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 صموئيل وشاول وداود والرب اإلله يهوه )هللا( إله إسرائيل

 صموئيل والملك شاولالصراع على السلطة بين القاضى 

طلب شيوخ شعب بنى إسرائيل من صموئيل القاضى والنبى والكاهن أن يمسح  أوالً: 

لشاول ح صموئيل ومس   ،ويحارب حروبهم ،قضى لهم بدالً منهاً على إسرائيل يلهم ملك

 ً   على إسرائيل.ملكا

انته لشاول وإد ،دهوتهييج شعب بنى إسرائيل ض ،ملك شاوللمقاومة صموئيل لثانياً:   

  . يلئملك إسرا

ً : تقدم ونجاح الملك شاول فى حربه مع الفلسطينيين  وتوحيده لصفوف شعب  ،ثالثا

  نه لكاهناُ يحمل تابوت هللا ليسأل به هللا.يبنى إسرائيل.  وتعي

  الً منه.ل ومسح داود ملكاً على إسرائيل بدرابعاً: تحدى صموئيل للملك شاو 

 داودخول فى بيته ويكون حامالً لسالحه.  ودليقيم  داوملك شاول لدعاء الإستد خامساً: 

 . شاول لكمريره وغوايته ليوناثان إبن ال، وتغلك شاولمبيت ال

إبنه مع يوناثان  دعلم الملك شاول بعه دلك شاول بعممن بيت ال داوهروب د ساً:ساد 

  .كه المملكةلكى يمل   داود

  ء إسرائيل.ينيين أعدالى صفوف الفلسطداود إسابعاً: إنضمام  

سنة. وإنقسام  42أن ملك على إسرائيل  بعد ،ةناً: موت الملك شاول وبنيه الثالثمثا 

 إيشبوشث،ن شاول لكة إسرائيل وملك عليها إبمم ،لى مملكتينإمملكة إسرائيل 

  ومملكة يهوذا وملك عليها داود فى حبرون.
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لكاهن األعلى أن : طلب شيوخ شعب بنى إسرائيل من صموئيل القاضى والنبى وا أوالً 

ً يقضى ل مم ر األئل ساثويملك عليهم ويحارب حروبهم م ،هم بدالً منهيمسح لهم ملكا

  ب التى حولهم فى أرض كنعان. شعووال

طلب شيوخ شعب بنى إسرائيل من صموئيل القاضى والنبى والكاهن أن يمسح لهم   .1

 ملكاً كسائر األمم والشعوب الساكنة فى أرض كنعان. 

َرائِيلَ "   6 – 1:  8صم  1 ا َشاَخ َصُموئِيُل أَنَّهُ َجعََل بَِنيِه قَُضاةً إِلس  َوَكاَن  . َوَكاَن لَمَّ

ُم ثَاِنيِه أَبِيَّا. َكانَا قَاِضيَي ِن ِفي ِبئ ِر َسب ٍع.  ِر يُوئِيَل، َواس  ُم اب نِِه ال بِك  لُِك اب نَاُه ِفي اس  َولَم  يَس 

َجا ال قََضاءَ  َوةً َوَعوَّ َسِب، َوأََخذَا َرش  تََمَع ُكلُّ ُشيُوخِ . َطِريِقِه، بَل  َماالَ َوَراَء ال َمك  فَاج 

َرائِ  اَمةِ إِس  َت، َواب نَاَك لَم  .   يَل َوَجاُءوا إِلَى َصُموِئيَل إِلَى الرَّ َوقَالُوا لَهُ: ُهَوذَا أَن َت قَد  ِشخ 

عَل  لَنَا َمِلًكا يَق ِضي لَنَا َكَساِئِر الشُّعُوِب.  ُر ِفي يَِسيَرا فِي َطِريِقَك. فَاآلَن اج  فََساَء األَم 

ِطنَا َمِلًكا يَق ِضي لَنَا َعي نَي  َصُموِئيَل إِذ  قَالُوا:  " أَع 

سؤال صموئيل للرب اإلله يهوه إله إسرائيل بأن يجيبه على طلب شعب بنى  .2

 إسرائيل بأن يمسح لهم ملكاً. 

ب ِ " 9 – 7:  8صم  1    .إله إسرائيل( –هللا  –)اإلله يهوه  َوَصلَّى َصُموِئيُل إِلَى الرَّ

بُّ ِلَصُموِئيَل:  ِت الشَّع ِب ِفي ُكل ِ َما يَقُولُوَن لََك،  فَقَاَل الرَّ َمع  ِلَصو  فُُضوَك اس  ألَنَُّهم  لَم  يَر 

ِلَك َعلَي ِهم   . َولِكن   . . . . . .  أَن َت بَل  ِإيَّاَي َرفَُضوا َحتَّى الَ أَم  تِِهم  َمع  ِلَصو  فَاآلَن اس 

ِهَدنَّ َعلَي ِهم   ُهم  بِقََضاِء ال َمِلِك أَش  ِبر  ِلُك َعلَي ِهم  َوأَخ   ".الَِّذي يَم 

 إعالن صموئيل لشعب بنى إسرائيل بأحكام قضاء الملك الذى يملك عليهم.  .3

ب ِ فََكلََّم َصُموئِيُل الشَّع َب الَِّذيَن َطلَبُوا ِمن هُ " 18 – 10:  8صم  1 ، َمِلًكا ِبَجِميِع َكالَِم الرَّ

11  : ِلُك َعلَي ُكم  عَلُُهم  ِلنَف ِسِه، َوقَاَل: هذَا يَُكوُن قََضاُء ال َمِلِك الَِّذي يَم  يَأ ُخذُ بَنِيُكم  َويَج 

ُكُضوَن أََماَم َمَراِكِبهِ  َسانِِه، فَيَر  عَُل ِلنَف ِسِه ُرَؤَساَء أُلُوٍف َوُرَؤَساَء  . ِلَمَراِكبِِه َوفُر  َويَج 

رُ  ِبِه َوأََدَواِت َمَراِكبِهِ َخَماِسيَن، فَيَح  ةَ َحر  ُصُدوَن َحَصاَدهُ، َويَع َملُوَن ُعدَّ   . ثُوَن َحَراثَتَهُ َويَح 

َوَدَها  َويَأ ُخذُ بَنَاتُِكم  َعطَّاَراٍت َوَطبَّاَخاٍت َوَخبَّاَزاٍت. ، أَج  َويَأ ُخذُ ُحقُولَُكم  َوُكُروَمُكم  َوَزي تُونَُكم 

ُر ُزُروَعُكم  َوُكُروَمُكم  َويُع ِطيَها  يَانِِه َوَعِبيِدِه. َويَأ ُخذُ َعِبيَدُكم  ، ِلعَبِيِدِه. َويُعَش ِ َويُع ِطي ِلِخص 

تَع ِملُُهم  ِلُشغ ِلهِ  ُر َغنََمُكم  َوأَن تُم  تَُكونُوَن . َوَجَواِريَُكم  َوُشبَّانَُكُم ال ِحَساَن َوَحِميَرُكم  َويَس  َويُعَش ِ

، فاَلَ  ا.لَهُ َعِبيدً  تُُموُه ألَن فُِسُكم  تَر  ِه َمِلِكُكُم الَِّذي اخ  ِم ِمن  َوج  ُرُخوَن ِفي ذِلَك ال يَو  فَتَص 

مِ  بُّ فِي ذِلَك ال يَو  تَِجيُب لَُكُم الرَّ  ".يَس 
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ورفضهم لسماع .  ول شعب بنى إسرائيل ألحكام قضاء الملك الذى يملك عليهمقب .4

 صوت صموئيل بأن يرجعوا عن طلبهم واليملكوا ملكاً عليهم. 

ِت َصُموئِيلَ " 22 – 19:  8صم  1 َمعُوا ِلَصو  الَ بَل  يَُكوُن ، َوقَالُوا: فَأَبَى الشَّع ُب أَن  يَس 

ُن أَي ًضا ِمث َل َسائِِر الشُّعُوِب،  ،َعلَي نَا َمِلك   ُرُج أَ  َمِلُكنَاَويَق ِضي لَنَا فَنَُكوُن نَح  َماَمنَا َويَخ 

ب ِ  .َويَُحاِرُب ُحُروبَنَا بُّ . فََسِمَع َصُموئِيُل ُكلَّ َكالَِم الشَّع ِب َوتََكلََّم بِِه فِي أُذُنَيِ الرَّ فَقَاَل الرَّ

تِِهم  َوَمل ِك  َعلَي ِهم  َمِلًكا َمع  ِلَصو   ". ِلَصُموِئيَل: اس 

قيس من سبط بنيامين ملكاً على إسرائيل ويعلن  إختيار الرب إله إسرائيل لشاول بن .5

 . لصموئيل بإختياره لشاول

ُمهُ قَي سُ " 17 – 1:  9صم  1 َوَكاَن )والد شاول(  . . . . .  َوَكاَن َرُجل  ِمن  بَن يَاِميَن اس 

ُمهُ َشاُولُ  َرائِيَل أَ لَهُ اب ن  اس  ، َولَم  يَُكن  َرُجل  فِي بَِني إِس  َسَن ِمن هُ. ِمن  َكِتِفِه ، َشابٌّ َوَحَسن  ح 

َوَل ِمن  ُكل ِ الشَّع ِب.  ُق َكاَن أَط  بُّ َكَشَف أُذَُن َصُموئِيَل قَب َل َمِجيِء  . . . . .  فََما فَو  َوالرَّ

ٍم قَائاِلً:  ِض بَن يَاِميَن،  َشاُوَل بِيَو  ِسُل إِلَي َك َرُجالً ِمن  أَر  هُ َغًدا ِفي ِمث ِل اآلَن أُر  َسح   فَام 

ِطينِي ِينَ  َرائِيَل، فَيَُخل َِص َشع ِبي ِمن  يَِد ال ِفِلس  ُت إِلَى َشع بِي ألَنَّ ، َرئِيًسا ِلَشع بِي إِس  ألَن ِي نََظر 

تَُك . ُصَراَخُهم  قَد  َجاَء ِإلَيَّ  ُجُل الَِّذي َكلَّم  : ُهَوذَا الرَّ بُّ ا َرأَى َصُموئِيُل َشاُوَل أََجابَهُ الرَّ فَلَمَّ

ِبُط َشع بِيَعن هُ.   ".هذَا يَض 

يخبرهم بإختيار الرب إله إسرائيل لإستدعاء صموئيل ألسباط وعشائر بن إسرائيل  .6

 يل ملكاً عليهم.ئو إله إسراضرف دلشاول ليملك عليهم وبأنهم ق

َعى" 25 – 17:  10صم  1 تَد  فَاِة،   َواس  ِ إِلَى ال ِمص  ب  َوقَاَل َصُموئِيُل الشَّع َب ِإلَى الرَّ

َرائِيلَ  بُّ إِلهُ ِإس  َرائِيَل: هَكذَا يَقُوُل الرَّ َم إِلَهُكُم الَِّذي  . . . . .  ِلبَنِي إِس  تُُم ال يَو  َوأَن تُم  قَد  َرفَض 

عَُل َعلَي نَا  ، َوقُل تُم  لَهُ: بَل  تَج  ُهَو ُمَخل ُِصُكم  ِمن  َجِميِع الَِّذيَن يُِسيئُوَن إِلَي ُكم  َويَُضايِقُونَُكم 

. َمِلًكا.  بَاِطُكم  َوأُلُوفُِكم  ِ َحَسَب أَس  ب  ثُلُوا أََماَم الرَّ بَاِط  فَاآلَن ام  َم َصُموِئيُل َجِميَع أَس  فَقَدَّ

َرائِيَل، َم ِسب َط بَن يَاِميَن َحَسَب َعَشائِِرِه، فَأُِخذَت  َعِشيَرةُ  فَأُِخذَ ِسب ُط بَن يَاِميَن.  إِس  ثُمَّ قَدَّ

َوَل ِمن  ُكل ِ الشَّع ِب  . . . . .  . َوأُِخذَ َشاُوُل ب ُن قَي سَ َمط ِري،  فََوقََف بَي َن الشَّع ِب، فََكاَن أَط 

ُق. فَقَاَل َصُموِئيُل ِلَجِميِع الشَّع بِ  ، أَنَّهُ لَي َس ِمن  َكتِِفِه فََما فَو  بُّ تَاَرهُ الرَّ : أََرأَي تُُم الَِّذي اخ 

َي ال َمِلُك!. َف ُكلُّ الشَّع ِب َوقَالُوا: ع ِب؟ فََهتَ ِمث لُهُ ِفي َجِميِع الشَّ  فََكلََّم َصُموِئيُل الشَّع َب  ِليَح 

ب ِ  ف ِر َوَوَضعَهُ أََماَم الرَّ لََكِة، َوَكتَبَهُ ِفي الس ِ  "بِقََضاِء ال َمم 

إرهاب صموئيل لشعب بنى إسرايل بأنهم فعلوا شراً عظيماً فى عينى الرب بطلبهم  .7

 سرائيل بدالً من الرب إلههم إله إسرائيل ملكهم.ملكاً إل
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. "  19 – 12:  12صم  1 بُّ ِإلُهُكم  َمِلُكُكم  . َوالرَّ ِلُك َعلَي نَا َمِلك   قُل تُم  ِلي: الَ بَل  يَم 

بُّ َعلَي ُكم  َمِلًكا.  تُُموُه، الَِّذي َطلَب تُُموهُ، َوُهَوذَا قَد  َجعََل الرَّ تَر    فَاآلَن ُهَوذَا ال َمِلُك الَِّذي اخ 

ثُلُوا  . . . . .  بُّ فَاآلَن ام  َر ال عَِظيَم الَِّذي يَف عَلُهُ الرَّ فَِإن ِي  . . . .   أَي ًضا َوان ُظُروا هذَا األَم 

ُعو ا بَّ فَيُع ِطي ُرُعوًدا أَد  ُكُم الَِّذي َعِمل تُُموهُ ِفي لرَّ َن أَنَّهُ َعِظيم  َشرُّ َوَمَطًرا فَتَع لَُموَن َوتََرو 

ِ ِبَطلَبُِكم  ألَن فُِسُكم  َمِلًكا ب  بَّ َوَصُموئِيَل  . . . . .  . َعي نَيِ الرَّ َوَخاَف َجِميُع الشَّع ِب الرَّ

ا. ِ ِإلِهَك َحتَّى الَ نَُموَت، َوقَاَل َجِميُع   ِجدًّ ب  الشَّع ِب ِلَصُموِئيَل: َصل ِ َعن  َعبِيِدَك إِلَى الرَّ

ا ِبَطلَِبنَا ألَن فُِسنَا َمِلًكا  "    .ألَنَّنَا قَد  أََضف نَا ِإلَى َجِميِع َخَطايَانَا َشرًّ
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 . ضده يل وتهييج الشعبئثانياً : مقاومة صموئيل لحكم الملك شاول ملك إسرا

محاربة الفلسطينيين للملك شاول ملك إسرائل وتجمعهم بجيش عظيم لمحاربة 

إسرائيل.  وتراجع صموئيل وعدم تدعيمه للملك شاول وتخلفه عن الميعاد لمقابلته فى 

قد رفضه ملكاً الرب الجلجال إلصعاد الذبائح للرب.  وإدانة صموئيل لشاول بأن 

 إسرائيل بدالً منه. داود ليملك علىل الربإلسرائيل وإختيار

 الملك شاول ملك إسرائيل تجمع الفلسطينيون لمحاربة .1

َكبٍَة،"  7 – 5:  13صم  1 َرائِيَل، ثاَلَثُوَن أَل َف َمر  ِطيِنيُّوَن ِلُمَحاَربَِة إِس  َع ال ِفِلس   َوتََجمَّ

ِر  ِل الَِّذي َعلَى َشاِطِئ ال بَح  م  ا . . . .   . ِفي ال َكث َرةِ َوِستَّةُ آالَِف فَاِرٍس، َوَشع ب  َكالرَّ َولَمَّ

َرائِيَل أَنَُّهم  ِفي َضن ٍك، ألَنَّ الشَّع َب تََضايََق،  َ الشَّع ُب فِي ال َمغَاِيِر َرأَى ِرَجاُل إِس  تَبَأ اخ 

ُروحِ َواآلبَارِ  ُخوِر َوالصُّ ِض َوال ِغيَاِض َوالصُّ ُدنَّ إِلَى أَر  . َوبَع ُض ال ِعب َرانِي ِيَن َعبَُروا األُر 

تَعََد َوَراَءهُ َجاَد َوِجل عَاَد.   ".َوَكاَن َشاُوُل بَع ُد فِي ال ِجل َجاِل َوُكلُّ الشَّع ِب ار 

قابلته فى الجلجال مع الملك شاول لم تخلف صموئيل الكاهن والنبى عن ميعاده .2

 . ؤال الرب إله إسرائيل لمحاربة الفلسطينيينولسللرب  إلصعاد الذبائح

َولَم  ، َحَسَب ِميعَاِد َصُموئِيلَ َسب عَةَ أَيَّاٍم  )الملك شاول(فََمَكثَ " 10 – 8:  13صم  1

َق َعن هُ  يَأ ِت َصُموئِيُل إِلَى ال ِجل َجاِل، ُموا ِإلَيَّ فَقَاَل َشاُولُ   .)عن شاول( َوالشَّع ُب تَفَرَّ : قَد ِ

َرقَةَ َوذَبَائَِح السَّالََمةِ  َرقَةَ . ال ُمح  عََد ال ُمح  َرقَِة إِذَا . فَأَص  عَاِد ال ُمح  ا ان تََهى ِمن  إِص  َوَكاَن لَمَّ

 "َصُموِئيُل ُمق بِل ، فََخَرَج َشاُوُل ِلِلقَاِئِه ِليُبَاِرَكهُ.

بإسم الرب انته إد – (اهن األعلى للرب إله إسرائيلالنبى والك)صموئيل إدانة  .3

ً لشاول الملك بإنه أخطأ خطأ عظيم ن الرب لم يثبت مملكته وسيختار رجالً او.  للرب ا

 يه. آخر ملكاً إلسرائيل ليحفظ الوص

فَقَاَل َشاُوُل: ألَن ِي  : َماذَا فَعَل َت؟)لشاول( فَقَاَل َصُموِئيلُ " 15 – 11:  13صم  1

َق  ِطيِنيُّونَ َرأَي ُت أَنَّ الشَّع َب قَد  تَفَرَّ  َعن ِي، َوأَن َت لَم  تَأ ِت ِفي أَيَّاِم ال ِميعَاِد، َوال ِفِلس 

َماَس، عُوَن فِي ِمخ  ِطيِنيُّوَن إِلَيَّ إِلَى ال ِجل َجالِ  ُمتََجم ِ  . . . . .  فَقُل ُت: اآلَن يَن ِزُل ال ِفِلس 

َرقَةَ. فَقَاَل َصُموئِيُل ِلشَ  ُت ال ُمح  عَد  ُت َوأَص  ِ اُوَل: قَِد ان َحَمق َت! فَتََجلَّد  ب  فَظ  َوِصيَّةَ الرَّ لَم  تَح 

َراِئيَل إِلَى األَبَِد. إِلِهَك الَِّتي أََمَرَك بَِها لََكتََك َعلَى إِس  بُّ قَد  ثَبََّت َمم  ، ألَنَّهُ اآلَن َكاَن الرَّ

لََكتَُك الَ تَقُوُم. ا اآلَن فََمم  بُّ ِلنَف سِ  َوأَمَّ بُّ أَن  ِه َرُجالً َحَسَب قَل بِهِ قَِد ان تََخَب الرَّ ، َوأََمَرهُ الرَّ
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 . بُّ فَظ  َما أََمَرَك ِبِه الرَّ َوقَاَم َصُموئِيُل َوَصِعَد ِمَن يَتََرأََّس َعلَى َشع ِبِه. ألَنََّك لَم  تَح 

 "ال ِجل َجاِل 
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 ً الملك شاول فى حربه ضد الفلسطينيين.  وتوحيده لشعب بنى إسرائيل.   جاح: ن ثالثا

 وتعيينه كاهناً ليحمل تابوت هللا وسؤال شاول هللا من دون أن يسأل صموئيل. 

خيا الكاهن حامالً لتابوت هللا ليسأل به أتوحيد شاول لصفوف بنى إسرائيل وإتخاذه   .1

 الفلسطينيين.  دهللا.  وتخليصه لشعب بنى إسرائيل من ي

م  تَابُوَت هللاِ.)الكاهن( فَقَاَل َشاُوُل ألَِخيَّا " 23 –  18:  14صم  1  . . . . .  : قَد ِ

ِجيُج الَِّذي فِي َمَحلَِّة )أخيا( َوفِيَما َكاَن َشاُوُل يَتََكلَُّم بَع ُد َمَع ال َكاِهنِ  ، تََزايََد الضَّ

ِطينِي ِيَن َوَكثَُر. فَقَاَل  . َوَصاَح َشاُوُل َوَجِميُع الشَّع ِب : ُكفَّ يََدكَ )أخيا( َشاُوُل ِلل َكاِهنِ ال ِفِلس 

بِ  ِطينِي ِيَن ُمن ذُ . . . . . ، الَِّذي َمعَهُ َوَجاُءوا إِلَى ال َحر  َوال ِعب َرانِيُّوَن الَِّذيَن َكانُوا َمَع ال ِفِلس 

ِس َوَما قَب لَهُ،  َراِئيَل الَِّذيَن َمَع َشاُوَل َويُونَاثَانَ َصاُروا ُهم  أَي ضً  . . . . .  أَم   ا َمَع إِس 

تَبَأُوا ِفي َجبَِل أَف َرايَِم أَنَّ )أبن شاول( َراِئيَل الَِّذيَن اخ  . َوَسِمَع َجِميُع ِرَجاِل إِس 

ِب.  ِطينِي ِيَن َهَربُوا، فََشدُّوا ُهم  أَي ًضا َوَراَءُهم  ِفي ال َحر  بُّ ال ِفِلس  َرائِيَل ِفي  فََخلََّص الرَّ إِس 

ِم.  "ذِلَك ال يَو 

دوم وملوك وبنى عمون وآاء إسرائيل. موآب شاول الملك لجميع أعدمحاربة  .2

 يه. بيه وناهدمستعب ن وتخليص إسرائيل من يدويوالفلسطين هبوص

َرائِيَل، َوَحاَرَب َجِميَع "  52 - 47:  14صم   1 َدائِِه َوأََخذَ َشاُوُل ال ُمل َك َعلَى ِإس  أَع 

ِطيِني ِيَن. َحَوالَي ِه: وَن َوأَُدوَم َوُملُوَك ُصوبَةَ َوال ِفِلس  هَ َغلََب.  ُموآَب َوبَِني َعمُّ َوَحي ثَُما تََوجَّ

َرائِيَل ِمن  يَِد نَاِهبِيهِ  ب   . . . . . َوفَعََل بِبَأ ٍس َوَضَرَب َعَماِليَق، َوأَن قَذَ إِس  َوَكانَت  َحر 

هُ َشِديَدة  َعلَ  ِطينِي ِيَن ُكلَّ أَيَّاِم َشاُوَل. َوإِذَا َرأَى َشاُوُل َرُجالً َجبَّاًرا أَو  ذَا بَأ ٍس َضمَّ ى ال ِفِلس 

 "إِلَى نَف ِسِه.

حسد صموئيل القاضى وغيرته من نجاح وتعاظم الملك شاول.  وإلتفات الشعب  .3

عماليق ويحرم فأخبره بأن الرب إله إسرائيل كلمه بأن يذهب شاول ويحارب حوله.  

ماليق بإسرائيل حين وقف له فى الطريق عند ألن الرب تذكر ماعمل ع .مكل ماله

ه لحرب ر الرب الذى تكلم به صموئيل وخروجطاعة شاول ألمو ،ه من مصرصعود

ديد ال الحرب والشعب كانوا فى حالة إعياء وإحهماء شبالرغم من أن رجعماليق 

  ذوا راحه.ولم يأخ

  حالة اإلعياء الشديد الذى أجهد رجال إسرائيل من جراء مواصلة الحروب مع

 الفلسطينيين وموآب وبنى عمون وآدوم وملوك صوبه. 
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ِطينِي ِيَن ِمن   )رجال شاول( فََضَربُوا " 31:  14صم  1 ِم ال ِفِلس  ِفي ذِلَك ال يَو 

َماَس ِإلَى أَيَّلُوَن.  ا.ِمخ  يَا الشَّع ُب ِجدًّ  "َوأَع 

  كالم صموئيل لشاول لمحاربة عماليق.  وطاعة الملك شاول ألمر الرب

 وصموئيل. 

ِحَك َمِلًكا َعلَى َوقَاَل َصُموِئيُل ِلَشاُولَ  " 4 – 1:  15صم  1 بُّ ِلَمس  َسَل الرَّ : ِإيَّاَي أَر 

َرائِيلَ  ب ِ َشع بِِه إِس  َت َكالَِم الرَّ َمع  َصو  : إِن ِي قَِد َربُّ ال ُجنُودِ . هَكذَا يَقُوُل . َواآلَن فَاس 

َرائِيَل ِحيَن َوقََف لَهُ ِفي الطَِّريِق ِعن َد ُصعُوِدِه ِمن   ُت َما َعِمَل َعَماِليُق بِِإس  اف تَقَد 

ِرب  َعَماِليَق،  َر. فَاآلَن اذ َهب  َواض  ُموا ُكلَّ َما لَهُ َوالَ تَع ُف َعن ُهم  بَِل اق تُل  ِمص  َوَحر ِ

رَ  َضَر َشاُوُل الشَّع َب  أَةً، ِطف الً َوَرِضيعًا، بَقًَرا َوَغنًَما، َجَمالً َوِحَماًرا.َرُجالً َوام  تَح  فَاس 

ُه فِي َطالَيَِم، ِمئَتَي  أَل ِف َراِجل، َوَعَشَرةَ آالَِف َرُجل ِمن  يَُهوذَا.  "َوَعدَّ

ضرب الملك شاول وتحريمه لعماليق بحد السيف وإستحياءه ألجاج ملك عماليق   .4

  وخيار الغنم والبقر وكل ما هو جيد ونافع إستبقا غنيمة إلسرائيل.

 . . . . .  ثُمَّ َجاَء َشاُوُل إِلَى َمِدينَِة َعَماِليَق َوَكَمَن ِفي ال َواِدي.  " 9 – 5:  15صم  1 

رَ َوَضَرَب َشاُوُل َعَماِليَق ِمن  َحِويلَةَ َحتَّى َمِجيِئَك إِلَى ُشوَر الَّتِي ُمقَابَِل مِ  َسَك . ص  َوأَم 

َم َجِميَع الشَّع ِب بَِحد ِ السَّي فِ  . َوَعفَا َشاُوُل َوالشَّع ُب َعن  أََجاَج َمِلَك َعَماِليَق َحيًّا، َوَحرَّ

ا أَن   . . .أََجاَج َوَعن  ِخيَاِر ال غَنَِم َوال بَقَِر  َضو  َوال ِخَراِف، َوَعن  ُكل ِ ال َجي ِِد، َولَم  يَر 

ُموهَ  ُموَها.يَُحر ِ ُزولَِة َحرَّ تَقََرِة َوال َمه  الَِك ال ُمح   "ا. َوُكلُّ األَم 

إله إسرائيل على شاول الملك ألنه لم يقم وصيته التى أوصاها له  غضب صموئيل و .5

بتحريم كل الغنم والبقر وكل البهائم بحد السيف.  وإستحيائه ألجاج ملك عماليق 

 وخيار الغنم والبقر وكل ماهو جيد ونافع. 

ا َجاَء َصُموِئيُل إِلَى َشاُوَل قَاَل لَهُ َشاُوُل: " 23 – 13:  15صم  1 ُمبَاَرك  أَن َت َولَمَّ

ب ِ  ُت َكالََم الرَّ ِ. قَد  أَقَم  ب  ُت ِللرَّ ، َوَصو  ُت ال غَنَِم هذَا فِي أُذُنَيَّ . فَقَاَل َصُموئِيُل: َوَما ُهَو َصو 

؟  فَقَا ا بَِها،  َل َشاُوُل:ال بَقَِر الَِّذي أَنَا َساِمع  ألَنَّ الشَّع َب قَد  َعفَا َعن  ِمَن ال عََماِلقَِة، قَد  أَتَو 

نَاُه.  م  ا ال بَاقِي فَقَد  َحرَّ ِ إِلِهَك. َوأَمَّ ب  ب حِ ِللرَّ
ِل الذَّ فَقَاَل َصُموئِيُل ِخيَاِر ال غَنَِم َوال بَقَِر ألَج 

بَِرَك بَِما ِلَشاُوَل:  بُّ ِإلَيَّ هِذِه اللَّي لَةَ ُكفَّ فَأُخ  . فَقَاَل َصُموِئيلُ . فَقَاَل لَهُ: تََكلََّم ِبِه الرَّ :  تََكلَّم 

َت َعلَى ال غَِنيَمِة َوَعِمل َت الشَّرَّ ِفي َعي نَيِ  . . . .  ِ، بَل  ثُر  ب  ِت الرَّ َمع  ِلَصو  فَِلَماذَا لَم  تَس 

ِ؟. ب  ِ َوذََهب ُت ِفي الطَِّريِق الَِّتي فَقَاَل َشاُوُل ِلَصُموئِيَل:   الرَّ ب  ِت الرَّ ِإن ِي قَد  َسِمع ُت ِلَصو 

ُت َعَماِليقَ  م  بُّ َوأَتَي ُت ِبأََجاَج َمِلِك َعَماِليَق َوَحرَّ َسلَنِي ِفيَها الرَّ . فَأََخذَ الشَّع ُب ِمَن أَر 
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ِل الذَّب   ِ إِلِهَك فِي ال ِجل َجاِل. ال غَنِيَمِة َغنًَما َوبَقًَرا، أََواِئَل ال َحَراِم ألَج  ب  فَقَاَل َصُموِئيُل: حِ ِللرَّ

ِتَماُع أَف َضُل  ِ؟ ُهَوذَا االس  ب  ِت الرَّ ِتَماعِ َصو  بَائِحِ َكَما بِاس 
َرقَاِت َوالذَّ ِ ِبال ُمح  ب  ةُ الرَّ َهل  َمَسرَّ

ِم ال ِكبَاِش. ألَنَّ ال غَاُء أَف َضُل ِمن  َشح  َد َكَخِطيَِّة ال ِعَرافَِة، َوال ِعنَاُد ِمَن الذَّبِيَحِة، َواإِلص  تََّمرُّ

َت َكالََم اَكال َوثَِن َوالتََّرافِيِم.  ِ َرفََضَك ِمَن ال ُمل كِ ألَنََّك َرفَض  ب   ".لرَّ

إستجداء شاول الملك لصموئيل بأن يغفر الرب له خطيته ورفض صموئيل للصالة  .6

الرب إله إسرائيل رفضه من أن للرب لكى يغفر لشاول خطيته،  وإعالنه لشاول بأن 

  يكون ملكاً إلسرائيل وأن الرب سيعطى المملكة لمن هو أفضل منه )داود(.

ِ " 28 – 24:  15صم  1 ب  َل الرَّ ي ُت قَو  َطأ ُت ألَن ِي تَعَدَّ فَقَاَل َشاُوُل ِلَصُموئِيَل: أَخ 

.  َوَكالََمَك، تِِهم  ِفر  َخِطيَّتِي َوار  ألَن ِي ِخف ُت ِمَن الشَّع ِب َوَسِمع ُت ِلَصو  جع  َمِعي َواآلَن فَاغ 

ب ِ  ُجَد ِللرَّ ِ، فََرفََضَك  .فَأَس  ب  َت َكالََم الرَّ جُع َمعََك ألَنََّك َرفَض  فَقَاَل َصُموئِيُل ِلَشاُوَل: الَ أَر 

بُّ ِمن  أَن  تَُكوَن َمِلًكا َعلَ  َراِئيلَ الرَّ َسَك بِذَي ِل ُجبَّتِِه ى إِس  ِضَي، فَأَم  .  َوَداَر َصُموئِيُل ِليَم 

َم َويُع ِطيَها ِلَصاِحِبَك فَان َمَزقَ  َراِئيَل َعن َك ال يَو  لََكةَ إِس  بُّ َمم  ُق الرَّ . فَقَاَل لَهُ َصُموِئيُل: يَُمز ِ

 "الَِّذي ُهَو َخي ر  ِمن َك.
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 لداود ملكاً على إسرائيلرابعاً : مسح صموئيل 

تحدى صموئيل لشاول ملك إسرائيل ومسحه لداود بن يسى ملكاً على إسرائيل بناء   .1

 على أمر الرب اإلله يهوه )هللا( إله إسرائيل. 

بُّ " 13 – 1:  16صم  1  إله إسرائيل( –هللا  –)الرب اإلله يهوه  فَقَاَل الرَّ

َرائِيَل؟ ِلَصُموِئيَل: َحتَّى َمتَى تَنُوُح َعلَى ِلَك َعلَى إِس  تُهُ َعن  أَن  يَم   َشاُوَل، َوأَنَا قَد  َرفَض 

ِ، ألَن ِي قَد  َرأَي ُت ِلي فِي بَنِيِه َمِلًكا ِمي  ِسل َك إِلَى يَسَّى ال بَي تَلَح  نًا َوتَعَاَل أُر  نََك ُده  أل  قَر  . اِم 

: يَق تُل نِيإِن  َسِمَع َشاُوُل َكي َف أَذ َهُب؟ : فَقَاَل َصُموئِيلُ  بُّ لَةً ِمَن . فَقَاَل الرَّ ُخذ  بِيَِدَك ِعج 

ُع يَسَّى إِلَى الذَّبِيَحِة،  ِ.  َواد  ب  : قَد  ِجئ ُت ألَذ بََح ِللرَّ نَُع. ال بَقَِر َوقُل  َوأَنَا أَُعل ُِمَك َماذَا تَص 

َسح  لِ  ، فَقَاَل بَنِيِه السَّب عَةَ أََماَم َصُموئِيلَ َوَعبََّر يَسَّى  . . . . .   .َي الَِّذي أَقُوُل لََك َعن هُ َوام 

تَر  هُؤالَِء. َصُموِئيُل ِليَسَّى:  بُّ لَم  يَخ  َوقَاَل َصُموِئيُل ِليَسَّى: َهل  َكُملُوا ال ِغل َماُن؟ الرَّ

َعى ال غَنََم. فَقَاَل:  ِغيُر َوُهَوذَا يَر  َسَل َوأَتَى ِبهِ . . . . .  بَِقَي بَع ُد الصَّ قََر َمَع فَأَر  . َوَكاَن أَش 

: قُ  بُّ هُ، ألَنَّ هذَا ُهوَ َحالََوِة ال عَي نَي ِن َوَحَسَن ال َمن َظِر. فَقَاَل الرَّ َسح  . فَأََخذَ َصُموئِيُل ِم ام 

ِم  ِ َعلَى َداُوَد ِمن  ذِلَك ال يَو  ب  َوِتِه. َوَحلَّ ُروُح الرَّ ِن َوَمَسَحهُ ِفي َوَسِط ِإخ  َن الدُّه  قَر 

 " فََصاِعًدا

علم الملك شاول بمسح صموئيل لداود ملكاً على إسرائيل بدالً منه.  وإحضار شاول  .2

 لداود بن يسى ليخدمه فى بيته لكى يراقب تحركاته. 

ِسُن فَقَاَل َشاُوُل ِلعَبِيِدِه: " 22 – 17:  16صم  1 َب ان ُظُروا ِلي َرُجالً يُح  ر  )على الضَّ

ُهَوذَا قَد  َرأَي ُت اب نًا ِليَسَّى . فَأََجاَب َواِحد  ِمَن ال ِغل َماِن َوقَاَل: إِلَيَّ َوأ تُوا بِِه العود( 

بَ  ر  ِسُن الضَّ ِ يُح  ِمي  ٍب، َوفَِصيح  َورَ  )على العود( ال بَي تَلَح  ُجل  َوُهَو َجبَّاُر بَأ ٍس َوَرُجُل َحر 

بُّ َمعَهُ  ا َوَكاَن لَهُ  فََجاَء َداُودُ  . . . . .   .َجِميل ، َوالرَّ إِلَى َشاُوَل َوَوقََف أََماَمهُ، فَأََحبَّهُ ِجدًّ

َسلَ  ِليَِقف  َداُوُد أََماِمي ألَنَّهُ َوَجَد يَقُوُل:  )والد داود( َشاُوُل إِلَى يَسَّى َحاِمَل ِسالَحٍ. فَأَر 

 ".نِع َمةً ِفي َعي نَيَّ 

ن وخروج جليات الفلسطيني يطلب صفوف الفلسطينيين لصفوف العبرانييتعيير  .3

خروج رجل من رجال إسرائيل لمقابلته.  وخوف شعب رجال إسرائيل من الخروج 

ً فإرتعد منه كل صفوف  ً وقويا لمبارزته ألن جليات الفلسطينى كان جباراً ومخيفا

 العبرانيين. 
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َرائِيَل َونََزلُوا"  16 – 2:  17صم  1 تََمَع َشاُوُل َوِرَجاُل إِس  ِم،  َواج  ِفي َواِدي ال بُط 

ِطيِني ِينَ  ِب ِلِلقَاِء ال ِفِلس  َطفُّوا ِلل َحر  ِطيِنيُّوَن ُوقُوفًا َعلَى َجبَل ِمن  ُهنَا، َواص  . َوَكاَن ال ِفِلس 

َراِئيُل ُوقُوفًا َعلَى َجبَل ِمن  ُهنَاَك، َوال َواِدي بَي نَُهم   فََخَرَج َرُجل  ُمبَاِرز  ِمن  ُجيُوِش  . َوإِس 

ُرعٍ َوِشب ر  ا
، ُطولُهُ ِستُّ أَذ  ُمهُ ُجل يَاُت، ِمن  َجتَّ ِطينِي ِيَن اس  َوَكاَن الَِبًسا  . . . . .،  ل ِفِلس 

َسةُ آالَِف َشاقِِل نَُحاٍس  عِ َخم  ر  د ِ
َن ال  َشِفيًّا، َوَوز  ًعا َحر  ِل  . . . .  ِدر  ِحِه َكنَو  َوقَنَاةُ ُرم 

َم. . . . . . .  النَّسَّاِجيَن،  َرائِيَل هذَا ال يَو  ُت ُصفُوَف ِإس  : أَنَا َعيَّر  ِطيِنيُّ َوقَاَل ال ِفِلس 

ُطونِي َرُجالً فَنَ  ِ هذَا  . تََحاَرَب َمعًاأَع  ِطيِني  َراِئيَل َكالََم ال ِفِلس  ا َسِمَع َشاُوُل َوَجِميُع إِس  َولَمَّ

ا. تَاُعوا َوَخافُوا ِجدًّ بَِعيَن َوَكاَن ال ِفِلس  .  .  .  .   ار  ُم َويَِقُف َصبَاًحا َوَمَساًء أَر  ِطيِنيُّ يَتَقَدَّ

ًما.  "  يَو 

ُرُجوَن "  9 – 8:  17صم  1 : ِلَماذَا تَخ  َراِئيَل َوقَاَل لَُهم  فََوقََف َونَاَدى ُصفُوَف إِس 

، َوأَن تُم  َعِبيد  ِلَشاُوَل؟  ِطيِنيُّ ِب؟ أََما أَنَا ال ِفِلس  َطفُّوا ِلل َحر  تَاُروا ألَن فُِسُكم  َرُجالً ِلتَص  اخ 

 . ُت أَنَا َعلَي ِه  َول يَن ِزل  إِلَيَّ فَِإن  قََدَر أَن  يَُحاِربَنِي َويَق تُلَنِي نَِصيُر لَُكم  َعبِيًدا، َوإِن  قََدر 

ِدُمونَنَاَوقَتَل تُهُ تَِصيُروَن أَن تُم      ".لَنَا َعِبيًدا َوتَخ 

ليات د أن علم أن الذى يقتل جويقاتل الفلسطينى بعطلب داود من شاول أن ينزل  .4

 جعل بيت أبيه حراً فى إسرائيل. بنته ويإيغنيه الملك شاول ويعطيه  الفلسطينى

ُجَل َهَربُوا ِمن هُ َوَخافُوا " 37 – 24:  17صم  1 ا الرَّ ا َرأَو  َرائِيَل لَمَّ َوَجِميُع ِرَجاِل إِس 

ا. َرائِيَل:  ِجدًّ َرائِيَل ُهَو َصاِعد ! فَقَاَل ِرَجاُل ِإس  اِعَد؟ ِليُعَي َِر ِإس  ُجَل الصَّ أََرأَي تُم  هذَا الرَّ

ُجَل الَِّذي يَق تُلُهُ يُغ ِنيِه ال َمِلُك ِغنًى َجِزيالً  عَُل بَي َت أَبِيِه ، فَيَُكوُن أَنَّ الرَّ َويُع ِطيِه بِن تَهُ، َويَج 

َرا ا ِفي ِإس  قُط  قَل ُب أََحٍد ِبَسبَبِِه. َعب ُدَك يَذ َهُب فَقَاَل َداُوُد ِلَشاُوَل:  . . . . .   . ئِيلَ ُحرًّ الَ يَس 

ِطيِنيَّ َويُ  ِ فَقَاَل َشاُوُل ِلَداُوَد:   .َحاِرُب هذَا ال ِفِلس  ِطيِني  تَِطيُع أَن  تَذ َهَب ِإلَى هذَا ال ِفِلس  الَ تَس 

ٍب ُمن ذُ ِصبَاهُ ِلتَُحاِربَهُ ألَنََّك  َعى ُغالَم  َوُهَو َرُجُل َحر  . فَقَاَل َداُوُد ِلَشاُوَل: َكاَن َعب ُدَك يَر 

ٍ وَ  ُت َوَراَءهُ َوقَتَل تُهُ َوأَن قَذ تَُها  أََخذَ َشاةً ِمَن ال قَِطيِع، ألَبِيِه َغنًَما، فََجاَء أََسد  َمَع ُدب  فََخَرج 

ا قَاَم َعلَيَّ  تُهُ ِمن  ذَق ِنِه َوَضَرب تُهُ فَقَتَل تُهُ. قَتََل َعب ُدَك األََسَد َوالدُّبَّ  ِمن  فِيِه، َولَمَّ َسك  أَم 

بُّ َمعََك.فَقَاَل َشاُوُل ِلَداُوَد:  . . . . .  َجِميعًا.   "  اذ َهب  َول يَُكِن الرَّ

 قتل داود لجليات الفلسطينى   .5

ِ: فَقَا" 51 – 45:  17صم  1 ِطيِني  حٍ َل َداُوُد ِلل ِفِلس  أَن َت تَأ تِي إِلَيَّ بَِسي ٍف َوبُِرم 

ٍس  تَُهم  َوبِتُر  َرائِيَل الَِّذيَن َعيَّر  ِ ال ُجنُوِد إِلِه ُصفُوِف إِس  ِم َرب  . . . . .  . ، َوأَنَا آِتي ِإلَي َك ِباس 

َراِئيلَ  ِض أَنَّهُ يُوَجُد إِله  إِلس  ِطيِنيُّ َوذََهَب  . . . . .   . فَتَع لَُم ُكلُّ األَر  ا قَاَم ال ِفِلس  َوَكاَن لَمَّ
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ِ لِ  َو الصَّف  َرَع َوَرَكَض نَح  َم ِلِلقَاِء َداوَد أَنَّ َداُوَد أَس  ِ. َوتَقدَّ ِطيِني  َوَمدَّ َداُوُد يََدُه  ِلقَاِء ال ِفِلس 

ِمق الَعِ 
تَزَّ إِلَى ال ِكن ِف َوأََخذَ ِمن هُ َحَجًرا َوَرَماهُ بِال  ِطيِنيَّ ِفي ِجب َهتِِه، فَار  ، َوَضَرَب ال ِفِلس 

ِض.  ِهِه إِلَى األَر  فََرَكَض َداُوُد َوَوقََف َعلَى  . . . . .  ال َحَجُر فِي ِجب َهتِِه، َوَسقََط َعلَى َوج 

ِدِه َوقَتَلَهُ َوقََطَع بِِه  تََرَطهُ ِمن  ِغم  ِ َوأََخذَ َسي فَهُ َواخ  ِطيِني  ا َرأَى ال ِفِلس  َرأ َسهُ. فَلَمَّ

ِطينِيُّوَن أَنَّ َجبَّاَرُهم  قَد  َماَت َهَربُوا.  " ال ِفِلس 
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ً : دخول داود بيت الملك شاول وإقام  ريته مع أبناء وبنات بيت شاول.  وتغرخامسا

وحبه له  د و تعلق يوناثان بداودك شاول وولى العهلبن الميوناثان إل وغواية داود

 كنفسه. 

كه وقطع يوناثان إبن الملك شاول مع داود عهداً بأن يمل  ود، تعلق يوناثان بدا  .1

 بدالً من والده شاول بدالً من نفسه ألنه أحب داود كنفسه.  مملكةال

تَعَلَّقَت  ِبنَف ِس  )إبن الملك شاول(  أَنَّ نَف َس يُونَاثَانَ  . . . . .  "   3 – 1:  18صم  1

ًدا ألَنَّهُ أََحبَّهُ  . . . . .   .َداُوَد، َوأََحبَّهُ يُونَاثَاُن َكنَف ِسهِ  َوقََطَع يُونَاثَاُن َوَداُوُد َعه 

 "َكنَف ِسِه.

 محبة يوناثان لداود أكثر من محبته للنساء .2

ا. َمَحبَّتَُك َعلَي َك يَا أَِخي يُونَاثَاُن. )داود( قَد  تََضايَق ُت " 26:  1صم  2 ُكن َت ُحل ًوا ِلي ِجدًّ

َجُب ِمن  َمَحبَِّة الن َِساِء.  "ِلي أَع 

 غضب يوناثان من أبيه الملك شاول وإنضمامة إلى داود عدو أبيه.  .3

ِلَماذَا لَم  يَأ ِت اب ُن يَسَّى َشاُوُل ِليُونَاثَاَن اب نِِه: فَقَاَل  . . . . . "  34  - 27:  20صم  1

َم؟   ِس َوالَ ال يَو  إِنَّ َداُوَد َطلََب ِمن ِي أَن  يَذ َهَب فَأََجاَب يُونَاثَاُن َشاُوَل: إِلَى الطَّعَاِم الَ أَم 

ِلق ِني ألَنَّ ِعن َدنَا ذَِبيَحةَ َعِشيَرٍة فِي ال َمِدينَةِ  ٍم،  َوقَاَل: أَط  ِلذِلَك لَم   ، . . . . . إِلَى بَي ِت لَح 

َجِة . أ ِت إِلَى َمائَِدِة ال َمِلكِ يَ  ِ فََحِمَي َغَضُب َشاُوَل َعلَى يُونَاثَاَن َوقَاَل لَهُ: يَا اب َن ال ُمتَعَو 

َت اب َن يَسَّى ِلِخز   تَر  ُت أَنََّك قَِد اخ  َدِة، أََما َعِلم  َك؟ال ُمتََمر ِ َرِة أُم ِ يِ َعو  هُ َما َداَم ألَنَّ  ِيَك َوِخز 

لََكتُكَ  ِض الَ تُث بَُت أَن َت َوالَ َمم  ِسل  َوأ ِت ِبِه ِإلَيَّ ألَنَّهُ اب ُن . اب ُن يَسَّى َحيًّا َعلَى األَر  َواآلَن أَر 

ِت ُهوَ  قَاَم فَ  . . . . .   فَأََجاَب يُونَاثَاُن َشاُوَل أَبَاُه َوقَاَل لَهُ: ِلَماذَا يُق تَُل؟ َماذَا َعِمَل؟.. ال َمو 

ِ َغَضبٍ  ِر،  يُونَاثَاُن َعِن ال َماِئَدِة بُِحُمو  ِم الثَّانِي ِمَن الشَّه  ألَنَّهُ َولَم  يَأ ُكل  ُخب ًزا ِفي ال يَو 

َزاهُ  تَمَّ َعلَى َداُوَد، ألَنَّ أَبَاهُ قَد  أَخ   ".اغ 

 حتى يهرب تستر يوناثان وإخفائه لداود .4

ا يُونَاثَاُن . يُونَاثَاَن اب نَهُ َوَجِميَع َعِبيِدِه أَن  يَق تُلُوا َداُودَ َوَكلََّم َشاُوُل "  1:  19صم  1 َوأَمَّ

ا بََر يُونَاثَاُن َداُوَد قَاِئالً: َشاُوُل أَِبي ُمل تَِمس  قَت لَكَ . ب ُن َشاُوَل فَُسرَّ بَِداُوَد ِجدًّ َواآلَن ، فَأَخ 

بَاحِ،  تَِفظ  َعلَى نَف ِسَك إِلَى الصَّ .فَاح  تَبِئ   "َوأَقِم  ِفي ُخف يٍَة َواخ 
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ضمامه إلى داود وقوله له بأن الرب ن، وإيوناثان مع داود ضد أبيه الملك شاول .5

 من أعداء دواد )شاول(ينتقم س

لُبِ بَي َت َداُوَد َوقَالَ  فَعَاَهَد يُونَاثَانُ " 17 – 16:  20صم  1 بُّ ِمن  يَِد  (لينتقم): ِليَط  الرَّ

َداِء َداُودَ  لََف َداُوَد ِبَمَحبَّتِِه لَهُ ألَنَّهُ أََحبَّهُ َمَحبَّةَ نَف ِسِه. . أَع  تَح   "ثُمَّ َعاَد يُونَاثَاُن َواس 

إبنته  أوميرب طمع داود فى مصاهرة الملك شاول والزواج من إبنته الكبرى  .6

وفوزه بميكال .  التى أعطت لرجل آخر بوفشله فى زواجه من مير.  الصغرى ميكال

وموافقة الملك  غلفة من الفلسطينيين ره مئةراً قدالتى دفع لها مه الصغرىبنى اإل

منه المملكة  ذل على أن يأخفيعدلى بيته ميكال إبنته حتى يضمه إه بشاول من زواج

  ئيل.مولملك وتبع صم صموئيل أو أن يكون له شركاً فيقتله أن طمع فى اوال يتبع كال

  إعطاء ميرب اإلبنة الكبرى لعدريئيل المحولى بدالً من داود 

ِطيَك ِإيَّاَها َوقَاَل َشاُوُل ِلَداُوَد: " 19  – 17:  18صم  1 ُهَوذَا اب نَِتي ال َكِبيَرةُ َمي َرُب أُع 

َرأَةً. ِ. ام  ب  الَ تَُكن  يَِدي َعلَي ِه، فَِإنَّ َشاُوَل قَاَل:  ِإنََّما ُكن  ِلي ذَا بَأ ٍس َوَحاِرب  ُحُروَب الرَّ

ِطينِي ِيَن.  فَقَاَل َداُوُد ِلَشاُوَل: َمن  أَنَا، َوَما ِهَي َحيَاِتي َوَعِشيَرةُ بَل  ِلتَُكن  َعلَي ِه يَُد ال ِفِلس 

َر ال َمِلِك؟. َرائِيَل َحتَّى أَُكوَن ِصه  َطاِء َمي َرَب اب نَِة َشاوُ   أَبِي فِي ِإس  َل َوَكاَن فِي َوق ِت إِع 

َرأَةً. ِ ام  ِريئِيَل ال َمُحوِلي  ِطيَت  ِلعَد   "ِلَداُوَد أَنََّها أُع 

تغرير داود بميكال اإلبنة الصغرى للملك شاول التى أحبت داود وإعطائها لداود  .7

 إمرأة بمهر قدرة مئة غلفة من الفلسطينيين. 

بَُروا َشاُوَل، فََحُسَن َوِميَكاُل اب نَةُ َشاُوَل أََحبَّت  َداُودَ "  27 – 20:  18صم  1 ، فَأَخ 

ُر ِفي َعي نَي ِه.  ِطينِي ِيَن َوقَاَل َشاُوُل: األَم  ِطيِه إِيَّاَها فَتَُكوُن لَهُ َشَرًكا َوتَُكوُن يَُد ال ِفِلس  أُع 

ةُ ال َمِلِك بِال  هَكذَا تَقُولُوَن ِلَداُودَ فَقَاَل َشاُوُل:  . . . . .  َعلَي ِه.  ِر، بَل  بِِمئَِة : لَي َست  َمَسرَّ َمه 

َداِء ال َمِلكِ  ِطينِي ِيَن ِلالن تِقَاِم ِمن  أَع  َوَكاَن َشاُوُل يَتَفَكَُّر أَن  يُوقَِع َداُوَد بِيَِد . ُغل فٍَة ِمَن ال ِفِلس 

ِطينِي ِينَ  ِطينِي ِيَن ِمئَتَي  َحتَّى قَاَم َداُوُد َوذََهَب ُهَو َوِرَجالُهُ َوقَتََل ِمَن ال ِفلِ  . . . . .   . ال ِفِلس  س 

َطاهُ َشاُوُل ِميَكاَل اب نَتَهُ  َملُوَها ِلل َمِلِك ِلُمَصاَهَرِة ال َمِلِك. فَأَع   َرُجل، َوأَتَى َداُوُد ِبغُلَِفِهم  فَأَك 

َرأَةً.  "ام 
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وجمعه ألربع مئة رجل من  الملك شاول ورجال جيشهسادساً : هروب داود من وجه 

 رق طالهاربين والذين عليهم أحكام والمنبوذين وقطاع ال

 داود رئيساً ألربع مئة من الرجال الهاربين من أحكام عليهم  .1

تََمَع إِلَي ِه " 2:  22صم  1  ، ُكلُّ َرُجل ُمتََضايِق، َوُكلُّ َمن  َكاَن َعلَي ِه َدي ن  )داود( َواج 

بَِع ِمئَِة َرُجل. النَّف ِس، فََكاَن َعلَي ِهم  َرِئيًساَوُكلُّ َرُجل ُمر ِ  ُو أَر   ".َوَكاَن َمعَهُ نَح 

خداعها ألبيها الملك شاول بإنكارها  –خداع ميكال إبنة الملك شاول وإمرأة داود  .2

 عن وجود داود فى بيتها وإطالقها له ليهرب من رجال أبيها الملك شاول. 

ِذ َداُودَ " 17 – 14:  19صم  1 َسَل َشاُوُل ُرُسالً ألَخ  : ُهَو )ميكال( فَقَالَت  ، َوأَر 

عَُدوا بِِه إِلَيَّ َعلَ َمِريض   ا َداُوَد قَاِئالً: اص  ُسَل ِليََرو  َسَل َشاُوُل الرُّ ى ال ِفَراِش ِلَكي  . ثُمَّ أَر 

َت َرأ ِسِه. أَق تُلَهُ  ُسُل َوإِذَا فِي ال ِفَراِش التََّرافِيُم َوِلب َدةُ ال ِمع َزى تَح  فَقَاَل َشاُوُل . فََجاَء الرُّ

ِي َحتَّى نََجا؟ فَقَالَت  ِميَكاُل ِلَشاُوَل: ُهَو قَاَل ِلي:  لَق ِت َعُدو  تِنِي، فَأَط  ِلِميَكاَل: ِلَماذَا َخَدع 

ِلِقينِي، ِلَماذَا أَق تُ   "لُِك؟.أَط 

 هروب داود ولجوءه إلى صموئيل فى الرامة .3

اَمةِ  فََهَرَب َداُوُد َونََجا"  18  :  19صم  1 بََرُه بُِكل ِ َما  َوَجاَء إِلَى َصُموئِيَل فِي الرَّ َوأَخ 

 ".َوذََهَب ُهَو َوَصُموِئيُل َوأَقَاَما فِي نَايُوتَ َعِمَل بِِه َشاُوُل. 

وإنكاره أنه هارب من فى مدينة نوب  رئيس الكهنةمالك الكاهن يخداع داود ألخ .4

 ً  من أخيمالك الكاهن.  وجه الملك شاول وطلب داود خبزاً وسيفا

َطَرَب أَِخيَماِلُك فََجاَء َداُوُد إِلَى نُوٍب إِلَى أَِخيَماِلَك ال َكاِهنِ "  9 – 1:  21صم  1 ، فَاض 

َدَك َولَي َس َمعََك أََحد ؟.  فَقَاَل َداُوُد ألَِخيَماِلَك  : ِلَماذَا أَن تَ ِعن َد ِلقَاِء َداُوَد َوقَاَل لَهُ  َوح 

ِر الَِّذي )شاول( ِإنَّ ال َمِلَك ال َكاِهِن:  ٍء َوقَاَل ِلي: الَ يَع لَم  أََحد  َشي ئًا ِمَن األَم  أََمَرنِي بَِشي 

تَُك ِبهِ  َسل تَُك ِفيِه َوأََمر  َطاُه ال َكاِهُن ال ُمقَدَّسَ  . . . . .  ، أَر  ، ألَنَّهُ لَم  )الخبز المقدس( فَأَع 

ب ِ  فُوَع ِمن  أََماِم الرَّ : َوقَاَل َداُوُد ألَِخيَماِلكَ  . . . . .   يَُكن  ُهنَاَك ُخب ز  ِإالَّ ُخب َز ال ُوُجوِه ال َمر 

، ألَن ِي  ح  أَو  َسي ف  َت يَِدَك ُرم  َر لَم  آُخذ  بِيَِدي َسي ِفي َوالَ ِسالَِحي أَفََما يُوَجُد ُهنَا تَح  ألَنَّ أَم 

الً؟. ِ فَقَاَل ال َكاِهنُ   ال َمِلِك َكاَن ُمعَج ِ ِطيِني  الَِّذي قَتَل تَهُ فِي َواِدي  : إِنَّ َسي َف ُجل يَاَت ال ِفِلس 

ٍب َخل َف األَفُوِد، فَِإن  ِشئ َت أَن  تَ  ِم، َها ُهَو َمل فُوف  ِفي ثَو  فَُخذ هُ، ألَنَّهُ لَي َس آَخُر أ ُخذَهُ ال بُط 

ِطنِي إِيَّاهُ.   " ِسَواهُ ُهنَا. فَقَاَل َداُوُد: الَ يُوَجُد ِمث لُهُ، أَع 
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وأنه زوده بالخبز الكاهن فى مدينة نوب  علم الملك شاول بأن داود لجأ إلى أخيمالك .5

به من عنده ولم يخبر الملك شاول الذى يطارده كل والسالح  وسأل له من هللا وهر 

 . وخان خيانة للملك بالتستر على عدوه وتزويده بالخبز والسالح وإطالقهاأليام 

َمع  يَا اب َن أَِخيُطوبَ "  16 – 12:  22صم  1  .)أخيمالك الكاهن(فَقَاَل َشاُوُل: اس 

 )داود( ِلَماذَا فَتَن تُم  َعلَيَّ أَن َت َواب ُن يَسَّىفَقَاَل لَهُ َشاُوُل: فَقَاَل: هأَنَذَا يَا َسي ِِدي. 

مِ  َطائَِك إِيَّاهُ ُخب ًزا َوَسي فًا، َوَسأَل َت لَهُ ِمَن هللاِ ِليَقُوَم َعلَيَّ َكاِمنًا َكهذَا ال يَو   . . . . ؟. بِِإع 

تًا تَُموُت يَا أَِخيَماِلُك أَ   " . ن َت َوُكلُّ بَي ِت أَبِيكَ فَقَاَل ال َمِلُك: َمو 

.  قتل رئيس رعاة الملك شاول دواغ األدومى ألخيمالك الكاهن والكهنة بمدينة نوب .6

 .إلى داود ونجاة ولد ألخيمالك الكاهن إسمه أبيثار الكاهن وهروبه

 ُدر  أَن تَ : )رئيس رعاة شاول( ِلُدَواغَ  )شاول( فَقَاَل ال َمِلكُ " 21 – 18:  22صم  1

َسةً . فََداَر ُدَواُغ األَُدوِميُّ َوَوقََع ُهَو بِال َكَهنَةِ َوقَع  ِبال َكَهنَةِ  ِم َخم  ، َوقَتََل ِفي ذِلَك ال يَو 

َجاَل َوثََمانِيَن َرُجالً الَِبِسي أَفُوِد َكتَّانٍ  . َوَضَرَب نُوَب َمِدينَةَ ال َكَهنَِة ِبَحد ِ السَّي ِف. الر ِ

عَاَن َوالث ِيَراَن َوال َحِميَر َوال غَنََم بَِحد ِ السَّي ِف.  ض  فَاَل َوالر ِ فَنََجا َولَد  َواِحد  َوالن َِساَء َواألَط 

ُمهُ أَِبيَاثَاُر َوَهَرَب إِلَ  بََر أَبِيَاثَاُر َداُوَد ِبأَنَّ َشاُوَل   ى َداُوَد.ألَِخيَماِلَك ب ِن أَِخيُطوَب اس  َوأَخ 

.ِ ب   "قَد  قَتََل َكَهنَةَ الرَّ

يوناثان مع عبده لعدم إخباره بعهد إبنه  غضب شاول الملك من رجاله البنياميون .7

 . عدواً ويأخذ منه الملكةليكمن عليه ويكون له  داود

َمعُوا يَا )رجاله( فَقَاَل َشاُوُل ِلعَِبيِدِه " 8 – 7:  22صم  1 ال َواِقِفيَن لََدي ِه: اس 

عَلُُكم  َجِميعَُكم  بَن يَاِمينِيُّوَن: َهل  يُع ِطيُكم  َجِميعَُكُم اب ُن يَسَّى ُحقُوالً َوُكُروًما ؟ َوَهل  يَج 

ِد اب نِي َحتَّى فَتَن تُم  ُكلُُّكم  ُرَؤَساَء أُلُوٍف َوُرَؤَساَء ِمئَاٍت،   بُِرِني بِعَه  ، َولَي َس َمن  يُخ   َعلَيَّ

ِبُرِني ِبأَنَّ اب نِي قَد  )داود(َمَع اب ِن يَسَّى )يوناثان( َزُن َعلَيَّ أَو  يُخ  ، َولَي َس ِمن ُكم  َمن  يَح 

ِم؟  "أَقَاَم َعب ِدي َعلَيَّ َكِمينًا َكهذَا ال يَو 
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 . صقلغ دينةاله فى مصفوف الفلسطينيين وإقامته هو ورج إلى داو: إنضمام دسابعأ 

 موت صموئيل:   .1

َرائِيَل َونََدبُوُه َوَدفَنُوُه ِفي بَي تِِه ِفي " 1:  25صم  1 تََمَع َجِميُع إِس  َوَماَت َصُموِئيُل، فَاج 

يَِّة فَاَراَن. اَمِة. َوقَاَم َداُوُد َونََزَل إِلَى بَر ِ  "الرَّ

 إلى أرض الفلسطينيينلجوء داود ورجاله  .2

ًما بِيَِد َشاُولَ َوقَاَل َداُوُد ِفي قَل بِِه: " 4 – 1:  27صم  1 ِلُك يَو  َء َخي ر  إِن ِي َسأَه  ، فاَلَ َشي 

ِطيِني ِينَ  ِض ال ِفِلس  فَيَي أَُس َشاُوُل ِمن ِي فاَلَ يُفَت ُِش َعلَيَّ بَع ُد ِفي ، ِلي ِمن  أَن  أُف ِلَت ِإلَى أَر 

َراِئيلَ َجِميِع  ُجِل الَِّذيَن   .فَأَن ُجو ِمن  يَِدهِ ، تُُخوِم إِس  تُّ ِمئَِة الرَّ فَقَاَم َداُوُد َوَعبََر ُهَو َوالس ِ

 . ٍ ٍ ُهَو َوِرَجالُهُ، ُكلُّ   َمعَهُ، إِلَى أَِخيَش ب ِن َمعُوَك َمِلِك َجت  َوأَقَاَم َداُوُد ِعن َد أَِخيَش فِي َجت 

َمِليَّةُ. َواِحٍد َوبَي تُهُ، َداوُ  َرأَةُ نَابَاَل ال َكر  َرِعيِليَّةُ َوأَبِيَجايُِل ام  َرأَتَاُه أَِخينُوَعُم ال يَز  ُد َوام 

ٍ فَلَم  يَعُد  أَي ًضا يُفَت ُِش َعلَي هِ  بَِر َشاُوُل أَنَّ َداُوَد قَد  َهَرَب إِلَى َجت   ".فَأُخ 

فى مملكة جت للملك أخيش  صقلغرجل( فى قرية  600سكن داود و رجاله ) .3

 . الفلسطينى

ُت نِع َمةً ِفي : )ملك جت( فَقَاَل َداُوُد ألَِخيشَ " 7 – 5:  27صم  1 إِن  ُكن ُت قَد  َوَجد 

ُكَن ُهنَاَك.  َدى قَُرى ال َحق ِل فَأَس  ُكُن َعب ُدَك ِفي َعي نَي َك، فَل يُع ُطونِي َمَكانًا فِي إِح  َوِلَماذَا يَس 

لََكِة َمعََك؟َمِدينَِة  ِم ِصق لَغَ   ال َمم  َطاهُ أَِخيُش فِي ذِلَك ال يَو  . ِلذِلَك َصاَرت  ِصق لَُغ ِلُملُوِك فَأَع 

ِم.  ِطينِي ِيَن َسنًَة يَُهوذَا إِلَى هذَا ال يَو  َوَكاَن َعَدُد األَيَّاِم الَّتِي َسَكَن فِيَها َداُوُد ِفي بِالَِد ال ِفِلس 

ُهرٍ  بَعَةَ أَش   ".َوأَر 

، وسلب وتحريم أعداء أخيش ملك جتز ونهب زاله الست مئة بغقيام داود ورج .4

 له كل أيام إقامته فى بالد الفلسطينيين. ووالء داود 

ا "  12 – 8:  27صم  1 ي ِيَن َوَصِعَد َداُوُد َوِرَجالُهُ َوَغَزو  ال َجُشوِري ِيَن َوال َجِرز ِ

َرأَةً، َوأََخذَ َغنًَما َوَضَرَب   . . . . . .َوال عََماِلقَةَ  تَب ِق َرُجالً َوالَ ام  َض، َولَم  يَس  َداُوُد األَر 

فََصدََّق أَِخيُش َداُوَد  .. . . .  . َوبَقًَرا َوَحِميًرا َوِجَماالً َوثِيَابًا َوَرَجَع َوَجاَء إِلَى أَِخيشَ 

َرائِيَل، فَيَكُ  ُروًها لََدى َشع بِِه إِس   ".وُن ِلي َعب ًدا إِلَى األَبَدِ قَاِئالً: قَد  َصاَر َمك 

أخيش ملك ، وجعل خروج داود ورجاله مع جيوش الفلسطينيين لمحاربة إسرائيل .5

 جت لداود حارسأ لرأس الملك. 
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ِطيِني ِيَن َجَمعُوا ُجيُوَشُهم  ِلَكي  " 2 – 1:   28صم  1 َوَكاَن ِفي ِتل َك األَيَّاِم أَنَّ ال ِفِلس 

َرائِيَل.يَُحاِربُوا  ُرُج َمِعي ِفي ِلَداُوَد:  )ملك جت( فَقَاَل أَِخيشُ  ِإس  لَم  يَِقينًا أَنََّك َستَخ  اع 

فَقَاَل أَِخيُش . فَقَاَل َداُوُد ألَِخيَش: ِلذِلَك أَن َت َستَع لَُم َما يَف عَُل َعب ُدَك. ال َجي ِش أَن َت َوِرَجالُكَ 

عَلَُك َحاِرًسا   "ِلَرأ ِسي ُكلَّ األَيَّاِم.ِلَداُوَد: ِلذِلَك أَج 

ِطينِيُّوَن َجِميَع ُجيُوِشِهم  إِلَى أَفِيَق. َوَكاَن "  2 – 1:  29صم  1 َوَجَمَع ال ِفِلس 

َرِعيلَ  َراِئيِليُّوَن نَاِزِليَن َعلَى ال عَي ِن الَّتِي فِي يَز  ِطيِني ِيَن ِمئَاٍت اإِلس  . َوَعبََر أَق َطاُب ال ِفِلس 

 "بََر َداُوُد َوِرَجالُهُ فِي ال سَّاقَِة َمَع أَِخيَش.َوأُلُوفًا، َوعَ 

رفض أقطاب الفلسطينيين لداود ورجاله بأن يخرجوا معهم فى محاربة اإلسرائليين  .6

 . اء داود ألخيش بأن يستبقيه للخروج معهم فى محاربة إسرائيلدوإستج

ِطيِني ِيَن: "  11 – 3:  29صم  1  ؟ فَقَاَل َما هُؤالَِء ال ِعب َرانِيُّونَ فَقَاَل ُرَؤَساُء ال ِفِلس 

َرائِيَل الَِّذي َكاَن َمِعي  ِطيِني ِيَن: أَلَي َس هذَا َداُوَد َعب َد َشاُوَل َمِلِك إِس  أَِخيُش ِلُرَؤَساِء ال ِفِلس 

ِم نُُزولِ  نِيَن، َولَم  أَِجد  ِفيِه َشي ئًا ِمن  يَو  ِم؟ِه إِلَى هِذِه األَيَّاَم أَو  هِذِه الس ِ .  َوَسِخَط هذَا ال يَو 

ِطيِني ِيَن، َوقَاَل لَهُ رُ  ِطيِني ِيَن: َعلَي ِه ُرَؤَساُء ال ِفِلس  جَع إِلَى َؤَساُء ال ِفِلس  ُجَل فَيَر  جِع الرَّ أَر 

ا ِفي ا ِب، َوالَ يَُكوَن لَنَا َعُدوًّ ِضِعِه الَِّذي َعيَّن َت لَهُ، َوالَ يَن ِزَل َمعَنَا إِلَى ال َحر  ِب. َمو  .  ل َحر 

تَِقيم ، َوُخُروُجَك َوُدُخولَُك  . . . . .  لَهُ:  فََدَعا أَِخيُش َداُوَد َوقَالَ  . . . . .  إِنََّك أَن َت ُمس 

ِم.  ِم ِجئ َت إِلَيَّ إِلَى ال يَو  ا ِمن  يَو  َمِعي فِي ال َجي ِش َصاِلح  ِفي َعي نَيَّ ألَن ِي لَم  أَِجد  فِيَك َشرًّ

ا فِ  َت ِبَصاِلحٍ. َوأَمَّ يُِن األَق َطاِب فَلَس  فَقَاَل َداُوُد ألَِخيَش: فََماذَا َعِمل ُت؟ .  . . . . . ي أَع 

َداَء  ِم َحتَّى الَ آتَِي َوأَُحاِرَب أَع  ُت أََماَمَك إِلَى ال يَو  ِم ِصر  َت فِي َعب ِدَك ِمن  يَو  َوَماذَا َوَجد 

ُت أَنََّك َصاِلح  فِي َعي نَيَّ َكَمالَِك هللاِ اَب أَِخيُش َوقَاَل ِلَداُوَد: فَأَجَ   َسي ِِدي ال َمِلِك؟ . إِالَّ َعِلم 

بِ  عَد  َمعَنَا إِلَى ال َحر  ِطينِي ِيَن قَالُوا: الَ يَص   فَبَكََّر َداُوُد ُهوَ  . . . . .  . إِنَّ ُرَؤَساَء ال ِفِلس 

ِطيِني ِينَ َوِرَجالُهُ ِلَكي  يَذ َهبُوا َصبَاًحا َويَ  ِض ال ِفِلس  ِجعُوا إِلَى أَر  ا )فى صقلغ(ر  . َوأَمَّ

َرِعيلَ  ِطينِيُّوَن فََصِعُدوا إِلَى يَز   ".ن(و)لمحاربة اإلسرائليال ِفِلس 

م فى جت فى أرض غزو العمالقة لمدينة صقلغ )مدينة داود ورجاله ونسائه .7

والبنات مع إمرأتى  هم للمدينة بالنار وسبيهم للنساء والبنينالفلسطينيين( وحرق

 . داود

ِم الثَّاِلِث، َكاَن "  6 – 1 : 30صم  1 ا َجاَء َداُوُد َوِرَجالُهُ إِلَى ِصق لََغ ِفي ال يَو  َولَمَّ

ا ال َجنُوَب َوِصق لََغ،  ا الن َِساَء ال عََماِلقَةُ قَد  َغَزو  َرقُوَها ِبالنَّاِر،  َوَسبَو  َوَضَربُوا ِصق لََغ َوأَح 

َرقَة  بِالنَّاِر، َونَِساُؤُهم  . . . . .  اللََّواتِي فِيَها.  فََدَخَل َداُوُد َوِرَجالُهُ ال َمِدينَةَ َوِإذَا ِهَي ُمح 
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ِمهِ فَتََضايََق دَ  . . . . .  . َوبَنُوُهم  َوبَنَاتُُهم  قَد  ُسبُوا ، ألَنَّ اُوُد ِجدًّا ألَنَّ الشَّع َب قَالُوا بَِرج 

ةً ُكلُّ َواِحٍد َعلَى بَِنيِه َوبَنَاتِِه.   " أَن فَُس َجِميِع الشَّع ِب َكانَت  ُمرَّ

مرائتيه وكل البنون والبنات إلذ داود انقسترداد داود كل ما أخذه عماليق وإإ .8

 . والغنيمة التى أخذها العمالقة

، َولَم  يَن ُج ِمن ُهم  " 26 – 17:  30صم  1 فََضَربَُهم  َداُوُد ِمَن ال عَتََمِة ِإلَى َمَساِء َغِدِهم 

بََع ِمئَِة ُغالٍَم الَِّذينَ  لََص َداُوُد ُكلَّ َما أََخذَُه   .َرِكبُوا ِجَماالً َوَهَربُوا َرُجل  ِإالَّ أَر  تَخ  َواس 

َرأَتَي هِ َعَماِليُق، َوأَن قَذَ َداُوُد ا ، َوالَ بَنُوَن َوالَ  . م  ء  الَ َصِغير  َوالَ َكبِير  َولَم  يُف قَد  لَُهم  َشي 

، بَل  َردَّ َداُوُد ال َجِميَع.  ء  ِمن  َجِميِع َما أََخذُوا لَُهم   . . . . .  بَنَات  َوالَ َغنِيَمة ، َوالَ َشي 

ا َجاَء َداُوُد ِإلَى  َسَل َولَمَّ َحابِِه قَاِئالً: ِمَن ال غَنِيَمِة إِلَى ُشيُوخِ يَُهوذَ ِصق لََغ أَر  ا، إِلَى أَص 

ب ِ  َداِء الرَّ  ".هِذِه لَُكم  بََرَكة  ِمن  َغنِيَمِة أَع 
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ً : موت الملك شاول وبنوه الثالثة فى حربه مع الفلسطينيين وذلك بع أن ملك  دثامنا

 عاماً.  42على إسرائيل ويهوذا 

موت الملك شاول وبنوه الثالثة فى حربه مع الفلسطينيين وذلك بعد أن ملك على   .1

 عاماً.  42إسرائيل ويهوذا 

َرائِيَل ِمن   " 6 – 1:  31صم  1  َراِئيَل، فََهَرَب ِرَجاُل ِإس  ِطيِنيُّوَن إِس  َوَحاَرَب ال ِفِلس 

ِطيِني ِيَن َوَسقَُطوا قَت لَى ِفي َجبَلِ  ِطيِنيُّوَن َوَراَء َشاُوَل ِجل بُوعَ  أََماِم ال ِفِلس  . فََشدَّ ال ِفِلس 

ِطيِنيُّوَن يُونَاثَاَن َوأَبِينَاَداَب َوَمل ِكيُشوَع أَب نَاَء َشاُوَل.  تَدَِّت  َوبَِنيِه، َوَضَرَب ال ِفِلس  َواش 

ِ، فَان َجَرَح ِجدًّ  َماةُ ِرَجاُل ال ِقِسي  ُب َعلَى َشاُوَل فَأََصابَهُ الرُّ َماِة.ال َحر  فَقَاَل َشاُوُل   ا ِمَن الرُّ

عَنُونِي َويُقَب ُِحوِني عَن ِي ِبِه ِلئاَلَّ يَأ ِتَي هُؤالَِء ال غُل ُف َويَط  تَلَّ َسي فََك َواط  . ِلَحاِمِل ِسالَِحِه: اس 

ا.  ا َرأَى  . لَي هِ فَأََخذَ َشاُوُل السَّي َف َوَسقََط عَ فَلَم  يََشأ  َحاِمُل ِسالَِحِه ألَنَّهُ َخاَف ِجدًّ َولَمَّ

فََماَت َشاُوُل . ، َسقََط ُهَو أَي ًضا َعلَى َسي ِفِه َوَماَت َمعَهُ َحاِمُل ِسالَِحِه أَنَّهُ قَد  َماَت َشاُولُ 

ِم َمعًا.  "َوبَنُوهُ الثَّالَثَةُ َوَحاِمُل ِسالَِحِه َوَجِميُع ِرَجاِلِه ِفي ذِلَك ال يَو 

مملكة إسرائيل حيث ملك إنقسام مملكة إسرائيل بعد موت الملك شاول إلى مملكتين  .2

سنة.   40ملكاً على إسرائيل وكان يبلغ من العمر  شبوشث إبن الملك شاوليإ

 برون فى يهوذا سبع سنين و ستة أشهر. حومملكة يهوذا التى ملك عليها داود فى 

ا أَب نَي ُر ب   " 11 – 8:  2صم  2 بُوَشَث ب َن ُن نَي ٍر، َرئِيُس َجي ِش َشاُولَ َوأَمَّ ، فَأََخذَ ِإيش 

َرِعيَل  َوَجعَلَهُ َمِلًكاَشاُوَل َوَعبََر بِِه إِلَى َمَحنَاِيَم،   َعلَى ِجل عَاَد َوَعلَى األَشُّوِري ِيَن َوَعلَى يَز 

َرائِيلَ َوَعلَى أَف َرايَِم  بُوَشُث ب ُن َشاُوَل اب َن  . َوَعلَى بَن يَاِميَن َوَعلَى ُكل ِ إِس  َوَكاَن إِيش 

َرائِيلَ  بَِعيَن َسنَةً ِحيَن َملََك َعلَى ِإس  ا بَي ُت يَُهوذَا فَِإنََّما اتَّبَعُوا َداُوَد. أَر  ، َوَملََك َسنَتَي ِن. َوأَمَّ

ةُ الَّتِي  َسب َع ِسنِيَن َوِستَّةَ َملََك فِيَها َداُوُد ِفي َحب ُروَن َعلَى بَي ِت يَُهوذَا َوَكانَِت ال ُمدَّ

ُهٍر.  "أَش 
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