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 بن داودال األثيم األصل

 مجد المسيح.ل خطايا مذهلة وغرضها العالمي  لسلة من سبعة أجزاء تسمى هذه هي الرسالة السادسة في س
حقيقة أن إسرائيل مملكة إسرائيل، أي : الفكرة هي كاألتيبن داود". يم الصل اإلثاأل"هو هذه الرسالة  وعنوان

ن نكون مثل نريد أ" خالقهم وفاديهمقول لمذهلة لشعب هللا أن ية نها خطيإة. بسبب الخطي، كان لديها ملوك
شر  17في اآلية صموئيل يسميها ة مذهلة. بشرّيا". هذه خطي اك أن تكون ملكنا. نريد ملكال نريد. األمم

، فإن يسوع المسيح لم يكن ليأتي كملك إلسرائيل وابن داود وملك ملوكاسرائيل يكن إل إن لم، ومع ذلكعظيم. 
غير  استجابةكن لم تفكرة طارئة في ذهن هللا.  ملك المسيح على إسرائيل وعلى العالم ليسالملوك. ولكن 

 من خطته. بل كان ذلك جزء  ة إسرائيل. لها لخطي مخطط

 بهذه الطريقة؟ لماذا تتم

 مملكة، وبالتالي جعل عرف أنه سيسمح بذلك، و المذهلة قادمة ذه الخطيةأى هر  إن كان هللا: لذا سؤالنا هو
من  إسرائيل حكم من جزء  المملكة جعل لم ي، لماذا كملك الملوك جزء  من خطته لتمجيد المسيحسرائيل إ

 بملك ثم اإلتيانبداية الفي  لملك مباشر؟ لماذا خطط كذاجعل موسى أول ملك؟ ثم يشوع وهلماذا لم يبداية؟ ال
 ؟رائيل في وقت الحق من خالل الخطية المذهلةسبشري في تاريخ إ

 اآلتي: والملكإبراهيم 

ووعوده أنه من خالل  12تكوين سرائيل في كأب لشعب إالقصة نفسها. لقد اختار هللا إبراهيم بدعونا نبدأ 
سيأتي من خالل هذا المسيا، يسوع المسيح، (. 3-1 :12العالم )تكوين  قبائلمباركة جميع ذريته سيتم 

 .النسل
 :14صادق في تكوين  ملكي ُتدعى بشخصية غريبة ه التقىألبرام هو أن تحدثة من أول األشياء التي واحد
."اسمه يعني " َمِلُكَ َشاِليَم."" و "َكاِهن اِ هلِل اْلَعِليِّ " وهو ُدعي. 18 رسالة العبرانيين، في العهد والكاتب  َمِلَك اْلِبرِّ

اني يقول أن الملك المسي 4 :110ألن مزمور  ظل للمسيح أو  صورةأو  كمثالصادق  ملكي يرى الجديد، 
اْلُمَتْرَجَم َأوَّال   ...َمْلِكي َصاَدَق عبرانيين: "َكاِهٌن ِإَلى اأَلَبِد َعَلى ُرْتَبِة َمْلِكي َصاَدَق." لذا تقول الهو أيضا " اآلتي

ا « َمِلَك اْلِبرِّ » اَلمِ »َأْي « اِليمَ َمِلَك سَ »ُثمَّ َأْيض   (.3-1 :7)عبرانيين  "... ُمَشبٌَّه ِباْبِن هللاِ  ... «َمِلَك السَّ
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 :الملك اآلتيو  حنة

في وقت الحق.  يأتأن يكون ملكا لم ير اقر فملك. ذلك بالفعل في مقاصد هللا، أن المسيا اآلتي يكون كاهن و 
ثم تنبأ عالي أنها . تذكرون أن والدته حنة كانت عاقرا. ة والدة وتكريس صموئيلنرى هذا مرة أخرى في قص

من بين األشياء المدهشة التي لرب. وكرسته ل الهيكللى إ وأتت به حنة. ولد صموئيل طفلسوف يكون لها 
هناك أي ملك في إسرائيل )فقط  من أن يكون هذا قبل عقود وتذكر أن  10 :2صموئيل  1في  قالتها حنة

ُمَخاِصُمو الرَّبِّ : "قالت(. املككي يمنحهم عليه أن الشعب ضغط  اعجوز  الرج أصبح صموئيلعندما 
َماِء ُيْرِعُد َعَلْيِهْم. الرَّبُّ َيِديُن َأَقاِصَي اأَلْرِض، َوُيْعِطي ِعزًّا  ."ِلَمِلِكِه، َوَيْرَفُع َقْرَن َمِسيِحهِ  َيْنَكِسُروَن. ِمَن السَّ

 والملك اآلتي:موسى 

أي  في ما مضى الشعبإذا  بشأن الملكتعليمات نجد أن موسى قد أعطى  20-14 :17تثنية  بالعودة إلى
الرب. لذا نستنتج أن  ما تمردوا علىلشعب وملكهم إذا عن سبي ا 36 :28وقت في هذا االتجاه. وتنبأ تثنية 

كان يعرف ستحدث، و مذهلة الة الخطي لم يكن مفاجأة هلل. كان يعرف أن هذه 12صموئيل  1ما حدث في 
فإن هذه ، يفعل ذلك بحكمة شديدة، وليس بحماقة. لذلك، السماح بشيءهللا يعتزم سمح بذلك. وعند سي أنه

 مجد ابنه.الخطية المذهلة هي جزء من خطة هللا الشاملة ل

 جاء الملك:كيف 

في اإلصحاح بهذه الطريقة. بدأ الطلب على الملك  لماذا أتّمهافكر تحقيق ذلك قبل أن ندعونا نرى كيف تم 
َأْخَرَجا الرب "موسى وهارون ب ب8. اآلية 12 سننظر لألمر هنا في اإلصحاح، ولكننا صموئيل 1من  8

ِد ِسيَسَرا َرِئيِس َجْيِش َفَلمَّا َنُسوا الرَّبَّ ِإلَهُهْم، َباَعُهْم ِليَ " 9آَباَءُكْم ِمْن ِمْصَر َوَأْسَكَناُهْم ِفي هَذا اْلَمَكاِن." اآلية 
"َفَصَرُخوا ]شعب إسرائيل[ ِإَلى الرَّبِّ َوَقاُلوا:  10اآلية  "َحاُصوَر، َوِلَيِد اْلِفِلْسِطيِنيِّيَن، َوِلَيِد َمِلِك ُموآَب َفَحاَرُبوُهْم.
"َفَأْرَسَل  11اآلية  "اآلَن َأْنِقْذَنا ِمْن َيِد أَْعَداِئَنا َفَنْعُبَدَك.َأْخَطْأَنا أَلنََّنا َتَرْكَنا الرَّبَّ َوَعَبْدَنا اْلَبْعِليَم َواْلَعْشَتاُروَث. فَ 

 "ُتْم آِمِنيَن.الرَّبُّ َيُربََّعَل َوَبَداَن َوَيْفَتاَح َوَصُموِئيَل، َوَأْنَقَذُكْم ِمْن َيِد أَْعَداِئُكُم الَِّذيَن َحْوَلُكْم َفَسَكنْ 
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 لملك هللا:شعب الرفض 

. أعطاهم هم عندما صرخوا إليه. أنقذعليهم إلهيأمينا كملك ذه اآليات هو إظهار أن هللا كان ه إن الفكرة في
"َوَلمَّا َرَأْيُتْم َناَحاَش َمِلَك َبِني  12للشعب. وماذا كان ردهم؟ اآلية ر السالم أن يوفملك ال هو دوراألمان. هذا 

 َبْل َيْمِلُك َعَلْيَنا َمِلٌك. َوالرَّبُّ ِإلُهُكْم َمِلُكُكْم."َعمُّوَن آِتي ا َعَلْيُكْم، ُقْلُتْم ِلي ]صموئيل[: اَل 

ا يفعل ملككم! فماذ كان هللافي حين أن ، تطلبون ملكا م: أنتعدم اإليمان في صوت صموئيليمكنك سماع 
ْعِب ِفي ُكلِّ َما َيُقوُلوَن " 9-7 :8صموئيل  1في  له من قبلقال صموئيل؟ كان الرب قد  اْسَمْع ِلَصْوِت الشَّ

َفاآلَن اْسَمْع ِلَصْوِتِهْم. َولِكْن َأْشِهَدنَّ َعَلْيِهْم َحتَّى اَل َأْمِلَك َعَلْيِهْم... َلَك، أَلنَُّهْم َلْم َيْرُفُضوَك َأْنَت َبْل ِإيَّاَي َرَفُضوا 
 ."ْمِلُك َعَلْيِهمْ ِك الَِّذي يَ َوَأْخِبْرُهْم ِبَقَضاِء اْلَملِ 

ُكمُ : "خطية مذهلة  :"َعِظيٌم َشرُّ

 أن يمنحهمالرب  ." ثم دعىُهَوَذا َقْد َجَعَل الرَّبُّ َعَلْيُكْم َمِلك ا: "ب13 :12صموئيل  1في صموئيل يقول  لذا
ِة اْلَيْوَم؟ َأَما ُهَو َحَصاُد اْلِحْنطَ " 17ا. اآلية عظيما شر عالمة من الرعد والمطر، ووصف خطيتهم باعتبارها 

ا َوَمَطر ا َفَتْعَلُموَن َوَتَرْوَن َأنَُّه  ُكمُ َفِإنِّي َأْدُعو الرَّبَّ َفُيْعِطي ُرُعود  الَِّذي َعِمْلُتُموُه ِفي َعْيَنِي الرَّبِّ ِبَطَلِبُكْم  َعِظيٌم َشرُّ
 أَلْنُفِسُكْم َمِلك ا."

عمال يوضح بولس في أ ، الغير مقدسالشر  عمل هللا المقدس من خالل هذا ولكي نتأكد من أننا ال نغفل
. َوِمْن ، أنه هو هللا الذي أعطى إسرائيل ملكها األول. "20-22 :13 أَْعَطاُهْم ]هللا[ ُقَضاة  َحتَّى َصُموِئيَل النَِّبيِّ

َوَأَقاَم َلُهْم َداُوَد ْبَن َقْيٍس، َرُجال  ِمْن ِسْبِط ِبْنَياِميَن، َأْرَبِعيَن َسَنة . ُثمَّ َعَزَلُه  َفَأْعَطاُهُم هللُا َشاُولَ َثمَّ َطَلُبوا َمِلك ا، 
 .اخير يقصده  ، وهللااإلنسان يقصده للشرالتاريخ.  المذهلة فيهذا مرارا في الخطايا  ." لقد رأيناَمِلًكا

 ينبغي لنا أن نتعلم من هذا؟ ذاما

 وعرف أنه سيسمح بذلك، وبالتالي جعل ملك، المذهلة قادمة ال هو: إذا رأى هللا هذ الخطيةوبالتالي فإن السؤ 
حكم إسرائيل من البداية؟ من  الملك جزء  جعل كملك الملوك، لماذا لم ي جزء  من خطته لتمجيد المسيحاسرائيل 
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ملكا بشرّيا في ، ثم جلب املك باعتبارهنفسه بهللا لماذا لم يجعل موسى أول ملك؟ ثم يشوع وهكذا؟ لماذا بدأ 
 أن نتعلم من هذا؟ينبغي لنا  ذا؟ مارائيل في وقت الحق من خالل الخطية المذهلةستاريخ إ

 ما ال يقل عن ستة أشياء.

 .، متمردون، وناكرون للجميلابلرقا قساةنحن ( 1

 ةر بتذك 12صموئيل  1 بدألهذا . وناكرون للجميل ون ومتمرد ابرقال قساة كم أننا ينبغي لنا أن نتعلم من هذا
. وفي كل مرة ارشر ا اثم أنقذهم من ملوك أنقذهم من مصر ومن ثم أعطاهم أرض الموعد كيف أن هللا الشعب

قصة  نهااإلنسانية. إنها قصة فقط قصة إسرائيل. إ تليس أمور أخرى. وهذه ويتحولون إلى، كانوا ينسون هللا
أخرى ناكرين  وأيامنكون شاركين أيام في هلل. ن في محبتنا غير ثابتينحن حياتي وحياتك. حتى كمسيحيين، 

سعيدا  ستصبح فقط كيفر فككما ينبغي. التي فيها نحن شاكرين نكون غير شاكرين يام األ. وحتى للجميل
هللا يعطينا . هكذا هامتنان يستحقو  إعجابب نفسه ولـمئات األالف من عطاياههلل  استجابقلبك  لو أن وشاكرا
من نكران الجميل والوثنية ِلَكْي ف في مواسم أن ينجر نه يسمح لشعبه مثل هذه. إ ألنفسنا في قصصصورا 

 (.19 :3)رومية َيْسَتدَّ ُكلُّ َفٍم، َوَيِصيَر ُكلُّ اْلَعاَلِم َتْحَت ِقَصاٍص ِمَن هللِا 

 سمه.أمينا ال. هللا 2

أَلنَُّه َقْد َشاَء الرَّبُّ َأْن َيْجَعَلُكْم َلُه " 22إلى اآلية أمينا السمه. انظر هللا  كيف أن ينبغي لنا أن نتعلم من هذا
اقرأ األية  والءه ألسمه. غيرته وحماسه ألجل مجده الخاص.نه ما هو األساس العميق ألمانة هللا؟ إ" َشْعب ا.

العظيم" ولكن من أجل  أجل "اسمهمبتمهل وتأمل: "اَل َيْتُرُك الرَّبُّ َشْعَبُه ِمْن َأْجِل اْسِمِه اْلَعِظيِم." ال يقول من 
هي في الكتاب مثل هذه فقصص  لذا. الخاص اسمه إلعالء قيمة وحق وبرتماما  فاهلل ملتزماسمه العظيم. 

 سم هللا.ا الالنهائية تسترشد بقيمة ال حصر لهتخضع لحكمة علمنا أن طرق هللا المقدس كت

 سمه.الوالء األسمى هلل المن  للخطأة تتدفق النعمة( 3

الخاص سمه األسمى هلل النبع من الوالء تللخطاة مثلنا المدهشة النعمة كيف أن  ينبغي لنا أن نتعلم من هذا
من  الشعب خاف 19. في اآلية 22-19ا في اآليات هذل إلى التوضيح المدهش في خضم الخطية. انظر
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ى الرَّبِّ ِإلِهَك َحتَّى اَل َنُموَت، أَلنََّنا َقْد َصلِّ َعْن َعِبيِدَك ِإلَ " قالوا:التي ارتكبوها ضد هللا.  الخطية المذهلة
نجيل َأَضْفَنا ِإَلى َجِميِع َخَطاَياَنا َشرًّا ِبَطَلِبَنا أَلْنُفِسَنا َمِلك ا." الكلمات التي تتبع هذا هي صورة من نعمة اإل

."اَل َتَخاُفوا. ِإنَُّكْم َقْد فَ ، "(20 اآليةللخطأة. قال صموئيل للشعب ) المجاني رِّ  َعْلُتْم ُكلَّ هَذا الشَّ

رِّ . "واندهش هناقف   كونوابعي؟ ال ينبغي أن يقول "." أليس هذا خطأ مطاَل َتَخاُفوا. ِإنَُّكْم َقْد َفَعْلُتْم ُكلَّ هَذا الشَّ
." لكنه يقولخائفين رِّ ." هذه نعمة اَل َتَخاُفوا. ِإنَُّكْم َقْد َفعَ : ". ِإنَُّكْم َقْد َفَعْلُتْم ُكلَّ هَذا الشَّ رِّ ْلُتْم ُكلَّ هَذا الشَّ

رِّ  ونوا خائفين.: "كبالطريقة التي نستحقهايست لعاملنا خالصة. نعمة هللا ت ."  ولكن ِإنَُّكْم َقْد َفَعْلُتْم ُكلَّ هَذا الشَّ
.": "أفضل مما كنا نستحق رِّ  اَل َتَخاُفوا. ِإنَُّكْم َقْد َفَعْلُتْم ُكلَّ هَذا الشَّ

سوى الشر. ماذا بعد ذلك؟ لقد  نحن لم نفعل! فنحن األساس ناذا؟ ما هو أساس هذه النعمة؟ لسكيف يكون ه
الخاص سمه هللا الوالء أَلنَُّه اَل َيْتُرُك الرَّبُّ َشْعَبُه ِمْن َأْجِل اْسِمِه اْلَعِظيِم." ال تخافوا " 22رأينا بالفعل. اآلية 

، لن يكون هناك أي نعمة لنا. عن والءه األسمى لنفسه كان في أي وقتهللا تخلى ذا هو أساس أمانته لك. إ
ناكروا ، و ون ، متمردابالرق قساةلنا. نحن  لطف ، لن يكون هناك أيقيمتنا جعل هللا لطفه لنا على أساسإذا 

كي نصبح خالف ذلك. وأساس تلك الوحيد  رجائنا هي والنعمة المجانّية والتي ليست على استحقاق. الجميل
ِإْن ُكنَّا َغْيَر ُأَمَناَء َفُهَو " 13 :2تيموثاوس  2تذكر سم هللا. ال نهائّيةالال قيمة اسمنا، ولكن القيمة النعمة ليس

ستند أن نعمة خالصنا ت مذهلةلنا أن نتعلم من هذه الخطية الهللا يقصد " َيْبَقى َأِمين ا، َلْن َيْقِدَر َأْن ُيْنِكَر َنْفَسُه.
 لنفسه. ته، ولكن قيمهلدي تناليس على قيمفي النهاية 

 الُمْلك هلل وحده:( 4

عالقته مع  يبدأ هللا .وحده للربهو  الملكن أسرائيل إفي  بالملك لإلتيانهللا  ةينبغي لنا أن نتعلم من طريق
. هللا سرائيلإن يكون ملك أعلن بكل وضوح أن هللا وحده يجب يأن  من أجل بشريّ ملك وجود  بدون إسرائيل 

 :8صموئيل  1هللا بوضوح في  قالالحق.  اهذ ترفضملك، فإنها بإسرائيل  طالبتوحده هو الملك. وعندما 
، أوائلملوك كسرائيل مع موسى ويشوع إكان هللا قد بدأ في تاريخ  إن" ِإيَّاَي َرَفُضوا َحتَّى اَل َأْمِلَك َعَلْيِهمْ " 7

 .بشريّ يكون بال منازع  فلنسرائيل. إيكون ملك أن هللا وحده يمكن أن  فإنه لن يكون واضحا
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 إلها يجب أن يكون ملكا:-إنسانا( 5

 بشريينالملوك النسل من تدشين هي  مقاصده أن ملك بشريّ  لتعيين، ينبغي لنا أن نتعلم من طريق هللا لذا
وحده يمكن أن  هللاألن ، فحسب، بل أيضا هللا إنسانا ون يك نالملك الذي ل يأتيحتى  اجميع ون فشليالذين 

وحده هو الملك الشرعي هللا  بشأن أنهللا رأيه لم يغير ، سرائيل. في اعطاء اسرائيل ملك بشريّ يكون ملكا إل
، وهو ابن داود، الذين لن آتٍ سرائيل، وهناك ملك إألساسية هي أن هللا وحده هو ملك النقطة الكن السرائيل. 

 .هالإ-إنساناسيكون  لكنهشرير.  مجرد رجل آخر لن يكون  فهوفشل مثل اآلخرين. ي

: اودحيث يقول د 1 :110مزمور كان مبنيا على صمت الفريسيين أالذي  المسيحالسؤال األخير على لسان 
اقتبس  ".اْجِلْس َعْن َيِميِني َحتَّى َأَضَع أَْعَداَءَك َمْوِطئ ا ِلَقَدَمْيكَ »: ]المسيا الملك اآلتي[ ِلَربِّي ]يهوه[ َقاَل الرَّبُّ "

لهم آذان للسمع لمن ، وبعبارة أخرى  "َفِإْن َكاَن َداُوُد َيْدُعوُه َربًّا، َفَكْيَف َيُكوُن اْبَنُه؟"خصومه سأل هذا ثم يسوع 
ِفي اْلَبْدِء َكاَن اْلَكِلَمُة، َواْلَكِلَمُة َكاَن ِعْنَد . "بشريّ ود. فهو أكثر من مجرد ملك ابن دامجرد يسوع هو أكثر من 

ا َوَحلَّ َبْيَنَنا، َوَرَأْيَنا َمْجَدُه، َمجْ ... َكاَن اْلَكِلَمُة هللَا.هللِا، وَ  ا َكَما ِلَوِحيٍد ِمَن اآلبِ َواْلَكِلَمُة َصاَر َجَسد   :1)يوحنا " د 
تلك هي و . أ بهاسرائيل. هذه هي الطريقة التي بديمكن أن يكون الملك الشرعي النهائي إل وحده(. هللا 14، 1

 سرائيل.إل يإلنسانا-. يسوع المسيح هو الملك اإللهيبها ينتهيالطريقة التي 

 .من أجل شعبه( مات الملك 6

. بشريّ ملك الن هناك حاجة ليكون أسرائيل إل ملك بشريّ لهللا إتيان تعلم من الطريقة ، ينبغي لنا أن نأخيرا
ألنه . لماذا؟ بشريّ  ملكالسرائيل. ولكن هناك حاجة ليكون الملك الشرعي إل أن يكون  هيكونهللا وحده  ولكن

يموت كان البد للملك أن ، سبب خطاياهمفي الجحيم بيسود عليهم ويحبهم، وهم ليسوا  شعبا لكي يكون هلل
هللا ليس فقط أن هللا وحده  خططمن أجل الشعب. وهللا ال يمكن أن يموت. يمكن لإلنسان أن يموت. لذا 

لذا يجب أن يموت في مكان الشعب.  ، ولكن الملك الشرعي إلسرائيلسرائيللملك الشرعي إلأن يكون ا هيمكن
للملك بحيث يمكن  نساناإل -لهاإل، لكنه هو أيضا هللاهو لملك يكون ابحيث  اإلنسان-اإللهملك إسرائيل هو ف

 أن يموت.
رِّ  اَل َتَخاُفوا. ِإنَُّكْم َقدْ : "يلئمو عندما قال ص ، ما هو أساس هذه (20 :12صموئيل  1) "َفَعْلُتْم ُكلَّ هَذا الشَّ
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اسم هللا  دعم وتبرير(. 22" )اآلية اَل َيْتُرُك الرَّبُّ َشْعَبُه ِمْن َأْجِل اْسِمِه اْلَعِظيِم.النعمة؟ كانت قيمة اسم هللا. "
 25 :3: في صليب المسيح. رومية جواب؟ اليٍّ ئنهاو  زمٍ احشكٍل باستعلن هذا التبرير  وأينهو أساس النعمة. 

َمُه هللُا " اِلَفِة ِبِإْمَهاِل ]أي المسيح[ الَِّذي َقدَّ ْفِح َعِن اْلَخَطاَيا السَّ َكفَّاَرة  ِباإِليَماِن ِبَدِمِه، إِلْظَهاِر ِبرِِّه، ِمْن َأْجِل الصَّ
 ".هللاِ 

 :، ألجل اسمهعلى الصليب

 همخطايا وصفح عنغفر هللا تحق فيه الشعب أن ُيدمر لطلبهم ملكا الذي اس. في هذا اليوم بالطبع فعل ذلك
. بار وقدوس هكإلاسمك ب تظل متمسكاالكون و  سمه. ولكن ال يمكنك اكتساح الخطية تحت بساطمن أجل ا

 .المسيح، عندما مات ذلك. وكان اعاقب عليهة. ويجب أن يُ يجب التعامل مع الخطي

 يماوحك اومقدس صالحاو  اوقوي مجيداو  اعظيمملكا لهم خاطئين مثلنا يمكن أن يكون  أناسن أالسبب الوحيد 
. يقوم مرة أخرى جل رعاياه و أمن  أن يموتمن أجل خطايانا هو أن هللا خطط للملك  نهلكدون أن كالمسيح 

، 11 :27" )متى َت َتُقولُ َأنْ : "" ويجيب قائالَأَأْنَت َمِلُك اْلَيُهوِد؟" قبل أن يموتالمسيح  ُيسأل، في كل إنجيل
 (.33: 18، يوحنا 3 :23، لوقا 2 :15مرقس 

 للكل: اآلتيالملك 

وخاصة أولئك الذين يثقون به. هو يجلس على يمين اآلب اليوم  كلليهود، ولكنه ملك للاوليس فقط ملك 
. المنتهىيأتي من جميع شعوب األرض. ثم  محتاريه، ويتم جمع كل تحت قدميهجميع أعدائه حتى يضع 

َعَلى َفْخِذِه َلُه َعَلى َثْوِبِه وَ "(. و28 :9" )عبرانيين َسَيْظَهُر َثاِنَية  ِباَل َخِطيٍَّة ِلْلَخاَلِص ِللَِّذيَن َيْنَتِظُروَنهُ والمسيح "
المسيح أيها  تعال(. آمين. 16 :19 )رؤيا" اْلُمُلوِك َوَربُّ اأَلْرَبابِ  َمِلكُ ليس ملك اليهود لكن " –" اْسٌم َمْكُتوبٌ 

 الملك.


