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  سفر صموئيل الثاني
  

  المقدمة
لكن اليوم هما آتابان . آتابًا واحدًا باسم النبـي صموئيلآان آتابا صوئيل األول والثاني یؤلفان في البدایة 

  . منفصالن،إذ أّن صموئيل الثاني ینفرد بتاریخ الملك داود النبـي
یـبدأ الكتاب بمرثية ینشدها داود، حين علم بموت شاول وابنه یوناثان، ثم یشرح آيف صار داود ملك یهوذا 

ولما مات إیشبعل انضمت المملكة . لك على المنطقة الشماليةمات شاول فخلفه ابنه إیشبعل اّلذي م). ٤-١ف(
 ٢٤-٢١ ثم إن الفصول .)٢٠-٥ف(الشمالية إلى داود ونادت به ملكًا؛ فملك داود على األسباط االثني عشر 

  . تحتوي بعض الموضوعات غير المرتبطة بالفصول السابقة
مته وقوته، دون أن یخفي ضعفه وخطایاه، وال یغفل یقدم لنا هذا الكتاب حقيقة داود من دون تحّيز، فيـبّين عظ

  . السنوات المفجعة اّلتي أصابت بـيته
فهو عظيم، وتظهر عظمته بصورة جلية عندما یتوب الى اهللا، : یـبدو داود هنا إنسانًا بالمعنى الحقيقي للكلمة

  . طالبًا المغفرة منه
خلص اّلذي أرسله اهللا الى شعبه، فيتذآر شعب وتنقضي األیام، ویعبر زمن الضيق، فيصبح داود الملك الم

لذلك دعي ). ٧ف(سيكون من بعدك ملك من نسلك إلى األبد : إسرائيل الوعد اّلذي نقله النبـي ناثان إلى الملك داود
  ). ٩: ٢١، ٣٤-٢٩: ٢٠مت(یسوع المخلص اّلذي أرسله اهللا ابن داود في العهد الجدید 

  ١الفصل 
  داود یعلم بموت شاول

   رجَع داُوُد ِمْن ِقتاِل العماليقيِّيَن بعَد موِت شاوَل١
وفي اليوِم الثَّالِث أقَبَل ٢.  وأقاَم یوَميِن في ِصقَلغ

نَحنى إلى  رُجٌل ِمْن ُمعسَكِر شاوَل إلى داُوَد وا
األرِض، َبعَد أْن مزََّق ثياَبُه وعلى رأِسِه ذرَّ التُّراَب 

» ِمْن أیَن أقَبلَت؟«: فسأَلُه داُوُد٣يرًا َعِن الُحزِن، تعبـ
ِمَن المعرآِة َنجوُت بنْفسي ِمَن «: فأجاَبُه

. »ما الخَبُر؟ أعِلْمني«: فسأَلُه داُوُد٤. »الِفلسطيِّيَن
إنهَزَم الجيُش في الحرِب وسقَط ِمنُه آثيروَن «: قاَل

فسأَلُه ٥. »بُنُه وماتوا، وِمْن َبيِنِهم شاُوُل ویوناثاُن ا
» بِنِه؟ آيَف َعِلمَت بموِت شاوَل ویوناثاَن ا«: داُوُد
 فرأیُت  ُآنُت مارًّا في جَبِل جلبوَع«: فأجاَبُه الرَّجُل٦

شاُوَل ُمستِندًا إلى ُرمِحِه، وَمرآباُت الَعدوِّ وُفرساُنُه 
: لتفَت وراَءُه فَرآني وناداني فُقلُت فا٧. ُیطاردوَنُه

: فأَجبُتُه» َمْن أنَت؟«: فقاَل لي٨. »ها أنا یا سيِّدي«
جراحي . قُتْلني ِقْف عليَّ وا«: فقاَل لي٩. »عماليقيٌّ«

فوَقفُت عَليِه ١٠. »َبليَغٌة ومَع هذا لم تَزْل فيَّ حياٌة
وقتلُتُه ألنِّي َعِلمُت أنَُّه لن یحيـى َبعَد ُسقوِطِه، 
 في وأَخْذُت التَّاَج اّلذي على رأِسِه والسِّواَر اّلذي

  . »ساعِدِه وِجئُت ِبِهما إليَك یا سيِّدي
فأمَسَك داُوُد ثياَبُه وَمزََّقها، وآذِلَك فَعَل جميُع ١١

وناحوا وبَكوا وصاموا إلى ١٢. الرِّجاِل اّلذیَن مَعُه
بِنِه، وعلى شعِب الّربِّ  المساِء على شاُوَل ویوناثاَن ا

 قاَل ثم١٣َّ. َبني ِإسرائيَل ألنَُّهم سقطوا في الحرِب
: فأجاَبُه» ِمْن أیَن أنَت؟«: داُوُد للرَُّجِل اّلذي أخبَرُه

فقاَل ١٤. »بُن رُجٍل عماليقيٍّ ُمقيٍم في أرِضُكم أنا ا«
آيَف لم تَخْف أْن تُمدَّ یَدَك لَتقُتَل الَمِلَك «: َله داُوُد

ودعا داُوُد أحَد ِرجاِلِه وقاَل ١٥» اّلذي َمسَحُه الّربُّ؟
فقاَل داُوُد ١٦. فضرَبُه فماَت» !قُتْلُه تعاَل ا«: َله

دُمَك على رأِسَك ألنَّ فَمَك شِهَد عَليَك حيُث «: للَمْيِت
  . »قتلُت َمْن َمسَحُه الّربُّ«: ُقلَت
بَنُه بهِذِه الَمرثيَِّة  وَرثى داُوُد شاُوَل ویوناثاَن ا١٧
وأمَر بأْن یَتَعلََّمها َبنو َیهوذا، وهَي مكتوبٌة في ١٨

  :  یاَشَرِسفِر 
  . َمجُدَك یا ِإسرائيُل قتيٌل على روابـيَك١٩

  !فيا َلُسقوِط الجباِبرِة
   ال َتحكوا َعْن ذِلَك في َجت٢٠َّ

   ال ُتعِلنوُه، وفي ساحاِت أشَقلوَن
  ِلئالَّ تفرَح َبناُت الِفلسطيِّيَن،

  . ِلئالَّ تطَرَب َبناُت غيِر الَمختونيَن
  ، یا ِجباَل جلبوَع٢١

  ِك نًدى وال َمطٌرال یُكْن في
  وَمهجورًة ُحقوُلِك َتبقى

  ألنَّ أبطاَلنا سقطوا ُهناَك،
  . ُترُس شاُوَل سقَط في التُّراِب، ولم ُیمَسْح بزیٍت

  عْن دِم القتلى وَشْحِم الجباِبرِة٢٢
  قوُس یوناثاَن لم ترَتدَّ إلى الوراِء

  . وَسيُف شاُوَل لم َیرِجْع خاِئبًا
  اِن ُمَحبَّباِن،شاوُل ویوناثاُن َمحبوب٢٣

  معًا في الحياِة، معًا في الموِت،
  . أسَرُع ِمَن النُّسوِر ُهما وأقوى مَن اُألسوِد

  . بكيَن على شاُوَل یا َبناِت ِإسرائيَل ا٢٤
  آاَن یكسوُآنَّ الُحَلَل الِقرمزیََّة
  . وُیَرصُِّع ثياَبُكنَّ ِبـُحلى الذَّهِب

   .یا َلُسقوِط الجباِبرِة في الِقتاِل٢٥
  . یوناثاُن قتيٌل على روابـيِك

  یا أخي یوناثاُن یا أعزَّ صدیٍق٢٦
  َمليئًا باألَلِم والُحزِن أبكيَك

  . ألنَّ صداَقَتَك لي أولى ِمْن ُحبِّ النِّساِء
  آيَف سقَط الجباِبرُة،٢٧

  . إلى األبِد سقطوا
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  ٢الفصل 
  داود ملك على یهوذا

هل أصَعُد إلى إحدى «: َك سأَل داُوُد الّربَّوَبعَد ذِل١ 
فعاَد داُوُد . »إصَعْد«: فأجاَبُه الّربُّ» ُمُدِن َیهوذا؟

فصِعَد ٢. » إلى َحبروَن«: أجاَب» إلى أیَن؟«: وسأَلُه
  مَرأَتيِه أخينوَعَم الَيزَرعيليَِّة داُوُد إلى ُهناَك مَع ا

صَطَحب داُوُد  وا٣. وأبـيجاِیَل أرَمَلِة ناباَل الكرملّي
الرِّجاَل اّلذیَن مَعُه، ُآلَّ واحٍد وعائَلَتُه، فأقاموا في 

وجاَء ِرجاُل َیهوذا ومَسحوا ُهناِلَك ٤. ِجواِر َحبروَن
  . داُوَد َمِلكًا على بـيِت َیهوذا

 ُهُم اّلذیَن دَفنوا  وقيَل لداُوَد إنَّ أهَل یابـيَش في جلعاَد
بارآُكُم الّربُّ «:  لُهمفأرَسَل ُرُسًال یقولوَن٥شاُوَل 

. ألنَُّكم أظَهرُتم هذا الوفاَء ِلسيِّدُآم شاُوَل وَدفنُتموُه
واآلَن ِلـُيحِسِن الّربُّ إليُكم وَیرأْف ِبُكم، وأنا أیضًا ٦

فَقوُّوا ُقلوَبُكم ٧. ُأجازیُكم َخيرًا على هذا العَمِل
هوذا ماَت شاُوُل سيُِّدُآم، ولِكنَّ بـيَت َی. وآونوا أشدَّاَء

  . »َمسحوني َمِلكًا عَليِهم

  إیشبوشث ملك على إسرائيل
  وأخَذ أبنيُر بُن نيَر، قائُد جيِش شاُوَل، إیشبوشَث٨

وأقاَمُه ٩،  بَن شاُوَل وعبَر بِه األرُدنَّ إلى َمحناِیَم
َمِلكًا على َبني جلعاَد وأشيَر وِیزَرعيَل وأفرایَم 

وآاَن ١٠. ياميَن، وعلى جميِع َبني ِإسرائيَلوبن
بَن أربعيَن سَنًة حيَن َملَك على َبني  إیشبوشُث ا

وأمَّا بـيُت َیهوذا فتِبــعوا . ِإسرائيَل، وداَم مْلُكُه َسنتيِن
وآاَن عدُد األّیاِم اّلتي مَلَك فيها داُوُد ١١. داُوَد

  . َة أشهٍرِبـَحبروَن على بـيِت َیهوذا سْبَع سنيَن وِستَّ

  الحرب بـين إسرائيل ویهوذا
وساَر أبنيُر بُن نيَر وأتباُع إیشبوشَث بِن شاُوَل ١٢

بُن صرویََّة  وساَر یوآُب ا١٣،  ِمْن َمحناِیَم إلى ِجبعوَن
فأقاَم . لَتَقوا جميعًا ِعنَد ِبرَآِة جبعوَن وأتباُع داُوَد، فا

على جانِب الِبرَآِة ِمْن ُهناَك، وهؤالِء على ُأولِئَك 
  . جانِب الِبرَآة ِمْن ُهنا

ِلـَينَهْض ِفتياٌن منَّا وِمنُكم إلى «: فقاَل أبنيُر ليوآَب١٤
فنَهَض ١٥» ِلـَينَهضوا«: فقاَل یوآُب. »الِبراِز أماَمنا

ثنا عَشَر ِمْن َبني بنياميَن التَّاِبــعيَن  للِبراِز ا
ثنا عَشَر ِمْن أتباِع داُوَد،   شاُوَل، واإلیشبوشَث بِن

وأخَذ ُآلُّ واحٍد برأِس خصِمِه وَطعَنُه بالسَّيِف في ١٦
فُدعَي ذِلَك المكاُن ِحلَقَث . َجنِبه فسَقطوا جميعًا

وآاَن قتاٌل شدیٌد في ١٧. ، وهَو في ِجبعوَن َهصُّوریَم
وجِه نهَزَم أبنيُر وِرجاُل ِإسرائيَل ِمْن  ذِلَك اليوِم، فا
  . أتباِع داُوَد

یوآُب وأبـيشاُي : وآاَن ُهناَك َبنو صرویََّة الثَّالَثُة١٨
وعسائيُل، وآاَن عسائيُل خفيَف الرِّجَليِن آأنَُّه غزاٌل 

فطاَرَد أبنيَر ولم َیحْد عنُه ١٩. ِمْن ُغزالِن الصَّحراِء
: لتَفَت أبنيُر إليِه وقاَل فا٢٠. َیمينًا وال شماًال

فقاَل َله ٢١. »أنا هَو«: فأجاَبُه» َت؟أعسائيُل أن«
قِبْض على أحِد  ِحْد عنِّي َیمينًا أو شماًال، وا«: أبنيُر

. فرفَض عسائيُل أْن َیحيَد عنُه. »الُجنوِد وُخْذ ما مَعُه
إرَتدَّ عنِّي لماذا ُتجِبُرني «: فعاَد أبنيُر وقاَل َله٢٢

» ؟على َقتِلَك؟ وآيَف أرَفُع عينيَّ إلى یوآَب أخيَك
فرفَض أْن یرَتدَّ، فَطعَنُه أبنيُر في بطِنِه فخَرَج ٢٣

وُآلُّ َمْن . الرُّمُح ِمْن ظهِرِه فسقَط وماَت في مكاِنِه
جاَء ذِلَك المكاَن اّلذي سقَط فيِه عسائيُل آاَن الُجموُد 

  . ُیصيـُبه
فَجدَّ یوآُب وأبـيشاُي وراَء أبنيَر، فغاَبت لُهما ٢٤

 أمََّة َشرقيَّ جيَح، على طریِق برِّیَِّة الشَّمُس ِعنَد َتلَِّة
نَضمَّ َبنو بنياميَن إلى أبنيَر،  وا٢٥. جبعوَن

فنادى أبنيُر ٢٦. وتَمرَآزوا على التَّلَِّة المذآورِة
أنبقى َطعامًا للحرِب إلى األبِد؟ أال «: یوآَب وقاَل

تعَلُم أنَّ في ِنهایِة هذا األمِر َمرارًة؟ فحّتى متى ال 
» جاَلَك أْن َیرِجعوا َعْن َبني قوِمِهم؟تأُمُر ِر
لوال آالُمَك هذا لما . َحيٌّ هَو اُهللا«: فأجاَبُه یوآُب٢٧

ُثمَّ ٢٨. »عاَد ِرجالي َعْن َبني قوِمِهم إلى الصَّباِح
نَفَخ في البوِق فتوقََّف جميُع رجاِله عن ُمطاَردِة 

  . ِرجاِل ِإسرائيَل وَعْن ُمقاَتَلِتِهم
 وِرجاُلُه في َغوِر األرُدنِّ ُآلَّ ذِلَك فساَر أبنيُر٢٩

اللَّيِل، وعَبروا األرُدنَّ ومَشوا صباحًا حّتى َبَلغوا 
ورَجَع یوآُب ِمْن ُمطاَردِة أبنيَر وجَمَع ٣٠. َمحنایَم

ِرجاَلُه اّلذیَن لداُوَد، فوَجَد أنَُّه فقَد ِتسَعَة عَشَر َرُجًال 
ني بنياميَن وِمْن وقَتَل رجاُل داُوَد ِمْن َب٣١وعسائيَل 

ُثمَّ حَملوا ٣٢. ِرجاِل أبنيَر َثالَث ِمئٍة وِسّتيَن رُجًال
وساَر . عسائيَل ودَفنوُه في قبِر أبـيِه في بـيَت لحَم

یوآُب وِرجاُلُه اللَّيَل ُآلَّه حّتى وَصلوا حبروَن في 
  . الصَّباِح

  ٣الفصل 
  بنو داود

تباِع شاُوَل وأتباِع داُوَد، وآاَن طاَلِت الحرُب َبيَن أ١ 
وُوِلَد ٢. أتباُع داُوَد َیتَقوَّوَن وأتباُع شاُوَل َیضعفوَن

ِلداُوَد َبنوَن في حبروَن، وآاَن ِبكُرُه أمنوَن ِمْن 
والثَّاني آيألَب ِمْن أبـيجاِیَل ٣أخينوَعَم الَيزَرعيليَِّة، 

َن معَكَة بنِت أرَمَلِة ناباَل الكرملّي، والثَّالُث أبشالوَم ب
والرَّابُع أدونيَّا بَن َحجِّيَت، ٤،  َتلماَي مِلِك َجشوَر

والسَّادُس َیْثَرعاُم ِمْن ٥والخامُس َشَفْطَيا بَن أبـيطاَل، 
  . هُؤالِء ُوِلدوا ِلداُوَد في حبروَن. َعجَلَة زوَجِة داُوَد

  أبنير یلتحق بداود
ستمرٌَّة َبيَن أتباِع شاُوَل وأتباِع وفيما الحرُب ُم٦

وآاَن ٧. داُوَد، آاَن أبنيُر یزداُد قوًَّة في جماعِة شاُوَل
سُمها ِرصَفُة بنُت أیََّة، فقاَل إیشبوشُث  ِلشاُوَل جارَیٌة ا

فَغِضَب » لماذا تدُخُل على جارَیِة أبـي؟«٨: ألبنيَر
ي عميٌل أتظنُّ أنِّ«: أبنيُر جدًّا لكالِم إیشبوشَث وقاَل

لَيهوذا؟ إلى هذا اليوِم وأنا َوفيٌّ لبـيِت شاُوَل أبـيَك 
وإلى إخَوِته وأصحاِبه، ولم ُأسِلْمَك إلى یِد داُوَد، 

ویٌل لي ِمَن اِهللا إْن لم ٩؟  مرأٍة وأنَت َتُشكُّ بـي بسَبِب ا
ِمْن َنقِل الَمملكِة ِمْن ١٠ُأحقِّْق لداُوَد ما حلَف الّربُّ َله 

َل وإقامِة عرِش داُوَد على َبني ِإسرائيَل َبيِت شاُو
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فلم ١١. » وِمنُهم َبيُت َیهوذا، ِمْن داَن إلى بئَر َسْبَع
یقِدْر إیشبوشُث أْن ُیجيـَب أبنيَر بكِلمٍة واحدٍة ِلخوِفِه 

  . ِمنُه
: وللحاِل أرسَل أبنيُر ُرُسًال إلى داُوَد یقولوَن١٢

سترجاِع   على اِلَمِن األرُض؟ ِلَنتَِّفْق، فأساِعَدَك«
أتَّفُق . حَسٌن«: فأجاَب داُوُد١٣. »جميِع ِإسرائيَل

بنِة شاُوَل   ا مَعَك، ولِكنِّي أطلُب ِمنَك أْن تأتَي ِبميكاَل
وأرَسَل داُوُد إلى إیشبوشَث ١٤. »متى ِجئَت ِلَتراني
ُردَّ لي َزوجتي ميكاَل اّلتي أخذُتها «: بِن شاُوَل یقوُل
فأرَسَل إیشبوَشُث ١٥. »ِفلسطيِّيَنبمئِة ُغلَفٍة ِمْن ال

.  بِن الیَش ستَردَّها ِمْن ِعنِد َزوِجها َفْلطيئيَل وا
 فقاَل َله  فراَفَقها َزوُجها وهَو یـبكي إلى َبحوریَم١٦
  . ، فَرَجَع»إرِجـْع«: أبنيُر
ُآنُتم ِمْن َقبُل «: وقاَل أبنيُر لُشيوِخ َبيِت ِإسرائيَل١٧

فَعلوا هذا اآلَن ألنَّ  فا١٨عَليُكم، َتطلبوَن داُوَد َمِلكًا 
على یِد داُوَد عبدي أَخلُِّص شعبـي «: الّربَّ قاَل َله

ِإسرائيَل ِمْن أیدي الِفلسطيِّيَن وِمْن أیدي جميِع 
وتكلََّم أبنيُر أیضًا على مساِمِع َبيِت ١٩. »أعداِئِهم

 تَّفَق بنياميَن، ُثمَّ ذَهَب لُيخِبَر داُوَد في حبروَن ِبما ا
  .  عَليِه جميُع َبني ِإسرائيَل، وِمنُهم َبيُت بنياميَن

فجاَء أبنيُر إلى داُوَد في حبروَن ومَعُه ِعشروَن ٢٠
فقاَل أبنيُر ٢١. رُجًال، فأقاَم داُوُد مأدَبًة َله وِلِرجاِله

أقوُم اآلَن وأذهُب ألجَمَع لَك یا سيِّدي الَمِلُك «: لداُوَد
اِهدوَنَك وتمِلُك عَليِهم وتناُل جميَع َبيِت ِإسرائيَل، فُيع

  . فصَرَف داُوُد أبنيَر، فذهَب بأماٍن. »ما یشتهي قلُبَك

  مقتل أبنير ودفنه
ُثمَّ رَجَع أتباُع داُوَد ویوآب مَن الَغزِو وَمَعُهم ٢٢

غنيَمٌة عظيَمٌة، ولم یُكْن أبنيُر ِعنَد داُوَد في حبروَن 
فلمَّا حضَر یوآُب ٢٣.  صرَفُه وذَهَب بأماٍنألنَُّه آان

جاَء أبنيُر بُن نيَر إلى الَمِلِك «: مَع ِرجاِله قيَل َله
فدخَل یوآُب على الَمِلِك ٢٤. »وصرَفُه، فذهَب بأماٍن

ماذا فعلَت؟ أتى أبنيُر إليَك فِلماذا َصَرفَته «: وقاَل
أال تعِرُف أنَّه أتى ليخدَعَك، ٢٥فذهَب بأماٍن؟ 

  . »ِرَف ُآلَّ ما تقوُم بِه وما تفعُلُه؟وليع
وخرَج یوآُب ِمْن ِعنِد داُوَد وبعَث ُرُسًال في طلِب ٢٦

 ِمْن دوِن أْن  أبنيَر، فلِحقوا به وردُّوُه ِمْن بئَر سيَرَة
نفَرَد بِه  فلمَّا رجَع أبنيُر إلى حبروَن، ا٢٧. یعَلَم داُوُد

 یكلَِّمُه، یوآُب إلى وَسِط الباِب، آأنَّما ُیریُد أن
. نتقامًا ِلعسائيَل أخيِه وضرَبُه ُهناَك في َبطِنه ا

یشهُد الّربُّ أنِّي «: فسِمَع داُوُد َبعَد ذِلَك فقاَل٢٨
ليُكْن دُمُه ٢٩وَمملَكتي بریئاِن ِمْن دِم أبنيَر بِن نيَر، 

على رأِس یوآَب وعلى جميِع َبيِت أبـيِه، فال َینقِطُع 
أبرُص ومتوآٌِّئ على ُعكَّاٍز منُه مریٌض بالسَّيالِن و

وهكذا ُقِتَل ٣٠. »وساِقٌط بالسَّيِف وجائٌع إلى الُخبِز
أبنيُر بـَيِد یوآَب وأبـيشاَي أخيِه، ألنَّه قتَل عسائيَل 

  . أخاُهما ِبـَجبعوَن في الحرِب
مزِّقوا «: وقاَل داُوُد ليوآَب ولجميِع اّلذیَن مَعُه٣١

ومشى . »نوحوا على أبنيَرلَبسوا الُمسوَح و ِثـياَبُكم وا
ودَفنوا أبنيَر بَحبروَن، ٣٢. داُوُد الَمِلُك وراَء النَّعِش

فرَفَع الَمِلُك صوَتُه وبكى على قبِر أبنيَر، وبكى 
أتموُت «: فقاَل. ورثى الَمِلُك أبنيَر٣٣. جميُع الشَّعِب

ما آاَن قيٌد في یَدیَك، وال ٣٤یا أبنيُر بهِذِه البساطِة؟ 
. » بل آَمْن یسقُط أماَم الُمجِرميَن َسقطَتفي رجَليَك،

وحاَولوا أْن ُیَقدِّموا لداُوَد ٣٥. وظلَّ الشَّعُب َیبكوَنه
ویٌل لي ِمَن «: َطعامًا، وآاَن نهاٌر َبعُد، فأقَسَم وقاَل

اِهللا إْن ُذقُت خبزًا أو شيئًا آَخَر قبَل أْن َتغُرَب 
سَتحَسنوه،  افعِلَم جميُع الشَّعِب بذِلَك و٣٦. »الشَّمُس

وأیَقنوا في ذِلَك اليوِم أنَّ ٣٧آُكلِّ ما آاَن َیفعُلُه داُوُد، 
وقاَل ٣٨. الَمِلَك لم یُكْن َله َیٌد في َمقَتِل أبنيَر بِن نيَر

أال َتعَلموَن أنَّ رئيسًا وعظيمًا سقَط «: الَمِلُك ِلحاشَيِتِه
وأنا اليوَم ضعيٌف، ٣٩اليوَم في أرِض ِإسرائيَل؟ 

ولو ُمِسحُت َمِلكًا، وَبنو صرویََّة هؤالِء ُهم أَشدُّ َبعُد، 
  . »عاقَب الّربُّ فاِعَل الشَّرِّ بَحَسِب شرِِّه. منِّي

  ٤الفصل 
  مقتل إیشبوشث

وسِمَع إیشبوَشُث بُن شاُوَل بموِت أبنيَر في ١ 
رتاَع جميُع بـيِت  َحبروَن، فخارت عزیَمُتُه وا

وآاَن إلیشبوشَث رُجالِن یقوداِن الُغزاَة، ٢ .ِإسرائيَل
بنا ِرمُّوَن  سُم الواحِد َبعَنُة واآلَخُر ریكاُب، وُهما ا ا

 ِمْن ُمُدِن  وآاَنت َبئيروُت. الَبئيروتيِّ ِمْن َبني بنياميَن
 وفيها َنَزلوا  فهَرَب أهُلها إلى جتَّایَم٣َبني بنياميَن، 
  . إلى هذا اليوِم

،  سُمه َمفيـبوَشُث بٌن ا  بِن شاُوَل اوآاَن ليوناثاَن٤
بَن خْمِس سنيَن حيَن جاَء خَبُر موِت شاُوَل  وآاَن ا

ویوناثاَن ِمْن َیزَرعيَل، فحَمَلتُه حاِضنُتُه وهَرَبت بِه، 
  . فوَقَع وصاَر أعَرَج

بنا ِرمُّوَن الَبئيروتيِّ، ریكاُب وَبعَنُة، وَدَخال  فذهَب ا٥
َل في َحرِّ النَّهاِر وآاَن ناِئمًا بـيَت إیشبوشَث بِن شاُو

وآاَنْت حاِرَسُة الَبيِت نامت وهَي ُتَنقِّي ٦. َیستریُح
إلى داِخِل الَبيِت ٧فتَسلََّل ریكاُب وأخوُه . الِحنَطَة

حيُث آاَن إیشبوَشُث ناِئمًا على سریرِه في ُغرفِة 
نوِمِه، فضَرباُه بالسَّيِف وَقتالُه وَقَطعا رأَسُه وأَخذاُه 

وأَتيا ٨. وسارا في طریِق َغوِر األرُدنِّ طوَل اللَّيِل
برأِس إیشبوشَث إلى داُوَد الَمِلِك في َحبروَن وقاال 

ها رأُس إیشبوشَث بِن شاُوَل عُدوَِّك اّلذي طلَب «: َله
نَتَقَم الّربُّ لَك اليوَم، یا سّيَدنا الَمِلك،  وبذِلَك ا. حياَتَك

َحيٌّ هَو «: فقاَل لهما داُوُد٩. »ِمْن شاُوَل وِمْن ُذرِّیَِّته
إنَّ اّلذي ١٠الّربُّ اّلذي خلََّصني ِمْن ُآلِّ ضيٍق 

أخَبَرني بموِت شاُوَل، وهَو یُظنُّ أنَّه ُیبشُِّرني ِبـَخيٍر، 
.  َجزاًء ِلما قاَل قَبضُت عَليِه وقَتلُتُه في ِصْقَلَغ

 في فماذا یكوُن َجزاُء َرُجليِن ظاِلَميِن قَتال َبریئًا١١
َبيِتِه على سریِرِه؟ أال أثأُر ِلَدِمه ِمنُكما وُأبـيُدُآما ِمَن 

وأمَر داُوُد حَرَسُه فَقتلوُهما وقَطعوا ١٢» األرِض؟
.  أیدَیهما وأرُجَلهما وَعلَّقوُهما على ِبرَآِة َحبروَن

وأمَّا رأُس إیشبوشَث فأَخذوُه ودَفنوُه في قبِر أبنيَر 
  . ِبـَحبروَن
  ٥الفصل 
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  ملك على إسرائيل ویهوذاداود ی
  .)٣-١: ١١أخ(
   
وأقبَل جميُع أسباِط ِإسرائيَل إلى داُوَد في َحبروَن ١ 

. جميُعنا ِمْن شعٍب واحٍد: أنَت ونحُن«: وقالوا َله
حيَن آاَن شاُوُل عَلينا َمِلكًا، آنَت تقوُد شعَب ٢

أنَت ترعى شعبـي :  قاَل لَكِإسرائيَل للحرِب، والّربُّ
وأقَبَل ُشيوُخ ٣. »َبني ِإسرائيَل وتكوُن قائدًا لُهم

ِإسرائيَل إلى داُوَد في َحبروَن، فعاَهَدُهم أماَم الّربِّ 
بَن  وآاَن داُوُد ا٤. وَمسحوُه َمِلكًا على َبيِت ِإسرائيَل

. َثالثيَن سَنًة یوَم صاَر َمِلكًا، ومَلَك أربعيَن سَنًة
َك ِبـَحبروَن على َبيِت َیهوذا سْبَع ِسنيَن وستََّة مَل٥

أشهٍر، ومَلَك بأوُرشليَم َثالثًا وثالثيَن سَنًة على جميِع 
  .  ِإسرائيَل وَیهوذا

  داود یستولي على أورشليم
  .)٢-١: ١٤، ٩-٤: ١١أخ١(
   
ِلُمحارَبِة وساَر الَمِلُك وِرجاُلُه إلى أوُرشليَم ٦

 ُسكاِنها، فقاَل َله هؤالِء وُهم َیظنُّوَن أنَّه ال  الَيبوسيِّيَن
ال ُیمِكُنَك أْن َتدُخَل إلى ُهنا، فحّتى «: َیقِدُر أْن َیدُخَلها

حَتلَّ ِحصَن  لكنَّ داُوَد ا٧. »العمياُن والُعْرُج یصدُّونَك
وقاَل في ذِلَك اليوِم ٨ِصهيوَن وهَو مدینُة داُوَد 

َمْن أراَد أْن ُیهاجَم َیبوسيًّا، فلَيدُخْل عبَر «: اِلِهلرج
قناِة المياِه إلى حيُث أولِئَك الُعْرُج والُعمياُن اّلذیَن 

ال یدُخُل َبيَت الّربِّ «: فلذِلَك ُیقاُل. »َتعاُفُهم نْفسي
وأقاَم داُوُد في الِحصِن وَسمَّاُه ٩. »أعمى وال أعَرُج

. ُسورًا ِمَن الَقلعِة إلى الدَّاخِلمدینَة داُوَد، وَبنى حوَله 
  . وآاَن داُوُد َیزداُد عظَمًة، والّربُّ القدیُر مَعُه١٠
وأرَسَل ِحيراُم َمِلُك صوَر وفدًا إلى داُوَد ١١

وأخشاَب أرٍز وَنجَّاریَن ونحَّاتيَن، فَبَنوا َله قصرًا 
وعَرَف داُوُد أنَّ الّربَّ َثبَّتُه َمِلكًا على َبني ١٢

وَبعَد َمجيِئِه ١٣. َل وَعظََّم ُملَكُه إآرامًا ِلشعِبهِإسرائي
تَّخَذ َله جوارَي وزوجاٍت ِمْن أوُرشليَم،  ِمْن َحبروَن ا

وهِذِه أسماُء الَمولودیَن َله ١٤. وُوِلَد َله َبنوَن وَبناٌت
 وشوباُب وناثاُن وسليماُن  َشمُّوُع: في أوُرشليَم

وأليَشَمُع ١٦ وبـيحاُر وأليشوُع وناَفُج ویافيُع١٥
  .  وأليَفَلُط وأليداُع

  داود ینتصر على الفلسطّيين
  .)١٦-٨: ١٤أخ١(
   

ولمَّا سِمَع الِفلسطيُّوَن أنَّ داُوَد صاَر َمِلكًا على ١٧
فَعِلَم داُوُد بذِلَك، . إسرائيَل، صِعدوا جميعًا لُمحارَبِتِه

وجاَء الِفلسطيُّوَن ١٨.  يٍنفَنَزَل إلى موقٍع حص
: فسأَل داُوُد الّرب١٩َّ.  نَتَشروا في وادي الرَّفائيِم وا
» هل أصَعُد ِلُمحارَبِتِهم؟ وهل ُتسِلُمُهم إلى یدي؟«

. »إصَعْد، فأسِلَمُهم إلى َیِدَك«: فقاَل َله الّربُّ
وزَحَف داُوُد إلى َبعل فراصيَم وَهَزمُهم ُهناَك ٢٠

ولذِلَك ُسمَِّي . »جتاَح أعدائي آالسَّيِل االّربُّ «: وقاَل
وتَرَك الِفلسطيُّوَن ٢١.  ذِلَك الموِضُع َبعَل فراصيَم

  . أصناَمُهم ُهناَك، فأَخَذها داُوُد ورجاُله
. نَتَشروا في وادي الرَّفائيِم وعاَد الِفلسطيُّوَن وا٢٢
ال َتصَعْد إليِهم «: فسأَل داُوُد الّربَّ، فأجاَبه٢٣

لَتفَّ عَليِهم ِمَن الَخْلِف ِمْن ِجهِة أشجاِر  ، بِل اُمواَجهًة
فإذا َسِمعَت صوَت خطواٍت في ُرؤوِس ٢٤الَبلَسِم، 

أشجاِر الَبلَسِم فتقدَّْم ألنِّي أآوُن خرجُت أماَمَك 
ففَعَل داوُد آما أمَرُه الّربُّ ٢٥. »لالنتصاِر عَليِهم

  .  اَزَر إلى مدَخِل ج وهَزَم الِفلسطيِّيَن ِمْن جَبٍع
  ٦الفصل 

  تابوت العهد في أورشليم
  .)١٤-٤: ١٣أخ١(
   
وعاَد داُوُد وجَمَع ُنخَبَة رجاِل ِإسرائيَل َثالثيَن ألفًا ١ 
 في َیهوذا ليأُخذوا ِمْن ُهناَك  وساَر ِبِهم إلى بعَلَة٢

 الجاِلِس سَم الّربِّ القدیِر تابوَت الَعهِد اّلذي یحِمُل ا
فَحَملوه على مرآبٍة جدیدٍة وجاؤوا ٣. على الكروبـيِم

وآاَن ُعزَُّة . بِه ِمْن َبيِت أبـيناداَب اّلذي على الرَّابـيِة
. بنا أبـيناداَب َیسوقاِن المرآبَة الجدیدَة وأخيو، ا

وآاَن داُوُد ٥. وآاَن أخيو یسيُر أماَم التَّابوِت٤
َن بُكلِّ ِقواُهم وُینِشدوَن وجميُع َبني ِإسرائيَل َیرُقصو

على أنغاِم القيثاراِت والرَّباِب والدُّفوِف والجنوِك 
 عَثرِت  فلمَّا وَصلوا إلى بـيَدِر ناخوَن٦. والصُّنوِج

. الثِّيراُن، فَمدَّ ُعزَُّة یَدُه إلى تابوِت الَعهِد وأمسَكُه
شَتدَّ غَضُب الّربِّ عَليِه وضَرَبه لَجسارِتِه، فماَت  فا٧

غتاَظ داُوُد ألنَّ الّربَّ ضرَب  فا٨.  ُهناَك ِعنَد التَّابوِت
 إلى  ُعزََّة، ولذِلَك ُدعَي ذِلَك الموِضُع فاَرَص ُعزََّة

وخاَف داُوُد ِمَن الّربِّ في ذِلَك اليوِم ٩. هذا اليوِم
» آيَف أتَجرَُّأ وُأنِزُل تابوَت الَعهِد عندي ؟«: وقاَل
َذُه مَعُه إلى أوُرشليَم، فماَل ولم َیشْأ داُوُد أْن یأُخ١٠

حيُث َبقَي َثالثَة ١١. بِه إلى َبيِت عوبـيَد أدوَم الَجتِّّي
  .  أشهٍر، فباَرَك الّربُّ عوبـيَد أدوَم وُآلَّ أهِل َبيِتِه

بارَك الّربُّ عوبـيَد أدوَم وُآلَّ ما َله «: فقيَل لداُوَد١٢
َد التَّابوَت فذهَب داُوُد وأصَع. »ِبسَبِب تابوِت الَعهِد

فكاَن ُآلَّما َخطا ١٣. ِمْن ُهناَك إلى أوُرشليَم ِبفرٍح
. حاِملوُه ِستَّ خطواٍت َیذبحوَن ثورًا وَآْبشًا ُمسمَّنًا

وآاَن داُوُد یرُقُص بُكلِّ قوَِّتِه أماَم الّربِّ، وهَو ١٤
وأصَعَد داُوُد وجميُع َبيِت ١٥. ُمتَِّزٌر بأفوٍد ِمْن َآتَّاٍن

  . تابوَت الَعهِد بالُهتاِف وصوِت البوِقِإسرائيَل 
بَنُة  ولمَّا دَخَل التَّابوُت أوُرشليَم نَظرت ميكاُل ا١٦

شاُوَل ِمَن الطَّاقِة ورأِت الَمِلَك داُوَد یقِفُز ویرقُص 
حيَن َرأتُه یرقُص . حَتقَرتُه في قلِبها أماَم الّربِّ، فا

أقاموُه في وأدَخلوا التَّابوَت و١٧على هِذِه الطَّریقِة 
وقدََّم داُوُد . مكاِنه وَسَط الَخيمِة اّلتي نَصَبها َله داُوُد

ُثمَّ باَرَك ١٨ُمحرقاٍت أماَم الّربِّ وذباِئَح سالمٍة، 
ووزََّع على ُآلِّ رُجٍل ١٩سِم الّربِّ القدیِر  الشَّعَب با
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مرأٍة ِمنُهم رغيَف خبٍز وَآمَشًة ِمَن الَبلِح  وا
  .  نصَرَف ُآلُّ واحٍد إلى َبيِته والزَّبـيِب، ُثمَّ ا

بَنُة شاُوَل  ورَجَع داُوُد إلى َبيِتِه، فَخَرجت ميكاُل ا٢٠
آم آاَن َمِلُك ِإسرائيَل «: ِللقاِئِه وقاَلت في ُسخریٍة

َوقورًا اليوَم، حيَن َتعرَّى أماَم جواري ِرجاِله آما 
لُُّه آاَن ذِلَك ُآ«: فقاَل لها داُوُد٢١. »یَتعرَّى السُّفهاُء

ألجِل الّربِّ اّلذي فضََّلني على أبـيِك، وعلى جميِع 
َبيِتِه، لُيقيَمني رئيسًا على شعِبِه َبني ِإسرائيَل 

وُأِحطُّ ِمْن ٢٢وسأرقُص، أآثَر ِمْن ذِلَك ألجِل الّربِّ، 
ُربَّما أبدو وضيعًا في عيَنيِك، . قيمتي أآثَر ِمْن ذِلَك

تي ذَآرِتِهنَّ، فأنا أزداُد أمَّا في ُعيوِن ِتلَك الجواري اّل
بَنُة شاُوَل ولدًا إلى یوِم  ولم َتِلْد ميكاُل ا٢٣. »َشَرفًا
  . وفاِتها

  ٧الفصل 
  نبوءة ناثان

  .)١٥-١: ١٧أخ١(
   
ولمَّا سكَن الَمِلُك في قصِره وأراَحُه الّربُّ ِمْن ١ 

أنا ُمقيٌم في . نُظْرُأ«: قاَل لناثاَن النَّبـي٢ِّجميِع أعداِئِه 
. » ، وتابوُت الَعهِد ُمقيٌم في َخيمٍة بـيٍت ِمْن أرٍز

فَعْل ُآلَّ ما في باِلَك ألنَّ  إذَهْب وا«: فأجاَبُه ناثاُن٣
  . »الّربَّ مَعَك

إذَهْب «٥: ولكنَّ الّربَّ قاَل لناثاَن في تلَك اللَّيلِة٤
َت َتبني لي أأن: هذا ما یقوُل الّربُّ: وُقْل ِلعبدي داُوَد

ما َسكنُت َبيتًا ِمْن یوِم أخرجُت َبني ٦َبيتًا ِلُسكناَي؟ 
ِإسرائيَل ِمْن ِمْصَر حّتى اآلَن، بل في َخيمٍة ُآنُت 

رتحالي مَع  وفي ُآلِّ ا٧أنَتِقُل مَعُهم على الدَّواِم، 
جميِع َبني ِإسرائيَل لم أسأْل أحدًا ِمْن ُرؤساِئِهِم اّلذیَن 

ِلماذا لم ُتِقْم : وا َبني ِإسرائيَل شعبـيأمرُتُهم أْن َیرَع
هذا ما یقوُل : فُقْل ِلعبدي داُوَد٨لي َبيتًا ِمَن األْرِز؟ 

، ِمْن وراِء  أنا أَخذُتَك ِمَن الحظيرِة: الّربُّ القدیُر
 َبني ِإسرائيَل،  الغَنِم، لتكوَن رئيسًا على شعبـي

ِئَك وُآنُت مَعَك حيُثما ِسرَت، وأَبْدُت جميَع أعدا٩
سمًا عظيمًا آأسماِء الُعَظماِء في  وسُأقيُم لَك ا

وسأجَعُل مكانًا لشعبـي َبني ِإسرائيَل، ١٠. األرِض
وفيِه أغُرُسُه، فيثُبُت في مكاِنِه فال یَتَزعَزُع ِمْن َبعُد، 

وال یعوُد َبنو الشَّرِّ یضَطِهدوَنُه آما آانوا ِمْن َقبُل، 
ریُحَك ِمْن جميِع سُأ. یوَم أَقمُت ُقضاًة عَليِه١١

. وأنا الّربُّ ُأخِبُرَك أنِّي سُأقيُم لَك ُذرِّیًَّة. أعداِئَك
نتَهْت أّیاُمَك ورقدَت مَع آباِئَك، أقمُت خَلفًا  وإذا ا١٢

،  لَك ِمْن نسِلَك اّلذي یخُرُج ِمْن ُصلِبَك وثبَّتُّ ُملَكُه
لى سمي وأنا ُأَثبُِّت عرَش ُمْلِكه إ فهَو َیبني َبيتًا ال١٣
بنًا، وإذا  أنا أآوُن َله أبًا وهَو یكوُن لي ا١٤.  األبِد

فَعَل الشَّرَّ ُأؤدُِّبُه ِبــعصًا آاّلتي یستخِدُمها النَّاُس وبها 
وأمَّا رحَمتي فال أنزُعها َعنُه آما ١٥.  َیضِربوَن

،   ِمْن أماِم وجِهَك َنزعُتها َعْن شاُوَل اّلذي أزْلُتُه
لُكَك ثاِبَتيِن على الدَّواِم أماَم بل یكوُن َبيُتَك وُم١٦

فَكلََّم ١٧. »وجهي، وعرُشَك یكوُن راسخًا إلى األبِد
  . ناثاُن داُوَد ِبـجميِع هذا الكالِم وهِذِه الرُّؤیا ُآلِّها

  صالة داود
  .)٢٧-١٦: ١٧أخ١(
   

َمْن «: فدَخَل الَمِلُك داُوُد وجَلَس أماَم الّربِّ وقاَل١٨
أنا یا سيِّدي الّربُّ، وما َبيتي اّلذي أنَتِسُب إليِه حّتى 

وآاَن هذا ُآلُّه قليًال في عيَنيَك ١٩. أوَصلَتني إلى ُهنا
یا سيِّدي الّربُّ، فَدعوَتني أیضًا، أنا عبُدَك، أْن یدوَم 
نسلي إلى زماٍن طویٍل، وهذا ِخالفًا ِلُسنَِّة البَشِر أیُّها 

فبماذا أعوُد ُأآلُِّمَك وأنَت عَرفَتني ٢٠. السَّيُِّد الّربُّ
  أیُّها السَّيُِّد الّربُّ؟

فِمْن أجِل وعِدَك وَمحبَِّة قلِبَك فعلَت هذا األمَر ٢١
فما أعَظَمَك أیُّها الّربُّ ٢٢. العظيَم وأعَلمَتني بِه

أنَت ال مثيَل لَك وال إلَه ِسواَك، آما َسِمعنا . اإللُه
في األرِض ِمثُل شعِبَك َبني وأیَُّة أمٍَّة ٢٣. بآذاِننا

خَترَتُهم ِلَنفِسَك شعبًا وجَعلَت لُهم  ِإسرائيَل اّلذیَن ا
سمًا، وعِملَت لُهم ِتلَك األعماَل العظيمَة الهائَلَة،  ا

وثبَّتَّ ٢٤حيُث طردَت ِمْن أماِمِهِم الشُّعوَب وآِلهَتُهم، 
بُّ شعَبَك َبني ِإسرائيَل شعبًا لَك إلى األبِد، وأنَت یا ر

واآلَن یا ربُّ أِقْم إلى األبِد وعَدك ٢٥صرَت لُهم إلهًا 
لَيعُظَم ٢٦فَعْل آما ُقلَت  وا. اّلذي وعدَتني أنا ونسلي

الّربُّ القدیُر إلٌه على : سُمَك إلى األبِد وُیقاَل ا
وليُكْن َبيُت عبِدَك داُوَد ثاِبتًا أماَمَك، . ِإسرائيَل

لقدیُر إلُه ِإسرائيَل، أعَلنَت ألنََّك أنَت، أیُّها الّربُّ ا٢٧
لذِلَك . أبني لَك َبيتًا: ذِلَك على َمسَمعي حيَن ُقلَت

. تَشجََّع قلبـي، أنا عبُدَك أْن ُأصلَِّي إليَك هِذِه الصَّالَة
واآلَن أیُّها الّربُّ اإللُه، أنَت هَو اُهللا وآالُمَك ٢٨

. َحقٌّ، وأنَت اّلذي وَعْدَتني هذا الوعَد الحَسَن
اآلَن تَحنَّْن وباِرْك نسلي ِلـيكوَن أماَمَك على ف٢٩

الدَّواِم، ألنََّك أنَت یا سيِّدي الّربُّ َتكلَّمَت، وِمْن 
  . »بَرآِتَك یتباَرُك نسُل عبِدَك داُوَد إلى األبِد

  ٨الفصل 
  حروب داود

  .)١٣-١: ١٨أخ١(
   
يِّيَن وأَذلَُّهم، وَبعَد ذِلَك تغلََّب داُوُد على الِفلسط١ 

وتغلََّب على الموآبـيِّيَن ٢. وأخَذ السُّلَطَة ِمْن أیدیِهم
فَقتَل . ومدََّد أسراُهم على األرِض وقاَسُهم بالَحبِل

منُهم ُثلَثيِن وأبقى على الثُّلِث، وصاَر الموآبـيُّوَن 
  . عبـيدًا َله ُیؤدُّوَن الِجزَیَة

  رحوَب مِلِك صوَبَةوتَغلََّب داُوُد على هدَدعَزَر بِن ٣
. اّلذي آاَن ذاهبًا لَيسَتِردَّ ُسلَطَتُه على نهِر الُفراِت

وأخَذ ِمنُه ألفًا وسبَع مئِة فارٍس وعشریَن ألفًا ِمَن ٤
الُمشاِة وقَطَع مفاِصَل أرُجِل َخيِل جميِع المرآباِت 

فجاَء اآلراميُّوَن ٥. وأبقى ِمنها ما یكفي لِمئِة مرآبٍة
جَدِة هدَدعَزَر َمِلِك صوَبَة، فقتَل داُوُد ِمْن ِدمشَق لَن
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وأقاَم ُحكَّامًا ٦ثنيِن وعشریَن ألَف رُجٍل،  ِمنُهم ا
. عَليِهم، فصاَر اآلراميُّوَن عبـيدًا َله ُیؤدُّوَن الِجزَیَة

وأخَذ داُوُد ُتروَس ٧. ونَصَرُه الّربُّ حيُثما توجََّه
جاَء بها إلى الذَّهِب اّلتي آاَنت مَع ِرجاِل هدَدعَزَر و

، مدیَنَتي   وبـيَروثاي آذِلَك أخَذ ِمْن باِطَح٨أوُرشليَم 
  . هدَدعَزَر، ُنحاسًا آثيرًا ِجدًّا

 أنَّ داُوَد آَسَر جيَش  وسِمَع توعي َمِلُك َحماَة٩
بَنُه یوراَم لُيسلَِّم عَليِه  فأرَسَل إليِه ا١٠هدَدعَزَر 

ه، وهَو اّلذي آاَنت وُیَهنَِّئُه ألنَّه قاتَل هدَدعَزَر وآَسَر
وحَمَل یوراُم إلى داُوَد آنيًة ِمَن . َله ُحروٌب مَعُه

وهِذِه أیضًا آرََّسها ١١. الفضَِّة والذَّهِب والنُّحاِس
الَمِلُك داُوُد للّربِّ، في ما آرََّس ِمْن فضٍَّة وذَهٍب 

ِمَن ١٢أَخَذها ِمْن جميِع الشُّعوِب اّلذیَن أخَضَعُهم 
لموآبـيِّين وَبني عمُّوَن والِفلسطيِّيَن اآلراميِّيَن وا

والَعماليقيِّيَن، وما غِنَمُه ِمْن هدَدعَزَر بِن رحوَب 
  . َملِك صوبَة

وزاَد داُوُد ُشهَرًة ِعنَد ُرجوِعِه، َبعَد ما قتَل ثمانيَة ١٣
وأقاَم ١٤.  عَشَر ألفًا ِمَن اآلدوميِّيَن في وادي الِملِح

. صاَر جميُعُهم عبـيدًا َلهفي أدوَم ُآلِّها ُحكَّامًا و
  . ونَصَرُه الّربُّ حيُثما توجََّه

ومَلَك داُوُد على جميِع َبني ِإسرائيَل، وآاَن یحُكُم ١٥
وآاَن یوآُب بُن صرویََّة قائدًا ١٦. بالَعدِل واإلنصاِف

وصادوُق ١٧للجيِش، ویوشافاُط بُن أخيلوَد ُمَسجًِّال، 
َر آاهَنيِن، وسرایا بُن أخيطوَب وأخيماِلُك بُن أبـياثا

وبنایاهو بُن َیویاداَع قائدًا ١٨. آاتبًا في الدِّیواِن
  .  لَحرِس الَملِك، وَبنو داُوَد آانوا َآهَنًة

  ٩الفصل 
  داود ومفيـبوشث

هل َبقَي أحٌد ِمْن َبيِت شاُوَل، فُأحِسَن «: وقاَل داُوُد١ 
وآاَن لبـيِت شاُوَل عبٌد ٢  »إليِه إآرامًا ليوناثاَن؟

هل أنَت «: سُمُه صيـبا، فدعاُه داُوُد وقاَل َله ا
: فقاَل َله٣. »أنا هَو یا سيِّدي«: فأجاَب» صيـبا؟

أما َبقَي أحٌد في َبيِت شاُوَل، فُأحِسَن إليه آما «
بٌن ليوناثاَن،  َبقَي ا«: فقاَل صيـبا» عاَهدُت الّربَّ؟

فأجاَب » أیَن هَو؟«: لَمِلُكفقاَل َله ا٤. » وهَو أعَرُج
. » هَو في َبيِت ماآيَر بِن َعمِّيئيَل في لوَدباَر«: صيـبا

  . فأرَسَل الَمِلُك داُوُد في طلِبِه٥
فجاَء َمفيـبوَشُث بُن یوناثاَن بِن شاُوَل إلى داُوَد ٦
یا «: حترامًا، فقاَل َله داُوُد نَحنى أماَمُه ا وا

فقاَل َله ٧. »ا یا سيِّديها أن«: أجاَبُه. »َمفيـبوَشُث
سُأحِسُن إليَك إآرامًا ليوناثاَن . ال تَخْف«: داُوُد

أبـيَك، وآُمُر بإرجاِع جميِع مزاِرِع شاُوَل َجدَِّك 
نَحنى  فا٨. »إليَك، وأنَت ستأُآُل على ماِئدتي دائمًا

َمْن أنا یا سيِّدي حّتى تهتمَّ بـي ما أنا «: أماَمُه وقاَل
  . »الَّا آلٌب َميٌِّت

ُآلُّ ما آاَن «: فَدعا الَمِلُك داُوُد صيـبا وقاَل َله٩
فَتفَلُح َله ١٠. لشاُوَل ولَبيتِه أعَطيُتُه لَحفيِد َموالَك

األرَض، أنَت وَبنوَك وعبـيُدَك، وتستِغلُّوَنها ألهِل 

وأمَّا َمفيـبوَشُث فيأآُل . َبيِتِه فيكوُن لُهم ُقوٌت یأُآلوَنُه
بنًا   وآاَن لصيـبا خمسَة عَشَر ا.»دائمًا على ماِئدتي
ُآلُّ ما أمَرني بِه «: فقاَل للَمِلِك١١. وعشروَن عبدًا

وبدَأ َمفيـبوَشُث یأُآُل على مائدِة . »سيِّدي الَمِلُك أفعُلُه
بٌن  وآاَن لَمفيـبوَشَث ا١٢. الَمِلِك آواحٍد ِمْن َبنيِه

ـيدًا فصاَر ُآلُّ أهِل َبيِت صيـبا عب. سُمُه ميكا صغيٌر ا
وأقاَم َمفيـبوَشُث بأوُرشليَم ألنَّه آاَن ١٣. لَمفيـبوَشَث

یأُآُل دائمًا على مائدِة الَمِلِك، وَبقَي أعَرَج ِمْن 
  . ِرجَليِه

  ١٠الفصل 
  داود یهزم العمونيـين واآلراميـين

  .)٥-١: ١٩أخ١(
   
بُنُه  ِلُك َبني عمُّوَن، فَملَك َحنوُن اوَبعَد ذِلَك ُتوفَِّي َم١ 

ُأحِسُن إلى َحنوَن بِن ناحاَش «: فقاَل داُوُد٢. مكاَنُه
. وأرَسَل وفدًا ُیعزِّیِه بأبـيِه» آما أحَسَن أبوُه إليَّ

فقاَل ُزَعماُؤُهم ٣فجاؤوا إلى أرِض َبني َعمُّوَن، 
یَن أتُظنُّ داُوَد أرسَل إليَك ُمعزِّ«: لَحنوَن سّيِدِهم

إآرامًا ألبـيَك؟ أم لَيسَتطِلعوا المدینَة َتمهيدًا 
فقَبَض َحنوُن على رُسِل داُوَد، ٤» لالستيالِء عَليها؟

وحَلَق ِنْصَف ِلحاُهم، وقَطَع ِنصَف ثياِبِهم ِعنَد 
فسِمَع داُوُد ِبما َحلَّ ِبِهم وألنَُّهم ٥. الِورِك، ُثمَّ أطَلَقُهم

أقيموا «:  إليِهم َمْن یقوُلآانوا َخِجليَن ِجدًّا، أرَسَل
  . »رِجعوا بأریحا حّتى تنُبَت ِلحاُآم ُثمَّ ا

ولمَّا رأى َبنو َعمُّوَن أنَّ داُوَد أصبَح یكرُهُهم ٦
ستأَجروا عشریَن ألَف ُجنديٍّ آراميٍّ ِمْن َبيَت  ا

ثَني عَشَر ألَف رُجٍل ِمْن  ، وا َرحوَب ومن صوَبَة
فلمَّا ٧.   َمِلِك َمعَكَة، وألَف رُجٍل ِمْن ِرجاِل ُطوَب

سِمَع داُوُد باألمِر، أرَسَل یوآَب على رأِس الجيِش 
صطفُّوا ِللحرِب ِعنَد  فخَرَج َبنو َعمُّوَن وا٨. ُآلِِّه

، وأخَذ آراميُّو صوَبَة وَرحوَب  مدَخِل باِب المدینِة
  . ورجاُل ُطوَب ومعَكَة مواِقَعُهم في الَبرِّیَِّة

نَّ الُهجوَم عَليِه ِمَن األماِم فلمَّا رأى یوآُب أ٩
والَخْلِف، إختاَر ُنخَبَة ُجنوِدِه وصفَُّهم لُمقاَتَلِة 

وأسَنَد قياَدَة بقيَِّة الُجنوِد إلى أبـيشاَي ١٠اآلراميِّيَن، 
وقاَل ١١. أخيِه، فَصفَُّهم لُمقاَتلِة َبني َعمُّوَن

ْن إْن َقوَي عليَّ اآلراميٌّوَن ُتنِجُدني، وإ«: ألبـيشاَي
ثُبْت ِمْن  فَتَشجَّْع وا١٢. َقوَي عَليَك َبنو َعمُّوَن ُأنِجُدَك

أجِل شعِبنا وُمُدِن إلِهنا، وليفَعِل الّربُّ ما َیراُه 
ُثمَّ تقدََّم یوآُب ورجاُله لُمقاتَلِة اآلراميِّيَن ١٣. »حَسنًا
ولمَّا رأى َبنو َعمُّوَن هزیمَة ١٤. نَهَزموا ِمْن أماِمِه فا

َن، هَربوا ُهم أیضًا ِمْن أماِم أبـيشاَي ودخلوا اآلراميِّي
مَتَنَع یوآُب َعْن ُمقاتَلِة َبني َعمُّوَن ورَجَع  فا. المدینَة

  . إلى أوُرشليَم
نَكَسروا أماَم َبني  فلمَّا رأى اآلراميُّوَن أنَُّهم ا١٥

وُجنَد الَمِلِك ١٦. ِإسرائيَل، َجَمعوا َبعَضُهم َبعضًا
راميِّيَن اّلذیَن آانوا شرقيَّ نهِر  وجنَد اآل هدَدعَزَر

 بِقـيادِة شوباَك رئيِس  الُفراِت، فجاُؤوا إلى حيالَم
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وسِمَع داُوُد فحَشَد جميَع رجاِل َبني ١٧. جيِشِه
صَطفَّ  فا. ِإسرائيَل وعَبَر األرُدنَّ وزحَف إلى حيالَم

نَهَزموا ِمْن أماِمِه َبعَد أْن  فا١٨اآلراميُّوَن لُمحارَبِته، 
أهَلَك لُهم سْبَع مئِة مرآبٍة وأربعيَن ألَف فارٍس، 

فلمَّا رأى جميُع ١٩. وُقِتَل شوباُك قائُدُهم ُهناَك
نَكَسروا أماَم  الُملوِك الخاضعيَن إلى هدَدعَزَر أنَُّهم ا
وخاَف . َبني ِإسرائيَل، ساَلموُهم وخَضعوا لُهم

  .  اآلراميُّوَن أْن َیعودوا إلى َنجَدِة َبني َعمُّوَن
  ١١الفصل 

  داود وبتشابع
ولمَّا جاَء الرَّبـيُع، وهَو وقُت ُخروِج الُملوِك إلى ١ 

الحرِب، أرسَل داُوُد یوآَب والقادَة مَعُه على رأِس 
ُآلِّ جيِش َبني ِإسرائيَل، فسحقوا َبني َعمُّوَن 

  .  شليَموأمَّا داُوُد فَبقَي في أوُر. وحاصروا مدینَة ِربََّة
وِعنَد الَمساِء قاَم داُوُد َعْن سریرِه وتمشَّى على ٢

مرأًة َتستِحمُّ  سطِح القصِر، فرأى على السَّطِح ا
هِذِه «: فسأَل َعنها، فقيَل َله٣. وآاَنت جميلًة جدًّا

فأرَسَل ٤. »َبتشاَبُع بنُت أليعاَم، زوَجُة أوریَّا الِحثِّـيِّ
غَتسلت وَتطهَّرت،  ت اإليها ُرُسًال عادوا بها وآاَن

وحيَن ٥. فدَخَل عَليها وناَم مَعها، ُثمَّ رجعت إلى َبيِتها
  . أحسَّت أنَّها ُحبلى أعَلمتُه بذِلَك

أرِسْل إليَّ أوریَّا «: فأرَسَل داُوُد إلى یوآَب یقوُل٦
فلمَّا جاَء سأَلُه داُوُد َعْن سالمِة ٧. فأرَسَلُه» الِحثِّيَّ

إنِزْل «: ُثمَّ قاَل َله٨لحرِب، یوآَب والجيِش وَعِن ا
فَخرَج أوریَّا . »ستِرْح غِسْل ِرجَليَك وا إلى َبيِتَك وا

فناَم على ٩. ِمَن القصِر وَتِبــعْتُه هدیٌَّة ِمْن ِعنِد داُوَد
فلمَّا ١٠. باِب القصِر مَع الحَرِس ولم ینِزْل إلى َبيِتِه

:  َدعاُه وقاَل َله،»أوریَّا لم َینِزْل إلى َبيِتِه«: قيَل لداُوَد
» أما ِجئَت ِمَن السَّفِر؟ فما باُلَك ال تنِزُل إلى َبيِتَك؟«
تابوُت الَعهِد وِرجاُل إسرائيَل «: فأجاَبُه أوریَّا١١

وَیهوذا ُمقيموَن في الخياِم، ویوآُب وقاَدُة سيِّدي 
الَمِلِك في الَبرِّیَِّة، فكيَف أدُخُل َبيتي وآُآُل وأشرُب 

. »َجتي؟ ال وحياِتَك، ال أفَعُل هذاوأناُم مَع زو
. »أقْم ُهنا اليوَم، وَغدًا أصِرُفَك«: فقاَل َله داُوُد١٢

وفي اليوِم ١٣فبقَي أوریَّا ذِلَك اليوَم في أوُرشليَم، 
ُثمَّ . التَّالي دعاُه داُوُد، فأآَل مَعُه وشرَب حّتى َسِكَر
إلى خَرَج مساًء، فناَم حيُث یناُم الحَرُس، ولم ینِزْل 

  . َبيِتِه
فلمَّا طَلَع الصَّباُح آَتَب داُوُد إلى یوآَب مكتوبًا ١٤

وجِّهوا أوریَّا إلى «: یقوُل فيِه١٥وأرَسَلُه بـَيِد أوریَّا، 
رِجعوا ِمْن وراِئه  حيُث یكوُن الِقتاُل شدیدًا، وا

وآاَن یوآُب یحاِصُر ١٦. »فَيضِرَبُه الَعدوُّ ویموُت
ا موِضعًا َعِلَم أنَّ للعدوِّ فيِه المدینَة، فعيََّن ألوریَّ

فخَرَج ِرجاُل المدینِة وحاَربوا ١٧. ِرجاًال أشدَّاَء
یوآَب، فسَقَط لداُوَد َبعُض القاَدِة وِمْن َبيِنِهم أوریَّا 

فأرَسَل یوآُب وأخَبَر داُوَد بكلِّ ما جرى ١٨. الِحثِّيُّ
 َبعَدما ُتخِبُر«: وقاَل یوآُب للرَّسوِل١٩. في الحرِب

وإذا ثاَر غَضُبُه ٢٠الملَك بُكلِّ ما جرى في الحرِب، 

لماذا دَنوُتم ِمْن سوِر المدینِة ِلُتحاربوا؟ أما : وقاَل
تعَلموَن أنَّ اّلذیَن فوَق السُّوِر َیرموَنُكم بالسِّهاِم؟ 

مرأٌة في  َمْن قَتَل أبـيماِلَك بَن َیروبَّْشَث؟ أما هَي ا٢١
نٍة ِمْن فوِق السُّوِر فُقِتَل؟ تاباَص َرمْتُه ِبـَحجِر طاحو
إذا قاَل لَك هذا الكالَم » فلماذا َدنوتم ِمَن السُّوِر؟

  . » عبُدَك أوریَّا الِحثِّيُّ أیضًا ماَت«: أِجْبُه
فذَهَب الرَّسوُل إلى داُوَد وأخبَرُه ِبـجميِع ما أمَرُه ٢٢

َقوَي عَلينا األعداُء «: وقاَل لداُوَد٢٣بِه یوآُب، 
ِقتاِلنا في الَبرِّیَِّة، فطاَردناُهم إلى باِب وخَرجوا ل
فَرمانا الَعدوُّ بالسِّهاِم ِمْن فوِق السُّوِر، ٢٤المدینِة، 

فماَت الَبعُض ِمْن قاَدِة الَمِلِك، وُقِتَل أیضًا عبُدَك 
هذا ما تقوُل «: فقاَل َله داُوُد٢٥. »أوریَّا الِحثِّيُّ

. سَّيَف ال یرَحُم أحدًاال ُیحِزُنَك ذِلَك، ألنَّ ال«: ليوآَب
ُقْل َله ذِلَك حّتى . تاِبــْع ُهجوَمَك على المدینِة ودمِّْرها

  . »یتشجََّع
وسِمَعت زوَجُة أوریَّا أنَّ زوَجها ماَت، ّفناَحت ٢٦
نَتَهت أّیام َمناَحِتها، أرَسَل داُوُد  ولمَّا ا٢٧. عَليِه

. بنًا ه اوَضمَّها إلى َبيِتِه، فكاَنت زوَجًة َله وولَدت َل
  . ستاَء الّربُّ ِممَّا فعَلُه داُوُد وا

  ١٢الفصل 
  عقاب داود وتوبته

فأرَسَل الّربُّ ناثاَن النَّبـيَّ إلى داُوَد، فجاَءُه وقاَل ١
آاَن َرُجالِن في إحدى الُمُدِن، أحُدُهما غنيٌّ «: َله

وبَقٌر آثيرٌة ِجدًّا، وآاَن للغنيِّ غَنٌم ٢.  واآلَخُر فقيٌر
شَتراها  ولم یُكْن للفقيِر غيُر نعجٍة واحدٍة صغيرٍة ا٣

وربَّاها وآُبرت مَعُه ومَع بنيِه، تأُآُل ِمْن ُلقَمِته 
وتشرُب ِمْن آأِسِه وترُقُد في ُحضِنه، وآاَنت ِعنَدُه 

فنَزَل بالرَّجِل الغنيِّ َضيٌف، فلم یشْأ أْن ٤. بَنِتِه آا
ِمِه وبَقِرِه لُيَهيِّـَئ َطعامًا للضَّيِف، بل أَخَذ یأُخَذ ِمْن غَن

فَغِضَب ٥. »نعجَة الرَّجِل الفقيِر وهيََّأها َطعامًا َله
َحيٌّ هَو «: داُوُد على الرَّجِل الغنيِّ ِجدًّا وقاَل لناثاَن

. الّربُّ، الرَّجُل اّلذي صَنَع هذا یستوِجُب الموَت
  . »اَء ما فَعَلُه دوَن شَفقٍةبَدَل الواحدِة یُردُّ أرَبعًا َجز٦
هذا ما قاَل الّربُّ . أنَت هَو الرَّجُل«: فقاَل ناثاُن َله٧

أنا َمسحُتَك َمِلكًا على َبني ِإسرائيَل، : إَلُه ِإسرائيَل
وأعطيُتَك َبيَتُه وَزوجاِتِه، ٨وأنَقذُتَك ِمْن َیِد شاُوَل، 

 آاَن وجَعلُتَك َمِلكًا على ِإسرائيَل وَیهوذا معًا، وإْن
حتقرَت آالمي  فلماذا ا٩. ذِلَك قليًال فأنا ُأضاِعُفُه لَك

رَتَكبَت القبـيَح في عينيَّ؟ قَتلَت أوریَّا الحثِّيَّ  وا
مرأَتُه زوَجًة  بالسَّيِف، َسيِف َبني َعمُّوَن، وأَخذَت ا

واآلَن جيًال َبعَد ِجيٍل لن یموَت أحٌد ِمْن نسِلَك ١٠. لَك
وهذا أیضًا ما قاَل «١١. » فَعلَت هذاإلَّا َقتًال، ألنََّك

ها أنا ُأثيُر عَليَك الشَّرَّ ِمْن أهِل َبيِتَك، وآُخُذ : الّربُّ
زوجاِتَك وأدَفُعُهنَّ إلى َقریـبَك فُيضاِجُعُهنَّ في وَضِح 

أنَت فعلَت ذلَك ِسرًّا، وأنا أفعُل هذا األمَر ١٢.  النَّهاِر
. »وَضِح النَّهاِرعلى ُعيوِن جميِع بني ِإسرائيَل وفي 

فقاَل َله . »َخِطئُت إلى الّربِّ«: فقاَل داُوُد لناثاَن١٣
ولكْن ١٤. الّربُّ غَفَر خطيئَتَك فال تموُت«: ناثاُن
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بُن اّلذي ُیوَلُد  ستَهنَت بالّربِّ ِبِفعِلَك هذا، فاال ألنََّك ا
  . نصَرَف ناثاُن إلى َبيِتِه وا١٥. »لَك یموُت

  موت ابن داود
بنًا فضرَبُه الّربُّ بمرٍض  وولَدت زوَجُة أوریَّا لداُوَد ا

فتضرََّع داُوُد إلى اِهللا ِمْن أجِل الولِد، ١٦. شدیٍد
لَتفَّ حوَلُه  فا١٧. وصاَم وناَم ليالَيه على األرِض

شيوُخ َبيِتِه ِلـُيقيموُه عِن األرِض، فرَفَض ولم یأُآْل 
 اليوُم السَّاِبـُع ماَت الصَّبـيُّ، فلمَّا جاَء١٨. مَعُهم

فخاَف رجاُل حاشيِة داُوَد أْن ُیخِبروُه ِبموِتِه ألنَُّهم 
ِعنَدما آاَن الصَّبـيُّ حيًّا ُآنَّا نتكلَُّم فال یسَمُع «: قالوا

ماَت الصَّبـيُّ؟ ُیمِكُن أْن : ِلكالِمنا، فكيَف نقوُل َله
سوَن، فأدَرَك أنَّ ورآُهم داُوُد یَتهاَم١٩. »یؤذَي نْفَسُه

» هل ماَت الصَّبـيُّ؟«: الصَّبـيَّ ماَت، فقاَل لُهم
غَتسَل  فنهَض عِن األرِض، وا٢٠. »ماَت«: فقالوا

وسرََّح شعَرُه، وغيََّر ِثـياَبُه، ودخَل َبيَت الّربِّ، 
. فسَجَد ورَجَع إلى قصِرِه وطَلَب َطعامًا فأَآَل

 فَعلَت؟ حيَن آاَن ماذا«: فقاَل َله ِرجاُل حاشَيِتِه٢١
الصَّبـيُّ حيًّا ُصمَت وبكيَت، فلمَّا ماَت ُقمَت وأآلَت 

حيَن آاَن الصَّبـيُّ حيًّا ُصمُت «: فأجاَب٢٢» َطعامًا؟
َمْن َیعَلُم؟ لعلَّ الّربَّ یرَحُمني : وبكيُت ألنِّي قلُت
وأمَّا اآلَن فهَو َمْيٌت، فلماذا ٢٣. وَیحيا الصَّبـيُّ

 أْن أُردَُّه؟ أنا أذَهُب إليِه، أمَّا هَو فال أصوُم؟ هل أقِدُر
  . »َیرِجُع إليَّ

وعزَّى داُوُد َبتشاَبَع زوَجَتُه ودَخَل عَليها وناَم ٢٤
وأحبَُّه الّربُّ، . بنًا َسمَّاُه ُسليماَن مَعها، فوَلَدِت ا

وآاَن حبُُّه هذا على لساِن ناثاَن النَّبـيِّ اّلذي سمَّاُه ٢٥
  .  َیدیدیَّا

  ستيالء على ربةاإل
  .)٣-١: ٢٠أخ١(
   

وهاجَم یوآُب مدینَة ربََّة، عاصمِة َبني َعمُّوَن، ٢٦
: وأرَسَل إلى داُوَد َمْن یقوُل٢٧. ستولى عَليها وا
. ستوليُت على مياِه المدینِة هاَجمُت ِربََّة وا«
 المدینِة هُجْم على جَمِع اآلَن بِقـيََّة الجيِش وا فا٢٨

. »سمي وُخْذها أنَت حّتى ال آُخَذها أنا، فُتدَعى با
فجَمَع داُوُد الجيَش ُآلَُّه وساَر إلى ربََّة، فهاَجَمها ٢٩
وأخَذ التَّاَج َعْن رأِس اإللِه ٣٠سَتولى عَليها،  وا

ِملكاَم، وآاَن وزُنُه ثالثَة عَشَر َرطًال ِمَن الذَّهِب 
وغِنَم داُوُد . على رأِسهوفيِه حَجٌر آریٌم، فوَضَعُه 
وأخَرَج ُسكَّاَنها ٣١. ِمَن المدینِة َغنائَم واِفرًة ِجدًّا

ِمنها وأجَبَرُهم على العَمِل بالَمناشيِر والَنوارِج 
. وُفؤوِس الحدیِد، وعلى االشتغاِل بِصناعِة اللِّْبِن
هكذا فعَل ِبـجميِع ُمُدِن َبني َعمُّوَن، ُثمَّ رَجَع مَع 

  . أوُرشليَمالجيِش إلى 
   ١٣الفصل 

  أمنون وتامار

سُمها تاماُر،  وآاَن ألبشالوَم بِن داُوَد أخٌت جميلٌة ا١
وبَلَغ بِه الحبُّ َحدَّ المرِض، ٢. فأحبَّها أمنوُن بُن داُوَد

وآاَن ٣. وآاَن َمناُلها صعبًا ألنَّها آاَنت عذراَء
 بُن َشمعي أخي داُوَد، سُمُه یوناداُب ألمنوَن صاحٌب ا

مالي «: فقاَل َله٤. وآاَن یوناداُب رُجًال ذآيًّا ِجدًّا
» بَن الَمِلِك َتنغمُّ یومًا فيومًا، أال ُتخِبُرني؟ أراَك یا ا

فقاَل ٥. »ُأِحبُّ تاماَر ُأخَت أبشالوَم«: فقاَل َله أمنوُن
َنْم على سریِرَك وَتماَرْض، فإذا جاَء «: یوناداُب
لَتجْئ تاماُر أختي وُتطِعْمني «: زوَرَك فُقْل َلهأبوَك لَي

. »وُتهيِِّئ الطَّعاَم أماَم عيني فِمْن َیِدها وحَدها آُآُل
فناَم أمنوُن وَتمارَض، فجاَء الَمِلُك َیزوُرُه، فقاَل َله ٦

ِلَتجْئ تاماُر أختي وتعَمْل أمامي آعَكَتيِن «: أمنوُن
  . »وآُآل ِمْن َیِدها

إذهبـي إلى «: یقوُل لتاماَر في القصِرفأرسَل داُوُد ٧
فذَهبت إليِه ٨. »عَملي َله َطعامًا َبيِت أمنوَن أخيِك وا

وهَو ُمسَتلٍق، فأخَذت دقيقًا وعَجنت وَعِمَلت َآعكًا 
وأخَذِت الِمقالَة وسكَبت أماَمُه، ٩. أماَمُه وَقَلْتُه

ِمْن ُأخُرجوا ُآلُُّكم «: فرفَض أْن یأُآَل وقاَل ِلَمن َحوَلُه
: فقاَل أمنوُن لتاماَر١٠. فخَرجوا جميعًا. »ِعندي

فأَخَذت . »َأدخلي الطَّعاَم إلى ُغرَفتي فآُآَل ِمْن َیدیِك«
. تاماُر الكعَك وجاءت بِه إلى أمنوَن أخيها في ُغرَفِتِه

َتعاَلي نامي «: وقدََّمت َله ليأُآَل فأمَسَكها وقاَل١١
. غِصْبني یا أخيال ُت«: فقاَلت َله١٢. »معي یا ُأختي

. هِذِه فاِحَشٌة ال یفَعُلها أبناُء ِإسرائيَل، فال َتفَعْلها أنَت
فأنا أیَن أذَهُب بعاري؟ وأنَت، أال تكوُن آواحٍد ١٣

ِمَن السُّفهاِء في ِإسرائيَل، فكلِِّم الَمِلَك، فهَو ال َیمَنُعني 
فرَفَض أْن َیسمَع ِلكالِمها، وهجَم عَليها ١٤. »َعنَك
  . بهاغَتَص وا
ُثمَّ أبغَضها أمنوُن ُبغضًا أشدَّ ِمَن الُحبِّ اّلذي ١٥

فقاَلت ١٦. »نَصِرفي قومي ا«: أحبَّها إیَّاُه، وقاَل لها
. »ِلماذا َتطُرُدني؟ هذا َشرٌّ أعَظُم ِممَّا َفعلَتُه بـي«: َله

: وَدعا خاِدَمُه وقاَل َله١٧فرَفَض أْن یسَمَع لها 
وآاَن ١٨. » الباَب وراَءهاأخِرْج هِذِه عنِّي وأغِلِق«

عَليها ثوٌب موشًّى، ألنَّ َبناِت الَمِلِك العذارى ُآنَّ 
. فأخَرَجها الخاِدُم وأغَلَق الباَب وراَءها. َیلَبسَن ِمثَلُه

فذرَّْت تاماُر رمادًا على رأِسها، ومزَّقت ثوَبها ١٩
  . الموشَّى وَغطَّت وجَهها ِبَيِدها وراحت تبكي عاليًا

هل فَعَل أخوِك أمنوُن «: لها أبشالوُم أخوهافقاَل ٢٠
سُكتي اآلَن یا ُأختي، فهَو أخوِك وال  شيئًا مَعِك؟ ا

عَتَزلت تاماُر في َبيِت  فا. »َیُحزَّ في قلِبِك هذا األمُر
وسِمَع داُوُد الَمِلُك ِبُكلِّ ما َجرى، ٢١. أبشالوَم أخيها

أمنوَن، ألنَّه آاَن بِنِه  فغِضَب ِجدًّا لِكْن لم َیشْأ أذیََّة ا
أمَّا أبشالوُم فلم یكلِّْم أمنوَن ٢٢. بُنه الِبكُر ُیحبُّه، فهَو ا

  . غِتصاِبِه تاماَر أخَتُه بَشرٍّ وال بخيٍر، ألنَُّه أبَغَضُه ال
وَبعَد سَنتيِن آاَن الَجزَّازوَن َیجزُّوَن غَنَم أبشالوَم ٢٣

فَدعا  بالقرِب ِمْن مدینِة أفرایَم،  في َبعِل حاصوَر
وجاَء إلى الَمِلِك ٢٤. جميَع َبني الَمِلِك إلى وليمٍة

ِعندي، یا سيِّدي جزَّازوَن، فتعاَل أنَت «: وقاَل َله
ال «: فأجاَبُه الَمِلُك٢٥. »وحاشَيُتك معي إلى الوليمِة
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فأَلحَّ عَليِه . »بني، ال نذَهُب ُآلُّنا ِلئالَّ ُنثقَِّل عَليَك یا ا
إذًا یذَهُب «: فقاَل أبشالوُم٢٦. فلم یقَبْل، بل بارَآُه
فألحَّ ٢٧» لماذا؟«: فقاَل الَمِلُك. »مَعنا أمنوُن أخي

. عَليِه أبشالوُم، فأرسَل معُه أمنوَن وجميَع َبني الَمِلِك
وقاَل ٢٨.  وأقاَم أبشالوُم وليمًة آوليمِة الُملوِك

إنَتِبهوا، إذا سِكَر أمنوُن وقلُت لُكُم «: أبشالوُم ِلرجاِله
أنا أَمرُتُكم فَتَشجَّعوا . قُتلوُه، ُأقُتلوُه وال َتخافوا ا

فقاَم . ففَعلوا بأمنوَن آما أمَرُهم٢٩. »وآونوا ِرجاًال
  . َبنو الَمِلِك وَرِآبوا ِبــغاَلُهم وهَربوا

وَبيَنما ُهم في الطَّریِق قيَل لداُوَد إنَّ أبشالوَم قَتَل ٣٠
قاَم وَمزََّق ثياَبُه ف٣١. َبنيَك ُآلَُّهم وما أبقى على أحٍد

وَتمدََّد على األرِض، آذِلَك مزََّق ِرجاُل حاشيِتِه 
فقاَل یوناداُب بُن َشمعي ٣٢. ثياَبُهم ووَقفوا َبيَن َیَدیِه

ال َتحِسْب یا سيِّدي الَمِلُك أنَّ أبشالوَم «: أخي داُوَد
قَتَل جميَع َبنيَك، وإنَّما قَتَل أمنوَن وحَدُه، وآاَن َینوي 

فال ُتصدِّْق أنَّ ٣٣. غتَصَب تاماَر أخَتُه  ُمنُذ أِن اذِلَك
  . »جميَع َبنيَك ُقِتلوا، بل ُقِتَل أمنوُن وحَدُه

وتطلََّع الحاِرُس فَرأى جمعًا . وهرَب أبشالوُم٣٤
. آبـيرًا یسيروَن على طریِق حورانيَم بجاِنِب الجَبِل

 آما ها ُهم َبنوَك ُمقِبلوَن،«: فقاَل یوناداُب للَمِلِك٣٥
فما إْن فِرَغ ِمْن آالِمِه حّتى ٣٦. »ُقلُت لَك یا سيِّدي

وبكى . جاَء َبنو الَمِلِك ورَفعوا أصواَتُهم بالُبكاِء
  . الَمِلُك وجميُع رجاِل حاشيِتِه ُبكاًء شدیدًا

لَتجأ إلى َتلماَي بِن َعميهوَد  وأمَّا أبشالوُم فهرَب وا٣٧
. ِه أّیامًا طویَلًةبِن وناَح داُوُد على ا.  َمِلِك َجشوَر

شتاَق  وا٣٩. وأقاَم أبشالوُم في َجشوَر َثالَث ِسنيَن٣٨
داُوُد إلى لقاِء أبشالوَم، ألنَّه بدأ ُیشَفى ِمْن ُحزِنِه على 

  . أمنوَن
  ١٤الفصل 

  رجوع أبشالوم
شتاَق إلى  وعرَف یوآُب بُن صرویََّة أنَّ داُوَد ا١

مرأٍة   وجاَء ِمْن ُهناَك با َسَل إلى َتقوَعفأر٢أبشالوَم، 
لَبسي ثياَب  تظاهري بالُحزِن، وا«: حكيمٍة وقاَل لها

مرأٍة َتنوُح ِمْن أّیاٍم  الِحداِد وال َتتزیَّني، بل ُآوني آا
وُروحي إلى الَمِلِك وآلِّميِه ِبما ٣عدیدٍة على َمْيٍت، 

  . ِكوقاَل لها یوآُب ما تقوُل للَمِل. »أقوُلُه لِك
نَحَنت إلى األرِض  فذهَبِت الَمرأُة إلى الَمِلِك وا٤

ما «: فسأَلها٥. »ساِعْدني أیُّها الَمِلُك«: وقاَلت
وآاَن ٦. أنا أرمَلٌة توفَِّي زوجي«: فأجاَبت» حاجُتِك؟

بناِن تشاَجرا في الَبرِّیَِّة، ولم یُكْن َمْن  لي یا سيِّدي ا
فهَجَم ٧. آلَخَر وقَتَلُهَیفِصُل َبيَنُهما، فضرَب أحُدُهما ا

سلِّمي إلينا قاِتَل أخيِه : جميُع الَعشيرِة عليَّ وقالوا
نِتقامًا َله، فإذا َفَعلوا ذِلَك ُیهِلكوَن الواِرَث  ِلَنقُتَلُه ا

أیضًا وُیطِفئوَن جمَرَة أملي اّلتي َبقَيت، وال َیتُرآوَن 
  . »سمًا وال نسًال على وجِه األرِض ِلَزوجي ا

ُعودي إلى َبيِتِك، فأنا أقوُم «: لَمِلُك للمرأِةفقاَل ا٨
عليَّ اللَّوُم یا سيِّدي «: فقاَلِت المرأُة٩. »بالمطلوِب

الَمِلُك وعلى َبيِت أبـي في ُآلِّ ما تفَعُل، وليُكِن الَمِلُك 

إذا َتهدَّدِك «: فقاَل لها الَمِلُك١٠. »وعرُشُه َبریَئيِن
. »ْض لِك ِمْن َبعُدأحٌد، َفجيئي بِه إليَّ، فال یتَعرَّ

جَعِل الّربَّ إلَهَك  أآِّْد لي عوَنَك، وا«: فقاَلت َله١١
بني  شاِهدًا أیُّها الَمِلُك، فال یرتِكُب اّلذي یثأُر لَدِم ا

َحيٌّ «: فقاَل لها. »بني اآلخَر جریمًة ُأخرى وُیهِلُك ا
بِنِك على  هَو الّربُّ، ال تسُقُط شعرٌة ِمْن رأِس ا

  . » األرِض
َدعني یا سيِّدي الَمِلُك أقوُل شيئًا «: فقاَلِت الَمرأُة١٢
لماذا «: فقاَلِت الَمرأُة١٣. »تكلَّمي«: قاَل. »آخَر

نَویَت شرًّا ُمماِثًال على شعِب اِهللا؟ فأنَت ِبما حَكمَت 
بَنَك  لي، أیُّها الَمِلُك، حَكمَت على نْفِسَك ألنََّك ال تُردُّ ا

دَّ أْن نموَت ُآلُّنا ونكوَن آماٍء ال ُب١٤. اّلذي َنفيَتُه
َمصبوٍب على األرِض، وال یجَمُعُه شيٌء لكنَّ اَهللا ال 
ُیریُد أْن َیقضَي على حياِة أحٍد، وال هَو ُیریُد أْن یَظلَّ 

واآلَن فأنا ِجئُت ألآلَِّم ١٥. منِفـيٌّ بعيدًا َعنُه في َمنفاُه
دَّدني، فُقلُت الَمِلَك سيِّدي ِبهذا األمِر ألنَّ الشَّعَب َه

فالَمِلُك ١٦. ُأآلُِّم الَمِلَك لعلَُّه ُیساعُدني: في نْفسي
یسمُع لي وُینِقُذني ِمْن یِد الرَّجِل اّلذي ُیریُد أْن 

. بنَي ِمَن األرِض اّلتي أوَرَثها اُهللا شعَبُه ُیزیَلني أنا وا
ليُكْن وعُد سيِّدي الَمِلِك عزاًء لي، ألنََّك یا : وُقلُت١٧
ي آَمالِك اِهللا في َفهِم الخيِر والشَّرِّ، والّربُّ إلُهَك سيِّد

  . »یكوُن مَعَك
ال تكُتمي عنِّـي شيئًا ِممَّا «: فأجاَبها الَمِلُك١٨

. »ليتَكلَّْم سيِّدي الَمِلُك«: فقالِت الَمرأُة. »أسأُلِك
فأجاَبت » هل ليوآَب َیٌد في هذا ُآلِّه؟«: فقاَل١٩

ِلُك ال أحيُد َیمينًا وال َیسارًا وحياِتَك یا سيِّدي الَم«
نعم، یوآُب قائُد جيِشَك هَو اّلذي . َعْن قوِل الحقيقِة لَك

وهَو َلجَأ إلى هِذِه ٢٠. أمَرني ولقََّنني ُآلَّ هذا الكالِم
الطَّریقِة لتسویِة هذا األمِر، ولسيِّدي ِحكَمٌة آِحكمِة 

   .»مالِك اِهللا في َفهِم جميِع ما َیحُدُث في األرِض
ها أنا فاعٌل ما «: وَبعَد ذِلَك قاَل الَمِلُك ليوآَب٢١
نَحنى یوآُب  فا٢٢. »ذهْب وُردَّ الفتى أبشالوَم فا. ُتریُد

اليوَم «: وَدعا للَمِلِك وقاَل. بوجِهِه إلى األرِض
عِلمُت أنِّـي أنَعُم بِرضاَك یا سيِّدي الَمِلُك، ألنََّك 

إلى َجشوَر وذَهَب یوآُب ٢٣. »فعلَت ما ُقلُت لَك
: فقاَل الَمِلُك٢٤. وجاَء بأبشالوَم إلى أوُرشليَم

. »لينصِرْف أبشالوُم إلى َبيِتِه وال َیرى وجهي«
  . نصَرَف وما قاَبَلُه الَمِلُك فا

  داود یصالح أبشالوم
ولم یُكْن في جميِع َبني ِإسرائيَل َرجٌل َمشهوٌر ٢٥

فما آاَن فيِه عيـٌب ِمْن أسفِل قدِمِه . وَمبَجماِلِه آأبشال
وآاَن إذا َحلَق شعَر رأِسِه في ٢٦. إلى ِقمَِّة رأِسِه

آخِر ُآلِّ سَنٍة ألنَُّه آاَن یثُقُل عَليِه، بلَغ وزُن هذا 
وُوِلَد ٢٧. الشَّعِر مئتي ِمثقاٍل بالوزِن الرَّسميِّ

 تامار وآاَنت بَنٌة واحدٌة سمَّاها ألبشالوَم َثالَثُة َبنيَن وا
  . جميلَة المنَظِر

. وأقاَم أبشالوُم بأوُرشليَم سَنتيِن وما قاَبَلُه الَمِلُك٢٨
فأرَسَل یتوسَُّط یوآَب لُيحقَِّق هِذِه الُمقابَلَة، فلم ٢٩

فقاَل ٣٠. فأرَسَل یتوسَُّطه ثانيًة، فرَفَض. َیجْئ إليِه
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 حقُل یوآَب بجاِنِب حقلي وهَو. ُأنُظروا«: ِلعبـيِدِه
فنفَّذوا . »ذَهبوا وأحرقوُه بالنَّاِر مزروٌع شعيرًا، فا

  . األمَر
: فجاَء عبـيُد یوآَب إلى سّيِدِهم، وثياُبُهم ممزََّقٌة وقالوا

فأسَرَع ٣١. »أحرَق عبـيُد أبشالوَم حقَلَك بالنَّاِر«
لماذا أحَرَق «: یوآُب إلى أبشالوَم في َبيِتِه وسأَلُه

ألنََّك لم َتحُضْر «: فأجاَبُه٣٢ »عبـيُدَك حقلي بالنَّاِر؟
حيَن أرسلُت وراَءَك، ألطُلَب ِمنَك أْن تذهَب إلى 

لماذا جاَء بـي ِمْن َجشوَر؟ آاَن خيرًا : الَمِلِك وتسأَلُه
واآلَن ساِعْدني َدْعني أقاِبُل . لي لو بقيُت ُهناَك

فذَهَب ٣٣. »الَمِلَك، فإْن ُآنُت ُمذنبًا في شيٍء فلَيقُتْلني
. سَتدعى أبشالوَم  إلى الَمِلِك وأخبَرُه باألمِر، فایوآُب

نَحنى بوجِهه إلى األرِض أماَمه،  فدَخَل على الَمِلِك وا
  . فقبَّلُه الَمِلُك

  ١٥الفصل 
  ثورة أبشالوم

تَّخَذ أبشالوُم مرآبًة وَخيًال وخمسيَن  وَبعَد ذِلَك ا١
ُس باآرًا جانَب طریِق وآاَن یجِل٢. رُجًال لخدمِتِه

باِب المدینِة، فُكلُّ َمْن آاَنت َله دعوى ُیریُد أْن َیحتِكَم 
ِمن أیَِّة مدینٍة «: إلى الَمِلِك یدعوُه أبشالوُم إليِه ویسأُلُه

أنا یا سيِّدي ِمْن أحِد أسباِط «: فُيجيـُب» أنَت؟
قضيَُّتَك . ُأنُظْر«: فيقوُل َله أبشالوُم٣. »ِإسرائيَل
. » قویمٌة، ولِكْن ال أحَد ِعنَد الَمِلِك یسمُع َلكصالحٌة
ليَت َمْن َیجَعُلني قاضيًا في هِذِه البالِد، «٤: ُثمَّ یقوُل

فإذا ٥. »فيجيَئني ُآلُّ َمْن َله قضيٌَّة ودعوى فُأنِصَفُه
قتَرَب الرَّجُل لَينَحني أماَمُه آاَن أبشالوُم یُمدُّ َیَدُه إليِه  ا

 وآاَن یفَعُل ذِلَك مَع جميِع رجاِل ٦. ُلُهوُیمِسُكُه وُیَقبِّ
ِإسرائيَل اّلذیَن آانوا یأتوَن لَيحتِكموا إلى الَمِلِك، 

  . فسَلَب ُقلوَبُهم بهِذِه الحيلِة
َدعني «: وَبعَد أرَبِع سَنواٍت قاَل أبشالوُم للَملِك٧

 فأوفَي َنْذري اّلذي َنذْرُتُه للّربِّ،  أذهُب إلى حبروَن
إْن ردَّني :  بآراَم  وأنا َبعُد في َجشوَرألنِّي قلُت٨

. »الّربُّ إلى أوُرشليَم ُأقدُِّم َله الذَّبائَح في حبروَن
فقاَم وذهَب إلى . »إذَهْب بسالٍم«: فقاَل َله الَمِلُك٩

وأرسَل أبشالوُم ِخفيًة ُرُسًال إلى جميِع ١٠. حبروَن
إذا َسِمعُتم صوَت البوِق، «: أسباِط ِإسرائيَل وقاَل

ودعا أبشالوُم ١١. »مَلَك أبشالوُم في حبروَن: فقولوا
مئَتي رُجٍل ِمْن أوُرشليَم فلّبوا الدَّعوَة على سالمِة نيٍَّة 

وفيما هَو ُیقدُِّم الذَّبائَح ١٢. وُهم ال َیعَلموَن شيئًا
 في طلِب أخيتوَفَل الجيلونيِّ  أرسَل إلى مدینِة جيلوَه

شالوَم على الَمِلِك وقوَیت ثورُة أب. ُمستشاِر داُوَد
  . وتزاَیَد أنصاُرُه

  داود یهرب من أورشليم
فجاَء َمْن أخبَر الَمِلَك داُوَد أنَّ قلوَب رجاِل ١٣

فقاَل داُوُد لجميِع ١٤. ِإسرائيَل تعلََّقت بأبشالوَم
قوموا نهُرْب ِمَن «: حاشيِتِه اّلذیَن مَعُه في أوُرشليَم

أسِرعوا في . دینِة ألنَّ ال نجاَة لنا ِمْن أبشالوَمالم
الَمسيِر ِلئَّال ُیطِبَق عَلينا وُینِزَل بنا الشَّرَّ، ویضِرَب 

نفَعُل «: فقاَلت َله حاشيُتُه١٥. »المدینَة بَحدِّ السَّيِف
فخَرَج الَمِلُك وجميُع ١٦. »ُآلَّ ما یرَتئيِه سّيُدنا الَمِلُك

وترَك َعْشرًا ِمَن الجواري للعنایِة أهِل َبيِتِه وراَءُه، 
وَبينما ُهم خارجوَن ِمَن المدینِة وقفوا ١٧. بالقصِر

فعَبَر أماَم الَمِلِك جميُع حرِسِه ١٨ِعنَد آخِر َبيٍت فيها، 
  .  وستُّ مئِة رجٍل تبعوُه ِمْن َجتَّ

لماذا أنَت سائٌر «: فقاَل الملُك إلتَّاَي الجتِّّي قائِدِهم١٩
؟ إرِجـْع وُآْن في ِخدمِة الَمِلِك الجدیِد، مَعنا أیضًا

البارحَة ٢٠. ألنََّك غریـٌب وَمنفيٌّ أیضًا عْن وَطِنَك
ِجئَتنا، فلماذا آُخُذَك اليوَم لتـَتشرََّد مَعنا؟ فأنا ال 

رِجـْع وُخْذ مَعَك َبني  أعِرُف إلى أیَن أذَهُب، فا
أجاَبُه ف٢١. »قوِمَك، ولَيرحْمَك الّربُّ وُیراِفقَك أماٌن

َحيٌّ هَو الّربُّ وَحيٌّ سيِّدي الَمِلُك، حيُثما «: إتَّاُي
. »ُآنَت، َسواٌء للموِت أو للحياِة، فُهناَك أآوُن أنا

فعَبَر مَع جميِع . »عُبْر  إذهّب وا«: فقاَل َله داُوُد٢٢
وآاَن جميُع الشَّعِب َیبكوَن ٢٣. أصحاِبه وعياِلِهم

ُثمَّ َعبَر الَمِلُك . عبروَنبصوٍت عظيٍم وأتباُع الَمِلِك َی
  .  ومرَّ أتباُعُه ُآلُّهم أماَمُه نحَو الَبرِّیَِّة وادي قدروَن

وآاَن صادوُق الكاهُن ُهناَك ومَعُه الالَّویُّوَن ٢٤
یحملوَن تابوَت الَعهِد، فوَضعوُه جاِنَب أبـياثاَر ولم 
ِمَن َیرفعوُه ثانيًة حّتى خَرَج الَمِلُك وجميُع اّلذیَن مَعُه 

ُردَّ تابوَت الَعهِد «: فقاَل الَمِلُك لصادوَق٢٥. المدینِة
إلى المدینِة، فإْن رضَي الّربُّ، فهَو َیُردُّني وُیریني 

وإْن تخلَّى عنِّي، فليفَعْل بـي ما ٢٦إیَّاُه مَع َمسكِنه، 
ُخْذ . ُأنُظْر«: ُثمَّ قاَل لصادوَق الكاهِن٢٧. »یشاُء

رِجـْع مَع   بَن أبـياثاَر وابَنَك ویوناثاَن أخيَمعَص ا
أمَّا أنا فأنَتِظُر ِعنَد ٢٨. أبـياثاَر بسالٍم إلى المدینِة

. »معابِر النَّهِر في الَبرِّیَِّة حّتى َیجيَئني خَبٌر ِمنُكم
فرَجَع صادوُق وأبـياثاُر بتابوِت الَعهِد إلى ٢٩

  . أوُرشليَم وأقاما ُهناَك
باآيًا، ووجُهُه ُمغطًّى   وصِعَد داُوُد جَبَل الزَّیتوِن٣٠

وهَو یمشي حافيًا، وجميُع اّلذیَن مَعُه َغّطوا رُؤوَسُهم 
أخيتوَفُل ِمَن «: وقيَل لداُوَد٣١. وصِعدوا وُهم َیبكوَن
حوِّْل یا ربُّ نصائَح «: فأجاَب» الثَّائریَن مَع أبشالوَم
  . »أخيتوفَل إلى حماقٍة

 ليسُجَد ِهللا ُهناَك، ولمَّا وَصَل داُوُد إلى ِقمَِّة الجَبِل٣٢
القاُه حوشاُي األرِآيُّ، وثياُبُه ممزََّقٌة وعلى رأِسه 

إذا عَبرَت َمعي ُآنَت «: فقاَل َله داُوُد٣٣. ُتراٌب
ولِكْن إذا َرَجعَت إلى المدینِة ٣٤ِحمًال ثقيًال عليَّ، 
أنا أخُدُمَك أیُّها الَمِلُك آما َخدمُت : وُقلَت ألبشالوَم
 وسِمَع لَك، ُآنَت لي َعونًا على تفشيِل أباَك ِمْن َقبُل

وِعنَدَك ُهناَك صادوُق وأبـياثاُر ٣٥. نصائِح أخيتوفَل
. الكاهناِن، فأخِبْرُهما بُكلِّ ما تسَمُع في قصِر الَمِلِك

بناُهما أخيَمعُص ویوناثاُن،  وِعنَدَك أیضًا ا٣٦
فعاَد ٣٧. »فُترِسلوَن إليَّ مَعُهما ُآلَّ ما َتسمعوَن

ُي، َصدیُق داُوَد، إلى مدینِة أوُرشليَم، حيَن حوشا
  . آاَن أبشالوُم َیدخُلها
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   صفحة ٢١  من أصل١٣صفحة رقم  

  داود وصيـبا
وَبعَد أْن َعبَر داُوُد الِقمََّة بقليٍل، صادَفُه صيـبا، ١

خادُم مفيـبوشَث، ومَعُه ِحماراِن َیحمالِن مئتي 
رِص تيٍن رغيٍف، ومئَة ُعنقوِد زبـيٍب، ومئَة ُق

» لمن ُآلُّ هذا؟«: فسأَلُه الَمِلُك٢. أخَضَر وزقَّ خمٍر
الحماراِن ألهِل الَمِلِك للرُّآوِب، والُخبُز «: فأجاَب

والتِّيُن لَطعاِم الُجنِد، والخمُر ليشَرَب َمْن أنهَكُه 
أیَن مفيـبوشُث «: فسأَلُه الَمِلُك٣. »التََّعُب في الَبرِّیَّة

هَو ُمقيٌم بأوُرشليَم «: َبُه صيـبافأجا» بُن موالَك؟ ا
. »اليوَم ُیعيُد إليَّ بـيُت ِإسرائيَل ُمْلَك أبـي: ألنَُّه قاَل

. »ُآلُّ ما َیمِلُكه مفيـبوشُث لَك«: فقاَل َله الَمِلُك٤
َسمعًا وطاعًة ليتني أنَعُم «: نَحنى صيـبا وقاَل َله فا

  . »داِئمًا بِرضاَك یا سيِّدي الَمِلُك

  يداود وشمع
 خَرَج رُجٌل ِمْن  ولمَّا وَصَل الَمِلُك داُوُد إلى َبحوریَم٥

سُمُه ِشمعي بُن جيرا، وهَو  ُهناَك، ِمْن قبـيلِة شاُوَل ا
وقَذَف داُوَد ٦. َیُصبُّ اللَّعناِت في أثناِء ُخروِجِه

وحاشَيَتُه بالِحجارِة، ُرغَم أنَّ جميَع الُجنوِد والقادِة 
وآاَن ِشمعي ٧. نوا یسيروَن َعْن َیميِنِه وَعْن َیساِرهآا

یا قاتُل، یا رُجَل . ُأخرْج. ُأخرْج«: یقوُل في َلعناِته
نتَقَم ِمنَك ِلدماِء َبيِت شاُوَل اّلتي  الّربُّ ا٨. السُّوِء

َسفكَتها وَملكَت مكاَنُه، وسلََّم ُملَكَك إلى َیِد أبشالوَم 
  . »زاَء شرَِّك ألنََّك ساِفُك ِدماٍءوها أنَت تناُل َج. بِنَك ا
آيَف َیلَعُن هذا «: فقاَل أبـيشاُي بُن صرویََّة للَمِلِك٩

. »الكلُب الَميُِّت سيِّدي الَمِلَك؟ َدعني أقَطُع رأَسه
ما لي ولكم یا َبني صرویََّة، دعوُه «: فقاَل الَمِلُك١٠

فَمْن . ُوَدإلَعْن دا«: َیُصبُّ اللَّعناِت ألنَّ الّربَّ قاَل َله
وقاَل داُوُد ١١. »َله الَحقُّ أْن یسأَلُه لماذا یفَعُل هذا؟

بني اّلذي خَرَج  إذا آاَن ا«: ألبـيشاي وجميِع حاشَيِتِه
ِمْن ُصلبـي یطُلُب حياتي، فكم بالحري هذا 
لَعلَّ ١٢. البنيامينيُّ؟ َدعوُه یلَعُن ألنَّ الّربَّ أمَرُه بذِلَك

. »ُل لعَنَتُه لَي اليوَم إلى خيٍرالّربَّ یرى ُبؤسي ویحوِّ
وآاَن داُوُد ورجاُلُه یسيروَن في الطَّریِق، ١٣

وِشمعي یسيُر في الجَبِل ُمقابَلُه، وهَو َیلعُن ویقِذُف 
ووَصَل الَمِلُك وجميُع اّلذیَن ١٤. بالحجارِة والتُّراِب

  . سَتراحوا ُهناَك مَعُه إلى اُألرُدنِّ وُهم ُمتَعبوَن، فا

   في أورشليمأبشالوم
وأمَّا أبشالوُم وجميُع رجاِل ِإسرائيَل، فجاؤوا إلى ١٥

فلمَّا دَخَل حوشاُي ١٦. أوُرشليَم وأخيتوَفُل مَعُهم
لَيحَي «: األرآيُّ، صدیُق داُوَد، على أبشالوَم قاَل َله

 أهذا«: فقاَل َله أبشالوُم١٧. »الَمِلُك، لَيحَي الَمِلُك
» وفاُؤَك لصدیِقَك داُوَد؟ ما باُلَك لم ُتراِفْقُه؟

آيَف أراِفُقُه وأنَت اّلذي «: فأجاَب حوشاُي١٨
ختاَرَك الّربُّ وهذا الشَّعُب وجميُع رجاِل ِإسرائيَل؟  ا

وَبعُد، فَمِن الذي أخُدُم؟ أما ١٩. فلَك أآوُن ومَعَك ُأقيُم
  . »بُنُه؟ فكما َخدمُت أباَك أخُدُمَك أنَت أنَت ا

» ما رأُیُكم؟ ماذا نفَعُل؟«: وقاَل أبشالوُم ألخيتوَفَل٢٠
ُأدُخْل على جواري أبـيَك «: فقاَل َله أخيتوَفُل٢١

اللَّواتي تَرآُهنَّ للعنایِة بالقصِر، فيسَمع َبنو ِإسرائيَل 
جميُعُهم أنَّك ِصرَت مكروهًا ِمْن أبـيَك، فَتقوى 

ت ألبشالوَم فُنِصَب٢٢. »عزیمُة جميِع اّلذیَن مَعَك
َخيَمٌة على السَّطِح ودَخَل على جواري أبـيِه، على 

وآاَنت نصيحُة أخيتوَفَل ٢٣. َمشهٍد ِمْن َبني ِإسرائيَل
هكذا آاَنت . في تلَك األّیاِم آما لو آاَنت ِمْن ِعنِد اِهللا

  . لداُوَد، آما آاَنت ألبشالوَم
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  حوشاي یخدع أبشالوم
َدعني أختاُر «: وَبعَد هذا قاَل أخيتوفُل ألبشالوَم١
ثَني عَشَر ألَف رُجٍل فأقوَم وُأالِحَق داُوَد هِذِه اللَّيلَة،  ا
وأهُجُم عَليِه وهَو ُمتَعٌب وخائُر العزیمِة وُأرِعُبُه، ٢

وأُردُّ ٣نفراٍد  فَيهرُب جميُع اّلذیَن مَعه، وأقُتُلُه على ا
 إليَك، فَيرجعوَن رجوَع العروِس إلى جميَع الشَّعِب

فالقضاُء على هذا الرَّجِل وحَدُه یجَعُل . زوِجها
فَحُسَنِت النَّصيحُة ٤. »الشَّعَب ُآلَُّه یعيُش في سالٍم

  . ِعنَد أبشالوَم وِعنَد جميِع ُشيوِخ ِإسرائيَل
هاتوا لي حوشاَي األرآيَّ، فنسَمَع «: وقاَل أبشالوُم٥

فلمَّا جاَء حوشاُي قاَل َله ٦. »ما یقوُل هَو أیضًا
رتأى أخيتوَفُل، فهل نعَمُل برأِیه أم  هكذا ا«: أبشالوُم

نصيحُة «: فقاَل َله حوشاُي٧» ال؟ فما نصيَحُتَك؟
أنَت تعِرُف أباَك ٨. أخيتوَفَل غيُر صالحٍة هِذِه المرََّة

ورجاَلُه آم ُهم أِشدَّاُء وإذا َغِضبوا فُهم آالدُّبَِّة في 
وأبوَك َله خبرٌة في الحرِب . یَِّة فَقَدت أوالَدهاالَبرِّ

ولَعلَّه اآلَن ُمخَتبٌئ في ٩. فهَو ال َیبـيُت مَع الُجنوِد
نهَزَم َبعُض  أحِد الُكهوِف أو في مكاٍن آخَر، فإذا ا

إنكَسَر : رجاِلَك في البدایِة وسِمَع السَّامعوَن قالوا
ى الجبَّاُر وفي هِذِه الحاِل، حّت١٠. أنصاُر أبشالوَم

اّلذي قلُبُه آقلِب األسِد یذوُب خوفًا، ألنَّ جميَع َبني 
ِإسرائيَل یعرفوَن أنَّ أباَك جبَّاٌر وأنَّ اّلذیَن مَعُه 

لذِلَك أنصُحَك بأْن یجتِمَع إليَك جميُع َبني ١١. جبابَرٌة
ِإسرائيَل ِمْن داَن إلى بئَر سْبَع، آالرَّمِل اّلذي على 

فُنالقيِه ١٢.  بنْفِسَك تسيُر َبيَنُهمشاطئ البحِر وأنَت 
في أحِد األماِآِن حيُث هَو، وُنباِغُتُه آما النَّدى 

ُیباِغُت األرَض، فال یـبقى هَو وال أحٌد ِمْن جميِع 
وإذا لجَأ إلى مدینٍة یحِمُل جميُع َبني ١٣رجاِله حيًّا 

ِإسرائيَل إليها حباًال وَیُجرُّونها إلى الوادي حّتى ال 
  . »ُهناَك وال َحصاٌةیـبقى 
نصيحُة «: فقاَل أبشالوُم وجميُع رجاِل ِإسرائيَل١٤

وآاَن . »حوشاَي األرآيِّ خيٌر ِمْن نصيحِة أخيتوَفَل
الّربُّ َقضى بَتفشيِل نصيحِة أخيتوَفَل الصَّائبِة لُينِزَل 

  . الشَّرَّ بأبشالوَم

  تنبـيه داود وهربه
: قاَل حوشاُي لصادوَق وألبـياثاَر الكاهَنيِنُثمَّ ١٥

هكذا نَصَح أخيتوَفُل أبشالوَم وُشيوَخ ِإسرائيَل، «
فأرِسال اآلَن وأخِبرا داُوَد ١٦. وهكذا َنَصحُتُه أنا
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ال تِبْت هِذِه اللَّيَلَة ِعنَد معاِبِر «: سریعًا وقوال َله
ها ِلئلَّا األرُدنِّ في الَبرِّیَِّة، ولِكْن أسِرْع إلى ُعبوِر

وآاَن یوناثاُن ١٧. »َتفنى أنَت وجميُع اّلذیَن مَعَك
 بضاحيِة  نتظاٍر ِعنَد عيِن روَجَل وأخيَمعُص على ا

. أوُرشليَم، ألنَّهما لم یقِدرا أْن َیظهرا داِخَل المدینِة
نَصَرفا وأخبرا  فذَهبت إليِهما جارَیٌة وأخَبَرتُهما، فا

ى فأخبَر أبشالوَم، وأمَّا ُهما فَرآُهما فًت١٨. داُوَد الَمِلَك
فأسرعا في مسيِرِهما ووَصال إلى َبيِت رُجٍل في 

فأخَذِت ١٩.  بحوریَم، وآاَنت َله في داِرِه ِبئٌر فنَزالها
الَمرأُة ِغطاًء وفَرَشتُه على فِم الِبئِر، ونَشَرت عَليِه 

فجاَء رجاُل ٢٠. َسميذًا حّتى ال ُیالِحَظ أحٌد شيئًا
أیَن «: المرأِة في الَبيِت وسألوهاأبشالوَم إلى 

. »عَبرا النَّهَر«: فقاَلت لُهم» أخيَمعُص ویوناثاُن؟
  . فَفتَّشوا فلم َیِجدوُهما، فَرَجعوا إلى أوُرشليَم

نصراِفِهم، خرجا ِمَن الِبئِر وَذهبا إلى داُوَد  وَبعَد ا٢١
قوموا «: وأخَبراُه بنصيحِة أخيتوَفَل، وقاال َله

فقاَم داُوُد وجميُع اّلذیَن ٢٢. »هَر ُبسرعٍةعُبروا النَّ وا
مَعُه وعَبروا األرُدنَّ، فما إْن طَلَع الصُّبُح حّتى 

  .  َعبروُه جميعًا
فلمَّا رأى أخيتوَفُل أنَّ نصيحَتُه لم ُیعَمْل بها، ٢٣

وَبعَد أْن . نصرَف إلى َبيِته في مدینِتِه رِآَب حماَرُه وا
نْفَسُه وماَت وُدفَن في قبِر رتََّب شُؤوَن َبيِتِه، خَنَق 

  .  أبـيِه
وعَبَر أبشالوُم . وأمَّا داُوُد فجاَء إلى َمحنایَم٢٤

وعيََّن ٢٥.  األرُدنَّ هَو وجميُع رجاِل ِإسرائيَل مَعه
سُمُه  بَن رُجٍل ا عماسا بَدَل یوآَب قائدًا للجيِش وآاَن ا

  بنَت ِیثرا اإلسماعيليُّ وهَو اّلذي تَزوََّج أبـيجایَل
وخيََّم أبشالوُم ٢٦. ناحاَش أخَت صرویََّة أمِّ یوآَب
  .  ورجاُل ِإسرائيَل بأرِض جلعاَد

وِعنَد ُدخوِل داُوَد إلى َمحنایَم جاَءُه شوبـي بُن ٢٧
 عاصمِة َبني َعمُّوَن، وماآيُر  ناحاَش ِمْن مدینِة ربََّة
، وَبرَزالَُّي الجلعاديُّ ِمْن  بُن عمِّيئيَل ِمْن لوَدباَر

فقدَّموا لداُوَد واّلذیَن مَعُه َفرشًا وُدسوتًا ٢٨،  روَجليَم
وأوعيَة خَزٍف وِحنَطًة وشعيرًا ودقيقًا وفریكًا وُفوًال 

وَعَسًال وَسمنًا وغَنمًا ٢٩وعَدسًا وُحمَّصًا َمشویًّا 
ال ُبدَّ أْن یكونوا َتِعبوا وجاعوا «: وُجبَن بَقٍر وقالوا

  . »وعِطشوا في الَبرِّیَِّة
  ١٨فصل ال

  هزیمة أبشالوم وموته
وأَعدَّ داُوُد جيَشُه، وأقاَم عَليِهم قادَة ألوٍف وقادَة ١

وأرَسَل ُثُلثًا بقيادِة یوآَب، وُثُلثًا بقيادِة ٢. ِمئاٍت
أبـيشاَي بِن صرویََّة أخي یوآَب، وُثُلثًا بقياَدِة إتَّاي 

: فقالوا٣. »نا أیضًا أنَضمُّ إليُكمأ«: الَجتِّّي، وقاَل لُهم
تبقى ُهنا ألنَّه إذا أصاَبنا شيٌء وإذا َهَربنا حّتى لو «

ماَت ِنصُفنا فهذا لن َیتُرَك أثرًا ُمِهمًّا، أّما أنَت 
فُتساوي عَشَرَة آالٍف ِمنَّا، فاألحَسُن أْن تبقى ُهنا في 

وَنُه حَسنًا ما َتَر«: فقاَل لُهُم الَمِلُك٤. »المدینِة لَنجَدِتنا
ووَقَف ِعنَد باِب المدینِة وخَرَج الجيُش آلُُّهم . »أفَعُلُه

وقاَل الَمِلُك ليوآَب وأبـيشاي ٥. مئًة مئًة وألفًا ألفًا
وسِمَع الُجنوُد ُآلُّهم . »تَرفَّقوا بالفتى أبشالوَم«: وإتَّاي

  . ما أوصى بِه الَمِلُك قادَتُه في شأِن أبشالوَم
َد إلى الَبرِّیَِّة لِقتاِل رجاِل وخَرَج جيُش داُو٦

نكَسَر  فا٧.  ِإسرائيَل، فَجرى القتاُل في غابِة أفرایَم
ُهناَك رجاُل ِإسرائيَل أماَم رجاِل داُوَد، ووَقَعت 

. َمجَزَرٌة عظيمٌة في ذِلَك اليوِم ُقِتَل فيها ِعشرون ألفًا
َسِت فتَر وآاَن القتاُل ُمنَتِشرًا في الَبرِّیَِّة ُآلِّها، وا٨

فتَرَس السَّيُف في ذِلَك  الغابُة ِمَن الُمتقاِتليَن أآثَر ِممَّا ا
  . اليوِم
وتالقى أبشالوُم بَبعِض رجاِل داُوَد، وآاَن راآبًا ٩

على َبغٍل فعَبَر البغُل تحَت شجرٍة ُملَتفَِّة األغصاِن 
فعِلَق رأُسُه بها، وما إْن َمرَّ البغُل ِمْن تحِت الشَّجرِة 

فرآُه رُجٌل فقاَل ١٠. لَّى َبيَن السَّماِء واألرِضحّتى تَد
فقاَل َله ١١. »رأیُت أبشالوَم ُمعلَّقًا بالشَّجرِة«: ليوآَب
إْن ُآنَت رأیَتُه فلماذا لم َتقِبْض عَليِه، فُكنُت «: یوآُب

فأجاَبُه ١٢. »أعَطيُتَك عَشَرًة ِمَن الفضَِّة وِحزامًا
 ِمَن الفضَِّة لَما لو ُوِزَن في آفِّـي ألٌف«: الرَّجُل

بِن الَمِلِك، ألنَّ الَمِلَك قاَل لَك على  رَفعُت َیدي على ا
حاِفظوا لي على : مساِمِعنا أنَت وأبـيشاَي وإتَّاَي

فلو فَعلُت غيَر ذِلَك لخاَطرُت ١٣. الفتى أبشالوَم
بحياتي، إذ ال َیخفى على الَمِلِك شيٌء، ولُقمَت أنَت 

ال أَضيُِّع وقتًا آهذا «: فأجاَبُه یوآُب١٤. »ِضدِّي
وأخَذ بـَيِده ثالَث ِحراٍب، فأنَشَبها في قلِب . »مَعَك

ُثمَّ أحاَط ١٥. أبشالوَم وهَو َبعُد حيٌّ في وَسِط الشَّجَرِة
  . بِه عَشَرٌة ِمْن حاِملي سالِح یوآَب وضربوُه وقتلوُه

رَتدَّ جيُش  ونَفَخ یوآُب في البوِق لوقِف القتاِل، فا١٦
وأخذوا أبشالوَم ١٧.  َعْن ُمطاَرَدِة جيِش ِإسرائيَلداُوَد

وَرَموه في ُجبٍّ عميٍق في الغابِة، وجَمعوا فوَقُه 
وهرَب جميُع جيِش ِإسرائيَل ُآلُّ . آومًة ِمَن الحجارِة
وآاَن أبشالوُم في حياِته َبنى ١٨. واحٍد إلى َخيَمِته

ال إبَن لي «: ، ألنَّه قاَل لَنْفِسه ُنُصبًا في وادي الَمِلِك
سِمِه، وهَو ُیدعى  وَدعا النُُّصَب با. »سمي َیحَفُظ ا

  . ُنُصَب أبشالوَم إلى هذا اليوِم

  داود یعلم بموت أبشالوم
َدعني «: ُثمَّ قاَل أخيَمعُص بُن صادوَق ليوآَب١٩

. »ْن أعداِئِهنتَقَم َله ِم ُأسِرُع وُأَبشُِّر المِلَك بأنَّ اَهللا ا
أنَت اليوَم ال تحِمُل أیََّة ُبشرى، «: فأجاَبُه یوآُب٢٠

وقاَل ٢١. »بُن الَمِلِك ماَت بل َتحِمُلها في یوٍم آَخَر فا
خِبِر الَمِلَك بما  إذَهْب وا«: یوآُب لعبِده الكوشيِّ

وعاَد ٢٢. فَحنى َله الكوشيُّ وجرى ُمسِرعًا. »رأیَت
مهما یُكْن «:  وقال ليوآَبثانيًة أخيَمعُص بُن صادوَق
لماذا «: فأجاَبُه یوآُب. »فَدعني أجري وراَء الكوشيِّ

بني، وال ُبْشرى لَك ُتجاَزى عَليها  َتجري أنَت یا ا
. »مهما یُكْن، فُأریُد أْن أجرَي«: فقاَل٢٣. »خيرًا

فجرى أخيَمعُص ُمسِرعًا في . »إجِر«: فقاَل َله
  . شيَّطریِق غوِر األرُدنِّ وسبَق الكو

وآاَن داُوُد جالسًا َبيَن باَبـي المدینِة، فطَلَع ٢٤
الحارُس على سطِح الباِب ُقرَب السُّوِر ورَفَع عينيِه 
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فنادى الَمِلَك وأخبَرُه، ٢٥. فرأى رُجًال یرُآُض وحَدُه
وَبيَنما . »إْن آاَن وحَدُه فِعنَدُه ُبشرى«: فقاَل الَمِلُك
 آَخَر یرُآُض رأى الحاِرُس رُجًال٢٦هَو یقتِرُب 

. »وهذا أیضًا عنَدُه ُبشرى«: فقاَل الَمِلُك. وحَدُه
أرى َسعَي األوَِّل آَسعي «: فقاَل الحاِرُس٢٧

هذا رُجٌل «: فقاَل الَمِلُك. »أخيَمعَص بِن صادوَق
  . »صاِلٌح وال یحِمُل إال بشارًة صالحًة

السَّالُم على «: ُثمَّ دنا أخيَمعُص إلى الَمِلِك ونادى٢٨
تباَرَك «: نَحنى بوجِهه إلى األرِض وقاَل وا» لَمِلِكا

الّربُّ إلُهَك اّلذي أسَلَم القوَم اّلذیَن ثاروا عَليَك، یا 
هل َسِلَم الفتى «: فقاَل الَمِلُك٢٩. »سيِّدي الَمِلُك
رأیُت َهيجانًا عظيمًا حيَن «: فأجاَبُه» أبشالوُم؟

. » ما آاَنأرَسَلني یوآُب إليَك یا سيِّدي، ولم أعَلْم
وجاَء ٣١. فوَقَف» ِقْف جانبًا«: فقاَل الَمِلُك٣٠

الّربُّ . ُبشرى لَسيِّدي الَمِلِك«: الكوشيُّ وقاَل للَمِلِك
فقاَل َله ٣٢. »نَتَقم لَك اليوَم ِمْن جميِع الثَّائریَن عَليَك ا

ليُكن «: فأجاَبُه» هل َسِلَم الفتى أبشالوُم؟«: الَمِلُك
ي الَمِلِك وجميِع اّلذیَن قاموا عَليِه نصيـُب أعداِء سيِّد

  . »بالشَّرِّ آنصيـِب ذِلَك الفتى
  ١٩الفصل 

  یوآب یعاتب داود
ضطَرَب الَمِلُك وصِعَد إلى ُعليٍَّة فوَق باِب  فا١

بني  یا ا«: المدینِة، وآاَن یـبكي ویقوُل وهَو یتَمشَّى
 ليَتني ُمتُّ بدًال ِمنَك یا .بني أبشالوُم أبشالوُم، یا ا
ها الَمِلُك «: وقيَل ليوآَب٢. »بني بني، یا ا أبشالوُم ا

نقَلَب فَرُح النَّصِر  فا٣. »یـبكي وینوُح على أبشالوَم
في ذِلَك اليوِم َمناحًة ِعنَد جميِع الُجنوِد حيَن َسِمعوا 

ودَخَل الجنوُد في ذِلَك ٤. بِنِه أنَّ الَمِلَك حزیٌن على ا
يوِم إلى المدینِة ُمَتسلِّليَن خَجًال آُجنوٍد هَربوا في ال

وأمَّا الَمِلُك فسَتَر وجَهُه ونادى بصوٍت ٥. الِقتاِل
. »بني بني، یا ا بني أبشالوُم، یا أبشالوُم ا یا ا«: عظيٍم

سوَّدَت «: فدَخَل عليِه یوآُب في الَبيِت وقاَل َله٦
ذوَك وأنَقذوا َبنيَك اليوَم وجوَه جميِع رجاِلَك اّلذیَن أنَق

بُحبَِّك لُمبغضيَك ٧وَبناِتَك وزوجاِتَك وجوارَیَك 
وُبغِضَك ِلُمحبِّيَك، وأظهرَت أنَّ ال قيمَة ِعنَدَك لقادٍة 

فأنا اليوَم عرفُت أنَُّه لو َظلَّ أبشالوُم حيًّا، . وال لُجنوٍد
خُرْج  فُقِم اآلَن وا٨. وُآلُّنا هَلكنا، لرأیَت ذِلَك حَسنًا

ْب قلوَب رجاِلَك ألنِّي أقَسمُت بالّربِّ إذا لم وطيِّ
َتخُرج ال َیبـيُت ِعنَدَك اللَّيلَة أحٌد، فيكوُن ذِلَك أآثَر 
. »شرًّا عَليَك ِمْن ُآلِّ شرٍّ لقيَتُه ُمنُذ ِصباَك إلى اآلَن

ها «: فقيَل ِللُجنوِد. فقاَم الَمِلُك وجلَس ِبباِب المدینِة٩
ُثمَّ تفرََّق . ، فأقَبلوا ُآلُُّهم إليِه»الَمِلُك جالٌس بالباِب

  . رجاُل ِإسرائيَل، ُآلُّ واحٍد إلى َخيَمِته

  رجوع داود إلى أورشليم
وقاَل . ووَقَع الِخصاُم والِجداُل في أسباِط ِإسرائيَل١٠

الَمِلُك هَو اّلذي أنَقَذنا ِمْن أعداِئنا «: َبعُضُهم لَبعٍض
خلََّصنا مَن الِفلسطيِّيَن، وآاَن اآلَن الهَرُب ِمَن و

وأبشالوُم اّلذي مسحناُه ١١البالِد بسَبِب أبشالوَم، 

عَلينا َمِلكًا ُقِتَل في الحرِب، فلماذا ال یفَعُل أحٌد شيئًا 
  »إلرجاِع الَمِلِك؟

فلمَّا َسِمَع الَمِلُك داُوُد وهَو في َبيِته آالَم َبني ١٢
َل إلى صادوَق وأبـياثاَر الكاهَنيِن ِإسرائيَل، أرس

لماذا تكونوَن : ُقوال لُشيوِخ َبيِت َیهوذا«: یقوُل لُهما
أنُتم ِمْن ِسبطي ١٣آِخَر َمْن یُردُّ المِلَك إلى قصِرِه؟ 

فلماذا َتَدعوَن اآلخریَن یسبقونُكم إلى . وِمْن أقاِربـي
وأوصاُهما أیضًا أْن یقوال ١٤» إرجاِع الَمِلَك؟

أما أنَت ِمْن أقاربـي عظمي ولحمي؟ ویٌل «: الَعماس
لي ِمَن اِهللا إْن لم أجعْلَك قاِئَد الجيِش ُآلَّ أّیاِم حياتي 

فأماَل إليِه قلوَب جميِع رجاِل َیهوذا ١٥. »بَدَل یوآَب
ُمتَّحدیَن آما لو آانوا رجًال واحدًا، وأرسلوا إليِه 

َجَع فر١٦» . إرِجـْع أنَت وجميُع رجاِلَك«: یقولوَن
الَمِلُك حّتى وَصَل إلى األرُدنِّ، فالقاُه رجاُل َیهوذا 

  . في الِجلجاِل لُيرافقوُه في ُعبوِر النَّهِر

  داود یصفح عن شمعي
 بُن جيرا البنيامينيُّ اّلذي ِمْن  وأسَرَع ِشمعي١٧

سِتقباِل المِلِك داُوَد مَع رجاِل َیهوذا  َبحوریَم ال
ومَعُه ألُف رُجٍل ِمْن بنياميَن، وصيـبا خاِدُم َبيِت ١٨

شاُوَل وَبنوُه الخمسَة عَشَر وعبـيُدُه الِعشروَن، 
ُثمَّ عَبروا النَّهَر ليأتوا ١٩. فوَصلوا األرُدنَّ َقبَل الَمِلِك

وَبينما آاَن الَمِلُك یعُبُر . بِه وبأهِلِه ویعَملوا َله ما یریُد
: وقاَل َله٢٠ِه ِشمعي ورَآَع أماَمُه األرُدنَّ تقدََّم إلي

ال تذُآْر ما . ال ُتحاِسْبني یا سيِّدي على خطيئتي«
فعلُت یا سيِّدي الَمِلُك یوَم خرجَت ِمْن أوُرشليَم، وال 

أعتِرُف بأنِّـي أخطأُت، لذِلَك ٢١. یِحزُّ ذِلَك في قلِبَك
َل آنُت اليوَم أوََّل َمْن جاَء ِمْن جميِع َبيِت یوُسَف ونَز

فأجاَب أبـيشاُي بُن ٢٢. »للقاِئَك یا سيِّدي الَمِلُك
أال یستوِجُب ِشمعي الموَت ألنَُّه لعَنَك «: صرویََّة

ما «: فقاَل داُوُد٢٣» وأنَت اّلذي مسَحَك الّربُّ َمِلكًا؟
لي ولُكم یا َبني صرویََّة حّتى ُتعارضوني، أفي هذا 

 أجَهُل أنِّي اآلَن اليوِم ُیقَتُل أحٌد في ِإسرائيَل؟ أَتراني
ال «: وقاَل ِلِشمعي٢٤» َمِلٌك ثانيًة على ِإسرائيَل؟

  . وحَلَف َله بذِلَك. »تموُت

  داود یرأف بمفيـبوشث
وجاَء مفيـبوشُث بُن شاُوَل لُمقابَلِة الَمِلِك، وآاَن ٢٥

ْف لم یغِسْل ِرجليِه، ولم یُقصَّ شاِرَبيِه، ولم ُیَنظِّ
. ثياَبه، ُمنُذ خَرَج الَمِلُك إلى یوِم ُرجوِعه ساِلمًا

: فلمَّا جاَء ِمْن أوُرشليَم ِلُمقابَلِة الَمِلِك، سأَلُه الَمِلُك٢٦
: فأجاَب٢٧» لماذا لم تأِت معي یا مفيـبوشُث؟«
أنَت تعَلُم یا سيِّدي الَمِلُك أنِّي أعَرُج، فأَمرُت «

فأرَآَب وأذهَب مَعَك، خادمي أْن ُیَجهَِّز لي حمارًا 
فوشى بـي إليَك یا سيِّدي، وأنَت ٢٨. ولِكنَُّه خَدعني
فَبيُت أبـي ُآلُّهم ٢٩.  فَعْل ما تراُه حَسنًا آمالِك اِهللا، فا

آانوا یستِحقُّوَن الموَت، ومَع ذِلَك جعلَتني یا سيِّدي 
فأيُّ حقٍّ لي َبعُد حّتى . َبيَن اآلِآليَن على ماِئدِتَك

لماذا ُآلُّ «: فقاَل َله الَمِلُك٣٠»  ِمنَك الرَّأفَة؟ألَتِمَس
هذا الكالُم؟ ُحكمي هَو أْن تقِسَم ُملَك شاُوَل َبيَنَك 
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ليأُخْذ صيـبا ُآلَّ شيٍء «: فأجاَب٣١. »وَبيَن صيـبا
  . »فكفاني أنَّ سيِّدي الَمِلَك عاَد إلى َبيِتِه بسالٍم

  داود یكافئ برزالي
ونَزَل َبرِزالُي الجلعاديُّ  ِمْن روَجليَم ليَودَِّع ٣٢

وآاَن َبرِزالُي شيخًا في ٣٣. الَمِلَك َعبَر األرُدنِّ
الثَّمانيَن ِمْن ُعمِرِه، وهَو اْلذي تكفََّل بمعيشِة الَمِلِك 

. ِعنَد إقامِتِه ِبَمحنایَم ألنَّه آاَن رُجًال غنيًّا ِجدًّا
تعاَل معي، إلى أوُرشليَم، «: زاليفقاَل الَمِلُك لبر٣٤

آم ِمَن «: فأجاَبُه برِزالُي٣٥. »وأنا أتكفَُّل بمعيَشِتَك
السِّنيَن بقَي لي في الحياِة حّتى أصَعَد مَع الَمِلِك إلى 

بُن ثمانيَن سَنًة، فهل أَميُِّز َبيَن  أنا ا٣٦أوُرشليَم؟ 
شرُب؟ الطيِِّب والرَّديِء؟ وهل أِجُد َطعمًا ِلما آُآُل وأ

وهل أتذوَُّق أیضًا أصواَت الُمغنِّيَن والُمغنِّياِت؟ 
وأنا ال أقِدُر ٣٧فلماذا أآوُن ِثْقًال على سيِّدي الَمِلِك، 

فعلى ماذا . أْن أعُبَر األرُدنَّ مَعَك َإال مسافًة قصيرًة
َدعني یا سيِّدي أرِجُع فأموَت في ٣٨ُیكاِفُئني الَمِلُك؟ 

بني یعُبُر  وها ِآْمهاُم ا. مِّيمدینتي، حيُث قبُر أبـي وأ
: فقاَل الَمِلُك٣٩. »عَمْل َله ما تراُه حَسنًا مَعَك، فا

. یعُبُر معي ِآْمهاُم، وأنا أعَمُل َله ما تراُه أنَت حَسنًا«
وعَبَر الَمِلُك ٤٠. »وُآلُّ ما تقَتِرُحُه عليَّ أفَعُلُه لَك

الَي وبارَآُه، وقبََّل الَمِلُك َبرِز. وجميُع ِرجاِلِه األرُدنَّ
ولمَّا عبَر الَمِلُك ِبُصحبِة جميِع ٤١. فَرَجَع إلى َبيِتِه

ِرجاِل َیهوذا وِنصِف رجاِل ِإسرائيَل، ساَر إلى 
  . الِجلجاِل ومَعُه ِآْمهاُم

  خالف بـين إسرائيل ویهوذا
وُه جتمَع ِرجاُل ِإسرائيَل إلى الَمِلِك وسأل وا٤٢

بأيِّ حقٍّ أَخَذَك إخوُتنا رجاُل َیهوذا «: عاِتبـيَن
وحَدُهم، وعَبروا ِبَك األرُدنَّ مَع أهِل َبيِتَك وجميِع 

ألنَّ الَمِلَك ِمْن «: فأجاَبُهم ِرجاُل َیهوذا٤٣. »رجاِلَك
أقِرباِئنا وأمَّا أنُتم فما َیغيُظُكم ِمْن هذا األمِر؟ هل 

فأجاَبُهم رجاُل ٤٤» و ِنْلنا ِهَبًة؟أَآْلنا ِمْن ِعنِد الَملِك أ
 ما لُكم في الُمْلِك،  لنا عَشَرُة أضعاِف«: ِإسرائيَل

سَتَهنُتم ِبنا؟  حّتى لو آاَن واحدًا ِمْن َعشيَرِتُكم، فِلماذا ا
وآاَن جواُب » أما َتكلَّْمنا نحُن أوًَّال في إرجاِع َمِلِكنا؟

  . ًةرجاِل َیهوذا إلى رجاِل ِإسرائيَل أآثَر قسو
  ٢٠الفصل 

  ثورة شبع على داود
سُمُه َشَبُع بُن   إّتفَق أنَّه آاَن ُهناَك رجٌل لئيٌم ا١ 

ال «: بكري ِمْن َبني بنياميَن، فنفَخ في البوِق وقاَل
ُآلُّ . بِن َیسَّى نصيـَب لنا مَع داُوَد وال لنا ميراٌث مَع ا

رَتدَّ رجاُل  فا٢» ! اَل ِإسرائيَلواحٍد إلى َخيمِتِه یا رج
أمَّا رجاُل . ِإسرائيَل َعْن داُوَد وتِبــعوا شَبَع بَن ِبكري

  . َیهوذا، فرفعوا داُوَد مِلَكهُم ِمَن األرُدنِّ إلى أوُرشليَم
فلمَّا وصَل داُوُد إلى قصرِه في أوُرشليَم، أخَذ ٣

قصِر، الَعْشَر الجوارَي اللَّواتي ترَآُهنَّ للعنایِة بال
وأقامُهنَّ في َبيِت الَحجِز، وآاَن یتكفَُّل بَمعيشِتِهنَّ 

ولكْن لم یَنْم مَعُهنَّ، فُكنَّ آأراِمَل إلى یوِم وفاتِهنَّ مَع 
  .  أنَّ أزواجُهنَّ ما زالوا أحياًء

إجَمْع رجاَل َیهوذا في ثالثِة «: وقاَل الَمِلُك لعماسا٤
هَب عماسا فذ٥. »حُضْر مَعُهم إلى ُهنا أّیاٍم، وا

ليجَمَع رجاَل َیهوذا، فأبَطأ عِن الموِعِد اّلذي عيََّنُه 
إنَّ شَبَع بَن ِبكري «: فقاَل الَمِلُك ألبـيشاَي٦. الَمِلُك

أشدُّ خطرًا عَلينا ِمْن أبشالوَم، فُخْذ رجالي وطاردوُه 
. »ِلئلَّا یِجَد َله ُمُدنًا حصينًة ویختفي َعْن ُعيوِننا

 والحَرُس الَمَلكيُّ وجميُع فخَرَج رجاُل یوآَب٧
الُمحاربـيَن األشدَّاُء من أوُرشليَم وساروا بِقـيادِة 

فلمَّا وَصلوا إلى ٨. أبـيشاَي في طلِب شبَع بِن ِبكري
سَتقَبَلُهم عماسا،  الصَّخرِة العظيمِة اّلتي في جبعوَن ا

وآان یوآُب في لباِس الحرِب، وسيُفُه في ِغمِدِه 
فقاَل یوآُب ٩.  وفي ُمَتناَوِل یِدهمشدوٌد إلى َجنِبه، 

وأمَسَك بـيِدِه الُيمنى » أِبـخيٍر أنَت یا أخي؟«: ِلعماسا
ولم یأُخْذ عماسا حذَرُه مَن ١٠. ِلحَيَة عماسا لُيقبَِّلُه

السَّيِف في یِد یوآَب اّلذي طَعَنُه في بطِنه فسَقَطت 
 أمعاُؤُه إلى األرِض، ولم یُكْن في حاجٍة لَطعِنه ثانيًة

ُثمَّ واَصَل السَّيَر مَع أبـيشاَي . ألنَُّه ماَت على الفوِر
ووقَف ِعنَد عماسا ١١. أخيِه في طَلِب شَبَع بِن ِبكري
َمْن أَحبَّ یوآَب «: واحٌد ِمْن رجاِل یوآَب وقاَل
وآاَن عماسا غاِئصًا ١٢. »ووالى داُوَد، فلَيتَبْع یوآَب

 ُآلَّ َمْن مرَّ في دِمِه وَسَط الطَّریِق، فَرأى رُجٌل أنَّ
. ُهناَك َیتوقَُّف، فَنقَل الجثََّة جانبًا وغطَّاها بثوٍب

فلمَّا نَقَلُه ِمَن الطَّریِق، عَبَر ُآلُّ واحٍد وراَء یوآَب ١٣
  . في طَلِب َشبَع بِن ِبكري

ومرَّ شَبُع على جميِع أسباِط ِإسرائيَل وأخيرًا ١٤
خلَفُه أنصاُرُه ، و وَصَل إلى مدینِة آَبَل في َبيت معَكَة

فجاَء رجاُل یوآَب وحاصروُه ١٥. نضمُّوا إليِه اّلذیَن ا
في المدینِة ورفعوا تالًّ َحوَل السُّوِر وِمْن هذا التلِّ 

مرأٌة حكيمٌة  فناَدِت ا١٦. أخذوا یعملوَن على َهدِمها
قولوا ليوآَب أْن . إسَمعوا. إسَمعوا«: ِمَن المدینِة

قتَرَب یوآُب ِمنها  فا١٧. »ُهیقتِرَب ِمْن ُهنا ُألآلَِّم
. »أنا هَو«: فقاَل لها» هل أنَت یوآُب؟«: فقاَلت َله
أنا «: قاَل. »إسَمْع آالمي یا سيِّدي«: فقاَلت َله
ُأطُلِب : آاَن ُیقاُل ِمْن َقبُل«: فقاَلت١٨. »سامٌع

. هكذا آاَنت ُتَسوَّى األموُر. النَّصيحَة في آَبَل
ُمساَلمًة ووالًء، بل هَي أمُّ مدینُتنا أآثُر الُمدِن ١٩

الُمُدِن في ِإسرائيَل، فلماذا ُتریُد أْن تهدَمها؟ لماذا 
حراٌم عليَّ «: فأجاَب یوآُب٢٠» ُتتِلُف ميراَث الّربِّ؟
هذا غيُر صحيٍح، ولِكنَّ رجًال ٢١. أْن ُأتِلَف أو أهدَم
سُمُه شَبُع بُن ِبكري ثاَر على الَمِلِك  ِمْن جَبِل أفرایَم ا

. »سلِّموُه وحَدُه وأنا أنصِرُف عِن المدینِة. اُوَدد
رأُسُه سُيلقى إليَك ِمْن فوِق «: فقاَلت َله المرأُة

وذهَبت إلى أهِل المدینِة وأقنَعتُهم ٢٢. »السُّوِر
برأِیها، فقَطعوا رأَس َشبَع بِن ِبكري وألَقوُه إلى 

 رَتدَّ رجاُلُه عِن المدینِة یوآَب، فنَفَخ في البوِق فا
وذهبوا إلى ُبيوِتِهم، ورَجَع یوآُب إلى الَمِلِك في 

  . أوُرشليَم
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وآاَن یوآُب قاِئدًا لجميِع جيِش ِإسرائيَل، وبنایا ٢٣
وأدوراُم ُمدیرًا ٢٤بُن یویاداَع قائدًا لحَرِس الَمِلِك، 

سِم  ألشغاِل ُسخَرٍة، ویوشافاُط بُن أخيلوَد المتحدُِّث با
آاتبًا، وصادوُق وأبـياثاُر وشيوا ٢٥الَمِلِك ُمسجًِّال 

  . وعيرا اليائيريُّ أیضًا آاَن آاهنًا لداُوَد٢٦آاهَنيِن، 
  ٢١الفصل

  مقتل سبعة من ذریة شاول
 حََدَث جوٌع أّیاَم داُوَد ُمدََّة َثالِث ِسنيَن على ١ 

ذِلَك «: التَّوالي، فسأَل داُوُد الّربَّ عِن السَّبِب فأجاَبُه
بسَبِب الدَِّم اّلذي َسفَكُه شاُوُل وأهُل َبيِته حيَن قَتَل 

ولم . فَدعا الَمِلُك الجبعونيِّيَن وآلََّمُهم٢. » الجبعونيِّيَن
یكونوا ِمْن َبني ِإسرائيَل، بل ِمْن بقيَِّة األموریِّيَن 
اّلذیَن حَلَف لُهم َبنو ِإسرائيَل َیميَن األماِن، ولكنَّ 

َوَل إباَدَتُهم غيَرًة على شعِب ِإسرائيَل شاُوَل حا
ما ٣«: فدعا الَمِلُك داُوُد الِجبعونيِّيَن وآلََّمُهم. وَیهوذا

أفَعُل لُكم؟ وآيَف ُأآفُِّر َعِن اإلساءِة إليُكم فُتباِرآوا 
نحُن ال ُنریُد «: فأجاَبُه الِجبعونيُّوَن٤» ؟ شعَب الّربِّ

ًة، آذِلَك ال ُنریُد أْن ِمْن َنسِل شاُوَل ذَهبًا وال ِفضَّ
ما «: لذِلَك قاَل لُهم. »َیهِلَك أحٌد في َبني ِإسرائيَل غدًا

شاُوُل أراَد أْن ُیهِلَكنا «: فقالوا٥. »تریدوَن إذًا؟
وُیبـيَدنا حّتى ال یـبقى ِمنَّا أحٌد في أرِض ِإسرائيَل 

عِطنا سبعَة رجاٍل ِمْن َبنيِه، فنصِلَبُهم أماَم الّربِّ  فا٦
ختاَرُه الّربُّ  ، مدینِة شاُوَل هذا اّلذي ا جبعَةفي 
  . »لُكم ما ُتریدوَن«: فقاَل لُهم الَمِلُك. »َمِلكًا
 بِن یوناثاَن بِن شاُوَل  فأشَفَق الَمِلُك على مفيـبوشَث٧

بسَبِب اليميِن اّلتي حَلَفها هَو ویوناثاُن أماَم الّربِّ، 
ذیِن وَلَدتُهما لشاُوَل بَني ِرصَفَة بنِت أیََّة اللَّ فأخَذ ا٨

بَنِة شاُوَل  وُهما أرموني ومفيـبوشَث، وأبناَء ميكاَل ا
الخمسَة اّلذیَن وَلَدْتهم لَعدِرئيَل بِن َبرِزالي الَمحوليِّ، 

وَسلَّمُهم إلى الِجبعونيِّيَن، فصَلبوُهم على الجَبِل ٩
أماَم الّربِّ فماتوا جميعًا، وآاَن موُتُهم في بدایِة 

فأَخَذت ِرصَفُة بنُت أیََّة ِمْسحًا ١٠.  لشَّعيِرَحصاِد ا
وفَرشتُه لها على الصَّخرِة، ُمنُذ بدایِة الَحصاِد حّتى 

ُنزوِل الَمطِر، ولم تَدْع طيَر السَّماِء تُحطُّ على 
  . الُجَثِث نهارًا وال وحَش الَبرِّیَِّة ليًال

 أمَر بنقِل١٢ولمَّا سِمَع داُوُد بما فَعَلت ِرصَفُة، ١١
بِنِه ِمْن ِعنِد أهِل یابـيَش في  ِعظاِم شاُوَل ویوناثاَن ا

جلعاَد، وآاَن هؤالِء سرقوها ِمْن ساَحةَِ َبيَت شاَن 
حيُث علََّق الِفلسطيُّوَن ُجثَّتيِهما یوَم هَزموا شاُوَل في 

وجاَء بها ِمْن ُهناَك وجميِع ِعظاِم ١٣،  ِجلبوَع
ظاُم شاُوَل وُدِفنْت ِع١٤. المصلوبـيَن السَّبعِة

بِنِه وجميُع ِعظاِم المصلوبـيَن السَّبعِة في  ویوناثاَن ا
، في مقبَرِة َقيٍس أبـيِه، فتمَّ  أرِض َبني بنياميَن ِبَصيَلَع

وَبعَد ذِلَك صرَف اُهللا غضَبُه . ُآلُّ ما أمَر بِه الَمِلُك
  . عِن البالِد

  محاربة الفلسطيـين
  )٨-٤: ٢٠أخ١(

   
ووقَعت أیضًا حرٌب َبيَن الِفلسطيِّيَن وَبني ١٥

ِإسرائيَل، فنَزَل داُوُد بُجنوِدِه وحارَبُهم، ولمَّا تعَب 
وَهمَّ ِیشبـي َبنوُب أحُد الجباِبرِة الِفلسطيِّيَن ١٦. داُوُد

أْن َیقُتَلُه، وآاَن وزُن ُرمِحه َثالَث مئِة ِمثقاٍل ِمْن 
فأنَجَدُه أبـيشاُي بُن َصرویََّة ١٧ .ُنحاٍس وَسيُفُه حدیدًا

فما آاَن ِمْن رجاِل داُوَد إال . وضَرَب الِفلسطيَّ فقَتَلُه
ال َتخُرْج مَعنا إلى الحرِب ِلئالَّ «: سَتحلفوُه وقالوا أِن ا

  . » ِإسرائيَل تموَت وینطِفـَئ ِسراُج
وجرى َبعَد ذِلَك ِقتاٌل في ُجوَب مَع الِفلسطيِّيَن، ١٨

ُثمَّ ١٩. سُمُه ساُف بكاُي الحوشيُّ جبَّارًا افقَتَل ِس
نشَبت معَرآٌة ُأخرى في ُجوَب مَع الِفلسطيِّيَن، فقتَل 

ألحاناُن بُن یائيَر اّلذي ِمْن َبيَت لحَم أخا ِجلياِت 
. ، وآانت قناُة ُرمحِه سميكًة آنوِل النُّسَّاِج الجتيِّ
 ونشَبت أیضًا معرآٌة في َجتَّ، شارَك فيها رُجٌل٢٠

َمدیُد القامِة، في ُآلٍّ ِمْن َیدیِه وِرجَليِه ِستُّ أصاِبــَع، 
فلمَّا أخَذ یَتحدَّى رجاَل ٢١. وهَو أیضًا أحُد الجباِبرِة

آاَن ٢٢. ِإسرائيَل قتَلُه یوناثاُن بُن ِشمعي أخي داُوَد
هؤالِء األرَبَعُة ِمْن َبني الجباِبرِة في َجتَّ، فَسَقطوا 

 .. ِرجاِلِهبـَيِد داُوَد وأیدي 
   

  نشيد لداود
  .)١٨مز(
   

  ٢٢الفصل 
 وأنشَد داُوُد الّربَّ هذا النَّشيَد یوَم أنقَذُه ِمْن أعداِئِه ١ 

  : فقاَل٢وِمْن شاُوَل، 
  الّربُّ صخرتي وِحصني وُمنِقذي«
  إلهي صخرتي وبِه أحَتمي٣

  . وِدْرعي وُرآُن خالصي
  هَو ِحصني وملجإي،

  .  الظُّلِم ُیَنجِّينيوِمَن
  أدعو الّربَّ، َله الَحمُد،٤

  . فُيَخلُِّصني ِمْن أعدائي
  أمواُج الموِت أحاَطت بـي،«٥

  . وُسيوُل الهالِك جرَفتني
  حباُل الهاویِة زنََّرتني،٦

  وأشراُك الموِت أمامي،
  فَدعوُت الّربَّ في ضيقي،٧

  . وإليِه صَرخُت
  ِمْن هيَكِلِه سِمَع صوتي

  راخي أُذَنيِه،وبَلَغ ُص
  رَتجَِّت األرُض وتزلَزَلت فا٨
  رتجفت أُسُس السَّماواِت وا
  . هتزَّت ِمْن شدَِّة غَضِبه وا
  تصاعَد ُدخاٌن ِمْن أنِفِه،٩

  وِمْن فِمِه ناٌر آِآَلٌة
  . وَجمٌر ُمتَِّقٌد
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  أحنى السَّماواِت وِمنها نَزَل١٠
  . وتحَت قَدميِه الضَّباُب الكثيُف

  روٍب وطاَر،رِآَب على َآ١١
  . وعلى أجنحِة الرِّیِح حلََّق

  جَعَل الظُّلَمَة َمظلًَّة َحوَله١٢
  . والغيوَم الدَّاآَنَة الُممِطَرَة

  ِمَن البریِق أماَمُه١٣
  . شتَعَل جمُر ناٍر ا

  أرَعَد الّربُّ ِمَن السَّماِء١٤
  . وأسَمَع العليُّ صوَتُه

  أرَسَل ِسهامًا فشتََّت األعداَء،١٥
  .  لَمَعت فهزَمُهموُبروقًا
  فظَهَرت أعماُق البحاِر١٦
  نكَشَفت أُسُس الكوِن وا

  حيَن هدََّد الّربُّ أعداَءُه،
  . وآشَف غضَبُه

  أرسَل ِمَن الَعالِء فأَخَذني،«١٧
  . نَتَشلني ِمَن المياِه الغاِمرِة وا
  ِمْن عُدوِّي القويِّ أنَقَذني١٨

  . وِمْن ُمبغِضيَّ األقوى منِّـي
  ي یوَم َبليَّتي،هاَجمون١٩

  . فكاَن الّربُّ سندي
  إلى مكاٍن رحيـٍب أخرَجني٢٠

  . وأنَقَذني ألنَّه رضَي عنِّـي
  ِلُحسِن أعمالي آافأني٢١

  . وِلطهارِة َیدي َجزاني خيرًا
  ُتبُت على طریِق الّرب٢٢ِّ

  . وما عَصيُت إلهي
  أحكاُمُه ُآلُّها أمامي٢٣

  . وفراِئُضُه لم أِحْد َعنها
  ٍم عِنَدُه آنُتبال َلو٢٤

  وُصنُت نفسي عِن اإلْثِم،
  فَجزاني ِلُحسِن أعمالي٢٥

  . وِلطهارتي أماَم عيَنيِه
  مَع الرُّحماِء تكوُن رحومًا،«٢٦

  . ومَع الكامليَن آاِمًال تكوُن
  مَع الطَّاهریَن تكوُن طاهرًا،٢٧

  . ومَع الُملَتویَن ُتظِهُر دهاَءَك
  ُتخلُِّص الَمساآيَن٢٨

  تَرفِّعيَن فُتِذلُُّهموُتبِصُر الُم
  ِسراجي أنَت یا ربُّ،٢٩

  . ِسراجي اّلذي ُینيُر ُظلَمتي
  بَك یا ربُّ أقَتِحُم جيشًا،٣٠

  . وبَك یا إلهي أصَعُد ُسورًا
  طریُق اِهللا آامٌل،٣١

  ما أصدَق أقواَلُه
  . وِدرٌع هَو للُمحتميَن بِه

  فال إلَه غيُر الّربِّ،٣٢
  . وال صخرَة ِسواه

  لجإي الحصيُن،اُهللا م«٣٣
  . یجَعُل طریقي آِمنًا

  آأرُجِل الظِّباِء یجَعُل ِرجلي٣٤َّ
  . وإلى األعالي یرفُعني

  علََّم َیديَّ الِقتاَل٣٥
  . فَلَوت ِذراعاَي قوَس النُّحاِس

  خالُصَك ِدْرٌع لي،«٣٦
  . وعوُنَك ُیعظُِّمني

  وسَّعَت أماَم ُخُطواتي٣٧
  . فما َزلَّت قَدماي

   فأسَحُقُهمأطاِرُد أعدائي٣٨
  . وال أرَتدُّ حّتى ُأفِنـَيُهم

  أصَرُعُهم فال َیقوموَن،٣٩
  . وَیسُقطوَن َتحَت قدَميَّ

  ُتشدُِّد َعزمي على الِقتاِل٤٠
  . وجَعلَت القائميَن عليَّ تحتي

  تهِزُم أعدائي ِمْن أمامي،٤١
  . واّلذیَن ُیبِغضوَنني ُأفنيِهم

  یتطلَّعوَن وما ِمْن ُمَخلٍِّص،٤٢
  . َن الّربَّ فال َیستجيـُبوَیدعو
  أسَحُقُهم آُغباٍر في الرِّیِح،٤٣

  . وآَوحِل األسواِق أدوُسُهم
  نجَّيَتني ِمْن شعبـي الُمَتمرِِّد«٤٤

  وَحِفظَتني رئيسًا لُألَمِم،
  وشعٌب لم أُآْن أعِرُفُه
  . صاَر اليوَم َیخِدُمني

  الُغرباُء یَتذلَّلوَن لي،٤٥
  . وعنَدما َیسمعوَنني ُیطيعوَن

  الُغرباُء تخوُر عزاِئُمُهم٤٦
  . وِمْن ُحصوِنِهم ُمرَتِعدیَن َیخُرجوَن

  َحيٌّ هَو الّربُّ ومباَرٌك،«٤٧
  . وتعاَلى اُهللا خالقي وُمَخلِّصي

  اُهللا ینتِقُم لي،٤٨
  . وُیخِضُع الشُّعوَب َتحَت قَدميَّ

  ِمْن َبيِن أعدائي ُیخِرُجني٤٩
  وِمْن َبيِن القاِئميَن عليَّ،

  .  رُجِل الظُّلِم ُینِقُذنيوِمْن
  لذِلَك أحَمُدَك یا ربُّ،٥٠

  . سِمَك بـيَن اُألَمِم وأرنُِّم ال
  َنصرًا عظيمًا یمَنُح َمِلَكُه،٥١

  وُیظِهُر رحمًة لَمْن مسَحُه،
  . »لداُوَد وذرِّیَِّتِه إلى األبِد

  ٢٣الفصل 
  آلمات داود األخيرة

  : ماُت داُوَد األخيرُة هِذِه آل١ 
  آالُم داُوَد بِن َیسَّى،

  آالُم الرَُّجِل السَّامي الُمقاِم،
  آالُم اّلذي مسَحُه إلُه یعقوَب
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  : آالُم ُمرنِِّم ِإسرائيَل الَعْذُب
  روُح الّربِّ تكلََّم فيَّ،«٢

  . وعلى لساني َآِلمُتُه
  تكلََّم إلُه ِإسرائيَل،٣

  : خالُق ِإسرائيَل قاَل لي
   َیحُكُم البَشَر بالعدِل،َمْن

  َمْن یحُكُم بمخاَفِة اِهللا،
  ُیضيُء عَليِهم آنوِر الصَّباِح،٤

  آشمِس صباٍح ال غيَم فيِه،
  ویجَعُلُهم ِمثَل ُعشِب األرِض

  . َبعَد ُنزوِل المطِر
  هكذا ُذرِّیَّتي َلدى اِهللا،٥

  ألنَُّه عاهَدني َعهدًا أبدیًّا
  . آََّدُههذا ما قاَل لي، ما رتََّبُه وأ

  هذا ُآلُّ ما أشَتهي ِمْن خالٍص،
  . والّربُّ، ال ُبدَّ، ُیحقُِّقُه لي

  لِكنَّ أهَل السُّوِء آالشَّوِك اليابِس٦
  ال ُیمَسُك بالَيِد،

  بل بحدیٍد وقناِة ُرمٍح،٧
  . وفي مكاِنِه بالنَّاِر ُیلقى

  مشاهير األبطال
  .)٤٧-١٠: ١١أخ١(
   
یوشيـُب َبشََّبثُّ : ِه أسماُء أبطاِل داُوَدوهِذ٨

التَّحكمونيُّ رئيُس األبطاِل الثَّالثِة اّلذي َهزَّ الرُّمَح 
وَبعَدُه ألعازاُر ٩. على ثماني مئٍة َفقتَلُهم ِبَمرٍَّة واحدٍة

آاَن . بُن دودو بِن أخوخي، وهَو أحُد األبطاِل الثَّالثِة
جَتمعوا مرًَّة  يَن اّلذیَن امَع داُوَد یوَم تحدَّیا الِفلسطيِّ

أمَّا هَو فقاَم وقاَتَل ١٠. نهَزَم رجاُل ِإسرائيَل للقتاِل وا
الِفلسطيِّيَن حّتى َآلَّْت َیُدُه ولِصَقت بالسَّيِف، فمنَح 

الّربُّ َنصرًا عظيمًا إلسرائيَل في ذِلَك اليوِم، ورَجَع 
  . رجاُل ِإسرائيَل وراَء ألعازاَر للنَّهِب فقط

َبعَدُه َشمَُّة بُن أجي الَهراريُّ، وآاَن أْن حشَد و١١
الِفلسطيُّوَن جيَشُهم للقتاِل في َحقٍل َمملوٍء بالَعَدِس، 

ولِكنَّ شمََّة بَن ١٢. نهَزَم رجاُل ِإسرائيَل أماَمُهم فا
أجي الَهرارّي وَقَف وَسَط الَحقِل فأنَقَذُهم، وقاَتَل 

  . عظيمًا إلسرائيَلالِفلسطيِّيَن، فمنَح الّربُّ َنصرًا 
وفي أواِن الَحصاِد نَزَل َثالَثٌة ِمَن الثَّالثيَن َبطًال ١٣

وآاَن جيُش الِفلسطيِّيَن .  إلى داُوَد في مغاَرِة َعُدالََّم
وداُوُد في الِحصِن ١٤،  ُمخيِّمًا في وادي الجباِبرِة

فتنهََّد داُوُد ١٥. وُمعسَكُر الِفلسطيِّيَن في بـيَت َلحَم
َمْن َیسقيني ماًء ِمْن بئِر بـيَت لحَم اّلتي ِعنَد «: وقاَل

ختَرَق هؤالِء األبطاُل الثَّالَثُة  فا١٦. »باِب المدینِة
. ُمعسَكَر الِفلسطيِّيَن وجاُؤوا بماٍء مَن الِبئِر إلى داُوَد
: فما شاَء أْن یشرَب ِمنُه، بل سَكَبُه تقدمًة للّربِّ وقاَل

 أفَعَل هذا، ِلئالَّ أآوَن یا ربُّ َحراٌم عليَّ أْن «١٧
هذا ما . »آَمْن یشرُب دَم رجاٍل خاَطروا بأنُفِسِهم

  . فَعَل هُؤالِء األبطاُل الثَّالثُة

بُن صرویََّة وهَو قاِئُد  ُثمَّ أبـيشاُي أخو یوآَب وا١٨
وهذا َسدََّد ُرمَحُه على َثالِث مئٍة . الثَّالثيَن َبطًال

وهَو أشَهُر ١٩.  الثَّالَثِةسٌم بـيَن وقَتَلُهم، وآاَن َله ا
الثَّالثيَن وآاَن لُهم قاِئدًا، إال أنَُّه لم یـبُلْغ َمرتبَة الثَّالَثِة 

  . األوَّليَن
ُثمَّ بنایا بُن یویاداَع الُمقاِتُل الِمغواُر، العظيُم ٢٠

الِفعاِل في َقبِصئيَل، وهَو اّلذي قتَل َجباَریِن ِمْن 
في وَسِط ُجبٍّ في یوٍم جباِبرِة موآَب، وقَتَل أسدًا 

وقاَتَل رُجًال ِمْصریًّا َضخَم الُجثَِّة في َیِدِه ٢١. ُمثِلٍج
ُرمٌح، فناَزَلُه بالعصا وخَطَف الرُّمَح ِمْن َیِدِه وقَتَله 

سٌم َبيَن  هذا ما فعَلُه بنایا بُن یویاداَع وآاَن َله ا٢٢. بِه
الثَّالثيَن وُشهَرُتُه تفوُق ُشهَرَة ٢٣. األبطاِل الثَّالَثِة

َبطًال، إال أنَُّه لم یـبُلْغ مرَتَبَة الثَّالَثِة األوَّليَن، فجَعَلُه 
  . داُوُد قاِئدًا لَحَرِسه

ُثمَّ عسائيُل أخو یوآَب وهَو ِمَن الثَّالثيَن، ٢٤
وشمَُّة ٢٥وألحاناُن بُن دودو ِمْن َبيَت َلحَم، 

وحالُص الفلطيُّ، ٢٦الحروديُّ، وأليقا الحروديُّ، 
وأبـيعَزُر الَعناثوثيُّ، ٢٧يرا بُن عقِّيَش التَّقوعيُّ، وع

وصلموُن األخوخيُّ، ٢٨ومبوناُي الحوشاِتـيُّ، 
وخالُب بُن بعَنَة النَّطوفاتيُّ، ٢٩وَمهراُي النَّطوفاتيُّ، 

وبنایا ٣٠وإتَّايُّ بُن ریـباي ِمْن جبَعِة َبني بنياميَن، 
وأبو ٣١. الَفرعتونيُّ، وهدَّاُي ِمْن أودَیِة جاعَش

وأليحبا ٣٢َعلبوَن الَعربانيُّ، وَعزموُت الَبرحوِمـيُّ، 
وشمَُّة ٣٣. الشَّعلُّبونيُّ، وِمْن َبني یاشَن یوناثاُن

وأليفَلُط ٣٤. الَهراريُّ، وأخيآُم بُن شاراَر األراريُّ
بُن أحَسباَي بِن الَمعكيِّ، وأليعاُم بُن أخيتوَفَل 

يُّ، وَفعراُي وَحصراُي الَكرَمِلـ٣٥. الجيلونّي
وَیجآُل بُن ناثاَن ِمْن ُصوَبَة، وباني ٣٦األَربـيُّ، 
وصاَلُق العمُّونيُّ، وَنحراُي الَبئيروتيُّ ٣٧. الجاديُّ

وعيرا اليثريُّ، ٣٨حاِمُل سالِح یوآَب بِن صرویََّة، 
الجميُع سبعٌة . وأوریَّا الِحثِّّي٣٩وجاَرُب اليثريُّ، 

  . وَثالثوَن
  ٢٤الفصل 

  ب إسرائيل ویهوذاإحصاء شع
  .)٦-١: ٢١أخ١(
   
شَتدَّ على َبني ِإسرائيَل،   وعاَد غَضُب الّربِّ فا١ 

ُعدَّ شعَب «: قاَل َله الّرب٢ُّ.  فأثاَر عَليِهم الَمِلَك داُوَد
: فقاَل الَمِلُك ليوآَب قاِئَد جيِشِه. »ِإسرائيَل وَیهوذا

اِنَك في جميِع أسباِط ِإسرائيَل، ِمْن ُطْف مَع أعو«
. »داَن إلى ِبئَر َسبَع وُعدُّوا الشَّعَب ألعَلَم آم عَدُدُه

لَيِزِد الّربُّ إَلُهك الشَّعَب مئَة «: فأجاَبُه یوآُب٣
ُضعٍف ما هَو عَليِه اليوَم، وعيناَك َبعُد قاِدَرتاِن أْن 

 ِبهذا ولِكْن ماذا ُیریُد سيِّدي الَمِلُك. َترى ذِلَك
غيَر أنَّ المِلَك فَرَض رأَیُه على یوآَب ٤» ؟ األمِر

وعلى قادِة الجيِش، فخَرجوا ِمْن عنِدِه لَيُعدُّوا َبني 
، َعْن  فَعَبروا األرُدنَّ وَنَزلوا ِبــَعروعيَر٥. ِإسرائيَل

َیميِن المدینِة، وهَو في وَسِط وادي جاَد وُتجاَه 
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قاِدَش في أرِض وأَتوا إلى جلعاَد وإلى ٦. َیعزیَر
وجاؤوا ٧. الِحثِّيِّيَن، ُثمَّ إلى داَن وِمنها إلى صيدوَن

إلى حصِن صوٍر وجميِع ُمُدِن الحوِّیِّيَن والكنعانيِّيَن، 
ولمَّا ٨. ُثمَّ خَرجوا إلى بئَر َسبَع في جنوِب َیهوذا

طافوا في ِتلَك األرِض ُآلِّها، رَجعوا إلى أوُرشليَم 
فأخَبَر یوآُب الَمِلَك ٩شریَن یومًا َبعَد ِتسعِة أشهٍر وِع

بعَدِد الشَّعِب، فكاَن ِرجاُل ِإسرائيَل ثماني مَئِة ألِف 
رُجٍل قادٍر على َحمِل السِّالِح، ورجاُل َیهوذا خمَس 

  . مئِة ألِف رُجٍل

  عقاب اهللا وغفرانه
  .)١٧-٧: ٢١أخ١(
   

ه َبعَد إحصاِء الشَّعِب وقاَل فأخَذ ضميُر داُوَد ُیَؤنُِّب١٠
واآلَن یا ربُّ . خِطئُت ِجدًّا في ما فعلُت«: للّربِّ

غِفْر لَعبِدَك هِذِه الخطيئَة، ألنِّـي ِبـحماقٍة عظيمٍة  ا
فلمَّا نهَض داُوُد في الصَّباِح آاَن ١١. »تصرَّفُت

إذَهْب «١٢الّربُّ آلََّم جاَد النَّبـيَّ، رائي داُوَد بقوِلِه 
أعِرُض عَليَك : هذا ما یقوُل الّربُّ:  داُوَد وُقْل َلهإلى

. »خَتْر واحدًة ِمنها فُأنِزَلها بَك َثالَث ضَرباٍت، فا
ما تختاُر؟ أَسْبَع «: فجاَء جاُد إلى داُوَد وقاَل َله١٣

ِسنيَن ُجوٍع في أرِضَك، أو الهرَب أماَم أعداِئَك َثالَثَة 
َة أّیاٍم ِمَن الوباِء في أشهٍر وُهم ُیطاِردوَنَك، أو َثالَث

فقاَل َله ١٤. »أرِضَك؟ فّكِر اآلَن ِبما ُأجيـُب بِه الّربَّ
فلَنَقْع في َیِد الّربِّ . ختياٌر عسيٌر ِجدًّا هذا ا«: داُوُد

  . »ألنَّ مراِحَمُه آثيرٌة، وال نَقُع في َیِد النَّاِس
 فأرَسَل الّربُّ وباًء في ِإسرائيَل ِمَن الصَّباِح إلى١٥

ختاَرُه، فماَت ِمَن الشَّعِب في البالِد  الموِعِد اّلذي ا
. ُآلِّها، ِمْن داَن إلى بئَر سبَع، َسبعوَن ألَف رُجٍل

وَمدَّ المالُك یَدُه على أوُرشليَم لُيدمَِّرها، فنِدَم ١٦
الّربُّ على هِذِه الضَّرَبِة وقاَل للمالِك اّلذي آاَن 

وآاَن مالُك . » َیَدَكآفى، ُآفَّ اآلَن«: ُیميُت الشَّعَب
وحيَن رأى داُوُد ١٧.  الّربِّ ِعنَد َبيَدِر أرونا الَيبوسيِّ

أنا اّلذي َخِطئُت، وأنا اّلذي «: المالَك قاَل للّربِّ
فَعلُت السُّوَء، وأمَّا أولِئَك الَمساآيُن آالِخراِف فماذا 

  . »فَعلوا؟ َفعاِقْبني، عاِقْب َبيَت أبـي
إصَعْد «: ليوَم إلى داُوَد وقاَل َلهفجاَء جاُد ذِلَك ا١٨

. »إلى َبيَدِر أرونا الَيبوسيِّ، وأِقْم ُهناَك مذَبحًا للّربِّ
. فصِعَد داُوُد آما أمَرُه الّربُّ على لساِن جاَد١٩
ونَظَر أرونا فرأى الَمِلَك وحاشيَتُه عابریَن إليِه، ٢٠

لماذا «: وسأَل٢١نَحنى َله حّتى األرِض  فخَرَج وا
ألشَترَي «: فأجاَبُه داُوُد» ني یا سيِّدي الَمِلُك؟ِجئَت

ِمنَك الَبيَدَر وفيه ُأقيُم مذَبحًا للّربِّ، فَتُكفَّ الضَّرَبُة 
ليأُخْذ سيِّدي الَمِلُك «: فقاَل َله أرونا٢٢. »عِن الشَّعِب

ها بَقٌر . وُیصِعْد للّربِّ ِمَن الُمحَرقاِت ما َیراُه حَسنًا
. »ِرُج وأنياُر البَقِر تكوُن حَطبًاللُمحرَقِة، والنَّوا

الّربُّ إلُهَك «: هذا ُآلُّه قدََّمُه أرونا للَمِلِك وقاَل َله٢٣
آالَّ، بل أدَفُع لَك «: فأجاَبُه الَمِلُك٢٤. »َیرضى َعنَك

. »فأنا ال ُأصِعُد للّربِّ إلهي ُمحَرقاٍت مجَّانيًة. الثَّمَن

مسيَن ِمثقاًال ِمَن شَترى داُوُد الَبيَدَر والبَقَر بَخ فا
وَبنى ُهناَك مذَبحًا للّربِّ، وأصَعَد ٢٥الِفضَِّة، 

ُمحرقاٍت وذباِئَح سالمٍة، فأشَفَق الّربُّ على الشَّعِب، 
  .  وآفَِّت الضَّرَبُة َعْن ِإسرائيَل
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