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 مقدمة

بل أكثر من ذلك  ،القصص التي ُذكرت في الكتاب المقدس هي من أجمل القصص وأمتعها
بكثير، إنها إعالن اهلل، إنها توضح أفكاره وُخططه، فهي توضح أسلوبه في التعامل مع البشر 

 ه وغضبه ورحمته وعنايته.حب   –وتكشف عن شخصه 

 في الواقع، إن الغرض الرئيسي من كل قصة كتابية هو أن ُتظهر لنا اهلل.

مقدس لتقديمها للطفل الصغير جدًّا، لكن في هذا الكتاب، تم اختيار وتبسيط قصص الكتاب ال
في كل قصة سعى المؤلف ليكون جادًّا وُمخِلًصا في الغرض من الكتاب المقدس، وأن يكون اهلل 

 هو المركز، لُيرِيِه لألطفال.

 قصص العهد القديم ُتخبرنا كيف كان اهلل يرشد شعبه ويحبهم ويختبرهم وأحياًنا يعاقبهم.

 تكشف عن أشياء إلهي ة يستطيع الِصغار فهمها. أيًضا ألنها وأستير، أيوب قصص الكتاب ضم   قد

منذ سنوات طويلة، وكذلك نطق به اهلل العهد الجديد مرتبط بالعهد القديم كتحقيق للوعد الذي 
إعالن اهلل في ابنه مخلًصا، عن رحمته على المرضى والفقراء، وتحذيره ضد الخطي ة، وقدرته 

 .الكل، الحب الذي جعله فاديناعلى الطبيعة، وفوق 

ى هذا الكتاب إلى أن تعرف اهلل وُتحبه بعض ذي القلوب والعقول الصغيرة، سيكون هذا إذا أد  
  .ى الغرض من كتابتهالكتاب قد أد  

    
               Marian M. Schoolland 

 ماريان م. سكولالند            
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 الفصل التاسع
 إلى كنعان

 
 جاسوسان يزوران مدينة كبيرة  .1

 (2)يشوع 
 

 كان يشوع هو القائد الجديد لبني إسرائيل. 
في ثالثة أيام سوف تعبرون  ،في يوم من األيام قال الرب ليشوع: "ُقل للشعب أن يستعدوا

 نهر األردن." 
 كان الشعب سعيًدا جدًّا! أخيًرا اقتربوا من أرض كنعان! 

أرسل يشوع أوًًل جاسوسْين إلى كنعان، أرسلهما إلى أريحا، المدينة التي كانت على 
 الجانب اآلخر من نهر األردن. أراد أن يعرف كل شيء عن هذه المدينة. 

ذهب الجاسوسان إلى أريحا، ووجداها مدينة كبيرة جدًّا، أسوارها عالية جدًّا حولها من كل 
ى قمة األسوار. دخل الجاسوسان من باب المدينة ناحية. كانت هناك بيوت مبنية عل

الكبير وسارا في شوارع المدينة. في المساء ذهبا إلى بيت مبني على السور، كانت تعيش 
 فيه امرأة اسمها راحاب. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  لْين أن يدخال، ليناما في بيتها.سمحت راحاب للرج
لكن شخًصا أخبر ملك أريحا عن الجاسوسْين. حاول الملك أن يجدهما، فأغلق باب 

 جنوًدا ليمسكوا الجاسوسْين، فذهبوا إلى بيت راحاب.  المدينة الكبير وأرسل
رأت راحاب جنود الملك قادمين، فأصعدت الجاسوسْين بسرعة إلى سطح بيتها. كان سطح 

 بيت راحاب مستوًيا. كانت راحاب تجلس كثيرا على السطح. 
 أخبرت راحاب الجاسوسْين أن يناما على السطح، ثم غط تهما بأعواد من الَكت ان. 
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عندما جاء جنود الملك إلى بيت راحاب، لم يجدوا الجاسوسْين. قالت لهم راحاب إنهما 
 خرجا من البيت، فمشى جنود الملك. 

لقد سمعوا عن شعب إسرائيل  ،قالت راحاب للجاسوسْين: "ملك أريحا وكل شعبه خائفون
عرف أن اهلل وعن األمور العجيبة التي يصنعها اهلل لكم. سمعوا عن سيحون وُعوج. نحن ن

 سيعطيكم مدينة أريحا." 
هل يمكن أن تكونا صالِحْين معي؟  ،وقالت راحاب للجاسوسْين: "أنا كنُت صالحة معكما

خوتي وأخواتي؟"   عندما تأخذون أريحا، هل يمكنكما أن تُنقذا حياتي أنا وأبي وأمي وا 
ذك وننقذ كل شخص الجاسوسان: "عندما يعطينا الرب المدينة، سنصنع لِك خيًرا، سننق قال

 يكون موجوًدا في بيتِك." 
عندئذ أراد الجاسوسان أن يرجعا، فقد يرسل الملك جنوده ليبحث عنهما مرة أخرى. أخذت 
راحاب َحْباًل أحمر طوياًل، وجعلت الحبل األحمر يتدل ى من نافذتها، خارج سور المدينة. 

 نزل الجاسوسان على الحبل، وخرجا خارج المدينة. 
احاب الحبل متدلًيا من النافذة. قالت: "عندما يعودا مرة أخرى سينظرا الحبل تركت ر 

 األحمر، وسيعرفان بيتي." 
هناك ثالثة أيام، ثم عادا إلى يشوع، وأخبرا يشوع بكل  آذهب الجاسوسان إلى الجبال واختب

 شيء عن أريحا، وقاًل: "سيعطينا الرب أريحا بكل تأكيد؛ فالناس فيها خائفون من ا." 
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 النهر يتوقف عن الَجَرَيان  .2
 (4،  3)يشوع 

 
خيامهم وحزموا كل أمتعتهم، ووقفوا إلى حان وقت عبور نهر األردن، َفَفك  شعب إسرائيل 

 واألبقار.  والجداء الخراف من طوياًل  طوياًل  وصًفا الشعب، من طوياًل  طوياًل  َصفًّا النهر جانب
 لكن مياه نهر األردن كانت عميقة، وكانت تجري بسرعة، وكان الشعب واقًفا منتظًرا. 

 ،غطوا األثاث بأقمشة زرقاء جميلة كان الكهنة قد َفكُّوا خيمة اًلجتماع وطووا الستائر.
 ا.عندئذ كان كل شخص مستعدًّ 

أتى أربعة كهنة سائرين إلى حافة نهر األردن، حاملين التابوت الذهبي. لم يمكن ألحد أن 
نزلوا إلى ضفة  ،يرى التابوت، كان ُمَغطًّى بقماش أزرق. سار الكهنة ببطء إلى النهر

 النهر ثم إلى داخل الماء، وتوقفوا هناك. وقفوا ساكنين وأقدامهم في الماء. 
ثم حدث أمر غريب: الماء الذي كان يتحرك بسرعة توقف. لم يتخط  أقدام الكهنة، وابتدأ 
يتجمع، مثل سور من المياه، بعيًدا إلى اليمين. قد جعل اهلل المياه تبقى واقفة هناك، وبعد 

 وقت قصير كان الكهنة واقفين على أرض جافة. 
منتصف قاع النهر. كانت األرض جافة  ثم واصل الكهنة الس ْير، وهم يحملون التابوت إلى

 طوال الطريق، وتوقف الكهنة مرة أخرى عند منتصف قاع النهر. 
 أخذ سور الماء يعلو ويعلو، ولم يدع اهلل المياه تفيض. 

اآلن جاء وقت الشعب ليعبروا النهر. ساروا إلى داخل القاع الجاف من النهر صفًّا طوياًل 
 طوياًل من الخراف والجداء واألبقار. ساروا ألبعد من طوياًل من الشعب، وصفًّا طوياًل 

 الكهنة. ساروا إلى الجانب اآلخر من النهر، ولم يهبط الماء المتجمع. 
 من كبيًرا منهم أن ُيْحِضر حجًرا قال لكل أحجاًرا. اًل ليجمعوارجُ  اختار يشوع اثني عشر

موا الحجارة على بعضها ل َحَمل حجًرا كبيًرا على كتفه، منتصف قاع النهر. كل رجُ  ثم َكو 
 على ضفة النهر. 
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 آخر الكل، خرج الكهنة الواقفون على قاع النهر ومعهم تابوت العهد. 
عندما وصل كل شخص بأمان على الشاطئ اآلخر، هبط سور المياه، واندفع ماء النهر 

 على أحضرهملقد  اهلل إلى كنعان! أحضرهم أخيًرا كان الشعب سعيًدا جدًّا! ثانيًة بسرعة.
 النهر بطريقة عجيبة.

ثم قال يشوع للشعب: "عندما يكبر أطفالكم، سيرون هذه الكومة من الحجارة، وسيسألونكم 
 النهر منتصف من الحجارة أخذتم أنكم ُتْخِبروهم أن يجب الحجارة؟ هذه أتت أْين من

 عندما جعل اهلل النهر يقف عن الجريان." 
نصب الشعب الخيام إلى جوار النهر في تلك الليلة، ونظروا حولهم على هذا البلد الجديد 

 قمًحا وفاكهة وأشياء أخرى جيدة.  –بلدهم. وجدوا أشياء طيبة لألكل  –
في الصباح التالي لم يكن هناك َأيُّ َمنٍّ على األرض، فلم يكونوا محتاجين إلى الَمنِّ 

 مرة أخرى.  اآلن. لم يرسل اهلل الَمن  
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 أسوار أريحا تسقط  .3
 (6)يشوع 

 
 رأى شعب أريحا الخيام بجوار ضفة النهر فخافوا. 

 كان شعب أريحا ُأَناًسا أشراًرا. 
كانوا أشراًرا منذ سنوات كثيرة جدًّا، فقد عبدوا األوثان ولم ُيحبُّوا اهلل على اإلطالق. اآلن 

 سيعاقبهم اهلل. 
 أغلق ملك أريحا أبواب المدينة. لم يمكن أن يدخل أحد، ولم يجرؤ أحد أن يخُرج. 

عندئذ أخبر اهلل يشوع بما يجب عمله، فاستدعى يشوع الكهنة وكل الجنود، وأخبرهم أن 
 يتجمعوا في َصفٍّ ويسيروا حول المدينة. 

م جاء أربعة في البداية حضر مئات الجنود، ثم أتى سبعة كهنة، كل واحد معه بوق، ث
 كهنة يحملون تابوت العهد، وبعد ذلك أتى آًلف من الجنود.

فبدأ كل الجيش في الس ْير. لم  ،عندما كانوا في طابور، نفَخ السبعة كهنة في أبواقهم
 ساروا كل الطريق حول أريحا، ثم رجعوا إلى خيامهم.  ساروا فقط. يتحدث الرجال،

خرى، والكهنة نفخوا في أبواقهم، ثم ساروا كل الطريق في اليوم الثاني وقفوا في صفٍّ مرة أ
 حول المدينة مرة أخرى. 

في اليوم الثالث فعلوا نفس الشيء، واليوم الذي بعده، والذي بعده. ساروا حول المدينة 
 لمدة ستة أيام، مرة واحدة كل يوم. 

ول المدينة سبع ثم قال يشوع للرجال: "غًدا استيقظوا مبكِّرين في الصباح، ألننا سنسير ح
 مرات، وبعد ذلك نهتف كلنا، واهلل سيجعل أسوار أريحا تسقط." 

 ،"تذك ر يشوع راحاب، وقال للجاسوسْين: "يجب أن تذهبا إلى بيت راحاب، وتعتنيا بها
ًل تأخذوا شيًئا ألنفسكم.  ،وقال للجنود: "سيكون هناك أشياُء جميلة كثيرة في المدينة

 يجب أن ُيْحَرق، ألن المدينة شريرة."  آخر شيء كل ،هلل هي والحديد والنحاس والفضة الذهب
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باكًرا جدًّا في اليوم التالي كان الجنود مستعدين. ساروا مرة أخرى، ونفخ الكهنة في األبواق 
 داروا، وداروا، وداروا.  ---أحد. ساروا حول المدينة سبع مرات  ولم يتحدث وهم سائرون،

عندئذ أعطى يشوع اإلشارة، وهتف كل الرجال. هتفوا بصوت عاٍل جدًّا، فسقطت أسوار 
 أريحا وأحدثت َضج ة عظيمة. 

أسرع الجاسوسان إلى بيت راحاب، واعتنيا بها وبعائلتها، وأسرع رجال إسرائيل إلى داخل 
ألن اهلل أمرهم  المدينة، وقتلوا الناس األشرار، وأشعلوا النار في المدينة. أحرقوا كل شيء،

 بأن ًل يأخذوا شيًئا. 
كان عخان واحًدا من الرجال الذين أشعلوا النار في أريحا، لكن عخان لم يحب أن يحرق 
د كل شيء، فذهب إلى بيت أحد األغنياء ورأى ثوًبا جمياًل، فأخذ الثوب واحتفظ به، ثم وج

الذهب، ثمنها كبير جدًّا،  أيًضا، ثم وجد قطعة كبيرة من بعض النقود الفضية، واحتفظ بها
 فاحتفظ بها أيًضا. 

ما أخذه. أخذ  ولم ُيْظِهر عخان ألحد عاد الرجال إلى خيامهم، كل أريحا، بعدما احترقت
الثوب والنقود الفضية والذهب إلى خيمته، وحفر ُحْفَرة في األرض تحت خيمته، وأخفى 

 هذه األشياء في الحفرة. 
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 جنود إسرائيل يهربون  .4
 (8،  7)يشوع 

 
كانت َعاي مدينة صغيرة بالُقْرب من أريحا. أرسل يشوع جاسوسْين لينظراها. قال 
الجاسوسان: "إن َعاي مدينة صغيرة لذلك يمكننا أن نأخذها بسهولة"، فأرسل يشوع جيًشا 

 صغيًرا ليأخذ َعاي. 
لكن رجال َعاي خرجوا ليحاربوا جنود إسرائيل، فهرب جنود إسرائيل! والبعض ُقِتَل، 

 واآلخرون انسحبوا إلى المخي م إلى يشوع. لم يستطيعوا أن يأخذوا َعاي. 
شك أن اهلل لم يكن معهم. شعب اهلل ًل يهرب عندما  لم يستطع يشوع أن يفهم هذا. ًل

 خيمة اًلجتماع ليسأل اهلل عن األمر. يكون اهلل معه، لذلك ذهب يشوع إلى 
قال اهلل ليشوع: "يوجد شخص أخطأ. أنا قلت لهم أًل يأخذوا أي شيء من مدينة أريحا، 

 لكن واحًدا قد َعَصاني. ًل يمكنني أن أذهب معكم إلى أن تنزع الخطية من المخي م." 
في الصباح استدعى يشوع كل الشعب إلى اجتماع، وأخبرهم بما قاله له اهلل. أخبرهم أن 

 شخًصا قد أخطأ. 
 قال يشوع: "لهذا لم يخرج اهلل مع جنودنا إلى َعاي." 

 إنه عخان.  ،عندئذ وقف كل الشعب منتظرين، وأظهر اهلل الشخص الذي كان قد أخطأ
 فعلَت؟"قال يشوع لعخان: "ُقل لي، ماذا 

قال عخان: "أنا أخطأت ضد الرب. لما كنُت في أريحا، رأيُت ثوًبا جمياًل وبعض النقود 
 الفضية وبعض الذهب فأخذتها. إنها في خيمتي." 

 أرسل يشوع رجاًل إلى خيمة عخان، ووجد الثوب والنقود الفضية والذهب. 
ار كل الشعب معهما، أخذ يشوع عخان خارج المخي م. كان ًل بد أن ُيَعاَقب عخان. س

 ورجموا عخان حتى مات. 
 بعد هذا، كان اهلل مع بني إسرائيل مرة أخرى، وأعطاهم مدينة َعاي الصغيرة. 
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 تعهُّد أحمق  .5
 (9)يشوع 

 
 سمع شعب جبعون عن يشوع واإلسرائيليين. 

سمعوا عن أريحا وكيف سقطت األسوار، وسمعوا عن َعاي، وكيف أخذها يشوع، فقالوا: 
 "يشوع سيأتي بعد ذلك ليأخذ مدننا." كانوا خائفين. 

روا أن يرسلوا ُرُساًل  "ربما يمكننا أن نخدع يشوع"، لبعض: فقال شعب جبعون بعضهم فقر 
مالبس وجدوها، وأعطوا الرسل أحذية  أقدم –إلى يشوع، وألبسوا الرسل ثياًبا مهلهلة جدًّا 

أقدم أحذية وجدوها، وأعطوهم خبًزا جافًّا ومتعفًنا ليأخذوه معهم، وربطوا  –قديمة ألقدامهم 
 على حميرهم أوعية جلدية فيها خمر عتيق، ثم سافر الرسل إلى يشوع. 

 جاء الرسل من جبعون إلى مخي م إسرائيل.
ذهبوا إلى يشوع. قالوا ليشوع: "أتينا من بلد بعيد، بعيد. سمعنا عن الرب، إلهكم. سمعنا 

 بما فعل بالمصريين وبأريحا َوِبَعاْي. نريد أن نكون أصدقاءكم." 
 قال لهم يشوع: "هل أتيتم حقًّا من بلد بعيد؟"

 ة ومالبسهم القديمة. العتيق، وأحذيتهم القديم الخمر وأوعية المتعفن الجاف خبزهم له فأخرجوا
الخمر  أوعية بلدنا. تركنا عندما كان ساخًنا من الفرن، كان طازًجا، "خبزنا ليشوع: قالوا
 جديدة. انظر كيف صارت مالبسنا التي ارتديناها طوال الرحلة! وانظر إلى أحذيتنا!"  كانت

نظر يشوع إلى الخبز المتعفن واألشياء األخرى القديمة، فصد ق أن هؤًلء الرجال قد أتوا 
 حقًّا من بلد بعيد. 

لم يطلب يشوع من الرب ماذا يجب أن يفعل، لكنه َوَعَد هؤًلء الرجال بأنه لن يأخذ مدن 
 جبعون. 

 عاد الرسل إلى وطنهم، بعد أن خدعوا يشوع. 



18 
 

اكتشف أن جبعون كانت قريبة منهم، وأن الرسل لم  ،شوع األمربعد ثالثة أيام، اكتشف ي
 يأتوا من بلد بعيد. 

 ندم يشوع أنه أعطاهم وعًدا أحمَق.
أراد بعٌض من شعب إسرائيل أن يأخذوا مدن جبعون، لكن يشوع قال لهم: "ًل. إننا وعدنا 

 نهم، ًل يمكننا أن نكسر عهدنا."دُ أننا لن نؤذيهم. لن نأخذ مُ 
نكم، دُ لشعب جبعون: "لماذا كذبتم علينا؟ سوف نحافظ على تَعهُّدنا. لن نأخذ مُ  قال يشوع

 لكن ألنكم كذبتم علينا، ستصيرون عبيدنا. ستقطعون األخشاب لنا وتحملون الماء لنا." 
هكذا حفظ يشوع تَعهُّده، لكنه كان تعهًُّدا أحمَق ألن يشوع نسي أن يسأل اهلل قبل أن يتَعه د 

 لهم. 
 

 البلد الجديدفي   .6
 (24؛  23؛  45 - 43 :21؛  1 :18)يشوع 

 (44 :105)مزمور 
 

حارب شعب إسرائيل معارك كثيرة جدًّا. قادهم يشوع، وكان اهلل معهم. انتزع اهلل أرض 
 كنعان من األمم الوثنية، الذين لم يعبدوه، وأعطاها لشعبه بني إسرائيل. 

بعد ذلك بنوا بيوتهم الخاصة،  ،له نصيبَقس َم يشوع األرض بين الشعب كل واحد كان 
وزرعوا حدائقهم. كانوا سعداء في بلدهم الجديد. نصَب بنو إسرائيل خيمة اًلجتماع أيًضا. 
أتوا جميًعا مًعا إلى شيلوه، ونصبوا خيمة اًلجتماع هناك، وعبدوا اهلل في خيمة اًلجتماع 

 في شيلوه. 
أدرك أنه سوف يموت قريًبا، لذلك دعا كل وَمر ت السنين، وأصبح يشوع رجاًل عجوًزا و 

شعب إسرائيل، فذهب الشعب إلى يشوع. وقفوا خارج أبواب بيوتهم في جمهور ضخم جدًّا. 
 كان يشوع رجاًل عجوًزا رائًعا، وكان الشعب مسروًرا أن يستمع إليه. 
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رض خاطبهم يشوع وقال: "منذ زمن بعيد بعيد جدًّا وعد الرب إبراهيم بأنه سوف يعطي أ
كنعان هذه لكم. إنه َأْوَفى بوعده. أخرجكم من مصر. صنع طريًقا لكم وسط البحر 
األحمر. طرد الشعوب الوثنية خارج األرض، وأعطى األرض لكم. اآلن عليكم أن تختاروا 

 َمْن ستعبدون. هل ستعبدون أوثان الناس الذين كانوا يعيشون هنا؟"
 ف نعبد الرب." وقال يشوع: "بالنسبة لي ولبيتي، فإننا سو 

 أجاب الشعب: "إننا لن نعبد األوثان. الرب اإلله أخرجنا من مصر. نحن سنعبده."
 قال لهم يشوع: "إذا تركتم الرب وعبدتم األوثان، سيعاقبكم."

 طيع صوته." لكن الشعب قال: "سنعبد الرب إلهنا. سنُ 
 عندئذ أخذ يشوع حجًرا كبيًرا، ووضعه تحت شجرة بلُّوط. 

 "هذا الحجر عالمة أنكم قد تعهدتم. سوف أضعه هنا ِلُيَذكَِّرُكم بتعهدكم."قال: 
 بعد هذا ذهب الشعب كل واحد إلى بيته. 

 لكن الحجر استمر هناك ِلُيَذكِّر الشعب بأنهم قد تعه دوا أن يعبدوا اهلل وأن ُيِطيعوه.  
 سنة، مات.  110عندما بلغ يشوع 

 داء جدًّا في وطنهم الجديد.وعبد شعب إسرائيل الرب. كانوا سع
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 الفصل العاشر
 متاعب في األرض الجديدة

 
 اإلسرائيليون نسوا وعَدهم  .1

 (6)قضاة 
 

َعَبَد بنو إسرائيل اهلل لسنوات كثيرة وكانوا سعداء، لكنهم بعد فترة من الوقت نسوا اهلل. 
 أصبح لهم أصدقاء من الناس الوثنيين. بدأوا يعبدون أوثان السكان الوثنيين. 

 فأرسل اهلل شعًبا وثنيًّا آخر ليعاقب بني إسرائيل. 
في مرة من المرات، عندما نسي بنو إسرائيل اهلل وعبدوا األوثان، جاء المديانيون. نصب 
المديانيون خيامهم في أرض كنعان. كانوا جيًشا كبيًرا، فخاف بنو إسرائيل منهم، وهربوا 

 إلى الجبال ليختبئوا. عاش البعض منهم أيًضا في الكهوف. 
أخذوا كل القمح والذرة. لم يتركوا لشعب أخذ المديانيون كل شيء يخص شعب إسرائيل. 

 إسرائيل ما يكفي ليأكلوه. 
طلبوا من اهلل أن يساعدهم. سمعهم اهلل، وأرسل إليهم معونة.  اهلل. إلى إسرائيل فصرخ شعب
 أرسل مالًكا. 

، اسمه جدعون. كان عنده كمية قليلة من القمح، أخفاها من المديانيين  كان هناك شابٌّ
 .(حبوب القمح عن التبن )ليفصل ،ليدرسها

بينما كان جدعون يدرس القمح، أتى إليه المالك. كان المالك ُيْشِبه رجاًل، يحمل عصا 
 في يده. لم يعرف جدعون أنه مالك. 

 قال الرجل لجدعون: "الرب معك."
 قال جدعون: "كيف يمكن أن يكون هذا؟ لو كان الرب معنا، لماذا كل هذه المتاعب؟ 
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 الرب سمح للمديانيين أن ينهبوا كل ما كان لنا." 
 نظر الرجل إلى جدعون وقال: "أنت ستخلِّص إسرائيل من المديانيين."

 اندهش جدعون وقال: "كيف يمكنني أن أفعل هذا؟"
 قال الرجل: "سوف أكون معك بكل تأكيد." 

لكن  ،عالمة بدأ جدعون يفكر أن هذا الرجل ًل بد أنه مالك، فقال: "أرجوك أظهر لي
 انتظر حتى ُأْحِضر لك هدية." 

 قال الرجل: "سوف أنتظر." 
 أسرع جدعون إلى بيته وصنع غداًء للرجل. أحضر لحًما وخبًزا وَمَرق. 

 قال الرجل: "َضْع اللحم والخبز على هذه الصخرة، واسكب الَمَرق عليها." 
  وضع جدعون اللحم والخبز على الصخرة، وسكَب الَمَرق عليها. 

 عندئذ لمس الرجل الطعام بطرف عصاه، وخرجت نار من الصخرة وأحرقت الطعام. 
 فعرف جدعون أنه مالك، لكن المالك اختفى. 

 خاف جدعون عندما فك ر في المالك الذي تحدث إليه. 
في تلك الليلة تكل م اهلل إلى جدعون، واستيقظ جدعون في الليل وحط م المذبح الذي كان 

 أبوه قد صنعه ألحد األوثان، وبنى جدعون مذبًحا، وعبد اهلل. 
 

 جدعون يستعد للمعركة  .2
 (7؛  6)قضاة 

 
أرسل جدعون رساًل إلى كل اإلسرائيليين. طلب من كل الرجال أن يحضروا ويساعدوه 

 على قتال المديانيين، فأتى رجال كثيرون. 
 أراد جدعون أن يتأكد من أن اهلل أرسله ليحارب المديانيين، فصل ى جدعون إلى اهلل وقال: 
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ا كانت قطعة الصوف هذه الليلة سوف ُأْلقي قطعة من صوف الغنم على األرض، إذ "في
 في الصباح، واألرض حولها جافة، فسأعرف أن اهلل قد أرسلني حقًّا."  الندى بماء مبتلة كلها
يذهب إلى النوم، وضع جدعون قطعة الصوف على األرض. استيقظ في الصباح   أن وقبل

 . باكًرا. أسرع خارًجا ليرى قطعة الصوف، فوجدها كلها مبتلة، واألرض حولها كانت جافة
 يا ة أخرى وقال: "أرجوك ًل تغضب منيلكن جدعون أراد أن يكون أكثر تأكًُّدا، فصل ى مر 

 أحاول مرة أخرى. هذه المرة اجعل قطعة الصوف جافة، واألرض حولها مبتلة."  دعني اهلل.
قبل أن يذهب جدعون إلى النوم، وضع قطعة الصوف على األرض. استيقظ في الصباح 
مبكًرا وأسرع خارًجا ليرى قطعة الصوف، فوجد قطعة الصوف هذه المرة جافة، واألرض 

 حولها كانت مبتلة. 
 عندئذ ذهب جدعون وجيشه ليحاربوا المديانيين. 

بحاجة إلى هذا الجيش الكبير. ُقل  لكن اهلل قال لجدعون: "إن جيشك ضخم جدًّا. لستُ 
 لهم إن كان أحد خائًفا يمكنه أن يرجع إلى البيت." 

عدد . أكثر من نصف "إن الخائفين يمكنهم أن يرجعوا إلى بيوتهم"فقال جدعون لرجاله: 
 الرجال عادوا إلى البيت. 

 كيف يشربون." وًلحظهم ليشربوا، النبع إلى ُخْذُهم جدًّا. الكثير هناك زال "ما لجدعون: اهلل قال
أخذ جدعون كل الرجال إلى النبع، فوجد بعًضا منهم َبَرُكوا على أيديهم وُرَكِبهم ليشربوا، 

 ن َبَرُكوا في مجموعة واحدة، وكلفقط بأن يأخذ الماء بيديه، فوضع كل الذي اكتفى والبعض
 الذين أخذوا الماء بأيديهم وضعهم في مجموعة أخرى. 

م يشربون، كانت هناك مجموعة كبيرة من الذين َبَرُكوا على األرض. عندما كانوا جميعه
 المجموعة األخرى كان عددهم أقل. 

 قال اهلل لجدعون: "أرسل المجموعة الكبيرة إلى بيوتهم. المجموعة الصغيرة هي كل ما
 أحتاج."
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لذلك أرسل جدعون المجموعة الكبيرة إلى بيوتهم، عندئذ تبق ى لديه فقط جيٌش صغيٌر جدًّا 
 ثالثمائة رجل فقط. كان الجيش المدياني كبيًرا جدًّا جدًّا.  –

كان جدعون على َتل ة مرتفعة مع جيشه الصغير، وكان المديانيون في الوادي مع جيشهم 
 الكبير جدًّا جدًّا. 
 ش صغير مثل هذا أن يحارب جيًشا كبيًرا هكذا؟كيف يمكن لجي
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 اهلل ُيْعِطي الُنْصَرة لجدعون  .3
 (7)قضاة 

 
الليلة. كان يفكر في جيشه الصغير، وفي جيش المديانيين  تلك في النوم لم يستطع جدعون

 الضخم. 
 قال اهلل لجدعون: "إذا كنَت خائًفا، انزل واستمع إلى ما يقوله المديانيون. ُخْذ عبدك معك." 
استدعى جدعون عبده، فزحفا بهدوء نازلْين الت ل ة في الظالم. أمكنهم أن يروا المديانيين 

ت مستلقين نائمين في الوادي، جيًشا ضخًما جدًّا. ثم زحفا أقرب فأقرب. بعد فترة من الوق
 سمعا رجلْين يتحدثان. 

قال أحد الرجلْين: "لقد َحُلْمُت ُحْلًما غريًبا. حلمُت بأن رغيًفا صغيًرا من الشعير أخذ 
 يتدحرج نازًًل من التل ة، وضرب خيمًة وأسقطها."

قال الرجل اآلخر: "إن رغيف الشعير الصغير هذا، ًل بد وأنه جدعون. إن اهلل ُمزمع أن 
 يين إلى جدعون."يعطي كل جيش المديان

عندما سمع جدعون هذا، صار قلبه سعيًدا، فأسرع هو وعبده عائدْين صاعدْين الت ل ة. لم 
 يعودا بعد خائفْين.

استدعى جدعون جيشه الصغير من الرجال. قال لهم: "استيقظوا!" "الرب قد أعطانا 
َجر ة ماء  المديانيين!" أعطى جدعون كل رجل ُبوًقا، وقال لكل واحد بأن يأخذ معه

أرسل جدعون بعًضا من  عندئذ ،الضوء ِلُيْخُفوا الِجرار داخل النار مشاعل وضعوا ومصابيح.
ن الجيش الصغير دائرة حول معسكر المديانيين.  الرجال إلى الجانب اآلخر  من الوادي. كو 

الرجال في منتصف الليل، عندما كانوا جميًعا مستعدِّين، أعطى جدعون اإلشارة، فأخرج 
مشاعلهم خارج َجر ات الماء ورفعوا األضواء عالًيا. رموا الِجرار إلى أسفل، فتحط مت على 
الصخور ُمْحِدَثة صوتًا عالًيا، ونفخوا في أبواقهم بقوة شديدة، وهتفوا كلهم، بصوت عاٍل 

 جدًّا: "سيٌف للرب ولجدعون!"
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وا األضواء الالمعة وسمعوا الهتافات استيقظوا جميًعا، ورأ المديانيين. الرهيب الصوت أخافَ 
حولهم من كل ناحية، فخافوا جدًّا جدًّا. لم يعرفوا ما الذي كان يحدث، وبدأوا يحاربون 

 بعضهم البعض، وهربوا جميعا بأسرع ما أمكنهم. 
 ا إليه.وْ رائيل من المديانيين، عندما َصل  وهكذا أنقذ الرب بني إس
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 الطفل شمشون .4
 (13)قضاة 

 
شعب إسرائيل اهلل لسنين كثيرة، لكنهم بعد فترة نَسْوه مرة  دَ بَ بعد أن رحل المديانيون، عَ 

 أخرى. بدأوا يخطئون ضد اهلل، فأرسل اهلل الفلسطينيين ِلُيَضايقوهم. 
 لكن بعًضا من بني إسرائيل استمروا يعبدون اهلل.

في يوم من األيام أرسل اهلل مالًكا ليزور امرأة اسرائيلية. تحد َث إليها وقال: "سيكون لِك 
طفل، وعندما يكبر هذا الطفل، سيحارب الفلسطينيين، لكن يجب أًل يشرب خمًرا، وًل 

 يحلق شعر رأسه." 
 ن وجهه مثلأسرعت المرأة إلى البيت لتخبر زوجها َمُنوح. قالت لَمُنوح: "أتى رجل إلي  وكا

وجه مالك. قال لي إنني سوف أِلُد طفاًل، والطفل سيحارب الفلسطينيين عندما يكبر، لكنه 
 يجب أًل يشرب خمًرا أبًدا، وًل يحلق شعر رأسه أبًدا." 

كان من الصعب أن يصدق َمُنوح القصة التي قالتها زوجته، لذلك َصل ى وطلب من اهلل 
 أن يرسل الرجل مرة ثانية. 

إلى الحقل، أتى المالك مرة أخرى، فأسرعت  بمجرد أن خرجت المرأة من األيام في يوم
 المرأة إلى البيت ِلُتْحِضر زوجها، ورجعت تجري هي وزوجها إلى المالك. 

قال َمُنوح للمالك: "هل أنت هو الرجل الذي قال إننا سيكون لنا طفل؟ أرجوك إًذا أن 
 يف يجب أن نعتني به؟" تخبرنا ماذا يجب علينا أن نفعل للطفل. ك

قال المالك: "يجب أن زوجتك ًل تشرب أي خمر، وًل تسمحا للصبي بأن يشرب أي خمر 
 وًل تحلقا شعر رأسه أبًدا."

لم يعرف َمُنوح أن الذي كان يتحدث إليه هو مالك، لذلك قال: "اسمح لي بأن ُأْحِضر لك 
 شيًئا لتأكله." 
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 ك أن تقدمه هدية للرب." أجاب المالك: "لن آكل طعامك، لكن يمكن
ذهب َمُنوح ِلُيْحِضر َجْدًيا صغيًرا من الماعز، وَأَعد ه كذبيحة، ووضعه على صخرة عند 

 المالك، وأحرقه َمُنوح كمحرقة هلل. 
 بينما كان َمُنوح وزوجته يشاهدان، صعد المالك إلى السماء مع دخان النار، عند ذلك

 َعِلَما أنه كان مالًكا.
بعد فترة من الوقت ُولد الطفل، وسم اه َمُنوح وزوجته شمشون، وبارك اهلل الطفل، وَكِبَر 

 ليصبح رجاًل قويًّا. لم يشرب خمًرا، ولم يحِلقا شعر رأسه. 
 

 شمشون الرجل القوي  .5
 (3 :16 - 14)قضاة 

 
 نما َشْعر شمشون طوياًل، وجعل اهلل شمشون قويًّا جدًّا. 

عليه أسد صغير. لم يكن شمشون  في الريف. زمجر يمشي شمشونفي يوم من األيام كان 
 خائًفا، بل أمسك باألسد من ذقنه وقتله. 

كان الفلسطينيون يجيئون كثيًرا لينهبوا أشياَء من شعب إسرائيل، وكان شمشون يطردهم. 
 أحياًنا كان شمشون يقاتل بمفرده كثيرين من الفلسطينيين. 

ينيون بشمشون وربطوه بحبال جديدة، لكن شمشون ضحك في يوم من األيام أمسك الفلسط
 ال وانصرف!بَ وقطع الحِ 

في مناسبة أخرى، ذهب شمشون إلى مدينة للفلسطينيين، فأغلقوا الباب بينما كان هو في 
وخلع الباب وانصرف  ليالً  المدينة باب إلى ذهب شمشون سيمسكونه، لكن أنهم ظنوا المدينة،

 به! حمله إلى قمة َتل ة كبيرة. 
 قال الناس: "ما الذي يجعل شمشون قويًّا جدًّا؟"
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لم يخبرهم شمشون، إنه أطاع اهلل، فلم يشرب خمًرا ولم يحلق شعر رأسه أبًدا. عندما كان 
 يطيع اهلل، كان روح اهلل يجعله قويًّا. 
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 شمشون الرجل الضعيف  .6
 (21 - 4 :16)قضاة 

 
بعد فترة من الزمن أحب  شمشون امرأة اسمها دليلة، فذهب الفلسطينيون إلى دليلة، وقالوا 

، سندفع ا جدًّا. لو ساعدتينا أن نمسكهلها: "ًل بد أن تكتشفي ما الذي يجعل شمشون قويًّ 
 لِك ماًًل كثيًرا." 

 فسألت دليلة شمشون عن سرِّ قوته. 
 و ربطوني بسبعة أغصان خضراء، سأكون ضعيًفا مثل بقية الرجال." قال شمشون لها: "ل

عندما أتى الفلسطنيون مرة أخرى، َخب اتهم دليلة في بيتها. بعد مدة جاء شمشون، فربطت 
 دليلة شمشون بسبعة أغصان خضراء من الشجر. 

 بعدما ربطت دليلة شمشون، نادت عليه وقالت: "الفلسطينيون عليك يا شمشون!"
من مخبئهم، لكن شمشون َقط ع األغصان الخضراء، ولم يستطع  ج الفلسطينيون بسرعةفخر 

 الفلسطينيون أن يمسكوه. 
. عرِّفني اآلن ما الذي يجعلك قويًّا جدًّا. ما الذي  فقالت دليلة لشمشون: "أنت كذبَت علي 

 يمكنني أن أربطك به؟"
 مثل بقية الرجال."قال شمشون: "لو ربطوني بحبال جديدة، سأكون ضعيًفا 

فخب أت دليلة الفلسطينيين مرة أخرى في بيتها، وأخذت حباًًل جديدة وربطت بها شمشون، 
 ثم نادت: "الفلسطينيون عليك يا شمشون!" 

 فأتى الفلسطينيون مسرعين من مخبئهم.
 لكن شمشون َقط ع الحبال كما لو كانت ُخُيوًطا، ولم يستطع الفلسطينيون أن يمسكوه. 

حاولت دليلة مرة أخرى. قالت لشمشون: "أنت تهزأ بي جدًّا. ُقل لي، ما الذي يمكنني أن 
 أربطك به؟"
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عندئذ قال شمشون: "لو أنِك ضفرت شعري مع خيوط النسيج، كما تنسجين القماش، 
 سأكون ضعيًفا." 

كان شعر شمشون طويل جدًّا. عندما كان نائًما، أخذت دليلة خيوط النسيج الثقيلة 
 سجت شعر شمشون معه وثب تته بالوتد، ثم نادته: "الفلسطينيون عليك يا شمشون!" ون

 فأتى الفلسطينيون مسرعين من مخبئهم. 
أن  ع الفلسطينيونالكبير معلًقا في شعره، ولم يستطاستيقظ شمشون ووقف، وسار بالنسيج 

 ُيْمِسكوه.
 تخبرني بالحقيقة." فقالت له دليلة: "كيف تقول إنك تحبني؟ أنت تهزأ بي، وًل 

لم يرغب شمشون أن يخبرها ِبِسرِّه. لم ُيِرد أن يخبرها أنه لم يشرب خمًرا أبًدا وأن شعر 
 رأسه لم ُيْحَلق أبًدا، لكنها كل يوم كانت ُتَضايقه ليخبرها. 

وفي يوم من األيام أخبر شمشون هذه المرأة الشريرة بكل ِسرِّه. أخبرها كيف أن اهلل تحد ث 
ته. إلى أُ   م ه، وأن اهلل جعله قويًّا، وأخبرها أنه لو ُحلق شعر رأسه، فإن اهلل سوف ُيِزيل قو 

كانت دليلة متأكدة أنه أخبرها بالحقيقة هذه المرة، فأرسلت إلى الفلسطينيين مرة أخرى، 
 وَخب ات الفلسطينيين في بيتها. 

 مشون، فحلقه كله. عندما كان شمشون نائًما، نادت دليلة رجاًل ليحلق شعر رأس ش
 بعد ذلك أيقظت دليلة شمشون، وقالت: "الفلسطينيون عليك يا شمشون." 

ته كانت قد ضاعت.  استيقظ شمشون ووقف واستعد ليطارد الفلسطينيين مرة أخرى، لكن قو 
 روح اهلل قد فارقه. 

نحاس، وأخذ الفلسطينيون شمشون، وأحضروه إلى سجن، واقتلعوا عينيه وَقي دوه بقيود من 
 وجعلوه يشتغل في السجن. 
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 آخر عمل لشمشون  .7
 (31 - 22 :16)قضاة                       

 
 كان الفلسطينيون سعداء جدًّا عندما كان شمشون في السجن. 

 شمشون، يجب أن نصنع عيًدا عظيًما وُنْحِضر هدايا إللهنا داجون."  أعطانا إلهنا "إن قالوا:
كان داجون صنًما، لكن الفلسطينيين اعتقدوا أن داجون كان أعظم من الرب؛ لذلك َأَعدُّوا 
ًلحتفال عظيم، فأتى كثير من الناس، وتجم عوا للحفلة في بيت كبير جدًّا، وَسب حوا إلههم، 

 ه ثم قالوا: "أحِضروا شمشون إلى هنا، لنتسل ى به." داجون، وقد موا ذبائح ل
أرسلوا شخًصا إلى السجن ِلُيْحِضر شمشون، فخرج من السجن ومعه صبي صغير. أمسك 
الصبي الصغير بيد شمشون ليقوده، ألن شمشون كان قد ُقِلَعت عيناه. أخذه الصبي إلى 

 البيت الكبير الذي كانوا يحتفلون فيه وجعله يستند على أعمدة البيت. 
ه. كان قويًّا جدًّا، واآلن هو ضعيف وأعمى. عندما رأى الفلسطينيون شمشون، ضحكوا علي

 ه. كان الفلسطينيون مسرورين، وتسلُّوا به. شعر رأسه كان ينمو ثانيًة، لكنه فقد عينيْ 
 قال شمشون للصبي الصغير: "دعني ُأمسك العمودْين اللذْين يقف عليهما البيت."

شمشون رأسه  ساعد الصبي الصغير شمشون أن يضع ذراعْيه حول العمودْين، فأحنى
 مرة أخرى فقط."  –وَصل ى، وقال: "يا إلهي، اسمح لي أن أكون قويًّا مرة أخرى 

 وسقط وانكسرا، العمودان فتشقق شديدة، بقوة وجذب العمودْين ألسفل جسمه أحنى ثم
ة شديدة. سقط على الفلسطينيين وقتلهم، وقتل شمشون أيًضا. البيت  بعنف مع صوت ضج 
 أن اهلل هو األقوى من داجون.       للفلسطينيين عمل هلل. أظهر صنع آِخركان قد  شمشون لكن
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 الفصل الحادي عشر 
 أيوب، رجٌل َعَبَد اهلل

 
 متاعب أيوب  .1

 (1)أيوب 
 

من زمن بعيد كان ُيوَجد رجل اسمه أيوب. كان رجاًل غنيًّا. كان عنده الكثير جدًّا من 
الِخَراف والِجَمال والثيران والخدم. كان له سبعة أبناء وثالث بنات، وأفضل الكل أن أيوب 

فعل كان رجاًل صالًحا، فقد أحب  اهلل وَعَبَد اهلل. اجتهد أن يفعل تماًما ما يريده اهلل منه أن ي
 كل يوم. 

وفي يوم من األيام تكلم الشيطان مع اهلل. قال الشيطان هلل: "أيوب رجل صالح ألنه غني. 
 لو أنك جعلَتُه فقيًرا، سيغضب ولن يحبك أبدا." 

 قال اهلل للشيطان: "يمكنك أن تجعل أيوب فقيًرا، لكن ًل تؤذه."
 المتاعب على أيوب.  عندئذ هبط الشيطان إلى األرض، وفي يوم واحد أرسل كل أنواع

كان أيوب في البيت، وذهب أبناؤه وبناته مًعا إلى حفل، وجاء رجل مسرًعا إلى أيوب بأول 
  :األخبار السيئة

قال الرجل: "كنا في الحقل نحرث، وخرج بعض الرجال األشرار من التالل، وسرقوا كل 
 الثيران، وقتلوا كل الخدم، وبقيُت أنا وحدي!"

اف رَ رجل آخر مسرًعا وقال: "ناٌر نزلت من السماء وأحرقت كل الخِ  بعد ذلك بقليل أتى
 أنا وحدي!"  اف، وبقيتُ رَ والخدم الذين كانوا مع الخِ 
وقال: "بعض الرجال األقوياء أتوا وسرقوا كل الِجَمال، وقتلوا كل  ثم أتى رجل آخر مسرًعا

 الخدم، وبقيُت أنا وحدي!" 
 وبناتك كانوا جميعهم في بيت اًلبن األكبر، وَهب توأتى آخر مسرًعا وقال: "إن أبناءك 

 ريح وأسقطت البيت، فماتوا جميًعا، وبقيُت أنا وحدي!" 
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 َفخر  أيوب على األرض وسجد. 
لكن أيوب لم يكن غاضًبا بل َصل ى وقال: "اهلل أعطاني كل الثروة، اآلن أخذها كلها، 

 سأحمد اسمه." استمر أيوب يحب اهلل. 
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 أيوب مريض  .2
 (37 - 2)أيوب 

 
 ذهب الشيطان ليتحدث إلى اهلل مرة ثانية. 

 "هل رأيت أيوب؟ إنه رجل صالح. ما يزال يعبدني، مع أنك جعلَتُه فقيًرا."  للشيطان: اهلل قال
 قال الشيطان: "لو أنك جعلَتُه مريًضا، حينئذ سوف ينقلب عليك."

 وقال اهلل للشيطان: "يمكنك أن تجعله مريًضا، لكن ًل تدعه يموت." 
فهبط الشيطان إلى األرض، وجعل أيوب مريًضا. كانت به دمامل كبيرة على كل جسمه، 

 حتى أن أيوب لم يكن يعرف ماذا يفعل، وشعر بأن حالته سيئة جدًّا. 
 فقالت زوجة أيوب له: "هل ما زلَت تؤمن باهلل؟" 

لها: "اهلل يرسل لنا األمور الحسنة، ويرسل لنا األمور السيئة أيًضا. يجب أن قال أيوب 
 سنة." حنقبل األمور السيئة التي يرسلها، كما نقبل األمور ال

ولم يخطئ أيوب إلى اهلل، لكنه لم يستطع أن يفهم لماذا سمح اهلل أن تحل به كل هذه 
 المتاعب الكثيرة. 

ه. كانوا حزانى عليه، لكنهم لم يفهموا مشكلة أيوب نرو بعد مدة، جاء أصدقاء أيوب ليزو 
 على اإلطالق. 

 اهلل أرسل هذه المتاعب ليعاقبك "ًل بد أنك فعلَت أمًرا شريًرا جدًّا. قال أصدقاء أيوب له:
 على خطيٍة ما." 

  كذلك. عرف أن متاعبه ليست بسبب خطيته. سَهز  أيوب رأسه بأن األمر لي
قال أيوب: "إن اهلل عظيم جدًّا. إنه ُيْمِسك األرض في يده، وصنع كل النجوم. إنه أعظم 

 من اإلنسان بكثير. إننا ًل يمكننا أن ندركه بعقولنا. يعرف َكْم أنا أْعُبُده كل يوم." 
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فقال أصدقاء أيوب: "الرجل الخاطئ يواجه المتاعب. اهلل يجعل كل أيامه مظلمة وحزينة، 
 " ألنه شرير.

 لكن أيوب عرف أن اهلل كان صالًحا معه. كان أيوب يثق باهلل.
 قال أيوب: "اهلل صالح. إنه يفعل ما هو صواب. أنا أعلم أن يوًما ما سأرى اهلل." 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 اهلل يتكلَّم إلى أيوب  .3
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 اهلل يتكلم إلى أيوب  .3
 (42 - 38)أيوب 

 
 بينما كان أيوب وأصدقاؤه يتحدثون، أتت زوبعة شديدة، وتكل م اهلل من الزوبعة. 

 قال اهلل: "سأسألك بعض األسئلة، لنرى إن كان يمكنك أن ُتِجيب عليها." 
هل تعرف من أين يأتي النور؟ هل تعرف ما الذي يجعل الرياح تهب؟ هل يمكنك أن 

  األمطار والرعد؟ل يمكنك أن تصنع ترشد النجوم في السماء؟ ه
سأله اهلل أسئلة كثيرة جدًّا، لكن أيوب لم يستطع أن يجيبها، وًل أصدقاؤه استطاعوا أن 

 يجيبوها أيًضا. 
أخيًرا قال أيوب: "أنا صغير جدًّا جدًّا. أنا ًل أستطيع أن ُأَجاِوب اهلل. إن اهلل عظيم جدًّا، 

 ي أن ُأْدِرُكُه بعقلي." بإمكانه أن يفعل كل شيء. إنه عجيب جدًّا، وًل يمكنن
 وأحنى أيوب رأسه إلى األرض أمام اهلل. 

ي مما كان. أعطاه سبعة نَ بعد ذلك، جعل اهلل أيوب رجاًل غنيًّا مرة أخرى. جعله أكثر غِ 
 اف والِجَمال والثيران. رَ أبناء وثالث بنات، والكثير جدًّا من الخِ 

 بارك اهلل أيوب ألن أيوب وثق به على الرغم من المتاعب التي َحل ت به.  
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 الفصل الثاني عشر
 َجدَّة داود راعوث

 
 راعوث وُنعمي  .1

 (1)راعوث 
 

كانت هناك مجاعة في أرض إسرائيل. لم تسقط األمطار، والحشائش لم تنمو، والفواكه لم 
 تنضج. لم يوجد ما يكفي ألكل الشعب. بعض السكان سافروا إلى بالد أخرى. 

انتقلت أسرة أليمالك إلى موآب. أخذ أليمالك زوجته ُنعمي وابنيهما، وعاشوا في بالد موآب 
  لمدة طويلة.

 بعد فترة مات أليمالك وكِبر الولدان، ثم تزو جا زوجتْين من موآب، راعوث وُعْرَفة. 
 بعد مدة قصيرة مات اًلبنان أيًضا، فبقيت ُنعمي وحيدة مع راعوث وُعْرَفة. 

كانت ُنعمي حزينة جدًّا. شعب موآب لم يعبد اهلل. كان عندهم األصنام، فأرادت ُنعمي أن 
 ان، إلى شعبها. ترجع إلى وطنها إلى كنع

 ة إنهما سيذهبان مع حماتهما. فَ رْ قالت راعوث وعُ 
 بعد أن سافروا قلياًل، قالت ُنعمي للزوجتْين: "ارجعا إلى بيتكما، كل واحدة إلى ُأمِّها." 

لكن ُنعمي أخبرتهما بأنهما سيكونان أكثر  ،أحبت الزوجتان ُنعمي، ولم ترغبا في تركها
 ة ُنعمي ورجعت.فَ رْ ب َلْت عُ سعادة في وطنهما. أخيًرا قَ 

لكن راعوث لم تترك ُنعمي، بل قالت لُنعمي: "حيثما تذهبين، سأذهب. أينما تعيشين، 
لهك سيكون إلهي."   سأعيش. شعُبِك سيكون شعبي، وا 

 وهكذا ذهبت راعوث مع ُنعمي إلى مدينة بيت لحم، التي عاشت فيها ُنعمي. 
ها، . كانت حزينة جدًّا، فقد فقدت زوجها وابنيْ تعر ف سكان بيت لحم بصعوبة على ُنعمي

 فحزنوا من أجلها. 
 ُنعمي. َأَحب ت راعوث ُنعمي وحاولت أن ُتسعدها. راعوث كانت مع لكن
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 اهلل يبارك راعوث  .2
 (4 - 2)راعوث 

 
ادون خرجوا ليحصدوه في ُحَزم.   كان وقت الحصاد. الشعير نضج في الحقول، والَحص 

ادون يربطون نباتات الحبوب في ُحَزم، كانوا يفقدون بعض النباتات،  عندما كان الحص 
ادون، ويأخذون نباتات الشعير هذه  وكان الفقراء يأتون ليجمعوا النباتات التي فقدها الحص 

 إلى البيت.
راعوث لُنعمي: "اسمحي لي أن أخرج إلى أحد الحقول وأجمع ما يسقط من الشعير  قالت 

ادين."   من وراء الَحص 
قالت ُنعمي: "اذهبي." ذهبت راعوث إلى حقل رجل اسمه ُبوَعز. كان ُبوَعز رجاًل غنيًّا. 

ادين في الحقل والتقطت الشعير الذي كان يقع منهم.  سارت راعوث وراء الَحص 
 أتى ُبوَعز إلى حقله، ورأى راعوث، فسأل رجاله: "َمْن تكون هذه الفتاة؟" بعد فترة

 " .قال الرجال: "إنها راعوث. جاءت من موآب مع ُنعمي
فذهب ُبوَعز ليتكلم معها. كان لطيًفا معها. قال لها: "أنا سمعُت عنِك، وعرفُت أنِك كنِت 
طيِّبة جدًّا مع حماِتك. الرب سوف يباركِك ألنِك كنِت طيِّبة معها." وقال ُبوَعز لراعوث أن 

ادين.   تأتي في الغد، لتجمع الشعير الذي يسقط من الحص 
ادين وقا ل لهم: "ًل تضايقوا راعوث. اسمحوا لها أن تلتقط الشعير رجع ُبوَعز إلى الَحص 

 غًدا، وَأْسِقُطوا لها ِملء اليد إضافي من حيٍن آلخر." 
لذلك كانت راعوث مشغولة طول اليوم. عندما رجعت إلى البيت في المساء، كان معها 

 كيلو جرام(. 10ِكيَلة من الشعير تقريًبا )حوالي 
 ذهبت راعوث إلى حقل ُبوَعز مرة أخرى في اليوم التالي، وكل يوم إلى أن انتهى الحصاد. 

وهكذا بارك اهلل راعوث ألنها كانت طيِّبة مع ُنعمي  ،وبعد هذا، تزوج ُبوَعز راعوث
 حماتها، وألنها اختارت اهلل ليكون إلهها. 

دًّا لملك عظيم هو بعد مدة من الوقت، ولدت راعوث صبي. كبر هذا الصبي وأصبح جَ 
 الملك داود.   
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 الفصل الثالث عشر    
 نبي اهلل صموئيل   

 
 اهلل يستجيب لصالة َحنَّة  .1

 (1صموئيل 1)
 

قدم هلل ذبيحة في خيمة كان ألقانة رجاًل يعبد اهلل. كان يصعد كل سنة إلى شيلوه ليُ 
 اًلجتماع. كانت َحن ة زوجته تذهب معه. 

لكن َحن ة لم تكن سعيدة، فلم يكن لها أطفال. كانت تتمنى أن يكون لها طفل، فَصل ت َحن ة 
 في خيمة اًلجتماع وقالت: "يا رب، إذا أعطيتني طفاًل، َسُأقدِّمه لك، ليخدمك كل حياته." 

 . ها فقطحرك شفتيْ لفترة طويلة. َصل ت في قلبها، دون أن تتكلم بصوٍت عاٍل. كانت تُ  َصل ت
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ها تتحركان، ي َحن ة، وًلحظ شفتيْ الِ كان يجلس بالقرب منها، الكاهن العجوز"َعاِلي". رأى عَ 
 فتساءل ماذا كانت تفعل؟ 

 ي لَحن ة: "هل شربِت خمًرا كثيًرا؟" الِ بعد فترة، قال عَ 
 ي." لكن َحن ة قالت: "ًل أبًدا. لم أشرب أي خمر. أنا كنُت ُأَصلِّ 

 عالي: "ِلُيْعِطِك الرب ما سألِتيه."فقال 
عندما سمعت َحن ة الكاهن العجوز يقول هذا، شعرت بتحسُّن، وعادت إلى البيت بقلب 

 ت اسمه صموئيل. عَ فرحان، وقبل أن تنتهي السنة، ولدت َحن ة صبيًّا، ودَ 
يًرا جدًّا ذهب ألقانة إلى شيلوه مرة أخرى، ولم تذهب َحن ة معه هذه المرة. كان الصبي صغ

ًل يحتمل أن يسافر بعيًدا معهم، لكن عندما كبر الصبي قلياًل، أخذته َحن ة معها إلى شيلوه 
 إلى خيمة اًلجتماع، وكان ما يزال صبيًّا صغيًرا. 

 ي الكاهن العجوز. الِ َقد م ألقانة وَحن ة ذبيحة هلل في خيمة اًلجتماع، وقد ما صموئيل لعَ 
 أنا  اًلجتماع؟ خيمة في ُأصلِّي تتذكر كيف وقفتُ  هل "هل تتذكرني؟ ي:الِ لعَ  َحن ة قالت

 َصل ْيُت ألطلب طفاًل، والرب أعطاني هذا الصبي الصغير." 
ي، وقالت: "اآلن أريد أن ُأَقدِّم ولدي الصغير إلى الرب، ليخدم الِ أعطت َحن ة صموئيل لعَ 

 الرب في خيمة اًلجتماع كل حياته." 
 ي في خيمة اًلجتماع.الِ وألقانة إلى البيت، َبِقَي صموئيل الصغير مع عَ  رجعت َحن ة عندما
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 صوٌت في الليل  .2
 (3صموئيل  1)

 
ي كاهًنا صالًحا، أما ابناه كانا شريرْين. كانا كاهنْين، لكنهما أخطآ ضد اهلل، ولم الِ كان عَ 

 ي. الِ يعاقبهما عَ 
ي في خيمة اًلجتماع. الِ ي. كان يعمل أشياء كثيرة لعَ الِ ساعد الصغير لعَ المُ كان صموئيل 

كان أبوه وأمه يأتيان مرة في السنة ليَرْوه. كانت َحن ة تصنع كل سنة لصموئيل ُجب ة صغيرة 
 ي. الِ ُتْحِضرها له. كان صموئيل سعيًدا في خيمة اًلجتماع مع عَ 

 إلى السرير، سمع صوًتا يناديه: "صموئيل!"  في ليلة من الليالي، بعدما ذهب صموئيل
 ي وقال: "ها أنا."الِ قام صموئيل بسرعة وجرى إلى عَ 

 ي قال: "أنا لم ُأَناِدك. ُعْد إلى سريرك." الِ لكن عَ 
 ه لينام، فسمع الصوت ثانيًة: "صموئيل!" عاد صموئيل إلى سريره، وأغمض عينيْ 

 لقد ناديتني." ا أنا. ه"ي مرة أخرى، وقال: الِ فذهب صموئيل إلى عَ 
 ي: "ًل، أنا لم ُأَناِدك. اذهب وَنم."الِ قال عَ 

 ه، لكن الصوت ناداه مرة أخرى: "صموئيل!"اشه، وأغمض عينيْ رَ عاد صموئيل إلى فِ 
 ي مرة أخرى. الِ ذهب صموئيل إلى عَ 

 وقال: "ها أنا إنك بالتأكيد ناديتني."
ي لصموئيل: "اذهب الِ صموئيل، فقال عَ نادي ي أن الرب هو الذي كان يُ الِ عندئذ عرف عَ 

 لسريرك. إذا سمعَت الصوت مرة أخرى، ُقل: َتَكل ْم يا رب ألن عبدك سامع." 
 عاد صموئيل مرة أخرى إلى سريره. رقد ساكًنا جدًّا، فسمع الصوت مرة أخرى: "صموئيل! 

 صموئيل!"
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 في هذه المرة لم يُقم صموئيل من السرير، بل قال: "َتَكل ْم يا رب ألن عبدك سامع." 
 ساكًنا ليستمع.  دَ رقَ لم يكن صموئيل قد سمع صوت الرب أبًدا قبل ذلك، فَ 

 ي." الِ ْبَني عَ اِ ي لم يعاقبهما. اآلن َسُأَعاِقب الِ ي أشرار جدًّا، وعَ الِ قال الرب: "إن ِاْبَنْي عَ 
ثم انصرف الرب، واستمر صموئيل هادًئا في سريره، لكنه لم يستطع أن ينام. استيقظ في 

 الصباح ليقوم بعمله، ففتح أبواب خيمة اًلجتماع. 
 ي على صموئيل وقال: "أخبرني، ماذا قال الرب لك؟"الِ نادى عَ 

 ي إن اهلل سيعاقب ابنْيه. الِ كان صموئيل ُمضطرًّا أن يقول لعَ 
لكن عرف أن اهلل يفعل الصواب. عرف أن ابنْيه كانا شريرْين، لذلك قال: ي، الِ فحزن عَ 

 "حسًنا، ليفعل الرب ما يراه صالًحا." 
َكِبَر صموئيل، وكان الرب يأتي إلى صموئيل كثيًرا. سمع كل الشعب أن الرب أتى إلى 

 صموئيل، وعرفوا أن صموئيل أصبح نبيًّا. 
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 تابوت العهدالفلسطينيون يأخذون   .3
 (4صموئيل  1)

 
 الزمن جاء الفلسطينيون ليحاربوا مرة أخرى. كانوا أقوياء، فهرب رجال إسرائيل،  من فترة بعد

لِّصنا!" خَ ر تابوت العهد من خيمة اًلجتماع، فالتابوت سوف يُ حضِ فقال رجال إسرائيل: "لنُ 
 ي الشريران التابوت إلى معسكر الجيش. الِ ل ابنا عَ مَ حَ وذهبوا لُيحِضروا التابوت، فَ 

لما رأى رجال إسرائيل التابوت، كانوا سعداء، وَصف قوا بأيديهم وهتفوا. كانوا متأكدين أنهم 
 سينتصرون في المعركة اآلن. 

وقالوا: "رجال إسرائيل معهم تابوت إلههم. علينا أن نقاتل بقوة  سمع الفلسطينيون الضجة
 جدًّا جدًّا." 
 لسطينيون أن اهلل باستطاعته أن يفعل أموًرا مدهشة إلسرائيل. عرف الف

ي أن يأخذا التابوت إلى معسكر الجيش، ولم يذهب اهلل الِ عَ  ي  لكن اهلل لم يكن قد قال ًلبنَ 
 مع التابوت. لم يكن باستطاعة التابوت أن يساعد شعب إسرائيل، فطارد الفلسطينيون

وأخذ الفلسطينيون  ُقِتال، يالِ عَ  واْبَنا من رجال إسرائيل، بعٌض  إسرائيل مرة أخرى، وُقِتل شعب
                                                                              التابوت. 

عندئذ جرى أحد الرجال إلى شيلوه بأسرع ما يمكن، وأخبر الشعب عن المعركة. أخبرهم 
 ي قد ماتا، وأن التابوت قد ُأِخَذ. الِ ابنْي عَ أن رجال إسرائيل هربوا، وأخبرهم بأن 

 فبكى الشعب بصوٍت عاٍل. 
ي بكاء الشعب. كان في انتظار أن يخبره أحد عن المعركة. كان يخشى أن الِ سمع عَ 

 يكون قد حدث شيء للتابوت. 
 الشعب؟"  يبكي لماذا حدث؟ "ماذا وسأل: فنادى جاء، قد واحًدا أن سمع لكنه أعمى، يعالِ  كان

 عن المعركة، وعن ابنْيه، وعن التابوت.  هفجاء رجٌل من الجيش إلى عالي وأخبر 
 ي أن الفلسطينيين أخذوا التابوت، سقط إلى الوراء ومات. الِ عندما سمع عَ 

 كان يوًما حزيًنا لشعب إسرائيل.  
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 ماذا حدث للتابوت  .4
 (1 :7،  6،  5صموئيل  1)

 
 دنهم. التابوت. أخذوه إلحدى مُ كان الفلسطينيون مسرورين بأنهم أخذوا 

كان إله الفلسطينيين صنًما اسمه داجون، وكانوا قد بنوا بيتًا لداجون، فوضعوا تابوت اهلل 
 في البيت مع داجون. 

ذهب الفلسطينيون في الصباح إلى بيت داجون ليروا التابوت. لما فتحوا الباب وجدوا 
 داجون هناك، ساقًطا على األرض. كان ساقًطا أمام تابوت اهلل. 

 َفَنصَب الفلسطينيون داجون مرة أخرى. 
في الصباح التالي ذهب الفلسطينيون إلى بيت داجون مرة أخرى ليروا التابوت. لما فتحوا 
الباب وجدوا داجون ساقًطا على األرض مرة أخرى. كان ساقًطا أمام تابوت اهلل مرة 

 أخرى. هذه المرة كانت رأس داجون ويداه قد انفصلوا عن التمثال. 
 . لذلك كان الفلسطينيون خائفين من التابوت

بعد هذا َمِرض كثيرون من الفلسطينيين، فزاد خوفهم من التابوت. عرفوا أن اهلل لم ُيِرد أن 
 يأخذوا التابوت. 

فأرسل الفلسطينيون التابوت إلى مدينة أخرى، لكن سكان تلك المدينة أصبحوا مرضى 
 أيًضا، فلم يرغبوا في وجود التابوت، فأرسلوه إلى مدينة أخرى. 

 المدينة األخرى التابوت قالوا: "ًل نريده! سُيمرضنا أيًضا!" عندما رأى سكان 
 فاجتمع قادة الفلسطينيين وقرروا أن ُيِعيدوا التابوت إلى أرض إسرائيل. 

صنع الفلسطينيون عربة جديدة للتابوت، ووضعوا ذهًبا في التابوت وقالوا: "ربما ُيحِسن 
 أحضروا بقرتْين ِلَتُجر ا العربة. إلينا إله إسرائيل لو أننا أعطيناه هذا الذهب." و 

ها، فقال الفلسطينيون: "لو أن كان لكل من البقرتْين ِعْجاًل، والبقرة ًل تحب أن تترك ِعْجل
 بعيدا، عندها سنعرف أن إله إسرائيل هو الذي جعلنا مرضى."  اسارت تْينر البق

ا ليروا ما إذا كانت لم يكن هناك من يسوق البقرتْين، بل تركوهما يذهبان وحدهما. راقبو 
 البقرتان ستذهبان بعيًدا عن ِعْجَلِيهما. 
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ما وراءهما. لقد َجر تا العربة هِ قامة في الطريق تاركتْين ِعْجَليصاحت البقرتان، وسارت باست
الجديدة بالتابوت باستقامة إلى أرض إسرائيل. عندئذ عرف الفلسطينيون أن اهلل هو الذي 

 أخذ التابوت إلى موطنه.
 ى شعب إسرائيل العربة قادمة ورَأوا التابوت على العربة، فكانوا سعداء. رأ
 

 يوُم صالة  .5
 (7صموئيل  1)                          

 
مر ت عشرون سنًة، واستمر الفلسطينيون يجيئون لينهبوا ويحاربوا، فصل ى شعب إسرائيل 

 إلى اهلل لطلب المعونة. 
في يوم من األيام أرسل صموئيل رسوًًل في كل أرض إسرائيل. قال لشعب إسرائيل: "إذا 
ذا كنتم ستعبدون اهلل بكل قلوبكم، سيساعدكم اهلل. تعالوا إلي  إلى  تركتم كل أصنامكم، وا 

 المصفاة، وأنا َسُأَصلِّي ألجلكم." 
كثيرون جدًّا في ذلك فترك الشعب أصنامهم، وذهبوا إلى المصفاة. جاء من الشعب أناس 

 اليوم. 
 قال الشعب لصموئيل: "لقد أخطأنا إلى الرب." 

 عندئذ أحنوا رؤوسهم وصل وا إلى اهلل. َصل وا طوال اليوم. لم يأكلوا بل صاموا. 
سمع الفلسطينيون عن شعب إسرائيل، وعرفوا أن شعب إسرائيل كان يصلِّي ويصوم، فقال 

اتل شعب إسرائيل، ألنهم غير مستعدين أن يحاربوا"، الفلسطينيون: "اآلن وقت مناسب لنق
 فأتى الفلسطينيون بجيش كبير. 

سمع شعب إسرائيل أن الفلسطينيين في الطريق، وكانوا خائفين، وطلبوا من صموئيل 
 قائلين: "َصلِّ ألجلنا! َصلِّ ألجلنا! ًل تتوقف عن الصالة! لعل اهلل ينقذنا." 

 اًل صغيًرا على المذبح، وَصل ى إلى اهلل. صنع صموئيل مذبًحا، وأحرق َحمَ 
لما اقترب الفلسطينيون، فجأة سمعوا صوت رعد شديد، وارتفع صوت الرعد، أعلى وأعلى. 
كان فوق رؤوس الفلسطينيين تماًما، وكأنه يطارد الفلسطينيين، فكانوا خائفين، فرجعوا 

 وهربوا، وكان الرعد وراءهم إلى أن رحلوا بعيًدا. 
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 ل الفلسطينيون، أخذ صموئيل حجًرا كبيًرا وأقامه. بعدما رح
 قال صموئيل: "إلى هنا أعاننا الرب." 

وعاد الشعب إلى بيوتهم، ولم َيُعد الفلسطينيون يهاجمونهم مرة أخرى واستمر ذلك لفترة 
 طويلة جدًّا من الوقت.  
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 الفصل الرابع عشر 
 شاول، أول َمِلك

 
 البحث عن اأُلُتن  .1

 (9صموئيل 1)
 

كان شاول شابًّا ضخما وطوياًل وقويًّا، وكان أبو شاول يملك الكثير من الحيوانات. في 
 ى الحمار(. ثَ نْ ه )األتان هي أُ نُ يوم من األيام هربت ُأتُ 

 فقال أبو شاول له: "اذهب وابحث عن األُُتن." 
 دا األُُتن. عبًدا معه، وبحثا وبحثا، وابتعدا عن البيت، ولم يج عنها، وأخذ ليبحث شاول ذهب

 أخيًرا قال شاول لعبده: "يجب أن نعود إلى البيت. أبي سيبدأ يبحث عنا."
 نبي، يمكن أن نسأله عن األُُتن، ربما يخبرنا أين هي. إنه رجل اهلل."  رجلٌ  "ُيوَجد العبد: قال

 ذهبا إلى المدينة حيث كان رجل اهلل. 
 للفتيات: "هل النبي هنا؟"بجوار باب المدينة، قابال بعض الفتيات، فقاًل 

 شاول أين يجد النبي.  نأجابت الفتيات: "نعم، إنه هنا"، وأخبر 
قابال رجاًل عجوًزا داخل المدينة كان هو صموئيل النبي، لكن شاول لم يعرف َمْن كان 

 الرجل العجوز. 
 قال شاول للرجل العجوز: "أين يكون النبي؟" 

 األُُتن، فقد ُوجدت."  بشأن تقلقا ًل معي. الطعام لتأكال يمع تعاليا النبي. هو "أنا صموئيل: قال
 كان شاول مندهًشا. كيف عرف صموئيل أن األُُتن كانت مفقودة؟ 

 قال صموئيل لشاول: "أنت هو الرجل الذي تتمن اه كل إسرائيل"، فازداد اندهاش شاول.
 قال شاول: "أنا ًل أعرف معنى كالمك. هل كل إسرائيل تتمن اني؟ إنهم ًل يعرفونني." 

آخرون،  ُأَناس هناك كان بيته. معه إلى داخل بل أخذ شاول والعبد لم ُيِجْب صموئيل،
 لكن صموئيل أعطى شاول أفضل مكان على المائدة. 

 عندئذ قال صموئيل للطب اخ: "أحضر اللحم اآلن. هذا هو الرجل الذي كنُت أنتظره." 
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فازداد اندهاش شاول. كيف أمكن لصموئيل أن يعرف عن األُُتن؟ كيف استطاع صموئيل 
أن يعرف أن شاول كان قادًما؟ ًل بد أن صموئيل من أعظم رجال اهلل. لقد عرف األشياء 

 التي باستطاعة اهلل فقط أن يخبره بها. 
 في تلك الليلة مكث شاول وَعْبُدُه مع صموئيل. 

 
 اشاول ُيصبح َمِلك    .2

 (10صموئيل 1)
 

 في الصباح الباكر نادى صموئيل شاول، وأخبره أنه يمكن أن يعود إلى البيت اآلن. 
 سار صموئيل وعبده مع شاول لمسافة قليلة. 

 قلياًل، فأخبرك بما قاله اهلل."  يسبقنا أن لعبدك "ُقل لشاول: وقال المدينة، خارج صموئيل توق ف
 تقد م العبد أمامهما، أما شاول وصموئيل فوقفا ساكتْين. 

كان مع صموئيل زجاجة صغيرة في ثوبه بها زيت، فأخرجها وسكب الزيت على رأس 
شاول، وقال صموئيل: "إن الرب قد مسحك لتكون َمِلًكا على شعبه. روح الرب سوف يحل 

 عليك، وسيكون اهلل معك."
لبيت، وَحل  روح الرب على شاول، لكن شاول لم ثم رجع صموئيل، ورجع شاول إلى ا

 يخبر أحًدا بما فعله صموئيل.
 بعد فترة، أرسل صموئيل رسوًًل لكل شعب إسرائيل يخبرهم بأن يأتوا إلى المصفاة. 

فجاء عدد ضخٌم من الناس، ووضعوا كل حقائبهم وذهبوا جميًعا ليستمعوا إلى صموئيل، 
 قد طلبوا من صموئيل َمِلًكا. أرادوا َمِلًكا كباقي الشعوب. ربما يكون قد وجد َمِلًكا. كانوا

 َمِلًكا، وسوف يعطيكم اهلل َمِلًكا. لقد اختار رجاًل اسمه شاول."  طلبتم "أنتم لهم: صموئيل قال
 كان الناس مسرورين لسماعهم هذا. لكن أين هو شاول؟ بحثوا عنه ولم يجدوه. 

 فسألوا اهلل أين شاول. أخبر اهلل صموئيل أن شاول مختبئ وراء األمتعة. 
جرى واحد إلى األمتعة ووجد شاول. جاء شاول ووقف بجانب الشعب. كان أطول من أي 

 كان ضخما جدًّا وطوياًل وكان منظره حسًنا، –شخص آخر. نظر الشعب جميعهم إليه 
 ا. فظنوا أنه ًل بد أن يكون ملًكا صالًحا جدًّ 
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 ابتدأ كل الشعب يهتف: "عاش الملك! عاش الملك!" 
عندما هدأ الشعب، تحد ث صموئيل إليهم وأخبرهم بأنهم يجب أن يطيعوا الملك الجديد، ثم 

 صرفهم جميًعا إلى بيوتهم. 
 رجع شاول إلى بيته أيًضا، لكنه كان مستعدًّا أن يكون ملًكا عندما يحتاجه الشعب.
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 شاول يعَصى اهلل  .3
 (15صموئيل 1)

 
 كان شاول رجاًل شجاًعا، وكان شعب إسرائيل سعداء بملكهم الجديد. 

في يوم من األيام قال صموئيل لشاول: "شعب عماليق أشرار، وًل بد أن ُيَعاَقبوا. اهلل 
 يرسلك لتعاقبهم. ينبغي أن تبيدهم وأن تُِبيد كل شيء لهم." 

كان مع شاول جيًشا ضخًما جدًّا. استدعى كل جنوده، وزحفوا إلى عماليق، ودم روا مدينة 
عماليق، لكنهم لم يبيدوا كل شيء، بل أخذوا أفضل الخراف وأفضل الُحْمالن، وأشياء 

 أخرى ِمم ا أحبوا. أرادوا أن يحتفظوا باألشياء الجيدة. 
مرة أخرى، تكل م اهلل إلى صموئيل وقال له: في تلك الليلة، عندما كان الجنود في خيامهم 

 "شاول قد عصاني. أخبرته أن ُيِبيد كل شيء في عماليق، لكنه احتفظ بأشياء كثيرة." 
سمع ذلك. كان حزيًنا جدًّا حتى أنه لم يستطع أن ينام، وصل ى  اجدًّا لم   حزيًنا صموئيل كان

 طول الليل إلى اهلل. 
 في الصباح، ذهب صموئيل إلى شاول. 

فجاء شاول ليقابل صموئيل. وقال شاول لصموئيل: "ليباركك اهلل، أنا مسرور أنك أتيَت. 
 قد فعلُت كل ما أمرني به الرب."

 فنظر صموئيل إلى شاول وقال: "ما هذا الذي أسمع؟ أنا أسمع صوت الخراف والُحْمالن.
 الن؟" مْ من أين هذه الخراف والحُ 

الن، ليقدموها ذبيحة هلل قال شاول: "رجالي أرادوا أن يحتفظوا ببعض أفضل الخراف والُحمْ 
 على المذبح، لكننا َأَبْدَنا كل شيء آخر. فعلنا كما قال اهلل تماًما." 

َهز  صموئيل رأسه بالنفي وقال: "إن اهلل أخبرك بأن ًل تأخذ أي شيء. أخبرك بأن تُِبيد 
 ْعُه؟" كل شيء. لماذا لم ُتطِ 

"لكنني أطعُت اهلل. أنا ذهبُت إلى عماليق، وَأَبْدُتُها كما أخبرني اهلل، لكن الشعب  شاول: قال
 اشتهوا بعض الخراف، وأرادوا أن يذبحوها هلل." 
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َهز  صموئيل رأسه بالنفي مرة أخرى وقال: "أنت لم ُتِطْع اهلل" أنت لم تُِبْد كل شيء. ًل 
 أن ُتِطيَعُه. الطاعة أفضل من الذبيحة.  يريد اهلل ذبائحك. إنه يريد

ي أرجوك سامحني. أرجوك ِاذهب معي إلى المخي م، لُنصلِّ  أخطأُت. قد أنا "نعم، شاول: فقال
 إلى اهلل." 

 قال صموئيل: "ًل، ًل أريد أن أذهب معك. سيجعل اهلل رجاًل آخر َمِلًكا بدًًل منك." 
 معه إلى المخي م، فذهب صموئيل، وسجدا هلل مًعا.  يذهب بأن صموئيل إلى توس ل شاول لكن

بعد ذلك عاد صموئيل إلى البيت، وكان حزيًنا. كان حزيًنا ألن شاول لم َيُعد ملًكا صالًحا 
 يطيع اهلل.       
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 الفصل الخامس عشر
 قصص عن داود

 
 ُغالٌم راعي َغَنم  .1

 (35،  34 :17؛  11،  10 :16صموئيل 1)
 

في مدينة بيت لحم الصغيرة، كان يعيش صبي اسمه داود. كان لداود سبعة إخوة. كان 
عنده أغنام كثيرة. في أحيان كثيرة كان داود يساعد  هو األصغر. كان َيس ى أبو داود داود

 إخوته في َرْعي الغنم. 
أن يرى السُُّحب كان داود يحب الخروج في الحقول وعلى التالل مع األغنام. أحب 

والطيور واألشجار. أحب الُحْمالن الصغيرة أيًضا. أحياًنا كان يعزف على قيثارته ويغني. 
 عندما كانت األغنام ترقد على الحشائش كان ُيَغنِّي تسبيحات هلل.

لكن لم يكن من السهل دائًما أن يعتني باألغنام. أحياًنا كان يضطر داود أن يقودهم في 
ا ليجد ماء. أحياًنا كان يضيع َحَمٌل صغير، ويضطر داود أن يبحث طريق طويلة جدًّ 

 ويبحث عنه. في بعض الليالي، كان أسد يزأر. 
مرة أتى ُدبٌّ إلى حظيرة الغنم، وأمسك ِبَحَمٍل صغير. سمع داود صراخ الحمل الصغير، 

 ب. قتل الدُّ فجرى وراء الدُّب، وَقو ى اهلل داود، فأخذ الَحَمل الصغير من فم الدُّب، و 
وجرى  الصغير، الحمل صراخ داود فسمع صغير، ِبَحَملٍ  وأمسك الغنم، حظيرة إلى أسد أتى مرة

 وراء األسد، وَقو ى اهلل داود مرة أخرى، فأخذ الَحَمل الصغير من فم األسد، وقتل األسد. 
 كان داود صبيًّا راٍع جيًدا للغنم. 
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 الجديد صموئيل يمسح داود ليكون الملك  .2
 (13 - 1 :16صموئيل 1)

 
جاء رجٌل عجوز أشيب الشعر إلى بيت لحم. رآه سكان بيت لحم، فجروا  األيام في يوٍم من
 ليقابلوه. 

انتشر الخبر بسرعة أن الرجل العجوز أشيب الشعر قد جاء. كان يقول كل واحد لآلخر: 
 "صموئيل جاء! صموئيل النبي العظيم، جاء إلى بيت لحم!" 

 وليمة لنا جميًعا وسنسجد هلل. أخِبروا جميع الشعب أن يستعدوا."  "سنعمل لهم: صموئيل قال
 كان الناس مسرورين جدًّا بالوليمة وأن يسجدوا هلل مع صموئيل، فأسرعوا ليستعدوا. 

 لكن كان واحد منهم يرعى األغنام.  ،استعد  َيس ى أيًضا. واستعد  أبناؤه
ه أبوه بأن يبقى مع األغنام، وذهب يس ى وأبناؤه السبعة إلى كان داود هو األصغر، فأخبر 

 الوليمة، وذهب داود إلى الحقل ليالحظ الغنم. 
أحد أبناء يس ى. أنا معي  ألمسح اهلل "أرسلني لهم: صموئيل قال كثيرون. أناس الوليمة حضر
 األيام." من يومٍ  في إسرائيل ملك ليكون اهلل يختاره الذي الشخص رأس على ألصب ه زيت، زجاجة

وا أمام صموئيل.   أخبر يس ى أوًلده أن يمرُّ
 أتى األكبر أوًًل. كان شابًّا حسن المنظر، فاعتقد صموئيل أنه ًل بد أن هذا هو الشخص، 

 لكن اهلل قال لصموئيل: " ليس هذا هو الرجل." 
السبعة أمام صموئيل،  يس ى أبناء كل الرجل". مر   هو ليس "ذلك قال: اهلل جاء التالي، لكن ثم

 واحًدا بعد اآلخر، ولم يخَتْر اهلل واحًدا منهم. 
 فقال صموئيل ليس ى: "هل هؤًلء هم كل أوًلدك؟"

 قال يس ى: "ًل، يوجد ابن آخر، لكنه صبي صغير. هو في الحقل، يعتني باألغنام." 
 قال صموئيل: "أرسل وأحضره."

فأسرع داود إلى البيت ليستحم ويرتدي ثياًبا، ثم  جرى أحدهم إلى الحقل ليبحث عن داود،
 ذهب إلى الوليمة. 

 رأى صموئيل داود قادًما، وسمع اهلل يقول: "هذا هو الرجل. امسحه." 
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عندما اقترب داود، سكب صموئيل الزيت على رأسه، فَحل  روح اهلل على داود، وسكن 
 روح اهلل في قلب داود بعد هذا. 

 عاد داود إلى البيت، واعتنى بأغنام أبيه مرة أخرى. عندما انتهت الوليمة،
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 داود والعمالق  .3
 (17صموئيل 1)

 
 للغنم، وكان شاول ما يزال َمِلًكا.  ًيات السنين، وكان داود ما يزال راعوَمر  

 وحدثت حرب مرة أخرى، فجاء الفلسطينيون ليحاربوا إسرائيل. 
استدعى شاول جيشه. كان ثالثة من إخوة داود جنوًدا. كان هناك جيٌش ضخٌم ليحارب 

 الفلسطينيين. 
ل  مكث داود في البيت، فهو لم يكن جنديًّا، لكن أباه أحياًنا كان يرسله إلى المعسكر ليوص 

 طعاًما إلخوته. كان داود يحب أن يذهب وأن يرى الجيش. 
ى لداود: "استعد واذهب إلى المعسكر. خْذ هذا الطعام في صباح يوم من األيام قال يس  

 إلى إخوتك، وطمئني عليهم." 
 أسرع داود ليستعد، ثم أخذ الطعام وذهب إلى المعسكر. 

ر ة إلى جانب كان المعسكر مزدحًما جدًّا! كان الخدام والجنود كثيرون جدًّ  ا. أنزل داود الصُّ
 كل األمتعة، وذهب ليفتش على إخوته. 

ْن الذي يتحدث ا كان داود يتحدث مع إخوته، سمع صوًتا عاٍل، نظر حوله ليرى مَ بينم
أكبر  –رأى رجاًل ضخًما واقًفا في الوادي. كان رجاًل ضخًما جدًّا جدًّا فبصوت عاٍل جدًّا، 

العمالق، كان كل جيش الفلسطينيين  فلْ عمالًقا، وخَ  حياته. كان في أي إنسان رآه داود من
 على الت ل ة. 

 كان العمالق الضخم يتحدث، وسمعه داود. 
 قال العمالق: "أرسلوا شخًصا ليحاربني! إن أمكن ألحد رجالكم أن يحاربني ويقتلني، سوف

 نكون جميًعا عبيًدا لكم." 
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ثم ضحك وقال: "أنتم ًل تجرؤون! ًل يجرؤ َأيُّ واحد منكم أن يحاربني! أنتم تقولون إن 
 إلهكم عجيٌب، لكنكم ًل تجرؤون أن تأتوا وتحاربوني!" 

وا رؤوسهم، وقالوا: "هل تسمعون؟ إنه  ارتعد الجنود عندما سمعوا العمالق يتحدث، وَهزُّ
 . لم يجرؤ أي واحد أن يحاربه."ُجْلَيات. يأتي كل صباح ويقول نفس هذا الكالم

 قال داود: "لماذا ًل يحاربه أحد؟" 
ضحك الجنود على داود، وقالوا: "ماذا؟ ألم َتَر ُرْمَحُه الكبير وسيفه الضخم؟ إنه عمالق 

 ضخم. بإمكانه أن يقتل أي  واحد منا في الحال." 
 ق الذي يهزأ باهلل؟"لكن داود قال: "نحن شعب اهلل، أًل يجرؤ أحد أن يحارب هذا العمال

 فأحضروا داود إلى الملك شاول.
 قال داود للملك شاول: "أنا سأذهب وأحارب هذا العمالق." 
 قال شاول: "كيف يمكنك هذا؟ أنت لسَت كبيًرا لتفعل هذا." 

ومرة أخرى سرق أسٌد َحَماًل، وأنا قتلُت  ،أجاب داود: "مرة سرق ُدبٌّ َحَماًل، وأنا قتلُت الدُّب
 . إن اهلل ساعدني وسيساعدني أن أقتل هذا العمالق"، فسمح شاول لداود أن يذهب. األسد

ذهب داود أوًًل إلى الوادي، وجمع خمسة حجارة ُمْلس. كان معه مقالعه في يده، وذهب 
 للقاء العمالق. 

 رأى العمالق داود آتًيا إليه، وضحك. كيف يمكن لصبي صغير أن يحارب رجاًل ضخًما؟
 ات العمالق لداود: "هل تظن أنني كلب؟"فقال ُجْليَ 
ثم وضع داود حجًرا في مقالعه وجرى ورمى  ،"د: "أنا آتي إليك باسم رب الجنودقال داو 

 الحجر، فضرب العمالق في جبهته، وسقط العمالق ميًتا. 
فطاردهم جنود إسرائيل  ،عندئذ هتف رجال إسرائيل جميًعا من الفرح، وهرب الفلسطينيون

 أحٌد منهم.  حتى لم يبقَ 
في تلك الليلة َغن ى شعب إسرائيل أغنيات عن داود، وأخذ شاول داود ليعيش معه في بيت 

 الملك. 
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 داود يهرب  .4
 (20 - 18صموئيل 1)

 
داود في بيت الملك شاول، أصبح داود ويوناثان  عاش عندما يوناثان. اسمه ابنٌ  كان لشاول

أصدقاَء، لكن بعد فترة بدأ شاول يكره داود. كره داود ألنه عرف أن داود سيكون َمِلًكا في 
 يوم من األيام. 

 وحدث أن شاول َمِرض جدًّا. كان روح شرير ُيْزِعُجُه. 
شخًصا يمكنه أن  يجب أن نجد ،فقال عبيد شاول: "إن الموسيَقى ستطرد الروح الشرير

يعزف موسيقى عذبة"، وعرفوا أن داود يمكنه أن يعزف موسيقى، لذلك استدعوا داود 
 ليعزف على قيثارته لشاول. 

عندما كان داود يعزف على قيثارته، كان الروح الشرير يرحل. بعد فترة قليلة يرجع الروح 
ليعزف موسيقاه الجميلة لشاول،  الشرير ِلُيْزِعج شاول مرة أخرى، فُيسَتدَعى داود مرة ثانية،

لكن الروح الشرير لم ينصرف هذه المرة، فنظر شاول إلى داود وكرهه أكثر من أي وقت 
 مضى، وفجأًة أخذ شاول ُرْمَحُه ورماه باتجاه داود. 

لما رأى داود الرمح آتًيا نحوه ابتعد، فصدم الرمح الحائط. بعد هذا لم يستطع داود أن 
 ل مرة أخرى. كان خائًفا أن يقتله شاول. يعزف الموسيقى لشاو 

"ًل أعتقد أن أبي يريد أن يؤذيك. سوف أسأله. إذا كان يريد أن يؤذيك،  قال يوناثان لداود:
 سأساعدك أن تهرب." 

 قال يوناثان إنه سيذهب ليتحدث مع أبيه الملك شاول.  :فعمال ُخط ة
، وسُأْحِضر غالمي الصغير. سوف سي وسهاميوْ وقال يوناثان: "عندما أعود، سُأْحِضر قَ 

بُته لمسافة قصيرة فقط، فهذا  أرمي سهًما، وأقول لغالمي الصغير أن ُيْحِضَرُه. إذا أنا َصو 
ْبُته إذا أم ا ،هنا تبقى أن يمكنك أنه يعني  تهرب."  أن يجب أنك يعني إلى مسافة أبعد، فهذا َصو 

 واختبأ داود بين الشجيرات وانتظر.ذهب يوناثان ليتحدث إلى أبيه الملك شاول، 
 رجع يوناثان سريًعا، ومعه قوسه وسهامه، والغالم الصغير.

به، فطار السهم بعيًدا، في الحقل.   راقَب داود يوناثان. رأى يوناثان يأخذ سهًما وُيَصو 
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 ونادى يوناثان الغالم الصغير وقال: "السهم بعيٌد جدًّا! اجِر وأحضره!"
 جرى الغالم الصغير وأحضر السهم، ثم أعطاه يوناثان القوس والسهام وأرسله إلى البيت. 

من بين الشجيرات، وعرف أن عليه أن يهرب. عرف  داود خرج الصغير، الغالم رحل عندما
 ذلك من السهم. 

داود جاء يوناثان ليقابل داود، وَقب ل كل منهما اآلخر وود عا بعضهما. كانا حزينْين، وهرب 
 بعيدا. 

 
 شاول يبحث عن داود  .5

 (23،  22صموئيل 1)
 

رحل داود إلى أرض صحراوية ووجد كهًفا في وسط الجبال، وعاش في الكهف. بعد فترة 
 جاء رجال آخرون ليعيشوا مع داود وجعلوا داود قائدهم. 

بأن داود قد هرب، غضب ونادى جنوده وذهب ليبحث عن داود، وبحث  شاول سمع عندما
 كثيًرا. 

لم يخبر و كان يوناثان يعرف أين مكان داود. في يوم من األيام ذهب يوناثان ليزور داود، 
 شاول أين كان داود مختبًئا، لكن شخًصا آخر أخبر شاول.

 ث كان كهف داود. فذهب شاول إلى الجبال، وحاصر الجنود الجبل من كل ناحية حي
 ار تدريجيًّا إلى أن نجده." صَ قال شاول: "اآلن سأمسكه بكل تأكيد. سُنَضيِّق الحِ 

 لكن رسوًًل من البيت جاء يجري إلى شاول. 
 قال الرسول: "يجب أن تعود بسرعة إلى البيت! الفلسطينيون ينوون أن يحاربونا." 

 د. لم يسمح اهلل له بأن ُيْمِسك داود. رجع شاول وجنوده بسرعة إلى البيت، ولم ُيمسك داو 
بعدئذ، ذهب شاول يبحث عن داود مرة أخرى. بحث في كل مكان في الصخور وفي 
 التالل. كان داود ورجاله ُمختبئين في كهف كبير. بحث شاول يوًما بعد يوم، ولم يجده. 
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 داود لم يقتل شاول  .6
 (24صموئيل 1)

 
ظلم، سمع شخًصا داخاًل. زحف من األيام، عندما كان داود في أعماق كهف مفي يوم 

ليرى َمْن هناك. كان هناك ضوٌء عند فتحة الكهف. رأى داود رجاًل، كان هو شاول!  داود
 كان شاول قد جاء إلى داخل الكهف ليستريح، ولم يكن يعرف أن داود كان هناك. 

 في الكهف!" رجع داود إلى رجاله وقال لهم: "إن شاول
 فقال الرجال لداود: "اآلن تقدر أن تقتل شاول. إن اهلل أرسله إليك." 

عندئذ زحف داود إلى األمام مرة أخرى، بهدوء شديد. لم يسمعه شاول وهو يأتي. صار 
داود قريًبا جدًّا من شاول، فأخذ داود سيفه وقطع جزًءا من ثوب شاول، ثم رجع داود إلى 

 وب شاول بيده. رجاله ومعه قطعة من ث
 قال الرجال لداود: "لماذا لم تقتله؟ هو يريد أن يقتلك." 

 أجاب داود: "ًل، ليس صواًبا. اهلل جعل شاول َمِلًكا. أنا ًل أقتله."
 بعد فترة قصيرة رجع شاول. 

 خرج داود من الكهف، ونادى على شاول من بعيد: "أيها الملك شاول!" شاول، ذهب عندما
 رى َمْن يناديه، فوجد أنه داود. نظر شاول حوله لي

 أمسك داود بقطعة ثوب شاول عالًيا، حتى يمكن لشاول أن يراها. 
وقال: "انظر ما معي. إنها قطعة من ثوبك. أنا قطعُتها لما كنَت في الكهف. كان بإمكاني 

 أن أقتلك، لكنني لم أفعل. اآلن يمكنك أن تعرف أنني لن أؤذيك." 
 ، وشعر بالخجل. نظر شاول إلى قطعة ثوبه

 قال شاول لداود: "أنت أبر  مني. أنا َأِعُدَك أني لن أبحث عنك فيما بعد. ًل تَخْف مني." 
 بعد هذا، رجع شاول وجنوده إلى بيوتهم، لكن داود ورجاله استمروا في الكهف. 

 
 شاول يبحث عن داود مرة ثانية    .7

  (26صموئيل 1)
الناس لشاول: "داود مختبئ في التالل بالقرب من مدينتنا. تعال لتجده."  بعض قال فترة بعد

 فاستدعى شاول رجاله وخرج ليبحث عن داود مرة أخرى. 
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 سمع داود أن شاول جاء يبحث عنه، فأرسل داود جواسيس ليعرفوا مكان شاول. 
 رجع الجواسيس وأخبروا داود عن مكان معسكر شاول وجنوده. 

 يذهب معي إلى معسكر شاول؟" قال داود: "َمْن س
 قال أبيشاي، واحد من رجال داود: "أنا سأذهب معك." 

داود وأبيشاي في الليل ووجدا معسكر شاول. كانت هناك عربات في دائرة كبيرة  ذهب
 جدًّا، وكان الجنود داخل الدائرة. 

ذهب داود وأبيشاي في هدوء شديد، وَمر ا بدائرة العربات. هناك رأوا الجنود نائمين. مضى 
داود وأبيشاي وسط صفوف الجنود، والكل نائمون، وكان شاول نائًما أيًضا، وكان أبنْير، 
بريق  قائد جيش شاول نائًما. كان ُرْمح شاول مغروًزا في األرض، بجوار سرير شاول، وا 

 ر سريره أيًضا. ماء كان بجوا
 ولم يسمع أي إنسان داود وأبيشاي وهما يقتربان. جعلهم اهلل جميًعا ينامون نوًما عميًقا. 

 همس أبيشاي لداود: "اسمح لي أن أقتل شاول." 
 لكن داود همس: "ًل. شاول سيموت في التوقيت الذي عي نه اهلل. لن نؤذيه." 

بريق الم  اء، ولنذهب."ثم قال داود: "ُخْذ ُرْمح شاول، وا 
بريق الماء، وخرجا في هدوء شديد، ولم يسمعهما أحد.   أخذ أبيشاي ُرْمح شاول وا 

عندما خرجا خارج دائرة العربات، تسل ق داود وأبيشاي جباًل عالًيا، ومن قمة الجبل أمكنهما 
 أن ينظرا المعسكر. 

 ، يا أبنْير!" في الصباح، وقف داود على الجبل ونادى: "أبنْير
 استيقظ أبنْير ونظر حوله ليرى َمْن كان يناديه، فرأى داود واقًفا على الجبل. 

أقتل  أن يمكنني كان جيًدا؟ ككلِ مَ  تحرس لماذا لم أبنْير! "كم أنت شجاع يا وقال: نادى داود
 كك هذه الليلة!" لِ مَ 

بريق الماء عالًيا ونادى: "انظر! انظر ما الذي معي هنا، إنه رمح الملك  رفع داود الرمح وا 
بريق الملك."   وا 

 بالخجل ألنه لم يحرس الملك جيًدا.  أبنير فشعر شاول، سرير بجوار كان داود أن أبنْير عرف
 استيقظ شاول أيًضا، ورأى داود على الجبل وسمعه. 
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 فنادى شاول قائال: "هل هذا هو صوتك يا داود؟" 
بريق الماء، لكنني أجاب داود: "نعم، أيها الملك، إنه صوتي. انظر: لقد أخذُت  رمحك وا 

 ك. لماذا تبحث عني لتقتلني؟"لم أؤذ
فقال شاول: "يا ابني داود، أنا أخطأُت مرة أخرى. أنا لن أبحث عنك بعد ذلك. أنا تأكدت 

 أن تؤذيني." أنك لم تتعم د 
بريق الماء.   وأرسل شاول أحد رجاله ليأخذ الرمح وا 

 عندئذ رجع شاول وجنوده إلى بيوتهم، لكن داود استمر يعيش بين الجبال. 
 

 داود يصبح َمِلك ا  .8
 (9؛  4 :4؛  1صموئيل 2)

 
بعد فترة، عاد الفلسطينيون ليحاربوا مرة أخرى، فاضطر شاول وجنوده أن يحاربوا 

 الفلسطينيين. كان يوناثان قائًدا في الجيش، فخرجوا جميًعا ليحاربوا في معركٍة كبيرة. 
كان الفلسطينيون أقوياء، وانتصروا في المعركة، وُقتل شاول ويوناثان. انتشرت األخبار 

الملك شاول قد ُقِتَل، ويوناثان ابنه قد ُقِتَل. كان الشعب خائًفا.  –األرض،الُمْفِزَعة في كل 
 لم يعرفوا ماذا سيحدث بعد ذلك. ًل يوجد ملك يقودهم. 

كان اسم الصبي مفيبوشث.  الصغير. يوناثان بابن تعتني ُمَربِّية هناك كانت يوناثان، بيت في
فأخذت مفيبوشث الصغير وهربت فوقع منها، ية ماذا يجب أن تفعل، بِّ رَ لم تكن تعرف المُ 

 مفيبوشث ولم يقدر أن يمشي، لكن شخًصا أخذه واعتنى به.  يْ مَ دَ وهذه السقطة أعاقت قَ 
 سمع داود عن المعركة أيًضا. أتى رسول وأخبره أن شاول ويوناثان قد ماتا. 

 فحزن  داود جدًّا. كان يحب يوناثان حبًّا شديًدا. 
 هلل: "هل أرجع إلى وطني اآلن؟" بعد فترة سأل داود ا
 أخبره اهلل أن يرجع. 

ًكا بدًًل من شاول. أخيًرا أصبح الصبي الصغير لِ رجع داود إلى وطنه، وجعله الشعب مَ 
 ًكا صالًحا. عمل ما هو صواب. لِ ًكا. أحب  الشعب داود. كان مَ لِ راعي الغنم مَ 
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شاول؟" إن ُوجد شخص ما، أريد  في يوم من األيام قال داود: "هل َبِقَي شخص من عائلة
 أن ُأحسن إليه. 

 فأخبروا داود عن مفيبوشث. 
طلب داود من رجاله أن يجدوا مفيبوشث، فأحضروه إلى داود. كان مفيبوشث ُمْقَعًدا. لما 

 أتى إلى داود سقط على وجهه أمام داود. 
 قال له داود: "ًل تخف. يوناثان أبوك كان صديقي. أنا سُأْحِسن إليك." 

أعطى داود مفيبوشث بعض العبيد وبعض األراضي، وكان مفيبوشث يأكل على مائدة 
 الملك كل يوم. 

 عاش داود في أورشليم، وبنى بيًتا جمياًل هناك، وبارك اهلل داود. 
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 داود ُيْخِطئ إلى اهلل  .9
 (11صموئيل 2)

 
كان سطح بيت داود الجميل مستوًيا، وأراد داود أن يمشي على السطح، فينظر على 

 المدينة، ويرى الشوارع المزدحمة، ويرى بيوت الناس اآلخرين. 
ففي مساء أحد األيام تمش ى على السطح، ونظر على بيت صغير بجواره ورأى هناك امرأة 

 جميلة. 
 فسأل داود عبيده: "َمْن هذه المرأة؟" 

 زوجة ُأوِري ا." ،ال العبيد: "بثشبعق
".  قال داود: "أرسلوها إلي 

 كان أوري ا ضابًطا، وقد ذهب للحرب، وكانت بثشبع وحدها، عندما أرسل الملك إليها. 
 أحب  الملك بثشبع، لكنه ًل يستطيع أن يتزوجها ألن لها زوج. 

 عندئذ أرسل الملك داود عبًدا إلى الجيش يقول ليوآب قائد الجيش: "أرسل ُأوري ا إلى بيته." 
جاء أوري ا إلى أورشليم وجاء إلى داود، فسأله الملك عن الحرب، وأرسله الملك إلى بيته 

 إلى بثشبع. 
ب إلى البيت لم يذهب أوري ا إلى بيته بل قال: "إن الجنود يحاربون. أنا ًل يمكنني أن أذه

 بينما هم ُيَقاتلون." 
عندئذ كتب داود خطاًبا إلى يوآب وأعطى الخطاب إلى أوري ا وأعاد أوري ا إلى الجيش. قال 

 داود في الخطاب ليوآب: "َضْع أوري ا في الخطوط األمامية للمعركة، حتى ُيْقَتل." 
ا في الخطوط األمامية أخذ أوري ا الخطاب إلى يوآب، وقرأ يوآب الخطاب، ووضع أوري  

 للمعركة. 
 عندما انتهت المعركة، كان أوري ا قد مات. هذه هي الكيفية التي قتل بها داود أوري ا. 
طلبها، كانت بثشبع حزينة عندما سمعت أن أوري ا قد مات، لكن بعد فترة أرسل داود ي

 ، لكن اهلل لم يكن راضًيا عن داود. اوولدت له طفاًل ذكرً فأصبحت بثشبع زوجة داود. 
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 َحَمٌل صغير وطفٌل رضيع  .10
 (51؛ مزمور  12صموئيل 2)                 

 
كان صموئيل قد مات قبل ذلك بسنوات كثيرة، لكن كان هناك نبيٌّ آخر في أورشليم. كان 

 اسمه ناثان. أرسل اهلل ناثان إلى داود. 
حكى ناثان قصًة لداود، فقال: "كان هناك رجالن في مدينة واحدة. واحد كان غنيًّا، 
واآلخر كان فقيًرا. كان عند الرجل الغني أغنام وِحْمالن كثيرة جدًّا، أما الرجل الفقير فكان 

 ها. كان أطفاله يلعبون معةالصغير  النعجة. أحب  الرجل الفقير ةصغير  ةواحد نعجةعنده 
 شرب من الكوب. ت امن طعام المائدة، وكانوا يجعلونه اْطِعمونهوكانوا يُ 

 نام في البيت معهم. ت تكان
في يوم من األيام جاء ضيف يزور الرجل الغني، وأراد الغني أن يعمل عشاًء كبيًرا 
لضيفه، لكنه لم يأخذ من أغنامه أو ِحْمالنه ليذبح للضيف، بل ذهب إلى الفقير وأخذ 

 وصنع عشاًء كبيًرا لضيفه."  ةالفقير الصغير  ةنعج، وذبح نعجته
 سمع داود القصة وغضب. 

 خراف ُيِعيد أربعة يجب أن ُيَعاَقب الرجل الغني. أن يجب شديدة! قسوة "هذه داود: قال
 ." اي أخذهتال نعجةمقابل ال

 عندئذ قال ناثان للملك داود: "أنت هو الرجل!" 
قال ناثان: "عندك أموال كثيرة، وزوجات وأطفال، ومع ذلك أخذَت بثشبع. سرقتها من 

 الرجل الفقير."  ةنعجأوري ا، وجعلَت أوري ا ُيْقَتل. إنك مثل الرجل الغني الذي سلب 
 َعِلَم داود أن كل هذا كان صحيًحا. 

 قال ناثان: "إن اهلل سوف يعاقبك. طفلك سيموت بال شك." 
داود جدًّا على خطيته، وأخبر ناثان بأنه آسف، وأخبر اهلل بأنه نادٌم، وكتب قصيدة َفَنِدَم 

 (. 51ِشْعر جميلًة ُيْخِبر اهلل عن مدى أسفه )مزمور 
قد غفر اهلل لداود خطيته، لكن بعد فترة قصيرة مرض الطفل. كان داود قد َأَحب  الولد 

 د ولم َيَنْم. الصغير، وَصل ى ليشفي اهلل الطفل، فلم يأكل داو 
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 مات.  ولم َيَنْم، لكن الطفل داود لم يأكل ةهذه المد كل في سبعة أيام. لمدة مريًضا الطفل كان
 عندئذ استحم  داود ولبس مالبسه، وذهب إلى خيمة اًلجتماع ليسجد هلل. 

 عندما عاد إلى البيت، طلب أن يأكل.
فقال له العبيد: "أمر غريب! عندما كان الطفل مريًضا لم ُيرد الملك داود أن يأكل، ولما 

 مات الطفل، ها هو سيأكل." 
قال لهم داود: "عندما كان الطفل َحيًّا أنا َصل ْيُت، قلُت ربما يشفيه اهلل، لكنه اآلن قد مات. 

 ".  أنا سأذهب إليه، لكنه هو لن يأتي إلي 
 َم أن اهلل قد أخذ الطفل إلى السماء. ألن داود َعلِ 

 بعد فترة ولدت بثشبع طفاًل ذكًرا آخر. أطلقت عليه اسم سليمان. 
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 الفصل السادس عشر
 سليمان ابن داود

 
 َمِلٌك جديد  .1

  (15 - 1 :3؛  1ملوك 1)
 وَمر ت السنين، وأصبح داود عجوًزا، وَعِلَم أن اهلل سيأخذه قريًبا إلى بيته في السماء. 

ففي يوم من األيام طلب داود النبي ناثان. قال لناثان: "ُخْذ ابني سليمان، وامسحه ليكون 
َمِلًكا، وَدْعُه يركب على حصاني الُمَفض ل، واجعل رجاًل ينفخ في البوق أمامه، وناِد في 

 كل الشوارع: "ليحيا الملك!" 
ففعلوا كما قال داود. سكبوا الزيت على رأس سليمان وأركبوه على حصان الملك، وأرسلوا 

 رجاًل أمامه لينفخ في البوق ونادوا في الشوارع: "ليحيا الملك!" 
ة، فخرجوا يجرون من بيوتهم، ورأوا سليمان راكًبا على حصان الملك.  سمع الشعب الَضج 

كهم الجديد، وكانوا سعداء. لِ البوق والهتاف "ليحيا الملك"، فعرفوا أن سليمان هو مَ سمعوا 
لقد تبعوا جميعا سليمان وناثان ورجال الملك، وهتفوا وَغنُّوا، ونفخوا في أبواقهم. مأل الغناء 

 والهتاف كل المدينة. 
 يًبا. بعد هذا، عاد سليمان إلى أبيه داود، وأخبر داود سليمان بأنه سيموت قر 

ًكا، يجب أن تعبد اهلل دائًما. يجب أن تحفظ وصاياه، لِ قال داود لسليمان: "عندما تكون مَ 
 عندئذ سيباركك اهلل." 

 ًكا. لِ بعد قليل أخذ اهلل داود إلى بيته في السماء، وصار سليمان مَ 
 هلل، وَصل ى في جبعون هلل وسجد له.  خاصة ذبيحة ليقدم جبعون إلى اهلل. ذهب سليمان َأَحب  

 في تلك الليلة أتى اهلل لسليمان في ُحْلم. 
 قال اهلل لسليمان: "اْطُلب أي شيء تتمن اه، وسأعطيك ِإي اه." 

 اأن أحكم كل هذا الشعب. سيكون صعبً ًكا، وعلي  لِ قال سليمان: "يا إلهي، لقد جعلتني مَ 
 علي  أن أعرف ماذا أعمل بالضبط. أرجوك أعطني حكمًة، حتى أعمل الصواب." 
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فقال اهلل: "أنت طلبَت حكمًة، وهذا أفضل من الغنى. سأعطيك حكمًة، وسأعطيك ِغًنى 
 أيًضا. إذا عبدتني، سُأعطيك أيًضا ُعْمًرا طوياًل."

س مجرد ُحْلم. عرف أن استيقظ سليمان من النوم، وأخذ يفكر في ُحْلِمه. قد عرف أنه لي
 اهلل قد تكل َم معه. 
ًكا غنيًّا جدًّا. جعله اهلل أحكم من أي إنسان عاش على لِ ًكا حكيًما جدًّا ومَ لِ أصبح سليمان مَ 

 األرض. 
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 سليمان حكيٌم جدًّا  .2
 (28 - 16 :3ملوك 1)

 
 واآلخر حي.  مْيتا أحدهما – طفلْين وأحضرتا سليمان، الملك إلى امرأتان جاءت األيام أحد في

قالت إحدى المرأتْين لسليمان: "إننا امرأتان نعيش مًعا. أنا عندي طفل وهي عندها طفل. 
ليلة أمس مات طفلها، فوضعت هي الطفل الميِّت في سريري، وأخذت طفلي. اآلن هي 

 أنا، لكن الطفل الحي هو طفلي أنا." تقول أن الميت هو طفلي
 قالت المرأة األخرى: "طفلي لم َيُمْت. الطفل الحي هو طفلي." 

إحدى المرأتْين كانت تكذب، لكن سليمان لم يعرف َأي هما التي تكذب. لم يعرف سليمان 
 من منهما أم الطفل الحي. 

 َفك ر سليمان قلياًل عندئذ قال: "اذهبوا أْحِضروا سيًفا."
 سيًفا حادًّا كبيًرا.  –فذهب واحد من عبيده ليحضر سيًفا 

 قطع الطفل الحي إلى نصفْين، واعِط نصًفا لكل منهما!"قال سليمان: "اآلن اِ 
 َظن ت المرأتان أن سليمان يريد حًقا أن يقطع الطفل إلى نصفْين. 

 قالت إحداهما: "ًل، ًل! ًل تفعل هذا!" 
 ى نصفْين. كل منا تأخذ نصًفا."األخرى قالت: "حسًنا. اقطعه إل

 عندئذ عرف سليمان َأي هما كانت األم الحقيقية. األم الحقيقية لم ترغب في أن ُيَقط ع طفلها 
 إلى نصفْين!

 فأعطى سليمان الطفل إلى ُأم ه، وانصرفت األم سعيدة. 
وقالوا  كل واحد في إسرائيل سمع عن الطفلْين، فاستنتجوا: "أن سليمان ملك حكيم جدًّا،

 ًكا حكيًما وصالًحا." لِ أعطانا اهلل مَ 
كتب سليمان الحكيم كثيًرا من األمور الحكيمة، وقال إنه لكي نكون حكماء حقًّا، علينا أوًًل 

 أن نعرف اهلل وأن نعبده. 
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 بيٌت جديد هلل  .3
 (7،  6أخبار األيام 2؛  8،  7،  6،  5ملوك 1)

 
كان الملك داود قد َوف َر الكثير جدًّا من الذهب والفضة. َوف َرها ليبني بيتًا هلل، لكن داود لم 

 يبِن البيت. داود أخبر سليمان أن يبنيه. 
احتاج سليمان إلى األخشاب أيًضا للبيت، فأرسل رجاًًل إلى بلد بعيد جدًّا ليقطعوا 
األخشاب، وأرسل رجاًًل آخرين إلى التالل ليقطعوا أحجاًرا، فأحضروا األخشاب واألحجار 

 إلى أورشليم وأحضروا المزيد من الذهب والفضة، أيًضا. 
كان الشعب يعبد اهلل في هذا الهيكل، كما  البيت، وأطلقوا عليه الهيكل. نعندئذ بدأوا يبنو 

 نعبده نحن في الكنيسة. 
لكنكم لم تروا أبًدا كنيسة بمثل جمال الهيكل. اشتغل الرجال سبع سنوات ليبنوا الهيكل. 
استخدموا أخشاًبا جميلة، وحجارة حسنة. كانت حوائط الهيكل من الداخل ُمَغط اة بالذهب، 

 الذهب. واألثاث كان ُمَغط ى أيًضا ب
أخيًرا تم اًلنتهاء من بناء الهيكل، عندئذ أخبر سليمان الشعب بأن يحضروا إلى أورشليم، 

 ليعيِّدوا عيًدا عظيًما. 
 أتى كثير من الناس إلى العيد. 

أخرج الكهنة تابوت اهلل من خيمة اًلجتماع القديمة، وأحضروه إلى الهيكل، وأحضر 
هيكل، ومأل مجد اهلل الهيكل. كان مجد اهلل مثل الشعب هداياهم هلل ووقفوا في ساحة ال

 سحابة مضيئة ًلمعة، لذلك عرف سليمان وكل الشعب أن اهلل كان هناك. 
 نحو يديه يرفع رأوه بإمكان كل الشعب أن يروه. الكبير، وكان أمام المذبح سليمان وقف

 السماء، وسمعوه وهو ُيَصلِّي. 
اهلل أن يسكن في هذا البيت الجديد، وطلب من اهلل َصل ى سليمان صالًة رائعة. طلب من 

ي الشعب في هذا البيت الجديد، وطلب من اهلل أن يغفر لِّ صَ أن يستجيب الصلوات عندما يُ 
 خطاياهم. 
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عندئذ وقف سليمان، وبسط يديه على رؤوس الشعب وقال: "إن اهلل قد بارك شعبه. إنه 
 له كل أيام حياتنا." تم م كل وعوده بأن يفعل الخير لنا، ِلنحيا 

واستمر العيد لمدة أسبوعْين كاملْين، عندئذ عاد الشعب إلى بيوتهم سعداء جدًّا. عرفوا أن 
 اهلل صالٌح جدًّا لهم.     
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 الفصل السابع عشر  
 إيليا رجل اهلل

 
 اهلل ُيْطِعم نبيًّا  .1

  (9 - 1 :17ملوك 1)
 ًكا لمدة أربعين سنة ثم صار رجاًل عجوًزا، ثم مات. لِ مَ  كان سليمان

 سليمان، لكن لم يكن فيهم ملٌك آخُر غنيًّا وحكيًما مثل سليمان.  بعد آخرون ملوكٌ  هناك كان
ا وْ ا من الخشب والحجارة، وَصل  صنامً ًرا، لم يعبدوا اهلل، بل صنعوا أبعض الملوك كانوا أشرا

 . صناماألأن ُيَصلُّوا إلى ، وأخبروا الشعب بصناملهذه 
 كان آخاب واحًدا من الملوك األشرار. صنع مذبًحا، ِلَوَثن، هو اإلله البعل. 

 ا إلى أخآب. كان اسم النبي إيليا. أرسل اهلل نبيًّ 
 ب: "ألنك شرير جدًّا، سوف لن يكون مطٌر لمدة طويلة جدًّا." آخقال إيليا أل

كانت هذه أخباًرا سيِّئة. عندما ًل ُتْمِطر، فإن الُذَرة والقمح ًل يمكنهما أن ينميان، وتذبل 
 ، وًل يكون هناك أي طعام لألكل. حدائقال

إيليا قال إنها كلمة اهلل، فغضب ب أن يسمع مثل هذه األخبار السيِّئة، لكن آخألم يحب 
 ب من إيليا. آخأ

ب، فذهب إيليا إلى نهر صغير خارج البلد. كان هناك آخأقال اهلل إليليا أن يختبئ من 
 ماء ليشرب، وجه ز موضًعا لينام على األرض. 

في الصباح، عندما استيقظ إيليا، شرب من ماء النهر، لكن لم يكن عنده شيء ليأكله، ثم 
رأى طائًرا كبيًرا أسود ُيَحلِّق على التالل. كان مع الطائر شيء في منقاره، وطار نحو 

اب معه خبٌز ولحٌم في منقاره، وأوقعها رَ ليا. رأى إيليا أن الطائر كان ُغَراًبا. كان الغُ إي
 بجانب إيليا. كان هذا إفطار إيليا. 

 اب ثانيًة، وأحضر خبًزا آخر ولحًما آخر. رَ في المساء، أتى الغُ 
 العشاء. أحضرِلُيْحِضر إفطار إيليا مرة أخرى، وفي المساء  ابرَ الغُ  جاء التالي، الصباح في

 النهر.  من الماء إيليا اب، وشربرَ الغُ  أرسل اهلل ألن إليليا، يوم كل الطعام ُيْحِضر ابرَ الغُ  كان
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ليشرب. نحن ًل نقدر أن نعيش بدون  لكن النهر َجف  بعد فترة، عندئذ لم يجد إيليا ماءً 
الماء، فأخبر اهلل إيليا بأن يذهب إلى مدينة معينة ليست بعيدة، ليجد هناك امرأة أرملة، 

 سوف تعطيه طعاًما وماًء. 
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 امرأة أرملة  .2
 (16 - 10 :17ملوك 1)

 
وبالقرب من باب المدينة، رأى امرأة تلتقط ِعيَداًنا صغيرة، فقال ذهب إيليا إلى المدينة، 

 للمرأة: "من فضلك أعِطني قلياًل من الماء؟"
عندما ذهبت لتحضر الماء، نادى عليها إيليا وقال: "من فضلك أعِطني قطعة من الخبز 

 ." أيًضا
الزيت. أنا ذاهبة  من وقليلٌ  الدقيق من لكن المرأة قالت: "ليس عندي خبز. عندي فقط قليلُ 

كل ما عندي، وعندما  هو هذا من الدقيق والزيت. الخبز قلياًل من أخبز ثم الِعيَدان هذه ألوقد
 َيْنَفد، فإن ابني وأنا سوف نموت." 

أوًًل، وبعد ذلك اعملي واحدة ًلبنك وواحدة  صغيرة كعكة لي اعملي "ًل تخافي. إيليا: لها قال
 الزيت لن َيْفُرغ، والدقيق لن َيْنَفد."لِك، واهلل سوف يعتني بكما. 

كما قال إيليا. عملت كعكة صغيرة  ُتَصد ق هذا، لكنها فعلت أن المرأة على الصعب من كان
ذلك عملت واحدة ًلبنها وواحدة لنفسها، وعندما عملتهم كلهم، كان هناك  أوًًل، وبعد إليليا

 فائض من الزيت، وفائض من الدقيق. 
كانت المرأة تستعمل كل يوم ُدْهَنة الزيت وقليل من الدقيق، وفي كل يوم كان يتبق ى بعض 

 الفائض. 
 وهكذا اعتنى اهلل ِبَنِبيِِّه، واعتنى بالمرأة التي فعلت كما قال لها النبي.
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 ابن األرملة  .3
 (24 - 17 :17ملوك 1)

 
في يوم من األيام َمِرض ابن األرملة، فحزنت أمه جدًّا، فهو ابنها الوحيد، فاحتضنت 

 الصبي بذراعيها وبعد فترة مات الصبي. 
؟ اآلن قد مات ابني!"   فنادت المرأة على إيليا، وقالت له: "لماذا أتيَت إلي 

 قال إيليا: "أعِطني الصبي." 
 ضع الصبي في سريره. صعد إيليا بالصبي إلى غرفته الصغيرة، وو 

 ي أن ترجع َنْفس هذا الصبي إليه!"ثم َصل ى إيليا وقال: "يا اهلل ُأَصلِّ 
تمد د إيليا على السرير فوق الصبي، ثم قام وَصل ى ثانيًة، ثم عاد وتمد د فوق الصبي 

 مرتْين ُأخريْين وصرخ إلى الرب. 
ه، وتنف َس ثانيًة صبي الصغير عينيْ فاستجاب اهلل لصالة إيليا وأعاد َنْفس الصبي. فتح ال

  وعاش بصحة جيدة.
نزل إيليا بالصبي إلى ُأم ه. َكْم كانت ُأم ه سعيدة أن ترى ابنها َحيًّا وبصحة جيدة فَمد ْت 

 ذراعيها لتأخذه. 
قالت إليليا: "اآلن علمت أنك رجل اهلل. إن رجل اهلل فقط، هو الذي ُيمكنه أن يجعل ابني 

 يْحَيا مرة أخرى." 
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 َمْن هو اإلله الحقيقي؟ .4
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 َمن هو اإلله الحقيقي؟   .4
 (18ملوك 1)

 
تسقط، فكانت األرض كانت السماء زرقاء كل يوم، والشمس ُتْشِرق ساخنة، واألمطار لم 

، ولم تكن هناك أية حدائق على اإلطالق. لم دًّا ويابسة، حتى الحشائش لم تنمُ جافة ج
 ُتْمِطر السماء لمدة ثالث سنوات. 
 لم يجد الناس طعاًما كافًيا ليأكلوه. 

 َبَد الشعب البعل أيًضا. ب كان ما يزال يعبد البعل، وعَ آخألكن 
 ب اآلن." ُقل له: "إننا سوف نرى َمْن هو اإلله الحقيقي." آخأقال اهلل إليليا: "اذهب إلى 

وقال: "سنرى اليوم َمْن هو اإلله الحقيقي. استدِع كل أنبياء البعل،  بآخأفذهب إيليا إلى 
 واستدِع كل شعب إسرائيل." 

 –أربعمائة وخمسين، واستدعى كل شعب إسرائيل  –ب كل أنبياء البعل آخأفاستدعى 
 من الناس. جمهوًرا ضخًما 

ن نبيًّا للبعل. يوقف إيليا وتحد َث إليهم وقال: "أنا النبي الوحيد للرب وهناك أربعمائة وخمس
 سنرى اآلن َمْن هو اإلله الحقيقي، البعل أم الرب." 

ي إلى الرب، وأنتم ُتَصلُّون إلى البعل، اإلله الذي ُيجيب بنار، يكون قال إيليا: "أنا سُأَصلِّ 
 قي." هو اإلله الحقي

ن أرسل  قال الشعب: "نعم، هذا حسن. إن أرَسَل البعل ناًرا، يكون هو اإلله الحقيقي، وا 
 الرب ناًرا، يكون هو اإلله الحقيقي." 
 قال إيليا: "ِلُيَصلِّ أنبياء البعل أوًًل." 

 لذلك صنع أنبياء البعل مذبًحا ووضعوا أخشاًبا على المذبح ثم وضعوا َثْوًرا عليه، ِلُيْحرقوه
هديًة للبعل، ثم بدأوا ُيَصلُّون. طلبوا من البعل أن يرسل ناًرا من السماء. طلبوا من البعل 

 لكن لم تأِت نار.  ،أن ُيْنِزل ناًرا على المذبح لتحرق الثور
 صرخوا: "يا بعل أجبنا!" لكن البعل لم ُيِجْب. 

 َصل ْوا طول الصباح.
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 فسخر إيليا منهم وقال: "صلُّوا بصوت أعلى، ربما يكون إلهكم نائًما." 
فصاحوا بصوت َأْعَلى وأعلى. قفزوا ألعلى وألسفل. َقط عوا أجسامهم. لم ُيِجْبهم البعل، ولم 

 يرسل ناًرا. 
 أخيًرا قال إيليا: "جاء َدْوِري اآلن. اقتربوا إلي  وانظروا." 

 فاقترب جميع الشعب، ووقفوا حول إيليا. 
صنع إيليا مذبًحا من حجارة، وحفر قناًة حول المذبح، ثم وضع خشًبا على المذبح، ووضع 

 ثوًرا على المذبح كهدية هلل. 
 عندئذ قال إيليا: "أحضروا أربعة براميل من الماء واسكبوا الماء على المذبح." 

 مذبح.فسكبوا براميل الماء األربعة على ال
روا هذا مرة ثانية." فسكبوا مزيًدا من الماء على المذبح.   وقال "كر 

جعلوا المذبح كله ُمَبل اًل، والحطب كان مبتاًل، والثور كان مبتاًل، والقناة حول المذبح كانت 
 ممتلئة بالماء. كيف يمكن لنار أن تشتعل على مذبح مثل هذا؟

ْر لنا أنك أنت اإلله الحقيقي. أظهر لهؤًلء الناس أنني ثم َصل ى إيليا وقال: "يا اهلل، َأْظهِ 
 َنِبيَُّك، عندئذ سوف يعبدونك مرة أخرى." 

ي، أتت النار من السماء، وأحرقت الحطب الُمْبَتل، وأحرقت الثور صلِّ وبينما كان إيليا يُ 
 المبتل، وأحرقت حتى الحجارة، وَجف َفت كل المياه في القناة حول المذبح. 

 عب النار، وكانوا خائفين.رأى الش
 وقالوا: "الرب هو اهلل! الرب هو اهلل!"
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 إيليا يذهب إلى السماء  .5

 (2ملوك 2،  19ملوك 1)
 

كان إيليا نبيًّا عظيًما. ذهب في كل مكان من األرض، يقول للناس أن يعبدوا اهلل. لم يكن 
 خائًفا من الملك الشرير. 

أليشع، إن أليشع سوف غير أن إيليا أصبح عجوًزا، عندئذ قال له اهلل: "اذهب لمقابلة 
 عندما تترك األرض."  ييكون َنِبيِّ 

وجد إيليا أليشع في َحْقل. كان أليشع يحرث. سار إيليا بالقرب من أليشع، وألَقى رداءه 
 على أليشع. 

يكون نبيًّا، لذلك توق ف أليشع عن الحرث، َفِهَم أليشع معنى ذلك. َعِلَم أن إيليا أراده أن 
 ه وأباه، ثم ذهب مع إيليا. م  وذهب ِلُيَود ع أُ 

 بعد هذا، أينما كان إيليا يذهب، كان أليشع يذهب معه. تعل م أليشع أن يكون نبيًّا هلل. 
 عرف إيليا أن اهلل سوف يأخذه قريًبا. كان رجاًل عجوًزا. 

 هب إلى بيت إيل وامكث أنت هنا." فقال إيليا ألليشع: "يجب أن أذ
 لكن أليشع قال: "ًل أريدك أن تذهب بدوني. أنا سأرافقك." 

في بيت إيل قابل بعض األنبياء. قال األنبياء ألليشع: "إن اهلل سيخطف إيليا اليوم. هل 
 تعرف هذا؟" 

 قال أليشع: "نعم، أنا أعرف هذا." 
ا إلى أريحا والتقيا هناك مجموعة أخرى من استمر إيليا وأليشع في المسير. بعد فترة أتي

 األنبياء الذين قالوا ألليشع: "إن اهلل سيأخذ إيليا اليوم. هل عرفَت هذا؟" 
 قال أليشع: "نعم، عرفُت." 

استمر إيليا وأليشع في المسير. بعد فترة أتيا إلى نهر األردن، فخلع إيليا رداءه وَطَواه ثم 
اء، حتى تكو ن ممر ا صغيًرا يابًسا خالل النهر، فَعَبَرا إيليا ضرب الماء بردائه، فانشق  الم

 وأليشع النهر على هذا الممر الضيق. 
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 عندئذ قال إيليا ألليشع: "إن اهلل سيأخذني حاًًل، هل يمكنني أن أفعل لك شيًئا؟"
 ".  قال أليشع: "أرجوك اجعل نصيب اثنين من روحك يحل علي 

 روح اهلل. أراد أليشع أن يكون نبيًّا صالًحا، كما كان إيليا.  منروح إيليا كان 
قال إيليا: "إذا رأيتني عندما يأخذني اهلل، فإنك حينئذ سوف يكون لك نصيب اثنين من 

 روحي." 
 ثم سارا مًعا، وتحد ثا مًعا. 

يول استمرا في السير والحديث ثم فجأًة شاهدا خيوًًل وعربة من نار في السماء. كانت الخ
 كناٍر.  لمعتنازلة مسرعة إليهم. كانت الخيول والعربة 

أسرعت الخيول والعربة النارية نازلة نحو إيليا وأليشع، وَهب ت ريح عاصفة، وصعد إيليا 
 إلى السماء في العاصفة، مع الخيول والعربة، وسقط رداء إيليا على األرض. 

 وهو يذهب، واستمر أليشع يالحظه إلى أن اختفى إيليا والخيول والعربة.  يشاهده أليشع كان
 عندئذ أخذ أليشع رداء إيليا وعاد إلى نهر األردن، وضرب الماء برداء إيليا.

قال أليشع: "هل إله إسرائيل معي؟" وانشق  الماء، وجعل ممرًّا ألليشع، عندئذ علم أليشع 
 ا عظيًما. أن اهلل كان معه، وأصبح أليشع نبيًّ 
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 الفصل الثامن عشر
 النبي أليشع

 
 زيت األرملة  .1

  (7 - 1 :4ملوك 2)
في يوٍم من األيام جاءت أرملة إلى أليشع. كانت األرملة في مشكلة. استدانت من رجل، 

 بناءها. أولم تستطع أن ُتَسدِّد ما عليها، وقال الرجل إنه سوف يأخذ 
ا عبيًدا للرجل، لذلك ذهبت إلى أليشع، وأخبرته ب ت ولدْيها ولم ُتِرْد أن يكونوألن األرملة أح

 بمشكلتها. 
. ماذا يمكنني أن أفعل؟" قالت: "ال  رجل سيأخذ َوَلَدي 

 قال أليشع: "هل عندك أي شيء لتبيعيه؟"
 قالت األرملة: "أنا فقيرة. عندي فقط زيت قليل في وعاء." 

قال أليشع: "اذهبي إلى جيرانِك، واطُلبي منهم أوعية. أحضري كل األوعية الفارغة التي 
 اغلقي الباب، وصبِّي زيتِك في األوعية الفارغة." يمكنِك أن تجدينها، ثم ادُخلي إلى بيتك و 

أرسلت األرملة ولدْيها إلى الجيران وطلبا أوعية فارغة، ثم أحضرا األوعية الفارغة إلى 
 ها في صف داخل البيت، وكان َصفًّا طوياًل. اُأمِّهما ووضع

ما، واحًدا بعد عندئذ أغلقت األرملة َوَوَلَداها الباب، وأحضر الولدان األوعية إلى ُأم ه
اآلخر، فسكبت الزيت من وعائها إلى األوعية األخرى. مألت وعاًء بعد اآلخر. أخذت 

 تسكب وتسكب، ووعاؤها لم َيْفُرغ. 
 متألت كل األوعية، قالت: "هاتوا لي وعاًء آخر." اعندما 

 قال الولدان: "ًل توجد أوعية أخرى." فتوقف الزيت. 
عندئذ َجَرْت األرملة إلى أليشع وأخبرته عن األمر العجيب الذي حدث. من وعاء زيتها 

 متألت أوعية كثيرة جدًّا من الزيت. االصغير 
وسيكون  للرجل نكيْ دَ  َسدِّدي مال. لديكِ  سيكون عندئذ زيتِك، وبيعي اذهبي "اآلن أليشع: قال

 عندك ما يكفي ألن تعيشي به." 
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الزيت في الَخْبز وفي أشياء أخرى كثيرة في تلك األيام. أسرعت  كان الناس يستعملون
األرملة وباعت زيتها، وسد َدْت للرجل كل الد ْين، وتبق ى معها مال لتشتري طعاًما لها 

 ها. ولولديْ 
 وهكذا أظهر اهلل محبته وقدرته من خالل النبي أليشع.
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 امرأة في شونم  .2
 (37 - 8 :4 ملوك2)

 
ذهب أليشع في كل أرض إسرائيل، وأخبر الشعب كيف يعبدون اهلل. لم يكن عند الشعب 
كتاٌب مقدس. لم يكن عندهم إًل األنبياء ليخبروهم عن اهلل، لذلك ذهب أليشع من مكان 

 إلى آخر. كان رسول اهلل للشعب.
ْته امرأة أن  مرات كثيرة كان أليشع يذهب إلى مدينة صغيرة اسمها شونم. في شونم َتَرج 

 يدخل بيتها، ألنها عرفت أنه رجل اهلل، وَأَحب ت أن تستضيفه عندها. 
له حجرة في يوٍم من األيام قالت المرأة لزوجها: "رجل اهلل يمر كثيًرا على شونم، فلنبِن 

وشمعًة، حينئذ يمكنه أن يعيش فيها عندما يأتي  وَمْقَعًدا ومائدةصغيرة، ونضع فيها سريًرا 
 إلى شونم"، َفبنوا الحجرة الصغيرة. 

 عندما جاء أليشع مرة أخرى، كانت الحجرة الصغيرة جاهزة. 
 يشعر بالتعب، كان بإمكانه أن ينام هناك ليستريح.  كان عندما الصغيرة. الحجرة أليشع أحب  

 أراد أليشع أن يعمل شيًئا للمرأة الشونمية، فقال إنه سيكون عندها طفل. 
بعد فترة ولدت الطفل. كانت سعيدة جدًّا بابنها الصغير، ثم َكِبَر الولد وكان يلعب حول 

 البيت وأحياًنا كان يذهب مع أبيه إلى الحقل. 
 . كانت الشمسفي أحد أيام الصيف ذهب الصبي الصغير مع أبيه وكان يوًما حارًّا

 والرجال في الحقل كانوا يقطفون سنابل القمح، وكان الصبي مستمتًعا بمشاهدتهم.  ساطعة،
 عندئذ أرسل أبوه واحًدا من الرجال ليحمله ويقول إن رأسه يؤلمه، فجأًة بدأ الصبي يصرخ،

 إلى البيت. 
 وزاد مرض الصبي الصغير، ومات في الظهر. 

ته المرأة الشونمية في سرير أليشع، ثم ركبت داب تها عندما مات الصبي الصغير، وضع
 وقالت: "آِه"، "أنا لم أطلب طفاًل!" أليشع، َقَدَميْ  عند هاركبتيْ  على سقطت ثم أليشع عن لتبحث

 عندئذ َعِلَم أليشع أن شيًئا ما قد أصاب الولد. 
 كان جيحزي مع أليشع، خادًما له يذهب مع أليشع في كل مكان، وكان يساعده. 
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 قال أليشع لجيحزي: "ُخْذ عصاي واْجِر إلى بيت المرأة، وضع العصا على وجه الولد." 
 جرى جيحزي ولكن المرأة الشونمية لم تذهب معه، إنها أرادت أن أليشع يأتي معها. 

 ًعا. قال جيحزي إن العصا لم تنفع على اإلطالق، ذهب أليشع معها وقابال جيحزي راج
 فذهب أليشع إلى حجرته ووجد الصبي على سريره. 

ه أغلق أليشع الباب وَصل ى، ثم استلقى على السرير. وضع فمه على فم الولد، ووضع يديْ 
 ه. أصبح حيًّا مرة أخرى. على َيَدْي الولد. بعد فترة عطس الولد، ثم فتح عينيْ 

ها ومن فرحتها ذراعيْ  بْينجيحزي لينادي األم، فجاءت بسرعة، ثم أخذت الولد  أرسل أليشع
 لم تتكلم بل وقعت عند قدمي أليشع لتشكره. لقد منحها اهلل الصبي الصغير ثانيًة. 

 
 جارية صغيرة  .3

 (19 - 1 :5ملوك 2)
 

أحياًنا كان اهلل حد ث أليشع الناس عن اهلل، لكن كثيًرا من الناس استمروا يعبدون األوثان. 
األغنام.  هميسلبون كانوا أحياًنا إسرائيل. لتحارب أخرى أمم تأتي كانت غالًبا عليهم. عقاًبا يرسل

 أحياًنا كانوا يسلبون الذرة والقمح. أحياًنا كانوا يسرقون أوًلًدا وبناٍت وحتى الناس الكبار. 
جارية ًلمرأة سورية. هذه  في يوم من األيام أتى السوريون، وسرقوا فتاًة صغيرة أصبحت

 مرض فظيع اسمه من مريًضا يعاني كان القائد كانت زوجة للقائد نعمان. السورية المرأة
 الَبَرص. عرف نعمان أن المرض سيزداد ِشد ة، وأنه أخيًرا سيموت. 

 إلى نعمان يذهب أن "أتمنى لسيدتها: وقالت حزينة على نعمان الصغيرة الجارية كانت
 ِنِبيُّنا باستطاعته أن يشفيه." َنِبيَِّنا.

 سمع ملك سوريا ما قالته الجارية الصغيرة، فأرسل نعمان إلى النبي. 
 ركب نعمان عربة جميلة بخيول رائعة. كان معه ذهب وفضة وبعض المالبس الجميلة.

 هذه كانت هدايا للنبي، إذا شفاه. 
ع لم يخرج ليراه بل أرسل سار نعمان راكًبا عربته حتى وصل إلى باب أليشع، لكن أليش

 جيحزي. 
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قال جيحزي لنعمان: "أليشع يقول لك يجب أن تذهب وتستحم في نهر األردن سبع مرات، 
 عندئذ سوف ُتشفى."

فغضب نعمان وقال: "إن النبي حتى لم يخرج ليراني! أنا اعتقدت أنه سينظر إلى مكان 
ردن. األنهار في بلدي أفضل ي معي، فُأشَفى. أنا لن أذهب إلى نهر األالمرض، وُيَصلِّ 
 من األردن." 

 كان غاضًبا جدًّا، وركب عربته ومضى. 
 لكن  واحًدا من رجاله قال: "لماذا ًل تفعل ما قاله النبي؟ إنه ليس أمًرا صعًبا أن تفعله." 

استجاب نعمان وقال: "نعم، إنه سيكون أمًرا سهاًل أن أذهب إلى نهر األردن وأن أستحم 
سبع مرات." فذهب نعمان. نزل من عربته وغطس في نهر األردن. غطس سبع مرات. 

 عندما خرج من الماء، اختفت ُبَقع الَبَرص. 
راد أن يعطي أليشع عندئذ أصبح نعمان سعيًدا جدًّا فركب عربته راجًعا إلى بيت أليشع. أ

 الذهب والفضة والمالبس الجميلة. 
 لكن أليشع لم ُيِرْد هدايا. لم يرغب أن يأخذ َأي  شيء منها. 

 قال له نعمان: "أنا لن أعبد األوثان ثانيًة أبًدا. أنا سأسجد فقط لإلله الحقيقي."
 وقال أليشع له: "اذهب بسالم." 

 لسيدها. وهكذا كانت الفتاة الصغيرة بركة عظيمة 
 

 ِكْذَبة جيحزي  .4
 (27 - 20 :5ملوك 2)

 
شاهد جيحزي نعمان يرحل، وتمن ى لو كان عنده بعٌض من تلك الفضة، وبعٌض من 

 أن يأخذ أي  لم يرغب أليشع "أنا سأجري وراء نعمان. الجميلة. قال جيحزي لنفسه: المالبس
 شيء، لكن أنا يمكنني أن آخذ شيًئا." 

 رأى نعمان جيحزي آتًيا، فأوقف العربة وانتظر. جاء جيحزي يجري. 
 فسأل نعمان: "هل كل شيء على ما ُيَرام؟"

لكن شاب ْين أتيا إلى سيدي، ويرغب سيدي في شيء قال جيحزي: "نعم، كل شيء بخير، 
 لهما، قطعة من الفضة، وُحلتا ثياب." 
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 وف يحملون األشياء لك." قال نعمان: "ُخْذ قطعتين من الفضة. إن عبيدي س
حمل عبدان الفضة والمالبس إلى أن وصال باب المدينة، ثم أعادهما جيحزي وأخفى 

 األشياء في بيته، ثم ذهب ليرى أليشع. 
 قال أليشع: "إلى أين ذهبت يا جيحزي؟" 
 قال جيحزي: "لم أذهب إلى أي مكان." 

 ك." قال أليشع: "أنا رأيُت نعمان ينزل من العربة لُيقابل
 فخجل جيحزي، إنه لم يستطع أن ُيْخِفي شيًئا عن أليشع، فأليشع كان نبي اهلل. 

 قال أليشع: "اآلن سيكون فيك َبَرص نعمان." 
فأصبح ِجْلد جيحزي أبيض كالثلج. خرج أبرًصا. كان ًل بد أن ُيَعاَقب جيحزي ألنه كذب 

 على أليشع.
 

 مدينة جائعة  .5
 (2 - 1 :7،  6ملوك 2)

 
ا إلى هذه ا من الخشب والحجر، وَصل وْ مً اصننسيان شعب إسرائيل هلل، فصنعوا أ تكرر

 األوثان.
عندما عبدوا األصنام، أرسل عليهم المتاعب  اهلل أن شعبه يحبه. أراد أن يكون إلههم. رغب

 ليندموا على خطاياهم. 
فمر ة أرسل اهلل السوريين. كان عند السوريين جيٌش كبيٌر. وضع الجنود السوريون خيامهم 
حول مدينة السامرة الكبيرة من كل ناحية ولم يسمحوا ألي أحد بأن يدخل أو يخرج من 

 المدينة. 
كان الجيش حول المدينة أليام كثيرة، والشعب داخل المدينة أكل كل الطعام الذي كان 

 ولم يمكنهم أن يخرجوا ليشتروا طعاًما فجاعوا. عندما لم يجدوا شيًئا آخر ليأكلوا، موجوًدا،
 صرخوا إلى الملك ليساعدهم، لكن الملك لم يمكنه أن يساعدهم. 

 قال الملك: "إنها غلطة أليشع. أنا سوف ُأعاقب أليشع." 
 عندئذ ذهب الملك إلى أليشع، وذهب معه قائد في الجيش. 
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 :لملك قادٌم وانتظره. بمجرد أن جاء الملك، قال أليشع: "اسمع كلمة الربعرف أليشع أن ا
 المدينة."  باب عند للبيع يكون سوف والشعير. الدقيق الفاخر من هناك الكثير يكون سوف غًدا

لكن القائد لم يصدق هذا، بل قال: "حتى لو صنع الرب نوافذ في السماء، كيف يمكن أن 
 يكون هذا؟"

 فقال أليشع للقائد: "سترى ذلك، لكنك لن تأكل منه." 
 فذهب الملك والقائد ولم يؤذيا أليشع.

  
 اهلل ُيْطِعم المدينة الجائعة  .6

 (20 - 3 :7ملوك 2)
 

كان هناك أربعة رجال ُبرص خارج مدينة السامرة. كانوا مصابين بالمرض الخبيث الذي 
 يعيشوا خارج المدينة.ُيْدَعى الَبَرص، وهذا هو ما أجبرهم أن 

عندما أتى الجنود السوريون، كان الُبْرص يعيشون بين المدينة وبين الجيش الكبير 
المحاصر المدينة. وحيث أنه لم يكن عند الشعب داخل المدينة أي طعام، فإن الُبْرص لم 

 يكن عندهم أي طعام أيًضا. جاعوا هم كذلك. 
يشع، كان الُبْرص قد جاعوا جدًّا، فقال أحد الُبْرص: في الليلة التي تحد ث فيها الملك مع أل

 "لنذهب إلى الجنود السوريين. عندهم طعام. ربما يعطونا شيًئا لنأكله." 
كانوا جميًعا خائفين من أن يذهبوا، لكنهم ذهبوا مًعا. كانت الشمس قد غربت، وابتدأت 

حد. نظروا في الداخل، ولم تظلم. أتى األربعة الُبْرص إلى أقرب خيمة ولم يكن هناك أي أ
 يروا أي جنود، ثم ذهبوا إلى الخيمة التالية، فلم يروا أي جنود هناك. 

 فقالوا:"يا للغرابة!" "أين الجنود؟"
 وقالوا: "لنأكل."  ووجدوا طعاًما في الخيام

 وهكذا أكلوا. أكلوا كل ما اشتهوا. 
في المدينة جائٌع أيًضا. يجب لكن واحًدا من الُبْرص قال: "إن هذا ليس صواًبا. الشعب 

 أن نخبرهم أنه يوجد طعام هنا." 
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لذلك ذهبوا إلى باب المدينة، فوجدوا حارًسا كان جالًسا هناك في البرج، فنادوا عليه وقالوا: 
 "إن الجنود السوريين جميعهم ذهبوا! المعسكر فارغ!"

ا كان الجنود السوريون أرسل الحارس األخبار إلى الملك، وأرسل الملك رجاله ليروا ما إذ
 قد ذهبوا حقًّا.

لم يجد رجال الملك جنديًّا واحًدا، ثم بحثوا بعناية، ألنهم ظنوا أن الجنود السوريين كانوا 
 حًدا. أمختبئين، لكنهم لم يجدوا 

عندئذ خرج شعب السامرة ليأخذوا طعاًما. أسرعوا خارج الباب، وازدحموا وتدافعوا. كانوا 
 أنه لم يمكنهم أن ينتظروا.جائعين جدًّا حتى 

نفس القائد الذي لم يصدق أن اهلل باستطاعته  –الباب ليحفظ النظام  إلى قائده الملك فأرسل
أن ُيْطِعَم المدينة. حاول القائد أن يحفظ النظام، لكن الشعب كان كثيًرا جدًّا، فأوقعوه 

 ، لكنه لم يأكل منه. إنه رأى الدقيق والشعير –وداسوا عليه فمات، فحدث ما قاله أليشع
 أسرع الشعب ِلُيْحِضر الطعام، ووجدوا الكثير جدًّا منه، ما يكفي للكل. 

 لكن ما الذي حدث للجنود السوريين؟ 
 إنهم هربوا. جعلهم اهلل يسمعون َضج ة عظيمة. كان صوت الضجة مثل صوت خيول 

 يهم، فهربوا. وعربات، آتية ُمْسِرَعة، فظن السوريون أن جيًشا ضخًما آتًيا عل
 وهكذا أطعم اهلل مدينة السامرة الكبيرة.
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 الفصل التاسع عشر
 ثالثة ملوك وَنِبي

 
 َمِلٌك ُغالم  .1

 (23أخبار األيام 2،  11ملوك 2)
 

كانت عثليا امرأة شريرة. أرادت أن تكون ملكة، فأخبرت الجنود أن يقتلوا كل أبناء الملك، 
 وبهذه الطريقة أصبحت ملكة. 

أبناء الملك كانوا أحفاد داود. كان اهلل قد وعد أن الُمَخلِّص يسوع، سوف ُيوَلد منهم، لكن 
 عثليا أرادت أن تقتلهم جميًعا. 

أحد أبناء الملك كان طفاًل، عمره سنة واحدة فقط. كانت َعم ُتُه تحبه. لم ُتِرْد أن عثليا 
ت بيوآش الصغير ولم تدع عثليا أن الشريرة تقتله، لذلك هربت مع الطفل وَأْخَفْتُه. اعتن

 تجده. عاشا في الهيكل مع رئيس الكهنة. 
لم تعرف عثليا أن الطفل كان لم يزل حيًّا، فجعلت نفسها ملكة. عبدت األوثان، والشعب 

 عبد األوثان أيًضا. 
عندما بلغ يوآش سبع سنوات، أرسل رئيس الكهنة رسوًًل في كل أرض إسرائيل وأخبر 

 ضروا إلى أورشليم، ودعا الجنود أيًضا. الشعب بأن يح
جاء جمهور غفير. وضع رئيس الكهنة الجنود جميعهم في صف حول الهيكل. وقفوا في 
صف طويل. كانت رماحهم تلمع في ضوء الشمس، وكان الكهنة في الهيكل، ووقف 

 الشعب خارًجا، يتساءلون ما الذي سيحدث. 
عندئذ أخرج رئيس الكهنة يوآش الصغير، وقاده إلى أحد أعمدة الهيكل الكبيرة، عندئذ 

 سكب زيت المسحة على رأسه، ووضع تاًجا من ذهب على رأسه. 
 وقال الكاهن: "ليحفظ اهلل الملك!" 

 عندئذ َصف ق جميع الشعب، وهتفوا: "ليحفظ اهلل الملك!"
 مسرعين ليروا  الشعب من وأتى الكثير وهتف، في األبواق، وَغن ى الشعب الرجال ونفخ
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 الملك الجديد. 
ة، فجاءت إلى الهيكل لترى سبب كل هذه الضجة، فرأت  أخيًرا سمعت عثليا الَضج 
الجنود، ورأت الصبي الصغير واقفا بجانب أحد األعمدة، وعلى رأسه تاج. سمعت الشعب 

 يهتف: "ليحفظ اهلل الملك!" 
دونها أن تكون ملكة، فغضبت وكانت خائفة، وأمسكت بثوبها عندئذ عرفت أنهم ًل يري

 ومز قته، فأمر رئيس الكهنة الجنود أن يخرجوها بعيًدا. 
ثم تحد ث رئيس الكهنة إلى جميع الشعب، وتعه دوا بأن يعبدوا اهلل مرة أخرى، وحط موا 

 أوثانهم وطرحوها بعيًدا، وعبدوا اهلل في هيكله. 
 

 خطاب هلل ليقرأه  .2
 (32أخبار األيام  2 ؛ 19،  18ملوك 2)

 
ملك على إسرائيل ملوٌك كثيرون، بعضهم كانوا أشراًرا، والبعض كانوا صالحين. كان 

 حزقيا أحد الملوك الصالحين. 
 كان حزقيا يتكل على الرب، وَعل َم الشعب أن يعبدوا اهلل. 

في يوم من األيام جاء جيش ضخم جدًّا إلى أورشليم، ونصب الجنود خيامهم حول المدينة 
 من كل ناحية. كان هذا جيش َأشُّور. 

ور رسوًًل إلى حزقيا يقول: "أنا سوف آخذ مدينتك، واألفضل لك أن تستسلم، شُّ أرسل ملك أَ 
 ًل يمكنك أن تحاربني." 

 ور. شُّ ن من ملك أَ سمع شعب أورشليم عن هذا، فكانوا خائفي
نه أن شور خطاًبا إلى حزقيا. قال في الخطاب: "هل تظن أن اهلل يمكعندئذ أرسل ملك أَ 

، أنا أخذُتها كلها. كان لهم آلهة، لكن آلهتهم رةكبيو  ةكثير مدن ينقذ أورشليم؟ كانت هناك 
لهك ًل يمكنه أن يساعدك أيًضا."  لم تستطع أن تساعدهم، وا 

يعرف أنه  وكان جدًّا، ضخًما جيًشا لديه ورشُّ أَ  ملك أن يعرف كان الخطاب. حزقيا قرأ
 استولى على مدن كبيرة أخرى. 

 ي، وأخذ الخطاب معه. فتح الخطاب ونشره هلل ليقرأه. لِّ صَ فذهب حزقيا إلى الهيكل ليُ 
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األرض. انظر هذا الخطاب  كل إله اإلله، وحدك أنت حزقيا، وقال: "أيها الرب، َصل ى عندئذ
. يقول إن اآللهة األخرى لم تستطع أن تنقذ المدن األخرى، شُّ الذي أرسله ملك أَ  ور إلي 

 ويقول إن إلهنا ًل يقدر أن ينقذ أورشليم. يا إلهي، أنقذنا!"
 كان هناك نبي في أورشليم اسمه إشعياء. 
 أخبر اهلل إشعياء بأن يذهب إلى حزقيا. 
 ور." شُّ أورشليم. سُيطارد جيوش أَ  قال إشعياء لحزقيا: "يقول اهلل إنه سينقذ
ور، والباقون هربوا. شُّ ور، فقتل الكثير من جنود أَ شُّ في تلك الليلة أرسل اهلل مالًكا لجيش أَ 

 ور أن إله أورشليم هو اإلله الحقيقي. تعل م أن اهلل يمكنه أن ينقذ شعبه. شُّ عندئذ َعِلَم ملك أَ 
 

 َمِلٌك يذهب إلى السجن  .3
 (33األيام أخبار  2)

 
 ًكا. لِ مات حزقيا. أخذه اهلل إلى بيته في السماء، فأصبح ابنه َمَنس ى مَ 

حزقيا كان قد أخبر منسى كيف يعبد اهلل، لكن منسى لم يحب أن يعبد اهلل، لكنه صنع 
 ا. َصل ى إلى الشمس والنجوم. لم يحفظ وصايا اهلل. مً اصنأ

ووضعه في هيكل اهلل، وقال للشعب بأن في يوم من األيام صنع منسى صنًما جمياًل 
 . منصيعبدوا هذا ال

عندئذ جاء نبي إلى منسى، وأخبر منسى وكل الشعب بأنهم ًل يجب أن ُيخطئوا ضد اهلل، 
 وأخبرهم بأن اهلل سوف ُيعاقبهم بكل تأكيد. 

بدون منسى لم ُيِرْد أن يستمع إلى النبي، والشعب لم ُيِرْد أن يستمع أيًضا. استمروا يع لكن
 . منصال

ور. جاء إلى أورشليم بجيشه الضخم، فخاف منسى، لكنه لم شُّ بعد هذا بقليل عاد ملك أَ 
 ُيَصلِّ إلى اهلل، بل َصل ى إلى أصنامه، وأصنامه لم تستطع أن تساعده. 

 ور منسى، وَقي د َيَدْي منسى بالسالسل وأخذه إلى بابل ووضعه في السجن. شُّ أخذ ملك أَ 
ي. طلب ًنا جدًّا وهو في السجن الُمْظِلم، وفك َر في كل خطاياه، وبدأ ُيَصلِّ كان منسى حزي

 من اهلل أن يغفر خطاياه، وطلب من اهلل أن ُيْخرجه من السجن وأن ُيِعيده إلى أورشليم. 
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 ور لمنسى أن يرجع إلى أورشليم. شُّ سمع اهلل صالة منسى وغفر له خطاياه، فسمح ملك أَ 
ا بذلك، وحط َم األصنام التي كانت في أورشليم، وأخرج الصنم من كان منسى سعيًدا جدًّ 

 هم وأن يسجدوا هلل. امنصهيكل اهلل، وأمر الشعب أن يتركوا أ
 منسى َعَبَد اهلل بقية حياته. 

 
 رحمة اهلل نحو مدينة عظيمة  .4

 )ِسْفر يونان(
 

 الوقت كانت ُتوَجد مدينة كبيرة جدًّا اسمها نينوى. شعب نينوى كانوا أشراًرا.  ذلكفي 
ر هؤًلء الناس حذِّ عندئذ تكل م اهلل إلى نبي اسمه يونان. قال اهلل ليونان: "اذهب إلى نينوى و 

 األشرار." 
جاهزة من ذلك ذهب إلى البحر وكانت هناك سفينة كبيرة  لم ُيِرْد أن يذهب، بدًلً  لكن يونان

للسفر. دفع يونان اأُلْجَرة وسافر في السفينة، وفي الحال سافروا في البحر الكبير األزرق. 
 لم تكن السفينة ستذهب إلى نينوى بل إلى اتجاه آخر!

 دخل يونان إلى السفينة ونام. 
ت عاصفة شديدة، وكانت ب  سحب الكبيرة َغط ْت السماء، وهبعد فترة بدأت الريح تهب. ال

 تزداد شدة، واألمواج تزداد في اًلرتفاع، والسفينة كانت ترتفع وتهبط.  الريح
ا إلى آلهتهم المصنوعة وْ ل  عندئذ كان كل الرجال على السفينة خائفين، وبدأوا ُيَصلُّوا. صَ 

 من خشب وحجارة، لكن آلهتهم لم تستطع أن تساعدهم، والعاصفة كانت تزداد سوًءا.
 إلى إلهك، إننا سنغرق!"  وقالوا له: "استيقظ وَصلِّ  قظوهرجال يونان نائًما فأيوجد ال

 وقالوا لبعض: "ًل بد وأن شخًصا ما قد أخطأ. هذا ما جعل اهلل يرسل العاصفة." 
لى أين ستذهب؟"  وسألوا يونان: "َمْن أنت؟ وا 

 فأخبرهم يونان أنه هارٌب من اهلل. 
 ى، وأنا رفضت أن أذهب." وقال: "إن العاصفة هب ت بسببي. اهلل أرسلني إلى نينو 

 قال الرجال: "ماذا نفعل لنوقف العاصفة؟" 
 قال يونان: "ارموني من السفينة، إلى داخل األمواج المتالطمة فتتوقف العاصفة." 
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لم ُيِرْد الرجال أن يفعلوا هذا. حاولوا وحاولوا أن ُيَجذ فوا ليرجعوا السفينة إلى الشاطئ، لكن 
 العاصفة كانت تزداد سوًءا أكثر فأكثر. 

 فأخذوا يونان وألقوه من السفينة إلى األمواج المتالطمة فتوق َفْت العاصفة. 
لكن يونان نزل، ونزل، ونزل إلى المياه العميقة ظن  إنه سيغرق، لكن اهلل أرسل سمكة 

 وابتلعت يونان، لذلك لم يغرق يونان.  الواسعكبيرة، فتحت فمها 
َصل ى يونان إلى اهلل وهو داخل السمكة، وتكل م اهلل إلى السمكة، لكي َتْلُفظ يونان خارًجا 

 على الشاطئ. 
إلى يونان مرة أخرى. أمر اهلل يونان ثانيًة أن يذهب إلى نينوى ويبشرهم. قال  ثم تكل م اهلل

اهلل: "ُقل للشعب أن يتوبوا عن خطاياهم. إذا لم يرجعوا عن خطاياهم، سوف ُأِبيد المدينة 
 في أربعين يوًما." 

لهم: أخيًرا ذهب يونان إلى نينوى. سار يونان في شوارع المدينة الكبيرة يكرز للشعب. قال 
 "إن الرب سوف يخرب هذه المدينة في أربعين يوًما!" 

عندما سمع الشعب يونان خافوا، حتى الملك كان خائًفا عندما سمع ما قاله النبي، فأمر 
الملك الشعب أن يلبسوا الُمُسوح وأن يجلسوا في الرماد. كانت هذه طريقتهم في إظهار 

ا إلى وْ اد، ولم يأكلوا ولم يشربوا. َصل  وا في الرمأنهم نادمين، لذلك فإنهم لبسوا الُمُسوح وجلس
 اهلل، وقالوا إنهم كانوا نادمين على خطاياهم. 

بعدما كرز يونان في كل المدينة، صعد على مكان عاٍل وجلس. أراد أن يشاهد اهلل وهو 
 ه. لَ ميلة تنمو فوق رأس يونان ِلُتَظلِّ ج ةيدمر المدينة، لكن اهلل جعل شجير 

عب نينوى ُيَصلُّون ورأى أنهم كانوا نادمين جدًّا، لذلك لم يدمر اهلل المدينة، سمع اهلل ش
 فغضب يونان. 

. فحزن ةالتي َظل َلْت يونان، فماتت الشجير  ةفي الليل، أرسل اهلل ُدوَدًة لتأكل ِجْذَر الشجير 
 في كل  . لكن َفكِّرْ ةماتت، فقال اهلل ليونان: "أنت حزين على الشجير  ةيونان ألن الشجير 

 الناس في المدينة الكبيرة! كثيٌر منهم أطفال صغار. أًل ُأْشِفق عليهم؟"
 وهكذا أظهر اهلل رحمًة لشعب نينوى عندما ندموا على خطاياهم.
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 الفصل العشرون 
 في أرض غريبة 

 
 إرميا كتاب  .1

 (36)إرميا 
 
 مرة أخرى، فأرسل اهلل أنبياء كثيرين إليهم، لكنهم لم يسمعوا.  صنامشعب إسرائيل األ دَ بَ عَ 

كان إرميا أحد أنبياء اهلل. قال اهلل إلرميا: "ُاْكُتب كتاًبا، وسأخبرك بما تكتب، ربما يستمع 
 شعبي إلى الكتاب." 

 نادى إرميا باروخ. باروخ يمكنه أن يكتب جيًدا. 
 م إرميا. تكل م إرميا بالكلمات، وكتب باروخ كل الكلمات في كتاب. وضع اهلل كلمات في ف

 أخيًرا تمت كتابة الكتاب. قال إرميا لباروخ: "اذهب واقرأ الكتاب للشعب." 
 دعا باروخ الشعب مًعا، فحضروا إلى الهيكل، وقرأ باروخ الكتاب لهم. 

طاياهم، وأن أورشليم سوف أخبرهم الكتاب بأمور رهيبة. أخبرهم أن اهلل سيعاقبهم على خ
وكل البيوت الجميلة سوف ُتَدم ر وُتْحَرق. سوف ُيؤخذ الشعب بعيًدا  الجميل والهيكل ُتْخَرب،

 إلى بلٍد غريب. 
لكن الكتاب قال أيًضا: "إذا كنتم نادمين على خطيتكم، إذا رجعتم اآلن وعبدتم اهلل، فإن 

 هذه األمور الرهيبة لن تحدث." 
فأحضروا  "،: "أحضروا الكتاب هنا واقرأوه ليالملك عن الكتاب، فقال الملكفأخبر الشعب 

 الكتاب، وجلس الملك في بيته إلى جانب المدفأة، ووقف رجاله حوله. 
 بدأ رجل في قراءة الكتاب. قرأ صفحة، ثم قطع تلك الصفحة ورماها في المدفأة. 

 البعض قال: "ًل، ًل تحرق الكتاب. إنه كتاب النبي." 
في النار، صفحة في كل مرة، عندئذ  كتابلكن الرجل استمر في القراءة، وأحرق كل ال

كتاًبا به مثل هذه  مالكتابته ما" كان غاضًبا منه،قال الملك: "اذهبوا أحضروا إرميا وباروخ
 األمور الرهيبة. 

 . الكن رجال الملك لم يجدوا إرميا وباروخ، ألن اهلل َخب أهم
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 . إن األمور الرهيبة في السفر سوف تحدث بكل تأكيد." ةً ُاْكُتْب الكتاب ثاني إلرميا: "اهلل قال
 كتب إرميا الكتاب ثانيًة، لكن الملك والشعب لم يستمعوا، استمروا عائشين في الخطية.

 
 جاء العقاب  .2

 (52 ؛ 39)إرميا 
 

بعيًدا جدًّا في بابل، عاش الملك نبوخذ نص ر. كان لديه جيًشا ضخًما جدًّا، فأتى إلى 
 أورشليم بجيشه الضخم، ونصب الجنود خيامهم حول أورشليم. 

عندئذ أخذ نبوخذ نص ر المدينة وَدم َر األسوار، وأحرق بيت الملك الجميل، وأحرق الهيكل 
 أخذه وأخذ شعبا كثيًرا إلى بابل. الجميل، ثم َقي َد الملك بالسالسل و 

كان الشعب حزيًنا، وبكوا كل الطريق الطويلة إلى بابل. نظروا وراءهم ورأوا الدخان. كانت 
مدينتهم الجميلة تحترق، وبيوتهم كانت تحترق، والهيكل الجميل كان يحترق، وهم قد 

 صاروا عبيًدا. 
 ي اهلل، واعتنى اهلل بإرميا. أطلق نبوخذ نص ر إرميا ُحرًّا. إن إرميا َوَثَق ف

نظر اهلل من بيته في السماء إلى أسفل، ورأى شعبه يسير طريًقا طوياًل طوياًل إلى بابل، 
 ورأى كيف يبكون. 

إلرميا: "أنا سوف ُأرجع شعبي في يوم من األيام. سوف ُأرجعهم إلى مدينتهم  اهلل قال عندئذ
لى بيوتهم. سوف أغفر خطاياهم، وسوف أباركه  م." وا 

 
 ُحْلم عجيب  .3

 (2)دانيآل 
 

أخذ نبوخذ نص ر شعًبا كثيًرا من إسرائيل إلى بابل. أخذ دانيآل وبعض الشباب اآلخرين 
 ليعيشوا معه في قصره. 

 دانيآل، لكنكان دانيآل يحب اهلل ويعبده. جعل اهلل دانيآل رجاًل حكيًما، وتكل م اهلل مع 
 دانيآل كان خادًما للملك نبوخذ نص ر. 
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ر ُحْلًما. عندما استيقظ، لم يكن بإمكانه أن يتذكر لفي ليلة من ال يالي َحُلَم نبوخذ نص 
 م ًل بد وأنه يعني شيًئا ما. لْ الُحْلم، لكنه شعر بالخوف وظن  أن الحُ 

فأرسل الملك نبوخذ نص ر وطلب بعًضا من رجاله الحكماء. قال لهم: "أنا َحُلْمُت ُحْلًما 
 م."لْ اضية. أريدكم أن تعرفوا معنى الحُ غريًبا الليلة الم

 م، ونحن سوف نخبرك معناه." لْ فقال الرجال الحكماء: "أيها الملك، أخبرنا بالحُ 
م، وأن تقولوا لْ م، أنتم يجب أن تخبروني بالحُ لْ لكن الملك نبوخذ نص ر قال: "أنا ًل أتذكر الحُ 

 لي معناه." 
م. لْ بالحُ  نخبرك أن ًل يمكننا إننا الملك، أيها "ًل، وقالوا: معترضين رؤوسهم الحكماء الرجال هز  

 إن اهلل فقط هو الذي يعرف ُحْلم الملك." 
 م، فسوف أقتل كل الرجال الحكماء." لْ وقال: "إذا لم تخبروني بالحُ  عندئذ غضب الملك

 فأخبروا دانيآل عن الملك وعن ُحْلمه. 
: "أعطني بعًضا من الوقت. سوف هوقال لعندئذ ذهب دانيآل إلى الملك نبوخذ نص ر 

 م." لْ م، وسأخبر الملك معنى الحُ لْ م، عندئذ سأخبر الملك بالحُ لْ أسأل اهلل عن الحُ 
وا مع بعض إلى اهلل. طلبوا من اهلل َصل  و ته، ودعا ثالثة من أصدقائه، ذهب دانيآل إلى بي

 م لدانيآل. لْ أن ُيْظِهر الحُ 
 م لدانيآل. لْ أظهر اهلل الحُ سمع اهلل لصالتهم. في الليل 

 في الصباح، شكر دانيآل وأصدقاؤه اهلل لسماعه صالتهم. عندئذ ذهب دانيآل للملك. 
 م، ومعناه؟"لْ قال الملك نبوخذ نص ر لدانيآل: "هل يمكنك أن تخبرني بالحُ 

ي م، لكن ُيوَجد إله فلْ قال دانيآل: "إن الرجال الحكماء ليس باستطاعتهم أن يخبروك بالحُ 
  السماء. إنه يعرف كل األشياء".

م تمثاًًل ضخًما جدًّا إلنسان. كان لْ مه وقال: "إنك رأيَت في الحُ لْ فأخبر دانيآل الملك بحُ 
مصنوًعا من الذهب والفضة والنحاس والحديد والطين، ثم رأيَت حجًرا كبيًرا ُقطع بغير يد 

رج وضرب التمثال فسقط التمثال وتحطم إلى قطع صغيرة مثل التراب. والحجر كبر حْ دَ تَ و 
 وكبر إلى أن أصبح جباًل كبيًرا ومأل كل األرض. 

م فس َرُه دانيآل وقال: "التمثال يعني ممالك هذا العالم. الذهب والفضة والنحاس لْ ومعنى الحُ 
 ملكوت اهلل سوف يحطم وت اهلل.والحجر هو ملك تعني ممالك متنوعة. –والحديد والطين 
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 ممالك األرض. سوف َيْقَوى وَيْقَوى. اهلل قد أظهر للملك ما الذي سيحدث." 
 عندئذ قال الملك نبوخذ نص ر: "إن إلهك هو عظيم. إنه ملك الملوك." 

 ثم جعل دانيآل رجاًل عظيًما.
    

 اهلل ينقذ من النار  .4
 (3)دانيآل 

 
ضخًما من الذهب. طوله كان مثل طول بيت.  تمثاًلً  نص ر نبوخذ الملك صنع األيام أحد في

 َنَصَبُه في ميدان، ثم أرسل رساًل في كل أرضه، وأمر كل رجاله أن يحضروا إلى التمثال. 
 –شدرخ وميشخ وعبد نغو  –دانيآل لم يضطر أن يذهب، لكن أصدقاء دانيآل الثالثة 

 وجب عليهم أن يذهبوا. 
 : "إن الملك يأمركم جميًعاناداهم رسول الملك قائالً  الرجال. من كبير عجم التمثال أمام وقف
الموسيقى،  تسمعون وعندما الموسيقى، ستسمعون له. تسجدوا وأن التمثال أمام تنحنوا بأن

أن تسجدوا على ُرَكِبُكم أمام التمثال. إن لم تسجدوا للتمثال، سوف ُيْلِقيكم الملك في  يجب
 أتون النار." 

فترة بدأت الموسيقى، عندئذ سجد كل الرجال أمام التمثال ماعدا ثالثة. الثالثة رجال بعد 
 بقوا قائمين منتصبين.

رأى عبيد الملك الرجال الثالثة واقفين فقالوا: "َمْن يكون هؤًلء الرجال الثالثة؟ كيف جرؤوا 
 أن يعصوا الملك؟" 

  كانوا أصدقاء دانيآل الثالثة، شدرخ وميشخ وعبد نغو. 
أحضر عبيد الملك الرجال الثالثة للملك نبوخذ نص ر، فغضب وقال لهم: "كيف تجرؤون 

 وعندما تسمعون سوف ُتعزف الموسيقى ثانيًة، أعطيكم فرصة أخرى، أن تعصوني؟ سوف
 الموسيقى، يجب أن تسجدوا وتعبدوا التمثال. إن لم تسجدوا، فسوف ُأْلقيكم في أتون النار." 

 لم يكن الرجال الثالثة خائفين من الملك نبوخذ نص ر. 
 فقالوا: "أيها الملك، إن إلهنا يمكنه أن ينقذنا. لن نعبد تمثالك." 

وقال لعبيده: "ارفعوا حرارة اآلتون سبعة أضعاف. اربطوا شدرخ  عندئذ غضب الملك جدًّا
 وميشخ وعبد نغو وارموهم في آتون النار!" 
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 نفذ عبيد الملك أمر الملك. 
 أخذوا الرجال الثالثة وربطوهم، ورموهم في النار. كانت النار حامية جدًّا جدًّا. 

 نظر الملك نبوخذ نص ر من خالل باب اآلتون إلى الرجال الثالثة. 
وتون، لكنه رأى أربعة اعتقد الملك نبوخذ نص ر أن الرجال الثالثة سوف يسقطون ويم

 واحد، اثنان، ثالثة، أربعة! –ن! فَعد ُهم و رجال يتمش  
 فنادى عبيده وسألهم: "هل ألقيتم ثالثة رجال في النار؟" 

 قالوا: " نعم أيها الملك، ألقينا ثالثة رجال في النار." 
قال الملك: "أنا أرى أربعة! وواحٌد يبدو مثل ابن اهلل! إنهم يتمشون في النار! إن النار لم 

 تؤذهم!" 
 ى الملك نبوخذ نص ر الرجال في النار: "يا شدرخ وميشخ وعبد نغو، ُاخرجوا!" عندئذ ناد

 فخرج الرجال الثالثة ووقفوا أمام الملك. لم تؤذهم النار على اإلطالق! 
 قال نبوخذ نص ر: "إن إلهكم أرسل مالكه ليعتني بكم. ًل يمكن إلله آخر أن يفعل هذا!"

خ وميشخ وعبد نغو كانوا رجاًًل شجعاًنا. ذهبوا إلى فقال نبوخذ نص ر لكل شعبه: "إن شدر 
لههم أنقذهم. ًل يُقل أحد شيًئا ضد إله شدرخ وميشخ  النار، بدًًل من أن يعبدوا إلًها آخر، وا 

 وعبد نغو." 
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 َيٌد غريبة  .5
 (5)دانيآل 

 
 ًكا. لِ َبْيْلَشاص ر مَ بعد فترة، مات نبوخذ نص ر، وصار 

 كل األمراء والرجال العظماء إلى ر وليمة عظيمة، وأتىاص  شَ لْ يْ في يوم من األيام صنع بَ 
من الهيكل الذي في أورشليم. ر ص  َأخذها نبوخذ نالذهب التي  كؤوس واستعملوا الوليمة،

من الذهب والفضة آلهة  –ا أغنيات وضحكوا، وَسب حوا آلهتهم وْ شربوا فيها خمًرا، وَغن  
  والنحاس والحديد والخشب والحجر.

 ثم رأى الملك شيًئا على الحائط. رأى َيًدا، تتحرك ببطء، كانت تكتب شيًئا على الحائط. 
 واحد كتبته اليد. وًل ما يقرأ أن للملك ُيمكن لم وبدأ يرتجف. من هذه؟ هذا. يد من الملك خاف

 أمكنه أن يقرأه، فاستدعى الملك كل رجاله الحكماء، لكنهم لم يستطيعوا أن يقرأوا الكتابة. 
قال الملك: "ًل بد أن أعرف ما كتبته اليد"، ابحثوا عن شخص ما ليقرأها، وسوف أمنحه 

 ِقالَدة من الذهب النقي، وسوف أجعله حاكًما ثالثًا في المملكة." 
 عندئذ افتكرت الملكة دانيآل. 

اهلل، كان من حكماء الملك نبوخذ نص ر، اسمه دانيآل.  حكمة عنده رجل "ُيوَجد الملكة: قالت
 يمكنه أن يقرأ ما كتبته اليد." 

ر لدانيآل: "لم يستطع أحد من رجالي الحكماء اص  شَ لْ يْ وهكذا استدعوا دانيآل، فقال الملك بَ 
ه، سوف أعطيك ِقالَدة من الذهب أن يقرأ ما كتبته اليد على الحائط، إذا استطعَت قراءت

 النقي. وسأجعلك الثالث في المملكة." 
 قال دانيآل: "أنا ًل أريد قالدة الذهب النقي، لكن سأخبرك بما كتبته اليد." 

وقال دانيآل: "أنت عرفَت عن اهلل، اإلله الحقيقي، لكنك لم تعبده. أنت عبدَت األصنام، 
 لذلك أرسل اهلل هذه اليد. الكتابة تقول إن اهلل سوف ينزع المملكة منك." 

 ر دانيآل قالدة الذهب النقي، وجعل دانيآل ثالثًا في المملكة. اص  شَ لْ يْ فأعطى بَ 
 ر. اص  شَ لْ يْ إلى المدينة وأخذوا المملكة من بَ  وفي تلك الليلة جاء جيش ضخم
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 دانيآل في ُجبِّ اأُلُسود  .6
 (6)دانيآل 

 
 كان داريوس الملك الجديد. 

 أحب  داريوس دانيآل، وجعله أعظم رجل في المملكة. 
 لكن بعض الرجال اآلخرين كرهوا دانيآل. أرادوا أن يكونوا عظماء مثل دانيآل. 

 قال هؤًلء الرجال: "يجب أن نجد خطًأ على دانيآل، لنتخلص منه." 
 كان دانيآل رجاًل صالًحا وحكيًما، فلم يستطيعوا أن يجدوا أي خطأ في حياة دانيآل. 

وقالوا: "أيها الملك، إنك ملك عظيم جدًّا. نريد  روا خطة. ذهبوا إلى الملك داريوسأخيًرا َدب  
ي ألي إله لمدة ْكِرَمَك. القانون هو: "ليس مسموًحا ألحد أن ُيَصلِّ أن نضع قانوًنا جديًدا، ِلنُ 

ذا َصل ى أحد إلى  ثالثين يوًما. يمكنهم فقط أن يطلبوا من الملك األشياء التي يريدونها، وا 
  إله، يجب أن ُيْلَقى في ُجب  اأُلُسود."

تقد أن هذا استمع الملك داريوس إلى الرجال، وظن إن هذا سوف يجعله مثل إله واع
 سوف يكون حسًنا، لذلك كتب داريوس إمضاء اسِمِه أسفل القانون. 

 لكن دانيآل كان دائًما يصلي إلى اهلل كل يوم. كان يسجد ويصلي ثالث مرات في اليوم. 
كان الرجال يراقبون دانيآل من خالل النافذة ورأوه يسجد مرة أخرى، بعد إمضاء القانون. 

أحد ألي إله  يُيَصلِّ عندئذ أسرعوا إلى الملك وقالوا: "أيها الملك، لقد وضعت قانوًنا، أن ًل 
لمدة ثالثين يوًما. يمكنهم فقط أن يطلبوا منك األشياء التي يريدونها. إن أي أحد يعصى 

 يجب أن ُيْلَقى في ُجبِّ اأُلُسود. أنت قد وضعت القانون، أليس كذلك، أيها الملك؟" 
 قال الملك داريوس: "نعم، أنا قد وضعت القانون." 

 ي إلى إله إسرائيل." لِّ صَ الث مرات في اليوم. يُ ي ثلِّ صَ فقال الرجال: "إن دانيآل يُ 
حزن الملك عندما سمع هذا. كان يحب دانيآل. لم يكن يرغب أن ُيْلِقي بدانيآل في جب 

 األسود، لكن الملك وضع إمضاءه على القانون، وًل يمكنه أن ُيَغي َرُه. 
  : "إن إلهك، الذي تعبده، يمكنه أن ينقذك."هوقال ل لذلك طلب دانيآل

 وألقوا بدانيآل في جب األسود، ووضعوا حجًرا كبيًرا على فتحة الُجب. 
 كانت األسود جائعة. تمش ت حول دانيآل وشم ته. 
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لم يستطع الملك داريوس أن ينام تلك الليلة. إنه استلقى قلًقا، يفكر في دانيآل. بمجرد أن 
دانيآل: "دانيآل!  ظهر نور الصباح، استيقظ وذهب إلى باب جب األسود، ونادى على

 دانيآل! هل أنقذك إلهك؟" وانتظر أن يسمع إجابة. 
 فجاء صوت دانيآل من الجب المظلم: "نعم، أيها الملك! إن األسود لم ُتْؤِذِني. إلهي أرسل

 مالكه وَسد  أفواه األسود." 
 عندئذ أخرجوا دانيآل من جب األسود. وكان الملك داريوس سعيًدا. 

لكنهم أخذوا الرجال األشرار الذين أرادوا أن يقتلوا دانيآل ووضعوهم في ُجب األسود، ولم 
 يرسل اهلل مالكه لينقذهم. 

بعد هذا، صنع الملك داريوس قانوًنا آخر، يقول: "إن إله دانيآل هو اإلله الحي، ِلَيْخَشاه 
 كل إنسان."
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 الفصل الحادي والعشرون 
 اهلل يعتني بشعبه

 
 الملك يختار َمِلَكة  .1

 (20 - 1 :2)أستير 
 

ليكون  ين كل الشعوب الكثيرة في العالم،اختار اهلل منذ زمن قديم شعب إسرائيل من ب
شعبه الخاص. َوَعَد أن يعتني بهم عناية خاصة. إنه َتعه َد أن يسوع الُمَخلِّص سوف يأتي 

 منهم ليبارك العالم أجمع. 
 لم َيْنَس اهلل شعبه، حتى عندما كانوا بعيًدا جدًّا في أرض غريبة، فإنه اعتنى بهم. 

هود. كان ُيوَجد الكثير من في أرض فارس البعيدة جدًّا، كان شعب إسرائيل ُيْدَعْون بالي
ُأناس ُمسنِّين، وأطفال صغار. كانت هناك فتاة يهودية جميلة اسمها  –اليهود في فارس 

أستير. لم يكن ألستير أب أو أم. عاشت مع مردخاي ابن َعمِّها. كان مردخاي مثل أٍب 
 لها. َأَحب  مردخاي أستير، وَأَحب ت أستير مردخاي. 

ويروش هو ملك هذا البلد البعيد جدًّا. كانت مملكته مملكة في ذلك الوقت كان أحش
 تماًما كما قال أحشويروش.  فعلتب كثيرة أن و عظيمة. كان على شع

في يوم من األيام قال أحشويروش لخدامه: "ينبغي أن أختار ملكة جديدة لي. اذهبوا في 
، وأنا أختار كل أراضي مملكتي وأحضروا كل الفتيات الجميالت. أحِضروهم جميًعا إ لي 

 األجمل لتكون الملكة." 
ذهب الخدام ليفعلوا كما قال الملك. وجدوا الكثير من الفتيات الجميالت، ووجدوا أستير 

 أيًضا. كان يجب على أستير أن تذهب معهم إلى مدينة الملك. 
في مدينة الملك عاشت في بيت كبير مع نساء أخريات إلى أن يطلب الملك أن يراها. 

 الخدام الفتيات إلى الملك واحدة بعد األخرى.  أحضر
 بعد مدة كان دور أستير، فألبسوها ثياًبا جميلة، وأخذوها إلى قصر الملك. 

  ستير أحب ها، واختارها لتكون الملكة.أعندما رأى الملك 
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وهكذا أصبحت أستير، الفتاة اليهودية التي عبدت اإلله الحي الحقيقي، الملكة زوجة 
الملك العظيم. أعطاها الملك ثياًبا جميلة ومجوهرات ًلمعة، وعاشت أستير أحشويروش 

 في قصر جميل. 
أراد مردخاي أن يكون قريًبا من أستير، فكان يأتي كل يوم إلى القصر، ويجلس بجانب 

 باب القصر. 
 الحقيقي. الحي الواحد اإلله عبدا ،يهودي ْين كانا وأستير مردخاي أن أحشويروش الملك يعرف لم
 

 ُخطَّة شريرة  .2
 (3)أستير 

 
في مملكة أحشويروش العظيمة كان هناك الكثير من اأُلَمَراء. أعظم جميع األمراء كان 

 هامان. جعله الملك غنيًّا، وأمر الملك الشعب جميًعا أن يسجدوا عندما يمر هامان. 
لكن اليهود لم يريدوا أن يسجدوا لهامان. َعِلَم اليهود أنهم يجب أن يخروا ويسجدوا هلل، 
وليس إلنساٍن. عندما ركب هامان فرسه في شوارع المدينة، كان كل الشعب يسجد له، 
لكن في أحد األيام ركب هامان فرسه بجوار باب القصر، وكان مردخاي جالًسا هناك، ولم 

 د لهامان. يقف مردخاي ولم يسج
قال ُأَناٌس آخرون لمردخاي: "لماذا ًل تريد أن تسجد لهامان؟ أًل تعرف أن الملك أمَرنا 

 جميًعا أن نسجد له؟" 
. قال إنه ًل يريد أن يسجد لهامان.   أخبرهم مردخاي بأنه يهوديٌّ

 بباب القصر راكًبا فرسه، كان مردخاي يستمر جالًسا.  يمر هامان كان عندما يوم، كل وهكذا
عندما رأى هامان أن مردخاي لم يسجد له، غضب. سأل هامان عبيده: "َمْن يكون هذا 

 الرجل الذي ًل يسجد لي؟" 
 قال العبيد: "هذا هو مردخاي اليهودي." 

ب القصر. كان هامان غاضًبا يوًما بعد يوم عندما رأى مردخاي وهو يجلس إلى جوار با
 أخيًرا فإنه كان غاضًبا جدًّا حتى أنه قال: "سوف أقتل كل اليهود!" 
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 ،ذهب هامان إلى الملك وقال له: "ُيوَجد بعض الناس في مملكتك الذين ًل يطيعونك عندئذ
سيكون حسًنا أن تقتل جميع هؤًلء الناس. إذا أردتني أن أفعل هذا، فسوف أكتب خطاًبا 

 لقتلهم جميًعا." 
 لملك لهامان: "يمكنك أن تفعل ما تراه حسن." قال ا

لذلك كتب هامان خطاًبا، وعمل ُنَسًخا كثيرة من الخطاب، وأرسلها إلى كل مكان في 
الثالث عشر من الشهر الثاني  –مملكته العظيمة. قال في الخطاب: "إنه في يوم ُمَحد د 

 قتلوا." فإن كل اليهود يجب أن يُ  –عشر 
 اعتقد أنه سوف يتخلص من مردخاي قريًبا.  ،خطابات، كان هامان سعيًداعندما ُأْرِسَلت ال

 
ا  .3  مردخاي يلبس ِمْسح 

 (4)أستير 
 

: "إن مردخاي لها ها بأخبار غريبة. ُقْلننفي يوم من األيام جاءت وصيفات أستير ليخبر 
 جالٌس بجوار باب القصر، كما يفعل دائًما، لكنه يلبس ِمْسًحا برماد!" 

في تلك األيام كان الناس يلبسون ثياًبا من الَخْيش ويضعون رماًدا على رؤوسهم عندما 
 يكونون حزانى. 

 قالت أستير: "ما الذي حدث لمردخاي؟" 
فأسرعت وأرسلت ثياًبا جيدة لمردخاي، وأخبرته أن ينزع عنه ِمْسَحُه والرماد، لكن مردخاي 

 لم ُيِرْد أن يأخذ الثياب الجيدة. 
 أستير خادًما ليسأل مردخاي ما الذي حدث. فأرسلت 
 الخادم نسخة من الخطاب ِلُيِرَيها ألستير. وأعطى هامان، خطاب عن الخادم مردخاي فأخبر
 إلى الملك. يجب أن تطلب من الملك أن ينقذ شعبنا."  تذهب بأن أستير "أخبر مردخاي: قال
تستطيع أن تذهب إلى الملك، وأرسلت الخطاب، وَهز ت رأسها بالرفض، إنها ًل  أستير قرأت

وقالت له: "أخبر مردخاي بأنني ًل أجرؤ أن أذهب إلى الملك، فأنا  ،الخادم إلى مردخاي
ًل يمكنني أن أذهب إلى الملك إًل إذا دعاني. إذا لم يرغب في أن يراني، فإنه سيغضب 

 وسيقتلني." 
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عندما يحين اليوم  ،يهوديةعندئذ قال مردخاي للخادم: "أخبر أستير بأنها هي أيًضا 
 الرهيب، فإنها أيًضا سوف تُْقَتل، حتى إذا كانت هي الملكة." 

ربما ألجل هذا أصبحِت ملكة، حتى يمكنِك أن تنقذي  –قال مردخاي: "أخبرها: َمْن َيْعَلم 
 شعبك." 

فقالت أستير: "سأحاول. َأخِبر كل يهود المدينة بأن يصوموا معي لمدة ثالثة أيام ًل يأكلوا 
 وًل يشربوا وبعد الثالثة أيام سأذهب إلى الملك." 

لم يأكلوا أو يشربوا. إنهم سجدوا أمام اهلل. َعِلُموا أن اهلل  ،لذلك صام اليهود لمدة ثالثة أيام
 ُيمكن أن يساعدهم. 

اهلل هامان يقتل شعبه الذي يعبد اإلله الواحد الحي الحقيقي؟ هل نسي وعده فهل سيترك 
 أن ُيرسل ُمَخلًِّصا منهم؟ 

 
 أستير تذهب إلى الملك  .4

 (8 ؛ 7 ؛ 5)أستير 
 

ه يمسك بعصا من ذهب. كان الملك أحشويروش جالًسا على كرسي عرشه، في إحدى يديْ 
 هذا كان صولجان السُّْلَطة. 

كان لكل ملك صولجاٌن، يستعمله ليرحب بضيوفه، يمد صولجانه إلى في تلك األيام 
ُلُهم. ًل يريد الضيف، ًل يمد صولجانه إليه، عندئذ كان الخدام  كان إذا الضيوف الذين ُيَفضِّ

 الضيف غير المرغوب فيه بعيًدا. أحياًنا كان الضيوف غير المرغوب فيهم ُيْقَتلون.  ُيْبِعدون
  بصره، الملك رفع حينذاك يراها؟ يريد أن يكن لو أن الملك لم ماذا ببطء. أستير جاءت

 ورأى أستير واقفة بالُقْرب من الباب، وعندما رآها َمد  صولجان الذهب. 
 اقتربت أستير ولمست الصولجان الذهبي. 

ُاطلبي ما تريدين وأنا سأمنحِك  أيتها الملكة أستير؟ "ماذا تريدين لملك أحشويروش لها:قال ا
 ِإي اه، حتى لو كان نصف مملكتي." 

 قالت الملكة أستير: "أريد أن يأتي الملك وهامان إلى بيتي غًدا لوليمة." 
 قال الملك لخدامه: "قولوا لهامان أن يستعد، فنذهب إلى وليمة الملكة أستير غًدا." 
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 والملك فقط سوف يذهبان ليزورا الملكة! بأنه هو –كان هامان سعيًدا جدًّا. أخذ ُيفكر 
 في اليوم التالي حضر الملك وهامان إلى الوليمة. 

أيتها الملكة أستير؟ ُاطلبي ما تريدين  لك ألستير: "ماذا تريدينبينما كانا يأكالن، قال الم
 وأنا أعطيِك ِإي اه حتى لو كان نصف مملكتي." 

 قالت الملكة: "أريد أن الملك وهامان يحضرا إلى بيتي ثانيًة غًدا، لوليمة أخرى." 
 كان هامان مفتخًرا جدًّا! وليمة أخرى مع الملك والملكة!

أيتها الملكة أستير؟  قال الملك ألستير: "ماذا تريدين بينما كانا يأكالن في اليوم التالي،
 نصف مملكتي."  اسألي وأنا سأعطيِك ِإي اه، حتى لو كان

 عندئذ قالت أستير: "أيها الملك، امنحني حياتي وأنفس شعبي. إننا سوف ُنْقَتل جميًعا...". 
 قال الملك: "َمْن هو الرجل الذي يريد أن يقتل كل شعبك؟ أين هو؟" 

 قالت أستير: "ها هو!" وأشارت إلى هامان. 
 : "ُخُذوا هامان بعيًدا، واصلبوه." هامان، ونادى خدامه وقال لهم من جدًّا الملك غضب عندئذ

 فأخذ الخدام هامان بعيًدا وصلبوه. 
 بعد هذا، استدعى الملك مردخاي وجعله أميًرا بدًًل من هامان. 

وأمر الملك مردخاي بأن يكتب خطاًبا آخر ويرسله إلى كل اليهود، فكتب مردخاي 
جب أًل يخافوا، بل عندما الخطاب باسم الملك. في الخطاب، أخبر مردخاي اليهود بأنهم ي

 ؛يأتي اليوم الرهيب، عليهم أن يقفوا ويقاتلوا، ألن الملك أحشويروش ًل يريدهم أن ُيْقَتلوا
لم يكن اليهود  –لذلك عندما أتى اليوم الُمفِزع في الثالث عشر من الشهر الثاني عشر 

أن يهلكوهم. وهكذا تلوا األعداء الذين أرادوا خائفين. لم يجرؤ أحد أن يقتلهم، لكنهم قَ 
 استخدم اهلل الملكة أستير لينقذ شعبه.  
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 الفصل الثاني والعشرون
 العودة إلى أورشليم

 
 بناء أورشليم ثانية    .1

 (8 ؛ 4 ؛ 2 ؛ 1)نحميا 
 

كان شعب إسرائيل في أراٍض غريبة لسنوات كثيرة، بعيًدا جدًّا عن وطنه. كانوا نادمين 
 على خطاياهم، وصرخوا إلى اهلل ليساعدهم. 

كان نحميا أحد رجال إسرائيل، وكان خادًما لملك فارس، لكنه كان يحب أورشليم. كان 
لى مدينته أورشليم.   يريد أن يعود إلى وطنه، وا 

ام أتى رسول من أرض إسرائيل، وأخبر نحميا بأن أورشليم قد ُدمَِّرْت كلها، في يوم من األي
وًل يوَجد سور حول المدينة، والهيكل الجميل انتهى. كان هناك شعٌب قليٌل في المدينة 

 لكنهم كانوا فقراء جدًّا. 
. فَصل ى نحميا وقال: "أيها الرب، ارحمنا. لقد أخطأنا إليك. نحن نادمون على خطايانا

 أرجعنا إلى أورشليم." 
كان نحميا ُيْحِضر الخمر كل يوم إلى الملك. في أحد األيام قال الملك لنحميا: "أنت تبدو 

 حزيًنا جدًّا هذا الصباح. لماذا؟" 
لت إلى رماد."   قال نحميا: "أنا حزين ألن مدينتنا قد تحو 

 قال الملك: "هل تريد أن تطلب مني شيًئا؟"
 سأل الملك بأن يتركه يعود إلى أورشليم. كان خائًفا أن يغضب الملك.لم يجرؤ نحميا أن ي

لكن نحميا َصل ى إلى اهلل في قلبه، عندئذ قال للملك: "إذا سمح الملك أن يرسلني إلى 
 أورشليم، ألبنيها ثانيًة..."  

ولم يكن الملك غاضًبا. سمع اهلل صالة نحميا. قال الملك لنحميا بأنه يمكنه أن يذهب، 
 كتب رسائل من أجل نحميا ليأخذها معه، وأعطاه خيوًًل وخد اًما. و 



144 
 

وهكذا عاد نحميا إلى أورشليم، وعاد العديد من األشخاص اآلخرين من شعب إسرائيل إلى 
 القديمة مرة أخرى، لكنهم وجدوا أن أورشليم كلها حطام. بيوتهم في يسكنوا أن أرادوا أورشليم.

نحميا الشعب أن ملك فارس قد أرسله، ودعا جميع الشعب إلى اجتماع، وبدأوا يبنون  أخبر
 السور. 

يحب شعب إسرائيل، ولم ُيِردُهم أن يبنوا سور أورشليم،  يكن لم َسْنَبل ط، اسمه رجل ُيوَجد كان
 وقال إنه سيحاربهم. 

 قال نحميا للشعب: "ًل تخافوا. ِثُقوا في اهلل." 
باجتهاد شديد، وبنوا السور بشكل تدريجي. حاول َسْنَبل ط أن يوقفهم، لكن اشتغلوا جميًعا 
 اهلل ساعدهم. 

 أخيًرا اكتمل السور حول أورشليم. 
عندئذ كان هناك عيد للشعب، فصنعوا خياًما صغيرة من أغصان الشجر، وعاشوا في هذه 

ثم طلبوا عزرا وصنعوا منبًرا من خشب ووضعوه في الساحة، ، الخيام لمدة أسبوع كامل
سمع كلمة اهلل  قد الشعب يكن وقرأ كلمة اهلل إلى الشعب. لم المنبر عزرا على الكاهن، فوقف

 عندئذ قالوا جميًعا: "آمين، آمين." وَسب حوا اهلل.  ،زمن بعيد جدًّا، فاستمعوا باهتمام شديد منذ
وعندما انقضى األسبوع، عادوا جميًعا إلى بيوتهم، وكانوا سعداء، ولم يصنعوا أوثاًنا ثانيًة 

 أبًدا من الخشب أو من الحجر أو من الذهب أو من الفضة. 
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 ُوُعود اهلل  .2
؛  14 :7 ؛ 2؛ دانيآل  5 – 2 :53؛  6 :49؛  7،  6 :9)إشعياء 

 (9 :9؛ زكريا  2 :5ميخا 
 

أرسل اهلل أنبياء كثيرين إلى شعبه. األنبياء َعل موا الشعب كيف يعبدون اهلل، وأخبروا 
 الشعب بوعود اهلل. 

 تتبارك سوف أمم األرض جميع بأن َوَعدَ  منذ زمن بعيد جدًّا. وعًدا إلبراهيم، اهلل أعطى
 يسوع المسيح.  تأتي البركات من خالل ُمَخلِّصنافي إبراهيم، وسوف 

 من األنبياء عنه.  ذا العهد مرات ومرات. أخبر كثيرٌ أعطى اهلل ه
ًكا إلى األبد، وقال إن لِ إشعياء أخبر عن الُمَخلِّص. قال إن طفاًل سوف ُيوَلد، وسيكون مَ 

وأخبر  ،اهلل سوف يرسل خالًصا لكل الناس، وقال إن الُمَخلِّص سُيبعد خطايانا وأحزاننا
دانيآل عن الوعد أيًضا. أخبر عن معنى الحجر في ُحْلم نبوخذ نص ر. ذلك الحجر الذي 
َحط م كل الممالك األخرى. إنه َكِبَر جدًّا، لذلك فإن مملكة يسوع سوف تكبر جدًّا وسوف 

 تكون مملكة أبدية. 
وهو نبيٌّ آخر  أما زكريا ،"ا آخر قال: "إن الُمَخلِّص سيأتي من بيت لحمكان ميخا نبيًّ 

 فقال: "إن الملك العظيم سيأتي بالخالص."
انتظر شعب إسرائيل لسنوات كثيرة. سوف يحقق اهلل وعده بكل تأكيد. في أحد األيام 

 سوف يرسل الُمَخلِّص، الملك العظيم. 
 
 
 
 
 
 
 

 


