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 مقدمة في سفر 
صموئیل الثاني 

 في األصل العبري هو تكملة لسفر صموئیل األول لذا نرجوا الرجوع إلى مقدمة السفرلما كان هذا 
السفر السابق.  

بحسب التقلید الیهودي هذا السفر من وضع ناثان النبي وجاد النبي وبعض ممن تربوا في مدارس 
األنبیاء التي أنشأها صموئیل النبي. ُدعي في الترجمة السبعینیة "سفر الممالك الثاني".  

:  تاریخ كتابته
)، ویذكر ٥: ٥صم  ٢بعد انقسام المملكة وقبل السبي، حیث ُیذكر فیه مدة حكم داود الملك كاملة (

). ٦ :٢٧صم  ١ملوك یهوذا تمییًزا لهم عن ملوك إسرائیل (

:  سماته
 موضوعه هو عرض لحیاة داود الملك بعد جهاده في السفر السابق مع شاول الملك وموت األخیر .١

 كما ،صعاده التابوت إلى أورشلیماعلى أیدي األعداء في نهایة السفر السابق. عرض لتبّوء داود العرش وحروبه و
معنى آخر هذا السفر یمثل بعرض لسقطات داود في بعض الخطایا وما سببته له من متاعب وأحزان لم تنقطع. 

تاریخ الشعب في مدة حكم داود، حوالي أربعین عاًما. وتعتبر دراسته ذات أهمیة خاصة لكل من یرید أن یفهم 
مزامیر داود.  

عجب من تخصیص جزء كبیر من الكتاب المقدس لترجمة شخص واحد، فإن داود في الواقع هو نال 
 المواد وهیأ الجو لبناء الهیكل، ورتب خدمة العبادة، ووضع البنهالمؤسس الحقیقي للمملكة ولیس شاول، أعد 

أكثر المزامیر، وتنبأ عن السید المسیح مشتهى األمم الذي جاء من نسله حسب الجسد.  
)، ونشید النصرة ٣٤-٣٣: ٣صم  ٢ شمل هذا السفر قصائد وأناشید متعددة مثل رثاء داود ألبنیر (.٢

).  ٢٣صم  ٢)، وكلمات داود األخیرة (٢٢صم  ٢(
 یكشف هذا السفر عن سمو حیاة داود العجیبة، كما عن ضعفاته وما قدمته الخطیة من ثمار .٣

قاتلة... وكأنه ال یوجد من یقدر أن یتبرر أمام اهللا حتى رجاله العظماء! یمثل هذا السفر تحذیًرا لكل إنسان 
كو  ١ن ال یسقط" (أ یظن أنه قائم فلینظر منخاصة بالنسبة للمؤمنین، وكما یقول القدیس بولس الرسول: "إًذا 

 أن یهتم بخالص نفسه وسط خدمته لشعب اهللا؛ إذ یقول: "إن الذهبي الفم القدیس یوحنادفع  ). هذا ما١2: ١0
. Ïكالمي أكثر فائدة لحیاتي من الذین یسمعونني"

:  أقسامه
أوالً : انتصارات داود النبي 

]. ٤-١   [ نصرته على بیت شاول .١
 ].٥ [وسیین والفلسطینیینب نصرته على الي.٢
 ].٧-٦   [ إحضار تابوت العهد .٣
 ].١٠-٨  [ نصرته على األمم المقاومة له .٤

1 In 2 Thes. Pg. 62: 498. 
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 ضعفات داود ومتاعبه :ثانًیا
 ].١٢-١١  [ داود وامرأة أوریا الحثي .١
 ].١٣   [ متاعب خطیة أمنون .٢
 ].١٩-١٤   [ ثورة ابشالوم ضده .٣
 ].٢٠   [ ثورة شبع بن ِبْكري .٤
 ].٢١  [ مجاعة بسبب الجبعونیین .٥
 ].٢٣-٢٢  [ نشید النصرة وكلماته األخیرة .٦
]. ٢٤   [ اإلحصاء والوباء .٧

ورد هنا عن إسرائیل في العهد القدیم قد صار میراثًا إلسرائیل أي كنیسة العهد الجدید و  مالحظة: ما
لیس لدولة إسرائیل.  
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  الباب األول

 
 
 

 
 

انتصارات داود النبي 
 

 ].٤-١  [ نصرته على بیت شاول .١
]. ٥ [وسیین والفلسطینیین ب نصرته على الي.٢
 ].٧-٦   [ إحضار تابوت العهد .٣
]. ١٠-٨ [ نصرته على األمم المقاومة له .٤
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في السفر السابق ظهر داود النبي كرجل اهللا الحق، الذي غلب وانتصر، ال على اآلخرین، بل في 
حیاته الداخلیة. لقد سقط شاول الملك مطارده بین یدیه على األقل مرتین ولم یقبل أن یمد یده على مسیح الرب. 

وعندما ثار على نابل األحمق وعزم أن ینتقم لنفسه سمع لمشورة أبیجایل الحكیمة وباركها ألنها منعته عن االنتقام 
لنفسه. اآلن، سقط شاول وبنیه في الحرب، فانكشف باألكثر اتساع قلب داود بالحب الخالص. لقد نسى إساءات 

شاول واضطهاداته المستمر، كما لم ینشغل بنفسه بكونه نستحًقا أن یتولى عرش المملكة، إنما رثى شاول 
ویوناثان، متذكًرا الجوانب الطیبة فیهما، فحسبهما حلوین. وكان یرثیهما بقلبه ودموعه كما بلسانه وشفتیه. 

استحق صاحب هذا القلب الكبیر أن یتمتع بنصرات مستمرة على األمم المحیطة به والمقاولة حیث 
ثبتت مملكته، ال لیتسلمها سلیمان ابنه من بعده فحسب، إنما بالحري لیأتي من نسله المسیا المخلص یملك إلى 

  األبد على قلوب مؤمنینه، مقیًما ملكوت اهللا داخلهم.
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 األصحاح األول 

داود یرثي شعبه 
انتصر داود على عمالیق ورّد المسبیین وعاد یحمل الغنائم الوافرة لیوزع منها على شیوخ یهوذا، ویجدد 

)، أما قلبه فكان ملتهًبا من جهة شعبه، إذ یعلم كیف ضعف الجیش وفارق ٣٠ صم ١المساكن بعد حرق صقلغ (
روح الرب شاول بینما اتسم جیش الفلسطینیین بالقوة والنظام... في الیوم الثالث من وصوله إلى صقلغ جاء 

عمالیقي یبشره بموت شاول مسیح الرب، وكان ینتظر مكافأة مدعًیا أنه ضرب شاول في أنفاسه األخیرة فنال 
عقوبة، ورثى داود شاول ویوناثان وكل الشعب.  

 ].١٠-١[ عمالیقي یبشر بموت شاول .١
 ].١٣-١١[ داود یبكي شعبه  .٢
 ].١٦-١٤[ داود یعاقب العمالیقي  .٣
]. ٢٦-١٧[ مرثاة لشاول ویوناثان  .٤

 :   عمالیقي یبشر بموت شاول.١
 ةفي الیوم الثالث من وصول داود إلى صقلغ بینما كان مهتًما بإعادة بنائها كان قلبه یئن مع ضیق

 المعركة، وٕان كانت األنباء متوقعة مقدًما. جاءه غالم بثیاب  عنشعبه، متوقًعا بین لحظة وأخرى أن تصله أنباء
ممزقة وعلى رأسه تراب یخبره بنتائج المعركة.  

ندهش من عدم إرسال داود جاسوًسا إلى أرض المعركة لیأتیه باألخبار، إذ كان یعلم ما سیحدث  ال
نه متهلف على تولي العرش بموت شاول ورجاله.  أمقدًما، وقد خشى أن یظن أحد 

 أما قصة هذا الغالم العمالیقي، فبحسب التقلید الیهودي هو ابن دواغ األدومي: شعر أن داود سیملك ال
محالة، فأرسل ابنه كغالم عمالیقي یكون أول مبشر له بخبر موت شاول ویوناثان، وهو الذي أعطاه اإلكلیل الذي 
على رأس شاول – عصابة ضیقة من الذهب حول خوذته – والسوار الذي على ذراعه. غالًبا ما رواه الغالم كان 
كذًبا، لكنه أراد أن یكسب ود داود. فمن جهة جاء بثیاب ممزقة والتراب على رأسه معتبًرا نفسه واحًدا من شعب 
داود كان یخدم أحد العاملین في الجیش، أمیًنا في مشاعره حتي بعد هزیمة سیده. ومن جهة أخرى أخبره بأن 

شاول ویوناثان ابنه ماتا، وكأنه لم یصر هناك وارث على العرش سواه. إذ كان شاول وحده دون یوناثان یطارد 
داود، ألن یوناثان كان یحب داود كنفسه، لهذا قال عن شاول فقط: "فوقفت علیه وقتلته". رأى عالمات الضیق 

: "ألني علمت أنه ال یعیش بعد سقوطه". أخیًرا أراد أن یهنئه بالُملك كوارث ثهوالحزن على وجه داود فأكمل حدي
لشاول، فقدم له إكلیل شاول وسواره ألنه هو أولى من یستلمهما.  

ً◌ا خاصة أسورة على  في اآلثار األشوریة غالًبا ما ذرعتهم.  أُیصور المحاربون وقد لبسوا حليَّ
 الخ "أصاب الرماة شاول فانجرح، فطلب )٣: 31صم  ١(واضح من القصة أنها ُمختلفة، فإنه جاء في 

من حامل سالحه أن یستل سیفه ویطعنه حتى ال ُیقبِّحه الُغلف. رفض حامل السالح إذ خاف جًدا فأخذ شاول 
السیف وسقط علیه. إنه لیس من المقبول أو المنطقي أن یطلب الملك من رجل غریب عابر طریق ال یعرفه أن 

یقف علیه ویقتله". 
صورة مؤلمة لقصة أحكم الغالم أو أبوه حبكها لكي یكسب وّد داود أو ینال مكافأة، إذ ظن أن داود 

ینتظر الُملك متلهًفا، لكن داود الحلو في حبه وٕاخالصه حكم على الغالم من فمه كقاتل لمسیح الرب. لقد كذب 
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ارتكب سلسلة خطایا منها الكذب والطمع...) كما دفع حیاته الجسدیة العمالیقي، وجنى ثمرة كذبه قتله لنفسه (إذ 
للهالك عوض المكافأة.  

 مما له ألنه كذَّاب  یتكلمیتحدث السید المسیح عن إبلیس قائالً : "لیس فیه حق، متى تكلم بالكذب فإنما
).  ٢٢ :١٢). كما قیل: "كراهة الرب شفتا كذب، أما العاملون بالصدق فرضاه" (أم ٤٥ :٨وأبو الكذاب" (یو 

  و"الفم الكاذب ٧ :6الكذب ممنوع بعبارات قویة مملؤة تهدیًدا، كقول النبي: "تهلك كل الناطقین بالكذب" (مز (
 ). ١١: ١یقتل النفس" (حك 

 Ïاألب یوسف

  .منذ الیوم الذي فیه ُدعي اسم المسیح علّي لم یخرج كذب من فمي 

 Ðأنبا آنوب

 :   داود یبكي شعبه.٢
لم یفكر داود وال رجاله في التشفي في شاول المقاوم لهم زماًنا طویًال، وال فیمن یستلم الحكم من بعده، 

وال في المجد الذي یعود علیهم بعد قتل شاول ویوناثان؛ وٕانما ندبوا وبكوا وصاموا إلى المساء من أجل موت 
شاول ویوناثان ومن أجل موت الكثیر من الشعب وانكساره.  

 داود الرقیق في مشاعره، وقد تعلم منه ابنه سلیمان هذا الفكر، فقال: "ال تفرح بسقوط عدوك، وال ىبك
)؛ "الفرحان ببلیة ١٨-١٧: ٢٤یبتهج قلبك إذا عثر، لئال یرى الرب ویسوء ذلك في عینیه فیرد عنه غضبه" (أم 

).  ٥ :١٧ال یتبرأ" (أم 
اإلنسان الروحي ال یفرح بما یحل بأعدائه من متاعب وٕانما بقلبه المتسع یئن مع أنَّات الجمیع، لیس 
فقط مع أنات البشر المقاومین له بل حتى مع أنَّات الحیوانات الضارة. إنه یطلب سالم كل الخلیقة وسعادتها! 

قلبه متسع بالحب للكل! 
لم یوجد من یبكي شاول ویرثیه من األعماق إال ذاك الرجل الذي أبغضه شاول لسنوات طویلة ومعه 

رجاله... لقد حمل داود ظًال للسید المسیح الذي بكى على أورشلیم الساقطة بینما كانت تستخدم كل طاقتها لقتله 
)! ٣٤ :١٣؛ لو ٣٧: ٢٣(مت 

 الخالص بسبب عداوتهم، همأعداؤنا أحوج إلى دموعنا من كل صدیق، فإننا إذ نحبهم نبكي فیهم فقدان
طالبین أن یعمل اهللا في الكل لخالص الجمیع.  

ك الحقیقي الممسوح خفیة بید صموئیل النبي كطلب اهللا – حینما ل ندهش مما صنعه داود – المنناإ
سمع بقتل الملك المرفوض شاول مضطهده، فإنه لم یدنه وال شهَّر به بل رثاه ومدحه، فكم تكون خطیتنا نحن 

حین ندین الغیر، خاصة الرعاة الذي أقامهم الرب لخدمة  شعبه؟! 

 :   داود یعاقب العمالیقي.٣
تعجب داود كیف یتجاسر إنسان مفتخًرا أنه قتل مسیح الرب وهو جریح في المعركة، لذا سأل الغالم: 

"من أین أنت؟" فقال له "أنا ابن رجل غریب عمالیقي"، أي أن والده غریب الجنس سكن في وسط الشعب فصار 

1 St. Cassian: Conf. 17: 15. 
2 The Sayings of Desert Fathers, Anba Anoub 
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دخیالً . عاد لیسأله "كیف لم تخف أن تمد یدك لتهلك مسیح الرب؟". إذ لم یكن یتوقع مثل هذا السؤال صمت، 
 [13-16] فحكم بصمته على نفسه: "دمك على رأسك ألن فمك شهد علیك قائالً : أنا قتلت مسیح الرب"

 :  مرثاة لشاول ویوناثان. ٤
تقف كل نفس أمینة أمام هذه المرثاة العجیبة في خشوع لتحّیي الحب الصادق النابع من قلب داود تجاه 
مضطهده شاول وصدیقه یوناثان. تهتز كل مشاعر داود أمام نبأ قتلهما فلم یقدر أن یحبس دموعه وال أن یصمت 

بلسانه فسجل لنا هذه المرثاة.  
: [إستبقاء حیاة (شاول) ُیعتبر أمًرا صغیًرا أمام حزن داود علیه عندما ُقتل القدیس أمبروسیوسیقول 

جبال جلبوع ال یكن طّل وال مطر علیكن... الخ". أي أم تبكي على  في الحرب، إذ ناح علیه بدموع، قائالً : "یا
متدح من قدم له خیًرا مثلما مدح (داود) ذاك الذي خطط ضد يوحیدها كما بكى داود على عدوه؟! من یقدر أن 

حیاته؟! لقد حزن علیه بكل عواطفه، انتحبه بمشاعر عمیقة! الجبال جفت عند لعنة النبي... الطبیعة نفسها 
]. Ïقدمت تأدیًبا شهادة لموت الملك

شاول ویوناثان، وقد طلب من بني یهوذا أن لعّبر داود النبي عن مشاعره الصادقة األمینة بمرثاة 
 دائمة. ُسجلت في كتاب شعري مشهور في ذلك الحین ُیسمى "سفر یاشر" وهو كتاب اهمایتعلموها لكي تبقى ذكر

).  ٣٥ :٨؛ مل ١٣: ١٠أدبي ولیس سفًرا من أسفار الكتاب المقدس (یش 
. وربما یشیر هذه ]٢٢[دعا داود مرثاته "نشید القوس" ربما من أجل ذكره قوس یوناثان المحبوب لدیه 

)، قوسه هم رجاله الذین یستخدمهم لحساب ملكوته ٣ :١٥اللقب: "نشید القوس" إلى أن "الرب رجل الحرب" (خر 
 به داود ى... كان هذا النشید الذي رثÐ "ألني أوترت یهوذا لنفسي ومألت القوس أفرایم")٣ :٩زك (كما جاء في 

شاول ویوناثان إنما هو نشید "قوس الرب" الذي یبعث الغیرة في حیاة كل مؤمن لیجاهد روحًیا فیكون قوًسا في ید 
 الرب. 

ید أو هذه المرثاة لیست مزموًرا ُموحى به بل هي قصیدة شعریة تكشف عن مشاعر حب شهذا الن
.  Ñوٕاخالص

 ربما قصد بالظبي یوناثان، إذ كانت سرعة الحركة من ]١٩[" الظبي یا إسرائیل مقتول على شوامخك"
أعظم سمات المحارب؛ فكان یوناثان سریًعا في حركته كالظبي، لكنه ُوجد مقتوًال على شوامخ إسرائیل، أي على 

جبال جلبوع الشامخة.  
، فقد دعا شاول وابنه ورجالهما جبابرة لم Ò!": ربما كان هذا القول قراًرا في النشیدكیف سقط الجبابرة؟"

ُینتظر سقوطهم، كانوا سنًدا للكثیرین، لكنهم سقطوا فسقط الجمیع وراءهم. 
تخبروا في جت؛ ال تبشروا في أسواق أشلقون، لئال تفرح بنات الفلسطینیین، لئال تشمت بنات  ال"

. اختار جت بكونها أعظم مدن الفلسطینیین واشقلون المدینة التي فیها أعظم هیاكل عشتاروت ربما ]٢٠[" الغلف
). ١٠ :٣١صم  ١ُأرسل إلیها سالح شاول ویوناثان (

 یكن طل وال مطر علیكن وال حقول تقدمات، ألنه هناك طرح مجن الجبابرة مجن الیا جبال جلبوع "
شاول بال مسح بالدهن. من دم القتلى من شحم الجبابرة لم ترجع قوس یوناثان إلى الوراء وسیف شاول لم 

1 Duties of the Clergy 3: 9 (61). 
2 Cf. Nelson: A New Catholic Commentary on Holy Scripture, 1969. p 318. 

Ñراجع تعلیقات على هذه المرثاة في كتاب "السنن القویم في تفسیر أسفار العهد القدیم" : صموئیل الثاني  .
4 The Jerome Biblical Commentary, p 174 
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 هذه جمیعها اصطالحات شعریة تصور خطورة الكارثة التي حلت على جبال جلبوع .]٢٢-٢١[یرجع خائًبا" 
حیث تلطخت بدماء ملوكیة، دماء جبابرة بأس. یطلب أال یكون علیها طل وال مطر فتجف وتصیر قفًرا بعد موت 
الجبابرة، ال یكون بها حقول تأتي بثمار ُیقدم منها تقدمات للرب أو ما یستحق أن یقدم عنها عشور أو بكور حیث 

حل بها الخراب، فقد سقطت أسلحة الجبابرة. سیف شاول لم یمسح بالدهن لیقاتل به (كانت العادة أن یمسح 
السیف قبل استعماله)، لقد سقط علیه وتلطخ بدمه عوض الدهن. كانت قوس یوناثان وأیًضا سیف شاول دائمي 

العمل في قتل الجبابرة أما اآلن فتوقفا! 
).  ٤٧ :١٤صم  ١تذكر داود انتصارات شاول الكثیرة وغلبته على أعدائه (

"شاول ویوناثان المحبوبان والحلوان في حیاتهما لم یفترقا في موتهما. أخف من النسور وأشد من 
 أظهر داود نقاوة قلبه الداخلیة فإنه لم ینطق بكلمة واحدة ُتسئ إلى شاول، وال حتى بالتلمیح، إنما .]٢٣[ األسود"

امتدحه مع محبوبه یوناثان. تطلع إلیهما كمحبوبین، فقد أحب یوناثان أباه شاول وبقى سنًدا له في البالط، أمیًنا 
بیه نحو داود ولم یشترك أفي عمله، حلًوا في تصرفاته، مالصًقا له حتى لحظات الموت وٕان كان لم یسترح لحسد 

معه في التصرفات الخاطئة. إنه لم یخن أباه لكنه كان صریًحا معه ومطیًعا له في الحق. أما شاول فكان مملوًءا 
حًبا البنه یبذل كل الجهد لیسلمه العرش من بعده.  

یاهما بالنسور واألسود. إمدحهما داود على سرعتهما في الحركة وشجاعتهما في القتال مشبًها 
.  ]٢٤[" بنات إسرائیل ابكین شاول الذي ألبسكن قرمًزا بالتنعم، وجعل الذهب على مالبسكن یا"

كانت لشاول خطایاه من عصیان وعناد وجنون وحسد لكن داود تجاهل هذا كله في مرثاته، مذكًرا 
النسوة الباكیات بأعماله الجبارة، فقد حارب وغلب، واسقرت البالد في أیامه حتى لبست النساء القرمز متنعمات 

وتحلین بالذهب ألنهن في أمان من األعداء والسبي.  
. ]٢٦[ جًدا. محبتك لي أعجب من محبة النساء"  لي"لقد تضایقُت علیك یا أخي یوناثان. كنت حلًوا

محبة النساء لرجالهن عجیبة، إذ یتركن بیوت آبائهن وأهلهن ویلتصقن برجالهن، إن مرضوا یخدمنهن... إما حب 
یوناثان فكان أعذب وأحلى. لقد بقى في بیت أبیه محتمًال التعییرات بسبب داود. كان یعلم أن داود یحتل عرشه، 

عذب من الحب األخوي أفكان یهیئ له الطریق بفرح مقدًما حیاته فدیة عنه. كان بحق حلًوا في حبه! أي شيء 
لنفسه بل ما لصدیقه!  الخالص الذي ال یطلب ما

عن حب یوناثان الحلو لداود، قائالً : [ماذا إذن، هل حسد (یوناثان) القدیس یوحنا الذهبي الفم ُیعبِّر 
نه كان یوجد سبب للحسد. لقد أدرك خالل األحداث أن المملكة تعبر عنه إلیه، ومع هذا لم أداود؟ قطًعا ال، مع 

یحمل شیًئا من الحسد. لم یقل: إنه یحرمني من الُملك الموروث عن والدي. بل بالحري فضل أن یجتاز إلیه 
الُملك، وفي نفس الوقت لم یتخلَّ عن أبیه بسبب صدیقه. ال یظن أحد أنه كان خائًنا ألبیه، فإنه لم یُؤِذ والده وٕانما 

بقى یقاوم محاوالته الظالمة... لم یسمح ألبیه أن یكون قاتًال ظالًما، فقد أراد في مرات كثیرة أن یموت من أجل 
صدیقه، مقاوًما اتهامات أبیه. 

سد كان یعمل لیستلم (داود) الُملك... لقد ضحى بحیاته ألجله. من أجل صدیقه لم یخش حعوض ال
حتى والده الذي دبر خطًطا ظالمة.  

].  Ïكان ضمیره حًرا... و هكذا ارتبط العدل بالصداقة
القدیس یوحنا الذهبي الفم:  ان بالحب، فیقول ثما عن مقابلة داود حب یوناأ

1 In 2 Tim. hom. 7. 
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[لم تكن أمامه فرصة لیرد المكافأة... فقد ُأخذ (یوناثان) قبل أن یملك داود، وُذبح قبل أن یستلم َمْن 
َخَدمه الُملك.  

ُسمح له؛ قدر طاقته، إذ یقول: كنت مفرًحا لي یا یوناثان،  ؟ لقد أعلن هذا البار صداقته قدر مااماذا إذً 
لقد ُجرحت حتى الموت! 

أنقذ ابنه وحفیده من الخطر بسبب لطف األب، وبقي داود یسند  فعله؟... غالًبا ما هل هذا هو كل ما
]. Ï هو. هكذا أراد أن یتمتع الكل بصداقة تجاه األحیاء واألموات كما لو كانوا أبناءهویحمي أبناءه

 

1 Ibid 
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 األصحاح الثاني 
داود یملك على یهوذا 

لقد أیقن داود أنه هو الملك المختار من قبل الرب، لكنه استشار الرب أوًال إن كان یصعد إلى إحدى 
  . مدن یهوذا

وبعد سؤال الرب صعد داود إلى حبرون حیث ُمسح ملًكا على بیت یهوذا. لم ینس داود المعروف الذي 
صنعه رجال یابیش جلعاد مع شاول بعد موته. أقام أبنیر أیشبوشث بن شاول ملًكا على جلعاد واألشیریین 

 أبنیر بالحرب ضد رجال داود حیث غلبه رجال داود؛ عاد فطلب أبنیر أویزرعیل وافرایم وبنیامین وكل إسرائیل. بد
أن تتوقف هذه الحرب األهلیة فقبل الطرفان إلى حین.  

 ].٤-١[ مسح داود ملًكا على یهوذا  .١
 ].٧-٥[   داود یمتدح أهل یابیش .٢
 ].١١-٨[ أبنیر یقیم أیشبوشث ملًكا  .٣
 ].١٧-١٢[ أبنیر یثیر حرًبا أهلیة   .٤
 ].٢٣-١٨[ أبنیر یقتل عسائیل   .٥
]. ٣٢-٢٤ [سعي یوآب وراء أبنیر  . ٦

 :   مسح داود ملًكا على یهوذا.١
)، ٣٣ :٨أي  ١مات شاول ویوناثان، وكانت الخالفة الیشبوشث بن شاول. اسمه األصلي "أشبعل" (

أي "رجل البعل" أو "الرجل ذو سیادة". ولما كانت كلمة "بعل" قد تخصصت إلله الفینیقیین لذا تغیر اسمه إلى 
یشبوشث لتعني "رجل الخزي" إذ كان ضعیًفا غیر قادر على العمل، یحركه أبنیر رئیس جیش شاول كیفما ُیرید.  ا

)، فكان عند موت شاول ١٦صم  ١خوته (إسحه صموئیل ملًكا سًرا وسط مأما داود الذي سبق ف
ویوناثان في صقلغ في أرض الفلسطینیین، وقد خال له الجو إلى حد كبیر لیستلم العرش. أما هو فبحكمة واتزان 
لم یتسرع طالًبا الحكم وٕانما رأى أنه ال داعي لبقائه خارج وطنه بعد موت شاول الذي كان یطلب نفسه. لقد شعر 

ل الرب إن كان یصعد إلى إحدى مدن یهوذا، أي وسط سبطه الذین أبحنین شدید نحو خدمة شعب اهللا، لذا س
ثار الكاهن معه.  أل الرب خالل األوریم الذي أحضره أبيأكانوا بال شك یمیلون إلیه أكثر من غیرهم. س

 بحسب الفكر البشري فإن انطالق داود وأسرته ورجاله وأسرهم إلى یهوذا أمر طبیعي بعد موت شاول ال
یحتاج إلى تفكیر وال إلى صالة أو طلب مشورة إلهیة، لكن داود – كرجل اهللا – یدرك أهمیة طلب مشورة اهللا 

لیس فقط وقت الضیق أو حالة االرتباك والغموض، وٕانما حتى في لحظات الفرج وحین یكون الطریق واضًحا. 
االتكاء على صدر الرب وطلب مشورته من سمات أوالد اهللا المرتبطین بأبیهم السماوي خالل دالة الحب العمیق 

والشركة الدائمة معه.  
جاءت اإلجابة اإللهیة باإلیجاب، أي یصعد إلى یهوذا، وقد وجهه الرب إلى "حبرون" من أعظم مدن 

یهوذا المقامة بین الجبال كحصون طبیعیة.  
)، ٧ :٢٠"حبرون" معناها "اقتران"، "صداقة"، "اتحاد"، "رباط" الخ... ُدعیت أصًال "قریة أربع" (یش 

)، وهناك ٢٧ :٣٥؛ ١٨: ١٣براهیم خلیل اهللا بجوارها عند بلوطات ممرا (تك إتدعى حالًیا مدینة "الخلیل" إذ سكن 
ماتت زوجته سارة ودفنت، ودفن هو أیًضا فیها...  
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صعد داود وامرأتاه ورجاله بعائالتهم لیسكنوا حبرون والمدن التابعة لها، وهناك جاءه رجال یهوذا 
ومسحوه ملًكا عالنیة.  

إن كانت "حبرون" تعني "اقتراًنا" فإنه ما كان یمكن لداود أن ُیمسح ملًكا ما لم یصعد هو وأسرته ورجاله 
 ) ما١٠ :٥؛ ٦: ١إلیها لیأتیه رجال یهوذا هناك. أقول إننا لن ننعم بالمسحة المقدسة لنحسب "ملوًكا وكهنة" (رؤ 

 حیاتنا كلها: النفس مع الجسد بكل إمكانیاتهما وقدراتهما  لهلم ننعم باالتحاد مع ربنا یسوع "ملك الملوك"، نقدم
ومواهبهما... لننعم بشركة مع اهللا في ابنه یسوع المسیح، فنملك معه.  

بین مسحاء العهد القدیم من كهنة وملوك وأنبیاء وبین السید المسیح نفسه  Ïیوسابیوس القیصريیقارن 
ما السید أناله رجال العهد القدیم كان رمًزا فكانوا عاجزین عن أن یقیموا من أتباعهم مسحاء،  موضًحا أن ما

 المسیح فهو وحده الذي ُدعى اتباعه "مسیحیین"، ألنهم صاروا فیه مسحاء: ملوًكا وكهنة. 
. أنه في العهد القدیم كان الروح القدس یهب مسحة للبعض فیقیم Ðالقدیس یوحنا الذهبي الفمیرى 

كهنة أو أنبیاء، أما في العهد الجدید – ففي المسیح یسوع – نلنا جمیًعا مسحة لیكون كل واحد منا ملًكا  ملوًكا أو
)، وأنبیاء إذ یعلن لنا ما ١ :١٢وكاهًنا ونبًیا، ملًكا من حیث تنعمنا بالملكوت، وكهنة إذ نقدم أجسادنا ذبیحة (رو 

).  ٩ :٢كو  ١ أذن (هلم تره عین وما لم تسمع ب
طالب العماد یتمتع خالل المسحة بكهنوت روحي وملكوت روحي.   أن Ñالقدیس أمبروسیوسیوضح 

هنا یجب التمییز بین الملكوت الروحي والملكوت التدبیري الزمني، لذا نخضع للرؤساء والملوك، كما 
یجب التمییز بین الكهنوت الذي ُیوَهب للعمل السرائري الرعوي والكهنوت العلماني الذي یُوَهب لجمعیع 

. Òالمؤمنین
 نقطة ضعف  عن بواسطة رجال یهوذا كشًفا]٤[یرى البعض أن في مسح داود ملًكا على بیت یهوذا 

 میله نحو االنعزالیة واالنفراد عن بقیة األسباط مما سبب متاعب كثیرة فیما بعد يال وهأاتسم بها سبط یهوذا 
 أسباط) ومملكة یهوذا (یهوذا ١٠وانقسامات في الشعب، بل وانقسمت المملكة إلى اثنین: مملكة إسرائیل (

وبنیامین) إلى أیام السبي.  
هذا وُیالحظ أن داود ُمسح ملًكا ثالث مرات:  

 ).١٣ :١٦ صم ١سًرا في بیت أبیه (أ. 

 .]٤ [مسحه على بیت یهوذاب. 

 ).٣ :٥ صم ٢مسحه على كل إسرائیل (ج. 

ما حدث مع داود یرمز لما تم للسید المسیح بكونه ملك الملوك، إذ مّر ملكوته بمراحل ثالث:  
 ). ١9: ١6؛ ١4: ١7؛ رؤ ١٥: ٦تي  ١منذ األزل هو اإلبن الوحید الجنس، ملك الملوك (أ. 

 ). ٥ :٢١ملك خالل الرمز والظل على رجال العهد القدیم كما على بیت یهوذا (مت ب. 

 األرض إلى أقصاها، إذ قیل "للرب ي "إسرائیل اهللا" الممتدة من أقصهملك وال زال یملك على كنیستج. 
).  ١ :٢٤؛ مز ٢٦: ١٠كو  ١" (وملؤهااألرض 

   : داود یمتدح أهل یابیش.٢

1 Eccl. Hist. 1: 3. 
2 In 2 Cor. hom.3. 
3 On Sacraments 4: 1. 
4 St Jerome: Dialogue against Luciferians. 
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أول عمل قام به داود بعد مسحه ملًكا على بیت یهوذا هو اهتمامه بمن قاموا بدفن شاول ویوناثان. لقد 
عرف أنهم أهل یابیش جلعاد فأرسل إلیهم یمتدحهم قائًال لهم:  

مباركون أنتم في الرب...  "
واآلن لیصنع الرب معكم إحساًنا وحًقا،  

وأنا أیًضا أفعل معكم هذا الخیر...  
واآلن فلتتشدد أیدیكم وكونوا ذوي بأس، ألنه قد مات سیدكم شاول وٕایاي مسح بیت یهوذا ملًكا 

.  ]٧-٥[" علیكم
هذا التصرف من جانب داود كبكر أعماله الملوكیة یستحق الدراسة واالهتمام:  

بدأ عمله الملوكي بتقدیم البركة: "مباركون أنتم من الرب"، فإنه ما أجمل أن یبدأ اإلنسان حیاته أ. 
 اإلیمانیة (الملوكیة) بالكلمات العذبة وتشجیع الغیر عوض السلبیات والهجوم. 

لم یقف عمله عند المدیح، وال عند طلب المكافأة لهم من قبل الرب، وٕانما أن یقدم هو أیًضا مكافأة ب. 
 من جانبه. 

أدرك داود أمانتهم وٕاخالصهم لشاول فاشتاق أن یستخدم ذات طاقتهم لبنیان مملكته. القائد الناجح ج. 
هو الذي ال یمركز العمل فیه بل یعرف كیف یستخدم طاقات الكل فیقیم صًفا آخر.  

 :  أبنیر یقیم أیشبوشث ملًكا.٣
 ملًكا  ُمسح. بعدها]١١[ث مسحه بیت یهوذا لیقیم في حبرون سبع سنوات ونصف يأقام اهللا داود ملًكا ح

على جمیع األسباط. من الجانب اآلخر انشغل أبنیر رئیس جیش شاول في استرجاع بعض المدن التي ُفقدت في 
یشبوشث بن شاول ملًكا على إسرائیل (ما عدا امعركة جلبوع؛ صار ُیجاهد لمدة خمس سنوات ونصف بعدها أقام 

بن أربعین عاًما حین ملك وبقى ملًكا لمدة ایشبوشث اسبط یهوذا)، وعبر به إلى محنایم كعاصمة للملكة. كان 
عامین في متاعب مستمرة.  

خوته؛ أو ربما إیشبوشث الذي لم یشترك في معركة جلبوع مع أبیه واكان أبنیر یعلم ضعف شخصیة 
هرب في ساعة الخطر من أرض المعركة. لكن أبنیر أقامه ملًكا لیكون هو الحاكم العملي والتنفیذي؛ خاصة أنه 

)، یخاف من داود لئال یطرده من منصبه كرئیس جیش.  ١5: ١4صم  ١ابن عم شاول (
، دعاها یعقوب Ïیشبوشث إلى محنایم كعاصمة. اسمها یعني "معسكرین" أو "محلتین"ا ب أبنیرعبر

هكذا. وقد جاءت على حدود تخم جاد ومنسي، تنقسم إلى حیین أحدهما لجاد واآلخر لمنسي. وقد ُأعطى جاد 
). تقع شرق األردن وشمال نهر یبوق. یرى ٨ :٦أي   ١، ٣٨: ٢١قسمه لبني مراري فصارت مدینة ملجأ (یش 

 أنها "تالل ذهب". آخرون ىالبعض أنها كانت "خربة محنة" تبعد حوالي میلین ونصف میل شمال عجلون، ویر

 :  أبنیر یثیر حرًبا أهلیة.٤ 
بقي داود أمیًنا ومخلًصا لشاول ویوناثان، لم یفكر قط في اغتصاب العرش رغم مسحه ملًكا مرتین؛ 

بن عم شاول أراد أن ُیخضع یهوذا الیشبوشث فخرج ومعه رجال امكتفًیا أن یعمل وسط سبطه یهوذا، لكن أبنیر 
یشبوشث من محنایم إلى جبعون، واضطر یوآب وعبید داود أن یخرجوا أیًضا دون داود، والتقى الطرفان على ا

1 New Westmister Dict. of the Bible, p. 580. 
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جبعون تدعى ( Ïبركة جبعون كل على جانب مقابل اآلخر، تبعد حوالي خمسة أمیال ونصف شمال أورشلیم 
.  )حالًیا قریة الجیب

یبدو أن رجال كل طرف من الطرفین لم یستریحوا لمقاتلة إخوتهم... ولو ترك األمر هكذا لرجع الطرفان 
 ولم یتأهبوا للقتال. أراد أبنیر أن ]١٣[ ]. لقد جلس الجمیع على طرفي البركة27 [كما قال یوآب فیما بعد ألبنیر

 غالًما من كل طرف، فأمسك كل واحد برأس صاحبه ١٢یلهب الجو فطلب أن یتقاتل بعض الغلمان. قام 
وضرب سیفه في جنب صاحبه وسقط األربعة وعشرون غالًما، ودعي هذا الموضع "حلقث هصوریم" أي "صقل 

السیوف".  
انكسر أبنیر ورجاله أمام عبید داود.  وأثار هذا المنظر الطرفین فقام الكل یتقاتلون، 

 :  أبنیر یقتل عسائیل.٥
ُهزم أبنیر ورجاله، فهرب، لكن عسائیل أراد أن یلحق به ویقتله، وكان رئیًسا إلحدى فرق الجیش، خفیف 

الرجلین كالظبي لكنه لم یكن قوًیا في الحرب كأخیه یوآب وال كأبنیر.  
شاي. ي. وهو ابن صرویة أخت داود؛ أخو یوآب وابÐكلمة "عسائیل" معناها "اهللا عمل"

جرى وراء أبنیر متكًال على خفض رجلیه وسرعته، وعلى قرابته لداود ویوآب متجاهًال قلة خبرته في 
  حًدانسبة لخصمه أبنیر. ربما أخذه الحماس بعدما غلب أخوه یوآب أبنیر، أن یلحق باألخیر لیضعلالحرب با

فاصًال للحرب ویسرع بتسلیم خاله داود الُملك.  
تطلع أبنیر وراءه فشاهد عسائیل؛ لم یخشه إنما خشى خطورة الموقف. لقد أدرك أنه سیغلب عسائیل 

یشبوشث وتنتقل الملكیة تماًما من انتقم ألخیه بقتل أبنیر، وعندئذ یتحطم يویقتله لكن أخاه یوآب لن یهدأ حتى 
سبط بنیامین إلى یهوذا (داود الملك). التفت أبنیر إلى الوراء وطلب من عسائیل أن یترك السعي وراءه ویمیل 
یمیًنا أو یساًرا بغالم ویسلبه كما ُیرید وال یجري وراء القائد، لكن عسائیل رفض. كرر أبنیر طلبه بل وتحذیره 

قائالً : "مل من ورائي، لماذا أضربك إلى األرض، فكیف أرفع وجهي لدى یوآب أخیك؟". في كبریاء أصرَّ عسائیل 
 ضربة خفیفة كي ال یقتله، أي ضربة بخلف الرمح، مع ذلك دخل الرمح في  بزج الرمحأن یالحقه فضربه أبنیر

  میًتا.  عسائیلبطنه وخرج من خلفه، وسقط
إذ كان الجمیع یحبونه هو وأخاه یوآب، كان كل من یأتي إلى الموضع الذي سقط فیه یقف.  

 :  سعي یوآب وراء أبنیر.٦
سعى یوآب وأبیشاي وراء أبنیر لینتقما ألخیهما عسائیل حتى الغروب عندما جاء أبنیر إلى تل أمة الذي 

تجاه جیح.  
یشبوشث وقائده أبنیر، واستعدوا لمقاومة یوآب. فنادي ااجتمع بنو بنیامین الذین كانوا یطلبون نجاح 

هل إلى األبد یأكل السیف؟! ألم تعلم أنها تكون مرارة في األخیر؟! فحتى متى ال تقول أبنیر یوآب، وقال له: "
. هكذا شعر أبنیر أن القتال لن یتوقف والخراب سیحل بالجمیع لذا ]٢٦[" !للشعب أن یرجعوا من وراء إخوتهم؟

طلب من یوآب أن یرجع هو ورجاله عن مقاتلة إخوتهم. 
 تقاتل األربعة وعشرون ما لم یتكلم عند بركة جبعون ل لو مسئولیة ما حدث، فإنه إیاهأجابه یوآب محمالً 

غالًما، وبالتالي لرجع رجال الطرفین كل إلى بیته.  

1 Ibid, p. 329. 
2 Ibid, p. 66. 
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 من رجال ٣٦٠ من عبید داود وعسائیل، ١٩ضرب یوآب البوق وتوقف الحرب، وأحصي القتلى فكانوا 
أبنیر. هذا العدد یعتبر صغیًرا جًدا، یكشف أنه لم تجتمع أعداد ضخمة من الجانبین للحرب، وأن الشعب لم یحب 

مقاتلة بعضهم البعض. أما قبول یوآب وقف الحرب بالرغم من قتل أخیه، إنما ألنه یدرك ما في قلب خاله داود 
الملك، إنه ال یسعى لیملك بمقاتلة إخوته، إنما ینتظر عمل اهللا الهادئ. 

.  ]٣٢[دفن القتلى في أرض المعركة، أما عسائیل فدفن في بیت لحم في مقبرة أبیه 
عبر أبنیر األردن إلى محنایم، وذهب یوآب إلى حبرون حیث یملك داود.  
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 األصحاح الثالث

أبنیر ینضم إلى داود 
إذ ملك داود على بیت یهوذا بقي خمس سنوات ونصًفا في ملكه ال یتحرك قط إلخضاع بقیة األسباط، 

إنما غالًبا ما كرَّس حیاته لحیاة العبادة والتقوى مع تدبیر أمور هذه المملكة الصغیرة. وحینما تحرك أبنیر لیقیم 
شاول ویوناثان فلم یهاجم ایشبوشث مع  من بیت شاول ملًكا على بقیة األسباط بقي داود أمیًنا في وعده ایشبوشث

بالرغم من ضعف شخصیته وقدراته. أخذ ایشبوشث موقف الهجوم یثیره في ذلك أبنیر رئیس جیشه الذي كان 
یحرك الملك كیفما یشاء وداود في هدوء لم یتحرك. وحینما اضطر للدفاع عن نفسه أرسل یوآب على مضض ال 
للهجوم وٕانما للدفاع. لم یبق الحال طویًال فبعد سنتین تقریًبا أو أقل قلیًال انقلب أبنیر على ایشبوشث وأقام عهًدا 

مع داود لیسلمه كل بقیة األسباط، وداود في موضعه یمارس الصمت متأمًال عمل اهللا الفائق.  
 ].٦-١  [ حرب بین بیت شاول وبین داود .١
 ].١١-٧   [ أبنیر یقاوم ایشبوشث .٢
 ].٢١-١٢  [ إقامة عهد بین أبنیر وداود .٣
 ].٣٠-٢٢   [ یوآب یغدر بأبنیر .٤
]. ٣٩-٣١   [ داود یحزن على أبنیر .٥

 :   حرب بین بیت شاول وبین داود.١
إذ مّلك أبنیر نسیب شاول ایشبوشث على إسرائیل (ما عدا سبط یهوذا) بقى داود صامًتا ینتظر ید اهللا 

ومواعیده األمینة والصادقة، فإنه لم یسع نحو إخضاع األسباط تحت حكمه وال مقاومة الملك الجدید. بدأ 
ایشبوشث حربه بتحریض وقیادة أبنیر الذي كان یصر على أن یبقى الُملك في ید شاول بالرغم من إدراكه إن اهللا 

.  ]١١-١٠[حلف لداود أن یهبه الُملك 
 على عدم مقاومة الملك أو اإلساءة إلى بیت  المصرّ كانت الحرب طویلة بین بیت شاول وبیت داود

شاول. خالل هذه الحرب التي استمرت حوالي عامین تعلم داود الصبر وانتظار تحقیق مواعید اهللا بإیمان وثقة، 
وكانت الحرب طویلة بین بیت شاول وبیت داود، فكان یتشدد ویتقوى بالرب بینما یضعف عدوه وینهار. قیل: "

. خالل هذه الفترة كان اهللا یعمل وسط شعبه لیجتذبهم ]١[وكان داود یذهب یتقوى وبیت شاول یذهب یضعف" 
تدریجًیا نحو داود ال خالل القهر واإللزام بل خالل حیاته المقدسة الهادئة.  

أحوج أوالد اهللا إلى الدخول في المتاعب لكي یتجلى الرب فیهم، ویعلن ذاته خالل غلبتهم ونصرتهم  ما
الداخلیة. مع كل ضیقة تتنقى أعماقنا، وینكشف نور الرب فینا، فنكسب الكثیرین لحساب ملكوته المفرح. یقول 

). ١٤ :٤بط  ١القدیس بطرس الرسول: "إن ُعّیرتم باسم المسیح فطوبى لكم، ألن روح المجد واهللا یحل علیكم" (
: [أراد الرب أن نفرح ونمتلئ القدیس كبریانوسوكأنه وسط اآلالم نتمتع بروح المجد وُیعلن اهللا الحاّل فینا. یقول 

)، ألنه حیث توجد اضطهادات ُتعطى أكالیل اإلیمان ویتزكى جنود المسیح ٢٣-٢٢: ٦بهجة في الضیقات (لو 
].  Ïوتنفتح السموات

1  ِ◌Ep. 55 (Oxford ed. Ep. 28). 
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جتاز طریق األلم والضیق لكي ننعم بمجد الرب ننشتهي أن نملك سریًعا لكن اهللا ُیریدنا أن  كثیًرا ما
داخلنا خالل شركتنا معه في آالمه... إننا نتعجل األمور لكن اهللا یعرف كیف یقودنا بحكمته العلویة نحو المجد 

خالل األلم.  
نعود إلى داود الذي بقى في حبرون یملك على یهوذا وحده غیر منشغل بالسلطة والعظمة بل بالحیاة 

المقدسة.  
أنجب ستة أوالد:  

 ٢) كثمرة لما فعله داود مع امرأة أوریا الحثي (١٣صم  ٢أمنون البكر، الذي ارتكب الشر مع أخته (
)، وقد مات في حیاة داود.  ١٢، ١١صم 

)، غالبا مات في أواخر حیاة داود.  ١ :٣أي  ١كیالب من أبیجابل، اسمه األصلي دانیئیل (
أبشالوم: انشق على والده فیما بعد، وكان سبب مرارة له؛ ُقتل في حیاة والده.  

).  5: 1مل  ١أدونیا: طلب الخالفة بعد موت أبیه بكونه أكبر أبناء الملك األحیاء (
یثرعام...  

 :  أبنیر یقاوم ایشبوشث.٢
كان داود یملك على القلیل (سبط واحد) وایشبوشث یملك على الكثیر (بقیة األسباط)، لكن داود حمل 
مجده في داخله خالل إیمانه باهللا العامل فیه، أما ایشبوشث فارتكزت قوته على أبنیر نسیبه ورئیس جیشه، لذا 

كان األول یزداد مجًدا من یوم إلى یوم والثاني یزداد انهیاًرا من وقت إلى آخر. كان األول متكًئا على اهللا یسلك 
بمشورة إلهیة والثاني یتكئ على ذراع بشر بمشورٍة إنسانیة.  

جاهد أبنیر سنوات طویلة في أیام شاول لكنه لم یقدر أن ینقذ حیاة شاول أو حیاة أوالده، وبقى خمس 
هو ایشبوشث یملك  سنوات ونصًفا یحاول ضم المدن التي استولى علیها األعداء لیعد الطریق الیشبوشث، وها

ینقلب أبنیر علیه!  على إسرائیل... لكن سرعان ما
دخل أبنیر على ُسرِّیة شاول فعاتبه ایشبوشث الضعیف الشخصیة بعنف، لیس دفاًعا عن الحیاة 

المقدسة وٕانما ألنه حسب أنه بذلك ُیرید أن ینسب الُملك إلى نفسه. لم یقبل أبنیر هذا العتاب ألنه هو الذي أقامه 
لعلي رأس كلب لیهوذا؟! الیوم أصنع معروًفا مع بیت شاول أبیك مع أ: " لهملًكا. في عنف وبخ الملك قائالً 

قال هذا ربما ألن ایشبوشث اتهمه بالخیانة كأنه إخوته ومع أصحابه ولم أسلمك لید داود وتطالبني بإثم امرأة؟!. 
متفق مع یهوذا سًرا على هذا التصرف. ربما رأى أبنیر داود یتقوى ویتعظم في أعین الكثیرین بینما ایشبوشث 
یضعف، فاستغل الفرصة لیترك الملك وینحاز لداود. لقد ادرك أنه كان یقاوم مشیئة اهللا بمحاربته داود، إذ قال 

كما حلف الرب لداود كذلك أصنع له. لنقل المملكة من بیت شاول وٕاقامة كرسي داود على الیشبوشث: "
(أي من أقصى الشمال إلى أقصى الجنوب). لم یقدر ایشبوشث أن  یهوذا من دان إلى بئر سبع" ىإسرائیل وعل

یجیبه ألنه كان ضعیف الشخصیة أمامه وأمام نفسه كما أمام الشعب.  
كان أبنیر معتًدا بذاته فقد أعاد الكثیر من البلدان إلى إسرائیل في وقت خال فیه عرش إسرائیل من ملك 
اللهم إال سبط یهوذا الذي ملك علیه داود؛ أقام ایشبوشث ملًكا وأیًضا حطمه، واآلن في حدیثه یظن أنه قادر أن 

سح داود ملًكا على میصنع هذا مع داود أي یقیمه ملًكا وبالتالي یقدر أن یعزله... لكنه لم یدرك أنه قبلما یتحقق 
كل األسباط یموت أبنیر. إنه یمثل الذراع البشري المتشامخ الذي یظن أنه قادر أن یقیم ملوًكا ویعزلهم، ولم یدرك 

یدركه!  أنه نسمة ضعیفة ُتطلب في وقت ال
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لعل داود الملك نال خالل عالقة ایشبوشث بأبنیر، خبرة عملیة واقعیة تسنده كل أیام ملكه عبَّر عنها 
في مزامیره بقوله: "ال تتكلوا على الرؤساء، وال على ابن آدم حیث ال خالص عنده، تخرج روحه فیعود إلى 

). "االحتماء بالرب خیر من ٥-٣: ١٤٦ه على الرب إلهه" (مز ؤترابه... طوبى لمن إله یعقوب معینه ورجا
: [یتكل كثیرون على رئیس (عظیم). الیوم هو القدیس جیروم). یقول ٨ :١١٨التوكل على الرؤساء" (مز 

موجود، غًدا قد ال یكون موجوًدا. في النهار یستعرض جیًشا أمامه، في اللیل یرقد في قبره... لنا معین واحد قادر 
].  Ïأن یخلص

 :  إقامة عهد بین أبنیر وداود.٣
لقد صمت ایشبوشث أمام تهدیدات أبنیر ولم ینطق بكلمة ألنه نال الُملك من یده ال من ید اهللا، معتمًدا 
على ذراع بشر، أما أبنیر فلم یكن محتاًجا إلى وقت للتفكیر في األمر، إذ یبدو أن فكرة التخلي عن ایشبوشث قد 

أرسل أبنیر من فوره رسًال إلى داود قائالً : لمن هي األرض؟! یقولون اقطع عهدك سیطرت علیه تماًما. لهذا "
. هكذا یتعهد أبنیر – خالل رسله – أن یرد جمیع األسباط ]١٢[" معي وهوذا یدي معك لرد جمیع إسرائیل إلیك

إلى داود عن أن یقبله في خدمته ویعفو عن كل ما فعله من عصیان.  
قبل داود الملك هذا العرض مشترًطا إلقامة العهد أن ُترد إلیه زوجته األولى، میكال ابنة شاول التي 

).  ٤٤ :٢٥صم  ١اعطاها والدها لفلطئیل بن الیش (
لماذا وضع داود هذا الشرط؟ 

یرى البعض أن داود طلبها لیس حًبا فیها وٕانما ألسباب سیاسیة، وهو إبراز أنه أوًال وقبل كل شيء 
نسیب شاول الملك فینال أمام األسباط نوًعا من الشرعیة في تولي الُملك. رأى آخرون في هذا التصرف ردَّا 

.  لكرامة داود الذي ُأغتصبت زوجته وُسلِّمت آلخر
ربما كان هذان السببان في ذهن داود الملك لكنني أظن أنهما لیسا سببین رئیسیین، إذ وجدت أسباب 

أخرى جوهریة في ذهن هذا الطوباوي.  
لقد أراد أوًال أن یؤكد ال ألبنیر وال الیشبوشث بل لكل األسباط أنه لیس متلهًفا على تولي العرش كتمتع 

نه كان یستطیع أن یقبل العرض وبعد استالمه الُملك یطلب میكال وال یقف أحد إبالسلطة والكرامة الزمنیة. ف
أمامه، فُیحسب عنیًفا ومستغًال لسلطته. إنما أراد داود أن ُیبرز أنه أمین لزوجته میكال التي أحبها، هذه األمانة 

في نظره أولى من تسلمه الُملك. إن لم یكن أمیًنا مع زوجته فكیف یرعى هذا الشعب كله.  
 الخ)، وها هو یعلن حبه لها كزوجة ولو ١1: ١9صم  ١لقد أحبته میكال وأنقذت حیاته من ید أبیها (

على حساب استالم المملكة. 
القائد الناجح هو ذاك الذي یهتم بحیاته الداخلیة وأعماقه المخفیة كما ببیته وأسرته فیكون أمیًنا في حبه 

لمن هم تحت قیادته أو رعایته. یقول القدیس بولس الرسول: "إن كان أحد ال یعرف أن یدبر بیته فكیف یعتني 
). ٥ :٣تي  ١بكنیسة اهللا؟!" (

من مارس الحب في بیته ومع خاصته وأصدقائه یعرف مفهوم الرعایة خالل خبرة الحب، فیقول مع 
].  Ñ]، [لیس شيء أحب إلّي أكثر منكمÐ: [إني أب مملوء حنًواالقدیس یوحنا الذهبي الفم

1 On Ps. hom. 55 
2 On Heb. hom. 23:9. 
3 On Acts. hom. 3 
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هكذا ُنحیي في داود النبي هذه الروح العمیقة التي تكشف عن قدسیة حیاته الداخلیة وتقدیره لزوجته 
وعدم تلهفه على نوال كرامة زمنیة. 

طلب أبنیر من ایشبوشث أن یرد لداود میكال زوجته بكونه الملك وأیًضا أخاها؛ ربما كان ذلك بعلم 
أبنیر وتدبیره. لم یقدر ایشبوشث أن یقاوم بل أخذها من عند رجلها وأرسلها، وكان رجلها یسیر معها ویبكي 

وراءها إلى بحوریم.  
، على الطریق من Ð، مكانها الحالي رأس التمیم، شمال شرق جبل الزیتونÏ""بحوریم" تعني "شباب

)، عندها سبَّ شمعي داود أثناء هروبه من وجه أبشالوم، وفیها اختبأ یوناثان ٥ :١٦(أورشلیم إلى األردن 
 ). ١8: ١7وأخیمعص (

 :  یوآب یغدر بأبنیر.٤
كنا نتوقع من داود النبي والملك أن یتحرك فرًحا لیستغل الفرصة لیجمع األسباط تحت سلطته، لكن ما 
حدث أنه وقف في حب وثقة باهللا یتأمل عمل اهللا معه، فكان المتحرك هو أبنیر، إذ بادر بالوفاء بوعده، متحدثًا 
مع شیوخ إسرائیل عن إقامة داود ملًكا كطلبهم السابق وتحقیًقا لمشیئة اهللا. تحدث أیًضا في مسامع بنیامین بال 

خوف؛ سمعوا له بكونه واحًدا منهم وأكثرهم قوة وشجاعة وٕاخالًصا لشاول، إذ حسبوه أنه قد یئس من ایشبوشث.  
، لكن أبنیر نفسه قاومهم ]١٧[یبدو من حدیث أبنیر مع الشیوخ أن األسباط سبق أن طلبوا داود ملًكا 

لیثبت كرسي شاول حتى یئس أخیًرا من ایشبوشث.  
أخذ أبنیر عشرین رجًال من شیوخ األسباط، وانطلقوا إلى داود الذي أقام لهم ولیمة عالمة على االتحاد 

وٕاقامة عهد معهم.  
تأثر أبنیر بلقاء داود مع العشرین شیًخا لذا طلب من داود أن یسمح له بالذهاب إلى األسباط لتدبیر 

).  ٣-١: ١١أي  ١األمور الخاصة بتجلیسه رسمًیا ملًكا (
عاد یوآب مع رجاله من الحرب وسمع بما تم بین داود وأبنیر فثارت ثائرته، ربما ألنه كان یخشى أن 
یحتل أبنیر مركزه. لقد انتهر داود الملك متهًما أبنیر أنه جاسوس جاء لیخدع الملك حتى یخرج ویثیر األسباط 
لمحاربته، أما داود فصمت لیس خوًفا من یوآب كما صمت ایشبوشث أمام أبنیر، وٕانما استخفاًفا بفكر یوآب، 

وتصرفاته المتهورة في مواقف كثیرة.  
أرسل یوآب إلى أبنیر یریده متظاهًرا أنه یود (هو أو الملك) مباحثه في بعض األمور، ولم یكن داود 

. عاد أبنیر من بئر السیرة إلى حبرون؛ یرى یوسیفوس المؤرخ أن المسافة بینهما تبلغ ]٢٦[یعلم بما فعله یوآب 
حوالي میلین ونصف.  

تظاهر یوآب أنه یود الحدیث مع أبنیر سًرا، وٕاذ مال إلیه اغتاله انتقاًما ألخیه عسائیل، وألنه خشي أن 
یحتل مركزه كرئیس جیش داود.  

لم یكن الئًقا برجل حرب كیوآب أن یقتل إنساًنا ائتمنه على نفسه وجاءه یتفاوض معه، إنما كان یجب 
).  ٢٤ :٢٧أن یصارحه ویبارزه إن أراد... فقد أوصى موسى الشعب. "ملعون من یقتل قریبه في الخفاء" (تث 

 :  داود یحزن على أبنیر.٥

1 New Westminster Dict. of the Bible, p. 89. 
2 J.L. Mckenzie: Dict. of the Bible, P. 77. 
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كم كان داود شهًما ونبیًال عندما أعلن رسمًیا وشخصًیا براءته من قتل أبنیر ورفضه هذا الغدر من 
یلیق برجل إیمان وال برجل حرب وأن تأدیب الرب سیحل به  صنعه یوآب ال جانب یوآب، معلًنا للجمیع أن ما

]٢٩[ .
أعلن داود رأیه رسمًیا بسیرة وراء نعش أبنیر وطلبه من الشعب أن یمزقوا ثیابهم ویتنطقوا بالمسوح 

ویلطموا أمام جثمان أبنیر، كما أعلن عن براءته من قتل أبنیر بسلوكه الشخصي فقد بكى علیه وصام النهار 
 داود أن أبنیر عدوه الذي كان یثیر الحرب بینه وبین ایشبوشث ى الشعب جًدا وبكوا معه. نس بهكله. لقد تأثر

وتذكر أنه قائد عظیم كان یمكن االنتفاع منه في محاربة الوثنیین. 
"هل كموت أحمق یموت أبنیر؟! یداك لم تكونا مربوطتین ورجالك لم توضعا في في مرثاته قال: 

. كأنه یسأل: هل مات أبنیر كأحمق إذ ائتمن نفسه ]٣٤-٣٣[ سالسل نحاس. كالسقوط أمام بني اإلثم سقطت"
ضعیف إذ كان قادًرا على القتال، ولم تكن یداه مربوطتین وال رجاله كلدى الغادر یوآب؟ إنه لم یمت في حرب 

مقیدتین، لكنه بالخیانة سقط أمام بني اإلثم: یوآب وأبیشاي. لم یمت أیًضا كأحمق في خیانة...  
فعله یوآب كان  ن ماأ ألنه لم یجد مثله كرجل حرب وربما ألنه رأى  ربمالم یعزل داود یوآب من عمله

  . یهدف إلى الدفاع عن مملكة داود حاسًبا أبنیر جاسوًسا ومخادًعا
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 األصحاح الرابع 

نهایة مملكة شاول 
 غدًرا بید یوآب انتهت مملكة شاول إذ كان ایشبوشث ملًكا صورًیا، قتله أخوان "َبْعنة وَركاب" أبنیر بقتل 

غدًرا وهو على سریر فراشه نائًما. ولم یبق وارثًا للملكة إال مفیبوشث بن یوناثان، وكان أعرج یعجز عن تولي 
  .العرش

]. ١ [ انهیار ایشبوشث .١
 ].٨-٢  [ قتل ایشبوشث.٢
 ].١٢-٩ [ االنتقام الیشبوشث.٣

:  انهیار ایشبوشث .١
. عدم ذكر ]١[ "ولما سمع ابن شاول أن أبنیر قد مات في حبرون ارتخت یداه وارتاع جمیع إسرائیل 

اسمه هو نوع من االحتقار، فقد َفقد ایشبوشث كرامته وقوته ألن مملكته قامت على أبنیر الذي غدر به یوآب. 
خبر خیانة أبنیر الیشبوشث والغدر بأبنیر حطم نفسیة الملك الشكلي فارتخت یداه، بل وارتاع الشعب كله، فقد 

مات القائد الشجاع وال یعرفون ماذا یفعل بهم داود.  

 :  قتل ایشبوشث.٢
. هذان كانا في خدمة ]2[غدر به َبْعَنة وَركاب ابنا ِرمُّون من بئیروت التي للجبعونیین، من بني بنیامین 

الملك، انتهزا األحداث، وشعرا بانهیار الملك وتخلي الشعب عنه، فأرادا اللحاق بخدمة داود الملك بتقدیم رأس 
منافسه ایشبوشث. هذان خانا الملك الذي أقامهما في البالط للخدمة، بجانب أنهما من ذات سبطه، مما یجعل 

جریمتهما أكثر بشاعة.  
) ٩یرى البعض أنهما في األصل كنعانیین من الجبعونیین الذین قطع معهم یشوع بن نون عهًدا (یش 

وُأعطیت مدنهم للبنیامیین. یبدو أن البیئروتیین – من بینهم ِرمُّون والد َبعنه وَركاب – هربوا إلى جتَّایم عندما قتل 
 وٕان كان هذان األخان قد التحقا بخدمة ابن شاول  فإنهشاول بعض الجبعونیین لیعطي أمالكهم للبنیامیین. لهذا

لكنهما یحمالن كراهیة وبغضة نحو بیت شاول، عبَّرا عنها بقتل الملك. لقد دخال بیته بحجة أنهما یطلبان حنطة 
بین الساعة الثانیة عشرة والثالثة بعد الظهر؛ وجدا الملك نائًما في سریره فقطعا  وكان ذلك في وقت الظهیرة – ما

"قد أعطى الرب لسیدي الملك انتقاًما في هذا الیوم من شاول رأسه وجاءا بها إلى داود مقدمین تعلیًال الهوتًیا: 
.  ]٨[ ونسله"

 أو "فارس". "ِرمُّون" معناها "شجرة Ð، وركاب معناها "راكب"Ï"َبْعنة" معناها "ابن الضیق" أو "العناء"
 مبنیة على سفح األكمة التي كانت جبعون مبنیة علیها، تفیض من سفحها ة، "بئیروت" معناها "آبار" مدینÑرمان"

. Òدعى اآلن "البیرة"ت بغزارة، وهي تبعد حوالي عشرة أمیال شمالي أورشلیم، همیا

1 Strong’s Exhaustive Concordance of the Bible, art. 1195 
2 Ibid, art. 7394. 
3 Ibid, art. 7416. 
4 Westminster Dictionary of the Bible, p. 99. 
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 الجو تماًما لداود إذ لم یعد من بیت شاول سوى مفیبوشث بن یوناثان، كان ابن ىبقتل ایشبوشث خل
خمس سنین حینما ُقتل أباه وجده في الحرب، فحملته مربیته وهربت، وٕاذ كانت مسرعة وقع فانكسرت عظام 

، غیر قادر على تولي العرش لعجزه الجسدي ولصغر ]٤[رجلیه والتحمت خطأ في غیر موضعها فصار أعرج 
.   سنة)١2سنه (حوالي 

 :  االنتقام الیشبوشث.٣
 للخائنین الشریرین أنه لیس في حاجة إلى عون األشرار مثلهما بل هو متكل على اهللا  النبيأكد داود
. إنه لم یستحسن قتل شاول وال أبنیر فكیف یقبل قتل رجل على سریر فراشه؟! ]٩[الذي فدى نفسه 

طلب الدم البرئ منهما، فُقطعت أیادیهما التي قتلت واألرجل التي هربت، وُعلقت جثتاهما على ِبركة 
حبرون حتى یدرك القادمون لالستقاء أن داود ال یملك خالل هرق دم برئ، وأنه ال ُیسر بهذین الخائنین. إما رأس 

ایشبوشث فدفنت بتكریم في مقبرة أبنیر في حبرون.  
هذا التصرف یفرح قلب اهللا الذي أقام داود ملًكا كما یسر قلوب البنیامیین وأتباعهم، إذ یرون أن داود ال 

یحمل عداوة تجاه بیت شاول بل محبة وٕاخالًصا.  
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 األصحاح الخامس 

مسح داود ملًكا 
أخیًرا ُمسح داود ملًكا على جمیع األسباط في الوقت المناسب، بعد أن تعلم في السنوات الماضیة حیاة 

الجهاد بال ملل، واالتضاع فال یطلب لنفسه مجًدا زمنًیا، والحب فال ینتقم لنفسه.  
لقد مارس داود أعمال محبة تسندها مشاعر صادقة فملك وغلب بالرغم من مقاومة األعداء له.  

 ].٥-١[ مسح داود ملًكا  .١
 ].١٠-٦ [ نصرته على الیبوسیین  .٢
 ].١١[ صداقة حیرام له   .٣
 ].١٦-١٢[ تثبیت مملكته    .٤
]. ٢٥-١٧[ مقاومة األعداء   .٥

:   مسح داود ملًكا.١
الُملك ه هذه هي المرة الثالثة التي فیها ُمسح داود ملًكا حیث خضع الكل له. لقد حان الوقت لتولي

قبله حین كان  هوذا عظمك ولحملك نحن. ومنذ أمس وماباختیار له وٕاجماع الشعب علیه. جاء إلیه الشیوخ: "
شاول ملًكا علینا قد كنت أنت ُتخرج وُتدخل إسرائیل، وقد قال لك الرب: أنت ترعى شعبي إسرائیل وأنت تكون 

. ]٢-١[رئیًسا على إسرائیل" 
لقد تدرب داود على الجهاد والحب، عرف كیف یقاوم حسد شاول بسماحٍة في أدب ورقة، وكیف یقابل 

موت شاول وأبنیر وایشبوشث بغیر شماته إنما بنبل وحب یرثیهم وینتقم لكل دم برئ. َقِبل مشورة أبیجابل الحكیمة 
ال ینتقم لنفسه إذ ینتظر الكل منه أن یعطى ویبذل ال أن یطلب ما لنفسه... بهذه الروح أبفرح عندما طلبت منه 

التي عاشها لسنوات طویلة وخبرات متالحقة في الرب قابل الشیوخ في حبرون بمحبة، دون أن یعاتبهم بكلمة أو 
یحمل مشاعر ضیق تجاههم. لم یقل لهم: "ما ُدمت من عظمكم ولحمكم، ما ُدمت كنت سبب غلبة إلسرائیل، وما 

دام اهللا أقامني راعًیا ورئیًسا، فلماذا طاردتموني طوال هذه السنین ولم تدافعوا عني أمام شاول المرفوض، ولماذا 
بقیتم بال ملك أكثر من خمس سنوات حتى مّلك أبنیر ایشبوشث علیكم وتجاهلتم وجودي في حبرون؟!" 

لقد كان داود رمًزا للملك الحقیقي رب المجد یسوع، الذي ُمسح أزلًیا لیملك، لكنه جاء في ملء الزمان 
) دون أن یجرح مشاعرنا بسبب جحودنا ١٠ :٥یسلك طریق الصلیب في اتضاع، صالحنا ونحن بعد أعداء (رو 

السابق أو مقاومتنا له. إنه في رقة الحب الحقیقي یقرع باب القلب لیدخل ویملك إن فتحنا له بكامل حریتنا دون 
قهر أو إلزام من جانبه علینا! 

. ونحن أیًضا نعتز هوذا عظمك ولحمك نحن"أخیًرا أدرك الشیوخ من هو داود وعالقتهم به، قائلین: "
)، "ألستم ٣٠ :٥بعالقتنا بابن داود مرددین كلمات الرسول بولس: "ألننا أعضاء جسمه من لحمه وعظامه" (أف 

كو  ١)، "وأما أنتم فجسد المسیح وأعضاؤه أفراًدا" (١٥ :٦كو  ١تعلمون أن أجسادكم هي أعضاء المسیح...؟!" (
٢٧ :١٢  .(

جاء كلمة اهللا متجسًدا لیملك ال بالسلطة واإللزام، إنما بملكه فینا لیقیمنا جسده المقدس، فنصیر أعضاًء 
فیه نحمل شركة طبیعته.  
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: نصرته على الیبوسیین. ٢
كانت یبوس – إسم ُأورشلیم في عهد الیبوسیین – تمثل مساحة صغیرة إن قونت بأورشلیم في أیام 

. كانت تناسب أن تكون العاصمة لداود أكثر من حبرون، أوًال ألن موقعها منیع للغایة، فهي مرتفعة (مز Ïسلیمان
 قدم؛ ٨٠٠) تحیط بها ودیان عمیقة من ثالثة جوانب یبلغ عمق بعضها ٢ :١٢٥)، حولها جبال (مز ٢ :٤٨

ثانًیا ألنها على تخم یهوذا وبنیامین فترضي السبطین (سبط یهوذا الذي خرج منه داود، وسبط بنیامین الذي یضم 
ت شاول الملك).  يب

؛ خر 21: 15؛ ١6: ١0 فهم قبیلة من الكنعانیین قبل دخول إسرائیل أرض الموعد (تك Ðأما الیبوسیین
). اتحدوا مع بعض الملوك ضد جبعون ألنها 3: 11؛ یش ٢٩: ١٣). أثناء الخروج كانوا قبیلة جبلیة (عد 8: 3

)، وأعطى أرضهم ٢٦-٢٣: ١٠أقامت عهًدا مع یشوع، لكن األخیر هزمهم وقتل ملكهم أدوني صادق (یش 
؛ ٨: ١٥)، بعد ذلك احتلها رجال یهوذا ألنها كانت على حدود تخمهم، وأحرقوها (یش ٢٨ :١٨لبنیامین (یش 

، وٕانما سكنوا مع بني یهوذا وبنیامین Ñ)، لكن الیبوسیین لم یفقدوا قلعتهم فیها كما یقول یوسیفوس8: 1قض 
-١٦: ٢٤صم  ٢)، بقوا فیها حتى بعدما أخذ داود حصنهم (١١ :١٩؛ ٢١: ١؛ قض ٣٦: ١٥كغرباء (یش 

).  ١ :٣أي  ٢؛ ١٨
كان الیبوسیین واثقین أن داود لن یستطیع االستیالء على حصنهم بسبب مناعته، حتى لو كان من 

.  ]٦[ لم تنزع العمیان والعرج" ال تدخل إلى هنا مابداخله عمي وعرج، لذا في استخفاف قالوا له: "
أعلن داود عن المكافأة لمن یضرب المدینة حتى یبلغ إلى القناة، أي إلى النفق تحت األرض من الوادي 

هي ألنها ال تحتاج إلى ذكر، إذ عَني أن یصیر  إلى فوق، فإن من یبلغ القناة یدخل الحصن، لم یذكر ما
)؛ وقد حقیقة یوآب ابن صرویة ذلك.  ٦ :١١أي  ١المنتصر "رأًسا وقائًدا" (

)، وسكن داود ورجاله القلعة أو الحصن ودعاه "مدینة ٦ :١١أي  ١دخل یوآب المدینة وصار رأًسا (
داود".  

یالحظ في استیالء داود على یبوس اآلتي:  
، وكان ]٦[أراد الیبوسییون أن یسخروا منه فقالوا: "ال تدخل إلى هنا ما لم تنزع العمیان والعرج" أ. 

عنى آخر مب .]٨[ ال یدخل البیت أعمى وال أعرج"القصد بذلك أنه لن یدخلها قط؛ لكنه إذ دخلها صار المثل: "
نهم حتى إن كانوا عمیاًنا وعرًجا فلن یقدر داود الملك بكل جیشه أن یحتل مدینتهم؛ لكنه إذ إقال سكان یبوس 

استولى علیها یقول: لم یعد بالمدینة أعمى أو أعرج، ال بمعنى أنه منع دخول أي أعمى أو أعرج، وٕانما إعالًنا 
رمزًیا عن قوة رجاله وحكمتهم أن جمیعهم مبصرون وقادرون على السیر. ما حدث مع داود كان رمًزا لما تحقق 

)، فصار ٣٠ :١٤مع ابن داود، فقد كان العالم قد احتله عدو الخیر زماًنا حتى ُدعي "رئیس هذا العالم" (یو 
، وكانت البشریة أشبه بالعمي والعرج، انطمست أعنیهم )یبوس تعني مدوًسا تحت األقدام(العالم أسیًرا تحت قدمیه 

الداخلیة عن معاینة ملكوت السموات وعجزت أقدامهم الداخلیة عن السیر في الطریق الملوكي... مع هذا فقد ظن 
هؤالء العمي والعرج أنهم محصنون لن یقدر ابن داود أن یقیم ملكوته في حیاة البشریة. دخل ابن داود یبوس – 

أي العالم – وأقام بالصلیب ملكوته محتًال القلوب التي سبق فملك علیها عدو الخیر، ونزع عنها كل َعمى 

1 The New Westminster Dict. of the Bible, p. 449 
2 Ibid. 
3 Antiq. 5: 2: 2. 
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للبصیرة وكل َعجز عن الحركة، فصار المؤمنون الحقیقیون مبصرین تسرع أقدامهم نحو السموات، لیس بینهم 
 أعمى أو أعرج روحًیا. 

 داود مستدیًرا من ى"وبنسمه، قیل: اإذ استولى داود على یبوس وجعل منها مدینته الخاصة، تحمل ب. 
. ماذا تعني االستدارة إال أن المدینة صارت كما في شكل دائرة لیس لها نقطة بدایة وال نقطة ]٩[القلعة فداخالً " 

نهایة، بمعنى أنها حملت سمة جدیدة هي االرتفاع فوق الزمن لتصیر مدینة سماویة خالدة ال یقدر الموت أن 
ُینهي كیانها. هذه هي كنیسة العهد الجدید التي كانت مدوسة باألقدام (یبوًسا) صار بعریسها السماوي وملكها ابن 

س ضكلمینإالقدیس ). ویقول ٦ :٢داود سماویة. وكما یقول القدیس بولس "أجلسنا معه في السماویات" (أف 
 .]إن األرض تصیر بالنسبة للمؤمن صاحب المعرفة الروحیة (الغنوسي) سماءً [ :االسكندري

لیت ابن داود یحتل یبوسنا الداخلیة فیجعل منها مدینة داود، مدینته الخاصة المستدیرة أو السماویة، 
طارًدا عنها كل عمى للبصیرة وفالج لألقدام.  

. كان داود یتزاید في ]١٠[فكان داود یتزاید متعظًما والرب إله الجنود معه" ختم حدیثه هنا بالقول: "ج. 
العظمة لیس ألنه احتل حصن یبوس المنیع وٕانما بالحري ألن الرب "إله الجنود" معه. هنا ُیدعى الرب "إله 

الجنود" وكأنه هو القائد الحقیقي لشعبه وهو المحارب عنهم لیهبهم النصرة والمجد. هذه هي خبرة داود النبي التي 
 عبَّر عنها في مزامیره، فجاء فیها: 

.  )١ :٢٧ "الرب نوري وخالصي ممن أخاف؟! الرب حصن حیاتي ممن أرتعب؟!  (مز
"إنما هو صخرتي وخالصي ملجأي فال أتزعزع. على اهللا خالصي ومجدي صخرة قوتي محتماي في 

). ٦-٥: ٦٢اهللا" (مز 
: [یعطیني الرب كًال من معرفة ذاته والخالص، فمن یقدر أن یأخذني القدیس أغسطینوسیقول 

]. هذا هو سر مجدنا غیر المنقطع! Ïمنه؟!... ُیبدد الرب كل هجمات عدوي وشباكه فال أخاف أحًدا

:  صداقة حیرام له.٣
 العدو تؤول به إلى نصرة جدیدة، وأیًضا انجذاب  منمع كل نصرة حقیقیة یواجه المؤمن أمرین: مقاومة

البعض هللا العامل فیه. هكذا إذ تزاید داود متعاظًما ألن رب الجنود كان معه أثار ذلك بعض األعداء لمقاومته 
باألكثر، وفي نفس الوقت انجذبت إلیه بعض الممالك المجاورة تمجد اهللا فیه، كما یظهر ذلك من تصرف حیرام 

ملك صور.  
كانت صور في ذلك الوقت قد بلغت العظمة، بعث ملكها رسًال إلى داود وتكونت بینهما صداقة دامت 

).  ٩ :١حتي أیام سلیمان، بل وقامت هذه الصداقة بین الدولتین في أیام عاموس النبي (عا 
أدرك حیرام أن داود یحتاج إلى حركة إنشاء وتعمیر بعد االنتصارات المستمرة التي تحققت في عهده، 

. تعاونت المملكتان مًعا وصارتا ]١١[لذا أرسل إلیه الكثیر من خشب األرز الذي ال یسوِّس كما أرسل إلیه بنائین 
في ودٍّ، كانت إسرائیل تستخدم صور كبلد ساحلي لتحقیق واردتها وتوزیع مصنوعاتها، بینما استخدمت صور 

طریق لتجارتها تشتري أیًضا منها الغالل والمحاصیل.  كممكة إسرائیل 
سالمنا مع اهللا في داخلنا یثمر سالًما مع الغیر ویحول الظروف المحیطة بنا لخدمتنا وبنیاننا، حتى 

مقاومة األشرار یحولها اهللا لنمونا وفرحنا الداخلي.  

1 On Ps. 27. 
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أحوجنا في عالجنا لمشاكلنا – أّیا كانت – إلى أن نبدأ بالداخل على ضوء عمل اهللا فینا،   ما،أقول
عندئذ تعمل نعمة اهللا فینا وبنا لدفع كل األمور لخیرنا، فنقول مع الرسول بولس: "كل األمور تعمل مًعا للخیر 

).  ٢٨ :٨للذین یحبون اهللا" (رو 

:  تثبیت مملكته.٤
وعلم داود أن الرب قد أثبته ملًكا على  عاًما من مسحه سًرا في بیت لحم قیل: "٢٠بعد حوالي 

. ]١٢[" إسرائیل، وأنه قد رّفع ملكه من أجل شعبه إسرائیل
انتظر داود هذه السنوات الطویلة في إیمان وبصبر لیتدرب بنعمة اهللا على رعایة شعب اهللا، واآلن ُیثبت 

اهللا مملكته من أجل شعبه. هكذا یلیق بنا – مهما بلغت مواهبنا وقدراتنا ومهما تعاظم نجاحنا – أن ندرك أنها 
عطایا إلهیة ُقدمت لنا من أجل بنیان الجماعة المقدسة.  

جلها ملك على خشبة وقام وصعد إلى السموات ومن أجلها أمن أجل البشریة تجسد السید المسیح ومن 
ات ذیأتي على السحاب لیجمع مؤمنیه ویرفعهم إلى حضن اآلب. هكذا نحن كأعضاء جسده یلیق بنا أن نحمل 

).  ٥ :١٣كو  ١فكره فنضرم كل موهبة فینا لبنیان الغیر. یقول القدیس بولس: "المحبة... ال تطلب ما لنفسها" (

:   مقاومة األعداء.٥
 نجاح داود أعطاه نعمة في عیني حیرام ملك صور لیرسل له خشب أرز وبنائین عالمة  كانإن

  مقاومةالصداقة العملیة إال أنه في الجانب المقابل، ضاعف نجاحه هذا من مقاومة األعداء. مع كل نصرة نتوقع
حرًبا إن لم تكن من الخارج فمن الداخل، لذا قیل في سفر ابن سیراخ: "یا بني إذا تقدمت لخدمة الرب أعدد و

).  1: 2نفسك للتجربة" (
رأى األعداء في مسح داود ملًكا على كل األسباط وتزایده في المجد خطًرا علیهم خاصًة أن الشعب كله 

صار بقلب واحد معه. لم یخشونه في حبرون لكونه ملًكا على سبط واحد فاستهانوا به، وألنه في حبرون كان 
خاضًعا لهم. أما في یبوس فصار مستقًال ومحصًنا وصار نجمه یلمع ویتألأل. لذا فتشوا علیه للخالص منه. أما 
هو فلم یكن متوقًعا الحرب لذا نزل مع حرسه الخاص إلى حصنه القدیم "عدالم". فتش عنه األعداء المنتشرون 

) ومشهوًرا بالخصب (إش ٨ :١٥موقعه مجهول إال أنه كان بین بیت لحم وأورشلیم (یش (في وادي الرفائیین 
٥ :١٧((  .

) وكان العدد قلیًال جًدا إن قورن بجیش األعداء. سأل ١٥-٨: ١٢في الحصن انحاز إلیه بنو جاد (أي 
) الذي سمح له بالحرب. جاء إلى بعل فراحیم (أي إله ٨-٧: ٣٠؛ ١١: ٢٣صم  ١ثار الكاهن (أالرب خالل أبي

. ))١١ :٢٨إش (أو سید الهزیمات، وهو مكان مرتفع شمال وادي الرفائیین، وهو جبل فراصیم المذكور في 
أحوجنا أن نتكل على راعي نفوسنا الذي یتقدم قطیعه لیسیر الكل وراءه ومعه، قائلین مع المرتل:  ما

 [إنه :القدیس أغسطینوس). یقول ٨ :١٦"جعلت الرب أمامي في كل حین، ألنه عن یمیني فال أتزعزع" (مز 
].  Ïُینعم عليَّ (بذاته) فأسكن فیه بثبات

 عندما شعر بحضرة الرب وتقدمه لیحمله أشجار البكاءجاء داود برجاله لیقف وراء العدو ویقاومه مقابل 
 على عدو الخیر یلزمنا أن ننزل إلى وادي ةفي طریق الجهاد، واهًبا له النصرة بنعمته. وكأننا إن أردنا حیاة الغلب

1 On Ps. 16. 
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البكاء والدموع لنلتقي باهللا عزنا. فنسمع المرتل یقول: "طوبى ألناس عزهم بك... عابرین في وادي البكاء 
).  ٧-٥: ٨٤یصیرونه ینبوًعا... یذهبون من قوة إلى قوة، ُیرون قدام اهللا في صهیون" (مز 

: [لنتأمل للحظة أننا في هذا الوادي؛ لسنا على الجبل، لسنا في جنة عدن، لسنا القدیس جیرومیقول 
على مرتفعات الفردوس، إنما نحن في أسافل األرض، على األرض التي خضعت للَّْعنة وتُنتج شوًكا وحسًكا... 

 نضحك بل نبكي. یقول الرب "طوباكم أیها الباكون اآلن ألنكم ستضحكون"  أنمادمنا في وادي الدموع یلیق بنا ال
 موضع للبكاء ال للتهلیل... العالم المقبل هو عالم  هو). اآلن نحن في وادي الدموع، هذا العالم٢١ :٦(لو 

].  Ïالفرح... وادي الدموع هو ساحة للجهاد والمثابرة
نزل داود ورجاله إلى وادي الدموع لكي یتقبل نعمة اهللا المجانیة أكثر فأكثر، فینطلق من قوة إلى قوة، إذ 

. في وادي الدموع انفتحت بصیرته لیرى اهللا یتقدمه ممهًدا له ]٢٥[ضرب األعداء من جْبع إلى مدخل جاَزر 
طریق النصرة، ومحطًما العدو أمامه. وكأن الحضرة اإللهیة التي تمألنا تعزیة وسط الدموع، ترعب العدو وتحطمه 

تماًما.  
)، ١٧ :٢١)، خصصت للكهنة (یش ٢٤ :١٨، وهي مدینة في بنیامین (یش Ðكلمة "جبع" معناها "تل"

 أمیال شمال شرقي أورشلیم. هذا یعني أن ٦ات اإلسم القدیم وتبعد ذمقابل مخماس؛ حالًیا قریة "جبع" تحمل 
 ١األعداء هربو تجاه الشمال الشرقي ولیس نحو أرضهم في الغرب لكي یحتموا في الحصن الموجود في جبع (

منها ساروا في طریق و)، ١٦ :١٤أي  ١). وٕاذ لم یحمیهم هذا ساروا نحو أرضهم حتى جبعون (٣ :١٣صم 
كلمة "جازر" معناها "نصیب" أو "مهر () إلى مدخل جازر أي طریق جازر ١٠: ١٠عقبة بیت حورون (یش 

  . أمیال شرقي عقرون٥  میًال شمال غربي أورشلیم،١٨ وهي على تخم أرضهم وتبعد حوالي )العروس"
 

1 On Ps. hom. 16. 
2 The New Westminster Dict. of the Bible, p. 319. 
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 األصحاح السادس 

إحضار تابوت العهد 
إذ كان داود یتعظم وكان رب الجنود معه یهبه النصرة والغلبة حتى استقر في أورشلیم كعاصمة 

لمملكته، أراد أن یؤكد أن الرب هو الملك الحقیقي مدبر أمور الشعب وواهبهم الغلبة، لذا فكر في إحضار تابوت 
العهد إلى أورشلیم كعالمة منظورة لقوة اهللا غیر لمنظورة.  

 ].٥-١ [ موكب التابوت  .١
 ].١١-٦[ ضرب ُعزة   .٢
 ].١٥-١٢ [ إلى أورشلیم  التابوت إحضار.٣
]. ٢٣-١٦[ احتقار میكال لداود   .٤

:   موكب التابوت.١
جمع داود ثالثین إلًفا من المنتخبین، ال لیحاربوا، بل لیحتفلوا بأحضار التابوت إلى أورشلیم. اشترك هذا 

تكریًما هللا سر فرح شعبه. هنا تبرز حكمة داود الروحیة، إذ لم یرد أن ینشغل الشعب العدد الضخم في االحتفال 
مجد شخصي له وٕانما سحب قلوبهم إلى اهللا نفسه، لكي تتهلل بالرب مخلصهم الحقیقي.  كداء  على األعةبالنصر

قائد حقیقي لشعبه األبطال روحًیا، الرب كتابوت العهد كممثل للحضرة اإللهیة حمل إسم رب الجنود 
؛ یظهر مجد اهللا خالل الكاروبین لیعلن رحمته لشعبه كما من عرش الرحمة أو كرسي ]٢[الجالس على الكروبیم 

الرحمة.  
اهللا هو رب الجنود المهوب، مركبته سماویة هم جماعة الكاروبیم الملتهبون ناًرا، یحل وسط شعبه 

برحمته أًبا مترفًقا یسندهم وُیفِّرح أعماقهم.  
 وهي إحدي مدن الجبعونیین (یش  أو "قریة یعاریم""ل" أو "بعلة" أو "قریة بعبعلة یهوذابدأ الموكب من "

 :٧ ؛١٩: ٦صم  ١) على تخم یهوذا وبنیامین، ُوضع فیها التابوت بعد إرجاعه من أرض الفلسطینیین (١٧ :٩
.  Ï أمیال شمال غربي أورشلیم٨        )، یرجح أنها قریة العنب أو أباغوش، تبعد حوالي٢

)، لكنهم بهذا ٧ :٦صم  ١وضعوا التابوت على عجلة جدیدة، ربما مقتدین بما فعله الفلسطینیون (
) على األكتاف و لیس على عجلة. ١٥ :٤؛ ١٥: ١خالفوا الناموس إذ كان یجب أن یحمله بنو قهات (عد 

ا كان داود مو یتقدمها لیقودها بینيو ابنا أبیناداب (غالًبا كانا حفیدیه) یسوقان العجلة؛ أخيكان ُعزة وأخ
وكل بیت إسرائیل یلعبون بفرح ورقص یعزفون بكل أنواع آالت الطرب أمام الرب، بالرباب والدفوف والصنوج 

نحاس فیه ثقب، وبالثقب أسالك معدنیة تمتد من جانب إلى جانب، من والجنوك (الجنك آلة موسیقیة لها طوق 
).  Ðوللطوق مقبض یمسك بالید لتتحرك األسالك حیث الثقب واسع

:   ضرب ُعزَّة.٢

1 Ibid, p. 541-2. 
Ð  6كتاب السنن القویم في تفسیر العهد القدیم- صموئیل الثاني. 
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 موضع دراسة غالل رجل ُیدعى ند)، ع٩ :١٣أي  ١تحرك الموكب حتى بلغ بیدر ناخون أو كیدون (
ناخون أو نكون أو كیدون. هناك انشمصت الثیران، أي ذعرت وأخذت تركض وترفس، فمّد ُعزة یده إلى تابوت 

 ومات.   هناكاهللا وأمسكه كي ال یسقط، فضربه اهللا
لماذا أماته الرب؟ أما ُتحسب هذه قسوة في التأدیب؟  

كان یجب أن ُیحمل التابوت على أكتاف الالویین ال على عجلة. لقد سمح اهللا للوثنیین أن یضعوه أ. 
جرها بقرتان، إذ كانت ترمز لكنیسة العهد الجدید الحاملة لشخص المسیح في داخلنا بكونه تعلى َعجلة جدیدة 

رأسها، تضم الكنیسة شعبین: من الیهود ومن األمم. لم یكن الوثنیون في ذلك الوقت قد تهیأو لحمل تابوت العهد، 
). أما بنو قهات فكانوا یمثلون جماعة المؤمنین الذین تأهلوا لیكونوا ١٤ :٦كو  ٢شركة بین اهللا وبلیعال ( إذ ال

سماًء ثانیة یحملون اهللا في داخلهم، لذلك كان یلزمهم أن ُیصروا على التمتع بحقهم في حمل التابوت دون الَعجلة 
 الجدیدة.

اهللا ال یطلب عجلة جدیدة وال تقدمات هذا العالم بل األكتاف الداخلیة المقدسة التي تصیر كالشاروبیم 
تحمل اهللا. اهللا ُیرید قلوبنا ال إمكانیاتنا.  

كان یجب على ُعزَّة أن یعرف الناموس، خاصة وأن التابوت ُوجد في بیت أبیه وجّده لمدة حوالي ب. 
 ). ١٥ :٤یمّسوا القدس لئال یموتوا" (عد  یلیق لمسه. قیل: "ال  سنة، وأنه ال٧٠

ربما اعتاد ُعزَّة أن یمد یده إلى التابوت بغیر وقار، وقد تجاسر باألكثر حین فعل ذلك عالنیة أمام ج. 
 كل الجماعة. 

أراد اهللا تأكید الحاجة إلى "مخافة الرب" جنًبا إلى جنب مع "الحب اإللهي"، كي یعیش داود وكل د. 
 الشعب في مخافة ووقار مع حب وداّلة. 

: ٥لقد كان الدرس قاسًیا لكي یتعلم الجمیع منه، وذلك كما حدث مع حنانیا حین كذب على الرسل (أع 
[عوقب ذلك اإلنسان (حنانیا) وانتفع الغیر بذلك... ُعوقب ُعزَّة فقع خوف القدیس یوحنا الذهبي الفم: ). یقول ٥

].  Ïعلى الكل
اغتاظ داود ألن فرح الجماعة تحول إلى حزن وخوف، وألن ارتباًكا مأل الجمیع واضطر الكل أن 

ینصرفوا... وخاف داود أن ینتقل التابوت إلى مدینته قبل التیقن من سر غضب اهللا على ُعزَّة.  
 عوبید آدوم الجتي، غالًبا من جت رمون في نصیب دان في الجنوب (یش تمال داود بالتابوت إلى بي

من القورحیین من ) د"یعبإسمه یعني "آدوم (). كان عوبید آدوم ٢٤ :٢١) أعطیت لبني قهات (یش ٤٥ :١٩
)، تمتع ببركة بقاء التابوت في بیته لمدة ثالثة أشهر.  ١ :١٦نسل قهات (عد 

نود هنا أن نشیر إلى أن داود لم یستشر الرب عدنما رغب في نقل التابوت إلى مدینته، مع أنه اعتاد 
أستشارته في كل صغیرة وكبیرة، حاسًبا أن هذا األمر ُیسرَّ به الرب قطًعا وال حاجة إلى طلب مشورته، أو ربما 

أن شدة فرحه بنقل التابوت ورغبته في نوال البركة اإللهیة أفقداه التفكیر في ذلك. لو أنه استشار الرب، لكشف له 
كان قد مات ُعزَّة، ولما تحول فرح الشعب إلى حزن ورعب.   خطأ نقل التابوت على عجلة... وبالتالي ما

لقد أدرك داود النبي أن موت ُعزَّة لم یكن لمجرد لمسه للتابوت وٕانما وراء هذا اللمس ُوجد عصیان 
 حیث یقول:  ١٥وفساد، لذلك وضع المزمور 

"یارب من ینزل إلى مسكنك (خیمتك)؟! 

1 On Acts. hom. 12. 
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من یسكن في جبل قدسك؟! 
)  2- 1: 15.(مزالسالك بالكمال، والعامل الحق، والمتكلم بالصدق في قلبه..."

:   إلى أورشلیم التابوت إحضار.٣
 ٢؛ 14-١٣: ١٣أي  ١َقِبل عوبید آدوم تابوت العهد في بیته بوقار وخشوع لذلك بارك الرب بیته (

أي  ١()، وبارك كل ما له، لذلك فكر داود النبي في إحضاره إلى أورشلیم كما ورد ذلك بالتفصیل في ١٢ :٦صم 
١٥( .

). في ٢٦ :١٥أي  ١كلما ساروا ست خطوات ُذبح ثور وعجل (أي كبش) معلوف، وذلك سبع مرات (
حل بُعّزة.   كل مرة إذ یعبرون ست خطوات یقدمون ذبیحة شكر هللا الذي أعانهم ولم یصبهم ما

 كانت ُتلبس تحت الجبة، إذ لم یكن ممكًنا له أن یرقص وهو یرتدي الجبة. ،ارتدى داود أفوًدا من الكتان
لقد كانت الجبة عالمة العظمة أما األفود الكتانیة فعالمة النقاوة؛ وكأن داود قد خلع كل مظاهر األبهة لكي یعلن 

في اتضاعه عن نقاوة داخلیة وعن تهلیله بحضرة الرب.  
ننا لم كلقد رقص داود أمام التابوت معبًرا بذلك عن أعماقه الداخلیة التي تهتز في تهلیل أمام الرب، ل

نسمع عن صموئیل النبي أنه فعل ذلك لیس ألن األخیر لم یكن متهلًال في أعماقه إنما كل مؤمن یعبر عن حبه 
: [رقص داود أمام التابوت وأما صموئیل فلم یرقص. القدیس أمبروسیوسوفرحه بما یناسب ظروفه. لذا یقول 

].  Ïداود لم ُیَلم وُمدح صموئیل
 حسب الترجمة السبعینیة)، جاء فیه:  ٢٩عّبر الطوباوي داود عن فرحه بالتابوت في مزموره الثالثین (

. "ألن للحظة غضبه، حیاة في رضاه
 عند المساء یبیت البكاء و في الصباح الترنم.  

  حولت نوحي إلى رقص لي.  
 حللت مسحي ومنطقتي فرًحا.  

 لكي تترنم لك روحي وال تسكت.  
).  ١١-٥: ٣٠ یارب إلهي إلى األبد أحمدك" (مز 

كشفت هذه العبارات العجیبة عما في أعماق قلب داود من فرح وتهلیل، مصدره لیس فقط األحداث التي 
عاش فیها بنقله التابوت إلى مدینته وٕانما أیًضا وبصورة أعظم لحلول المسیَّا المخلص نفسه في نفس مدینة النفس 

).  ٢١ :١٧الداخلیة، أو سكنى الرب في القلب إلقامة ملكوته داخلنا (لو 
یقول داود المرتل: "ألن للحظة غضبه، حیاة في رضاه" مشیًرا إلى الغضب اإللهي الذي تحقق إلى 
لحظة عندما سقط ُعزَّة میًتا أمام التابوت ألنه تجاسر فلمسه، كان ذلك للحظة، لكن خالل هذا التابوت تمتع 

الشعب بالحیاة إذ نالوا رضى اهللا. كان ذلك رمًزا لما حدث مع رب المجد یسوع عندما حمل الغضب اإللهي على 
: ٥٣الصلیب إذ قیل "إما الرب فُسرَّ بأن یسحقه بالحزن. أن جعل نفسه ذبیحة إثم... حمل خطیة كثیرین" (إش 

)؛ كما إلى لحظة غضبه إذ ُوضع إثمنا علیه، لكنه قام فأقامنا معه واهًبا إیانا الحیاة في رضاه.  ١٢، ١٠
ما حدث مع ُعّزة كان كما عند ظالم المساء، وما تحقق مع داود في نقله التابوت كان كما في نور 
الصباح: "عند المساء یبیت البكاء وفي الصباح الترنم". تحقق ذلك بقوة عندما أسلم الرب الروح على الصلیب 

فحل البكاء في المساء، لكن في فجر األحد تهللت الكنیسة بقیامته لتبقى تنعم بالحیاة المقامة فیه. 

1 Duties of the Clergy 1: 43: 23. 
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یقول داود المرتل: "حولت نوحي إلى رقص لي"... فقد ناح داخلًیا عندما مات ُعّزة وارتبك للغایة، لكنه 
رقص في أعماقه كرقصات یوحنا المعمدان في أحشاء أمه الیصابات عندما أدرك المسیح المتجسد في أحشاء 
البتول مریم. رقص داود أمام التابوت ألنه رآه رمًزا للمسیح القادم إلى العالم، لیحل بین البشریة ویرد لهم الحیاة 

 بعد الموت، والفرح عوض النوح. 
 إن كان قد خلع جبة العظمة وتمنطق لیرقص أمام التابوت، فإنه ؛یقول "حللت ُمسحي ومنطقتي فرًحا"

في ذلك رمًزا لخلعه أعمال اإلنسان العتیق أو الطبیعة الفاسدة لینعم بِمنطقة الفرح أو اإلنسان الجدید أو تجدید 
الطبیعة اإلنسانیة.  

 يءهكذا في المزمور الثالثین یربط المرتل داود بین فرحه بتابوت العهد ورقصه أمامه وبین تهلیله بمج
 في شرحه القدیس إغسطینوسالمسیَّا مخلص العالم ومجدد الطبیعة البشریة خالل تمتعها بقیامته فیها. یقول 

للمزمور: [إنه مزمور فرح القیامة والتغییر وتجدید الجسد إلى حالة الخلود، لیس فقط بالنسبة للرب إنما أیًضا لكل 
ي بالثوب ن]. كما یقول: ["حللت ُمسحي ومنطقتي فرًحا". حللت حجاب خطایاي، حزن موتي، ومنطقتÏالكنیسة

]. Ðاألول، بالفرح الخالد
لقد وضع داود النبي مزموًرا خاًصا باإلحتفال بقدوم تابوت العهد إلى مدینته، افتتحه بالصیغة التقلیدیة 

التي كانت الجماعة ترددها كلما نصبوا الخیمة: "یقوم اهللا. یتبدد أعداؤه، ویهرب مبغضوه من أمام وجهه (مز 
: ٦٨). عبَّر هذا المزمور بقوة عن بركات حلول اهللا في وسط شعبه كسّر فرح وتهلیل (مز ٣٥ :١٠؛ عد ١: ٦٨
)، ُمشبع ٥ :٦٨)، ورعایة واهتمام لشعبه خاصة الیتامى واألرامل بكونه أبا الیتامى وقاضي األرامل (مز ٤-٣

). إنه كنار یبدد ٣٥ :٦٨) والقوة والشدة (مز ١٩ :٦٨)، واهب الخالص (مز ١٠ :٦٨احتیاجات المساكین (مز 
 :٦٨) ویهرب الملوك (مز ٦ :٦٨)، أمامه ترتعد األرض (مز ٢ :٦٨الشر كالشمع قدامه ویذریه كدخان (مز 

١٢  .(
 لیعلن أن بهجته الشدیدة بتابوت العهد ال تعني حصر سكنى الرب في موضع ٢٤وضع أیًضا المزمور 

ة الرب للبشریة كلها، إذ یقول: "للرب األرض وملؤها؛ المسكونة وكل الساكنین فیها" ايمعین، إنما هو رمز لرع
) الخ... في ختام هذا المزمور الرائع یرى داود النبي في دخول التابوت إلى أورشلیم صورة رمزیة ١ :٢٤(مز 

لصعود السید المسیح إلى أورشلیم العلیا بعد نصرته في معركة الصلیب، إذ یقول:  
"ارفعن أیتها األرتاج رؤوسكن وارتفعن أیتها األبواب الدهریات فیدخل ملك المجد.  

 من هو ملك المجد؟  
). ١٠-٧: ٢٤ الرب القدیر الجبار، الرب الجبار في القتال... رب الجنود هو ملك المجد" (مز 

:  احتقار میكال لداود. ٤
ُأدخل التابوت إلى مدینة داود، وهي القسم األعلى من الجنوب الغربي ألورشلیم حیث یوجد الحصن 

الذي استولى علیه داود من الیبوسیین، هناك ُوجد بیت داود وأیًضا مسكن التابوت حتى انتقل إلى الهیكل الذي 
بناه سلیمان.  

)، لكن شاول أعطاها ١٣ :١٩صم  ١)، أنقذته من ید أبیها (٢٠ :١٨صم  ١كانت میكال تحب داود (
ئیل زوجة، ثم ُأعیدت ثانیة إلى رجلها األول داود... لكنها لم تكن قادرة أن تشاركه حبه هللا وغیرته وٕایمانه. يطللف

1 On Ps. 30 (29). 
2 Ibid. 
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ما كان أكرم "ستقبلته باحتقار قائلة له: الذا رأت في خلعه لجبته الملوكیة ورقصه أمام التابوت نوًعا من السفاهة. 
.  ]٢٠[ملك إسرائیل الیوم حین تكشَّف الیوم في أعین إماء عبیده كما یتكشَّف أحد السفهاء" 

أبعد الفارق بین داود ومیكال؛ األول انسحب بكل كیانه الداخلي لیرى خالل التابوت تجسد الكلمة  ما
وحلول المسیا بین شعبه وتقدیم عمله الخالصي، أما میكال فتعلق قلبها بالجبة الملوكیة التي خلعها داود فرأته 

 سفیًها وعارًیا كما قالت له!
یبدو أن میكال كانت تنتظر من رجلها كملك أن یبقى في قصره ویأتي إلیه الكل یهنئونه بوصول 

 أن ینزل من القصر ویخلع جبته الملوكیة ویرقص أمام التابوت في حضرة الجماعة. میكال تمثل األنا الالتابوت، 
، وال تنفتح على اهللا والناس، لذا أصیبت بعمى االقابعة في داخل النفس، المتقوقعة والمغلقة، تطلب ما لألن

البصیرة الداخلیة وتحجر القلب وفقدان الحس الداخلي تجاه العمل اإللهي الفائق. أما داود الطوباوي فیمثل النفس 
التي تخلع حب العظمة الزمنیة، وتنفتح باالتضاع المملوء حًبا نحو اهللا والناس، فتتحول عن مسوح الحزن إلى 

منطقة الفرح، وتعبر من بكاء المساء إلى فرح صباح القیامة! 
)، وكان تجسد الكلمة غایته ذبیحة الصلیب ٣ :١ التابوت قدمت محرقات وذبائح سالمة (ال بحضور

التي هي موضع سرور اآلب والقادرة على خالصنا. 
بارك داود الشعب وأعطى كل واحد رغیف خبز وكأس خمر وقرص زبیب. رغیف الخبز یشیر إلى 

بادل الحب بین أعضائها إذ تجتمع الحنطة مًعا في رغیف خبز؛ وكأس الخمر یشیر إلى شركة توحدة الكنیسة و
. Ïالفرح بالروح، أما قرص الزبیب فیشیر إلى عذوبة الكنیسة وحالوتها باتحادها

.  لم ینس داود بیته فجاء یباركه، لكن میكال انتهرته. أما هو ففي حزم وبخها على نظرتها غیر اإلیمانیة
ُیختم األصحاح بالقول بأنه لم یكن لمیكال ولد من داود، وكان ذلك عاًرا في العهد القدیم، عالمة 
غضب اهللا، إذ تترقب كل مؤمنة أن یأتي المسیا من نسلها. فعقر میكال ربما كان ثمرة تمردها على الرب 

   ولكبریائها.
 

 

Ï.(األصحاح األول) راجع: من تفسیر وتأمالت اآلباء األولین: هوشع  
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 األصحاح السابع 

اشتیاق داود لبناء بیت الرب 
حسانات الرب إلیه فأراد أن یبني له بیًتا، إذ حسب أنه لیس من الالئق أن إشعر داود النبي والملك ب

  .یسكن هو في بیت من األرز بینما یسكن تابوت العهد في خیمة من الشقق
 ].٣-١[ رغبة داود في بناء بیت الرب .١
 ].١٧-٤[  بیتال ابن داود یبني .٢
]. ٢٩-١٨[ داود یشكر اهللا   .٣

   رغبة داود في بناء بیت الرب.١
لم یتبع الكاتب التسلسل الزمني، إذ أراد الكشف عما ورد في قلب داود النبي والملك من جهة بناء بیت 

تحقق بعد  للرب عوض الخیمة مباشرة بعد ذكره إحضار التابوت إلى مدینة داود، بینما ما جاء هنا غالًبا ما
.  ]١[" وأراحه الرب من كل الجهات من جمیع أعدائهالحرب التي وردت في األصحاح التالي. لقد قیل هنا: "

بال شك ظهر هذا الفكر في أعماق داود النبي عندما بدأ في بناء بیته، وربما اشتهى أن یبني بیت الرب 
قبل بیته، حاسًبا اهللا أوًال في كل أمور حیاته. هذا الفكر تزاید باألكثر بعدما ُأحضر التابوت إلى مدینته، لكنه لم 

یتحدث مع ناثان النبي إال بعدما استراح من الحروب، قاصًدا أن یبني بیًتا ضخًما جًدا یحتاج بناؤه إلى إزمنة 
سالم، أي إلى تفرغ للبناء دون ارتباك بالحروب. 

كان ناثان نبًیا أمیًنا هللا وللملك وله وقاره الخاص، قام بحزم وشجاعة لكنه في أدب بتوبیخ الملك عندما 
 :٢٩أي  ٢). قام هو وجاد الرائي بترتیب خدمة بیت الرب (١٥-١: ١1(ارتكب الخطیة مع امرأة أوریا الحثي 

).  ٤٥-٨مل  ١ع بثشبع على إقامة سلیمان ملًكا (م). عمل ٢٥
وافق ناثان في البدایة على طلب داود الخاص ببناء بیت للرب، إذ حسبه طلًبا صالًحا والئًقا، لكنه إذ 

استشار الرب أجابه أال یعمل ذلك بل یترك األمر إلبنه من بعده. 

 بیتال ابن داود یبني .٢
بیًتا مقدًما له هذا داود ، وقد رفض اهللا أن یبني ]١٧، ٤[یبدو أن اهللا تحدث مع ناثان خالل رؤیا اللیل 

التعلیل بأن اهللا لم یسكن في بیت منذ إخراجه للشعب من مصر، وال طلب ذلك منهم. إنه لیس إنساًنا یحتاج إلى 
). أكد اهللا ذلك لئال یظن شعبه أنه حقق لهم انتصارات ألجل إقامة هیكل عظیم له، ولكي ال ١ :٦٦بیت (إش 

ینشغلوا ببیت اهللا فیما بعد كمبنى عظیم. هم أنفسهم بیته الحّي، یود أن یسكن في وسطهم معلًنا حضوره الدائم 
كشفه العهد الجدید بأكثر وضوح. عندما طلب التالمیذ من السید المسیح أن  فیهم خالل الحیاة المقدسة. هذا ما

)؛ كما ٢-١: ٢٤ینظر األبنیة العظیمة التي للهیكل. أكَّد لهم أنه لن یبقى حجر على حجر إال وینقض (مت 
-١٩: ٢تحدث عن الهیكل بكونه هیكل جسده هو الذي ینقضه الیهود على الصلیب لیقوم في الیوم الثالث (یو 

) واهًبا إیانا الحیاة المقامة خالل اتحادنا معه. حدثنا أیًضا القدیس بطرس عن الهیكل الحّي الذي یقوم بحجارة ٢٢
).  ٥ :٢بط  ١حیة هي جماعة المؤمنین (

سبق أن تحدثنا في كتاب "الكنیسة بیت اهللا" عن ارتباط المبنى الكنسي بالحیاة الداخلیة، حیث 
جاء فیها:  العالمة أوریجانوس، استعرضت مقتطفات لكلمات 
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[أهِّلني یارب یسوع المسیح أن أساهم في بناء بیتك...   
)، أو لتابوت العهد أو للمنارة أو للسرج! ... ١٧ :٢٥إني أتوق أن أقدم ذهًبا للغطاء (خر 

].  Ïهلم نبني خیمة إله یعقوب یسوع المسیح ربنا، ونّزینها
[لیكن للنفس مذبح في وسط القلب، علیه ُتقدم ذبائح الصالة ومحرقات الرحمة، َفُتذبح فوقه ثیران 

الكبریاء بسكین الوداعة، وُتقتل علیه كباش الغضب وماعز التنعم والشهوات...  
]. Ð"لتعرف النفس كیف تقیم داخل قدس إقداس قلبها منارة تضئ بغیر انقطاع

إن ما یمّجد اهللا لیس في المباني المادیة الضخمة، بل في النفوس الحیة التي أقامها السید المسیح من 
األموات، وتعلن حضوره في وسطها وملكوته في داخلها. لذلك أبرز اهللا معامالته مع داود كیف أقامه اهللا من 
المربض من وراء الغنم لیصیر رئیًسا لشعبه، كیف كان معه أینما ُوجد واهًبا له النجاح والغلبة. وكأنه مع كل 

نصرة روحیة وكل نجاح داخلي ُیعلن بیت الرب المجید فینا. 
ابنه الذي یخرج من  خاللعلى أي األحوال، لم یحرم اهللا داود سؤال قلبه، إنما وعده بتحقیق ذلك 

. بأن داود سفك دًما كثیًرا وعمل حروًبا عظیمة، لذلك )٨ :٢٢أي  ١(، مقدًما تبریًرا لذلك كما جاء في أحشائه
یلیق بناء بیت الرب في أیام سلیمان حیث تكون أیامه سالًما. 

الذي یقیم بیت الرب هو سلیمان، وكان رمًزا للسید المسیح ابن داود حسب الجسد الذي أقام كنیسة العهد 
الجدید بیًتا روحًیا یسكنه الثالوث القدوس. 

:  القدیس أغسطینوسیقول 
 عظیًما، إذ یسمع أ) قد تحقق في سلیمان یخطئ خط١٦-١٢: ٧([من یظن أن هذا الوعد العظیم 

القول "هو یبني لي بیًتا" لكنه ال یسمع للقول: "بیته یبقى أمیًنا وتكون مملكته أمامي إلى األبد". لیته ینصت 
ویتأمل بیت سلیمان المملوء نساًء غریبات یتعبَّدن آللهة غریبة، بل والملك نفسه الذي كان حكیًما ُخدع بواسطتهن 

وسقط في عبادة األوثان نفسها. لیته ال یتجاسر أحد فیظن أن اهللا قد وعد بذلك باطًال أو أنه كان غیر قادر أن 
سیكون علیه سلیمان هذا وبیته.   یعرف ما

إذن، یلیق بنا أال نشك في أن هذه األمور قد تحققت في المسیح ربنا الذي جاء من نسل داود حسب 
)، لئال تكون نظرتنا هنا باطلة مثل الیهود الجسدانیین الذین یدركون أن االبن المذكور هنا ٣ :١الجسد (رو 

نهم إوالموعود به لداود لیس سلیمان ومع ذلك فبعماهم العجیب عن الموعود به (المسیح) والمعلن عنه یقولون 
ینتظرون آخر.  

حًقا لقد ظهرت في سلیمان صورة لما حدث فیما بعد، إذ بنى الهیكل وكان له سالم كاسمه (ألن سلیمان 
یعني سالم)، وكان في بدایة حكمه مستحًقا للمدیح بطریقة عجیبة، بینما أظهر المسیح ربنا – بكونه ظًال له – 

]. Ñلكنه لم یماثله في شخصه
جاء في الوعد الذي قدمه اهللا لداود أن ابنه یقوم ببناء البیت اآلتي:  

. لقد ملك سلیمان أربعین سنة، أما نسله فملكوا حتى نهایة ]١٣[أثبت كرسي مملكته إلى األبد" "أ. 
 :٩). لقد سقطت مظلة داود (عا ٣٧، ٣٦، ٢٧: 89المملكة. السید المسیح هو الذي لیس لملكه نهایة (مز 

 )، أما مملكة المسیح فلن تسقط أبًدا.١١

1 On Exod. hom. 13. 
2 Ibid hom. 9. 
3 City of God 17:8. 
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  أن سلیمان یملك من البحر إلى البحر ومن النهر إلى أقصى األردن،٧٢جاء في عنوان المزمور 
 المعمودیة، حیث یقیم مملكته في ه میاسلیمان هذا رمز للسید المسیح الذي ملك من النهر أي خالل األردن،

قلوب المعمدین كأعضاء جسده الخاضعة للرأس.  
 أن سلیمان ملك أثناء حیاة داود، قبل موته، القدیس أغسطینوس یرى ]١٢[" أقیم بعدك نسلك ..."ب. 

 ). ١٧ :٣كو  ١لهذا فالوعد في جوهره ینطبق على غیره، على المسیح الذي بنى الهیكل الروحي (

: [تسلم سلیمان المملكة من أبیه نفسه بینما تحدث األنبیاء عمَّن (یبني األب الكتانتینوسیقول أیًضا 
البیت) أنه یولد بعد أن یرقد داود مع آبائه. هذا ولم یكن حكم سلیمان أبدًیا، إذ ملك لمدة أربعین سنة. ثانًیا لم 

ُیدع سلیمان قط ابن اهللا بل ابن داود، والبیت الذي بناه لم یثبت على الدوام مثل الكنیسة التي هي الهیكل الحقیقي 
) بإیمان الذین آمنوا به وقد ُدعوا مؤمنین. أما هیكل ٥ :٢بط  ١هللا، هذه التي لم تُبن من حوائط بل من القلوب (

 عن عمل ابنه (حسب الجسد): "إن لم یبن الرب البیت ١٢٦ المزمور  فيسلیمان فُبني بالید وُهدم بالید. أخیًرا تنبأ
]. Ïن، وٕان لم یحرس الرب المدینة فباطًال سهر الحراس"وفباطًال تعب البناؤ

ر بل جسد المسیح (یو ج.  ) الذي حل ٢١-١٩: ٢هیكل اهللا لیس هیكل سلیمان الذي هدمه نبوخذنصَّ
 ).٣ :٢١بیننا وصعد إلى السماء لیقیمنا فیه أبدًیا، به صرنا شركاء الطبیعة اإللهیة (رؤ 

. صار سلیمان كابن لكنه تعوَّج واحتاج إلى تأدیب، إما ]١٤[" أنا أكون له أًبا وهو یكون لي ابًنا"د. 
رحمة اإللهیة، لكننا إن أخطأنا یؤدبنا لالسید المسیح فهو االبن األزلي الذي وهبنا فیه البنوة، خالله ال تنزع عنا ا

 . ]١٤[بقضیب الناس وبضربات بني آدم 

: [بالنسبة للمسیح نفسه الذي هو رأس الكنیسة ال یمكن أن یوجد فیه أیة القدیس أغسطینوسیقول 
... إنما توجد في جسده وفي أعضائه الذین هم شعبه. ]١٤[خطیة تحتاج إلى تأدیب إلهي بتصحیحات بشریة 

"إن ترك بنوه شریعتي" (مز (): "إثم بنیه"، ٨٩لذلك ما قیل في سفر صموئیل "إن هو (تعوَّج)" جاء في المزمور (
٣٠ :٨٩(Ð .(

نختم حدیثنا عن الوعد اإللهي لداود ببناء بیت الرب بیدي ابنه بالمالحظات التالیة:  
 تكلمت بكلمة إلى أحد قضاة إسرائیل الذین أمرتهم أن یرعوا شعبي هلاهللا في حدیثه یقول: "أ. 

 الرب المفرح له هو رعایة شعبه واالهتمام  بیت. كأن بناء]٧[" إسرائیل قائالً : لماذا لم تبنوا لي بیًتا من األرز؟!
 بهم، یسیرون مع شعبه ویحامون عنه ویعتنون به كما یعتني الراعي بقطیع غنمه. 

هكذا تقول لعبدي داود" لئال یظن داود أن عدم بنائه للبیت یقلل من مركزه لدى اهللا قال لیوناثان: "ب. 
 ). كأن اهللا ینسب نفسه لداود شخصًیا، عالمة االعتزاز به.٧: ٨(

عدم بناء البیت إلى عصر سلیمان ال یعني رفضه شعبه، إذ یهتم هو بهم وعّین لهم حتى أرضهم: ج. 
... هكذا هو بیت الرب ]١٠[عینت مكاًنا لشعبي إسرائیل وغرسته، فسكن في مكانه وال یضطرب بعد ..." "

الثابت: قدسّیة حیاة مؤمنیه. 

   داود یشكر اهللا.٣
جلس داود غالًبا على األرض وأحنى رأسه أمام الرب لیشكره من أجل هذا الوعد الذي أنعم به علیه 

قائالً :  

1 Lactantius: The Divine Institutes 4:13. 
2 City of God: 17:9. 
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. لقد أدرك أنه لیس عن استحقاق ]١٨[" سیدي؟! وما هو بیتي؟! حتى أوصلتني إلى هنا؟! من أنا یا"
شخصي وال عن كرامة لبیت أبیه نال هذا الوعد اإللهي، إنما هو نعمة إلهیة فائقة جاءت به إلى كرسي الُملك 

 علیه.  هلیكون في حضرة الرب ینعم بسكناه وحلوله معه وسخاء نعم
أحوجنا أن نجلس في هدوء داخلي أمام الرب نسمع مواعیده المفرحة ونتحدث معه، مدركین عظمة  ما

عطیته المجانیة، فقد أقامنا معه من الفساد وجعلنا له ملوًكا وكهنة، وحسبنا أبناء له ننعم بشركة أمجاده. 
. شعر داود بالخجل أن یتحدث ]٢٠[" سیدي الرب وبماذا یعود داود یكلمك وأنت قد عرفت عبدك یا"

مع اهللا الذي یعرفه تماًما؛ یعرف ضعفات داود وخطایاه ومذلته كما یعرف محبته وغیرته وجهاده وصبره... لیس 
شيء مخفًیا عن اهللا.  

. ما تقدمه من عطایا فائقة ]٢١["فمن أجل كلمتك وحسب قلبك فعلت هذه العظائم كلها لتعرف عبدك" 
لیس من أجل بّر ذاتي في اإلنسان وٕانما من أجل وعدك اإللهي، وكلمته الثابته إلى األبد، حسب محبتك 

السرمدیة تقدم المواعید العظمى لعبدك. 
ت اهللا لنفسه شعًبا یفتدیه بكونه إلهم الذي یتمجد بَّ من أجل وعده لشعبه َأعطى داود هباٍت كثیرة، فقد ث

فیهم. من أجل الكنیسة المقدسة التي تحمل اسم المسیح یمنح أسراره الفائقة لمؤمنیه. 
فاآلن ارتض وبارك بیت عبدك لیكون إلى األبد أمامك، ألنك أنت یا یختم داود صالته بطلب البركة: "

. هذه هي البركة، أن یكون اإلنسان أمام اهللا ]٢٩[" سیدي الرب قد تكلمت، فلُیبارك بیت عبدك ببركتك إلى األبد
. على الدوام
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 األصحاح الثامن 

انتصارات داود المستمرة 
لم یكن داود منشغًال بمجده الذاتي وال باتساع رقعة مملكته وٕانما كان مهتًما بملكوت اهللا، لهذا لم یسَع 

نحو إخضاع األسباط تحت سلطانه إنما كان مشغوًال بخدمة الجمیع ورعایتهم بكونهم شعب اهللا. اآلن دخل داود 
. حصل على هدایا ]١٤، ٦[" وكان الرب یخلص داود حیثما توجهالنبي في حروب كثیرة وتكررت العبارة" "

  . لخدمة بیت الرب كرَّسهاوغنائم
كإنسان حكیم مهتم بملكوت اهللا لم تشغله الحروب الخارجیة عن االهتمام بتدبیر أمور مملكته الداخلیة 

بحكمة واتزان.  
 ].٨-١[ نصرته على األمم المحیطة .١
 ].١٠-٩[ توعى یقدم له هدایا  .٢
 ].١٤-١١[ تقدیس الهدایا والغنائم  .٣
]. ١٨-١٥[تدبیر أمور المملكة الداخلیة . ٤

 :  المحیطةاألمم نصرته على .١
كانت حروب داود النبي ضد األمم الوثنیة التي انجرفت تماًما في الرجاسات مع العنف والقسوة، تشیر 

إلى جهاد المؤمن ضد الخطیة بكل رجاساتها وعنفها.  
لقد ضرب داود:  

؛ أي أخذ جت وقراها، بكونها قصبتهم ]١[الفلسطینیین: "أخذ زمام القصبة من أیدي الفلسطینیین" أ. 
 وزمام دولتهم المتسلطة على یهوذا ودان، إذ كانت جت على تخم یهوذا وبالقرب من دان.

، تعني حرفًیا "لجام األمة"، إذ كانت جت Meth-eg-ammahجاءت الكلمة العبریة لزمام القصبة 
عاصمتهم تمثل من یمسك بلجام یحرك إسرائیل كیفما شاء. لقد أمسك داود بهذا اللجام وقبض علیه في یده 

لیستخدمه للتحكم فیهم عوض تحكمهم هم فیه.  
)، لسنا نعرف متى تحولت ٤-٣: ٢٢صم  ١الموآبیین: سبق أن أودع داود والدیه لدي ملك موآب (ب. 

هذه الصداقة إلى عداوة لتستمر بعد ذلك. ربما كان موآب یسند داود عندما كان شاول یقاومه، یهدف بذلك إلى 
مقاومة شاول كملك رسمي، لكن إذ صار داود ملًكا واتحدت األسباط مًعا تحت قیادته واستقرت مملكته ثار موآب 

 ضده. 

ضرب داود المدینة، قتل الثلثین، واستبقى الثلث یدبرون أمورهم الداخلیة مقابل دفع جزیة (تقدیم هدایا). 
).  ١٧ :٢٤وقد تحققت نبوة بلعام: "یقوم قضیب من إسرائیل فُیحطم طرفي موآب" (عد 

).  ٤-3: ٣مل  ٢بقى موآب یدفع الجزیة حتى موت آخاب حیث ثار ملك موآب ضد إسرائیل وعصاه (
 أو اآلرامیین: كانت آرام تضم في الشمال مملكتین عظیمتین متمایزتین: آرام صوبة السوریینج. 

 تها صوبة یظن البعض أنها حمص) تسیطر على عدة ملوك؛ وآرام النهرین (عاصمتها دمشق). م(عاص

 في أیام شاول وداود وسلیمان مملكة Ïبدأ داود بمحاربة هدد (هدر) عزر ملك آرام صوبة. كانت صوبة
 :٨صم  ٢؛ ٣: ١٨أي  ١آرامیة قویة غرب الفرات. امتد سلطانها یوًما إلى حدود حماة إلى الشمال الغربي (

1 The Westminster Dict. of the Bible, p. 57. 
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) وكانت دمشق إلى جنوبها أو إلى الجنوب الغربي منها، ألن إحدى مدنها بیروثاي كانت تقع بین حماة ١٠
ودمشق. 

)، من الوراء، فجاء ملك آرام دمشق لنجدته فضربه ١٣ :١٨أي  ١ضربه داود من الغرب في حماه (
سحق إبراهیم وإیرى البعض أن آرام دمشق هي ذاتها آرام النهرین، موقعها فدان آرام حیث عاش اآلباء (داود 

.  )ویعقوب
بضرب داود آرام صوبة وآرام دمشق حطم كل ممالك آرام العظیمة؛ ولكي ال تتجمع جیوشهم ثانیة 

لمحاربته أقام محافظین في صوبة ودمشق، وألزمهم بدفع جزیة (تقدیم هدایا). 
استولى داود على أتراس الذهب (مطلیة بالذهب)، وهي أتراس حراس الملك، وجاء بها إلى أورشلیم. كما 

)، األولى ربما ٨ :١٨أي  ١جاء بنحاس كثیر جًدا من مدینتي هدد "باطح" و "بیروثاي" وهما طبحة وخون (
ا یرجح آخرون م، أما الثانیة فیرى البعض أنها بیروت، بینÏ)باطح تعني ثقة(والفرات تكون هي طبحة التي بین حلب 

. Ð)بیروثاي تعني "آباًرا"( أمیال جنوب غربي بعلبك ٦ قریة بریتان على بعد أنها
استخدم سلیمان الحكیم النحاس الذي ُأخذ من هاتین المدینتین في صنع بحر النحاس واألعمدة واآلنیة 

النحاسیة.  
القدیس غلبهما. یعلن وترنم داود النبي بالمزمور الستین عندما حارب آرام صوبة وآرام النهرین (دمشق) 

إنه حمل روًحا نبوًیا، إذ یعلن ما لم نجده في التاریخ لیكشف لنا خالل [ : على عنوان المزمور قائالً أغسطینوس
. ]Ñالرمز ما سیحدث مستقبالً 

عنوان المزمور كما جاء في الترجمة السبعینیة هو:  
. إلى الذین ال زالوا یتغیرون(

إلى نصب تذكاري منقوش، ألجل داود،  
للتعلیم، 

 وصوبة السریانیة Mesopatamaiaعندما حرق المصیصة السریانیة (ما بین النهرین، آرام النهرین 
(آرام صوبة).  

. ) الملح اثنى عشر ألًفا في وادي  فرجع یوآب وضرب من آدوم
 تفسیًرا رمزًیا لهذا العنوان موجزه اآلتي (بتصرف):  القدیس أغسطینوسیقدم لنا 

 یر المسیح (ابن داود) حیاتهم ألجله هو... كأن السید المسیح هو الذي غإن المزمور كتب من أجل الذین ي
یغیر حیاتنا ویجددها، وغایة هذا التغیر هو أن نتعلم أن نلتقي به كغایة الناموس أو الوصیة أو التعلیم (رو 

 ). فهو المعلم وهو المجدد وهو الغایة. ١٠ :٥

  حدث هذا التغییر؟ يكیف 

 أن القدیس أغسطینوس (ما بین النهرین) السوریة (آرام): یرى Mesopatamaiaبحرق المصیصة أ. 
 وكأنه لكي تتغیر حیاتنا یحرق الرب تعالینا وعجرفتنا لننعم .سوریا تعني "تعالٍ " و "مصیصة" تعني "دعوة"

باتضاعه. أرسل روحه القدوس الناري إلى العالم لیحرق كل فساد مجدًدا طبیعتنا (في میاة المعمودیة)؛ عوض أن 

1 Ibid, p. 105. 
Ð  ٢٠٧قاموس الكتاب المقدس، ص. 

3 On Ps. 60. 
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منح اإلنسان الجدید وُیدخل العالم إلى النار فیهلك أرسل ناره إلى العالم لیجدده، بحرق أعمال اإلنسان العتیق 
هو قدیم  الداخلي أو الحیاة الجدیدة التي في المسیح. لیتنا ال نخاف نار المسیح وٕان كانت تحرق فهي تحرق ما

 فینا.

برجوع "یوآب"؛ في رأیه أن كلمة "یوآب" معناها "عدو". وكأن المسیحي یرجع إلى ابن داود ب. 
 المنتصر بعد أن كان عدًوا هللا... لنرجع إلى مسیحنا أحباء بعد العداوة القدیمة. 

ضرب اثني عشر ألًفا من آدوم في وادي الملح. إن كانت "آدوم" تعني "أرًضا"، فتغییرنا یعني ما هو ج. 
هو سماوي. كما لبسنا صورة التراب (آدم األول) هكذا یلزمنا أن نلبس صورة السماوي (آدم  أرضي فینا لنحمل ما

).  ٤٩ :١٥كو  ١الثاني) (

 :  توعى یقدم له هدایا.٢
أرسل توعى أو توعو ملك حماة ابنه إلى داود لیسأل عن سالمته ویباركه بسبب ضربه هدد عزر، الذي 
كان عدًوا لتوعى. قدم االبن هدایا: آنیة فضة، آنیة ذهب، آنیة نحاس، قدسها داود لحساب بیت الرب. هكذا قبل 

یهوى الحرب بل یطلب السالم.   داود هذه اإلرسالیة، معلًنا أنه ال

 : تقدیس الهدایا والغنائم. ٣
 یهیئ الطریق لسلیمان ابنه لبناء بیت الرب من جانبین:   الملككان داود

إخضاع األمم المقاومة مثل آرام النهرین وآرام صوبة وآدوم، وٕاقامة عالقات وّد مع األمم المسالمة أ. 
 مثل مملكة حماة... حتى یعیش سلیمان متفرًغا لبناء بیت الرب في جو من السالم. 

إعداد اإلمكانیات للبناء، إذ لم یستخدم داود الغنائم والهدایا لصالحه الخاص وال إلثراء أسرته ب. 
 وسبطه وٕانما قدم الغنائم مع الهدایا لحساب بیت الرب. 

)  والثانیة خصصها لخدمة ٢١ :٥(میز داود النبي بین التماثیل الذهبیة واآلنیة الذهبیة؛ األولى حرقها 
بیت الرب. األولى أي األصنام تشیر إلى الشر الذي یجب تحطیمه تماًما، فإن اهللا لیس في حاجة إلى الذهب أو 
الفضة... والثانیة تشیر إلى تحویل الطاقات والمواهب المستخدمة للشر إلى طاقات ومواهب لحساب ملكوت اهللا. 

اهللا یرفض الشر ویقدس ما دنسناه خالل الشر، یكره الخطیة ال الخطاة.  
" ونصب داود تذكاًرا عند رجوعه من ضربه ثمانیة عشر ألًفا من آدوم في وادي الملحقیل أیًضا: "

هو هذا النصب إال صلیب ربنا  هو أرضي)... ما علن تحطیمة آدوم (أي ماي. هكذا أقام نصًبا تذكارًیا ]١٣[
 الذي تغنى به داود عند ٦٠یسوع المسیح الذي حولنا عن الزمنیات إلى السماویات. لذلك جاء في المزمور 

 بصلیب .ْطرُح نعلي"أَ ضربه آدوم وآرام: "زلزلَت األرَض َفَ◌َصْمَتها، أْجُبْر كسرها ألنها متزعزعة... على آدوم 
  !ربنا تتزلزل فینا األفكار األرضیة لنطأها تحت أقدامنا

 :  تدبیر أمور المملكة الداخلیة.٤
كما نجح داود في حروبه ضد األمم المقاومة وكسب صداقات األمم المسالمة نجح أیًضا في االهتمام 

 الداخلیة ورعایة شعب اهللا على خالف شاول الذي كان قوًیا في الحروب وفاشًال في سیاسته هبشئون مملكت
الداخلیة.  

: اهتم بكل الشعب وبالقضاء لهم بالعدل: "وملك داود على جمیع إسرائیل، وكان داود یجري قضاًء أوالً 
. ]١٥[وعدًال لكل شعبه" 
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: "یدین شعبك بالعدل ومسكینك بالحق، تحمل الجبال سالًما للشعب واآلكام بالبر. ٧٢جاء في المزمور 
). ٤-٢: ٧٢ویسحق الظالم" (مز بني البائسین كین الشعوب. یخلص ایقضي لمس

نجح في توزیع المسئولیات على قادة یسندونه، فأقام:  ثانیا: 
 یوآب على الجیش.أ. 

ًال یكتب أحكام الملك ویحفظها. ب.   یهوشفاط بن أخیلود ُمسجِّ

 نین. هثار كاأصادوق بن أخیطوب من نسل ألیعازار وأخیمالك بن أبيج. 

 سرایا كاتًبا، أي وزیًرا ومفتًشا للدولة. د. 

ین، وهم أیًضا حراس الملك بنمذیداع رئیًسا على الجالدین والسعاة الذي یعاقبون ال بنایاهو بن یهوهـ. 
). الكلمة األصلیة لجالدین "كریتیون"، ربما ألن الملوك كانوا یفضلون استخدام حراس من ٤ :١١مل  ٢(

 حدثت فتنة من الشعوب ال یتسترون علیهم بسبب القرابة.  األجانب حتى إذا ما

تعني ممارسة العمل الكهنوتي التعبدي وٕانما  بنیه (بني داود) كهنة أي شفعاء. كلمة "كهنة" هنا الو. 
عمل الشفاعة كحكام تحت یدْي داود ویعملون لحساب الشعب وخدمتهم؛ یقدمون لداود طلبات الشعب الحقیقیة... 

 . لذا حسبوا ككهنة
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 األصحاح التاسع 

داود ومفیبوشث 
ر الغیر، أما داود النبي والملك ععادة إذ یستریح اإلنسان ویستقر ینسى الماضي بآالمه ویتجاهل مشا

صاحب القلب الكبیر فنجاحه واستقراره دفعه باألكثر إلى بحثه عن راحة اآلخرین. لقد أراحه اهللا من جمیع 
)، فبدأ یسأل ١٧-١٤: ٢٠صم  ١ سنة لم ینس عهده مع یوناثان (١٥أعدائه، وبعد موت شاول ویوناثان بحوالي 

إن كان قد بقى أحد من بیت شاول لكي یصنع معه إحساًنا من أجل یوناثان. سمع عن مفیبوشث بن یوناثان، 
  . كأحد أفراد أسرتههاألعرج الرجلین، فاستدعاه لیرد له حقول جده شاول ویقیمه ضیًفا دائًما یأكل معه على مائدت

 ].٦-١[ داود یستدعي مفیبوشث  .١
]. ١٣-٧[ داود یرد له حقول شاول  .٢

 :  داود یستدعي مفیبوشث. ١
 ٢من العادات القدیمة أن یقتل الملك الجدید كل نسل الملك السابق لئال یقاوموه ویطلبوا الُملك ألنفسهم (

)، أما داود النبي فأدرك أنه لم یستلم الُملك من ید إنسان بل من اهللا، وألنه لم یضع قلبه على المجد ١ :١١مل 
الزمني بل مجد اهللا لذا لم یخف على كرسیه وال طلب قتل نسل شاول، إنما على العكس إذ استقر بدأ یبحث عمن 

.  ]١[بقى من نسل شاول لیصنع معه معروًفا 
نه یوجد بعد ابن لیوناثان أاسُتدعى صیبا عبد شاول ووكیله قبل موته، فامتثل أمام داود الملك وأخبره ب

"ماكیر" (، وأنه في بیت رجل غني یدعى ماكیر بن عمِّیئیل في لودبار بجلعاد شرق األردن ]٣[أعرج الرجلین 
.  )معناه "ُمبتاع"

 ربما في وقت تغلب Ð، كان خادًما أو عبًدا للملك شاول. ُحررÏ"صیبا" اسم آرامي یعني "غصًنا"
الفلسطینیین على شاول. وكان أًبا لعائلة كبیرة واقتني عبیًدا.  

 :   داود یرد له حقول شاول.٢
كان داود النبي والملك نبیًال للغایة في تعامله مع مفیبوشث، كریًما في عطائه له:  

تحدث معه وهو صبي صغیر السن وأعرج كإنسان معجب به، ُیسر بالحدیث معه، ذي كرامة... أ. 
یریح نفسه الداخلیة ویشبعها،  لقاء داود معه كان أثمن بكثیر وأعظم من الحقول التي ُردت إلیه، إذ أعطاه ما

دفع القدیس بولس أن یطالبنا بتقدیم قلبنا   ال تقدر كل مقتنیات العالم أن تهبها لإلنسان. هذا ماالذياألمر 
(الحب) للمحتاجین قبل تقدیم األموال أو العطایا المادیة. یقول الرسول: "وٕان أطعمت كل أموالي وٕان سلمت 

 ). ٣ :١٣كو  ١حترق ولیس لي محبة فال أنتفع شیًئا" (أجسدي حتى 

ال تخف، فإني ألعملن معك یبدو أن مفیبوشث كان خائًفا أن یقتله الملك، لذا طمأنه داود قائًال له: "ب. 
ص وأمانة في صداقته لداود یجنیه ابنه الزرعه یوناثان من حب خ . ما]٧[معروًفا من أجل یوناثان أبیك" 

 مفیبوشث بعد موت أبیه بسنوات. 

1 The Westminster Dict. of the Bible, p. 1023. 
2 Joseph Antiq. 7: 5: 5. 
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، وطلب من صیبا (یبدو أنه رجل طماع ]٧[أرد إلیك كل حقول أبیك" قدم داود حًبا عملًیا له: "ج. 
وخبیث أراد فیما بعد عندما ُطرد داود أن یغتصب هذه الممتلكات) أن یعمل هو وبنوه وعبیده في حقول شاول 

 لحساب حفیده مفیبوشث.

... لم یحتمل مفیبوشث هذا الكرم ]٧[وأنت تأكل خبًزا على مائدتي دائًما" أخیًرا حسبه كأهل بیته: "د. 
من هو عبدك حتى تلتفت إلى كلب : سجد وقالالشدید والحب المتدفق والرقة غیر المتوقعة حتى وهو أعرج" 

 . ]٨[" میت مثلي؟!

)، وها هو ابن یوناثان یسجد لداود ٤١ :٢٠صم  ١سبق أن سجد داود لیوناثان بكونه ولي العرش (
كملك.  

داود في سخائه یرمز للسید المسیح ، الذي یدعونا إلیه لنلتقي معه كأحباء؛ ینزع عنا الخوف، ویرد إلینا 
ما ُفقد منا (الطبیعة الصالحة التي خلقنا علیها) كما وهبنا أن نجلس على مائدته السماویة نتناول جسده ودمه 

المبذولین سّر خالص وتمتع بالحیاة األبدیة.  
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 األصحاح العاشر 

تآمر الرؤساء على داود 
أراد داود صاحب القلب الكبیر أن یصنع معروًفا مع حانون ملك عمون من أجل ما فعله أبوه ناحاش 

معه، لكن المشیرین أساءوا الفهم وأثاروا الملك ضده مدعین أن داود أرسل جواسیس – وال معزین – لیقتحم 
  م.المدینة، فتحالف حانون مع الملوك المحیطین به لمحاربة داود... لكن داود انتصر علیه

) التي ١١٠، ٦٠، ٢١، ٢٠، ٢كانت هذه الحروب وأمثالها فرصة لیسجل لنا داود بعض مزامیره (مز 
 هتنبأت عن ثورة األمم، وتآمر الرؤساء على السید المسیح حتى ُیصلب، ویبقى األشرار یتحالفون ضد كنیست

.  فیتمجد السید المسیح في الكنیسة المضطهدة

 ].٥-١ [ حانون یهین رسل داود  .١
]. ١٤-٦ [ الغلبة على بني عمون وملوك آرام .٢
]. ١٩-١٥[ الغلبة على هدر وعزر   .٣

 :   حانون یهین رسل داود.١
أساء مشیرو حانون ملك بني عمون الظن بداود إذ حسبوا أن رسله للتعزیة جواسیس القتحام المدینة، 

أخطر إساءة الظن على حیاتنا!  وبمشورتهم الشریرة أثاروا حرًبا عظیمة أدت إلى هالك الكثیرین. ما
، وهي غیر رّبة Ïجاء ُرسل داود إلى مدینة رّبة أو رّبة عمون. كلمة "ربة" معناها "عظیم" أو "عاصمة"

) القریبة من أورشلیم، إنما هي ربة بني عمون القائمة عند منبع نهر یبوق، ٦ :١٥التي على جبال یهوذا (یش 
 ق.م.) ودعیت فیالدلفیا تكریًما ٢٤٦-٢٨٥ میًال شرقي األردن. جّملها بطلیموس فالدلفوس (سنة ٢٣تبعد حوالي 

له، اسمها الحدیث عّمان، عاصمة شرق األردن. یمر بها الطریق التجاري بین دمشق وشبه الجزیرة العربیة.  
استمع حانون لمشیریه األشرار فحلق نصف لحي الرسل وشق ثیابهم... یعتبر هذا العمل عند العبرانیین 

یخجلوا من لقائهم مع  إهانه عظیمة. سمع داود الملك فذهب إلیهم وطلب منهم أال یرجعوا إلى أورشلیم حتى ال
! رجال البالط. هكذا حمل داود مشاعر رقیقة، إذ یهتم بمشاعر كل إنسان ویخشى إن ُتجرح

 :   الغلبة على بني عمون وملوك آرام.٢
شعر بنو عمون أن إهانة سفراء داود موجهة إلى الدولة كلها، ملًكا وشعًبا، وأنه البد أن ینتقم داود 
منهم، فاستأجروا آرامیین من ممالك آرام وتحالفوا معهم على محاربة داود. استأجروا آرامیین من بیت رحوب 

وصوبة ومعكة وطوب. هكذا دفعت إساءة الظن إلى حرب طاحنة بین دول وممالك كثیرة! 
. مدینة في شمال فلسطین، في Ð: إسم عبري معناه "بیت موضع رحب أو مفتوح أو بالزا"بیت رحوب""

)، تدعى "رحوب". سكنها اآلرامیون (السریان)، موقعها بقرب "دان" أو "تل ٢ :١٣وادي األردن األعلى (عد 
القاضي"، كانت في موقع "بنیاس" الحالیة.  

 راجع تفسیر األصحاح الثامن.  "بةصو"

1 The Westminster Dict. of the Bible, p. 788. 
2 Ibid p. 111.  
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)، على تخوم فلسطین ٧-٦: ١٩أي  ١إحدى ممالك آرام دعیت "آرام معكة" أو "سوریا معكة" (معكة" "
إسم "معكة" معناه (). ٢٤ :٢٢الشمالي الشرقي بین أرجوب غرًبا والبریة شرًقا، سكانها من ساللة ناحور (تك 

. )Ï"غبي"
. منطقة تقع شرق األردن، هرب إلیها یفتاح لما حرمه Ð: معناها "صالح أو حسن أو طیب" طوب""

)، لعلها هي 7: 12مك  ٢؛ 13: 5مك  ١)، ربما هي أرض تبیاس (٥، ٣: ١١إخوته من المیراث (قض 
 (حالًیا أم قیس أو مقیس).  Gadara أمیال جنوبي جدارا ١٠"الطیبة" التي تبعد 

إذ سمع داود بتحالف هذه الممالك مًعا ضده لم یخف وٕانما باألكثر تمسك بوعود اهللا له، فاستعد للحرب 
متكًئا على قوة الرب نفسه، قائالً :  

"لماذا ارتجت األمم وتفكرت الشعوب في الباطل.  
 قام ملوك األرض وتآمر الرؤساء مًعا على الرب وعلى مسیحه...  

  الساكن في السموات یضحك. الرب یستهزئ بهم... 
إني أخبر من جهة قضاء الرب. 

 قال لي: أنت ابني. أنا الیوم ولدتك. اسألني فأعطیك األمم میراثًا لك وأقاصي األرض ملًكا لك...  
). ٢ فاآلن أیها الملوك تعقلوا... (مز 
 (بني الجنوب أن یقاوم هذه الممالك المجتمعة التي تحاربه من ةلم یكن ممكنا لداود برجاله المشا

عمون) ومن الشمال (اآلرامیین) والتي خرجت بمركبات وخیل...  إنما اتكل على قوة اهللا، قائالً :  
). ١ :٢١"یارب بقوتك یفرح الملك، وبخالصك كیف ال یبتهج أحد؟! (مز 

). 7: 20مز (لهنا نذكر" إالخیل، أما نحن فاسم الرب ب"هؤالء بالمركبات وهؤالء 
رأى داود خالل هذه المعركة التي طرفاها اهللا نفسه وقوات الظلمة أي إبلیس، معركة الصلیب حیث 

تجمعت قوات الظلمة ضد االبن الوحید الجنس، لذا أنشد قائالً :  
). ١: 110"قال الرب لربي اجلس عن یمیني حتى أضع أعداءك موطًئا لقدمیك" (مز 

خرج بنو عمون واصطفوا للحرب عند مدخل المدینة، غالًبا "رّبة"، بینما كان اآلرامیون (السوریون) في 
) حتى یسهل تحرك مركباتهم.  ٧ :١٩أي  ١السهل (الحقل) مقابل میدیا (

لو أن یوآب جمع كل رجاله لیحارب بني عمون متجًها نحو الجنوب لضربه اآلرامیون من خلف في 
الشمال، خاصة وأن اآلرامیین أكثر قوة من بني عمون. بحكمة قّسم یوآب رجاله قسمین، أخذ الجبابرة معه متجًها 

نحو اآلرامیین بینما أخوه أبیشاي متجًها نحو بني عمون، واتفقا مًعا أنه إن ضعف طرف یسنده اآلخر.  
إذ كان اآلرامیون مستأجرین لم یستطیعوا الوقوف أمام یوآب ورجاله األبطال، وبالتالي خاف بنو عمون 
وهربوا من أمام أبیشاي ودخلوا مدینة ربة قبل أن یبدأ أبیشاي بمحاربتهم. خافوا ألنهم أضعف من اآلرامیین. لم 

).  ١: ١١(یلحقهم أبیشاي وال یوآب بل عاد االثنان مستحسنین تأجیل الحرب لمدة سنة كاملة 
اتفاق یوآب مع أخیه أبیشاي أن یكون كل منهما مستعًدا لنجدة اآلخر یكشف عن أحد مالمح الجهاد 

الروحي الحّي، وهي مساندة العضو ألخیه. لذا أوصى السید المسیح تلمیذه بطرس: "ولكني طلبت من أجلك لكي 
). فإن كان اهللا هو سر نصرتنا وقوتنا یلزمنا بدورنا ٣٢ :٢٢یفنى إیمانك، وأنت متى رجعت ثبت إخوتك" (لو  ال

). ١٤ :٥تس  ١أن نسند الضعفاء. یقول الرسول بولس: "أسندوا الضعفاء" (

1 Ibid p. 574. 
2 Ibid p. 954. 
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 :  الغلبة على هدر عزر.٣
 وقد بعث إلیهم هدر ؛حاول اآلرامیون أن یردوا اعتبارهم وسمعتهم فتجمعوا من جدید لمحاربة رجال داود

) شوبك رئیس جیشه، لكن داود غلبه وُقتل شوبك في الحرب، فخاف الملوك ٣ :٨(عزر ملك آرام صوبا 
.  عمون بعدبني الخاضعون لهدر عزر وتصالحوا مع داود واستعبدوا له ولم یعودوا یساندون 
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  الثانيالباب 

 
 
 
 

متاعب داود وضعفاته 
 

]. ١٢-١١[ داود وامرأة أوریا الحثِّي .١
]. ١٣[ متاعب خطیة آمنون  .٢
 ].١٩-١٤[ ثورة أبشالوم   .٣
]. ٢٠[ ثورة َشَبع    .٤
] 21. مجاعة بسبب الجبعونیین [5
 ].٢٣-٢٢[ قصیدة داود وكلماته األخیرة .6
]. ٢٤[ اإلحصاء والوباء  .7
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قدم لنا الكتاب المقدس صورة واقعیة لشخصیة داود النبي والملك، الذي عاش بقلٍب منفتٍح نحو اهللا 
ته، في نقاوة وطهارة، مشتاًقا أن یخدم اهللا ویمجده في جدیة و غیرة متقدة ناًرا، وأن یبذل حیاته بوالناس منذ ُصبوَّ

 واهًبا له كل ،من أجل األمانة حتى في رعایته الخراف غیر الناطقة. كافأه اهللا على هذه الحیاة الجادة المقدسة
  .  وكان رب الجنود معه،نجاح حتى تعظم جًدا

ستطاع داود أن یقتل أسًدا ودًبا لینقذ خروًفا أو أكثر وأن یقتل بحجر أملس ُجلیات الجبار الذي یعیر ا
صفوف الشعب ویجدف على اهللا. واجه مقاومة شاول الملك المستمرة ومطاردته بقلب مملوء سماحة وحكمة. قبل 
وعود اهللا بصبر واتزان دون تلهف على نوال مجد واستالم المملكة. حین سقط مطارد له كشاول الملك أو منافس 

  بل من أعماق قلبه یرثیه كرجل محبوب لدیه.،یعرف الشماتة كمفیبوشث كان الرجَل النبیَل الذي ال
هذه السیرة العطرة الفریدة من نوعها تكشفت بأعظم جالء خالل المزامیر التي أنشدها بروح اهللا لتبقى 

ذخًرا للمؤمنین وعوًنا لهم في الحیاة المقدسة في الرب. 
اآلن بعد أن صار ملًكا على كل األسباط، واستقرت مملكته، وجاء بالتابوت إلى مدینته، في لحظة 
ضعف تهاون فسقط لتظهر الطبیعة البشریة بأعماق ضعفها في حیاة داود العظیم. انهار هذا الجبار وانحدر 

 من خطیة إلى أخرى. وكان یظن أنه قادر على إخفاء هذا الضعف فإذا بها تنفضح أمامنا جمیًعا عبر دریجبالت
األجیال بعد أن نال تأدیبات ُمرَّة وحلت به أحزان متوالیة خالل كل بقیة أیام حیاته.  

خفاء للضعف أو تستر إلم یخجل الوحي اإللهي عن تسجیل هذه السقطات في شيء من التفصیل، دون 
علیه حتى ندرك الحاجة إلى التجدید الكامل للطبیعة البشریة، بل الحاجة إلى تدخل الخالق نفسه لتحقیق هذا 

التجدید.  
سقطات داود هي جرس تحذیر یدوي عبر األجیال لكي یتیقظ كل مؤمن وكل خادم – مهما بلغت قامته 

الروحیة أو خبراته عبر السنوات – لئال یسقط. 
سقطات داود مألته أحزاًنا ُمّرة لكن بالتوبة تحولت لمجده، فصارت سیرته ومزامیر توبته سّر قیام 

لكثیرین حطمتهم الخطیة وهوى بهم الیأس! 
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 األصحاح الحادي عشر 

شبع بثسقوط داود مع 
هرب بنو عمون أمام أبیشاي ودخلوا مدینتهم الحصینة رّبة، وٕاذ تمت استعدادات كافیة لمحاربتهم عند 

حرب حیث قاموا بتخریب مدن لیعودوا یمثلون خطًرا على مملكة داود، أرسل داود یوآب وعبیده ل مدینتهم حتى ال
بني عمون وقراها وحاصروا مدینتهم الحصینة ربَّة، أما داود فأقام في أورشلیم. استسلم داود للتراخي وتمشى على 

 فانحدر تدریجًیا حتى ارتكب خطایا بشعة.  ،السطح وترك العنان لعینیه تتطلعان إلى امرأة أخیه
 ].٢-١[تراخي داود   . ١
 ].٥-٣[ السقوط التدریجي .٢
 ].١٣-٥[   عالجه البشري.٣
]. ٢٥-١٤[ تسلیم أوریا للموت .4

   تراخي داود.١
وة األولى في السقوط هي التهاون واالسترخاء. لم یسقط داود في مثل هذه الخطیة (الزنا) حین طالخ

حین صار طریًدا أمام وكان ُیجاهد في صباه وشبابه وهو یرعى الغنم، وحین عمل في البالط الملكى لدى شاول، 
الملك، وأیًضا حین كان ملًكا على سبط واحد، وحین اهتم بخالص األسباط جمیعها، أما آلن وقد استقرت مملكته 

وتزاید في المجد وصار له بیت من األرز ترك الحرب لیوآب رئیس جیشه واسترخى في بیته في أورشلیم.  
  من وتمشى على سطح البیت "فرأىهجاهدین قام عن سریرم المساء عوض الصالة من أجل ال وقتفي
... حیاة التراخي خلقت فراًغا في القلب والحواس ]٢[ "ر جًداظمرأة تستحم وكانت المرأة جمیلة المناعلى السطح 

لیطلب اإلنسان شبًعا لحواسه بجمال خارجي.  
 عن خطورة التراخي والكسل في حیاة المؤمن كما في حیاة القائد مار إسحق السریانيتحدث  كثیًرا ما

الروحي، فمن كلماته:  
].  Ï[تراخي أعضاء الجسد یتبعه هیام األفكار وتشتیتها

[عندما یتطلع الجسد إلى الترف واألمور العالمیة ویرى علل االرتخاء في كل ساعة تلتهب فیه الشهوة 
. ]Ðالمحرقة

].  Ñضرَّان لیس فقط من یخضع لهما وٕانما أیًضا من هم تحت قیادتهي[اإلهمال والرخاوة 
[اإلنسان الذي یصیر في عهدته كنز ال ینام. إْن راَعْینا ناموس السهر ومارسنا التمییز بمعرفة، هذه 

]. Òالتي نجني منها ثمرة الحیاة فإنه لن تقترب إلى ذهننا هجمات األهواء بأیة وسیلة

   السقوط التدریجي.٢
لیعام امرأة أوریا الحثي. فأرسل داود أ  بنتلیست هذه بثشبعأ"فأرسل داود وسأل عن المرأة، فقال واحد: 

.  ]٤-٣[رسًال وأخذها فدخلت إلیه فاضطجع معها وهي مطهرة من طمثها، ثم رجعت إلى بیتها" 

1 The Ascetical homilies, hom. 22. 
2 hom . 37. 
3 hom . 48. 
4 hom . 62. 
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عن الشریعة  كان داود قوًیا، لم یسقط قط منذ صباه في الزنا، وال قتل أحًدا بظلم، وال مال یمیًنا أو یساًرا
اللهم إال في لحظات ضعف بسیطة، كیف یسقط اآلن وهو ملك قوي ونبي مختار وقاٍض عادل للشعب؟! 

لعل داود لم یكن یتوقع في نفسه أنه ینحدر یوًما إلى هذا السقوط الشنیع، لكن الخطیة خاطئة جًدا 
ومخادعة للغایة، تعرف كیف تلقي شباكها وفخاخها لتصطاد الجبابرة تدریجًیا. بدأ داود بالتراخي في أورشلیم وقت 
الجهاد، والنوم على سریر الكسل في بیته، ثم بالمشي على السطح عوض الصالة من أجل رجاله واالنسحاق أمام 

اهللا من أجل شعبه؛ مال داود ونظر من على السطح لیرى امرأة تستحم في بیتها؛ سأل عنها إذ ربما حسبها فتاة 
عذراء لیتزوجها، وعرف أنها امرأة أوریا الحثي الذي یحارب من أجل مملكته، بعث إلیها رسًال وأخیًرا سقط معها!! 

لقد شلت الشهوة كل تفكیر جاد، فقد نسى داود اآلتي:  
أنه مسیح الرب ونبّیه الذي نال نعًما إلهیة عظیمة؛ فال یلیق به أن یحطم قدسیة حیاته الداخلیة في أ. 

 الرب. 

أنه في حالة حرب، وكان یلیق به أن ینزل المعركة: كعادته لیبذل ویعطي بفرح من أجل مجد اهللا و ب. 
 بنیان الجماعة، ال أن یطلب ما إلشباع شهوات جسده. 

 ). 1٠: 2٠یغتصب امرأة متزوجة كاسًرا الشریعة التي تطلب قتل االثنین (ال ج. 

 ون بطًال أمیًنا یدافع عن مملكته، وهو رجل غریب الجنس متهود. خيد. 

)، فإن الخطایا الكبیرة – إن ١٥ :٢هذا السقوط سرَّه التهاون بالثعالب الصغیرة المفسدة للكروم (نش 
صح التعبیر – بدایتها إهمال صغیر، وبالتدریج ینحدر اإلنسان إلى سلسلة من الخطایا.  

 حین قام داود عن سریره یتمشى على سطح بیته ویتطلع نحو امرأة تستحم. ]١١[ مساءً لقد كان الوقت 
كان الوقت مالئًما للسقوط، ألن "شمس البر" قد غرب عنه، وحلت الظلمة حوله فعاش كما في لیل.  

لن یحل بنا مساء، وال تكتنفنا ظلمة، بل بالحري نصیر فمادام مسیحنا – شمس البر – مشرًقا فینا، 
أبناء نور محفوظین بنعمته من السقوط. یقول الرسول بولس: "وأما أنتم أیها اإلخوة فلستم في ظلمة... جمیعكم 
أبناء نور، وأبناء نهار، لسنا من لیل وال ظلمة... وأما نحن الذین من نهار فلنصح البسین درع اإلیمان والمحبة 

). ٨-٤: ٥تس  ٢وخوذة هي رجاء الخالص" (
ارتباطنا بمسیحنا ینیر أعماقنا فال یزحف فكر خبیث إلینا وال یتسلل لص إلى قلبنا. 

لقد تسللت شهوة شریرة إلى أحاسیس داود في المساء، جاءت كضیف – على حد تعبیر ناثان النبي 
) ُیرید أن یأكل ویشبع، فأرسل داود إلى بیت أوریا الحثي یأخذ زوجته الوحیدة بثشبع، یقدمها طعاًما له. ٤ :١2(

طلبها داود إلشباع شهواته مع أن له زوجاته... افترستها شهوته كما افترسته هو أیًضا! 
، ربما شعرت المرأة بما في قلبه فأغرته وأثارت مشاعره، إذ حسبت ]4[یقول الكتاب انها "دخلت إلیه" 

ذلك فخًرا لها أن یطلبها ملك عظیم... ومع هذا فإن داود ال یتبرر وال ُنسب له عذر، ألنه هو الذي أرسل یطلبها. 
  ینكسرلقد استطاع وهو صبي أن یقتل جلیات الجبار ویرعب الوثنیین ویرد للشعب كرامته، وها هو أمام شهوته

في مذلة بین یدي امرأة! 
 عن سقوط داود أمام شهوته الجسدیة قائالً :  القدیس أغسطینوسیعلق 

[هذا الضعف الذي للجسد یجب أن یكون موضع اعتبار. لتذكر كلمات الرسول: "ال تملكن الخطیة في 
). لم یقل: "ال تكن فیكم الخطیة"، بل: "ال تملكن الخطیة". توجد خطیة فیك متى ١٢ :٦جسدكم المائت" (رو 

وجدت لذة، وتملك الخطیة فیك متى وافقتها. یلیق بك أن تلجم اللذة الجسدیة النابعة عن مصدر غریب غیر 
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شرعي، وال تتركها متسیبة. لتروضها متحكًما فیها، ال أن تتركها تتحكم فیك... احذر حتى إن كان لیس فیك 
شيء یتحرك... هل أنت أقوى من داود؟...  

هذه الخطیة لم یرتكبها داود حین كان شاول یضطهده... وحین كان مرتبًكا بسبب أعدائه، هارًبا إلى 
أماكن متنوعة لكي ال یسقط بین أیدیهم. لم یشته ما للغیر، وال قتل زوج امرأة بعد أن زنى معها. كان في ضعف 

. ]Ïمن متاعبه، لكنه كان ملتصًقا باهللا حینما كان یبدو أكثر بؤًسا. نافعة هي التجارب، إنها مشرط الجراح

   عالجه البشري.٣
)، لذلك أرسلت إلى الملك لیدبر أمر خالصها 1٠: 2٠بحسب الشریعة كانت بثشبع مستوجبة القتل (ال 

من الموت. أرسل داود إلى رجلها یطلبه من الحرب لینزل إلى بیته، فُیحسب الحمل منه وتختفي آثار الجریمة، 
خوته یجاهدون في المیدان.  إلكن أوریا لم یرض أن ینام في بیته مادام 

لقد وبَّخ اهللا داود على لسان أوریا دون أن یدري، إذ قال له: "إن التابوت وٕاسرائیل ویهوذا ساكنون في 
 بیتي آلكل وأشرب وأضطجع مع آتي إلىالخیام وسیدي یوآب وعبید سیدي نازلون على وجه الصحراء، وأنا 

. لقد حسب أوریا أن إیمانه باهللا وقدسیة حیاته بل ]١١[ "امرأتي؟! وحیاتك وحیاة نفسك ال أفعل هذا األمر
وشهامته كرجل حرب بل وٕانسانیته، هذه جمیعها تمنعه عن أن یدخل بیته في ذلك الوقت لیأكل ویشرب بینما 
المعركة دائرة. حسب ذلك إهانة هللا (المرموز له بالتابوت) وللشعب (إسرائیل) ولسبط الملك (یهوذا) كما لقائده 

هو شرعي بالنسبة له... إنه وقت  وته في المیدان (عبید داود) إن استراح في بیته ومارس حتي ماإخ(یوآب) و
للبذل والجهاد ال للتمتع بالحقوق الشخصیة! كان هذا توبیًخا لداود فبسقوطه أهان اهللا وشعبه وسبطه ورجال 

الحرب كما أهان الصداقة وأساء إلى نفسه! 
ستخدم داود كل وسیلة إلخفاء جریمته، دعا الرجل حاسًبا أنه یجد في هذه الدعوة فرصة لممارسة ا

العالقات الجسدیة مع زوجته الجمیلة، وأصدر األمر إلیه أن یدخل بیته فرفض حًبا في اهللا وداود وشعبه وتكریًما 
. ]١٣[إلخوته في الحرب، وأخیًرا أسكره... وحتى بعد سكره لم ینزل إلى بیته 

   تسلیم أوریا للموت.4
ضاق األمر جًدا بداود الجبار فأحدرته الخطیة لیسقط في سلسلة ُمرَّة من الخطایا البشعة، إذ سلم بطله 

األمین خطاًبا یحمل رسالة خفیة بقتله على یدي األعداء دون ذنب.  
استطاع داود قبًال أن یدافع عن الحق ویحارب الوثنیین لیعید للشعب كرامته وقدرته ولو على حساب 

صالحه الخاص، أما اآلن فاستهان بالعدل واحتقر روح األمانة واإلخالص مسلًما القائد األمین ومعه نفوًسا بریئة 
دي األعداء ال لسبب سوى ستر فضیحته وٕاخفاء الحقیقة عن األعین.  يللموت بأ

هل أدرك یوآب سر هذه الرسالة المختومة؟  
ها عندما تزوج داود ءربما لم یدركها في البدایة وكان علیه أن یطیع أمر سیده، لكنه قطًعا فهم ما ورا

بامرأة الرجل بعد انقضاء فترة الحزن مباشرة. لعل یوآب أدرك – منذ البدایة – أن وراء الرسالة سًرا خطیًرا، وأن 
أوریا سیكون ضحیة هذا القرار الخفي، ألنه یموت دون محاكمة بال دفاع من جانبه.  

 ٢كانت بالنسبة لیوآب فرصة ثمینة لیحقق طلب الملك فال یعود الملك یذله على قتله لمنافسه أبنیر (
ذا نجد یوآب یتجاسر ویتحدث مع داود بعد قتله أبشالوم كما له). شعر داود بنوع من المذله أمام یوآب، ٣صم 

1 On Ps. 50 (51). 
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-٥: ٢مل  ١)، وقد حاول عزله من منصبه فلم یقدر فأوصى ابنه سلیمان بقتله (٨-٥: ١٩صم  ٢بسلطان (
٦  .(

جاء قتل أوریا ظلًما وأیًضا بعض رجال الحرب وذلك بسبب ارتكاب خطیة زنا، هكذا تلتحم القساوة 
والعنف والظلم مع النجاسة. فاإلنسان الساقط تحت ثقل النجاسة تجده عنیًفا وقاسًیا في أعماقه حتى وٕان كان له 

مظهر الرقة والوداعة، واإلنسان العنیف في أعماقه ینهار أمام شهوة الجسد في مذلة. العنف والزنا أخوان 
متالزمان، یسند أحدهما اآلخر. كثیرون سقطوا في شهوات الجسد ال لسبب إال عنفهم؛ فحینما یكون اإلنسان 

خوته أو أقربائه أو زمالئه یشرب من ثمرة عمله فیصیر جسده عنیًفا معه یقاوم كل طهارة أو إعنیًفا مع والدیه أو 
). ١٤عفة، وكما یقول عوبدیا النبي "كما فعلَت ُیفعل بك، عملك یرتد على رأسك" (عو 

ة یوآب اقتحام المدینة واالقتراب منها جًدا، متجاهًال لنعود إلى داود لنجده قد اشتعل غضًبا بسبب محاو
). أخبروه بأن 54-٥: ٩ رحَي علیه من السور (قض  بإلقاءامرأة مع أبیمالك بن یربوشت حین قتلته ما حدث

أوریا الحثي مات فسكن غضبه! 
: 31صم  1، 1٠: 5٠سمعت بثشبع عن موت رجلها فندبته سبعه أیام حسب العادة القدیمة (تك 

ثم ضمها داود النبي زوجة له، حاسًبا إن ستاًرا قد اسدل على جریمته إلى األبد، فاستراح ضمیره إلى عام  ).13
كامل.  

. اهللا لیس عنده محاباه، فإن كان داود قد جاهد ]٢٧[عله داود فقبح في عین الرب" فوأما األمر الذي "
كثیًرا من أجل اهللا ولبنیان شعبه لكنه ال یتستر على جریمته هذه، وال یقبل هذا الفعل الشریر... إنه ینتظر توبته، 

  .فإن استكان ضمیره یرسل له من یوقظه ویوبخه
): [كانت المرأة بعیده ٥١ في عظته عن المزمور الخمسین (القدیس أغسطینوسنختم حدیثنا بما قاله 

نرتكبه من خطایا لیس هو ثمره الظروف إنما ألننا ُنملِّك الخطیة فینا،  )]؛ وكأن ما١٢ :٦لكن الشهوة قریبة (رو 
تقودنا وتسحبنا إلى حیث تشاء! 
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 األصحاح الثاني عشر 

اعتراف داود النبي 
 عاًما كامًال مع خطیته لم یبكته ضمیره علیها بالرغم من خبراته الروحیة القدیمة  النبيعاش داود

 كان محتاًجا إلى ناثان لیبكته على عمله ویحفزه على .ض للشعب یحكم بالعدلاومعرفته للناموس وعمله كق
. االعتراف بما ارتكبه

 ].٩-١[ ناثان یوبخ داود  .١
 ].١٢-١٠[ تأدیب داود  .٢
]. ١٤ – ١٣[ توبة داود   .٣
 ].٢٣-١٥[موت ابن بثشبع . ٤
 ].٢٥- ٢٤[ میالد سلیمان  .٥
]. ٣١ – ٢٦[   داود یهزم رّبة.٦

:   ناثان یوبخ داود.١
 له قصة الرجل الغني الذي أبى أن یذبح إحدى نعاجه ىأرسل الرب ناثان إلى داود لیوقظ ضمیره، فرو

لضیفه، مغتصًبا نعجة الفقیر الوحیدة الصغیرة التي اقتناها لنفسه ورباها وكبرت معه مع بنیه جمیًعا، أكلت من 
بنة. حمى غضب داود على هذا الغني المغتصب أخاه القمته وشربت من كأسه، ونامت في حضنه وكانت له ك

حّي هو الرب أن یقتل الرجل الفاعل ذلك، ویرد النعجة أربعة أضعاف، ألنه فعل هذا الفقیر وأصدر حكمه: "
.  ]٧[" أنت هو الرجل. أجابه ناثان النبي: "]٦[" األمر وألنه لم یشفق

الضیف الجائع هي شهوة داود التي ثارت فیه خالل تراخیه وتهاونه مع الخطیة، فأراد أن یشبعها 
باغتصابه بثشبع الصغیرة الوحیدة المحبوبة جًدا لدى رجلها، هذه التي عاشت معه تشاركه حیاته وأكله وشربه 

 داود الذي أقامه اهللا ملًكا والذي  جًداوسریر نومه، رافقته زماًنا بكل أحاسیسها ومشاعرها، واآلن یغتصبها الغني
). كان اهللا 10: ١٥تهاون بالناموس بزواجه كثیرات. في كل یوم كان داود یتعظم جًدا ألن رب الجنود كان معه (

یود أن یقدم له أكثر فأكثر لكنه بخطیته أغلق على نفسه دون فیض النعم المجانیة.  
)، لكن ظروف السرقة ٨ :١٩ ، لو١: ٢٢بحسب الشریعة ال ُیقتل السارق إنما یرد أربعة أضعاف (خر 

كما وصفها ناثان (وتنطبق على داود) أغضبت داود جًدا فطلب قتل الرجل دون أن یدرك أنه یحكم على نفسه، 
خاصة وأنه لم یسرق نعجة وحیدة بل امرأة إنسان مخلص وأمین، اغتصبها في ظروف حرب وقتل رجلها... فماذا 

یستحق؟ 
 ومملوًءا حًبا. لم ، وصریًحا، حازًما،یلیق بنا أن نقف قلیًال أمام تصرف ناثان، فقد جاء تصرًفا حكیًما

 ملك أخفى جریمته بقتل أورًیا الحثي، وكان یمكن أن یتعرض ناثان لذات بحزم معیخف أن یتحدث بصراحة و
المصیر، في جرأة لم یخَش الملك وال حاباه، وكما جاء في الدسقولیة: [ال تحابي الوجوه عندما توبخ على خطایا، 

)، ٣٩، ٣٨)، وعبد ملك األثیوبي مع صدقیا (إر ٢٢-21: 18مل  ١إنما اعمل  مثل إیلیا ومیخا مع آخاب (
]. Ï)١٤)، ویوحنا مع هیرودس (مت ١٢صم  ٢وناثان مع داود (

  .كان صریًحا وحازًما وأیًضا مملوًءا حًبا... فتح أباب الرجاء أمام داود الملك

1 Constit. Of The  Holy Apostles 7: 1. 
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 اهللا قد سمح بنشر كل ماجاء ناثان لیتحدث مع داود خفیة دون أن یقف لیشهر به عالنیة، وٕان كان 
التشهیر  جل خالصنا. هكذا یلیق بنا عند توبیخنا للغیر أن نلتقي بهم خالل دائرة الحب والصداقة، الألحدث 

: [من یصلح أخاه في حجرته الخاصة یشفیه من الشر، مار اسحق السریانيالعلني أمامهم أو في غیبتهم. یقول 
أما من یتهم آخر في اجتماع علني فیدمي باألكثر جراحاته. من یشفي أخاه خفیة یعلن قوة حبه، وأما من یجعل 

أخاه في خزي أمام أصحابه فیبرهن على قوة حسده. الصدیق الذي ینتهر آخر في السر هو طبیب حكیم، أما من 
]. Ïیرغب في معالجته أمام أعین الكثیرین ففي حقیقته هو شّتام

: تأدیب داود. ٢
محبة اهللا لداود دفعته أن یرسل ناثان إلیقاظ ضمیره ولتأدیبه عالنیة، فمن األفضل له أن ُیفضح هنا في 

 لذلك أبدًیا. هالزمان الحاضر فیتوب ویرجع إلى اهللا عن أن یغطي على جراحات النفس فیهلك اإلنسان في خطیت
واآلن ال یفارق السیف بیتك إلى األبد، ألنك احتقرتني وأخذت امرأة أوریا الحثي لتكون لك قال ناثان لداود: "

ك أمام عینیك وأعطیهن لقریبك فیضطجع مع ءامرأة. هكذا قال الرب. هأنذا ُأقیم علیك الشر من بیتك وآخذ نسا
" فعل هذا األمر قدام جمیع إسرائیل وقدام الشمسأنسائك في عین هذه الشمس. ألنك أنت فعلت بالسر وأنا 

]١٢-١٠[ .
ن هذا التأدیب كان قاسًیا للغایة لكنه كان ضرورًیا لخالص نفسه وخالص اآلخرین:  أیبدو 

 هو الثمر الطبیعي للخطیة، فما یجتنیه داود إنما القلیل من ثمار فعله. لقد التأدیبأوضح أن هذا أ. 
. أما كون التأدیب یتحقق داخل بیت داود، فمن جهة ا. وزنى خفیة وأفاض ذلك فسادً الً  فأفاض القتُل قتااقتل سرً 

-٢٣: ١٣() فقتله أخوه أبشالوم ٢٢-١: ١٣(مات ابنه الذي من بثشبع، واغتصب أمنون بن داود ثامار أخته 
) ٢٢ :١٦(بشالوم على أبیه داود لیغتصب منه الملك واضطجع مع سراریه أمام جمیع إسرائیل أ)، وقام ٣٨

 ... )٢٥ :٢مل  ١)، وقتل أدونیا بأمر أخیه سلیمان (١٥-١٤: ١٨() فُقتل هو 2: 17(وطلب قتل والده 
تم إنما هو ثمر طبیعي داخلي للفساد الذي قبله  هذه جمیعها تمت داخل بیت داود لكن یؤكد اهللا أن ما

داود بإرادته.  
خالل تأدیبات داود التي حلت ببیته أوضح الكتاب المقدس خطوره دور األسرة وقدسیتها. فما ارتكبه ب. 

ورثوه عن أبیهم. اآلباء  یعاقبون على خطئه، إنما یذوقون هنا مرارة ما داود أثمر في حیاة أوالده، وٕان كانوا ال
 ، والمباركون یقدمون لهم البركة. االفاسدون یقدمون ألبنائهم فسادً 

 لشعبه، لذا صارت ا حيً الً كانت العقوبة قاسیة بالنسبة لداود ألنه قائد، كان یلیق به أن یكون مثاج. 
 للخطیة، لكنها تأدیب إلصالح المخطئ ومن هم حوله، تختلف الً  معاداعقوبته مضاعفة. فالعقوبة لیست ثمنً 

[لیست العقوبة واحدة لكل الخطایا، بل توجد عقوبات : القدیس یوحنا الذهبي الفمحسب ظروف كل إنسان. یقول 
 ].Ðكثیرة ومتنوعة حسب األوقات واألشخاص ورتبهم وفهمهم وأمور أخرى

، وله تاریخ مجید في حیاة ا وقاضيً ا وملكً ا كان قد أقامه نبيً  وٕاننه لیس عند اهللا محاباة، فإنهألتأكید د. 
[اهللا غیر محاب للوجوه، لذا یوقع عقوبة : القدیس إیریناؤسمقدسة لكنه متى أخطأ یستوجب التأدیب. یقول 

) ١٨صم  ١مناسبة على التصرفات التي ال تسره. وذلك كما في حالة داود الذي عانى اإلضطهاد من شاول (
 المسیح، وعلَّم األمم الحكمة، يءمن أجل البر، وهرب من الملك شاول ولم یرد أن ینتقم من عدوه، وأنشد بمج

1  The Ascetical homilies, hom. 48. 
2 On Matt. hom. 75. 
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"وأما : وفعل كل شيء بإرشاد الروح وُسّر به اهللا. لكنه عندما دفعته شهوته لیأخذ بثشبع زوجة أوریا یقول الكتاب
). وأرسل إلیه ناثان النبي یشیر له إلى جریمته حتى یحكم ٢٧ :١١األمر الذي فعله داود فقبح في عیني الرب" (

]. Ïعلى نفسه ویدین ذاته فینال رحمة ومغفرة من المسیح

:  توبة داود.٣
 مبررات خارجیة لنفسه. شعر أنه أخطأ بال  أيدخل داود النبي إلى أعماقه لیكتشف ضعفاته دون تقدیم

عذر، وحسب خطیته موجهة لیس ضد أوریا الحثي وال بثشبع وٕانما أوًال وقبل كل شيء ضد اهللا نفسه. لم یخجل 
" قد أخطأت إلى الربكملك عظیم ونبي وقاض ومنظم ألمور العبادة أن یعترف هللا في حضرة ناثان النبي قائالً : "

]١٣[  .
: مار اسحق السریانيشعر أن الخطیة في داخله ُمّرة للغایة لذا وجب علیه أن یتقیأها، وكما یقول 

]. لقد تقیأ الُمّر الذي في داخله في خجل من نفسه Ð[تذكر أن كل لذة یتبعها غثیان ومرارة كصدیقین متالزمین
 ال من االعتراف أمام ناثان.  هومن خطیت

". بحسب الشریعة كان تموت الرب قد نقل عنك خطیتك الجاءت إجابة ناثان تعلن حب اهللا الفائق: "
یجب أن ُیقتل لكن اهللا في رحمته عفا عنه فال یقتل، كما بالتوبة ینعم بالخالص – خالل الذبیحة المقدسة – فال 

یموت بل یتمتع بالحیاة الغالبة للموت.  
، ٥١، ٣٨، ٣٢، ٦مز (خالل هذه التوبة الصادقة سجل لنا داود النبي الكثیر من "مزامیر التوبة" مثل 

) الذي ننشده في كل صالة طالبین مراحم اهللا بالتوبة ٥١ یتّوجها المزمور الخمسون (مز )١٤٣، ١٣٠، ١٠٢
الصادقة.  

 یامن تخطئ وتتردد في ممارسة التوبة عن خطایاك، یائًسا من خالصك، اسمع داود یتنهد. لم  أنتأیا كنت 
 ُیرَسل إلیك ناثان، إنما داود نفسه ُمرسل لك.

سمعه یصرخ، واصرخ معه! ا
اسمعه یتنهد، وتنهد معه!  

اسمعه یبكي، واخلط دموعك بدموعه! 
 اسمعه وهو یصلح نفسه، وافرح معه!

إن كانت الخطیة لم تُْنَزع عنك، فال تنزع الرجاء في المغفرة! 
تضاع الملك، إذ لم یحتقر كلمات النصح المقدمة له، ولم یقل اُأرسل ناثان النبي لذلك الرجل، فالحظ 

 لنبي، لیت شعب (المسیح) المتضع ینصت يله: كیف تتجاسر وتتحدث معي أنا الملك؟ الملك العظیم أصغ
للمسیح. 

 ٣): ٥١ (٥٠ عارف بإثمي وخطیتي أمامي في كل حین" (مز  أنا"ألني ...( 

كن خطیته قبًال أمامه بل خلف ظهره، لم یكن یعرف إثمه... لكن جاء النبي بهذا الهدف أن یأخذ تلم 
خطیته من وراء ظهره ویضعها أمام عینیه، لكي یرى الحكم المعلن ضده، لكي یفتح جرح قلبه ویداویه. استخدم 

مبضع (مشرط) لسانه...  
 Ïالقدیس أغسطینوس

1 Iren. Ad Haer. 4: 27: 1. 
2 hom. 32. 
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  لننظر كیف تاب... لقد غسل الخطیة باإلتضاع وندامة القلب وتوبة النفس وعدم ]١٧[داود أیًضا أخطأ ،
حلَّ به بشكر، وتركه الذین یحزنونه، واحتماله  السقوط مرة أخرى، وبتذكره الدائم لخطیته، وقبوله كل ما

 المتآمرین علیه دون مقابلة الشر بالشر بل ومنع الذین یرغبون ذلك...

 تمتع بغسل خطایاه خالل التوبة واالعتراف.  هكان له قلب منسحق ب
 Ð القدیس یوحنا الذهبي الفم

 .أزال كل ثقل الخطایا خالل اعتراف كامل بكلمة واحدة 

 Ñالقدیس یوحنا كاسیان
أما عن محبة اهللا لمؤمنیه فتدفعه للتأدیب من أجل بنیانهم:  

 تأمله عندما یظهر .ال تنظر إلى اهللا كمجرد دیَّان بل تطلع أیًضا إلى أمثلة من تصرفاته هذه، إنه ُكلِّيُّ الصالح ..
 الرحمة. في مقابل حزمه (قسوته) ضع في المیزان لطفه.

 Òالعالمة ترتلیان

  تأدیب المحبة لإلصالح ولیس للنقمة. اإلنسان الحكیم البار یتشبه باهللا، فإنه لن یؤدب إنساًنا لیرد له الشر
 ولإلنتقام، بل لیصلحه أو لیخیف اآلخرین. 

 Óمار إسحق السریاني
. لقد سمح اهللا بموت االبن الذي ةاهللا محب ألوالده، في محبته یسمح بتأدیبهم حتى یدركوا بغضه للخطي

یظن من حوله – خاصة الوثنیین – أن عند اهللا   وٕانما حتى ال،لذنب ارتكبه الطفل ، ال]١٤[جاء ثمرة الخطیة 
محاباة.  

:  موت ابن بثشبع.٤
مرض الطفل جًدا فتذلل داود من أجل محبته للطفل، وأیًضا ألنه شعر أن موت الطفل عالمة غضب 

 األرض ىلعن اهللا یشفق على الطفل وعلى والدیه، فكان ُیصلي صائًما واضطجع أاهللا على والدیه. كان یترجى 
. ]١٧[ لیقیموه عن األرض فلم یشأ ولم یأكل معهم خبًزا" ه. "قام شیوخ بیته علي]١٦[

 في الیوم السابع مات الطفل، وخاف عبید داود أن یخبروه ِلما رأوا فیه من تذلل. رآهم یتناجون فأدرك ما
 وبدَّل ثیابه ودخل بیت الرب وسجد  وتدهَّنن الطفل مات. قام داود عن األرض اغتسلإحدث، ولما سألهم أجابوه 

ثم جاء إلى بیته یطلب أن یأكل.  
أعجب داود النبي الذي أعلن تسلیمه الكامل إلرادة اهللا. لقد تذلل قبًال طالًبا الرحمة، أما وقد مات  ما

اآلن قد مات فلماذا أصوم؟ هل أقدر أن أرده بعد؟ أنا ذاهب إلیه وأما هو فال الولد فیخضع إلرادة اهللا قائالً : "
. ]٢٣[" یرجع إليَّ 

[كانت عادة القدماء أن القدیس یوحنا الذهبي الفم: لقد مسح نفسه بالدهن عالمة الفرح، إذ یقول 
 :١٠یراه اإلنسان بوضوح في داود ودانیال (دا  یمسحوا بدهن باستمرار عندها یكونون في سرور وفرح. هذا ما

1 On Ps. 51 (50) 
2 In 2 Cor. hom. 4. 
3 Institute 12: 11. 
4 Ad Marcion 2: 17. 
5 hom. 48. 
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٣(Ïالقدیس یوحنا  أن یأخذه إلیه. وكما یقول  لهتذلل داود أثناء مرض طفله فرح وتهلل عندما أراد اهللا ]. بقدر ما
 ].Ð: [إنها حكمة حقیقیة! هذا هو الحب! مهما أحببت ابنك لن تحبه كما یحبه اهللالذهبي الفم

فتح على السماء ال یخاف الموت بل یقبله بفرح كانطالق نحو المسیح. نالقلب الم

 تخف الموت، فقد دبر اهللا إعدادات لتقوم غالًبا الموت الÑ . 

 إنسان؛ قل لنفسك على الدوام:  ثبت رحیلك في قلبك یا 

"انظر، الرسول على األبواب، لقد جاء إليّ .  
. توجد عودة!" لماذا أنا متراٍخ؟! إن رحیلي أبدي، هناك ال

 الرحیل حیِِّه ببهجة تاعبر اللیلة متأمًال في ذلك. تأمل في هذا الفكر خالل النهار. وعندما یأتي وق
. Ò"قائالً : "تعال في سالم. لقد عرفت أنك قادم، فلم أهمل في أمر ینفعني في الطریق

مار إسحق السریاني 

:  میالد سلیمان.٥
 داود بثشبع، فإنه لم یطردها بكونها علة أحزانه ومتاعبه؛ وأنجب منها سلیمان (معناه "سالم" أو ىعز
). ٩ :٢٢أي  ١)، إذ في أیامه استراحت المملكة من الحروب (Ó"صانع سالم"

اختار داود النبي هذا االسم ربما لكي یعلن أنه وٕان كانت الخطیة قد أثارت زوابع كثیرة في حیاته، لكنه 
بالتوبة الصادقة واإلتكال على مراحم اهللا استعاد سالمه الداخلي بنواله المغفرة وٕان حلَّت به التأدیبات من كل 

جانب.  
أحب اهللا هذا الطفل، وأرسل ناثان حیث دعاه "یدیدیا" أي "محبوب اهللا" لیؤكد اهللا لوالدیه أنه وٕان مات 

الطفل األول للتأدیب فالثاني یعلن محبة اهللا لهما وغفرانه خطیتهما. 

:  داود یهزم رّبة.٦
، حیث هزم یوآب رّبة عاصمة بني )١: ١١(عاد الكاتب إلى خبر الحرب مع بني عمون الذي بدأه في 

عمون. أرسل إلى داود الملك لیأتي ویدخل المدینة حتى ُتحسب النصرة لداود وتنسب إلیه المدینة كغالب 
 رطالً ) مع حجر كریم. ٢٨ومنتصر. بالفعل خرج داود وحاربها وأخذ تاج ملكها الذي یزن وزنة ذهب (حوالي 

لبسه داود، وذلك بأن أمسكه اثنان من العظماء ورفعاه على رأسه بعض الوقت عالمة تسلطه على مملكة بني 
عمون.  

تمتع داود بغنائم كثیرة بعد أن قتل شعب المدینة.  
 

1 On Matt. 
2 On Colos. hom. 8. 
3 hom. 48. 
4 hom. 64. 
5 St. Augustine: On Ps. 127. 

                                                 

http://coptic-treasures.com/
coptic treasures

www.coptic-treasures.com/wp


  

 األصحاح الثالث عشر 

أمنون وثامار 
 القاتلة عالنیة في دأخطأ داود في الخفاء مع بثشبع، وبقي األمر مخفًیا إلى حین، لتظهر رائحة الفسا

 وأحب أخته التي من أبیه دون أمه، أحبها جًدا لجمالها حتى ،بیت داود. لقد سقط أمنون بكامل حریته في الشهوة
مرض وٕاذ تمكن منها أذلها ثم طردها ألنه أبغضها جًدا ولم یطق أن یراها! 

تصور ماذا كان حال داود ومركزه بین قواده ورؤساء الشعب حین بلغهم هذا الخبر؟! 
ل أخته ثامار، وبعد سنتین دبر أمر قتله جثار سخط أبشالوم من أأهذا التصرف من جانب أمنون 

وهرب ففقد داود االثنین! 
 ].١١-١[ سقوط أمنون في حب ثامار .١
 ].١٩-١٢[ كراهیة أمنون لثامار  .٢
 ].٢٧-٢٠[ أبشالوم یدبر لإلنتقام  .٣
 ].٣٣-٢٨[ قتل أمنون   .٤
]. ٣٩-٣٤ [ هروب أبشالوم  .٥

:   سقوط أمنون في حب ثامار.١
، الحب تحرر من Ïتبقى قصة أمنون وثامار عبر األجیال تمثل صورة حیة للتمییز بین الحب والشهوة

األنا لیعطي اإلنسان ذاته لبنیان نفسه واآلخرین، فیتعامل مع الغیر – خاصة الجنس اآلخر – كأشخاص لهم 
تقدیرهم، أما الشهوة فهي تتقوقع حول األنا لیطلب اإلنسان إشباع لذَّاته أو كرامته الخ... یتعامل مع الغیر كأدوات 

ما الشهوة فتحطم اإلنسان وتضیِّق قلبه ألتحقیق شبعه. الحب ینمو یوًما فیوًما ویهب القلب اتساًعا للجمیع، 
تلهو بالشخص نفسه لینقلب الحب الشهواني إلى كراهیة.   وسرعان ما

أمنون أحب ثامار جًدا وكان یظن أنها – دون سواها – هي سر سعادته، خالل شهوته أَسرة جمالها، 
وربما أعجب بشخصیتها وحسبها الوحیدة التي تقدر أن تمأل كل فراغ فیه... وٕاذ نال منها تحقیق شهوته لم یجد 

ها.  لفي داخله شبًعا كما كان یظن، لذا أبغضها، وكانت بغضته لها أكثر من حبه السابق 
تشبه أمنون بامرأة فوطیفار التي حسبت في جسد یوسف مصدر بهجتها وشبعه، وكانت تحبه جًدا، 

حتى ضربت بمركزها كسیدة أمام عبد عرض الحائط، ولم تبال بحیاتها كامرأه فعرضت علیه الشر، بل وأمسكت 
ثوبه... وعندما رفض سلمته للسجن والفضیحة ظلًما!! هذه هي الشهوة القاتلة للنفس والمتقوقعة حول اللذة واألنا! 

: 3 صم 2)، ولد في حبرون (2: 3، االبن البكر لداود، وولي العهد (Ð"أمنون" اسم عبري معناه "أمین"
 فكانت )إسم معناه "نخلة"(، والدته أخینوعم الیزرعیلیة، أما "ثامار" Ñق.م. ١٠٠٠) حوالي سنة ١ :٣أي  ١، 2

).  2: 3أي  ١، ٣: ٣ صم 2أخت أبشالوم بن داود من معكة بنت تلماي ملك جشور (

Ï.(الحب والشهوة) راجع كتابنا: الحب، مفهومه ودرجاته  
2 McKenzie: Dict. of the Bible, p. 26. 
3 Unger’s Bible  Dictionary, Chicago 1966, p. 45. 
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أحب أمنون ثامار جًدا. بمعنى آخر أحب جمالها وجسدها ال إنسانیتها وشخصها، أو أحب أن یشبع 
 ]٢[)، لذلك عسر في عینیه أن یفعل لها شیًئا ٩ :١٨شهواته بجمالها، وٕاذ كانت أخته لم یستطع أن یتزوجها (ال 

وكانت ثامار عذراء تقیم في جناح النساء.  
حطمت الشهوة أمنون فصار یضعف یوًما فیوًما، خار جًدا األمر الذي أزعج صدیقه الحمیم وابن عمه 

)، وكان الرجل ذكیا جًدا، قادًرا على التفكیر للخیر كما ٩ :١٦صم  ١یوناداب بن شعمي أو شمه أخو داود (
. قدم له یوناداب ]٤[للشر. سأل یوناداب أمنون عما یفكر فیه، فأجاب: "إني أحب ثامار أخت أبشالوم أخي" 

 فتأتي  أختي سریرك وتمارض؛ وٕاذ جاء أبوك لیراك فقل له: دع ثامارعلىضطجع امشورة الغتصابها: "
.  ]٥[وتطعمني خبًزا وتعمل أمامي الطعام ألرى فآكل من یدها" 

 المشورة الشریرة، وجاءت ثامار إلى بیت أمنون أخیها وهو مضطجع. فأخذت العجین  هذهنفذ أمنون
نسان عنه ثم إ، فأبى أن یأكل. طلب أن ُیخرجوا كل  وخبزته. وأخذت المقالة وسكبت أمامهوعملت كعكا أمامه

مسكها لیغتصبها. أما هي ففي عفة قالت له:  أ
ُیفعل هكذا في إسرائیل.   أخي ال تذلني، ألنه ال "ال یا

ال تعمل هذه القباحة.  
أما أنا فأین أذهب بعاري؟! 

وأما أنت فتكون كواحد من السفهاء في إسرائیل.  
 الخ...  ]١٣[یمنعني عنك"  اآلن كلم الملك ألنه الو
حكمة تحدثت ثامار مع أخیها:  ب
كشفت له أن هذا العمل ال یلیق بأمة مقدسة، إذ یجلب الغضب على الشعب كله لیس بكونهما ابني أ. 

الملك وٕانما بكونهما عضوین في الجماعة. المؤمن عضو في الجماعة، كل نمو في حیاته یثمر نمًوا في 
 نحو السمویات؛ وكل سقوط وانحراف یعثر أیًضا الكثیرین ویهدمهم. المؤمن إما الكثیریناآلخرین، مجتذًبا بحیاته 

 أن یكون سر بركة للجماعة أو سر هدم لها. 

الخطیة تحطم مرتكبیها، حسبتها ثامار عاًرا لها وتحطیًما ألمنون؛ تصیر هي في خزي وُیحسب هو ب. 
 كأحد السفهاء. 

سألته أن یطلبها من الملك زوجة، لعلها بهذا أرادت أن تفلت من یدیه أو ألنها حسبت الزواج بأخ ج. 
 من أم أخرى أهون من السقوط في الزنا.

لم یستمع أمنون لصوت أخته، إذ أفسدت الشهوة تفكیره ونزعت عنه إنسانیته فاغتصبها عنوة.  

:   كراهیة أمنون لثامار.٢
ن البغضة التي أبغضها إیاها كانت إإذ حقق أمنون شهوة جسده أبغض ثامار "بغضة شدیدة جًدا حتى 

. قام بطردها عوض أن یتزوجها شرعًیا، فتذللت أمامه لیتزوجها وال یلقیها ]١٥[أشد من المحبة التي أحبها إیاها" 
.   عنوةللعار، أما هو فطلب من الخادم أن یطردها

كما سبق فقلت أن الشهوة والعنف صنوان، كالهما ثمرة انتزاع النعمة اإللهیة من اإلنسان وحرمانه من 
الوجود مع اهللا. الشهوة  تعطي اإلنسان أحیاًنا رقة في الظاهر لكنها تحمل عنًفا في الداخل، والعنف یولد شهوة 

ِلذاته ال ما هو للغیر. كانت امرأة فوطیفار رقیقة للغایة أمام یوسف لكنها لم تقدر أن  ولذة حیث یطلب اإلنسان ما
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 رغم حزمه في رفض  معهاتخفي عنفها حین رفض االستسالم لها فألقته في السجن. أما هو فكان رقیًقا جًدا
الخطیة. لم ینتقم لنفسه وال شهَّر بها حین تمتع بالمجد وصار صاحب سلطان في قصر فرعون.   

 بین الزنا والقسوة قائالً : "ألن شفتي المرأة األجنبیة تقطران عسًال وحنكها أنعم من  الحكیمیربط سلیمان
الزیت، لكن عاقبتها ُمّرة كاألفسنتین حادة كسیف ذي حدین. قدماها تنحدران إلى الموت. خطواتها تتمسك 

).  ٥-٣: ٥بالهاویة" (أم 
هكذا ولَّدت الشهوة عنًفا في حیاة أمنون، فأصدر أمره لخادمه أن یطرد سیدته ویغلق الباب وراءها؛ أما 

) كمن في جنازة، ومزقت ١ :٤، اس ١٣ : ٤صم  ١هي فوضعت رماًدا على رأسها عالمة الحزن الشدید (
ملون (الجبة الخاصة ببنات الملوك العذارى) عالمة فقدها كل مجد والتصاق الخزي بها، ووضعت یدها ل ابالثو

على رأسها وكانت تسیر صارخة.  
إنها صورة ُمّرة للنفس التي ُتحطمها الخطیة، فإنها تهیم في الطریق في مذلة كمن هي مطرودة من 

البیت؛ تفقد النفس سكناها في حضن اهللا لتهیم كما في عزلة، لیس من یسندها وال من یشاركها أعماق مشاعرها! 
تتطلع من خلفها لتجد الكل قد أغلق الباب في وجهها! 

  !تضع رماًدا على رأسها إذ ُیحطم الیأس تفكیرها، تفقد رجاءها وسالمها وفرحها الداخلي
تمزق الثوب الملون الذي یشیر إلى الجسد بكل طاقاته؛ الجسد الذي یطلب الشبع لحواسه خالل الشهوة 

یفقد قدسیته وتتدنس حواسه! 
تضع یدها على رأسها عالمة عجزها عن العمل والتصرف! 
تهیم صارخة في الطریق كمن فقد الطریق الملوكي المفرح! 

لالنتقام:   أبشالوم یدبر .٣
طلب أبشالوم من أخته أن تلتزم الصمت، وكان ُیرید بذلك أن یهدئ الجو لیخطط لالنتقام؛ فقد قال لها: 

.  ]٢٠[أختي اسكتي. أخوك هو. ال تضعي قلبك على هذا األمر"  "فاآلن یا
وسالًما، وٕانما الصمت الذي یخفي دهاًء وانتقاًما من طالبها بالصمت، لكنه لیس صمًتا یحمل هدوًءا 

أخیه أمنون. 
رارة داخلیة فغالًبا ما یكون مداخلًیا، أما متى كان ستاًرا لحًقا ما أعذب الصمت والسكون إن حمال هدوًءا 

لمهلك، كما اأكثر عنًفا وقسوة من الكالم الجارح. لذا یمیز اآلباء بین الصمت المقدس البّناء والصمت الشریر 
یمیزون بأن الكالم الصالح والكالم المهلك. 

 محطمة النفس، إذ كانت في عار غیر قادرة على الزواج دون ذنب  أخیهاأقامت ثامار في بیت أبشالوم
من جانبها. أما داود فسمع باألمر واغتاظ دون أن ُیعاقب أمنون، إذ كان یدلل أوالده، أو ألنه رأى جریمته مع 

بثشبع متجلیة بوضوح في حیاة ابنه البكر.  
 حتى یظن أمنون وداود أن األمر قد نسى، ولما جاء وقت لالنتقامر أبشالوم سنتین دون أن یتحرك ظانت

)، وذلك في بعل حاصور، دبر أبشالوم أمر اغتیال أخیه.  ٣٦، ٧: ٢٥صم  ١جّز الغنم، وهو وقت فرح (
"، بالقرب من قریة أفرایم. Ïمعناه "بعل التسییج أو االنحباس أو التطویق أو حظیرة مسّیجةبعل حصور" "

مكانه األصلي ربما اآلن "جبل القصور" یبعد حوالي أربعة أمیال ونصف شمال شرقي بیت إیل وخمسة عشر 
میًال شمال شرقي أورشلیم.  

1 The Westminster Dict. of the Bible, p. 83. 
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خوته جمیًعا لكي یخفي ما في قلبه، وٕاذ استعفى الملك طلب إلیه بإلحاح أن یرسل إدعا أبشالوم أباه و
أمنون كولي العهد ونائب عنه، أخیًرا وافق داود، ربما بعد تخوف من نیة أبشالوم.  

:   قتل أمنون.٤
أعد أبشالوم الخطة، ولما طاب قلب أخیه أمنون بالخمر والسكر قتله غلمان أبشالوم كطلب سیدهم. 

عندئذ ركب بنو الملك بغالهم وهربوا. وفیما هم في الطریق بلغ داود أن أبشالوم قتل جمیع بنیه. قام الملك ومزق 
ثیابه واضطجع على األرض وكان جمیع عبیده واقفین بثیاب ممزقة. لكن یوناداب أدرك األمر فأخبر داود أن 

أبشالوم انتقم ألخته من أمنون وحده...  
لقد جنى أمنون ثمر نجاسته، وأیًضا استسالمه للسكر؛ یقول سلیمان الحكیم: "لمن الویل؟ لمن الشقاوة؟ 

لمن المخاصمات؟ لمن الكرب؟ لمن الجروح بال سبب؟ لمن ازمهرار العینین؟ للذین یدمنون الخمر، الذین یدخلون 
في طلب الشراب الممزوج. ال تنظر إلى الخمر إذا احمرت حین تظهر حبابها في الكأس وساغت مرقرقة، في 

).  ٣٢-٢٩: ٢٣اآلخر تلسع كالحیة وتلدغ كاألفعوان" (أم 
قدم أبشالوم ألمنون خمًرا یحمل سم الموت، أما مسیحنا فیقدم نفسه الكرمة الحقیقیة التي تثمر خمر 

 اإللهي، متهلًال بالحیاة معه في السمویات. لذا قیل: "خمر تفرح قلب اإلنسان" بالحیاة، حیث یسكر القلب بالح
: [إن كان القلب هو الجزء العقلي (في اإلنسان)، وما یفرحه  هو العالمة أوریجانوس). یقول ١٥ :١٠٤(مز 

"الكلمة" الذي یبهج أفضل من كل شرب، حیث ینزع عنا األمور البشریة ویهبنا اإلحساس بالوحي ویسكرنا بمسكر 
)... (المسیح) ٣٤ :٤٣فعله یوسف حین روى إخوته بالخمر (تك  إلهي ولیس مسكًرا غیر عاقل، فإنني أدرك ما

ه، هؤالء أیًضا یثمرون الحق كثمر ناأغصهو الكرمة الحقیقیة، عناقیده التي یحملها هي الحق، والتالمیذ هم 
]. Ïلهم

:   هروب أبشالوم.٥
بشالوم إلى جده تلماي بن عمیهود ملك جشور. كلمة "جشور" معناها "جسر"، وهي مقاطعة تقع أهرب 

ب، تقع شرقي األردن. على حدودها جسر على نهر األردن بین طبریة والحولة وبین حرمون وباشان تتاخم أرج
یعرف بجسر بنات یعقوب.  

 نقد الناس له ي)، لكن خش٣٣، ٥: ١٨إذ هدأ داود اشتاق أن یرى أبشالوم، إذ كان یحبه حًبا شدیًدا (
ألنه قاتل أمنون ولي العهد. 

 

1 Origen’s Commentary on John. 33. 
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 األصحاح الرابع عشر 

العفو عن أبشالوم 
ألسباب كثیرة أراد یوآب أن یقوم بمصالحة داود على ابنه المحبوب لدیه جًدا أبشالوم، لذا دبر خطة 

یكسب بها كل األطراف؛ الملك وابنه والشعب لیحضر أبشالوم من جشور إلى أورشلیم. لكن الملك صمم أال یرى 
ابنه لمدة عامین حتى اضطر أبشالوم أن یستخدم العنف للضغط على یوآب لیصالحه مع أبیه.  

 ].١١-١[أرسال امرأة حكیمة إلى داود  . ١
 ].٢٠-١٢[ح داود   ر المرأة تصا.٢
 ].٢٤-٢١[ یوآب یتشفع في أبشالوم .٣
 ].٢٧-٢٥ [ جمال أبشالوم وجاذبیته .٤
]. ٣٣-٢٨[ أبشالوم یضغط على یوآب .٥

:   أرسال امرأة حكیمة إلى داود. ١
أراد یوآب أن یكون هو الواسطة لمصالحة داود على ابنه أبشالوم، وكان دافعه في ذلك األمر هو:    

كان یعلم إن داود یحب أبشالوم جًدا، مشتاًقا أن یرده إلى أورشلیم، لكنه یخشى نقد الشعب له، لهذا أ. 
أوجد مجاًال للمصالحة أو على األقل لرده إلى أورشلیم. األمر الذي یفرح قلب داود داخلًیا حتى إن تظاهر بغیر 

 ذلك. 

أدرك أنه وٕان طال الزمن البد أن یتصالح داود مع ابنه، فبقیامه هو بهذا الدور یكسب صداقة ب. 
 الطرفین. 

یعلم أن ألبشالوم شعبیة كبیرة، فإن مات داود ینقسم الشعب على نفسه، كثیرون یطلبونه ملًكا، ج. 
 وآخرون یتشككون بسبب غضب والده علیه لقتله أمنون أخیه البكر... هنا یحدث انشقاق ال ُتعرف عاقبته. 

رجوع أبشالوم قاتل أخیه، وصفح داود عنه، ینزع مشاعر الضیق من داود تجاه یوآب بكونه قاتل د. 
 منافسه أبنیر. 

یهوذا قرب بیت في هذه األسباب جمیعها دفعت یوآب أن یلجأ إلى امرأة حكیمة من تقوع، وهي قریة 
لحم، جنوب شرقي أورشلیم، ُتدعى تقوعة، وهي قریة عاموس النبي. وكان یوآب من بیت لحم سمع عن هذه 

المرأة وتعرف علیها، لذا لجأ الیها، ودبر لها الخطة حتى ال یكتشفها داود الملك. 
یعرف یوآب قلب داود النبي المتسع جًدا والمملوء رحمة خاصة تجاه الحزانى والمتألمین، وباألكثر إن 

كانوا یتامى أو أرامل. لهذا طلب من المرأة أن تقوم بدور أرملة حزینة للغایة وفي ضیق شدید، فجاءت إلیه كمن 
تنوح على میت. لبست ثیاب الحزن ولم ُتدهن بزیت عالمة عدم اعتنائها بجسدها. وأخذت تروي للملك قصتها 

 وقسًما بالعفو عن ابنه أبشالوم.   بلحالة أبشالوم من جوانب متعددة حتى تسحب من فمه وعًداالمزعومة لتطابق 
خرت المرأة التقوعیة أمام الملك على وجهها إلى األرض وسجدت ثم طلبت منه أن ُیعینها. عرضت 

 تخاصما في الحقل ولیس من یفصل بینهما فضرب أحدهما اآلخر نقضیتها أنها أرملة مات رجلها، ولها ابنا
وقتله. قامت العشیرة كلها علیها لتسلم ضارب أخیه فیقتلوه بنفس أخیه. بهذا ُتهلك الوارث أیًضا.  
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إنها تطلب رحمة لها والعفو عن ابنها، لیس من أجله هو، وٕانما من أجل ترملها. ابنها یمثل جمرة 
تضطرم منها النار، ولغایة في نفوس العشیرة تود أن تطفئ الجمرة لكي تستولى على المیراث. هذا من جانب 

ومن جانب آخر فانه الوارث الوحید الذي یحمل اسم رجلها ویقیم اسم المیت.  
.  ]٨[ بها كي ال یموت ابنها يترآف داود جًدا علیها ووعدها أن یوص

لم تكتِف المرأة بتوصیة داود من أجلها ومن أجل ابنها، بل أرادت تأكیًدا بالعفو عن أن تتحمل هي إثم 
)؛ إذ ٧: ١٢، ١٣:  ٩إلغاء حكم الشریعة الموسویة الخاص بقتل القاتل، وكان ذلك جائًزا من أجل الرحمة (تث 

. عندئذ وعدها الملك بالعفو ]٩[سیدي الملك وعلى بیت أبي، والملك وكرسیه نقیان"   اإلثم یايّ علقالت له: "
.  ]١٠[ فال یعود ُیمسك بعد" يّ ِت به إلأقائًال لها: "إذا كلمك أحد ف

وعده إذ تظاهرت بالخوف من ولي الدم لئال یهلكوا ابنها، عندئذ قدم لها بلم تكتف بتوصیة الملك و
. بهذا القسم صدر الحكم من فم داود ]١١[تسقط شعرة من شعر ابنك إلى األرض"  حّي هو الرب إنه القسًما: "

الملك بالعفو على ابنه أبشالوم قاتل أخیه أمنون! 
نجحت المرأة المتظاهرة بالحزن أن تغتصب من داود تدریجًیا اآلتي:    

 .]٨[وعًدا أن یوصي بأمرها ویترفقوا بها أ. 

 .أن تنال حكًما فورًیا لصالحها من فمهب. 

 ال یتعرض لها أحد بأذیة، ویقوم بحمایتها. ج. أ

 أن ینال ابنها العفو ویقوم الملك بحمایته.د. 

قسًما بالعفو الشامل البنها.  هـ. 

: ح داودر المرأة تصا.٢
ُتریده من فم الملك،  نجحت المرأة التقوعیة في تمثیل الفصل األول من المسرحیة، حیث انتزعت كل ما

وهو القسم بالعفو الشامل عن قاتل أخیه. عندئذ نزعت المرأة قناعها لتصارح الملك في الفصل الثاني من 
یرد منفیه، أي ابنه أبشالوم.   نه إن كان الملك یحكم هكذا بالنسبة لشعب اهللا فلماذا الأالمسرحیة 

ُدهش الملك لما فعلته المرأة، وقد وجد هذا العمل نوًعا من االستطابة في قلبه من أجل محبته البنه 
البنها أبشالوم دون تجاهل للقتیل ابنها أمنون. والملك هو ولي الدم من  أبشالوم. شبهت المرأة الشعب باألم المحبة

حقه أن یطالب بالدم. لكنه یلزم أن یترفق بالشعب المحب والذي  یطلب العفو عن أبشالوم بالنسبة لقتل أمنون.  
لوم في أمور كثیرة، منها أن اكان یمكن لداود أن یحاور المرأة مظهًرا أن حالتها غیر مطابقة لحالة أبش

أبشالوم لم یقتل أمنون نتیجة ثورة مفاجئة وغضب سریع وانفعال وقتي إنما خالل خطة أحكمها ودبر لها لها 
زماًنا، وكان یمكنه أن یراجع نفسه أو یستشیر أحًدا. وأیًضا أبشالوم لیس وحیًدا إذ له أخوة آخرون یمكنهم أن یرثوا 

اسم ابیهم. عدم محاورة داود لها یكشف عن رغبة خفیة في قلبه لرجوع ابنه إلى أورشلیم.  ویحملوا 
أرادت المرأة تأكید ضرورة رجوع أبشالوم، إذ قدمت لداود حجًجا وبراهین منها:    

. كأنها تقول له إن كنت تترآف على ]١٣[" كرت بمثل هذا األمر على شعب اهللا؟تفا"لماذا قولها: أ. 
 أن ُتراعي مشاعر شعب اهللا بأسره وقد تعلق قلبه بأبشالوم؛ أما  بكأرملة فتعفو عن ابنها القاتل، كم باألكثر یلیق

 تستحق مشاعر هذا الشعب أن یكون لها اعتبار لدیك؟

. ربما قصدت أن أیامنا جمیًعا قلیلة للغایة، فلنحتمل بعضنا بعًضا ]١٤[البد أن نموت" قولها: "ب. 
ن الجمیع إولیسامح أحدنا اآلخر، لنقضي أیاًما مملوءة سالًما وفرًحا لبنیان الجماعة. أو لعلها أرادت القول 
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یموتون، وكان البد ألمنون أن یموت. لقد مات مقتوًال، لكنه حتى ولو لم یقتله أبشالوم فهو یموت أیًضا، فاصفح 
 ألن أمنون ال یعود إلى الحیاة في هذا العالم ثانیة، ونفي أبشالوم ال یحل المشكلة. 

؛ أي البد من الموت الطبیعي في وقته المجهول، لذا فإن اهللا یرید ]١٤[ال ینزع اهللا نفًسا" قولها: "ج. 
خوتنا. ربما أشارت ضمًنا إلى داود نفسه الذي استوجب الموت ومع ذلك لم ینزع إالرحمة وال یطلب أن ننتزع حیاة 

 اهللا نفسه بل غفر له، لذا الق به أن یغفر للغیر. 

. فإن الشعب وهو یمثل األم التي فقدت ابنها المحبوب أمنون ها ]١٥[ألن الشعب أخافني" قولها: "د. 
 بشالوم، لذا یطلبون رجوع األخیر، وأنهم أخافوها لئال تفشل في مسعاها لدى داود. أهي تفقد 

لیكن كالم سیدي الملك عزاء، ألن سیدي الملك إنما هو رأة حدیثها بمدحها له: "مبحكمة ختمت ال
.  ]١٧[كمالك اهللا لفهم الخیر والشر، والرب إلهك یكون معك" 

 أن یوآب وراء المرأة، وٕاذ سألها أجابته بالحق في اتضاع وحكمة حتى ال یثور الملك  النبيأدرك داود
علیه: "هو وضع في فم جاریتك كل هذا الكالم، ألجل تحویل وجه الكالم فعل عبدك یوآب هذا األمر، وسیدي 

).  2٠: ١٤حكیم كحكمة مالك اهللا لیعلم كل ما في األرض" (
بال شك تستحق هذه المرأة كل مدیح من أجل حكمتها الملتحمة باتضاعها؛ عرفت كیف تنال طلبتها 

ماعة، ولرد أبشالوم إلى أورشلیم.  جلیس لنفع خاص بها شخصًیا وٕانما من أجل سالم ال
 عن ضرورة ارتباط الحكمة أو التمییز باالتضاع فیقول:    مار اسحق السریانيیحدثنا 

[االتضاع بتمییز هو معرفة حقیقیة.  
المعرفة الحقیقیة هي ینبوع االتضاع.  
. ]Ï  المتضع في القلب متضع في الجسد

:  یوآب یتشفع في أبشالوم.٣
 عبر یوآب عن شكره للملك ؛طلب الملك من یوآب أن یتمم هذه المهمة التي من أجلها أرسل المرأة إلیه

 إذ حسب ذلك كرًما من الملك أن یستجیب لطلبة عبده وأن یطلب منه أن ،بالسجود أمامه إلى األرض على وجهه
یتمم هذه المهمة بنفسه. 

رأینا في حدیثنا السابق (في نفس األصحاح) األسباب التي ألجلها طلب یوآب رد أبشالوم إلى أورشلیم؛ 
لم یكن من بینها ما یظهر أن یوآب محًبا ألبشالوم، إذ كان العمل سیاسًیا بحًتا، لكسب صداقة الملك وابنه وتقدیر 

 :١٩(ه المفرط علیه ن) وبتوبیخ الملك على حز14 :18الشعب له. لهذا ال نعجب إن رأیناه یقوم بقتل أبشالوم (
٧-٥  .(

) لألسباب التالیة:   24 :14(طلب الملك رده إلى أورشلیم على أال یرى وجهه 
 ال یظهر أمام الشعب أنه متهاون في حق دم أمنون. أ. 

 لكي یعرف أبشالوم أن یتضع مقدًما التوبة عما ارتكبه. ب. 

ألنه خشى أن یخرج ویدخل فیكسب شعبیة تسنده في تولي الحكم بعده، إذ كانت بثشبع تطلب أن ج. 
 یتولى ابنها سلیمان العرش. 

:  جمال أبشالوم وجاذبیته.٤

1 hom. 64. 
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 ولم یكن في إسرائیل رجل جمیللم یمدح أبشالوم إال في جمال جسده الذي جذب قلوب الشعب. قیل: "
. كان شعره غزیًرا جًدا وجمیًال، ]٢٥["  كأبشالوم من باطن قدمه حتى هامته لم یكن فیه عیبوممدوح جًدا
، وربما كان ُیزینه ببرادة ذهب مما زاد في جماله وفي وزنه. كان یحلق شعره سنوًیا ویزنه كعادة بیدهنه باألطیا

الفلسطینیین في ذلك الوقت بكونها ممارسة دینیة.  
اكتسب أبشالوم شعبیته خالل جمال جسده ولیس خالل قدسیة نفسه ونقاوة قلبه. لهذا لم تدم هذه الشعبیة وال 

انتفع بمدیح الناس له، وٕانما على العكس هذا سبب هالكه كما سنرى.  
 [تتطلع (النفس) إلى   الجسد قائالً : النفس ال عن ضرورة االهتمام بجمالمار اسحق السریانيیحدثنا 

 الجمال السماوي في داخلها كما في مرآة كاملة، خالل نقاوتها المطلقة تعكس جمال وجوه الناس. لقد قیل:
]. Ï"القداسة تلیق بالقدیسین"

 فصًال كامًال عن "الجمال الحقیقي"  في كتابه "المعلم" ، جاء س االسكندريضكلیمنأالقدیس سجل لنا 
فیه:    

[اإلنسان الذي یسكنه الكلمة ال یغیر ذاته (بالحلي والزینة الخارجیة) وال یبتكر لنفسه شیًئا، إذ له شكل 
...]. Ðالكلمة، إنه مخلوق على مثال اهللا، إنه جمیل فال یزین نفسه، له اهللا الجمال الحقیقي

]. Ñالمحبة [یوجد أیًضا جمال آخر لإلنسان:
].  Ò[لیس من شأن اإلنسان الخارجي (الجسد) أن یتزین بحلى الصالح بل من شأن النفس

:  أبشالوم یضغط على یوآب.٥
بقى أبشالوم عامین في أورشلیم لم یستطع خاللها أن یرى وجه الملك، لكنه لم یتعلم خاللها كیف یقتني 

العفو باالتضاع إنما بقى عنیًفا في أعماقه.  
یبدو أن یوآب خشى أن یأتي إلى أبشالوم لئال یغضب داود علیه؛ كرر أبشالوم الطلب لكن یوآب لم 

 یوآب وجاء فیتحرك لمصالحة أبشالوم على داود أبیه. عندئذ أرسل أبشالوم عبیده وأحرقوا حقل یوآب بالنار، فخا
إلیه. طلب منه أن یتدخل لدى الملك لینظر في دعواه، إما أن یحكم ببراءته فیلتقي به أو یقتله. عرف أبشالوم 

نقطة ضعف أبیه، إنه لن یقبل قتل ابنه، ولعله خشى إن حكم على ابنه ُیشهر ابنه به بسبب قتله أوریا الحثي.  
جاء یوآب إلى الملك وأخبره بكلمات أبشالوم، فدعى الملك ابنه وأعلن العفو عنه بتقبیله.  

هدف التخطیط الغتصاب العرش من أبیه. بلقد نجح أبشالوم في العودة إلى القصر، ربما 
 

1 The Ascetical Homilies of St. Isaac the Syrian, 1984, p. 395 
2 Paed. 3:1. 
3 Ibid. 
4 Ibid. 3:2  
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 األصحاح الخامس عشر 

عقوق أبشالوم 
بیه عن قتله ألخیه أمنون، وال حًبا في والده، وٕانما أعاد أبشالوم إلى أورشلیم لیس من أجل شوقه لصفح 

ئ الطریق لنفسه كي یغتصب الُملك من والده مهما كلفه األمر.  يلیه
]. ١[طریق لنفسه ل أبشالوم یعد ا.١
 ].٦-٢[ أبشالوم یمالئ الشعب  .٢
 ].١٢-٧[ناداة به ملًكا  م ال.٣
 ].١٧-١٣[ هروب داود ورجاله  .٤
 ].٢٣-١٨[ي  ثتاي الجأ هروب .٥
 ].٢٩-٢٤[ بقاء التابوت في أورشلیم  .٦
]. ٣٧-٣٠[ رجوع حوشاي األركي  .٧

:  طریق لنفسهل أبشالوم یعد ا.١
]. ١[" وكان بعد ذلك أن أبشالوم اتخذ مركبة وخیًال وخمسین رجًال یجرون قدامه"

 التصرف عن هدف أبشالوم من العودة إلى أورشلیم، فقد حمل في داخه لهیب نار محبة ایكشف هذ
ي كالمجد الباطل، تصالح مع والده ال لینال رضاه، وال لُیقابل حبه األبوي بالحب البنوي الخالص، وٕانما لیخطط 

یغتصب منه العرش بروح العجرفه والعقوق، مظهًرا نفسه كرجل عظیم یستخدم مركبة ملوكیة وخیًال ویجري أمامه 
خمسون رجالً . 

 أما أبشالوم فهیأ نفسه للُملك خالل ،لقد أعد اهللا لداود الُملك خالل الضیق والتعب لسنوات طویلة
) استخدام المركبة ١٧ :١٣المظاهر الخارجیة والمجد الباطل. فقد تعلم من جده تلماي بن عمیهود ملك جشور (

ي منه الشعب حینما طلبوا ألنفسهم ب األمر الذي سبق فحذر صموئیل الن،الملوكیة والخیل وجري الرجال أمامه
). 11: 8صم  ١لهم: "یأخذ بنیكم ویجعلهم لنفسه لمراكبه وفرسانه فیركضون أمام مراكبه" ( قائًال ،ملًكا كسائر األمم

ضع، واهكذا اقتدى أبشالوم بملوك األمم في العظمة بینما كان والده یمتطي بغًال في بساطة مظهر وت
وقد وجدت المظاهر الخارجیة مع جمال أبشالوم الجسدي هوى لدى الكثیرین فزادت شعبیته، وحسبه البعض أولى 

بهذا المركز القیادي.  
كان أبشالوم یجري وراء المجد الباطل لیستلم العرش ولم یدِر أنه إنما یجري وراء هالكه الروحي 

 حیاته الزمنیة.  اوالجسدي أیًضا، لیفقد أبدیته كم
ضع كطریق للمجد وخطورة المجد الباطل:  وایحدثنا اآلباء عن أهمیة الت

 .كن وضیًعا في عیني نفسك فترى مجد اهللا في داخلك 
حیث ینبت االتضاع هناك یتفجر مجد اهللا.  

إن جاهدت لكي یستهین بك كل بشر، فاهللا یمجدك. 
إن كان لك اتضاع في قلبك، فسیظهر اهللا لك مجده في قلبك. 

 .. كن مزدري في عظمتك وال تكن عظیًما في تفاهتك.
ال تطلب أن تكون مكرًما بینما داخلك مملوء جراحات. 
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أرفض الكرامة فتصیر مكرًما وال تحبها فال ُتهان. 
من یطلب الكرامة تهرب منه، ومن یهرب من الكرامة تطارده، ویعلن كل بشر عن اتضاعه. 

 عظم. تمجد، خف من الكبریاء فتتجد الباطل فتماهرب من ال 
 Ïمار اسحق السریاني

  إنني أثق أن العمل الروحي البسیط حین نمارسه باتضاع، فإنه یبلغ بنا أن نكون مع القدیسین الذین جاهدوا
 كثیًرا وصاروا خداًما حقیقیین هللا.

  .یوجد طریق حقیقي للنمو: بالنمو في االتضاع یبلغ اإلنسان المجد اإللهي الحقیقي 
 Ðاألب دوروثیوس

: أبشالوم یمالئ الشعب. ٢
  األبهةلكي یسحب أبشالوم الكرسي من تحت والده لم یقف عند اهتمامه بجماله الجسدي ومظاهر

 طریق باب المدینة لیمنع المتقاضین من بجانبالعظمة وٕانما في خداع صار یمالئ الشعب. كان یبكر ویقف و
 في خداع  لهالوصول إلى موضع اجتماع أبیه؛ ُیعطي اهتماًما لكل شخص فیسأله عن مدینته وسبطه، لیقول

. هكذا ]٣[" انظر أمورك صالحة ومستقیمة، ولكن لیس من یسمع لك من قبل الملكدون فحصه لقضیته: "
یتحدث أبشالوم بذات القول للطرفین المتخاصمین ال لیقضي وٕانما لیثیر الكل على والده ویحثهم على إقامته هو 

 كل إنسان له خصومة ودعوى يّ من یجعلني قاضًیا في األرض فیأتي إلملًكا وقاضًیا، إذ كان یردد القول: "
. ]٤[" فأنصفه؟!

ضع مزیف متى أراد أحد أن یسجد له كابن ملك وولي عهد، یمد یده ویمسكه ویقبله، كأنه صدیق وافي ت
 إلیه لیكسب وّدهم واحترامهم وطاعتهم له حتى یقیموه آمالهمشخصي له... بهذا استرق أبشالوم قلوب الكثیرین، 

بیه. أملًكا عوًضا عن 
: [كان أبشالوم مخادًعا، یسرق كل قلوب الناس. الحظ كیف كان القدیس یوحنا الذهبي الفمیقول 

 أن یصالح كل أحد معه؛ أما  فيلیس من یقضي لك؟! راغًباأنه كان یذهب ویقول: إعظیًما في خداعه! قیل 
داود فكان بال عیب. ماذا إذن؟ أنظر إلى نهایة كل منهما. أنظر كیف كان األول في جنون مطبق! إذ كان 

بیه صار أعمى في كل األمور األخرى، أما داود فلم یكن كذلك، ألن "من یسلك باالستقامة أیتطلع فقط إلى أذیة 
]. Ñتعقلب)، و٩ :١٠یسلك بأمان" (أم 

:  المناداة به ملًكا.٣
). یرى البعض ١: 16صم  ١تم ذلك في نهایة أربعین سنة من مسح داود ملًكا على یدي صموئیل (

أنه في نهایة أربعة أعوام من مصالحة أبشالوم ألبیه أعد الطریق لنفسه لكي یملك. 
 قائالً : "إن أرجعني ،بیه السماح له بالذهاب إلى حبرون لیفي نذًرا تعهد به وهو في جشورأطلب من 

). وكان ذلك على األرجح خداًعا، لكن أباه الذي یطلب استقامة ابنه ٨ :١٥الرب إلى أورشلیم فإني أعبد الرب" (
فرح جًدا أن یسمع منه أنه یرید أن یعبد الرب في حبرون بلد مولده، لذا سمح له بالذهاب بكامل حریته. 

1 hom. 5. 
2 On Humility. 
3 On Ephes., hom. 15. 
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وضع أبشالوم الخطة ربما مع بعض المشیرین، وقد أحكمها تماًما، إذ احتوت الخطوط العریضة التالیة:  
أن یعلن تولیه الحكم في حبرون – أحدى مدن یهوذا – التي عاش فیها داود زماًنا كملك لسبط أ. 

ملكته. في حبرون – بعیًدا عن أورشلیم – یستطیع أبشالوم أن یجمع حوله كل الطاقات میهوذا، وأقامها عاصمة ل
 والشخصیات التي تسنده ضد والده، خاصة أن رجال یهوذا كانوا قد غضبوا النتقال داود من حبرون إلى أورشلیم. 

بعث أبشالوم إلى جمیع األسباط ُرسًال دعوا جواسیس ألن عملهم كان سرًیا، حتى ینادي الكل به ب. 
 ملًكا في وقت واحد، فال یجد داود أمامه ملجأ للهروب. 

أخذ أبشالوم معه مائتین من عظماء الرجال، دعاهم ألجل الذبیحة وهم ال یدرون ما ینوي علیه ج. 
أبشالوم. وجودهم معه في حبرون یوحي لألسباط بأن عظماء المملكة تركوا داود لتعضید أبشالوم، وأنهم جاءوا 

 بهذا یشعر الكل أن أبشالوم یستحق الُملك عن أبیه. هذا وسحبهم إلى حبرون یغلق ؛معه لتحقیق هذا الهدف
الباب أمام العظماء عن التشاور مع داود في أمر عقوق ابنه وفتنته، فیصیرون أمام األمر الواقع أن یقبلوا الملك 

 الجدید.

، إذ توسم فیه الرغبة مع القدرة على خیانة داود، وهو في ]١٢[یلوني جاستعان أبشالوم بأخیتوفل الد. 
 )١8: ١3؛ یو 9: 41هذا یشبه یهوذا في خیانته لسیده كما یشبهه في طریقة موته (مز 

)، یحتمل أن تكون هي "خربة جعال" الحالیة، التي تبعد حوالي ٥ :١٥"جیلوه" قریة في جبال یهوذا (یش 
. Ïخمسة أمیال شمال غربي حبرون

هكذا أحكم أبشالوم الخطة بطریقة بشریة ولم یكن أمام داود طریق إال الهروب أو االستسالم فیتعرض 
للقتل على یدي ابنه. 

:  هروب داود ورجاله.٤
 وقول الرب له: "واآلن ال یفارق السیف بیتك إلى األبد ،أدرك داود الخطر مبكًرا، ولعله تذكر خطیته

). ١١-١٠: ١٢ي... هأنذا أقیم علیك الشر من بیتك" (نألنك احتقرت
قوموا بنا ده: "ي قال لجمیع عباذل، ه أن یضربها أبشالوم بالسیف بسببيأشفق داود على المدینة، وخش

 وینزل بنا الشر ویضرب المدینة  ویدركنانهرب، ألنه لیس نجاة من وجه أبشالوم. أسرعوا للذهاب لئال یبادر
. ]١٤[بحد السیف" 

خرج الملك وكل رجاله في اثره ووقفوا عند آخر بیت من بیوت المدینة من جهة الشرق على طریق 
وادي قدرون لیعبروا بین یدیه...  

تمررت نفس داود لخیانة ابنه له وثورته ضده، لكن قلبه امتأل رجاء في الرب مخلصه. بروح النبوة أدرك 
داود أن ما حل به من خیانة أبشالوم وأخیتوفل له إنما یرمز لخیانة یهوذا للسید المسیح.  

عندما هرب داود ترنم بالمزمور الثالث:  
"یارب لماذا كثر الذین یحزنونني؟! 

كثیرون قاموا عليّ . 
كثیرون یقولون لنفسي: لیس له خالص بإلهه. 

أنت یارب، أنت هو ناصري، مجدي، ورافع رأسي. 
. أنا اضطجعت ونمت ثم استیقظت..."

1 Unger’s Bible Dictionary, p. 407. 
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 على هذا المزمور قائالً :  القدیس أغسطینوسیعلق 
[الكلمات "أنا اضطجعت ونمت ثم استیقظت، ألن الرب یعضدني" تقودنا إلى االعتقاد بأن هذا المزمور 

ُیفهم في شخص المسیح، فإنها تنطبق على آالم ربنا وقیامته أكثر منها على تاریخ هروب داود من وجه ابنه 
)، فال ١٥ :٩ (راجع مت "إذ ُكتب عن تالمیذ المسیح "بنو العریس ال یصومون مادام العریس معهم العاق...

عجب إن كان ابنه العاق هنا قصد به التلمیذ الذي خانه. ُیفهم هروبه من أمام وجهه تاریخًیا عندما سحب السید ن
بقیة التالمیذ إلى الجبل عند خروج الخائن، وُیفهم روحًیا عندما ترك ابن اهللا الذي هو قوة اهللا وحكمته ذهن یهوذا 

یعني هذا أن المسیح أعطى مكاًنا للشیطان، وٕانما  إذ مأل الشیطان قلبه، ُیفهم بهذا أن المسیح هرب من وجهه. ال
إذ تركه المسیح ملك الشیطان فیه... 

دما توقف الحق عن إنارته. نهرب الحق من ذهن یهوذا ع
 أي سالم أبیه. Patrs paxأما "أبشالوم" فكما یفسرها البعض معناها بالالتینیة 

یبدو من الصعب أن ُیفهم "سالم أبیه" سواء في تاریخ الملوك حیث أثار أبشالوم الحرب ضد أبیه، وفي 
تاریخ العهد الجدید حین خان یهوذا ربنا. لكن من یقرأ بتروٍّ یرى أن داود كان في سالم مع ابنه أثناء الحرب، إذ 

). وفي تاریخ العهد الجدید فإنه بطول أناة ربنا ٣٣ :١٨لیتني متُّ عوًضا عنك" ( بني أبشالوم، یاایقول "یا 
العجیبة والمدهشة احتمله كثیًرا جًدا كما لو كان إنساًنا صالًحا مع أنه لم یكن یجهل أفكاره. لقد ضمه إلى 

العشاء... وأخیًرا تقبل قبلته في ذات لحظات خیانته. إنه من السهل أن نفهم كیف أظهر المسیح سالًما نحو 
]. Ïخائنه...

:  هروب إتاي الجتي.٥
عندما هرب داود من وجه شاول أقام في جت ونظم جیًشا قوامه ستمائة جندي وأقام إتاي الجتي قائًدا 

سرائیلیین لكن دخل بینهم بعض إلهم. دام هذا الجیش معه حین صار ملًكا في حبرون وأیًضا في أورشلیم، وكانوا 
الجتیین.  

ل السمات التي اتصف بها داود هي عدم تفكیره في صالحه الخاص حتي في لحظات ملعل من أج
الضیق الُمّرة، إذ لم یطلب تسخیر الغیر لحسابه. لهذا طلب من إتاي أن یبقى مع أبشالوم كملك جدید، إذ ال ُیرید 

ارجع وأقم مع الملك. ألنك غریب ومنفي أیًضا من أن ُیحمل إتاي فوق طاقته، ألنه غریب الجنس. لقد قال له: "
نطلق حیث أنطلق. ارجع ورجع إخوتك، الرحمة والحق أوطنك. أمًسا جئت والیوم أتیهك بالذهاب معنا، وأنا 

 الخ. لكن إتاي غریب الجنس رفض أن یترك داود وقت ضیقه، إنما تحدث معه بروح الحب ]١٩ [" معك
). ١٦ :١واإلخالص والوفاء، متشبها في ذلك براعوث الموآبیة في حدیثها مع حماتها نعمى (را 

أراد اهللا أن ُیعزي قلب داود، بینما كان ابنه یخونه ویسلب ملكه طالًبا قتله، إذا بغریب الجنس یتعلق به 
في ضیقته ویشاركه متاعبه. 

 وقد صمموا على جحده بعد ،كان أبشالوم بن داود یمثل جماعة الیهود الذین من خاصة السید المسیح
تقدیمه الخالص على الصلیب، أما إتاي فیشیر إلى جماعة األمم الذین تعلقوا بابن داود وقبلوا التغرب معه، 

). ١٣: ١٣یخرجون معه خارج المحلة ویشاركونه عاره (عب 
 الذي من جبعة بني )31: ١1أي  ١، ٢9: ٢3 صم 2(هنا غیر إتاي المذكور في  إتاي المذكور

بنیامین، وكان أحد أبطال داود.  

1 On Ps. 3. 
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عبر الملك ورجاله الوادي الذي بین أورشلیم وجبل الزیتون، حیث ال یكون فیه ماء إال في فصل الشتاء. 
).  ١ :١٨وقد عبر المسیح ذات الوادي في لیلة آالمه لیدخل بستان جثیماني (یو 

:  بقاء التابوت في أورشلیم.٦
أراد داود النبي أن تكون كل تحركاته تحت ظل الرب نفسه كمخلص له لذا طلب من صادوق الكاهن 

عه خارج أورشلیم بل طلب موالالویین أن یأتوا بالتابوت حتى یعبر الشعب، وٕاذ تم العبور لم یقبل أن یأخذه 
إرجاعه مؤمًنا بأن اهللا یسمح له بالعودة إلى حیث التابوت رمز الحضرة اإللهیة – إن أراد الرب. 

ین یدي اهللا مع شعوره بخطایاه وعدم استحقاقه، لذا رد التابوت ومعه بأظهر داود تسلیًما كامًال لحیاته 
ثار الكاهن وابنه یوناثان، حاسًبا ذلك سنًدا له في أورشلیم، وخشیة أن أأبيوصادوق الكاهن ومعه ابنه أخیمعص، 

یحل بالتابوت شیًئا! 
أدرك أنه یمر بفترة تأدیب إلهي لكنها إلى حین، أما قلبه فكان مرتبًطا باهللا وبشعب اهللا وتابوت العهد 

.. والمدینة المقدسة أورشلیم.
هو متباطئ في البریة لیعرف أخبار أبشالوم ورجاله عند ولقد طلب من الكاهنین أن ُیرسال إلیه ابنیهما 

دخولهم المدینة. 

:  رجوع حوشاي األركي.٧
صعد داود جبل الزیتون شرق مدینة أورشلیم، قمته على بعد میل منها، وكان یصعد باكًیا ورأسه مغطى 

، فقد اعتاد أن یسجد هللا ویشكره في ]٣٢[" سجد هللاویمشى حافًیا، وجمیع الشعب یتمثلون به. وٕاذ بلغ القمة "
: [القلب الذي یتحرك دائًما بالشكر هو مرشد یقود لعطایا اهللا مار اسحق السریانيوسط الضیقات. یقول 

]. Ïلإلنسان
على ذات الجبل وقف رب المجد یسوع یتطلع نحو أورشلیم باكًیا بسبب رفض أوالدها أبوة اهللا ورعایته 

). ٣٤ :١٣؛ لو ٣٧: ٢٣(مت 
 یخونه، إذ هو بین الفاتنین مع همما زاد حزن داود الملك جًدا سماعه أن أخیتوفل أفضل أصدقائ

أبشالوم، لذا صرخ إلى الرب أن یبدد مشورته، ألنه معروف بحكمته وتدابیره. 
 فیصیر عبًئا على داود في ،یحتمل المشقات  ألنه شیخ ال،طلب داود من حوشاي األركي أن یرجع

.  في یقدر أن یبطل مشورة أخیتوفل خالل صداقته مع أبشالومومن جانب آخر فإنه رجل أمین ووتحركاته، 
 إلیه لكن داود فضل بقاءه في عبالخبر أسریبدو أن حوشاي كان غائًبا عندما هرب داود، وٕاذ سمع 

أورشلیم، فكانت محبة حوشاي وأمانته بلسًما لنفس داود الُمرة بسبب خیانة أخیتوفل. 
عّبر داود النبي عن مرارة نفسه من جهة خیانة أخیتوفل وعن تهلله في نفس الوقت من أجل إخالص 

.  ٤١حوشاي األركي في المزمور 
"طوبى للرجل الذي ینظر إلى المسكین، في یوم الشر ینجیه الرب...  

.. . الرب یعضده وهو على فراش الضعف. مهدت مضجعه كله في مرضه
). ٤١ أیًضا رجل سالمتي الذي وثقت به آكل خبزي رفع علّي عقبه" (مز 

1 hom. 48. 
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لعله عنى بالمسكین نفسه إذ صار طریًدا، فقد تطلع إلیه حوشاي بالرغم من شیخوخته وضعف جسده 
و أخیتوفل الذي أنعم علیه بالحب والصداقة مع نعم هلذا یسنده الرب ویعینه بقیة أیام حیاته. أما رجل سالمته ف

.  هو یحطم الثقة ویرفع علیه عقبه ألذیته فیصیر رمًزا لیهوذا الخائنوهاوعطایا 
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 األصحاح السادس عشر 

داود الهارب 
 هارًبا من أمام وجه شاول الملك الذي یخشى داود سكانت نفس داود ُمّرة للغایة في هذه المرة فإنه لي

 مرارة أن  نفسیتهلئال یغتصب ملكه وٕانما إمام إبنه العاق الذي اغتصب كرسیه وأثار الشعب ضده. ومما یزید
هانته وسبه. هذا بجانب شعوره الخفي أن ما حل به هو ثمرة ما ارتكبه في حق اهللا وضد إلالبعض وجد فرصتهم 

أوریا الحثي. 
 أثناء هروبه أنه لم یفقد رجاءه في الرب، مدرًكا أن  داودعلى أیة األحوال تكشف المزامیر التي أنشدها

ما حل به تأدیب أبوي من قبل الرب مخلصه.  
 ].5-١[لقاؤه مع صیبا   . ١
 ].١٤-٦[شمعي یسب داود   . ٢
 ].١٩-١٥[   المناداة بأبشالوم ملًكا.٣
]. ٢٣-٢٠ [سراري أبیه و أبشالوم .٤

:   لقاؤه مع صیبا.١
كان صیبا یطمع في اغتصاب أمالك مفیبوشث بن یوناثان غیر مكتف بأن یقوم هو وبنوه وعبیده 
بإدارتها، وقد وجد الفرصة سانحة إلثارة داود ضد مفیبوشث حتى یصدر داود أمره بنقل الملكیة إلیه عوض 

مفیبوشث.  
لقد أدرك صیبا أن داود رجل حكیم وقوي، وأن الضیقة التي یجتازها عابرة، وأن االنتصار حلیفه في 

النهایة، لذا أسرع إلى اللقاء معه وسط الضیقة حینما كان داود على قمة جبل الزیتون حیث قدم له حمارین 
مشدودین علیهما مائتا رغیف خبز ومئة عنقود زبیب ومئة قرص تین وزق خمر. قال له أن الحمارین لبیت الملك 

كما أن األكل والشرب لمن یصاب بإعیاء في البریة...  
هوذا هو مقیم في أورشلیم، ألنه قال: الیوم یرد لي سأل داود عن مفیبوشث وفي مكر أجاب صیبا: "

. هكذا شوه صیبا صورة سیده أمام داود الذي قدم كل إحسان وحب وتكریم ]٣[بیت إسرائیل مملكة أبي" 
لمفیبوشث. كلمات صیبا غیر مقبولة، ألنه لم یكن ممكًنا لمفیبوشث األعرج أن یستلم الحكم من أبشالوم بكل 

جماله وقوته وسلطانه الذي عرف كیف یغتصب الحكم من داود الملك. لكن داود كان مهتًما بأمور كثیرة وعاجلة، 
 مدرًكا أن مفیبوشث لن یمثل خطًرا علیه أو على ابنه، وٕانما في عجلة وبغیر تدقیق اغتاظ  وحسب مفیبوشث

لیتني أجد . سجد له صیبا وقال: "]٤[خائًنا وناكًرا للجمیل، وأصدر قراره لصیبا: "هوذا لك كل ما لمفیبوشث" 
. ]٤[ نعمة في عینیك یا سیدي الملك"

لقد سمح اهللا لداود أن یجتاز هذه التجربة القاسیة، وهو شعوره بخیانة مفیبوشث ضده، األمر الذي لم 
ا:  هیكن یتوقعه قط، وكان ذلك لخیره وبنیانه من جوانب كثیرة، من

كان البد لداود أن یشرب من ذات الكأس التي مألها بیده، فقد خان رجله األمین أوریا الحثي ونام أ. 
هو یذوقها بخیانة ابنه له، وأیًضا أخیتوفل، وهوذا  ره زماًنا، لذا أراد اهللا أن یذوق داود مرارة الخیانة، وهايضم

 مفیبوشث وغیرهم كثیرون. الذین أحسن إلیهم یسیئون إلیه أكثر مما أساء إلیه األعداء!
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استخدم اهللا هذه التجربة لخیره، فقد كان داود ومن معه في حاجة إلى هذه الهدیة، التي قدمها صیبا ب. 
 له. اهللا یعولنا بكل الطرق، عال إیلیا بغراب، وعال داود ورجاله خالل خبث صیبا وخداعه!

اكتشف داود فیما بعد خداع صیبا له، وتعلم أال یصدر أحكامه بعجلة. لقد أدان مفیبوشث وغضب ج. 
علیه وحرمه من ممتلكات جده ظلًما. 

:  شمعي یسب داود.٢
بین داود ورجاله واٍد، فكان یرشقهم وخرج من بحوریم شمعي بن جبرا من بیت شاول، وكان بینه 

بالحجارة، غالًبا لم تكن تصلهم إنما هي عالمة على غیظه واحتقاره لهم، أما كلماته فكانت مسموعة.  
كان یسب داود قائالً :  

خرج اخرج یا رجل الدماء رجل بلیعال.  ا"
قد رّد الرب علیك كل دماء بیت شاول الذي ملكت عوًضا عنه،  

وقد دفع الرب المملكة لید أبشالوم ابنك،  
. ]٨-٧[" وها أنت واقع بشرك ألنك رجل دماء

كان شمعي یقذف داود بالحجارة كأنه كلب، أما كلماته فكانت كالسهام القاتلة، تحمل كراهیة وضغینة 
مع كذب. فإن داود لم یقاتل شاول لیغتصب منه الملك. على النقیض من هذا قابل مطاردة شاول بالسماحة. لم 

حفاده وٕانما كان یسعى لیصنع معهم معروًفا. أیمد یده على شاول قط وال على بنیه أو 
إیاه كلًبا میًتا، أما داود فمنعه حاسًبا هذه اإلهانة  في غیرة أراد أبیشاي أن یعبر لیقتل هذا الرجل حاسًبا

تأدیًبا من قبل الرب بسبب خطیته، إذ قال:  
بني صرویة.   مالي ولكم یا"

 دعوه یسب، ألن الرب قال له: سب داود.  
  . ومن یقول: لماذا تفعل هكذا؟

 بنیامیني؟! دعوه یسب ألن الرب نهوذا ابني الذي خرج من أحشائي یطلب نفسي، فكم بالحري اآل
قال له... 

. ]١٢-١0["  لعل الرب ینظر إلى مذلتي ویكافئني الرب خیًرا عوض مسبته بهذا الیوم
ُیكرر الملك داود العبارة "ألن الرب قال له" أن یسبه، لیس ألن أمًرا صدر من قبل الرب لشمعي كي 

القدیس یسب داود، وٕانما اهللا سمح إلرادة شمعي الشریرة أن تتمم ذلك فیتحقق العدل اإللهي كما یقول 
إن اهللا یستخدم األشرار حتى الشیطان نفسه ألجل [ :Ðالقدیس أغسطینوس. مرة أخرى یقول Ïأغسطینوس

. ]امتحان الصالحین وتزكیة إیمانهم وتقواهم
لم یكن ممكًنا لهذه الشتائم أن تؤذي داود بل هي بالنسبة له دواء یتقبله برضى وشكر كي یغتصب 

ضرت داود فأصدر حكًما خاطًئا ومتعجًال في غضب ضد أالمراحم اإللهیة. كلمات التملق التي نطق بها صیبا 
مفیبوشث أما كلمات شمعي المملوءة إهانة فأعطته فرصة لیصدر حكًما صادًقا على نفسه. حًقا إن كلمات 

  حیاة المؤمن – خاصة القائد – من كلمات الذم. وكما یقول أحد آباء البریة: من العلىخطًرا  اإلطراء أكثر
یحتمل كلمة الذم كیف یقدر أن یحتمل كلمة المدیح؟! 

1 On Grace & Free-will ch. 41. 
2 Ibid  .  
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 أبیشاي ألنه أراد عتقبل داود كلمات السب بفرح كدواء ألعماقه الداخلیة، لكنه غضب وتحدث بحزم م
االنتقام له ممن یسبه.  

 .تحرك داود بغضب تقوي ضد اقتراح (أبیشاي) المهلك، وحفظ المقیاس الالئق لالتضاع والصبر بحزم 

 Ïالقدیس یوحنا كاسیان

 نسحاق نفسه. كیف بعدما صنع كثیًرا من انصت إلى داود الذي صار مشهوًرا على وجه الخصوص بسبب أ
األعمال الصالحة، وعندما كان مطروًدا من بلده وبیته بل ومن الحیاة عینها، في وقت كارثته رأى جندًیا 

سخیًفا منبوًذا یمتهن كرامته ویسبه، لم یرد له السب بل ومنع أحد قواده من قتله قائالً : "دعوه یسب ألن الرب 
 قال له سب داود" .

 Ðالقدیس یوحنا الذهبي الفم
 لنفسه، بل ُیقابل  النقمهأعجب قلب داود المتسع حًبا حتى تجاه مضایقیه، فإننا نجده دائًما ال یطلب ما

اإلساءة الشخصیة باتساع قلب. 
ساسها:  أربما ثارت مشاعره الداخلیة في البدایة لكن اهللا مأل قلبه بتعزیات فائقة 

سب هو بسماح من اهللا لتأدیبه فقد كان رجل دماء ال بقتل شاول أو أحد رجاله كما لشعر أن هذا اأ. 
القدیس یوحنا قال شمعي وٕانما بقتله أوریا الحثي... لذا الق به أن یتقبل السب بفرح كما من قبل اهللا، وكما یقول 

زانٍ "، لماذا تغضب؟ ألم یمر علیك قط فكر زنا أو شهوة ردیئة  إنه متى شتمك إنسان بقوله لك: "یا[ :الذهبي الفم
 في شبابك؟ احسب ذلك تأدیبا عن أفكار شبابك.

یضمر االنتقام منه، فلماذا ینتقم  إن كان ابنه أبشالوم قد ثار ضده واغتصب منه العرش، وهو الب. 
 من بنیامیني سبه دون أن یغتصب منه شیًئا؟!

حسب داود النبي هذا السب فرصة للتذلل كطریق الغتصاب مراحم اهللا. ج. 

:  المناداة بأبشالوم ملًكا.٣
 وأخیتوفل، جاء لیملك دون أن یسفك دًما،  -شالوم ومعه الرجال من كل األسباط – خاصة یهوذاباء أج

فقد هرب داود ورجاله حتى ال یهلك أحد بسببه.  
فوجئ أبشالوم بتقدم حوشاي األركي صدیق داود إلیه وهو یقول: "لیحیا الملك لیحیا الملك". إذ الحظ 
حوشاي األركي تعجب أبشالوم قال بحكمة: "الذي اختاره الرب وهذا الشعب وكل رجال إسرائیل فله أكون ومعه 

. ]١٩-١٨[أقیم. وثانًیا: من أخدم؟ ألیس بین یدي ابنه؟! كما خدمت بین یدي أبیك كذلك أكون بین یدیك" 
.  هكذا قدم حوشاي مبررات لعدم هروبه، حتى یثق به أبشالوم فیكون سنًدا لداود في داخل القصر

:   سراري أبیهوأبشالوم . ٤
، ]٢٣[كان أخیتوفل مشیًرا ألبشالوم، یسمع له الملك الجدید كما هللا، حاسًبا مشورته كمن یسأل كالم اهللا 

). 1 :٥كو  ١مع أنها كانت مشورات شریرة من قبل إبلیس، تحمل حكمة أرضیة شهوانیة (
 عصن  أبیه اللواتي تركهن داود لحفظ البیت.يأول مشورة قدمها له أخیتوفل هي أن یدخل على سرار

أبشالوم ذلك على السطح لكي یتأكد الكل أن الكراهیة ضد داود قد بلغت أشدها وأنه ال مصالحة بینه وبین أبیه.  

1 Institutes 8: 8. 
2 In Matt. hom. 3. 
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لعل أخیتوفل أشار بذلك على أبشالوم خشیة أن یحن االبن یوًما ما ألبیه فیصالحه، وبهذا یصیر موقف 
یقدر أن یواجه داود!  أخیتوفل حرًجا أمام صدیقه القدیم داود. إنه خائن ال

 ختلس نظرة شریرة المرأة غریبة، هوذا ابنه یضطجعيتم ذلك على السطح الذي سبق فتمشى علیه داود ل
 عالنیة في ذات الموقع! مع سراریه
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 األصحاح السابع عشر 

إحباط مشورة أخیتوفل 
) حتى جاء إلیه رجال 4: ٢بقي داود حوالي سبع سنوات ونصف في حبرون ملًكا على سبط یهوذا (

األسباط مع أبنیر یطلبون إلیه أن یملك علیهم، عندئذ انتقل إلى أورشلیم كعاصمة لكل إسرائیل، أما أبشالوم فعلى 
: ١6(النقیض من والده بعث رسًال إلى رجال األسباط لمبایعته ملًكا، وبسرعة تحرك من حبرون إلى أورشلیم 

)، لكنه لم یسترح بالرغم من استالمه المملكة في عجلة دون صراع من والده ورجاله... لقد وضع في قلبه ١5
قتل أبیه لعله یطمئن ویستریح. تقدم أخیتوفل بمشورة شریرة لكنها تحسب ُمحكمة في تحقیق هدف أبشالوم، غیر 

أن اهللا بدد هذه المشورة بمشورة أخرى أشار بها حوشاي األركي. 

 ].٤-١[ مشورة أخیتوفل  .١
 ].١٤-٥ [ حوشاي یبطل المشورة .٢
 ].٢٢-١٥[ بعث رسولین إلى داود  .٣
 ].٢٣ [ انتحار أخیتوفل  .٤
 ].٢٦-٢٤ [ استعداد أبشالوم للحرب .٥
]. ٢٩-٢٧[ داود في محنایم  .٦

 :   مشورة أخیتوفل.١
تقدم أخیتوفل كمشیر للملك إلى أبشالوم بخطة لتحقیق أهدافه، وهي سرعة اللحاق بداود وهو متعب مع 
الشعب الذي معه، فبسبب اإلرهاق الشدید وخالل عنصر المفاجأة وقبل أن یستقر داود لینظم جیشه ویدبر أموره 

یضطرب الكل ویتركونه، فیبقى داود وحده، یقتلونه ویرجع الشعب إلى أبشالوم دون مجهود ُیذكر. في رأیه أن 
یحتاج إلى أكثر من اثني عشر ألف رجل منتخبین یتحركون في ذات اللیلة لیرجعوا فوًرا بنصرة أكیدة.  ال األمر 

 ال بمعنى أنها تحمل صالًحا وٕانما ألنها قادرة على تحقیق ]١٤[هذه المشورة حسبها الكتاب صالحة 
هدف أبشالوم، یالحظ فیها اآلتي:  

نتم لستم تعرفون شیًئا، وال تفكرون أنه أجاءت رمًزا لمشورة رئیس الكهنة قیافا ضد ابن داود إذ قال: "أ. 
خیر لنا أن یموت إنسان واحد عن الشعب وال تهلك األمة كلها" ویعلق اإلنجیل قائالً : "ولم یقل هذا من نفسه إذ 

 یسوع مزمع أن یموت عن األمة، ولیس عن األمة فقط بل لیجمع أبناء  أنكان رئیًسا للكهنة في تلك السنة تنبأ
 ).٥٢-٤٩: ١١ اهللا المتفرقین إلى واحد" (یو

، فإن اهللا في صالحه یستخدم حتى هذا األحمق الشریر أداة Ïسم "أخیتوفل" یعني "أخ الحماقة"اإن كان 
)، وها هو یستخدم أخیتوفل لیعلن أن الحاجة أن یموت ٢٤، ٢٣لیتنبأ به، كما فعل قبًال مع بلعام العراف (عد 

. وقد تحقق ذلك في المسیح یسوع الذي قدم ]٣[داود فال تهلك الجماعة كلها بل "یكون كل الشعب في سالم" 
)، لذلك سلمنا جسده المبذول سر خالص للكل. یقول القدیس ٢: ٢یو  ١نفسه بإرادته كفارة عن العالم كله (

1 Strong’s Exhaustive Concordance of the Bible, art. 302. 
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 الكنیسة  فيجیروم: [لنأكل جسد الحمل الذي بال عیب، هذا الذي ینزع خطایا العالم، لنأكله في بیت واحد، أي
]. Ïالجامعة المرشوشة بالحب والحاملة سالح الفضیلة

من معه كخارجین عن طاعة الملك أبشالوم... هكذا بعینه الشریرة كرجل وصّور أخیتوفل داود ب. 
 خائن رأي في داود عصیاًنا وخروًجا عن القانون!

 :  حوشاي یبطل المشورة.٢
یرسل اهللا مع التجربة المنفذ؛ في كل عصر ُوجد المقاومون للحق كما أقام اهللا من یحطمون مقاومتهم 

 بعث عدو الخیر أخیتوفل أقام اهللا إذأو یحولونها للبنیان. إذ قام فرعون قاسًیا أرسل اهللا موسى قائًدا قوًیا، و
 نبیین یحطمان أضالیله.   اهللاحوشاي، وٕاذ یأتي ضد المسیح في نهایة األزمنة یرسل

مع استصواب أبشالوم مشورة أخیتوفل استدعى حوشاي األركي یطلب أیًضا مشورته لیأخذ قراره 
 هذه المرة، مقدًما مشورة أخرى تبدو أكثر صالًحا، غایتها في  فيخیتوفل لم یصبأالنهائي. بحكمة تظاهر بأن 

الواقع إنقاذ داود وخطوطها العریضة هي اآلتي:  
ن داود رجل حرب وأنه یتوقع ما أشار به أخیتوفل لهذا فهو لن یبیت اللیلة مع الشعب وٕانما یختفي أ. أ

في مكان مجهول، في مغارة أو شق، ولن یبلغ إلیه رجال أبشالوم، لذا تقوم حرب طاحنة ُیقتل فیها الكثیرون من 
 الطرفین ویبقى داود على قید الحیاة ینغض حیاة أبشالوم. 

ن أبشالوم یواجه رجل حرب، صاحب خبرة، حكیم، یعرف أن ُیخطط، رجاله قلة لكنهم أقویاء ب. أ
وجبابرة، لهذا فالتسرع لیس في صالح أبشالوم، وٕانما یحتاج األمر إلى ترٍو ودراسة وتحرك جاد على نطاق أوسع 

 حتى ال ینهزم جیش أبشالوم فیفقد الشعب الثقة فیه. 

أن أبشالوم له إمكانیات جبارة، شعبه ممتد من دان إلى بئر سبع بال عدد، فلماذا ال ینتفع بهذه ج. 
 ینزل على داود كالطل على األرض في كل موضع، وٕان ناإلمكانیات مكتفًیا باثني عشر ألف رجل؟! إنه قادر أ

انحاز إلى مدینة یجرها رجاله بالحبال إلى الوادي حتى ال تبقى في المدینة هناك وال حصاة. هكذا بعدما أرعبه 
ن حوشاي یحتقره أو یستهین أب في قدرة أبشالوم برجال إسرائیل حتى ال یظن أبشالوم نمن داود ورجاله عاد یط

ان البد من المدیح حتى یتقبل رجل كأبشالوم كبه. إنه یقف بجواره لكنه یطلب منه التروي وعدم التسرع... 
 المتعجرف مشورته.

بون ألبشالوم كدًرا، بأن األمر ال یحتاج إلى قتل داود وحده وٕانما الخالص من كل رجاله حتى ال یسد. 
. هذا الرأي یجد استطابة في قلب أبشالوم إذ ]١٢[ "ال یبقى منه وال من جمیع الرجال الذین معه واحد" :وٕاذ قال له

 ال ُیرید أیًضا رجال داود.

  علیههذه هي الحرب األولى التي یقوم بها أبشالوم كملك فكیف ال یخرج مع رجاله، لذا أشارهـ. 
. لعله هدف بهذا أن یموت أبشالوم في الحرب فال توجد فرصة أخرى ]١١[حوشاي: "وحضرتك سائر في الوسط" 

 للمقاومة.

هذه النقاط أرعبت أبشالوم من ناحیة إن تسرع، وطمأنته من ناحیة أخرى بل وأشبعت كبریاءه إن تأنى 
لیجمع الكل تحت قیادته ویثیر حرًبا جادة وعنیفة قادرة على وضع نهایة لداود ورجاله. 

Ï ٢٥١ من تفسیر وتأمالت اآلباء األولین: االنجیل بحسب مرقص، ص .
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  الزالوالم یدرك أبشالوم إنه وٕان ُوجد كثیرون یمدحونه ویمالقونه لكن یوجد أیًضا بین الشعب كثیرون
یحبون داود أباه، وأن جمع كل بني إسرائیل حوله قلبًیا أمر یحتاج إلى وقت طویل. 

على أیة األحوال هذا ما قدمه حوشاي، لكن السر الخفي وراء ذلك هو اهللا العامل الحقیقي إلنقاذ داود، 
فقد أعطى لمشورة حوشاي نعمة في عیني أبشالوم، إذ قیل: "فإن الرب أمر بإبطال مشورة أخیتوفل الصالحة لكي 

. ]١٤[ینزل الرب الشر بأبشالوم" 
اهللا الذي سمح بتقدیم مشورة أخیتوفل هو بنفسه أبطلها خالل مشورة حوشاي لیعطي داود ورجاله نصرة 
على أبشالوم. هذه ید اهللا العاملة عبراألجیال لحساب مؤمنیه، خاصة حینما نزل ابن داود – كلمة اهللا المتجسد – 

ي خالل أ)، ١٩ :٧٧إلى عالمنا لیحطم كل خطیة شیطانیة. یقول القدیس جیروم: ["في البحر طریقك" (مز 
األمواج، خالل المیاه الُمّرة حیث یسكن التنین... أنت في السماء وقد نزلت إلى األرض... جاء ینبوع الحیاة 

]. Ï حلوةهلیحّول البحر الُمّر والمیت إلى میا
. فقد أسرع إلى داود لیخرج معه وقد ضیقته بالرغم من شیخوخته لكن Ðسم معناه "مسرع"ا"حوشاي" 

داود طلب منه البقاء في أورشلیم لیكون سنًدا له، وها هو یسرع إلى نجدته بتقدیم مشورة تبطل مشورة أخیتوفل مع 
جرى.  إبالغ داود بكل ما

 :  بعث رسولین إلى داود.٣
ة، الرجال نكان البد لحوشاي أن یخبر داود بما حدث خالل الكهنة؛ وقد استخدم اهللا الشعب والكه

والنساء، الشیوخ والشبان لتحقیق هذا الهدف، لیعلن أن الكنیسة جسد واحد یتحرك كل أعضائها بروح واحدة، كل 
. Ñعضو له دوره الفّعال

یخبرهما بما حدث من جهة أخیتوفل ومن جانبه، حتي  ثارأأرسل حوشاي إلى الكاهنین صادوق وأبيأ. 
). ٢٨ :١٥یتحركا للعمل، وطلب منهما أن یبعثا إلى داود في سهول البریة أي في الضفة الغربیة من األردن (

لئال ُیبتلع هو وجمیع الشعب الذي معه، إذ خشى أن یعود أبشالوم فیقبل مشورة أخیتوفل ویهاجم داود في ذات 
 اللیلة. 

سة، بروح الوحدة والتعاون يإن كان حوشاي  یمثل القیادات الشعبیة، فإنها تلتزم بالعمل مع القیادات الكن
كأعضاء لجسد واحد، یتبادالن الحب ویتممان العمل الكنسي الواحد، مقدمین بعضهم بعًضا في الكرامة.  

هو أسقف [ :القدیس یوحنا الذهبي الفمكل مغاالة من الجانبین ُیحطم الكنیسة، فاألسقف كما یقول 
. ]ل البركة ویعمل اهللا في الجمیعحبشعبه، والشعب یعمل بأسقفه في انسجام وتناغم مًعا، فت

 )Òتعني "صدیًقا أو باًرا"( قد أسرع إلى صادوق )تعني "مسرًعا"(من الجانب الرمزي فإن حوشاي 
نین لیتدبرا األمر. فإن الكاهنین یمثالن دور الكاهن في الخدمة متعاوًنا مع ه الكا)"Óتعني "أب الثراء(ثار أوأبي

ال وهو العمل خالل الحیاة البارة أو المقدسة في الرب، واألبوة الثریة بفیض الحب. بمعنى آخر إن كان أالشعب، 
الشعب یسرع نحو الكهنة إنما ألنهم یتوقعون فیهم أوًال وقبل كل شيء قدسیة الحیاة واألبوة الصادقة المملوءة حناًنا 

ولطًفا.  

1 On Ps. 12. 
2 Strong …, art. 2365. 

Ñاجع أقوال اآلباء في هذا الشأن في كتابنا: "الحب الجامع أو دور الشعب كنسیاً ". ر 
4 Strong, art 6659. 
5 Ibid. art 54. 
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 یوناثان :نین الشابینه ابنیهما الكايإل ثارأانطلقت جاریة من قبل الكاهنین الشیخین صادوق وأبيب. 
أي (یل جذین كانا واقفین عند عین رول، ال)Ðتعني "أخ الغضب"(معص ي وأخ)Ïكلمة عبریة تعني "عطیة یهوة"(

كان یمكن لحوشاي   ینتظران الرسالة. الكنیسة في حاجة إلى جمیع أفراد شعبها وكهنتها، فإنه ما)Ñ"عین مسافر"
أن یحقق رسالته دون الجاریة الفقیرة، وال كان یمكن للكاهنین الشیخین أن یعمال بدون الشابین. لیت الغني یشعر 

 بعوزه إلى الفقیر، والكاهن الشیخ ال یستخف بالكاهن الشاب!

اسما الشابین یحمالن معنى رمزًیا، فإنه یلیق بالشیوخ أو البالغین أن یتطلعوا إلى الشباب من زاویتین: 
 إنما هو إنسان اهللا له كیانه وشخصیته غاألولى أنهم عطیة اهللا (یوناثان). فالشاب لیس أداة في ید الشخص البال

ومواهبه وفكره، أمور تحتاج من البالغین أن یقدروها فیهم ال أن یطلبوا َصبَّ الشباب في قوالب حسب أهوائهم 
أخیمعص = أخ (. أما الثانیة فهي أن الشباب ُیعرف بسرعة اإلنفعال والغضب... لنقبلهم كإخوة Òالشخصیة
.  لتتحول عواطفهم الثائرة للبنیان بتقدیسها ولیس بتحطیمها)الغضب

ل" أي "عین المسافر" إذ یمیل الشباب إلى الحركة المستمرة، إنهم ال يكان الشابان واقفین عند "عین روج
ة الجامدة. عمل الشیوخ لیس مهاجمة الشباب في تحركهم وٕانما مساندتهم بالحب والرعایة مع لیقبلون الحیاة الخام

لبنیان.  لالحكمة فیتحرك الكل مًعا في نمو
 ألنهما معروفان أنهما من تابعي داود. ومع ]١٧[لم یكن الشابان قادرین على الظهور في أورشلیم ج. 

ذلك فقد رآهما غالم وأخبر أبشالوم بما حدث. وكأن مع كل عمل نتوقع مقاومة من عدو الخیر من حیث ال 
 ندري، لذا لن تنجح أیة خطة بشریة مهما ُأحكمت ما لم تتدخل عنایة اهللا ونعمته. 

، وهي ذات المدینة التي خرج منها شمعي )Ó"شباًبا" تعني(انطلق الشابان إلى بیت رجل في بحوریم د. 
). المدینة التي ١٧، ٦، ٥ :١٦ذري التراب مقابله (يرا البنیامیني لیسب داود ویرشقه بالحجارة ويشمعي بن ج

أخرجت رجًال یقاوم داود وجد فیها امرأة مؤمنة تعمل لحسابه، إذ أخفت الرجلین في بئر جافة وغطتها بسجف 
(ستائر) الباب وسطحت علیها سمیذا. یمكننا القول إن المدینة التي أخرجت إنساًنا یهین داود فیحتمله باتساع 
قلب وجدت فیها امراة متسعة القلب نحو داود ورجاله. لقد سمع الرب لكلمات داود التي نطق بها هناك: "لعل 

 ).١1: ١6 الیوم" ( بهذار مذلتي ویكافئني خیًرا عوض مسبتهظالرب ین

حیت یوجد احتمال اإلهانة والسب برضى یقوم الخالص! 
الرجل سّب داود والمرأة عملت على إنقاذ حیاته... لیت كال الجنسین یدركان دورهما اإلیجابي في العمل 

لحساب ملكوت اهللا. 
لعل الرجل الذي سب داود یشیر إلى الیهود الذي جحدوا المخلص ورفضوه، أما المرأة فُتشیر إلى 

جماعة األمم التي قبلت باإلیمان بئر المعمودیة المقدس وقد غطته ستائر الحب اإللهي خالل الدم المبذول على 
الصلیب.  

1 Ibid. art 3129 
2 Ibid. art 290. 
3 Ibid. art 5883. 

Ò ،6، 3، باب 1988 راجع كتابنا: دعوني أنمو. 
5 Strong, art. 980. 
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. ربما ]٢٠[فتش عبید أبشالوم عن الكاهنین الشابین فلم یجدوهما، فقالت لهم: "قد عبرا قناة الماء" ه. 
-١ : ٢أشارت بذلك إلى مجرى صغیر من الماء بالقرب من البیت. في هذا كذبت المرأة كما فعلت راحاب (یش 

 ). هذا الكذب هو ضعف بشري ال یمكن تبریره!٣٤ :١٥) وحوشاي (١٢: ١٩صم  ١) ومیكال (٧

خرجا من البئر وانطلقا إلى داود یخبرانه أن یعبر هو وشعبه الماء (نهر األردن) سریًعا بالرغم من و. 
حد لم یعبر األردن أصعوبة األمر. وبالفعل تم العبور طوال اللیل متجهین نحو المشرق، حتى لم یبق في الصباح 

]٢٢[  .

 : انتحار أخیتوفل. ٤
لم یعمل أبشالوم بمشورة أخیتوفل المتعجرف، لهذا انطلق إلى بیته حیث خنق نفسه ومات بعدما أوصى 

.  ]٢٣[لبیته أي رتب أمور أسرته 
 غیره.  آخرصنع هذا لسببین رئیسیین: األول من أجل كرامته الذاتیة، إذ استصعب أن ُتقبل مشورة
والثاني أنه أدرك أن مشورة حوشاي سُتحطم أبشالوم فیعود داود إلى كرسیه وینتقم منه كخائن. 

ُیشیر إلى أن ما حّل به هو ثمرة طبیعیة لألنا أو البیت الداخلي المتقوقع بغیر انفتاح فأما خنقه في بیته 
 في العظات المنسوبة إلیه أنه ال خالص خارج اآلخرین، القدیس مقاریوس الكبیرقلب أو محبة للغیر. لذا یؤكد 

]. Ï: [من یقرض ذراعه لمساندة أخیه یتقبل ذراع الرب عوًنا لهمار اسحق السریانيویقول 
صار أخیتوفل رمًزا لیهوذا الخائن الذي خنق نفسه أیًضا. 

 :  استعداد أبشالوم للحرب. ٥
)، وكانت ٨ :٢(عبر داود ورجاله نهر األردن إلى محنایم، وهي مدینة لالویین عند تخم جاد الشمالي 

مدینة مناسبة لداود بسبب حصونها.  
 الذي یحمل ذات القرابة )Ðمعناها "ثقل"(عبر أبشالوم األردن ومعه رجال إسرائیل تحت قیادة عماسا 

ألبشالوم مثل یوآب ابن خالته، وقد صار عماسا ثقًال على أبشالوم ولیس معیًنا له، إذ ُقتل أبشالوم في المعركة 
الوحیدة التي قادها مع عماسا ضد أبیه. 

 :  داود في محنایم.٦
 قدم لهم شوبى بن ناحاش وماكیر بن عمیئیل من لودبار وبرزالي ثجاء داود ورجاله إلى محنایم حي

 قائالً : ٢٣الجلعادي أثاثات وطعاًما لیأكلوا، تقدمة محبة تقبلها داود وسط ضیقه ومتاعبه، لذا ترنم بالمزمور 
"ترتب قدامي مائدة تجاه مضایقي".  

تلقى محبة عملیة في محنایم البعیدة عن عاصمة ملكه في وقت قام فیها كثیرون من أصدقائه بمقاومته 
وخیانته. 

 هإن كانت "محنایم" تعني "معسكرین"، فالتجاء داود إلیهما إنما یشیر إلى تجلي السید المسیح في كنیست
 بن )Òتعني "البائع" (، وماكیر)Ñأو "الُمعتقل" یعني "اآلسر"(في العهدین القدیم والجدید. في محنایم ُوجد شوبى 

1 Ibid. hom. 48. 
2 Strong, art. 6021. 
3 Ibid. art 7629. 
4 Ibid. art 4353. 
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، هؤالء قاموا بخدمة داود بتقدیم أثاثات وأطعمة )Ðیعني "قلًبا حدیدًیا"(، وبرزالي )Ïیعني "شعب اهللا"(عمیئیل 
كل هو ومن معه وسط الضیق والتعب. كأنه یلیق بالمؤمنین من العهدین أن تكون لهم السمات الثالث أمتنوعة لي
التالیة:  

أن یكونوا آسرین ال أسرى، یعرفون كیف یقودون حیاتهم ومشاعرهم وأحاسیسهم بقوة الروح غیر أ. 
 مستعبدین لشهوات الجسد؛ في أیدیهم عجلة القیادة الداخلیة بالروح القدس الساكن فیهم.

أن یكونوا بائعین، أي لهم العمل اإلیجابي في الكنیسة، یشعرون بنوع من الحریة كأعضاء حقیقیین ب. 
 في شعب اهللا. 

یخنعون للخوف والقلق وال للذة والشهوة، إنما یحملون روح النصرة  أن یكون لهم القلب الحدیدي، الج. 
 . والغلبة بالمسیح یسوع قائد الموكب الروحي

 

1 Ibid. art 5988. 
2 Ibid. art 1271. 
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اأصحاح الثامن عشر

نهاية أبشالوم
معركة سوى أسابيع قليلة حتى جمع جيشه الضخم ليقتل داود... دخل في  إسرائيل، ولم تمض  والمتعجرف ملًكا على كل  ُمسح أبشالوم العاق 

رمًزا رمًزا للمسيح الحّي الغالب، وكان أبشالوم  ورجاله. كان داود  منتصرين بينما تحطم أبشالوم  ورجاله  خرج داود  لمعركة الصليب، فيها   كانت ظًا 

الرب بالصليب وحطم سلطانه.  إبليس الذي قتله 

١. تنظيم رجال داود         ]١-٥[.

٢. انكسار أبشالوم          ]٦-٨[.

٣. نهاية أبشالوم            ]٩-١٥[.

رجوع عبيد داود        ]١٦-١٨[.  .٤

٥. داود يحزن على ابنه    ]١٩-٢٣[.

١. تنظيم رجال داود:
يرمز إبليس الذي ورجاله، طالًبا قتل داود بالذات، وكان في هذا  لمحاربة داود  اأردن  ُمسح أبشالوم العاق ملًكا، وجمع جيشه الضخم وعبر 

وكبريائه مع عصيانه ه صار رئيس هذا العالم )يو ١٤: ٣٠(. وقد جمع كل رجاله الخاضعين له للخاص من المّسيا.  بخداعه 

بحوالي يوسيفوس عددهم  المؤرخ اليهودي  نما لتنظيم جيشه في محنايم، ويقدر  لمعرفة عددهم واإ في ذات الوقت كان داود يحصى رجاله ا 

ورؤساء مئات كنظام موسى النبي )خر ١٨: ٢٥( ونظام شاول )١ صم  ٤٠٠٠ نسمة، وهو عدد قليل جًدا بالنسبة لجيش أبشالوم. أقام داود رؤساء ألوف 

أورشليم مع أبشالوم فرق: الثلث تحت قيادة إتاي الجتي الذي أظهر إخاصه وقت الضيق رافًضا البقاء في  بتوزيع الجيش على ثاث   ٢٢: ٧(. كما قام 

أراد أن يكون يوآب. ويبدو أنه  يوآب رئيس جيش داود، والثلث تحت قيادة أبيشاي أخي  وتغربه )١٥: ١٨-٢٣(؛ والثلث تحت قيادة  ليشارك داود آامه   

طلبوا منه أا التركيز على قتل داود،  وأدرك نية أبشالوم أا وهي  مشورة أخيتوفل  فرق يقودهم بنفسه، لكن الشعب الذي سمع عن   القائد العام للثاث 

وتدبيره. بمشورته  يرسل لهم نجدة ويسندهم  ن بقى في المدينة  يخرج، أنه بقتله يسقط الجيش كله )٢١: ١٧(؛ واإ  

بادة عدو الخير... لتحطيم يصارعون حتى النهاية لتحطيم الشر واإ روحيين  داود بتنظيمه للجيش يمثل السيد المسيح الذي يقيم من مؤمنيه جنوًدا 

تثبتوا ضد مكايد إبليس، فإن تقدروا أن  البسوا ساح اه الكامل لكي  المخدوعين بالفساد. يقول القديس بولس: "  الخطية ا الخطاة، الفساد ا البشر 

الروحية وفي السمويات" )أف ٦: الرؤساء مع الساطين مع واة العالم على ظلمة هذا الدهر مع أجناد الشر  مصارعتنا ليست من دم ولحم بل مع   

يرضي من جنده" )٢ يرتبك بأعمال الحياة لكي  ليسوع المسيح. ليس أحد وهو يتجند  فاشترك أنت في احتمال المشقات كجندي صالح   ١١-١٢(. وأيًضا: "

 تي ٢: ٣-٤(.

.]
[114]

يوجد المسيح يوجد دفاع لخاصنا مادام  أمبروسيوس: ] المعركة. يقول القديس  يرى اآباء أن السيد المسيح هو نفسه ساحنا في 

.]
[115]

 ويقول القديس أغسطينوس: ]ُعدة أسلحتنا هي المسيح

حرب ترفقوا لي بالفتي أبشالوم" ]٥[. لم تكن هذه وصية ملك وا قائد  أمرهم وبقي في المدينة، وفي حنان طلب من القادة الثاثة: " أطاع داود 

نظرة كثير من آباء الكنيسة تجاه كل إنسان غضوب، إنه ُشِبه بصبي اأبوة. هذه   بل وصية أب حنون يتطلع إلى ابنه العاق كصبي يحتاج إلى حنان 

 صغير يحتاج إلى حب لعاجه ا إلى مقاومته.
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يسوع السماوي ربنا  أفراد شعبه الغضبي، فكم تكون مشاعر أبينا  البشري تجاه ابنه العاق، واأسقف أو الكاهن تجاه أحد  هذه هي مشاعر اأب 

ويستريح في أحشائنا ويسكن في قلوبنا. لقد أعد الوليمة وأمسك إشارة منا ليستلم حياتنا  منتظًرا  ويترفق بنا   المسيح نحو الخطاة؟! إنه يبحث عنا جميًعا 

يرجع إليه. منتظًرا كل ابن عاق  البنوة،   بالحلة اأولى وخاتم 

المعركة هدفه اأول للمقارنة بين داود وأبشالوم، فداود المحب لكل الشعب لم يوِص إا بابنه العاق، بينما جاء أبشالوم بنفسه إلى  ليس هناك وجه 

 قتل أبيه!

٢. انكسار أبشالوم:
استضافوه هو اضطراًبا، وقد  يرد أن يسبب لشعبها  خارج محنايم، إذ لم  يتحركوا  تحرك أبشالوم للقتال اضطر داود أن يطلب من رجاله أن  إذ 

وحرصه أا يتأذى أحد بسببه. مشاعره  ورجاله. هكذا كان داود عجيًبا في رقة   

حاربوا يفتاح اأفراميون حينما  غربة )يش ١٧: ١٨(، الذي فيه انكسر  الوعر الذي في  اأردن وذلك بخاف  شرقي  أفرايم  تم اللقاء في وعر 

الوعر فتبعهم رجال إسرائيل في  انهزم أبشالوم مع رجاله أمام عبيد داود الذين يحسبون قلة قليلة أمام جيش أبشالوم. تشتت   وأهل جلعاد )قض 12: 6(. 

الشرير كما حدث أثناء ثارت ضد هذا  فكانوا أكثر من الذين قتلهم السيف، وكأن الطبيعة ذاتها  الوعر  وقتلوا 20000 نسمة، أما الذين أهلكهم   داود 

 الصلب.

وراء أبشالوم وشهواتهم الجسدية  اأرضي  فكرهم  ليعيشوا حسب  السماوي  رفضوا ابن داود  رمًزا لسقوط جاحدي اإيمان الذين  كان سقوطهم 

يرى كيف يسوع( وحده  التراب" )مز ٢٢: ٢٩(. هو )ربنا  المنحدرين إلى  المتعجرف. يقول القديس أغسطينوس: ]"قدامه سيسقط كل   )رمز إبليس( 

.]
[116]

يرون سقوطهم )هاكهم( ليظهروا أنهم سعداء أمام الناس الذين ا  أرضًيا،  اختيارهم  السيرة السماوية، ويجعلون  يتركون   يسقط كل من 

٣. نهاية أبشالوم:
يوسيفوس اأحراش تعلقت رأسه، أو كما يقول  مركبة وخيًا؛ وفي وسط  يركب  أورشليم أن  كان أبشالوم راكًبا على بغل، مع أنه اعتاد في 

يوآب أسرع رجل يخبر  واأرض.  ذ سار البغل بقى معلًقا بين السماء  وغزارته، واإ شعره  شعره بأغصان بطمة عظيمة، وذلك بسبب طول  المؤرخ تشابك   

الرجل: "فلو ُوزن في يدي ألف من الفضة لما كنت مطرزة. أجابه  شواقل فضه ومنطقة  عشرة  يضربه إذ كان مستعًدا أن يعطيه  فانتهره أنه لم   بما رآه 

يوآب رئيس احترزوا أيا كان منكم على الفتى أبشالوم" ]5[. لم يصبر  تاي قائًا:   أمد يدي إلى ابن الملك. أن الملك أوصاك في آذاننا أنت وأبيشاي واإ

وضربوا أبشالوم حتى مات. يوآب  حاملوا ساح  عشرة غلمان   الجيش على ذلك فنشب ٣ سهام في قلب أبشالوم وهو بعد حّي في قلب البطمة، وأحاط به 

خطًرا على داود نفسه كما على المملكة. يوآب وصية داود أنه شعر أن حياة أبشالوم تمثل   لقد خالف 

قوى عدو الخير إبليس تماًما بالنسبة للمؤمنين بالمخلص معركة الصليب التي فيها تحطمت  ترمز إلى  اإشارة إلى أن نهاية أبشالوم  وقد سبقت 

الجوانب التالية:  المصلوب، وذلك في 

وكثيرين. هكذا إذ رفع مسيحنا حرب أقوياء  ورجاله، مع رجال  معركة عنيفه مع أبشالوم  ليدخلوا إلى  خارج المدينة "محنايم"  خرج رجال داود  أ. 

معركة مع عدو الخير العنيف للغاية، عاره )عب ١٣: ١٣(. ندخل  خارج المحلة لنحمل  نخرج  الرسول بولس أن  أورشليم، يدعونا  خارج   على الصليب 

وجبروته. والنصرة، محطمين كل خداعاته وحيله وكل قوته  يسوع ننال الغلبة  والشراسة... لكننا في المسيح  سوى العنف  يعرفون  قواته با حصر، ا   

الشريرة إن اختفينا في مسيحنا الغالب.  إنه يضعف جًدا هو وكل أعماله 

الحروب فيغلب، أما يخرج بهذا البغل في  يركبه... غالًبا ما كان داود الملك  ب. استخدم أبشالوم البغل الذي أبيه عوض الخيل الذي كان 

أوريجانوس: ]إن السيد المسيح ُرفع على الصليب عانية، واأرض. يمكننا أن نقول مع العامة  ليتركه معلًقا بين السماء   أبشالوم ففلت البغل من تحته 
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الرسول عنه إنه بالصليب قط أشهر إبليس  أما الذي فقد سلطانه وُصلبت إمكانياته فهو إبليس. على ذات الصليب ملك المسيح وتحطم إبليس، إذ يقول 

 وكل ساطينه )١ كو ٢: ١٥(.

عسكرية بل بجهالة الصليب!... بقوة  نرى أيها اأحباء... لقد قهر... ا  v   لقد غلب العالم كله كما 
[117]

القديس أغسطينوس

ويسترد اإنسان الذي هو بيته وهيكله. خارًجا  يطرحهم  الرؤساء والساطين وظفر بهم بصليبه. هذا كان سبب مجيء ربنا: أن  الرب(  v   سلب )
[118]

مكاريوس الكبير القديس 

الرب... بالشجرة التي قتلنا بها )الشيطان( أنقذنا     v

مبارك هو هذا الذي كحمل حقيقي خلصنا، وأهلك مهلكنا كما حدث مع داجون.
[119]

أفرايم السرياني مار 

ليقيموه ملًكا )١٤: ٢٥-٢٧(، هو الذي تشابك مع أغصان البطمة ليبقى معلًقا غير قادر الكثيرين  وغزارته جذب أبشالوم  ج. الشعر الذي بجماله 

انحرف عن غايته يصير سبب هاك لنا. ليس أوجدها اه فينا إن  ومشاعره التي   على اإفات من الموت. هكذا الجسد بكل أعضائه الصالحة وأحاسيسه 

 العيب في الجسد وا في طاقاته فإنه من عمل خالق صالح إنما العيب فينا نحن الذين نحول ما هو صالح لهاكنا.

واأرض معلًقا على الخشبة، يشير إلى عدو الخير الذي ُيحطمه الصليب فا يجد راحة في السماء إذ ليس له موضع د. بقي أبشالوم بين السماء 

باأرض. يهوى إلى حيث ا يتمتع بالسماء وا  اأرض باقية له... إنه   فيه، وا 

الجبابرة في يوآب يمثل جماعه القديسين  حاملوا الساح.  العشرة  ضربه الغلمان  يوآب في قلبه، كما  ضُرب أبشالوم بالسهام وهو حي بيد  هـ. 

محاربة عدو الخير يتوقفون عن  فيشيرون إلى المؤمنين البسطاء كغلمان صغار ا  العشرة  يضربونه كما في قلبه. أما الغلمان   اإيمان ُيحطمون إبليس، 

برئ. كثيًرا أمام بيته لكنه جبان أمام طفل  يوحنا الذهبي الفم بالكلب الذي ينبح  التحرك بالنسبة لهم. يشبهه القديس  قدرته على   الذي فقد 

رجوع عبيد داود:  .٤
ليعلنوا خال الكلمة حياة الغلبة ونهاية المؤمنون كما ببوق  يوآب بالبوق لينهي القتال بموت أبشالوم؛ أنه بوق كلمة اه التي ينطق بها  ضرب 

 عدو الخير.

الزمنيه وسعى إليها بكل طاقاته ففقدها في موته وحتى بعد الكرامة  كرامته كابن للملك. طلب  أقرب جب ُوجد هناك فاقًدا  طرح أبشالوم في 

تزال الشريعة )تث ٢١: ٢٠-٢١(. ا  يرجمونه بسبب عقوقه كحكم  بالحجارة وكأنهم  يرمونه  كانوا  عبرة لكل نفس في عقوق نحو اه أبيها.   موته، فصار 

المجرمين. مقبرة  حجارة على  العابرون  الشرق عادة أن ُيلقي  توجد في بعض باد   

تذكاري ُدعي "يد أبشالوم"، ربما أنهم أواده الثاثة )12: 27( في حياة أبيهم. وأقيم نصب  مات أبشالوم بعد أسابيع من ملكه، وقد سبق أن مات 

ممارسة العقوق. وعبرة لكل من تسول نفسه  يصورون يًدا على النصب أن اليد آلة للعمل. هذا النصب تذكار   كانو 

٥. داود يحزن على ابنه:
يرد أن يقوم أخيمعص بن صادوق الكاهن بفرح بسبب موت ابنه لذلك لم  النصرة  يوآب أن الملك المتعلق بابنه أبشالوم لن يتقبل خبر  أدرك 

اأردن وسار فيه ثم صعد نزل أخيمعص إلى الغور أي إلى وادي  ليوآب من باد كوش.  برسول آخر كوشي، ربما كان عبًدا   بإباغ الخبر للملك، فبعث 

طريًقا أسهل لكنه أطول. بالنصرة، أما الكوشي فأخذ   إلى محنايم ليبشر داود 
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البرية وآخر تجاه المدينة، وقد صعد خارجي تجاه  يربط بين باب  أوًا حيث كان داود جالًسا بين البابين: أي على السطح  وصل أخيمعص 

يراه. الرقيب على سطح السور فوق الباب ليخبر داود بما   

فحزن جًدا، وكان بالنصرة، دون أن ينطق بكلمة بخصوص أبشالوم حتى جاء الكوشي، وفهم داود من حديثه أن ابنه مات  بشر أخيمعص داود 

بمرارة، ولعل سر بكائه  هو:  يبكيه 

اأبوة الحانية الطبيعية. خاصة وأن داود يحمل مشاعر رقيقة للكل. أ. مشاعر 

المستمرة. الخبرات  الزمن وخال  معزة خاصة، متوقًعا أن تنضج شخصيته مع  ب. كان يِكّن أبشالوم 

ج. لم يكن أبشالوم مستعًدا للموت بالتوبة.

تربيته ابنه. شعوره بخطئه في  د. 

ثمرة خطأه هو. هـ. شعر أن ما حل به هو 
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 األصحاح التاسع عشر 

للُملك  عودة داود
 في حرب مع رجال داود سبب جراحات كثیرة على مستوى بعض إسرائیلعقوق أبشالوم ودخول 

ا سقط البعض مالشخصیات الهامة كما بین األسباط وبعضها البعض، فقد انكشفت نیة البعض كخونة لداود بین
في الخیانة تحت الضغط... كان أمر رجوع داود إلى المملكة یحتاج إلى حكمة في التصرف ولقاءات هامة...  

 ].٨-١[ یوآب یخرج داود من حزنه .١
 ].١٥-٩[ یهوذا یلتقي بداود   .٢
 ].٢٣-١٦[ شمعي وصیبا یلتقیان بداود  .٣
 ].٣٠-٢٤[ مفیبوشث یلتقي بداود  .٤
 ].٤٠-٣١[ برزالي یلتقي بداود  .٥
]. ٤٢-٤١[ ثورة األسباط على یهوذا .٦

 :  یوآب یخرج داود من حزنه.١
یوآب حزن داود المفرط على ابنه العاق أبشالوم إهانة للشعب الذین خاطروا بحیاتهم في الحرب  اعتبر

من أجله، وكانوا یتوقعون كلمة شكر واحتفاًال بالنصرة بفرح وبهجة. لهذا دخل یوآب إلى الملك لیتحدث معه 
 "قد أخزیت الیوم وجوه عبیدك منقذي نفسك وأنفس بنیك وبناتك وأنفس غیر لیاقة قائًال له: يبلكمات جارحة وف

عبید، ألني   سراریك بمحبتك لمبغضیك وبغضك لمحبیك، ألنك أظهرت الیوم أنه لیس لك رؤساء والنسائك وأنفس
نه لو كان أبشالوم حًیا وكلنا الیوم موتى لحسن حینئذ األمر في عینیك".  أعلمت الیوم 

بالغ یوآب في الحدیث عندما ذكر أن داود أحب مبغضیه ألنه لو انتصر أبشالوم لقتل داود وبنیه 
یوآب، لكن داود لم یبغض محبیه كما ادعى یوآب.  كه ورجاله خاصة الجبابرة ءونسا

. لقد خشى أن یتركه الكل ]٧[في جسارة طلب یوآب من الملك قائالً : "قم واخرج وطیب قلوب عبیدك" 
ویطلبوا ملًكا آخر ألنه فضل ابنه العاق عن كل رجاله، فیحل الشر بداود. 

نكر رقة مشاعر داود مع الجمیع خاصة ابنه أبشالوم، لكن كان یلیق به أن یتخطى العالقات نا نلس
الشخصیة والعائلیه من أجل حبه ورعایته للشعب؛ حزنه الشدید على ابنه العاق حطم نفسیة رجاله، ألنهم ما كانوا 

 ذلك. على أیة األحوال، أراد الكتاب المقدس أن یبرز أنه یصعب على اإلنسان التخلص من منهیتوقعون 
الجوانب الشخصیة وأثر العالقات األسریة حتى بالنسبة لكبار األنبیاء والقدیسین. 

 : یهوذا یلتقي بداود. ٢
صار الموقف مربًكا فكل األسباط تذكر دور داود منذ صباه في الدفاع عنهم أیام شاول الملك، وكیف 
قابل عداوة شاول بالسماحة، وأیًضا خدمته الناجحة كملك. ومع هذا إذ ثار علیه ابنه وانضم إلیه كثیرون حزن 
على موت ابنه العاق... واآلن مات أبشالوم وصاروا بال ملك، وال یعرفون ماذا یفعلون خاصة سبط یهوذا الذي 

كان یساند أبشالوم في فتنته وخشوا نقمة داود منهم.  
ه. لكي ال لثار إلى یهوذا لیسرعوا إلى داود، یعلنون خضوعهم أأرسل داود الكاهنین صادوق وأبي

خوته من عظمه ولحمه كما أرسال إلى عماسا رئیس جیش أبشالوم لیعده إیتحرجوا من الموقف ذكَّرهم داود أنهم 
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بأن یقیمه رئیًسا على الجیش عوض یوآب لكي یكسب الشعب الذي تعلق بأبشالوم، ومن جانب آخر ربما أراد أن 
یستریح من یوآب الذي قتل أبنیر وأبشالوم وتحدث بخشونة مع داود، ألنه یحمل ذلة على داود بخصوص قتل 

أوریا الحثى. 
بالفعل جاء داود إلى األردن بینما جاء رجال یهوذا إلى الجلجال (بین أریحا واألردن) لمالقاة الملك 

وحراسته أثناء عبوره األردن. 
كان داود حكیًما في إرسالیته هذه لیهوذا لكي یكسبهم لصفه، وٕان كان هذا له أیًضا جانبه السلبي، فقد 
أثار هذا الموقف بقیة األسباط إذ حسبت أن یهوذا یمیل إلى االنعزالیة حاسًبا داود ملكه الخاص ألنه من ذات 

السبط. 
 لكي یجتذب بالحب سبطه إلیه، )= أب الثراء(ثار أ وأبي)= صدیق أو بار(أرسل داود الكاهنین صادوق 

وفي ملء الزمان جاءنا ابن داود بنفسه كلمة اهللا المتجسد لیجتذبنا إلیه خالل حیاته الفائقة القداسة واألبوة اإللهیة 
الغنیة في الحب لیقیمنا أعضاء جسده، عظمه ولحمه، كنیسته المقدسة.  

من كان فینا كعماسا له دور قیادي شریر لحساب أبشالوم (رمز إبلیس) یحوله بنعمته اإللهیة لیصیر 
قائًدا لحساب ملكوت المسیح، كما فعل مع شاول الطرسوسي الذي كان یضطهد الكنیسة فصار بنعمته رسوًال 

أمیًنا وكارًزا بالمسیح.  
كما اهتم داود الملك بیهوذا كسبط وأیًضا بعماسا كشخص هكذا یهتم السید المسیح بكنیسته كجماعة 

بنیان كل ومقدسة عروسه الواحدة دون تجاهل لكل عضو فیها. بنیان الكنیسة هو لحساب نمو كل عضو فیها، 
و الجماعة ككل، بال فصل بین الحیاة الكنسیة الجماعیة والخبرة الشخصیة لكل عضو معضو إنما لحساب ن

فیها. 

 : شمعي وصیبا یلتقیان بداود. ٣
)، والثاني كذب علیه ١٣-٥: ١٦ عند هروبه من أورشلیم (ه شمعي وصیبا لمقابلة داود، األول سبرعأس

). خرج األول معه ألف رجل من بنیامین وجاء ٤-١: ١٦حینما ادعى أن مفیبوشث یطمع في الكرسي الملكي (
الثاني معه بنوه الخمسة عشر وعبیده العشرون. خاضوا األردن لیلتقوا بالملك.  

رأى أبیشاي أن الوقت مناسب لالنتقام من شمعي، أما داود فحسب أن الوقت هو وقت فرح وتضمید 
جراحات واتساع قلب للجمیع، وقت حب وسماحه وعفو! 

 استغاللها، بل يءأعجب شخصیة داود، مع كل نجاح أو نصرة ال یطلب سلطة وٕان نالها ال یس ما
 في الكرسي الملوكي مجاًال للجمع والمصالحة واالتحاد ال إلثارة تصدیع ى یر.یحول السلطة إلى حب ورعایة

وانشقاقات. بعفوه عن شمعي كسب كل سبط بنیامین بل واستراحت قلوب األسباط األخرى من أجل هذه الروح 
السمحة! 

إن كان هذا بالنسبة للملك، فماذا نقول عن األسقف أو الكاهن أو أي قائد روحي؟! الكهنوت أبوة ورعایة 
ولیس سلطة ودكتاتوریة! الكهنوت حب في المسیح ولیس عجرفة وكرامة زمنیة! 

 لكن إن أخطأ الكهنة فهالكهم فظیع. و عظیم، تإن شرف الكهنو

 یخلص الكاهن ألجل شرفه، إنما إن سلك بما یلیق بشرفه ال. 
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 Ïالقدیس إرونیموس

 :  مفیبوشث یلتقي بداود.٤
نزل مفیبوشث من بیته في جبعة بنیامین إلى أورشلیم لیلتقي بالملك داود، حیث لم یعتن برجلیه وال 

بلحیته منذ ترك داود الكرسي، فوجد باب الملك مفتوًحا أمامه! كان قلب داود مفتوًحا وأبواب قصره مفتوحة للجمیع 
حتى بالنسبة لمقاومیه والمسیئین إلیه. التقى بشمعي الذي سبه وصیبا الذي خدعه وها هو یلتقي بمفیبوشث الذي 

). لقد عاتبه ٤-١: ١٦أوضح األمر أمامه مؤكًدا أن صیبا خدعه إذ أخذ الحمارین وتركه وهو أعرج بال مطیة (
داود عن عدم خروجه معه، لكنه ترك له المجال للدفاع دون أخذ حكم مسبق، وحینما أدرك أن صیبا قد وشى 

بسیده صفح عن مفیبوشث وحكم بتقسیم الحقول – ربما قصد محاصیل الحقول – بین مفیبوشث وصیبا. لم یحكم 
ضد صیبا وال طرده من خدمته ألنه صنع معه معروًفا وقت شدته. 
 الملك ال برد نصف الممتلكات إلیه. يءتأثر مفیبوشث من كلمات داود وحواره فأعلن اهتمامه بمج

حسب رجوع الملك إلى أورشلیم ال یقارن بأیة مكاسب أخرى.  
كان داود رمًزا للسید المسیح الذي جاء إلى عالمنا خالل مزود بقر بال أبواب ومتاریس، مفتوح للجمیع 
لكي ندخل ونحاوره، وٕاذ نسمع صوته نحسب مجیئه إلى أورشلیمنا الداخلیة أفضل من كل بركة أو مكسب نناله! 

یشبع كل احتیاجاتنا. فحلوله فینا أعظم من أن یقارن بأیة بركة مهما كانت قیمتها! مسیحنا یسكن في قلوبنا 

 :  برزالي یلتقي بداود.٥
كان برزالي الجلعادي قد شاخ جًدا، ابن ثمانین سنة، نزل من روجلیم وعبر األردن مع الملك لیشیعه 

 الملك أن یأتي معه إلى أورشلیم لیكرمه مقابل اهتمامه بالملك عندما هرب وجاء إلى هعند األردن. طلب من
محنایم حیث قدم مع شوبي وماكیر فرًشا وطسوًسا وآنیة خزف وحنطة وشعیًرا ودقیًقا وفریًكا وفوًال وعدًسا وحمًصا 

). ٢٩-٢٧: ١٧مشوًیا وعسًال وزبدًة وضأًنا وجبن بقر (
المغنیات وٕانما واعتذر برزالي لشیخوخته أنه لم یعد یمیز بین طعام وطعام، وال یسمع لصوت المغنین 

یستعد للرحیل لیدفن في قبر والدیه. اكتفى بأن یرسل ابنه كمهام مع الملك لیفعل معه الملك ما أراد بالنسبة ألبیه 
)، ویظن ١٧ :٤١). یبدو أنه جعله حاكًما في بیت لحم (إر ٧ :٢مل  ١برزالي، وقد أوصى داود به سلیمان (

البعض أن السید المسیح ولد في منزله. 
 نرى في داود رمًزا للسید المسیح الذي التقى بالفئات التالیة:  صحاحخالل اللقاءات المذكورة في هذا األ

رموز لها بسبط یهوذا لتنعم باالتحاد معه كجسده الواحد، في نفس الوقت اهتم م: بالكنیسة ككل ◌ً أوال
بعماسا عالمة اهتمامه بكل عضو. 

: بالنفوس الساقطة التائبة كشمعي الذي سبق فسب داود. ايً ثان
: بالنفوس التي كذبت وخدعت وها هي قادمة بالتوبة مثل صیبا. ثالثًا
: بالنفوس المحطمة المظلومة مثل مفیبوشث. رابًعا

: بالنفوس التقیة المنشغلة بخروجها من العالم مثل برزالي الجلعادي. خامًسا
 : بالنفوس الحدیثة في اإلیمان مثل كمهام بن برزالي، لیهبها سلطانها ویحل في داخلها.سادًسا

Ï  ١٤٧الحب الرعوي، ص .
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 :  ثورة األسباط على یهوذا.٦
ثار لیسرعوا بمقابلة الملك، وكان یهدف من ذلك أأرسل الملك إلى سبط یهوذا الكاهنین صادوق وأبي

نیون مع شمعي، وأیًضا جاء بعض ممن ياستمالتهم بعدما حرضهم أبشالوم ضده. جاءوا إلى الجلجال. وجاء بنیام
ین وجاد ومنسي، أما بقیة األسباط البعیدة في الغرب فجاءت متأخرة، بیسكنون شرقي األردن من أسباط رأو

نهم لم یفعلوا هذا لمصلحة إ أجابهم سبط یهوذا .وحسبت ذهاب یهوذا قبلهم دون انتظارهم إهانة واستخفاًفا بهم
. خاصة بالسبط وٕانما لمجرد قربهم منه من جهة الموقع، إذ قالوا: "هل أكلنا شیًئا من الملك؟! أو وهبنا هبة؟!"
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 األصحاح العشرون 

ثورة شبع بن بكري 
كان البد للسیف أال یفارق مملكة داود تأدیًبا له على قتل أوریا الحثي، لهذا بال سبب حقیقي ثار شبع 

 لیبقى رجال یهوذا وحدهم مع داود. أعلن اهللا یده القویة إذ ، بسرعة فائقةإسرائیل وأثار ،بن بكري البنیامیني ضده
 قطع رأس شبع نفسه. هكذا سمح اهللا لداود ىتحقق االنتصار لداود بطریقة غیر متوقعة ودون سفك دم، سو

بالتجربة للتأدیب وهو الذي أوجد المنفذ أیًضا. 
 ].٣-١[ثورة شبع بن بكري  . ١
 ].٤[ غدر یوآب بعماسا  .٢
 ].٢٢-٥[ قتل شبع بن بكري .٣
]. ٢٦-٢٢ [ تنظیم المملكة .٤

:  ثورة شبع بن بكري.١
، مسكنه في جبل ]١[. كان شبع بنیامینًیا حسب المولد oath"Ï"شبع" كلمة عبریة تعني "سبعة" أو "قسم 

أو خفي في فتنة أبشالوم ضد داود أبیه.  شمعي من سبط شاول. ربما كان لشبع دور ظاهر و وهو]؛2١[افرایم 
)، ٤٣-٤١: ١٩ن إلى األردن لیعّبروا داود األردن، لكنهم غضبوا من كالم یهوذا (ويننزل البنیامي

 أسباط) إلى بالدهم في تمرد ضد داود، لكنهم عوض ١٠ (إسرائیلولسبب تافه ضرب شمعي بالبوق لیعود رجال 
). ١٦ :١٢مل  ١الرجوع إلى بالدهم عادوا فتجمعوا إلثارة حرب جدیدة بقیادة شبع (

 قبًال مع داود، ثم تبعوا ایحدث لیس باألمر الطبیعي، فالشعب یتقلب بسرعة عجیبة، كانو واضح أن ما
أبشالوم ثم رجعوا إلى داود، وها هم یتركونه لیتبعوا شبع. غالًبا ما كان السواد األعظم ال یدري السبب لاللتفاف 

حول شخص ما ثم مفارقته... هناك ید خفیة تحرك هذا كله هو "السماح اإللهي" ألجل تأدیب داود.  
لم یسترح داود من فتنة ابنه أبشالوم حتى قام شبع بذات الدور لیجمع عشرة أسباط حوله، وكأن اهللا لم 

یرد لداود أن یستریح من الضیق حتى تبقى الخطیة التي سقط فیها ُمّرة في فمه. 
عاد داود مع رجال یهوذا إلى أورشلیم، وأخذ السرارى العشر وتركهن تحت الحجز ألنه لم یكن الئًقا أن 

 ).٢٢ :١٦یرجعن إلیه بعدما دخل علیهن أبشالوم (

:  غدر یوآب بعماسا.٢
 أن یجمع له رجال یهوذا في )خت داود، وابن عم یوآبأإبن یثرا وأبیجابل (طلب داود الملك من عماسا 

ثالثة أیام، وهي مدة غیر كافیة، لكن األمر كان خطیًرا ال یحتمل أي تأخیر، إذ ُیرید أن یضرب شبع بن بكري 
تضیع المملكة كلها.  بسرعة حتى ال

لك یوآب وأقام عماسا رئیًسا للجیش كله ألسباب كثیرة:  متجاهل داود ال
اعتاد داود أن یفي بوعده مهما كانت الظروف، وقد سبق فأرسل له لكي یرجع إلیه فیقیمه رئیًسا أ. 

 ).١٣ :١٩للجیش (

1 The Westminster Dict. of the Bible, p. 860. 
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إن كان شبع قد جمع األسباط كلها عدا یهوذا، فإن تعیین عماسا رئیس جیش أبشالوم یعني في ب. 
 أذهان الشعب أن داود غیر منحاز لسبطه، وأنه الزال یفتح یدیه للجمیع لكي یعمل معهم وبهم.

 ).١٩صم  ٢الخالفات القدیمة بین داود ویوآب التي سبق لنا الحدیث عنها (راجع ج. 

تأخر عماسا عن المیعاد المحدد فطلب داود من أبیشاي أخي یوآب أن یلحق بشبع، فخرج أبیشاي ومعه 
أخوه یوآب ورجاله. 

معه رجال یهوذا وبنیامین عند الصخرة العظیمة التي في جبعون. أمسك والتقى یوآب بعماسا في عودته 
یوآب بلحیة عماسا بیده الیمنى كمن یقبله – وعن عمد – أغمد سیفه الذي أمسكه بیده الیسرى لیقتل به عماسا، 

وتركه یتمرغ بدمه في وسط الطریق. 
. كأنه أراد أن یؤكد لهم أن ]١١[نادى یوآب وسط الشعب: "من سّر بیوآب ومن هو لداود فوراء یوآب" 

قتل عماسا بسبب خیانته لداود، وأنه هو رجل داود األول واألمین له، بهذا الحدیث اجتذب حتى رجال عماسا 
وراءه هو وأبیشاي إلدراك شبع، تاركین عماسا بدمه بعد نقله من الطریق العام إلى حقل وطرح ثوبه علیه حتى ال 

یقف أحد بجواره. 
تبقى شخصیة یوآب غریبة ومحیرة، فمن جانب كان صادًقا في أمانته لداود فمع اختالفه في التفكیر 
معه لكنه لم یخنه قط وال توانى في بذل كل طاقته لتثبیت مملكته، رافقه كل الطریق... لكنه كان متسرًعا ُیرید 

 الملك متهورة مثل قتله أبنیر وعماسا... ولعل وراء ذلك دافًعا خفًیا هو  داودتحقیق سالم داود بتصرفات یراها
الغیرة منهما كقائدي جیش قویین، فأراد الخالص منهما كمنافسین خطیرین على مركزه. أیًضا قتل أبشالوم 

یهتم بالوسیلة مادامت تحقق الهدف فقتل أبنیر  متجاهًال أوامر الملك مادام في قتله سالم للملك والمملكة. ال
وعماسا غدًرا! 

:  قتل شبع بن بكري.٣
تعني "مرج (عبر الشعب تحت قیادة یوآب وأخیه أبیشاي نحو الشمال حتى بلغ مدینة "آبل بیت معكة" 

ط نفتالي، عرفت بحكمة أهلها وتمسكهم ب. مدینة حصینة في س)Ð أو "مرج بجوار بیت معكة"Ïبیت الظلم"
بالعادات الیهودیة. ربما مكانها الیوم تل آبل (أو تل القمح)، قریة في غرب األردن على رابیة تشرف على الوادي، 

بها سهل خصیب میاهه وفیرة دعى "آبل مایم" أو "مرج   میًال شمال بحیرة الحولة مقابل دان. یحیط١2تبعد 
 حول المدینة.  )حائًطا أو ساتر تراب یحمیهم(). أقام یوآب ورجاله مترسه ٤ :١٦أي  ٢" (هالمیا

أدرك أهل المدینة بالخطر المحدق بهم، وكانوا معروفین بالحكمة. نادت امرأة حكیمة: "اسمعوا. اسمعوا. 
ًال یسألون في آبل ا. تحدثت معه قائلة: "كانوا یتكلمون أوًال قائلین: سؤ]١٦[نا فأكلمك" هقولوا لیوآب تقدم إلى ه

. هذا مثل مشهور عن آبل معناه أنها مدینة مشهورة بالحكمة، یلجأ إلیها كثیرون یسألونها ]١٨[وهكذا كانوا انتهوا" 
جابة قاطعة. كأنها تقول له: لماذا لم تأِت إلینا بالتفاوض والتفاهم نحن أناس إالمشورة المصیبة المقنعة، فینالون 

 ألهلها، وها  اهللانك تهاجم مدینة هي هبة قدمهاإ "لماذا تبلع نصیب الرب؟" بمعنى :مسالمون وحكماء؟" قالت له
. أجابها ))١٠: ١٠بحسب الشریعة كان یلزمه أن یقدم السالم ویدخل في حوار قبل أن یهاجم (تث (أنت تخربها 
 وأن أهلك؛ األمر لیس كذلك، ألن رجًال من جبل أفرایم اسمه شبع بن بكري ع. أن أبلى. حاشاىیوآب: "حاشا

Ï ١ قاموس الكتاب المقدس، ص 
2 The Westminster Dict. of the Bible, p. 3. 
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). استطاعت بحكمتها أن تقنع أهل 21: 10(نصرف عن المدینة أرفع یده على الملك داود؛ سلموه وحده ف
المدینة، فُقطعت رأس شبع وألقتها إلى یوآب الذي ضرب بالبوق لینصرف الجیش من محاصرة المدینة. 

"شبع" یرمز للكبریاء حیث یظن اإلنسان أنه في حالة إستغناء، وهو المرض الذي أصاب أسقف كنیسة 
كیة فوبخه الرب قائالً : "ألنك تقول إني أنا غني وقد استغنیت، وال حاجة لي إلى شيء، ولست تعلم أنك أنت دالو

). الشعور بالشبع الذاتي وعدم الحاجة إلى اهللا ُیحطم كل ١٧ :٣الشقي والبائس وفقیر وأعمى وعریان" (رؤ 
فعله شبع إذ جمع األسباط حوله لیثیرها ضد داود ویقیم مملكة  بائًسا إلخ... هذا ماوإمكانیاته لیصیر هكذا شقًیا 

مقاومة له. لكن وجدت المرأة الحكیمة التي قطعت رأسه لتلقیها خارج األسوار فیرجع للمملكة سالمها. 
 من كحطم كل طاقاتيُ   أن)، فإن الكبریاء كفیل٢١ :١٧إن كانت حیاتك الداخلیة هي مملكة اهللا (لو 

 وقدرات لتعمل كلها خاللها ضد ابن داود، فُتقیم مملكة مضادة ومقاومة. نحتاج إلى  ومواهبأحاسیس وعواطف
القادرة أن تضرب الكبریاء وتقطع رأسها لتلقى بها خارًجا عنا، فیعود سالمنا إلینا حیث  الحكمة، حكمة الصلیب،
. یرجع ابن داود ویملك فینا
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 األصحاح الحادي والعشرون 

مجاعة بسبب الجبعونیین 
أخطأ شاول بمقاتلته الجبعونیین الذین سبق فحلف لهم یشوع بن نون أال یقتلهم، وقد جنى الشعب الثمرة 

 إذ حدث جوع لمدة ثالث سنوات، فلما سأل داود الرب كشف له عن السبب، ولم یكن هناك ،في أیام داود الملك
حل لذلك سوى تسلیم سبعة رجال من بني شاول للجبعونیین، قاموا بصلبهم.  

 ].٢-١ [ تأدیب بسبب الجبعونیین .١
 ].٨-٣ [ داود یسترضى الجبعونیین.٢
 ].١٤-٩[ صلب أبناء شاول  .٣
]. ٢٢-١٥[حرب مع الفلسطینیین  . ٤

:  تأدیب بسبب الجبعونیین.١
حدثت مجاعة بسبب انقطاع المطر لمدة ثالث سنوات، فطلب داود وجه الرب. كانت اإلجابة: "هو 

جهالة لكي یستولى سبطه على مالهم ب. قتلهم عن غیرة و]١[ألجل شاول وألجل بیت الدماء ألنه قتل الجبعونیین" 
). ٩دون مراعاة لقسم یشوع لهم (یش 

). ربما لهذا ١٥صم  ٢بشالوم (أحدثت بعد أحداث األصحاح التاسع، قبل فتنة  هذه المجاعة غالًبا ما
)، مشیًرا إلى الرجال السبعة من بني شاول الذین 7: 16رجل الدماء" ( السبب عّیر شمعي داود قائًال له: "یا
سلمهم داود للجبعونیین لیصلبوهم.  

لم یذكر الكتاب المقدس من قبل عن قتل الجبعونیین في أیام شاول، ألن الكتاب لم یهدف إلى تسجیل 
تاریخ مفصل للملوك وٕانما تقدیم ما یمس تعلیمنا وخالصنا. 

حًقا لقد أدرك داود النبي والملك أن وراء المجاعة سر�ا ، لهذا سأل الرب عن سببها، لكنه تأخر في 
نتهت المجاعة سریًعا. لألسف واالسؤال. لو أنه سأل في بدایة المجاعة، في السنة األولى أو الثانیة لعرف السبب 

 للرب بل ننتظر حتى تفرغ كل حیلنا وحكمتنا وتبید كل قواتنا وال نجد حالً . حینئذ فقط نلجأ إلى اهللا  سریًعانلجأ ال
أقسى قلوبنا، فإننا ننسى اهللا في أفراحنا بل وحتى في ضیقاتنا حتى تخور قوتنا.  أبینا المهتم بنا. ما

إن كان اهللا قد أعد شعًبا له في العهد القدیم لیكون خمیرة لإلیمان ولیهیئ العالم لقبول المسّیا المخلص، 
فإنه بین الحین واآلخر یؤكد بطرق متنوعة انفتاح باب اإلیمان أمام األمم، وأنه لیست عند اهللا محاباة. لقد أخطأ 
شاول ملك إسرائیل في حق الجبعونیین األممیین ومات شاول، ونسى الناس تصرفه هذا، لكن اهللا لم ینس. أّدب 

الشعب كله بالجوع مع أنه شعب اهللا، یعیش في أرض الموعد التي تفیض عسًال ولبًنا وتحت حكم ملك تقي "داود 
" وفي قمة مجده یسمح اهللا بالتأدیب حتى یدرك الكل أن ما حدث لم یكن صدفة أو لعوامل طبیعیة مجردة النبي

إنما وراءه ید اهللا الخفیة لبنیان شعبه. 
یرمز شاول إلى الیهود المتكبرین جاحدي اإلیمان، ویرمز الجبعونیین – الذین من األمم – إلى جماعة 

األمم التي دخلت في میثاق مع یشوع الحقیقي، ربنا یسوع. لقد عانت كنیسة األمم الكثیر من الیهود رافضي 
 الصغیر بینما  قطیعهاإلیمان، وقد سمح اهللا بهذا لكنه في الوقت المناسب یحرك حتى الطبیعة (األمطار) لمساندة

یخسر الجاحدون حیاتهم. 
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:  الجبعونییني داود یسترض.٢
شعر داود بالحاجة إلى استرضاء الجبعونیین األممیین حتى یستجیب الرب له فقال: "ماذا أفعل لكم؟ 

... یطلب داود النبي منهم أن یباركوا شعب الرب!!! ]٣[وبماذا أكفر فتباركوا نصیب الرب؟" 
 الجبعونیون من شاول ورجاله الكثیر، إذ قتلوا منهم وطردوا البقیة من موضعهم حانثین العهد ىلقد عان

المقام بین الشعبین في أیام یشوع. وقد جاءت طلبة الجبعونیین تكشف عن جوانب طیبة في حیاتهم، ربما بسببها 
تدخل اهللا للدفاع عنهم، منها:  

لم یستغلوا الموقف لمصلحة مادیة، إذ كان الملك مستعًدا أن یقدم لهم كل طلبتهم، أما هم فقالوا: أ. 
.  لقد استعبدهم هذا الشعب واستعبد آباءهم ومع ذلك لم ]٤["لیست لنا فضة وال ذهب عند شاول وال عند بیته" 

 یطلبوا تعویًضا مادًیا. 

 .]٤[أنهم محبون للسالم، ال یطلبون سفك دم برئ، إذ قالوا: "ولیس لنا أن نمیت أحًدا في إسرائیل" ب. 

 لیبیدنا لكي ال نقیم في كل یطلبون تأدیب بیت شاول فقط: "الرجل الذي أفنانا والذي تآمر علیناج. 
 .]٦-٥[، فلُنعَط سبعة رجال من بنیه فنصلبهم للرب في جبعة شاول مختار الرب" إسرائیلتخوم 

، جاءت الكلمة لتعني تعویًضا عما أصابهم من ضرر، أي یقدم ]٣[لقد طلب داود منهم أن "یكفر" 
تغطیة تقابل إصابتهم، أما هم فلم یطلبوا ماًال للتغطیة وال انتقاًما ألنفسهم، وٕانما تحقیق عدالة اهللا. القاتل هو 

)، فیرفع اهللا غضبه. ١٣ :٣، غال ٢٣: ٢١شاول وبیته، فمن بیته ُیقدم سبعة رجال لیعلقوا على خشبة لعنة (تث 
ویالحظ في هذه الطلبة أنهم لم یریدوا وضع داود الملك في حرج:  

فرصة لداود أال ُیسلم مفیبوشث بن یوناثان من أجل أبیه والقسم الذي ال ُیحددوا الرجال... فأعطوا لمأ. 
 حلف به، حتى ال یصیر داود نفسه حانثًا للقسم مع یوناثان وكاسًرا للصداقة العجیبة التي قامت بینهما.

 أنهم یعفون داود من قیامه بالصلب حتى ال یتحرج ألنهم من شعبه وهم أممیون.ب. 

لصلب في جبعة شاول، في مدینة مختار الرب، لكي یدرك الشعب أن ما حدث لیس عن اأن یتم ج. 
 أنه مختار الرب لذا جاءت العقوبة شدیدة!ونقمة ضد الشعب كله بل ضد شاول، 

:  صلب أبناء شاول.٣
سلم داود الملك سبعة رجال من بني شاول للجبعونیین لصلبهم ال كذبائح بل لتحقیق العدالة. هؤالء 

یه ُتدعى رصفة، هذه التي بسببها ثار مفیبوشث الملك على رالسبعة هم أرموني ومفیبوشث لشاول من إحدى سرا
)، وخمسة رجال أبناء میكال ١١-٧: ٣أبنیر ألنه دخل علیها وهي سریة أبیه في محاولة إلغتصاب الكرسي (

حسب الترجوم هؤالء األوالد هم بي المحّولي؛ وال) بل من عدریئیل بن برز٢٣ :١٦التي لم تنجب ولًدا من داود (
ألختها المیتة میراب وقد تبنتهم هي. 

جاءت رصفة سریة شاول إلى ذلك الموضع وجلست على المسوح على الصخر، غالًبا ما نصبت خیمة 
مع خدمها هناك، وكانت تحرس األجساد المصلوبة حتى ال تدع طیور السماء تنزل علیها وال حیوانات الحقل 

مایو. لتقضي الصیف كله ویحل موعد المطر  / تقترب إلیها. بقیت هكذا من بدء حصاء الشعیر أي شهر إبریل
، لترى ابنیها والخمسة رجال اآلخرین یحل بهم الفساد على الخشبة یوًما بعد یوم. كانت تترجى أن Ïفي الخریف

یكون ابناها سبب تعزیتها في شیخوختها، لكن بسبب الخطیة صارا هكذا سبب مرارة وتعب. 

1 In Jerome Biblical  Commentary, p. 178. 
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ي یظهر أنه ال یحمل حقًدا أو كراهیة ضد بیت كتأثر داود الملك جًدا بما فعلته هذه األم العجوز، ول
) في یابیش جلعاد حتى ال ١٣-١٢: ٣١صم  ١شاول أخذ عظام شاول ویوناثان التي دفنت خفیة تحت شجرة (

، یبدو أنها حالًیا خربة )Ïمعناها "ضلع"(ُینكل بها األعداء، وقام بدفنها في قبر قیس في أرض بنیامین في صیلع 
 صالح شمال غربي أورشلیم.

:  حرب مع الفلسطینیین.٤
انحدر داود من جبال یهوذا إلى سهل الفلسطینیین، حیث دارت الحرب وكاد أن ُیقتل داود إذ كان قد 

نه إن إ الحرب، ف إلىأعیا – ولم یترك المعركة – لو لم ینقذه أبیشاي، حینئذ حلف رجال داود أال یخرج معهم بعد
ُقتل یطفئ سراج الشعب كله. 

في رجال داود الوفاء والحب لملكهم داود فأصروا على الحفاظ على القدیس یوحنا الذهبي الفم یرى 
حیاته بعدم خروجه بعد إلى الحرب، ویود (القدیس یوحنا) من شعبه أن یتسموا بذات الحب بالحفاظ على حیاته 
الروحیة بالمثابرة على الصالة من أجله، إذ یقول: [انظروا كیف كانوا مهتمین باستبقاء حیاة الشیخ. إني محتاج 

] وذلك بسبب اتضاعه Ðجًدا إلى صلواتكم. أقول لیته ال یحرمني أحد من هذا التعهد (بالصالة عني) ومساندتي
.  الشدید

لیتنا نحفظ رعاتنا بالصالة من أجلهم فإنهم إن سقطوا تهلك الرعیة معهم. 
 ١تكررت الحرب أیًضا في جوب حیث قتل ألحانان جلیات الجتي، وهو أخو جلیات الذي قتله داود (

.  )٥ :٢٠أي 
  
 

1 The Westminster Dict. of the Bible, p. 1020. 
2 In 2 Thess. hom. 4. 
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 األصحاح الثاني والعشرون 

نشید النصرة 
كنا نتوقع عوض النشید المطابق تقریًبا للمزمور الثامن عشر في نهایة الحدیث عن نصرات داود النبي 

والملك وقبل الحدیث عن سقوطه في الخطیة وعواقبها المریرة، إذ یذكر فیه برَّه وطهارة یده وحفظه طریق الرب 
 العاشر والحادي عشر. وكنا نتوقع أن ُیقدم لنا هنا المزمور الحادي صحاحوكماله لدى الرب، أي ما بین األ

 لكن الوحي اإللهي أراد أن یؤكد أن حیاة التسبیح والشعور بالنصرة ،) الخاص بالتوبة واالعتراف٥٠والخمسون (
كانت ممتدة حتى النفس األخیر بالنسبة لداود. لقد سقط لكنه بالتوبة واالعتراف مع التسلیم بقى ینشد مزمور 

النصرة. 
ن هذا المزمور [إ : الذي هو بعینه نشید النصرة هنا یقول١٨للمزمور القدیس أغسطینوس في تفسیر 

یتمتع به من نصرة إنما  سم الكنیسة بكونه رأسها وهي جسده، ماایخص السید المسیح نفسه الذي یتحدث باسمه و
 ]لحسابها.

  سرّ نه نشید الكنیسة المنتصرة بالمسیح قائد موكبها الغالب حیث ترى في اهللاإنستطیع اآلن أن نقول 
 لیختبروا بهجة الخالص فیها. ، به تجتذب األمم إلى اإلیمان،خالصها ونورها وقوتها

 ].١ [ مناسبة النشید  .١
 ].٤-٢ [ الرب صخرتي  .٢
 ].٧-٥[ أمواج الموت اكتنفتني  .٣
 ].١٦-٨[ طأطأ السموات ونزل  .٤
 ].٢١-١٧[ تحقیق الخالص  .٥
 ].٢٥-٢٢[ السلوك بالكمال  .٦
 ].٢٨-٢٦[ كما نفعل ُیفعل بنا  .٧
 ].٢٩[ اهللا سراج النفس  .٨
 ].٤٣-٣٠ [ اهللا قوة النفس وغلبتها .٩

]. ٥٦-٤٤[ دعوة األمم للخالص  .١٠

:  مناسبة النشید.١
)، یدرك قوة اهللا العجیبة 23: 3را مع كل نصرة یشعر داود النبي بمراحم اهللا كأنها جدیدة كل صباح (م

العاملة في ضعفه، تهبه الحیاة المقدسة، والنصرة على الشر، وتفتح قلبه للغیر بالحب. لهذا یشعر أنه مدین 
حاسیسه كأنه أبتقدیم ذبیحة الشكر والتسبیح، كعمل طبیعي ناتج عن نفس متهللة في الداخل وجسد یهتز بكل 

قیثارة الروح. 
مزامیر النصرة في كل غلبة، إذ قیل:  وأیبدو أن داود النبي كان ُیكرر هذا النشید مع غیره من أناشید 

"  الرب من أیدي كل أعدائه ومن ید شاول فقال... فیه"وكلم داود الرب بكالم هذا النشید في الیوم الذي أنقذه
]٢-١[  .

:  الرب صخرتي.٢
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الرب صخرتي وحصني ومنقذي "
 صخرتي به أحتمي ي إله

.  ترسي وقرن خالصي
 ملجإي ومناصي، مخلصي من الظلم تخلصني 

. ]٤-٢["  أدعو الرب الحمید فأتخلص من أعدائي
إن كانت الحیة القدیمة – إبلیس – هي العدو الحقیقي الذي یود أن یفترسنا، فإن الحیة ال تقدر أن 

تتسلق الصخرة الملساء، لهذا یقدم السید المسیح ربنا نفسه صخرة به نرتفع فال تقدر الحیة أن تقترب إلینا. لهذا 
)، فیه نتحصن وبه نخلص من العدو. ٤ :١٠كو  ١فهو "الصخرة" (

بقیة األعداء – قد بذل كل الجهد لقتل داود، فبالرغم من إمكانیاته العسكریة وقدراته كإن كان شاول – 
لم یستطع أن یلحق بداود أذى بل تحولت مقاومته إلى مجد وبنیان له... فالفضل في هذا یرجع إلى اهللا الصخرة 

والحصن والمنقذ لنفس داود. 

 حصني إذنلقد حاصرني األعداء، فأنت Ï. 

 القدیس جیروم

 "(أنت) المدافع عني وقرن خالصي". 

أنت المدافع عني، فإني ال أعتمد على ذاتي متعالًیا بقرن الكبریاء ضدك، وٕانما أجدك قرًنا حًقا، حیث 
علو الخالص األكید، ولكي أبلغ هذا أنت تخلصني. 

 Ðالقدیس أغسطینوس

 ي.نأیها القائد اإللهي قو 

أنت تحتضن وجودي برعایتك إیاي رعایة كاملة دفعة واحدة، وتحتضنني على الدوام، كأنك ال تتطلع 
إلى آخر سواي! 

تسهر علّي، وكأنك قد نسیت الخلیقة كلها. 
تهبني عطایاك، وكأني وحدي موضوع حبك. 

القدیس أغسطینوس 

:  أمواج الموت اكتنفتني.٣
  به لداود – لم ینزع عنه مقاومة األعداء له، وٕانما على العكس یسمح له فتحلهاهللا – في محبت

الضیقات حتى یكاد الموت یحاصره، فیتجلى اهللا واهب الحیاة والقیامة فیه، لهذا یصرخ قائالً :  
"ألن أمواج الموت اكتنفتني،  

سیول الهالك أفزعتني 
 جبال الهاویة أحاطت بي 

شرك الموت أصابتني. 
. ]٧-٥["  صرخت فسمع من هیكله صوتي وصراخي دخل أذنیه إلهيفي ضیقي دعوت الرب وٕالى

1 On Ps. 90 (91). 
2 On Ps. 18. 
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یتصاغر داود جًدا أمام ما حلَّ به من ضیقات ُمّرة كادت تقتله، فحسب نفسه كمن حاصرته األمواج 
وحطمت طاقته، وكمن جرفته السیول لتنحدر به إلى هاویة بال نهایة، وأحاطت به جبال شامخة أغلقت حوله 

ص، وصار كفریسة في شباك الموت... لكنه لم یكن بال معین، إذ سمع له اهللا الساكن في هیكل الطرق الخ
قدسه وأمال بأذنیه إلى صراخه كصدیق شخصي! 

– إبلیس – فإنه یرى      إلى الحرب الداخلیة بین النفس وعدو الخیر القدیس أغسطینوسإذ یتطلع 
 عن الجسد وٕانما موت النفس ذاتها. لذا تصرخ النفس إلى اهللا بكلمات وصرخات  النفسالموت هنا لیس انفصال

، تبلغ إلیه من أعماق النفس كقدس وهیكل اهللا. رداخلیة لیسمعها اهللا نفسه ال البش

 !یسمع صوتي الخارج من قلبي حیث یسكن هو 

 .صراخي الذي أنطق به ال في آذان الناس، وٕانما هو صراخ داخلي أقدمه أمامه هو فیدخل إلى أذنیه 

 Ïالقدیس أغسطینوس

:  طأطأ السموات ونزل.٤
 تلَّمس داود حب اهللا الفائق، بل وتعرَّف همقاومة شاول وغیره من األعداء لداود كانت مجاًال رائًعا خالل

على اهللا أكثر فأكثر. خالل الضیق یتجلى اهللا بحبه في حیاة اإلنسان لیجده األب المحب والمخلص. 
خالل مقاومة األعداء شاهد داود بروح النبوة ما حل باإلنسان من هالك بحسد إبلیس وكیف نزل اهللا 

ش المسكونة كلها: السماء واألرض. یقول: هالكلمة ذاته من السماء لیعلن حبه الناري نحو البشر، األمر الذي أد
. لقد غضب لما فعلته الخطیة ]٨[" فارتجت األرض وارتعشت. أسس السموات ارتعدت وارتجت ألنه غضب"

طأطأ بحیاة اإلنسان وبطبیعته وذلك بحسد إبلیس، فارتجت األرض وارتعدت السموات أمام هذا الحب الفائق، إذ "
). إنه ١٦ :٣تي  ١. یقول الرسول بولس: "عظیم هو سر التقوى، اهللا ظهر في الجسد" (]١٠[" السموات ونزل

هه: "ضباب تحت رجلیه". الضباب یعني الغموض والعجز عن نسر فائق للعقل لم تستطع الخلیقة إدراك ك
اإلدراك. 

ورآه یوحنا الالهوتي ] ٩[محبته نار آكلة، یرى داود ناًرا تخرج من فمه لتأكل ودخاًنا یصعد من أنفه 
)... إنه الحب الفائق الذي یحرق عدو الخیر ویحطمه، ویلهب القلب بالنار ١٤ :1 "عیناه كلهیب نار" (رؤ

). ٥ :٢نار من حولها" (زك  ) لذا یقول: "أكون لها سور٧ :٨ش ن العالم أن تطفئها (هاإللهیة فال تقدر میا
) یرسل شعاع روحه القدوس الناري علینا فیشعل فینا جمر نار كما حدث في ٢ :٤إنه شمس البر (مل 

). ٣ :٢یوم العنصرة (أع 
)، وكالسهام قتلته، وهي بعینها لنا ١٤ :٢ زعجت قوى إبلیس (كوأكلماته على الصلیب كالرعد والبرق 

مصدر حیاة وعلة تسبیح  ال ینقطع. 
 فیرى األرض التي ارتجت وارتعشت ،تفسیًرا رمزًیا للنص الذي بین أیدینا Ðالقدیس أغسطینوسیقدم لنا 

 فإنه إذ تمجد ابن اإلنسان على الصلیب یرتجون ویرتعدون. .تمثل الخطاة الذین صاروا أرًضا
ن صلیب ربنا یسوع المسیح – واهب النصرة – یهز كل كیان جسدنا بكل أحاسیسه ومشاعره ال إنقول 

لیحطمه بل لیقدسه كما یمس نفوسنا الداخلیة مجدًدا طبیعتها. هذا ما عناه المرتل داود باألرض (الجسد) والسماء 
(النفس). 

1 Ibid. 
2 Ibid. 
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نار المحبة  نها[إ :القدیس أغسطینوسهو الدخان الذي یصعد من أنفه والنار التي من فمه؟ یقول  ما
ونور البر اللذان كان الخطاة محرومین منهما إذ عاشوا زماًنا طویًال في برود وظالم، فجاء المخلص یلهب 

قلوبهم بحب الصالحات ویهبهم استنارة داخلیة بعد أن وهبهم الحیاة الجدیدة. 

 .طأطأ السموات ونزل"... اتضع البار ونزل إلى ضعف البشر" 

"وضباب تحت رجلیه"... األشرار الذین یتلذذون باألمور الزمنیة – في ظلمة طمعهم – ال یعرفونه، 
فإنهم كاألرض تحت قدمیه موطئ لقدمیه. 

"ركب على كاروب وطار وُرئي على أجنحة الریح"... تمجد فوق كل كمال المعرفة (كاروب)، ال یصل 
)...  10 :١٣إلیه أحد إال بالحب، ألن "المحبة هي تكمیل الناموس" (رو 

 وقدرتها، ولكنها (أي النفوس) بأجنحة (الروح) النفوسظهر أنه غیر مدَرك، فوق قوة يبهذه السرعة 
ترتفع من المخاوف األرضیة إلى هواء الحریة...  

"أرسل سهاًما فشتتهم، برًقا فأزعجهم"... أرسل اإلنجیلیین الذین له یعبرون بأجنحه القوة، قوة من أرسلهم 
). صنع بهم عجائب ١٦ :٢كو  ٢ولیس قوتهم الذاتیة... لیصیروا "رائحة حیاة لحیاة ورئحة موت لموت" (

(بروق) فأزعجهم. 
 Ïالقدیس أغسطینوس
باختصار، نشید النصرة یدور في جوهره حول عمل اهللا الخالصي: كلمة اهللا یطأطئ السماء بتجسده 

هو زمني فینا لتقدیس سمواتنا  لینزل إلینا، مشرًقا كشمس البر على الجالسین في الظلمة. أمامه یرتعد كل ما
الداخلیة (النفس) وأرضنا (الجسد)، مبدًدا ظلمة الجهل التي حلت فینا. ركب على السحاب كما على كاروب 

وصعد لیحملنا إلیه ویجلسنا معه في السمویات. أرسل تالمیذه ورسله كسهام، تنفذ كرازتهم اإلنجیلیه إلى القلوب، 
كل شر فیها وتقوم مملكة الرب داخلها.  وتبرق فیها بنور المعرفة فیهتز

:  تحقیق الخالص.٥
تجسده، أال وهي خالص اإلنسان من  یعلن داود النبي في نشید النصرة غایة نزول الرب من السماء أو

الضیق واالرتفاع به إلى رحب السماء، إلى حضن اآلب:  
"  كثیرة. أنقذني من عدوي القوي... أخرجني إلى الرحبهأرسل من الُعلى فأخذني، نشلني من میا"

]٢٠-١٧[ .
أن كنیسة األمم تتحدث هنا عن عمل اهللا معها، فقد دعاها العلي، المخلص القدیس أغسطینوس یرى 

 المجیدة التي بال هلشعوب المتنوعة لتصیر كنیستا كثیرة إذ جمعها من بین األمم وهالسماوي، دعاها من بین میا
). خلصها من عدوها القوي إذ كانت ضعیفة قبل اإلیمان وقد أسرها العدو القوي ٢٧ :٥عیب وال دنس (أف 

خاصة برباطات محبة العالم. اآلن أخرجها المخلص إلى الرحب، أخرجها من ضیق الحیاة الجسدانیة إلى إتساع 
اإلیمان الروحي، انطلقت إلى حریة الروح.  

 النیل حین وضعته أمه في سفط ضیق مطلي بالحمرة والقار، لتحمله هإن كان موسى قد انُتشل من میا
 كثیرة، من وسط األمم لتخلص من هابنة فرعون إلى قصرها الرحب، فإن كنیسة العهد الجدید قد انُتشلت من میا

الضیق الداخلي وتنعم بالحیاة السماویة المتسعة بعمل الروح القدس الذي حل فیها خالل المعمودیة. 

1 Ibid. 
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:  السلوك بالكمال.٦
ال َنعجب أن نرى داود الذي ُعرف باتضاعه الشدید حتى أمام شاول مطارده، فیدعو نفسه برغوثًا واحًدا 

)، نراه هنا یتحدث كبار، طاهر الیدین، حافظ طریق الرب، كامل لدى الرب...  21 :٢٤صم  ١وكلًبا مینًتا (
نزل كلمة اهللا القدوس إلى العالم، حملنا فیه، لنصیر أعضاء جسده المقدس، فنقف أمام اآلب أوالًدا له 

مبررین في الدم الثمین، كمن هم بال عیب، نحمل كمال المسیح فینا. هذا هو الخالص، وهذه هي رسالة الصلیب 
أن یحملنا إلى المسیح لنختفي فیه، فیستر علینا بدمه ونتبرر ونتقدس فیه وبه. 

د عن األحكام اإللهیة والفرائض، حمن هو هذا البار، الطاهر الیدین، الحافظ طرق الرب، الذي لم ي
الطاهر أمام اآلب إال االبن الذي بال خطیة وحده... فداود یتحدث بروح النبوة على لسان المخلص! اآلن صار 

لكنیسته – بكونها جسده المقدس – أن تنطق بذات كلماته ألنها مخفیة فیه. 

:  كما نفعل ُیفعل بنا.٧
إن كان الرب المخلص هو سّر بّرنا وتقدیسنا، فإننا به وفیه ننال الطبیعة الجدیدة المقدسة، نصیر 

مع الرحیم تكون رحیًما،  وكاملین، وأطهاًرا ومتواضعین فندخل في عالقات جدیدة مع اآلب، قائلین له: "،رحماء
مع الرجل الكامل تكون كامًال، مع الطاهر تكون طاهًرا ومع األعوج تكون ملتوًیا، وتخلص الشعب البائس 

.  ]٢٨-٢٦[وعیناك على المرتفعین فتضعهم" 
كأننا نقول: بك صرنا رحماء فنرحم اآلخرین وأنت ترحمنا، وبك صرنا كاملین فتكون معنا كامًال الخ... 

أما عدو الخیر فهو أعرج ومرتفع لذا یبدو اهللا معه ملتوًیا ینزل به من كبریاء مجده إلى الهاویة. 
أن اهللا القدوس في طبیعته یكون قدوًسا مع اإلنسان القدیس ألنه یقدسه. القدیس أغسطینوس یرى 

: 5یؤذیه إنما تؤذیه رباطات خطایاه (أم  بمعنى أن من یطلب الكمال یهبه اهللا الكمال كماًال أما الملتوي فاهللا ال
22 .(

:  اهللا سراج النفس.٨
.  ]٢٩[" ئ ظلمتييألنك أنت سراجي یارب. والرب ُیض"

إن الظلمة قد حلت بالنفس، إذ [: العالمة أوریجانوس وأیًضا كلیمندس االسكندريأالقدیس كما یقول 
 جهالة، لذا جاء الكلمة – المعلم – مشرًقا علیها بالمعرفة الروحیة المخلصة، فتستنیر أعماقها  فيصارت
. ]الداخلیة

 !أیها النور غیر المنظور، هب لي عینین تستطیعان معاینتك 

 لبهاء الحقیقي االستضاءة، یا من ُتضئ لكل إنسان آت ائ للنفس. أیها الحق البهي، أیها يأیها النور الذي یض
 إلى العالم، أتیت إلى العالم والعالم لم یحبك.

دراكها إیاك، وتعرفك عند تقبلها لك، إإلهي... بدد الظلمة الكثیفة التي تخیم في نفسي، حتى تراك عند 
وتحبك عند معرفتها لك. 

القدیس أغسطینوس 

:  اهللا قوة النفس وغلبتها.٩
ألني بك اقتحمت جیًشا. "
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ًرا... اسوأ بإلهي تسورت 
 ترس هو لجمیع المحتمین به 

ل وعلى مرتفعاتي یقیمني. ي الذي یجعل رجلّي كاأل
  الذي یعّلم یدّي القتال فتحني بذراعي قوس من نحاس...

ُتوسع خطواتي تحتي فال تتقلقل كعباي 
. ]٣٩-٣٠[  ألحق أعدائي فأهلكهم..."

 وترًسا لي ،إن كان العدو قد صار كجیش قوي یقاومني فأنت هو قوتي، تصیر لي سور نار تحمیني
ل وترفعني كما على المرتفعات العالیة فال یلحق بي أذى. يتصد كل سهام العدو، تشدد رجلي فأصیر مسرًعا كاأل

تشدد یدّي للقتال ضد إبلیس، وتوسع خطواتي فألحق بعدوي وأفنیه بالصلیب. 

 ... !آه. أسرع واجعل من نفسي مسكًنا لك، من قلبي مستقًرا 

 نفسي! ... ييحتعال... فإني مریض حًبا. ُبعدي عنك موت لي، وذكرك ي
). ١ :١٧رائحتك تعید لي قوتي، وذكرك یخفف آالمي، ظهورك شبع لي (مز 

القدیس أغسطینوس 

: دعوة األمم للخالص. ١٠
.  من مخاصمات شعبي وتحفظني رأًسا لألمم وتنقذني"

 شعب لم أعرفه یتعبد لي.  
 بنو الغرباء یتذللون لي. 

 من سماع األذن یسمعون لي... 
. ]٥٠-٤٤["  لذلك أحمدك یارب في األمم والسمك أرنم

أفرح قلب داود، إن قتاله ضد إبلیس لم  یختم المرتل نشید النصرة بدعوة األمم للتمتع بالخالص. هذا ما
یخلصه وحده وٕانما خلص األمم منه لیأتي إلى المسیَّا شعب لم یكن یعرفه، إذ لم یتمتع بالناموس ولم یتحدث مع 
األنبیاء وال عرف المواعید اإللهیة... جاء هذا الشعب الذي من أصل وثني لیتعبد للرب وقد سمع باألذن خالل 

كلمة الكرازة ولم یر بعینیه كالیهود الذین جاء المخلص من بینهم وصنع أمامهم عجائب بال حصر وتحدث معهم 
. فًما لفم لكنهم خاصموه وجحدوه عوض اإلیمان به
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 األصحاح الثالث والعشرون 

كلمات داود األخیرة 
كان یمكن لداود النبي أن یقدم لنا الكثیر في كلماته األخیرة في كل جوانب الحیاة. عاش تحت ظروف 

كثیرة: اختبر الغنى وذاق الفقر، تمتع بالمجد ولحقه الهوان، أحبه الكثیرون وحقد علیه البعض فصار طریًدا، سلك 
الحیاة البارة واختبر السقوط فالتوبة والتأدب. عاش كنبي وملك وقاٍض ورجل حرب وصاحب مزامیر وكزوج وأب 

وكراٍع لغنمات قلیلة كما لمملكة ممتدة... لكنه اختصر الحدیث الختامي جًدا، وذّیله بأسماء أبطاله الجبابرة 
، ولم یكن هذا بال سبب. وٕانما أراد الكتاب تأكید أن من أهم سمات داود النبي هو تشغیله ]٣٩-٨[وأعمالهم 

للطاقات التي بین یدیه. هذا هو دور النبي وكل قائد روحي حقیقي، كما هو دور األب واألم، حتى الشاب 
والطفل، یلزم أن یتدرب الكل على عدم التمركز بل على تشغیل الغیر في غیر انعزالیة فكر أو انفرادیة وأنانیة! 

 ].٢-١[ داود المرنم الحلو  .١
 ].٤-٣[ سلطة خالل مخافة اهللا  .٢
 ].٥[ دخول في عهد أبدي   .٣
 ].٧-٦[ هالك بني بلیعال  .٤
]. ٣٩-٨[ أبطال داود الجبابرة  .٥

:  داود المرنم الحلو.١
وحي الرجل القائم في العال مسیح إله وفهذه هي كلمات داود األخیرة. وحي داود بن یسّى "

.  ]١[" یعقوب ومرنم إسرائیل الحلو
رجل القائم في العال مسیح للیدعو كلماته "وحًیا" إذ ترنم بها بوحي الروح القدس، ُأعطیت لداود بن یسى 

إله یعقوب؛ ماذا یعني هذا؟  
إنه بن یسى، لن ینسى أصله ومركزه، أصغر األبناء، عاش راعًیا لغنم أبیه مجهوًال من الناس وغیر 

). كان مجهوًال من الناس لكنه معروف لدى اهللا: "القائم في العال"، ١١-١٠: ١٦صم  ١معتبر حتى في أسرته (
صم  ١له رسالته وعمله من قبل الرب. إنه مسیح إله یعقوب، فقد قال الرب لصموئیل: "قم امسحه ألن هذا هو" (

١٢ :١٦ .(
ُدعي "مرنم إسرائیل الحلو"، فقد كان حلًوا في مزامیره، ألنها تسبیح وشكر وصالة مقدمة بوحي الروح 

لتعیشها الكنیسة خالل العهدین القدیم والجدید وتترنم بها في صلواتها. جاءت حیاة داود في جملتها قیثارة روحیة 
لعب على أوتارها روح الرب فقدم لنا فیض تسبیح یصلح أن یكون رصیًدا مفرًحا للمؤمنین، یبعث فیهم روح 

.  البهجة في الرب
هكذا یبرز داود ثالثة جوانب من شخصیته:  

 ینتفخ وال یتعالى. صله كابن یسى، حتى الأ. أ

مسحه لخدمة شعب اهللا "مسیح إله یعقوب"؛ إذ كان قد مسح ملًكا ونال مجًدا عظیًما فهو من أجل ب. 
  لالستغالل لحساب نفسه أو بیته.یسشعب اهللا، من أجل بنیان الجمعاعة المقدسة، ول

  السماویة الدائمة التسبیح. "مرنم إسرائیل الحلو"، یرتفع بالشعب إلى الحیاة:له رسالة تقویةج. 

  
http://coptic-treasures.com/

coptic treasures

www.coptic-treasures.com/wp


  

، مبرًزا عمل ]٣-٢[ إسرائیل، صخرة إسرائیلهذا وقد دعا اهللا العامل فیه والناطق به "روح الرب" إله 
الثالوث القدوس في حیاته. الروح القدس الذي هو روح الرب الناطق في األنبیاء أوحى له بالمزامیر، لیعلن له عن 

". إسرائیل" باالبن "صخرة إسرائیلاآلب "إله 
 طبیعة إلهیة ك: [ألنه من اآلب نعمة واحدة تتم باالبن في الروح القدس. هناالقدیس أثناسیوسیقول 
]. Ï)٦ :٤"على الكل وبالكل وفي الكل" (أف  واحدة وٕاله واحد

  سلطة خالل مخافة اهللا:.٢
ئ كشمس يإن كان داود قد تمجد ونال سلطاًنا، ذلك من خالل مخافته للرب، الذي وهبه استنارة لیض

مشرقة في الصباح بعد فترة ظالم، وكتربة بدأت تنبت عشًبا رواه المطر اإللهي. ما فیه من قوة وعظمة وثمار 
إنما هو عطیة شمس البر (السید المسیح) والمطر اإللهي. (الروح القدس) التي تمتع بهما خالل مخافة اهللا، إذ 

إذا تسلط على الناس بار یتسلط بخوف اهللا، وكنور الصباح إذا أشرقت الشمس، كعشب من األرض في یقول: "
. ]٤[صباح صحو مضیٍئ غب المطر" 

 وال بثمار الروح (المطر) ما لم یتمتع بمخافة اهللا.  فیهمعنى آخر لن یتمتع مؤمن بإشراق شمس البرب
 عن بركات مخافة اهللا قائالً :  إسحق السریاني ماریحدثنا 

  نها بنت اإلیمانإمخافة اهللا هي بدء الفضیلة ویقالÐ. 

  بدء حیاة اإلنسان الحقیقیة هي مخافة اهللا. لكن مخافة اهللا ال تقبل السكنى في نفس مشتتة في أمور
 .Ñخارجیة

  كن حكیًما، عندئذ ضع مخافة اهللا كأساس لرحلتك، ففي أیام قلیلة ُتحضرك إلى باب الملكوت بدون منعطفات
 .Òفي الطریق

  الخوف هو العصا األبویة التي تقود طریقنا حتى نبلغ الفردوس الروحي للصالحات. عندما یبلغ بنا إلى هناك
 ... Óیتركنا الخوف ویرجع. الفردوس هو حب اهللا!

  ،التوبة هي السفینة، الخوف هو ربانها، والحب هو المیناء اإللهي. هكذا یدخل بنا الخوف إلى سفینة التوبة
 .Ôویعبر بنا فوق بحر قاذورات هذه الحیاة، ویقودنا إلى المیناء اإللهي الذي هو الحب

مار اسحق السریاني 
اآلباء بین الخوف النابع عن الحب، خوف البنین الذي ال ُیرید أن یجرح مشاعر والدیه، وخوف  یمیز

فه من فقدان المكافأة أو األجرة، وخوف العبید لسادتهم. باتحادنا بربنا یسوع المسیح  األجیر الذي ینبع عن تخوُّ
نه یحمل مخافة اهللا. إنتمتع بخوف االبن، إذ قیل عنه 

:  دخول في عهد أبدي.٣

1 Ep. ad. serap. 1: 14. 
2 hom. 1: 1. 
3 hom. 1: 10. 
4 hom. 1: 21. 
5 hom. 46. 
6 Ibid. 
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كان هدف رجال العهد القدیم – اآلباء واألنبیاء – التمتع بعهد مع اهللا، هذا العهد كان رمًزا للعهد األبدي 
ه تمت مصالحة أبدیة بین اهللا واإلنسان، وباستحقاقه صار اإلنسان مسكًنا هللا بالذي تحقق خالل دم المسیح، ف

ومقدًسا له. 
لیس هكذا بیتي عند اهللا ألنه وضع لي عهًدا أبدًیا متقًنا في كل شيء یقول داود في كلماته األخیرة: "أ

. یترجمها البعض: "مع أنه لیس هكذا بیتي عند اهللا وضع ]٥[" ومحفوًظا؟! أفال یثبت كل خالصي وكل مسرتي؟!
لي عهًدا أبدًیا..." إذ شعر داود النبي أنه ال یستحق التمتع بهذا العهد األبدي مع اهللا فإن بیته – والدیه وٕاخوته 

وربما قصد أوالده بالذات – ال یسلك بمخافة اهللا. العهد اإللهي هو هبة إلهیة مجانیة! 

: هالك بني بلیعال. ٤
ولكن بني بلیعال جمیعهم كشوك مطروح ألنهم ال یؤخذون بید، والرجل الذي یمسهم یتسلح بحدید "

. ]٧-٦[" رمح، فیحترقون بالنار في مكانهمعصا و
 یشفع  لنلقد خشى داود النبي أن یصیر أحد من نسله أو ممن یخلفه على الكرسي ابًنا لبلیعال، فإنه

ُیطرح خارًجا كالشوك ال یصلح لشيء بل ُیحرق بالنار  فیه نسبه لداود وال مركزه كملك على شعب اهللا، إنما
للخالص منه. إنهم بعدل إلهي یهلكون. 

لملوك خلفة والواله وكل المسئولین أن یلتزموا بتأدیب بني بلیعال بید من ل هذه الكلمات وصیة لربما تحم
حدید وعصا كرمح...  

أن أشرار األرض (بني بلیعال) ُیقتلعون فال یكون لهم موضع في الكنیسة مدینة القدیس جیروم یرى 
]. Ïالرب، فیقول: [مدینة الرب هي كنیسة القدیسین، مجمع األبرار

 : أبطال داود الجبابرة.٥
إن كان داود في كثیر من األحداث یشیر إلى السید المسیح، فإن أبطاله یشیرون أیًضا إلى رجال 

آخر) هنا لألسباب التالیة:  إلى اإلیمان المنسوبین للسید المسیح. وقد وردت أسماؤهم (تختلف من وقت 
ذكرهم في الكتاب المقدس یعتبر أعظم مكافأة یتمتعون به، وذلك كما قال السید المسیح عن المرأة أ. 

التي سكبت الطیب على رأسه: "حینما یكرز بهذا اإلنجیل في كل العالم ُیخبر أیًضا بما فعلته هذه تذكاًرا لها" 
 ). ٢٠ :١٠ "افرحوا بالحري أن أسماءكم ُكتبت في السموات" (لو :)، وكما قال لتالمیذه١٣ :٢٦(مت 

سمه في سفر الحیاة. ا تسجیل ة:من یلتصق بربنا یسوع كجندي صالح ویجاهد قانونًیا یتمتع بهذه الكرام
تعتبر هذه القائمة مجًدا لداود نفسه الذي دربهم على الجهاد والغلبة... كل نصرة لنا وكل غلبة إنما ب. 

إنه هو الذي یدعونا للجهاد وهو الذي [ :العالمة أوریجانوسهي لحساب ملكنا الحقیقي ابن داود، وكما یقول 
یعمل فینا مجاهًدا، یقدم لنا اإلكلیل وهو الذي یتقبله فینا! وعلى العكس فإن كل فشل وتراٍخ في حیاتنا یصیر علَّة 

 تجدیف علیه.

تعتبر مجًدا وكرامة لألبطال أنفسهم الذین جاهدوا مع داود لكي یملك ولكي یثبت ملكه؛ وفي نفس ج. 
الوقت تعتبر دعوة لحث كل إنسان عبر األجیال لحیاة الجهاد حتى یملك ابن داود في القلوب، وتثبت مملكته 

 فینا.

1 On Ps. hom. 27. 
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جاحهم العسكري نذكر هؤالء األبطال ال یعني مجرد تفوقهم الحربي أو العسكري وٕانما ارتبط د. 
یمانهم فال نعجب إن رأینا یوآب – الرجل األول والقائد لجیش داود – غیر مذكور هنا، فقد خسر إوشجاعتهم ب

إكلیله بسبب غدره المستمر وغیرته الشریرة وحسده، إذ قتل أبنیر وغدر بعماسا وكان متجاسًرا في أحادیثه وحواره 
 مع داود. 

ویالحظ في قائمة هؤالء األبطال اآلتي:  
أنهم من أسباط وقبائل مختلفة مثل یهوذا وبنیامین وجت وعمون... هكذا یظهر عظماء رجال أ. 

 اإلیمان من أمم كثیرة وشعوب متنوعة؛ كما یوجد بینهم رجال ونساء وأطفال وشباب وشیوخ الخ...

 ُقسِّم هؤالء األبطال إلى ثالث درجات أو رتب: ب. 

 .ثالثة أولون: یوشیب وألعازار وشمة، وهم یشیرون إلى آباء وأنبیاء وشعب العهد القدیم 

 والثالث لم ُیذكر اسمه، یشیرون إلى الرسل والتالمیذ وشعب العهد  ثالثة تالون لهم: أبیشاي وبنایاهو
 الجدید. 

 .ثالثون... یشیرون إلى عامة المؤمنین 
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 األصحاح الرابع والعشرون 

اإلحصاء والوباء 
 ، تحدث الكاتب عن سقوط داود بسبب تهاونه مع الخطیة لمدة لحظات]٢١-١١[ات صحاحفي األ

فبقي سنوات طویلة یجني ثمارها الُمّرة وٕان كانت هذه المرارة تحولت إلى مجده وبنیان الكثیرین خالل توبته 
المستمرة. اآلن ُیختتم السفر بخطأ خطیر ارتكبه داود الملك وهو إحصاء الشعب لمعرفة عدد رجال الحرب دون 

. فحلَّ على الشعب تأدیب قاٍس هزَّ أعماق نفس داود؛ غیر أنه عرف كیف یغتصب مراحم اهللاستشارة الرب. 
 ].٩-١ [إحصاء الشعب  . ١
 ].١٠[ إدراك داود للخطأ  .٢
 ].١٤-١١[   جاد یستعرض التأدیبات.٣
 ].١٧-١٥[ حلول الوباء   .٤
 ].٢٥-١٨[ إرسال جاد لداود   .٥

  إحصاء الشعب.١
غضب الرب على داود لیس ألجل قیامه باإلحصاء في حد ذاته، فقد سبق أن أحصاهم موسى ثالث 

 تشویش. إنما غضب الرب ولیس إله)، إلهنا إله نظام ٢٦؛ عد ٣-٢: ١؛ عد ٢٦: ٣٨مرات أو أكثر (خر 
لألسباب التالیة أو بعضها:  

 لم یستشر الرب كعادته.أ. 

بدأ داود یعتمد على عدد رجاله وٕامكانیاته مع أنه لو تطلع إلى حیاته كلها منذ صبوته لوجد نفسه ب. 
قد انطلق من رعایة الغنیمات القلیلة التي ألبیه إلى استالم المملكة كلها بقوة إلهیة، ولیس بذراعه أو ذراع بشر. 

یدري أحد. وقد عبَّر  وفي مواقف كثیرة سواء لمقاومة األعداء له أو المنشقین علیه كان اهللا یتدخل من حیث ال
 داود النبي كثیًرا عن هذه الخبرة الطویلة.

 ربما قصد داود بهذا اإلحصاء إثارة حروب جدیدة لتوسیع مملكته وازدیاد مجده.ج. 

لعله أراد تسخیر الشعب بوضع جزیة مالیة ثقیلة لحسابه الخاص أو حساب الخزانة ولیس لحساب د. 
 .خیمة االجتماع

یبدو أن الدافع الرئیسي هو اإلعالن عن عظمته وقدراته وٕامكانیاته، كما كان یفعل ملوك األمم حوله هـ. 
لیرعب األمم المجاورة، وقد شاركه الشعب هذه الروح، لذلك كانت الخطیة على الجمیع ولیس على داود وحده. لقد 

 حاول داود في حبه أن ینسبها لنفسه ولبیت أبیه لكي ُیصب التأدیب كله علیه دون الشعب!

كان الشعب محتاًجا إلى تأدیب، فاهللا یسمح أحیاًنا بخطأ الراعي لتأدیب الرعیة، ألنها مستحقة و. 
 .حص ..."أللتأدیب، إذ یقول الكتاب: "وعاد فحمى غضب الرب على إسرائیل فأهاج علیهم داود قائًال امض و

 الشعب بما في ذلك هم أقل يیرى البعض أن خطأ داود ینصب في إصداره أمًرا لیوآب أن یحصز. 
-٢٣: ٢٧أي  ١ عاًما مادامت هیئتهم وطاقاتهم تناسب الحرب؛ هذا التصرف ضد الشریعة والناموس (٢٠من 
٢٤.( 

كما انصب الخطأ على عدم طلب نصف الشاقل الذي كان یجب دفعه للخیمة متى ُأحصى الشعب ح. 
 ).12 :٣٠كفدیة عن نفوسهم (خر 
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د الرب إلهك الشعب زلقد أدرك یوآب خطأ داود فحاول تنبیهه إلى ذلك لكن داود أصر. قال له یوآب: "لي
؛ فاشتد كالم ]٣[أمثالهم مئة ضعف وعینا سیدي الملك ناظرتان. ولكن لماذا ُیسر سیدي الملك بهذا األمر؟" 

 رؤساء الجیش، فخضعوا ألمره. ىالملك على یوآب وعل

  إدراك داود للخطأ. ٢
لعل من أجمل ِسمات داود النبي والملك أنه متى أدرك خطأه فال ُیغطي علیه، وال یقدم هللا مبررات، إنما 

في بساطة قلب مع صراحة وفي رجاء یعترف حاًال دون أي تردد. "فقال داود للرب: لقد أخطأت جًدا في ما 
. هذا هو القلب النقي الذي ال یحتمل أي غبار، إنما ]١٠[فعلت، واآلن یارب أزل إثم عبدك ألني انحمقت جًدا" 

. في الحال یصرخ معترًفا بخطیته

:  جاد یستعرض التأدیبات.٣
، وعوض أن یفكر داود في الرقم وغایته من التعرف علیه ]٩[دفع یوآب جملة عدد الشعب إلى الملك 

، وبقى اللیل كله في مرارة یترقب ثمار الخطأ الذي ارتكبه.  ]١٠[إذا بقلبه یضربه في داخله 
في الصباح جاءه جاد النبي یعرض علیه حق اختیار العصا التي ُیضرب بها من قبل اهللا للتأدیب: 

[سبع سنوات جوع، هروب ثالثة شهور أمام أعدائه وهم یتبعونه، ثالثة أیام وباء في أرضه]. 
 اختیار التأدیب الذي یسقط تحته ضاقت نفسه، ولكنه قال: "لقد ضاق رعندما ترك الرب لداود النبي أم

. فجعل الرب وباء في ]١٤[بي األمر جًدا، فلنسقط في ید الرب ألن مراحمه كثیرة وال أسقط في ید إنسان" 
 رجل. بسط المالك یده لیهلك ٧٠0٠٠ من الصباح إلى المساء، فمات من الشعب من دان إلى بئر سبع إسرائیل

أورشلیم، لكن الرب ندم وقال للمالك "كفى اآلن رد یدك". 
كأن توقف وبراهیم وٕاسحق ذبیحة... إیرى البعض أن المالك كان على ذات جبل المریا الذي قدم فیه 

الهالك كان من خالل ذبیحة اإلبن الحبیب! 

:  حلول الوباء.٤
وسط التأدیب القاسي المّر كشف الكتاب المقدس عن حب داود الفائق لشعبه، فإنه إذ رأى شعبه تحت 

بیه ال بالشعب. إنه مستعد كسیده (رب المجد یسوع) أن یتقدم أالضیق صرخ طالًبا أن تحل الضیقة به وببیت 
عنهم، ال أن یختبئ في وسطهم طالًبا عنایتهم به.  الرعیة لیحتمل المخاطر

  في اختیار العقوبات لم یختر المجاعة وال الهروب أمام األعداء بل الوباء المرسل من قبل اهللا؛ لقد ترجى أن
یكون الجمیع في سالم ویحتمل هو العقوبة دون غیره. وٕاذ لم یحدث هذا ناح وقال: "لتكن یدك عليّ "، وٕان 

. كأنه یقول: حتى )الترجمة السبعینیة(یكفي "وعلى بیت أبي". یقول أیًضا: "أنا الراعي أخطأت"  كان هذا ال
صلحهم. إنها خطیتي أنا أُ إن كانوا هم قد أخطأوا فأنا هو الشخص الذي یجب أن یحتمل العقوبة ألنني لم 

 .Ïستوجب العقوبة. ولكي یزید من جریمته استخدم لقب "الراعي"... عظیمة هي قوة االعترافأأیًضا لذا 

 .یقول: "أنا الراعي أخطأت". لقد أذنبت، أما هذا القطیع فماذا فعل؟ لتكن یدك علّي وعلى بیت أبي 

هو لنفع الكثیرین، لهذا عرض نفسه للمخاطر، وسأل  براهیم (أیًضا) لم یطلب ما لنفعه الخاص بل ماإ
. Ðینتمون له (أهل سدوم وعمورة) اهللا من أجل الذین ال

1 On  Rom. hom. 29. 
2 On  1Cor. hom. 25. 
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  لیتنا نطلب العقوبة ألنفسنا متى أخطأنا ضد ذاك الذي ینبغي أال نخطئ في حقه... إن كنا نحب المسیح كما
 .Ïنفسنا عندما نخطئأینبغي یلزمنا أن ُنعاقب 

القدیس یوحنا الذهبي الفم 

  إرسال جاد لداود:.٥
سمع اهللا لصرخات داود المملوءة حًبا تجاه شعب اهللا واستجاب له، فقد أرسل إلیه جاد النبي لیقیم مذبًحا 

في الموضع الذي ظهر له فیه المالك، في بیدر أرونة الیبوسي، مؤكًدا له اآلتي:  
 وقبولها من جانب اهللا یعني تحقیق ةقد تم التصالح بین اهللا وداود، ألن إقامة مذبح وتقدیم ذبیحأ. 
 المصالحة.

 أن المصالحة تتم خالل الذبیحة، رمز ذبیحة المسیح الكفاریة.ب. 

رأى أرونة وهو رجل أجنبي یبوسي المالك، ثم عاد فرأى الملك قادًما فارتبك جًدا وتحیر، لذا سجد أمام 
داود الملك على وجهه إلى األرض، وسأله عن سر مجیئه. طلب منه أن یشتري منه البیدر لیقیم المذبح فیه 

أن یقدم البیدر مجاًنا لبناء المذبح وبقره محرقات ونوارجه وأدوات البقر حطًبا فتكف الضربة عن الشعب. أراد أرونة 
 شاقًال من الفضة. ٥٠للمحرقات؛ لكن داود رفض أن یقدم تقدمات مجانیة للرب وأصر أن یدفع الثمن 

 یشیر إلى الحریة التي یتمتع بها اإلنسان داخلًیا بالروح (الیوبیل، عید العنصرة)، هكذا یرتبط ٥٠رقم 
المذبح والذبیحة بعمل الروح القدس واهب الحریة. على ذات الموضع أقیم فیما بعد هیكل سلیمان. 

كان أرونة أممًیا، لكنه تمتع برؤیة المالك، اتسم باالتضاع والحب مع البذل والعطاء، لذا أقیم الهیكل 
. في أرضه... لیت إنساننا الداخلي یكون كأرونة فیقیم الرب هیكله فینا

1 On  2Cor. hom. 11 
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	يقول القديس أثناسيوس: [لأنه من الآب نعمة واحدة تتم بالابن في الروح القدس. هناك طبيعة إلهية واحدة وإله واحد "على الكل وبالكل وفي الكل" (أف ٤: ٦)0F ].
	بمعنى آخر لن يتمتع مؤمن بإشراق شمس البر فيه ولا بثمار الروح (المطر) ما لم يتمتع بمخافة الله. يحدثنا مار إسحق السرياني عن بركات مخافة الله قائلاً:
	مخافة الله هي بدء الفضيلة ويقال إنها بنت الإيمان1F .
	بدء حياة الإنسان الحقيقية هي مخافة الله. لكن مخافة الله لا تقبل السكنى في نفس مشتتة في أمور خارجية2F .
	كن حكيمًا، عندئذ ضع مخافة الله كأساس لرحلتك، ففي أيام قليلة تُحضرك إلى باب الملكوت بدون منعطفات في الطريق3F .
	الخوف هو العصا الأبوية التي تقود طريقنا حتى نبلغ الفردوس الروحي للصالحات. عندما يبلغ بنا إلى هناك يتركنا الخوف ويرجع. الفردوس هو حب الله!4F ...
	التوبة هي السفينة، الخوف هو ربانها، والحب هو الميناء الإلهي. هكذا يدخل بنا الخوف إلى سفينة التوبة، ويعبر بنا فوق بحر قاذورات هذه الحياة، ويقودنا إلى الميناء الإلهي الذي هو الحب5F .
	يميز الآباء بين الخوف النابع عن الحب، خوف البنين الذي لا يُريد أن يجرح مشاعر والديه، وخوف الأجير الذي ينبع عن تخوُّفه من فقدان المكافأة أو الأجرة، وخوف العبيد لسادتهم. باتحادنا بربنا يسوع المسيح نتمتع بخوف الابن، إذ قيل عنه إنه يحمل مخافة الله.
	كان هدف رجال العهد القديم – الآباء والأنبياء – التمتع بعهد مع الله، هذا العهد كان رمزًا للعهد الأبدي الذي تحقق خلال دم المسيح، فبه تمت مصالحة أبدية بين الله والإنسان، وباستحقاقه صار الإنسان مسكنًا لله ومقدسًا له.
	يقول داود في كلماته الأخيرة: "أليس هكذا بيتي عند الله لأنه وضع لي عهدًا أبديًا متقنًا في كل شيء ومحفوظًا؟! أفلا يثبت كل خلاصي وكل مسرتي؟!" [٥]. يترجمها البعض: "مع أنه ليس هكذا بيتي عند الله وضع لي عهدًا أبديًا..." إذ شعر داود النبي أنه لا يستحق التمتع...
	"ولكن بني بليعال جميعهم كشوك مطروح لأنهم لا يؤخذون بيد، والرجل الذي يمسهم يتسلح بحديد وعصا رمح، فيحترقون بالنار في مكانهم" [٦-٧].
	لقد خشى داود النبي أن يصير أحد من نسله أو ممن يخلفه على الكرسي ابنًا لبليعال، فإنه لن يشفع فيه نسبه لداود ولا مركزه كملك على شعب الله، إنما يُطرح خارجًا كالشوك لا يصلح لشيء بل يُحرق بالنار للخلاص منه. إنهم بعدل إلهي يهلكون.
	ربما تحمل هذه الكلمات وصية للملوك خلفة والولاه وكل المسئولين أن يلتزموا بتأديب بني بليعال بيد من حديد وعصا كرمح...
	يرى القديس جيروم أن أشرار الأرض (بني بليعال) يُقتلعون فلا يكون لهم موضع في الكنيسة مدينة الرب، فيقول: [مدينة الرب هي كنيسة القديسين، مجمع الأبرار6F ].
	إن كان داود في كثير من الأحداث يشير إلى السيد المسيح، فإن أبطاله يشيرون أيضًا إلى رجال الإيمان المنسوبين للسيد المسيح. وقد وردت أسماؤهم (تختلف من وقت إلى آخر) هنا للأسباب التالية:
	أ. ذكرهم في الكتاب المقدس يعتبر أعظم مكافأة يتمتعون به، وذلك كما قال السيد المسيح عن المرأة التي سكبت الطيب على رأسه: "حينما يكرز بهذا الإنجيل في كل العالم يُخبر أيضًا بما فعلته هذه تذكارًا لها" (مت ٢٦: ١٣)، وكما قال لتلاميذه: "افرحوا بالحري أن أسماءك...
	من يلتصق بربنا يسوع كجندي صالح ويجاهد قانونيًا يتمتع بهذه الكرامة: تسجيل اسمه في سفر الحياة.
	ب. تعتبر هذه القائمة مجدًا لداود نفسه الذي دربهم على الجهاد والغلبة... كل نصرة لنا وكل غلبة إنما هي لحساب ملكنا الحقيقي ابن داود، وكما يقول العلامة أوريجانوس: [إنه هو الذي يدعونا للجهاد وهو الذي يعمل فينا مجاهدًا، يقدم لنا الإكليل وهو الذي يتقبله فينا...
	ج. تعتبر مجدًا وكرامة للأبطال أنفسهم الذين جاهدوا مع داود لكي يملك ولكي يثبت ملكه؛ وفي نفس الوقت تعتبر دعوة لحث كل إنسان عبر الأجيال لحياة الجهاد حتى يملك ابن داود في القلوب، وتثبت مملكته فينا.
	د. ذكر هؤلاء الأبطال لا يعني مجرد تفوقهم الحربي أو العسكري وإنما ارتبط نجاحهم العسكري وشجاعتهم بإيمانهم فلا نعجب إن رأينا يوآب – الرجل الأول والقائد لجيش داود – غير مذكور هنا، فقد خسر إكليله بسبب غدره المستمر وغيرته الشريرة وحسده، إذ قتل أبنير وغدر بع...
	ويلاحظ في قائمة هؤلاء الأبطال الآتي:
	أ. أنهم من أسباط وقبائل مختلفة مثل يهوذا وبنيامين وجت وعمون... هكذا يظهر عظماء رجال الإيمان من أمم كثيرة وشعوب متنوعة؛ كما يوجد بينهم رجال ونساء وأطفال وشباب وشيوخ الخ...
	ب. قُسِّم هؤلاء الأبطال إلى ثلاث درجات أو رتب:
	( ثلاثة أولون: يوشيب وألعازار وشمة، وهم يشيرون إلى آباء وأنبياء وشعب العهد القديم.
	( ثلاثة تالون لهم: أبيشاي وبناياهو والثالث لم يُذكر اسمه، يشيرون إلى الرسل والتلاميذ وشعب العهد الجديد.
	( ثلاثون... يشيرون إلى عامة المؤمنين.

	2 Sm...24
	الأصحاح الرابع والعشرون
	الإحصاء والوباء
	في الأصحاحات [١١-٢١] تحدث الكاتب عن سقوط داود بسبب تهاونه مع الخطية لمدة لحظات، فبقي سنوات طويلة يجني ثمارها المُرّة وإن كانت هذه المرارة تحولت إلى مجده وبنيان الكثيرين خلال توبته المستمرة. الآن يُختتم السفر بخطأ خطير ارتكبه داود الملك وهو إحصاء الشعب...
	١. إحصاء الشعب   [١-٩].
	٢. إدراك داود للخطأ  [١٠].
	٣. جاد يستعرض التأديبات  [١١-١٤].
	٤. حلول الوباء   [١٥-١٧].
	٥. إرسال جاد لداود   [١٨-٢٥].
	١. إحصاء الشعب
	غضب الرب على داود ليس لأجل قيامه بالإحصاء في حد ذاته، فقد سبق أن أحصاهم موسى ثلاث مرات أو أكثر (خر ٣٨: ٢٦؛ عد ١: ٢-٣؛ عد ٢٦)، إلهنا إله نظام وليس إله تشويش. إنما غضب الرب للأسباب التالية أو بعضها:
	أ. لم يستشر الرب كعادته.
	ب. بدأ داود يعتمد على عدد رجاله وإمكانياته مع أنه لو تطلع إلى حياته كلها منذ صبوته لوجد نفسه قد انطلق من رعاية الغنيمات القليلة التي لأبيه إلى استلام المملكة كلها بقوة إلهية، وليس بذراعه أو ذراع بشر. وفي مواقف كثيرة سواء لمقاومة الأعداء له أو المنشقين...
	ج. ربما قصد داود بهذا الإحصاء إثارة حروب جديدة لتوسيع مملكته وازدياد مجده.
	د. لعله أراد تسخير الشعب بوضع جزية مالية ثقيلة لحسابه الخاص أو حساب الخزانة وليس لحساب خيمة الاجتماع.
	هـ. يبدو أن الدافع الرئيسي هو الإعلان عن عظمته وقدراته وإمكانياته، كما كان يفعل ملوك الأمم حوله ليرعب الأمم المجاورة، وقد شاركه الشعب هذه الروح، لذلك كانت الخطية على الجميع وليس على داود وحده. لقد حاول داود في حبه أن ينسبها لنفسه ولبيت أبيه لكي يُصب ا...
	و. كان الشعب محتاجًا إلى تأديب، فالله يسمح أحيانًا بخطأ الراعي لتأديب الرعية، لأنها مستحقة للتأديب، إذ يقول الكتاب: "وعاد فحمى غضب الرب على إسرائيل فأهاج عليهم داود قائلاً امض وأحص ...".
	ز. يرى البعض أن خطأ داود ينصب في إصداره أمرًا ليوآب أن يحصي الشعب بما في ذلك هم أقل من ٢٠ عامًا مادامت هيئتهم وطاقاتهم تناسب الحرب؛ هذا التصرف ضد الشريعة والناموس (١ أي ٢٧: ٢٣-٢٤).
	ح. كما انصب الخطأ على عدم طلب نصف الشاقل الذي كان يجب دفعه للخيمة متى أُحصى الشعب كفدية عن نفوسهم (خر ٣٠: 12).
	لقد أدرك يوآب خطأ داود فحاول تنبيهه إلى ذلك لكن داود أصر. قال له يوآب: "ليزد الرب إلهك الشعب أمثالهم مئة ضعف وعينا سيدي الملك ناظرتان. ولكن لماذا يُسر سيدي الملك بهذا الأمر؟" [٣]؛ فاشتد كلام الملك على يوآب وعلى رؤساء الجيش، فخضعوا لأمره.
	٢. إدراك داود للخطأ
	لعل من أجمل سِمات داود النبي والملك أنه متى أدرك خطأه فلا يُغطي عليه، ولا يقدم لله مبررات، إنما في بساطة قلب مع صراحة وفي رجاء يعترف حالاً دون أي تردد. "فقال داود للرب: لقد أخطأت جدًا في ما فعلت، والآن يارب أزل إثم عبدك لأني انحمقت جدًا" [١٠]. هذا هو ...
	دفع يوآب جملة عدد الشعب إلى الملك [٩]، وعوض أن يفكر داود في الرقم وغايته من التعرف عليه إذا بقلبه يضربه في داخله [١٠]، وبقى الليل كله في مرارة يترقب ثمار الخطأ الذي ارتكبه.
	في الصباح جاءه جاد النبي يعرض عليه حق اختيار العصا التي يُضرب بها من قبل الله للتأديب: [سبع سنوات جوع، هروب ثلاثة شهور أمام أعدائه وهم يتبعونه، ثلاثة أيام وباء في أرضه].
	عندما ترك الرب لداود النبي أمر اختيار التأديب الذي يسقط تحته ضاقت نفسه، ولكنه قال: "لقد ضاق بي الأمر جدًا، فلنسقط في يد الرب لأن مراحمه كثيرة ولا أسقط في يد إنسان" [١٤]. فجعل الرب وباء في إسرائيل من الصباح إلى المساء، فمات من الشعب من دان إلى بئر سبع ...
	يرى البعض أن الملاك كان على ذات جبل المريا الذي قدم فيه إبراهيم وإسحق ذبيحة... وكأن توقف الهلاك كان من خلال ذبيحة الإبن الحبيب!
	وسط التأديب القاسي المرّ كشف الكتاب المقدس عن حب داود الفائق لشعبه، فإنه إذ رأى شعبه تحت الضيق صرخ طالبًا أن تحل الضيقة به وببيت أبيه لا بالشعب. إنه مستعد كسيده (رب المجد يسوع) أن يتقدم الرعية ليحتمل المخاطر عنهم، لا أن يختبئ في وسطهم طالبًا عنايتهم به.
	في اختيار العقوبات لم يختر المجاعة ولا الهروب أمام الأعداء بل الوباء المرسل من قبل الله؛ لقد ترجى أن يكون الجميع في سلام ويحتمل هو العقوبة دون غيره. وإذ لم يحدث هذا ناح وقال: "لتكن يدك عليّ"، وإن كان هذا لا يكفي "وعلى بيت أبي". يقول أيضًا: "أنا الراعي...
	يقول: "أنا الراعي أخطأت". لقد أذنبت، أما هذا القطيع فماذا فعل؟ لتكن يدك عليّ وعلى بيت أبي.
	إبراهيم (أيضًا) لم يطلب ما لنفعه الخاص بل ما هو لنفع الكثيرين، لهذا عرض نفسه للمخاطر، وسأل الله من أجل الذين لا ينتمون له (أهل سدوم وعمورة)1F .
	ليتنا نطلب العقوبة لأنفسنا متى أخطأنا ضد ذاك الذي ينبغي ألا نخطئ في حقه... إن كنا نحب المسيح كما ينبغي يلزمنا أن نُعاقب أنفسنا عندما نخطئ2F .
	القديس يوحنا الذهبي الفم
	سمع الله لصرخات داود المملوءة حبًا تجاه شعب الله واستجاب له، فقد أرسل إليه جاد النبي ليقيم مذبحًا في الموضع الذي ظهر له فيه الملاك، في بيدر أرونة اليبوسي، مؤكدًا له الآتي:
	أ. قد تم التصالح بين الله وداود، لأن إقامة مذبح وتقديم ذبيحة وقبولها من جانب الله يعني تحقيق المصالحة.
	ب. أن المصالحة تتم خلال الذبيحة، رمز ذبيحة المسيح الكفارية.
	رأى أرونة وهو رجل أجنبي يبوسي الملاك، ثم عاد فرأى الملك قادمًا فارتبك جدًا وتحير، لذا سجد أمام داود الملك على وجهه إلى الأرض، وسأله عن سر مجيئه. طلب منه أن يشتري منه البيدر ليقيم المذبح فيه فتكف الضربة عن الشعب. أراد أرونة أن يقدم البيدر مجانًا لبناء ...
	رقم ٥٠ يشير إلى الحرية التي يتمتع بها الإنسان داخليًا بالروح (اليوبيل، عيد العنصرة)، هكذا يرتبط المذبح والذبيحة بعمل الروح القدس واهب الحرية. على ذات الموضع أقيم فيما بعد هيكل سليمان.
	كان أرونة أمميًا، لكنه تمتع برؤية الملاك، اتسم بالاتضاع والحب مع البذل والعطاء، لذا أقيم الهيكل في أرضه... ليت إنساننا الداخلي يكون كأرونة فيقيم الرب هيكله فينا.




