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في كل ) الكتاب المقدس ( ارفع الشكر للرب القدير على اعالءه لكلمته المقدسة 
االرض جيال بعد جيل ، واحاطته لها بسور الحفظ والحماية من كل صنوف التحريف 

  ..هل البدع وتفاسير أ
واشكر مخلصي الفادي انه أقام رجاال من جبابرة البأس يدافعون وينافحون عن حق 

االنجيل ضد اضداده واعداءه، سواء من الديانات االرضية التابعة لالنبياء الكذبة ، أو من 
تباع القومية من أمبدأ ، أو المدعين للمسيحية من اتباع الليبرالية المتحررة عن كل 

  .ن في العنصرية والتفاخر العرقيقيالغار
  

    ".  الوجه اآلخر للملك داود : "على طاولتي مقال بعنوان هذه المرة 
htm-http://www.almahatta.net/read.2693 :هنا  منشور 

  
الملك داود " يس عظيم هو بالهجوم والتشنيع على نبي كبير وقدالمحترم  كاتبهمعتدياً 
لمسيحي ان ينسب المسيح اليه وهو الذي اعتاد الفكر ا. جدّ المسيح المبارك ، " النبي
     "! المسيح ابن داود"   : بلقب

عن  –محاوال هذا الكاتب النيل من مكانته وسموه ، عن طريق تصيد اخطائه متغاضياً 
  .، ونتائجها وتوبة داود عنها عن اسبابها وظروفها وردة فعل اله عليها  –عمد 

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

وألن الرب اقامنا خداماً للكلمة ومعلمين بالتعليم الصحيح والبشارة الصادقة ، فالضرورة 
نا المقدس من أي وقعت علي بأن ال أتغاضى عن رد وتفنيد اي هجوم ضد مسيحيتنا وكتاب

  !وأعلنت قصفاً  –! االيمن وااليسر كليهما  –فشمرت عن ساعد الجد . جهة اتانا
  

  :لدي مالحظة سريعة وهي  وقبل الخوض في غمار العاصفة ، 
  

  .ان نهج بحثي يتمثل في اقتباس فقرة من مقال الكاتب ، ثم الرد والتعليق عليها بالترتيب
ر ويطول احياناً بشروحات المهم، بأن الرد قد يقصكما استميح القراء الكرام الع

فمن .. فأرجو موفور صبرهم وفيض إمهالهم  ، لسد الشبهة من كافة جوانبها مستفاضة
بينما الرد عليها وتفنيدها قد   ! السهل القاء عشرات الشبهات ضمن نصف صفحة فقط 

    !!يقتضي ثالثين صفحة من الحجم الكبير 
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الكرام اثناء ردي على هذا المقال ، ألن الرد احياناً يقتضي  فأرجو ان يتحملني القراء
! ) من قرائنها كحال كاتبنا العزيز يقتطعهاخاصة لو كان الكاتب ( وضع النصوص كاملة 

والمعلوم عادة بأن االجابة تطول مساحتها وعمقها أكثر من السؤال الذي قد ال يتعدى 
  :وصدق المثل القائل  .النصف سطر

 " 
 "!  

  
  ..واآلن لنطرق الموضوع مباشرة دون تأخير

  

  
  :يقول الكاتب  

  
إنَّ الذي يطالع قصص الملك داود وسيرة حياته في كتاب التوراة سيُْصعق بالتناقض المثير "

   هذه الشخصية، وذلك بين ما كان كهنتنا يوعظون به ألكثر من ألفي سنة للجدل حول
  وحتى تاريخ اليوم من مدائح وتقديس، وبين حقيقة الواقع المدّونة على صفحات التوراة حول 

بشهادة الكهنة ،ألن معظمهم  ولألسف الشديد فإنَّ أبناء أمتنا اقتنعوا. سيرة هذه الشخصية
، وإن طالعوه فكان بشكل  يقلطويل لم يطَّلعوا على التوراة بشكل دقكل هذا الزمن ا  خالل

    )انتهى االقتباس.." (مكتفيين بما تلقوه من الكهنة  سطحي،
  

  :في نقطتين المحترم بداية اتفق مع الكاتب 
المخترعة والدخيلة على (ان البسطاء يسيرون وراء كالم الكهنة ومراتب الكهنوت :   أوال

مما انتج اجياال من المغيبيين والطقسيين المشابهين . روي وال استفهامدون ت) المسيحية
  .معه كل الحق في هذا! للروبوتات والرجال اآلليين المبرمجين

  
! نجيل، ال بشكل دقيق وال غير دقيقالنسبة االكبر من شعبنا لم تقرأ التوراة وال اال:  ثانياً 

  !!صاحب المقال نفسه السيد وخير مثال أقدمه لهذا الواقع المزري هو
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كتب العهد  وسنثبت للقراء الكرام اثناء رحلة تفنيدنا لهذا المقال بأن الكاتب لم يقرأ 
  .، وهو ما عابه على أبناء أمته لالسفبتسرع القديم اال 

  
  :وما تفنيدي لمعظم اطروحاته وهجومه على النبي داود ، اال انطالقاً من سببين 

  :   األول
كلمته المقدسة والذود والدفاع والمحاماة عنها ، على غرار نهج خدمتنا للرب يسوع و

  : القائل  الرسول بولس
فيلبي (   "وتَثْبِيته االنْجِيل وفي الْمحاماة عنالنِّي حافظكُم في قَلْبِي، في وثقي، " 

  ).17و7:1
  

  :الثاني
  :تحن صدقها، بقولها، بأن نرجع ألدلته ونمتماشياً مع دعوة الكاتب لن 

  
ويمكن  ،موثقين اكتشافاتنا وتعليقاتنا بنصوص من أسفار التوراة دون زيادة أو نقصان"

بأنناال نؤلف قصصاً خيالية ، كي يتيقنوا  لقّرائنا األعزاء الرجوع إلى نصوص تلك األسفار
  ."أو نضيف حكايات منحولة مزورة من عندنا

    )انتهى االقتباس (  
  

رأه عن نفسه في حفرتين قد وقع في ما نفاه وب الكاتب بأن السيد  وسأثبت للقراء
  :متتاليتين

  
     .اقتباسه النصوص مستخدماً البتر والقص واالخفاء : األولى
  " !! قصصاً وهمية وحكايات منحولة مزروة" اختراعه : الثانية

  !! وبالحرف .. وساثبت وقوعه في هذه المطبات 
  

  :اهين ما يستحق الرد عليه من مقاله واآلن لنفند باألدلة والبر
  :اذ يقول الكاتب 
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لم يظهروا لنا إال الوجه المّزين المغشوش، غافلين عن الوجه اآلخر عن عمد كي ".. 

ونحن حين نتصفّح كتاب التوراة ، ال نفعل ذلك  .يستروا على عيوبه، خشية من نقمة ربه
لتجريح ،إنما ابتغاًء لوجه الحقيقة التي أخفاها عنّا رجال الدين، واضعين بقصد اإلساءة وا

أمامنا هدف معرفة كل الحقيقة وليس نصفها، وخطوتنا هذه ال إثم وال ذنب فيها تمشياً مع 
فتّشوا الكتب ألنكم تظنون أنَّ لكم ) " 39:  5(وصية مخلصنا يسوع المسيح في إنجيل يوحنا 

    )انتهى االقتباس ". ( التي تشهد لي فيها حياة أبدية، وهي
  : بقوة الرب وأقول

  .. عزيزي الكاتبلو أكملت االية التي تقتبسها من كالم المسيح 
هذه اآلية .. فأنها كانت ستحيل مقالك الى نقطة الصفر أو ما تحته بمراحل ياعزيزي  

لتي تنتقدها وذلك ألن المسيح قد صادق في تلك الواقعة على كل كتب التوراة ا! فقط 
  .حضرتك

  :اقرأ قول المسيح كامال في القرينة الالحقة
  

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

  ).47و46و40:5يوحنا (؟ " تصدقون كالمي
بكتب موسى فكيف يستطيع اإليمان بكالم المسيح؟ و فإن كان المسيحي ال يؤمن 

هل لكم ! ؟..ان كنتم ال تؤمنون بالتوراة ، فكيف ستؤمنون باالنجيل : بكلمات اخرى 
؟ من ال يؤمن بكتب موسى فهو ال يؤمن بكالم ..اذنان للسمع يا اعداء التوراة لتسمعوا 

  .المسيح
  

  
  :يقول الكاتب 

بدايةً سنبرز الوجه األول الذي وعظ به واعتمده رجال الدين كحقائق للتعريف وتقديس 
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ب مقدس ومدح هذه الشخصية عبر تاريخ اعتناقنا للمسيحية ، واعتماد التوراة ككتا
ه، ثُمَّ سنسرد مقابِلُهُ الوجه اآلخر الحقيقي المدّون على المنز      واعتباره كالم هللا 

فكهنتنا لم يُْطلعونا إال ما عظَّم تاريخ هذا الملك، وأشاد . ة نفسهصفحات كتاب التورا
بسيرته، وإيمانه بالرب ، وخشوعه من عقابه، فوصفوه بمستقيم المنهج والسلوك وطهارة 

. وذلك انطالقاً من رقة صلواته ودعواته وترانيمه... القلب، وأنه قيثارة السماء، وقلب هللا 
حق إلى صيحتي، أنصت إلى صراخي، إصغي إلى صالتي اسمع يا رب لل: ( كأن يقول 

المزامير ... إنصفني يا رب لنزاهة سلوكي). ( 5-1: 17المزامير .......من شفتين بال غش
أما في   ). 9: 25المزامير ...ال تجمعني مع الخطاة وال مع سفاكي الدماء). ( 1: 25

عيّة لربّه، بل لم يلتزم قط الحقيقة فهو ليس كما يصف نفسه في هذه االبتهاالت واألد
وكلها ...}"أي ال تكذب"ال تزني، ال تقتل، ال تنهب، ال تشهد بالزور{ : بوصايا الرب 

جاءت ضمن الوصايا العشرة المعروفة والمدونة على األلواح التي سلمها هللا للنبي موسى 
رس بل أنه زنى، وقتل، ونهب، وكذب، وخدع، ونكر المعروف ، وما. على طور سيناء

نور "وهكذا يبدو كمن يسعى إلى حجب نور الشمس  .كل ما هو شر في عين الرب
بالغربال، لكي يغشنا ويقنعنا بأن الرب كان يكافئه وينصره على أعدائه دائما من " الحقيقة

يكافئني الرب حسب بّري، حسب ( أجل تقائه ونزاهته، وصدق إيمانه وبراءته وبِّرِه فيقول
ني حفظت طرق الرب، ولم أعصي إلهي، ألن جميع أحكامه طهارة يدي، يرد لي أل

أمامي، وفرائضه أبعدْها عن نفسي، وأكون كامالً معه، وأتحفظ من إثمي، فيرد الرب لي 
    )انتهى االقتباس . ( ستجدها كلها في سفر المزامير). َكبِّري وكطهارة يدي أمام عينيه

  : بنعمة القدير  الرد
ن داود كان معصوماً عن الخطيئة ، وال غيره من االنبياء وال الكتاب المقدس لم يعلمنا ا

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

رمزاً البنه الذي سيأتي من نسله أي المسيح  تفحياة داود بحسب قلب اله ، كان 
  :اذ قال.. ى اليه الروح القدس بهذه الحقيقةداود نفسه قد أوح. ل المجدالمخلص له ك

مزمور " ( لَيس من يعمل صالحا، لَيس وال واحدٌ  .الْكُل قدْ زَاغوا معا، فسدُوا" 
3:14(.  

 واقتبس الرسول بولس هذه الكلمات بوحي الروح قائال :  
  ).12:3رومية "( ليس من يعمل صالحا ليس وال واحدٌ .وا معاالجميع زَاغُوا وفَسدُ "
  "هدُ الجم مزَهوعاوا وخْطَاا يعمذِ الْج23:3رومية " ( ا.(  
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المسيح ابن داود له فكل االنبياء كانوا خطاة يحتاجون للتوبة والخالص ، ما عدا  
  : المجد

كُنْت اقول الْحق، فلماذَا لَستُم تُومنُونَ بِيمن منْكُم يبكِّ " " تُني علَى خَطية؟ فانْ 
  ).46:8يوحنا( 
  

انما معصومين فقط من جهة كونهم .. فاالنبياء غير معصومين في حياتهم الخاصة 
  :فهم تكلموا فقط بوحي الروح القدس ، اقرأ . وناقلين لكلمة اله"  أواني الوحي"

  
"  نَّهال  ةيىشطُّ بِمةٌ قوتِ نُبتَا لَم  نَاسا تَكَلَّم لانٍ، بنْسونَ  ادِّيسالْق هال نم ينوقسم 

الْقُُدس وح21:1بطرس  2" ( الر.(  
  

ويقول بولس الرسول . أي أن كُتُب العهد القديم قد كتبها رجال اله بوحي الروح القدس 
  :   وس أن كل كتب العهد القديم موحى بها من اله ونافعةلتلميذه تيموثا

 " هونافع للتعليم والتوبيخ للتقويم والتأديب الذي في  كل الكتاب هو موحى به من ال
 .)17و16:3تيموثاوس  2" (البِر، لكي يكون إنسان اله كامال متأهباً لكل عمل صالح

  
الذي يحوي  " قانون االيمان " فيها يتلىألم تسمع يا عزيزي في الكنيسة ايام اآلحاد ، و

  : احد بنوده على هذه الكلمات
 

 "  الناطق باألنبياء.. وأومن بالروح القدس الرب المحي" !. 
 

ألنهم كانوا رسل . بجميع االنبياء في العهد القديم .. فالروح القدس ناطق باالنبياء 
  ي ما يقوله العهد الجديد اقرأ يا عزيز.. المسيح ، وروح المسيح كان يتحدث فيهم 

 ) :االنجيل ( 
 " نْهع ثحبو ذِي فَتَّشال صخَالال  اءنْبِيا ينثاحب ،كُملجي التال ةمالنِّع نوا عاتَنَب ذِينال ،

هلَيع دِلذِي كَانَ يال قْتوا الم وقْتٍ او يالَّذِي  ا يحسالْم وحريهِمفَشَهِدَ ف قبذْ سا ،
  ).11-10:1بطرس االولى ." (بِاآلالم التي للْمسيح، واالمجادِ التي بعدَها
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القدس فيهم ، وقد تنبأوا عنه وعن النعمة التي جاءتنا " روح المسيح " فجميع االنبياء كان 
  .بخالصه 

  .عالهم الشخصيةاذن نبوات وكتب االنبياء هي المعصومة وليس اف
  . ولو كانوا معصومين العتبرهم الناس من طبيعة اخرى غير طبيعتنا أو مشابهين له  

لكن النبي يمكن ان يخطئ ، مع الوضع في االعتبار ان الخطية عارضة عليه وليست نهجاً 
    .كما انه يقوم من سقطته ويعترف ويتوب عن خطيته. مستمراً لحياته

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

  .)9:102مزمور " (  مزجت شرابي بالدموع  ": وكان يبكي حتى قال 
  

صايا الرب ، إال فخطايا داود كان يعترف بها ، لكن بمجمل خدمته كان ال يحيد عن و   
ال يخفيها عنه وحي الكتاب المقدس ، اذ ( بقضية وحدة بقت كوصمة في تاريخه 

  : وهي كما جاء في سفر الملوك األول )  !الكتاب ال يدلل االنبياء
  
ه بِه النَّ داود عمل ما هو مستَقيم في عينَي الربِ ولَم يحدْ عن َشيء مما اوصا "

  ).5:15ملوك  1(  "قضية اوِريا الْحثِيِ  كُل ايام حياته، اال في
  

كان يتعترف ويتوب   فكل حياته كان متمسكاً بوصية الرب ، وحين كان يقع في خطأ 
وخطيته العظيمة ضد اوريا الحثي قد اعترف بها وتاب عنها بقوة واصرار ، وقد عاقبه 

فمن . وسجلها عليه الوحي كنقطة ضعف في التقرير األخير عن حياته. شديداً الرب عقاباً
باصرار  يتحامللكن الكاتب . الظلم ان يذكروا خطية داود وال يذكروا توبته وحبه للرب

مفتشاً عن خطايا داود دون االلتفات الى توبته ومحبته للرب ، وذلك تشويهاً لسيرته 
  . في الكتاب المقدس ككلومكانته ليتسنى له بعدها الطعن 

  
  :وما ابلغ قول داود عن البشر الذين يتصيدون له ويطاردونه 

  
كَثيرةٌ وال اسقُطْ في يدِ اْنسانٍ   "   هماحرنَّ مال ،ِبدِ الري يقُطْ فلْنَسصم 2" (  ف

14:24.(  
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  :كيل هجومه على النبي العظيم داود ، قائال  المقال كاتبيتابع 
  
ولما كان ضمنياً عارفاً تمام المعرفة بأنَّ ِحيَّله وآالعيبه لن تنطلي على أحد من الذين "  

يعرفون سيرته، فهو يعرف في ذاته بأنه كاذب وخاطىء وفاسد وشّرير في عين الرب كل 
    )انتهى االقتباس " ( أن يقنعنا عبر التاريخ بعكس هذا أيام حياته، إالّ أنه يحاول

  !)؟(" يعرف في ذاته بأنه كاذب " : ب ، النبي داود بعبارة صعبة يهاجم الكات
النفسي على " االسقاط "ميز بين الحق والباطل ، فيمارس يبدو ان السيد الكاتب لم يعد ي

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

  ؟ المحترمداود ما يتهمه به هذا الكاتب  اقترفوال ادري متى 
  

هذه االعترافات الرائعة بيده يكتب ،سهل من يحاول اخفاء الحقيقة واقناعنا بعكسها 
، حين اعترف بخطاياه كاتباً اياها بأحرف رها داود النبي بوحي الروح القدسكالتي سط

؟ هل من يملك مسكة من عقل بإمكانه اتهام نفسه لو ) 51( الخالد  من نور في مزموره
  لم يكن صادقاً؟

  
  :يواصل الكاتب كيل هجومه الظالم ليقول 

  
  ...غافالً جرائمه بحق الفلسطينيين والكنعانيين واآلراميين والعمالقة والعمونيين "  
الرب لن يحاسبه على هذه  الشعوب األخرى، آمِالً كأمل اإلبليس بالجنة بأنَّ   وغيرهم من  

طوبى للذي ُغِفَر إثمه، وُستِرْت خطيئته، طوبى لرجل : ( الجرائم بل سيغرها له كما يردّد
  ) ".2-1: 32المزامير ....ال يحسب له الرب خطيئته، وال في روحه غش

    )انتهى االقتباس (  
  : مة المسيحبنع الرد

.. مفرغاً اياها من معناها  ير سليمةغيقتبس الكاتب كلمات المزمور الخالدة بطريقة 
ه على هذه الجرائم بل سيغفرها يحاسب"ملك داود بأنه يرجو ان الرب لن ناسباً لل

  !"له
وكالعادة يقتبس الكاتب ما يهواه ويضعه بطريقة الكلمات المتقاطعة ، لكي يقنع القراء 
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  !!ولو غصباً عن عقولهم وأفهامهم  بافكاره
وليقرأه جيداً وبعين بصيرة  32بأن يفتح ثانية المزمور الــ  رمالمحت لذلك ادعو الكاتب

وليكتشف كيف ان داود قد طوب االنسان المغفور  –على االقل مع نفسه  –وبصدق 
االثم والمستور الخطيئة في حالة عدم سكوته واخفاءه لخطاياه وكتم ذنوبه ، انما 

  ) :5- 3( مور االيات باعترافه بها وتوبته عنها ، وهذه كلماته في ذات المز
  
 " كُلَّه  موييرِي الزَف ني مامظع تيلب كَتا سمل  
  اليلا وارنَه لَيع قُلَتدَكَ ثنَّ يال .ظقَيال ةوسبى يلي اتوبطر تلوتَح .هالس.  
وانْت رفَعت   »اعتَرِف للربِ بِذَنْبِي«: تقلْ. اعتَِرف لَكَ بِخَطيتي وال اكْتُم اثمي 

  ).5- 3:32مزمور . " ( اثام خَطيتي
  !زعم الكاتب العزيزوليس ان داود كان يرجو ان الرب لن يحاسبه على خطاياه كما 

  
  :الكاتب مواصال هجومه  يقول

في عصرنا هذا ألعتبرت  لكن في واقع األمر والحقيقة لو أن هذا الملك كان يحكم اليوم"
جرائمه جرائم إبادة ضد اإلنسانية ، ولُحكم عليه باإلعدام أوبالسجن المؤبد ،هذا حسب 

   شرائع اإلنسان ،
فكم باألحرى ستكون شدة عقوبته حين يطبق الرب عليه قوانين شريعته ووصاياه التي لم 

. ي ، والُمَهّوْس في ُعشق النساءيلتزم بها الملك داود الجّزار الُمخاتل ، ناكر الجميل ، الغاز
    )انتهى االقتباس " ( 

  :بنعمة الرب وأقول
التي كان  –بدال من النبش وراء سيرة النبي العظيم داود جدّ المسيح الفادي، واخطاءه 

ملوك آشور " انسانية "  هال كان الكاتب قد حدثنا قليال عن   -يعترف بها بحزن ودموع 
وحرق وقتل  ة واحتاللها وتدمير مدنها وقراهاعفشعوب المستضل ، ومجازرهم بحق الوباب

واخذهم عبيداً  ،سرهم وسبي ما تبقى منهم من اطفال ونساءأساكنيها وتشريدهم ، و
  !؟..مكبلين باالغالل الى آشور وبابل 

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

  !يبنوا لهم القصور الفارهة ؟لمجاناً و لخدمتهميد والسبايا ، الحصول على العب
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والتوراة صريحة في اظهار خطايا بني ( صحيح ان هذا كان عقاباً السرائيل على خطاياه 
ولكن هذا العقاب هو قضاء السماء ) ..  وحيها رائيل اكثر من اي شعب آخر، لصدقاس

ألنا امبراطور لو ساذ . ن الناحية االرضية كننا نسأل مول. العادل ، وعصا الرب لتأديبهم 
عتداء على دولة صغيرة لم وامرك العليا للقوات المسلحة باالأبابل لماذا اعطيت 

  !السبي والعبيد وااليدي العاملة المجانية :  ليس سوى ؟ الجوابتهاجمك
لو كان أحد ملوك االشوريين 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 

  
  :افتعال االتهامات ، ليقول  يواصل الكاتب المحترم

  
  لو أمعنّا النظر في تفاصيل سيرته المذكورة في سفر صموئيل األول"   
  )انتهى االقتباس" ( ،لخيانته لعلمنا بأنه كان ُمطاَرداً من قبل الملك شاول كي يقضي عليه 

  
  

.. داود لشاول خيانة تثبتبأن يقدم دليال واحداً على مزاعمه ..  المحترماتحدى الكاتب 
   !دليل واحد فقط 

  
). 21:16صم 1" (  حامل سالح" ن له لقد كان داود جندياً وفياً مخلصاً لشاول وكا

وشاول كما قال . وكان يعزف له على العود بتراتيل وترانيم فيذهب عنه الروح الردئ
  :داود يسى قائال له  وبأوبعث الى " أحبه جداً "  قد  الوحي

  "قُولى يسى يلا لشَاو لسرفَا :»دَ نجو نَّهي الامما داود فقيلنَييي عةً فم1" (   ع 
  ).22:16صم 

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 العمالق ، 

: دس بالقول وعلق الوحي المق). 9-7:18صم  1: اقرأ ( فدخل الحسد الى قلب شاول 
"  امياال كُل  ددَاوا لدُوع لشَاو ارص29:18صم  1" (   و.(  

صم  1( وكما أنقذ الرب داود من االسد والدب ، وكما انقذه من جليات العمالق 
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  !!، هكذا أنقذه الرب من يد شاول)37:17
  

: علمنا يسوع المسيح الذي " المخلص " كان داود يعيش وكأنه تحت مبادئ ابنه 
وهكذا كان داود يسامح ويحب ). 39:5متى " (   أعدائكم باركوا العينكم أحبوا "

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

  
بل العكس هو  -! كاتب ناسجاً تهمة من خيالهكما يزعم ال –   فلم يكن خائناً لشاول

  .. اذ ان شاول هو من كان يخون داود .. الصحيح 
فبعد ان وقع . ال سيما في كل مرة كان شاول يقع فيها بين يدي داود وتحت رحمة سيفه 

كان يمكن لداود ان يقتله ) 24صموئيل اصحاح  1( شاول مرة بيد داود في المغارة 
   :نه ، ومنع رجاله من أذيته قائالفا عويرتاح منه، لكنه ع

" هالرِجل قَالف : لبق ني ماشَا لح  ِبالر  رمهَذا اال لمعنْ اا
  ).6: 24صموئيل 1" (هو الربِ  مسيح   الَيه، النَّه  فامدَّ يدِي  الربِ،  بِمسيح  بِسيِدِي،

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

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

" ر؟ وطَارِدم نْتا نم اءر؟ ويلائرسكُ الم جخَر نم اءرتٍويكَلْبٍ م اء ! اءرو
  ).14:24صم  1" (  برغوثٍ واحدٍ 

  !واعترف شاول بمعروف واحسان داود وبكى 
لكنه رجع الى الغل والحقد على داود .. بكاء شاول لم يكن توبة انما يقظة مؤقتة لضميره 

  !وفعال اتق شر من احسنت عليه .. 
  

سنقرأ فيه بأن شاول قد خان داود )  26اصحاح   (فبعد اصحاحين بالضبط، أي في 
ثة آالف شيطان من يتقدمهم ثال( وجهز جيشاً عرمرماً مكوناً من ثالثة االف جندي 

لمطاردة داود المسكين الذي سبق وان عفا عن شاول الشرير الذي وقع ) !شياطين الحقد 
  !؟...فمن هو الخائن اذن ، لو كان لديكم ذرة أمانة !!بين يديه 
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وتحت مرمى  ثانيةبدال من وقوع داود بيدهم ، حدث العكس، اذ وقع شاول بيد داود 

  !داود 
  فهل قتله ؟ هل جرحه لكي يعوقه عن مطاردته ثانية ؟

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

  
كان قائداً عظيماً في اخالقه ومحبته ، اذ لم يسمح لنفسه بأذية شاول وال سمح لجنوده 

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

13:26-16.(  
وقد ارجع داود رمح الملك . وعاتبه ايضاً بحزم وادب.. كلم داود شاول بكل احترام و

صم  1( وهو كان ذات الرمح الذي استخدمه شاول مرة الغتيال داود .. شاول اليه 
10:19 .(  

دون رمحه وسالحه فأعاده اليه دون ان داود بنبل اخالقه ان يعود الملك وقد استكثر 
والرب يرد علَى كُلِ واحدٍ بِره وامانَتَه، النَّه قدْ دفعكَ  : " قائال . يطلبه الملك منه

 ِبالر يحسلَى مدِي ادَّ يمنْ اا شَاا لَمدِي ويل موالْي ب23:26صم  1" (  الر.(  
  

الرب بيني يقْضي  .. "وعاقب شاول واماته بالحرب .. وفعال الرب قضى لداود 
   ).12:24صم  1" (   ولكن يدِي ال تَكُونُ علَيكَ وينْتَقم لي الرب مْنكَ،  وبينَكَ 

  
؟ هل فرح وتهلل ، أو على  فيما بعد فماذا كان موقف داود لسماعه بخبر هالك شاول

  !العكس حدث بل  كال ؟..االقل ارتاح وتنفس الصعداء 
انما بكاه ورثاه من كل القلب بل شق  ،وت عدوه ومطارده لسنواتفلم يشمت داود لم
وجعل كل من حوله يتأثرون ويبكون ، ولعن جبل جلبوع النسكاب .. ثيابه لهذه الفاجعة 

    :وبكى داود وصام حزناً على موت شاول .. دم شاول عليه
  
"  ِالر يعمكَذَا جا، وهقزمو هابيث داوكَ دسمافهعم الِ الَّذِينا   .جكَوبوا ونَدَبو
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 هنانَ ابوَناثلَى يعو للَى شَاوع اءسلَى الْموا اامصتِ ويلَى بعو ِببِ الرلَى شَععو ،
  ).12و11:1صم  2" ( اسرائيل النَّهم سقَطوا بِالسيفِ 

  
ورثاه داود ). 16و15:1صم 2( ه قتل على شاول بل أمر داود بقتل الغالم الذي أدعى ان

  .)27و17:1صم 2( بقصيدة حزن 
  

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

 "  الْحانِ ووببحانُ الْمونَاثيو لاشَاوهِمتوي ما فتَرِقفي ا لَمهِماتيي حانِ فلْو . خَفا
  . مع ان شاول لم يكن حلواً لداود ابداً ). 23:1صم  2" (  من النُّسورِ واشَدُّ من االسودِ 

  
ان داود . لكن داود ال يحمل في قلبه حقداً على عدوه ال في حياته وال ايضاً في مماته

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

كُل مشيىتي، رجال حسب قلْبِيوجدْت داود بن يسى  "  نَعصيذِي سال ".  
  .) 22:13أعمال ( 

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

  !؟..حقدهو
    :وبعبارته القائلة  )سامحه الرب (  وأذكركم ثانية بثقة الكاتب بنفسه

  
ويمكن لقّرائنا األعزاء الرجوع إلى نصوص تلك األسفار ، كي يتيقنوا بأننا ال نؤلف  "

     !!! ."منحولة مزورة من عندنا قصصاً خيالية أو نضيف حكايات
وقد تحديته ليثبت .. فزعمه بأن داود كان خائناً لشاول، مجرد فبركة اتهام ال يسنده دليل 

  .كالمه بنصوص كتابية بدال من التلفيق
  

  :يقول الكاتب 
سأهلك يوماً بيد شاول "لذلك هرب إلى أرض الفلسطينيين طلباً للنجاة وباعترافه الشخصي" 
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خير لي من أن اهرب إلى أرض الفلسطينيين فييأس شاول مني وال يفتش عليَّ بعد  فال شيء
فجاء إلى أرض ) "  1:  27صموئيل األول ...(في جميع تخوم إسرائيل فأنجو من يده

فخدع " جت"ملك " أخيش"الفلسطينيين ومعه ستماية من رجاله، وطلب األمان من الملك 
األمان واألرض " أخيش"وث بالسموم القاتلة فأعطاه بالكالم المعسول المل" أخيش"الملك 

عن غزواته واعتداءاته على " أخيش"لكن داود كان يغش ويكذب على . التي طلبها رحمة به
الشعوب األخرى طيلة مكوثه في أرضه لسنة وأربعة أشهر، بعيداً عن عيون الملك 

عرش المملكة  وحين مات الملك شاول استولى على) 7-6:  27صموئيل األول (شاول
    )انتهى االقتباس (  . "فخان الفلسطينيين واستولى على أرضهم وغزاهم وذلَهم

  : بنعمة الرب الرد
ين ، بعد ان ملكه الرب على ادعاء مختلق بأن داود قد خان الفلسطيني يلقي الكاتب

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

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

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

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

داولَى دتِّشُوا عفيل ِينيينطسلالْف.  نصحى اللا لنَز داود عما سملصموئيل  2" ( و
17:5 .(  

عادوا ايضاً في فترة الحقة وهجموا على ارضه .. وبعد ان هزم المعتدين في حرب دفاعية 
    ).22:5صموئيل  2.. ( 

؟ أم ان الموضوعية واألمانة ال حرمة لهما لكي يخونهما ..فأين الخيانة التي اقترفها داود 
  الكاتب بهذا الشكل ؟

  
  :يقول الكاتب  " شهوات الغزو والقتل عند داود : " تحت هذا العنوان الجارحو

  
   شهوات الغزو والقتل عند داود" 
وفي غزواته هذه . دن الجشوريين، والجزريين، والعمالقةقام بعمليات غزو ونهب على م -1
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كان ال يبقي على أحد ال رجل وال إمرأة وال طفل بل كان يقضي عليهم جميعاً ثمَّ يأخذ بنهب 
أغنامهم، وبقرهم، وحميرهم، وجمالهم وجميع مقتنياتهم من ثياب وأدوات 

وب يهودا اليرحمئيين، كذلك غزى مدن جن - 2  ). 9 – 8:  27صموئيل األول .(.وأواني
وجنوب القنيئيين وكان يسلك مع أهاليهم كعادته في القضاء عليهم عن بكرة 

   ). 11 – 10:  27( صموئيل األول ...(أبيهم
كما ذكرنا أعاله بأنه بعد أن احتلَّ أرض الفلسطينيين وأذلهم ونهبهم ناكراً الجميل الذي  -3

المؤابيين وصاروا له عبيد يقدمون  ضرب داود. فعلوه معه لحمايته من بطش شاول
حين تغلب على هدد عزر بن رحوب ملك صوبة  - 4 ). 2-1:  8صموئيل الثاني ...(هدايا

عند نهر الفرات أخذ منه ألفاً وسبعماية فارس، وعشرين ألف راجل، وَعْرقََب الملك داود 
داود من ولّما جاء أرام دمشق لنجدة هدد عزر ملك صوبة ضرب . جميع خيل المركبات

آرام إثنين وعشرين ألف رجل، وجعل داود محافظين في آرام دمشق وصار األراميون 
    )انتهى االقتباس ).." (  6 – 3:  8صموئيل الثاني ....(لداود عبيداً يقدمون هدايا 

  : بنعمة الرب الرد
فهل يريد ان يترك النبي داود مدن اسرائيل مباحة لينهبها ! هذه طرافة من الكاتب 

  الراميون ويسلبوها ؟ا
أم ان يترك شعبه عرضة لالبادة والسبي ؟ او ان يترك رجاله ليقتلهم االراميون في ساحات 

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

  :يقول الكاتب 
  
دت تاريخ الملك داود اقترف -5" ثت وسوَّ ها في مدينة أبشع جريمة بحق اإلنسانية التي لوَّ
عاصمة بني عّمون فبعد إن احتلها قائد جيوشه يوآب ، أرسل إلى داود رسالً كي " َربّة"

فجمع . كي يكون احتاللها بإسم داود بدالً من يوآب" ربة"يجمع كل الشعب ليذهب ويحتل 
كانت " ربة"ال حظ تالعب الكتبة ألن (وحاربها وأخذها" ربة"داود كل الشعب وذهب إلى 

فأخذ التاج عن رأس ملكهم المصنوع من الذهب والحجر الكريم ) محتلة من قبل يوآبمسبقاً 
ووضعهم تحت عن رأسه ، وأخرج غنيمة المدينة كثيرة جداً وأخرج الشعب الذي فيها 

ُهْم في أتون اآلجر وهكذا صنع بجميع مدن بني . مناشير ونوارج حديد وفؤوس حديد وأَمرَّ
)". (  31 – 26:  12صموئيل الثاني ... (عب إلى أورشليمعّمون ثم رجع داود وجميع الش

    )انتهى االقتباس 
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لنقرأ النص جيداً على ضوء الترجمات االخرى ، فيتضح للمنصف المعنى الحقيقي الذي 
  : التبس على الكاتب

  
  : الترجمة المشتركة

والنَوارج وفُؤوس  يرِ وأجبرهم على العمل بالمناش  وأخرج سكَّانَها منها"
هكذا فعل بِجميع مدُِن بني عمونَ، ثم رجع مع . وعلى االشتغالِ بصناعة اللِّبن الحديدِ،

شليمإلى أور الجيش"  
  

  :  الترجمة الكاثوليكية
المناشيرِ وعلى نَوارِج الحديدِ وفُووس   وجعلَه على وأخرج الشَّعب الذي فيها"

. وهكذا صنع بِجميع مدُنِ بني عمون  .  وجعل منه على اعمالِ قوالبِ االجر  يد،ْ الحد
  " .ورجع داود كل الشَّعبِ إلى أورشَليم

  
  : ترجمة كتاب الحياة

. وافْرانِ الطوبِ والفُووس وفرض علَيهِم اْلعمل بِالْمعاوِلِ والْمنَاشيرِ   واستَعبدَ اهلَها"
لَةامعمال ذِهه ثْلبِم ِينيونمعدُنِ الم لها يعمج لامعى . ولا هشيج رائسو داود ادع مث

يمشَلورا".  
  

اذن نفهم النص بشكل سليم وهو ان داود قد وضعهم تحت المناشير والنوارج بمعنى انه 
  ..نجارة وقطع اخشاب وحراثة وغيرها   لكعما استخدمهم

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

والنص العبري هو .. فالنص العبري ال يفهم منه انه ذبحهم انما اتخذهم كعمال وعبيد 
  .المعول عليه

فال ".  وبنيت بهااقترنت بزوجة : " ربية ايضاً تحوي عبارات شبيهة مثل بل واللغة الع
انني عاملتها كبناية تحتاج الكمال بناءها باالسمنت والحديد "  بنيت" يفهم من كلمة 
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  ..!!المسلح 
فكيف اذن نقرأ في نبوة ..ثم لو كان داود قد فعل ذلك ببني عمون وأبادهم بتلك الطريقة 

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

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

  :الكاتب  يقول
أّما جريمة أمره بمقتل إبنه أبشالوم على يد قائد جيوشه يوآب فحدث وال حرج حين ثار  -6"

 - 17 -16 - 15 - 14- 13ليغتصب منه العرش، صموئيل الثاني األصحاحات ضد والده 
  )انتهى االقتباس (   ".18
  
  

  
بل  –بكل جرأة  الكاتبكما يزعم السيد  –احداً لقتل ابنه ابشالوم " يأمر " فداود لم 

  !العكس هو الصحيح 
  .يقتل أحداً ابشالوم) ال ( هو أصدر األوامر المشددة بأن 

 " القَائ تَّاياو بِيشَاياو وآبكُ يلمى الصواو شَالُومبتَى اي بِالْفقُوا لفتَر.  يعمج عمسو
  ).5:18صموئيل  2" (  حين اوصى الْملكُ جميع الروساء بِابشَالُوم الشَّعبِ 

  
  !؟.. "أمر بمقتل ابنه " فأين قرأ الكاتب ان داود  

  
  !وتمنى لو كان هو الذي هلك عوضاً أن ابنه .. كما انه بعد مقتله رثاه ببكاء شديد 

يا ! يا ابني ابشَالُوم، يا ابني، يا ابني ابشَالُوم: وكَانَ يبكي ويقُول وهو يتَمشَّى "
  )33: 18صم 2"(  ا ابنييا ابشَالُوم ابني، ي ! لَيتَني مت عوضا عنْكَ

  
  .هذه المشاعر االبوية ال يقدرها ويستوعبها أعداء الكتاب المقدس
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 - 15 -14- 13: " ارقام اصحاحات من صموئيل الثاني هكذا  الكاتبلقد وضع السيد 
  !!وكأنه يعلمنا العد والحساب " ..  18 -17 -16

عالوة على انه لم يحدد ..  مثال)  18الى  13اصحاح : ( وكان االجدر ان يكتب هكذا
بقتل ابنه ابشالوم على يد " أمر"اي نصوص بأرقام االيات ليثبت زعمه بأن داود قد 

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

   :وأذكركم للمرة الثانية بثقة الكاتب الزائدة بنفسه وبعبارته القائلة 
ويمكن لقّرائنا األعزاء الرجوع إلى نصوص تلك األسفار ، كي يتيقنوا بأننا ال نؤلف  "

    ." !!!قصصاً خيالية أو نضيف حكايات منحولة مزورة من عندنا
  !؟...كمعاملة العدو " الصدق " لماذا يعامل الكاتب .. ومازلت اتعجب 

  
  :يقول

رجم داود وعبيده بالحجارة قال  وأجمل عبارة نطق بها شمعي مخاطباً الملك داود بعد" 
)... أي شيطان(أخرج ،أخرج يا رجل الدماء ، ورجل بليعال: "الرجل وهو يسب ويشتم داود

    )انتهى االقتباس (   ). ". 7 - 5:  16صموئيل الثاني (
  : بنعمة الرب الرد

  !هنا قام صاحبنا الكاتب بإقتطاع النصوص وتحريف معناها 
يقول ( .... ) ال ان يستبدل فيه باقي الكالم بوضع نقاط مفض فالنص الذي لم يكمله
  :داود في ذات الشاهد 

  
لماذَا يسب هذَا الكَلْب الميت سيِدِي الملكَ؟ دعني «: فَقَال ابِيشَاي ابن صرويةَ؟ للْملكِ" 

هسار عقْطفَا ربعكُ.»المال فَقَال :»ي وا لةَمويري صنا بي كُمل ! قَال بنَّ الرال بسي وهعد
هل :داود بس .قُولي نمهَكذَا؟ : و لاذَا تَفْعمي   " لنىكَافيي وذَلَّتلَى ما نْظُري بالر لَلع

موبِهذَا الْي هتبسم ضوا عرخَي ب12:16صموئيل  2( " الر .(  
ونذكركم بقوله انه وضع  .وهذه عبارة يبدو أنها أزعجت صاحبنا الكاتب فأخفاها

   !!واضح جداً (!!) .. "  بال زيادة وال نقصان" النصوص كاملة 
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  :تحت عنوان صعب يقول الكاتب 
  
ض ليطلب أبشع فضيحة في البيت الملكي كانت حين خدع أمنون والده الملك بحجة المر.1  فضائحه النسائية"

منه أن يرسل أخته غير الشقيقة تامار التي كان يعشقها كي تعد له طعاماً 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 
لطعام بل طلب منها أن تنام معه، وبالرغم من كل توسالتها لعدم فعل جريمة عار المشينة ا

    )انتهى االقتباس ). " (  14 - 7:  13صموئيل الثاني .. (هذه فإنه لم يسمع لها فإغتصبها
  

  : بنعمة الرب لردا
ة شبهاته الواهنة الكاتب بعناية فائقة بجعل هذه الحادثة المريرة األولى ترتيبياً في قائمقام 

  ) ..  فضائحه النسائية( ضد الملك النبي داود تحت عنوان 
  فلماذا ؟) 1( واعطاها رقم 

  لنا بأن هذه الحادثة مصوراًذلك لكي يشوش على االذهان حقيقة يخفيها ، 
. اود مع بثشبع زوجة اوريا الحثيحادثة د)  قبل(  وقائعهاقد جرت ) أمنون مع اخته (  

تعتبر ضمن العقاب االلهي ضد داود وبيته بسبب خطيئته  حادثة أمنون هذه مع العلم ان 
  .مع بثشبع

اما حادثة داود مع بثشبع )  13صموئيل اصحاح  2( حادثة امنون واغتصابه حدثت في 
.. فالكاتب اراد قلب االحداث )  11اصحاح ( فقد وقعت قبل ذلك بزمن وسردت في 

   !!فتأمل 
  

يلتزم الكاتب االمانة التاريخية، وتتبع االحداث ويجعل حادثة  كان األنزه واالصدق ان
  !أمنون التالية لحادثة بثشبع، ال قبلها 

  !!بأن الرب لم يعاقب داود  الخاطئلكنه يريد جعلها قبال لكي يعطي االنطباع 
  .وكتابه المقدس فحملة هذا الكاتب اساساً ليست ضد داود حقيقة انما ضد اله داود
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على داود بسبب خطيته مع  الربعقاب  الحادثة البشعة ، كانت من ضمن هذه:   أوال
فأدخله في سلسلة من العقوبات التأديبية عقاباً لفعلته .. اذ قبح في عينيه فعلة داود. بثشبع

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

  .اوريا الحثي
  

فأمنون ظن أنه .. ع الشهوة ذكر الوحي المقدس هذه الحادثة ليرينا بشاعة وخدا:  ثانياً 
ا ، يذكر الكتاب انه اذ بعد ان اغتصبه. ثامار ، بينما كان ذلك مجرد شهوة جسدية" يحب"

  !أبغضها بغضة شديدة ، وطردها بعنف من البيت 
  

اذ ولدت هذه الحادثة مرارة بين اخوين وهما أمنون .. المغتصب ينال جزاءه اخيراً   : ثالثاً 
فقرر ابشالوم الثأر واالنتقام من أخيه ، وفعال بعد مرور ). شقيق ثامار ( وبين اخيه ابشالوم 

، أقام ابشالوم حفلة دعا اليها أمنون ، وأوصى غلمانه ان ) هدأ األمور غالباً لت(   سنتين
). 29-28:13صموئيل  2! ( يقتلوا أمنون متى طاب قلبه بالخمر ، وفعال قتلوا أمنون 

  فتذللت ثامار بنت داود وقعدت. وهذه كانت نتائج الخطية من جميع الجهات
.. ، وأبغض األخ أخيه ، ثم قتله ) 20:13صم  2(في بيت ابشالوم أخيها "  مستوحشة"  

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

  
  :يقول الكاتب 

كانت المرأة بينما كان الملك داود يتمشى مساًء على سطح قصره رأى امرأة تستحم و -2"
جميلة المنظر جداً، فسأل الملك عنها فقيل له هذه بتشبع بنت أليعام امرأة أوريا الحثّي فأرسل 
رسالً إلحضارها ودخلت إليه فاضطجع معها ثمَّ رجعت إلى بيتها، وحين شعرت بأنها حبلت 

أرسلت وأخبرت الملك بذلك، ففكر الملك لو أنه يرسل لحضور زوجها من جبهات الحرب 
بأن حساب القرايا ال ينطبق على (حتماً سينام مع زوجته وتضيع الحكاية لكن كما يقال 

بعث الملك بطلب أوريا لمقابلته، فحضر المحارب أوريا ودخل على الملك ) حساب السرايا
لكن كل محاوالت الملك ليستدر أوريا للذهاب إلى بيته كي ينام مع زوجته ذهبت أدراج 

عليه االستمتاع بزوحته بينما زمالؤه هناك على ساحات القتال ،  الرياح ألن أوريا صعب
مما اضطر الملك ليطلب من قائد جيوشه يوآب كي يضع أوريا في نقاط الحرب المميتة فقتل 

    )انتهى االقتباس ." ( أوريا، وتزوج الملك بتشبع وصارت زوجة شرعية مفضلة
  : بنعمة الرب الرد
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واالنبياء جميعاً غير معصومين في حياتهم ) .. فهو غير معصوم ( لقد اخطأ داود ...نعم 

   !الشخصية، فهم من جنس البشر وليسوا مالئكة 
  .كما سبق وان شرحنا بتفصيل في ردنا أعاله 

  !ان دفع الثمن غالياً .. وكانت نتيجة خطيئته ومالحقته المرأة جميلة 
  

      
  

وكتب اعظم مزمور للتوبة وهو المزمور الحادي .. فان داود النبي قد ندم واعترف بخطأه 
  !؟ والخمسين ، هل قرأته عزيزي الكاتب 

  :اقرأ بعض الدرر من مزموره الخالد .. لقد ندم واعترف وتاب 
  
  ) لى بثشبعناثان النبي بعد ما دخل ا لداودعندما جاء اليه  مزمور. المام المغنين ( 
كَثْرة رافَتكَ امح معاصي. ارحمني يا اَله حسب رحمتكَ   "   بسح.  

  .اغْسلْني كَثيرا من اثمي، ومن خَطيتي طهِرني 2
  .النِّي عارِف بِمعاصي، وخَطيتي امامي دائما 3
كُو في اليكَ وحدَكَ اخْ 4 تَزكَ، والقْوي اف ررتَتَب كَيل ،تنَعكَ صنَييع قُدَّام الشَّرو ،تاط

  .قَضائكَ
  .هانَذَا بِاالثم صوِرت، وبِالخَطية حبِلَت بِي امِي 5
  .ني حكْمةًها قَدْ سِررت بِالحقِ في الباطن، فَفي السرِيرة تُعرِفُ 6
7 رهطوفَا فَاي بِالزنِرهط .الثَّْلج نم كْثَر ا ضيبي فَالْناغْس.  
  .اسمعني سرورا وَفرحا، فَتَبتَهِج عظام سحقْتَها 8
آثامي 9  كُل  حامو ،ايايخَط نكَ عهجو تُراس.  

10  ف ا اخْلُقيا نَقيقَلْبلاخي دف دِّدا جيمتَقسا موحرو ،ها اَلي ي.  
  .ال َتطرحني من قُدَّام وجهِكَ، وروحكَ القُدُّوس ال تَْنِزعه منِّي 11
  .رد لي بهجةَ خَالصكَ، وبِروح منْتَدِبة اعضدْني 12
13 الَقكَ، ورةَ طمثاال لِّمعونَفَاجِعركَ ييلاةُ اخُط.  
  .نَجِني من الدِّماء يا اَله، اله خَالصي، فَيسبِح لساني بِركَ 14
  ).15- 1:51مزمور " ( يا رب افَْتح شَفَتَي، فَيخْبِر فَمي بِتَسبِيحكَ 15
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يكمل القصة بل توقف عند االية في النقد فلم  تجريحهوطبعاً لتحامل الكاتب المحترم 

  فلماذا ؟.. 26
   !عن توبة داود وعقاب الرب له  ذلك لكي ال يقرأ أحد حرفاً واحداًو

كيف قبح األمر في عيني الرب    :لنقرأ 
  
 "27  هل تارصو ،هتيى بلا اهمضو داود لسرةُ انَاحمتِ الضا مملو هل دَتلوةً وارام

  ). 27:11صموئيل  2." ( فقَبح في عينَي الربِواما االمر الَّذِي فعلَه داود   .ابنًا
  

  :واآلن لنقرأ العقاب ، ألن الرب ال يدلل انبياءه عل حساب قداسته 
  
 "1 داولَى دانَ انَاث بالر لسراف .يلا اءفَجهل قَالو ه :» ،دَةاحو دِينَةي منِ فالجكَانَ ر

يرفَق اآلخَرو يا غَنمنْهدٌ ماحو.  
  .وكَانَ للْغَنيِ غَنَم وبقَر كَثيرةٌ جِدا 2
اها ورباها وكَِبرت معه ومع واما الفَقير فَلَم يكُن له شَيء اال نَعجةٌ واحدَةٌ صغيرةٌ قَدِ اقْتَنَ 3

كَابنَة. بنيه جميعا  هل كَانَتو ،هنضي حف تَنَامو هسكَا  نم بتَشْرو هتقْمل نم كُل تَا.  
4 قَرِهب نمو هغَنَم نخُذَ مانْ يفَا افَع ،ِيغَنال لجى الرلا فيض اءذِي  فَجفِ اليلضل ِىيهيل

 هيلا اءذِي جال لجلرل ايهيرِ وفَقال لجةَ الرجَخذَ نَعفَا ،هيلا اءج«.  
حي هو الرب، انَّه يقْتَل الرجل «: فَحمي غَضب داود علَى الرجل جِدا، وقَال لنَاثانَ 5
كَ،الذل لفَاع  
6 افٍ وعضةَ اعبرةَ اجالنَّع دري قشْفي مل نَّهالو رمهذَا اال لفَع نَّهال«.  
7 ددَاوانُ لنَاث قَالف :»لجالر وه نْتا !يلائرسا لها بالر التُكَ : هكَذَا قحسنَا ما

يلائرسلَى اكًا علم ،لدِ شَاوي ننْقَذْتُكَ ماو  
وانْ . واعطيتُكَ بيت سيِدِكَ ونساء سيِدِكَ في حضنكَ، واعطيتُكَ بيت اسرائيل ويهوذَا 8

كَذَا وكَذَا   .كَانَ ذلكَ قَليال، كُنْت ازِيدُ لكَ 
9 ل ِبالر مكَال  تتَقَراذَا احمفِ، ليبِالس ثِّيحا الورِيا ؟ قَدْ قَتَلْتهنَييي عف الشَّر لمتَع

  .واخَذْت امراتَه لكَ امراةً، واياه قَتَلْت بِسيفِ بني عمونَ
ذْت امراةَ اورِيا الحثِّيِ ، النَّكَ احتَقَرتَني واخَواآلنَ ال يفارِق السيف بيتَكَ الَى االبدِ 10

  .لتَكُونَ لكَ امراةً
11 بالر الكَ : هكَذَا قنَييع اممكَ ااءسآخُذُ نكَ، وتيب نم كَ الشَّرلَيع يمقنَذَا اها
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 الشَّم هذِه نيي عكَ فائسن عم طَجعضيقَرِيبِكَ، فل يهِنطعاوس.  
12  سالشَّم قُدَّامو يلائرسا يعمج قُدَّام رمهذَا اال لفْعنَا ااو ِِربِالس لْتفَع نْتنَّكَ اال«.  
الرب ايضا قَدْ «: فَقَال نَاثانُ لدَاود. »قدْ اخْطَات الَى الربِ «: فقَال داود لنَاثانَ 13

  .ال تَموت. خَطيتَكَ نََقل عنْكَ
فَاالبن المولود  ،غير انَّه من اجل انَّكَ قدْ جعلْت بِهذَا االمرِ اعدَاء الربِ يشْمتُونَ 14

وتمكَ ي14-1:12صم  2" ( ل.(  
  

  :فكتابنا المقدس يقول 
   ).7:6غالطية " (  ايضاً  الذي يزرعه االنسان اياه يحصد "

  :   وهذا درس لنا ولكل االجيال  .وهكذا كان العقاب االلهي لداود
  
واآلنَ ال يفارِق السيف بيتَكَ الَى االبدِ، النَّكَ احتَقَرتَني واخَذْت امراةَ اورِيا  "

  .)10:12صموئيل الثاني " (  الْحثِيِ لتَكُونَ لَكَ امراةً 
  

ولم يفارق السيف بيت .. لكتهالوم على ابيه الملك ليستولي على مموهكذا تمرد ابش
  !!داود

وحتى ال يتصور الناس أن اله ال يبالي بالخطية، حفظ اله روحه، وكشف في الوقت 
نفسه عن عدالته الصحيحة، فإذا كان قد قتل أوريا بسيف بني عمون، فسيلحق السيف 

ة في جنح الظالم، فسيأتي أقرب الناس إليه بيته إلى األبد، وإذا كان قد ارتكب الخطي
  !!..ليضطجع مع نسائه في وضح النهار، وتحت عين الشمس

  
 ر واألقسى من كل ذلك هو بل واألم..  

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

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

  
حي هو الرب، انَّه يقْتَل الرجل «: فَحمي غَضب داود علَى الرجل جِدا، وقَال لنَاثانَ" 

  ".نَّه فَعل هذَا االمر والنَّه لم يشْفقال  ويرد النَّعجةَ اربعةَ اضعافٍ  الفَاعل ذلكَ،
  

لقد تم ذلك بالضبط .. مجداً لك يا رب " .  أربعة أضعاف.. يرد : " ودقق على قوله 
  !اذ مات له أربعة أبناء .. على ابناء داود 
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1 – 
2– 
3– 
4–  
  

لكنه عوقب بأربعة اضعاف، بالضبط كما خرج الحكم ) رجل واحد(لقد قتل داود اوريا 
  .كم العادلفما هذا االله العجيب الح. نفسه من فم داود

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

  :خاتمة داود 
م النَّ داود عمل ما هو مستَقيم في عينَي الربِ ولم يحدْ عن شَيء مما اوصاه بِه كُل ايا" 

،هاتيا  حورِيا ةيضي قف الِاِيث5:15ملوك  1"( الْح.(  
  .وهذا درس وتحذير وعبرة لالجيال 

  
  !هذه جريمة نكراء بكل المقاييس : والخالصة نقول 

اذ ارسل اليه الرب النبي ! لم يعف نفسه من تبعيات هذه الجريمة .. وفاعلها الملك داود  
وسطر لنا .. .وقد اعترف داود بجريمته ..ناثان لكي يسمعه بقضاء وعقوبة الرب عليه 

  .. وقد عاقبه الرب عقاباً شديداً  . 51أعظم مزمور للتوبة وه المزمور 
.. وتفككت اسرته .. وقد مات اربعة ابناء لداود . وقد أمات ابنه الذي ولد من الزنى 

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

  .. وخطيئة داود هذه اعتبرت كلطخة سوداء في تاريخه . كتاب الرب 
ولكن ال يعني هذا   .لكي يكون عبرة لغيره.. التفاصيل وقد سجلتها التوراة بكل أمانة وب

   .وننسى اعماله العظيمة وخدمته للرب.. بأن كل حياته كانت سيئة 
هل من العدل االشارة باصبع االدانة الى ذنب داود ، دون االشارة الى : عزيزي الكاتب  

  !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 
هم لو لم تكن حقيقية ، د مسيحكيف يعقل ان يذكر اليهود هذه الخطيئة على ملكهم وج

  !والتوراة المقدسة ال تحابي وجه انسان مهما كان ؟
  من انا وانت لكي ندين خطيئة انسان ؟... راجع نفسك ارجوك 

   !بحجر  داودمن كان منا بال خطيئة فليرجم 
  

مرِ اعدَاء جعلْت بِهذَا اال غَير انَّه من اجل انَّكَ قَدْ : " حقاً صدق الرب القائل لداود 
  ).14:12صم  2" ( الربِ يشْمتُونَ

  ..ومازال اعداء الكتاب المقدس يشمتون بسبب خطية داود هذه 
  !ويمارسون الظلم بسببها ويدينون االيمان المسيحي بعين واحدة 

  

  :يقول الكاتب 
الذي ورث الملك عن .إسمه سليمانأعرج دعى فخلَّف منها أول ولد مات ثُمَّ ولد آخر  " 

  )انتهى االقتباس )." (  26 – 2:  11صموئيل الثاني ...(أبيه داود بمساعي أمه بتشبع
  

  : بنعمة الرب الرد
هو من أورث سليمان المملكة حقيقة، حتى لو سعت له فيه أمه بثشبع مذكرة داود  الرب

  :اقرأ ). 31- 15:1ملوك 1( بوعده ووصيته لسليمان 
كَانَ في قَلْبِي اْن ابني بيتًا السم الربِ الهِي«: ال داود لسلَيمانَوقَ"  فَكَانَ الي َكالم  . يا ابني، قَْد 

القَائ ِبفَ: الرنَّكَ سي المتًا السيي بنتَب ةً، فَاليمظا عوبرح لْتمعا ويرا كَثمد فَكْتَقدْ س اءدِم ْكت
هوذَا يولَدُ لَكَ ابن يكُونُ صاحب راحة، وارِيحه من جميع   . كَثيرةً علَى االرض امامي

فاجعل سالما وسكينَةً في اسرائيل في . اعدَائه حوالَيه، النَّ اسمه يكُونُ سلَيمانَ
هاميا . ه هلْكم يسكُر  ِتبثاا وبا نَا لَهانًا، واب يكُونُ لي وهي، ومتًا السيي بنبي و

  ).10-7:2اخبار االيام  1" ( علَى اسرائيل الَى االبدِ
  

وليس كما يحاول الكاتب . فالذي سمح وأمر بتمليك سليمان بعد أبيه داود هو الرب االله



27 
 

  "! باألعرج  "  لطعن بطرف خفي ضد سليمان، الذي وصفهالغمز وا
فالشتائم الغير مبررة تنساب بتلقائية سلسلة من قلم كاتبنا المحترم ، ال سيما حين يتعلق 

   ..!األمر بأنبياء الكتاب المقدس
  

  
  

  : )سامحه الرب (  يقول الكاتب
  
اليمن ( ال ننسى كيف أغوى واعتدى سليمان إبنه على ضيفته بلقيس ملكة سباكذلك  -3"

َي إبن الحكيم) وأثيوبيا ، وهي التي نشرت الديانة اليهودية في وولدت منه ولداً ُسّمِ
ل...(والخليج.ممالكها   )انتهى االقتباس " (  )  13 – 1:  10.الملوك األوَّ

  : بنعمة الرب الرد
؟ هل تظن  عزيزي الكاتبال ننسى ماذا ؟ لماذا تشمل القراء معك ! ؟ "كذلك ال ننسى"

  !بأن الجميع مثلك يتحاملون على ما يجهلون دون ان يفتحوا صفحة واحدة من كتاب 
   !؟..، بأن سليمان اعتدى على ملكة سبأ " ال ننسى " فأين قرأت لكي تقول 

  !هل قرأتها في الكتاب المقدس ؟
السالمية والتفاسير التي تكتض بالخرافات وحواديت ألف ليلة وليلة أم قرأتها في الكتب ا

  !؟..وشهريار الملك الذي أذل شهرزاد 
بأنك لم تقرأ هذه الحدوتة الطريفة طوال حياتك ، ولم تقع عليها " نسيت " أم تراك  

  عيناك مطلقاً يا عزيزي ؟
  

الملوك (المقدس  ثم بماذا كنت تفكر وتشطح بخيالك وانت تضع الشاهد من الكتاب
  هل كنت تعتقد بأن القراء الكرام سينجرفوا معك ويصدقوا )  13 – 1:  10 األول

  ؟..ها ويعتقدوا بورودها في الشاهد المشار اليه تريد نسيان التي ال"  الحدوتة" 
 180ي يحوي ما يناقض زعمك الذ( أوتظن انك لمجرد ايرادك للشاهد الكتابي 

ولن يكتشفوا مدى الضغينة والحنق ضد أنبياء  ، عدك أحد، أنه لن يفتش ب)!درجة
    ؟..الكتاب المقدس ، كالذي تستخدمه لنشر االدعاءات الال تاريخية والال عقالنية 

من الموضوعية لتضع أمام القراء هذا النص الذي % 1أال يتوجب عليك ان تستخدم ولو 
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  :على ما تسرده من كذب تندم  اقرأه ثانية لعلك..   تشير اليه دون ان تكتب منه حرفاً
  
 "  1 لائسبِم نَهتَحتَمل تَتاف ،ِبدِ الرجمانَ لملَيرِ سا بِخَببكَةُ سلم تعمسو.  
2 جحا وا جِديرا كَثبذَها وابيطا لَةامال حا، بِجِمجِد يمظبٍ عكوبِم يمشَلورى الا تَتةً فَاار

  .واتَت الى سلَيمانَ وكَلَّمتْه بِكُلِ ما كَانَ بِقَلْبِها. كَرِيمةً
  .لم يُكن امر مخْفيا عن الملكِ لم يخْبِرها بِه. فَاخْبرها سلَيمانُ بِكُلِ كَالمها 3
  يمانَ، والبيت الذِي بنَاه،فَلَما رات ملكَةُ سبا كُل حكْمة سلَ 4
 وطعام مائدَته، ومجلس عبِيدِه، وموقف خُدَّامه ومالبِسهم، وسقَاتَه، ومحرقَاته التي كَانَ 5

  .يصعدُها في بيتِ الربِ، لم يبق فيها روح بعدُ
  .صحيحا كَانَ الخَبر الذِي سمعتُه في ارضي عن امورِكَ وعن حكْمتكَ«: فَقَالت للْملكِ 6
7 بِه رخْبا مل فذَا النِّصوفَه ،نَاييع ترصباو تتَّى جِىح ارخْبدِّقِ االصا ملةً . وكْمح تِزد

مذِي سرِ الخَبلَى الا عحالصو تُهع.  
  .طوبى لرِجالكَ وطوبى لعبِيدِكَ هوالء الواقفين امامكَ دائما السامعين حكْمتَكَ 8
9 يلائرسا ِيسلَى كُرلَكَ ععجبِكَ و رذِي سكَ اللها بكًا الراربم كُنيل . بحا بنَّ الرال

 ا يلائرساابِرا وكْمح رِيتُجكًا، للَلكَ معدِ جبى االل«.  
كَرِيمةً 10 لم ياتِ . واعطتِ الملكَ مىةً وعْشرِين وزْنَةَ ذَهبٍ واطيابا كَثيرةً جِدا وحجارةً 

لم تْهطعذِيِ اال ،ةكَثْري الِيبِ فكَ الطذل ثْلدُ معانَبملَيكِ سللْما لبكَةُ س.  
وكَذَا سفُن حيرام التي حملَت ذَهبا من اوفير، اتَت من اوفير بِخَشَبِ الصنْدَلِ كَثيرا  11

ةكَرِيم ةارجبِحا وجِد.  
12 تِ الريبزِينًا لابرنْدَلِ دالص انُ خَشَبملَيس لما فَعاببرا وادوعاكِ، ولمتِ اليبو ِب

غَنِّينلْمل .مويى هذَا اللكَ انْدَلِ ذلخَشَبِ الص ثْلم ري ملتِ واي مل.  
واعطَى الْملكُ سلَيمانُ لملكَة سبا كُل مشَْتهاها الَّذِي طَلَبت، عدَا ما اعطَاها  13

يانَاملَيكِ سلالْم مكَر  بسح ا. اهبِيدُهعو يا ههضرلَى اا تبذَهو تفرانْصف".  
  

هذا النص المقدس يناقض حكاياتك السندبادية عن اعتداء سليمان على بلقيس  
  !!وانها نشرت الديانة اليهودية في الخليج "  ابن الحكيم  "ووالدتها البن سمى 

  
" المنطق " الحيرة والعجب، اذ كيف ومن أين استعرت حضرتك أو اشتريت  وتنتابني
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قامت بنشر .. بأن الملكة التي اعتدى عليها سليمان واغتصبها  قارئالذي سيقنع أبسط 
   !؟اليهودية في ممالكها "   ديانته "

 بعد.. سليمان وتعادي ديانته تلك الملكة بينما العكس هو المفترض وقوعه أي ان تفضح 
  !!!ان اعتدى عليها وهي ضيفته 
  !لن يمرروا قلماً على قرطاس  الختالقبدون ا اتعجب ان البعض يعتقد انهم

  
!  

  : الكاتب  يقول
بالرغم من بيت حريمه الذي كان يحوي على أربعين امرأة بما فيهم خليلته بتشبع، حين  -4"

من كثرة األغطية الصوفية  شاخ داود كان يدَّعي بأنه يشعر بالبرد القارس في الليالي بالرغم
التي كانوا يضعونها عليه، مما اقترح عبيده للبحث عن فتاة فتية عذراء كي تنام معه لكي 

ل ...(.تدفئه، فجاؤوا له بـ أبيشج الشونمية وكانت رائعة الجمال  ).  5 – 1:  1الملوك األوَّ
لشقيق أدونيا على يد وهذه الفتاة هي التي كانت السبب الذي دفع سليمان لقتل أخيه غير ا

ل .... (بناياه بن يهويادع ألنه تجرأ بطلب الزواج من أبيشج    ). 29 – 13:  2الملوك األوَّ
هذا هو الوجه الآلخر البشع للملك داود الذي أخفى الكهنة عنا كل هذه اآلثام والشرور الذي 

    )باس انتهى االقت.." ( إقترفها الملك داود، وأظهروا لنا فقط الوجه المغشوش
  :بنعمة الربالرد 

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

فالمسيحي الحق ال يطعن بكتابه المقدس لو كان .. شبهة قديمة يكررها المسلمين 
على العموم نشرح للكاتب الغير موضوعي ما خفي عليه من معاني لهذه . ياً حقاًمسيح

  ..الحادثة 
اذ يذهب بعض الشارحين على ان شيخوخة داود المبكرة وارتعاشه الشديد والدائم كان 

! ضمن العقاب االلهي عليه الذي دام طوال الباقي من عمره ألجل قضية أوريا الحثي 
الدفء حتى مع الكسوة ، اذ يقول الرب لشعبه الذي انشغل فمن انواع العقاب عدم 
  ).6:1حجي " (   تَكْتَسونَ وال تَدْفاونَ   : "بنفسه دون هيكل الرب 

ياب الدنيا من تدفئة قلبه فمن يبعد نفسه عن الدفء االلهي فستعجز كل أغطية وث
  !وضميره
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اي لم يدخل عليها ، وان "  الم يعرفه "اما الفتاة ابيشج التي اختاروها لداود ، فأنه 
كانت معتبرة كزوجة ، وهذه المالحظة تقدم الدليل والتوضيح لعزم أدونيا ابن داود من 

طلبها للزواج بعد وفاة ابيه داود، فقتله سليمان لجرأته وتعديه، بعد ان كان أدونيا قد اعلن 
مرد بتقدمه للزواج من وهنا فاض مكياله المت. نفسه ملكاً مخالفاً ارادة الرب وارادة أبيه

"  وصفة طبية" فالفتاة لم يعاشرها داود لسبب انها كانت بمثابة .ابيشج فنال عقابه العادل
وهذا العالج كان .. تقوم بواجب تقديم العالج لملك شيخ مريض " حاضنة " او ممرضة 

ي وقد اخبر المؤرخ الشهير يوسيفوس عن هذا العالج الطب.. ممارساً عند اليونانيين 
اذ كان يصفه كعالج )  Galen( وتحدث عنه الطبيب اليوناني الشهير جالين ..للشيوخ 

   .يوناني الصحاب تلك الحاالت
كان الجدر بالكاتب ان يسأل ويبحث وينقب بشكل علمي محايد قبل ان يطلق العنان و

ليس مستخدماً االقتطاع والبتر احياناً، والتد.. لقلمه في مهاجمة النبي العظيم داود 
  . وهذا لالسف الشديد قد أوقعه في فخ عدم الموضوعية. واالخفاء تارة اخرى

  : ، ألقول له كاتب المقالالسيد  في أذنهمسة .. واالن 
بينما ربي وربك المسيح قد قال عن .. لماذا تصدق المسلمين والملحدين ، لتهاجم داود 

  ؟اي بوحي الروح القدس " بالروح " داود بأنه يتكلم 
  

 :يقول يسوع سائال اليهود عن المسيح ونسبه  
قال : قائال يدعوه داود بالروح فكيف إذاً : فقال يسوع. إبن من هو فقالوا إبن داود" 

  ) .43-41:22متى " (الرب لربي إجلس عن يميني
خبرنا بصريح فيسوع ي. 110معناه بوحي الروح القدس وذلك في مزمور ) بالروح(فقوله 

  ! العبارة بأن داود كان يكتب مسوقاً من الروح القدس 
  "  روح الرب تكلم بي وكلمته على لساني : "شهادة داود النبي عن نفسه ايضاً وتلك

  ).2:23صموئيل الثاني (  
وأوضح الرسول بطرس ذلك أيضاً قائال:  

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

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

  :ألم يقل الرب يسوع  
كي الشْهدَ  يسوع، انَا  "  الم لْتسرا سكَنَائال نورِ عماال بِهذِه كُمنَا .لا 
ا لةُ   صِيذُرو  داو16:22رؤيا (  " د(.  
  

  )!بالتجســد ( فهو ذرية داود 
  )!بالهوته ( وهو اصل داود 

هو ايضاً ) االب القانوني للمسيح ( وخطيبها يوسف .. فمريم العذراء هي من نسل داود 
  !يح بتجسده هو ابن داود فيكون المس.. من بيت داود 

  :افتح على أول اصحاح واول آية في أول انجيل واقرأ 
  "يحسمال وعسدِ ييالم تَابك  ناب  داود  يمراهبا ن1:1انجيل متى " ( اب(.  

  
  :ويوسف خطيب مريم هو ابن داود 

 "القَائ لْمي حف هل رهقَدْ ظ ِبكُ الرالذَا ما :» فوسا يي  ناب داود،  ميرخُذَ منْ تَاا تَخَف ال
  ).20:1انجيل متى ." ( النَّ الذِي حبِل بِه فيها هو من الروح الُقدُس. امراتَكَ

  
 "،ةودِيهيى اللا ةرالنَّاص دِينَةم نم يللجال نا مضيا فوسدَ يعفَص  لى ادِينَةم  داوي  دتال

هنكَول ،محل تيى بتِ  تُدْعيب نم  داود  ،هتيرشع4:2لوقا " ( و.(  
  :بل ان مالك الرب نفسه قد دعا المسيح بأنه ابن داود  

  
 " يسكُر  لهاال بالر يهطعيى، ودْعي ِيلعال نابا، ويمظكُونُ عهذَا ي داود بِيهلوقا " ( ا

  " !!!صهاينة : "   المالئكة بأنهم نوسيتهم ربما ).32:1
  ؟ ايضاً  ، هل سيكذب المالك اآلن الكاتبموقف االستاذ  ما 

  :وحين ظهرت المالئكة لرعاة بيت لحم، بشّروهم بميالد المسيح المخلص قائلين 
 " مويال كُمدَ للو نَّهي اف   دِينَةم  داود بالر يحسمال وه خَلِّص11:2لوقا " ( م.(  
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  !، اليس ألنه ابن داود الموعود ؟" مدينة داود " فما الداعي ليولد المخلص في 
وافتح على أول رسائل العهد الجديد واكثرها اصحاحات وهي رسالة بولس الرسول الى 

   :رومية واقرأ مطلعها 
 دَ بِهعفَو قبذِي سال ،هال نْجِيلزُ الفْرمال ،والسر وْدعمال ،يحسمال وعسيدٌ ل

هناب نع،ةقَدَّسمكُتُبِ الي الف هائنْبِيذِي. بِاال  اردِ صسالْج ةِجه نم داود لَنس نم "  
   
  !من ؟ من نسل داود  الذي صار من نسل

  
    

الذي سرد عنه الوحي االلهي إصحاحات كثيرة  -بعد المسيح  –داود هو الشخصية الثانية 
   !اصحاحاً 

اضافة .. واألول هو الرب يسوع المسيح الذي أفردت له كل اصحاحات االناجيل االربعة 
  .مال الرسل والرسائلالى اصحاحات ال حصر لها في اع

حين تفتح مباشرة ، " يسوع " بعد اسم   الثاني  االسمكيأتي " داود " والعجيب ان اسم 
  1أول صفحة من العهد الجديد أي انجيل متى اصحاح 

  ) !!1:1متى .." (  داود المسيح ابن  يسوع كتاب ميالد

   
 

فما الداعي ليولد المخلص في  
وافتح على أول رسائل العهد الجديد واكثرها اصحاحات وهي رسالة بولس الرسول الى 

رومية واقرأ مطلعها 
 "بع ،سولب دَ بِهعفَو قبذِي سال ،هال نْجِيلزُ الفْرمال ،والسر وْدعمال ،يحسمال وعسيدٌ ل

هناب نع،ةقَدَّسمكُتُبِ الي الف هائنْبِيبِا
 ).3- 1:1رومية ( 

الذي صار من نسل

داود هو الشخصية الثانية 
اصحاحاً  60حوالي بلغت 

واألول هو الرب يسوع المسيح الذي أفردت له كل اصحاحات االناجيل االربعة 
الى اصحاحات ال حصر لها في اع

والعجيب ان اسم  
أول صفحة من العهد الجديد أي انجيل متى اصحاح 

كتاب ميالد: " اذ نقرأ  
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  ! حدث العكس  )ختام الكتاب المقدس كله ( 

  !المسيح األخير من اسم " قبل"الذي يرد اسم داود هو االسم 
   !كإبن داود .. حقه بهذا اإلسم طوال صفحات الوحي

ا اصحاح  ة  22راجع سفر الرؤ ة االخيرة  16واال ر اسم داود ، وفي اال وفيها يذ
ر ا اسم بينهما  ح ، دون ذ سوع المس   ! )رب 

  

  :واقول .. البد من خاتمة قبل نفض القلم عن هذا الرد 
تعطي  كبأنك في مهاجمتك للتوراة فأن .. المحترم  تدرك يا صديقي الكاتب

للتوراة ؟ فلماذا سهامك للمسلمين ، الذين يفعلون مثلك ويقفون موقفك في عدائهم 
  ؟حربهم ضد الكتاب المقدسهم وع في خندق

في الصفحة األخيرة من االنجيل 
نقرأ اإلسم القبل األخير من إسم 

 )!داود

 

(  وفي سفر الرؤيا
اسم داود هو االسم  نجد اذ 
حقه بهذا اإلسم طوال صفحات الوحيوكأنه كان يال 

ا اصحاح (  راجع سفر الرؤ
ر اسم ال 21 ر ا اسم بينهما يذ ح ، دون ذ سوع المس رب 

  

  
  

البد من خاتمة قبل نفض القلم عن هذا الرد 
تدرك يا صديقي الكاتب ملأ 

سهامك للمسلمين ، الذين يفعلون مثلك ويقفون موقفك في عدائهم 
ع في خندقتتقوق

في الصفحة األخيرة من االنجيل 
نقرأ اإلسم القبل األخير من إسم 

داود(ح هو إسم المسي
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التوراة : علم بأنك لو قلت ؟ اال ت مطرقة ليضربوا بها رأس ايمانكلماذا تعطيهم 
  !؟انجيلك ايضاً محرف إذن ما يمنع ان  :لكسيضحكون قائلين ، فحينها محرفة

  يتعرض االنجيل لذات المصير ؟ لجاز أنفتحريف التوراة ،  جازلو داهة ، بب
  

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

مهاجمة مقدسات استخدم موهبتك لنمو ملكوت المسيح بدال من اهدار وقتك على 
  !واهدار وقتنا في اقناعك بفداحة ما تفعل  ،المسيحيين

   
   http://networkedblogs.com/GpPRS   : وغيرها في هذه المواقع ا الردهذتم نشر 

2863.htm-http://www.almahatta.net/read  
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ن ، سواء املطبوعة أو املنشورة على االنرتنيت ادرس هذه املؤلفات   :لألخ جون يو
        
       
         
           
   
       
       
      
       
       
                   
– 
– 
– 
 
– 


yahoo.combloodbrothers303@  

فلن تخسر . التبرع مادياً مطلوب ومشكور لمواصلة الخدمة وتغطية تكاليف المنشورات
 !فلماذا ال تبدأ اآلن ؟  ..بل ستربح النفوس للمسيح بعطاءك، 


