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اسفار صموئيل الثاني واخبار األيام األول
رحلة في سفر صموئيل الثاني
 +مثلما حدث الشهر السابق في دراسة سفر صموئيل األول سنجد ايضا هذا الشهر الكثير من المزامير وهي ليست
لغرض الدراسة ولكن النها ارتبطت بما ندرسة في سفري صموئيل من احداث مختلفة أو ترنم بها داود على سبيل

الشكر أو التسبيح أو التوبة للرب كرد فعل لكل ما عاينة في حياتة من أحداث .
 +على الرغم من مسح داود ملك في سفر صموئيل األول لكنة لم يملك فعال بل كان شاول هو الملك حتى يبدأ سفر
صموئيل االثاني بقصه موت شاول ومن تبدأ فنرة جديدة في تاريخ شعب اليهود بقيادة داود .فسفر صموئيل الثاني
هو سجل تاريخي كامل لحياة داود الملك ولجميع الحروب التي خاضها واألحداث الهامة في حياتة من قوة أو ضعف
 +كما قلنا سابقا ان سفري صموئيل األول والثاني كانا في األصل سفرا واحدا ولكن تم فصلهما في وقت الترجمة
السبعينية
 +أحداث سفر صموئيل األول استغرقت حوالي  100سنة أو من  1100ق.م حتى  1000ق.م بينما تغطي احداث
السفرالثاني  40سنة وبهذا يكون تاريخ كتابة سفر صموئيل الثاني بعد عام  960ق.م
 +اقسام السفر:
اصحاح

1 – 10

اصحاح

11 – 18

اصحاح

19 – 24

بداية مملكة داود ونجاحة كملك
8)17

خطية داود ونتائجها وفشلة العائلي

استعادة داود لعرشة  ..وأيامة األخيرة

 +تعود داود ان يستشير الرب في كل حروبة وال يعتمد على خبراتة السابقة أو على ردود اللة السابقة معه وهذا يتضح
لنا من خالل ( 2صموئيل  )5في مناسبتان متشابهتان يفصلهما خمسة آيات ولكنة استشار اللة في كل مرة.
 +قال الرب لداوود في (  1اخبار )17انة كان معة وعمل لة اسم عظيم في االرض وهذا تحقق بالفعل وربما يمكن ان
نالحظ ان إسم داود هو اكثراألسماء انتشارا في الكتاب المقدس بعد السيدالمسيح الذي تواجد في  89اصحاح ( النة
موضوع األربعه اناجيل) نجد داود في حوالي  60اصحاح ثم نجد ابراهيم في  14اصحاح وكذلك يوسف بينما
تواجد يعقوب في  11اصحاح
 +نالحظ ان داوود في االصحاح الثامن اكتسح جميع الشعوب المجاورة إلسرائيل و إخضاعها بالكامل وقد كان ذلك
بفضل الدفعة القوية و التشجيع العظيم مما قالة الرب لة في االصحاح السابع ( 2صمؤيل )12-16 :7
 +ارتبط داود في حياتة بالعديد من الزوجات ولكن هذا التصرف لم يكن حسب فكر الرب أو مشيئتة بل كان خروج
واضح عن الوصية حسب (تثنية )17:17
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 +بداية من اصحاح  11في هذا السفر يسرد الكتاب سقطات متعددة لداود النبي بعد ما سرد جميع األنتصارات
في جميع المعارك التي خاضها مع جميع الشعوب المجاورة في األصحاحات السابقة...وربما كان هذا درس لنا
جميعا حتى نتعلم الحرص وعدم األتكال على ما قد نصل ألية من قامات روحية ألنة ال يسقط إال من اتكل على برة
 +اآلية في (2صم  ) 8:5قد تبدو غير متكامله ولكن يمكن فهمها من خالل (1أخ  )6:11وهكذا الحال في بعض
اآليات األخرى  ,فهناك تكامل بين السفرين في كثير من األحداث
 +كان داود صورة رمزية للسيد المسيح وصورة لسلطانه على منح الحياة األبدية لمن يقبل بالخالص أو القضاء
بالموت األبدي لمن يرفض ابن اللة  ..وما فعلة داود في (2صم  ) 2:8يعطي مثال لذلك.
 +عند هروب داود من امام أبشالوم ابنة تلقى داود معونة غذائية من سكان منطقة (محنايم) في 2صم  27:17وهو
نفس المكان الذي تلقى فية يعقوب معونة سمائية عند ذهابه للقاء عيسو أخية (تك  )32فرأى جيش من المالئكة
في المكان فتعزى وتشجع وأطلق على المكان (محنايم) أي معسكرالجيش
 +ما فعلة داود مع مفيبوشث ابن يوناثان هو رمزية لما فعلة المسيح معنا :
األفتقاد  :داود هو الذي افتقد مفيبوشث العاجز عن الحركة مثلما افتقد اللة األنسان المقيد بقيود الشيطان
السالم  :اعطاة داود سالم وطمأنة على حياتة قائال لة (ال تخف) 2صم  . 7:9وهذا تماما ما يحدث لالنسان الذي
يدخل حظيرة اإليمان  ...فإذ قد تبررنا باإليمان لنا سالم مع اللة بربنا يسوع المسيح  ..رومية 1:5
الغنى و المجد  :أرد لك كل حقول شاول أبيك (2صم  ..) 7:9كان هذا معروف داود لة بأن يرث ثروة أبية وهذا
ما فعلة معنا الرب  ..فان كنا اوالدا فاننا ورثة ايضا ورثة اللة ووارثون مع المسيح  ..رومية 17:8
البنوة  :فتأكل على مائدتي كواحد من بنى الملك 2 ...صم  11:9وهكذ تحول مفيبوشث من منبوذ إلى أبن للملك
وهكذا تعامل معنا اللة في محبتة لنا  ..انظروا اية محبة اعطانا اآلب حتى ندعى اوالد اللة 1 ..يوحنا 1:3

تأمالت في السفر
 +كما فعل داود معروفا لبيت شاول وأكرم مفيبوشث ليس حبا في شاول ولكن حبا ليوناثان  ..هكذا فعل معنا الرب
معروفا وخلصنا ليس ألننا نستحق هذا بل ألنة أحبنا من خالل أبنة الحبيب الذي تجسد في بشريتنا
 +تعرض داود لمتاعب كثيرة جدا ومطاردات من كثيرين لقتلة وانشققات وثورات علية حتى من أقرب الناس ألية
ابنة ابشالوم ولكن كل هذة األالمات لم تكن إال بدايات في قصة حياة داود ألن النهايات كانت مجد وعظمة بال
حدود واستقرار لدولتة وخضوع جميع الممالك من حوله وسمع بأذنية وعود اللة لة باألستقرار األبدي لمملكتة
كل ذلك كان يرمز للسيد المسيح الذي كانت حياتة على األرض سلسلة من األالم بدأت بمطاردة هيرودس له لقتلة
واستمرت حتى موت الصليب ..أما النهاية فكانت أمجاد القيامة والجلوس عن يمين اآلب ..ومازالت عروس المسيح
تعيش فترة أالمها من باب ضيق وطريق كرب ورفض العالم لها ولكن تنتظرها أمجاد عظيمة قريبا جدا ..فإن كنا
نتألم معة فسنتمجد أيضا معة  ..وآالم الزمان الحاضر ال تقارن بالمجد العتيد أن يستعلن فينا (رومية ) 18:8
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 +أحب اللة داود جدا بل انة حتى وجد قلبة حسب قلب اللة  ..ومع ذلك سقط داود بسبب ضعفاتة في خطايا متعددة
مثل الشهوة ثم الزنا ثم القتل  ...كشف اللة لداود بشاعة خطاياة ووبخة بشدة على يد ناثان النبي وأوقع علية عقوبات
قاسية جدا  ..اعترف داود بخطيئتة الشنيعة  ,عندها وفي نفس اللحظة غفر لة اللة خطيئتة  ..األعتراف بالخطيئة
و الغفران تما في نفس اآلية  ..ألن اللة رأى وعرف مدى الندم واأللم في قلب داود قبل ان يغفر لة.
الخطية بالنسبة لألنسان الخاطئ الذي لم يعرف المسيح ولم يقبل الخالص ورفض عمل الروح القدس في حياتة هو
وضع طبيعي جدا وروتين في حياتة اليومية  ..أما بالنسبة للمسيحي فالوضع مختلف تماما فالخطية هي وضع غير
طبيعي بل (استثنائي)" ..يا اوالدي اكتب اليكم هذا لكي ال تخطئوا وإن أخطأ احد فلنا شفيع عند اآلب1 " ..يو1:2
ال يحتاج اكثر من األعتراف والتوبة عنها ثم يرجع مرة أخرى كأبن محبوب ألبية.
 +البد ان نفهم الحقيقة وهي ان الخطية لها أجرة كما ان لها نتائج  ..وأجرة الخطية ثابتة ال تتغير وهى الموت وهذة
رفعها اللة عنة (الرب ايضا قد نقل عنك خطيئتك ال تموت) 2صم  .. 13:12أما نتائج الخطية أو حصاد الخطية
ضا ) غال  .. 7:6وهنا كلمة األنسان تعني أي
ص ُد أَ ْي ً
فهذة يحصدها األنسان ( فَإِ َّن الَّذِي يَ ْز َر ُ
سانُ ِإيَّاهُ يَحْ ُ
اإل ْن َ
عهُ ِ
انسان سواء مؤمن أو غير مؤمن  ..وكما نرى في قصة داود ان هذة النتائج حصدها داود كلها سواء كانت زنا أو
قتل وفي داخل بيتة وسط عائلتة.
 +ال ينبغي لنا ان نحكم على الناس بحسب الظاهر فبينما يتمرد األبن ابشالوم على أبية بل ويريد أن يقتلة(2صم ) 4:17
نجد في (2صم  ) 21:15ايتاي الجتي الغريب الجنس الفلسطيني الخارج من نفس مدينة جليات ينحاز لداود ويقدم لة
كل الوالء بل ويربط مصيرة بمصير داود  ..تماما كما فعلت راعوث المؤابية الغريبة الجنس مع نعمى اليهودية.
 +االنسان وهو في حالة الخطية يكون في وضع مرتبك ويفقد العقالنية واالتزان ويصعب علية تقييم اآلخرين أو الحكم
عليهم أحكام صحيحة  ..وهذا ما حدث من داود عندما تواجه مع ناثان النبي في (2صم  ) 5:12وقال لناثان ( حي هو
الرب أنة يقتل الرجل الفاعل ذلك ) وهذا حكم خاطئ ويخالف تماما ما نصت علية الشريعة في ( خر  ) 1:22التي
تنص علي التعويض بأربعة اضعاف فقط وليس القتل.
 +كان داود الملك يرمز إلي السيد المسيح  ..وقد تم مسح داود المرة األولى بواسطة صموئيل النبي في (1صم ) 16
وفى المرة الثانية بواسطة سبط ياهوذا (2صم  ) 2والمرة الثالثة بواسطة جمييع اسباط اسرائيل (2صم  ) 5هكذا
تكرار المسحة للمسيح .المسحة األولى لعملية الخلق " منذ األزل مسحت منذ البدء منذ أوائل األرض" امثال 8 :23
المسحة الثانية للخدمة " روح السيد الرب علي الن الرب مسحني البشر المساكين ارسلني العصب منكسري القلب
النادي للمسبيين بالعتق وللماسورين باالطالق ( أش  ) 1:61والمسحة الثالثة كملك على شعبه " أما أنا فقد مسحت
ملكي على صهيون جبل قدسي " ( مز ) 6:2
وكما تم مسح داود ملكا في صموئيل األول ولكنة لم يجلس على كرسي العرش كملك إال فى صموئيل الثاني هكذا
ايضا السيد المسيح في المجئ األول لم يملك ولكن في المجئ الثاني سيأتي كملك وديان لشعوب االرض
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رحلة في أخبار األيام األول

 +كاتب السفر هو عزرا الكاتب الكاهن وهو من ضمن من تم سبيهم إلي بابل وبعد الرجوع من السبي بدأ في تجميع
أسفار العهد القديم  ..ويمكن ان نالحظ ان نهاية سفر أخبار األيام متطابقة مع بداية سفر عزرا  ..كأن ما بدأة كاتب
سفر أخبار األيام يستكملة سفر عزرا – وهذا يثبت أن عزرا هو كاتب سفر أخبار األيام .
 +مثلما حدث في سفري صموئيل وسفري الملوك هكذا كان سفر األخبار األول وسفر األخبار الثاني سفرا واحدا ولم
ينقسما إلى سفرين إال بعد الترجمة السبعينية
 +كانت هناك عدة مصادر استعان بها كاتب السفر ليسجل احداث سبقت عصرة بمئات السنين ومن هذة المصادر
كتابات األنبياء الذين عاصروا كل ملك وايضا إلى كتابات الملوك وسجالتهم التى اهتم الملوك وقتها بتسجيلها
واألحتفاظ بها  ..ولكن كل هذا كان تحت قيادة وإرشاد الروح القدس .
 +سنالحظ ان هناك بعض التكرار لبعض األحداث كانت قد ذكرت في سفري صموئيل أو سفري الملوك وهذا التكرار
ال يعيب السفر في شئ بل هو تأكيد وتثبيت للكالم  ...وقد رأينا هذا التكرار يحدث كثيرا في األناجيل األربعة
 +سنالحظ أيضا وجود بعض األختالفات في بعض األرقام الواردة وربما في بعض األسماء وهي اختالفات طفيفة جدا
وهى اثبات صحة وليس اثبات خطأ لقانونية األسفار  ..فهذة األختالفات تشير ان المصدر الذي نقل عنه كاتب أسفار
صموئيل أو أسفار الملوك يختلف عن المصدر الذى نقل منه كاتب سفر أخباراأليام وهذا ايضا يؤكد فكرة وجود أكثر
من شاهد أو مصدر  ..وعموما الخالفات راجعة الختالف الكاتب وطريقة تقديرة لألمور أو طريقة حسابة لألعداد
وسوف نشرح بعض األمثلة الحقا ..
 +سفري صموئيل وسفري الملوك يركزعلى تاريخ المملكة من الناحية المدنية والتاريخية والنبوات الخاصه بمستقبلهم
فى حين ان سفري أخبار األيام يركز على العبادة وتاريخ الكهنوت والحياة مع اللة وصلوات الملوك وانساب الالويين
والكهنة  ...بمعنى آخر فالحياه الدينية الروحية والعالقة مع اللة هى أساس أزدهار المملكة فى نظر الكاتب بل ايضا
ضمان لسالمة المملكة .
 +نبويا  ...سفري صموئيل والملوك يرى السيد المسيح كملك يملك على شعبة ..أما فى سفري أخبار األيام فبأهتمامة
بالكهنوت فهو يرى السيد المسيح ككاهن الذي بفدائة وتقديم ذبيحة نفسة سيعيد شعبة لميراثة األبدي  ..وهنا يتضح
سر اهتمام كاتب سفر اخبار األيام باألسماء فكل الذين سيخلصون مدونة أسمائهم فى سفر الحياة ( رؤ  ) 3:5ولنفس
السبب نجد ان سفر أخبار األيام ينتهي بعودة الشعب من السبي البابلي رمزا لخالص شعب اللة النهائي وعودتهم
من سبي العالم إلى أورشليم السمائية .
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 +اختالف فلسفة أو أساسيات كال من سفري صموئيل والملوك عن سفري اخبار أأليام يعطينا فكرة عن كيفية تكامل
األسفار في الكتاب المقدس – وهذا ما حدث في األناجيل األربعة فمثال نجد انجيل متى يحدثنا عن يسوع المسيح أبن
األنسان الذي تجسد في صورة انسان وعاش بيننا  ..أما في انجيل يوحنا يحدثنا عن يسوع المسيح ابن اللة الموجود
منذ األزل وهكذا تكتمل الصورة عن السيد المسيح .
 +ايضا كاتب سفري صموئيل والملوك يهتم ويركز على النتائج النهائية لحكم كل ملك في ضوء امانتة للعهد مع اللة
ولكن كاتب سفري أخبار األيام يهتم بتسجيل المواقف اإلجابية لكل ملك حتى لو كانت بال تأثير على المملكة ككل .
 +ألن مملكة داود كانت تشير إلى ملكوت السماوات حيث يملك المسيح ابن داود – فلم يذكر كاتب السفر خطايا داود
وضعفاتة وسقطاتة فهذا ليس محور اهتمامة  ..بل هو مهتم بنظرتة النبوية على مملكة المسيح .
 +وألن كاتب سفري األخبار يرى ان مملكة داود هي رمز لمملكة اللة فهو بالتالي يرى ان كل ملك غيرملك داود
هو تعدي على ملك اللة لذلك لم يهتم بفترة ملك شاول وأشار لة إشارة عابرة قصيرة وسنرى أيضا أنة لن يشير
إلى ملوك المملكة الشمالية (مملكة العشرة اسباط) إال فيما يخص ملوك يهوذا ألن عينة على ملوك يهوذا رمز اللة
 +منذ ان تغرب يعقوب وأوالدة في ارض مصر -اهتم اليهود جدا بتسجيل األنساب لجميع أسباط إسرائيل واستمر
الحال بعد خروجهم من مصر واستقرارهم في ارض كنعان وكانت هذة السجالت محفوظة ومعروضة في الهيكل
وفي زمن السبي البابلي احتفظوا بهذة السجالت وأعيدت مرة أخرى ألورشليم بعد بناء زربابل الهيكل مرة أخرى.
ولم ولد السيد المسيح كانت هذة السجالت سليمة بدليل ان اليهود لم يهاجموا السيد المسيح فى نسبة أو نسب مريم
العذراء أو يوسف النجار ولو مرة واحدة .
 +اختفت سجالت األنساب تماما بعد تدمير الهيكل على يد تيطس الرومانى سنة  70ميالدية ألن الرب أراد ان يؤكد
لنا أن يسوع المسيح هو آدم األخير الذي يبدأ سلسلة أنساب جديدة ( لعائلة اللة ) وهذة تختلف عن عائلة آدم التي
مصيرها الموت (في آدم يموت الجميع 1 ..كو  ) 22:15أما عائلة اللة التي يرأسها المسيح ( آدم الثاني ) فلها
حياة أبدية والسلطان للموت األبدي عليها .
 +سلسلة األنساب في أخبار األيام هي أطول سلسلة انساب في الكتاب المقدس وليس لها مثيل في األدب أو تاريخ العالم
 +التقتصر محتويات سقر أخبار األيام على سالسل األنساب  ..فهذا السفر يروى كيف نقل داود تابوت العهد إلى
اورشليم ويتحدث عن انتصاراتة الساحقة واألمور التي رتبها لبناء الهيكل وعن تشكيل فرق الالويين التي خدمت
في الهيكل .
 +الحظ ان ترتيب الفرق الكهنوتية ال 24الذي وضعة داود كان ساري المفعول عندما ظهر مالك الرب لذكريا أبي
يوحنا المعمدان وأعلن لة والدة يوحنا المعمدان المقبلة وكعضو في فرقة " أبيا " كان زكريا وقتها يقوم بخدمتة
الكهنوتية في الهيكل  ( ..لوقا ) 1
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شهر مايو
السبت

الخميس

الجمعة

الثالثاء

األربعاء

األحد

األثنين

1
2صمؤيل5
1أخبار 11
1أخبار 12
مزمور133
8

7
مزمور29
مزمور33
مزمور36
مزمور39

15
2صمؤيل15
مزمور3
مزمور4
مزمور12
22
مزمور98
مزمور99
2صمؤيل24
1أخبار21
29
مزمور116
مزمور117
مزمور117
مزمور118

6
2صمؤيل6
2صمؤيل7
1أخبار17
مزمور25

14
مزمور86
مزمور122
2صمؤيل13
2صمؤيل14
21
2صمؤيل23
مزمور57
مزمور95
مزمور97
28
مزمور112
مزمور113
مزمور114
مزمور115

مزمور100
مزمور101
مزمور105
مزمور132
13
2صمؤيل12
1أخبار20
مزمور32
مزمور51
20
مزمور38
مزمور41
مزمور42
2صمؤيل22
27
1أخبار28
1أخبار29
مزمور127
مزمور111

4

5
مزمور47
مزمور68
مزمور89
مزمور96
12

3
مزمور15
مزمور22
مزمور23
مزمور24

11

مزمور67
مزمور69
مزمور70
2صمؤيل11
19

1أخبار19
مزمور20
مزمور65
مزمور66
18

2صمؤيل19
2صمؤيل20
2صمؤيل21
مزمور5
26

مزمور58
مزمور61
مزمور62
مزمور64
25

مزمور144
مزمور145
1أخبار26
1أخبار27

مزمور131
مزمور138
مزمور139
مزمور143

2
1أخبار15
1أخبار16
مزمور1
مزمور2

10
مزمور53
مزمور60
مزمور75
2صمؤيل10
17
2صمؤيل17
2صمؤيل18
مزمور26
مزمور40
24
مزمور110
1أخبار23
1أخبار24
1أخبار25
31
مزمور94
مزمور119
1ملوك3
1ملوك4
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مزمور106
مزمور107
1أخبار13
1أخبار14
9
2صمؤيل8
2صمؤيل9
1أخبار18
مزمور50
16
مزمور13
مزمور28
مزمور55
2صمؤيل16
23
1أخبار22
مزمور30
مزمور108
مزمور109
30
1ملوك1
1ملوك2
مزمور37
مزمور71

اختبر معلوماتك
 +كم من الزمان ملك داود في حبرون ؟ وكم في أورشليم ؟
 +من هم ابناء داود الذي ولدهم في حبرون قبل ان يذهب إلى أورشليم ؟
 +لماذا قتل يوآب رئيس جيش داود ابنيرر بن نير رئيس جيش شاول ؟
 +لماذا صار مفيبوشث ابن يوناثان أعرج وهو طفل ؟
 +كم سنة ملك ايشبوشث على اسرائيل بعد موت شاول ؟
 +لماذا كان إحصاء داود لعدد الشعب خطية علية ؟
 +كم عدد الذين فقدوا حياتهم بسبب الوباء في عهد داود ؟
 +لماذا أنقلب ابنيربن نير على ايشبوشث ابن شاول وأخذ صف داود ؟
 +كيف مات ايشبوشث ابن شاول ؟
 +كم من الزمان استغرق إحصاء داود لشعبة ؟
 +ماهي اختيارات داود للعقاب المنزل علية بسبب إحصاء الشعب ؟
 +كم مرة تم مسح داود ؟ هل المسحة األولى غير كافية ؟
 +ما قالة اسباط اسرائيل لداود في األصحاح الخامس يرمز لوضع الكنيسة بالنسبة للمسيح .اشرح هذا ..
 +كان لداود عدة أبناء من عدة زوجات اذكر  :من ولدت أخينوعم ؟  ...وكيف مات ابنها ؟
من ولدت معكة

؟  ...وكيف مات ابنها ؟

من ولدت حجيث ؟  ...وكيف مات ابنها ؟
 +كانت لداود بعض الخطايا ذكرها الوحي لتكون دروس لنا  .من هذة الخطايا :
الكذب  ...األعتماد على البشر  ...الزنا  ...القتل  ...رغبة األنتقام لنفسة  ...فشل في تربية أوالدة
اذكر مثال واحد لكل خطية ...
 +رأوبين بكر يعقوب  ..لماذا فقد بركة البكورية ؟  ...ولمن أعطيت هذة البركة ؟
 +وخرج أسم داود إلي جميع األرض وجعل  ...............أكمل اآلية .
 +كرر سفر أخبار األيام األول قصة موت شاول كما أوردها سفر صموئيل األول ولكنة أضاف لها أسباب موت شاول
فماذا كانت األسباب ؟
+

من قال ولمن قيلت  " :فلنسقط في يد الرب ألن مراحمة كثيرة وال أسقط في يد إنسان"
" أخرج أخرج يا رجل الدماء ورجل بليعال " " ......أهذا معروفك مع صاحبك؟ لماذا لم تذهب مع صاحبك؟ "
" ترفقوا لي بالفتى أبشالوم"  " ........أنظر البقر للمحرقة والنوارج وأدوات البقر حطبا "
" من هو عبدك حتى تلتفت إلى كلب ميت مثلي ؟ "
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مسابقة شهر مايو
1

أراد داود أن يبني للرب بيتا فرد علية الرب عن طريق ناثان النبي – استخرج من هذا الرد نبوة عن السيد المسيح

2

بعد مقتل (ابشالوم) قام (داود) باستبدال (يوآب) رئيس جيشة بشخص آخر أسمة (عماسا)
ما هي صلة القرابة بين هذة الشخصيات األربعة ؟

3

بعد ان قتل ابشالوم أخية امنون هرب خوفا من داود أبية – كم من الزمان لم يرى داود وجه ابنة ابشالوم ؟

4

كيف وصل يوآب لرئاسة جيش داود ؟ وكيف كانت نهايتة ؟  .....اذكر الشاهد.

5

في ( 2صم  ) 6نقل داود تابوت العهد بنفس الطريقة التي نقلة بها الفلسطينيين من ارضهم إلي ارض اسرائيل
فلماذا عاقب اللة اليهود ولم يعاقب الفلسطينيين ؟

6

حزن داود على موت ابنة من بتشبع (2صم  )12ولكن عندما مات ابنة أبشالوم كان حزنة شديدا جدا .فما هو
تفسيرك لهذا األختالف في مشاعر داود ؟

7

كم كان عدد األسباط التي تم عدها في إحصاء داود ؟

8

من هو صاحب فكرة األحصاء العددي لشعب اسرائيل ؟

9

فيما اليزيد عن سطرين أكتب ما تعرفة عن هذة الشخصيات :

شمعي بن جيرا  .....شبع بن بكري

حوشاي االركي  .....مفيبوشث  .....عوبيد آدوم  .....عماسا  .....يوآب بن صروية
 10ما هي المحطات التي توقف فيها تابوت عهد الرب بعد ما أخذة الفلسطينين من اليهود حتى الرجوع إلى اورشليم ؟
 11من قال ولمن قيلت " :هل اقدر ان أردة بعد ؟ أنا ذاهب إلية وأما هو فال يرجع إلي "
" ليتك تباركنى وتوسع تخومي وتكون يدك معى وتحفظني من الشر حتى ال يتعبني " "........هل إلى األبد يأكل
السيف ؟ ألم تعلم أنها تكون مرارة فى األخير؟ فحتى متى التقول للشعب ان يرجعوا من وراء إخوتهم "
 12بنو هارون كانوا ناداب وأبيهو وأليعازار وإيثامار ...فلماذا حصر سفر أخبار األيام الكهنوت في اليعازار وحدة ؟
 13كيف تفسر اختالف نتيجة األحصاء بين ( 2صم  ) 9:24وبين ( 1أخ  ) 5:21؟
 14الكوارث الطبيعية من أوبئة أو مجاعات أوغيرها ليست غضب إالهي بل جرس إنذار منة لتقديم توبة عن خطايا
حاضرة أو تعديات سابقة .فما هي األسباب التي تسببت في دخول مملكة داود في مجاعة في (2صم  )21؟
وكيف تفسر توقف الوباء في (2صم  ) 25:24بعد تقديم الذبيحة ؟
 15رتب هذة األحداث في حياة داود حسب ترتيب حدوثها :
 +تتويجة ملكا على كل اسرائيل

 +مولد سليمان

 +العثور على مفيبوشث

 +ثورة أدونيا

 +سقطة إحصاء الشعب

 +نقل تابوت العهد إلى أورشليم

 +الشروع في قتل نابال

 +قتل جليات

 +ثورة ابشالوم على داود

 +العفو عن شاول في المغارة

 +قتل أوريا الحثي
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 +الكذب على أخيمالك الكاهن

إجابة المسابقة

تليفون :

األسم :

من فضلك ضع اإلجابة في الصندوق المخصص لها بمكتبة الكنيسة حتى يوم األحد 6 / 13
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