
 ١٢٥الة  الرسـ

 

داوداود الملكد الملكوم ثُثُفيبوشَفيبوشَ وم  
 

(Arabic – King David and Mephibosheth) 
 

و.. ىاِئأحبوضمنع موديثنَا اليح ع :داود الملكد الملكداووم وم فيبثثوشَوشَفيب 
 

سفر ص موئيل الثاِنوِمنى األصاح التاِسحشَع عر نقرأ العدالثالد ثين: 
 

 ١.""!!هِِهتِِتييالم إلى بالم إلى ب بس بسى الملكى الملكدِِد سي سياءاء ج جأنأن  ددعع ب بضاًضاً أي أي الكّل الكّل))ااصيبصيب((  ذذأخُأخُفليفلي: : ددوو دا دالملِكلملِكلل  ثُثُوشَوشَفيبفيب م مفقاَلفقاَل""
 

 حينِموا طلب ند د الشّاوابالص نَى الغَاِعغير رم أني ثَلمأم شَ امالملكَلاو .لم يكن  دداووقتذاك ي تجاوز 
 ريع يارب الجاتُلي ججيش األعداِء مِةقدى م وِف اِهللاِبع شَبِةارح لمطفاًص ماِءدع األيشُ ج كان.رِهم عن ِمرينشْالِع

  لىلى إ إينزْلينزْلللوو  الًالًجج ر ركمكموا ألنفِسوا ألنفِساختاراختار" : اِهللاِبع لشٍَد فى تحجلياتُ  قاَل.ى الح اإللِهد ِضاٍل بأقوهملي إىءِس ويشَعب اِهللا
فإن قدفإن قدرأ أر نني ي ححاربنِِناربى وى نَى نَيقتلِنيقتلِنى وصيرصيرلكم لكم ع اًاًبيدبيد ع..وإن قِد قِد وإن رأنَ أنَتُتُر ا عليهِِها عليوقتلته وقتلته تصير تصير ونلنَ لنَون ا عدِِد وتخْ وتخْبيداًبيداًا عمااوننَوننَم".ا  فلم

ِمساوُل شَعالملك إ وجميع سائيَلركالم هو .افوا جداًوا وخَ ارتاعلمثَلا مد د الشّاوابالص غيرأم الملك قاَلاوَل شَام  
له :"ععببدكدكي ي ذهذهببو و ييََححارباربهذا الر هذا الر جالملكاوُل شَ فقاَل."للج لد الال": داو  تستطيعتستطيعأن أن تذه تذه ببإلى هذا الفلس إلى هذا الفلس طينىطينىلتح لتح ارباربهه  

ألنكغُ غُألنك المالموه وه و رو رجلُُلجح ح ربٍٍبرم م نذ صبنذ صباهاَل فق.."اهد اواوَل لشَد: "كانكانع ع ببددككي ي ررعماًماًنَنَ غَ غَى ألبيِهى ألبيِهعفج فج اءاءأس أس ددم م ععد د بذ ذ  وأخَ وأخَب
  ..ااممنهنه ِم ِمدٍٍد كواِح كواِح وهذا يكون وهذا يكونميعاًميعاً ج جببالدالدوو  دد األس األسككددبب ع ع قتَل قتَل..هِِه في فيننا ِما ِمأنقذتهأنقذتهوو   وقتلته وقتلتهههاءاءرر و وتُتُججرر القطيع فخَ القطيع فخَنناة ِماة ِمشَشَ
  ٢."هِِهدِِدن ين يى ِمى ِمو ينقذِنو ينقذِن ه هبب الد الددِِد ي ينن وِم وِمدِِدسس األ األدِِد ي يننى ِمى ِمى أنقذِنى أنقذِنذِِذ ال البب الر الر..ىى الح الح اِهللا اِهللا صفوفَ صفوفَرريي ع ع قد قدههألنّألنّ
 

 ه ألنّه القتال استحقرِةاح فى سداو لداتُلي جظرا نَ ولم."عك مب الر وليكنباذه" :داو لد الملكاوُل شَقاَل 
غالماكان .ولع اتُ نليج داوِتِهدبآله .فقال د اواتَل دليتأِت تأِتنتَنتَأأ": ج ى إلىى إلىبس بس يفٍٍفيوبر وبر ممح وبترا آِتا آِت وأنَ وأنَ..سسح وبترى إليكى إليكباس مم باس  
ررببالج إلِه إلِهنوِدنوِد الج ص إ إفوِففوِف ص سسرائيَلائيَلرالذين الذين ع ع ييررتهتهممهذا الي هذا الي وموم..ي ي ححبسبسككالر الر بِف ِفب ى يىىدِِدى ي".ثم أس رللقاِء ع متقداتُ وليج 
داودعرفأس  كَضرو داوِهللقاِئ دور مقالع بالِماه.فج اءهالح جاتُ  فسقطِهى جبهِت ِفرليجعلى و ِههجض إلى األر. 

فتمكن داوِمد بالِمنه قالع والحرج.ثم ركض  داوود تّلاسس اتَ فَيليجبِه وقطع ات  رأسليج.انتص ر داولشَد ِبع 
  ٣.ِبر الحاِل على رجلهع وج.ِهيِت إلى بجعره يعد ي ولم الملكشَاوُل  فأخذه.نوِد الجبر ِة بقواِهللا
 

 ةريغَ وداًس حَلاوشََ أل قلبر مي الخَود ع إال أن.ِه كنفِسهب وأحداو بد تعلقَاثانونَ يهم اسابن شَاوَلكان ل 
 يخاف  يخاف شَاوُلشَاوُل  كانكانوو" :كتوبوبسفر صموئيل األول م .هنْ عداو ددعأب لذلك  لهِبع تعلق وتقدير الشّاِدالزدي داود نِم

داودداودألن ألن الر الر ببكان كان م م عع  داودداودوقد فارقَ فارقَ وقد   الرالربشَاوَلشَاوَل  ب".دب اوُل شَركاِئ المدعلى اِء للقض داواوُل أخذ شَ.دطار يد داود 
  ككوودد ع ع هأنذا أدفع هأنذا أدفعبب الر الرههنْنْ ع ع لك لكى قاَلى قاَل الِذ الِذومومهوذا اليهوذا الي": داود اُل رج فقاَل.داود ىد يني به أوقعب الر ولكنٍةاسربشَ
ليدِِدليكبِه بِه فتفعُل فتفعُلك م م ا يا يححسسننفى ع فى ع يينيكنيك".ولكن  داوى ِمى ِما ِلا ِلحاشَحاشَ" : قاَلدننقبل الر قبل الر ببأن أن أع مَلمَل أعهذا األم هذا األم ررو و ووبخَخَبههمم".  
 

 عشَاوُل فَرم ا حل فقاَلثَد داوتَتَنْنْأأ": دأب أب رىىنّنّ ِم ِمرألن ألن الر الر ببقد قد د د فعنِِنفعى بيدِِدى بيككولم ىى تقتلِن تقتلِن ولم..واآلن عِل عِل واآلن متُتُمأنك أنك   
تكونِل ِل فاحلفْ فاحلفْ.. ملكاً ملكاًتكون ى اآلنى اآلنبالر بالر ببأنك ال ال أنك   تقطعى ِمى ِمسِلسِل نَ نَتقطعننب ب عىىدِِدع".لفَ فح داوشَاوَل لد.وفى ح ٍبرم ي الفلسطعن يني
شَاوُلقط سالملك وابنه  ونَاثانيقتلى وأص بح داوملكاًد .شَاوَل ل وكانفيداً حي دوشَثُى عفيبمابن  ونَاثانيوكان  
أعرِمج نِه رجليكلتي اهم.استد عاهالملك  داودو ردوأق. شَاولمالِك أ كّل له امر الًجي دى صعايبشَاوَل  غالمليقوم  
  ٤.ماًاِئ دلِك المِةداِئ على مأكُل يجر األعمفيبوشَثَ  بأنرا أم كم.ِهالِك على أماِفشر واإلِهِتمدبِخ

                                                
         إلى اإلنجيلإلى اإلنجيل  استمعاستمع        ،                                ٣٠: ١٩ سفر صموئيل الثانى ١
    ٣٧ – ٣: ١٧سفر صموئيل األول  ٢
  ١٢: ١٨   & ٥ – ١: ١٨   &  ٥٨ – ٣٨: ١٧سفر صموئيل األول  ٣
      ١٣ – ١: ٩موئيل الثانى سفر ص          ،   ٢٢ – ٤: ٢٤ &  ١٧: ٢٣سفر صموئيل األول  ٤
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 ستْاءاألح اُلوم ع داوالملكد ب عدطأ خَ أخْ أنطيئتهالم عرى على امرأِةوفه إذ اعتدنِد جِمى ننوِد ج 
ِهيِشجي دعى أوريا وتسبِه فى قتِلب.ب عدذلك اتخذه ا زوجة له.سَل أرالر إب نَِهلي اثانى قاَل الِذ النبىله  :"لماذا اذا لم

احتقرتَتَاحتقركالم كالم الر الر بِل ِلب تعالشّ الشّمَلمَلتع ررفى ع فى ع ييني؟؟هِِهني!!..اآلن ال ال اآلن   يفارقُفارقُيالس يفُيفُ السبيتك بيتك إلى األب دِِد إلى األب . .هكذا أقيمهكذا أقيمعليك الشّ الشّ عليك رِم ِمر نن  
 .وتُوتُتمتم   ال ال خطئيتك خطئيتكككنْنْ ع ع نقَل نقَل قد قد أيضاً أيضاًببالرالر:  النبى ناثان فقاَل.بب إلى الر إلى الرطأتُطأتُ أخْ أخْقدقد : النبى لناثانداود  قاَل."ككبيِتبيِت
وبساح ِممنالر بتآم أبشَر الومال ابن ملك داوعلى أبيِهد نْأخذ ِم ليهالحكم ..فه رب داوِمد نشليم أور.ولكن ج شَي 
  ١.ة ثانيِهلِكش مر إلى عداود ادع وِه عليوه أبزن وحِبر فى الحالومبشَ أاتَ وم.بيِه أداودش ي جامم أ انهزمالومبشَأ
 

 حأثَد ثناءا روِب هددِمو نو بشَ أِه ابِنِهجالوم أنص قابله اِدا خَيبوشَثَ مفيبوأتى إ.م بأطِعِهلي ٍةملس دح ِةاج 
ال رجداودالذين ص احبوهفى ه وبِهر.ولم ا سأله داود الملكع وشَثَ نفيبأخْم برأنّ بِه واشياًه هأاق فى  بشليم ور
نيتظرأن ي رإد ِهليفلك  الماول شَ الملِكو سليُله.كان اد عكاذباًاء .!ص فالحقيقة أن يبوشَثَ ا تركفيبماألع رجو  وه
  اا م م كّل كّلوذا لكوذا لكهه :ىاِشا الويب لص الملك وقاَلداود على تْة انطلعد الِخ ولكن.ِهبنفِس ان إلى الملِكتيى على اإليقو ال
  اذا لماذا لململم: اتباًع مداود  الملك له فقاَل.ِهالقاِت لممفيبوشَثُ زَلة نَ ثانيشَرى الععتِل ليداود ِةدوريق عى ط وِف.مفيبوشَثَمفيبوشَثَلل
  أنلك المداود ر فأم. تركههماِد خَاصيب  ولكناِبه على الِذازماً ع كانه بأنّاب أج.!!؟؟مفيبوشَثُمفيبوشَثُ  ااى يى يعِِع م مببذهذهتت

 وجزذا م ه.ِ" بعد أن جاء سيِدى الملك بسالم إلى بيِته بعد أن جاء سيِدى الملك بسالم إلى بيِتهفليأخُذ الكّل أيضاًفليأخُذ الكّل أيضاً":  للملِكمفيبوشَثُ قاَلف .متلكاِتا المميقتِس
ألحِماٍثد نالع نْ القديم ِمِدهاهنتعلم د وساًر. كتبب ولس الريقوُلوُلس  :"ألنكّل كّلألن م م ا سفكِت فكِتبقَبقَا س بكِت كِتب باانَنَ ألجل تعليِم ألجل تعليِمب". 
 

 الدالدررساألوُل األوُلس  :لمقتُل يكن ِد األسوالد بح ثاًدابراً عفى ح اِةي داود فلقدأج ازاُهللاه فى ذلك االختب اداًار إعد 
لهلم ٍةهماستخد ماُهللاه ِم شعبِهنقاِذا إل فيه نع ٍةبوديكان الع دوقد د برإ .ا بإحكامهن داودلم نْ يسأن ي ِطعى المِهللادَِج  

  قوَلذكرتنل . الحىاهللا فوفَ صريعى ي الِذ ذاكِد ينى ِمذِننِق يب الدِد ين وِمِد األسِد ينى ِمنقذِنى أِذ البالر: فقاَل
  ٢.اا فيه فيه نسلك نسلكا لكىا لكىههدد فأع فأع اُهللا اُهللابقَبقَ س س قد قدةٍٍةالحالحال صال صمم ألع ألعوعوعسس ي يسيحسيحالمالم فى  فى خلوقينخلوقين م مملهمله ع عننحح نَ نَألنّنَاألنّنَا :الرسول بولس

 

 سرالدسرىى الثاِن الثاِنالد: خْا أمةطررو  الغيدالحسإذا أفس اإلح نسانفى قلبِها مكاناً لهم .فلقد د مرا حالملِك شَاوَل اةَي 
وجردِماه ِه ملِكن.  ألنّهأحاناًي خْيدعع دالخَو ري ؤِمالمة نرغَيداً وسح هأل قلبمفال ويي بتدقيقسلك . بذلكيتآز رم ع 
اِتقوِة الظلمالو وه  يرىد خلقُ ذلكلنفِسِه وي ؤِمنةالمسيمشاكَل جِب اِهللا مو  ولشَعصيرياًائق عو عفى طريقةثر  

ِهوِتإلخْ اناإليم.وي ِفاألسقد طُل يتع بِه اِهللامُلعشَع بين .!بم ؤمنينلم إفطنوا لحيِل ي بليسوِخمكرِه و ِهاِعد.!   
 

 سرالدسرالثالثُ الثالثُالد :: فَاعتر داودالملك أم امناثان النبى قاَل له جُل:  حينو الرأخطأتُ إلى : قائالً!. أنتَ ه قد
بفقاَل.الر له  ناثانا:  النبىلرنقَلاً أيضب عنك خطيتك إ .وتُ ال تمنم ني ظنأنه قائم فلينظر  أن ال يسقط ولكن 

مسقط الن  ييأس.فهناك ي ِشت لتن اِهللادا إذلهأ لجبقلٍبِه إلي رنكِس مور وح مقِحنسبخَعترفاً م ِهِتطيوع ِهم استحقاِقد. 
 

 سرالدسرالدالرابع الرابع :: وشَثُ نظرفيبمِهِح إلى رببع والملِكِةد  داودالماً سولم ي نظرإلى م ا فقدِمه نقاَل. متلكاٍت م 
عنع ِهِدبِتِه: ىاِش الويالم إلى ببس ِدى الملكسي اءج أن دعضاً بأخُذ الكّل أيو. فليؤِمالمنلي سه دالمكاِسفه بالع ة المي

ة ارس خَضاً أيٍءى شَ كّلبِسى أح إنّ بْل.ةارسسيح خَ أجل المن ِمبتهِس ح فهذا قدحاً لى ربا كانمف :بولس ع ميقوُل
 ٣.سيح المحبر أة لكىا نفايهبسحا أاء وأنَ األشي كّلتُرِس خَ أجلِهنى ِمى الِذبرالمسيح يسوع  رفِةع أجل فضل منِم
 

 سراِمخَ الالدس :لميكن ي رى الملك داودوشَثَ ِهائدِت على مفيبمبْل الكسيح كان ي ى فيِهرأب اه ونَاثانى  الِذي
أحبهوتع اهدم عه.كان يذكر ع هدشَاوَل لهالملك أن ي كرمذر ِميته نب إ .ِهِدعاَهللان ال ي ا ِفانَرى نجخَ ِةاسا انَطاي
وتعبْلانَياِتد ي خْا فى شَانَرص منانَ فدالثمينِهِما بد .ي انَرا كاملينم قدصخْ فى شَسينوعسالكاِم ي وسل القد.  
 

 جيِب العكبح  أجلن ِم أشكرك..اوىما السانَأب: الِة الصلك فى ِتىِع مشترك تليتك.. ئ القارعزيزى 
ى ا آِتا أنَ ه.. نظيرى غَير مستِحق أثيمئاِط أجل خَنِم .بيب الححيد الونم االب دِكفسب . الثمين الطاِهرمالدب اِءدوالف
 .من يقبْل إلى ال أخْرجه خَارجاً: مستِنداً على وعِدك القائلو .الصادق كِده بعسكاًتم م. بذنوبى ومعاِصىليكإ
 

 :إن أردتَ سماع تلك الرسالِة أو غيرها ستجد ذلك ِفى.. يزأخى القارئ العز
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   ٣٠ – ٢٤ & ٨ -١: ١٩    &١٥ – ١٠: ١٨   & ٤ – ٣: ١٦    &٣٠: ١٣   &١٥ -٩: ١٢  سفر صموئيل الثانى ١
   ١٧: ٥١ سفر المزامير   ،١٥: ٥& ١٠: ٢بولس الرسول إلى مؤمنى أفسسرسالة &  ٤: ١٥رسالة بولس الرسول إلى مؤمنى رومية  ٢
  ١١: ٢ الرسالة إلى العبرانيين  ، ٨: ٣بولس الرسول إلى مؤمنى فيلبى رسالة  ،  ١٢: ١٠كورنثوس إلى  األولىلرسالة بولس الرسو ٣
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