
  

  

  

  

  

  األول األيام أخبار سفر في دراسة
 

، ويثبت أن العبادة الحقيقية عن توحيد الشعب ومتابعة نسل داود يتحدث السفر

، ومن المحقق أن سفرا أخبار األيام األول أن تكون محور حياة الفرد واألمة يجب

والثاني كانا في األصل سفراً واحداً في المخطوطات العبرية القديمة تجمعهما وحدة 

وقد قُبِلَ هذا . ة السبعينية إلى سفرين، وقد قسمها مترجمو الترجمر ووحدة الهدفالفك

وإسم السفرين في العبرية معناه التقسيم في باقي النسخ المطبوعة ألسفار العهد القديم 

  ).األمور التي تُرِكَت(كما ورد في الترجمة السبعينية  ومعنى اإلسم) أعمال األيام(

  :رالغرض من السف
ن كان في ذات الوقت يشكل مع ، وإإمتداداً ألسفار صموئيل والملوك أن يكون

وئيل الثاني ويعتبر ، فالسفر يوازي سفر صمبار األيام الثاني غرضاً مستقالًسفر أخ

، وقد كُتب بعد السبي من وجهة نظر كهنوتية ولذلك يركز على التاريخ تعليقاً عليه

بار ونالحظ أن هناك صفة مشتركة تجمع سفرا أخ. الديني للملكتين الشمالية والجنوبية

خبار الواردة في أسفار صموئيل األيام األول والثاني وهي تكرار بعض القصص واأل

، والهدف من التكرار هنا هو التركيز على هذه األحداث والشخصيات وذلك والملوك

  .ألهميتها والعبرة المستفادة منهانظراً 

  :رآاتب السف
عزرا هو الكاتب يتفق الرأي القديم من غالبية الشراح والمفسرين على أن 

، إنما من األدلة عليه إثبات هذا الرأي بالدليل القاطع لسفري األخبار على أنه ال يمكن

ان مع ويكون السفر) 3-1: 1عز (يتشابهان أكبر الشبه مع ) 23، 22: 36أخ 2(أن 

ر عودة عزرا ونحميا وحدة تاريخية إحتوت تاريخ مملكة يهوذا ابتداء من آدم إلى عص

  .يد عزرا ونحميا الشعب على

  

  

  :المدة التي تشملها أحداث السفر
 430حيث أنه كُتب حوالي عام سنة  40تشمل أحداث السفر مدة ال تقل عن 

  . م. ق 960 - 1000لتسجيل األحداث التي وقعت بين عامي . م.ق

  :سفرأقسام ال
  :من تلقاء ذاته إلى قسمين أساسيينينقسم السفر 

وتشمل اإلصحاحات التسعة ) جداول األنساب(تسلسل اإلنسان نت وقد تضم :مقدمة -1

  .األولى

  0)29إلى إصحاح  10من إصحاح : (موت شاول وحكم داود -2

  
  القسم األول  دراسة مختصرة فى

  )9 إلى ص 1من ص (جداول األنساب 
  

ذَ شعب ، كُتبت بعد أن ُأخفتتاحيته قائمة طويلة من األسماءيسجل السفر في ا

، إذ عندما كان المسبيون يتطلعون إلى اليوم الذي فيه ا إلى السبي في بابليهوذ

سيرجعون إلى وطنهم ، كان أحد المخاوف العظيمة التي تراودهم هو أن تضيع سجالت 

أسالفهم وكان اليهود يهتمون إهتماماً بالغاً بهذه السجالت، إذ كان كل فرد فيهم يريد 

، فبذلك فقط نسل إبراهيم أبي الشعب اليهودي نأن يكون قادراً على إثبات أنه م

راجع تكوين (يستطيع أن يكون له نصيب في البركات التي وعد اهللا بها إبراهيم ونسله 

،  لقد رسمت هذه القائمة شجرة البركاتلمعرفة ما هي هذه ) 4 -2: 17، 3 -  1: 12

، وقد نسل إبراهيم ل لكل من قال أنه منعائلة يهوذا وإسرائيل قبل السبي، وكانت الدلي

ر مما تقع عليه العين فلها أهمية ـاب أكثـتضمنت هذه القائمة الطويلة من األنس

سيكون " المسيح"ت أقـوال العهد القديم بأن يسوع عظيمة بالنسبة لنا اليوم ألنها تثب

  0)13، 12: 7صم 2، 3 -1: 12تك (وداود ونجد ذلك مسجالً في من نسل إبراهيم 
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، بل باألفراد أيضاً فمع يثبت أن اهللا ال يهتم باألمم فقطسماء هذا السجل من األ

، فأن اهللا يعرف ويذكر وجه كل إنسان اليين من الناس قد عاشوا منذ آدمأن آالف الم

، شخص مميز) ذكراً كان أم أنثى  (فكل فرد هو أكثر من مجرد إسم في قائمة فهو 

كأفراد وتضامننا مع سائر  نكتشف تفردنا يعرفه اهللا ويحبه وإذ ندرك محبته لنا ونقبلها

  .  عائلته

  :شخصيات بارزة في سلسلة األنساب
  ) 19 -13: 1أخبار األيام األول (: كنعان -1

التي تسمى أرض (يين الذين استطونوا أرض الموعد كان كنعان الجد األكبر للكنعان

ون وقد ساعد وذلك قبل وصول بنى إسرائيل إليها بقيادة يشوع بن ن) كنعان أيضاً

، وتغير اسم نيين الذين كانوا موغلين في الشراهللا بني إسرائيل على طرد الكنعا

جد ذلك بالتفصيل في سفر يشوع البالد في ذلك الوقت من كنعان إلى إسرائيل ، ون

  ).راجع الدراسة في سفر يشوع(

اء برج ، هذه الحادثة هي بنية شهيرة إرتبطت بإسم الكنعانيينوهناك حادثة تاريخ

، ولكن مألت الكبرياء الناس جميعاً يتكلمون لغة واحدة بابل ففي أول األمر كان

، ولكن توقف المشروع م واجتمعوا ليبنوا أثراً ألنفسهم، برج بابلبعضهم إلنجازاته

فلم يستطيعوا مخاطبة بعضهم بعضاً، فجأة ألن اهللا جعلهم يتكلمون بلغات مختلفة ، 

 .هودهم العظيمة ال جدوى لها بدونهوأثبت اهللا لهم أن ج، وتعذَّر عليهم اإلتحاد

  0)9-1: 11راجع تكوين (

  ) 27 -24: 1أخبار األيام األول ( :إبراهيم -2

     0)10: 25إلى تك 26: 11راجع من تك(قصة إبراهيم كاملة ولكي تتعرف على 

  )31-28: 1أخبار األيام األول ( :إسماعيل -3

  0)21إلى تك  16راجع من تك (سفر التكوين الكاملة أيضاً في  وتجد قصته

  

  ) 34: 1أخبار األيام األول (: إسرائيل -4

بح نسل يعقوب هم أمة بني إسرائيل، كما أصبح ، وأصاسم آخر ليعقوب" يلإسرائ"

ع بني إسرائيل ولمعرفة ، وكانت أدوم في عداء دائم منسل عيسو هم أمة أدوم

 36: 21من تكوين (وعيسو إقرأ قصصهم  وإبنيه يعقوب حياة إسحقالمزيد عن 

  0)49: 46إلى تكوين 

  ) 36: 1األول  أخبار األيام( :عماليق -5

للقبيلة فكان جداً ) 12: 36تك (كان عماليق حفيد عيسو، إبناً ألبيه من سريته 

، أول من هاجم بني إسرائيل وهم في طريقهم إلى "العمالقة"الشريرة المعروفة باسم 

، أو قبيلة عاشت ن العمالقة كانوا أمة بدوية شرسةدير بالذكر أوج. أرض الموعد

جزء كبير من ماشيتهم نتيجة قيامهم  في منطقة صحراوية حول البحر الميت وجاء

انوا يقتلون لمجرد ، وكقبائل األخرى، وحمل الغنائم معهمبالكثير من الغارات على ال

اإلسرائيلية أن تدعو شخصاً بأنه ، وكان من أعظم اإلهانات في الثقافة التلذذ بالقتل

ي ذلك فرصة وعندما دخل بنو إسرائيل المنطقة رأى العمالقة ف. "صديق العمالقة"

، ولكن هذه القبيلة العدوانية إرتكبت خطأاً عظيماً هذه المرة طيبة للَّذة والمنفعة

ة ألنهم هاجموا الشعب الذي يقوده اهللا وكانت هزيمة العمالقة تلك األمة المتمرس

، أكبر دليل على بيدفي الحرب على يد بني إسرائيل الذين عاشوا سنين طويلة كع

  .ن اهللا كان معهم كما وعد أن يكونأ

  ) 15: 2أخبار األيام األول ( :داود -6

، لمقدس، وبكل تأكيد لم يكن كامالًداود واحد من أشهر الشخصيات في الكتاب ا

اود لقد قال اهللا عن د. في كل مجاالت الحياة  ولكنه كان مثاالً لمعنى طلب اهللا أوالً

ألن أعظم ) 13:22أنظر أعمال " (حسب قلبي ، الذي سيصنع كل مشيئتيرجل "أنه 

، 10: 2مل 1، 1: 16صم 1راجع قصة داود في (باته كانت أن يخدم اهللا ويعبده رغ

  ).17صم 1(، وتجد كلمة موجزة عن حياته في 30: 29 -14: 10أخ 1
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  ؟ سماء فقطلنا جداول األنساب مجرد أهل قدمت  :س

، بل أتاحت لنا أيضاً ألنساب على مجرد تقديم أسماء فقطلم تقتصر جداول ا :ج

 ، فتقدم لنا سلسلة األنسابظرات نافذة على حياة بعض األشخاصالفرصة إللقاء ن

وهذا ) 3: 2أخ 1(ألنه كان شريراً جداً ".. عير"في عبارات موجزة أن الرب أمات 

  0هذا الرجل بعد مضى قرون عديدة ا نعرفه عنكل م

فكل واحد منا يصوغ سمعته، ويتصف بصفات تظل عالقة بذكراه، فكيف يمكن أن 

يلخص اهللا حياتك يا عزيزي القارئ حتى اآلن ؟ يتجرأ البعض على اإلدعاء بأن 

، ولكن الكتاب المقدس يعلِّم أن أسلوب لوب حياتهم أمر ال يخص أحد سواهمأس

، وكيف ستدان التي سيذكرك الناس بها فيما بعد اآلن هو الذي يحدد الطريقةحياتك 

  . فما تفعله اآلن له أهمية بالغةمن اهللا

إلى اهللا " تضرع"باعتباره الرجل الذي ) 10: 4أخ  1(أيضاً " يعبيص"ويذكر السفر 

ه التومما يسترعى اإلنتباه أنه يذكر ألجل صالته وليس ألجل عمل بطولي، وفي ص

  :طلب من اهللا

   0أن يساعده في عمله -2                               0أن يباركه -1

   0أن يحفظه من الشر والشقاء -4           0أن يكون معه في كل ما يعمل -3

فعندما نصلي طالبين . هفقد إعترف يعبيص بأن اهللا هو المركز الحقيقي لعمل

 مكانه الصحيح كرب وسيد على كل نواحي ، يجب أن نصلي لكي يأخذ اهللابركة اهللا

  .حياتنا

صلي يعبيص لكي يحفَظ بصورة خاصة من الشر والشقاء ونحن نعيش في عالم    

ساقط تكثر فيه الخطية ومن األهمية أن نطلب من اهللا أن يحفظنا من الشر الذي البد 

الشريرة التي تبدأ أن يعترض طريقنا ولكن يجب أن نتجنب الدوافع والشهوات واألفعال 

من داخلنا فليس علينا أن نطلب حماية  اهللا لنا من الشر فحسب بل نطلب من اهللا أن 

  . يصبح جزءاً من أفكارنا وأفعالنا يمنع الشر من أن

وهذا الجدول التالي يا عزيزي القارئ، يحتوي على مجموعة من رجال الكتاب 
على األول، مع التركيز بار األيامالمقدس الوارد ذكرهم في جداول األنساب بسفر أخ

الدروس والعبر المستفادة من حياة هؤالء الرجال، وذكر المواضع والشواهد الكتابية 
  .في مواضع أخرى من الكتاب المقدس التي تشير إلى حياتهم وأعمالهم

فقد قدم لنا كاتب سفر أخبار األيام األول موجزاً لكل تاريخ بني إسرائيل في 
وللكثيرين من هؤالء األشخاص قصص مثيرة يمكن . ء األشخاصقائمة من أسما

  .معرفتها من الكتاب المقدس
ر اهتمامك وقد تعجب لما فابحث عن بعض األسماء المشهورة التي تثي

  0ستكتشفه
الشخص وموقعه 

في السفر
 موضع قصته الدرس الهام في حياته

 3 ، 2تك  إن لخطايانا نتائج أعظم مما قد نتصور )1: 1(آدم 

 9 - 6تك  لطاعة اهللا مكافآت عظيمة  )4: 1(نوح 

: 25 - 26: 11تك اإليمان وحده هو الذي يبرر اإلنسان في نظر اهللا  )27: 1(إبراهيم 
10 

  35 - 21تك  السعي للسالم يؤدي إلى االحترام )28: 1(إسحق 

: 36 -19: 25 تك دائماً هناك فرصة للغفران والتخلي عن المرارة )34: 1( عيسو
43 

هناك أشخاص أشرار وأمم شريرة تسعى إليذاء  )36: 1(عماليق 

 شعب اهللا

 16 - 8: 17خر

:  50 -19: 25تك  مع أن الخطية قد تكتنفنا لكن اهللا يكَرم إيماننا  )1: 2(يعقوب 
13 

 50 - 37تك  يستطيع اهللا أن يغير قلوب أشر الناس  )3: 2(يهوذا 

 38تك  تمم اهللا مقاصده ولو من أحداث خاطئةي )4:  2(ثامار 

 30-27:  38تك  ال أهمية لخلفيتك عند اهللا  )5:  2(فارص 

 سفر راعوث من يرحم اآلخرين يرحم هو نفسه )12:  2(بوعز 

 16صم  1 ال تستهن بتأثيرك على أوالدك )13:  2(يسى 

صموئيل األول   ة الحقيقية هي أن يكون قلبك هللالعظم )15:  2(داود 

 والثاني
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 - 13: 2صم  2 سعون وراء السلطة يموتون بال شئ الذين ي )16:  2(يوآب 

 34: 2مل 1

 13صم  2 االستسالم للشهوة ال يؤدي إال إلى المأساة  )1:  3(أمنون 

من يريد أن يحل محل قائد معين من اهللا ، يخوض  )2:  3(ابشالوم 

 معركة شرسة وخاسرة 

 18-13صم  2

  2 -1مل  1 الذي يجب أن يقرر ما هو حق لنا  اهللا هو )2:  3(أدونيا 

مل 1 12، 11صم 2 ء هللا خطأ واحد ال يمنع من إنجاز أشيا )5:  3(بثشبع 

2 :34 

  11 - 1مل 1 كمة اإلنسان بدون اهللا هي حماقة ح )5:  3(سليمان 

ما ، أما ا نكسبه في لحظة شهوة هو شئ عابرم )1: 5(رأوبين 

 .نفقده فهو حقيقي ودائم 

 37، 22: 35تك 

49  :3  ،4  

ال تتوقع أن تجد القادة المختارين من اهللا كاملين  )3:  6(هارون 

 لكن ال تدعهم يستمرون في خطيتهم 

 20عد  - 4خر 

 10ال  عاء بأنك نائب عن اهللا أمر خطير اإلد )3:  6(ناداب 

 - 25:  20عد  أفضل مثال نتبعه  ون على إيمانهمالثابت )3:  6(أليعازار 

 33: 24، يش 34

د على التمرد على القادة المعينين من اهللا هو تمر )22:  6(قورح 

 اهللا نفسه والبد من الفشل 

 16عد 

 سفر يشوع  الشجاعة الحقيقية هي من اهللا  )27:  7(يشوع 

من يقولون أنهم يتَّبعون اهللا ولكنهم ال يعيشون  )33:  8(شاول 

ون المواهب التي منحها اهللا لهم بمقتضى ذلك يبدد

 31  8صم  1

، وليس في ء األوفياء يفكرون في اآلخريناألصدقا )33:  8(يوناثان 

 .أنفسهم فقط 

 31 - 14صم  1

  
  ؟)1: 5أخ 1(لماذا يسجل الوحي اإللهي خطية رأوبين  :س

ال التالية، ولكن ليس الغرض من سجِلَت خطية الزنا التي ارتكبها لتقرأها كل األجي :ج

هذه العبارة الموجزة، على أي  حال، هو تلطيخ إسم رأوبين، بل إلثبات أن 

، فالعواقب الحقيقية للخطية هي ليست هي النتائج الوحيدة للخطية للذكريات األليمة

فكان لرأوبين بإعتباره أكبر األبناء الحق في ميراث مضاعف في . الحياة المحطمة

يه، وفي قيادة نسل إبراهيم، الذين كانوا قد صاروا قبيلة كبيرة، ولكن تركة أب

  .خطيته سلبته حقوقه وإمتيازاته، ودمرت عائلته

، تذكر جيداً العواقب قي وتأمل، قبل أن تستسلم للتجربةفلذلك قف هنا قليالً يا صدي

  .وخيمة التي قد تؤدي إليها الخطية، في حياتك وحياة اآلخرينال

أخ 1(جداول األنساب بعض حوادث الطالق                 ل الوحي اإللهي فيسج :س

  ؟لطالقفهل يرضي اهللا با) 8-10:  8

، وذلك دون أن يعلِّق ق وتعدد الزوجات في العهد القديمنقرأ أحياناً عن الطال :ج

ن الكتاب المقدس تعليقات سلبية على ذلك، ولكن ليس معنى هذا أن اهللا يستهي

.. الرب هو الشاهد بينك وبين إمرأة شبابك: "فهو يقول في سفر مالخيبالطالق 

ال الرب إله إسرائيل فاحذروا لروحكم وال يغدر أحد بإمرأة شبابه ألنه يكره الطالق ق

  )16- 15: 2مالخى " (

ن ذلك لم يكن من مشيئة اهللا بل وقال الرب يسوع أنه رغم السماح بالطالق، إال أ

ذن لكم موسى أن تطلقوا نساءكم، ولكن من البدء لم يكن م أبسبب قساوة قلوبك"

  0)8:  19مت " (هكذا

في كل إشارة تتعلق  فال تظن يا عزيزي أن اهللا يرضي عن عمل لمجرد أنه لم يدينه •

  .به في الكتاب
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  )29إلى ص  10من ص (موت شاول وحكم داود 
        

، جرده الفلسطينيون من سالحه، وقطعوا رأسه في المعركةول بعد موت شا

  0)10 9: 10أخ  1( ؟فمن هو داجون هذا. في هيكل داجونوسمروها 

كان داجون أهم آلهة الفلسطينيين، الذين كانوا يعتقدون أنه هو الذي يرسل 

ا في وقد بنى له الفلسطينيون معابد أينما إستقرو. المطر ويزوِدهم بمحصوالت وفيرة

وفي أزمنة الجفاف، كانوا يلتمسون من داجون . األرض المنتجة للحبوب في كنعان

الرحمة، لدرجة أنهم كانوا يقدمون أبنائهم ذبائح في معابده ، وفي أزمنة الوفرة كانت 

     - كشمشون  -المعابد تُستَخدم ألنواع منحرفة من التسلية، مثل إزالل األسرى 

قوة اجون مثل سائر اآللهة الوثنية كان بال حول وال ولكن د)  30 - 23: 16قض (

  0)7 - 1:  5صم 1( أمام اهللا الواحد الحقيقي 

لماذا أمر داود جنوده باسترداد جثث شاول وأبنائه من الفلسطينيين ودفنهم 

  0)12 - 11: 10أخ  1(؟ ؟ ألم يكن شاول العدو اللدود له بإكرام الملوك

استرداد جثث شاول وأبنائه، ودفنها، إن هذه لقد قام المحاربون ا ألبطال، ب

األعمال البطولية التي قاموا بها يجب أن تشجعنا على إحترام قادتنا الذين أقامهم اهللا، 

ه شراً بل كان العدو فقد أظهر داود إحتراماً لمنزلة شاول، حتى عندما كان شاول يبدي ل

من لهم سلطان علينا، مركزين  ولكن ما أسهل أن توجه النقد إلى) 26صم  1(اللدود له 

  .على نقاط الضعف فيهم

تذَّكر جيداً يا صديقي أننا ال نستطيع أن نتغاضى عن الخطية، ولكن يجب علينا 

كنيسة ، أو في الحكومة ونجد احترام مراكز أصحاب السلطان سواء في العمل، أو في ال

) 7-1: 13رو ( وفي, القادة في الكنيسة تعليمات بإكرام )13-12: 5تس 1(في 

  .فيما يختَّص بالقادة في الحكومة تعليمات

  

  )2- 1: 11اأخ (يف وصل داود للملك بعد موت شاول؟ ك :س

نجد كيفية وصول داود إلى السلطة بأكثر وضوحاً في سفر صموئيل الثاني أما  :ج

ناس ، مستخدماً جهود أ هو الذي أتى بداود إلى السلطةسفر األخبار فيؤكد أن اهللا

ومازالت هللا السيادة الكاملة على التاريخ فهو . كثيرين، بعضهم من عائلة شاول

يوجه األحداث تجاه مشيئته ويبين سفر أخبار األيام أنه مهما حاول الناس تعطيل 

  .لى كل األحداث ويتمم مشيئته فيهاعمل اهللا فاهللا بهيمن ع

  التي إختارها لملكه؟ العاصمة  متى مسح داود ملكاً على كل إسرائيل؟ وما هي :س

  ؟)4- 3: 11أخ 1(

ملَك داود على يهوذا سبع سنين ونصف، قبل أن يستولى على أورشليم ويجعلها   :ج

عاصمة لملكه، وعندما مسح ملكاً على كل إسرائيل، كانت قد مرت عشرون سنة 

ود اهللا حقاً أن وع) 13 - 1: 16صم 1( د منذ أن مسحه صموئيل ملكاً على داو

  !جديرة بكل انتظار

عسكرية فقد صمة لملكه، وذلك ألسباب سياسية وقد إختار داود أورشليم لتكون عا

كانت أورشليم قريبة من مركز المملكة وألنها كانت تقع على التخوم بين األسباط، 

كما أن أورشليم كانت تقع على . كان موقعها محايداً مما قلل من الغيرة بين األسباط

  .عال، مما جعل من الصعب مهاجمتها جبل

  ؟ من قرية يعاريم؟ وإلى أين نقلهمتى فكر داود في نقل تابوت عهد اهللا :س

  )3 - 1: 13أخ 1(

أن ) 6و  5(وت في سفر صموئيل الثاني نرى من القصة المماثلة لنقل التاب  :ج

رشليم، ولكن مشروعات داود في البناء، كانت قد تمت قبل إحضاره التابوت إلى أو

كاتب سفر األخبار، يضع نقل التابوت في المقدمة ألنه يريد أن يبرز إنجازات داود 

  .الروحية وعالقته باهللا، أكثر من مراعاة التسلسل الزمني الدقيق

وقد استغرق داود وقتاً في التشاور مع رجاله، لقد كان له كملك السلطة المطلقة 

ه، دون الرجوع ألحد ، لكنه فضل أن يشرك وكان يمكنه أن يصدر األوامر من ذات
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  آخرين في القيادة ولعل هذا هو السبب في التأييد باإلجماع لقرارته 

  0)5 - 1: 13أخ 1(

عندما نكون في جانب المسئولية، نكون معرضين إلصدار قرارات من جانب واحد 

اهتمام فارضين آراءنا الذاتية على من حولنا، ولكن القادة الناجحين يصغون ب

  . آلراء اآلخرين، ويشجعونهم على المشاركة في إصدار القرارات

ل ما كُتب كُتب ألجل ال يجب أن تقرأ هذه اآليات قراءة عابرة فإن ك.. عزيزي

يطة بنا و السيما ، واهللا يريدنا أن نكون قادة ناجحين في شتى الدوائر المحتعليمنا

  .بيوتنا إلى اهللا بشكل صحيحلكي نقود ] ت المسيحيالبي[دائرة األسرة 

وكان إهمال التابوت دليالً على . لقد ظل تابوت العهد في قرية يعاريم سنين عديدة

إهمالهم هللا ، فكانت إعادة التابوت إلى مركز حياة بني إسرائيل تُعكس رغبة داود 

 رناإن إهمالنا لألشياء التي تذَّك.. األمة بأساسها الحقيقي وهو اهللا الملك في تذكير

يجعلنا نهمل اهللا أيضاً فيجب علينا أن نتذكر .. باهللا ، الكتاب المقدس والكنيسة، إلخ

  .أن نجعل اهللا مركز حياتنا دائماًو

هل تعدد الزوجات موافق لفكر لماذا تزوج الملك داود بأكثر من زوجة واحدة ؟ و :س

  ) 3: 14أخ  1(اهللا؟ 

ئعة، في ذلك العصر، عند العائالت المالكة كان تعدد الزوجات والسراري عادة شا :ج

لقد كان تعدد ) 24: 2تك (لم يكن ذلك موافقاً لفكر اهللا  في الشرق األوسط، ولكن

الزوجات سبباً في تعاظم قوة داود ونفوذه، ولكنه كان أيضاً سبباً للنزاع و الغيرة 

 زوجاته،  دبل والقتل في دائرة عائلته، فقد كادت أسرة داود أن تتمزق بسبب تعد

وقد واجه داود في عائلته نفس الخطايا التي إقترفها . والمشاكل الناجمة عن أوالده

، بنائه فإن كنت أباً عزيزي القارئفالخطية في حياته إمتزجت بحياة أ. هو من قبل 

فإنك ال تستطيع  أن تسيطر دائماً على ما يفعل أوالدك ولكنك تستطيع أن تحيا 

  .تعطيهم قدوة صالحة ليحتذوا بها بحسب معايير اهللا ، ف

  : متاعب عائلة داود

ونتيجة لخطيته مع بثشبع قال . جلبت نساء داود الكثيرات الكثير من األحزان له

الرب أن القتل سيظل خطراً دائماً في عائلته، وإن عائلته ستثور عليه، وسيضطجع 

ج الخطية ال تؤثر فينا وقد حدث كل ذلك كما تنبأ ناثان النبي فنتائ. آخرون مع نسائه 

  .ذلك عندما تتعرض لتجربة الخطيةفقط بل فيما نعرفهم ونحبهم أيضاً فتذَّكر 

ألوالد الذين أنجبهم وإليك هذا الجدول التالي الذي يوضح لك زوجات داود، وا

  .المشاكل العائلية الناجمة بينهم ، مع بيانمن كل واحدة

  

 األحداث األبناء الزوجة
  ميكال 

 )شاولابنة 

لم تنجب لكن يبدو أنها تبنت 

 0خمسة من أبناء أختها

أعطى داود أبناء أختها الخمسة 

للجبعونيين حتى يقتلوهم من أجل 

  0خطايا شاول

  أخينوعم 

 )من يزرعيل(
إغتصب ثامار، أخته غير الشقيقة،  0أول أبناء داود.. أمنون

ثم قتله أبشالوم أخيه، وشقيق ثامار، 

 .أخذاً بالثأر

  ة معك

ابنة تلماى (

 )ملك جشور

وثامار أبشالوم االبن الثالث 

0ماالبنة الوحيدة المذكورة باإلس

قتل أبشالوم أمنون إلغتصابه ثامار، 

ثم هرب ليختبئ عند جده تلماى بن 

عميهود ملك جشور وعاد أخيراً 

ليثور على أبيه داود، وأقام خيمة 

على السطح إضطجع فيها مع نساء 

 .ت كبرياؤه إلى موته أبيه وقد أد

االبن الرابع وكان جميالً : أدونيا حجيث

 0جداً ولكن أباه لم يؤدبه قط

أقام نفسه ملكاً قبل موت داود، ولكن 

مؤامرته فشلت وأبقى داود على 

غير الشقيق حياته، ولكن أخاه 

 .سليمان قتله فيما بعد

د مات إتماماً لحكم اهللا على داو 0مهابن لم يذكر اس بثشبع

 0وبثشبع
11 
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أصبح الملك التالي على إسرائيل  0سليمان

ومما يدعو للسخرية أن نساءه 

 0الكثيرات جعلنه يسقط

  

عفى الالويون من الخدمة أن ي)  50- 47: 1(أمر الرب في سفر العدد 

 مع أن الالويون)26: 12 أخ1( اذا يدرجون هنا كجزء من جيش داود؟ ، فلمالعسكرية

شريعة، إال أنهم أيدوا داود بقوة، وتطوعوا جنيد العام بحكم الكانوا معفيين من الت

وطواعية، وليس إلزاماً  ، للمساعدة على إقامة داود ملكاً وكان ذلك حباً منهمللخدمة

  .وإجباراً

  إلى الخيمة؟ كيف عبر داود عن شكره للرب عندما ُأدخَل تابوت العهد :س

  0)29 - 25: 15أخ 1(

ى إستعداد أن يبدو غبياً في أعين البعض، ليعبر عن شكره هللا بكل كان داود عل :ج

وعلى النقيض من ذلك، إستاءت ميكال زوجته من تصرفاته غير . قوة وأمانة

الالئقة في نظرها فلم تستطع أن تشارك في اإلحتفال بعودة التابوت إلى أورشليم، 

عما في نفوسهم من  وقد يبدو بعض الناس األتقياء أغبياء في نظرنا في التعبير

عبادة، ولكن علينا أن نقبلهم ، كما ال يجب أال نخشى أن نعبد اهللا بأي عبارات تبدو 

  .مالئمة

) 4: 16أخ 1( يم الحمد والشكر هللا على الدوام لقد عين داود بعض الالويين لتقد   

فيجب أن يكون الحمد والشكر جزءاً مستديماً في حياتنا وليس مجرد عبارات 

، وثق أن ي أن تعزم على حمد اهللا باستمرارظة للمناسبات فقط فعليك يا صديقمحفو

كنت ال تفهم ذلك في  اهللا يحبك وهو يرتب كل األحداث لخيرك ومنفعتك، حتى وإن

  .بداية األمر

غير كافية للتعبير عن " شكراً هللا"رة هل حدث يا عزيزي القارئ ورأيت أن عبا •

  :ي الترنيمة التي ترنم بها داودلشكر الحقيقي ف؟ هناك أربعة عناصر لشكرك له

             0تذكر ما قد فعله اهللا -1

   0تخبير اآلخرين بما فعله -2

       0إظهار مجد اهللا لآلخرين -3

  0تقديم الذات والوقت والموارد -4

  .عادة التعبير الصادق عن شكرك هللافيجب عليك يا صديقي أن تنَّمي عندك 

  )1: 17أخ 1( اود في بناء بيت الرب؟ وماذا كان رد الرب عليه؟ لماذا فكر د :س

خيمة بينما هو يعيش في  في ،نب أن يظل التابوت رمز حضور اهللاشعر داود بالذ :ج

هللا لداود وكانت رغبة داود صائبة، ولكن لم يكن التوقيت مناسباً فقال ا. قصر جميل

إستعداد أن يعيش حسب توقيت  وكان داود على) 4، 3: 17أخ 1(أن ال يبني هيكالً 

فإن كنت يا صديقي تعيش في رفاهية نسبية بينما عمل اهللا أو بيته أو خدامه  . اهللا 

  .قيت اهللافي إحتياج فهيا وصحح الخلل في التوازن وكُن مستعداً إلنتظار تو

أن يقوم رجل حرب ، إال أن الرب لم يشأ رغم أشواق داود في بناء بيت للربولكن 

فقد سفك ) 3: 5مل 1(و ) 3: 28أخ 1(راجع أيضاً ) 4-3: 17أخ 1(ء هيكله ببنا

داود دماً كثيراً لتوحيد األمة كما أمر اهللا، لذلك كان يجب أن ينتقل شرف بناء الهيكل 

إلى سليمان بن داود ، فسيسلم داود لسليمان مملكة متحدة يخَّيم عليها السالم، على 

  0ميل للرباستعداد للشروع في بناء هيكل ج

  

  )21أخ 1(؟ ما الذي دفع داود إلى عد الشعب؟ وماذا كانت نتيجة هذا التعداد :س

، ألنه على عكس التعداد الذي أمر به الرب ى تعداد داود للشعب بكارثة كبيرةأت :ج

أجرى داود هذا التعداد لكي يستطيع االفتخار بقوة جيشه، ) 2، 1(في سفر العدد 

كرية، بدأ يتَّكل على هذه القوة أكثر من اتكاله على قوة اهللا فبإحصاء قوته العس
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، واإلفتخار ألن اهللا قد إستخدمك ين االتكال بكل ثقة على قوة اهللاوهناك خيط رفيع ب

ويقول الكتاب المقدس هنا أن الشيطان أغوى داود ليحصي . لتحقيق أمور عظيمة

  ؟جبر الناس على فعل الخطأان أن يفهل يستطيع الشيط) 1: 21أخ 1(بني إسرائيل 

، ولكن داود هو الذي قرر أن ينصاع للتجربة نما جرب الشيطان داود بالفكرةإ! كال 

الذي قام  ومنذ أيام جنة عدن والشيطان يجرب اإلنسان بالخطية لم يكن اإلحصاء

، ولكن دافعه لذلك كان خاطئاً وهو االفتخار بجيشه القوي، به داود ضد شريعة اهللا

سياً أن قوته الحقيقية إنما هي من اهللا ، حتى يوآب الذي ال يعرف عنه تمسكه نا

  .بالمثُل األدبية العليا، أدرك أن ذلك اإلحصاء خطية

ولكن يمكن أن يكون . اً ما قد ال يكون خاطئاً في ذاتهونتعلم من مثال داود أن تصرف

فكثيراً ما تكون الخطية . يةخطية لو أن الدافع إليه هو الطمع أو الغرور أو األنان

نا قبل أن ننفذ األفعال في دوافعنا وليست في أفعالنا، فيجب علينا أن نفحص دوافع

  .المختلفة

، ودبر اهللا مخرجاً في مشورة يوآب، ولكن فضول اناستجاب داود لتجربة الشيط

مانه بقوة اهللا لقد كان إيمانه بقوته الذاتية، أقوى من إي. داود كان يزكيه الغرور

ويمكن أن تكون الكبرياء والفضول هم سبب سقوطنا نحن أيضاً فإذا شعرنا باكتفاء 

ففي . ، فسرعان ما نسقط في حبائل الشيطاني، وإتَّكلنا على قوتنا دون اهللاذات

االكتفاء الذاتي نفقد أماننا وللنجاة من التجربة افحص رغبات قلبك الداخلية لتدرك 

زداد معرفة عن النجاة لت )13: 10كو 1راجع (بة  الخارجية مغرية لماذا تبدو التجر

  . من التجربة

  ما هي المبادئ التي أعطاها الملك داود لسليمان ابنه إلرشاده في الحياة  :س

  ؟)9، 8: 28أخ 1(

أعطى الملك داود إلبنه سليمان مبادئ إلرشاده في الحياة، وهذه المبادئ عينها  :ج

  :مسيحي ألبنائه ب أن يقدمها أي أبيج

            0اعرف اهللا معرفة شخصية .1

   0احفظ وصايا اهللا واكتشف ما ال يريدك أن تعمله .2

  0اعبد اهللا بقلب نقي .3

  0اخدم اهللا بنفس راغبة .4

  0كُن أميناً .5

   0ال تجعل اإلحباط يصيبك .6
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