
 דויד המלך  
 )  1חלק (

 ך לילדים  ''תנ
 מציג



Edward Hughes נכתב על ידי:  
Lazarus: Alastair Paterson איורים:  

Ruth Klassen עיבוד:  
 Bible for Children :הופק על ידי

www.M1914.org 
 

BFC 
PO Box 3 

Winnipeg, MB R3C 2G1 
Canada 

 
Bible for Children, Inc. 2021 © 

  .הנכם מורשים להעתיק או להדפיס את הסיפורים כל עוד אינכם מוכרים אותם: אישור



דויד  .  המלך שאול רצה להרוג אותו.  דויד הצעיר נאלץ לברוח
בתוך מערה גדולה יחד עם ארבע מאות איש שהלכו  , גר במדבר

 .   החיילים של המלך שאול כמעט מצאו אותם, לפעמים.  אחריו
 .אבל דויד המשיך לנוע                                          



אמר למלך שהכוהנים עזרו  ,דואג, המשרת של שאול
אבל רק .  שאול ציוה להרוג אותם.  לדויד לברוח

הוא הרג באכזריות  !  דואג היה מוכן לעשות זאת
 .  שמונים וחמישה כוהנים ובני משפחותיהם בחרב

 .זה היה מאוד אכזרי



שאול רדף  , יום אחד
אחרי דויד ונכנס ישר 
לתוך המערה בו דויד  

.  ואנשיו הסתתרו
 !שאול היה לבד



 דויד יכול היה בקלות  , במערה                                             
 במקום  .  להרוג את שאול                                                

 הוא התגנב בשקט  , זאת                                                   
 וחתך בעזרת סכין חדה                                                        

 חתיכה מכנף המעיל                                                            
 .  של שאול                                                               

 
 
 

 בכרתי  .  "קרא אליו דויד, כאשר שאול עזב
 דע וראה כי , את כנף מעילך ולא הרגתיך

 ...."אין בידי רעה ופשע



אבל  .  כך שניסה להרוג את דויד-שאול אמר שהוא מצטער על
שוב חזר כעסו של שאול והוא גייס צבא של  , תוך זמן קצר

בזמן שהצבא  , לילה אחד.  שלושת אלפים איש להרוג את דויד
חדרו לתוך המחנה של המלך  , אחד מחייליו, דויד ואבישי, ישן

 .למקום ששאול ישן



אלוהים נתן היום בידיך  "
לחש  " ,את האויב שלך

תן לי  , אנא.  "אבישי
להכות אותו בחנית לארץ  

ולא אצטרך  , פעם אחת
 ."לעשות זאת פעם נוספת



 הוא לקח את החנית של  .  דויד סרב
.  שאול ואת קנקן המים ועזב את המחנה

צעק דויד עד , מראש ההר מעבר לדרך
פעם נוספת ראה  .  ששאול שמע אותו

אבל  , שאול שדויד יכול היה להרוג אותו
אמר שאול שהוא , פעם נוספת.  לא הרג

.  מצטער על כך שניסה להרוג את דויד
 אבל דויד ידע שהוא לא יכול לבטוח  

 .בדבריו של שאול       



שמואל היה  .  בינתיים שמואל מת
הנביא אשר אלוהים אמר לו למשוח 

בתחילה את שאול ואז את דויד למלכי  
כאשר הפלישתים התקיפו את  .  ישראל
.   שאול עשה מעשה נורא, ישראל

 .משהו שאלוהים אסר לעשות



הוא ציוה על אישה אחת לקרוא לשמואל מהמקום בו המתים 
 .קבל שאול מסר, בלילה ההוא.  נמצאים



ויקרע  .... אלוהים סר מעליך והפך לאויב שלך"... 
, מחר.  את הממלכה מידך ויתנה לרעך דויד' ה

אלוהים גם ימסור את צבא  .  אתה ובניך תהיו אתי
,  כאשר שאול שמע זאת."  ישראל לידי פלישתים

 .הוא נפל מלא פחד



ובני , הפלישתים לחמו נגד ישראל
 הפלישתים הרגו את בניו .  ישראל נסו

 כולל את  , של שאול                         
 החבר הטוב  , יהונתן                         
   .של דויד                         



שאול נפצע קשה מהאנשים  
והוא אמר  .  שירו בקשת

שלוף חרבך  ", כליו-לנושא
פן יבואו  , ודקרני בה

הערלים האלה ודקרוני  
-אבל נושא."  והתעללו בי
מפני שהוא , הכלים סרב

לקח שאול , אז.  פחד מאוד
 .את החרב ונפל עליה



כאשר הפלישתים מצאו את 
, גופותיהם של שאול ובניו

הם תקעו אותם בחומת העיר  
כמה  .  הישראלית שכבשו

ישראלים אמיצים הצילו את  
לקחו אותם הביתה  , הגופות

 ושרפו אותם לפני שקברו 
   .את השאר



כאשר דויד שמע את החדשות 
בכה  , הוא התאבל, הנוראות

על  , וצם עד הערב על שאול
,  יהונתן בנו ועל עם אלוהים

 .מפני שהם נפלו בחרב



למרות ששאול ניסה להרוג את  
דויד כיבד את שאול כמשוח  , דויד

כעת .  מאת אלוהים עד הסוף
והפך אותו  , אלוהים כיבד את דויד

 .למלך במקום שאול
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 "פתח דבריך יאיר"
  130, תהלים קיט
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 ך מספר לנו על האלוהים הטוב אשר ברא אותנו ואשר חפץ שנכיר  "התנ
 . אותו

 
העונש על .  אלוהים יודע שאנחנו עשינו מעשים רעים ולהם הוא קורא חטא

, ישוע, חטא הוא מוות אבל אלוהים כל כך אוהב אותך שהוא שלח את בנו
ואז ישוע קם לתחיה מן המתים ועלה .  למות על הצלב ולהענש במקומנו

אם אתה או את  מאמינים בישוע ומבקשים ממנו שיסלח על !  לשמים
הוא יבוא ויחיה עכשו בתוככם ואתם תחיו  !  החטאים שלכם הוא יעשה זאת

 .  עמו לעולמים
 

 :אמרו זאת לאלוהים, אם אתה או את מאמינים שזאת האמת
שאתה הוא אלוהים שהפך להיות אדם  ) או מאמינה(אני מאמין , ישוע יקר

אנא תבוא אל חיי וסלח לי על החטאים  .  ושמת עבור חטאי ושקמת מן המתים
שלי כדי שאוכל לקבל את החיים החדשים עכשו ושיום אחד אהיה אתך  

 . אמן).  או בתך(עזור לי לציית לך ולחיות עבורך כמו בנך .  לעולמים
 

 16' יוחנן ג ! קראו בדבר אלוהים ודברו עם אלוהים כל יום
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