
َ
ي( ".را ُ
عوث  )71 -8 :7كان هذا بمثاب ِة طل ِ
ألنك ول ٌّ
من الشخص اآلخر ،وكان يُم ِك ُن أن يتحقَّقَ الزوا ُج آنذاك في البيدر ،بحسب ناموس الله.
ت معروفَ ِك في األخير أكثر من
فقا َل بوعز،
"إنك ُمباركةٌ من الربّ ِ يا ِبنتي ألنَّ ِك قد أحسن ِ
ِ
األول إذ لم تسعي ورا َء ال ُ
شبَّان فُقرا َء كانو أو أغنياء ".فكما يبدو ،كان بوعز ُمتق ّدِما ً في
َّ
لكَّ .
أنك
ب شعبي تعل ُم ِ
السن" .واآلن يا بنتي ال تخافيُ .ك ُّل ما تقولين أفع ُل ِ
ألن جمي َع أبوا ِ
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ع َ
وث ما أم َكنَها حملُهُ منَ
ع ُز را ُ
امرأة ٌ فاضلةٌ( ".را ُ
عوث  )71 -71 :7ث ُ َّم أعطى بُو َ
الحن َ
وتنتظر.
المنزل
َب إلى َحما ِتها إلى
طة،
ِ
ِ
وأمرها أن تذه َ
َ
ِ
ب
ب قِ َّ
ص ِة ُح ٍ
ال ِفدا ُء في قالَ ِ
عرضا مشروع الزواج.
رأينا
بعض ِهما ،و َ
كيف إلتقى الحبيبان ووقعا في حُبّ ِ ِ
َ
تعرض الزواج على
وبحسب ناموس العهد القديم ال ِعبري ،كان على المرأة األرملة أن
َ
الر ُجل ،ولكن كان على الرجل أن يهت َّم بالناحية الشرعية القانونية .في بداية اإلصحاح
الرابع ،نرى بوعز يعق ُد جلسةَ محكمة ِلل ُّ
تطلّبات الزواج القانونية.
ُنجزَ ُم ِ
شيُوخ ،لكي ي ِ
َ
حدث هذا في الصباحِ التالي للَّيلة التي جا َءتْهُ فيها راعوث وطلبت زوا َجهُ منها ،إذ َب َّك َر
ُ
ص ِة ُملكٍ ألليما ِلك ليَفت َ ِديَها.
ب منهُ ِلرا ُ
عوث ،فأخبَ َرهُ عن ِح َّ
أقر َ
ي الذي كانَ َ
بوعز ورأى الول َّ
ِي قطعَةَ
األرض هذه ،علي ِه
فوافقَ َّ
ِ
الر ُج ُل على فدائِها .ولكن عن َدها قا َل لهُ بُو َ
عز أنَّهُ لكي يفتَد َ
اآلخر عن ال ِفداءَّ ،
ألن زوا َجهُ من
ي
أن
يتزو َج أيضا ً برا ُ
ُ
َّ
الو ِل ُّ
عوث ال ُموآ ِبيَّة .فعندها إن َكفَأ َ َ
ع ُز ال ُّ
الحاضرينَ أنَّهُ
شيُو َخ
را ُ
عوث كانَ سيُش ّ َِو ُ
ِ
ش ِميراثَهُ و ِسل ِسلَةَ نس ِب ِه .عندها أخ َب َر بُو َ
وث ال ُموآبيَّة ،التي كانت َكنَّةَ
ع َ
سيفتَدي ُك َّل ما ِألليما ِلك ،وفوقَ َ
ِي بالزواجِ را ُ
ذلك سيفتَد َ
أليمالك ال ُم َر َّملة ،أي زوجة اإلبن ال ُمتَو ِفّي ألليمالك.
ع َ
وث بطري َقتَين .أ َ َّوالً،
يعني الفدا ُء "إعادة شراء أو إسترجاع ".فلق ِد إفت َ َدى بُو َع ُز را ُ
أعا َد ِشرا َءها عندما س َّد َد ُك َّل ُديُونِها .ث ُ َّم بنى عالقَةً م َعها عندما أعا َد شرا َءها لعائِلَ ِة الله.
ناك بُكا ًء
في سفر الرؤيا اإلصحاح الخامس ،نرى صورة ً أخرى جميلة عن الفداء .نج ُد ُه َ
الجنس
ِي
ي) الذي بإمكانِ ِه أن يفُ َّك ُختُو َم ال ِ ّ
س ِ
َ
(و ِل ّ
في السماء ،ألنَّهُ لم يُو َج ْد فا ٍد َ
فر وأن يفتَد َ
اء ْ
عن البُكاء ،ألنَّهُ ُو ِج َد من ُه َو
ي .ث ُ َّم أُخ ِب َر الذين كانُوا يب ُكونَ في الس َم ِ
ال َبشَر ّ
أن َي ُكفُّوا ِ
سوع المسيح.
حاض ٌر وقاد ٌِر أن يفت َ ِديَ ُهم .وهذا الفادي ُه َو ي ُ
ِ
س
داء ُم َؤ َّ
دركُ أنَّنا نحتا ُج لل ِفداء؟ رجاؤُ نا الوحي ُد بال ِف ِ
فما ُه َو رجاؤُنا بال ِف ِ
س ٌ
داء عندما نُ ِ
سوع المسيحَّ .
موت يسوع المسيح كان الثمن الذي كانَ ينبغي
إن
على إيما ِننا ب َمو ِ
َ
ت وقيا َم ِة ي ُ
أن يُدفَ َع إلعادة ِشرائنا وإرجاعنا إلى عائلة الله .فَ ِقيا َمةُ المسيحِ تعني أنَّهُ منَ ال ُمم ِك ِن لنا أن
ي ِ ال ُمقام ،التي ت َّم تَشبي ُهها بعالقَ ِة الزواج في ُك ٍّل منَ العه َدين
س عالقَةً م َع
نُ َؤ ِ ّ
س َ
المسيح ال َح ّ
ِ
القديم والجديد .هذه العالقة تُعيدُنا إلى ال َّ
كأبناء الله،
ش ِر َك ِة َم َع الله ،وت ُ َؤ ِ ّك ُد على حالَتِنا
ِ
رجعُنا إلى عا ِئلَ ِة الله.
وت ُ ِ
ُ
البدء ،كان اللهُ
ين معاً .يُخبِ ُرنا
في
كاملة ،كانَ يُم ِك ُن تَشبي ُهها بِش ِ
واإلنسان في عالق ٍة ِ
ِ
َبك اليَ َد ِ
ُ
اإلنسان كما
سفر التكوين أن اللهَ جع َل من اإلنسان َمخلوقا ً ذا قُدرةٍ على اإلختيار ،فاختار
ُ
األمر الذي يُم ِك ُن تَشبي ُههُ
اليوم ِبف ِّك
يختار اليوم ،أن يبت ِع َد عن الله ويمشي في العصيان،
ُ
ُ
َ
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ارة ُ هي َّ
أن اللهَ أعا َد ِشرا َء
عضهما ال َبعض.
األخبار ال َّ
َي َد َ
س َّ
ُ
تين معا ً وإبعادِهما عن َب ِ
يك ال ُمشبَّ َك ِ
َبك
صليب،
اإلنسان من خال ِل َمو ِ
األمر الذي يُم ِك ُن إيضا ُحهُ ِبش ِ
تي ُ
سوع المسيح على ال َّ
ُ
ِ
ض ٍة وذهب ،بل بدم المسيح الكريم الذي
ُطرس أننا لم نُفت َ َد بف َّ
اليدين معا ً من َجديد .يقو ُل ب ُ
ِ
ُطرس  78 :7و)79
إفتدانا7( .ب ُ
َّ
ُصو ُر لنا بُعدا ً آخر في
ليس إال
َ
ولكن هذا َ
نصف فداء .فالزوا ُج بين بوعز وراعوث ي ّ ِ
ب قُلو ِبنا .إحدى أجمل
عجزَ ةِ الفداء .فلقد قام يسوع المسيح من الموت وهو يقرعُ على با ِ
ُم ِ
ب قُلُو ِبنا.
ص َور
يقر ُ
ال ُّ
ع على با ِ
المجازيَّة في الكتا ِ
ي َ
ب ال ُمقدَّس ،ت ُ َ
ِ
ص ّ ِو ُر لنا المسي َح ال ُمقام الح ّ
َخصيَّةً
وهو يُريدُنا أن نفت َح لهُ الباب
ُقيم عالقةً ش ِ
َ
وندعوه للدخول .فالمسي ُح ال ُمقام يُري ُد أن ي َ
ُ
ونحن العروس ،مخطوبونَ له( .متَّى 77 -7 :15؛
ع المسي ُح هو العريس،
معنا .فيسو ُ
يُو َحنَّا 19 :7؛ ُرؤيا 1 :17؛ و.)71 :11
ناك حقيقةٌ
ض ُح لنا في سفر راعوث ،وهي ما أس ِ ّميه" ،قصةُ
مجازيَّةٌ أخرى هامة تُو َّ
ُه َ
ِ
الحبّ باإلتجاه ال ُمعا ِكس ".في ُمع َ
ب ي َدها
ظ ِم ال َحضارا ِ
ت ،عادة ً يختار الرجل المرأة ويطلُ ُ
َّ
للزواج .ولكن بسبب شرائعِ الفداء هذه قلتُ أنهُ كان على راعوث أن تطلب الزواج من
األمر ذاتُهُ يص ُّح على فدائنا .فكل ما كان بإمكان بوعز أن يعملَهُ هو أن يُظ ِه َر
بوعز.
ُ
لراعوث أنهُ أحبَّها وأنهُ
سوف يُحاو ُل ال ُمستحيل ِليف ِد َيها .ولكن كان عليها أن تقول" ،أُريد َُك
َ
أنت يا بوعز أن تكونَ ول ِيّي الفادِي".
َ
ب
بهذه الطريقة نف ِسها ،علينا أنا
َ
وأنت أن أن نقو َل ِلل َمسيحِ ال ُمقام الواقِف على با ِ
صليب،
ي .أُريد َُك أن تشتريني بمو ِت َك على ال َّ
قرعُ ِب ٍ
حيا ِتنا و ُه َو يَ َ
صبر" ،أريد َُك أن تكون فاد َّ
تردَّني إلى عا ِئلَ ِة الله ،بأن تجعلني على عالق ٍة شخصيَّ ٍة بك".
وأن ُ
عوث ،نج ُد كلمةً ِكتابِيَّةً جميلة أُخرى ين َبغي أن نُ َر ِ ّكزَ عليها .وهذه
فر را ُ
عندما نقرأ ُ ِس َ
الكلمة هي " ِنعمة" .بع َد بضع ِة سنوا ٍ
ت من زواجِ را ُ
صبِيَّا ً أس َمياهُ
عوث ببوعز ،أعطا ُهما اللهُ َ
ب المسيح .ن َِج ُد أسما َءهم
عوبيد .وأصب َح ُ
عوبيد َج َّد داود ،مما جع َل عوبيد في سلسلة نس ِ
األو ِل من إنجي ِل متَّى.
س ِ
ب المسيح التي ور َدت في اإلصحاحِ َّ
وار َدة ً في ِسل ِسلَ ِة نَ َ
ِ
فصار
صادين الذين حصدت معهم على البيدر،
تصور أن راعوث إلتقت آنذاك ببعض الح َّ
َّ
َ
فكيف ت َ ُ
ظ ُّن َّ
عوث
هؤالء يُع ِيّرونَها أنها بدهائها نالت مرا َمها وصارت زوجةً لبوعز.
أن را ُ
َ
سبب
سترفض هكذا إنتقادات قائلةً" :إن
هام؟ بالطبعِ كانت راعوث
ُ
كانت ست َ ُر ُّد على هكذا إ ِت ّ ٍ
َ
ُ
حيث أنا اآلن هو َّ
حاضرا ً أن يُف ِس َد ميراثَهُ
ألن أحدُهم أحبَّني كثيرا ً لدرج ٍة أنهُ كان
ُوجودي
ِ
بشرائِ ِه لي وإرجاعي إلى عائلة الله .أنا مدينةٌ بك ِّل شيءٍ ِلنِع َم ِة الل ِه ومحبَّتِ ِه لغريبَ ٍة أ ُ َم ِميَّ ٍة
قاط وال ِفداء.
وس اإلل ِت ِ
مث ِلي ،كما جا َء في نا ُم ِ
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األمر الذي ُ
نحن
دور ُمصطادي النَّاس أو التالميذ،
أيضا ً تأ َّملُوا
ُ
بكون نُعمي ت ُ َم ِث ّ ُل َ
ِ
قاط وبال ِفداء.
علّقَة باإلل ِت ِ
يس ال ُمتَ ِ
عوث بالنَّ ِ
وم ب ِه .فنُعمي هي التي أخ َبرت را ُ
َمد ُ
وام ِ
ع ُّوونَ ِلنَقُ َ
ب من بُوعز أن ي ُكونَ َو ِليَّها الفادِي.
ونُعمي هي التي ش َّجعَت را ُ
عوث ِلتَطلُ َ
ع َك لله بدم يسوع المسيح من خال ِل إيمانك
هل فُدِيت؟ هل ت َّم
َ
شراؤك وإسترجا ُ
أصبحت على عالق ٍة مع يسوع المسيح؟ هل
رجعت إلى الله إذ
الشخصي بدم المسيح؟ هل
َ
َ
لك "الولي الفادي ذو القرابة"؟
طلبت من يسوع المسيح أن يُصبِ َح َ
َ
َّ
واقف
ع المسيح
ع المسيح يُري ُد أن يَ ُكونَ وليَّنا الفادِي .ولهذا أصب َح إنساناً .إن يسو َ
إن يسو َ
ٌ
ب منهُ أن يكونَ فاديك.
على با ِ
ب قل ِب َك اآلن .و ُه َو يُري ُد أن يكونَ فاديك .ولكن ،علي َك أن تطلُ َ
ُ
التطبيق والتح ّدِي
بين كل التح ّدِيات والتطبيقات في قص ِة الحبّ ِ الجميلة هذه ،هذا هو
من ِ
األهم.
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سا ِبع
الفَص ُل ال َّ
َملَكُوتُ الله
حتَّى اآلن َد َرسنا األسفار التاريخيَّة الثَّالثَة األُولى في العه ِد القديم (ي ُ
شوع ،قُضاة،
ب النَّماذِج
ف أيضا ً بأنَّها "األسفار التاريخية الرمزيَّة"،
َ
ورا ُ
س َب ِ
عر ُ
وذلك ِب َ
عوث) ،والتي ت ُ َ
األول ،نبدأ ُ م َعهُ
والتَّحذِيرا ِ
ت التي نجدُها في هذه األسفار .عندما ن ِ
سفر صموئيل َّ
َص ُل إلى ِ
ب الممل َكة".
ف
بالجزء الثَّاني من
ِ
"باألسفار التَّاريخيَّة أل َد ِ
عر ُ
األسفار التَّاريخيَّة ،التي ت ُ َ
ِ
ِ
األول والثاني ،ملوك األول والثاني ،وأخبار األيام
ص ُموئيل َّ
يحتَوي هذا الجزء على أسفار َ
ت أو ممل َك ِة الله.
األول والثاني .هذا
ب المملكة" ألنَّها تُخ ِب ُرنا عن ملَ ُكو ِ
األسفار كافَّةً هي "أ َد ُ
ُ
األول والثَّانِي على أنَّها
بالحقيقة،
بعض ترجما ِ
ُ
ت الكتا ِ
ص ُموئيل َّ
فري َ
در ُج ِس َ
ب ال ُمق َّدس ت ُ ِ
والرابِع.
األول والثَّاني على أنَّها ال ُملوك الثَّا ِلث َّ
فري ال ُملُوك َّ
ال ُملوك َّ
األول والثَّاني ،و ِس َ
نظرةِ الل ِه لهذه الحقبة
أخبار األي َِّام ي
وسفرا
ين على َ
ِ
ُعيدان سر َد الحقبة التَّاريخيَّة نف ِسهاُ ،م َر ِ ّكزَ ِ
ِ
ي.
منَ التَّاريخِ ال ِعبر ّ
األسفار
ي في هذه األسفار – وتُسا ِعدُنا هذه
َمف ُهو ُم ملكوت الل ِه ُه َو ال َمو ُ
ُ
ضوعُ ال َمر َكز ُّ
عونا نأ ُخذُ وقتَنا
على
صةً تعاليم يسوع .ف َد ُ
ِ
نقرأ ُ العه َد الجديد ،خا َّ
إدراك هذا المف ُهوم ،عندما َ
سوع
لنرى ماذا كانَ يعني مل ُكوتُ الل ِه في أي َِّام العه ِد القديم ،وماذا كانَ يعني في
الربّ ِ ي ُ
تعليم َّ
ِ
المسيح.

ملكوتُ الل ِه في العه ِد ال َقديم
ب مشيئ َ ِة الله .فما أرا َدهُ الله ُ لهذا
لقد تمت َّ َع بنُو إسرائيل
َ
س ِ
تحت ُموسى بِقيا َدةٍ بِ َح َ
الشعب كان الثيوقراطية ،أي ُحك ُم الله على الشعب .و ُكل ما كان اللهُ يحتا ُجه من أجل إقام ِة
الحقا ً .فعندما صع َد موسى إلى الجب ِل
ثيوقراطيَّة كان نبيا ً-كاهنا ً مثل موسى أو صموئيل ِ
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المثال ،عدد 1 -7 :77؛ .)1 :17
سبي ِل ِ
ليتشفَّ َع بالشع ِ
أمام الله ،كان بمثاب ِة كاهن (على َ
ب َ
ت من الله لهذا الشعب ،كان بمثاب ِة نبي (أُن ُ
وعندما نز َل من الجبل إلى الشعب حامالً كلما ٍ
ظر
بإمكان
ُخروج  .)12 -11فطالما كان عند الله رج ٌل مثل موسى يقو ُم بمث ِل هذا العمل ،كان
ِ
الله أن يقو َد الشعب من خال ِل هذا الرجل .فكان هذا النبي-الكاهن بمثاب ِة وسيلة إعالن إرادة
الله ،وكان اللهُ م ِل َكهم .كانت هذه مشيئَةُ الل ِه ِلشع ِب ِه ال ُمختار.
األول ،كان صموئيل هذا النوع من القادة .لقد كان نبيا ً-كاهناً.
في سفر صموئيل َّ
س ِّن ،ورأى ال َّ
عب َّ
أن بَني ِه لم يتمتَّعُوا بإستِقا َم ِة أبي ِهم ،جا َء
ص ُموئي ُل في ال ِ ّ
ش ُ
ولكن عندما تقد ََّم َ
الشعب إلى صموئيل وقالوا له" ،يا صموئيل ،نُري ُد أن يكونَ لنا ملكٌ مثلما لسائر الشعوب
ُ
ذهب صموئي ُل إلى
فحزنَ صموئي ُل واستا َء كثيراً .وعندما
َ
ملو ُكهاَ 7( ".
ص ُموئيل ِ )5 -7 :8
َّ
صو ِل على َملِكٍ ُمو َّجهٌ
حضرةِ الله ،قا َل لهُ الله" ،يا صموئيل ،ال تحزن
وكأن طلبهم لل ُح ُ
أنت ،بل يرفضوني أنا .ال يُريدونني أن أكون مل َكهم ".ثم قا َل اللهُ
ضدَّك ،فهم ال يرفضونك َ
فسوف نُعطيهم طل َبهم7( ".ص ُموئيل :8
لصموئيل" ،يا صموئيل ،إن كانوا يطلبون ملوكاً،
َ
)11 -6
ص ُل بنا هذا
شعب الل ِه كانَ
وم مل ُكو ِ
ُ
ت الله .فالملكوتُ الذي أرا َدهُ
ُ
يَ ِ
األمر إلى َمف ُه ِ
َمملَ َكةً
ب ُم َعيَّن .ول َكي ينج َح هذا
األمر ،إحتَا َج اللهُ إلى ملكٍ
أرضيَّةً ِ
قوميَّةً تح ُك ُم على شَع ٍ
ُ
ِ
عن ال َّ
شعب .وإحتا َج أيضا ً إلى أنبِياء
يُطيعُهُ ،وإحتا َج إلى َك َهنَ ٍة يد ُخلُونَ إلى مح َ
ض ِر ِه نيابَةً ِ
يُ َك ِلّ ُمونَ ال َّ
عن الل ِه.
ش َ
عب وقا َدتَهُ بالنَّيابَ ِة ِ
س َحهُ ص ُموئي ُل ملكا ً.
َّأو ُل َملِكٍ أعطاهُ اللهُ لبَني إسرائيل كانَ يُد َ
شاول ،الذي َم َ
عى ُ
لب ليع َم َل
شاول أنَّهُ غير طائع لله؛ ولم َي ُكن لدي ِه قَ ٌ
ص ُموئيل  .)9ولأل َ
سفَ ،برهَنَ الملكُ ُ
(َ 7
شاول َّ
ضهُ من أن
أن اللهَ رف َ
ص ُموئيل أن يُخبِ َر ُ
مشيئَةَ الله .بع َد بِضعِ سنواتٍ ،كانَ على َ
ب المملكة ،كانَ اللهُ ال
ص ُموئيل  .)75وكما سنرى في ُك ِّل أ َد ِ
ي ُكونَ َم ِلكا ً على إسرائيلَ 7( .
ي-
ي-الكاهِنَ في
ِ
عصر المملكة .فإذا لَم يع َم ِل ال َملكُ ب َمشيئ َ ِة الله ،كانَ النَّ ِب ُّ
يزا ُل يستَخ ِد ُم النَّ ِب َّ
أمركُ اللهُ
ض ِل َ
لك أن تع َم َل ما يَ ُ
ُواج ُههُ بكلم ِة الله .وكانَ يَقو ُل لهُ ما معناهُ" ،منَ األف َ
الكا ِه ُن ي ِ
شاول عاصيا ً
أن تع َملَهُ ،وإال ستُعاني َ
أنت وشَعب َُك األ َم َّرين ".وعندما أصب َح ُ
َ
وغير ُمطيعٍ
فإن صموئيل الذي كانَ لهُ إمتِ ُ
للهَّ ،
ب َّأو ِل َملِكٍ إلسرائيل ،أ ُ ِم َر منَ الل ِه ِب َعزل أول
تنصي ِ
ياز ِ
ص ُموئيل ل َيمس َح مكانَهُ ال َّ
داود ،الذي كانَ
شاب ُ
ملكٍ في إسرائيل .وبدالً عن ُ
شاول ،و َّجهَ اللهُ َ
ب الله ،والذي كانَ سيع َم ُل َمشيئَتَهُ( .اإلصحاح 76؛ أن ُ
ظ ْر أيضا ً أعمال :77
ب قَل ِ
س ِ
َر ُجالً بِ َح َ
َّ
داود كان َم ِلكا ً طائعا ً وأرا َد أن يعم َل
داود أفض َل َم ِلكٍ في إسرائيل.
وألن ُ
 .)11لقد كان ُ
ولكن قَل َبهُ كانَ طائعا ً
َّ
داود َم ِلكاً ،كما سنَرى الحقاً،
إرادة اللهَ ،
ع ِم َل اللهُ من ِخال ِله .لم َي ُك ْن ُ
الربّ .
وخاضعا ً بينَ ي َدي َّ
ِ
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َّ
سليمان سيكون ذلك الر ُجل
سليمان .وفي البداية بدا
وكأن ُ
داو َد على العرش إبنُهُ ُ
ف ُ
ولقد َخلَ َ
األمر الذي
ب الل ِه بال َعدل،
صلَّى طا ِلبا ً ِ
ُ
الحك َمةَ ليح ُك َم على شَع ِ
الذي سيستخ ِد ُمهُ الله .فلقد َ
سلَ ُ
يمان هَي َك َل الل ِه ،الذي
كافَأَهُ اللهُ علي ِه ِ
بالحك َم ِة وال ِغنَى والكرامة (ُ 7ملوك  .)72 -5 :7بنى ُ
داود قد َح ِل َم ِب ِبنائِ ِه (أُن ُ
ظ ْر 7أخبار .)11
كانَ وا ِل ُدهُ ُ
س ُ
ي ٍ عن الله .فكانَ لهُ سبعمائة
ولكن في َمر َح َل ٍة ُمب ِ ّك َرة من ُمل ِك ِه إبتع َد ُ
ليمان ِبشك ٍل مأسا ِو ّ
س ُ
ليمان في عبا َد ِتهم
عب َدت هذه النسا ُء األوثانَ  ،فتَبِ َع ُهم ُ
زوجة وثالثمائة ُ
س ِ ّريَّة .ولقد َ
َطيَّةَ
َّ
الحقاً.
ولكن خ ِ
داود فا ِد َحةً ،كما سنرى ِ
صن َِميَّةُ 7( .ملوك  )8 -7 :77لقد كانت خ ِ
ال َّ
َطيَّةُ ُ
ختارة .وهكذا َح َّل َرحبُعام مكانَ
سليمان هي التي َجلَ َب ِ
ُ
ت العواقِ َ
ب الوخيمة على هذه األ ُ َّمة ال ُم َ
سليمان ل َي ُكونَ َم ِلكا ً رابِعا ً على إسرائيل (.)77 -9 :77
أبي ِه ُ
س َمت المملكة .فكانت توج ُد عشرة ُ أسباط في شمالي
كم ُ
سليمان ،إنق َ
وكنتيج ٍة ل ُح ِ
ناك ِسب َ
طان فقط ،سبط
س ُهم إسرائيل .أما في الجنوب ،فكان ُه َ
س ُّموا أنفُ َ
إسرائيل ،الذين َ
عديدينَ
بنيامين وسبط يهوذا ،اللذين ُ
ع ِرفت مملكتُهما بإسم يهوذا .ولقد ور َدت أسما ُء ُملوكٍ َ
األول والثاني التَّاريخيَّة .ولم يَ ُكن في ممل َك ِة
في
األول والثَّاني وأخبار األيَّام َّ
أسفار ُملوك َّ
ِ
ال َّ
واح ٍد صا ِلح .فأخ َذ األشوريُّون األشرار والقُساة المملكةَ الشماليَّة
ي َملِكٍ ِ
شما ِل وال أ ُّ
ترجع هذه األسباط الشمالية أبدا ً من السبي ،وإنق َ
ذكر ُهم
بأسباطها ال َعشر إلى السبي .ولم
ِ
ط َع ُ
ْ
من التاريخ .وهزَ َم البابليُّون مملكة يَ ُه َّوذا الجنوبيَّة .فأُخذ ِسبطا بنيامين ويهوذا إلى السبي
فارس باب َل ،أح ُد َّأول األُمور التي حدثت عندما
البابلي لم َّدةِ سبعين سنةً .وعندما إحتلَّت
ُ
سيطرت فارس على بابل ،كان أن اللهَ و َّجهَ كوروش ال َكبير ،أمبراطور فارس العظيم ،لكي
أرض ِهم ليبنُوا هي َك َل الله1( .أخبار األيَّام
يرجعُوا إلى
يُصد َِر قرارا ً يس َم ُح ِل ُك ِّل ال َي ُهو ِد بأن ِ
ِ
17 -11 :76؛ وعزرا .)7
القار ُ
ش ِهيَّ ٍة
ئ إلى َ
إ َّن التاريخ العبري ممكن أن يكونَ موضوعا ً َ
صعبا ً و ُمش ّ َِوشاً ،ويحتا ُج ِ
قَ ِويَّ ٍة ليستطي َع قرا َءة َ هذه األسفار ،ولكن بإمكانِ َك أن تُحافِ َ
ظ على الت َّ ُ
ي إذا
واز ِن التَّاريخ ّ
مور عن التاريخ ال ِعبري:
َر َّك َ
زت على سبع ِة أ ُ ٍ
سليمان.).
-7المملكة ال ُم َو َّح َدة
َ
داود ،و ُ
شاولُ ،
(تحت ُ
 -1المملكة ال ُمنقَ ِسمة.
ي للمملكة الشمالية :إسرائيل.
-7السبي األشور ّ
-2إنقراض المملكة الشماليَّة.
-5السبي البابلي للمملكة الجنوبيَّة :يَ ُه َّوذا.
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ي لبا ِبل.
-6اإلحتال ُل ِ
الفارس ّ
ي).
-1ال َعو َدة ُ من السبي البابلي
ِ
(الفارس ّ
تَلخيصا ً لما جا َء أعالهُ ،كانَ َمل ُكوتُ الل ِه في العه ِد القديم َحرفِيَّاً .كانَ ال َملَكوتُ آنذاك
سو ُد علي ِه اللهُ ،وكانَ يُري ُد أن َي ُكونَ الحا ِك َم الوحي َد على
مجاالً تاريخيَّا ً و ُجغرافِيَّاً ،كانَ ي ُ
ولكن ال َّ
َّ
رفض اللهَ كملِكٍ علي ِه
عب
وزمان ُم َعي ٍَّن في التَّاريخ.
مكان ُم َعي ٍَّن
خاص في
ب
ٍّ
شَع ٍ
ش َ
َ
ٍ
ٍ
وطلب ُملُوكا ً منَ البَشَر وحص َل عليهم .وكانت النَّتي َجةُ مأسا ِويَّةً.
َ
أ َت َ َذ َّك ُر س ِيّ َدة ً لم تقرأ الكتاب المقدس بتاتا ً من قبل .ولكنَّها كانت س ِيّدة ً ُمثقَّفةً جداً .قالت،
"لم يسبق لي أن قرأتُ هكذا شيء ُمر ِعب في حياتي من قبل .لو لم ي ُكن الروح القدس هو
ب
الذي أوحى به ،لما إستطعتُ تح ُّملَهُ وقُبولَه .إنهُ رهيب!" وهذا صحيح! فعندما تقرأ ُ في أد ِ
المملكة ،تج ُدهُ رهيبا ً ألن الله لم ي ُِر ْد أبدا ً أن يكونَ لشعبِ ِه ملوكاً ،وال أن يحصدوا عواقب
حصولهم على ُملوك .لم ي ُكن اللهُ مسؤوالً عن األُمور التي نقرأُها في أدب المملكة .بل كان
الشعب أيضا ً مسؤوالً ألنهم
سهم هم المسؤولين ،ألن ُمعظ َمهم كانوا أشراراً .وكان
ُ
ال ُملوكُ أنفُ ُ
أدب المملكة.
تنس هذا أبدا ً عندما تقرأ ُ َ
أرادوا أن يحصلوا على هؤالء الملوك .ال َ
َملَكُوتُ الل ِه في العه ِد ال َجديد
فهم
إن القيمةَ العظيمة لقراءة األسفار التاريخية ألدب المملكة ،هي أنَّها تُساع ُد على ِ
وتقدير مفهوم ملكوت الله عندما نج ُدهُ في العهد الجديد .تاريخيَّاً ،بع َد أن َر َج َع اليَ ُهو ُد إلى
ي
أرض ِهم ليَبنُوا هي َكلَ ُهم و َمدي َنت َ ُهم ،ما يُس َّمى باألربعمائة سنة
الصامتة ،بع َد مو ِ
ِ
ِ
ت نحميا والنَّب ّ
ف الله عن ُمخاطب ِة شع ِبه من نهاي ِة التاريخ
ِ
مالخي .في هذه الحقبة لم يحدث شيء ،وتوقَّ َ
ال ِعبري في سفر نحميا إلى مرحلة العه ِد الجديد.
المرة من قِبَل الرومان الذين
خضعوا ثانيةً ،ولكن هذه َّ
في هذه المرحلة ،عا َد بنو إسرائيل وأ ُ ِ
ي ِ عندما بدأ َ ُك ٌّل من يوحنا
إستعبدوهم بقسوة بالغة .وب َدأ َ هذا الفَص ُل الجدي ُد منَ التَّاريخِ ال ِعبر ّ
بذلك صمتا ً خي ََّم أربعمائة سنة ،فكرزا َ
ليخرقا
المعمدان ويسوع المسيح المسيَّا كرازتهما،
َ
ُ
برسال ِة الله .وبماذا كرزا؟ لقد كرزا بالخبر السار عن ملكوت الله.
ِ
يٍ ،و َ
ألن ال َّ
يَّ ،
يكر ُز بملكو ٍ
ورفض
عب سبقَ
ش َ
َ
قا َل يسوع أنَّهُ لم يَ ُكن ِ
يٍ ،أو تاريخ ّ
ط ِن ّ
ت ُجغرافِ ّ
اس َّ
أن اللهَ كانَ يُري ُد ُمجدَّدا ً أن
هذا النَّوع منَ الملكوت منذُ ز َم ٍن َبعيد .بل أرا َد أن
يعرف النَّ ُ
َ
سوف ي ُك ُ
ون
المرة ،ملكوتُ الل ِه
ي .فهذه َّ
ي ُكونَ َم ِلكا ً علي ِه ،ولكن هذه َّ
َ
المرة على صعي ٍد فَر ِد ّ
ِ
ي رج ٍل أو إمرأة ،شابّ ٍ
داخلَ ُهم (لُوقا  )17 -11 :71هل تع َل ُمونَ ماذا يعني هذا؟ يعني أن أ َّ
يغرس رايةَ اإلستسالم البيضاء في قلو ِبهم ،فيقولون لله،
أم فتاة ،الذين يُتيحون لله أن
َ
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تحت ُمل ِكك "،فهذا جز ٌء من ملكوت اللهَ .هؤُالء
"أُريد َُك أن تكونَ َم ِل ِكي وأُري ُد أن أكون
َ
ي ُكونُونَ قد رأوا ملكوت الله ودخلوا إلى ملكوت الله.
وس إس ُمهُ نيقوديموس أنَّهُ إن لم يُولَد من َفوق ،لن يستطي َع أن
خبر يسوعُ ُمعَ ِلّ َم نا ُم ٍ
أَ َ
الناس ثانيةً
ٌ
ُ
عيون ليَ َروا أن
ستكون لهم
سوع ،فقط عندما يُول ُد
يرى مل ُك َ
وت الله .فبال ِنّس َب ِة ليَ ُ
ُ
اللهَ يُري ُد أن يكونَ م ِل ُكهم (يُو َحنَّا 5 -7 :7؛ ُ 7كورنثُوس  ،)7 :71فقط بع َد أن يكونوا قد
ملكوت الله ،يستطيعون عندها أن يدخلوا هذا الملكوت .نس َم ُع
رأوا
َ
الكثير عن الوال َدةِ
َ
ليس الوال َدة َ الجديدة ،بل
الجديدة ،وهذا َح ٌّق .ولكن في هذا المقطع ،ال َمو ُ
ي َ
ضوعُ األسا ِس ُّ
ست غا َيةً ِبح ِ ّد ذا ِتها ،بل هي َ
صو ِل إلى الغا َية
للو ُ
َملَ ُكوتُ الله .فالوال َدة ُ الجديدة لي َ
طريقَةٌ ُ
ال ِنّهائِيَّة – وهذه الغاية هي ملكوتُ الله.
سوعُ م َع تالمي ِذ ِه في ال َمو ِع َ
ظ ِة على ال َج َبل؟ فما ُه َو
شار َكهُ ي ُ
ظام ال ِقيَم الذي َ
هل تَذ ُك ُر ِن َ
سوعُ أنَّهُ ين َبغي أن َي ُكونَ ال َّ
ب
الشيء الذي قا َل عنهُ ي ُ
شي َء األكثَر أه ِ ّميَّةً في حياتِنا؟ أن نطلُ َ
تلك األشياء تُع َ
طى ل ُكم وتُزاد( ".متَّى :6
وت الل ِه و ِب َّرهُ ،و ُك ُّل َ
وت الله" :أطلُبُوا َّأوالً مل ُك َ
مل ُك َ
.)77
صرفِ َك لوقتِ َك ،لما ِل َك ،ولطاقَتِ َك ،ما ِهي أولَويَّات ُ َك؟ َّ
إن القَص َد من
فبنا ًء على كيفيَّ ِة َ
ُ
ص ّ ِو ْر أولويَّاتِ َك
ت الل ِه،
ي بنا إلى ملكو ِ
حيث يم ِلكُ اللهُ على حياتناَ .
الوال َدةِ الجديدة هو أن تأ ِت َ
ف من دائِ َرةٍ حمراء في الوسط ،تُحي ُ
ط بها عشرة دوائِر ُمت َّ ِسعة حولها .بال ِنّسبَ ِة
وكأنَّها ه َد ٌ
سوع ،ملكوتُ الل ِه وما يُرينا ُه َو أنَّهُ َح ٌّق ،هذه األ ُ ُمور هي في ال َمر َكز ،و ُك ُّل أولويَّاتِ َك
لي ُ
بالربّ ِ وأن
ف َّ
تحتا ُج أن يت َّم تعريفُها وكأنَّها الدَّوائِ ُر ال ُمت َّ ِسعة حو َل المركز .نحتا ُج أن نعتَ ِر َ
ذلك .صلواتُنا أيضا ً
مقدار
س
نخ ِد َمهُ ك َم ِل ِكنا ،وأولويَّاتُنا
إخالصنا في عم ِل ِِ َ
سوف تع ِك ُ
ِ
َ
َ
ت
سماواتِ ،ليَتَقَدَّس إس ُم َك .ليأ ِ
سوع" :أبانا الذي في ال َّ
س ما علَّمنا ب ِه ي ُ
تحتا ُج أن تع ِك َ
ومنا"...
السماء
مل ُكوت ُ َك .ل ِت ُك ْن َمشيئَت ُ َك ،كما في
َ
كذلك على األرض .أ ِع ِطنا ُخبزَ نا كفافَنا يَ ِ
ِ
(متَّى )77 -9 :6
الح ْ
َ
مرا ٍ
ت أن
"أعطنا" ،قا َل لنا
ي قائِلين،
ِ
ِ
ظ أنَّهُ قب َل أن يَقُو َل لنا ي ُ
ثالث َّ
سوعُ أن نُ َ
ص ِلّ َ
ي قائِلينَ " ،يا الله ،إس ُم َكَ ،مل ُكوت ُ َكَ ،مشيئَت ُ َك .هذا ما
نض َع اللهَ َّأوالً .ولقد أخ َبرنا أن نُ َ
ص ِلّ َ
"أعطنا ".بإمكانِنا أن
ي،
ِ
يأتي في ُمق ِ ّد َمة أولويَّاتِي ".عن َدها وعن َدها فقط ِ
يح ُّق لنا أن نُ َ
ص ِلّ َ
نحص َل على األ ُمور ب َ
ذلك،
صة ،كما فع َل بنُو إسرائيل في القَديم؛ ولكن إذا فعلنا َ
طريق ِتنا الخا َّ
علينا أن نستَ ِع َّد لل ُجلُوس على مائِ َدةِ العواقِب ال ُم َّرة والوخيمة التي تنت ُ ُج عن وضعِ نُفُوسنا
وأولويَّاتنا ال َّ
الرب.
شخصيَّة قب َل َّ
َ
لألسفار
ب المملكة
ي هذا
س مل ُك َ
نصب أعيُ ِننا ،بينما ُ
عبر أد ِ
ندر ُ
َ
وت الله َ
ِ
ين َبغي أن نُب ِق َ
كالوحي ِ ال ُمعلَن
التَّاريخيَّة .إذا إستَوعبنا هذا المفهوم في العه ِد القَديم،
سوف ِ
َ
ينز ُل علينا َ
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َص ُل إلى العه ِد الجديد! ل َنت َ َذ َّك ْر َّ
أن القَص َد منَ الوال َدةِ الجديدة هي أن نرى وند ُخ َل إلى
عندما ن ِ
دت ثا ِن َيةً؟
لك
ملكو ِ
ورأيت مل ُكوتَهُ؟ وهل دخَلتَهُ؟ وهل ُو ِل َ
َ
ت الله .فهل سبقَ َ

امن
الفَص ُل الث َّ ِ
ع َ
من الله
َمس ُمو ٌ
وت الل ِه ُهو مفهو ٌم با ِل ُغ األه ِ ّميَّة ،ين َبغي أن نُب ِقيَهُ
كما رأينا في الفَص ِل السابِق ،إ َّن َملَ ُك َ
س األسفار التاريخية الستة من أدب المملكة في ال َعه ِد القَدِيم .علينا
نصب أعيُننا عندما ُ
ندر ُ
َ
أن نب َح َ
كتب بُولُس
عن النماذِج والتحذيرات التي ت ُ َو ِفّ ُرها لناَ .
ث في هذه األسفار أيضا ً ِ
تلك األُمور حدثت لهم مثاالً "،كما يقو ُل بولس .لقد د ّ ُِونت هذه األسفار
سول قائِالً "فك ُّل َ
الر ُ
َّ
لك وليُ ،
كتحذيرا ٍ
سوف
أواخ ُر الدهور7( ".كورنثوس .)77 :71
ت َ
نحن الذين إنتهت إلينا ِ
َ
سها اآلن!
ت في
ن َِج ُد العدي َد منَ النَّماذِج والتَّحذيرا ِ
ندر ُ
األسفار التي ُ
ِ
وكذلك اعتُبِ َر سفرا الملوك سفرا ً
كان سفرا صموئيل األول والثاني يُعتَبَران سفرا ً واحداً،
َ
سفري صموئيل  ،ن َِج ُد الحقيقةَ التي يُري ُد اللهُ أن
واحداً ،وسفرا أخبار األيَّام سفرا ً واحداً .في َ
َخصيَّا ٍ
ُشار َكها معنا ،والتي نجدُها في شك ِل شخصيَّا ٍ
ت
ركيز على ثال ِ
ثش ِ
ت كتابية ،م َع الت َّ ِ
ي ِ
السفر على
ي
َرئيسيَّة .فاإلصحاحات الثمانية األولى تتكلَّ ُم عن حيا ِة وقياد ِة الر ُجل الذي ُ
ُ
س ِ ّم َ
إسمه ،صموئيل .فهو مثا ٌل عظي ٌم يستطي ُع اللهُ أن يقو َل لنا أشيا َء عديدة من ِخال ِل حياتِ ِه .في
ِ
شاول
اإلصحاحات  ،75-9الشخصيَّةُ الرئيسيَّةُ هي الملكُ َّ
شاول .وحياة ُ ُ
األو ُل إلسرائيلُ ،
ننظر إلى نهاي ِة حيا ِته ،نج ُد أن اللهَ يُعطينا تحذيرا ً تطبيقيَّاً.
تحذير رهيب .وإذ
هي بمثاب ِة
ُ
ٍ
األول وحتَّى نهاية صموئيل الثاني (أي في ما
إبتدا ًء من اإلصحاح  76من صموئيل َّ
داود كالشخصيَّة الرئيسيَّة .فداود كان أفض َل ملكٍ في
مج ُمو ُ
عهُ ثالثُونَ إصحاحاً) ،نج ُد ُ
بارهُ واحدا ً
ُس ل ِق َّ
صها ُّ
إسرائيل ،وقِياسا ً إلى المساحة التي خ َّ
داود ،يُم ِك ُن إعتِ ُ
الرو ُح القُد ُ
ص ِة ُ
ص َ
من أعظم الشخصيات الكتابية.
داود أيضا ً
باإلضافَ ِة إلى المسا َح ِة ال ُم َخ َّ
ص ُموئيلَ ،
كتب ُ
صصة ُ
فري َ
لداود في ِس َ
شير إلى ما
صف
ثير منَ
ِ
ِ
ير التي كت َبها تحتَوي على عناوين ت ُ ُ
المزامير .فال َك ُ
المزام ِ
حوالي نِ َ
كانَ يحد ُ
نفهم المزيد من قرا َء ِتنا
ُث في حيا ِت ِه عندما َ
كتب هذا ال َمز ُمور أو ذاك .وبإمكا ِننا أن َ
األول
ِ
داود ،إذا َّ
فري صموئيل َّ
ير ُ
يرةِ حيا ِت ِه كما ور َدت في ِس َ
تعرفَنا على تفاصي ِل ِس َ
لمزام ِ
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فري
صيرةٍ أع َمق إلىحياةِ ُ
داود ومشا ِع ِر ِه كما ن َِجدُها في ِس َ
والثَّاني .وبإمكا ِننا التمت ُّ َع ِب َب َ
س َّجلَةً في
وذلك من خال ِل قرا َء ِة
ص ُموئيل،
المزامير التي كتبها عن اإلخ ِتبارا ِ
َ
ِ
ت التي نجدُها ُم َ
ين التَّاريخيَّين.
هذين ال ِ ّ
س َ
فر ِ
ِ
الرئيسة التي سنن ُ
فال َّ
األول
خصيَّاتُ الثالث َّ
ش ِ
ص ُموئيل َّ
ظ ُر إليها خال َل دِرا َ
فري َ
ستِنا ل ِس َ
ص ُموئيل.
شاول،
وداود .ف َد ُ
ُ
ص ُموئيلُ ،
عونا نب َدأ ُ م َع َ
والثَّاني ،هي َ

ص ُموئيل
َ
بريَّتَين تعن ِيان " َمس ُموعٌ" و "منَ الله" .إن إسم
يتألَّ ُ
ف إس ُم َ
ين ِع ِ
صموئيل من َك ِل َمتَ ِ
ب طريقَ ِة وال َدتِ ِه .فوا ِل َدتُهُ َحنَّة كانت
"مسموعٌ من الله"
ٌ
سبَ ِ
مناسب جدا ً لهذا الرجل صموئيل بِ َ
ت َ
قد عاشَت سنوا ٍ
إنجاب
تلك األيام ،كانوا يعتبرون
طويلَة م َع
مرارةِ كونِها عاقِراً .وفي َ
َ
َ
راضيا ً
أن حنَّة َ
عق َمها كانَ يعني َّ
ظنَّت َّ
الطفل عالمةً عن بركة الله .فال بُ َّد َّ
أن اللهَ لم يَ ُك ْن
أن ُ
ِ
عليها.
تضرعت
يوم ،وبينما كانت م َع عائِل ِتها تعبُ ُد اللهَ في خي َم ِة اإلج ِتماعِ في ِشيلُوه ،لهذا
َ
َّ
فذات ٍ
ُعط َيها طفالً .لقد صلَّت بحرارة من أج ِل
حنَّة با ِكيَةً إلى الله وطلبت وج َههُ وتو َّ
سلت إلي ِه أن ي ِ
صوتٍ ،لدرج ِة أن الكاهنَ الشيخ،
ي ت ُ َح ِ ّركُ َ
ُون أن ت ُ ِ
ي َ
ص َد َر أ َّ
شفَتَيها بد ِ
والدةِ صموئيل ،و ِه َ
عنك أيتُها المرأة".
خمر ِك
سكرى عندما رآها .فقا َل عالي لحنَّة" ،إنزعي
عالي ،ظنَّها
ِ
َ
َ
صلّي بحرارةٍ إلى الل ِه
ص ُموئيل  .)72 :7فقالت حنة لعالي أنها ليست سكرى بل كانت ت ُ ِ
(َ 7
ُ
سؤ َل قل ِبها
من أجل ولد .فتأث َّ َر
سوف يُعطيها ُ
الكاهن الشيخ لدرج ِة أنهُ بار َكها قائالً أن اللهَ
َ
ص ُموئيلَّ ،
س ِم َع
ألن َّ
الربَّ َ
بار َكها الله .فح ِبلَت حنَّة وولَ َدت ِطفالً َد َعتْهُ َ
( .)71 -75وهكذا َ
ب ال ُمقدَّس ،ي ُك ُ
ون لهذا اإلسم
ِطلبَتَها (( .)11في ُك ِّل َم َّرةٍ ن َِج ُد في ِه إسما ً ينتَهي بإيل في الكتا ِ
عالقَةٌ بالل ِه ،مثل دانيالَّ ،
ألن كلمة إيل العبريَّة تعني الله).
بتقديم ِه
طامه ،أخذتهُ حنَّة إلى الهيكل وأعطت صموئيل حرفيَّا ً لله
ِ
بع َد والد ِة صموئيل وفِ ِ
سم َع صالة َ حنَّة .وهذا يجع ُل منهُ إسما ً على ُمس َّمى.
للكاهن عالي .لقد ُو ِل َد صموئي ُل ألن اللهَ ِ
وهذا اإلسم يُناسبُهُ أيضا ً ألنهُ عندما كان صموئيل طفالً يتربَّى في الهيكل من قِبَ ِل عالي
صوت الله( .اإلصحاح  )7ولقد تكلَّ َم اللهُ مع صموئيل عن
الكاهن ،سم َع صموئي ُل بنف ِس ِه
َ
غير طائعٍ لله.
أمر رهيب .فإن الكاهن الشيخ الذي كان يُر ِّبي صموئيل كأ ٍ
ٍ
ب إلب ِنه ،أصب َح َ
الشر والفساد في الهيكل،
فعالي لم يُؤ ّدِب أبنا َءه .وهكذا كان أوال ُد عالي يرت َ ِكبُونَ الكثير من
ِّ
سوا عبا َدة َ الله( .أُن ُ
ظ ْر 7ص ُموئيل 71 -71 :1؛ 15 -11؛  .)76 -11فتكلَّ َم اللهُ إلى
و َدنَّ ُ
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الصبي الصغير صموئيل ومن ِخال ِل ِه أعطى رسالةً للكاهن الشيخ بأنَّهُ
سوف يُزا ُح عن
َ
الكهنوت ألنَّهُ لم يُؤ ّدِب أبنا َءهُ.
ولقد كان اإلس ُم " َمس ُموعا ً منَ الل ِه" ُمناسبا ً لهُ أيضا ً عندما أصب َح صموئي ُل ر ُجالً .تقو ُل كلمةُ
بئر سبع [أي من شمالي إسرائيل إلى جنو ِبها] أنَّهُ
الله،
"وعرف جمي ُع إسرائيل من دان إلى ِ
َ
ص ُموئيل 7ك  .)7 :2 -79فسم َع ُك ُّل إسرائيل كلمةَ
ق ِد أؤت ُ ِمنَ صموئي ُل نبيَّا ً للربّ …" (َ 7
األسباب
ي ٍ عظيم .فكانت هذه
ُ
الله من ِخال ِل هذا الر ُجل صموئيل ،عندما بدأ َ خدمتَهُ كنب ّ
إسم ِه "مسموع من الله" إسما ً على ُمس َّمى.
الثالثةُ لجع ِل ِ
فأوالً ،كان هو وأ ُ ُّمهُ حنَّة مثاالً عما نُس ِ ّمي ِه
أكثر من وجهَّ .
إن صموئيل هو مثا ٌل على ِ
ورنا
اليوم التنشئة أو التربية المسيحيَّة .ف ِل َكي َن ُكونَ فعَّالِينَ وأت ِقياء ،نحتا ُج أن نتأ َّم َل بِ َد ِ
َ
سة .ونَحتا ُج أيضا ً أن نعتَبِ َر أوال َدنا ك َب َركا ٍ
ت عظيمة منَ
عوة ً و َمسؤُوليَّةً ُمق َّد َ
كوالدين ل َن ُكونَ َد َ
ص ُموئيل،
الله( .مز ُمور  )7 :711فعندما نعت َ ِر ُ
ف بهذا التَّركيز ونُؤ ِ ّك ُدهُ كأَولَويَّة  ،مثل َ
والحقا ً مثل يُو َحنَّا المعمدانَّ ،
الروحيَّة.
فإن أوال َدنا سيتمتَّعُونَ ِب َبركا ِ
ِ
ت التَّن ِشئة ُّ
وذلك عندما
نجزَ هُ،
َ
ص ُموئي ُل ِمثاالً رائعا ً لما يُم ِك ُن للتن ِشئة بالتَّقوى أن ت ُ ِ
ثانِياً ،كانَ َ
حكم فيها
ورها ال ُمظ ِلمة ُّ
ُخر ُج إسرائي َل من ع ُ
عر ُ
الروحيَّة ،والتي ت ُ َ
ص ِ
نراهُ ي ِ
ف "باأليام التي َ
ولذلك تُعتَ َب ُر حياتُهُ تُخما ً ُم ِه َّما ً
سرين َّ
آخر القُضاةِ،
َ
عض ال ُمفَ ِ ّ
القُضاةَُ ".يعتَ ِب ُر َب ُ
ص ُموئيل ُه َو ُ
أن َ
ي.
في التَّاريخِ ال ِعبر ّ
ص ُموئيل ،عندما نج ُد َّ
الر ُجل العظيم كان
نرى ِمثاالً إيجا ِبيَّا ً ثا ِلثا ً في
أن هذا َّ
أسفار َ
ِ
ش ِ ّكالً حلقَةَ َوص ٍل بينَ زَ َم ِن القُضاةِ وبينَ زَ َم ِن ال ُملُوك .فلقد مس َح
أيضا ً قائدا ً سياسيَّا ًُ ،م َ
ِّ
وداود ،الذي كانَ أع َ
ب ،مثل
أزمنَ ِة
ظ َم َملِكٍ عر َفتْهُ إسرائيل.
شاول
فعبر ِ
اإلضطرا ِ
ُ
ص ُموئي ُل ُ
َ
َ
للربّ ِ و ِلشَعبِ ِه إلى نهايَ ِة حياتِه.
ص ُموئي ُل في أمانَتِ ِه َّ
ُحكم ُ
شاول ال ُمتَقَل ِقل ،إستَ َم َّر َ
َاول
ش ُ
أمام
ِي بها ،ت َ
ضعُنا حياة ُ ُ
بينما تُق ِ ّد ُم لنا حياة ُ َ
شاول َ
ص ُموئيل أمثِلَةً إيجا ِبيَّةً لنقتَد َ
تحذيرا ٍ
ب
سبَ ِ
ت خطيرة لنتفاداها .إن شاول هو شخصيةٌ ُمثيرة ٌ للجدل في الكتاب المقدس ،بِ َ
ص اليوم وأن يه ِل َك غداً؟
عضلَةً ال ُهوتيَّة :هل يُم ِك ُن
كون ق َّ
صة حياتِ ِه تُش ِ ّك ُل ُم ِ
إلنسان أن يخلُ َ
ٍ
ِ
ً
ف القائِ َل
صنا ،ويقتَ ِب ُ
َيقُو ُل ال َب ُ
سونَ أعدادا ً كتا ِبيَّة تد َ
عض أنَّهُ ال يُم ِك ُن أن نخ َ
س َر خال َ
ع ُم الموقِ َ
َّ
صهُ؛
يرجعُونَ دائماً .ولكن ُه َ
آخرونَ َيقُولُونَ أنَّهُ يُم ِك ُن لل ُم ِ
ناك ُ
أن الضَّالِّينَ ِ
ؤمن أن يفقُ َد خال َ
ب ال ُمقدَّس ،ليَقُولُوا أنَّهُ
شاول،
ِ
ويستَخ ِد ُم هؤُالء ق َّ
كثيرة منَ الكتا ِ
صةَ حياة ُ
ومقاطع أُخرى َ
ص َك .يبدُو َّ
ي ،ومن ث َ َّم يبدُو وكأنَّهُ فقد
أن ُ
باإلمكان أن تَفقُ َد خال َ
ِ
شاول قد إختَبَ َر التَّجدي َد الحقيق َّ
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ُؤمنُونَ أنَّهُ
ي للتجديد في حياتِ ِه.
َ
َ
أولئك الذين يأ ُخذُونَ هذا ال َموقِف ،ي ِ
ذلك العمل العجا ِئب ّ
مر ٍة تُص ِب ُح فيها ضاالً.
ب
َ
يتو َّج ُ
عليك أن تُول َد من َجدي ٍد بع َد ُك ِّل َّ
وإختياره ،أو َّ
صنا فقط
ُعلّ ُم عن سيادة الله
أؤم ُن أن الكتاب المقدس ي ِ
أنا ِ
أن اللهَ
يختارنا ويُخ َِلّ ُ
ُ
ِ
إختبر الخالص الحقيقي والذي ُو ِل َد ثانيةً ،ال
الشخص الذي
ؤم ُن أن
بنعمتِ ِه وسيا َدتِ ِه .فأنا أ ُ ِ
َ
َ
صه.
يُم ِك ُن أن
يخسر خال َ
َ
وصار إنسانا ً
إختبار روحي حقيقي
ذلك اإلنسان الذي حص َل على
فشاول يبدو َ
ٍ
ُ
َ
ص ُموئيلُ ،أعطاهُ اللهُ قَلبا ً آخر ( .)9 :71وبسبب اإلختبار الذي
روحيَّاً .وبع َد أن َم َ
س َحهُ َ
الربّ ِ ِبقُ َّوةٍ (-71 :71
شاول بين األنبياء
وصار يتنبَّأ ،عندما َح َّل علي ِه ُرو ُح َّ
إجتازَ هُ ،أصب َح ُ
َ
شاول ،أنهُ خ ِس َر هذه الروحانيَّة.
 .)77ومن ثم يت َّ ِ
ض ُح تماماً ،بينما نُتابِ ُع درا َ
سةَ حياةِ ُ
شاول كان
شاول .ونقرأ ُ أن ُ
ففي اإلصحاح التا ِسع من صموئيل األول ،تلتقي مع هذا الر ُجل ُ
األكثر
شاول أيضا ً الر ُجل
ٍ
شخص في األرض من كتفي ِه إلى فوق .وكان ُ
َ
أطول من أ ّ
يِ
ش ِ ّك َل ِمعيارا ً
َّ
ولكن شك َل
أرض إسرائيل (.)1 :9
َج َماالً في
ي ال ين َبغي أن يُ َ
ِ
اإلنسان ال َج َ
س ِد ّ
ِ
على أسا ِس ِه نح ُك ُم ما إذا كانَ ال َّ
ي أهالً لل ِقيا َدة .على العَكسَّ ،
الربَّ أخبَ َر
فإن َّ
ش ُ
خص ال َمع ِن ّ
فالربُّ ال ين ُ
داود" :ال تَن ُ
ظ ُر إلى
ص ُموئيل عندما
ظ ْر إلى هيئتِ ِه وال إلى قا َمتِ ِهَّ ...
َ
ذهب ليم َ
س َح ُ
َ
ُ
ُ
ُ
فاإلنسان ينظ ُر إلى ال َّ
ُ
ينظرُِ
الربُّ فإنَّهُ
شك ِل
األ ُمور التي ينظ ُر إليها اإلنسان.
ي ،أ َّما َّ
ُ
ِ
الخارج ّ
إلى القَلب)1 :76( ".
شاول ،ت َ ِج ُدهُ قد خر َج ُه َو وصديقُهُ يبحثون عن أُت ُ ِن أبي ِه،
عندما تلتقي بهذا الر ُجل ُ
وشك قطعِ األم ِل من إيجادِها ،قا َل
ولكنَّ ُهم لم ينجحوا في إيجادها .وعندما أصبحوا على
ِ
ُ
ُخبر َك
ص ُموئيل) ،في
شاول" ،أنا
ُ
صديق ُ
مكان ما ُهنا ويُم ِكنُهُ أن ي َ
ٍ
ي( َ
أعرف أنهُ يُوج ُد نب ٌّ
ُ
حيث كان صموئيل.
ي ِ شيءٍ تُري ُد أن تعرفَه .فلماذا ال نسألهُ عن األُتُن؟" فذهبوا إلى
بأ ّ
ص ُموئيل بطريقَ ٍة عجائبيَّة لهذه
وأرادوا أن يسألوا صموئيل عن االُتُن .وكانَ اللهُ قد حض ََّر َ
ِّ
يارة (72 -7 :9؛ .)11 -78
الز َ
الكتاب أن اللهَ تكلَّ َم إلى صموئيل في اليوم السابق وقال لهَُّ " ،
الربَّ كانَ قد
يقو ُل
ُ
ألن َّ
سبط بنيامين لكي
سوف يأتي شابٌّ من
يوم أنَّهُ غدا ً نحو هذا الوقت
ِ
ص ُموئيل قب َل ٍ
أخبَ َر َ
َ
ص ُموئيل ،وج َد
يراك.
ْ
َ
إمسحهُ ملكا ً على إسرائيل .)76 -75 :9( ".فعندما إلتَقى ُ
شاول ِب َ
أمام ُمفا َجئ َ ٍة كبيرة.
نف َ
سه ُ َ
أخبرهُ َّ
أن األُتُنَ قد ُو ِج َدت ،ث ُ َّم أعلَ َمهُ أنَّهُ ُه َو ال َم ِلك
ودعا صموئيل ُ
شاول إلى وليم ٍة عظيمة ،و َ
ال ُمنت َ َ
ص ُموئيل  .)11 -79 :9فعندما قال صموئيل هذا ،قا َل شاول ُمن َد ِهشا ً،
ظر إلسرائيل! (َ 7
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نيامين".
ي من أَصغ َِر
اط ِب ِ
يرتي أصغ َُر ُك ِّل عشا ِئ ِر أس َب ِ
ِ
"أما أنا َب ِ
أسباط إسرائيل ،و َع ِش َ
نيامين ٌّ
صموئيل .)17 :9
(َ 7
أولئك القادة في العه ِد القَديم ،الذين عندما
شاول صوتَهُ إلى الكثيرينَ من
َ
وبذلك يَ ُ
َ
ض ُّم ُ
ُك ِلّفُوا بالقيادةِ شعروا بمثل هذا الشعور .فهذا ما قالَهُ جدعون ،وهذا ما قالَهُ موسىُ ،مستَخدِما ً
سفر
ال ُح َج َج ذا ِتها عندما دعاهُ اللهُ ل َي ُكونَ ال ُمن ِق َذ ال َعظيم .هل تذ ُك ُر
َ
الحرب األهليَّةَ في نهاي ِة ِ
القُضاة؟ فسب ُ
يام
حارب باقي األسباط وتقريبا ً قضى علي ِه تماماً،
ط بنيامين
َ
َ
وذلك نتي َجةً ِل ِق ِ
س َّجلها
رجا ِل ِجبعة
س ِريَّ ِة َر ُج ٍل من ِس ِ
ِ
بنيامين بإغ ِتصا ِ
كارث َ ٍة َمقيت َ ٍة َ
ب َ
بط ال ِوي ،م َّما أدَّى إلى ِ
الوحي (أن ُ
ي ٍ على َقي ِد الحياة ،بعدها
ظر قُضاة  .)11 -79ولقد بقي فقط ست ّمائة َر ُج ٍل بينامين ّ
َ
ب إيجا َد زوجا ٍ
ض هذا
حاربَ ِتهم ،وتو َّج َ
ت ل ُهم ل َكي ال ينقَ ِر َ
توقَّفَت باقي أسباط إسرائيل عن ُم َ
سب ُ
ط من على وج ِه األرض (قُضاة .)17
ال ِ ّ
شاول .فال عجب أن شاول قال" ،أنا من سبطٍ صغير ،وعشيرتي هي الذُلَّى".
هذه هي خلفيَّةُ ُ
تناو َل َّ
َّ
عام م َعهُ ،ث ُ َّم مس َحهُ في
سليمة.
غم َ
لقد كانت ودا َ
عتُهُ صا ِدقَةً و َ
ذلك َ
الط َ
ولكن صموئيل ُر َ
ص ُموئيل :71 -11 :9
اليوم التَّا ِلي ليكونَ
َ
س ِ
الملك األول على إسرائيلِ ،ب َح َ
ِ
أمر اللهَ 7( .
ب ِ
.)7
شاول َم ِلكا ً
شاول قد ُم ِس َح م ِلكاً ،ولكنَّهُ لم ي ُكن ملكا ً صالحاً .كان ُمم ِكنا ً أن يكون ُ
غم أن ُ
ُر َ
عظيماً ،وشخصا ً روحيَّا ً جداً .ولَ ُربَّما كانَ اللهُ يُخ ِ ّ
َط ُ
شاول وذُ ِ ّريَّتَهُ ُملوكا ً على
َ
ط لجع ِل ُ
ص ُموئيل-77 :77
للربّ ِ نُ ِز َ
عتِ ِه َّ
سب ِ
ب ع َدم طا َ
إسرائيل إلى األبد .ولكن بِ َ
ع عنهُ ال ُملكَ 7( .
.)72
فماذا ح َد َ
الر ُجل الذي َ
صغيرا ً في َعينَي نف ِس ِه
ث لهذا َّ
غي ََّر اللهُ َقل َبهُ؟ فلقد كانَ َم َّرة ً َ
تلك المرحلة ي ُ
ظ ُّن َّ
أفكارهُ كانت أكث َ َر أه ِ ّميَّةً من
أن
ص ُموئيل  ،)71 :75ولكنَّهُ أصبَ َح في َ
َ
(َ 7
خاف
لسطين ِيّين،
معر َك ٍة م َع ال ِف ِ
ليس َّ
مرة ً واح َدةً ،بل إث َنتَينَّ .أوالً في َ
ِ
َ
أفكار الله .لقد عصا اللهَ َ
ور ال َكا ِه ِن وقد ََّم الذَّبي َحةَ
قديم الذَّبي َحة ،فإنت َ َ
عندما تأ َّخ َر ص ُموئي ُل بال َمجيء لت َ ِ
هك ُ
شاو ُل َد َ
بِنَف ِس ِه( .إصحاح .)77
ون أع َ
داود بأنَّهُ سيَ ُك ُ
شاول ،تَنبَّأ َ أيضا ً عن ُح ِ
كم ُ
ص ُموئي ُل ُ
عن َدما َوبَّ َخ َ
ظ َم َن ِب ّ
ي ٍ سيَ ُم ُّر في تاريخِ
ص ُموئي ُل َّ
شاول إلى َر ُج ٍل ي ُك ُ
ب قَل ِب ِه،
ُعطي ال ُم َ
أن اللهَ سي ِ
س ِ
ون ِب َح َ
لك من ُ
إسرائيل .لقد تنبَّأ َ َ
داود.
يُطيعُهُ ويع َم ُل َمشيئَتَهُ )72 :77( .هذه َّأول َّ
مرة نس َم ُع فيها عن ُ
وتمر َد على الله ولم ي ُِط ْعهُ
شاول عا َد
َّ
شاول فرصةً ثانية ،ألن ُ
يبدو وكأ َّن اللهَ أعطى ُ
حرب إبادةٍ ض َّد
يخوض
شاول أن
َ
َ
أمر اللهُ ُ
ثانيةً ِب َع َد ِم إبا َدتِ ِه ِل َعما ِليق( .إصحاح  .)75فلقد َ
ذلك قُط ُ
عان الماشية.
يفني ُك َّل ما
ب عماليق الوثني .وأ ُ ِم َر أن
يخص هذا الشعب ،بما في َ
ُّ
شع ِ
َ
31

info@arabicbible.com

All rights reserved © 2008-2018

P.O. Box 486, Dracut, MA 01826 – USA

الخدمة العربية للكرازة باإلنجيل

www.arabicbible.com

شهُ على عماليق ،إحتف َ
شاول وجي ُ
شاول ورجالُهُ ألنفُ ِسهم بأفض ِل
ولكن عندما
ظ ُ
انتصر ُ
َ
الغنيمة ،وحتَّى َّ
فظهر اللهُ لصموئيل وقا َل له" ،لقد ن ِدمتُ
عفَا عن َم ِل ِك عما ِليق.
شاول َ
أن ُ
َ
تعزلَهُ.)77 :75( ".
شاول م ِلكاً .فهو لم ي ُِط ْعني ثانيةً.
َ
أني جعلتُ ُ
عليك أن ِ
الربَّ تماماً،
ع َّ
عى أنَّهُ أطا َ
ص ُموئي ُل َحزينا ً لي ِ
شاول ،الذي إ َّد َ
ُواجهَ ُ
في الصباح إنطلقَ َ
شاول ُح َّجةَ كو ِن ِه
صو ِ
ت ثُ ِ
ص ُموئيل .)72 -77( .ث ُ َّم قد ََّم ُ
غاء الما ِشية الذي كانَ يس َمعُهُ َ
غم َ
ُر َ
ص ّد ْ
َّ
ِق شَيئا ً من
للربّ .
عن الما ِشيَ ِة ليُق ِ ّد ُموها َذبي َحةً َّ
ورجالُهُ قد َ
ص ُموئيل لم يُ َ
ولكن َ
ُه َو ِ
عفُوا ِ
ت
هذا .فقا َل صموئي ُل لشاول" ،هل
ت والذبائح كما باستماعِ صو ِ
حرقا ِ
َّ
مسرة ُ الربّ ِ بال ُم َ
التمر َد
شحم ال ِكباش .ألن
الرب .هوذا اإلستماعُ أفض ُل من الذبيحة واإلصغا ُء أفض ُل من
ُّ
ِ
شاول بذي ِل ُجبَّتِ ِه
ليمضي
ودار صموئي ُل
كالوثن والترافيم...
كخطيّ ِة العرافة وال ِعنا ُد
َ
فأمسك ُ
َ
ِ
َ
فانمزق .فقا َل له صموئيل :ي ِ ّ
لصاحبِ َك الذي
عنك اليوم ويُعطيها
ُمز ُق الربُّ ممكلةَ إسرائيل
َ
ِ
ص ُموئيل .)19 -11 :75
هو ٌ
خير منك والذي سيعم ُل مشيئةَ اللهَ 7( ".
بع َد هذا ،نَرى َّ
شاول ( .)71 :78كلمة "إيخابود" التي ت ُ َع ِبّ ُر عن
الربّ ِ َ
أن ُرو َح َّ
ترك ُ
بعض األشخاص في العه ِد
هذا الواقِع ،تعني "زا َل المجدُ ".يبدو أن رو َح الل ِه ح َّل على
ِ
القديم ،وعندما كانوا ال يُطيعون رو َح الله ،كان الرو ُح ُ
يتر ُكهم .اليوم لدينا وعد المسيحِ
َّ
شاول
ُهملَنا( .عبرا ِن ِيّين )5 :77
تر َكنا ولن ي ِ
ال ُمقام أنَّهُ عندما َيس ُك ُن فينا ،لن َي ُ
ولكن حياة َ ُ
رغم َّ
تر َكنا اليوم ،ولكن بإمكا ِننا ُ
نحن
أصبَ َحت تحذيرا ً رهيبا ً لي َ
أن ُرو َح َّ
الربّ ِ لن يَ ُ
ولك .فُ َ
تحذير ض َّد ال ِعصيان
حزنَهُ أو نُط ِفئَهُ .يُم ِكنُ َك القول أن حياة َ شاول هي
ٌ
أن ُ
نتر َكهُ ،وأن نُ ِ
هتار بنع َم ِة وبَ َر َك ِة الله.
الممسوح –
ٌ
تحذير منَ اإلستِ ِ
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سع
الفَص ُل التَّا ِ
ال َّ
سو َحة
طاعَةُ ال َمم ُ
وداود ،نحتا ُج أن نت َذ َّك َر َّ
شاول
الروحِ القُدُس ال تج َع ُل منَ
أن َمس َحةَ ُّ
إذ نُتا ِب ُع دِرا َ
ُ
سةَ حياةِ ُ
فشاول ظ َّل قادرا ً أن يتخ َذ
اس ِرجاالً آ ِل ِيّين .وهذا ال يعني أنهم يفقدون ُح ِ ّريَّةَ إرادتهم.
النَّ ِ
ُ
ص ُموئيل
َخيَارات ،ولقد إت َّ َخ َذ بإس ِتمرار الخيارات
ِ
س َح َ
الخاطئة .ف َ
ب اللهُ ُرو َحهُ من ُ
شاول (َ 7
72 :76؛ .)71 :78
أؤمن أنهُ يوج ُد َف ٌ
هل ُمم ِكن أن يحد َ
ُ
رق بينَ الطريقة التي تعام َل
ُث هذا َم َعنا اليوم؟ أنا
فيها الرو ُح القدس م َع الناس في العه ِد القديم ،وبين الطريقة التي يتعام ُل فيها الروح القدس
داود عندما أخطأَ،
مع الناس في العه ِد الجديد ،ما بع َد الصلب ويوم الخمسين .فمثالً صلَّى ُ
تنزعهُ منيَ ( ".مز ُمور  )77 :57أ َّما اآلن
"ال تَ َ
طرحني من قُد َِّام َوج ِه َك ،ورو َح َك القدوس ال ِ
هملك( ".عبرانِ ِيّين  .)5 :77فإذا إختَبَرنا الوالدة َ الثانية،
أتركك وال أ ُ ِ
فيَقُو ُل لنا ي ُ
سوع" :ال ُ
يوم المسيح ،ألن "اللهَ هو العامل فينا أن نُري َد
عندها يبدأ ُ اللهُ عملَهُ الروحي فينا ويُك ِ ّملُهُ إلى ِ
ناك مجاالن
َّامنا
الحاضرةُ ،ه َ
سرة( ".فيلبي ،6 :7و .)77 :1ففي أي ِ
وأن نعم َل من أج ِل ال َم َّ
ِ
وذلك
ناك عم ُل الروح القدس فينا ،الذي ُه َو الوال َدة ُ الجديدة،
َ
لعم ِل الروح القدس ف ِينا )7( :ف ُه َ
ناك بركةُ الروح
الروح( .غالطية  )1( .)17 -11 :5و ُه َ
المجال من عم ِل ِه ُمعلَ ٌن كث َ َم ِر ُّ
الروحِ القُدُس ،التي
ب ُّ
القُدُس ومسحتُهُ علينا .ومجا ُل عم ِل ُّ
الروحِ ُمعلَ ٌن لنا من خال ِل موا ِه ِ
عة منَ الخدماتِ.
ع ٍة ُمتَن ّ َِو َ
تُقَ ّ ِوينا لمج ُمو َ
الربَّ َ
شاول َّ
ُ
ع منهُ ُرو َحهُ
َّب ِع
ض ِرهِ ،ونزَ َ
أن َّ
ط َر َحهُ بعيدا ً عن مح َ
سب َ
سف َ
لأل َ
صيان ُ
شخصيَّة ال ُم َح َّ
شاول تعريفا ً َحيَّا ً لما نُس ِ ّمي ِه اليوم ال َّ
ط َمة.
القُدُّوس .وعندها ،أص َب َحت حياة ُ ُ
ت َ َح ُّ
شاول
طم ُ
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ون اإلرتِياب ال َم ُ
مزوج
لو ُكنَّا سنُش ِ ّخ ُ
ص حالَةَ ُ
شاول اليوم ،لَقُلنا أنَّهُ يُعا ِني من ُجنُ ِ
خصيَّة ِبتفَ ُّك ِك ال َّ
صام ال َّ
بإنفصام ال َّ
خصيَّة .هذا
وس
ف القا ُم ُ
شخصيَّة .ويُ َع ِ ّر ُ
ش ِ
ش ِ
مرض إن ِف ِ
ِ
َ
ون اإلر ِتياب .وأصبَ َح يعت َ ِق ُد َّ
أن
شاول.
التَّعريف يُنا ِس ُ
ُ
ب تماما ً حالَةَ ُ
فشاول كانَ ُمصابا ً بِ ُجنُ ِ
صةً َِ ال َّ
َخص َحولَهُ
يغار من
شاول
ُك َّل ش ٍ
ض َّدهُ ،خا َّ
ُ
صار يتآ َم ُر ِ
داود .وهكذا أصبَ َح ُ
شاب ُ
َ
أن هذا األخير قد دب ََّر َّ
داودُ ،مقتَنعا ً َّ
ص ُموئيل 8 :78؛ :11
خطةً إلغ ِتصا ِ
ُ
ب ال َعرش منهُ (َ 7
ق المملكة عنهُ
سبَ ِ
شاول يُعانِي األ َم َّرين بِ َ
 .)77 -71فلقد كانَ ُ
ب نُب َُّوةِ َ
ص ُموئيل عن تمزي ِ
الكاملة بِ ُك ِّل قَلبِ ِه (.)72 :77
َخص يع َم ُل مشيئةَ الل ِه
ِ
ضل منهُ – أي ِلش ٍ
وإعطا ِئها لمن ُه َو أف َ
َّ
واح َدة هي
عبير عنها بكلم ٍة ِ
شاول ِ
إن ال ِ ّ
بكاملها ،يُم ِك ُن الت َّ ُ
صفةَ التي تطغَى على حياةِ ُ
شاول" :إيخابُود" ،التي تعني" ،زا َل
ِعصيان .ولقد عب ََّر اللهُ بكلم ٍة ِ
واح َدةٍ عن فحوى حياةِ ُ
ال َمجدُ".
ب الله
داودَ :ر ُج ٌل ِب َح َ
ُ
ب قَل ِ
س ِ
شاول .فالميزَ ة ُ التي َ
داود
طغَت على حيا ِة ُ
داود نقيضا ً ُمطلَقا ً لحيا ِة ُ
لقد كانت حياة ُ ُ
كانت َّ
ب الله ،ويع َم ُل َمشيئَةَ الله .وبينما كانت حياة ُ
ب قَل ِ
س ِ
الطا َ
عة – ولهذا كانَ َر ُجالً بِ َح َ
َّ
ب َكونِ ِه َ
شاول تتف َّككُ
داود ليَج َعلَها
وتتحط ُم بِس َب ِ
طلَّقَ نف َ
عن الله ،كانَ اللهُ يج َم ُع حياةِ ُ
ُ
سه ُ ِ
داود كانَ ي َُر َّك ُز على َّ
تكاملَةَّ ،
شاول على ال ِعصيان.
وح َدة ً ُم ِ
الطا َ
عة ،أكثَر مما َر َّكزَ ُ
ألن ُ
شاول
س َل اللهُ صموئيل إلى بي ِ
ت ي َّ
لقد أ َر َ
سى البيتلحمي ،لكي يمس َح شابَّا ً سيَ ِح ُّل َم َح َّل ُ
ي الكاهِنَ َ
ظ َّن َّ
َّ
أن اإلبنَ األكبَر بدا وكأنَّهُ أه ٌل ليُصبِ َح
ليَ ُكونَ َم ِلكا ً على إسرائيل.
ولكن النَّ ِب َّ
ظ ِر ِه و ُ
صري َحة" :ال تن ُ
ظ ْر إلى من َ
ص َّح َح الله ُ ُوج َهةَ ن َ
طول
ظ ِر ِه بهذه الحقي َق ِة ال َّ
َم ِلكا ً عظيماً ،ف َ
ألن اإلنسانَ ين ُ
ليس كما ين ُ
اإلنسانَّ .
ُ
ظ ُر إلى العينين وأما
ظ ُر
قام ِته ألني قد رفضتُهُ .ألنَّهُ َ
الربُّ فإنَّهُ ين ُ
ص ُموئيل .)1 :76
ظ ُر إلى القلبَ 7( ".
سى لم يختر الرب هؤالء .وقا َل
أمام صموئيل فقا َل صموئيل لي َّ
وعب ََّر ي َّ
سى بني ِه السبعة َ
سى هل ك ُملُوا ال ِغلمان .فقا َل بقي بع ُد الصغير وهوذا يرعى ال َغنَم71 :76( .
صموئيل لي َّ
َّ
وبالطبعِ َّ
ت ب ِه".
داود األصغَر واألقَل أه ِ ّميَّةً بينَ
سى أر ِسل وأ ِ
و" )77فقا َل صموئيل لي َّ
فإن ُ
إخوتِ ِه ،وهذا الكال ُم يبدُو مألُوفا ً َّ
الملك التَّالي على
بالطبع ،كانَ ُه َو الذي
إختارهُ اللهُ ِليَ َكونَ
َ
َ
وسط إخوتِه .وح َّل رو ُح
س َحهُ في
ِ
ُهن ِِ و َم َ
إسرائيل ( .)71 :76فأخ َذ صموئيل قرنَ الد ِ
ص ُموئيل )77 :76
داود من َ
الربّ ِ على ُ
ذلك اليوم فصاعداًَ 7( ".
مر وقتٌ طويل قب َل أن يُصبِ َح هذا الر ُجل داود م ِلكاً .فعندما نلتقي بداود في
لقد َّ
داود .فبينما
7صموئيل ،77 -76نرى وصفا ً ِ
س فيها ُ
لكلّيَّة الهوت الله اإلعداديَّة التي َد َر َ
جارب التي
كانَ شا ُول ي ِ
ُالحقُهُ بح َ
س ٍد را ِغبا ً ِبقَت ِل ِه ،إجتازَ ُ
داود بك ِّل أنواع اإلختبارات والت َّ ِ
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ت ُّ
الظ ُروف .و ُك ُّل هذه اإلختبارات كانت تدف ُع داود
علَّ َمتْهُ أن َيثِقَ بالل ِه وأن يُطي َعهُ مهما كانَ ِ
داود
بإتجا ٍه واحد ،فكانت
تهدف جميعُها لتدريب داود ليُص ِب َح ملكا ً .وهكذا كان اللهُ يُح ِ ّ
ُ
ض ُر ُ
للخدمة التي أعدَّها ألج ِله .هل تعلَ ُمونَ َّ
وم
أن اللهَ يع َم ُل معنا أيضا ً بهذه الطريقة؟ ف ُك ُّل َي ٍ
وم آخر سنعي ُ
نَعي ُ
حسب قص ِدهِ ،ف ُك ُّل ما
ع ّ ِوينَ
شهُ يُ َح ِ ّ
شهُ .فإن ُكنَّا نُ ِحبُّ اللهَ وإن ُكنَّا َمد ُ
ض ُرنا ِل َي ٍ
َ
(رومية .)18 :8
نخت َ ِب ُرهُ سيُسا ِه ُم بما يُريدُنا اللهُ أن نع َملَهُ في ُمستَق َب ِلنا ُ
عونا نن ُ
ُ
كيف ش َّكلَهُ اللهُ
يجتازها ،لنرى
ت التي جع َل اللهُ داو َد
ظ ُر إلى
بعض اإلختِبارا ِ
َد ُ
ِ
َ
الر ُج َل الذي أرا َدهُ أن يَ ُكونَهُ.
ليُصبِ َح َّ
الراعي
ُ
داود َّ
ثير لإلهتمام أن نُالح َ
ظ أن الكثير من القادة العظام في الكتاب المقدس كانوا ُرعاة َ
من ال ُم ِ
عظماء .فداود تعلَّ َم
ئ جعلت منهم قادة ُ
وكرعاةِ غنم ،تعلَّموا مباد َ
غنم ،مثل موسى وداودُ .
غنم أبي ِه ،كانَ علي ِه أن
الكثير عندما كان راعياً .ففي
ِ
بعض األحيان عندما كانَ ُ
داود يرعى َ
الخراف7( .ص ُموئيل  .)76 -72 :71ومثل
هاج ُم ِ
ع األ ُ ُ
ُصار َ
سو َد وال ّد َببة التي كانت ت ُ ِ
ي ِ
الخراف (أُن ُ
ظ ْر يُوحنَّا :71
داود ُمستَ ِع َّدا ً أن يض َع حياتَهُ من أج ِل ِ
يسوع المسيح ال َمسيَّا ،كانَ ُ
أن اللهَ قا َل عندما رأى هذا" ،إن كانَ هذا ال َّ
 .)75 -77فال بُ َّد َّ
شابُّ يشعُ ُر بهذه الطريقة
َفس َّ
سوف أج َعلهُ َم ِلكا ً!"
الطريقَة حيا َل ِخرافِي .لهذا
حيا َل ِخ ِ
راف وا ِلدِه ،فال بُ َّد أنَّهُ سيشعُ ُر ِبن ِ
َ
سيقار
داود ال ُمو ِ
ُ
مر شاول في اإلكتئاب وال َهلع وتقلُّب المزاج ،وب ُك ِّل العوارض التي نُس ِ ّميها
عندما َّ
"ه ََوس اإلكتئاب "،إحتا َج لل ُمسا َ
عدة .فإقت َ َر َح ُخدَّا ُمهُ إست َ َ
خدام ال ُموسيقى ل ُمعالَ َجتِ ِه وللتَّرويحِ
ف َّ
شاول
داود ال ُموسيقيَّة :قا َل ِ
واح ٌد من ُخد َِّام ُ
أن أ َح َد ُهم كان عا ِلما ً ب َمو ِه َب ِة ُ
عن نف ِس ِه .وص َد َ
زف
ف شابَّا ً من بَيت لحم ،إبن َر ُج ٍل إس ُمهُ يَ َّ
سى ،الذي لم َي ُكن فقط َمو ُهوبا ً بالعَ ِ
يعر ُ
أنَّهُ كانَ ِ
يثارة ،بل كانَ أيضا ً شابَّا ً جمي َل َّ
الطل َع ِةُ ،
ذلك ُك ِلّ ِه،
شجاعاً ،قَ ِويَّاً ،وحكيماً .وفوقَ َ
على ال ِق َ
الربُّ َم َعهُ.)78 :76( ".
"كانَ َّ
وهكذا َر َّ
شاول ب ُموسيقاه ( ،)17واألر َجح أنَّهُ َرنَّ َم مزاميَر كانَ قد سبقَ
ط َ
داود ُرو َح ُ
ب ُ
و َكت َ َبها .ت َ َذ َّك ْر َّ
فر المزامير ال ُمو َحى ب ِه منَ الله ،والذي كانَ
داود َ
أن ُ
كتب حوالي نصف ِس ِ
عم َل ترتيبا ٍ
لتنظ ِيم ال ِعبا َدةِ في ال َهي َكل
ت أيضا ً ِ
رنيم عن َد الي ُهود .وقرا َبةَ نها َي ِة حياتِ ِهِ ،
َ
كتاب الت َّ ِ
األمر الذي ت َ
داود ِبنَف ِس ِه ،ل َكي
–
ُ
طلَّ َ
عزفُونَ ال ُموسيقى التي ألَّفَها ُ
ب أر َب َعة آالف كا ِهن كانُوا َي ِ
َخص آخر في
يِ ش ٍ
س ِبّ ُحوا َّ
يُ َ
الربَّ 7( .أخبار األيَّام  )5 :17وهكذا ساهَم ُ
داود أكث َ َر من أ ّ
ب الله ،بالدَّمجِ بينَ ال ُموسيقى وك ِل َم ِة الله معا ً إلى األبد.
تاريخِ شع ِ
حارب
ُ
داود ال ُم ِ
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داود و ُجولييت؟
الربّ ِ منذُ نُعُو َم ِة أظافِ ِره .أتَذ ُك ُرونَ قِ َّ
وب َّ
داود ُح ُر َ
حار َ
صة َ ُ
ب ُ
لقد َ
ص ُموئيل  .)71كانَ ُجولييت ب َ
أطو َل
ط َل الحرب عن َد ال ِف ِ
(َ 7
لسط ِيّين ،وكانَ ِ
ماردا ً – ألنَّهُ كانَ َ
ص ُهم خَوفاً.
من ثالث َ ِة
أمتار! ( )2ولقد إست َهزَ أ َ ُجولييت ب ُجنو ِد َّ
الربّ  ،الذين إرتَع َدت فرائِ ُ
ٍ
حامالً زادا ً منَ َّ
َّاطهم،
فداود ،الذي كانَ قد
عام ألشقَّا ِئ ِه ول ُ
ضب ِ
ذهب إلى سا َح ِة المعر َكة ِ
َ
الط ِ
ُ
ي ِ األغلَف ".وعندما
س ِم َع عندها تح ّدِيا ِ
ب هذا "ال ِف ِ
ُحار ُ
َ
ت ُجولييت .ث َّم أعلَنَ ُ
داود أنَّهُ سي ِ
لسط ّ
رس .وأنا آتي َ
ي بسيفٍ وبرمحٍ وبت ُ ٍ
باسم ربّ ِ
إليك ِ
وا َجهَ ُجولييت ،قا َل لهُ" :أنت تأتي إل َّ
األرض أنهُ يوج ُد إلهٌ إلسرائيل .وتعل ُم
الجنود إل ِه صفوف إسرائيل الذين عيَّرتَهم…فتعل ُم ُك ُّل
ِ
الحرب
ص الربُّ ألن
هذه الجماعة ُكلُّها [أي
برمحٍ ي ِ
ُخلّ ُ
ليس بسيفٍ وال ُ
ُ
َ
جيش ال ِعبرانيين] أنهُ َ
للربّ ِ وهو يدفع ُكم ليدِنا.)21 -25 :71( ".
داود ُه َو َّ
َّ
للربّ  ،وال َحرب حربُهُ.
ضيَّةَ كانت َّ
أن القَ ِ
إن جوه ََر ما قالَهُ ُ
داود القائِد
ُ
ُ
حيث كان لهُ
تأثير عظي ٌم على رجا ِله.
داود أيضا ً قائدا ً عسكريا ً عظيماً،
ٌ
لقد أصب َح ُ
هاربا ً من ال َم ِلك
وكانَ ِرجالُهُ ُمست َ ِع ّدِينَ أن ي ِ
ُخاط ُروا بحياتِهم من أج ِل ِه .فعندما كانَ ُ
داود ِ
بيت
ئ في
لسطيُّونَ إسرائيل وإحتَلُّوا َ
مغارة عدُالم ،إجتا َح ال ِف ِ
شاول ،وكانَ يختَبِ ُ
ال َمجنُون ُ
َ
بئر بيت
داول ُ
لحم .وعندما جا َء ثالثَةٌ من أبطا ِل ُ
لرؤ َيتِ ِه ،قا َل داود" ،من يسقيني ما ًء من ِ
عبر
لحم".
داود الثالثين األبطال ،واستلُّوا ُ
َ
فذهب ثالثةٌ من رجا ِل ُ
سيو َف ُهم ،وشقُّوا طريقَهم َ
ُ
بكأس ماءٍ لداود ،ثم شقُّوا طري َقهم
حيث أتوا
ب مدينة بيت لحمُ ،وصوالً إلى البئر من
ِ
أبوا ِ
كأس الماء التي طلبتَها".
ر ُجوعا ً إلى خارج المدينة حتى وصلوا إلى داود وقالوا لهُ" ،هذه
ُ
أشرب هذا
األرض وقال" ،أنا لستُ ُمست َ ِحقَّا ً أن
الماء وس َك َبها للربّ ِ على
كأس
داود
ِ
ِ
َ
فأخ َذ ُ
َ
ص ُموئيل  )71 -77يُقا ُل َّ
شخص
أن القائ َد هو
ٌ
الماء ألنَّ ُكم خاطرتُم بحياتِكم من أج ِلهَ 1( ".
يتبعُهُ آخرون .فبِهذا المنظار ،يُعتَبَ ُر داود قائدا ً بك ِّل ما لهذه الكلمة من معنى.
داود ويُوناثان
ُ
داود ،نالحظ أيضا ً عالقةَ داود بيوناثان ،إبن الملك شاول ،التي
وعندما ن ُ
درس حياة َ ُ
عرف داود أن
تظهر في هذا األدب التاريخي .عندما
نج ُد فيها مثاالً رائعا ً عن الصداقة التي
ُ
َ
"كيف أبكي
يوناثان قد قُتِل ،قال داود،
عليك يا يوناثان .كم أحببت ُ َك ،و ُحب َُّك لي فاقَ حُبَّ
َ
َ
ص ُموئيل )16 :7
النساءَ 1( ".
ُمع َ
َّ
ولكن
يتجرأون أن يقولوا لر ُج ٍل آخر" ،أُحب َُّك" لئال يُت َّ َهموا بالشذوذ.
ظ ُم الرجال اليوم ال
َّ
الصداقةَ بين ر ُج ٍل ور ُجل ،أو بين إمرأة وإمرأة ،هي عالقةٌ جميلة .بإختباري الخاص،
عندما يُخ ِ ّ
َط ُ
ط اللهُ لِشيءٍ َجمي ٍل في هذه ال َحياة ،يأتي ال َّ
ش ُ
يطان ويُش ّ َِو ُههُ بأبشَعِ الخطايا التي
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َّ
بالطبعِ ُه َو إخافَتُنا
ف إبليس
الر ِ
س هذه ال َبركة ُّ
وحيَّة ،التي كانَ اللهُ س َيم َن ُحنا إيَّاها .وه َد ُ
ت ُ َد ِنّ ُ
داود ويُوناثان معا ً في
لن ُ
َهر َ
هو الذي جم َع قَل َبي ُ
ب َبعيدا ً عن الخير الذي أرا َدهُ اللهُ لنا .فاللهُ َ
الو ُجود.
صداقَ ٍة بَريئ َ ٍة ناد َِرة ُ
َ
داود؟ لقد كانَ ُمستَس ِلما ً ُك ِلّيَّا ً لله ،وأرا َد أن يع َم َل ُك َّل َمشيئ َ ِة
ماذا كانَ ال ِ ّ
الر ِ
س ُّر ُّ
ي في حياةِ ُ
وح ُّ
ظيم لما يستَطي ُع اللهُ أن يع َملَهُ من
صفحا ِ
ع ٍ
ت ال ِكتا ِ
اللهَ .ي ِق ُ
ب ال ُمقدَّس كنَ ُمو َذجٍ َ
ف ُ
داود على َ
َخص ُملت َ ِز ٍم ُك ِلّيَّا ً بالله.
خال ِل ش ٍ

شر
الفَص ُل العا ِ
كيف نسقُ ُ
ط بِنجاح
َ
يُخ ِب ُرنا الكتاب المقدس أن المفتاح لمسح ِة الروح القدس هو الطاعة .قا َل يسوعُ" :إن كنتم
ُعطي ُكم الرو َح القُدُس( ".يُو َحنَّا :72
تُحبُّونَني ،فاحفظوا وصاياي وأنا
أطلب من اآلب في ِ
ُ
بكالم آخر ،الطاعة هي الشر ُ
الكتاب المقدس
ط ال ُمسبَق
.)17 ،75
ُ
إلختبار ما يدعوهُ
ٍ
ِ
"مسحةُ الروح القدس علينا( ".أُن ُ
سل  .)71 :5في ُمع َ
ظ ِم
مراحل حياتِ ِه ،كانَ
ِ
الر ُ
ظ ْر أعمال ُّ
داود مثاالً عن حقيقَ ِة الطاعة الممسوحة.
جر النَّجاح
فَ ُ
داود في َّ
سو َحة إلى أ َ ْو ِج ِه في صموئيل الثاني اإلصحاح السابع .فلقد
ع ِة ال َمم ُ
الطا َ
ص َل ِمثا ُل ُ
و َ
ب األرز .فأرا َد
يعيش في
سهُ كان
ب داود أن
يبني بيتا ً لله .فهو نف ُ
قصر من خش ِ
كان على قل ِ
ُ
ٍ
َ
تلك األيام.
أن
صة للعبادة في َ
يبني بيتا ً عظيما ً لله ،بدل خيمة اإلجتماع التي كانت ُمخ َّ
ص َ
َ
يبني داود بيتا ً لهُ ،ألن اللهَ كانَ يُري ُد
فجا َء ناثان النبي إلى داود وقا َل لهُ أن اللهَ ال يُري ُد أن
َ
يبني بيتا ً لداود .وهذا البيت الذي أرا َد اللهُ بنا َءهُ لداود كان المملكة األبدية .فكان داود
أن
َ
سيحصل على ساللة ُملوك من أبنائ ِه الذي سيم ِلكون على إسرائيل .وبالطبع ،فإن المسيا
ساللة ،ول ُمل ِك ِه لن تكونَ نهاية( .لُوقا )77 :7
سوف يُعتَبَ ُر من ضمن هذه ال ُ
َ
عندما أُخبِ َر داود بذلك ،صلَّى صالة ً جميلةً جدا ً قائالً" :أيها الرب اإلله ،من أنا حتى
أنت تتكل ُم عن إعطائي مملكةً أبديَّة.
ذلك َ
غير ُمستحق؟ وفوقَ ُك ِّل َ
ي بركاتِ َك وأنا ُ
تُغدِقَ عل َّ
وأنت تعرفُني .فأنت تعم ُل ُك َّل هذه األُمور ألنَّها
أيها الربُّ اإلله ،ماذا أستطي ُع أن أقول
َ
ص ُموئيل  )17 -78 :1فاللهُ ال يُباركنا بسبب إنجازاتِنا ،وال بسبب
وعد َُك ومشيئتُكَ 1( ".
ُبار ُكنا اللهُ بسبب نع َمتِه.
أَدائنا ،بل ي ِ
ُ
عاصفَ ِة ال َخ ِطيَّة
غيُو ُم
ِ
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سوف نبدأ ُ فصالً جديدا ً
عندما نص ُل إلى صموئيل الثاني اإلصحاح الحادي عشر،
َ
المراحل وأص َع َبها في حيا ِة داود .و ُهنا نج ُد حياة َ
في حيا ِة داود .وهذه المرحلة كانت أطو َل
ِ
ب
داود ،التي سبقَ وكانت ِمثاالً رائعاً،
ب التَّحذيرا ِ
تتحو ُل ِلتُص ِب َح ِ
ت في الكتا ِ
واحدا ً من أر َه ِ
َّ
ُ
إرتكب خطيَّةَ القتل ،وحاول
إرتكب داود خطيةَ الزنى ،ثم
ال ُمقدَّس .لقد
طمس خطاياه لمدةِ
َ
َ
َ
كاملة.
سن ٍة ِ
كيف يُم ِك ُن لهُ أن يسقُط بالخطيَّة بهذه
ب الله الذي يعم ُل إرا َدتَه،
ب قل ِ
كيف يُم ِك ُن لر ُج ٍل بحس ِ
َ
َ
جرد
الطريقة المأسا ِويَّة .نج ُد أن ِلخ ِ
فأوالً أخطأ َ داود ألنَّهُ ُم َّ
داود عدة تفسيرات وأسبابَّ .
َطيَّ ِة ُ
إنسان .حتى ولو كان إنسانا ً تقياً ،ولكنَّهُ لم ي ُكن فوقَ إمكانية الخطية والسقوط الروحي.
(أُن ُ
ظ ْر ُ 7كورنثُوس .)77 ،71 :71
سري َع العَ َ
طب .نقرأ ُ في صموئيل الثاني
داود منهُ شَخصا ً َ
ضعيفا ً َ
ثانِياً ،جع َل نجا ُح ُ
ت خروجِ ال ُملوك أن داود أرس َل يوآب وعبي َدهُ معهُ
تمام السنة في وق ِ
" 7 :77وكانَ عن َد ِ
فأقام في أورشليم".
صروا ربَّة .وأما داود
وجمي َع إسرائيل فأخربوا بني ع ُّمون وحا َ
َ
فبقي هذه المرة في
ش ُهم في المعركة .أما داود
تلك األيام كان على ال ُملوك أن يقودوا ُجيو َ
في َ
َ
أورشليم ،وأرس َل شخصا ً آخر ليقو َد جيشَه .أنا أعتق ُد أن الخروج من إرادةِ الله ،كما فع َل
نجاحه.
ِ
ضةً للتجربة .وأنا أ ُ ِ
داود ،جعلَهُ أكثر ُ
عر َ
ؤم ُن أيضا ً أن داود أخطأ َ ألنهُ كان في أَوجِ
أستفضل( ".فيل ِبّي  .)71 :2وإن
كيف
ضع ،وأعرف
ِ
ف أت َ ِ
َ
قا َل بولُس الرسول" ،أعرف كي َ
ب من النضجِ الروحي
ب
الكثير من الن ُ
ضج الروحي ،فاإلستفضا ُل يتطلَّ ُ
كان اإل ِت ّضاعُ يتطلَّ ُ
َ
فنحن ال نت َّ ِك ُل على الل ِه ِكفايَةً عندما َن ُك ُ
ُ
األمر
فضلينَ ،
أكثر مما يتطلّبُهُ اإل ِت ّضاع.
ُ
ون ُمستَ ِ
سريعي ال َع َ
طب ُروحيَّاً.
الذي يج َعلُنا َ
شرف ِت ِه ،ورأى إمرأة ً
ُحاص ُر ربَّة ،نقرأ ُ أن داود خر َج ليتم َّ
شى على ُ
فبينما كان
ُ
جيش داود ي ِ
َجميلَةً تستح ُّم .فأرا َد داود أن يحص َل على ما رآه .وبما أن داود كان الملك ،فكان بإمكانِ ِه أن
تلك المرأة ،وحص َل عليها .ولقد كان ِزنى داود من أسوأ
يحص َل على أي شئ يُريدُه .فأرا َد َ
بإمكان المرأة بتشبَع أن تقو َل شيئاً .فلم ي ُكن لها
صة بتمعُّن .لم ي ُكن
أنواع الزنى .إقرأ الق َّ
ِ
ي بذلك .يبدو أن بتشبع أحبَّت زو َجها بعُمق .وكان زو ُجها أوريَّا واحدا ً من أبطا ِل داود.
رأ ٌ
حرب داود.
رب
ُهاج ُم مدينةَ ربَّة ،ويُحا ُ
وكان ي ِ
َ
داود زو َجها أوريَّا من
عندما
إكتشف داود أن بت َ
ش َبع صارت ُحبلَى منهُ ،أر َج َع ُ
َ
ُموه خطيَّتَهُ ،أن يجع َل أوريَّا يذهب إلى منز ِل ِه وينام مع زوجتِه
المعر َكة.
وحاو َل ُ
َ
داود لكي ي ّ ِ
َ
منز ِله من ش َّدةِ والئِ ِه للم ِلك ولحر ِبه .فقا َل
بتشبَع ،فأس َك َرهُ وأرسلَهُ ،ولكن أوريَّا
َ
رفض دخو َل ِ
أنام مع
أوريا" ،إن ِرجالي هم خارجا ً في البرية في
ِ
أرض المعركة ،فليس صحيحا ً أن َ
كتب
داود في جع ِل أوريا يد ُخل إلى منز ِل ِه وينام مع زوجتِهَ ،
زوجتي اليوم ".عندما لم ينجح ُ
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سلَها بيد أوريا .وهذا يُرينا أن أوريا كان موض َع ثِقَ ٍة ألنَّهُ
داود رسالةً لقائ ِد جي ِش ِه يوآب وأر َ
ُ
ب الشديدة
لم يفت َ ْح الرسالة ويقرأها .وكانت الرسالة تقول" ،إجعلوا أوريا في وج ِه الحر ِ
ص ُموئيل .)75 :77
ِ
ُضرب ويموتَ 1( ".
وارجعوا من ورائه في َ
مور الحرب في رسال ٍة إلى
ولم ي ُمر الكثير من الوقت حتى أرس َل يوآب
َ
وأخبر داود بجميعِ أ ُ ِ
مات عبد َُك أوريَّا الح ِث ّي أيضاً )17( ".وبمقت ِل أوريَّا ،أصب َح داود
داود يقو ُل فيها" ،ولقد قد َ
الزنى ،بل وأيضا ً في أبشعِ نوعٍ من الجريمة ،ألنهُ قت َل
ليس فقط في أبشعِ نوعٍ من ِ
ُمذ ِنبا ً َ
أخبار األي َِّام ،ت َّم
سفري
واحدا ً من أبطا ِل ِه األ ُ َمنَاء .عندما ت َّم إعا َدة ُ ذكر هذه الخطيَّة ِ
ِ
الحقا ً في َ
ِ
الت َّ ُ
داود .ولقد
بخ ِ
ي ٍ على جري َم ِة قت ِل أُوريَّا ِ
الح ِث ّي على أنَّها في قَل ِ
َطيَّ ِة ُ
ركيز بشك ٍل أساس ّ
كتم خطيَّتَهُ لم َّدةِ سن ٍة
أذن َ
َب ُ
داود بإقتِرافِ ِه خَطيَّةَ ال َكذِب أيضاً .وبحسب الكتاب نج ُد أن داود َ
كاملة .لقد َّ
درست مزامير
يعرف باألمر إال هو وقائ ُد جي ِش ِه يوآب .إذا
َ
ِ
ظن ُ
داود أن أحدا ً لم ِ
تلك السنة
داود
داود كانت َ
َ
ووصلت إلى نتائج الخطية ،ستج ُد أن أسوأ َ وأحزنَ سن ٍة في حياةِ ُ
كتم داود خطيَّتَه( .أُن ُ
ورين  71و.)57
ظ ْر ال َمز ُم َ
عندما َ
الربّ ِ وقا َل
الذنب الذي
إن
شعر ب ِه داود جعلَهُ مريضا ً جسديَّاً .وفي النَّهايَة ،إلتَفَ َ
نحو َّ
َ
ت ُ
َ
داود َ
إثمي .قلتُ
أثام
وأنت
أعترف للربّ ِ بذنبي
َ
َ
ف َ
َطيَّتي وال أكت ُ ُم ِ
لك ِبخ ِ
ُ
لهُ" :أعت َ ِر ُ
رفعت َ
خطيَّتيَ (".مز ُمور  .)5 :71قا َل داود َّ
أن على األتقياء أن يُصلُّوا من أج ِل بهج ِة الغُفران .أال
ع َ
ظ َمة داود تظ َه ُر
يعني هذا أنهُ ُمم ِك ٌن
لألتقياء أن ي ِ
ِ
معنى ما ،إن َ
ُخطئوا؟ نعمُ ،مم ِكن .ولكن بِ
ً
في طريق ِة تعا ُم ِل ِه مع خطيَّتِ ِه فيما بعد ،وفي طريقة قُبو ِل ِه لعواقب خطيَّتِه.
ع َ
ماء ُمظ ِل َمة
شُعا ٌ
س ٍ
من النُّور في َ
عندما نسقُ ُ
ب م َع هذا
وكيف
وطنا –
ط،
نتجاو ُ
سقُ ِ
األمر ال ُم ِه ُّم ُه َو ما سنف َعلُهُ ِحيا َل ُ
ُ
َ
َ
داود ،حتَّى عندما أخطأَ ،من أع َ
ظ ِم األمثِلَ ِة أو النَّماذِج
ال ُّ
سقُوط .في هذه المرحلة تُصبِ ُح حياة ُ ُ
ب ال ُمقدَّس.
التي تُقت َدى في الكتا ِ
ال ُموا َج َهة
ي ُ
ُ
ناثان
ي
شجاعٌ إس ُمهُ ناثان.
يظهر في
ص ُموئيل ،71
ُ
َ
في َ 1
ِ
فأخبر النب ُّ
قصر داود نب ٌّ
ناك ر ُج ٌل ثري لدي ِه الكثير من القُطعان .وكان لهُ
قصةً في حضرةِ الملك وقا َل أنهُ كان ُه َ
جار فقير جدا ً لم ي ُكن عن َدهُ إال نعجة صغيرة .ولقد أحبَّ هذا الر ُجل الفقير نع َجتَهُ كثيراً.
ٌ
حيوان أليفٍ ألوالده .وكانت هذه النعجة تأ ُك ُل على مائ َد ِت ِه وتشرب من كأ ِسه.
وكانت مث َل
ٍ
وإذا بضيفٍ يح ُّل على الر ُج ِل الغني .فلم يذبح هذا الر ُجل الغني أيا ً من قطعانِ ِه لضي ِفه ،بل
جار ِه الفقير ،وأخذ نعجتَهُ األليفة المحبوبة ،وذبحها ليُق ِ ّد َمها لضي ِفه.
إجتازَ الطريق نحو بي ِ
ت ِ
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سم َع داود قصةَ ناثان ،قا َل داود" ،موتا ً يموتُ هذا الر ُجل بسبب ما فعلَه.)5( ".
عندما ِ
أنت هو الر ُجل الذي كنتُ أتكلَّ ُم
فأشار ناثان بإص َب ِع ِه نحو داود وقال لهُ،
"أنت ُه َو الر ُجل! َ
َ
َ
لشاول ،ولقد
ولديك الكثير من النساء.
فأنت ملكُ إسرائيل
عنهُ.
ولديك ُك ُّل الغنى الذي كانَ
َ
َ
َ
ُ
ح ِف َ
كالم
رت
شاول ،ولو لم ي ُكن هذا كافياً،
ألعطاك اللهُ المزيد .فلماذا إحتَقَ َ
َ
ظ َك اللهُ من ي ِد ُ
َ
الربّ ِ بع َم ِل َك ال َّ
سيف،
وأخذت زو َجتَهُ لتَ ُكونَ
َ
الح ِث ّي بال َّ
الربّ ؟ فقَت َ َ
لت أُوريَّا ِ
ش َّر في عينَي َّ
َّ
ص ُموئيل .)9 -1 :71
إمرأة ً َ
لكَ 1( ".
داود كان
ُهناك ،في محض ِر المحكمة الملكيَّة ،وا َجهَ ناثان الم ِلك داود بخطيَّتِه .وتذ َّك ْر أن ُ
م ِلكاً ،وكان بإمكانِ ِه القول" ،إق َ
تظهر عظمةُ داود.
سه "،ولكن داود لم يفعل هذاُ .هنا
ُ
طعوا رأ َ
ص ُموئيل 77 :71
لقد
ص ُموئيل  77 :71أ) .ولقد سا َم َحهُ اللهُ (َ 1
إعترف داود بخطيَّتِهَ 1( .
َ
َطيَّتِ ِه.
ب عليه أن يأ ُك َل من مائِ َدةِ العواقِب الوخيمة ِلخ ِ
ب) ،ولكن تو َّج َ
العَواقِب
يف بيت َ َك إلى األ َبد ...هأنذا
ُفار ُق ال َّ
لقد نق َل ناثان َك ِل َمةَ َّ
س ُ
الربّ ِ إلى ُ
داود" :واآلن ال ي ِ
داود أخ َ
عليك ال َّ
ص ُموئيل  71 :71أ ،و 77أ) .وبما َّ
إطار
طأ َ في
أُقي ُم
َ
أن ُ
ش َّر من بَيتِ َك"َ 1( .
ِ
ص ُموئيل
العائِلة ،فلقد عاقَبَهُ اللهُ في هذا اإلطار ذاتِ ِه .في إصحاحٍ بع َد اآلخر ِم َّما ت َ َبقَّى من َ
 ،1نرى نُب َُّوة َ ناثان تتحقَّق.
أن ِ ّ
سوف ي ُموت .فسق َ
ي َّ
ط دا ُود على
ش َبع
الطف َل الذي سيُولَ ُد منهُ ِلبَت َ
َ
َّأوالً أخبَ َرهُ النَّب ُّ
وطالب اللهَ من أج ِل حياةِ الصبي .ولكن حالَةَ الطف ِل
صام
وج ِه ِه وصلَّى لست َّ ِة أي ٍَّام لَيا ٍل .ثم
َ
َ
ش َ
قام داود واغتسل ،وم َّ
ط
سوءاً ،وفي
سا ِبعِ مات .وعندما َ
اليوم ال َّ
إزدا َدت ُ
ِ
مات الطفلَ ،
ب داود إلى خيم ِة اإلجتماع وعب َد
شعرهُ ،وب َّد َل ثيا َبه ،وتناو َل وجبةً كبيرة ً من الطعام .ثم ذه َ
َ
لوك داود .فقال" ،عندما كان الطف ُل حيَّاً ،ظننتُ َّ
أن اللهَ ُمم ِك ٌن أن
يفهم
س َ
الناس ُ
ُ
الرب .لم ِ
سأذهب إلي ِه.
ي .ولكن اآلن وقد أخ َذ اللهُ هذا الطفل ،فأنا أعل ُم أنني أنا
ُ
يكونَ رحوما ً ويُن ِعم عل َّ
ص ُموئيل .)17 :71
وأنا أعل ُم أن الطف َل لن ِ
يَ 1( ".
يرج َع إل َّ
ناك
أعتق ُد أن هذه القصة تُخ ِب ُرنا أنهُ عندما يأخذُ اللهُ ِطفالً من الحياة ،ال ينبغي أن يكونَ ُه َ
أدنى ّ
ماض إلي ِه".
شك بخالص الطفل األبدي .عب ََّر داود عن رجاءٍ واثق عندما قال" ،أنا
ٍ
الح ْ
ب
ِ
ظ الفرق بين ردةِ فع ِل ِه على وفاةِ الطفل وبين ر َّدةِ فع ِل ِه على وفاةِ أبشالوم ،زَ َمنَ تأدِي ِ
سم َع داود أن إبنَهُ أبشالوم قد قُ ِتل ،لم ي ُكن ل ُحز ِن ِه ُحدود.
داود .فعندما ِ
ُ
عواقب خطي ِة داود في اإلصحاح الثالث عشر وما يتبع .فلقد كان
إستمرت
ولقد
ُ
َّ
غتصب أمنون ثامار .وإذا بأبشالوم اإلبن
لداود إبنا ً إس ُمهُ أمنون ،وإبنةً إس ُمها ثامار .ولقد إ
َ
هرب أبشالوم من أج ِل حيا ِته .وأخيراً ،أ ُ ِعي َد
ال ُمحبَّب عند داود ،يقو ُم بقت ِل أخي ِه أمنون .ثم
َ
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أبشالوم بوساط ِة قائد جي ِش ِه يوآب .وعندما رج َع أبشالوم ،ف ِش َل داود في أن يغ ِف َر ُك ِلّيا ً
ألبشالوم .فقا َل داود" ،يُم ِك ُن ألبشالوم أن يد ُخ َل المدينة ،ولكنني ال أُري ُد أن أرى وج َهه".
داود لل َّ
ش ِر َكة م َع إبنِ ِه أبشالُوم ،ولكنَّهُ فَ ِش َل بأن يغ ِف َر لهُ وبأن ي َُر ِ ّم َم العالقَةَ معَهُ1( .
لقد إشتَاقَ ُ
ص ُموئيل  .)12 :72وبهذا أبع َد داود أبشالوم إبنَهُ عنهُ نهائياً .هنا ،بع َد أن أصبَ َح أبشالُوم
معزوالً
خارج أُورشَليم .وزيا َدة ً
ُ
طاردا ً َ
ِ
بذلك أبي ِه ُ
داود إلى ِ
وغاضباً ،بدأ َ ثورة ً ض َّد أبيهِ ،
ُشير على أبي ِه داودُ ،أال و ُه َو أخيتُوفَل.
على هذه ِ
الخيانَة ،إت َّ َخ َذ أبشالُوم لنَف ِس ِه ُمستَشاراً ،كانَ ي ُ
ُثير َغي َ
ُحاربَهُ
لذلك،
غير ُمست َ ِع ٍ ّد
َ
ُ
ظ أبي ِه ُ
وداود َ
ص َح أخيتُوفَل أبشالُوم بأن ي َ
ولقد ن َ
داود لي ِ
ِّ
سطحِ القَصر
س ِ ّريا ِ
داود ال َعشر ،اللواتِي َبقينَ على َ
بإضطجاعِ أبشالُوم في ال َعلَن م َع َ
ت أبي ِه ُ
سف ،لقد تَبِ َع أبشالُوم
ش ِليمُ ،م َ
ي ِ في أُور َ
أمام أعي ُِن إسرائيل .ولأل َ
ال َملَ ِك ّ
ش ِ ّهرا ً ب ُحر َم ِة أبي ِه َ
ستشار الخائن أخيتُوفَل.
نصي َحةَ هذا ال ُم
ِ
ب لهُ،
عندما ِ
س ِم َع أن صديقَهُ الذي كان بمثاب ِة أ ٍ
داود عن هذه الفظا َ
عة ،وعندما َ
سم َع ُ
داود المزمور  .55إقرأ المزمور 55
قد نص َح إبنَهُ أبشالوم بالتع ّدِي على
ِ
نساء أبيهَ ،
كتب ُ
باإلمكان قرا َءة ُ هذه التَّفاصيل
بالرعب واأللم.
داود كان مملوءا ً ُّ
وسوف تجد أن َ
قلب ُ
َ
ِ
ص ُموئيل .78 – 77
المأسا ِويَّة من هذا الفصل َّ
الرهيب من حياةِ ُ
داود ،بِ ِقرا َءةِ َ 1
داود َّ
ض َّد
ولكن
ع ِملَهُ أبشالُوم ،وقب َل أن ي ِ
صرة ألبطا ِل ِه ِ
خطةَ المعركة ال ُمنتَ ِ
رغم ُكل ما َ
ي ُ
َ
ُعط َ
داود أبطالَهُ أن يترفَّقوا بالفتى أبشالوم .أنا
يش إسرائيل الذي كانَ
َ
َج ِ
تحت قيا َدةِ أبشالُوم ،حذَّ َر ُ
يموت إبنَهُ أبشالوم في هذه
أعتق ُد أن السوط األخير الذي و َّج َههُ اللهُ لداود هو أنهُ سم َح أن
َ
المعركة .ال ُح ُ
ت طف ِل ِه من َبت َ
داود على مو ِ
شبَع ،وبينَ َر َّدةِ
ظوا ُمجدَّدا ً الفَرقَ بينَ َر َّدةِ فِع ِل ُ
زن ،وصر َخ با ِكيا ً" ،يا
فع ِل ِه على مو ِ
ت إب ِن ِه أبشالُوم .عن َدما قُ ِت َل أبشالُوم ،غ َِرقَ ُ
داود في ال ُح ِ
أبشالوم يا إبني .كنتُ أو ُّد لو أني ُم ُّ
ص ُموئيل :78
ت مكانك .آه يا أبشالُوم إبنِي ،يا إبنيَ 1( ".
.)77
خالف
داود بهذه الطريقة؟ على
ِ
ورة ً ِ
ض َّد أبي ِه ،فلماذا كانت َر َّدة ُ فع ِل ُ
كانَ أبشالُوم قد َهيَّ َج ثَ َ
َب إلي ِه ".أعت َ ِق ُد
شبَع ،لم يَ ُك ْن
ت طف ِل ِه من بَت َ
َمو ِ
داود أن يَقُو َل عن أبشالُوم" ،أنا سأذه ُ
بإمكان ُ
ِ
داود َّ
ومنَ ال ُمحتَ َم ِل أيضا ً َّ
َّ
ظن أن
ب ُحزنِ ِه العميق على َمو ِ
ت أبشالُومِ .
سبَ ُ
أن هذا كانَ َ
أن ُ
مات بسبب خطايا أبي ِه ،مع أن داود كان يتمنَّى أن يحد َ
وت ُهو
ُث العكس ،أي أن َي ُم َ
أبشالوم َ
ب خطايا إبن ِه.
بسب ِ
عندما تقرأ ُ قصةَ خطيَّة داود وعواقبها الوخيمة ،تذ َّك ْر أن ال أحد منا هو فوق إمكانية
كيف نتعامل مع
أظهر لنا
كيف أن داود
السقوطُ 7( .كورنثُوس  71 :71و .)77والحظ
َ
َ
َ
الفشل األخالقي والروحي -أن نعترف بخطايانا .ث َّم ف ِ ّكر بقيمة كلمات يسوع عندما قال
خطئي أيضاً( ".يُو َحنَّا .)77 :8
للزانية" ،إذهبي وال ت ُ ِ
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عشَر
الفَص ُل الحادِي َ
بَركَاتُ الغُفران
ي ألُح ِقّقَها من خال ِل هذه الدراسة هي كلمة
أحد األهداف التي وضعتُها
َ
نصب عين َّ
"عالقةٌ ُمتَ َبا َدلَة ".فلقد سبقَ وقُلتُ في البداية عندما قدَّمتُ هذه الدراسة أن أحد األهداف
ببعضها البعض ،بهدف تبيان
ال ُمتع ّدِدة لهذه الدراسة هو إظهار عالقة أسفار الكتاب المقدس
ِ
أسفار األنبياء،
وح َدة الكتاب المقدس .فمثالً ،بع َد أن تستط ِل َع األسفار التاريخية وتصل إلى
ِ
عاش فيها هؤالء األنبياء وكرزوا
لديك الخلفية التاريخية التي
سوف تُالحظ أنهُ قد أصب َح
َ
َ
َ
لفهم أحد أعظم أسفار الكتاب
وتألَّموا وماتوا .ويؤ ِ ّهلُ َك ُ
أدب العهد القديم التاريخي أيضا ً ِ
داود.
المقدس ،سفر المزامير ،وخاصةً مزامير ُ
زامير
داود في ال َم ِ
قَ ُ
لب ُ
يتفقان معا ً بطريق ٍة جميلة .ففي المزامير التي
مزامير داود وصموئيل الثاني 78-77
إن
َ
ِ
ُك ِت َبت في هذه المرحلة التاريخية من حيا ِة داود ،نستَطي ُع أن نف َه َم عظمةَ داود ،حتى ولو كانَ
ي.
َ
والر ِ
س ِ
ذلك في مر َحلَ ِة ُ
ي ُّ
وح ّ
قوطه األخالقِ ّ
ال َمز ُمور الثَّا ِلث
بشتمه.
قام َر ُج ٌل إس ُمهُ ِشم ِعي
وفي َ
ِ
تلك المرحلة من هرو ِ
ب ُ
داود إلى البريَّةَ ،
س ِيّدِي ال َم ِلك.
ص ُموئيل  .)8 -5 :76فقا َل قائِ ُد أبطا ِل داودِ " ،لماذا يَسُبُّ هذا ال َك ُ
لب ال َميتُ َ
(َ 1
َدعني أعب ُُر فأق َ
عوهُ يَسُبُّ َّ
َّ
سهُ)9( ".
الربَّ قا َل لهُ سُبَّ
داود أجابَهَُ " ،د ُ
ألن َّ
ط َع رأ َ
ولكن ُ
داود 77( ".ب).
ُ
وبينما كان داود
كتب المزمور .7يقو ُل داود في المزمور " ،7يا ربُّ
ُ
ينسحب من أورشليمَ ،
ليس لهُ
خالص بإل ِهه".
ٌ
ي .كثيرون يقولون لنفسي َ
ي .كثيرون قائمون عل َّ
ما أكثر ُمضايق َّ
( َمز ُمور  .)1 -7 :7هذا ما كان ِشمعي يقولُهُ عندما كان يسبُّ داود وير ُ
شقُهُ بالحجارة.
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ُ
رس لي.
ولكن داود يقو ُل في المزمور ،7
حيث يُظ ِه ُر أنهُ رج ٌل تقي" ،أما َ
أنت يا ربُّ فت ُ ٌ
مجدي وراف ُع رأسي .بصوتي إلى الربّ ِ أصر ُ
خ فيُجيبُني من جب ِل قُد ِس ِهَ ( ".مز ُمور -7 :7
.)2
نظر إلى
وعندما نظ َر داود إلى ماضيه ،رأى عجائب أنجزها الربُّ في حياتِه .فعندما َ
الحاضر
إستجابات الله لصلوا ِت ِه في الماضي ،كان لهُ اإليمان أن يض َع ثقتَهُ بالله في
ِ
وال ُمستق َبل.
الرا ِبع
ور َّ
ال َمز ُم ُ
ُناسب هذه المرحلة من حياتِه .يقو ُل لنا داود
يُخ ِب ُرنا داود في المزمور الرابع شيئا ً ي
ُ
ُ
فيطير عنَّا نو ُمنا ،يقو ُل لنا داود
البؤس والشقاء،
تكون حالتُنا العاطفية غارقة في
أنهُ عندما
ُ
ِ
التصرف.
ب ُحسنَ
أننا غالبا ً ال نستطي ُع أن ننام ألنهُ علينا أن نت َّ ِخ َذ قرارا ً كبيراً ،الذي يتطلَّ ُ
ُّ
تلك المرحلة إتَّخ َذ قراراً.
ويُخ ِب ُرنا أنهُ في
وسط الليل عندما لم ي ُكن بإمكانِ ِه أن ينام ،أنهُ في َ
ِ
"سوف أذب ُح ذبائ َح ال ِب ِ ّر وأتو َّك ُل على الربَ ( ".مز ُمور  )5 :2قا َل داود
قرارهُ التالي،
وكان
ُ
َ
أن دافعَهُ لعم ِل الخير كانَ أنهُ كان ُمحاطا ً
بأشخاص يقولون" ،من يُرينا خيراً؟" ( َمز ُمور :2
ٍ
ُ
وليس ما هو
شخص يعم ُل خيراً،
بأشخاص يتطلَّعون إلى
ونحن جميعا ً اليوم ُمحاطون
.)6
ٍ
ٍ
َ
فسوف يتباركُ
لمصلحتِه .فعندما يرونَ من يفع ُل خيرا ً حتى ولو كلَّفَهُ ذلك ُك َّل ما عنده،
َ
ويتقربونَ من الله بسبب ما رأوه.
الناس
هؤالء
َّ
ُ
شرون
ال َمز ُمور الثَّا ِلث وال ِع ُ
إسمه".
البر من أج ِل ِ
يقو ُل داود في مزمور " 7 :17ير ُّد نفسي ،يهديني إلى ُ
سبُ ِل ِ ّ
نقف
عندما يُر ِب ُ
ضنا اللهُ ويجعلُنا نعترف بأننا خرافَهُ وهو راعينا ،نقو ُم ُمجدَّداً .ولكن عندما ُ
ونستل ُم القيادة ونجع ُل من أنفُ ِسنا الراعي بدل الخروف ،تتحو ُل المراعي الخضراء إلى
كأس فارغة .فعن َدما ننسى من هو
يابِسة ،ومياه الراح ِة إلى ميا ٍه ع ِك َرة،
والكأس الريَّا إلى ٍ
ُ
الراعي ومن هو الخروف ،عندها نحتا ُج إلى ر ِ ّد النفس.
ي جداً .يقو ُل داود" ،ير ُّد نفسي ،يهديني
ولكن
كيف سير ُّد اللهُ نُفُو َ
َ
سنا؟ إن إلهنا هو إلهُ عمل ٌّ
البر من أج ِل نف ِس ِهَ ( ".مز ُمور  7 :17ب)َّ .
ب أكثَر
إن
إختبار نهض ٍة وإنتعاش يتطلَّ ُ
إلى ُ
سبُ ِل ِ ّ
َ
ف
عوةِ الوا ِع ِظ في كنيس ٍة ما بالتَّقَد ُِّم إلى األمام أو َرفع اليد ِب َه َد ِ
من ُم َج َّر ِد الت َّ ُ
جاوب م َع َد َ
إختبار صال ٍة على ال َمذ َبح .اللهُ َيقُولُ" ،عندما
ب أكثَر من
لرب ،ويتطلّ ُ
تكريس الحيا ِة ِل َّ
ِ
ِ
البر
س ُكم ،فأنا سأفع ُل ل ُكم َ
تُريدون أن ت ُ َر َّد نُفو ُ
ذلك بهذه الطريقة .علي ُكم أن تسيروا في طريق ّ
س ُكم".
ِل ِبضعِ سنين .وعندما تسيرون في طريق البر ،فهذا سير ُّد نُفُو َ
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هذا ما نراهُ يحد ُ
ُث في حياةِ داود في صموئيل الثاني اإلصحاحات  .78-77لقد إت ّ َك َل داود
ق
"سوف
على الله وقال،
سبُ ِل ال ِب ّر من أج ِل ِ
أسير في ُ
ُ
إسمك ".وعندما َ
َ
سار داود في طري ِ
تجاوب
وإختبر التأديب وعواقب الخطية ،أخ َذ داود نعمةً من الله لعم ِل الخير .وعندما
البِ ّر
َ
َ
سه.
داود مع تأدي ِ
ب الله على عواقب خطيَّتِه ،ر َّد اللهُ نف َ
ُخطئ .وبع َد
لقد كان داود ملكا ً لمد ِة أربعين سنةً .وكان م ِلكا ً لستة عشر عاما ً قب َل أن ي ِ
سهُ ،ور َّد اللهُ مملكتَه.
ق البِ ّر لفترةِ أر َبعَ ٍة وعشرينَ سنَةً ،فر َّد اللهُ نف َ
أن أخطأََ ،
سار في طري ِ
وملك داود كأفض ِل ملِكٍ لمدةِ أربع ٍة وعشرين عاما ً بعد أن
داود إلى العرش،
َ
فأرج َع اللهُ ُ
الربّ .
أخطأ ،ألنَّهُ عا َد
ق البرُ ،معت َ ِرفا ً بخ ِ
َطيَّتِ ِه ،تائِبا ً عنها ،تا ِبعا ً َّ
َ
وسار في طري ِ
كيف
هل أنتُم بحاج ٍة لإلعتراف وللتوبة الحقيقية؟ أو
بكالم آخر ،هل تعرفونَ
ٍ
َ
تسقُطونَ بنجاح؟ أقو ُل ل ُكم بك ِّل محبَّ ٍة وإخالص أن ُكم لن تعرفوا أبدا ً بركةَ الغُفران إال عندما
اإلعتراف يعني أن تقو َل عن خطيَّتِ َك
حذو داود وتعترفوا بخطيَّ ِت ُكم لله .تذ َّكروا أن
َ
تحذُوا َ
عملتُه .أُش ِ ّجعُ ُكم أن
نفس ما يقولُهُ اللهُ عنها .فكلمةُ إعتراف تعني أن أُوا ِفقَ مع الله حو َل ما ِ
صون إن إعترفتُم
ف تخلُ ُ
تقرأوا المزمور  ،57 ،17و ،55ودعوا داود يتكلَّ ُم إلي ُكم ،وسو َ
إختبر داود ،بركةَ الغُفران.
سوف تخت ِبرون ،مثلما
بخطايا ُكم .وبع َدها
َ
َ
ترانيم الغُفران
إنشا ُد
ِ
"كيف تعرف إذا ُ
البعض أنهُ يُم ِكنُ َك
غ ِف َرت خطاياك؟" يقو ُل
س َك،
هل سبقَ
َ
ُ
وسألت نف َ
َ
ب المقدس يقولُه ،وأنا أ ُ ُ
ذلك ألن هذا ما يقولُهُ
ؤمن به،
أن تعرف َ
الكتاب المقدس .فالكتا ُ
ُ
تعرف إن ُ
غ ِف َرت خطاياك.
ناك طريقةٌ أُخرى يُم ِكنُ َك فيها أن
وهكذا إنتهى األمر .ولكن ُه َ
َ
تعرف ما إذا ُ
الشعور بالذنب.
غ ِفرت خطاياك عندما يزو ُل
أنت
َ
ُ
ُ
الشعور بالذنب بطريق ٍة أُخرى.
الكثير من ال ُمعا ِلجين النفسيين مع
اليوم ،يتعام ُل
ُ
ِ
هناك خطأ ٌ
هناك أي ُ
ليس
يتعاملون معهُ بالقول" ،ال يجب أن يكون
َ
َ
ش ٍ
عور بالذنب ،ألنهُ َ
ناك ما ال تستطي ُع أن تعملَه ،أو ما ال ينبغي أن تعملَه .فال توج ُد أية ثوابت
ليس ُه َ
وصوابَ .
الشعور بالذنب هو فقط لألطفال ،ألن األطفا َل فقط هم الذين يسمحون
أخالقية ُمطلَقَة .ف
ُ
لك أن ما
الصواب والخطأ .لهذا ال
لآلخرين أن يقولوا لهم ما هو
تسمح أبدا ً ألح ٍد أن يقو َل َ
ْ
ُ
ب من العدد الكبير من الناس الذي يُحا ِولون ح َّل مشا ِك ِلهم بهذِه
تفعلهُ هو خطأ .أنا أتع َّج ُ
الطريقة اليوم.
ي ُمش ِكلَةُ
بال ُمقابِل ،قا َل داود ما معناهُ" ،لدي ُمش ِكلة شعور بالذنب ألني ُمذنِ ٌ
ب .ولد َّ
ال ُّ
عترف أنَّنا ُمذنِبُون،
ور بالذَّن ِ
ب ألني أخطأتُ  ".ح ُّل الل ِه ِل ُمش ِكل ِة الشعور بالذنب هو أن ن ِ
شعُ ِ
سوف نُظ ِه ُر أنَّنا نف َه ُم ونَ ِث ُق ِب َح ِّل الل ِه ل ُمش ِكل ِة ُ
ورنا بالذَّنب ،عندما
وأننا أخطأنا .عندها
شعُ ِ
َ
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بالربّ  .عن َدها وعن َدها فقط
ض ُع ثِقَتَنا َّ
نُق ِ ّد ُم ذبا ِئ َج ال ِب ِ ّر التي ت ُ َع ِبّ ُر عن تو َبتِنا وإعتِرافِنا ،ون َ
سوف نختَ ِب ُر َب َر َكةَ الغُفرانَّ ،
ألن ُ
سوف َي ُزولُ.
ب
عورنا بالذَّن ِ
ش َ
َ
َ
إعتراف داود بخطيَّتِه ،بل هو يفت ُح لنا نافِذة ً من ِخال ِلها
ليس فقط
َ
إن المزمور َ 57
الح ْ
نستطي ُع أن نرى ع َ
ظ هذه األمور الثالثة في المزمور  .57فأوالً،
ظمة الر ُجل داودِ .
الح ْ
ير ِة
اط ِن ،فَ ِفي ال َّ
س ِر َ
ق في ال َب ِ
ِ
ظ أن داود يُصلّي لله عن أص ِل خطيَّ ِته" :ها قَد ُ
س ِر َ
رت بال َح ّ ِ
التضرع ،أع َ
طى اللهُ إعالنا ً لداود،
ب على هذا
تُعَ ِ ّرفُني ِحك َمةً( ".مز ُمور  )6 :57وكجوا ٍ
ُّ
ِّ
ص ّ ِورتُ
أمامي دائماً ...هأنذا
نقرأ ُ ما كتبَهُ،
َطيَّتي ِ
ي ،وخ ِ
باإلثم ُ
عار ٌ
ف ب َم ِ
ِ
عندما َ
"ألن ِ
عاص َّ
َطيَّ ِة َح ِبلَت ِبي أ ُ ِ ّميَ ( ".مز ُمور  7 :57و)5
و ِبالخ ِ
الح ْ
ي يا اللهُ ،وروحا ً ُمستقيما ً
ظ هذا
ث ُ َّم ِ
ُّ
التضرع العظيم الذي يُق ِ ّد ُمهُ ُ
داود" :قلبا ً نقيَّا ً أُخلُق ف َّ
داخ ِليَ ( ".مز ُمور  )71 :57إن كلمة "أُخلُ ْق" تأتي من الكلمة العبرية "بَ َرا" ،التي
ج ّدِد في ِ
َ
ثالث مرا ٍ
ت فقط في تكوين ،7
تعني "عم َل شيء من ال شيء ".لقد إستُخدِمت كلمة برا
ُ
حيث تعني َّ
داود كانَ ِبطريقَ ٍة أو بأُخرى يقو ُل
وإستُخ ِد َمت ُهنا في ال َمز ُمور ،71 :57
أن ُ
ضع
ي شَي ٌء أُق ِ ّد ُمهُ َ
لك لتَع َم َل من خال ِل ِه .فأنا أسأَلُ َك أن ت َعم َل شيئا ً من ال شيءْ .
ليس ل َد َّ
للهَ " ،
ق ٍِ في
شيئا ً في جوهَر ِكياني لم ي ُكن موجودا ً عندما ُو ِلدتُ  .فينبغي أن تعم َل عجيبةَ خل ٍ
العيش بطريق ٍة تُم ِ ّجدُك".
ِكياني الداخلي .هذا هو أملي الوحيد ألتم َّكنَ من
ِ
الجواب على هذه الصالة هو ما يُس ِ ّمي ِه العه ُد الجدي ُد "الوالدة الجديدة ".فيقو ُل يسوع،
إن
َ
الروحِ ُه َو ُروح .ال تتع َّجبوا أنني قُلتُ ل ُكم ين َبغي
"المولو ُد من الجس ِد جس ٌد هو ،وال َمولُو ُد منَ ُّ
ق جدي ٍد في قُلو ِب ُكم".
أن تُولَدُوا من فَوق" - ،أو أنَّني أقو ُل لكم أنكم تحتاجون إلى عم ِل خل ٍ
(يُو َحنَّا .)1 -6 :7
س ُل العه ِد الجديد في رسائ ِلهم عن الوالدة الجديدة ،يُس ُّمونها "الخليقة"" :إن
عندما يُخبِرنا ُر ُ
ب
كان أح ٌد في المسيح فهو خليقةٌ جديدةُ 1( ".كورنثُوس  )71 :5لقد خلقَ اللهُ شيئا ً في قل ِ
رج ٍل أو امرأةٍ اللذين ُو ِلدا ثانيةً .كان لداود بصيرة ً نبويَّة عندما صلَّى هذه الصالة قب َل ألف
عام من قو ِل الربّ ِ يسوع المسيح "ينبغي أن تولدوا من جديد".
ٍ
وتشو ِق ِه للرجوعِ إلى الله .فهو يقولُ " ،ر َّد لي َبه َجةَ
الحظوا دافِ َع داود
ِ
ِ
ُّ
خالص َك ،وبِ ُروحٍ
علّ َم األثمةَ ُ
يرجعونَ ( ".مز ُمور  .)77 -71 :57لقد
ط ُرقَ َك وال ُخطاة ُ َ
ُمنت َ ِد َب ٍة أُع ُ
ضدني .فأ ُ ِ
إليك ِ
أحبَّ داود كلمةَ الله ،وأحبَّ أن يع َ
يعلّ َمها وأن يُر ِنّ َمها .لقد أحبَّ أن يقو َد ُخطاة ً
ظ بها ،وأن ِ
الماضي.
ف هذه الكلمة ،كما فع َل في
رجعُوا إلى ُم َؤ ِلّ ِ
آخرينَ ليَ ِ
ِ
ْ
"ألنك ال
ُصلّي،
وأخيراً،
َ
الحظ أنهُ في نهاي ِة هذا المزمور ،يُظ ِه ُر داود بصيرة ً نادرة ً عندما ي ِ
حرقَ ٍة ال ترضى )76( ".تذ َّك ْر أننا عندما درسنا خيمةَ
ت ُ ُّ
سر بذبيح ٍة وإال ف ُكنتُ أُق ِ ّد ُمها .ب ُم َ
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ال ِعبادة في البرية ،قُلنا أنهم كانوا يأخذون حيوانا ً إلى خيم ِة العبادةِ ويُق ّدِمونه ذبيحةً عن
بمقدار ُخ ُ
ع الحيوان أو عد ُد الحيوانات ال ُمقدَّمة ُمرتبطا ً
طور ِة الخطية،
خطاياهم .وكان نو ُ
ِ
وبالقُدرةِ المادية للشخص المعني.
عرف داود أنهُ كان قادرا ً أن يسوقَ قطيعا ً
بأسر ِه ويُق ّدِمهُ ذبائ َح في خيم ِة اإلجتماع،
لقد
ِ
َ
َّ
عرف أن اللهَ ال يُري ُدهُ أن يعم َل هذا .فبكلما ٍ
"ليس هذا
ت أُخرى ،كان داود يقول،
ولكن داود
َ
َ
تعبير خارجي.
جر َد
أنت تُري ُد ثورة ً في كياني الداخلي،
أنت يا الله .بل َ
ما تُري ُدهُ َ
وليس ُم َّ
ٍ
َ
فر ُ
زن
نسحقاً ،وروحا ً ُمنسحقة ".إن كلمة " ُم ِ
فاللهُ يُري ُد قلبا ً ُمن َك ِسرا ً و ُم ِ
نسحق" تعني " ُم ِ
ط ال ُح ِ
داود" ،إك ِسر كياني
على الخطيَّة ".فكانَ داود يقول" ،هذا ما تُري ُدهُ َ
أنت يا الله ".لهذا صلَّى ُ
ْ
أعيش
أخلق شيئا ً جديدا ً في كياني الداخلي ،عندها أستطي ُع أن
إشف كياني الداخلي.
الداخلي.
ِ
َ
حياة ً تُم ِ ّجدُك".
كيف تعترف بخطيّتِك ،إن
تعرف
لك
َ
دعني أقولُها ثانيةً ،إن سبقَ َ
وأخطأت وأنت ال ِ
َ
إقترب من
نت تحتا ُج أن تُخلَقَ من جديد في داخ ِلك ،وال تعرف
ُك َ
كيف ترجع إلى اللهِ ،
َ
ُ
المزمور  ،57ودعهُ
يكون صالة َ إعترافِ َك وتوب ِتك .فإن
فعلت هذا ،فأنت تقو ُم بإعترافٍ
َ
وتوب ٍة رائعين.
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عشَر
الفَص ُل الثَّا ِني َ
عن الخالص
عن ال َخطيَّة وثالث حقائق ِ
ثالث حقا ِئق ِ
ُّ
تظن أنني شدَّدتُ أكثر من الالزم على
سوف أتكلَّ ُم في هذه الحلقة أيضا ً عن خطي ِة داود .قد
َ
ُ
خطي ِة داود .ولكنني أش ِ ّد ُد عليها ألن كلمةَ الل ِه تُش ِ ّد ُد عليها .علينا أن نُحاو َل إكتشاف سبب
تخصيص كلمة الله ُكل هذه الفُس َحة في صموئيل الثاني للحديث عن موضوع خطيَّة داود.
داود،
علينا أن نتعلَّ َم الدروس الروحية التي يُريدُنا اللهُ أن نتعلَّ َمها من هذه المرحلة من حياةِ ُ
وأن نُ َ
ئ.
ط ِبّقَ هذه الد ُُّروس على حياتِنا عندما نُ ِ
خط ُ
عن ال َخطيَّة
د ُُر ٌ
وس إضا ِفيَّةٌ ِ
صها من قص ِة داود هو ُمالحظة الطريقة
أحد أهم التطبيقات التي يُم ِكنُنا أن نستخ ِل َ
عط َي ُكم إيضاحا ً لهذا:
التي
أظهر بها لنا كيفيَّةَ التعا ُم ِل مع الذنب .وأو ُّد أن أ ُ ِ
َ
ان أو مجاالن للعقل اإلنساني :الوعي والالوعي .جميعُنا لدينا ُمش ِكلَة
ُه َ
ناك بُع َد ِ
التعا ُمل مع
فكر صال ٌح إيجابي ،مثل" ،الربُّ
أفكارنا ال ُمتناقِضة .في عقلنا الواعي ،لدينا ٌ
ِ
تصور أننا في ُ
ضون ثالثين ثانية سوف
غ
ي ".ولكن
َّ
ي ،فلن أقلق .لد َّ
ِ
ي ثقةٌ عظيمة براع َّ
راع َّ
ُ
نغرق في القلق .وكنتيج ٍة لقلقنا ،تُصيبُنا القرحة أو ما شابهها .ال يُفت َ َرض بنا أن نقلق ألن
اللهَ هو راعينا .بكلما ٍ
فكيف نتعامل معه؟
ت أخرى ،لدينا تناقض في األفكار،
َ
الحقيقَةُ هي أننا نبني جدارا ً وس َ
ضة إلى قسمين .ففي
ط عق ِلنا
لنفص َل األفكار ال ُمتناقِ َ
ِ
ٌ
ُ
ذلك ،ال نسم ُح لنفو ِسنا
يكون لدينا
قسم من عقلنا
ي ".عندما نقو ُل َ
ٍ
إيمان ونقولُ" ،الرب راع َّ
أن نتذ َّكر َّ
أن لدينا قرحة ألننا ُ
س على ُكرسي
نقلق حتَّى الموت .وفي ٍ
قسم آخر من عق ِلنا ،نج ِل ُ
ض بنا أن
ونبدأ ُ بالقلق .وعندما نقلق ،ال نسم ُح لنفوسنا أن نتذ َّك َر أن لدينا إيمان وال يُفت َ َر ُ
نقلق .هذا الوضع يقودُنا إلى نوعٍ من "اإلنفصام الروحي للشخصيَّة".
ليس ب ُمش ِكل ٍة ُمستعصية في عق ِلنا الواعي ،بل في عق ِلنا
ي للشخصية َ
واإلنفصا ُم الروح ُّ
ناك لألبد.
تر ُد في عق ِلنا الواعي
تذهب إلى عقلنا الالواعي وتبقى ُه َ
ُ
الالوا ِعي .ألن ُك َّل فكر ٍة ِ
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ُ
ت الدَّفينة .قَد
وهكذا
صراعا ِ
عق ِلنا الالواعي ،وتبني في ِه ُمستَو َدعا ً منَ ال ِ ّ
صراعاتُنا إلى َ
تجتاز ِ
ش ِ ّك ُل هذه ُمش ِكلَةً خَطيرةَّ ،
ألن العق َل الالواعي ُهو أَش َبهُ
الكأس
ئ هذا
تُ َ
بكأس .عندما يمتل ُ
ٍ
ُ
بالصراعاتِ ،يُر ِس ُل إشارا ٍ
س ِديَّة.
سدِنا ،ونبدأ ُ بال ُمعاناةِ منَ
العوار ِ
ض ال َج َ
ت إلى َج َ
ِ
صراعاتِنا ،بل أن ن َِج َد لها َحالً .ويقو ُل المعالجون
تُخ ِب ُرنا كلمةُ الله أن ال نُخ ِ َّزنَ ِ
النفسيُّون الشيء ذاتَه ،ولكنَّ ُهم غا ِلبا ً ما تَ ُك ُ
ون ل ُهم ُحلُو ٌل ُمخت َ ِلفَةٌ .إن ال ُمعا ِلجين ال ِعلمانيين
علّ ُمنا كلمةُ الله أنهُ
سلو ِكك .ت ُ ِ
عن الثوابت األخالقية ال ُم ِ
تعلّقة بصرا ِعك في ُ
يُب ِعدُونَ النَّاس ِ
من فعالً
عيار لإلستقامة والبِ ّر ل َكونِ َك ت ُ ِؤ ُ
يوج ُد ما هو صواب وما هو خطأ .فإن كان
َ
لديك ِم ٌ
ت األخالقِيَّة ،وأ ُ
فأنت
ت األخالقِيَّة،
عيار َك لهذه ال ُمطلقا ِ
بال ُمطلقا ِ
َ
ُ
سلوب حياتِ َك ال يتال َء ُم مع ِم ِ
تجع ُل من نف ِس َك مريضاً.
تقو ُل لنا كلمةُ الله أنهُ علينا أن نح َّل صراعنا بالطريقة التالية :بما أن سرا َج الجسد
تعيش بالطريقة
نت
نظر َك نقيا ً ُمستقيماً ،وإن ُك َ
هو العين ،فإن كانت عينُ َك سليمةً ،وإن كان ُ
ُ
يكون ن ِيّراً( .أُن ُ
ُ
ظر متَّى ِ )11 :6ب َكلما ٍ
التي بها ترى األُمور ،فجسد َُك ُكلُّهُ
ت أُخرى ،نج ُد
ؤم ُن.
ب ما نُ ِ
َحالً ِلصراعاتِنا الد ِ
س ِ
ص َّر ُ
ف تماما ً بِ َح َ
َّاخليَّة عندما َنت َ َ
ب
الشعور بالذنب عندما
يقو ُل لنا داود أننا نج ُد حالً ل ُمش ِكل ِة
نعترف بمعيار الله للصوا ِ
ُ
ِ
نعترف بخطايانا ،فاللهُ
والخطأ ،حتى ولو أدانَنا هذا المعيار ووبَّخَنا على خطايانا .فعندما
ُ
صها من قص ِة خطي ِة داود.
سوف ير ُّد نُفو َ
سنا .هذا هو أحد أهم التطبيقات التي يُم ِكنُنا إستخال َ
َ
عن ال َخ ِطيَّة
ثَالث حقا ِئق ِ
الرهيبة ،أال و ُه َو َّ
ٌ
َطيَّ ِة عواقب َوخيمة.
ناك
ُه َ
أن ِللخ ِ
تطبيق آخر من قص ِة خطية داود َّ
َطيَّ ِت ِه
س ليأ ُك َل على ما ِئ َد ِة عوا ِقب خ ِ
ص ُموئيل  ،78 – 77تَو َّج َ
ب على ُ
ففي َ 1
داود أن يج ِل َ
وض ُح ثالث حقائق عن الخطية ،وثالث حقائق عن الخالص.
ال ُم َّرة .فقصةُ خطية داود ت ُ ِ
َطيَّ ِة َّأوالً.
ق الخ ِ
َد ُ
عونا نتأ َّم ُل ِبحقائ ِ
ال َخ ِطيَّةُ لها ِعقاب
وعقاب الخطية هو أحد الحقائق
عقاب.
الحقيقةُ األولى عن الخطية هي أن للخطية
ٌ
ُ
األساسيَّة في الكتاب المقدس .فالخطيةُ دائما ً تقو ُد إلى العقاب ،سواء عقاب في ال ُمستقبَل ،أم
ع المسيح إلى هذا العالم .الطريقةُ
عقاب في
ٌ
الحاضر .لهذا كان ينبغي أن يُر ِس َل اللهُ يسو َ
ِ
ؤمنَ
ص من عقاب الخطي ِة ال ُمستق َبلي في حيا ِتنا هي أن نُ ِ
الوحيدة ُ التي نستطي ُع بها أن نخلُ َ
ت يسوع المسيح على الصليب( .يُوحنَّا )76 :7
بمو ِ
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الكتاب المقدس كلمة
على أي ِة حال ،ثالثة أخماس الوقت الذي يستخ ِد ُم في ِه
ُ
شير كلمة خالص هذه دائما ً بالضرورة إلى الخالص من عقاب الخطية
"خالص" ،ال ت ُ ُ
ُ
ص من ِعقاب
الحاضر.
َطيَّ ِة
ب الخ ِ
فنحن نخلُ ُ
ال ُمستقبلي ،بَل ت ُ ُ
شير إلى الخالص من عقا ِ
ِ
الحاضر على الخطية.
الحياة المهدورة بدون جدوى .فالحياة ُ المهدورة هي جز ٌء من العقاب
ِ
عندما تكلَّ َم يسوعُ عن الجحيم ،إستخ َد َم الكلمة اليونانية "جه ِنّم ".ولقد كانت جهنَّم وادي
ُ
"حيث الدو ُد ال يموتُ
والنار ال تُطفَأَ ( ".مرقُس  .)22 :9فعندما ف َّك َر
نفايات خارج أورشليم،
ُ
أن النفايات المهدورة كانت أسوأ َ
الناس بجهنَّم ،ف َّكروا بالنفايات المهدورة .لقد علَّ َم يسوعُ َّ
ُ
ق الجحيم الواقِعيّة.
حقيقَ ٍة من حقائِ ِ
فالناس ال يفعلون ما
فالناس ليسوا أحراراً.
عقاب آخر للخطيَّة هو العُبوديةُ أو القَيد.
ٌ
ُ
ُ
الناس ُمسيَّرونَ بنزوا ٍ
س ِ ّميها
يُريدون أن يفعلوه ،بل ما ُهم ُمر َغ ُمونَ أن يفعلوه.
ُ
ت وعادات ،يُ َ
عبُوديَّة
َطيَّة .هذا يعني أن الناس ليسوا أحراراً.
ُحر ُر الناس من ُ
َّس خ ِ
ُ
الخالص ي ِ ّ
ُ
الكتاب ال ُمقد ُ
الخطيَّة( .أُن ُ
ظ ْر يُو َحنَّا 75 -71 :8؛ أيضا ً متَّى .)17 :7
سل َ
طةُ ال َخ ِطيَّة
ُ
صة
الحقيقةُ الثانية عن الخطية هي أن الخطية لها ُ
سلطةٌ كبيرة .أنا أعتق ُد أن ُك َّل ق َّ
ظ ّن أنهُ قائ ٌم فلين ُ
داود هي لتقو َل لنا ما كت َبهُ بولس في 7كورنثوس " 71 :71إذا ً من ي ُ
ظ ْر أن
ال يسقُط ".ويقو ُل بولس في العدد التالي َّ
وف عن َد اإلنسان .فإن كان
جربَة هي ٌ
أمر مألُ ٌ
أن الت َّ ِ
أنت حتَّى ت ُ
عليك
ب
َ
سلطانِها ،فمن َ
ر ُج ٌل مثل داود أذلَّتهُ الخطيةُ ب ُ
ظ َّن أن الخطيَّةَ لن تتغلَّ َ
تستخف بها.
َّاك أن
سلطةٌ كبيرة ،إي َ
سلطانِها؟ فالخطيةُ لها ُ
ب ُ
َّ
ِكلفَةُ ال َخ ِطيَّة
ثمن با ِه ٌ
الحقيقةُ الثالثةُ عن الخطية هي أن للخطيَّ ِة ٌ
ظ جداً" ،أُجرة ُ الخطي ِة هي موت".
(رومية  .)17 :6وال يعني بولس بهذا فقط الموت الجسدي ال َحرفِي ،بل يعني ب ِه مائدة ُ
آثارها
العواقب الوخيمة تلك،
واألعشاب ال ُم َّرة ُ التي على الخاطئ أن يأ ُكلَها أحيانا ً .فَ ِللخ ِ
ُ
َطيَّ ِة ُ
سماتُ
والوصماتُ ال ت َ ُزو ُل وال ت ُ َّم َحى.
وبعض هذه
صماتُها و ِسماتُها،
اآلثار وال ِ ّ
ُ
ُ
وو َ
َ
َ
عن ال َخالص
ثالث حقا ِئق ِ
ض عليها صان ُع الجوا ِه ِر ماساتِ ِهَّ ،
فإن
على ِمث َال الخلفيَّة ال َمخ َمليَّة ال َّ
يعر ُ
سوداء التي ِ
ق الثَّالث عن الخالص تل َم ُع وتتألَّق.
عقاب الخَطيَّ ِة و ُ
َ
سلطتَها وثَ َمنها تج َع ُل من الحقا ِئ ِ
قاب ال َخطيَّة
سو ُ
يَ ُ
ع أزا َل ِع َ
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الحقيقةُ األُولى عن الخَالص هي أن يسوع المسيح أزا َل عقاب الخطية .تُس ِ ّمي كلمةُ الله هذا
علّ ِم الناموس نيقوديموس ،قا َل
باإلنجيل ،أو ال َخ َبر السار .عندما قضى يسو ُ
ع اللي َل مع ُم ِ
يسوع ما معناه" ،أنا ُ
سلَه
إبن الل ِه الوحيد ،وأنا ح ُّل الله الوحيد ،وأنا ال ُم ِ
خلّ ُ
ص الوحيد الذي أر َ
ص آخر( ".أُن ُ
ظ ْر يُو َحنَّا  .)78 -72 :7عندما تسمع
الله.
فليس عن َد اآلب ح ٌّل آخر وال ُم ِ
خلّ ٌ
َ
ع أوض َح لنا أن ُكل الديانات األخرى
ما قالَهُ يسوع لنيقوديموس،
سوف تكتشف أن يسو َ
َ
أكثر
ؤمن بيسوع أو ال ت ُ ِ
ق مسدود .فإما أن ت ُ ِ
ؤمن به .لهذا يُعت َ َب ُر هذا َ
تص ُل بنا إلى طري ٍ
سوع.
تصريحٍ عقائِدي ق َّد َمهُ ي ُ

سل َ
طةَ ال َخ ِطيَّة
الرو ُ
ب ُ
ح القُدُس يستطي ُع أن يغ ِل َ
ُّ
سلطان الخطية في حياتي
ب ُ
حقيقةُ الخالص الثانية هي أن الروح القُدُس ٌ
قادر أن يغ ِل َ
وحياتِك .ويُخ ِب ُرنا الرسول يوحنا في 7يوحنا " ،2 :2ألن الذي في ُكم أعظم من الذي في
س ٌ
لطان أقوى من سلطان الخطية والشر
سلطان الله ،ال يوجد في العالم ُ
العالم ".فما عدا ُ
السار هو أن سلطان الله أع َ
سلطان الشيطان والخطيَّة .يقو ُل
والشيطان .ولكن الخبَ َر
ظم من ُ
ّ
نتصرين
ص ُل على نع َم ِة الله ،بإمكا ِننا أن نكون أعظم من ُم ِ
الرسو ُل بولُس أنَّنا عندما نح َ
سل َ
(قارن م َع ُرومية .)79 -71 :8
على ُ
ط ِة الخَطيَّة في حياتِنا بسبب الروح القدسِ .
أمام عيني الله
برير يُزي ُل َخ ِطيَّتَنا من ِ
الت َّ ُ
بعض الشئ ،ألنَّها ترت ِب ُ
أكثر تعقيدا ً
ت وبُقَعِ الخطية
ط بِ ِسما ِ
حقيقةُ الخالص الثالثة هي ُ
َ
كتب
س ُل بالغُفران .كما َ
نظر الله حتى َوص َمة الخطية تُغ َ
في حياتِنا ،وبثمن الخطية .ففي ِ
اصيناَ ( ".مز ُمور
واح ٍد من َم ِ
داود في ِ
غرب ،أبع َد عنَّا َم َع ِ
ُ
عن ال َم ِ
يرهَِ " :كبُع ِد ال َم ِ
زام ِ
ق ِ
شر ِ
71 :717؛ أن ُ
ظ ْر أيضا ً ميخا َّ .)79 :1
ب
واح َدة ٌ من أج َم ِل كلما ِ
إن َك ِلمة تبرير هي ِ
ت الكتا ِ
َطيَّتُنا في ن َ
ظ ِر الل ِه
وب عنها ،تُصبِ ُح خ ِ
َطيَّتِنا ونَت ُ ُ
ف بخ ِ
ال ُمقدَّس .وهي تعني أنَّنا عن َدما نعت َ ِر ُ
وكأنَّها لم تحد ْ
َطيَّتُنا ال تُسا َم ُح ف َحسب؛ وال تُغفَ ُر فَ َحسب؛ وال تُزا ُل ف َحسب؛ بل
ُث أصالً .فخ ِ
خطء أصالً.
َير رجعة .وكأنَّنا لم نُ ِ
تذه ُ
َب إلى غ ِ
وعلى أيَّ ِة حال ،فللتبرير مجاالن .أحيانا ً ت َ ُك ُ
َطيَّ ِة ال تُزا ُل وال ت ُ َّمحى
صماتُ الخ ِ
ون َو َ
ذلك ،آمنَ بالمسيح ،ففي ن َ
ظ ِر
ف أح ُد ُهم جري َمةَ قَت ٍل وبع َد َ
على ال َّ
ي .فإذا إقت َ َر َ
صعي ِد ال َبشر ّ
ف أصالً هذه الجريمة .ولكن هل يعني إيمانُهُ بالمسيح أنَّهُ يستطي َع أن
الل ِه وكأنَّهُ لم يقت َ ِر ْ
سبي ِل ِه ُح َّرا ً َ
ب علي ِه أن يدفَ َع ثمنَها.
طليقاً؟ كال بالطبع .ف ُه َ
ناك عواقِ ُ
ِ
ي في َ
يمض َ
تاب وتج َّد َد
ب إلى منز ِل
شخص في الثالثة والثمانين من ُ
ٍ
دُعيتُ َّ
مرة ً للذها ِ
مره .وكان قد َ
ع ِ
غريب .بع َد تجديده الذي كان صادقا ً تماماً،
واختبر المسيح وهو في الثانية والثمانين .وهذا
ٌ
َ
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س
صلَت بي زوجتُهُ وقالت لي،
َ
"عليك أن تأتي وت ُ ِ
كلّم زوجي .ف ُك ُّل ما يفعلُهُ هو أنهُ يج ِل ُ
إت َّ َ
تمالك أعصا َبهُ ،قال،
ويبكي وال يتكلَّم عن السبب ".فذهبتُ لرؤي ِة هذا الشيخ الط ِيّب؟ وعندما
َ
ِك؟" فأخبَ َرني كم كان رديئا ً كوالد مع
"أوالدي! أوالدي! أوالدي!" فقلتُ لهُ" ،ماذا عن أوالد َ
أوالدِه! فإثنان من أوال ِد ِه كانا في ُمستش َفى األمراض العقليَّة .وكان هذا الر ُجل الشيخ ُمقتنِعا ً
اختبر الوالدة
أنهُ هو المسؤول عن الحياة المأساويَّة التي عاشَها أوالدُه .فبما أن الر ُج َل
َ
ُوب ووصماتٌ
ناك نُد ٌ
نظر الله .ولكن ُه َ
الجديدة ،لم تعُد ُه َ
ناك أيةُ وصم ٍة أو عقا ٍ
ب علي ِه في ِ
في حياةِ أوالدِه.
ُ
ف جدا ً ونُدُوبُها أحيانا ً ال ت ُ َّم َحى.
بعض األُمور ال يُم ِكنُنا أن نُزيلها.
ناك
ُه َ
ُ
فثمن الخطية ُمك ِل ٌ
خطئُوا".
ب إلي ُكم أيُّها األوالد حتَّى ال ت ُ ِ
سول في رسالتِ ِه األُولى" :أكت ُ ُ
الر ُ
كتب يُوحنَّا َّ
لهذا َ
(7يُو َحنَّا .)7 :1
شبَّان يظنون َّ
ي فادِح ِبجع ِل ال ُ
ي شَيءٍ
أن ُه َ
أعت َ ِق ُد أنَّهُ أحيانا ً يُرتَ َك ُ
ناك أ ُّ
ب خَطأ ٌ ال ُهوتِ ٌّ
وليس أي شئ صالح في عوا ِقب
ئ صا ِلح.
يس في الخطيَّ ِة ش ٌ
َ
صا ِلح أو َج ِيّد في الخَطيَّة .فل َ
سنتجاوب م َع هذه العواقِب
عواقب خطايانا إن ُكنا
الخطية .ولكن اللهَ يُم ِكنُهُ أن يستخد َِم
ُ
َ
صمات ،ولكن
قادر أن
بالطريقة التي
تجاوب بها داود .اللهُ ٌ
َ
يشفي الكثير من النُدُوب والو َ
َ
الكتاب المقدَّس أنهُ من األفضل
ُعلّ ُمنا
ُه َ
ُ
ناك وصمات وندوب للخطية ال يُم ِك ُن محوها .لهذا ي ِ
خطئ .قا َل يسوعُ للمرأة التي أُم ِس َكت في فع ِل زنا" ،وال أنا أدينُ ِك "،ولكنَّهُ
أضاف
لنا أن ال نُ ِ
َ
اإلنطباع أنَّهُ من
عطي أوال َد َك
خطئي أيضاً( ".يُو َحنَّا  )77 :8إي َ
ِ
َّاك أن ت ُ ِ
بقو ِله" ،إذهبي وال ت ُ ِ
ُخطئوا أبداً.
ُخطئوا ومن ث َ َّم يخلُصون .فمن األفض ِل أن ال ي ِ
ضل أن ي ِ
األف َ
عدوى للخَطيَّة تتف َّ
َّ
سوع المسيح.
ولكن اللهَ
شى بينَ الذين َيقُولُونَ أنَّ ُهم تالميذ لي ُ
تُوج ُد َ
واح ٍد منَّا
سوع التي تَقُو ُل ِل ُك ِّل ِ
ص ِة خ ِ
داود ،كلمات ي ُ
يُريدُنا جميعاً ،أن نس َم َع من خال ِل قِ َّ
َطيَّ ِة ُ
خطء أيضاً".
اليوم" :إذهَبْ وال ت ُ ِ

الخدمة العربية للكرازة باإلنجيل هي هيئة إرسالية شغفها نشر كلمة الله في العالم العربي
عبر اإلنترنت وعبر وسائل إلكترونية أخرى .وتقوم بتوزيع الكتاب المقدس مجانا ً للجالية
العربية في أميركا الشمالية والقطر العربي وبلدان العالم .باإلضافة إلى مجموعة من
األقراص المضغوطة التي تحتوي على كتب روحية ،عظات ،تراتيل والكتاب المقدس.
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لمزيد من المعلومات الرجاء اإلتصال بنا.
يحفظكم الله ويمأل حياتكم بالصحة والسعادة والسالم.

أسرة الخدمة العربية للكرزة باإلنجيل
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