الرد على كيف افنى داود كل ذكر في ادوم ولكن
االدوميين موجودين بعد هذا مباشرة ويقدمون
هدايا؟  1ملوك  11و 2صم 8
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الشبهة

هل داود اباد كل ذكر من ادوم؟
ِ
ِ
ص ُع ِ
يس ا ْل َج ْي ِ
وآب َرِئ ِ
ش لِ َدف ِ
ْن
سفر الملوك االول َ 15 :11و َح َد َ
ث لَ َّما َك َ
ود ُي َ
وم ،ع ْن َد ُ
ان َد ُاوُد في أ َُد َ
ِ
ض َر َ َّ
ش ُه ٍر َحتَّى أَ ْف َن ْوا
وم 16 .أل َّ
اك ِستَّ َة أَ ْ
س َرِائ َ
اموا ُه َن َ
ا ْلقَ ْتلَىَ ،و َ
َن ُي َ
وآب َو ُك َّل إِ ْ
يل أَقَ ُ
ب ُكل َذ َك ٍر في أ َُد َ
ِ
َّ
وم .
ُكل َذ َك ٍر في أ َُد َ
النص يقول نعم ولكن التالي يقول ال

ِ
ار ِع ْن َد ر ُج ِ
ام ِفي
ب َد ُاوُد تَ ْذ َك ًا
ض ْرِب ِه ثَ َم ِان َي َة َع َ
وع ِه ِم ْن َ
صَ
سفر صموئيل الثاني َ 13 8وَن َ
ُ
ش َر أَْلفًا م ْن أ ََر َ
اف ِظ َ ِ
ضع مح ِ
و ِادي ا ْل ِم ْل ِح . 14وجع َل ِفي أ َُدوم مح ِ
ين
ان َج ِميعُ األ َُدو ِم ِّي َ
وم ُكلِّ َهاَ .و َك َ
اف ِظ َ
ينَ .و َ َ ُ َ
َ َُ
َ ََ
َ
ين في أ َُد َ
َّه .
الر ُّ
ان َّ
ص َد ُاوَد َح ْيثُ َما تََوج َ
َع ِب ً
يدا لِ َد ُاوَدَ .و َك َ
ب ُي َخلِّ ُ
فايهما صحيح

الرد

الحقيقة هذه الشبهة نابعة من عدم فهم المشكك لما يقوله الكتاب المقدس
وقد شرحت هذه الحادثة لشبهات أخرى في ملف
عدد الذين ضربهم داود من ادوم ومن الذي قتلهم
وأيضا امر مشابه في
هل قتل داود ثلثي المؤابين بعد ان ضربهم ام ال
فالذكور المقصودين هنا هو من الجيش
وندرس العدد بأختصار
سفر ملوك االول

 15 :11و حدث لما كان داود في ادوم عند صعود يواب رئيس الجيش لدفن القتلى و ضرب كل
ذكر في ادوم
 16 :11الن يواب و كل اسرائيل اقاموا هناك ستة اشهر حتى افنوا كل ذكر في ادوم
داود ارسل ابيشاي واتي داود بعده مباشره واشتعلت الحرب تحت اشراف داود وبقيادة ابيشاي وكان
هناك قتلي وقتل ابيشاي جيش ارام الذي بدا اوال تقريبا  6000رجل ثم لحقهم يؤاب واكمل الحرب
مع ادوم واقام هناك وقتل  12000رجل من ادوم فيكون العدد الكلي  18000رجل من قتلهم
داود .فكل ذكر من الجيش الذي اشترك من ادوم قتله جيش يواب

فالكتاب المقدس وضح في أجزاء أخرى عددهم بالتحديد
فالكالم هنا عن حرب من جيش داود جزء بقيادة يواب وجزء بقيادة ابيشاي حارب ضد جيش من
ادوم ومعه جيش من ارام والحرب اشتعلت في بحر الملح والنتيجة هو ان قتل داود من االثنين
اجمالي  18000محارب
سفر صموئيل الثاني 13 :8
و نصب داود تذكا ار عند رجوعه من ضربه ثمانية عشر الفا من ارام في وادي الملح
الجيش كما قلت هو خليط بين ارام وبين ادوم

ولهذا يطلق علي هذا التحالف اسم ارام فهو صحيح وبخاصه ان ارام هي الدوله االكبر وهي التي
حاربت داود اوال او اسم ادوم فهو ايضا صحيح الن الحرب كانت في وادي الملح داخل ارض
ادوم
سفر اخبار االيام االول 12 :18
و ابشاي ابن صروية ضرب من ادوم في وادي الملح ثمانية عشر الفا
القائد الذي بدا الحرب هو ابشاي الذي اكمل الحرب كقائد هو يؤاب عندما اتي الي ابيشاي اخيه
والدليل
مزمور 60
ادةٌ م َذه ََّب ٌة لِ َد ُاوَد لِلتَّ ْعلِ ِيمِ .ع ْن َد م َحارَب ِت ِه أَر َّ
وب َة
ين َعلَى َّ
س ِّنَ .
ِإل َم ِام ا ْل ُم َغ ِّن َ
ص َ
ام ُ
الس ْو َ
ُ َ
ش َه َ ُ
ام الن ْه َرْي ِن َوأ ََر َ
ََ
ضر ِ
ت.
وم ِفي َو ِادي ا ْل ِم ْل ِح اثْ َن ْي َع َ
س ِخ ْط َ
ش َر أَْلفاًَ .يا اهللُ َرفَ ْ
وآب َو َ َ َ
فَ َر َج َع ُي ُ
ضتََنا .اقْتَ َح ْمتََناَ .
ب م ْن أ َُد َ
أ َْر ِج ْع َنا.
فالعدد الكلي هو  18000والعدد بالتحديد الذي من ادوم هو  12000محارب
بل سفر الملوك نفسه يعود مرة أخرى ويخبرنا ان ادوم برجاله ال يزالوا موجودين
سفر الملوك األول 22
ِ
وم َملِ ٌكَ .ملَ َك َو ِكي ٌل.
َ 47ولَ ْم َي ُك ْن في أ َُد َ
وعندهم جيش ال يستهان به

سفر الملوك الثاني 3
ِ
ِ
 9فَ َذ َهب ملِ ُك إِسرِائ َ ِ
ِ ٍ
اء لِ ْل َج ْي ِ
ش
س ْب َعة أَيَّامَ .ولَ ْم َي ُك ْن َم ٌ
يرةَ َ
وم َوَد ُاروا َمس َ
َْ
َ َ
يل َو َمل ُك َي ُهوَذا َو َمل ُك أ َُد َ
َوا ْل َب َه ِائِم الَِّتي تَِب َعتْ ُه ْم.
حتى نجحوا في
سفر الملوك الثاني 20 :8
ِِ
ِ
وم ِم ْن تَ ْح ِت َي ِد َي ُهوَذا َو َملَّ ُكوا َعلَى أَ ْنفُ ِس ِه ْم َملِ ًكا.
في أَيَّامه َع َ
صى أ َُد ُ

فهذا ما أكده الكتاب المقدس وهذا ما يقصده سفر الملوك وأيضا سفر صموئيل الثاني وسفر اخبار
األيام األول
ولهذا عندما يكمل
سفر صموئيل الثاني 8
ِ
ار ِع ْن َد ر ُج ِ
ام ِفي َو ِادي ا ْل ِم ْل ِح.
ب َدا ُوُد تَ ْذ َك ًا
ض ْرِب ِه ثَ َم ِان َي َة َع َ
وع ِه ِم ْن َ
صَ
َ 13وَن َ
ُ
ش َر أَْلفًا م ْن أ ََر َ
اف ِظ َ ِ
ضع مح ِ
 14وجع َل ِفي أ َُدوم مح ِ
ين َع ِبي ًدا لِ َد ُاوَد.
ان َج ِميعُ األ َُدو ِم ِّي َ
وم ُكلِّ َهاَ .و َك َ
اف ِظ َ
ينَ .و َ َ ُ َ
َ َُ
َ ََ
ين في أ َُد َ
َّه.
الر ُّ
ان َّ
ص َد ُاوَد َح ْيثُ َما تََوج َ
َو َك َ
ب ُي َخلِّ ُ
نفهم ان ال يوجد تناقض
بل كما شرحت في ملف

هل قتل داود ثلثي المؤابين بعد ان ضربهم ام ال
داود وضح لهم انه يستطيع ان يقتل ثلثيهم ولكنه لم يفعل هذا ولهذا اصبحوا يقدموا له هدايا
سفر اخبار االيام االول 18
ُّون ع ِب ً ِ
ون َه َد َايا.
ِّم َ
َ 2و َ
ص َار ا ْل ُموآ ِبي َ َ
ب ُم َ
ض َر َ
وآب ،فَ َ
يدا ل َد ُاوَد ُيقَد ُ
وهذا تحقيق لنبوة
سفر العدد 17 :24
ِ
لك ْن لَ ْيس قَ ِريبا .ي ْبرُز َكو َك ِ
صره و ِ
ِ
ِ
يب ِم ْن
س َ
وم قَض ٌ
ب م ْن َي ْعقُ َ
ً َُ ْ ٌ
َ
اآلن .أ ُْب ُ ُ َ
أ ََراهُ َولك ْن لَ ْي َ
وبَ ،وَيقُ ُ
وآبَ ،وُي ْهلِ ُك ُك َّل َب ِني ا ْل َو َغى.
يل ،فَ ُي َحطِّ ُم َ
س َرِائ َ
ط َرفَ ْي ُم َ
إِ ْ
فهو حطم طرففي مدينتهم ولكنه لم يقتلهم ولهذا استمروا يقدموا له هدايا ليس عن زل ولكن عن
شكر

اكتفي بهذا القدر

والمجد هلل دائما

