تاريخ الفداء  -الجزء 3
الفصل الثالث عشر :البطل الغير متوقع.
د .ديفيد بالت
ٔٔ \ ٗ \ ٕٓٔٓ
لو معاك كتابك المقدس ويا ريت يبقى معاك ،افتحوا معايا صموئيل األول أصحاح .ٔٚ
احنا بندرس سمسمة دراسات مسمينيا تاريخ الفداء .عشان كده عايز أرجع افتكر معا كو تاني احنا واقفين فين عشان النياردة
ىانبتدي مرحمة جديدة في قصة تاريخ الفداء  .عشان كده تعالوا نفتكر وصمنا فين  .ابتدينا األول بالمقدمة المي كانت من ِسفر
الجدية .لكن فيو بينيم عممية فداء كاممة.
د
التكوين من أصحاح ٔ لـ ٔٔ عن الخميقة ،وىدفنا النيائي إننا نوصل لمخميقة
كان الجزء األول من تاريخ الفداء اسمو "العيد لشعب العيد  ".وده ابتدا من التكوين ٕٔ لغاية نياية ِسفر الخروج  .شفنا في
الجزء ده إن اهلل ىو المي ِ
بادر بإنو إدا شعبو عيدين  .أول عيد كان مع إبراىيم ،الموجود في التكوين ٕٔ و٘ٔ وأماكن تانية
كمان .بعد كده من أول الخروج ٖ وعمى جبل سيناء بنشوف العيد الموسوي؛ عيد اهلل مع موسى .وشفنا ازاي إن اهلل اتعامل
مع شعبو عن طريق العيود.
بعدين اتنقمنا لمجزء التاني  " :عيد األرض ".في ِسفر الالويين ،أخدوا الناموس  .وفي ِسفر العدد مشيوا في طريق مش مستقيم
لغاية ما وصموا أرض الموعد  .في ِسفر التثنية بنالقييم عمى حافة األرض ،عمى أعتاب أرض الموعد ،فبيراجعوا الناموس،
وسمعوا الناموس مرة تاني ،وبعد كده يشوع أخد األرض  .في ِسفر القضاة لقيناىم استقروا في األرض ،واألمور ماكانتش
ماشية كويس  .كان كل واحد "يفعل ما يحسن في عينيو " ،وشفنا االنييار األخالقي ،والوثنية الروحية ،والفجور ،والفجور
الجنسي .كان الشر في كل مكان.
كانوا عايزين ممك  .ماكانوش عايزين ممك يرجعيم هلل وعيده؛ كانوا عايزين ممك يكون زي البالد الوثنية المي حوالييم ،الممك
المي ليو القوة من سمطتو  .فصرخوا وقالوا عايزين ممك  .وده يجيبنا لمجزء التالت  " :مموك فاشمون في مممكة متحدة  ".وفي
العشر مرات الجايين في اجتماعاتنا وفي دراساتنا ،ىانشوف األول الممك شاول ،وبعدين الممك داود ،وىانشوفيم النياردة مع
بعض في مقارنة جميمة ،وبعدين ىانشوف الممك سميمان؛ ابن داود.
ده المي ىانشوفو في الـ ٖ مرات الجاية؛ الـ ٖ مموك دول.
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النواردة بنشوف الصورة المحورية ىي صورة داود بالمقارنة بشاول .تعالوا نروح لصموئيل األول أصحاح  ،ٔٚوزي ما انتو
عارفين ،إن دي قصة من أطول القصص ومميانة تفاصيل  .وكأن الكاتب عمال يكتب تفاصيل ،وساعات نحس إنيا مالياش
لزوم ،بس ىو عايز القصة تكون محفورة في قموب الناس  .عايزين دلوقتي نق ار القصة بتفاصيميا .وعايزين نعمل المي عممناه
كتير في قصص العيد القديم ،ىانق ار شو ية ونقف شوية ،عشان نضمن إننا فاىمين القصة كميا ،وحاسسين بتأثيرىا  .تعالوا
نشوفيا ونشوف المعاني المي فييا.
القصة دي مشيورة قوي  .حتى الناس المي ماتربوش في كنايس عا رفين قصة داود وجميات ،عمى األقل معرفة سطحية .
ولألسف القصة مشيورة قوي لدرجة إننا بننسى ىدفيا إيو  .بنعتقد إنيا قصة بتعممنا درس أخالقي عن ولد وقف بشجاعة قدام
النص أصالً .تعالوا نقراىا ونشوف المعاني المي فييا.
عمالق ،وبنشوف ليا كل أنواع التطبيقات المي مش في َ
صموئيل األول َ ٔ" ،ٔ :ٔٚو َج َم َع اْل ِفمِ ْس ِط ِ
اجتَ َم ُعوا ِفي ُسو ُكوهَ الَّتِي لِ َييُوَذاَ ،وَن َزلُوا َب ْي َن ُسو ُكوهَ َو َع ِزيقَةَ
ُّون ُجُيو َشيُ ْم لِْم َح ْر ِب ،فَ ْ
يني َ
ٖ
ٕ
ِِ ِ ِ
ِِ ِ ِ ِ ِ ِ
ِ
ِ ِ
ِ
يل وَن َزلُوا ِفي و ِادي اْلب ِْ
ِ
ُّون
يمَ .و ْ
ُ
ان اْلفم ْسطيني َ
ينَ .و َك َ
اصطَفُّوا لْم َح ْر ِب لمقَاء اْلفم ْسطين ِّمي َ
طمَ ،و ْ
في أَفَس َد ِّمم َ
َ
او ُل َوِر َجا ُل إ ْس َرائ َ َ
اجتَ َم َع َش ُ
اكَ ،واْل َو ِادي َب ْي َنيُ ْم".
ُوقُوفًا َعمَى َجَبل ِم ْن ُى َناَ ،وِا ْس َرائِي ُل ُوقُوفًا َعمَى َجَبل ِم ْن ُى َن َ
شوفوا الموقف ده معايا .عندنا جبمين وبينيم وادي ،والفمسطينيين واقفين عمى جبل ،واإلسرائيميين واقفين عمى الجبل التاني،
والوادي ىايبقى ىو ساحة المعركة .ده الموقف المي قدامنا ىنا.
تعالوا لعدد ٗٗ" ،فَ َخرج رج ٌل مب ِارٌز ِمن جي ِ ِِ ِ ِ
ت ،طُولُوُ ِس ُّ
اتِ ،م ْن َج َّ
ت أَ ْذ ُرٍع َو ِش ْبٌر  ".رجل مبارز .
اس ُموُ ُجْم َي ُ
ْ ُُ
َ َ َ ُ َُ
وش اْلفم ْس طيني َ
ِّمين ْ

الكممة المي ىنا دي مش مستخدمة في أي مكان تاني في العيد القديم  .معناىا الحرفي ىو الراجل الواقف بين جيشين ،المي
ىايحدد كل حاجة  .وجميات كان بال شك ،راجل واقف بين جيشين وىايحدد كل حاجة  .صولو  ٙأذرع ِ
وشبر ،وده بيساوي ٜ
أقدام و  ٜبوصة ،أو حوالي ٖ متر .ده ينفع محترف في دوري السمة األمريكي  .وكأنو واقف وعينو في مستوى السمة ،وده
ينفع كويس قوي في كرة السمة.
ده بالنسبة للطول .لكن ا للي بيتفرج عمى السمة ،عارف إن فيو ناس كتير طوال لكن رفيعين ،بس جميات ماكانش كده

.

مكتوب في العدد المي بعد كده ،عدد ٘٘" ،وعمَى أر ِ
ْس ِو ُخوَذةٌ ِم ْن ُن َح ٍ
ان الَبِ ًسا ِد ْرًعا َح ْر َش ِفيِّا  "،وكأنو درع كاملَ " ،وَوْزَن
اسَ ،و َك َ
ََ َ
اْل ِّمدرِع َخمسةُ الَ ِ
ف َش ِاق ِل ُن َح ٍ
اس "،وده يساوي حوالي ٕ٘ٔ رطل يعني  ٘ٚكيمو جرام .ده الدرع بتاعو .كان شايل حاجة أكتر
َْ
ْ
من وزن ناس إسرائيميين كتير.

النس ِ
اق ُن َح ٍ
كان عنده درع ،وغير الدرع كان البس " ُج ْرُموقَا ُن َح ٍ
اس َب ْي َن َكتِفَ ْي ِوَ ٚ ،وقََناةُ ُرْم ِح ِو َك َن ْو ِل َّ
ين،
اس َعمَى ِر ْجمَ ْي ِوَ ،و ِم ْزَر ُ
َّاج َ
ِ
ان ُرْم ِح ِو ِس ُّ
ت ِم َئ ِة َش ِاق ِل َحِد ٍيد  "،يعني ٘ٔ رطل أو حوالي  ٚكيلو جرام .أكيد الراجل ده ىو الراجل المناسب  .ومش كده
َوس َن ُ
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ِ
وخالص ،ده مكتوب كمان" ،وح ِ
ام ُل التُّْر ِ
اموُ  ".مش عندنا بس العمالق والسالح الكبير المي شايمو ،ده فيو
ََ
س َك َ
ان َي ْمشي قُ َّد َ
كمان معاه مساعد ماشي معاه شايل ترس في حجم اإلنسان .ماحدش ممكن ماياخدش بالو إن جميات موجود.
ٛ
ِ
ون لِتَ ْ ُّ ِ ِ
َما أ ََنا اْل ِفمِ ْس ِطينِ ُّيَ ،وأ َْنتُ ْم
يل َوقَ َ
وف إِ ْس َرائِ َ
صفُ َ
ف َوَن َ
مكتوب في عدد  " ،ٛفَ َوقَ َ
ال لَيُ ْم « :ل َما َذا تَ ْخ ُرُج َ
ادى ُ
صطَفوا لْم َح ْرب؟ أ َ
ِ
اختَاروا أل َْنفُ ِس ُكم رجالً وْلي ْن ِز ْل إِلَ َّي ٜ .فَِإن قَ َدر أَن يح ِاربنِي ويْقتُمَنِي َن ِ
عبِ ٌ ِ
ص ُير لَ ُك ْم َعبِ ً
يداَ ،وِا ْن قَ َد ْر ُ
ت أ ََنا َعمَ ْيو َوقَتَْمتُوُ
ْ َُ ََ
َ
ْ َ ْ َُ َ َ َ
او َل؟ ْ ُ
يد ل َش ُ
ٓٔ
ِ
ب
وف إِ ْس َرائِ َ
ون َنا »َ .وقَ َ
صفُ َ
ون أ َْنتُ ْم لََنا َعبِ ً
يل ى َذا اْل َي ْوَم  .أ ْ
ال اْل ِفمِ ْس ِطينِ ُّي « :أ ََنا َعي َّْر ُ
يدا َوتَ ْخِد ُم َ
َعطُونِي َرُجالً فََنتَ َح َار َ
تَص ُير َ
ت ُ

َم ًعا»".

المي قدامنا ىنا في أول جزئين من القصة  ،األول شخصية ال تُقيَر  .دي أكتر مرة بنشوف فييا تفاصيل عن محارب ،وكل

األسباب المي تخميك تخاف تواجيو في أي معركة .شخصية ال تُقيَر .والتاني ،تحدي مستحيل .المي عممو جميات ىنا ىو إنو

اتحدى اإلسرائيميين الغالبة في تحدي واحد قصاد واحد .جميات ضد شخص واحد في معركة.
مين يحب يعمل كده؟ مين يحب يدخل قصاد الراجل ده؟ حكيت لكو قبل كده عن أخويا

الكبير ستيف  ،Steveكان في

جدا  .في المباراة النيائية في بطولة الوالية
المدرسة الثانوي ىو بطل المصارعة لموزن التقيل عمى مستوى الوالية ،كان قوي ً

لممصارعة للوزن التقيل ،رفع الالعب المي قدامو ،المي كان وزنو ٓٗٔ كيمو جرام ورماه عمى األرض  .مانصحش حد يمعب
دايما يقول لي" ،بص يا ديفيد ،انت شكمك كده مش من البيت ده،
قدام أخويا ا لكبير ستيف .كان عندنا واحد صاحبنا ،كان ً
وح د رماك عندىم ".عشان كان شكمي مش اليق عمى باقي اخواتي ،ماقدرش أقول إني كنت قوي  .أنا عارف إن دي مفاجأة،
لكن ده كان أيام ثانوي .الموضوع دلوقتي مختمف ،بس أنا مبسوط إنكو بتضحكو.

أنا وستيف كنا عكس بعض خالص .كنت أنا وأخويا دمAdam

 ،كنا أدوات التدريب بتاعت ستيف .والسالح الوحيد المي

كان عندي كان الجري  .ماكانش عندي سالح غيره ينفع استخدمو  .كنت باخد الجانب السمبي في المصارعة مع ستيف،
وكنت باعرف أسبقو ،وىو ده الميم.
ٔٔ
ِ
يل َكالَ َم
او ُل َو َج ِميعُ إِ ْس َرائِ َ
ىو ده نفس الموقف المي كان اإلسرائيميين واقفين فيو  .مكتوب في عدد َٔٔ " ،ولَ َّما َسم َع َش ُ
ِِ ِ ِ
اعوا َو َخافُوا ِج ِّدا  ".يعني قالوا" ،ماليش دعوة ،أنا مش ىاخرج  ".حتى شاول ،المي جسمو ينفع ،أو يقرب
اْلفم ْسطين ِّمي ى َذا ْارتَ ُ

شوية من جميات  .كان مكتوب قبميا في صموئيل األول إن شاول كان أطول واحد في إسرائيل  .بس قعد وماعممش حا جة،
زيو زي باقي اإلسرئيميين.
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ىو ده المشيد المي قدامنا لغاية نياية عدد ٔٔ .عندنا رجل عمالق جبار بيتحدى شعب إسرائيل  .ومش بس شعب إسرائيل،
لكن كمان إلو إسرائيل ،كان بيزعق ويشتميم .واإلسرائيميين ،المي كانوا جيوش من الف ،كميم قاعدين خايفين.
وبعدين زي ما بيحصل في األفالم  .بنالقي نقمة عمى مشيد تاني خالص  .بنتنقل من ميدان المعركة لحدائق مشمسة فييا ولد
راعي شكمو وسيم.
ٕٔ
ِ ِ
َِّ
ِ ِ
ِ ِ
الرُج ُل ِفي
ان َّ
عدد ٕٔ بيقولَ " ،وَد ُاوُد ُى َو ْاب ُن ذلِ َك َّ
ينَ .و َك َ
اس ُموُ َيسَّى َولَوُ ثَ َم ان َيةُ َبن َ
الرُج ِل األَ ْف َرات ِّمي م ْن َب ْيت لَ ْحم َييُوَذا الذي ْ
اس ٖٔ .وَذىب بُنو يسَّى الثَّالَثَةُ اْل ِكبار وتَبِعوا َشاو َل إِلَى اْلحر ِب  .وأَسم ِ ِ َّ ِ َِّ
ِ
الن ِ
اخ َو َكبِ َر َب ْي َن َّ
ين
او َل قَ ْد َش َ
َ ََ َ َ
اء َبنيو الثالَثَة الذ َ
َ َْ ُ
َُ َ ُ
َْ
ُ
أَيَّام َش ُ
٘ٔ
ٗٔ
ِ
ِ
ِ
ِِ
ِ
َّ
َما
او َلَ .وأ َّ
يآب اْلبِ ْك ُرَ ،وأَبِ َين َ
اد ُ
َذ َىُبوا إِلَى اْل َح ْر ِب :أَل ُ
اب ثَانيوَ ،و َش َّمةُ ثَالثُيُ َماَ .وَد ُاوُد ُى َو الصَّغ ُيرَ .والثالَثَةُ اْلك َب ُار َذ َىُبوا َوَر َ
اء َش ُ
ٔٙ
ِ
ِ ِ
َداوُد فَ َكان ي ْذىب ويرجع ِمن ِع ْنِد َش ِ
ِ ٍ
ين
ان اْل ِفِم ْس ِطينِ ُّي َيتَقَ َّد ُم َوَي ِق ُ
َ َ َ ُ َ َْ ُ ْ
ص َب ً
اء أ َْرَبع َ
او َل ل َي ْرَعى َغ َن َم أَبِيو في َب ْيت لَ ْحم َ .و َك َ
احا َو َم َس ً
ف َ
ُ
ُ

َي ْو ًما".

عندنا ىنا ٖ من اخوات داود راحوا المعركة ،وكانوا شايفين المي بيحصل  .كان داود راجع من رعاية األغنام  ،فأبوه يسى
ٔٚ
ىذ ِه اْلع َشر اْل ُخ ْب َز ِ
يك ،و ِ
ِ
ِ ِ ِ ِ
ِِ
ِ
ض إِلَى
استدعاه .مكتوب في عدد  " ،ٔٚفَقَ َ
ات َو ْارُك ْ
َ َ
ال َيسَّى ل َد ُاوَد ْابنوُ « :خ ْذ إل ْخ َوت َك إيفَةً م ْن ى َذا اْلفَ ِر َ
يس األَْل ِ
طع ِ
ِ
ِ ِ ٔٛ
َّ ِ
ات ِم َن اْل ُج ْب ِن قَ ِّمد ْميَا لِ َرئِ ِ
فَ ،وا ْفتَِق ْد َسالَ َمةَ إِ ْخ َوتِ َك "،باحب قوي الجممة الج اية
اْل َم َحمة إِلَى إِ ْخ َوتِ َك َ .وىذه اْل َع َش َر اْلق ْ َ

ونا » ".يعني بيقول لو ىاتمنا معاك تذكار من المعركة  .يسى ماكانش عارف داود ىايرجع لو بإيو؛
ديَ " :و ُخ ْذ ِم ْنيُ ْم ُع ْرُب ً
ىايرجع لو براس جميات .إيو رأيك في التذكار ده؟ ىو ماكانش الكالم ده لسة اتعرف ،لكن مالحظة جميمة.
أبوه قال لو"،روح أرض المعركة .خد الخواتك تموين ،وشوف عاممين إيو ،وارجع لي بحاجة من عندىم".

ٜٔ
يل ِفي و ِادي اْلب ِْ
ون اْل ِفِم ْس ِطينِي َ ٕٓ َّ
ان َشاو ُل و ُىم و َج ِميع ِر َج ِ
احا
ال إِ ْس َرائِ َ
ص َب ً
ُ
طم ُي َح ِارُب َ
ِّمين  .فََبك َر َد ُاوُد َ
مكتوب في عدد َ " ،ٜٔو َك َ ُ َ ْ َ ُ
َ
ش َخ ِارٌج إِ لَى االص ِطفَ ِ
َم َرهُ َيسَّى ،وأَتَى إِلَى اْل ِمتْ َر ِ
وتََر َك اْل َغ َنم َم َع َح ِار ٍ
اف َو َىتَفُوا لِْم َح ْر ِب ".داود
اسَ ،واْل َج ْي ُ
سَ ،و َح َّم َل َوَذ َى َ
ْ
ب َك َما أ َ
َ
َ
َ
راح ليم الصبح بدري ،وعايز أقول لكو معمومة إن المسافة المي قطعيا كانت ٘ٔ ميل .عمى العم وم داود صحي بدري،

ووصل بدري ،وده معناه إنو جري مسافة قد ُنص سباق ماراثون.
ٕٔ
ِِ ِ ِ
ِ
اصطَ َّ
ف ٕٕ .فَتََر َك َد ُاوُد األ َْمتِ َعةَ الَّتِي َم َعوُ بَِيِد َح ِاف ِظ
و
ص ّ
ف إِ ْس َرائي ُل َواْلفم ْسطيني َ
مكتب في عدد َٕٔ " ،و ْ
صفِّا ُمقَابِ َل َ
ُّون َ
ِ ِ
ِّم
ِ ِ ِ ِ ٖٕ ِ
ض إِلَى الص ِّم
ات اْل ِفمِ ْس ِطينِ ُّي ِم ْن
َّف َوأَتَى َو َسأ َ
اس ُموُ ُجْم َي ُ
األ َْمت َعةَ ،وَرَك َ
يما ُى َو ُي َكم ُميُ ْم إِ َذا بِ َرُجل ُم َب ِارٍز ْ
َل َع ْن َسالَ َمة إ ْخ َوتو َ .وف َ
ِ
ِ ِِ ِ ِ
ِ ِ
ِّمين وتَ َكمَّم بِ ِم ْث ِل ى َذا اْل َكالَِم ،فَس ِمع َداوُد ٕٗ .و َج ِميع ِر َج ِ
َج َّ
يل لَ َّما َأر َْوا َّ
ال إِ ْس َرائِ َ
الرُج َل َى َرُبوا م ْنوُ
صاع ٌد م ْن ُ
تَ ،
َ ُ
صفُوف اْلفم ْسطيني َ َ َ
َ َ ُ
َو َخافُوا ِج ِّدا".
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فكروا معايا في المشيد ده ،ألنو بيبين لنا مرة تاني حجم جميات .ده لما خرج واتكلم ،وقال نفس الكالم اللي قالو قبل كده ،لما
زعق ،كل الكالم التاني المي كانوا الف الجنود اإلسرائيميين بيقولوه لبعض سكت وخافوا من الراجل لما اتكمم .وعمل كده لمدة
ٓٗ يوم.
تس ع الراجل ده وىو خارج بيشتم مش بس شعب إسرائيل ،لكن كمان إلو
ُحط نفسك في مكان داود .لما تسم ع الكالم ده ،لما م

وغالبا دي أول مرة داود سمع فييا حد بيسب اسم اهلل .إيو المي دار في راس داود وىو بيسمع الكالم ده ،وشاف إن
إسرائيل،
ً
ٕ٘
َرَْيتُ ْم
يل « :أ َأ
ال ِر َجا ُل إِ ْس َرائِ َ
كل الجنود اإلسرائيميين مرعوبين .داود سأليم" ،إيو المي بيحصل ده؟" مكتوب في عدد ٕ٘ " ،فَقَ َ
يل ىو ص ِ
ِ
ِ ِ
اع ٌد !  "،بصوا الممك ىايعمل معاه إيو ،الممك شاول ،المي قاعد مش ىايعمل
ى َذا َّ
الرُج َل الصَّاع َد؟ لُي َعي َِّمر ِإ ْس َرائ َ ُ َ َ
الرج َل الَِّذي ي ْقتُمُو ي ْنِ ِ
ون أ َّ
ك ِغًنى َج ِزيالً  ".يبقى رقم واحد  :غنى جزيل  ،ده عمى
يو اْل َممِ ُ
َ ُ ُ
َن َّ ُ
حاجة ،ىايعمل له ٖ حاجات" :فََي ُك ُ

أساس إنو ىايقتل جميات طبع ا .تاني حاجة " :ويع ِط ِ
يو بِ ْنتَوُ ".بنعرف بعد كده إن بنت شاول مش المكافأة الكبيرة قوي ،لكن
َُ ْ
ً
ت أَبِ ِ
يو ُح ِّار ِفي
الموضوع كمو حاجة واحدة عمى بعضيا .فيايبقى عنده غنى وزوجة ،المي ىي بنت شاول ،وكمانَ " ،وَي ْج َع ُل َب ْي َ
يل "،يعني يعفييم من الضرايب وااللتزامات.
إِ ْس َرائِ َ
النص ده؟ إيو رأيكو لو الواحد اتعفى من الضرايب طول عمره  .الواحد بيدفع الضرايب ،مفيش مشاكل ،بس
إيو رأيكو في َ
ىن ماعندىاش مانع تحارب جميات لو كانت دي المكافأة.
برضو الموضوع كان ىايبقى أجمل .أنا عارف إن فيو ناس ا

الرج َ ِ ِ
َّ ٕٙ
ين َم َعوُ قَائِالً َ « :ما َذا ُي ْف َع ُل لِ َّمرُج ِل الَِّذي َي ْقتُ ُل
ىو ده الموقف المي قدام داود  .اسمعوا رد فعل داود " ،فَ َكم َم َد ُاوُد ِّم َ
ال اْل َواقف َ
ف حتَّى يعيِّمر صفُ َ ِ
َّ ٕٚ
ذلِ َك اْل ِفمِ ْس ِطينِ َّيَ ،وُي ِزي ُل اْل َع َار َع ْن إِ ْس َرائِ َ
يل؟ ألََّنوُ َم ْن ُى َو ى َذا اْل ِفمِ ْس ِطينِ ُّي األ ْ
وف اهلل اْل َح ِّمي؟ » فَ َكم َموُ
َغمَ ُ َ ُ َ َ ُ
ِ ِِ
الشع ِ
ينَ « :ك َذا ُي ْف َع ُل لِ َّمرُج ِل الَِّذي َي ْقتُمُوُ»".
َّ ْ ُ
ب بِم ْث ِل ى َذا اْل َكالَم قَائم َ
الحظوا معايا ازاي إن رؤية داود لممشيد مختمفة عن رؤية باقي الناس  .كانوا بيقولولو" ،شفت الراجل ده ,شفت الراجل المي
ف ؟" كأنو بيقول ليم ،يطمع مين ده؟ ىو فاكر نفسو إيو؟ ده مش من
طمع؟" بس داود بيقولَ " ،م ْن ُى َو ى َذا اْل ِفمِ ْس ِطينِ ُّي األ ْ
َغمَ ُ
شعب اهلل ،ده بيعبد األوثان ،مش من شعب العيد  .مين ده؟ يطمع مين؟ وقال قبل كده إنو جاي يعير صفوف جيوش اهلل
الحي .الموضوع أكبر من تعيير الجيوش ،ده بيعير اهلل.
ٕٛ
ِ
يآب  "،وعايز أقول لكو حاجة عن أليآب.
داود اتنرفز ىنا ،وقعد يسأل الناس  .مكتوب في عدد َ " ،ٕٛو َس ِم َع أ ُ
َخوهُ األَ ْك َب ُر أَل ُ
في صموئيل األول  ،ٔٙقبل القصة بتاعتنا عمى طول ،لما كان صمويل رايح بيت يسى عشان يمسح الممك القادم عمى

إسرائيل ،كان إليآب ىو االختيار المنطقي  .كان ىو الراجل المي لما شافو صموئيل قال إنو ىو ده كيد المي ينفع  .وه نا اآلية
المشيورة المي بتقولِ " ،
الر ُّ
ب فَِإَّنوُ َي ْنظُُر إِلَى اْل َقْم ِب ".فمسح صموئيل داود ،واالختيار المنطقي
َما َّ
ان َي ْنظُُر إِلَى اْل َع ْي َن ْي ِنَ ،وأ َّ
اإل ْن َس َ
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ٕٛ
ال ،فَح ِمي َغض ِ
ِ
ال:
يآب َكالَ َموُ َم َع ِّم
يآب َعمَى َدا ُوَد َوقَ َ
كان واقف بيتفرج ،ويمكن كان زعالنَ " .و َس ِم َع أ ُ
ب أَل َ
الر َج ِ َ َ َ ُ
َخوهُ األَ ْك َب ُر أَل ُ
َّة؟ أ ََنا عمِم ُ ِ
ات اْل َقمِيمَةَ ِفي اْلبِّمري ِ
ت تِْم َك اْل ُغ َن ْيم ِ
ت لِ َك ْي تََرى
اء َك َو َش َّر َقْمبِ َك ،ألََّن َك إَِّن َما َن َزْل َ
ت؟ َو َعمَى َم ْن تََرْك َ
«لِ َما َذا َن َزْل َ
َ
ت ك ْب ِرَي َ
َ ْ
َ

ب»".
اْل َح ْر َ

اخوي  .أنا بس باسأل  ".عدد
َما ُى َو َكالَ ٌم؟ » ".كأنو بيقول لو" ،ىدي نفسك يا
َّ
فداود قال في عدد َ «" ،ٕٜما َذا َع ِمْم ُ
ت َ
اآلن؟ أ َ
ٖٓ
ِ ِ ِِ
َّ ِ ِ ِ
َّ
ب َجو ًابا َكاْل َجو ِ
ِ َّ
اب األَ َّو ِل ".داود ىنا بيعمل بحث،
َ
َٖٓ " ،وتَ َح َّو َل م ْن ع ْنده َن ْح َو َخ َرَ ،وتَ َكم َم بم ْثل ى َذا اْل َكالَم ،فَ َرد لَوُ الش ْع ُ َ
وبيخمي الناس تعرف إن عنده رغبة إنو يواجو جميات.

ٖٔ
ِِ
ض َرهُ ".
فالخبر انتشر ووصل لشاول ،شوفوا المي حصل َ " .و ُس ِم َع اْل َكالَ ُم الَِّذي تَ َكمَّ َم بِ ِو َد ُاوُد َوأ ْ
استَ ْح َ
او َل ،فَ ْ
َخ َب ُروا بو أ َ
َم َ
ام َش ُ
ىانشوف دلوقتي االتنين مع بعض وجيًا لوجو؛ ممك إسرائيل الحالي وممك إسرائيل القادم ،وىانشوف تضاد بينيم.
ٕٖ
ِ
ط َقْمب أ ٍ
ِ
ب ى َذا اْل ِفمِ ْس ِطينِ َّي » ".شايفين جراءتو،
عدد ٕٖ " ،فَقَ َ
ب َوُي َح ِار ُ
َحد بِ َس َببِو َ .ع ْب ُد َك َي ْذ َى ُ
او َل « :الَ َي ْسقُ ْ ُ َ
ال َد ُاوُد ل َش ُ
ِ
ال َش ِ
ب إِلَى ى َذا اْل ِفِم ْس ِطينِ ِّمي ِلتُ َح ِارَبوُ ألََّن َك ُغالَ ٌم َو ُى َو
او ُل ل َد ُاوَد « :الَ تَ ْستَطيعُ أ ْ
َن تَ ْذ َى َ
وشجاعتو ،شايفين الثقة؟ عدد ٖٖ" ،فَقَ َ ُ
رج ُل حر ٍب م ْن ُذ ِ
ص َباهُ » ".شاول ىنا شايف داود زي ما العالم بيبص عليه .مفيش أمل  .ده عنده بالكتير ٕٓ سنة ،والتاني
َ ُ َْ ُ

رجل حرب .داود ماعندوش فرصة.

ٖٗ
ال َداوُد لِ َشاو َل َ « :كان ع ْب ُد َك يرعى ألَبِ ِ
يو َغ َن ًما،
َْ َ
َ َ
ُ
فداود قال لشاول فقرتين صغيرين من أقوى كالم داود  .قال لو كده  " :فَقَ َ ُ
ٖ٘
ِِ
ِ
ِ ِِ
َس ٌد َم َع ُد ٍّ
يع،
َخ َذ َشاةً ِم َن اْلقَ ِط ِ
ب َوأ َ
فَ َخ َر ْج ُ
ض َرْبتُوُ
ام َعمَ َّي أ َْم َس ْكتُوُ م ْن َذ ْقنو َو َ
ت َوَر َ
اء أ َ
فَ َج َ
اءهُ َوقَتَْمتُوُ َوأ َْنقَ ْذتُيَا م ْن فيوَ ،ولَ َّما قَ َ
ٖٙ
وف ِ
ٍِ ِ
الد َّ ِ
َس َد و ُّ
اهلل اْل َح ِّمي»".
يعاَ .وى َذا اْل ِفمِ ْس ِطينِ ُّي األ ْ
صفُ َ
َغمَ ُ
ف َي ُك ُ
ون َك َواحد م ْنيُ َما ،ألََّنوُ قَ ْد َعي ََّر ُ
ب َجم ً
فَقَتَْمتُوُ .قَتَ َل َع ْب ُد َك األ َ َ
ٖٚ
ِ ِ ِ
الر ُّ َِّ
َسِد و ِم ْن َيِد ُّ
الد ِّم
ب ُى َو ُي ْن ِق ُذنِي ِم ْن َيِد ى َذا اْل ِفمِ ْس ِطينِ ِّمي
ال َد ُاوُد َّ « :
بعد كده قا لَ " ،وقَ َ
ب الذي أ َْنقَ َذني م ْن َيد األ َ َ
تاخدوا با لكو داود عمل إيو ىنا ،ألنو شاور عمى مشكمة شاول وكل اإلسرائيميين المي كانوا ميتين من الخوف  .كان شاول

» ".عايزكو

وشعب إسرائيل شايفين إن جميات ىو العمالق ،وده مش حقيقي .ألنو حتى لو كان طولو ٖمتر ومع كل قوتو ،فجميات قزم
بالمقارنة بالرب ،ييوه ،اهلل.
الرب عظيم وقادر عمى الخالص  .ده فمسطيني أغمف ،وا حنا تبع الرب ،والرب أنقذني من أسود ودببة وماعندوش مشكمة
ينقذني من الفمسطيني األغمف ده .الموضوع كمو ىو الرؤية والمنظور.
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عايز أقف ىنا بسرعة  .لما بنواجو حاجات صعبة ،ظروف صعبة ،عقبات قدامنا ،كل ما ركزنا عمييا كل ما ِك ِ
برت .وتفضل
تكبر وتتضخم ،لكن في المحظات دي الزم ندرك إن اهلل أعظم .ميما كانت الظروف صعبة ،أو العقبات صعبة ،إلينا أعمى.
جدا إنو ياخد الظروف دي أو العقبات دي ،ويخمصك منيا.
الرب قادر ً
الر ُّ
او ُل َد ُاوَد ثَِي َابوُ،
ب َوْل َي ُك ِن َّ
ده المي قالو داود لشاول  .فشاول بص لداود وقال لو«" ،ا ْذ َى ْ
ب َم َع َك » ".عدد َ " ،ٖٛوأَْل َب َس َش ُ
ٖٜ
اس عمَى أر ِ
ِ
ق ثَِيابِ ِو  ".الموضوع ىنا مثير لمسخرية  .وكأن شاول
ْس ِوَ ،وأَْل َب َسوُ ِد ْرًعا  .فَتََقمَّ َد َد ُاوُد بِ َس ْي ِف ِو فَ ْو َ
َو َج َع َل ُخوَذةً م ْن ُن َح ٍ َ َ

َن
بيقول لداود يعمل إيو لما يحارب ،وكأن ليو دور في المي ىايحصل ،وىو المي كان خايف وقاعد مابيعممش حاجةَ " .و َع َزَم أ ْ
ِِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ُجِّمرْبيَا »َ .وَن َزَعيَا َد ُاوُد َع ْنوُ ".وده يبين لنا
ب  .فَقَ َ
او َل« :الَ أَ ْقد ُر أ ْ
َن أ َْمش َي بِيذه ،ألِّمَني لَ ْم أ َ
َي ْمش َي ،ألََّنوُ لَ ْم َي ُك ْن قَ ْد َج َّر َ
ال َد ُاوُد ل َش ُ
تاعو.
إن شاول كان طويل وداود كان قزم في المبس ب

لكن حكاية إن داود لبس السالح بتاع شاول وبعدين قمعو نقدر نشوف فييا رمزين .األول إنو خمع الحاجات المي العالم بيقول
عمييا إنيا ضرورية لمحرب عشان يبين إن الرب فقط ىو الضروري في الحرب  .لكن كمان ،عمى مستوى أعمق ،فيو مقارنة
بين الممك شاول والممك داود ،وكأن داود بيقول لوُ " ،م لكي ىايبقى مختمف عن ُم لكك .ألن ُممكك زي المموك الوثنيين
المتكبرين ،المي بيحبوا يمفتوا النظر لنفسيم بالممتمكات المي عندىم  .فداود خمع المبس الحربي ،وقال" ،أنا ىامشي في طريق
إبراىيم واسحق ويعقوب وموسى ،المي خرجوا كرعاة ماعندىمش حاجة غير وعد الرب بالرعاية".
ٓٗ
س ِمن اْلو ِادي وجعمَيا ِفي ِك ْن ِ
ِِ
ب لَوُ َخ ْم َسةَ ِح َج َارٍة ُمْم ٍ
ف
شوفوا عمل إيو  .مكتوب في عدد َٓٗ " ،وأ َ
صاهُ بَِيدهَ ،و ْانتَ َخ َ
َخ َذ َع َ
َََ َ
َ َ
ُّ ِ َِّ
َي ِفي اْل ِجر ِ
اب "،حاجة قد كرة التنس كدهَ " ،و ِم ْقالَ َعوُ بَِيِد ِه َوتَقَ َّد َم َن ْح َو اْل ِفمِ ْس ِطينِ ِّمي".
الرَعاة الذي لَوُ ،أ ْ
َ

كأن عندنا دلوقتي بطولة العالم في المصارعة الحرة ،حاجة زي البطولة الكبرى في المصارعة الحرة بين الفمسطيني جميات،
المي معاه كل كل حاجة قال عمييا العالم في فنون الحرب ،قدام داود ،المي مش معاه غير ٘ حجارة عمميم الرب بنفسو.
اىبا وا ْقتَرب إِلَى َداوَد اْل َّرج ُل وح ِ
الحمبة بقت جاىزة لممعركة  .مكتوب في عدد ٔٗٗٔ" ،وَذى ِِ ِ ِ ِ ِ
ام ُل التُّْر ِ
اموُ .
ُ ََ
ب اْلفم ْسطين ُّي ذ ً َ َ َ
َ ََ
َم َ
س أَ
ُ
ٖٗ
ٕٗولَ َّما َن َ ِِ ِ ِ
ب
يل اْل َم ْن َ
ظ ِر  .فَقَ َ
ان ُغالَ ًما َوأَ ْشقَ َر َج ِم َ
ال اْل ِفمِ ْس ِطينِ ُّي لِ َد ُاوَد « :أَلَ َعمِّمي أ ََنا َكْم ٌ
استَ ْحقَ َرهُ ألََّنوُ َك َ
ظ َر اْلفم ْسطين ُّي َوَأرَى َد ُاوَد ْ
َ
حتَّى أََّن َك تَأْتِي إِلَ َّي بِ ِع ِ
ص ٍّي؟ » ".شكمو ماكانش شايف الحجارة َ " .ولَ َع َن اْل ِفمِ ْس ِطينِ ُّي َد ُاوَد بِآلِيَتِ ِو  ".عمى طول ييجي في بالنا وعد
َ
ٖ
يكَ ،والَ ِع َن َك أَْل َعُنوُ  ".جميات ماكانش عارف الكالم ده  .جاب
ك ُم َب ِارِك َ
الرب إلبراىيم ،المي في التكوين ٕٔ ٔ :وٕ وَٖ " ،وأ َُب ِار ُ
عمى نفسو لعنة اهلل ودينونتو .ىايشوف لعنة اهلل.
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ٗٗ
وش اْلبِّمري ِ
ور الس ِ
ال اْل ِفمِ ْس ِطينِ ُّي لِ َداوَد « :تَ َع َ ِ
ُع ِطي لَ ْح َم َك لِطُُي ِ
َّة » ".ىو ده كالم الخناقات  .بس
عدد َٗٗ " ،وقَ َ
َّماء َوُو ُح ِ َ
َ
ُ
ال إلَ َّي فَأ ْ َ
داود ماىتمش بالكالم ده  .اسمعوا قال إيو  .الكالم ده جميل  .عارف لما تبقى في موقف تقول لنفسك ،كان نفسي أقول كذا

وكذا؟ داود ىنا قال كل حاجة تتقال.
٘ٗ
ائ َ َِّ
لو صفُ ِ
ب اْلجُن ِ ِ
س ،وأ ََنا تِي إِلَ ْي َك بِ ِ
وف إِ ْسر ِ
ال َداوُد لِْم ِفمِ ْس ِطينِ ِّمي « :أ َْن َ ِ ِ ِ ٍ ِ
ِ ٍ
ين
" قَ
اسم َر ِّم ُ
يل الذ َ
ْ
ود إِ ُ
َ
ت تَأْتي إلَ َّي ب َس ْيف َوب ُرْم ٍح َوبتُْر َ
فَ ُ
ٗٙ
ور السَّم ِ
ث ج ْي ِ ِِ ِ ِ
َق طَع أرْس َك  .وأ ْ ِ
الر ُّ ِ ِ
ِّمين ى َذا اْل َي ْوَم لِطُُي ِ
اء
َعي َّْرتَيُ ْم .ى َذا اْل َي ْوَم َي ْحبِ ُس َك َّ
ُعطي ُجثَ َ َ
ش اْلفم ْسطيني َ
َ
ب في َيدي ،فَأَ ْقتُمُ َك َوأ ْ ُ َ َ َ
ٗٚ
ٍ
ِِ
وحيو َان ِ
ُّ
ِّم
ض ،فَتَ ْعمَم ُك ُّل األ َْر ِ
ات األ َْر ِ
ص
وج ُد إِلوٌ ِإل ْس َرائِ َ
يل َ .وتَ ْعمَ ُم ىذه اْل َج َم َ
ض أََّنوُ ُي َ
اعةُ ُكميَا أََّنوُ لَ ْي َس بِ َس ْيف َوالَ بُِرْم ٍح ُي َخم ُ
ُ
َ َ ََ
الر ُّ
ب ،أل َّ
ب لِ َّمر ِّم
ب َو ُى َو َي ْدفَ ُع ُك ْم لِ َيِد َنا»".
َّ
َن اْل َح ْر َ

يا سالم عمى الكالم ده ! المي قالو داود لجميات كالم واضح  .يا جميات ،في لحظات ،ىاتفيم ،انت وكل الفمسطينيين المي
الجبن وا لخوف ،إن فيو إلو في إسرائيل أعمى من الكل ،وماحدش يقدر
وراك ،وكل اإلسرائيميين المي ورايا المي ميتين من ُ
يعيره وىايعمن مجده دلوقتي ويدمركوا .كالم قوي .الحرب لمرب .الرب ىايحارب عني المعركة دي.

ٗٛ
َّف لِمِقَ ِ
قدم لِمِقَ ِ
ان لَ َّما قَام اْل ِفمِ ْس ِطينِ ُّي وَذ َى َ َّ
ض َن ْح َو الص ِّم
اود أ َّ
اء
َس َر َ
اء َد َ
ع َوَرَك َ
وبعد ما ِخ لص كالم التيديدَ " ،و َك َ
َن َد ُاوَد أ ْ
ب َوتَ َ
َ
َ
ف وأ َ ِ
ِ ِ
ِِ ِ ِ
ِ
َّ ٜٗ
َخ َذ م ْنوُ َح َج ًار َوَرَماهُ
اْلفم ْسطين ِّمي .تقدر تحس إنك سامع أصوات الدىشة والترقب عمى الجبمين َ " .و َمد َد ُاوُد َي َدهُ إلَى اْلك ْن َ
ِ
ط َعمَى و ْج ِي ِو إِلَى األ َْر ِ
ض  ".الخطوة األولى ،خموا
ب اْل ِفمِ ْس ِطينِ َّي ِفي ِج ْبيَتِ ِو  ،فَ ْارتََّز اْل َح َج ُر ِفي ِج ْبيَتِ ِوَ ،و َسقَ َ
ض َر َ
بِاْلم ْقالَ ِعَ ،و َ
َ

ط َعمَى و ْج ِي ِو إِلَى األ َْر ِ
ض .خموا بالكو من المكان ده عشان ىانرجع لو بعد شوية.
بالكو ،جميات َسقَ َ
َ

ىانشوف من أول ىنا في الكام عدد الجايين ازاي داود قتل جميات ،وفيو نقاش وجدل كبير عن امتى جميات مات بالظبط .
الميم إنو ىنا فقد الوعي ،وده المي ىايحصل لو طوبة اترمت عمى راسك  .لكن امتى مات بالظبط ده موضع خالف ونقاش،
ٓ٘
ِ
ِ ِِ ِ ِ
ف
ب اْل ِفمِ ْس ِطينِ َّي َوقَتَمَوَُ .ولَ ْم َي ُك ْن َس ْي ٌ
ض َر َ
لكن عايزكو تسمعوا المكتوب ىنا " ،فَتَ َم َّك َن َد ُاوُد م َن اْلفم ْسطين ِّمي بِاْلم ْقالَ ِع َواْل َح َج ِرَ ،و َ
بَِيِد َد ُاوَد".

تعالوا نقف ىنا شوية .ىو ده المي داود قال إنو ىايحصل" ،الرب مش بيخمص بالسيف والرمح  ".وده المي حصل .ولو رجعنا
لسفر الالويين ،عارفين إيو ىي عقوبة التجديف عمى اسم الرب؟ الرجم.
ٔ٘
طو ِمن ِغمِد ِه وقَتَمَو وقَ َ ِ
ْسوُ  ".الخطوة التانية ،قطع الراس .أنا
َخ َذ َس ْيفَوُ َو ْ
ف َعمَى اْل ِفمِ ْس ِطينِ ِّمي َوأ َ
ض َد ُاوُد َوَوقَ َ
" فَ َرَك َ
ط َع بِو َأر َ
اختََر َ ُ ْ ْ َ ُ َ
عارف إن الموضوع ده مقرف شوية ،لكن ىي دي القصة ،فكمموا معايا  .الخطوة األولى ،وقع ووشو عمى األرض  .الخطوة

التانية ،راسو اتقطعت.
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حافظوا عمى المكان ده في صموئيل األول  ٔٚوتعالوا نرجع شوية لصموئيل األول ٘ .عايز أفكركو بحاجة حصمت قبل كده
عن اإلسرائيميين  .لما تبصوا عمى أصحاح ٘ ىانالقي الفمسطينيين أخدوا تابوت العيد  .صورة مجد حضور اهلل ماتتممسش،
تتشال بس  .ويوم ما رجعوه واحد اتصعق عشان لمسو  .ده صورة لقداسة اهلل  .لما الفمسطينيين أخدوه ،حطوه في المعبد المي
فيو اإللو بتاعيم ،المي اسمو داجون.
ِ
اسمعوا القصة دي ،المكتوبة في صموئيل األول ٘ٔ" ،ٔ :فَأ َ ِِ ِ ِ
ود.
ون ِة إِلَى أَ ْش ُد َ
وت اهلل َوأتَ ْوا بِ ِو ِم ْن َح َج ِر اْل َم ُع َ
ُّون تَ ُاب َ
َخ َذ اْلفم ْسطيني َ
ِ
ِ
ٕوأ َ ِِ ِ ِ
ون َ ".حطوىم جنب بعض  .اسمعواَ ٖ" ،وَب َّك َر
ُّون تَ ُاب َ
اموهُ بِقُ ْر ِب َد ُ
وت اهلل َوأ َْد َخمُوهُ إِلَى َب ْيت َد ُ
اج َ
اج َ
َخ َذ اْلفم ْسطيني َ
ونَ ،وأَقَ ُ
َ
ض أَمام تَاب ِ
ِ
ِ
ِ
ودي ِ
الر ِّم
ب  ".الخطوة األولى ،السقوط قدام رمز اإلله
وت َّ
ون َساقطٌ َعمَى َو ْج ِيو إِلَى األ َْر ِ َ َ ُ
ُّون في اْل َغد َوِا َذا بِ َد ُ
اج َ
األَ ْش ُد ِ َ
ِ
َخ ُذوا َداجون وأَقَاموه ِفي م َكانِ ِو ٗ .وب َّكروا صب ِ
ون َس ِاقطٌ َعمَى
الحقيقي .اسمعوا المي حصل بعد كده " .فَأ َ
احا في اْل َغد َوِا َذا بِ َد ُ
ََ ً
اج َ
ُ َ َ ُ ُ
ََ ُ
َ
ض أَمام تَاب ِ
ِ
الر ِّم
وعةٌ َعمَى اْل َعتََب ِة ".الخطوة التانية ،قطع الراس .المي بنشوفو ىنا
وت َّ
ون َوَي َداهُ َم ْقطُ َ
ْس َد ُ
َو ْج ِيو َعمَى األ َْر ِ َ َ ُ
اج َ
بَ ،وَأر ُ
ىو اإللو الزائف واقع قدام اإللو الحقيقي  .في صموئيل األول  ٔٚكان ممثل اآللية دي واقع و راسو مقطوعة قدام خادم هلل .

المعركة دي في األساس مش معركة داود .الحرب لمرب.
ِِ ِ ِ
ُّون أ َّ
ات َى َرُبوا .
َّارُى ْم قَ ْد َم َ
كان طبيعي إن الفمسطينيين مايفضموش واقفين .عمى خر عدد َٔ٘ " ،فمَ َّما َأرَى اْلفم ْسطيني َ
َن َجب َ
ٕ٘
ِِ ِ ِ
ِ
أ َْبو ِ
ت قَ ْتمَى
ِّمين َحتَّى َم ِجيئِ َك إِلَى اْل َو ِاديَ ،و َحتَّى
ام ِر َجا ُل إِ ْس َرائِ َ
ون  .فَ َسقَطَ ْ
اب َع ْق ُر َ
يل َوَييُوَذا َو َىتَفُوا َولَحقُوا اْلفم ْسطيني َ
فَقَ َ
َ
ٖ٘
اء ور ِِ ِ ِ
يل ِمن ْ ِ ِ
ِ
ِِ ِ ِ
ط ِري ِ
ق َش َع َاريِ َم إِلَى َج َّ
ِّمين َوَنيَُبوا َم َحمَّتَيُ ْم .
ِّمين ِفي َ
ون  .ثَُّم َر َج َع َبُنو إِ ْس َرائ َ ْ
اء اْلفم ْسطيني َ
ت َوِالَى َع ْق ُر َ
اْلفم ْسطيني َ
االحت َم َ َ َ
ٗ٘
َخ َذ َداوُد أرْس اْل ِفمِس ِطينِ ِّمي وأَتَى بِ ِو إِلَى أ ِ
ض َع أ ََد َواتِ ِو ِفي َخ ْي َمتِ ِو".
يمَ ،وَو َ
ْ
َوأ َ ُ َ َ
ُ
ُور َشم َ
َ

فيو ٖ جوانب لمقصة دي .الشخصية التي ال تُقيَر .التحدي المستحيل ،وثالثًا ،البطل الغير متوقع .مين كان يتوقع إن البطل

مش العمالق  ،لكن الراعي المي عنده ٕٓ سنة أو كده .إيو المي خاله البطل؟ مش عشان قوتو أو ميارتو .لكن عشان سببين
أساسيين .رقم واحد ،ألنو كان غيور عمى مجد اهلل .خموا بالكو .داود ماشافش العمالق ىو جميات .كان عمى طول شايف إن
العمالق الحقيقي ىو الرب.
ولما ظير في المشيد وشاف اسم اهلل بيتعير ويتدنس ،ماقدرش يقعد ساكت  .وعمل حاجة كان شكميا مخاطرة ،المي ماكانش
وثانيا ،كان واثق في قوة اهلل .كان
قادر يعمميا الف الجنود المدربين  .اتقدم عشان يبين تفوق اهلل ،كان غيور عمى مجد اهللً ،

إيدي  ".ىي دي
عارف إن الرب اللي أنقذه من األسد والدب ىاينقذه من الفمسطيني" .الحرب لمرب .والرب ىايحط جميات بين َّ
قصة داود وجميات.

-9-

ابتدينا نشوف إن القصة أكبر من مجرد راعي شاب شجاع  .فيو ىنا حاجة أعمق بكتير ،أكبر بكتير من أي حد يقول" ،ازاي
نقف قدام الجبابرة المي في الحياة؟ " عايزين نفكر في القصة دي عمى ٖ مستويات .عايزين نشوفيا من وجية نظر قصة
الشخص ،وقصة الشعب ،وقصة الفداء.
عايز أشرحمكو أقصد إيو  .تعالوا نشوف بعض القصص المي شفناىا سوا .تعالوا نفتكر قصة إبراىيم لما قدم ابنو إسحق عمى
المذبح .القصة دي برضو لييا ٖ مستويات .فيو قصة الشخص ،عندنا ابن وأب  ،واألب رايح يدبح ابنو  .لكن لو طمعت
خطوة كمان ،عندنا قصة شعب .الموضوع ليو تأثير مش بس عمى إبراىيم واسحق ،لكن عمى شعب اهلل في العيد القديم  .ده
ىو ابن الم وعد ،الشخص المي ىاييجي من نسمو شعب إسرائيل ،وىايتحط ذبيحة ،لكن اهلل قدم بديل عشان يحافظ عمى
شعبو .ده تاريخ الشعب .ولو طمعنا خطوة كمان ،ىانالقي قصة الفداء .وده أكبر من إسرائيل في العيد القديم  .دي قصة اهلل
المي بيقدم َح َمل عشان يحافظ عمى شعبو .ودي صورة عن المسيح.
شفنا الفصح .ودي قصة عن المي حصل في ليمة معينة ،لما خرج اإلسرائيميين من مصر .لكن عمى مستوى أعمق ،اهلل كان
بينقذ شعبو من العبودية ،عشان يجيبيم لعيد جديد ،العيد الموسوي ،وأرض الموعد  .الموضوع ده خطير ،وكمو بدم حمل .
وتعالوا نروح لمستوى تاني ،ىانشوف فيو إن اهلل فدى شعبو من العبودية ،لمحرية من الخطية ،وعمل كده بدم الحمل  .بنشوف
ىنا قصة شخص ،وقصة شعب ،وقصة الفداء.
احنا بنعمل ىنا زي برنامج جوجل إرث

Google Earth

المي عمى االنترنت ،بنشوف حاجة عمى مستوى قريب ،وبعد كده

بنوسع الصورة أكتر ونشوف الصورة الكاممة.
تعالوا نشوف سوا تاريخ الشخص ،أول مستوى في المي قريناه  .الشخصية التي ال تُقيَر ىنا ىي جميات  .والتحدي المستحيل
ىنا كان ىزيمة العمالق ده  .الشخصية المي عاممة مشاكل ىي جميات ،والتحدي ىو ىزيمتو  .مين المي ىايعمل كده؟ اإلجابة

المي بيقدموىا اإلسرائيميين كل يوم ىي مفيش ،وال حتى الممك  .وىنا لقينا الرب أقام ممك تاني  .وده يجيبنا لمبطل الغير متوقع
المي اتكممنا عنو؛ داود ،الممك القادم.
أبدا إن قبل صموئيل األول  ،ٔٚنالقي عمى خر أصحاح  ،ٔٙصموئيل م سح داود الممك القادم عمى إسرائيل.
مش صدفة ً

مش صدفة .ده كان إعداد المسرح لتاريخ داود الشخصي.

تعالوا ناخد الخطوة التانية ،قصة الشعب .احنا عارفين إن داود وجميات لما كانوا واقفين في الوادي ماكانوش بيمثموا نفسيم
بس .الموضوع مش معركة بين شخصين ،دي معركة بين شعبين  .الشخصية التي ال تُقيَر ىنا ىي الفمسطينيين  .واحد مؤرخ
قال مرة ،إن الفمسطينيين كانوا أكبر تيديد عمى األمن القومي لإل سرائيميين الساكنين في الجبال  .كانوا مستقرين في األرض
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في عيد القضاة ،والحياة كانت صعبة ،كانت األمم الوثنية دي بتكبر  .التحدي المستحيل ىنا ىو خال ص شعب اهلل  .مين
ىايخمص شعب اهلل من األمم دي وثنيتيم وفجورىم وتيديداتيم لشعب إسرائيل؟ مين المي ىايعمل كده؟ إسرائيل مذلولين قدام
الفمسطينيين المي أخدوا منيم تابوت العيد  .مين ىايخمصيم؟ ىل شاول ىايقدر يخمص شعب اهلل؟

شاول قاعد مابيعممش

حاجة.
وىنا بنالقي اهلل بطريقة حاسمة بيقيم البطل الغير متوقع ،داود  .مش بس الممك القادم ،لكن كمان الممك الراعي  .داود بقى
ممك .احنا ماقريناش بعد كده ،لكن في باقي صموئيل األول بنشوف إن داود أخد مدح وحب من الناس أكتر من شاول

.

الرب أقام داود ممك ىايعمن لمناس إن اهلل هو الحاكم عمى كل المي يحارب عشان شعبو ،والممك ده ىايبين ليم إن اهلل يستحق
العبادة .ده المي حصل عمى مستوى تاريخ الشعب.
بس دي مش مجرد قصة حصمت من الف السنين في وادي

 .دي صورة اهلل رسميا لحاجة تاني ،حاجة أجمل وأعظم .

جميات ووثنيتو وفجوره ىم رمز لشخص أكبر  .ىو صورة إلبميس المي أغوى الفمسطينيين وخالىم يعبدوا لية غريبة ،المي
أغوى كل األمم المي جنبيم وخالىم يتبعوا لية غريبة

 .إبميس المي أغوى اإلسرائيميين نفسيم وخالىم يقعوا في الوثنية

والفجور ،ىو إبميس المي أغوى كل واحد فينا ىنا النياردة  .المي خالنا نقول يالال نسيب الرب ونروح و ار لية تانية ؛ سواء
ذواتنا أو فموسنا أو متعتنا .إبميس المي خدعنا كمنا ووقعنا في ا لمي مكتوب عنو في تيموثاوس التانية ٕ ٕٙ :إنو فخ؛ فخ
إبميس.
الشخصية التي ال تُقيَر ىو الشرير ،العدو  .والتحدي المستحيل ىو تدمير الخطية  ،وأسر إبميس لقموب البشر  .مين ىاييزمو؟
مين ىايحارب رئيس ىذا العالم؟ مين ىايحارب الشرير المي ىدفو ىو ىالك شعب اهلل والتشيير باسم اهلل؟

المسرح بقى جاىز ،ألنو من ظممات بيت لحم ،المي جو منيا داود ،خرج البطل الغير متوقع ،اتولد في بيت متواضع في
ظروف فقيرة .مش عايش عمى أسمحة العالم أو عمى لبسو وزينتو ،لكنو عاش بين الناس ،كان بيحبيم وبييتم بييم ورايح
مواجية ىايقابل فيوا وجيًا لوجو الخطية وابميس والموت نفسو عمى الصميب ،وكل ده لمجد اهلل اآلب .مكتوب في يوحنا ٕٔ:
ِ ٕٛ
ِ
ِِ
ىذ ِه السَّاع ِة؟ .و ِ
" وما َذا أَقُو ُل؟ أَيُّيا اآلب َن ِّمجنِي ِمن ِ
اس َم َك!"
َج ِل ى َذا أَتَْي ُ
لك ْن أل ْ
ْ
َّاعة أَيُّيَا ُ
ت إِلَى ىذه الس َ
ُ
اآلب َمجِّمد ْ
َ
ََ
َ َ
فطمع يسوع وىزم الخطية وابميس والموت عمى الصميب ،وبقوة اهلل ،قام من الموت وشفنا البطل الغير

متوقع ،يسوع ،ممكنا .

قتل العمالق .دمر إبميس.
دلوقتي احنا مستعدين نفيم إيو معنى القصة دي في حياتنا  .مش الموضوع إني أقول لك خميك شجاع لما تواجو جبابرة في
حياتك .الموضوع أعمق من كده .أنا حطيت ىنا ٖ صموات من القصة عايزين نصميىا ،وأنا أصمييا ،وانت تصمييا .األولى:
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يا رب ساعدنا  .ساعدنا نعيش بغيرة عمى مجدك  .ساعدنا نشوف إنك أعظم من أي جبار ،وساعدنا نطمب مجدك أكتر من
أي حاجة تاني.
ىدف القصة دي مش إنك تكون شجاع في مواجية أي جبار  .اليدف إنك تكون غيور عمى مجد اهلل  .احنا بنواجو ظروف
صعبة ومعوقات بتتحدانا في حياتنا ،وأنا عارف إن في المكان النياردة فيو ناس

ماليمش حصر عندىم معوقات كبيرة .

الحقيقة إن اليدف لما تواجو المعوقات والتحديات دي ،مش إنك تركز عمى الجبار وتقول أعمل فيو إيو ده

 .اليدف إنك

تقول" ،يا رب ،أنا عايز اسمك يتمجد من الظروف دي ،من المعوقات دي  .وحتى لو كان معنى كده إنك تخمي المعوقات
موجودة ،زي ما عم لت ما بولس ،زي ما مكتوب في كورنثوس التانية ٕٔ ٖ .ٚ :مرات طمب بولس من الرب إنو يشيل شوكة
الجسد دي ،بس الرب قال لو‘ ،أل ،ىاخمييا موجودة ،ونعمتي ىاتكفيك ،وىاتمجد في الموقف ده  ‘.أنا موافق يا رب ،ألني
عايز مجدك وعايز اسمك يعمى أكتر ما تخمصني من الظروف الصعبة".
الغيرة عمى مجد اهلل في كل مشكمة بنقابميا ىي إننا مانكونش عايزين أماننا أو راحتنا أو خططنا أو إن الدنيا تمشي زي ما
احنا عايزين .إن رغبة قموبنا تكون تمجيد اسم الرب  .عايزين نمجد اسمك يا رب ،إن اسمك يعمى في كل مشكمة وكل مكان
نروحو .القصة دي بتتحداني  .لما باشوف داود وىو رايح المعركة أول مرة ،وازاي سمع جميات وىو بيجدف عمى اسم الرب
وقال" ،ماقدرش أقعد من غير م ا اعمل حاجة ،الزم حاجة تحصل".
الرب أقام ىنا في المكان شعب ليو في مدينة برمينجيام  ،Birminghamوفي المدينة والبيوت واألشغال عيشوا عشان تعمنوا
وطبعا مش معنى كده نطمع نحدف الناس بالطوب ونقطع رقبتيم  .لكن لما نكون قاعدين مع حد مايعرفش اهلل وال
مجد اهلل .
ً

بيعبده ويتمذذ بيو ،مانقعدش ساكتين  .ىانقول لو عمى صالح الرب ومجده ونعمتو ،فالناس يعرفوا الرب ويعبدوه ويعرفوا إنو

مستحق إن كل واحد في المدينة يدي لو المجد  .احنا عايزين الناس يعرفوا مجد الرب  .احنا عايزين يكون اسمو عالي في
المكان.
النص ،عشان نسيب المكان النياردة واحنا عندنا حماس وغيرة إننا نعمن مجد الرب في المدينة.
دي نظرة سريعة عمى َ
بس أكيد مش ىانقف لحد ك ده .ىو ده سبب المي بنعممو في اليند  .احنا مش مجرد ناس عايزين يخدموا غيرىم و فكروا في
حاجة كويسة يعمموىا .أل ،ده فيو ماليين اآللية في اليند ،والرب ييوه مش واخد مجده ،فاحنا مش ىانقعد ساكتين  .ىانتحرك
وىانقدم امكانياتنا عشان تترفع عبادة لمرب في اليند .ىو ده الدافع المي بيحركنا في كل موقف بنقابمو وفي كل مكان بنروحو.
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ثانيا ،يا رب ساعدنا نعيش واثقين في قوتك  .ىو ده الجمال  .الرب عايز مجده يكون معمن ،وبيدينا قوة عشان نعمن مجده .
ً

ىو ده جوىر القصة .الحرب لمرب  .لما نكون عايشين لمجد الرب ،يبقى الموضوع مش متوقف عمينا أو قوتنا أو ميارتنا .
الرب بيدينا إمكانيات السما عشان نعمن مجده .المعركة ىي لمرب.
تعالوا نفكر في حاجة عمى ضوء حقيقة إن المسيح ىو ممكنا ومخمصنا ،البطل الغير متوقع ،المي ىزم الخطية وابميس
والموت نفسو ،وانتصر  .فاهمين معنى كده إيو؟ احنا لما بنق ار القصة ،بنحط نفسنا عمى طول مكان داود ،ونقول :نعمل إيو
عشان نبقى زي داود؟ لكن الحقيقة ىي إن لو القصة دي بتشاور عمينا ،وحقيقة إن المسيح انتصر عشاننا ،يبقى احنا
المفروض نشوف نفسنا مكان اإلسرائيميين ،ألن ا لجبار اتقتل  .إبميس اتدمر  .المعركة انتيت  .المسيح ىزم الخطية وأنا وانت
بقينا أحرار ونقدر نختبر االنتصار ده .فاىمين معنى الكالم ده إيو؟ معناه إننا مش بنحارب عشان ننتصر  .االنتصار حصل
خالص .المسيح ىزم الخطية  .احنا مش بنحارب عشان ناخد االنتصار ،لكن بنحارب من موقع االنتصار ،وفيو فرق كبير
بين االتنين  .ألن في حربنا مع الخطية والتجربة ،لو كان المسيح فيك ،لو انت ابن هلل ،لو المسيح عايش فيك ،انت مش
ضعيف في المعركة .انت قوي .انت ليك قوة عمى الخطية.
ماتخميش العدو يقنعك بحاجة تاني  .العدو ميزوم  .مالوش أي سمطان عمى المسيح المي فيك  .العدو ميزوم ،وانت دلوقتي
عايش االنتصار المي المسيح عمميولك  .فمما تواجو التجربة المي بتجيمك كل شوية خميك عارف إن مالياش سمطان عميك .
المسيح ىو المي ليو السمطان عميك  .ىو عايش فيك وبيديمك كل المي انت محتاجو عشان تيزم الخطية  .خميك وا ثق في
الحقيقة دي  .خمييا تتغمغل في كيانك ،خمييا تدوب في قمبك وعقمك؛ احنا مش بنحارب عشان ننتصر ،احنا بن

حارب من

موقع االنتصار.
وكل ده بيجيبنا لمصالة األخيرة  :يا رب ،ساعدنا نشوف يسوع إنو البطل بتاعنا  .ىو البطل بتاعنا في كل تجربة وخطية
بنقابميا .المسيح ىو قائد نا المنتصر ،وعينينا عميو ،وعمى قوتو ،وعمى مجده ،في كل تجربة وخطية بنقابميا وفي كل محنة
وصراع بنعيشو  .أنا ماعرفش كل الصراعات والتجارب والمشاكل والظروف الصعبة المي موجودة في المكان النياردة ،لكن
عارف حاجة ميمة  .المسيح ىزم الخطية واأللم ،وابميس والموت  .عشان كده ماتخافش من حاجة  .ماتخافش من حاجة .ثبت
عينك عمى المسيح ،قائدك المنتصر  .ولما تثبت عينيك عميو ،خميك غيور عمى مجد اهلل وواثق في قوة اهلل  .ىي دي الحياة
المسيحية.
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