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كتاُب صموئيَل الّثاِني

داُوُد َيعلُم ِبَمقَتِل شاول

َبْعَد َمْقَتِل شاُوَل َمباَشَرًة، عاَد د�ُوُد �إلَى ِصقَلَغ 1 
َيْوَميِن.  َهناَك  َوَبِقَي  َبِني عماليق.  َهَزم  �أْن  َبْعَد 
2َوِفي �لَيْوِم �لثّالِِث، جاَء �إلَى ِصقَلَغ ُجْنِديٌّ شاٌب من 

ور�أُسُه  قًة  ُمَمزَّ ُجِل  �لرَّ ثياُب  وكانت  شاُوَل.  ُمَعْسَكِر 
نَْحَو  ور�أُسُه  �أماَمُه  َو�نْحنى  د�ُوَد  �إلَى  َفجاَء  ُمتَّسخاً. 

أْرِض. �ل�
3َفَساأَل د�ُوُد �لرَُّجَل: »ِمْن �أيَن �أَتيَت؟«

َبِني  ُمَعْسَكِر  ِمْن  للتَّوِّ  »ِجْئُت  ُجُل:  �لرَّ فاأجاَب 
�إْسر�ئِيَل.«

في  �نَْتَصَر  َمِن  »�أْخِبْرنِي  للرَّجِل:  د�ُوُد  4فقاَل 

�لَمْعِرَكِة؟«
قُِتَل  �لَمْعَرَكِة.  ِمَن  َشعُبنا  »َهَرَب  �لرَُّجُل:  �أجاَب 

فيها �لَكثيروَن. وَحتَّى شاُوُل َو�ْبُنُه يوناثاُن ماتا.«
َعِلْمَت  »َوَكيَف  �لّشاِب:  لِْلُجْنِديِّ  د�ُوُد  5فقاَل 

بِمْوِت شاُوَل َو�ْبِنِه يوناثاَن؟«
ِعْنَد  كُْنُت  �أْن  �لّشاُب: »َحَدَث  �لُجْنِديُّ  6فقاَل 

ُرْمِحِه،  َعَلى  ُمتَِّكئاً  شاول  فر�أيُت  �لجلبوع،  َجَبِل 
ومركباُت �لِفِلْسطّييَن وَخّيالَُتُهم ُيطاِرُدونَُه َوَيْقتِربوَن ِمْنُه 
َفناد�نِي  َوَر�آنِي.  �لَخْلِف  �إلَى  فاأكثَر. 7نََظَر شاُوُل  �أْكَثَر 
َو�أَجْبُتُه. 8ثُمَّ َساألَِني َمْن �أكُوُن. َفُقْلُت لَُه �إنني ِمْن َبني 
َبليَغٌة،  �إصاَبِتي  َتْقُتَلني.  �أْن  ›�أْرجوَك  َعماليَق. 9َفقاَل: 
�إصاَبُتُه  10كانَْت  �أيَِّة حاٍل.‹  َعَلى  �أُموَت  �أْن  َو�ُأوِشُك 
َبليَغًة �إلَى َدَرَجٍة َجَعَلْتني �أتاأكُد ِمْن �أنَُّه لَْن َيعيَش َبْعَد 
َعَلى  ِمْن  �لتّاَج  �أَخْذُت  ثُمَّ  وَقَتْلُتُه.  َفَتَوقَّْفُت  ُسقوِطِه، 
ُهنا  �إلَى  لَك  َو�أَحَضْرتُُهما  ِذر�ِعِه،  َعْن  و�َر  َو�لسِّ َر�أِْسِه 

يا َمول�َي.«

�لرِّجاُل  َفَعَل  َوَكَذلَِك  ُحْزناً.  ثِياَبُه  د�ُوُد  َق  11َفَمزَّ

�لّذيَن َمَعُه َجِميعاً. 12َحِزنُو� َكِثير�ً َوبكْو�، ولَْم َياأكُلُو� 
َوَعَلى  َعَلى شاُوَل  د�ُوُد وِرجالُُه  َوَبَكى  �لَمساِء.  َحتَّى 
�ْبِنِه ُيوناثاَن �للَذيِن ماتا. وَعَلى كُلِّ َمْن قُِتَل ِمْن َشعِب 

اهلِل �إْسر�ئِيَل، ِفي �لَمْعَرَكِة.

داود يأمُر بقتِل العماليقّي
13ثُمَّ َتَكلََّم د�ُوُد �إلَى �لشابِّ �لّذي �أْخَبَرُه بِمْوِت 

شاول َفَساألَُه: »ِمْن �أيَن �أنَْت؟«
َغريٍب.  رجٍل  �ْبُن  »�أنا  �لّشاُب:  �لُجْنِديُّ  �أجاَب 

». �أنا َعماليقيٌّ
14فقاَل د�ُوُد لِْلُجْنِديِّ �لّشاب: »كيف لَْم َتَخْف 

�أْن َتُمدَّ َيَدَك َوَتْقُتَل �لملَك �لَِّذي َمَسَحُه اهلُل؟« أ
لَُه:  َوقاَل  ّباِن  �لشُّ َخَدِمِه  �أَحَد  د�ُوُد  15َفاْسَتْدعى 

قاَل  16�إْذ  َفماَت.  َفَضَرَبُه  بَِسْيِفَك.«  َو�ْضِرْبُه  »َتعاَل 
بَِفِمَك  َشِهْدَت  َفَقْد  ر�أِسَك!  َعَلى  »َدُمَك  لَُه:  د�ُوُد 
�لَِّذي َمَسَحُه  َقَتْلَت �لملَك  �إنََّك  َوَقْلَت  نَْفِسَك،  ِضدَّ 

اهلُل.«

أُنشودُة داُوَد الحزينُة 
عن شاُوَل َويوناثان 

17َوَتلا د�ُوُد �ُأنُْشودًة َحزيَنًة َعْن شاوَل َو�ْبِنِه ُيوناثاَن. 

18َطَلَب ِمْن ِرجالِِه �أن ُيَعلِّمو� بني َيُهوذ� �ُأنُْشوَدَة �لَقْوِس 

�لملُك  كاَن  يهوه«  »مِسيح  َمَسَحُه اهلل. حرفياً  ِذي  الَّ أ 14:1 

لُه  ُيمَسُح بزيٍت َو�أطياٍب خاّصة كعلامٍة على �أّن �هلَل قِد �ختارُه َو�َأهَّ
لهذ� �لعمل. )كذلك ِفي �لعدد 15(
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هِذِه. وقد كُِتَبْت ِفي ِكتاِب ياَشَر: أ

19 » يا �إْسر�ئِيُل، قُِتَل َجمالُِك.  
   َوُهَو َمْطروٌح َعَلى تِلالِِك.
أْبطاُل!    �آٍه، َكْيَف َسَقَط �ل�

20  ل� تُْخِبرو� �أَحد�ً ِفي َجتَّ  
   ول� تُذيعو� �لَخَبَر في شو�ِرع �أْشقلُوَن،

   َحتَّى ل� َتْفَرَح ُمُدُن �لِفِلسطّيين!
   َحتَّى ل� َتْسَعَد َبناُت �لّلاَمْخُتونيَن. ب

21 » لَْيَت �لنّدى ل� َيَتساَقُط، َو�لَْمَطَر ل� َيْنَهِمُر  
   َفْوَق ِجبالِِك يا ِجلُبوَع.

   لَْيَت �لتَّْقِدماِت ل� تاأتِي ِمْن تِْلَك �لُحقوِل.
أْبطاِل. أنَّ ُهناَك َتَلطََّخ تُْرُس �ل�    ل�
يِت.    تُْرُس شاوَل لَْم ُيْمَسْح بالزَّ

22  َوَقْوُس يوناثاَن َقَتَل ِمَن �ل�أعد�ِء َمْن َقَتَل.  
   َوَسيُف شاوَل َقَتَل َكثيريَن!
   َسَفكا ِدماَء ِرجاٍل ِسماٍن.

23 » شاوُل ويوناثاُن  
آَخَر في     �أحّبا �أحُدُهما �ل�آخر وَمتََّع �أَحُدُهما �ل�

َحياتِِه،
ْق َبينُهما.    وَحتَّى �لَمْوُت لَْم ُيَفرِّ

   كانا �أْسَرَع ِمَن �لنُُّسوِر،
أُسوِد.    َو�أقوى ِمَن �ل�

24 » يا َبناِت �إْسر�ئِيَل، �ْبكيَن َعَلى شاوَل!  
   شاُوَل �لّذي �ألَْبَسُكنَّ ثِياباً فاِخَرًة ِمَن �لِقْرِمِز 

َو�لُمَطرَّز�ِت،
َهِب!    َوَزيََّن ثِياَبُكنَّ بالذَّ

أْقِوياُء في �لَمْعَرَكِة؟ 25  َكْيَف ماَت �ل�  
   َفْوَق تِلاِل َجلُبوَع ماَت ُيوناثاُن؟

أ 18:1 كتاب ياَشر. كتاٌب قديٌم ِفي تاريِخ ُحروِب �إسر�ئِيل.

ب 20:1 الالَمْخُتوِنين. َوُهَو لقٌب يطلقه �ليهوُد على غيرهم من �ل�أمم 

�لّتي لم تُعتبْر مشمولًة في عهد �هلل َمَع �إسر�ئِيل. �نظر �أيضاً �أفسس 11:2.

26 » ُيوناثاُن يا �أخي،  
   �أنا َحِزيٌن ِجّد�ً لَِذهابَِك. َكْم كُْنَت َحبيبَي!

   ُحبَُّك لي كاَن �أْرَوَع ِمْن ُحبِّ �لنِّساِء!
أْقِوياُء ِفي �لَمْعَرَكِة 27  َكْيَف ماَت �ل�  
   َوز�لَْت َمَعُهْم �أسِلَحُة �لَحْرِب؟«

داُوُد َوِرجاُله َيْنَتِقلوَن إَلى حبرون

َوقاَل: 2  اهلِل  ِمَن  �لنُّْصَح  د�ُوُد  َطَلَب  َذلَِك،  َبْعَد 
ذ�؟« »�َأ�َأْذَهُب �إلَى �أيٍّ ِمْن ُمُدِن َبِني َيُهوَّ

فقاَل لُه اهلُل: »نََعْم.«
َفساأَل د�ود: »�إلَى �أيَن �أْذَهُب؟«

َفاأجاَب: »�إلَى َحبُروَن.« ج
َوَزْوَجتاُه  َحْبُروَن.  �إلَى  َزوَجَتيِه  َمَع  د�ُوُد  2فانَْتَقَل 

ِمَن  ناباَل  �أْرَمَلُة  َو�أبيجائيُل  يْزَرِعيَل،  ِمْن  �أِخينوَعُم  ُهما 
وعائِلاتِِهم.  ِرجالَُه  د�ُوُد  �أْحَضَر  3َكَذلَِك  �لكرمِل. 

وَسَكُنو� في َحْبُروَن َو�لُْمُدِن �لُمجاِوَرِة.

داُوُد يشُكُر بني يابيش
يِت  ذ� �إلَى َحْبُروَن وَمَسحو� د�ُوَد بِالزَّ 4وجاَء َبنو َيُهوَّ

ذ�. ثُمَّ قالو� لَُه: »َدَفَن َبنو يابِيَش َجْلعاَد  لَِيكوَن َمِلَك َيُهوَّ
شاُوَل.«

5فاأْرَسَل د�ُوُد ُرُسلاً �إلَى بني يابِيَش َجْلعاَد، فقالو� 

لَمول�كُْم  �أمانًَة  �أْظَهْرتُم  ل�أنَُّكم  اهلُل  »باَرَكُكُم  لَُهم: 
شاوَل، َفَدَفْنُتْم َبقايا ُجثَِّتِه. 6لُِينِعِم اهلُل َعَليُكْم بَِحَسِب 
�إلَيُكْم.  َوُمْحِسناً  لَطيفاً  ساأكوُن  َو�أنا  َو�أمانَِتِه.  َمَحبَِّتِه 
7َفكونو� �ل�آن �أْقِوياَء وُشْجعاَن. َمول�كُْم شاُوُل َقْد ماَت. 

ذ� َمَسُحونِي ل�أكوَن َمِلكاً َعَليِهْم.« لَِكنَّ َبِني َيُهوَّ

إيْشُبوَشُث ُيْصبُح َمِلكًا
8َوكان �أْبَنْيُر بُن نَْيُر قائَِد َجْيِش شاوَل. َو�أَخَذ �أْبَنْيُر 

�إيْشُبوَشَث ْبَن شاُوَل �إلَى َمْحنايَِم، 9وجعَلُه َمِلَك ِجْلعاَد 
َو�أشيَر ويزرعيَل َو�أفر�يَم وَبْنياِمْيَن َو�إْسر�ئِيَل كُلَّها.

�أرَبعيَن عاماً  َبَلَغ  �إيْشُبوَشُث بُن شاُوَل قْد  10كان 

ج 1:2 َحْبُرون. وهي مدينة �لخليل �ليوم.
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ِعندما تولّى �لُحْكَم في �إْسر�ئِيَل. َوَحَكَم سَنَتيِن. لَِكنَّ 
عائِلاِت َيُهّوذ� َتِبَعْت د�ُوَد. 11وكانت َحْبُروُن عاصمَة 
َسْبِع  َطو�َل  َيُهّوذ�  عائِلاِت  َحَكَم  وقد  �لَمِلِك.  د�ُوَد 

ِسنيَن َوِستَِّة �أْشهٍر.

الُمباَرَزُة الُمميَتة
12َوغاَدَر �أْبَنْيُر بُن نَْيَر وُضّباُط �إيْشُبوَشَث بِن شاول 

َمْحنايَِم وَذَهبو� �إلَى ِجْبُعوَن. 13َكَذلَِك َذَهَب �إليها كٌُل 
ِمْن ُيو�آَب بِن ُصُرِويََّة وُضّباُط د�ُوَد. وُهناَك �لَتَقْو� َجِميعاً 
�أَحِد  ِعْنَد  �أْبَنْير  َمْجموَعُة  َجَلَسْت  ِجْبُعوَن.  بِْرَكِة  ِعْنَد 

آَخِر. جانِبيِّ �لِبْرَكِة، وَمْجموَعُة يو�آَب ِعْنَد �لجانِِب �ل�
ّباُن  �لشَّ �لُجنوُد  »َفْلِيْنَهِض  ليو�آَب:  �أْبِنْيُر  14َفقاَل 

ولَْيَتبارزو� ُهنا.«
قاَل يو�آُب: »نََعْم، َفْلَنَتباَرْز.«

َوُهْم  ونَُهْم  َيُعدُّ َفكانُو�  ّباُن،  �لشُّ �لُجنوُد  15َفَنَهَض 

َيُمرُّوَن. َفكانُو� �ْثَني َعَشَر َرُجلاً ِمْن َقبيَلِة َبْنياِمْيَن لُِيقاتِلو� 
ِمْن �أجِل �إيْشُبوَشَث ْبِن شاول، َو�ْثَني َعَشَر َرُجلاً ِمْن 
َخْصِمِه،  بِر�أَْس  و�ِحٍد  كُلُّ  16َفاأْمَسَك  د�ُوَد.  ِرجاِل 
َوَطَعنُه بَِسيِفِه في َجْنِبِه، َفَسَقُطو� َجِميعاً! َفُدِعي �لمكاُن 

»َحقَل �لّسكاكيِن.« وْهَو َيَقُع في ِجْبُعوَن.

أْبِنْيُر َيْقُتُل عسائيل
لَْت تِْلَك �لُمباَرَزُة �إلَى َمْعَرَكٍة َعنيَفٍة. وَهَزَم  17َوَتَحوَّ

ُضّباُط د�ُوَد �أْبَنْيَر وَبِني �إْسر�ئِيَل في َذلَِك �لَيوِم.
َو�َأبِيشاُي  ُيو�آُب  ُهْم  �أْبناٍء  ثلاَثُة  لُِصُرِويََّة  18َوكاَن 

لو  َكما  �لرَّكِض  ِفي  َسريعاً  َعسائِيُل  َوكاَن  َوَعسائِيُل. 
َور�َح  �أْبَنْيَر  َور�َء  َعسائِيُل  19َفَرَكَض  يًّا.  َبرِّ غز�ل�ً  كاَن 
ُيطاِرُدُه َغيَر ُمنَشِغٍل بَِشيٍء �آَخَر. 20َفَنَظَر �أْبَنْيُر �إلَى �لَور�ِء 

وساأَل: »�َأهذ� �أنَْت يا َعسائِيُل؟«
َفقاَل َعسائِيُل: »نََعْم، َهذ� �أنا.«

21َولَْم يكن �أْبِنْيُر ُيريُد �أْن ُيؤِذَي َعسائيَل، فقال لُه: 

ّباِن.  »كُفَّ عن ُملاَحَقتي، َو�ْذَهْب ور�َء �أَحِد �لُجنوِد �لشُّ
بُِسهولٍَة.«  لَِنْفِسَك  وِسلاَحُه  ثِياَبُه  َتاأُخَذ  �أْن  ُيْمِكُنَك 

لَِكنَّ َعسائِيَل َرَفَض �أْن َيُكفَّ َعْن ُملاَحَقِتِه.
�أْبَنْيُر يقوُل لَُه: »كُفَّ َعْن ُمطاَرَدتي َو�إلّ�  22وعاد 

ِفي  �لنََّظِر  َعَلى  �أْقِدَر  لَْن  َقتِلَك. حيَنها  �إلَى  �ْضُطِرْرُت 
َوْجِه �َأخيَك ُيو�آَب َبْعَد �ليْوِم.«

ُمطاَرَدِة  َعْن  َيَتَوقََّف  �أْن  َرَفَض  َعسائِيَل  23لَِكنَّ 

�أْبِنْيَر. َفاْسَتخدَم �أْبِنْيُر �لطََّرَف �لَخْلِفيَّ ِمْن ُرْمِحِه وَغَرَزُه 
في �أْمعاِء َعسائِيَل. فانَْغَرَز �لّرْمُح كثير�ً َحتَّى َخَرَج ِمْن 

َظْهِرِه. َفماَت ِفي َمكانِِه.

ُيوآب َوأِبيشاي ُيطاِرداِن أْبَنْير
َفكاَن  أْرِض.  �ل� َعَلى  ُملقاًة  َعسائِيَل  ُجثَُّة  كانَْت 
لَِيْنُظرو�  َيَتَوقَُّفوَن  �ل�تِّجاِه  َذلَِك  في  �لّر�ِكضيَن  �لرِّجاُل 
ُمطاَرَدتِهما  في  َفَمَضيا  َو�أبِيشاُي  ُيو�آُب  ا  24�أمَّ �إلَيها. 
ِعْنَدما  �لَمِغْيِب  َوْشِك  َعَلى  ْمُس  �لشَّ كانَِت  أْبِنْيَر.  ل�
َة قُبالََة ِجيٍح ِفي �لطَّريِق  ِة. َوَتَقُع تلَُّة �أمَّ َوَصلُو� �إلَى تلَّة �أمَّ
�إلَى َصْحر�ِء ِجْبُعوَن. 25َوُهناَك �ْجَتَمَع ِرجاُل  �لُمَؤدَيِة 

ِة �لتَّلَِّة. عائِلاِت َبْنياِمْين من حوِل �أْبِنْيَر ِعْنَد ِقمَّ
26َفَصَرَخ �أْبِنْيُر ليو�آَب وقاَل: »�أينَبِغي �أْن نََتحاَرَب 

آَخَر بِلا َتَوقٍُّف؟ �أنَْت َتعَلُم �أنَّ هذ� لَْن  وَيْقُتَل �أَحُدنا �ل�
و� َعْن ُمطاَرَدِة  يؤّدي �إلّ� �إلَى �لُحْزِن. قُْل لِلنّاِس �أْن َيُكفُّ

�إْخَوتِِهْم.«
، لَْو لَْم َتُقْل  27ثُمَّ قاَل يو�آُب: »�ُأْقِسُم باهلِل �لَحيِّ

ِعْنَد  �إْخَوَتُهم  ُيطاِردوَن  َيز�لوَن  ما  �لنّاُس  لكاَن  َهذ�، 
باِح.« �لصَّ

عُب �لذي َمَعُه  28َونََفَخ يو�آُب بالبوِق، َفَتَوقََّف �لشَّ

عن ُملاَحَقِة ِرجال �إْسر�ئِيل. َولَْم يعودو� َيَتحاَربون.
و�ِدي  َعْبَر  �لَّليل  َطو�َل  ِرجالِِه  َمَع  �أْبِنْيُر  29َمَشى 

َحتَّى  كُلَُّه  �لنَّهاَر  وَمَشْو�  ُأْرُدن،  �ل� نَْهَر  َوَعَبرو�  ُأْرُدن.  �ل�
َوَصلُو� �إلَى َمَحنايَِم.

َولَّما  َوَرِجَع.  �أْبَنْيَر  ُمطاَرَدِة  َعْن  ُيو�آُب  30َوتوقََّف 

َجَمَع ِرجالَُه، َوَجَد �أنَّ تِْسَعَة َعَشَر ضابِطاً ِمْن ُضّباِط 
د�ُوَد مفقودوَن بَِمْن فيِهْم َعسائِيُل. 31لَِكنَّ ُضّباَط د�ُوَد 
ِمْن  �أْبَنْيَر  ِرجاِل  ِمْن  َوِستِّيَن  ِمَئٍة  َثلاَث  َقَتلو�  َقْد  كانو� 
عائِلاِت َبْنياِمْيَن. 32َو�أَخَذ ُضّباُط د�ُوَد َعسائِيَل ودفنوُه 

في َمْقَبَرِة َو�لِدِه في َبْيَت لَْحَم.
وَطَلَعِت  �للَّيل.  َطو�َل  ِرجالِِه  َمَع  ُيو�آُب  َوَمَشى 

ْمُس َمَع ُوُصولِِهْم �إلَى َحْبُروَن. �لشَّ
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الحرُب بين إْسراِئيل وَيُهوذا

َود�مِت �لَحْرُب َطويلاً َبيَن عائِلَتي شاُوَل َود�ُوَد. 3 
وَقْد �أَخَذْت عائَِلُة د�ُوَد َتْقَوى �أْكَثَر فاأْكَثَر، َبَيَنما 

َضُعَفْت عائَِلُة شاول َيوماً َبْعَد َيْوٍم.

ُة الَمولودوَن في َحْبُرون تَّ أْبناُء داُوَد السِّ
َحْبُروَن: أ  في  �لَمولودوَن  د�ُوَد  �أبناُء  ُهْم  2هؤل�ِء 

3َو�لثّاني  َيَزَرِعيَل.  ِمْن  �أِخيُنوَعُم  َوو�لَِدتُُه  �أْمُنوُن  ُل  أوَّ �ل�
ِكيلاآُب َوو�لَِدتُُه �أبِيجايُل �أْرَمَلُة ناباَل �لَِّذي ِمَن �لَكْرِمل. 
َمِلِك  َتلماي  بِنُت  َمْعَكُة  َوو�لَِدتُُه  �أْبشالُوُم  َو�لثّالُِث 
َو�لْخاِمُس  يُث.  َحجِّ َوو�لَِدتُُه  �أُدونّيا  4َو�لّر�بُع  َجُشوَر. 
َوو�لَِدتُُه  َيْثَرعاُم  5َو�لّساِدُس  �أبِيطال.  َوو�لَِدتُُه  َشَفْطيا 
تَُّة �لّذيَن ولِدو�  َعَجَلُة َزْوَجُة د�ُوَد. هؤل�ِء ُهْم �أْبناؤُه �لسِّ

ِفي َحْبُروَن.

ُر االنِضماَم إَلى داُود أْبَنْير ُيَقرِّ
6�أَخَذْت ُسْلَطُة �أْبَنْير ِفي ُحُكوَمِة شاُوَل َتْزد�ُد �أكَثَر 

َفاأْكَثَر، َبيَنما كانَْت عائَِلتا شاُوَل َود�ُوَد تتقاَتلاِن. 7كاَن 
لشاُوَل جاِرَيٌة تُْدَعى ِرْصَفَة بِنَت �أيَِّة، َفقاَل �إيْشُبوَشُث 

أْبِنْير: »لِماذ� تُعاِشُر جاِرَيَة َو�لِِدي؟« ل�
َوقاَل:  �إيْشُبوَشُث  قالَُه  ِمّما  كثير�ً  �أْبِنْيُر  8َفَغِضَب 

»لََقْد كُْنُت �أميناً لشاُوَل َوعائَِلِتِه. لَْم �أْسَمح لد�ُوَد بِاأْن 
ذ�. لَِكنََّك  َيْهِزَمُكْم. لَْسُت خائِناً َيْعَمُل لِصالِِح َبِني َيُهوَّ
�أْبَنْيَر  �هلُل  9َفلُيعاِقِب  َسيِّئاً.  �أْمر�ً  �أْفَعُل  �إنَّني  َتُقوُل  آَن  �ل�
ْق ما َوَعَد اهلُل د�ُوَد بِِه. 10�أْي  َوَيِزُدُه ِعقاباً، �إْن لَْم �ُأَحقِّ
َفْوَق  د�ُوَد  َعْرَش  ُمَثبِّتاً  ِمْن عائَِلِة شاُوَل،  �لُمْلِك  بَِنقِل 

�إْسر�ئيَل َوَيُهوذ�، لَِيْحُكَم ِمْن د�َن �إلَى بِْئِر َسْبٍع.«
أْبَنْيَر،  ل� َشيئاً  َيقوَل  �أْن  �إيْشُبوَشُث  َيْسَتِطْع  11ولَْم 

َُّه كاَن َيخافُُه. أن ل�
12َو�أْرَسَل �أْبَنْيُر ُرُسلاً �إلَى د�ُوَد َوقاَل لَُه: »َمْن َيْنَبِغي 

�أْن َيْحَكم َهِذِه �لِبلاَد؟ �ْقَطْع َعْهد�ً َمِعي، َوَساُأساِعُدَك 
لُِتْصبَح حاِكَم �إْسر�ئِيَل كُلِّها.«

أ 2:3 َحْبُرون. وهي مدينة �لخليل �ليوم.

َعْهد�ً.  َمَعَك  َساأَقَطُع  »َحَسناً!  د�ُوُد:  13�أجاَب 

لَِكنَّني �أْساألَُك �أْمر�ً و�ِحد�ً: لن �ألَْتِقيَك َحتَّى تُْحِضَر �إليَّ 
ِميكاَل بِنَت شاُوَل.«

داُوُد َيْسَتعيد َزْوَجَتُه ميكال
شاُوَل  ْبِن  �إيْشُبوَشَث  �إلَى  ُرُسلاً  د�ُوُد  14َو�أْرَسَل 

لَُه: »�أْعِطني َزوَجِتي ِميكاَل �لتي َخَطْبُتها بَِقتِل  َيُقوُل 
». ِمَئِة ِفِلْسطيٍّ

أْخِذ  ل� َيْذَهُبو�  �أْن  ِرجالِِه  ِمْن  �إيْشُبوَشُث  15َفَطَلَب 

16َفساَر  ل�َيَش.  ْبُن  َفْلِطيئيَل  ُيدَعى  َرُجٍل  ِمْن  ِميكاَل 
َفْلِطيئيُل َمَع َزْوَجِتِه ِميكال. َوكاَن َيْبِكي َوْهَو َيْتَبُعها �إلَى 
َبُحوريَم. لَِكنَّ �أْبَنْيَر قاَل لَُه: »ُعْد �إلَى د�ِرَك.« َوَهَكذ� 

َفَعَل َفْلِطيئيُل.

أْبَنْير َيِعُد ِبُمساَعَدِة داُود
�إْسر�ئِيَل،  قاَدِة  �إلَى  �لرِّسالَة  هِذِه  �أْبَنْيُر  17َو�أْرَسَل 

َمِلَكُكم.  د�ُوَد  ِمْن  َتْجَعلو�  �أْن  تُِريُدوَن  »كُْنُتم  َفقاَل: 
آَن! َفَقْد َوَعَد اهلُل د�ُوَد َوقاَل: ›َساُأنِْقُذ َبِني  18فاْفَعلو� �ل�

�إْسر�ئِيَل َشْعبي ِمَن �لِفلْسطّييَن وِمْن �أْعد�ئِِهْم َجِميعاً ِمْن 
ِخلاِل خاِدمي د�ُوَد.‹«

َحْبُروَن.  ِفي  د�ُوَد  �أماَم  أْشياَء  �ل� هِذِه  �أْبَنْيُر  19قال 

َوقالَها لِعائِلاِت َبْنياِمْيَن. َوَبَدِت �ل�أشياُء �لّتي قالَها �أْبِنْيُر 
َحَسَنًة بِالنِّْسَبِة لِعائِلاِت َبْنياِمْيَن َولَِبِني �إْسر�ئِيَل كُلِِّهْم.

20ثُمَّ جاَء �أْبَنْيُر �إلَى د�ُوَد ِفي َحْبُروَن، وَقْد �أْحَضَر 

أْبِنْيَر وللِّرجاِل  َمَعُه ِعْشِريَن َرُجلاً. َو�أقاَم د�ُوُد �ْحِتفال�ً ل�
�لّذيَن جاُؤو� َمَعُه َجِميعاً.

21قاَل �أْبِنْيُر لِد�ُوَد: »يا َمول�َي َوَمِلِكي، �ْسَمْح لِي 

بِاأْن �ْذَهَب َفاُأْحِضَر َبِني �إْسر�ئِيَل َجميعاً �إلَْيَك، َفَيْقَطُعوَن 
َمَعَك َعْهد�ً، لَِتْحُكَم �إْسر�ئِيل كُلَّها َكما �أَرْدَت.«

ْبِنْيُر  �أ َفَمَضى  بِال�نِْصر�ِف.  أْبَنْيَر  ل� د�ُوُد  َفَسَمَح 
بِسلاٍم.

َموُت أْبَنْير
22عاَد ُضّباُط ُيو�آَب َود�ُوَد ِمَن �لَمْعَرَكِة َوُهْم َيْحِملوَن 

ِمَن  �أَخُذوها  َقْد  �لِّتي كانُو�  �لثَّميَنِة  �ل�أشياِء  ِمَن  �لَكِثيَر 
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أْبَنْيَر باأْن ُيغاِدَر بَِسلاٍم.  ِه ل� . كاَن د�ُوُد َقْد َسَمَح لَِتوِّ �لَعدوِّ
لِذ� لَْم َيُكْن �أْبَنْيُر َمَع د�ُوَد ِفي َحْبُروَن. 23َوَوَصَل ُيو�آُب 
َمَع َجيِشِه �إلَى َحْبُروَن، فقاَل لَُه �لَجيُش: »جاَء �أْبَنْيُر بُن 

نَْيٍر �إلَى �لَمِلِك د�ُوَد، َفَتَرَكُه د�ُوُد َيْذَهُب بَِسلاٍم.«
24َفجاَء ُيو�آُب �إلَى �لَمِلِك َوقاَل: »ماذ� َفَعْلَت؟ جاَء 

�أطَلْقَتُه؟  تُؤذيِه! لِماذ�  �أْن  َفاأْرَسْلَتُه ِمْن ُدوِن  �أْبَنْيُر  �إلَْيَك 
25�أنَْت َتْعِرُف �أنَّ �أْبَنْيَر بَن نَْيٍر. َقْد جاَء لَِيْخَدَعَك. جاَء 

ُأُموِر �لّتي َتْصَنُعها.« لَِيعَلَم بُِكلَّ شيٍء َحوَل �ل�
26َوَتَرَك ُيو�آُب د�ُوَد، َو�أْرَسَل ُرُسلاً �إلَى �أْبَنْيَر ِعْنَد بِْئِر 

يَرِة. َفاأعاَد �لُرُسُل �أْبَنْيَر. لَِكنَّ د�ُوَد لَْم َيعَلْم بَِذلَِك.  �لسِّ
27َفَلّما َوَصَل �أْبَنْير �إلَى َحْبُروَن، �أَخَذُه ُيو�آُب جانِباً ِعْنَد 

َوَطَعَن  �نِْفر�ٍد.  َعَلى  َسُيَكلُِّمُه  �أنَُّه  ِة  بُِحجَّ �لَمِديَنِة  �َبِة  َبوَّ
َُّه كاَن  أن ُيو�آُب �أْبَنْيَر ِفي َبْطِنِه َفماَت. َقَتَل ُيو�آُب �أْبَنْيَر ل�

َقْد َقَتَل َعسائِيَل �َأخا ُيو�آَب.

داود َيْبكي أْبَنْير
28َوَبَلَغ �لَخَبُر َمساِمَع د�ُوَد، َفقاَل: »َممَلَكِتي َو�أنا 

أَبد. َواللَُّه َيعلُُم َهذ�.  �أْبِرياُء ِمْن َمْوِت �أْبِنْيَر بِن نَْيٍر �إلَى �ل�
َحَصَل،  َعّما  �لَمْسُؤولُوَن  ُهُم  كُلُّها  َوعائَِلُتُه  29ُيو�آُب 

َوعائَِلُتُه كُلُّها ِهَي �لُملاَمُة. لَْيَت عائَِلَة ُيو�آَب كُلَّها تُعانَِي 
َلِل،  َو�لشَّ بِالَبَرِص  ُيصاُبوَن  لَيَتُهْم  كثيرٍة.  َمتاِعَب  ِمْن 
ِمَن  َيْكِفي  لََديِهم ما  َول� َيكوَن  �لْحرِب،  َوَيموتُو� ِفي 

�لطّعاِم!«
َُّه َقَتَل  أن 30َوَبْعَد �أْن َقَتَل ُيو�آُب َو�أُخوُه �أبِيشاُي �أْبَنْيَر ل�

�أخاُهما َعسائِيَل ِفي َمْعَرَكِة ِجْبُعوَن. 31قاَل د�ُوُد لُِيو�آَب 
َملابَِسُكم  قو�  »َمزِّ َجِميعاً:  َمَعُه  كانُو�  �لّذيَن  َولِلنّاِس 
َوَمَشى  �أْبَنْيَر.«  َعَلى  َو�لِْطُمو�  �ْبُكو�  �لَخْيَش.  َو�ْرَتدو� 
�أْبِنْيَر ِفي َحْبُروَن.  �لنَّْعِش. 32َفَدَفُنو�  �لَمِلُك ِور�َء  د�ُوُد 

َوَبَكى �لَمِلُك د�ُوُد َو�لنّاُس كُلُُّهم ِعْنَد َقْبِر �أْبَنْيَر.
33َوُهناَك َرَثى �لَمِلَك د�ُوُد �أْبِنْيَر بَِقولِِه:

  » َهْل ماَت �أْبَنْيُر َكما لَْو كاَن ُمْجِرماً �أحَمَق؟
34  �أْبَنْير، لَْم َتُكْن َيد�َك ُمَكبََّلَتيِن،  

لاِسِل.    َول� َقَدماَك ُمَقيََّدَتيِن بالسَّ
أْشر�ُر َقَتلوَك!«    ل� يا �أْبَنْير، َبِل �ل�

َطو�َل  ثانَِيًة. 35وظَّلو�  �أْبَنْير  �لنّاُس كُلُُّهم  ثُمَّ بكى 
�لطَّعاِم.  َتناُوِل  َعَلى  عوُه  لُيَشجِّ د�ُوَد  �إلَى  ياأتوَن  �لنّهاِر 
َد فقاَل: »َفْلُيعاِقْبِني �هلُل ولُيلِحْق  لَِكنَّ د�ُوَد كاَن قد تَعهَّ
َقبَل  �آخَر  َطعاٍم  �أيَّ  �أْو  ُخْبز�ً  �أَكْلُت  �إْن  �لَمتاِعَب  بَِي 

مِس.« َمغيِب �لشَّ
36َوَر�أى �لنّاُس كُلُُّهْم ما َجَرى َوفِرُحو� بِما َصَنَعُه 

ذ� َو�إْسر�ئِيل، �أنَّ  �لَمِلُك د�ُوُد. 37َوَفِهُمو� كُلُُّهم، ِفي َيُهوَّ
�لَمِلَك د�ُوَد لَْم ياأُمْر بَِقتِل �أْبَنْيَر بَن نِيٍر.

38َوقاَل �لَمِلُك د�ُوُد لُِضّباِطِه: »َتعَلموَن �أنَّ قائِد�ً 

ُمِهماًّ ماَت �لَيوَم ِفي �إْسر�ئِيَل. 39َقْد ُمِسْحُت َمِلكاً ُمْنُذ 
َفْتَرٍة َقِصيَرٍة، َو�أبناُء ُصُرِويََّة ُيَسبِّبون لِي َمتاِعَب َكِثيَرًة. 

َفْلُيجاِزِهُم اهلُل َكما َيْسَتِحّقوَن.«

المتاِعُب َتِحلُّ ِبعاِئَلِة شاُول

َوَبَلَغ �إلَى َمساِمِع �ْبِن شاوَل �إيْشُبوَشَث َخَبُر َمْقَتِل 4 
�أْبِنْيَر ِفي َحْبُروَن، أ َفخاَف �إيْشُبوَشُث َوَشعُبُه كُلُُّه 
َخْوفاً َشِديد�ً. 2َوَذَهَب َرُجلاِن لَِيَريا ما كاَن نُُزول�ً ِعْنَد 
َطَلِب �ْبِن شاُوَل �إيْشُبوَشَث. كاَن هذ�ِن �لرَُّجلاِن ِمْن 
من  ِرمُّون  �ْبنا  َوبْعنُة،  َركاُب  َوُهما  �لَجيِش،  ُضّباِط 
كانَْت  َبِئيُروَت  َمديَنَة  أنَّ  ل� َبْنياِمْيَن  ِمْن  كانا  َبِئيُروَت. 
ُمْلكاً لِعائِلاِت َبْنياِمْيَن. 3لِكنَّ ُسكّاَن َبِئيروَت َهَرُبو� �إلَى 
َكُغَرباَء  �لَيوِم  َحتَّى َهذ�  َيِعيُشوَن فيها  ز�لُو�  َوما  َجتّايَِم 

ُمِقيميَن.
َمِفيُبوَشَث:  ُيْدَعى  �ْبٌن  بِن شاُوَل  لُِيوناثاَن  4َوكاَن 

أْخباُر  كاَن َيبلُُغ ِمَن �لُعْمِر َخْمَس َسَنو�ٍت ِحيَن َوَرَدِت �ل�
ِمْن َيْزَرِعيَل َعْن َقتِل شاوَل َوُيوناثاَن. َوخاَفْت حاِضَنُة 
ُمْسِرَعٌة،  ِهَي  َوَبيَنما  َوَهَرَبْت.  َفَحَمَلْتُه  َمِفيُبوَشَث، 

بيَّ َفاأصاَبُه َعَرٌج. �أوَقَعِت �لصَّ
وَن  َرمُّ �ْبنا  َوَبْعنُة،  َركاُب  َقَصَد  �لظّهيَرِة،  5َوِعْنَد 

ُمْسَتْلِقياً  �إيْشُبوَشُث  َوكاَن  �إيْشُبوَشَث.  َبْيَت  �لَبِئيُروتِيِّ 
َوَبْعَنُة  َركاُب  6َفَدَخَل  حاٌر.  �لطَّْقَس  أنَّ  ل� َقيلُولٍَة  ِفي 
أْخِذ َبْعِض �لَقْمِح. َفَطَعناُه،  �لَبيَت َكما لَْو كانا �آَتييِن ل�
ثُمَّ َهَرَب َركاُب َو�أُخوُه َبْعَنُة. 7كاَن �إيْشُبوَشُث ُمْسَتْلقياً 

أ 1:4 َحْبُرون. وهي مدينة �لخليل �ليوم. )�أيضاً ِفي �لعددين 8، 12(



320 2 َصُموئيل 8:4

َعَلى ِفر�ِشِه في ُغْرَفِة نوِمِه َعْنَدما َدَخلا �لَبْيَت، َفَضَرباُه 
�أَس َوساَفر� َطو�َل �للَّيِل  َوَقَتلاُه َوَقَطعا َر�أَْسُه. ثُمَّ َحَملا �لرَّ
َحْبُروَن،  �إلَى  َوَصلا  8َولَّما   . ُأْرُدنِّ �ل� و�ِدي  َطِريِق  َعْبَر 

َسلَّما َر�أَس �إيْشُبوَشَث �إلَى د�ُوَد.
َك �إيْشُبوَشَث  َوقال� لِلَمِلِك د�ُوَد: »ُهَوذ� َر�أُس َعُدوِّ
�لَيْوَم  اهلُل  عاَقَب  لََقْد  َقتَلَك.  �لِذي حاَوَل  شاُوَل  ْبِن 

شاول وعائَِلَتُه �نِتقاماً لََك.«
باهلِل  »�ُأْقِسُم  َبْعَنَة:  َو�أِخيِه  لَِركاَب  د�ُوُد  9َفقاَل 

ا قاَل  �لَحيِّ �لَِّذي �أنَْقَذني ِمَن �لَمتاِعِب كُلِّها، 10�إنَُّه لَمَّ
ُرنِي!  ُيَبشِّ �أنَُّه  َقْد ماَت شاُوُل،‹ َظنَّ  �أحُدُهم: ›هاَ  لِي 
َفَقَبْضُت َعَليِه َوَقَتْلُتُه في ِصقَلَغ. َهَكذ� كافاأتُُه! 11�أَفلا 
َتْسَتِحقاِن ِعقاباً �أْكَثَر َو�أنُْتما ِشرير�ِن َقتلا َرُجلاً َطيِّباً َوْهَو 
َيناُم َعَلى ِفر�ِشِه في مْنِزلِه؟ �أَفلا �أْقُتلُُكما َو�أْمُحوكُما ِمْن 

أْرِض؟« َعَلى َوْجِه �ل�
َركاَب  بَِقتِل  ّباَن  �لشُّ �لُجنوَد  د�ود  �أَمَر  12َوَهَكذ�، 

ِمْنُهما  كُلٍّ  وِرجَلّي  َيَدّي  َوَقَطُعو�  فَقَتلُوُهما  َوَبْعَنَة. 
َوَعلَُّقوُهما ِعْنَد بِْرَكِة َحْبُروَن. ثُمَّ �أَخُذو� َر�أَْس �إيْشُبوَشَث 
َوَدَفنوُه ِفي �لَمكاِن نَْفِسِه َحْيُث ُدِفَن �أْبَنْيُر ِفي َحْبُروَن.

َبُنو إْسراِئيَل ُيباِيُعوَن داُوَد َمِلكًا

َحْبُروَن، أ 5  �إلَى  كُلُّها  �إْسر�ئِيَل  َعشائُِر  َوجاَءْت 
2َحتَّى  َوَدُمَك!  لَْحُمَك  »نَْحُن  لَِد�ُوَد:  َوقالو� 
�إلَى  قاَدنا  �لّذي  �أنَْت  َعَلينا،  َمِلَكاً  ِعْنَدما كاَن شاول 
َواهلُل  بِانِْتصاٍر.  �لَحْرِب  ِمَن  �إْسر�ئِيل  َو�أْرَجَع  �لَمْعَرَكِة، 
�إْسر�ئِيَل،  َشْعبي  ر�ِعَي  َسَتكوُن  �إنََّك  لََك  قاَل  نَْفُسُه 

َوَسَتكوُن حاِكَم �إْسر�ئِيَل.«
3َفجاَء قاَدُة َبِني �إْسر�ئِيَل كُلُُّهم لِِلقاِء �لَمِلِك د�ُوَد 

ِفي َحْبُروَن. َوُهناَك َقَطَع �لَمِلُك َمَعُهم َعْهد�ً ِفي َحضَرِة 
اهلِل. ثُمَّ َمَسَح �لقاَدُة د�ُوَد َمِلكاً َعَلى �إْسر�ئِيَل.

َتَسلََّم  ِعْنَدما  �لُعْمِر  ِمَن  �لثَّلاثِيَن  في  د�ُوُد  4كاَن 

َة �أرَبِعيَن عاماً. 5َحَكَم ِفي َحْبُروَن  �لُحْكَم وَبِقَي َمِلكاً ُمدَّ
َمديَنِة  ِفي  َوَحَكَم  �أْشُهٍر،  َوِستََّة  َسَنو�ٍت  َسْبَع  ذ�  َيُهوَّ

ذ� َثلاَثًة َوَثلاثيَن َسَنًة. �لُقْدِس �إْسر�ئِيَل كُلَّها وَيُهوَّ
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داُوُد ينتصُر ِفي َمديَنِة الُقْدس
�ليبُّوِسيِّيَن  لُِمحاَرَبِة  َوِرجالُُه  �لَمِلَك  6َوَذَهَب 

�لُمِقيِميَن ِفي َمديَنِة �لُقْدِس. قاَل �لَيبُّوِسيُّوَن لِد�ُوَد: »ل� 
ُيْمِكُنَك �أْن َتْدُخَل َمديَنَتنا. َحتَّى �لُعْمُي َو�لُْعْرُج قاِدُروَن 
َُّهم ظنّو� �أنَّ د�ُوَد لَْن َيَتَمكََّن  أن َعَلى َمْنِعَك.« قالُو� َهذ� ل�
ِمْن ُدُخوِل َمِديَنِتهم. 7لَِكنَّ د�ُوَد �ْسَتولَى َعَلى ِحْصِن 

آَن: »َمِديَنَة د�ُوَد.« ب ِصْهَيْوَن، �لَِّذي ُيْدَعى �ل�
كُْنُتم  »�إْن  لِِرجالِِه:  د�ُوُد  قاَل  �لَيْوَم،  َذلَِك  8في 

َونالُو� ِمْن  �لِمياِه،  نََفَق  �ُأعُبُرو�  �لَيبوِسيِّيَن،  َهْزَم  تُِريُدوَن 
أْعد�ِء َو�لُعرِج َو�لُعْمُي.« �أولَِئَك �ل�

�أْن  َو�لُعْرِج  لْلُعْمِي  ُيْمِكُن  »ل�  �لنّاُس:  َيقوُل  لِذ� 
َيْدُخلو� �لَهيَكَل.«

د�ُوَد.  َمديَنَة  َو�أَسماُه  �لِحْصِن  ِفي  د�ُوُد  9َوَسَكَن 

�إلَى �لّد�ِخِل. 10َوكانَْت  َوَبَنى د�ُوُد �لَمِديَنَة ِمَن ِملُّو ج 
لََه �لَقِديَر كاَن  ُة د�ُوَد َتْزد�ُد َشْيئاً َفَشْيئاً، ل�أنَّ اهلَل، �ل�إ قُوَّ

َمَعُه.
11�أْرَسَل ِحير�ُم َمِلُك ُصوَر ُرُسلاً �إلَى د�ُوَد. َكَذلَِك 

�أْرَسَل �أْشجاَر �أْرٍز َونَّجاريَن َونَّحاتِيَن، َفَبَنْو� لِد�ُوَد َبْيتاً. 
َمِلَك  ا  ِمْنُه حقًّ َجَعَل  َقْد  اهلَل  �أنَّ  د�ُوُد  �أْدَرَك  12حينِئٍذ 

ل�أجِل  َوساِمياً  َعِظيماً  ُملَكُه  َجَعَل  اهلل  َو�أنَّ  �إْسر�ئِيل، 
َشعِبِه �إْسر�ئِيَل.

13َو�نَتَقَل د�ُوُد ِمْن َحْبُروَن �إلَى َمديَنِة �لُقْدِس َحْيُث 

�تََّخَذ لَِنْفِسِه َمِزيد�ً ِمِن �لَجو�رِي َو�لزَّوجاِت. فُرزَِق بمزيٍد 
أول�ِد َو�لَبناِت. 14َوَهِذِه �أْسماُء �أول�ِدِه �لَِّذيَن ُولُِدو�  ِمَن �ل�
وُع َوُشوباُب وناْثاُن وُسَلْيماُن 15َويِْبحاُر  ِفي �لُقْدِس: شمَّ

َو�ألِيُشوُع َوناَفُج َوياِفيُع 16َو�َألِيَشَمُع َو�َألِيد�ُع َو�َألِيَفَلُط.

داود ُيحاِرُب الِفِلْسطّيين
َمَسُحو�  َقْد  �إْسر�ئِيَل  َبِني  �أنَّ  �لِفِلْسطيُّوَن  17َوَعِلَم 

د�ُوَد  َعْن  َبْحثاً  َفَصَعُدو�  �إْسر�ئِيَل.  َمِلَك  لَِيكوَن  د�ُوَد 
َمديَنِة  ِفي  �لِحْصَن  َفَدَخَل  أَمِر  بِال� َعِلَم  لَِكنَُّه  لَِيْقُتلُوُه. 

ب 7:5 مدينة داُود. هي مدينة �لقدس، خاّصًة �لجزء �لجنوبي 

من �لمدينة.
�أْو  �لمدينِة  ِمَن  ِقسٌم  �أْو  قلعٌة  ُربّما  ُمَحّصنٌة:  ُمنشاأٌة  و.  ِملُّ ج 9:5 

ِمْنَطَقُة �لقصر.
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ِفي  ُمَعْسَكَرُهم  َو�أقاُمو�  �لِفِلْسِطيُّوَن  18َوجاَء  �لُقْدِس. 
و�ِدي َرفائِيم.

لُِمحاَرَبِة  �أْصَعُد  »َهْل  اهلَل:  د�ُوُد  19َفَساأَل 

�لِفِلْسِطّييَن؟ َهْل َسُتِعيُنِني َعَلى َهِزيَمِتِهم؟«
َهِزيَمِة  َعَلى  ساُأِعيُنَك  »نََعْم،  اهلُل:  فقاَل 

�لِفِلْسطّييَن.«
20َفَذَهَب د�ُوُد �إلَى َبعِل َفر�ِصيَم، َوَهَزَم �لِفِلْسطّييَن 

ُهناَك. ثُمَّ قاَل: »َقِد �ْخَتَرَق اهلُل ُصفوَف �أْعد�ئِي َكما 
�لَمكاَن »َبعَل  َذلَِك  �لِمياُه َسّد�ً.« َفدعا د�ُوُد  َتخَتِرُق 
ُهناَك،  �آلَِهِتِهم  َتماثِيَل  �لِفِلْسطيّوَن  21َوَتَرَك  َفر�ِصيَم.« 

ِفي َبعَل َفر�ِصيَم، َفاأَخَذها د�ُوُد َوِرجالُُه.
و�ِدي  في  ُمَعْسِكَرُهم  َو�أقاُمو�  �لِفِلْسطيّوَن  22َوعاَد 

َرفائِيَم.
لُه:  قاَل  ُة،  �لَمرَّ َوَهذِه  اهلِل.  �إلَى  د�ُوُد  23َوصلَّى 

َو�هُجْم  َحولَُهْم  ُدْر  َبْل  ُمو�َجَهًة،  َعَليِهْم  َتهُجْم  »ل� 
�لَبَلساِن  �أشجاِر  ِة  ِقمَّ 24َفِعْنَد  �لُبكا.  �أدغاِل  ناِحَيِة  ِمْن 
قاِدُموَن  َوُهْم  �لِفِلْسطّييَن  َسماِع  ِمْن  َسَتَتمكَُّن  َهِذه، 
أنَّ  �إلَى �لَمْعَرَكِة. ِحيَنِئٍذ، َعَليَك �أْن َتَتَصرََّف بُِسْرَعٍة ل�
َجيِش  لَِهِزيَمِة  �لَيوِم  َذلَِك  ِفي  �أماَمَك  َسَيْخُرُج  اهلَل 

�لِفِلسطيِّيَن.«
�لِفِلْسطّييَن.  َوَهَزَم  اهلُل  بِِه  �أَمَرُه  ما  د�ُوُد  25َفَعَل 

�إلَى  َجْبٍع  ِمْن  �لطَِّريِق  �ْمِتد�ِد  َعَلى  َوَقَتَلُهم  َفطاَرَدُهم 
جاَزَر.

نقُل ُصْنُدوِق اهلِل إَلى َمديَنِة الُقْدس

�إْسر�ئِيَل. 6  ِفي  �لُجنوِد  �أْفَضَل  َفَجَمَع  د�ُوُد  َوعاَد 
َفكاَن َعَدُدُهْم َثلاثيَن �ألفاً. 2ثُمَّ َذَهَب َمَع ِرجالِِه 
ذ�، لُِيْحِضُرو� ِمْن ُهناَك ُصْنُدوَق  كُلِِّهم �إلَى َبعَلَة ِفي َيُهوَّ
َس، �لَمْدُعو باْسِم يهوه أ �لَقِديِر �لجالِِس َفْوَق  �هلِل �لُمَقدَّ
ْنُدوَق  �لصُّ د�ُوَد  ِرجاُل  3َفاأْخَرَج  �لَكُروبِيَم. ب  َملائَِكِة 

أ 2:6 يهوه. �أقرب معنى لهذ� �ل�سم »�لكائن.«

في  �هلل  تخدم  ُمجنّحٌة  مخلوقاٌت  الَكُروبيم.  مالئكة  ب 2:6 

�ل�أغلِب كُحّر�ِس حول عرش �هلل َو�ل�أماكن �لمقّدسة. وهناك تمثال�ن 
للكروبيم على غطاء صندوق �لعهد �لذي يمثّل حضور �هلل. �نظر 

كتاب �لخروج 10:25–22.

�أبِْيناد�َب ِعْنَد �لتَّلِّة، َوَوَضُعوُه َعَلى  َس ِمْن َبيِت  �لُمَقدَّ
َمْرَكَبٍة َجديَدٍة يقوُدها ُعّزُة َو�أِخُيو �بنا �أبِْيناد�َب.

ُس َعَلى �لَعَرَبِة، َو�أخُيو  4َفكاَن ُصنُدوُق �هلِل �لمقدَّ

كُلُُّهْم  �إْسر�ئِيَل  َوَبُنو  5َود�ُوُد  ْنُدوِق،  �لصُّ �أماَم  َيِسْيُر 
نوِج،  �لصُّ َعَلى  َوَيْعِزفُوَن  اهلِل،  َحضَرِة  ِفي  َيْرقُُصوَن 
�لَمْصنوَعِة  َو�لطُُّبوِل  فُوِف  َو�لدُّ باِب  َو�لرَّ �لَقياثِيَر  َوَعَلى 

ْرِو. ِمْن َخَشِب �لسَّ
6َوِعْنَدما َوَصَل ِرجاُل د�ُوَد �إلَى �لَبيَدِر ِفي ناُخوَن، 

لَِئّلا  ْنُدوَق  �لصُّ لُِيَثبَِّت  َيَدُه  ُعّز�  َفَمدَّ  أْبقاُر،  �ل� َتَعثََّرِت 
َُّه َمدَّ  أن َيَقَع. 7َفاشَتَعَل َغِضُب اهلُل َعَلى ُعّز� َوَقَتَلُه ُهناَك ل�
ِس! َفماَت ُهناَك �إلَى جانِِب  ْنُدوِق �لُمَقدَّ َيَدُه �إلَى �لصُّ
ْنُدوِق. 8َفاستاَء د�ُوُد ل�أنَّ َغَضَب اهلِل َقِد �نَفَجَر ِضدَّ  �لصُّ
ُعّز�، َفَدعا َذلَِك �لَمكاَن »فاَرَص ُعّز�.« َوُهَو �سُم َذلَِك 

�لَمكاِن َحتَّى �لَيوِم.
9َوخاَف د�ود ِمَن اهلِل في َذلَِك �لَيْوِم َوقاَل: »كيَف 

10َوَهَكذ�  ُهنا؟«  �إلَى  َس  �لُمَقدَّ اهلِل  ُصْندوَق  �ُأْحِضُر 
َبْل  د�ُوَد، ج  َمِديَنِة  �إلَى  اهلِل  ُصنُدوَق  د�ُوُد  ُيْدِخْل  لَْم 
َوَضَعُه في منِزِل ُعوبِيَد �َأُدوَم �لَجتّي. 11َفَبِقَي ُصنُدوُق 
اهلِل ُهناَك َثلاَثَة �أْشُهٍر. َوباَرَك اهلُل ُعوبِيَد �أُدوَم َوعائَِلَتُه 

كُلَّها.
12ثُمَّ قاَل �لنّاُس لِد�ُوَد: »لََقد باَرَك اهلُل عائَِلَة ُعوبِيَد 

�أدوَم َوكُلَّ ما َيمِلُكُه بَِسَبِب ُصْندوِق �هلِل �لُمّقدَِّس.«
َفَذَهَب د�ُوُد َوعاَد بِه. َفكاَن ُمْبَتِهجاً َوَشِديَد �لَفَرِح. 
َيْحِملُون  كانُو�  �لِّذيَن  �لرِّجاُل  َخطا  كُلَّما  13َوكاَن 

ُم  ُصْنُدوَق اهلِل �لمقدََّس ِستَّ ُخُطو�ٍت، َيَتوقَُّفوَن، َوُيقدِّ
ناً َذبيَحًة. 14َوكاَن د�ُوُد َيرقُُص  د�ُوُد َثْور�ً َوِعجلاً ُمَسمَّ

ِفي َحضَرِة اهلِل َوْهَو َيْرَتِدي ِرد�ًء ِكتّانِّياً.
ِجّد�ً.  َفِرِحيَن  كُلُّهم  �إْسر�ئِيَل  َوَبُنو  د�ُوُد  15كاَن 

َيْحِملوَن  َوُهْم  �لُبوِق  ِفي  َوَيْنُفُخوَن  َيْصُرُخوَن  َفر�ُحو� 
ُدُخوِل  16َوَمَع  �لَمديَنِة.  د�ِخِل  �إلَى  اهلِل  ُصْنُدوَق 
ُصْنُدوِق اهلِل �إلَى َمِديَنِة د�ُوَد، �أَطلَّْت ِميكاُل بِنُت شاُوَل 
ِمَن �لنّاِفَذِة، َفَر�أْت د�ُوَد َيْقِفُز َوَيْرقُُص ِفي َحضَرِة اهلِل، 

َفاْحَتَقَرْتُه ِفي َقْلِبها.

ج 10:6 مدينة داُود. هي مدينة �لقدس، خاّصًة �لجزء �لجنوبي 

من �لمدينة.
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17َو�أدَخلُو� ُصْنُدوَق اهلِل، َوَوَضُعوُه ِفي َمكانِِه د�ِخَل 

�لَخيَمِة �لَِّتي نََصَبها د�ُوُد لَُه. َوَذَبَح َد�ُوُد َذبائَِح صاِعَدةً أ 
َوَذبائَِح َسلاٍم ِفي َحضَرِة اهلِل.

بائِِح �لّصاِعَدِة َوَذبائِِح  18َولَّما �أكَمَل د�ُوُد َتْقِديَم �لذَّ

19َكَذلَِك  �لَقِديِر.  يهوه  بِاْسِم  عَب  �لشَّ باَرَك  لاِم،  �لسَّ
َرِغيَف  �إْسر�ئِيَل  َبِني  ِمْن  �ْمر�أٍة  وكُلَّ  َرُجٍل  كُلَّ  �أْعَطى 
عُب كُلُُّه  ُخْبٍز َوَكْعَك َتْمٍر َوَكْعَك َزبِيٍب. ثُمَّ عاَد �لشَّ

�إلَى دياِرِه.

ُخ داُود ميكال ُتَوبِّ
بِنُت  ِميكاُل  َوَخَرَجْت  َبيَتُه،  لُيباِرَك  د�ُوُد  20عاَد 

شاُوَل لِِلقائِِه، َوقالَْت: »َمِلُك �إْسر�ئِيَل لَْم ُيَشرِّْف نَْفَسُه 
كُْنَت  خاِدماتَِك.  �أماَم  ملابَِسَك  َخَلْعَت  لََقْد  �ليْوَم! 

َكالَْغِبيِّ �لذي َيخَلُع َملابَِسُه بِلا َخَجٍل!«
َولَْم  �أنا  �ْختاَرني اهلُل  لِِميكاَل: »َقِد  21َفقاَل د�ُوُد 

َيْخَتْر َو�لَِدِك �أْو �أيَّ َشْخٍص في عائَِلِتِه. �ْختاَرني ل�أكُوَن 
قائَِد َشعِبِه، َبِني �إْسر�ئِيَل. لِذ� َساُأتابُع �لرَّْقَص َو�ل�ْحِتفاَل 
ِفي َحضَرِة اهلِل. 22وَقْد �أْفَعُل �أشياَء �أْكَثَر َحَرجاً! ُربّما لَْن 
َتْحَتِرمينني، لَِكنَّني ساأَتَعظَُّم �أماَم ُعُيوِن �لَفَتياِت �للّو�تِي 
!« 23َولَْم َيُكْن لِِميكاَل �أول�ٌد �إلى َيوِم  َتَتَكلَّميَن َعْنهنَّ

َمماتِها.

داُوُد ُيريُد أْن َيْبنَي َهْيَكاًل هلل

َبْعَد �أِن َسَكَن د�ُوُد ِفي َمْنِزلِِه �لَجديِد، َمَنَحُه اهلُل 7 
�أْعد�ئِِه �لُمحيطيَن بِِه َجِميعاً. 2قاَل  لاَم َمَع  �لسَّ
: »ها �إنَّني �أِعيُش ِفي َبيٍت َجِميٍل ِمْن  د�ُوُد لناْثاَن �لنَِّبيِّ
َس َفَيْسُكُن  أْرِز، �أّما ُصْنُدوُق َعْهِد �هلِل �لُمَقدَّ َخَشِب �ل�

في َخيَمٍة!«
3َفقاَل ناْثاُن لِْلَمِلِك د�ُوَد: »�ْفَعْل ما تُريُد وَسَيكوُن 

اهلُل َمَعَك.«

4َوِفي تِْلَك �للّيَلِة، َبَلَغْت َكِلَمُة اهلِل ناْثاَن �لنَّبيَّ َفقاَل 

لَُه: 5»�ْذَهْب َوقُْل لِخاِدِمي د�ُوَد: ›َهذ� ما َيُقوُل اهلُل: 

ُم ل�سترضاء  أ 17:6 َذبائح صاِعَدة. من �لّذبائِِح �لَِّتي كانَْت تُّقدَّ

�لمذبح،  بالنّاِر عَلى  ُيحَرُق  وُمعظمها كاَن  �لقديم،  �لعهد  في  �هلل 
لذلك سّميت �أيضاً ُمحَرقات.

لَْسَت �أنَْت �لّذي يبني لِي َمْنِزل�ً �أْسُكُن ِفيِه. 6لَْم �أكُْن 
�أْسُكُن في َمْنِزٍل َيْوَم �أْخَرْجُت َبِني �إْسر�ئِيَل ِمْن ِمْصَر، 
َوَمْسَكٍن  َخيَمٍة  ِفي  �آخَر  �إلَى  مكاٍن  من  ساَفْرُت  َبْل 
َتْحَتها. 7�أينما ُجْلُت بيَن َبِني �إْسر�ئِيَل، َهْل قُْلُت َولَْو 
�أْوَصيُتُهْم  �لَّذيَن  �إْسر�ئِيَل،  َقبائِِل  ُرؤساِء  أَحِد  ل� َكِلَمًة 
بِِرعاَيِة َشعِبي �إْسر�ئِيَل، َوقُْلُت لِماذ� لْم َتْبُنو� لِي َمْنِزل�ً 

أْرِز.‹ ِمْن َخَشِب �ل�
اهلُل  َيُقولُُه  ما  ُهَو  َهذ�  د�ُوَد:  لِخاِدِمي  َهذ�  8»قُْل 

َتْتَبُع  �لَمر�ِعي  في  كُْنَت  ِعْندما  ›�ْخَتْرتَُك  �لَقِديُر: 
َشعِبي،  َرئِيَس  َوَجَعْلُتَك  َعَمِلَك  ِمْن  �أَخْذتَُك  �لَغَنَم. 
وَهَزْمُت  َذَهْبَت،  َحْيثُما  َمَعَك  9كُْنُت  �إْسر�ئِيَل.  َبِني 
�أْعد�َءَك ِمْن �أماِمَك. َوَساأْجَعُل لََك ُشْهَرَة �لُعَظماِء ِفي 
أْرِض. 10وَقِد �ْخَتْرُت َمكاناً لَِشعِبَي �إْسر�ئِيَل. َزَرْعُتُهْم  �ل�
َو�أْعَطيُتُهم �أْرضاً َيِعيُشوَن فيها، َفلا ُيْضَطرُّوَن �إلَى �لتََّنُقِل 
َبْعَد �لَيْوِم. َول� َيُعوُد �لُخطاُة ُيَذلِّلُونَُهْم َكما في �لماِضي، 
آَن،  11ِعْنَدما َعيَّْنُت قُضاًة لَِيُقوُدو� َشعِبَي �إْسر�ئِيَل. َفال�

لاَم َمَع �أْعد�ئَِك. �أنا اهلَل �أِعُدَك بِاأْن �أجَعَل  �أْمَنُحَك �لسَّ
َبيَتَك َبيَت ُملُوٍك.

12»›وِعْنَدما َتْنَتهَي �أيّاُمَك ُهنا، َوتُدَفُن َمَع �آبائَِك، 

َوَساأبِني  ُصلِبَك،  ِمْن  لََك  َخَلفاً  �أول�ِدَك  �أَحَد  َساُأِقيُم 
َممَلَكَتُه. 13َوْهَو َسَيْبِني لِي َبْيتاً. َوَساأْجَعُل َممَلَكَتُه َقِويًَّة 
أَبِد. 14َساأكُوُن �أباُه، َوُهَو َسَيُكوُن �ْبني. َوِعْنَدما  �إلَى �ل�
آَخِريَن لُِمعاَقَبِتِه، َفَيُكونُوَن لِي َعصاً  ُيْخِطُئ �أْسَتِعيُن بِال�
�أضِرُبه بِها. 15لَِكنَّني لَْن �أكُفَّ �أَبد�ً ِعْن ُحبِِّه. َوَساأكُوُن 
�أِميناً لَُه. َفَقْد �أَخْذُت ُحّبي ولُْطِفي ِمْن شاُوَل، َوَدَفْعُت 
شاُوَل جانِباً َقبَل َمِجيِئَك �إلَى �لُملِك. 16َسَتْبَقى عائَِلُتَك 
عائَِلَة �لملوِك، ُيْمِكُنَك �أْن َتِثَق بِما �أقُوُل! �أّما بِالنِّْسَبِة 

أَبِد.‹« �إلَْيَك، َفَسَيبَقى َعْرُشَك قائِماً �إلَى �ل�
ما  بُِكلِّ  �أْخَبَرُه  �لرُّؤيا.  بِِتْلَك  د�ُوَد  ناثاُن  17َفاأْخَبَر 

قالَُه �هلُل.

صالُة داود
اهلِل  َحضَرِة  ِفي  وَجَلَس  د�ود  �لمِلُك  َدَخَل  18ثُمَّ 

َوقاَل: »َمْن �أنا �أيُّها �لرَّبُّ إلَهي َوما ِهَي َعشْيَرتِي َحتَّى 
�أْوَصْلَتني �إلى َهذ� �لحاِل؟ 19َبْل �إنََّك َر�أَيَت َهذ� َقِليلاً 
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لَِزماٍن  َعْبِدَك  لِعائَِلِة  بِالِخيِر  َفاأَمْرَت  إلَهي،  �لرَّبُّ  �أيُّها 
إلَهي.  �لرَّبُّ  �أيُّها  �لنَّاِس  َبْيَن  َفَميَّْزَتني  �آٍت.  َطِويٍل 
20َفماذ� �أقُوُل لََك َبْعُد �أنا د�ُوَد؟ َفاأنَت �أعَلُم بِخاِدِمَك 

�أيُّها �لرَّبُّ إلَهي. 21َفِمْن �أجِل َوْعِدَك َوبَِحَسِب َقْلِبَك، 
�أنا  لِي  �لَعِظائِِم. وَقْد َكَشْفَتها كُلَّها  َهِذِه  َسَتْفَعُل كُلَّ 
خاِدَمَك. 22َفاأنَْت َعِظيٌم يا اهلُل. َونَْحُن لَْم نَْسَمْع َطو�َل 

لٍَه ِسو�َك! َحياتِنا بِِمثِلَك، َول� بِاإ
23»َفاأيُّ َشعٍب ِمثُل َشعِبَك َبِني �إْسر�ئِيَل؟ َفَهل ِمْن 

أْرِض َذَهَب �هلُل بَِنْفِسِه لَِيْفدَي َشعَبها، ُمعِلناً  ٍة َعلى �ل� �ُأمَّ
�ْسَمُه، َوصانِعاً �ُأُمور�ً َعظيَمًة َوَمهيَبًة لَُهْم، �إْذ َطَرَد �أماَم 
ْسَت ِمْن َبِني �إْسر�ئِيَل َشعباً  َشعِبِه �ُأَمماً َمَع �آلَِهِتها؟ 24�أسَّ

أَبِد، َو�أنَْت يا اهلُل، �أْصَبْحَت �إلََهُهم.« لََك �إلَى �ل�
�لَّذي  �لَكلاَم  اهلُل  يا  أَبِد  �ل� �إلَى  َثبِّْت  25»َو�ل�آن 

َوْعَدَك.  ْق  َحقِّ َونَسِلِه.  ِجَهِة خاِدِمَك  ِمْن  بِِه  َتَكلََّمَت 
�لنّاُس:  يقوُل  �إْذ  أَبِد،  �ل� �إلَى  �ْسُمَك  ُم  َيَتكرَّ 26حيَنِئٍذ 

َخاِدِمَك  َبْيُت  ُخ  َوَيَتَرسَّ �إْسر�ئِيل!‹  �إلُه  هَو  �لَقِديُر  ›اهلُل 
د�ُوَد �أماَمَك.

�أعَلْنَت  �إْسر�ئِيل،  �إلََه  �لَقِديُر،  اإللَُه  �أيُّها  27»�أنَْت 

َعظيَمًة.‹  عائَِلًة  لََك  ›َساأْبِني  َوقُْلَت:  �أنا خاِدَمَك  لَِي 
ْعُت، �أنا خاِدَمَك، �أْن �ُأصلِّي لَك َهِذِه �لّصلاَة: َفَتَشجَّ

 . 28»�أيُّها �لرَّبُّ اإللَُه، �أنَْت ُهَو �هلُل. َوكلاُمَك حقُّ

�أنَْت َوَعْدَتِني بِهذ�، �أنا خاِدَمَك. 29فاأْرجوَك �أْن تُباِرَك 
أَبِد �أماَمَك لَِتْخِدَمَك. َفاأنَْت  عائَِلتي، باأن َتبَقى �إلى �ل�
�إلَى  َعْبِدَك  عائَِلَة  َفباِرْك  َوَعْدَت.  َقْد  اإللَُه  �لرَّبُّ  �أيُّها 

أَبِد.« �ل�

داُوُد َيْنَتِصُر ِفي ُحُروٍب َكِثيَرة

�لِفِلْسِطيِّيَن 8  د�ُوُد  هاَجَم  َوْقٍت،  ُمروِر  َبْعَد 
َسيَطَرْت  َقْد  عاِصَمُتُهْم  َوكانَْت  َو�أْخَضَعُهْم. 
َعَلْيها.  د�ُوُد  َفَسْيَطَر  أْرِض،  �ل� ِمَن  و�ِسَعٍة  ُبْقَعٍة  َعَلى 
�أْجَبَرُهْم  �لَيوِم،  َذلَِك  ِفي  �لُمو�آبِيِّيَن.  د�ُوُد  َهَزَم  2َكما 

أْرِض، ثُمَّ �ْسَتْخَدَم َحبلاً لُِيَوزَِّعُهم  َعَلى �ل�ْسِتلقاِء َعَلى �ل�
�لرِّجاِل،  ُصفوِف  ِمْن  َصّفيِن  َفَقَتَل  ُصُفوٍف.  ِضْمَن 
فِّ �لثّالِِث. َوَهَكذ�،  َو�ُأْبِقَي َعَلى حياِة َمْن كانُو� ِفي �لصَّ

�أْصَبَح �لُمو�آبِيُّوَن َخَدَم د�ُوَد َيْدَفُعوَن لَُه �لِجْزَيَة.

َوَقْد  َصوَبَة.  مِلَك  َرُحوَب  بُن  َعَزُر  َهَدُد  3وكاَن 

�لو�ِقَعِة  �لِمْنَطَقِة  َعَلى  لِيسَتولَِي  ذَهَب  َيْوَم  د�ُوُد  َهَزَمُه 
َعَزَر  هَدَد  ِمْن  د�ُوُد  4�أَخَذ  �لُفر�ِت.  نَْهِر  من  بالُْقْرِب 
�ألفاً َوَسبَع ِمَئِة خّياٍل َوِعْشريَن �ألفاً ِمَن �لُمشاِة. َفَعطََّل 

�لَمْرَكباِت كُلَّها ما َعد� ِمَئَة َمْرَكَبٍة.
مِلِك  َعَزَر  َهَدَد  لُِمساَعَدِة  ِدَمْشَق  �آر�ِميُّو  5َوجاَء 

�ْثَنيِن  ِمُنُهُم  َوَقَتَل  أر�ِميِّيَن  �ل� َهَزَم  د�ُوَد  لَِكنَّ  ُصوَبة. 
َوِعشريَن �ألفاً. 6ثُمَّ َوَضَع ِفَرقاً من �لُجنوِد في ِدَمْشَق، 
لَُه  َيْدَفُعوَن  د�ُوَد  َخَدَم  أر�ِميُّوَن  �ل� َو�أْصَبَح  �أر�َم.  ِفي 

َه. �لِجْزَيَة. َوكاَن اهلُل َيْنُصُر د�ُوَد َحيثُما َتَوجَّ
َهِبيََّة �لِّتي كانَْت ُمْلكاً لَِخَدِم  ُروَع �لذَّ 7َو�أَخَذ د�ُوُد �لدُّ

�أَخَذ  8َكما  �لُقْدِس.  َمديَنِة  �إلَى  َو�أْحَضَرها  َعَزَر،  هَدَد 
�أْشياَء َكثيَرًة ِجد�ً ِمَن �لُبرونِْز ِمْن باِطَح َوبِيَرَوثاَي – َوُهما 

َمديَنتاِن ِمْن ُمُدِن َهدَد َعَزَر.
9َوَسِمَع تُوِعي َمِلُك َحماَة �أنَّ د�ُوَد َقْد َهَزَم َجْيَش 

�لَمِلِك د�ُوَد  �إلَى  ُيور�َم  �ْبَنُه  َعَزَر كُلَُّه. 10َفاأْرَسَل  َهَدَد 
َُّه حاَرَب َهَدَد َعَزَر  أن ُيَحيِّيِه. َفَحّيا ُيور�ُم د�ُوَد َوباَرَكُه ل�
َوَهَزَمُه. َوكاَن َهَدُد َعَزُر َقْد َشنَّ ُحروباً ِضدَّ تُوِعي ِمْن 
َهِب َو�لُبرونِْز.  ِة َو�لذَّ َقبُل. َفاأْحَضَر ُيور�ُم َهد�يا ِمَن �لِفضَّ
ِة �لَّتي  َهِب َو�لِفضَّ 11فاأَخَذها د�ُوُد َوَكرََّسها هلِل، َمَع �لذَّ

أر�ِميِّيَن  ُأَمِم �لّتي َهَزَمها. 12َفَقْد َغِنَم ِمَن �ل� َغِنَمها ِمَن �ل�
ونِيِّيَن َو�لفِلْسِطيِّيَن َو�لَعمالِيَق َوِمْن �أْمو�ِل  َو�لُمو�آبِيِّيَن َو�لَعمُّ
َهَدَد َعَزَر بَن َرُحوَب َمِلِك ُصوَبة. 13َوَقَتَل د�ُوُد َثمانَِيَة 
َفاْزد�َدْت  �لِمْلِح.  و�ِدي  ِفي  أر�ِميِّيَن  �ل� ِمَن  �ألفاً  َعَشَر 
ُشْهَرتُُه َعْنَدما عاَد �إلَى ِدياِرِه. 14َوَوَضَع د�ود ِفَرقاً ِمَن 
�لُجنوِد في كافَِّة �أنْحاِء �أُدوَم �لتي �أْصَبح ُسكّانُها كُلُّهم 
ِمْن ُخّد�ِمِه َوخاِضِعيَن لَُه. َوكاَن اهلُل َيْنُصُر د�ُوَد َحيثُما 

َه. َتَوجَّ

ُحْكُم داُود
15َوَحَكَم د�ُوُد �إْسر�ئِيَل كُلَّها. َوكاَن َيْحُكُم َشعَبُه 

قائَِد  ُصُرِويََّة  بُن  ُيو�آُب  16كاَن  نْصاِف.  َو�ل�إ بِالَحقِّ 
17َوكاَن  �لُمَؤّرَخ.  �َأخيلُوَد  بُن  َوَيُهوشافاُط  �لَجْيِش. 
كاِهَنْيِن.  �أبِياثاَر  بُن  َو�أِخيمالُِك  �َأِخيُطوَب  بُن  صاُدوُق 
َمْسُؤول�ً  َيُهوياد�َع  ْبُن  18َوَبناياُهو  كاتِباً،  َسر�يا  َوكاَن 
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ِمَن  َفكانُو�  د�ُوَد  �أبناُء  �أّما  َو�لِفليتّييَن. أ  �لْكِريتيِّيَن  َعْن 
يَن. �لقاَدِة �لُمِهمِّ

ُلْطُف داُوَد َمَع عاِئَلِة شاُول

عائَِلِة 9  ِمْن  َفْرٍد  �أيُّ  َبِقَي  »َهْل  د�ُوُد:  َوَساأَل 
ِمْن  َو�إْحساناً،  لُْطفاً  لَُه  �ُأْظِهَر  �أْن  �ُأِريُد  شاُوَل؟ 

�أجِل ُيوناثاَن.«
2َوكاَن لَعائَلِة شاُوَل خاِدٌم ُيْدَعى ِصيبا. فاأْحَضَرُه 

�لَخَدُم �إلَى د�ُوَد. فقال لُه �لَمِلُك: »َهْل �أنَْت ِصيبا؟«
قاَل ِصيبا: »نََعْم �أنا خاِدُمَك ِصيبا.«

ِمْن عائَِلِة  �أيُّ َشْخٍص  َبِقَي  �لَمِلُك: »َهْل  3َفقاَل 

شاُوَل؟ �ُأريُد �أْن �أْصَنَع لَُه �إْحساناً َوَخْير�ً.«
ما  لُِيوناثاَن  �ْبٌن  د�ُوَد: »ُهناَك  لِلَمِلِك  ِصيبا  َفقاَل 

ز�َل َحّياً َوُهَو �أْعَرُج ِفي َساَقيِه.«
4َفقاَل �لمِلُك لِصِيبا: »�أْيَن ُهَو َهذ� �ل�ْبُن؟«

يِئيَل  فقاَل ِصيبا لِلَمِلك: »�إنَُّه ِفي َمْنِزِل ماِكيَر ْبِن َعمِّ
ِفي لُوَدباَر.«

5ِحيَنِئٍذ �أْرَسَل �لَمِلُك َبْعضاً ِمْن ُضّباِطِه �إلَى لُوَدباَر 

6جاَء  �لرَُّجِل.  َذلَِك  َمْنِزِل  ِمْن  ُيوناثاَن  �بَن  لُِيْحِضرو� 
بِر�أِسِه  �أماَمُه  َو�نَْحَنى  د�ُوَد  �إلَى  ُيوناثاَن  ْبُن  َمِفيُبوَشُث 

أْرِض. نَْحَو �ل�
قاَل د�ُوُد: »�أ�أنَْت َمِفيُبوَشُث؟«

�أنا خاِدُمَك  َمِفيُبوَشُث: »نََعْم َسيِِّدي، َهذ�  َفقاَل 
َمِفيُبوَشُث.«

ِمْن  �إلَْيَك  َساُأْحِسُن  َتَخْف،  »ل�  د�ُوُد:  لَُه  7َفقاَل 

شاُوَل  َك  َجدِّ �أْرَض  لََك  َساُأِعيُد  ُيوناثاَن.  َو�لِِدَك  �أجِل 
كُلَّها. َوَسَتَتناَوُل َطعاَمَك َعَلى مائَِدتِي د�ئِماً.«

8َو�نَْحنى َمِفيُبوَشُث ِمْن َجِديٍد �أماَم د�ُوَد، َوقاَل: 

»�أنا لَْسُت �أْفَضَل ِمْن َكْلٍب َميٍت لَِكنََّك َتَتَصرَُّف َمِعي 
بَِكِثيٍر ِمَن �لطّيَبِة.«

لَُه:  َوقاَل  ِصيبا خاِدَم شاُوَل،  �لَمِلُك  9َفاْسَتْدَعى 

كاَن  ما  كُلَّ  َمِفيُبوَشَث  َسيِِّدَك  َحِفيَد  �أْعَطيُت  »لََقْد 
َمِفيُبوَشَث  �أْرِض  في  �أنَْت  10َسَتْعَمُل  َوعائِلِتِه.  لِشاُوَل 

أ 18:8 الَكريتّيين َوالفليتيين. �لحرس �لملكي لِد�ود.

�لمحاِصيَل،  َسَتْحُصُد  وَخَدُمَك.  �أْبناؤَك  وَكَذلَِك 
َفَيْحُصَل حفيُد َسيِِّدَك َعَلى �لَكثيِر ِمَن �لطّعاِم لَِياأْكَُلُه. 

لكْنُه َسَيجِلُس د�ئِماً �إلَى مائَِدتِي.«
وِعشِريَن خاِدماً.  �ْبناً  َعَشَر  َخْمَسَة  لِِصيبا  َوكاَن 
11فقاَل لِْلَمِلِك د�ود: »�أنا خاِدُمك. وساأَفَعُل كُلَّ ما 

َياأُْمُرني بِِه َمول�َي �لَمِلُك.«
لَْو  �إلَى مائِدِة د�ُوَد كما  َمِفيُبوَشُث  َوَهَكذ� َجَلَس 
لَُه �ْبٌن شاٌب ُيْدعى  �أْبناِء �لَمِلِك. 12وكاَن  �أَحَد  كاَن 
ُخّد�َم  ِصيبا  عائِلِة  في  �لنّاِس  كُلُّ  �أْصَبَح  وَقْد  ِميخا. 
وَيعيُش  �لّساقيِن  �أْعَرَج  َمِفيُبوَشُث  13كان  َمِفيُبوَشَث. 
في َمديَنِة �لُقْدِس. وفي كُلِّ يوٍم، كاَن َيجِلُس �إلَى مائَِدِة 

�لَمِلِك لَِتناُوِل �لطّعاِم.

حانُوُن ُيهيُن ِرجاَل داُود

ونِيِّيَن، 10  ٍة، ماَت ناحاُش َمِلُك �لَعمُّ َوبْعَد ُمدَّ
2فقاَل  �لُمْلِك.  في  حانُوَن  �ْبُنُه  َوَخَلَفُه 
د�ُوُد: »لََقْد كاَن ناحاُش َطيِّباً َمِعي. لِذ� َساأكُوُن َطيِّباً 
و� حانوَن  لُِيَعزُّ ُضّباَطُه  د�ُوُد  َفاأْرَسَل  حانُوَن«  �ْبِنِه  َمَع 

بَِموِت َو�لِِدِه.
ونِيِّيَن.  �لَعمُّ �أْرِض  �إلَى  د�ُوَد  ُضّباُط  َذَهَب  َوَهَكذ� 
»َهْل  َسيِِّدِهم:  لِحانُوَن  قالُو�  ونِيِّيَن  �لَعمُّ �لقادَة  3لَِكنَّ 

�إكر�َمَك باإرسالِِه َبْعَض �لرِّجاِل  ُيِريُد  �أنَّ د�ُوَد  َتْحَسُب 
لَِتْعِزَيِتَك؟ َبْل �أْرَسَل د�ُوُد هؤل�ِء �لرِّجاِل ليَتعّرفو� ِسّر�ً �إلَى 
ُسوها َويْدُرُسو� ُشؤونَها. �إنَُّهم ُيَخطِّطوَن  َمديَنِتنا َوَيَتَجسَّ

َك َوَتدميِر �أْرِضَك.« لَِشنَّ �لَحْرِب ِضدَّ
نِْصَف  َوَحَلَق  د�ُوَد  ِرجاِل  َعَلى  حانوَن  4َفَقَبَض 

لِحاَُهم. ثُمَّ َقصَّ ثِياَبُهم َفَعرَّى �أْجساَمُهْم، وَصَرَفُهْم.
ُرُسلاً  �أْرَسَل  بَِذلَِك،  د�ُوَد  �لنّاُس  �أْخَبَر  5وِعْنَدما 

َوكانو�  كبيرٍة،  لَِمهانٍَة  َتَعرَّضو�  َُّهْم  أن ل� ِرجالِِه  لِملاقاِة 
َخِجِلين. َوقاَل �لَمِلُك د�ُوُد: »�نَْتِظرو� في �أريحا َحتَّى 

َتْنمَو لِحاكُم، ثُمَّ ُعوُدو�.«

وِنيِّين الَحْرُب ِضدَّ الَعمُّ
6َولَّما َر�أى �لَعّمونِيُّوَن �أنَُّهم َقْد �أْصَبُحو� �أْعد�َء د�ُوَد، 

�آر�ِميٍّ  �ألَف  ِعشريَن  �ْسَتْدَعْو�  ِجّد�ً،  ِمْنُهم  �نَزَعَج  َو�أنَُّه 
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ِمَن �لُمشاِة ِمْن َبْيِت َرُحوب وُصوبا. َو�ْسَتعانُو� َكَذلَِك 
بَِمِلِك َمْعَكَة َوَمَعُه �ألُف َرُجٍل، وبِاثَني َعَشَر �ألَف َرُجٍل 

ِمْن ُطوَب.
7َولَّما َسِمَع د�ُوُد بَِهذ�، �أْرَسَل يو�آَب َوكُلَّ َجْيِش 

ونِيُّوَن َو�سَتَعُدو� لِْلَمْعَرَكِة، َوَوَقُفو�  َأْقِوياِء. 8َوَخَرَج �لَعمُّ �ل�
أر�ِميُّون �لِذيَن �أَتو� من ُصوبا  ِعْنَد َبّو�َبِة �لَمديَنِة. �أّما �ل�
آَخُروَن �لّذيَن ِمْن ُطوَب َوَمْعَكَة َفَلْم يِقُفو�  َوَرُحوَب، َو�ل�

ونِيِّيَن في ساَحِة �لَمْعَرَكِة. َمَع �لَعمُّ
ور�ِءِه،  وِمْن  �أماِمِه  ِمْن  أْعد�َء  �ل� يو�آب  ر�أى  9ولّما 

�ْسِتعد�د�ً  َو�أوقَفُهم  �إْسر�ئِيَل  َبِني  ُجنوِد  �أْفَضَل  �ْختاَر 
أر�ميِّيَن. 10ثُمَّ �أْعطى �أخاه �أبِيشاَي َبِقيَّة  لِْلَمْعَرَكِة ِضدَّ �ل�
ونِيِّيَن. 11َوقاَل ُيو�آُب ل�أخيِه  �لَجْيِش لَِيقوَدُهم ِضدَّ �لَعمُّ
�أْستطيَع  �أْن  ِمْن  �أْقَوى  أر�ميُّوَن  �ل� كاَن  »�إذ�  �أبيشاي: 
ونِيُّوَن  ُمو�َجَهَتُهم َوْحِدي َفَسُتساِعُدني. َو�إذ� كاَن �لَعمُّ
�أْقَوى ِمْن �أْن َتْسَتطيَع ُمو�َجَهَتُهم َوْحَدَك َفَساُأساِعُدَك. 
12كُْن َقِوياًّ، َولُنحاِرْب بَِشجاعٍة ِمْن �أجِل َشعِبنا وِمْن 

�أجِل ُمُدِن �إلهنا. َوَسَيْفَعُل اهلُل ما َير�ُه َصو�باً.«
أر�ِميِّيَن َفَهَرَب َهؤل�ِء ِمْن  13َوهاَجَم ُيو�آُب َوِرجالُُه �ل�

أر�مّييَن هاِربِيَن َهَرُبو�  ونِيُّوَن �ل� �أماِمِهْم. 14َولَّما َر�أى �لَعمُّ
ُهْم �أيضاً ِمْن �أبِيشاَي َوعاُدو� �إلَى َمديَنِتِهم.

ونِيِّيَن  �لَعمُّ ِضدَّ  �لَمْعَرَكِة  ِمَن  يو�آب  عاَد  ِحيَنِئٍذ، 
َوَرِجَع �إلَى َمديَنِة �لُقْدِس.

رون الَحرَب ِمْن َجديد األراِمّيون ُيَقرِّ
َهَزموُهم،  �إْسر�ئِيَل  َبِني  �أنَّ  أر�ِميون  �ل� ر�أى  15َفلماّ 

�ْجَتَمُعو� ِضْمَن َجيٍش و�ِحٍد كبيٍر. 16َو�أْرَسَل َهَدُد َعَزُر 
ِة  فَّ �لضِّ ِعْنَد  َيعيشوَن  �لّذيَن  أر�مّييَن  �ل� حضاِر  ل�إ ُرُسلاً 
�إلَى ِحيلاَم  أر�ِميُّوَن  �ل� �لُفر�ِت. َفجاَء  ِمْن نهِر  �ل�ُأْخرى 

َوكاَن قائُِدُهم شوباك، قائُِد جيِش َهَدَد َعَزَر.
كُلَُّهم  �إْسر�ئِيَل  َبِني  فَجَمَع  بِهذ�،  د�ُوُد  17وَسِمَع 

ُأْردِن وَذَهبو� �إلَى ِحيلاَم. َوَعَبُرو� نَْهَر �ل�
أر�ِميُّوَن لِْلَمْعَرَكِة وشنّو� ُهجوَمُهم.  َز �ل� وُهناَك َتَجهَّ
أر�ميُّوَن ِمْن �أماِم َبِني �إْسر�ئِيَل. َوَقَتَل د�ُوُد  18َوَهَرَب �ل�

ِمَن �لخّيالِة. َوَقَتَل  َسْبَع ِمَئِة قائِِد َمْرَكَبٍة، َو�أرَبعيَن �ألفاً 
أر�مي. شوباك، قائَِد �لجيِش �ل�

هَدْد  َيْخِدموَن  كانو�  �لّذيَن  �لُملوُك  َر�أى  19َولَّما 

َقْد َهَزموُهم، عَقدو� ُصْلحاً مع  �إْسر�ئِيَل  َبِني  �أنَّ  عاَزَر 
أر�ِمّيوَن  َبِني �إْسر�ئِيَل َو�أْصَبحو� ُخّد�ماً لََديِهم. وصار �ل�

ونِيِّيَن ِمْن َجديٍد. َيخَشْون �أْن ُيساِعدو� �لَعمُّ

داُوُد َيْلَتقي َبْثَشَبع

َيْخُرُج 11  �لّذي  �لَفصِل  �لّربيِع – وْهَو  َوفي 
د�ُوُد  �لحُروِب – �أرَسَل  لَِشنِّ  �لملوُك  فيِه 
ونِيِّيَن.  رو� �لَعمُّ ُيو�آَب َوُضّباَطُه وَبِني �إْسر�ئِيَل َجِميعاً لُِيَدمَّ

وحاَصَر ُيو�آُب عاِصَمَتُهم َربََّة.
�أّما د�ُوَد َفَبِقَي ِفي َمديَنِة �لُقْدِس. 2َوِفي �لَمساِء، 
نََهَض ِمْن َسريِرِه َوَذَهَب َيْمِشي َفْوَق َسْطِح َمْنِزِل �لمِلِك 
َجميَلًة  وكانَْت   ، َتْسَتِحمُّ �ْمر�أًة  ر�أى  ُهناَك،  ُهَو  َوفيما 
جد�ً. 3َفاْسَتْدعى د�ود ُضّباَطُه وساألَُهم َمْن َتكوُن َهِذِه 
�لَمْر�أُة. فاأجاَبُه �أَحُدُهم: »تِْلَك �لَمْر�أُة هَي َبْثَشَبُع بِنُت 

�ألِيعاَم. �إنَّها َزْوَجُة �ُأوِريّا �لِحثّي.«
�أَتْت  َولّما  �إليِه.  ُيْحِضُرونَها  ُرسلاً  د�ُوُد  4فاأْرَسَل 

�ْغَتَسَلْت  َقِد  َوكانَْت  بيِتها.  �إلَى  عاَدْت  ثُمَّ  عاَشَرها، 
لِلتَّوِّ ِمْن َحيِضها. 5َفَحِبَلْت �لَمر�أُة، َو�أْرَسَلْت من ُيخِبُر 

د�ُوَد َقْد َحِبَلْت.

ِته داود يحاِوُل إْخفاَء َخطيَّ
6َفاأْرَسَل د�ُوُد �إلَى ُيو�آَب ِرسالًَة قاَل ِفيها: »�أْرِسْل 

�أوِريّا  7َفجاَء  يو�آُب.  َفَعَل  َوَهَكذ�  �لِحثّي.«  �ُأوِريّا  �إليَّ 
�إلَى د�ُوَد َفَكلََّمُه. َوَساألَُه د�ُوُد َعْن حاِل يو�آَب َو�لُجُنوِد 
َو�لَْحْرِب. 8ثُمَّ قاَل لَُه: »�ْذَهْب �إلَى َبيِتَك َو�ْسَتِرْح.«

�ل�أخيُر  لَُه هذ�  َو�أْرَسَل  �لَمِلِك،  َمْنِزَل  �ُأوريّا  َفغاَدَر 
َهِديًَّة. 9لَِكنَّ �أوريا لَْم َيْذَهْب �إلَى د�ِرِه، َبْل ناَم خاِرَج 
�لمِلِك.  ُخّد�م  ُهناَك كسائِِر  ناَم  �لَمِلِك.  َمنِزِل  باِب 
�إلَى  �ُأوِريّا  َيْذَهْب  »لَْم  بَقولِِهم:  د�ُوَد  َهؤل�ِء  10فاأخَبَر 

َبيِتِه.«
ُأوِريّا: »ِجْئَت ِمْن ِرحَلٍة طويلٍة، َفِلَم لَْم  فقَل د�ود ل�

تذَهْب �إلَى َبيِتَك؟«
ُس َوُجنوُد �إْسر�ئِيَل  ْنُدوُق �لُمَقدَّ 11َفقاَل �ُأوِريّا: »�لصُّ

وُضّباُط  يو�آُب  َوسيِّدي  �لِخياِم.  في  َيناُموَن  ذ�  وَيُهوَّ
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َمول�َي �لَمِلِك في خياِمِهم ِفي �لحقوِل. َفَكيَف �أذَهُب 
بَِحياتَِك  �ُأْقِسُم  َزوَجتي؟«  َو�ُأعاِشَر  أْشَرَب  ل� بيتي  �إلَى 

َونَْفِسَك، ل� �أْفَعَل �أْمر�ً َكَهذ�!
ُأوِريّا: »�ْبَق ُهنا �لَيْوَم، وغد�ً �ُأْرِجْعك  12فقاَل د�ُوُد ل�

�إلَى �لَمْعَرَكِة.«
في َذلَِك �لَيْوِم، َبِقَي �ُأوِريّا في َمديَنِة �لُقْدِس َحتَّى 
َصباِح �لَيْوِم �لتّالي. 13ثُمَّ �أْرَسَل د�ُوُد في َطَلِبِه، فاأَكَل 
َمَعُه وشِرَب َحتَّى َثِمَل �ُأوِريّا، لَِكنَُّه لْم َيْذَهْب �إلَى بيِتِه 
في ذ�َك �لَمساِء �أْيضاً، َبْل ناَم ِعْنَد ُخّد�ِم �لمِلِك بالُْقْرِب 

ِمْن باِب �لمِلِك.

ُط ِلَمْوِت أُوِرّيا داُوُد ُيَخطَّ
ُيو�آَب  �إلَى  َكَتَب د�ُوُد  �لتّالِي،  �لَيْوِم  14ِفي َصباِح 

فيها: »َضْع  15وَقْد جاَء  �ُأوِريّا.  مع  بِها  َبَعَث  ِرسالًَة 
أماِميَّة ِعْندما َتُكوُن �لَمْعَركُة في  �ُأوِريّا عنَد �لُخُطوِط �ل�

ها، ثُمَّ َتر�َجُعو�، َولُْيْقَتْل ُهَو في �لَمْعرَكِة.« �أَشدِّ
ونِيِّيَن  �لَعمُّ موِقع  َد  َوَحدَّ �لَمديَنَة  ُيو�آُب  16َور�َقَب 

�إلَى  َيْذَهَب  لَِكي  �ُأوِريّا  َو�ْختاَر  ًة.  َوقُوَّ َشجاَعًة  �ل�أكثَر 
لُِمحاَرَبِة  �لمديَنِة  ِرجاُل  َخَرَج  17ثُمَّ  �لَموِقِع.  ذ�َك 
�لحثِّي  �ُأوِريّا  َوكاَن  د�ُوَد  ِرجاِل  َبْعُض  َفُقِتَل  ُيو�آَب، 

و�ِحد�ً ِمْنُهم.
18َو�أْرَسَل ُيو�آُب �إلَى د�ُوَد رُسول�ً ُيخِبُرُه بِما َحَصَل 

في �لَمْعَرَكِة. 19َوقاَل لِلرَُّسوِل: »َبعَد �أْن تُخِبَر �لَمِلَك 
بِاأخباِر �لَمعَرَكِة، 20ُربَّما َيغَضُب �لمِلُك َويَساأُل: ›لَِم 
�قتَرَب َجيُش يو�آب �إلَى هذ� �لَحدِّ من �لمدينِة للقتال؟ 
هاَم؟ 21َمْن  أْسو�ِر َمْن ُيطِلقوَن �لسِّ �أل� َيعِرُف �أنَّ َفْوَق �ل�
َقَتَل �أبيمالَِك بَن َيُربُّوَشَث؟ �أما َقَتَلْتُه �ْمر�أٌة بَِحَجِر َرَحًى 
�ْقَتَرَب  وِر، َفماَت في تاباص؟ فِلَم  �ألَقَتُه ِمْن َفوِق �لسُّ
�ُأوِريّا  �أيضاً ضابُِطَك  ›ماَت  لَُه:  َفُقْل  أْسو�ِر؟‹  �ل� ِمَن 

»›! �لِحثِّيِّ
ِمْنُه  َطَلَب  بُِكلِّ ما  د�ُوَد  َو�أْخَبَر  �لّرسوُل  22َفَدَخَل 

ِرجاُل  لِد�ُوَد: »هاَجَمنا  �لّرسوُل  23قاَل  قولَُه.  يو�آب 
وَن ِفي �لَحقِل َوكاُدو� �أْن َيَتَغلَُّبو� َعَلينا، فحارْبناُهم  َعمُّ
َوطاَرْدناُهم َحتَّى بّو�َبِة �لمدينِة. 24وُهناَك، َرَمى �لرِّجاُل 
َفُقِتَل  ِرجالَِك.  َعَلى  هاَم  �لسِّ �لَمديَنِة  �أْسو�ِر  َفْوَق  ِمْن 

َبْعُض ِرجالَِك يا َمول�َي �لَمِلُك، وَكَذلَِك قُِتَل خاِدُمَك 
». �ُأوِريّا �لِحثّيُّ

�إلَى  �لرِّسالََة  هِذِه  »�نُْقْل  للرَّسوِل:  د�ُوُد  25فقاَل 

َحَصَل.  ما  بَِسَبِب  باْسِتياٍء  َتْشُعَر  ›ل�  لَُه:  قُْل  يو�آَب 
يُف يْقُتُل بلا َتمييٍز. َفْلَتُشنَّ ُهجوماً �أقوى َعَلى َربََّة،  َفالسَّ

ْع يو�آَب بِهِذه �لَكِلماِت.« َوَسَتْنَتصُر.‹ َشجِّ

ُج ِمْن َبْثَشَبع داود يتزوَّ
26َوَبَلَغ �إلَى َمساِمِع َبْثَشَبَع خبُر َوفاِة َزْوِجها �ُأوِريّا، 

َفَبَكْتُه. 27وَبْعَد �أِن �نَْقَضْت َفْتَرُة ِحد�ِدها، �أْرَسَل د�ُوُد 
فاأْصبَحْت زوَجَتُه وولَدْت  َبيِتِه  �إلَى  ُيحِضرونَها  ُخّد�ماً 
لَْم  د�ُوُد  �ْقَتَرَفُه  �لّذي  يَِّئ  �لسَّ أَمَر  �ل� لَِكنَّ هذ�  �ْبناً.  لُه 

ُيْرِض اهلَل.

م داُود ناْثاُن ُيَكلِّ

َو�أْرَسَل اهلُل ناْثاَن �إلَى د�ُوَد َيقوُل لَُه: »كاَن 12 
في �إْحَدى �لُمُدِن َرُجلاِن، �أَحُدُهما َغِنيٌّ 
�لَغَنِم  ِمَن  �لكثيَر  يمِلُك  �لَغِنيُّ  2كاَن  فقيٌر.  آَخُر  َو�ل�
ِسوى  شيًئا  َيمِلُك  َيُكْن  لَْم  �لَفقيَر  3لكنَّ  َو�لْماِشَيِة. 
ُيْطِعُم  �لفقيُر  َوكاَن  �ْشَتر�ها.  َقد  كاَن  نَْعَجٍة صغيرٍة 
�لنَّعَجُة  َفكانَِت  َو�أول�ِدِه.  ُجِل  �لرَّ َمَع  فَكِبَرت  �لنَّْعَجَة 
َعَلى  وَتناُم  كاأِسِه  ِمْن  َوَتْشَرُب  �لَفقيِر  َطعاِم  ِمْن  َتاأْكُُل 

َصْدِرِه. كانَْت بَِمثاَبِة �ْبنٍة لَُه.
4»ثمَّ َحَدَث �أْن َتَوقََّف �أَحُد �لُمساِفريَن لِزيارِة �لرَُّجِل 

يَف َطعاماً. لكنَّه لَْم  . َو�أر�َد �لغنيُّ �أْن َيْعِطَي �لضَّ �لَغنيِّ
َيُكْن ُيريُد �أْن َياأُْخَذ �أيَّ شيٍء ِمْن َغَنِمِه �أْو ماِشَيِتِه لُِيْطِعَمُه. 

فاأَخَذ �لنّْعَجَة ِمَن �لَفقيِر َوَذَبَحها َوَطَبَخها لَِضيِفِه.«
5َفَغِضَب د�ود كثير�ً ِمَن �لغنِّي َوقاَل لناْثاَن: »�ُأقِسُم 

، �لرَُّجُل �لذي َفَعَل هذ� َيْنَبِغي �أْن َيُموَت!  ِباهلِل �لَحيِّ

َُّه َفَعَل هذ�  أن ر�ٍت ل� 6َيْنَبِغي �أْن َيْدَفَع َثَمَن �لنَّعَجِة �أْرَبَع مَّ

أْمَر �لَفظيَع، َولَْم َيُكْن َرُحوماً.« �ل�

ِته ناْثاُن ُيْخِبُر داُوَد ِبَخِطيَّ
َو�إلَيَك ما  �لرَُّجُل!  ُهَو  ناْثاُن لد�وَد: »�أنَْت  7َفقاَل 

َمِلَك  لَِتُكوَن  �ْخَتْرتَُك  ›لََقِد  �إْسر�ئِيَل:  �إلَُه  اهلُل،  يقوُل 
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عائَِلَتُه  َتاأُْخُذ  8فَتَرْكُتَك  ِمْن شاُوَل.  �أنَْقْذتَُك  �إْسر�ئِيل. 
ذ�.  َيُهوَّ َوبني  �إْسر�ئِيَل  بني  َمِلَك  َوجَعْلُتَك  َوَزْوجاتِِه. 
وكما لَْو �أنَّ َذلَِك كلَُّه َقليٌل، �أْعَطيُتَك �لَمزيَد َو�لَْمزيَد. 
رَّ �أماَمُه؟ َتَرْكَت  9َفِلماذ� َتجاَهْلَت َكِلَمَة اهلِل، َوَفَعْلَت �لشَّ

ونِيِّيَن يقُتلوَن �ُأوِريّا �لِحثِّي َو�أَخْذَت زوَجَتُه. َقَتْلَت  �لَعمُّ
�أَبد�ً.  عائَِلَتَك  يُف  �لسَّ ُيغاِدَر  لَْن  لِذ�  بَسيِفِهْم.  �ُأوِريّا 
بَسْيِف  �أوِريّا  َقَتلَت  �لحثّي،  �أوْريّا  َزْوَجَة  �أَخْذَت  لََقْد 
ونِيِّيَن. 10لِذ� لن ُيغاِدَر �لّسيُف عائِلتَك �أَبد�ً. َفَقْد  �لَعمُّ
�أخْذَت زوَجَة �ُأوِريّا �لِحثّي، ُمْظِهر�ً بَِهذ� �أنََّك لَْم َتُكْن 

تُبالي بِْي.‹
11»�إلَيَك ما َيقولُُه اهلُل: ›َساأجِلُب لك �لَمتاِعَب ِمْن 

عائَِلِتَك �أنَْت. فَساآُخُذ َزْوجاتَِك �أماَم َعيَنيَك َو�ُأعطيِهنَّ 
لِصاِحِبَك. َوَسُيعاِشُرُهنَّ َعَلى ِعلٍم ِمَن �لَجِميِع! 12�أنَت 
َجِميِع  �أماَم  عَلناً  َساُأعاِقُبَك  َو�نا  ِسرًّ�،  َبْثَشَبَع  عاَشْرَت 

َبِني �إْسر�ئِيَل.‹«
13ثُمَّ قاَل د�ُوُد لناْثاَن: »لََقْد �أْخَطاأُت �إلَى اهلِل.«

َعَلى  َحتَّى  اهلُل  »َسُيساِمُحَك  لد�ُوَد:  ناْثاُن  فقال 
�أْشياَء  فَعْلَت  14لَِكنََّك  َتُموَت.  َفَلْن  َهِذِه،  خطيَِّتَك 
َجَعَلْت �أْعد�َء اهلِل َيْفِقُدوَن �حِتر�َمُهم لَُه! لِذ� َسَيموُت 

». ِبيُّ َمولوُدك �لصَّ

موُت طفِل داُوَد َوَبْثَشَبع
15ثُمَّ ذَهَب ناْثاُن �إلَى د�رِِه. َوَجَعل اهلُل �لَمولوَد – �ْبَن 

د�ُوَد ِمْن َزْوَجِة �أورِيّا – ُيصاُب بَِمَرٍض َشديٍد. 16فصلَّى 
�أْو  َياأْكَُل  �أْن  َوَرَفَض  �لطِّفِل،  �أجِل  ِمْن  �هلِل  �إلَى  د�ُوُد 
أْرِض  د َعَلى �ل� يشَرَب. َوَدَخَل َبيَتُه وَبِقَي ُهناَك، ثُمَّ َتَمدَّ

َطو�َل �للَّيِل.
َعَلى  ِمْن  َرْفَعُه  َوحاَولو�  د�ُوَد  عائَِلِة  قاَدُة  17َفجاَء 

أْرِض، لَِكنَُّه َرَفَض. َكما َرَفَض �أْن َياأْكَُل �لطَّعاَم َمَع  �ل�
هؤل�ِء �لقاَدِة.

18وفي �لَيْوِم �لّسابِِع، ماَت �لطِّفُل. َفَخِشَي ُخّد�ُم 

د�ُوَد َتبليَغُه بَِموِت �لطِّفِل. َفقالو�: »ها َقْد حاَولْنا �أْن 
نَُكلَِّم د�ُوَد ِعْندما كاَن �لطِّفُل ما َيز�ُل َحيًّا، لَِكنَُّه َرَفَض 
آَن بُِموِت �لطِّفِل، ُربَّما  ْن �أْخَبْرناُه �ل� �ل�ْسِتماَع �إلَينا. ِفاإ

َيْفَعُل بَِنْفِسِه شيًئا َرديئاً.«

�أنَّ  َوَفِهم  َيَتهامسوَن،  ُخّد�َمُه  ر�أى  د�ُوَد  19لَِكنَّ 

�لطِّفَل َقْد ماَت. َفساألَُهم: »�أماَت �لطِّفُل؟«
�أجاَب �لُخّد�ُم: »�أَجْل، ماَت.«

ن  َو�ْغَتَسَل وتدهَّ أْرِض  �ل� َعَلى  ِمْن  20َفَنَهَض د�ود 

ْيِت َوَبدَّل َملابَِسُه، َوَذَهَب �إلَى َبيِت اهلِل لَِيْعُبَد �هلَل.  بالزَّ
ثُمَّ ذهب �إلَى بيِتِه وَطَلَب شيًئا ياأْكُلُُه، َفاأْعطاُه خّد�ُمه 

َبْعَض �لطَّعاِم َفاأَكَل.
21َفقالو� لَُه: »لَِم َتْفَعُل هذ�؟ ِعْنَدما كاَن �لطِّفُل ما 

َيز�ُل حيًّا، َرَفْضَت �أْن َتاأْكَُل وكُْنَت تبكي. لَِكْن عندما 
ماَت، نََهْضَت َو�أَكْلَت.«

22فقاَل د�ُوُد: »ِعْنَدما كاَن �لطِّفُل ما َيز�ُل َحيًّا، 

َّني َفكَّْرُت في نفسي: َمْن  أن َرَفْضُت �أْن �آكَُل وَبَكيُت ل�
َيْدري؟ لَُربَّما َشِفَق اهلُل َعَليَّ َوَتَرَك �لطِّفَل َيْحيا. 23لَِكنَّ 
�لطِّفَل َقْد ماَت �ل�آن، َفِلَم �أْرفُُض �لطَّعاَم؟ َهْل ُيْمِكُنني 
�إليِه،  َساأْذَهُب  ما،  يوماً  �لَحياِة؟  �إلَى  �لطِّفَل  �ُأعيَد  �أْن 

». لَِكنَُّه ل� َيْسَتطيُع �لَعْوَدَة �إليَّ

ِوالَدِة ُسَلْيمان
24ثُمَّ َعزَّى د�ود َبْثَشَبَع َوعاَشَرها، َفَحَمَلْت ثانَِيًة، 

اهلُل  َو�أَحبَّ  ُسَلْيماَن.  د�ُوُد  َسّماُه  ثانياً  �ْبناً  َوَولََدِت 
�أطَلَق   . �لنَِّبيِّ َفِم ناْثاَن  ُسَلْيمان. 25فاأْرَسَل َكِلَمًة َعَلى 
�أجِل  ِمْن  َفَعَل هذ�  َيديِديا. أ  �ْسَم  ُسَلْيماَن  َعَلى  ناْثاُن 

اهلِل.

ة داود َيْحَتلُّ ِربَّ
يو�آُب  فشنَّ  ونِيِّيَن،  �لَعمُّ عاِصَمَة  ِربَُّة  26كانَْت 

ُرُسلاً  �إلَى د�ُوَد  �أْرَسَل  َو�ْحَتلَّها. 27ثمَّ  ها  �لَحْرَب ِضدَّ
يقولون: »لََقْد َشَنْنُت �لَحْرَب ضدَّ ِربََّة. لََقِد �ْحتلْلُت 
آَن �لنّاَس �ل�آخريَن وهاجمو�  َمديَنَة �لِمياِه. 28َفاْجَمِع �ل�
�إْن  َّني  أن �أنا َذلَِك. ل� �أْفَعَل  �أْن  ِربََّة َو�ْحَتلُّوها َقبَل  َمديَنَة 

َفَعْلُت، ُدِعَيْت َهِذِه �لَمديَنُة باسمي.«
عَب كُلَُّه َوَذَهَب �إلَى ِربََّة َوَشنَّ  29َفَجَمَع د�ُوُد �لشَّ

َعَلى  ِمْن  �لتّاَج  َخَلَع  30ثمَّ  َو�ْحتلَّها.  ها  �لَحْرَب ضدَّ

أ 25:12 َيديِديا. �أي »َمحُبوب �هلل.«
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َهِب َعَليِه َحَجٌر َكِريٌم.  َر�أِْس َمِلِكها. كاَن تاجاً ِمَن �لذَّ
َهِب. َوَسَبى د�ُوُد  َفكاَن �لتَّاُج يِزُن نَْحَو ِقنطارٍ أ ِمَن �لذَّ

ِمَن �لمديَنِة �لَكثيَر ِمَن �ل�أشياِء �لثّميَنِة.
31َكَذلَِك �أْخَرَج ُسكّاَن �لَمديَنِة َوَفَرَض َعَلْيِهم �أْن 

َيْعَملو� بالمناشيِر َوَمعاِوِل َوفُُؤوِس �لَحديِد. كما �أْجَبَرُهم 
نفَسُه  يَء  �لشَّ د�ُوُد  َفَعَل  �لُطوِب.  بقو�لِِب  �لِبناِء  َعَلى 
�إلَى  كلَِّه  َجيِشِه  َمَع  عاَد  ثمَّ  كُلِّها.  ونِيِّيَن  �لَعمُّ بُِمُدِن 

َمديَنِة �لُقْدِس.

أمنوُن َوثامار

أْبشالُوَم 13  كاَن لد�وَد �ْبٌن ُيدَعى �أْبشالُوَم. َول�
َوكاَن  ِجّد�ً.  َجِميَلٌة  ثاماَر،  تُدَعى  �ُأْخٌت 
ثاماَر،  َغر�ِم  في  د�ُوَد – َو�قعاً  �أْبناِء  �أَحُد  �أْمُنوَن – َوُهَو 
2َوْهَي عذر�ُء. لَْم ُيَفكِّْر �أمنون بِاأْن ُيسيَئ �إليها، لَِكنَُّه 

ِمْن  بِالَمَرِض  َيَتظاَهَر  بِاأْن  َفكََّر  وَقْد  ٍة.  بِِشدَّ �أر�َدها 
�أجِلها.

أْمُنوَن َصِديٌق ُيْدَعى ُيوناد�َب، َوْهَو �بُن  3َوَقْد كاَن ل�

ُيوناد�ُب َشديَد  �أُخو د�ُوَد. َوكاَن  َوِشْمَعة ُهو  ِشْمَعة. 
أْمنوَن: »ما بَِك تبدو َمهُموماً في كلِّ  �لذَّكاِء، 4َفقاَل ل�

َصباٍح، َو�أنَْت �بُن �لَملِك!«
فقاَل �أْمُنوُن لُِيوناد�َب: »�ُأِحبُّ ثاماَر، �ُأْخَت َشِقيِقي 

�أْبشالوَم.«
5َفقاَل لَُه ُيوناد�ُب: »�ْذَهْب �إلَى �لِفر�ِش، َوَتظاَهْر 

بِالَْمَرِض، فياأْتي َو�لُِدَك لرؤَيِتَك. َفُقْل لَُه: ›�طلُْب ِمْن 
ِر  َفْلُتَحضِّ آكَُل.  َتاأْتِي َوتُْعِطيني �لطَّعاَم ل� �أْن  �ُأْخِتي ثاماَر 

�لطَّعاَم �أمامي، فاأر�ُه و�آكُُل ِمْن َيِدها.‹«
د �أمنوُن في �لِفر�ِش، َوَتظاَهَر بِالَْمَرِض.  6َوَهَكذ� َتَمدَّ

َفجاَء �لَمِلُك د�ُوُد لرؤَيِتِه، فقاَل لُه �أمنوُن: »�طلُْب ِمْن 
بيَنما  َكْعَكَتين  لي  ر  َفْلُتحضِّ َتْدُخَل.  �أْن  ثاماَر  �ُأختي 

�ُأر�ِقُبها. ِحيَنِئٍذ، ُيْمِكُنني �أن �آكَُل ِمْن َيديها.«
لَها:  َفقالُو�  ثاماَر،  َمْنِزِل  �إلَى  ُرُسلاً  د�ُوُد  7َفاأْرَسَل 

َبْعَض  لَُه  ري  َوَحضِّ �أْمنوَن  �أخيِك  َمْنِزِل  �إلَى  »�ْذَهبي 
�لطَّعاِم.«

قياٍس  َوِوحدُة  قديمٌة،  ُعملٌة  »كيكار.«  ِقنطار. حرفياً  أ 30:12 

للَوزِن تعادُل نَحَو �أرَبَعٍة َوَثلاثِيَن كيلُوغر�ماً.

عاَم ألمنون ُر الطَّ ثاماُر ُتحضِّ
8َفَذهَبْت ثاماُر �إلَى منِزِل �أِخيها �أمنوَن، وَقْد كاَن 

بَِيَدْيها  َوَعَجَنْتُه  �لَعِجيِن  َبْعَض  فتناَولَْت  �لِفر�ِش.  في 
9ثُمَّ  �أْمُنوَن.  �أماَم  هذ�  َفَعَلْت  �لكْعَكَتيِن.  َوَطَبَخِت 
�أماَمُه.  َوَوَضَعْتُهما  �لِمقلاِة  من  �لكْعَكَتيِن  �أْخَرَجِت 
ُهنا.  ِمْن  »�ْخُرجو�  لُِخّد�ِمِه:  وقاَل  َياأْكَُل  �أْن  َفَرَفَض 

َدُعونِي َوْحِدي!« فغاَدَر ُخّد�ُمُه كُلُُّهم �لُغْرَفَة.

أمنون َيْغَتِصُب ثامار
10ثُمَّ قاَل �أْمنوُن لثاماَر: »�أْحِضري �لطَّعاَم �إلَيَّ ُغْرَفِة 

�لنَّْوِم، َو�أْطِعميني بَِيِدِك.«
َرْتُهما َوَدَخَلْت  َفَتناَولَْت ثاماُر �لكْعَكَتيِن �للََّتيِن حضَّ
�إلَى ُغْرَفِة نَْوِم �أِخيها. 11ثُمَّ �أَخَذْت تُْطِعُمُه. لكنَُّه �أْمَسَك 

بَيِدها وقاَل لها: »�ُأْختاُه، َتعالِي َوعاِشِريِني.«
12َفقالَْت لَُه ثاماُر: »ل� يا �أِخي! ل� َتُذلَّني بَِعَمِلَك 

هذ�! ل� َتْفَعْل َهذ� �لِفعَل �لُمشيَن! ل� َيْنَبِغي �أْن تُْقَتَرَف 
�أَتَخلََّص  13لَْن  �إْسر�ئِيل!  في  �أَبد�ً  َكَهِذِه  فظيعٌة  �أشياُء 
�أَبد�ً ِمْن عاِري، وسيُظنُّ �لنّاُس �أنََّك لَْسَت ِسَوى �أَحِد 
ُج  َتَتزوَّ وَسَيَدُعَك  �لمِلَك،  َكلِِّم  �أرجوَك،  �لَحْمَقى. 

بي.«
َوكاَن  ثامار.  �إلَى  ْصغاَء  �ل�إ َرَفَض  �أمنون  14لَِكنَّ 

�أْقوى ِمْنها، َفاأْجَبَرها َعَلى ُمعاَشَرتِِه. 15ثم بد�أ يشُعُر �أنَُّه 
َيْكَرُهها، َبْل �إنَُّه َكِرَهها �أْكَثَر بكثيٍر ِمّما �أَحبَّها ِمْن َقبُل. 

فقاَل لها: »�إنَْهِضي َو�ْخُرِجي ِمْن ُهنا!«
�أْسو�ُأ  َتْطُرْدنِي َهَكذ�. هذ�  16فقالَْت لُه: »ل�! ل� 

َحتَّى ِمّما َفَعْلَت ِمْن َقبُل!«
ْصغاَء �إلَى ثاماَر. 17ثُمَّ ناَدى  لَِكنَّ �أمنون َرَفَض �ل�إ
خاِدَمُه وقال لَُه: »�أْخِرْج هذه �لفتاَة ِمْن هِذِه �لُغْرَفِة، 
آَن! َو�أْقِفِل �لباَب َور�َءها.« 18َفاأخذ خاِدُم �أمنون ثامار  �ل�

�إلَى خاِرِج �لُغْرَفِة، َو�أْقَفَل �لباَب َور�َءها.
ألْو�ِن. فبناُت  كانَْت ثامار َتْرَتدي َثوباً طويلاً َكثيَر �ل�
َقِت �لثَّوَب  �لمِلِك �لعذ�رى َيْرَتديَن �أْثو�باً َكهِذِه. 19َفمزَّ
َعَلى  َيَدها  َوَضَعْت  ثُمَّ  َرماد�ً.  َر�أِسها  َعَلى  َوَوَضَعَت 

َر�أِْسها َو�أَخَذْت َتْبِكي.
20َفقاَل لَها �أُخوها �أْبشالوم: »َهْل كُْنِت َمَع �أخيِك 
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آَن يا �ُأْخِتي.  �أْمُنوَن؟ َهْل �ألَْحَق بِِك �ل�أَذى؟ �ْهد�أي �ل�
أْمِر. ل� َتستائِي.« �أْمُنوُن �أُخوِك، لذ� سنهتمُّ بال�

في  َتعيُش  بَِصْمٍت  وذهَبْت  َشيًئا،  ثامار  َتُقْل  َفَلْم 
َمْنِزِل �أبشالوَم.

21َوَعِلَم �لمِلُك د�ود بالَْخَبِر َوَغَضَب ِجّد�ً. لَِكنَُّه 

َُّه �ْبُنُه �لِبكُر، َوكاَن ُيِحبُُّه.  أن لَْم ُيِرْد �أْن ُيعاِقَب �أمُنوَن ل�
�أيَّ  لَُه  َيُقْل  لَْم  لَِكنَُّه  �أْمُنوَن،  َيْكَرُه  �أبشالوُم  22َوكاَن 

�ُأْخَتُه  �ْغَتَصَب  َّه  أن ل� َكِرَهُه  َبْل  َسّيَئًة.  �أْم  َحَسَنًة  َكِلمِة 
ثاماَر َو�أهانَها.

انتقاُم أْبشالوم
َبعَل  �إلَى  ِرجال�ً  �أْبشالُوُم  �أْحَضَر  عاَميِن،  23َبْعَد 

حاُصوَر، �لِّتي َتَقُع قُْرَب ُحدوِد �أر�ِضي �أْفر�يَِم، لَِيُجّزو� 
صوَف �لَغَنِم. ودعا �أْبناَء �لمِلِك َجِميعاً لِياأتو� وُيشاِركو� 
لَُه:  وقاَل  �لَمِلِك  �إلَى  �أْبشالوُم  24َفَذَهَب  َوليَمة.  في 
زو� صوَف َغَنمي. �أْرجوَك �أْن  »َبْعُض �لرِّجاِل �آتوَن لَِيجُّ

تاأتي َمَع ُخّد�ِمَك َوتُشاِركُو� في �لَولِيَمِة.«
لَْن   . ُبَنيَّ يا  »ل�  أبشالوَم:  ل� د�ُوُد  �لمِلُك  25َفقاَل 

َعَلى  �أْبشالوُم  َو�ألَحَّ  َعَليَك.«  َسُنْثِقُل  َجِميعاً.  نَْذَهَب 
�أْعَطى  َبْل  َيْذَهْب  لَْم  د�ُوَد  لَِكنَّ  َيْذَهَب.  لَِكي  د�ُوَد 

َبَرَكَتُه.
26َوقاَل لَُه �أْبشالُوُم: »�إْن كُْنَت ل� تُريُد �لذَّهاَب، 

�أرُجو �أْن َتطَلَب ِمْن �أِخي �أْمُنوَن ُير�ِفُقِني.«
َفَساألَُه �لمِلُك: »لَِم تُِريُد �أْن َيْذَهَب َمَعَك؟«

27َفَمَضى �أبشالوُم في �إلْحاِحِه �إلَى د�ُوَد، �إلَى �أْن 

أْمنوَن َو�أْبناِء �لمِلِك �ل�آخريَن باأْن يْذَهُبو�. َسَمح ل�

َمْقَتُل أمنون
»ر�ِقبو�  لُِخّد�ِمِه:  أْمَر  �ل� �أبشالوُم هذ�  �أْعَطى  28ثُمَّ 

لَُكُم  َو�أقُوُل  �لَخْمِر،  بَِسَبِب  َيْسَتْرِخي  ِعْنَدما  �أْمُنوَن. 
َفاأنُْتُم  �لِعقاِب،  ِمَن  َتخافُو�  َول�  َفاْقُتلُوُه.  �أْمُنوَن،  �ْقُتلُو� 

تُِطيُعوَن �أْمِري. َفُكونو� �أْقِوياَء َوَشْجعاَن.«
باُن ما َطَلَبُه ِمْنُهم،  29َوَهَكذ� َفَعَل ُجنوُد �أبشالوم �لشُّ

َوَقَتلُو� �أمنوَن. لَِكنَّ �أبناَء د�ُوَد �ل�آخريَن َهَرُبو�. َرِكَب كلُّ 
و�ِحٍد د�بََّتُه َوَهَرَب.

داُوُد َيْسَمُع ِبَموِت أْمنون
�إلَى  َطِريِقِهم  في  َيز�لُوَن  ما  �لمِلِك  �أْبناُء  30كاَن 

د�ِخِل �لَمِديَنِة. لَِكنَّ �لملَك د�ُوَد تلّقى خبر�ً جاَء ِفيِه: 
»َقَتَل �أْبشالُوَم �أْبناَء �لمِلِك َجِميعاً! ولَْم َيْبَق و�ِحٌد ِمْنُهم 

حيًّا.«
أْرِض.  َق �لمِلُك د�ُوُد ثِياَبُه َو�نَْطَرَح َعَلى �ل� 31َفمزَّ

َكَذلَِك مزَّق ُضّباَطُه �لو�ِقُفوَن �إلَى جانِبِه ثياَبُهم.
32لَِكنَّ �أخا د�ُوَد، ُيوناد�َب ْبَن ِشْمَعَة، قاَل: »ل� 

�أْمُنوُن  ماتُو�!  َجِميعاً  �لمِلِك  �أبناَء  �أنَّ  َمول�َي  يا  َتُظنَّ 
َوْحَدُه َقْد ماَت. كاَن �أبشالوم ُيَخطُِّط لَِهذ� ُمْنُذ �لَيْوم 
َيْنَكِسْر  33َفلا  ثاماَر.  �أْخَتُه  �أْمُنوُن  فيه  �ْغَتَصَب  �لذي 
َقْلُبَك يا َمول�َي َوَمِلِكي َفَتُظنَّ �أنَّ �أبناَءَك كلَُّهم َقْد ماتو�. 

�أْمُنوُن َوْحَدُه َقْد ماَت.«
�لَمديَنِة  ِجد�ِر  ِعْنَد  وكاَن  َفَهَرَب.  �أبشالوم  34�ّما 

حاِرٌس. فر�أى �لكثيَر ِمَن �لنَّاِس �آتيَن ِمَن �لِجَهِة �ل�ُأْخرى 
ا!  ِمَن �لتَّلَِّة. 35فقاَل يوناد�ب للمِلك د�ُوَد: »كُْنُت ُمِحقًّ

�أْبناُء �لمِلِك �آتُوَن.«
ُيوناد�ُب  �نَْتهى  �أِن  َفوَر  �لمِلِك  �أْبناُء  36وَدَخَل 

د�ُوُد  َور�َح  عاٍل.  بِصوٍت  َيْبكوَن  َوكانو�  َكلاِمِه.  ِمْن 
وُضّباُطُه كُلُُّهم َيْبكوَن ُبكاًء َشديد�ً. 37وَظلَّ د�ُوُد َيْبِكي 

َعَلى �ْبِنِه �أيَّاماً َكِثيَرًة.

أبشالوم َيْهُرُب إَلى َجُشور
َمِلِك  يهوَد،  َعمِّ بِن  تِْلماَي  �إلَى  �أبشالوُم  َوَهَرَب 
َجُشوَر. 38َو�أْمَضْى ِفي َجُشوَر َثلاَث َسَنو�ٍت. 39َوَبْعَد 
َيْفَتِقُد  كاَن  لكنَُّه  د�ُوُد  �لمِلُك  َتَعزَّى  �أْمُنوَن،  َمْوِت 

�أْبشالُوَم َكثير�ً.

يوآب ُيْرِسَل اْمرأًة حكيَمًة إَلى داُود

�لمِلِك 14  باشِتياِق  ُصُرِويََّة  بُن  يو�آُب  َوَعِلَم 
2فاأْرَسَل  �أْبشالُوَم.  �ْبِنِه  �إلَى  ديِد  �لشَّ د�ُوَد 
ُهناَك.  ِمْن  �ْمر�أًة حكيَمًة  ُيحِضروَن  رُسلاً  َتُقوَع  �إلَى 
َوقاَل يو�آب لَِهِذِه �لَمْر�أِة �لَحِكيَمِة: »تظاَهري بالُحْزِن 
لِمْظَهِرِك  ي  َتْهتمِّ َول�  �لِحد�ِد،  ثِياَب  �ْرَتِدي  ِديَد.  �لشَّ
�لخاِرِجيِّ بْل َتصرَّفي كاْمر�أٍة َتْبِكي َفِقيَدها. 3�ْذَهِبي �إلَى 
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يو�آُب  َفّخبََّر  َتماماً.«  لَِك  َساأقُولُُه  لَُه ما  َوقُولِي  �لَمِلِك 
�لَمْر�أَة ماذ� تقوُل.

آتَِيُة من َتُقوَع �إلَى �لمِلِك، وَقَد  4وَتَكلََّمِت �لمر�أُة �ل�

أْرِض َوقالَْت: »�أيُّها �لمِلُك، هّلا  َحَنْت وْجَهها نَْحَو �ل�
ساَعْدَتِني!«

5فقاَل لها �لمِلُك د�ُوُد: »ما ِهَي ُمشِكَلُتِك؟«

فقالَِت �لَمْر�أُة: »�أنا �أْرَمَلٌة. َقْد ماَت َزْوِجي. 6وكان 
�أْو  ُيوِقْفُهما  َولَْم  َيَتقاَتلاِن،  للُحُقول  َخَرجا  �ْبناِن  لي 
7َفَوَقَفِت  آَخَر.  �ل� �أحُدُهما  فَقَتل  �أَحٌد.  َبْيَنُهما  َيْفِصْل 
�لّشاَب  لَنا  ›�أْحِضري  َوقالُو�:  ِضّدي  كلُّها  �لعائَِلُة 
َفَعلُو�  ذ�  َفاإ �أخاُه.‹  َقَتَل  َُّه  أن ل� َفَنْقُتَلُه  �أخاُه،  َقَتَل  �لذي 
آَن. َوَهَكذ�  َهذ�، ُيطِفُئوَن َحياَتُه! َوْهَو �ْبِني �لَوحيُد �ل�
بِلا  َُّه َيصيُر  أن ل� �إْسر�ئيَل،  �أْرِض  ِمْن  �ْسُم َزوِجي  َيضيُع 

َوريٍث.«
8ِحيَنِئٍذ، قاَل �لَمِلُك لِْلَمْر�أِة: »�ْذَهبي �إلَى َبيِتِك، 

ُأُموِر ل�أجِلِك.« وَساأْهَتمُّ بال�
�لَملاَمُة  »َفْلَتَقِع  للَمِلِك:  �لتقوعية  �لمر�أُة  9فقالَِت 

َعَليَّ يا َمول�َي َوَمِلِكي! �أنَْت وَممَلَكُتَك َبِريئان.«
ُيَكلُِّمِك  �أَحٌد  كاَن  »�إْن  د�ُوُد:  �لَمِلُك  10َفقاَل 

، ولَْن ُيْزِعَجِك ثانِيًة.« بُِسوٍء، �أْحِضريِه �إلَيَّ
بِاْسِم إلَِهَك  تُْقِسَم  �أْن  �لَمْر�أُة: »�أْرجوَك  11فقالَِت 

َقَتَل  َُّه  أن ل� �ْبني  َقتِل  ِمْن  مِ أ  لِلدَّ َيثاأُر  �لَِّذي  َسَتْمَنُع  �إنََّك 
�أخاُه، َفَيهِلَك �بِِني �لثّانِي.«

�أَحٌد  ُيْؤِذَي  لَْن   ، �لَحيِّ باهلِل  »�أقِسُم  د�ُوُد:  فقاَل 
�ْبَنِك. لن َتْسُقَط َشْعَرٌة و�ِحَدٌة ِمْن َر�أِْسِه.«

12فقالَِت �لَمْر�أُة: »يا َمول�َي ومِلكي، �أْرجوَك �أْن 

َتْسَمَح لي بِاأْن �أقوَل لَك شيًئا �آَخَر.«
َفقاَل �لَمِلُك: »َتَكلَِّمي.«

ُأموِر بِشاأِن  13َفقالَِت �لَمْر�أُة: »لَِم َخطَّْطَت لَِهِذِه �ل�

�أنََّك  أموَر تُْظهُر  �أَجْل ِعْندما تقوُل َهِذِه �ل� �هلِل؟  َشعِب 
ََّك لَْم تُْرِجْع �ل�ْبَن �لذي �أْجَبْرَتُه َعَلى ُمغاَدَرِة  أن ُمْذنٌِب، ل�
د�ِرِه. 14يوماً ما، نَموُت َجِميُعنا. سنكوُن كما �لماُء 
أْرِض. ما ِمْن �أَحٍد يستطيُع �أن ُيَلمِلَمُه.  �لجاري َعَلى �ل�

ذي َيثأُر ِلَدِمه. �لّرجُل �ل�أكثُر ِصَلًة بالَقتيِل ِفي عائَِلِته.  أ 11:14 الَّ

)�أيضاً في �لعدد 12(

للنّاِس  �هلُل  َخطََّط  لََقْد  �لنّاَس.  ُيساِمُح  �هلَل  �أنَّ  َتْعِرُف 
�لُمْجبريَن َعَلى �لَهَرِب لِْلُمحاَفَظِة َعَلى سلاَمِتهم، وُهَو 
ل� ُيْجِبُرُهم َعَلى �لُهرَوِب ِمْنُه! 15فيا َمول�َي ومِلكي، 
أنَّ �لنّاَس �أخافُونِي.  جْئُت �أقوُل لََك هِذِه �لكلماِت. ل�
ُيساِعُدني.  َولَعلُُّه  �لمِلَك،  َساُأَكلُِّم  نَْفِسي  ِفي  فُقْلُت 
�أْن  ُيريُد  �لّذي  ُجِل  �لرَّ ِمَن  وُيْنِقُذني  �ليَّ  16َسُيْصْغي 

َيْقُتَلني َوَيْقُتَل �ْبني. َذلَِك �لرَُّجُل ُيريُد �إز�لتي �أنا َو�ْبِني 
�لَمِلِك  َمول�َي  �أنَّ كلماِت  17�أْعِرُف  �هلِل.  �أْرِض  ِمْن 
ََّك َكَملاٍك من ِعْنِد �هلِل يا َمول�َي  أن َسَتْمَنُحني �لّر�َحُة، ل�

رَّ. َوإلَُهَك َمَعَك.« �لَمِلِك. تُّميُِّز �لَخيَر َو�لشَّ
18فاأجاَب �لمِلُك د�ود �لمر�أَة: »َيْنَبِغي �أْن تُجيبي 

ؤ�ِل �لذي َساأْطَرُحُه َعَليِك.« َعَلى �لسُّ
�أْن  �أْرجوَك  َوَمِلِكي،  َمول�َي  »يا  �لمر�أُة:  فقالَِت 

َتْطَرَح سؤ�لََك.«
19فقاَل �لَمِلُك: »َهْل َطَلَب ِمْنِك ُيو�آُب �أْن َتُقولِي 

أْشياَء؟« هِذِه �ل�
فاأجاَبِت �لمر�أُة: »�ُأْقِسُم بَِحياتَِك يا َمول�َي َوَمِلِكي 
َقوَل  منّي  َطَلَب  ُيو�آُب  فضابُِطَك  َتماماً.  ُمِحقٌّ  �إنََّك 
أْشياِء. 20َفَعَل َذلَِك، لََعلََّك َتَرى �ل�أشياَء بطريَقٍة  هِذِه �ل�
ُمْخَتِلَفٍة. يا َمول�َي، �أنَْت َحِكيٌم ِحْكَمَة َملاٍك ِمْن ِعْنِد 

أْرِض.« �هلِل، وَتعَلُم بُِكلِّ ما يْجري َعَلى َوْجِه �ل�

أْبشاُلوُم يعوُد إَلى َمديَنِة الُقْدس
�أنا َساأْفَعُل ما َوَعْدُت  21قاَل �لمِلُك ليو�آَب: »ها 

آَن، �أْرجِع �لّشاَب �أبشالُوَم.« بِِه. َو�ل�
أْرِض بِاإجلاٍل، َوباَرَك  22َفَحَنى ُيو�آُب بَِر�أِْسِه �إلَى �ل�

�أنََّك  �أنا خاِدَمَك  َعِلْمُت  »�لَيْوَم  َوقاَل:  د�ُوَد  �لَمِلَك 
يا  ِمنَك  َطَلْبُتُه  ما  بَِحَسِب  َفَعْلَت  َّك  أن ل� عنِّي،  ر�ٍض 

َمول�َي �لَمِلُك.«
َو�أْحَضَر  َجُشوَر  �إلَى  َوَذَهَب  يو�آُب  نََهَض  23ثُمَّ 

�أبشالُوَم �إلَى َمديَنِة �لُقْدِس. 24لَِكنَّ �لمِلَك د�ُوَد قاَل: 
»َيْسَتِطيُع �أبشالُوُم �أْن َيُعوَد �إلَى منِزلِِه ُهَو، �إنَّما ل� ُيمِكُنُه 

�أْن َياأْتَِي لِرؤَيتي.« َوَهَكذ� كاَن.
25َولَْم َيُكْن ِفي كلِّ �إْسر�ئِيَل َرُجٌل ُيمَدُح لَِوساَمِتِه 

َقَدِميِه.  َر�أِسِه َحتَّى  ِفيِه َعيٌب ِمْن  لَْم يُكْن  َكاأْبشالُوَم. 
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كاَن  ر�أِسِه،  َشْعُر  َيْثُقُل  ِحيَن  عاٍم،  كُلِّ  نِهاَيِة  26َوفي 

. أ 27َوكاَن  ُه ويِزنُُه فيبلُُغ نَحَو ِمِئِتي ِمْثقاٍل َمَلِكيٍّ َيُقصُّ
َوِهَي  ثاماَر.  تُْدعى  و�ِحَدٌة  َو�ْبَنٌة  �أْبناٍء  ثلاَثُة  أْبشالُوَم  ل�

�ْمر�أٌة َحْسناُء.

أبشالوم ُيْجِبُر يوآب 
َعَلى الَمجيِء ِلُرؤَيِته 

28عاَش �أبشالوُم في َمديَنِة �لُقْدِس عاَميِن كاِمَلين 

لَْم ُيْسَمْح لُه خلالَُهما بزياَرِة �لمِلِك د�ُوَد. 29َفاسَتدَعى 
�أبشالوُم يو�آَب لَِكي ُيرِسَلُه �إلَى �لمِلِك، لَِكنَّ يو�آَب لَْم 

ياأِت. َفاسَتدعاُه ثانَِيًة، َفَلْم ياأِت.
َوِفيِه  ُيو�آَب  َحقُل  لُِخّد�ِمِه: »ها  �أبشالوم  30فقاَل 

َفاذَهُبو�  َحقِلي،  ِمْن  بالُقْرِب  ُهناَك  َشِعيِرِه  َحصاُد 
َو�أْحِرقوُه.«

يو�آَب.  َحقِل  َو�أحَرقُو�  �أبشالوَم  ُخّد�ُم  فذَهَب 
لَُه:  َوقاَل  �أبشالوَم،  َمْنِزِل  �إلَى  َوجاَء  يو�آُب  31َفَنهَض 

»لَِم َحَرَق ُخّد�ُمَك َحقِلي؟«
طلْبُت  ِرسالًَة  لَك  »�أرَسْلُت  �أبشالوُم:  لَُه  32َفقاَل 

�إلَى  َتْذَهَب  �أْن  �أَرْدُت  ُهنا.  �إلَى  �لَمجيَء  ِمْنَك  فيها 
َجُشوَر.  ِمْن  �لَمجيَء  منّي  َطَلَب  لَِم  وتساألَُه  �لَمِلِك 
آَن، َدْعِني �ُأقابِِل  أْفَضِل لَْو َبِقيُت ُهناَك. َو�ل� كاَن ِمَن �ل�

�لَمِلَك. َو�إْن كُْنُت َقْد �أْخطاأُت، َفِليقُتْلِني!«

أبشالوُم يزوُر المِلَك داُود
قاَل  بِما  َو�أخَبَرُه  �لَمِلِك  �إلَى  يو�آُب  جاَء  33ثُمَّ 

�أبشالوُم. َفَدعا �لَمِلُك �أبشالوَم، َفجاَء �إلَيِه َو�نَْحَنى �أماَمُه 
أْرِض. فقبََّلُه �لمِلُك. نَْحَو �ل�

أبشالوم ُيْكِثُر ِمْن أْصِدقاِئه

َبْعَد َذلَِك، َتملَّك �أْبشالُوُم َمْرَكَبًة َو�أْحِصَنة، 15 
�أماَمُه  َيْركُُضوَن  َرُجلاً  َخْمسيَن  َوَجَعَل 
بيَنما َيقوُد مرَكبَتُه. 2كاَن �أْبشالُوُم يَنَهُض باِكر�ً ويِقُف 

ٌة  أ 26:14 ِمثقال ملكي. حرفياً »شاقل ملكي.« َوُهَو ِوحدٌة خاصَّ

لِقياِس �لَوزِن تعادُل نَحَو َثلاَثَة َعَشَر غر�ماً.

لََدْيِه  َشْخٍص  �أيَّ  ُير�ِقُب  ور�َح  �لبّو�بِة.  من  بالُقْرِب 
للُحْكم.  د�ُوَد  �لمِلِك  �إلَى  طريِقِه  في  َوهَو  مشاِكَل، 
�أنَْت؟«  مديَنٍة  �أيِّ  »ِمْن  بِقولِِه:  ْخَص  �لشَّ ذ�َك  َفُيَكلُِّم 
َقبائِِل  من  َوَكذ�  َكذ�  عائَِلِة  ِمْن  »�أنا  �لرَُّجُل:  َفُيجيُب 
�إْسر�ئِيل.« 3فيقوُل �أبشالوم لَِذلَِك �لرَُّجِل: »�أنَْك ُمِحقٌّ 

في َمطالِبَك، لَِكنَّ �لمِلَك د�ُوَد لَْن ُيصِغَي �إليَك.«
�أحد�ً  �أنَّ  لَْو  �أتمنّى  »�أِه،  �أيضاً:  �أبشالوُم  4َفَيقوُل 

َيْجَعلُني قاِضياً في هذ� �لَبَلِد! حيَنها �أَتَمكَُّن ِمْن ُمساَعَدِة 
َل �إلَى َحلٍّ عاِدٍل.« كُلِّ َرُجٍل ياأتيني بِمْشِكَلٍة فيَتَوصَّ

5َو�إذ� جاَء َشْخٌص �إلَى �أبشالوم َو�نَحَنى �أماَمُه، كاَن 

ُيعاِملُُه َكما لَْو كاَن صديقاً َحميماً. َفكاَن َيْقَتِرُب مْنُه، 
وُيْمِسُك بِِه َوُيقبِّلُُه. 6َهَكذ� َفَعَل �أبشالوُم َمَع َجِميِع َبِني 
�إْسر�ئِيَل �لّذيَن جاؤو� �إلَى �لَمِلِك د�ُوَد لِلَقضاِء. َوَهَكذ�، 

فاَز بقلوِب َجِميِع َبِني �إْسر�ئِيَل.

ُط ألْخِذ َممَلكِة داُود أبشالوُم ُيَخطِّ
7َبْعَد ُمروِر �أْرَبِع سنو�ٍت، قاَل �أبشالوُم لِلَمِلِك د�ُوَد: 

ْتماِم وْعِدَي �لّذي  »�أْرجوَك �أْن َتسَمَح لِي بِاأْن �ْذَهَب ل�إ
بينما  �لَوْعَد  ذ�َك  8َقَطْعُت  َحْبُروَن. ب  في  هلِل  َقَطْعُتُه 
كُْنُت ل� �أز�ُل �أعيُش ِفي َجُشوَر، ِفي �أر�َم، َفُقْلُت: ›�إْن 

�أعاَدني اهلُل �إلَى َمديَنِة �لُقْدِس َخَدْمُتُه.‹«
9فقاَل �لَمِلُك د�ود: »�ْذَهْب بَِسلاٍم.«

�أْرَسَل  10لَِكنَُّه  َحْبُروَن.  �إلَى  �أبشالوُم  َوَذَهَب 
�لَجو�ِسيَس �إلَى عائِلاِت �إْسر�ئِيَل َفقالُو� للنّاِس: »عندما 
َتْسَمعوَن �لبوَق، قولو�: ›لقد �أْصبَح �أْبشالوُم َمِلكاً ِفي 

َحْبُروَن!‹«
هاِب َمَعُه، فغادرو�  11َوَدعا �أبشالوُم ِمَئَتْي َرُجٍل للذَّ

َمديَنَة �لُقْدِس َغيَر عالِميَن بِما كاَن ُيَخطُِّط لَُه. 12َوبينما 
بائَِح، �سَتْدَعى �أِخيُتوَفَل �لِجيلُونِيِّ  َم �لذَّ كاَن �أبشالوُم ُيَقدِّ
ِمْن مدينِتِه ِجيلُو. َو�أِخيُتوَفُل ُهَو ِمْن ُمسَتشاِري د�وَد. 
�لذين  عَدُد  َوكاَن  َتنَجُح،  �أبشالوَم  ُمؤ�َمَرُة  كانَْت 

َيْدَعُمونَُه يْزد�ُد �أْكَثَر َفاأْكَثَر.

ب 7:15 َحْبُرون. وهي مدينة �لخليل �ليوم. )�أيضاً ِفي �لعد�د 9(
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داُوُد َيعَلُم ِبُمَخّططاِت أبشالوم
أْخباَر �إلَى د�ُوَد، َفقاَل: »لقد  13وجاَء َرُجٌل َيْنُقُل �ل�

بد�أ َبُنو �إْسر�ئِيَل باتِّباِع �أبشالوَم.«
14َفقاَل د�ُوُد لُضّباِطِه َجِميعاً �لّذيَن كانو� َمَعُه في 

آَن،  َمديَنِة �لُقْدِس: »َينَبِغي �أْن نَهُرَب! �إْن لَْم نَهُرِب �ل�
لَْن َيَدَعنا �أبشالوُم نََفَعْل َذلَِك. َفْلُنْسِرْع َقبَل �أْن َيْقُبَض 

َرنا َجِميعاً، وَيْقُتَل �أهَل �لُقْدِس.« َعَلَينا َفُيَدمِّ
لَُه: »نَْفَعُل نَحُن ُخّد�َمَك  15فقاَل ُضّباُط �لَمِلِك 

َكلَّ ماَ َتطلُُبُه يا َمول�نا.«

هروُب داُوَد وشعِبه
16َفَخَرَج �لمِلُك د�ُوُد مع �لنّاِس كُلِّهم �لّذين في 

َمْنِزلِِه. وَتَرَك �لَمِلُك َعْشر�ً ِمْن نِسائِِه �لَجو�ِري للاْعِتناِء 
بِالَمنِزِل. 17َخَرَج �لَمِلُك وكُلُّ جماعتُه َتْتَبُعُه، وتوقَُّفو� 
ِعْنَد �آخِر َمْنِزٍل. 18َمرَّ ُضباُط �لمِلِك كلُُّهم ِمْن �أماِمِه، 
َكَذلَِك �لكريتّيوَن َو�لفليتّيون َو�لِجتِّييون وقد كانو� ِستَّ 

. ِمَئِة َرُجٍل ِمْن َجتِّ
ذ�ِهٌب  �أنَْت  »لَِم   : �لَجتِّيَّ تّاَي  ل�إ �لمِلُك  19قاَل 

َمَعنا �أْيضاً؟ ُعْد َو�ْبَق مَع �لَمِلِك �لجديِد �أْبشالوَم. �أنَْت 
أَمِس َفَقْط ِجئَت  ُأمَّ. 20بال� غريٌب وَهِذِه لَيَسْت َبَلَدَك �ل�
ِمْن مكاٍن  َمَعنا  َل  َتَتَنقَّ �أْن  آَن  �ل� لََك  �أْسَمُح  َفَهْل   ، �إليَّ
�إلَى َمكاٍن؟ َبْل ُخْذ �إْخَوَتَك َوُعْد، َولُتر�ِفْقَك َمَحَبُة اهلِل 
باهلِل  »�أقِسُم  �لَمِلَك:  �أجاَب  �إتّاَي  21لَِكنَّ  َو�أمانَُتُه.« 
، وبَِحياتَِك، َساأكوُن �أنا خاِدَمَك َمَعَك في �لحياِة  �لَحيِّ

�أِو �لَموِت يا َمول�َي �لَمِلُك!«
و�ِدي  َولَْنعُبْر  »َتعاَل،  تّاَي:  ل�إ د�ُوُد  22فقاَل 

َقْدُروَن.«
َوَهَكذ� َعَبَر �إتّاُي �لَجتِّيُّ و�ِدي َقْدُروَن َمَع َجماَعِتِه 
عُب كُلُُّه َيْبِكي بَِصْوٍت  كُلِِّهم َو�أول�ِدِهْم. 23وكاَن �لشَّ
عُب  عاٍل. وعَبَر �لَمِلُك د�ُوُد و�ِدي َقْدُروَن، ثُمَّ َخَرَج �لشَّ
ْحر�ِء. 24َوكاَن صاُدوُق َو�لّلاِويُّوَن كلُُّهم  كُلُُّه �إلَى �لصَّ
َمَعُه َيْحِملُوَن ُصْندوَق َعْهِد �هلِل. َوضعو� ُصندوَق َعْهِد 
بائَِح �إلَى �أْن  َم �لذَّ لو�ِت َوَقدَّ َس َوَتلا �أبِياتاُر �لصَّ �هلِل �لُمَقدَّ

عُب كلُُّه َمديَنَة �لُقْدِس. غاَدَر �لشَّ
25قاَل �لَمِلُك د�ُوُد لِصاُدوَق: »�أِعْد ُصْندوَق �هلِل 

َس �إلَى َمديَنِة �لُقْدِس. فاإْن كاَن اهلُل ر�ِضياً عنّي،  �لُمَقدَّ
�أْرَجَعني َوَجَعَلِني �أَرى َمديَنَة �لُقْدِس َوَهيَكَلُه. 26لَِكْن �إْن 
قاَل �إنَّه غيُر ر�ٍض عنّي، َفلَيصَنْع بِي �أيَّ َشيٍء ُيريُدُه.«

. ُعْد  27فقاَل �لَمِلُك للكاهِن صاُدوَق: »�أنَْت نبيٌّ

�إلَى �لمديَنِة بسلاٍم. ُخِذ �ْبَنَك �أِخيَمَعَص َوُيوناثاَن بَن 
د�ِخِل  �إلَى  �لنَّْهِر  َمعابِِر  ِمْن  بالُقْرِب  28َساأنَتِظُر  �أبِياتاَر. 

حر�ِء، َحتَّى �أْسَمَع ما َتُقولُُه لِي.« �لصَّ
�هلِل  ُصْندوَق  َو�أبِياتاُر  صاُدوُق  �أعاَد  29َوَهَكذ� 

َس �إلَى َمديَنِة �لُقْدِس وَبِقيا ُهناَك. �لُمَقدَّ

صالُة داُوَد ِضدَّ أِخيُتوَفل
ُمَغطِّياً  َيبِكي  كاَن  يُتوِن.  �لزَّ َجَبَل  د�ُوُد  30َوَصِعَد 

�لنّاُس  َغطَّى  َكَذلَِك  �لَقَدَميِن.  حاِفَي  َوَيْمِشي  َر�أَْسُه 
�لَّذيَن كانُو� َمَعُه كلُُّهْم ُرؤوَسُهْم َوَذَهبو� َمَعُه َيْبكوَن.

ِمَن  و�ِحٌد  »�أِخيُتوَفُل  لِد�وَد:  �أَحُدُهم  قاَل  31ثُمَّ 

�لُمتاآِمِريَن َمَع �أْبشالوَم.« َفَصلَّى د�ُوُد: »يا اهلُل، �أساألَُك 
َمْنَفَعٍة.« 32جاَء د�ُوُد  �أِخيُتوَفَل بلا  َتْجَعَل نصيَحَة  �أْن 
ِة �لَجَبِل َحيُث كاَن َكِثير�ً ما يْعُبُد �هلَل. ِفي َذلَِك  �إلَى ِقمَّ
قاً  . كاَن ِمْعَطُفُه ُمَمزَّ أْرِكيُّ �إليِه ُحوشاُي �ل� �لَيوِم، جاَء 

َوَعَلى َر�أِْسِه ُغباٌر.
33فقاَل د�ُوُد لُِحوشاَي: »�إن َذَهْبَت َمِعي، كُْنَت 

أْمِرِه. 34�أّما �إذ�  ُمجرََّد َشخٍص �آخَر َيَتَطلَُّب �ل�ْهِتماَم ل�
ُعْدَت �إلَى َمديَنِة �لُقْدِس، َفَسَتَتَمكََّن ِمْن َجعِل نَصيَحِة 
�أنا  �لَمِلُك:  ›�ُأيُّها  أْبشالُوَم:  ل� قُْل  َمْنَفَعٍة.  بِلا  �أِخيُتوَفَل 
آَن فساأخدُمَك.‹  �أّما �ل� خاِدَمَك، َقْد َخَدْمُت َو�لَدَك، 
35َوَسَيُكوُن َمَعَك �لكاِهناِن صاُدوُق َو�أبِياتاُر. �أْخِبْرُهما 

بُِكلِّ ما َتْسَمُعُه ِفي َقصِر �لَمِلِك. 36َوَسَيُكوُن َمَعُهما 
َفُتْرِسلُُهما  �أبِياتاَر،  بُن  َوُيوناثاُن  ْبُن صاُدوَق  �أِخيَمَعُص 

ْخباِري بُِكلِّ ما َتْسَمُعُه.« �أنَْت ل�إ
37َفَدَخَل ُحوشاُي َصِديُق �لمِلِك �إلَى َمِديَنِة �لُقْدِس 

ِفي �لَوقِت �لَِّذي َوَصَل ِفيِه �أْبشالُوُم.

ِصيبا َيلَتِقي داُود

ِة 16  ِقمَّ َفْوَق  ُمْخَتَصرًة  َدْرباً  د�ُوُد  �جتاَز  ثُمَّ 
َجَبِل �لّزيتوِن. وُهناك �لَتَقى بِِه ِصيبا خاِدُم 
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َمِفيُبوَشَث. كاَن لِصيبا ِحمار�ِن ُمَسرَّجاِن َيْحملاِن ِمَئَتي 
رغيٍف ِمَن �لُخْبِز، َوِمَئَة ُعْنُقوٍد مَن �لِعَنِب، َوِمَئُة حبٍَّة 
يِف، َوِوعاٌء مليٌء بالنَّبيِذ. 2فقاَل �لَمِلُك  ِمْن فاِكَهة �لصَّ

د�ُوُد لِصيبا: »لَِم َهِذِه �ل�أشياُء؟«
�لمِلِك  لعائَِلِة  ُمْلٌك  »�لِحمار�ِن  صيبا:  �أجاَب 
يِف َفِللِفتياِن َياأكُلُونَها.  للرُّكوِب. �أّما �لُخْبُز وفاِكهُة �لصَّ
ْحر�ِء، ُيْمِكُنُه  وِعْنَدما َيْشُعُر �أيُّ شْخٍص بِالتََّعِب في �لصَّ

�أْن يشَرَب ِمَن �لنَّبيِذ.«
3فساأَل �لَمِلُك: »�أيَن َمِفيُبوَشُث َسيُِّدَك؟«

َفاأجاَب ِصيبا: »َمِفيُبوَشُث باٍق في َمديَنِة �لُقْدِس. 
َممَلَكَة  �إلَيِه  سُيِعيدوَن  �إْسر�ئِيَل  َبِني  �أنَّ  يظنُّ  َفهَو 

ِه.« َجدِّ
آَن  4فقاَل �لَمِلُك لِِصيبا: »بَِسَبِب َذلَِك، �ُأعطيَك �ل�

كُلَّ ما كاَن يملَُكُه َمِفيُبوَشُث.«
�أْن �أكُوَن د�ئِماً  َفقاَل ِصيبا: »�أنَْحِني �أماَمَك �آِملاً 

قاِدر�ً َعَلى �إرضائَِك.«

َشْمَعى َيْلَعُن داُود
ِمْن  َرُجٌل  ِمْنها  فَخَرَج  َبُحوِريَم  �إلَى  د�ُوُد  5َوجاَء 

َيقوُل  َخَرَج  ِجير�.  ْبُن  َشْمَعى  ُيْدَعى  شاُوَل  عائَِلِة 
قولَها  ُر  ُيكرِّ �نَْفكَّ  َوما  َوَيْشُتُمُه،  د�ُوَد  عن  يِّئاِت  �لسَّ

ُر. وُيَكرِّ
6َور�َح َشْمَعى َيْرِمي �لِحجاَرَة َعَلى د�ُوَد َوُضّباِطِه. 

لَِكنَّ �لنّاَس َو�لُْجنوَد كانُو� َحوَل د�ُوَد. 7َوَشَتَم َشْمَعى 
يُر.  رِّ د�ُوَد، َوقاَل: »�ْخُرْج، �ْخُرْج �أنَْت �أيُّها �لُمْجِرُم �لشِّ
ِمْن عائَِلِة شاُوَل.  �أْفر�َد�ً  َقَتْلَت  ََّك  أن ل� 8َسُيعاِقْبَك اهلُل. 

َئَة نَْفَسها  يِّ أموَر �لسَّ َسَرْقَت َمكانََة شاُوَل َكَمِلٍك، لَِكنَّ �ل�
ل�ْبِنَك  �لَممَلَكَة  اهلُل  �أْعَطى  لََقْد  آَن.  �ل� لََك  َتْحُصُل 

ََّك ُمْجِرٌم.« أن �أْبشالُوَم. ل�
ُيْسَمُح  »لَِم  للَمِلِك:  ُصُرِويََّة  ْبُن  �أبيشاي  9َفقاَل 

لِهذ� �لَكْلِب �لَميِِّت بَِشْتِم َمول�َي �لَمِلِك؟ َدْعني �أْهُجْم 
َعَليِه َفاأقَطَع ر�أَسُه.«

�أْفَعَل  �أْن  ُيْمِكُنني  »ماذ�  �أجاَب:  �لمِلَك  10لَِكنَّ 

يا �أبناَء ُصُرِويََّة؟ �ألََيَس َيْشِتُمني ل�أنَّ اهلَل قاَل لَُه ›�ْشِتْم 
د�ُوَد!‹ َفَمْن َيْساألُُه لِماذ�؟«

َجِميعاً:  َوُخّد�ِمِه  أبِيشاَي  ل� د�ُوُد  قاَل  11َكَذلَِك 

»�نُْظُرو�، �بني �أنا ُيحاِوُل �أْن َيْقُتَلني، َفَكْم بِالَحِريِّ هذ� 
�لرَُّجُل �لذي ِمْن َقِبيَلِة َبْنياِمْيَن؟ فَاهلُل ُهَو َمْن َطَلَب ِمْنُه 
�لذي ّحلَّ بي،  �لذلَّ  ْذ يرى اهلُل  َيْفَعَل هذ�. 12َفاإ �أْن 
ُضِني بَِشيٍء َحَسٍن ُمقابَِل ما َتَعرَّْضُت �إلَيِه ِمَن  لََعلَُّه ُيَعوِّ

تائِِم �لَيوَم.« �لشَّ
�أّما  طريِقِهم.  في  َوِرجالَُه  د�ُوُد  َمَضى  13َوَهَكذ� 

�لطَّريِق  ِمَن  ُأْخَرى  �ل� �لِجَهِة  �إلَى  يْمِشي  َفكاَن  َشْمَعى 
ِعْنَد جانِِب �لتَّلَِّة، َوُهَو َيَشِتُم د�ُوَد في طريِقِه، َوَيَرْمَي 

�لِحجاَرَة َو�لتُّر�َب َعَليِه.
ُأْرُدن  �ل� نَْهِر  �إلَى  كُلُُّه  َوَشعُبُه  د�ُوُد  �لَمِلُك  14َو�أَتى 

َوكانُو� ُمْتَعبيَن جد�ً، فاْرتاُحو� ُهناَك.
15ثُمَّ جاَء �أبشالوُم َو�أِخيُتوَفُل َوَجِميُع َبِني �إْسر�ئِيَل 

أرِكيُّ َصديُق د�ُوَد  �إلَى َمديَنِة �لُقْدِس. 16َفجاَء ُحوشاُي �ل�
�إلَى �أبشالوَم َوقاَل لَُه: »عاَش �لَمِلُك! عاَش �لَمِلُك!«

لَِصديِقَك  وِفّياً  لَْسَت  »لَِم  �أْبشالُوُم:  17َو�أجاَب 

د�ُوَد؟ لَِم لَْم تُغاِدْر �لُقْدَس َمَعُه؟«
ْخِص �لّذي يختاُرُه  18فقاَل ُحوشاُي: »�أنا مع �لشَّ

لِذ�  �أنَْت،  �ْختاروَك  �إْسر�ئِيَل  وَبُنو  �لنّاُس  وهؤل�ِء  اهلُل. 

َساأبقى َمَعَك. 19في �لماضي، َخَدْمُت َو�لَِدَك، وعليَّ 
آَن �أْن �أْخِدَم �بَن د�ُوَد، وَساأْخِدُمك.« �ل�

ْصح أْبشاُلوُم َيْسَاُل أِخيُتوَفَل النُّ
َعَلينا  بما  »�نصحنا  أِخيُتوَفَل:  ل� �أبشالوُم  20وقاَل 

�أْن نَْفَعله.«
أبشالوم: »لََقْد َتَرَك َو�لُِدَك ُهنا  21فقاَل �أِخيُتوَفُل ل�

 . َوعاِشْرُهنَّ فاْذَهْب  بِالَمْنِزِل،  لِلاْعِتناِء  َزوجاتِِه  َبَعَض 
َوَهَكذ� َيْسَمُع َبُنو �إْسر�ئِيَل كُلُُّهْم َوَيعَلُموَن �أنََّك �أَهْنَت 
َفَيْمَنُحَك  َمَعَك،  �لَّذي  عِب  �لشَّ كُلُّ  َوَيَتَشْجُع  �أباَك، 

َدعماً �أْكَبَر.«
�لَمْنِزِل.  َفْوَق َسْطِح  أبشالوم خّيَمًة  نََصُبو� ل� 22ثُمَّ 

َفعاَشَر َزْوجاِت َو�لِِدِه. ور�أى َبُنو �إْسر�ئِيَل َذلَِك. 23َوِفي 
مًة جد�ً لُِكلٍّ  أيّاِم، كانَْت نصيحُة �أِخيُتوَفَل ُمهَّ تِْلَك �ل�
�هلِل  َكلِمِة  َكاأَهميَِّة  ًة  ُمِهمَّ كانَْت  َو�أبشالوَم.  د�ُوَد  ِمْن 

نساٍن! ل�إ
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نصيحُة أِخيُتوَفَل ِبَشْأِن داُود

»دْعني 17  أبشالوَم:  ل� �أِخيُتوَفُل  قاَل  َكَذلَِك 
آَن �أْختاُر �ْثَنْي َعَشَر �ألَف َرُجٍل، فاُأطارَد  �ل�
د�ُوَد �للَّيَلَة. 2َساأقِبُض عليِه بينما هَو متعٌب وضعيٌف. 
َساُأخيُفُه، فيهُرَب َشعُبُه كُلُُّه. لكنَّني َساأقتُل �لَمِلَك د�ُوَد 
عَب كُلَُّه �إليَك َكَعُروٍس تَُزفُّ �إلَى  َوْحَدُه. 3ثم ساَأُزفُّ �لشَّ

عُب كلُُّه بَِسلاٍم.« َعُروِسها. �إْن ماَت د�ُوُد، عاَد �لشَّ
َهِذِه  كُلُُّهْم  �إْسر�ئِيل  َوقاَدُة  �أبشالُوُم  4َفاسَتَحَسَن 

ُحوشاَي  آَن  �ل� »�سَتْدُعو�  قاَل:  5لَِكنَُّه  �لَمُشوَرَة. 
. �ُأريُد �أْن �أْسَمَع ما َيُقولُُه ُهَو �أيضاً.« أْرِكيَّ �ل�

َنصيَحُة ُحوشاي
�أْبشالوُم:  لُه  فقاَل  �أْبشالوَم،  �إلَى  ُحوشاُي  6َفجاَء 

»َهِذِه ِهَي َمُشوَرُة �أِخيُتوَفُل. َفَهْل َيْجُدُر بنا �لَعَمُل بِها؟ 
ْن لْم َيُكْن َكَذلَِك، �أخِبْرنا.« فاإ

أْبشالوَم: »َمُشوَرُة �أِخيُتوَفَل لَيَسْت  7َفقاَل ُحوشاُي ل�

َحَسَنًة َهِذِه �لَمرََّة.« 8َو�أضاَف: »�أنَت َتعَلُم �أنَّ َو�لَِدَك 
ِمْنها  �ُأِخَذْت  يٍّة  َبرِّ ُدبٍّة  بُِخطوَرِة  ُهْم  �أقوياَء.  َوِرجالَُه 
ِصغاَرها. َو�لُِدَك ُمحاِرٌب ُمْحَتِرٌف، َولَْن َيْبقى في �للّيِل 
أْرَجِح هو �ل�آن مختبٌئ في َمغاَرٍة  عِب. 9وَعَلى �ل� َمَع �لشَّ
ل�ً، َسَيْسَمُع  ْن هاَجَم َو�لُِدَك رجالََك �أوَّ �أْو َمكاٍن �آَخَر. فاإ
يخَسُرون!‹  �أبشالوم  ›�أْتباُع  ويقول:  أْخباِر  بِال� عُب  �لشَّ
َسَيخاُف،  أَسِد  َكال� جاُع  �لشُّ ُجُل  �لرَّ َحتَّى  10ِحيَنِئٍذ، 

أنَّ َبِني �إْسر�ئِيَل كُلَُّهم َيْعِرفُوَن �أنَّ َو�لَِدَك ُمحاِرٌب َقِويٌّ  ل�
َو�أنَّ ِرجالَُه ُشجعاٌن َو�أْقِوياُء.

كُلَُّهم،  �إْسر�ئِيَل  َبِني  �جَمْع  �قتِرُح:  ما  لَيَك  11»فاإ

ماِل  ِمْن د�َن �إلَى بِئِر َسْبَع، َفَيكثَُر �لنّاُس وُيْصِبُحوَن َكالرِّ
بَِنْفِسَك  َتْذَهَب  �أْن  َعَليَك  �لَبْحِر. حيَنها  عند شاطِئ 
�إلَى �لَمْعَرَكِة. 12َسَنْقِبُض َعَلى د�ُوَد في �لَمكاِن �لذي 
َيْخَتِبُئ فيِه، َسُنهاِجُمُه وَمَعنا ُجنوٌد كُثُُر، سنكوُن كما 
أْرَض. َسَتْقُتُل د�ُوَد وِرجالَُه  �لنََّدى �لكثيُر �لذي َغطَّى �ل�
كُلَُّهْم َولَْن َيبَقى َرُجٌل حيًّا. 13�أّما �إذ� َهَرَب د�ُوُد �إلَى 
َمِديَنٍة ما، َسُيحِضُر َبُنو �إْسر�ئِيَل كُلُُّهُم �لِحباَل �إلَى تِْلَك 
�لَمدينِة، َوَسنُجرُّ ُجدر�نَها �إلَى �لو�دي، فلا َيْبَقى ِفيها 

َحَجٌر و�ِحٌد.«

»نَصيَحُة  كُلُُّهم:  �إْسر�ئِيَل  وَبُنو  �أْبشالُوُم  14فقاَل 

قالو�  �أِخيُتوَفَل.«  نَصيَحِة  ِمْن  �أْفَضُل  أْرِكيَّ  �ل� ُحوشاَي 
َّها كانَْت ُخطَُّة اهلِل. كاَن اهلُل َقْد َخطََّط لَيْجَعَل  أن هذ� ل�
لُِيعاِقَب  اهلُل  َهَكذ� كاَن  منَفَعٍة.  بِلا  �أِخيُتوَفَل  نَصيَحَة 

�أبشالوم.

ُر داُود حوشاي ُيَحذَّ
15َوَتَكلََّم ُحوشاُي للكاِهَنيِن صاُدوَق َو�أبِياثاَر، َفقاَل 

لَُهما ما �ْقَتَرَحُه �أِخيُتوَفُل َعَلى �أبشالوَم َوقاَدِة �إْسر�ئِيَل، 
َوما �ْقَتَرَحُه ُهَو. 16َوقاَل لَُهما: »�أْسِرعا َو�أْرِسلا بِِرسالٍَة 
�إلَى د�ُوَد. قول� لَُه �أْن ل� َيْبَقى �للَّيَلَة َقريباً ِمْن َمعابِِر �لنَّْهِر 
ْحر�ِء، َبْل لَِيْعُبَر ُهَو �لنَّْهَر،  َحْيُث َيِصُل �لنَّاُس �إلَْيِه ِفي �لصَّ

». لَِئّلا َيَقَع �لَمِلُك َوَمْن َمَعُه ِفي �لَفخِّ
في  �لكاِهَنْيِن،  �ْبنا  َو�أِخيَمَعُص،  ُيوناثاُن  17َفانَْتَظَر 

أنّهما لَْم َيُكونا ُيريد�ِن �أْن ُيشاَهد� د�ِخَل  َعْيِن ُروَجل ل�
�لرِّسالََة.  َو�أْعَطْتُهما  �إلَيهما خاِدَمٌة  َفَخَرَجْت  �لمديَنِة. 
ثُمَّ َذَهَب ُيوناثاُن َو�أِخيَمَعُص َو�أْخَبر� �لَمِلَك د�ُوَد بِِتْلَك 

ُأموِر. �ل�
18لَِكنَّ َصِبّياً َر�آُهما، َفَذَهَب ُيْخِبُر �أْبشالُوَم. َفَهَرَب 

ُيوناثاُن َو�أِخيَمَعُص ووصلا �إلَى َمْنِزِل َرُجٍل في َبُحوِريَم 
َوكاَن في َفناِء َمْنِزلِِه بِْئٌر َفَنَزل� �إلَى د�ِخِلها. 19وفرَشْت 
بِالُحبوِب،  َكَسْتُه  ثمَّ  �لبئِر غطاًء،  فوَق  �لرجِل  َزْوَجُة 
�لُحُبوِب، َفما كاَن  ِمَن  َكْوَمًة  لَْو كاَن  َحتَّى بد� َكما 
20ثُمَّ جاَء  َو�أِخيَمَعَص.  ُيوناثاَن  �أَحٌد  َيَرى  �أْن  ُمْمِكناً 
»�أيَن  َوَساألُوها:  �لَمْنِزِل  في  �لَمْر�أِة  �إلَى  �أبشالُوَم  ُخّد�ُم 

ُهما ُيوناثان َو�أِخيَمَعُص؟«
فقالَْت لَُهُم �لَمر�أُة: »َسَبَق �أْن َعَبر� بِرَكَة �لِمياِه.«

َو�أِخيَمَعَص  ُيوناثاَن  َعْن  َبْحثاً  �لُخّد�ُم  َذَهَب  ثُمَّ 
لِكنَُّهم لَْم َيِجُدوُهما َفعاُدو� �إلَى َمديَنِة �لُقْدِس.

ُيوناثاُن  َخَرَج  �أْبشالُوَم،  ُخّد�ُم  غاَدَر  �أْن  21َوبْعَد 

َو�أِخيَمَعُص ِمَن �لبئِر، َوَذَهبا ُيْخِبر�ِن �لَمِلَك د�ُوَد. َفقال� 
لَِعَمِل  ُيَخطُِّط  �أِخيُتوَفَل  أنَّ  ل� �لنهَر،  َو�ْعُبِر  »�أْسِرْع  لَُه: 

َك.« هذه �ل�أشياِء ِضدَّ
، َعَبُرو�  ُأرُدنِّ 22َوَعَبَر د�ُوُد َوَجميُع �لَِّذيَن َمَعُه نَهَر �ل�

ْمِس َولَْم َيَتَخلَّْف ِمنُهْم �أَحٌد. َجميعاً َقبَل ُشُروِق �لشَّ
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أِخيُتوَفُل يقُتُل نفَسه
َيْقَبلُو�  لَْم  �إْسر�ئِيَل  َبِني  �أنَّ  �أِخيُتوَفُل  23َوَر�أى 

بَِنِصيَحِتِه، َفَوَضَع ِسْرجاً َعَلى ِحماِرِه َوعاَد �إلَى َمديَنِتِه 
َوَبْعَد  نَْفَسُه.  َشَنَق  ثُمَّ  عائِلِتِه  �ُأُموَر  نَظََّم  َوُهناَك  ُأمِّ.  �ل�

عُب ِفي مقبَرِة َو�لِِدِه. َموتِِه، َدَفَنُه �لشَّ

أبشالوم َيْعُبُر َنْهَر األردن
َوَبُنو  �أْبشالوُم  فعَبَر  َمْحنايَِم.  �إلَى  د�ُوُد  24َوَوَصَل 

. 25َوكاَن �أْبشالُوُم  ُأْرُدنِّ �إْسر�ئِيَل �لِذيَن كانُو� َمَعُه نَْهَر �ل�
َقْد َجَعَل َعماسا �لقائَِد �لَجديَد لِلَجْيِش، فاأَخَذ َمكاَن 
وو�لِدتُُه  ْسماِعيِليُّ  �ل�إ يِْتر�  بَن  َعماسا  كاَن  ُيو�آَب. 
�أبِيجائيُل �بنُة ناحاَش �ُأْخُت ُصُرِويََّة. 26َوَعْسَكَر �أْبشالوُم 

َوَبُنو �إْسر�ئِيَل في �أْرِض ِجلعاَد.

شوبي وماكير وَبَرَزاّلي
ُشوبُِي  ُهناَك  وكاَن  َمْحنايَِم.  �إلَى  د�ُوُد  27َوَوَصَل 

بُن  َوماِكيُر  ونِيَِّة،  �لعمَّ �لَمديَنِة  َربََّة  ِمْن  ناحاَش  ْبُن 
يِئيَل ِمْن لُوَدباَر، َوَبْرَزلّ�ُي ِمْن ُروَجِليَم ِفي ِجلعاَد.  َعمِّ
ِعيَر  أْطباَق، َو�لَقْمَح َو�لشَّ آنَِيَة َو�ل� أْفِرَشَة َو�ل� ُمو� �ل� 28َفَقدَّ

َص �لَمْشِويَّ  َو�لطَِّحيَن َو�لَفِريَك َو�لُفوَل َو�لَعَدَس َو�لُحمُّ
ِمْن  �لَمْصنوَعَة  َو�لُجْبَنَة  َو�لَغَنَم  ْبَدَة  َو�لزُّ 29َو�لَعَسَل 

َوجائِعوَن  ُمْتَعُبوَن  �لنّاَس  �أنَّ  َر�َأْو�  َفَقْد  �لبقِر.  َحليِب 
َوِعطاشاً.

ُز للَمْعرَكة داُوُد ُيَجهِّ

�أْحَصى د�ُوُد شعَبُه، ثُمَّ �ختاَر قاَدَة �ألُوٍف 18 
عَب  َم �لشَّ َوقاَدَة ِمئاٍت لَِيُقوُدو� َشعَبُه. 2َوَقسَّ
َفقاَد  �أْرَسَلُهم خاِرجاً.  ثم  َمْجُموعاٍت،  ثلاِث  ِضْمَن 
عِب، َو�أبيشاُي بُن ُصُرِويََّة �أُخو ُيو�آَب،  يو�آُب ثُلَُث �لشَّ

ثُلُثاً �آَخَر، ِو�إتّاُي �لَجتِّيُّ �لثُلَُث �ل�أخيَر.
َمَعُكم  »َساأْذَهُب  ْعِب:  للشَّ د�ُوُد  �لَمِلُك  قاَل  ثُمَّ 

�أنا �أْيضاً.«
عَب قاَل: »ل�! ل� َيْنَبِغي �أْن َتاأتَي َمَعنا.  3لَِكنَّ �لشَّ

َّنا �إْن َهَرْبنا ِفي �لَمْعَرَكِة، لَْن َيْهَتمَّ ِرجاُل �أْبشالُوَم بِنا  أن ل�
�آل�ٍف  َعْشَرَة  تُساِوي  لكنََّك  نِْصُفنا.  ماَت  َولَْو  َحتَّى 

ِن �ْحَتْجنا  أْفَضِل لََك �أْن َتْبَقى في �لَمديَنِة، فاإ ِمنّا! ِمَن �ل�
ُمساَعَدًة ساَعْدَتنا.«

أْفَضَل.« 4فقاَل �لمِلُك لَِشعِبِه: »َساأْفَعُل ما َتُرونَُه �ل�

ثُمَّ وَقَف �لَمِلُك ِعْنَد جانِب �لبّو�بِة. َوَخَرَج �لَجيُش 
ِفي َفصائَِل َبْعُضها ِمْن ِمئاٍت َوَبْعُضها ِمْن �ُألُوٍف.

»كونوا ُلطفاَء َمَع أبشالوم«
لَُهْم:  َوقاَل  َو�إتّاَي  َو�أبِيشاَي  يو�آَب  �لمِلُك  5َو�أَمَر 

»كُونُو� لَُطفاَء َمَع �لّشابِّ �أْبشالُوَم ِمْن �أجِل خاِطِري!«
عُب كُلُُّه �أو�ِمَر �لمِلِك �إلَى �لقادِة بشاأِْن  َفسِمَع �لشَّ

�أْبشالُوَم.

َجْيُش داُوَد َيْهِزُم جيَش أبشالوم
6َوَخَرَج جيُش د�ُوَد �إلَى �لَحقِل ِضدَّ َبِني �إْسر�ئِيَل 

�أْفر�يَِم.  غاَبِة  في  �لِقتاُل  َوكاَن  �أْبشالُوَم.  َمَع  �لِذيَن 
َذلَِك  فُقِتَل ِفي  �إْسر�ئِيَل  َبِني  َهَزَم جيُش د�ُوَد  7َوُهناَك 

�ليوِم ِعشريَن �ألَف َرُجٍل. 8َو�نَْتَشَرِت �لَمعاِرُك ِفي �أْرجاِء 
�لِبلاِد كُلِّها. لَِكْن ِفي َذلَِك �ليوِم، َتَسبََّبت �لغاَبُة بَِمْوِت 

يِف! ن ماتُو� بِالسَّ ِرجاٍل �أْكَثَر ِممَّ
َوكاَن  د�ُوَد.  بِِرجاِل  �أْبشالوُم  �لَتَقى  �أِن  9َوَحَدَث 

�أْبشالُوُم ر�ِكباً َعَلى َبغِلِه ُيحاِوُل �لُهُروَب. َفَدَخَل �لَبغُل 
َتْحَت َبلّوَطٍة َكِبيَرٍة َكِثيَفِة �ل�أْغصاِن. َفَعِلَق َر�أُْس �أْبشالُوَم 
َجَرِة، َوَهَرَب �لَبغُل ِمْن َتْحِتِه. َفَبِقَي ُمَعلَّقاً بيَن  ِفي �لشَّ

أْرِض. �لّسماِء َو�ل�
»ر�أيُت  لُِيو�آَب:  َفقاَل  َحَدَث  ما  َرُجٌل  10َوَر�أى 

�أبشالوم ُمَعلَّقاً ببلّوَطٍة!«
11فقاَل يو�آب للرَُّجِل: »لَِم لَْم َتْقُتْلُه وتَدْعُه َيْسُقُط 

أْرِض؟ لَْو َفَعْلَت، لَُكْنُت �أْعطيُتَك ِحز�ماً َوَعْشَر  َعَلى �ل�
ِة!« ِقَطٍع ِمَن �لفضَّ

�أْن  ل�ُأحاِوَل  كُْنُت  »ما  لُيو�آَب:  ُجُل  �لرَّ 12فقاَل 

ِمَن  ِقْطَعٍة  �ألَْف  �أْعطيَتني  َو�إْن  َحتَّى  �لمِلِك  �بَن  �أؤِذَي 
ِة. َفَقْد َسِمْعنا ما �أَمَركُْم بِِه �لَمِلُك �أنَْت َو�أبِيشاَي  �لِفضَّ
ِمْن  �أْبشالُوَم  �لّشابَّ  �ْحُمو�  �لمِلُك:  قاَل  َفَقْد  َو�إتّاَي. 
�أجِل خاِطِري. 13َفَلْو كُْنُت َخَدْعُتَك َوَقَتْلُت �أْبشالُوَم، 

أْمَر، ولعاَقْبَتني �أنَْت.« ل�ْكَتَشَف �لمِلُك نفُسُه �ل�
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14َفقاَل ُيو�آُب: »لْن �ُأَضيَِّع َوْقِتي ُهنا َمَعَك!«

َوكاَن �أْبشالُوُم ما َيز�ُل حيًّا وُمَعلَّقاً بِالبلّوَطِة. فاأَخَذ 
َقلَبُه.  فاخَتَرَقْت  �أْبشالُوَم  بِها  َوَرَمى  ِرماٍح  َثلاَثَة  يو�آُب 
15َوكاَن لََدى ُيو�آَب َعْشرُة ُجنوٍد ُشّبان ُيساِعدونَُه في 

�لَمْعَرَكِة، َفالَتّفو� َحوَل �أْبشالُوَم َوَقَتلوُه.
لَِيُكفَّ  عَب  �لشَّ َوَدعا  �لُبوِق  ُيو�آُب في  نََفَخ  16ثُمَّ 

َعْن ُمطاَرَدِة َبِني �إْسر�ئِيَل. أ 17ثُمَّ �أخَذ ِرجاُل ُيو�آَب ُجثََّة 
�أْبشالُوَم َوَرُمو� بِها د�ِخَل ُحْفَرٍة كبيرٍة ِفْي �لغابِة، َوَملاُأو� 

ْخَمة بِِحجاَرٍة كثيرٍة. �لُحْفَرَة �لضَّ
َوَهَرَب َبُنو �إْسر�ئِيَل كلُُّهم وذهبو� �إلَى دياِرِهم.

َتْذكاِريّاً  نََصباً  �أقاَم  حيًّا،  �أْبشالُوُم  كاَن  18ِعْنَدما 

َفْي و�ِدي �لَمِلِك. َفَقْد قاَل: »لَيَس لِي �ْبٌن ُيبقي َعَلى 
�ْسمي حيًّا.« َفَدعا �لنََّصَب بِاْسِمِه. َوما ز�َل َحتَّى هذ� 

�لَيْوِم ُيْدَعْى »نََصَب �أْبشالُوَم.«

يوآب ُيْرِسُل األْخباَر إَلى داُود
19قاَل �أِخيَمَعُص بُن صادوَق لُِيو�آَب: »�ْسَمْح لِي 

أْحِمَل �لَبشَرى �إلَى �لمِلِك د�ُوَد، بِاأنَّ اهلَل  بِاأْن �ُأْسِرَع ل�
ِه.« َخلََّصُه ِمْن َيِد َعُدوِّ

د�ُوَد  �إلَى  أْخباَر  �ل� َتْحِمِل  »ل�  ُيو�آُب:  20َفاأجاَبُه 

�لَمِلِك  �ْبَن  أنَّ  ل� �لَيوَم،  ليَس  �آَخَر.  َيوٍم  ِفي  َبْل  �لَيْوَم، 
َقْد ماَت.«

21ثُمَّ قاَل ُيو�آُب لَِرُجٍل من بِلاِد �لَحَبِش: »�ْذَهْب 

َو�أْخِبِر �لمِلَك بِال�أشياِء �لتي ر�أيَتها.«
فانَْحنى �لُكوِشيُّ �أماَم ُيو�آَب َوَرَكَض لُِيْخِبَر د�ُوَد.

ُيو�آَب ثانَِيًة:  َفَتَرّجى  �أِخيَمَعُص بُن صاُدوَق  22�أّما 

»! »َمْهما َحَدَث، َدْعِني �أْركُْض َور�َء �لُكوِشيِّ
؟ لَْن  أْخباَر يا ُبنيَّ َفقاَل يو�آُب: »لَِم تُريُد �أْن َتْنُقَل �ل�

أْخباِر �لّتي َتْحِملُها.« َتْحُصَل َعَلى ُمكافاأٍة لِقاَء �ل�
23�أجاَب �أِخيَمَعُص: »َمْهما َيْحُصُل، َساأْذَهُب �إلَى 

د�ُوَد.«
فقاَل لُه ُيو�آُب: »َحَسناً، �ُأْركُْض �إلَيِه.«

أ 16:18 بني إسرائيل. �لمقصود بنو �إسر�ئيل �لّذين �نضّمو� �إلى 

�أبشالوم. كذلك في �لعدد 17.

َوَسَبَق  ُأرُدنِّ  �ل� و�ِدي  ِعْبَر  �أِخيَمَعُص  َفَرَكَض 
. �لُكوِشيَّ

داُوُد َيْسَمُع ِبَمقَتِل أبشاُلوم
َوَصِعَد  �لَمديَنِة.  بّو�َبَتيِّ  َبيَن  د�ُوُد جالِساً  24كاَن 

َفَر�أى  َونََظَر  �لَبّو�بِة  ُجْدر�ِن  َفْوَق  ْطِح  �لسَّ �إلَى  �لُمر�ِقُب 
َرُجلاً َيْركُُض َوْحَدُه. 25َفَصَرَخ لُِيْخِبَر �لَمِلَك د�ُوَد.

َفْهَو  َوْحَدُه  �لرَُّجُل  كاَن  »�إْن  د�ُوُد:  �لَمِلُك  فقاَل 
أْخباَر.« َيْحِمُل �ل�

26ثُمَّ  َفاأْكَثَر.  �أْكَثَر  �لَمديَنِة  ِمَن  ُجُل  �لرَّ َو�ْقَتَرَب 
�آَخَر يركُُض َفناَدى حاِرَس �لَبّو�َبِة  ر�أى �لُمر�ِقُب َرُجلاً 

بِالقوِل: »ها َرُجٌل �آَخُر َيْركُُض َوْحَدُه.«
أْخباَر.« فقاَل �لمِلُك: »ُهَو �أيضاً َيْحِمُل �ل�

�لرَّْكِض،  في  َطريَقِتِه  »ِمْن  �لُمر�ِقُب:  قاَل  27ثُمَّ 

أوََّل هو �أِخيَمَعُص بُن صاُدوَق.« ُيمِكُنني �أْن �أرى �أنَّ �ل�
فقاَل �لمِلُك: »�أِخيَمَعُص رُجٌل طيٌِّب، ول� ُبدَّ �أنَُّه 

َيْحِمُل بِشاَرًة.«
َوقاَل: »كُلُّ شيٍء  �لَمِلَك  �أِخيَمَعُص  ناَدى  28ثُمَّ 

�أماَم  أْرِض  �ل� نَْحَو  بَِوْجهِه  َو�نَْحَنى  ُير�ُم!«  ما  َعَلى 
�لمِلِك، وقاَل: »ُمباَرٌك إلُهَك �لَِّذي َهَزم �لرِّجاَل �لّذيَن 

َك يا َمول�َي َوَمِلِكي.« كانُو� ِضدَّ
29فساأَل �لمِلُك: »هِل �لّشاُب �أبشالوُم بَِخيٍر؟«

ِمْن  �لكبيَر  �لَحْشَد  »َر�أيُت  �أِخيَمَعُص:  �أجاَب 
َحولِنا، عنَدما َدعاني ُيو�آُب لُِيرِسَلني، �أنا َعْبَدَك، لَِكنَّني 

أمَر.« ل� �أْعِرُف ما كاَن هذ� �ل�
فذهَب  َو�نَتِظر.«  م  »تقدَّ �لَمِلُك:  قاَل  30ثُمَّ 

�أِخيَمَعُص �إلَى ُهناَك َوَوَقَف َيْنَتِظُر.
31ثُمَّ وَصَل �لُكوِشيَّ وقاَل: »�أْحِمُل ُبشَرى لَِمول�َي 

ُسلَطِة  ِمْن  َرَك  َوَحرَّ �هلُل،  َحِفَظَك  َقْد  َفالَيْوَم  َوَمِلِكي. 
َك!« َجميِع �لّذيَن قاُمو� ِضدَّ

�أبشالوُم  �لَفَتى  »َوَهِل   : �لُكوِشيَّ �لَمِلُك  32فساأَل 

بَِخيٍر؟«
وكافَُّة  �أْعد�ُؤَك  َيْلقى  �أْن  »�آُمُل   : �لُكوِشيَّ َفاأجاَب 
لِحاِق �ل�أَذى بَِك �لِعقاَب  َك ل�إ �لنّاِس �لّذيَن َيِقفوَن ِضدَّ

�لذي لَِقَيُه َهذ� �لّشاُب �أْبشالُوُم.«
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33حينِئٍذ َعِرَف �لمِلُك �أنَّ �أْبشالُوَم َقْد ماَت، َفاْسَتاَء 

كثير�ً َوَصِعَد �إلَى �لُغْرَفِة �لتي َفْوَق بّو�َبِة �لَمديَنِة َوَبَكى. 
َوَظلَّ يْبِكي َوُهَو َيْمِشي نَْحَو تِْلَك �لُغْرَفِة َوَيُقوُل: »�آٍه 
يا ُبَنيَّ يا �أْبشالُوُم، يا ُبنيَّ يا �أْبشالُوُم! لَيَتني ُمتُّ ِعَوضاً 

»! ، يا ُبنيَّ َعْنَك. �آٍه يا �أْبشالُوُم يا ُبنيَّ

ُخ داُود يوآُب ُيَوبِّ

أْخباَر �إلَى يو�آَب، َفقالُو�: »ها 19  ونََقَل �لنّاُس �ل�
�إنَّ �لَمِلَك َيبِكي َوَيُنوُح َعَلى �أْبشالُوَم.«

2كاَن َجيُش د�ُوَد َقْد َربَِح �لَمْعَرَكَة في َذلَِك �لَيوِم. 

َل �إلَى نَهاٍر َحِزيٍن ِجّد�ً ِعْنَد �لنّاِس  لَِكنَّ هذ� �لَيْوَم َتَحوَّ
َُّهم َسِمُعو� بِاأَن �لمِلَك حزيٌن ِجد�ً َعَلى �ْبِنِه. أن كُلِِّهم ل�

ُهِزُمو�  َكانَُّهْم  بَِصْمٍت،  �لمدينَة  �لَجيُش  3َفَدَخَل 

في َمْعرَكٍة َوَهَرُبو�! 4كاَن �لَمِلُك َقْد َغطَّى َوْجَهُه َوُهَو 
َيْبِكي بَِصوٍت عاٍل: »�آِه يا ُبنيَّ �أبشالوُم، �آِه يا �أبشالُوُم، 

»! يا ُبَنيَّ يا ُبنيَّ
5َوَدَخَل ُيو�آُب َمْنِزَل �لَمِلِك وقاَل لُه: »�أنَْت تُهيُن 

ّباَط �أنَْقُذو�  كُلَّ و�ِحٍد من ُضّباِطَك! ها �إنَّ �أولِئَك �لضُّ
َحياَتَك �لَيْوَم، َو�أنَْقُذو� َحياَة �أبنائِك وَبناتَِك َوَزْوجاتَِك 
وتكَرُه  يكَرهونَك  �لَّذين  �لنّاَس  6تُِحبُّ  وخاِدماتَِك. 
�لذيَن ُيحّبونََك. لََقْد �أْظَهْرَت �لَيْوَم بِوضوٍح �أنَّ ُضّباَطَك 
عاَش  �أْبشالُوَم  �أنَّ  َولَْو  َشْيئاً.  لَك  َيْعنوَن  ل�  َوِرجالََك 
عاَدِة!  �لسَّ غاَيِة  ِفي  لَُكْنَت  �لَيْوَم،  َجِميعاً  نَْحُن  َوقُِتْلنا 
ِباهلِل  �ُأْقِسُم  ْعُهْم!  ُضّباَطَك. شجِّ َوَكلِّْم  آَن  �ل� 7َفانَْهِض 

�أنََّك ما لَْم َتْخُرْج َوَتْفَعْل َذلَِك في �لحاِل، فَلْن َيُكوَن 
َمَعَك َرُجٌل و�ِحٌد �للَّيَلَة. َوَسَيُكوُن َذلَِك �أْسو�أ ِمْن كافَِّة 

�لَمتاِعِب �لتي َو�َجْهَتها ُمْذ كُْنَت َولَد�ً.«
8فَذَهَب �لَمِلُك �إلَى بّو�َبِة �لمديَنِة، َو�نَْتَشَرْت �أْخباُر 

عُب كُلُُّه لَِير�ُه. ُوُجوِدِه ُهناَك، َفجاَء �لشَّ

داُوُد َمِلٌك ِمْن جديد
كاَن َبُنو �إْسر�ئِيَل كُلُُّهم �لّذيَن تبِعو� �أبشالوم َقْد َهَربو� 
�لنّاُس في كافَِّة عائِلاِت  9ور�َح  دياِرِهم.  �إلَى  وذهبو� 
د�ُوُد  �لَمِلُك  َخلََّصنا  »لََقْد  قالُو�:  َيَتجاَدلوَن.  �إْسر�ئِيَل 
آَخِريَن. هَرَب ِمْن �أبشالوم،  ِمَن �لِفِلسطّييَن َو�أْعد�ئِنا �ل�

آَن.  فاْخَتْرنا هذ� لَِيْحُكَمنا. 10لَِكنَّ �أبشالوم َقْد ماَت �ل�
د�ُوَد  نُِعيَد  �أْن  بِنا  َيْجُدُر  لذ�  �لمعرَكِة،  في  قُِتَل  لََقْد 

َونَْجَعَلُه َمِلكاً ِمْن َجديٍد.«
11َو�أْرَسَل �لَمِلُك د�ُوُد ِرسالًَة �إلَى �لكاِهَنيِن صاُدوَق 

لَُهم:  َوقُول�  ذ�،  َيُهوَّ قادَة  »َكلِّما  ِفيها:  َيُقوُل  َو�أْبياثاَر 
›�أ�أنُْتم �آِخُر �لعائِلاِت �لّتي تُِعيُد �لَمِلَك د�ُوَد �إلَى َمْنِزلِِه؟ 
ثوَن عن �إعاَدِة �لَمِلِك  ها �إنَّ َجِميَع َبِني �إْسر�ئِيَل يتحدَّ
�آِخُر  �أنُتم  فِلماذ�  َوعائِلتي.  �إْخَوتي  12�أنُْتم  َمْنِزلِِه.  �إلَى 
�لعائلاِت �لتي تُْرِجُع �لَمِلَك؟‹ 13َوقُول� لَِعماسا: ›�أنَْت 
قائَِد  �أْجَعْلَك  لَْم  �إْن  �هلُل  فلُيعاِقْبني  عائَِلتي.  ِمْن  ُجزٌء 

�لَجْيِش َبدَل يو�آَب.‹«
َجِميعاً  �لنّاِس  قُلُوِب  في  د�ُوُد  َكِلماُت  14َو�أثََّرْت 

ذ�، َفاتََّفُقو� َكَرُجٍل و�ِحٍد، َو�أْرَسلُو� �إلَى �لَمِلِك  في َيُهوَّ
َيُقولُوَن: »ُعْد �أنَْت وَجِميُع ِرجالَِك!«

بنو  َوجاَء   . ُأْرُدنِّ �ل� نَْهِر  �إلَى  د�ُوُد  �لَمِلُك  15َفجاَء 

ذ� �إلَى �لِجْلجاِل لَِكي ُيلاقُو� �لَمِلَك وَيْعُبُرو� بِِه نَْهَر  َيُهوَّ
. ُأْرُدنِّ �ل�

ماَح ِمْن داُود َشْمَعى يطُلُب السَّ
16كاَن َشْمَعى بُن ِجير� ِمْن عائِلِة َبْنياِمْيَن، َوَيِعيُش 

للقاِء  ذ�  َيُهوَّ َبِني  َمع  ُمْسِرعاً  هذ�  َونَِزَل  َبُحوِريَم.  ِفي 
شخٍص  �ألِْف  نَْحَو  َمَعُه  جاَء  17وَقْد  د�ُوَد.  �لمِلِك 
عائِلِة  َكَذلَِك جاَء صيبا خاِدُم  َبْنياِمْين.  عائِلاِت  ِمْن 
شاول، وَقْد �أْحَضَر َمَعُه �أبناَءُه �لَخمَسَة َعَشَر َوُخّد�َمُه 
للقاِء  ُأرُدن  �ل� نَْهِر  �إلَى  �أْسَرُعو�  َهؤل�ِء كلُُّهْم  �لِعْشريَن. 

�لمِلِك د�ُوَد.
ُأرُدنِّ لُِيساِعُدو� في �إعاَدِة عائَِلِة  18وعَبَر �لنّاُس نَْهَر �ل�

�لَمِلُك.  �أر�َدُه  ما  كُلَّ  َفَعلُو�  وَقْد  ذ�،  َيُهوَّ �إلَى  �لَمِلِك 
ِجير�  بُن  َشْمَعى  �لنَّْهَر، جاَء  َيْعُبُر  �لَمِلُك  كاَن  َوَبْيَنما 
أْرِض. 19ثُمَّ قاَل لَُه: »يا  لِلقائِِه، فانَْحَنى �أماَمُه نَْحَو �ل�
أْشياِء �لخاِطَئِة �لتي َفَعْلُتها  َمول�َي، ل� تُحاِسْبِني َعَلى �ل�
يِّئَة  �لسَّ أْشياَء  �ل� تتذكَِّر  ل�  َوَمِلِكي،  َمول�َي  يا  ك.  بَِحقِّ
�لتي َفَعْلُتها ِعْندما غاَدْرَت َمديَنَة �لُقْدِس. 20َتْعِرُف �أنني 
ُل َشْخٍص ِمْن عائِلِة ُيوُسَف  �أوَّ �أنا �لَيْوَم  �أْخَطاأُت. لذ� 

َيْنِزُل للقائَِك يا َمول�َي َوَمِلِكي.«
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21لَِكنَّ �أبيشاَي بَن ُصُرِويََّة قاَل: »َيجُب �أْن نَقُتَل 
َُّه لََعَن �لملَك �لَِّذي َمَسَحُه اهلُل.« أ أن َشْمَعى ل�

يا  بُكم  �أْفَعَل  �أْن  بي  َيْجُدُر  د�ُوُد: »ماذ�  22فقاَل 

�أَحٌد في  ُيْعَدُم  َوَهْل  �لَيْوَم ِضّدي.  �أنُتُم  ُصُرِويََّة؟  �أْبناَء 
�إْسر�ئِيَل. �لَيْوَم �أعِرُف �أنَّني مِلُك �إْسر�ئِيَل.«

َوَعَد  تموَت.«  »لَْن  لَشْمَعى:  �لمِلُك  قاَل  23ثُمَّ 

�لَمِلُك َشْمَعى باأنَّه ُهَو نفُسُه لَْن َيْقُتَلُه.

َمِفيُبوَشُث َيْذَهُب ِلرؤَيِة داُود
24َونزَل َمِفيُبوَشُث َحفيُد شاول لِِلقاِء �لَمِلِك د�ُوَد. 

َوُمْنُذ �لَوْقِت �لّذي غاَدَر فيِه �لَمِلُك َمديَنَة �لُقْدِس �إلَى 
�أْن عاَد بسلاٍم، لم َيُكْن َمِفيُبوَشُث َقِد �ْهَتمَّ لِِرجَليِه �أْو 
َشذََّب شاِرَبُه �أْو َغَسَل ثياَبُه. 25َوِعْنَدما �لتقى بِالَْمِلِك 
في َمديَنِة �لُقْدِس، قاَل لَُه �لَمِلُك: »لَِم لَْم تذَهْب معي 

يا َمِفيُبوَشُث ِعْنَدما َهَرْبُت ِمْن َمديَنِة �لُقْدِس؟«
لََقْد  َوَمِلِكي،  َمول�َي  »يا  َمِفيُبوَشُث:  26فاأجاَب 

َخَدَعني خاِدِمي. َفاأنا �أْعَرُج، لِذ� قُْلُت لِخاِدِمي ِصيبا: 
�ْذَهْب َو�أْسِرِج �لِحماَر لَِكي �أرَكَبُه َو�ْذَهَب َمَع �لمِلك. 
27لَِكنَّ خاِدِمي َخَدَعني َفَذَهَب �إلْيَك َوْحَدُه َوقاَل �أشياَء 

�أنَْت َكَملاٍك ِمْن عنِد �هلِل يا َمول�َي  �إنَّما  َئًة عنّي.  سيِّ
َوَمِلِكي، َفاْفَعْل ما تر�ُه َصو�باً. 28كاَن ُمْمِكناً �أْن َتْقُتَل 
عائَِلَة جّدي كُلَّها، لِكنََّك لَْم َتْفَعْل. وَضْعَتني َمَع �لنّاِس 
ِفي  �لَحقَّ  �أمِلُك  ل�  لِذ�  مائَِدتَِك.  ِمْن  َياأكُلوَن  �لّذيَن 

ِر لََدى �لَمِلِك بِشاأِن �أيِّ َشيٍء.« �لتََّذمُّ
29فقاَل �لمِلُك لَمِفيُبوَشَث: »ل� َتُقِل �لَمزيَد َعْن 

أْرَض: ِصيبا  مشاِكِلَك. �إلَيَك ما قرَّْرُت: َسَتْقَتِسماِن �ل�
َو�أنَْت.«

َوَمِلِكي،  »ياَمول�َي  لِلَمِلِك:  َمِفيُبوَشُث  30فقال 

ِصيبا  فلياأُْخْذ  بسلاِم.  د�ِرَك  �إلَى  �أَتيَت  �أنَّك  َيكفي 
أْرَض كُلَّها!« �ل�

ِذي َمَسَحُه اهلل. حرفياً »مِسيح يهوه« كاَن �لملُك  أ 21:19 الَّ

لُه  ُيمَسُح بزيٍت َو�أطياٍب خاّصة كعلامٍة على �أّن �هلَل قِد �ختارُه َو�َأهَّ
لهذ� �لعمل.

داُوُد َيطُلُب من َبَرَزاّلَي أْن يراِفقه
31َونِزَل َبَرَزلّ�ُي �لِجْلعاِديُّ ِمْن ُروَجِليَم، َوجاَء �إلَى 

َمَعُه. 32كاَن  �لنَّْهر  لَِيْعُبَر  �لَمِلِك د�ُوَد  َمَع  ُأْرُدنِّ  �ل� نَْهِر 
، َيبلُُغ ِمَن �لُعْمِر َثمانيَن عاماً.  نِّ ماً في �لسِّ َبَرَزلّ�ُي ُمَتَقدِّ
َوَقْد �أْعَطى �لَمِلَك َطعاماً ِعْندما َمَكَث د�ُوُد في َمْحنايَِم 
»�ُأْعُبِر  د�ُوُد:  لُه  33فقاَل   .� ِجدًّ َغِنيًّا  رُجلاً  كاَن  َُّه  أن ل�
َمديَنِة  ِفي  َمِعي  ِعْشَت  �إن  بَِك  وَساأْعَتني  َمِعي  �لنَّهَر 

�لُقْدِس.«
34لَِكنَّ َبَرَزلّ�ُي قاَل لِْلَمِلِك: »َهْل َتْعِرُف َكْم �أبلُُغ 

ِمَن �لُعْمِر؟ �أنا �أْكَبُر ِمْن �أْن �ْذَهَب �إلَى َمِديَنِة �لُقْدِس؟ 
أيّاِم َعِن  35�أنا في �لثمانيَن ِمْن ُعْمِري! َفَهُل �ُأِميُِّز ُحْلَو �ل�

ُمرِّها! َهْل �ُّميُِّز – �أنا خاِدَمَك – َطْعَم ما �آكُُل َوما �أْشَرُب؟ 
َيُكوُن  لِماذ�  َو�لُمَغنِّياِت؟  لِلُمَغنِّيَن  َو�ل�ْسِتماِع  لِي  َفما 
َخاِدُمَك ِعْبئاً َجديد�ً َعَليَك ياَ َمول�َي �لَمِلَك؟ 36�أنا ل� 
أْشياِء �لّتي تريُد �أن تُْعِطيِني �إيّاها. َساأْعُبُر  �أْحتاُج �أيًّا ِمَن �ل�
ُأْرُدن َمساَفًة َقِليَلًة. 37لَِكِن �ْسَمْح لِي – �أنا  َمَعَك نَْهَر �ل�
خاِدَمَك – َفاأُعوَد �إلَى د�ِرْي، َفاأُموَت ِفي َمديَنتي، َو�ُأْدَفَن 
ِفي َمْقبرِة �أبِي َو�ُأمِّي. َفْلَيْذَهْب َكْمهاُم خاِدُمَك َمَعَك يا 

َمول�َي َوَمِلِكي، َو�ْفَعْل بِِه ما َتشاُء.«
َمِعي،  َكْمهاُم  »َسَيْذَهُب  �لَمِلُك:  38فاأجاَب 

َمَعُه ِمْن �أجِلَك. ساأْفَعُل لََك  َوُمْحِسناً  َوَساأكُوُن لَِطيفاً 
�أيَّ َشيٍء.«

داود يعوُد إَلى داِره
39فَقبََّل �لَمِلُك َبَرَزلّ�ُي َوباَرَكُه. َوعاَد َبَرَزلّ�ُي �إلَى 

ْعُب كُلُُّه َفَقْد َعَبُرو� �لنَّْهَر. د�ِرِه. �أّما �لمِلُك َو�لشَّ
�إلَى �لِجْلجاِل. َوَذَهَب  أرُدنِّ  نَْهَر �ل� 40عَبَر �لمِلُك 

َفَقْد  �إْسر�ئِيَل  بني  ذ� ونِْصُف  َيُهوَّ َبُنو  �أّما  ِكْمهاُم.  َمَعُه 
قاُدو� د�ُوَد ِعْبَر �لنَّْهِر.

ذا َبُنو إْسراِئيَل ُيجاِدلون بني َيُهوَّ
41َوجاَء َبُنو �إْسر�ئِيَل كُلُّهم �إلَى �لَمِلِك وقالُو� لُه: 

ذ� �إْخَوتُنا َسَرقُوَك َوَعَبرو� بَِك وبِعائلِتَك وِرجالَِك  »بنو َيُهوَّ
ُأْرُدن.« نَْهَر �ل�

أنَّ  »ل� �إْسر�ئِيَل:  َبِني  كُلُُّهم  ذ�  َيُهوَّ بنو  42فاأجاَب 
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ِصَلَة �لَقر�َبِة َبيَننا َوَبيَن �لَمِلِك �أوَثُق. َفِلَم �أنُْتم غاِضبوَن 
َعَلى ِحساِب  ِمنّا بِهذ� �لشاأْن؟ َفَنْحُن لَْم نَاأكُْل َطعاماً 

ْم لَنا �أيََّة َهد�يا.« �لَمِلِك، َوْهَو لَْم ُيَقدِّ
عشَرُة  �لَمِلِك  ِفي  »لَنا  �إْسر�ئِيَل:  َبُنو  43فاأجاَب 

لَِكنَُّكم  ِمْنُكم،  �أْكَثَر  بِد�ُوَد  لنا  َيِحقُّ  لذ�  �أْسُهٍم. 
�إعاَدِة  َعْن  �لُمَتَكلَّميَن  َل  �أوَّ كُنّا  لََقْد  َتجاَهْلُتُمونا. 

َمِلِكنا.«
ذ� �إلَى َبِني �إْسر�ئِيَل جاَء َقِبيحاً  لَِكنَّ َجو�َب َبِني َيُهوَّ
ِعبار�ِت  ِمْن  قُْبحاً  �أَشدَّ  ِعبار�تُُهم  كانَْت  �لُقْبِح.  �أَشدَّ 

َبِني �إْسر�ئِيَل.

ِشَبُع يقوُد إْسراِئيَل َبعيدًا من داُود

في َذلَِك �لَمكاِن، كاَن َرُجٌل ُيْدَعى ِشَبَع 20 
بُن بِْكري وهَو ِمْن َقِبيَلِة َبْنياِمْيَن. كاَن ُمثير�ً 
لَِيْجَمَع  �لبوِق  في  فنفَخ  لشيٍء.  َيصلُُح  ل�  للَمشاِكِل 

عَب ثُمَّ قاَل: �لشَّ

َة لَنا ِفي د�ُوَد.   » ل� ِحصَّ
ى. َة لَنا ِفي �ْبِن َيسَّ    ل� ِحصَّ

   فيا بني �إْسر�ئِيل،
   لَِنُعْد كلُنا �إلَى ِخَيِمنا.«

2َوَهَكذ� َتَرَك َبُنو �إْسر�ئِيَل كلُُّهم د�ُوَد َوَتِبُعو� ِشَبَع 

ذ� ل�ِزُمو� َمِلَكُهم َعَلى َطو�َل  بَن بِكِري. لِكنَّ َبِني َيُهوَّ
ُأْرُدن �إلَى َمديَنِة �لُقْدِس. �لطّريِق ِمْن نَْهِر �ل�

َحْيُث  �لُقْدِس  َمديَنِة  ِفي  َمْنِزلِِه  �إلَى  د�ُوُد  3َوعاَد 

بِالَمْنِزِل، وَقْد  للاْعِتناِء  نِسائِِه  ِمْن  َعْشر�ً  َتَرَك  َقْد  كاَن 
وَبقيَن  ُحّر�ٌس،  َحولِِه  ِمْن  منِزٍل خاٍص،  في  وَضَعُهنَّ 
وُيْعِطيِهنَّ  بِهنَّ  َيْعَتِني  د�ُوُد  كاَن   . مماتِِهنَّ َحتَّى  فيِه 
أر�ِمِل �إلَى  ، فِعْشَن َكال� �لطَّعاَم، لَِكنَُّه لَْم ُيعاِشْر �أيّاً ِمْنُهنَّ

. َيْوِم َمماتِِهنَّ
ذ� �إلَيَّ ِفي  4قاَل �لمِلُك لَِعماسا: »�ْجَمْع َبِني َيُهوَّ

ُغُضوِن َثلاَثِة �أيّاٍم. َوكُْن �أنَْت ُهنا �أْيضاً.«
ذ�، لِكنَُّه �ْسَتْغَرَق  5َفَذَهَب َعماسا لَيْجَمَع بني َيُهوَّ

ده لَُه �لمِلُك. وقتاً �أْطَوَل من �لّذي حدَّ

داُوُد َيطُلُب ِمْن أبيشاَي أْن يْقُتَل ِشَبع
�أَشدُّ  بِْكري  بُن  »ِشَبَع  أبيشاَي:  ل� د�ُوُد  قاَل  6ثُمَّ 

َخَطر�ً َعَلينا مّما كاَن �أْبشالوَم. لِذ� ُخْذ ُضّباطي َوِرجالي 
ْن  فاإ �أْسو�ٌر.  لَها  ُمُدناً  َيْدُخَل  �أْن  َقبَل  �أْسِرْع  َوطاِرْدُه. 
َدَخَل ِشَبُع �لُمُدَن �لَمْحِميََّة ِجّد�ً، َفَلْن نَسَتطيَع �لَقْبَض 

َعَليِه.«
7فغادَر يو�آب َمديَنَة �لُقْدِس لُيطاِرَد ِشَبَع بَن َبْكِري 

وَقْد �أَخَذ َمَعُه ِرجالَُه َو�لَكريتّيين َو�لفليتّييَن أ وغيَرُهم ِمَن 
أْقوياِء. �لُجنوِد �ل�

ُيوآُب َيْقُتُل َعماسا
خرِة  �لصَّ �إلَى  َو�لَْجيُش  يو�آُب  َوَصَل  8َوِعْندما 

�لَعظيَمِة ِفي ِجْبُعوَن، َخَرَج َعماسا لِِلقائِِهم. كاَن ُيو�آُب 
يُف في ِغْمِدِه. وَبينما  َيْرتِدي َبذلََتُه، َوَيَضُع ِحز�ماً َو�لسَّ
كاَن ماشياً لِِلقاِء َعماسا، َوَقَع َسيُفُه ِمَن �لِغْمِد فانَْتَشَلُه 
وحَمَلُه في يِدِه. 9ثُمَّ َساأَل َعماسا: »كيف حالَُك يا 

�أِخي؟«
َترِحيباً  َلُه  لُِيَقبِّ َذْقِنِه  ِمْن  َعماسا  َو�أْمَسَك  َيَدُه  َد  فمَّ
َيِد  في  كاَن  �لّذي  يِف  للسَّ َعماسا  َيَتنبَّْه  10ولَْم  بِِه. 
يِف في َبْطِنِه، َفَوَقَعْت  يو�آب �لُيسَرى، فطَعَنُه يو�آب بِالسَّ

أْرِض َوماَت بَِطعَنٍة و�ِحَدٍة. �أمعاؤُه َعَلى �ل�

ِرجاُل داُوَد ُيتاِبُعوَن الَبْحَث عن ِشَبع
َجديٍد  ِمْن  َبْحَثُهما  �أَبيشاُي  َو�أُخوُه  يو�آُب  َبد�أ  ثُمَّ 
باُن  َعْن ِشَبَع بِن بِْكِري. 11َوَوَقَف �أَحُد ُجنوِد يو�آَب �لشُّ
�لّذيَن  َجِميعاً  �لرَّجاُل  َوقاَل: »�أيُّها  ُجثَِّة َعماسا،  ِعْنَد 

َتْدَعُموَن ُيو�آَب َود�ُوَد، فلَنْتَبْع يو�آَب.«
َوَسَط  د�ً  ُمَمدَّ �لطَّريِق،  َوَسِط  في  َعماسا  12كاَن 

ِدمائِِه. فلاَحَظ �لُجْنِديُّ �لّشاُب �أنَّ �لناَس كُلُّهْم ظلّو� 
َيَتَوقَّفوَن للنَّظِر �إلَى �لُجثَِّة. َفَدْحَرَجها بعيد�ً عِن �لطَّريِق 
�إلَى د�ِخِل �لَحقِل، وغطّاها بِقْطَعِة قُماٍش. 13وَبْعَد �أْن 
�ُأْبِعَدْت ُجثَُّة َعماسا عِن �لطَّريِق، َمرَّ �لنّاُس بِها َوَحْسُب 

و� �إلَيِه َوطاَرُدو� ِشَبَع بَن بِكري. وَتِبُعو� يو�آَب. فانْضمُّ

أ 7:20 الَكريتّيين َوالفليتيين. �لحرس �لملكي لِد�ود. )�أيضاً 

ِفي �لعدد 23(
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ِشَبُع َيْهُرُب إَلى آبَل بيَت َمْعكة
14مرَّ ِشَبُع بُن بِْكري بِكافَِّة قبائِِل �إْسر�ئِيَل َوُهَو في 

�لبيريُّوَن  َكَذلَِك، �جَتَمَع  َمْعكة.  بيِت  �آَبَل  �إلَى  َطِريِقِه 
كُلُُّهم وتِبعوُه.

َمْعَكَة،  َبْيَت  �آبَِل  �إلَى  وِرجالَُه  يو�آُب  15وجاَء 

�لَمديَنِة  ِجد�ِر  ِعْنَد  �لتُّر�َب  ُسو�  َكدَّ ثُمَّ  َوحاَصُروها. 
َحتَّى يتَمكَّنو� من �لتََّسلُِّق فوَقُه. َور�َح ِرجالُُه َيْضُرُبوَن 

بِالِحجاَرِة َعَلى �لجد�ِر ليْهِدُموُه.
16َوناَدِت �ْمر�أٌة َحكيمٌة ِمْن د�ِخِل �لَمِدينِة َوقالَْت: 

�أْن  �ُأريُد  �إلَى ُهنا.  �أْن ياأْتَِي  ! قُولو� ليو�آب  �إليَّ »�أْصغو� 
�ُأكلَِّمُه.«

�أنَْت  »َهْل  َفساألَْتُه:  لُيكلَِّمها،  ُيو�آُب  17وذَهَب 

ُيو�آُب؟«
�أجاَب: »نََعم، �أنا ُهَو.«

». فقالَْت لَُه �لَمر�أُة: »�أْصِغ �إليَّ
فقاَل لها: »�إنَِّني �ُأْصِغي.«

�لنّاُس  كاَن  �لماِضي،  »في  �لَمْر�أُة:  قالِت  18ثمَّ 

َعَلى  وَسَتْحصلوَن  �آبَل  ِفي  �لنَّْجَدَة  ›�ُأطلُبو�  َيُقولوَن: 
ِمَن  َكِثيريَن  ِمْن  و�ِحَدٌة  19َو�أنا  �إلَيِه.‹  َتْحتاُجوَن  ما 
أْوفياَء ِفي َهِذِه �لَمديَنِة. َوها �أنَْت تحاِول  �لُمسالِميَن �ل�
ٍة ِمْن ُمُدِن �إْسر�ئِيَل. َفِلَم تُريُد َتْدميَر  َتْدِميَر َمديَنٍة ُمِهمَّ

ما هَو ِملٌك هلِل؟«
20�أجاَب يو�آُب: »�ْسَمِعي، �أنا ل� �أريُد تدميَر شيٍء! 

من  َرُجٌل  بِد�ِخِلها  21لِكْن  مديَنِتُكم.  َتْدميَر  �أريُد  ل� 
َجَبِل �أْفر�يَِم وهَو ُيدعى ِشَبَع بَن بِكري، َوَقْد َتَمرََّد ِضدَّ 
�لمِلِك د�ُوَد. �أحِضروُه �إليَّ وَساأبَتِعُد َعْن هذِه �لمديَنِة 

َوْحدي.«
فقالَِت �لَمْر�أُة ليو�آب: »حسناً، َسُيرَمى لََك بر�أِسِه 

وِر.« ِمْن َفْوِق �لسُّ
�لنّاِس  �إلَى  َشديَدٍة  بِحكَمٍة  �لمر�أُة  ثِت  تحدَّ 22ثُمَّ 

كُلِِّهم في �لمديَنِة. فَقَطُعو� ر�أَس ِشَبَع بَن بِكري وَرْمو� 
بِه �إلَى يو�آَب ِمْن َفْوِق ُسوِر �لمديَنِة.

�لَمديَنَة.  �لَجيُش  �لبوِق وغادَر  يو�آُب في  نََفَخ  ثُمَّ 
َفَذَهَب �لجُنوُد �إلَى دياِرهم وعاَد يو�آُب �إلَى �لَمِلِك في 

َمديَنِة �لُقْدِس.

العاِملوَن لدى داُود
�إْسر�ئِيل.  في  كُلَِّه  �لجيِش  قائَِد  يو�آُب  23كاَن 

وَبناياُهو بُن يهوياد�َع يقوُد �لكريتّييَن َو�لفليتّييَن. 24�أّما 
�أدور�ُم فكاَن مسؤول�ً عن �لُعّماِل �لُمَجنَِّديَن، َوُيوشافاُط 
رِّ.  ، 25َوِشيو� �أَميناً لِلسِّ ِجلِّ بُن �أِحيلوَد مسؤول�ً َعِن �لسِّ
�ليائيريُّ  26َوِعير�  كاِهَنين،  َو�أْبياثاُر  صاُدوُق  َوكاَن 

ُمستشار�ً لِد�ُوَد.

عاِئلُة شاوَل تناُل ِعقاَبها

َمجاعٌة 21  َحَصَلْت  َمِلكاً،  د�ُوُد  كاَن  َبيَنما 
�ْسَتَمرَّْت ثلاَث سنو�ٍت. َفصلّى د�ُوُد �إلَى 
اهلِل فاأجاَبُه اهلُل: »شاوُل َوعائِلُتُه – عائِلُة �لُمْجِرمين – ُهُم 

َبُب ِفي َزَمِن �لجوِع هذ�. َحَصَلت هذه �لَمجاَعُة  �لسَّ
ل�أنَّ شاوَل َقَتَل �لجبعونّيين.«

2لم َيُكِن �لجبعونّيوَن ِمَن َبِني �إْسر�ئِيَل، َبْل كانو� 

َقْد  �إْسر�ئِيَل  َبُنو  َوكاَن  أُموريِّيَن.  �ل� بِِقيَِّة  من  َجماَعًة 
�أر�َد  شاُوَل  لَِكنَّ  بِِهم.  �ل�أَذى  ُيلِحقو�  باألّ�  وَعدوُهم 
�أْن َيقِضَي َعَليِهْم بِسبِب َغيَرتِه َعَلى َبِني �إْسر�ئِيَل وَبِني 

ذ�. يُهوَّ
3قاَل  وكلََّمُهم.  �لجبعونّيين  د�وُد  �لَمِلُك  َفَجَمَع 
َخطيَِّة  لَمْحِو  �أْفعُل  ماذ�  لُكْم؟  �أْصَنُع  »ماذ�  لُهم: 

�إْسر�ئِيَل، لَِكي تُباِركو� َشعَب اهلِل؟«
4فقاَل �لجبعونّيوَن لد�وَد: »ل� نُِريُد ِمْن عائِلِة شاُوَل 

َذَهباً �أْو ِفّضًة، َولََيَس لَنا �لَحقُّ في َقتِل �أيِّ شخٍص في 
�إْسر�ئِيَل.«

فقاَل د�ُوُد: »َفماذ� ُيمِكُنني �أْن �أْصَنَع لُكم؟«
5فقاَل �لَجْبعونّيوَن لِْلَمِلِك د�ُوَد: »لقد حاَوَل شاُوُل 

باَدتِنا َجِميعاً ِمْن بلاِد �إْسر�ئِيَل.  �لَقضاَء َعَلينا، َوَخطََّط ل�إ
اهلُل، أ  َمَسَحُه  �لَِّذي  شاوَل  �أبناِء  من  َسْبَعًة  6فَسلِّْمنا 

َوَسَنعِدُمُهْم �أماَم اهلِل عند جبِل َجْبَع، َجَبِل شاوَل.«
فقاَل �لَمِلُك د�ُوُد: »َساُأَسلُِّمُكْم �إيّاُهم.«

بِن  يوناثاَن  بَن  َمِفيُبوَشَث  �سَتثَنى  �لمِلَك  7لِكنَّ 

�لملُك  كاَن  يهوه«  »مِسيح  َمَسَحُه اهلل. حرفياً  ِذي  الَّ أ 6:21 

لُه  ُيمَسُح بزيٍت َو�أطياٍب خاّصة كعلامٍة على �أّن �هلَل قِد �ختارُه َو�َأهَّ
لهذ� �لعمل.
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شاوَل، بَِسَبِب َعهِد اهلِل �لَِّذي َقَطَعُه د�ُوُد َمَع يوناثاَن 
بِن شاوَل. 8َو�ختاَر َد�ُوُد �أرمونَي َوَمِفيُبوَشَث �ْبَني شاُوُل 
ِمْن َزْوَجِتِه ِرصَفَة، َو�أبناَء ِميكاَل بِنِت شاُوُل �لَخْمَسَة، 
. 9َوَسلََّم د�ُوُد هؤل�ِء  َزوَجِة َعْدِرئيَل بِن بِرَزلّ�َي �لَمُحِوليَّ
�لرِّجاَل �لسبَعَة �إلَى �أيِدي �لَجبُعونّييَن. فجاؤو� بِهم �إلَى 
معاً.  بعُة  �لسَّ فماَت  اهلِل،  �أماَم  َو�أعَدُموُهْم  ِجْبَع  َجَبِل 
�ُأْعِدمو� ِفي �أيّاِم �لَحصاِد �ل�أولى، في �لّربيِع، َمَع بِد�يِة 

َمْوِسِم َحصاِد �لّشعيِر.

داُوُد َوِرصَفة
10َفاأخَذت ِرصَفُة بِنُت �أيََّة لباَس �لَخيِش َوَوضَعْتُه 

�لحصاِد  َموِسِم  بِد�َيِة  ِمْن  ُهناَك  فبقَي  خرِة.  �لصَّ فوَق 
وَحتَّى َموِسِم �ل�أمطاِر. ثُمَّ �أَخَذْت تُر�ِقُب ُجَثَث �لَقتَلى 
ِمَن  َتناَل  باأْن  �لجاِرَحِة  للطُّيوِر  تسَمْح  َفَلْم  نَهاَر،  ليَل 
�لُجَثِث خلاَل �لنهاِر، ول� للحيو�ناِت �لُمْفَتِرَسِة خلال 

�لليِل.
جاِرَيُة  ِرصَفُة  َتْصَنُعُه  بما  د�ُوَد  �لنّاُس  11فاأخَبَر 

شاوَل. 12فاأَخَذ ِعظاَم شاُوَل َوُيوناثاَن ِمَن ِرجاِل يابِيش 
ِجْلعاَد. وكاَن هؤل�ِء َقْد َحَصلُو� َعَليها َبْعَد َمْقَتِل َشاُوَل 
َعلَّقو�  َقْد  �لِفِلسطّيوَن  كاَن  �لَجلُبوَع.  ِفي  َوُيوناثاَن 
�لُجثَّتيِن َعَلى ِجد�ٍر ِفي َبيَت شاَن. لَِكنَّ رجاَل يابِيَش 
تِْلَك  َعْن  َو�أبَعُدوُهما  �لُجثَّتيِن  َوَسَرقُو�  َذهُبو�  ِجْلعاَد 

ِة. �لِمْنَطَقِة �لعامَّ
13�أحَضَر د�ُوُد ِعظاَم شاُوَل َو�ْبِنِه ُيوناثاَن ِمْن يابِيَش 

بعِة �لّذين ُعلُِّقو�  َجْلعاَد، َو�َأَمَر بَِجمِع ِعظاِم �لرِّجاِل �لسَّ
َعَلى �ل�أخشاِب لَِدفِنها. 14ثُمَّ َدَفُنو� ِعظاَم شاوَل َو�بِنِه 
في  أنْفاِق  �ل� �أَحِد  د�خَل  َبْنياِمْين،  ِمْنَطَقِة  في  يوناثاَن 
مقَبَرِة َقْيٍس َو�لِِد شاوَل. َفَعَل �لناُس كُلَّ ما �أَمَرُهم بِه 
تِْلَك  ِفي  عِب  �لشَّ َصَلو�ِت  �إلَى  �هلُل  فاأْصَغى  �لمِلُك، 

أْرِض. �ل�

الَحْرُب مع الِفِلسطّيين
�إْسر�ئِيل،  ِضدَّ  �ُأْخَرى  َحْرباً  �لِفِلسطّيون  15َوَشنَّ 

َفَخرَج د�ُوُد وِرجالُُه لمحارَبِتِهم. لَِكنَّ د�ُوَد َتِعَب كثير�ً 
�لتَّابِِعيَن  �لعمالِقِة  �أَحَد  َبُنوُب  يِْشِبي  16كاَن  وَضُعَف. 

مئِة  ثلاَث  نَحَو  َيِزُن  ُرْمُحُه  ر�فا. أ كاَن  �لُمَزيَِّف  لَِه  لِلاإ
ِمثقاٍل ب ِمْن �لُبرونِْز، َوَيْحِمُل َسيفاً َجديد�ً. َفحاَوَل �أْن 
يقُتَل د�ُوَد، 17لَِكنَّ �أبيشاَي بَن ُصُرِويََّة َقَتَل �لِفلسِطيَّ 

َو�أنَْقَذ د�ُوَد.
ثُمَّ قَطَع ِرجاُل د�ُوَد َوْعد�ً خاّصاً للمِلِك َفقالو� لُه: 
ْن  »ل� َيْنَبِغي �أْن َتْخُرَج َمَعنا �إلَى �لَمْعَرَكِة ِفيما َبْعُد. فاإ

َفَعْلَت، ُربَّما َتْخَسُر �إْسر�ئِيل �أْعَظَم قاَدتِها.«
مع  �ُأْخَرى  حرٌب  وَقَعْت  ل�حٍق،  وْقٍت  18في 

�لِفِلسطّييَن في جوب، فَقَتَل ِسْبكاي �لحوشي ساَف، 
َوُهَو ِمْن �أتباِع ر�فا.

ِفي  �ُأْخَرى  حرٌب  وَقَعْت  ل�حٍق،  وقٍت  19وفي 

ُجوَب َمَع �لِفِلْسطيّييَن، فقتَل �ألحاناُن بُن ياعِريَّ �ُأورِغيَم 
ِمْن َبيَت لَْحَم ُجلياَت �لَجتّيَّ �لَِّذي كاَن ُرْمُحُه َضْخماً 

ِمثَل نَوِل �لنُّّساِج.
20ثُمَّ وَقَعْت َحْرٌب �ُأْخَرى ِفي َجّت. وكاَن َرجٌل 

َضخٌم ِجد�ً، لَُه ِستَُّة �أصابَع ِفي كلٍّ ِمن َيَديِه وِفي كلٍّ 
كاَن  �إْصِبعاً.  َوُعشروَن  �أْرَبَعٌة  ِرجَليِه – َمجُموُعها  ِمن 
هذ� �لرَُّجُل مَن �لَعمالَِقِة �أيضاً. 21وَقْد َتحّدى �إْسر�ئِيَل 
بُن  يوناثان  َقَتَلُه – كاَن هذ�  يوناثان  لَِكنَّ  بِها،  َوَسِخَر 

َشْمَعى �أِخي د�ُوَد.
من  كُلُُّهم عمالَِقًة  أْرَبَعُة  �ل� �لرَّجاُل  هؤل�ِء  22كاَن 

جت، وَقْد قُِتلو� َعَلى يِد د�ُوَد ورجالِِه.

أنشودُة داُوَد في تمجيِد اهلل

ُأنُْشوَدَة هلِل َيْوَم 22  َرنََّم د�ُوُد َكِلماِت َهِذِه �ل�
�أنَْقَذُه اهلُل ِمْن شاُوَل َوِمْن َجِميِع �أْعد�ئِِه، 

2َفقاَل:

  » اهلُل َصْخَرتِي َوِحْصِني
أِمْيُن.    َوُمْنِقِذي �ل�

ر�فا.«  �أبناء  �أْو  ر�فا،  �م  »ُخدَّ �أْو  رافا.   . . . التابعين  أ 16:21 

أوَِّل 4:20–8. َويعني �سُم »ر�فا«  أيّاِم �ل� �نظر �أيضاً كتاَب �أخباِر �ل�
�لّضعيف. )�أيضاً ِفي �ل�أعد�د 18، 20، 22(

ب 16:21 ِمثقال. حرفياً »شاقل.« َوُهَو ُعملٌة قديمٌة، َوِوحدُة قياٍس 

للَوزِن تعادُل نَحَو �أَحَد َعَشَر غر�ماً َونِصٍف.
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3  ُهَو �إلِهي،  
خَرُة �لّتي �ألَتجُئ �إليها.    ُهَو �لصَّ

   �هلُل ِدرِعي.
تُُه تُْنِقُذني َوَتْنُصُرنِي.    قُوَّ

   �هلُل َمْلَجاأِي �لُمْرَتِفُع،
أميُن،    َوَملاِذَي �ل�

   ُهَو ُمْنِقِذي.
أْعد�ِء �لُعَنفاِء.    ُيْنِقُذني ِمَن �ل�

4  َدَعْوُت اهلل �لذي َيْسَتِحقُّ �لتَّْسبيَح،  
   فَخَلْصُت ِمْن �أْعد�ئي!

5 » �أحاَطْت �أْمو�ُج �لَموِت بِي،  
   َوهاَجَمتِني ُسُيوُل �لَهلاِك.

6  ِحباُل �لهاِوَيِة كُلُّها كانَْت َحولِي.  
   َو�أفخاُخ �لَموِت ِمْن �أماِمي.

7  في ِضيقي َدَعوُت اهلَل،  
   َدَعوُت �إلهي.

   فَسِمَع ِمْن َهيَكِلِه َصْوتِي.
   َوَدَخل ُصر�ِخي �ُأُذنَْيِه.

أْرُض َو�ْرَتَجَفْت! 8  ثمَّ �ْهتزَِّت �ل�  
ْت، ماُء َتَحرََّكْت َو�ْرَتجَّ    �لسَّ

َُّه َغِضَب! أن    ل�
9  ِمْن �أنِفِه َخَرَج �لدُّخاُن،  

   وناٌر ُمْشَتِعلٌة �نَْطَلَقْت ِمْن َفِمِه،
   َو�تََّقَدْت ِمْنها �لَجْمُر.

10  َشقَّ �هلُل �لسماَء!  
   َوَقَف َفْوَق َغْيَمٍة َسميكٍة د�كنٍة!

11  كاَن َيطيُر ُممَتِطياً َملائَِكَة �لَكُروبِيَم أ   
�لُمَحلِّقَة،

   وقِد �ْمتطى �لّريَح.

في  �هلل  تخدم  ُمجنّحٌة  مخلوقاٌت  الَكُروبيم.  مالئكة  أ 11:22 

�ل�أغلِب كُحّر�ِس حول عرش �هلل َو�ل�أماكن �لمقّدسة. وهناك تمثال�ن 
للكروبيم على غطاء صندوق �لعهد �لذي يمثّل حضور �هلل. �نظر 

كتاب �لخروج 10:25–22.

12  لفَّ �هلُل �لغيوَم �لّد�ِكَنَة ِمْن َحولِِه،  
   َكما لَْو كانَْت َخيَمًة.

   َجَمَع �لِمياَه ِفي �لُغيوِم.
13  �نطلَقِت �لَجمر�ُت َكالَفْحِم �لُمْشَتِعِل  

وِء �لّساِطِع ِمْن َحولِِه!    من �لضَّ
ماِء، 14  �أْرَعَد اهلل في �لسَّ  
َع �لعليُّ صوَتُه.    وسمَّ

15  َو�أطَلَق ِسهاَمُه  
.    وشتََّت �لعدوَّ

   �أْرَسَل �للَّه ُبُروَقُه،
   َفتفرََّق �لنّاُس ُمْرَتِبِكيَن َوِفي َحيَرٍة.

ٍة، 16 » تَكلَّْمَت يا اهلُل بِقوَّ  
   ومن فِمَك هبَّْت ريٌح قويٌَّة،

   فتر�َجَعِت �لِمياُه،
   َحتَّى ر�أينا َقْعَر �لبحِر،

أْرِض.    َو�أُسَس �ل�

17 » َمدَّ ِذر�َعُه ِمْن َعليائِِه،  
   َو�أْمَسَك بِي،

   َوَسَحَبِني ِمَن �لِمياِه �لَعِميَقِة �لُمْنَدِفعِة.
18  خلََّصني ِمْن �أْعد�ئِي �لذيَن ُهْم �أْقَوى ِمنِّي.  

،    �أنقَذني ِمْن ُمبِغِضيَّ
   َفَقْد كانُو� �أَقَوى ِمْن �أْن �ُأو�َجَهُهْم َوحِدي.

19  َوَقْعُت ِفي ُمِصيَبٍة،  
   َوهاَجَمِني �أْعد�ئِي،

   لَِكنَّ اهلَل َسَنَدنِي َو�أعانَِني.
20  �هلُل ُيِحبُّني،  
   لِذ� �أنَْقَذني،

   َو�أَخَذنِي �إلَى َمكاٍن �أِميٍن ل� ِضيَق ِفيِه.
21  َسيكافُئِني اهلُل  

أنني فَعْلُت �لّصو�َب،    ل�
   لَْم �أْقَتِرْف �أيَّ خطاأٍ،

   لِذ� َسَيْصَنُع �ل�أشياَء �لَحَسَنَة لي.
أنْني َمَشيُت ِفي ُسُبِل اهلِل، 22  ل�  
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   َولَْم �ُأْخِطْئ �إلَى �إلَِهي َكال�أشر�ِر.
ُل بها، 23  �أذكُُر د�ئِماً شر�ئَعُه َو�أتاأمَّ  

   َول� �أِحيُد َعنها!
24  �أبقى �أِميناً لَُه،  

   َو�أحفظ نفسي نَِقّياً بِلا �إْثٍم �أماَمُه.
25  لذ�، سُيكاِفُئِني اهلُل َحَسَب بِرِّي َوصلاِحي،  

لاِح �لَِّذي َير�نِي �أْعَملُُه.    بحسِب �لصَّ

26 » تُظِهُر �أمانََتَك لِلاأَمناِء،  
   َوَصلاَحَك لِلّصالِِحيَن.

أنِْقياِء. 27  تُْظِهُر نَقاَءَك َمَع �ل�  
   َوتُْظِهُر ِحَيَلَك َمَع �لُمْنَحِرِفيَن.

28  تُساِعُد �لُمتو�ِضعيَن يا �هلل.  
   لَِكنََّك َتجلُُب �لعاَر َعَلى �لُمتفاِخريَن.

29  �أنَْت ِمْصباِحي يا اهلُل،  
   اهلُل ُيضيُء �لظُّْلَمَة ِمْن َحولي.

30  بَمُعونَِتَك �أُدوُس ُجُيوشاً.  
.    بَمُعونَِة �هلِل، �أَتَسلَُّق ُجْدر�َن �لَعُدوِّ

31 » َطريُق �هلِل كاِمٌل.  
   َكِلَمُة اهلل �جتاَزْت َكلَّ �ْمِتحاٍن.

   ُهَو تُْرٌس لَِمْن َيحَتُموَن بِِه.
32  ما ِمْن �إلٍه َغْيُر اهلِل،  

   َوما ِمْن َصْخَرٍة ِسو�ه.
33  �هلُل ِحْصِنَي �لَمِنْيُع.  

أنقياَء ليسلُكو� �لدرب �لصحيح،    ُيساِعُد �ل�
34  ُيساِعُدنِي فاأْعدَو َسريعاً َكالَغز�ِل!  

   ُيْبقيني فوَق �لمشاِرِف.
بني لَِشنِّ �لَحْرِب، 35  ُيَدرِّ  

   فُتطِلَق ِذر�َعيَّ سهاماً َقويًَّة.

36 » �أنَْت َحَميَتني يا �هلُل  
   َجَعْلَتِني َعظيماً،

أهِزَم َعدّوي.    وساَعْدَتني ل�

ًة في ِرجليَّ وكاِحليَّ 37  تْمنحني قُوَّ  

   فاأمِشَي سريعاً من غيِر �أْن �أَتَعثََّر.
38  �أريُد �أْن �ُأطاِرَد �أعد�ئي،  

   َحتَّى �ُأهِلُكُهْم!
   َولَْن �أُعوَد

   َحتَّى ينتهَي �أْمُرُهم!
39  �أهَلْكُت �أْعد�ئَي.  

   َهَزمُتُهم!
   َولَْن َيْنَهُضو� َبْعَد �لَيْوِم.

.    َسَقَط �أعد�ئي ِعْنَد َقَدميَّ

ْدَتِني في �لَمْعَرَكِة، 40 » َشدَّ  
   َوَجَعْلَت �أعد�ئي َيْنهاُرون �أماِمي.

أناَل ِمْن َعُدّوي، 41  َمَنْحَتِني �لُفْرَصَة ل�  
   َو�أهِزَم �لِذي َيْكَرُهِني.

42  َصَرَخ �أْعد�ئِي َطَلباً لِْلُمساَعَدِة،  
   لَِكنَّ ما ِمْن �أَحٍد لُيْنِقَذُهْم.

   َبْل َونََظرو� �إلَى اهلِل،
   لَِكنَُّه لَْم َيْسَتِجْب لَُهْم.

43  َقطَّْعُت �أعد�ئي،  
أْرِض.    َفصاُرو� َكالتُّر�ِب َعَلى �ل�

   َسحْقُت �أْعد�ئي َوُدْسُتُهْم،
و�ِرِع.    َكما �أُدوُس �لَوحَل ِفي �لشَّ

44 » �أنَْت �أنَْقْذتني ِمْن ُمؤ�َمر�ِت َشعِبي    
ِضدِّي.

ُأَمِم.    �أْبَقْيَت َعَليَّ حاِكماً َعَلى تِْلَك �ل�
   َيخُدُمني �ُأناٌس لَْم �أْعِرْفُهُم!

45  َيَتَذلَُّل �أماِمي �ُأناٌس ِمْن بِلاٍد �ُأْخَرى!  
   ُيْسِرُعوَن �إلَى طاَعِتي َفوَر َسماِع �أمِري.

46  �أولَِئَك �لُغَرباُء َيْرَتِعُدوَن َخْوفاً.  
   َيْخُرُجوَن ِمْن َمخابِِئِهْم

   وُهم َيْرَتِجفوَن ِمَن �لَخْوِف.

! 47 » اهلُل ُهَو �لَحيُّ  
ُد َصْخَرتِي.    �أَمجِّ
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   �هلُل عظيٌم.
خَرُة �لتي تُْنِقُذني.    ُهَو �لصَّ

48  ُهَو �هلُل �لِذي، من �أجلي، عاَقَب �أْعد�ئِي  
عوَب َتْخَضُع لُِحكْمي.    َجَعَل �لشُّ

49 » ِمْن �أْعد�ئِي َخلَّْصَتني!  
   ساَعْدَتني َعَلى َهِزيَمِة َمْن َوَقُفو� ِضدِّي.

   �أنَقْذَتِني ِمَن َعديمي �لرَّحَمِة!
ُأَمِم يا اهلُل. ُدَك َوَسَط �ل� 50  لذ� �ُأَمجِّ  

أناِشْيَد.    لذ� �أنِْشُد ل�ْسِمَك �ل�

51 » ُيعْيُن �هلُل َمِلَكُه لَيفوَز بَِمعاِرَك َكثيرٍة!  
   ُيْظِهُر �هلُل ُحبَُّه َو�إْحسانَُه
   لمِلِكِه �لَِّذي َمَسَحُه.

أبِد.«    لد�ُوَد َونَسِلِه �إلَى �ل�

َكِلماُت داُوَد األخيرة

أِخيَرُة:23  هذِه ِهَي َكِلماُت د�ُوَد �ل�

  » هذِه �لَكِلماُت ِمْن د�ُوَد ْبِن يّسى،
   ِمَن �لرَُّجِل �لذي َجَعَلُه �هلُل َعِظيماً،

   �لَمِلِك �لَّذي �ْختاَرُه �إلُه َيْعُقوَب،
   �لُمَرنِِّم �لَعْذِب ِفي �إْسر�ئِيل.

. 2 » ُروُح اهلِل َتَكلََّم فيَّ  
   َكِلَمُتُه كانَْت َعَلى لِساني.

3  �إلُه �إْسر�ئِيل َتَكلََّم،  
   صخرُة �إْسر�ئِيل قاَل لي:
› من َيحُكُم �لنّاَس بَِعدٍل،   

   َمْن َيحُكُم ِفي َخْوِف �هلِل،
4  َسَيكوُن َكَضوِء �لّصباِح ِعْنَد �إْشر�ِق   

ْمِس، �لشَّ
باِح بِلا ُغُيوٍم.    َكالصَّ

،    سيكوُن َكالعشِب �ل�أخضِر �لطِريِّ
ْمِس َبْعَد �لَمَطِر.‹    �لخاِرِج بِفعِل ُشُروِق �لشَّ

5 » َجَعَل �هلُل عائِلتي َقِويًَّة �آِمَنًة.  
أبِد!    َقَطَع َمِعي َعهد�ً �إلَى �ل�

   َحِرَص �هلُل َعَلى �أْن َيُكوَن �لَعْهُد ُمحَكماً 
َو�آِمناً،

   فلا شكَّ باأنَُّه َسَيْمَنُحني كُلَّ �نِْتصاٍر
   َسَيْمَنُحني كُلَّ ما �ُأريُد!

ْوِك. أْشر�ُر َفَكالشَّ 6 » �أّما �ل�  
   بلا فائدة �أْو منفعة،
أْرِض،    ُيلَقْوَن �إلَى �ل�

   َول� َتْرَفُعُهْم َيٌد.
7  �إْن لََمَسُهْم �أحٌد،  

   تاأّذى َكما لَْو ل�َمَس ُرْمحاً
   ِمْن َخَشٍب �أْو ِمْن َحديٍد.

   �أجْل، �أولِئَك �لنّاُس ُهْم َكال�أشو�ِك.
   وسُيلَقى بِِهْم ِفي �لنّاِر،

   َفَيْحَتِرقوَن �ْحِتر�قاً!«

أْبطاُل داُود
8َوَهِذِه ِهَي �أسماُء ُجُنوِد د�ُوَد �لَجبابرِة:

�لَمِلِك  قُّو�ِت  قائُِد  َوُهَو  �لتَّْحَكُمونِيُّ  �إيْشُبوَشُث 
، وَقْد َقَتَل َثمانِي  ِة. َكَذلَِك ُيدَعى َعديُنو �لَعْصنيَّ �لخاصَّ

ِمئِة رُجٍل ِفي ُمو�َجهٍة و�ِحَدٍة.
أُخوِخي. َوُهَو و�ِحٌد ِمَن  9تلاُه �أليعازر بُن دودو �ل�

أبطاِل �لثلاثِة �لّذين كانو� مع د�ُوَد في �لوقِت �لذي  �ل�
لِْلَمْعَرَكِة،  �ْجتمعو�  قِد  كانو�  �لِفِلْسطّييَن.  فيِه  ْو�  تحدَّ
�ألِيعاَزُر  �نَْسَحُبو�. 10َوحاَرَب  �إْسر�ئِيَل  َبِني  ُجنوَد  لِكنَّ 
كاً  ُمَتَمسِّ َظلَّ  لَِكنَُّه  كثير�ً.  تِعَب  �أْن  �إلَى  �لِفَلْسطّييَن 
ر في �لقتاِل. َوَقْد نََصَر اهلُل �إْسر�ئِيَل ِفي  بَِسيِفِه، َو�ستمَّ
َذلَِك �ليوِم نَصر�ً َعِظيماً. َوعاَد �لنّاُس َبْعَد �أْن فاَز �ألِيعازُر 
ِمْن  �لَغنائَِم  لياأخذو�  َفَقْط  �لَمْعَرَكِة، لكنَّهم جاؤو�  ِفي 

ُجنوِد �لَعُدوِّ �لَمْقُتولِيَن.
�ْجَتَمَع  َفِحيَن  ِمْن هار�َر.  �آِجي  ْبُن  ُة  11َوتلاُه شمَّ

�لِفَلْسطيّوَن وجاؤو� للِقتال، َوحاربو� ِفي َحقٍل للَعَدِس، 
َهَرَب �لنّاُس ِمْنُهم. 12لِكنَّ شّمة وَقَف َوَسَط �لَحقِل 
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ود�َفَع َعنُه، وَهَزَم �لِفلْسطّييَن. ونََصَر اهلُل َبِني �إْسر�ئِيَل 
في َذلَِك �لَيوِم نَصر�ً عظيماً.

13وذ�َت َمرٍَّة، كاَن د�ُوَد ِفي َمغارِة َعُدلّ�م، َو�لجيُش 

�لِفِلْسِطيُّ ُمعسِكٌر ِفي و�ِدي َرفائِيَم. َفَزَحف ثلاَثٌة ِمَن 
ْرِب �إلَى  أْرِض، َعَلى طوِل �لدَّ أْبطاِل �لثّلاثيَن َعَلى �ل� �ل�

�لَمغاَرِة لَِكي ينضّمو� �إلَى د�ُوَد.
14ِفي َذلَِك �لَوْقِت، كاَن د�ُوَد في �لِحصِن، وفِرَقٌة 

د�ُوُد  15َوقاَل  لْحَم.  َبيَت  ِفي  �لِفَلْسطّييَن  �لُجنوِد  ِمَن 
بَِحِنيٍن: »�أَتَمنَّى لَو ُيْعِطَيني �أَحٌد َبْعَض �لماِء ِمَن �لِبْئِر 
أبطاَل  �ل� 16َفَشقَّ  لَْحَم!«  َبْيَت  �َبِة  بوَّ ِمْن  بِالقُرِب  �لَِّتي 
، َونََشلُو�  �لثَّلاَثَة طريَقُهْم َعْبَر ُصفوِف �لَجيِش �لِفِلْسطيِّ
َبْعَض �لماِء ِمْن �لِبْئِر �لَِّتي بِالُقْرِب ِمْن بّو�بِة َبْيَت لَْحَم، 
َوجاؤو� بِِه �إلَى د�ُوَد. َفَرَفَض �أْن َيْشَرَب ِمْنُه، َبْل َسكَبُه 
َتْقِدَمًة هلِل. 17َوقاَل: »ل� َسَمَح اهلُل! َكيَف �أشَرُب ِمْن 
�لّذين خاَطُرو�  �لرِّجاِل  َدَم  �أشَرُب  فكاأنَّني  �لماَء؟  هذ� 
�لماَء.  َيْشَرَب  �أْن  د�ُوُد  َفَرَفَض  �أجِلي.«  ِمْن  َبَحياتِِهْم 

أبطاُل �لثَّلاَثُة َكِثير�ً ِمَن �لُبُطول�ِت. َوَقْد َفَعَل �ل�

جنوٌد شجعاٌن آخرون
قائَد  ُصُرِويََّة،  ْبِن  ُيو�آَب  �أخا  �أبِيشاُي،  18كاَن 

أْبطاِل �لثَّلاثِّة. َفَقْد َقَتَل بُِرْمِحِه َثلاَث ِمَئِة ِمْن �أْعد�ئِِه.  �ل�
قائَِد  �أْصَبَح  19ثُمَّ  �لثَّلاَثِة.  أبطاِل  َكال� َمْشهور�ً  َفاأْصَبَح 

�لثَّلاَثِة، َمَع �أنَُّه لْم َيِصْل �إلَى َمهاَرتِِهْم.
رُجٍل  �بُن  َيُهوياد�َع، وهو  بُن  َبناياُهو  ُهناَك  20ثُمَّ 

جاَعِة. َفَقَتَل  قِويٍّ ِمْن َقْبِصِئيَل. َوُهَو َمعُروٌف بِاأعمالِِه �لشُّ
أياِم، َبْيَنما كاَن �لثَّْلُج  �إبَني �آريل �لُمو�آبي. وفي �أحِد �ل�
�أَسد�ً.  َوَقَتَل  أْرِض  �ل� َبناياُهو ُحْفَرًة ِفي  َيَتساَقُط، َدَخَل 
�لِمْصريُّ  َضْخماً. كاَن  ِمْصريًّا  ُجنديًّا  َقَتَل  21َكَذلَِك 

َيْحِمُل َعصاً  َفكاَن  َبناياُهو  �أّما  ُرْمحاً،  َيِدِه  ِفي  َيْحِمُل 
لَيَس �إلّ�. َفَخَطَف �لرُّْمَح �لَذي كاَن ِفي َيِد �لِمْصريِّ 
22قاَم  بُِرْمِحِه.  �لِمْصريَّ  َبناياُهو  َقَتَل  ثُمَّ  ِمْنُه.  َو�أَخذُه 
َبناياُهو بُن َيُهوياد�َع بِاأْعماٍل َكثيَرٍة ُشجاَعٍة َكَهِذِه. َوكاَن 
أبطاِل �لثَّلاَثِة. 23َمَع �أنَُّه كاَن �أكثَر ُشْهَرًة ِمَن  َمْشهور�ً َكال�
أبطاِل  �ل� ِمَن  َو�ِحد�ً  ُيْصِبْح  لَْم  لِكنَُّه  �لثّلاثيَن،  أْبطاِل  �ل�

. �لثَّلاَثِة. وقْد َجَعَل د�وُد َبناياُهو قائَِد َحَرِسِه �لخاصِّ

األبطاُل الثالثون
ُيو�آَب،  �أخا  َعسائِيُل  �لثَّلاثِيَن  أْبطاِل  �ل� 24َوِمَن 

�ألْحاناُن بُن دودو ِمْن َبيَت لَْحَم، 25شّمُة �لَحُروِديُّ َو�أليقا 
 ، يَش �لتُُّقوِعيٌّ �لَحُروِديُّ 26َوحالَُص �لَفْلِطيُّ َوِعير� ْبُن ِعقِّ
، 28َوَصْلُموُن  ، َوَمُبوناُي �لُحوِشيُّ 27َو�أبيعاَزُر �لعناثوثِيَّ

َبْعنَة  ْبُن  29َوخالَُب   ، �لنّطوفاتِيُّ َوَمهر�ُي   ، أُخوِخيُّ �ل�
، َو�إتّاُي ْبُن ِريباَي ِمْن َجْبَع َبْنياِمْيَن 30َوَبنايا  �لنَُّطوفاتِيُّ
31َو�أبِيَعْلُبوَن  �أْودَيِة جاَعَش،  ِمْن  َوهّد�ُي   ، �لِفْرَعُتونِيَّ
 ، َعلبونيَّ �لشَّ 32َو�ألَيحبا   ، �لَبْرُحوِميُّ َوَعْزُموُت  �لَعْربتيُّ 
َو�أِحياُم   ، �لهر�ريُّ َة  َشمَّ 33بُن  َوُيوناثاُن  ياشيَن،  َو�أبناُء 
 ، ، 34َو�أليفالُط بُن �أْحِسباَي �لَمْعكيُّ أر�ريُّ بُن شار�َر �ل�
�لكرَمليُّ  35وِحْصر�ُي   ، �لجيلونيُّ �أِخيُتوَفَل  بُن  َو�ألِيعاُم 
َوبانُِي  ِمْن َصوَبَة  ناْثاَن  بُن  ، 36َوَيجاآُل  أْربِيُّ �ل� َوَفْعر�ُي 
، ونَْحر�ُي �لَبيئيروتِيُّ حاِمَل  ، 37وصالَُق �لعّمونيُّ �لجاديُّ
َوجاريُب  �ليتِرّي  38َوعير�  ُصُرِويَّة،  ْبِن  ُيو�آَب  ِسلاِح 
َسْبَعًة  َمْجُموُعُهْم  39َوكاَن   . �لِحثّيُّ َو�ُأوِريّا   ، �لِيثِريُّ

َوَثلاثِيَن.

ُر إحصاَء جيِشه داود ُيَقرِّ

د�ً، 24  َو�شَتَعَل َغَضُب اهلِل ِمْن �إْسر�ئِيل مجدَّ
لَُه:  َوقاَل  �إْسر�ئِيَل  َبِني  ِضدَّ  د�ُوَد  َفَدَفَع 

»�ْذَهْب َو�ْحِص َبِني �إْسر�ئِيَل َوَبِني ُيُهوذ�.«
2َفقاَل �لمِلُك د�ُوُد ليو�آَب قائِد �لَجيِش: »ُجْل ِفي 

ْبِع، َو�أْحِص  كافََّة عائِلاِت �إْسر�ئِيل ِمْن د�َن �إلَى بِْئِر �لسَّ
عِب.« �لنّاَس. حينِئٍذ، َساأْعِرٌف َعَدَد �لشَّ

عِب  3لَِكنَّ ُيو�آَب قاَل: »لَيَت إلََهَك َيِزيُد َعَدَد �لشَّ

ِمَئَة ِضْعٍف. يا َمول�َي �لَمِلُك، �ألَيُسو� كُلُُّهْم ُخّد�َمَك؟ 
َذنٍْب  َيُكوُن َسَبَب  َولِماذ�  َتْفَعَل َهذ�؟  �أْن  تُِريُد  َفِلماذ� 

ْسر�ئِيَل؟« ل�إ
يو�آَب  َعَلى  �أو�ِمَرُه  َفَرَض  د�ُوَد  �لمِلَك  4لَِكنَّ 

لُيْحُصو�  �لَمِلِك  َحْضرِة  ِمْن  َفخرجو�  �لجيِش.  وقادِة 
ِخَيَمُهم  ونصبو�  �ل�أردنِّ  نهَر  5وعبرو�  �إْسر�ئِيَل.  َبِني 
�لمدينِة – َتَقُع  مَن  أيمِن  �ل� �لجانِب  �إلَى  عروعير،  في 
َيِة  �لُمَؤدِّ �لطَّريِق  َعَلى  جاد  و�ِدي  وسط  في  �لَمديَنُة 

�إلَى يعزير.
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َيِة  �لُمَؤدِّ �لطّريِق  عبَر  �إلَى جلعاد  ذهبو� شرقاً  6ثمَّ 

ياعن  د�ن  �إلَى  ثمَّ شمال�ً  تحتيم ُحدشي.  �أْرِض  �إلَى 
كافَِّة  َوَعْبَر  ُصوَر  �إلَى ِحصِن  7ثُمَّ  ومن حوِل صيد�. 
يّين َو�لكنعانّيين. ثُمَّ َجُنوباً �إلَى بئِر َسْبَع في  ُمدِن �لُحوِّ
تِسَعَة  أمُر  �ل� 8َفاْسَتْغَرقُهُم  ذ�.  َيُهوَّ من  �لجنوبِيِّ  �لُجْزِء 
�أْشُهٍر َوِعشريَن َيْوماً لَِيجتاُزو� َهِذِه �لِبلاَد كُلَّها. َوعاُدو� 

َبْعَد َذلَِك �إلَى َمديَنِة �لُقْدِس.
عِب: كاَن  9َو�أعطى يو�آُب �لَمِلَك ل�ئِحًة بعدِد �لشَّ

في �إْسر�ئِيَل َثماُن ِمِئِة �ألِْف َرُجٍل قاِدريَن َعَلى �ْسِتْعماِل 
يِف، وفي َيُهوذ� َخْمُس ِمَئِة �ألٍْف. �لسَّ

اهلُل ُيعاِقُب داود
10ثُمَّ َشَعَر د�ُوُد بانِْزعاٍج ِفي َقْلِبِه َبْعَد �أْن �أحَصى 

بِما  َخطيًَّة عظيمًة  �أْخَطاأُت  »َقْد  هلِل:  فقاَل  عَب.  �لشَّ
لََقْد  َخِطيَّتي.  لي  َتْغِفَر  �أْن  اهلُل  يا  فاأرجوَك  َفَعْلُت! 

أمِر.« ْفُت بُِحْمٍق ِفي َهذ� �ل� َتَصرَّ
باِح، جاَءْت َكِلَمُة  11وِعْنَدما نهَض د�ود في �لصَّ

اهلِل �إلَى جاَد نبيِّ د�ُوَد. فقال لُه اهلُل: 12»�ْذَهْب َوقُْل 

لِد�ود: ›�إلَيَك ما َيُقوُل اهلُل: ساُأَخيُِّرَك بين ثلاَثِة �أموٍر، 
فاْخَتْر ِمْنها ما ساأْفَعلُُه بَِك.‹«

13وذَهَب جاُد �إلَى د�ُوَد َوقاَل لَُه: »�ْخَتْر ِمْن َهِذِه 

�لثَّلاَثِة: �أْن تُِصيَبَك �أنَت َوَبَلَدَك َمجاَعٌة لَِسْبِع ِسنيَن، 
�أْشُهٍر،  ثلاثِة  َة  ُمدَّ َوُيلاِحُقونََك  �أْعد�ؤَك  َيهِزَمَك  �أْن  �أْو 
َة َثلاَثِة �أيّاٍم. َفكِّْر َو�ْخَتْر  �أْو �أْن ُيِصيَب َوباٌء بِلاِدَك ُمدَّ
و�ِحدًة ِمْن هِذِه �لثَّلاَثِة، وَساُأْخِبُر �هلَل بِما َتختاُر. َفَقْد 

�أْرسلني �هلُل �إلَيَك.«
14فقاَل د�ُوُد لجاد: »�أنا ِفي ِضيٍق َعِظيٍم َوَوْرطٍة 

أنَّ َرحَمَتُه  َحِقيقيٍَّة. لَِكنِّي �أختاُر �أْن �أَقَع ِفي َيِد اهلِل، لِ�
َعِظيَمٌة ِجّد�ً. َهذ� �أْفَضُل ِمْن �أْن �أَقَع ِفي �أيِدي َبَشٍر.«

باِح  �لصَّ َبد�أ في  �إْسر�ئِيَل وباًء.  �إلَى  15فاأْرَسَل اهلُل 

ِر لَُه. َفماَت َسْبُعوَن �ألفاً من  َو�ْسَتَمرَّ �إلَى �لوْقِت �لُمقرَّ

ْبِع. 16َو�أْوَشَك �لَملاُك �أْن َيَمدَّ ِذر�َعُه  د�ن �إلَى بِْئِر �لسَّ
َرها. لَِكنَّ �هلَل َحِزَن كثير�ً لِما  فوَق َمديَنِة �لُقْدِس لُيَدمِّ
�لنّاَس:  �أهَلَك  �لّذي  لِلَملاِك  فقاَل  ُسوٍء،  ِمْن  َحَصَل 
ِعْنَد  و�ِقفاً  اهلِل  َملاُك  َوكاَن  آَن!«  �ل� َيَدَك  ُردَّ  »َكَفى! 

. َبيَدِر �أُرونَة �لَيُبوِسيِّ

داود َيْشَتري بيدَر أرونة
17ور�أى د�ود �لَملاَك �لّذي َقَتَل �لنّاس. فتكلََّم �إلَى 

�لّسوَء!  �ْرَتَكْبُت  �أنا  �أْخَطاأُت!  �لَِّذي  اهلل، وقاَل: »�أنا 

وهؤل�ِء �لَمساِكيُن لَْم َيْفَعلو� �إل� ما َطَلْبُتُه ِمْنُهم، َوكانُو� 
َيْتَبُعونَِني َكالِخر�ِف. ُهْم لَْم َيْرَتِكبو� سوء�ً. فاأْرجوَك �أْن 

تُْنِزَل ِعقاَبَك بي �أنا وبِعائَِلتي.«
18في َذلَِك �لَيْوِم، جاَء �لنَِّبيُّ جاُد �إلَى د�ُوَد وقاَل 

 ». لُه: »�ْذَهْب َو�ْبِن َمْذبحاً هلِل في َبيَدِر �أُرونََة �لَيُبوِسيِّ
19َفَفَعَل د�وُد ما َطَلَبُه ِمْنُه جاد بَِحَسِب �أمِر اهلُل. 20َفَنَظَر 

فَخَرَج  �إليِه.  �آتيَن  وُضّباَطُه  د�وَد  �لمِلَك  َوَر�أى  �أُرونُة 
21وقاَل  أْرِض.  �ل� نحَو  َوَوجُهُه  �لمِلِك  �أماَم  َو�نَْحَنى 

�أُرونُة: »لَِم جاَء �إليَّ َمول�َي َوَمِلِكي؟«
أْبِنَي  ل� �لَبيَدَر  ِمْنَك  �أْشتري  د�ود: »ِجْئُت  فاأجاَب 

عِب.« َمْذَبحاً هلِل، لَِكي َيَتَوقََّف �لَوباُء َعِن �لشَّ
22فقاَل �أرونُة لد�ود: »ُخْذُه َو�ْفَعْل بِِه َكما َيحلُو 

ُم ثِير�نِي َذبائَِح، َو�لَمحاِريَث َو�أَدو�ِت  لََك. َوها �أنا �ُأَقدِّ
ْعطاِء كُلِّ  �لَبَقِر َوقُود�ً للنّاِر.« 23كاَن �أُرونُة ُمْسَتِعّد�ً ل�إ

شيٍء لْلَمِلِك، َوقاَل لَُه: »َفْلَيْرَض َعْنُك إلَُهَك.«
ُمقابَِل  ساأْدَفَع  »َبْل  أرونَة:  ل� قاَل  �لَمِلَك  24لَِكنَّ 

َم إللَهي َتْقِدماٍت لَْم تَُكلِّْفني شيًئا.« �أْرِضَك. لَْن �ُأَقدِّ
ِمْثقال�ً أ  بَِخمسيَن  أْبقاَر  َو�ل� �لَبيَدَر  د�ود  َو�ْشترى 
َم َذبائَِح  هلِل ُهناَك، وَقدَّ ِة. 25ثُمَّ بنى َمْذَبحاً  ِمَن �لفضَّ

صاِعَدًة َوَذبائَِح َشِركٍة.
َفَكفَّ  �لِبلاِد،  �أجِل  ِمْن  لَِصلاتِِه  اهلُل  َو�ْسَتجاَب 

�لَمَرُض َعْن �إْسر�ئِيل.

أ 24:24 ِمثقال. حرفياً »شاقل.« َوُهَو ُعملٌة قديمٌة، َوِوحدُة قياٍس 

للَوزِن تعادُل نَحَو �أَحَد َعَشَر غر�ماً َونِصٍف.
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