
  كتَاب صموِئيَل الثَّاني
  

  داود يعلم بموت شاول

١ 

. وبعد موت شَاوَل ورجوعِ داود من محاربة الْعماِلقَة، َأقَام داود في صقْلَغَ يومين١ِ
. ةٌ وعلَى رْأسه تُرابوفي الْيومِ الثَّاِلث، جاء رجٌل من معسكَرِ شَاوَل وثيابه ممزق٢َ

ا لَهامرتضِ احلَى الَْأرع هى نَفْسمر داوا َأتَى ِإلَى د٣. فَلَمداود فَقَاَل لَه" : نَأي نم
ماذَا جرى؟ : "فَسَألَه داود٤." نَجوتُ بِنَفْسي من معسكَرِ ِإسراِئيَل: "فَقَاَل" جِْئتَ؟
يَأخْبِرا : "فَقَاَل." نضاتَ َأيمبِ، والشَّع نم ونيراتَ كَثمبِ، وري الْحشُ فيالْج مزنْها

نُهاب ونَاثَانيُل و٥." شَاوداود َألَهاتَا؟: "فَسم نَهاب ونَاثَانيَل وشَاو فْتَ َأنرفَ ع٦" كَي هابَأج
 كُنْتُ في جبِل جِلْبوع، فَرَأيتُ شَاوَل يتَوكَُّأ علَى رمحه ومركَباتُ تَصادفَ َأنِّي: "الرجُل

ونَهطَارِدي انُهسفُرو ودي فَقُلْتُ، ٧. الْعاننَادي وآنفَر هاءري'فَالْتَفَتَ وديا سي مفَقَاَل ٨' !نَع
تَعاَل اقْتُلْني، ِلَأنِّي جرِحتُ جِدا ومع ذَِلك ما 'فَقَاَل، ٩' .قيعماِلي'فَقُلْتُ، ' من َأنْتَ؟'ِلي، 

وَأخَذْتُ التَّاج . فَذَهبتُ وقَتَلْتُه ِلَأنِّي علمتُ َأنَّه لَا يعيشُ بعد سقُوطه١٠' .زالَتْ في حياةٌ
  ." ذراعه وَأحضرتُهما ِإلَيك يا سيديالَّذي علَى رْأسه والسوار الَّذي علَى

١١هعم يناِل الَّذجكُلُّ الر ثْلَهَل مفَعا، وقَهزمو هابيث داود كسا ١٢. فََأمكَوبوا ونَاحو
 الْمولَى وعلَى بيت وصاموا ِإلَى الْمساء علَى شَاوَل وعلَى يونَاثَان ابنه، وعلَى جيشِ

" من َأين َأنْتَ؟: "ثُم قَاَل داود ِللرجَل الَّذي َأخْبره١٣. ِإسراِئيَل ِلَأنَّهم انْهزموا في الْحربِ
فَقَاَل لَه" :كُمي بِلَاديمٍ فقم ياِليقمٍل عجر ن١٤." َأنَا ابداود كَ: "فَقَاَل لَه تَخَفْ َأن فَ لَمي

." اذْهب واقْتُلْه: "ونَادى داود َأحد رِجاِله وقَاَل لَه١٥" تَمد يدك ِلتَقْتَُل الَّذي مسحه اُهللا؟
 ِإنَّك ذَنْبك علَى رْأسك، ِلَأن فَمك شَهِد علَيك لَما قُلْتَ: "وقَاَل داود١٦. فَضربه فَماتَ

  ."قَتَلْتَ الَّذي مسحه اُهللا



  داود يرثي شاول ويوناثان

١٧ ،ثَاةرالْم هذبِه نَهاب ونَاثَانيَل وشَاو داوثَى در١٨و يوذَا، ههنُو يا بهلَّمتَعي بَِأن رَأمو
راشتَابِ يي كف ةكْتُوبسِ الْمثَاةُ الْقَورلَى"١٩: متُنَاعاتَ قَاداِئيُل مرا ِإسي لَاِلكفَ !  تكَي

لَا تُخْبِروا بِهذَا في جتَّ، ولََا تُعلنُوا عنْه في ساحات عسقَلَان، ِلَئلَّا ٢٠! سقَطَ الَْأبطَاُل
يننَاتُ النَّجِسب تَهِجِلَئلَّا تَب ،ينيطسلنَاتُ الْفب حا ج٢١ِ. تَفْرى ينَد كلَيع كُنلَا ي ،وعاَل جِلْبب

ِلَأن هنَاك طُرِح تُرس الَْأبطَاِل، تُرس شَاوَل لَم يمسح . ولَا مطَر، ولَا حقُوٌل تُنْتج قُربانًا
تيَل٢٢. بِالزفُ شَاويسو ،ودقَتِْل الْع نع عاجتَتَر لَم ونَاثَاني سنِ قَوطَع نع تَدري لَم 
شَاوُل ويونَاثَان الْمحبوبانِ والْحلْوانِ، في الْحياة كَانَا معا وفي الْموت لَم ٢٣. الَْأبطَاِل
 علَى يا بنَات ِإسراِئيَل، ابكين٢٤. كَانَا َأسرع من النُّسورِ وَأقْوى من الُْأسود. يفْتَرِقَا

! كَيفَ سقَطَ الَْأبطَاُل في الْحرب٢٥ِ. شَاوَل، الَّذي َألْبسكُن ثيابا حمراء وزِينَةً من ذَهبٍ
ونَاثَاناتَ يم لَاِلكلَى ت٢٦. عونَاثَاني يا َأخي كلَيع زِينا. َأنَا حجِد لَيا عزِيزكُنْتَ ع .

كَيفَ سقَطَ الْأبطَاُل، وراحتْ ٢٧. انَتْ عجِيبةً، وَأروع من محبة النِّساءمحبتُك ِلي كَ
  !"َأدواتُ الْحربِ

  
  داود ملك على يهوذا

٢ 

١قَاَل لَهاَهللا و داود تَشَاراس ذَِلك دعبوذَا؟: "وهنِ يدى مدِإلَى ِإح دعْل َأصا" ه ُهللافَقَاَل لَه :
"دعصا ".داو؟: "فَقَاَل دنفَقَاَل" ِإلَى َأي" :ونرب٢." ِإلَى ح هعمو نَاكِإلَى ه داود دعفَص

يلماَل الْكَرلَةُ نَابمُل َأرايَأبِيجةُ وييلعرزالْي مينُوعَأخ تَاهجو٣. ز الَها رِجضَأي داوَأخَذَ دو
  .ذين معه، كُلَّ واحد وعاِئلَتَه، وسكَنُوا في حبرون والْمدنِ الَّتي حولَهاالَّ
وسمع . وجاء رِجاُل يهوذَا ِإلَى حبرون ومسحوا هنَاك داود ملكًا علَى بيت يهوذَا٤

: فََأرسَل داود رسلًا ِإلَيهِم يقَوُل لَهم٥. ذين دفَنُوا شَاوَلجِلْعاد هم الَّ داود َأن َأهَل يابِيشَ
"وهفَنْتُمَل فَدشَاو كُمديس عوفَ مرعذَا الْمه لْتُممع ِلَأنَّكُم يكُماُهللا ف كارُل ٦. بمعتَ اَهللا يلَي



فَالْآن ٧. وَأنَا َأيضا ُأجازِيكُم خَيرا علَى هذَا الْعمِل. اءمعكُم معروفًا، ويظْهِر لَكُم الْوفَ
هِملَيكًا علوذَا مهتُ ييي بنحسم قَداتَ وَل مشَاو كُمديس انًا، ِلَأنعشُجو اءكُونُوا َأقْوِي".  

  الحرب بين إسرائيل ويهوذا

وجعلَه ٩. ِئد جيشِ شَاوَل، فََأخَذَ ِإيشْبوشَتَ بن شَاوَل ِإلَى محنَايموَأما َأبنير بن نير قَا٨
وكَان ١٠. ملكًا علَى جِلْعاد وَأشير ويزرعيَل وَأفْرايم وبِنْيمين، وعلَى كُلِّ بني ِإسراِئيَل

َأما . ةً حين ملَك علَى ِإسراِئيَل، ودام ملْكُه سنَتَينِِإيشْبوشَتُ بن شَاوَل ابن َأربعين سنَ
داووا دوذَا فَتَبِعهتَّةَ ١١. قَبِيلَةُ يسو يننس عبوذَا سهي لَى قَبِيلَةع ونربي حف داود لَكمو

  .َأشْهرٍ
. تَ بنِ شَاوَل من محنَايم ِإلَى جِبعونوخَرج َأبنير بن نير ورِجاُل ِإيشْبوش١٢َ
١٣ونعجِب كَةبِر نْدا عيعما جفَالْتَقَو ،داواُل درِجةَ وويرص نب وآبي جخَروا . ولَسجو

. ة من هنَاكفرقَةٌ علَى جانبِ الْبِركَة من هنَا، والْفرقَةُ الُْأخْرى علَى جانبِ الْبِركَ
١٤وآبِلي يرننَا: "فَقَاَل َأباموا َأمزارتَبياُل وجقُمِ الرِلي ".وآبوا: "فَقَاَل يـقُومِلي ".
. فَقَاموا بِالْعدد اثْنَا عشَر رجلًا ِلبِنْيمين وِإيشْبوشَتَ بنِ شَاوَل، واثْنَا عشَر ِلداود١٥
١٦سافََأميعمقَطُوا جفَس ،نْبِهي جف فيبِالس نَهطَعو همْأسِ خَصبِر داحكُلُّ و ذَا . كه ِلذَِلك

وفيقُْل السح هماس ونعي جِبف كَان١٧. الْم مزانْهمِ، ووالْي ي ذَِلكف يدتَاٌل شَدق كَانو
اِئيَل َأمراُل ِإسرِجو يرنَأبداواِل درِج ام.  

وكَان عساِئيُل سرِيع . يوآب وَأبِيشَاي وعساِئيُل: وكَان هنَاك بنُو صرويةَ الثَّلَاثَة١٨ُ
يراِل البيِ كَالْغَزر١٩. الْج ينًا َأومي نْهع يدحي رِ َأنغَي نم يرنَأب طَارِداِئيُل يسفََأخَذَ ع

الًاشقَاَل٢٠. مو اِئهرِإلَى و يرناِئيُل؟: "فَالْتَفَتَ َأبسْل َأنْتَ عه "ابَأج" :وفَقَاَل ٢١." َأنَا ه
يرنَأب لَه" :هعا مم كخُذْ ِلنَفْساِل وجالر دلَى َأحع اقْبِضالًا ومش ينًا َأومرِفْ ينْحا ".

اِئيُل َأنسع فَضفَرنْهع يدحقَاَل٢٢.  يو نْهرِفَ عنْحي اِئيَل َأنسع نم طْلُبي يرنَأب ادفَع :
فَرمى . فَرفَض َأن يحيد عنْه٢٣" ِلماذَا تُجبِرني َأن َأقْتُلَك، فَكَيفَ ُأواجِه يوآب َأخَاك؟"

 بطْنه وخَرج الرمح من ظَهرِه، فَسقَطَ هنَاك وماتَ في َأبنير الرمح ِللْوراء، فَطَعنَه في
هكَانفُ. مقاتَ يماِئيُل وسع يهقَطَ في سكَانِ الَّذي ِإلَى الْمْأتي نكُلُّ م كَانو.  



لَى تَلِّ َأمةَ بِالْقُربِ من وطَارد يوآب وَأبِيشَاي َأبنير، وغَابت الشَّمس لَما وصلَا ِإ٢٤
ونعجِب ةيرب ي طَرِيقف ٢٥. جِيحةداحو ةاعمي جف ينمنُو بِنْيب عتَملَى . فَاجقَفُوا عوو

ا تَعلَم َأن نهايةَ هْل يستَمر هذَا الْقَتُْل ِإلَى الَْأبد؟ َألَ: "ونَادى َأبنير يوآب وقَاَل٢٦. قمة تَلٍّ
ُأقْسم : "فَقَاَل يوآب٢٧" هذَا مرةٌ؟ فَحتَّى متَى لَا تَْأمر رِجالَك َأن يرجِعوا عن ِإخْوتهِم؟

ي الْبوق، ثُم نَفَخَ يوآب ف٢٨!" بِاِهللا لَو لَم تَتَكَلَّم لَما عاد رِجاِلي عن ِإخْوتهِم ِإلَى الصباحِ
هِمتبارحم نعاِئيَل وراِل ِإسرِج ةدطَارم نع اِلهجقَّفَ كُلُّ رفَتَو.  

٢٩َل كُلَّهاللَّي ي ذَِلكادي الْوف الُهرِجو يرنَأب ارا . فَسضوا َأيارسو ،ندالُْأر روا نَهربع ثُم
ورجع يوآب من مطَاردة َأبنير، وجمع الرجاَل، ووجد ٣٠. ايمحتَّى وصلُوا ِإلَى محنَ

وقَتََل رِجاُل داود من بني بِنْيمين ٣١. َأنَّه فَقَد من َأتْباعِ داود تسعةَ عشَر رجلًا وعساِئيَل
ثُم حملُوا عساِئيَل ودفَنُوه في قَبرِ َأبِيه في ٣٢. ين رجلًاومن رِجاِل َأبنير ثَلَاثَ مَئة وستِّ

متَ لَحيحِ. ببي الصف ونربلُوا ِإلَى حصوو ،َل كُلَّهاللَّي الُهرِجو وآبي ارسو.  
 

  أوالد داود

٣ 

١داود تيبَل وشَاو تيب نيب برالْح طَالَتو .و زِيدَل يتُ شَاويبةً وقُو زِيدي داود كَان
وَأنْجب داود بنين في حبرون، فَكَان بِكْره َأمنُون من َأخينُوعم الْيزرعيلية، ٢. ضعفًا

اِلثُ َأبشَلُوم بن معكَةَ بِنْت تَلْماي والثَّاني كيلَآب من َأبِيجايَل َأرملَة نَاباَل الْكَرملي، والث٣َّ
 ،شُورج كلَأبِيطَاَل، ٤م نا بيشَفْط سالْخَاميتَ، وجح نا بونْيَأد ابِعالر٥و سادالسو

داود ةجولَةَ زجع نم امعثْري.  
  أبنير ينشق على بيت شاول

الَّتي دارتْ بين بيت شَاوَل وبيت داود، زاد نُفُوذُ َأبنير في بيت وفي َأثْنَاء الْحربِ ٦
ِلماذَا : "فَقَاَل ِإيشْبوشَتُ ِلَأبنير. وكَان ِلشَاوَل جارِيةٌ اسمها رِصفَةُ بِنْتُ َأية٧َ. شَاوَل

هْل تَظُن َأنِّي : "دا من كَلَامِ ِإيشْبوشَتَ وقَاَلفَغَضب َأبنير ج٨ِ" عاشَرتَ جارِيةَ َأبِي؟



 لَمو ،ابِهحَأصو هتِلِإخْوو َل َأبِيكشَاو تيِلب يفَأنَا وو قْتذَا الْووذَا؟ طُوَل ههيٌل ِليمع
لَيتَ اَهللا يعاقبني َأشَد عقَابٍ، ٩لْمرَأة؟ ُأسلِّمك ِليد داود، وَأنْتَ تَشُك في بِسببِ علَاقَتي بِا

َأن ينْقَُل الْمملَكَةَ من بيت ١٠ِإن كُنْتُ لَا ُأنَاصر داود وُأحقِّقُ لَه ما وعده بِه الْمولَى، 
ولَم يقْدر ١١." لَى بِْئرِ سبعشَاوَل، ويقيم عرشَ داود علَى ِإسراِئيَل ويهوذَا من دانٍ ِإ
نْهخَافَ م ِلَأنَّه ،ةملَا بِكَلو يرنلَى َأبع اوِبجي وشَتُ َأنِإيشْب.  

. من سيحكُم الْبِلَاد؟ اقْطَع معي عهدا: "وفي الْحاِل َأرسَل َأبنير رسلًا ِإلَى داود يقُوُل١٢
َأنَا ُأبوكاِئيَل ِإلَيركُلَّ ِإس مَأضو كع١٣." ايداود ابنًا: "فََأجسا، . حدهع كعم َأنَا َأقْطَع

. ولَكنِّي َأطْلُب منْك شَيًئا، وهو َأنَّك عنْدما تَْأتي ِلتَراني تُحضر معك ميكَاَل بِنْتَ شَاوَل
: ثُم َأرسَل داود رسلًا ِإلَى ِإيشْبوشَتَ بنِ شَاوَل يقُوُل١٤." رانيمن غَيرِ ذَِلك لَن تَ

"ينيطسلالْف نم غُلْفَة َئةا بِمتُهي خَطَبيكَاَل الَّتي متجوي زنطوشَتُ ١٥." َأعَل ِإيشْبسفََأر
وسار زوجها معها، وكَان يبكي وراءها ١٦. ايشَوَأخَذَها من عنْد زوجِها فَلْطيِئيَل بنِ لَ

يرنَأب فَقَاَل لَه ،ورِيمحَل ِإلَى بصتَّى وح" :جِعارو بذْها ".عجفَر.  
. ملكًا علَيكُممنْذُ فَتْرة وَأنْتُم تُرِيدون َأن يكُون داود : "وقَاَل َأبنير ِلشُيوخِ ِإسراِئيَل١٧
١٨ ،قَاَل لَهو هدعلَى ووالْم ِلَأن ،تَكُمغْبنَفِّذُوا ر بِي 'فَالْآنذُ شَعي ُأنْقدبع داود طَةاسبِو

اِئهِمدكُلِّ َأع ةضقَب نمو ينيطسلالْف ةضقَب ناِئيَل مري ِإسن١٩" '.بنا بضَأي كَلَّمو ينمي بِنْي
وبعد ذَِلك راح ِإلَى حبرون ِليخْبِر داود بِكُلِّ ما تَم اِلاتِّفَاقُ علَيه مع . في هذَا الْموضوعِ

ينمبِنْي تيكُلِّ ب عماِئيَل وري ِإسنَأخَذ٢٠َ. ب ،ونربي حف داوِإلَى د يرنَأب با ذَهفَلَم هعم 
َأقُوم : "فَقَاَل َأبنير ِلداود٢١. فَعمَل داود وِليمةً لَه وِللرجاِل الَّذين معه. عشْرِين رجلًا

هِملَيع كلتَما، ودهع كعوا مقْطَعاِئيَل، ِليري ِإسنكُلَّ ب كلي الْمديِلس عمَأجو بَأذْهو الْآن 
ا تُرِيدلَامٍ." كَمبِس بفَذَه ،يرنَأب داوفَ درفَص. 

  يوآب يقتل أبنير

وكَان . وعنْد ذَِلك وصَل يوآب ورِجاُل داود راجِعين من غَزوة ومعهم غَنيمةٌ كَثيرة٢٢ٌ
بذَهو هنْدع نى مضفَم يرنفَ َأبرص قَد داولَامٍدبِس ونربح ن٢٣.  م وآبَل يصا ولَمو

ضعالْب قَاَل لَه ،هعي مشِ الَّذيكُلُّ الْجو" : كلالْم فَهرفَص ،كلِإلَى الْم يرن نب يرنَأب اءج



 جاء َأبنير ِإلَيك، فَلماذَا ماذَا فَعلْتَ؟: "فَدخََل يوآب ِإلَى الْملك وقَاَل٢٤!" وذَهب بِسلَامٍ
ِإنَّه جاء ِليخْدعك ويراقب ! َأنْتَ تَعرِفُ َأبنير بن نير٢٥تَركْتَه ينْصرِفُ ويذْهب؟ 

لُهما تَعرِفَ كُلَّ معيو ككَاترتَح.  
٢٦سَل رسَأرو ،داود نْدع نم وآبي جخَر ثُم ،ةيربِْئرِ الس نم وهعجفََأر ،يرنَأب اءرلًا و

لَمعلَا ي داود٢٧. و ةابوَل الْباخد ةيلَى نَاحع وآبي َأخَذَه ،ونربِإلَى ح يرنَأب عجا رفَلَم
. نْتقَاما منْه ِلأنَّه قَتََل عساِئيَل َأخَا يوآبوطَعنَه في بطْنه ا. وكََأنَّه يرِيد َأن يقُوَل لَه سرا

يشْهد اُهللا َأنِّي برِيء ِإلَى الَْأبد، َأنَا ومملَكَتي، من قَتِْل : "ولَما سمع داود بِذَِلك، قَاَل٢٨
ولَا ينْقَطع من عاِئلَة ! ِل َأبِيهِليكُن ذَنْبه علَى رْأسِ يوآب وكُلِّ َأه٢٩. َأبنير بنِ نيرٍ

فَقَتََل ٣٠." يوآب من فيه قُروح وَأبرص وَأعرج ومقْتُوٌل بِالسيف وجاِئع ِإلَى الْخُبزِ
ي جِببِ فري الْحا فماِئيَل َأخَاهسقَتََل ع ِلَأنَّه ،يرنَأب َأخُوه َأبِيشَايو وآبيونع.  

٣١هعي مبِ الَّذِلكُلِّ الشَّعو وآبِلي داوقَاَل دنُوا : "وزاحشَ، ووا الْخَيسالْبو ،كُمابيقُوا ثزم
يرنلَى َأبشِ." عالنَّع اءرو داود كلالْم ارس٣٢. وونربي حف يرنفَنُوا َأبدو . كلكَى الْمبو

توابِصضبِ َأيكَى كُلُّ الشَّعبو ،يرنرِ َأبلَى قَباٍل عقَاَل٣٣.  عو يرنَأب كلثَا الْمراذَا : "وِلم
ولَكنَّك سقَطْتَ بِيد ! لَم تُربطْ يداك، ولَم تُقَيد رِجالك٣٤ماتَ َأبنير بِهذه الطَّريقَة الدنيَئة؟ 

وجاء الشَّعب وطَلَبوا من داود َأن يْأكَُل، ٣٥. فََأخَذَ كُلُّ الشَّعبِ يبكي علَيه." الَْأشْرارِ
لَيتَ اَهللا يعاقبني َأشَد عقَابٍ، ِإن كُنْتُ َأذُوقُ : "وكَان ما زاَل نَهار، فَحلَفَ داود وقَاَل

فَعلم الشَّعب بِذَِلك واستَحسنُوه، كَما ٣٦."  غُروبِ الشَّمسِخُبزا َأو شَيًئا آخَر قَبَل
كلالْم لُهمعي ا كَاننُوا كُلَّ مستَحي ٣٧. اسنكُلُّ ببِ وكُلُّ الشَّع ملمِ عوالْي ي ذَِلكفو

نقْتَِل َأبي مف دي كلِللْم كُني لَم اِئيَل َأنَّهرِإسيرنِ نب ٣٨. يراِلهِلرِج كلقَاَل الْمَألَا : "و
والْيوم َأنَا ضعيفٌ، ومع َأنِّي ٣٩تَعلَمون َأن رِئيسا وعظيما ماتَ الْيوم في ِإسراِئيَل؟ 

ي اُهللا فَاعَل الشَّر حسب يجازِ! الْملك الْممسوح لَكن بني صرويةَ هُؤلَاء هم َأقْوى منِّي
هشَر".  

  



 مقتل إيشبوشت

٤ 

َأن َأبنير ماتَ في حبرون، فَراحتْ منْه شَجاعتُه، وارتَعب  وسمع ِإيشْبوشَتُ بن شَاوَل١
، واحد اسمه بعنَةُ والْآخَر وكَان ِلابنِ شَاوَل رجلَانِ يقُودانِ الْغُزاة٢َ. كُلُّ بني ِإسراِئيَل

ينمبِنْي قَبِيلَة نم يوتِئيرالب وننَا رِما ابمهو ،كَابر . ،ينمةً ِلبِنْيوتَ كَانَتْ تَابِعِئيرب ِلَأن
  .ولَكن هرب َأهلُها ِإلَى جتَّايم وَأقَاموا فيها ِإلَى هذَا الْيوم٣ِ
٤نِولَيجالر جرَأع نبَل انِ شَاوب ونَاثَانِلي كَان . اءجو ،يننسِ سخَم ناب ا كَانلَم ِلَأنَّه

وبينَما هي تَجرِي، . خَبر موت شَاوَل ويونَاثَان في يزرعيَل، حملَتْه مربيتَه وهربتْ
جرَأع ارصو قَعوشَتُ. ويبفم هماسو.  

وذَاتَ يومٍ ذَهب ركَاب وبعنَةُ ابنَا رِمون الْبِئيروتي، في َأحر ساعة في النَّهارِ، ودخَلَا ٥
لُولَةقْتَ الْقَيو نَاِئم وهَل ونِ شَاووشَتَ بِإيشْب ارارِ تُنَقِّي٦. دةُ الدارِسكَانَتْ حو ضعب 

ودخَلَا ٧. فَمر بِها ركَاب وَأخُوه بعنَةُ من غَيرِ َأن تَراهما. الْقَمحِ ولَكنَّها نَعستْ ونَامتْ
رِيرِهلَى سا عنَاِئم ثُ كَانيوشَتَ حمِ ِإيشْبنَو فَةا ِإلَى غُربذَهو ارالد . ثُم قَتَلَاهو نَاهطَعو

وَأتَيا بِرْأسِ ٨. طَعا رْأسه، وَأخذاها معهما وسارا في طَرِيق الْوادي طُوَل اللَّيِلقَ
كلقَالَا ِللْمو ونربي حف داووشَتَ ِإلَى دِإيشْب" : كودَل، عنِ شَاووشَتَ بِإيشْب ْأسر هذه

." فَالْيوم انْتَقَم اُهللا لَك يا سيدي الْملك من شَاوَل ومن نَسله. كالَّذي كَان يحاوُِل َأن يقْتُلَ
ِإن الَّذي َأخْبرني بِموت ١٠! ُأقْسم بِاِهللا الَّذي نَجاني من كُلِّ ضيق: "فَقَاَل داود لَهما٩

. خَيرٍ، قَبضتُ علَيه وقَتَلْتُه في صقْلَغَ جزاء بِشَارتهشَاوَل، وهو يظُن َأنَّه يبشِّرني بِ
فَما هو جزاء رجلَينِ خَاِئنَينِ قَتَلَا شَخْصا برِيًئا في دارِه وعلَى سرِيرِه؟ َألَا ُأحاسبكُما ١١

 داود رِجالَه فَقَتَلُوهما، وقَطَعوا َأيديهما وَأمر١٢" علَى سفْك دمه، وُأبِيدكُما من الَْأرضِ؟
ونربح كَةلَى بِرا عملَّقُوهعا، وملَهجَأري . وا ففَنُوهدا ووشَتَ فََأخَذُوهِإيشْب ْأسا رَأمو

ونربي حف يرنرِ َأبقَب.  
  



 داود ملك على كل إسرائيل

٥ 

نَحن َأقَارِبك من لَحمك : "باِئِل ِإسراِئيَل ِإلَى داود في حبرون، وقَالُوا لَهوجاءتْ كُلُّ ق١َ
كمدبِ، ٢. وري الْحاِئيَل فرِإس نَا، كُنْتَ َأنْتَ تَقُودلَيكًا علُل مشَاو ا كَاني لَماضي الْمفو

عَأنْتَ تَر ،لَى قَاَل لَكوالْموما لَهقَاِئد تَكُوناِئيَل وري ِإسنبِي بى شَع".  
٣اءفَج  اما َأمدهع مهعم داود كلالْم فَقَطَع ،ونربي حف كلاِئيَل ِإلَى الْمروخِ ِإسكُلُّ شُي

د ابن ثَلَاثين سنَةً لَما صار وكَان داو٤. ومسحوا داود ملكًا علَى بيت ِإسرائيَل. الْمولَى
ملَك في حبرون علَى يهوذَا سبع سنين وستَّةَ َأشْهرٍ، وملَك ٥. ملكًا، وملَك َأربعين سنَةً

  .في الْقُدسِ ثَلَاثًا وثَلَاثين سنَةً علَى كُلِّ ِإسراِئيَل ويهوذَا
  لقدسداود يستولي على ا

فَظَنُّوا َأنَّه لَن يقْدر َأن . وزحفَ الْملك وجيشُه علَى الْقُدسِ ِليحارِب الْيبوسيين َأهلَها٦
ا، فَقَالُوا لَهخُلَهدي" :ونَكدصي جرالْعو يمتَّى العنَا، فَحخَُل ِإلَى هتَد َأن نُككم٧!" لَا ي نلَك

دداود ينَةدبِم الْآن وفرعالْم ،ونينِ تَصصلَى حلَى عتَواس د٨. او ي ذَِلكف داوقَاَل دو
اِلهمِ ِلرِجوالْي" : قَنَاة طَرِيق نع هِمخَُل ِإلَيدي َأن جِبفَي ،ينيوسبالْي زِمهي َأن رِيدي نم

لَا يدخُُل َأعمى : "ِلذَِلك يقُوُل النَّاس." ِإلَى ُأولَِئك العرجِ والعميِ َأعداء داودالْمياه، ِليصَل 
وسكَن داود في الْحصنِ وسماه مدينَةَ داود، وبنَى حولَه من ٩!" َأو َأعرج ِإلَى الْقَصرِ

  . داود يزِيد عظَمةً والْمولَى الْقَدير معهوكَان١٠. السورِ ِإلَى الداخِل
١١ ا لَهنَوفَب ،نَّاِئينبو ارِيننَجزٍ وَأر خَشَبو داوا ِإلَى دفْدو ورص كلم اميرَل حسَأرو

َل، وجعَل ملْكَه عظيما من َأجِل وعلم داود َأن اَهللا ثَبتَه ملكًا علَى بني ِإسراِئي١٢. قَصرا
بِه١٣. شَع بَأنْجو ،اتجوزو ارِيوسِ، َأخَذَ جِإلَى الْقُد ونربح نم داوا انْتَقََل دمدعبو

نَاتبو يننس١٤ِ. بي الْقُدف وا لَهِلدو ينالَّذ اءمَأس يه هذهو :شُوبو وعشَم نَاثَانو اب
 ،انملَيس١٥و ،يعافيو نَافَجو َأِليشُوعو ارحبيَأِليفَلَط١٦ُوو اعَأِليدو عَأِليشَمو.  



  داود يهزم الفلسطيين

. عنْهوسمع الْفلسطيون َأن داود مسح ملكًا علَى ِإسراِئيَل، فَصعدوا كُلُّهم ِليبحثُوا ١٧
،داود عما سنِ فَلَمصَل ِإلَى الْح١٨. نَزمفَايي رادي ووا فانْتَشَرو ونيطسلالْف اءجو .

" هْل َأذْهب ِلمحاربة الْفلسطيين؟ وهْل تَنْصرني علَيهِم؟: "فَاستَشَار داود اَهللا وقَاَل١٩
فَتَقَدم داود ِإلَى بعَل فَراصيم وهزمهم هنَاك ٢٠." اذْهب فََأنْصرك علَيهِم: "فَقَاَل لَه اُهللا

بعَل "ِلذَِلك دعي ذَِلك الْمكَان !" الْمولَى جرفَ َأعداِئي َأمامي كَما يفْعُل سيُل الْمياه: "وقَاَل
يماصا٢١." فَر كتَروالُهرِجو داوا دهعفَنَز ،نَاكه مهنَامَأص ونيطسللْف.  

٢٢مفَايي رادي ووا فانْتَشَرى وةً ُأخْررم ونيطسلالْف دعصاَهللا، ٢٣. و داود تَشَارفَاس
فَقَاَل لَه" :ملَهوح رْل دةً، باشَربم هِمِإلَي بلَا تَذْه . ةجِه نم الْخَلْف نم هِملَيع مجاهو

وعنْدما تَسمع صوتَ خَطَوات تَتَحرك في قممِ َأشْجارِ الْبلْسمِ، تَقَدم ٢٤. َأشْجارِ الْبلْسمِ
فَفَعَل ٢٥." فلسطيينبِسرعة ِلَأن هذَا يعني َأن الْمولَى خَرج َأمامك ِليضرِب جيشَ الْ

رازِإلَى ج ونعجِب نم ينيطسلالْف مزهاُهللا، و هرا َأمكَم داود.  
  

 صندوق العهد في القدس

٦ 

وخَرج هو وكُلُّ ٢. وعاد داود وجمع ثَلَاثين َألْفَ رجٍل اخْتَارهم من بني ِإسراِئيَل١
رِج هلَيطْلَقُ عي ياِهللا الَّذ دهوقَ عنْدص نَاكه نوا مرضحوذَا ِليهي يي فلَةَ الَّتعِإلَى ب اِله

بِينقَرالْم لَاِئكَةقَ الْمفَو هشرلَى عاِلسِ عيرِ الْجلَى الْقَدوالْم مسا ،موا ٣. اِلاسعضفَو
رلَى عوقَ عنْدلَى التَّلِّالصي عالَّت ابارِ َأبِينَادد نم َأخَذُوهو ،ةيددج ةةُ . بزع كَانو

وكَان َأخيو يسير . وعلَيها الصنْدوق٤ُوَأخيو ابنَا َأبِينَاداب يسوقَانِ الْعربةَ الْجديدةَ، 
 ،هاما٥َأمري ِإسنكُلُّ بو داودلَى وع غَنُّونيلَى، ووالْم امَأم هِمتبِكُلِّ قُو ونقُصرِئيَل ي

  .موسيقَى الْعيدانِ والربابِ والدفُوف والصنُوجِ والنَّاقُوسِ



٦وقنْدِإلَى ص هدةُ يزع دفَم ،انالثِّير تثَرع ،رِ نَاخُونديلُوا ِإلَى بصا وفَلَم دهالْع 
كَهسَأمبِ ٧. وانبِج نَاكاتَ هاُهللا فَم هبرضذَا، وَل هفَع ا ِلَأنَّهجِد هلَياُهللا ع بفَغَض

وقنْد٨. الص كَانالْم ا ذَِلكعداتَ، وةَ فَمزع برلَى ضوالْم ِلَأن داوفَاغْتَاظَ د' صفَار
لَا َأتَجرُأ َأن آخُذَ : "وخَافَ داود من الْمولَى في ذَِلك الْيومِ وقَاَل٩. ا الْيومِِإلَى هذَ' عزةَ

. ورفَض داود َأن ينْقَُل الصنْدوقَ عنْده في مدينَة داود١٠." صنْدوقَ عهد الْمولَى عنْدي
وبقي الصنْدوقُ في دارِ عبيد َأدوم الْجتِّي ثَالثَةَ ١١. دوم الْجتِّيبْل َأخَذَه ِإلَى دارِ عبيد َأ

  .وبارك اُهللا عبيد َأدوم وكُلَّ دارِه. َأشْهرٍ
١٢نْدبِ صببِس ا لَهكُلَّ مو ومَأد ديبَل عَأه كاراَهللا ب َأن داود كللَغَ الْمبودهالْع وق .

فَكَان كُلَّما خَطَا ١٣. فَذَهب داود وَأحضر الصنْدوقَ من هنَاك ِإلَى مدينَة داود بِفَرحٍ
وكَان داود ١٤. حاملُو صنْدوق الْعهد ستَّ خَطَوات، كَان يذْبح ثَورا وعجلًا مسمنًا

فََأصعد داود وكُلُّ بيت ِإسراِئيَل ١٥. وته، وهو لَابِس رِداء من كَتَّانٍيرقُص بِكُلِّ قُ
اقوالَْأب توصو تَافطَ الهسو دهوقَ الْعنْدص.  

١٦اكالشُّب نَل ميكَاُل بِنْتُ شَاوتْ منَظَر ،داوينَةَ ددوقُ منْدخََل الصا دلَمو كلالْم َأترو ،
ثُم َأدخَلُوا الصنْدوقَ، وَأقَاموه ١٧. داود يقْفز ويرقُص َأمام الْمولَى، فَاحتَقَرتْه في قَلْبِها

داود ا لَههبي نَصالَّت ةمالْخَي طسي وف هكَاني مف .الْم امَأم ابِينقَر داود مقَدلَى وو
ةبحا صايحض١٨. و كارب ،ةبحا الصايحضابِينِ ويمِ الْقَرتَقْد نم داوى دا انْتَهلَمو

ووزع علَى كُلِّ واحد من الشَّعبِ، َأي علَى كُلِّ جمهورِ ١٩. الشَّعب بِاسمِ اِهللا الْقَديرِ
رِج ناِئيَل مري ِإسنبِيبٍبز صقُررٍ وخَم كَْأسزٍ ويفَ خُبغر ،اءسنفَ . اٍل ورانْص ثُم

ارِهِإلَى د داحكُلُّ و.  
ملك : "ورجع داود ِليبارِك َأهَل دارِه، فَخَرجتْ ميكَاُل بِنْتُ شَاوَل ِلاستقْباِله وقَالَت٢٠ْ

هفَ نَفْساِئيَل شَررِإساءفَهالس دُل َأحفْعا يكَم ،هامارِي خُدوج امى َأمرا تَعلَم موالْي  "!
بْل فَعلْتُ ذَِلك َأمام الْمولَى الَّذي اخْتَارني دون َأبِيك ودون َأي : "فَقَاَل داود ِلميكَاَل٢١

فََأمام الْمولَى َأرقُص، .  حاكما علَى شَعبِه بني ِإسراِئيَلواحد من كَلِّ عاِئلَته، ِليقيمني



لَكنِّي في نَظَرِ الْجوارِي . وَأجعُل نَفْسي َأحقَر من ذَِلك، وَأعتَبِر نَفْسي صغيرا٢٢
  !"اللَّواتي ذَكَرت، َأزداد شَرفًا

٢٣دتَل لَميكَاُل بِنْتُ شَ وامهتومِ موا ِإلَى يلَدَل واو. 
  

 وعد اهللا لداود

٧ 

١ ،لَهوح ينالَّذ اِئهدكُلِّ َأع ناُهللا م هاحَأرو ،رِهي قَصف كلالْم تَقَرا اسمد٢بع قَاَل ِلنَاثَان
النَّبِي" :اُنْظُر !صزِ، وخَشَبِ الَْأر نرٍ مي قَصف ناكي َأنَا سف ناكاِهللا س دهوقُ عنْد
ةم٣!" خَيكلِللْم فَقَاَل نَاثَان" :كعاَهللا م ِلَأن ،اِلكي با فْل كُلَّ مماعو بذْها".  

٤قَاَل اُهللا ِلنَاثَان ،لَةاللَّي لْكي تف نلَك٥: و"،داوي ددبقُْل ِلعو بذْها' والْم ذَا كَلَامْل هلَى، ه
َأنَا لَم َأسكُن في بيت منْذُ الْيومِ الَّذي َأخْرجتُ فيه بني ٦َأنْتَ تَبني ِلي بيتًا َأسكُن فيه؟ 

بْل كُنْتُ َأنْتَقُل من مكَانٍ ِإلَى آخَر في خَيمة هي . ِإسراِئيَل من مصر، ِإلَى هذَا الْيومِ
كَنس٧! يم متُهرَأم ينهِمِ الَّذتقَاد نا مدَأْل َأحَأس اِئيَل، لَمري ِإسنكُلِّ ب عرِي ميي كُلِّ سفو

وقُْل ِلعبدي داود، ٨' .َأن يرعوا شَعبِي ِإسراِئيَل، ِلماذَا لَم يبنُوا ِلي بيتًا من خَشَبِ الَْأرزِ
' ذَا كَلَاملَى ها عِئيسر الْغَنَمِ، ِلتَكُون اءرو نمو ،ةيرظالْح نم يرِ، َأنَا َأخَذْتُكلَى الْقَدوالْم

. وكُنْتُ معك حيثُما سرتَ، وَأزلْتُ كُلَّ َأعداِئك من َأمامك٩. شَعبِي بني ِإسراِئيَل
ةً كَشُهةً كَبِيررشُه يكطُأعسضِوي الَْأرظَمِ النَّاسِ فَأع ةي ١٠. رنبِي بي شَعطُأعو

 ونَهطَهِدضي ارالَْأشْر ودعلَا يو جعنْزلَا يو ،هضي َأرف كُنسفَي هَأغْرِسكَانًا، واِئيَل مرِإس
وسُأرِيحك من كُلِّ . متُهم علَى شَعبِيمنْذُ َأيامِ الْقُضاة الَّذين َأق١١َكَما فَعلُوا من قَبُل، 

اِئكدلُوكًا. َأعم لَكُل نَسعَأجا َأنِّي سضَأي كُأخْبِر١٢. و عتَ مقَدرو اتُكيتْ حتَى انْتَهفَم
هو الَّذي يبني ١٣.  ملْكَهآباِئك، ُأقيم لَك خَليفَةً من نَسلك الَّذي يخْرج من صلْبِك، وُأثَبتُ

دِإلَى الَْأب هلْكشَ مرتُ عَأنَا ُأثَبتًا ِلي، ويي١٤. بنبا كُوني وهو ،اهَأب َأخْطََأ، . َأنَا َأكُون ِإن
ي لَا َأنْزع رحمتي ولَكن١٥ِّ. ُأعاقبه بَِأن ُأسلِّطَ علَيه النَّاس، فَيكُونُون كَالْعصا في يدي



كامَأم نم لْتُهي َأزَل الَّذشَاو نا عتُهعا نَزكَم نْهي ١٦. عامَأم لْكُكمو لُكنَس ومدْل يب
ذي قَالَه اُهللا وَأبلَغَ نَاثَان داود كُلَّ الْكَلَامِ ال١٧َّ" '.ِإلَى الَْأبد، ِإلَى الَْأبد يكُون عرشُك ثَابِتًا

  .في هذه الرْؤيا
  صالة داود

من َأنَا يا ربي وِإلَهِي، وما هي عاِئلَتي : "فَدخََل الْملك داود وجلَس َأمام الْمولَى وقَاَل١٨
بي وِإلَهِي، فَوعدتَ ولَم يكُن هذَا كَافيا في نَظَرِك يا ر١٩ حتِّى َأوصلْتَني ِإلَى هنَا؟

! كُلُّ هذَا وَأنَا مجرد بشَرٍ يا ربي وِإلَهِي. عبدك َأيضا بِنَسٍل يدوم ِإلَى زمانٍ طَوِيٍل
عظيم َأنْتَ فَعلْتَ هذَا الَْأمر ال٢١ْ. وماذَا َأقُوُل يا ربي وِإلَهِي؟ َأنْتَ تَعرِفُ عبدك جيدا٢٠

ي بِهفْتَنرعو ،كيَئتشم بسحو كتمِل كَلَأج نِإلَهِي٢٢. مي وبا ري كظَما َأعيَل ! فَمثلَا م
ِإلَّا اُهللا! لَك نَا، لَا ِإلَهنَا بِآذَانعما سكَمةٌ ٢٣. وُأم دْل تُوجاِئيَل؟ هري ِإسنب ثُْل شَعبِكم نمو

خْرى في الَْأرضِ، خَرج اُهللا ِليفْديها ِلتَصير شَعبه؟ َأنْتَ اشْتَهرتَ بِالْعجاِئبِ الْعظيمة ُأ
رصم نم تَهيي فَدالَّذ بِكامِ شَعَأم نا متَهآِلها ومتَ ُأمدطَرو ،ما لَهتَهنَعي صالَّت يفَةخالْم .

متَ شَعبك بني ِإسراِئيَل ِليكُون شَعبك الْخَاص ِإلَى الَْأبد، وَأنْتَ يا رب صرتَ َأنْتَ َأق٢٤َ
مه٢٥. ِإلَههلنَسو كدببِشَْأنِ ع كدعو دفَظْ ِإلَى الَْأبحا ،لَى الِْإلَهوا الْمهَأي ا . فَالْآنْل كَمفْعا

. فَيقُوَل النَّاس، الْمولَى الْقَدير ِإلَه علَى ِإسراِئيَل. تَعظَّم اسمك ِإلَى الَْأبدِلكَي ي٢٦قُلْتَ، 
كامَأم داود كدبتُ عيتَ بثْبلَنْتَ ٢٧. فَياِئيَل، َأنْتَ َأعري ِإسنب با ري ،يرنَا الْقَدبا ري

و كدبِلي َأنَا ع كدلُوكًاقَصي ملُل نَسعتَجس قُلْتَ ِإنَّك . لَك لِّيةَ ِلُأصاعتُ الشَّجدجو ِلذَِلك
اللَّهم يا ربي، َأنْتَ هو اُهللا، وكَلَامك حقٌّ، وَأنْتَ الَّذي وعدتَني بِهذَا ٢٨. هذه الصلَاةَ

ِلَأنَّك َأنْتَ يا ربي . بدك، ِليدوم َأمامك ِإلَى الَْأبدفَمن فَضلك بارِك نَسَل ع٢٩. الْخَيرِ
دِإلَى الَْأب ككَتربِب كدبَل عنَس ارِكتَ، فَبدعِإلَهِي وو".  

 



 انتصارات داود

٨ 

١لَى السلَى عتَواسو ،مهعَأخْضو ينيطسلالْف داود مزه ذَِلك دعبوهِمتماصي عف لْطَة .
وهزم َأيضا الْموآبِيين، وجعلَهم يرقُدون علَى الَْأرضِ وقَاسهم بِالْحبِل، فَجعَل حبلَينِ ٢

نويحي مكُهتْرَل الثَّاِلثَ يبالْحالنَّاسِ ِللْقَتِْل، و نا . مبِيدع ونوآبِيالْم ارفَص لَه ونمقَدي
  .الْجِزيةَ

٣ همزفَه ،اترِ الْفُرنَه نْدع لْطَتَهس تَرِدسي ةَ َأنوبص كلم وبحر نب رزع ددَل هاوحو
 داوَألْفَ ٤د نْهَأخَذَ موو ةكَبر٧٠٠٠م٢٠ ٠٠٠ فَارِسٍ وينْدَل .  جفَاصم داود ركَسو

فَجاء الَْأراميون من دمشْقَ ٥. لِّ خَيِل الْمركَبات، وَأبقَى منْها خَيَل مَئة مركَبة فَقَطْكُ
ووضع داود حاميات ٦.  رجٍل٢٢ ٠٠٠فَقَتََل داود منْهم ِلنَجدة هدد عزر ملك صوبةَ، 

. ة دمشْقَ الَْأرامية، فَصار الَْأراميون عبِيدا ِلداود يقَدمون لَه الْجِزيةَعسكَرِيةً في مملَكَ
هِإلَي بذْهكَانٍ يي كُلِّ مف داود رنْصاُهللا ي كَاني كَانَتْ ٧. وبِ الَّتالذَّه اسَأتْر داوَأخَذَ دو

و ،رزع دداِل هرِج عسِما ِإلَى الْقُدهرض٨. َأح ناِئلَةً مةً هيكَم داود كلا َأخَذَ الْمكَم
رزع دده ينَتَيدم وثَايبِيرةَ وحطَب ناسِ مالنُّح.  

٩رزع ددشِ هيكُلَّ ج مزه داود اةَ َأنمح كلي متُوع عمس١٠. وي يَل تُوعسفََأر امور
 رزع دده ِلَأن ،همزهو رزع دده بارح ِلَأنَّه ،نَِّئههيو هلَيع لِّمسِلي داود كلِإلَى الْم نَهاب

. وَأحضر يورام معه ِإلَى داود آنيةً من الْفضة والذَّهبِ والنُّحاسِ. كَان يحارِب تُوعي
وهذه َأيضا كَرسها الْملك داود ِهللا، مع ما َأخَذَه من فضة وذَهبٍ من الُْأممِ الَّتي ١١

َأي من َأدوم وموآب وبني عمون والْفلسطيين وعماِليقَ وغَنيمة هدد ١٢. َأخْضعها
ص كلم وبحنِ رب رزةَع١٣. وب شَرةَ عيانقَتِْل ثَم نم عجا رلَم داوةُ درتْ شُهادزو

ووضع حاميات عسكَرِيةً في َأدوم كُلِّها، فَصار كُلُّ ١٤. َألْفَ َأدومي في وادي الْملْحِ
داوا ِلدبِيدع ينيومالَْأد .د رنْصاُهللا ي كَانوهِإلَي بذْهكَانٍ يي كُلِّ مف داو.  



١٥بِهلَاحِ ِلكُلِّ شَعالصِل ودبِالْع كُمحي كَاناِئيَل، ورلَى كُلِّ إسع داود لَكم١٦. و كَانو
 َأخيطُوب وصادقُ بن١٧. ويوشَافَاطُ بن َأخيلُود مسجلًا. يوآب بن صرويةَ قَاِئد الْجيشِ

. وبنَايا بن يوياداع قَاِئد الْحرسِ الْملَكي١٨. وسرايا كَاتبا. وَأخيملك بن َأبِيَأثَر حبرينِ
كلِللْم تَشَارِينسم داونُو دبو.  

  
 داود ومفيبوشت

٩ 

١داوقَاَل دَل : "وشَاو تيب نم دَأح يقْل به نوفًا مرعم هعَل ممفََأع ،اةيالْح دلَى قَيع
لَه  فَقَاَل. وكَان ِلبيت شَاوَل عبد اسمه صيبا، فَاستَدعوه ِإلَى داود٢" َأجِل يونَاثَان؟

كلا؟: "الْميبْل َأنْتَ صي: "فَقَاَل" هديا سي و٣." َأنَا هلقَاَل الْمك" : تيب نم دَأح يقْل به
بقي ابن ِليونَاثَان َأعرج : "فَقَاَل صيبا ِللْملك" شَاوَل فََأعمَل معه معروفًا كَما عاهدتُ اَهللا؟

 بنِ عمِئيَل في هو في دارِ ماكير: "َأجاب صيبا" َأين هو؟: "فَقَاَل لَه الْملك٤." الرجلَينِ
اربِئيَل٥." لُودمنِ عب يراكارِ مد نم ،اربلُود نم هرضَأحو كلَل الْمسفََأر.  

يا : "فَقَاَل داود. بن يونَاثَان بنِ شَاوَل ِإلَى داود وانْحنَى احتراما لَه فَجاء مفيبوشَت٦ُ
لَا تَخَفْ، فَِإنِّي سَأعمُل معك : "فَقَاَل لَه داود٧." نَعم يا سيدي: "َأجابه!" مفيبوشَتُ

كدَل جضِ شَاوكُلَّ َأر لَك دَأرو ،َأبِيك ونَاثَانِل يَأج نوفًا مرعلَى . مَأنْتَ تَْأكُُل عو
  "من َأنَا عبدك، حتَّى تَهتَم بِكَلْبٍ ميت مثْلي؟: "قَاَلفَسجد مفيبوشَتُ و٨." ماِئدتي داِئما

٩قَاَل لَهَل وشَاو ما خَاديبص كلا الْمعدو" : يدفِلح تُهطَيَأع ،هتيِلبَل وِلشَاو ا كَانكُلُّ م
كدي١٠. سو كلَادَأوَأنْتَ و ضالَْأر لَه قُوتٌ فَتَفْلَح هاِئلَتِلع كُونا ِليونَهدصتَحو ،كمخَد

ْأكُلُونَهي. يتاِئدلَى ما عاِئمْأكُُل دفَي ،هوشَتُ نَفْسيبفا منًا ." َأماب شَرةَ عسا خَميبِلص كَانو
وبدَأ ." ي الْملك َأفْعلُهكُلُّ ما َأمرني بِه سيد: "فََأجاب صيبا١١. وعشْرون خَادما

يهنب نم داحكَو كلالْم ةاِئدلَى مْأكُُل عوشَتُ ييبف١٢. م هماس يرغص نوشَتَ ابيبفِلم كَانو



الْقُدسِ، فَسكَن مفيبوشَتُ في ١٣. وكَان كُلُّ الَّذين في دارِ صيبا خُداما ِلمفيبوشَتَ. ميخَا
كلالْم ةاِئدلَى ما عاِئمْأكُُل دي كَان نِ. ِلَأنَّهاِلاثْنَتَي هلَيي رِجف جرَأع كَانو.  

  
  داود يهزم العمونيين

١٠ 

١كَانَهم نُهاب نُونح لَكمو ،ونمي عنب كلاتَ مم ذَِلك دعب٢. وداوُل الْ: "فَقَاَل دمَأع اجِبو
فََأرسَل داود وفْدا ِليعزيه في موت ." مع حنُون بنِ نَاحاشَ، كَما عمَل َأبوه الْواجِب معي

َأبِيه . ،ونمي عنضِ بِإلَى َأر داود فْدَل وصا و٣فَلَممهديس نُونِلح ونمةُ عْل : "قَاَل قَاده
ينَةَ تَظُندالْم صفْحِلي َأم ،ا ِلَأبِيكامِإكْر ينزعالْم نم فْدذَا الْوه كَل ِإلَيسَأر داود َأن 

فَقَبض حنُون علَى رسِل داود، وحلَقَ َأنْصافَ ِلحاهم، ٤" ويتَجسسها ِلكَي يستَوِلي علَيها؟
هابيث قَصومَأطْلَقَه ثُم ،قَ الفَخْذفَو طسالْو نم ٥. م نَل مسَأر ،بِذَِلك داود ملا عفَلَم

انْتَظروا في َأرِيحا حتَّى تَنْبتَ ِلحاكُم، : "وقَاَل الْملك. يستَقْبِلُهم، ِلَأنَّهم كَانُوا خَجِلين جِدا
  ."ثُم ارجِعوا

 جنْدي َأرامي من ٢٠ ٠٠٠استَْأجروا ما رَأى بنُو عمون َأن داود َأصبح يكْرههم، ول٦َ
ةَ، ووبص نمو وبحتَ ري١٠٠٠بكَةَ، وعم كلاِل مرِج نٍل مجٍل١٢ ٠٠٠ رجر  نم 

٧. طُوبوآبَل يسَأر ،داود عما سبِفَلَمراِل الْحشِ رِجيكُلَّ ج٨.  و ونمنُو عب خَرجو
 وبحرةَ ووبص نم ينالَّذ ونيامالَْأر كَانو ،ينَةدالْم ةابوخَِل بدم نْدبِ عرطَفُّوا ِللْحاصو

ن الْعدو يهاجِمه من الَْأمامِ وَأدرك يوآب َأ٩. ورِجاُل طُوب ومعكَةَ وحدهم في الْحقُوِل
 ،ينيامالَْأر قَاتَلَةِلم مفَّهصو هنُودج نسَأح فَاخْتَار ،الْخَلْف نم١٠و ةيقةَ باديطَى قَأعو

ونمي عنب قَاتَلَةِلم مفَّهفَص ،َأبِيشَاي يهشِ ِلَأخيوآ١١. الْجقَاَل يوِلَأبِيشَاي ب" : قَوِي ِإن
كتدِلنَج بَأذْه كلَيع ونمنُو عب قَوِي ِإني، وتدي ِلنَجتَْأت لَيع اما ١٢. آرقَوِي فَكُن

و في ولْنُحارِب بِبسالَة من َأجِل شَعبِنَا ومن َأجِل مدنِ ِإلَهِنَا، والْمولَى يفْعُل ما يحلُ
هنَييع".  



١٣هامَأم نوا مبرفَه ،ينيامالَْأر ةبارحِلم هعي مشُ الَّذيالْجو وآبي متَقَد ا ١٤. ثُملَمو
دخَلُوا الْمدو امِ َأبِيشَايَأم نا مضَأي موا هبره ،ونبرهي ينيامالَْأر ونمنُو عَأى بينَةَر .

  .فَرجع يوآب عن محاربة بني عمون، وعاد ِإلَى الْقُدسِ
وَأرسَل هدد ١٦. ولَما رَأى الَْأراميون َأنَّهم انْهزموا َأمام بني ِإسراِئيَل، اجتَمعوا معا١٥

 شَرق نَهرِ الْفُرات، فَذَهبوا ِإلَى حيلَام تَحتَ قيادة عزر واستَدعى الْأراميين الَّذين في
رزع ددشِ هيِئيسِ جر كاِئيَل ١٧. شُوبري ِإسنشِ بيكُلَّ ج عمج ،بِذَِلك داود عما سلَمو

يلَامِإلَى ح بذَهو ندالُْأر ربعو .ونياماتَّخَذَ الَْأرَأخَذُوا وو داوقَابَِل دم مهعاقوم 
ونَهارِبح١٨. ي داود لَكَأهاِئيَل، وري ِإسنامِ بَأم نوا مبره منَّهلَكو منْهفَارِسٍ، ٧٠٠م 

٤٠ ٠٠٠وينْدج نَاكاتَ هشِ فَميالْج ِئيسر كشُوب يبا ُأصَأى ك١٩ُ. ، كَما رلُّ فَلَم
الْملُوك الْخَاضعين ِلهدد عزر َأنَّهم انْهزموا َأمام بني ِإسراِئيَل، صالَحوهم وخَضعوا 

ملَه .ونمي عنب ةدوا ِلنَجودعي َأن ونيامخَافَ الَْأرو.  
  

 داود وبتشبع

١١ 

١وجِ الْمقْتُ خُرو وهبِيعِ، وي الرفلَى وع هعةَ مالْقَادو وآبي داوَل دسبِ، َأررِللْح لُوك
َأما داود فََأقَام . فََأخْربوا بني عمون وحاصروا مدينَةَ رِبةَ. رْأسِ كُلِّ جيشِ بني ِإسراِئيَل

فَرَأى . َأخَذَ يتَمشَّى علَى سطْحِ الْقَصرِوذَاتَ مساء، قَام داود عن سرِيرِه و٢. في الْقُدسِ
فََأرسَل داود وسَأَل عنِ الْمرَأة، ٣. من علَى السطْحِ امرَأةً تَستَحم، وكَانَتْ جميلَةً جِدا

داحو ثِّ: "فَقَاَل لَها الْحةُ ُأورِيجوز امبِنْتُ َأِليع عتْشَبا بِإنَّهلًا ٤." يسر داوَل دسفََأر
ثُم رجعتْ . فَلَما جاءتْ ِإلَيه، عاشَرها وكَانَتْ طَاهرةً من الْعادة الشَّهرِية. وَأحضرها
  .وحبِلَت الْمرَأةُ، فََأرسلَتْ وَأخْبرتْ داود َأنَّها حبلَى٥. ِإلَى دارِها

٦سقُوُلفََأري وآبِإلَى ي داوَل د" :ثِّيا الْحُأورِي ْل ِإلَيسَأر ".هِإلَي لَهس٧. فََأر ،اءا جلَمو
اذْهب : "ثُم قَاَل داود ِلُأورِيا٨. سَألَه داود عن حاِل يوآب والْجنُود وعن َأخْبارِ الْحربِ



لَكن ٩. وَأرسَل الْملك وراءه هديةً. فَخَرج ُأورِيا من دارِ الْملك." رِحِإلَى دارِك واستَ
فَسمع داود َأن ١٠. ُأورِيا لَم يذْهب ِإلَى دارِه، بْل نَام علَى بابِ الْقَصرِ مع الْحرسِ

ارِهِإلَى د بذْهي ا لَمفَقَ. ُأورِيلَه داوِإلَى : "اَل د بتَذْه اذَا لَممفَرِ؟ فَلالس نا جِْئتَ مَأم
صنْدوقُ الْعهد ورِجاُل ِإسراِئيَل ويهوذَا مقيمون في : "فَقَاَل ُأورِيا ِلداود١١" دارِك؟

ون في الْخَلَاء، فَكَيفَ َأذْهب ِإلَى دارِي الْخيامِ، وسيدي يوآب ورِجاُل سيدي الْملك نَازِلُ
: فَقَاَل داود ِلُأورِيا١٢." وآكُُل وَأشْرب وَأنَام مع زوجتي؟ لَا وحياتك، لَا َأفْعُل هذَا

"رِفُكا َأصغَدا، وضَأي مونَا الْيه رنْتَظسِ ." اي الْقُدا فُأورِي يقفَبالْغَدو موالْي ذَِلك .
١٣هكَرَأسو شَرِبو هعفََأكََل م داود اهعدِإلَى . و بذْهي لَم نَّهلَكو ،اءسالْم نْدع جخَر ثُم

هكَاني مسِ فرالْح عم ْل نَامب ارِهد.  
١٤،وآبالَةً ِإلَى يرِس داود حِ كَتَببي الصفاوُأورِي عا ملَهسَأر١٥.  والَةسي الرقَاَل فو :

" هرِبضفَي اِئهرو نوا مجِعارو ،يدتَاُل الشَّدثُ الْقيالُْأولَى ح ي الْخُطُوطا فلُوا ُأورِيعجا
وضع ُأورِيا في الْمكَانِ وكَان يوآب يحاوُِل َأن يحاصر الْمدينَةَ، ف١٦َ." الْعدو ويموتَ

اءدالَْأش ارِبِينحالْم يهف َأن ملي عقَطَ ١٧. الَّذس ،وآبوا يبارحو ينَةداُل الْمرِج جا خَرفَلَم
 بِكُلِّ َأنْباء فََأرسَل يوآب وَأخْبر داود١٨. بعض رِجاِل داود وماتَ ُأورِيا الْحثِّي َأيضا

ربما ٢٠بعدما تُخْبِر الْملك بِكُلِّ َأنْباء الْحربِ، : "وقَاَل يوآب ِللرسوِل١٩. الْحربِ
 من ِلماذَا اقْتَربتُم من الْمدينَة ِلتُحارِبوا؟ َألَم تَعلَموا َأنَّهم يرمون السهام'يغْضب ويقُوُل، 

من قَتََل َأبِيملك بن يربوشَتَ؟ قَتَلَتْه امرَأةٌ بَِأن رمتْ علَيه حجر ٢١علَى السورِ؟ 
اصي تَاباتَ فورِ، فَملَى السع نم ونَةورِ؟. طَاحالس نم تُمباذَا اقْتَرمفَل ' كلقَاَل الْم فَِإن

  "'.ماتَ عبدك ُأورِيا الْحثِّي َأيضا' لَه، هذَا الْكَلَام، قُْل
وقَاَل الرسوُل ٢٣. ولَما وصَل، َأخْبر داود بِكُلِّ ما كَلَّفَه بِه يوآب. فَذَهب الرسوُل٢٢

داولَ: "ِلدو ،ي الْخَلَاءتَاِلنَا فوا ِلقجخَرو اءدنَا الَْأعلَيع قَوِي ةابوتَّى بح منَاهدنَّنَا طَارك
ينَةد٢٤. الْم ،كلاِل الْمرِج ضعاتَ بورِ، فَملَى السع نم كبِيدامِ عهاةُ السمى رمفَر

ْل هذَا لَا تَجع'قُْل ِليوآب، : "فَقَاَل داود ِللرسوِل٢٥." وماتَ عبدك ُأورِيا الْحثِّي َأيضا



نَاكه آخَرنَا وا هداحْأكُُل وفَ ييالس ِلَأن ،كجعزي . ينَةدلَى الْمع كومجي هف رتَمسا
  ."وقُْل لَه َأن يتَشَجع' .وَأخْرِبها

٢٦هلَيتْ عاتَ، نَاحا مهجوز ا َأنةُ ُأورِيجوتْ زعما س٢٧. فَلَموامتْ َأيا انْتَهلَم  ،اددالْح
ولَكن اَهللا استَاء من هذَا الَْأمرِ . َأرسَل داود وَأخَذَها ِإلَى قَصرِه وتَزوجها وولَدتْ له ابنًا

داود لَهي فَعالَّذ.  
  

 اهللا يوبخ داود

١٢ 

كَان في ِإحدى الْمدنِ رجلَانِ، : "فَذَهب ِإلَيه وقَاَل لَه. داودفََأرسَل اُهللا نَاثَان النَّبِي ِإلَى ١
يرفَق الْآخَرو يغَن داحا٢. وةٌ جِديركَث قَربو غَنَم يِللْغَن كَان٣. و لَه كُني فَلَم يرا الْفَقَأم

اهشْتَرا ةيرغص ةداحو ةجنَع رغَي هتلُقْم نتََأكُُل م ،يهنب عمو هعتْ مركَبا واهبرا و
ا بِنْتُهكَانَتْ كََأنَّهو ،هنضي حف تَنَامو هكَْأس نم بتَشْرِل ٤. وجفٌ ِإلَى الريض اءفَج

 قَرِهب َأو هغَنَم نْأخُذَ مي َأن غَبري فَلَم ،يالْغَنهفيا ِلضامطَع دعِل . ِليجةَ الرجا َأخَذَ نَعِإنَّم
هفيا ِلضهدَأعيرِ والفَق".  

٥قَاَل ِلنَاثَانِل وجلَى الرا عجِد داود بقُّ : "فَغَضتَحسذَا يَل هي فَعُل الَّذجبِاِهللا، الر مُأقْس
رد بدَل النَّعجة َأربعةَ َأضعاف، ِلَأنَّه ارتَكَب هذَا الْأمر ولَم ويجِب َأن ي٦! َأن يموتَ

  ."يشْفقْ
٧داوِلد ُل: "فَقَاَل نَاثَانجالر واِئيَل، ! َأنْتَ هري ِإسنب بلَى روالْم ذَا كَلَامهو' تُكحسَأنَا م

وَأعطَيتُك بيتَ سيدك وزوجاته في ٨. نْقَذْتُك من يد شَاوَلملكًا علَى ِإسراِئيَل، وَأ
فَلماذَا ٩. ولَو كَان ذَِلك قَليلًا، لََأعطَيتُك َأكْثَر. حضنك، وَأعطَيتُك بيتَ ِإسراِئيَل ويهوذَا

شَر وا هلْتَ ممعاِهللا، و تَ كَلَامتَقَراح فيبِس ،فيبِالس ثِّيا الْح؟ قَتَلْتَ ُأورِيي نَظَرِهف 
ةً لَكجوز ِلتَكُون تَهجوَأخَذْتَ زو ،قَتَلْتَه ونمي عن١٠! ب تَكيفُ بيفَارِقَ السي لَن ،فَالْآن

ةَ ُأورِيجوَأخَذْتَ زي وتَنتَقَراح ِلأنَّك ،دِإلَى الَْأبةً لَكجوز ِلتَكُون ثِّي١١! ا الْح ذَا كَالمه



 يهِنطُأعو كنَييع امَأم كاتجوآخُذُ زَل، وشَاكالْم لَك ببتُس اِئلَتَكُل ععلَى، َأجوالْم
ر، وَأنَا َأفْعُل هذَا الَْأمر َأنْتَ فَعلْتَ ذَِلك في الس١٢. ِلقَرِيبِك، فَيعاشرهن في نُورِ النَّهارِ

  "'.في نُورِ النَّهارِ قُدام كُلِّ بني ِإسراِئيَل
١٣ِلنَاثَان داوقِّ اِهللا: "فَقَاَل دي حَأخْطَْأتُ ف ".داوِلد فَقَاَل نَاثَان" : نْكع فَعلَى روالْمو

نَّك بِفعلك هذَا جعلْتَ َأعداء اِهللا يشْمتُون، فَاِلابن الَّذي ولَكن ِلَأ١٤. خَطيَئتَك، فَلَا تَموتُ
وضرب الْمولَى الْولَد الَّذي ولَدتْه َأرملَةُ . وذَهب نَاثَان ِإلَى دارِه١٥." َأنْجبتَه يموتُ

رِضفَم داوا ِلدِإلَى١٦. ُأورِي داود عرفَتَض ارِهخََل ِإلَى ددو امصو ،لَدِل الْوَأج ناِهللا م 
فَجاء شُيوخُ قَصرِه ِليقيموه عنِ الْأرضِ، فَرفَض ١٧. وقَضى اللَّياِلي راقدا علَى الَْأرضِ

مهعْأكُْل مي لَم١٨. وفَخَافَ خُد ،لَداتَ الْوابِعِ ممِ السوي الْيفو بَِأن وهخْبِري َأن داود ام
لَما كَان الْولَد حيا حاولْنَا َأن نُكَلِّم الْملك فَلَم يسمع لَنَا، فَكَيفَ : "الْولَد ماتَ، ِلَأنَّهم قَالُوا

هي نَفْسْؤذا يمباتَ؟ رم لَدالْو ِإن ١٩!" نَقُوُل لَهاوظَ دلَاحو فَ َأنرفَع ،ونسامتَهي مَأنَّه د
فَقَام داود عنِ الَْأرضِ واغْتَسَل ٢٠." ماتَ: "فَقَالُوا" هْل ماتَ الْولَد؟: "فَسَألَهم. الْولَد ماتَ

دبتَعتَ اِهللا ويخََل بدو ،هابيث رغَيو طَّرتَعرِ. وِإلَى قَص عجر َأكََلثُما وامطَع طَلَبو ه .
٢١هامخُد تَ : "فَقَاَل لَهاتَ قُما ملَمتَ، وكَيبتَ وما صيح لَدالْو ا كَانذَا؟ لَمُل هفَ تَفْعكَي

م؟ ربما من يعلَ'لَما كَان الْولَد حيا صمتُ وبكَيتُ، ِلَأنِّي قُلْتُ، : "فَقَاَل٢٢!" وَأكَلْتَ
لَدا الْويحيي اُهللا ونمحر؟ َأنَا ٢٣' .يهدَأر َأن رْل َأقْد؟ هوماذَا َأصماتَ، فَلم فَقَد ا الْآنَأم

ِإلَي جِعرفَلَا ي وا هَأم ،هِإلَي بذَاه".  
وَأحب اُهللا . دت ابنًا ودعاه سلَيمانفَولَ وعزى داود بتْشَبع زوجتَه وعاشَرها،٢٤

 ،انملَي٢٥سهباَهللا َأح ا، ِلَأنييددي لَدالْو وعدِلي َل نَاثَانسَأرو. 
٢٦كلالْم ةلَى قَلْعلَى عتَواسو ،ونمي عنةَ بماصةَ عينَةَ رِبدم وآبي ماجه٢٧. وسَأرَل و

فَالْآن اجمع ٢٨. هاجمتُ رِبةَ واستَولَيتُ علَى مياه الْمدينَة: "يوآب رسلًا ِإلَى داود يقُوُل
فَجمع داود ٢٩." بقيةَ الْجيشِ واهجم علَى الْمدينَة وخُذْها، ِلَئلَّا آخُذَها َأنَا فَتُدعى بِاسمي

وَأخَذَ تَاج ملكهِم عن رْأسه، وكَان ٣٠. لْجيشِ وذَهب ِإلَى رِبةَ وهجم علَيها وَأخَذَهاكُلَّ ا
ةالْكَرِيم ةارجبِالْح عصرم وهبِ، والذَّه نا مامريلُوجك ينثَالثو ةعبَأر الَيوح نُهزو .



وَأخْرج ٣١. كَما َأخَذَ من الْمدينَة َأيضا غَنيمةً كَثيرةً جِدا. ى رْأسهووضعه داود علَ
. سكَّانَها منْها، وجعلَهم يشْتَغلُون بِالْمنَاشيرِ والنَّوارِجِ والْفُُؤوسِ وفي َأفْرانِ الطُّوبِ

ي عننِ بدا بِكُلِّ مضذَا َأيَل هفَعوونسِ. مشِ ِإلَى الْقُديكُلُّ الْجو داود عجر ثُم.  
  
  

 أمنون يغتصب تامار

١٣ 

وحدثَ بعد ذَِلك، َأن َأمنُون بن داود وقَع في حب تَامار ُأخْته من ُأم ُأخْرى، وكَانْتَ ١
شَلُوميقَةُ َأبشَق يهيلَةً ومج ار٢. تَام َأن رقْدي لَم ضِ، ِلَأنَّهرالْم دح نُونبَِأم بلَغَ الْحبو
اءذْركَانَتْ ع ًئا، فَقَدا شَيَل لَهفْع٣. ي نب ابونَادي ،همع ناب وه باحص نُونِلَأم كَانو

ما لَك ! يا ابن الْملك: "فَقَاَل ِلَأمنُون٤. وكَان يونَاداب هذَا رجلًا شَديد الْمكْرِ. شمعي
ُأحب تَامار ُأخْتَ : "فَقَاَل لَه َأمنُون" سقيم يوما بعد يومٍ؟ َأما تُخْبِرني عن مشْكلَتك؟

وعنْدما يْأتي .  مرِيضاُرقُد في فراشك وتَظَاهر بَِأنَّك: "فَقَاَل يونَاداب٥." َأبشَلُوم َأخي
تَعمُل الطَّعام َأمامي وَأنَا . َأبوك ِليزورك قُْل لَه، خَلِّ تَامار ُأخْتي تَْأتي وتُطْعمني

  ."ُأراقب، وتُقَدمه بِيدها فَآكَُل
٦رِيضم بَِأنَّه رتَظَاهو نُونَأم قَدفَر .لالْم اءفَجهورزِلي ك .كلِللْم نُونفَقَاَل َأم" : ارخَلِّ تَام

فََأرسَل داود ِإلَى تَامار في ٧." ُأخْتي تَْأتي وتَعمُل َأمامي كَعكَتَينِ وتُقَدمهما بِيدها فَآكَُل
فَذَهبتْ تَامار ِإلَى ٨." عملي لَه طَعامااذْهبِي ِإلَى دارِ َأمنُون َأخيك وا: "الْقَصرِ يقُوُل لَها

داقر وها ويهَأخ نُونارِ َأمد .تْهزخَبو هامكًا َأملَتْ كَعمعو ،نَتْهجعو جِينالْع فََأخَذَت .
." وا كُلَّ واحد من هنَاَأخْرِج: "ثُم َأخَذَت الطَّبقَ وقَدمتْ لَه، فَرفَض َأن يْأكَُل وقَاَل٩

هنْدع نالْكُلُّ م ج١٠. فَخَرارِلتَام نُونقَاَل َأم ثُم" : يهمقَدمِ والنَّو فَةِإلَى غُر امي الطَّعاته
خيها في غُرفَة فََأخَذَتْ تَامار الْكَعك الَّذي عملَتْه وَأحضرتْه ِإلَى َأمنُون َأ." بِيدك فَآكَُل

تَعالَي في الْفراشِ معي يا : "ولَكن لَما قَدمتْه لَه ِليْأكَُل، َأمسكَها وقَاَل لَها١١. النَّومِ



فَهذَا لَا يجِب َأن يحدثَ في شَعبِ ! لَا تَغْتَصبني! لَا يا َأخي: فَقَالَتْ لَه١٢." ُأخْتي
فََأنَا َأين َأذْهب بِعارِي؟ وَأنْتَ تَكُون كَواحد َأحمقَ ١٣! لَا تَرتَكب هذه الفَاحشَةَ. يَلِإسراِئ

ولَكنَّه ١٤." من فَضلك، كَلِّمِ الْملك ِليزوجني منْك، فَهو لَن يمانع في ذَِلك. في ِإسراِئيَل
عمسي َأن فَضارهباغْتَصا وهغَلَبا ولَه .  

١٥ا بِههبي َأحالَّذ بالْح نم ا، َأشَدةً جِديدةً شَدياهكَر نُونا َأمهكَرِه ا. ثُمفَقَاَل لَه :
الْجرِيمة ِإن طَردتَني فَهذَا شَر َأعظَم من ! لَا: "فَقَالَتْ لَه١٦!" قُومي واذْهبِي من هنَا"

اُطْرد هذه من : "ونَادى خَادمه الْخَاص وقَاَل١٧. فَرفَض َأن يسمع لَها." الَّتي فَعلْتَها بِي
وكَانَتْ . فَطَردها خَادمه ِإلَى الْخَارِجِ وَأقْفََل الْباب وراءها١٨." هنَا وَأقْفِل الْباب وراءها

فَمزقَت الثَّوب الْملَون ١٩. مار لَابِسةً ثَوبا ملَونًا كَما كَانَتْ تَفْعُل بنَاتُ الْملك الْعذَارىتَا
 يهتْ وبذَها وهْأسلَى را عهدتْ يعضوا، وهْأسلَى را عادمتْ رعضوا، وهلَيي عالَّذ

هْل َأمنُون َأخُوك فَعَل بِك هذَا؟ اُسكُتي الْآن يا : "ها َأبشَلُوم َأخُوهافقَاَل ل٢٠َ. تَصرخُ
فََأقَامتْ تَامار في دارِ َأبشَلُوم َأخيها ." هو َأخُوك، لَا تَجعلي هذَا يعكِّر حياتَك. ُأخْتي

َأما َأبشَلُوم فَلَم يكَلِّم ٢٢. داود بِكُلِّ هذَا غَضب جِداولَما سمع الْملك ٢١. حزِينَةً وحيدةً
ُأخْتَه ارتَام باغْتَص ِلَأنَّه هغَضْل َأبرٍ، بلَا بِخَيو بِشَر نُونَأم.  

  أبشلوم يقتل أمنون

٢٣ي بف وناززج شَلُومَأب نْدع نِ، كَاننَتَيبِس ذَِلك دعبو وددح نبِ مبِالْقُر وراصَل حع
مايَأفْر .ةبنَاسالْم هذِله كلي الْمنكُلَّ ب شَلُوما َأبعقَاَل٢٤. فَدو كلِإلَى الْم شَلُومَأب بذَهو :

فَقَاَل الْملك ٢٥." كعنْدي جزازون، فَتَفَضْل يا سيدي الْملك وتَعاَل معي َأنْتَ ورِجالُ"
شَلُومِلَأب" :كلَيَل عكُلُّنَا ِلَئلَّا نُثْق بي، لَا نَذْهنا ابلَا ي ". بذْهي َأن فَضفَر ،هلَيع شَلُومَأب فََألَح

كَهارب نَّهلَك٢٦. وشَلُومفَقَاَل َأب" :نُوني َأمَأخ بذْهي بَِأن حمنَاِإذَنِ اسعم  ".كلفَقَاَل الْم :
  .لَكن َأبشَلُوم َألَح علَيه، فََأرسَل معه َأمنُون وكُلَّ بني الْملك٢٧" ِلماذَا يذْهب معك؟"

لْخَمرِ وقُلْتُ متَى امتَلََأ قَلْب َأمنُون طَربا من ا! انْتَبِهوا: "فََأمر َأبشَلُوم رِجالَه وقَاَل٢٨
 ،لَكُم'نُونوا َأمرِبضلَا تَخَافُوا' او انًا. فَاقْتُلُوهعشُجو اءفَكُونُوا َأقْوِي ،نِّي لَكُمم رذَا َأمه ".
٢٩شَلُومَأب را َأمكَم نُونبَِأم شَلُوماُل َأبَل رِجوا بِ. فَفَعبكرو ،كلي الْمنكُلُّ ب فَقَام مغَالَه



وبينَما هم في الطَّرِيق، وصَل الْخَبر ِإلَى داود َأن َأبشَلُوم قَتََل كُلَّ بني ٣٠. وهربوا
دَأح منْهم لَمسي لَمو كل٣١. الْم هنْدقَفَ عوضِ، ولَى الَْأرع قَدرو هابيقَ ثزمو كلالْم فَقَام

لَا تَظُن يا سيدي : "فَقَاَل يونَاداب بن شَمعي َأخي داود٣٢.  رِجاِله وثيابهم ممزقَةٌكُلُّ
ِلَأن َأبشَلُوم كَان ينْوِي لَه ذَِلك منْذُ َأنِ . َأنَّهم قَتَلُوا كُلَّ بني الْملك، ِإنَّما َأمنُون وحده ماتَ

. فَيا سيِّّدي الْملك، لَا تُصدق الْخَبر َأن كُلَّ بني الْملك ماتُوا٣٣. صب تَامار ُأخْتَهاغْتَ
وتَطَلَّع الرقيب فَرَأى شَعبا كَثيرا قَادما من . وهرب َأبشَلُوم٣٤." ِإنَّما َأمنُون وحده ماتَ

هُؤلَاء هم بنُو الْملك قَد وصلُوا، : "فَقَاَل يونَاداب ِللْملك٣٥. رى من الْجبِلالنَّاحية الُْأخْ
كدبع ا قَالَهم ٣٦." فَتَم توصب كُونبَأخَذُوا يو كلنُو الْمَل بصالْكَلَامِ، و نى ما انْتَهلَمو

  .ورِجالُه بكَاء شَديداعاٍل، وبكَى الْملك َأيضا 
٣٧شُورج كلم وديهمنِ عب ايِإلَى تَلْم بذَهو شَلُومَأب برفَه . نُونلَى َأمع داود نَاحو

، وتَعزى داود عن موت َأمنُون٣٩. وَأقَام َأبشَلُوم في جشُور ثَلَاثَ سنين٣٨. وقْتًا طَوِيلًا
شَلُوماشْتَاقَ ِإلَى َأبو.  

  
  أبشلوم يرجع إلى القدس

١٤ 

١شَلُومشْتَاقٌ ِإلَى َأبم كلالْم قَلْب ةَ َأنويرص نب وآبي ملع٢. و ،ِإلَى تَقُوع وآبَل يسفََأر
 حزِينَةٌ، والْبسي ثياب الْحداد تَظَاهرِي بَِأنَّك: "وَأحضر من هنَاك امرَأةً حكيمةً وقَاَل لَها

تيلَى مع ينكتَب َأنْتطَوِيٍل و قْتنْذُ وم كََأنَّكطَّرِي، ولَا تَتَع٣. و كلبِي ِإلَى الْماذْهو
ذَا الْكَلَامه قُوِلي لَهو ".ي تَقُولُهالَّذ الْكَلَام وآبا يلَقَّنَهو.  

مرَأةُ الَّتي من تَقُوع ِإلَى الْملك، ورمتْ نَفْسها علَى الْأرضِ احتراما لَه فَذَهبت ال٤ْ
. َأنَا َأرملَةٌ ماتَ زوجِي: "فَقَالَتْ" ما لَك؟: "فَقَاَل لَها الْملك٥!" َأنْقذْني َأيها الْملك: "وقَالَتْ

انِ تَشَاجرا في الْحقِْل، ولَم يكُن من يفْصُل بينَهما، فَضرب وكَان ِلي يا سيدي ابن٦َ
قَتَلَهو ا الْآخَرمهدقَالُوا، ٧. َأحو لَيع ةيرشتْ كُلُّ الْعفَقَام' ،ِلنَقْتُلَه ي قَتََل َأخَاهي الَّذلِّمس



فَِإن فَعلُوا ذَِلك يطْفُئون الْجمرةَ الَّتي بقيتْ ِلي، ولَا ' .فَنَنْتَقم ِللْقَتيِل ونُهلك الْوارِثَ
اذْهبِي ِإلَى : "فَقَاَل الْملك ِللْمرَأة٨." يتْركُون ِلزوجِي اسما ولَا نَسلًا علَى وجه الَْأرضِ

كوعضوي ما فارقَر ردَأنَا ُأصو ،ارِكفَقَال٩َ." دتَقُوع ني مَأةُ الَّترالْم ت" : لَيع الذَّنْب
شُهرعو ورِيًئا هب كلالْم كُونيَأبِي، و تيلَى بعو كلي الْمديا س١٠." يكلفَقَاَل الْم" : ِإن

قُكايضي ودعِلي فَلَا ي يهاته ،دَأح كفْ: "فَقَالَت١١ْ." كَلَّملحا َأن ،لَى ِإلَهِكومِ الْمِلي بِاس 
ي الْآخَرناب كلهى ِلَئلَّا يُأخْر ةرِيمكَابِ جتنِ ارالثَّْأرِ م طَاِلب نَعا." تَمهابفََأج" : لَك مُأقْس

  ."بِاِهللا، لَا تَسقُطُ شَعرةٌ من رْأسِ ابنك علَى الَْأرضِ
قَالَت ١٣." قُوِلي: "فَقَاَل." اسمح ِلي يا سيدي الْملك بَِأن َأقُوَل لَك كَلمةً: "فَقَالَت الْمرَأة١٢ُ

ِإذَن ِلماذَا لَا تَعمُل ِلشَعبِ اِهللا ما وعدتَ َأن تَعملَه ِلي؟ َأنْتَ بِكَلَامك هذَا تَحكُم : "الْمرَأةُ
لا الْمهَأي كلَى نَفْسعينْفالْم نَكاب دلَا تَر ِلَأنَّك ،وت١٤َ! كنَم َأن دلَا ب نفَنَح . ياتُنَا هيح

هعمج نكمضِ فَلَا يلَى الْأرع كَبسي يالَّذ اءكَالْم . ينح هنَا ِإلَيدري اوُِل اُهللا َأنحذَا يِله
نْهع ينينْفم نَكُون .وفَهمهبحي نم اةيلَى حي عقْضذَا ١٥.  لَا يه َأنَا جِْئتُ ِلَأقُوَل لَكو

. ُأكَلِّم الْملك، ربما يجِيب طَلَبِي'فَقُلْتُ، . الْكَالم يا سيدي الْملك، ِلَأن الشَّعب خَوفَني
رجِل الَّذي يرِيد َأن يقْطَعني َأنَا وابني معا من ربما يسمع ِلي وينْقذُني من يد ال١٦

والْآن صار كَلَامك عزاء ِلي يا سيدي الْملك، ِلَأنَّك ١٧' .نَصيبِنَا الَّذي َأعطَاه اُهللا لَنَا
الشَّررِ والْخَي نيب زياِهللا تُم لَاككَم .وكُنِ الْمفَلْيكعم كلَى ِإلَه".  

١٨َأةرِللْم كلًئا: "فَقَاَل الْمنِّي شَيي عَؤالًا فَلَا تَكْتُمس َألُكَأةُ." َأسرالْم ا : "قَالَتْل يتَفَض
كلي الْمدي١٩." سكل؟: "فَقَاَل الْمذَا كُلِّهي هف دي وآبْل ِليالْ" ه تابَأةَُأجرا : "مي كاتيحو

نَعم، ! سيدي الْملك، عنْدما تَسَأُل سَؤالًا، لَا يقْدر َأحد َأن يتَحاشَاه، لَا يمينًا ولَا يسارا
ك يوآب فَعَل عبد٢٠. عبدك يوآب هو الَّذي َأمرني بِهذَا، وهو لَقَّنَني كُلَّ هذَا الْكَلَامِ

ةاشَربرِ مغَي وعِ بِطَرِيقَةضوي الْمف ككَلِّمذَا، ِلياِهللا، ! ه لَاككَم يمكي حديا سَأنْتَ يو
ي الْبِلَادرِي فجا يرِفُ كُلَّ متَعو".  

٢١وآبِلي كلفَقَاَل الْم" :لَى طَلَبِكافَقْتُ عرِ الْفَ. وضَأحو بذْهاشَلُومى ٢٢." تَى َأبمفَر
كَهاربو كلا ِللْمامرتضِ احلَى الَْأرع هنَفْس وآبي .وآبقَاَل يو" : تُ َأنَّكملع موالْي



وذَهب يوآب ِإلَى جشُور، ٢٣." رضيتَ عنِّي يا سيدي الْملك، ِلَأنَّك َأجبتَ طَلَبِي
َأب رضَأحسِوِإلَى الْقُد قَاَل٢٤. شَلُوم كلالْم نى : "لَكرلَا يو ارِهِإلَى د بذْهي خَلُّوه

  .فَذَهب َأبشَلُوم ِإلَى دارِه ولَم يمثُْل في محضرِ الْملك." وجهِي
٢٥،شَلُومكََأب يمسٌل وجاِئيَل رري ِإسني كُلِّ بف كُني لَمذَاوا ِلهجِد ونَهحدمي النَّاس كَانو  .

هْأسر ةمِإلَى ق همفَِل قَدَأس نم بيع يهف كُني لَمرِ كُلِّ ٢٦. وي آخف هْأسقُ رلحي كَانو
نم َأكْثَر هجِديف زِنُهي كَانو ،هلَيثْقُُل عي كَان هرشَع ِلَأن ،نَةنِ سزالْو بسنِ حيامريلُوجك 

يلَكا٢٧. الْميلَةً جِدمكَانَتْ جو ارا تَامهمةً اسداحبِنْتًا وو يننثَلَاثَةَ ب شَلُومَأب بَأنْجو.  
٢٨كلرِ الْمضحي مثَُل فمي رِ َأنغَي ننِ منَتَيسِ سي الْقُدف شَلُومَأب َأقَامَل ٢٩. وسفََأر

هِإلَي يْأتي َأن وآبي فَضفَر ،كلالْم نْدع طَ لَهستَوي ِلكَي وآبِإلَى ي شَلُومَأب . هَل ِإلَيسفََأر
يْأتي َأن فَضةً، فَريةً ثَانر٣٠. ماِلهِلرِج شَلُومبِ: "فَقَاَل َأب وآبقَْل يح وا، ِإنبِ اُنْظُرانج

فََأحرقَ رِجاُل َأبشَلُوم الْحقَْل ." حقْلي وهو مزروع شَعيرا، فَاذْهبوا واحرِقُوه بِالنَّارِ
ِلماذَا َأحرقَ رِجالُك حقْلي : "فَذَهب يوآب ِإلَى َأبشَلُوم في دارِه، وقَاَل لَه٣١. بِالنَّارِ

تَعاَل ِإلَى هنَا، ِلَأنِّي ُأرِيد َأن 'َأرسلْتُ ِإلَيك وقُلْتُ لَك، : " َأبشَلُوم ِليوآبفَقَاَل٣٢" بِالنَّارِ؟
َألَهتَسو ،كلالْم نْدطَ ِلي عسيتُ : تَتَوقب ا ِلي لَورخَي ؟ كَانشُورج ني منرضاذَا َأحِلم

نَاكثَُل ' .هَأم َأن يِإنِّي ُأرِيدقْتُلْنا فَلْيبذْنكُنْتُ م فَِإن ،كلرِ الْمضحي م٣٣." ف وآبي بفَذَه
فَاستَدعى الْملك َأبشَلُوم، فَذَهب ِإلَيه وانْحنَى لَه بِوجهِه نَحو . ِإلَى الْملك وَأخْبره بِهذَا

لَل الْمفَقَب ،كلالْم امضِ قُدالَْأرشَلُومَأب ك.  
  

 أبشلوم يتمرد على أبيه

١٥ 

١هامقُد ونرجلًا يجر ينسخَملًا وخَيةً وكَبرم هِلنَفْس شَلُومَأخَذَ َأب ،ةفَتْر دعب٢. و كَانو
وَأي واحد قَادمٍ . ةيقُوم في الصباحِ الْباكرِ، ويقفُ بِجانبِ الطَّرِيق ِإلَى بوابة الْمدينَ

قُوُل لَهيو يهنَادي شَلُومَأب كَان ،فَهنْصِلي كلِإلَى الْم اهوع؟: "بِدينَةدم َأي نقُوُل" َأنْتَ مفَي :



َأنْتَ علَى حقٍّ ! اُنْظُر: "هفَيقُوُل َأبشَلُوم ل٣َ." َأنَا يا سيدي من الْقَبِيلَة الْفُلَانية في ِإسراِئيَل"
لَك عمسي كلالْم نْدع دال َأح نلَكو ،اكوعي دا فامقُوُل٤!" تَمي ا : "ثُميي قَاضلُونعج ِإن

فَهى فَُأنْصوعد ى َأوشَكْو لَه نكُلُّ م ي ِإلَيْأتي ،الْبِلَاد هذي هِإذ٥َ." ف كَانو دَأح با اقْتَر
لُهقَبيو كُهسميو هدي شَلُومَأب دمي ،هامَأم يننْحي ٦. ِلينكُلِّ ب عذَا مُل هفْعي شَلُومَأب كَانو

مهقُلُوب شَلُومَأب لَبفَس ،مفَهنْصِلي كلِإلَى الْم ينماِئيَل الْقَادرِإس.  
اسمح ِلي بَِأن َأذْهب ِإلَى حبرون، ِلُأوفي نَذْرِي : "ربعِ سنين قَاَل َأبشَلُوم ِللْملكوبعد َأ٧

ِلَأنَّي يا سيدي لَما كُنْتُ في جشُور في آرام، نَذَرتُ هذَا النَّذْر وقُلْتُ، ٨. الَّذي نَذَرتُه ِهللا
وي الْمنعجَأر ِإنونربي حا فايحض لَه مسِ، ُأقَد٩." لَى ِإلَى الْقُدكلالْم فَقَاَل لَه" : بذْها

ةلَامبِالس ".ونربِإلَى ح بذَهو فَقَام.  
١٠مقَاَل لَهاِئيَل وري ِإسناِئِل بِإلَى كُلِّ قَب ري السلًا فسر شَلُومَل َأبسَأرتَى: "وم تُمعمس 

ودعا َأبشَلُوم مَئتَي رجٍل من ١١" '.ملَك َأبشَلُوم في حبرون'صوتَ الْبوق فَقُولُوا، 
ولَما كَان َأبشَلُوم يقَدم ١٢. الْقُدسِ، فَرافَقُوه وذَهبوا معه بِسلَامة نية وهم لَا يعلَمون شَيًئا

الضداود تَشَارسم ييتُوفََل الْجِيلُونى َأخعتَداسو جِيلُوه ينَةدَل ِإلَى مسا، َأرايح . تاشْتَدو
شَلُومَأب ارَأنْص دايتَزةُ، ورَؤامالْم.  

  داود يهرب من القدس

فَقَاَل ١٤.  َأصبحوا يوالُون َأبشَلُوموجاء واحد وَأخْبر داود بَِأن كُلَّ بني ِإسراِئيَل١٣
اِلهِلكُلِّ رِج داوسِ دي الْقُدف هعم ينالَّذ" :شَلُومَأب نم ونَنْج ِإلَّا لَنو ،بروا بِنَا نَهقُوم .

." ا ويهلك الْمدينَةَ بِالسيفتَعالَوا نَذْهب بِسرعة، ِلَئلَّا يْأتي علَينَا ويمسكَنَا ويقْتُلَنَ
١٥الُهرِج هابفََأج" :ا تَشَاءُل كَممنَع كلنَا الْمديا سي نِل ١٦." نَحكُلُّ َأهو كلالْم جفَخَر

هاءرو ارِهرِ. دبِالْقَص ةنَايارِي ِللْعوالْج نم اءسن شْرع كلالْم كتَر١٧ .و كلا الْمنَميبو
ينَةدالْم في طَرارٍ فرِ دآخ نْدقَفُوا عو ،هاءربِ وكُلُّ الشَّعو ،كُلُّ ١٨. خَارِج ربعو

رِجاِله َأمامه بِما في ذَِلك الْحرس الْملَكي وستُّ مَئة رجٍل رافَقُوه من جتَّ، فَعبر الْكُلُّ 
هام١٩. َأمتِّيالْج لِِِإتَّاي كلفَقَاَل الْم" : كلالْم عم مَأقو جِعرنَا؟ اعا مضَأنْتَ َأي باذَا تَذْهِلم
يددالْج .طَنَككْتَ وتَرتَ وراجنَا، ٢٠. َأنْتَ هعم دِلتَتَشَر موالْي ْل آخُذُكسِ جِْئتَ، فَهبِالَْأم



 ٢١. يرحمك اُهللا ويحسن ِإلَيك. نَا لَا َأعرِفُ ِإلَى َأين َأذْهب؟ ارجِع وخُذْ ِإخْوتَك معكوَأ
ُأقْسم بِاِهللا وبِحياتك يا سيدي الْملك، حيثُما ذَهبتَ َأذْهب حتَّى : "فََأجاب ِإتَّاي الْملك وقَاَل

فَعبر ِإتَّاي الْجتِّي ." تَعاَل واعبر معنَا: "فَقَاَل داود ِلِإتَّاي٢٢!" فَني ذَِلك حياتيوِإن كَلَّ
هعم هِماِئلَاتعو اِلهكُلُّ رِج٢٣. وربعبِ يا كُلُّ الشَّعنَمياٍل، بع توبِص كُونبالْكُلُّ ي كَانو .

الْم ربع ثُماءرحالص طَرِيق ونَح موا كُلُّههاتَّجو ،ونري قَدادي وا فضَأي كل.  
وجاء صادقُ َأيضا ومعه كُلُّ اللَّاوِيين حاملين صنْدوقَ عهد اِهللا، فَوضعوه بِجانبِ ٢٤

بالْع نبِ مى كُلُّ الشَّعتَّى انْتَهح َأبِيَأثَرينَةدالْم نق٢٥َ. ورِ مادِلص كلقَاَل الْمجِعِ : "وَأر
كَنَهسمو اهي ِإيرِينيي وندرنِّي، ياُهللا ع يضر فَِإن ،ينَةدوقَ ِإلَى الْمنْد٢٦. الص ا ِإنَأم

شَاءا يْل بِي كَمفْعفَلْي ورٍ بِي، ِإذَنرسم رغَي ر٢٧ِ." قَاَل ِإنَّهبقَ الْحادِلص كلقَاَل الْم ثُم :
" ونَاثَانيو ،نَكاب صعيما، َأخكُمنَيا ابكُمعخُذَا مو ،ينَةدِإلَى الْم وءدبِه َأبِيَأثَرَأنْتَ و جِعرا

َأبِيَأثَر ن٢٨. برِ فابِرِ النَّهعم نْدُئ عطا َأنَا فَِإنِّي ُأبالَةٌ َأمرِس يتَّى تَْأتح ،اءرحي الص
فَرجع صادقُ وَأبِيَأثَر بِصنْدوق عهد اِهللا ِإلَى الْقُدسِ ٢٩." منْكُم ِلتُخْبِروني بِالُْأمورِ

نَاكوا هَأقَامو.  
٣٠حى وغَطم هْأسري، وكبي وهتُونِ ويَل الزبج داود دعصنِويمالْقَد يبِ . افكُلُّ الشَّعو

وندعصي مهو كُونبكَانُوا يو ،مهُؤوسا رغَطَّو هعي م٣١. الَّذ َأن رالْخَب داولَغَ دبو
شَلُومَأب عم رِينتَآمنِ الْميب نيتُوفََل مَأخ .داوفَقَال د" :جا ،با ري كلفَض نةَ ميحْل نَصع

  ."َأخيتُوفََل فَاسدةً
ولَاقَاه هنَاك حوشَاي الَْأركي وثَوبه . ولَما وصَل داود ِإلَى قمة الْجبِل، سجد ِهللا٣٢

ابتُر هْأسلَى رعقٌ وزم٣٣. مداود لَ: "فَقَاَل لَهلًا عمح ي، تَكُونعِإذَا جِْئتَ مي .
٣٤كلا الْمهَأي كمَأنَا خَاد ،شَلُومقُلْتَ ِلَأبو ينَةدتَ ِإلَى الْمعجِإذَا ر نلَكو . اكتُ َأبما خَدكَم

كمَأخْد ُل، الْآنقَب نيتُوفََل. مةَ َأخيحتَفْشََل نَص لَى َأنَل عمتَع ي بَِأننداعتُس بِذَِلك فَِإنَّك .
. فَقُْل لَهما كُلَّ ما تَسمعه في قَصرِ الْملك. وعنْدك هنَاك صادقُ وَأبِيَأثَر الْحبران٣٥ِ
٣٦ ا ِإلَيملُونَهسفَتُر ،َأبِيَأثَر نب ونَاثَانيقَ وادص نب صعيما، َأخمنَاهاب نَاكا همهعمو



تَس ةمابِكُلِّ كَلونَهع٣٧." م ا كَاننَميسِ، بالْقُد ينَةدِإلَى م داود باحص وشَايح اءفَج
  .َأبشَلُوم يدخُلُها

  
 صيبا يأتي إلى داود

١٦ 

١جرسانِ مارمح هعموشَتَ، ويبفم ما خَاديبص يٍل، لَاقَاهةَ بِقَلمالْق داود ربا عمدعبانِ و
فَقَاَل ٢. يحملَانِ مَئتَي رغيف خُبزٍ، ومَئةَ عنْقُود زبِيبٍ، ومَئةَ قُرصِ تينٍ، وقربةَ خَمرٍ

الْحمارانِ ِلعاِئلَة الْملك ِللركُوبِ، والْخُبز : "فَقَاَل صيبا" ِلمن كُلُّ هذَا؟: "الْملك ِلصيبا
وَأين : "فَقَاَل الْملك٣." نَّاسِ ِليْأكُلُوا، والْخَمر ِليشْربه من تَعب في الصحراءوالثِّمار ِلل

الْيوم يرد ِلي بيتُ 'انْتَظَر في الْقُدسِ ِلَأنَّه قَاَل في نَفْسه، : "قَاَل صيبا" حفيد سيدك؟
دلَكَةَ جماِئيَل مرا٤" '!يِإسيبِلص كلفَقَاَل الْم" :لَك ووشَتُ هيبفم كُهلما يفَقَاَل !" كُلُّ م

  ."َأنَا عبدك يا سيدي الْملك، فَلَيتَك تَرضى عنِّي: "صيبا
  شمعي يشتم داود

٥ر نَاكه نم جخَر ،ورِيمحب نم داود كلالْم با اقْتَرلَمي ِإلَىونْتَمٌل يَل،  جشَاو ةيرشع
ويقْذفُ داود وكُلَّ رِجاِله ٦. وبينَما هو خَارِج كَان يشْتم. اسمه شمعي بن جِيرا

نعو داود كلينِ الْممي نكَانُوا ع ةكُلَّ الْقَادشِ ويكُلَّ الْج َأن عم ،ةارجبِالْحاِلهمش  .
٧هي شَتَاِئمقُوُل في يعشَم كَانو" :جاُخْر !جُل! اُخْرا قَاتا خَبِيثُ! ي٨! ي نْكم لَى انْتَقَموالْم

كَانَهلَكْتَ مما وفَكْتَهي سَل الَّتشَاو تيب اءملَى كُلِّ دع . شَلُوملَكَةَ ِلَأبمطَى الْملَى َأعوالْم
ابكٌل. نقَات ِلَأنَّك ةيبصالْم هذي ه٩!" َأنْتَ فكلةَ ِللْمويرص نب فَقَاَل َأبِيشَاي" : مشْتاذَا يِلم

هْأسر َأقْطَعو بَأذْه ِلي بَِأن حمس؟ اكلي الْمديتُ سيالْم ذَا الْكَلْب١٠." هكلا : "فَقَاَل الْمم
فَمن لَه الْحقُّ َأن ' !اشْتم داود'كُم يا بني صرويةَ؟ اُتْركُوه يشْتم، ِلَأن اَهللا قَاَل لَه، ِلي ولَ

ِإن كَان ابني الَّذي من لَحمي : "وقَاَل داود َألبِيشَاي وِلكُلِّ رِجاِله١١" يعتَرِض علَى ذَِلك؟
لَعلَّ اَهللا ١٢. اُتْركُوه يشْتم ِلَأن اَهللا قَاَل لَه! تْلي، فَكَم بِالَْأولَى هذَا الْبِنْيمينيودمي يسعى ِلقَ



موالْي هتيمَل شَتدا بري خَيُئنكَافيى ذُلِّي وري ١٣." يف مهريس الُهرِجو داود عتَابو
عمش كَانو ،الطَّرِيق ةارجبِالْح داوفُ دقْذيو مشْتي وهِل، وببِ الْجانبِج مقَابِلَهم يرسي ي
هلَيع ابذْرِي التُّري١٤. و ،ونبتْعم مهو ندرِ الُْأرِإلَى نَه هعم ينكُلُّ الَّذو كلَل الْمصوو

نَاكوا هاحتَرفَاس.  
   أبشلومحوشاي يأتي إلى

١٥مهعيتُوفَُل مَأخ كَانسِ، ووا ِإلَى الْقُداءاِئيَل، فَجراِل ِإسكُلُّ رِجو شَلُوما َأبَأم .
١٦قَاَل لَهو شَلُومِإلَى َأب داود باحص يكالَْأر وشَايح بذَهو" :كلالْم يحِلي ! يحِلي

كلش١٧َ!" الْمفَقَاَل َأبوشَايِلح ؟: "لُومبِكاحص عم بتَذْه اذَا لَم؟ ِلمبِكاحِلص فَاُؤكذَا وَأه "
١٨شَلُومِلَأب وشَايفَقَاَل ح" : بذَا الشَّعه هاخْتَاراُهللا و هي اخْتَارالَّذ عم يمُأقو مْل َأخْدلَا، ب

ة ِإلَى ذَِلك، َألَستَ َأنْتَ ابنَه؟ فَكَما خَدمتُ َأباك َأخْدمك وبِالِْإضاف١٩َوكُلُّ بني ِإسراِئيَل 
  ."َأنْتَ

 أبشلوم وجواري أبيه

عاشر : "فَقَاَل َأخيتُوفَُل ِلَأبشَلُوم٢١" ما رْأيكُم؟ ماذَا نَفْعُل؟: "وقَاَل َأبشَلُوم ِلَأخيتُوفََل٢٠
تَركَهن ِللْعنَاية بِالْقَصرِ، هذَا يجعُل َأباك يكْرهك ويسمع الْكُلُّ جوارِي َأبِيك اللَّواتي 

ارِكةُ كُلِّ َأنْصزِيمع تَشْتَدو ،٢٢." بِذَِلك اشَرعطْحِ، ولَى السةً عمخَي شَلُوموا ِلَأببفَنَص
وكَانَت النَّصيحةُ الَّتي يعطيها َأخيتُوفَُل في تلْك ٢٣. َلجوارِي َأبِيه َأمام كُلِّ بني ِإسراِئي

  .فَكَان لَها قيمةٌ كَبِيرةٌ بِالنِّسبة ِلداود وَأيضا بِالنِّسبة ِلَأبشَلُوم. الَْأيامِ كََأنَّها من عنْد اِهللا
  

 حوشاي يخدع أبشلوم

١٧ 

اسمح ِلي بَِأن أََخْتَار اثْنَي عشَر َألْفَ رجٍل وَأقُوم وَأذْهب : "بشَلُوموقَاَل َأخيتُوفَُل ِلَأ١
وَأهجم علَيه وهو تَعبان وخَاِئر الْقُوة وُأرعبه، فَيهرب كُلُّ ٢وراء داود هذه اللَّيلَةَ، 
لَأقْتَُل الْمو ،هعم ينالَّذ ،هدحو ٣ككِإلَي بكُلَّ الشَّع دَأري . وُل الَّذجذَا الراتَ هم ِإن ِلَأنَّه



ورَأى َأبشَلُوم وكُلُّ شُيوخِ ٤." تَطْلُبه، يرجِع كُلُّ الشَّعبِ ِإلَيك، ويكُون الْكُلُّ في سلَامٍ
  .ِإسراِئيَل َأن هذه فكْرةٌ حسنَةٌ

٥شَلُومقَاَل َأبا: "وضَأي وه هْأير عمفَنَس يكالَْأر وشَايوا حعتَدس٦." ا وشَايح اءا جفَلَم
فَقَاَل ٧." هْل نَعمُل بِكَلَامه َأم لَا؟ قُْل لَنَا رْأيك: "ِإلَيه، َأخْبره َأبشَلُوم بِكَلَامِ َأخيتُوفََل وقَاَل

َأنْتَ عارِفٌ َأن َأباك ٨. نَصيحةُ َأخيتُوفََل غَير صاِلحة هذه الْمرةَ: "اي ِلَأبشَلُومحوشَ
وَأبوك ! ورِجالَه هم َأبطَاٌل، وعنْدما يغْضبون يكُونُون كَدبة متَوحشَة فَقَدتْ َأولَادها

ٌل خَبِيرجر وا هضَأينُودالْج عبِيتُ ملَا يبِ وري الْحي ٩.  فخْتَبٌِئ فم الْآن وا همبر
كَهف َأو في مكَانٍ آخَر، فَِإذَا ماتَ بعض رِجاِلنَا في الْبِداية، تَنْتَشر ِإشَاعةٌ بَِأن كُلَّ 

مزانْه شَلُومشِ َأبيا١٠! جشُج وه نتَّى مكُلَّ فَح ِلَأن ،نبجيخَافُ وي دكَقَلْبِ الَْأس هقَلْبو ع
انعشُج هعم ينالَّذطٌَل وب اكَأب َأن ونلَمعاِئيَل يري ِإسن١١. ب عمتَج بَِأن كحَأنْص ِلذَِلك

لرمِل الَّذي علَى شَاطِئ البحرِ في ِإلَيك كُلَّ بني ِإسراِئيَل، من دانٍ ِإلَى بِْئرِ سبع كَا
كَةرعي الْمف مهتَقُود كَأنْتَ نَفْسو ،ة١٢. الْكَثْر هلَينَنْزُِل عو ،ا كَانثُميح هلَيع مجنَه ثُم

وِإذَا لَجَأ ١٣. جاِله حيافَلَا يبقَى هو ولَا َأي واحد من رِ. كَما ينْزُِل النَّدى علَى الَْأرضِ
ِإلَى مدينَة، يْأخُذُ كُلُّ بني ِإسراِئيَل ِإلَيها حبالًا، ونَجرها ِإلَى الْوادي حتَّى لَا يبقَى لَها 

َأثَر".  
سن من نَصيحة نَصيحةُ حوشَاي الَْأركي َأح: "فَقَاَل َأبشَلُوم وكُلُّ رِجاِل ِإسراِئيَل١٤

فَِإن اَهللا قَضى بَِأن يفَشَِّل نَصيحةَ َأخيتُوفََل الصاِلحةَ، ِلكَي يجلب الْهلَاك علَى ." َأخيتُوفََل
شَلُومن١٥ِ. َأبيربالْح َأبِيَأثَرقَ وادِلص وشَايقَاَل حو" :و شَلُوميتُوفَُل َأبَأخ حوخَ بِكَذَا نَصشُي

فََأرسلُوا حالًا وَأخْبِروا داود وقُولُوا لَه َأن لَا يبِيتَ ١٦. ِإسراِئيَل، وبِكَذَا نَصحتُهم َأنَا
 كلفْنَى الْمى ِلَئلَّا يالُْأخْر فَّةِإلَى الض ربعْل يب ،اءرحي الصف ندابِرِ الُْأرعم نْدلَةَ عاللَّي

هعي مبِ الَّذكُلُّ الشَّعا ١٧." ومَل، ِلَأنَّهوجر نيع نْدانِ عرنْتَظي صعيمَأخو ونَاثَاني كَانو
دا َأحماهرِلَئلَّا ي سخُلَا الْقُددي ا َأنرِيدي لَم . ،الَةسا بِالرمتْهرَأخْبةٌ وارِيا جهِمتْ ِإلَيبفَذَه

وداوا دخْبِرفَا ِليرا انْصملَا ١٨. هصتَّى وح ةعرا بِسبفَذَه شَلُومَأب رَأخْبو ا شابمآهفَر
فََأخَذَتْ زوجتُه ١٩. ِإلَى دارِ رجٍل في بِحورِيم، وكَان عنْده بِْئر في دارِه، فَنَزلَا ِإلَيها



ع شَتْهفَرو طَاءي الْبِْئرِغا فمَأنَّه درِفْ َأحعي ا، فَلَموببح هلَيتْ عنَشَرلَى فَمِ الْبِْئرِ، و .
: فَقَالَتْ" َأين َأخيمعص ويونَاثَان؟: "وجاء رِجاُل َأبشَلُوم ِإلَى الْمرَأة في الدارِ وقَالُوا٢٠

"اءا قَنَاةَ الْمربسِفَفَتَّشُ!" عوا ِإلَى الْقُدعجا، فَرموهجِدي لَموا و.  
٢١قَاال لَهو داود كلا الْمرَأخْبا وبذَهالْبِْئرِ و ناِلاثْنَانِ م جاُل، خَرجى الرضا ممدعبو :

"دبِكَذَا ض حيتُوفََل نَصَأخ ِلَأن ،ةعربِس روا النَّهرباعوا وقُومكُلُّ ٢٢." كُمو داود فَقَام
ندوا الُْأرربعو هعي مبِ الَّذالشَّع .موا كُلُّهربع كَانُوا قَد حبالص ا طَلَعلَمو.  

٢٣لَم تَهيحنَص يتُوفَُل َأنَأى َأخا رارِ فَلَمى ِإلَى دضمو قَامو هارمح جرا، َأسْل بِهمعي ه
رِ َأبِيهي قَبف نفداتَ وفَم ،هخَنَقَ نَفْسو ،هاِئلَتع شُُؤون تَّبرو ،هينَتدي مف. 

٢٤منَايحِإلَى م داود بذَهو .هعاِئيَل مراِل ِإسكُلُّ رِجو وه ندالُْأر شَلُومَأب ربعو .
٢٥نيع قَد شَلُومَأب كَانووآبَل يدشِ بيا ِللْجا قَاِئداسمع  . همٍل اسجر نبا ااسمع كَانو

وآبي ةَ ُأمويرُأخْتُ ص يهاشَ، وَل بِنْتَ نَاحايَأبِيج جوي تَزالَّذ ييلاعمالِْإس ثْري .
  . جِلْعادوعسكَر رِجاُل ِإسراِئيَل مع َأبشَلُوم في َأرض٢٦ِ
٢٧ ،ونمي عنب ةماصةَ عرِب ناشَ منَاح نشُوبِي ب اءج ،منَايحِإلَى م داود با ذَهلَمو

يملوجر نم يادالْجِلْع لَايزربو ،اربلُود نِئيَل ممع نب يراكمشًا ٢٨. ووا فَرمقَدو
عَأوونًا وحصا وشْوِيا مصمحا وسدعفُولًا وفَرِيكًا ويقًا وقدا ويرشَعا وحقَمو فةَ خَزي

: ِلَأنَّهم قَالُوا. وعسلًا وزبدةً وغَنَما وجبن بقَرٍ، ِلداود وِللشَّعبِ الَّذي معه ِليْأكُلُوا٢٩
"عو انبتَعو انعوج بالشَّعاءرحي الصف طْشَان".  
  

 موت أبشلوم

١٨ 

١َئةم نمو َألْف نم قرةَ فقَاد هِملَيع نيعو ،هعي مشَ الَّذيالْج داود عمجَل ٢. وسَأرو
ةَ َأخويرنِ صب َأبِيشَاي ةاديتَ قتَح مثُلُثَهو ،وآبي ةاديتَ قتَح متَ ثُلُثَهتَح مثُلُثَهو ،وآبي ي

تِّيالْج ِإتَّاي ةاديق .ملَه كلقَاَل الْمو" :كُمعم بَأذْهي سَأنْتَ لَا ! لَا: "فَقَالُوا٣." َأنَا نَفْس



بتَذْه !ا َأنْتَ فَتُسَأم ،مهذَا لَا يفُنَا فَهصاتَ نم ِإن نَا َأوبره ِإن نَّا، ِلَأنَّهم ةَ آلَافشَراوِي ع
را الَْأمعد نَا ِإنتُنْجِدو ينَةدي الْمنَا فقَى هتَب نِ َأنسالَْأح نم٤." وكلالْم مفَقَاَل لَه :

"لُو لَكُمحا يُل ممَأعكُلُّ ." س جا خَرنَميب ،ينَةدالْم ةابوب نْدع كلقَفَ الْموو قري فشِ فيالْج
َألْف نمو َئةم نقَاَل٥. مو ِإتَّايو َأبِيشَايو وآبي كلى الْمصَأوو" : شَلُومفَّقُوا بِالْفَتَى َأبتَر

  .وسمع كُلُّ الْجنُود لَما َأوصى الْملك الْقَادةَ بَِأبشَلُوم." من َأجلي
٦اُل درِج جخَرو ةي غَابكَةُ فرعالْم كَانَتاِئيَل، وراَل ِإسوا رِجارِبحقِْل ِليِإلَى الْح داو

ماياِل٧. َأفْررِج اماِئيَل َأمرشُ ِإسيج نَاكه مزفَانْه داوةٌ . درزجتْ مقَعمِ ووالْي ي ذَِلكفو
واتَّسعتْ ساحةُ الْقتَاِل في كُلِّ الْمنْطَقَة، وكَان الَّذين هلَكُوا ٨. عظيمةٌ، وقُتَل عشْرون َألْفًا

فيلَكُوا بِالسه ينالَّذ نم مِ َأكْثَروالْي ي ذَِلكف ةي الْغَابف.  
ودخََل الْبغُْل بِه . ٍلوالْتَقَى َأبشَلُوم صدفَةً مع بعضِ رِجاِل داود، وكَان راكبا علَى بغ٩ْ

 هتتَح نغُْل مالْب رما، وبِه هْأسلَّقَ ريفَةٌ، فَتَعا كَثانُهَأغْص ةخْمض لُّوطب ةرتَ شَجتَح
شَلُوم رَأيتُ َأب: "فَرآه رجٌل وَأخْبر يوآب وقَاَل١٠. وتَركَه معلَّقًا بين السماء والَْأرضِ

لُّوطب ةري شَجلَّقًا فع١١." موآبي اِل، فَكُنْتُ : "فَقَاَل لَهي الْحف تَقْتُلْه اذَا لَمم؟ فَلتَهَأيَأنْتَ ر
حتَّى لَو َأعطَيتَني َألْفَ : "َأجابه الرجُل١٢" ُأعطيك عشَرةَ عملَات من الْفضة وحزاما؟

مع ،نَاهعمس ننَحو اكصَأو كلالْم ِلَأن ،كلنِ الْملَى ابي عدي دا كُنْتُ َأمم ةضالْف نم لَة
 ،ِإتَّايو َأبِيشَايَأنْتَ و قَاَل لَك ي'فَقَدلَأج نم شَلُوملَى الْفَتَى َأبظُوا عافَأنَا ١٣' .ح فَِإن

فَقَاَل ١٤!" خَاطر بِحياتي، فَالَ شَيء يخْفَى علَى الْملك، وَأنْتَ تَقفُ ضديقَتَلْتُ ابنَه، ُأ
وآبي" :كعي الْكَلَامِ مي فقْتو عيُأض َأن ي ." لَا ُأرِيدا فهبرضابٍ ورثَلَاثَ ح هدَأخَذَ بِيو

ا فياَل حازم وهو شَلُومقَلْبِ َأبلُّوطالْب ةرشَج طسي ١٥. ي ولامح نةٌ مشْراطَ عَأحو
قَتَلُوهو وهبرضو شَلُومبَِأب وآبلَاحِ يس.  

١٦ وآبي اِئيَل، ِلَأنرشِ ِإسيج ةدطَارم نع داوشُ ديقَّفَ جفَتَو ،وقفَي الْب وآبنَفَخَ يو
بِذَِلك مهر١٧. َأمو قَهوا فَوعضوو ،ةفَي الْغَاب يقَةمع ةفْري حف هومرو شَلُومَأخَذُوا َأب

ةارجالْح نا ما كَبِيرمكَو .ارِهِإلَى د داحكُلُّ و عجراِئيَل ورشِ ِإسيكُلُّ ج برهو .
: ام ِلنَفْسه نَصبا تَذْكَارِيا في وادي الْملك، ِلَأنَّه قَاَلوكَان َأبشَلُوم في َأثْنَاء حياته، قَد َأق١٨َ



ودعا النَّصب علَى اسمه، وهو ما زاَل يدعى ." لَيس ِلي ابن يحمُل اسمي من بعدي"
  .نَصب َأبشَلُوم ِإلَى هذَا الْيومِ
  داود يعلم بموت أبشلوم

اسمح ِلي بَِأن َأجرِي وُأبشِّر الْملك بَِأن اَهللا َأنْقَذَه : "َل َأخيمعص بن صادقَ ِليوآبوقَا١٩َ
اِئهدَأع ن٢٠." موآبي فَقَاَل لَه" : مٍ آخَروي يا فمبمِ، روةَ الْيَل َأنْتَ بِشَارمتَح َأن حصلَا ي
لَيا ولُهماتَتَحم كلالْم ناب ِلَأن ،موالْي ٢١." سيشبٍل حجِلر وآبقَاَل ي ثُم" : بذْها

فَقَاََل َأخيمعص بن صادقَ ٢٢. فَانْحنَى لَه الْحبشي وجرى." وَأخْبِرِ الْملك بِما رَأيتَ
ِلماذَا : "فَقَاََل يوآب." سمح ِلي بَِأن َأجرِي وراء الْحبشيمهما حدثَ، ا: "ِليوآب مرةً ثَانيةً

مهما حدثَ، َأنَا : "فَقَاَل٢٣" تُرِيد َأن تَذْهب يا ابني، ولَيس معك بشْرى تُكَافَُأ علَيها؟
رِيَأج َأن ُأرِيد ".رِ: "فَقَاَل لَهجا ".عيمى َأخرقَ فَجبسو ندِل الُْأرهس ي طَرِيقف ص

يشبالْح.  
وكَان داود جاِلسا بين الْبوابة الداخلية والْبوابة الْخَارِجِية ِللْمدينَة، فَطَلَع الرقيب ِإلَى ٢٤

فَنَادى الرقيب وَأخْبر ٢٥. ا يجرِي وحدهالسورِ فَوقَ سطْحِ الْبوابة، ونَظَر فَرَأى رجلً
كلفَقَاَل الْم ،كلى: "الْمشْرب هنْدفَع هدحو كَان ِإن ".َأكْثَرو َأكْثَر قْتَرِبُل يجالر كَانو .

هذَا رجٌل آخَر يجرِي و: "ثُم رَأى الرقيب رجلًا آخَر يجرِي، فَنَادى الْبواب وقَاَل٢٦
هدحو "!كلى: "فَقَاَل الْمشْرُل بمحا يضذاَ َأيه٢٧." ويبققَاَل الرلَّ : "والَْأو و ِلي َأندبي

." هذَا رجٌل صاِلح ويْأتي بِبِشَارة صاِلحة: "فَقَاَل الْملك." يجرِي كََأخيمعص بنِ صادقَ
وانْحنَى ِللْملك بِوجهِه نَحو الَْأرضِ !" السلَام: "ثُم وصَل َأخيمعص ونَادى الْملك وقَاَل٢٨

." تَبارَك الْمولَى ِإلَهك الَّذي نَصرك علَى الَّذين قَاموا ضدك يا سيدي الْملك: "وقَاَل
٢٩كلرٍ؟: "فَقَاَل الْمبِخَي شَلُومِل الْفَتَى َأبه "صعيمَأخ هابَأج" : وآبي كدبي علَنسا َأرلَم

هببس لَمَأع ا لَميداكًا شَدبتتُ ارَأيي، رديا سي ك٣٠." ِإلَيكلفَقَاَل الْم" :رانْتَظنَا وفْ هق ".
انْتَظَرقَفَ و٣١. فَو اءجقَاَلوو يشبالْح" :كلي الْمديى ِلسشْرب . موالْي لَك لَى انْتَقَموالْم

كلَيع كُلِّ الثَّاِئرِين ن٣٢!" مكلالْم رٍ؟: "فَقَاَل لَهبِخَي شَلُومِل الْفَتَى َأبه "يشبالْح ابَأج :
"ي الْمديس اءدكَالْفَتَى َأع كُنِليبِالشَّر كلَيوا عقَام ينكُلُّ الَّذو ،ك٣٣!" ل كلالْم جعفَانْز



يا ابني : "وكَان يتَمشَّى ويقُوُل. وصعد ِإلَى غُرفَة فَوقَ بوابة الْمدينَة، وَأخَذَ يبكي
شَلُومي! َأبنا ابي آه !شَلُومي َأبنا ابي! يتَنيلَيناب شَلُوما َأبي نْكلًا مدتُّ بي!  منا ابي آه"!  

  
 يوآب يعاتب داود

١٩ 

١َأن وآبي عمسو شَلُوملَى َأبع نُوحيي وكبي كلِإلَى ٢. الْم رالنَّص مِ، انْقَلَبوالْي ي ذَِلكف
فَتَسلََّل الرجاُل في ذَِلك ٣. ملك حزِين علَى ابنهحزنٍ ِلكُلِّ الْجيشِ ِلَأنَّهم سمعوا َأن الْ

وغَطَّى الْملك وجهه ٤! الْيومِ ِإلَى الْمدينَة، كََأنَّهم جيشٌ انْهزم في الْحربِ فَتَسلََّل بِخَجٍل
فَدخََل يوآب ِإلَى ٥!" آه يا ابني! ابنييا َأبشَلُوم ! يا ابني َأبشَلُوم: "وصرخَ بِصوت عاٍل
َأنْتَ الْيوم َأخْزيتَ كُلَّ رِجاِلك الَّذين َأنْقَذُوا حياتَك وحياةَ َأولَادك : "الْملك في الدارِ وقَاَل

 ،ارِيكوجو كاتجوزو كنَاتبو٦وهكْري ينالَّذ بتُح ِلَأنَّكونَكبحي ينالَّذ هتَكْرو ،َأنْتَ ! نَك
كنْدةٌ عيمق ملَه سلَي الَكرِجو كاءَؤسر َأن موتَ الْيرَأظْه . لَو َأنَّه اآلن ِلي حاتَّض ِلَأنَّه

بِذَِلك حتَى، لَكُنْتَ تَفْروكُلُّنَا ما ويح شَلُومَأب فَقُمِ ا٧. كَان رخَاط بطَيو جاخْرو لْآن
رِجاِلك، ِلَأنِّي ُأقْسم بِاِهللا ِإن لَم تَخْرج، لَا يبقَى َأحد معك اللَّيلَةَ، فَيكُون هذَا َأسوَأ من كُلِّ 

ِإلَى الْآن اكبنْذُ صم لَّتْ بِكح ٨." كَارِثَةب نْدع لَسجو كلالْم فَقَامينَةدالْم ةابكُلُّ . و عمفَس
نَاكه كلالْم اِل َأنجالر .هِإلَي موا كُلُّهاءفَج . داحكُلُّ و عجروا وبراِئيَل، فَهرشُ ِإسيا جَأم

ارِهِإلَى د.  
  داود يرجع إلى القدس

الْملك َأنْقَذَنَا من : "فَكَانُوا يقُولُون. بني ِإسراِئيَلوحدثَ بين الشَّعبِ جِداٌل في كُلِّ قَباِئِل ٩
قَبضة َأعداِئنَا، وهو الَّذي نَجانَا من قَبضة الْفلسطيين، وقَد هرب من الْبِلَاد بِسببِ 

شَلُومل١٠َ. َأبكًا علم نَاهحسي مالَّذ شَلُومَأب نبِلَكري الْحاتَ فنَا، مي . تُوناكس اذَا َأنْتُممفَل
  "ولَا تُرجِعون الْملك؟



١١مقُولَا لَهيوذَا وهوخَ يا شُيكَلِّمنِِ ِلييربالْح َأبِيَأثَرقَ وادِإلَى ص داود كلَل الْمسفََأر :
ملك ِإلَى قَصرِه؟ فَقَد بلَغَه وهو في دارِه ما يقُولُه كُلُّ بني ِلماذَا تَكُونُون آخر من يرد الْ"

" َأنْتُم ِإخْوتي، من لَحمي ودمي، فَلماذَا تَكُونُون آخر من يرد الْملك؟١٢! ِإسراِئيَل
لَيتَ اَهللا يعاقبني ! رِيبِي، من لَحمي ودميَأنْتَ قَ: "وَأوصاهما َأيضا َأن يقُولَا ِلعماسا١٣

رِكمطُوَل ع وآبَل يدشِ بيالْج قَاِئد لُكعكُنْتُ لَا َأج قَابٍ، ِإنع ١٤." َأشَد داود بفَكَس
قُولُونا يعم مكُلُّه هلُوا ِإلَيسَأروذَا، وهاِل يكُلِّ رِج جِ: "قُلُوبرااِلككُلُّ رِجَأنْتَ و ع ".

فَرجع الْملك حتَّى وصَل ِإلَى الُْأردن، فَذَهب رِجاُل يهوذَا ِإلَى الْجِلْجاِل ِلاستقْباِل ١٥
  .الْملك وِليرافقُوه في عبورِ النَّهرِ

  داود يصفح عن شمعي

١٦ا الْبِنْيجِير ني بعمش عرَأسوذَا وهاِل يرِج عم بذَهو ،ورِيمحب ني مالَّذ يينم
داود كلاِل الْمقْبتَل ١٧. ِلاسشَاو تيب ما خَاديبصو ،ينمبِنْي نٍل مجَألْفُ ر هعم كَانو

ونشْرالع هبِيدعو شَرةَ عسالْخَم نُوهبو .عروا بِسهجتَوو ثُ كَانيِإلَى ح ،ندِإلَى الُْأر ة
كلي ١٨. الْمف كلتَ الْميوا بداعسِلي ،ونجِعري ى ثُمالُْأخْر فَّةِإلَى الض ونربعَأخَذُوا يو

منْهع كلى الْمضري ِلكَي ذَِلكرِ، وورِ النَّهبع .ربعي كلَأ الْمدا بلَمي وعمى شمر ،رالنَّه 
 ،كلالْم امضِ َأملَى الَْأرع ها نَفْسجِير ن١٩بقَاَل لَهي، : "وديا سلَى ذَنْبِي يي عنباسلَا تُح

 هذَا في ولَا تَذْكُرِ الْكَلَام الَّذي افْتَريتُ بِه َأنَا عبدك يوم خَرجتَ من الْقُدسِ، ولَا تَحفَظْ
كلي الْمديا سي ٢٠. قَلْبِك تيَل كُلِّ بَأو موجِْئتُ الْي ارِفٌ َأنِّي َأخْطَْأتُ، ِلذَِلكِلَأنِّي ع

كلي الْمدياِل سقْبتتُ ِلاسرضحفَ ووسة٢١َ." يويرص نب قْتََل : "فَقَاَل َأبِيشَايي َأن جِبي
ما ِلي ولَكُم يا بني صرويةَ : "فَقَاَل داود٢٢." نَّه شَتَم الْملك الَّذي مسحه اُهللاشمعي ِلَأ

دقْتََل َأحي لَناِئيَل ورِإس كلم ؟ َأنَا الْآنموي الْيونتَّى تُقَاوِمي٢٣!" حعمِلش كلقَاَل الْم ثُم :
  .ه الْملك بِذَِلكوحلَفَ لَ." لَا تَموتُ"

  مفيبوشت يأتي إلى داود

٢٤كلالْم لَةقَابَل ِلمشَاو يدفوشَتُ حيبفم اءجتَنَى . ولَا اعو ،هلَيَل رِجغَس قَد كُني لَمو
رنْتَصم هوعجمِ روِإلَى ي كلالْم بنْذُ ذَهم هابيَل ثلَا غَسو ،هتيحِإلَى ٢٥. ابِل اءا جفَلَم



كلالْم قَاَل لَه ،كلقَابَِل الْمسِ ِليوشَتُ؟: "الْقُديبفا مي يعم بتَذْه اذَا لَمَأنْتَ : "فَقَاَل٢٦" ِلم
 كَبا فََأرارمِلي ح رِجسي ي َأنمفَقُلْتُ ِلخَاد ،جرَأنِّي َأع كلي الْمديا سي لَمتَع بَأذْهو

وَأنْتَ يا سيدي الْملك كَملَاك، . وكَذَب علَيك فيما قَالَه عنِّي٢٧معك، ولَكنَّه خَدعني، 
لُو لَكحا يْل م٢٨. فَافْع ،كلي الْمديا سي توالْم رغَي نْكم قُّونتَحسَأبِي لَا ي تيكُلَّ ب فَِإن

موكتاِئدلَى مع ينلالْآك نيي بلْتَنعجو كدبي َأنَا عتَنمَأكْر ذَِلك ع ! نم َأكْثَر اذَا َأطْلُبفَم
حكْمي هو َأن تَقْسم الْحقُوَل بينَك ! كَفَاك كَالَم في شُُؤونك: "فَقَاَل لَه الْملك٢٩" هذَا؟

ِليْأخُذْ هو كُلَّ شَيء، بِما َأن سيدي الْملك رجع : "فَقَاَل مفيبوشَتُ ِللْملك٣٠." وبين صيبا
  !"ِإلَينَا منْتَصرا

  داود يكافئ برزالي

٣١ه نم هعدوِلي كلالْم عم ندالُْأر ربعو ،يملوجر نم يادالْجِلْع زِلَايرب اءجونَاك .
وهو الَّذي عاَل الْملك َأثْنَاء ِإقَامته في . ابن ثَمانين سنَةً وكَان برزِلَاي عجوزا٣٢

اُعبر وتَعاَل معي ِإلَى : "فَقَاَل الْملك ِلبرزِلَاي٣٣. محنَايم، ِلَأنَّه كَان رجلًا غَنيا جِدا
كَم سنَةً بقيتْ ِلي في الْحياة حتَّى : "برزِالي ِللْملك فَقَاَل٣٤." نَا َأعولُك هنَاكالْقُدسِ، وَأ

َأنَا ابن ثَمانين سنَةً، وَأصبحتُ لَا ُأميز بين الطَّيبِ ٣٥َأصعد مع الْملك ِإلَى الْقُدسِ؟ 
متَطْعال َأسو ،يءدالرلَاوو ،با َأشْرما آكُُل وم   ،اتغَنِّيالْمو غَنِّينالْم اتوبَِأص عتتَمَأس

َأنَا لَا َأستَحقُّ َأن تُكَافَئني بِكُلِّ هذه الْمكَافََأة، ٣٦فَلماذَا َأكُون حملًا علَى سيدي الْملك؟ 
ِلُأر ندالُْأر ربَأعا سيلًاِإنَّمقَل كلقَ الْمي ٣٧. افينَتدي موتَ ففََأم ،جِعَأر ِلي بَِأن حماس ثُم

ولَكن ابني كمهام يمكنُه َأن يعبر مع سيدي الْملك، فَاعمْل . بِالْقُربِ من قَبرِ َأبِي وُأمي
لُو لَكحا يم ٣٨." لَهلفَقَاَل الْما : "ككُلُّ مو ،لُو لَكحا يم ُل لَهمي فََأععم امهمي كْأتي

لَك لُهمنِّي َأعم نَّاه٣٩." تَتَمكلالْم ربع ثُم ،ندبِ الُْأركُلُّ الشَّع ربفَع . زِلَايرب كلَل الْمقَبو
ارِهِإلَى د عجفَر ،كَهاربو.  

٤٠ارسوا وربع ينوذَا الَّذهاِل يكُلِّ رِج ةبحبِص ،امهمك هعماِل وِإلَى الْجِلْج كلالْم 
  .الُْأردن معه، وكَذَِلك نصفُ رِجاِل ِإسراِئيَل



  جدال بين يهوذا وإسرائيل

٤١و كلاِئيَل ِإلَى الْمراِل ِإسكُلُّ رِج اءاِل جي الْحفوتُنَا : "قَالُوا لَهِإخْو قٍّ َأخَذَكح بَِأي
فََأجابهم ٤٢" رِجاُل يهوذَا وحدهم، وعبروا بِك الُْأردن َأنْتَ وَأهِل بيتك وكُلِّ رجاِلك؟

ذَا؟ هْل َأكَلْنَا من عنْد الْملك ولَكن ِلماذَا يغْضبكُم ه! ِلَأن الْملك قَرِيبنَا: "كُلُّ رِجاِل يهوذَا
لَنَا عشْرةُ َأضعاف ما لَكُم في : "فََأجابهم رِجاُل ِإسراِئيَل٤٣" َأو هْل َأعطَانَا هدايا؟

داوبِد نْكُملَى مَأو نفَنَح ،كلالْم !اعِ مجةَ ِإركْرف ونَا، ِلَأننْتُمَأه َأنْتُم نتَنَا نَحكْرنَا كَانَتْ فكل
  .وكَان رد رِجاِل يهوذَا علَى رِجاِل ِإسراِئيَل َأكْثَر قَسوةً!" َأولًا

  
 تمرد شبع

٢٠ 

وحدثََ َأنَّه كَان هنَاك رجٌل مشَاغب اسمه شَبع بن بِكْرِي، وهو بِنْيميني، فَنَفَخَ في ١
قَاَلالْبو اِئيَل: "وقري ِإسنا بنَا، ! يي ِإلَينْتَمى يسي نلَا ابو ،داوي ِإلَى دنَنْتَم نلَا نَح

ارِكُميِإلَى د وا كُلُّكُمجِعر٢!" ا نب عوا شَبتَبِعو ،داود ناِئيَل عراِل ِإسفَتَخَلَّى كُلُّ رِج
  .هوذَا، فَرافَقُوا ملكَهم من الُْأردن ِإلَى الْقُدسَِأما رِجاُل ي. بِكْرِي

٣ ةنَايِللْع نكَهي تَراللَّات شْرالْع ارِيوسِ، َأخَذَ الْجي الْقُدف رِهِإلَى قَص داود عجا رلَمو
نلَكو نولُهعي كَانزٍ، وجي حف نهعضورِ، وبِالْقَصلَم  نهراشعَل . يامكََأر فَكُن

هِنتومِ موِإلَى ي اتوسبحم. 
فَذَهب ٥." اجمع ِلي رِجاَل يهوذَا في ثَلَاثَة َأيامٍ، وتَعاَل معهم هنَا: "وقَاَل الْملك ِلعماسا٤

ع تََأخَّر نَّهوذَا، لَكهي عمجا ِلياسمعكلالْم هددي حالَّذ دعو٦. نِ الْمِلَأبِيشَاي داوفَقَاَل د :
"شَلُومَأب ننَا ملَيا عخَطَر بِكْرِي َأشَد نب عنًا . شَبدم هِلنَفْس جِدِلَئلَّا ي ،هطَارِداِلي وخُذْ رِج

ب والْحرس الْملَكي وكُلُّ الْمحارِبِين الَْأبطَاِل فَذَهب رِجاُل يوآ٧." محصنَةً ويهرب منَّا
فَلَما وصلُوا ِإلَى ٨. تَحتَ قيادة َأبِيشَاي، وخَرجوا من الْقُدسِ ِليطَارِدوا شَبع بن بِكْرِي

قَاِئهِما ِللاسمع اءج ،ونعي جِبي فالَّت ةيمظالْع ةخْرالص . هاسي ِلبف وآبي كَانو



هدمي غف رنْجخ لَّقٌ بِهعم امزح هطسلَى وعو ،كَرِيسالْع . بحس ،هتيِلتَح ما تَقَدفَلَم
 ِلحيةَ وَأمسك بِيده اليمنَى" كَيفَ حالُك يا َأخي؟: "وقَاَل يوآب ِلعماسا٩. الْخنْجر سرا
لَهقَبا ِلياسمى، ١٠. عرسالي وآبي دي يي فرِِ الَّذنْجالْخ نذَرٍ ملَى حا عاسمع كُني لَمو

فَطَعنَه يوآب في بطْنه، فَانْدلَقَتْ َأمعاُؤه ِإلَى الَْأرضِ وماتَ من غَيرِ َأن يطْعنَه مرةً 
ووقَفَ عنْد عماسا ١١. واصَل يوآب وَأخُوه َأبِيشَاي مطَاردةَ شَبع بنِ بِكْرِيو. ثَانيةً

!" ِإن كُنْتُم مع يوآب وَأوفياء ِلداود، فَاتْبعوا يوآب: "واحد من رِجاِل يوآب وقَاَل
١٢ طسي وف همي دا غَارِقًا فاسمع كَانونَاكقَّفُ هتَوي بِه رمي نكُلُّ مو ا . الطَّرِيقفَلَم

 حطَرقِْل وِإلَى الْح الطَّرِيق نا ماسمنَقََل ع ،هنْدقَّفُ عتَوشِ ييكُلَّ الْج ُل َأنجَأى الرر
  .اء يوآب ِلمطَاردة شَبع بنِ بِكْرِيفَلَما نُقَل من الطَّرِيق، سار الْكُلُّ ور١٣. علَيه ثَوبا

واجتَمع كُلُّ . ومر شَبع علَى كُلِّ قَباِئِل بني ِإسراِئيَل، حتَّى وصَل ِإلَى آبَِل بيتَ معكَة١٤َ
وه في الْمدينَة، فَجاء رِجاُل يوآب وحاصر١٥. الْبِيرِيين وراءه ودخَلُوا معه الْمدينَةَ

وَأقَاموا كَوما من التُّرابِ حوَل السورِ، وَأخَذَ كُلُّ الْجيشِ الَّذي مع يوآب يعمُل علَى هدمِ 
  .السورِ

١٦ينَةدالْم نةٌ ميمكَأةٌ حرام توا: "فَنَادعمسوا! اعمسقْتَ! اي َأن وآبنَا قُولُوا ِليِإلَى ه رِب
ها١٧." ِلَأكَلِّمهِإلَي ب؟: "فَقَالَتْ. فَاقْتَروآبقَاَل" َأنْتَ ي" :وَأنَا ه ،منَع ".فَقَالَتْ لَه" : عمسا

كتدبع فَقَاَل!" كَلَام" :عامفَقَالَت١٨ْ." َأنَا س" : ،قُولُونانِ كَانُوا يميمِ الزي قَداُطْلُبِ 'ف
نَحن هنَا شَعب مساِلم ومخْلص ١٩. وبِهذَا كَان ينْتَهِي النِّزاع بينَهم' .النَّصيحةَ في آبَِل

" ِلماذَا تُتْلفُ نَصيب اِهللا؟! في بني ِإسراِئيَل، وَأنْتَ تُرِيد َأن تَهدم مدينَةً مهِمةً في بِلَادنَا
هذَا غَير صحيحٍ، ٢١! لَا سمح اُهللا َأن ُأتْلفَ وَأن ُأهلك! لَا سمح اُهللا: "بَأجاب يوآ٢٠

داود كللَى الْمع دربِكْرِي تَم نب عشَب هماس مايِل َأفْربج نٌل مجا رِإنَّم . ،هدحو وهلِّمس
ينَةدنِ الْمرِفَ عَأةُفَقَ." فََأنْصرالْم ورِ: "الَتْ لَهالس قفَو نم كِإلَي هْأسي رمنَرس ".

فَذَهبت الْمرَأةُ ِإلَى َأهِل الْمدينَة وَأقْنَعتْهم بِرْأيها، فَقَطَعوا رْأس شَبع بنِ بِكْرِي ٢٢
وآبا ِإلَى يهومرفَ . ورفَانْص ،وقي الْبفَنَفَخَ ف داحكُلُّ و عجرو ،ينَةدنِ الْمع الُهرِج

ارِهسِ. ِإلَى دي الْقُدف كلِإلَى الْم وآبي عجرو.  



٢٣ ،يلَكسِ الْمرالْح قَاِئد اعادويي نا بنَايباِئيَل، ورشِ ِإسيا ِلكُلِّ جقَاِئد وآبي كَانو
وشيوا ٢٥فَ علَى َأشْغَاِل السخْرة، ويوشَافَاطُ بن َأخيلُود مسجال، وَأدونيرام الْمشْر٢٤ِ

  .وعيرا الْياِئيرِي َأيضا كَان حبرا ِلداود٢٦كَاتبا، وصادقُ وَأبِيَأثَر حبرينِ، 
  

 الجبعونيون

٢١ 

فَسَأَل داود من اِهللا، فَقَاَل .  سنين علَى التَّواِليوحدثَ جوع في َأثْنَاء حكْمِ داود ثَلَاث١َ
لَه" :ينيونعقَتََل الْجِبا ومد فَكس َألنَّه ،اِئلَتُهعُل وشَاو وذَا هه نُئوُل عسا ٢." الْمعفَد

 لَيسوا من بني ِإسراِئيَل، بْل من بقَايا والْجِبعونيون. الْملك الْجِبعونيين وقَاَل لَهم هذَا
ينورِيالَْأم . َل َأناوَل حشَاو نلَكانٍ، وي َأمف مكُوهتْري اِئيَل َأنرنُو ِإسب ملَفَ لَهح قَدو

ماذَا َأفْعُل لَكُم؟ : "جِبعونيينوقَاَل داود ِلل٣ْ. يبِيدهم ِلغيرته علَى بني ِإسراِئيَل ويهوذَا
لَا : "فََأجابه الْجِبعونيون٤" وكَيفَ ُأكَفِّر عن هذه الِْإساءة، ِلكَي تُبارِكُوا شَعب الْمولَى؟

هلَأهَل وشَاو نا مبلَا ذَهةً وضف نَقْتَُل. نُرِيد قِّنَا َأنح نم سلَياِئيَلوري ِإسا فدفَقَاَل ."  َأح
كل؟: "الْمَل لَكُمَأفْع َأن وناذَا تُرِيدفَم ٥" ِإذَننَا : "فَقَالُوا لَهلَيع رتَآمي َأفْنَانَا وُل الَّذجالر

عةَ رِجاٍل، فَنَصلبهم َأعطنَا من نَسله سب٦ِليبِيدنَا ِلكَي لَا نَبقَى في كُلِّ َأرضِ ِإسراِئيَل، 
  ."ُأعطيكُم: "فَقَاَل الْملك!" َأمام الْمولَى في جِبعةَ، مدينَة شَاوَل الَّذي اخْتَاره اُهللا

٧اوا دلَفَهي حينِ الَّتمبِ الْيبَل، بِسنِ شَاوب ونَاثَاننِ يوشَتَ بيبفلَى مع كلَأشْفَقَ الْمو د
فََأخَذَ الْملك َأرموني ومفيبوشَتَ ابنَي رِصفَةَ بِنْت َأيةَ اللَّذَينِ ٨. ويونَاثَان َأمام الْمولَى

 لَايزرنِ برِيَل بدِلع متْهلَدو ينةَ الَّذسَل الْخَمشَاو بِنْت بيري منبَل، وا ِلشَاومتْهلَدو
فَقُتَل السبعةُ . وسلَّمهم ِإلَى الْجِبعونيين، فَصلَبوهم علَى الْجبِل َأمام الْمولَى٩ِلي، الْمحو

فََأخَذَتْ رِصفَةُ ١٠. معا، وكَان موتُهم في َأوِل موسمِ الْحصاد، في بِداية حصاد الشَّعيرِ
 وفَرشَتْه ِلنَفْسها علَى الصخْرِ، من بِداية الْحصاد حتَّى انْصب الْمطَر بِنْتُ َأيةَ خَيشًا

اءمالس نم هِملَيلًا. عوشَ لَيحالْوا، وارنَه هِملَيتَنْزَِل ع َأن نم ارِحوالْج تنَعما ١١. ولَمو



رِص لَتْها فَعبِم داود عمَل، سةُ شَاوارِيةَ جَل ١٢فَةُ بِنْتُ َأيشَاو ظَامَأخَذَ عو بذَه
 ،تَ شَانيي بف ةامالْع ةاحالس نا مقُوهرس ينالَّذ ،ادابِيشَ جِلْعِل يَأه نم هناب ونَاثَانيو

وَأحضر هذه الْعظَام من ١٣. في جِلْبوعحيثُ علَّقَهما الْفلسطيون يوم هزموا شَاوَل 
ةعبالس لُوبِينصالْم ظَاموا ععمجو ،نَاكي ١٤. هف هناب ونَاثَانيَل وشَاو ظَامفَنُوا عدو

 بِه را َأملُوا كُلَّ ممعو ،سِ َأبِيهرِ قَيي قَبف ،لَعيي صف ينمضِ بِنْيَأركلالْم . ذَِلك دعبو
ِل الْبِلَادَأج نم اءعاُهللا الد ابتَجاس.  

  الحرب مع الفلسطيين

فَنَزَل داود ومعه رِجالُه . وقَامتْ حرب ُأخْرى بين الْفلسطيين وبني ِإسراِئيَل١٥
وكَان يشْبِي من نَسِل رافَا، . زم يشْبِي بنُوب َأن يقْتُلَهوع١٦. وحاربهم، ولَكنَّه تَعب جِدا

يددفٌ جيا سضَأي هعم كَاناسِ، والنُّح نفًا مصنو اتامريلُوجثَلَاثَةَ ك هحمر نزوو .
١٧لالْف برضو داوةَ َأنْقَذَ دويرص نب َأبِيشَاي نلَكوقَتَلَهو يطس . داواُل دلَفَ رِجفَح

  ."لَا تَخْرج معنَا بعد الْآن ِللْحربِ، ِلَئلَّا تَموتَ وينْطَفَئ مصباح ِإسراِئيَل: "علَيه وقَالُوا
١٨ي جف ينيطسلالْف عى مُأخْر برتْ حقَام ،قْتالْو نم ةفَتْر دعبووب . ي ذَِلكفو

وفي حربٍ ُأخْرى مع ١٩. الْوقْت سبكَاي الْحوشي قَتََل سافَ الَّذي من نَسِل رافَا
 كَانَتو ،تِّيالُوتَ الْجي َأخَا جمقَتََل لَح جِيمرِي ُأرعي نب انَانَألْح ،وبي جف ينيطسلالْف

وفي حربٍ ٢٠. يضع فيها رمحه كَبِيرةً كََأنَّها النَّوُل الَّذي يستَخْدمه النَّساجالْقَنَاةُ الَّتي 
ُأخْرى في جتَّ، كَان هنَاك رجٌل طَوِيُل الْقَامة، لَه ستَّةُ َأصابِع في كُلِّ يد وفي كُلِّ 

بِإص ونشْرعةٌ وعبَأر ٍل، َأيارِجافَا. عِل رنَس نا مضَأي وهي ٢١. ونب انا َأهلَمو
داوي دي َأخعمش نب ونَاثَاني اِئيَل، قَتَلَهري ٢٢. ِإسافَا فِل رنَس نةُ معبالَْأر ُؤلَاءه كَان

اِلهرِجو داود دلُوا بِيقُتتَّ، وج.  
  



 داود يحمد اهللا بنشيد

٢٢  

١ةيالُْأغْن هذه اتمكَل داود َأنْشَدَل وشَاو دي نمو اِئهدي كُلِّ َأعدَأي نم ا َأنْقَذَهِهللا لَم .
هو حامي . ِإلَهِي هو ملْجِأي، وبِه َأعتَصم٣. اُهللا ملْجِأي وحصني ومنْقذي: فَقَاَل٢

ي الْقَوِيذنْقمينَةُ. وصي الْحتقَلْع وي. هيننَجالظُّلْمِ ي نمِإي، ولْجمِإي وخْبم وو ٤. هعَأد
َأمواج الْموت َأحاطَتْ بِي، وسيوُل ٥. اَهللا الَّذي يستَحقُّ كُلَّ حمد، فََأنْجو من َأعداِئي

في ضيقي ٧. فَّتْ حوِلي، وفخَاخُ الْموت نُصبتْ ِليحباُل الْقَبرِ الْت٦َ. الْهلَاك غَمرتْني
  .فَسمع صوتي من بيته، وصراخي بلَغَ ُأذُنَيه. دعوتُ اَهللا، وِإلَى ِإلَهِي صرخْتُ

طَلَع ٩. أنَّه غَضبفَارتَعشَت الَْأرض وتَزلْزلَتْ، ارتَجفَتْ ُأسس السماوات وارتَعشَتْ ِل٨
شَقَّ السماوات ونَزَل، ١٠. دخَان من َأنْفه، ونَار آكلَةٌ من فَمه، كََأنَّها جمر مشْتَعٌل

. يحِركب الْملَاِئكَةَ الْمقَربِين وطَار، وحلَّقَ علَى َأجنحة الر١١. وتَحتَ قَدميه غُيوم قَاتمةٌ
١٢لَهوا حتَارس اءمي السف ابحالسو مالْقَات اببالضو َل الظَّلَامع١٣. ج هودجو اءهب نم

دع١٤. انْطَلَقَ الرتَهوص يلالْع فَعر ،اءمالس ناُهللا م دعا فَشَتَّتَ ١٥. َأرامهَأطْلَقَ س
َأرو ،اءدالَْأعمهمزقًا فَهرَل بضِ ١٦. ساتُ الَْأراسانْكَشَفَتْ َأسرِ، وحاقُ الْبمتْ َأعرظَه

هرِيحِ َأنْف ةاررح نمبِيخِ اِهللا، وتَو نم.  
١٧يقَةمالْع اهيالْم ني مانْتَشَلَني، وكَنسَأمو اءمالس نم هدي د١٨. مي مي َأنْقَذَنودع ن

في يومِ بليتي هجموا علَي، لَكن الْمولَى ١٩. الْقَوِي، ومن خُصومي ِلَأنَّهم َأقْوى منِّي
  .َأخْرجني ِإلَى الرحبِ، َأنْقَذَني ِلَأنَّه فَرِح بِي٢٠. كَان سنَدي

ِلَأنِّي سلَكْتُ في ٢٢. ني حسب طَهارة يدييعوضني اُهللا حسب صلَاحي، يكَافُئ٢١
ِإلَهِي ِإلَى الشَّر نع دَأح لَماِهللا، و ٢٣. طَرِيق نع دَأح لَمي، واما َأمكُلُّه هكَامَأح

هاِئض٢٤. فَريَئةالْخَط ني مظْتُ نَفْسفحو ،هعلًا مكُنْتُ كَام٢٥. وُئنكَافي بسي اُهللا ح
هنَييع امقُد يدي ةارطَه بسحي، ولَاحص.  



َأنْتَ طَاهر مع الطَّاهرِ، وماكر مع ٢٧. َأنْتَ رحيم مع الرحيمِ، وكَامٌل مع الْكَامِل٢٦
َأنْتَ مصباحي يا رب، ٢٩. رِينَأنْتَ تُنْقذُ الْمتَواضعين، وتُخْفض الْمتَكَب٢٨. الَْأعوجِ

  .بِمعونَتك َأقْتَحم جيشًا، بِمعونَة ِإلَهِي َأتَسلَّقُ الَْأسوار٣٠. ِإلَهِي يحوُل ظَلَامي ِإلَى نُورٍ
لَا ِإلَه إلَّا ٣٢. لَيهوهو يحمي كُلَّ الَّذين يلْجُأون ِإ. كَلمةُ اِهللا نَقيةٌ. طَرِيقُ اِهللا كَامٌل٣١

. هو الِْإلَه الَّذي يسلِّحني بِالْقُوة، ويجعلُني َأسلُك بِالْكَماِل٣٣. اُهللا، ولَا ملْجَأ غَير ربنَا
تَاَل، فَتَحني يعلِّم يدي الْق٣٥. يعطي رِجلَي سرعةَ الْغَزالَة، وِإلَى الَْأعاِلي يرفَعني٣٤

. َأنْتَ تَحميني وتَنْصرني، َأنْتَ تَتَنَازُل ِلتُعظِّمني٣٦. ذراعاي قَوسا من نُحاسٍ
٣٧ايملَّتْ قَدا زي، فَماتبِيَل ِلخَطَوتَ الْسعسو.  
٣٨مهيتَّى ُأفْنح جِعلَا َأرو ،مقُهَألْحاِئي ودَأع ٣٩. ُأطَارِد ،ونقُومفَلَا ي مهعرَأصو يهِمُأفْن

يمتَ قَدتَح قُطُونسْل ي٤٠. بلَيع ينِلي الْقَاِئم عتُخْضتَاِل، وِللْق ةي بِالْقُونلِّحتُس .
يستَغيثُون والَ ٤٢. متَجعُل َأعداِئي يديرون الْقَفَا ويهربون، والَّذين يبغضونَني ُأفْنيه٤١ِ

ملَه تَجِيبساَهللا فَلَا ي ونعدذُ، ينْقي ن٤٣. م مقُّهَأد ،يحالر يهي تُذَرارِ الَّذكَالْغُب مقُهحَأس
  .وَأدوسهم كَالطِّينِ في الشَّوارِعِ

. ُأممِ، شَعب لَم َأكُن َأعرِفُه يخْدمنيتُنْقذُني من نزاعِ شَعبِي، تَحفَظُني سيدا ِلل٤٤ْ
٤٥ونعمسِلي، ي تَذَلَّلُوني اءبالْغُر ونيعطرِي فَي٤٦. َأم ونجخْري ،اءبةُ الْغُرزِيمع تَخُور

يندتَعرم هِمونصح نم. 
٤٧يِأي! اُهللا حلْجم كارتَب !نْقالَى اُهللا متَعيامحي و٤٨! ذ عخْضيِلي، و منْتَقاُهللا ي

َأنْتَ تَرفَعني فَوقَ الْقَاِئمين علَي، . من َأعداِئي يحررني٤٩. الشُّعوب تَحتَ سلْطَاني
هو ٥١. م ِلاسمكِلذَِلك َأحمدك بين الشُّعوبِ يا رب، وُأرن٥٠ِّ. ومن الظَّاِلمين تُنَجيني

دِإلَى الْأب هلنَسو داوِلد ،خْتَارِهِلم ةمحالر عانصو ،هكليمِ ِلمظرِ الْعالنَّص حانم.  
  



 كلمات داود األخيرة

٢٣ 

ظَّمه الْعلي، والَّذي كَلَام داود بنِ يسى، كَلَام الرجِل الَّذي ع: هذه كَلماتُ داود الَْأخيرة١ُ
روح اِهللا تَكَلَّم بِواسطَتي، ٢. مسحه رب يعقُوب ملكًا، والَّذي غَنَّى الْمزامير ِلشَعبِ اِهللا

شَر بِالْعدِل، من يحكُم الْب: "رب بني ِإسراِئيَل تَكَلَّم، ملْجُأنَا قَاَل ِلي٣. وكَلمتُه علَى ِلساني
يكُون كَنُورِ الصبحِ عنْد شُروق الشَّمسِ في صباحٍ لَا غَيم فيه، ٤من يحكُم بِمخَافَة اِهللا، 

اخْتَار اُهللا عاِئلَتي، وَأعطَاني عهدا ٥." كَالشَّمسِ الَّتي تَجعُل العشْب ينْمو بعد الْمطَرِ
 ومدونًايمضمتْقَنًا ومو ،دي. ِإلَى الَْأبتغْبقِّقُ كُلَّ رحيرٍ، وِلي كُلَّ خَي متَمي وها ٦. وَأم

ككَالشَّو ونحطْري مفَكُلُّه ارالَْأشْر . ،هدبِي مكَهسمي َأن دُؤ َأحرج٧لَا ي نُل آلَةً ممتَعسْل يب
 َأو يددخَشَبٍح .ونعمجثُ ييبِالنَّارِ ح قُونرحي.  

  أبطال داود

٨داوطَاِل دَأب اءمَأس هذي : هالَّذ وهو ،طَاِل الثَّالثَةالَْأب قَاِئد يونكَمتُ التَّحشْبب يبوشي
ةداحو كَةرعي مف هحمبِر مقَتَلَهو َئةم يانثَم بارو ٩. حودد نب ارازَأِلع هدعبو

الَْأخُوخي، وهو َأحد الَْأبطَاِل الثَّلَاثَة وكَان مع داود لَما تَحدوا الْفلسطيين الَّذين اجتَمعوا 
د وقَاتََل الْفلسطيين حتَّى َأما هو فَصم١٠. في فَسدميم ِللْحربِ، وتَراجع رِجاُل ِإسراِئيَل

فيقَتْ بِالسلَصو هدكَلَّتْ ي . هشُ ِإلَييالْج عجمِ، فَروالْي ي ذَِلكا فيمظا عراُهللا نَص هنَحفَم
كَان الْفلسطيون قَد و. وبعده شَمةُ بن َأجِي الْهرارِي١١. وما كَان علَيهِم ِإلَّا َأن ينْهبوا

منْهاِئيَل مراُل ِإسرِج برسِ، فَهدبِالْع لُوءمقٍْل مي حشًا فيوا جشَدةَ ١٢. حشَم نلَكو
  .وقَفَ في وسط الْحقِْل ودافَع عنْه، وقَاتََل الْفلسطيين، فَمنَح اُهللا نَصرا عظيما

 وقْت الْحصاد، راح ثَلَاثَةٌ من الثَّلَاثين قَاِئدا ِإلَى داود في مغَارة عدلَام، وكَان وفي١٣
مفَايي رادي وا فركسعم ينيطسلشُ الْفينِ، ١٤. جصي الْحف داود كَان قْتالْو ي ذَِلكفو

من يسقيني : "فَعطشَ داود جِدا وقَاَل١٥. ِللْفلسطيين في بيتَ لَحموالْحاميةُ الْعسكَرِيةُ 
فَاخْتَرقَ هُؤلَاء الَْأبطَاُل الثَّلَاثَةُ معسكَر ١٦!" ماء من بِْئرِ بيتَ لَحم الَّتي عنْد بوابة الْمدينَة



ء من الْبِْئرِ الَّتي عنْد بوابة بيتَ لَحم، وحملُوه وَأحضروه ِإلَى الْفلسطيين، وَأخَذُوا ما
هذَا ! ال سمح اُهللا َأن َأفْعَل ذَِلك"١٧: داود، فَرفَض َأن يشْربه، بْل سكَبه قُربانًا ِهللا وقَاَل

يناِل الَّذجالر مد كََأنَّه با ريهِموا بَِأنْفُسخَاطَر  ".هبشْري لَمطَاُل . والَْأب ُؤلَاءه لَها فَعذَا مه
  .الثَّلَاثَةُ

١٨ينالثَّلَاث قَاِئد ةَ كَانويرص نب وآبَأخُو ي َأبِيشَاي ثُم . مقَتَلَهو َئةثَلَاثَ م بارح وه
وكَان مركَزه َأعلَى من الثَّلَاثين وكَان قَاِئدهم، ِإلَّا ١٩. الثَّلَاثَةبِرمحه، فََأصبح مشْهورا كَ

لينالَْأو الثَّلَاثَة ةتَبرْل ِإلَى مصي لَم ٢٠. أنَّه ني مطَُل الَّذالْب ارِبحالْم اعادويي نا بنَايب ثُم
بَِأع قَام قَدِئيَل، وصقَبةيمظاٍل عم . ةري مفو ،وآبطَاِل مَأب ننِ مقَتََل اثْنَي ةرفَذَاتَ م

وهو َأيضا الَّذي قَاتََل رجلًا ٢١. ُأخْرى في يومٍ مثْلجٍ، نَزَل ِإلَى حفْرة وقَتََل َأسدا فيها
ثَّةالْج خْما ضرِيصم .الْم دي يف كَانو حمخَطَفَ الرا وصا بِعنَايب لَهفَنَاز ،حمر رِيص

بِه قَتَلَهو هدي نطَاِل ٢٢. ما كَالَْأبورشْها مضَأي وه حبفََأص ،اعادويي نا بنَايب لَها فَعذَا مه
ِإ٢٣. الثَّلَاثَة ،ينالثَّلَاث نلَى مَأع هكَزرم كَانو ،لينالَْأو الثَّلَاثَة ةتَبرْل ِإلَى مصي لَم لَّا أنَّه

هسرا ِلحقَاِئد داود لَهعفَج.  
٢٤ ،متَ لَحيب نو مودد نب انَانأِلحو ،ينالثَّلَاث نم وهو وآباِئيُل َأخُو يسع ةُ ٢٥ثُمشَمو

َأِليقَا الْحو ،يودرالْح ،يود٢٦ر ،يقِّيشَ التَّقُوعع نرا بيعو ،يالْفَلْط الَصحو
٢٧ ،يوشَاتالْح ونَايبمو ،ينَاثُوثالْع رزَأبِيع٢٨و ايرهمو ،يالَْأخُوخ ونلْمصو

 ،ي٢٩النَّطُوفَاتنب ِإتَّايو ،ينَةَ النَّطُوفَاتعب نب خَاِلدو ،ينمي ِلبِنْيةَ الَّتعجِب نم ايرِيب 
وَأبو علْبون الْعرباتي، وعزموتُ ٣١. وبنَايا الْفَرعتُوني، وهداي من َأودية جاعش٣٠َ

 ،يومحر٣٢الْبونَاثَاني اشَني ينب نمو ،يونلَبا الشَّعبَأِليح٣٣. وشَمو يآمَأخو ،ارِيرةُ الْه
ارِيرالْه ارشَار ن٣٤. بييتُوفََل الْجِيلُونَأخ نب امَأِليعو ،يكعالْم ايبسَأح نَأِليفَلَطُ بو .

٣٥ ،بِيالَْأر ايرفَعو ،يلمرو الْكَرصحي ٣٦وانبةَ، ووبص نم نَاثَان نآُل بجيو
يادةَ، ٣٧. الْجويرنِ صب وآبلَاحِ يُل سامح يوتِئيرالْب ايرنَحو ،يونمالَقُ الْعصو

٣٨ ،ثْرِيالْي بارجو ،ثْرِيا الْييرع٣٩وثِّيا الْحُأورِيو .ثَلَاثُونةٌ وعبس يعمالْج.  
  



 إحصاء الجيش

٢٤ 

قُم بِعمِل : " بني ِإسراِئيَل مرةً ُأخْرى، فَحرض علَيهِم داود وقَاَل لَهوغَضب اُهللا علَى١
روحوا في كُلِّ : "فَقَاَل الْملك ِليوآب وقَادة الْجيشِ معه٢." ِإحصاء ِلبني ِإسراِئيَل ويهوذَا
فَقَاَل يوآب ٣." ْئرِ سبع، وعدوا رِجاَل الْجيشِ فََأعلَم عددهمقَباِئِل ِإسراِئيَل من دانٍ ِإلَى بِ

كلِللْم" :فعَئةَ ضشِ مياَل الْجرِج زِيدي كلَى ِإلَهوتَ الْمي . لَيديا سي كرمطُوُل عيو
كنَييذَا بِعى هِلتَر كلالْم .اذَا تُرِيدِلم نلَكذَا؟وه "  

لَكن الْملك َأصر علَى قَرارِه مع يوآب وقَادة الْجيشِ، فَخَرجوا من عنْده ِليعدوا رِجاَل ٤
فَعبروا نَهر الُْأردن وخَيموا بِالْقُربِ من عروعير، جنُوب ٥. الْحربِ في ِإسراِئيَل

ثُم ذَهبوا ِإلَى جِلْعاد ٦. ثُم مضوا في جاد ومنْها ِإلَى جازر. تي في قَاعِ الْواديالْمدينَة الَّ
ثُم ذَهبوا ِإلَى ٧. ومنْطَقَة تَحتيم في حدشي، ثُم ِإلَى دان يعن وداروا من هنَاك ِإلَى صيدا

.  الْحويين والْكَنْعانيين، وَأخيرا ِإلَى بِْئرِ سبع في نَقَبِ يهوذَاحصنِ صور، وكُلِّ مدنِ
. وبعدما ذَهبوا في كُلِّ الْبِلَاد، رجعوا ِإلَى الْقُدسِ بعد تسعة َأشْهرٍ وعشْرِين يوما٨
  من٨٠٠ ٠٠٠ِإسراِئيَل فَكَان رِجاُل . جاِل الْجيشِوقَدم يوآب ِللْملك تَقْرِيره بِعدد ر٩ِ

فياِل السمعتلَى اسع رِينالْقَاد اءاِل الَْأقْوِيجالر . كَانوذَا وهاُل ي٥٠٠ ٠٠٠رِج.  
١٠هيرمض هشِ، َأنَّبياَل الْجرِج داود دا عمدعب نلَكا َأ: "ِهللا فَقَاَل. وي ما فخْطَْأتُ جِد

وقَبَل ما ١١." فََأرجوك يا رب َأن تُزِيَل ِإثْم عبدك، ِلَأنِّي تَصرفْتُ بِغَباء شَديد. فَعلْتُ
قَاَل لَهو داود اِئير ،النَّبِي اداُهللا ج حِ، كَلَّمبي الصف داود قُومقُْل ِل"١٢: يو بذْها ،داود

' لَهفْعا فَينْها مداحو تَخْتَار َأن جِبيورٍ، وثَلَاثَةَ ُأم كلَيع رِضعي ِإنَّه قُوُل لَكلَى يوالْم
١٣" '.بِكقَاَل لَهو داوِإلَى د ادج بفَذَه" : ةاعجم يننثَالثُ س كلَيع يتَْأت ؟ َأناذَا تَخْتَارم
 بِلَادك، َأو تَهرب ثَلَاثَةَ َأشْهرٍ َأمام َأعداِئك وهم يطَارِدونَك، َأو يحلَّ بِبِلَادك وبٌأ ثَلَاثَةَ في

  ."َأيامٍ؟ فَكِّر في الْموضوعِ، وَأعطني قَرارك ِلَأرد علَى من َأرسلَني



١٤ادِلج داويرٍَأنَا: "فَقَاَل دخَطبٍ وعص فقوي ماِهللا، !  ف دي يف نَقَع ِل َأنالَْأفْض نمو
فََأرسَل اُهللا وبًأ في ِإسراِئيَل من الصبحِ ١٥." ِلَأن رحمتَه كَبِيرةٌ، ولَا نَقَع في يد ِإنْسانٍ

. عبِ من دان ِإلَى بِْئرِ سبع سبعون َألْفَ رجٍلفَماتَ من الشَّ. حتَّى انْتَهتْ ثَلَاثَةُ َأيامٍ
١٦ لَاكقَاَل ِللْمو ،ةيبصالْم هذلَى هلَى عوفَ الْمتََأس سالْقُد كلهِلي هدي لَاكالْم دا ملَمو

بالشَّع كلهي ي كَانكَفَى: "الَّذ !كدي عجر "!الْم كَانويوسبونَةَ الْيرِ َأرديب نْدع لَاك .
َأنَا الَّذي َأخْطَْأتُ : "فَلَما رَأى داود الْملَاك الَّذي كَان يقْتُُل الشَّعب، قَاَل ِللْمولَى١٧

  ."قبني َأنَا وَأهليِإذَن عا. َأما هُؤلَاء الْخرافُ الَْأبرِياء، فَلَم يفْعلُوا شَيًئا. وَأسْأتُ
١٨قَاَل لَهو داوِإلَى د ادج بمِ ذَهوالْي ي ذَِلكف" : مَأقو ،يوسبونَةَ الْيرِ َأرديِإلَى ب دعصا

ما رَأى ول٢٠َ. فَصعد داود كَما َأمره اُهللا بِواسطَة جاد١٩." هنَاك منَصةَ قُربانٍ ِللْمولَى
وقَاَل ٢١. َأرونَةُ الْملك ورِجالَه قَادمين ِإلَيه، خَرج وانْحنَى ِللْملك بِوجهِه نَحو الَْأرضِ

يم ِلَأشْتَرِي منْك البيدر، ِلكَي ُأق: "فَقَاَل داود" ِلماذَا جاء سيدي الْملك ِإلَى عبده؟: "َأرونَةُ
بْل خُذْه يا سيدي : "فَقَاَل َأرونَةُ ِلداود٢٢." فيه منَصةً ِللْمولَى، فَيتَوقَّفَ الْوبُأ عنِ الشَّعبِ

لُو لَكحا يلَى موِللْم مقَدو ،كلالْم .َأ! اُنْظُرو ارِجالنَّوانًا، وبقُر كُونِلي قَري الْبطَأنَا ُأع ارنْي
: وقَاَل َأرونَةُ لَه َأيضا." َأيها الْملك، َأرونَةُ يقَدم كُلَّ هذَا ِللْملك٢٣. الْبقَرِ ِلتَكُون حطَبا

"نْكى عضري كلَى ِإلَهوونَة٢٤َ." الْمِلَأر كلفَقَاَل الْم" :نالثَّم لَك فَعْل َأدفََأنَا لَا . لَا، ب مُأقَد
فَاشْتَرى داود البيدر والْبقَر بِستِّ مَئة جرامٍ من ." ِللْمولَى ِإلَهِي قُربانًا لَا يكَلِّفُني شَيًئا

ةض٢٥. الْفةبحا صايحضو ابِينقَر مقَدلَى، ووةً ِللْمنَصم نَاكه داونَى دبو . ابتَجفَاس
  . من َأجِل الْبِلَاد، وتَوقَّفَ الْوبُأ عن ِإسراِئيَلاُهللا

 


