أبيجايــــــــــــل
صموئيل األول ٢٥
القس سامى حنين

من بين صفحات الكتاب المقدس ،وما ال يزيد
عن ثالث صفحات ،يسجل لنا الوحي قصة
اعتراضية تشق األحداث التاريخية ،وتوقفنا
أمام شخصية ال نعرف عنھا الكثير .فلم يذكر
الكتاب شيئا ً عن نسبھا .بنت من ھي؟ أو ألي
سبط تنتمي؟ وال كيف نشأت؟ وماذا تعلمت؟
لكن ما سجله لنا ،ھو سماتھا الشخصية .وبھذا
يؤكد الوحي الحقيقة التي تبرزھا كل شخصيات ھذا الكتاب وھي :
أن اإلنسOOOان ال يعرف بمن ھو؟ وال لمن ينتسOOOب؟ بل من يكون ھو ،ماذا
انجز ،و كيف أثر في حياة اآلخرين.
أبيجايل شOOOخصOOOية نسOOOائية ،ربما ال يعرفھا الكثيرون ،لكنھا شOOOخصOOOية
عظيمOOOة ،والغريOOOب أن عOOOدم معرفتنOOOا بھOOOا،ال يرجع لظھورھOOOا بجوار
شخصية أخرى أخذت األضواء ،فأضحت ھي متوارية في الظل ،كباقي
شخصيات ھذا الكتاب .بل على العكس ،فوجودھا بجوار شخصية سيئة
الخصOOال ضOOئيلة القدر ،ال تحمل سOOمات جديرة باالحترام ،بل شOOخصOOية
أنانية طامعة جاھلة تتسم بالحماقة ،ھي شخصية نابال زوج أبيجايل .ھو
الذي جعلھا في الظل .وھذا ھو العجيب .أن الشخصية العظيمة ،ربما ال
تنال شOOOOھرة وتبقى في الظل ،إذا ظھرت بجوار شOOOOخصOOOOيات مشOOOOھورة
واضOOحة المعة ،وأيض Oا ً إذا ارتبطت أو ظھرت بجوار شOOخصOOيات قليلة
الشأن.

١

وشخصية أبيجايل تحمل في سماتھا كل الفضائل والخصال النبيلة ،التي
تجعل منھا شOOOخصOOOية عظيمة .وإن لم تنل القدر الكافي من التقدير ،أوالً
من زوجھا ،ثم اآلخرين ،لكنھا بالفعل امرأة عظيمة تسOOOOOOتحق منا كل
تقدير واحترام.
دعونا نتأمل في شخصيتھا ،لنعرف عنھا ما ال نعرفه.
فمن ھي أبيجايل؟
أبيجايل
نُ ِسOOOOبت أبيجايل إلى زوجھا ،ولم تنسOOOOب إلى عشOOOOيرتھا ،وال يعرف أحد
السOOOOOر في ذلك .ھل ألنھا كانت يتيمة كما قال بعض المفسOOOOOرين ،أم ألن
زوجھا كان أكثر شھرة وغنى وصاحب ثروة عظيمة ،لدرجة أن الكتاب
المقدس يقولَ " :و َكانَ ال ﱠر ُج ُل ع َِظيما ً ِج ّداً" )عدد (٢
وھو يقصOOOOد بالعظمة ھنا عظمة الثروة والممتلكات ،ألنه يشOOOOرح بعدھا
أن:

٢

ف ِمنَ ا ْل َغنَ ِم َوأَ ْلفٌ ِمنَ ا ْل َم ْع ِز َو َك???انَ يَ ُج ﱡز َغنَ َم???هُ فِي
" َل???هُ ثَالَ َث???ةُ آالَ ٍ
ا ْل َك ْر َم ِل) ".عدد (٢
ولم يقصد بالعظمة عظمة الخصال ،ألنه يقول بعد ذلك:
ال) ".عدد (٣
" َوأَ ﱠما ال ﱠر ُج ُل فَ َكانَ قَ ِ
اسيا ً َو َر ِدي َء األَ ْع َم ِ
ويقول البعض أن سبب نسبة أبيجايل لنابال ،ھو أن القصة كلھا تتلخص
في دور أبيجايل في حياة نابال ،فكان ھذا ھو دافع نسبتھا لزوجھا.
فض Oالً عن العادات الشOOرقية التي كانت تنسOOب الزوجة لزوجھا )كسOOارة
امرأة إبراھيم وغيرھا(.
أما عن أبيجايل فنستطيع أن نرى عظمة شخصيتھا من خالل المعطيات
التي سOOOOOOجلھا لنا الوحي المقدس ومن خالل الموقف العظيم الذي اتخذته
حيال تصرف زوجھا نابال مع داود.
أبيجايل جيدة الفھم
يقول الكتاب:
َ
َ
ور ِة) ".عدد (٣
ت ا ْل َم ْرأةُ َجيﱢ َدةَ ا ْلفَ ْھ ِم َو َج ِميلَة ﱡ
الص َ
" َو َكانَ ِ
وھنا نجد الكتاب يقدم الفھم على الجمال لما للفھم من تأثير على الجمال،
فكثيرون ينالون القسOOOOOOط الوافي من الجمال لكنھم بال فھم ،ولكن عندما
يقترن الجمOOال بOOالفھم تكون الصOOOOOOورة أكثر جمOOاالً وروعOOة .ورغم أن
أبيجايل كانت على درجة كبيرة من الجمال ،إال أنھا كانت على درجة
أعلى من الفھم والذكاء ،مما جعل الكتاب يذكر الفھم قبل الجمال ،ألن
فھم ھا تفوق على ج مال ھا .ونسOOOOOOتطيع أن ن جد حك مة وذ كاء المرأة في
مواقف تبرز فھمھا بصورة واضحة.

٣

الموقف األول
أرسOOOOOOOل داود عبيده ليطلبوا من زوجھا نابال أن يعطيه بعض التقدمات
ذاكراً له ما فعله وعبيده من مواقف سOOOOOOOابقة قدموا فيھا الحماية لنابال
وعبيده ،فلم يُفقد شيء من ممتلكات نابال.
لكن نابال رفض واستھزأ بداود وقال:
ُ
َ
ْ
ْ
ﱠ
س??????ى؟ ق ْد َكث َر اليَ ْو َم ال َعبِي ُد ال ِذينَ يَ ْھ ُربُونَ
" َمنْ ھ َُو دَا ُو ُد َو َمنْ ھ َُو ابْنُ يَ ﱠ
ُ
َ
َ
ﱠ
يح َي ا ل ِذي ذبَ ْحتُ
ُك ﱡل َوا ِح ٍد ِمنْ أَ َم ِام َ
س?????? ﱢي ِد ِه! أَآ ُخذ ُخ ْب ِزي َو َمائِي َوذبِ ِ
لِ َج ﱢ
ْطي ِه لِقَ ْو ٍم الَ أَ ْعلَ ُم ِمنْ أَيْنَ ُھ ْم؟" )١صم.(١١ ،١٠ :٢٥
از ﱠ
ي َوأُع ِ

فرجعوا غلمOOان داود وأخبروه بكOOل مOOا ح Oدث .فقرر داود االنتقOOام من
نابال ،وجھز جيشOOOه لمحاربته ،وصOOOعد وراء داود نحو أربع مئة رجل.
ولكن ذھب واحد من غلمان نابال وأخبر أبيجايل بكل ما حدث وشھد لھا
بما فعله رجال داود معھم من احسان ،قائالً:
َي ٌء ُك ﱠل أَيﱠ ِام ت ََر ﱡد ِدنَا
" َو ﱢ
الر َجا ُل ُم ْح ِ
سنُونَ إِلَ ْينَا ِج ّداً ،فَلَ ْم نُ ْؤ َذ َوالَ فُقِ َد ِمنﱠا ش ْ
َ
س??????وراً لَ َنا لَ ْيالً َونَ َھاراً ُك ﱠل األيﱠ ِام الﱠتِي ُكنﱠا
َم َع ُھ ْم َونَ ْحنُ فِي ا ْل َح ْق ِلَ .كانُوا ُ
فِي َھا َم َع ُھ ْم نَ ْرعَى ا ْل َغنَ َم١) ".صم.(١٦ ،١٥ :٢٥
٤

وھنا كان على أبيجايل أن تتصOOOOOOرف بحكمة وذكاء وفطنة وكان األمر
أمOOامھOOا ھOOل تOOذھOOب إلى زوجھOOا نOOابOOال وتحOOاول أن تقنعOOه بتغيير موقفOه
وتشOOOOرح له خطورة ما فعل؟ وھل سOOOOيفھم ويقتنع؟ أم أنھا تحاول اقناعه
بأن تذھب ھي وتحاول أن تسترضي داود حتى ال يلحق األذى برجلھا؟
أم تجلس في البيت وتترك األمور تسOOOير كما تكون فھي ليسOOOت شOOOريكة
خطأ زوجھا؟
لكن امرأة بھذا الفھم والذكاء اسOOOتطاعت أن تدرك خطورة الموقف ،كما
أدركت بحسOOOب معرفتھا بزوجھا أن الحوار لن يكون ُمجديًا بالنسOOOبة له،
ولن تصOOOOOل معه ألي حل ،وھذا األمر كان معروفا ً حتى لعبيده ،فقد قال
الغالم ألبيجايل عن نابال أنه:
يم الَ يُ ْم ِكنُ ا ْل َكالَ ُم َم َعهُ" )عدد.(١٧
"ابْنُ لَئِ ٍ
فإذا كان الغالم عرف عنه ھذا ،فإن األمر لم يكن خفيا ً على أبيجايل .لذا
لم تحاول أن تدخل في نقاش معه ،وھذا ذكاء منھا ألن الكتاب يقول:
ال يَ ْرعَى َح َما َقةً) ".األمثال : ١٥
يم يَ ْط ُل ُ
"قَ ْل ُ
ب َم ْع ِر َفةً َوفَ ُم ا ْل ُج ﱠھ ِ
ب ا ْلفَ ِھ ِ
.(١٤
األمر اآلخر أنھا قررت الذھاب دون علمه ،وقد وضOOOOعت خطتھا .كيف
تسOOOOOOتقبل داود؟ وكيف تفتح م جاالً للحوار معه وھى تعلم أنه أُھين من
زوجھا عندما رفض طلبه ثم أُھين بعدم تقديره واالستھانة به.
فكانت خطتھا ھى أوالً إرسOOOOOOOال غلمانھا محملين بالكثير من الخيرات،
التي فاقت ما كان يح تاج إل يه داود وغل ما نه ،و ما كان يظن أن رجالً
مھما كان سخياً ،أن يقدم مثل ھذه التقدمات السخية والكريمة.
وقصدت أبيجايل أن ترسل الغلمان بالھدايا أوالً ،كنوع من تھدئة األمر،
وكأنھا تبعث برسOOOOOOالة تقول أن طلبك مجاب ،وأن ھذه الھدايا ما ھي إال
تعبير عن االعتذار واألسOOOOOOف ،وأيضOOOOOOا ً تعبير شOOOOOOكر وعرفان لكل ما
صنعت مع غلماننا من حماية ورعاية.
٥

وبھذا التصOOOOرف تمتص غضOOOOب داود بسOOOOبب رفض نابال طلبه ،وليس
ذلك فقط بل أنھا لم تقل لداود ھذه ھي العطايا التي طلبتھا ،ألنھا كانت
تعلم أن داود لم يأتي فقط ليأخذ عطايا ،بل ليسOOOترد كرامته ويجازي ذلك
الرجل اللئيم على نكرانه للجميل .فنجدھا تقول له:
َ
َ
ْ
ْ
ْ
ان
" َواآلنَ َھ ِذ ِه ا ْلبَ َر َكةُ الﱠتِي أَ تَتْ بِ َھا َجا ِريَ ُتكَ إِلَى َ
س?????? ﱢي ِدي فلتُ ْعط لِل ِغل َم ِ

سيﱢ ِدي١) ".صم.(٢٧ :٢٥
ال ﱠ
سائِ ِرينَ َو َرا َء َ
فھي لم ت قل ھي لك ،فھو أرفع من أن ت قدم له ال ھدا يا ليت غاضOOOOOOى عن
اإلھانة .بل أنھا لم تذكر شOOيئًا عن الھدايا إال بعد أن تحدثت إليه ،وعندما
ذكرتھا ،أوضOOحت أنھا ليسOOت لداود بل ھي لعبيده ،فھو أكبر وأعظم من
أن تقدم له ھذه العطايا البسيطة.
الموقف الثانى
ھو الحوار الOذي دار بينھOا وبين داود ،أن ھOذه المرأة حشOOOOOOOدت أجمOل
المعاني وأبلغھا ،وأقوى الحجج وأكثرھا قناعة ،وأمام قضOOOية الدفاع عن
٦

شخص أحمق رديء األعمال .يحتاج المدافع إلى فصاحة وذكاء وحنكة،
وقدرة خاصOOOOOOة على الدفاع ،فماذا وكيف تناولت أبيجايل القضOOOOOOية أمام
داود؟ وكيف اسOOتطاعت أن تغير الموقف وترجعه عن ما كان مزمعا ً أن
يفعله؟
أوالً:
أعادت له ھيبته واحترامه :بسOOOOOOجودھا وسOOOOOOقوطھا عند رجليه ،فحالما
رأت داود نزلت عن الحمار ،وسقطت أمام داود على وجھھا عند رجليه
وسOOOجدت إلى األرض ،ومن خالل ھذا السOOOلوك أعلنت أبيجايل تقديرھا
واحترامھا الشOOOOديد لدواد ،وأعطته المكانة الالئقة به .كما أنه سOOOOلوك ينم
عن اإلحسOOاس بالخطأ وتقديم اعتذار مصOOحوب بطلب الترفق والشOOفقة.
كذ لك ھو تعبير عن االمت ثال والخضOOOOOOوع واالسOOOOOOت جداء بط لب العفو
والمغفرة.

٧

ثانيا ً:
نسبت الذنب لھا :وبالتالي فمصرح لمذنب أن يدافع عن نفسه ،ويوضح
موقفه ،خاصOOOOOOة عندما يكون معترفا ً بأنه مذنب ويسOOOOOOتحق العقاب ،لكن
لديه حجة يريد أن يقدمھا .ھذا األمر يعطي نوع من الرضOOOOOOى والعطف
ويوجد السOOOماحة لدى صOOOاحب الحق في سOOOماع المخطئ.
على المذنب،
ِ
وكل ما طلبته أبيجايل من داود ھو أن يسمعھا.
ثالثا ً:
ال توبخ جاھالً :لقد اعترفت أمام داود وأعلنت له أن ھذا الرجل الذى
تريد أن تثأر منه ھو أحمق لئيم والحماقة التصقت به وباسمه:
س ُمهُ َوا ْل َح َماقَةُ ِع ْن َدهُ) ".عدد .(٢٥
س ِم ِه َھ َك َذا ھ َُو .نَابَا ُل ا ْ
"ألَنﱠ َكا ْ
وھنا تُ َذ ﱢكر داود أن الذى يجازي الخير بالشر فھذا إنسان أحمق لئيم ناكر
للجميل ،وبدالً من أن يكافئ عبيدك على حسOOOOOOن تعاملھم وعلى حمايتھم
ألغنOOامOOه وممتلكOOاتOOه ،نجOOده يثور في وجھھم ويرفض أن يرد الجميOOل.
وأنOOت رجOOل أرفع من أن تتعOOامOOل مع مثOOل ھOOذا النوع من الرجOOال وإال
تساويت به:
َ
يم َھذا" )عدد (٢٥
ض َعنﱠ َ
"الَ يَ َ
سيﱢ ِدي قَ ْلبَهُ َعلَى ال ﱠر ُج ِل اللﱠئِ ِ
إنھا بمثابة نصيحة أو مبدأ عام ،وكأنھا تريد أن تقول أن أى رجل عادى
كان سOOOOOOيقابل عبيدك بالترحاب ويرد معھم الھدايا والعطايا الوفيرة لما
فعلتموه معه امتنانا ً وعرفانا ً ،ولكن من يفعل عكس ذلك ،فھو رجل ال
يعتد به وال يتنازل سيدى ويعاقب نذالً ناكراً للجميل.
إن مثل ھذا األمر أنت أرفع وأعظم منه فال تنزل لمستوى ھذا الرجل.
أما أنا فلم أرى عبيدك وإال كنت فعلت أمراً آخر ولعل ما أتيت به يعبر
عن ذلك.

٨

رابعا ً:
ال تجازي الشر بالشر :وال تدافع عن نفسك فأنت رجل ﷲ ،وقد اختبرت
ﷲ في حياتك وھنا تُ َذ ﱢكر أبيجايل داود بالمواقف الكثيرة التى ُعرف عنه
فيھا أنه يتسOOOامح مع أعدائه ،ولعلھا كانت تقصOOOد شOOOاول الملك ،فكم من
مرة يحاول شOOOOOOOاول أن يتعقب داود لقتله ،ولكن مع ذلك عندما جاءت
الفرصة لداود لينتقم من شاول رفض أن يفعل ھذا.
وھ نا تقول له كن ك ما عرف ناك ،الر جل النب يل ا لذى ال ي جازي الشOOOOOOر
بالشOOOOOر .الرجل المؤمن بأن ﷲ يدافع عنه وله وحده النقمة .وربما يكون
الرب قد أرسلنى اليوم ألنه ال يريدك تنتقم لنفسك وأن تسفك دماً.
ربما شعر داود وقتھا بأنه قد ت سرع في اتخاذ القرار بقتل نابال ،وبالثأر
لنفسOOOه باالنتقام منه وكم من القرارات الخاطئة التى يأخذھا اإلنسOOOان في
لحظة غضOOOOOOبه ويندم عليھا .ألنه من أخطر األمور أن تتخذ قراراً في
لحظة الغضب وثورة اإلحساس باإلھانة ورغبة االنتقام ألنفسنا.
أمام ھذه الكلمات التى كانت موجھة من امرأة حكيمة ،إلى قلب يعرف
الغفران والصOOفح ،وإلى رجل يرعى المبادئ ويصOOون القيﱠم .اسOOتطاعت
ھذه المرأة الذكية أن تغير من اتجاه قلب داود و ُت َذ ﱢكره بما قد فعله الرب
معه من قبل.
خامسا ً:
احفظ نفس??????ك طاھراً :ال أعرف كيف اسOOOOOOتطاعت ھذه المرأة أن تدرك
بحذق ورجاحة عقل وذكاء ،أن ترى المسOOOOOOتقبل وتدرك أن رجالً مثل
داود ،قلبه حسOOب قلب ﷲ ،حتما ً سOOيكون ھو رجاء إسOOرائيل ومسOOتقبلھا
الذى يعيد لھا مجدھا الروحى كمجدھا السياسى ،ولذا نجدھا تقول له:
ب،
ب يَ ْ
وب ال ﱠر ﱢ
"ألَنﱠ ال ﱠر ﱠ
س ?يﱢ ِدي يُ َحا ِر ُ
ب ُح ُر َ
س ?يﱢ ِدي بَ ْيتا ً أَ ِمينا ً ،ألَنﱠ َ
ص ?نَ ُع لِ َ
وج ْد فِيكَ ش ﱞَر ُك ﱠل أَيﱠا ِمكَ ) ".عدد (٢٨
َولَ ْم يُ َ
٩

كيف أدركOOت أن داود سOOOOOOوف يكون لOOه ھOOذا
الشOOOOأن الروحى والسOOOOياسOOOOى؟ نحن ال نعرف،
ولكن إن دل على شOOئ ،يدل على اسOOتنارة فكر
ھذه المرأة وبُعد نظر ومعرفة .فھي تعرف أن
الرب سOOوف يسOOتخدم داود بقوة وسOOوف يجعله
ملكا ً على إسOOOOOOرائيل ،بل قائداً روحياً .وربما
كانت ترى أنه سOOOOOOيبني الھيكل الذى يتوق إليه
الشOOعب ،وبالتالي البد أن تكون يديه نظيفة من
انتقامه لنفسه .إنھا براعة وقدرة خاصة وذكاء
حاد.
سادسا ً:
ال تفعل شئ تندم عليه :إن أھم صفات الحكيم
أن يتروى ،قبل أن يُ ْق ِدم على أي فعل .فالحكمة ھي أن يفعل اإلنسOOOOOOOان
ماال يندم عليه.
وھنا نجد أن أبيجايل تنبه داود لھذا األمر ،وكأنھا تقول له كن حكيماً،
وال تدع انتقامك لنفسOOOOOك يدفعك لفعل تندم عليه ،أو يكون نقطة سOOOOOوداء
وذكرى أليمة في حياتك ،فالشOOOOيء الذى يندم عليه اإلنسOOOOان ھو الشOOOOيء
الذى ال يمكن إصOOOالحه ،أو تغييره .والذنب الذى كان سOOOيقترفه داود ھو
انتقامه لنفسOOOOOه بيده ،لمجرد أن ھذا الشOOOOOخص رفض أن يعطى عبيده ما
طلبوه ،وأنه لم يعتد بداود وھذا الفعل مما الشOOOك فيه كان سOOOيضOOOع داود
في موقف اللوم من نف سه أوالً ،ثم من اآلخرين واألھم من ذلك إح سا سه
انه لم يترك ﷲ ينتقم له .خاصOOOOة أنه بعد أن تراجع داود عما كان مزمعا ً
أن يفعله مات نابال بعدھا بأيام قليلة وھذا يؤكد ما قالته أبيجايل لداود:
س??فَ ْكتَ دَما ً
"أَنﱠهُ الَ تَ ُكونُ لَكَ َھ ِذ ِه َم ْ
س??يﱢ ِدي أَنﱠكَ قَ ْد َ
ب لِ َ
ص?? َد َمةً َو َم ْعثَ َرةَ قَ ْل ٍ
س ِه) ".عدد (٣١
َع ْفواً ،أَ ْو أَنﱠ َ
سيﱢ ِدي قَ ِد ا ْنتَقَ َم لِنَ ْف ِ

١٠

وھذه الكلمات كانت تحمل أيضOOOOOOOا ً معنى أعمق ،وھو أن تاريخ ھؤالء
األشOOOخاص الذين لھم شOOOأن في الحياة ،البد أن يكون تاريخا ً مشOOOرفاً ،ال
يوجد في ماضOOOيه ما يعيبه أو نقطة سOOOوداء في تاريخه .وھذا ما قصOOOدته
أيضOOا ً أبيجايل فقد كان داود رجالً نزيھا ً لم يفعل ما يندم عليه ،ولم يسOOئ
إلى أحد ،ولم يجازي عن شOOOOر بشOOOOر ،ولم ينتقم لنفسOOOOه حتى من أعداءه.
فكيف يلطخ ھذا التاريخ المشOOOرف والعظيم ،بفعل يقلل من شOOOأنه ويفسOOد
ھذا التاريخ ،ويكون على حد قولھا صدمة عثرة.
وعلى سOOOOOOبيOOل المثOOال كيف يطلOOب داود الملOOك من النOOاس أن الينتقموا
ألنفسھم ،ويكون ھو ذاته انتقم لنفسه ،أو كيف يحاكم شخصا ً انتقم لنفسه
من شخص آخر ،وقد فعل داود يوما ً ما نفس األمر.
إن بعد نظر أبيجايل وحكمتھا ،جعلت داود يفطن إلى المسOOOOOتقبل ،ويرى
أن فعله ھذا سOOOOOOيكون له صOOOOOOداه األليم في المسOOOOOOتقبل ،ألنه لو ترك كل
شخص ينتقم لنفسه ،ألصبح المجتمع كله فوضى بل سافك دماء ،وعندئذ
يغيب العدل ويُقتل الحق وتسود الفوضى والشر.
سابعا ً:
افھم مشيئة ﷲ :قالت أبيجايل:
ب قَ ْد َمنَ َعكَ عَنْ
" َواآلنَ يَا َسيﱢ ِدي َح ﱞي ھ َُو ال ﱠر ﱡب َو َحيﱠةٌ ِھ َي نَ ْف ُسكَ إِنﱠ ال ﱠر ﱠ
س??????كَ َ .واآلنَ فَ ْليَ ُكنْ َك َنابَا َل أَعْ دَا ُؤكَ َوالﱠ ِذينَ
ان ال ﱢد َما ِء َوا ْنتِ َق ِام يَ ِدكَ لِنَ ْف ِ
إِ ْت َي ِ
سيﱢ ِدي) ".عدد (٢٦
يَ ْطلُبُونَ ال ﱠ
ش ﱠر لِ َ
ھذه الكلمات غاية في الحكمة فأبيجايل أرادت أن تشOOOOOOرح لداود وتلفت
نظره إلى دافع مجيئھا إليه ،فلربما يظن انھا جاءت لتحمي زوجھا من
شOOر داود أو توقف غضOOبه على رجلھا ،أو حتى جاءت من نفسOOھا لتمنع
داود من اتيان ال شر .لكنھا وجھة نظرھا أبعد من ذلك ،وھو أن الرب قد
أرسلھا ،لتكون سبب في منع داود من اتيان الشر وارتكاب الخطأ.
تماما ً كما قال مردخاى ألستير:
١١

ت إِلَى ا ْل ُم ْل ِك!" )أسOOOOOتير : ٤
ت ِم ْث ِل َھ َذا َو َ
ص????? ْل ِ
ت لِ َو ْق ٍ
" َو َمنْ يَ ْعلَ ُم إِنْ ُك ْن ِ
(١٤
فھنا أبيجايل تقول ال تظن انى جئت من نفسي ،أو أن ھذا التصرف نابع
من حكمة إنسOOOانية ،أو بدافع خوفي على زوجي ،وإن كان ھذا ليس عيبا ً
وال خطأ ،ولكن أنظر لما ھو أبعد ،وأفھم مشOOOOOOيئة ﷲ .إن ﷲ أرسOOOOOOلنى
إليك ،فأنا مجرد أداة اسOOOOتخدمھا ﷲ ليمنعك من فعل قد تندم عليه ويكون
صدمة عثرة في مستقبلك.
نعم ما أروع ما اتصOOOOOOفت به من حكمة عظيمة .إنھا المرأة العظيمة في
ح ياة ر جل م ثل نا بال ال يدرك أو ي قدر ھذا المعنى ،لم يفطن ل ھا ولم
يعرف قيمتھا .لكن التاريخ والكلمة المقدسOOOOOة أعطتھا حقھا ،وأفردت لھا
أصOOOحاحا ً كامالً ليشOOOيد بعظمة ھذه المرأة الحكيمة المؤمنة القوية البالغة
الذكاء والفھم ،الفائقة الجمال .
أبيجايل رسول السالم
إن أردنا أن نصOOOOOف ھذه السOOOOOيدة فإننا نسOOOOOميھا رسOOOOOول السOOOOOالم ،التى
استطاعت بحكمتھا وحسن تصرفھا أن تمنع الشر ،وتصنع إحسانا ً إلى
زوجھا فينجوا من غضOOOOOب داود وانتقام ،وصOOOOOنعت إحسOOOOOانا ً إلى داود
فتجنب السقوط في خطأ االنتقام للنفس ،وترك أمره لصاحب النقمة الذى
يجازى كل إنسOOان حسOOب عمله ،وكانت رسOOول سOOالم صOOنع المصOالحة،
وأوصOOOOOOد أبواب الشOOOOOOر ونزع فتيل الحرب ،وبالجواب اللين صOOOOOOرف
الغضب وھدأ النفس وزرع السالم.
انھا أبيجايل رسول السالم.
التى كانت جميلة جماالً آخا ًذا ليس فقط في الشكل ولكن في الجوھر ،في
الروح  ،في شخصيتھا القوية الحكيمة.
صنﱠاع
انھا حقا ً امرأة عظيمة وعظيم إيمانھا فھى كانت مؤمنة تقية ،ألن ُ
السالم ھم أبناء ﷲ يُدعوْ ن.

١٢

فتحية لھذه المرأة العظيمة في القول والفعل ،التى منعت الشر والخصام،
وصنعت السالم فجاءت مكافآة الرب لھا.
أبيجايل ومكافأة الرب لھا
تشOOOOابھت أبيجايل مع يوسOOOOف ،فكما
طلب يوسOOOOOOف من سOOOOOOاقي الملك أن
يذكره أمام الملك ،طلبت أبيجايل من
داود أن يOOذكرھOOا عنOOدمOOا يحقق ﷲ
وعوده لداود ،فبإحسOOOاسOOOھا المرھف
وبُعOOOد نظرھOOOا وإيمOOOانھOOOا الواعي،
أدركت أن داود ھو رجل ﷲ ،الذى
سOOOOيحقق ﷲ برجل مثله كل ما وعده
به ،وأنه سOOOOOOيكون ملكا ً عظيما ً على
إسرائيل ،وبالتالي قالت له:
ْ
َ
َ
سيﱢ ِدي فاذ ُك ْر أ َمتَكَ " )عدد (٣١
سنَ ال ﱠر ﱡب إِلَى َ
" َوإِ َذا أَ ْح َ
ونحن ال نعلم ماذا كانت تقصOOOOOOOد بأن يذكرھا داود ،ھل يسOOOOOOOاعدھا في
التخلص من نابال ،ھذا الرجل اللئيم الردئ األعمال القاسOOOOOOي؟ ،أم أنھا
كانت تتطلع ألن يحسOOOن إليھا بالحماية ،كما كان كسOOOالف عصOOOره يحمى
زوجھا وغلمانه؟ نحن ال نعرف بالتحديد ماذا كانت تقصOOOد ،لكن ال أظن
انه كان في خيالھا أن تكون زوجة لداود ،وتصOOOOOOير زوجة الملك .تماما ً
كما أن خيال يوسOف لم يصOل إلى الحد الذى صOار عليه ،فالرب وضOعه
في أعلى منصب في مصر بعد الملك.
ھكذا يكافئ الرب األتقياء األمناء ،الذين يعيشOOOOون خاضOOOOعين لمشOOOOيئته،
فاھمين إرادته ،طالبين مرضOOOOOOاته .إن أبيجايل لم تضOOOOOOجر من زواجھا.
بھذا األحمق ،ولم تُعبﱢر بالمرة عن شOOOكوتھا من حماقته وقسOOOوته وسOOOوء
أفعاله ،ولم تطلب التخلص من حياتھا معه.
١٣

وربما آمنت بأنھا يمكن أن تكون سOOOOOOبب في تغييره وإصOOOOOOالحه ،وربما
كانت تخضع لمشيئة ﷲ التى تؤمن ،بأن ﷲ له مقاصد عليا ،ال نستطيع
أحيOOان Oا ً أن نفھمھOOا كلھOOا وفي آن واحOOد .فمOOا أبعOOد أحكOOامOOه عن الفحص
وطرقه عن االسOOOتقصOOOاء .كذلك لم يضOOOجر يوسOOOف من خدمته لفوطيفار
وال من وجوده في السجن ،ألنه آمن بالھه ،الذى في وقته يفعل أكثر جداً
مما نطلب أو نفتكر بحسب غناه في المجد.
جاءت المكافأة ألبيجايل ،وانتقلت من بيت نابال بعد أن مات زوجھا ،إذ
ضOOOOOOربه الرب فمات وانتقم الرب لداود ،عندما تنازل داود عن انتقامه
لنفسه.
لقد أدرك داود حكمة وقوة وإيمان ھذه المرأة وعظمتھا فقال لھا:
ستِ ْقبَالِيَ ،و ُمبَا َر ٌك
سلَ ِك َھ َذا ا ْليَ ْو َم ِال ْ
ار ٌك ال ﱠر ﱡب إِلَهُ إِ ْ
س َرائِي َل الﱠ ِذي أَ ْر َ
"» ُمبَ َ
َ
َ
ٌ
ان ال ﱢد َما ِء َوا ْنتِ َق ِام َي ِدي
َع ْق ُل ِك َو ُم َب َ
ار َكة أ ْن ِ
ت أل ﱠن ِك َمنَ ْعتِنِي ا ْليَ ْو َم ِمنْ إِ ْت َي ِ
َ
س َرائِي َل الﱠ ِذي َمنَ َعنِي عَنْ أ ِذيﱠتِ ِك ،إِنﱠ ِك لَ ْو
سيَ .ولَ ِكنْ َح ﱞي ھ َُو ال ﱠر ﱡب إِلَهُ إِ ْ
لِنَ ْف ِ
ْ
ُ
َ
اح«.
لَ ْم تُبَا ِد ِري َوتَأتِي ِال ْ
ض???و ِء ﱠ
س???تِ ْقبَالِي لَ َما أ ْبقِ َي ذ َك ٌر لِنَابَا َل إِلَى ُ
الص???بَ ِ

١٤

سالَ ٍم إِلَى بَ ْيتِ ِك.
فَأ َ َخ َذ دَا ُو ُد ِمنْ يَ ِدھَا َما أَتَتْ بِ ِه إِلَ ْي ِه َوقَا َل لَ َھاْ » :
اص َع ِدي بِ َ
ص ْوتِ ِك َو َرفَ ْعتُ َو ْج َھ ِك«١) ".صم (٣٥ – ٣٢ :٢٥
س ِم ْعتُ لِ َ
ا ْنظُ ِري .قَ ْد َ
ھذه الكلمات تؤكد فصOOOOOOOاحة المرأة ورجاحة عقلھا وقوة حجتھا ،وبُعد
فھمھا وعظمة إيمانھا بمشيئة ﷲ وقصده األسمى.

مرة أخرى تحية تقدير
لھذه المرأة العظيمة أبيجايل.

١٥

