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  ىىاِداِد الجلع الجلعالىالىززرر وب وباوداود د دككالمِلالمِل
 

(Arabic - King David and Barzillai) 
 
 

 ىىاِداِدالى الجلعالى الجلعرزرز وب وباوداود د دككالمِلالمِل: ن عموا اليديثنَ حوعضوم.. ىأحباِئ
 

سفر ص وِمنالثاِنوئيَلم ى األصاح التاِسحشَع عرنقر أ األعدِماد ى الثاِنناِم الخَإلى  والثالثينس والثالثين: 
 

""وكانوكانب زالزالرر بىىقد اًاً جد جداخَاخَ شَ شَ قد . .كانكاناب اب ننثمانين ثمانين س ةةنَنَ س . .وهوهووع المِل المِلاَلاَل ع كِع ِعك ندىى ِف ِفهِِهقامِتقامِتإإ  ندم م حنَنَحايمأل ألايم نهنهكان كان ر ر جالًالًجع ظيماًظيماً ع  
  ىى حياِت حياِتىىنِِن ِس ِسامامييأأ   كم كمكِِكلمِللمِل ِل ِلىىرزالرزال ب بفقاَلفقاَل. . شليمشليمورورأأ  ىى ِف ِفىىعِِع م مولكولكععأأا ا نَنَأأ و وىىعِِع م متَتَنْنْأأ  رربب اع اعىىرزالرزال لب لبكك المِل المِلفقاَلفقاَل. . جداًجداً

  ككددبب ع عممستطِعستطِع ي ي وهْل وهْلءءىىدِِد والر والربِِب الطي الطيننيي ب بميزميزأأ  هْلهْل. .  سنة سنة ثمانين ثمانيننن اب ابممووالياليا ا نَنَأأ. . شليمشليمورورأألى لى إإ  كِِك المِل المِلعع م مددععصصأأحتى حتى 
بما آكُلا آكُلبموم شْشْأأا ا  ومرربأأ   وهْل وهْلبسسممعأأ  عيأأ  ضاًضاًيصصواتَاتَوالم الم غنينغنينوالم والم غنياِتاِتغنيفلم فلم اذا يكوناذا يكونع ع ببدأأك ك ديضاًضاًيثقال على سي ١.""كِِك المِل المِلىىدِِد ثقال على سي 
 

 عاش داود الملك أياما حالناس له والتفافهم لوة استمتع فيها بحب وكا. حولهِمن القلب حين ن مطمئن 
قوية ثابتة ملكهكانت دعائم .أيام قاسية إذرارةَ ولكنه ذاق م ة انخدع بحيل إبليس فسقط فى الخطي.ها وواجه نتائج. 
ها وكان أشدأنّه فقدسالم هم ر وفىالمزمور . اِهللاعىى تنهد تنهدىى ف فتعبتُتعبتُ"" : بقوله وقتها حالهعن الملك  داودالسادس عب . .

 .ليهة الشعب إ واستمال غالبي.أبشالومد عليه ابنه تمرلقد و. ""ىىذوب فراشذوب فراشأأ  ىى بدموع بدموعىى ليلة سرير ليلة سرير كّل كّلىى ف فعومعومأأ
أبيه عن العرش ليأخذ مكانهمحاوال إقصاء .ومهما كانت الحروب . حرب مريرة بين االبن وأبيه وشبت نيران 

ه أبشالوم وذهب إلى ن وجه ابِمن ورشليم هارباً ترك الملك داود أ. بين ابن وأبيه أن تندلعِمن فليس أبشع .بشعة
 لقد عال . له ولرجاله فى محنته القاسية كان عوناً.دعى برزالى الجلعادى هناك رجال يجد و.محانايم وأقام فيها

 انتهتو ."" جداً جداًألنه كان رجال عظيماًألنه كان رجال عظيماً"" :سجل الكتاب هذا القول عن برزالى أيام إقامته فى محانايم ويالملك كّل
٢. بانتصار رجال داود على أبشالوم ورجالهالحرب

   
 

  فقد سبق وأوصى قواد. مراً فحزن عليه أبوه وبكى بكاء. إذ قتلوه فى الحرب ابن داودابشالوممات  
عودة داود فى طريق  و.اربون كيف يترفقونحت المب وال يعرفُ هى الحرولكن الحرب. جيشه أن يترفقوا به

  وهى وقبل مغادرته لمحانايم. حوله الشعب ثانية بجميع أسباطه جديد التفِّمن  العرشَيتبوأ ل.مالملك إلى أورشلي
 ويكافئه على حسن صنيعه معه وهو . إلى برزالى الجلعادىحسن ي أراد داود أن.البلدة التى آوته حين كان هاربا

مدطار.أبدى اعتذاراً الشيخَ الرجَل ولكن وفضل أن ي كرمابنَ الملك ِكه مهوضاً ِعامن عداود  الملكواستجاب  ..ه
 وبالتأمل فى سيرة الرجل الذى وصفه الوحى ..ىاِد الملك داود وبرزالى الجلع بين شيقٌ وقد دار حديثٌ..لطلبِه

 .اهليا إنَوج أحام وساًرا د نتعلم منه..ِهمِتظ ع سراب كانتْبة أسعب س نكتشفُ. جداًبأنه كان رجال عظيماًً
  

 فحين تحايل أبشالوم بمكر لكسب ....ةةغلبيغلبيأى األأى األ بر بر ينخدع ينخدع ولم ولم الحقّ الحقّرر ناص ناصهه ألنّ ألنّظيماًظيماًعع  رزالىرزالى ب بكانكان:  :  أوالًأوالً 
 كيف  يعرفُ. حكيماًالًج ر كانه ألنّبرزالى األغلبية تيار جرفْ ي لم.. فعال فى جانبه وقد كسبهمأغلبية الشعب

يميزألوالده بين تأديب الرب وال.. والخضوع لمشيئتهه الرافضين عبادت..هألعدائ  وبين دينونة الرب  شكأن  
ه ويرشقه كان يسب لقد و.برزالى سمع قصة شمعى بن جيرا الذى خرج إلى الملك أثناء هروبه من أورشليم

انحاز برزالى ألبشالوم وقد بدا   ما."" له له قاَل قاَلبب الر الر ألن ألنببسس ي يوهوهععدد"" :ه داود بل قال لرجالهمن  يقتص لم..بالحجارة
 .ة على األقلية األغلبيرتْ لو انتصِه بطِشِمن اًذر وحِه على ممتلكاِترصاً ِح على الحياِديقفْ  لم.اً باألغلبيةتها قويوق
 

ولكنه .  منه داود ورجاله عوناً يطلب فلم....هِِه تلقاء نفِس تلقاء نفِسنناء وِماء وِمخَخَطى بسطى بس أع أعهه ألنّ ألنّ عظيماً عظيماًىىاِداِد الجلع الجلعكانكان: : ثانياثانيا 
   ومتعب ومتعب جوعان جوعان الشعب الشعبأنأن""ب قلوبكهم الرحيمة كما جاء بالكتا فقد أدركوا ب.سارع بالمعونة هو وأصدقاؤه
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وعطشانمشوياً مشوياً وحمصاً وحمصاً وعدساً وعدساً وفريكاً وفريكاً ودقيقاً ودقيقاً وآنية خزف وحنطة وشعيراً وآنية خزف وحنطة وشعيراً وطسوساً وطسوساً فقدموا فرشاً فقدموا فرشاً فى البرية فى البريةوعطشان   
 ١.""لوالواككليأليأوعسال وزبدة وضأنا وجبن بقر لداود وللشعب الذين معه وعسال وزبدة وضأنا وجبن بقر لداود وللشعب الذين معه 

 

  قوياً راسخاًاً بل كان اقتناعاوقتي  حماساً يكن لم....طاءطاء عن الع عن العماًماًوو ي ي يكفْ يكفْ لم لمهه ألنّ ألنّظيماًظيماً ع عكانكان: : ثالثاًثالثاً 
 أو يومين واكتفى  برزالى معونته يوماً يقدملم. مكانيات ومهما طال األمد على المساندة واإلعالة بكل اإلوتصميماً

 برزالى أن شك ال.  ورجاله فى محانايم داود سخاء طوال فترة إقامة الملك برزالى بسرور وبكّل لقد أنفقَ.بذلك
 قد  أن الرب لقد كان يعرف هذا الغنى جداً.ةر لدرجة أنه غطى مع أصحابه احتياجات الجماعة الكبي جداًكان غنياً

 .  فى إعالة الشعب الجوعان المتعب والعطشان فى البرية يوماً يقصر لذلك لم..ائتمنه على المال الوفير ليوم كهذا
 

 رابعاًابعاًر : :كانكانع جداً جداًظيماًظيماً ع ألنه ألنه حين حين أع أع طى لمطى لميكن يكن ينتظر ينتظر الم برزالى وقال ئ أراد داود النبى أن يكاف....قابلقابل الم 
  ىىدِِد ثقال على سي ثقال على سيضاًضاًييأأك ك ددبب ع عاذا يكوناذا يكونلملم"" : فأجابه بالقول..""شليمشليمورورأأ  ىى ِف ِفىىعِِع م مولكولكععأأا ا نَنَأأ و وىىعِِع م متَتَنْنْأأ  رربباعاع  "" :هل

 ارتضى  ثقال على أحد وما يكون أنلم يقبْل برزالى .."" عبدك يرجع عبدك يرجعولماذا يكافئنى الملك بهذه المكافأة دعولماذا يكافئنى الملك بهذه المكافأة دع كِِكالمِلالمِل
 . كبيراس وقلٍبس ضمير حن بوازع ِماهرتضى مكافأة نظير واجب أد ا ما..وله الملك فى أورشليمأن يع

 

عولك فى عولك فى أعبر أنت وأنا أأعبر أنت وأنا أ"": لقد قال له الملك  ....خٌخٌيي شَ شَووهه و وههاسباسبنَنَيي  اا م مرفَرفَ ع ع ألنه ألنهظيماًظيماً ع عكانكان: : ساًساًاِماِمخَخَ          
تعوض ليترك المدينة الصغيرة  ها فرصة الكان يبلغ من العمر وقتذاك ثمانين سنة فاذا كان غيره يحسب. ""أورشليمأورشليم

إذا مرض اجتمع حوله أمهر .  يأكل مع الملك على مائدته ويخالط العظماء.ويمكث مع الملك فى المدينة العظيمة
  لم.ت والحفالت فى قصور الملوك فأين تكون؟ا المسلي تكنفإن لم. حساس بملل إمعاناة من وحدة وال االطباء ال

شيخ كذلكها ذلك اليحسب.لم كان عظيماً.يناسبه  بل عرف ماه يخادع نفس  ألنه لميقحم كان .يناسبه ه فيما ال نفس 
 . الهادئة مع أترابه ومع الذكريات الحلوة لثمانين من األعوام انقضت فى سالم وأمان يناسبه الصحبةما
 

 سساًساًاِداِدس : :كانكانع ظيماًظيماً عألنه ألنه ترك هِِه ألوالِد ألوالِد تركأعظم أعظم م اا م  يتركاآل اآليترك بباءقال برزالى الشيخ لداود الملك....اءاء لألبنَ لألبنَاء : 
""هوذا عبدكِك ِكهوذا عبدك ممههامامي ي عبرعبرم م ععسيد سيد ى الملك فأفعل لهى الملك فأفعل لهم اا م  ييححسسننفى عيني فى عيني كفأجاب الملك.""ك : ""إن كمهام يإن كمهام يعبرعبرم ى ى عِِع م

 رزالى بن ابامهم ِكوعبر الملك إلى الجلجال بر وع."" لك لكلهلهى أفعى أفعنِّنِّ ِم ِماهاهتمنَتمنَا تا ت م م وكّل وكّلككييى عينى عين ِف ِفننسسححا يا ي م م له لهلُُلفأفعفأفع
معبنه سليمان بهمسن إلى عائلة برزالى وأوصى أيضا اسجل الكتاب أن داود الملك أح وي..ه.هينفق مال الذى  إن 

 قال داود النبى .. بل يكون بركة مضاعفة له وألوالده ِمن بعدههباء ماله يضيع  لمشيئته الحسب قصد اهللا وتحقيقاً
 ٢.""ية له تلتمس خبزاية له تلتمس خبزا أر صديقا تخلى عنه والذر أر صديقا تخلى عنه والذركنت فتى وقد شخت لمكنت فتى وقد شخت لم"" :ن السابع والثالثيفى مزموره

 

 سابعاًابعاًس : :كانكانبرزالى عظيماً عظيماً برزالى ألن ألن م م غريات العغريات العالم لمالم لمتحجب تحجب ناظري عن عنهِِه ناظري التطلع إلى الس التطلع إلى الس ععادةِِةادالحقيقي ةِِة الحقيقي....لم  
ينسخطواته تدنو ِم أن لملك داودقال برزالى ل..  الحياة األخرىن: ""دعقبر  قبر  عبدك يرجع فأموت فى مدينتى عند عبدك يرجع فأموت فى مدينتى عنددع 

  شريعة الربشريعة الرب"" بل هو الرجل الذى فى ..نفقها فى متع الدنيا الزائلةياقية لة الب فليست األيام القليل..""أبى وأمىأبى وأمى
 .""ررثِمثِم ي يةِِةوفى الشيبوفى الشيب  ررهِِهزز ي يكالنخلِةكالنخلِة"" ..""مسرته وفى شريعته يلهج نهارا وليال كشجرة مغروسة عند مجارى المياهمسرته وفى شريعته يلهج نهارا وليال كشجرة مغروسة عند مجارى المياه

وثمارالِه أعمِه ألوالِدركة بولم ارفِهع.. ٍةولسيرِط عرة تتناقلهجيالًاُلا األجي ب ع٣. جيلد 
 

 عن  عن  خاطئاً خاطئاً ورد ورد وأراح متعباً وأراح متعباً أطعم جائعاً أطعم جائعاًننفمفم""به  ىليتنا نضع برزالى مثال نحتذ.. القارئعزيزى  
 كيف  أتعلم هبنى أن..اوىما السانَأب :الِة الصلكفى ِتى ِع متشترك أخى ليتك .."" حقاً حقاًضالل طريقه كان عظيماًضالل طريقه كان عظيماً

طى ِمأعلكل محتاجقلب ن م وأن تكون . عن العطاء والبذلأكفُّ  وال. خالص الحبدون سرتى فى العطاء السخى 
 فى اسم فادى  صالتىأرفع .. شاكرا إلحسانك على الدوام. بما عندىفياً مكت قانعاً أكون هبنى أن.نتظار لمقابلا

 .من يقبْل إلى ال أخْرجه خَارجاً: من وعدتُ بقوِلك يا  ..لى  استجبتَ قدومخلصى واثقاً أنّك
 

 :إن أردتَ سماع تلك الرسالِة أو غيرها ستجد ذِلك ِفى.. أِخى القارئ العزيز
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