كيف يرقص داود نبي اهلل ؟ 2
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الشبهة

الكتاب المقدس يتهم االنبياء بالفساد فمره يصفهم بالعراة ومره بالزناه وفي  2صم  41 :6نجده
يصف داود نبي اهلل بانك كاي يرقص بكل قوتك يتي ايتقرتك زوجتك.

الرد

المشكك ييكم بفكره االسالمي الذي يرفض الرقص يتي ولو كاي تعبير عي الفرح
فالرقص ليس بشيئ خليع يسب نوعك والياجك اليك وهو ايضا ليس فرض فهو كاي عادة يهودية
في بعض المناسبات ندرسها باختصار
ايتفاالت
سفر الخروج 02 :51
الن ِ
ِ
وي الد َّ ِ
َخ َذ ْت م ْرَيم َّ
اء َها ِب ُدفُوف َو َرقْص.
الن ِبيَّ ُة أ ْ
فَأ َ
ُخ ُ
ت َه ُار َ
ساء َو َر َ
ُّف ِب َيد َهاَ ،و َخ َر َج ْت َجميعُ ِّ َ
َ ُ

سفر القضاة 43 :55
ثُ َّم أَتَى ي ْفتَاح إِلَى ا ْل ِمصفَ ِ
اة إِلَى َب ْي ِت ِكَ ،وِا َذا ِب ْاب َن ِت ِك َخ ِ
يدةٌ.
ار َج ًة لِلِقَ ِائ ِك ِب ُدفُوف َو َرقْص َ .و ِه َي َو ِي َ
َ ُ
ْ
لَ ْم َي ُك ْي لَ ُك ْاب ٌي َوالَ ْاب َن ٌة َغ ْي َرَها.

سفر صموئيل األول 6 :51
يي رجع َداوُد ِم ْي قَ ْت ِل ا ْل ِفلِس ِط ِ
ِ ِ
و َك َ ِ
َي ِّ
يع ُم ُد ِي
ين ِّي ،أ َّ
اء َخ َر َج ْت ِم ْي َج ِم ِ
ْ
س َ
الن َ
اي ع ْن َد َم ِجيئ ِه ْم ي َ َ َ َ ُ
َ

ْص لِلِقَ ِ
يل ِبا ْل ِغ َن ِ
الرق ِ
ش ُاو َل ا ْل َملِ ِك ِب ُدفُوف َوِبفََرح َوِب ُمثَلَّثَات.
اء َو َّ
س َرِائ َ
اء َ
إِ ْ

سفر صموئيل األول 55 :05
يد أ ِ
الرق ِ
س ه َذا َد ُاوَد َملِ َك األ َْر ِ
ْص
يي ِفي َّ
فَقَ َ
َخ َ
ال َع ِب ُ
س لِه َذا ُك َّي ُي َغ ِّن َ
ض؟ أَلَ ْي َ
يش لَ ُك« :أَلَ ْي َ
ش ُاو ُل أُلُوفَ ُك َوَد ُاوُد ِرْب َو ِات ِك؟».
ب َ
قَ ِائالَتَ :
ض َر َ

وفي التسبيح
سفر المزامير 55 :42
ت َنو ِيي إِلَى رقْص لِي .يلَ ْل َ ِ
ط ْقتَِني فََر ًيا،
س ِيي َو َم ْن َ
َ
تمْ
َي َّوْل َ ْ
َ

سفر المزامير 4 :531
ِ
اس َم ُك ِب َرقْص ِ .ب ُدف َو ُعود لِ ُي َرِّن ُموا لَ ُك.
س ِّب ُيوا ْ
ل ُي َ

سفر المزامير 3 :512
س ِّب ُيوهُ ِبأ َْوتَار َو ِم ْزَمار.
س ِّب ُيوهُ ِب ُدف َو َرقْص َ .
َ

وليس للنساء فقط بل الرجال ايضا
سفر إرميا 54 :45
ِ ِ
الرق ِ
َّاي َو ُّ
ْصَ ،و ُّ
ُعِّزي ِه ْم
ُي ِّو ُل َن ْو َي ُه ْم إِلَى َ
اء ِب َّ
الشب ُ
ط َربَ ،وأ َ
الش ُيو ُخ َم ًعاَ .وأ َ
يي َنئذ تَ ْف َر ُح ا ْل َعذ َْر ُ
َوأُفَِّر ُي ُه ْم ِم ْي ُي ْزِن ِه ْم.

سفر مراثي إرميا 51 :1
ْص َنا َن ْو ًيا.
َم َ
ص َار َرق ُ
ضى فَ َر ُح َق ْل ِب َناَ .

إنجيل لوقا 40 :7
السو ِ
صوا .
يي ِفي ُّ
ُي ْ
ق ُي َن ُ
ضا َوَيقُولُ َ
اد َ
وي أ َْوالَ ًدا َجالِ ِس َ
ش ِب ُه َ
ض ُه ْم َب ْع ً
وي َب ْع ُ
ويَ :زَّم ْرَنا لَ ُك ْم َفلَ ْم تَْرقُ ُ
ُن ْي َنا لَ ُك ْم َفلَ ْم تَ ْب ُكوا.
وكاي يصايب ذلك االت موسيقيةوذكرها الكتاب ،ما هو ذات أوتار (العود والمزمار والرباب
والسنطير والقيثار) وآالت النفخ (البوق والقري والناي) وآالت الضرب (الصنوج والدفوف
والمثلثات).
اذا فهمنا اي هذا امر مقبول في هذا الزماي فال يجب اي ييكم بفكر اسالمي ياليا علي بيئة
مختلفة وزمي مختلف وثقافة مختلفة ووسائل تعبير مختلفة

بل ويعود هذا االمر غالبا الي زمي يوبال في تكويي 1

اما عي ما فعلك داود
سفر صموئيل الثاني 6
الرب اعطي داود عظمك كبيره ولكي داود كاي متواضع في قلبك فهو نقل تابوت عهد الرب في هذا
االصياح واصر اي يتواضع امام تابوت رب الجنود يؤكد أي الرب هو الملك اليقيقي مدبر أمور
الشعب وواهبهم الغلبة ،لذا فكر في إيضار تابوت العهد إلى أورشليم كعالمة منظورة لقوة اهلل غير
لمنظورة.
 42 :6فاخبر الملك داود و قيل لك قد بارك الرب بيت عوبيد ادوم و كل ما لك بسبب تابوت اهلل
فذهب داود و اصعد تابوت اهلل مي بيت عوبيد ادوم الى مدينة داود بفرح
 41 :6و كاي كلما خطا ياملوا تابوت الرب ست خطوات يذبح ثو ار و عجال معلوفا
 41 :6و كاي داود يرقص بكل قوتك امام الرب و كاي داود متنطقا بافود مي كتاي
االفود هو مي كتاي ابيض يعبر عي النقاء فهو ترك الجبة التي هي رداء عظمة واكتفي بيلة
االفود التي تعبر عي البساطة والنقاء فهو يريد اي يتواضع قد خلع كل مظاهر األبهة لكي يعلي
في اتضاعك عي نقاوة داخلية وعي تهليلك بيضرة الرب.
 41 :6فاصعد داود و جميع بيت اسرائيل تابوت الرب بالهتاف و بصوت البوق

معبر بذلك
فرقص داود هو كاي رقص الئق باسلوب منظم باالت التسبيح رقص داود أمام التابوت ًا
عي أعماقك الداخلية التي تهتز في تهليل أمام الرب ،لكننا لم نسمع عي صموئيل النبي أنك فعل
متهلال في أعماقك إنما كل مؤمي يعبر عي يبك وفريك بما يناسب
ذلك ليس ألي األخير لم يكي
ً
ظروفك .لذا يقول القديس أمبروسيوس [ :رقص داود أمام التابوت وأما صموئيل فلم يرقص .داود
ومدح صموئيل ]
لم ُيلَم ُ
 46 :6و لما دخل تابوت الرب مدينة داود اشرفت ميكال بنت شاول مي الكوة و رات الملك داود
يطفر و يرقص امام الرب فايتقرتك في قلبها
وهنا الكتاب يوضح اي دافع داود هو التواضع وليس الخالعك او شيئ اخر ولكي ميكال زوجتك
بنت الملك شاول التي تربت في الملك والسلطاي تكبرت في قلبها النها تمسكت بامجاد العالم
ورفضت اي يكوي زوجها الملك داود بهذه الصورة
 41 :6فادخلوا تابوت الرب و اوقفوه في مكانك في وسط الخيمة التي نصبها لك داود و اصعد
داود ميرقات امام الرب و ذبائح سالمة
 41 :6و لما انتهى داود مي اصعاد الميرقات و ذبائح السالمة بارك الشعب باسم رب الجنود
 42 :6و قسم على جميع الشعب على كل جمهور اسرائيل رجاال و نساء على كل وايد رغيف
خبز و كاس خمر و قرص زبيب ثم ذهب كل الشعب كل وايد الى بيتك
 22 :6و رجع داود ليبارك بيتك فخرجت ميكال بنت شاول الستقبال داود و قالت ما كاي اكرم ملك
اسرائيل اليوم ييي تكشف اليوم في اعيي اماء عبيده كما يتكشف ايد السفهاء

ميكال تتكلم بصيغة تعالي واعتبرت انك لم يرتدي الجبة وانك رقص امام تابوت عهد الرب هذا
تصرف سفيك  .فهي تقول لك ما اكرم ملك اسرائيل وهي بالطبع تقصد انك سفك نفسك
فميكال كانت بالفعل تيب داود بل انقذتك مي ابيها في  4صم  42ولكي لم تكي قادرة أي تشاركك
نوعا مي السفاهة.
يبك هلل وغيرتك وايمانك .لذا رأت في خلعك لجبتك الملوكية ورقصك أمام التابوت ً
 24 :6فقال داود لميكال انما امام الرب الذي اختارني دوي ابيك و دوي كل بيتك ليقيمني رئيسا
على شعب الرب اسرائيل فلعبت امام الرب
 22 :6و اني اتصاغر دوي ذلك و اكوي وضيعا في عيني نفسي و اما عند االماء التي ذكرت
فاتمجد
 21 :6و لم يكي لميكال بنت شاول ولد الى يوم موتها
معنى كالم داود أنك عند اهلل ليس ملك وال فقير فكلنا سواء  ،واهلل هو الذي أعطانى الملك وييي
فعلت هذا فألنى أيب اهلل وأشعر بيقارتى أمامك ولنفس السبب أرتفعت في أعيي اإلماء فاألمر
عكس ما تتصوريي فيينما أتواضع أمام اهلل يرفعنى اهلل أمام الناس.
ما أبعد الفارق بيي داود وميكال؛ األول انسيب بكل كيانك الداخلي ليرى خالل التابوت تجسد
الكلمة ويلول المسيا بيي شعبك وتقديم عملك الخالصي ،أما ميكال فتعلق قلبها بالجبة الملوكية
سفيها .يبدو أي ميكال كانت تنتظر مي رجلها كملك أي يبقى في قصره
التي خلعها داود فرأتك
ً
ويأتي إليك الكل يهنئونك بوصول التابوت ،ال أي ينزل مي القصر ويخلع جبتك الملوكية ويرقص
أمام التابوت في يضرة الجماعة .ميكال تمثل األنا القابعة في داخل النفس ،المتقوقعة والمغلقة،

تطلب ما لألنا ،وال تنفتح على اهلل والناس ،لذا أصيبت بعمى البصيرة الداخلية وتيجر القلب
وفقداي اليس الداخلي تجاه العمل اإللهي الفائق .أما داود الطوباوي فيمثل النفس التي تخلع يب
يبا نيو اهلل والناس ،فتتيول عي مسوح اليزي إلى
العظمة الزمنية ،وتنفتح باالتضاع المملوء ً
منطقة الفرح ،وتعبر مي بكاء المساء إلى فرح صباح القيامة.
عار في العهد القديم ،عالمة
ُيختم األصياح بالقول بأنك لم يكي لميكال ولد مي داود ،وكاي ذلك ًا
غضب اهلل ،إذ تترقب كل مؤمنة أي يأتي المسيا مي نسلها .فعقر ميكال ربما كاي ثمرة تمردها
على الرب ولكبريائها.
وتكررت القصك باختصار في
سفر اخبار االيام االول 41
شاو َل ِم َي ا ْل ُك َّوِة فَ أر ِ
َت ا ْل َملِ َك َد ُاوَد
الر ِّ
وت َع ْه ِد َّ
ب َم ِدي َن َة َد ُاوَد ،أَ ْ
ش َرفَ ْت ِمي َكا ُل ِب ْن ُ
َ 22ولَ َّما َد َخ َل تَ ُاب ُ
ت َُ
َ
ايتَقََرتْ ُك ِفي َق ْل ِب َها.
ب ،فَ ْ
ص َوَي ْل َع ُ
َي ْرقُ ُ
وبنفس المقياس المشككيي الذيي ال يعرفوي عمق ميبة اهلل ينظروي الي ما يفعلك داود انك
ايتقار وال ينظروا الي عقاب ميكال لما نظرت هذه النظره منذ ثالث االف سنك  .التعبير بالفرح
بالرب يكوي باي طريقك سواء بهدوء او بالتامل او باالناشيد او يتي بالرقص المهم يكوي نابع
مي عمق القلب فريا بالرب وال يوجد في هذا اي ايتقار بل تعبير ميبة مي االنساي هلل .واكرر
هذا ليس اجبار علي كل ايد فصموئيل لم يفعل ذلك وال يشوع لم يفعل ذلك ولكي هم ايضا اقوياء
االيماي

والمجد هلل دائما

