هل هللا اغوي داوود ام الشيطان ؟
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الشبهة

):اغواء داود(س َرائِي َل(.اخبار االيام االول1 2/12:
) َو َوقَفَ ال َّ
ص َي إِ ْ
ض َّد إِ ْ
س َرائِي َلَ ،وأَ ْغ َوى دَا ُو َد لِيُ ْح ِ
ش ْيطَانُ ِ
س َرائِي َل 1
ص إِ ْ
ب َعلَى إِ ْ
ب ال َّر ِّ
ض ُ
س َرائِي َل ،فَأَه َ
َوعَا َد فَ َح ِم َي َغ َ
ض َوأَ ْح ِ
َاج َعلَ ْي ِه ْم دَا ُو َد قَائِالً« :ا ْم ِ
)َ 24/1ويَ ُهو َذا»(.صموئيل الثانى
وهنا اوحى الروح القدس الذى هو هللا الى مؤلف سفر اخبار االيام االول بأن الشيطان هو من
...اغوى داود ليحصى اسرائيل
اما الى مؤلف سفر صموئيل الثانى فأوحى له هللا بانه هو نفسه من اغوى داود واهاجه على شعب
...اسرائيل ويهوذا
وانى ألرى عجبا فى ربكم المتناقض الذى يحب ان يحير عبيده فى فهم معنى كالمه الموحى به الى
...مؤلفى اسفار الكتاب المقدس
هل االغواء والوسوسة من صفات هللا ام من صفات الشيطان؟
ام هل ان الرب هو الشيطان؟
ومن موقع اخر اسالمي
ويتحدث سفر صموئيل عن أن داود قد أمره الرب " قائالً :امض وأحصي إسرائيل ويهوذا " ففعل
داود " فكان إسرائيل ثمانمائة ألف رجل ذي بأس مستل السيف( 088ألف) ،ورجال يهوذا
خمسمائة ألف رجل "( 088ألف) .

ثم إن داود ندم على إحصائه بني إسرائيل وقال للرب " :لقد أخطأت جداً في ما فعلت  ،واآلن يا رب
أزل إثم عبدك " مع أنه امتثل لألمر تماماً.
ثم أمر هللا جاد النبي أن يبلغ داود عقوبة هللا له  ،وأن هللا يخيره بين أمور " أتأتي عليك سبع سني
جوع في أرضك ؟ أم تهرب ثالثة أشهر أمام أعدائك وهم يتبعونك ؟ أم يكون ثالثة أيام وباء في
أرضك ؟ فاآلن اعرف وانظر ماذا أرد جوابا ً على مرسلي "( صموئيل (. )21 - 2/12 )1
ويختلف سفر األيام في رواية القصة ذاتها عن سفر صموئيل فيقول " :ووقف الشيطان ضد
إسرائيل وأغوى داود ليحصي إسرائيل ....فدفع يوآب جملة عدد الشعب إلى داود فكان كل إسرائيل
ألف ألف ومئة ألف رجل (مليون ومائة ألف) مستلّي السيف ،ويهوذا أربع مئة وسبعين ألف رجل
مستلّي السيف( 278ألف) ...،وقبح في عيني هللا هذا األمر فضرب إسرائيل.
فقال داود هلل :لقد أخطأت جداً حيث عملت هذا األمر ،واآلن أزل إثم عبدك ألني سفهت جداً .فكلم
الرب جاد رائي داود وقال :اذهب وكلم داود قائالً :هكذا قال الرب :ثالثة أنا عارض عليك ،فاختر
لنفسك واحدا منها فافعله بك ...إما ثالث سنين جوع أو ثالثة أشهر هالك أمام مضايقيك وسيف
أعدائك يدركك ،أو ثالثة أيام يكون فيها سيف الرب ووبأ في األرض ومالك الرب يعثو في كل تخوم
إسرائيل.فانظر اآلن ماذا أرد جوابا ً لمرسلي"( .األيام (. )21 - 2/12 )2
فقد تناقض النصان في أمور :
 )2من الذي أمر بإحصاء بني إسرائيل الرب أم الشيطان ؟ وكما يقول العالمة ديدات " :فإن
الشيطان والرب ليسا مصطلحين مترادفين في أي الديانات " .
 ) 1أعداد بني إسرائيل ،ففي سفر صموئيل كان رجال إسرائيل  088888وفي األيام أضحوا
 . 2.288888وفي صموئيل كان رجال يهوذا  088888رجل  ،فجعلهم سفر األيام  278888رجل،
فأي السفرين أرقامه صحيحة ؟
 )1وهل كانت العقوبة التي خير داود ثالث سنين جوع أم سبع سنين .

ملخص الشبهة
 2من الذي اغوي داوود هللا ام الشيطان ؟
 1العقوبه كانت ثالث سنين ام سبع سنين ؟
 1اي من السفرين ارقام تعداده صحيحه واالخر خطا ؟

الرد

نالحظ شئ سيفسر الكثير اوال
هذا التعداد هو تعداد للذين يقدرون ان يحملوا السالح فقط ليس فيه الذين هم من عشرين سنه فما
دون وال النساء وال الغير قادرين علي حمل السالح
ثانيا هنا رجال معدودين بالفعل وهم المجندين بالفعل وعددهم معروف من اجل الخدمه في االسباط
او مع داوود او جيش خاص فسنجد بنهاية الشرح ان الصوره ستظهر تفصيليه

الشبهة االولي
سفر صموئيل الثاني 1 :42
س َرائِي َل
ص إِ ْ
ب َعلَى إِ ْ
ب ال َّر ِّ
ض ُ
س َرائِي َل ،فَأَه َ
َوعَا َد فَ َح ِم َي َغ َ
ض َوأَ ْح ِ
َاج َعلَ ْي ِه ْم دَا ُو َد قَائِالً« :ا ْم ِ
َويَ ُهو َذا».

سفر أخبار األيام األول 1 :41
س َرائِي َل.
َو َوقَفَ ال َّ
ص َي إِ ْ
ض َّد إِ ْ
س َرائِي َلَ ،وأَ ْغ َوى دَا ُو َد لِيُ ْح ِ
ش ْيطَانُ ِ

وللتوضيح
مكتوب في االنجيل في رسالة معلمنا يعقوب

 21 :2طوبى للرجل الذي يحتمل التجربة النه اذا تزكى ينال اكليل الحياة الذي وعد به الرب للذين
يحبونه
 21 :2ال يقل احد اذا جرب اني اجرب من قبل هللا الن هللا غير مجرب بالشرور و هو ال يجرب احدا
 22 :2و لكن كل واحد يجرب اذا انجذب و انخدع من شهوته
 20 :2ثم الشهوة اذا حبلت تلد خطية و الخطية اذا كملت تنتج موتا

والشيطان هو المجرب وهذا اسمه
إنجيل متى 3 :4
ب َو َقال َ لَ ُه« :إِنْ ُك ْن َ
ارةُ ُخ ْب ًزا».
ير ه ِذ ِه ا ْلح َِج َ
ت ا ْبنَ هللاِ َفقُلْ أَنْ َتصِ َ
َف َت َقدَّ َم إِلَ ْي ِه ا ْل ُم َج ِّر ُ

رسالة بولس الرسول األولى إلى أهل تسالونيكي 5 :3
مِنْ أَ ْج ِل َ
س ْل ُ
ب َي ُكونُ َقدْ َج َّر َب ُك ْم،
ف إِي َما َن ُك ْم ،لَ َعل َّ ا ْل ُم َج ِّر َ
ت لِ َك ْي أَ ْع ِر َ
ضا ،أَ ْر َ
هذا إِ ْذ لَ ْم أَ ْح َت ِملْ أَ ْي ً
ير َت َع ُب َنا َباطِ لً.
َف َيصِ َ

فنفهم من هذا ان الشيطان هو الذي جرب داوود ولكن كل شئ يتم بسماح من هللا الن اليوجد شئ
في السماء او علي االرض يتم بدون السماح من هللا فهو
سفر إشعياء 7 :24
ق ال ُّ
صانِ ُع ُك ِّل ه ِذ ِه
سالَ ِم َو َخالِ ُ
ص ِّو ُر النُّو ِر َو َخالِ ُ
صانِ ُع ال َّ
ق الش َِّّر .أَنَا ال َّر ُّب َ
ظ ْل َم ِةَ ،
ُم َ

فبغياب النور يكون ظلمه وبغياب سالم الرب يكون شر فقبل ان يجرب المجرب احد البد ان يكون
اوال بسماح من هللا كما حدث في قصه ادم وحواء وقصة ايوب وتجارب كثيره لتكون عبره ودرس
البناؤه
ففي قصة ايوب
سفر ايوب 2
ض،
اب ال َّ
 7فَقَا َل ال َّر ُّب لِل َّ
ش ْيطَانُ ال َّر َّ
انِ « :منَ أَيْنَ ِجئْتَ ؟» .فَأ َ َج َ
ب َوقَا َلِ « :منْ ا ْل َج َوالَ ِن فِي األَ ْر ِ
ش ْيطَ ِ
َو ِمنَ التَّ َمشِّي فِي َها».
ش ْي َ
ضَ .ر ُج ٌل َكا ِم ٌل
 0فَقَا َل ال َّر ُّب لِل َّ
وب؟ ألَنَّهُ لَ ْي َ
انَ « :ه ْل َج َع ْلتَ قَ ْلبَكَ َعلَى َع ْب ِدي أَ ُّي َ
س ِم ْثلُهُ فِي األَ ْر ِ
ط ِ
ستَقِي ٌم ،يَتَّقِي هللاَ َويَ ِحي ُد ع َِن الش َِّّر».
َو ُم ْ
وب هللاَ؟
اب ال َّ
ش ْيطَانُ ال َّر َّ
ب َوقَا َلَ « :ه ْل َم َّجانًا يَتَّقِي أَ ُّي ُ
 9فَأ َ َج َ
ار ْكتَ أَ ْع َما َل يَ َد ْي ِه فَا ْنتَش ََرتْ
احيَ ٍة؟ بَ َ
س أَنَّكَ َ
 28أَلَ ْي َ
سيَّ ْجتَ َح ْولَهُ َو َح ْو َل بَ ْيتِ ِه َو َح ْو َل ُك ِّل َما لَهُ ِمنْ ُك ِّل نَ ِ
ض.
َم َو ِ
اشي ِه فِي األَ ْر ِ
س ُك َّل َما لَهُ ،فَإِنَّهُ فِي َو ْج ِهكَ يُ َجدِّفُ َعلَ ْيكَ ».
س ْط يَدَكَ اآلنَ َو َم َّ
َ 22ول ِك ِن ا ْب ِ
ش ْيطَانُ ِمنْ
ان« :ه َُو َذا ُك ُّل َما لَهُ فِي يَ ِدكََ ،وإِن َّ َما إِلَي ِه الَ تَ ُم َّد يَ َد َك» .ث َّم َخ َر َج ال َّ
 21فَقَا َل ال َّر ُّب لِل َّ
ش ْيطَ ِ
ب.
أَ َم ِام َو ْج ِه ال َّر ِّ
فهذا يدل ان الشيطان ال يستطيع ان يفعل شيئ بدون سماح هللا ولكن ارادة هللا حتي لو سمح
للشيطان ان يجرب ان يحولها للخير
رسالة بولس الرسول إلى أهل رومية 10 :0

ص ِد ِه.
َونَ ْحنُ نَ ْعلَ ُم أَنَّ ُك َّل األَ ْ
ب قَ ْ
س َ
شيَا ِء تَ ْع َم ُل َم ًعا لِ ْل َخ ْي ِر لِلَّ ِذينَ يُ ِحبُّونَ هللاَ ،الَّ ِذينَ ُه ْم َم ْدع ُُّوونَ َح َ

فخطة الشيطان دائما هدفه الشر النه شرير ودائما يشتكي علي ابناء الرب
سفر رؤيا يوحنا الالهوتي 11 :14
س ْلطَانُ
ص ْوتًا ع َِظي ًما قَائِالً فِي ال َّ
ص إِل ِهنَا َوقُد َْرتُهُ َو ُم ْل ُكهُ َو ُ
ار َخالَ ُ
ص َ
س َما ِء« :اآلنَ َ
س ِم ْعتُ َ
َو َ
شتَ ِكي َعلَ ْي ِه ْم أَ َما َم إِل ِهنَا نَ َها ًرا َولَ ْيالً.
شتَ ِكي َعلَى إِ ْخ َوتِنَا ،الَّ ِذي َكانَ يَ ْ
يح ِه ،ألَنَّهُ قَ ْد طُ ِر َح ا ْل ُم ْ
س ِ
َم ِ

فهذا ما يفعله الشيطان ويريد ان يوقع الكل في الخطيه وهدفه انه باغواء داوود بعد الشعب يكشف
عدة شهوات في قلب داوود ويسقطه في الخطيه ليدمر داوود والشعب ايضا
ولكن هللا هدفه ان يجعل داوود متضع ويعاقب المهملين ويعطي الشعب درس روحي مهم مثلما فعل
تماما مع ايوب
فاالمر بالحقيقه كان هناك خطيه بدات تتسلل لقلب داود وهو ان يفتخر بقوته ووملكته وهذا الفكر
الشرير يترتب عليه انه بدا يعتمد علي قوته وليس علي هللا كما كان في الماضي
فداوود الصبي الذي في بداية حياته اعتمد علي هللا فقط في قتل االسد والدب وايضا اشتعل بالغيره
علي اسم الرب وعلي جيش الرب فذهب الي جليات فقط باسم رب الجنود
سفر صموئيل األول 45 :71
دَاو ُد لِ ْلفِل ِْسطِ ين ِِّي« :أَ ْن َ
ب ا ْل ُج ُنو ِد
اس ِم َر ِّ
س ْيف َوبِ ُر ْمح َوبِ ُت ْرسَ ،وأَ َنا آتِي إِلَ ْي َك بِ ْ
ت َتأْتِي إِلَ َّي بِ َ
َف َقال َ ُ
صفُوفِ إِ ْس َرائِيل َ الَّذِينَ َع َّي ْر َت ُه ْم.
إِل ِه ُ

وقتله بالمقالع االن يتفكر في معرفة قوة جيشه وسلطانه وهذا احزن الرب فاراد فالجل شهوة
داوود سمح الرب للشيطان ان يغوي داوود

وايضا كان هناك خطية انتشرت في الشعب وهو بعد ان استراح الشعب من الحرب مع الفلسطينيين
واغتني بغنيمه كثيره من بني عمون وايضا استراح من الجفاف الذي حدث ثالث سنوات بدا ينتشر
بني بليعال في الشعب (  1صم  ) 11وبعد بعض الشعب عن الرب
ونالحظ ان هذا ما كان في قلب داوود فهو لم يرفض االغواء ولم يصلي ويسال الرب اوال بل يقول
االنجيل بانه قال مباشره ليؤاب ليعد الشعب بل انه رفض ان يستمع لنصيحة يواب واحتد عليه
ولم يستشر الرب ايضا كما كان يفعل قديما
1صم 12
ض َوأَ ْح ِ
ام ِ
دَاودَ َقائِلًْ « :
ب َعلَى إِ ْس َرائِيلََ ،فأَهَا َج َعلَ ْي ِه ْم ُ
الر ِّ
ب َّ
ض ُ
ِي َغ َ
َ 1و َعادَ َف َحم َ
ص إِ ْس َرائِيل َ
َو َي ُه َ
وذا».
ِيع أَ ْس َباطِ إِ ْس َرائِيل َ مِنْ دَانَ إِلَى بِ ْئ ِر
ش الَّذِي عِ ْندَ هُُ « :ط ْ
َ 2ف َقال َ ا ْل َملِ ُك لِ ُي َ
ِيس ا ْل َج ْي ِ
وآب َرئ ِ
ف فِي َجم ِ
بَ ،فأ َ ْعلَ َم َعدَ دَ ال َّ
س ْبع َو ُعدُّوا ال َّ
ش ْع ِ
ب».
ش ْع َ
َ
ب إِل ُه َك ال َّ
ان.
ب أَ ْم َثالَ ُه ْم ِم َئ َة ضِ ْعفَ ،و َع ْي َنا َ
ش ْع َ
الر ُّ
وآب لِ ْل َملِكِ « :لِ َي ِز ِد َّ
َ 3ف َقال َ ُي ُ
س ِّيدِي ا ْل َملِكِ َناظِ َر َت ِ
س ِّيدِي ا ْل َملِ ُك ِب َ
هذا األَ ْم ِر؟»
س ُّر َ
َولكِنْ لِ َم َاذا ُي َ
َ 4فا ْ
ش مِنْ عِ ْن ِد ا ْل َملِكِ
وآب َو ُر َؤ َ
شَ ،ف َخ َر َج ُي ُ
ش َتدَّ َكلَ ُم ا ْل َملِكِ َعلَى ُي َ
سا ُء ا ْل َج ْي ِ
وآب َو َعلَى ُر َؤسَاءِ ا ْل َج ْي ِ
لِ َي ُعدُّوا ا ْل َ
ب،أَ ْي إِ ْس َرائِيل َ.
ش ْع َ
 1اخ 21
ف ال َّ
دَاودَ لِ ُي ْحصِ َي إِ ْس َرائِيلَ.
ش ْي َطانُ ضِ دَّ إِ ْس َرائِيلََ ،وأَ ْغ َوى ُ
َ 1و َو َق َ
وآب َولِ ُر َؤسَاءِ ال َّ
س ْبع إِلَى دَانَ َ ،و ْأ ُتوا إِلَ َّي
ش ْعبِْ « :اذ َه ُبوا عِ دُّوا إ ِ ْس َرائِيل َ مِنْ بِ ْئ ِر َ
دَاو ُد لِ ُي َ
َ 2ف َقال َ ُ
َفأ َ ْع َل َم َعدَ دَ ُه ْم».
ب َعلَى َ
س ِّيدِي ا ْل َملِ َك َع ِبيدًا
ِيعا َيا َ
سوا َجم ً
ش ْع ِب ِه أَ ْم َثالَ ُه ْم ِم َئ َة ضِ ْعف .أَلَ ْي ُ
الر ُّ
وآب« :لِ َي ِز ِد َّ
َ 3ف َقال َ ُي ُ
ب َ
ب إِ ْثم إلِ ْس َرائِيلَ؟»
س َب َ
س ِّيدِي؟ لِ َم َاذا َي ُكونُ َ
هذا َ
ل َِس ِّيدِي؟ لِ َم َاذا َي ْطلُ ُ
ور َ
َ 4فا ْ
شلِي َم.
اء إِلَى أ ُ ُ
اف فِي ُكل ِّ إِ ْس َرائِيل َ ُث َّم َج َ
وآب َو َط َ
وآبَ .ف َخ َر َج ُي ُ
ش َتدَّ َكلَ ُم ا ْل َملِكِ َعلَى ُي َ

وهذا تكرار لنفس الخطيه فهو لم يتعلم من خطيته السابقه من عدم استشارة الرب في امر
الجبعونيين وتعجله
وعاند داود فتره طويله قبل ان يعترف بخطيته واقر بانه سفه جدا ولكنه اعترف بها قبل ان يوبخه
جاد الرائي
 1صم 12
دَاو َد َق ْل ُب ُه َب ْعدَ َما َعدَّ ال َّ
ت ِج ًدا فِي َما َف َع ْل ُ
ب« :لَ َقدْ أَ ْخ َطأْ ُ
تَ ،واآلنَ َيا
ِلر ِّ
دَاو ُد ل َّ
بَ .ف َقال َ ُ
ش ْع َ
ب ُ
ض َر َ
َ 11و َ
ب أَ ِزلْ إِ ْث َم َع ْب ِد َك ألَ ِّني ا ْن َح َم ْق ُ
ت ِج ًدا».
َر ُّ
 2اخ 12
ت َ
ت ِج ًدا َح ْي ُ
سفِ ْه ُ
ث َع ِم ْل ُ
دَاو ُد ِلِلَِ « :ل َقدْ أَ ْخ َطأْ ُ
ت ِج ًدا».
هذا األَ ْم َرَ .واآلنَ أَ ِزلْ إِ ْث َم َع ْب ِد َك ألَ ِّني َ
َ 8ف َقال َ ُ

وداوود ايضا اثناء العدد كان ايضا رغم اصراره مترددا في ان ينفذه فقال
 2اخ 17
 23 :22و لم ياخذ داود عددهم من ابن عشرين سنة فما دون الن الرب قال انه يكثر اسرائيل
كنجوم السماء
ويدل علي ان داود لم يكن راضيا عن نفسه فيما فعل اثناء التعداد لهذا امر بتعداد ما فوق العشرين
سنه من الذكور حاملي السالح فقط اما عشرين فما دون او غير حاملي السالح او النساء لم يعدهم
ليزيدوا ويكونوا كنجوم السماء

ولهذا العقاب كان ثالث سنين جوع ( او سبع سنين زمن كلي لبداية المجاعه لنهايتها ) او ثالث
شهور اعداء او ثالث ايام وبا ويتضح ان العقاب سيقع علي الشعب الذي اهمل فداوود تاب ووبخه
قلبه ولكن الشعب لم يتب ولم يقدم توبه فلذلك عاقب الرب الشعب وبخاصه بني بليعال الذي قال
عنهم داوود بروح النبوه قبل ذلك (  1صم  ) 11الحادث انهم سيحترقون

َ 6ولكِنَّ َبنِي َبلِ َّي َعال َ َجمِي َع ُه ْم َك َ
ش ْوك َم ْط ُروح ،ألَ َّن ُه ْم الَ ُي ْؤ َخ ُذونَ بِ َيد.
ار فِي َم َكانِ ِه ْم».
سلَّ ُح ِب َحدِيد َو َع َ
س ُه ْم َي َت َ
الر ُجل ُ الَّذِي َي َم ُّ
َ 2و َّ
صا ُر ْمحَ ،ف َي ْح َت ِرقُونَ ِبال َّن ِ

ونالحظ الفرق اللغوي فيقول
سفر صموئيل الثاني 1 :42
س َرائِي َل
ص إِ ْ
ب َعلَى إِ ْ
ب ال َّر ِّ
ض ُ
س َرائِي َل ،فَأَه َ
َوعَا َد فَ َح ِم َي َغ َ
ض َوأَ ْح ِ
َاج َعلَ ْي ِه ْم دَا ُو َد قَائِالً« :ا ْم ِ
َويَ ُهو َذا».

سفر أخبار األيام األول 1 :41
س َرائِي َل.
َو َوقَفَ ال َّ
ص َي إِ ْ
ض َّد إِ ْ
س َرائِي َلَ ،وأَ ْغ َوى دَا ُو َد لِيُ ْح ِ
ش ْيطَانُ ِ

اوال
الرب ترك داوود ان يفعل هذا الخطا بطريقه عدم تدخل منه ( بنفس المعني غياب النور ينتج عنه
ظلمه ) اما الشيطان فهو المضاد والمعاند يقول التعبير الكتابي انه واقف ضد اسرائيل بمعني الشر
المستمر والكره الحقيقي
ثانيا
تصرف الرب انه ترك شهوة قلب داوود الشريرة ان تعمل هذا االمر اما الشيطان فيستخدم معه
تعبير اغوي الن االغواء بالشر وهللا ال يغوي احد
ولهذا فان دقة التعبير الكتابي توضح القصه جدا

الهدف

فاهلل ال يجرب بالشرور وكنه ال يجبر االنسان علي فعل الخير ولكنه يسمح لالنسان بان يختار بين
الخير والشر
سفر التثنية 75 :33
ت َوال َّ
ت ا ْل َي ْو َم قُدَّا َم َك ا ْل َح َيا َة َوا ْل َخ ْي َرَ ،وا ْل َم ْو َ
«ا ُ ْن ُظ ْرَ .قدْ َج َع ْل ُ
ش َّر،
واالنسان الذي يختار الخير يقف معه هللا ويعضده ويسنده ويجعله ينتصر علي اعداؤه ولكن ان
اختار االنسان الشر يسمح هللا للشيطان بان يجرب هذا االنسان ويغربل رجاله فاهلل يخلص بكشف
الخطيه والذي يتوب عنها كداوود يخلص والذي يرفض ويتمسك بتعاليم بني بليعال يهلك
ولهذا لدقة التعبير االلهي ذكر سفر صموئيل ان التجربه اتت من الرب لكي ال يفهم احد ان الشيطان
جربه بدون اذن من الرب وايضا وضح سفر االخبار ان الشيطان جربه ليؤكد ان هللا ال يجرب
بالشرور بل يسمح للشيطان بالتجربه للتنقيه

الشبهة الثانية
وايضا اكمل نقطه اخري مهمه وهي عدد سني المجاعه هلي هي سبع سنين ام ثالث سنين ؟

سفر صموئيل الثاني 11 :42
ب ثَالَثَةَ
ضكَ ،أَ ْم تَ ْه ُر ُ
فَأَتَى َجا ُد إِلَى دَا ُو َد َوأَخبَرهُ َوقَا َل لَهُ« :أَتَأْتِي َعلَ ْيكَ َ
وع فِي أَ ْر ِ
س ْب ُع ِ
سنِي ُج ٍ
ضكَ ؟ فَاآلنَ ا ْع ِرفْ َوا ْنظُ ْر َما َذا
أَ ْ
ش ُه ٍر أَ َما َم أَ ْعدَائِكَ َو ُه ْم يَ ْتبَ ُعونَكَ ،أَ ْم يَ ُكونُ ثَالَثَةَ أَيَّ ٍام َوبَأ ٌ فِي أَ ْر ِ
سلِي».
أَ ُر ُّد َج َوابًا َعلَى ُم ْر ِ

سفر أخبار األيام األول 14 :41

إِ َّما ثَالَ َ
سيْفُ أَ ْعدَائِكَ يُ ْد ِر ُككَ ،أَ ْو ثَالَثَةَ أَيَّ ٍام
سنِينَ ُجو ٌع ،أَ ْو ثَالَثَةَ أَ ْ
ضايِقِيكَ َو َ
ش ُه ٍر َهالَ ٌك أَ َما َم ُم َ
ث ِ
س َرائِي َل .فَا ْنظُ ِر اآلنَ
وم إِ ْ
ضَ ،و َمالَ ُك ال َّر ِّ
سيْفُ ال َّر ِّ
يَ ُكونُ فِي َها َ
ب يَ ْعثُو فِي ُك ِّل ت ُُخ ِ
ب َو َوبَأ ٌ فِي األَ ْر ِ
سلِي».
َما َذا أَ ُر ُّد َج َوابًا لِ ُم ْر ِ
ولنتفكر معني المجاعه هو ان ينتهي الطعام تماما
فلو حدث بداية من هذا الوقت وقف للمطر فماذا سيحدث ؟
اوال هذا حدث بعد ايام الحصاد ونزول مطر (  1صم ) 12
وجزء من السنه تحسب سنه في الفكر اليهودي
ولو توقفت الزراعه بسبب عدم وجود مطر يكون هناك اكل يكفي لعامين كما يتضح من شرح سنة
اليوبيل  .فسنة اليوبيل تكون بعد سنه سابعه فيكون هناك توقف في الزراعه سنتين والسنة 20
انتاجها يكفي السنتين واكثر
الويين 10
اب َع ِة إِنْ لَ ْم َن ْز َر ْع َولَ ْم َن ْج َم ْع َغلَّ َت َنا؟
الس َن ِة َّ
َ 21وإِ َذا قُ ْل ُت ْمَ :م َاذا َنأْ ُكل ُ فِي َّ
الس ِ
ِسةَِ ،ف َت ْع َمل ُ َغ َّل ًة لِ َثلَ ِ
ث سِ نِينَ .
الساد َ
الس َن ِة َّ
َ 21فإِ ِّني آ ُم ُر بِ َب َر َكتِي َل ُك ْم فِي َّ
الس َن ِة ال َّتاسِ َعةِ .إِلَى أَنْ َتأْت َِي َغلَّ ُت َها
الس َن َة ال َّثا ِم َن َة َو َتأْ ُكلُونَ مِنَ ا ْل َغلَّ ِة ا ْل َعتِي َق ِة إِلَى َّ
َ 22ف َت ْز َر ُعونَ َّ
َتأْ ُكلُونَ َعتِي ًقا.
ولهذا فلو توقف الزرع في السنه الثانيه فانتاج السنه االولي يكفي السنه الثانيه والثالثه وبداية
الرابعه
ويحتاج الشعب يقية السنة الرابعه لينتهي المحصول الي اخره ويبدا الجوع الشديد فلو حدث
مجاعه سبع سنين سيبدا ان يشعر بها الشعب بعد ثالث سنين ويبدا يعاني بعد نهاية السنه الرابعه
فيكون الجوع الشديد ثالث سنين فقط

االدله

اوال الجوع الذي حدث بسبب الجبعونيين بدا يشعر به داوود في السنه الثالثه فصلي هلل
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دَاودَ َثلَ َ
ب« :ه َُو
الر ُّ
بَ .ف َقال َ َّ
الر ِّ
دَاو ُد َو ْج َه َّ
ب ُ
س َنةَ ،ف َطلَ َ
س َن ًة َب ْعدَ َ
ث سِ نِينَ َ ،
َ 1و َكانَ ُجو ٌع فِي أَ َّي ِام ُ
ألَ ْج ِل َ
ش ُاول َ َوألَ ْج ِل َب ْي ِ
ت الدِّ مَاءِ  ،ألَ َّن ُه َق َتل َ ا ْل ِج ْب ُعونِ ِّيينَ ».
والدليل الثاني سبع سنين جوع مصر كان اصعبهم اخر ثالث سنوات
سفر التكوين 22
ِيع
دَانَ .وأَ َّما َجم ُ
فَ ،ف َكانَ ُج ٌ
س ُ
وع َتأْتِي َك َما َقال َ ُيو ُ
َ 44وا ْب َتدَأَ ْت َ
ِيع ا ْل ُب ْل ِ
وع فِي َجم ِ
س ْب ُع سِ نِي ا ْل ُج ِ
ِص َر َف َكانَ فِي َها ُخ ْب ٌز.
أَ ْر ِ
ضم ْ
ص َر َخ ال َّ
ِيع أَ ْر ِ
ش ْع ُ
ِص َر َو َ
ضم ْ
اع ْت َجم ُ
َ 44ولَ َّما َج َ
ب إِلَى ف ِْر َع ْونَ ألَ ْج ِل ا ْل ُخ ْب ِزَ ،قال َ ف ِْر َع ْونُ لِ ُكل ِّ
فَ ،والَّذِي َيقُول ُ لَ ُك ُم ا ْف َعلُوا».
س َ
ِص ِر ِّيينَ ْ « :اذ َه ُبوا إِلَى ُيو ُ
ا ْلم ْ
ِص ِر ِّيينَ َ .وا ْ
ش َتدَّ
وع َعلَى ُكل ِّ َو ْج ِه األَ ْر ِ
اع لِ ْلم ْ
ِيع َما فِي ِه َط َعا ٌم َو َب َ
ف َجم َ
س ُ
ضَ ،و َف َت َح ُيو ُ
َ 46و َكانَ ا ْل ُج ُ
ِص َر.
وع فِي أَ ْر ِ
ضم ْ
ا ْل ُج ُ
وع َكانَ َ
ف لِ َت ْ
ض.
شدِيدًا فِي ُكل ِّ األَ ْر ِ
اء ْت ُكل ُّ األَ ْر ِ
ي َق ْم ًحا ،ألَنَّ ا ْل ُج َ
ش َت ِر َ
س َ
ِص َر إِلَى ُيو ُ
ض إِلَى م ْ
َ 42و َج َ
ويكمل في االصحح 27
وع َكانَ َ
ض َك ْن َعانَ
َ 13ولَ ْم َي ُكنْ ُخ ْب ٌز فِي ُكل ِّ األَ ْر ِ
ِص َر َوأَ ْر ُ
ضم ْ
شدِيدًا ِج ًداَ .ف َخ َّو َر ْت أَ ْر ُ
ض ،ألَنَّ ا ْل ُج َ
َ
وع.
مِنْ أ ْج ِل ا ْل ُج ِ
ض َك ْن َعانَ ِبا ْل َق ْم ِح الَّذِي ا ْ
ش َت ُروا،
ِص َر َوفِي أَ ْر ِ
ِض ِة ا ْل َم ْو ُجودَ ِة فِي أَ ْر ِ
ضم ْ
ف ُكل َّ ا ْلف َّ
س ُ
َ 14ف َج َم َع ُيو ُ
ِض ِة إِلَى َب ْي ِ
ت ف ِْر َع ْونَ .
ف ِبا ْلف َّ
س ُ
اء ُيو ُ
َو َج َ
َ 14فلَ َّما َف َر َغ ِ
ف َقائِلِينَ :
ِص َر َومِنْ أَ ْر ِ
ِض ُة مِنْ أَ ْر ِ
س َ
ِص ِر ِّيينَ إِلَى ُيو ُ
ِيع ا ْلم ْ
ض َك ْن َعانَ أَ َتى َجم ُ
ضم ْ
ت ا ْلف َّ
«أَ ْعطِ َنا ُخ ْب ًزاَ ،فلِ َم َاذا َن ُم ُ
ضا».
ض ٌة أَ ْي ً
س فِ َّ
وت قُدَّا َم َك؟ ألَنْ لَ ْي َ
ضا».
ض ٌة أَ ْي ً
ف« :هَا ُتوا َم َواشِ َي ُك ْم َفأ ُ ْعطِ َي ُك ْم بِ َم َواشِ ي ُك ْم ،إِنْ لَ ْم َي ُكنْ فِ َّ
س ُ
َ 16ف َقال َ ُيو ُ
ِير.
س ُ
فَ ،فأ َ ْع َطا ُه ْم ُيو ُ
س َ
َ 12ف َجا ُءوا ِب َم َواشِ ي ِه ْم إِلَى ُيو ُ
ف ُخ ْب ًزا ِبا ْل َخ ْي ِل َوبِ َم َواشِ ي ا ْل َغ َن ِم َوا ْل َب َق ِر َو ِبا ْل َحم ِ
َف َقا َت ُه ْم ِبا ْل ُخ ْب ِز تِ ْل َك َّ َ
ِيع َم َواشِ ي ِه ْم.
الس َنة َب َدل َ َجم ِ

س ِّيدِي أَ َّن ُه إِ ْذ َقدْ
الس َن ِة ا ْل َّثانِ َي ِة َو َقالُوا لَ ُه« :الَ ُن ْخفِي َعنْ َ
الس َن ُة أَ َت ْوا إِلَ ْي ِه فِي َّ
َ 18ولَ َّما َت َّم ْت تِ ْل َك َّ
َف َر َغ ِ
ض َنا.
سا ُد َنا َوأَ ْر ُ
س ِّيدِي إِالَّ أَ ْج َ
س ِّيدِي ،لَ ْم َي ْب َق قُدَّا َم َ
ِض ُةَ ،و َم َواشِ ي ا ْل َب َهائ ِِم عِ ْن َد َ
ت ا ْلف َّ
ِيعا؟ ِا ْ
 11لِ َم َاذا َن ُم ُ
ض َنا
ير َن ْحنُ َوأَ ْر ُ
ض َنا ِبا ْل ُخ ْب ِزَ ،ف َنصِ َ
ش َت ِر َنا َوأَ ْر َ
ض َنا َجم ً
وت أَ َما َم َع ْي َن ْي َك َن ْحنُ َوأَ ْر ُ
ارا لِ َن ْح َيا َوالَ َن ُم َ
ض َنا َق ْف ًرا».
ير أَ ْر ُ
وت َوالَ َتصِ َ
َعبِيدًا لِف ِْر َع ْونَ َ ،وأَ ْعطِ بِ َذ ً
وع ا ْ
َ 21فا ْ
ش َتدَّ
ف ُكل َّ أَ ْر ِ
ِص ِر ُّيونَ ُكل ُّ َواحِد َح ْقلَ ُه ،ألَنَّ ا ْل ُج َ
اع ا ْلم ْ
ِص َر لِف ِْر َع ْونَ  ،إِ ْذ َب َ
ضم ْ
س ُ
ش َت َرى ُيو ُ
ار ِ
ض لِف ِْر َع ْونَ .
ت األَ ْر ُ
ص َ
َع َل ْي ِه ْمَ .ف َ
فسبع سنين مجاعة مصر اول اربع سنين كلنت محتمله وكانوا الزالوا يبيعون ويشترون
ولكن في بداية السنه الخامسه كان انتهي كل شئ فاشتروا بكل مالهم
السنه السادسه اشتروا ببهائمهم
السنه السابعه اشتروا بارضهم
وايضا حصار بنهدد للسامره كان شديد النه استمر
سفر الملوك الثاني 55 :6
وع َ
ِضةِ،
ار ِب َث َمانِينَ مِنَ ا ْلف َّ
ار َر ْأ ُ
ص َ
اص ُروهَا َح َّتى َ
السام َِر ِة َ .و ُه ْم َح َ
شدِي ٌد فِي َّ
َو َكانَ ُج ٌ
س ا ْل ِح َم ِ
َو ُر ْب ُع ا ْل َقا ِ
ِض ِة.
ب مِنْ ِز ْب ِل ا ْل َح َم ِام ِب َخ ْمس مِنَ ا ْلف َّ

ولكن الحصار ثالث سنين لم يؤدي الي مجاعه شديده
سفر الملوك الثاني 5 :71
اص َرهَا َثلَ َ
صعِدَ َملِ ُك أَ ُّ
ث سِ نِينَ .
ور َعلَى ُكل ِّ األَ ْر ِ
السام َِر ِة َو َح َ
صعِدَ إِلَى َّ
ضَ ،و َ
ش َ
َو َ

فهي سنه االولي حتي لو جزء من سنه تحسب سنه

السنه الثانيه والثالثه الستهالك الطعام
السنه الرابعه لينهوا القله القليله الباقيه
ويكون المجاعه الحقيقيه ثالث سنوات النهائية

اما سفر االخبار يتكلم عن الثالث سنوات الصعبه

لغويا
سفر صموئيل الثاني 11 :42
ب ثَالَثَةَ
ضكَ  ،أَ ْم تَ ْه ُر ُ
فَأَتَى َجا ُد إِلَى دَا ُو َد َوأَخبَرهُ َوقَا َل لَهُ« :أَتَأْتِي َعلَ ْيكَ َ
وع فِي أَ ْر ِ
س ْب ُع ِ
سنِي ُج ٍ
ضكَ ؟ فَاآلنَ ا ْع ِرفْ َوا ْنظُ ْر َما َذا
أَ ْ
ش ُه ٍر أَ َما َم أَ ْعدَائِكَ َو ُه ْم يَ ْتبَعُونَكَ ،أَ ْم يَ ُكونُ ثَالَثَةَ أَيَّ ٍام َوبَأ ٌ فِي أَ ْر ِ
سلِي».
أَ ُر ُّد َج َوابًا َعلَى ُم ْر ِ

ويوضح السفر ان مجاعة االرض ستكون سبعة سنين في ارض مملكة اسرائيل فقط ولكن هم بما
يتمتلكوا من ثروه يقدروا ان ينجوا لعدة سنين ولهذا ذكر بدقة كلمة في ارضك

سفر أخبار األيام األول 14 :41
إِ َّما ثَالَ َ
سيْفُ أَ ْعدَائِكَ يُ ْد ِر ُككَ ،أَ ْو ثَالَثَةَ أَيَّ ٍام
سنِينَ ُجو ٌع ،أَ ْو ثَالَثَةَ أَ ْ
ضايِقِيكَ َو َ
ش ُه ٍر َهالَ ٌك أَ َما َم ُم َ
ث ِ
س َرائِي َل .فَا ْنظُ ِر اآلنَ
وم إِ ْ
ضَ ،و َمالَ ُك ال َّر ِّ
سيْفُ ال َّر ِّ
يَ ُكونُ فِي َها َ
ب يَ ْعثُو فِي ُك ِّل ت ُُخ ِ
ب َو َوبَأ ٌ فِي األَ ْر ِ
سلِي».
َما َذا أَ ُر ُّد َج َوابًا لِ ُم ْر ِ

اما سفر اخبار االيام فيتكلم عن جوع الشعب نفسه بعد ان ينتهي مخزونهم وتنتهي ثروتهم
وقدرتهم علي الشراء من المدن المحيطه
ولهذا فان الفرق في التعبير اللفظي بين االثنين يشرح الموقف جيدا ويكمل بعضه بعضا معطي
صوره تفصيليه هم سبع سنين توقف مطر ينتج عنهم ثالث سنين صعبه جدا بعد انتهاء المخزون
وايضا المال

الهدف
ولماذا وضح الرب انه سبع سنين ثالثه منها صعبه ؟ الن ثالث سنين سوف يستطيعوا ان يحتملوها
اما سبعه بها ثالث صعبه لن يستطيعوا ان يحتملوها
فالختيار بين ثالث سنين صعبه جدا
ام ثالث اشهر حرب
او ثالث ايام وبأ
ولهذا اختار داوود ثالث ايام

الشبهة الثالثه
عدد الشعب
سفر صموئيل الثاني 9 :42
ستَ ِّل
وآب ُج ْملَةَ َع َد ِد ال َّ
س ُم ْ
ب إِلَى ا ْل َملِ ِك ،فَ َكانَ إِ ْ
فَ َدفَ َع يُ ُ
س َرائِي ُل ثَ َمانَ ِمئَ ِة أَ ْل ِ
ش ْع ِ
ف َر ُجل ِذي بَأْ ٍ
ف َر ُجل.
ال َّ
فَ ،و ِر َجا ُل يَ ُهو َذا َخ ْم َ
س ِمئَ ِة أَ ْل ِ
س ْي ِ

 )4سفر أخبار األيام األول 4 :41

ستَلِّي
وآب ُج ْملَةَ َع َد ِد ال َّ
ف َر ُجل ُم ْ
ب إِلَى دَا ُودَ ،فَ َكانَ ُك ُّل إِ ْ
فَ َدفَ َع يُ ُ
ف َو ِمئَةَ أَ ْل ِ
س َرائِي َل أَ ْلفَ أَ ْل ٍ
ش ْع ِ
ف،
س ْب ِعينَ أَ ْلفَ َر ُجل ُم ْ
ستَلِّي ال َّ
ال َّ
فَ ،ويَ ُهو َذا أَ ْربَ َع ِمئَ ٍة َو َ
س ْي ِ
س ْي ِ

اسرائيل اوال
 1صم =  088,888رجل مستل السيف
2اخ =  2,288,888رجل مستل السيف
الفرق بينهما =  188,888رجل محارب
التوضيح
يتكلم سفر صموئيل عن الرجال ذي الباس وهم الذين يستطيعون حمل سالح وقت الحرب وهناك
فرق الجنود الفعليين وقت السلم و رؤساء الجنود ورؤساء القواد ولما ندرسهم نجد هذا الرقم دقيق
جدا كاالتي

اخبار االيام االول
 2 :17و بنو اسرائيل حسب عددهم من رؤوس االباء و رؤساء االلوف و المئات و عرفائهم الذين
يخدمون الملك في كل امور الفرق الداخلين و الخارجين شهرا فشهرا لكل شهور السنة كل فرقة
كانت اربعة و عشرين الفا

اربعه وعشرين الف لكل فرقه وهم  21فرقه فيكون
 100,888 = 21 * 12,888فرق الجنود الحاليين
هؤالء يخدمون الملك فقط

الرؤساء
 21رئيس كل رئيس له فرقه الف تحت سلطانه واسماؤهم في اخبار االيام االول 11 -21 :17
فيكون عددهم
 21,888 = 2888 *21رئيس وجنوده
وهؤالء يخدمون االسباط
فيكون المجموع
 188,888 = 21,888 + 100,888الف رجل مجند بالفعل ويكون
 2,288,888 = 088,888 + 188,888الرقم الذي ذكره سفر االيام
فسفر صموئيل يتكلم عن الرجال الذين يستطيعون ان يحملوا السالح وينضموا الي الجنود الفعليين
وهم  088,888ولم يذكر المجندين بالفعل 188,888
واما سفر االخبار يتكلم عن العدد الكلي من هو مستعد ان يحمل السالح والمجند بالفعل وهم
2,288,88

ثانيا يهوذا
فسفر صموئيل يقول 088,888
وسفر االخبار يقول 278,888
والفرق =  18,888رجل
وهذا سهل جدا شرحه الن لداوود من يهوذا فقط جيش خاص اضيف في عدد سفر صموئيل ولم
يضاف في تعدادد الذي ذكر في سفر االخبار

وعدد هذا الجيش
سفر صموئيل الثاني 7 :6
ِيع ا ْل ُم ْن َت َخ ِبينَ فِي إِ ْس َرائِيلََ ،ثلَثِينَ أَ ْل ًفا.
ضا َجم َ
دَاو ُد أَ ْي ً
َو َج َم َع ُ

وبهذا يكون  18,888الفرق هو عدد جيش داوود الخاص من يهوذا فذكر الرقم في سفر صموئيل
مضافا اليهم الثالثون الف وذكر الرقم في االخبار بدون الثالثون الف جيش داوود

الشرح اللفظي
سفر صموئيل الثاني 9 :42
ستَ ِّل
وآب ُج ْملَةَ َع َد ِد ال َّ
س ُم ْ
ب إِلَى ا ْل َملِ ِك ،فَ َكانَ إِ ْ
فَ َدفَ َع يُ ُ
س َرائِي ُل ثَ َمانَ ِمئَ ِة أَ ْل ِ
ش ْع ِ
ف َر ُجل ِذي بَأْ ٍ
ف َر ُجل.
ال َّ
فَ ،و ِر َجا ُل يَهُو َذا َخ ْم َ
س ِمئَ ِة أَ ْل ِ
س ْي ِ
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ستَلِّي
وآب ُج ْملَةَ َع َد ِد ال َّ
ف َر ُجل ُم ْ
ب إِلَى دَا ُودَ ،فَ َكانَ ُك ُّل إِ ْ
فَ َدفَ َع يُ ُ
ف َو ِمئَةَ أَ ْل ِ
س َرائِي َل أَ ْلفَ أَ ْل ٍ
ش ْع ِ
ف،
س ْب ِعينَ أَ ْلفَ َر ُجل ُم ْ
ستَلِّي ال َّ
ال َّ
فَ ،ويَ ُهو َذا أَ ْربَ َع ِمئَ ٍة َو َ
س ْي ِ
س ْي ِ
اسرائيل
في سفر صم يتكلم عن اسرائيل الرجال المعدودين في هذا التعداد فقط
اما سفر االخبار فيقول ان العدد االجمالي باضافة المعدودين في هذا التعداد الي المعدودين
ومعروفين سابقا وهم الجنود الفعليين فيؤكد ذلك بكلمة كل اي اجمالي التعدادين
يهوذا

اما عن يهوذا العكس فيقول سفر صموئيل ان كل رجال يهوذا االجمالي بكتابة كلمة ورجال توضح
العدد الكلي الذين عدوا في هذا التعداد وايضا المعدودين سابقا من يهوذا كجنود فعليين معروف
عددهم
اما سفر االخبار فيقول يهوذا اي المعدودين في هذا التعداد فقط ولم يضيف اليهم المعدودين سابقا
وهم الجنود الفعليين الثالثين الف من يهوذا

الهدف

هذا االختالف في االرقام الموجوده في السفرين يكمل بعضهما ايضا بطريقه رائعه فنفهم منهم من
هم الجنود بالفعل ومن هم المعدودين حديثا ويعطي صوره تفصيليه لهذا ارشد الوحي االلهي ان
يكتب السفرين في هذا الموقف بهذه الطريقه لنفهم العدد الكلي وايضا العدد الفعلي كامل

واخيرا المعني الروحي من تفسير ابونا انطونيس فكري

يختم السفر حياة داود بخطأ خطير إرتكبه داود وهو إحصاء الشعب لمعرفة دة د رلةال ال ةرن دو
إستشارة الرن ،ف ّل دلى الشعب تأديب قاسى ه ّز أدمةا نفةد داود ور ةر هةلق الهصة هنةا اًةم لة ا
فًلا التأديب الهاسى إنتًى بته يم ربي

فى اكا الًيكل اللى بناق سليما  .وهةلق الهصة تعتبةر اة خل

ل ياة سليما اللى يظًر فةى الكتةان المهة أ ةأ دملةها األساسةى هةو بنةاء الًيكةل وحتةى أ الًيكةل
انسون لها ويسمى هيكل سليما  .حتى بع أ تةم تة ايرق دلةى ية نبوخةل نصّةر وبنةاق بربابةل بعة أ
داد الشعب ان السبى إستمر إسمه هيكل سةليما  .و ةا هةلا راةزا لمةا دملةها المسةيي .فالًيكةل يشةير
ةل
لجس المسيي (يو )41:4اللى أخلقا ان العلراء اريم ويشير للكنيس التةى هةى َل َسة َ قا .والمسةيي دَم َ
هلا لرفع اللعنة دةن شةعبه مةا أ بتهة يم اللبي ة فةى أرل الًيكةل هةلا َرفَة َع هللا اللعنة دةن الشةعب.
(فسليما يراز للمسيي مؤسد للًيكل وفى أنه إبن داود).

آية (-: )2
وعاد فحمي غضبب البرب علبى إسبرائيل فإهباج علبيهم داود قبائال امبض وأحبص إسبرائيل
ويهوذا.
لمارا غضب هللا حينما قام داود بعمل هلا اإلحصاء -:
 -1هو لم يستشر الرن عادته.
 -4ب أ داود يشعر أ سر قوته هو فى د د رلالها وإاكانياته فب أ يعتم دلى هلا .ولو إفتكر داود يف
راع للغنم إلى الك لبار لفًةم أ هةلا قة تةم بهةوة رراع هللا
انت ب اي حياته و يف أنه ت ّول ان ٍ
وليد بلراع بشر.
 -1يب و أ ال افع الرئيسى ،هو اإلدال دن دظمته وق راته وإاكانياتةه ،مةا ةا يفعةل الةوم األاةم
حوله ليردب األام المجاورة ،وله شةار ه الشةعب هةلق الةرو لةللك انةت الخطية دلةى الجميةع
وليد دلى داود وح قا .له حاول داود فى ا بته أ ينسبًا لنفسه ولبيت أبيه لكةى ياصّةب التأديةب
له دليه دو الشعب.
 -2ا الشعب ا تالا إلى تأديب وإالّ أل ّدن هللا داود وح قا .ففى اوضوع أوريا لةم نسةمع أ هللا أ ّدن
الشعب دلى خطأ داود بل التأديب إنصّب دلى اةن يسةت
للشعب إرا فًو المست

 .لكةن ان نسةمع أ الضةرب اولًة

 .وله سمي هللا بخطأ الرادى لتأديب الردي  ،فًى است ه للتأديب.

دمواا نستطيع أ نهول أ سهط داود هنا واعها الشعب هى نفد سهط إبلةيد وددم ،هةى األ ةل اةن
الشجرة الم را  .فإبليد خلهه هللا لميال قويا فرأى لماله وقوته ونسبًا لنفسه فإنفصل دن هللا واات
وهلك وهكلا فعل ددم وأ ل ان نفد الشجرة فمات وهلةك وحلّةت اللعنةات بةاألرل وباإلنسةا  .و ةا
الب أ يأتى المسيي بجس ق ليرفع هلق اللعن ويؤسد هيكله.
 -4ربما قص داود بًلا اإلحصاء إثارة حرون ل ي ة لم يأار بًا هللا لتوسيع املكته ولزيادة اج ق.

 -6وربما أراد تسةخير الشةعب بوضةع لزية االية ثهيلة ل سةابه الخةاب أو حسةان الخزانة ولةيد
ل سان خيم اإللتماع.
 -7ا التع اد اللى يسمي به هللا ارتبطا بت صيل نصف شاقل دن ل إنسا ( .وهلا رازا للف اء. . .
رال ع سفر الخروج) وداود لم ي صل النصف الشاقل بمعنى رازى  ،أنةه يرية العة د فهةر ،يرية
شعبا غير اف ى بال م وغير المف يين تستمر دليًم اللعن فًم ليسوا ان لسة المسةيي وليسةوا اةن
أحجار الًيكل.
 -8له ة أدرم يةةودن بةةالرغم اةةن داويتةةه خطةةأ داود وحةةاول تنبيًةةه لكةةن داود أ ّ
صةةر دلةةى خطةةأق وهللا
يستخ م َا ْن حولنا ثيرا ليصل صوته إلينا لللك اًم أ نسمع المشةورة حتةى لةو لةاءت امةن هةم
أصغر انّا بل لو حتى ان أد ائنا فلربما نسمع دةن رةريهًم صةوت هللا دلةى أنةه اةن الوالةب أ
نسةةمع ونميةةز األروا ونمةةت ن األروا (1يةةو )1:2فةةإ تأ ة نا اةةن أ الصةةوت اةةن هللا دلينةةا أ
نخضع لها.
 -9نسى داود أ الشعب هو شعب الرن وليد شعبه هةو وإ الةرن قةادر أ يزية الشةعب مةا حة
فى اصر إ أراد وهو قادر أ ينهصه ما ح
ح

هنا .وهللا قادر أ يجعل النصةرة بأقةل دة د مةا

فى أيام ل دو  .ودلينا أ نعرف هلا ل ياتنا فال نضع قلوبنةا دلةى اةا نمتلةك فةا قةادر أ

يزي ويبارم فيما نملك وقادر أ يأخل ل شئ وقادر أ يبارم فى الهليل .المًم أ ننظر إلةى هللا
وليد لما نمتلك.
 -11الخطأ ما قلنا هنا هو خطأ ازدوج فًو خطأ داود وخطأ الشعب فكالهمةا َشة َعر بأنةه قةوى وبة أ
الشعور بالغرور واإلنتفاخ وبالتالى الشةعور بعة م اإلحتيةاج

واإلبتعةاد دنةها ،بة أ يتسةلل للشةعب

وهلا اإلحساأ سريعا اا يؤدى للسهور فى خطايا ثيرة وهللا سمي ل اود بةأ يهةوم بالتعة اد حتةى
بع أ يرى غضب هللا يعرف خطأقا وهلا اا ح

اةع بلعةام .فكثيةرا اةا ينبًنةا هللا لخطةأ ٍ اةا اةرة

وأ ثر فنصر دلى الخطأ فيتر نا هللا لنسهر ونرى ارارة دملنا ويكو هلا هو التأديب.
ص إسرائيل :هنا الةلى قةال هةو الةرن ثةم فةى (1أى )1:41ووقبف الشبيطان ضبد إسبرائيل
ض وأح ِ
ام ِ
وأغوى داود ليحصى إسرائيل .وتفسير هةلا فةا سةمي للشةيطا أ يغةوى داود حتةى تظًةر الخطي ة
المسةةتترة فةةى قلبةةه وفةةى قلةةون شةةعبه وهةةى إنتفةةاخًم أى حةةبًم لهةةوتًم وإدجةةابًم بأنفسةةًم وإفتخةةارهم

بةلواتًم .وهةةى خطية اسةتترة أى ال تراهةةا ديةةونًم فًةى ليسةةت اسةةتترة دةن هللا فةةا فةةاح

الهلةةون

والكلى .لكنًا استترة واخفي دن ديونًم ب ليل أ يودن نبّةه داود أ هةلا خطةأ لكةن داود اةع هةلا لةم
يستطع أ يرى الخطأ .ولو ترم هللا المرل الخبيث (الكبرياء) داخل داود لًلك به فسمي هللا بًةلا أ
الشةةيطا يغةةوى داود فيعمةةل داود اإلحصةةاء فيضةةرن هللا الشةةعب ،ةةل هةةلا لينهةةل هللا داود وشةةعبه اةةن
الكبرياء فيشفى إرت ادهم (هو .)2:12ودالا أ هلق ال دوة للتعة اد انةت ضة رغبة هللا أ داود لةم
يشعر بالفر ان َد َملَها وال هو سبّي هللا ما هى دادته بل نسمع أ قلبةها ضةربها دلةى هةلا العمةل (أية
 .)11فلو ا العمل حسب إرادة هللا لفر به وسبي هللا دليه ،دالا رضا هللا أ يفةر اإلنسةا قلبيةا
ص إسرائيل ويهوذا :يل ر يًورا هنا اميزة دن إسرائيل وهلا رالةع إ ّاةا أل السةفر قة
فيسبي هللا .أح ِ
تب بع إنفصال المملكتين أو أل يًورا سبر الملك .أو أل داود الك دلى يًورا أوال.

آية (-: )1
فقال الملك ليواب رئيس الجيش الذي عنده طف في جميع أسباط إسرائيل مبن دان إلبى
بئر سبع وعدوا الشعب فاعلم عدد الشعب.
من دان إلى بئر سبع :دا إلى أقصى الشمال وب ةر سةبع أقصةى الجنةون وهةلا تعبيةر تةابى دةن ةل
إسرائيل.

آية (-: )1
فقال يواب للملك ليزد الرب إلهك الشعب أمثالهم مئة ضبعف وعينبا سبيدي الملبك ناظرتبان
ولكن لماذا يسر سيدي الملك بهذا األمر.
رد يودن ياظًر أنه صوت هللا أراد أ ينبه داود أ التع اد خطأ واعنى الكةالم روحةى أ هللا قةادر أ
يزي د د الشعب  111اةرة أاااةك( .انظةر المزية دةن هةلا الموضةوع هنةا فةي اوقةع األنبةا تكةال فةي
أقسام المهاالت و التفاسير األخرى) .فلما ياسّر الملك بأ ينتفخ بكثرة شعبه.

آية (-: )0
فعبروا األردن ونزلوا فبي عروعيبر عبن يمبين المدينبة التبي فبي وسبط وادي جباد
وتجاه يعزير.
عروعير :ا ين أاام رب أى إلى لً شر إسرائيل .فًم ب أوا ان الشر .

آية (-: )9
فدفع يواب جملة عبدد الشبعب إلبى الملبك فكبان إسبرائيل ثمبان مئبة ألبف رجبل ذي
باس مستل السيف ورجال يهوذا خمس مئة ألف رجل.

التع اد ا

 811111إلسرائيل 411111 ،ليًورا

وفى (1أى )4:41يل ر  271111 ،10111111ليًورا وهنام حلول لًلا -:
 -1ا ل اود ليش انتخةب اكةو اةن 4( 11111صةم )1:6هةؤالء لةم ية خلوا فةى حسةابات
اتب سفر األيّام بالنسب ليًورا .فيكو يًورا .411111=11111+271111
 -4نالحةةأ أ يةةودن ةةا

ارهةةا لعحصةةاء شةةادرا بخطةةورة الموقةةف (1أى )42:47ويةةودن

نتيج راهيته لعحصاء لم يهم *بإحصاء الوى وبنيااين (1أى )6:41ودمواا فالالويين
ال يع ّ و

رلال حرن فال رن ليست دملًم وربما ا سبر بنيااين  11111وبنيااين

يا ّع اع يًورا فيكو الع د .41111=11111+271111
 -1بالنسب إلسرائيل نالحأ أ سفر صموئيل يهول فكان إسرائيل  088888أ ّاا سةفر األيّةام
فيهول كل إسرائيل  1111111فكلم كل لم تهال فى سفر صموئيل والفةر بةين الةرقمين

يمكن تع يله ما يلى  -:أ ال  811111هم تع اد اةن يمكةن أ يةتم تجنية هم لكةن يولة
هنةةةام اجنةةة ين فعةةةال  488111فةةةى ةةةل إسةةةرائيل ( )488111=14×42111رالةةةع
وال يتبعةةه  1111اجن ة
(1أى .)14-1 :47باإلضةةاف إلةةى أ داود أقةةام  14واليةةا و ةةل ٍ
وال
فيصةةبي العةة د الكلةةى  1111111 =14111+488111+811111وأسةةماء الٍ 14
اولودة فى (1أى .)44-16 :47ملحوظة* بالنسب لتع اد بنيااين فغالبا يودن قام بتع اد
بنيااين لكن لم يسجل الرقم رسميا (1أى.)42:47 ،6:41
 -2هنةةام اةةن ي ةةل اإلشةةكال بطريه ة لطيف ة إر الحةةأ أ

اتةةب صةةموئيل حةةين ر ةةر تع ة اد

أ وهةلق العبةارة لةم تةرد اةع
إسرائيل قال إ د د  811111الخاب بإسرائيل هةم رى بةأ ٍ
اتب األيّام ويَ ْفًَ ْم ان هلا أ هنام فر فى الكفةاءة اةا بةين ال ،811111ال .111111
دمواةا نفًةم أ هنةام سةجالت اختلفة و ةل اتةب سةجل األدة اد بطريهة اختلفة ولكةن
األد اد لًا ص ي  .بل أ هةلا الخةالف دليةل صة

ولةيد دليةل خطةأ ف ينمةا تتطةاب

الهصتا تمااا فيما د ا د ة أرقام نفًم أ المصادر اختلف ولكنًا لًةا صة ي

فًةم لةم

ينهلوا ان بعضًم إنما هم شاه ين اختلفين رووا نفد الهص بفرو غير اًم بل تفسر
بأنًا ترلع إلى أ

ل اتب ينظر ان ولً نظرق للتعة اد .فًنةام اةن أخةل رقةم بنيةااين

اللى لم يسجل فى سجالت ال ول الرسمي وهنةام اةن لةم يأخةلق ألنةه لةم يسةجل و الهمةا
ص يي.

آية (-: )28
وضرب داود قلبه بعدما عد الشعب فقال داود للرب لقد أخطأت جدا في مبا فعلبت
واالن يا رب أزل أثم عبدك الني انحمقت جدا.
هلا هو سر دظم داود النبى فًو اتى دَرف أنه أخطأ يعترف وال يه م ابررات.

اآليات (-: )22-22

ولما قام داود صباحا كبان كبالم البرب إلبى جباد النببي رائبي داود قبائال.
اذهب و قل لداود هكذا قال الرب ثالثة أنا عارض عليبك فباختر لنفسبك
واحدا منها فافعله بك .فأتى جاد إلى داود واخبره وقال له أتباني عليبك
سبببع سببني جببوع فببي أرضببك أم تهببرب ثالثببة اشببهر أمببام أعببدائك وهببم
يتبعونك أم يكون ثالثة أيام وبا في أرضك فاالن اعرف وانظر ماذا أرد
جوابا على مرسلي .فقال داود لجاد قد ضاق بي األمر جدا فلنسقط فبي
يد الرب الن مراحمه كثيرة وال اسقط في يد إنسان.
له ضرن داود قلبه أى ب أ يشعر بالن م وظل روال الليل فى ارارة يترقب ثمار الخطةأ الةلى إرتكبةه.
وأتى ل اود النبى ،لاد النبى حااال لها  1خيارات ليختار أح ها عهوب  .والحأ أ الضربات والتأديب
تتف اع الخطي  .فة اود ةا سةبب بريائةه هةو تعة اد شةعبه ،وهللا يأخةل انةها أسةبان بريائةه وي راةه
انًا .فما تكبر به داود ا سبب ضربته .و انةت الخيةارات الثالثة  -1 -:حبرب :وهةلق سةتكو دلةى
الجنود ف اود ال يخرج لل رن -4 .مجاعة :وهةلق لةن تصةيب داود بةأرى فًةو يأخةل اةن الضةرائب اةا
يشبعه -1 .وباء :وهلا ق يصةيبه مةا يصةيب الشةعب .واةن نبةل داود إختةار الوبةاء ليشةارم الشةعب.
أتأتى عليك سبع سنى جوع :وفى (1أى )14:41يهول ثةال سةنوات .وحةل هةلا اإلشةكال بسةير لة ا
فأح هم ينظر للفترة التى تفرغ فيًا المخاب تمااا ( 1سنين) وهلق يسبهًا فترة ق ر ون رة اياق وتبة أ
الم صوالت تهل إلى أ تنفل وق تكو هلق الفترة سنتا وبع أ تعةود الميةاق وينتًةى الجفةاف تمتلةئ
المخاب ثاني فى سنتين .فلنسقط فى يد الرب … وال نسقط فى يد إنسان :فال رن تجعلنا نسةهر فةى
ي أد ائنا .والمجاد ستجعلنا نتللل لًم ليعطونا اا نأ لها .أ ّاةا الوبةاء فةن ن فيةه فةى ية الةرن واةراحم
الرن ثيرة.

والمجد هلل دائما

