
  

  

  

  

  

  الثانى صموئيل سفر في دراسة

سبق أن عرفنا أن سفرا صموئيل األول والثاني كانا سفراً واحداً ، بدأ الكتابة 

فيه صموئيل النبي حتى مات وبعد موته كتب الجزء الباقي ناثان النبي وجاد الرائي، 

وإن كان سفر صموئيل األول يقدم اإلنتقال من الحكم الثيوقراطي إلى الحكم الملكي 

، فإن سفر صموئيل الثاني يرينا ملك للشعب ثم رفضه وينتهي بموته ختيار أولوا

ه حتى موته حياة الملك الثاني داود والذي مسح أثناء حياة شاول وظل مطارد من

 يؤكد أن" و"وبداية السفر بحرف العطف " شاولكان بعد موت و"ويبدأ السفر بعبارة 

وهذا من األدلة التي  .في السفر الذي قبله هدف السفر هو استكمال الحديث الذي بدء

  تؤيد أن السفر هو استكمال للسفر األول 

  :شملها أحداث السفرالمدة التي ت
  .تصل المدة إلى أربعين سنة وهي مدة ملك داود

  :أقسام السفر
  :سم السفر إلى ثالثة أقسام رئيسيةينق

  0)10 -1(ملك داود : القسم األول •

 0)20 -11(ود سقوط دا: القسم الثاني •

  0)24 -21(سنين داود األخيرة : القسم الثالث •

  
  
  
  
  

  

  القسم األول  دراسة مختصرة فى
  )10 -1(ملك داود 

، وبرفع داود مرة مرثاة غاية في التأثير بدأ هذا القسم بموت شاول وأوالدهي

على شاول ويوناثان يذكر فيها مآثر اإلثنين دون أن يشير إلى عيوب شاول ولكن لم 

ه الحربية وهذا ما تمتع ن مرائياً في مدح شاول بما ليس فيه فقد أشار إلى بطولتيك

  .به فعالً

إختالف عما ورِد في ) 10 -2صم  2(في رواية العماليقي عن موت شاول في   :س

  ؟أليس في هذا تناقض)  7 -2: 31صم 1(

 ى           هو ما ورِد ف ال تناقض في الروايتين إطالقاً، فالذي حدث فعالً :ج

ومات أما قصة ذلك العماليقي  فلقد سقط شاول على سيفه) 5، 4: 31صم1(

  : فهي

و أما أن العماليقي تصور أنه ينال مدح شاول ومكافأته فاختلق هذه القصة بأنه ه .1

  .الذي قتل شاول على عكس الحقيقة

يقي أما أن شاول عندما سقط على سيفه لم يمت سريعاً وأجهز عليه ذلك العمال .2

ي على رأسه والسوار الذى على واختلق القصة السالفة بعد أن أحضر اإلكليل الذ

  .يده

  ؟كم سنة ملك داود على الشعب  :س

سبعة سنين ونصف   :سنة وتنقسم هذه المدة إلى قسمين 40لقد ملك داود مدة    :ج

ويبدأ ) 5، 4 :5صم2(على يهوذا فقط وثالثة وثالثين سنة على كل إسرائيل 

وهكذا " أصعد إلى إحدى مدن يهوذاأ"عمله بعد موت شاول بسؤال الرب  داود
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، صعد ولم شيئة الرب ولما قال له الرب اصعدبدأ داود حياة قوية  تسير في م

ولكن " امرأة نابال الكرملي"ن أخينوعم اليزرعيلية وأبيجايل يكن معه إال امرأتا

جد داود ال يحترس للوصية  بعد راحة داود من عدوه شاول ال نتقدم كثيراً حتى ن

  " يكثِّر له نساء لئال يزيغ قلبهال"ة التي تكلم بها الرب عن الملك القديم

فنقرأ عن ستة زوجات لداود معكة بنت تلماى ملك جشور، ) 17: 17تث (

  0)5- 1: 3صم 2(وأبيجايل , حجيث، أبيطال، عجلة باإلضافة إلى أخينوعم

  ؟شاولمن هو أيشبوشث الذي ملك بعد    :س

لم يمت في و) 49: 14صم 1(هو ابن شاول ولكن ال يذكر ضمن أوالده في      :ج

ولكن يذكر في ) يشوى هو نفسه أبيناداب) (2: 31صم 1(الحرب مع شاول أبيه 

وتحول " رجل البعل أو نار البعل"باسم اشبعل ومعناه ) 39: 9، 33: 8أخ 1(

عاونة أبنير رئيس جيش وقد ملك بم" رجل الخزى"اسمه إلى إيشبوشث أي 

من سبط دان شاول وفيه ترى صورة للنبي الكذَّاب الذي سيخرج في آخر األيام 

ولكن قُتَل ) 11: 13رؤ-11: 24مت -18، 17: 49تك(ليضل الكثيرين اقرأ 

  .اثنين من رؤساء جيوشه بعنة وركاببواسطة 

      "لعميان والعرجال تدخل إلى هنا ما لم تنزع ا: "ما يعني قول اليبوسي لداود  :س

  ؟ )6: 5صم  2(

، وعندما دخل ت في أورشليم والجبال التي حولهااليبوسيين هم جماعة سكن  :ج

طردوهم تماماً ألنهم لم يقدروا الشعب األرض ضربهم سبط يهوذا ولكنهم لم ي

وسيين أيضاً بنيامين لم يستطيعوا أن يطردوا اليب) 8: 1، قض 63: 15يش (

ويبدو أن مدينة أورشليم كانت كبيرة ) 21: 1قض (ا معهم من أورشليم فكانو

وكانت تقع على الحدود بين يهوذا وبنيامين وقد سكن اليبوسيين في جانب 

عاصمة لملكه  حصين منها وعندما جاء داود وأراد أن يدخل المدينة ليتخذها

وكان ذلك " العميان والعرج ال تدخل إلى هنا ما لم تنزع"عيروه بهذا القول 

استهزاء بداود وقوته وجيشه فقد أرادوا أن يقولوا له أن مدينتهم حصينة ال 

ا بواسطة يمكن أن يهزمها وأنه بواسطة حصونها القوية يمكن الدفاع عنه

، ولكن يبدو من هذا القول كما يرى البعض أن داود مجموعة من العمي والعرج

  .عرجكان يبغض أصالً العمي وال

األمر الذي يتوفر له  -ة طيبة مع الرب طالباً مشورته وال شك ان داود بدأ بداي

إحدى مرائين  أأصعد إلى"عندما مات شاول نجده يسأل الرب ف -طوال حياته 

ود اولة داـونالحظ من مح" ال إلى أين أصعد ـاصعد فق" يهوذا فقال له الرب

 ربالضده الفلسطينيين نجده يسأل وعندما اجتمع . أن يتأكد بالتحديد إرادة اهللا

  .وكان هذا سر نجاحه) 23: 5، 1: 2صم  2(

لماذا اقتحم الرب عزة عندما مد يده ليسند تابوت الرب عندما انشمصت   :س

  ؟ يران وخاف على التابوت لئال يسقطالث

وه ، لقد حملسر للشريعة في طريقة حمل التابوتالواقع أنه كانت هناك خطية وك  :ج

انت الشريعة تنص على أن التابوت يحمل ، وكعلى عجلة جديدة تجرها الثيران

على أكتاف الالويين من عشيرة القهاتيين بعد أن يغطيه الكهنة بالحجاب ثم 

وقد تدارك داود هذا ) 15 - 5: 4عدد (من جلد تخس ثم بثوب اسمانجوني  بغطاء

ابوت إلى الخيمة التي الخطأ وأشار إليه عندما أراد أن يصعد للمرة الثانية الت

فحمل . قفه في بيت أدوم لمدة ثالثة شهوربعد تو) 13، 2: 15أخ  1(له  أعدها

التابوت على العجلة التي تجرها الثيران هو تشبيه بما عمله الفلسطينيين عندما 

، أخذوه في الحرب أيام عالي الكاهنأرادوا إرجاع التابوت إلسرائيل بعد أن 

إذ كأنه يقول أنه أقدر  لربا إهانة ل، فيهحاولة عزة سند التابوت لئال يسقطوم

غضب ألجل  الذي يغير على مجده واهللا ... على حماية التابوت من الرب ذاته 

هو صورة معبرة عن الذين يحاولون خدمة الرب بطرق  وهذا األمر...  هذا األمر 
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بدوافع جسدية وليست بحسب  ليست بحسب قلب الرب وليست كتابية وأحياناً

  .الروح

ضربه اهللا هناك ألجل و"كن نيته حسنة في فعلته هذه؟ ويقول الكتاب ألم ت لكنو  :س
  ؟ميت من غفل أو صاحب النية الحسنةفكيف ي" غفلة

التابوت  ، فقد يجوز أنه تعود منذ أن كانليس من المؤكد أن نيته كانت حسنة   :ج

، يتعامل بعدم احترام مع المقدسات أن) 1: 7صم  1(في بيت أبيه أبيناداب 
، وإذا كانت نيته التابوت غافالً عن الشريعة ما في كبر وافتخار مد يده ليسندورب

 !!..معاملة تابوت الرباألسلوب الصحيح لينبغي أن يعرف حسنة أفما كان 

عندما قدسوا ألعازار أخيه ألجل حراسة التابوت وظل التابوت لديهم أكثر من 

بد للرب أن وكان ال، ارجاعه وربما وصلت إلى سبعين سنةعشرين سنة حتى 
: 10ال " (ني أتقدس وأمام جميع الشعب أتمجدفي القريبين م"يتمجد فيه ألنه قال 

قاييس إلهية أن قداسة اهللا ومجده ال يقاسان بمقاييس بشرية إطالقاً بل بم) 3

نجو من والنار تحرق من يلمسها عمداً وال ي) 39: 12عب (، فإلهنا نار آكلة 
أن  ، وما أحرى اإلنسان وهو في محضر اهللاصدلهيبها من يمسها بدون ق

احفظ قدمك حين تذهب إلى بيت اهللا ال تستعجل فمك "يحترس حتى في كلماته 
  .)2: 5جا " (رع قلبك إلى نطق كالم قدام ا هللاوال يس

  ؟ "كما يتكشف أحد السفهاء.. : "قصد ميكال امرأة داود بقولها عنهماذا كانت ت  :س

نه خلع الرداء الملكي وارتدى أفود من الكتان نوع من كانت تقصد بذلك أ   :ج
لك بل بالسفهاء أي ناقصي العقول انتقاص الكرامة في نظرها مما ال يليق بم

، وإن كان ا أنها لم تنجب من داود حتى ماتت، وقد كان عقاب الرب لهالتافهين
   0)8: 21صم 2(والد من زوجها عدرئيل المحولي لها أ

ذي زوجها له شاول ال) 44: 25صم  1(هو فلطي ابن اليش  أليس زوج ميكال  :س

  ؟ أثناء حرب داود

وعدرئيل هو زوج ميرب الكبرى ولكن يبدو أنه لم ينجب منها أو ماتت . نعم  :ج

لبهم داود بحسب طلب فتزوج أختها ميكال وأنجب منها خمسة أوالد ص

اليش أن داود وربما عادت لزوجها األول فلطي ابن ) 8: 21صم  2(الجبعونيين 

عندما أرجعها إليه بعد موت أبيها كانت عند زوجها فلطي، ويعتقد البعض أنهم 

  .التبني حسب بعض الترجمات الحديثةكانوا أبناء ميكال فقط ب

الرب يصنع "بيتاً للرب فإذا بالرب يقول له وبعد أن استراح داود أراد أن يبني 

من يهتم بعمل الرب وبيت الرب  وهكذا نرى أن كل) 11، 5، 1صم  2" ( لك بيتاً

يهتم الرب به وببيته أيضاً ، ولكن سبب رفض الرب أن داود هو الذي يبني له 

قد سفكت دماً كثيراً "فهذا ما أوضحه قول الرب لداود  البيت اختيار سليمان ابنه

  0)8: 22ا أخ " (وباً عظيمة فال تبني بيتاً السميوعملت حر

  " ا أثَّبِت كرسي مملكته إلى األبدوأن"داود بن لقد قال الرب عن سليمان   :س

فه لم يكن هناك ملوك من ولكننا نرى أنه في زمن السبي وخال) 13: 7صم 2(

  ؟ نسل داود

ل الشوك وهو لقد كانت اإلشارة هنا نبوة مباركة لذلك الملك الذي يتوج بإكلي   :ج

وال يكون .. ود أبيهكرسي دا"عندما أعطاه الرب ) 44: 2ا د(الذي ملكه ال يزول 

  0)32: 1لو " (لملكه نهاية

  ؟ )18: 8صم 2(بط يهوذا فكيف جعل أبناؤه كهنة إذا كان داود من س  :س

ولكن حكاماً وفي الترجمات ) رجال دين(ن الكلمة األصلية ال تعني كهنة أ   :ج

  .وتعني رؤساء حكام Chief rules اإلنجليزية ترد الكلمة 

  ؟ اود مع مفيبوشثماذا ترى في عمل د  :س 



  

  

  

  

  

بعض يرى أن معناه المعترف وال" إزالة األصنام"مفيبوشث اسم عبري معناه    :ج

  ان رمز لعمل النعمة مع الخطاة عمل داود معه من أجل يوناثبخزيه و

، وإن صح أن داود كان من أجل المسيح) العرج في طريق إتمام مشيئة اهللا(

لمخَّلصة ن هذه صورة رائعة للنعمة ا، فتكوا يكره اهللا الخطيةيكره العرج كم

لقد صار مفيبوشث يأكل على مائدة الملك ) 11: 2تيط (التي ظهرت في المسيح 

بعد أن سمع القول من فم الملك ال تخف ألنه عندما دعاه الملك كان خائفاً من 

الموت وهكذا نحن المؤمنين بعد أن سمعنا كلمة مغفورة لك خطاياك من فم 

أصبحنا نتمتع بالشركة مع ) 1: 8رو ( شئ من الدينونة علينا ال  الرب وأصبح

  .)3: 1يو 1(الرب والشبع به 

  

   الثانىالقسم  دراسة مختصرة فى
  )20 -11(سقوط داود 

  
، استثناء على القاعدة العامة في داود سقطته الكبرى التي لصقت به وسقط

الرب  ا هو حسنألن داود عمل م"له الكتاب عنه بالقول حياته ويكفي ما سج في عيني

            "ولم يحد عن شئ مما أوصاه به كل أيام حياته إال في قضية أوريا الحثِّي

، هذه الحادثة التي لو كان هناك أدنى تحريف في العهد القديم كما يدعى )5: 15مل 1(

  .هي هذه الحادثةالمدعين لكانت أول حادثة تُحذَف من الكتاب 

  ؟ إلى ارتكاب هذه الخطية وصل داود كيف  :س

لم تكن هذه الخطية هي من خطايا المفاجأة أو الدهشة، ولكن سبقها فترة من   :ج

 رِدالضعف الروحي وخطوات انحدار تدريجياً ويمكن إيجازها من خالل ما و  

  0)4 -1: 11صم  2(

وفي وقت خروج الملوك أن داود أرسل يوآب وعبيده معه : " الكبرياء والذاتية  .1

  .كما لو كان شعاره أن جيشه يستطيع كل شئ  "

  .لم يكن مشغوالً بعمل الرب" وأما داود فأقام في أورشليم:  "التخلي عن المسئولية .2

  " .وكان في وقت المساء أن داود قام عن سريره : " الراحة الجسدية   .3

وما أشبهه بنبوخذ نصر " قام عن سريره وتمشى على السطح: "الروح العالمية .4

  0)29: 4دا (تمشى على قصره وافتخر بقوته  دماعن

لم يقلع عينه ألنها أعثرته    " فرأى على السطح امرأة تستحم: "النظرة الردية .5

  .لكنه تمادى) 29: 5مت (

  ."أرسل داود وسأل عن المرأة: "الخطوة العملية .6

   0"..وأخذها فدخلت إليه واضطجع معها فأرسل داود رسالً: "الخطية الفعلية .7

، بل سبق سقوطه خطوات انحدار اود ال كجبار في المعركة الروحيةلقد سقط د •

فلم يكتف فإذا به  ،قلناخطيرة فهو الذي أكثَّر له النساء مخالفاً الشريعة كما 

  .يتزوج السابعة

جربة داود في وقت ركن فيه للراحة، ليست الخطية في هجوم لقد هاجمت الت •

  .ن الخطية هي في موقفه من التجربةك، أو في أنه رأى المرأة ولالتجربة

، عينها التي نجا منها يوسف الشاب لقد سقط داود الرجل الكبير في الخطية •

فالشهوات الشبابية وإن كان اسمها هكذا ألنها ترتبط بمرحلة الشباب أساساً لكن 

           ويهرب منها ) 9: 39تك (ا إال من يجعل الرب أمام عينيه ال ينجو منه

  0)26: 7أم (ثيرين جرحى وكل قتالها أقوياء ألنها طرحت ك) 22: 2تيم2(
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بل ليظهر أن الجميع زاغوا ، وسجل الوحي سقطته ال ليشهر به لقد سقط داود •

، ولنحترس نحن المؤمنين لقد رأى الرب في هذه الخطية احتقار وفسدوا

  0)10: 12صم  2(لشخصه 

ما أخبرته بثشبع ء جريمته عند، لقد حاول داود إخفاويا لخداع القلب البشري •

أرسل داود ) وجها أوريا كان في الحرب مع يوآبألن ز(أنها حبلت منه 

حمل زوجته إليه استدعى أوريا من الحرب لكي يجئ وينام في بيته فينسب و

، ولكن أوريا كان أنبل من داود الذي تبلَّد ضميره في تلك وتُخفى خطية داود

 بل نام مع عبيد بيت داود ولما سأله داود لماذا األيام فرفض أن يذهب إلى بيته

سيدي يوآب وعبيد سيدي نازلون على وجه "لم يذهب إلى بيته كانت إجابته 

ي وحياة نفسك ال الصحراء وأنا آتي إلي بيتي آلكل وأشرب واضطجع مع امرأت

م تنفع الحيلة أسكره داود في الليلة التالية ولكن أيضاً ولما ل. "أفعل هذا  األمر

نام مع العبيد ولم ينزل إلى بيته فلجأ داود إلى الحيلة البشعة فحمل أوريا خطاب 

األعـداء  ةـإلى يوآب رئيس الجيش يوصي فيه بوضع أوريا في مواجه

ال ـون أحد أبطيا لألسف قتل داود بسيف بني عم. والتخلي عنه حتى يقتَل

  .)41: 11أخ 1(الجيش 

  ؟ كيف كان داود بعد ارتكاب الخطية   :س

، لقد اود على خطيته مدة تصل إلى سنتينإن أبشع ما في األمر هو سكوت د  :ج

، في هذه الفترة وقبل اعتراف داود بخطيته يكفي ما سجله ولدت المرأة ابناًحبلت و

ا سكت بليت عظامي من زفيري مل) "32مز (الروح القدس عن حالته عندئذ في داود ب

وبعدها " ..ن يدك ثقلت علي نهاراً وليالً، تحولت رطوبتي إلى يبوسة القيظاليوم كله أل

ال يفارق السيف بيتك .. "أمر الرب وأخبره بعقاب الرب له جاء ناثان النبي إلى داود ب

يضطجع ها أنا أقيم الشرعليك من بيتك وآخذ نسائك أمام عينيك وأعطيهن لقريبك ف

ر قدام مع نساءك في عين هذه الشمس ألنك أنت فعلت في السر وأنا أفعل هذا األم

  0)12 - 10: 12صم 2(" جميع إسرائيل وقدام الشمس

  ؟ كيف تم عقاب الرب هذا  :س

  :لقد تم العقاب بصورة واضحة جداً  :ج

عد أن فقد قام بعد ذلك أبشالوم وقتل أخيه أمنون ب: السيف لم يفارق بيت داود -1

اغتصب أخته ثامار ثم قام على أبيه بحركة فتنة شديدة قُتَل فيها أبشالوم فقام 

، وظهرت فتنة أخرى من أبناء داودعليه الشر من بيته لقد أمات الرب أربعة 

   0)20: صم 2(قادها شخص بنياميني اسمه شبع ابن بكري 

  ) 18ـ  14:  12صم  2( الولد الذي وِلد في الحرام ضربه الرب  •

  ) 29ـ  23:  13صم  2( قتل أبشالوم أمنون  •

  ) 14:  18صم  2( وقتل يوآب أبشالوم  •

  )  254 2مل  1( وقتل سليمان أدونيا أخيه  •

أقام الرب عليه الشر من بيته بفتنة أبشالوم ضده وترفع أدونيا ليملك رغم وصية  •

  .داود لسليمان 

  مام جميع إسرائيل ُأخذت سراري داود العشرة ودخل إليهن أبشالوم أ -2

  .دب من الرب وال يدان مع العالمكل هذا لكي يَؤ) 22: 16صم  2(

  ؟ هل سامح اهللا داود عن هذه الخطيةلكن    :س

ال شك في ذلك فعندما اعترف داود للرب أمام ناثان النبي قائالً قد أخطأت لم    :ج

ادقة فقال له ناثان يقلها كذباً كفرعون أو بلعام أو شاول الملك بل قالها بتوبة ص

 كان داود. ال تموت ويقصد بذلك الموت األبديالنبي والرب نقل عنك خطيئتك 

لم يكن للخطايا التي ارتكبها داود أي ) 6: 6مز (يعوم كل ليلة سريره بالدموع 

مع ذبائح فلم يكن هناك ذبيحة عن خطية القتل أو الزنا بل كان الموت عقابها اس

وإال فكنت أقدمها ألنك ال تسر بذبيحة ) 51مز (الخالد داود يقول في مزموره 

نكسر والمنسحق القلب الم. ذبائح اهللا هي روح منكسرة .. بمحرقة ال ترضي

  .ال تحتقره يا اهللا
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لقد كان عقاب الخطية هو الموت ولم يكن من ينفذ حكم الموت في الملك إال من 

ب ولد أسماه سليمان أي وبعد موت الولد أعطاه الر. له الحق وحده وهو الرب 

  .السالم والرب أحبه ودعاه يديديا أي المحبوب من اهللا 

  

  كيف أتَّم أمنون ابن داود فعلته الشنعاء بأخته ثامار التي هي من أم أخرى؟    :س

، ويوناداب هذا من أسوأ شخصيات فعل ذلك بمشورة يوناداب ابن عمه لقد   :ج

، قام أبشالوم على أخيه أمنون وقتله هذه المقدس فبعد مشورته الرديةالكتاب 

، وإذ بيوناداب يقوم جميع بنيه قد قُتلوا فمزق ثيابهووصل الخبر إلى داود بأن 

بطمئنة  الملك مؤكداً له أنه لم يقتل إال أمنون فقط ، فقد كان يعرف نتائج فعلته 

فسية نلكن حكمته كانت ) 4: 13صم  2(لقد كان يوناداب حكيم جداً . عاءالشن

  .)15: 3يع (أرضية شيطانية 

، ولكن بعد أن نالها أبغضها ي خطية أمنون مع ثامار أنه أحبهاونالحظ أنه ف

بغضة شديدة حتى أن البغضة التي أبغضها بها كانت أشد من المحبة التي أحبها 

ر تلسع إياها وهذه هي الخطية دائماً تغري اإلنسان في البداية ولكنها في اآلخ

  ).32: 23أم (غ كاألفعوان كالحية وتلد

  ؟ الوم ابنه بعد أن قتل أمنون أخيهماذا كان موقف داود من أبش   :س

ده تلماى ابن لم يكن موقف داود واضح ومحدد فقد هرب أبشالوم عند ج   :ج

سنوات وكان داود  3وأقام هناك ) 38: 13 ،3: 3صم  2(عميهود ملك جشور 

الوم ألورشليم بمساعدة يوآب أقام في ولما جاء أبش) 39: 13صم 2(يتوق إليه 

وهكذا ساعدت قسوة ) 28: 14صم 2(أورشليم لمدة سنتين لم يرى وجه الملك 

، د أبشالوم وإعالن الحرب على أبيهداود عليه وعدم إظهار صفحه على تمر

) 5: 18صم 2(" ترفقوا لي بالفتى أبشالوم"في الحرب يوصي قائالً لجيشه  ولكنه

صم  2" (ي أبشالوم ليتني متَّ عوضاً عنكيا ابن"ه مات أخذ يصرخ ولما علم أن ابن

18 :33(0  

لقد عبر داود ومن معه وادي قدرون ثم إلى جبل الزيتون باكياً مغطى الرأس حافياً    

 وبالمقارنة عبر السيد المسيح نفس الوادي وهو مكلَّل) 30 -23: 15صم 2(

من ابنه ويسوع  ار داود مطارداًس) 9: 2عب (بالمجد واإلكرام من أجل الموت 

، هرب داود جزاء خطيته العظيمة أما يسوع فسار ليحمل مطارداً من خاصته

  ).5: 3يو (خطايانا نحن فهو لم يكن فيه خطية 

  أبشالوم؟آيف مات 
عره في الحرب مع أبيه مر تحت البطمة وهو راكب على بغله فتعلَّق من ش

به ويحلقه كل سنة يزن ن شعره الذي يتباهى ، وقد كابالبطمة ومرت البغلة من تحته

كما لو كان له صورة النذير لكنه في نفس الوقت ) كيلو 2,5أكثر من (شاقل  200

وما يتباهى به كان سبب موته ، وكم ) 25: 14صم 2( شرير القلب يتباهى بجماله 

 بأبيه مسيح الرب فحقمن أشياء يتباهى بها األشرار هي سبب هالكهم لقد استهان 

غربان الوادي العين المستهزئة بأبيها والمحتقرة طاعة أمها تقورها "فيه القول 

  " .وتأكلها فراخ النسر

  ليس لي ابن ألجل تذكير إسمي  لماذا أقام أبشالوم لنفسه نصب قبل موته قائالً   :س

  ؟ )27: 14صم 2(وقد كان له ثالثة بنين ) 18: 18صم 2(

راً، أو صنع هذا النصب قبل أن ينجب أوالده أو ربما يبدوا أن أوالده ماتوا صغا    :ج

  .لكاً يخلد اسمه فصنع هذا النصب قصد ليس من أوالده من يكون م

ن ابنه على ما يرام فنراه لم تكن حالة داود النفسية والروحية وقت هروبه م

عن شمعي بن جيرا وكان يستحق الموت ألنه سب مسيح ) صفح مؤقت(يصفح 

) 12: 16صم 2(لعل الرب ينظر إلى مذلتي لك من الرب قائالَ الرب ويعزو أن ذ
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لف له ال تموت وح"رشليم قال لشمعي المعترف بخطأه وبعد رجوع داود ألو

ولكنه حكم على مفيبوشث ابن يوناثان ظلماً إذ سمع إلى ) 23: 19صم 2" (الرب

: 19، 4-1: 16صم 2(وشاية صيبا عبد مفيبوشث وأعطاه كل ما لمفيبوشث 

  .ثم عاد بتقسيم كل شئ بينهم)  24-30

   الثالثالقسم  دراسة مختصرة فى
  )24 -21(سنين داود األخيرة 

  

  سنوات في أيام داود؟ 3ع الذي حدث ما سبب الجو   :س

، بسبب قتل شاول الملك للجبعونيين عندما سأل داود الرب أعلن أن ذلك الجوع   :ج

، ولما الد بعيدة فقطع لهم عهداًهم من بوالجبعونيين هم الذين خدعوا يشوع بأن

اكتشف أنهم ساكنين في وسط إسرائيل لم يستطيع أن ينكث عهده فأزلهم فقط وال 

  .نعلم كيف أو لماذا قتل شاول أناساً منهم

  ؟ شاول فلماذا العقاب في أيام داودإذا كانت هذه الخطية ُإرتُكبت في أيام    :س

أيام داود فالرب البد أن يعاقب الخطية، وهذا  ال شك أن الرب افتقد الخطية في   :ج

والرابع         الذي قاله أنه يفتقد ذنوب اآلباء في األبناء إلى الجيل الثالث

ود والشعب عامة تستوجب مما ال شك فيه أن الحالة الروحية لدا) 5: 20خر(

ومما يثبت ذلك أنه عندما سأل داود الرب وأعلن له الرب عن سبب . عقاب اهللا

الجوع لم يسأل الرب عن العالج ولكنه سأل الجبعونيين عن مطلبهم فطلبوا صلب 

ناقض الشريعة التي سبعة من أبناء شاول واستجاب لهم داود بالرغم أن مطلبهم ي

  " عن اآلباء كل إنسان بخطيته يقتلال يقتل األوالد ".. تنص على أنه 

معلَّقة على الصلبان مناقضاً بل واألبشع من ذلك أن األجساد ظلت . )16: 24تث (

  " ال تبيت األجساد على الخشبة"ذلك الشريعة أيضاً التي تنص أن ب

حتى ) أبريل(األجساد من ابتداء حصاد الشعير لقد صلب ) 23، 22: 21تث (

 8حوالي ) في العادة في فلسطين(اب المطر شهر نوفمبر أو ديسمبر انسك

  .شهور 

وهو ) 22صم 2(زمور حمد للرب مسجل في في وسط هذا كله ينشد داود بم   

، وهنا نرى فيه اليوم الذي يقول ويسجل الوحي بعدها أبطال داود 18مزمور 

ذا واألوالد الذين أعطانيهم هأن"ظهر مع أوالده الغالبين هاتفاً الرب يسوع عندما ي

  0)13: 2عب (، )18: 8أش " (الرب

  :خطية داود في عد الشعب 
  ي ارتكبها داود بعد الشعب، هل عد الشعب خطية؟طية التما هي الخ   :س

، الذي سبق نت عد الشعب بدون أمر إلهييرى البعض أن خطية داود كا  -1  :ج

وأمر موسى وهو في برية سيناء بعد الشعب ومرة أخرى وهو في سهول 

  .ب سيكون عدداً ال يحصى من الكثرةموآب والرب وعد أن الشع

  رب بتقديم نصف شاقل فضة كفارة إتمام وصية اللكن البعض يرى أنه أهمل  -2

إذا أخذت كمية بني إسرائيل بحسب المعدودين منهم يعطون كل واحد فدية "

نفسه للرب عندما تعدهم لئال يصير وبأ عندما تعدهم هذا ما يعطيه كل من 

  ).12: 20خر " (لمعدودين نصف الشاقل بشاقل القدساجتاز إلى ا

أن الدافع وراء عد الشعب كانت كبرياء داود الملك بينما يرى البعض  -3

يزد الرب إلهك " استنتاجاً من موقف يوآب الذي لم يرد عد الشعب وقال لداود 

  " .الشعب أمثالهم مئة ضعف 

) 1: 21خ 1(نقرأ أن الرب أهاج داود ليعد الشعب وفي ) 1: 24صم  2(في    :س

  ذا تناقض؟لذي أغوى داود أليس في هغير أن الشيطان هو ا



  

  

  

  

  

فنحن نؤمن أن كل شئ يتم  ،قض أبداً بل تكامل عجيب في الوحيال يوجد تنا   :ج

، ولكن حدوث الشر ليس خروج عن دة اهللا وإرادة اهللا هي خير مطلقهو بإرا

فإن كان الرب ) سماح اهللا(ه دون مسرة منه وهو ما نسميه إرادة اهللا بل بإرادت

وفي حالة ) 7: 45أش (الشر وليس صانعه  نه أيضأً خالقهو صانع السالم ولك

يضاً وقد مر علينا أ) 1: 24صم 2( ى إسرائيل داود واضح أن الرب غضب عل

الحية القديمة  -، فسمح الرب للشيطان المشتكي حالة داود في أيامه األخيرة

التي أغوت حواء أنه يغوي داود وإذ لم يسمح له الرب ما كان يستطيع أن 

، وأيضاً يمكن أن أن الشيطان أغوى داود لفعل الشر لقوليغوي داود فممكن ا

يقال أن الرب الذي أهاج داود بصفته الذي تحدث كل األشياء بإرادته يتم في 

ث بلية في مدينة والرب لم هل تحد"قول عاموس النبي بالروح القدس  ذلك

أن كانت الدوافع التي جعلت داود يعد .. وعلى العموم) 6: 3عا " (يصنعها

الشعب سواء العد بدون أمر إلهي أو إهمال تقديم فضة الكفَّارة أو الكبرياء فقد 

ضربه قلبه بعد األمر فأرسل الرب إليه يعرض عليه إما سبع سنين جوع أو 

  .)13:  24صم  2(ثالثة شهور حرب أو ثالثة أيام وباء 

 إذ عرض) 12: 21أخ  1(إن ما عرضه الرب هنا يختلف عن ما عرضه في    :س

في عدد ، وهنا يوجد أختالف أيام وبأ 3أشهر حرب أم  3جوع أو سنين  3عليه 

  ؟ 3أم  7سنين الجوع هل هي 

يرى البعض أن المجاعة كانت سبع سنوات كانت في أولها هينة وأيضاً في   :ج

آخرها ولكنها كانت شديدة في الثالث سنين الوسطى ، ولكن الحقيقة أن الرب 

، ولكن كان قد سبقها مباشرة كعقاب على خطية العدسنين  3داود عرض على 

شهور بعد صلب  8سنين بسبب قتل شاول للجبعونيين ثم قرابة  3كما مر علينا 

سنين جوع بسبب عد الشعب وحيث أن هذه  4أوالد شاول فتكون المدة حوالي 

سنوات  7األحداث ذُكرت في سفر صموئيل الثاني فيشمل السفرعرض الرب 

نوات باإلضافة إلى لألربعة السابقة ، ولكن سفر األخبار لم تسجل س 3جوع أي 

المجاعة بسبب الجبعونيين ولذلك يسجل عرض الرب ثالثة سنين جوع دون 

 3على داود  اإلشارة إلى األربعة السابقة وهكذا ال يوجد تناقض فالرب عرض

   لذي أوحى بالكتاب هو واحد وقد، فالروح القدس اسنين جوع بسبب خطيته

  ).22: 1بط  2" (وح القدستكلم أناس اهللا القديسون مسوقين من الر"

ونالحظ أن المالك المهلك قد توقف عن اإلهالك عند بيدر أرونة اليبوسي وكان    

  : لمريا وهكذا نرى هذا المكان يشهدهذا البيدر في جبل ا

  0)2: 22تك (م فيه إسحق للرب قد -1

  0)12: 24صم 2(قف فيه المالك المهلك تو -2

  0)1: 3أخ  2(بنى فيه هيكل سليمان  -3

 )12: 22تك " (ال تمد يدك إلى الغالم"هذا المكان قال اهللا إلبراهيم وكما في 

  ."كفى اآلن رد يدك"هكذا أيضاً قال للمالك المهلك 
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