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صموئيل ال ّثا ِني
كتاب
َ
ُ

1

قتلِ شاول
علم بِ َم َ
ُ
داو ُد َي ُ

داو ُد �إلَى ِصق َل َغ
شاو َل َمباشَ َرةً ،عا َد ُ
َب ْع َد َم ْق َتلِ ُ
ِ
ِ
َب ْع َد �أ ْن َه َزم َبني عماليقَ .و َبق َي َهنا َك َي ْو َمينِ .
2
شاب من
جاء �إلَى ِصق َل َغ ُج ْن ِد ٌّي ٌ
َو ِفي َالي ْو ِم الثّالِ ِثَ ،
ثياب ال َّر ُجلِ ُم َم َّزق ًة ور� ُأس ُه
ُم َع ْس َك ِر ُ
شاو َل .وكانت ُ
داو َد َوانْحنى �أما َم ُه ور� ُأس ُه ن َْح َو
َجاء �إلَى ُ
ُم َّتسخاً .ف َ
ال� أ ْرضِ.
داو ُد ال َّر ُج َلِ :
َيت؟»
«م ْن � َأين �أت َ
3ف ََس�أ َل ُ
جاب ال َّر ُج ُلِ :
«جئ ُْت لل َّت ِّو ِم ْن ُم َع ْس َك ِر َب ِني
ف�أ َ
� ْإسرائِي َل».
داو ُد لل َّرجلِ �« :أخْ ِب ْرنِي َمنِ انْ َت َص َر في
4فقا َل ُ
ال َم ْع ِر َك ِة؟»
أجاب ال َّر ُج ُلَ « :ه َر َب شَ ُعبنا ِم َن ال َم ْع َر َك ِة .قُ ِت َل
� َ
شاو ُل َوا ْب ُن ُه يوناثا ُن ماتا».
ى
ت
وح
َ.
ن
ثيرو
فيها ال َك
َ َّ
ُ
داو ُد لِ ْل ُج ْن ِد ِّي الشّ ِ
َيف َع ِل ْم َت
ابَ :
5فقا َل ُ
«وك َ
شاو َل َوا ْب ِن ِه يوناثانَ؟»
بِم ْو ِت ُ
ِ
ِ
«حد ََث �أ ْن كُ ْن ُت ع ْن َد
ابَ :
6فقا َل ُ
الج ْند ُّي الشّ ُ
أيت شاول ُم َّت ِكئاً َع َلى ُر ْم ِح ِه،
َج َبلِ الجلبوع ،فر� ُ
ِ
َ
ين وخَ ّيال ُت ُهم ُيطا ِر ُدونَ ُه َو َي ْقترِبو َن م ْن ُه
ُ
ومركبات ال ِف ِل ْسط ّي َ
7
شاو ُل �إلَى الخَ ْل ِف َو َر�آنِي .فَنادانيِ
َ
كثر .نَظ َر ُ
�أ ْكث ََر ف�أ َ
َو� َأج ْب ُت ُه8 .ثُ َّم َس�ألَ ِني َم ْن �أكُونَُ .ف ُق ْل ُت لَ ُه �إنني ِم ْن َبني
َعمالي َق9 .فَقا َل�‹ :أ ْرجو َك �أ ْن َت ْق ُت َلني� .إصا َب ِتي َبلي َغ ٌة،
َو� ِ
وت َع َلى �أ َّي ِة ٍ
حال10 ›.كان َْت �إصا َب ُت ُه
ُأوشكُ �أ ْن �أ ُم َ
عيش َب ْع َد
َبلي َغ ًة �إلَى َد َر َج ٍة َج َع َلتْني �أت�أك ُد ِم ْن �أنَّ ُه لَ ْن َي َ
ُس ِ
اج ِم ْن َع َلى
قوط ِهَ ،ف َت َوقَّ ْف ُت و َق َت ْل ُت ُه .ثُ َّم �أخَ ْذ ُت التّ َ
السوا َر َع ْن ِذ ِ
راع ِهَ ،و� َأح َض ْرتُ ُهما لكَ �إلَى ُهنا
َر�أْ ِس ِه َو ِّ
ولاي».
يا َم َ

داو ُد ثِيا َب ُه ُح ْزناًَ .و َك َذلِكَ َف َع َل ال ِّرجا ُل
َ 11ف َم َّزقَ ُ
ذين َم َع ُه َج ِميعاًَ 12 .ح ِزنُوا َك ِثيراً َوبك ْوا ،ولَ ْم َي�أكُلُوا
ال ّ َ
شاو َل َو َع َلى
داو ُد ورِجالُ ُه َع َلى ُ
َح َّتى ال َمسا ِءَ .و َب َكى ُ
ا ْب ِن ِه ُيوناثا َن الل َذينِ ماتا .و َع َلى كُ ِّل َم ْن قُ ِت َل ِم ْن شَ ِ
عب
ا ِ
هلل � ْإسرائِي َلِ ،في ال َم ْع َر َك ِة.
داود يأمر بقتلِ العماليقي
ّ
ُ

الشاب الّذي �أخْ َب َر ُه بِم ْو ِت
داو ُد �إلَى
13ثُ َّم َت َكلَّ َم ُ
ِّ
شاول ف ََس�ألَ ُهِ :
«م ْن � َأين �أن َْت؟»
اب�« :أنا ا ْب ُن رجلٍ غ ٍ
َريب.
أجاب ُ
الج ْن ِد ُّي الشّ ُ
� َ
ماليقي».
�أنا َع
ٌّ
14
ِ
ِ
ْ
َ
الشّ
ف
داو ُد لل ُج ْند ِّي اب« :كيف ل ْم تَخَ ْ
فقا َل ُ
ذي مسحه اهلل؟» أ
ِ
َّ
ْ
الملكَ
ل
ا
ل
ت
ق
َ َ َُ ُ
�أ ْن َت ُم َّد َي َد َك َو َت ُ َ
داو ُد � َأح َد خَ د َِم ِه الشُّ ّب ِان َوقا َل لَ ُه:
َاس َتدْعى ُ
15ف ْ
َمات�16 .إ ْذ قا َل
«تَعا َل َواضْ ِر ْب ُه بِ َس ْي ِفكَ  ».ف ََض َر َب ُه ف َ
ِ
ْت بِ َفمكَ
داو ُد لَ ُهَ « :د ُمكَ َع َلى ر� ِأسكَ ! َف َق ْد شَ ِهد َ
ُ
ِض َّد نَ ْف ِسكَ َ ،و َق ْل َت �إنَّكَ َق َت ْل َت الملكَ الَّ ِذي َم َس َح ُه
هلل».
ا ُ
أُ
الحزينة
داو َد
ُ
ُ
نشودة ُ
ل َويوناثان
عن
شاو َ
ُ

داو ُد �ُأنْشُ ود ًة َحزي َن ًة َع ْن شاو َل َوا ْب ِن ِه ُيوناثانَ.
َ 17وتَلا ُ
س
َ 18ط َل َب ِم ْن رِجالِ ِه �أن ُي َعلِّموا بني َي ُهوذا �ُأنْشُ و َد َة ال َق ْو ِ
أ  14:1ا َّل ِذي م َسح ُه اهلل .حرفياً ِ
«مسيح يهوه» كا َن الملكُ
َ
َ
ِ
مس ُح ٍ
بزيت َو� ٍ
هلل قد اختار ُه َو�َأ َّهل ُه
أطياب ّ
خاصة كعلام ٍة على �أ ّن ا َ
ُي َ
لهذا العمل( .كذلك ِفي العدد )15

َ 2ص ُموئيل 19:1

ه ِذ ِه .وقد كُ ِت َب ْت ِفي ِك ِ
تاب ياشَ َر:

أ
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«19يا � ْإسرائِي ُل ،قُ ِت َل َجمالُ ِك.
روح َع َلى تِلالِ ِك.
			و ُه َو َم ْط ٌ
َ
ٍ
َ
أ
َ
ف َسقَط ال� ْبطا ُل!
			�آه ،ك ْي َ
		 20لا تُخْ ِبروا � َأحداً ِفي َج َّت
			ولا تُذيعوا الخَ َب َر في شوارِع � ْأشقلُونَ،
			ح َّتى لا َت ْف َر َح ُم ُد ُن ال ِف ِلسط ّيين!
َ
د بنات اللّامخْ تونين .ب
ع
َس
ت
لا
ى
ت
			ح
َ
ُ
َّ
ُ
َ
َْ َ
َ
َ
«21لَ ْي َت النّدى لا َي َتساق َُطَ ،والْ َم َط َر لا َي ْن َه ِم ُر
			 َف ْوقَ ِجبالِ ِك يا ِج ُلبو َع.
			لَ ْي َت ال َّت ْق ِد ِ
الح ِ
قول.
مات لا ت�أتِي ِم ْن تِ ْلكَ ُ
س ال� أ ْب ِ
طال.
			ل� أ َّن ُهنا َك َت َل َّط َخ تُ ْر ُ
س شاو َل لَ ْم ُي ْم َس ْح بال َّز ِ
يت.
			تُ ْر ُ
22
س يوناثا َن َق َت َل ِم َن ال�أعدا ِء َم ْن َق َت َل.
َ		و َق ْو ُ
َثيرين!
َ
يف شاو َل َق َت َل ك َ
			و َس ُ
ِ
ِجال ِسمانٍ.
ماء ر ٍ
د
َكا
ف
			س
َ
َ
«23شاو ُل ويوناثا ُن
			�أح ّبا �أح ُد ُهما ال�آخر و َم َّت َع � َأح ُد ُهما ال�آخَ َر في
َحياتِ ِه،
			وح َّتى ال َم ْو ُت لَ ْم ُي َف ِّر ْق َبين ُهما.
َ
			كانا � ْأس َر َع ِم َن ال ُّن ُسورِ،
			و�أقوى ِم َن ال� أ ُسو ِد.
َ
«24يا َب ِ
كين َع َلى شاو َل!
نات � ْإسرائِي َل ،ا ْب َ
			شاو َل الّذي �ألْ َب َس ُك َّن ثِياباً ِ
فاخ َر ًة ِم َن ال ِق ْر ِم ِز
ُ
ِ
َ
َوال ُمط َّرزات،
			و َز َّي َن ثِيا َب ُك َّن بال َّذ َه ِب!
َ
أ
ْ
َ
ِياء في ال َم ْع َر َك ِة؟
و
ق
�
ال
مات
ف
ي
ك
َ
َ ْ 		 25
ُ
			 َف ْوقَ تِ ِ
مات ُيوناثانُ؟
لال َج ُلبو َع َ
أ
تاريخ ُح ِ
روب �إسرائِيل.
كتاب قدي ٌم ِفي ِ
 18:1كتاب َ
ياشرٌ .
ب
لقب يطلقه اليهو ُد على غيرهم من ال�أمم
20:1
الالم ْخ ُتو ِنينَ .و ُه َو ٌ
َ
الّتي لم تُعتب ْر مشمول ًة في عهد اهلل َم َع �إسرائِيل .انظر �أيضاً �أفسس .11:2

«26يوناثا ُن يا �أخي،

ُ
			�أنا َحزِي ٌن ِج ّداً لِ
َ
ِ
ُ
َ
كَ
بيبي!
ح
ت
ن
ك
م
ك
.
ب
ها
ذ
ْ
َ
ْ
َ
َ
			ح ُّبكَ لي كا َن �أ ْر َو َع ِم ْن ُح ِّب ال ِّنسا ِء!
ُ
ِياء ِفي ال َم ْع َر َكةِ
أ
ْ
ف َ
َ 		 27ك ْي َ
مات ال�قو ُ
الح ْر ِب؟»
			وزالَ ْت َم َع ُه ْم �أس ِل َح ُة َ
َ
لون إ َلى حبرون
داو ُد َورِ جا ُله َي ْن َت ِق َ
ُ

2

داو ُد ال ُّن ْص َح ِم َن ا ِ
هلل َوقا َل:
َب ْع َد ذَلِكَ َ ،ط َل َب ُ
ِ
«�َأ�َأ ْذ َه ُب �إلَى �أ ٍّي ِم ْن ُمدُن َب ِني َي ُه َّوذا؟»
هلل« :نَ َع ْم».
فقا َل ل ُه ا ُ
َ
فَس�أ َل داود�« :إلى � َأين �أ ْذ َه ُب؟»
َف�أجاب�« :لَى حبرونَ ».ج
َ إ َ ُ
ِ
َ
وج َتيه �إلى َح ْب ُرونََ .و َز ْو َجتا ُه
داو ُد َم َع َز َ
2فانْ َت َق َل ُ
ُهما � ِأخينو َع ُم ِم ْن ي ْز َر ِعي َلَ ،و�أبيجائي ُل �أ ْر َم َل ُة نابا َل ِم َن
داو ُد رِجالَ ُه وعائِلاتِ ِهم.
الكرملِ َ 3 .ك َذلِكَ � ْأح َض َر ُ
وس َك ُنوا في َح ْب ُرو َن َوالْ ُمد ُِن ال ُمجا ِو َر ِة.
َ
يشكر بني يابيش
داو ُد
ُ
ُ ُ

4
داو َد بِال َّز ِ
يت
وجاء َبنو َي ُه َّوذا �إلَى َح ْب ُرو َن و َم َسحوا ُ
َ
يش َج ْلعا َد
لِ َيكو َن َم ِلكَ َي ُه َّوذا .ثُ َّم قالوا لَ ُهَ « :دف ََن َبنو يابِ َ
شاو َل».
ُ
5
َ
أ
ِ
يش َج ْلعا َد ،فقالوا
ب
يا
بني
ى
ل
�
ا
ل
س
ر
د
داو
ل
س
ر
�
ف
إ
ً
َْ َ ُُ ُُ
َ
هلل ل�أنَّ ُكم �أ ْظ َه ْرت ُم �أمانَ ًة ل َمولاكُ ْم
لَ ُهم« :با َر َك ُك ُم ا ُ
6
هلل َع َلي ُك ْم بِ َح َس ِب
شاو َلَ ،ف َد َف ْن ُت ْم َبقايا ُجثَّ ِت ِه .لِ ُين ِع ِم ا ُ
ِ
َم َح َّب ِت ِه َو�أمانَ ِت ِهَ .و�أنا س�أكو ُن لَطيفاً َو ُم ْحسناً �إلَي ُك ْم.
7
مات.
شاو ُل َق ْد َ
ِياء وشُ ْجعانََ .مولاكُ ْم ُ
فَكونوا ال�آن �أ ْقو َ
لَ ِك َّن َب ِني َي ُه َّوذا َم َس ُحونِي ل�أكو َن َم ِلكاً َع َلي ِه ْم».
بح َم ِلك ًا
ْ
إيش ُب َ
وش ُ
ث ُي ْص ُ

ش شاو َلَ .و�أخَ َذ �أ ْب َن ْي ُر
َ 8وكان �أ ْب َن ْي ُر ب ُن نَ ْي ُر قائِ َد َج ْي ِ
9
شاو َل �إلَى َم ْحنايِ َم ،وجع َل ُه َم ِلكَ ِج ْلعا َد
�إيشْ ُبوشَ َث ْب َن ُ
أشير ويزرعي َل َو�أفراي َم و َب ْن ِ
يام ْي َن َو� ْإسرائِي َل كُلَّها.
َو� َ
10
عين عاماً
كان �إيشْ ُبوشَ ُث ب ُن ُ
شاو َل ق ْد َب َل َغ �أر َب َ
ج َ 1:2ح ْب ُرون .وهي مدينة الخليل اليوم.

317

َ 2ص ُموئيل 32:2

الح ْك َم في � ْإسرائِي َلَ .و َح َك َم س َن َتينِ  .لَ ِك َّن اضْ ُط ِر ْر ُت �إلَى قَت ِلكَ  .حي َنها لَ ْن �أ ْق ِد َر َع َلى ال َّن َظ ِر ِفي
ِعندما تولّى ُ
عائِ ِ
داو َد11 .وكانت َح ْب ُرو ُن عاصم َة َو ْج ِه �َأخيكَ ُيو� َآب َب ْع َد الي ْو ِم».
لات َي ُه ّوذا َت ِب َع ْت ُ
23
داو َد ال َم ِل ِك .وقد َح َك َم عائِ ِ
ف َع ْن ُمطا َر َد ِة
لات َي ُه ّوذا َطوا َل َس ْب ِع
ُ
َض �أ ْن َي َت َوقَّ َ
لَ ِك َّن َعسائِي َل َرف َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َّ
ْ
ْ
ف الخَ لف َّي م ْن ُر ْمحه وغ ََر َز ُه
نين َوس َّتة �أشهرٍ.
�أ ْبن ْي َر .ف َْاس َتخد َم �أ ْبن ْي ُر الط َر َ
ِس َ
في �أ ْمعا ِء َعسائِي َل .فانْغ ََر َز ال ّر ْم ُح كثيراً َح َّتى خَ َر َج ِم ْن
َمات ِفي َمكانِ ِه.
ميتة
َظ ْه ِر ِه .ف َ
الم َ
بار َز ُة ُ
ُ
الم َ
وض ّب ُ
اط �إيشْ ُبوشَ َث بنِ شاول
َ 12وغا َد َر �أ ْب َن ْي ُر ب ُن نَ ْي َر ُ
دان ْأب َن ْير
ُيوآب َوأبِ يشاي ُيطارِ ِ
َم ْحنايِ َم و َذ َهبوا �إلَى ِج ْب ُعونََ 13 .ك َذلِكَ َذ َه َب �إليها كُ ٌل
وض ّب ُ
داو َد .و ُهنا َك ال َت َق ْوا َج ِميعاً
كان َْت ُجثَّ ُة َعسائِي َل ُملقا ًة َع َلى ال� أ ْرضِ .فَكا َن
ِم ْن ُيو� َآب بنِ ُص ُر ِو َّي َة ُ
اط ُ
ضين في ذَلِكَ الاتِّجا ِه َي َت َوقَّفُو َن لِ َي ْن ُظروا
ِع ْن َد بِ ْر َك ِة ِج ْب ُعونََ .ج َل َس ْت َم ْجمو َع ُة �أ ْب َن ْير ِع ْن َد � َأح ِد ال ِّرجا ُل ال ّرا ِك َ
بي ال ِب ْر َك ِة ،و َم ْجمو َع ُة يو� َآب ِع ْن َد الجانِ ِب ال�آخَ رِ� .إلَيها�24 .أ َّما ُيو� ُآب َو�أبِيشا ُي َف َم َضيا في ُمطا َر َدتِهما
جانِ ِّ
س َع َلى َو ْش ِك ال َم ِغ ْي ِب ِع ْندَما
14فَقا َل �أ ْب ِن ْي ُر ليو� َآبَ « :ف ْل ِي ْن َه ِ
ض ُ
الجنو ُد الشَّ ّبا ُن ل� أ ْب ِن ْي َر .كان َِت الشَّ ْم ُ
ولْ َي َتبارزوا ُهنا».
يح ِفي ال َّطريقِ
َو َصلُوا �إلَى تلَّة �أ َّم ِةَ .و َت َق ُع تلَّ ُة �أ َّم َة قُبالَ َة ِج ٍ
ال ُم َؤد َي ِة �إلَى َص ْحرا ِء ِج ْب ُعونََ 25 .و ُهنا َك ْاج َت َم َع رِجا ُل
قا َل يو� ُآب« :نَ َع ْمَ ،ف ْل َن َتبا َر ْز».
15
لات َب ْن ِ
الجنو ُد الشُّ ّبانُ ،فَكانُوا َي ُعدُّونَ ُه ْم َو ُه ْم عائِ ِ
يام ْين من ِ
حول �أ ْب ِن ْي َر ِع ْن َد ِق َّم ِة ال َّتلَّ ِة.
ض ُ
َف َن َه َ
َي ُم ُّرونَ .فَكانُوا ا ْث َني َعشَ َر َر ُجلا ً ِم ْن قَبي َل ِة َب ْن ِ
26ف ََص َر َخ �أ ْب ِن ْي ُر ليو� َآب وقا َلَ �« :أينب ِغي �أ ْن نَ َتحا َر َب
يام ْي َن لِ ُيقاتِلوا
ِ
ِم ْن �أجلِ �إيشْ ُبوشَ َث ْبنِ شاولَ ،وا ْث َني َعشَ َر َر ُجلا ً م ْن و َي ْق ُت َل � َأحدُنا ال�آخَ َر بِلا َت َوقُّ ٍف؟ �أن َْت تَع َل ُم �أ َّن هذا لَ ْن
ْ
داو َدَ 16 .ف�أ ْم َسكَ كُ ُّل ِ
ر ِ
س �أ ْن َي ُكفُّوا َع ْن ُمطا َر َد ِة
الح ْز ِن .قُ ْل لِلنّا ِ
س خَ ْص ِم ِه ،يؤ ّدي �إلّا �إلَى ُ
ِجال ُ
واح ٍد بِر�أ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ُ
َو َط َعن ُه بِ َسيفه في َج ْن ِبه ،ف ََس َقطوا َجميعاً! َفدُعي المكا ُن �إخْ َوت ِه ْم».
27ثُ َّم قا َل يو� ُآبُ�« :أ ْق ِس ُم با ِ
الح ِّي ،لَ ْو لَ ْم َت ُق ْل
السكاكينِ  ».و ْه َو َي َق ُع في ِج ْب ُعونَ.
هلل َ
َ
«حق َل ّ
ِ
إخْ
اس ما َيزالو َن ُيطارِدو َن � َو َت ُهم ع ْن َد
َهذا ،لكا َن النّ ُ
باح».
ل عسائيل
َّ
الص ِ
ْأب ِن ْي ُر َي ْق ُت ُ
28
ِ
عب الذي َم َع ُه
َونَف ََخ يو� ُآب
َ 17وت ََح َّولَ ْت تِ ْلكَ ال ُمبا َر َز ُة �إلَى َم ْع َر َك ٍة َعني َف ٍة .و َه َز َم
بالبوقَ ،ف َت َوقَّ َ
ف الشَّ ُ
ُض ّب ُ
لاح َق ِة رِجال � ْإسرائِيلَ .ولَ ْم يعودوا َي َتحا َربون.
داو َد �أ ْب َن ْي َر و َب ِني � ْإسرائِي َل في ذَلِكَ َاليو ِم.
عن ُم َ
اط ُ
29
18
ِ
ِ
ِ
ِ
ٍ
َمشَ ى �أ ْب ِن ْي ُر َم َع رِجاله َطوا َل الَّليل َع ْب َر وادي
َوكا َن ل ُص ُر ِو َّي َة ثلا َث ُة �أ ْبناء ُه ْم ُيو� ُآب َو�َأبِيشا ُي
ض كَما لو ال� ُأ ْر ُدنَ .و َع َبروا ن َْه َر ال� ُأ ْر ُدن ،و َمشَ ْوا ال َّنها َر كُلَّ ُه َح َّتى
َو َعسائِي ُلَ .وكا َن َعسائِي ُل َسريعاً ِفي ال َّرك ِ
19
راح َو َصلُوا �إلَى َم َحنايِ َم.
راء �أ ْب َن ْي َر َو َ
كا َن غزالا ً َب ِّر ًّيا .ف ََرك َ
َض َعسائِي ُل َو َ
ف ُيو� ُآب َع ْن ُمطا َر َد ِة �أ ْب َن ْي َر َو َر ِج َعَ .ولَ ّما
ُيطا ِر ُد ُه غ ََير ُمنشَ ِغلٍ بِشَ ي ٍء �آخَ َرَ 20 .ف َن َظ َر �أ ْب َن ْي ُر �إلَى ال َورا ِء
َ 30وتوقَّ َ
َج َم َع رِجالَ ُهَ ،و َج َد �أ َّن تِ ْس َع َة َعشَ َر ضابِطاً ِم ْن ُض ّب ِ
اط
وس�أ َلَ�« :أهذا �أن َْت يا َعسائِي ُل؟»
داو َد مفقودو َن بِ َم ْن في ِه ْم َعسائِي ُل31 .لَ ِك َّن ُض ّب َ
داو َد
فَقا َل َعسائِي ُل« :نَ َع ْمَ ،هذا �أنا».
اط ُ
ُ
ين ِم ْن ر ِ
َ 21ولَ ْم يكن �أ ْب ِن ْي ُر ُيري ُد �أ ْن ُيؤ ِذ َي َعسائي َل ،فقال ل ُه :كانوا َق ْد َق َتلوا ث َ
ِجال �أ ْب َن ْي َر ِم ْن
َلاث ِم َئ ٍة َو ِس ِّت َ
لات َب ْن ِ
الجنو ِد الشُّ ّب ِان .عائِ ِ
يام ْي َنَ 32 .و�أخَ َذ ُض ّب ُ
داو َد َعسائِي َل ودفنو ُه
وراء � َأح ِد ُ
ُف عن ُم َ
«ك َّ
اط ُ
لاحقَتيَ ،وا ْذ َه ْب َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ٍ
ِ
ِ
لاح ُه ل َن ْفسكَ بِ ُسهولَة ».في َم ْق َب َرة َوالده في َب ْي َت لَ ْح َم.
ُي ْم ِك ُنكَ �أ ْن َت�أخُ َذ ثِيا َب ُه وس َ
َو َمشَ ى ُيو� ُآب َم َع رِجالِ ِه َطوا َل اللَّيل .و َط َل َع ِت
لاح َق ِت ِه.
ف َع ْن ُم َ
َض �أ ْن َي ُك َّ
لَ ِك َّن َعسائِي َل َرف َ
س َم َع ُو ُصولِ ِه ْم �إلَى َح ْب ُرونَ.
22وعاد �أ ْب َن ْي ُر يقو ُل لَ ُه« :ك َّ
ُف َع ْن ُمطا َر َدتي َو�إلّا الشَّ ْم ُ

َ 2ص ُموئيل 1:3
الحرب بين ْ ِ
وي ُهوذا
ُ
إسرائيل َ
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«ح َسناً! َس�أ َق َط ُع َم َعكَ َع ْهداً.
داو ُدَ :
أجاب ُ
َ �13

ِ
ِ
َو ِ
إلي
دامت َ
شاو َل َو ُ
ين عائِل َتي ُ
الح ْر ُب َطويلا ً َب َ
داو َد .لَك َّنني � ْأس�ألُكَ �أ ْمراً واحداً :لن �ألْ َت ِقيكَ َح َّتى ت ُْح ِض َر � َّ
شاو َل».
داو َد َت ْق َوى �أ ْكث ََر ف�أ ْكث ََرَ ،ب َي َنما ِميكا َل بِ َ
نت ُ
و َق ْد �أخَ َذ ْت عائِ َل ُة ُ
َت عائِ َل ُة شاول َيوماً َب ْع َد َي ْو ٍم.
َض ُعف ْ
ح ْبرون
ولودون في
الم
َ
داو َد ِّ
ناء ُ
ْأب ُ
الس َّت ُة َ
َ ُ

ج َت ُه ميكال
ُ
داو ُد َي ْس َتعيد َز ْو َ

أ

2
داو َد ال َمولودو َن في َح ْب ُرونَ:
أبناء ُ
هؤلا ِء ُه ْم � ُ
ال� أ َّو ُل �أ ْم ُنو ُن َووالِ َدتُ ُه � ِأخي ُنو َع ُم ِم ْن َي َز َر ِعي َلَ 3 .والثّاني
ِكيل� آ ُب َووالِ َدتُ ُه �أبِيجاي ُل �أ ْر َم َل ُة نابا َل الَّ ِذي ِم َن ال َك ْر ِمل.
نت تَلماي َم ِل ِك
َوالثّالِ ُث �أ ْبشالُو ُم َووالِ َدتُ ُه َم ْع َك ُة بِ ُ
يثَ .والْ ِ
س
َجشُ و َرَ 4 .وال ّراب ُع �أ ُدون ّيا َووالِ َدتُ ُه َح ِّج ُ
خام ُ
س َيث َْرعا ُم َووالِ َدتُ ُه
شَ َف ْطيا َووالِ َدتُ ُه �أبِيطالَ 5 .و ّ
السا ِد ُ
ذين ولِدوا
َع َج َل ُة َز ْو َج ُة ُ
الس َّت ُة ال ّ َ
داو َد .هؤلا ِء ُه ْم �أ ْبناؤ ُه ِّ
ِفي َح ْب ُرونَ.
ِ
داود
مام إ َلى ُ
ْأب َن ْير ُي َق ِّر ُر االنض َ

شاو َل َت ْزدا ُد �أكث ََر
�6أخَ َذ ْت ُس ْل َط ُة �أ ْب َن ْير ِفي ُح ُكو َم ِة ُ
داو َد تتقات ِ
َلان7 .كا َن
شاو َل َو ُ
َف�أ ْكث ََرَ ،بي َنما كان َْت عائِ َلتا ُ
نت �أ َّي ِة ،فَقا َل �إيشْ ُبوشَ ُث
لشاو َل جا ِر َي ٌة تُ ْد َعى ر ِْص َف َة بِ َ
ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
ل� أ ْب ِن ْير« :لماذا تُعاش ُر جا ِر َي َة َوالدي؟»
َ 8فغ ِ
َض َب �أ ْب ِن ْي ُر كثيراً ِم ّما قالَ ُه �إيشْ ُبوشَ ُث َوقا َل:
لداو َد بِ�أ ْن
لشاو َل َوعائِ َل ِت ِه .لَ ْم � ْأس َمح ُ
«لَ َق ْد كُ ْن ُت �أميناً ُ
َي ْه ِز َم ُك ْم .لَ ْس ُت خائِناً َي ْع َم ُل لِصالِ ِح َب ِني َي ُه َّوذا .لَ ِك َّنكَ
ال� آ َن َتقُو ُل �إنَّني �أ ْف َع ُل �أ ْمراً َس ِّيئاً9 .ف َُلي ِ
هلل �أ ْب َن ْي َر
عاق ِب ا ُ
داو َد بِ ِهْ �10 .أي
َو َي ِز ُد ُه ِعقاباً� ،إ ْن لَ ْم � َُأح ِّق ْق ما َو َع َد ا ُ
هلل ُ
داو َد َف ْوقَ
ش ُ
بِ َنقلِ ال ُم ْل ِك ِم ْن عائِ َل ِة ُ
شاو َلُ ،م َث ِّبتاً َع ْر َ
� ْإسرائي َل َو َي ُهوذا ،لِ َي ْح ُك َم ِم ْن دا َن �إلَى بِ ْئ ِر َس ْب ٍع».
11ولَ ْم َي ْس َت ِط ْع �إيشْ ُبوشَ ُث �أ ْن َيقو َل شَ يئاً ل� أ ْب َن ْي َر،
ل�أن َّ ُه كا َن َيخافُ ُه.
داو َد َوقا َل لَ ُهَ « :م ْن َي ْن َب ِغي
َ 12و�أ ْر َس َل �أ ْب َن ْي ُر ُر ُسلا ً �إلَى ُ
�أ ْن َي ْح َكم َه ِذ ِه ال ِبلا َد؟ ا ْق َط ْع َع ْهداً َم ِعيَ ،و َس�ُأ ِ
ساع ُد َك
بح حا ِك َم � ْإسرائِي َل كُلِّها».
لِ ُت ْص َ
أ َ 2:3ح ْب ُرون .وهي مدينة الخليل اليوم.

شاو َل
داو ُد ُر ُسلا ً �إ َلى �إيشْ ُبوشَ َث ْبنِ ُ
َ 14و�أ ْر َس َل ُ
وج ِتي ِميكا َل التي خَ َط ْب ُتها بِقَتلِ
َيقُو ُل لَ ُه�« :أ ْع ِطني َز َ
ِ ِ ِِ
طي».
م َئة فل ْس ٍّ
َ 15ف َط َل َب �إيشْ ُبوشَ ُث ِم ْن رِجالِ ِه �أ ْن َي ْذ َه ُبوا ل�أخْ ذِ
ش16 .فَسا َر
ِميكا َل ِم ْن َر ُجلٍ ُيد َعى َف ْل ِطيئي َل ْب ُن لا َي َ
َف ْل ِطيئي ُل َم َع َز ْو َج ِت ِه ِميكالَ .وكا َن َي ْب ِكي َو ْه َو َيت َْب ُعها �إلَى
َب ُحوري َم .لَ ِك َّن �أ ْب َن ْي َر قا َل لَ ُهُ « :ع ْد �إلَى دا ِر َكَ ».و َه َكذا
َف َع َل َف ْل ِطيئي ُل.
ِ
داود
ْأب َن ْير َي ِع ُد بِ ُم
َ
ساع َدة ُ

َ 17و أ� ْر َس َل أ� ْب َن ْي ُر ه ِذ ِه ال ِّرسا َلة �إ َلى قا َد ِة � ْإسرائِي َل،
داو َد َم ِل َك ُكم.
فَقا َل« :كُ ْن ُتم تُرِيدُو َن �أ ْن ت َْج َعلوا ِم ْن ُ
‹س�ُأنْ ِق ُذ َب ِني
18فا ْف َعلوا ال�آنَ! َف َق ْد َو َع َد ا ُ
هلل ُ
داو َد َوقا َلَ :
ين ِوم ْن �أ ْعدائِ ِه ْم َج ِميعاً ِم ْن
� ْإسرائِي َل شَ ْعبي ِم َن ال ِف ْ
لسط ّي َ
ِخ ِ
داو َد»›.
لال خا ِدمي ُ
19
داو َد ِفي َح ْب ُرونَ.
ياء �أما َم ُ
قال �أ ْب َن ْي ُر ه ِذ ِه ال� أ ْش َ
لات َب ْن ِ
َوقالَها لِعائِ ِ
شياء الّتي قالَها �أ ْب ِن ْي ُر
يام ْي َنَ .و َبد َِت ال� أ ُ
لات َب ْن ِ
َح َس َن ًة بِال ِّن ْس َب ِة لِعائِ ِ
يام ْي َن َولِ َب ِني � ْإسرائِي َل كُلِّ ِه ْم.
20
داو َد ِفي َح ْب ُرونَ ،و َق ْد � ْأح َض َر
جاء �أ ْب َن ْي ُر �إلَى ُ
ثُ َّم َ
داو ُد ْاح ِتفالا ً ل� أ ْب ِن ْي َر وللِّ ِ
رجال
ِين َر ُجلا ًَ .و�أقا َم ُ
َم َع ُه ِعشْ ر َ
ذين جاؤُوا َم َع ُه َج ِميعاً.
ال ّ َ
ولاي َو َم ِل ِكيْ ،اس َم ْح لِي
داو َد« :يا َم َ
21قا َل �أ ْب ِن ْي ُر لِ ُ
بِ�أ ْن ا ْذ َه َب َف�ُأ ْح ِض َر َب ِني � ْإسرائِي َل َجميعاً �إلَ ْيكَ  ،ف ََي ْق َط ُعو َن
َم َعكَ َع ْهداً ،لِ َت ْح ُك َم � ْإسرائِيل كُلَّها كَما �أ َرد َْت».
داو ُد ل� أ ْب َن ْي َر بِالان ِْص ِ
رافَ .ف َم َضى �أ ْب ِن ْي ُر
ف ََس َم َح ُ
بِسلا ٍم.
وت ْأب َن ْير
َم ُ

22عا َد ُض ّب ُ
داو َد ِم َن ال َم ْع َر َك ِة َو ُه ْم َي ْح ِملو َن
اط ُيو� َآب َو ُ
ال َك ِث َير ِم َن ال�أشيا ِء الثَّمي َن ِة ال ّ ِتي كانُوا َق ْد �أخَ ُذوها ِم َن
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داو ُد َق ْد َس َم َح لِ َت ِّو ِه ل� أ ْب َن ْي َر ب�أ ْن ُيغا ِد َر بِ َسلا ٍم.
ال َع ِّ
دو .كا َن ُ
23
ِ
داو َد في َح ْب ُرونََ .و َو َص َل ُيو� ُآب
لِذا لَ ْم َي ُك ْن �أ ْب َن ْي ُر َم َع ُ
َم َع َج ِ
«جاء �أ ْب َن ْي ُر ب ُن
يش ِه �إلَى َح ْب ُرونَ ،فقا َل لَ ُه َ
يشَ :
الج ُ
داو ُد َي ْذ َه ُب بِ َسلا ٍم».
داو َدَ ،ف َت َر َك ُه ُ
نَ ْي ٍر �إلَى ال َم ِل ِك ُ
24
جاء
َجاء ُيو� ُآب �إلَى ال َم ِل ِك َوقا َل« :ماذا َف َع ْل َت؟ َ
ف َ
�إلَ ْيكَ �أ ْب َن ْي ُر َف�أ ْر َس ْل َت ُه ِم ْن ُد ِ
ون �أ ْن تُؤذي ِه! لِماذا �أط َل ْق َت ُه؟
جاء
�25أن َْت َت ْعر ُ
جاء لِ َيخْ َد َعكَ َ .
ِف �أ َّن �أ ْب َن ْي َر َبن نَ ْيرٍَ .ق ْد َ
لِ َيع َل َم بِ ُك َّل شي ٍء َحو َل ال� ُأ ُمو ِر الّتي ت َْص َن ُعها».
ِ
داو َدَ ،و�أ ْر َس َل ُر ُسلا ً �إلَى �أ ْب َن ْي َر ع ْن َد بِ ْئ ِر
َ 26وت ََر َك ُيو� ُآب ُ
داو َد لَ ْم َيع َل ْم بِ َذلِكَ .
الر ُس ُل �أ ْب َن ْي َر .لَ ِك َّن ُ
ِّ
الس َير ِةَ .ف�أعا َد ُ
ِ
ِ
َ
َ
َ 27ف َل ّما َو َص َل �أ ْب َن ْير �إلى َح ْب ُرونَ� ،أخَ ذ ُه ُيو� ُآب جانباً ع ْن َد
َب َّوا َب ِة ال َم ِدي َن ِة بِ ُح َّج ِة �أنَّ ُه َس ُي َكلِّ ُم ُه َع َلى انْ ِفرا ٍدَ .و َط َع َن
َماتَ .ق َت َل ُيو� ُآب �أ ْب َن ْي َر ل�أن َّ ُه كا َن
ُيو� ُآب �أ ْب َن ْي َر ِفي َب ْط ِن ِه ف َ
َق ْد َق َت َل َعسائِي َل �َأخا ُيو� َآب.
داود َي ْبكي ْأب َن ْير

َ 28و َب َل َغ الخَ َب ُر َم ِ
داو َد ،فَقا َلَ « :مم َل َك ِتي َو�أنا
سام َع ُ
ِياء ِم ْن َم ْو ِت �أ ْب ِن ْي َر بنِ نَ ْي ٍر �إلَى ال� أ َبدَ .واللَّ ُه َيعلُ ُم َهذا.
�أ ْبر ُ
ِ
ُ
ُ 29يو� ُآب َوعائ َل ُت ُه كُلُّها ُه ُم ال َم ْس ُؤولو َن َع ّما َح َص َل،
َوعائِ َل ُت ُه كُلُّها ِه َي ال ُملا َمةُ .لَ ْي َت عائِ َل َة ُيو� َآب كُلَّها تُعانِ َي
ِم ْن َم ِ
ص َوالشَّ َللِ ،
تاع َب كثير ٍة .لَي َت ُه ْم ُيصا ُبو َن بِ َالب َر ِ
الح ِ
ربَ ،ولا َيكو َن لَدَي ِهم ما َي ْك ِفي ِم َن
َو َيموتُوا ِفي ْ
الطّعا ِم!»
َ 30و َب ْع َد �أ ْن َق َت َل ُيو� ُآب َو�أخُ و ُه �أبِيشا ُي �أ ْب َن ْي َر ل�أن َّ ُه َق َت َل
داو ُد لِ ُيو� َآب
�أخا ُهما َعسائِي َل ِفي َم ْع َر َك ِة ِج ْب ُعونَ31 .قا َل ُ
ذين كانُوا َم َع ُه َج ِميعاًَ « :م ِّزقوا َملابِ َس ُكم
َولِلنّا ِ
س ال ّ َ
ش .ا ْب ُكوا َوالْ ِط ُموا َع َلى �أ ْب َن ْي َرَ ».و َمشَ ى
َوا ْرتَدوا الخَ ْي َ
32
ِ
ِ
ِراء ال َّن ْعشَِ .ف َد َف ُنوا �أ ْبن ْي َر في َح ْب ُرونَ.
ُ
داو ُد ال َم ِلكُ و َ
ِ
ِ
َ
ُّ
أ
َ
ُ
ِ
كُ
اس كل ُهم ع ْن َد ق ْبر � ْب َن ْي َر.
َو َبكى ال َمل
ُ
داو ُد َوالنّ ُ
ِ
َ
كَ
داو ُد �أ ْب ِن ْي َر بِقَولِ ِه:
ل
م
ال
َى
ث
ر
ك
نا
َ 33و ُه َ
ُ
َ
مات �أ ْب َن ْي ُر كَما لَ ْو كا َن ُم ْجرِماً �أح َم َق؟
		« َه ْل َ
�		 34أ ْب َن ْير ،لَ ْم َت ُك ْن َيدا َك ُم َك َّب َل َتينِ ،
بالس ِ
لاسلِ .
َ
			ولا َقدَما َك ُم َق َّي َدتَينِ َّ
أ
			لا يا �أ ْب َن ْيرَ ،بلِ ال� ْشرا ُر َق َتلو َك!»
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اس كُلُّ ُهم �أ ْب َن ْير ثانِ َيةً35 .وظَّلوا َطوا َل
ثُ َّم بكى النّ ُ

َناو ِل ال َّطعا ِم.
داو َد ُليشَ ِّجعو ُه َع َلى ت ُ
النّها ِر ي�أتو َن �إ َلى ُ
ِ
ِ
ِ
ْ
وليلح ْق
داو َد كا َن قد ت َع َّه َد فقا َلَ « :فل ُيعاق ْبني ا ُ
لَ ِك َّن ُ
هلل ُ
بِي ال َم ِ
آخر قَب َل
تاع َب �إ ْن �أ َك ْل ُت خُ ْبزاً � ْأو �أ َّي َطعا ٍم � َ
َ
َم ِ
غيب الشَّ مسِ».
36
اس كُلُّ ُه ْم ما َج َرى َوفر ُِحوا بِما َص َن َع ُه
َو َر�أى النّ ُ
37
داو ُدَ .و َف ِه ُموا كُلُّ ُهمِ ،في َي ُه َّوذا َو� ْإسرائِيل� ،أ َّن
ال َم ِلكُ ُ
بن نِيرٍ.
ال َم ِلكَ ُ
داو َد لَ ْم ي�أ ُم ْر بِقَتلِ �أ ْب َن ْي َر َ
داو ُد لِ ُض ّب ِاط ِه« :تَع َلمو َن �أ َّن قائداًِ
ِ
َ 38وقا َل ال َملكُ ُ
مات َاليو َم ِفي � ْإسرائِي َلَ 39 .ق ْد ُم ِس ْح ُت َم ِلكاً ُم ْن ُذ
ُم ِهماًّ َ
ِ
ِ
ٍ
ِ
أبناء ُص ُر ِو َّي َة ُي َس ِّببون لي َمتاع َب َكث َيرةً.
َفت َْر ٍة ق َِص َيرةَ ،و� ُ
هلل كَما َي ْس َت ِحقّونَ».
َف ْل ُيجا ِز ِه ُم ا ُ

4

ِ
شاول
ب َت ِح ُّل بِ عا ِئ َل ِة
المتاع ُ
ُ

َو َب َل َغ �إلَى َم ِ
سام ِع ا ْبنِ شاو َل �إيشْ ُبوشَ َث خَ َب ُر َم ْق َت ِل
أ
َخاف �إيشْ ُبوشَ ُث َوشَ ُعب ُه كُلُّ ُه
�أ ْب ِن ْي َر ِفي َح ْب ُرونَ ،ف َ
ِ
ِ
خَ ْوفاً شَ ِديداًَ 2 .و َذ َه َب َر ُج ِ
لان ل َي َريا ما كا َن نُ ُزولا ً ع ْن َد
هذان ال َّر ُج ِ
شاو َل �إيشْ ُبوشَ َث .كا َن ِ
لان ِم ْن
َط َل ِب ا ْبنِ ُ
ُض ّب ِ
كاب َوب ْعنةُ ،ا ْبنا ِر ُّمون من
الجي ِ
اط َ
شَ ،و ُهما َر ُ
وت .كانا ِم ْن َب ْن ِ
وت كان َْت
يام ْي َن ل� أ َّن َمدي َن َة َب ِئ ُير َ
َب ِئ ُير َ
لات َب ْن ِ
ُم ْلكاً لِعائِ ِ
يروت َه َر ُبوا �إلَى
يام ْي َن3 .لِك َّن ُسكّا َن َب ِئ َ
باء
َجتّايِ َم َوما زالُوا َي ِعيشُ و َن فيها َح َّتى َهذا َاليو ِم َكغ َُر َ
يمين.
ُم ِق َ
شاو َل ا ْب ٌن ُي ْد َعى َم ِف ُيبوشَ َث:
َ 4وكا َن لِ ُيوناثا َن بنِ ُ
س َس َن ٍ
ين َو َر َد ِت ال�أخْ با ُر
وات ِح َ
كا َن َيبلُ ُغ ِم َن ال ُع ْم ِر خَ ْم َ
ِم ْن َي ْز َر ِعي َل َع ْن َقتلِ شاو َل َو ُيوناثانََ .وخاف َْت ِ
حاض َن ُة
َم ِف ُيبوشَ َث ،ف ََح َم َل ْت ُه َو َه َر َب ْتَ .و َبي َنما ِه َي ُم ْس ِر َع ٌة،
بي َف�أصا َب ُه َع َر ٌج.
�أو َق َع ِت َّ
الص َّ
كاب َو َب ْعنةُ ،ا ْبنا َر ُّمو َن
َ 5و ِع ْن َد الظّ َ
هير ِة ،ق ََص َد َر ُ
َالب ِئ ُيروتِ ِّي َب ْي َت �إيشْ ُبوشَ َثَ .وكا َن �إيشْ ُبوشَ ُث ُم ْس َت ْل ِقياً
كاب َو َب ْع َن ُة
س حا ٌرَ 6 .فدَخَ َل َر ُ
ِفي قَيلُولَ ٍة ل� أ َّن ال َّط ْق َ
ض ال َق ْم ِحَ .ف َط َعنا ُه،
يت كَما لَ ْو كانا �آتَيينِ ل�أخْ ِذ َب ْع ِ
َالب َ
7
كاب َو�أخُ و ُه َب ْع َنةُ .كا َن �إيشْ ُبوشَ ُث ُم ْس َت ْلقياً
ثُ َّم َه َر َب َر ُ
أَ 1:4ح ْب ُرون .وهي مدينة الخليل اليوم�( .أيضاً ِفي العددين )12 ،8
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راش ِه في ُغ ْر َف ِة ِ
َع َلى ِف ِ
نوم ِه َع ْندَما َدخَ لا َالب ْي َت ،ف ََض َربا ُه
ْ
أس َوسافَرا َطوا َل اللَّي ِل
َو َق َتلا ُه َو َق َطعا َر�أ َس ُه .ثُ َّم َح َملا ال َّر� َ
َع ْب َر َطرِيقِ وا ِدي ال� ُأ ْر ُدنَِّ 8 .ولَ ّما َو َصلا �إلَى َح ْب ُرونَ،
داو َد.
أس �إيشْ ُبوشَ َث �إلَى ُ
َسلَّما َر� َ
أس َعد ُِّو َك �إيشْ ُبوشَ َث
َوقالا لِل َم ِل ِك ُ
داو َدُ « :ه َوذا َر� ُ
هلل َالي ْو َم
حاو َل قَت َلكَ  .لَ َق ْد عاق ََب ا ُ
شاو َل ال ِذي َ
ْبنِ ُ
شاول وعائِ َل َت ُه ان ِتقاماً لَكَ ».
كاب َو� ِأخي ِه َب ْع َنةَُ�« :أ ْق ِس ُم با ِ
هلل
9فَقا َل ُ
داو ُد لِ َر َ
الحي الَّ ِذي �أنْ َق َذني ِم َن ال َم ِ
تاع ِب كُلِّها�10 ،إنَّ ُه لَ َّما قا َل
َ ِّ
ِ
شاو ُلَ ›،ظ َّن �أنَّ ُه ُي َبشِّ ُرني!
لِي �أح ُد ُهم‹ :هاَ َق ْد َ
مات ُ
َفق ََبضْ ُت َع َلي ِه َو َق َت ْل ُت ُه في ِصق َلغََ .ه َكذا كاف�أتُ ُه! �11أفَلا
قان ِعقاباً �أ ْكث ََر َو�أنْ ُتما ِش ِ
ت َْس َت ِح ِ
ريران قَتلا َر ُجلا ً َط ِّيباً َو ْه َو
َينا ُم َع َلى ِف ِ
راش ِه في م ْنزِل ِه؟ �أفَلا �أ ْق ُتلُ ُكما َو�أ ْم ُحوكُما ِم ْن
َع َلى َو ْج ِه ال� أ ْرضِ؟»
كاب
َ 12و َه َكذا� ،أ َم َر داود ُ
الجنو َد الشُّ ّبا َن بِقَتلِ َر َ
َو َب ْع َنةَ .ف َق َتلُو ُهما َو َق َط ُعوا َي َد ّي ورِج َل ّي كُ ٍّل ِم ْن ُهما
ْ
س �إيشْ ُبوشَ َث
َو َعلَّقُو ُهما ِع ْن َد بِ ْر َك ِة َح ْب ُرونَ .ثُ َّم �أخَ ُذوا َر�أ َ
َو َدفَنو ُه ِفي ال َم ِ
كان نَ ْف ِس ِه َح ْي ُث ُد ِف َن �أ ْب َن ْي ُر ِفي َح ْب ُرونَ.

5

داو َد َم ِلك ًا
إسرا ِئ َ
َب ُنو ْ
يل ُيباي ُِع َ
ون ُ

أ

الق ْدس
داو ُد
دين ِة ُ
ينتصر ِفي َم َ
ُ
ُ

َ 6و َذ َه َب ال َم ِلكَ َورِجالُ ُه لِ ُمحا َر َب ِة الي ُّب ِ
ين
وس ِّي َ
ين ِفي َمدي َن ِة ال ُق ْدسِ .قا َل َالي ُّب ِ
داو َد« :لا
وس ُّيو َن لِ ُ
ال ُم ِقي ِم َ
ُي ْم ِك ُنكَ �أ ْن َت ْدخُ َل َمدي َن َتناَ .ح َّتى ال ُع ْم ُي َوالْ ُع ْر ُج قا ِد ُرو َن
داو َد لَ ْن َي َت َم َّك َن
َع َلى َم ْن ِعكَ  ».قالُوا َهذا ل�أن َّ ُهم ظنّوا �أ َّن ُ
ِم ْن ُدخُ ِ
داو َد ْاس َتولَى َع َلى ِح ْصنِ
ول َم ِدي َن ِتهم7 .لَ ِك َّن ُ
دين َة داود ».ب
ِص ْه َي ْونَ ،الَّ ِذي ُي ْد َعى ال�آنََ « :م ِ َ ُ َ
داو ُد لِرِجالِ ِه�« :إ ْن كُ ْن ُتم
8في ذَلِكَ َالي ْو َم ،قا َل ُ
تُرِيدُو َن َه ْز َم َالي ِ
ُأعب ُروا نَ َف َق ال ِميا ِهَ ،ونالُوا ِم ْن
بوس ِّي َ
ينُ � ،
رج َوال ُع ْم ُي».
�أولَ ِئكَ ال� أ ْعدا ِء َوال ُع ِ
اس« :لا ُي ْم ِك ُن ل ْل ُع ْم ِي َوال ُع ْر ِج �أ ْن
لِذا َيقو ُل النّ ُ
الهي َك َل».
َي ْدخُ لوا َ
ِ
ِ
َ
َ
داو َد.
داو ُد في الح ْصنِ َو� َأسما ُه َمدي َنة ُ
َ 9و َسك َن ُ
داو ُد ال َم ِدي َن َة ِم َن ِملُّو ج �إلَى الد ِ
ّاخلِ َ 10 .وكان َْت
َو َب َنى ُ
هلل ،ال�إ لَ َه ال َق ِد َير كا َن
داو َد َت ْزدا ُد شَ ْيئاً َفشَ ْيئاً ،ل� أ َّن ا َ
قُ َّو ُة ُ
َم َع ُه.
11
داو َدَ .ك َذلكَِ
ِ
ِ
�أ ْر َس َل حيرا ُم َملكُ ُصو َر ُر ُسلا ً �إلَى ُ
ِ
داو َد َب ْيتاً.
ين ،ف ََب َن ْوا ل ُ
ارين َون َّحاتِ َ
�أ ْر َس َل � ْأشجا َر �أ ْر ٍز َون َّج َ
هلل َق ْد َج َع َل ِم ْن ُه حقًّا َملكَِ
داو ُد �أ َّن ا َ
12حين ِئ ٍذ �أ ْد َر َك ُ
� ْإسرائِيلَ ،و�أ َّن اهلل َج َع َل ُمل َك ُه َع ِظيماً َو ِ
سامياً ل�أجلِ
شَ ع ِب ِه � ْإسرائِي َل.
س َح ْي ُث
داو ُد ِم ْن َح ْب ُرو َن �إلَى َمدي َن ِة ال ُق ْد ِ
َ 13وان َت َق َل ُ
الجوارِي َوال َّز ِ
وجاتُ .فرزِقَ بمزي ٍد
اتَّخَ َذ لِ َن ْف ِس ِه َمزِيداً ِمنِ َ
ِمن ال�أولا ِد والب ِ 14
ماء �أولا ِد ِه الَّ ِذ َين ُولِدُوا
َ
َ َ
ناتَ .و َه ِذ ِه � ْأس ُ
ْ
ْ
ُ
وس َل ْيما ُن َ 15ويِ ْبحا ُر
ن
ا
ث
ونا
وباب
شُ
و
ع
و
م
ش
ِ:
س
د
ق
ال
ي
ِف
ُ
ُ
َّ
َ
ُ
ُ
َو�ألِيشُ و ُع َوناف َُج َو ِ
يافي ُع َ 16و�َألِيشَ َم ُع َو�َألِيدا ُع َو�َألِي َف َل ُط.

جاء ْت َعشائِ ُر � ْإسرائِي َل كُلُّها �إلَى َح ْب ُرونَ،
َو َ
َوقالوا لِد َُاو َد« :ن َْح ُن لَ ْح ُمكَ َو َد ُمكَ ! َ 2ح َّتى
ِع ْندَما كا َن شاول َم ِل َكاً َع َلينا� ،أن َْت الّذي قا َدنا �إلَى
هلل
الح ْر ِب بِانْ ِتصارٍَ .وا ُ
ال َم ْع َر َك ِةَ ،و�أ ْر َج َع � ْإسرائِيل ِم َن َ
نَ ْف ُس ُه قا َل لَكَ �إنَّكَ َس َتكو ُن ِ
ِ
راع َي شَ ْعبي � ْإسرائي َل،
َو َس َتكو ُن حا ِك َم � ْإسرائِي َل».
3
داو َد
َجاء قا َد ُة َب ِني � ْإسرائِي َل كُلُّ ُهم لِ ِلقا ِء ال َم ِل ِك ُ
ف َ
ِ ِ
طيين
ضر ِة
ِفي َح ْب ُرونََ .و ُهنا َك َق َط َع ال َم ِلكُ َم َع ُهم َع ْهداً ِفي َح َ
داود ُيحارِ ُ
ب الفل ْس ّ
ا ِ
َ 17و َع ِل َم ال ِف ِل ْسط ُّيو َن �أ َّن َب ِني � ْإسرائِي َل َق ْد َم َس ُحوا
داو َد َم ِلكاً َع َلى � ْإسرائِي َل.
هلل .ثُ َّم َم َس َح القا َد ُة ُ
داو َد
داو َد لِ َيكو َن َم ِلكَ � ْإسرائِي َل .ف ََص َعدُوا َب ْحثاً َع ْن ُ
ين ِم َن ال ُع ْم ِر ِع ْندَما ت ََسلَّ َم ُ
4كا َن ُ
داو ُد في الثَّلاثِ َ
5
الح ْك َم و َب ِقي َم ِلكاً ُم َّد َة �أر َب ِع َين عاماًَ .ح َك َم ِفي َح ْب ُرو َن لِ َي ْق ُتلُو ُه .لَ ِك َّن ُه َع ِل َم بِال� أ َم ِر َفدَخَ َل ِ
الح ْص َن ِفي َمدي َن ِة
ُ
َ
َي ُه َّوذا َس ْب َع َس َن ٍ
وات َو ِس َّت َة � ْأش ُهرٍَ ،و َح َك َم ِفي َمدي َن ِة
خاص ًة الجزء الجنوبي
ب  7:5مدينة
داود .هي مدينة القدسّ ،
َلاثين َس َنةً.
ال ُق ْد ِ
ُ
س � ْإسرائِي َل كُلَّها و َي ُه َّوذا ثَلا َث ًة َوث َ
من المدينة.
ح ْبرون.
أ 1:5
َ ُ

)13 ،5 ،3

وهي مدينة الخليل اليوم�( .أيضاً ِفي ال�أعداد

ج ِ 9:5م ُّلو.

ِم ْن َط َق ُة القصر.

ُمنش�أ ٌة ُم َح ّصنةٌُ :ربّما قلع ٌة � ْأو ِقس ٌم ِم َن المدين ِة � ْأو
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18
جاء ال ِف ِل ْس ِط ُّيو َن َو�أقا ُموا ُم َع ْس َك َر ُهم ِفي
ال ُق ْدسَِ .و َ
وا ِدي َرفائِيم.
هللَ « :ه ْل � ْأص َع ُد لِ ُمحا َر َب ِة
داو ُد ا َ
19ف ََس�أ َل ُ
ين؟ َه ْل َس ُت ِعي ُن ِني َع َلى َهزِي َم ِت ِهم؟»
ال ِف ِل ْس ِط ّي َ
هلل « :نَ َع ْم  ،س�ُأ ِعي ُنكَ َع َلى َهزِي َم ِة
فقا َل ا ُ
ين».
ال ِف ِل ْسط ّي َ
داو ُد �إلَى َبعلِ ف ِ
ين
َ 20ف َذ َه َب ُ
َراصي َمَ ،و َه َز َم ال ِف ِل ْسط ّي َ
فوف �أ ْعدائِي كَما
هلل ُص َ
ُهنا َك .ثُ َّم قا َلَ « :ق ِد اخْ َت َرقَ ا ُ
ِ
داو ُد ذَلكَ ال َمكا َن « َبع َل
تَخ َت ِر ُق ال ِميا ُه َس ّداً ».فَدعا ُ
ف ِ
َراصي َمَ 21 ».وت ََر َك ال ِف ِل ْسطي ّو َن تَماثِي َل �آلِ َه ِت ِهم ُهنا َك،
ِفي َبع َل ف ِ
داو ُد َورِجالُ ُه.
َراصي َمَ ،ف�أخَ َذها ُ
َ 22وعا َد ال ِف ِل ْسطي ّو َن َو�أقا ُموا ُم َع ْس ِك َر ُهم في وا ِدي
َرفائِي َم.
داو ُد �إلَى ا ِ
هللَ .و َهذ ِه ال َم َّرةُ ،قا َل ل ُه:
َ 23وصلَّى ُ
اهج ْم
واج َهةًَ ،ب ْل ُد ْر َحولَ ُه ْم َو ُ
َهج ْم َع َلي ِه ْم ُم َ
«لا ت ُ
24
ِم ْن ِ
أدغال ُالبكاَ .ف ِع ْن َد ِق َّم ِة �أشجا ِر َالب َل ِ
ناح َي ِة � ِ
سان
ِ
ِ
ِ
ِ
ين َو ُه ْم قاد ُمو َن
َه ِذهَ ،س َت َتم َّك ُن م ْن َسما ِع الفل ْسط ّي َ
ف بِ ُس ْر َع ٍة ل� أ َّن
�إلَى ال َم ْع َر َك ِةِ .حي َن ِئ ٍذَ ،ع َليكَ �أ ْن َت َت َص َّر َ
ش
هلل َس َيخْ ُر ُج �أما َمكَ ِفي ذَلِكَ َاليو ِم لِ َهزِي َم ِة َجي ِ
ا َ
ِ
ين».
ال ِفلسط ِّي َ
ين.
داو ُد ما �أ َم َر ُه بِ ِه ا ُ
َ 25ف َع َل ُ
هلل َو َه َز َم ال ِف ِل ْسط ّي َ
فَطا َر َد ُهم َو َق َت َل ُهم َع َلى ا ْم ِتدا ِد ال َّطرِيقِ ِم ْن َج ْب ٍع �إلَى
جا َز َر.
ِ
الق ْدس
وق
ص ْن ُد ِ
ُ
دين ِة ُ
اهلل إ َلى َم َ
نقل ُ

6

الجنو ِد ِفي � ْإسرائِي َل.
داو ُد ف ََج َم َع �أ ْف َض َل ُ
َوعا َد ُ
َلاثين �ألفاً2 .ثُ َّم َذ َه َب َم َع رِجالِهِ
فَكا َن َع َد ُد ُه ْم ث َ
ِ
ِ
ِ
َ
كُلِّ ِهم �إلَى َبع َل َة ِفي َي ُه َّوذا ،ل ُي ْحض ُروا م ْن ُهناك ُص ْندُوقَ
ا ِ
س َف ْوقَ
باس ِم يهوه أ ال َق ِدي ِر الجالِ ِ
َّس ،ال َم ْد ُعو ْ
هلل ال ُم َقد َ
الص ْندُوقَ
داو َد ُّ
َملائِ َك ِة ال َك ُروبِي َم .ب َ 3ف�أخْ َر َج رِجا ُل ُ

َ 2ص ُموئيل 16:6

َّس ِم ْن َب ِ
ناداب ِع ْن َد ال َّتلّ ِةَ ،و َو َض ُعو ُه َع َلى
يت �أبِ ْي َ
ال ُم َقد َ
ِ
ٍ
ناداب.
َم ْرك ََب ٍة َجدي َدة يقو ُدها ُع ّز ُة َو�أخ ُيو ابنا �أبِ ْي َ
4فَكا َن ُصندُو ُق ا ِ
أخيو
َّس َع َلى ال َع َر َب ِةَ ،و� ُ
هلل المقد ُ
الص ْند ِ
داو ُد َو َب ُنو � ْإسرائِي َل كُلُّ ُه ْم
َي ِس ْي ُر �أما َم ُّ
ُوقَ 5 ،و ُ
ضر ِة ا ِ
نوج،
هللَ ،و َي ْع ِزفُو َن َع َلى ُّ
الص ِ
َي ْرق ُُصو َن ِفي َح َ
باب َوال ُّدف ِ
ُوف َوال ُّط ُب ِ
َو َع َلى القَياثِ َير َوال َّر ِ
ول ال َم ْصنو َع ِة
الس ْروِ.
ِم ْن خَ شَ ِب َّ
داو َد �إلَى َالبي َد ِر ِفي ناخُ ونَ،
َ 6و ِع ْندَما َو َص َل رِجا ُل ُ
الص ْندُوقَ لِ َئلّا
َت َعث ََّر ِت ال� أ ْبقا ُرَ ،ف َم َّد ُع ّزا َي َد ُه لِ ُي َث ِّب َت ُّ
َي َق َع7 .فَاش َت َع َل غ ِ
هلل َع َلى ُع ّزا َو َق َت َل ُه ُهنا َك ل�أن َّ ُه َم َّد
َض ُب ا ُ
الص ْند ِ
َمات ُهنا َك �إلَى جانِ ِب
ُوق ال ُم َق َّدسِ! ف َ
َي َد ُه �إلَى ُّ
الص ْند ِ 8
داو ُد ل� أ َّن غ ََض َب ا ِ
هلل َق ِد انف ََج َر ِض َّد
ُّ
َاستاء ُ
ُوق .ف َ
ِ
َ
ص ُع ّزاَ ».و ُه َو اس ُم ذَلِكَ
كَ
ُع ّزا ،فدَعا ذَل ال َمكا َن «فا َر َ
ال َم ِ
كان َح َّتى َاليو ِم.
خاف داود ِم َن ا ِ
«كيف
هلل في ذَلِكَ َالي ْو ِم َوقا َل:
َ 9و َ
َ
� ُْأح ِض ُر ُص ْندوقَ ا ِ
َّس �إلَى ُهنا؟» َ 10و َه َكذا
هلل ال ُم َقد َ
ج
ِ
ِ
داو ُد ُصندُوقَ ا ِ
داو َدَ ،ب ْل
هلل �إلَى َمدي َنة ُ
لَ ْم ُيد ِْخ ْل ُ
الجتّي11 .ف ََب ِق َي ُصندُو ُق
َو َض َع ُه في منز ِِل ُعوبِي َد �َأ ُدو َم َ
ِ
ا ِ
هلل ُعوبِي َد �أ ُدو َم َوعائ َل َت ُه
هلل ُهنا َك ثَلا َث َة � ْأش ُهرٍَ .وبا َر َك ا ُ
كُلَّها.
12
هلل عائِ َل َة ُعوبِي َد
داو َد« :لَقَد با َر َك ا ُ
اس لِ ُ
ثُ َّم قا َل النّ ُ
�أدو َم َوكُ َّل ما َيم ِل ُك ُه بِ َس َب ِب ُص ْن ِ
دوق ا ِ
هلل ال ُم ّق َّدسِ».
داو ُد َوعا َد ب ِه .فَكا َن ُم ْب َت ِهجاً َوشَ ِدي َد الف ََر ِح.
َف َذ َه َب ُ
ين كانُوا َي ْح ِملُون
َ 13وكا َن كُلَّما خَ طا ال ِّرجا ُل ال ّ ِذ َ
َّس ِس َّت خُ ُط ٍ
ُص ْندُوقَ ا ِ
واتَ ،ي َتوقَّفُونََ ،و ُيق ِّد ُم
هلل المقد َ
14
ِ
ُص
داو ُد َث ْوراً َوعجلا ً ُم َس َّمناً ذ َ
َبيحةًَ .وكا َن ُ
ُ
داو ُد َيرق ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
ضرة ا ِ
ِداء كتّان ّياً.
ِفي َح َ
هلل َو ْه َو َي ْر َتدي ر ً
ين ِج ّداً.
15كا َن ُ
داو ُد َو َب ُنو � ْإسرائِي َل كُلُّهم َفر ِِح َ
َراحوا َي ْص ُرخُ و َن َو َي ْن ُفخُ و َن ِفي ُالب ِ
وق َو ُه ْم َي ْح ِملو َن
ف ُ
هلل �إلَى ِ
داخلِ ال َمدي َن ِةَ 16 .و َم َع ُدخُ ِ
ُص ْندُوقَ ا ِ
ول
ُص ْند ِ
ُوق ا ِ
شاو َل
داو َد� ،أ َطلَّ ْت ِميكا ُل بِ ُ
نت ُ
هلل �إلَى َم ِدي َن ِة ُ
ضر ِة ا ِ
هلل،
ِم َن النّ ِاف َذ ِة ،ف ََر� ْأت ُ
ُص ِفي َح َ
داو َد َي ْق ِف ُز َو َي ْرق ُ
َاح َتق ََر ْت ُه ِفي َق ْل ِبها.
ف ْ

أ  2:6يهوه� .أقرب معنى لهذا الاسم «الكائن».
مخلوقات ُمجنّح ٌة تخدم اهلل في
الكروبيم.
ب  2:6مالئكة
ٌ
َ ُ
ال� أ ِ
س حول عرش اهلل َوال�أماكن المقدّسة .وهناك تمثالان
كح ّرا ِ
غلب ُ
للكروبيم على غطاء صندوق العهد الذي يمثّل حضور اهلل .انظر ج  10:6مدينة
من المدينة.
كتاب الخروج .22–10:25

خاص ًة الجزء الجنوبي
داود .هي مدينة القدسّ ،
ُ

َ 2ص ُموئيل 17:6
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هللَ ،و َو َض ُعو ُه ِفي َمكانِ ِه ِ
َ 17و�أدخَ لُوا ُص ْندُوقَ ا ِ
داخ َل لَ ْس َت �أن َْت الّذي يبني لِي َم ْنزِلا ً � ْأس ُك ُن ِفي ِه6 .لَ ْم �أك ُْن
أ

داو ُد لَ ُهَ .و َذ َب َح َد ُاو ُد ذَبائِ َح ِ
صاع َد ًة
الخَ ي َم ِة الَّ ِتي ن ََص َبها ُ
ضر ِة ا ِ
هلل.
َوذَبائِ َح َسلا ٍم ِفي َح َ
الص ِاع َد ِة َوذَبائِ ِح
داو ُد َت ْق ِدي َم ال َّذبائِ ِح ّ
َ 18ولَ ّما �أك َم َل ُ
عب بِ ْاس ِم يهوه ال َق ِديرَِ 19 .ك َذلِكَ
َّ
السلا ِم ،با َر َك الشَّ َ
ِ
ِ
ٍ
ِ
ِ
َ
أ
ُ
ُ
يف
غ
ر
ل
ي
ئ
را
إس
�
ي
ن
ب
ن
م
ة
�
ر
م
ا
ل
ك
و
ج
ر
ل
ك
ى
ط
�أ ْع
لٍ
َّ ْ
َّ َ ُ
ْ َ ْ َ َ َ
خُ ْب ٍز َو َك ْعكَ َت ْم ٍر َو َك ْعكَ َزبِ ٍ
عب كُلُّ ُه
يب .ثُ َّم عا َد الشَّ ُ
�إلَى ديا ِر ِه.
داود
ميكال ُت َو ِّب ُخ ُ

نت
داو ُد ُليبا ِر َك َبي َت ُهَ ،وخَ َر َج ْت ِميكا ُل بِ ُ
20عا َد ُ
شاو َل لِ ِلقائِ ِهَ ،وقالَ ْتَ « :م ِلكُ � ْإسرائِي َل لَ ْم ُيشَ ِّرفْ نَ ْف َس ُه
ُ
ِ
ِ
َ
ِ
َ
ْ
ُ
كَ
كَ
َ
الي ْو َم! لقد خَ ل ْع َت ملاب َس �أما َم خادمات  .ك ْن َت
كَالْ َغ ِب ِّي الذي َيخ َل ُع َملابِ َس ُه بِلا خَ َجلٍ !»
هلل �أنا َولَ ْم
داو ُد لِ ِميكا َلَ « :ق ِد اخْ تا َرني ا ُ
21فَقا َل ُ
ص في عائِ َل ِت ِه .اخْ تا َرني ل�أكُو َن
َيخْ َت ْر َوالِد َِك � ْأو �أ َّي شَ خْ ٍ
ِ
الاح ِتفا َل
ص َو ْ
قائِ َد شَ ع ِب ِهَ ،ب ِني � ْإسرائِي َل .لذا َس�ُأتاب ُع ال َّر ْق َ
ِفي َحضر ِة ا ِ 22
أشياء �أ ْكث ََر َح َرجاً! ُرب ّما لَ ْن
َ
هلل .و َق ْد �أ ْف َع ُل � َ
ت َْح َترِمينني ،لَ ِك َّنني س�أ َت َع َّظ ُم �أما َم ُع ُي ِ
ون ال َف َت ِ
يات اللّواتِي
مين َع ْنه َّن!» َ 23ولَ ْم َي ُك ْن لِ ِميكا َل �أولا ٌد �إلى َيو ِم
َت َت َكلَّ َ
َمماتِها.

7

ال هلل
داود يريد أن يب
ه ْي َك ً
ني َ
ُ ُ ُ ُ ْ َْ َ

هلل
الجدي ِدَ ،م َن َح ُه ا ُ
داو ُد ِفي َم ْنزِلِ ِه َ
َب ْع َد � ِأن َس َك َن ُ
2
ِ
ِ
ِ
ِ
حيطين بِه َجميعاً .قا َل
السلا َم َم َع �أ ْعدائه ال ُم
َ
َّ
ِ
ِ
ِ
ِ
ٍ
ِ
يش في َبيت َجميلٍ م ْن
أع
�
َّني
ن
�
«ها
:
ي
ب
ن
ال
ن
داو ُد لنا ْثا
َ
إ
َّ
ُ
ُ
ِّ
ِ
أ
َّس ف ََي ْسك ُنُ
خَ شَ ِب ال� ْرزِ� ،أ ّما ُص ْندُو ُق َع ْهد ا ِ
هلل ال ُم َقد َ
في خَ ي َم ٍة!»
وس َيكو ُن
3فَقا َل نا ْثا ُن لِ ْل َم ِل ِك ُ
داو َد« :ا ْف َع ْل ما تُري ُد َ
هلل َم َعكَ ».
ا ُ
4
َو ِفي تِ ْلكَ اللّي َل ِةَ ،ب َلغ َْت َك ِل َم ُة ا ِ
بي فَقا َل
هلل نا ْثا َن ال َّن َّ
هلل:
داو َدَ ‹ :هذا ما َيقُو ُل ا ُ
لَ ُه«5 :ا ْذ َه ْب َوقُ ْل لِخا ِد ِمي ُ

ِ
صاع َدة .من ال ّذبائِ ِح الَّ ِتي كان َْت تُ ّق َّد ُم لاسترضاء
أ َ 17:6ذبائح
حر ُق بالنّا ِر ع َلى المذبح،
اهلل في العهد القديم ،و ُمعظمها كا َن ُي َ
حرقات.
لذلك س ّميت �أيضاً ُم َ

� ْأس ُك ُن في َم ْنز ٍِل َي ْو َم �أخْ َر ْج ُت َب ِني � ْإسرائِي َل ِم ْن ِم ْص َر،
ٍ
َب ْل سا َف ْر ُت من
آخر ِفي خَ ي َم ٍة َو َم ْس َكنٍ
مكان �إلَى � َ
ْ
بين َب ِني � ْإسرائِي َلَ ،ه ْل قُ ْل ُت َول ْوَ
ت َْح َتها�7 .أينما ُجل ُت َ
ذين � ْأو َصي ُت ُه ْم
َك ِل َم ًة ل� أ َح ِد ُرؤسا ِء قَبائِلِ � ْإسرائِي َل ،الَّ َ
بِرِعا َي ِة شَ ع ِبي � ْإسرائِي َلَ ،وقُ ْل ُت لِماذا ل ْم َت ْب ُنوا لِي َم ْنزِلا ً
ِم ْن خَ شَ ِب ال� أ ْرزِ›.
هلل
داو َدَ :هذا ُه َو ما َيقُولُ ُه ا ُ
«8قُ ْل َهذا لِخا ِد ِمي ُ
ال َق ِد ُير‹ :اخْ َت ْرتُكَ ِع ْندما كُ ْن َت في ال َم ِ
راعي َتت َْب ُع
يس شَ ع ِبي،
ال َغ َن َم� .أخَ ْذتُكَ ِم ْن َع َم ِلكَ َو َج َع ْل ُتكَ َرئِ َ
َب ِني � ْإسرائِي َل9 .كُ ْن ُت َم َعكَ َح ْيثُما َذ َه ْب َت ،و َه َز ْم ُت
داء َك ِم ْن � ِ
أمامكَ َ .و َس�أ ْج َع ُل لَكَ شُ ْه َر َة ال ُع َظما ِء ِفي
�أ ْع َ
10
ِ
ِ
ِ
ً
ِ
َ
اخْ
ال� أ ْرضِ .وقد َت ْر ُت َمكانا لشَ عب َي � ْإسرائي َلَ .ز َر ْع ُت ُه ْم
َو�أ ْع َطي ُت ُهم �أ ْرضاً َي ِعيشُ و َن فيها ،فَلا ُيضْ َط ُّرو َن �إلَى ال َّت َنقُلِ
ِ
الماضي،
َب ْع َد َالي ْو ِمَ .ولا َي ُعو ُد الخُ طا ُة ُي َذلِّلُونَ ُه ْم كَما في
ِ 11ع ْندَما َع َّي ْن ُت قُضا ًة لِ َيقُو ُدوا شَ ع ِب َي � ْإسرائِي َل .فَال�آنَ،
هلل � ِأع ُد َك بِ�أ ْن �أج َع َل
السلا َم َم َع �أ ْعدائِكَ � .أنا ا َ
�أ ْم َن ُحكَ َّ
يت ُملُوكٍ.
َبي َتكَ َب َ
12
ِ
ِ
هي �أيّا ُمكَ ُهناَ ،وتُد َف ُن َم َع �آبائكَ ،
«‹وع ْندَما َت ْن َت َ
َس�ُأ ِقي ُم � َأح َد �أولا ِد َك خَ َلفاً لَكَ ِم ْن ُصل ِبكَ َ ،و َس�أب ِني
َمم َل َك َت ُهَ 13 .و ْه َو َس َي ْب ِني لِي َب ْيتاًَ .و َس�أ ْج َع ُل َمم َل َك َت ُه َق ِو َّي ًة
�إلَى ال� أ َب ِدَ 14 .س�أكُو ُن �أبا ُهَ ،و ُه َو َس َي ُكو ُن ا ْبنيَ .و ِع ْندَما
ِين لِ ُمعاق ََب ِت ِه ،ف ََي ُكونُو َن لِي َعصاً
ُيخْ ِط ُئ � ْأس َت ِعي ُن بِال�آخَ ر َ
ُف �أ َبداً ِع ْن ُح ِّب ِهَ .و َس�أكُو ُن
�أض ِر ُبه بِها15 .لَ ِك َّنني لَ ْن �أك َّ
شاو َلَ ،و َد َف ْع ُت
� ِأميناً لَ ُهَ .ف َق ْد �أخَ ْذ ُت ُح ّبي ولُ ْط ِفي ِم ْن ُ
شاو َل جانِباً قَب َل َم ِجي ِئكَ �إلَى ال ُم ِ
لكَ 16 .س َت ْبقَى عائِ َل ُتكَ
ُ
الملوكُ ،ي ْم ِك ُنكَ �أ ْن َت ِث َق بِما �أقُو ُل! �أ ّما بِال ِّن ْس َبةِ
ِ
عائِ َل َة
�إلَ ْيكَ  ،ف ََس َيبقَى َع ْرشُ كَ قائِماً �إلَى ال� أ َب ِد»›.
داو َد بِ ِت ْلكَ ال ُّرؤيا� .أخْ َب َر ُه بِ ُك ِّل ما
َ 17ف�أخْ َب َر ناثا ُن ُ
هلل.
قالَ ُه ا ُ
صالة داود
ُ

ضر ِة ا ِ
هلل
18ثُ َّم َدخَ َل الم ِلكُ داود َ
س ِفي َح َ
وج َل َ
َوقا َلَ « :م ْن �أنا �أ ُّيها ال َّر ُّب إلَهي َوما ِه َي َعش ْي َرتِي َح َّتى
ِ
� ْأو َص ْل َتني �إلى َهذا
الحال؟ َ 19ب ْل �إنَّكَ َر�أ َي َت َهذا َق ِليلا ً
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�أ ُّيها ال َّر ُّب إلَهيَ ،ف�أ َم ْر َت بِ ِ
الخي ِر لِعائِ َل ِة َع ْب ِد َك لِ َز ٍ
مان
س �أ ُّيها ال َّر ُّب إلَهي.
َطوِيلٍ � ٍآتَ .ف َم َّي ْزتَني َب ْي َن ال َّنا ِ
نت �أع َل ُم بِخا ِد ِمكَ
داو َد؟ َف�أ َ
20فَماذا �أقُو ُل لَكَ َب ْع ُد �أنا ُ
�أ ُّيها ال َّر ُّب إلَهيَ 21 .ف ِم ْن �أجلِ َو ْع ِد َك َوبِ َح َس ِب َق ْل ِبكَ ،
َس َت ْف َع ُل كُ َّل َه ِذ ِه ال َع ِظائِ ِم .و َق ْد كَشَ ْف َتها كُلَّها لِي �أنا
هللَ .ون َْح ُن لَ ْم ن َْس َم ْع َطوا َل
خا ِد َمكَ َ 22 .ف�أن َْت َع ِظي ٌم يا ا ُ
َحياتِنا بِ ِمث ِلكَ َ ،ولا بِ إ�لَ ٍه ِسوا َك!
َ «23ف�أ ُّي شَ ٍ
عب ِمث ُل شَ ع ِبكَ َب ِني � ْإسرائِي َل؟ ف ََهل ِم ْن
دي شَ َعبهاُ ،مع ِلناً
�ُأ َّم ٍة َعلى ال� أ ْر ِ
ض َذ َه َب ا ُ
هلل بِ َن ْف ِس ِه لِ َي ْف َ
هيب ًة لَ ُه ْم� ،إ ْذ َط َر َد �أما َم
ْاس َم ُهَ ،وصانِعاً �ُأ ُموراً َعظي َم ًة َو َم َ
شَ ع ِب ِه �ُأ َمماً َم َع �آلِ َه ِتها؟ َّ �24أس ْس َت ِم ْن َب ِني � ْإسرائِي َل شَ عباً
هللْ � ،أص َب ْح َت �إلَ َه ُهم».
لَكَ �إلَى ال� أ َب ِدَ ،و�أن َْت يا ا ُ
هلل ال َكلا َم الَّذي
«وال�آن َث ِّب ْت �إلَى ال� أ َب ِد يا ا ُ
َ 25
َت َكلَّ َم َت بِ ِه ِم ْن ِج َه ِة خا ِد ِمكَ َونَس ِل ِهَ .ح ِّق ْق َو ْع َد َك.
26
اس:
حي َن ِئ ٍذ َي َتك َّر ُم ْاس ُمكَ �إلَى ال� أ َب ِد� ،إ ْذ يقو ُل النّ ُ
هلل ال َق ِد ُير ه َو �إل ُه � ْإسرائِيل!› َو َي َت َر َّس ُخ َب ْي ُت خَ ا ِد ِمكَ
‹ا ُ
داو َد �أما َمكَ .
ُ
ِ
ِ
�«27أن َْت �أ ُّيها اإللَ ُه ال َقد ُير� ،إلَ َه � ْإسرائيل� ،أع َل ْن َت
‹س�أ ْب ِني لَكَ عائِ َل ًة َعظي َمةً›.
لِ َي �أنا خا ِد َمكَ َوقُ ْل َتَ :
الصلاةَ:
َف َتشَ َّج ْع ُت� ،أنا خا ِد َمكَ � ،أ ْن �ُأصلِّي لكَ َه ِذ ِه ّ
هللَ .وكلا ُمكَ ح ُّق.
�«28أ ُّيها ال َّر ُّب اإللَ ُه� ،أن َْت ُه َو ا ُ
�أن َْت َو َع ْد َت ِني بِهذا� ،أنا خا ِد َمكَ 29 .ف�أ ْرجو َك �أ ْن تُبا ِر َك
عائِ َلتي ،ب�أن تَبقَى �إلى ال� أ َب ِد �أما َمكَ لِ َتخْ ِد َمكَ َ .ف�أن َْت
�أ ُّيها ال َّر ُّب اإللَ ُه َق ْد َو َعد َْت .فَبا ِر ْك عائِ َل َة َع ْب ِد َك �إلَى
ال� أ َب ِد».

8

حر ٍ
وب َك ِثيرة
داو ُد َي ْن َت ِصر ِفي
ُ
ُ ُ
ُ
َ

ين
َب ْع َد ُمرو ِر َو ْق ٍتَ ،
هاج َم ُ
داو ُد ال ِف ِل ْس ِط ِّي َ
َو�أخْ َض َع ُه ْمَ .وكان َْت ِ
عاص َم ُت ُه ْم َق ْد َسي َط َر ْت
َع َلى ُب ْق َع ٍة ِ
داو ُد َع َل ْيها.
واس َع ٍة ِم َن ال� أ ْرضِ ،ف ََس ْي َط َر ُ
ينِ .في ذَلِكَ َاليو ِمْ � ،أج َب َر ُه ْم
2كَما َه َز َم ُ
داو ُد ال ُمو�آبِ ِّي َ
الاس ِتلقا ِء َع َلى ال� أ ْرضِ ،ثُ َّم ْاس َتخْ َد َم َحبلا ً لِ ُي َو ِّز َع ُهم
َع َلى ْ
ِ
ِ
ٍ
ِض ْم َن ُصفُوفَ .ف َق َت َل َص ّفينِ م ْن ُصفوف ال ِّر ِ
جال،
ف الثّالِ ِثَ .و َه َكذا،
َو�ُأ ْب ِق َي َع َلى حيا ِة َم ْن كانُوا ِفي َّ
الص ِّ
داو َد َي ْد َف ُعو َن لَ ُه ِ
الج ْز َيةَ.
� ْأص َب َح ال ُمو�آبِ ُّيو َن خَ َد َم ُ
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وب م ِلكَ َصو َبةََ .و َق ْد
3وكا َن َه َد ُد َع َز ُر ب ُن َر ُح َ
داو ُد َي ْو َم ذ َه َب لِيس َتولِي َع َلى ال ِم ْن َط َق ِة ِ
الواق َع ِة
َه َز َم ُه ُ
َ
4
ِ
ِ
َ
داو ُد م ْن ه َد َد َع َز َر
بالْ ُق ْر ِب من ن َْه ِر الفُرات� .أخَ ذ ُ
رين �ألفاً ِم َن ال ُمشا ِةَ .ف َع َّط َل
�ألفاً َو َسب َع ِم َئ ِة خ ّي ٍال َو ِعشْ َ
ال َم ْرك ِ
َبات كُلَّها ما َعدا ِم َئ َة َم ْرك ََب ٍة.
5
جاء � ِ
آرام ُّيو ِد َمشْ َق لِ ُمسا َع َد ِة َه َد َد َع َز َر م ِل ِك
َو َ
داو َد َه َز َم ال� أ ِ
ين َو َق َت َل ِم ُن ُه ُم ا ْث َنينِ
ُصو َبة .لَ ِك َّن ُ
رام ِّي َ
الجنو ِد في ِد َمشْ َق،
شرين �ألفاً6 .ثُ َّم َو َض َع ِف َرقاً من ُ
َو ِع َ
ِ
داو َد َي ْد َف ُعو َن لَ ُه
ِفي �أرا َمَ .و� ْأص َب َح ال�أرام ُّيو َن خَ َد َم ُ
ِ
داو َد َحيثُما َت َو َّج َه.
الج ْز َيةََ .وكا َن ا ُ
هلل َي ْن ُص ُر ُ
7
ِ
ِ
ّ
َّ
ْ
َ
داو ُد ال ُّد ُرو َع الذ َه ِب َّي َة التي كان َْت ُملكاً لخَ َد ِم
َو�أخَ ذ ُ
ه َد َد َع َز َرَ ،و� ْأح َض َرها �إلَى َمدي َن ِة ال ُق ْدسِ8 .كَما �أخَ ذَ
َثير ًة ِجداً ِم َن ُالبرونْ ِز ِم ْن ِ
ثاي – َو ُهما
باط َح َوبِ َير َو َ
ياء ك َ
� ْأش َ
َمدي َن ِ
تان ِم ْن ُمد ُِن َهد َد َع َز َر.
َ 9و َس ِم َع ت ِ
ش
ُوعي َم ِلكُ َحما َة �أ َّن ُ
داو َد َق ْد َه َز َم َج ْي َ
داو َد
َه َد َد َع َز َر كُلَّ ُهَ 10 .ف�أ ْر َس َل ا ْب َن ُه ُيورا َم �إلَى ال َم ِل ِك ُ
داو َد َوبا َر َك ُه ل�أن َّ ُه حا َر َب َه َد َد َع َز َر
ُي َح ِّيي ِه .ف ََح ّيا ُيورا ُم ُ
َو َه َز َم ُهَ .وكا َن َه َد ُد َع َز ُر َق ْد شَ َّن ُحروباً ِض َّد ت ِ
ُوعي ِم ْن
قَب ُلَ .ف�أ ْح َض َر ُيورا ُم َهدايا ِم َن ال ِف َّض ِة َوال َّذ َه ِب َو ُالبرونْزِ.
داو ُد َو َك َّر َسها ِ
هللَ ،م َع ال َّذ َه ِب َوال ِف َّض ِة الَّتي
11ف�أخَ َذها ُ
َغ ِن َمها ِم َن ال� ُأ َم ِم الّتي َه َز َمهاَ 12 .ف َق ْد َغ ِن َم ِم َن ال� أ ِ
ين
رام ِّي َ
َوال ُمو�آبِ ِّي َين َوال َع ُّمونِ ِّي َين َوالف ِل ْس ِط ِّي َين َوال َعمالِي َق َو ِم ْن �أ ْم ِ
وال
داو ُد ثَمانِ َي َة
وب َم ِل ِك ُصو َبةَ 13 .و َق َت َل ُ
َه َد َد َع َز َر َبن َر ُح َ
َعشَ َر �ألفاً ِم َن ال� أ ِ
ين ِفي وا ِدي ال ِم ْل ِح .فَا ْزدا َد ْت
رام ِّي َ
14
ِ
ِ
ِ
ِ
شُ ْه َرتُ ُه َع ْندَما عا َد �إلَى ديا ِرهَ .و َو َض َع داود ف َرقاً م َن
الجنو ِد في كافَّ ِة �أنْحا ِء �أ ُدو َم التي � ْأص َبح ُسكّانُها كُلُّهم
ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
َ
داو َد َحيثُما
ين ل ُهَ .وكا َن ا ُ
هلل َي ْن ُص ُر ُ
ِم ْن خُ دّامه َوخاضع َ
َت َو َّج َه.
داود
ح ْك ُم ُ
ُ

داو ُد � ْإسرائِي َل كُلَّهاَ .وكا َن َي ْح ُك ُم شَ َعب ُه
َ 15و َح َك َم ُ
الح ِّق َوال�إ ن ِ
ْصاف16 .كا َن ُيو� ُآب ب ُن ُص ُر ِو َّي َة قائِ َد
بِ َ
17
ُ
وشافاط ب ُن �َأخيلُو َد ال ُم َؤ ّر َخَ .وكا َن
شَ .و َي ُه
الج ْي ِ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
وب َو�أخيمالكُ ب ُن �أبِياثا َر كاه َن ْينِ .
صا ُدو ُق ب ُن �َأخي ُط َ
َوكا َن َسرايا كاتِباًَ 18 ،و َبنايا ُهو ْب ُن َي ُهويادا َع َم ْس ُؤولا ً
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أ
داو َد فَكانُوا ِم َن
أبناء ُ
ين َوال ِفليت ّي َ
َع ْن ال ْكرِيت ِّي َ
ين� .أ ّما � ُ
ين.
القا َد ِة ال ُم ِه ِّم َ

9

شاول
داو َد َم َع عا ِئ َل ِة
ُل ْ
ط ُ
ُ
ف ُ

�أ ُّي َف ْر ٍد ِم ْن عائِ َل ِة
لُ ْطفاً َو� ْإحساناًِ ،م ْن

داو ُدَ « :ه ْل َب ِق َي
َو َس�أ َل ُ
شاو َل؟ �ُأرِي ُد �أ ْن �ُأ ْظ ِه َر لَ ُه
ُ
�أجلِ ُيوناثانَ».
شاو َل خا ِد ٌم ُي ْد َعى ِصيبا .ف�أ ْح َض َر ُه
َ 2وكا َن لَعائ َل ِة ُ
داو َد .فقال ل ُه ال َم ِلكُ َ « :ه ْل �أن َْت ِصيبا؟»
الخَ َد ُم �إلَى ُ
ِ
ِ
قا َل ِصيبا« :نَ َع ْم �أنا خاد ُمكَ صيبا».
ص ِم ْن عائِ َل ِة
3فَقا َل ال َم ِلكُ َ « :ه ْل َب ِق َي �أ ُّي شَ خْ ٍ
شاو َل؟ �ُأري ُد �أ ْن � ْأص َن َع لَ ُه � ْإحساناً َوخَ ْيراً».
ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َ
داو َدُ « :هناك ا ْب ٌن ل ُيوناثا َن ما
فَقا َل صيبا لل َملك ُ
زا َل َح ّياً َو ُه َو �أ ْع َر ُج ِفي َساقَي ِه».
4فَقا َل الم ِلكُ لِص ِيبا�« :أ ْي َن ُه َو َهذا الا ْب ُن؟»
فقا َل ِصيبا لِل َم ِلك�« :إنَّ ُه ِفي َم ْنز ِِل ما ِك َير ْبنِ َع ِّمي ِئي َل
ِفي لُو َدبا َر».
ِ 5حي َن ِئ ٍذ �أ ْر َس َل ال َم ِلكُ َب ْعضاً ِم ْن ُض ّب ِاط ِه �إلَى لُو َدبا َر
ضروا ابن يوناثا َن ِم ْن م ْنز ِِل ذَلِكَ الر ُجلِ 6 .
لِ ُي ْح ِ
جاء
َ
َ ُ
َّ
َ
داو َد َوان َْح َنى �أما َم ُه بِر� ِأس ِه
َم ِف ُيبوشَ ُث ْب ُن ُيوناثا َن �إلَى ُ
ن َْح َو ال� أ ْرضِ.
داو ُد�« :أ�أن َْت َم ِف ُيبوشَ ُث؟»
قا َل ُ
فَقا َل َم ِف ُيبوشَ ُث« :نَ َع ْم َس ِّي ِديَ ،هذا �أنا خا ِد ُمكَ
َم ِف ُيبوشَ ُث».
ِ
ِ
فَ ،س�ُأ ْحس ُن �إلَ ْيكَ م ْن
داو ُد« :لا تَخَ ْ
7فَقا َل لَ ُه ُ
شاو َل
ض َج ِّد َك ُ
�أجلِ َوالِ ِد َك ُيوناثانََ .س�ُأ ِعي ُد لَكَ �أ ْر َ
ناو ُل َطعا َمكَ َع َلى مائِ َدتِي دائِماً».
كُلَّهاَ .و َس َت َت َ
ِ
ٍ
ِ
ِ
داو َدَ ،وقا َل:
َ 8وان َْحنى َمف ُيبوشَ ُث م ْن َجديد �أما َم ُ
«�أنا لَ ْس ُت �أ ْف َض َل ِم ْن َك ْل ٍب َم ٍ
ف َم ِعي
يت لَ ِك َّنكَ َت َت َص َّر ُ
بِ َك ِثي ٍر ِم َن الطّ َيب ِة».
شاو َلَ ،وقا َل لَ ُه:
َاس َت ْد َعى ال َم ِلكُ ِصيبا خا ِد َم ُ
9ف ْ
يت َح ِفي َد َس ِّي ِد َك َم ِف ُيبوشَ َث كُ َّل ما كا َن
«لَ َق ْد �أ ْع َط ُ
10
ِ
ِ
ض َمف ُيبوشَ َث
شاو َل َوعائِل ِتهَ .س َت ْع َم ُل �أن َْت في �أ ْر ِ
لِ ُ
أ
ريتيين َوالفليتيين .الحرس الملكي لِداود.
َ 18:8
الك ّ

ِ
المحاصي َل،
و َك َذلِكَ �أ ْبناؤ َك وخَ َد ُمكَ َ .س َت ْح ُص ُد
ف ََي ْح ُص َل حفي ُد َس ِّي ِد َك َع َلى ال َكثي ِر ِم َن الطّعا ِم لِ َي�أْكُ َل ُه.
س دائِماً �إلَى مائِ َدتِي».
لك ْن ُه َس َيج ِل ُ
َوكا َن لِ ِصيبا خَ ْم َس َة َعشَ َر ا ْبناً ِ
ِين خا ِدماً.
وعشر َ
11فقا َل لِ ْل َم ِل ِك داود�« :أنا خا ِد ُمك .وس�أ َف َع ُل كُ َّل ما
ولاي ال َم ِلكُ ».
َي�أْ ُم ُرني بِ ِه َم َ
داو َد كما لَ ْو
س َم ِف ُيبوشَ ُث �إلَى مائِد ِة ُ
َو َه َكذا َج َل َ
12
شاب ُيدْعى
كا َن � َأح َد �أ ْبنا ِء ال َم ِل ِك .وكا َن لَ ُه ا ْب ٌن ٌ
س في عائِل ِة ِصيبا خُ دّا َم
ِميخا .و َق ْد � ْأص َب َح كُ ُّل النّا ِ
عيش
َم ِف ُيبوشَ َث13 .كان َم ِف ُيبوشَ ُث �أ ْع َر َج ّ
الساقينِ و َي ُ
س �إلَى مائِ َد ِة
في َمدي َن ِة ال ُق ْدسِ .وفي كُ ِّل يو ٍم ،كا َن َيج ِل ُ
ناو ِل الطّعا ِم.
ال َم ِل ِك لِ َت ُ
داود
هين رِ
َ
ون ُي ُ
حانُ ُ
جال ُ

10

ين،
مات
َوب ْع َد ُم َّد ٍةَ ،
ناحاش َم ِلكُ ال َع ُّمونِ ِّي َ
ُ
2
َوخَ َل َف ُه ا ْب ُن ُه حانُو َن في ال ُم ْل ِك .فقا َل
ناحاش َط ِّيباً َم ِعي .لِذا َس�أكُو ُن َط ِّيباً
داو ُد« :لَ َق ْد كا َن
ُ
ُ
ِ
داو ُد ُض ّبا َط ُه ل ُي َع ُّزوا حانو َن
َم َع ا ْب ِن ِه حانُونَ» َف�أ ْر َس َل ُ
بِ َم ِ
وت َوالِ ِد ِه.
َو َه َكذا َذ َه َب ُض ّب ُ
ين.
داو َد �إلَى �أ ْر ِ
اط ُ
ض ال َع ُّمونِ ِّي َ
ين قالُوا لِحانُو َن َس ِّي ِد ِهمَ « :ه ْل
3لَ ِك َّن القاد َة ال َع ُّمونِ ِّي َ
ض ال ِّر ِ
جال
ت َْح َس ُب �أ َّن ُ
داو َد ُيرِي ُد �إكرا َمكَ ب�إرسالِ ِه َب ْع َ
داو ُد هؤلا ِء ال ِّر ِ
جال لي َتع ّرفوا ِس ّراً �إلَى
لِ َت ْع ِز َي ِتكَ ؟ َب ْل �أ ْر َس َل ُ
َمدي َن ِتنا َو َي َت َج َّس ُسوها َوي ْد ُر ُسوا شُ ؤونَها� .إنَّ ُهم ُيخَ ِّططو َن
الح ْر ِب ِض َّد َك َوتَدمي ِر �أ ْر ِضكَ ».
لِشَ َّن َ
4
ض حانو َن َع َلى ر ِ
ف
ِجال ُ
داو َد َو َح َل َق نِ ْص َ
َفق ََب َ
وص َر َف ُه ْم.
َص ثِيا َب ُهم َف َع َّرى � ْأجسا َم ُه ْمَ ،
لِحاَ ُهم .ثُ َّم ق َّ
ِ 5
داو َد بِ َذلِكَ � ،أ ْر َس َل ُر ُسلا ً
اس ُ
وع ْندَما �أخْ َب َر النّ ُ
لِملاقا ِة رِجالِ ِه ل�أن َّ ُه ْم َت َع َّرضوا لِ َمهانَ ٍة كبير ٍةَ ،وكانوا
داو ُد« :انْ َت ِظروا في �أريحا َح َّتى
خَ ِج ِلينَ .وقا َل ال َم ِلكُ ُ
َت ْنم َو لِحاكُم ،ثُ َّم ُعو ُدوا».
ِ
الع ُّمو ِن ِّيين
الح ْر ُ
ب ض َّد َ
َ

6
داو َد،
داء ُ
َولَ ّما َر�أى ال َع ّمونِ ُّيو َن �أنَّ ُهم َق ْد � ْأص َب ُحوا �أ ْع َ
ألف � ِ
آرام ٍّي
شرين � َ
َو�أنَّ ُه ان َز َع َج ِم ْن ُهم ِج ّداًْ ،اس َت ْد َع ْوا ِع َ
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وصوباَ .و ْاس َتعانُوا َك َذلِكَ
ذين كانوا َيخْ ِدمو َن ه َد ْد
ِم َن ال ُمشا ِة ِم ْن َب ْي ِت َر ُحوب ُ
َ 19ولَ ّما َر�أى ال ُملو ُك ال ّ َ
ألف َر ُجلٍ عا َز َر �أ َّن َب ِني � ْإسرائِي َل َق ْد َه َزمو ُهم ،عقَدوا ُص ْلحاً مع
ألف َر ُجلٍ  ،وبِاث َني َعشَ َر � َ
بِ َم ِل ِك َم ْع َك َة َو َم َع ُه � ُ
َب ِني � ْإسرائِي َل َو� ْأص َبحوا خُ دّاماً لَدَي ِهم .وصار ال� أ ِ
رام ّيو َن
وب.
ِم ْن ُط َ
ش َيخشَ ْون �أ ْن ُي ِ
ين ِم ْن َجدي ٍد.
داو ُد بِ َهذا� ،أ ْر َس َل يو� َآب َوكُ َّل َج ْي ِ
َ 7ولَ ّما َس ِم َع ُ
ساعدوا ال َع ُّمونِ ِّي َ
ال� َأ ْقوِيا ِءَ 8 .وخَ َر َج ال َع ُّمونِ ُّيو َن َواس َت َعدُوا لِ ْل َم ْع َر َك ِةَ ،و َو َقفُوا
ِع ْن َد َب ّوا َب ِة ال َمدي َن ِة� .أ ّما ال� أ ِ
داو ُد َي ْل َتقي َب ْث َش َبع
رام ُّيون ال ِذ َين �أتَوا من ُصوبا
ُ
بيع – و ْه َو الفَصلِ الّذي َيخْ ُر ُج
وب َو َم ْع َك َة َف َل ْم ي ِقفُوا
َوفي ال ّر ِ
وبَ ،وال�آخَ ُرو َن ال ّ َ
ذين ِم ْن ُط َ
َو َر ُح َ
الحر ِ
داو ُد
ساح ِة ال َم ْع َر َك ِة.
ين في َ
أرس َل ُ
َم َع ال َع ُّمونِ ِّي َ
في ِه الملو ُك لِشَ ِّن ُ
وب – � َ
9
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ين.
داء م ْن �أمامه وم ْن وراءهُ ،يو� َآب َو ُض ّبا َط ُه و َب ِني � ْإسرائي َل َجميعاً ل ُي َد َّمروا ال َع ُّمونِ ِّي َ
ول ّما ر�أى يو�آب ال� أ ْع َ
وحاص َر ُيو� ُآب ِ
اخْ تا َر �أ ْف َض َل ُجنو ِد َب ِني � ْإسرائِي َل َو�أوق َف ُهم ْاس ِتعداداً
عاص َم َت ُهم َر َّبةَ.
َ
داو َد ف ََب ِق َي ِفي َمدي َن ِة ال ُق ْدسَِ 2 .و ِفي ال َمسا ِء،
ين10 .ثُ َّم �أ ْعطى �أخاه �أبِيشا َي َب ِق َّية
�أ ّما ُ
لِ ْل َم ْع َر َك ِة ِض َّد ال�أرام ِّي َ
ض َّد الع ُّمونِي 11
ض ِم ْن َسري ِر ِه َو َذ َه َب َي ْم ِشي َف ْوقَ َس ْط ِح َم ْنز ِِل الم ِل ِك
الج ْي ِ
َ
ش لِ َيقو َد ُهم ِ َ ِّ َ
ينَ .وقا َل ُيو� ُآب ل�أخي ِه ن ََه َ
�أبيشاي�« :إذا كا َن ال�أرام ُّيو َن �أ ْق َوى ِم ْن �أ ْن � ْأستطي َع َوفيما ُه َو ُهنا َك ،ر�أى ا ْمر�أ ًة ت َْس َت ِح ُّم ،وكان َْت َجمي َلةً
واج َه َت ُهم َو ْح ِدي ف ََس ُت ِ
ساعدُنيَ .و�إذا كا َن ال َع ُّمونِ ُّيو َن جداً3 .ف َْاس َتدْعى داود ُض ّبا َط ُه وس�ألَ ُهم َم ْن تَكو ُن َه ِذ ِه
ُم َ
ِ
نت
هي َبثْشَ َب ُع بِ ُ
�أ ْق َوى ِم ْن �أ ْن ت َْس َتطي َع ُم َ
واج َه َت ُهم َو ْح َد َك ف ََس�ُأساع ُد َك .ال َم ْر�أةُ .ف�أجا َب ُه � َأح ُد ُهم« :تِ ْلكَ ال َم ْر�أ ُة َ
12ك ُْن َقوِياًَّ ،ول ُنحار ِْب بِشَ جاع ٍة ِم ْن �أجلِ شَ ع ِبنا ِوم ْن �ألِيعا َم� .إنَّها َز ْو َج ُة �ُأو ِريّا ِ
الحثّي».
داو ُد ُرسلا ً ُي ْح ِض ُرونَها �إلي ِهَ .ول ّما �أت َْت
هلل ما َيرا ُه َصواباً».
�أجلِ ُمد ُِن �إلهناَ .و َس َي ْف َع ُل ا ُ
4ف�أ ْر َس َل ُ
هاج َم ُيو� ُآب َورِجالُ ُه ال� أ ِ
ين ف ََه َر َب َهؤلا ِء ِم ْن عاشَ َرها ،ثُ َّم عا َد ْت �إلَى بي ِتهاَ .وكان َْت َق ِد ا ْغ َت َس َل ْت
َ 13و َ
رام ِّي َ
� ِ
ين َه َر ُبوا لِل َّت ِّو ِم ْن َح ِ
يضها5 .ف ََح ِب َل ْت ال َمر�أةَُ ،و�أ ْر َس َل ْت من ُيخ ِب ُر
ين ها ِربِ َ
أمام ِه ْمَ 14 .ولَ ّما َر�أى ال َع ُّمونِ ُّيو َن ال�أرام ّي َ
داو َد َق ْد َح ِب َل ْت.
يشاي َوعا ُدوا �إلَى َمدي َن ِت ِهم.
ُه ْم �أيضاً ِم ْن �أبِ َ
ُ
ين
ِحي َن ِئ ٍذ ،عا َد يو�آب ِم َن ال َم ْع َر َك ِة ِض َّد ال َع ُّمونِ ِّي َ
طي ِته
َو َر ِج َع �إلَى َمدي َن ِة ال ُق ْدسِ.
داود يحاوِ ُ
ل ْ
فاء َ
خ َّ
إخ َ
6
داو ُد �إلَى ُيو� َآب رِسالَ ًة قا َل ِفيها�« :أ ْر ِس ْل
َف�أ ْر َس َل ُ
7
إلي �ُأو ِريّا ِ
ِ
ِ
َجاء �أو ِريّا
جديد
الحثّيَ ».و َه َكذا َف َع َل يو� ُآب .ف َ
الح َ
� َّ
رب م ْن َ
األرام ّيون ُي َق ِّررون َ
ِ
الج ُنودِ
ِ
داو ُد َع ْن ِ
حال يو� َآب َو ُ
داو َد َف َكلَّ َم ُهَ .و َس�ألَ ُه ُ
15فَلما ّ ر�أى ال�أراميون �أ َّن َب ِني � ْإسرائي َل َه َزمو ُهم� ،إلَى ُ
ش ِ
واح ٍد كبيرٍَ 16 .و�أ ْر َس َل َه َد ُد َع َز ُر َوالْ َح ْر ِب8 .ثُ َّم قا َل لَ ُه« :ا ْذ َه ْب �إلَى َبي ِتكَ َو ْاس َتر ِْح».
ْاج َت َم ُعوا ِض ْم َن َجي ٍ
خير
ذين َيعيشو َن ِع ْن َد الضِّ َّف ِة
ين ال ّ َ
ُر ُسلا ً ل�إ حضا ِر ال�أرام ّي َ
فَغا َد َر �ُأوريّا َم ْن ِز َل ال َم ِل ِكَ ،و�أ ْر َس َل لَ ُه هذا ال� أ ُ
َجاء ال� أ ِ
ال�ُأخْ رى ِم ْن نه ِر الف ِ
رام ُّيو َن �إلَى ِحيلا َم َه ِد َّيةً9 .لَ ِك َّن �أوريا لَ ْم َي ْذ َه ْب �إلَى دا ِر ِهَ ،ب ْل نا َم خار َِج
ُرات .ف َ
ِ
باب َمنز ِِل ال َم ِل ِك .نا َم ُهنا َك كسائِ ِر خُ دّام الم ِل ِك.
ش َه َد َد َع َز َر.
َوكا َن قائِ ُد ُهم شوباك ،قائِ ُد جي ِ
17
داو َد بقَولِ ِهم« :لَ ْم َي ْذ َه ْب �ُأو ِريّا �إلَى
داو ُد بِهذاَ ،
خب َر َهؤلا ِء ُ
وس ِم َع ُ
فج َم َع َب ِني � ْإسرائِي َل كُلَّ ُهم 10ف�أ َ
َ
َو َع َب ُروا ن َْه َر ال� ُأ ْر ِ
َبي ِت ِه».
دن و َذ َهبوا �إلَى ِحيلا َم.
و ُهنا َك ت ََج َّه َز ال� أ ِ
فق َل داود ل�ُأو ِريّاِ :
«جئ َْت ِم ْن رِح َل ٍة طويل ٍةَ ،ف ِل َم لَ ْم
رام ُّيو َن لِ ْل َم ْع َر َك ِة وشنّوا ُهجو َم ُهم.
ِ
داو ُد تذ َه ْب �إلَى َبي ِتكَ ؟»
َ 18و َه َر َب ال�أرام ُّيو َن ِم ْن �أما ِم َب ِني � ْإسرائي َلَ .و َق َت َل ُ
َّس َو ُجنو ُد � ْإسرائِي َل
عين �ألفاً ِم َن الخ ّيال ِةَ .و َق َت َل
11فَقا َل �ُأو ِريّاُّ :
َس ْب َع ِم َئ ِة قائِ ِد َم ْرك ََب ٍةَ ،و�أر َب َ
«الص ْندُو ُق ال ُم َقد ُ
و َي ُه َّوذا َينا ُمو َن في ِ
وض ّب ُ
اط
ش ال�أرامي.
شوباك ،قائِ َد الجي ِ
الخيا ِمَ .وس ِّيدي يو� ُآب ُ
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ولاي ال َم ِلكُ  ،و َك َذلِكَ قُ ِت َل خا ِد ُمكَ
ض رِجالِكَ يا َم َ
َب ْع ُ
ِ
�ُأو ِريّا الحث ُّّي».
داو ُد لل َّر ِ
سول« :انْ ُق ْل ه ِذ ِه ال ِّرسالَ َة �إلىَ
25فقا َل ُ
باس ِتيا ٍء بِ َس َب ِب ما َح َص َل.
يو� َآب قُ ْل لَ ُه‹ :لا َتشْ ُع َر ْ
يف ي ْق ُت ُل بلا تَمييزٍَ .ف ْل َتشُ َّن ُهجوماً �أقوى َع َلى َر َّبةَ،
َالس ُ
ف َّ
صر ›.شَ ِّج ْع يو� َآب بِه ِذه ال َك ِل ِ
مات».
ت
ن
َو َس َت ْ َ ُ

ولاي ال َم ِل ِك في ِ
ِ
يف �أذ َه ُب
خيام ِهم ِفي
َم َ
الحقولَ .ف َك َ
ِ
وجتي؟» �ُأ ْق ِس ُم بِ َحياتكَِ
�إلَى بيتي ل� أ ْش َر َب َو�ُأعاش َر َز َ
َونَ ْف ِسكَ  ،لا �أ ْف َع َل �أ ْمراً ك ََهذا!
داو ُد ل�ُأو ِريّا« :ا ْب َق ُهنا َالي ْو َم ،وغداً �ُأ ْر ِج ْعك
12فقا َل ُ
�إلَى ال َم ْع َر َك ِة».
س َح َّتى
في ذَلِكَ َالي ْو ِمَ ،ب ِق َي �ُأو ِريّا في َمدي َن ِة ال ُق ْد ِ
داو ُد في َط َل ِب ِه ،ف�أ َك َل
َص ِ
باح َالي ْو ِم التّالي13 .ثُ َّم �أ ْر َس َل ُ
يتزو ُج ِم ْن َب ْث َش َبع
داود
َم َع ُه وشر َِب َح َّتى َث ِم َل �ُأو ِريّا ،لَ ِك َّن ُه ل ْم َي ْذ َه ْب �إلَى بي ِت ِه
َّ
26
ِ
ِ
خبر َوفاة َز ْو ِجها �ُأو ِريّا،
في ذا َك ال َمسا ِء �أ ْيضاًَ ،ب ْل نا َم ِع ْن َد خُ دّا ِم الم ِل ِك بالْ ُق ْر ِب
َو َب َل َغ �إلَى َمسام ِع َبثْشَ َب َع ُ
ِم ْن ِ
داو ُد
باب الم ِل ِك.
ف ََب َك ْت ُه27 .و َب ْع َد � ِأن انْق ََض ْت َفت َْر ُة ِحدا ِدها� ،أ ْر َس َل ُ
خُ دّاماً ُي ِ
زوج َت ُه وولد َْت
بح ْت َ
حضرونَها �إلَى َبي ِت ِه ف�أ ْص َ
ط ِلمو ِ
داو ُد لَ ْم
ت أُورِ ّيا
داو ُد ُي َخ َّ
الس ِّي َئ الّذي ا ْق َت َر َف ُه ُ
ل ُه ا ْبناً .لَ ِك َّن هذا ال� أ َم َر َّ
ط ُ َ ْ
ُ
ِ
َ
َ
هلل
ا
ض َ.
داو ُد �إلى ُيو� َآب ُي ْر ِ
ِ 14في َص ِ
باح َالي ْو ِم التّالي ،ك َت َب ُ
15
«ض ْع
جاء فيهاَ :
رِسالَ ًة َب َع َث بِها مع �ُأو ِريّا .و َق ْد َ
وط ال� أ ِ
�ُأو ِريّا عن َد الخُ ُط ِ
داود
مام َّية ِع ْندما َت ُكو ُن ال َم ْع َرك ُة في
ْ
ناث ُ
ان ُي َك ِّلم ُ
داو َد َيقو ُل لَ ُه« :كا َن
َراج ُعواَ ،ولْ ُي ْق َت ْل ُه َو في ال َم ْعر َك ِة».
َو�أ ْر َس َل ا ُ
�أشَ دِّها ،ثُ َّم ت َ
هلل نا ْثا َن �إلَى ُ
ِ
ِ
ِ
في � ْإحدَى ال ُمدُن َر ُجلانَ � ،أح ُد ُهما َغ ِن ٌّي
ين
َ 16وراق ََب ُيو� ُآب ال َمدي َن َة َو َح َّد َد موقع ال َع ُّمونِ ِّي َ
كثر شَ جا َع ًة َوقُ َّوةًَ .واخْ تا َر �ُأو ِريّا لِ َكي َي ْذ َه َب �إلَى َوال�آخَ ُر فقي ٌر2 .كا َن ال َغ ِن ُّي يم ِلكُ
الكثير ِم َن ال َغ َن ِم
َ
ال� أ َ
3
17
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ْ
َ
ُ
َقير ل ْم َيك ْن َيملكُ شي ًئا سوى
ذا َك ال َموق ِع .ثُ َّم خَ َر َج رِجا ُل المدي َنة ل ُمحا َر َبة َوالماش َية .لك َّن الف َ
الفقير ُي ْطع ُمِ
ضر ِ
ْ
داو َد َوكا َن �ُأو ِريّا الحثِّي نَ ْع َج ٍة صغير ٍة كا َن قَد اش َتراهاَ .وكا َن
ِجال ُ
ُ
ُيو� َآبَ ،ف ُق ِت َل َب ْع ُ
ِ
عج ُة
واحداً ِم ْن ُهم.
ال َّن ْع َج َة ف َك ِب َرت َم َع ال َّر ُجلِ َو�أولا ِد ِه .فَكان َِت ال َّن َ
ْ
رسولا ً ُيخ ِب ُر ُه بِما َح َص َل َت�أكُ ُل ِم ْن َطعا ِم الفَقي ِر َو َتشْ َر ُب ِم ْن ك�أ ِس ِه وتَنا ُم َع َلى
َ 18و�أ ْر َس َل ُيو� ُآب �إلَى ُ
داو َد ُ
في ال َم ْع َر َك ِةَ 19 .وقا َل لِل َّر ُس ِ
ولَ « :بع َد �أ ْن تُخ ِب َر ال َم ِلكَ َص ْد ِر ِه .كان َْت بِ َمثا َب ِة ا ْبن ٍة لَ ُه.
ف � َأح ُد ال ُم ِ
رين لِزيار ِة ال َّر ُج ِل
يس�أ ُل‹ :لِ َم
بِ�أخبا ِر ال َم َعر َك ِةُ 20 ،ر َّبما َي َ
ساف َ
«4ث َّم َحد ََث �أ ْن َت َوقَّ َ
غض ُب الم ِلكُ َو َ
ِ
يف َطعاماً .لك َّنه لَ ْم
الغني �أ ْن َي ْع ِط َي َّ
يش يو�آب �إلَى هذا َ
الض َ
َ
اقتر َب َج ُ
الح ِّد من المدينة للقتال؟ الغ ِّ
َنيَ .و�أرا َد ُّ
ْ
21
ِ
ِ
ِ
ِ
ٍ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ْ
السها َم؟ َم ْن َي ُك ْن ُيري ُد �أ ْن َي�أخُ َذ �أ َّي شيء م ْن َغ َنمه � ْأو ماش َيته ل ُيطع َم ُه.
�ألا َيعر ُ
ِف �أ َّن َف ْوقَ ال� أ ْسوا ِر َم ْن ُيطلقو َن ِّ
َق َت َل �أبيمالِكَ َبن َي ُر ُّبوشَ َث؟ �أما َق َت َل ْت ُه ا ْمر�أ ٌة بِ َح َج ِر َر َح ًى ف�أخَ َذ النّ ْع َج َة ِم َن الفَقي ِر َو َذ َب َحها َو َط َبخَ ها لِ َضي ِف ِه».
َض َب داود كثيراً ِم َن الغ ِّني َوقا َل لنا ْثانَِ �« :
�أل َق َت ُه ِم ْن ف ِ
َ 5فغ ِ
ُأقس ُم
َمات في تاباص؟ ف ِل َم ا ْق َت َر َب
السورِ ،ف َ
َوق ُّ
‹مات �أيضاً ضابِ ُطكَ �ُأو ِريّا بِا ِ
وت!
ِم َن ال� أ ْسوارِ؟› َف ُق ْل لَ ُه:
الح ِّي ،ال َّر ُج ُل الذي َف َع َل هذا َي ْن َب ِغي �أ ْن َي ُم َ
َ
هلل َ
ِ
عج ِة �أ ْر َب َع َّم ٍ
رات ل�أن َّ ُه َف َع َل هذا
الحث ِِّّي!›»
َ 6ي ْن َب ِغي �أ ْن َي ْد َف َع َث َم َن ال َّن َ
22
داو َد بِ ُك ِّل ما َط َل َب ِم ْن ُه ال� أ ْم َر الفَظي َعَ ،ولَ ْم َي ُك ْن َر ُحوماً».
َفدَخَ َل ال ّرسو ُل َو�أخْ َب َر ُ
«هاج َمنا رِجا ُل
داو َد:
َ
يو�آب قولَ ُه23 .قا َل ال ّرسو ُل لِ ُ
ان ي ْخبِ ر داود بِ َخ ِ
ط َّي ِته
ناث
الحقلِ َوكا ُدوا �أ ْن َي َت َغلَّ ُبوا َع َلينا ،فحار ْبنا ُهم
َع ُّمو َن ِفي َ
ُ َ
ْ ُ ُ ُ
7فَقا َل نا ْثا ُن لداو َد�« :أن َْت ُه َو ال َّر ُج ُل! َو�إلَيكَ ما
َوطا َردْنا ُهم َح َّتى ب ّوا َب ِة المدين ِة24 .و ُهنا َكَ ،ر َمى ال ِّرجا ُل
هلل� ،إلَ ُه � ْإسرائِي َل‹ :لَ َق ِد اخْ َت ْرتُكَ لِ َت ُكو َن َم ِلكَ
السها َم َع َلى رِجالِكَ َ .ف ُق ِت َل يقو ُل ا ُ
ِم ْن َف ْوقَ � ْأسوا ِر ال َمدي َن ِة ِّ

12
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شاو َل8 .ف َت َر ْك ُتكَ َت�أْخُ ُذ عائِ َل َت ُه
� ْإسرائِيل� .أنْ َق ْذتُكَ ِم ْن ُ
َو َز ْوجاتِ ِهَ .وج َع ْل ُتكَ َم ِلكَ بني � ْإسرائِي َل َوبني َي ُه َّوذا.
وكما لَ ْو �أ َّن ذَلِكَ كلَّ ُه قَلي ٌل� ،أ ْع َطي ُتكَ ال َمزي َد َوالْ َمزيدَ.
َ 9ف ِلماذا تَجا َه ْل َت َك ِل َم َة ا ِ
هللَ ،و َف َع ْل َت الشَّ َّر �أما َم ُه؟ ت ََر ْك َت
ين يق ُتلو َن �ُأو ِريّا ِ
زوج َت ُهَ .ق َت ْل َت
الحثِّي َو�أخَ ْذ َت َ
ال َع ُّمونِ ِّي َ
يف عائِ َل َتكَ �أ َبداً.
الس ُ
بسي ِف ِه ْم .لِذا لَ ْن ُيغا ِد َر َّ
�ُأو ِريّا َ
بس ْي ِف
لَ َق ْد �أخَ ْذ َت َز ْو َج َة �أو ْريّا الحثّيَ ،ق َت َ
لت �أو ِريّا َ
يف عائِلتكَ �أ َبداًَ .ف َق ْد
الس ُ
ال َع ُّمونِ ِّي َ
ين10 .لِذا لن ُيغا ِد َر ّ
ِ
زوج َة �ُأو ِريّا الحثّيُ ،م ْظ ِهراً بِ َهذا �أنَّكَ لَ ْم َت ُك ْن
�أخ ْذ َت َ
تُبالي بِ ْي›.
ِ
ِ
ِ
ُ
‹س�أجل ُب لك ال َمتاع َب م ْن
�«11إلَيكَ ما َيقول ُه ا ُ
هللَ :
فس�آخُ ُذ َز ْوجاتِكَ �أما َم َعي َنيكَ َو�ُأعطي ِه َّن
عائِ َل ِتكَ �أن َْتَ .
لِ ِ
صاح ِبكَ َ .و َس ُي ِ
أنت
الج ِم ِيع! َ �12
عاش ُر ُه َّن َع َلى ِعل ٍم ِم َن َ
عاشَ ْر َت َبثْشَ َب َع ِس ًّراَ ،وانا َس�ُأ ِ
عاق ُبكَ ع َلناً �أما َم َج ِم ِيع
َب ِني � ْإسرائِي َل»›.
داو ُد لنا ْثانَ« :لَ َق ْد �أخْ َط�أ ُت �إلَى ا ِ
هلل».
13ثُ َّم قا َل ُ
«س ُي ِ
هلل َح َّتى َع َلى
سام ُحكَ ا ُ
فقال نا ْثا ُن ُ
لداو َدَ :
14
ِ
الد ِة ُس َل ْيمان
ياء
خط َّي ِتكَ َه ِذ ِهَ ،ف َل ْن َت ُم َ
وت .لَك َّنكَ ف َع ْل َت � ْأش َ
وِ َ
داء ا ِ
24ثُ َّم َع َّزى داود َبثْشَ َب َع َوعاشَ َرها ،ف ََح َم َل ْت ثانِ َيةً،
موت
هلل َي ْف ِقدُو َن اح ِترا َم ُهم لَ ُه! لِذا َس َي ُ
َج َع َل ْت �أ ْع َ
ِ
َ
ً
ً
َ
هلل
الص ِب ُّي».
داو ُد ُسل ْيمانََ .و� َأح َّب ا ُ
َمولو ُدك َّ
َو َولدَت ا ْبنا ثانيا َس ّما ُه ُ
ُس َل ْيمان25 .ف�أ ْر َس َل َك ِل َم ًة َع َلى َف ِم نا ْثا َن ال َّن ِب ِّي� .أطل َقَ
داو َد َو َب ْث َش َبع
نا ْثا ُن َع َلى ُس َل ْيما َن ْاس َم َيدي ِديا .أ َف َع َل هذا ِم ْن �أجلِ
موت طفلِ
ُ
ُ
ِ
َ
هلل ال َمولو َد – ا ْب َن ا ِ
ْ
ِ
ا
هلل.
ل
ع
ج
و
.
ه
ر
دا
ى
ل
�
ن
ا
ث
نا
15ثُ َّم ذ َه َب
ُ
إ
َ ََ ُ
ض شَ دي ٍد16 .فصلَّى
صاب بِ َم َر ٍ
ُ
داو َد ِم ْن َز ْو َج ِة �أو ِريّا – ُي ُ
ْ
ِ
ِّ
َ
ِ
أ
هلل
داود َي ْح َت ُّل رِ َّبة
َض �أ ْن َي�أكُ َل � ْأو
ف
ر
و
،
ط
ال
�
ن
م
ا
ى
ل
�
د
داو
فلِ
جلِ
إ
ُ
ْ
َ
ُ
َ َ
26كان َْت ِر َّب ُة ِ
ين ،فش َّن يو� ُآب
ض
يشر َبَ .و َدخَ َل َبي َت ُه و َب ِق َي ُهنا َك ،ثُ َّم َت َمدَّد َع َلى ال� أ ْر ِ
عاص َم َة ال َع ُّمونِ ِّي َ
َ
َطوا َل اللَّيلِ.
داو َد ُر ُسلا ً
َ
الح ْر َب ِضدَّها َو ْاح َتلَّها27 .ث َّم �أ ْر َس َل �إلَى ُ
17
الح ْر َب ض َّد ِر َّبةَ .لَ َق ِد ْاحتل ْل ُت
حاولوا َر ْف َع ُه ِم ْن َع َلى يقولون« :لَ َق ْد شَ َن ْن ُت َ
داو َد َو َ
َجاء قا َد ُة عائِ َل ِة ُ
ف َ
خرين وهاجموا
َض �أ ْن َي�أْكُ َل ال َّطعا َم َم َع َمدي َن َة ال ِميا ِه28 .ف ْ
اس ال� آ َ
َض .كَما َرف َ
ال� أ ْرضِ ،لَ ِك َّن ُه َرف َ
َاج َم ِع ال� آ َن النّ َ
َمدي َن َة ِر َّب َة َو ْاح َتلُّوها قَب َل �أ ْن �أ ْف َع َل �أنا ذَلِكَ  .ل�أنَّني �إ ْن
هؤلا ِء القا َد ِة.
مات ال ِّطف ُلَ .فخَ ِش َي خُ دّا ُم َف َع ْل ُتُ ،د ِع َي ْت َه ِذ ِه ال َمدي َن ُة باسمي».
18وفي َالي ْو ِم ال ّسابِ ِعَ ،
داو َد تَبلي َغ ُه بِ َم ِ
عب كُلَّ ُه َو َذ َه َب �إلَى ِر َّب َة َوشَ َّن
حاولْنا �أ ْن
29ف ََج َم َع ُ
وت ال ِّطفلِ .فَقالوا« :ها َق ْد َ
ُ
داو ُد الشَّ َ
30
ِ
ِ
ِ
ِّ
َ
ِّ
اج م ْن َع َلى
ف
ر
ه
ن
ك
ل
ا،
ي
ح
ل
زا
ي
ما
ل
ف
ط
ال
ن
كا
دما
ن
ع
د
داو
م
ل
ك
َ
ْ
ُ
َّ
َ
ُ
ُ
الح ْر َب ضدَّها َو ْاحتلَّها .ث َّم خَ َل َع التّ َ
َض َ
َ
َ
نُ َ َ ُ
َ
ًّ
َ
ِ
ِّ
ِ
الاس ِتما َع �إلَينا .ف إ� ْن �أخْ َب ْرنا ُه ال� آ َن بِ ُموت الطفلُِ ،ر َّبما
ْ
أ
ِ
ِ
 25:12ي ِ
َي ْف َع ُل بِ َن ْفسه شي ًئا َرديئاً».
حبوب اهلل».
ديديا� .أي « َم ُ
َ
داو َد ر�أى خُ دّا َم ُه َي َتهامسونََ ،و َف ِهم �أ َّن
19لَ ِك َّن ُ
أمات ال ِّطف ُل؟»
مات .فَس�ألَ ُهمَ �« :
ال ِّطف َل َق ْد َ
مات».
أجاب الخُ دّا ُمَ �« :أج ْلَ ،
� َ
20
ِ
أ
ْ
َ
ض َواغ َت َس َل وتد َّهن
ض داود م ْن َعلى ال� ْر ِ
َف َن َه َ
بال َّز ْي ِت َو َبدَّل َملابِ َس ُهَ ،و َذ َه َب �إلَى َب ِ
يت ا ِ
هلل.
هلل لِ َي ْع ُب َد ا َ
ثُ َّم ذهب �إلَى بي ِت ِه و َط َل َب شي ًئا ي�أْكُلُ ُهَ ،ف�أ ْعطا ُه خدّا ُمه
ض ال َّطعا ِم َف�أ َك َل.
َب ْع َ
21
فَقالوا لَ ُه« :لِ َم َت ْف َع ُل هذا؟ ِع ْندَما كا َن ال ِّطف ُل ما
َيزا ُل ح ًّياَ ،ر َفضْ َت �أ ْن َت�أْكُ َل وكُ ْن َت تبكي .لَ ِك ْن عندما
مات ،ن ََهضْ َت َو�أ َك ْل َت».
َ
22
ِ
ِّ
داو ُد« :ع ْندَما كا َن الطف ُل ما َيزا ُل َح ًّيا،
فقا َل ُ
َّ
أ
َ
يت ل�نَّني َفك ْر ُت في نفسيَ :م ْن
َر َفضْ ُت �أ ْن �آكُ َل و َبك ُ
هلل َع َلي َوت ََر َك ال ِّطف َل َي ْحيا23 .لَك َّنِ
َيدْري؟ لَ ُر َّبما شَ ِف َق ا ُ َّ
ُض ال َّطعا َم؟ َه ْل ُي ْم ِك ُنني
ال ِّطف َل َق ْد َ
مات ال�آنَ ،ف ِل َم �أ ْرف ُ
الحيا ِة؟ يوماً ماَ ،س�أ ْذ َه ُب �إلي ِه،
�أ ْن �ُأعي َد ال ِّطف َل �إلَى َ
ِ
إلي».
لَك َّن ُه لا َي ْس َتطي ُع ال َع ْو َد َة � َّ
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س َم ِل ِكها .كا َن تاجاً ِم َن ال َّذ َه ِب َع َلي ِه َح َج ٌر َكرِي ٌم.
َر�أْ ِ
داو ُد
فَكا َن ال َّت ُ
اج ي ِز ُن ن َْح َو ِقنطا ٍر أ ِم َن ال َّذ َه ِبَ .و َس َبى ُ
ثير ِم َن ال�أشيا ِء الثّمي َنةِ.
ِ
َ
ِم َن المدي َنة الك َ
31
ض َع َل ْي ِهم �أ ْن
َك َذلِكَ �أخْ َر َج ُسكّا َن ال َمدي َن ِة َوف ََر َ
الحدي ِد .كما � ْأج َب َر ُهم
َي ْع َملوا بالمناشي ِر َو َمعاو ِِل َوفُ ُؤو ِ
س َ
َع َلى ال ِبنا ِء بقوالِ ِب ال ُط ِ
نفس ُه
وبَ .ف َع َل ُ
يء َ
داو ُد الشَّ َ
ين كُلِّها .ث َّم عا َد َم َع َج ِ
يش ِه كلَّ ِه �إلَى
بِ ُمد ُِن ال َع ُّمونِ ِّي َ
َمدي َن ِة ال ُق ْدسِ.

13

أمنون َوثامار
ُ

كا َن لداو َد ا ْب ٌن ُيد َعى �أ ْبشالُو َمَ .ول� أ ْبشالُو َم
�ُأخْ ٌت تُد َعى ثاما َرَ ،ج ِمي َل ٌة ِج ّداًَ .وكا َن
داو َد – َواقعاً في غَرا ِم ثاما َر،
�أ ْم ُنو َن – َو ُه َو � َأح ُد �أ ْبنا ِء ُ
سيئ �إليها ،لَ ِك َّن ُه
َ 2و ْه َي
ُ
عذراء .لَ ْم ُي َف ِّك ْر �أمنون بِ�أ ْن ُي َ
ض ِم ْن
�أرا َدها بِ ِش َّد ٍة .و َق ْد َف َّك َر بِ�أ ْن َي َتظا َه َر بِال َم َر ِ
�أج ِلها.
ِ
ونادابَ ،و ْه َو اب ُن
َ 3و َق ْد كا َن ل� أ ْم ُنو َن َصدي ٌق ُي ْد َعى ُي َ
وناداب شَ دي َد
ِش ْم َعةَ .و ِش ْم َعة ُهو �أخُ و ُ
داو َدَ .وكا َن ُي ُ
ال َّذكا ِء4 ،فَقا َل ل� أ ْمنونَ« :ما بِكَ تبدو َمه ُموماً في ك ِّل
باحَ ،و�أن َْت اب ُن ال َم ِ
لك!»
َص ٍ
ِ
ِ
ِ
ِ
أ
ُأخْ
ونادابُ�« :أح ُّب ثاما َرَ � ،ت شَ قيقي
فقا َل � ْم ُنو ُن ل ُي َ
�أ ْبشالو َم».
وناداب« :ا ْذ َه ْب �إلَى ال ِفراشَِ ،وتَظا َه ْر
5فَقا َل لَ ُه ُي ُ
بِالْ َم َرضِ ،في�أْتي َوالِ ُد َك لرؤ َي ِتكَ َ .ف ُق ْل لَ ُه‹ :اطلُ ْب ِم ْن
�ُأخْ ِتي ثاما َر �أ ْن َت�أْتِي َوتُ ْع ِطيني ال َّطعا َم ل�آكُ َلَ .ف ْل ُت َحضِّ ِر
ال َّطعا َم �أمامي ،ف�أرا ُه و�آكُ ُل ِم ْن َي ِدها»›.
َ 6و َه َكذا َت َمدَّد �أمنو ُن في ال ِفراشَِ ،وتَظا َه َر بِالْ َم َرضِ.
داو ُد لرؤ َي ِت ِه ،فقا َل ل ُه �أمنونُ« :اطلُ ْب ِم ْن
َجاء ال َم ِلكُ ُ
ف َ
ْ
َ
َ
أ
ْ
ْ
َ
�ُأختي ثاما َر �ن َتدخُ َل .فل ُتحضِّ ر لي ك ْعك َتين بي َنما
� ِ
ُأراق ُبهاِ .حي َن ِئ ٍذُ ،ي ْم ِك ُنني �أن �آكُ َل ِم ْن َيديها».
7
داو ُد ُر ُسلا ً �إلَى َم ْنز ِِل ثاما َر ،فَقالُوا لَها:
َف�أ ْر َس َل ُ
«ا ْذ َهبي �إلَى َم ْنز ِِل � ِ
ض
أخيك �أ ْمنو َن َو َحضِّ ري لَ ُه َب ْع َ
ال َّطعا ِم».
س
أ ِ 30:12قنطار .حرفياً «كيكارُ ».عمل ٌة قديمةٌَ ،ووِحد ُة قيا ٍ
لل َو ِ
ين كيلُوغراماً.
زن تعاد ُل نَح َو �أر َب َع ٍة َوثَلاثِ َ

عام ألمنون
حضر
ثامار ت
َّ
الط َ
ُ ُ ِّ ُ

َ 8ف َذ َهب ْت ثاما ُر �إلَى منز ِِل � ِأخيها �أمنونَ ،و َق ْد كا َن
ض ال َع ِجينِ َو َع َج َن ْت ُه بِ َي َد ْيها
في ال ِفراشَِ .
فتناولَ ْت َب ْع َ
َو َط َبخَ ِت الك ْع َك َتينِ َ .ف َع َل ْت هذا �أما َم �أ ْم ُنونَ9 .ثُ َّم
�أخْ َر َج ِت الك ْع َك َتينِ من ال ِمقلا ِة َو َو َض َع ْت ُهما �أما َم ُه.
َض �أ ْن َي�أْكُ َل وقا َل لِخُ د ِّام ِه« :اخْ ُرجوا ِم ْن ُهنا.
ف ََرف َ
َد ُعونِي َو ْح ِدي!» فغا َد َر خُ دّا ُم ُه كُلُّ ُهم ال ُغ ْر َفةَ.
ِ
ب ثامار
أمنون َي ْغ َتص ُ

10ثُ َّم قا َل �أ ْمنو ُن لثاما َرْ �« :أح ِضري ال َّطعا َم �إلَ َّي ُغ ْر َف ِة
ال َّن ْو ِمَ ،و�أ ْط ِعميني بِ َي ِد ِك».
حض َر ْت ُهما َو َدخَ َل ْت
ناولَ ْت ثاما ُر الك ْع َك َتينِ اللَّ َتينِ َّ
َف َت َ
�إلَى ُغ ْر َف ِة نَ ْو ِم � ِأخيها11 .ثُ َّم �أخَ َذ ْت تُ ْط ِع ُم ُه .لك َّن ُه �أ ْم َسكَ
َبي ِدها وقا َل لهاُ�« :أخْ تا ُه ،تَعالِي َو ِ
عاشرِي ِني».
12فَقالَ ْت لَ ُه ثاما ُر« :لا يا � ِأخي! لا َت ُذلَّني بِ َع َم ِلكَ
ف
شين! لا َي ْن َب ِغي �أ ْن تُ ْق َت َر َ
هذا! لا َت ْف َع ْل َهذا ال ِفع َل ال ُم َ
13
ِ
ص
� ُ
أشياء فظيع ٌة ك ََه ِذ ِه �أ َبداً في � ْإسرائيل! لَ ْن �أتَخَ لَّ َ
ِ
اس �أنَّكَ لَ ْس َت ِس َوى � َأحدِ
�أ َبداً م ْن عارِي ،وسي ُظ ُّن النّ ُ
ِ
وس َي َد ُعكَ َت َتز َّو ُج
َ
الح ْمقَى� .أرجو َكَ ،كلِّ ِم الملكَ َ ،
بي».
14
ِ
َ
َ
ال�إ
غاء �إلى ثامارَ .وكا َن
لك َّن �أمنون َرف َ
َض ْص َ
�أ ْقوى ِم ْنهاَ ،ف�أ ْج َب َرها َع َلى ُمعاشَ َرتِ ِه15 .ثم بد�أ يش ُع ُر �أنَّ ُه
َي ْك َر ُههاَ ،ب ْل �إنَّ ُه َك ِر َهها �أ ْكث ََر بكثي ٍر ِم ّما � َأح َّبها ِم ْن قَب ُل.
فقا َل لها�« :إن َْه ِضي َواخْ ُر ِجي ِم ْن ُهنا!»
16فقالَ ْت ل ُه« :لا! لا َت ْط ُر ْدنِي َه َكذا .هذا � ْأسو�ُأ
َح َّتى ِم ّما َف َع ْل َت ِم ْن قَب ُل!»
غاء �إلَى ثاما َر17 .ثُ َّم نا َدى
لَ ِك َّن �أمنون َرف َ
َض ال�إ ْص َ
خا ِد َم ُه وقال لَ ُه�« :أخْ ر ِْج هذه الفتا َة ِم ْن ه ِذ ِه ال ُغ ْر َف ِة،
راءهاَ 18 ».ف�أخذ خا ِد ُم �أمنون ثامار
ال�آنَ! َو�أ ْق ِف ِل َ
الباب َو َ
راءها.
�إلَى خار ِِج ال ُغ ْر َف ِةَ ،و�أ ْق َف َل َ
الباب َو َ
َثير ال�أل ْ ِ
فبنات
وانُ .
كان َْت ثامار َت ْرتَدي ثَوباً طويلا ً ك َ
19
َّوب
الم ِل ِك العذارى َي ْرت َ
َدين �أ ْثواباً كَه ِذ ِه .فَم َّزق َِت الث َ
َو َو َض َع َت َع َلى َر� ِأسها َرماداً .ثُ َّم َو َض َع ْت َيدَها َع َلى
َر�أْ ِسها َو�أخَ َذ ْت َت ْب ِكي.
20فَقا َل لَها �أخُ وها �أ ْبشالومَ « :ه ْل كُ ْن ِت َم َع � ِ
أخيك

329

�أ ْم ُنونَ؟ َه ْل �ألْ َح َق بِ ِك ال�أذَى؟ ا ْهد�أي ال� آ َن يا �ُأخْ ِتي.
�أ ْم ُنو ُن �أخُ ِ
وك ،لذا سنهت ُّم بال� أ ْمرِ .لا تَستائِي».
َعيش في
َف َل ْم َت ُق ْل ثامار شَ ي ًئاَ ،
وذهب ْت بِ َص ْم ٍت ت ُ
َم ْنز ِِل �أبشالو َم.
َ 21و َع ِل َم الم ِلكُ داود بالْخَ َب ِر َوغ ََض َب ِج ّداً .لَ ِك َّن ُه
لَ ْم ُي ِر ْد �أ ْن ُي ِ
كرَ ،وكا َن ُي ِح ُّب ُه.
عاق َب �أم ُنو َن ل�أن َّ ُه ا ْب ُن ُه ال ِب ُ
َ 22وكا َن �أبشالو ُم َي ْك َر ُه �أ ْم ُنونَ ،لَ ِك َّن ُه لَ ْم َي ُق ْل لَ ُه �أ َّي
َك ِلم ِة َح َس َن ًة �أ ْم َس ّي َئةًَ .ب ْل َك ِر َه ُه ل�أن َّه ا ْغ َت َص َب �ُأخْ َت ُه
ثاما َر َو�أهانَها.
انتقام ْأبشالوم
ُ

َ 2ص ُموئيل 3:14
ِ
أمنون
ُ
داو ُد َي ْس َم ُع بِ َموت ْ

30
ناء الم ِل ِك ما َيزالُو َن في َطرِي ِق ِهم �إلَى
كا َن �أ ْب ُ
ِ
جاء ِفي ِه:
داخلِ ال َم ِدي َن ِة .لَ ِك َّن الملكَ ُ
داو َد تلقّى خبراً َ
ناء الم ِل ِك َج ِميعاً! ولَ ْم َي ْب َق ِ
واح ٌد ِم ْن ُهم
« َق َت َل �أ ْبشالُو َم �أ ْب َ
ح ًّيا».
31
ِ
كُ
داو ُد ثِيا َب ُه َوانْ َط َر َح َع َلى ال� أ ْرضِ.
ل
الم
قَ
ز
َم
ف
َّ
ُ
َك َذلِكَ م َّزق ُض ّبا َط ُه ِ
الواقفُو َن �إلَى جان ِب ِه ثيا َب ُهم.
وناداب ْب َن ِش ْم َعةَ ،قا َل« :لا
32لَ ِك َّن �أخا ُ
داو َدُ ،ي َ
أبناء الم ِل ِك َج ِميعاً ماتُوا! �أ ْم ُنو ُن
َت ُظ َّن يا َم َ
ولاي �أ َّن � َ
ِ
ِّ
مات .كا َن �أبشالوم ُيخَ ط ُط ل َهذا ُم ْن ُذ َالي ْوم
َو ْح َد ُه َق ْد َ
الذي ا ْغ َت َص َب فيه �أ ْم ُنو ُن �أخْ َت ُه ثاما َر33 .فَلا َي ْن َكس ْرِ
أبناء َك كلَّ ُهم َق ْد ماتوا.
َق ْل ُبكَ يا َمولا َي َو َم ِل ِكي َف َت ُظ َّن �أ َّن � َ
مات».
�أ ْم ُنو ُن َو ْح َد ُه َق ْد َ
34ا ّما �أبشالوم ف ََه َر َب .وكا َن ِع ْن َد ِجدا ِر ال َمدي َن ِة
آتين ِم َن ِ
الج َه ِة ال�ُأخْ رى
ِس .فر�أى
الكثير ِم َن ال َّنا ِ
س� َ
َ
حار ٌ
35
داو َد« :كُ ْن ُت ُم ِحقًّا!
ِم َن ال َّتلَّ ِة .فقا َل يوناداب للم ِلك ُ
ناء الم ِل ِك �آتُونَ».
�أ ْب ُ
36
ِ
ِ
ِ
وناداب
ناء الملك فَو َر �أن انْ َتهى ُي
ُ
و َدخَ َل �أ ْب ُ
ِم ْن ك ِ
ٍ
ٍ
داو ُد
َلام ِهَ .وكانوا َي ْبكو َن بِصوت عالَ .و َ
راح ُ
داو ُد َي ْب ِكي
ُ
كاء شَ ديداً37 .و َظ َّل ُ
وض ّبا ُط ُه كُلُّ ُهم َي ْبكو َن ُب ً
ِ
ِ
ِ
ً
أ
َ
َع َلى ا ْبنه � َّياما كث َيرةً.

َ 23ب ْع َد عا َمينِ ْ � ،أح َض َر �أ ْبشال ُو ُم رِجالا ً �إلَى َبع َل
حاصو َر ،ال ّ ِتي َت َق ُع قُ ْر َب ُحدو ِد � ِ
أراضي �أ ْفرايِ َم ،لِ َي ُج ّزوا
ُ
أ
ناء الم ِل ِك َج ِميعاً لِي�أتوا و ُيشارِكوا
ب
�
ودعا
.
م
ن
غ
ال
صوف
َ
َ َِ
ْ َ
في َولي َمةَ 24 .ف َذ َه َب �أ ْبشالو ُم �إلَى ال َم ِل ِك وقا َل لَ ُه:
ض ال ِّر ِ
صوف َغ َنمي� .أ ْرجو َك �أ ْن
جال �آتو َن لِ َي ُّجزوا
َ
« َب ْع ُ
ِ
ِ
ِ
ت�أتي َم َع خُ دّامكَ َوتُشا ِركُوا في ال َولي َمة».
داو ُد ل�أبشالو َم« :لا يا ُب َن َّي .لَ ْن
25فَقا َل الم ِلكُ ُ
نَ ْذ َه َب َج ِميعاًَ .س ُن ْث ِق ُل َع َليكَ َ ».و�ألَ َّح �أ ْبشالو ُم َع َلى
داو َد لَ ْم َي ْذ َه ْب َب ْل �أ ْع َطى
داو َد لِ َكي َي ْذ َه َب .لَ ِك َّن ُ
ُ
َ
َب َرك َت ُه.
26
َّ
ُ
َ
أ
ْ
ُ
هاب،
ذ
ال
د
ُري
ت
لا
ت
ن
ك
ن
�
«
:
م
و
ل
شا
ب
�
ه
ل
ل
قا
و
ُ
إ
َ َ ُ ْ ُ
ْ َ
َ
ِ
ِ
أ
ُ
ج ُشور
ى
ل
إ
ب
ر
ه
ي
أبشالوم
ي».
ن
ق
راف
ي
ن
و
ن
م
�
ي
أخ
َ
� ُ
َْ ُ ُ َ
أرجو �أ ْن تَط َل َب ِم ْن � ِ ْ ُ ُ
َ
ماي بنِ َع ِّميهو َدَ ،م ِل ِك
ف ََس�ألَ ُه الم ِلكُ « :لِ َم تُرِي ُد �أ ْن َي ْذ َه َب َم َعكَ ؟»
َو َه َر َب �أبشالو ُم �إلَى تِ ْل َ
39
38
ِ
َ 27ف َم َضى �أبشالو ُم في �إلْ ِ
َلاث َس َن ٍ
داو َد� ،إلَى �أ ْن َجشُ و َرَ .و�أ ْم َض ْى في َجشُ و َر ث َ
واتَ .و َب ْع َد
حاح ِه �إلَى ُ
داو ُد لك َّن ُه كا َن َي ْف َت ِق ُد
خرين ب�أ ْن ي ْذ َه ُبوا.
َم ْو ِت �أ ْم ُنونََ ،ت َع َّزى الم ِلكُ ُ
َس َمح ل� أ ْمنو َن َو�أ ْبنا ِء الم ِل ِك ال� آ َ
�أ ْبشالُو َم كَثيراً.
ل أمنون
َم ْق َت ُ

28ثُ َّم �أ ْع َطى �أبشالو ُم هذا ال� أ ْم َر لِخُ د ِّام ِهِ :
«راقبوا
�أ ْم ُنونَِ .ع ْندَما َي ْس َت ْر ِخي بِ َس َب ِب الخَ ْمرَِ ،و�أقُو ُل لَ ُك ُم
ا ْق ُتلُوا �أ ْم ُنونَ ،فَا ْق ُتلُو ُهَ .ولا تَخافُوا ِم َن ال ِع ِ
قابَ ،ف�أنْ ُت ُم
ِياء َوشَ ْجعانَ».
ت ُِطي ُعو َن �أ ْمرِيَ .ف ُكونوا �أ ْقو َ
ِ
َ 29و َه َكذا َف َع َل ُجنو ُد �أبشالوم الشُّ با ُن ما َط َل َب ُه م ْن ُهم،
خرين َه َر ُبواَ .ر ِك َب ك ُّل
أبناء ُ
داو َد ال� آ َ
َو َق َتلُوا �أمنونَ .لَ ِك َّن � َ
ِ
واح ٍد دا َّب َت ُه َو َه َر َب.

ِ
داود
رأة
ام ً
حكيم ًة إ َلى ُ
يوآب ُي ْرس َل ْ
َ

14

َو َع ِل َم يو� ُآب ب ُن ُص ُر ِو َّي َة باش ِت ِ
ياق الم ِل ِك
2
داو َد الشَّ دي ِد �إلَى ا ْب ِن ِه �أ ْبشالُو َم .ف�أ ْر َس َل
ُ
رسلا ً ُي ِ
حضرو َن ا ْمر�أ ًة حكي َم ًة ِم ْن ُهنا َك.
�إلَى َتقُو َع ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
بالح ْزنِ
الحكي َمة« :تظا َهري ُ
َوقا َل يو�آب لِ َهذه ال َم ْر�أة َ
ياب ِ
الحدا ِدَ ،ولا ت َْهت ِّمي لِم ْظ َهر ِِك
الشَّ ِديدَ .ا ْر َت ِدي ثِ َ
الخار ِِج ِّي ب ْل تَص َّرفي كا ْمر�أ ٍة َت ْب ِكي َف ِقيدَها3 .ا ْذ َه ِبي �إلَى
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ال َم ِل ِك َوقُولِي لَ ُه ما َس�أقُولُ ُه لَ ِك تَماماًَ ».فخّ َّب َر يو� ُآب
ال َم ْر�أ َة ماذا تقو ُل.
ِ
ِ
ِ
َ
4و َت َكلَّ َم ِت المر�أ ُة ال�آت َي ُة من َتقُو َع �إلى الملك ،و َق َد
ض َوقالَ ْت�« :أ ُّيها الم ِلكُ  ،هلّا
وج َهها ن َْح َو ال� أ ْر ِ
َح َن ْت ْ
سا َع ْد َت ِني!»
داو ُد« :ما ِهي ُم ِ
شك َل ُت ِك؟»
5فقا َل لها الم ِلكُ ُ
َ
6
مات َز ْو ِجي .وكان
فقالَ ِت ال َم ْر�أةُ�« :أنا �أ ْر َم َل ٌةَ .ق ْد َ
َلانَ ،ولَ ْم ُي ِ
للحقُول َي َتقات ِ
لي ا ْب ِ
وق ْف ُهما � ْأو
نان خَ َرجا ُ
7
َي ْف ِص ْل َب ْي َن ُهما � َأحدٌ .ف َق َتل �أح ُد ُهما ال�آخَ َرَ .ف َو َقف ِ
َت
اب
العائِ َل ُة كلُّها ِضدّي َوقالُواْ �‹ :أح ِضري لَنا الشّ َ
الذي َق َت َل �أخا ُهَ ،ف َن ْق ُت َل ُه ل�أن َّ ُه َق َت َل �أخا ُهَ ›.ف�إذا َف َعلُوا
َهذاُ ،يط ِف ُئو َن َحيا َت ُه! َو ْه َو ا ْب ِني ال َوحي ُد ال�آنََ .و َه َكذا
َيضي ُع ْاس ُم َز ِ
صير بِلا
وجي ِم ْن �أ ْر ِ
ض � ْإسرائي َل ،ل�أن َّ ُه َي ُ
َو ٍ
ريث».
8
ِحي َن ِئ ٍذ ،قا َل ال َم ِلكُ لِ ْل َم ْر�أ ِة« :ا ْذ َهبي �إلَى َبي ِت ِك،
وس�أ ْه َت ُّم بال� ُأ ُمو ِر ل�أج ِل ِك».
َ
ِ
9فقالَ ِت المر�أ ُة التقوعية لل َمل ِكَ « :ف ْل َتق َِع ال َملا َم ُة
ولاي َو َم ِل ِكي! �أن َْت و َمم َل َك ُتكَ َبرِيئان».
َع َل َّي يا َم َ
ِ
داو ُد�« :إ ْن كا َن � َأح ٌد ُي َكلِّ ُمكِ
10فَقا َل ال َملكُ ُ
بِ ُسو ٍءْ � ،أح ِضري ِه �إلَ َّي ،ولَ ْن ُي ْز ِع َج ِك ثانِيةً».
11فقالَ ِت ال َم ْر�أةُ�« :أ ْرجو َك �أ ْن تُ ْق ِس َم بِ ْاس ِم إلَهِكَ
�إنَّكَ َس َت ْم َن ُع الَّ ِذي َيث�أ ُر لِل َّد ِم أ ِم ْن َقتلِ ا ْبني ل�أن َّ ُه َق َت َل
�أخا ُه ،ف ََيه ِلكَ ابِ ِني الثّانِي».
داو ُدِ �« :
أقس ُم با ِ
الح ِّي ،لَ ْن ُي ْؤ ِذ َي � َأح ٌد
هلل َ
فقا َل ُ
ْ
ِ
ِ
ِ
ِ
ا ْب َن ِك .لن ت َْسق َُط شَ ْع َر ٌة واح َد ٌة م ْن َر�أسه».
ولاي وم ِلكي� ،أ ْرجو َك �أ ْن
12فقالَ ِت ال َم ْر�أةُ« :يا َم َ
ت َْس َم َح لي بِ�أ ْن �أقو َل لكَ شي ًئا �آخَ َر».
فَقا َل ال َم ِلكُ َ « :ت َكلَّ ِمي».
13فَقالَ ِت ال َم ْر�أةُ« :لِ َم خَ َّط ْط َت لِ َه ِذ ِه ال�ُأمو ِر بِش�أ ِن
عب ا ِ
شَ ِ
هر �أنَّكَ
هلل؟ � َأج ْل ِع ْندما تقو ُل َه ِذ ِه ال�أمو َر تُ ْظ ُ
ُم ْذنِ ٌب ،ل�أن َّكَ لَ ْم تُ ْر ِج ْع الا ْب َن الذي � ْأج َب ْر َت ُه َع َلى ُمغا َد َر ِة
الماء
دا ِر ِه14 .يوماً ما ،ن ُ
َموت َج ِمي ُعنا .سنكو ُن كما ُ
الجاري َع َلى ال� أ ْرضِ .ما ِم ْن � َأح ٍد يستطي ُع �أن ُي َلم ِل َم ُه.
أ
كثر ِص َل ًة بالقَتيلِ ِفي عائِ َل ِته.
ثأر ِل َد ِمه .ال ّرج ُل ال� أ ُ
 11:14ا َّلذي َي ُ
(�أيضاً في العدد )12

هلل ُي ِ
س
هلل للنّا ِ
َت ْعر ُ
اس .لَ َق ْد خَ َّط َط ا ُ
ِف �أ َّن ا َ
سام ُح النّ َ
ِ
ِ
ِ
اله َر ِب ل ْل ُمحا َف َظة َع َلى سلا َمتهم ،و ُه َو
برين َع َلى َ
ال ُم ْج َ
15
ِ
ِ
ولاي وملكي،
لا ُي ْج ِب ُر ُهم َع َلى ال ُه َرو ِب م ْن ُه! فيا َم َ
ِ
ِ
اس �أخافُوني.
جئ ُْت �أقو ُل لَكَ ه ِذ ِه
الكلمات .ل� أ َّن النّ َ
ف ُق ْل ُت ِفي نَ ْف ِسي َس�ُأ َكلِّ ُم الم ِلكَ َ ،ولَعلُّ ُه ُي ِ
ساعدُني.
16
الي و ُي ْن ِق ُذني ِم َن ال َّر ُجلِ الّذي ُيري ُد �أ ْن
َس ُي ْصغْي َّ
َي ْق ُت َلني َو َي ْق ُت َل ا ْبني .ذَلِكَ ال َّر ُج ُل ُيري ُد �إزالتي �أنا َوا ْب ِني
ِ
ضا ِ
ولاي ال َم ِل ِك
ِف �أ َّن
ِم ْن �أ ْر ِ
هلل�17 .أ ْعر ُ
كلمات َم َ
ِ
ِ
ٍ
احةُ ،ل�أن َّكَ َك َملاك من ع ْند ا ِ
هلل يا َمولا َي
َس َت ْم َن ُحني ال ّر َ
ال َم ِل ِك .تُ ّم ِّي ُز الخَ َير َوالشَّ َّرَ .وإلَ ُهكَ َم َعكَ ».
جاب الم ِلكُ داود المر�أةََ « :ي ْن َب ِغي �أ ْن تُجيبي
18ف�أ َ
ؤال الذي َس�أ ْط َر ُح ُه َع َل ِ
الس ِ
يك».
َع َلى ُّ
ولاي َو َم ِل ِكي� ،أ ْرجو َك �أ ْن
فقالَ ِت المر�أةُ« :يا َم َ
َت ْط َر َح سؤالَكَ ».
19فقا َل ال َم ِلكُ َ « :ه ْل َط َل َب ِم ْن ِك ُيو� ُآب �أ ْن َتقُولِي
ياء؟»
ه ِذ ِه ال� أ ْش َ
ف�أجا َب ِت المر�أةُُ�« :أ ْق ِس ُم بِ َحياتِكَ يا َمولا َي َو َم ِلكيِ
�إنَّكَ ُم ِح ٌّق تَماماً .فضابِ ُطكَ ُيو� ُآب َط َل َب منّي قَو َل
20
شياء بطري َق ٍة
ه ِذ ِه ال� أ ْشيا ِءَ .ف َع َل ذَلِكَ  ،لَ َعلَّكَ ت ََرى ال� أ َ
ولاي� ،أن َْت َح ِكي ٌم ِح ْك َم َة َم ٍ
لاك ِم ْن ِع ْن ِد
ُمخْ َت ِل َف ٍة .يا َم َ
ا ِ
يجري َع َلى َو ْج ِه ال� أ ْرضِ».
هلل ،وتَع َل ُم بِ ُك ِّل ما ْ
الق ْدس
وم
دين ِة ُ
يعود إ َلى َم َ
ُ
ْأبشا ُل ُ

ْت
21قا َل الم ِلكُ ليو� َآب« :ها �أنا َس�أ ْف َع ُل ما َو َعد ُ
اب �أبشالُو َم».
بِ ِهَ .وال�آنَ� ،أ ْر ِ
جع الشّ َ
ض بِ� ٍ
إجلالَ ،وبا َر َك
22ف ََح َنى ُيو� ُآب بِ َر�أْ ِس ِه �إلَى ال� أ ْر ِ
«الي ْو َم َع ِل ْم ُت �أنا خا ِد َمكَ �أنَّكَ
ال َم ِلكَ ُ
داو َد َوقا َلَ :
ض ع ِّني ،ل�أن َّك َف َع ْل َت بِ َح َس ِب ما َط َل ْب ُت ُه ِمنكَ يا
را ٍ
ِ
كُ
ولاي ال َمل ».
َم َ
23
ُ
ض يو� ُآب َو َذ َه َب �إلَى َجشُ و َر َو� ْأح َض َر
َه
ن
م
ث
َّ َ َ
24
ِ
ِ
ِ
َ
ْ
كَ
ُ
داو َد قا َل:
ل
الم
ن
ك
ل
ِ.
س
د
ق
ال
ة
ن
دي
�أبشالُو َم �إلَى َم َ
َّ
ُ
« َي ْس َت ِطي ُع �أبشالُو ُم �أ ْن َي ُعو َد �إلَى منزِلِ ِه ُه َو� ،إنَّما لا ُي ِ
مك ُن ُه
�أ ْن َي�أْتِ َي لِرؤ َيتيَ ».و َه َكذا كانَ.
َ 25ولَ ْم َي ُك ْن ِفي ك ِّل � ْإسرائِي َل َر ُج ٌل ُيمد َُح لِ َوسا َم ِت ِه
يب ِم ْن َر� ِأس ِه َح َّتى َقد َِمي ِه.
َك�أ ْبشالُو َم .لَ ْم ي ُك ْن ِفي ِه َع ٌ
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ين َي ْث ُق ُل شَ ْع ُر ر� ِأس ِه ،كا َن
َ 26وفي نِها َي ِة كُ ِّل عا ٍمِ ،ح َ
َيق ُُّص ُه وي ِزنُ ُه فيبلُ ُغ نَح َو ِم ِئ ِتي ِمث ٍ
ْقال َم َل ِك ٍّي .أ َ 27وكا َن
ل� أ ْبشالُو َم ثلا َث ُة �أ ْبنا ٍء َوا ْب َن ٌة ِ
واح َد ٌة تُدْعى ثاما َرَ .و ِه َي
ناء.
ا ْمر�أ ٌة َح ْس ُ
أبشالوم ُي ْجبِ ر يوآب
ُ
ِ ِ
ؤي ِته
َ
المجيء ل ُر َ
ع َلى َ

28
س عا َمينِ ِ
كام َلين
عاش �أبشالو ُم في َمدي َن ِة ال ُق ْد ِ
َ
داو َد29 .فَاس َتد َعى
لَ ْم ُي ْس َم ْح ل ُه خلالَ ُهما بزيا َر ِة الم ِل ِك ُ
�أبشالو ُم يو� َآب لِ َكي ُي ِ
رس َل ُه �إلَى الم ِل ِك ،لَ ِك َّن يو� َآب لَ ْم
ي�أ ِت .فَاس َتدعا ُه ثانِ َيةًَ ،ف َل ْم ي�أ ِت.
30فقا َل �أبشالوم لِخُ د ِّام ِه« :ها َحق ُل ُيو� َآب َو ِفي ِه
َحصا ُد شَ ِعي ِر ِه ُهنا َك بال ُق ْر ِب ِم ْن َحق ِلي ،فَاذ َه ُبوا
َو� ْأحرِقو ُه».
أحرقُوا َحقلِ يو� َآب.
فذ َه َب خُ دّا ُم �أبشالو َم َو� َ
31
جاء �إلَى َم ْنز ِِل �أبشالو َمَ ،وقا َل لَ ُه:
َف َن َ
هض يو� ُآب َو َ
«لِ َم َح َرقَ خُ دّا ُمكَ َحق ِلي؟»
32
أرس ْل ُت لكَ رِسالَ ًة طل ْب ُت
فَقا َل لَ ُه �أبشالو ُمَ �« :
ْت �أ ْن َت ْذ َه َب �إلَى
جيء �إلَى ُهنا� .أ َرد ُ
فيها ِم ْنكَ ال َم َ
جيء ِم ْن َجشُ و َر.
ال َم ِل ِك وتس�ألَ ُه لِ َم َط َل َب منّي ال َم َ
يت ُهنا َكَ .وال�آنََ ،د ْع ِني �ُأقابِلِ
كا َن ِم َن ال� أ ْف َضلِ لَ ْو َب ِق ُ
ال َم ِلكَ َ .و�إ ْن كُ ْن ُت َق ْد �أخْ ط�أ ُتَ ،ف ِليق ُت ْل ِني!»
ِ
داود
يزور
أبشالوم
المل َ
ك ُ
ُ
ُ

33
أخب َر ُه بِما قا َل
جاء يو� ُآب �إ َلى ال َم ِل ِك َو� َ
ثُ َّم َ
َجاء �إلَي ِه َوان َْح َنى �أما َم ُه
�أبشالو ُمَ .فدَعا ال َم ِلكُ �أبشالو َم ،ف َ
ن َْح َو ال� أ ْرضِ .فق َّب َل ُه الم ِلكُ .
ِ ِ
أص ِدقا ِئه
أبشالوم ُي ْكث ُر م ْن ْ

15

َب ْع َد ذَلِكَ  ،تَملَّك �أ ْبشالُو ُم َم ْرك ََب ًة َو� ْأح ِص َنة،
سين َر ُجلا ً َي ْرك ُُضو َن �أما َم ُه
َو َج َع َل خَ ْم َ
2
ف
ض با ِكراً وي ِق ُ
بي َنما َيقو ُد مركَب َت ُه .كا َن �أ ْبشالُو ُم ي َن َه ُ

خاص ٌة
أِ 26:14مثقال ملكي .حرفياً «شاقل ملكيَ ».و ُه َو وِحد ٌة َّ
س ال َو ِ
زن تعاد ُل نَح َو ثَلا َث َة َعشَ َر غراماً.
لِقيا ِ
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وراح ُي ِ
ص لَ َد ْي ِه
راق ُب �أ َّي شَ خْ ٍ
بال ُق ْر ِب من الب ّواب ِةَ .
للح ْكم.
داو َد ُ
مشا ِك َلَ ،وه َو في طري ِق ِه �إلَى الم ِل ِك ُ
ص بِقولِ ِهِ :
«م ْن �أ ِّي مدي َن ٍة �أن َْت؟»
ف َُي َكلِّ ُم ذا َك الشَّ خْ َ
جيب ال َّر ُج ُل�« :أنا ِم ْن عائِ َل ِة كَذا َوكَذا من قَبائِلِ
ف َُي ُ
3
ِ
ِ
ِ
َ
أ
ْكَ
كَ
� ْإسرائِيل ».فيقو ُل �أبشالوم لذل ال َّر ُجلِ �« :ن ُمح ٌّق
داو َد لَ ْن ُيص ِغ َي �إليكَ ».
في َمطال ِبكَ  ،لَ ِك َّن الم ِلكَ ُ
4ف ََيقو ُل �أبشالو ُم �أيضاً�« :أ ِه� ،أتمنّى لَ ْو �أ َّن �أحداً
َي ْج َعلُني ِ
قاضياً في هذا َالب َل ِد! حي َنها �أ َت َم َّك ُن ِم ْن ُمسا َع َد ِة
ِ
ِ
ٍ
كُ ِّل َر ُجلٍ ي�أتيني بِمشْ ك َلة في َت َو َّص َل �إلَى َح ٍّل عاد ٍل».
5
انح َنى �أما َم ُه ،كا َن
ص �إلَى �أبشالوم َو َ
َو�إذا َ
جاء شَ خْ ٌ
ُي ِ
عاملُ ُه كَما لَ ْو كا َن صديقاً َحميماً .فَكا َن َي ْق َتر ُِب م ْن ُه،
و ُي ْم ِسكُ بِ ِه َو ُيق ِّبلُ ُهَ 6 .ه َكذا َف َع َل �أبشالو ُم َم َع َج ِم ِيع َب ِني
داو َد لِلقَضا ِءَ .و َه َكذا،
ذين جاؤوا �إلَى ال َم ِل ِك ُ
� ْإسرائِي َل ال ّ َ
ِ
بقلوب َج ِم ِيع َب ِني � ْإسرائِي َل.
فا َز
ألخ ِذ م َ ِ
داود
ط ُ
أبشالوم ُي َخ ِّ
ط ْ
ملكة ُ
ُ
َ

ٍ
داو َد:
َ 7ب ْع َد ُمرو ِر �أ ْر َب ِع
سنوات ،قا َل �أبشالو ُم لِل َم ِل ِك ُ
«�أ ْرجو َك �أ ْن تَس َم َح لِي بِ�أ ْن ا ْذ َه َب ل�إ تْما ِم و ْع ِد َي الّذي
َق َط ْع ُت ُه ِ
هلل في َح ْب ُرونَ .ب َ 8ق َط ْع ُت ذا َك ال َو ْع َد بينما
أعيش ِفي َجشُ و َرِ ،في �أرا َمَ ،ف ُق ْل ُت�‹ :إ ْن
كُ ْن ُت لا �أزا ُل � ُ
ِ
ْ
ُ
س خَ َد ْم ُت ُه»›.
هلل �إلَى َمدي َنة القد ِ
�أعا َدني ا ُ
9فقا َل ال َم ِلكُ داود« :ا ْذ َه ْب بِ َسلا ٍم».
َو َذ َه َب �أبشالو ُم �إلَى َح ْب ُرونَ10 .لَ ِك َّن ُه �أ ْر َس َل
الج ِ
يس �إلَى عائِ ِ
لات � ْإسرائِي َل فَقالُوا للنّاسِ« :عندما
َ
واس َ
بح �أ ْبشالو ُم َم ِلكاً فيِ
ت َْس َمعو َن البوقَ  ،قولوا‹ :لقد � ْأص َ
َح ْب ُرونَ!›»
ِ
َّ
َ 11و َدعا �أبشالو ُم م َئ َت ْي َر ُجلٍ للذ ِ
هاب َم َع ُه ،فغادروا
مين بِما كا َن ُيخَ ِّط ُط لَ ُهَ 12 .وبينما
َمدي َن َة ال ُق ْد ِ
س غ ََير عالِ َ
الجيلُون ِّيِ
كا َن �أبشالو ُم ُي َق ِّد َم ال َّذبائِ َح ،اس َت ْد َعى � ِأخي ُتو َف َل ِ
ِم ْن مدين ِت ِه ِجيلُوَ .و� ِأخي ُتو َف ُل ُه َو ِم ْن ُمس َتشارِي داو َد.
َنج ُحَ ،وكا َن ع َد ُد الذين
كان َْت ُمؤا َم َر ُة �أبشالو َم ت َ
َي ْد َع ُمونَ ُه ي ْزدا ُد �أ ْكث ََر َف�أ ْكث ََر.
ب َ 7:15ح ْب ُرون .وهي مدينة الخليل اليوم�( .أيضاً ِفي العداد )9
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ِ
طات أبشالوم
ط
عل ُم بِ ُم َخ ّ
داو ُد َي َ
ُ
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13
داو َد ،فَقا َل« :لقد
وجاء َر ُج ٌل َي ْن ُق ُل ال�أخْ با َر �إلَى ُ
َ
بد�أ َب ُنو � ْإسرائِي َل باتِّبا ِع �أبشالو َم».
ذين كانوا َم َع ُه في
داو ُد ُ
14فَقا َل ُ
لض ّب ِاط ِه َج ِميعاً ال ّ َ
َهر ِب ال�آنَ،
َهر َب! �إ ْن لَ ْم ن ُ
َمدي َن ِة ال ُق ْدسَِ « :ي َنب ِغي �أ ْن ن ُ
ض
لَ ْن َي َد َعنا �أبشالو ُم نَ َف َع ْل ذَلِكَ َ .ف ْل ُن ْس ِر ْع قَب َل �أ ْن َي ْق ُب َ
َع َل َينا ف َُي َد ِّم َرنا َج ِميعاً ،و َي ْق ُت َل �أه َل ال ُق ْدسِ».
15فقا َل ُض ّب ُ
اط ال َم ِل ِك لَ ُه« :نَ ْف َع ُل نَح ُن خُ دّا َمكَ
َك َّل ماَ تَطلُ ُب ُه يا َمولانا».
داو َد وشعبِ ه
ُ
هروب ُ

س كُلِّهم الّذين في
داو ُد مع النّا ِ
َ 16فخَ َر َج الم ِلكُ ُ
الجوارِي للا ْع ِتنا ِء
َم ْنزِلِ ِه .وت ََر َك ال َم ِلكُ َعشْ راً ِم ْن نِسائِ ِه َ
بِال َمنز ِِل17 .خَ َر َج ال َم ِلكُ وكُ ُّل جماعت ُه َتت َْب ُع ُه ،وتوقَّفُوا
باط الم ِل ِك كلُّ ُهم ِم ْن � ِ
ِع ْن َد �آخ ِر َم ْنز ٍِلَ 18 .م َّر ُض ُ
أمام ِه،
َك َذلِكَ الكريت ّيو َن َوالفليت ّيون َو ِ
الج ِّتييون وقد كانوا ِس َّت
ِم َئ ِة َر ُجلٍ ِم ْن َج ِّت.
الج ِّت َّي« :لِ َم �أن َْت ذا ِه ٌب
ّاي َ
19قا َل الم ِلكُ ل�إ ت َ
َم َعنا �أ ْيضاً؟ ُع ْد َوا ْب َق م َع ال َم ِل ِك الجدي ِد �أ ْبشالو َم� .أن َْت
ئت
يس ْت َب َل َد َك ال� ُأ َّم20 .بال� أ َم ِ
س َفق َْط ِج َ
غريب و َه ِذ ِه لَ َ
ٌ
إلي ،ف ََه ْل � ْأس َم ُح لَكَ ال� آ َن �أ ْن َت َت َن َّق َل َم َعنا ِم ْن مكانٍ
� َّ
كان؟ َب ْل خُ ْذ �إخْ َو َتكَ َو ُعدَْ ،ول ُت ِ
�إلَى َم ٍ
راف ْقكَ َم َح َب ُة ا ِ
هلل
أجاب ال َم ِلكَ ِ �« :
أقس ُم با ِ
هلل
َو�أمانَ ُت ُه21 ».لَ ِك َّن �إت َ
ّاي � َ
الح ِّي ،وبِ َحياتِكَ َ ،س�أكو ُن �أنا خا ِد َمكَ َم َعكَ في الحيا ِة
َ
�أ ِو ال َم ِ
ولاي ال َم ِلكُ !»
وت يا َم َ
ّاي« :تَعا َلَ ،ولْ َن ُعب ْر وا ِدي
داو ُد ل�إ ت َ
22فقا َل ُ
َق ْد ُرونَ».
الج ِّتي وا ِدي َق ْد ُرو َن َم َع َجما َع ِتهِ
َو َه َكذا َع َب َر �إتّا ُي َ ُّ
عب كُلُّ ُه َي ْب ِكي بِ َص ْو ٍت
كُلِّ ِهم َو�أولا ِد ِه ْم23 .وكا َن الشَّ ُ
ٍ
عب
وعب َر ال َم ِلكُ ُ
عالَ .
داو ُد وا ِدي َق ْد ُرونَ ،ثُ َّم خَ َر َج الشَّ ُ
24
الص ْحرا ِءَ .وكا َن صا ُدو ُق َواللّا ِو ُّيو َن كلُّ ُهم
كُلُّ ُه �إلَى َّ
َم َع ُه َي ْح ِملُو َن ُص ْندوقَ َع ْه ِد ا ِ
هللَ .وضعوا ُصندوقَ َع ْه ِد
ِ
الص ِ
ا ِ
لوات َو َق َّد َم ال َّذبائ َح �إلَى �أ ْن
َّس َوتَلا �أبِياتا ُر َّ
هلل ال ُم َقد َ
عب كلُّ ُه َمدي َن َة ال ُق ْدسِ.
غا َد َر الشَّ ُ
ِ
ِ
ِ
داو ُد لصا ُدوقَ�« :أع ْد ُص ْندوقَ ا ِ
هلل
25قا َل ال َملكُ ُ

هلل ِ
راضياً عنّي،
َّس �إلَى َمدي َن ِة ال ُق ْدسِ .ف إ� ْن كا َن ا ُ
ال ُم َقد َ
26
ِ
ِ
س َو َهي َك َل ُه .لَك ْن �إ ْن
�أ ْر َج َعني َو َج َع َلني �أ َرى َمدي َن َة ال ُق ْد ِ
ٍ
ض عنّي ،ف ََليص َن ْع بِي �أ َّي شَ يء ُيري ُد ُه».
غير را ٍ
قا َل �إنَّه ُ
27
ِ
نبيُ .ع ْد
فقا َل ال َملكُ للكاهنِ صا ُدوقَ �« :أن َْت ٌّ
ص َو ُيوناثا َن َبن
�إلَى المدي َن ِة بسلا ٍم .خُ ِذ ا ْب َنكَ � ِأخي َم َع َ
�أبِياتا َرَ 28 .س�أن َت ِظ ُر بال ُق ْر ِب ِم ْن َمعابِ ِر ال َّن ْه ِر �إلَى ِ
داخلِ
الصحرا ِءَ ،ح َّتى � ْأس َم َع ما َتقُولُ ُه لِي».
َّ
َ 29و َه َكذا �أعا َد صا ُدو ُق َو�أبِياتا ُر ُص ْندوقَ ا ِ
هلل
س و َب ِقيا ُهنا َك.
َّس �إلَى َمدي َن ِة ال ُق ْد ِ
ال ُم َقد َ
صالة داود ِض َّد ِ
وفل
يت َ
ُ
أخ ُ
ُ َ

ون .كا َن َي ِ
داو ُد َج َب َل ال َّزي ُت ِ
بكي ُم َغ ِّطياً
َ 30و َص ِع َد ُ
َر�أْ َس ُه َو َي ْم ِشي ِ
اس
حاف َي ال َق َد َمينِ َ .ك َذلِكَ َغ َّطى النّ ُ
ؤوس ُه ْم َو َذ َهبوا َم َع ُه َي ْبكونَ.
الَّ َ
ذين كانُوا َم َع ُه كلُّ ُه ْم ُر َ
31
ثُ َّم قا َل � َأح ُد ُهم لِداو َدِ �« :أخي ُتو َف ُل ِ
واح ٌد ِم َن
هلل� ،أس�ألُكَ
داو ُد« :يا ا ُ
ِين َم َع �أ ْبشالو َم ».ف ََصلَّى ُ
ال ُمت� ِآمر َ
32
ِ
ٍ
داو ُد
نصيح َة �أخي ُتو َف َل بلا َم ْن َف َعة».
�أ ْن ت َْج َع َل
َ
جاء ُ
َ
هللِ .في ذَلكَِ
ِ
الج َبلِ َح ُ
يث كا َن َكثيراً ما ي ْع ُب ُد ا َ
�إلَى ِق َّم ِة َ
جاء �إلي ِه ُحوشا ُي ال� أ ْر ِك ُّي .كا َن ِم ْع َط ُف ُه ُم َم َّزقاً
َاليو ِمَ ،
ِ
َو َع َلى َر�أْ ِسه غُبا ٌر.
وشاي�« :إن َذ َه ْب َت َم ِعي ،كُ ْن َت
داو ُد لِ ُح َ
33فقا َل ُ
آخر َي َت َطلَّ ُب الا ْه ِتما َم ل� أ ْم ِر ِه�34 .أ ّما �إذا
ُمج َّر َد شَ خ ٍ
ص� َ
َصيح ِة
ُعد َْت �إلَى َمدي َن ِة ال ُق ْدسِ ،ف ََس َت َت َم َّك َن ِم ْن َجعلِ ن َ
� ِأخي ُتو َف َل بِلا َم ْن َف َع ٍة .قُ ْل ل� أ ْبشالُو َمُ�‹ :أ ُّيها ال َم ِلكُ � :أنا
خا ِد َمكَ َ ،ق ْد خَ َد ْم ُت َوال َد َك� ،أ ّما ال� آ َن فس�أخد ُمكَ ›.
َ 35و َس َي ُكو ُن َم َعكَ الكا ِه ِ
نان صا ُدو ُق َو�أبِياتا ُر� .أخْ ِب ْر ُهما
بِ ُك ِّل ما ت َْس َم ُع ُه ِفي قَص ِر ال َم ِل ِكَ 36 .و َس َي ُكو ُن َم َع ُهما
ص ْب ُن صا ُدوقَ َو ُيوناثا ُن ب ُن �أبِياتا َرَ ،ف ُت ْر ِسلُ ُهما
� ِأخي َم َع ُ
�أن َْت ل�إ خْ بارِي بِ ُك ِّل ما ت َْس َم ُع ُه».
س
َ 37فدَخَ َل ُحوشا ُي َص ِدي ُق الم ِل ِك �إلَى َم ِدي َن ِة ال ُق ْد ِ
ِفي ال َو ِ
قت الَّ ِذي َو َص َل ِفي ِه �أ ْبشالُو ُم.

16

ِصيبا ي َ ِ
داود
لتقي ُ
َ

داو ُد َد ْرباً ُمخْ َت َصر ًة َف ْوقَ ِق َّم ِة
ثُ َّم اجتا َز ُ
يتون .و ُهناك ال َتقَى بِ ِه ِصيبا خاد ُمِ
َج َبلِ ال ّز ِ
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جان َي ْح ِ
ماران ُم َس َّر ِ
لصيبا ِح ِ
َم ِف ُيبوشَ َث .كا َن ِ
ملان ِم َئ َتي
ٍ
من ال ِع َن ِبَ ،و ِم َئ ُة ح َّب ٍة
رغيف ِم َن الخُ ْبزَِ ،و ِم َئ َة ُع ْنقُو ٍد َ
الص ِ
مليء بال َّنبي ِذ2 .فقا َل ال َم ِلكُ
ِم ْن فا ِك َهة َّ
ِعاء ٌ
يفَ ،وو ٌ
داو ُد ِ
شياء؟»
ُ
لصيبا« :لِ َم َه ِذ ِه ال� أ ُ
ِ
«الح ِ
ماران ُم ْلكٌ لعائِ َل ِة الم ِلكِ
أجاب صيبا:
� َ
ِ
يف َف ِلل ِف ِ
الص ِ
لل ُّر ِ
ُ
أ
تيان َي�أكُلُونَها.
ة
ه
ك
وفا
ز
ب
ا
م
�
الخُ
َّ
كوبُ ْ ّ .
ِ
الص ْحرا ِءُ ،ي ْم ِك ُن ُه
وع ْندَما َيشْ ُع ُر �أ ُّي شخْ ٍ
ص بِال َّت َع ِب في َّ
يشر َب ِم َن ال َّنبي ِذ».
�أ ْن َ
ِ
ِ
3فس�أ َل ال َملكُ َ �« :أين َمف ُيبوشَ ُث َس ِّي ُد َك؟»
جاب ِصيباَ « :م ِف ُيبوشَ ُث ٍ
باق في َمدي َن ِة ال ُق ْدسِ.
َف�أ َ
ِ
ِ
سي ِعيدو َن �إلَي ِه َمم َلك َةَ
فَه َو يظ ُّن �أ َّن َبني � ْإسرائي َل ُ
َج ِّد ِه».
4فقا َل ال َم ِلكُ لِ ِصيبا« :بِ َس َب ِب ذَلِكَ ُ� ،أعطيكَ ال� آ َن
كُ َّل ما كا َن يملُ َك ُه َم ِف ُيبوشَ ُث».
فَقا َل ِصيبا�« :أن َْح ِني �أما َمكَ � ِآملا ً �أ ْن �أكُو َن دائِماً
قا ِدراً َع َلى �إرضائِكَ ».
داود
َش ْم َعى َي ْل َع ُن ُ

5
داو ُد �إلَى َب ُحورِي َم فخَ َر َج ِم ْنها َر ُج ٌل ِم ْن
جاء ُ
َو َ
شاو َل ُي ْد َعى شَ ْم َعى ْب ُن ِجيرا .خَ َر َج َيقو ُل
عائِ َل ِة ُ
الس ِّي ِ
داو َد َو َيشْ ُت ُم ُهَ ،وما انْفَكَّ ُيك ِّر ُر قولَها
ئات عن ُ
َّ
و ُي َك ِّر ُر.
راح شَ ْم َعى َي ْر ِمي ِ
داو َد َو ُض ّب ِاط ِه.
َ 6و َ
الحجا َر َة َع َلى ُ
داو َدَ 7 .وشَ َت َم شَ ْم َعى
اس َوالْ ُجنو َد كانُوا َحو َل ُ
لَ ِك َّن النّ َ
داو َدَ ،وقا َل« :اخْ ُر ْج ،اخْ ُر ْج �أن َْت �أ ُّيها ال ُم ْج ِر ُم الشِّ ِّر ُير.
ُ
َ 8س ُي ِ
شاو َل.
عاق ْبكَ ا ُ
هلل .ل�أن َّكَ َق َت ْل َت �أ ْفرا َداً ِم ْن عائِ َل ِة ُ
الس ِّي َئ َة نَ ْف َسها
َس َر ْق َت َمكانَ َة ُ
شاو َل َك َم ِل ٍك ،لَ ِك َّن ال�أمو َر َّ
هلل ال َمم َل َك َة لا ْب ِنكَ
ت َْح ُص ُل لَكَ ال�آنَ .لَ َق ْد �أ ْع َطى ا ُ
�أ ْبشالُو َم .ل�أن َّكَ ُم ْج ِر ٌم».
9فَقا َل �أبيشاي ْب ُن ُص ُر ِو َّي َة لل َم ِل ِك« :لِ َم ُي ْس َم ُح
ولاي ال َم ِل ِك؟ َد ْعني �أ ْه ُج ْم
لِهذا ال َك ْل ِب ال َم ِّي ِت بِشَ ْت ِم َم َ
َع َلي ِه َف�أق َط َع ر� َأس ُه».
ِ
أجاب« :ماذا ُي ْمك ُنني �أ ْن �أ ْف َع َل
10لَ ِك َّن الم ِلكَ � َ
هلل قا َل لَ ُه ْ
‹اش ِت ْم
س َيشْ ِت ُمني ل� أ َّن ا َ
يا � َ
أبناء ُص ُر ِو َّيةَ؟ �ألَ َي َ
ِ
ُ
داو َد!› َف َم ْن َي ْس�أل ُه لماذا؟»
ُ
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يشاي َوخُ د ِّام ِه َج ِميعاً:
داو ُد ل�أبِ َ
َ 11ك َذلِكَ قا َل ُ
الح ِر ِّي هذا
«انْ ُظ ُروا ،ابني �أنا ُيحا ِو ُل �أ ْن َي ْق ُت َلنيَ ،ف َك ْم بِ َ
ِ
ال َّر ُج ُل الذي ِم ْن َق ِبي َل ِة َب ْن ِ
َ
هلل ُه َو َم ْن ط َل َب م ْن ُه
يام ْي َن؟ فَا ُ
هلل الذ َّل الذي ّح َّل بي،
�أ ْن َي ْف َع َل هذاَ 12 .ف إ� ْذ يرى ا ُ
لَ َعلَّ ُه ُي َع ِّو ُض ِني بِشَ ي ٍء َح َسنٍ ُمقابِ َل ما َت َع َّرضْ ُت �إلَي ِه ِم َن
الشَّ تائِ ِم َاليو َم».
داو ُد َورِجالُ َه في طري ِق ِهم� .أ ّما
َ 13و َه َكذا َم َضى ُ
شَ ْم َعى فَكا َن ي ْم ِشي �إلَى ِ
الج َه ِة ال�ُأخْ َرى ِم َن ال َّطريقِ
ِ
ِ
داو َد في طريقهَ ،و َي َر ْم َي
ِع ْن َد جانِ ِب ال َّتلَّ ِةَ ،و ُه َو َيشَ ِت ُم ُ
ِ
راب َع َلي ِه.
الحجا َر َة َوال ُّت َ
داو ُد َوشَ ُعب ُه كُلُّ ُه �إلَى ن َْه ِر ال� ُأ ْر ُدن
َ 14و�أتَى ال َم ِلكُ ُ
تاحوا ُهنا َك.
بين جداً ،فا ْر ُ
َوكانُوا ُم ْت َع َ
15
ِ
ِ
ِ
ِ
َ
جاء �أبشالو ُم َو�أخي ُتوف ُل َو َجمي ُع َبني � ْإسرائي َل
ثُ َّم َ
16
داو َد
َجاء ُحوشا ُي ال�أر ِك ُّي َصدي ُق ُ
�إلَى َمدي َن ِة ال ُق ْدسِ .ف َ
عاش ال َم ِلكُ !»
�إلَى �أبشالو َم َوقا َل لَ ُه:
«عاش ال َم ِلكُ ! َ
َ
أجاب �أ ْبشالُو ُم« :لِ َم لَ ْس َت ِ
وف ّياً لِ َصدي ِقكَ
َ 17و� َ
ْس َم َع ُه؟»
ُ
داو َد؟ لِ َم لَ ْم تُغا ِد ْر ال ُقد َ
ص الّذي يختا ُر ُه
18فقا َل ُحوشا ُي�« :أنا مع الشَّ خْ ِ
اس و َب ُنو � ْإسرائِي َل اخْ تارو َك �أن َْت ،لِذا
ا ُ
هلل .وهؤلا ِء النّ ُ
19
ِ
َ
وعلي
َس�أبقى َم َعكَ  .في الماضي ،خَ َد ْم ُت َوال َدكَّ ،
وس�أخْ ِد ُمك».
ابن ُ
ال� آ َن �أ ْن �أخْ ِد َم َ
داو َدَ ،
ل ِ
الن ْصح
وم َي ْس َا ُ
يت َ
وف َل ُّ
أخ ُ
ْأبشا ُل ُ

20وقا َل �أبشالو ُم ل� أ ِخي ُتو َف َل« :انصحنا بما َع َلينا
�أ ْن نَ ْف َعله».
ِ
ِ
21فقا َل �أخي ُتو َف ُل ل�أبشالوم« :لَ َق ْد ت ََر َك َوال ُد َك ُهنا
ض َزوجاتِ ِه لِلا ْع ِتنا ِء بِال َم ْنز ِِل ،فا ْذ َه ْب َو ِ
عاش ْر ُه َّن.
َب َع َ
ِ
ُّ
َ
َو َه َكذا َي ْس َم ُع َب ُنو � ْإسرائي َل كُل ُه ْم َو َيعل ُمو َن �أنَّكَ �أ َه ْن َت
�أبا َكَ ،و َي َتشَ ْج ُع كُ ُّل الشَّ ِ
عب الَّذي َم َعكَ  ،ف ََي ْم َن ُحكَ
َدعماً �أ ْك َب َر».
22ثُ َّم ن ََص ُبوا ل�أبشالوم خ ّي َم ًة َف ْوقَ َس ْط ِح ال َم ْنز ِِل.
فَعاشَ َر َز ْو ِ
جات َوالِ ِد ِه .ور�أى َب ُنو � ْإسرائِي َل ذَلِكَ َ 23 .و ِفي
ِ
ِ
تِ ْلكَ ال�أيّا ِم ،كان َْت نصيح ُة �أخي ُتو َف َل ُم َّهم ًة جداً ل ُك ٍّل
داو َد َو�أبشالو َم .كان َْت ُم ِه َّم ًة َك�أ َهم َّي ِة كَل ِم ِة ا ِ
هلل
ِم ْن ُ
ل�إ ٍ
نسان!
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نصيحة ِ
ْ
داود
يت َ
ُ
أخ ُ
وف َل بِ َشأ ِن ُ
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َصيح ُة
14فقا َل �أ ْبشالُو ُم و َب ُنو � ْإسرائِي َل كُلُّ ُهم« :ن َ
َصيح ِة � ِأخي ُتو َف َل ».قالوا
وشاي ال� أ ْر ِك َّي �أ ْف َض ُل ِم ْن ن َ
ُح َ
َّ
َّ
َ
هذا ل�أن َّها كان َْت خُ ط ُة ا ِ
هلل َق ْد خَ طط َلي ْج َع َل
هلل .كا َن ا ُ
هلل لِ ُي ِ
عاق َب
َصيح َة � ِأخي ُتو َف َل بِلا من َف َع ٍةَ .ه َكذا كا َن ا ُ
ن َ
�أبشالوم.

َك َذلِكَ قا َل � ِأخي ُتو َف ُل ل�أبشالو َم« :د ْعني
ألف َر ُجلٍ ،ف�ُأطار َد
ال� آ َن �أخْ تا ُر ا ْث َن ْي َعشَ َر � َ
2
وضعيف.
متعب
ٌ
ُ
ض علي ِه بينما ه َو ٌ
داو َد اللَّي َلةََ .س�أق ِب ُ
ِ
أ
ُأ
ُّ
ُ
كَ
ُ
داو َد
فيهر َب شَ ُعب ُه كل ُه .لك َّنني َس�قت ُل ال َمل ُ
َس�خيف ُهُ ،
َأ
س تُ َزفُّ �إلَى
ز
�
س
الشَّ
عب كُلَّ ُه �إليكَ َك َع ُرو ٍ
فُّ
َو ْح َد ُه3 .ثم ُ
َ
َع ُر ِ
داود
عب كلُّ ُه بِ َسلا ٍم».
وسها� .إ ْن َ
مات ُ
داو ُد ،عا َد الشَّ ُ
حوشاي ُي َح َّذ ُر ُ
15
4
َو َت َكلَّ َم ُحوشا ُي للكا ِه َنينِ صا ُدوقَ َو�أبِياثا َر ،فَقا َل
فَاس َت َح َس َن �أبشالُو ُم َوقا َد ُة � ْإسرائِيل كُلُّ ُه ْم َه ِذ ِه
ِ
ِ
ِ
وشاي لَ ُهما ما ا ْق َت َر َح ُه �أخي ُتو َف ُل َع َلى �أبشالو َم َوقا َدة � ْإسرائي َل،
ال َمشُ و َرةَ5 .لَ ِك َّن ُه قا َل« :اس َت ْد ُعوا ال� آ َن ُح َ
َوما ا ْق َت َر َح ُه ُه َوَ 16 .وقا َل لَ ُهماْ �« :أسرِعا َو�أ ْر ِسلا بِرِسالَ ٍة
ال� أ ْر ِك َّيُ� .أري ُد �أ ْن � ْأس َم َع ما َيقُولُ ُه ُه َو �أيضاً».
داو َد .قولا لَ ُه �أ ْن لا َي ْبقَى اللَّي َل َة قَريباً ِم ْن َمعابِ ِر ال َّن ْه ِر
�إلَى ُ
الص ْحرا ِءَ ،ب ْل لِ َي ْع ُب َر ُه َو ال َّن ْه َر،
حوشاي
َن
اس �إلَ ْي ِه ِفي َّ
َح ْي ُث َي ِص ُل ال َّن ُ
صيح ُة ُ
َ
6
ِ
ِ
ِ
َ
أ
أ
َ
كُ
َ
َجاء ُحوشا ُي �إلى � ْبشالو َم ،فقا َل ل ُه � ْبشالو ُم :ل َئلّا َيق َع ال َمل َو َم ْن َم َع ُه في الفخِّ ».
ف َ
17
ص ،ا ْبنا الكا ِه َن ْينِ  ،في
« َه ِذ ِه ِه َي َمشُ و َر ُة � ِأخي ُتو َف ُل .ف ََه ْل َي ْج ُد ُر بنا ال َع َم ُل بِها؟
فَانْ َت َظ َر ُيوناثا ُن َو� ِأخي َم َع ُ
ريدان �أ ْن ُيشا َهدا ِ
وجل ل�أن ّهما لَ ْم َي ُكونا ُي ِ
داخ َل
ف إ� ْن ل ْم َي ُك ْن َك َذلِكَ � ،أخ ِب ْرنا».
َع ْينِ ُر َ
يس ْت المدي َن ِةَ .فخَ َر َج ْت �إلَيهما خا ِد َم ٌة َو�أ ْع َط ْت ُهما ال ِّرسالَةَ.
7فَقا َل ُحوشا ُي ل� أ ْبشالو َمَ « :مشُ و َر ُة � ِأخي ُتو َف َل لَ َ
داو َد بِ ِت ْلكَ
َح َس َن ًة َه ِذ ِه ال َم َّرةََ 8 ».و� َ
أضافَ �« :
ص َو�أخْ َبرا ال َم ِلكَ ُ
أنت تَع َل ُم �أ َّن َوالِ َد َك ثُ َّم َذ َه َب ُيوناثا ُن َو� ِأخي َم َع ُ
أقوياءُ .ه ْم بِخُ طو َر ِة ُدبّ ٍة َب ِّريّ ٍة � ُِأخ َذ ْت ِم ْنها ال�ُأمورِ.
َورِجالَ ُه � َ
18
ِ
ُ
َ
َ
َ
ّ
لك َّن َص ِب ّياً َر�آ ُهماَ ،فذ َه َب ُيخْ ِب ُر �أ ْبشالو َم .ف ََه َر َب
ِفَ ،ول ْن َي ْبقى في الليلِ
ِصغا َرهاَ .والِ ُد َك ُمحار ٌِب ُم ْح َتر ٌ
َم َع الشَّ ِ
ص ووصلا �إلَى َم ْنز ِِل َر ُجلٍ في َب ُحورِي َم
عب9 .و َع َلى ال� أ ْر َج ِح هو ال�آن
ٌ
مختبئ في َمغا َر ٍة ُيوناثا ُن َو� ِأخي َم َع ُ
19
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
� ْأو َم ٍ
ً
َ
َ
ِ
َ
َ
أ
ْ
كَ
هاج َم َوال ُدك رجال � َّولاَ ،س َي ْس َم ُع َوكا َن في فَناء َم ْنزِله ب ْئ ٌر ف َن َزلا �إلى داخلها .وفرشَ ْت
كان �آخَ َر .ف إ�ن َ
الح ِ
بوب،
يخس ُرون!› َز ْو َج ُة الرجلِ فوقَ البئ ِر
غطاء ،ث َّم ك ََس ْت ُه بِ ُ
عب بِال�أخْ با ِر ويقول�‹ :أتْبا ُع �أبشالوم َ
الشَّ ُ
ً
الح ُب ِ
وب ،فَما كا َن
ِ 10حي َن ِئ ٍذَ ،ح َّتى ال َّر ُج ُل الشُّ جا ُع كَال� أ َس ِد َس َي ُ
خافَ ،ح َّتى بدا كَما لَ ْو كا َن َك ْو َم ًة ِم َن ُ
20
جاء
ص .ثُ َّم َ
ل� أ َّن َب ِني � ْإسرائِي َل كُلَّ ُهم َي ْع ِرفُو َن �أ َّن َوالِ َد َك ُمحار ٌِب َق ِو ٌّي ُم ْم ِكناً �أ ْن َي َرى � َأح ٌد ُيوناثا َن َو� ِأخي َم َع َ
أين
ِياء.
خُ دّا ُم �أبشالُو َم �إلَى ال َم ْر�أ ِة في ال َم ْنز ِِل َو َس�ألُوهاَ �« :
َو�أ َّن رِجالَ ُه شُ جعا ٌن َو�أ ْقو ُ
11
ِ
ِ
ِ
ص؟»
«ف إ�لَيكَ ما اقتر ُِح :اج َم ْع َبني � ْإسرائي َل كُلَّ ُهمُ ،هما ُيوناثان َو�أخي َم َع ُ
اس و ُي ْص ِب ُحو َن كَال ِّر ِ
«س َب َق �أ ْن َع َبرا بِر َك َة ال ِميا ِه».
مال
فقالَ ْت لَ ُه ُم ال َمر�أةَُ :
ِم ْن دا َن �إلَى بِئ ِر َس ْب َع ،ف ََيكث َُر النّ ُ
شاطئ َالب ْحرِ .حي َنها َع َليكَ �أ ْن َت ْذ َه َب بِ َن ْف ِسكَ
ص
عند
ِ
ثُ َّم َذ َه َب الخُ دّا ُم َب ْحثاً َع ْن ُيوناثا َن َو� ِأخي َم َع َ
12
ِ
ِ
ِ
ِ
َ
َ
ِ
َ
ِ
ْ
ْ
َ
ُ
داو َد في ال َمكان الذي لك َّن ُهم ل ْم َيجدُو ُهما فَعا ُدوا �إلى َمدي َنة القدسِ.
ض َعلى ُ
�إلَى ال َم ْع َركةَ .س َنقب ُ
َيخْ َت ِب ُئ في ِهَ ،س ُن ِ
َ 21وب ْع َد �أ ْن غا َد َر خُ دّا ُم �أ ْبشالُو َم ،خَ َر َج ُيوناثا ُن
هاج ُم ُه و َم َعنا ُجنو ٌد كُث ُُر ،سنكو ُن كما
ص ِم َن البئرَِ ،و َذ َهبا ُيخْ ِب ِ
داو َد .فَقالا
ال َّندَى
ران ال َم ِلكَ ُ
ضَ .س َت ْق ُت ُل ُ
ُ
الكثير الذي َغ َّطى ال� أ ْر َ
داو َد ورِجالَ ُه َو� ِأخي َم َع ُ
13
النهر ،ل� أ َّن � ِأخي ُتو َف َل ُيخَ ِّط ُط لِ َع َملِ
كُلَّ ُه ْم َولَ ْن َيبقَى َر ُج ٌل ح ًّيا� .أ ّما �إذا َه َر َب ُ
داو ُد �إلَى لَ ُهْ �« :أس ِر ْع َوا ْع ُب ِر َ
ِ
حض ُر َب ُنو � ْإسرائِي َل كُلُّ ُه ُم ِ
َم ِدي َن ٍة ماَ ،س ُي ِ
الحبا َل �إلَى تِ ْلكَ هذه ال�أشياء ِض َّد َك».
َهر ال�ُأر ُدنَِّ ،ع َب ُروا
نج ُّر ُجدرانَها �إلَى الوادي ،فلا َي ْبقَى ِفيها
ال َمدين ِةَ ،و َس ُ
َ 22و َع َب َر ُ
داو ُد َو َجمي ُع الَّ ِذ َ
ين َم َع ُه ن َ
َح َج ٌر ِ
َجميعاً قَب َل شُ ُر ِ
ف ِمن ُه ْم � َأحدٌ.
واحدٌ».
وق الشَّ ْم ِ
س َولَ ْم َي َتخَ لَّ ْ

ِ
نفسه
ل
ل
يقت ُ
وف ُ
يت َ
َ
ُ
أخ ُ
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َ 23و َر�أى � ِأخي ُتو َف ُل �أ َّن َب ِني � ْإسرائِي َل َل ْم َي ْق َبلُوا
يح ِت ِهَ ،ف َو َض َع ِس ْرجاً َع َلى ِحما ِر ِه َوعا َد �إلَى َمدي َن ِت ِه
بِ َن ِص َ
ال� ُأ ِّمَ .و ُهنا َك نَ َّظ َم �ُأ ُمو َر عائِل ِت ِه ثُ َّم شَ َن َق نَ ْف َس ُهَ .و َب ْع َد
مقبر ِة َوالِ ِد ِه.
عب ِفي َ
َموتِ ِهَ ،د َف َن ُه الشَّ ُ

ِمنّا! ِم َن ال� أ ْف َضلِ لَكَ �أ ْن َت ْبقَى في ال َمدي َن ِة ،ف� ِإن ْاح َت ْجنا
ُمسا َع َد ًة سا َع ْدتَنا».
4
ِ
أ
ْ
ْ
«س�أف َع ُل ما ت َُرونَ ُه ال�ف َض َل».
فقا َل الم ِلكُ لِشَ ع ِبهَ :
ِ
يش
َف ال َم ِلكُ ِع ْن َد
جانب الب ّواب ِةَ .وخَ َر َج َ
ثُ َّم وق َ
الج ُ
ِ
ِ
ِ
ٍ
ٍ
ُ
ُأ
ِفي فَصائِ َل َب ْع ُضها م ْن مئات َو َب ْع ُضها م ْن �لوف.

أبشالوم َي ْع ُبر َن ْهر األردن
ُ
َ

طفاء َم َع أبشالوم»
«كونوا ُل
َ

فعب َر أ� ْبشالو ُم َو َب ُنو
َ 24و َو َص َل ُ
داو ُد �إ َلى َم ْحنايِ َمَ .
25
اب �أ ْبشالُو َم ِم ْن �أجلِ ِ
خاطرِي!»
فاء َم َع الشّ ِّ
� ْإسرائِي َل ال ِذ َين كانُوا َم َع ُه ن َْه َر ال� ُأ ْر ُدنَِّ .وكا َن �أ ْبشالُو ُم «كُونُوا لُ َط َ
عب كُلُّ ُه � ِ
أوام َر الم ِل ِك �إلَى القاد ِة بش�أْ ِن
لج ْيشِ ،ف�أخَ َذ َمكا َن
الجدي َد لِ َ
َق ْد َج َع َل َعماسا القائِ َد َ
فَس ِم َع الشَّ ُ
بن يِتْرا ال�إ ْس ِ
ماعي ِل ُّي ووالِدتُ ُه �أ ْبشالُو َم.
ُيو� َآب .كا َن َعماسا َ
26
َ
ناحاش �ُأخْ ُت ُص ُر ِو َّيةََ .و َع ْسك َر �أ ْبشالو ُم
�أبِيجائي ُل ابن ُة
َ
جيش أبشالوم
داو َد َي ْهزِ ُم
ض ِجلعا َد.
َو َب ُنو � ْإسرائِي َل في �أ ْر ِ
َ
ج ْي ُش ُ
َ
6
الحقلِ ِض َّد َب ِني � ْإسرائِي َل
داو َد �إلَى َ
جيش ُ
َوخَ َر َج ُ
ين َم َع �أ ْبشالُو َمَ .وكا َن ال ِقتا ُل في غا َب ِة �أ ْفرايِ َم.
وبر َزلاّ ي
شوبي وماكير
ال ِذ َ
ََ
7
داو َد َب ِني � ْإسرائِي َل ف ُق ِت َل ِفي ذَلِكَ
داو ُد �إلَى َم ْحنايِ َم .وكا َن ُهنا َك شُ وبِ ُي َو ُهنا َك َه َز َم
جيش ُ
َ 27و َو َص َل ُ
ُ
ألف َر ُجلٍ َ 8 .وانْ َتشَ َر ِت ال َمعا ِر ُك ِفي �أ ْرجا ِء
ْب ُن
شرين � َ
ناحاش ِم ْن َر َّب َة ال َمدي َن ِة الع َّمونِ َّي ِةَ ،وما ِك ُير ب ُن اليو ِم ِع َ
َ
ِ
ِ
ّ
ِ
وج ِلي َم ِفي ِجلعا َد .ال ِبلا ِد كُلِّها .لَ ِك ْن ِفي ذَلِكَ اليو ِم ،ت ََس َّب َبت الغا َب ُة بِ َم ْوتِ
َع ِّميئي َل م ْن لُو َدبا َرَ ،و َب ْر َزلا ُي م ْن ُر َ
ِ
ِ
السيف!ِ
ٍ
َ 28ف َق َّد ُموا ال� أ ْفرِشَ َة َوال�آنِ َي َة َوال� أ ْطباقَ َ ،وال َق ْم َح َوالشَّ ع َير رِجال �أ ْكث ََر م َّمن ماتُوا بِ َّ
َث � ِأن ال َتقَى �أ ْبشالو ُم بِر ِ
َ 9و َحد َ
داو َدَ .وكا َن
ص ال َمشْ ِو َّي
َس َو ُ
ِجال ُ
َوال َّط ِح َ
الح ُّم َ
ين َوال َفرِيكَ َوالفُو َل َوال َعد َ
وبَ .فدَخَ َل َالبغ ُل
َ 29وال َع َس َل َوال ُّز ْب َد َة َوال َغ َن َم َو ُ
الج ْب َن َة ال َم ْصنو َع َة ِم ْن �أ ْبشالُو ُم را ِكباً َع َلى َبغ ِل ِه ُيحا ِو ُل ال ُه ُر َ
ْ
اس ُم ْت َع ُبو َن َوجائِعو َن ت َْح َت َبلّو َط ٍة َك ِب َير ٍة َك ِثي َف ِة ال� أ ْغ ِ
َح ِ
س �أ ْبشالُو َم
صانَ .ف َع ِل َق َر�أ ُ
ليب البقرَِ .ف َق ْد َر� َْأوا �أ َّن النّ َ
بين
َو ِعطاشاً.
ِفي الشَّ َج َر ِةَ ،و َه َر َب َالبغ ُل ِم ْن ت َْح ِت ِه .ف ََب ِق َي ُم َعلَّقاً َ
السما ِء َوال� أ ْرضِ.
ّ
ِ
َ 10و َر�أى َر ُج ٌل ما َحد َ
أيت
ركة
َث فَقا َل ل ُيو� َآب« :ر� ُ
للم ْع َ
ُ
داو ُد ُي َج ِّه ُز َ
ٍ
ٍ
شعب ُه ،ثُ َّم اختا َر قا َد َة �ألُوف �أبشالوم ُم َعلَّقاً ببلّو َطة!»
د
داو
ى
� ْأح َص
ُ
ُ
َ
2
ِ
ِ
ٍ
11فقا َل يو�آب لل َّر ُجلِ « :لِ َم لَ ْم َت ْق ُت ْل ُه وت َد ْع ُه َي ْسقُطُ
عب
َوقا َد َة مئات ل َيقُو ُدوا شَ َعب ُهَ .وق ََّس َم الشَّ َ
ِ
ثلاث َم ْج ُم ٍ
ِض ْم َن ِ
ْ
أ
َ
َ
ُ
ً
َ
وعات ،ثم �أ ْر َس َل ُهم خارِجاً .فَقا َد َعلى ال� ْرضِ؟ ل ْو َف َعل َت ،لك ْن ُت �أ ْعطي ُتكَ حزاما َو َعشْ َر
يو� ُآب ثُلُ َث الشَّ ِ
الفض ِة!»
عبَ ،و�أبيشا ُي ب ُن ُص ُر ِو َّي َة �أخُ و ُيو� َآبِ ،ق َط ٍع ِم َن َّ
12فقا َل ال َّر ُج ُل ُليو� َآب« :ما كُ ْن ُت ل�ُأحا ِو َل �أ ْن
خير.
ثُلُثاً �آخَ َرِ ،و�إتّا ُي َ
الج ِّت ُّي الثُلُ َث ال� أ َ
ف ِق ْط َع ٍة ِم َن
ثُ َّم قا َل ال َم ِلكُ ُ
ابن الم ِل ِك َح َّتى َو�إ ْن �أ ْعطي َتني �ألْ َ
«س�أ ْذ َه ُب َم َع ُكم �أؤ ِذ َي َ
داو ُد للشَّ ْع ِبَ :
يشاي
�أنا �أ ْيضاً».
ال ِف َّض ِةَ .ف َق ْد َس ِم ْعنا ما �أ َم َركُ ْم بِ ِه ال َم ِلكُ �أن َْت َو�أبِ َ
ِ
ِ
ِ
اب �أ ْبشالُو َم م ْن
تي َم َعناَ .و�إت َ
ّايَ .ف َق ْد قا َل الملكُ ْ :اح ُموا الشّ َّ
3لَ ِك َّن الشَّ َ
عب قا َل« :لا! لا َي ْن َبغي �أ ْن َت�أ َ
ل�أنَّنا �إ ْن َه َر ْبنا ِفي ال َم ْع َر َك ِة ،لَ ْن َي ْه َت َّم رِجا ُل �أ ْبشالُو َم بِنا �أجلِ ِ
خاطرِيَ 13 .ف َل ْو كُ ْن ُت خَ َد ْع ُتكَ َو َق َت ْل ُت �أ ْبشالُو َم،
مات نِ ْصفُنا .لك َّنكَ تُساوِي َعشْ َر َة �آ ٍ
نفس ُه ال� أ ْم َر ،ولعا َق ْب َتني �أن َْت».
َح َّتى َولَ ْو َ
لاف لا ْك َتشَ َ
ف الم ِلكُ ُ

18

ّاي َوقا َل لَ ُه ْم:
يشاي َو�إت َ
َ 5و�أ َم َر الم ِلكُ يو� َآب َو�أبِ َ
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ص ِع ْب َر وا ِدي ال�ُأر ُد ِّن َو َس َب َق
«لن � َُأض ِّي َع َو ْق ِتي ُهنا َم َعكَ !»
14فَقا َل ُيو� ُآبْ :
ف ََرك َ
َض � ِأخي َم َع ُ
َوكا َن �أ ْبشالُو ُم ما َيزا ُل ح ًّيا و ُم َعلَّقاً بِالبلّو َط ِة .ف�أخَ َذ ال ُك ِ
وش َّي.
ِماح َو َر َمى بِها �أ ْبشالُو َم فاخ َت َرق َْت ق ََلب ُه.
يو� ُآب ثَلا َث َة ر ٍ
ِ
ٍ
قتلِ أبشا ُلوم
َ 15وكا َن لَدَى ُيو� َآب َعشْ ر ُة ُجنود شُ ّبان ُيساعدونَ ُه في
داو ُد َي ْس َم ُع بِ َم َ
ُ
ين ب ّوا َب َت ِّي ال َمدي َن ِةَ .و َص ِع َد
ال َم ْع َر َك ِة ،فَال َتفّوا َحو َل �أ ْبشالُو َم َو َق َتلو ُه.
24كا َن ُ
داو ُد جالِساً َب َ
ف ال ُم ِ
الس ْط ِح َف ْوقَ ُجد ِ
16ثُ َّم نَف ََخ ُيو� ُآب في ُالب ِ
ْران َالب ّواب ِة َونَ َظ َر ف ََر�أى
عب لِ َي ُك َّ
راق ُب �إلَى َّ
وق َو َدعا الشَّ َ
25
أ 17
داو َد.
ُض َو ْح َد ُه .ف ََص َر َخ لِ ُيخْ ِب َر ال َم ِلكَ ُ
َع ْن ُمطا َر َد ِة َب ِني � ْإسرائِي َل .ثُ َّم �أخ َذ رِجا ُل ُيو� َآب ُجثَّ َة َر ُجلا ً َي ْرك ُ
�أ ْبشالُو َم َو َر ُموا بِها ِ
داو ُد�« :إ ْن كا َن ال َّر ُج ُل َو ْح َد ُه ف َْه َو
داخ َل ُح ْف َر ٍة كبير ٍة ِف ْي الغاب ِةَ ،و َمل� ُأوا
فقا َل ال َم ِلكُ ُ
ٍ
ٍ
ِ
َي ْحم ُل ال�أخْ با َر».
الضخْ َمة بِ ِحجا َرة كثيرة.
الح ْف َر َة َّ
ُ
26
ِ
ِ
ِ
ِ
َوا ْق َت َر َب ال َّر ُج ُل م َن ال َمدي َنة �أ ْكث ََر َف�أ ْكث ََر .ثُ َّم
َو َه َر َب َب ُنو � ْإسرائي َل كلُّ ُهم وذهبوا �إلَى ديا ِرهم.
18
ِ
ِس َالب ّوا َبةِ
ِع ْندَما كا َن �أ ْبشالُو ُم ح ًّيا� ،أقا َم ن ََصباً َت ْذكا ِريّاً ر�أى ال ُمراق ُب َر ُجلا ً �آخَ َر يرك ُ
ُض فَنا َدى حار َ
يس لِي ا ْب ٌن ُيبقي َع َلى بِ ِ
ُض َو ْح َد ُه».
القول« :ها َر ُج ٌل �آخَ ُر َي ْرك ُ
ف َْي وا ِدي ال َم ِل ِكَ .ف َق ْد قا َل« :لَ َ
فقا َل الم ِلكُ ُ « :ه َو �أيضاً َي ْح ِم ُل ال�أخْ با َر».
ْاسمي ح ًّياَ ».فدَعا ال َّن َص َب بِ ْاس ِم ِهَ .وما زا َل َح َّتى هذا
راق ُبِ :
27ثُ َّم قا َل ال ُم ِ
«م ْن َطري َق ِت ِه في ال َّر ْكضِ،
َالي ْو ِم ُي ْد َع ْى «ن ََص َب �أ ْبشالُو َم».
ُي ِ
ص ب ُن صا ُدوقَ».
مك ُنني �أ ْن �أرى �أ َّن ال� أ َّو َل هو � ِأخي َم َع ُ
رج ٌل ط ِّي ٌب ،ولا ُب َّد �أنَّ ُه
داود
ل
يوآب ُي ْر ِس ُ
ص ُ
ْ
فقا َل الم ِلكُ ِ �« :أخي َم َع ُ
بار إ َلى ُ
األخ َ
19
ِ
ِ
ِ
«اس َم ْح لي َي ْحم ُل بِشا َرةً».
ص ب ُن صادوقَ ل ُيو� َآبْ :
قا َل � ِأخي َم َع ُ
28
هلل
ص ال َم ِلكَ َوقا َل« :كُ ُّل شي ٍء
داو َد ،بِ�أ َّن ا َ
شرى �إلَى الم ِل ِك ُ
بِ�أ ْن � ُْأس ِر َع ل� أ ْح ِم َل َالب َ
ثُ َّم نا َدى � ِأخي َم َع ُ
ض �أما َم
خَ لَّ َص ُه ِم ْن َي ِد َعد ُِّو ِه».
َع َلى ما ُيرا ُم!» َوان َْح َنى بِ َو ْجه ِه ن َْح َو ال� أ ْر ِ
ذين
َ 20ف�أجا َب ُه ُيو� ُآب« :لا ت َْح ِملِ ال�أخْ با َر �إلَى ُ
داو َد الم ِل ِك ،وقا َلُ « :مبا َر ٌك إل ُهكَ الَّ ِذي َه َزم ال ِّرجا َل ال ّ َ
ولاي َو َم ِل ِكي».
ليس َاليو َم ،ل� أ َّن ا ْب َن ال َم ِل ِك كانُوا ِض َّد َك يا َم َ
َالي ْو َمَ ،ب ْل ِفي َيو ٍم �آخَ َرَ .
اب �أبشالو ُم بِخَ يرٍ؟»
مات».
َق ْد َ
29فس�أ َل الم ِلكُ « :هلِ الشّ ُ
الكبير ِم ْن
الحشْ َد
الح َبشِ« :ا ْذ َه ْب
صَ « :ر� ُ
أيت َ
21ثُ َّم قا َل ُيو� ُآب لِ َر ُجلٍ من بِلا ِد َ
َ
� َ
أجاب � ِأخي َم َع ُ
َحولِنا ،عندَما َدعاني ُيو� ُآب لِ ُي ِ
رس َلني� ،أنا َع ْب َد َك ،لَ ِك َّنني
َو�أخْ ِب ِر الم ِلكَ بِال�أشيا ِء التي ر�أي َتها».
ِ
فان َْحنى ال ُك ِ
ِف ما كا َن هذا ال� أ َمر».
داو َد .لا �أ ْعر ُ
َض ل ُيخْ ِب َر ُ
وش ُّي �أما َم ُيو� َآب َو َرك َ
22
فذهب
30ثُ َّم قا َل ال َم ِلكُ « :تقدَّم َوان َت ِظر».
ص ب ُن صا ُدوقَ َف َت َر ّجى ُيو� َآب ثانِ َيةً:
َ
�أ ّما � ِأخي َم َع ُ
راء ال ُك ِ
َف َي ْن َت ِظ ُر.
وش ِّي!»
ص �إلَى ُهنا َك َو َوق َ
« َم ْهما َحد ََثَ ،د ْع ِني �أ ْرك ْ
ُض َو َ
� ِأخي َم َع ُ
ِ
وص َل ال ُك ِ
شرى لِ َمولا َي
ني؟ لَ ْن
31ثُ َّم َ
وش َّي وقا َلْ �« :أح ِم ُل ُب َ
فَقا َل يو� ُآب« :ل َم تُري ُد �أ ْن َت ْن ُق َل ال�أخْ با َر يا ُب َّ
هللَ ،و َح َّر َر َك ِم ْن ُسل َط ِة
قاء ال�أخْ با ِر الّتي ت َْح ِملُها».
َالي ْو َم َق ْد َح ِف َظكَ ا ُ
َو َم ِل ِكي .ف َ
ت َْح ُص َل َع َلى ُمكاف�أ ٍة لِ َ
ذين قا ُموا ِض َّد َك!»
صَ « :م ْهما َي ْح ُص ُلَ ،س�أ ْذ َه ُب �إلَى َج ِ
ميع ال ّ َ
َ �23
أجاب � ِأخي َم َع ُ
32
فس�أ َل ال َم ِلكُ ال ُك ِ
«و َهلِ ال َف َتى �أبشالو ُم
داو َد».
وش َّيَ :
ُ
ً
ُأ
بِخَ يرٍ؟»
ُض �إلَي ِه».
ك
ر
�
،
ا
ن
س
«ح
:
آب
�
و
ي
ه
ل
ل
فقا
َ
ْ
ُ
ْ
َ َ
ُ ُ
جاب ال ُك ِ
أ
َ
وش َّي�« :آ ُم ُل �أ ْن َي ْلقى �أ ْعدا ُؤ َك وكافَّ ُة
�
ف
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
س ال ّ
أ
ِ
َ
ل�إ
كَ
َّ
قاب
ع
ال
ب
َى
ذ
�
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ذين
َ
أ 16:18بني إسرائيل .المقصود بنو �إسرائيل الّذين انض ّموا �إلى النّا ِ
َ
َ
َ
ِ
ُ
َ
اب �أ ْبشالو ُم».
�أبشالوم .كذلك في العدد .17
الذي لق َي ُه َهذا الشّ ُ
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مات ،ف َْاس َت َاء
33حين ِئ ٍذ َعر َ
ِف الم ِلكُ �أ َّن �أ ْبشالُو َم َق ْد َ
كثيراً َو َص ِع َد �إلَى ال ُغ ْر َف ِة التي َف ْوقَ ب ّوا َب ِة ال َمدي َن ِة َو َب َكى.
َو َظ َّل ي ْب ِكي َو ُه َو َي ْم ِشي ن َْح َو تِ ْلكَ ال ُغ ْر َف ِة َو َيقُو ُل�« :آ ٍه
ني يا �أ ْبشالُو ُم! لَي َتني ُم ُّت ِع َوضاً
يا ُب َن َّي يا �أ ْبشالُو ُم ،يا ُب َّ
ٍ
ني!»
ني ،يا ُب َّ
َع ْنكَ � .آه يا �أ ْبشالُو ُم يا ُب َّ

19

داود
ُ
يوآب ُي َو ِّب ُخ ُ

اس ال�أخْ با َر �إلَى يو� َآب ،فَقالُوا« :ها
ونَ َق َل النّ ُ
ِ
وح َع َلى �أ ْبشالُو َم».
�إ َّن ال َم ِلكَ َيبكي َو َي ُن ُ
2
داو َد َق ْد َربِ َح ال َم ْع َر َك َة في ذَلِكَ َاليو ِم.
يش ُ
كا َن َج ُ
س
لَ ِك َّن هذا َالي ْو َم ت ََح َّو َل �إلَى نَها ٍر َحزِينٍ ِج ّداً ِع ْن َد النّا ِ
كُلِّ ِهم ل�أن َّ ُهم َس ِم ُعوا بِ�أ َن الم ِلكَ حزي ٌن ِجداً َع َلى ا ْب ِن ِه.
يش المدين َة بِ َص ْم ٍت ،كَانَّ ُه ْم ُه ِز ُموا
َ 3فدَخَ َل َ
الج ُ
في َم ْعر َك ٍة َو َه َر ُبوا! 4كا َن ال َم ِلكُ َق ْد َغ َّطى َو ْج َه ُه َو ُه َو
وت ٍ ِ
َي ْب ِكي بِ َص ٍ
ني �أبشالو ُم� ،آ ِه يا �أبشالُو ُم،
عال�« :آه يا ُب َّ
ني!»
يا ُب َن َّي يا ُب َّ
ِ
َ 5و َدخَ َل ُيو� ُآب َم ْن ِز َل ال َمل ِك وقا َل ل ُه�« :أن َْت تُهي ُن
كُ َّل ِ
الض ّب َ
اط �أنْ َق ُذوا
واح ٍد من ُض ّب ِاطكَ ! ها �إ َّن �أول ِئكَ ُّ
َحيا َتكَ َالي ْو َمَ ،و�أنْ َق ُذوا َحيا َة �أبنائِك و َبناتِكَ َو َز ْوجاتِكَ
6
يكرهونكَ
وتكر ُه
َ
اس الَّذين َ
وخا ِدماتِكَ  .ت ُِح ُّب النّ َ
الذين ُيح ّبونَكَ  .لَ َق ْد �أ ْظ َه ْر َت َالي ْو َم بِ
وضوح �أ َّن ُض ّبا َطكَ
ٍ
َ
ُ
َ
َ
ً
أ
أ
لكَ
كَ
َّ
عاش
م
و
ل
شا
ب
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�
و
ل
و
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ا
ئ
ي
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ن
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ل
ِجا
َور
َ
َْ
ْ َ ْ
ْ َ َ
السعا َد ِة!
َوقُ ِت ْلنا ن َْح ُن َج ِميعاً َالي ْو َم ،لَ ُك ْن َت ِفي غا َي ِة َّ
شج ْع ُه ْم! �ُأ ْق ِس ُم بِا ِ
هلل
7فَان َْه ِ
ض ال� آ َن َو َكلِّ ْم ُض ّبا َطكَ ِّ .
ِ
الحال ،ف َل ْن َي ُكو َن
�أنَّكَ ما لَ ْم َتخْ ُر ْج َو َت ْف َع ْل ذَلِكَ في
َم َعكَ َر ُج ٌل ِ
واح ٌد اللَّي َلةََ .و َس َي ُكو ُن ذَلِكَ � ْأسو�أ ِم ْن كافَّ ِة
ال َم ِ
تاع ِب التي َو َاج ْه َتها ُم ْذ كُ ْن َت َولَداً».
8ف َذ َه َب ال َم ِلكُ �إلَى ب ّوا َب ِة المدي َن ِةَ ،وانْ َتشَ َر ْت �أخْ با ُر
عب كُلُّ ُه لِ َيرا ُه.
َجاء الشَّ ُ
ُو ُجو ِد ِه ُهنا َك ،ف َ
ك ِم ْن جديد
داو ُد َم ِل ٌ
ُ

ذين تب ِعوا �أبشالوم َق ْد َه َربوا
كا َن َب ُنو � ْإسرائِي َل كُلُّ ُهم ال ّ َ
ِ
ِ
اس في كافَّة عائ ِ
لات
وذهبوا �إلَى ديا ِر ِهمَ 9 .
وراح النّ ُ
داو ُد
� ْإسرائِي َل َي َتجا َدلونَ .قالُوا« :لَ َق ْد خَ لَّ َصنا ال َم ِلكُ ُ
هر َب ِم ْن �أبشالوم،
ين َو�أ ْعدائِنا ال�آخَ ر َ
ِم َن ال ِف ِلسط ّي َ
ِينَ .

َ 2ص ُموئيل 20:19

مات ال�آنَ.
فاخْ َت ْرنا هذا لِ َي ْح ُك َمنا10 .لَ ِك َّن �أبشالوم َق ْد َ
داو َد
لَ َق ْد قُ ِت َل في المعر َك ِة ،لذا َي ْج ُد ُر بِنا �أ ْن نُ ِعي َد ُ
َون َْج َع َل ُه َم ِلكاً ِم ْن َجدي ٍد».
داو ُد رِسالَ ًة �إلَى الكا ِه َنينِ صا ُدوقَ
َ 11و�أ ْر َس َل ال َم ِلكُ ُ
َو�أ ْبياثا َر َيقُو ُل ِفيهاَ « :كلِّما قاد َة َي ُه َّوذاَ ،وقُولا لَ ُهم:
‹�أ�أنْ ُتم � ِآخ ُر العائِ ِ
داو َد �إلَى َم ْنزِلِ ِه؟
لات الّتي تُ ِعي ُد ال َم ِلكَ ُ
ها �إ َّن َج ِمي َع َب ِني � ْإسرائِي َل يتحدَّثو َن عن �إعا َد ِة ال َم ِل ِك
�إلَى َم ْنزِلِ ِه�12 .أنْ ُتم �إخْ َوتي َوعائِلتي .ف ِلماذا �أن ُتم � ِآخ ُر
ِ
العائلات التي تُ ْر ِج ُع ال َم ِلكَ ؟› َ 13وقُولا لِ َعماسا�‹ :أن َْت
ِ
هلل �إ ْن لَ ْم � ْأج َع ْلكَ قائ َدِ
ِ
فليعاق ْبني ا ُ
زء ِم ْن عائ َلتيُ .
ُج ٌ
ش َبد َل يو� َآب»›.
الج ْي ِ
َ
14
ِ
س َج ِميعاً
ِ
ُ
داو ُد في قُلوب النّا ِ
َو�أث ََّر ْت َكل ُ
مات ُ
في َي ُه َّوذا ،فَاتَّ َفقُوا ك ََر ُجلٍ ِ
واح ٍدَ ،و�أ ْر َسلُوا �إلَى ال َم ِلكِ
وج ِمي ُع رِجالِكَ !»
َيقُولُونَُ « :ع ْد �أن َْت َ
15
جاء بنو
َجاء ال َم ِلكُ ُ
داو ُد �إلَى ن َْه ِر ال� ُأ ْر ُدنَِّ .و َ
ف َ
الج ْل ِ
َي ُه َّوذا �إلَى ِ
جال لِ َكي ُيلاقُوا ال َم ِلكَ و َي ْع ُب ُروا بِ ِه ن َْه َر
ال� ُأ ْر ُدنِّ.
الس َ ِ
داود
َش ْم َعى
ُ
ب َّ
يطل ُ
ماح م ْن ُ

16كا َن شَ ْم َعى ب ُن ِجيرا ِم ْن عائِل ِة َب ْن ِ
يش
يام ْي َنَ ،و َي ِع ُ
ِفي َب ُحورِي َمَ .ونَ ِز َل هذا ُم ْسرِعاً َمع َب ِني َي ُه َّوذا للقا ِء
17
ص
جاء َم َع ُه ن َْح َو �ألْ ِف شخ ٍ
الم ِل ِك ُ
داو َد .و َق ْد َ
لات َب ْن ِ
ِم ْن عائِ ِ
جاء صيبا خا ِد ُم عائِل ِة
يام ْينَ .ك َذلِكَ َ
مس َة َعشَ َر َوخُ دّا َم ُه
أبناء ُه الخَ َ
شاول ،و َق ْد � ْأح َض َر َم َع ُه � َ
رينَ .هؤلا ِء كلُّ ُه ْم � ْأس َر ُعوا �إلَى ن َْه ِر ال�ُأر ُدن للقاءِ
ال ِعشْ َ
داو َد.
الم ِل ِك ُ
اس ن َْه َر ال�ُأر ُد ِّن لِ ُي ِ
ساعدُوا في �إعا َد ِة عائِ َل ِة
َ 18
وعب َر النّ ُ
ال َم ِل ِك �إلَى َي ُه َّوذا ،و َق ْد َف َعلُوا كُ َّل ما �أرا َد ُه ال َم ِلكُ .
جاء شَ ْم َعى ب ُن ِجيرا
َو َب ْي َنما كا َن ال َم ِلكُ َي ْع ُب ُر ال َّن ْه َرَ ،
لِلقائِ ِه ،فان َْح َنى �أما َم ُه ن َْح َو ال� أ ْرضِ19 .ثُ َّم قا َل لَ ُه« :يا
ِ
ولاي ،لا ت ِ
الخاط َئ ِة التي َف َع ْل ُتها
ُحاس ْب ِني َع َلى ال� أ ْشيا ِء
َم َ
الس ِّيئ َة
بِ َحقِّك .يا َم َ
ياء َّ
ولاي َو َم ِل ِكي ،لا تتذكَّ ِر ال� أ ْش َ
20
ِف �أنني
التي َف َع ْل ُتها ِع ْندما غا َد ْر َت َمدي َن َة ال ُق ْدسَِ .ت ْعر ُ
ف
�أخْ َط�أ ُت .لذا �أنا َالي ْو َم �أ َّو ُل شَ خْ ٍ
وس َ
ص ِم ْن عائِل ِة ُي ُ
َي ْن ِز ُل للقائِكَ يا َمولا َي َو َم ِل ِكي».
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جب �أ ْن نَق ُت َل
21لَ ِك َّن � َ
أبيشاي َبن ُص ُر ِو َّي َة قا َلَ « :ي ُ
ذي مسحه اهلل ».أ
شَ ْم َعى ل�أن َّ ُه لَ َع َن الملكَ الَّ ِ َ َ َ ُ ُ
داو ُد« :ماذا َي ْج ُد ُر بي �أ ْن �أ ْف َع َل ب ُكم يا
22فقا َل ُ
ناء ُص ُر ِو َّيةَ؟ �أن ُت ُم َالي ْو َم ِضدّيَ .و َه ْل ُي ْع َد ُم � َأح ٌد في
�أ ْب َ
ِ
ِ
ِ
أ
كُ
ِف �نَّني مل � ْإسرائي َل».
� ْإسرائي َلَ .الي ْو َم �أعر ُ
َ
كُ
تموتَ ».و َع َد
ن
ل
«
ى:
ع
م
23ثُ َّم قا َل الم ِل
لشَ
َ
ْ
َْ
نفس ُه لَ ْن َي ْق ُت َل ُه.
ال َم ِلكُ شَ ْم َعى ب�أنَّه ُه َو ُ
هب ِل ِ
ِ
داود
يب َ
وش ُ
ث َي ْذ َ ُ
رؤية ُ
َمف ُ
َ

ِ
يرافقه
أن
داو ُد َي ُ
ي ْ
طل ُ
ُ
ب من َب َر َزلاّ َ

َ 31ون ِز َل َب َر َزلّا ُي ِ
جاء �إلَى
الج ْلعا ِد ُّي ِم ْن ُر َ
وج ِلي َمَ ،و َ
داو َد لِ َي ْع ُب َر ال َّن ْهر َم َع ُه32 .كا َن
ن َْه ِر ال� ُأ ْر ُد ِّن َم َع ال َم ِل ِك ُ
َمانين عاماً.
الس ِّنَ ،يبلُ ُغ ِم َن ال ُع ْم ِر ث َ
َب َر َزلّا ُي ُم َت َقدِّماً في ِّ
داو ُد في َم ْحنايِ َم
َو َق ْد �أ ْع َطى ال َم ِلكَ َطعاماً ِع ْندما َم َك َث ُ
داو ُدُ�« :أ ْع ُب ِر
ل�أن َّ ُه كا َن ُ
رجلا ً َغ ِن ًّيا ِجدًّا33 .فقا َل ل ُه ُ
وس�أ ْع َتني بِكَ �إن ِعشْ َت َم ِعي ِفي َمدي َن ِة
ال َّن َ
هر َم ِعي َ
ال ُق ْدسِ».
ِ
ِ
ِف َك ْم �أبلُ ُغ
34لَ ِك َّن َب َر َزلّا ُي قا َل ل ْل َمل ِكَ « :ه ْل َت ْعر ُ
ِم َن ال ُع ْمرِ؟ �أنا �أ ْك َب ُر ِم ْن �أ ْن ا ْذ َه َب �إلَى َم ِدي َن ِة ال ُق ْدسِ؟
�35أنا في
الثمانين ِم ْن ُع ْمرِي! ف ََه ُل � ُِأم ِّي ُز ُح ْل َو ال�أيّا ِم َعنِ
َ
ُم ِّرها! َه ْل اُ ّم ِّي ُز – �أنا خا ِد َمكَ – َط ْع َم ما �آكُ ُل َوما � ْأش َر ُب؟
ين َوال ُم َغ ِّن ِ
يات؟ لِماذا َي ُكو ُن
الاس ِتما ِع لِل ُم َغ ِّن َ
فَما لِي َو ْ
ولاي ال َم ِلكَ ؟ �36أنا لا
خَ ا ِد ُمكَ ِع ْبئاً َجديداً َع َليكَ ياَ َم َ
تاج �أ ًّيا ِم َن ال� أ ْشيا ِء الّتي تري ُد �أن تُ ْع ِطي ِني �إيّاهاَ .س�أ ْع ُب ُر
� ْأح ُ
37
َم َعكَ ن َْه َر ال� ُأ ْر ُدن َمسا َف ًة َق ِلي َلةً .لَ ِكنِ ْاس َم ْح لِي – �أنا
وت ِفي َمدي َنتيَ ،و�ُأ ْدف ََن
خا ِد َمكَ – َف�أ ُعو َد �إلَى دا ِر ْيَ ،ف�أ ُم َ
ِفي َم ْقبر ِة �أبِي َو�ُأ ِّميَ .ف ْل َي ْذ َه ْب َك ْمها ُم خا ِد ُمكَ َم َعكَ يا
َشاء».
َمولا َي َو َم ِل ِكيَ ،وا ْف َع ْل بِ ِه ما ت ُ
«س َي ْذ َه ُب َك ْمها ُم َم ِعي،
38ف�أ َ
جاب ال َم ِلكُ َ :
َو َس�أكُو ُن لَ ِطيفاً َو ُم ْح ِسناً َم َع ُه ِم ْن �أج ِلكَ  .س�أ ْف َع ُل لَكَ
�أ َّي شَ ي ٍء».

داو َد.
َ 24ونز َل َم ِف ُيبوشَ ُث َحفي ُد شاول لِ ِلقا ِء ال َم ِل ِك ُ
س �إلَى
َو ُم ْن ُذ ال َو ْق ِت الّذي غا َد َر في ِه ال َم ِلكُ َمدي َن َة ال ُق ْد ِ
�أ ْن عا َد بسلا ٍم ،لم َي ُك ْن َم ِف ُيبوشَ ُث َق ِد ا ْه َت َّم لِرِج َلي ِه � ْأو
شَ َّذ َب شا ِر َب ُه � ْأو غ ََس َل ثيا َب ُهَ 25 .و ِع ْندَما التقى بِالْ َم ِل ِك
في َمدي َن ِة ال ُق ْدسِ ،قا َل لَ ُه ال َم ِلكُ « :لِ َم لَ ْم تذ َه ْب معي
يا َم ِف ُيبوشَ ُث ِع ْندَما َه َر ْب ُت ِم ْن َمدي َن ِة ال ُق ْدسِ؟»
ولاي َو َم ِل ِكي ،لَ َق ْد
جاب َم ِف ُيبوشَ ُث« :يا َم َ
26ف�أ َ
خَ َد َعني خا ِد ِميَ .ف�أنا �أ ْع َر ُج ،لِذا قُ ْل ُت لِخا ِد ِمي ِصيبا:
ا ْذ َه ْب َو� ْأسر ِِج ِ
الحما َر لِ َكي �أرك ََب ُه َوا ْذ َه َب َم َع الم ِلك.
27
أشياء
لَ ِك َّن خا ِد ِمي خَ َد َعني َف َذ َه َب �إل ْيكَ َو ْح َد ُه َوقا َل � َ
س ِّي َئ ًة عنّي� .إنَّما �أن َْت َك َم ٍ
لاك ِم ْن عن ِد ا ِ
ولاي
هلل يا َم َ
َو َم ِل ِكي ،فَا ْف َع ْل ما ترا ُه َصواباً28 .كا َن ُم ْم ِكناً �أ ْن َت ْق ُت َل
عائِ َل َة جدّي كُلَّهاِ ،
س
وض ْع َتني َم َع النّا ِ
لك َّنكَ لَ ْم َت ْف َع ْلَ .
الح َّق ِفي
ذين َي�أكُلو َن ِم ْن مائِ َدتِكَ  .لِذا لا �أم ِلكُ َ
ال ّ َ
يعود إ َلى دارِ ه
داود
ال َّت َذ ُّم ِر لَدَى ال َم ِل ِك بِش�أ ِن �أ ِّي شَ ي ٍء».
ُ
39
ِ
ف َق َّب َل ال َملكُ َب َر َزلّا ُي َوبا َر َك ُهَ .وعا َد َب َر َزلّا ُي �إلَى
29فقا َل الم ِلكُ ل َم ِف ُيبوشَ َث« :لا َتقُلِ ال َمزي َد َع ْن
مشا ِك ِلكَ � .إلَيكَ ما ق َّر ْر ُتَ :س َت ْق َت ِس ِ
ضِ :صيبا دا ِر ِه� .أ ّما الم ِلكُ َوالشَّ ْع ُب كُلُّ ُه َف َق ْد َع َب ُروا ال َّن ْه َر.
مان ال� أ ْر َ
الج ْل ِ
َ 40عب َر الم ِلكُ ن َْه َر ال�أر ُد ِّن �إلَى ِ
جالَ .و َذ َه َب
َو�أن َْت».
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ف بني � ْإسرائي َل َف َق ْد
30فقال َمف ُيبوشَ ُث لل َملك« :يا َم َ
ولاي َو َملكيَ ،م َع ُه ك ْمها ُم� .أ ّما َب ُنو َي ُه َّوذا ون ْص ُ
داو َد ِع ْب َر ال َّن ْهرِ.
َيكفي �أنَّك �أت َ
َيت �إلَى دا ِر َك بسلا ِم .فلي�أْخُ ْذ ِصيبا قا ُدوا ُ
ض كُلَّها!»
ال� أ ْر َ
يل ي ِ
ب ُنو ْ ِ
جادلون بني َي ُه َّوذا
َ
إسرائ َ ُ

أ  21:19ا َّل ِذي م َسح ُه اهلل .حرفياً ِ
«مسيح يهوه» كا َن الملكُ
َ
َ
ِ
مس ُح ٍ
بزيت َو� ٍ
هلل قد اختار ُه َو�َأ َّهل ُه
أطياب ّ
خاصة كعلام ٍة على �أ ّن ا َ
ُي َ
لهذا العمل.

41
جاء َب ُنو � ْإسرائِي َل كُلُّهم �إلَى ال َم ِل ِك وقالُوا ل ُه:
َو َ
«بنو َي ُه َّوذا �إخْ َوتُنا َس َرقُو َك َو َع َبروا بِكَ وبِعائل ِتكَ ورِجالِكَ
ن َْه َر ال� ُأ ْر ُدن».
جاب بنو َي ُه َّوذا كُلُّ ُهم َب ِني � ْإسرائِي َل« :ل� َّنأ
42ف�أ َ
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ِ
يق ُت َل ِش َبع
ب ِم ْن
غاضبو َن
داو ُد َي ُ
أن ْ
أبيشاي ْ
طل ُ
ُ
َ

ين ال َم ِل ِك �أو َث ُقَ .ف ِل َم �أنْ ُتم
ِص َل َة القَرا َب ِة َبي َننا َو َب َ
ِمنّا بِهذا الش�أْن؟ َف َن ْح ُن لَ ْم نَ�أكُ ْل َطعاماً َع َلى ِح ِ
ساب
ال َم ِل ِكَ ،و ْه َو لَ ْم ُي َق ِّد ْم لَنا �أ َّي َة َهدايا».
عشر ُة
جاب َب ُنو � ْإسرائِي َل« :لَنا ِفي ال َم ِل ِك َ
43ف�أ َ
داو َد �أ ْكث ََر ِم ْن ُكم ،لَ ِك َّن ُكم
� ْأس ُه ٍم .لذا َي ِح ُّق لنا بِ ُ
مين َع ْن �إعا َد ِة
تَجا َه ْل ُت ُمونا .لَ َق ْد كُنّا �أ َّو َل ال ُم َت َكلَّ َ
َم ِل ِكنا».
جاء َق ِبيحاً
لَ ِك َّن َج َ
واب َب ِني َي ُه َّوذا �إلَى َب ِني � ْإسرائِي َل َ
ِ
ِ
ِ
�أشَ َّد ال ُق ْب ِح .كان َْت عباراتُ ُهم �أشَ َّد قُ ْبحاً م ْن ع ِ
بارات
َب ِني � ْإسرائِي َل.
داود
ِش َب ُع
إسرا ِئ َ
يقود ْ
ُ
يل َبعيد ًا من ُ

20

في ذَلِكَ ال َم ِ
كان ،كا َن َر ُج ٌل ُي ْد َعى ِش َب َع
ب ُن بِ ْكري وه َو ِم ْن َق ِبي َل ِة َب ْن ِ
يام ْي َن .كا َن ُمثيراً
فنفخ في ِ
البوق لِ َي ْج َم َع
لل َمشا ِكلِ لا َيصلُ ُح لشي ٍءَ .
عب ثُ َّم قا َل:
الشَّ َ
داو َد.
		«لا ِح َّص َة لَنا ِفي ُ
			لا ِح َّص َة لَنا ِفي ا ْبنِ َي َّسى.
			فيا بني � ْإسرائِيل،
			لِ َن ُع ْد كلُنا �إلَى ِخ َي ِمنا».

داو َد َو َت ِب ُعوا ِش َب َع
َ 2و َه َكذا ت ََر َك َب ُنو � ْإسرائِي َل كلُّ ُهم ُ
َبن بِكرِيِ .
لك َّن َب ِني َي ُه َّوذا لا ِز ُموا َم ِل َك ُهم َع َلى َطوا َل
ِ
الطّريقِ ِم ْن ن َْه ِر ال� ُأ ْر ُدن �إلَى َمدي َنة ال ُق ْدسِ.
س َح ْي ُث
داو ُد �إلَى َم ْنزِلِ ِه ِفي َمدي َن ِة ال ُق ْد ِ
َ 3وعا َد ُ
كا َن َق ْد ت ََر َك َعشْ راً ِم ْن نِسائِ ِه للا ْع ِتنا ِء بِال َم ْنز ِِل ،و َق ْد
قين
َ
اس ،و َب َ
وض َع ُه َّن في منز ٍِل خاصٍِ ،م ْن َحولِ ِه ُح ّر ٌ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
داو ُد َي ْع َتني به َّن و ُي ْعطيه َّن
في ِه َح َّتى مماته َّن .كا َن ُ
عاش ْر �أيّاً ِم ْن ُه َّن ،ف ِعشْ َن كَال� أ ِ
ال َّطعا َم ،لَ ِك َّن ُه لَ ْم ُي ِ
راملِ �إلَى
َي ْو ِم َمماتِ ِه َّن.
«اج َم ْع َب ِني َي ُه َّوذا �إلَ َّي ِفي
4قا َل الم ِلكُ لِ َعماساْ :
غ ُُض ِ
ون ثَلا َث ِة �أيّا ٍمَ .وك ُْن �أن َْت ُهنا �أ ْيضاً».
َ 5ف َذ َه َب َعماسا َلي ْج َم َع بني َي ُه َّوذاِ ،
لك َّن ُه ْاس َتغ َْرقَ
وقتاً �أ ْط َو َل من الّذي حدَّده لَ ُه الم ِلكُ .

بيشايِ :
«ش َب َع ب ُن بِ ْكري �أشَ ُّد
داو ُد ل� أ َ
ُ 6ث َّم قا َل ُ
خَ َطراً َع َلينا م ّما كا َن �أ ْبشالو َم .لِذا خُ ْذ ُض ّباطي َورِجالي
َوطا ِر ْد ُهْ � .أس ِر ْع قَب َل �أ ْن َي ْدخُ َل ُمدُناً لَها � ْأسوا ٌر .ف إ� ْن
ض
َدخَ َل ِش َب ُع ال ُم ُد َن ال َم ْح ِم َّي َة ِج ّداًَ ،ف َل ْن نَس َتطي َع ال َق ْب َ
َع َلي ِه».
س ُليطا ِر َد ِش َب َع َبن َب ْكرِي
7فغاد َر يو�آب َمدي َن َة ال ُق ْد ِ
وغير ُهم ِم َن
و َق ْد �أخَ َذ َم َع ُه رِجالَ ُه َوال َكريت ّيين َوالفليت ّي َ
ين أ َ
الجنو ِد ال� أ ْقويا ِء.
ُ
عماسا
وآب َي ْق ُت ُ
ُي ُ
ل َ

8
الصخر ِة
يش �إلَى َّ
َو ِع ْندما َو َص َل يو� ُآب َوالْ َج ُ
ال َعظي َم ِة ِفي ِج ْب ُعونَ ،خَ َر َج َعماسا لِ ِلقائِ ِهم .كا َن ُيو� ُآب
يف في ِغ ْم ِد ِه .و َبينما
الس ُ
َي ْرت ِدي َبذلَ َت ُهَ ،و َي َض ُع ِحزاماً َو َّ
كا َن ماشياً لِ ِلقا ِء َعماساَ ،و َق َع َسي ُف ُه ِم َن ال ِغ ْم ِد فانْ َتشَ َل ُه
وح َم َل ُه في ي ِد ِه9 .ثُ َّم َس�أ َل َعماسا« :كيف حالُكَ يا
� ِأخي؟»
ف َّم َد َي َد ُه َو�أ ْم َسكَ َعماسا ِم ْن َذ ْق ِن ِه لِ ُي َق ِّب َل ُه ت ِ
َرحيباً
للس ِ
يف الّذي كا َن في َي ِد
بِ ِه10 .ولَ ْم َي َتن َّب ْه َعماسا َّ
الس ِ
يف في َب ْط ِن ِهَ ،ف َو َق َع ْت
سرى ،فط َع َن ُه يو�آب بِ َّ
يو�آب ُالي َ
مات بِ َطع َن ٍة ِ
واح َدةٍ.
أ
�أمعاؤ ُه َع َلى ال� ْر ِ
ض َو َ
الب ْح َث عن ِش َبع
رِ
ُ
داو َد ُيتابِ ُع َ
جال ُ
ون َ

ثُ َّم َبد�أ يو� ُآب َو�أخُ و ُه �أ َبيشا ُي َب ْح َث ُهما ِم ْن َجدي ٍد
َف � َأح ُد ُجنو ِد يو� َآب الشُّ با ُن
َع ْن ِش َب َع بنِ بِ ْكرِيَ 11 .و َوق َ
ذين
ِع ْن َد ُجثَّ ِة َعماساَ ،وقا َل�« :أ ُّيها ال َّرجا ُل َج ِميعاً ال ّ َ
داو َد ،فل َنت َْب ْع يو� َآب».
َت ْد َع ُمو َن ُيو� َآب َو ُ
12كا َن َعماسا في َو َس ِط ال َّطريقِ ُ ،م َمدَّداً َو َسطَ
الناس كُلُّه ْم ظلّوا
فلاح َظ ُ
ِدمائِ ِهَ .
الج ْن ِد ُّي الشّ ُ
اب �أ َّن َ
الجثَّ ِةَ .فد َْح َر َجها بعيداً عنِ ال َّطريقِ
َي َت َوقَّفو َن لل َّنظ ِر �إلَى ُ
13
�إلَى ِ
الحقلِ ،وغطّاها ب ِق ْط َع ِة قُماشٍ .و َب ْع َد �أ ْن
داخلِ َ
اس بِها َو َح ْس ُب
�ُأ ْب ِعد َْت ُجثَّ ُة َعماسا عنِ ال َّطريقِ َ ،م َّر النّ ُ
و َت ِب ُعوا يو� َآب .فانْض ُّموا �إلَي ِه َوطا َر ُدوا ِش َب َع َبن بِكري.
أ
ريتيين َوالفليتيين.
َ 7:20
الك ّ

ِفي العدد )23

الحرس الملكي لِداود�( .أيضاً

َ 2ص ُموئيل 14:20
ِ
بيت َم ْعكة
آبل
ب إ َلى َ
َ
ش َب ُع َي ْه ُر ُ
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14م َّر ِش َب ُع ب ُن بِ ْكري بِكافَّ ِة قبائِ ِل � ْإسرائِي َل َو ُه َو في
َطرِي ِق ِه �إلَى �آ َب َل ِ
بيت َم ْعكةَ .ك َذلِكَ  ،اج َت َم َع البير ُّيو َن
كُلُّ ُهم وت ِبعو ُه.
15
وجاء يو� ُآب ورِجالُ َه �إلَى �آبِ َل َب ْي َت َم ْع َكةَ،
َ
راب ِع ْن َد ِجدا ِر ال َمدي َن ِة
َو َ
حاص ُروها .ثُ َّم َكد َُّسوا ال ُّت َ
راح رِجالُ ُه َيضْ ُر ُبو َن
َح َّتى يت َم َّكنوا من ال َّت َسلُّقِ فو َق ُهَ .و َ
بِ ِ
ليه ِد ُمو ُه.
الحجا َر ِة َع َلى الجدا ِر ْ
16
ِ
ِ
ِ
ِ
َونا َد ِت ا ْمر�أ ٌة َحكيم ٌة م ْن داخ ِل ال َمدينة َوقالَ ْت:
إلي! قُولوا ليو�آب �أ ْن ي�أْتِ َي �إلَى ُهناُ� .أري ُد �أ ْن
«� ْأصغوا � َّ
�ُأكلِّ َم ُه».
َ
ِّ
أ
17وذ َه َب ُيو� ُآب ُليكل َمها ،فَس�ل ْت ُهَ « :ه ْل �أن َْت
ُيو� ُآب؟»
أجاب« :نَ َعم� ،أنا ُه َو».
� َ
إلي».
فقالَ ْت لَ ُه ال َمر�أةُْ �« :أص ِغ � َّ
فقا َل لها�« :إنَّ ِني � ُْأص ِغي».
ِ
18ث َّم ِ
اس
قالت ال َم ْر�أةُ« :في
الماضي ،كا َن النّ ُ
وس َت ْحصلو َن َع َلى
َيقُولونَُ�‹ :أطلُبوا ال َّن ْج َد َة ِفي �آب َل َ
تاجو َن �إلَي ِهَ 19 ›.و�أنا ِ
يرين ِم َن
ما ت َْح ُ
واح َد ٌة ِم ْن َك ِث َ
ِ
ِ
ِ
ِ
أ
فياء في َهذه ال َمدي َنةَ .وها �أن َْت تحاوِل
ال ُمسالِ َ
مين ال� ْو َ
ْمير
َتد ِْم َير َمدي َن ٍة ُم ِه َّم ٍة ِم ْن ُمد ُِن � ْإسرائِي َلَ .ف ِل َم تُري ُد َتد َ
ما ه َو ِملكٌ ِ
هلل؟»
تدمير شي ٍء!
أجاب يو� ُآبْ :
«اس َم ِعي� ،أنا لا �أري ُد َ
َ �20
لك ْن بِ ِ
ْمير مدي َن ِت ُكمِ 21 .
داخ ِلها َر ُج ٌل من
لا �أري ُد َتد َ
ِ
َج َبلِ �أ ْفرايِ َم وه َو ُيدعى ش َب َع َبن بِكريَ ،و َق ْد َت َم َّر َد ِض َّد
داو َدِ � .
وس�أب َت ِع ُد َع ْن هذ ِه المدي َن ِة
الم ِل ِك ُ
إلي َ
أحضرو ُه � َّ
َو ْحدي».
فقالَ ِت ال َم ْر�أ ُة ليو�آب« :حسناًَ ،س ُير َمى لَكَ بر� ِأسهِ
السورِ».
ِم ْن َف ْو ِق ُّ
َّثت المر�أ ُة ِ
22ثُ َّم تحد ِ
س
بحك َم ٍة شَ دي َد ٍة �إلَى النّا ِ
أس ِش َب َع َبن بِكري و َر ْموا
كُلِّ ِهم في المدي َن ِة .ف َق َط ُعوا ر� َ
ب ِه �إلَى يو� َآب ِم ْن َف ْو ِق ُسو ِر المدي َن ِة.
ثُ َّم نَف ََخ يو� ُآب في ِ
يش ال َمدي َنةَ.
البوق وغاد َر َ
الج ُ
ِ
ِ
َف َذ َه َب الج ُنو ُد �إلَى ديارِهم وعا َد يو� ُآب �إلَى ال َملك في
َمدي َن ِة ال ُق ْدسِ.

ِ
داود
العام َ
لون لدى ُ

ش كُلَّ ِه في � ْإسرائِيل.
23كا َن يو� ُآب قائِ َد الجي ِ
ين�24 .أ ّما
ين َوالفليت ّي َ
و َبنايا ُهو ب ُن يهويادا َع يقو ُد الكريت ّي َ
�أدورا ُم فكا َن مسؤولا ً عن ال ُع ّم ِال ال ُم َج َّن ِد َينَ ،و ُيوشافاطُ
لس ِّر.
الس ِج ِّلَ 25 ،و ِشيوا �أ َميناً لِ ِّ
ب ُن � ِأحيلو َد مسؤولا ً َعنِ ِّ
َوكا َن صا ُدو ُق َو�أ ْبياثا ُر كا ِه َنينَ 26 ،و ِعيرا اليائير ُّي
داو َد.
ُمستشاراً لِ ُ
ُ ِ
قابها
شاول
لة
َ
عا ِئ ُ
تنال ع َ

21

داو ُد َم ِلكاًَ ،ح َص َل ْت َمجاع ٌة
َبي َنما كا َن ُ
ٍ
داو ُد �إلىَ
ّ
ْاس َت َم َّر ْت َ
ثلاث سنوات .فَصلى ُ
ِ
ِ
ا ِ
هلل« :شاو ُل َوعائل ُت ُه – عائل ُة ال ُم ْجرِمين – ُه ُم
هلل ف�أجا َب ُه ا ُ
الس َب ُب ِفي َز َمنِ الجو ِع هذاَ .ح َص َلت هذه ال َمجا َع ُة
َّ
ل� أ َّن شاو َل َق َت َل الجبعون ّيين».
2لم َي ُكنِ الجبعون ّيو َن ِم َن َب ِني � ْإسرائِي َلَ ،ب ْل كانوا
ينَ .وكا َن َب ُنو � ْإسرائِي َل َق ْد
َجما َع ًة من بِ ِق َّي ِة ال� أ ُمور ِّي َ
ِ
و َعدو ُهم ب�ألّا ُي ِ
شاو َل �أرا َد
لحقوا ال�أذَى بِ ِهم .لَك َّن ُ
�أ ْن َي ِ
قض َي َع َلي ِه ْم بِ ِ
سبب غ ََيرت ِه َع َلى َب ِني � ْإسرائِي َل و َب ِني
ي ُه َّوذا.
3
ِ
َّ
ف ََج َم َع ال َملكُ داو ُد الجبعون ّيين وكل َم ُهم .قا َل
ل ُهم« :ماذا � ْأص َن ُع ل ُك ْم؟ ماذا �أ ْفع ُل ل َم ْح ِو خَ ط َّي ِة
عب ا ِ
هلل؟»
� ْإسرائِي َل ،لِ َكي تُبارِكوا شَ َ
شاو َل
4فقا َل الجبعون ّيو َن لداو َد« :لا نُرِي ُد ِم ْن عائِل ِة ُ
ص في
الح ُّق في َقتلِ �أ ِّي شخ ٍ
س لَنا َ
َذ َهباً � ْأو ِفضّ ةًَ ،ولَ َي َ
� ْإسرائِي َل».
داو ُد« :فَماذا ُي ِ
مك ُنني �أ ْن � ْأص َن َع ل ُكم؟»
فقا َل ُ
ِ
ِ
ِ
ْ
شاو ُل
5فقا َل َ
حاو َل ُ
داو َد« :لقد َ
الج ْبعون ّيو َن لل َملك ُ
َضاء َع َليناَ ،وخَ َّط َط ل�إ با َدتِنا َج ِميعاً ِم ْن بلا ِد � ْإسرائِي َل.
الق َ
ذي مسحه اهلل ،أ
ِ
ِ
َّ
ً
فسلِّ ْمنا َس ْب َعة من �أبناء شاو َل ال
َ َ َُ ُ
َ 6
َو َس َنع ِد ُم ُه ْم �أما َم ا ِ
هلل عند جب ِل َج ْب َعَ ،ج َبلِ شاو َل».
«س�ُأ َسلِّ ُم ُك ْم �إيّا ُهم».
فقا َل ال َم ِلكُ ُ
داو ُدَ :
ِ 7
بن يوناثا َن بنِ
لك َّن الم ِلكَ اس َتث َنى َم ِف ُيبوشَ َث َ
أ  6:21ا َّل ِذي م َسح ُه اهلل .حرفياً ِ
«مسيح يهوه» كا َن الملكُ
َ
َ
ِ
مس ُح ٍ
بزيت َو� ٍ
هلل قد اختار ُه َو�َأ َّهل ُه
أطياب ّ
خاصة كعلام ٍة على �أ ّن ا َ
ُي َ
لهذا العمل.
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شاو َل ،بِ َس َب ِب َعه ِد ا ِ
داو ُد َم َع يوناثا َن
هلل الَّ ِذي َق َط َع ُه ُ
8
شاو ُل
أرموني َو َم ِف ُيبوشَ َث ا ْب َني ُ
بنِ شاو َلَ .واختا َر َد ُاو ُد � َ
أبناء ِميكا َل بِ ِ
شاو ُل الخَ ْم َسةَ،
نت ُ
ِم ْن َز ْو َج ِت ِه رِص َفةََ ،و� َ
َز َ ِ
داو ُد هؤلا ِء
ِليَ 9 .و َسلَّ َم ُ
وجة َع ْدرِئي َل بنِ بِر َزلّا َي ال َم ُحو َّ
ين .فجاؤوا ب ِهم �إلَى
ال ِّرجا َل السب َع َة �إلَى �أي ِدي َ
الجب ُعون ّي َ
َج َبلِ ِج ْب َع َو�أع َد ُمو ُه ْم �أما َم ا ِ
السبع ُة معاً.
هلل،
َ
فمات َّ
بيعَ ،م َع بِداي ِة
الحصا ِد ال�أولى ،في ال ّر ِ
�ُأ ْع ِدموا ِفي �أيّا ِم َ
َم ْو ِس ِم َحصا ِد الشّ عيرِ.
صفة
داو ُد َورِ
َ
ُ

َ 2ص ُموئيل 2:22

لِل�إ لَ ِه ال ُم َز َّي ِف رافا .أ كا َن ُر ْم ُح ُه َي ِز ُن نَح َو َ
ثلاث مئ ِة
ِم ٍ
َحاو َل �أ ْن
ثقال ب ِم ْن ُالبرونْزَِ ،و َي ْح ِم ُل َسيفاً َجديداً .ف َ
بن ُص ُر ِو َّي َة َق َت َل ال ِف ِ
لسط َّي
داو َد17 ،لَ ِك َّن � َ
يق ُت َل ُ
أبيشاي َ
داو َد.
َو�أنْ َق َذ ُ
خاصاً للم ِل ِك فَقالوا ل ُه:
داو َد َو ْعداً ّ
ثُ َّم ق َط َع رِجا ُل ُ
«لا َي ْن َب ِغي �أ ْن َتخْ ُر َج َم َعنا �إلَى ال َم ْع َر َك ِة ِفيما َب ْعدُ .ف إ� ْن
َف َع ْل َتُ ،ر َّبما َتخْ َس ُر � ْإسرائِيل �أ ْع َظ َم قا َدتِها».
حرب �ُأخْ َرى مع
18في و ْق ٍت لاحقٍ  ،و َق َع ْت
ٌ
ساف،
ين في جوب ،ف َق َت َل ِس ْبكاي الحوشي َ
ال ِف ِلسط ّي َ
َو ُه َو ِم ْن �أتبا ِع رافا.
19وفي ٍ
حرب �ُأخْ َرى ِفي
وقت لاحقٍ  ،و َق َع ْت
ٌ
ين ،فقت َل �ألحانا ُن ب ُن ياع ِر َّي � ِ
ُأورغي َم
وب َم َع ال ِف ِل ْسطي ّي َ
ُج َ
َ
الجتّ َّي الَّ ِذي كا َن ُر ْم ُح ُه َضخْ ماً
يت ل ْح َم ُج َ
ِم ْن َب َ
ليات َ
ِمث َل ن ِ
اج.
َول ال ُّن ّس ِ
20ثُ َّم و َق َع ْت َح ْر ٌب �ُأخْ َرى ِفي َج ّت .وكا َن َرج ٌل
َضخ ٌم ِجداً ،لَ ُه ِس َّت ُة �أصاب َع ِفي ك ٍّل ِمن َيدَي ِه ِوفي ك ٍّل
ِمن رِج َلي ِه – َمج ُمو ُعها �أ ْر َب َع ٌة َو ُعشرو َن � ْإص ِبعاً .كا َن
من ال َعمالِ َق ِة �أيضاً21 .و َق ْد تَحدّى � ْإسرائِي َل
هذا ال َّر ُج ُل َ
ِ
َو َس ِخ َر بِها ،لَك َّن يوناثان َق َت َل ُه – كا َن هذا يوناثان ب ُن
داو َد.
شَ ْم َعى � ِأخي ُ
22كا َن هؤلا ِء ال َّرجا ُل ال� أ ْر َب َع ُة كُلُّ ُهم عمالِ َق ًة من
داو َد ورجالِ ِه.
جت ،و َق ْد قُ ِتلوا َع َلى ي ِد ُ

ش َو َوض َع ْت ُه
لباس الخَ ي ِ
َ 10ف�أخ َذت رِص َف ُة بِ ُ
نت �أ َّي َة َ
الصخر ِة .فبقي ُهنا َك ِم ْن بِدا َي ِة َم ِ
وس ِم الحصا ِد
فوقَ َّ
َ
وس ِم ال�أمطارِ .ثُ َّم �أخَ َذ ْت ت ِ
وح َّتى َم ِ
ُراق ُب ُجث ََث القَتلىَ
َ
لي َل نَها َرَ ،ف َل ْم تس َم ْح لل ُّطيو ِر الجار َِح ِة ب�أ ْن تَنا َل ِم َن
ِ
للحيوانات ال ُم ْف َتر َِس ِة خلال
الجث َِث خلا َل النهارِ ،ولا
ُ
الليلِ.
داو َد بما ت َْص َن ُع ُه رِص َف ُة جا ِر َي ُة
اس ُ
11ف�أ َ
خب َر النّ ُ
شاو َل َو ُيوناثا َن ِم َن ر ِ
ِجال يابِيش
شاو َل12 .ف�أخَ َذ ِعظا َم ُ
ِج ْلعا َد .وكا َن هؤلا ِء َق ْد َح َصلُوا َع َليها َب ْع َد َم ْق َت ِل شَ ُاو َل
الج ُلبو َع .كا َن ال ِف ِلسط ّيو َن َق ْد َعلَّقوا
َو ُيوناثا َن ِفي َ
يش
الجثَّتينِ َع َلى ِجدا ٍر ِفي َب َ
ُ
يت شانَ .لَ ِك َّن رجا َل يابِ َ
الجثَّتينِ َو�أب َعدُو ُهما َع ْن تِ ْلكَ
ُوا
ق
ر
س
و
وا
َهب
ذ
د
عا
ُ
ِج ْل َ ُ َ َ َ
ال ِم ْن َط َق ِة العا َّم ِة.
ِ
تمجيد اهلل
داو َد في
يش
َ �13
داو ُد ِعظا َم ُ
أحض َر ُ
ُ
شاو َل َوا ْب ِن ِه ُيوناثا َن ِم ْن يابِ َ
أنشودة ُ
داو ُد َك ِل ِ
مع ِعظا ِم ال ِّر ِ
مات َه ِذ ِه ال�ُأنْشُ و َد َة ِ
هلل َي ْو َم
السبع ِة الّذين ُعلِّقُوا
َج ْلعا َدَ ،و�َأ َم َر بِ َج ِ
َرنَّ َم ُ
جال َّ
14
ِ
ِ
شاو َل َو ِم ْن َج ِم ِيع �أ ْعدائِهِ،
ِ
ِ
ِ
َع َلى ال� أ
ِ
خشاب لِدَفنها .ثُ َّم َد َف ُنوا عظا َم شاو َل َوابنه
�أنْ َق َذ ُه ا ُ
هلل م ْن ُ
2
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َ
أ
يوناثا َن في م ْنط َقة َب ْنيام ْين ،داخ َل � َأحد ال�نْفاق في فَقا َل:
الناس كُ َّل ما �أ َم َر ُهم ب ِه
س َوالِ ِد شاو َلَ .ف َع َل
مقب َر ِة َق ْي ٍ
َ
ُ
ِ
ِ
هلل َصخْ َرتِي َو ِح ْصنيِ
ِ
ِ
ْ
َ
أ
َ
ِ
كَ
كُ
هلل
ا
المل  ،ف� ْصغَى ا ُ �إلى َصلوات الشَّ عب في تل
		« ُ
			و ُم ْن ِق ِذي ال� أ ِم ْي ُن.
ال� أ ْرضِ.
َ

22

الحرب مع ِ
سطيين
الف ِل
َ ْ ُ
ّ

َ 15وشَ َّن ال ِف ِلسط ّيون َح ْرباً �ُأخْ َرى ِض َّد � ْإسرائِيل،
داو َد َت ِع َب كثيراً
َفخَ َ
داو ُد ورِجالُ ُه لمحار َب ِت ِهم .لَ ِك َّن ُ
رج ُ
16
ِ
ِ
ِ
ين
َ
وب � َأح َد العمالقة ال َّتابِع َ
وض ُع َ
ف .كا َن يِشْ ِبي َب ُن ُ

أ  16:21التابعين  . . .رافاْ � .أو «خُ دَّام رافاْ � ،أو �أبناء رافا».
كتاب �أخبا ِر ال�أيّا ِم ال� أ َّو ِل َ .8–4:20ويعني اس ُم «رافا»
انظر �أيضاً َ
الضّ عيف�( .أيضاً ِفي ال�أعداد )22 ،20 ،18
س
بِ 16:21مثقال .حرفياً «شاقلَ ».و ُه َو ُعمل ٌة قديمةٌَ ،ووِحد ُة قيا ٍ
لل َو ِ
زن تعاد ُل نَح َو � َأح َد َعشَ َر غراماً َونِ ٍ
صف.

َ 2ص ُموئيل 3:22

ُ 		 3ه َو �إل ِهي،
جئ �إليها.
			 ُه َو َّ
الص َ
خر ُة الّتي �أل َت ُ
ِ
هلل ِدرعي.
			ا ُ
ِ
ِ
ُ
			قُ َّوتُ ُه تُ ْنقذني َو َت ْن ُص ُرني.
هلل َم ْل َج ِ�أي ال ُم ْر َت ِف ُع،
			ا ُ
			و َملا ِذ َي ال�أمي ُن،
َ
			 ُه َو ُم ْن ِق ِذي.
			 ُي ْن ِق ُذني ِم َن ال� أ ْعدا ِء ال ُع َنفا ِء.
بيح،
َ 		 4د َع ْو ُت اهلل الذي َي ْس َت ِح ُّق ال َّت ْس َ
			فخَ َل ْص ُت ِم ْن �أ ْعدائي!
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واج ال َم ِ
وت بِي،
�«5أحا َط ْت �أ ْم ُ
اله ِ
لاك.
			و َ
هاج َمت ِني ُس ُيو ُل َ
َ
ِ 6
		حبا ُل الها ِو َي ِة كُلُّها كان َْت َحولِي.
وت ِم ْن � ِ
أفخاخ ال َم ِ
أمامي.
			و� ُ
َ
هلل،
		 7في ِضيقي َد َع ُ
وت ا َ
وت �إلهي.
			 َد َع ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
			فس ِم َع م ْن َهي َكله َص ْوتي.
َ
			و َدخَ ل ُص ِ
راخي �ُأ ُذنَ ْي ِه.
َ
8
ِ
أ
َت!
ض َوا ْرت ََجف ْ
		ث َّم ا ْهت َّزت ال� ْر ُ
ماء ت ََح َّرك َْت َوا ْرت ََّج ْت،
َّ
			الس ُ
			ل�أن َّ ُه غ ِ
َض َب!
		ِ 9م ْن �أن ِف ِه خَ َر َج الدُّخانُ،
َت ِم ْن َف ِم ِه،
			ونا ٌر ُمشْ َت ِعل ٌة انْ َط َلق ْ
الج ْم ُر.
			واتَّ َقد َْت ِم ْنها َ
َ
10
هلل
السماء!
ا
ق
		شَ
ُ
َّ
َ
َف َف ْوقَ َغ ْي َم ٍة َسميك ٍة داكن ٍة!
َ
			وق َ
كروبِيم أ
ِ
ِ
َ
َ
ً
طير ُمم َتطيا َملائك َة ال ُ َ
		 11كا َن َي ُ
ال ُم َحلِّقةَ،
يح.
			وق ِد ا ْمتطى ال ّر َ
مخلوقات ُمجنّح ٌة تخدم اهلل في
الكروبيم.
أ  11:22مالئكة
ٌ
َ ُ
ال� أ ِ
س حول عرش اهلل َوال�أماكن المقدّسة .وهناك تمثالان
كح ّرا ِ
غلب ُ
للكروبيم على غطاء صندوق العهد الذي يمثّل حضور اهلل .انظر
كتاب الخروج .22–10:25

هلل الغيو َم الدّا ِك َن َة ِم ْن َحولِ ِه،
		لف ا ُ
َّ 12
			كَما لَ ْو كان َْت خَ ي َمةً.
			ج َم َع ال ِميا َه ِفي الغُيو ِم.
َ
مرات كَالف َْح ِم ال ُمشْ َتعلِِ
ِ
الج ُ
		 13انطلقَت َ
الس ِاط ِع ِم ْن َحولِ ِه!
			من َّ
الضو ِء ّ
السما ِء،
في
اهلل
�		 14أ ْر َع َد
َّ
العلي صو َت ُه.
			وس َّم َع ُّ
		َ 15و�أط َل َق ِسها َم ُه
			وش َّت َت العد َّو.
			�أ ْر َس َل اللَّه ُب ُرو َق ُه،
ِ
ين َو ِفي َح َيرةٍ.
اس ُم ْر َت ِبك َ
			فَتف َّرقَ النّ ُ
هلل بِق َّو ٍة،
«16ت َكلَّ ْم َت يا ا ُ
ريح قو َّي ٌة،
			ومن ف ِمكَ ه َّب ْت ٌ
			فتراج َع ِت ال ِميا ُه،
َ
			ح َّتى ر�أينا َق ْع َر البحرِ،
َ
س ال� أ ْرضِ.
أس
�
َ
			و ُ َ
َ «17م َّد ِذرا َع ُه ِم ْن َعليائِ ِه،
			و�أ ْم َسكَ بِي،
َ
			و َس َح َب ِني ِم َن ال ِميا ِه ال َع ِمي َق ِة ال ُم ْند َِفعةِ.
َ
ِ
ِ
َّ
أ
الذين ُه ْم �أ ْق َوى ِم ِّني.
ي
ئ
دا
ع
�
ن
م
ني
ص
ل
		خ
ْ ْ
َ 18
َ
			�أنق َذني ِم ْن ُمب ِغ ِض َّي،
ُأواج َه ُه ْم َوح ِدي.
			 َف َق ْد كانُوا �أ َق َوى ِم ْن �أ ْن � َ
		َ 19و َق ْع ُت ِفي ُم ِص َيب ٍة،
هاج َم ِني �أ ْعدائِي،
			و َ
َ
ِ
ِ
ِ
َ
هلل َس َن َدني َو�أعانَني.
			لك َّن ا َ
هلل ُي ِح ُّبني،
		 20ا ُ
			لِذا �أنْ َق َذني،
			و�أخَ َذنِي �إلَى َم ٍ
كان � ِأمينٍ لا ِضي َق ِفي ِه.
َ
21
ِ
هلل
ا
ي
ن
ئ
يكاف
		س
ُ
ُ
َ
واب،
			ل�أنني ف َع ْل ُت ّ
الص َ
			لَ ْم �أ ْق َترِفْ �أ َّي خط�أٍ،
الح َس َن َة لي.
شياء َ
			لِذا َس َي ْص َن ُع ال� أ َ
يت ِفي ُس ُبلِ ا ِ
هلل،
		 22ل�أنْني َمشَ ُ

			ولَ ْم �ُأخْ ِط ْئ �إلَى �إلَ ِهي كَال�أشرارِ.
َ
�		 23أذك ُُر دائِماً شرائ َع ُه َو�أت�أ َّم ُل بها،
			ولا � ِأحي ُد َعنها!
َ
ِ
َ
ً
�		 24أبقى �أمينا ل ُه،
			و�أحفظ نفسي نَ ِق ّياً بِلا �إ ْث ٍم �أما َم ُه.
َ
25
هلل َح َس َب بِ ِّري َو ِ
ِ
ِ
ا
صلاحي،
ي
ن
ئ
كاف
سي
		لذا،
ُ ُ
ُ
ِ
لاح الَّ ِذي َيرانِي �أ ْع َملُ ُه.
			بحسب َّ
الص ِ
«26تُظ ِه ُر �أمانَ َتكَ لِل� أ َمنا ِء،
ين.
لاحكَ لِ ّ
			و َص َ
َ
لصالِ ِح َ
27
َقاء َك َم َع ال�أنْ ِقياءِ.
ْ
		تُظ ِه ُر ن َ
ين.
َ
			وتُ ْظ ِه ُر ِح َي َلكَ َم َع ال ُم ْن َحر ِِف َ
ِ
ِ
عين يا اهلل.
		 28تُساع ُد ال ُمتواض َ
			لَ ِك َّنكَ تَجلُ ُب العا َر َع َلى ال ُم ِ
رين.
تفاخ َ
�		 29أن َْت ِم ْص ِ
هلل،
باحي يا ا ُ
ضيء ال ُّظ ْل َم َة ِم ْن َحولي.
			ا ُ
هلل ُي ُ
30
وس ُج ُيوشاً.
		ب َم ُعونَ ِتكَ �أ ُد ُ
			ب َم ُعونَ ِة ا ِ
هلل� ،أت ََسلَّ ُق ُجدْرا َن ال َعد ُِّو.
هلل ِ
َ «31طري ُق ا ِ
كام ٌل.
			 َك ِل َم ُة اهلل اجتا َز ْت َك َّل ا ْم ِت ٍ
حان.
س لِ َم ْن َيح َت ُمو َن بِ ِه.
			 ُه َو تُ ْر ٌ
		 32ما ِم ْن �إل ٍه َغ ْي ُر ا ِ
هلل،
			وما ِم ْن َصخْ َر ٍة ِسواه.
َ
هلل ِح ْص ِن َي ال َم ِن ْي ُع.
		 33ا ُ
			 ُي ِ
نقياء ليسلُكوا الدرب الصحيح،
ساع ُد ال� أ َ
ُ 		 34ي ِ
دو َسريعاً كَالغ ِ
َزال!
ساع ُدنِي ف�أ ْع َ
			 ُي ْبقيني فوقَ المشار ِِف.
الح ْر ِب،
ُ 		 35ي َد ِّربني لِشَ ِّن َ
			ف ُتط ِل َق ِذرا َع َّي سهاماً قَو َّيةً.
هلل
�«36أن َْت َح َمي َتني يا ا ُ
			ج َع ْل َت ِني َعظيماً،
َ
			وسا َع ْدتَني ل�أه ِز َم َعد ّوي.
37
ِ
لي
ِجلي وكاح َّ
		ت ْمنحني قُ َّو ًة في ر َّ
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َ 2ص ُموئيل 47:22

			ف�أ ِ
مش َي سريعاً من غي ِر �أ ْن �أ َت َعث ََّر.
�		 38أري ُد �أ ْن �ُأطا ِر َد �أعدائي،
			ح َّتى �ُأه ِل ُك ُه ْم!
َ
َ
			ول ْن �أ ُعو َد
َ
أ
ينتهي � ْم ُر ُهم!
َ
			ح َّتى َ
39
ْ
َ
أ
دائي.
ع
�
ت
ك
ل
أه
		� ُ ْ َ
			 َه َزم ُت ُهم!
			ولَ ْن َي ْن َه ُضوا َب ْع َد َالي ْو ِم.
َ
			سق ََط �أعدائي ِ
َ
َمي.
د
ق
د
ن
ع
َ
ْ
َ
َّ

«40شَ َّد ْد َت ِني في ال َم ْع َر َك ِة،
			و َج َع ْل َت �أعدائي َي ْنها ُرون � ِ
أمامي.
َ
ِ
ِ
أ
َ
ُ
َ 		 41م َن ْح َتني الف ْر َصة ل�نا َل م ْن َع ُد ّوي،
			و�أه ِز َم ال ِذي َي ْك َر ُه ِني.
َ
		ص َر َخ �أ ْعدائِي َط َلباً لِ ْل ُمسا َع َد ِة،
َ 42
			لَ ِك َّن ما ِم ْن � َأح ٍد ُلي ْن ِق َذ ُه ْم.
			 َب ْل َونَ َظروا �إلَى ا ِ
هلل،
			لَ ِك َّن ُه لَ ْم َي ْس َت ِج ْب لَ ُه ْم.
َ 		 43ق َّط ْع ُت �أعدائي،
			فَصا ُروا كَال ُّت ِ
راب َع َلى ال� أ ْرضِ.
			سح ْق ُت �أ ْعدائي َو ُد ْس ُت ُه ْم،
َ
أ
وس ال َوح َل ِفي الشَّ وا ِر ِع.
د
�
َما
ك
			
ُ ُ
�«44أن َْت �أنْ َق ْذتني ِم ْن ُمؤا َم ِ
رات شَ ع ِبي
ِضدِّي.
ِ
ِ
			�أ ْب َق ْي َت َع َل َّي حاكماً َع َلى ت ْلكَ ال� ُأ َم ِم.
ُأناس لَ ْم �أ ْع ِر ْف ُه ُم!
			 َيخ ُد ُمني � ٌ
ِ
َ 		 45ي َت َذلَّ ُل � ِ
ٍ
ِ
ُأناس م ْن بلاد �ُأخْ َرى!
أمامي � ٌ
			 ُي ْس ِر ُعو َن �إلَى طا َع ِتي فَو َر َسما ِع �أمرِي.
46
باء َي ْر َت ِعدُو َن خَ ْوفاً.
		�أولَ ِئكَ الغ َُر ُ
			 َيخْ ُر ُجو َن ِم ْن َمخابِ ِئ ِه ْم
			و ُهم َي ْرت َِجفو َن ِم َن الخَ ْو ِف.
الح ُّي!
«47ا ُ
هلل ُه َو َ
			�أ َم ِّج ُد َصخْ َرتِي.
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هلل عظي ٌم.
			ا ُ
ِ
خر ُة التي تُ ْنق ُذني.
			 ُه َو َّ
الص َ
هلل ال ِذي ،من �أجلي ،عاق ََب �أ ْعدائيِ
ُ 		 48ه َو ا ُ
عوب َتخْ َض ُع لِ ُحك ْمي.
َ
			ج َع َل الشُّ َ
ِ «49م ْن �أ ْعدائِي خَ لَّ ْص َتني!
			سا َع ْدتَني َع َلى َهزِي َم ِة َم ْن َو َقفُوا ِضدِّي.
			�أن َق ْذ َت ِني ِم َن َعديمي ال َّرح َم ِة!
هلل.
		 50لذا �ُأ َم ِّج ُد َك َو َس َط ال� ُأ َم ِم يا ا ُ
لاس ِمكَ ال� أ ِ
ناش ْيدَ.
			لذا �أن ِْش ُد ْ
هلل َم ِل َك ُه َليفو َز بِ َمعا ِر َك كَثير ٍة!
ُ «51يع ْي ُن ا ُ
هلل ُح َّب ُه َو� ْإحسانَ ُه
			 ُي ْظ ِه ُر ا ُ
			لم ِل ِك ِه الَّ ِذي َم َس َح ُه.
			لداو َد َونَس ِل ِه �إلَى ال�أب ِد».
ُ

23

داو َد األخيرة
َك ِل ُ
مات ُ

داو َد ال� أ ِخ َيرةُ:
هذ ِه ِه َي َك ِل ُ
مات ُ

يسى،
		«هذ ِه ال َك ِل ُ
مات ِم ْن ُ
داو َد ْبنِ ّ
ِ
هلل َع ِظيماً،
			م َن ال َّر ُجلِ الذي َج َع َل ُه ا ُ
ُوب،
			ال َم ِل ِك الَّذي اخْ تا َر ُه �إل ُه َي ْعق َ
			ال ُم َرنِّ ِم ال َع ْذ ِب ِفي � ْإسرائِيل.

وح ا ِ
في.
ُ «2ر ُ
هلل َت َكلَّ َم َّ
			 َك ِل َم ُت ُه كان َْت َع َلى لِساني.
�		 3إل ُه � ْإسرائِيل َت َكلَّ َم،
			صخر ُة � ْإسرائِيل قا َل لي:
اس بِ َع ٍ
دل،
		 ‹من َيح ُك ُم النّ َ
			 َم ْن َيح ُك ُم ِفي خَ ْو ِ
فا ِ
هلل،
4
باح ِع ْن َد � ْإش ِ
راق
		س َيكو ُن ك ََضو ِء ّ
الص ِ
َ
الشَّ ْمسِ،
باح بِلا غ ُُيو ٍم.
			ك َّ
َالص ِ
ِ
َالعشب ال�أخض ِر الط ِر ِّي،
			سيكو ُن ك
ِ
َ
س َب ْع َد ال َمطرِ›.
			الخار ِِج بِفعلِ شُ ُروق الشَّ ْم ِ
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هلل عائِلتي َق ِو َّي ًة � ِآم َنةً.
َ «5ج َع َل ا ُ
			 َق َط َع َم ِعي َعهداً �إلَى ال�أب ِد!
هلل َع َلى �أ ْن َي ُكو َن ال َع ْه ُد ُمح َكماً
ِص ا ُ
َ
			حر َ
َو� ِآمناً،
			فلا شكَّ ب�أنَّ ُه َس َي ْم َن ُحني كُ َّل انْ ِتصا ٍر
			س َي ْم َن ُحني كُ َّل ما �ُأريدُ!
َ
�«6أ ّما ال� أ ْشرا ُر َف َكالشَّ ْو ِك.
			بلا فائدة � ْأو منفعة،
			 ُيل َق ْو َن �إلَى ال� أ ْرضِ،
			ولا َت ْر َف ُع ُه ْم َيدٌ.
َ
َ
�		 7إ ْن ل َم َس ُه ْم �أحدٌ،
س ُر ْمحاً
			ت�أ ّذى كَما لَ ْو لا َم َ
ِ
			م ْن خَ شَ ٍب � ْأو ِم ْن َحدي ٍد.
اس ُه ْم كَال� أ ِ
شواك.
			�أج ْل� ،أول ِئكَ النّ ُ
			وسيلقَى بِ ِه ْم ِفي النّارِ،
ُ
			ف ََي ْح َترِقو َن ْاح ِتراقاً!»
داود
ْأب
ُ
طال ُ

8
الجبابر ِة:
داو َد َ
أسماء ُج ُنو ِد ُ
َو َه ِذ ِه ِه َي � ُ
�إيشْ ُبوشَ ُث ال َّت ْح َك ُمونِ ُّي َو ُه َو قائِ ُد قُ ّو ِ
ات ال َم ِل ِك
َّ ِ ِ
ني ،و َق ْد َق َت َل ثَمانِي
الخاصةَ .ك َذلكَ ُيد َعى َعدي ُنو ال َع ْص َّ
واجه ٍة ِ
واح َد ٍة.
رجلٍ ِفي ُم َ
ِمئ ِة ُ
وخيَ .و ُه َو ِ
9تلا ُه �أليعازر ب ُن دودو ال�أخُ ِ
واح ٌد ِم َن
ِ
ال� أ ِ
الوقت الذي
داو َد في
بطال الثلاث ِة الّذين كانوا مع ُ
ين .كانوا ق ِد ْاجتمعوا لِ ْل َم ْع َر َكةِ،
ِ
ِ
ِ
تحد َّْوا فيه الفل ْسط ّي َ
10
ِ
لك َّن ُجنو َد َب ِني � ْإسرائِي َل ان َْس َح ُبواَ .وحا َر َب �أل ِيعا َز ُر
ين �إلَى �أ ْن ت ِع َب كثيراً .لَ ِك َّن ُه َظ َّل ُم َت َم ِّسكاً
ال ِف َل ْسط ّي َ
ِ
هلل � ْإسرائِي َل ِفي
بِ َسي ِف ِهَ ،واست َّمر في
القتالَ .و َق ْد ن ََص َر ا ُ
اس َب ْع َد �أ ْن فا َز �أل ِيعاز ُر
ذَلِكَ اليو ِم نَصراً َع ِظيماًَ .وعا َد النّ ُ
ِفي ال َم ْع َر َك ِة ،لك َّنهم جاؤوا َفق َْط لي�أخذوا الغَنائِ َم ِم ْن
ين.
ُجنو ِد ال َعد ُِّو ال َم ْق ُتولِ َ
ِ
ِ
ين ْاج َت َم َع
َ 11وتلا ُه ش َّم ُة ْب ُن � ِآجي م ْن هارا َر .فَح َ
ال ِف َل ْسطي ّو َن وجاؤوا لل ِقتالَ ،وحاربوا ِفي َحقلٍ لل َع َدسِ،
اس ِم ْن ُهمِ 12 .
الحقلِ
َف َو َس َط َ
لك َّن ش ّمة وق َ
َه َر َب النّ ُ
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ُ

345

هلل َب ِني � ْإسرائِي َل
ين .ون ََص َر ا ُ
ودا َف َع َعن ُه ،و َه َز َم ال ِف ْ
لسط ّي َ
في ذَلِكَ َاليو ِم نَصراً عظيماً.
الجيش
داو َد ِفي َمغار ِة َع ُدلّامَ ،و
َ 13
وذات َم َّر ٍة ،كا َن ُ
ُ
ال ِف ِل ْس ِطي ُم ِ
عسك ٌر ِفي وا ِدي َرفائِي َمَ .ف َز َحف ثلا َث ٌة ِم َن
ُّ
ّلاثين َع َلى ال� أ ْرضَِ ،ع َلى ِ
ال� أ ْب ِ
طول ال َّد ْر ِب �إلَى
طال الث َ
داو َد.
ال َمغا َر ِة لِ َكي ينض ّموا �إلَى ُ
داو َد في ِ
الحصنِ  ،وف ِر َق ٌة
ِ 14في ذَلِكَ ال َو ْق ِت ،كا َن ُ
داو ُد
يت ْ
ين ِفي َب َ
ِم َن ُ
لح َمَ 15 .وقا َل ُ
الجنو ِد ال ِف َل ْسط ّي َ
ِ
ِ
ِ
ض الماء م َن ال ِب ْئ ِر
بِ َح ِنينٍ �« :أ َت َم َّنى لَو ُي ْعط َيني � َأح ٌد َب ْع َ
16
القر ِب ِم ْن ب َّوا َب ِة َب ْي َت لَ ْح َم!» َفشَ َّق ال�أبطا َل
الَّ ِتي بِ ُ
الثَّلا َث َة طري َق ُه ْم َع ْب َر ُص ِ
طيَ ،ونَشَ لُوا
الجي ِ
فوف َ
ش ال ِف ِل ْس ِّ
ض الما ِء ِم ْن ال ِب ْئ ِر الَّ ِتي بِال ُق ْر ِب ِم ْن ب ّواب ِة َب ْي َت لَ ْح َم،
َب ْع َ
ِ
ِ
َ
ِ
أ
ْ
شْ
كب ُه
َوجاؤوا به �إلى ُ
َض �ن َي َر َب م ْن ُهَ ،ب ْل َس َ
داو َد .ف ََرف َ
َت ْق ِد َم ًة ِ
هلل
ا
أشر ُب ِم ْن
�
َيف
ك
!
ح
م
س
«لا
:
ل
هللَ 17 .وقا َ
َ َ َ ُ
َ َ
أشر ُب َد َم ال ِّر ِ
جال الّذين خا َط ُروا
الماء؟ فك�أنَّني � َ
هذا َ
الماء.
َض ُ
َب َحياتِ ِه ْم ِم ْن �أج ِلي ».ف ََرف َ
داو ُد �أ ْن َيشْ َر َب َ
ِ
َو َق ْد َف َع َل ال�أبطا ُل الثَّلا َث ُة َك ِثيراً م َن ُالب ُط ِ
ولات.

َ 24و ِم َن ال� أ ْب ِ
ين َعسائِي ُل �أخا ُيو� َآب،
طال الثَّلاثِ َ
الح ُرو ِد ُّي َو�أليقا
�ألْحانا ُن ب ُن دودو ِم ْن َب َ
يت لَ ْح َم25 ،ش ّم ُة َ
26
ِّيش ال ُّتق ِ
ُوع ٌّي،
َ
ص ال َف ْل ِط ُّي َو ِعيرا ْب ُن ِعق َ
الح ُرو ِد ُّي َوحالَ ُ
28
ِ
ِ
ْ
الحوش ُّيَ ،و َصل ُمو ُن
َ 27و�أبيعا َز ُر العناثوث َّيَ ،و َم ُبونا ُي ُ
ال�أخُ ِ
وخ ُّيَ ،و َمهرا ُي النّطوفاتِ ُّيَ 29 ،وخالَ ُب ْب ُن َب ْعن َة
30
ِيباي ِم ْن َج ْب َع َب ْن ِ
يام ْي َن َو َبنايا
ال َّن ُطوفاتِ ُّيَ ،و�إتّا ُي ْب ُن ر َ
31
شَ ،و�أبِي َع ْل ُبو َن
ال ِف ْر َع ُتونِ َّيَ ،وهدّا ُي ِم ْن � ْأود َي ِة جا َع َ
ِ 32
لبوني،
بتي َو َع ْز ُم ُ
وت َالب ْر ُحوم ُّيَ ،و� َأليحبا الشَّ َع َّ
ال َع ْر ُّ
33
ِ
ياشينَ ،و ُيوناثا ُن ب ُن شَ َّم َة الهرار ُّيَ ،و�أحيا ُم
أبناء
َ
َو� ُ
34
ِ
ُ
أ
كي،
ب ُن شارا َر ال�رار ُّيَ ،و�أليفالط ب ُن � ْأحس َ
باي ال َم ْع ُّ
ِ 35
لي
َو�ألِيعا ُم ب ُن � ِأخي ُتو َف َل
الجيلوني ،وح ْصرا ُي الكر َم ُّ
ُّ
َو َف ْعرا ُي ال� أ ْربِ ُّيَ 36 ،و َيج�آ ُل ب ُن نا ْثا َن ِم ْن َصو َب َة َوبانِ ُي
الجاد ُّي37 ،وصالَ ُق الع ّموني ،ون َْحرا ُي َالبيئيروتِي ِ
حام َل
ُّ
ُّ
38
ِ
جاريب
و
ي
ر
اليت
عيرا
و
ِس ِ
ّ َ
لاح ُيو� َآب ْبنِ ُص ُر ِو َّيةَ ،
ُ
39
ال ِيث ِر ُّيَ ،و�ُأو ِريّا ِ
الحث ُّّيَ .وكا َن َم ْج ُمو ُع ُه ْم َس ْب َع ًة
ين.
َوثَلاثِ َ

شجعان آخرون
جنود
ٌ
ٌ

ِ
جيشه
إحصاء
داود ُي َقر ُر
َ
ِّ

18كا َن أ�بِيشا ُي� ،أخا ُيو� َآب ْبنِ ُص ُر ِو َّيةَ ،قائ َد
ال� أ ْب ِ
طال الثَّلاثّ ِةَ .ف َق ْد َق َت َل بِ ُر ْم ِح ِه ث َ
َلاث ِم َئ ِة ِم ْن �أ ْعدائِ ِه.
َف�أ ْص َب َح َمشْ هوراً كَال� أ ِ
بطال الثَّلا َث ِة19 .ثُ َّم � ْأص َب َح قائِ َد
الثَّلا َث ِةَ ،م َع �أنَّ ُه ل ْم َي ِص ْل �إلَى َمها َرتِ ِه ْم.
رجلٍ
20ثُ َّم ُهنا َك َبنايا ُهو ب ُن َي ُهويادا َع ،وهو اب ُن ُ
وف بِ�أعمالِ ِه الشُّ جا َع ِةَ .ف َق َت َل
ق ِو ٍّي ِم ْن َق ْب ِص ِئي َلَ .و ُه َو َم ُعر ٌ
�إب َني �آريل ال ُمو�آبي .وفي �أح ِد ال�أيا ِمَ ،ب ْي َنما كا َن الثَّ ْل ُج
ض َو َق َت َل � َأسداً.
َي َتساق َُطَ ،دخَ َل َبنايا ُهو ُح ْف َر ًة ِفي ال� أ ْر ِ
َ 21ك َذلِكَ َق َت َل ُجند ًّيا ِم ْصر ًّيا َضخْ ماً .كا َن ال ِم ْصر ُّي
َي ْح ِم ُل ِفي َي ِد ِه ُر ْمحاً� ،أ ّما َبنايا ُهو فَكا َن َي ْح ِم ُل َعصاً
ف ال ُّر ْم َح ال َذي كا َن ِفي َي ِد ال ِم ْصر ِّي
يس �إلّاَ .فخَ َط َ
لَ َ
22
َو�أخَ ذ ُه ِم ْن ُه .ثُ َّم َق َت َل َبنايا ُهو ال ِم ْصر َّي بِ ُر ْم ِح ِه .قا َم
َبنايا ُهو ب ُن َي ُهويادا َع بِ�أ ْع ٍ
َثير ٍة شُ جا َع ٍة ك ََه ِذ ِهَ .وكا َن
مال ك َ
23
ِ
َمشْ هوراً كَال� أ ِ
أكثر شُ ْه َر ًة م َن
بطال الثَّلا َث ِةَ .م َع �أنَّ ُه كا َن � َ
ِ
ِ
ِ
ّلاثين ،لك َّن ُه لَ ْم ُي ْص ِب ْح َواحداً م َن ال� أ ِ
ال� أ ْب ِ
بطال
طال الث َ
ِ
ِ
ِ
الخاص.
الثَّلا َث ِة .وق ْد َج َع َل داو ُد َبنايا ُهو قائ َد َح َرسه
ِّ

24

َواش َت َع َل غ ََض ُب ا ِ
هلل ِم ْن � ْإسرائِيل مجدَّداً،
داو َد ِض َّد َب ِني � ْإسرائِي َل َوقا َل لَ ُه:
َف َد َف َع ُ
ص َب ِني � ْإسرائِي َل َو َب ِني ُي ُهوذا».
«ا ْذ َه ْب َو ْاح ِ
«ج ْل ِفي
الجيشُِ :
داو ُد ليو� َآب قائ ِد َ
2فَقا َل الم ِلكُ ُ
كافَّ َة عائِ ِ
ص
الس ْب ِعَ ،و� ْأح ِ
لات � ْإسرائِيل ِم ْن دا َن �إلَى بِ ْئ ِر َّ
ٍ
ِف َع َد َد الشَّ ِ
عب».
اس .حين ِئذَ ،س�أ ْعر ٌ
النّ َ
3
ِ
يت إلَ َهكَ َيزِي ُد َع َد َد الشَّ ِ
عب
لَك َّن ُيو� َآب قا َل« :لَ َ
َ
يسوا كُلُّ ُه ْم خُ دّا َمكَ ؟
ِم َئ َة ِض ْع ٍف .يا َم َ
ولاي ال َم ِلكُ � ،أل ُ
َف ِلماذا تُرِي ُد �أ ْن َت ْف َع َل َهذا؟ َولِماذا َي ُكو ُن َس َب َب َذن ٍْب
ل�إ ْسرائِي َل؟»
ض � ِ
أوام َر ُه َع َلى يو� َآب
4لَ ِك َّن الم ِلكَ ُ
داو َد ف ََر َ
وقاد ِة الجيشِ .فَخرجوا ِم ْن َحضْ ر ِة ال َم ِل ِك ُلي ْح ُصوا
نهر ال�أرد ِّن ونصبوا ِخ َي َم ُهم
َب ِني � ْإسرائِي َل5 .وعبروا َ
ِ
من المدين ِة – َت َق ُع
في عروعير� ،إلَى
الجانب ال�أيمنِ َ
ال َمدي َن ُة في وسط وا ِدي جاد َع َلى ال َّطريقِ ال ُم َؤ ِّد َيةِ
�إلَى يعزير.

َ 2ص ُموئيل 6:24
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الس ْب ِعَ 16 .و� ْأوشَ كَ ال َملا ُك �أ ْن َي َم َّد ِذرا َع ُه
دان �إلَى بِ ْئ ِر َّ
ِ
ِ
هلل َح ِز َن كثيراً لما
فوقَ َمدي َن ِة ال ُق ْد ِ
س ُلي َد ِّم َرها .لَك َّن ا َ
َح َص َل ِم ْن ُسو ٍء ،فقا َل لِل َم ِ
اس:
لاك الّذي �أه َلكَ النّ َ
هلل ِ
« َكفَى! ُر َّد َي َد َك ال�آنَ!» َوكا َن َملا ُك ا ِ
واقفاً ِع ْن َد
َبي َد ِر �أ ُرون َة َالي ُب ِ
وس ِّي.

عبر الطّريقِ ال ُم َؤ ِّد َي ِة
6ث َّم ذهبوا شرقاً �إلَى جلعاد َ
ض تحتيم ُحدشي .ث َّم شمالا ً �إلَى دان ياعن
�إلَى �أ ْر ِ
حول صيدا7 .ثُ َّم �إلَى ِحصنِ ُصو َر َو َع ْب َر كافَّةِ
ومن ِ
ُم ِ
الح ِّويّين َوالكنعان ّيين .ثُ َّم َج ُنوباً �إلَى بئ ِر َس ْب َع في
دن ُ
َاس َتغ َْرق ُه ُم ال� أ ُمر تِس َع َة
ُ
الج ْز ِء الجنوبِ ِّي من َي ُه َّوذا8 .ف ْ
ِ
ٍ
شرين َي ْوماً لِ َيجتا ُزوا َه ِذ ِه ال ِبلا َد كُلَّهاَ .وعا ُدوا
ع
و
ر
ه
� ْأش ُ َ
َ
بيدر أرونة
داود َي ْش َتري
َب ْع َد ذَلِكَ �إلَى َمدي َن ِة ال ُق ْدسِ.
َ
17
َ 9و�أعطى يو� ُآب ال َم ِلكَ لائِح ًة بعد ِد الشَّ ِ
ور�أى داود ال َملا َك الّذي َق َت َل النّاس .فتكلَّ َم �إلَى
عب :كا َن
رين َع َلى ْاس ِت ْع ِ
وء!
في � ْإسرائِي َل ثَما ُن ِم ِئ ِة �ألْ ِف َر ُجلٍ قا ِد َ
مال اهلل ،وقا َل�« :أنا الَّ ِذي �أخْ َط�أ ُت! �أنا ا ْر َت َك ْب ُت ّ
الس َ
الس ِ
وهؤلا ِء ال َمسا ِكي ُن لَ ْم َي ْف َعلوا �إلا ما َط َل ْب ُت ُه ِم ْن ُهمَ ،وكانُوا
س ِم َئ ِة �ألْ ٍف.
َّ
يف ،وفي َي ُهوذا خَ ْم ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
َ
َيت َْب ُعونَني كَالخرافُ .ه ْم ل ْم َي ْرتَكبوا سوءاً .ف�أ ْرجو َك �أ ْن
ِ
تُ ْن ِز َل ِعقا َبكَ بي �أنا وبِعائِ َلتي».
ب داود
اهلل ُيعاق ُ
ُ
18
داو َد وقا َل
أحصى
ِعاج ِفي َق ْل ِب ِه َب ْع َد �أ ْن � َ
داو ُد بانْز ٍ
جاء ال َّن ِب ُّي جا ُد �إلَى ُ
10ثُ َّم شَ َع َر ُ
في ذَلِكَ َالي ْو ِمَ ،
هلل في َبي َد ِر �أ ُرونَ َة َالي ُب ِ
هللَ « :ق ْد �أخْ َط�أ ُت خَ ط َّي ًة عظيم ًة بِما ل ُه« :ا ْذ َه ْب َوا ْبنِ َم ْذبحاً ِ
عب .فقا َل ِ
وس ِّي».
الشَّ َ
20
19
هللَ .ف َن َظ َر
هلل �أ ْن َت ْغ ِف َر لي خَ ِط َّيتي .لَ َق ْد
َف َف َع َل داو ُد ما َط َل َب ُه ِم ْن ُه جاد بِ َح َس ِب �أم ِر ا ُ
َف َع ْل ُت! ف�أرجو َك يا ا ُ
آتين �إلي ِه .فخَ َر َج
ت ََص َّر ْف ُت بِ ُح ْمقٍ ِفي َهذا ال�أمرِ».
�أ ُرون ُة َو َر�أى الم ِلكَ داو َد ُ
وض ّبا َط ُه � َ
21
ِ 11
ِ
ِ
جاء ْت َكل َم ُة َوان َْح َنى �أما َم المل ِك َو َوج ُه ُه نح َو ال� أ ْرضِ .وقا َل
نهض داود في َّ
الص ِ
وع ْندَما َ
باحَ ،
هلل �إلَى جا َد نبي داو َد .فقال ل ُه ا ُ 12
ا ِ
ولاي َو َم ِل ِكي؟»
إلي َم َ
ِّ ُ
هلل« :ا ْذ َه ْب َوقُ ْل �أ ُرونةُ« :لِ َم َ
جاء � َّ
ِ
«جئ ُْت � ْأشتري ِم ْنكَ َالبي َد َر ل� أ ْبن َيِ
جاب داودِ :
َ
هلل :س�ُأخَ ِّي ُر َك بين ثلا َثة �أمورٍ،
لِداود�‹ :إليكَ ما َيقُو ُل ا ُ
ف�أ َ
َم ْذ َبحاً ِ
باء َعنِ الشَّ ِ
عب».
فاخْ َت ْر ِم ْنها ما س�أ ْف َعلُ ُه بِكَ »›.
هلل ،لِ َكي َي َت َوقَّ َ
ف ال َو ُ
22فقا َل �أرون ُة لداود« :خُ ْذ ُه َوا ْف َع ْل بِ ِه كَما َيحلُو
داو َد َوقا َل لَ ُه« :اخْ َت ْر ِم ْن َه ِذ ِه
13وذ َه َب جا ُد �إلَى ُ
ِيث َو�أ َد ِ
وات
نين ،لَكَ َ .وها �أنا �ُأ َق ِّد ُم ثِيرانِي ذَبائِ َحَ ،وال َمحار َ
الثَّلا َث ِة� :أ ْن ت ُِص َيبكَ � َ
أنت َو َب َل َد َك َمجا َع ٌة لِ َس ْب ِع ِس َ
23
� ْأو �أ ْن َيه ِز َمكَ �أ ْعداؤ َك َو ُي ِ
لاحقُونَكَ ُم َّد َة ثلاث ِة � ْأش ُهرٍَ ،الب َق ِر َوقُوداً للنّارِ ».كا َن �أ ُرون ُة ُم ْس َت ِع ّداً ل�إ ْعطا ِء كُ ِّل
ض َع ْنكُ إلَ ُهكَ ».
� ْأو �أ ْن ُي ِص َ
يب َو ٌ
باء بِلا ِد َك ُم َّد َة ثَلا َث ِة �أيّا ٍمَ .ف ِّك ْر َواخْ َت ْر شي ٍء ل ْل َم ِل ِكَ ،وقا َل لَ ُهَ « :ف ْل َي ْر َ
24
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
لَك َّن ال َملكَ قا َل ل�أرونةََ « :ب ْل س�أ ْد َف َع ُمقابِ َل
هلل بِما تَختا ُرَ .ف َق ْد
وس�ُأخْ ِب ُر ا َ
واحد ًة ِم ْن هذه الثَّلا َثةَ ،
�أ ْر ِضكَ  .لَ ْن �ُأ َق ِّد َم إللَهي َت ْق ِد ٍ
مات لَ ْم تُ َكلِّ ْفني شي ًئا».
هلل �إلَيكَ ».
�أ ْرسلني ا ُ
در وال�أبقار بِ مسين ِمثْقالا ً أ
ِ
ٍ
ِ
ِ
داو ُد لجاد�« :أنا في ضيقٍ َعظي ٍم َو َو ْرطة
َو ْاشترى داود َالبي َ َ َ ْ َ خَ
14فقا َل ُ
َ
الفض ِة25 .ثُ َّم بنى َم ْذ َبحاً ِ
َح ِقيق َّي ٍة .لَ ِك ِّني �أختا ُر �أ ْن �أ َق َع ِفي َي ِد ا ِ
هلل ُهنا َك ،و َق َّد َم ذَبائِ َح
هلل ،لِ� أ َّن َرح َم َت ُه ِم َن َّ
ِ
صاع َد ًة َوذَبائِ َح شَ رِك ٍة.
َع ِظي َم ٌة ِج ّداًَ .هذا �أ ْف َض ُل ِم ْن �أ ْن �أ َق َع ِفي �أي ِدي َبشَ رٍ».
ف
باح
جاب ا ُ
15ف�أ ْر َس َل ا ُ
وباءَ .بد�أ في َّ
الص ِ
هلل لِ َصلاتِ ِه ِم ْن �أجلِ ال ِبلا ِدَ ،ف َك َّ
َو ْاس َت َ
هلل �إلَى � ْإسرائِي َل ً
ض َع ْن � ْإسرائِيل.
َو ْاس َت َم َّر �إلَى الو ْق ِت ال ُمق َّر ِر لَ ُه .ف َ
َمات َس ْب ُعو َن �ألفاً من ال َم َر ُ
س
أ ِ 24:24مثقال .حرفياً «شاقلَ ».و ُه َو ُعمل ٌة قديمةٌَ ،ووِحد ُة قيا ٍ
لل َو ِ
زن تعاد ُل نَح َو � َأح َد َعشَ َر غراماً َونِ ٍ
صف.
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