
  صموئيلَ الثّاين
  داود يسمع مبقتِل شاول
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ويف اليوِم الثّاِلِث إذا 2. وكانَ بعد موِت شاولَ ورجوِع داود ِمن مضاربِة العماِلقَِة، أنَّ داود أقام يف ِصقلَغَ يومِني1

. فلَما جاَء إلَى داود خر إلَى األرِض وسجد.  تراببرجٍل أتى ِمن املَحلَِّة ِمن ِعنِد شاولَ وثيابه ممزقَةٌ وعلَى رأِسِه
3دداو ؟:"فقالَ لهيتأين أت ِمن ."فقالَ له":وتجلَِّة إسرائيلَ نحم 4". ِمندداو ؟ أخِبرين:"فقالَ لهكانَ األمر كيف ."
". ِمن الشعِب وماتوا، ومات شاولُ ويوناثانُ ابنه أيضاإنَّ الشعب قد هرب ِمن الِقتاِل، وسقَطَ أيضا كثريونَ :"فقالَ
5هرالِم الذي أخبللغ د؟:"فقالَ داوهلُ  ويوناثانُ  ابنشاو قد مات هأن فترع 6". كيفهرالذي أخب المفقالَ الغ": فَقات

فالتفَت إلَى ورائِه 7. ِه، وإذا باملَركَباِت والفُرساِن يشدونَ وراَءهأني كُنت يف جبِل ِجلبوع وإذا شاولُ يتوكّأُ علَى رِحم
عاين فقُلتفقالَ يل8. هأنذا: فرآين ود :له ؟ فقُلتأنت نأنا: م ماليقيقد : فقالَ يل9. ع هلين ألنواقت علَي ِقف

 علَيِه وقَتلته ألني عِلمت أنه ال يعيش بعد سقوِطِه، وأخذت فوقَفت10. اعتراينَ الدوار، ألنَّ كُلَّ نفسي بعد يفَّ
فأمسك داود ثيابه ومزقَها، 11". اإلكليلَ الذي علَى رأِسِه والسوار الذي علَى ِذراِعِه وأتيتِ ما إلَى سيدي ههنا

معه جاِل الذينالر ا 12. وكذا مجيعكَوبوا وبدعِب ونلَ وعلَى يوناثانَ ابِنِه، وعلَى شوصاموا إلَى املساِء علَى شاو
أنا ابن :"فقالَ". ِمن أين أنت؟:"ثُم قالَ داود للغالِم الذي أخبره13. الرب وعلَى بيِت إسرائيلَ ألنهم سقَطوا بالسيِف

 ماليقيٍل غَريٍب، عج14". ردداو مل:"فقالَ له ؟كيفالرب سيحم هِلكلت كدي أنْ متُد 15".  ختَف دعا داود ثُم
دمك علَى رأِسك ألنَّ فمك شِهد :"فقالَ له داود16. فضربه فمات". أوِقع بِه. تقَدم:"واِحدا ِمن الِغلماِن وقالَ

  ".أنا قَتلت مسيح الرب: علَيك قائالً
  شاولداود ينوح على 

17 ،هلَ ويوناثانَ ابنِذِه املَرثاِة شاو دثا داوهوذا 18ورنو يب لَّمالقَوِس"وقالَ أنْ يتع شيديف ". ن كتوبم هوذا ذلك
رِسفِر ياش: 

  اَلظَّيب يا إسرائيلُ"19

 واِمِخكقتولٌ علَى شم.  

  !كيف سقَطَ اجلَباِبرةُ  

20تخِبروا يف جال ت.  
 

  ،ال تبشروا يف أسواِق أشقَلونَ 

نيالِفِلسطيني ناتب حلئال تفر،  

  .لئال تشمت بنات الغلِف 

21ياِجبالَ ِجلبوع  



  ال يكُن طَلٌّ 

علَيكُن طَروال م،  

  ،وال حقولُ تقِدماٍت 

  ،ألنه هناك طُِرح ِمجن اجلَباِبرِة

  .  بالدهِنِمجن شاولَ بال مسٍح 
  ،ِمن دِم القَتلَى22

  ِمن شحِم اجلَباِبرِة 

  ،مل ترِجع قَوس يوناثانَ إلَى الوراِء

  .وسيف شاولَ مل يرِجع خائبا 

  شاولُ ويوناثان23ُ

  املَحبوباِن واحلُلواِن يف حياِتِهما 

  .مل يفتِرقا يف موِتِهما  

  أخف ِمن النسوِر 
 داُألسوِدوأش ِمن .  

  ،يا بناِت إسرائيل24َ

  ابكني شاولَ 

  ،الذي ألبسكُن ِقرِمزا بالتنعِم

        الِبِسكُنِب علَى مالذَّه ليلَ حعوج.  

  !كَيف سقَطَ اجلَباِبرةُ يف وسِط احلَرِب25

  .يوناثانُ علَى شواِمِخك مقتولٌ 
 
26علَيك قتقد تضاي  

  .يا أخي يوناثانُ 

  .كُنت حلوا يل ِجدا

  .محبتك يل أعجب ِمن محبِة النساِء        

  كَيف سقَطَ اجلَباِبرة27ُ

 ."!وبادت آالت احلَرِب 

  داود يمسح ملكًا على يهوذا
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1سألَ الرب دأنَّ داو ذلك عدقائالً وكانَ ب":ى مإلَى إحد دهوذا؟أأصعدائِن ي ."الرب فقالَ له":دفقالَ ". اصع
د؟:"داودربونَ:"فقالَ". إلَى أين أصعةُ وأبيجاِيلُ امرأةُ 2". إلَى حعيليزرالي مأخينوع هو وامرأتاه إلَى هناك دداو ِعدفص

ليي3. نابالَ الكَرمكُلَّ واِحٍد وب ،معه الذين ِرجاله دداو دربونَوأصعِن حدوسكَنوا يف م ،ههوذا 4. تى ِرجالُ يوأت
  .ومسحوا هناك داود مِلكًا علَى بيِت يهوذا

قائلني دروا داولَ:"وأخبفَنوا شاود الذين مه 5". إنَّ ِرجالَ يابيِش ِجلعاد الً إلَى أهِل يابيِش ِجلعادسر دلَ داوفأرس
واآلنَ ليصنِع الرب معكُم 6. أنتم ِمن الرب، إذ  قد فعلتم هذا املَعروف بسيِدكُم شاولَ فدفَنتموهمباركونَ :"يقولُ هلُم

هذا األمر ملتفع كُمألن هذا اخلَري لُ معكُما أفعا، وأنا أيضقا وحوكونوا ذَوي بأٍس، 7. إحسان أيديكُم ددواآلنَ فلتتش
  ". مات سيدكُم شاولُ، وإياي مسح بيت يهوذا مِلكًا علَيِهمألنه قد

  احلرِب بني داود وبيت شاول
8 ،ناِيمحبِه إلَى م ربلَ وعشاو ثَ بنذَ إيشبوشلَ، فأخيِش شاوج ئيسٍري، رن بن ريا أبن9وأم ِلكًا علَى ِجلعادم لهعوج

وكانَ إيشبوشثُ بن شاولَ ابن 10. ى يزرعيلَ وعلَى أفراِيم وعلَى بنيامني وعلَى كُلِّ إسرائيلَوعلَى األشوريني وعلَ
وكانِت املُدةُ اليت ملك 11. وأما بيت يهوذا فإنما اتبعوا داود. أربعني سنةً حني ملك علَى إسرائيلَ، وملك سنتِني

  . علَى بيِت يهوذا سبع ِسنني وِستةَ أشهٍرفيها داود يف حربونَ
وخرج يوآب ابن صرويةَ وعبيد 13. وخرج أبنري بن نٍري وعبيد إيشبوشثَ بِن شاولَ ِمن محناِيم إلَى ِجبعون12َ

فقالَ 14. وهؤالِء علَى الِبركَِة ِمن هناكداود، فالتقَوا مجيعا علَى بركَِة ِجبعونَ، وجلَسوا هؤالِء علَى الِبركَِة ِمن هنا 
ليوآب رينا:"أبنقُِم الِغلمانُ ويتكافَحوا أماملي ."قوموا: "فقالَ يوآبألجِل 15". لي رِد، اثنا عشدروا بالعبفقاموا وع

دبيِد داوع ِمن رلَ، واثنا عشثَ بِن شاووإيشبوش نيامنيكُلُّ واِحٍد16. ب كيف وأمس سيفَه بربرأِس صاِحِبِه وض 
وكانَ الِقتالُ شديدا 17. ، اليت هي يف ِجبعونَ"ِحلقَثَ هصورمي"فدعي ذلك املَوِضع . جنِب صاِحِبِه وسقَطوا مجيعا

دبيِد داوع وِرجالُ إسرائيلَ أمام ريأبن راليوِم، وانكَس ا يف ذلك18. ِجدروينو صب ةَ الثَّالثَةُوكانَ هناك : يوآب
فسعى عسائيلُ وراَء أبنري، ومل يِملْ يف السِري يمنةً 19. وكانَ عسائيلُ خفيف الرجلَِني كظَِيب البر. وأبيشاي وعسائيلُ

ريوراِء أبن ةً ِمنسرإلَى ورائِه وقال20َ. وال ي ريأبن فَتسائيلُ؟: "فالتع 21". ا هوأن:"فقالَ". أأنتريأبن ِملْ :"فقالَ له
هسلَب فِسكذْ لنِد الِغلماِن وخعلَى أح واقِبض ساِركأو إلَى ي ميِنكورائِه". إلَى ي ميلَ ِمنسائيلُ أنْ يشأْ عفلم ي .

".  وجهي لَدى يوآب أخيك؟ملاذا أضِربك إلَى األرِض؟ فكيف أرفَع. ِملْ ِمن ورائي:"ثُم عاد أبنري وقالَ لعسائيل22َ
وكانَ . فأبى أنْ يميلَ، فضربه أبنري بزج الرمِح يف بطِنِه، فخرج الرمح ِمن خلِفِه، فسقَطَ هناك ومات يف مكاِنِه23

ِقفي ،سائيلُ وماتيأيت إلَى املَوِضِع الذي سقَطَ فيِه ع نكُلُّ م.  
. راَء أبنري، وغابِت الشمس عندما أتيا إلَى تلِّ أمةَ الذي تجاه جيح يف طريِق بريِة ِجبعونَوسعى يوآب وأبيشاي و24
فنادى أبنري يوآب 26.  واِحٍدفاجتمع بنو بنيامني وراَء أبنري وصاروا جماعةً واِحدةً، ووقَفوا علَى رأِس تل25ٍّ
السيف؟ ألَم تعلَم أنها تكونُ مرارةً يف األخِري؟ فحتى متى ال تقولُ للشعِب أنْ يرِجعوا ِمن هِل إلَى األبِد يأكُلُ ":وقالَ

حي هو اُهللا، إنه لو مل تتكلَّم لكانَ الشعب يف الصباِح قد صِعد كُلُّ واِحٍد ِمن :"فقالَ يوآب27". وراِء إخوِتِهم؟



.  يوآب بالبوِق فوقَف مجيع الشعِب ومل يسعوا بعد وراَء إسرائيلَ، وال عادوا إلَى املُحاربِةوضرب28". وراِء أخيِه
29ناِيمحِب وجاءوا إلَى معنَّ، وساروا يف كُلِّ الشروا اُألردبوع اللَّيلَ كُلَّه ِة ذلكبريف الع وِرجالُه ريأبن فسار .
30ِمن يوآب عجعِبوركُلَّ الش عموج ريسائيلُ.  وراِء أبنالً وعجر رةَ عشِتسع دبيِد داوع ِمن 31. وفُِقد بروض

ورفَعوا عسائيلَ ودفَنوه يف قَِرب أبيِه 32. عبيد داود ِمن بنيامني وِمن ِرجاِل أبنري، فمات ثَالثُ ِمئني وِستونَ رجالً
  .وسار يوآب وِرجالُه اللَّيلَ كُلَّه وأصبحوا يف حربونَ.  لَحٍمالذي يف بيِت

 
3 
1فضعي بذهلَ يشاو يتى، وبيتقَو بذهي دوكانَ داو ،ديِت داولَ وبيِت شاوب نيطَويلَةً ب ِت احلَربوكان .
وثانيِه كيآلب ِمن أبيجاِيلَ امرأِة نابالَ 3ينوعم اليزرعيليِة، وكانَ بكره أمنونَ ِمن أخ. ووِلد لداود بنونَ يف حربون2َ

 ،شورِلِك جم عكَةَ بنِت تلمايم ابن والثّاِلثُ أبشالوم ،لي4الكَرم فَطيا ابنش يثَ، واخلاِمسجح ا ابنأدوني اِبعوالر
  .هؤالِء وِلدوا لداود يف حربونَ. دوالساِدس يثرعام ِمن عجلَةَ امرأِة داو5أبيطالَ، 

  أبنري ينضم إىل جيش داود
وكانت لشاولَ سريةٌ امسها 7. وكانَ يف وقوِع احلَرِب بني بيِت شاولَ وبيِت داود، أنَّ أبنري تشدد ألجِل بيِت شاول6َ

فاغتاظَ أبنري ِجدا ِمن كالِم إيشبوشثَ 8". لت إلَى سريِة أيب؟ملاذا دخ:"فقالَ إيشبوشثُ ألبنري. ِرصفَةُ بنت أيةَ
ألَعلِّي رأس كلٍب ليهوذا؟ اليوم أصنع معروفًا مع بيِت شاولَ أبيك، مع إخوِتِه ومع أصحاِبِه، ومل أُسلِّمك ليِد :"وقالَ

 اُهللا بأبنري وهكذا يزيده، إنه كما حلَف الرب لداود كذلك أصنع له هكذا يصنع9! داود، وتطاِلبين اليوم بإِمث املَرأِة
ولَم 11". ِلنقِل املَملكَِة ِمن بيِت شاولَ، وإقامِة كُرسي داود علَى إسرائيلَ وعلَى يهوذا ِمن دانَ إلَى بئِر سبٍع10

  .ِل خوِفِه ِمنهيقِدر بعد أنْ يجاِوب أبنري بكِلمٍة ألج
اقطَع عهدك معي، وهوذا يدي معك لرد : ملَن هي األرض؟ يقولونَ:"فأرسلَ أبنري ِمن فوِرِه رسالً إلَى داود قائال12ً

ا:"فقال13َ". مجيِع إسرائيلَ إلَيكنسا، وهو أنْ. حا واِحدأمر ِمنك ي أطلُبا، إال إنهدع معك ى أنا أقطَعال تر 
وأرسلَ داود رسالً إلَى إيشبوشثَ بِن شاولَ 14". وجهي ما مل تأِت أوالً مبيكالَ بنِت شاولَ حني تأيت لترى وجهي

ِد فأرسلَ إيشبوشثُ وأخذَها ِمن ِعن15". أعِطين امرأيت ميكالَ اليت خطَبتها لنفسي ِمبئَِة غُلفٍَة ِمن الِفِلسطينيني:"يقولُ
فلطيئيلَ بِن الِيش ِلها، ِمنج16. رحورميبكي وراَءها إلَى بمعها وي سريلُها يجوكانَ ر .ريأبن ِب:"فقالَ لهاذه .

ارِجـع ."عجفر.  
. علَيكُمقد كنتم منذُ أمٍس وما قَبله تطلُبونَ داود ليكونَ مِلكًا :"وكانَ كالم أبنري إلَى شيوِخ إسرائيلَ قائال17ً
إني بيِد داود عبدي أُخلِّص شعيب إسرائيلَ ِمن يِد الِفِلسطينيني وِمن أيدي :فاآلنَ افعلوا، ألنَّ الرب كلَّم داود قائال18ً

19". مجيِع أعدائِهمديف مساِع داو ليتكلَّم ريأبن بوذَه ،نيامنيساِمِع با يف مأيض ريأبن ربونَ، بكُلِّ ما وتكلَّما يف حأيض 
نيامنييِت بِن مجيِع بِن إسرائيلَ ويف أعييف أعي نسال20ً. حجِعشرونَ ر ربونَ ومعهإلَى ح دإلَى داو ريفجاَء أبن . عنفص



 إلَى سيدي املَِلِك مجيع إسرائيلَ، أقوم وأذهب وأمجع:"وقالَ أبنري لداود21. داود ألبنري وللرجاِل الذين معه وليمةً
كفسهي نكُلِّ ما تشت بسح ا، ومتِلكهدع قطَعونَ معكالٍم". فيبس بفذَه ريأبن دلَ داوفأرس.  

  يوآِب يقتِل أبنري
22كُنومل ي ،مٍة معهٍة كثرينيما بغوزِو وأتالغ قد جاءوا ِمن ويوآب دبيِد داوكانَ وإذا بع هربونَ، ألنيف ح دمع داو ريأبن 

قد جاَء أبنري بن نٍري إلَى :"فأخبروا يوآب قائلني. وجاَء يوآب وكُلُّ اجلَيِش الذي معه23. قد أرسله فذَهب بسالٍم
ملاذا أرسلته . ذا قد جاَء أبنري إلَيكماذا فعلت؟ هو:"فدخلَ يوآب إلَى املَِلِك وقال24َ". املَِلِك فأرسله، فذَهب بسالٍم

ثُم 26". أنت تعلَم أبنري بن نٍري أنه إنما جاَء ليملِّقَك، وليعلَم خروجك ودخولك، وليعلَم كُلَّ ما تصنع25فذَهب؟ 
 ِمن وهدفر ،ريالً وراَء أبنسلَ روأرس دِعنِد داو ِمن يوآب خرجعلَمال ي دِة وداوريإلَى 27. بئِر الس ريأبن عجا رولَم

فسِمع داود 28. حربونَ، مالَ بِه يوآب إلَى وسِط الباِب ليكلِّمه ِسرا، وضربه هناك يف بطِنِه فمات بدِم عسائيلَ أخيِه
فليحلَّ علَى رأِس يوآب وعلَى 29. إلَى األبِد ِمن دِم أبنري بِن نٍريإني بريٌء أنا ومملكَيت لَدى الرب :"بعد ذلك فقالَ

". كُلِّ بيِت أبيِه، وال ينقَِطع ِمن بيِت يوآب ذو سيٍل وأبرص وعاِكز علَى العكّازِة وساِقطٌ بالسيِف ومحتاج اخلُبِز
  . عسائيلَ أخاهما يف ِجبعونَ يف احلَرِبفقَتلَ يوآب وأبيشاي أخوه أبنري، ألنه قَتل30َ
31عِب الذي معهوجلميِع الش ليوآب دفقالَ داو":ريأبن طَّقوا باملُسوِح والِطموا أماموتن كُمقوا ثيابزم ." دوكانَ داو

. وبكَى علَى قَِرب أبنري، وبكَى مجيع الشعِبورفَع املَِلك صوته . ودفَنوا أبنري يف حربون32َ. املَِلك يمشي وراَء النعِش
  :ورثا املَِلك أبنري وقال33َ

"قهل كموِت أمح  
  يموت أبنري؟ 

  ،يداك مل تكونا مربوطَتِني34

  وِرجالك مل توضعا   

 .يف سالِسِل نحاٍس  

ين اإلِمث سقَطتب قوِط أمامكالس".  

 عِب يالش مجيع بكونَ علَيِهوعاد .  
35ار عدا، وكانَ ببزخ دطِعموا داوعِب ليالش قائالً. وجاَء مجيع دداو لَفإنْ :"فح ،زيدلُ يلَ اُهللا وهكذا يفعهكذا ي

أنَّ كُلَّ ما أعيِنِهم، كما  فعرف مجيع الشعِب وحسن يف36". كُنت أذوق خبزا أو شيئًا آخر قَبلَ غُروِب الشمِس
وعِلم كُلُّ الشعِب ومجيع إسرائيلَ يف ذلك اليوِم أنه مل يكُن ِمن 37. صنع املَِلك كانَ حسنا يف أعيِن مجيِع الشعِب

وأنا اليوم 39يف إسرائيلَ؟ أال تعلَمونَ أنَّ رئيسا وعظيما سقَطَ اليوم :"وقالَ املَِلك لعبيِدِه38. املَِلِك قَتلُ أبنري بِن نٍري
  ".يجازي الرب فاِعلَ الشر كشرِه. ضعيف وممسوح مِلكًا، وهؤالِء الرجالُ بنو صرويةَ أقوى ِمني

  مقتِل إيشبوشث
4 



وكانَ البِن شاولَ رجالِن 2. ولَما ِمسع ابن شاولَ أنَّ أبنري قد مات يف حربونَ، ارتخت يداه، وارتاع مجيع إسرائيل1َ
نيامنيلب تِسبح ئريوتألنَّ ب ،نيامنيين بب ئريويتِّ ِمنونَ البابنا ِرم ،كابِر راآلخ ةُ واسمعنالواِحِد ب ئيسا غُزاٍة، اسمر .

انَ بِن شاولَ ابن مضروب الرجلَِني، كانَ وكانَ ليوناث4. وهرب البئريوتيونَ إلَى جتاِيم وتغربوا هناك إلَى هذا اليوِم3
تبروه هتيبرم لَتهمعيلَ، فحزري لَ ويوناثانَ ِمنِر شاوبجيِء خم مِس ِسنٍني ِعندخ ابن . بهرةً لتسِرعم تا كانولَم

جأعر وصار ثُ. وقَعفيبوشم هئريويت5ِّ. وامسونَ البابنا ِرم يِت وسارهاِر إلَى بالن رح ال ِعندخةُ، ودعنوب كابر ،
ثُم أفلَت ركاب وبعنةُ . فدخال إلَى وسِط البيِت ليأخذا ِحنطَةً، وضرباه يف بطِنِه6. إيشبوشثَ وهو نائم نومةَ الظَّهريِة

ا علَى س7. أخوهضطَِجعكانَ هو م يتخوِهلما البد ذا فِعندوأخ ،هوقَطَعا رأس الهوقَت باهروِمِه، فضِع نريِرِه يف ِمخد
ِة اللَّيلَ كُلَّهبروسارا يف طريِق الع هِلِك8. رأسربونَ، وقاال للمإلَى ح دثَ إلَى داويا برأِس إيشبوشوأت" : هوذا رأس

كفسن طلُبالذي كانَ ي كدولَ عثَ بِن شاولَ و. إيشبوششاو ا يف هذا اليوِم ِمندي املَِلِك انِتقاميلس قد أعطَى الرب
  ".وِمن نسِلِه

حي هو الرب الذي فدى نفسي ِمن كُلِّ ضيٍق، :"فأجاب داود ركاب وبعنةَ أخاه، ابني ِرمونَ البئريويتِّ، وقالَ هلُما9
ذلك .  شاولُ، وكانَ يف عيني نفِسِه كمبشٍر، قَبضت علَيِه وقَتلته يف ِصقلَغَقد مات هوذا: إنَّ الذي أخبرين قائال10ً

فكم باحلَري إذا كانَ رجالِن باغياِن يقتالِن رجالً ِصديقًا يف بيِتِه، علَى سريِرِه؟ فاآلنَ أما أطلُب 11. أعطَيته بشارةً
وأمر داود الِغلمانَ فقَتلوهما، وقَطَعوا أيديهما وأرجلهما، وعلَّقوهما 12".  ِمن األرِض؟دمه ِمن أيديكُما، وأنِزعكُما

  .وأما رأس إيشبوشثَ فأخذوه ودفَنوه يف قَِرب أبنري يف حربونَ. علَى الِبركَِة يف حربونَ
  داود ميلك على إسرائيل

 (7-14:1، 9-11:1أخ1)
5 
ومنذُ أمِس وما 2. هوذا عظمك ولَحمك نحن:"ِط إسرائيلَ إلَى داود، إلَى حربونَ، وتكلَّموا قائلنيوجاَء مجيع أسبا1

أنت ترعى شعيب : وقد قالَ لك الرب. قَبله، حني كانَ شاولُ مِلكًا علَينا، قد كُنت أنت تخِرج وتدِخلُ إسرائيلَ
وجاَء مجيع شيوِخ إسرائيلَ إلَى املَِلِك، إلَى حربونَ، فقَطَع املَِلك داود 3". ى إسرائيلَإسرائيلَ، وأنت تكونُ رئيسا علَ
الرب ربونَ أماما يف حهدع مِلكًا علَى إسرائيلَ. معهم دحوا داوسوم.  

. لك علَى يهوذا سبع ِسنٍني وِستةَ أشهٍر يف حربونَ م5. كانَ داود ابن ثَالثني سنةً حني ملك، وملك أربعني سنة4ً
  . ويف أورشليم ملك ثَالثًا وثَالثني سنةً علَى مجيِع إسرائيلَ ويهوذا

  داود يفتح أورشليم
ى هنا، ما مل تدخلْ إلَ ال: "فكلَّموا داود قائلني. وذَهب املَِلك وِرجالُه إلَى أورشليم، إلَى اليبوسيني سكّاِن األرِض6

رجميانَ والعإلَى هنا". تِرتِع الع دلُ داودخال ي 7. أيدونَ، هي مدينةُ داوِصهي ِحصن دذَ داويف 8. وأخ دوقالَ داو
ال :"لذلك يقولونَ. "إنَّ الذي يضِرب اليبوسيني ويبلُغُ إلَى القَناِة والعرِج والعمِي املُبغضني ِمن نفِس داود:"ذلك اليوِم



جى أو أعرأعم يتِل البدخ9". ي اهيف اِحلصِن ومس دداو وأقام"دِة فداِخالً". مدينةَ داوالقَلع ا ِمنديرستم دى داونوب .
10اجلُنوِد معه إلَه ا، والربظِّمعتم ديتزاي دوكانَ داو.  
وعِلم داود أنَّ الرب 12.  إلَى داود، وخشب أرٍز ونجارين وبنائني فبنوا لداود بيتاوأرسلَ حريام مِلك صور رسال11ً

وأخذَ داود أيضا سراري وِنساًء ِمن 13. قد أثبته مِلكًا علَى إسرائيلَ، وأنه قد رفَّع ملكَه ِمن أجِل شعِبِه إسرائيلَ
م عدب ليمشأورناتنونَ وبب دا لداوأيض ِلدربونَ، فوح 14. جيئِه ِمنليمشيف أور ِلدوا لهو وهِذِه أمساُء الذين :

ـَـموع وشوباب وناثانُ وسلَيمانُ،    .وأليشمع وأليداع وأليفَلَط16ُوِيبحار وأليشوع ونافَج ويافيع، 15ش
  داود يهزم الفلسطينيني

 (17-14:8أخ1)

ولَما ِمسع . ع الِفِلسطينيونَ أُم قد مسحوا داود مِلكًا علَى إسرائيلَ، فصِعد مجيع الِفِلسطينيني ليفَتشوا علَى داودوِمس17
أأصعد : "وسألَ داود ِمن الرب قائال19ً. وجاَء الِفِلسطينيونَ وانتشروا يف وادي الرفائيني18. داود نزلَ إلَى اِحلصِن

فجاَء داود 20". اصعد، ألني دفعا أدفَع الِفِلسطينيني ليِدك:"فقالَ الرب لداود". إلَى الِفِلسطينيني؟ أتدفَعهم ليدي؟
لك دعى اسم ذلك لذ". قد اقتحم الرب أعدائي أمامي كاقِتحاِم املياِه:"إلَى بعِل فراصيم وضربهم داود هناك، وقالَ

  .وتركوا هناك أصنامهم فنزعها داود وِرجالُه21". بعلَ فراصيم"املَوِضِع 
22نيفائيروا يف وادي الرشا وانتِعدوا أيضونَ فصالِفِلسطيني عاد فقال23َ. ثُم ،الرب ِمن دبِل :"فسألَ داو ،دال تصع

وعندما تسمع صوت خطَواٍت يف رؤوِس أشجاِر البكا، حينئٍذ 24م علَيِهم مقاِبلَ أشجاِر البكا، در ِمن ورائِهم، وهلُ
نيلَِّة الِفِلسطينيحرِب ملض كأمام الرب جخري إذ ذاك هألن ،ِرص25". احت ،الرب هركما أم كذلك دلَ داوففَع

ِمن نيالِفِلسطيني بروضرِل جازدخبٍع إلَى مج .  
  إصعاد التابوت إىل أورشليم

 (16:6،43-15:25، 14-13:1أخ1)
6 
وقام داود وذَهب هو ومجيع الشعِب الذي معه ِمن بعلَِة 2. وجمع داود أيضا مجيع املُنتخبني يف إسرائيلَ، ثَالثني ألفًا1

تابوت هناك صِعدوا ِمنهوذا، لياجلُنوِد، اجلاِلِس علَى الكَروبيِمي بى علَيِه باالسِم، اسِم ردعفأركَبوا 3.  اِهللا، الذي ي
وكانَ عزةُ وأخيو، ابنا أبيناداب، يسوقاِن . تابوت اِهللا علَى عجلٍَة جديدٍة، وحملوه ِمن بيِت أبيناداب الذي يف األكَمِة

وكانَ أخيو يسري أمام التابوِت، .  ِمن بيِت أبيناداب الذي يف األكَمِة مع تابوِت اِهللافأخذوها4. العجلَةَ اجلديدةَ
وداود وكُلُّ بيِت إسرائيلَ يلعبونَ أمام الرب بكُلِّ أنواِع اآلالِت ِمن خشِب السرِو، بالعيداِن وبالرباِب وبالدفوِف 5

. تهوا إلَى بيدِر ناخونَ مد عزةُ يده إلَى تابوِت اِهللا وأمسكَه، ألنَّ الثِّريانَ انشمصتولَما ان6. وباجلُنوِك وبالصنوِج
فاغتاظَ داود ألنَّ 8. فحمي غَضب الرب علَى عزةَ، وضربه اُهللا هناك ألجِل غَفَِلِه، فمات هناك لَدى تابوِت اِهللا7

زع محاقت الرب املَوِضع ى ذلكا، ومسةَ"ةَ اقِتحامزع اليوِم 9. إلَى هذا اليوِم" فاِرص يف ذلك الرب ِمن دداو وخاف
ولَم يشأْ داود أنْ ينقُلَ تابوت الرب إليِه، إلَى مدينِة داود، فمالَ بِه داود 10". كيف يأيت إلَي تابوت الرب؟:"وقالَ



وبارك الرب عوبيد أدوم . وبقي تابوت الرب يف بيِت عوبيد أدوم اجلَتي ثَالثَةَ أشهٍر11. بيد أدوم اجلَتيإلَى بيِت عو
  .وكُلَّ بيِتِه

12وقيلَ له دداو املَِلك ِب تابوِت اِهللا:"فأُخِبرببس وكُلَّ ما له ،أدوم عوبيد يتب الرب كقد بار ."فذَه دوأصع دداو ب
وكانَ كُلَّما خطا حاِملوا تابوِت الرب ِست خطَواٍت 13. تابوت اِهللا ِمن بيِت عوبيد أدوم إلَى مدينِة داود بفَرٍح

. فوٍد ِمن كتاٍنوكانَ داود متنطِّقًا بأ. وكانَ داود يرقُص بكُلِّ قوِتِه أمام الرب14. يذبح ثَورا وِعجالً معلوفًا
ولَما دخلَ تابوت الرب مدينةَ 16. فأصعد داود ومجيع بيِت إسرائيلَ تابوت الرب باهلُتاِف وبصوِت البوِق15

. هاداود، أشرفَت ميكالُ بنت شاولَ ِمن الكوِة ورأِت املَِلك داود يطفُر ويرقُص أمام الرب، فاحتقَرته يف قَلِب
17دداو ها لهبصِة اليت نكاِنِه يف وسِط اخلَيميف م وأوقَفوه الرب لوا تابوتفأدخ . الرب قاٍت أمامحرم دداو دوأصع

. ولَما انتهى داود ِمن إصعاِد املُحرقاِت وذَبائِح السالمِة بارك الشعب باسِم رب اجلُنوِد18. وذَبائح سالمٍة
وقَسم علَى مجيِع الشعِب، علَى كُلِّ جمهوِر إسرائيلَ ِرجاالً وِنساًء، علَى كُلِّ واِحٍد رغيف خبٍز وكأس مخٍر 19

  .ورجع داود ليباِرك بيته20ثُم ذَهب كُلُّ الشعِب كُلُّ واِحٍد إلَى بيِتِه، . وقُرص زبيٍب
ما كانَ أكرم مِلك إسرائيلَ اليوم، حيثُ تكَشف اليوم يف أعيِن :"سِتقباِل داود، وقالَتفخرجت ميكالُ بنت شاولَ ال

إنما أمام الرب الذي اختارين دونَ أبيِك ودونَ كُلَّ :"فقالَ داود مليكال21َ". إماِء عبيِدِه كما يتكشف أحد السفَهاِء
وإني أتصاغَر دونَ ذلك وأكونُ وضيعا يف عيني 22.  شعِب الرب إسرائيلَ، فلَِعبت أمام الرببيِتِه ليقيمين رئيسا علَى

دجماإلماِء اليت ذَكَرِت فأت ا ِعندفسي، وأمإلَى يوِم موِتها23". ن لَ ولَدمليكالَ بنِت شاو كُني ولَم.  
  وعد اهللا لداود

 (15-17:1أخ1)
7 
. انظُر:"أنَّ املَِلك قالَ لناثانَ النيب2 سكَن املَِلك يف بيِتِه، وأراحه الرب ِمن كُلِّ اِجلهاِت ِمن مجيِع أعدائِه، وكانَ لَما1

ك، ألنَّ اذهِب افعلْ كُلَّ ما بقَلِب:"فقالَ ناثانُ للمِلِك3". إني ساِكن يف بيٍت ِمن أرٍز، وتابوت اِهللا ساِكن داِخلَ الشقَِق
معك إلَى ناثانَ قائال4ً". الرب الرب اللَّيلَِة كانَ كالم 5: ويف ِتلك"دبدي داووقُلْ لع بِاذه :هكذا قالَ الرب : أأنت

كُنت أسري ألني مل أسكُن يف بيٍت منذُ يوم أصعدت بين إسرائيلَ ِمن ِمصر إلَى هذا اليوِم، بِل 6تبين يل بيتا لسكناي؟ 
يف كُلِّ ما ِسرت مع مجيِع بين إسرائيلَ، هِل تكلَّمت بكِلمٍة إلَى أحِد قُضاِة إسرائيلَ الذين 7. يف خيمٍة ويف مسكٍَن

كذا قالَ ه: واآلنَ فهكذا تقولُ لعبدي داود8ملاذا مل تبنوا يل بيتا ِمن األرِز؟ : أمرتهم أنْ يرعوا شعيب إسرائيلَ قائالً
وكُنت معك حيثُما توجهت، 9. أنا أخذتك ِمن املَربِض ِمن وراِء الغنِم لتكونَ رئيسا علَى شعيب إسرائيلَ: رب اجلُنوِد

نا وعينت مكا10. وقَرضت مجيع أعدائك ِمن أماِمك، وعِملت لك امسا عظيما كاسِم العظَماِء الذين يف األرِض
ومنذُ 11لشعيب إسرائيلَ وغَرسته، فسكَن يف مكاِنِه، وال يضطَِرب بعد، وال يعود بنو اإلِمث يذَلِّلونه كما يف األوِل، 

. بيتاوالرب يخِبرك أنَّ الرب يصنع لك . وقد أرحتك ِمن مجيِع أعدائك. يوم أقَمت فيِه قُضاةً علَى شعيب إسرائيلَ
12هملكَتم توأُثَب أحشائك ِمن جخرالذي ي سلكن كعدب أُقيم ،مع آبائك عتواضطَج كامأي لَتى كمتهو 13. م



دبه بقَضيِب إنْ تعوج أؤ. أنا أكونُ له أبا وهو يكونُ يلَ ابنا14. يبين بيتا المسي، وأنا أُثَبت كُرسي مملكَِتِه إلَى األبِد
مين آدباِت بر15. الناِس وبضأماِمك ِمن هلتلَ الذي أزشاو ها ِمنعتزكما ن ِمنه رتَعيت ال تمحر 16. ولكن نويأم

كإلَى األبِد أمام كملكَتوم كيتا إلَى األبِد. بيكونُ ثاِبت ك17". كُرسيبسمجيِع هذا الكالِم وح بسكُلِّ هِذِه فح 
دناثانُ داو كلَّم ؤيا كذلكالر.  

  صالة داود
 (27-17:16أخ1)

وقَلَّ 19من أنا يا سيدي الرب؟ وما هو بييت حتى أوصلتين إلَى ههنا؟ :"فدخلَ املَِلك داود وجلَس أمام الرب وقال18َ
ضا ِمن ِجهِة بيِت عبِدك إلَى زماٍن طَويٍل، وهِذِه عادةُ اإلنساِن هذا أيضا يف عينيك يا سيدي الرب، فتكلَّمت أي

دي الرب؟ 20. ياسيدي الربيا سي كبدع فترقد ع وأنت ككلِّمي دداو عود21ومباذا ي ِتكأجِل كِلم فِمن
كبدع فرعكُلَّها لت ظائمهِذِه الع لتفع قَلِبك بسوليس 22 .وح ليس ِمثلُك هألن ،اإللَه ها الربأي ظُمتقد ع لذلك

وأيةُ أُمٍة علَى األرِض ِمثلُ شعِبك إسرائيلَ الذي سار اُهللا ليفتديه لنفِسِه 23. إلَه غَريك حسب كُلِّ ما ِمسعناه بآذاِننا
ئم والتخاويف ألرِضك أمام شعِبك الذي افتديته لنفِسك ِمن ِمصر، ِمن شعبا، ويجعلَ له امسا، ويعملَ لكُم العظا

ِتِهمعوِب وآِلها24. الشهلُم إلَه ِصرت بيار إلَى األبِد، وأنت فِسكا لنعبإسرائيلَ، ش كعبش فِسكلن توثَب .
. الكالم الذي تكلَّمت بِه عن عبِدك وعن بيِتِه، وافعلْ كما نطَقتواآلنَ أيها الرب اإللَه أِقم إلَى األبِد 25
ألنك 27. وليكُن بيت عبِدك داود ثاِبتا أمامك. رب اجلُنوِد إلَه علَى إسرائيلَ: وليتعظَِّم امسك إلَى األبِد، فيقال26َ

إني أبين لك بيتا، لذلك وجد عبدك يف قَلِبِه أنْ يصلِّي لك هِذِه : ت لعبِدك قائالًأنت يارب اجلُنوِد إلَه إسرائيلَ قد أعلَن
فاآلنَ ارتِض 29. واآلنَ يا سيدي الرب أنت هو اُهللا وكالمك هو حق، وقد كلَّمت عبدك ذا اخلَِري28. الصالةَ

فليبارك بيت عبِدك ببركَِتك إلَى . ِد أمامك، ألنك أنت يا سيدي الرب قد تكلَّمتوباِرك بيت عبِدك ليكونَ إلَى األب
  ".األبِد

  انتصارات داود
 (17-18:1أخ1)
8 
1 دذَ داووأخ ،موذَلَّله نيالِفِلسطيني دداو برض ذلك عدِة"وببالقَص ِزمام "نيِد الِفِلسطينيي و2. ِمن نياملوآبي برض

وصار املوآبيونَ عبيدا لداود يقَدمونَ . أضجعهم علَى األرِض، فقاس حببلَِني للقَتِل وحببٍل لِلاسِتحياِء. وقاسهم باحلَبِل
  .هدايا

3 ِعند هلطَتس درلي بذَه ةَ حنيصوب ِلكم حوبر بن رزع دده دداو برِر الفُراِتوض .4 ألفًا وسبع ِمنه دذَ داوفأخ
فجاَء أرام ِدمشق لنجدِة 5. وعرقَب داود مجيع خيِل املَركَباِت وأبقَى ِمنها ِمئَةَ مركَبٍة. ِمئَِة فاِرٍس وِعشرين ألف راِجٍل

وِعشرين نياثن أرام ِمن دداو برةَ، فضِلِك صوبم رزع ددٍلهجر 6.  ألف ،شقيف أراِم ِدم حاِفظنيم دلَ داوعوج
وأخذَ داود أتراس الذَّهِب اليت 7. وكانَ الرب يخلِّص داود حيثُما توجه. وصار األراميونَ لداود عبيدا يقَدمونَ هدايا



ليمشا إلَى أور ىوأت رزع ددبيِد هعلَى ع ت8. كان دداو ذَ املَِلكأخ ،رزع دده يتدينم ،ثايوبري وِمن باِطح وِمن
  .نحاسا كثريا ِجدا

9 ،رزع دديِش هكُلَّ ج برقد ض دماةَ أنَّ داوح ِلكتوعي م سألَ 10وِمسعلي دإلَى املَِلِك داو هابن لَ توعي يورامفأرس
وكانَ بيِدِه آنيةُ ِفضٍة . اِركَه ألنه حارب هدد عزر وضربه، ألنَّ هدد عزر كانت له حروب مع توعيعن سالمِتِه ويب

عوِب وهِذِه أيضا قَدسها املَِلك داود للرب مع الِفضِة والذَّهِب الذي قَدسه ِمن مجيِع الش11. وآنيةُ ذَهٍب وآنيةُ نحاٍس
 مهعأخض 12الذين رزع ددِة هغَنيم وِمن ،ماليقع وِمن ،نيالِفِلسطيني ونَ، وِمنمين عب وِمن ،موآب وِمن ،أرام ِمن

. وادي اِمللِحونصب داود تذكارا ِعند رجوِعِه ِمن ضرِبِه ثَمانيةَ عشر ألفًا ِمن أرام يف 13. بِن رحوب مِلِك صوبةَ
14حاِفظنيم لَ يف أدومعكُلِّها. وج يف أدوم حاِفظنيم عوض .دا لداوبيدع نياألدومي وكانَ مجيع . وكانَ الرب

هجيثُما توح دداو لِّصخعلَى مجيِع إسرائيل15َ. ي دداو لكعِبِه. ومدالً لكُلِّ شجري قَضاًء وعي دوكانَ داو.   
  حاشية داود

وصادوق بن أخيطوب وأخيماِلك بن 17وكانَ يوآب ابن صرويةَ علَى اجلَيِش، ويهوشافاطُ بن أخيلود مسجالً، 16
  .وبناياهو بن يهوياداع علَى اجلَّالدين والسعاِة، وبنو داود كانوا كهنة18ًأبياثار كاِهنِني، وسرايا كاِتبا، 

  يبوشثداود ومف
9 
1دوقالَ داو":عدب دأجِل يوناثانَ؟ هِل يوج عروفًا ِمنم معه علَ، فأصنيِت شاوب ِمن قيقد ب ديِت 2". أحوكانَ لب

املَِلك وقالَ له ،دإلَى داو وهدعصيبا، فاست هامس بدلَ عصيبا؟:"شاو فقالَ". أأنت":كبد3". عأال ي:"فقالَ املَِلك دوج
علَ فأصنيِت شاولب دأح عدإحسانَ اِهللا؟ ب ِلِك". معهجلَِني:"فقالَ صيبا للمالر جليوناثانَ أعر ابن عد4". ب فقالَ له

ِلِك". أين هو؟:"املَِلكفقالَ صيبا للم":باريئيلَ يف لودمبِن ع يِت ماكريوأ5". هوذا هو يف ب دداو لَ املَِلكفأرس ِمن ذَهخ
بارلود يئيلَ ِمنمبِن ع يِت ماكريفقالَ 6. ب ،دعلَى وجِهِه وسج روخ دلَ إلَى داويوناثانَ بِن شاو ثُ بنفيبوشفجاَء م

دثُ: "داوفيبوشفقالَ". يام":كبد7". هأنذا عدداو فقالَ له":أ. ال ختَف عروفًا ِمنم معك لَني ألعمجِل يوناثانَ فإن
من هو عبدك حتى :"فسجد وقال8َ". أبيك، وأرد لك كُلَّ حقوِل شاولَ أبيك، وأنت تأكُلُ خبزا علَى مائديت دائما

  ".تلتِفت إلَى كلٍب ميٍت ِمثلي؟
9لَ وقالَ لهشاو صيبا غُالم عا املَِلكيِت:"ودلَ ولكُلِّ بكُلُّ ما كانَ لشاوِدكالبِن سي هفَعتيف 10. ِه قد د ِغلُ لهشتفت

ومفيبوشثُ ابن سيِدك يأكُلُ دائما خبزا علَى . األرِض أنت وبنوك وعبيدك، وتستِغلُّ ليكونَ البِن سيِدك خبز ليأكُلَ
حسب كُلِّ ما يأمر بِه سيدي املَِلك :"لمِلِكفقالَ صيبا ل11. وكانَ لصيبا خمسةَ عشر ابنا وِعشرونَ عبدا". مائديت

كبدع عصني كذلك هبدين املَِلِك". "عب يت كواِحٍد ِمنثُ علَى مائدفيبوش12". فيأكُلُ م غريص ثَ ابنوكانَ ملَفيبوش
بوشثُ يف أورشليم، ألنه كانَ يأكُلُ دائما فسكَن مفي13. وكانَ مجيع ساِكين بيِت صيبا عبيدا ملَفيبوشثَ. امسه ميخا

  .وكانَ أعرج ِمن ِرجلَيِه ِكلتيِهما. علَى مائدِة املَِلِك
  داود يهزم العمونيني



 (19-19:1أخ1)
10 
1ا عنهضِعو هحانونُ ابن لكوم ،ونَ ماتمين عب ِلكأنَّ م ذلك عد2. وكانَ بدع:"فقالَ داوم عروفًا مع حانونَ بِن أصن

. فجاَء عبيد داود إلَى أرِض بين عمونَ. فأرسلَ داود بيِد عبيِدِه يعزيِه عن أبيِه". ناحاش كما صنع أبوه معي معروفًا
3ِدِهمونَ حلانونَ سيمين عساُء بلَ إلَ:"فقالَ رؤى أرسحت يكينيف ع أباك دداو كِرم؟ أليس ألجِل هِل يينزعم يك

فأخذَ حانونُ عبيد داود وحلَق أنصاف حلاهم، وقَص 4". فحِص املدينِة وجتَسِسها وقَلِبها، أرسلَ داود عبيده إلَيك؟
مأطلَقَه ثُم ،ِط إلَى أستاِهِهمسالو ِمن مه5. ثياب،لَ لِلقائِهمأرس دروا داوا أخباولَمِجد ِجلنيجالَ كانوا خألنَّ الر  .

ارِجعوا:"وقالَ املَِلك ثُم حلاكُم تى تنبأقيموا يف أرحيا حت."  
6 صوبا، ِعشرين وأرام حوبيِت رب روا أرامونَ واستأجمنو علَ بأرس ،دداو نوا ِعندُم قد أنتونَ أمنو عا رأَى بولَم

 راِجٍل، وِمن ٍلألفجر ألف رعش ياثن ٍل، وِرجالَ طوبجر عكَةَ ألفِلِك موكُلَّ 7. م لَ يوآبأرس دداو ا ِمسعفلَم
وخرج بنو عمونَ واصطَفّوا للحرِب عَُِند مدخِل الباِب، وكانَ أرام صوبا ورحوب وِرجالُ طوب 8. جيِش اجلَباِبرِة

فلَما رأَى يوآب أنَّ مقَدمةَ احلَرِب كانت نحوه ِمن قُداٍم وِمن وراٍء، اختار ِمن مجيِع 9. ومعكَةَ وحدهم يف احلَقِل
 ،لِلقاِء أرام مفَّهيب إسرائيلَ وصخنتون10َممين علِلقاِء ب مفَّهفص ،ِد أخيِه أبيشايعِب ليةَ الشقيب وسلَّم .

تجلَّد ولنتشدد ِمن 12.  علَي تكونُ يل منِجدا، وإنْ قَوي علَيك بنو عمونَ أذهب لنجدِتكإنْ قَوي أرام:"وقال11َ
فتقَدم يوآب والشعب الذين معه ملُحاربِة 13". أجِل شعِبنا وِمن أجِل مدِن إلَِهنا، والرب يفعلُ ما يحسن يف عينيِه

فرجع . ولَما رأَى بنو عمونَ أنه قد هرب أرام، هربوا ِمن أماِم أبيشاي ودخلوا املدينة14َ.  ِمن أماِمِهأرام فهربوا
ليمشى إلَى أورونَ وأتمين ععن ب يوآب.  

ر عزر فأبرز أرام الذي يف عِرب وأرسلَ هد16. ولَما رأَى  أرام  أُم  قد  انكَسروا  أمام إسرائيلَ، اجتمعوا معا15
ولَما أُخِبر داود، جمع كُلَّ  إسرائيلَ  وعبر  17. فأتوا إلَى حيالم وأمامهم شوبك رئيس جيِش هدِر عزر ،النهِر

بوهوحار دلِلقاِء داو أرام فاصطَف ،نَّ  وجاَء إلَى حيالمأر18. اُألرد بروه أرام ِمن دلَ داوأماِم إسرائيلَ، وقَت ِمن ام
هناك يِشِه فماتج ئيسر كشوب برفاِرٍس، وض ألف عنيٍة وأربركَبِمئَِة م 19. سبع بيداملُلوِك، ع ا رأَى مجيعولَم

  .م، وخاف أرام أنْ ينِجدوا بين عمونَ بعدهدِر عزر أنهم انكَسروا أمام إسرائيلَ، صالَحوا إسرائيلَ واستعِبدوا هلُ
  داود وبثشبع

11 
وكانَ ِعند متاِم السنِة، يف وقِت خروِج املُلوِك، أنَّ داود أرسلَ يوآب وعبيده معه ومجيع إسرائيلَ، فأخربوا بين عمونَ 1

 يف وقِت املساِء أنَّ داود قام عن سريِرِه ومتَشى علَى سطِح بيِت وكان2َ. وأما داود فأقام يف أورشليم. وحاصروا ِربةَ
ِحمطِح امرأةً تستعلَى الس ا. املَِلِك، فرأَى ِمنميلَةَ املَنظَِر ِجدِت املَرأةُ جوسألَ عن املَرأِة، فقالَ 3. وكان دلَ داوفأرس

ا:"واِحد أليعام بنت عبثشهِذِه ب ت؟ألَيسا اِحلثِّي4". مرأةَ أوري عإليِه، فاضطَج لَتخذَها، فدالً وأخسر دلَ داوفأرس
". إني حبلَى:"وحِبلَِت املَرأةُ، فأرسلَت وأخبرت داود وقالَت5. ثُم رجعت إلَى بيِتها. معها وهي مطَهرةٌ ِمن طَمِثها

فأتى أوريا إليِه، فسألَ 7. فأرسلَ يوآب أوريا إلَى داود". أرِسلْ إلَي أوريا اِحلثِّي:"فأرسلَ داود إلَى يوآب يقول6ُ



". انِزلْ إلَى بيِتك واغِسلْ ِرجلَيك:"وقالَ داود ألوريا8. داود عن سالمِة يوآب وسالمِة الشعِب ونجاِح احلَرِب
يِت املَِلِك، وخرجب ا ِمنأوري ِعنِد املَِلِكفخرج ةٌ ِمنِحص وراَءه بيِد 9. تيِت املَِلِك مع مجيِع عا علَى باِب بأوري ونام

أما ِجئت ِمن السفَِر؟ :"فقالَ داود ألوريا". مل يِرتلْ أوريا إلَى بيِتِه:"فأخبروا داود قائلني10. سيِدِه، ومل يِرتلْ إلَى بيِتِه
إنَّ التابوت وإسرائيلَ ويهوذا ساِكنونَ يف اخلياِم، وسيدي يوآب :"فقالَ أوريا لداود11".  إلَى بيِتك؟فلماذا مل تِرتلْ

وعبيد سيدي ناِزلونَ علَى وجِه الصحراِء، وأنا آيت إلَى بييت آلكُلَ وأشرب وأضطَجعِ مع امرأيت؟ وحياِتك وحياِة 
لُ هذا األمرال أفع ،فِسكا12". نألوري دفقالَ داو":ا أُطِلقُكا، وغَدأيض هنا اليوم أِقم ." ذلك ليمشا يف أورأوري فأقام

هوغَد 13. اليومهوأسكَر ِربوش هفأكلَ أمام دداو عاهِدِه، . ودبيِد سيِعِه مع عضجيف م ضطَِجعاملساِء لي ِعند وخرج
  .لْوإلَى بيِتِه مل يِرت

14ا إلَى يوآبكتوبم دداو بباِح كتا ويف الصِد أوريبي لهيف املَكتوِب يقول15ُ. وأرس با يف وجِه :"وكَتلوا أورياجع
موتوي بضرورائِه في ِة، وارِجعوا ِمنديدا يف 16". احلَرِب الشلَ أوريعج هاملدينةَ أن ِة يوآبرحاصوكانَ يف م

فخرج ِرجالُ املدينِة وحاربوا يوآب، فسقَطَ بعض الشعِب ِمن عبيِد 17. ِع الذي عِلم أنَّ ِرجالَ البأِس فيِهاملَوِض
وأوصى الرسولَ 19. فأرسلَ يوآب وأخبر داود جبميِع أُموِر احلَرِب18. داود، ومات أوريا اِحلثِّي أيضا

ملاذا دنوتم : فإِن اشتعلَ غَضب املَِلِك، وقالَ لك20كالِم مع املَِلِك عن مجيِع أُموِر احلَرِب، عندما تفرغُ ِمن ال:"قائالً
من قَتلَ أبيماِلك بن يربوشثَ؟ ألَم ترِمِه امرأةٌ بِقطعِة 21ِمن املدينِة للِقتاِل؟ أما عِلمتم أُم يرمونَ ِمن علَى السوِر؟ 

  ".قد مات عبدك أوريا اِحلثِّي أيضا: لَى السوِر فمات يف تاباص؟ ملاذا دنوتم ِمن السوِر؟ فقُلْرحى ِمن ع
22فيِه يوآب لهبكُلِّ ما أرس دداو رلَ وأخبخسولُ ودالر ب23. فذَهدسولُ لداووقالَ الر": علَينا القَوم رقد جتَب

فرمى الرماةُ عبيدك ِمن علَى السوِر، فمات البعض ِمن 24. قِل فكُنا علَيِهم إلَى مدخِل الباِبوخرجوا إلَينا إلَى احلَ
ال يسؤ يف عينيك هذا : هكذا تقولُ ليوآب:" فقالَ داود للرسول25". عبيِد املَِلِك، ومات عبدك أوريا اِحلثِّي أيضا

  ".وشدده. شدد ِقتالك علَى املدينِة وأخِرا. ف يأكُلُ هذا وذاكاألمر، ألنَّ السي
ولَما مضِت املَناحةُ أرسلَ داود وضمها إلَى 27. فلَما ِمسعِت امرأةُ أوريا أنه قد مات أوريا رجلُها، ندبت بعلها26

  . وأما األمر الذي فعله داود فقَبح يف عينِي الرب.بيِتِه، وصارت له امرأةً وولَدت له ابنا
  ناثان يوبخ داود

 (3-20:1أخ1)
12 
1دناثانَ إلَى داو لَ الربفأرس .فجاَء إليِه وقالَ له: 

  ،كانَ رجالِن يف مدينٍة واِحدٍة"

 فقري رواآلخ ما غَينِمنه واِحد.  

  ِّوكانَ للغين2

  .ر كثريةٌ ِجداغَنم وبقَ 



  وأما الفَقري فلم يكُن له شيٌء 3
  إال نعجةٌ واِحدةٌ صغريةٌ 

معه تاها وكِبربناها ورقد اقت  

  .ومع بنيِه مجيعا 

  تأكُلُ ِمن لُقمِتِه وتشرب ِمن كأِسِه

  .وتنام يف ِحضِنِه، وكانت له كابنٍة 

4جإلَى الر يفينفجاَء ضِل الغ،ِّ  

  فعفا أنْ يأخذَ ِمن غَنِمِه وِمن بقَِرِه  
  ،ليهيئَ للضيِف الذي جاَء إليِه

  فأخذَ نعجةَ الرجِل الفَقِري 

  ."وهيأ للرجِل الذي جاَء إليِه  

ويرد النعجةَ 6ه يقتلُ الرجلُ الفاِعلُ ذلك، حي هو الرب، إن: "فحمي غَضب داود علَى الرجِل ِجدا، وقالَ لناثان5َ
شِفقمل ي هوألن لَ هذا األمرفع هةَ أضعاٍف ألنعأرب."  

7دلُ:"فقالَ ناثانُ لداوجهو الر إسرائيلَ! أنت إلَه ِد : هكذا قالَ الربي ِمن كِلكًا علَى إسرائيلَ وأنقَذتم كحتسأنا م
وِنساَء8لَ، شاو ِدكسي يتب كهوذا وأعطَيتإسرائيلَ وي يتب كوأعطَيت ،يف ِحضِنك ِدكقَليالً، . سي وإنْ كانَ ذلك

ملاذا احتقَرت كالم الرب لتعملَ الشر يف عينيِه؟ قد قَتلت أوريا اِحلثِّي بالسيِف، 9. كُنت أزيد لك كذا وكذا
واآلنَ ال يفاِرق السيف بيتك إلَى األبِد، ألنك 10. بين عمونَ مرأته لك امرأةً، وإياه قَتلت بسيِفوأخذت ا

هأنذا أُقيم علَيك الشر ِمن بيِتك، وآخذُ : هكذا قالَ الرب11. احتقَرتين وأخذت امرأةَ أوريا اِحلثِّي لتكونَ لك امرأةً
ِني هِذِه الشمِسِنساَءكيف ع مع ِنسائك ضطَِجعفي ،لقريِبك وأُعطيِهن يكينع وأنا 12.  أمام ربالس لتفع أنت كألن

فقالَ ناثانُ ". قد أخطأت إلَى الرب: "فقالَ داود لناثان13َ". أفعلُ هذا األمر قُدام مجيِع إسرائيلَ وقُدام الشمِس
دلداو" :تكالربطيخ قَلَ عنكا قد نأيض  .14. ال متوت ذا األمِر أعداَء الرب لتعقد ج كأجِل أن ِمن هأن غَري

موتي لك املَولود تونَ، فاِلابنشميِتِه15". يناثانُ إلَى ب بوذَه.  
فسألَ داود اَهللا ِمن أجِل الصيب، وصام داود صوما، 16. وضرب الرب الولَد الذي ولَدته امرأةُ أوريا لداود فثَِقلَ

. فقام شيوخ بيِتِه علَيِه ليقيموه عن األرِض فلم يشأْ، ومل يأكُلْ معهم خبزا17. ودخلَ وبات مضطَِجعا علَى األرِض
18 دداو بيدع فخاف ،مات لَداِبِع أنَّ الوقالواوكانَ يف اليوِم الس مهألن قد مات لَدبأنَّ الو خِبروها :"أنْ يهوذا لَم

ورأَى داود عبيده 19!". قد مات الولَد؟ يعملُ أشر: فكيف نقولُ له. كانَ الولَد حيا كلَّمناه فلم يسمع لصوِتنا
قد مات لَدأنَّ الو دداو نَ، ففَِطنويتناج .دبيِدِهفقالَ داو؟:" لعلَدالو فقالوا". هل مات" :عن 20". مات دداو فقام

. األرِض واغتسلَ وادهن وبدلَ ثيابه ودخلَ بيت الرب وسجد، ثُم جاَء إلَى بيِتِه وطَلَب فوضعوا له خبزا فأكلَ
21هبيدع ا كا:"فقالَ له؟ لَملتالذي فع ما هذا األمر وأكلت قُمت لَدالو ا ماتولَم ،كَيتوب متا صيح لَدنَ الو



. من يعلَم؟ ربما يرحمين الرب ويحيا الولَد: لَما كانَ الولَد حيا صمت وبكَيت ألني قُلت:"فقال22َ". خبزا
23ب هدأنْ أر ؟ هِل أقِدرفلماذا أصوم ،واآلنَ قد ماتإلَي رِجعا هو فال يإليِه وأم ؟ أنا ذاِهبعد."  
24 ،هبأح لَيمانَ، والربس هعا امسا، فدِت ابنلَدمعها فو علَ إليها واضطَجخود ،هامرأت عبثشب دى داوزلَ 25وعوأرس

 هعا امسود يبِد ناثانَ النا"بيديديأجِل الرب" ي ِِّمن. 

قد حاربت ِربةَ :"وأرسلَ يوآب رسالً إلَى داود يقول27ُ. حارب يوآب ِربةَ بين عمونَ وأخذَ مدينةَ املَملكَِةو26
فاآلنَ امجع بقيةَ الشعِب وانِزلْ علَى املدينِة وخذها لئال آخذَ أنا املدينةَ فيدعى بامسي 28. وأخذت أيضا مدينةَ املياِه

وأخذَ تاج مِلِكِهم عن رأِسِه، ووزنه 30. فجمع داود كُلَّ الشعِب وذَهب إلَى ِربةَ وحاربها وأخذَها29". يهاعلَ
دٍر كرٍمي، وكانَ علَى رأِس داوجِب مع حالذَّه ةٌ ِمنا. وزنةً ِجدةَ املدينِة كثريغَنيم جالذي 31. وأخر عبالش جوأخر

ا ووضعهم حتت مناشري ونواِرِج حديٍد وفؤوِس حديٍد وأمرهم يف أتوِن اآلجر، وهكذا صنع جبميِع مدِن بين فيه
  .ثُم رجع داود ومجيع الشعِب إلَى أورشليم. عمونَ

  أمنون وثامار
13 
1أُخت دبِن داو كانَ ألبشالوم هأن ذلك عدى بروجدداو ها أمنونُ بنبفأح ،ها ثامارميلَةٌ امسأمنونُ 2.  ج وأُحِصر

وكانَ ألمنونَ صاِحب 3. للسقِم ِمن أجِل ثامار أُخِتِه ألنها كانت عذراَء، وعسر يف عيني أمنونَ أنْ يفعلَ هلا شيئًا
دى أخي داوِشمع بن يوناداب هامس . اوكانَ يونادابا ِجدكيمالً حج4. رفقالَ له": عيفض املَِلِك أنت ملاذا يا ابن

: فقالَ يوناداب5". إني أُِحب ثامار أُخت أبشالوم أخي:"فقالَ له أمنونُ". هكذا ِمن صباٍح إلَى صباٍح؟ أما تخِبرين؟
"ضومتار علَى سريِرك فقُلْ . اضطَِجع راكلي وإذا جاَء أبوكلَ أمامي : لها، وتعمبزين خطِعمأُخيت فتأيتَ وت ثامار عد

دع ثامار أُخيت :"فقالَ أمنونُ للمِلِك. فاضطَجع أمنونُ ومتارض، فجاَء املَِلك ليراه6". الطَّعام ألرى فآكُلَ ِمن يِدها
اذهيب إلَى بيِت أمنونَ أخيِك :"ود إلَى ثامار إلَى البيِت قائالًفأرسلَ دا7". فتأيتَ وتصنع أمامي كعكَتِني فآكُلَ ِمن يِدها

وأخذَِت العجني وعجنت وعِملَت كعكًا . فذَهبت ثامار إلَى بيِت أمنونَ أخيها وهو مضطَِجع8". واعملي له طَعاما
 ،ِت الكَعكزبوخ ه9أمام،هأمام تذَِت اِملقالةَ وسكَبى أنْ يأكُلَوأخي:"وقالَ أمنونُ.  فأبنأخِرجوا كُلَّ إنساٍن ع ."
كُلُّ إنساٍن عنه 10. فخرجقالَ أمنونُ لثامار ِدِك:"ثُمي ِع فآكُلَ ِمناييت بالطَّعاِم إلَى اِملخد ." الكَعك ثامار ذَتفأخ

تعالَِي اضطَِجعي معي :"مت له ليأكُلَ، فأمسكَها وقالَ هلاوقَد11. الذي عِملَته وأتت بِه أمنونَ أخاها إلَى اِملخدِع
أما أنا فأين 13. ال تعملْ هِذِه القَباحةَ. ال يا أخي، ال تِذلَّين ألنه ال يفعلُ هكذا يف إسرائيلَ:"فقالَت له12". ياأُخيت

فلَم 14". واآلنَ كلِِّم املَِلك ألنه ال يمنعين ِمنك! يلَأذهب بعاري؟ وأما أنت فتكونُ كواِحٍد ِمن السفَهاِء يف إسرائ
ثُم أبغضها أمنونُ بغضةً شديدةً ِجدا، حتى إنَّ 15. يشأْ أنْ يسمع لصوِتها، بِل متَكَّن ِمنها وقَهرها واضطَجع معها

باملَح ِمن دأش تاها كانها إيضةَ اليت أبغغضاهاالبها إيب16". قومي انطَِلقي:"وقالَ هلا أمنونُ. ِة اليت أحله ال :"فقالَت
بيب! سب هِملتِر الذي عاآلخ ِمن هو أعظَم ايإي بطَرِدك رهلا، ". هذا الش عسمشأْ أنْ يالذي 17فلم ي هعا غُالمبِل د

وكانَ علَيها ثَوب ملونٌ، ألنَّ بناِت املَِلِك 18". ا وأقِفِل الباب وراَءهااطرد هِذِه عني خاِرج:"كانَ يخِدمه وقالَ



فجعلَت ثامار رمادا 19. فأخرجها خاِدمه إلَى اخلاِرِج وأقفَلَ الباب وراَءها. العذارى كُن يلبسن جباٍت ِمثلَ هِذِه
فقالَ هلا 20. لذي علَيها، ووضعت يدها علَى رأِسها وكانت تذهب صاِرخةًعلَى رأِسها، ومزقَِت الثَّوب املُلَونَ ا

". ال تضعي قَلبِك علَى هذا األمِر. أخوِك هو. هِل كانَ أمنونُ أخوِك معِك؟ فاآلنَ يا أُخيت اسكُيت:"أبشالوم أخوها
ولَم 22. ع املَِلك داود جبميِع هِذِه اُألموِر اغتاظَ ِجداولَما ِمس21. فأقامت ثامار مستوِحشةً يف بيِت أبشالوم أخيها

رأمنونَ بش أبشالوم كلِّميهأُخت أذَلَّ ثامار هأجِل أن أمنونَ ِمن ضأبغ ٍري، ألنَّ أبشالوموال خب .  
  أبشالوم يقتِل أمنون

فدعا أبشالوم مجيع بين . م جزازونَ يف بعلَ حاصور اليت ِعند أفراِيموكانَ بعد سنتِني ِمن الزماِن، أنه كانَ ألبشالو23
فقالَ املَِلك 25". فليذهِب املَِلك وعبيده مع عبِدك. هوذا لعبِدك جزازونَ:"وجاَء أبشالوم إلَى املَِلِك وقال24َ. املَِلِك

ال يا ابين:"ألبشالوم .كُلُّنا لئال ن بذهال نثَقِّلَ علَيك ."كَهبِل بار بذهشأْ أنْ يعلَيِه، فلم ي فقالَ 26. فألَح
معنا:"أبشالوم بذهأخي أمنونَ ي عإذًا د ."؟:"فقالَ املَِلكمعك بذه27". ملاذا ي لَ معهفأرس ،علَيِه أبشالوم فألَح

  .أمنونَ ومجيع بين املَِلِك
28ِغلمان ى أبشالومقائالًفأوص أمنونَ باخلمِر. انظُروا: "ه قَلب ى طابتم لوهاضِربوا أمنونَ فاقت لكُم ال ختافوا. وقُلت .

فقام مجيع . ففَعلَ ِغلمانُ أبشالوم بأمنونَ كما أمر أبشالوم29". أليس أني أنا أمرتكُم؟ فتشددوا وكونوا ذَوي بأٍس
قد  قَتلَ  :"وفيما هم يف الطريِق وصلَ اخلَبر إلَى داود  وقيلَ  له30. واِحٍد علَى بغِلِه وهربوابين املَِلِك ورِكبوا كُلُّ 

دأح مِمنه قين املَِلِك، ومل يتبب  مجيع  بيِدِه 31". أبشالومع علَى األرِض ومجيع عواضطَج هثياب قزوم املَِلك فقام
مهقَةٌواِقفونَ وثيابزموقال32َ.  م دى أخي داوِشمع بن يوناداب ين :"فأجابالِفتياِن ب لوا مجيعُم قَتدي أسي ظُنال ي

واآلنَ ال يضعن سيدي 33. إنما أمنونُ وحده مات، ألنَّ ذلك قد وِضع ِعند أبشالوم منذُ يوم أذَلَّ ثامار أُخته. املَِلِك
يئًا قائالًاملَِلكين املَِلِك قد ماتوا:  يف قَلِبِه شب إنَّ مجيع .مات هما أمنونُ وحد34". إنأبشالوم بروه . المالغ فَعور

 هوذا بنو:"فقالَ يوناداب للمِلِك35. الرقيب طَرفَه ونظَر وإذا بشعٍب كثٍري يسريونَ علَى الطريِق وراَءه جباِنِب اجلَبِل
ولَما فرغَ ِمن الكالِم إذا ببين املَِلِك قد جاءوا ورفَعوا أصواتهم 36". كما قالَ عبدك كذلك صار. املَِلِك قد جاءوا

فهرب أبشالوم وذَهب إلَى ِتلماي بِن عميهود مِلِك 37. وبكَوا، وكذلك بكَى املَِلك وعبيده بكاًء عظيما ِجدا
. وهرب أبشالوم وذَهب إلَى جشور، وكانَ هناك ثَالثَ ِسنني38. وناح داود علَى ابِنِه األيام كُلَّها. رجشو
39مات هيثُ إنى عن أمنونَ حزتع هألن ،إلَى اخلُروِج إلَى أبشالوم يتوق دوكانَ داو.  

  أبشالوم يعود إىل أورشليم
14 
1ابن يوآب ِلموع ،املَِلِك علَى أبشالوم ةَ أنَّ قَلبرويل2َ صةً وقالَ  فأرسكيمامرأةً ح هناك ذَ ِمنوأخ إلَى تقوع يوآب
. تظاهري باحلُزِن، والبسي ثياب احلُزِن، وال تدِهين بزيٍت، بِل كوين كامرأٍة هلا أيام كثريةٌ وهي تنوح علَى ميٍت:"هلا
  .وجعلَ يوآب الكالم يف فِمها". ِك وكلِّميِه ذا الكالِموادخلي إلَى املَِل3



4وقالَت تدعلَى وجِهها إلَى األرِض وسج تروخ ،ةُ املَِلكقوعيِت املَرأةُ التوكلَّم":ها املَِلكأي فقالَ هلا 5". أِعن
ما بالُِك؟:"املَِلك ."لَةٌ: "فقالَتي امرأةٌ أرمإن .ر ليقد مات6. ج نما يف احلَقِل وليس مابناِن، فتخاص ِتكوجلاري

لهوقَت رما اآلخهدأح برما، فضهينفِصلُ بوقالوا7. ي ِتكعلَى جاري تةُ كُلُّها قد قامشريوهوذا الع : سلِّمي ضاِرب
طِفئونَ جمريت اليت بقيت، وال يتركونَ لرجلي امسا وال في. أخيِه لنقتله بنفِس أخيِه الذي قَتله، فنهِلك الواِرثَ أيضا

فقالَِت املَرأةُ التقوعيةُ 9". اذهيب إلَى بيِتِك وأنا أوصي فيِك:"فقالَ املَِلك للمرأِة8". بقيةً علَى وجِه األرِض
إذا كلَّمِك أحد فأيت بِه :"فقالَ املَِلك10". رسيه نقياِنعلَي اإلمثُ ياسيدي املَِلك وعلَى بيِت أيب، واملَِلك وكُ:"للمِلِك

عدِك بسمي عودفال ي هِلكوا ابين:"فقالَِت11". إلَيِم القَتلَ، لئال يويلُّ الد كَثِّرى ال يحت كإلَه الرب ها املَِلكأي اذكُر ."
لتتكلَّم جاريتك كِلمةً إلَى :"فقالَِت املَرأة12ُ". عرةٌ ِمن شعِر ابِنِك إلَى األرِضحي هو الرب، إنه ال تسقُطُ ش:"فقالَ

وملاذا افتكرت ِمبثِل هذا األمِر علَى شعِب اِهللا؟ ويتكلَّم املَِلك ذا :"فقالَِت املَرأة13ُ". تكلَّمي:"فقالَ". سيدي املَِلِك
 ذِنٍب مبا أنَّ املَِلكالكالِم كمهنفيم درونكونَ كاملاِء املَُهراِق علَى األرِض الذي ال 14. ال ي موتأنْ ن دال ب هألن

واآلنَ حيثُ إني ِجئت ُألكلِّم املَِلك 15. وال يِرتع اُهللا نفسا بِل يفَكِّر أفكارا حتى ال يطرد عنه منفيه. يجمع أيضا
ألنَّ املَِلك 16. أُكلِّم املَِلك لَعلَّ املَِلك يفعلُ كقَوِل أَمِتِه: ، ألنَّ الشعب أخافَين، فقالَت جاريتكسيدي ذا األمِر

ن كالم ليكُ: فقالَت جاريتك17. يسمع لينِقذَ أَمته ِمن يِد الرجِل الذي يريد أنْ يهِلكَين أنا وابين معا ِمن نصيِب اِهللا
يكونُ معك كإلَه والرب ،رالِك اِهللا لفَهِم اخلَِري والشما هو كمإن دي املَِلكسي هزاًء، ألندي املَِلِك عسي."  

فقالَ 19". ليتكلَّم سيدي املَِلك:"فقالَِت املَرأةُ". ال تكتمي عني أمرا أسألُِك عنه:"فأجاب املَِلك وقالَ للمرأِة18
معِك يف هذا كُلِِّه؟:"املَِلك يوآب دهِل ي ."ِت املَرأةُ وقالَتا أو :"فأجابميني حادال ي ،دي املَِلكياسي كفسةٌ هي نيح

. ا الكالِميسارا عن كُلِّ ما تكلَّم بِه سيدي املَِلك، ألنَّ عبدك يوآب هو أوصاين، وهو وضع يف فِم جاريِتك كُلَّ هذ
ألجِل حتويِل وجِه الكالِم فعلَ عبدك يوآب هذا األمر، وسيدي حكيم كِحكمِة مالِك اِهللا ليعلَم كُلَّ ما يف 20
  ".األرِض

21ليوآب  فقالَ  املَِلك":ى أبشالومالفَت در بفاذه ،هذا األمر لتعلَى وجِهِه 22". هأنذا  قد  فع قَطَ يوآبإلَى فس
وقالَ يوآب ،املَِلك كوبار دلَ : "األرِض وسجإذ فع ،دي املَِلكيا سي  يكينةً يف عِنعم دتي قد وجأن كبدع ِلمع اليوم

نصِرف إلَى لي:"فقالَ املَِلك24. ثُم قام يوآب وذَهب إلَى جشور وأتى بأبشالوم إلَى أورشليم23". املَِلك قَولَ عبِدِه
  .فانصرف أبشالوم إلَى بيِتِه ومل ير وجه املَِلِك". بيِتِه وال ير وجهي

25يبفيِه ع كُنِتِه مل يى هامِمِه حتباِطِن قَد ِمن ،ا كأبشالومِجد مدوحميلٌ وملٌ ججيف كُلِّ إسرائيلَ ر كُني ولَم .
كانَ يِزنُ شعر رأِسِه ِمئَتي  ،نَ يحِلقُه يف آِخِر كُلِّ سنٍة، ألنه كانَ يثقُلُ علَيِه فيحِلقُهوِعند حلِقِه رأسه، إذ كا26

 .ووِلد ألبشالوم ثَالثَةُ بنني وبنت واِحدةٌ امسها ثامار، وكانِت امرأةً جميلَةَ املَنظَِر27. شاِقٍل بوزِن املَِلِك

فأرسلَ أبشالوم إلَى يوآب ليرِسله إلَى املَِلِك، فلم يشأْ أنْ 29. ورشليم سنتِني ومل ير وجه املَِلِكوأقام أبشالوم يف أ28
. حقلَةَ يوآب جباِنيب، وله هناك شعري. انظُروا:"فقالَ لعبيِدِه30. ثُم أرسلَ أيضا ثانيةً، فلم يشأْ أنْ يأيتَ. يأيتَ إليِه

فقام يوآب وجاَء إلَى أبشالوم إلَى البيِت وقالَ 31. فأحرق عبيد أبشالوم احلَقلَةَ بالناِر". قوه بالناِراذهبوا وأحِر



اِر؟:"لهقلَيت بالنح كبيدع ق32". ملاذا أحرليوآب قائالً:"فقالَ أبشالوم إلَيك لتتعالَ إلَى هنا : هأنذا قد أرس
فاآلنَ إني أرى وجه املَِلِك، وإنْ وِجد . ملاذا ِجئت ِمن جشور؟ خري يل لو كُنت باقيا هناك:  تقولُفأُرِسلك إلَى املَِلِك

ودعا أبشالوم، فأتى إلَى املَِلِك وسجد علَى وجِهِه إلَى األرِض . فجاَء يوآب إلَى املَِلِك وأخبره33". يفَّ إمثٌ فليقتلين
  . فقَبلَ املَِلك أبشالومقُدام املَِلِك،

  مؤامرة أبشالوم
15 
1هامجرونَ قُدالً يجر مسنييالً وخةً وخركَبذَ مخات أنَّ أبشالوم ذلك عدجباِنِب 2. وكانَ ب ِقفوي كِّربي وكانَ أبشالوم

ِمن أيِة مدينٍة :" أبشالوم يدعوه إليِه ويقولُطريِق الباِب، وكُلُّ صاِحِب دعوى آٍت إلَى املَِلِك ألجِل احلُكِم، كانَ
أُمورك صاِلحةٌ ومستقيمةٌ، ولكن ليس . انظُر:"فيقولُ أبشالوم له3". ِمن أحِد أسباِط إسرائيلَ عبدك:"فيقولُ". أنت؟

يا يف األرِض فيأيتَ إلَي كُلُّ إنساٍن له خصومةٌ من يجعلُين قاض:"ثُم يقولُ أبشالوم4". من يسمع لك ِمن ِقبِل املَِلِك
وكانَ أبشالوم يفعلُ ِمثلَ هذا 6. وكانَ إذا تقَدم أحد ليسجد له، يمد يده ويمِسكُه ويقَبلُه5". ودعوى فأُنِصفَه؟

  .ِلِك، فاسترق أبشالوم قُلوب ِرجاِل إسرائيلَاألمِر جلميِع إسرائيلَ الذين كانوا يأتونَ ألجِل احلُكِم إلَى املَ
7عنيِة أربِلِك ويف ِنهايللم ةً قالَ أبشالومربونَ، : "سنيف ح للرب هذَرتذري الذي نوأويفَ ن بعين فأذه8د كبدألنَّ ع

: فقالَ له املَِلك9". لَى أورشليم فإني أعبد الربإنْ أرجعين الرب إ: نذَر نذرا ِعند سكناي يف جشور يف أرام قائالً
 .فقام وذَهب إلَى حربونَ ."اذهب بسالٍم"

قد ملك أبشالوم يف : إذا ِمسعتم صوت البوِق، فقولوا:"وأرسلَ أبشالوم جواسيس يف مجيِع أسباِط إسرائيلَ قائال10ً
. ئَتا رجٍل ِمن أورشليم قد دعوا وذَهبوا ببساطٍَة، ومل يكونوا يعلَمونَ شيئًاوانطَلَق مع أبشالوم ِم11". حربونَ
12ذَبائح حذبإذ كانَ ي ِتِه جيلوهدينم ِمن دشِري داوإلَى أخيتوفَلَ اجليلوينِّ م لَ أبشالومةً . وأرسديدةُ شِت الِفتنوكان

  . ع أبشالوموكانَ الشعب ال يزالُ يتزايد م
  داود يفر هاربا

فقالَ داود جلميِع عبيِدِه الذين 14". إنَّ قُلوب ِرجاِل إسرائيلَ صارت وراَء أبشالوم:"فأتى مخبر إلَى داود قائال13ً
ليمشيف أور معه" :وجِه أبشالوم جاةٌ ِمنليس لنا ن هألن ،بر ِرتلَ أسِرعوا للذَّهاِب. قوموا بنادِركَنا ويوي باِدرلئال ي 

حسب كُلِّ ما يختاره سيدنا املَِلك نحن : "فقالَ عبيد املَِلِك للمِلِك15". بنا الشر ويضِرب املدينةَ حبد السيِف
هبيد16". عيِتِه وراَءهب ومجيع املَِلك فخرج .ِنساٍء سراري رعش املَِلك كيِتوتروكُلُّ 17.  ِحلفِظ الب املَِلك وخرج

ومجيع عبيِدِه كانوا يعبرونَ بني يديِه مع مجيِع اجلَالَّدين والسعاِة ومجيع 18. الشعِب يف أثَِرِه ووقَفوا ِعند البيِت األبعِد
عبوكانوا ي ،تج ِمن ا وراَءهوٍل أتجِمئَِة ر ِست ،نييِي املَِلِكاجلَتدي ني19. رونَ بياجلَت ايإلت ملاذا : "فقالَ املَِلك

وطَِنك ا ِمنأيض نفيوم غَريب كمع املَِلِك ألن وأِقم ا معنا؟ ِارِجعأيض أنت ب20. تذه كأُتيه واليوم ا ِجئتأمس
؟ ِارِجعيثُ أنطَِلقإلَى ح تكبالذَّهاِب معنا وأنا أنطَِلقإخو عجور  .معك ةُ واحلَقمح21". الر املَِلك ايإت فأجاب

حي هو الرب وحي سيدي املَِلك، إنه حيثُما كانَ سيدي املَِلك، إنْ كانَ للموِت أو للحياِة، فهناك يكونُ :"وقالَ



. بر إتاي اجلَتي ومجيع ِرجاِلِه ومجيع األطفاِل الذين معهفع". اذهب واعبر:"فقالَ داود إلتاي22". عبدك أيضا
وعبر املَِلك يف وادي قَدرونَ، وعبر مجيع . وكانت مجيع األرِض تبكي بصوٍت عظيٍم، ومجيع الشعِب يعبرون23َ

فوضعوا تابوت اِهللا، . ني معه يحِملونَ تابوت عهِد اِهللاوإذا بصادوق أيضا ومجيع الالَّوي24. الشعِب نحو طريِق البريِة
أرِجع تابوت اِهللا إلَى املدينِة، :"فقالَ املَِلك لصادوق25. وصِعد أبياثار حتى انتهى مجيع الشعِب ِمن العبوِر ِمن املدينِة

فهأنذا، . إني مل أُسر بك: وإنْ قالَ هكذا26. يريين إياه ومسكَنهفإنْ وجدت ِنعمةً يف عينِي الرب فإنه يرِجعين و
أأنت راٍء؟ فارِجع إلَى املدينِة بسالٍم أنت :"ثُم قالَ املَِلك لصادوق الكاِهِن27". فليفعلْ يب حسبما يحسن يف عينيِه
أبياثار ويوناثانُ بن كابن صعما معكُماابناكُما . وأخيمى تأيتَ . انظُروا28. ِكالهِة حتيرهوِل البى يف سواني أتأن

  .فأرجع صادوق وأبياثار تابوت اِهللا إلَى أورشليم وأقاما هناك29". كِلمةٌ ِمنكُم لتخبريي
مغطَّى ويمشي حافيا، ومجيع الشعِب الذين معه كانَ يصعد باكيا ورأسه . وأما داود فصِعد يف مصعِد جبِل الزيتوِن30

إنَّ أخيتوفَلَ بني الفاِتنني مع :"وأُخِبر داود وقيلَ له31. غَطَّوا كُلُّ واِحٍد رأسه، وكانوا يصعدونَ وهم يبكونَ
أبشالوم ."دةَ أخيتوفَلَ:"فقالَ داوشورم بيار قملَ دا32". حا وصولَم ِهللا، إذا حبوشاي ديثُ سجِة حإلَى الِقم دو

ولكن 34. إذا عبرت معي تكونُ علَي ِحمالً:"فقالَ له داود33. األركي قد لَقيه ممزق الثَّوِب والتراب علَى رأِسِه
ألبشالوم إلَى املدينِة وقُلت عتجإذا ر :ها املَِلكأي كبدأنا أكونُ ع.كبدماٍن واآلنَ أنا عمنذُ ز أبيك بدأنا ع  . كفإن

ألَيس معك هناك صادوق وأبياثار الكاِهناِن؟ فكُلُّ ما تسمعه ِمن بيِت املَِلِك، فأخِبر بِه 35. تبِطلُ يل مشورةَ أخيتوفَلَ
فترِسلونَ علَى أيديِهما .  لصادوق ويوناثانُ ألبياثارهوذا هناك معهما ابناهما أخيمعص36. صادوق وأبياثار الكاِهنِني
  .فأتى حوشاي صاِحب داود إلَى املدينِة، وأبشالوم يدخلُ أورشليم37". إلَي كُلَّ كِلمٍة تسمعونها

  داود وصيبا
16 
يه ِحبماريِن مشدوديِن، علَيِهما ِمئَتا رغيِف خبٍز وِمئَةُ ولَما عبر داود قَليالً عن الِقمِة، إذا بصيبا غُالِم مفيبوشثَ قد لَق1

اِحلماراِن لبيِت املَِلِك : "فقالَ صيبا". ما لك وهِذِه؟:"فقالَ املَِلك لصيبا2. عنقوِد زبيٍب وِمئَةُ قُرِص تٍني وِزق   مخٍر
فقالَ ". وأين ابن سيِدك؟:"فقالَ املَِلك3". ربه من أعيا يف البريِةللركوِب، واخلُبز والتني للِغلماِن ليأكُلوا، واخلمر ليش

فقالَ املَِلك 4". اليوم يرد يل بيت إسرائيلَ مملكَةَ أيب: هوذا هو مقيم يف أورشليم، ألنه قالَ:"صيبا للمِلِك
  ".لَيتين أِجد ِنعمةً يف عينيك ياسيدي املَِلك! جدتس:"فقالَ صيبا". هوذا لك كُلُّ ما ملَفيبوشثَ:"لصيبا

  داود مشعي يسِب
5 بسجريا، ي ِشمعي بن هلَ، امسيِت شاوِة بشريع ِمن هناك ٍل خاِرٍج ِمنجإذا بر حورميإلَى ب دداو ا جاَء املَِلكولَم

 ،جخرومجي6وهو ي دِة داوباِحلجار قرشساِرِهويي نميِنِه وعِة عن ياجلَباِبر عِب ومجيعالش ومجيع دبيِد املَِلِك داوع ع .
قد رد الرب علَيك كُلَّ ِدماِء 8! اخرج يا رجلَ الدماِء ورجلَ بليعالَ! اخرِج:"وهكذا كانَ ِشمعي يقولُ يف سبِه7

 ،ا عنهضِعو لكتلَ الذي ميِت شاولُ بجر كألن كربش واِقع وها أنت ،ابِنك ِد أبشالوماملَملكَةَ لي الرب فَعوقد د
". ملاذا يسب هذا الكلب املَيت سيدي املَِلك؟ دعين أعبر فأقطَع رأسه:"فقالَ أبيشاي ابن صرويةَ للمِلِك9". ِدماٍء



10ين:"فقالَ املَِلكياب ةَما يل ولكُمرويص  !قالَ له ألنَّ الرب بسي عوهد :دداو بيقولُ. س نلُ : ومملاذا تفع
هوذا ابين الذي خرج ِمن أحشائي يطلُب نفسي، فكم باحلَري :"وقالَ داود ألبيشاي وجلميِع عبيِدِه11". هكذا؟

قالَ له ألنَّ الرب بسي عوه؟ دنياميينذا 12. اآلنَ ب ِتِهبسم ضا ِعوريخ كاِفئُين الربذَلَّيت ويإلَى م نظُري لَّ الربلَع
وإذ كانَ داود وِرجالُه يسريونَ يف الطريِق، كانَ ِشمعي يسري يف جاِنِب اجلَبِل مقاِبله ويسب وهو سائر 13". اليوِم

  .وجاَء املَِلك وكُلُّ الشعِب الذين معه وقد أعيوا فاستراحوا هناك14. لترابويرشق باِحلجارِة مقاِبله ويذري ا
  مشورة أخيتوفل

15موأخيتوفَلُ معه ليمشا إلَى أوروعِب ِرجالُ إسرائيلَ، فأتالش ومجيع ا أبشالوم16. وأم األركي ا جاَء حوشايولَم
أهذا : "فقالَ أبشالوم حلوشاي17!". ليحي املَِلك! ليحي املَِلك:"حوشاي ألبشالومصاِحب داود إلَى أبشالوم، قالَ 

كالَّ، ولكن الذي اختاره الرب :"فقالَ حوشاي ألبشالوم18". معروفُك مع صاِحِبك؟ ملاذا مل تذهب مع صاِحِبك؟
من أخِدم؟ أليس بني يدِي ابِنِه؟ كما خدمت بني : وثانيا19. يموهذا الشعب وكُلُّ ِرجاِل إسرائيلَ فله أكونُ ومعه أُق

يكدي نيأكونُ ب كذلك أبيك يدي."  
ادخلْ إلَى سراري أبيك :"فقالَ أخيتوفَلُ ألبشالوم21". أعطوا مشورةً، ماذا نفعلُ؟:"وقالَ أبشالوم ألخيتوفَل20َ

". البيِت، فيسمع كُلُّ إسرائيلَ أنك قد ِصرت مكروها ِمن أبيك، فتتشدد أيدي مجيِع الذين معكاللوايت تركَهن ِحلفِظ 
وكانت مشورةُ 23. فنصبوا ألبشالوم اخلَيمةَ علَى السطِح، ودخلَ أبشالوم إلَى سراري أبيِه أمام مجيِع إسرائيل22َ

 شريسألُ بكالِم اِهللاأخيتوفَلَ اليت كانَ يي ناِم كماألي ا يف ِتلك . وعلَى أبشالوم دِة أخيتوفَلَ علَى داوشورهكذا كُلُّ م
  .مجيعا
 
17 
1هِذِه اللَّيلَةَ، : "وقالَ أخيتوفَلُ ألبشالوم دى وراَء داووأسع ٍل وأقومجر ألف رعش ياثن ِخبعين أنتفآيتَ علَيِه وهو 2د

بتعمهوحد املَِلك وأضِرب ،عِب الذي معهكُلُّ الش بهرفي ،هيِن فأُزِعجدخي اليرت3.  ومعِب إلَيكالش مجيع دوأر .
فحسن األمر يف عيني أبشالوم وأعيِن مجيِع 4". كرجوِع اجلميِع هو الرجلُ الذي تطلُبه، فيكونُ كُلُّ الشعِب يف سالٍم

  .ِخ إسرائيلَشيو
  مشورة حوشاي

5ا:"فقالَ أبشالومما يقولُ هو أيض عسمفن األركي ا حوشايأيض 6". ادع هكلَّم ،إلَى أبشالوم ا جاَء حوشايفلَم
:  ألبشالومفقالَ حوشاي7". أنعملُ حسب كالِمِه أم ال؟ تكلَّم أنت. ِمبثِل هذا الكالِم تكلَّم أخيتوفَلُ:"أبشالوم قائالً

أنت تعلَم أباك وِرجاله أُم جباِبرةٌ، :"ثُم قالَ حوشاي8". لَيست حسنةً املَشورةُ اليت أشار ا أخيتوفَلُ هِذِه املَرةَ"
آلنَ مختِبئٌ يف إحدى ها هو ا9. وأبوك رجلُ ِقتاٍل وال يبيت مع الشعِب. وأنَّ أنفُسهم مرةٌ كدبٍة مثِكٍل يف احلَقِل

قد صارت كسرةٌ يف الشعِب : ويكونُ إذا سقَطَ بعضهم يف اِلابِتداِء أنَّ الساِمع يسمع فيقولُ. احلُفَِر أو أحِد األماِكِن
إسرا10. الذي وراَء أبشالوم ا، ألنَّ مجيعبانذَو ذوبِد يكقَلِب األس ها ذو البأِس الذي قَلبأيض علَمونَ أنَّ أباكئيلَ ي



لذلك أُشري بأنْ يجتِمع إلَيك كُلُّ إسرائيلَ ِمن دانَ إلَى بئِر سبٍع، كالرمِل الذي علَى 11. جبار، والذين معه ذَوو بأٍس
ِرتلَ علَيِه نزولَ الطَّلِّ ونأيتَ إليِه إلَى أحِد األماِكِن حيثُ هو، ون12. البحِر يف الكَثرِة، وحضرتك سائر يف الوسِط

واِحد معه جاِل الذينمجيِع الر وال ِمن بقَى ِمنهإسرائيلَ 13. علَى األرِض، وال ي حِملُ مجيعإلَى مدينٍة، ي وإذا احناز
  ".إلَى ِتلك املدينِة ِحباالً، فنجرها إلَى الوادي حتى ال تبقَى هناك وال حصاةٌ

14ِة أخيتوفَلَ: " وكُلُّ ِرجاِل إسرائيلَفقالَ أبشالومشورم ِمن نأحس األركي ةَ حوشايشورإنَّ م ." رأم فإنَّ الرب
بأبشالوم رالش ِرتلَ الربي ِة، لكَياِلحِة أخيتوفَلَ الصشورِني15. بإبطاِل مالكاِهن وأبياثار لصادوق وقالَ حوشاي :

فاآلنَ أرِسلوا عاِجالً 16. وفَلُ علَى أبشالوم وعلَى شيوِخ إسرائيلَ، وكذا وكذا أشرت أناكذا وكذا أشار أخيت"
قائلني دوأخِبروا داو :عِب الذي معهالش ومجيع املَِلك لَعبتلئال ي رِة، بِل اعبيرهوِل البهِذِه اللَّيلَةَ يف س ال تِبت ."

17 صعوكانَ يوناثانُ وأخيم ،دداو را املَِلكبا وأخبما ذَهُما، وهرةُ وأخبلَ، فانطَلَقَِت اجلاريِني روجع واِقفَِني ِعند
فذَهبا ِكالهما عاِجالً ودخال بيت رجٍل يف . فرآهما غُالم وأخبر أبشالوم18. ألنهما مل يقِدرا أنْ يريا داِخلَِني املدينةَ

فأخذَِت املَرأةُ وفَرشت سجفًا علَى فِم الِبئِر وسطَحت علَيِه مسيذًا فلم يعلَِم 19. ر يف داِرِه، فنزال إليهابحورمي وله بئ
يِت وقالوا20. األمرإلَى املَرأِة إلَى الب أبشالوم بيدويوناثانُ؟:"فجاَء ع صعاملَرأةُ" أين أخيم هلُم را قَناةَ :"فقالَتبقد ع
  .ولَما فتشوا ومل يِجدوهما رجعوا إلَى أورشليم". املاِء
21دوقاال لداو ،دداو را املَِلكبا وأخبالِبئِر وذَه خرجا ِمن ِذهاِبِهم عدوب": ا املاَء، ألنَّ هكذا أشارروا سريعقوموا واعب

وِعند ضوِء الصباِح مل يبق أحد مل يعبِر . بروا اُألردنَّفقام داود ومجيع الشعِب الذي معه وع22". علَيكُم أخيتوفَلُ
وأما أخيتوفَلُ فلَما رأَى أنَّ مشورته مل يعملْ ا، شد علَى اِحلماِر وقام وانطَلَق إلَى بيِتِه إلَى مدينِتِه، 23. اُألردنَّ

وعبر أبشالوم اُألردنَّ هو ومجيع . وجاَء داود إلَى محناِيم24.  قَِرب أبيِهوأوصى لبيِتِه، وخنق نفسه ومات ودِفن يف
علَى اجلَيِش25. ِرجاِل إسرائيلَ معه لَ يوآبدماسا بع أبشالوم وأقام . ِيثرا اإلسرائيلي هٍل امسجر ماسا ابنوكانَ ع

أُخِت ص لَ إلَى أبيجاِيلَ بنِت ناحاشخالذي ديوآب ةَ أُم26. روييف أرِض ِجلعاد لَ إسرائيلُ وأبشالومزون .
27 ،بارلود يئيلَ ِمنمع بن ونَ، وماكريمين عِة ببر ِمن ناحاش بن أنَّ شويب ناِيمحإلَى م دا جاَء داووكانَ لَم

 ،ليمروج ِمن اِجللعادي الَّيرزا وطُس28وبموا فرشا قَدسدقيقًا وفَريكًا وفوالً وعا ودعريٍف وِحنطَةً وشزةَ خا وآنيوس
الشعب :"وعسالً وزبدةً وضأنا وجنب بقٍَر، لداود وللشعِب الذي معه ليأكُلوا، ألنهم قالوا29وِحمصا مشويا 

  ".جوعانُ ومتعب وعطشانُ يف البريِة
  مقتِل أبشالوم

18 
وأرسلَ داود الشعب ثُلثًا بيِد 2. وأحصى داود الشعب الذي معه، وجعلَ علَيِهم رؤساَء أُلوٍف ورؤساَء ِمئاٍت1

ياجلَت ايِد إتوثُلثًا بي ،ةَ أخي يوآبرويابِن ص ِد أبيشايوثُلثًا بي ،عِب. يوآبللش وقالَ املَِلك":ا أخري أنا أيضإن ج
3". معكُمعببالونَ بنا:"فقالَ الشِنصفُنا ال ي بالونَ بنا، وإذا ماتبنا ال يرنا إذا هألن ،جِة . ال خترركعش واآلنَ أنت

فوقَف ". ما يحسن يف أعيِنكُم أفعلُه:"فقالَ هلُم املَِلك4". واآلنَ األصلَح أنْ تكونَ لنا نجدةً ِمن املدينِة. آالٍف ِمنا



ترفَّقوا يل بالفَتى :"وأوصى املَِلك يوآب وأبيشاي وإتاي قائال5ً. املَِلك جباِنِب الباِب وخرج مجيع الشعِب ِمئاٍت وأُلوفًا
أبشالوم ."ساِء بأبشالومؤالر مجيع ى املَِلكأوص عِب حنيالش مجيع إلَى احلَقِل لِل6. وِمسع عبالش قاِء إسرائيلَوخرج .

 ،7وكانَ الِقتالُ يف وعِر أفراِيم ةٌ يف ذلكلَةٌ عظيمقتم هناك توكان ،دبيِد داوع إسرائيلَ أمام عبش هناك رفانكَس
 ِمن الشعِب وكانَ الِقتالُ هناك منتِشرا علَى وجِه كُلِّ األرِض، وزاد الذين أكلهم الوعر8. قُِتلَ ِعشرونَ ألفًا. اليوِم

وصادف أبشالوم عبيد داود، وكانَ أبشالوم راِكبا علَى بغٍل، فدخلَ البغلُ 9. علَى الذين أكلهم السيف يف ذلك اليوِم
فرآه 10. لُ الذي حتته مرحتت أغصاِن البطمِة العظيمِة املُلتفَِّة، فتعلَّق رأسه بالبطمِة وعلِّق بني السماِء واألرِض، والبغ

إنك قد رأيته، :"فقالَ يوآب للرجِل الذي أخبره11". إني قد رأيت أبشالوم معلَّقًا بالبطمِة:"رجلٌ وأخبر يوآب وقالَ
فلو وِزنَ : "فقالَ الرجلُ ليوآب12. "فلماذا مل تضِربه هناك إلَى األرِض؟ وعلَي أنْ أُعطيك عشرةً ِمن الِفضِة وِمنطَقَةً

: يف يدي ألف ِمن الِفضِة لَما كُنت أمد يدي  إلَى ابِن املَِلِك، ألنَّ املَِلك أوصاك يف  آذاِننا أنت وأبيشاي وإتاي قائالً
ى أبشالومعلَى الفَت ا كانَ ِمنكُمِرزوا أيفسي 13. احتبن لتفع وإال فكُنت يٌء، وأنتخفَى عن املَِلِك شا، إذ ال يزور

فأخذَ ثَالثَةَ ِسهاٍم بيِدِه ونشبها يف قَلِب ". إني ال أصِبر هكذا أمامك: "فقالَ يوآب14". كُنت وقَفت ِضدي
. آب، وضربوا أبشالوم وأماتوهوأحاطَ ا عشرةُ ِغلماٍن حاِملو ِسالِح يو15. أبشالوم، وهو بعد حي يف قَلِب البطمِة

16عبالش عنم باِع إسرائيلَ، ألنَّ يوآبعن ات عبالش عجبالبوِق فر يوآب بر17. وض حوهوطَر ذوا أبشالوموأخ
. رائيلَ، كُلُّ واِحٍد إلَى خيمِتِهوهرب كُلُّ إس. يف الوعِر يف اجلُب العظيِم، وأقاموا علَيِه رمجةً عظيمةً ِجدا ِمن اِحلجارِة

ليس يلَ ابن ألجِل تذكِري :"وكانَ أبشالوم قد أخذَ وأقام لنفِسِه وهو حي النصب الذي يف وادي املَِلِك، ألنه قال18َ
  .إلَى هذا اليوِم" يد أبشالوم"ودعا النصب باِمسِه، وهو يدعى ". امسي

  لومداود يبكي على أبشا
19صادوق بن صعأعدائِه:"وقالَ أخيم ِمن له قَمألنَّ اَهللا قد انت ،املَِلك رشعين أجِر فأُب20". ديوآب فقالَ له": ما أنت

وقالَ 21". يف يوٍم آخر تبشر، وهذا اليوم ال تبشر ِمن أجِل أنَّ ابن املَِلِك قد مات. صاِحب بشارٍة يف هذا اليوِم
وعاد أيضا أخيمعص بن 22. فسجد كوشي ليوآب وركَض". اذهب وأخِبِر املَِلك مبا رأيت:"يوآب لكوشي

فقالَ ليوآب ا وراَء كوشي:"صادوقعين أجِر أنا أيضهما كانَ، فدم ."فقالَ يوآب": ياابين، وليس لك ملاذا جتري أنت
  .فجرى أخيمعص يف طريِق الغوِر وسبق كوشي". اجِر:"فقالَ له". هما كانَ أجريم:"قال23َ". بشارةٌ تجازى؟

وكانَ داود جاِلسا بني البابِني، وطَلَع الرقيب إلَى سطِح الباِب إلَى السوِر ورفَع عينيِه ونظَر وإذا برجٍل يجري 24
ه25. وحداملَِلك روأخب قيبى الرفناد .ةٌ:"فقالَ املَِلكففي فِمِه بشار هإنْ كانَ وحد ."بقرى ويسع26. وكانَ ي ثُم

وهذا أيضا :"فقالَ املَِلك". هوذا رجلٌ يجري وحده:"رأَى الرقيب رجالً آخر يجري، فنادى الرقيب البواب وقالَ
رشب27". مقيبوقالَ الر":ريى جي أرإنبِن صادوق صعرِي أخيمِل كجاألو  ."فقالَ املَِلك": لٌ صاِلحجهذا ر

. وسجد للمِلِك علَى وجِهِه إلَى األرِض". السالم:"فنادى أخيمعص وقالَ للمِلِك28". ويأيت بِبشارٍة صاِلحٍة
أسالم للفَتى : "فقالَ املَِلك29". أيديهم علَى سيدي املَِلِكمبارك الرب إلَهك الذي دفَع القَوم الذين رفَعوا :"وقالَ

". قد رأيت جمهورا عظيما ِعند إرساِل يوآب عبد املَِلِك وعبدك، ومل أعلَم ماذا:"فقالَ أخيمعص". أبشالوم؟



30ههنا:"فقالَ املَِلك وِقف رد ."قَفوو ى،31. فدارألنَّ :"  وقالَ كوشيوإذا بكوشي قد أت ،دي املَِلكسي رشبلي
علَيك مجيِع القائمني ِمن اليوم لك قَمقد انت لكوشي32". الرب ؟:"فقالَ املَِلكى أبشالومللفَت المفقالَ ". أس

عج املَِلك وصِعد إلَى ِعلِّيِة الباِب فانز33". ليكُن كالفَتى أعداُء سيدي املَِلِك ومجيع الذين قاموا علَيك للشر:"كوشي
ياأبشالوم ! يالَيتين مت ِعوضا عنك! ياابين أبشالوم، ياابين، ياابين أبشالوم: "وكانَ يبكي ويقولُ هكذا وهو يتمشى

  ".ابين، ياابين
  يوآِب يهدد داود

19 
1يوآب علَى أبشا:"فأُخِبر نوحبكي ويي هوذا املَِلكعِب، ألنَّ 2". لوممجيِع الش ةً ِعندناحاليوِم م ةُ يف ذلكلَبِت الغفصار

عبيقولُ الش ناليوِم م علَى ابِنِه:"ِمسعوا يف ذلك فقد تأس خوِل إلَى 3". إنَّ املَِلكاليوِم للد يف ذلك عبلَّلَ الشسوت
يا ابين :"وستر املَِلك وجهه وصرخ املَلك بصوٍت عظيٍم4. دما يهربونَ يف الِقتاِلاملدينِة كما يتسلَّلُ القَوم اخلَِجلونَ عن

قد أخزيت اليوم وجوه مجيِع عبيِدك، :"فدخلَ يوآب إلَى املَِلِك إلَى البيِت وقال5َ!". أبشالوم، يا أبشالوم ابين، يا ابين
وب نيكوأنفُِس ب اليوم فِسكنِقذي نم ،كوأنفُِس سراري وأنفُِس ِنسائك 6ناِتك ،يكملُِحب غِضكوب ملُبِغضيك ِتكبحمب

ألنك أظهرت اليوم أنه ليس لك رؤساُء وال عبيد، ألني عِلمت اليوم أنه لو كانَ أبشالوم حيا وكُلُّنا اليوم موتى، 
ينيف ع ئٍذ األمرحين نسلَحال 7. يك جإنْ مل ختر هإن بالرب متي قد أقسألن ،بيِدكع قُلوب بوطَي جواخر فاآلنَ قُم

ركُلِّ ش ِمن علَيك رأش هِذِه اللَّيلَةَ، ويكونُ ذلك معك دأح بيتإلَى اآلنَي منذُ ِصباك ك8".  أصاب لَسوج املَِلك فقام
وأما إسرائيلُ . فأتى مجيع الشعِب أمام املَِلِك". هوذا املَِلك جاِلس يف الباِب:"ا مجيع الشعِب قائلنيفأخبرو. يف الباِب

  .فهربوا كُلُّ واِحٍد إلَى خيمِتِه
  داود يرجع إىل أورشليم

9عِب يف ِخصاٍم يف مجيِع أسباِط إسرائيلَ قائلنيالش قد أن:"وكانَ مجيع ِد إنَّ املَِلكي انا ِمنجِد أعدائنا وهو ني قَذَنا ِمن
 األرِض ألجِل أبشالوم ِمن برواآلنَ قد ه ،نييف احلَرِب10الِفِلسطيني علَينا قد مات حناهسالذي م فاآلنَ . وأبشالوم

كلِّما شيوخ :"ثار الكاِهنِني قائالًوأرسلَ املَِلك داود إلَى صادوق وأبيا11". ملاذا أنتم ساِكتونَ عن إرجاِع املَِلِك؟
أنتم 12ملاذا تكونونَ آِخرين يف إرجاِع املَِلِك إلَى بيِتِه، وقد أتى كالم مجيِع إسرائيلَ إلَى املَِلِك يف بيِتِه؟ : يهوذا قائلَِني

أما أنت عظمي :  لعماساوتقوالِن13فلماذا تكونونَ آِخرين يف إرجاِع املَِلِك؟ . أنتم عظمي ولَحمي. إخويت
لَ يوآبداِم بيٍش ِعندي كُلَّ األيج ئيسر ال تصري إنْ كُنت ،زيداُهللا وهكذا ي لُ يبفعولَحمي؟ هكذا ي ."

14لوا إلَى املَِلِك قائلنيٍل واِحٍد، فأرسجهوذا كرمالَ بقُلوِب مجيِع ِرجاِل يفاست":بيِدكع  ومجيع أنت ارِجع" .
فبادر ِشمعي 16. فرجع املَِلك وأتى إلَى اُألردنِّ، وأتى يهوذا إلَى اِجللجاِل سائرا ملُالقاِة املَِلِك ليعبر املَِلك اُألردن15َّ

 ،دهوذا لِلقاِء املَِلِك داولَ مع ِرجاِل يزون حورميب الذي ِمن نياميينجريا الب ٍل17بنجر ألف وصيبا ومعه ،نيامنيب ِمن 
وعبر القاِرب لتعبِري بيِت 18. غُالم بيِت شاولَ وبنوه اخلَمسةَ عشر وعبيده الِعشرونَ معه، فخاضوا اُألردنَّ أمام املَِلِك

ال يحِسب :"وقالَ للمِلِك19ردنَّ، وسقَطَ ِشمعي بن جريا أمام املَِلِك عندما عبر اُأل. املَِلِك ولعمِل ما يحسن يف عينيِه



يل سيدي إمثًا، وال تذكُر ما افترى بِه عبدك يوم خروِج سيدي املَِلِك ِمن أورشليم، حتى يضع املَِلك ذلك يف قَلِبِه، 
".  يوسف، ونزلت لِلقاِء سيدي املَِلِكألنَّ عبدك يعلَم أني قد أخطأت، وهأنذا قد ِجئت اليوم أولَ كُلِّ بيِت20
ما : "فقالَ داود22". أال يقتلُ  ِشمعي ألجِل هذا، ألنه سب  مسيح الرب؟: "فأجاب أبيشاي ابن صرويةَ وقال21َ

رائيلَ؟ أفَما عِلمت أني اليوم مِلك يل  ولكُم  يا بين  صرويةَ حتى تكونوا يلَ اليوم مقاِومني؟ آليوم يقتلُ أحد يف إس
ونزلَ مفيبوشثُ ابن شاولَ لِلقاِء املَِلِك، 24. وحلَف له املَِلك". ال متوت:"ثُم قالَ املَِلك لِشمعي23" علَى إسرائيلَ؟

. ذَهب فيِه املَِلك إلَى اليوِم الذي أتى فيِه بسالٍمومل يعتِن بِرجلَيِه، وال اعتنى بِلحيِتِه، وال غَسلَ ثيابه، ِمن اليوِم الذي 
25املَِلك لِلقاِء املَِلِك، قالَ له ليمشا جاَء إلَى أورثُ؟:"فلَمفيبوشعي يامم بفقال26َ" ملاذا مل تذه": دي املَِلكيا سي

. فأركَب علَيِه وأذهب مع املَِلِك، ألنَّ عبدك أعرجأشد لنفسي اِحلمار : إنَّ عبدي قد خدعين، ألنَّ عبدك قالَ
ألنَّ كُلَّ بيِت أيب 28. فافعلْ ما يحسن يف عينيك. ووشى بعبِدك إلَى سيدي املَِلِك، وسيدي املَِلك كمالِك اِهللا27

نيب كبدع لتعدي املَِلِك، وقد جيى لسا موتإال أُناس كُنمل يِتكعلَى مائد اآلِكلني  .قح فأي خى أصرحت عديل ب 
فقالَ 30". ملاذا تتكلَّم بعد بأُموِرك؟ قد قُلت إنك أنت وصيبا تقِسماِن احلَقلَ: "فقالَ له املَِلك29" أيضا إلَى املَِلِك؟
  ".دي املَِلك بسالٍم إلَى بيِتِهفليأخِذ الكُلَّ أيضا بعد أنْ جاَء سي: "مفيبوشثُ للمِلِك

. وكانَ برِزالَّي قد شاخ ِجدا32. ونزلَ برِزالَّي اِجللعادي ِمن روجليم وعبر اُألردنَّ مع املَِلِك ليشيعه ِعند اُألردن31ِّ
فقالَ املَِلك 33.  ألنه كانَ رجالً عظيما ِجداوهو عالَ املَِلك ِعند إقامِتِه يف محناِيم. كانَ ابن ثَمانني سنةً

رِزالَّيلب":ليمشعي يف أورم عي  وأنا أعولُكم أنت رِلِك34". اعبللم رِزالَّيفقالَ ب": دى أصعيايت حتِسين ح امأي كم
يز بني الطَّيِب والرديِء؟ وهلْ يستطِعم عبدك مبا آكُلُ هِل أُم. أنا اليوم ابن ثَمانني سنة35ًمع املَِلِك إلَى أورشليم؟ 

يعبر 36وما أشرب؟ وهلْ أمسع أيضا أصوات املُغنني واملُغنياِت؟ فلماذا يكونُ عبدك أيضا ِثقالً علَى سيدي املَِلِك؟ 
دع عبدك يرِجع فأموت يف مدينيت ِعند قَِرب أيب 37ئُين املَِلك ِذِه املُكافأِة؟ وملاذا يكاِف. عبدك قَليالً اُألردنَّ مع املَِلِك

إنَّ ِكمهام :"فأجاب املَِلك38". وهوذا عبدك ِكمهام يعبر مع سيدي املَِلِك، فافعلْ له ما يحسن يف عينيك. وأُمي
 نحسما ي لُ لهعي فأفعم رعبيلك لُهي أفعِمن اهنوكُلُّ ما تتم ،يكين39". يف عربع نَّ، واملَِلكعِب اُألردالش مجيع ربفع .

  .وقَبلَ املَِلك برِزالَّي وباركَه، فرجع إلَى مكاِنِه
40بهوذا ععِب يوكُلُّ ش ،معه ِكمهام ربإلَى اِجللجاِل، وع املَِلك ربعِب إسرائيلَوعش ِنصف وكذلك ،روا املَِلك .
ملاذا سِرقَك إخوتنا ِرجالُ يهوذا وعبروا اُألردنَّ :"وإذا جبميِع ِرجاِل إسرائيلَ جاءونَ إلَى املَِلِك، وقالوا للمِلِك41

ألنَّ املَِلك قريب إلَي، وملاذا :"ائيلَفأجاب كُلُّ ِرجاِل يهوذا ِرجالَ إسر42". باملَِلِك وبيِتِه وكُلِّ ِرجاِل داود معه؟
يل :"فأجاب ِرجالُ إسرائيلَ ِرجالَ يهوذا وقالوا43". تغتاظُ ِمن هذا األمِر؟ هِل أكلنا شيئًا ِمن املَِلِك أو وهبنا ِهبةً؟

 كُنيب ومل ي خفَفتفلماذا است ،دبداو ِمنك قٍم يف املَِلِك، وأنا أحةُ أسهرِلكي؟عشالً يف إرجاِع موكانَ ". كالمي أو
  .كالم ِرجاِل يهوذا أقسى ِمن كالِم ِرجاِل إسرائيلَ

  شبع يتمرد على داود
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 :واتفَق هناك رجلٌ لَئيم امسه شبع بن بكري رجلٌ بنياميين، فضرب بالبوِق وقال1َ

"ديف داو ليس لنا ِقسم  

    صيبىوال لنا نسيف ابِن ي .  

  ."كُلُّ رجٍل إلَى خيمِتِه ياإسرائيلُ 

وأما ِرجالُ يهوذا فالزموا مِلكَهم ِمن اُألردنِّ إلَى . فصِعد كُلُّ ِرجاِل إسرائيلَ ِمن وراِء داود إلَى وراِء شبع بِن بكري2
ليمش3. أورليمشيِتِه يف أورإلَى ب ديِت، وأ. وجاَء داوِحلفِظ الب نكَهاللوايت تر رالعش راريساَء السالن ذَ املَِلكخ

. وجعلهن حتت حجٍز، وكانَ يعولُهن ولكن مل يدخلْ إليِهن، بِل كُن محبوساٍت إلَى يوِم موِتِهن يف عيشِة العزوبِة
فذَهب عماسا ليجمع يهوذا، ولكنه 5". ا يف ثَالثَِة أياٍم، واحضر أنت هناامجع يل ِرجالَ يهوذ:"وقالَ املَِلك لعماسا4

هنيعن امليقاِت الذي ع ر6. تأخألبيشاي دفقالَ داو":أبشالوم ِمن بكري أكثَر بن عبسيُء إلَينا شاآلنَ ي . ذْ أنتفخ
اجلَالَّدونَ : فخرج وراَءه ِرجالُ يوآب7".  مدنا حصينةً وينفَِلت ِمن أماِم أعيِنناعبيد سيِدك واتبعه لئال يِجد لنفِسِه

ولَما كانوا ِعند الصخرِة العظيمِة اليت يف 8. والسعاةُ ومجيع األبطاِل، وخرجوا ِمن أورشليم ليتبعوا شبع بن بكري
مهامماسا قُدةٌ وك. ِجبعونَ، جاَء عشدودِمنطَقَةُ سيٍف يف ِغمِدِه م وفَوقَه ،هطِّقًا علَى ثَوِبِه الذي كانَ الِبسنتم انَ يوآب

يفالس لَقاند ا خرجيِه، فلَمقَوماسا9. علَى حلع يا أخي؟:"فقالَ يوآب أنت ى ". أساِلممنالي يوآب دي كَتوأمس
لهقَبماسا ليِة عإلَى وأ10. بِلحي أمعاَءه لَقطِنِه فدبِه يف ب هبرفض ،ِد يوآبيِف الذي بيالس ِمن ِرزحتماسا فلم يا عم

علَيِه، فمات ثَنبكري. األرِض ومل ي بن عبفتِبعا ش أخوه وأبيشاي ا يوآبِغلماِن 11. وأم ِمن واِحد هِعند قَفوو
. وكانَ عماسا يتمرغُ يف الدِم يف وسِط السكَِّة12". ب، ومن هو لداود، فوراَء يوآبمن سر بيوآ:"يوآب، فقالَ

 نا رأَى أنَّ كُلَّ ما، لَمعلَيِه ثَوب حكَِّة إلَى احلَقِل وطَرالس ماسا ِمنقَلَ عِقفونَ، نعِب يلُ أنَّ كُلَّ الشجا رأَى الرولَم
وعبر يف مجيِع 14. فلَما نِقلَ عن السكَِّة عبر كُلُّ إنساٍن وراَء يوآب التباِع شبع بِن بكري13. فيِصلُ إليِه يِق

ا وراَءهعوا وخرجوا أيضمفاجت ،نيعكَةَ ومجيِع البريييِت ملَ وبِل 15. أسباِط إسرائيلَ إلَى آبيف آب روهوجاءوا وحاص
ا ِمترسةً حولَ املدينِة فأقامت يف اِحلصاِر، ومجيع الشعِب الذين مع يوآب كانوا يخِربونَ ألجِل بيِت معكَةَ، وأقامو

  .إسقاِط السوِر
فتقَدم إليها، فقالَِت 17". قولوا ليوآب تقَدم إلَى ههنا فأُكلِّمك. ِامسعوا. ِامسعوا:"فنادِت امرأةٌ حكيمةٌ ِمن املدينِة16
كانوا :"فتكلَّمت قائلَة18ً". أنا ساِمع:"فقالَ". امسع كالم أَمِتك:"فقالَت له". أنا هو:"فقالَ". أأنت يوآب؟:"رأةُاملَ

الً قائلنيلَ: يتكلَّمونَ أوسألونَ يف آبا. سؤاالً يوهةٌ يف إسرائيل19َ. وهكذا كانوا انتةٌ أمينساِلمأنْ . أنا م طاِلب أنت
ا يف إسرائيلَتمدينةً وأُم ؟. ميتالرب صيبن وقال20َ". ملاذا تبلَع يوآب فأجاب":وأنْ ! حاشاي أنْ أبلَع حاشاي

21. أُهِلكليس كذلك األمر .دعلَى املَِلِك داو هدي فَعبكري ر بن عبش هامس ِل أفراِيمبج الً ِمنجألنَّ ر . سلِّموه
 هعن املدينِةوحد ِرففأنص ."وِر:"فقالَِت املَرأةُ ليوآبعن الس لقَى إلَيكي هِت املَرأةُ إلَى مجيِع 22". هوذا رأسفأت

الشعِب ِحبكمِتها   فقَطَعوا رأس شبع بِن بكري وألقَوه إلَى يوآب، فضرب بالبوِق فانصرفوا عن املدينِة كُلُّ واِحٍد إلَى 
  .وأما يوآب فرجع إلَى أورشليم إلَى املَِلِك. خيمِتِه



وأدورام علَى اِجلزيِة، 24وكانَ يوآب علَى مجيِع جيِش إسرائيلَ، وبنايا بن يهوياداع علَى اجلَالَّدين والسعاِة، 23
وعريا اليائريي أيضا كانَ كاِهنا 26 وشيوا كاِتبا، وصادوق وأبياثار كاِهنِني،25ويهوشافاطُ بن أخيلود مسجالً، 

دلداو.  
  الثأر للجبعونيني
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1الرب وجه دداو ٍة، فطَلَبسن عدةً بسن ،ثَالثَ ِسنني داِم داويف أي وكانَ جوع .لَ وألجِل :"فقالَ الربهو ألجِل شاو

نيلَ اِجلبعونيقَت هماِء، ألنيِت الدعا امل2َ". بوقالَ هلُمفد نياِجلبعوني قايا . ِلكب ين إسرائيلَ بِل ِمنب ونَ لَيسوا ِمنواِجلبعوني
قالَ داود 3. األموريني، وقد حلَف هلُم بنو إسرائيلَ، وطَلَب شاولُ أنْ يقتلهم ألجِل غَريِتِه علَى بين إسرائيلَ ويهوذا

نيلُ لكُم؟ و:"للِجبعوني؟ماذا أفعالرب صيبباِركوا نفت ون4َ". مباذا أُكَفِّراِجلبعوني فقالَ له": بةٌ وال ذَهليس لنا ِفض
فقالوا 5". مهما قُلتم أفعلُه لكُم:"فقالَ". ِعند شاولَ وال ِعند بيِتِه، وليس لنا أنْ نميت أحدا يف إسرائيلَ

فلنعطَ سبعةَ ِرجاٍل ِمن بنيِه 6ر علَينا ليبيدنا لكَي ال نقيم يف كُلِّ تخوِم إسرائيلَ، الرجلُ الذي أفنانا والذي تآم:"للمِلِك
ختاِر الربلَ مِة شاويف ِجبع للرب مهصِلبفن ."ثَ بِن يوناثانَ بِن 7". أنا أُعطي:"فقالَ املَِلكفيبوشعلَى م املَِلك وأشفَق

فأخذَ املَِلك ابني ِرصفَةَ ابنِة أيةَ اللذَيِن ولَدُما 8. الرب اليت بينهما، بني داود ويوناثانَ بِن شاولَشاولَ ِمن أجِل يمِني 
هم وسلَّم9أرموينَ ومفيبوشثَ، وبين ميكالَ ابنِة شاولَ اخلَمسةَ الذين ولَدُم لعدِرئيلَ بِن برِزالَّي املَحويلِّ، : لشاولَ

الرب ِل أمامعلَى اجلَب ملَبوهفص ،نيِد اِجلبعونيِلها يف ابِتداِء . إلَى ياِم احلَصاِد، يف أوا وقُِتلوا يف أيعةُ مبعقَطَ السفس
حلَصاِد حتى انصب املاُء فأخذَت ِرصفَةُ ابنةُ أيةَ ِمسحا وفَرشته لنفِسها علَى الصخِر ِمِن ابِتداِء ا10. حصاِد الشعِري

فأُخِبر داود مبا فعلَت 11. علَيِهم ِمن السماِء، ومل تدع طُيور السماِء تِرتلُ علَيِهم ارا، وال حيواناِت احلَقِل ليالً
 ابِنِه ِمن أهِل يابيِش ِجلعاد الذين فذَهب داود وأخذَ ِعظام شاولَ وِعظام يوناثان12َ. ِرصفَةُ ابنةُ أيةَ سريةُ شاولَ

لَ يف ِجلبوعونَ شاوالِفِلسطيني برض ونَ يومما الِفِلسطينيلَّقَهيثُ عيِت شانَ، حشاِرِع ب 13. سِرقوها ِمن ِمن دفأصع
 ،املَصلوبني عوا ِعظامميوناثانَ ابِنِه، وج لَ وِعظامشاو ِعظام فَنوا ِعظ14هناكلَ ويوناثانَ ابِنِه يف أرِض ودشاو ام
بِه املَِلك رِملوا كُلَّ ما أمأبيِه، وع يف قَِرب قَيس ،يلَعيف ص نيامنيأجِل األرِض. ب اُهللا ِمن جاباست ذلك عدوب.  

  احلرِب ضد الفلسطينيني
 (8-20:4أخ1)
. در داود وعبيده معه وحاربوا الِفِلسطينيني، فأعيا داودوكانت أيضا حرب بني الِفِلسطينيني وإسرائيلَ، فاحن15َ
. شاِقِل نحاٍس وقد تقَلَّد جديدا، افتكر أنْ يقتلَ داود وِيشيب بنوب الذي ِمن أوالِد رافا، ووزنُ رِحمِه ثَالثُ ِمئَِة16
17الِفِلسطيين برةَ، فضرويص ابن أبيشاي هفأجنَدلهوقَت  .قائلني له دِرجالُ داو لَفئٍذ حا معنا إلَى :"حينأيض جال ختر

 ."احلَرِب، وال تطِفئُ ِسراج إسرائيلَ

18ذلك عدب ثُم نيمع الِفِلسطيني يف جوب ربا حأيض تأوالِد . كان الذي هو ِمن لَ سافقَت احلوشي ئٍذ سبكايحين
 .رافا



فأحلانانُ بن يعري أُرجيم البيتلَحمي قَتلَ ِجليات اجلَتي، وكانت . انت أيضا حرب يف جوب مع الِفِلسطينينيثُم ك19
اجنيسوِل النِحمِه كنكُل20ٍّ. قَناةُ ر ِة أصاِبعلٌ طَويلَ القامجوكانَ ر ،تيف ج ربا حأيض توكان،يِه ِستدي ِمن  

ولَما عير إسرائيلَ ضربه يوناثانُ بن 21.  ِمن ِرجلَيِه ِست، عددها أربع وِعشرونَ، وهو أيضا وِلد لرافاوأصاِبع كُلٍّ
دى أخي داوبيِدِه22. ِشمعِد عوبي دِد داووسقَطوا بي تِلدوا لرافا يف جةُ وعهؤالِء األرب.  
  تسبحة محد لداود

 (18مز)
22 
 :فقال2َوكلَّم داود الرب بكالِم هذا النشيِد يف اليوِم الذي أنقَذَه فيِه الرب ِمن أيدي كُلِّ أعدائِه وِمن يِد شاولَ، 1

  اَلرب صخريت"

  ،وِحصين ومنِقذي 

  .إلَه صخريت بِه أحتمي3

  .ترسي وقَرنُ خالصي 

  .ملجإي ومناصي

 .ن الظُّلِم تخلِّصينمخلِّصي، ِم 

4احلَميد أدعو الرب  

  .فأتخلَّص ِمن أعدائي 

  .ألنَّ أمواج املوِت اكتنفَتين5

  . سيولُ اهلَالِك أفزعتين 
  .ِحبالُ اهلاويِة أحاطَت يب6

  .شرك املوِت أصابتين 

7 الرب توعيف ضيقي د،  

 ختروإلَى إلَهي ص،  

 ِمعهيكِلِه صويتفس ِمن،  

  .وصراخي دخلَ أُذُنيِه 

8ِت األرضجفارت  

تشعوارت.  

تدعالسماواِت ارت سأُس  

 غَِضب هألن ،تجوارت .  
  ،صِعد دخانٌ ِمن أنِفِه9



 فِمِه أكلَت ِمن ونار.  

  ِمنه لَتعاشت مرج.  

  ،طأطأ السماواِت ونزل10َ

  .اب حتت ِرجلَيِهوضب 

  ،رِكب علَى كروٍب11

  .وطار ورئي علَى أجِنحِة الريِح 

  جعلَ الظُّلمةَ حوله ِمظَالٍَّت، 12
  .مياها حاِشكَةً وظَالم الغماِم 

13هامعاِع قُدالش ِمن  

  .اشتعلَت جمر ناٍر 

  ،أرعد الرب ِمن السماواِت14

  .طَى صوتهوالعلي أع 

15مهتتا فشلَ ِسهامأرس،  

 مهجرقًا فأزعب.  

  ،فظَهرت أعماق البحِر16

  وانكَشفَت أُسس املَسكونِة  
  ِّ،ِمن زجِر الرب

  .ِمن نسمِة ريِح أنِفِه 

  ،أرسلَ ِمن العلَى فأخذَين17

  .نشلَين ِمن مياٍه كثريٍة 

18 القَويأنقَذَين ِمن يدوع،ِّ  

  .ِمن مبِغضي ألنهم أقوى ِمني 

  ،أصابوين يف يوِم بلييت19

  . وكانَ الرب سندي 
  .أخرجين إلَى الرحِب20

  .خلَّصين ألنه سر يب 

  .يكاِفئُين الرب حسب بري21

 علَي دري يدِة يطَهار بسح.  

22ي حالربألن قطُر ِفظت،ِّ  



  .ومل أعِص إلَهي 

  ،ألنَّ مجيع أحكاِمِه أمامي23

  . وفَرائضه ال أحيد عنها 
  ،وأكونُ كاِمالً لَديِه24

  .وأتحفَّظُ ِمن إمثي 

  ،فيرد الرب علَي كِبري25

 .وكطَهاريت أمام عينيِه 

  .مع الرحيِم تكونُ رحيما"26

 جِل الكاِمِل تكونُ كاِمالًمع الر.  

  ،مع الطّاِهِر تكونُ طاِهرا27

  . ومع األعوِج تكونُ ملتويا 
28البائس عبالش لِّصخوت،  

 مهعفتض فِّعنيرعلَى املُت يناكوع.  

29بِسراجي يار أنت كألن،  

  .والرب يضيُء ظُلميت 

   ب.ألني بك اقتحمت جيشا30
  .إلَهي تسورت أسوارا 

  ،اَُهللا طَريقُه كاِمل31ٌ

 قين وقَولُ الرب.  

  .ترس هو جلميِع املُحتمني بِه       

  ألنه من هو إلَه غَري الرب؟32

  ومن هو صخرةٌ غَري إلَِهنا؟ 

  ،اإللَه الذي يعززين بالقوِة33

  .الًويصير طَريقي كاِم 

  ،الذي يجعلُ ِرجلَي كاإليِل34

  وعلَى مرتفَعايت يقيمين 

  ،يعلِّم يدي الِقتالَ الذي35

  .فتحنى بِذراعي قَوس ِمن نحاٍس 

36الِصكخ رسلُ يل تجعوت،  



  .ولُطفُك يعظِّمين 

  ،توسع خطَوايت حتيت37

 فلم تتقَلقَلْ كعباي.  

38مأعدائي فأُهِلكُه أحلَق،  

 مهى أُفنيحت وال أرِجع.  

  أُفنيِهم وأسحقُهم فال يقومونَ، 39
 ِرجلَي سقُطونَ حتتبِل ي. 

  ،تنطِّقُين قوةً للِقتاِل"40

  .وتصرع القائمني علَي حتيت 

  وتعطيين أقفية41َ

 فأُفنيِهم بِغضيأعدائي وم.  

  ،عونَ فليس مخلِّصيتطَل42َّ

 مهجيبستفال ي إلَى الرب.  

  . فأسحقُهم كغباِر األرِض43
  ِمثلَ طِني األسواِق     

  مهوأدوس مقُّهأد.  

  ،وتنِقذُين ِمن مخاصماِت شعيب44

  .وحتفَظُين رأسا لُألمِم 

  .شعب مل أعِرفه يتعبد يل  

  . يتذَلَّلونَ يلبنو الغرباِء45

  .ِمن مساِع اُألذُِن يسمعونَ يل 

  الغرباِء يبلَونَ بنو46
 صوِنِهمح فونَ ِمنزحوي.  

47هو الرب يح،  

  ،ومبارك صخريت 

  .ومرتفَع إلَه صخرِة خالصي  

  ،اإللَه املُنتِقم يل48

  ،واملُخِضع شعوبا حتيت 

  ،جين ِمن بِني أعدائيوالذي يخِر49



  ،علَي القائمني ين فوقرفَعوي  
  .وينِقذُين ِمن رجِل الظُّلِم  

  ،لذلك أمحدك يارب يف اُألمِم50

 منأُر والِمسك.  

  ،برج خالٍص ملَِلِكِه51

  ،والصاِنع رمحةً ملَسيِحِه 

 ."لداود ونسِلِه إلَى األبِد  

  داود األخريةكلمات 
23 
  : فهِذِه هي كِلمات داود األخرية1ُ
  ،وحي داود بِن يسى"

  ،ووحي الرجِل القائِم يف العال 

سيِح إلَِه يعقوبم،  

  :ومرنِم إسرائيلَ احلُلِو 

  روح الرب تكلَّم يب2

  .وكِلمته علَى لساين 

  .قالَ إلَه إسرائيل3َ

  :م صخرةُ إسرائيلَإلَي تكلَّ 

 لَّطَ علَى الناِس بارإذا تس  
  ،يتسلَّطُ خبوِف اِهللا 

  وكنوِر الصباِح4

 قَِت الشمسإذا أشر.  

  كعشٍب ِمن األرِض

  .يف صباٍح صحٍو مضيٍء ِغب املَطَِر        

  ألَيس هكذا بييت ِعند اِهللا؟5

  ألنه وضع يل عهدا أبديا 

  متقَنا يف كُلِّ شيٍء ومحفوظًا، 
  أفَال يثِبت كُلَّ خالصي    

  وكُلَّ مسريت؟ 



  ولكن بين بليعال6َ

  ،مجيعهم كشوٍك مطروٍح 

  .ألنهم ال يؤخذونَ بيٍد  

7مهسملُ الذي يجوالر  

  ،يتسلَّح حبديٍد وعصا رمٍح 

  ِرقونَ بالنحتفيكاِنِهماِر يف م". 

  رجاِل داود األبطال
 (41-11:10أخ1)

8دلداو الثَّالثَِة: هِذِه أمساُء األبطاِل الذين ئيسحكَموينُّ رثُ التبشب يبشةً . يفعد ملهعلَى ثَماِن ِمئٍَة قَت هحمر زهو ه
الذين كانوا مع داود حينما عيروا الِفِلسطينيني  لثَّالثَِة األبطاِلوبعده أِلعازار بن دودو بِن أخوخي، أحد ا9. واِحدةً

أما هو فأقام وضرب الِفِلسطينيني حتى كلَّت يده، ولَِصقَت 10. الذين اجتمعوا هناك للحرِب وصِعد ِرجالُ إسرائيلَ
وبعده شمةُ بن أجي 11. ذلك اليوِم، ورجع الشعب وراَءه للنهِب فقطيده بالسيِف، وصنع الرب خالصا عظيما يف 

اهلَراري .نيأماِم الِفِلسطيني ِمن عبالش برا، فهسدملوَءةً عقٍل مةُ حِقطع هناك تا، وكانيشونَ جالِفِلسطيني عمفاجت .
ونزلَ الثَّالثَةُ ِمن الثَّالثني 13.  وضرب الِفِلسطينيني، فصنع الرب خالصا عظيمافوقَف يف وسِط الِقطعِة وأنقَذَها،12

نيفائيناِزلٌ يف وادي الر نيالِفِلسطيني يشوج ،الَّمدِة عغارإلَى م دا يف احلَصاِد إلَى داووا وأتئيس14. ر دوكانَ داو
ئٍذ يف اِحلصِن، وحيِت لَحٍمحينئٍذ يف بحين نيوقال15َ. فَظَةُ الِفِلسطيني دداو هيِت لَحٍم :"فتأوبئِر ب سقيين ماًء ِمني نم

فشق األبطالُ الثَّالثَةُ محلَّةَ الِفِلسطينيني واستقَوا ماًء ِمن بئِر بيِت لَحٍم اليت ِعند الباِب، 16". اليت ِعند الباِب؟
لوهموح ،للرب هبِل سكَب ،هبشرشأْ أنْ يفلم ي ،دا بِه إلَى داوووقال17َ وأت":لَ ذلكأنْ أفع بحاشا يل يار ! مهذا د

خاطَروا بأنفُِسِهم جاِل الذينالر ."هبشرشأْ أنْ يالثَّالثَةُ األبطالُ. فلم ي لههذا ما فع.  
. هذا هز رحمه علَى ثَالِث ِمئٍَة قَتلهم، فكانَ له اسم بني الثَّالثَِة.  هو رئيس ثَالثٍَةوأبيشاي أخو يوآب ابن صروية18َ
وبناياهو بن يهوياداع، ابن ذي 20. ألَم يكرم علَى الثَّالثَِة فكانَ هلُم رئيسا، إال أنه مل يِصلْ إلَى الثَّالثَِة األوِل19

 يوم �عاِل، ِمن قَبِصئيلَ، هو الذي ضرب أسدي موآب، وهو الذي نزلَ وضرب أسدا يف وسِط جببأٍس، كثري األف
وهو ضرب رجالً ِمصريا ذا منظٍَر، وكانَ بيِد اِملصري رمح، فنزلَ إليِه بعصا وخطَف الرمح ِمن يِد 21. الثَّلِج

وأُكِرم علَى 23هذا ما فعله بناياهو بن يهوياداع، فكانَ له اسم بني الثَّالثَِة األبطاِل، 22. اِملصري وقَتله برِحمِه
  .فجعله داود ِمن أصحاِب ِسرِه. الثَّالثني، إال أنه مل يِصلْ إلَى الثَّالثَِة

وشمةُ احلَرودي، وأليقا احلَرودي، 25. ِمن بيِت لَحٍموعسائيلُ أخو يوآب كانَ ِمن الثَّالثني، وأحلانانُ بن دودو 24
26 ،قوعيالت ِعقِّيش وعريا بن ،الفَلطي احلوشايتُّ، 27وحالَص بونايوم ،ناثوثيالع رزلمونُ 28وأبيعوص

وبنايا 30 ريباي ِمن ِجبعِة بين بنيامني، وخالَب بن بعنةَ النطوفايتُّ، وإتاي بن29األخوخي، ومهراي النطوفايتُّ، 
 ،شِة جاعأودي ِمن ايتوينُّ، وِهد31الفَرع ،رحوميالب زموتبايتُّ، وعرلبونَ الع32وأبو ع علُبوينُّ، وِمنحبا الشوألي



نين ياش33. يوناثانُ: ب ،األراري شارار بن وأخيآم ،ةُ اهلَراريموأ34وش بن وأليعام ،املَعكي ابن سبايأح ليفَلَطُ بن
ويجآلُ بن ناثانَ ِمن صوبةَ، وباين اجلادي، 36وحصراي الكَرملي، وفَعراي األريب، 35أخيتوفَلَ اجليلوينُّ، 

لِيثري، وجارب الِيثري، وعريا ا38وصالَق العموينُّ، ونحراي البئريويتُّ، حاِملُ ِسالِح يوآب بِن صرويةَ، 37
39ا اِحلثِّيةٌ وثَالثونَ. وأوريسبع اجلميع.  

  داود يعد املتجردين للقتال
 (27-21:1أخ1)
24 
فقالَ املَِلك 2". امِض وأحِص إسرائيلَ ويهوذا:"وعاد فحمي غَضب الرب علَى إسرائيلَ، فأهاج علَيِهم داود قائال1ً

طُف يف مجيِع أسباِط إسرائيلَ ِمن دانَ إلَى بئِر سبٍع وعدوا الشعب، فأعلَم عدد :"يِش الذي ِعندهليوآب رئيِس اجلَ
ولكن ملاذا . ليِزِد الرب إلَهك الشعب أمثاهلُم ِمئَةَ ِضعٍف، وعينا سيدي املَِلِك ناِظرتاِن:"فقالَ يوآب للمِلِك3". الشعِب
فاشتد كالم املَِلِك علَى يوآب وعلَى رؤساِء اجلَيِش، فخرج يوآب ورؤساُء اجلَيِش 4". ي املَِلك ذا األمِر؟يسر سيد

فعبروا اُألردنَّ ونزلوا يف عروعري عن يمِني املدينِة اليت يف وسِط وادي 5. ِمن ِعنِد املَِلِك ليعدوا الشعب،أي إسرائيلَ
. وأتوا إلَى ِجلعاد وإلَى أرِض حتتيم إلَى حدشي، ثُم أتوا إلَى داِن يعن، واستداروا إلَى صيدون6َ. ه يعزيرجاد وتجا

 وطافوا كُل8َّ. ثُم أتوا إلَى ِحصِن صوٍر ومجيِع مدِن اِحلويني والكَنعانيني، ثُم خرجوا إلَى جنويب يهوذا، إلَى بئِر سبٍع7
ليمشا إلَى أوريوم ٍر وِعشرينِة أشهِة ِتسععِب إلَى املَِلِك، فكانَ 9. األرِض، وجاءوا يف ِنهايِد الشدملَةَ عج يوآب فَعفد

  .إسرائيلُ ثَمانَ ِمئَِة ألِف رجٍل ذي بأٍس مستلِّ السيِف، وِرجالُ يهوذا خمس ِمئَِة ألِف رجٍل
10 دداو بروضعبالش دما ععدب هقَلب .للرب دفقالَ داو": بِدكأِزلْ إمثَ ع بواآلنَ يار ،لتا يف ما فعِجد أخطأت لَقَد

ِاذهب وقُلْ "12: ولَما قام داود صباحا، كانَ كالم الرب إلَى جاٍد النيب رائي داود قائال11ً". ألني احنَمقت ِجدا
لداود :هكذا قالَ الرب :بك لها ِمنها فأفعواِحد فِسكلن رفاخت ،علَيك 13". ثَالثَةً أنا عاِرض دإلَى داو ى جادفأت

وقالَ له رهيكونُ :"وأخب أم ،كعونم يتبوه أعدائك ٍر أمامثَالثَةَ أشه بر أم ،ِسين جوٍع يف أرِضك سبع أتأيت علَيك
قد ضاق يب األمر :"فقالَ داود جلاٍد14".  أياٍم وبأٌ يف أرِضك؟ فاآلنَ اعِرف وانظُر ماذا أرد جوابا علَى مرِسليثَالثَةَ
فجعلَ الرب وبأً يف إسرائيلَ ِمن 15". فلنسقُطْ يف يِد الرب، ألنَّ مراِحمه كثريةٌ وال أسقُطْ يف يِد إنساٍن. ِجدا

وبسطَ املَالك يده علَى أورشليم 16.  إلَى امليعاِد، فمات ِمن الشعِب ِمن داٍن إلَى بئِر سبٍع سبعونَ ألف رجٍلالصباِح
عبالِك املُهِلِك الشوقالَ للم ،رعن الش الرب ِدمهِلكَها، فنكفَى: "لي !كدي دي". اآلنَ رب ِعند الرب الكِر وكانَ مد

بوسيةَ اليوقال17َ. أرون عبالش اِربالض عندما رأَى املَالك الرب دداو ا :"فكلَّموأم ،بتوأنا أذن ،ها أنا أخطأت
  ".هؤالِء اِخلراف فماذا فعلوا؟ فلتكُن يدك علَي وعلَى بيِت أيب

  داود يبين مذحبا
18داليوِم إلَى داو يف ذلك فجاَء جادوقالَ له ":بوسيةَ اليِر أرونيدا يف بحذبم للرب وأِقم د19". اصع دداو ِعدفص

الرب ركما أم كالِم جاد بسِلِك 20. حللم دةُ وسجأرون قِبلونَ إليِه، فخرجي هبيدوع ةُ ورأَى املَِلكأرون طَلَّعفت



ألشتري ِمنك البيدر لكَي : "فقالَ داود". ملاذا جاَء سيدي املَِلك إلَى عبِدِه؟:"ونةُوقالَ أر21. علَى وجِهِه إلَى األرِض
فليأخذه سيدي املَِلك ويصِعد ما يحسن يف :"فقالَ أرونةُ لداود22". أبين مذبحا للرب فتكُف الضربةُ عن الشعِب

وقالَ أرونةُ . الكُلُّ دفَعه أرونةُ املاِلك إلَى املَِلِك23". حرقَِة، والنواِرج وأدوات البقَِر حطَباالبقَر للم. اُنظُر. عينيِه
ال، بِل أشتري ِمنك بثَمٍن، وال أُصِعد للرب إلَهي :"فقالَ املَِلك ألرونة24َ". الرب إلَهك يرضى عنك: "للمِلِك

انيجقاٍت محرِة". ةًمالِفض شاِقالً ِمن مسنيخب قَروالب ريدالب دى داور25. فاشت دوأصع ا للربحذبم هناك دى داونوب
  .محرقاٍت وذَبائح سالمٍة، واستجاب الرب ِمن أجِل األرِض، فكفَِّت الضربةُ عن إسرائيلَ


