







ارفع الشكر للرب القدير على اعﻼءه لكلمته المقدسة ) الكتاب المقدس ( فﻲ ﻛﻞ

اﻻرض جيﻼ بعد جيﻞ  ،واحاطته لها بسور الحفظ والحماية من ﻛﻞ صنوف التحريف

وتفاسير أهﻞ البدع ..

واشكر مخلصﻲ الفادي انه أقام رجاﻻ من جبابرة البأس يدافعون وينافحون عن حق

اﻻنجيﻞ ضد اضداده واعداءه ،سواء من الديانات اﻻرضية التابعة لﻼنبياء الكذبة  ،أو من

المدعين للمسيحية من اتباع الليبرالية المتحررة عن ﻛﻞ مبدأ  ،أو أتباع القومية من

الغارقين فﻲ العنصرية والتفاخر العرقﻲ.

منشور هنا  http://www.almahatta.net/read-2693.htm :

هذه المرة على طاولتﻲ مقال بعنوان  " :الوجه اﻵخر للملك داود ".
معتدياً ﻛاتبه المحترم بالهجوم والتشنيع على نبﻲ ﻛبير وقديﺲ عﻈيﻢ هو " الملك داود

النبي " ،جدّ المسيح المبارك .وهو الذي اعتاد الفكر المسيحﻲ ان ينسب المسيح اليه
بلقب " :المسيح ابن داود "!

محاوﻻ هذا الكاتب النيﻞ من مكانته وسموه  ،عن طريق تصيد اخطائه متغاضياً – عن

عمد – عن اسبابها وظروفها وردة فعﻞ اله عليها  ،ونتائجها وتوبة داود عنها .

والمطلع الخبير سينتنتج بأن هدف المقال هو النيﻞ من الكتاب المقدس فﻲ المقام

اﻷول.

وﻷن الرب اقامنا خداماً للكلمة ومعلمين بالتعليﻢ الصحيح والبشارة الصادقة  ،فالضرورة

وقعت علﻲ بأن ﻻ أتغاضى عن رد وتفنيد اي هجوم ضد مسيحيتنا وﻛتابنا المقدس من أي

جهة اتانا .فشمرت عن ساعد الجد – اﻻيمن واﻻيسر ﻛليهما ! – وأعلنت قصفاً !
وقبﻞ الخوض فﻲ غمار العاصفة  ،لدي مﻼحﻈة سريعة وهﻲ :

ان نهج بحثﻲ يتمثﻞ فﻲ اقتباس فقرة من مقال الكاتب  ،ثﻢ الرد والتعليق عليها بالترتيب.

ﻛما استميح القراء الكرام ﻻعﻼمهﻢ ،بأن الرد قد يقصر ويطول احياناً بشروحات

مستفاضة ،لسد الشبهة من ﻛافة جوانبها فأرجو موفور صبرهﻢ وفيض إمهالهﻢ ..فمن

السهﻞ القاء عشرات الشبهات ضمن نصف صفحة فقط ! بينما الرد عليها وتفنيدها قد
يقتضﻲ ثﻼثين صفحة من الحجﻢ الكبير !!
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فأرجو ان يتحملنﻲ القراء الكرام اثناء ردي على هذا المقال  ،ﻷن الرد احياناً يقتضﻲ

وضع النصوص ﻛاملة ) خاصة لو ﻛان الكاتب يقتطعها من قرائنها ﻛحال ﻛاتبنا العزيز! (
والمعلوم عادة بأن اﻻجابة تطول مساحتها وعمقها أﻛثر من السؤال الذي قد ﻻ يتعدى

النصف سطر .وصدق المثﻞ القائﻞ :

" 

"

!

واﻵن لنطرق الموضوع مباشرة دون تأخير..

يقول الكاتب :

" ﱠ
صعق بالتناقض المثير
إن الذي يطالع قصص الملك داود وسيرة حياته في كتاب التوراة سيُ ْ
للجدل حول هذه الشخصية ،وذلك بين ما كان كهنتنا يوعظون به ﻷكثر من ألفي سنة
المدونة على صفحات التوراة حول
وحتى تاريخ اليوم من مدائح وتقديس ،وبين حقيقة الواقع
ّ
سيرة هذه الشخصية .ولﻸسف الشديد ﱠ
فإن أبناء أمتنا اقتنعوا بشهادة الكهنة ،ﻷن معظمهم
خﻼل كل هذا الزمن الطويل لم ي ﱠطلعوا على التوراة بشكل دقيق  ،وإن طالعوه فكان بشكل
سطحي ،مكتفيين بما تلقوه من الكهنة ) "..انتهى اﻻقتباس(
بداية اتفق مع الكاتب المحترم فﻲ نقطتين :

أوﻻ  :ان البسطاء يسيرون وراء ﻛﻼم الكهنة ومراتب الكهنوت )المخترعة والدخيلة على
المسيحية( دون تروي وﻻ استفهام .مما انتج اجياﻻ من المغيبيين والطقسيين المشابهين
للروبوتات والرجال اﻵليين المبرمجين! معه ﻛﻞ الحق فﻲ هذا.

ثانياً  :النسبة اﻻﻛبر من شعبنا لﻢ تقرأ التوراة وﻻ اﻻنجيﻞ ،ﻻ بشكﻞ دقيق وﻻ غير دقيق!
وخير مثال أقدمه لهذا الواقع المزري هو السيد صاحب المقال نفسه!!
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وسنثبت للقراء الكرام اثناء رحلة تفنيدنا لهذا المقال بأن الكاتب لﻢ يقرأ ﻛتب العهد

القديﻢ اﻻ بتسرع  ،وهو ما عابه على أبناء أمته لﻼسف.

وما تفنيدي لمعﻈﻢ اطروحاته وهجومه على النبﻲ داود  ،اﻻ انطﻼقاً من سببين :

اﻷول :

خدمتنا للرب يسوع وﻛلمته المقدسة والذود والدفاع والمحاماة عنها  ،على غرار نهج
الرسول بولﺲ القائﻞ :

" ﻻنِّﻲ حا فﻈكُﻢ فﻲ قَلْبِﻲ ،فﻲ وثقﻲ ،وفي الْمحاماة عن اﻻنْجِيل وتَثْبِيته ) "فيلبﻲ

7:1و.(17
الثاني:

تماشياً مع دعوة الكاتب لنا ،بأن نرجع ﻷدلته ونمتحن صدقها ،بقوله:

"موثقين اكتشافاتنا وتعليقاتنا بنصوص من أسفار التوراة دون زيادة أو نقصان ،ويمكن
لقرائنا اﻷعزاء الرجوع إلى نصوص تلك اﻷسفار  ،كي يتيقنوا بأنناﻻ نؤلف قصصا ً خيالية
ّ
أو نضيف حكايات منحولة مزورة من عندنا".
) انتهى اﻻقتباس (
وسأثبت للقراء بأن السيد الكاتب قد وقع فﻲ ما نفاه وبرأه عن نفسه فﻲ حفرتين
متتاليتين:

اﻷولى :اقتباسه النصوص مستخدماً البتر والقص واﻻخفاء.

الثانية :اختراعه " قصصاً وهمية وحكايات منحولة مزروة " !!
وساثبت وقوعه فﻲ هذه المطبات  ..وبالحرف !!

واﻵن لنفند باﻷدلة والبراهين ما يستحق الرد عليه من مقاله :

اذ يقول الكاتب :
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" ..لم يظهروا لنا إﻻ الوجه ّ
المزين المغشوش ،غافلين عن الوجه اﻵخر عن عمد كي
يستروا على عيوبه ،خشية من نقمة ربه .ونحن حين نتصفّح كتاب التوراة  ،ﻻ نفعل ذلك
بقصد اﻹساءة والتجريح ،إنما ابتغا ًء لوجه الحقيقة التي أخفاها عنّا رجال الدين ،واضعين
أمامنا هدف معرفة كل الحقيقة وليس نصفها ،وخطوتنا هذه ﻻ إثم وﻻ ذنب فيها تمشيا ً مع
وصية مخلصنا يسوع المسيح في إنجيل يوحنا ) " (39 : 5فت ّ
شوا الكتب ﻷنكم تظنون ﱠ
أن لكم
فيها حياة أبدية ،وهي التي تشهد لي" ) .انتهى اﻻقتباس (
وأقول بقوة الرب :

لو أﻛملت اﻻية التﻲ تقتبسها من ﻛﻼم المسيح عزيزي الكاتب ..

فأنها ﻛانت ستحيﻞ مقالك الى نقطة الصفر أو ما تحته بمراحﻞ ياعزيزي  ..هذه اﻵية

فقط ! وذلك ﻷن المسيح قد صادق فﻲ تلك الواقعة على ﻛﻞ ﻛتب التوراة التﻲ تنتقدها

حضرتك.

اقرأ قول المسيح ﻛامﻼ فﻲ القرينة الﻼحقة:

" فتشوا الكتب  ..وهﻲ التﻲ تشهد لﻲ  ..ﻷنكم لو كنتم تُصدقون موسى لكنتم
تُصدقونني ،ﻷنه هو كتب عني ،فإن كنتم لستم تُصدقون كتب ذاك فكيف

تصدقون كﻼمي" ؟ )يوحنا 40:5و46و.(47

فإن ﻛان المسيحﻲ ﻻ يؤمن بكتب موسى فكيف يستطيع اﻹيمان بكﻼم المسيح؟ و

بكلمات اخرى  :ان ﻛنتﻢ ﻻ تؤمنون بالتوراة  ،فكيف ستؤمنون باﻻنجيﻞ ..؟! هﻞ لكﻢ

اذنان للسمع يا اعداء التوراة لتسمعوا ..؟ من ﻻ يؤمن بكتب موسى فهو ﻻ يؤمن بكﻼم

المسيح.

يقول الكاتب :

بدايةً سنبرز الوجه اﻷول الذي وعظ به واعتمده رجال الدين كحقائق للتعريف وتقديس
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ومدح هذه الشخصية عبر تاريخ اعتناقنا للمسيحية  ،واعتماد التوراة ككتاب مقدس
المدون على
المنزه ،ث ُ ﱠم سنسرد مقابِلُهُ الوجه اﻵخر الحقيقي
واعتباره كﻼم ﷲ
ّ
ْ
ﱠ
صفحات كتاب التوراة نفسه .فكهنتنا لم يُطلعونا إﻻ ما عظم تاريخ هذا الملك ،وأشاد
بسيرته ،وإيمانه بالرب  ،وخشوعه من عقابه ،فوصفوه بمستقيم المنهج والسلوك وطهارة
القلب ،وأنه قيثارة السماء ،وقلب ﷲ  ...وذلك انطﻼقا ً من رقة صلواته ودعواته وترانيمه.
كأن يقول  ) :اسمع يا رب للحق إلى صيحتي ،أنصت إلى صراخي ،إصغي إلى صﻼتي
من شفتين بﻼ غش.......المزامير ) .( 5-1 :17إنصفني يا رب لنزاهة سلوكي ...المزامير
 ) .(1 :25ﻻ تجمعني مع الخطاة وﻻ مع سفاكي الدماء...المزامير  .( 9 :25أما في
الحقيقة فهو ليس كما يصف نفسه في هذه اﻻبتهاﻻت واﻷدعيّة لربّه ،بل لم يلتزم قط
بوصايا الرب  } :ﻻ تزني ،ﻻ تقتل ،ﻻ تنهب ،ﻻ تشهد بالزور"أي ﻻ تكذب"{...وكلها
جاءت ضمن الوصايا العشرة المعروفة والمدونة على اﻷلواح التي سلمها ﷲ للنبي موسى
على طور سيناء .بل أنه زنى ،وقتل ،ونهب ،وكذب ،وخدع ،ونكر المعروف  ،ومارس
كل ما هو شر في عين الرب .وهكذا يبدو كمن يسعى إلى حجب نور الشمس"نور
الحقيقة" بالغربال ،لكي يغشنا ويقنعنا بأن الرب كان يكافئه وينصره على أعدائه دائما من
بري ،حسب
أجل تقائه ونزاهته ،وصدق إيمانه وبراءته و ِب ّر ِه فيقول) يكافئني الرب حسب ّ
طهارة يدي ،يرد لي ﻷني حفظت طرق الرب ،ولم أعصي إلهي ،ﻷن جميع أحكامه
أمامي ،وفرائضه أبعدْها عن نفسي ،وأكون كامﻼً معه ،وأتحفظ من إثمي ،فيرد الرب لي
َك ِب ّري وكطهارة يدي أمام عينيه( .ستجدها كلها في سفر المزامير ) .انتهى اﻻقتباس (
الرد بنعمة القدير :

الكتاب المقدس لﻢ يعلمنا ان داود ﻛان معصوماً عن الخطيئة  ،وﻻ غيره من اﻻنبياء وﻻ

اي بشري عامة  .وﻛون داود لﻢ يحفظ وصية  ،أو مجموعة وصايا  ،ﻻ يعنﻲ ان حياته
بمجملها لﻢ تكن مثﻞ قلب اله بشكﻞ عام !

فحياة داود بحسب قلب اله  ،ﻛانت رمزاً ﻻبنه الذي سيأتﻲ من نسله أي المسيح

المخلص له ﻛﻞ المجد .داود نفسه قد أوحى اليه الروح القدس بهذه الحقيقة ..اذ قال:
"الْكُل قدْ زَاغوا معا ،فسدُوا .لَيس من يعمل صﻼحا ،لَيس وﻻ واحدٌ" ) مزمور

.(3:14

واقتبﺲ الرسول بولﺲ هذه الكلمات بوحﻲ الروح قائﻼ: 

" ا لجميع زَاغُوا وفَسدُوا معا .ليﺲ من يعمﻞ صﻼحا ليﺲ وﻻ واحدٌ") رومية .(12:3
" اذِ الْجميع اخْطَاوا واعوزَهم مجدُ اله ) "رومية .(23:3
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فكﻞ اﻻنبياء ﻛانوا خطاة يحتاجون للتوبة والخﻼص  ،ما عدا المسيح ابن داود له

المجد:

طية؟ فانْ كُنْت اقول الْحق ،فلماذَا لَستُم تُومنُونَ بِي"
" من منْكُم يبكِّتُني علَى خَ 
) يوحنا.(46:8

فاﻻنبياء غير معصومين فﻲ حياتهﻢ الخاصة  ..انما معصومين فقط من جهة ﻛونهﻢ

"أواني الوحي " وناقلين لكلمة اله .فهﻢ تكلموا فقط بوحﻲ الروح القدس  ،اقرأ :
" ﻻ ﱠنه لَم تَاتِ نُبوةٌ قطﱡ بِمشي ىة انْسانٍ ،بل تَكَلﱠم انَاس اله الْقدِّيسونَ مسوقين من
دس 2) " بطرس .(21:1
الروح الْقُ ُ

أي أن ﻛُتُب العهد القديﻢ قد ﻛتبها رجال اله بوحﻲ الروح القدس .ويقول بولﺲ الرسول



لتلميذه تيموثاوس أن ﻛﻞ ﻛتب العهد القديﻢ موحى بها من اله ونافعة :

" كل الكتاب هو موحى به من اله ونافع للتعليﻢ والتوبيخ للتقويﻢ والتأديب الذي فﻲ
البِر ،لكﻲ يكون إنسان اله ﻛامﻼ متأهباً لكﻞ عمﻞ صالح" ) 2تيموثاوس 16:3و.(17

ألﻢ تسمع يا عزيزي فﻲ الكنيسة ايام اﻵحاد  ،وفيها يتلى " قانون اﻻيمان " الذي يحوي

احد بنوده على هذه الكلمات:


" وأومن بالروح القدس الرب المحﻲ  ..الناطق باﻷنبياء! ".
فالروح القدس ناطق باﻻنبياء  ..بجميع اﻻنبياء فﻲ العهد القديﻢ  .ﻷنهﻢ ﻛانوا رسﻞ
المسيح  ،وروح المسيح ﻛان يتحدث فيهﻢ  ..اقرأ يا عزيزي ما يقوله العهد الجديد

) اﻻنجيﻞ ( :

" الخَﻼص الذِي فَتﱠش وبحث عنْ ه انْبِياء ،الذِين تَنَباوا عن النِّعمة التﻲ ﻻجلكُﻢ ،باحثين
مسيح الﱠذِي فيهِم ،اذْ سبق فَشَهِدَ
اي وقْتٍ او ما الوقْت الذِي ﻛَانَ يدِل علَيه روح الْ 

بِاﻵﻻم التﻲ للْمسيح ،واﻻمجادِ التﻲ بعدَها) ".بطرس اﻻولى .(11-10:1
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فجميع اﻻنبياء ﻛان " روح المسيح " القدس فيهﻢ  ،وقد تنبأوا عنه وعن النعمة التﻲ جاءتنا
بخﻼصه .

اذن نبوات وﻛتب اﻻنبياء هﻲ المعصومة وليﺲ افعالهﻢ الشخصية.

ولو ﻛانوا معصومين ﻻعتبرهﻢ الناس من طبيعة اخرى غير طبيعتنا أو مشابهين له .

لكن النبﻲ يمكن ان يخطئ  ،مع الوضع فﻲ اﻻعتبار ان الخطية عارضة عليه وليست نهجاً

مستمراً لحياته .ﻛما انه يقوم من سقطته ويعترف ويتوب عن خطيته.

وهكذا ﻛان داود يعترف بخطاياه ويبكﻲ عليها  " :تَعبت في تَنَهدِي .اعوِم في كُل ِلَيلَة
سرِيرِي بِدُموعي .اذَوِب فراشي " ) مزمور .(6:6

وﻛان يبكﻲ حتى قال  " :مزجت شرابي بالدموع " ) مزمور .(9:102
فخطايا داود ﻛان يعترف بها  ،لكن بمجمﻞ خدمته ﻛان ﻻ يحيد عن وصايا الرب  ،إﻻ

بقضية وحدة بقت ﻛوصمة فﻲ تاريخه ) ﻻ يخفيها عنه وحﻲ الكتاب المقدس  ،اذ

الكتاب ﻻ يدلﻞ اﻻنبياء! ( وهﻲ ﻛما جاء فﻲ سفر الملوك اﻷول :

شيء مما اوصاه بِه
عينَي الرب ِولَم يحدْ عنَ 
" ﻻنﱠ داود عمل ما هو مستَقيم في 
كُل ايام حياته ،اﻻ في قضية او ِريا الْحثِي 1 ) "ِملوك .(5:15

فكﻞ حياته ﻛان متمسكاً بوصية الرب  ،وحين ﻛان يقع فﻲ خطأ ﻛان يتعترف ويتوب

وخطيته العﻈيمة ضد اوريا الحثﻲ قد اعترف بها وتاب عنها بقوة واصرار  ،وقد عاقبه

الرب عقاباً شديداً .وسجلها عليه الوحﻲ ﻛنقطة ضعف فﻲ التقرير اﻷخير عن حياته .فمن
الﻈلﻢ ان يذﻛروا خطية داود وﻻ يذﻛروا توبته وحبه للرب .لكن الكاتب يتحامﻞ باصرار
مفتشاً عن خطايا داود دون اﻻلتفات الى توبته ومحبته للرب  ،وذلك تشويهاً لسيرته

ومكانته ليتسنى له بعدها الطعن فﻲ الكتاب المقدس ﻛكﻞ.
وما ابلغ قول داود عن البشر الذين يتصيدون له ويطاردونه :

" فلْنَسقُطْ في يدِ الرب ،ِﻻنﱠ مراحمه كَثيرةٌ وﻻ اسقُطْ في يدِ اْ نسانٍ " ) 2صﻢ

.(14:24
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يتابع ﻛاتب المقال ﻛيﻞ هجومه على النبﻲ العﻈيﻢ داود  ،قائﻼ: 

"ولما كان ضمنيا ً عارفا ً تمام المعرفة ﱠ
بأن ِحيﱠله وآﻻعيبه لن تنطلي على أحد من الذين
وشرير في عين الرب كل
يعرفون سيرته ،فهو يعرف في ذاته بأنه كاذب وخاطىء وفاسد
ّ
أيام حياته ،إﻻّ أنه يحاول أن يقنعنا عبر التاريخ بعكس هذا" ) انتهى اﻻقتباس (
يهاجﻢ الكاتب  ،النبﻲ داود بعبارة صعبة  " :يعرف فﻲ ذاته بأنه ﻛاذب " )؟!(

يبدو ان السيد الكاتب لﻢ يعد يميز بين الحق والباطﻞ  ،فيمارس "اﻻسقاط " النفسﻲ على

الملك القديﺲ داود  ..فما يعانيه هو من اخفاء للحقائق وقلب الوقائع ،يتهﻢ به النبﻲ
داود بقوله انه فاسد وشرير  ،ولكأنه يحاول اقناعنا بعكﺲ ذلك !!

وﻻ ادري متى اقترف داود ما يتهمه به هذا الكاتب المحترم ؟

هﻞ من يحاول اخفاء الحقيقة واقناعنا بعكسها ،سيكتب بيده هذه اﻻعترافات الرائعة

ﻛالتﻲ سطرها داود النبﻲ بوحﻲ الروح القدس ،حين اعترف بخطاياه ﻛاتباً اياها بأحرف
من نور فﻲ مزموره الخالد ) ( 51؟ هﻞ من يملك مسكة من عقﻞ بإمكانه اتهام نفسه لو
لﻢ يكن صادقاً؟

يواصﻞ الكاتب ﻛيﻞ هجومه الﻈالﻢ ليقول :

" غافﻼً جرائمه بحق الفلسطينيين والكنعانيين واﻵراميين والعمالقة والعمونيين ...
آمﻼً كأمل اﻹبليس بالجنة ﱠ
بأن الرب لن يحاسبه على هذه
وغيرهم من الشعوب اﻷخرىِ ،
الجرائم بل سيغرها له كما يردّد ) :طوبى للذي ُ
ستِ ْ
رت خطيئته ،طوبى لرجل
غ ِف َر إثمه ،و ُ
ﻻ يحسب له الرب خطيئته ،وﻻ في روحه غش....المزامير ." (2-1 :32
) انتهى اﻻقتباس (
الرد بنعمة المسيح :

يقتبﺲ الكاتب ﻛلمات المزمور الخالدة بطريقة غير سليمة مفرغاً اياها من معناها ..

ناسباً للملك داود بأنه يرجو ان الرب لن "يحاسبه على هذه الجرائم بل سيغفرها

له"!

وﻛالعادة يقتبﺲ الكاتب ما يهواه ويضعه بطريقة الكلمات المتقاطعة  ،لكﻲ يقنع القراء
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بافكاره ولو غصباً عن عقولهﻢ وأفهامهﻢ !!

لذلك ادعو الكاتب المحترم بأن يفتح ثانية المزمور الــ  32وليقرأه جيداً وبعين بصيرة

وبصدق – على اﻻقﻞ مع نفسه – وليكتشف ﻛيف ان داود قد طوب اﻻنسان المغفور
اﻻثﻢ والمستور الخطيئة فﻲ حالة عدم سكوته واخفاءه لخطاياه وﻛتﻢ ذنوبه  ،انما
باعترافه بها وتوبته عنها  ،وهذه ﻛلماته فﻲ ذات المزمور اﻻيات ) : (5-3

" لما سكَت بليت عﻈامﻲ من زَفيرِي اليوم ﻛُلﱠه

ﻻنﱠ يدَكَ ثقُلَت علَﻲ نَهارا وليﻼ .تَحولت رطوبتﻲ الى يبوسة القَيظ .سﻼه.

اعتَ ِرف لَكَ بِخَطيتي وﻻ اكْتُم اثمي .قلْت» :اعتَرِف للرب ِبِذَنْبِي« وانْت رفَعت

اثام خَطيتﻲ ) " .مزمور .(5-3:32

وليﺲ ان داود ﻛان يرجو ان الرب لن يحاسبه على خطاياه ﻛما زعﻢ الكاتب العزيز!

يقول الكاتب مواصﻼ هجومه :

"لكن في واقع اﻷمر والحقيقة لو أن هذا الملك كان يحكم اليوم في عصرنا هذا ﻷعتبرت
جرائمه جرائم إبادة ضد اﻹنسانية  ،ول ُحكم عليه باﻹعدام أوبالسجن المؤبد ،هذا حسب
شرائع اﻹنسان ،
فكم باﻷحرى ستكون شدة عقوبته حين يطبق الرب عليه قوانين شريعته ووصاياه التي لم
ّ
س في عُشق النساء.
يلتزم بها الملك داود
الجزار ال ُمخاتل  ،ناكر الجميل  ،الغازي  ،وال ُم َه ّو ْ
" ) انتهى اﻻقتباس (
وأقول بنعمة الرب:

بدﻻ من النبش وراء سيرة النبﻲ العﻈيﻢ داود جدّ المسيح الفادي ،واخطاءه – التﻲ ﻛان

يعترف بها بحزن ودموع  -هﻼ ﻛان الكاتب قد حدثنا قليﻼ عن "انسانية " ملوك آشور

وبابﻞ  ،ومجازرهﻢ بحق الشعوب المستضعفة واحتﻼلها وتدمير مدنها وقراها وحرق وقتﻞ
ساﻛنيها وتشريدهﻢ  ،وأسرهﻢ وسبﻲ ما تبقى منهﻢ من اطفال ونساء ،واخذهﻢ عبيداً

مكبلين باﻻغﻼل الى آشور وبابﻞ ..؟!

ما السبب لهجوم امبراطورية جبارة ﻛبابﻞ أو آشور على دويلة صغيرة ﻛاسرائيﻞ سوى

الحصول على العبيد والسبايا  ،لخدمتهﻢ مجاناً وليبنوا لهﻢ القصور الفارهة ؟!
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صحيح ان هذا ﻛان عقاباً ﻻسرائيﻞ على خطاياه ) والتوراة صريحة فﻲ اظهار خطايا بنﻲ

اسرائيﻞ اﻛثر من اي شعب آخر ،لصدق وحيها (  ..ولكن هذا العقاب هو قضاء السماء

العادل  ،وعصا الرب لتأديبهﻢ  .ولكننا نسأل من الناحية اﻻرضية  .اذ لو سألنا امبراطور
بابﻞ لماذا اعطيت أوامرك العليا للقوات المسلحة باﻻعتداء على دولة صغيرة لﻢ

تهاجمك؟ الجواب ليﺲ سوى  :السبﻲ والعبيد واﻻيدي العاملة المجانية !

لو ﻛان أحد ملوك اﻻشوريين قد عاصر وقتنا الحالﻲ ،فكﻢ من السنوات الثقيلة ﻛان

سيقضيها فﻲ السجون الباردة  ،بحكﻢ محكمة الجنايات الدولية  ،عقاباً على مجازره ضد

ﻛﻞ شعب وأمة جنى عليها القدر وﻛانت على مشارف حدود مملكته ..؟!
يواصﻞ الكاتب المحترم افتعال اﻻتهامات  ،ليقول :

" لو أمعنّا النظر في تفاصيل سيرته المذكورة في سفر صموئيل اﻷول
طارداً من قبل الملك شاول كي يقضي عليه لخيانته ) "،انتهى اﻻقتباس(
لعلمنا بأنه كان ُم َ



اتحدى الكاتب المحترم  ..بأن يقدم دليﻼ واحداً على مزاعمه تثبت خيانة داود لشاول..
دليﻞ واحد فقط !

لقد ﻛان داود جندياً وفياً مخلصاً لشاول وﻛان له " حامل سﻼح " ) 1صﻢ .(21:16

وﻛان يعزف له على العود بتراتيﻞ وترانيﻢ فيذهب عنه الروح الردئ .وشاول ﻛما قال

الوحﻲ قد " أحبه جداً " وبعث الى أبو داود يسى قائﻼ له :

عينَي1 ) " 
" فَارسﻞ شَاول الى يسى يقُول» :ليقف داود امامي ﻻنﱠه وجدَ نعمةً في 

صﻢ .(22:16

لكن متى تغير شاول ضد داود وانقلب عليه بالبغضة والحنق ؟ ذلك بعد ان دخلت الغيرة

والحسد قلبه  ،حينما هتفت النساء بأهازيج النصر لداود بعد قتله لجليات العمﻼق ،

فدخﻞ الحسد الى قلب شاول ) اقرأ  1 :صﻢ  .(9-7:18وعلق الوحﻲ المقدس بالقول :

" وصار شَاول عدُوا لدَاود كُل اﻻيام 1 ) " صﻢ .(29:18

وﻛما أنقذ الرب داود من اﻻسد والدب  ،وﻛما انقذه من جليات العمﻼق )  1صﻢ
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 ،(37:17هكذا أنقذه الرب من يد شاول!!
ﻛان داود يعيش وﻛأنه تحت مبادئ ابنه " المخلص " يسوع المسيح الذي علمنا :

" أحبوا أعدائكم باركوا ﻻعينكم " ) متى  .(39:5وهكذا ﻛان داود يسامح ويحب

عدوه شاول  ..وﻛان يحترمه ..بﻞ رثاه وبكاه حين بلغه خبر موته  ..وانشد فيه قصيدة رثاء
وحزن ومدحه بالخير  ..مع ﻛﻞ الشرور التﻲ اظهرها شاول له !!

فلم يكن خائناً لشاول – ﻛما يزعﻢ الكاتب ناسجاً تهمة من خياله!  -بﻞ العكﺲ هو

الصحيح  ..اذ ان شاول هو من ﻛان يخون داود ..

ﻻ سيما فﻲ ﻛﻞ مرة ﻛان شاول يقع فيها بين يدي داود وتحت رحمة سيفه  .فبعد ان وقع

شاول مرة بيد داود فﻲ المغارة )  1صموئيﻞ اصحاح  (24ﻛان يمكن لداود ان يقتله

ويرتاح منه ،لكنه عفا عنه  ،ومنع رجاله من أذيته قائﻼ:

" فقَال لرِجاله :حاشَا لي من قبل الرب ِانْ اعمل هذَا اﻻمر

بِسيِدِي ،بِمسيح الرب ،ِفامدﱠ يدِي الَيه ،ﻻ ﱠنه مسيح الرب ِهو1) "صموئيﻞ .(6 :24

وأطلقه دون اذى مخاطباً اياه باحترام وتواضع بألقاب الفخامة مثﻞ " سيدي الملك " و

" مسيح الرب "  ،وخاطبه بلقب اﻻبوة بــ " أبي "  ،وسجد امامه على اﻻرض !
واعتبر نفسه مجرد برغوت بالمقارنة مع شاول مسيح الرب :

" وراء من خَرج ملكُ اسرائيل؟ وراء من انْت مطَارِد؟ وراء كَلْبٍ ميتٍ! وراء
برغوثٍ واحدٍ " )  1صﻢ .(14:24

واعترف شاول بمعروف واحسان داود وبكى !

بكاء شاول لﻢ يكن توبة انما يقﻈة مؤقتة لضميره  ..لكنه رجع الى الغﻞ والحقد على داود

 ..وفعﻼ اتق شر من احسنت عليه !

فبعد اصحاحين بالضبط ،أي فﻲ ) اصحاح  ( 26سنقرأ فيه بأن شاول قد خان داود

وجهز جيشاً عرمرماً مكوناً من ثﻼثة اﻻف جندي ) يتقدمهﻢ ثﻼثة آﻻف شيطان من

شياطين الحقد !( لمطاردة داود المسكين الذي سبق وان عفا عن شاول الشرير الذي وقع

بين يديه !! فمن هو الخائن اذن  ،لو ﻛان لديكﻢ ذرة أمانة...؟!
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بدﻻ من وقوع داود بيدهﻢ  ،حدث العكﺲ ،اذ وقع شاول بيد داود ثانية وتحت مرمى

داود !

فهﻞ قتله ؟ هﻞ جرحه لكﻲ يعوقه عن مطاردته ثانية ؟

ﻛﻼ ابداً  ..انما حفظ داود وصية المسيح – قبﻞ ان يأتﻲ – اذ عفا وسامح شاول ثانية
واطلقه سالماً بموقف انسانﻲ وبطولﻲ نادر )  1صﻢ .(25-5:26

ﻛان قائداً عﻈيماً فﻲ اخﻼقه ومحبته  ،اذ لﻢ يسمح لنفسه بأذية شاول وﻻ سمح لجنوده

بقتله  ..وﻻ حتى قبﻞ منهﻢ مجرد فكرة ان عدوه وقع فﻲ يده ..بﻞ لدرجة انه قام بتوبيخ
قائد جيش شاول الذي لﻢ يقﻢ بواجب حراسة الملك وهو نائﻢ ﻛما يجب !! )  1صﻢ

.(16-13:26

وﻛلﻢ داود شاول بكﻞ احترام  ..وعاتبه ايضاً بحزم وادب .وقد ارجع داود رمح الملك
شاول اليه  ..وهو ﻛان ذات الرمح الذي استخدمه شاول مرة ﻻغتيال داود )  1صﻢ

.(10:19

وقد استكثر داود بنبﻞ اخﻼقه ان يعود الملك دون رمحه وسﻼحه فأعاده اليه دون ان

يطلبه الملك منه .قائﻼ " : والرب يرد علَى كُل ِواحدٍ بِره وامانَتَه ،ﻻنﱠه قدْ دفعكَ
الرب الْيوم ليدِي ولَم اشَا انْ امدﱠ يدِي الَى مسيح الرب 1 ) " ِصﻢ .(23:26

وفعﻼ الرب قضى لداود  ..وعاقب شاول واماته بالحرب  " ..يقْضي الرب بيني

و بينَكَ وينْتَقﻢ لﻲ الرب مْ نكَ ،ولكن يدِي ﻻ تَكُونُ علَيكَ " )  1صﻢ .(12:24
فماذا ﻛان موقف داود لسماعه بخبر هﻼك شاول فيما بعد ؟ هﻞ فرح وتهلﻞ  ،أو على

اﻻقﻞ ارتاح وتنفﺲ الصعداء ..؟ ﻛﻼ بﻞ حدث العكﺲ !

فلﻢ يشمت داود لموت عدوه ومطارده لسنوات ،انما بكاه ورثاه من ﻛﻞ القلب بﻞ شق

ثيابه لهذه الفاجعة  ..وجعﻞ ﻛﻞ من حوله يتأثرون ويبكون  ،ولعن جبﻞ جلبوع ﻻنسكاب
دم شاول عليه ..وبكى داود وصام حزناً على موت شاول :

" فا مسكَ داود ثيابه وم زقها ،وكَذَا جميع الرِجالِ الﱠذِين معه .ونَدَبوا وبكَوا
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وصاموا الَى الْمساء علَى شَاول وعلَى يونَاثانَ اب نه ،وعلَى شَعبِ الرب ِوعلَى بيتِ

اسرائيﻞ ﻻنﱠهﻢ سقَطوا بِالسيفِ " )  2صﻢ 11:1و.(12

بﻞ أمر داود بقتﻞ الغﻼم الذي أدعى انه قتﻞ على شاول ) 2صﻢ 15:1و .(16ورثاه داود

بقصيدة حزن ) 2صﻢ 17:1و.(27

وامتدح شاول – مع ﻛونه شريراً ﻻ خصال حميدة فيه للمدح – ووصفه بسرعة النسور
وشدة اﻻسود  .بﻞ وضعه مع صديقه المحبوب يوناثان فﻲ ذات المرتبة :

" شَاول ويونَاثانُ الْمحبوبانِ والْحلْوانِ في حياتهِما لَم يفتَرِقا في موتهِما .اخَف

من النﱡسورِ واشَدﱡ من اﻻسودِ " )  2صﻢ  .(23:1مع ان شاول لﻢ يكن حلواً لداود ابداً .
لكن داود ﻻ يحمﻞ فﻲ قلبه حقداً على عدوه ﻻ فﻲ حياته وﻻ ايضاً فﻲ مماته .ان داود

ﻛان " مسيحاً " مصغراً ﻛابنه القادم من نسله الرب يسوع المسيح الذي غفر ﻷعدائه .
هﻞ علمت اﻵن السبب الذي ﻷجله اعتبر الرب بأن قلب داود هو بحسب قلبه ..؟!

" وجدْت داود بن يسى رجﻼ حسب قلْبِي ،الذِي سيصنَع ﻛُﻞ مشيىتﻲ ".
)أعمال .( 22:13

فلماذ اغفﻞ الكاتب عن سرد هذه الحوادث التﻲ تثبت أمانة داود مقابﻞ خيانة شاول

وحقده..؟!

وأذﻛرﻛﻢ ثانية بثقة الكاتب بنفسه ) سامحه الرب ( وبعبارته القائلة :

لقرائنا اﻷعزاء الرجوع إلى نصوص تلك اﻷسفار  ،كي يتيقنوا بأننا ﻻ نؤلف
" ويمكن ّ
قصصا ً خيالية أو نضيف حكايات منحولة مزورة من عندنا!!! ".
فزعمه بأن داود ﻛان خائناً لشاول ،مجرد فبرﻛة اتهام ﻻ يسنده دليﻞ  ..وقد تحديته ليثبت

ﻛﻼمه بنصوص ﻛتابية بدﻻ من التلفيق.
يقول الكاتب :

"لذلك هرب إلى أرض الفلسطينيين طلبا ً للنجاة وباعترافه الشخصي"سأهلك يوما ً بيد شاول
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ي بعد
فﻼ شيء خير لي من أن اهرب إلى أرض الفلسطينيين فييأس شاول مني وﻻ يفتش عل ﱠ
في جميع تخوم إسرائيل فأنجو من يده)...صموئيل اﻷول  " ( 1 : 27فجاء إلى أرض
الفلسطينيين ومعه ستماية من رجاله ،وطلب اﻷمان من الملك "أخيش" ملك "جت" فخدع
الملك "أخيش" بالكﻼم المعسول الملوث بالسموم القاتلة فأعطاه "أخيش" اﻷمان واﻷرض
التي طلبها رحمة به .لكن داود كان يغش ويكذب على "أخيش" عن غزواته واعتداءاته على
الشعوب اﻷخرى طيلة مكوثه في أرضه لسنة وأربعة أشهر ،بعيدا ً عن عيون الملك
شاول)صموئيل اﻷول  (7-6 : 27وحين مات الملك شاول استولى على عرش المملكة
فخان الفلسطينيين واستولى على أرضهم وغزاهم وذلَهم ) " .انتهى اﻻقتباس (
الرد بنعمة الرب :

يلقﻲ الكاتب ادعاء مختلق بأن داود قد خان الفلسطينيين  ،بعد ان ملكه الرب على

يهوذا ..وهذا غير صحيح  ،واتحدى الكاتب ان يعطﻲ النص واﻻصحاح ليؤﻛد صحة
مزاعمه !

فداود بعد ان ملك  ،قامت بينه وبين بيت شاول صراعات قد افرد لها سفر صموئيﻞ الثانﻲ

اﻻصحاحات من  3الى  .. 5وفﻲ الخامﺲ نقرأ بأن الفلسطينيين هﻢ من عادوا للحرب
ضد داود وليﺲ هو من خانهﻢ ﻛما يزعﻢ الكاتب !

" وسمع الفلسطينيونَ انﱠهﻢ قَدْ مسحوا داود ملكًا علَى اسرائيﻞ ،فصعدَ جميع

الْفلسطينيِين ليفتِّشُوا علَى داود .ولما سمع داود نَزل الى الحصن 2 ) " صموئيﻞ

.(17:5

وبعد ان هزم المعتدين فﻲ حرب دفاعية  ..عادوا ايضاً فﻲ فترة ﻻحقة وهجموا على ارضه

 2 ) ..صموئيﻞ .(22:5

فأين الخيانة التﻲ اقترفها داود ..؟ أم ان الموضوعية واﻷمانة ﻻ حرمة لهما لكﻲ يخونهما

الكاتب بهذا الشكﻞ ؟

وتحت هذا العنوان الجارح  " :شهوات الغزو والقتل عند داود " يقول الكاتب :

" شهوات الغزو والقتل عند داود
 -1قام بعمليات غزو ونهب على مدن الجشوريين ،والجزريين ،والعمالقة .وفي غزواته هذه
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كان ﻻ يبقي على أحد ﻻ رجل وﻻ إمرأة وﻻ طفل بل كان يقضي عليهم جميعا ً ث ﱠم يأخذ بنهب
أغنامهم ،وبقرهم ،وحميرهم ،وجمالهم وجميع مقتنياتهم من ثياب وأدوات
وأواني.).صموئيل اﻷول  -2 .( 9 – 8 : 27كذلك غزى مدن جنوب يهودا اليرحمئيين،
وجنوب القنيئيين وكان يسلك مع أهاليهم كعادته في القضاء عليهم عن بكرة
أبيهم)...صموئيل اﻷول ) .( 11 – 10 : 27
 -3كما ذكرنا أعﻼه بأنه بعد أن احت ﱠل أرض الفلسطينيين وأذلهم ونهبهم ناكرا ً الجميل الذي
فعلوه معه لحمايته من بطش شاول .ضرب داود المؤابيين وصاروا له عبيد يقدمون
هدايا)...صموئيل الثاني  -4 .( 2-1 : 8حين تغلب على هدد عزر بن رحوب ملك صوبة
ب الملك داود
عند نهر الفرات أخذ منه ألفا ً وسبعماية فارس ،وعشرين ألف راجل ،و َع ْرقَ َ
جميع خيل المركبات .ول ّما جاء أرام دمشق لنجدة هدد عزر ملك صوبة ضرب داود من
آرام إثنين وعشرين ألف رجل ،وجعل داود محافظين في آرام دمشق وصار اﻷراميون
لداود عبيدا ً يقدمون هدايا )....صموئيل الثاني  ) "..( 6 – 3 : 8انتهى اﻻقتباس (
الرد بنعمة الرب :

هذه طرافة من الكاتب ! فهﻞ يريد ان يترك النبﻲ داود مدن اسرائيﻞ مباحة لينهبها

اﻻراميون ويسلبوها ؟

أم ان يترك شعبه عرضة لﻼبادة والسبﻲ ؟ او ان يترك رجاله ليقتلهﻢ اﻻراميون فﻲ ساحات

المعارك ؟ ارجو ان تستوعب انها حرب دفاعية  ،يذود بها عن أرضه وشعبه.
يقول الكاتب :

وسودت تاريخ الملك داود اقترفها في مدينة
" -5أبشع جريمة بحق اﻹنسانية التي ﱠلوثت ﱠ
" َربّة" عاصمة بني ع ّمون فبعد إن احتلها قائد جيوشه يوآب  ،أرسل إلى داود رسﻼً كي
يجمع كل الشعب ليذهب ويحتل "ربة" كي يكون احتﻼلها بإسم داود بدﻻً من يوآب .فجمع
داود كل الشعب وذهب إلى "ربة" وحاربها وأخذها)ﻻ حظ تﻼعب الكتبة ﻷن "ربة" كانت
مسبقا ً محتلة من قبل يوآب( فأخذ التاج عن رأس ملكهم المصنوع من الذهب والحجر الكريم
عن رأسه  ،وأخرج غنيمة المدينة كثيرة جداً وأخرج الشعب الذي فيها ووضعهم تحت
مناشير ونوارج حديد وفؤوس حديد وأ َم ﱠر ُه ْم في أتون اﻵجر .وهكذا صنع بجميع مدن بني
ع ّمون ثم رجع داود وجميع الشعب إلى أورشليم) ...صموئيل الثاني ) ."( 31 – 26 : 12
انتهى اﻻقتباس (
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لنقرأ النص جيداً على ضوء الترجمات اﻻخرى  ،فيتضح للمنصف المعنى الحقيقﻲ الذي

التبﺲ على الكاتب :

الترجمة المشتركة :

"وأخرج سكﱠانَها منها وأجبرهم على العمل بالمناشيرِ والنَوارج وفُؤوس

ن بنﻲ عمونَ ،ث ﻢ رجع مع
الحديدِ ،وعلى اﻻشتغالِ بصناعة اللِّبن .هكذا فعﻞ بِجميع مدُ ِ

الجيش إلى أورشليﻢ"

الترجمة الكاثوليكية :

جعلَه على المناشيرِ وعلى نَوارِج الحديدِ وفُووس
"وأخرج الشﱠعب الذي فيها و 

الحديد ْ،وجعل منه على اعمالِ قوالبِ اﻻجر . وهكذا صنع بِجميع مدُنِ بنﻲ عمون .

ورجع داود ﻛﻞ الشﱠعبِ إلى أورشَليﻢ" .
ترجمة كتاب الحياة :

معاوِلِ والْمنَاشيرِ والفُووس وافْرانِ الطوبِ.
"واستَعبدَ اهلَها وفرض علَ يهِم ا ْلعمل بِالْ 
وعامﻞ جميع اهﻞ مدُنِ العمونيِين بِمثْﻞ هذِه المعاملَة .ثﻢ عاد داود وسائر جيشه الى

اورشَليﻢ."

اذن نفهﻢ النص بشكﻞ سليﻢ وهو ان داود قد وضعهﻢ تحت المناشير والنوارج بمعنى انه

استخدمهﻢ كعمال نجارة وقطع اخشاب وحراثة وغيرها ..

واﻻ فما معنى قوله  " :ونَشَرهﻢ بِمنَاشيرِ ونَوارِج حدِيدٍ وفُووس.. " ؟ فكيف يتﻢ نشر
شخص بنوارج وفأس ؟

فالنص العبري ﻻ يفهﻢ منه انه ذبحهﻢ انما اتخذهﻢ ﻛعمال وعبيد  ..والنص العبري هو

المعول عليه.

بﻞ واللغة العربية ايضاً تحوي عبارات شبيهة مثﻞ  " :اقترنت بزوجة وبنيت بها " .فﻼ

يفهﻢ من ﻛلمة " بنيت " اننﻲ عاملتها ﻛبناية تحتاج ﻻ ﻛمال بناءها باﻻسمنت والحديد
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المسلح !!..

ثﻢ لو ﻛان داود قد فعﻞ ذلك ببنﻲ عمون وأبادهﻢ بتلك الطريقة ..فكيف اذن نقرأ فﻲ نبوة

ارميا ) قبﻞ فترة السبﻲ بقليﻞ ( عن بنﻲ عمون ) ارميا  .(6-2:49فبنﻲ عمون وجدوا
ﻛشعب بعد هذه الحادثة بأجيال !

فالقضية تكمن فﻲ سوء تفسيرك للنص يا عزيزي الكاتب هداك الرب .

يقول الكاتب :

" -6أ ّما جريمة أمره بمقتل إبنه أبشالوم على يد قائد جيوشه يوآب فحدث وﻻ حرج حين ثار
ضد والده ليغتصب منه العرش ،صموئيل الثاني اﻷصحاحات -17 -16 - 15 -14- 13
 ) ."18انتهى اﻻقتباس (



فداود لﻢ " يأمر " احداً لقتﻞ ابنه ابشالوم – ﻛما يزعﻢ السيد الكاتب بكﻞ جرأة – بﻞ
العكﺲ هو الصحيح !

هو أصدر اﻷوامر المشددة بأن ) ﻻ ( يقتﻞ أحداً ابشالوم.

" واوصى الم لكُ يوآب وابِيشَاي واتﱠاي قَائﻼ تَرفقُوا لي بِالْفتَى ابشَالُوم .وسمع جميع
ملكُ جميع الروساء بِا بشَالُوم 2 ) " صموئيﻞ .(5:18
الشﱠعبِ حين اوصى الْ 
فأين قرأ الكاتب ان داود " أمر بمقتﻞ ابنه " ..؟!
ﻛما انه بعد مقتله رثاه ببكاء شديد  ..وتمنى لو ﻛان هو الذي هلك عوضاً أن ابنه !

" وكَانَ يبكي ويقُول وهو يتَمشﱠى :يا ابني ابشَالُوم ،يا ابني ،يا ابني ابشَالُوم !يا
عنْكَ! يا ابشَالُوم ابني ،يا ابني ")2صﻢ (33 :18
لَيتَني مت عوضا 
هذه المشاعر اﻻبوية ﻻ يقدرها ويستوعبها أعداء الكتاب المقدس.
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لقد وضع السيد الكاتب ارقام اصحاحات من صموئيﻞ الثانﻲ هكذا - 15 -14- 13 " :

 .. " 18 -17 -16وﻛأنه يعلمنا العد والحساب !!

وﻛان اﻻجدر ان يكتب هكذا ) :اصحاح  13الى  ( 18مثﻼ .. عﻼوة على انه لﻢ يحدد
اي نصوص بأرقام اﻻيات ليثبت زعمه بأن داود قد "أمر" بقتﻞ ابنه ابشالوم على يد

يوآب! فأين ذلك النص الذي يحوي "أمر" داود بقتﻞ ابنه ؟

وأذﻛرﻛﻢ للمرة الثانية بثقة الكاتب الزائدة بنفسه وبعبارته القائلة :

لقرائنا اﻷعزاء الرجوع إلى نصوص تلك اﻷسفار  ،كي يتيقنوا بأننا ﻻ نؤلف
" ويمكن ّ
قصصا ً خيالية أو نضيف حكايات منحولة مزورة من عندنا!!! ".
ومازلت اتعجب  ..لماذا يعامﻞ الكاتب " الصدق " ﻛمعاملة العدو ...؟!
يقول:

"وأجمل عبارة نطق بها شمعي مخاطبا ً الملك داود بعد رجم داود وعبيده بالحجارة قال
الرجل وهو يسب ويشتم داود " :أخرج ،أخرج يا رجل الدماء  ،ورجل بليعال)أي شيطان(...
)صموئيل الثاني  ) ." .( 7 - 5 : 16انتهى اﻻقتباس (
الرد بنعمة الرب :

هنا قام صاحبنا الكاتب بإقتطاع النصوص وتحريف معناها !

فالنص الذي لﻢ يكمله مفضﻼ ان يستبدل فيه باقﻲ الكﻼم بوضع نقاط )  ( ....يقول

داود فﻲ ذات الشاهد :

" فَقَال ابِيشَاي ابن صرويةَ؟ للْملكِ» :لماذَا يسب هذَا الكَلْب الميت سيِدِي الملكَ؟ دعنﻲ
اعبر فَاقْطع راسه.«فَقَال الملكُ» :ما لﻲ ولكُﻢ يا بنﻲ صرويةَ! دعوه يسب ﻻنﱠ الرب قَال

كذَا؟ " َلعل الرب ينْظُر الَى مذَلﱠتي ويكَافىني
له :سب داود .ومن يقُول :لماذَا تَفْعﻞ ه َ
الرب خَيرا عوض مسبته بِهذَا الْيوم 2) "صموئيﻞ .( 12:16

وهذه عبارة يبدو أنها أزعجت صاحبنا الكاتب فأخفاها .ونذﻛرﻛﻢ بقوله انه وضع

النصوص ﻛاملة " بﻼ زيادة وﻻ نقصان " )!!(  ..واضح جداً !!
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يقول الكاتب تحت عنوان صعب :

"فضائحه النسائية
.1أبشع فضيحة في البيت الملكي كانت حين خدع أمنون والده الملك بحجة المرض ليطلب
منه أن يرسل أخته غير الشقيقة تامار التي كان يعشقها كي تعد له طعاما ً ربما يشفي من
مرضه ،فأرسل الملك داود إبنته تامار إلى بيت أخيها غير الشقيق أمنون ،وبعد أن أعدت له
الطعام الذي اشتهاه أمر أمنون الجميع الخروج والبقاء وحده مع أخته ولكن أمنون لم يأكل
ا لطعام بل طلب منها أن تنام معه ،وبالرغم من كل توسﻼتها لعدم فعل جريمة عار المشينة
هذه فإنه لم يسمع لها فإغتصبها) ..صموئيل الثاني  ) " .( 14 - 7 : 13انتهى اﻻقتباس (
الرد بنعمة الرب :

قام الكاتب بعناية فائقة بجعﻞ هذه الحادثة المريرة اﻷولى ترتيبياً فﻲ قائمة شبهاته الواهنة
ضد الملك النبﻲ داود تحت عنوان ) فضائحه النسائية ( ..

واعطاها رقﻢ )  (1فلماذا ؟

ذلك لكﻲ يشوش على اﻻذهان حقيقة يخفيها  ،مصوراً لنا بأن هذه الحادثة

) أمنون مع اخته ( قد جرت وقائعها ) قبل ( حادثة داود مع بثشبع زوجة اوريا الحثﻲ.

مع العلﻢ ان حادثة أمنون هذه تعتبر ضمن العقاب اﻻلهﻲ ضد داود وبيته بسبب خطيئته

مع بثشبع.

حادثة امنون واغتصابه حدثت فﻲ )  2صموئيﻞ اصحاح  ( 13اما حادثة داود مع بثشبع

فقد وقعت قبﻞ ذلك بزمن وسردت فﻲ ) اصحاح  ( 11فالكاتب اراد قلب اﻻحداث ..

فتأمﻞ !!

ﻛان اﻷنزه واﻻصدق ان يلتزم الكاتب اﻻمانة التاريخية ،وتتبع اﻻحداث ويجعﻞ حادثة
أمنون التالية لحادثة بثشبع ،ﻻ قبلها !

لكنه يريد جعلها قبﻼ لكﻲ يعطﻲ اﻻنطباع الخاطئ بأن الرب لﻢ يعاقب داود !!

فحملة هذا الكاتب اساساً ليست ضد داود حقيقة انما ضد اله داود وﻛتابه المقدس.
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أوﻻ : هذه الحادثة البشعة  ،ﻛانت من ضمن عقاب الرب على داود بسبب خطيته مع

بثشبع .اذ قبح فﻲ عينيه فعلة داود ..فأدخله فﻲ سلسلة من العقوبات التأديبية عقاباً لفعلته

الشنيعة .وذﻛرها الكتاب المقدس ليثبت نزول العقاب على داود وبيته .وﻛانت سبباً لحزن
داود " إغتاظ جداً " )  2صموئيﻞ  ، (21:13اذ رأى فيها خطيته واستيﻼئه على زوجة

اوريا الحثﻲ.

ثانياً  :ذﻛر الوحﻲ المقدس هذه الحادثة ليرينا بشاعة وخداع الشهوة  ..فأمنون ظن أنه

"يحب" ثامار  ،بينما ﻛان ذلك مجرد شهوة جسدية .اذ بعد ان اغتصبها  ،يذﻛر الكتاب انه
أبغضها بغضة شديدة  ،وطردها بعنف من البيت !

ثالثاً  :المغتصب ينال جزاءه اخيراً  ..اذ ولدت هذه الحادثة مرارة بين اخوين وهما أمنون

وبين اخيه ابشالوم ) شقيق ثامار ( .فقرر ابشالوم الثأر واﻻنتقام من أخيه  ،وفعﻼ بعد مرور
سنتين ) غالباً لتهدأ اﻷمور (  ،أقام ابشالوم حفلة دعا اليها أمنون  ،وأوصى غلمانه ان
يقتلوا أمنون متى طاب قلبه بالخمر  ،وفعﻼ قتلوا أمنون ! )  2صموئيﻞ .(29-28:13

وهذه ﻛانت نتائج الخطية من جميع الجهات .فتذللت ثامار بنت داود وقعدت

" مستوحشة " فﻲ بيت ابشالوم أخيها ) 2صﻢ  ، (20:13وأبغض اﻷخ أخيه  ،ثﻢ قتله ..

وﻛسر قلب داود وتبعثر بيته .وﻛلها عبر ودروس لﻸجيال .لكن هﻞ فكر الكاتب متأمﻼ فﻲ
هذه العبر وهﻲ يسرد الحادثة لمجرد ان يسجﻞ نقطة ضد داود ..؟!

يقول الكاتب :

" -2بينما كان الملك داود يتمشى مسا ًء على سطح قصره رأى امرأة تستحم وكانت المرأة
جميلة المنظر جداً ،فسأل الملك عنها فقيل له هذه بتشبع بنت أليعام امرأة أوريا الحثّي فأرسل
رسﻼً ﻹحضارها ودخلت إليه فاضطجع معها ث ﱠم رجعت إلى بيتها ،وحين شعرت بأنها حبلت
أرسلت وأخبرت الملك بذلك ،ففكر الملك لو أنه يرسل لحضور زوجها من جبهات الحرب
حتما ً سينام مع زوجته وتضيع الحكاية لكن كما يقال )بأن حساب القرايا ﻻ ينطبق على
حساب السرايا( بعث الملك بطلب أوريا لمقابلته ،فحضر المحارب أوريا ودخل على الملك
لكن كل محاوﻻت الملك ليستدر أوريا للذهاب إلى بيته كي ينام مع زوجته ذهبت أدراج
الرياح ﻷن أوريا صعب عليه اﻻستمتاع بزوحته بينما زمﻼؤه هناك على ساحات القتال ،
مما اضطر الملك ليطلب من قائد جيوشه يوآب كي يضع أوريا في نقاط الحرب المميتة فقتل
أوريا ،وتزوج الملك بتشبع وصارت زوجة شرعية مفضلة ) ".انتهى اﻻقتباس (
الرد بنعمة الرب :
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نعﻢ ...لقد اخطأ داود ) فهو غير معصوم (  ..واﻻنبياء جميعاً غير معصومين فﻲ حياتهﻢ
الشخصية ،فهﻢ من جنﺲ البشر وليسوا مﻼئكة !
ﻛما سبق وان شرحنا بتفصيﻞ فﻲ ردنا أعﻼه.

وﻛانت نتيجة خطيئته ومﻼحقته ﻻمرأة جميلة  ..ان دفع الثمن غالياً !

    

فان داود النبﻲ قد ندم واعترف بخطأه  ..وﻛتب اعﻈﻢ مزمور للتوبة وهو المزمور الحادي

والخمسين  ،هﻞ قرأته عزيزي الكاتب ؟!

لقد ندم واعترف وتاب  ..اقرأ بعض الدرر من مزموره الخالد :

) ﻻمام المغنين  .مزمور لداودعندما جاء اليه ناثان النبي بعد ما دخل الى بثشبع(
" ارحمنﻲ يا اَله حسب رحمتكَ .حسب ﻛَثْرة رافَتكَ ا مح معاصﻲ.

 2اغْسلْنﻲ ﻛَثيرا من اثمﻲ ،ومن خَطيتﻲ طهِرنﻲ.
 3ﻻنِّﻲ عارِف بِمعاصﻲ ،وخَطيتﻲ امامﻲ دائما.

 4اليكَ وحدَكَ اخْطات ،والشﱠر قُدﱠام عينَيكَ صنَعت ،لكَﻲ تَتَبرر فﻲ اقْوالكَ ،وتَز ﻛُو فﻲ
قَضائكَ.

 5هانَذَا بِاﻻثﻢ صوِرت ،وبِالخَطية حبِلَت بِﻲ امِﻲ.

س ِررت بِالحق ِفﻲ الباطن ،فَفﻲ السرِيرة تُ عرِفُنﻲ حكْمةً.
 6ها قَدْ 
 7طهِرنﻲ بِالزوفَا فَاطهر .اغْسلْنﻲ فَابيض ا ﻛْثَر من الثﱠ ْلج.
 8اسمعنﻲ سرورا وَ فرحا ،فَتَبتَهِج عﻈام سحقْتَها.
 9استُر وجهكَ عن خَطاياي ،وامح ﻛُﻞ آثامﻲ.

 10قَلْبا نَقيا اخْلُق فﻲ يا اَله ،وروحا مستَقيما جدِّد فﻲ داخلﻲ.

طرحنﻲ من قُدﱠام وجهِكَ ،وروحكَ القُدﱡوس ﻻ تَ ْن ِزعه منِّﻲ.
 11ﻻَ ت 
صكَ ،وبِروح منْتَدِبة اعضدْنﻲ.
 12رد لﻲ بهجةَ خَﻼ 
 13فَاعلِّﻢ اﻻثمةَ طرَ قكَ ،والخُطاةُ اليكَ يرجِعونَ.

 14نَجِنﻲ من الدِّماء يا اَله ،اله خَﻼصﻲ ،فَيسبِح لسانﻲ بِركَ.

 15يا رب افْ َتح شَفَتَﻲ ،فَيخْبِر فَمﻲ بِتَسبِيحكَ" ) مزمور .(15-1:51
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طبعاً لتحامﻞ الكاتب المحترم وتجريحه فﻲ النقد فلﻢ يكمﻞ القصة بﻞ توقف عند اﻻية

 ..26فلماذا ؟

وذلك لكﻲ ﻻ يقرأ أحد حرفاً واحداً عن توبة داود وعقاب الرب له !
لنقرأ ﻛيف قبح اﻷمر فﻲ عينﻲ الرب :

"  27ولما مضتِ المنَاحةُ ارسﻞ داود وضمها الى بيته ،وصارت له امراةً وولدَت له

عينَي الرب 2 ) ".ِصموئيﻞ .(27:11
ابنًا .واما اﻻمر الﱠذِي فعلَه داود فقَبح في 
واﻵن لنقرأ العقاب  ،ﻷن الرب ﻻ يدلﻞ انبياءه عﻞ حساب قداسته :

"  1فارسل الرب نَاثانَ الَى داود .فَجاء اليه وقَال له» :ﻛَانَ رجﻼنِ فﻲ مدِينَة واحدَة،
واحدٌ منْهما غَنﻲ واﻵخَر فَقير.

 2وﻛَانَ للْغَنﻲ ِغَنَﻢ وبقَر ﻛَثيرةٌ جِدا.

 3واما الفَقير فَلَﻢ يكُن له شَﻲء اﻻ نَعجةٌ واحدَةٌ صغيرةٌ قَدِ اقْتَنَاها ورباها وﻛَ ِبرت معه ومع
بنيه جميعا .تَا ﻛُﻞ من لقْمته وتَشْرب من ﻛَاسه وتَنَام فﻲ حضنه ،وﻛَانَت له ﻛَابنَة.

 4فَجاء ضيف الى الرجﻞ الغَنﻲ ،ِفَعفَا انْ ياخُذَ من غَنَمه ومن بقَرِه ليهيِى للضيفِ الذِي
خذَ نَعجةَ الرجﻞ الفَقيرِ وهيا للرجﻞ الذِي جاء اليه.«
جاء اليه ،فَاَ 

 5فَحمﻲ غَضب داود علَى الرجﻞ جِدا ،وقَال لنَاثانَ» :حﻲ هو الرب ،انﱠه يقْتَﻞ الرجﻞ
الفَاعﻞ ذلكَ،

 6ويرد النﱠعجةَ اربعةَ اضعافٍ ﻻنﱠه فَعﻞ هذَا اﻻمر وﻻنﱠه لﻢ يشْفق.«

 7فقَال نَاثانُ لدَاود» :انْت هو الرجل !هكَذَا قال الرب اله اسرائيل :انَا مسحتُكَ
ملكًا علَى اسرائيل وانْقَذْتُكَ من يدِ شَاول،

 8واعطيتُكَ بيت سيِدِكَ ونساء سيِدِكَ فﻲ حض نكَ ،واعطيتُكَ بيت اسرائيﻞ ويهوذَا .وانْ
ﻛَانَ ذلكَ قَليﻼ ،ﻛُنْت ازِيدُ لكَ ﻛَذَا وﻛَذَا.

 9لماذَا احتَقَرت ﻛَﻼم الرب ِلتَعمﻞ الشﱠر فﻲ عينَيه؟ قَدْ قَتَلْت اورِيا الحثِّﻲ بِالسيفِ،
واخَذْت امراتَه لكَ امراةً ،واياه قَتَلْت بِس يفِ بنﻲ عمونَ.

 10واﻵنَ ﻻ يفارِق السيف بيتَكَ الَى اﻻبدِ ،ﻻنﱠكَ احتَقَرتَنﻲ واخَذْت امراةَ اورِيا الحثِّﻲِ
لتَكُونَ لكَ امراةً.

 11هكَذَا قال الرب :هانَذَا اقيم علَيكَ الشﱠر من بيتكَ ،وآخُذُ نساءكَ امام عينَيكَ
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واعطيهِن لقَرِيبِكَ ،فيضطَجع مع نسائكَ في عين هذِه الشﱠمس.

سر ِوانَا افْعﻞ هذَا اﻻمر قُدﱠام جميع اسرائيﻞ وقُدﱠام الشﱠمﺲ.«
 12ﻻنﱠكَ انْت فَعلْت بِال ِ

 13فقَال داود لنَاثانَ» :قدْ اخْطَات الَى الرب .«ِفَقَال نَاثانُ لدَاود» :الرب ايضا قَدْ
نَ َقﻞ عنْكَ خَطيتَكَ .ﻻ تَموت.

ﻻمرِ اعدَاء الرب ِيشْمتُونَ ،فَاﻻبن المولود
جعلْت بِهذَا ا 
غير ا ﱠنه من اجل انﱠكَ قدْ 
 14
لكَ يموت 2 ) "صﻢ .(14-1:12
فكتابنا المقدس يقول :

" الذي يزرعه اﻻنسان اياه يحصد ايضاً " )غﻼطية .(7:6

وهكذا ﻛان العقاب اﻻلهﻲ لداود .وهذا درس لنا ولكﻞ اﻻجيال :

" واﻵنَ ﻻ يفارِق السيف بيتَكَ الَى اﻻبدِ ،ﻻنﱠكَ احتَقَرتَني واخَذْت امراةَ اورِيا
الْحثِي ِلتَكُونَ لَكَ امراةً " ) صموئيﻞ الثانﻲ .(10:12

وهكذا تمرد ابشالوم على ابيه الملك ليستولﻲ على مملكته ..ولﻢ يفارق السيف بيت
داود!!

وحتى ﻻ يتصور الناس أن اله ﻻ يبالﻲ بالخطية ،حفظ اله روحه ،وﻛشف فﻲ الوقت

نفسه عن عدالته الصحيحة ،فإذا ﻛان قد قتﻞ أوريا بسيف بنﻲ عمون ،فسيلحق السيف

بيته إلى اﻷبد ،وإذا ﻛان قد ارتكب الخطية فﻲ جنح الﻈﻼم ،فسيأتﻲ أقرب الناس إليه
ليضطجع مع نسائه فﻲ وضح النهار ،وتحت عين الشمﺲ!!..
بﻞ واﻷمر واﻷقسى من ﻛﻞ ذلك هو ..



هنا اﻻعجاز العﻈيﻢ والحكمة البالغة  ...والتدقيق بحكﻢ الرب تجده ﻛالتالﻲ :

اذ ان داود قد اصدر حكماً حين ضرب له ناثان النبﻲ مثﻞ صاحب النعجة الواحدة التﻲ
اغتصبها صاحب الـ  99نعجة  ...قائﻼ: 

" فَحمﻲ غَضب داود علَى الرجﻞ جِدا ،وقَال لنَاثانَ» :حﻲ هو الرب ،انﱠه يقْتَﻞ الرجﻞ
ضعافٍ ﻻنﱠه فَعﻞ هذَا اﻻمر وﻻنﱠه لﻢ يشْفق."
الفَاعﻞ ذلكَ ،ويرد النﱠعجةَ ار بعةَ ا 

ودقق على قوله  " :يرد  ..أربعة أضعاف "  .مجداً لك يا رب  ..لقد تﻢ ذلك بالضبط

على ابناء داود  ..اذ مات له أربعة أبناء !
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لقد قتﻞ داود اوريا )رجﻞ واحد( لكنه عوقب بأربعة اضعاف ،بالضبط ﻛما خرج الحكﻢ

من فﻢ داود نفسه .فما هذا اﻻله العجيب الحكﻢ العادل.

     

بقيت خطيئة زنى داود ﻛلطخة سوداء فﻲ سجﻞ حياته  ..وهكذا وصف الكتاب المقدس

خاتمة داود :

" ﻻنﱠ داود عمﻞ ما هو مستَقيﻢ فﻲ عينَﻲ الرب ِولﻢ يحدْ عن شَﻲء مما اوصاه بِه ﻛُﻞ ايام
حياته ،اﻻ في قضية اورِيا الْحثِي 1 )"ِملوك .(5:15
وهذا درس وتحذير وعبرة لﻼجيال .

والخﻼصة نقول  :هذه جريمة نكراء بكﻞ المقاييﺲ !

وفاعلها الملك داود  ..لﻢ يعف نفسه من تبعيات هذه الجريمة ! اذ ارسﻞ اليه الرب النبﻲ

ناثان لكﻲ يسمعه بقضاء وعقوبة الرب عليه ..وقد اعترف داود بجريمته  ...وسطر لنا

أعﻈﻢ مزمور للتوبة وه المزمور  . 51وقد عاقبه الرب عقاباً شديداً ..

وقد أمات ابنه الذي ولد من الزنى  .وقد مات اربعة ابناء لداود  ..وتفككت اسرته ..

وتعرض لمشاﻛﻞ ومآسﻲ شنيعة بسبب فعلته .فداود ليﺲ بمعصوم  ..والكتاب المقدس ﻻ
يحابﻲ وجه انسان  ..فان اخطأ نبﻲ فيوبخه الرب ويعاقبه  .وهذا أعﻈﻢ دليﻞ على صدق

ﻛتاب الرب  .وخطيئة داود هذه اعتبرت ﻛلطخة سوداء فﻲ تاريخه ..

وقد سجلتها التوراة بكﻞ أمانة وبالتفاصيﻞ  ..لكﻲ يكون عبرة لغيره .ولكن ﻻ يعنﻲ هذا

بأن ﻛﻞ حياته ﻛانت سيئة  ..وننسى اعماله العﻈيمة وخدمته للرب.

عزيزي الكاتب  :هﻞ من العدل اﻻشارة باصبع اﻻدانة الى ذنب داود  ،دون اﻻشارة الى

توبته ورجوعه ؟!

هﻞ رأيت انكسار قلب هذا الملك الذي اخطأ وتاب وقد عاقبه الرب بأشد العقاب ؟!
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ألﻢ تتساءل بينك وبين نفسك :

ﻛيف يعقﻞ ان يذﻛر اليهود هذه الخطيئة على ملكهﻢ وجد مسيحهﻢ لو لﻢ تكن حقيقية ،

والتوراة المقدسة ﻻ تحابﻲ وجه انسان مهما ﻛان ؟!

راجع نفسك ارجوك  ...من انا وانت لكﻲ ندين خطيئة انسان ؟
من كان منا بﻼ خطيئة فليرجم داود بحجر !

حقاً صدق الرب القائﻞ لداود  " :غَير انﱠه من اجﻞ ا ﱠنكَ قَدْ جعلْت بِهذَا اﻻمرِ اعدَاء

الرب ِيشْمتُونَ" )  2صﻢ .(14:12

ومازال اعداء الكتاب المقدس يشمتون بسبب خطية داود هذه ..

ويمارسون الﻈلﻢ بسببها ويدينون اﻻيمان المسيحﻲ بعين واحدة !

يقول الكاتب :

" فخلﱠف منها أول ولد مات ث ُ ﱠم ولد آخر أعرج دعى إسمه سليمان.الذي ورث الملك عن
أبيه داود بمساعي أمه بتشبع)...صموئيل الثاني  ) ".( 26 – 2 : 11انتهى اﻻقتباس (
الرد بنعمة الرب :

الرب هو من أورث سليمان المملكة حقيقة ،حتى لو سعت له فيه أمه بثشبع مذﻛرة داود
بوعده ووصيته لسليمان ) 1ملوك  .(31-15:1اقرأ :

ن ابنﻲ بيتًا ﻻسﻢ ال رب ِالهِﻲ .فَكَانَ الﻲَ ﻛﻼم
ل داود لسلَيمانَ» :يا ابنﻲ ،قَ ْد ﻛَانَ فﻲ قَلْبِﻲ اْ 
" وقَا 
كت دِما ء
حروبا عﻈيمةً ،فَﻼ تَبنﻲ بيتًا ﻻسمﻲ ﻻنﱠكَ سفَ ْ
سفَكْت دما ﻛَثيرا وعملْت 
الرب ِقَائﻼَ :قدْ 

ﻛَثيرةً علَى اﻻ رض امامﻲ .هوذَا يولَدُ لَكَ ابن يكُونُ صاحب راحة ،وارِيحه من جميع
ﻼما وسكينَةً في اسرائيل في
سلَيمانَ .فاجعل س 
اعدَا ئه حوالَيه ،ﻻنﱠ اسمه يكُونُ 

سي ملْكه
ايامه .هو يبني ب يتًا ﻻسمي ،وهو يكُونُ لي ابنًا ،وانَا لَه ابا واثبِت كُر 
علَى اسرائيل الَى اﻻبدِ" )  1اخبار اﻻيام .(10-7:2

فالذي سمح وأمر بتمليك سليمان بعد أبيه داود هو الرب اﻻله .وليﺲ ﻛما يحاول الكاتب
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الغمز والطعن بطرف خفﻲ ضد سليمان ،الذي وصفه " باﻷعرج "!

فالشتائﻢ الغير مبررة تنساب بتلقائية سلسلة من قلﻢ ﻛاتبنا المحترم  ،ﻻ سيما حين يتعلق

اﻷمر بأنبياء الكتاب المقدس!..

يقول الكاتب ) سامحه الرب ( :

" -3كذلك ﻻ ننسى كيف أغوى واعتدى سليمان إبنه على ضيفته بلقيس ملكة سبا )اليمن
س ِ ّم َي إبن الحكيم ،وهي التي نشرت الديانة اليهودية في
وأثيوبيا( وولدت منه ولدا ً ُ
اﻷول ) " ( 13 – 1 : 10.انتهى اﻻقتباس (
ممالكها.والخليج)...الملوك ﱠ
الرد بنعمة الرب :

"كذلك ﻻ ننسى" ؟! ﻻ ننسى ماذا ؟ لماذا تشمﻞ القراء معك عزيزي الكاتب ؟ هﻞ تﻈن
بأن الجميع مثلك يتحاملون على ما يجهلون دون ان يفتحوا صفحة واحدة من ﻛتاب !

فأين قرأت لكي تقول " ﻻ ننسى "  ،بأن سليمان اعتدى على ملكة سبأ ..؟!

هﻞ قرأتها فﻲ الكتاب المقدس ؟!

أم قرأتها فﻲ الكتب اﻻسﻼمية والتفاسير التﻲ تكتض بالخرافات وحواديت ألف ليلة وليلة
وشهريار الملك الذي أذل شهرزاد ..؟!

أم تراك " نسيت " بأنك لﻢ تقرأ هذه الحدوتة الطريفة طوال حياتك  ،ولﻢ تقع عليها

عيناك مطلقاً يا عزيزي ؟

ثﻢ بماذا ﻛنت تفكر وتشطح بخيالك وانت تضع الشاهد من الكتاب المقدس )الملوك

اﻷول  ( 13 – 1 : 10هﻞ ﻛنت تعتقد بأن القراء الكرام سينجرفوا معك ويصدقوا

" الحدوتة " التﻲ ﻻ تريد نسيانها ويعتقدوا بورودها فﻲ الشاهد المشار اليه ..؟

أوتﻈن انك لمجرد ايرادك للشاهد الكتابﻲ ) الذي يحوي ما يناقض زعمك 180

درجة!( ،أنه لن يفتش بعدك أحد  ،ولن يكتشفوا مدى الضغينة والحنق ضد أنبياء

الكتاب المقدس  ،ﻛالذي تستخدمه لنشر اﻻدعاءات الﻼ تاريخية والﻼ عقﻼنية ..؟

أﻻ يتوجب عليك ان تستخدم ولو  %1من الموضوعية لتضع أمام القراء هذا النص الذي
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تشير اليه دون ان تكتب منه حرفاً  ..اقرأه ثانية لعلك تندم على ما تسرده من ﻛذب :
معت ملكَةُ سبا بِخَبرِ سلَيمانَ لمجدِ الرب ،ِفاتَت لتَمتَحنَه بِمسائل.
"  1وس 

 2فَاتَت الى اورشَليﻢ بِموﻛبٍ عﻈيﻢ جِدا ،بِجِمال حاملَة اطيابا وذَهبا ﻛَثيرا جِدا وحجارةً
ﻛَرِيمةً .واتَت الى سلَيمانَ وﻛَلﱠمتْه بِكُﻞ ِما ﻛَانَ بِقَلْبِها.

كن امر مخْفيا عن الملكِ لﻢ يخْبِرها بِه.
 3فَاخْبرها سلَيمانُ بِكُﻞ ِﻛَﻼمها .لﻢ يُ 
 4فَلَما رات ملكَةُ سبا ﻛُﻞ حكْمة سلَيمانَ ،والبيت الذِي بنَاه،

حرقَاته التﻲ ﻛَانَ
 5وطعام مائدَته ،ومجلﺲ عبِيدِه ،ومو قف خُدﱠامه ومﻼبِسهﻢ ،وسقَاتَه ،وم 
يصعدُها فﻲ بيتِ الرب ،ِلﻢ يبق فيها روح بعدُ.

 6فَقَالت للْملكِ» :صحيحا ﻛَانَ الخَبر الذِي سمعتُه فﻲ ارضﻲ عن امورِكَ وعن حكْمتكَ.

صف لﻢ اخْبر بِهِ .زدت حكْمةً
 7ولﻢ اصِ دّقِ اﻻخْبار حتﱠى جِىت وابصرت عينَاي ،فَهوذَا النِّ 
وصﻼحا علَى الخَبرِ الذِي سمعتُه.

 8طوبى لرِجالكَ وطوبى لعبِيدِكَ هوﻻء الواقفين امامكَ دائما السامعين حكْمتَكَ.

 9ليكُن مبارﻛًا الرب الهكَ الذِي سر بِكَ وجعلَكَ علَى ﻛُرسﻲ ِاسرائيﻞ .ﻻنﱠ الرب احب
اسرائيﻞ الى اﻻبدِ جعَ لكَ ملكًا ،لتُجرِي حكْما وبِرا«.

شرِين وزْنَةَ ذَهبٍ واطيابا ﻛَثيرةً جِدا وحجارةً ﻛَرِيمةً .لﻢ ياتِ
 10و اعطتِ الملكَ مىةً وعْ 
بعدُ مثْﻞ ذلكَ الطِيبِ فﻲ الكَثْرة ،الذِيِ اعطتْه ملكَةُ سبا للْملكِ سلَيمانَ.

 11وﻛَذَا سفُن حيرام التﻲ حملَت ذَهبا من اوفير ،اتَت من اوفير بِخَشَبِ الصنْدَلِ ﻛَثيرا
جِدا وبِحجارة ﻛَرِيمة.

 12فَعمﻞ سلَيمانُ خَشَب الصنْدَلِ درابزِينًا لبيتِ الرب ِوبيتِ الملكِ ،واعوادا وربابا
للْمغَنِّين .لﻢ ياتِ ولﻢ ير مثْﻞ خَشَبِ الصنْدَلِ ذلكَ الى هذَا اليوم.

 13واعطَى الْملكُ سلَيمانُ لملكَة سبا كُل مشْ َتهاها الﱠذِي طَلَبت ،عدَا ما اعطَاها
اياه حسب كَرم الْملكِ سلَيمانَ .فانْصرفت وذَهبت الَى ارضها هي وعبِيدُها".
هذا النص المقدس يناقض حكاياتك السندبادية عن اعتداء سليمان على بلقيﺲ

ووﻻدتها ﻻبن سمى " ابن الحكيم " وانها نشرت الديانة اليهودية فﻲ الخليج !!

وتنتابنﻲ الحيرة والعجب ،اذ ﻛيف ومن أين استعرت حضرتك أو اشتريت " المنطق "
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الذي سيقنع أبسط قارئ بأن الملكة التﻲ اعتدى عليها سليمان واغتصبها  ..قامت بنشر

" ديانته " اليهودية فﻲ ممالكها ؟!

بينما العكﺲ هو المفترض وقوعه أي ان تفضح تلك الملكة سليمان وتعادي ديانته  ..بعد

ان اعتدى عليها وهﻲ ضيفته !!!

اتعجب ان البعض يعتقد انهﻢ بدون اﻻختﻼق لن يمرروا قلماً على قرطاس !
!

يقول الكاتب :

" -4بالرغم من بيت حريمه الذي كان يحوي على أربعين امرأة بما فيهم خليلته بتشبع ،حين
شاخ داود كان يدﱠعي بأنه يشعر بالبرد القارس في الليالي بالرغم من كثرة اﻷغطية الصوفية
التي كانوا يضعونها عليه ،مما اقترح عبيده للبحث عن فتاة فتية عذراء كي تنام معه لكي
اﻷول .( 5 – 1 : 1
تدفئه ،فجاؤوا له بـ أبيشج الشونمية وكانت رائعة الجمال .)...الملوك ﱠ
وهذه الفتاة هي التي كانت السبب الذي دفع سليمان لقتل أخيه غير الشقيق أدونيا على يد
اﻷول .( 29 – 13 : 2
بناياه بن يهويادع ﻷنه تجرأ بطلب الزواج من أبيشج) ....الملوك ﱠ
هذا هو الوجه الﻶخر البشع للملك داود الذي أخفى الكهنة عنا كل هذه اﻵثام والشرور الذي
إقترفها الملك داود ،وأظهروا لنا فقط الوجه المغشوش ) "..انتهى اﻻقتباس (
الرد بنعمة الرب:

الكاتب يتصرف مثﻞ شمعي بن جيرا  ..الذي ﻛان يقذف داود بالحجارة ويذري التراب
فﻲ الهواء !! )  2صﻢ (13:16

شبهة قديمة يكررها المسلمين  ..فالمسيحﻲ الحق ﻻ يطعن بكتابه المقدس لو ﻛان

مسيحياً حقاً .على العموم نشرح للكاتب الغير موضوعﻲ ما خفﻲ عليه من معانﻲ لهذه

الحادثة ..

اذ يذهب بعض الشارحين على ان شيخوخة داود المبكرة وارتعاشه الشديد والدائﻢ ﻛان
ضمن العقاب اﻻلهﻲ عليه الذي دام طوال الباقﻲ من عمره ﻷجﻞ قضية أوريا الحثﻲ !

فمن انواع العقاب عدم الدفء حتى مع الكسوة  ،اذ يقول الرب لشعبه الذي انشغﻞ
بنفسه دون هيكﻞ الرب  " :تَكْتَسونَ وﻻ تَدْفاونَ " ) حجﻲ .(6:1

فمن يبعد نفسه عن الدفء اﻻلهﻲ فستعجز ﻛﻞ أغطية وثياب الدنيا من تدفئة قلبه

وضميره!

29

اما الفتاة ابيشج التﻲ اختاروها لداود  ،فأنه " لم يعرفها " اي لﻢ يدخﻞ عليها  ،وان

ﻛانت معتبرة ﻛزوجة  ،وهذه المﻼحﻈة تقدم الدليﻞ والتوضيح لعزم أدونيا ابن داود من

طلبها للزواج بعد وفاة ابيه داود ،فقتله سليمان لجرأته وتعديه ،بعد ان ﻛان أدونيا قد اعلن

نفسه ملكاً مخالفاً ارادة الرب وارادة أبيه .وهنا فاض مكياله المتمرد بتقدمه للزواج من

ابيشج فنال عقابه العادل.فالفتاة لﻢ يعاشرها داود لسبب انها ﻛانت بمثابة " وصفة طبية "

او ممرضة " حاضنة " تقوم بواجب تقديﻢ العﻼج لملك شيخ مريض  ..وهذا العﻼج ﻛان
ممارساً عند اليونانيين  ..وقد اخبر المؤرخ الشهير يوسيفوس عن هذا العﻼج الطبﻲ

للشيوخ ..وتحدث عنه الطبيب اليونانﻲ الشهير جالين )  ( Galenاذ ﻛان يصفه ﻛعﻼج
يونانﻲ ﻻصحاب تلك الحاﻻت.

وﻛان ﻻجدر بالكاتب ان يسأل ويبحث وينقب بشكﻞ علمﻲ محايد قبﻞ ان يطلق العنان
لقلمه فﻲ مهاجمة النبﻲ العﻈيﻢ داود  ..مستخدماً اﻻقتطاع والبتر احياناً ،والتدليﺲ

واﻻخفاء تارة اخرى .وهذا لﻼسف الشديد قد أوقعه فﻲ فخ عدم الموضوعية.

واﻻن  ..همسة فﻲ أذن السيد ﻛاتب المقال  ،ﻷقول له :

لماذا تصدق المسلمين والملحدين  ،لتهاجﻢ داود  ..بينما ربﻲ وربك المسيح قد قال عن

داود بأنه يتكلﻢ " بالروح " اي بوحﻲ الروح القدس ؟

  

يقول يسوع سائﻼ اليهود عن المسيح ونسبه :

"إبن من هو فقالوا إبن داود .فقال يسوع :فكيف إذاً يدعوه داود بالروح قائﻼ :قال

الرب لربﻲ إجلﺲ عن يمينﻲ" )متى . (43-41:22

فقوله )بالروح( معناه بوحﻲ الروح القدس وذلك فﻲ مزمور  .110فيسوع يخبرنا بصريح
العبارة بأن داود ﻛان يكتب مسوقاً من الروح القدس !

وتلك شهادة داود النبﻲ عن نفسه ايضاً " :روح الرب تكلم بي وكلمته على لساني "
) صموئيﻞ الثانﻲ .(2:23

وأوضح الرسول بطرس ذلك أيضاً قائﻼ:

"ﻛان ينبغﻲ أن يتﻢ هذا المكتوب الذي سبق الروح القدس فقاله بفم داود عن يهوذا"
)اعمال الرسﻞ . (16:1

اذ قد إستشهد بطرس بالمزامير )مزمور  9:41و  25:69و .(8:109
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يكفﻲ ان الرب القدير يسوع المسيح هو من نسله المبارك .

 

ألﻢ يقﻞ الرب يسوع :

" انَا يسوع ،ارسلْت مﻼ ﻛﻲ ﻻشْهدَ لكُﻢ بِهذِه اﻻمورِ عن الكَنَائﺲ .انَا

اصل وذُر ِيةُ داود ) "رؤيا .(16:22
فهو ذرية داود ) بالتجســد (!

وهو اصﻞ داود ) بﻼهوته (!

فمريﻢ العذراء هﻲ من نسﻞ داود  ..وخطيبها يوسف ) اﻻب القانونﻲ للمسيح ( هو ايضاً

من بيت داود  ..فيكون المسيح بتجسده هو ابن داود !
افتح على أول اصحاح واول آية فﻲ أول انجيﻞ واقرأ :

" ﻛتَاب ميﻼدِ يسوع المسيح ابن داود ابن ابراهيﻢ ) " انجيﻞ متى .(1:1

ويوسف خطيب مريﻢ هو ابن داود :

" اذَا مﻼكُ الرب ِقَدْ ظهر له فﻲ حلْﻢ قَائﻼ» :يا يوسف ابن داود ،ﻻ تَخَف انْ تَاخُذَ مريﻢ
امراتَكَ .ﻻنﱠ الذِي حبِﻞ بِه فيها هو من الروح الُ قدُس ) ".انجيﻞ متى .(20:1

" فَصعدَ يوسف ايضا من الجليﻞ من مدِينَة النﱠاصرة الى اليهودِية ،الى مدِينَة داود التﻲ
تُدْعى بيت لحﻢ ،لكَونه من بيتِ داود وعشيرته ) "،لوقا .(4:2
بﻞ ان مﻼك الرب نفسه قد دعا المسيح بأنه ابن داود :

" هذَا يكُونُ عﻈيما ،وا بن العلﻲ ِيدْعى ،ويعطيه الرب اﻻله ﻛُرسﻲ داود ابِيه ) "لوقا
 .(32:1ربما سيتهمون المﻼئكة بأنهﻢ  " :صهاينة " !!!

ما موقف اﻻستاذ الكاتب اﻵن  ،هﻞ سيكذب المﻼك ايضاً ؟

وحين ظهرت المﻼئكة لرعاة بيت لحﻢ ،بشّروهﻢ بميﻼد المسيح المخلص قائلين :

" انﱠه ولدَ لكُﻢ اليوم فﻲ مدِينَة داود مخَلِّص هو المسيح الرب ) "لوقا .(11:2
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فما الداعﻲ ليولد المخلص فﻲ " مدينة داود "  ،اليﺲ ﻷنه ابن داود الموعود ؟!

وافتح على أول رسائﻞ العهد الجديد واﻛثرها اصحاحات وهﻲ رسالة بولﺲ الرسول الى

رومية واقرأ مطلعها :

" بولﺲ ،عبدٌ ليسوع المسيح ،المْ دعو رسوﻻ ،المفْرزُ ﻻنْجِيﻞ اله ،الذِي سبق فَ وعدَ بِه
جهة الْجسدِ"
بِانْبِيائه فﻲ الكُتُبِ المقَدﱠسة،عن ابنه .الذِي صار منَ نسل داود منِ 

) رومية .(3-1:1

الذي صار من نسﻞ من ؟ من نسﻞ داود !

 

داود هو الشخصية الثانية – بعد المسيح  -الذي سرد عنه الوحﻲ اﻻلهﻲ إصحاحات ﻛثيرة

بلغت حوالﻲ  60اصحاحاً !

واﻷول هو الرب يسوع المسيح الذي أفردت له ﻛﻞ اصحاحات اﻻناجيﻞ اﻻربعة  ..اضافة

الى اصحاحات ﻻ حصر لها فﻲ اعمال الرسﻞ والرسائﻞ.

والعجيب ان اسﻢ " داود " يأتﻲ ﻛاﻻسﻢ الثاني بعد اسﻢ " يسوع " مباشرة  ،حين تفتح

أول صفحة من العهد الجديد أي انجيﻞ متى اصحاح 1

اذ نقرأ  " :ﻛتاب ميﻼد يسوع المسيح ابن داود  ) "..متى !! (1:1
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وفﻲ سفر الرؤيا ) ختام الكتاب المقدس ﻛله ( حدث العكﺲ !

اذ نجد اسﻢ داود هو اﻻسﻢ الذي يرد "قبل" اﻷخير من اسﻢ المسيح !
وﻛأنه ﻛان يﻼحقه بهذا اﻹسﻢ طوال صفحات الوحﻲ ..ﻛإبن داود !

) راجع سفر الرؤ ا اصحاح  22واﻻ ة  16وفيها يذ ر اسم داود  ،وفي اﻻ ة اﻻخيرة
 21يذ ر اسم الرب سوع المس ح  ،دون ذ ر ا اسم بينهما ! (

في الصفحة اﻷخيرة من اﻻنجيل
نقرأ اﻹسم القبل اﻷخير من إسم
المسيح هو إسم )داود(!

ﻻبد من خاتمة قبﻞ نفض القلﻢ عن هذا الرد  ..واقول :

ألﻢ تدرك يا صديقﻲ الكاتب المحترم  ..بأنك فﻲ مهاجمتك للتوراة فأنك تعطﻲ

سهامك للمسلمين  ،الذين يفعلون مثلك ويقفون موقفك فﻲ عدائهﻢ للتوراة ؟ فلماذا

تتقوقع فﻲ خندقهﻢ وحربهﻢ ضد الكتاب المقدس؟
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لماذا تعطيهﻢ مطرقة ليضربوا بها رأس ايمانك ؟ اﻻ تعلﻢ بأنك لو قلت  :التوراة

محرفة ،فحينها سيضحكون قائلين لك :إذن ما يمنع ان انجيلك ايضاً محرف؟!

ببداهة  ،لو جاز تحريف التوراة  ،فلجاز أن يتعرض اﻻنجيﻞ لذات المصير ؟

ارجوك اعد حساباتك ..على اﻻقﻞ ﻛن ايجابياً ،ودافع عن اﻻنجيﻞ وسخر قلمك فﻲ
الذود عنه مقابﻞ هجمات المسلمين الشرسة ضده فﻲ ﻛﻞ مكان ..

استخدم موهبتك لنمو ملكوت المسيح بدﻻ من اهدار وقتك على مهاجمة مقدسات

المسيحيين ،واهدار وقتنا فﻲ اقناعك بفداحة ما تفعﻞ !

تﻢ نشر هذا الرد فﻲ هذه المواقع وغيرها :
http://networkedblogs.com/GpPRS

http://www.almahatta.net/read-2863.htm
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: سواء اﳌطبوعة أو اﳌنشورة على اﻻنﱰنيت، ادرس ﻫﺬﻩ اﳌﺆﻟﻔﺎت ﻟﻸخ جون يو ن
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bloodbrothers303@yahoo.com

 فلن تخسر.التبرع ماديا ً مطلوب ومشكور لمواصلة الخدمة وتغطية تكاليف المنشورات
! فلماذا ﻻ تبدأ اﻵن ؟..  بل ستربح النفوس للمسيح،بعطاءك
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