
 ٢١١الة ـسلرا
 

مشُـورة أخيتوفـلة أخيتوفـلمشُـور  
 

(Arabic – Ahithophel's advice) 
 

 للــة أخيتوفة أخيتوفورورــمشُمشُ: ضوعهموم ديثنَا اليوح.. أحباِئى
 

 : ابع السددأ الع نقررشَابع عاح السحصى األوئيل الثاِنم سفر صنوِم
 

 ١."ةر المِها أخيتوفل هِذ بهارى أشَة الِتروشُة المنَس حتْسلي: الوماى ألبشَوشَ حفقاَل"
 

 أفضَلإن ِد األصالِذو قاء هى يعطيكشُ المورة الحة وقتَنَساحتي إاجك ليويقفُ.اه بج ضيِق وقتَانبك ك. 
ويكيفَرفُع ي ى الوقِت فعينكِبناِس المبالع ووأشَ.ِباِسنَن الم راألع و الِذىاءده كان أقر بِد األصقاء إليك ثم 

انقلبع ليك.التْ واستحص داقتهالح ميمة إلى عدٍةاوة ذميم . 
 

  وهوِهقاِئِد وأصاريِهستشَ مأفضَل  فإن. دروساًتعلم نَ الِتى نَحن بصدِد الحديِث عنْهاد النبىاو دِةرب تجنوِم 
ح ر الفاِد إلى الشّافَشكلة تعقيداً وأض المادا ز م بْلبسح وك ذِلس لي.وداً له لداود عحب وأصِه عليقلبن ايتوفلأخ
فدةاحه الفُو تحالص نقلِبديق المِه عليم أبشَِه ابِنع اقّالوم العالم تمِدرع ٢.ِهلي  
 

 أرأبشَاد الومملِك ال ابند اواغْد تصابالم ِملك و. أبيِهن تآمرم عتآِم مآخَرين ِمرين الشّن ذ  واتخَ.بع
 دعاماً ب تمى على أبيِه تقِضٍةراً لمكيدبد وم.حاًاِص ونَاراً لهستشَ مابقاً ألبيِهاراً سستشَ مى كانالِذ أخيتوفَل الومأبشَ
انتزاع صولجِملكان الم نوِق.ِهِد ي صِةانَة الخيالم روِةعي سجلها الوحىم فصلة بسفر صىلثاِنوئيل اماألص اح ح
السشَرفلو.ابع ع نَخل الِعال تدِةايالِتِة اإللهي ى ألهتْموشَ حالوم ابن الملِكى ألبشَار الثاِنستشَاى المد اوالستولى د 

االبناقّ العأبيِهملكةَِ على م ٍة بمكيدتج رِمتْد نا الكروالشِّةم ِفرواتس تْمبأقب فاِتح الص .تْ بلغَلقدشُ مة ور
  ٣.ورة مجرد ِذكرها قبيحشُم إنّها.  على يديِهتتلمذو بليسإل إذا كان حليفاً ا إاله إليصْل ي لمِةاء الدنَنداً ِمحأخيتوفل 

 

 لقد كان وشَ حكيماًاراً حستشَاى م.ج بشَ إلى أاءالومحين استد عاهشُ طالباً مقاَلو .ورته اىوشَحله  :
ى ال ا الِذفهر شَ الملِكداو دائلِةاى لعوشَ حظِف حبذلكو ."ةةرر الم المهِِها أخيتوفل هِذا أخيتوفل هِذ به بهارارى أشَى أشَة الِتة الِتورورشُشُ الم المليستْ حسنَةليستْ حسنَة"
يعوضبثم ن مهالا غَم.ان وصكر ا الِتامتهى ال تستردبج واِهميع الجالِتةر النفيس ى ترصع تيجلوِكان مض األر. 

  وهذا.اكرة م بحيلٍةته لإلنسان األول فأسقطهور الذى قدم مشُينشيرمال  أخطرِةورشُم فى  سنتأمُلِةوحيا الرولفائدتنَ
يأخيتوفلهاثلم . نتأمُلثم  شُملل ةَورىِذ الشيرم جِماء ناِء عليس اهم شُبمِةورتح وهذا.ريررير وتب  ماثليه٤.اىوشَ ح 
 

اء  ج.ند عِةاء فى جنّا لحوهمقد ....يسيسة إبلة إبلورورشُشُهى مهى م  أخيتوفلأخيتوفلة ة شورشور م مهاهااثلاثلة األولى التى تمة األولى التى تمورورشُشُالمالم  ::أوالًأوالً 
ورِةفى صالح التى قالتِْةي ال تأكال ِمُهللا اأحقاً قاَل: رأِة للم شَ كّلن جفقالتْ.؟نِةر الج الم رأة للحِم: ةينر شَ ثمر ج

نأكُلِةنّالج .وأم ا ثمالشّر جِةرالتى فى و سنْأكال ِم ال ت اُهللا فقاَلِةنّط الجوال ه تمسِلاه فقالتْ. وتائال تمالح ية للمأِةر 
لناُهللابْل. وتا تم ع أنّ المهي ونْ تأكالن ِممهتنفتح أع ان كاِهللاكونَا وتينكمع خَن الارفييوالشّر رأتْ .رالم رأة أن 

ا أيضاً هِلج لر وأعطتْا وأكلتْره ثمن ِمذتْ فأخَ.ة للنظرهية شَرج الشّ وأن.يونة للعهجا به وأنّ.ة لألكليد جرةَجالشّ
معأ تْتحانف .ا فأكَلهعينهمأا ا وعلمنهما عأاطا  فخَ.انانَرياقَورنَ تين وصا ألعنفسهما مآزر. 
 

 ِمسعا صتَوالر لِه اإلبنْ ِعِة الجنّى فياًاش مده ريح النّوِبب اره.فاختب أ آدموام رِمأته نو ِهجالر لِه اإلب 
 ىنِّ أل.شيتُ فخَِةنّ الجى فوتك صتُعِم س:فقاَل .؟تَنْأ نيأ : له وقاَلم آدلهاإل بى الرادفنَ .ِةر الجنّجط شَس وىف

                                                
   إلى اإلنجيلإلى اإلنجيل  استمعاستمع         ،      ٧: ١٧سفر صموئيل الثانى  ١
– ١: ١٥ سفر صموئيل الثانى ٢

．
 ٣٧     

– ١٢: ١٥ سفر صموئيل الثانى ٣
．

– ١٤: ١٧ سفر صموئيل الثانى  ،    ٣٤ 
．

– ٢٠: ١٦سفر صموئيل الثانى      ،    ١٧ 
．

 ٢٣     
  ٦: ٢٤   &    ٢٢: ١٥ سفر األمثال ٤
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عريفقاَل . فاختبأتُان:م أ ننّأ علمككع رِمكلتَأ هْل. ؟يان الشَن أ ى الترِةجوصأ يتكنْ ِم ال تأكَلنفقاَل .؟اهآد م: 
ى الترأةالمج علتهِمىعطتِنأ ى ِهىِعا م الشّن جفقاَل. فأكلتُِةر الر اإلب لهرأِة للم:فقالتْ. ؟ فعلِتىا هذا الِذ م 
رأةالم:ة غَ الحتِنينتالانت وك .!كلتُأ فىرِهةيج ال ىطرِم دلِحوا ِةنّلج انرمِمان بتعتمال ن محاِهللارض  عمه١. ام  

 

 ِكالوم ابن المل ألبشَِهورِتشُ منخيتوفل ِمأ ِفده باءو وحم آلد التى قدمهاِهورِتشُ منبليس ِمف إ هدنِةبمقارو 
دداونجد ها مهد َ  فى ا كاِهللا يكونَ أنءا الشتهاءو وحم آد قلِب فىرياء الكبوِةهشَال عإشْ ببليسإ  قام فلقد.داًواِحفاً

المرفِةع. بإشْأخيتوفل  وقامشَ العوِةه الوم  أبشَ قلِب فىرياءالكباعتالء ءاالشتهع رلِكش المدالً ِم بأبيِهن .  لقدأثار 
 ِدر للتمالوم أبشَنيئاً فى قلِب دالًي أخيتوفل مأثار و.الي الع اِهللالطِة على سِدراء للتمو وح آدمنيئاً فى قلِبالً دي مبليسإ

المِل أبيِهلطِةعلى س خَك المِمولة له قبل اِهللان .ود إفع بحيلٍةبليس م ٍةاكرآد موح ولِعاء صيان وة اِهللاصيال أن أكال ي 
ة عة بشطي خَ ليقترفَ.نيالدالوام إكرب  اِهللاِة وصيِةصيعالوم لمبشَ أفع أخيتوفل داوَل وح.ةمرح مٍةرجر شَ ثمنِم

زقُتمو .أبيِه  قلبلوخل الِعال تدِةنايلِح ِة اإللهيمِةايع ِهِدبد د اولحثَدم ا ال يحمدع قباه. قدإم بليسشُ مورشْة مة ونَح
بأكاذيبو بتْدح ة فى نَنَسظر آدموح وفاء سقطا فى المعِةصي.وع رضشُ أخيتوفل مورتهالتى ب تْدح ظر ة فى نَنَس

  ٢. بها أخيتوفل هِذِه المرة بها أخيتوفل هِذِه المرةليستْ حسنَة المشُورة الِتى أشَارليستْ حسنَة المشُورة الِتى أشَار :  لهِه بقوِلالومذراً أبشَحاى موشَ حاءالوم حتى جأبشَ
 

 رفتهشير ع مظم أعاهعبنَثلى ة المالمشُور إن ....ةةععاِئاِئ ر رةٍٍةكمكمشكلة بِحشكلة بِح الم المالجالجعع  قدقد  شيرشيراى كماى كموشَوشَحح  إنإن: : ثانياًثانياً 
شَالبونَ .ةريى ى فراىوشَح صورة لة تقريبيال مثيَلىشير الِذلم أال   لهوهو الربي سوع.تنب نْأ عشَ إهعياءالنبى  

باألصع ِماح التاِسحبقولِه سفرِهن نْ عألنّألنّ": هههي ي ولدلنَ لنَولد ا ولدا ولدونع ونع طى ابناً وتكونطى ابناً وتكونالر الر يياسهِِهة على كتِفة على كتِفاس..و و ييددعى اى اعسسممهه  
ععجيباً مإلهاً  إلهاً شيراًشيراًجيباً م قديراً أباً أبدياً رئيسقديراً أباً أبدياً رئيسالس تْ كانَ."المالم الستلك شُ المورة مَِةتبقى إلى نذ األزل وسالنّهاي شُالمة ور

اِلالصاالصلخَة ح شَلجنس البرى.ولي لس إلنسان البثُحع غَن نْ ِعايرهغَد رِهي. مكتوب :"ليليسسبأح غَ غَدٍٍد بأح يرِهرِهي  
   ٣."خلصخلص نَ نَى أنى أننبِغنبِغ ي ياس بِهاس بِه النّ النّننيي ب بىىطِِطعع أ أاء قداء قدمم الس الستَتَ تح تحرر آخَ آخَممسس ا اسس لي لي ألن ألن..الصالصالخَالخَ

 

 كتبب وُلولسسالر  ِهالِتفى رسؤمِن إلى مى رةومي عنشُ المِةورِة األزليقاَل الصبير اإللهى للخَ والتد : 
  ر اإللِهر اإللِهمم أ أببسس ح حةِِةويوي النب النببِِبم بالكتم بالكت األم األمميعميع ج ج بِه بِهمملِِل وأع وأع اآلن اآلنرر ظه ظهولكنولكن  ..ةِِة األزلي األزلينِةنِة مكتوماً فى األزِم مكتوماً فى األزِم كان كانذى ذى الال  ررسِِسالال"

ى ى قتضقتضة ال بمة ال بمسسقدقدة مة مووععا دا دانَانَععا ودا ودى خلصنَى خلصنَالِذالِذ": وثاوس يقوُل إلى تيمِة الثانيِهالِت وفى رس."انان اإليم اإليمةِِة إلطاع إلطاعىىاألزِلاألزِل
أعأعما بْلا بْلالنَالنَمبم بم قتضقتضى القصدِِدى القصوالنع والنع مالِت الِتةِِةم ى أعى أعطيا ِفا ِف لنَ لنَتْتْطيى المى المسيح يسيح يسوع قبَلوع قبَلساألز ةِِةنَنَمِِم األزاألزلي وإنّ وإنّةِِة األزلي مما أظهرتْتْا أظهراآلن اآلن   

بظهبظهور منَنَخلِصخلِصور ما يا يسسوعوعالم ى أبطَلى أبطَلسيح الِذسيح الِذ المالم الم ووأنَ وأنَتَتَو ارارالح الح يوالخُ والخُاةَاةَي لودلودبو اإلنجيل اإلنجيلطِةطِةاِساِس بو ".ِهالِت وفى رسى ِنؤِم إلى م
 ى كان الِذر هذا الس..""يسيِهيسيِه لقد لقد أظهر أظهر قد قد اآلن اآلنههال لكنّال لكنّجيجيور ومنذ األور ومنذ األهه المكتوم منذ الد المكتوم منذ الدررالسالس":  يقوُلى كتبكولوِس

  ٤.ِة األبدياةي الح له تكون بْل بِهنؤِم ين م كّلكهِل ال ي لكىحيد الوهنَب اذَل بىالِذ  اِهللاِةبح منعو  هظهرمكتوماً وأ
 

 حيل نِم ناذرحي وَلسالر ولس بإن .؟عمتس ٍةورشُم  وأىعشير تتب مأى:  أسألكى أن ِلحماس: العزيزى أِخ 
العدِه بقوِلو :"وال عوال عججببألن ألن الشي الشي طانطاننفس نفس ههي غَغَ يييررشكله نور نور مالِك مالِك إلى شبِه إلى شبِه شكله ..فلي فلي سسع ع ظيماً إنظيماً إنكان خُ خُ كان ددامامههأي ضاً ضاً  أي

يغَغَيييررونونشكله شكله مكخُ كخُم ددام للبرام للبر..  الذينالذيننه نه ايتهايتهممتكون تكون ح ح سسببأع أع ماِلاِلمهمائىايتنَ ل."همستِمنَ  أحبع شيرنَإلى ما األعظم الرب 
يسو .وعفه يعلى كّلشير بداِفا نّ ِمٍد واحع المحقائالًِةب  :"أشيرأشيرعليك عليك أن أن تشترى منّ منّ تشترى ى ذهباً مى ذهباً مصار لكى ار لكى فى بالنّفى بالنّص

ذا ذا هانَهانَ  ..تبتب و ووراًوراًيي غَ غَفكنفكن. . ههببؤدؤدأأ و وههبخُبخُووأأ  ههببححأأ  نن م م كّل كّلىىنّنّإإ  ..ككيِتيِترر ع عىىزز ِخ ِخررظهظه فال ي فال ي..سس وثياباً بيضاً لكى تلب وثياباً بيضاً لكى تلب..ىىتستغِنتستغِن
وفٌفٌاِقاِقوعلى الب أأ و واِباِب على البقرقرعإ إ..ع ننس مِِم سعأأ  عححددص ىىوِتوِت صو و فتحفتحالب الب ابأأ  ابدإإ  خُلخُلدليأأ و وهِِهليتعشّشّتعى مى مععههوه وه و م٥."ىىعِِعو م  
 

ك ناَفتقارى إلى ِغناً اعِل مى إليك آِت..اوىما السانَأب:  الصالِةلك فى ِتىِعم شتركتل وكعأد..عزيزى القارئ 
 داًِشستر م.كوِح رِةورشُ على مداًستِنا مألحي ةكمى ِحبِنه .ىأكتِس لكى كاء برردى إلى اجِتحو .ىستغِنلكى أ
  . من يقبْل إلى ال أخْرجه خَارجاً:  يا من قلتَكِدع على والًَتِكم .صالِتى فى اسم يسوع البارأرفع  .كبكالِم

 

  :لك الرسالة أو غَيرها ستجد ذلك ِفىإن أردتَ سماع ِت.. القارئ العزيزأخى 
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   ٥ – ١: ٣&   ٢٤ – ٦: ٣سفر التكوين  ١
  ٦: ٤    ،     سفر مالخى ١٠: ٧     ،   إنجيل مرقس ١٠: ١٢  ،  سفر الملوك األول ١٦: ٥سفر التثنية  ٢
  ١٢: ٤   ،   سفر أعمال الرسل ٦: ٩ اءيعشَسفر إ ٣
  ٢٦: ١، وفى رسالته إلى مؤمنى كولوسى ١٠-٩: ١ الثانية إلى تيموثاوس ، رسالته٢٥: ١٦ رسالة بولس الرسول إلى مؤمِنى رومية ٤
  ٢٠ – ١٨: ٣  ،  سفر رؤيا يوحنا الالهوتى ١٤: ١١ إلى مؤمِنى كورنثوس  الثانية رسالة بولس الرسول٥
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