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.كما ترید، ولكن ال یحق لك أن تبیعھا   



داود الشاب الصغیر كان قد ھرب من وجھ الملك 
 كان یعیش في البریة في . شاول الذي كان یرید قتلھ

 شخص  مائة مغارة كبیرة مع أربعة                  
 .من أتباعھ                                 



 وكان جنود شاول على وشك أن یجدوا داود،        
 في كل مرة كان یرحل إلى  ولكنھ                     

 .مكان آخر                                    



وأحد عبید شاول واسمھ دواغ أخبر شاول أن 
الكھنة قد ساعدوا داود على الھرب، فأمر شاول 

وكان دواغ ھو الوحید الذي لدیھ استعداد . بقتلھم
وبالفعل بوحشیة قتل بسیفھ خمسة . لقتلھم

 وثمانین كاھن مع عائالتھم، وكان
.ھذا شرا عظیما   



وفي أحد األیام، 
وبینما یتعقب 

شاول داود دخل 
إلى كھف، كان 
یختبئ فیھ داود 

 مع رجالھ، 
وكان شاول 

 .بمفرده



كان بإمكان داود أن یقتل شاول،   
 ولكنھ تسلل إلى مقربتھ وقطع بخنجره 

 الحاد طرف ثوب شاول المتدلي، وعندما
خرج شاول من الكھف، صاح إلیھ      



  

في الداخل : "داود قائال
قطعت طرف ثوبك، ولم 

لیتك تعلم أنني ال . أقتلك
."أضمر لك شرا  



فقال شاول لداود أنھ نادم على محاولتھ أن یؤذیھ، 
ولكن سرعان ما عاد إلى غضبھ وألّف جیش من 

وفي إحدى . ثالثة آالف جندي كي یقتلوا داود
اللیالي، وبینما الجیش نائم، تسلل داود مع أحد 

 جنوده واسمھ أبیشاي إلى المكان الذي كان 
 .ینام فیھ شاول



: ھمس أبیشاي 
الرب قد وضع "

عدوك الیوم في یدك، 
دعني أقتلھ بالسیف 

."فیموت في الحال  



   ولكن داود رفض، وغادر
 أخذ رمح شاول  أن  المكان بعد

 وذھب إلى  .بھ الماء الخاص وكوز
 رأس جبل من الناحیة األخرى وصاح 

 ورأى شاول للمرة . حتى سمعھ شاول
 الثانیة، كیف كان باستطاعة داود أن 

 .یقتلھ، ولكنھ لم یفعل                  



 وقال شاول مرة أخرى 
 أنھ نادم على محاولتھ أن یؤذي 

 أنھ ال  لكن داود عرف داود،
 .یمكن أن یثق في كالم شاول



 وفي ذلك الوقت كان صموئیل قد مات، وھو 
 النبي الذي أمره الرب أن یمسح شاول 

 وعندما . ثم داود ملكا على إسرائیل
 حارب الفلسطینیون إسرائیل، 

 شيء فظیع،  قام شاول بعمل
 .مما نھاه عنھ الرب



 لقد أمر امرأة أن تُحِضر روح صموئیل، وفي    
 .  رسالة تلك اللیلة أتتھ                   



 الرب قد فارقك وصار عدوك، شق "
  المملكة من یدك وأعطاھا آلخر، وھو    
 داود، وغدا أنت وبنوك تكونون معي،    
 ویدفع الرب جیش إسرائیل أیضا لید    

 فلما سمع شاول ذلك، ." الفلسطینیین      
 أسرع وسقط على طولھ إلى                

 األرض وخاف                               
 .جدا                                           



   وحارب الفلسطینیون اإلسرائیلیین،     
 .  رجال إسرائیل من أمامھم وھرب         

 الفلسطینیون  وقتل                            
 شاول،  أبناء                                    
   ومن ضمنھم                                  

 یوناثان،                                        
   داود صدیق                                    

 .الحمیم                                          



                   وُجرح شاول من رماة الرماح، فقال    
 : شاول لحامل سالحھ                

 استل سیفك واطعني بھ "                  
 لئال یأتي ھؤالء الرجال                   
 األشرار ویطعنوني                   
 لكن حامل ." ویھینونني                  
 سالحھ لم یشأ ألنھ خاف                   
 جدا، فأخذ شاول السیف                   

 .وسقط علیھ                               



 ولما وجد الفلسطینیون 
 جثث شاول وأبناءه، 

 أخذوھا وسمروھا 
 على سور إحدى 

 المدن في إسرائیل، 
 .التي استولوا علیھا



ولكن بعض اإلسرائیلیین 
الشجعان أخذوا الجثث 

 وأحضروھا إلى 
 موطنھم، وأحرقوھا 
 .ودفنوھا في إسرائیل



ولما سمع داود بھذه األخبار 
 السیئة، ندب وبكى وصام 

 إلى المساء على شاول 
 وعلى یوناثان ابنھ و

 على شعب الرب 
 .ألنھم سقطوا بالسیف



 بالرغم من أن شاول حاول قتل 
 داود، إال أن داود احترم شاول 

 إلى النھایة على أنھ مسیح 
 لذلك رفع الرب داود . الرب

 وجعلھ ملكا 
 بدال من 

 .شاول



)الجزء األول(داود الملك   

  قصة من كلمة هللا، الكتاب المقدس
 یمكنك الرجوع إلیھا في الكتاب المقدس

،31 – 24سفر صموئیل األول   
2 – 1وسفر صموئیل الثاني     

"فتح كالمك ینیر العقل"  
 130: 119مزمور 



   النھایة



قصة الكتاب المقدس ھذه تخبرنا عن هللا العجیب، 
 .الذي خلقنا، والذي یریدك أن تعرفھ

هللا یعلم أننا عملنا أشیاء سیئة، والتي یسمیھا ھو 
عقوبة ھذه الخطیة ھو الموت، ولكن هللا . خطیة

یحبك جدا، لذلك أرسل لك ابنھ الوحید، یسوع 
المسیح، لیموت على الصلیب ویُعاقب من أجل 

بعد ذلك أتى یسوع إلى عالمنا ھذا ثم   .خطایاك
عندما تؤمن بیسوع المسیح،   .مضى إلى السماء

سوف   !وتسألھ أن یغفر خطایاك، فسوف یفعل ذلك
 .یأتي ویسكن بك اآلن، وسوف تحیا معھ إلى األبد



 :لو آمنت أن ھذا حق، فقط قل ذلك �
 سیدي یسوع، أنا أؤمن أنك هللا، وأنك أتیت وصرت
إنسانا لتموت من أجل خطایاي، واآلن أنت حي، 

رجاء تعال وادخل حیاتي، واغفر لي خطایاي، لكي 
أحصل على حیاة جدیدة اآلن، ویوما ما سوف آتي 

 إلیك،
ساعدني أن أطیعك، وأن  . لكي أحیا معك إلى األبد

 .آمین . أعیش لك كابن لك
إنجیل   !اقرأ الكتاب المقدس وتحدث مع هللا كل یوم

 .  16: 3یوحنا 
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