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 الملك داود مسيح الرب إله إسرائيل 

 ق. م.   971ق. م. إلى   1042

 

  .إستيالء داود على مملكة إسرائيل أوالً: 

 ً   : إستشارة داود للرب إله إسرائيل )الرب اإلله يهوه( و إجابات الرب له.ثانيا

ً ثا : إنحراف الملك داود وإشتياقه إلمرأة أحد أبطال جيشه )أوريا الحثى( وإضطجاعه لثا

معها وحملها منه.  وتدبير داود لقتل زوجها فى الحرب.   وإتخاذها إمرأة له ووالدتها 

إلبناً دعاه سليمان ومسحه ملكاً على إسرائيل.  وذلك حسب قول ناثان النبى بأن الرب 

  ك على إسرائيل.لمن دون كل إخوته أبناء داود ليم هوإختارإله إسرائيل أحب سليمان 
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تصبوا منه المملكة.  وينصبوا أنفسهم اء داود على أبيهم الملك داود ليغقيام أبنرابعاً: 

 ملوكاً على إسرائيل فى حياة أبيهم داود )أبشالوم و أدونيا(.

التى أصابت شعب بنى إسرائيل فى أواخر أيام داود.   اتبكخامساً: المحن والن

وإستشارة داود للرب إله إسرائيل لكى يرشده للخالص منها وإستجابات الرب إله 

  إسرائيل له:

 ة ثالثة سنواتدوع لمجحدوث   . أ

األيام  ةمن شعب إسرائيل فى اليوم األول من ثالث فن ألعيوموت سب ءوبادوث ح . ب

 ربة الوباء. ضاألولى ل

ع إمرأة أوريا الحثى( بثشبن بإبنه سليمان )خته إلشيخوفى سادساً: تنصيب الملك داود 

ً على إسرائيل أوريا الحثى( أم ع )إمرأة بشثمر ناثان النبى وبوذلك بتآ ،ليكون ملكا

ً على إسرائيل حسب قول الرب مسيد لاوسليمان على الملك د ح سليمان إبنها ملكا

  لناثان النبى.
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 داود مسيح الرب إله إسرائيل

 ق. م. ( 971 –ق. م.  1042)

 إستيالء داود على مملكة إسرائيل:  أوالً 

    

 

 

 الملك داود

 

 اإلله يهوه

ليملك  )ملك يهوذا(  الجنود إله إسرائيل يقوى مسيحه داود الرب اإلله يهوه رب  .1

)إبن الملك شاول( ملك  ثوشالملك إيشب ضعفيو ،يل ويهوذائعلى كل شعب بنى إسرا

 يل. ئإسرا

ملك وشث ب)الملك إيش َوَكانَِت اْلَحْرُب َطِويلَةً بَْيَن بَْيِت َشاُولَ "  6 – 1:  3صم  2

، )الملك داود ملك يهوذا فى حبرون( َوبَْيِت َداُودَ  بيت شاول فى أورشليم(  –إسرائيل 

ى، َوبَْيُت َشاُوَل يَْذَهُب يَْضعُفُ  َوَكاَن فِي ُوقُوعِ اْلَحْرِب  . . . . . . َوَكاَن َداُوُد يَْذَهُب يَتَقَوَّ

 تََشدََّد ألَْجِل بَْيِت َشاُولَ  )رئيس جيش شاول(بَْيَن بَْيِت َشاُوَل َوبَْيِت َداُوَد، أَنَّ أَْبنَْيرَ 

  ”.إبن شاول ملك إسرائيل( إيشبوشث)الملك 

إبن  إيشبوشثتغرير الملك داود ملك يهوذا فى حبرون بأبنير رئيس جيش الملك  .2

يش إسرائيل عقد داود عهداً مع أبنير لينضم بجو ،فى أورشليم شاول ملك إسرائيل

وطلب داود من .  وينقل مملكة إسرائيل من بيت شاول إلى بيت داود إلى داود

لتنضم إلى  أبنير)رئيس جيش إسرائيل( أن يرجع له ميكال إبنة شاول زوجة داود

 نسائه فى حبرون فى يهوذا. 
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ُسالً ِمْن فَْوِرِه رُ  )رئيس جيش مملكة إسرائيل(فَأَْرَسَل أَْبنَْيرُ " 16 – 12:  3صم  2

 َعْهَدَك َمِعي، َوُهَوذَا يَِدي َمعََك ِلَرد ِ ؟ يَقُولُوَن: اْقَطْع األَْرضُ  ِهيَ ِلَمْن إِلَى َداُوَد قَائاِلً: 

إاِلَّ إِن ِي أَْطلُُب ِمْنَك أَْمًرا ، َحَسنًا. أَنَا أَْقَطُع َمعََك َعْهًدا: )داود( فَقَالَ  َجِميعِ إِْسَرائِيَل إِلَْيَك. 

الً بِِميَكاَل بِْنِت  َشاُوَل ِحيَن تَأْتِي ِلتََرى َواِحًدا، َوُهَو أَْن الَ تََرى َوْجِهي َما لَْم تَأِْت أَوَّ

. َوأَْرَسَل َداُوُد ُرُسالً إِلَى إِيْشبُوَشَث ْبِن َشاُوَل يَقُوُل: أَْعِطنِي اْمَرأَتِي ِميَكاَل الَّتِي َوْجِهي

ِد َرُجِلَها، . فَأَْرَسَل إِيْشبُوَشُث َوأََخذََها ِمْن ِعنْ َخَطْبتَُها ِلنَْفِسي بِِمئَِة ُغْلفٍَة ِمَن اْلِفِلْسِطينِي ِينَ 

ِمْن فَْلِطيئِيَل ْبِن الَيَِش. َوَكاَن َرُجلَُها يَِسيُر َمعََها َويَْبِكي َوَراَءَها إِلَى بَُحوِريَم. فَقَاَل لَهُ 

 "أَْبنَْيُر: اْذَهِب. اْرجْع. فََرَجَع.

 زوجات وأوالد داود ملك يهوذا فى حبرون  .3

ِمْن  أَْمنُونَ . َوَكاَن بِْكُرهُ )يهوذا(  فِي َحْبُرونَ َوُوِلَد ِلَداُوَد بَنُوَن  " 5 – 2:  3صم  2

ِ،  َوثَانِيِه ِكيآلبَ أَِخينُوَعَم اْليَْزَرِعيِليَِّة،    َوالثَّاِلُث أَْبَشالُومَ ِمْن أَبِيَجايَِل اْمَرأَِة نَاَباَل اْلَكْرَمِلي 

ابُع اْبَن َمْعَكةَ بِْنِت تَْلَماَي َمِلِك َجُشوَر،   يَث،  أَُدونِيَّاَوالرَّ اْبَن  َواْلَخاِمُس َشفَْطيَااْبَن َحج ِ

 ".هُؤالَِء ُوِلُدوا ِلَداُوَد فِي َحْبُرونَ ِمْن َعْجلَةَ اْمَرأَِة َداُوَد.  َوالسَّاِدُس يَثَْرَعامَ أَبِيَطاَل،  

تواطؤ الملك داود ملك يهوذا فى حبرون مع أبنير رئيس جيش الملك إيشبوشث بن  .4

ئيل فى إورشليم.  ليقنع شيوخ بنى إسرائيل وبيت بينامين )بيت شاول ملك إسرا

 .   شاول( بأن يكون داود ملكاً على إسرائيل

ُشيُوخِ إِْسَرائِيَل إِلَى  )رئيس جيش إسرائيل(َوَكاَن َكالَُم أَْبنَْيرَ "  21 – 17:  3صم  2

فَاآلَن اْفعَلُوا، ألَنَّ  . َداُوَد ِليَُكوَن َمِلًكا َعلَْيُكمْ قَْد ُكْنتُْم ُمْنذُ أَْمٍس َوَما قَْبلَهُ تَْطلُبُوَن قَائاِلً: 

بَّ َكلََّم َداُوَد قَاِئالً: إِن ِي بِيَِد َداُوَد َعْبِدي أَُخل ُِص َشْعبِي إِْسَرائِيَل ِمْن يَِد اْلِفِلْسِطينِي ِينَ   الرَّ

 . . . . . ، )بيت شاول(ْيًضا فِي َمَساِمعِ بَْنيَاِمينَ َوِمْن أَْيِدي َجِميعِ أَْعَدائِِهْم.  َوتََكلََّم أَْبنَْيُر أَ 

َوقَاَل أَْبنَْيُر ِلَداُوَد: أَقُوُم َوأَْذَهُب َوأَْجَمُع إِلَى  . . . . .   فََجاَء أَْبنَْيُر إِلَى َداُوَد إِلَى َحْبُرونَ 

. نَْفُسكَ َسي ِِدي اْلَمِلِك َجِميَع إِْسَرائِيَل، فَيَْقَطعُوَن َمعََك َعْهًدا، َوتَْمِلُك َحَسَب ُكل ِ َما تَْشتَِهي 

 "فَأَْرَسَل َداُوُد أَْبنَْيَر فَذََهَب بَِسالٍَم.

مع إليه شيوخ شعب إسرائيل تجير رئيس جيش إسرائيل بعد أن إأبن تدبير داود لقتل .5

وآب يوعقدوا معه عهداً بأن يملك عليهم بدالً من ملكهم إيشبوشث إبن شاول.  وقتل 

 من قتل أبنير.  بريءد بإنه اودعاء ديش إسرائيل وإجيس ئألبنير ر داورئيس جيش د

قَْد  )رئيس جيش داود ملك يهوذا( َويُوآبُ َوإِذَا بِعَبِيِد َداُوَد "  37 – 22:  3صم  2 

َكثِيَرٍة َمعَُهْم، َولَْم يَُكْن أَْبنَْيُر َمَع َداُوَد فِي َحْبُروَن، ألَنَّهُ  َجاُءوا ِمَن اْلغَْزِو َوأَتَْوا بِغَنِيَمةٍ 
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ْن ِعْنِد َداُوَد مِ  )رئيس جيش داود( ثُمَّ َخَرَج يُوآبُ  .. . . . . َكاَن قَْد أَْرَسلَهُ فَذََهَب بَِسالَمٍ 

ا َرَجَع أَْبنَْيُر إِلَى  . . . . . ، فََردُّوهُ )رئيس جيش إسرائيل(َوأَْرَسَل ُرُسالً َوَراَء أَْبنَْيرَ  َولَمَّ

ا، َوَضَربَهُ ُهنَاَك فِي بَْطنِِه  . . .  فََماَت َحْبُروَن، َماَل بِِه يُوآُب إِلَى َوَسِط اْلبَاِب ِليَُكل َِمهُ ِسرًّ

قُوا ثِيَابَُكْم َوتَنَطَّقُوا بِاْلُمُسوحِ يعِ الشَّْعِب الَِّذي َمعَهُ: فَقَاَل َداُوُد ِليُوآَب َوِلَجمِ . . .  َمز ِ

. َوَدفَنُوا أَْبنَْيَر فِي َحْبُروَن.   َواْلِطُموا أََماَم أَْبَنْيَر. َوَكاَن َداُوُد اْلَمِلُك يَْمِشي َوَراَء النَّْعِش.

َوَعِلَم ُكلُّ الشَّْعِب َوَجِميُع إِْسَرائِيَل فِي ذِلَك اْليَْوِم أَنَّهُ لَْم يَُكْن ِمَن اْلَمِلِك قَتُْل أَْبنَْيَر  . . . . 

 " ْبِن نَْيٍر.

اه غزمن ال ينوإرساله لرئيس ،( ملك إسرائيلتدبير داود لقتل إيشبوشث )إبن شاول .6

إلى داود ا رأسه وأتيا برأسه وهو نائم فى الظهر حيث قتلوه وقطعو لقتل إيشبوشث

فى أورشليم إسرائيل بر قتل إيشبوشث ملك ء ولم يدبإنه بري فى حبرون وإدعاء داود

 . حيث أمر بقتل الرجلين اللذان قتال إيشبوشث وقطعوا رأسه .

ا " 12 – 1:  4صم  2  أَنَّ أَْبنَْيَر قَْد َماَت فِي  إيشبوشث()الملك َسِمَع اْبُن َشاُوَل  َولَمَّ

َحْبُروَن، اْرتََخْت َيَداهُ، َواْرتَاَع َجِميُع ِإْسَرائِيَل. َوَكاَن الْبِن َشاُوَل َرُجالَِن َرئِيَسا ُغَزاٍة، 

ِ ِمْن بَنِي ، اْسُم اْلَواِحِد بَْعنَةُ َواْسُم اآلَخِر َرَكابُ  وَن اْلبَئِيُروتِي   . . . . . . .  بَْنيَاِمينَ اْبنَا ِرمُّ

ِ، َرَكاُب َوبَْعنَةُ  وَن اْلبَئِيُروِتي  ، َوَدَخالَ ِعْنَد َحر ِ النََّهاِر إِلَى بَْيِت إِيْشبُوَشَث َوَساَر اْبنَا ِرمُّ

، َوأََخذَا هُ َوقََطعَا َرأْسَ  . . . . . .  . َوَضَربَاهُ فِي بَْطنِهِ  . . . . .  َوُهَو نَائٌِم نَْوَمةَ الظَِّهيَرِة. 

ْبُروَن، َوأَتَيَا بَِرأِْس إِيْشبُوَشَث إِلَى َداُوَد إِلَى حَ  َرأَْسهُ َوَساَرا فِي َطِريِق اْلعََربَِة اللَّْيَل ُكلَّهُ.

َك الَِّذي َكاَن يَْطلُُب َنْفَسكَ : )داود( َوقَاالَ ِلْلَمِلكِ  ِ . .  . ُهَوذَا َرأُْس إِيْشبُوَشَث ْبِن َشاُوَل َعُدو 

إِنَّ الَِّذي أَْخبََرنِي قَائاِلً: ُهَوذَا قَْد َماَت َشاُوُل، َوَكاَن فِي  . . . . .  فَأََجاَب َداُوُد  . . . 

ٍر، قَبَْضُت َعلَْيِه َوقَتَْلتُهُ فِي ِصْقلََغ.  ِ إِذَا َكاَن  . . . . .  َعْينَْي نَْفِسِه َكُمبَش ِ فََكْم بِاْلَحِري 

يقًا ِفي بَْيتِِه، َعلَى َسِريِرِه؟ َرُجالَِن بَاِغيَا فَاآلَن أََما أَْطلُُب َدَمهُ ِمْن ِن يَْقتاُلَِن َرُجالً ِصد ِ

َوأََمَر َداُوُد اْلِغْلَماَن فَقَتَلُوُهَما، َوقََطعُوا أَْيِديَُهَما   أَْيِديُكَما، َوأَْنِزُعُكَما ِمَن األَْرِض؟

ا َرأُْس إِيْشبُوَشَث فَأََخذُوهُ َوَدفَنُوهُ  َوأَْرُجلَُهَما، َوَعلَّقُوُهَما َعلَى اْلبِْرَكِة فِي َحْبُروَن. َوأَمَّ

 "فِي قَْبِر أَْبنَْيَر فِي َحْبُروَن. 

اود وتجمعهم ليقطعون عهداً مع داود ملك يهوذا. خضوع جميع أسباط إسرائيل لد .7

 ويمسحوه ملكاً على إسرائيل. 

َوَجاَء َجِميُع أَْسبَاِط إِْسَرائِيَل إِلَى َداُوَد، إِلَى َحْبُروَن، َوتََكلَُّموا  " 5 – 1:  5صم  2

: أَْنَت تَْرَعى َشْعبِي  . . . . . .   قَائِِليَن: بُّ إِْسَرائِيَل، َوأَْنَت تَُكوُن َرئِيًسا َوقَْد قَاَل لََك الرَّ

، إِلَى َحْبُروَن، )داود ملك يهوذا(. َوَجاَء َجِميُع ُشيُوخِ إِْسَرائِيَل إِلَى اْلَمِلكِ َعلَى إِْسَرائِيلَ 
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ب ِ  إِْسَرائِيَل. َوَمَسُحوا َداُوَد َمِلًكا َعلَى . فَقََطَع اْلَمِلُك َداُوُد َمعَُهْم َعْهًدا فِي َحْبُروَن أََماَم الرَّ

َكاَن َداُوُد اْبَن ثاَلَثِيَن َسنَةً ِحيَن َملََك، َوَملََك أَْربَِعيَن َسنَةً. فِي َحْبُروَن َملََك َعلَى يَُهوذَا 

 َعلَى َجِميعِ إِْسَرائِيَل 
َسْبَع ِسنِيٍن َوِستَّةَ أَْشُهٍر. َوفِي أُوُرَشِليَم َملََك ثاَلَثًا َوثاَلَثِيَن َسنَةً

  "ا.َويَُهوذَ 

يسكن فى  ودالملك داود ملك إسرائيل فى أورشليم يبنى بيتاً له من خشب األرز واليع .8

 رشليم. وبنون فى أ له تلدلله سرارى نساء وزوجات الخيام.  وإتخذ 

َوأَْرَسَل ِحيَراُم َمِلُك ُصوَر ُرُسالً إِلَى َداُوَد، َوَخَشَب أَْرٍز  " 13- 11:  5صم  2 

اِريَن  َوأََخذَ َداُوُد أَْيًضا َسَراِرَي َونَِساًء ِمْن  . . . . .  َوبَنَّاِئيَن َفبَنَْوا ِلَداُوَد بَْيتًا.َونَجَّ

  "أُوُرَشِليَم بَْعَد َمِجيئِِه ِمْن َحْبُروَن، فَُوِلَد أَْيًضا ِلَداُوَد بَنُوَن َوَبنَاٌت. 
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Yahweh 

God of Israel 

ثانياً : إستشارات داود للرب اإلله يهوه إله إسرائيل ليرشده فى حربه مع الفلسطينيين 

 أعداء رب الجنود إله إسرائيل وإجابات الرب له. 

هل يصعد لمحاربة  ائيل )الرب اإلله يهوه( ليجيبهسؤال داود لرب الجنود إله إسر .1

  لمحاربتهم؟لفلسطينيين أم ال يصعد ا

َوَسِمَع اْلِفِلْسِطينِيُّوَن أَنَُّهْم قَْد "  20 – 17:  5صم  2

، فََصِعَد َجِميُع اْلِفِلْسِطيِني ِيَن َمَسُحوا َداُوَد َمِلًكا َعلَى إِْسَرائِيلَ 

ا َسِمَع َداُوُد نََزَل إِلَى اْلِحْصنِ  . . . . .  ِليُفَت ُِشوا َعلَى َداُوَد. َولَمَّ

ِ قَائاِلً: َوَسأََل دَ  ب  ي ِيَن؟ أَأَْصعَُد إِلَى اْلِفِلْسِطينِ اُوُد ِمَن الرَّ

بُّ ِلَداُوَد: اْصعَْد، ألَن ِي َدْفعًا أَْدفَعُ  أَتَْدفَعُُهْم ِليَِدي؟  فَقَاَل الرَّ

فََجاَء َداُوُد إِلَى َبْعِل فََراِصيَم َوَضَرَبُهْم  .اْلِفِلْسِطينِي ِيَن ِليَِدكَ 

بُّ أَْعَدائِي أَ  َداُوُد ُهنَاَك، َماِمي َكاْقتَِحاِم َوقَاَل: قَِد اْقتََحَم الرَّ

 " .اْلِميَاهِ 

ه للفلسطينيين هل يصعد لمحاربتهم سؤال داود لرب الجنود إله إسرائيل فى حرب .2

لسطينيين بل يختبئ لمحاربة الف دابة الرب إله إسرائيل بأن ال يصعللمرة الثانية؟ وإج

س ووينتظر مجئ الرب أمام جيش إسرائيل من خالل رؤا بجيشه مقابل أشجار البك

 ا ويضرب محلة اللفلسطينيين. كالب جارأش

ثُمَّ َعاَد اْلِفِلْسِطينِيُّوَن فََصِعُدوا أَْيًضا َواْنتََشُروا فِي َواِدي "  25 – 22:  5صم  2 

فَائِي ِينَ  ِ، فَقَاَل: الرَّ ب  َوَهلُمَّ َعلَْيِهْم ُمقَابَِل الَ تَْصعَْد، بَْل ُدْر ِمْن َوَرائِِهْم، . فََسأََل َداُوُد ِمَن الرَّ

، َوِعْنَدَما تَْسَمُع َصْوَت َخَطَواٍت فِي ُرُؤوِس أَْشَجاِر اْلبَُكا، ِحيَنئٍِذ اْحتَِرصْ أَْشَجاِر اْلبَُكا،  

بُّ أََماَمَك ِلَضْرِب َمَحلَِّة اْلفِ  . فَفَعََل َداُوُد َكذِلَك َكَما أََمَرهُ ِلْسِطينِي ِينَ ألَنَّهُ إِْذ ذَاَك يَْخُرُج الرَّ

، َوَضَرَب اْلِفِلْسِطينِي ِيَن ِمْن َجْبعٍ ِإلَى َمْدَخِل َجاَزَر. بُّ  " الرَّ

ليسكن  زشب األرخمن  إسرائيل بأن يبنى للرب بيتا سؤال داود للرب اإلله يهوه إله .3

سال الرب إله إسرائيل ناثان وإر ،بدالً من سكنه فى بيت من السعف ت هللافيه تابو

 ليخبره بجواب الرب. اود النبى لد

ا َسَكَن اْلَمِلكُ "  14 – 1:  7صم  2 أَنَّ اْلَمِلَك قَاَل  . . . . . فِي بَْيتِِه،  )داود(َوَكاَن لَمَّ

ِ: اْنُظْر. إِن ِي َساِكٌن فِي بَْيٍت ِمْن أَْرٍز، َوتَابُوُت هللاِ َساِكٌن َداِخَل الشُّقَقِ  فَقَاَل   .ِلنَاثَاَن النَّبِي 

بَّ )داود(  نَاثَاُن ِلْلَمِلكِ  ي تِْلَك َوفِ  . َمعَكَ  )إله إسرائيل(: اْذَهِب اْفعَْل ُكلَّ َما بِقَْلبَِك، ألَنَّ الرَّ
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ِ إِلَى نَاثَاَن قَائاِلً: اِْذَهْب َوقُْل ِلعَْبِدي َداُوَد: ب  بُّ  اللَّْيلَِة َكاَن َكالَُم الرَّ )إله  هَكذَا قَاَل الرَّ

ألَن ِي لَْم أَْسُكْن فِي بَْيٍت ُمْنذُ يَْوَم أَْصعَْدُت بَنِي   : أَأَْنَت تَْبنِي ِلي بَْيتًا ِلُسْكنَاَي؟إسرائيل(

بَْل ُكْنُت أَِسيُر فِي َخْيَمٍة َوفِي َمْسَكٍن. فِي ُكل ِ َما ِسْرُت  إِْسَرائِيَل ِمْن ِمْصَر ِإلَى هذَا اْليَْوِم،

َهْل تََكلَّْمُت ِبَكِلَمٍة إِلَى أََحِد قَُضاِة إِْسَرائِيَل الَِّذيَن أََمْرتُُهْم أَْن  َمَع َجِميعِ بَنِي إِْسَرائِيَل،

َمتَى َكُملَْت  . . . . .    ي إِْسَراِئيَل قَائاِلً: ِلَماذَا لَْم تَْبنُوا ِلي بَْيتًا ِمَن األَْرِز؟يَْرَعْوا َشْعبِ 

 )سليمان(  أُقِيُم بَْعَدَك نَْسلََك الَِّذي يَْخُرُج ِمْن أَْحَشائِكَ  أَيَّاُمَك َواْضَطَجْعَت َمَع آبَائَِك،

، َوأَنَا أُثَب ُِت ُكْرِسيَّ )الرب اإلله يهوه إله إسرائيل(تًا الْسِميُهَو يَْبنِي بَيْ . َوأُثَب ُِت َمْملََكتَهُ 

ْبهُ بِقَِضيِب )سليمان(َمْملََكتِِه إِلَى األَبَِد. أََنا أَُكوُن لَهُ أَبًا َوُهَو يَُكوُن ِلَي اْبنًا َج أَُؤد ِ . إِْن تَعَوَّ

 "النَّاِس َوبَِضَربَاِت بَِني آَدَم.

إله إسرائيل )الرب اإلله يهوه( إله إبراهيم وإسحق  تمجيد وتسبيح داود للرب .4

ه يبنى بيتاً من خشب األرز ليسكن فويعقوب وموسى( بمزامير تسبيح وأغانى تمجيد ل

تابوت إله إسرائيل الجالس بين الكروبين على غطاء تابوت هللا الذى به لوحى 

 . )لوحى موسى( الشريعة

بُّ اإِللهُ، ألَنَّهُ لَْيَس ِمثْلُكَ  ِلذِلَك قَْد َعُظْمتَ " 27 – 22:  7صم  2  . . . . .   أَيَُّها الرَّ

ٍة َعلَى األَْرِض ِمثُْل َشْعبَِك إِْسَرائِيَل الَِّذي َساَر هللاُ  اإلله  –إله إسرائيل  –)اإلله  َوأَيَّةُ أُمَّ

 . . . . .   ،)اليهود شعب اإلله يهوه( لَهُ اْسًما ِليَْفتَِديَهُ ِلنَْفِسِه َشْعبًا، َويَْجعَلَ  يهوه( 

. َوأَْنَت يَا َربُّ ِصْرَت لَُهْم إِلًها، َشْعبًا ِلنَْفِسَك إِلَى األَبَدِ  َوثَبَّتَّ ِلنَْفِسَك َشْعبََك إِْسَرائِيَل،

بُّ اإِللهُ أَقِْم إِلَى األَبَِد اْلَكالََم الَِّذي تََكلَّْمَت بِِه َعْن َعْبِدَك َوَعْن َبْيِتِه، وَ  اْفعَْل َواآلَن أَيَُّها الرَّ

بَْيُت َوْليَُكْن  فَيُقَاَل: َربُّ اْلُجنُوِد إِلهٌ َعلَى إِْسَرائِيَل.َكَما نََطْقَت. َوِليَتَعَظَِّم اْسُمَك إِلَى األَبَِد، 

الً: إِن ِي َعْبِدَك َداُوَد ثَابِتًا أََماَمَك. ألَنََّك أَْنَت يَا َربَّ اْلُجنُوِد إِلهَ إِْسَراِئيَل قَْد أَْعلَْنَت ِلعَْبِدَك قَائِ 

 "أَْبنِي لََك بَْيتًا.

  



 

9 

 ً طجع ضيإمرأة أحد أبطال جيشه و ىتهيشك إسرائيل مسيح الرب.  مل : الملك داودثالثا

معها وتحمل منه ويقتل زوجها فى الحرب مع الفلسطينيين ويضمها إلى نسائه وتلد له 

 سليمان الذى أحبه الرب إله إسرائيل ومسحه ملكاً إلسرائيل بأمر داود. 

إشتهاء الملك داود إمرأة أوريا الحثى أحد أبطال جيش إسرائيل وإضطجاعه معها  .1

 وحملها منه. 

ا َداُوُد فَأَقَاَم فِي أُوُرَشِليَم. َوَكاَن فِي َوْقِت اْلَمَساِء أَنَّ َداُوَد " 5 – 1:  11صم  2 َوأَمَّ

، فََرأَى ِمْن َعلَى السَّْطحِ اْمَرأَةً تَْستَِحمُّ. قَاَم َعْن َسِريِرِه َوتََمشَّى َعلَى َسْطحِ بَْيِت اْلَمِلكِ 

فَأَْرَسَل َداُوُد َوَسأََل َعِن اْلَمْرأَِة، فَقَاَل َواِحٌد: أَلَْيَسْت  . َوَكانَِت اْلَمْرأَةُ َجِميَلةَ اْلَمْنَظِر ِجدًّا

ِ؟.    فَأَْرَسَل َداُوُد ُرُسالً َوأََخذََها، فََدَخَلْت إِلَْيِه،هِذِه بَثَْشبََع بِْنَت أَِليعَاَم اْمَرأَةَ أُوِريَّا اْلِحث ِي 

َرةٌ ِمْن َطْمثِ  َوَحبِلَِت اْلَمْرأَةُ، فَأَْرَسلَْت . ثُمَّ َرَجعَْت إِلَى بَْيِتَها. َهافَاْضَطَجَع َمعََها َوِهَي ُمَطهَّ

 ".إِن ِي ُحْبلَىأَْخبََرْت َداُوَد َوقَاَلْت: وَ 

تدبير الملك دواد لقتل أوريا الحثى أحد أبطال جيش إسرائيل رجل المرأة التى حملت  .2

 من داود والذى يحارب فى الجبهة ضد الفلسطينيين. 

. . . . . . . .  هِذِه أَْسَماُء األَْبَطاِل الَِّذيَن ِلَداُوَد: " 39 – 8:  23صم  2 َوأُوِريَّا اْلِحث ِيُّ

 "اْلَجِميُع َسْبعَةٌ َوثاَلَثُوَن.

رفض أوريا و إستدعاء داود ألوريا الحثى ليضطجع مع إمرأته التى حملت من داود.  .3

 ضطجع مع إمرأته.  الدخول ألى بيته ولم ي

أَْرِسْل يَقُوُل: ( )رئيس جيش إسرائيلفَأَْرَسَل َداُوُد إِلَى يُوآَب " 13 – 6:  11صم  2

. فَأَْرَسَل يُوآُب أُوِريَّا إِلَى َداُوَد.  فَأَتَى أُوِريَّا إِلَْيِه، فََسأََل َداُوُد َعْن إِلَيَّ أُوِريَّا اْلِحث ِيَّ

اْنِزْل ِإلَى بَْيتَِك َوقَاَل َداُوُد ألُوِريَّا: احِ اْلَحْرِب. َسالََمِة يُوآَب َوَسالََمِة الشَّْعِب َونَجَ 

. فَقَاَل َداُوُد فأَْخبَُروا َداُوَد قَائِِليَن: لَْم يَْنِزْل أُوِريَّا إِلَى بَْيتِهِ  . . . . . .  َواْغِسْل ِرْجلَْيَك. 

فَقَاَل أُوِريَّا ِلَداُوَد: إِنَّ التَّابُوَت  أََما ِجئَْت ِمَن السَّفَِر؟ فَِلَماذَا لَْم تَْنِزْل إِلَى بَْيتَِك؟ ألُوِريَّا: 

َوَعِبيُد َسي ِِدي  )رئيس الجيش( َوإِْسَرائِيَل َويَُهوذَا َساِكنُوَن فِي اْلِخيَاِم، َوَسي ِِدي يُوآبُ 

ْحَراءِ  ؟ ، َوأَنَا آتِي إِلَى بَْيتِي آلُكَل َوأَْشَرَب َوأَْضَطجَع َمَع اْمَرأَتِينَاِزلُوَن َعلَى َوْجِه الصَّ

. فَقَاَل َداُوُد ألُوِريَّا: أَقِْم ُهنَا اْليَْوَم أَْيًضا، َوَغًدا َك، الَ أَْفعَُل هذَا األَْمرَ َوَحيَاتَِك َوَحيَاِة نَْفسِ 

َك اْليَْوَم َوَغَدهُ. َوَدَعاهُ َداُوُد فَأََكَل أََماَمهُ َوَشِرَب فَأَقَاَم أُوِريَّا فِي أُوُرَشِليَم ذلِ أُْطِلقَُك. 
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َوأَْسَكَرهُ. َوَخَرَج ِعْنَد اْلَمَساِء ِليَْضَطِجَع فِي َمْضَجِعِه َمَع َعبِيِد َسي ِِدِه، َوإِلَى بَْيتِِه لَْم 

 "يَْنِزْل.

ب مع آداود ليولقة )مكتوب مختوم( أرسلة غأمر داود ليوآب رئيس جيشه برسالة م .4

حرب الشديدة ويرجعوا من ورائه أوريا الحثى.  يأمره فيه بأن يجعل أوريا فى ال

 ضرب ويقتل بيد الفلسطينيين فى الحرب. في

بَاحِ َكتََب َداُوُد َمْكتُوبًا إِلَى يُوآبَ "  27 – 14:  11صم  2 )رئيس الجيش  َوفِي الصَّ

اْجعَلُوا أُوِريَّا فِي َوْجِه تََب فِي اْلَمْكتُوِب يَقُوُل: َوكَ . َوأَْرَسلَهُ بِيَِد أُوِريَّا فى الجبه( 

َوَكاَن فِي ُمَحاَصَرِة يُوآَب . اْلَحْرِب الشَِّديَدِة، َواْرِجعُوا ِمْن َوَرائِِه فَيُْضَرَب َويَُموتَ 

. فََخَرَج ِرَجاُل بَأِْس فِيهِ اْلَمِدينَةَ أَنَّهُ َجَعَل أُوِريَّا فِي اْلَمْوِضعِ الَِّذي َعِلَم أَنَّ ِرَجاَل الْ 

 فََسقََط بَْعُض الشَّْعِب ِمْن َعبِيِد َداُوَد، َوَماَت أُوِريَّا اْلِحث ِيُّ أَْيًضا.اْلَمِدينَِة َوَحاَربُوا يُوآَب، 

ا َسِمعَِت اْمَرأَةُ أُوِريَّا أَنَّهُ قَْد َماَت أُوِريَّا َرُجلَُها، نََدبَْت بَْعلَ  . . . . . .  ا َمَضِت  َها.فَلَمَّ َولَمَّ

َها إِلَى بَْيتِِه،  " .َوَصاَرْت لَهُ اْمَرأَةً َوَولََدْت لَهُ اْبنًا اْلَمنَاَحةُ أَْرَسَل َداُوُد َوَضمَّ

والتى  ،لمرض وموت الولد المولود لداود من إمرأة أوريا الحثىناثان النبى تدبير  .5

إضطجع معها داود فى حياة رجلها الذى يحارب فى الجبه والذى دبر داود لقتله 

 ومات. 

أوريا الحثى  ذى ولدته إمرأةال وضرب الرب الولد "   18 – 14:  12صم  2

)من إمرأة أوريا الحثى( فَاالْبُن اْلَمْولُوُد لََك )ناثان النبى يقول لداود(   . . . . . .داودل

ِ، َوَصاَم َداُوُد َصْوًما،  بِي  . .  يَُموُت. َوذََهَب نَاثَاُن إِلَى بَْيتِِه. فََسأََل َداُوُد هللاَ ِمْن أَْجِل الصَّ

 "َوَكاَن فِي اْليَْوِم السَّابعِ أَنَّ اْلَولََد َماتَ  . . . .

ثشبع إمرأة أوريا الحثى والتى صارت زوجة لداود وإضطجاعه معها بتعزية داود ل .6

ووالدتها إلبناً لداود سماه سليمان والرب إله إسرائيل أحبه ليكون ملكاً على إسرائيل 

 دون كل أخوته من نساء داود الثالثة عشر. 

أَنَّ اْلَولََد َقْد َماَت.  ْوَن، فَفَِطَن َداُودُ أَى َداُوُد َعبِيَدهُ يَتَنَاجَورَ "  24 - 19:  12صم  2

. فَقَاَم َداُوُد َعِن األَْرِض َواْغتََسَل َوادََّهَن فَقَاَل َداُوُد ِلعَبِيِدِه: َهْل َماَت اْلَولَُد؟ فَقَالُوا: َماتَ 

ِ َوَسَجَد، ثُمَّ َجاَء إِلَى بَْيتِِه َوَطلََب فََوَضعُوا لَهُ ُخْبًزا فَأََكَل.  ب  . َوبَدََّل ثِيَابَهُ َوَدَخَل بَْيَت الرَّ

ى َداُوُد بَثَْشبََع اْمَرأَتَهُ، َوَدَخَل إِلَْيَها َواضْ  . . . .  َطَجَع َمعََها فََولََدِت اْبنًا، فََدَعا َوَعزَّ

بُّ أََحبَّهُ   "اْسَمهُ ُسلَْيَماَن، َوالرَّ
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 ً قيام أبناء داود عليه ليغتصبوا المملكة منه وينصبوا أنفسهم ملوكاً على :  رابعا

 إسرائيل. 

ميع إبناء الملك داود.  لكى يغتصب الوم إبن الملك داود لقتل إخوته جتخطيط أبش  .1

من أبيه داود.  وقتل أبشالوم ألمنون أخيه بكر أبناء الملك داود، وهروب جميع المملكة 

 اود. ملك دأبناء الملك داود ونجاتهم من المذبحة التى أعدها أبشالوم ألخوته أبناء أبيه ال

 ميع أخوته أبناء الملك داودأبشالوم لجعاء إستد 

َماِن، أَنَّهُ َكاَن " 27 – 23:  13صم 2 اُزوَن فِي  ألَْبَشالُومَ َوَكاَن بَْعَد َسنَتَْيِن ِمَن الزَّ َجزَّ

َوَجاَء أَْبَشالُوُم   .)داود( فََدَعا أَْبَشالُوُم َجِميَع بَنِي اْلَمِلكِ بَْعَل َحاُصوَر الَّتِي ِعْنَد أَْفَرايَِم. 

اُزوَن. َوقَاَل: ُهَوذَا ِلعَْبِدَك  )داود(إِلَى اْلَمِلكِ  . . . .   فَْليَْذَهِب اْلَمِلُك َوَعبِيُدهُ َمَع َعْبِدَك.َجزَّ

فَقَاَل أَْبَشالُوُم: إِذًا َدْع أَِخي أَْمنُوَن يَْذَهْب  . . . . .  فَأَلَحَّ َعلَْيِه، فَلَْم يََشأْ أَْن يَْذَهَب  . 

َعلَْيِه أَْبَشالُوُم، فَأَْرَسَل َمعَهُ أَْمنُوَن َوَجِميَع  فَأَلَحَّ ِلَماذَا يَْذَهُب َمعََك؟  . فَقَاَل اْلَمِلُك: َمعَنَا

 ".بَنِي اْلَمِلكِ 

  بشالوم ألمنون بكر أبناء الملك داود وولى العهدأقتل . 

َمتَى َطاَب قَْلُب  فَأَْوَصى أَْبَشالُوُم ِغْلَمانَهُ قَاِئالً: اْنُظُروا."  32 – 28:  13صم  2

فَفَعََل ِغْلَماُن أَْبَشالُوَم  . . . . .   َوقُْلُت لَُكُم اْضِربُوا أَْمنُوَن فَاْقتُلُوهُ.أَْمنُوَن بِاْلَخْمِر 

َوَرِكبُوا ُكلُّ َواِحٍد َعلَى بَْغِلِه َوَهَربُوا.  فَقَاَم َجِميُع بَنِي اْلَمِلكِ  بِأَْمنُوَن َكَما أََمَر أَْبَشالُوُم.

َخبَُر إِلَى َداُوَد َوقِيَل لَهُ: قَْد قَتََل أَْبَشالُوُم َجِميَع بَنِي َوَصَل الْ َوفِيَما ُهْم فِي الطَِّريِق 

َق ثِيَابَهُ َواْضَطَجَع َعلَى األَْرِض )داود( فَقَاَم اْلَمِلُك  اْلَمِلِك، َولَْم يَتَبَقَّ ِمْنُهْم أََحٌد. َوَمزَّ

قَةٌ. فَأََجا الَ ِشْمعَى أَِخي َداُوَد َوقَاَل: َب يُونَاَداُب ْبُن َوَجِميُع َعبِيِدِه َواقِفُوَن َوثِيَابُُهْم ُمَمزَّ

 يَُظنَّ َسي ِِدي أَنَُّهْم قَتَلُوا َجِميَع اْلِفتْيَاِن َبنِي اْلَمِلِك. إِنََّما أَْمنُوُن َوْحَدهُ َماَت، ألَنَّ ذِلَك قَدْ 

 "ُوِضَع ِعْنَد أَْبَشالُوَم ُمْنذُ يَْوَم أَذَلَّ ثَاَماَر أُْختَهُ.

أبشالوم إبن الملك داود ولجوءه إلى ملك جشور )أرام( لثالث سنوات.  ثم هروب  .2

إلى بيته وال يرى وجه  فرى الملك داود عنه لينصرجوعه إلى إورشليم بعد أن عف

 الملك.

 )هروب أبشالوم إلى جاشور )أرام 
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يُهوَد َمِلِك ْبِن َوذََهَب إَِلى تِْلَماَي  فََهَرَب أَْبَشالُومُ "  38 –  37:  13صم  2 َعم ِ

 ".َوَكاَن ُهنَاَك ثاَلََث ِسنِينَ  . . . . . .. )آرام(َجُشورَ 

  رجوع أبشالوم إلى أورشليم 

. . . .  : )رئيس جيش إسرائيل(ِليُوآبَ )داود( فَقَاَل اْلَمِلُك " 33 – 21:  14صم  2

َوذََهَب إَِلى َجُشوَر َوأَتَى بِأَْبَشالُوَم إِلَى  ثُمَّ قَاَم يُوآبُ  . . . . . .  فَاْذَهْب ُردَّ اْلفَتَى أَْبَشالُومَ 

فَاْنَصَرَف أَْبَشالُوُم إِلَى بَْيتِِه . فَقَاَل اْلَمِلُك: ِليَْنَصِرْف إِلَى بَْيتِِه َوالَ يََر َوْجِهي أُوُرَشِليَم.

. .  . نَتَْيِن َولَْم يََر َوْجهَ اْلَمِلكِ َوأَقَاَم أَْبَشالُوُم فِي أُوُرَشِليَم سَ . . . . .  َولَْم يََر َوْجهَ اْلَمِلِك.

فََجاَء يُوآُب إِلَى اْلَمِلِك َوأَْخبََرُه. َوَدَعا أَْبَشالُوَم، فَأَتَى إِلَى اْلَمِلِك َوَسَجَد َعلَى  . . . .

اَم اْلَمِلِك، فَقَبََّل اْلَمِلُك أَْبَشالُومَ   ".َوْجِهِه إِلَى األَْرِض قُدَّ

 اودداود يسرق قلب الشعب ويؤهل نفسه ليغتصب الملك من أبيه دأبشالوم أبن الملك   .3

 ملك إسرائيل. 

َوَكاَن بَْعَد ذِلَك أَنَّ أَْبَشالُوَم اتََّخذَ َمْرَكبَةً َوَخْيالً َوَخْمِسيَن َرُجالً " 6 – 1:  15صم  2

ُر َويَِقُف بَِجانِِب َطِريقِ  اْلبَاِب، َوُكلُّ َصاِحِب َدْعَوى آٍت  يَْجُروَن قُدَّاَمهُ. َوَكاَن أَْبَشالُوُم يُبَك ِ

فَيَقُوُل:  يَْدُعوهُ إِلَْيِه َويَقُوُل: ِمْن أَيَِّة َمِديَنٍة أَْنَت؟ َكاَن أَْبَشالُومُ  إِلَى اْلَمِلِك ألَْجِل اْلُحْكِم،

أُُموُرَك َصاِلَحةٌ َوُمْستَِقيَمةٌ، اْنُظْر. ِمْن أََحِد أَْسبَاِط إِْسَرائِيَل َعْبُدَك. فَيَقُوُل أَْبَشالُوُم لَهُ: »

. ثُمَّ يَقُوُل أَْبَشالُوُم: َمْن يَْجعَلُنِي قَاِضيًا فِي َولِكْن لَْيَس َمْن يَْسَمُع لََك ِمْن قِبَِل اْلَمِلكِ 

أَْبَشالُوُم  َوَكانَ  . . . . .    فَيَأْتَِي إِلَيَّ ُكلُّ إِْنَساٍن لَهُ ُخُصوَمةٌ َوَدْعَوى فَأُْنِصفَهُ؟.األَْرِض 

، فَاْستََرقَّ يَْفعَُل ِمثَْل هذَا األَْمِر ِلَجِميعِ إِْسَرائِيَل الَِّذيَن َكانُوا يَأْتُوَن ألَْجِل اْلُحْكِم إِلَى اْلَمِلكِ 

  "أَْبَشالُوُم قُلُوَب ِرَجاِل إِْسَرائِيَل.

ً إلس .4 رائيل فى أبشالوم إبن الملك داود يقوم على أبيه الملك داود وينصب نفسه ملكا

 . حبرون ويحارب أبيه داود الذى يملك على إسرائيل فى أورشليم

قَاَل أَْبَشالُوُم ِلْلَمِلِك:  )من حكم داود( َوفِي نَِهايَِة أَْربَِعيَن َسنَةً "   12 – 7:  15صم  2

فَقَاَل لَهُ اْلَمِلُك: اْذَهْب بَِسالٍَم. فَقَاَم َوذََهَب إِلَى  . . . . .  َدْعنِي فَأَْذَهَب َوأُوفَِي نَْذِري 

إِذَا َسِمْعتُْم َصْوَت : َوأَْرَسَل أَْبَشالُوُم َجَواِسيَس فِي َجِميعِ أَْسبَاِط إِْسَرائِيَل قَائاِلً َحْبُروَن. 

َوأَْرَسَل أَْبَشالُوُم إِلَى  . . .  . . . . )يهوذا(لََك أَْبَشالُوُم فِي َحْبُرونَ اْلبُوِق، فَقُولُوا: قَْد مَ 

ِ ُمِشيِر َداُودَ  . َوَكاَنِت اْلِفتْنَةُ ِمْن َمِدينَتِِه ِجيلُوَه إِْذ َكاَن يَْذبَُح ذَبَاِئحَ  أَِخيتُوفََل اْلِجيلُوِني 

 ". َوَكاَن الشَّْعُب الَ يََزاُل يَتََزايَُد َمَع أَْبَشالُومَ َشِديَدةً 
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 هروب داود من أورشليم للنجاه من وجه أبشالوم إبنه  .5

قُلُوَب ِرَجاِل إِْسَرائِيَل َصاَرْت إِنَّ : فَأَتَى ُمَخب ٌِر إِلَى َداُوَد قَائاِلً "  16 – 13:  15صم  2

بِنَا نَْهُرُب، ألَنَّهُ قُوُموا . فَقَاَل َداُوُد ِلَجِميعِ َعبِيِدِه الَِّذيَن َمعَهُ فِي أُوُرَشِليَم: َوَراَء أَْبَشالُومَ 

أَْسِرُعوا ِللذََّهاِب ِلئاَلَّ يَُباِدَر َويُْدِرَكنَا َويُْنِزَل بِنَا الشَّرَّ  لَْيَس لَنَا نََجاةٌ ِمْن َوْجِه أَْبَشالُوَم.

تَاُرهُ َسي ُِدنَا اْلَمِلُك َويَْضِرَب اْلَمِديَنةَ بَِحد ِ السَّْيِف. فَقَاَل َعبِيُد اْلَمِلِك ِلْلَمِلِك: َحَسَب ُكل ِ َما يَخْ 

فََخَرَج اْلَمِلُك َوَجِميُع بَْيتِِه َوَراَءهُ. َوتََرَك اْلَمِلُك َعَشَر نَِساٍء َسَراِريَّ ِلِحْفِظ  .نَْحُن َعبِيُدهُ 

  "اْلبَْيِت.

أخيتوفل  ةمشورأبشالوم ويبطلوا إرسال داود رجاله الحكماء والكهنة لينضموا إلى  .6

 هللا.  وحكمة ةذى له مشورللى أبشالوم وام إد الذى أنضاوشير دم

إِنَّ أَِخيتُوفََل بَْيَن اْلفَاتِنِيَن َمَع أَْبَشالُوَم : َوأُْخبَِر َداُوُد َوقِيَل لَهُ " 37 – 31:  15صم  2

ْق يَا َربُّ َمُشوَرةَ أَِخيتُوفَلَ  ِة فَقَاَل َداُوُد: َحم ِ ا َوَصَل َداُوُد إِلَى اْلِقمَّ َحْيُث َسَجَد هللِ، إِذَا . َولَمَّ

 ِ َق الثَّْوِب َوالتَُّراُب َعلَى َرأِْسِه.  )مشير لداود( بُِحوَشاَي األَْرِكي  فَقَاَل لَهُ قَْد لَِقيَهُ ُمَمزَّ

َولِكْن إِذَا َرَجْعَت إِلَى اْلَمِدينَِة َوقُْلَت ألَْبَشالُوَم: أَنَا أَُكوُن َعْبَدَك أَيَُّها اْلَمِلُك. . . . . .  َداُوُد: 

 أَلَْيَس َمعََك ُهنَاَك َصاُدوُق َوأَبِيَاثَاُر اْلَكاِهنَاِن. فَِإنََّك تُْبِطُل ِلي َمُشوَرةَ أَِخيتُوفََل.  .. . . . . 

، فَأَْخبِْر بِِه َصاُدوَق َوأَبِيَاثَاَر اْلَكاِهَنْيِن. ُهَوذَا )أبشالوم(ْن بَْيِت اْلَمِلكِ فَُكلُّ َما تَْسَمعُهُ مِ 

ُهنَاَك َمعَُهَما اْبنَاُهَما أَِخيَمعَُص ِلَصاُدوَق َويُونَاثَاُن ألَبِيَاثَاَر. فَتُْرِسلُوَن َعلَى أَْيِديِهَما إِلَيَّ 

ُحوَشاُي َصاِحُب َداُوَد إَِلى اْلَمِدينَِة، َوأَْبَشالُوُم يَْدُخُل  ُكلَّ َكِلَمٍة تَْسَمعُوَنَها. فَأَتَى

 "أُوُرَشِليَم.

نساء )سرارى( مع  اعهوإضطج لوم مدينة أورشليم فى بيت الملك داودبشاأدخول  .7

وها إسرائيل أن أبشالوم صار مكر ل لكى يعرف جميع رجالسب مشورة أخيتوفأبيه ح

 أبيه.  داوويحاربوا دمن أبيه داود ليتشددوا وراءه 

ا أَْبَشالُوُم َوَجِميُع الشَّْعِب ِرَجاُل إِْسَرائِيَل، فَأَتَْوا إِلَى " 19 – 15:  16صم   2 َوأَمَّ

ا َجاَء ُحوَشاُي األَْرِكيُّ َصاِحُب َداُوَد ِإلَى أَْبَشالُوَم، قَاَل  أُوُرَشِليَم َوأَِخيتُوفَُل َمعَُهْم.  َولَمَّ

أَهذَا َمْعُروفَُك لُوُم ِلُحوَشاَي: ! فَقَاَل أَْبَشاوَم: ِليَْحَي اْلَمِلُك! ِليَْحَي اْلَمِلكُ ُحوَشاُي ألَْبَشالُ 

َكالَّ، َولِكِن قَاَل ُحوَشاُي ألَْبَشالُوَم: ؟ ِلَماذَا لَْم تَْذَهْب َمَع َصاِحبَِك؟  فَ )داود( َمَع َصاِحبِكَ 

بُّ َوهذَا الشَّْعُب َوُكلُّ ِرَجاِل إِْسَرائِيَل فَلَهُ أَُكوُن َوَمعَهُ أُقِيُم. َوثَانِيًا: َمْن  الَِّذي اْختَاَرهُ الرَّ

 ".َكذِلَك أَُكوُن بَْيَن يََدْيكَ أَْخِدُم؟ أَلَْيَس بَْيَن يََديِ اْبنِِه؟ َكَما َخَدْمُت بَْيَن يََدْي أَبِيَك 
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ء )سرارى( الملك داود أمام أعين م ألبشالوم بمضاجعة نساكيل الحأخيتوفمشورة  .8

 .ميع الشعب إلذالل داود أبيهج

َل فَقَا  : أَْعُطوا َمُشوَرةً، َماذَا نَْفعَُل؟.َل أَْبَشالُوُم ألَِخيتُوفَلَ َوقَا" 23 – 20:  16صم  2

ِ أَبِيَك اللََّواتِيأَِخيتُوفَُل ألَْبَشالُوَم:  َفيَْسَمَع ُكلُّ ، تََرَكُهنَّ ِلِحْفِظ اْلَبْيتِ  اْدُخْل إِلَى َسَراِري 

َد أَْيِدي َجِميعِ الَِّذيَن َمعََك. فَنََصبُوا  إِْسَرائِيَل أَنََّك قَْد ِصْرَت َمْكُروًها ِمْن أَبِيَك، فَتَتََشدَّ

ِ أَبِيهِ   َعلَى السَّْطحِ، َوَدَخَل أَْبَشالُوُم إِلَى َسَراِري 
أََماَم َجِميعِ إِْسَرائِيَل.  ألَْبَشالُوَم اْلَخْيَمةَ

. هَكذَا َوَكانَْت َمُشوَرةُ أَِخيتُوفََل الَّتِي َكاَن يُِشيُر بَِها فِي تِْلَك األَيَّاِم َكَمْن يَْسأَُل بَِكالَِم هللاِ 

 "ُكلُّ َمُشوَرِة أَِخيتُوفََل َعلَى َداُوَد َوَعلَى أَْبَشالُوَم َجِميعًا.

 خاب إثنى عشرتالذى أشار على أبشالوم بإن يتوفلنجاح داود فى إبطال مشورة أخ .9

ً إلى أبشميع الشعب سالمع جويضرب ويرج سعى وراء داودرجل لي فال الوم.  وأخذ ا

الذى أرسله داود ليبطل مشورة أخيتوفل  صاحب داود حوشاى األركى ةأبشالوم بمشور

ل أبشالوم وجميع رجال ن ينزألبشالوم والذى أشار عليه بأ ةويعطى مشورة باطل

 داود ورجاله.  شيس جيإلى الحرب ويحارب يوآب رئإسرائيل 

 مشورة أخيتوفل 

َدْعنِي أَْنتَِخُب اثَْنْي َعَشَر أَْلَف َرُجل : َوقَاَل أَِخيتُوفَُل ألَْبَشالُومَ " 3 – 1:  17صم  2

، فَآتَِي َعلَْيِه َوُهَو ُمتَْعٌب َوُمْرتَِخي اْليََدْيِن فَأُْزِعُجهُ   َوأَقُوُم َوأَْسعَى َوَراَء َداُوَد هِذِه اللَّْيلَةَ،

. َوأَُردَّ َجِميَع الشَّْعِب إِلَْيَك. َكُرُجوعِ فَيَْهُرَب ُكلُّ الشَّْعِب الَِّذي َمعَهُ، َوأَْضِرُب اْلَمِلَك َوْحَدهُ 

ُجُل الَِّذي تَْطلُبُهُ، فَيَكُ   ".الشَّْعِب فِي َسالَمٍ  وُن ُكلُّ اْلَجِميعِ ُهَو الرَّ

 مشورة حوشاى األركى 

فَقَاَل ُحوَشاُي ألَْبَشالُوَم: لَْيَسْت َحَسنَةً اْلَمُشوَرةُ الَّتِي أََشاَر "  14 – 7:  17صم  2

ةً  ِلذِلَك أُِشيُر بِأَْن يَْجتَِمَع إِلَْيَك ُكلُّ  . . . . . . . ثَُم قَاَل ُحوَشاي: بَِها أَِخيتُوفَُل هِذِه اْلَمرَّ

ْمِل الَِّذي َعلَى اْلبَْحِر فِي اْلَكثَْرِة، َوَحْضَرتَُك َسائٌِر ، إِْسَرائِيَل ِمْن َداَن إَِلى بِئِْر َسْبعٍ  َكالرَّ

َونَأِْتَي إِلَْيِه إِلَى أََحِد األََماِكِن َحْيُث ُهَو، َونَْنِزَل َعَلْيِه نُُزوَل الطَّل ِ َعلَى   فِي اْلَوَسِط.

َجاِل الَِّذيَن َمعَهُ َواِحٌد. َوإِذَا اْنَحاَز إِلَى َمِدينٍَة،  األَْرِض، َوالَ يَْبقَى ِمْنهُ َوالَ ِمْن َجِميعِ الر ِ

َها إِلَى اْلَواِدي َحتَّى الَ يَْحِمُل َجِميُع إِْسَرائِيَل إِلَ  تَْبقَى ُهنَاَك َوالَ  ى تِْلَك اْلَمِدينَِة ِحبَاالً، فَنَُجرُّ

ِ أَْحَسُن ِمْن   .َحَصاةٌ  فَقَاَل أَْبَشالُوُم َوُكلُّ ِرَجاِل إِْسَرائِيَل: إِنَّ َمُشوَرةَ ُحوَشاَي األَْرِكي 

 "َمُشوَرِة أَِخيتُوفَلَ 
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  )وأبياثار  قع أبشالوم ويرسل سراً لصادوديخحوشاى األركى )صاحب داود

هما يوناثان نيويرسال إب ايسراعأن ة داود بالمشور ويخبراليسرعا الكاهنين 

أن يسرع بوأخيمعص إلى داود ليخبراه بكل كلمة وبأن يعبرا األردن هو ورجاله و

 داود ورجاله إلى األردن فى الليل قبل مجئ أبشالوم وجيشه. 

، َوقَاالَ َوأَْخبََرا اْلَمِلَك َداُودَ )يوناثان و أخيمعص( َوذََهبَا  "  22 – 21:  17صم  2

فَقَاَم َداُوُد َوَجِميُع  قُوُموا َواْعبُُروا َسِريعًا اْلَماَء، ألَنَّ هَكذَا أََشاَر َعلَْيُكْم أَِخيتُوفَُل. ِلَداُوَد: 

. . الشَّْعِب الَِّذي َمعَهُ َوَعبَُروا األُْرُدنَّ بَاحِ لَْم يَْبَق أََحٌد لَْم يَْعبُِر األُْرُدنَّ  "َوِعْنَد َضْوِء الصَّ

بشالوم فى الحرب.  أل داوديش داود إلبنه أبشالوم وقتل يوآب رئيس جمحاربة  .10

يش داود من داود الملك رئيس جونوحه على إبنه أبشالوم.  وغضب يوآب  داودوبكاء 

لحزنه على إبنه أبشالوم الذى أراد أن يقتل ويهلك جميع رجال داود ويضرب داود 

 وينزع منه المملكة ويحرم الشعب بحد السيف. 

 إحصاء داود للشعب لمحاربة أبشالوم ورجال إسرائيل الذين معه .أ 

َوأَْحَصى َداُوُد الشَّْعَب الَِّذي َمعَهُ، َوَجعََل َعلَْيِهْم ُرَؤَساَء أُلُوٍف "  2:  18صم  2

ثُْلثًا بِيَِد يُوآَب، َوثُْلثًا بِيَِد أَبِيَشاَي اْبِن َصُرويََة َوُرَؤَساَء ِمئَاٍت. َوأَْرَسَل َداُوُد الشَّْعَب 

 .ِ  "أَِخي يُوآَب، َوثُْلثًا بَِيِد إِتَّاَي اْلَجت ِي 

إنكسار شعب إسرائيل الذين مع أبشالوم أمام يوآب ورجال داود وقتل يوآب  .ب 

 ألبشالوم إبن داود.

فَاْنَكَسَر ُهنَاَك َشْعُب إِْسَرائِيَل  تَاُل فِي َوْعِر أَْفَرايَِم، َوَكاَن اْلقِ  " 17 – 6:  18صم  2

. . . .  . قُتَِل ِعْشُروَن أَْلفًا. ذِلَك اْليَْومِ  َوَكانَْت ُهنَاَك َمْقتَلَةٌ َعِظيَمةٌ فِي أََماَم َعبِيِد َداُوَد،

َوَصاَدَف أَْبَشالُوُم َعبِيَد َداُوَد، َوَكاَن أَْبَشالُوُم َراِكبًا َعلَى بَْغل، فََدَخَل اْلبَْغُل تَْحَت  . . 

ل َِق بَْيَن السََّماِء َواألَْرِض، أَْغَصاِن اْلبُْطَمِة اْلعَِظيَمِة اْلُمْلتَفَِّة، فَتَعَلََّق َرأُْسهُ بِاْلبُْطَمِة َوعُ 

الُوَم ُمعَلَّقًا . فََرآهُ َرُجٌل َوأَْخبََر يُوآَب َوقَاَل: إِن ِي قَْد َرأَْيُت أَْبشَ َواْلبَْغُل الَِّذي تَْحتَهُ َمرَّ 

ثاَلَثَةَ ِسَهاٍم بِيَِدِه َونَشَّبََها فِي قَْلِب أَْبَشالُوَم، َوُهَو بَْعُد  )يوآب( فَأََخذَ  . . . . . . بِاْلبُْطَمةِ 

َوأََحاَط بَِها َعَشَرةُ ِغْلَماٍن َحاِملُو ِسالَحِ يُوآَب، َوَضَربُوا أَْبَشالُوَم . َحيٌّ فِي قَْلِب اْلبُْطَمةِ 

ِن ات ِبَاعِ إِْسَرائِيَل، ألَنَّ يُوآَب َمنََع َوَضَرَب يُوآُب بِاْلبُوِق فََرَجَع الشَّْعُب عَ  َوأََماتُوهُ.

ِ اْلعَِظيِم، َوأَقَاُموا َعلَْيِه ُرْجَمةً الشَّْعَب.  َوأََخذُوا أَْبَشالُوَم َوَطَرُحوهُ فِي اْلَوْعِر فِي اْلُجب 

ا ِمَن اْلِحَجاَرِة. َوَهَرَب ُكلُّ إِْسَرائِيَل، ُكلُّ َواِحٍد إَِلى َخْيَمتِ   "ِه.َعِظيَمةً ِجدًّ
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الملك داود يبكى وينوح على إبنه أبشالوم. ويوآب رئيس جيش داود يبكت الملك  .ج 

 . على نوحه ألنه أحزن الشعب وصارت الغلبة والنصرة مناحة عند جميع الشعب

فََصاَرِت  فَأُْخبَِر يُوآُب: ُهَوذَا اْلَمِلُك يَْبِكي َويَنُوُح َعلَى أَْبَشالُوَم." 3 – 1:  19صم  2

 ِعْنَد َجِميعِ الشَّْعِب، 
َوتََسلََّل الشَّْعُب فِي ذِلَك اْليَْوِم  . . . . . اْلغَلَبَةُ فِي ذِلَك اْليَْوِم َمنَاَحةً

  "ِللدُُّخوِل إِلَى اْلَمِدينَِة َكَما يَتََسلَُّل اْلقَْوُم اْلَخِجلُوَن ِعْنَدَما َيْهُربُوَن فِي اْلِقتَاِل.

 ه.داود ألنه أحزن الشعب فى يوم نصرتتوبيخ يوآب ل .د 

قَْد أَْخَزْيَت : إِلَى اْلبَْيِت َوقَالَ  )داود(فََدَخَل يُوآُب إِلَى اْلَمِلكِ " 6 – 5:  19صم  2

اْليَْوَم ُوُجوَه َجِميعِ َعبِيِدَك، ُمْنِقِذي نَْفِسَك اْليَْوَم َوأَْنفُِس بَنِيَك َوبَنَاتَِك َوأَْنفُِس نَِسائَِك 

، ألَنََّك أَْظَهْرَت اْليَْوَم أَنَّهُ لَْيَس بَِمَحبَّتَِك ِلُمْبِغِضيَك َوبُْغِضَك ِلُمِحب ِيكَ   َوأَْنفُِس َسَراِري َِك،

 لََك ُرَؤَساُء َوالَ َعبِيٌد، ألَن ِي َعِلْمُت اْليَْوَم أَنَّهُ لَْو َكاَن أَْبَشالُوُم َحيًّا َوُكلُّنَا اْليَْوَم َمْوتَى،

 "لََحُسَن ِحينَئٍِذ األَْمُر فِي َعْينَْيَك.

قلب الشعب وأنه إذا لم تهديد يوآب رئيس جيش داود لداود بأن يقوم ويطيب  .ه 

ت أحد معه هذه الليلة.  وخضوع داود لقول يوأب وكراهية داود يبيخرج لن ي

ً لجيشه بدالً من يوآب.  وقتل يوآب لعليوآب وتعيينه ل ماسا وخوف عماسا رئيسا

 داود من يوآب وإنزعاجه من تسلطه. 

فَاآلَن قُْم َواْخُرْج َوَطي ِْب قُلُوَب َعبِيِدَك، ألَن ِي قَْد أَْقَسْمُت "  8 –  7:  19صم  2

ِ إِنَّهُ ِإْن لَْم تَْخُرْج الَ يَبِيُت أََحٌد َمَعَك هِذِه اللَّْيلَةَ  ب  ِمْن ُكل ِ ، َويَُكوُن ذِلَك أََشرَّ َعلَْيَك بِالرَّ

َجِميَع الشَّْعِب  . فَقَاَم اْلَمِلُك َوَجلََس فِي اْلبَاِب. فَأَْخبَُروابََك ُمْنذُ ِصبَاَك إِلَى اآلنَ َشر  أََصا

 ". فَأَتَى َجِميُع الشَّْعِب أََماَم اْلَمِلِك. اْلَمِلُك َجاِلٌس فِي اْلبَابِ  ُهَوذَاقَائِِليَن: 

  بدالً من يوآبماسا رئيساً للجيش داود لعتعيين. 

أََما أَْنَت َعْظِمي َولَْحِمي؟ هَكذَا يَْفعَُل ِبَي  َوتَقُوالَِن ِلعََماَسا:" – 13:  19  صم 2

 "بََدَل يُوآبَ  َرئِيَس َجْيٍش ِعْنِدي ُكلَّ األَيَّامِ هللاُ َوهَكذَا يَِزيُد، إِْن ُكْنَت الَ تَِصيُر 

 .قتل يوآب لعماسا رئيس جيش داود .و 

ْخَرِة اْلعَِظيَمِة الَّتِي فِي ِجْبعُوَن، َجاَء " 10 – 8:  20صم  2 ا َكانُوا ِعْنَد الصَّ َولَمَّ

قًا َعَلى ثَْوبِِه الَِّذي َكاَن الَبَِسهُ، َوفَْوقَهُ ِمْنَطَقةُ َسْيٍف  اَمُهْم. َوَكاَن يُوآُب ُمتَنَط ِ َعَماَسا قُدَّ

ا  فَقَاَل يُوآُب ِلعََماَسا: أََساِلٌم َخَرَج اْنَدلََق السَّْيُف. فِي ِغْمِدِه َمْشُدوَدةٌ َعلَى َحقََوْيِه، فَلَمَّ
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ا َعَماَسا فَلَْم يَْحتَِرْز  أَْنَت يَا أَِخي؟ َوأَْمَسَكْت يَُد يُوآَب اْليُْمنَى بِِلْحيَِة َعَماَسا ِليُقَب ِلَهُ. َوأَمَّ

فََدلََق أَْمعَاَءهُ إِلَى األَْرِض َولَْم يُثَن ِ  ِمَن السَّْيِف الَِّذي بِيَِد يُوآَب، فََضَربَهُ بِِه فِي بَْطنِهِ 

 " َعلَْيِه، فََماَت.

يع بالبوق لجم وضربه ع بن بكرىنى من بيت شاول إسمه شبقيام رجل بنيامي .ز 

وحصار يوآب للمدينة   .سرائيل ورائه ضد داود فى مدينة آبل بيت معكةال إرج

ها من على السور وألقوالمدينة رأسه أهل  وقتل شبع بن بكرى بعد أن قطع

 ليوآب. 

 امينى من بيت شاول على الملك داود يقيام رجل بن 

َواتَّفََق ُهنَاَك َرُجٌل لَئِيٌم اْسُمهُ َشبَُع ْبُن بِْكِري َرُجٌل " 6 – 1:  20صم  2

، فََضَرَب بِاْلبُوِق َوقَاَل: لَْيَس لَنَا قِْسٌم فِي َداُوَد َوالَ لَنَا نَِصيٌب فِي اْبِن  بَْنيَاِميِنيٌّ

ْسَرائِيَل ِمْن َوَراِء يَسَّى. ُكلُّ َرُجل إِلَى َخْيَمتِِه يَا إِْسَرائِيُل. فََصِعَد ُكلُّ ِرَجاِل إِ 

اآلَن : )أخو يوآب(فَقَاَل َداُوُد ألَِبيَشايَ  . . . .  َداُوَد إِلَى َوَراِء َشبََع ْبِن بِْكِري. 

 " .يُِسيُء إِلَْينَا َشبَُع ْبُن بِْكِري أَْكثََر ِمْن أَْبَشالُومَ 

 بع بن بكرى بإلقاء رأسه من على سور المدينة التى حاصرها يوآبقتل ش . 

َوَجاُءوا َوَحاَصُروهُ فِي آبَِل بَْيِت َمْعَكةَ، َوأَقَاُموا " 22 – 15:  20صم  2

َوَجِميُع الشَّْعِب الَِّذيَن َمَع يُوآَب ِمتَْرَسةً َحْوَل اْلَمِديَنِة فَأَقَاَمْت فِي اْلِحَصاِر، 

ُر لَْيَس َكذِلَك. ألَنَّ األَمْ . . . . . .)قال يوآب( َكانُوا يُْخِربُوَن ألَْجِل إِْسقَاِط السُّورِ 

َرُجالً ِمْن َجبَِل أَْفَراِيَم اْسُمهُ َشبَُع ْبُن بِْكِري َرفََع يََدهُ َعلَى اْلَمِلِك َداُوَد. َسل ُِموهُ 

. فَقَالَِت اْلَمْرأَةُ ِليُوآَب: ُهَوذَا َرأُْسهُ يُْلقَى إِلَْيَك َعِن َوْحَدهُ فَأَْنَصِرَف َعِن اْلَمِدينَةِ 

فَأَتَِت اْلَمْرأَةُ إِلَى َجِميعِ الشَّْعِب بِِحْكَمتَِها فَقََطعُوا َرأَْس َشبََع ْبِن «.  السُّورِ 

بِْكِري َوأَْلقَْوهُ إِلَى يُوآَب، فََضَرَب بِاْلبُوِق فَاْنَصَرفُوا َعِن اْلَمِدينَِة ُكلُّ َواِحٍد إِلَى 

ا يُوآُب َفَرَجَع إِلَى أُوُرَشِليمَ   ".)داود(إِلَى اْلَمِلكِ  َخْيَمتِِه. َوأَمَّ
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خامساً : المحن والكوارث والنكبات التى أصابت شعب بنى إسرائيل فى أواخر أيام داود 

 وإستشارة داود للرب إله إسرائيل لكى يرشده للخالص من هذه الضربات

حدوث جوع لمدة ثالثة سنوات وطلب داود لوجه الرب حيث قال له الرب بأن ينتقم  .1

قتل الجبعونين اللذين ليسوا من بنى إسرائيل ألن شاول أفناهم  من بيت شاول الذى

 . ألجل غيرته على بنى إسرائيل ويهوذا

، فََطلََب َسنَةً بَْعَد َسنَةٍ  َوَكاَن ُجوٌع فِي أَيَّاِم َداُوَد ثاَلََث ِسنِيَن،" 2 – 1:  21صم  2

: ُهَو ألَْجِل  بُّ ِ. فَقَاَل الرَّ ب  َماِء، ألَنَّهُ قَتََل َداُوُد َوْجهَ الرَّ َشاُوَل َوألَْجِل بَْيِت الد ِ

َواْلِجْبعُونِيُّوَن لَْيُسوا ِمْن بَنِي  اْلِجْبعُونِي ِيَن َوقَاَل َلُهْم. )داود( اْلِجْبعُونِي ِيَن. فََدَعا اْلَمِلكُ 

إِْسَرائِيَل بَْل ِمْن بَقَاَيا األَُموِري ِيَن، َوقَْد َحلََف لَُهْم بَنُو إِْسَرائِيَل، َوَطلََب َشاُوُل أَْن يَْقتُلَُهْم 

 " ألَْجِل َغْيَرتِِه َعلَى بَِني إِْسَرائِيَل َويَُهوذَا. 

يين بتسليم سبعة رجال من بنى شاول ليصلبوهم إستجابة الملك داود لطلب الجبعون .2

وإمرأة  إبنة شاول)للرب فى جبعة شاول مختار الرب للتكفير وإختيار داود لبنى ميكال 

 ةتهم رصفوإثنين رجال الذين ولد ،رئيل المحولىدعالخمسة الذين ولدتهم ل داود(

 . شاول وسلمهم داود للجبعونيين فصلبوهم على الجبل أمام الرب ةإمرأ

قَاَل َداُوُد ِلْلِجْبعُونِي ِيَن: َماذَا أَْفعَُل لَُكْم؟ َوبَِماذَا أَُكف ُِر فَتُبَاِرُكوا " 9 – 3:  21صم  2

ِ؟ ب  ُجلُ  . َما قُْلتُْم أَْفعَلُهُ لَُكمْ َمهْ فَقَاَل:  . . . . . .   نَِصيَب الرَّ  )شاول( فَقَالُوا ِلْلَمِلِك: الرَّ

فَْلنُْعَط َسْبعَةَ   الَِّذي أَْفنَانَا َوالَِّذي تَآَمَر َعلَْينَا ِليُبِيَدنَا ِلَكْي الَ نُِقيَم فِي ُكل ِ تُُخوِم إِْسَرائِيَل، 

ب ِ  ِ فِي ِجْبعَِة َشاُوَل ُمْختَاِر الرَّ ب   .  فَقَاَل اْلَمِلُك: أَنَا أُْعِطي.. ِرَجال ِمْن بَنِيِه فَنَْصِلبَُهْم ِللرَّ

اْبنَْي ِرْصفَةَ اْبنَِة أَيَّةَ اللَّذَْيِن َولََدتُْهَما ِلَشاُوَل: أَْرُمونَِي  )داود( فَأََخذَ اْلَمِلكُ  . . . . . 

َوبَنِي ِميَكاَل اْبنَِة َشاُوَل اْلَخْمَسةَ الَِّذيَن َولََدتُْهْم ِلعَْدِرئِيَل ْبِن بَْرِزالََّي  َوَمِفيبُوَشَث،

،ِ ِ. فََسقََط   اْلَمُحوِلي  ب  َوَسلََّمُهْم إِلَى يَِد اْلِجْبعُونِي ِيَن، فََصلَبُوُهْم َعلَى اْلَجبَِل أََماَم الرَّ

ِلَها فِي اْبتَِداِء َحَصاِد الشَِّعيرِ ، السَّْبعَةُ َمعًا َوقُتِلُوا فِي أَيَّاِم اْلَحَصادِ   ". فِي أَوَّ

ل وإستشارة داود لجاد حدوث وبأ فى إسرائيل وموت سبعون ألف رجل فى إسرائي .3

 . النبى والذى قال له أنه لسبب إحصاء داود لشعب إسرائيل

ِ َعلَى إِْسَرائِيَل، فَأََهاَج َعلَْيِهْم َداُوَد "  15 – 1:  24صم  2 ب  َوَعاَد فََحِمَي َغَضُب الرَّ

َب. َوَضَرَب َداُوَد قَْلبُهُ بَْعَدَما َعدَّ الشَّعْ  . . . . . .   .أَْحِص إِْسَرائِيَل َويَُهوذَاقَائاِلً: اْمِض وَ 

 :ِ ب  ِدَك ألَن ِي لَقَْد أَْخَطأُْت ِجدًّا فِي َما فَعَْلُت، َواآلَن يَا َربُّ أَِزْل إِثَْم َعبْ فَقَاَل َداُوُد ِللرَّ
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ا ِ إِلَى   .اْنَحَمْقُت ِجدًّ ب  ا قَاَم َداُوُد َصبَاًحا، َكاَن َكالَُم الرَّ ِ َرائِي َداُوَد قَائاِلً:َولَمَّ   َجاٍد النَّبِي 

: ثاَلَثَةً أَنَا َعاِرٌض َعلَْيَك، فَاْختَْر ِلنَْفِسَك َواِحًدا ِمْنَها  بُّ اِْذَهْب َوقُْل ِلَداُوَد: هَكذَا قَاَل الرَّ

َسْبُع ِسنِي ُجوعٍ فِي أَتَأْتِي َعلَْيَك فَأَتَى َجاُد إِلَى َداُوَد َوأَخبَرهُ َوقَاَل لَهُ: فَأَْفعَلَهُ بَِك. 

ٌ فِ  ي أَْرِضَك، أَْم تَْهُرُب ثاَلَثَةَ أَْشُهٍر أََماَم أَْعَدائَِك َوُهْم يَتْبَعُونََك، أَْم يَُكوُن ثاَلَثَةَ أَيَّاٍم َوبَأ

اٍد: فَقَاَل َداُوُد ِلجَ   . )الرب( ُردُّ َجَوابًا َعلَى ُمْرِسِليأَْرِضَك؟ فَاآلَن اْعِرْف َواْنُظْر َماذَا أَ 

ِ، ألَنَّ َمَراِحَمهُ َكثِيَرةٌ َوالَ أَْسقُ  ب  ْط فِي يَِد قَْد َضاَق بَِي األَْمُر ِجدًّا. فَْلنَْسقُْط فِي يَِد الرَّ

بَاحِ إِلَى اْلِميعَاِد، فََماَت ِمَن الشَّْعِب ِمْن . إِْنَسانٍ  ً فِي إِْسَرائِيَل ِمَن الصَّ بُّ َوبَأ فََجعََل الرَّ

 ".بِئِْر َسْبعٍ َسْبعُوَن أَْلَف َرُجلَداٍن إِلَى 
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 شبع إمرأة أوريا الحثى ملكاً على إسرائيل ثب: تنصيب سليمان إبن سادساً 

ً الملك منه  .1 وإنضمام يوآب رئيس  ،قيام أدونيا إبن الملك داود على أبيه داود طالبا

 جيش داود وأبيثار الكاهن إليه وإعالنه إنه قد ملك على إسرائيل. 

يَث تََرفََّع قَائاِلً: "  10 –  5:  1 لم 1 َوَعدَّ ِلنَْفِسِه . أَنَا أَْمِلكُ ثُمَّ إِنَّ أَُدونِيَّا اْبَن َحج ِ

ِلَماذَا َولَْم يُْغِضْبهُ أَبُوهُ قَطُّ قَائِالً: َعَجالٍَت َوفُْرَسانًا َوَخْمِسيَن َرُجالً يَْجُروَن أََماَمهُ. 

هُ بَْعَد أَْبَشالُومَ َوُهَو أَْيًضا  فَعَْلَت هَكذَا؟ . َوَكاَن َكالَُمهُ َجِميُل الصُّوَرِة ِجدًّا، َوقَْد َولََدتْهُ أُمُّ

 . . . . . . ، َوَمَع أَبِيَاثَاَر اْلَكاِهِن، فَأََعانَا أَُدوِنيَّا. )رئيس الجيش(َمَع يُوآَب اْبِن َصُرويَةَ 

اِحفَِة الَِّذي بَِجانِِب َعْيِن ُروَجَل، فَذَبََح أَُدونِيَّا َغَنًما َوبَقًَرا َوَمْعلُوفَاٍت  ِعْنَد َحَجِر الزَّ

 ")داود(َوَدَعا َجِميَع إِْخَوتِِه بَنِي اْلَمِلِك َوَجِميَع ِرَجاِل يَُهوذَا َعبِيِد اْلَمِلكِ 

ب يشبع )إمرأة أوريا الحثى وزوجة داود( أم سليمان لتنصناثان النبى مع بثتآمر  .2

 سليمان ملكاً على إسرائيل بدالً من أدونيا. 

َكلََّم نَاثَاُن بَثَْشبََع أُم ِ ُسلَْيَماَن قَائاِلً: أََما َسِمْعِت أَنَّ أَُدونِيَّا اْبَن "  13 – 11:  1 لم 1

يَث قَْد َملََك، َوَسي ُِدنَا َداُوُد الَ يَْعلَُم؟ ي نَْفَسِك   َحج ِ فَاآلَن تَعَالَْي أُِشيُر َعلَْيِك َمُشوَرةً فَتُنَج ِ

: أََما َحلَْفَت أَْنَت يَا َونَْفَس اْبنِِك ُسلَْيَماَن. اِْذَهبِي َواْدُخِلي إِلَى اْلَمِلِك َداُوَد َوقُوِلي لَهُ 

بَْعِدي، َوُهَو يَْجِلُس َعلَى ُكْرِسي ِي؟  َسي ِِدي اْلَمِلُك ألََمتَِك قَائاِلً: إِنَّ ُسلَْيَماَن اْبنَِك يَْمِلكُ 

 "فَِلَماذَا َملََك أَُدونِيَّا؟

 تنصيب داود الملك ألبنه سليمان ملكاً على إسرائيل حسب قول ناثان النبى.  .3

 َوقَاَل نَاثَاُن: يَا َسي ِِدي اْلَمِلَك، أَأَْنَت قُْلَت إِنَّ أَُدونِيَّا يَْمِلُك بَْعِدي" 31 – 24:  1 لم 1

َوَمْعلُوفَاٍت َوَغنًَما ِبَكثَْرٍة،  َوُهَو يَْجِلُس َعلَى ُكْرِسي ِي؟  ألَنَّهُ نََزَل اْليَْوَم َوذَبََح ثِيَرانًا

َوَها ُهْم يَأُْكلُوَن َويَْشَربُوَن َوَدَعا َجِميَع بَنِي اْلَمِلِك َوُرَؤَساَء اْلَجْيِش َوأَبِيَاثَاَر اْلَكاِهَن، 

ا أَنَا َعْبُدَك َوَصاُدوُق اْلَكاِهُن َوَبنَايَاُهو ْبُن  َن: ِلَيْحَي اْلَمِلُك أَُدونِيَّا.أََماَمهُ َويَقُولُو َوأَمَّ

َهْل ِمْن قِبَِل َسي ِِدي اْلَمِلِك َكاَن هذَا األَْمُر، َولَْم   يَُهويَاَداَع َوُسلَْيَماُن َعْبُدَك فَلَْم يَْدُعنَا.

ِ َسي ِِدي اْلَمِلِك بَْعَدهُ؟.   اُْدُع ُك َداُوُد َوقَاَل: فَأََجاَب اْلَملِ تُْعِلْم َعْبَدَك َمْن يَْجِلُس َعلَى ُكْرِسي 

َحيٌّ فََحلََف اْلَمِلُك َوقَاَل: يََديِ اْلَمِلِك. فََدَخلَْت إِلَى أََماِم اْلَمِلِك َوَوَقفَْت بَْيَن  ِلي بَثَْشبََع.

ِ إِلِه إِْسَرائِيَل  ب  بُّ الَِّذي فََدى نَْفِسي ِمْن ُكل ِ ِضيقٍَة،  إِنَّهُ َكَما َحلَْفُت لَِك بِالرَّ ُهَو الرَّ

َكذِلَك َوًضا َعن ِي، قَائاِلً: إِنَّ ُسلَْيَماَن اْبنَِك يَْمِلُك بَْعِدي، َوُهَو يَْجِلُس َعلَى ُكْرِسي ِي عِ 

 " . أَْفعَُل هذَا اْليَْومَ 
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 . قتل سليمان الملك ألدونيا أخيه وليوآب رئيس جيش داود أبيه وعزله ألبيثار الكاهن .4

ِ قَاِئالً: هَكذَا يَْفعَُل ِلَي هللاُ َوهَكذَا " 31 – 23: 2  لم 1 ب  َوَحلََف ُسلَْيَماُن اْلَمِلُك بِالرَّ

بُّ الَِّذي ثَبَّتَنِي تََكلََّم أَُدونِيَّا بِهذَا اْلَكالَِم ِضدَّ نَْفِسهِ  يَِزيُد، إِنَّهُ قَدْ  . َواآلَن َحيٌّ ُهَو الرَّ

ِ َداُوَد أَبِي، َوالَِّذي َصنََع ِلي بَْيتًا َكَما تََكلََّم،  إِنَّهُ اْليَْوَم يُْقتَُل َوأَْجلََسنِي َعلَى ُكْرِسي 

َوقَاَل اْلَمِلُك . ُسلَْيَماُن بِيَِد َبنَايَاُهو ْبِن يَُهويَاَداَع، فَبََطَش بِِه فََماتَ  فَأَْرَسَل اْلَمِلكُ  أَُدونِيَّا. 

َولَْسُت أَْقتُلَُك ، ألَبِيَاثَاَر اْلَكاِهِن: اْذَهْب إِلَى َعنَاثُوَث إِلَى ُحقُوِلَك، ألَنََّك ُمْستَْوِجُب اْلَمْوتِ 

ِ أََماَم َداُوَد أَبِي، َوألَنََّك تَذَلَّْلَت بِ ، ألَنََّك َحَمْلَت تَابُ فِي هذَا اْليَْومِ  ب  ُكل ِ َما وَت َسي ِِدي الرَّ

ِ، تَذَلََّل بِِه أَبِي ب  فَأَتَى اْلَخبَُر  . . . .  . َوَطَرَد ُسلَْيَماُن أَبِيَاثَاَر َعْن أَْن يَُكوَن َكاِهنًا ِللرَّ

فََهَرَب يُوآُب إِلَى .  . . . .  أَُدونِيَّا  ، ألَنَّ يُوآَب َماَل َوَراءَ )رئيس الجيش( إِلَى يُوآبَ 

ِ َوتََمسََّك بِقُُروِن اْلَمْذبَحِ. ب  فَأُْخبَِر اْلَمِلُك ُسلَْيَماُن بِأَنَّ يُوآَب قَْد َهَرَب إِلَى  َخْيَمِة الرَّ

ِ َوَها ُهَو بَِجانِِب اْلَمْذبَحِ. فَأَْرَسَل ُسلَْيَماُن بَنَايَاُهَو بْ  ب  َن يَُهويَاَداَع قَائاِلً: َخْيَمِة الرَّ

ِ َوقَاَل لَهُ: اْذَهِب اْبِطْش بِِه. فََدَخَل بَنَايَاُهو ِإلَى خَ  ب  هَكذَا يَقُوُل اْلَمِلُك: اْخُرْج. ْيَمِة الرَّ

َواْبِطْش بِِه اْفعَْل َكَما تََكلََّم، فَقَاَل لَهُ اْلَمِلُك: . . . . . . . فَقَاَل: َكالَّ، َولِكنَّنِي ُهنَا أَُموتُ 

 "  َواْدفِْنهُ 

مصاهرة سليمان لفرعون مصر وزواجه بإبنة فرعون مصر لكى تقوى مملكة  .5

 . إسرائيل بقوة فرعون ملك مصر

إبنة فرعون  mah   Naaمن نعمة   .B.C.  –970 B.C 931زواج سليمان 

   .Amenemop 922 B.C بملك مصر أمينومو

َوأََخذَ بِْنَت فِْرَعْوَن َوأَتَى بَِها ، فِْرَعْوَن َمِلَك ِمْصرَ َوَصاَهَر ُسلَْيَماُن " 1:  3 لم 1

ِ َوُسوِر أُوُرَشِليَم َحَوالَْيَها إِلَى َمِدينَِة َداُودَ  ب   ".إِلَى أَْن أَْكَمَل بِنَاَء بَْيِتِه َوبَْيِت الرَّ

 
Amenemop I 

922 B. C. 

Solomon and his wife 

(thepharaoh’s daughter) 

 
King Solomon 
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