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 داود وابنه النيب
 احلكيم سليمان

 عبد النور الدآتور القس منيس

  المحتويات

  مقدمة
 يختار داود اهللا: الفصل األول
 في القصر الملكي داود: الفصل الثاني
  وجليات داود: الفصل الثالث
  يصادق ابن الملك داود: الفصل الرابع

 يحاول أن يقتل داود شاول: الفصل الخامس
 يتمادى في آراهية داود شاول: الفصل السادس
 يعفو عن شاول داود: الفصل السابع
 يتزوج أبيجايل داود: الفصل الثامن
 شاول موت: الفصل التاسع
 يملك في أورشليم داود: الفصل العاشر

 داود يخطئ : الفصل الحادي عشر
 أبشالوم يثور على أبيه : الفصل الثاني عشر
 الصنشيد الخ : الفصل الثالث عشر
  سليمان يملك : الفصل الرابع عشر

 سليمان يختار الحكمة : الفصل الخامس عشر
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 سليمان يبني الهيكل : الفصل السادس عشر
 ملكة سبا تسمع حكمة سليمان : الفصل السابع عشر
 سنوات سليمان األخيرة  :الفصل الثامن عشر

 الكتاب مسابقة

  

 لأخذت بإذن رسمي من صوت الكرازة باإلنجي
 

All Rights Reserved 
   الرجاء التقيد -جميع الحقوق محفوظة

إليكترونية أو وضعها على     أو طباعية مجيع احلقوق حمفوظة للمؤلف وال جيوز إعادة نشر أو طباعة هذا الكتاب بأي طريقة             
 .اإلنترنت إال بإذن خاص ومكتوب من اخلدمة العربية للكرازة باإلجنيل شبكة

طريقة كانت ومهما  فقط وليس دف بيعها أو املتاجرة ا بأي تب أو املقاالت لالستخدام الشخصيميكنك أن حتتفظ بالك
  .األسباب كانت
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 هذا الكتاب

الـنيب  : التوراة نتأمل يف هذا الكتاب حياة رجلني عظيمني من رجال اهللا الذين ذكرم
   .داود وابنه سليمان احلكيم

توىل املُلـك    كما-رائيل بعد شاول، امللك االول لقد كان داود ثاين ملك على بين إس
داود بن يسى  وجدت»: وقد شهد الكتاب املقدس أن اهللا قال عنه. بعده ولده سليمان

ويكفي داود فخراً ). ١٣:٢٢أعمال ) »رجالً حسب قَلْبِي، الَّذي سيصنع كُلَّ مشيئَتي
  .»ابن داود»أن السيد املسيح دعي 

أول بناء ثابت يف  أما سليمان فقد كان إمام احلكماء، وهو الذي بىن هللا اهليكل العظيم،
  .واحلكمة ألنه مجع أقوال املعرفة« اجلامعة»وقد دعي . تاريخ بين إسرائيل

حيـاة هـذين    وحنن نرجو للقارئ الكرمي أن جيد كل فائدة لقلبه وعقله، وهو يـدرس 
  .الرجلني العظيمني

الدكتور القس                                                                                
 منيس عبد النور
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  الفصل األول

  داود اهللا يختار

سنتأمل أوالً حياة نيب اهللا داود صاحب املزامري، الذي كان يف مطلـع   يف هذا الكتاب
ويف صـدر حياتـه   . سبيل خرافهاألغنام، وكان مستعداً أن يبذل نفسه يف  حياته يرعى
والعناء من مطاردة امللك شاول له، بعد أن غنت بنات إسرائيل أن شـاول   القى التعب
ويف بقية حياته ملك على بين إسرائيل ونظّم . بينما قتل داود عشرات ألوفه قتل ألوفه،
  .كقائد سياسي وديين، يعلم الشعب طريق الرب دولتهم،

والعزاء، ألننا نعلـم أن اهللا   رتل مزامريه اليت متأل قلوبنا بالبهجةوداود هو املرمن الذي ن
  .يتعامل معنا ليبارك حياتنا هو هو أمساً واليوم وإىل األبد، فكما تعامل مع داود

الـذي   وال يوجد شخص آخر يف التوراة حيمل اسم داود، إال داود صاحب املـزامري 
  .»وب من اهللاحملب»ومعىن امسه . نتحدث عنه يف هذا الكتاب

  :عائلة داود

ويقول التقليد اليهودي إن يسى كان رجالً تقياً، ينسج الـسجاد   .داود هو ابن يسى
اهللا، وكان ميلك قطعة أرض صغرية، كما كـان ميلـك بعـض     الذي يفرشون به بيت

مل يكن يسى غنياً ويظهر هذا من بـساطة  . له ابنه داود األغنام القليلة اليت كان يرعاها
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عندما كانوا حياربون جليات اجلبار، ومن قول أوالده عـن   ية اليت أرسلها ألوالدهاهلد
وال نعرف شيئاً عن أم داود، غري أنه ذكرها يف املـزامري   .»غنيمات قليلة»أغنامهم إا 

ويف املزمور . «أَعط عبدك قُوتك وخلِّصِ ابن أَمتك« :٨٦:١٦ مرتني، فقال يف املزمور
ويف  (١١٦:١٦مزمور . («ابن أَمتك. إَني عبدك. يا رب»: والسادس عشر يقول ئةامل

نفـسها    كما قالت مرمي العذراء عن-« أَمة الرب»هاتني اآليتني يصف داود أمه بأا 
  .(١:٣٨لوقا (مبعىن خادمة الرب « أَمة الرب»إا 

يف العمر مـن   األوالد، فكان قريباًوكان لداود سبعة إخوة وأختان، وهو أصغر إخوته 
  .اململكة فأخذ من أوالد أخته مساعدين له يف« صروية»أوالد أخته اليت كان امسها 

أرضعت األم ولدها  لقد. وال بد أن إميان هذه األسرة كان ذا تأثري كبري على حياة داود
ها، ألن األم أوالد اإلميان واحلب للرب، وهكذا كل أم مؤمنة تكون بركة لنفسها ولكل

   .التقية ترضع أوالدها لنب اإلميان العدمي الغش مع لنب الرضاعة

يغارون منـه، ومل   ولكن إخوته كانوا. كان داود حمبوباً من الرب وحمبوباً من أمه وأبيه
داود كـان   ولكن. وقد ظهرت خشونتهم معه يف مرات كثرية. يكونوا متعاطفني معه

أـم   ما كان يوسف الصديق كرمياً وحمباً إلخوتـه مـع  كرمياً معهم وكان حمباً هلم، ك
  .حسدوه وباعوه عبداً يف مصر

   :داود مكان والدة
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تكرمياً لـه  « مدينة داود»يف بيت حلم، اليت أُطلق عليها فيما بعد اسم  ولد نيب اهللا داود
ويرجع هـذا االسـم إىل أن   « بيت اخلبز»وبيت حلم معناها . والدته فيها وهلا، بسبب

كانت تقع فوق تل حتته واد خصيب ينبت فيه القمح، الذي يـصنعون   ملدينة الصغريةا
هي تقع على مـسافة مثانيـة   . «بيت اخلبز»امسها بيت حلم أي  منه اخلبز، ولذلك صار

أهم مدن فلسطني يف التاريخ املقدس، فمع أا صغرية،  وهي. كيلو مترات من أورشليم
وفيهـا  . وث اليت جندها يف سفر راعوث يف التوراةراع جرت فيها قصة زواج بوعز من

حلم ولد السيد املسيح الذي جاءنـا مولـوداً يف    وفوق هذا كله ففي بيت. نشأ داود
الْمجد للّه في الْأَعالي، وعلَـى  »: ترنيمات املالئكة وفوق سهول بيت حلم رنت. مذود
  .(٢:١٤لوقا (« ةُالسلَام، وبِالناسِ الْمسر الْأَرضِ

  :داود اهللا يكلم صموئيل عن

وكان يف اململكة قائد . أما امللك األول فكان شاول. الثاين لبين إسرائيل داود هو امللك
وبدأ امللك شاول . صموئيل، كان قاضياً للشعب كما كان كاهناً ونبياً للرب عظيم امسه
النتيجة أن اهللا رفض شاول من لكنه احنرف وعصى الرب ومل يطعه، وكانت  بداية طيبة،

صموئيل النيب على شاول وبكى عليه، ولكن اململكة دوماً أهـم مـن    وحزن. املُلك
: لذلك قـال اهللا لـصموئيل  . دوماً أهم من الشخص الذي يعمله امللك، وعمل الرب

«وحنى تتى متلَى حع كلمأَنْ ي نع هتفَضر ا قَدأَنلَ، واولَى شيلَ؟عائرإِس    ـكنلَأْ قَرما
،يملَحتيى الْبسإِلَى ي لْكسالَ أُرعتناً وهكاً دلم نِيهي بي فل تأَير ي قَدأَنصموئيل ١(« ل

فهو الوعاء الذي يضعون فيه الدهن اخلـاص، الـذي    أما قرن الدهن). ١٣-١٦:١
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وأمـر  . وهذا الدهن ذو رائحة طيبة. يار اهللا هلماخت ميسحون به الكهنة وامللوك، عالمة
حلم ليقدم ذبيحة للرب، فأخذ صموئيل عجلة مـن   الرب صموئيل أن يذهب إىل بيت

من يكون امللك اجلديد، لكنه كان يعـرف أن   البقر، وسار حنو بيت حلم وهو ال يعلم
  .الرب سيعلن له من يكون ذلك امللك

. سالم»: هلم م حىت اجتمع حوله شيوخ املدينة، فقالوما أن وصل صموئيل إىل بيت حل
بيت يسى  واهتم صموئيل بأهل. «تقدسوا وتعالوا معي إىل الذبيحة. جئت ألذبح للرب

. عنـدهم  والد داود، وطلب أن يستعدوا استعداداً خاصاً، ورمبا نزل صموئيل ضـيفاً 
 سى، ولذلك طلبوكان اهللا قد قال لصموئيل إن الذي ميسحه ملكاً هو أحد أوالد ي

ورأى . أن يرى كل أوالد يسى، فجاء يسى ومعه كل أوالده، ما عـدا داود الـصغري               
النيب ابن يسى األكرب وامسه أليآب، وكان طويل القامة وحسن املنظر، فظـن   صموئيل

ولكن الـرب كـان   . أليآب هو الشخص الذي يطلبه الرب ليكون ملكاً صموئيل أن
ال تنظر إىل املظهر ألن اإلنسان ينظـر إىل  »: صموئيلالرب ل يقصد شخصاً آخر، فقال
  .»ينظر إىل القلب العينني، وأما الرب فإنه

اخلارجية، لكنه يهتم كـثرياً   إن اهللا ال مه املظاهر. هذه الكلمات تعلمنا درساً عظيماً
 اهتمامنا، ولنعنتِ بأن يكون لنا القلـب  فلتكن حالة قلوبنا موضع. حبالة القلب الداخلية

مـىت  (« للْأَنقياِء الْقَلْبِ، لأَنهم يعـايِنونَ اللّـه   طُوبى»: النقي، كما قال السيد املسيح
٥:٨).  
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باالبن الثالث وامسه  وجاء. وجاء يسى باالبن الثاين وامسه أبيناداب ولكن الرب مل يقبله
س والـسابع، ومل  والساد فجاء يسى باألبناء الرابع واخلامس. مشة ولكن الرب مل يقبله
ويف حـرية  . «يختر هؤلَـاءِ  الرب لَم»: فقال صموئيل ليسى. يقبل الرب أحداً منهم

بقي بعد الصغري وهوذَا يرعـى  »: يسى فأجاب« هلْ كَملَ الْغلْمانُ؟»: تساءل صموئيل
منيلُ. «الْغوئمى فَقَالَ صسيبِ»: ل أْتلْ وسإِلَـى أَر يأْتى يتح سلجا لَا ننأَنل ،ـا  هنهه »

 فأرسل يسى رسوالً يدعو داود للحضور، فترك داود أغنامه يف). ١٦:١١صموئيل ١(
 وأسرع ليقابل صموئيل رجل اهللا، وهـو ال يعـرف            رعاية الرسول الذي أرسله أبوه،    

  .الدعوة املفاجئة سبب تلك

  :داود صموئيل ميسح

ينتظر دون أن يأكل، إىل أن وصل داود، الذي تصفه التوراة لنـا   يل نيب اهللاكان صموئ
) ١٦:١٢صموئيل ١(« أَشقَر مع حلَاوة الْعينينِ وحسن الْمنظَرِ (داود(كَانَ »: بالقول
وكـان  . أمر الرب صموئيل أن ميسح داود بالدهن املقدس، ألنه هو امللك القادم وهنا
  .ن رمزاً لتخصيص اإلنسان خلدمة اهللابالده املَسح

فهـل  . إرادته وال زال اهللا يفتش عن أوان بشرية لتعمل عمله، ولقد طلب داود ليعمل
جيـد   جيدك أنت مستعداً أن تعمل إرادته وتقوم خبدمته؟ استراح قلب صموئيل وهـو 

الشخص الذي اختاره اهللا، فأخذ قرن الدهن ومسح داود يف وسط إخوته، وحل روح              
وكما كانت األرض خربة وخالية، فـصارت  . على داود من ذلك اليوم فصاعداً الرب
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عندما رف روح اهللا على وجه املياه، هكذا أعطى روح اهللا داود قوة جسدية  فيها احلياة
وروحية جديدة، فصارت لداود معرفة الرب وامتأل بالغرية علـى عمـل اهللا،    وعقلية

ا حل روح اهللا على داود ميكن أن حيل عليك وميألك وكم. اهللا العليا له واستعد لدعوة
ال . الرب ولتعمل عمله، فأدعوك أن تسلم حياتك للرب تـسليماً كـامالً   لتقوم خبدمة

عليك أن تطلـب  . وال تسمح لشيء خاطئ أن يتواجد يف قلبك حتتفظ بشيء لنفسك،
. روح القـدس فال يبقى فيها ما يعطل امتالءك من ال من اهللا أن يطهرك وينقي حياتك،

اعزم أن تطيعه يف كل ما يقولـه لـك،   . عليك اجعل الرب صاحب السلطان الكامل
  .وعند هذا ستمتلئ من روح الرب

  :أنت اهللا يختارك

اختاره . الصغري الذي كان يرعى األغنام ليصبح قائداً لبين إسرائيل اختار الرب الغالم
. كر كيف خيتار اهللا الناس ليخـدموه وأرجو أن نتذ. هلذه اخلدمة الكبرية صغرياً ليجهزه
لعن املـسيح  . إىل قلوب البشر، وال مه املظاهر ألنه يريد القلب واجلوهر إن اهللا ينظر
وهو يريدنا ). ١٤-١١:١١مرقس (اليت كانت مورقة دون أن حتمل مثراً  شجرة التني

بـالكالم وال  نقدم للناس من حولنا مثراً صاحلاً يشبعهم ويفيدهم، ال  أن نكون مثمرين،
   .بالعمل واحلق باللسان لكن
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أن أليآب  كان صموئيل يظن. ونالحظ أن حكم اهللا علينا خيتلف عن حكم البشر علينا
أن داود  ولكن اهللا رأى. االبن األكرب ليسى هو الشخص الذي اختاره اهللا ليكون ملكاً

   .وقد اختار اهللا داود ألنه رأى قلبه الصاحل. هو األصلح

بـأن يغـري    هللا يعرف حالة قلبك ويريد أن يعطيك القلب النقي، ويـسعدك تأكد أن ا
لطاعتـه   ادع اهللا أن يدخل قلبك ليجعل منك إناًء صاحلاً خلدمته، وآلة مقدسة. حياتك

  .وتنفيذ مشيئته

  :البطل اهللا يجهِّز

قال بعض املفـسرين إن داود كـان يف   . وهو يرعى غنمه يف الربية كان اهللا جيهز داود
وقال آخرون إن عمـره كـان   . عندما مسحه صموئيل النيب امسة عشرة من عمرهاخل

كان عمره، ولكننا نعلم أن اهللا كان جيهزه ليـصري   وال نعلم بالضبط كم. عشرين سنة
يف رعاية الغنم كان يستعمل الـسالح،  . يتقوى يف اجلو اجلميل كان جسد داود. ملكاً

يسهر ليحمي أغنامه مـن اللـصوص    نفيضرب احلجارة مبقالعه ويصيب هدفه، وكا
ولقد علمته . واحلنان ولقد جهزه هذا لريعى الشعب بعد ذلك بنفس احلب. والوحوش

بأغنامـه يعـتين اهللا    رعاية األغنام كيف أن اهللا احملب هو الراعي الصاحل، فكما يعـتين 
ينـشد القـصائد    وعندما كان يغين للغنم تعلم أن يعزف على العـود، وهـو  . بشعبه
ويف الليل . وحمبته وعندما كان جيلس مع أغنامه وحيداً، كان يتأمل صالح اهللا. وسيقيةامل

فكتب بعـد   عندما كان يسهر حلراسة غنمه كانت النجوم فوقه حتكي عن عظمة اهللا،
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« هوالْفَلَك يخبِر بِعملِ يدي اَلسماوات تحدثُ بِمجد اللّه،»: ذلك مزموره الذي قال فيه
: حمبة اهللا، فقال يف مزمـوره الثـامن   لقد كانت النجوم حتكي له عن). ١٩:١مزمور (
«،كابِعلَ أَصمع كاتاومى سى إِذَا أَرتانُ حسالْإِن وه نا، فَمهتني كَوالَّت ومجالنو رالْقَم 

هدقفْتى تتح مآد نابو هذْكُر٤ و٨:٣مزمور (« ت).  

التجهيز فقد  مل تكن سنوات حياة داود األوىل سنوات غري جمدية ولكنها كانت سنوات
  .كان اهللا جيهزه ليخدمه بعد ذلك

. اآلن بغري قيمة عزيزي القارئ، قد تشعر أن حياتك بال معىن، وأن السنوات اليت حتياها
  أن هـذه لكن لو أنك وضعت نفسك بني يدي اهللا وسلمت حياتك له، أؤكد لـك 

إن اهللا  . السنوات ستكون ذات قيمة، ألن اهللا جيهزك أثناءها لتخدمه ولتعمل مـشيئته           
  .ذلك برناجماً عظيماً حلياة اإلنسان الذي يفتح قلبه لنعمة املسيح، فأدعوك أن تفعل يضع

  :القلب داود نقي

ن يـسى  إ»: النيب ليمسح داود ملكاً لبين إسرائيل، تقول التوراة عندما جاء صموئيل
عنـدما  . أما داود فقد كان مستعداً دائماً. «يأتوا إىل الذبيحة قدس أوالده السبعة حىت
كانت حياته طـاهرة،  . مل يكن داود حمتاجاً لالغتسال أو التطهري جاء رجل ا هللا للعبادة
  .وكان قلبه دوماً للرب
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بك كـل  قل تصاحل مع جارك، انزع من. وحنن اآلن ندعوك أن ترتع من قلبك اخلصام
أصحاب  إن. كن شاكراً على كل شيء، مستعداً أن تتقابل مع اهللا يف أية حلظة. شكوى

حيبونه من  القلب النقي يستطيعون أن يكلموا اهللا دائماً، ليس بينهم وبينه حاجز، ألم
  .غري خوف كل قلوم، حباً جيعلهم مستعدين دوماً أن خياطبوه وأن يتقربوا إليه يف

  :وددا اهللا يدرِّب

ودربه . داود ليملك على بين إسرائيل، فعلَّمه عن عظمته وعن حمبته كان اهللا جيهز عبده
وكان داود مستعداً هلذا، فكان منفـتح القلـب   . ليجعل منه ملكاً عظيماً تدريباً كافياً

  .اهللا معه دوماً ملعامالت

ودي يوسيفوس اليه يقول املؤرخ. أنه كان متواضعاً: وهناك صفة أخرى مجيلة يف داود
. «إسرائيل ستكون ملك بين»: إن صموئيل النيب مهس يف أذن داود وهو ميسحه ملكاً

  .املسحة األغلب أن إخوته مل يفهموا معىن. ولكن هذا مل جيعله يتكرب أو ينتفخ أبداً

سيصري ملكـاً،   وكنا نظن أن ميتنع داود عن العودة إىل رعاية أغنامه بعد أن عرف أنه
لقد رجع داود . حيدث لكن شيئاً من هذا مل.  إخوته برعاية الغنم بدالً منهوأن يقوم أحد

  .بتواضع وبغري كربياء اختار اهللا داود ووافق داود على االختيار،. إىل أغنامه كما كان
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ولنتعلم مـن  . بسيطاً ليعطنا اهللا التواضع الذي جيعلنا نقبل أن نقوم بأي عمل مهما كان
يأْت ليخدم بلْ ليخدم وليبـذلَ   ابن الْإِنسان أَيضاً لَم» :  قالمثال السيد املسيح الذي

نةً عيدف هفْسن ريِين١٠:٤٥مرقس (« كَث).  

   الفصل الثاني

  داود في القصر الملكي

لكن كيف يصري داود ملكاً؟ ال بد . داود ملكاً مقبالً لبين إسرائيل مسح صموئيل النيب
ولقد جاءت الفرصة لداود . ويتدرب، ليصبح صاحلاً ومستعداً للملك يتعلم ويفهمأن 

وعندما ذهب إىل القصر أحبه شاول، . شاول امللك ليذهب لقصره ملا وصلته دعوة من
داود يف قصر شاول حارساً للملك يشغل وظيفة حامل سالح  وبقي. وطلب أن يالزمه

نا إىل عمل دون أن جيهزنا له، ليكون فـضل  إنه ال يدعو !ما أعجب ترتيب اهللا. امللك
وعندما يكلفك اهللا . داود، وعمل على جتهيزه ليكون ملكاً دعا اهللا. القوة هللا وليس منا

   .تقوم ا مبهمة فإنه جيهزك هلا قبل أن

   :شاول يمرض

أُصيب مبرض شديد، وحاول كبار أطباء اململكة أن يعاجلوه، لكن  كان امللك شاول قد
 فَلْيأْمر سيدنا عبِيـده »: قال. رجاله فكرة املوسيقى اليت تشفي فاقترح أحد. بغري نفع

ودبِالْع برالض ِسنحلٍ يجلَى روا عشفَتأَنْ ي هامقُد.    وحالـر ـكلَيكُونُ إِذَا كَانَ عيو
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هأَن لِ اللّهبق نيُء مدالر فَت هدبِي رِبضييبوكـان بنـو   ). ١٦:١٦صـموئيل  ١(« ط
كانوا يودعون . املوسيقى، يستخدموا يف العبادة واملناسبات املختلفة إسرائيل بارعني يف
باملوسيقى، وحيتفلون ا يف االنتصارات، ويستخدموا يف النهـضات   الضيوف األعزاء

ك باملوسـيقى  بىن حنميا حائط أورشليم ودشن اهليكل احتفلوا بـذل  وعندما. الروحية
  .(٣٥:٢٥ أيام ٢(اجلنازات استعملوا فيها املوسيقى  حىت). ١٢:٢٧حنميا (

العزف بالعود  فتشوا يل عن رجل حيسن»: ووافق امللك شاول على اقتراح رجاله وقال
الْبيتلَحمي يحـِسن الـضرب،    رأَيت ابناً ليسى»: فقال واحد من رجاله. «وأتوا به إيلّ

صـموئيل  ١(« وفَصيح ورجلٌ جميـلٌ، والـرب معـه    وهو جبار بأْسٍ ورجلُ حربٍ
فعندما كان الروح الـشرير  . وبدأ داود مهمته. الكالم فارتاح شاول هلذا). ١٦:١٨

العود فريتاح امللك، ويـذهب عنـه الـروح     جييء على شاول كان داود يعزف على
على الرحب والسعة، وكان هـذا   اود إىل قصر امللك ودخلوهكذا وصل د. الرديء

  .وليتعلم شئون اململكة تدبري اهللا الصاحل ليتواجد داود يف القصر امللكي

  :شاول سبب مرض

. شاول؟ تقول لنا التوراة إن مرض شاول كان بسبب الشعور بالذنب ترى ملاذا مرض
وكانـت كلمـات   . د ضاعت منهراضٍ عنه، وعرف أن اململكة ق لقد شعر أن اهللا غري

لأَنك رفَـضت كَلَـام   »: فلقد قال صموئيل لشاول .صموئيل له مثل سيف ميزق قلبه
بالر كفَضفَر ،بيلَ الرائرلَى إِسكاً علكُونَ مأَنْ ت نلَكَةَ... ممم بالر زِقّميلَ  يائرإِس
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ا ليهطعيو موالْي كنعريخ وي هالَّذ بِكاحص كنوكان ). ٢٨ و١٥:٢٦صموئيل ١(« م
  .صموئيل يقصد بذلك داود

يفعل شيئاً  طلب اهللا من شاول طلباً فاستحسن شاول أن. لقد عصى شاول صوت اهللا
حريصاً علـى   ومل يعتذر شاول ومل يعترف خبطيته للرب، فقد كان. غري ما طلبه الرب

   . كل شيء، وهكذا حرم نفسه من رمحة اهللاكرامته وكربيائه فوق

احلزن والضيق واألمل من  إن قوة اهللا تكون بركة لنا إذا أطعنا اهللا، لكن إذا عصينا يكون
إن . ويستخدمه للشر وكل من يرفض إرشاد الروح القدس يستويل عليه إبليس. نصيبنا

الرب يفتح قلبه  فضوكل من ير. اهللا يقبلك إذا قبلته يف قلبك، لكن إن رفضته يرفضك
وإرادته الصاحلة، أو  وال ميكن أن خندم سيدين، فإما أن ختدم اهللا. إلبليس دون أن يدري

  .جهة إرادة اهللا ال بد من اختاذ موقف سليم من. ال مكان للحياد. أن ختدم الشيطان

   :تضحية داود

ز بغري تضحية، لكن ال يوجد امتيا. داود يف قصر شاول كان امتيازاً رمبا تظن أن وجود
ترك غنمه اليت حيبها، وترك الطبيعة اجلميلة اليت كان . هذا االمتياز فلقد دفع داود مثن

ترك بيت أبيه واألرض اليت نشأ فيها، ترك حريته اليت كان يتمتع ـا يف   .يرى اهللا فيها
  .أغنامه مع اخلالء الواسع
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صموئيل النيب   ألن زيارةهل يفرح. وال شك أن يسى أب داود كان بني احلزن والفرح
سيتركه ويتـرك   لبيته أمثرت، وشق داود ابنه طريقه إىل العرش؟ أو هل حيزن ألن داود
الرب »: يقول فيها رعاية الغنم؟ على أن شعور داود بدا واضحاً من املزامري اليت كتبها

لأَنك أَنت إِلـه  . ي حقِّك وعلِّمنِيدربنِي ف .أَنت قَابِض قُرعتي. نصيب قسمتي وكَأْسي
لخائفيـك وفَعلْتـه    ما أَعظَم جودك الَّذي ذَخرتـه . انتظَرت الْيوم كُلَّه إِياك. خلَاصي

 تخفيهِم في. د الناسِتسترهم بِِسترِ وجهِك من مكَايِ .للْمتكلني علَيك تجاه بنِي الْبشرِ
عجباً رحمته لـي فـي مدينـة     مبارك الرب لأَنه قَد جعلَ. مظَلَّة من مخاصمة الْأَلْسنِ

ةنصح٢١-٣١:١٩، ٢٥:٥، ١٦:٥مزامري (« م).  

أن تعـرف   ولحـا . أيها القارئ، هناك قصد من خلقك، فقد رسم اهللا برناجماً حلياتك
أن اهللا ال  كن مستعداً أن تدفع الثمن، ولكن ثـق . اخلدمة اليت يريدك اهللا أن تقدمها له

  .بد أن جيازيك، فإن تعبك لن يكون باطالً يف الرب

عملُه، مخلُوقني في الْمـِسيحِ   لأَننا نحن»: ما أمجل ما قال اإلجنيل املقدس عن املؤمنني
مأَعل وعسيقبس قَد ،ةحالا الٍ صيهف لُكسن كَيا لهدفَأَع لقـد  ). ٢:١٠أفسس (« اللّه

هـل أنـت   . عمالً صاحلاً لتقوم به، وهو مستعد أن جيهزك لذلك سبق اهللا أن أعد لك
  اهللا؟ مستعد لتؤدي ما يكلفك به

  :لداود وصف جميل
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 رأَيت ابناً ليسى الْبيتلَحمي »:شاول داود يف ذلك الوقت قال وقد وصف أحد رجال
« جميلٌ، والـرب معـه   يحِسن الضرب، وهو جبار بأْسٍ ورجلُ حربٍ وفَصيح ورجلٌ

نرجو أن جيعلـها اهللا مـن    فلنتأمل هذه الصفات اجلميلة اليت). ١٦:١٨صموئيل ١(
  :نصيبنا

ا وصل إىل  وكانت هذه هي املقدرة اليت. داود حيسن العزفكانت الصفة األوىل أن   
كـثرياً   كان يعزف على العود هو يرعى غنمه، وال بد أن غنمه سعدت. القصر امللكي

العـزف   مل يكن يعرف أن. لكن األكثر من ذلك أن داود كتب مزامريه العظيمة. بعزفه
 طاه تلـك املوهبـة، الـيت   لكن اهللا يف صالحه أع. على العود سيقوده إىل قصر امللك

  .استخدمها مبقدرة وأمانة ليخدم ا اهللا والناس

العزف، وحنن  لقد صرف وقته يف. وحنن نتعلم من داود أن نصرف وقتنا يف شيء نافع  
تكون لنا هواية  جيب أن. جيب أن نفتدي الوقت ونستفيد منه ونتعلم خالله أشياء تنفعنا

كيف تصرف  ما هي هوايتك؟. انتهاء عملنا اليومينافعة نصرف فيها وقت الفراغ بعد 
  .وقت فراغك؟ اعمل شيئاً ينفعك، وتعلُّم شيئاً ينفع اآلخرين

شـجاعاً   كـان داود . نعم. «جبار بأس ورجل حرب»إن داود : وهناك وصف آخر  
 كان إذا جاء لص يقاومه دون خوف، ألن اللص ال يأيت إال ليسرق. وهو يرعى غنمه
كان . يقابله جبار البأس الذي ال خياف     « مفترس»وكان إذا جاء وحش     . ويذبح ويهلك 
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وكانت هذه الـصفة املمتـازة يف   . رجل حرب يقاوم الوحش وخيلّص غنمه منه داود
  .احلرب نافعة له يف مستقبل أيامه كملك على بين إسرائيل الشجاعة ويف

يكلفـك   ب، وماهل عندك الشجاعة لتقف إىل جوار احلق، تدافع عما تظن أنه صوا  
 اهللا أن تفعله؟ هل لك شجاعة أن تقف يف وجه التجربة وتقاوم إبليس؟ كن رجل حرب

قاوم إبليس ليهرب منك، ألن إبليس كأسد زائر جيول ملتمـساً مـن             . روحية مقدسة 
  .يبتلعه

الكالم، فكتـب   كان فصيحاً يف. ووصف رجل البالط امللكي داود بقوله إنه فصيح  
فـصاحتها ومجـال    والذي يقرأ مزامريه يرى.  اليت نرتلها إىل يومنا هذااملزامري اجلميلة

ويقول رسول . املناسب الفصيح هو الذي خيتار الكلمة املناسبة ويقوهلا يف وقتها. معانيها
 الْكَلَامِ فَذَاك رجلٌ كَاملٌ، قَادر أَنْ يلْجِـم  إِنْ كَانَ أَحد لَا يعثُر في»: املسيحية يعقوب

دسهل أنت فصيح يف الكالم؟ هل سلمت لسانك للـرب   .(٣:٢ يعقوب(« كُلَّ الْج
  ليستخدمه؟

أشقر مع  كان»: ولقد وصفته التوراة بالقول. «إنه رجل مجيل»: وهناك وصف رابع  
  .»حالوة العينني وحسن املنظر

س، وميكـن أن  والنا أيها القارئ الكرمي، ميكن أن جتعل يديك مجيلتني عندما ختدم اهللا  
ميكـن أن  . لطيفة جتعل شفتيك مجيلتني عندما تقول كلمة حلوة وتشجع إنساناً بكلمة
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عينيك مجيلتني  ميكن أن جتعل. جتعل رجليك مجيلتني عندما تذهب إىل بيت الرب تسبحه
كلمة اهللا، فتكـون   عندما تنظر دائماً إىل اجلانب املشرق من األمور، وعندما تقرأ ما

  .اً لرجلك ونوراً لسبيلكالكلمة سراج

حياتـك هللا فتـصبح    ميكن أن تسلّم. «اهللا يدير معهداً للتجميل»: قال أحد األتقياء،  
إن كنـا نطيعـه ونعمـل     وجيعل اهللا حياتنا مجيلة. مجيالً مجاالً روحياً مقدساً ميجد اهللا

  .نجتمل اإلنسا لكن النعمة هي اليت. إن اخلطية جتعل اإلنسان قبيحاً. بوصاياه

صاحب احلياة . حياتنا  واهللا ينعم علينا بأن يجمل-« مجال احلياة»وكلمة نعمة معناها   
فاهللا يعطـي مجـاالً   . جماناً والنعمة تعين مجال احلياة. اجلميلة هو الذي نال نعمة من اهللا

جماناً ملـن ال يـستحق، فـنحن ال     وهو يعطي مجال احلياة. حلياتنا وهو الذي يدفع مثنه
إنين أدعوك أن تفـتح  . مجال احلياة ق شيئاً من رضاه، لكنه يف حمبته اإلهلية يعطينانستح

  .قلبك لتقبل نعمة اهللا فتكون مجيالً هللا

مـا  . «معه الرب»: وهناك صفة خامسة أطلقها رجل البالط امللكي على داود، قال  
ميكن  حولناأال تالحظ معي أن الناس من . أعظم هذه الشهادة عن داود، أن الرب معه

 »كان الرب مع يوسف فكان رجالً ناجحـاً »: أن يالحظوا أن اهللا معنا؟ تقول التوراة
  .»الرب معكم ما دمتم معه»: وتقول أيضاً) ٣٩:٢٣تكوين )
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أنت مع اهللا؟  هل. خذ معك إله داود. هل ستسافر إىل بلد بعيد؟ خذ معك إميان داود  
  .ككإن كنت معه سيكون معك، لن يهملك ولن يتر

فيك؟ اطلب  عندما يراك الناس، ماذا سيكون حكمهم عليك؟ ما هي الصفات البارزة  
  .من اهللا أن جيعل حياتك مجيلة، ذات رائحة زكية

   

   

   الفصل الثالث

  داود وجليات

رأينا داود يعزف على العود للملك شاول املـريض، حـىت ارتـاح     يف الفصل املاضي
ويبدو أن امللك حتسن فسمح لداود أن يرجـع إىل  . مرضه وطابت نفسه، وذهب عنه

وحدث أن أعداء بين إسرائيل اجتمعوا . غنمه يف بيت حلم بيت أبيه، فرجع داود لريعى
واجتمع جيش بين إسرائيل على جبل مقابلهم، وكان  عليهم، ووقفوا على رأس جبل،

كن خرج رجـل  اجليشان الواحد على اآلخر، ول ومل يهجم. الوادي يفصل بني اجليشني
مبارز مبعىن أنه وحـده يطلـب أن    واحد من صفوف األعداء امسه جليات، وهو رجل

أذرع وشرب، أي ثالثـة أمتـار    كان رجالً طويالً جداً، طوله ستة. يبارز رجالً واحداً
تتحرك بأسلحتها، ومل يكن  كان مثل القلعة اليت. تقريباً، وكانت مالبسه ضخمة وخميفة
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يقف كل يوم مـرتني يف   وكان جليات. ن غطاء إال اجلبهة والوجهيف القلعة مكان بدو
رجالً خيرج إليه وحياربه،  الصباح واملساء يعير بين إسرائيل ويسخر منهم، يطلب منهم

ـ  . نصري لَكُم عبِيداً إِنْ قَدر أَنْ يحارِبنِي ويقْتلَنِي»: ويقول لْتقَتو ـهلَيا عأَن ترإِنْ قَدو ه
أربعني  وظل يكرر هذا الكالم). ١٧:٩صموئيل ١(« أَنتم لَنا عبِيداً وتخدموننا تصريونَ

  .يوماً كل يوم مرتني

  :المعرآة داود يزور أرض

وكان بني جنود شاول ثالثـة مـن   . وشعبه خائفني للغاية من جليات كان امللك شاول
ب إىل أرض املعركة ليسأل عن سالمتهم، ابنه داود أن يذه إخوة داود، فطلب يسى من
  .وليحمل هلم بعض الطعام

إسرائيل الـذين   وما أن وصل داود إىل هناك حىت اكتشف أن جليات الوثين يعير بين
اقتادوه إىل امللـك   وعندما. فقال داود إنه يقدر أن حيارب جليات. يعبدون اإلله احلي
الْفلسطينِي لتحارِبه لأَنك غُلَام وهو  تذْهب إِلَى هذَالَا تستطيع أَنْ »: شاول قال له امللك
فَجاَء أَسد  كَانَ عبدك يرعى لأَبِيه غَنماً،»: فَقَالَ داود لشاولَ. «صباه رجلُ حربٍ منذُ

ولَما قَام علَي . وقَتلْته وأَنقَذْتها من فَمه فَخرجت وراَءه. مع دب وأَخذَ شاةً من الْقَطيعِ
هكْتسأَم هلْتفَقَت هتبرضو ذَقْنِه نم .بالدو دالْأَس كدبلَ عيعاً قَتمج .  ينِيطـسلهذَا الْفو

 الـرب »: وقَـالَ داود . «فُوف اللّه الْحيلأَنه قَد عير ص الْأَغْلَف يكُونُ كَواحد منهما
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« مـن يـد هـذَا الْفلـسطينِي     الَّذي أَنقَذَنِي من يد الْأَسد ومن يد الدب هو ينقذُنِي
  .(٣٧-١٧:٣٣صموئيل ١(

ـ »: له فقال شاول. ويف هذا الكالم نلمس إميان داود بقوة الرب احلي احلقيقي ب اذه
 ولكن شاول تذكر أن داود بدون سالح، فطلـب أن يعطيـه  . «وليكن الرب معك

سالحاً، ولكن داود مل يقدر أن يلبس مالبس احلرب، ألنه مل يكن مدرباً علـى ذلـك،                
  .أنه سيكون خفيف احلركة بدون تلك املالبس، فوافق شاول كما

  :جليات داود يقتل

. آه اجلبار حىت احتقره، وشتم داود وإهلـه وما أن ر. جليات اجلبار وذهب داود ليقابل
بِاسـمِ رب   وأَنا آتي إِلَيك. أَنت تأْتي إِلَي بِسيف وبِرمحٍ وبِترسٍ« :ولكن داود قال له

مهتريع ينيلَ الَّذائرإِس فُوفص إِله ودني .الْجدي يف بالر كبِسحي موهذَا الْي  لُـكفَأَقْت 
كأْسر أَقْطَعاِء .ومورِ السطُيل موهذَا الْي نيينِيطسلشِ الْفيثَثَ جي جطأُعو   ـاتانويحو

إِله دوجي هضِ أَنكُلُّ الْأَر لَمعضِ، فَتيلَ الْأَرائرإِسـ . ل يس وتعلَم هذه الْجماعةُ كُلُّها أَنه لَ
فيبِس وهو بلرل برأَنَّ الْحل ،بالر لِّصخحٍ يملَا بِرا  ونـديل كُمفَعدصـموئيل  ١(« ي

٤٧-١٧:٤٥).  

يف جبهـة   وكان السالح الذي قرر داود أن يستعمله مقالعاً وحجارة يرسلها لتستقر
أما التصويب  .م واليد الثابتةوكان هجوم داود حيتاج إىل التصويب السلي. اجلبار الوثين
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حجـراً   فقد تعلَّمه وهو يرعى غنمه، ألنه حني كانت إحدى غنمه تبتعد كان يـصوب 
أما . األغنام مبقالعه ويرميه أمام أنفها لترجع الضالة عن طريق الضالل، وتسري مع بقية

  .وتساعده اليد الثابتة فقد كانت له بتأثري إميانه بقوة الرب اليت ديه

وكان . جليات جه داود جليات بقوة من عند الرب، وصوب حجراً أملس إىل جبهةوا
مل . األرض  وسقط علـى وجهـه إىل   التصويب صحيحاً، فارتز احلجر يف جبهة اجلبار،

وكـان   .يكن اجلبار يظن أن الضربة ستأتيه من مقالع بسيط، ونسي أن جبهته عاريـة 
  .احتقاره لداود الصغري سبباً يف هالكه

. يف الوادي كان اجليشان واقفني على اجلبل، وكان كل جندي يرى املعركة اليت حتدث
حنـو ثالثـة    مل يكن أحد من الوثنيني ينتظر هزمية بطلهم العظيم جليات الذي بلغ طوله

النـصر،   وعندما رأى الوثنيون أن بطلهم مات، هربوا وهتف بنو إسرائيل هتاف. أمتار
  .بالدهموخرجوا وراءهم يطردوم من 

مزموره الرابـع   انتصر داود على اجلبار الوثين جليات، وما أمجل ما كتب بعد ذلك يف
لأَنك أَنت خلَّـصتنا مـن   . يخلِّصنِي لأَني علَى قَوسي لَا أَتكلُ، وسيفي لَا»: واألربعني

تيزأَخا، وينايِقضا مينضغبم .فْتن إِلَىبِاللّه دمحن كماسو كُلَّه موالْي ررِ خهمزمور (« الد
٨-٤٤:٦).  

   :داود آيف انتصر
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كان جليات عظيماً يف جسده، وعظيماً يف تسليحه، . من جليات كان داود بطالً أعظم
ولكن داود كان أعظم، ألن بطولتـه  . وهو يهدد بين إسرائيل وعظيماً يف حالته النفسية

   .وثقته يف قوة اإلله الذي سينصره  من حبه إلهله،كانت نابعة

  :عظيمة، نصلي أن تتحقق لنا كانت يف داود صفات

 إخوته أصـغى إىل   فعندما ذهب إىل ميدان املعركة ليسأل عن. وداعته كان بطالً يف  
وابتدأ . «من هو هذا الوثين حىت يعير صفوف اهللا احلي؟»: إهله، فقال جليات وهو يعري

إن امللـك  »: الواقفني عن مصري الرجل الذي يقتل جليات، فقالوا لـه  لرجاليسأل ا
مبعىن أـم ال  (« هذا الرجل، ويزوجه ابنته، وجيعل بيت أبيه أحراراً شاول قرر أن يغين

أَنـا  »: ومسع أليآب أخ داود األكرب أسئلة داود فغضب عليه وقال له .(يدفعون جزية
تملع رشو اَءكرِيبكبرى الْحرتل لْتزا نمإِن كأَنل ،١٧:٢٨صموئيل ١) » قَلْبِك .(

اهللا، كمـا نـرى    ويف كالم أليآب نرى احلسد، وعدم الشعور باملسئولية من حنو خدمة
وماذا »: له وكان ميكن أن جياوب داود على أخيه حبسب محاقته فيقول. احتقاره ألخيه

بـذات   كَلِّم جليات خبشونة قبل أن تكلمين أنـا ! فعلت أنت يف احلرب؟ إنك خائف
 ولكن داود كان عظيماً يف وداعته، فقد انتصر على الغضب واحتمل كالم. «اخلشونة

 ما أمجل ما قال إمام احلكماء سليمان، وكأنه يصف أبـاه داود يف هـذا  . أخيه القاسي
أمثال (« ممن يأْخذُ مدينةً ك روحه خيراَلْبطيُء الْغضبِ خير من الْجبارِ، ومال»: املوقف
عندما مسع سخرية أخيه ضـبط نفـسه    وتقول لنا التوراة املقدسة إن داود). ١٦:٣٢
  .(١٧:٢٩ صموئيل١(« ماذا عملت اآلن؟ أما هو كالم؟»: وقال
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نفـسه  الذي حيفظ  لكن. أيها القارئ الكرمي، كثريون أبطال يف القوة أو يف مجع املال  
طُـوبى  « :يف وقت الغضب هو البطل احلقيقي ألنه وديع، ولقد قال الـسيد املـسيح  

ضرِثُونَ الْأَري مهأَناِء، لعدلْوالوديع األرض كلها، إذ  ولقد ورث داود). ٥:٥مىت (« ل
  .جعله اهللا ملكاً عليها

ملقالع، لكنه قال إنه يتكل با مل يذكر أبداً أنه قادر على التصويب. كان بطالً يف إميانه  
والدب، إال عندما شدد عليـه   ومل يذكر للملك شاول حكاية قتل األسد. على قوة اهللا

كان داود بطالً يف إميانه،  .شاول بالسؤال، وخاف أن مينعه امللك من أن حيارب جليات
وقـد  كان يعرف إهلـه،  . الوحيد أرجع اد كله هللا، وقال إن اهللا هو مصدر االنتصار

  .ولقد كان .وأدرك أن اهللا قادر أن ينصره هذه املرة. تعامل معه

ينكر نفسه، وأننـا عنـدما    إن معامالتنا املستمرة مع اهللا تعلِّمنا أن إهلنا أمني، وأنه ال  
يف اإلميان يف وقـت   كان داود بطالً. نتمسك مبواعيده يستجيب لنا ويعطينا ما نطلب

  . وكان إميانه مصدر انتصارهكان فيه عدد املؤمنني قليالً،

مل . ميجد اهللا كان كل غرضه أن. وكان داود بطالً يف تواضعه، أعطى اد كله للرب  
هذا . للرب يفتخر بنفسه وال بقدرته، لكنه قال إن الرب هو مصدر النصر، ألن احلرب

يزِيد وأَنـي أَنـا   ذلك  ينبغي أَنَّ»: ما فعله يوحنا املعمدان عندما قال عن السيد املسيح
قُصبطرس عندما أقام األعـرج،   وهذا ما أعلنه رسول املسيحية). ٣:٣٠يوحنا (« أَن

تتعجبونَ من هذَا، ولماذَا تشخـصونَ   ما بالُكُم» : وقال للرجال املذهولني من املعجزة
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« مجـد فَتـاه يـسوع    لْنا هذَا يمشي؟ إِنَّ إِله آبائنا،بِقُّوتنا أَو تقْوانا قَد جع إِلَينا كَأَننا
  .(١٣ و٣:١٢أعمال (

بطولـة   وأنت أيها القارئ، هل لك الوداعة فال تغضب بل تضبط نفسك؟ هـل لـك  
  هللا؟ اإلميان فتثق يف الرب الذي ينقذ؟ هل لك بطولة التواضع فتنسب القوة والفضل

العدو األكـرب   وإبليس. اهللا، جييء أعداء كثريون ضدناكما كان جليات يعري صفوف 
... على اهللا ولكن النصرة الدائمة لك إن كنت تعتمد. يهجم علينا كل حني كأسد زائر

تصلي  إن كنت. إن كنت تصلي وتطلب عون اهللا، فستجد النصرة حاضرة عندك دائماً
  .وبابك مغلق تقدر أن تغلب التجربة وبابك مفتوح

   

   الرابعالفصل   

  داود يصادق ابن الملك

وال بـد أن  . جليات اجلبار، سأل شاول عن داود وعـن عائلتـه   ملا انتصر داود على
وكَانَ لَما فَرغَ »: وداود كان طويالً، ألن التوراة تقول احلديث الذي جرى بني شاول

عالْكَلَامِ م نم بِن لَّقَتعاثَانَ توني فْسلَ أَنَّ ناوشهبأَحو ،داوفْسِ د   فْـِسهاثَـانُ كَنوني »
وعندما مسع كالمه  لقد أحب يوناثان داود عندما رأى شجاعته،). ١٨:١صموئيل ١(
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صاحب شخـصية   وال شك أن داود الراعي املرمن كان. اجلميل وملس لباقته يف احلديث
أكثر مـا    نعتقد أن:ولكن هناك نقطة مهمة. جذابه تأسر القلوب، فاجنذب إليه يوناثان

يوناثان  جذب يوناثان إىل داود كان تقواه ووجود الرب معه، إذ تقول التوراة إن نفس
 لقد كانت هذه احملبة عميقة مؤسسة على شيء مشترك يف نفـس . تعلَّقت بنفس داود

 ولقد رأى يوناثان يف داود بركة عظيمـة . داود ونفس يوناثان، هو التقوى وحمبة اهللا
 وكل أوالد اهللا يـشعرون بـا حملبـة   . فأحب يوناثان داود. وخلري الشعبخلدمة اهللا 

 لبعضهم، ألن روح اهللا القدوس الساكن فيهم جيعلهم واحداً ويربط قلوم بعـضهم 
  .ببعض

  :داود اهللا يعوِّض

يف الصباح قبـل أن يهـزم داود   .. كثرياً بتلك الصداقة اجلديدة لقد عوض اهللا داود
من أخيه األكرب أليآب، إذ قال له إنه متكرب شرير القلـب،   شنةجليات مسع كلمات خ

والرب . ويف املساء عوض اهللا داود صديقاً أفضل من األخ .ومل جياوب داود على أخيه
إن كان الذي يـسقي  . إنه جيازي خري اجلزاء. بدون تعويض الصاحل ال يترك واحداً منا

، فكم باحلري الذي حيارب يف سـبيل  ال يضيع أجره أخاه كأس ماء بارد باسم املسيح
قاس يف سبيل خدمة اهللا فإن اهللا سيعوضـك   مهما مسعت من كالم! الرب ويعمل عمله

  .ويعطيك أعظم من كل تعب تتعبه
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فماذا يعطي داود  .نشأت تلك الصداقة العظيمة بني يوناثان وداود خالية من الغرض  
يوناثان صـديقاً   ان شرفاً لداود، وكاناملسكني ليوناثان ابن امللك؟ كانت صداقة يوناث

فهـل  . وحمب مل يصادق داود ألنه يطلب منه شيئاً، بل ألنه خملص. خملصاً بدون غرض
  أنت صديق خملص حتب أصحابك بدون أنانية؟

الـيت كـان    أحب يوناثان داود فأعطاه اجلبة، وهي. مث كانت هذه الصداقة مضحية  
). حزامه)  أعطاه سيفه وثيابه وقوسه ومنطقتهمث. يلبسها الشخص العظيم فوق مالبسه

التوراة  وال تذكر. وهي هدية مثينة، ألن هذه الثياب واألسلحة ثياب وأسلحة ابن امللك
كـبرية هلـا    رمبا تكون هدية داود بسيطة، ال قيمة مادية. أن داود أعطى يوناثان هدية

هـدايا بـاملرة     مل يقدم داودورمبا. بالقياس إىل هدية يوناثان، لذلك مل تذكرها التوراة
تضحي أنت مـن   والصداقة العظيمة فيها دوماً تضحية، فهل. ليوناثان ألنه فقري بسيط

  أجل أصدقائك؟

يوناثـان   وكانت صداقة دائمة، بقيت طوال حياة يوناثان وداود، فقد أحـب داود   
 بةصديق يصادق صديقه، وتستمر احمل! كم من صداقة كانت وانتهت. ونسله من بعده

 ينسى اإلنسان كل احملبـة واأليـام  . بينهما إىل أن حتدث غلطة، تكون اية الصداقة
  !ويذكر الغلطة الواحدة، فتنتهي صداقة سنوات ألجل غلطة. احللوة

  .حتبهم أيها القارئ الكرمي، عليك أن تكون صديقاً تستمر صداقتك مع الذين  
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قطع يوناثـان  »: التوراة تقول. «مام اهللاأ»وكانت صداقة مقدسة، تصفها التوراة أا   
فقد كان هناك عهـد   كان العهد جزءاً من الدين،). ١٨:٣صموئيل ١(« وداود عهداً
قطع »والكلمة . اهللا ودخل يوناثان مع داود يف عهد حمبة وصداقة أمام. بني اهللا وشعبه

زي كل واحـد  وجيا معناها أن الذي يكسر العهد يتقطع ويهلك، فإن اهللا يشهد« عهداً
هـل  . اهللا ال شك أن سر دوام هذه الصداقة كان يف أا كانـت أمـام  . حسب عمله

  صداقتك مع أصحابك ترضي اهللا؟ وهل هي أمام اهللا؟ هل أنت صديق مقدس الصداقة؟

قـد  . بركـة  كل من يباركه الرب يعطيه الصديق املخلص، ألن الصداقة املخلصة أكرب
 لكـين . د الصداقة، وقد تتأسف أم غري خملـصني تقول إن األصحاب ال حيفظون عه

ال تم بإصـالح    . أرجوك أن تصلح عيوب نفسك قبل أن حتاول إصالح عيوب الناس          
  .صديقك قبل اهتمامك بإصالح نفسك أخالق

صديقاً لك،  خذه. وال تنس أن الصديق الواحد الذي يبقى معك دوماً هو السيد املسيح
 .جتد السالم والنجاح

  خامسالفصل ال

  داود شاول يحاول أن يقتل

انتصار داود على جليات، ألن نساء بين إسرائيل خرجن للغناء  غضب امللك شاول يوم
مبعىن أنه قتـل عـشرات   « قتل شاول ألوفه وقتل داود ربواته« :هتافاً بالنصر، وقلن
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اود، أنه وهو امللك تغني النساء أنه قتل ألوفاً، بينمـا د  كيف: األلوف، فاغتاظ شاول
أنه قتل عشرات األلوف؟ استاء شاول للغاية، ومأل احلـسد   وهو خادم امللك، يغنني له

وكَانَ فـي الْغـد أَنَّ الـروح    »: القدمي، فتقول التوراة قلبه، وعندها رجع إليه مرضه
نيَء مدالر  ـتيالْب طسي وف نجلَ واوش محاقْت لِ اللّهب١٨:١٠صـموئيل  ١(« ق). 

وأسرع داود يؤدي واجبه من     . كلمات غناء تقلب حياته وتغير حاله     ... مسكني شاول 
وطلب امللك شاول من ولـده يوناثـان أن   . امللك، فأخذ العود وجعل يعزف عليه حنو

مل يهـتم  . داود، ولكن يوناثان بقي حيب داود بالرغم من كل الظـروف  يترك صداقة
هتم بشتيمة أبيه له، وبقي خملصاً لصديقه داود رغم كل شاول، ومل ي يوناثان بغضب أبيه

  .شيء

يرتاح ويذهب عنه  يف املرات السابقة اليت كان داود يعزف فيها على العود، كان شاول
وكانت الغـرية   الروح الرديء، ولكن يف هذه املرة كان مرض الكراهية قد مأل قلبه،

ولكن  .دة، وأشرعه وضرب داودتنهشه، فأخذ الرمح الذي كان امللك ميسكه بيده عا
 وعاد داود يعزف على العود مرة أخرى فأشرع شاول. داود حتول من أمامه، فلم يقتله

. الرمح مرة ثانية وضربه، ولكن داود حتول من أمامه مرة أخرى فلـم يقتلـه الـرمح                
. ومل يكن هذا سبب توبة لـشاول . شاول أن الرب مع داود، ألنه قد فارقه هو وعرف
كان ميكن أن يتبكـت  . كان هذا سبب حقد أكثر من شاول على داود ، لقدبالعكس

  .لألسف زاد يف خطيئته، فأبعد داود عنه شاول على خطاياه، لكنه
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شـاول   كان قلب. صحيح أن الشمس اليت تلين الشمع، هي نفسها اليت جتفف الطني
  .مثل الطني مل تلينه الشمس، لكنه زاد جفافاً وزاد خطية

. امللك يـشفى  ل أن يقتل داود، وظل داود يعزف بعوده ليقوم بواجبه، لعلحاول شاو
 حيتـاج إىل « مـسكني »ال تنس أن العدو الذي يقاومك ألنك تفعل اخلري شـخص  

اعمل الواجب معه بكـل اخلـري ألنـه         . ال تقطع صلتك به، لكن ساعده     . مساعدتك
 املقاومة، بل بـالعكس  ال تفشل من. تترك الواجب، وال رب من املسئولية ال. مريض

اآلخرين لك دافعاً يدفعك لزيادة خدمتك هللا، فـإن اهللا مل يعطنـا روح    اجعل مقاومة
عندما يقاومك الناس ألنك تفعل اخلري، افرح واستمر يف . القوة واحملبة الفشل بل روح
  .تفشل، ألنك ستحصد يف وقته إن كنت ال تكل عمل اخلري، وال

  :ألف داود رئيس

أن حيتمل منظر داود أمامه، ألن املؤمن يذكِّر اخلـاطئ خبطيتـه،     امللك شاولمل يستطع
فكان داود خيرج ويدخل أمـام الـشعب،   . وجعله رئيس ألف فأبعد شاول داود عنه،

كان اهللا جيهز داود للمملكة، إذ جعل قـادة  . وتقواه فأحبه الشعب ألم رأوا حكمته
 شاول يرجو أن خيطئ داود خطيـة جتعـل   وكان. باستمرار الشعب يرونه وحيتكّون به

. مجيع طرقه، وكان الرب معه، فأحبه الـشعب  الشعب يثور ضده، لكن داود أفلح يف
لكن كراهيته لداود كانت قـد بلغـت    كان ميكن أن شاول يعرف إرادة اهللا وخيضع،

  .درجة عظيمة جعلته يفزع من جناح داود وخياف
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اجلديـد يف    فعندما مسع هريودس أن املولودولقد عمل هريودس امللك ما عمله شاول،
املولود  بيت حلم هو ملك اليهود، أمر بقتل كل أطفال بيت حلم، ليموت امللك اجلديد

مـن   ولكن عناية اهللا حفظت املسيح ابن داود، كما حفظت داود. بني أولئك األطفال
 وفشل هريودس وفشل شاول من قبله، وسيفشل كـل مـن          . يد امللك الشرير شاول   

  .اهللا، وسيستخدم الرب عنادهم خلري أوالده والمتداد ملكوته يقاوم أوالد

كحيـاة داود   رأينا كيف كان شاول يقاوم داود ألنه غار منه، ونصلي أن تكون حياتنا
نطلب مـن اهللا أن   وإن كانت هناك مقاومة لنا، فإننا. عامرة باحملبة هللا وباخلدمة للناس

: املزمـور الـسابع   ونصلي الصالة اليت صـالها داود يف يعيننا لنستمر يف عمل اخلري، 
«يقدالص تثَبارِ ورالْأَش رش هتني٧:٩ مزمور(« ل).  

  :الملك زواج ابنة

ولكن . أن يقتل داود بالرمح مرتني، فعينه رئيس ألف، لعله خيطئ فشل امللك شاول يف
كان امللك قـد  . يد أعدائه الوثنينيورأى شاول أن يقتل داود ب .داود مل يرتكب خطأ
أن يغنيه، وأن يزوجه من ابنته، وأن جيعل بيت أبيه : بثالثة وعود وعد من يقتل جليات

وعنـدما قتـل داود   . أم ال يدفعون ضرائب وال يشتغلون يف السخرة أحراراً، مبعىن
ذكّر وعوده وعندما فشل يف قتل داود ت. وعوده، ومل يعطه شيئاً جليات نسي شاول كل

ذَا بـأْسٍ   إِنما كُـن لـي  . ابنتي الْكَبِريةُ ميرب أُعطيك إِياها امرأَةً هوذَا»: فقال له. له
بالر وبرح ارِبح١٨:١٧ صموئيل ١(« و).  
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األعـداء ال   بيد»: وكان شاول يرجو أن يقتل األعداء داود وهو حيارم، وكأنه يقول
زوجها شاول  ووافق داود على أن يتزوج من مريب، لكن قبل أن يتم ذلك. «بيدي أنا

 وكان امللك شاول يرجو أن يغضب داود وخيطئ، فيكون هـذا سـالحاً  . لرجل آخر
أَبِي في  من أَنا وما هي حياتي وعشريةُ»: لكن داود تصرف حبكمة عظيمة وقال. ضده

ى أَكُونَ صتيلَ حائرإِسكلالْم رخيطئ داود يف هذا كله ومل). ١٨:١٨صموئيل ١(« !ه.  

أخيها يوناثان  رمبا مسعت ميكال من. ومسع امللك شاول أن ميكال ابنته بدأت حتب داود
قتل »: العذارى وقد يكون أا رأته وهتفت له مع. عن داود فأحبته بسبب ما مسعته عنه

داود يف يـد   ال لداود فرصة جديدة يوقع اورأى شاول أن حب ميك. «داود ربواته
يزوجـه ابنتـه    الوثنيني، فأرسل رجاله يقولون لداود إن امللك مسرور به، ويريـد أن 

مـسكني   إن مصاهرة امللك ليست شيئاً بسيطاً، وإنـه : وجاوب داود بتواضع. ميكال
يقتل  طلب أنفطلب شاول من رجاله أن يقولوا إن امللك ال يهتم باملهر، لكنه ي. وفقري

  .داود مئة رجل من الوثنيني، وأن يأيت بعالمة هذا القتل للملك شاول

كـان يرجـو أن    ومل يكن شاول يف الواقع يريد أن يزوج ميكال ابنته من داود، ولكنه
امللـك،   ووافق داود على شرط. ميوت داود وهو حياول أن يقتل مئة رجل من الوثنيني

 ورجع إىل شـاول . اود ال مئة رجل بل مئيت رجلوأخذ رجاله وذهب حيارب، وقتل د
لقد اكتشف أن الـرب     . ومل جيد شاول طريقة للهروب من وعده      . ومعه عالمة انتصاره  

  .جوار داود، ورأى أن ابنته ميكال حتب داود فزوجه منها يقف إىل
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لقـد  . البشر معنـا  وحنن نفكّر يف ما فعل شاول مع داود نرى ما يفعله: وهنا درس لنا
يرجـو أن   وعندما عزم أن حيقق وعده كـان . عد شاول داود، ولكنه مل حيقق الوعدو

 ووعود البشر دوماً وعود بـشروط، وقلـيالً مـا   . ميوت داود قبل أن يتحقق الوعد
 حىت إذا فتر عزمنا وضعف حبنا فإن وعد اهللا. اهللا وحده هو الذي يصدق دوماً. تصدق

 وليس مصدره اخلري الذي فينا،. ا بل من حمبة اهللاصادق دوماً، ألنه ال ينبع من صالحن
  .فعلى مواعيد اهللا فقط نضع اعتمادنا واتكالنا. بل أمانة اهللا اليت ال تتغري

  :الموقف يوناثان ُيصلح

داود بالرمح، وفشل يف أن جيعله خيطئ وهو رئيس ألف، وفشل  فشل شاول يف أن يقتل
لكن قبـل أن  . رر شاول أن يرسل رجاله ليقتلوهأخرياً ق. الوثنيني يف أن ميوت داود بيد
ابن امللك الرتاع، وصاحل أباه مع داود، فطلب يوناثان من داود أن  يذهبوا أى يوناثان

بعيد، وخرج يتمشى مع أبيه يف حقل، وبدأ يتكلم كالماً صـاحلاً عـن    خيتبئ يف مكان
ه مل يضر امللـك بـشيء؟   خيطئ ضد امللك، فلماذا يقاومه امللك مع أن قال إنه مل. داود

يكفي أنه خاطر بنفسه وقتل جليات، وكان يف ذلك . حسنة للغاية وقال إن أعمال داود
فَلماذَا تخطئُ . أَنت رأَيت وفَرِحت»: وقال يوناثان لشاول .اليوم خالص للشعب كله

  .(١٩:٥صموئيل ١(« برِيٍء بِقَتلِ داود بِلَا سببٍ؟ إِلَى دمٍ

حـي هـو   »: قائالً كان كالم يوناثان معقوالً، فوافق عليه امللك شاول، وحلف البنه
وأخربه أن أباه  ودعا يوناثان صديقه داود). ١٩:٦صموئيل ١(« داود ال يقتل. الرب
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كان غفرانه  لكن هل يهدأ شاول؟ هل. ورجع داود إىل القصر امللكي. امللك رضي عنه
  سيطر على شاول، وكان شاول قـد بـاع نفـسه   كان الشيطان قد! ال... حقيقياً؟

  .للشيطان، وال ميكن أن يؤمن جانب من حييا يف الشر

  الفصل السادس  

  شاول يتمادى في آراهية داود

شاول وهو جالس يف قصره، فأسرع داود إىل عوده يعزف عليه  رجع املرض إىل امللك
السلطان امللكـي، فـأراد أن   ميسك الرمح بيده عالمة  وكان امللك. يشفى لعل امللك

حيسب حساب املوقف، فهرب من أمام شـاول   يطعن داود بالرمح، ولكن داود كان
  .فاصطدم الرمح باحلائط وجنا داود

ال يـشفيه،   مل يهرب داود من الواجب، ولكنه كان قد وجد أن عالج شاول باملوسيقى
داود  ن ميكن أن يبقـى كا. لذلك فضل أن ينجو حبياته عن أن يؤدي خدمة بغري نتيجة

  لو كان يف هذا اخلطر فائدة للملك، ولكنه وجـد أن حالـة  -ويعرض حياته للخطر 
حاول أن تـصلح،    : وأنت أيها القارئ الكرمي   . شاول بدون عالج، فهرب لينجو حبياته     

ولكـن إن  . مستعداً أن تقوم بالواجب مهما تعبت، أو تعرضت حياتك للخطـر  وكن
تعمله ال ينفع الشخص الذي ختدمه، بل بـالعكس يـضرك   الذي  وجدت أن الواجب

  .حبياتك أنت، عندها رب لتنجو
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  :داود شاول يرسل ليقتل

أن زواج داود بابنته ميكال هو الفخ الذي ميكن أن يوقع فيـه   كان شاول امللك يعلم
أمام شاول أدرك شاول أن داود سريجع إىل بيته، فأرسل  وعندما هرب داود من. داود

ويظهر أن أحد رجال امللك شـاول أخـرب   . الصباح جنوده لرياقبوه ويقتلوه يفبعض 
ميكال مخَّنت ذلك، ألا أكثر من يعـرف   ميكال بعزم امللك على قتل زوجها، أو لعل

اليهودي يوسيفوس إن ميكـال علمـت أن    ويقول املؤرخ. صفات أبيها امللك الشرير
اإلعدام، ولذلك هربت داود من بيتها ب أباها شاول سيحاكم زوجها داود وحيكم عليه
وملا حضر رجال أبيهـا ليلقـوا   . بثوا بسرعة، مث أخذت متثاالً حبجم اإلنسان وغطته

فاحترم الرسل ابنة امللك، ومل يطلبوا  .القبض على داود قالت هلم إنه مريض يف الفراش
روه يف مرضـه،  داود، فأمرهم أن حيض تفتيش البيت، وعادوا إىل امللك خيربونه مبرض

داود وفتشوه، فوجـدوا التمثـال    فعاد الرسل من جديد إىل بيت. ألنه يريد أن يقتله
لماذَا خـدعتنِي، فَأَطْلَقْـت   « :وغضب شاول وسأل ابنته. فأخربوا شاول رب داود

« مـاذَا أَقْتلُـك؟  أَطْلقينِي، ل: هو قَالَ لي»: لشاولَ فَقَالَت ميكَالُ« عدوي حتى نجا؟
  .(١٩:١٧صموئيل ١(

يهدم البيـوت   ال شيء. لقد امتأل بيت امللك شاول بالبغض، وال غرابة إن خدعته ابنته
حيقـد،   فالكراهية واحلقد يفسدان حياة الشخص الـذي . مثل عدم الغفران والكراهية

   .ويفسدان بيته، ويفسدان حياة اآلخرين الذين حيقد عليهم
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نتيجته وباالً على  بك حقد اتركه، ألنه يفسد حياتك وحياة غريك، وتكونإن كان يف قل
  .أوالدك وعلى نفسك وعلى الشخص الذي حتقد عليه

والـثالثني   ويقول معظم املفسرين إن داود كتب املزمورين السابع والعشرين والرابـع 
اصي، ممن أَخـاف؟  وخلَ اَلرب نورِي»: مبناسبة هروبه هذا، فامسعه يف إميان واثق يقول

إِنْ قَامت علَـي  . نزلَ علَي جيش لَا يخاف قَلْبِي الرب حصن حياتي، ممن أَرتعب؟ إِنْ
ب ملَاك الـر . يرفَعنِي علَى صخرة. لأَنه يخبئُنِي في مظَلَّته. ذلك أَنا مطْمئن حرب فَفي

يهِمجنيو يهفائلَ خوالٌّ حذُوقُوا. ح بالر با أَطْيوا مظُرانكِّـلِ  ! ووتلِ الْمجلرى لطُوب
هلَيي .عقحسنالْم لِّصخيكَِسرِي الْقُلُوبِ، ونالْم نم بالر وه وحِ قَرِيبمزمـور  (« الر

  (١٨ و٨ و٣٤:٧، ٥ و٣ و٢٧:١

: السيد املسيح وحنن نرى حياة شاول يف كراهيته وحياة أهل بيته، دعنا نتذكر كلمات
يوحنـا  (« لَكُم حـب بعـضاً لـبعضٍ    إِنْ كَانَ: بِهذَا يعرِف الْجميع أَنكُم تلَاميذي»

١٣:٣٥).  

  :صموئيل داود يهرب إلى

إىل : ج سور املدينة ووقف حـائراً داود، فرتل من الكوة إىل خار هربت ميكال زوجها
وكان صموئيل قد فـتح مدرسـة   . وأباه الروحي صموئيل أين يذهب؟ وتذكر صديقه

وحكى داود لصموئيل كل ما عمله شاول . على الوعظ لألنبياء ليدرب فيها أوالد اهللا
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وعرف شـاول  ). «مساكن»ونايوت معناها (نايوت  فدعاه صموئيل ليقيم معه يف. معه
ولكن شـيئاً غريبـاً   . ليلقوا القبض عليه ليقتله  ذهب إىل نايوت فأرسل رسالًأن داود

األنبياء يتنبأون بـالوعظ والترتيـل والـصالة،     حدث، فعندما رأى رسل شاول مجاعة
امللك فبدأوا يتنبأون هم أيضاً، ومل يلقـوا   وصموئيل يقودهم، حل روح اهللا على رسل

  .القبض على داود

بنفسه لريى   أخرى فحدث معهم الشيء نفسه، وأخرياً جاء شاولوأرسل شاول مجاعة
ينقـذ داود   كان الرب قـادراً أن . اخلرب الغريب، فلم يقدر أن يلقي القبض على داود

يعلّم داود ويعلمنا أن  واهللا. بالقليل وبالكثري، وذه املعجزة الغريبة جنا داود من اهلالك
  .النجاة واإلنقاذ مها من يده وحده

بطريقـة   نا نظن أن شاول سيترك داود يف سالم بعد أن رأى خالص الرب لـداود ك
 ونالحظ أنه كلمـا زادت املقاومـة زاد  . ولكن شاول بقي يف فساده وشره. معجزية

. خالص الرب، وكلما ظن العدو أنه أشرف على إهـالك أوالد اهللا خابـت ظنونـه               
 اهللا ال ينعس وال ينام، وأنه احلوادث يف تاريخ حياة داود تكشف لنا أن وسنذكر بعض

ونرى فيه اإلله احملب الطيب الـذي ال  . أوالده وينقذهم وحيقق هلم مواعيده حيامي عن
  .منتظروه خيزى

  :مختلفة داود يهرب إلى أماآن
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على شاول وعلى رجاله، قابل داود صديقه احملبوب يوناثان وقال  بعد أن حل روح اهللا
« نفْـِسي؟  و إِثْمي وما هي خطيتي أَمام أَبِيـك حتـى يطْلُـب   وما ه ماذَا عملْت»: له
 وعنـدما كلَّمـه غـضب   . فوعد يوناثان أن يكلم أباه عن داود) ٢٠:١صموئيل ١(

لقد كان يوناثان صديقاً محيماً لداود، وسـبق أن         . وشتمه، وطلب منه أن يهرب لينجو     
 لكنه يف هذه املرة رأى أن الصلح مـستحيل،  .له احلماية، وصاحله مع شاول أبيه قدم

ونوب مدينة من مـدن  . وهرب داود وذهب إىل نوب. حذر داود لكي يهرب ولذلك
خبـز  »وقابل داود الكاهن الذي كان هناك، وأخـذ منـه   . أورشليم الكهنة يف مشال

ومـن  . يضعونه يف بيت الرب مدة أسبوع، مث يبدلونه خببز جديد الذي كانوا« الوجوه
ويف نوب رأى داود واحداً مـن رجـال   . أيضاً سيف جليات  الكاهن أخذ داودذلك

ال بد سيخرب شاول عن مكانه، فهرب داود إىل بالد  شاول امسه دواغ، فأدرك أن دواغ
توقعه داود، فقد أبلغ دواغ شاول أن الكهنة حيبـون   وقد حدث فعالً ما. الفلسطينيني

 غضب شاول وقتل من الكهنة مخسة ومثانني جنون ويف. داود ويعطونه الطعام والسالح
 ما عدا أبياثار ابـن الكـاهن   -كل من فيها  كاهناً، مث ضرب مدينتهم بالسيف، وقتل

وهرب داود بعد ذلـك  . هرب إىل داود الذي أعطى داود اخلبز والسيف، ألن أبياثار
بـاجلنون،  وجد أنه يف خطر تظاهر  وملا« جت»من نوب إىل بلد من بالد الوثنيني امسها 

امسها عدالم وهي قريبة من بلده  فهرب داود إىل مغارة. فتركوه ليذهب إىل مكان آخر
وقد استطاعت . وسكنوا معه وسكن هناك، فاجتمع إليه املتضايقون. األصلية بيت حلم

  .عائلة داود أن تزوره هناك
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. القمح منـها حمصول  ومسع داود أن الوثنيني هامجوا مدينة امسها قعيلة، وجعلوا ينهبون
الـوثنيني،   وملا كانت قريبة من مغارة عدالم، ذهب داود يف شجاعة إليهـا ليحـارب  

إليهـا   وعندما مسع امللك شاول أن داود يف قعيلة، أسرع. وانتصر عليهم وخلص قعيلة
 وعرف داود من اهللا أن أهل قعيلة سوف يسلمونه إىل امللك شـاول، . ليمسكه ويقتله

ومسع يوناثان ابن امللـك شـاول أن        . «برية زيف »ر امسه   فهرب إىل مكان خرب مقف    
وما أمجـل ان يـسمع   . داود موجود يف برية زيف، فذهب إليه وشدد يده باهللا صديقه

عندما تظلم الدنيا يف وجوهنا حنتاج إىل كلمة رجـاء  . تشجيعاً أن اهللا معه اإلنسان منا
وف الصعبة موجودة دائماً يف اهللا أن كلمة الرجاء واألمل يف وسط الظر وأمل، ونشكر
. ما أمجل أن تكون أنت صديقاً صاحلاً تعطي تشجيعاً لنفس حـائرة . األمينة مواعيد اهللا
  .يرسل اهللا لنا كلمة تشجيع يف ضعفنا وضيقنا على فم صديق حيبنا وما أمجل أن

 ولكن اهللا أنقذ .وذهب سكان برية زيف إىل امللك شاول وأخربوه أم سيسلمونه داود
ليحاربوه،  داود، فإن شاول وهو يف طريقه ليقبض على داود، مسع أن األعداء قادمون

 صـخرة »وصار اسم بريـة زيـف   . فرجع ليدافع عن أرضه، وهكذا أنقذ اهللا داود
وانتقل داود بعد ذلك    . ألن شاول عثر وانزلق ومل يقدر أن ميسك داود فيها         « الزلقات

  .»عني جدي»برية زيف ليسكن يف حصون  من

إشـعياء  (تدفعـه   نرى من هذه القصص مجيعاً أنه عندما يأيت العدو كنهر فنفخة الرب
الـشيطان   وكما أنقذ اهللا داود ينقذك أنت من العدو الذي يقاومك، ومن). ٥٩:١٩

 الذي جيول حولك ملتمساً أن يبتلعك، ومن اخلطية الساكنة فيك واليت تـسبيك إىل 
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اعرِفْه وهـو   في كُلِّ طُرقك»: فذ الوصية اليت تقولما أمجل أن نن. الشر الذي ال تريده
لَكبس مقَو٣:٦أمثال (« ي).  

  الفصل السابع 

  داود يعفو عن شاول

اليت انزلق فيها شاول، ومل يقدر أن يقـبض  « صخرة الزلقات« بعد أن هرب داود من
فوق جبـل  يف الصخور، « طبيعية»وهي حصون « جدي عني»عليه، سكن يف حصون 

مغائر كبرية مظلمة، تسع الواحدة أكثـر مـن    وفيها. عال جداً يصعب الوصول إليها
ولقد . كما كان ا بعض األشجار والنباتات وكان فيها ينبوعان للماء،. أربعمائة رجل

  .إليه وقت اخلطر وجد داود يف عني جدي ملجأ طبيعياً يلجأ

جـدي،    داود موجود يف برية عنيوعندما رجع شاول من احلرب مع أعدائه عرف أن
وهي أعلى  « صخور الوعول »فأخذ معه ثالثة آالف جندي، وذهب يطلب داود على          

وهي حظائر يبنيها الرعاة عند باب « صري الغنم»وجاء شاول إىل . تلك اجلبال مكان يف
وجلس . ليحفظوا فيها الغنم أثناء الليل، أو ليحفظوها من العاصفة أو من املطر الكهف
شاول حتت صري الغنم، أما هو فدخل إىل الكهف وحده ليستريح بينما كان داود  الرج

وبالطبع مل يقدر شاول أن يراهم، لكن رجال . جالسني داخل الكهف يف الظالم ورجاله
. استطاعوا أن يروه ويعرفوه، ألنه دخل من النور، وعيوم قد اعتادت الظـالم  داود
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ها داود عدوه شاول الذي يطارده، ويتـوىل حكـم   هذه فرصة ذهبية يقتل في ورأوا أن
فقال رجال . فيسترحيون من اجلوالن يف األرض واهلروب يف اجلبال، ويستقرون البالد،
عدوك ليدك فَتفْعلُ بِه مـا   هئَنذَا أَدفَع:هوذَا الْيوم الَّذي قَالَ لَك عنه الرب« :داود له

يي عف نسحيكي٢٤:٤صموئيل ١(« ن).   

واكتفى بأن قطع  .لكن داود رفض هذا رفضاً باتاً، وعفا عن شاول الذي وقع بني يديه
. داود طرفها رمبا كان قد خلع جبته ووضعها إىل جانبه، فقطع. طرف جبة شاول سراً

ـ « :وقال داود. وثار ضمري داود عليه، وتأسف يف قلبه ألنه قطع طرف اجلبة ا لاشي ح
بِمِسيحِ الرب، فَأَمد يدي إِلَيه لأَنـه مـِسيح    من قبلِ الرب أَنْ أَعملَ هذَا الْأَمر بِسيدي

وه بوحاول رجاله أن يقتلوا عدوهم شاول، ولكن داود ). ٢٤:٦صموئيل ١) »الر
  .منعهم

حىت ابتعـد    وانتظر داود مدة.وبعد أن استراح شاول قام من نومه وخرج من الكهف
 .مث نادى داود على شاول. شاول، ولعله نزل من على صخرة وصعد إىل صخرة أخرى

وعندما مسع شاول التفت إىل ورائه، فخر داود على وجهه إىل األرض احتراماً، فقـد               
: يعرف أن شاول هو امللك احلايل الذي يستحق االحترام، وأطاع كلمات التوراة كان

: وبدأ داود يكلم شاول فقـال ). ٢٢:٢٨خروج (« شعبك ال تقل فيه سوءاً رئيس»
«عمسلَاذَا ت نيلاسِ الْقَائالن كَلَام :كتيأَذ طْلُبي داوذَا دوذَا. هوه  موالْي اكنيع أَتر قَد

 نْ أَقْتلَك، ولكننِي أَشفَقْت علَيكالْكَهف، وقيلَ لي أَ هذَا كَيف دفَعك الرب ليدي في
قُلْتو :وه بالر ِسيحم هأَني لديي إِلَى سدي دلَا أَم.   فضاً طَـرأَي ظُرا أَبِي، اني ظُرفَان
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يـدي   نظُر أَنه لَيس فيطَرف جبتك وعدمِ قَتلي إِياك اعلَم وا فَمن قَطْعي. جبتك بِيدي
يقْضي الرب بينِي وبينك . لتأْخذَها شر ولَا جرم، ولَم أُخطئْ إِلَيك، وأَنت تصيد نفِْسي

بي الرل مقتنيو كلَيكُونُ عي لَا تدي نلكو ،كناِء. ممثَلُ الْقُدقُولُ ما يارِ  :كَمرالْأَش نم
رش جرخي .كلَيكُونُ عي لَا تدي نلكاَء. ورو   ـتأَن ناَء مريلَ؟ وائرإِس كلم جرخ نم

بينِـي   فَيكُونُ الرب الديانَ ويقْـضي ! وراَء برغُوث واحد! ميت مطَارِد؟ وراَء كَلْبٍ
،كنيبوكدي نذُنِي مقنيي وتاكَمحم ماكحيى وري(١٥-٢٤:٩صموئيل ١) » و.  

  :األمور التالية ونالحظ يف حديث داود

قال إن الرب هو الذي أقام شاول ملكـاً، وهـو   . كل الوقت كان يتكلم عن الرب  
داود كـان  . وهو الذي يقضي وحياكم وينفـذ . اليو، الذي دفع شاول يف يده يف ذلك

فهو الذي ميسك شاول وميسك داود وحيكم كل  متأكداً أن يد الرب خلف األمر كله،
إن الرب . يعطينا الطمأنينة والراحة والثقة إن شعورنا أن الرب معنا يف كل حني. شيء

  .ونتحرك ونوجد، وإن منه وبه وله كل األشياء هو الكل يف الكل لنا، وإننا به حنيا

داود يطلب : الناس ملاذا تسمع كالم»: قال. ل عن كالم الناسمث تكلم داود مع شاو  
ويقولـون إن   .يقول املفسرون إن داود كتب املزمور السابع عن هذا األمر. «أذيتك؟

داود يف  ويقول. رجالً امسه كوش البنياميين كان يكلم شاول ضد داود بدون وجه حق
 مث يقول إن عـدوه يـشبه  . «إن كنت يا رب فعلت الشر فلتعاقبين»: املزمور السابع
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لقد قال الناس كالماً خاطئاً لـشاول امللـك، إن داود           . األسد الذي يريد أن يفترسه    
  .أن يؤذيه ويطلب أن يقتله يطلب

ما يقولـه   قبل أن تصدق... يسبب كالم الناس دوماً مشاكل كثرية وخيلق سوء تفاهم
لَا تضع « : احلكماء سليمانقال إمام. الناس، اسأل أوالً حتىتعرف الصواب من اخلطأ

جتعل كالم الناس يبعدك عـن   ال). ٧:٢١جامعة (« قَلْبك علَى كُلِّ الْكَلَامِ الَّذي يقَالُ
  .حبكمة ضع عقلك يف رأسك وتصرف. الصواب ويقلب هناء حياتك

 بيت داود أنه عاش يف مل ينس. «يا أيب»: قال له. مث تكلم داود إىل امللك شاول مبحبة  
ومل . محـو داود  ومل ينس أنه تزوج ابنته ميكال، فشاول هـو . امللك شاول وأكل عنده

صحيح أن . أبوه ينس أن امللك هو والد صديقه احملبوب يوناثان، لذلك خاطبه على أنه
  .شاول طلب قتل داود لكن هذه الغلطة مل جتعل داود ينسى أن شاول أبوه

فيجـب أن   وإن كان لنا عدو. كسب كل موقفإن كنا نكلم أعداءنا مبحبة، فسوف ن
  .نتذكر حماسنه كما نتذكر عيوبه، فهذا يساعدنا على أن نغفر له

برغـوث   إنه مثل كلب ميت أو مثل: قال عن نفسه. وتكلم داود مع شاول بتواضع  
  .وهذا معناه أن داود متواضع، ال يظن يف نفسه أنه شيء كبري. واحد

إىل مكـان   الصعب أن متسكه، وقبل الوصول إليه يقفزالربغوث سريع احلركة، ومن 
واحداً هو  فلماذا يأخذ شاول ثالثة آالف جندي ليطارد رجالً. آخر، لكنه شيء حقري
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داود  داود؟ كان الواجب أن يأخذ شاول رجاله وحيارب األعداء بدالً من اجلري وراء
  .يات اجلبارالذي استخدمه اهللا ليخلص به الشعب خالصاً عظيماً يوم قتل جل

:  بل قال له-يقدر  مل يقتل امللك، مع أنه كان. مث تكلم داود إىل امللك شاول بتسامح  
ألنه مـسيح   ال أمد يدي إىل سيدي: قيل يل أن أقتلك ولكنين أشفقت عليك، وقلت»

  .»الرب هو

  :لداود شاول يعتذر

أنه أخطأ يف مطاردته شاول هذا الكالم من داود أخذه احلياء، وشعر  بعد أن مسع امللك
. يذكر اخلطأ الذي سقط فيه، وجند يف كالم شاول لداود اعتذاراً وبكى وجعل. لداود
أَظْهرت الْيوم أَنـك   وقَد. أَبر مني لأَنك جازيتنِي خيراً وأَنا جازيتك شراً أَنت»: قال له

أَنَّ الرراً ليبِي خ لْتمعقَد لْنِي بقْتت لَمو كدنِي بِيفَع١٨، ٢٤:١٧صـموئيل  ١(« د .(
فَإِذَا وجد رجلٌ عدّوه، فَهلْ يطْلقُـه  »: تسامح داود، وتساءل وتعجب امللك شاول من

 ويف كالمه.  واجلواب أنه ال يطلقه يف طريق خري، بل يقتله )١٩آية (« طَرِيقِ خيرٍ؟ في
 الْـآنَ »: قال له. ترف له أن داود سيصبح امللك القادم على بين إسرائيلمع داود اع

كان صموئيل ). ٢٠آية (« إِسرائيلَ فَإِني علمت أَنك تكُونُ ملكاً وتثْبت بِيدك مملَكَةُ
رأى شاول بنفسه صـالح داود،   لقد. قد ذكر للملك شاول أن اهللا نفسه يعلم ذلك

  .(٢٣:١٧، ١٥:٢٨ صموئيل١(ود هو الشخص الصاحل الذي سيملك وعرف أن دا
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يقطع نسله مـن   طلب منه أن حيلف له أنه ال. وأخرياً نرى شاول يقطع مع داود عهداً
إىل بيته،  ورجع شاول. وحلف داود لشاول كما قال. بعده، وال يبيد امسه من بيت أبيه

  .ورجع داود إىل احلصن فوق اجلبال

عن داود   داود وشاول مل يستمر، فقد خرج شاول مرة أخرى ليفتشولكن السالم بني
 ال شك أن امللك شاول كـان مريـضاً،  . ليقتله، ونسي الوعد الذي قطعه على نفسه

لعل كالم كوش البنياميين جعل شاول يتغري وحيقد على داود          . وكان احلقد ينهش قلبه   
. عاد يعفو عنه من جديـد ومرة أخرى وقع شاول يف يد داود، ولكن داود . جديد من

ويف . أن ال فائدة من البقاء يف بالد إسرائيل، فذهب إىل أخيش ملك جـت  ورأى داود
وعندما عرف شاول . أخيش ألنه علم أن شاول يطارده ويريد أن يهلكه هذه املرة قبله

  .بالد الوثنيني مل يعد يفتش عليه أن داود هرب إىل

  :الغفران درس في

سبق أن عفا يوسف عن إخوته بعد أن وقعـوا يف  . عظيماً يف الغفران يعلمنا داود درساً
عبداً يف مصر، وأساءوا إليه، وها هو اآلن صار رئيساً يف مـصر،وهم   باعوه. قبضة يده

  .أن يهلكهم مجيعاً، ولكنه يف حب كامل غفر هلم وعفا عنهم بني يديه، يستطيع
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إنه يعفو عن . يقتله ول الذي يريد أنإنه عفا عن امللك شا. ولكن داود فعل شيئاً أعظم
يا أَبتاه، »: أجل صالبيه ويذكرنا بالكلمات اليت قاهلا السيد املسيح يف صالته من. عدوه

  .(٢٣:٣٤لوقا (« يفْعلُونَ اغْفر لَهم، لأَنهم لَا يعلَمونَ ماذَا

إلينا، ونصلي من أجلهم  يئونليتنا نتخذ السيد املسيح مثاالً لنا حىت نعفو عن الذين يس
  .ليصلح اهللا أمورهم

وقع شاول  هل خسر داود عندما سامح شاول؟ لقد: وال شك أن سؤاالً يواجهنا اآلن
... ليقتلـه  بني يديه، لكنه عفا عنه، وعاد شاول يطارده من جديد ليلقي القبض عليـه 

  .إنه ربح: بالعكس. ال، مل خيسر داود: واإلجابة

منع نفسه عن  كان ميكن أن يقتل شاول، ولكنه. أنه منع ارتكاب جرميةأول ما رحبه   
  .ارتكاب جرمية قتل

يده دون  وامتأل داود بالشجاعة، فقد وقف ينادي على عدوه شاول وطرف اجلبة يف  
ووقـوف الـشخص إىل     . كان يعلم أنه على صواب بينما امللك على خطأ        . أن خياف 
  .الصواب يعطيه شجاعة عظيمة جانب

ضربه قلبه ومل  عندما قطع طرف اجلبة. مل يكن ضمريه يعذبه. ونال راحة نتيجة غفرانه  
  .تطاوعه نفسه، لكن العفو أعطاه راحة القلب وصفاء النفس
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لـداود عـن    شعر امللك أنه أخطأ، فاعتذر. وكان عفوه سبب تبكيت للملك شاول  
حىت  ول يف املكان األضعفوأعطى الغفران داود املكان األقوى، وصار امللك شا. ذلك

  .أنه اعتذر له

اخلـصام يزيـد    عندما تعفو عمن يسيء إليك تكسب الكثري، ومتنع زيادة اخلطأ، فإن
بشجاعة الذين  باستمرار، والنفوس متتلئ دوماً بغضب أكثر، ولكنك عندما تغفر متتلئ

لتوبـة يف  ا يقفون إىل جانب احلق، وتنال راحة ضمري كل من يرضي اهللا، مث أنك تنشئ
  .نفس الشخص الذي تعفو عنه

هو الـذي   هل يستحق اخلصام وسوء التفاهم كل الثمن الذي ندفع فيه؟ إن الذي يعفو
  .يكسب

  ؟...وأنت

يـضايقك   هل أنت يف حالة تشبه حالة داود، جتد عدواً يطاردك يريـد أن يهلكـك،  
   ستفعل؟ ماذا-ويعاكسك يف رغباتك، وإذ به يقع يف يديك، وميكن أن تؤذيه 

  :اآليت إن كنت ترى نفسك يف مثل احلالة اليت وقع فيها داود فنرجوك أن تفعل

إن . عليـك  فقد يكون هناك أساس لالفتراءات اليت افترى ا النـاس . فتش قلبك  
مـن   يقولون أن ال دخان.  إزالته فوراً وجدت أي أساس الفتراءات الناس فاعمل على
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 :هلذه االفتراءات فإن كنت خمطئاٌ أصلح اخلطـأ وقـل  قد يكون هناك سبب . غري نار
  ..»نشكر من أهدى لنا عيوبنا«

املـسيح   إن وجدت أن هذه االفتراءات اليت ضدك بدون أساس فستكون مثل السيد  
القديسني  هكذا فعل العامل يف. يف آالمه، فقد افترى شيوخ اليهود عليه بدون وجه حق

إليـه   اطئة الكاذبة ستجعلك أقرب إىل اهللا، ألنـك ال شك أن االفتراءات اخل. والرسل
  .ترفع قلبك بالصالة

لي النقْمـةُ أَنـا   « :ال حتاول أن تنتقم لنفسك، بل اترك النقمة للرب، هو الذي قال  
بقُولُ الرازِي يتأخذ مكان اهللا فـتحكم علـى    ال حتاول أن). ١٢:١٩رومية (« أُج
الشاكي الذي يـشكو إىل    قاضياً ومنفذاً، لكن خذ مكانال تكن. املفتري وتنفذ احلكم

علـى رأس عـدوك،    إنك إن فعلت هذا سوف تضع مجر نار. اهللا، وينتظر إنصاف اهللا
  .وستجد أن اهللا أسرع ملعونتك

تأكد مـن  . العكر ال تصدق كل كالم الناس، فإن كثريين حيبون أن يصيدوا يف املاء  
  .ن مصدره قبل أن تتأكد أنه صحيحصحة الكالم الذي تسمعه، واسأل ع

هو الذي خيرج  .اترك هللا أن يظهر حقيقة أمرك ويدافع عن مسعتك: وأخرياً نقول لك  
  .ولقد أنصفه إهله  هكذا قال نيب اهللا داود عن اختبار-كالنور برك وحقك مثل الظهرية 

  الفصل الثامن  
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  داود يتزوج أبيجايل

ومع أن . ن وامللك شاول جيري وراءه يطارده ليقتلهمكان إىل مكا ظل داود يهرب من
. بكى شاول على خطئه، إال أنه عاد يطارد داود مرة أخـرى  داود عفا عن شاول حىت

. واخليانة، نرى شعاع نور يرسله اهللا على حيـاة داود  ويف وسط هذا اهلروب والتعب
ـ  »: قال هلا داود هي امرأة فاضلة امسها أبيجايل، « ك ومباركَـةٌ أَنـت  مبـارك عقْلُ

  .(٢٥:٣٣صموئيل ١(

يسكنان على حدود  كانت أبيجايل وزوجها نابال ميلكان قطعاناً كثرية من الغنم، وكانا
غنمهم، وكـان داود   مملكة بين إسرائيل، وكان الوثنيون والعمالقة يهامجوم ليخطفوا
داود ورجالـه   يل عنورجاله يدافعون عن أهل بلدهم، حىت قال الرعاة من بين إسرائ

كانوا فيها معهم يرعون   كانوا سوراً ليالً واراً، كل األيام اليت إم حمسنون إليهم جداً
  .(٢٥القصة كلها يف سفر صموئيل األول . (الغنم

. ويقـدمون اهلـدايا   وكان اليهود حيتفلون احتفاالً عظيماً جبز الغنم يقيمون فيه الوالئم
الغنم واملعز، وكـان   رجالً غنياً ميتلك أربعة آالف رأس منوكان نابال زوج أبيجايل 

سالم داود، ويقولـون   فأرسل داود بعض رجاله إىل نابال حيملون إليه. حيتفل جبز غنمه
. املناسبة الـسعيدة  مث طلبوا منه هدية يف هذه. له إن داود ورجاله حافظوا على أغنامه

غنياً غبياً، فقد كـان    ماله، لكنه كانصحيح أنه كان عظيماً يف. ولكن نابال كان أمحق
مـن هـو   »: لرجال داود ويف محاقته قال. يظن أن املال هو كل شيء، وحيتقر اآلخرين
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العظيم هو الذي قتـل   لقد كان نابال يعلم بدون شك أن داود. «!داود؟ أنا ال أعرفه
امللك يريد أن يقتل أيضاً أن  لكنه كان يعلم. جليات اجلبار الوثين، وأنه تزوج ابنة امللك

هل آخذ خبـزي  »: لرجال داود وزاد نابال يف محاقته فقال. داود، ولذلك احتقر داود
داود على نابال، بـل   ومل جياوب رجال. «وذبيحي وأعطيه لقوم ال أعلم من أين هم؟

  .رجعوا إىل داود حيكون له ماحدث

   :داود يغضب

 يستحق كل كلمة صاحلة من نابـال،  لقد كان. باإلهانة الشديدة عندما مسع داود شعر
ولكن نابال مل يقدر خدمة داود له، . على اخلري الذي عمله وكان يستحق هدية عظيمة
  .وأن يقتله فقرر داود أن ينتقم منه

لقد كـان  . نابال ومن معرفتنا السابقة بشخصية داود نستغرب كثرياً أنه أراد أن يقتل
. النقمة للرب وحده إن الكتاب املقدس يقول لنا إنداود خمطئاً يف رغبته يف االنتقام، ف

حنن ال نعرف كل  .اهللا الذي يعرف قلوب الناس، وحده له احلق أن يدين وحيكم مث ينفذ
يكـن   مل. اهللا وحده هو الذي يعرف، وحكمه وحده هو احلكم الـصحيح . الظروف

 ي أعطـى فاهللا هـو الـذ  . لداود، أو ألي إنسان آخر حق أن حيرم شخصاً من احلياة
عادل  اهللا. اإلنسان حياته، واهللا وحده هو الذي له احلق أن يأخذ تلك احلياة عندما يريد

 لذلك جيب أن نتكل على حكم اهللا يف كل شيء،. واليربئ اخلاطي، وليس عنده حماباة
وأدرك داود بعد أن غضب وأراد أن يقتل نابـال،          . وهو يف وقته يسرع حبكمه العادل     
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 مبارك الرب»: وبعد أن مات نابال ميتة طبيعية قال داود. السريعأخطأ يف غضبه  أنه
هدبع كسأَمالَ، وابن دي نيِريِي معةَ تقْمن قَمتي انالَّذ رنِ الش٢٥:٣٩صموئيل ١(« ع).  

الذي يأخـذ   هذه القصة تعلمنا أن حنذر من الغضب، فإن الذي ميلك نفسه أفضل من
األمر كله بني  ضع. ال تنتقم لنفسك وال تعمل تدبرياً للشر. إذا غضبت ال ختطئ. مدينة

شـفوقاً   ال تفكر يف الثأر بل كـن . يدي الرب، وهو يرى كيف ينقذك ويعطيك حقك
  .متساحماً وسلم أمورك كلها بني يدي اهللا

  :التصرف أبيجايل تحسن

 ال بد أن يلحق األذى بنابـال  داود لن يسكت على اإلهانة، وأنه أدرك رجال نابال أن
وبـسرعة  . سيدم أبيجايل زوجة نابال، وحكوا هلا املوقف كله وأسرته، فأسرعوا إىل

على البلوى اآلتية وعلى حظها السيء يف زواجها من رجل  مل تصرخ. تصرفت أبيجايل
  .حكيم أمحق، بل فكرت يف عمل سريع

كما أنه يف ذلك  .الم معه ألنه عنيدكانت أبيجايل تعلم أن زوجها أمحق، وال ميكن الك
تستـشريه،   الوقت كان قد سكر باخلمر، وكانت احلكمة تقتضي أن تسرع بـدون أن 

 أخذت مئيت قرص: وجهزت هدية حمترمة لداود ورجاله. لتمنع الشر عن نفسها وعنه
 ويف الطريق قابلته ورجاله. تني، وركبت محارها ومعها بعض رجاهلا وذهبت لتقابل داود

قـال  . وما إن رآها داود وعرف من هي حىت بدأ يكلمها. م قادمون ليبطشوا بنابال   وه
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ويف هـدوء  . ندم على اخلري الذي صنعه مع نابال، وأكد أنه سيقتل كل من لنابال إنه
  .أبيجايل السيدة احلكيمة جتاوب على داود بدأت

. داود مأظهرت تواضعها إذ أسرعت ونزلت من على احلمار وسجدت إىل األرض أمـا 
منها  هذا التواضع من سيدة غنية مجيلة أمام داود الرجل الفقري طريد امللك كان حكمة

  .ألن داود كان غاضباً أشد الغضب

نابال مثـل   مث بدأت تعترف بالذنب، وقالت إن غلطة نابال عليها هي، واعتذرت ألن
. تقابلـهم  ها وملواعتذرت بأا مل تسمع عن جميء رجال داود إىل بيت. امسه أمحق جاهل

عن الرب إهله  مث بدأت حتدثه. ولو أا قابلتهم ألعطتهم من الربكة اليت أعطاها الرب هلا
وقالت له إنه لـو   الذي دبر التدبري الصاحل، ومنع داود عن القتل، ومن االنتقام لنفسه،

  .قتل نابال فإنه سيندم على هذا القتل بعد أن يصبح ملكاً

أعمـال اهللا   وجعلته يذكر. يجايل احلكيمة خنست قلب داود بقوةوال بد أن كلمات أب
حـروب   مث قدمت هديتها لداود وهي تقول إا تعرف أنه هو الذي حـارب . الصاحلة

 مث قالت له إن نفسه حمزومة يف حزمة احليـاة، وكأـا  . الرب، وأن ليس يف داود شر
لكلمات احلكيمـة جعلـت     وال شك أن هذه ا    . تطلب إىل الرب أن حيفظ داود بعنايته      

  .يتراجع عن غضبه داود

  :ينصرف غضب داود
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اجلواب اللني الذي يصرف الغضب، كما قال إمـام احلكمـاء    كانت كلمات أبيجايل
بيتها وحنتت أعمدا الـسبعة، وبالكلمـات اللينـة     وباحلكمة بنت أبيجايل. سليمان

  .التفكري السليم واجلواب احلكيم أرجعت داود إىل

لتستقبله، والرب  إن الرب هو الذي أرسلها إليه: داود جياوب على أبيجايل قالبدأ   
. وإا هـي مباركـة   وقال داود ألبيجايل إن عقلها مبارك. دوماً يرسل النافع الصاحل

  .الغاضب عقلها أفضل من عقل زوجها، وحياا مباركة أكثر من حياة داود

األذى الذي كـان    ألنه منعه من أن يرتكبمث قال ألبيجايل احلكيمة إن جميئها نافع  
فإن تأخريها كان  مث قال إا جاءت يف املوعد املناسب،. سيتعب ضمريه كل أيام حياته

  .سيسبسب األذى والضرر لنابال زوجها ولداود ورجاله

  .مث أصدر عفوه عن نابال  

. تتكلم معه بشيء ورجعت أبيجايل السيدة احلكيمة إىل بيتها لتجد زوجها سكراناً، فلم
مـن أن   .ويف الصباح أفاق من سكره فحكت له كل حكاية داود، فخاف غاية اخلوف

أيـام   وبعد عشرة. وذا أظهر أنه ليس أمحق فقط لكنه جبان أيضاً. يرجع داود ليقتله
ف هل مات نتيجة اخلوف والرعب مـن عـودة          .وتقول التوراة إن الرب ضربه    ! مات
 نتيجة مرض زاد عليه؟ حنن ال نعلم لكن الكتـاب املقـدس   ليقتله؟ أو هل مات داود
  .الشر يبيد الشرير إن: يقول
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بتواضـع   وقبلـت أبيجايـل  . وأرسل داود رجاالً يطلب أبيجايل أن تكون زوجة له
  .وصارت زوجة لداود

عطية مـن   أيها القارئ، ليس كل رجل حكيماً، وليست كل امرأة جاهلة، لكن العقل
اجلميـع   قدس يعلمنا أن من تعوزه حكمة فليطلب من اهللا الذي يعطياهللا، واإلجنيل امل

دون  ليس الرجـل مـن  : يقول لنا اإلجنيل) ١:٥يعقوب (بسخاء وال يعير فسيعطى له 
واحد،   ففي املسيح ليس رجل وال امرأة، بل اجلميع-املرأة وال املرأة من دون الرجل 

دعنـا  ). ٣:٢٨، غالطية   ١١:١١ كورنثوس١(ألن املسيح فدى الكل وأحب اجلميع       
 .من اهللا أن ميتعنا بنعمة احلكمة نطلب

  الفصل التاسع

  موت شاول

أمام امللك شاول، وعندما وقع شاول يف يده ساحمه وغفر له مرتني  رأينا داود يهرب من
ومل يتوقف عن أن يتابعـه ويطـارده   . ظل يضطهد داود الصاحل ولكن شاول. ومل يقتله

األعداء من حوله قد اجتمعوا ليحاربوه، فقد اجتمع عليه ملوك  عرف أنليقتله، إىل أن 
اجليش اجلبار الذي جاء ضده، خاف خوفاً عظيمـاً، وأراد أن   وعندما رأى. مخس مدن
إن اهللا مل جياوبه ال يف حلم وال باألورمي الذي كـان الكـاهن    وتقول التوراة. يسأل اهللا
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وكـان الـنيب   . ، ومل جياوبه بواسطة األنبيـاء يعرف إرادة اهللا حيفظه يف صدرته، ومنه
  .أن يذهب إ ىل امرأة صاحبة جان ففكر شاول. صموئيل قد مات

كالمـاً علـى    وكان شاول قد سبق ونفى من البالد كل أصحاب اجلان الذين يقولون
قرر  ولكن شاول يف ضيقة نفسه. لسان اجلان، ألن شريعة موسى كانت تنهى عن ذلك

  .دة منهم ليطلب منها أن تصعد له صموئيل النيب، وأعطاها األمانأن يذهب إىل واح

أن تصف له ما  وعندما سأهلا. وبدأت املرأة تقول له إا ترى آهلة يصعدون من األرض
أن يكون  مل يكن شاول يرى شيئاً وكان ممكن. «شيخ صاعد مغطى جببة»: تراه، قالت

فارقه  ولكن شاول املريض بعقله، الذيهذا الصاعد جمرد خيال يف عقل املرأة وحدها، 
كـل   ومع أن. روح اهللا ومأله روح الشرير، صدق أن املرأة أصعدت له صموئيل النيب

هذه  الرجال الكبار يف العمر كانوا يلبسون اجلبة، إال أن شاول صدق أن الصاعد باجلبة
  .املرة هو صموئيل

فقد كرر الكالم  ئاً واحداً جديداًوماذا قال الشيخ الصاعد وهو مغطى جببة؟ مل يقل شي
صـاحبة اجلـان    وقالت املرأة. القدمي أن الرب فارق شاول، وأنه أعطى اململكة لداود

  .غداً أنت وبنوك تكونون معي: للملك إن الشيخ الصاعد جببته يقول

املكان الذي  إن كان هذا الكالم صحيحاً فهل يذهب شاول الذي فارقه الرب إىل نفس
اجلـان،   لقد كان الشيطان يتكلم يف صاحبة! ذهب إليه صموئيل نيب الرب؟ بالطبع ال
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الذين  وكل. والشياطني يفعلون كل ما يقدرون عليه ليضلوا ولو أمكن املختارين أيضاً
 يلجأون إىل اجلان وقارئي البخت جيرون وراء الباطل ويضرون أنفسهم وال ينتفعـون 

إن الذين حيبون اهللا يسمعون إرشـاده ونـصائحه     . ية وأعمال شياطني  هذه شيطان . شيئاً
  .(٢٥:١٤مزمور (حاجة إىل وسطاء، فإن سر الرب خلائفيه، وعهده لتعليمهم  بغري

أكثـر وأكثـر،    كان امللك شاول خائفاً من الرب، وكان كالم العرافة سبباً يف رعبـه 
 ، ورأى جيشه يسقط أمامكانت احلرب شديدة عليه. فذهب إىل احلرب وهو مرتعب

 وأخرياً أصابه سهم جرحه جرحاً. أعدائه، وأوالده الثالثة ميوتون أمامه ومنهم يوناثان
 ومل يشأ شاول أن يقع يف يد األعداء لئال يهزأوا به، فطلب من حامل سـالحه . شديداً

ولكن حامل السالح خاف، ومل يشأ أن يفعل ذلـك          . وحارسه اخلاص أن يقتله بسيفه    
ويف اليوم التايل جاء األعداء . فسقط امللك شاول على سيفه هو، وانتحر ومات ،بسيده

جثث القتلى فوجدوا امللك شاول، فقطعوا رأسه ومسروا جسده على سـور   يكشفون
سالحه يف بيت صنمهم، وكأم يقولون إن إهلهم أقوى من إله شاول،  املدينة، ووضعوا

بدأ بالعـصيان وانتـهى بـاهلالك،    ! شاولما أرهب آخرة . قوته وإن قوم أعظم من
  .املطيع وحده والربكة عادة على رأس

  :شاول داود يحزن لموت

ورأى . سيفه وسقط عليه ليموت، لكن يظهر أنه مل ميت بسرعة كان شاول قد أمسك
ورأى العماليقي أن هـذه  . أن يكمل موته فقتله العماليقي شاباً من عماليق فطلب منه
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فأخـذ  . عندما ينقل إليه خرب موت عدوه امللك شاول  هدية من داودفرصة طيبة ليأخذ
شاول، وهوعصابة ضيقة من الذهب حول خوذته،  اإلكليل الذي كان على رأس امللك

الذهب لتكون عالمـة علـى صـدق     وأخذ السوار الذي كان على ذراعه، وهو من
  .الرسالة وأن شاول قد مات

للغاية ومـزق   لكن داود حزن. رب موت شاولوكان العماليقي يظن أن داود سيفرح خب
يوناثان ابنه،  ثيابه وندب وبكى، وصام هو والرجال الذين معه حزناً على شاول وعلى

والبكاء، ألنه  واحلقيقة أن موت شاول يستحق الندب. وحزناً على الشعب الذي مات
إن اخلطيـة   .ومات بعد أن انتحر، وبعد أن جعل شعب اهللا خيطـئ . كان بعيداً عن اهللا

  .تقتل اخلاطئ والشر مييت الشرير

كانت من  صحيح أن شاول عدوه، لكن الكراهية. لكن تأمل معي داود احملب املسامح
 هل لك أعداء؟ هل العداوة بسبب عيب. جانب واحد، ألن داود مل يكن عدواً لشاول

ك باحملبة  إن مل يكن العيب فيك فامأل قلب      . فيك؟ إن كان العيب فيك أنت فأصلح العيب       
  .حنو اآلخرين من

ويظهـر   يرثي شاول ويوناثان) ٢٧-١:١٩صموئيل ٢يف (وكتب داود مزمور مرثاة 
 ويف هذا النشيد نرى شـدة . «كيف سقط اجلبابرة؟»: حزنه على موما، بدأه بالقول
ليتنـا  . مل يشمت داود يف موت شاول، لكنه حزن عليه        . حزن داود على موت شاول    
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ود كيف نبكي مع الباكني، وكيف حنب أعداءنا، وكيف نطلب خـري  مثال دا نتعلم من
  .كله مواطنينا عمرنا

  :الرب داود يسأل

وكانت صقلغ قد . موت شاول، كان داود آنذاك ساكناً يف صقلغ ملا بلغت داود أخبار
هل يبنيها مرة ثانية بعد أن احترقت، ويسكن فيها : حائراً احترقت بالنار، فوقف داود

بالده ليملك عليها كما وعده الرب، وكما مسحه صموئيل  ؟ أو هل يلجأ إىلمع رجاله
مـاذا  : بيت أبيه يف بيت حلم؟ ولكن داود سأل نفسه النيب منذ سنوات طويلة، وهو يف

سيسبب حرباً أهلية، تنقسم فيها بـالده إىل   حيدث لو رجعت إىل بالدي؟ كان رجوعه
هـل يكـون داود   . جانب عائلة شاول قسم يقف إىل جانبه، وقسم آخر إىل: قسمني

أن يتوجه احلائر إىل اهللا، ألنـه   وما أصلح: سبب خراب ونزاع؟ ويف حرية توجه إىل اهللا
وال ندري ) ٨:١٤رومية (« فَأُولئك هم أَبناُء اللّه الَّذين ينقَادونَ بِروحِ اللّه»: مكتوب

 حبلم، أو هل استشار داود املؤمنني فكره؟ هل صلى فكلمه اهللا كيف سأل داود اهللا عن
لكننا نعرف أن اهللا نصح داود أن يرجـع إىل بـالده، وأن    من رجاله؟ حنن ال نعرف،

  .يذهب إىل حربون

مـع اهللا ونطلـب    ليتنا نـتكلم . ليتنا نسأل اهللا قبل أن خنطو أية خطوة هامة يف حياتنا
إننـا   . حكمتنـا وحـدها  إرشاده بدل أن نعتمد على فكرنا البشري فقط ونتكل على

  .حمتاجون أن نصغي لفكر اهللا دائماً
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  :حبرون داود يملك في

. وحربون مدينة سكن فيها إبراهيم خليـل اهللا . كما أوصاه اهللا توجه داود إىل حربون
وفيها تغرب ابنه اسـحق  . املكفيلة ليكون قرباً لسارة وله وهناك اشترى إبراهيم حقل

إسرائيل أرض كنعان بقيادة يشوع صارت حربون من  وبعد أن أخذ بنو. بعض الوقت
ومدينة حربون موجودة ليومنا هـذا، وامسهـا    .نصيب الكهنة، وجعلوها مدينة ملجأ

لقد اختار اهللا حربون أعظـم مدينـة يف أرض    .ألا مدينة إبراهيم خليل اهللا« اخلليل»
حيبـون داود  أهل حربون أعظم مـن   يهوذا، السبط الذي جاء منه داود، ولذلك فإن

مث أن . هو سـبط بنيـامني   ومييلون إليه، خصوصاً وأن امللك شاول كان من سبط آخر
األمر الذي يعطـي داود   مدينة حربون كانت يف موقع ممتاز حيميها من هجوم الوثنيني،
وكان خري حربون . والرتاع فرصة لتدبري األمر، أول عهده يف احلكم، بعيداً عن احلرب

آبار كبرية، مـع كـروم     منها مخسة وعشرين ينبوعاً من املاء وعشركثرياً ألن بالقرب
وعائالم وسـكنوا يف   ومسع داود نصيحة اهللا له، وأخذ رجاله. وغابات أشجار زيتون

يف تلك املناسبة  .وجاء رجال يهوذا ومسحوا داود ملكاً على سبط يهوذا. مدن حربون
  .ونصف  سبع سنواتوظل داود ميلك. كتب داود مزموره املئة والواحد

  :حرب أهلية

شاول قد جنا يف احلرب، ومل يبق من أبناء شاول حياً إال واحد امسه  كان أبنري قائد جيش
 يظهر أن أبنري  .هو ابن عم امللك شاول، فيكون أيضاً عم إيشبوشث وأبنري. إيشبوشث
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سـنني  إسرائيل، وبقي حيفظ النظام يف اململكة، ويدافع عنـها مخـس    نظم رجال بين
. إيشبوشث ابن شاول وملَّكه على بقية أسـباط إسـرائيل   مث بعد ذلك أخذ. ونصف

  .حني ملك أربعني سنة فملك إيشبوشث سنتني وكان عمره

جيشاً كبرياً مـن   وأراد أبنري قائد اجليش أن يضم يهوذا إىل مملكته ويطرد داود، فأخذ
نفسه ابن  وهو يف الوقتوخرج يوآب قائد جيش داود . رجاله وسار حنو بركة جبعون

 وخرج اثنا عـشر رجـالً مـن   . أخته صروية، ومعه عدد كبري من رجال جيش داود
اجليشني، وأمسك كل واحد صاحبه يف مصارعة، وضرب صاحبه بالـسيف يف جنبـه              

واتفق . وكانت احلرب شديدة يف ذلك اليوم. الرجال األربعة والعشرون وسقط. فقتله
رب، ورجع كل جيش إىل بالده وانتهت احلرب األهلية اليت يتوقَّفا عن احل الطرفان أن
  .وأاها أبنري أيضاً بدأها أبنري

  :األسباط داود يملك على آل

داود يتقوى، وكان بيت شاول يضعف، إىل أن اختلف أبنري مع  ومنذ تلك احلرب كان
 أبنري رسالً إىل داود يطلب أن يدخل يف عهـد معـه   وأرسل. إيشبوشث فانقلب ضده

وذهـب  . بين إسرائيل، فوافق داود على ذلـك  ليساعده ليكون ملكاً على كل أسباط
وأبنري أفضل من يقدر . يقبلوا داود ملكاً عليهم أبنري إىل شيوخ بين إسرائيل يقنعهم أن
وال بـد أن  . شاول، وها هو يغير فكره ويتبع داود على اإلقناع، ألنه كان صديق بيت

إين »: الرب كلم داود قائالً: وقال أبنري لبين إسرائيل .ري فكرههناك سبباً جيعل أبنري يغ
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فاقتنع بنو إسرائيل مجيعـاً  « إسرائيل من يد أعدائهم بيد داود عبدي أخلص شعيب بين
شاول، وقابلوا داود وطلبوا منه أن ميلك علـيهم   وكل رجال سبط بنيامني، أهل امللك
لقد كان الرب مع داود .  كل بين إسرائيلملكاً على مجيعاً، وقطعوا معه عهداً، وجعلوه

. النيب ناصحه، وال زال املؤمنون يرمنون تراتيله كان الرب معه، فكان صموئيل. فانتصر
والتجارب، وكان الرب معـه فأحـب أعـداءه     وكان الرب معه فانتصر على اآلالم

  . دوماًواهللا حيقق وعده. بين إسرائيل وعاملهم معاملة حسنة، وها هو ميلّكه على كل

ومنذُ أَمسِ وما قَبلَـه  . نحن هوذَا عظْمك ولَحمك»: وقال مجيع أسباط إسرائيل لداود
تأَن تكاً كُنللُ ماوكَانَ ش نيح  إِهلُـك بالر قَالَ لَك قَديلَ، وائرلُ إِسخدتو رِجخت :

تيلَ  أَنائربِي إِسعى شعريلَتائربِي إِسعشيساً لئكُونُ رت تأَن٢، ١١:١أخبـار ١) »و .(
كانت سـنوات   وكان عمر داود عندما ملك على كل بين إسرائيل ثالثني سنة، لكنها

الربكـات،   عامرة باالختبار، غنية بالتجارب، ألن داود رأى فيها املتاعب كمـا رأى 
أيـام،   فل تتويج لداود استمر ثالثـة وأقام بنو إسرائيل ح. وعرف البشر، وعرف اهللا

 أكلوا فيها وشربوا، وكان الشعب القريب من حربون يحضرون الطعام على احلمـري 
 وكـان . واجلمال والبغال والبقر حىت يأكل الرجال الذين جاءوا ميلّكون داود عليهم

  .فعالً حفالً عظيماً

  :المملكة عاصمة
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وأراد أن خيتـار عاصـمةً   . بق ووعده بذلكإسرائيل ألن اهللا قد س ملك داود على بين
وملـك  . مملكة شاول مدينة جبعة، وسط أهله من سبط بنيامني كانت عاصمة. ململكته

. ونصف، وحربون مكان مقدس ألن إبراهيم سكن فيـه  داود يف حربون سبع سنوات
. عليهم اختار مدينة أورشليم عاصمة ململكته وعندما جاء كل الشعب إىل داود ليملك

ألا يف موقع متوسط يسهل منه حكم الدولة  ي أفضل مكان جغرافياً ملوقع العاصمة،وه
األعداء أن يهجموا عليها، مث ألا وسط  كلها، وألا حصينة وسط اجلبال يصعب على
  .موهوب مكان مجيل، وداود حيب الطبيعة ألنه مرتل

أن يعطوهـا   اود منهمكانت مدينة أورشليم يف ذلك الوقت يف يد اليبوسيني، فطلب د
 إن يـوآب : يقول املؤرخ يوسيفوس. ولذلك حصل عليها داود باحلرب. له، فرفضوا

حفر خندقاً حتت األرض ودخل منه إىل قلب احلصن، وفتح أبواب أورشليم يف وجـه               
  .وهكذا أخذ داود املدينة احلصينة وجعلها عاصمة ململكته. داود كل جيش

  :لنا دروس

  :ولنا من هذا بعض التعاليم. بين إسرائيل مجيعاً صار داود ملكاً على

عشرة سـنة يف   لقد صرف داود حنو أربع. أول درس نتعلمه أن اهللا جهز داود باألمل  
الشيء  عذاب وتشريد، ولكن كل سنة من هذه السنني كانت مدرسة تعلّم خالهلا داود

 فكان ال بـد لـداود  . مل يكن من السهل أن جييء صيب من وراء الغنم ليملك. الكثري
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 وكان األمل مدرسة اهللا، علّم فيها. الراعي الصغري أن يتدرب حىت يدرك ويفهم وينضج
  .داود الشيء الكثري

يوسـف وهـو يف    لقد سبق أن تأمل. إن كنت تتأمل، فاعلم أن اهللا جيهزك ملكان أفضل  
ـ  السجن بعد أن بيع عبداً يف مصر، وكانت سنوات تشريد داود األربع هـي   شرة ع

 السنوات اليت تعلّم خالهلا كيف يصري ملكاً، يلقي اعتماده متاماً علـى اهللا، وحيكـم  
  .علىشعبه باحلكمة

ملكاً، ولكـن   لقد وعد اهللا أن جيعل داود. إن النجاح ليس سريعاً: وهناك درس آخر  
، ال تستعجل .وقتاً طويالً مضى قبل أن يتحقق الوعد، ألن لكل شيء حتت السماء وقتاً

الكتـاب   هل صلَّيت من أجل شيء ومل حتصل عليه؟ ال تفـشل، ألن . بل انتظر الرب
. الوقـت  هل تريد أن تغير حالةً تتعبك؟ سيجيء« يف وقته أُسرع به»: املقدس يقول لنا
  .انتظر الرب واصرب له، فسوف حيقق اهللا يف حياتك معجزته. سلم نفسك هللا

يقول لنا رسول  .ل واحد من أوالده عمالً خاصاًلقد جهز اهللا لك: وهناك درس ثالث  
مخلُوقني فـي الْمـِسيحِ يـسوع     -  عمل املسيح-لأَننا نحن عملُه »: املسيحية بولس

اللّه قبس قَد ،ةحالالٍ صمأَعا ليهف لُكسن كَيا لهدرمبا جهز اهللا ). ٢:١٠أفسس (« فَأَع
رمبا أعطاك وزنـة واحـدة، أو رمبـا    . أو رمبا جهز لك عمالً بسيطاً ئد،لك عمالً كقا

لقد كان العمـل  . عندك وزنة، ولك عمل وعليك مسئولية لكن. أعطاك عشر وزنات
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صلِّ واطلب . ملكاً، لكن قد يكون عملك أنت بسيطاً الذي اختاره اهللا لداود أن يصري
  .افعلهخلدمته، مث  أن يكشف لك اهللا ما يريدك أن تفعله

  الفصل العاشر

  داود يملك في أورشليم

وأرسل حريام هدية إىل . أورشليم صادق حريام ملك مدينة صور بعد أن سكن داود يف
وملا كانت . الثمني، كما أرسل جنارين وبنائني بنوا له قصراً فخماً داود من خشب األرز

ه من غلّات األرض، البحر، فقد كانت حتتاج إىل القمح والزيت وغري صور على شاطئ
أمـا  . طريق لتجارا مع بالد الشرق، فكان حريام حمتاجاً إىل داود كما حتتاج أيضاً إىل

حمتاجاً إىل صـداقة حـريام، ألن مملكتـه حتتـاج إىل واردات البحـر       داود فقد كان
هدية امللك حريام من خشب األرز، وهـو خـشب لبنـان     واملصنوعات، فقبل داود

األيام صار أمحر اللون مر الطعم فـال يأكلـه    للون، فإذا مضت عليهالشهري، األصفر ا
  .حريام لداود قصراً يعمر طويالً السوس، ولذلك يعمر طويالً، وهكذا بىن

  :االجتماع داود ينقل خيمة

وكانت . يف أورشليم بدأ يفكر يف تنظيم العبادة واألمور الروحية بعد أن استراح داود
ولكن ملا مات . اجتماع الرب بشعبه موجودة يف بلدة امسها نوب خيمة االجتماع مكان
وبقي التابوت يف . وكان تابوت اهللا يف قرية امسها يعارمي. جبعون أهلها نقلوا اخليمة إىل



Arabic Bible Outreach Ministry       http://arabicbible.com    الخدمة العربية للكرازة باإلنجيل 
 

P.O Box 486, Dracut MA 01826 USA                           Email: info@arabicbible.com 
© Copyright 1998−2005, All rights reserved. 

  ٦٦

والتابوت هو صندوق صنعه موسى من خـشب الـسنط املغطـى     .يعارمي سبعني سنة
وعلى . اعه ذراع ونصفذراع ونصف، وارتف بالذهب، طوله ذراعان ونصف، وعرضه

كل حلقتني منها عـصا، ليحمـل    جانيب التابوت أربع حلقات من الذهب، توضع يف
هارون اليت أفرخت، ولوحـا   وكان بالتابوت وعاٌء فيه املن، وعصا. الالويون التابوت

كان يوجد الكاروبيم، وهو  وفوق التابوت. العهد عليهما الوصايا العشر اليت كتبها اهللا
وعندما أراد داود أن  .وكان التابوت ميثل حضور اهللا وسط شعبه.  جبناحنيمنظر مالك

وكان القصد من . اجليش ينقل التابوت إىل عاصمة ملكه أخذ معه ثالثني ألف رجل من
أن هذا يظهـر   ذلك أن حيرس الشعب من هجوم األعداء إذا فكروا أن يهامجوه، كما

يـشترك يف   أيضاً أن كل الشعب بكل أسـباطه احترام داود العظيم لعبادة اهللا، ويظهر 
  .العبادة ويف الرغبة أن تكون أورشليم مركز العبادة

ألم عرفوا  واجتمع اجلميع. ودعا داود الشعب والكهنة ليحضروا عملية نقل التابوت
اهللا أن حيملـوا   ومل يتبع داود الطريقة اليت أمر. أن إمهال الدين كان سبب هالك شاول

انشمـصت الـثريان    وعندما. فقد وضع التابوت على عربة جترها الثريان. التابوت ا
كـثرياً، وقـال يف    فخاف داود. أسند رجل امسه عزة التابوت بيده، فضربه اهللا فمات

. «أخاف منـه  إن كان عزة ملس التابوت فمات، فكيف يأيت التابوت إيلّ؟ أنا»: نفسه
جت، عنـد    عزة، وكان ذلك املكان قريةوترك داود التابوت يف املكان الذي مات فيه

وملا مسع . الغىن وبارك اهللا عوبيد وبيته، فانتقل من الفقر إىل. بيت رجل امسه عوبيد أدم
. مدينة أورشليم  عوبيد ذهب عنه خوفه وقرر أن يصعد التابوت إىل داود أن اهللا بارك
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التـابوت علـى    لـوا ويف هذه املرة عرف داود طريقة محل التابوت، فجاء الكهنة ومح
ما تقدموا  مث بعد. وذبح الكهنة سبعة عجول وسبعة ثريان. أكتافهم كما جيب أن يفعلوا

يهتـف   وخرج امللك داود. ست خطوات قالوا إن الرب أعام، فذحبوا ثوراً وعجالً
. له وأدخل داود التابوت يف مكانه وسط اخليمة اليت نصبها. ويغين ويرقص ويسبح اهللا

 ح كثرية للشكر على نقل التابوت وأعطى الشعب هدايا، ووعظهم أن يثبتواوذبح ذبائ
  .يف عبادة الرب

  :بيته داود يبارك

مل ينس أن عليـه  . اهللا يف اخليمة، رجع داود إىل بيته ليبارك أفراد أسرته بعد اية عبادة
  .أهل بيته، فأراد أن يشترك اجلميع معه يف الفرح املقدس واجباً حنو

وسط الناس، جيـب   فإن كنا نتعبد. ا نتعلم ضرورة االهتمام بالعبادة يف بيوتناومن هذ
« وبيتي فَنعبـد الـرب   أَما أَنا»: علينا أن نتعلم كيف نتعبد يف بيوتنا، كما قال يشوع

العبادة؟ هل تصلي معهم  ماذا تفعل ألهل بيتك؟ هل تشجعهم على). ٢٤:١٥يشوع (
العائلة بعيداً عـن اهللا،    قدوة طيبة هلم؟ ال تفشل إن كان احد أفراديف البيت؟ هل أنت

الشخص البعيد، فريجع  فإن حياتك الصاحلة وقدوتك الطيبة ستكون رائحة ذكية لذلك
  .للطريق الصحيح إىل اإلميان ثق أن احملبة اليت تبينها للشخص البعيد سترحبه. إىل اهللا

  :للرب داود يريد بناء بيت
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وعندما ذهب إىل قصره العظيم . خيمة مصنوعة من جلود الغنم د التابوت يفوضع داو
الغايل الثمن، الذي أرسله إليه حريام ملك صور، قـال داود يف   املبين من خشب األرز

أسكن يف قصر، وتابوت اهللا يسكن داخل خيمـة مـن جلـود     ليس جيداً أن»: نفسه
وأُعجب ناثان . «أريد أن أبين بيتاً للرب»: النيب وقال له فدعا امللك داود ناثان. «الغنم

لكـن يبـدو أن   . «افعل ما بقلبك ألن الرب معك»: فقال له النيب كثرياً بفكرة داود،
بناًء على رغبة قلبه هو، وكرد فعل طبيعي جتاه رغبة داود،  ناثان النيب قال هذه الكلمة

 له يف الليل أنه ال يوافق على وعندما ذهب ناثان إىل بيته أعلن اهللا .بغري أن يستشري اهللا
داود هيكالً للرب، وقال اهللا لنبيه ناثان إنه مل يسكن يف بيت من قبـل،   فكرة أن يبين
يريد بيتاً لطلب من أحد قضاة بين إسرائيل أن يبين له البيت املطلـوب، مث   وإنه لو كان

لبيت، ألنه سـفك  داود هو الذي يبين البيت له، أما داود نفسه فال يبين ا إن ابن: قال
قـال إن اهللا  . غري أن اهللا أرسل لداود رسالة تـشجيع . وقام حبروب عظيمة دماً كثرياً،
. بيتاً، وهذا معناه أن عائلته ستدوم يف النجاح ويثبت كرسي مملكته إىل األبـد  سيبين له
 اهللا إنه سيجعل ابن داود ابناً له، فإذا تعوج يؤدبه ويسلط عليـه البـشر حـىت    وقال
ايقوه، لكنه ال يرفضه وال يطرده، ولن يرتع رمحته عن نسل داود كمـا سـبق أن                 يض

  .امللك شاول نزعها من

اهللا ومواعيـده   فرفع داود صالة شكر إىل اهللا يف مزمور ترنيم مجيل، حتدث فيه عن حمبة
خطايـا    نعم عرف-« أنت عرفت عبدك»: قال. ورأى أنه ال يستحق هذا الفضل كله

 لقد عمل اهللا كل صالح مع. ما عرف حمبته وغريته، وجتاربه وضيقهعبده، وضعفه، ك
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داود حسب قلب الرب وليس حبسب صالح داود، وال بسبب خري أتـاه داود، بـل                
وختم داود صالة شكره هللا بأن طلب الربكـة  . اهللا ورضى مشيئته حبسب مسرة قلب

  .على نفسه وعلى بيته

معـك؟ إن   د للرب من أجل كل ما عملماذا تريد أن تر.هل شعرت بفضل اهللا عليك
قـال   ولقد. حاولت أن تقدم هللا خدمة سيعطيك جزاءها، ألن اهللا ال ينسى تعب احملبة

 مىت(السيد املسيح إن من يسقي أحداً كأس ماء بارد من أجل املسيح فال يضيع أجره 
١٠:٤٢).  

  :المملكة داود ينظم

أن تنظم حىت تسري يف جناح، فإن إهلنا إله عظيماً، عرف أن اململكة جيب  كان داود ملكاً
فنظم داود العبادة يف اهليكل، ونظم اجلـيش ونظـم حكـام    . إله تشويش نظام وليس

  .مبدرسة األنبياء اليت بدأها صموئيل النيب، واليت كانت تدرب خدام اهللا البالد، واعتىن

الوي، جعـل   ن سبطويف تنظيم خدمة اهليكل وجد أن هناك مثانية وثالثني ألف رجل م
أالف  منهم أربعة وعشرين ألفاً خلدمة عمل بيت الرب، وستة آالف للقضاء، وأربعـة 

 ونظم داود التـرنيم علـى آالت  . حيرسون اهليكل، وأربعة آالف للترتيل والتسبيح
 موسيقية وكتب الكثري من املزامري، وقوى مدرسة األنبياء لتعليم الالويـني الترتيـل  

  .والشريعة
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الصحراء عنـدما   م اجليش، وكان أقوى جزء منه الستمئة رجل الذين رافقوه يفمث نظ
التـوراة عظـيم    ومن هؤالء الرجال الستمئة أبطال سجلت لنا. كان هارباً من شاول

  .أعماهلم

وكـان  . بلده ونظم داود حكم البالد، فجعل لكل بلد حاكماً، ومنحه حرية احلكم يف
مل يكن امللـك   .معاً للتشاور مع امللك داود وملعاونتهاحلكام جيتمعون اجتماعات دورية 

إرادة اهللا،  داود ميلك كما يريد، بل كان دوماً حتت سلطة النيب الذي كان يعلـن لـه  
وكـان   صحيح أن داود كان رجل اهللا، وكـان نـيب اهللا،  . وكان خيضع هلذه اإلرادة

احلكام  وماً يتشاور معصاحب املزامري، ولكنه مل يكن ينفرد بالسلطة وحده، فقد كان د
  .الذين حيكمون بالد بين إسرائيل ومع رجال الدين

بيوتنا وكنائسنا  ال ميكن أن ينجح عمل بدون ترتيب، وهذا يعلمنا ضرورة الترتيب يف
  .وعملنا

يبين للـرب   وعندما نتأمل حياة داود ونرى كيف أنه أحب اهللا بكل قلبه حىت أراد أن
  . هللا اليت وجدت خري اجلزاء من اهللابيتاً، ميكن أن نلمس حمبته

  الفصل الحادي عشر  

  داود يخطئ
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 من وراء الغنم إىل قصر -رجالً يصعد من ال شيء ليكون ملكاً عظيماً  حىت اآلن رأينا
االنتصار، إىل املُلك يف حربون على سبط يهـوذا، وأخـرياً إىل املُلـك يف      إىل-امللك 

  .د أعطاه اهللا ملكاً عظيماًولق. كل بين إسرائيل أورشليم على

من حياته  كانت حياة داود حىت دراستنا احلالية نصرة تتلوها نصرة وكانت كل صفحة
ومنذ : سقط ولكن داود. كان يتقدم من جمد إىل جمد. أكثر ملعاناً من الصفحة اليت قبلها

أنـه مل  صحيح  .سقوطه بدأ يف اهلبوط، وكان كل يوم حيمل إليه خرباً سيئاً حيزن القلب
: وحنن نـسأل  .يهلك، ولكنه احندر ونزل يف نظر نفسه، ويف نظر عائلته، ويف نظر شعبه

يف جـو   هل تستحق اخلطية كل الثمن املدفوع فيها؟ كان داود مثل البلبل الذي ارتفع
 الصداقة مع اهللا، يرمن يف السماء بفرح وابتهاج، وفجأة سقط على األرض مكـسور 

  .اهللاجلناح يصرخ طالباً رمحة 

  :نحترس يجب أن

يف كل واحد منا شيء يقربه إىل . ألننا يف أشياء كثرية نعثر مجيعنا ال جيب أن نلوم داود
فلنقف يف حذر لئال ندخل يف جتربة، فـإن رسـول   . يشده إىل الشر اهللا، وشيء آخر

 كورنثـوس ١(«  لَا يـسقُطَ من يظُن أَنه قَائم فَلْينظُر أَنْ»: قائالً املسيحية بولس حيذرنا
ال . لذلك لنكن ساهرين صاحني، ألن الشيطان كأسد زائر يريد أن يبتلعنا .(١٠:١٢

فترة الشباب وحدها هي مرحلة اخلطية، فإن داود جاز مرحلـة الـشباب يف    نظن أن
وليس على اخلطية كبري، ففي اللحظة . سقط يف اخلطية وهو كبري العمر انتصار، ولكنه
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ولكن لتكن لنا ثقة باهللا، فال نفشل إن سـقطنا،  . عن اهللا وي إىل الشر عد فيهااليت نبت
بطـرس  ١(اهللا حمروسون بإميان خلالص مستعد أن يعلن يف الزمان األخـري   ألننا بقوة
جيب أن جنري بسرعة إىل الرب ونطلب منه الغفران، عاملني وعـد   وإن سقطنا). ١:٥

يخطَفُها أَحد  عطيها حياةً أَبديةً، ولَن تهلك إِلَى الْأَبد، ولَاوأَنا أُ« :السيد املسيح املبارك
من الْكُلِّ، ولَا يقْدر أَحد أَنْ يخطَف من يد  أَبِي الَّذي أَعطَانِي إِياها هو أَعظَم. من يدي

  .(٣٠-١٠:٢٨يوحنا (« والْآب واحد أَنا. أَبِي

  :غلطة داود

ويف كـسله  . حياربون بينما كان داود مسترحياً يف قصره يف أورشليم كان بنو إسرائيل
ب داود به، وانتزع امرأةً زوجة رجل وراحته زاره فكروكان داود قـد  . شرير، ورح

الشرير أن يزوره، فقد سبق أن تزوج سـيدتني وهـو يف    سبق أن شجع هذا الضيف
حربون، مث تزوج بعدد آخر وهو يف أورشـليم،   س سيدات وهو يفالربية، مث تزوج مخ

وعندما جاء الضيف الشرير إىل داود مـرة   .وأضاف إىل كل زوجاته ست عشرة سرية
ويظهر أن النجاح الذي عاش فيه جعلـه   .أخرى أخطأ داود وأخذ نعجة الرجل الفقري

  .ينسى احلذر، فلم ينتبه وسقط

واسـتيقظ  . النيب لينبهه  داود يف خطيته، إذ أرسل إليه ناثانولكن شكراً هللا أنه مل يترك
  .اعترافاً داود ليبكي على خطيته، وكتب املزمور احلادي واخلمسني
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التطهري، مث طلب أن  طلب داود الغفران، مث طلب: وينقسم هذا املزمور إىل ثالثة أقسام
  .يعيده اهللا إىل خدمته

  :اعتراف داود

قال أنه ارتكب . اليت ارتكبها، واستعمل كلمات خمتلفة يف وصفها اعترف داود باخلطية
  .الثورة ضد اهللا واملعصية هي. «معصية»

  .الطريق األعوج والذي يرتكب اإلمث حيب. واإلمث هو العوج« إمثاً»وقال إنه عمل 

هـدف   مل يـصب داود . واخلطيئة هي عدم إصابة اهلدف« اخلطيئة»وقال إنه ارتكب 
لنا،  وقال إنه عمل الشر، والشر هو عبور اخلط الذي رمسه اهللا. حلياة وأخطأوجوده يف ا

  .فقد وضع اهللا لنا حدوداً، والشرير هو الذي يعرب اخلط إىل عامل املمنوع

مكتوبة يف كتاب،  اهللا معاصيه، كأن اخلطيئة« ميحو»ويف طلب الغفران طلب داود أن 
  .وداود يطلب من اهللا أن ميحوها

باخلبط على حجر ليخرج الطني  والغسل هنا هو. «اغِْسلْنِي كَثرياً من إِثْمي»: وقال هللا
مث . حىت يخرج منه قذر اخلطية من املالبس القذرة، وكأن داود يطلب من اهللا أن خيبطه

 والـتطهري . «طَهرنِي بِالّزوفَا فَـأَطْهر « :مث يقول. «ومن خطيتي طَهرنِي»: يقول داود
كان بنو إسرائيل يغمسوا يف الدم ليغطـوا بـاب    بالزوفا هو استخدام األعشاب اليت
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لوجود الدم على العتبة العليا وعلى قـائميت البـاب،    بيوم أثناء عيد الفصح، تذكاراً
  يطهرنا إال السيد املسيح؟ ومن. حىت ال يهلكهم املالك املهلك

 وضع غطاء -الكفارة  وهذه فكرة. « خطَاياياستر وجهك عن»: مث يقول داود للرب
  .اخلاطئ ويستره ودم املسيح هو الغطاء الذي يغطي. على اخلطيئة حىت ال يراها اهللا

  :التطهير داود يطلب

الغفران هو أن اهللا يساحمنا على ماضينا، والتطهري . طلب التطهري بعد أن طلب الغفران
وحنن حنتاج بعد الوالدة اجلديـدة  .  ال حيب اخلطيئةالقلب النقي الذي هو أن يعطينا اهللا

حتتاج أيها التاجر إىل االستقامة يف جتارتك، كما حتتاجها أيها العامل وأنت  .إىل التطهري
حتتاجها أيها التلميذ وأنت جتوز امتحاناتك، إذ يغسل اهللا قلوبنا من الشر . بعملك تقوم
  .طيةال حنب الشر، وتتغري ميولنا من جهة اخل حىت

  .يطهرنا تعال بنا نرى كيف طلب داود التطهري من اهللا، لنطلب حنن أيضاً منه أن

والقلب النقي هو القلـب  . «يا اَللّه قَلْباً نقياً اخلُق في»: طلب داود من اهللا قلباً نقياً  
إِنْ »: لإلنسان كما يقول اإلجنيل املقدس النظيف الذي غسله السيد املسيح ويعطيه اهللا

وِسيحِ فَهي الْمف دةٌ كَانَ أَحيدديقَةٌ جلخ .تضم يقَةُ قَدتاُء الْعيذَا الْكُـلُّ . الْأَشوه   قَـد
  .فلنطلب من اهللا أن يعطينا القلب النقي). ٥:١٧كورنثوس ٢(« صار جديداً
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. «تقيماً جدد في داخليمس وروحاً»: مث طلب من اهللا أن يعطيه روحاً مستقيماً، قال  
الروح املستقيم عكـس الـروح    هذه الروح عكس الروح الذي جنده يف اآلثام، فإن

عوجتها، وحنن نطلب من اهللا  عندما خلقنا اهللا كانت لنا استقامة، لكن اخلطية. امللتوي
  .أن جيدد استقامتنا اليت ضاعت منا

املعرفة العقلية فقـط،   واملقصود باحلكمة ليس« كْمةًتعرفُنِي ح»: مث يقول داود للرب  
إىل احلكمة يف التصرف  حنتاج. ورأس احلكمة خمافة اهللا.  والتصرف لكن حكمة التطبيق

اإلجنيل إن كـل مـن    ويقول لنا. والتفكري، لنعرف كيف نواجه التجارب اليت امجنا
يعطينا احلكمـة   اهللا أنفلنطلب من . تعوزه حكمة فليطلب من اهللا الذي يعطي بسخاء

  .اليت ا نتصرف وحنن نواجه الشهوة

حنتاج دومـاً إىل اإلحـساس    »لَا تطْرحنِي من قُدامِ وجهِك»: ومضى داود يصلي هللا  
: قال رسول املسيحية بـولس  .الدائم أن اهللا قريب منا حىت نعيش يف القداسة والطهارة

إن االبتعاد عن اهللا هـو  . نتزعزع نه عن مييننا فالمبعىن أ). ٤:٥فيليب (« الرب قريب»
صـحيح أن اخلطيـة   . على خطيتنا سبب كل الباليا، لكن الشعور أن اهللا معنا ينصرنا

  .اخلطيئة تبعدنا عن اهللا، لكن وجه اهللا الذي يسري معنا يبعدنا عن

ة يف القلب حتزن روح اهللا، اخلطيئ .»وروحك الْقُدوس لَا تنزِعه مني»: وقال داود هللا  
عمل الروح القدس فيه، ألنه نادم  وداود يصلي أن ال يرتع اهللا روحه منه، بل أن يبقى

  .على خطيئته وألنه يريد أن تتطهر حياته
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الفرح، وتضيع جـة   اخلطيئة تسلب. «رد لي بهجةَ خلَاصك»: مث قال داود للرب  
  .اخلالص وب إىل اهللا ترجع إليه جةلكن الذي يت. اُألنس مع اهللا

املنتدبة هي الروح اليت تعطي  والروح. «بِروحٍ منتدبة اعضدنِي»: مث قال داود للرب  
لكنه يصلي أن يعطيه الـرب   كان داود مثل اللص الذي أخذ ما جلاره الفقري،. بسخاء

  .احتياج روحاً سخية جتعله يتعب عامالً الصاحل ليعطي من له

  :للخدمة داود يطلب فرصة

اهللا الغفران والتطهري، عاد يطلب مـن اهللا أن يعطيـه فرصـة     بعد أن طلب داود من
  .اخلدمة

اإلمث، ورأى نتيجته املُرة،  لقد سقط داود وتعب وعمل« أُعلِّم الْأَثَمةَ طُرقَك»: قال هللا  
يهم إىل طريق الرب، ألن من ويهد ولذلك فهو يريد أن حيذِّر األمثة من طريقهم الشرير،

ويستر كثرة من اخلطايا اليت  رد خاطئاً عن ضالل طريقه، ينقذ نفس اخلاطئ من املوت
  .(٥:٢٠يعقوب (كان اخلاطئ التائب سريتكبها لو مل يتب 

مدرسة األنبياء وأدخـل   كان داود قد نظم. «يخبِر فَمي بِتسبِيحك»: مث يقول داود  
  .الترنيم والتسبيح تيل واملوسيقى، وهو يريد أن تستمر خدمةفيها تعليم التر
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السور الـذي حيمـي    اخلطيئة دم. مث قال داود هللا إنه يريد أن يبين أسوار مدينة اهللا  
ألن النـاس   وإن كان الشعب قد رأى داود خيطئ، فإن اخلطيئة ون أمامهم،. النفس

فرصـة   طئه، فطلب من اهللا أن يعطيهعلى دين ملوكهم، ويريد داود أن يضيع تأثري خ
  .اخلدمة وبناء سور مدينة اهللا

ال تترك اخلطية دون  .يا ليتنا نعترف إىل اهللا بعد أن خنطئ، لنجد من اهللا مغفرة خلطايانا
« بِذَنبِي وأَنت رفَعت أَثَام خطيتـي  أَعترِف للرب: قُلْت»: أن تعترف ا، فاملرمن يقول

  .(٣٢:٥مور مز(

  الفصل الثاني عشر 

  أبشالوم يثور على أبيه

بدأ الفساد . وقد بدأ حيصد أجرة اخلطيئة اليت وقع فيها. إىل اهللا رأينا كيف أخطأ داود
مملكته، فقد ثار أبشالوم ابنه ضده، ومجع جيشاً كبرياً، وكاد حيدث انقالباً  ينخر بيته مث

وذهـب  . صمة ملكه، ودخلها أبشالوم بعـده اململكة ضد أبيه، فهرب داود من عا يف
ولوال أن الرب تدخل وأنقذه، لكان ضـاع،  . الصحراء حزيناً مكسور القلب داود إىل

  .يرتع رمحته عنه وال عن بيته، فأنقذه يف اللحظة األخرية ولكن اهللا مل

  :أبشالوم سبب ثورة
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سباب ميكن أن جندها يف أبشالوم بن داود أن يثور على أبيه؟ هناك عدة أ ترى ملاذا فكر
  .الثورة

يتضايق من أبيـه   كان أبشالوم. السبب األول أن داود كان يفرق يف معاملة أوالده  
ورأى . مكانـه  ألنه كان حيب سليمان أكثر مما حيبه، وكان يريد أن يملّـك سـليمان  

 أكـرب  أبشالوم كان أخواه الكبريان قد ماتا، وبقي. أبشالوم أنه الوارث األول للملك
أنه الوحيد الـذي   رأى أبشالوم أيضاً. األبناء األحياء، فله الفرصة أن ميلك مكان أبيه

إخوته، مبن فيهم  جييء من أصل ملكي، فإن أمه معكة كانت ابنة ملك جشور، أما بقية
الوحيد للعرش،  وهكذا رأى أبشالوم أنه الوارث. سليمان، فإم أبناء سيدات عاديات

  ملكاً؟ ستحقه، فكيف حياول أبوه داود أن جيعل من سليمانوأنه وحده الذي ي

يعقوب أبو األسباط يف  فرق. إن أكثر ما يخرب البيوت هو التفريق يف معاملة األبناء  
على بقية إخوتـه،   معاملة أوالده، وأعطى يوسف االبن األصغر القميص امللون، وفضله

إظهار احملبة   أب جيب أن حيترس منوكل. فكانت النتيجة أن باعه إخوته ألم كرهوه
متساوية وحقِّق هلم  إذ جيب أن عامل كل أوالدك معاملة. ألحد أوالده أكثر من الباقني

  .تكافؤ الفرص

لقد عرف من . اهللا مل يكن أبشالوم قريباً من. وهناك سبب آخر هو عدم إميان أبشالوم  
النيب مل يعجبه،  ولكن كالم ناثانناثان النيب أن سليمان أخاه سريث كرسي داود أبيه، 

السابق شـاول، إذ   كان هذا نفس ما عمله امللك. فأراد أن يقوم بالثورة ليأخذ العرش



Arabic Bible Outreach Ministry       http://arabicbible.com    الخدمة العربية للكرازة باإلنجيل 
 

P.O Box 486, Dracut MA 01826 USA                           Email: info@arabicbible.com 
© Copyright 1998−2005, All rights reserved. 

  ٧٩

أن اهللا وعد داود أن  أراد أن يقتل داود حىت ال يأخذ اململكة منه، بينما كان يعلم متاماً
. مقاومة شـاول كل  غري أن اهللا حقق وعده لداود رغم. يكون ملكاً على بين إسرائيل

  .وأبشالوم يفعل الشيء نفسه مع أبيه ومع سليمان أخيه

داود الـذي مل يهـتم    ومع أننا ال نعفي أبشالوم من مسئولية عدم إميانه، إال أننا نلوم  
اهتم بأهل بيتـه يف   صحيح أنه عندما نقل تابوت الرب إىل أورشليم. بأوالده كما جيب

. الرعاية اليت قدمها هلـم   إىل رعاية روحية أكثر منالعبادة، لكن أوالده كانوا حيتاجون
بنساء كثريات وله  لكن كيف يستطيع داود أن يعطي أوالده رعاية روحية وهو متزوج

  أوالد كثريون؟

واهتموا بتنشئتهم يف  أيها اآلباء أوالدكم عطية من اهللا يف أيديكم، فعلِّموهم كلمة اهللا  
  .خمافته

تقـول  . املنظـر  كان أبشالوم مجيل. شالوم يقوم بانقالبهوهناك سبب ثالث جعل أب  
مل يكـن فيـه    من رأسه إىل قدميه. التوراة عنه إنه مل يكن مثله يف كل الشعب يف مجاله

 كان شعره الطويل الذهيب غزيراً حيلقه كل سنة، فأحب النـاس مجـال منظـر   . عيب
 كياً، فكان جيلس مبكـراً وكان أبشالوم ذ. أبشالوم، والناس دوماً ينظرون إىل املظاهر

ويبدو أن امللك داود كان يتأخر      . على جانب الطريق حيث جيلس امللك وقضاة الشعب       
 الشكاوى ويقـول هلـم    احلضور إىل جملس القضاء، فكان أبشالوم يقابل أصحاب عن

 من يجعلُنِي قَاضياً في»: صاحلاً، ويشكو من نقص اإلنصاف يف اململكة، مث يقول كالماً
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 ومل  ).١٥:٤صـموئيل  ٢(« فَأُنصفَه؟ الْأَرضِ فَيأْتي إِلَي كُلُّ إِنسان لَه خصومةٌ ودعوى
ويقبلهم، فأحب النـاس أبـشالوم    يكن يقبل أن يسجد له أحد، بل كان ميسك الناس

قد ملك أبـشالوم،  : يدعو وعندما مسع الناس صوت البوق. وأعجبتهم وعوده اجلميلة
  .وا أصوام يؤيدون ذلك الدعاءأطلق

داود يكرب ويرتل  كان أبشالوم شاباً صاعداً يف احلياة، وكان. وكان هناك سبب رابع  
أمامـه، وأغلـب    كان أبشالوم حييط نفسه خبمسني رجالً جيرون. يف طريق الشيخوخة

كتـب   ويقول بعض املفـسرين إن داود . الظن أن داود كان مريضاً منطوياً يف قصره
يعضده وهـو   الرب»: زمور احلادي واألربعني وهو مريض يف تلك األيام، وفيه يقولامل

فعاشِ الضرلَى في. عف كُلَّه هعجضم تدهم هضرم .ا قُلْتنِي: أَنمحار با ري .  ـفاش
ي قَدأَنفِْسي لن كإِلَي طَأْتوكان الشعب قد عـرف قـصة   ). ٤ و٤١:٣مزمور (« أَخ

ولعل الـشعب  . ولكنهم رأوه جيمع املواد الالزمة لبناء اهليكل سقوط داود يف خطيئته،
الرجل ويزين، ويف الوقت نفسه يعمـل علـى بنـاء بيـت      كيف يقتل هذا»: تساءل
  .»الرب؟

مللـك اجلديـد    ال بد أم مل يعرفوا أن داود قد تاب، لذلك أسرع كـثريون وراء ا   
  .ومأبشال

  :بثورته آيف قام أبشالوم
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يسرق قلوب الشعب، فجعل يتظاهر أمامهم أنه ال يوجد عـدل يف   حاول أبشالوم أن
وأصبح هو امللك ألجرى العدل والقضاء جلميـع املظلـومني،    اململكة، وأنه لو تولّاها

  .إىل اليوم الذي يعتلي فيه العرش فأحبه الشعب وجعلوا يتطلعون

للرب نـذراً يف   وم إىل أن الشعب أحبه وتعلق به قال ألبيه إنه نذربعد أن اطمأن أبشال
يعلـم   حربون، وطلب اإلذن أن يذهب ليقدم تقدمات للرب، فسمح داود له، وهو ال

وقـت   وأرسل أبشالوم جواسيس يف كل البالد لينادوا يف. أن ابنه قد دبر انقالباً ضده
 وأخذ أبشالوم معه.  خيرجون وراءهواحد أنه قد ملك، حىت إذا مسع الناس صوت البوق

 وقد أراد أبشالوم أن. مئيت رجل من عظماء اململكة، ال يعرفون فكرة الثورة ضد داود
 وعندما مسع داود خبرب الثورة وعرف أن كثريين تبعوا. يكون هؤالء الرجال مشريين له

الرب ولكنه رفض أن يأخذ معه تابوت       . أبشالوم هرب من أورشليم هو واملخلصون له      
كان داود يعلم أن إله العهـد  . وطلب من الكاهن أن يرجع التابوت إىل مكانه املقدس،
مع أن داود أخطأ، إال أنه . قبل توبته أرجعه إىل أورشليم بسالم ليعبده هناك معه، فإذا
عٍ مـرا  فـي . اَلرب راعي فَلَا يعوِزنِي شيٌء»: لقد قال هو. أن الرب راعيه كان يدرك

يهدينِي إِلَى سبلِ الْبِر مـن أَجـلِ   . نفِْسي يرد. إِلَى مياه الراحة يورِدنِي. خضرٍ يربِضنِي
همكان داود يعلم أنه حىت لو كان أخطأ فإن اهللا ال بـد أن   .(٣-٢٣:١مزمور (« اس

ن، فإن اهللا احلي الـدائم  كان تابوت العهد معه أو مل يك يرد نفسه إىل سبل الرب، سواء
  .الوجود معه يؤازه
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وصـديقه   هرب داود من أورشليم ومعه أصدقاؤه املخلصون له، وطلب من مـشريه 
 حوشاي أن يذهب إىل أبشالوم ليتكلم ضد مشورة رجل امسه أخيتوفل اجليلوين، كان

 يقاً له،كان داود حزيناً ألن أخيتوفل الذي انضم إىل أبشالوم كان صد. قد تبع أبشالوم
 فَرق»: ويف هذا كتب داود مزموره اخلامس واخلمسني وقال فيه. ومع ذلك فقد خانه

ةيندي الْماماً فصخظُلْماً و تأَير ي قَدأَنل ،مهتـلَ  ...أَلِْسنمتنِي فَأَحريعي ودع سلَي هأَنل .
ظَّمعي تضغبم سلَي فَأَخ لَيعهنبِئَ مي،. تيقدصي وي، إِلْفيلدانٌ عسإِن تلْ أَنب  هعي مالَّذ

-٥٥:٩مزمـور  (« نذْهب في الْجمهـورِ  إِلَى بيت اللّه كُنا. كَانت تحلُو لَنا الْعشرةُ
١٤).  

  :الثورة نهاية

ار أخيتوفـل أن يهـاجم   وأصحابه من حربون إىل أورشليم، وهناك أش وسار أبشالوم
قـال أن  . ولكن حوشاي أشار مشورة ضد مشورة أخيتوفل. مباشرة أبشالوم دواد أباه

. رجاالً من كل أسباط إسرائيل، مث يسري معهم ليحارب أبـاه  يتأخر أبشالوم حىت جيمع
حوشاي، مع أن مشورة أخيتوفل كانت أفضل ألن اهللا مل يرد  وأُعجب أبشالوم مبشورة

وأسرع حوشاي خيرب داود عن عزم أبشالوم على اهلجوم على  .لوم أن تنجحلثورة أبشا
وكان الوقت الذي قضاه أبشالوم يف مجع أسباط . إسرائيل أبيه بعد أن يدعو كل أسباط
داود ر األردن ويهرب إىل حمنامي، ويستعد مـع الرجـال    بين إسرائيل يكفي ألن يعرب

وقسم داود جيشه . اً على جيشه ونزل إىل حمناميأبشالوم قائد وأقام. الذين معه للموقعة
يف ذلك اليوم مات . جيش داود جيش أبشالوم ابنه، وانتصر إىل ثالثة أقسام، وحارب
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ألفاً، وكان عدد الذين ماتوا بني أشجار الغابة أكثـر مـن    من جيش أبشالوم عشرون
اً على بغل، دخل كان راكب. ضمن القتلى أبشالوم نفسه وكان من. الذين ماتوا بالسيف

أبشالوم يف غصن، ومر البغل وبقـي أبـشالوم    حتت أغصان شجرة بطم، فتعلّبق رأس
وعرف يوآب قائد جـيش داود مبكـان    .معلقاً من شعره الغزير يف فرع تلك الشجرة

حي، فقتله، ودفنوه يف حفـرة   أبشالوم، فأخذ ثالثة سهام ضرا يف قلب أبشالوم وهو
كبرية من احلجارة، حسب  ن الذي مات فيه، وأقاموا عليه كومةكبرية بالقرب من املكا

  .عادة اليهود يف حتقري ارمني

  :ولده داود يبكي

وجلس الشعب حائراً حزيناً . أبشالوم مات جعل يبكي بكاء مراً وعندما عرف داود أن
من األرض أمام أبشالوم ومات أبشالوم مقتـوالً، وامللـك    داود هرب. ليس هلم ملك

أهله الذين هم سبط يهوذا لن يتحركوا ليدعوه ليعود  عرف داود أن. س يف عاصمتهلي
شديد بسبب مؤازرم لالنقـالب، فأرسـل إلـيهم     إىل عاصمته ألم كانوا يف خجل

مث أرسل لعماسـا  . منهم أن يرجعوه إىل عرشه كاهنني يقوالن هلم إنه غفر هلم، وينتظر
جيشه، وقصد داود بذلك أن يرضي رجال  ئيسقائد جيش أبشالوم ووعده أن جيعله ر

وقبل رجال يهوذا كالم امللك وأرسـلوا   .يهوذا، كما قصد أن يرضي الذين آزروا ابنه
داود ليملك، والقاه الشعب عند ر  فرجع امللك. «ارجع أنت وعبيدك»: إليه يقولون

لقـد كـان   . ويهنئونه بسالمة الرجوع وجاء إليه كثريون يوضحون له حمبتهم. األردن
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صحيح أن داود خسر ولده لكنه تعلم  .ذلك اختباراً مراً جاز فيه داود، لكن اهللا أنقذه
 .درساً من جديد يف حمبة اهللا له

  الفصل الثالث عشر

  نشيد الخالص

: وكان قد ملك أربعني سـنة . أورشليم وله من العمر سبعون سنة مات داود ودفن يف
رقد ملك عظيم ومرمن عظـيم  . ثني سنة يف أورشليموثالثاً وثال سبع سنني يف حربون،

املزامري الذي كان حسب قلب اهللا، وأي إنسان حييـا وال   رقد صاحب. وإنسان عظيم
  يرى املوت؟

جنده . احملب املنقذ يف ختام حياة داود ردد مزموراً مجيالً، سجل فيه شعوره من حنو اإلله
تغـيري بـسيط يف     الثاين، كما جنده معيف األصحاح الثاين والعشرين من سفر صموئيل

يف العبادة  واألغلب أن داود كتب مزموره ليستعمله كل الشعب. املزمور الثامن عشر
الـيت جـاز    يف مقدمة املزمور يتكلم عن عالقته بالرب، مث يصف الضيقات. اجلمهورية

مث يلخص  .وأخرياً يشرح الطريقة اليت أنقذه الرب ا. فيها، وكيف خلَّصه الرب منها
  .عمل الرب معه ويرفع شكره هللا منتظراً جميء املسيح من نسله

  :بالرب عالقة داود
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: األعداد األربعة األوىل من مزموره الثامن عشر عن عالقته باهللا فيقول يتحدث داود يف
«بي الرذقنمنِي وصحي وترخي. صمتأَح ي بِهترخي صي. إِهلسرت  قَـرـي  ولَاصنُ خ

وهجـوم األعـداء    ويف هذه اآليات نرى داود يف ضعفه). ١٨:٢مزمور (« وملْجإِي
الصخر، فيه احلماية،  يقول عن اهللا إنه. عليه، لكنه يرى اهللا يف قوته ينقذ وخيلّص وينجي

امللجأ واملنـاص، أي   ويقول إنه الترس الذي حيفظ وحيمي من سهام العدو، ويقول إنه
  .عو اهللا يف كل حني فيخلصهيد. النصيب

مبعـىن الـشفاء    ليس لنا إال الضعف واخلطأ نلجأ ما إىل اهللا، وعنده جند اخلـالص، 
  .أسرِع إىل الرب يف كل ضيقة، وسينقذك كما أنقذ داود. واإلنقاذ

  :بالرب خالص داود

يقول إن الضيق مثل األمواج . مزموره فيتكلم عن الضيقات واخلالص وميضي داود يف
كان الضيق الذي جاء عليه من احليل والغـش مثـل   . اليت جترف اليت تغرق، والسيول

ويف وسط . هذه األخطار اكتنفت داود، وأحاطت به وأفزعته .حبال اهلاوية ومثل القرب
  .هذه كلها صرخ إىل اهللا

تعـبريات   ويشرح داود خالص اهللا الذي جاء إليه بطريقة غريبة مدهشة، ويـستعمل 
معونته بعد  إنه يصور اهللا يف صورة جبار عظيم، أقبل إىل.  ما عمل اهللا معهبشرية تشرح

جميء اهللا إليـه   وعند. يقول إن اهللا جاء خلالصه يف نار ورعود وبرق. أن نزل من مسائه



Arabic Bible Outreach Ministry       http://arabicbible.com    الخدمة العربية للكرازة باإلنجيل 
 

P.O Box 486, Dracut MA 01826 USA                           Email: info@arabicbible.com 
© Copyright 1998−2005, All rights reserved. 

  ٨٦

لينقذ عبده  ارتعدت اجلبال اليت هي أسس السماوات، وطأطأ اهللا السماوات حني نزل
يفهمها البـشر،   ت رجليه، مبعىن أن طرقه ال ميكن أنوليظهر قوته للعامل، والضباب حت
والكروب يرمـز   يقول داود إن اهللا ركب على كروب،. كأن كالم اهللا نار وكأنه مجر

أكرم رمحـة اهللا   ما. إىل املالك الذي خيدم اهللا، وكأن اهللا ومالئكته جاءوا ينجدون داود
  .إن اهللا يعمل املعجزات. ألوالده

  كأن حبال اهلالك تسحبك؟ هل أحاطت بـك املكائـد؟ هـل   هل أنت يف ضيق حىت
  .تضايقك األهوال؟ توجه إىل اهللا واطلب وجهه جتد اإلنقاذ والنجاة

بالطهارة والكمال  إنه يصف نفسه. مث يتقدم داود ليشرح الطريقة اليت أنقذه الرب ا
لنا الرب الذي من اهللا . اهللا وحنن نعلم أن صالح املؤمن وبره ليسا منه، لكنهما من. والرب

طهارة وال كمال من نفـسه،   ليس عند داود بر وال. باإلميان، وهو الذي يربر اخلاطئ
خطيته وستر إمثه وطهـره،   ولكن اهللا هو الذي برره من بعد شره، وهو الذي نقل عنه

  .فابيض أكثر من الثلج

. «ارمحين أنا اخلاطئ اللهم»: هل أخذت من اهللا غفران خطاياك؟ أسرع وصلِّ إليه قائالً
ويقـول داود إن اهللا  . اإلهليـة  وظل يعامله ذه الرمحـة . قبل اهللا داود، ألن اهللا رحيم

  .الضيق من املضايقني سراجه، وإنه ينري ظلمته، وظلمة اخلوف من األعداء وظلمة

  :داود صورة الرب في نظر
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 صـموئيل ٢(«  لجميعِ الْمحتمني بِـه ترس هو. قَولُ الرب نقي« :يقول. أمانة اهللا  
وهذا كالم رائع ألن وعد اهللا صادق وكل من يستند عليه وحيتمي به ينـال   (٢٢:٣١

  .وبركته عونه

). ٢٢:٣٣ صموئيل ٢(« بِالْقُوة الْإِله الَّذي يعززنِي»: مث يتحدث عن حمبة اهللا فيقول  
  .من الصمود أمام العدو ية اليت متكّنهميعزز أوالده ويعطيهم القوة الداخل

. عامل فينا ومعنـا  اهللا حي. «حي هو الرب»: يقول. أما الصفة الثالثة فهي دوام اهللا  
  .وهو حي دائم الوجود، ال تغيري فيه

الشكر القليب وينتظر  يرفع. ويف اآليتني األخريتني يقدم داود شكراً ويعرب عن االنتصار
  .سيح اآليتاخلالص الكامل يف امل

اهللا، ولكنهم ميضون  ترى هل نذكر اهللا بعد جناتنا ونشكره؟ ما أكثر الذين يأخذون من
يف املـسيح   وحنن اليوم نتمتع باخلالص الكامـل . على أن داود جاء يشكر. وينسون

  .وننتظر جميئه ثانيةً من السماء

كـان داود   وكمـا . أيها القارئ الكرمي، كن مع اهللا لتكون حياتك ترنيمة فرح دائم
وألنك تسلك  صاحب املزامري ميكن أن تكون أنت مؤمناً فرحاناً دائماً، ألن اهللا حيبك،

  .معه
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  الفصل الرابع عشر  

  سليمان يملك

هو ملك بين إسرائيل، الذي خلف أباه امللك داود على العرش،  سليمان إمام احلكماء
يمان عاش منـذ ثالثـة آالف   ومع أن امللك سل. أعظم ملك وكان. وملك أربعني سنة

ولقد وصـلتنا  . يف العامل كله، حبكمته وبعظمة مملكته إال أن امسه ال زال مشهوراً. سنة
تروي عظمة قوة سليمان وإجنازاته وروعة حكمته، ورمبا  تقاليد كثرية من األيام القدمية

على أن الكتاب املقدس حيتوي القصة الـصحيحة   .كانت بعض هذه االخبار صحيحة
   .ن حياة سليمان وعن ملكهع

سليمان، هذا امللك  ويف كتابنا هذا سنعتمد على الكتاب املقدس كاملرجع الوحيد حلياة
  .العظيم

عاصمة ممكلـة   ولد يف أورشليم. كان سليمان أصغر أبناء امللك داود من زوجته بثشبع
داود إن ابنه  وكان اهللا قد قال للملك.  قبل ميالد السيد املسيح٩٧٠داود حوايل سنة 

صاحب راحـة،   يولَد لَك ابن يكُونُ»: هذا سوف يصبح خليفته على العرش وقال له
فَأَجعلُ سلَاماً وسكينةً فـي  . اسمه يكُونُ سلَيمانَ وأُرِحيه من جميعِ أَعدائه حوالَيه، لأَنَّ

وأَنا لَه أَباً وأُثَبت كُرسـي   بنِي بيتاً السمي، وهو يكُونُ لي ابناً،هو ي. في أَيامه إِسرائيلَ
   .(١٠ و٢٢:٩أخبار ١(« الْأَبد ملْكه علَى إِسرائيلَ إِلَى
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 مساه -امساً آخر  ولقد أطلق اهللا على سليمان. «رجل سالم»وسليمان اسم عربي معناه 
  .(٢٥، ١٢:٢٤صموئيل ٢(الرب أي حمبوب « يديديا»

  :خليفة له داود يختار سليمان

السبعني من عمره أراد ابنه األكرب أدونيا أن يأخذ اململكة من أبيه، وأن  عندما بلغ داود
أَنت يا سـيدي  »: ولكن بثشبع أم سليمان أسرعت إىل داود تقول. عرشه جيلس على
لَفْتح كتأَمل كإِهل ببِالروهي ودعب كلمي كنانَ ابملَيي   أَنَّ سـيسلَى كُرع سلجي .

لَكم ا قَدونِيذَا أَدوالْآنَ هالْآنَ. وو كذل لَمعلَا ت كلي الْمديا سي تيعِ... أَنمج نيوأَع 
ملـوك  ١(« الْملـك بعـده   كُرسي سيديإِسرائيلَ نحوك لتخبِرهم من يجلس علَى 

أدونيا قد حـاول   وعندما عرف امللك داود من مصادر أخرى أن ابنه). ٢٠-١:١٧
حي هو الرب « :اغتصاب املُلك منه، أصدر أوامره بتجليس سليمان على العرش وقال

فْت لَك بِالرب إِله إِسـرائيلَ أَنَّ سـلَيمانَ   حلَ الَّذي فَدى نفِْسي من كُلِّ ضيقَة إِنه كَما
كلمي كنلُ هـذَا  ابأَفْع كي، كَذلنضاً عوي عيسلَى كُرع سلجي وهي ودعب  مـوالْي »

 وأمر امللك داود صادوق الكاهن وناثان النيب وبقيـة قـادة  ). ٣٠-١:٢٩ملوك ١(
 يمان ابنه على البغلة اليت له ويرتلوا به إىل جيحـون ليمـسحه  اململكة أن يركبوا سل

 ليحـي الْملـك  »: وأمر بأن يضرب بالبوق وأن يقولوا. صادوق الكاهن هناك ملكاً
  .(٣٩-١:١٦ملوك ١(« سلَيمانُ
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يجعلُ إِهلُك اسم « :وملا متت هذه املراسيم جاء رجال امللك يهنئون ملكهم داود قائلني
سنسانَ أَحملَي هيسكُرو ،كمنِ اسم كيسكُر نم ظَمأَع . ـرِيرِهلَى سع كلالْم دجفَس .

الْيوم من يجلس علَى  مبارك الرب إِله إِسرائيلَ الَّذي أَعطَانِي: قَالَ الْملك وأَيضاً هكَذَا
ت اينيعي ويسكُرانرص٤٨ ،١:٤٧ملوك ١(« ب).  

أَنا ذَاهب في طَرِيـقِ  « :وملا قربت أيام وفاة امللك داود، جاء بابنه سليمان وأصاه قائالً
 احفَظْ شعائر الرب إِهلك إِذْ تِسري في طُرقه وتحفَظُ .فَتشدد وكُن رجالً. الْأَرضِ كُلِّها
و هضائيفَرف وبكْتم وا هكَم هاتادهشو هكَامأَحو اهايي كُـلِّ   صف حفْلتى، لوسم ةرِيعش

تهجوا تثُميحلُ وفْعا تالً .مي قَائنع بِه كَلَّمي تالَّذ هكَلَام بالر يمقيإِذَا: ل   ـوكنظَ بفح
لَكُوا أَمسو مكُلِّطَرِيقَه نم ةاني بِالْأَمام    ـنـلٌ عجر لَك مدعلَا ي فُِسهِمكُلِّ أَنو قُلُوبِهِم

يسيلَ كُرائر٤-٢:١ملوك ١(« إِس).  

يقتص مـن اـرمني    وطالب امللك داود ابنه سليمان أن يدير العدل يف اململكة، وأن
ابنِي، قَد كَانَ في قَلْبِـي أَنْ   يا»:  وقال لهوكلفه أن يقيم بيتاً للرب،. الذين ثاروا ضده

حروباً  قَد سفَكْت دماً كَثرياً وعملْت: فَكَانَ إِلَي كَلَام الرب .أَبنِي بيتاً السمِ الرب إِهلي
هوذَا يولَـد  . لَى الْأَرضِ أَماميكَثريةً ع عظيمةً، فَلَا تبنِي بيتاً السمي لأَنك سفَكْت دماًء

باحكُونُ صي ناب لَك   هـمـأَنَّ اسل ،هالَيوح هائديعِ أَعمج نم هأُرِحيو ،ةاحكُـونُ   ري
يعطيـك  ... يهو يبنِي بيتاً السم. أَيامه فَأَجعلُ سلَاماً وسكينةً في إِسرائيلَ في. سلَيمانَ

تشدد ... حينئذ تفْلح .وفَهماً ويوصيك بِإِسرائيلَ لحفْظ شرِيعة الرب إِهلك الرب فطْنةً
بعترلَا تو فخلَا ت عجشتبـاً   .وذَه بالـر تيبل أْتيي هذَلَّتي مذَا فئَنأخبـار  ١(« ه
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وجعل داود حيصر لسليمان كمية الذهب والفضة والنحاس واألخشاب  .(١٤-٢٢:٦
  .وطلب من سليمان أن يقوم بالبناء. الرب اليت جهزها لبناء بيت

  :أبيه سليمان ينفِّذ وصايا

املُلك نفذ الوصايا اليت أوصاه أبوه ا، فجعل يرسي قواعد العدل  وعندما توىل سليمان
لى كثريين من ارمني الذين مل يكن داود قد وقع العقـاب  العقاب ع يف اململكة، ووقع

بيتاً للرب، استغرق بناؤه سبع سنوات، على مثال الرسـم الـذي    مث أخذ يبين. عليهم
ورفـع  . بضعف احلجم الذي بىن به موسى خيمة االجتمـاع  أعطاه اهللا ملوسى، ولكن

 الً ليحفَظَ وصاياك، شـهاداتك أَعطه قَلْباً كَام»: قال امللك داود صالة من أجل ابنه،
  .(٢٩:١٩أخبار ١(« هيأْت لَه وفَرائضك، وليعملَ الْجميع، وليبنِي الْهيكَلَ الَّذي

إسرائيل، وجعل عليه  وتقول التوراة إن الرب عظم امللك سليمان جداً يف أعني مجيع بين
  .(٢٩:٢٥أخبار ١(قبله جالالً ملكياً مل يكن على ملك 

من أجل كل أب  عندما نسمع الصالة اليت رفعها داود من أجل ابنه سليمان، نشكر اهللا
يتـرك اآلبـاء    قد. تقي يرفع صالة من أجل ابنه، ليلهم اهللا ابنه حياة التقوى والصالح

  .التقوى ألوالدهم ثروات كبرية، لكن أمجل ثروة ميكن أن يتركها أب البنه هي ثروة

اجل ابنك  عزيزي القارئ، اترك البنك قدوة حسنة بسلوكك اليومي الصاحل وصلِّ من
عن اهللا،  وإن كان لديك ابن ضال بعيد. لينشأ صاحلاً، فال بد أن يستجيب اهللا الصالة
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لـك   فأرجوك أن تصلي من أجله، لكي يرجع إىل اهللا ويتوب، فال بد أن اهللا يستجيب
 :ة داود من أجل سليمان، الذي تقول التوراة عنهمن أجل أوالدك، كما استجاب صال

  .»جلس سليمان على كرسي داود أبيه وتثبت ملكه جداً«

  الفصل الخامس عشر  

  سليمان يختار الحكمة

سليمان بعد توليه احلكم أنه عقد صلحاً مع ملك مصر وتزوج واحدة  كان أول ما فعله
وج سليمان بكثريات بعـد ذلـك   وتز. ذلك مصدر أمن لسليمان من بناته، ولقد كان

إسرائيل أربعني سنة، هي مدة حكم سليمان، يف سـالم   ألغراض دبلوماسية، فبقي بنو
، «بـسيناسيس »الذي تزوج سليمان بابنته هـو   وأغلب الظن أن فرعون. بغري حرب

دانت بالدين اليهودي، ومما يؤيد ذلك  وأغلب الظن أن ابنة فرعون ملا تزوجت سليمان
نسائه األجنبيات مل يذكر أنه بىن مرتفعة   حياة سليمان، ملا بىن مرتفعات آلهلةأنه يف آخر
  .آلهلة مصر

  :يتعّبد سليمان

احلكم، ذهب إىل مدينة جبعون، وهي مدينة لسبط بنيامني تقع على  بعد ما توىل سليمان
 ، وموقعهـا علـى قمـة   «اجليب»مترات مشال أورشليم، وامسها اليوم  بعد مثانية كيلو

وكانـت خيمـة   . ماء، فكانت مكاناً مالئماً لتقدمي الـذبائح  هضبة، يف أسفلها ينبوع
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: موجودة يف جبعون وا مذبح النحاس، فـدعي املكـان   االجتماع اليت أقامها موسى
-٣:١ملوك ١(سليمان ألف حمرقة على ذلك املذبح  وهناك أصعد. «املرتفعة العظمى»
٤).  

احملرقة كانـا يف   رب الذي عمله موسى يف الربية ومذبحوتقول لنا التوراة إن مسكن ال
عظيمة توافـق   ذلك الوقت يف املرتفعة يف جبعون، وكانت الذبائح اليت قدمها سليمان

رؤسـاء   وحضر تقدمي تلك الـذبائح . عظمة امللك، وتبني تكريسه للرب يف أول ملكه
وبعد أن  .دة لإلله الواحدمجيع بين إسرائيل، فكانت عالمة احتادهم مجيعاً يف عبادة واح

مـاذَا   اسـأَلْ »: قدم سليمان تلك الذبائح، ظهر الرب لسليمان يف حلم ليالً وقال له
يكطانُ. «أُعملَيفَقَالَ س :«كدبع عم لْتفَع قَد كإِن  ارا سمبسةً حيمظةً عمحأَبِي ر داود

بِرو ةانبِأَم كاما أَمةَويمظةَ الْعمحالر ههذ لَه ظْتففَح ،كعقَلْبٍ م ةقَامتنـاً   ساب هتطَيأَعو
أَيها الرب إِهلي، أَنت ملَّكْت عبدك مكَانَ داود  والْآنَ. يجلس علَى كُرسيه كَهذَا الْيومِ

وسط شعبِك الَّذي اخترته  وعبدك في. م الْخروج والدخولَوأَنا فَىت صغري لَا أَعلَ أَبِي،
دعلَا يى وصحلَا ي ريكَث بعش ةالْكَثْر نم . بِكـعلَى شع كُمأَحقَلْباً فَهِيماً ل كدبع طفَأَع 

 نم هأَنل ،رالشرِ ويالْخ نيب زيأُموكُمحأَنْ ي رِقْديمِ هذَا؟ يظالْع بِكعلَى شوكانـت  . «ع
من أَجلِ أَنك قَد سأَلْت هـذَا  »: فَقَالَ لَه اللّه إجابة سليمان هذه سبب رضى اهللا عليه،

لَمو رلَا الْأَمى ونغ فِْسكنل أَلْتلَا سةً ورياماً كَثأَي فِْسكنأَلْ لست  ،كائدأَع فُسأَن أَلْتس
مفْهتيِيزاً لمت فِْسكنل أَلْتلْ سب ككَلَام بسح لْتفَع ذَا قَدوه ،كْمالْح . كتطَيذَا أَعوه

وقَد أَعطَيتـك  . بعدك نظريك حكيماً ومميزاً حتى إِنه لَم يكُن مثْلُك قَبلَك ولَا يقُوم قَلْباً
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. أَيامـك  وكَرامةً حتى إِنه لَا يكُونُ رجلٌ مثْلَك في الْملُوك كُلَّ أَيضاً ما لَم تسأَلْه، غنى
ايايصوي وضائفَر ظْتفحي وي طَرِيقف لَكْتيـلُ   فَإِنْ سي أُطفَإِن وكأَب داود لَكا سكَم

كام١٤-٣:٥ملوك ١(« أَي).  

سر سـليمان   لقد. فامتألت نفسه بالرضى والسرور. واستيقظ سليمان وإذا هو حلم
املسئولية العظمى  باحلق يف الباطن، فطلب عقله الباطن أثناء نومه حكمة، ألنه كان يقدر

 الرب وأصـعد  وعندما عاد إىل أورشليم وقف أمام تابوت عهد. املوضوعة علىكتفيه
  .حمرقات وقرب ذبائح سالمة وعمل وليمة لكل عبيده

  :المتواضع سليمان

هذه الروح اجلميلـة  . «أَنا فَىت صغري لَا أَعلَم الْخروج والدخولَ« :قال سليمان للرب
  أن نقف أمام اهللا دائماً يف تواضع، وما أحوجنا. روح متواضعة، ترغب يف أن تتعلم هي

أَحـدكُم   إِنْ كَانَ»: ويقول لنا اإلجنيل املقدس. علمنا وأن يعطينا احلكمةنطلب منه أن ي
ولكن . الْجميع بِسخاٍء ولَا يعير، فَسيعطَى لَه تعوِزه حكْمةٌ فَلْيطْلُب من اللّه الَّذي يعطي

طْلُبيأَنَّ لةَ، لتابٍ الْبترم رغَي انجاًبِإِميوم بِهشي ابترالْم      يحالـر بِطُـهخـرِ تحالْب نم
هفَعدتو .كذل ظُنفَلَا ي بالر دنع نئاً ميالُ شني هانُ أَنسنِ. الْإِنيأْيلٌ ذُو رجلٌ  رقَلْقتم وه

عضتالْم رِ الْأَخخفْتلْيو هقيعِ طُرمي جـرِ   فهكَز ـهأَنل ،هاعضفَبِات نِيا الْغأَمو ،هفَاعتبِار 
الْعشب، فَسقَطَ زهره وفَنِي جمالُ  لأَنَّ الشمس أَشرقَت بِالْحر، فَيبست. الْعشبِ يزولُ

ظَرِهنلُ. مذْبهكَذَا ي هقي طُرضاً فأَي نِي١١-١:٥وب يعق(« الْغ).  
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أن هذه تكـون   ال بد. «اسأل ماذا أعطيك؟»: أيها القارئ الكرمي، لو أن اهللا قال لك
ميكـن أن   ماذا عساك تقول؟ إىل أي شيء يشتاق قلبك أكثر مما. نقطة حتول يف حياتك

 متنحه لك األرض واألصحاب احمليطون بك؟ هل ترغب يف أن تعرف اهللا معرفة أكرب؟
 س أكثر يف حمبة اهللا؟ استمع إىل ما قال نـيب اهللا داود يف مزمـوره  هل تشتاق أن تتقد
  :السابع والعشرين

»سما أَلْتاهإِيو بالر نم أَلْتةً سداحأَنْ: و  كَيي، لاتيامِ حكُلَّ أَي بالر تيي بف كُنأَس
. مظَلَّته فـي يـومِ الـشر    لأَنه يخبئُنِي في. يكَلهجمالِ الرب، وأَتفَرس في ه أَنظُر إِلَى

هتميرِ خنِي بِِسترتسي .ةرخلَى صنِي عفَعري،   . يلـوي حائـدلَى أَعي عأْسر عفترالْآنَ يو
حفَأَذْب افتالْه حائذَب هتميي خف .ل منأُري وأُغَنب٦-٢٧:٤ مزمور(« لر).  

  :الحكيم سليمان

تذكر التوراة املقدسة لنا منها قصة تقـول  . كثري من املواقف ظهرت حكمة سليمان يف
. استمع يا سـيدي »: قالت إحدامها. امللك سليمان ووقفتا بني يديه إن امرأتني أتتا إىل

وفي الْيـومِ  . معها في الْبيت ي بيت واحد، وقَد ولَدتأَنا وهذه الْمرأَةُ ساكنتان ف إِني
تلَدي وتوِلَاد دعب ثي الثَّالف ا غَرِيبنعم كُني لَمعاً وا مكُنضاً، وأَةُ أَيرالْم ههذ تيالْب .

ع تعطَجا اضهأَنلِ لي اللَّيف ههذ ناب اتفَمهنِـي   .لَياب ذَتأَخلِ واللَّي طسي وف تفَقَام
كتأَمانِبِي وج نـي  مف تيا الْمهناب تعجأَضا، ونِهضي حف هتعجأَضةٌ، ومائنِي  نـضح .

تيم ونِي إِذَا هاب عضأُراحاً لبص تا قُمفَلَم. ف لْتأَما تلَمو  سلَـي واحِ إِذَا هبي الصف يه
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وجعلت كلٌّ من السيدتني تتهم األخرى أن ابن زميلتها هو امليـت  . «ولَدته ابنِي الَّذي
 فَأَتوا بِـسيف . «ايتونِي بِسيف»: وهنا قال امللك سليمان. املتكلمة هو احلي وأن ابن

كلا»: فَقَالَ الْم لَدوا الْوطُرفاًاشطُوا نِصأَعنِ، وياثْن يى  لْحرلْـأُخفاً لنِصو ةداحلْول» .
أما املرأة اليت . «أَعطُوها الْولَد الْحي ولَا تميتوه. سيدي استمع يا»: فقالت األم احلقيقية

ـ ). ٢٦-٣:١٧ملوك ١(« اُشطُروه»: تدعي أمومة الولد فقالت كانت در عندئذ أص
  .أمره أن يعطى الولد احلي ألمه احلقيقية اليت أشفقت عليه امللك سليمان

  :مملكته سليمان ينظم

كان امللك داود قد هزم كـثرياً مـن   . تنظيم شئون اململكة ظهرت حكمة سليمان يف
سليمان مملكة عظيمة من ر الفرات يف الـشرق إىل حـدود    الدول احمليطة به، فورث

: وتقول التـوراة . الشعب بسالم كبري يف فترة حكمه جلنوب، ومتتعمصر يف الغرب وا
تخـومِ   علَى جميعِ الْممالك من النهرِ إِلَى أَرضِ فلسطني وإِلَى وكَانَ سلَيمانُ متسلِّطاً»

رصانَ كُلَّ. مملَيونَ سمدخيا وايدونَ الْهمقَدوا يامِ كَانأَيهاتيلَى ...  حلِّطاً عستكَانَ م هأَنل
ربا عرِ، كُلِّ مهرِ النبع لُوكلَى كُلِّ مةَ عإِلَى غَز حفْست نرِ مهالن    ـنم ـلْحص كَانَ لَهو

هالَيوح انِبِهويعِ جميكن سليمان متسلطاً فقـط علـى    ومل). ٢٤-٤:٢١ملوك ١(« ج
وكَانَ صـيته فـي   »: أيضاً فتقول التوراة.  بل كان موضع احترامهم وإجالهلمامللوك،

هالَيومِ حيعِ الْأُممونَ. جأْتوا يكَانو    ـنانَ ممـلَيةَ سكْموا حعمسيوبِ لعيعِ الشمج نم
لُوكيعِ ممج هتكْموا بِحعمس ينضِ الَّذوتقول التـوراة ). ٣٤ و٤:٣١ملوك ١(« الْأَر 

يـأْكُلُونَ  . الْبحرِ في الْكَثْرة وكَانَ يهوذَا وإِسرائيلُ كَثريِين كَالرملِ الَّذي علَى»: أيضاً
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 يهوذَا وإِسرائيلُ آمنِني كُلُّ واحد تحت كَرمته وتحـت  وسكَن. ويشربونَ ويفْرحونَ
ينانَتملَيامِ سعٍ كُلَّ أَيبانَ إِلَى بِئْرِ سد نم ه٢٥و ٤:٢٠ملوك ١(« ت).  

. ماليـني  ويقول املؤرخون إن عدد بين إسرائيل وقت حكم امللك سليمان كان أربعـة 
امللـك   لئن كان امللك داود قد أقام أمة إسرائيل، فـإن »: وقال أحد املؤرخني الدينيني

وكـيالً،   فكان يعاون امللك سليمان يف ملكه اثنا عشر. «سرائيلسليمان قد أقام دولة إ
ويكتب  هم رئيس الكهنة ومعه كاهنان، وكاتبان يكتبان مكاتيب امللك، ومسجل يؤرخ

كما كان هناك رئيس للجيش، ورئيس علـى الـوكالء، وصـاحب            . احلوادث املهمة 
وكـان لـه   . صب وهذا هو أول ذكر هلذا املن-املستشار، ورئيس للبيت  للملك هو

وكان للملك . أبنية سليمان العظيمة، لبناء اهلكيل ومدن املخازن رئيس للتسخري ليقيم
آخرين، كل وكيل على قسم من الشعب، جيمع من قسمه نفقات شهر  اثنا عشر وكيالً

ولقـد  . من هؤالء الوكالء متزوجني من ابنتني للملك سليمان وكان اثنان. لبيت امللك
وأَعطَى اللّه »: وتقول التوراة. مملكة سليمان مصدر جناح وثراء مر يفكان السالم املست

وفَاقَت . شاطئ الْبحرِ حكْمةً وفَهماً كَثرياً جِداً ورحبةَ قَلْبٍ كَالرملِ الَّذي علَى سلَيمانَ
وكَانَ أَحكَم من جميـعِ  . مة مصرالْمشرِقِ وكُلَّ حكْ حكْمةُ سلَيمانَ حكْمةَ جميعِ بنِي

ناسِ مولَ الناحنِي مب عدردكَلْكُولَ وانَ وميهو ياحرثَانَ الْأَزيعِ  .أَيمي جف هيتكَانَ صو
هالَيومِ حالْأُم .بِثَلَاثَة كَلَّمتو أَلْفاً و هدائشن تكَانثَلٍ، وم ـساً آلَافمـنِ  . خع كَلَّـمتو 

ابِتوفَا النانَ إِلَى الزني لُبي فزِ الَّذالْأَر نارِ، مجالْأَش طائي الْحمِ  . فـائهنِ الْبع كَلَّمتو
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 عواوكَانوا يأْتونَ من جميعِ الـشعوبِ ليـسم  . وعنِ السمك وعنِ الطَّيرِ وعنِ الدبِيبِ
  .(٣٤-٤:٢٩ملوك ١(« بِحكْمته حكْمةَ سلَيمانَ من جميعِ ملُوك الْأَرضِ الَّذين سمعوا

  الفصل السادس عشر  

  سليمان يبني الهيكل

داود، قبل موته، أوصى ابنه امللك سليمان أن يقيم بناء اهليكل الـذي   عرفنا أن امللك
أمـا  . نعه عن أن يبنيه، ألن يديه سفكتا كثرياً من الدماءيبنيه، ولكن اهللا م حاول هو أن

. سليمان فهو عهد سالم، ولذلك رضي اهللا أن يبين سليمان له اهليكـل املقـدس   عهد
امللك داود جهز كثرياً من الفضة والذهب والنحاس واحلديد واألخـشاب   صحيح أن

  .ولكن سليمان هو الذي قام بذلك البناء لبناء بيت الرب،

. هيكل أورشليم السنة الرابعة من بدء حكم امللك سليمان بدأ العمل العظيم يف بناءيف 
مـن تلـك    واكتشف سليمان أنه حيتاج إىل مزيد من األخشاب لبناء بيت الرب، أكثر

تعلَم  أَنت»:  يقول له-ولذلك أرسل إىل ملك صور . األخشاب اليت جهزها داود أبوه
لَم هأَبِي أَن داومِدستاً اليب نِيبأَنْ ي عطتسي   ،بِه اطَتي أَحوبِ الَّتربِ الْحببِس هإِهل بالر
ملَهعى جتح هيمطْنِ قَدب تحت بي. الرإِهل بالر نِياحأَر الْآنَ فَقَدفَلَا  و اتكُلِّ الْجِه نم

 قَائلٌ علَى بِناِء بيت السمِ الرب إِهلي كَما قَالَ الرب وهئَنذَا. ةُ شريوجد خصم ولَا حادثَ
والْـآنَ  . هو يبنِي الْبيت السمي إِنَّ ابنك الَّذي أَجعلُه مكَانك علَى كُرسيك: لداود أَبِي
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  لُبنانَ ويكُونُ عبِيدي مع عبِيدك، وأُجرةُ عبِيدك أُعطيـك من فَأْمر أَنْ يقْطَعوا لي أَرزاً
أَحد يعرِف قَطْع الْخـشبِ مثْـلَ    إِياها حسب كُلِّ ما تقُولُ، لأَنك تعلَم أَنه لَيس بيننا

نيونِيدي٦-٥:٣ملوك ١(« الص).  

مبارك الْيـوم الـرب   « : كثرياً بذلك، وأرسل لسليمان يقولوفرح امللك حريام فرحاً
وأَرسلَ حريام إِلَـى سـلَيمانَ   . «الشعبِ الْكَثريِ الَّذي أَعطَى داود ابناً حكيماً علَى هذَا

خشبِ الْأَرزِ وخـشبِ   تك فيأَنا أَفْعلُ كُلَّ مسر. سمعت ما أَرسلْت بِه إِلَي قَد»: قَائالً
إِلَى الْبحرِ، وأَنا أَجعلُه أَرماثاً فـي الْبحـرِ إِلَـى     عبِيدي ينزِلُونَ ذلك من لُبنانَ. السروِ
تي بِإِعطَائك طَعامـاً  مرضا الَّذي تعرفُنِي عنه وأَفُكُّه هناك، وأَنت تحملُه وتعملُ الْموضعِ
وأعطـى سـليمان   . أرز وخشب سرو فكان حريام يعطي امللك سليمان خشب« لبيتي

-٥:٧ملـوك  ١(عليها  حريام الكثري من احلنطة والزيت مقابل األخشاب اليت حصل
١٢).  

  :للسُّخرة سليمان يلجأ

تـاج أيـضاً إىل   احلكيم حيتاج إىل أخشاب ليبين بيت الرب، كان حي كما كان سليمان
وقد بدأ سليمان بتسخري أبناء األموريني واحلثيني . جلأ إىل السخرة عمال للبناء، ولذلك

ولكنه اكتشف بعد ذلك أنه حيتـاج إىل مزيـد مـن    . واحلويني واليبوسيني والفرزيني
وتقول التوراة إن امللك سـليمان سـخر   . يسخر بين إسرائيل يف ذلك العمال، فابتدأ

إىل لبنان، عشرة آالف كل شهر، يكونون شـهراً يف لبنـان    رجل أرسلهمثالثني ألف 
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سبعون ألف رجل حيملون أمحاالً، ومثانون ألفاً يقطعون يف  وكان له. وشهرين يف بيوم
  .الوكالء الذين على العمل، كان عددهم ثالثة آالف وثالث مئة اجلبل، ما عدا رؤساء

األحجار مـن   نان، فإم أيضاً كانوا يقطعونوعالوة على األخشاب اليت قطعوها من لب
يكن يسمع  ومل. اجلبال، فكانوا ينحتون األحجار يف اجلبل حسب احلجم املطلوب للبناء

 وقد استغرق بناء بيت الرب سبع سنوات، ألنـه كـان  . يف موقع البناء صوت معول
ن بيت الرب   كانت احلو ائط من األحجار املغطاة خبشب، كما غطى سليما         . عظيماً فعالً 

الداخل بالذهب اخلالص، ومجيع حوائط البيت يف مستديرها نقـشها حبفـر مـن     من
  .والنخل وبراعم الزهور، من الداخل ومن اخلارج الكروبيم

فيهـا   ويف داخل البيت كانت هناك حجرة مكعبة امسها قدس األقداس، كان يوضـع 
 هللا قد كتـب عليهمـا  تابوت العهد الذي كان حيتوي على لوحني من احلجر، كان ا

وقد اشترك رجـل    . الوصايا العشر منذ أيام موسى، وكان التابوت يرمز إىل حضور اهللا          
يف عمل األواين الالزمة للهيكل، ألنه كان صـانعاً مـاهراً يف   « حورام أيب»امسه  حكيم
والفضة والنحاس واحلديد واحلجارة واألرجوان واألمساجنوين والكتان والقرمز،  الذهب
  .نوع من النقوش كلونقش 

األقمشة الالزمة  عدد كبري من العمال ليجهزوا« حورام أيب»وال بد أنه قد اشترك مع 
مبعونة اهللا وكان جناحاً  لثياب الكهنة، ولستائر قدس األقدس، ولقد مت هذا العمل الكبري

سليمان الذين قاموا ببناء هيكل  متكامالً، فجاء البناء عظيماً فعالً، حىت ظن كثريون أن
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خمتلفني قاموا ذه األعمال مبعونـة   إن رجاالً: ليسوا من البشر، ولكن التوراة تقول لنا
مينحه النعمة واحلكمـة وإرشـاد    وعندما يستخدم الرب إنساناً، فإنه. الرب وإرشاده

أَستطيع »: املسيحية بولس الروح القدس، فيعمل أشياء كثرية وغريبة، فلقد قال رسول
يينِيكُلَّ شقَوي يِسيحِ الَّذي الْم(٤:١٣فيليب ) »ٍء ف.  

ويـشغلنا لنعمـل    أيها القارئ الكرمي، عندما نسلم نفوسنا بني يدي اهللا، يعمل بنـا، 
وهيكل اهللا  .أدعوك ألن تسلم حياتك هللا لتبين هيكله. معجزات ولنجري أموراً عجيبة

  .حياتك سكن فيك وميلكوعندما تفتح قلبك هللا ي. يف أيامنا هذه هو أجسادنا

  :لسليمان رسالة من اهللا

 هذَا الْبيت الَّذي أَنت بانِيـه، إِنْ »: يبين هيكل الرب قال الرب له عندما كان سليمان
ايايصكُلَّ و ظْتفحي وكَامأَح لْتمعي وضائي فَرف لَكْتس   ـيمي أُقا، فَإِنبِه لُوكلسل

 إِلَى داود أَبِيك، وأَسكُن في وسط بنِي إِسرائيلَ ولَا أَترك لَامي الَّذي تكَلَّمت بِهمعك كَ
 ولذلك فإن سليمان بعد أن أكمل بناء اهليكل). ١٣ و٦:١٢ملوك ١(« شعبِي إِسرائيلَ

 كل، وليحـضر مجع عدداً كبرياً من قادة وشيوخ بين إسرائيل يف أورشليم ليدشن اهلي
 وأدخل سـليمان . تابوت العهد من اخليمة اليت كان أبوه داود قد وضع التابوت فيها

 وعندما كـانوا ينقلـون  . التابوت إىل قدس األقداس، وهو اجلزء الداخلي من اهليكل
 التابوت كانوا يذحبون من الغنم والبقر ما ال يحصى وال يعد من الكثرة، كما تقـول 

كهنة تابوت عهد الرب إىل مكانه يف حمراب البيت يف قدس األقداس            وأدخل ال . التوراة
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وكان يتقدم هذا كله ويرافقه جمموعـة  ). ٦-٨:١ملوك ١(حتت جناحي الكروبني  إىل
املرتلني الذين كانوا ينشدون التسابيح ويستعملون اآلالت املوسيقية املعروفة  كبرية من

الْأَبـد   إِلَـى . لأَنَّ الرب صالح»: ء تقولوكانت الالزمة اليت رافقت تراتيل هؤال هلم،
هتمحمأل هيكله،  ومأل السحاب اهليكل رمزاً إىل أن جمد اهللا قد). ١٠٠:٥مزمور (« ر

ما تسميه  حىت مل يستطع الكهنة أن يقفوا ليقدموا خدمة العبادة بسبب السحاب، وهذا
 تظهر على غطـاء تـابوت العهـد   أي سحابة النور املعجزي اليت « الشكينة»التوراة 

  .(٨:١٠ملوك ١، ١٦:٢، الويني ٤٠:٣٥خروج )

سـليمان   على بيت الرب علّم« الشكينة»بعد أن حل السحاب الذي تسميه التوراة 
الَّذي تكَلَّم بِفَمه إِلَى داود  مبارك الرب إِله إِسرائيلَ»: قادة بين إسرائيل الواقفني وقال

الًأَبِي وقَائ هدلَ بِيأَكْم: رتأَخ لَم رصم نيلَ مائربِي إِسعش تجرأَخ موذُ ينم   ـنةً ميندم
هناك، بلِ اخترت داود ليكُـونَ علَـى    جميعِ أَسباط إِسرائيلَ لبِناِء بيت ليكُونَ اسمي

فَقَـالَ  . إِسرائيلَ في قَلْبِ داود أَبِي أَنْ يبنِي بيتاً السمِ الرب إِله نَوكَا. شعبِي إِسرائيلَ
قَلْبِك أَنْ تبنِي بيتاً السمي قَد أَحسنت بِكَونِه في  من أَجلِ أَنه كَانَ في: الرب لداود أَبِي

لَ .قَلْبِك تأَن كإِلَّا إِننم ارِجالْخ كنلِ ابب ،تينِي الْببي ا تمسال تينِي الْببي وه لْبِكص .
كُرسي  تكَلَّم بِه، وقَد قُمت أَنا مكَانَ داود أَبِي وجلَست علَى وأَقَام الرب كَلَامه الَّذي

بو ،بالر كَلَّما تيلَ كَمائرمِإِسسال تيالْب تيكَانـاً   نم اكنه لْتعجيلَ وائرإِس إِله بالر
« إِياهم من أَرضِ مصر فيه عهد الرب الَّذي قَطَعه مع آبائنا عند إِخراجِه للتابوت الَّذي

  .(٢١-٨:١٥ملوك ١(
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  :الهكيل صالة سليمان لتدشين

: قال بعد أن بسط يديه إىل الـسماء : هللا هي صالة تدشني اهلكيل ع سليمان صالةورف
«با الرهلَى أَيلَا عو قفَو ناِء ممي السف ثْلَكم إِله سيلَ، لَيائرإِس فَلُ،  إِلهأَس نضِ مالْأَر

كبِيدعل ةمحالرو دهظُ الْعافأَ ح رِينائالسبِكُلِّ قُلُوبِهِم كاملَى... مقّاً عح اللّه كُنسلْ يه 
فَكَم ،كعسلَا ت اتاوماُء السمسو اتاومذَا السوضِ؟ هي   الْأَرالَّـذ تيبِالْأَقَلِّ هذَا الْب

كدبع لَاةإِلَى ص تف؟ فَالْتتينا ال بهأَي هعرضإِلَى تلَاةَوالصو اخرعِ الصماسي، وإِهل بر 
موالْي كامأَم كدبا علِّيهصي يالَّت .اكنيكُونَ عتـاراً،   لهنالً ولَي تيلَى هذَا الْبنِ عيتوحفْتم

يصلِّيها عبدك فـي   ةَ الَّتيإِنَّ اسمي يكُونُ فيه لتسمع الصلَا: الَّذي قُلْت علَى الْموضعِ
 انكَسر شعبك إِسرائيلُ أَمام الْعدوِ لأَنهم أَخطَأُوا إِذَا... فَاغْفر... واسمع. هذَا الْموضعِ

 هـذَا الْبيـت،   وتضرعوا إِلَيك نحـو  إِلَيك، ثُم رجعوا إِلَيك واعترفُوا بِاسمك وصلُّوا
الَّتـي   واغْفر خطيةَ شعبِك إِسرائيلَ، وأَرجِعهم إِلَـى الْـأَرضِ   فَاسمع أَنت من السماِء

هِمائآبا لهتطَيأَع .كُني لَماُء ومالس قَتلُّوا إِذَا أُغْلص ثُم ،كطَأُوا إِلَيأَخ مهأَنل طَرـي  مف 
فَاسمع أَنت مـن   واعترفُوا بِاسمك، ورجعوا عن خطيتهِم لأَنك ضايقْتهم هذَا الْموضعِ

كبِيدةَ عيطخ راغْفاِء ومالس...   ـطأَعو ،يـهلُكُونَ فسي يالَّذ حالالص الطَّرِيق مهلِّمعفَت 
في الْأَرضِ جوع، إِذَا صار وبأٌ،  إِذَا صار. رضك الَّتي أَعطَيتها لشعبِك مرياثاًمطَراً علَى أَ

قَانٌ أَوري أَو لَفْح اري كُـلِّ  إِذَا صف نِهدضِ مي أَرف هودع هراصإِذَا ح أَو ،مدرج ادرج 
واغْفر، واعملْ وأَعط كُـلَّ    أَنت من السماِء مكَان سكْناكفَاسمع..ضربة وكُلِّ مرضٍ

 لأَنك أَنت وحدك قَد عرفْت قُلُوب كُلِّ بنِي. تعرِف قَلْبه إِنسان حسب كُلِّ طُرقه كَما
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... الْأَرضِ الَّتي أَعطَيت لآبائنـا  فيها علَى وجهليخافُوك كُلَّ الْأَيامِ الَّتي يحيونَ . الْبشرِ
 اسمك فَيخافُوك كَشعبِك إِسرائيلَ، وليعلَموا أَنه قَد دعـي  ليعلَم كُلُّ شعوبِ الْأَرضِ

تيني بالَّذ تيلَى هذَا الْبع كماس ... .اكنيكُونَ عتل فْتم   كـدبعِ عرـضت وحنِ نيتوح
  .(٥٢-٨:٢٢ملوك ١(« فَتصغي إِلَيهِم في كُلِّ ما يدعونك وتضرعِ شعبِك إِسرائيلَ،

  :الشعب سليمان يبارك

صالة تدشني اهلكيل، وقف ويداه مبسوطتان حنو السماء، وبـارك   بعد أن رفع سليمان
ما تكَلَّم  ارك الرب الَّذي أَعطَى راحةً لشعبِه إِسرائيلَ حسب كُلِّمب« :كل الشعب قائالً

هكُلِّ كَلَام نةٌ مداحةٌ ومقُطْ كَلست لَمو ،بِه هدبى عوسم دي نع بِه كَلَّمي تحِ الَّذالالص .
بكُنِ الريا كَ لا كَمنعا ماإِهلُننفُضرلَا يا وكَنرتا فَلَا ينائآب عانَ م.  ِسرينل ها إِلَييلَ بِقُلُوبِنميل

ولـيكُن   .وصاياه وفَرائضه وأَحكَامه الَّتي أَوصى بِهـا آباَءنـا   في جميعِ طُرقه ونحفَظَ
أَم بِه تعرضي تي هذَا الَّذكَلَامنقَرِيباً م بالر اَء  امقَض يقْضيالً، للَياراً وها ننإِهل بالر

شعوبِ الْأَرضِ أَنَّ الرب  ليعلَم كُلُّ. شعبِه إِسرائيلَ، أَمر كُلِّ يومٍ في يومه عبده وقَضاَء
رآخ سلَيو اللّه وه .كُنفَلِْي قَلْب  هـضائـي فَرونَ فِسريا إِذْ تنإِهل بى الرالً لَدكَام كُم 

  .(٦١-٨:٥٤ملوك ١(« وتحفَظُونَ وصاياه كَهذَا الْيومِ

مـن الـسماء    وبعد أن بارك امللك سليمان الشعب بدأ يقدم احملرقات هللا، فرتلت نار
ـ  بينمـا   داً وسـبحاً هللا، أكلت الذبائح من على املذبح، وسجد الشعب إىل األرض مح

أسبوعاً  املوسيقى تعزف التراتيل اليت تسبح اهللا، واحتفل الشعب احتفاالً عظيماً استمر
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 مث ظهر الرب مـرة أخـرى  . كامالً قبل أن يرجعوا إىل بيوم بقلوب عامرة بالفرح
قَدسـت  . أَمامي هقَد سمعت صلَاتك وتضرعك الَّذي تضرعت بِ»: لسليمان وقال له

فيه إِلَى الْأَبد، وتكُونُ عيناي وقَلْبِي هناك كُلَّ  هذَا الْبيت الَّذي بنيته لأَجلِ وضعِ اسمي
وعملْـت  واستقَامة،  وأَنت إِنْ سلَكْت أَمامي كَما سلَك داود أَبوك بِسلَامة قَلْبٍ .الْأَيامِ

وأَحكَامي، فَإِني أُقيم كُرسي ملْكـك علَـى    حسب كُلِّ ما أَوصيتك وحفظْت فَرائضي
  .(٥-٩:٣ملوك ١(« الْأَبد كَما قُلْت لداود أَبِيك إِسرائيلَ إِلَى

فعل سـليمان،    والوحنن نعلم أيها القارئ الكرمي أن الشعب مل يصغوا إىل قول الرب،
وهـذا األمـر    فكانت النتيجة أن دم اهليكل، ومل يترك فيه حجر على حجر مل ينقض،

  .جيعلنا نتبنه دائماً إىل ضرورة سلوكنا يف طاعة اهللا

  :سليمان مزيد من مباني

عظيماً حىت قيل عنه إنه يشبه رمسيس الثاين يف مصر لكثرة مـا   كان سليمان معمارياً
بىن بيـت وعـر لبنـان ورواق    . أبنية أخرى غري اهليكل العظيم ىن سليمانبىن، فقد ب

كان موضع القضاء، كما بىن بيتاً البنة فرعون، وبـىن   األعمدة ورواق الكرسي الذي
عديدة يف أحناء اململكة ليحمي اململكة ويدافع عنـها،   قلعة حلماية اهليكل، وبىن حصوناً

ين بعده فقد أكمل امللوك الذين جاءوا بعده أو رمموا آخر ليب ومل يترك سليمان جماالً مللك
يكن سليمان يؤمن بعقيدة نزع السالح، فقد تكـرر القـول يف    ومل. ما بدأ سليمان به

وفرساناً فكان له ألف وأربعمائة مركبة، واثنا عـشر   ومجع سليمان مراكب»: التوراة
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وتقول التوراة أيضاً إن . «املراكب، ومع امللك يف أورشليم ألف فارس، فأقامهم يف مدن
عصيون جابر، اليت جبانب أيلة على شاطئ حبر سـوف، يف   امللك سليمان عمل سفناً يف

صديقه امللك حريام ملك صور، عبيده يف تلك  وأرسل). ٩:٢٦ملوك ١(« أرض أدوم
سليمان، فأتوا إىل بالد أوفري، وأخذوا مـن   السفن ألم كانوا عارفني بالبحر مع عبيد

سليمان، ويف وسط هذه كلها كان سليمان   وزنة، وأتوا ا إىل امللك٤٢٠هباً هناك ذ
حمرقات وذبائح سالمة على املـذبح   يقيم صلواته، فكان يصعد ثالث مرات يف السنة

 .الذي بناه للرب


