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١ وهو، وِن تُوحو بِن َأِليهب اموحري نَألْقَانَةُ ب هموفَ اسقَِبيلَِة ص ِمن اِيِميٌل َأفرجر كَان
اِيمِل َأفْربج ِمن تَاِيمامر ا ِحن٢َّ. ِمنهمةٌ اساِحدتَاِن، وجوز لَه كَانِفنَّةُو ىاُألخْرةُ، و .

تَِلد ا ِحنَّةُ فَلَما، َأمالدتْ ِفنَّةُ َأولَدونٍَة، ٣. وِدينَِتِه كُلَّ سم ِمن دعصُل يجذَا الره كَانو
 عاِلي، ِليسجد ويقَدم ضحايا ِهللا الْقَِديِر ِفي ِشيلُوه، حيثُ كَان حفِْني وِفينْحاس، ِابنَا

وكُلَّما جاء الْيوم الَِّذي ِفيِه يذْبح َألْقَانَةُ الضِحيةَ، كَان يعِطي ِمنْها ِفنَّةَ ٤. حبريِن ِهللا
ها، وَأما ِحنَّةُ فَيعِطيها نَِصيب اثْنَيِن، ألنَّه كَان يِحب٥. زوجتَه وكُلَّ بِنيها وبنَاِتها َأنِْصبةً

وكَان ٧. وكَانَتْ ضرتُها تُِغيظُها وتُِهينُها ألن اَهللا جعلَها عاِقرا٦. ولَِكن اَهللا جعلَها عاِقرا
وكَانَتْ ِفنَّةُ تُِغيظُ ِحنَّةَ، فَتَبِكي وال . هذَا يحدثُ كُلَّ سنٍَة لَما كَانُوا يذْهبون إلَى بيِت اِهللا

يا ِحنَّةُ، ِلماذَا تَبِكين وال تَْأكُِلين؟ وِلماذَا قَلْبِك حِزين؟ : "فَيقُوُل لَها َألْقَانَةُ زوجها٨. كُُلتَْأ
  "َأما َأنَا خَير لَِك ِمن عشْرِة بِنين؟

ان عاِلي الْحبر جاِلسا وكَ. وذَاتَ مرٍة، بعدما َأكَلُوا وشَِربوا ِفي ِشيلُوه، قَامتْ ِحنَّة٩ُ
وَأخَذَتْ ِحنَّةُ تَدعو اَهللا وتَبِكي ِبحرقٍَة ونَفْسها ١٠. علَى كُرِسي ِعنْد قَاِئمِة مدخَِل بيِت اِهللا

ِدمِتك، يا ربنَا الْقَِدير، إن كُنْتَ تَنْظُر إلَى ذُلِّ خَا: "ونَذَرتْ نَذْرا وقَالَت١١ْ. مرةٌ
 هْأسِلقُ رال نَحمِرِه، وطُوَل ع ِطيِه لَكنًا، فََأنَا ُأعِطيِني ابْل تُعاِني، بال تَنْسِني وتَذْكُرو

  ."َأبدا
َألنَّها كَانَتْ تُصلِّي ١٣. وظَلَّتْ ِحنَّةُ تَدعو اَهللا وقْتا طَِويال، وكَان عاِلي يالِحظُ فَمها١٢

فَقَاَل ١٤. فَظَن عاِلي َأنَّها سكْرانَةٌ. ِبها، وشَفَتَاها تَتَحركَاِن، وصوتُها غَير مسموٍعِفي قَلْ
ال يا : "فََأجابتْ ِحنَّة١٥ُ!" روِحي َأِفيِقي نَفْسِك ِمن مفْعوِل الْخَمِر! َأنِْت سكْرانَةٌ ِجدا: "لَها

ةٌ حِزينَةٌ ِجدا، ولَم َأشْرب خَمرا وال مسِكرا، بْل َأسكُب نَفِْسي َأمام سيِدي، بْل أنَا امرَأ



ال تَظُن َأن خَاِدمتَك امرَأةٌ ِشريرةٌ، بْل ظَلَلْتُ ُأصلِّي ِإلَى اآلن َألنِّي ١٦. الْمولَى
ِاذْهِبي ِبالسالمِة، وربنَا يعِطيِك ما طَلَبِت  ":فََأجابها عاِلي١٧." مضطَِربةٌ ِجدا ومغْمومةٌ

ِدي: "فَقَالَت١٨ْ." ِمنْهيا سنِّي يى عضتَر تَكلَي ". احرَأكَلَتْ، وا وِبيِلهتْ ِفي سضم ثُم
  .الْحزن عنْها

، ثُم رجعوا إلَى داِرِهم ِفي وقَاموا ِفي الصباِح الباِكِر، وسجدوا ِفي محضِر اِهللا١٩
وِفي ِخالِل السنَِة، حِبلَتْ ِحنَّةُ ٢٠. وعاشَر َألْقَانَةُ زوجتَه ِحنَّةَ، والْمولَى ذَكَرها. الرامةَ

عد ذَِلك صِعد وب٢١." طَلَبتُه ِمن اِهللا: "وولَدِت ِابنًا، ودعِت اسمه صموِئيَل، َألنَّها قَالَتْ
هنَذْر وِفييةَ، ونَِويةَ السِحيِهللا الض مقَداِئلَِتِه ِليكُلُّ عُل َألْقَانَةُ وج٢٢. الر ا ِحنَّةُ فَلَمَأم

 هنَاك طُوَل متَى فَطَمتُ الْولَد، آخُذُه وُأقَدمه أمام اِهللا، فَيِقيم: "تَصعد، وقَالَتْ ِلزوِجها
ِاعمِلي ما يحلُو لَِك، ِانْتَِظِري حتَّى تَفْطُِميِه، وِليحقِِّق : "قَاَل لَها َألْقَانَةُ زوجها٢٣." عمِرِه

  .فََأقَامتْ ِحنَّةُ ِفي الداِر، وأرضعِت ابنَها حتَّى فَطَمتْه." الْمولَى كَالمِك
٢٤ تْها فَطَملَمو ا ِمنامرِكيلُوج ونِعشْرو ،ثَالِث ِسِنين نٌل ابا ِعجهعمتْ ِبِه وِعدص

. الدِقيِق، وِقربةُ خَمٍر، وَأحضرتْه ِإلَى بيِت اِهللا ِفي ِشيلُوه، وكَان الْولَد ما زاَل صِغيرا
! ِمن فَضِلك يا سيِدي: "وقَالَتْ لَه ِحنَّة٢٦ُ. ِليفَذَبحوا الِْعجَل، وَأخَذُوا الْولَد ِإلَى عا٢٥

َأنَا طَلَبتُ ِمنْه هذَا الْولَد، ٢٧. هْل تَذْكُرِني؟ أنَا الْمرَأةُ الَِّتي وقَفَتْ ِعنْدك هنَا تَدعو اَهللا
ِمنْه تُها طَلَبطَاِني اُهللا مِهللا٢٨. فََأع تُهطَيَأنَا َأع ِرِه ِهللاِلذَِلكمطُوَل ع كُونوا ." ، فَيدجس ثُم

  .هنَاك ِهللا
  

 نشيد حنة

٢ 

َأفْتَِخر علَى َأعداِئي، َألنِّي . رفَع اُهللا رْأِسي. فَِرح قَلِْبي ِباِهللا: "وصلَّتْ ِحنَّةُ وقَالَت١ْ
اِتكِبنَج تَِهجكَِإ٢. َأب ال نَاِصرنَا، وبكَر وسلَِهنَاال قُد .لَك ال شَِريك مِن ٣. اللَّهكُفُّوا ع

 عضالَِّذي ي وهو ،ِليمع لَى إلَهوالْم َألن ،اِهكُمَأفْو ةٌ ِمنقَاحو جال تَخْراٍء، وِريالتَّكَلُِّم ِبِكب



الَِّذي كَان ٥. س الضعفَاء قُوةًتَحطَّمتْ َأقْواس اَألبطَاِل، ولَِب٤. َأعماَل النَّاِس ِفي الِْميزاِن
. الْعاِقر ولَدتْ سبعةً، وكَِثيرةُ الْبِنيِن ذَبلَتْ. شَبعان َأجر نَفْسه ِليْأكَُل، والْجوعان استَغْنَى

٦ِمنْه ِقيميِر ونِْزُل ِإلَى الْقَبيِيي، وحيِميتُ و٧. اُهللا يفِْقراُهللا يِعزيِذلُّ ويغِْني، وي٨.  و ِقيمي
الِْمسِكين ِمن التُّراِب، ويرفَع الْفَِقير ِمن الْمزبلَِة، ويجِلسهما مع العظَماِء، ويعِطيِهما 

يحفَظُ خَطَواِت ٩ .َألن ِهللا َأساساِت اَألرِض، وعلَيها وضع الدنْيا. عرشَ الْكَرامِة نَِصيبا
َأعداء اِهللا ١٠. اِإلنْسان ال يغِْلب ِبقُوِتِه. الَِّذين يتَّقُونَه، َأما اَألشْرار فَيِضيعون ِفي الظَّالِم

ِهملَيع دعِسُل الرراِء يمالس ِمنو ،ونطَّمتَحي .ِفي آِخِر الد الَِّذين اِكمحلَى يواالْمنْي .
  ."ويعِطي قُوةً ِلمِلِكِه، ويرفَع رْأس مخْتَاِرِه

 .ثُم رجع َألْقَانَةُ ِإلَى داِرِه ِفي الرامةَ، َأما الْولَد فَكَان يخِْدم اَهللا ِعنْد عاِلي الْحبِر١١
  أوالد عالي األشرار

فََأصبح اَألحبار يَأخُذُون حقَّهم ِمن ١٣. قُون اَهللاوكَان َأوالد عاِلي َأشْرارا ال يت١٢َّ
كُلَّما قَدم رجٌل ضِحيةً، يْأِتي خَاِدم الْحبِر ِعنْد طَبِخ اللَّحِم، وِبيِدِه : الشَّعِب ِبهِذِه الطَِّريقَِة

وكُلُّ ما . اِء َأِو الْغَلَّايِة َأِو الِْمقْلَى َأِو الِْقدِرويضِربه ِفي الِْوع١٤. خُطَّافٌ لَه ثَالثَةُ َأسنَاٍن
هِذِه ِهي الطَِّريقَةُ الَِّتي كَانُوا يعاِملُون ِبها كُلَّ . يخْرج ِبِه الْخُطَّافُ، يْأخُذُه الْحبر ِلنَفِْسِه

ِإلَى ِشيلُوه اِئيَل الْقَاِدِمينرِني ِإسخ١٥َ. ب ْل كَانب ،مِرقُوا الشَّححي َل َأنْأِتي قَبِر يبالْح اِدم
هاِت لَحما نَشِْويِه ِللْحبِر َألنَّه ال يقْبُل ِمنْك لَحما : "ويقُوُل ِللرجِل الَِّذي يقَدم الضِحيةَ

ى يحرقَ الشَّحم َأولًا، ثُم خُذْ ما ِانْتَِظر حتَّ: "فَيقُوُل لَه الرجُل١٦!" مطْبوخًا بْل نَيًئا
تُِريد ".قُوُل الْخَاِدمِة: "فَيِبالْقُو ِمنْك ِإلَّا آخُذُهو ،اِت اآلنْل هِني ١٧!" ال بفَكَانَتْ خَِطيَئةُ ب

اِبيِن الْمانُوا ِبقَرتَهاس النَّاس ا ِفي نَظَِر اِهللا، َألنةً ِجداِلي خَِطيرلَىعو.  
وكَانَتُ ُأمه ١٩. وكَان صموِئيُل يخِْدم َأمام اِهللا وهو ولَد، وكَان يلْبس ِرداء ِمن كَتَّاٍن١٨

تَعمُل لَه جبةً صِغيرةً وتَْأخُذُها لَه كُلَّ سنٍَة، ِحين كَانَتْ تَصعد مع زوِجها ِلتَقِْديِم 
يرزقُك اُهللا َأوالدا ِمن : "وكَان عاِلي يباِرك َألْقَانَةَ وزوجتَه ويقُوُل٢٠. سنَِويِةالضِحيِة ال

وَأحسن الْمولَى ِإلَى ٢١. ثُم يرِجعاِن ِإلَى منِْزِلِهما." هِذِه الْمرَأِة بدَل الْولَِد الَِّذي َأعطَتْه ِهللا
  .َأما الْولَد صموِئيُل فَكَبر ِفي محضِر اِهللا. تْ وولَدتْ ثَالثَةَ بِنين وِبنْتَيِنِحنَّةَ، فَحِبلَ



٢٢ مِبَأنَّهاِئيَل، ورِني ِإسِميِع بِبج هالدَأو لَها فَعِبكُلِّ م ِمعسا، وِسنخًا ماِلي شَيع كَانو
ِلماذَا : "فَقَاَل لَهم٢٣. للَّاِتي يخِْدمن ِعنْد باِب خَيمِة االجِتماِعكَانُوا يعاِشرون النِّساء ا

! ال يا َأوالِدي٢٤! تَعملُون هِذِه اَألعماَل؟ ِإن َأفْعالَكُم الْخَِبيثَةَ بلَغَتِْني ِمن كُلِّ هذَا الشَّعِب
ِإن َأخْطََأ ِإنْسان ِفي حقِّ ٢٥. نْتَشَرتْ بين شَعِب اِهللاَأنَا ساِمع عنْكُم َأخْبارا قَِبيحةً اِْ

لَِكن َأوالده " ولَِكن ِإن َأخْطََأ ِإنْسان ِفي حقِّ اِهللا، فَمن يشْفَع ِفيِه؟. ِإنْساٍن، يحكُم اُهللا بينَهما
لَى شَاءوالْم َألن ،َأِبيِهم وا كَالمعمسي لَممِميتَهي و ِفي ٢٦.  َأننْمي وِئيُل فَكَانمص لَدا الْوَأم
  .الْقَامِة، ويِزيد ِرضى اِهللا والنَّاِس علَيِه

  اهللا ينذر عالي
٢٧قَاَل لَهاِلي وِإلَى ع نَِبي اءجو" :وناره ِت َأِبيكيتُ نَفِْسي ِلبراِهللا، َأنَا َأظْه ذَا كَالمه 

 ،نوعاِر ِفرِفي ِدي رِفي ِمص مهكُونُوا ٢٨وراِئيَل ِلياِئِل ِإسِن كُلِّ قَبيب ِمن متُهاخْتَرو
. َأحبارا ِليقَدموا الْقَراِبين ِلي، ويحِرقُوا البخُور، ويلْبسوا الرداء الْخَاص ِفي محضِري

فَِلماذَا تَحتَِقرون ٢٩. ِمن كُلِّ الضحايا الَِّتي يحِرقُها بنُو ِإسراِئيَلوَأعطَيتُهم نَِصيبا 
 ِمنِّي ِبَأن َأكثَر كالدَأو اذَا تُكِْرمِلمِس؟ وقَدِتي الْميا ِلبتُ ِبهراِبيِني الَِّتي َأمقَرو ايايحض

ِلذَِلك هذَا هو ِإعالن ٣٠ي كُلِّ قَراِبيِن شَعِبي بِني ِإسراِئيَل؟ تُسمنُوا َأنْفُسكُم ِبَأحسن ما ِف
َأما . َأنَا وعدتُ ِمن قَبُل َأن يظَلَّ بيتُك وبيتُ َأِبيك ِفي ِخدمِتي ِإلَى اَألبِد: الْمولَى ربنَا

. كِْرم الَِّذين يكِْرمونَِني، والَِّذين يحتَِقرونَِني يهانُونَأنَا ُأ! اآلن فََأقُوُل، منَزه َأنَا عن هذَا
. سيْأِتي وقْتٌ، ُأحطِّم ِفيِه قُوتَك وقُوةَ بيِت َأِبيك، وال يكْبر ِفيكُم َأحد ِليكُون شَيخًا٣١
. وال يِعيشُ ِفيكُم َأحد ِليكُون شَيخًا. ِضيٍقوبينَما ينْعم بنُو ِإسراِئيَل، تَكُون َأنْتَ ِفي ٣٢
ويموتُ كُلُّ . وِإن َأبقَيتُ َأحدا ِليقَدم الْقَراِبين ِلي، يكُون َأعمى الْعينَيِن، وحِزين الْقَلِْب٣٣

نَاك حفِْني وِفينْحاس ِفي يوٍم وكَبرهاٍن ِلكَالِمي، سيموتُ اب٣٤. نَسِلك ِفي ريعاِن الشَّباِب
وُأثَبتُ عاِئلَتَه . ثُم ُأِقيم ِلنَفِْسي حبرا َأِمينًا يعمُل حسب ما ِفي قَلِْبي وِفكِْري٣٥. واِحٍد

هِلِك الَِّذي َأخْتَارالْم اما َأماِئمد ٣٦. ِلتَخِْدمي ،ِلكنَس قَى ِمنبي نكُلُّ مِمن و لَه دجسْأِتي ِلي
قُوُل لَهيٍز، وِغيِف خُبرالنَّقِْد و ٍة ِمنِل ِقطْعةَ : َأجراِر آلكَُل ِكسباَألح عِظيفَةً مِطِني وَأع

  ."خُبٍز



  
 المولَى يدعو صموئيل

٣ 

ك اَألياِم كَانَتْ كَِلمةُ اِهللا وِفي ِتلْ. وكَان الْولَد صموِئيُل يخِْدم اَهللا تَحتَ ِإشْراِف عاِلي١
وذَاتَ لَيلٍَة، كَان عاِلي نَاِئما ِفي مكَاِنِه الْمعتَاِد، وكَانَتْ قَد ٢. نَاِدرةً، والرَؤى قَِليلَةً

ي ِفيِه وكَان صموِئيُل نَاِئما ِفي بيِت اِهللا الَِّذ٣. ضعفَتْ عينَاه، ولَم يعد يرى جيدا
نَادى الْمولَى صموِئيَل، فَقَاَل ٤وقَبَل َأن ينطَِفَئ ِمصباح اِهللا، . صنْدوقُ عهِد الْمولَى

"كيقَاَل٥!" لَباِلي وى ِإلَى عرجتَِني، فَِجْئتُ: "ويُأنَاِد: "فَقَاَل!" نَاد لَم !نَمو ِجعِار ". عجفَر
نَاموِئيُل وماِلي ٦ .صِإلَى ع بذَهوِئيُل ومص ةً، فَقَامةً ثَاِنيروِئيَل مملَى صوى الْمفَنَاد

ولَم يكُن صموِئيُل يعِرفُ ٧." ِارِجع ونَم! لَم ُأنَاِد يا ابِني: "فَقَاَل!" نَاديتَِني، فَِجْئتُ: "وقَاَل
ِذِه الطَِّريقَِة، َألنلَى ِبهوالْمدعب هكَالم لَه لَنَأع قَد كُني وِئيَل ٨.  اَهللا لَمملَى صوى الْمنَادو

فَفَِهم عاِلي َأن الْمولَى ينَاِدي !" نَاديتَِني، فَِجْئتُ: "مرةً ثَاِلثَةً، فَقَام وذَهب ِإلَى عاِلي وقَاَل
لَدوِئيَل٩. الْوماِلي ِلصِا: "فَقَاَل ع كدبع َألن با ري تَقُوُل، تَكَلَّم اكِإذَا نَادو ،نَمو بذْه
اِمعس ".نَامكَاِنِه ووِئيُل ِإلَى ممص بفَذَه.  
١٠،نَاكقَفَ هولَى ووالْم اءاِبقَِة فَجاِت السرى كَالْمنَادوِئيُل: "وما صوِئيُل! يما صي "!

موِئيُلفَقَاَل ص" :اِمعس كدبع َألن وِئيَل١١." تَكَلَّمملَى ِلصوفَقَاَل الْم" : شِْك َأنلَى وَأنَا ع
قُ ُأذُنَاهعِبِه تُص ِمعس ناِئيَل، كُلُّ مرا ِفي ِإسرَل َأملَى ١٢! َأفْعع ِلبقِْت، َأجالْو ِفي ذَِلك

ع ِضد ا قُلْتُهاِلي كُلَّ مِلِه ِإلَى آِخِرِهعَأو لَى ١٣. اِئلَِتِه، ِمنَأقِْضي عِبَأنِّي س تُهرفَِإنِّي َأخْب
. وهو يعِرفُ ذَِلك ولَم يردعهم. عاِئلَِتِه ِإلَى اَألبِد، ِبسبِب شَر َأوالِدِه وكُفِْرِهم ِباِهللا

  ."رهم ال يكَفَّر عنْه ِإلَى اَألبِد، ال ِبضِحيٍة وال ِبقُرباٍنِلذَِلك َأقْسمتُ ِلبيِت عاِلي َأن ش١٤َ
خَافَ َأن يخِْبر عاِلي  ولَِكنَّه. ونَام صموِئيُل ِإلَى الصبِح، ثُم فَتَح َأبواب بيِت اِهللا١٥

فَقَاَل ١٧!" لَبيك: "فَقَاَل صموِئيُل!" بِنييا صموِئيُل يا ا: "فَنَاداه عاِلي وقَاَل١٦. ِبالرْؤيا
لَيتَ اَهللا يعاِقبك َأشَد ِعقَاٍب، ِإن َأخْفَيتَ . ماذَا قَاَل الْمولَى لَك؟ ال تُخِْف عنِّي: "عاِلي



لَك ا قَالَهكُلِّ م ا ِمناِحدًئا ونِّي شَيوِئيُل ِبكُلِّ ش١٨َ!" عمص هرفََأخْبنْهخِْف عي لَمٍء وي .
  ."هو الْمولَى، فَلْيعمْل ما يشَاء: "فَقَاَل عاِلي

١٩هعاُهللا م كَانوِئيُل، ومص ركَبكُلِّ كَالِمِه. و ِمن ءشَي ِضيعي ِبَأن حمسي لَمو .
٢٠بس ِإلَى ِبْئر اند اِئيَل، ِمنرِني ِإسفَ كُلُّ برعاووِئيَل نَِبيمص لَى اخْتَاروالْم َأن ،ع .
٢١هكَلِّميوِئيَل ومِلص نَاكه ذَاتَه ِلنعيو ،ِفي ِشيلُوه هنَفْس ظِْهرلَى يوظَلَّ الْمو.  
  

 الفلسطيون يأخذون صندوق العهد

٤ 

نُو ِإسراِئيَل ِليحاِربوا الِْفِلسِطيين، وخَرج ب. وبلَغَ كَالم صموِئيَل كُلَّ بِني ِإسراِئيَل١
وتَجمع الِْفِلسِطيون ِضد ٢. وعسكَروا ِعنْد حجِر الْمعونَِة، وعسكَر الِْفِلسِطيون ِفي َأِفيقَ
اماِئيَل َأمرنُو ِإسب مزكَةُ، فَانْهرعِت الْمتَداماِئيَل، ورِني ِإسبينِطيالِْفِلس  . ونِطيقَتََل الِْفِلسو

ولَما رجع الْجيشُ ِإلَى الْمعسكَِر، ٣. ِمنْهم حوالَي َأربعِة آالِف رجٍل ِفي ساحِة الْحرِب
 تَعالَوا نَْأخُذُ ِمن ِشيلُوه ِلماذَا هزمنَا الْمولَى الْيوم َأمام الِْفِلسِطيين؟: "قَاَل شُيوخُ ِإسراِئيَل

فََأرسَل الشَّعب ِإلَى ِشيلُوه، ٤." صنْدوقَ عهِد اِهللا، فَيذْهب معنَا وينِْقذُنَا ِمن يِد َأعداِئنَا
كَِة وَأحضروا ِمن هنَاك صنْدوقَ عهِد اِهللا الْقَِديِر الْجاِلِس علَى عرِشِه فَوقَ الْمالِئ

ِبينقَرِد اِهللا. الْمهوِق عنْدص عاِلي منَا عاب اسِفينْحفِْني وا حضَأي اءجو.  
ولَما دخََل صنْدوقُ عهِد اِهللا ِإلَى الْمعسكَِر، هتَفَ كُلُّ بِني ِإسراِئيَل هتَافًا عِظيما حتَّى ٥

ضِت اَألرتَجالِْف٦. ار ِمعتَ فَقَالُوافَسوالص ونِطيكَِر : "ِلسسعِفي م ِظيمتَافُ الْعذَا الْها هم
: فَخَافَ الِْفِلسِطيون وقَالُوا٧. وعرفُوا َأن صنْدوقَ الْعهِد جاء ِإلَى الْمعسكَِر" الِْعبراِنيين؟

من ينِْقذُنَا ! الْويُل لَنَا٨! َألن هذَا لَم يحدثْ ِمن قَبُلالْويُل لَنَا، ! جاء اُهللا ِإلَى الْمعسكَِر"
ِمن يِد هِذِه اآلِلهِة الْقَِديرِة؟ هِذِه ِهي اآلِلهةُ الَِّتي ضربتْ ِمصر ِبكُلِّ َأنْواِع اَألوِبَئِة ِفي 

كُونُوا ِرجالًا ، ِلَئلَّا يستَعِبدكُم الِْعبراِنيون كَما ! نكُونُوا َأقِْوياء َأيها الِْفِلسِطيو٩. الصحراِء
َأنْتُم موهتُمدبتَعوا. اساِربحالًا ونُو ١٠!" كُونُوا ِرجب مزانْهو ،ونِطيالِْفِلس بارفَح



تْ مجزرةً عِظيمةً ِجدا، وقُِتَل ِمن بِني وكَانَ. ِإسراِئيَل، وهرب كُلُّ واِحٍد ِمنْهم ِإلَى خَيمِتِه
نِْديَألْفَ ج اِئيَل ثَالثُونراتَ ١١. ِإسمِد اِهللا، وهوِق عنْدلَى صع ونِطيلَى الِْفِلستَواسو
  .حفِْني وِفينْحاس ابنَا عاِلي

  موت عالي
١٢ٌل ِبنْيجر عرِم، َأسوِفي نَفِْس الْيو هابِثيو ِإلَى ِشيلُوه اءجِة الِْقتَاِل، واحس ِمن ِميِني

ابْأِسِه تُرلَى رعقَةٌ، وزم١٣. م ،اِقبراِنِب الطَِّريِق يِبج ِسيلَى كُرا عاِلساِلي جع كَانو
َل الرجُل، وَأبلَغَ الْمِدينَةَ ِبالْخَبِر، فَلَما وص. َألن قَلْبه كَان خَاِئفًا علَى صنْدوِق عهِد اِهللا

" ما هِذِه الضجةُ؟: "فَسِمع عاِلي صوتَ الصراِخ وسَأَل١٤. صرخَِت الْمِدينَةُ كُلُّها
قَد الْبصر وكَان عاِلي ِابن ثَماٍن وِتسِعين سنَةً، وقَد ف١٥َ. فََأسرع الرجُل وَأخْبر عاِلي

ِجْئتُ ِمن جبهِة الِْقتَاِل، فَقَد هربتُ ِمن هنَاك : "فَقَاَل الرجُل ِلعاِلي١٦. ولَم يعد يرى
مواِلي." الْيع َألَهِني؟: "فَسا ابي را الْخَبِر١٧" مفَقَاَل نَاِقُل الْخَب" : اماِئيَل َأمرنُو ِإسب بره

ِلسِطيين، وُأِصيب الْجيشُ ِبخَساِئر فَاِدحٍة، وماتَ َأيضا ابنَاك حفِْني وِفينْحاس، وُأِخذَ الِْف
فَلَما ذَكَر صنْدوقَ الْعهِد، سقَطَ عاِلي عِن الْكُرِسي ِإلَى الْوراِء ١٨." صنْدوقُ الْعهدِِ

وكَان قد قَضى .  رقَبتُه وماتَ، َألنَّه كَان عجوزا وثَِقيَل الِْجسِمِبجاِنِب الباِب، فَانْكَسرتْ
  .ِلبِني ِإسراِئيَل َأربِعين سنَةً

فَلَما سِمعتْ َأن صندوقَ الْعهِد . وكَانَتْ زوجةُ ابِنِه ِفينْحاس حبلَى علَى وشِْك الِْوالدِة١٩
َأنتُْأِخذَ، ولَدوقَطَتْ وسو ،خَاضا الْمهلَيع اءاتَا، جا مهجوزا وِجهوا ز٢٠.  َأب ثُم

ال تَخَاِفي، َألنَِّك ولَدِت : "فَقَالَتْ لَها النِّساء اللَّاِتي كُن يساِعدنَها َأشْرفَتْ علَى الْموِت،
." زاَل الْجالُل ِمن ِإسراِئيَل: "فَدعِت الْولَد ِإيخَابود، وقَالَت٢١ْ. افَلَم تُِجب ولَم يهمه." ِابنًا

زاَل الْجالُل ِمن : "وقَالَت٢٢ْ. َألن صنْدوقَ الْعهِد ُأِخذَ وَألن َأبا زوِجها وزوجها ماتَا
  ."ِإسراِئيَل، َألن صنْدوقَ الْعهِد ُأِخذَ

  



 ق في أشدود وعقرونالصندو

٥ 

١ودونَِة ِإلَى َأشْدعِر الْمجح ِمن نَقَلُوهِد، وهوقَ الْعنْدص ونِطي٢. فََأخَذَ الِْفِلس خَلُوهَأد ثُم
وناجاِر دِبِجو وهعضوو ،ِإلَِهِهم وناجِد دبعاِح٣. ِإلَى مبِفي الص ودُل َأشْدَأه ا قَاملَمو 

! الْباِكِر، وجدوا داجون ساِقطًا علَى وجِهِه علَى اَألرِض َأمام صنْدوِق عهِد الْمولَى
وِفي الْيوِم الثَّاِني َأيضا، لَما قَاموا ِفي الصباِح ٤. فَرفَعوا داجون ووضعوه ِفي مكَاِنِه

وكَانَتْ ! طًا علَى وجِهِه علَى اَألرِض َأمام صنْدوِق الْعهِدالْباِكِر، وجدوا داجون ساِق
ِلذَِلك فَِإن كَهنَةَ ٥. ِجسمه فَقَطْ بِقي كَما هو. رْأسه ويداه مقْطُوعةً ومطْروحةً علَى الْعتَبِة

  .د، ال يدوسون علَى عتَبِتِه ِإلَى الْيوِمداجون، وكُلَّ من يدخُلُون معبده ِفي َأشْدو
فَجلَب علَيِهِم . ونَزلَتْ يد الْمولَى ِبقَسوٍة علَى َأهِل َأشْدود والْقُرى الْمِحيطَِة ِبها٦

ال يبقَى : "الُوافَلَما رَأى َأهُل َأشْدود ما جرى لَهم، ق٧َ. الْخَراب، وضربهم ِبَأوراٍم
  ."صنْدوقُ رب بِني ِإسراِئيَل ِعنْدنَا، َألن يده قَاِسيةٌ علَينَا وعلَى داجون ِإلَِهنَا

٨مَألُوهسو ينِطيِة الِْفِلسوا كُلَّ قَادعمجلُوا وسِني : "فََأرب بوِق رنْدُل ِبصماذَا نَعم
وبعدما نَقَلُوه، نَزلَتْ يد ٩. فَنَقَلُوا صنْدوقَ الْعهِد." اُنْقُلُوه ِإلَى جتَّ: "فََأجابوا" ِإسراِئيَل؟

وضرب اُهللا َأهلَها ِبَأوراٍم، ِمن صِغيِرِهم ِإلَى . اِهللا علَى الْمِدينَِة ِباضِطراٍب عِظيٍم ِجدا
١٠. كَِبيِرِهملُوا الصسفََأرونقْروقَ ِإلَى عقَالُوا. نْدا ولُهخَ َأهرِدينَةَ، صخََل الْما دفَلَم :

فََأرسلُوا وجمعوا ١١." نَقَلُوا ِإلَينَا صنْدوقَ رب بِني ِإسراِئيَل ِلكَي يقْتُلُونَا نَحن وشَعبنَا"
ثُوا صنْدوقَ رب بِني ِإسراِئيَل فَيرِجع ِإلَى مكَاِنِه، ِلَئلَّا ِابع: "كُلَّ قَادِة الِْفِلسِطيين وقَالُوا

َألن الْموتَ مَأل كُلَّ الْمِدينَِة ِباالضِطراِب وكَانَتْ يد اِهللا ثَِقيلَةً ِجدا ." يقْتُلَنَا نَحن وشَعبنَا
  .فَارتَفَع صراخُ الْمِدينَِة ِإلَى السماِء. م َأوراموالَِّذين لَم يموتُوا، َأصابتْه١٢. علَيها
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١كَانٍر وةَ َأشْهعبس ينِطيِد اِهللا ِفي ِبالِد الِْفِلسهوقُ عنْدنَةَ ٢. صالْكَه ونِطيا الِْفِلسعفَد
سِب وِبالْغَي الِْعلْم وناِرسمي الَِّذينوملَى؟ قُولُوا لَنَا : "َألُوهوِد الْمهوِق عنْدُل ِبصماذَا نَعم

ِإذَا َأرسلْتُم صنْدوقَ رب بِني ِإسراِئيَل، فَال تُرِسلُوه : "فََأجابوا٣." كَيفَ نُرِسلُه ِإلَى مكَاِنِه
ِبِه ع ونانًا تُكَفِّربقُر وا لَهمْل قَدفَاِرغًا، ب هدتَكُفَّ ي اذَا لَموا ِلملَمتَعا وفَتُشْفَو ،ذَنِْبكُم ن

نْكُم؟: "فَقَالُوا٤." علَه همالذَّنِْب الَِّذي نُقَد انبقُر وا هموا" وابٍب : "فََأجذَه ِقطٍَع ِمن سخَم
 ِفيراٍن، َأي حسب عدِد قَادِة علَى شَكِْل َأورامٍٍ، وخَمس ِقطٍَع ِمن ذَهٍب علَى شَكِْل

تَكُمقَادو َأنْتُم كُمابِإ َأصبالْو نَفْس َألن ،ينِطيامِِ ٥. الِْفِلسرلَى شَكِْل الَْأوا علُونَهمفَتَع
علَّه يخَفِّفُ يده عنْكُم والِْفيراِن الَِّتي خَربِت اَألرض، وقَدموا الْجالَل ِلرب بِني ِإسراِئيَل، لَ

ِضكُمَأر نعو ِتكُمآِله نع٦. و ؟ َألَمنوعِفرو ونِريَل الِْمصا فَعكَم كُمقُلُوب وناذَا تُقَسفَِلم
وها، مع بقَرتَيِن هاتُوا اآلن عربةً جِديدةً وَأِعد٧يضِربهم اُهللا حتَّى َأطْلَقُوا بِني ِإسراِئيَل؟ 

ا ِنيرِهملَيع عوضي ِن لَمتَيِضعرا . مِهميلَدوا وِجعَأر ِة، ثُمبرِن ِإلَى الْعتَيقَرِبطُوا الْبارو
وخُذُوا الصنْدوقَ، وضعوه علَى الْعربِة، وِبِجواِرِه صنْدوقٌ آخَر ٨. ِإلَى الْحِظيرِة

ثُم َأطِْلقُوه . ضعون ِفيِه اَألشْياء الَِّتي ِمن ذَهٍب الَِّتي تُقَدمونَها لَه قُربانًا عِن الذَّنِْبتَ
بذْهنَا ٩. ِليلَيَل عالَِّذي َأنْز وه كُوني ،ستَ شَميب وِضِه نَحِإلَى َأر هفَِإِن اتَّج ،وهاِقبرو

َأما ِإن راح ِفي اتِّجاٍه آخَر، نَعلَم َأن يده لَم تَضِربنَا، ِإنَّما جرى . ِب الْفَِظيعةَهِذِه الْمصاِئ
  ."هذَا لَنَا صدفَةً

َأخَذُوا بقَرتَيِن مرِضعتَيِن وربطُوهما ِإلَى الْعربِة، وحبسوا ولَديِهما ِفي . فَفَعلُوا هذَا١٠
ووضعوا صنْدوقَ عهِد الْمولَى علَى الْعربِة ومعه الصندوقَ اآلخَر الَِّذي ١١. لْحِظيرِةا

فَاتَّجهِت الْبقَرتَاِن رْأسا نَحو بيتَ شَمس، ١٢. ِفيِه الِْفيران والَْأورامُ الَِّتي ِمن ذَهٍب
وسار قَادةُ . تَِسيراِن، ولَم تَنْحِرفَا ِعِن الطَِّريِق يِمينًا َأو ِشمالًاورفَعتَا صوتَهما وهما 

ستَ شَميوِد بدتَّى ِإلَى حا حمهاءرو ينِطي١٣. الِْفِلس ونِصدحي ستَ شَميُل بَأه كَانو



ووصلَِت الْعربةُ ١٤. عهِد، فَفَِرحوا ِلرْؤيِتِهفَنَظَروا ورَأوا صنْدوقَ الْ. الْقَمح ِفي الْواِدي
فَشَقُّوا خَشَب . ِإلَى حقِْل يشُوع الَِّذي ِمن بيتَ شَمس، ووقَفَتْ هنَاك ِعنْد حجٍر كَِبيٍر

 صنْدوقَ عهِد الْمولَى، وَأنْزَل اللَّاِويون١٥. الْعربِة وقَدموا الْبقَرتَيِن قُربانًا يحرقُ ِهللا
وِفي . والصنْدوقَ اآلخَر الَِّذي معه الَِّذي ِفيِه الذَّهب، ووضعوهما علَى الْحجِر الْكَِبيِر

يين فَرَأى قَادةُ الِْفِلسِط١٦. ذَِلك الْيوِم، قَدم َأهُل بيتَ شَمس قُربانًا يحرقُ وضحايا ِهللا
  .الْخَمسةُ كُلَّ هذَا، ثُم رجعوا ِإلَى عقْرون ِفي نَفِْس الْيوِم

١٧ونِطيا الِْفِلسهمِب الَِّتي قَدالذَّه ُامرا َأوَأم  ا ِلكُلٍّ ِمناِحدِن الذَّنِْب، فَكَانَتْ وانًا عبِهللا قُر
وِفيران الذَّهِب كَانَتْ ِبعدِد كُلِّ مدِن ١٨.  وعقْرونَأشْدود وغَزةَ وعسقَالن وجتَّ

والْحجر . الِْفِلسِطيين التَّاِبعِة ِللْقَادِة الْخَمسِة، سواء الْمدن الْمحصنَةُ َأِو الْقُرى الْمكْشُوفَةُ
ِد مهوقَ الْعنْدِه صلَيوا ععضالَِّذي و الْكَِبير شُوعقِْل يح ِفي وهِم، ووا ِإلَى الْياَل شَاِهدا ز

ستَ شَميب الَِّذي ِمن.  
١٩ ِد، فَقَتََل ِمنهوِق الْعنْدا ِفي صوا ِإلَى منَظَر مَألنَّه ،ستَ شَميَل بلَى َأهوالْم برضو

وقَاَل ٢٠.  الْمولَى ضربهم هِذِه الضربةَ الشَِّديدةَفَنَاح الشَّعب َألن. الشَّعِب سبِعين رجلًا 
ستَ شَميُل بَأه" : نِإلَى َأيذَا؟ ووِس هلَى اِإللَِه الْقُدوِر الْمضحِقفَ ِفي مي َأن قِْدري نم

َأرجع : "اِن قَريِة يعاِريم وقَالُوا لَهمثُم َأرسلُوا رسلًا ِإلَى سك٢١َّ" نُبِعد عنَّا هذَا الصنْدوقَ؟
كُمِعنْد خُذُوها والَوِد، فَتَعهوقَ الْعنْدص ونِطيالِْفِلس".  
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١ع اباِر َأِبينَادِفي د وهعضوِد وهوقَ الْعنْدَأخَذُوا صو ،اِريمعِة ييُل قَرأه اءلَى التَّلِّفَج .
  .وكَرسوا َأِلعازار ابنَه ِلِحراسِة الصنْدوِق

وبدَأ كُلُّ بِني ِإسراِئيَل . وبِقي الصنْدوقُ ِفي قَريِة يعاِريم فَتْرةً طَِويلَةً، ِعشِْرين سنَة٢ً
ِإن كُنْتُم راِجِعين ِإلَى اِهللا ِبكُلِّ قُلُوِبكُم، : "همفَكَلَّمهم صموِئيُل وقَاَل ل٣َ. يتَعطَّشُون ِإلَى اِهللا



 ،هدحو وهدباعِهللا، و كُموا قُلُوبافْتَحو ،ِنكُميب وتَ ِمنشْتَرعةَ وةَ الْغَِريبَأِزيلُوا اآلِله ِإذَن
ينِطيِد الِْفِلسي ِمن نِْقذَكُم٤." فَينُو ِإساَل بفََأزهدحوا اَهللا ودبعوتَ، وشْتَرعَل وعاِئيَل الْبر.  

." ِاجمعوا كُلَّ بِني ِإسراِئيَل ِإلَى الِْمصفَاِة، فََأتَشَفَّع ِمن َأجِلكُم ِعنْد اِهللا: "فَقَاَل صموِئيُل٥
مولَى، وصاموا ِفي ذَِلك الْيوِم فَاجتَمعوا ِفي الِْمصفَاِة، وجلَبوا ماء وصبوه َأمام ال٦ْ

وهنَاك ِفي الِْمصفَاِة، صار صموِئيُل قَاِضيا ِلبِني ." َأخْطَْأنَا ِفي حقِّ اِهللا: "وقَالُوا
  .ِإسراِئيَل

 الِْفِلسِطيين وسِمع الِْفِلسِطيون َأن بِني ِإسراِئيَل اجتَمعوا ِفي الِْمصفَاِة، فَقَام قَادة٧ُ
موهاِربحِلي .ينِطيالِْفِلس اِئيَل، خَافُوا ِمنرنُو ِإسب ِمعا سلَموِئيَل٨. ومقَالُوا ِلصال تَكُفَّ : "و

ينِطيِد الِْفِلسي نِْقذَنَا ِمنلَى ِإلَِهنَا، فَيوِلنَا ِإلَى الْمَأج ِع ِمنروِئيُل فََأخَذ٩َ." ِعِن التَّضمص 
وتَضرع صموِئيُل ِإلَى الْمولَى ِمن َأجِل . حملًا رِضيعا، وقَدمه ِبتَماِمِه قُربانًا يحرقُ ِهللا

لَى لَهوالْم ابتَجاِئيَل، فَاسرِني ِإس١٠. ب متَقَد ،انبالْقُر مقَدوِئيُل يمص ا كَاننَميبو
اِئيَلالِْفِلسرِني ِإسوا باِربحِلي ونلَى . ِطيِم عوالْي ِظيٍم ِفي ذَِلكٍت عواُهللا ِبص دعفََأر

وانْدفَع ِرجاُل ِإسراِئيَل ِمن ١١. الِْفِلسِطيين، وَأصابهم ِبالْفَزِع فَانْهزموا َأمام بِني ِإسراِئيَل
فََأخَذَ ١٢. الِْفِلسِطيين، وظَلُّوا يقْتُلُونَهم حتَّى ِإلَى مكَاٍن تَحتَ بيتَ كَارالِْمصفَاِة، وطَاردوا 

 اهعدو نالسفَاِة والِْمص نيب هبنَصا ورجوِئيُل حمونَِة"صعالْم رجقَاَل" حنَا : "وِإلَى ه
وضرب الْمولَى . يون ولَم يعودوا يدخُلُون َأرض ِإسراِئيَلفَانْكَسر الِْفِلسِط١٣." َأعانَنَا اُهللا

واستَرد بنُو ِإسراِئيَل الْمدن الَِّتي َأخَذَها الِْفِلسِطيون ١٤. الِْفِلسِطيين كُلَّ َأياِم صموِئيَل
.  بنُو ِإسراِئيَل ِمنْهم َأيضا َأراِضي ِتلْك الْمدِنكَما استَرد. ِمنْهم، ِمن عقْرون ِإلَى جتَّ

الماِئيَل سرِإس نيبو منَهيب فَكَان ،ينوِريِة ِلَألمبا ِبالنِّسَأم.  
نٍَة وكَان يذْهب كُلَّ س١٦. وظَلَّ صموِئيُل يقِْضي ِلبِني ِإسراِئيَل كُلَّ َأياِم حياِتِه١٥

. ويطُوفُ ِفي بيتَ ِإيَل والِْجلْجاَل والِْمصفَاةَ، ويقِْضي ِإلسراِئيَل ِفي كُلِّ هِذِه اَألماِكِن
وهنَاك كَان يقِْضي ِإلسراِئيَل، كَما َأنَّه بنَى . ثُم يرِجع ِإلَى الرامةَ، َألن داره ِفيها١٧

  .بادِة اِهللاهنَاك منَصةً ِلِع
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وكَان اسم ابِنِه الِْبكِْر ٢. ولَما كَبر صموِئيُل ِفي السن، عين بِنيِه قُضاةً ِإلسراِئيَل١
ِه، بْل سعيا ولَم يسلُِك ابنَاه ِفي طَِريِق٣. وكَانَا قَاِضييِن ِفي ِبْئر سبع. يوِئيَل، والثَّاِني َأِبيا

اءفَا الْقَضرحةً، وشْوَأخَذَا رِب، وكْسالْم اءروا ٤. واءجاِئيَل، وروِخ ِإسكُلُّ شُي عتَمفَاج
فََأِقم . َأنْتَ ِشخْتَ، وابنَاك ال يِسيراِن ِفي طَِريِقك: "وقَالُوا لَه٥. ِإلَى صموِئيَل ِفي الرامةَ

ِملَنَا ماِقي اُألمنَا كَبلَيع كُمحا قَالُوا٦." ِلكًا يوِئيُل لَممص تَاءنَا: "فَاسلَيع كُمحِلكًا يِطنَا مَأع "
فَهم لَم يرفُضوك َأنْتَ بْل . ِاسمع ِللشَّعِب ِفي كُلِّ ما يقُولُونَه: "فَقَاَل اُهللا لَه٧. ودعا اَهللا

وهم يعاِملُونَك اآلن كَما عاملُوِني منْذُ َأخْرجتُهم ِمن ٨. َأنَا ِلكَي ال َأمِلك علَيِهمرفَضوِني 
فَاسمع لَهم، ولَِكن َأنِْذرهم ٩. ِمصر ِإلَى هذَا الْيوِم، فَقَد تَركُوِني وعبدوا آِلهةً ُأخْرى

  ."ه الْمِلك الَِّذي يمِلك علَيِهموَأخِْبرهم ِبما يعملُ
هذَا : "وقَاَل١١. وَأخْبر صموِئيُل شُيوخَ الشَّعِب الَِّذين طَلَبوا ِمنْه مِلكًا ِبكُلِّ كَالِم اِهللا١٠

كُملَيع ِلكمالَِّذي ي ِلكالْم لُهمعا يم وخْ. هي ملُهعجيو ِنيكُمْأخُذُ باِتِهيكَبرم ونِدم  لَهخَيو
ويجعُل البعض قَادةَ َألٍْف وقَادةَ خَمِسين، والبعض يحرثُون ١٢. ويجرون َأمام مركَبِتِه

راِت موَأدةَ وِبيراِتِه الْحدعم لُونمعي اآلخَر ضعالبو ،هعرز ونِصدحيو هضاِتِهَأركَب .
ويْأخُذُ َأفْضَل حقُوِلكُم ١٤. ويْأخُذُ بنَاِتكُم ِليكُن صاِنعاِت عطُوٍر وطَباخَاٍت وخَبازاٍت١٣

ويْأخُذُ العشْر ِمن زرِعكُم وخَمِركُم ويعِطيِه ١٥. وكُروِمكُم وزيتُوِنكُم ويعِطيها ِلعماِلِه
ويْأخُذُ عِبيدكُم وجواِريكُم وَأفْضَل ماِشيِتكُم وحِميِركُم ويستَعِملُها ١٦. ِفيِه وعماِلِهِلموظَّ
ويْأِتي يوم ِفيِه تَصرخُون ِإلَى ١٨. ويْأخُذُ العشْر ِمن غَنَِمكُم ويستَعِبدكُم١٧. ِلشُغِْلِه

ذَكُم ِمن الْمِلِك الَِّذي اخْتَرتُموه َألنْفُِسكُم، فَال يستَِجيب لَكُم الْمولَى ِفي ذَِلك الْمولَى ِلكَي ينِْق
  ."الْيوِم
. ال، بْل نُِريد مِلكًا علَينَا: "فَرفَض شُيوخُ الشَّعِب َأن يسمعوا ِلصموِئيَل وقَالُوا١٩
فَسِمع صموِئيُل ٢١." فَيحكُم علَينَا مِلك ويقُودنَا ويحاِرب حروبنَاِلنَكُون كَباِقي اُألمِم، ٢٠



ِاسمع لَهم، وَأعِطِهم : "فَقَاَل الْمولَى ِلصموِئيَل٢٢. كُلَّ كَالِم الشَّعِب، وردده َأمام الْمولَى
  ."ِاذْهبوا كُلُّ واِحٍد ِإلَى مِدينَِتِه: "سراِئيَلفَقَاَل صموِئيُل ِلشُيوِخ بِني ِإ." مِلكًا

  
 شاول يصبح ملكا

٩ 

١ ِن َأِفيحةَ بكُورِن بب وررِن صَأِبيِئَل ب نب سقَي همنُفُوذٌ اس لَه ِميِنيٌل ِبنْيجر نَاكه كَانو
ِمينقَِبيلَِة ِبنْي ٢. ِمنهماس نِاب لَه كَانِني وٌل ِفي بجر كُني لَمو ،ِسيمو ُل، شَابشَاو 

ةً ِمنْهامسو اِئيَل َأكْثَررقُ. ِإسا فَوكَِتِفِه فَم ِب ِمنكُلِّ الشَّع َل ِمنَأطْو كَانو.  
 معك واِحدا ِمن خُذْ: "وذَاتَ مرٍة، ضلَّتْ حِمير قَيس َأِبي شَاوَل فَقَاَل قَيس ِلشَاوَل ابِنِه٣

فَعبرا ِفي جبِل َأفْراِيم، ثُم ِإلَى ِمنْطَقَِة شَِليشَةَ، ولَم ٤." الْخَدِم، واذْهب وفَتِّشْ ِعِن الْحِميِر
 ولَم وعبرا ِفي َأرِض ِبنْيِمين،. ثُم عبرا ِفي ِمنْطَقَِة شَعِليم، ولَم تَكُن هنَاك. يِجداها
تَعاَل نَرِجع، : "فَلَما وصال ِإلَى ِمنْطَقَِة صوفَ، قَاَل شَاوُل ِلخَاِدِمِه الَِّذي معه٥. يِجداها

النَِّبي هنَا ! اُنْظُر: "فَقَاَل الْخَاِدم٦." ربما تَرك َأِبي موضوع الْحِميِر وبدَأ ينْشَِغُل علَينَا
تَعاَل نَذْهب ِإلَيِه، لَعلَّه يخِْبرنَا .  الْمِدينَِة، وهو رجٌل مكَرم، وكُلُّ ما يقُولُه يِتمِفي هِذِه

ِإن ذَهبنَا، فَماذَا نُقَدم ِللرجِل؟ : "فَقَاَل شَاوُل ِللْخَاِدِم٧." عِن الطَِّريِق الَِّتي يِجب َأن نَسلُكَها
َأجابه الْخَاِدم مرةً ٨!" ال شَيء َأبدا. لْخُبز ِمن َأكْياِسنَا، ولَيس معنَا هِديةٌ نُقَدمها لَهنَفَد ا

مِعي عملَةٌ ِمن الِْفضِة وزنُها ثَالثَةُ ِجراماٍت، ُأعِطيها ِللنَِّبي ِلكَي يخِْبرنَا ِعِن : "ُأخْرى
وكَان ِفي الْماِضي، ِإذَا َأراد واِحد ِمن بِني ِإسراِئيَل ٩." ِتي يِجب َأن نَسلُكَهاالطَِّريِق الَّ

وهو الَِّذي نَدعوه الْيوم النَِّبي، ." تَعالَوا نَذْهب ِإلَى الراِئي: "َأن يذْهب ِليستَِشير اَهللا يقُوُل
داِضي يِفي الْم فَكَاناِئيى الرُل ِلخَاِدِمِه١٠. عنًا: "فَقَاَل شَاوسح !باَل نَذْها ." تَعهاتَّجو

ا النَِّبيِدينَِة الَِّتي ِفيهِإلَى الْم.  
١١اءالْم ْأخُذْناٍت ِلياٍت خَاِرجفَا فَتَيادِدينَِة، صاِن ِإلَى الْماِعدا صما هنَميبو .نفَقَاال لَه :

فَقَد جاء الْيوم ِإلَى الْمِدينَِة، َألن الشَّعب ! هو َأمامكُما! نَعم: "فََأجبن١٢" هِل الراِئي هنَا؟"



َأوَل ما تَدخُالِن الْمِدينَةَ ١٣. فَاذْهبا ِبسرعٍة. سيقَدم الْيوم ضِحيةً ِفي مكَاِن الِْعبادِة
َألن الشَّعب ال يْأكُُل حتَّى يْأِتي ويباِرك . ، قَبَل ما يصعد ِإلَى مكَاِن الِْعبادِة ِليْأكَُلتَِجداِنِه

ونوعدْأكُُل الْمي ذَِلك دعبةَ، وِحياِل. الضاِنِه ِفي الْحتَِجد ا اآلندعُل ١٤." فَاصشَاو ِعدفَص
الْمِدينَِة، وِفيما هما داِخالِن، وجدا صموِئيَل قَاِدما نَحوهما ِليصعد ِإلَى والْخَاِدم ِإلَى 
  .مكَاِن الِْعبادِة

١٥قَاَل لَهوِئيَل ومذَا ِلصاُهللا ه لَنٍم، َأعوُل ِبيْأِتي شَاوا يَل مقَبِذِه "١٦: وا ِفي نَفِْس هغَد
، ُأرِسُل ِإلَيك رجلًا ِمن َأرِض ِبنْيِمين، فَامسحه رِئيسا علَى شَعِبي بِني الساعِة تَقِْريبا

هو ينِْقذُهم ِمن يِد الِْفِلسِطيين، فَِإنِّي نَظَرتُ ِإلَى شَعِبي، َألن صراخَهم وصَل . ِإسراِئيَل
١٧." ِإلَيوِئيُل شَاومَأى صا رلَمولَى لَهوَل، قَاَل الْم" :نْهع تُكُل الَِّذي كَلَّمجالر وذَا هه .

: وهنَا تَقَدم شَاوُل ِإلَى صموِئيَل ِفي وسِط البوابِة، وقَاَل لَه١٨." هو يحكُم شَعِبي
ِاصعدا َأماِمي . َأنَا الراِئي: "يُلَأجابه صموِئ١٩" َأخِْبرِني ِمن فَضِلك، َأين دار الراِئي؟"

َأنْتُما ستَْأكُالِن مِعي الْيوم، وِفي الصبِح ُأخِْبرك ِبكُلِّ ما يشِْغُل بالَك . ِإلَى مكَاِن الِْعبادِة
ِرفُكَأصاٍم، فَال تَق٢٠ْ. ونْذُ ثَالثَِة َأيم لَّتْ لَكالَِّتي ض ِميرا الْحتَْأمِجدا وا َألنَّههلَيلَقْ ع .

اِئلَِة َأِبيكِلعو ِة لَكِذِه اُألمكُلُّ نَِفيٍس ِفي ه كُونقَِريٍب ي نعُل٢١." وَأنَا : "فَقَاَل شَاو
ين، فَِلماذَا ِبنْيِميِني من َأصغَِر قَِبيلٍَة ِفي بِني ِإسراِئيَل، وعِشيرِتي ِهي َأصغَر عشَاِئِر ِبنْيِم

  "تَقُوُل ِلي هذَا الْكَالم؟
فََأخَذَ صموِئيُل شَاوَل وخَاِدمه وَأدخَلَهما ِإلَى قَاعِة الطَّعاِم، وَأجلَسهما علَى رْأِس ٢٢

ينوعدالْم لًا ِمنجر ثَالِثين وا نَحهلَيع كَاناِئدِة ووِئيُل٢٣. الْممقَاَل صاِخواِت : " ِللطَّبه
كِعنْد فَظَهتَح َأن قُلْتُ لَكو لَك تُهطَيالَِّذي َأع ا ٢٤." النَِّصيبماقَ واخُ السالطَّب رضفََأح

فَقَد . ضعه َأمامك وكُْل. هذَا نَِصيبك: "فَقَاَل صموِئيُل. علَيها ووضعها َأمام شَاوَل
  .فََأكََل شَاوُل مع صموِئيَل ِفي ذَِلك الْيوِم." نَاه لَك ِلهِذِه الْمنَاسبِة ِلتَْأكُلَه مع الْمدعوينحِفظْ
. ثُم نَزلُوا ِمن مكَاِن الِْعبادِة ِإلَى الْمِدينَِة، وتَحدثَ صموِئيُل مع شَاوَل علَى السطِْح٢٥
." قُم َألصِرفَك: "لُوِع الْفَجِر، قَام صموِئيُل ونَادى شَاوَل عِن السطِْح وقَاَل لَهوِعنْد ط٢٦ُ

هعشَيِلي هعوِئيُل ممص جخَرُل وشَاو ِدينَِة، ٢٧. فَقَامِف الْمطَر اِن ِمنقْتَِربا يما هنَميبو



ِقفْ : "وقَاَل صموِئيُل ِلشَاوَل. فَسبقَهما." خَاِدِم َأن يسِبقَنَاقُْل ِللْ: "قَاَل صموِئيُل ِلشَاوَل
  ."فَُأعِطيك ِرسالَةً ِمن اِهللا

 

١٠ 

الْمولَى مسحك : "فََأخَذَ صموِئيُل قَارورةَ الزيِت وصب علَى رْأِس شَاوَل وقَبلَه، وقَاَل١
ِعنْدما تَذْهب الْيوم ِمن ِعنِْدي، تُقَاِبُل رجلَيِن ِعنْد قَبِر راِحيَل ِفي ٢. قَاِئدا علَى نَِصيِبِه

ِمينوِد ِبنْيدلَى حع حلْصص . ،قُوالِن لَكا'فَينْهتَ تُفَتِّشُ عبالَِّتي ذَه ِميرِت الْحِجدو .
' ماذَا َأعمُل َألِجد ابِني؟: وٌل علَيكُما، ويقُوُلوتَرك َأبوك موضوع الْحِميِر وهو مشْغُ

٣ورلُّوطَِة تَابتَّى تَِصَل ِإلَى بح ُل طَِريقَكتُكَمِإلَى . و اِعِديناٍل صثَالثَةُ ِرج نَاكه قَاِبلُكفَي
 معه ثَالثَةُ َأرِغفَِة خُبٍز، وواِحد معه واِحد معه ثَالثَةُ ِجداٍء، وواِحد. بيتَ ِإيَل ِليعبدوا اَهللا

بعد ذَِلك تَِصُل ِإلَى ٥. فَيسلِّمون علَيك ويعطُونَك رِغيفَيِن فَخُذْهما ِمنْهم٤. ِقربةُ خَمٍر
ينِطيةٌ ِللِْفِلساِميح دثُ تُوجيِل اِهللا، حبج .نم ا تَقْتَِربمفَِعنْد ةً ِمناعمِدينَِة تُقَاِبُل جالْم 

اَألنِْبياِء نَاِزلِين ِمن مكَاِن الِْعبادِة وَأمامهم تَعِزفُ الْموِسيقَى علَى َأعواٍد ودفُوٍف وِمزماٍر 
ُأونتَنَبي مهاٍب، وبرُأ ٦. وٍة، فَتَتَنَباِهللا ِبقُو وحر كلَيِحلُّ عفَيلًا آخَرجر تَِصيرو مهعم .

٧كعاهللا م ِه، َألنلَيع ا تَقِْدرْل ماتُ، ِافْعِذِه اآليه ا تَِتممِعنْداِمي ِإلَى ٨. وانِْزْل َأمو
 سبعةَ َأياٍم وانْتَِظر هنَاك. الِْجلْجاِل، وسآِتي ِإلَيك ُألقَدم قُربانًا يحرقُ، وقَراِبين صحبٍة

لَهمتَع َأن ِجبا يِبم كُأخِْبرو تَّى َأِجيءح".  
٩هاُهللا قَلْب روِئيَل، غَيمِعنِْد ص ِرفَ ِمننْصِلي هرُل ظَهشَاو ارا َأدلَمو . ِفي نَفِْس ذَِلكو

الْجبِل قَابلَتْه جماعةٌ ِمن اَألنِْبياِء، وحلَّ لَما وصَل ِإلَى ١٠. الْيوِم تَمتْ كُلُّ هِذِه اآلياِت
مهعَأ مٍة، فَتَنَباِهللا ِبقُو وحِه رلَيُأ ١١. عتَنَبي هَأوا رُل، لَمقَب ِمن ِرفُونَهعكَانُوا ي كُلُّ الَِّذينو
فَقَاَل ١٢" ى البِن قَيس؟ َأشَاوُل َأيضا نَِبي؟ماذَا جر: "مع اَألنِْبياِء، قَاَل بعضهم ِلبعٍض

َأشَاوُل َأيضا : "فََأصبح هذَا مثَلًا" وهْل يكُون رِئيس اَألنِْبياِء؟: "واِحد ِمن َأهِل الْمكَاِن
  .دِةولَما انْتَهى شَاوُل ِمن التَّنَبي، جاء ِإلَى مكَاِن الِْعبا١٣" نَِبي؟



ذَهبنَا نُفَتِّشُ عِن الْحِميِر، ولَما لَم : "فَقَاَل" َأين ذَهبتُما؟: "فَقَاَل عم شَاوَل لَه وِلخَاِدِمِه١٤
!" َأخِْبرِني ماذَا قَاَل صموِئيُل لَكُما: "فَقَاَل عم شَاوَل١٥." نَِجدها رحنَا ِإلَى صموِئيَل

ولَِكنَّه لَم يخِْبر عمه ِبما قَالَه صموِئيُل ." َأخْبرنَا َأن الْحِمير وِجدتْ: "اوُلَأجابه ش١٦َ
  .ِبشَْأِن الْملِْك

هذَا كَالم : "وقَاَل لَهم١٨. واستَدعى صموِئيُل الشَّعب ِليْأتُوا َأمام اِهللا ِفي الِْمصفَاِة١٧
َأنَا َأخْرجتُ بِني ِإسراِئيَل ِمن ِمصر، وَأنْقَذْتُكُم ِمن قَبضِة الِْمصِريين وكُلِّ 'ا، الْمولَى ربنَ

قَتْكُماياِلِك الَِّتي ضم١٩' .الْم اِئِبكُمصكُلِّ م ِمن نِْقذُكُمالَِّذي ي كُمِإلَه تُمفَضر اآلن لَِكنَّكُم
  ."فَاآلن امثُلُوا َأمام اِهللا ِبقَباِئِلكُم وعشَاِئِركُم' .ال، بْل َأِقم علَينَا مِلكًا'م، ومتَاِعِبكُم وقُلْتُ

٢٠ِمينلَى قَِبيلَِة ِبنْيةُ ععِت الْقُرقَعاِئيَل، فَوراِئِل ِإسوِئيُل كُلَّ قَبمص مقَدقَِبيلَةَ ٢١. و مقَد ثُم
وَأِخيرا وقَعِت الْقُرعةُ علَى . اِئِرها، فَوقَعِت الْقُرعةُ علَى عِشيرِة مطِْريِبنْيِمين ِبعشَ

سِن قَيَل بشَاو .وهِجدي لَمو نْهثُوا عحا٢٢. فَبضَألُوا اَهللا َأيُل ِإلَى : "فَسجالر اءْل جه
فَلَما . فَراحوا ِبسرعٍة وَأحضروه٢٣!"  بين اَألمِتعِةنَعم، وهو مخْتَِبٌئ: "فَقَاَل اُهللا" هنَا؟

فَقَاَل صموِئيُل ِلكُلِّ ٢٤. وقَفَ بين الشَّعِب، كَان َأطْوَل ِمن جِميِعِهم ِمن كَِتِفِه فَما فَوقُ
فَهتَفَ كُلُّ الشَّعِب ."  كُلِّ الشَّعِبهْل تَرون الَِّذي اخْتَاره اُهللا؟ لَيس ِمثْلُه ِفي: "الشَّعِب
  !"ِليحي الْمِلك: "وقَالُوا

ووضعه َأمام  وشَرح صموِئيُل ِللشَّعِب حقُوقَ الْمِلِك وواِجباِتِه، وكَتَبها ِفي ِكتَاٍب،٢٥
وشَاوُل َأيضا ذَهب ِإلَى ٢٦. اِرِهثُم صرفَ صموِئيُل الشَّعب، كُلَّ واِحٍد ِإلَى د. الْمولَى

مهاهللاَُ قَلْب سم اِء الَّذيناِل اَألِشدجالر ةٌ ِمناعمج هعتْ مبذَهةَ، وعاِرِه ِفي ِجبا ٢٧. دَأم
  .ولَِكنَّه سكَتَ.  هداياواحتَقَروه ولَم يقَدموا لَه" كَيفَ ينِْقذُنَا هذَا؟: "الْمشَاِغبون فَقَالُوا

  



 شاول يهزم بني عمون

١١ 

١اداِبيشَ ِجلْعي راصحو وِنيماشُ الْعنَاح ِعدصاِبيشَ. وِل يكُلُّ َأه نَا : "فَقَاَل لَهعْل ممِاع
لَك عةً، فَنَخْضداهع٢." موِنيماشُ الْعنَاح مفَقَاَل لَه" :ُل ممَأع ِط َأنلَى شَرةً عداهعم كُمع

: فَقَاَل لَه شُيوخُ ياِبيش٣َ." َأقْلَع عيونَكُم الْيمنَى، فَيكُون ذَِلك عارا علَى كُلِّ بِني ِإسراِئيَل
ن لَم نَِجد من ينِْقذُنَا، فَِإ. َأمِهلْنَا سبعةَ َأياٍم حتَّى نُرِسَل رسلًا ِإلَى جِميِع َأنْحاِء ِإسراِئيَل"

لَك ِلمتَسنَس".  
. فَلَما جاء الرسُل ِإلَى ِجبعةَ شَاوَل وقَالُوا هذَا الْكَالم، بكَى كُلُّ الشَّعِب ِبصوٍت عاٍل٤
ماذَا جرى؟ ِلماذَا : "فَقَاَل. وِفي ذَِلك الْوقِْت، كَان شَاوُل راِجعا وراء الْبقَِر ِمن الْحقِْل٥

فَلَما سِمع شَاوُل هذَا الْكَالم، حلَّ روح اِهللا ٦. فََأخْبروه ِبكَالِم َأهِل ياِبيشَ" يبِكي الشَّعب؟
ى جِميِع وَأخَذَ ثَوريِن وقَطَّعهما، وَأرسَل الِْقطَع مع رسٍل ِإل٧َ. علَيِه ِبقُوٍة وغَِضب ِجدا

من ال يخْرج وراء شَاوَل وصموِئيَل ِإلَى الْحرِب، يكُون هذَا : "َأنْحاِء ِإسراِئيَل وقَاَل
وعدهم شَاوُل ِفي ٨. فَوقَع رعب اِهللا علَى الشَّعِب، فَخَرجوا كُلُّهم معا." مِصير ِثيراِنِه

  .  ِإسراِئيَل ثَالثَ ِمَئِة َألٍْف وِرجاُل يهوذَا ثَالِثين َألْفًابازقَ، فَكَان ِرجاُل
ِحين تَحمى الشَّمس، تَْأِتيكُم  قُولُوا َألهِل ياِبيشَ، غَدا: "وقَالُوا ِللرسِل الَِّذين جاءوا٩

: وقَاَل َأهُل ياِبيشَ ِللْعموِنيين١٠. افَرِجع الرسُل وَأخْبروا َأهَل ياِبيشَ فَفَِرحو." النَّجاةُ
"نوا تَرِبنَا كَم لُونفَتَفْع ،لَكُم ِلمتَسا نَسغَد". 

فَدخَلُوا معسكَر الْعموِنيين ِعنْد الْفَجِر . وِفي الْغَِد، قَسم شَاوُل الْجيشَ ِإلَى ثَالِث ِفرٍق١١
وقَاَل ١٢. والَِّذين نَجوا تَشَتَّتُوا، حتَّى لَم يبقَ ِمنْهم اثْنَاِن معا. حِمي النَّهاروقَاتَلُوهم حتَّى 

فَقَاَل ١٣." هاتُوهم ِلنَقْتُلَهم' ال يمِلك شَاوُل علَينَا؟'من هم الَِّذين قَالُوا، : "الشَّعب ِلصموِئيَل
  ."د ِفي هذَا الْيوِم، َألن اَهللا نَصر ِإسراِئيَل هذَا الْيومال يقْتُْل َأح: "شَاوُل



." تَعالَوا نَذْهب ِإلَى الِْجلْجاِل وهنَاك نُجدد تَثِْبيتَ الْمِلِك: "ثُم قَاَل صموِئيُل ِللشَّعِب١٤
وقَدموا هنَاك . وَل مِلكًا ِفي محضِر اِهللافَذَهب كُلُّ الشَّعِب ِإلَى الِْجلْجاِل وثَبتُوا شَا١٥

  .وفَِرح شَاوُل وكُلُّ ِرجاِل ِإسراِئيَل فَرحا عِظيما. ضحايا صحبٍة َأمام الْمولَى
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. م، وَأقَمتُ علَيكُم مِلكًاَأنَا سِمعتُ لَكُم ِفي كُلِّ ما قُلْتُ: "وقَاَل صموِئيُل ِلكُلِّ ِإسراِئيَل١
٢كُمقُودي ِلكم لَكُم فَاآلن .كُمعنَا منَاِئي هَأبتُ، وِشبِشخْتُ و ا َأنَا فَقَدنْذُ . َأمم تُكُمَأنَا قُد

هْل َأخَذْتُ .  مخْتَاِرِهوَأنَا َأمامكُم، فَاشْهدوا علَي َأمام الْمولَى وَأمام٣. ِصباي ِإلَى الْيوِم
ثَور َأحٍد َأو ِحمار َأحٍد؟ هْل ظَلَمتُ َأحدا َأو َأسْأتُ ِإلَى َأحٍد؟ هْل َأخَذْتُ رشْوةً ِمن َأحٍد 

قَّكُمح لَكُم دوِني َألر؟ َأخِْبرنْهع نَييع ْأ: "فَقَالُوا٤!" ُألغِْمضال َأستَنَا، ونَا، ال ظَلَمتَ ِإلَي
يشْهد اُهللا علَيكُم ويشْهد مخْتَاره هذَا الْيوم َأنَّكُم لَم : "فَقَاَل لَهم٥!" وال َأخَذْتَ ِمن َأحٍد شَيًئا

ام اُهللا هو الَِّذي َأقَ: "وقَاَل صموِئيُل ِللشَّعِب٦." يشْهد: "فَقَالُوا." تَِجدوا ِفي يِدي شَيًئا
رِمص ِمن كُماءآب جَأخْرو ونارهى ووساِل ٧. ممِبكُلِّ اَألع هامَأم كُمِقفُوا فَُأذَكِّر فَاآلن

اِئكُمآب عمو كُمعا اُهللا مهنَعِة الَِّتي صاِلحالص .  
 ِلينِْقذَهم، َأرسَل اُهللا موسى لَما راح يعقُوب ِإلَى ِمصر، وصرخَ آباُؤكُم ِإلَى اِهللا٨"

نَسوا اَهللا ِإلَههم،  لَِكنَّهم٩. وهارون فََأخْرجاهم ِمن ِمصر وَأسكَنَاهم ِفي هذَا الْمكَاِن
ِد مِإلَى يو ،ينِطيِد الِْفِلسِإلَى يو ،وراصِش حيا قَاِئِد جرِد ِسسِإلَى ي مهاعفَب ،وآبِلِك م

موهبارقَالُوا، ١٠. فَحخُوا ِإلَى اِهللا ورَل 'فَصعنَا الْبدبعكْنَا اَهللا وَأخْطَْأنَا َألنَّنَا تَر
فََأرسَل الْمولَى يربعَل ١١' .فَاآلن نَرجوك َأن تُنِْقذَنَا ِمن يِد َأعداِئنَا فَنَعبدك. وعشْتَروتَ

ارباٍنوِفي َأم فَِعشْتُم ،لَكُموح الَِّذين اِئكُمدِدي َأعَأي ِمن َأنْقَذَكُموِئيَل، ومصو فْتَاحياقَ و .
ال، بْل نُِريد َأن يمِلك 'ولَما رَأيتُم نَاحاشَ مِلك بِني عمون قَاِدما ِضدكُم قُلْتُم ِلي، ١٢

ِلكنَا ملَيع! 'ِلكُكُمم وه كُملَى ِإلَهوالْم َأن ع١٣. م وهتُمالَِّذي اخْتَر ِلكالْم وذَا هه فَاآلن



كُملَيِلكًا عاُهللا م هالَِّذي َأقَام وذَا هه ،وهتُمطَلَب١٤. و تُمِمعسو ،وهتُمدبعاَهللا و تُمفَِإِن اتَّقَي
صتَع لَمو هنًاكَالمسفَح ،كُملَيع ِلكمالَِّذي ي ِلكالْمو َأنْتُم وهتُمتَِبعو ،هر١٥! وا َأم ِإن لَِكنو

اِئكُملَى آبلَتْ عا نَزكَم كُملَيع هدتَنِْزْل ي ،هرَأم تُميصْل عاِهللا، ب وا كَالمعمتَس لَم .  
هذَا ١٧. روا هذَا اَألمر الْعِظيم الَِّذي يفْعلُه الْمولَى َأمام َأعيِنكُمفَاآلن ِقفُوا َأيضا وانْظ١٦ُ"

 لْتُمفَع َأنَّكُم نوتَرو ونلَما، فَتَعطَرما ودعِسَل ررو اَهللا ِليعَأدِح، لَِكنِّي ساِد الْقَمقْتُ ِحصو
ا ِفي نَظَِر اِهللا، ِحينا فَِظيعِلكًاشَرم لَكُم تُما ١٨."  طَلَبدعَل رسوِئيُل اَهللا، فََأرما صعد ثُم

  .فَخَافَ كُلُّ الشَّعِب ِمن اِهللا وِمن صموِئيَل خَوفًا شَِديدا. ومطَرا ِفي نَفِْس ذَِلك الْيوِم
لَى ِإلَِهك ِمن َأجِل عِبيِدك ِلكَي ال تَضرع ِإلَى الْمو: "وقَاَل كُلُّ الشَّعِب ِلصموِئيَل١٩

: فَقَاَل صموِئيُل ِللشَّعِب٢٠." نَموتَ، َألنَّنَا َأضفْنَا شَرا ِإلَى كُلِّ ذُنُوِبنَا، ِبَأن طَلَبنَا لَنَا مِلكًا
فُوا عِن اِهللا بِل اعبدوه ِبكُلِّ صِحيح َأنْتُم فَعلْتُم كُلَّ هذَا الشَّر، ولَِكن ال تَنْحِر. ال تَخَافُوا"

اِطلَة٢١ٌ. قَلِْبكُما بال تُنِْقذُ َألنَّهو ا ال تَنْفَعاِطلَِة، ِإنَّهنَاِم الْباَألص اءر٢٢.ال تَِضلُّوا و فَِإن 
عجي َأن شَاء َألنَّه هبشَع كتْري ِظيِم، لَنِمِه الْعِل اسَأج ااَهللا، ِمنبشَع لَه ا َأنَا فَال ٢٣. لَكُمَأم

 اِلحاطَ الصرالص كُملِّمْل ُأعب ،ِلكُمَأج اِء ِمنعِن الدَأكُفَّ عقِِّه وُأخِْطَئ ِفي ح اُهللا َأن حمس
تَِقيمسلُو٢٤. الْمتََأمو ،انٍَة ِبكُلِّ قَلِْبكُمِبَأم وهدباعا فَاتَّقُوا اَهللا وهنَعةَ الَِّتي صِظيمالْع ورا اُألم

٢٥. لَكُمِلكُكُممو َأنْتُم ِلكُونتَه ،الشَّر تُمتَكَبفَِإِن ار".  
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واخْتَار ٢. كَان شَاوُل ابن ثَالِثين سنَةً لَما ملَك، وملَك َأربِعين سنَةً علَى ِإسراِئيَل١
 وِفي جبِل بيتَ  ِفي ِمكْماش٢٠٠٠َمعه  ِمن بِني ِإسراِئيَل، فَكَان  رجٍل٣٠٠٠اوُل شَ

ِمينةَ ِبنْيعِفي ِجب ونَاثَاني عَألْفٌ مِإيَل، و .اِرِهمِإلَى ِدي اِقينفَ الْبرصو.  
وَأمر شَاوُل . ي ِجبع، وسِمع الِْفِلسِطيون ِبذَِلكوهزم يونَاثَان حاِميةَ الِْفِلسِطيين الَِّتي ِف٣

فَسِمع كُلُّ بِني ِإسراِئيَل الْخَبر َأن ٤." ِليسمِع الِْعبراِنيون: "ِبنَفِْخ الْبوِق ِفي كُلِّ الِْبالِد وقَاَل



فَاجتَمع بنُو ِإسراِئيَل . يين َأصبحوا يكْرهونَهمشَاوَل هزم حاِميةَ الِْفِلسِطيين، وَأن الِْفِلسِط
 ٣٠٠٠  بـِإسراِئيَلوتَجمع الِْفِلسِطيون ِليحاِربوا بِني ٥. وراء شَاوَل ِفي الِْجلْجاِل

. ي الْكَثْرِة، وجيٍش كَالرمِل الَِّذي علَى شَاِطِئ البحِر ِف فَاِرٍس٦٠٠٠بـ  ومركَبٍة،
تَ آِونيقَ باشَ شَروا ِفي ِمكْمكَرسعوا وِعدصِفي ٦. و ماِئيَل َأنَّهراُل ِإسَأى ِرجا رفَلَم

مْأزٍق، َألن الْجيشَ كَان ِفي ِضيٍق، ِاخْتَبُأوا ِفي الْكُهوِف والْحفَِر والصخُوِر والسراِديِب 
َأما شَاوُل . ى ِإن بعض الِْعبراِنيين عبروا اُألردن ِإلَى َأرِض جاد وِجلْعادحت٧َّ. واآلباِر

  .فَبِقي ِفي الِْجلْجاِل، وكَان كُلُّ الْجيِش الَِّذي معه مرتَِعدا ِمن الْخَوِف
لَِكن صموِئيَل لَم . الَّذي حدده لَه صموِئيُلفَانْتَظَر شَاوُل سبعةَ َأياٍم، حسب الْموِعِد ٨

هاتُوا ِلي الْقُربان : "فَقَاَل شَاوُل٩. يْأِت ِإلَى الِْجلْجاِل، وَأخَذَ الشَّعب يتَفَرقُ عن شَاوَل
ما انْتَهى ِمن تَقِْديِمِه، وصَل ول١٠َ. وقَدم شَاوُل الْقُربان." الَِّذي يحرقُ وقَراِبين الصحبِة

تَقِْبلَهسيِه ولَيع لِّمسُل ِليشَاو جوِئيُل، فَخَرموِئيُل١١. صمص َألَهلْتَ؟: "فَساذَا فَعقَاَل " م
ِد، وقَد تَجمع رَأيتُ َأن الشَّعب َأخَذَ يتَفَرقُ عنِّي، وَأنْتَ لَم تَْأِت حسب الْموِع: "شَاوُل

اآلن يهجم الِْفِلسِطيون علَي ِفي الِْجلْجاِل، قَبَل ما 'فَقُلْتُ، ١٢. الِْفِلسِطيون ِفي ِمكْماشَ
  !"فَوجدتُ نَفِْسي مضطَرا َأن ُأقَدم الْقُربان' .َأطْلُب معونَةَ اِهللا

َأنْتَ تَصرفْتَ ِبغَباٍء َألنَّك لَم تَعمْل ِبوِصيِة الْمولَى ِإلَِهك الَِّتي ": فَقَاَل صموِئيُل ِلشَاوَل١٣
. َأمرك ِبها، فَلَو كُنْتَ عِملْتَ ِبها، لَكَان الْمولَى ثَبتَ ملْكَك علَى ِإسراِئيَل ِإلَى اَألبِد

اخْتَار اُهللا لَه رجلًا يرتَاح لَه قَلْبه، وَأمره َأن يكُون َأما اآلن، فَلَن يدوم ملْكَك، بِل ١٤
وتَرك صموِئيُل الِْجلْجاَل وصِعد ِإلَى ١٥." قَاِئدا ِلشَعِبِه، َألنَّك لَم تَعمْل ِبما َأمرك اُهللا ِبِه

ِمينةَ ِبنْيعِجب .اَل الَِّذينجُل الرشَاو دعفَكَانُوا ِستَّ ِمَئٍةو ،هعم .  
  ال سالح معهم

١٦ِمينةَ ِبنْيعِفي ِجب ِقيِمينا، ممهعم اُل الَِّذينجالرو نُهِاب ونَاثَانيُل وشَاو كَانو . كَانو
ِلسِطيين ِفي ثَالِث فَخَرج الْغُزاةُ ِمن معسكَِر الِْف١٧. الِْفِلسِطيون معسِكِرين ِفي ِمكْماشَ

والِْفرقَةُ اُألخْرى ١٨. تَوجهتْ ِفرقَةٌ ِمنْهم ِفي طَِريِق عفْرةَ ِإلَى َأرِض شُوعاَل. ِفرٍق



 وِعيمباِدي صلَى وشِْرفَِة عوِد الْمدالثَّاِلثَةُ ِإلَى الْحو ،ونورتَ حيتْ ِفي طَِريِق بهجتَو
حالص واِءنَحر.  

١٩ نَعصِلَئلَّا ي ذَِلك ِمن موهنَعم ينِطيالِْفِلس َألن ،ادداِئيَل حرِفي كُلِّ ِبالِد ِإس كُني لَمو
فَكَان كُلُّ واِحٍد ِمن بِني ِإسراِئيَل ينِْزُل ِإلَى الِْفِلسِطيين، ٢٠. الِْعبراِنيون سيوفًا وِرماحا

وكَانَتْ ُأجرةُ السن عملَةً وزنُها ٢١. ي يِسن ِمحراثَه َأو ِمنْجلَه َأو فَْأسه َأو ِسكِّينَهِلكَ
ثَماِنيةُ ِجراماٍت ِمن الِْفضِة ِللِْمحراِث َأِو الِْمنْجِل، وعملَةً وزنُها َأربعةُ ِجراماٍت ِللِْمنْشَاِل 

ِلذَِلك يوم قَامِت الْحرب، لَم يكُن سيفٌ وال رمح مع َأي ٢٢. فَْأِس َأِو الِْمنْخَاِسَأِو الْ
ونَاثَانيَل وشَاو عِش الَِّذي ميالْج اِحٍد ِمنو . ا فَقَطْ كَانمه ،نُهاب ونَاثَانيُل وا شَاوِإنَّم

  . ِمن جنُوِد الِْفِلسِطيين ِإلَى ممر ِمكْماشَوخَرجتْ جماعة٢٣ٌ. معهما
  

 شجاعة يوناثان

١٤ 

١هِمُل ِسالححَل ِلخَاِدِمِه الَِّذي يشَاو نب ونَاثَانٍم قَاَل يوذَاتَ يِة : "واِميِإلَى ح رباَل نَعتَع
وكَان شَاوُل ِفي طَرِف ٢. خِْبر َأباه ِبذَِلكولَِكنَّه لَم ي." الِْفِلسِطيين ِفي الْجاِنِب اآلخَِر

 الَيوح هعم كَانو ،وناٍن ِفي ِمغْرمِة ررتَ شَجةَ، تَحعٍل٦٠٠ِجبج٣ . ر كَان ِنِهميب ِمنو
 ِفي ِشيلُوه، وكَان َأِخيا بن َأِخيطُوب َأِخي ِإيخَابود بِن ِفينْحاس بِن عاِلي، حبرُ الْمولَى

وكَان الْممر الَِّذي َأراد يونَاثَان ٤. ولَم يعلَم َأحد َأن يونَاثَان قَد ذَهب. الِبسا ِرداء الْحبِر
و ،نَاكه ةٌ ِمنخْرصنَا وه ةٌ ِمنخْرِفيِه ص ،ينِطيِة الِْفِلساِميِإلَى ح هربعي ا َأنهمةٌ اساِحد

وكَانَِت اُألولَى ِفي نَاِحيِة الشَّماِل مقَاِبَل ِمكْماشَ، ٥. بوِصيص واُألخْرى اسمها سنَةُ
عقَاِبَل ِجبنُوِب مى ِفي الْجاُألخْرو.  

٦هِمُل ِسالححِلخَاِدِمِه الَِّذي ي ونَاثَانفَقَاَل ي" :اِميِإلَى ح رباَل نَعلَّ تَعلَع ،ُؤالِء النَِّجِسينِة ه
." َألن ال شَيء يمنَع اَهللا ِمن َأن ينْصرنَا، سواء كُنَّا كَِثيِرين َأو قَِليِلين. اَهللا يساِعدنَا

نَتَقَدم ِإلَيِهم : "فَقَاَل يونَاثَان٨." تَقَدم فََأنَا معك. ِاعمْل ما تُِريد: "فَقَاَل لَه حاِمُل ِسالِحِه٧



نَِقفُ ِفي مكَاِننَا وال ' انْتَِظروا ِعنْدكُم حتَّى نَْأِتي ِإلَيكُم،'فَِإن قَالُوا لَنَا، ٩حتَّى يرونَنَا، 
ِهمِإلَي دعقَالُوا، ١٠. نَص ِإن لَِكننَا'وا ِإلَيالَوةً لَ' تَعالمِذِه عه تَكُونو ،دعاَهللا نَص نَا َأن

ِهملَينَا عرنَص".  
اُنْظُروا الِْعبراِنيين خَاِرِجين : "رَأتْهما حاِميةُ الِْفِلسِطيين، فَقَاَل الِْفِلسِطيون فََتَقَدما حتَّى١١

: ثَان وحاِمِل ِسالِحِهوقَاَل ِرجاُل الْحاِميِة ِليونَا١٢!" ِمن الْجحوِر الَِّتي اخْتَبُأوا ِفيها
ِاصعد وراِئي، فَالْمولَى : "فَقَاَل يونَاثَان ِلحاِمِل ِسالِحِه!" ِاصعدا ِإلَينَا، فَنُعلِّمكُما درسا"

ِحِه وصِعد يونَاثَان علَى يديِه وِرجلَيِه، وحاِمُل ِسال١٣." َأوقَعهم ِفي يِد بِني ِإسراِئيَل
هاءرو .هاءرو مقْتُلُهاِمُل ِسالِحِه يح كَانو ،ونَاثَاني امَأم ونِطيقَطَ الِْفِلسذَا ١٤. فَسِفي ه

الْهجوِم اَألوِل، قَتََل يونَاثَان وحاِمُل ِسالِحِه حوالَي ِعشِْرين رجلًا ِفي َأرٍض ِمساحتَها 
وُأِصيب كُلُّ الْجيِش ِبالْفَزِع، الَِّذين ِفي الْمعسكَِر وِفي ساحِة ١٥. ِريباِنصفُ فَداٍن تَقْ

ضفَِت اَألرتَجاراِة، وِق الْغُزِفراِت واِميِفي الْح الَِّذينالِْقتَاِل و .ِظيمع ذُعر فَكَان.  
  هزيمة الفلسطيين

١٦عِفي ِجب َل الَِّذيناُل شَاوِرجثُ، ودحا يِة ماقَبرم نع ُئوِلينسكَانُوا م الَِّذين ،ِمينةَ ِبنْي
عدوا : "فَقَاَل شَاوُل ِللَِّذين معه١٧. رَأوا جيشَ الِْفِلسِطيين يهرب ويتَبدد ِفي كُلِّ ِجهٍة

عدوا واكْتَشَفُوا َأن يونَاثَان وحاِمَل ِسالِحِه فَ." الْموجوِدين ِلنَعِرفَ من ذَهب ِمن ِعنِْدنَا
َألن الصنْدوقَ كَان ." َأحِضر صنْدوقَ عهِد اِهللا: "فَقَاَل شَاوُل َألِخيا١٨. غَير موجوديِن

الْحبرِِ زاد الضِجيج ِفي وبينَما شَاوُل يتَكَلَّم مع ١٩. ِفي ذَِلك الْوقِْت مع بِني ِإسراِئيَل
َأكْثَرو َأكْثَر ينِطيكَِر الِْفِلسسعِر. مبُل ِللْحقَّفْ: "فَقَاَل شَاوكُلُّ ٢٠." تَوُل وشَاو احصو

دا، وهم الَِّذين معه، وذَهبوا ِإلَى ساحِة الِْقتَاِل فَوجدوا الِْفِلسِطيين ِفي فَوضى عِظيمٍة ِج
وكَان هنَاك بعض الِْعبراِنيين، الَِّذين منْذُ وقٍْت ٢١. يضِربون بعضهم بعضا ِبالسيِف

فِِّهموا ِفي صاِربحوا ِليبذَه متَّى ِإنَّهح ينِطيالِْفِلس وناِندسكَانُوا ي . وناِنيرُؤالِء الِْعبفَه
مانْضونَاثَانيَل وشَاو عكَانُوا م اِئيَل الَِّذينرِني ِإساِل ٢٢. وا ِإلَى بكُلُّ ِرج ِمعسو

 برا الْحضم َأيخَلُوا هوا، فَدبره ينِطيالِْفِلس َأن ،اِيمِل َأفْربُأوا ِفي جاخْتَب اِئيَل الَِّذينرِإس



ينِطيوا الِْفِلسدطَارِم٢٣. ووالْي اِئيَل ِفي ذَِلكراُهللا ِإس رتَ . فَنَصيانْتَقََل الِْقتَاُل ِإلَى ب ثُم
آِون.  

  يوناثان يأكل عسال
ملْعون من : "وتَضايقَ ِرجاُل ِإسراِئيَل ِفي ذَِلك الْيوِم، َألن شَاوَل حلَّفَ الشَّعب وقَاَل٢٤

وجاء ٢٥. فَلَم يذُقْ َأحد ِمنْهم طَعاما."  الْمساِء، حتَّى َأنْتَِقم ِمن َأعداِئييْأكُُل طَعاما قَبَل
ولَما دخَلُوا الْغَابةَ، كَان ٢٦. كُلُّ الْجيِش ِإلَى الْغَابِة، وكَان هنَاك عسٌل علَى اَألرِض

لَِكن يونَاثَان لَم ٢٧. حد ِمنْه َألنَّهم خَافُوا ِمن الْقَسِمهنَاك عسٌل يِسيُل، ولَِكن لَم يْأكُْل َأ
يسمع لَما حلَّفَ َأبوه الشَّعب، فَمد طَرفَ الْعصا الَِّتي ِبيِدِه، وغَمسه ِفي شَهِد الْعسِل، 

ملْعون من يْأكُُل 'َأبوك حلَّفَ الشَّعب وقَاَل، : "فَقَاَل لَه َأحد الْجنُوِد٢٨. وَأكََل ِمنْه فَانْتَعشَ
موا الْيامطَع. 'ِدينهجنَا كُلُّنَا محب٢٩." فََأصونَاثَاني ا : "فَقَاَل لَها فَِظيعررض ببَأِبي س

كَان ِمن اَألفْضِل لَو ٣٠. عسِلاُنْظُروا كَيفَ انْتَعشْتُ َألنِّي ذُقْتُ قَِليلًا ِمن هذَا الْ. ِللْكُلِّ
اِئِهمدَأع ا ِمنِة الَِّتي َأخَذُوهالْغَِنيم ِمن مواُل الْيجةُ . َأكََل الرِزيمذَا، لَكَانَتْ هثَ هدح لَو

ظَمَأع ينِطيالِْفِلس"!  
٣١ِطياِئيَل الِْفِلسراُل ِإسِرج مزِم هوالْي ِفي ذَِلكلُوناشَ ِإلَى َأيِمكْم ِمن ين . ُأِصيبو

فَهجموا علَى الْغَِنيمِة، وَأخَذُوا غَنَما وبقَرا وعجولًا وذَبحوها ٣٢. الْجيشُ ِبِإجهاٍد شَِديٍد
 حقِّ اِهللا ويْأكُُل فَبلَغَ شَاوَل َأن الشَّعب يخِْطُئ ِفي٣٣. علَى اَألرِض وَأكَلُوا اللَّحم ِبدِمِه

: ثُم قَاَل٣٤." دحِرجوا ِإلَي اآلن حجرا كَِبيرا! هِذِه ِخيانَةٌ: "فَقَاَل شَاوُل. اللَّحم ِبدِمِه
 هنَا ِانْتَِشروا بين النَّاِس، وقُولُوا لَهم َأن يحِضروا ِلي كُلُّهم بقَرهم وغَنَمهم، ويذْبحوها"

فََأحضر كُلُّ واِحٍد ثَوره ِفي ِتلْك ." فَال تُخِْطُئوا ِفي حقِّ اِهللا وتْأكُلُوا اللَّحم ِبدِمِه. ويْأكُلُوها
نَاكوا هحذَبلَِة وِة اِهللا٣٥. اللَّيادةً ِلِعبنَصُل منَى شَاوبو .ِني ِفيهبٍة يرَل مِذِه َأوا كَانَتْ ه

  .منَصةً ِهللا
تَعالَوا نَنِْزُل وراء الِْفِلسِطيين لَيلًا ونَنْهبهم حتَّى طُلُوِع الْفَجِر، وال نُبِقي : "وقَاَل شَاوُل٣٦

فَسَأَل ٣٧!" ولًاِلنَسَأِل اَهللا َأ: "لَِكن الْحبرَ قَاَل." ِاعمْل كُلَّ ما يحلُو لَك: "فَقَالُوا." ِمنُهم َأحدا
فَلَم يرد " هْل َأنِْزُل وراء الِْفِلسِطيين؟ هْل تَنْصر بِني ِإسراِئيَل علَيِهم؟: "شَاوُل اَهللا وقَاَل



 ما ِهي تَعالَوا هنَا يا كُلَّ قَادِة الْجيِش ِلنَرى: "فَقَاَل شَاوُل٣٨. اُهللا علَيِه ِفي ذَِلك الْيوِم
موِت الْيتُِكب٣٩. الْخَِطيَئةُ الَِّتي ار وا ههتَكَبالَِّذي ار كَان لَوو ،هبشَع رِباِهللا الَِّذي نَص ُأقِْسم

ِقفُوا َأنْتُم هنَاك، وَأنَا وابِني : "وقَاَل لَهم جِميعا٤٠." ابِني يونَاثَان، فَيِجب َأن يموتَ
ِاكِْشفْ لَنَا : "وقَاَل شَاوُل ِهللا٤١." ِاعمْل ما يحلُو لَك: "فَقَاَل الشَّعب." اثَان نَِقفُ هنَايونَ

: فَقَاَل شَاوُل٤٢. فَوقَعِت الْقُرعةُ علَى يونَاثَان وشَاوَل، وخَرج الشَّعب بِريًئا." الْحقَّ
فَقَاَل شَاوُل ٤٣. فَوقَعِت الْقُرعةُ علَى يونَاثَان." ن يونَاثَان ابِنيَألْقُوا الْقُرعةَ بيِني وبي"

ونَاثَانلْتَ: "ِلياذَا فَعِني مقَاَل." َأخِْبرو هرا الَِّتي : "فََأخْبصِف الْعِل ِبطَرسالْع ذُقْتُ قَِليلًا ِمن
لَيتَ اَهللا يعاِقبِني َأشَد ِعقَاٍب، ِإن كُنْتَ : "َل شَاوُلوقَا٤٤!" ِبيِدي، واآلن يِجب َأن َأموتَ

ونَاثَانا يوتُ يَل٤٥!" ال تَمِلشَاو بذَا : "فَقَاَل الشَّعه زرالَِّذي َأح ونَاثَانوتُ يمْل يه
طُ شَعرةٌ ِمن رْأِسِه ِإلَى نُقِْسم ِباِهللا، ال تَسقُ! النَّصر الْعِظيم ِإلسراِئيَل؟ ال سمح اُهللا

وكَفَّ ٤٦. فََأنْقَذَ الشَّعب يونَاثَان ِمن الْموِت." اَألرِض، َألنَّه الْيوم صنَع هذَا ِبمعونَِة اِهللا
ِضِهمِإلَى َأر ونِطيالِْفِلس عجرو ينِطيِة الِْفِلسدطَارم نُل عشَاو.  

  خرىهزيمة األمم األ
وتَولَّى شَاوُل الْملْك علَى ِإسراِئيَل، وحارب كُلَّ َأعداِئِه الَِّذين حولَه، موآب وبِني ٤٧

غَلَب هجا تَوثُميحو ،ينِطيالِْفِلسةَ ووبص لُوكمو ومَأدو ونمٍة، ٤٨. عاعِبشَج بارحو
  .نْقَذَ بِني ِإسراِئيَل ِمن قَبضِة الَِّذين نَهبوهموهزم عماِليقَ، وَأ
  عائلة شاول

وكَان بنُو شَاوَل هم يونَاثَان ويشِْوي وملِْكيشُوع، وِبنْتَه الْكُبرى ِميرب والصغْرى ٤٩
م قَاِئِد جيِش شَاوَل َأبِنير بن ِنير، واس. واسم زوجِتِه َأِخينُوعم ِبنْتُ َأِخيمعص٥٠. ِميكَاَل

. وقَيس َأبو شَاوَل، وَأخُوه ِنير َأبو َأبِنير، هما ابنَا َأِبيِئَل٥١. وِنير كَان عم شَاوَل
يضم ِإلَيِه كُلَّ وكَان شَاوُل . وكَانَِت الْحرب علَى الِْفِلسِطيين شَِديدةً طُوَل َأياِم شَاوَل٥٢

  .رجٍل قَِوي َأو شُجاٍع
  



  هزيمة عماليق

١٥ 

َأنَا الَِّذي َأرسلَِني الْمولَى َألمسحك مِلكًا علَى شَعِبِه بِني : "وقَاَل صموِئيُل ِلشَاوَل١
سُأعاِقب عماِليقَ ِبسبِب ما 'لَك، فَالْمولَى الْقَِدير يقُوُل ٢. فَاآلن اسمع كَالم اِهللا. ِإسراِئيَل

رِمص وا ِمنجا خَرِفي الطَِّريِق لَم مقَفُوا لَهو ماِئيَل، َألنَّهرِني ِإسِبب لُوه٣. فَع ِب اآلنفَاذْه
جِل اقْتُِل الرب ،منْهفُ عال تَعو ،ما لَهكُلَّ م ِلكَأهاِليقَ، ومع اِربحو ،اءالنِّساَل و

ِميرالْحاَل والِْجمو ،الْغَنَمو قَرالبو ،عضالراَألطْفَاَل و٤" '.و هدعشَ ويُل الْجى شَاوعتَدفَاس
  .ِفي طَالِيم، فَكَانُوا ِمَئتَي َألِْف جنِْدي ِمن ِإسراِئيَل، وعشْرةَ آالٍف ِمن يهوذَا

٥فَ شَاوحزاِديوِفي الْو نكَماِليقَ ومِدينَِة علَى م٦. ُل عمقَاَل لَهو ينثَ ِإلَى الِْقيِنيعبو :
اُخْرجوا ِمن بيِن الْعماِلقَِة واذْهبوا ِلَئلَّا ُأهِلكَكُم معهم، َألنَّكُم عِملْتُم معروفًا مع كُلِّ بِني "

  .فَخَرج الِْقيِنيون ِمن بيِن الْعماِلقَِة." لَعوا ِمن ِمصرِإسراِئيَل لَما طَ
٧رقَ ِمصالَِّتي شَر ِويلَةَ ِإلَى شُورح اِلقَِة ِمنملَى الْعُل عشَاو مجه٨. و ِلكم اجَأخَذَ َأجو

اوُل وِرجالُه عن َأجاج، وكَذَِلك عن وعفَا ش٩َ. عماِليقَ حيا، وَأهلَك كُلَّ شَعِبِه ِبالسيِف
َأما . َأفْضَل الْغَنَِم والْبقَِر وكُلِّ سِميٍن والْحمالِن وكُلِّ ما كَان جيدا، ورفَضوا َأن يهِلكُوها

لَكُوهِزيلًا فََأهها وِقيرح ا كَانكُلُّ م.  
حِزنْتُ علَى َأنِّي جعلْتُ شَاوَل مِلكًا، َألنَّه انْحرفَ عنِّي، ولَم "١١: فَقَاَل اُهللا ِلصموِئيَل١٠

وقَام صموِئيُل ١٢. فَاضطَرب صموِئيُل وصرخَ ِإلَى الْمولَى طُوَل اللَّيِل." يعمْل ِبكَالِمي
ن بلَغَه َأن شَاوَل ذَهب ِإلَى الْكَرمِل، حيثُ ولَِك. ِفي الصباِح الْباِكِر، وذَهب ِليقَاِبَل شَاوَل

فَلَما وصَل صموِئيُل ١٣. َأقَام ِلنَفِْسِه نَصبا تَذْكَاِريا، ثُم دار وعبر ونَزَل ِإلَى الِْجلْجاِل
: فَقَاَل صموِئيُل١٤." ا قَاَل اُهللاَأنَا عِملْتُ كَم. بارك اُهللا ِفيك: "ِإلَى شَاوَل، قَاَل لَه شَاوُل

: َأجابه شَاوُل١٥!" ِإذَن ما هذَا الَِّذي َأسمعه؟ ِفي ُأذُنَي صوتُ غَنٍَم وصوتُ بقٍَر"
"ايحا ضوهمقَدقَِر ِليالبَل الْغَنَِم وَأفْض نفَا عع بالشَّع اِلقَِة، َألنمالْع ا ِمنلَى َأخَذُوهوا ِللْم

اِقيلَكُوا الْبَأهو ،َل١٦." ِإلَِهكوِئيُل ِلشَاوملَى ِلي : "فَقَاَل صوالْم ا قَالَهِبم ككُتْ، فَُأخِْبراُس



َأنْتَ كُنْتَ تَعتَِبر نَفْسك بِسيطًا، : "قَاَل صموِئيُل١٧." َأخِْبرِني: "فَقَاَل لَه. "هِذِه اللَّيلَةَ
وَأرسلَك ١٨. نَّك ِصرتَ رِئيسا علَى قَباِئِل بِني ِإسراِئيَل، فَالْمولَى مسحك مِلكًا علَيِهمولَِك

' .ِاذْهب وَأهِلِك الْعماِلقَةَ، هُؤالِء اَألشْرار، وحاِربهم حتَّى تُفِْنيهم'ِفي مِهمٍة وقَاَل، 
١٩متَس اذَا لَمنَِي فَِلميِفي ع شَر وا هِملْتَ معِة، ولَى الْغَِنيمتَ عمجْل هاِهللا، ب كَالم ع

َأنَا سِمعتُ كَالم اِهللا، ونَفَّذْتُ الْمِهمةَ الَِّتي َأرسلَِني : "فَقَاَل شَاوُل ِلصموِئيَل٢٠" الْمولَى؟
رضَأحاِلقَةَ، وملَكْتُ الْعا، وَأهِفيهمِلكَهم اجَل ٢١. تُ َأجِة َأفْضالْغَِنيم ِمن نُودَأخَذَ الْجو

فَقَاَل ٢٢." الْغَنَِم والْبقَِر الَِّتي كُنَّا سنُهِلكُها، ِليقَدموها ضحايا ِللْمولَى ِإلَِهك ِفي الِْجلْجاِل
ايا، َأم ِبطَاعِة كَالِمِه؟ الطَّاعةُ َأفْضُل ِمن تَقِْديِم هْل يسر اُهللا ِبالْقَراِبيِن والضح: "صموِئيُل

فَالِْعصيان هو خَِطيَئةٌ كَممارسِة الِْعلِْم ٢٣. الضحايا، واِإلصغَاء َأفْضُل ِمن شَحِم الِْكباِش
ضتَ كَالم اِهللا، ِلذَِلك رفَضك اُهللا ِمن َأنْتَ رفَ. ِبالْغَيِب، والِْعنَاد هو شَر كَِعبادِة اَألوثَاِن

  ."اْلْملِْك
َأنَا ِخفْتُ ِمن . َأخْطَْأتُ وتَعديتُ علَى َأمِر اِهللا ووِصيِتك: "فَقَاَل شَاوُل ِلصموِئيَل٢٤

متُ لَهِمعِب فَسِعي ِل٢٥. الشَّعم ِجعارِلي ذَنِْبي، و ِاغِْفر ِلكفَض ِهللاِمن دجكَي َأس ".
٢٦وِئيَل قَاَل لَهمص لَِكن" :كعم ِجعاُهللا . ال َأر كفَضر اِهللا، ِلذَِلك تَ كَالمفَضَأنْتَ ر

ودار صموِئيُل ِلينْصِرفَ، فََأمسك شَاوُل ِبطَرِف ِرداِئِه ٢٧." كَمِلٍك علَى إسراِئيَل
الْيوم مزقَ اُهللا عنْك مملَكَةَ ِإسراِئيَل، وَأعطَاهاِ آلخَر هو : " صموِئيُلفَقَاَل لَه٢٨. فَتَمزقَ

ِمنْك ر٢٩. خَيمنْدانًا ِليِإنْس سلَي وفَه ،منْدال يو كِْذبِبِه ال يشَع اءهب واُهللا الَِّذي ه ".
ِني َأمام شُيوِخ شَعِبي وَأمام بِني ِإسراِئيَل، وارِجع مِعي فََأكِْرم. َأخْطَْأتُ: "فَقَاَل شَاوُل٣٠

لَى ِإلَِهكوِللْم دجَأس ُل ِهللا٣١." ِلكَيشَاو دجسَل، وشَاو عوِئيُل ممص عجفَر.  
 َأجاج فَِرحا وهو يقُوُل فَذَهب ِإلَيِه." هاتُوا ِلي َأجاج مِلك عماِليقَ: "ثُم قَاَل صموِئيُل٣٢

كَما حرم سيفُك النِّساء ِمن : "فَقَاَل صموِئيُل٣٣." راح خَطَر الْموِت: "ِفي نَفِْسِه
ِمنْك كُأم مرتُح ،الِدِهناِل!" َأولَى ِفي الِْجلْجوالْم امَأم اجوِئيُل َأجم٣٤. فَقَتََل ص بذَهو

ولَم يعد صموِئيُل ٣٥. َأما شَاوُل فَصِعد ِإلَى داِرِه ِفي ِجبعةَ شَاوَل. ِئيُل ِإلَى الرامةَصمو



وحِزن الْمولَى َألنَّه جعَل شَاوَل مِلكًا علَى . يرى شَاوَل ِإلَى يوِم وفَاِتِه، لَِكنَّه َأِسفَ علَيِه
  .ِإسراِئيَل

  
 ود كملكمسح دا

١٦ 

ِإلَى متَى تَْأسفُ علَى شَاوَل، وَأنَا رفَضتُه َأن يكُون مِلكًا علَى : "وقَاَل اُهللا ِلصموِئيَل١
ِإسراِئيَل؟ ِامْأل قَارورتَك ِبالزيِت وتَعاَل ُأرِسلُك ِإلَى يسى الَِّذي ِمن بيتَ لَحم، َألنِّي 

اِحدتُ وِلكًااخْتَرم كُونالِدِه ِليَأو وِئيُل٢." ا ِمنمُل : "فَقَاَل صشَاو ِمعس ؟ ِإنبفَ َأذْهكَي
وادع ٣. خُذْ معك ِعجلَةً ِمن الْبقَِر وقُْل ِإنَّك ِجْئتَ ِلتُقَدم ِهللا ضِحيةً: "فَقَاَل اُهللا." يقْتُلُِني

ِحيِة الضِليمى ِإلَى وسي ِلي الَِّذي َأقُوُل لَك حسفَتَم ،لَهمتَع َأن ِجبا يم فُكرَأنَا ُأعِة، و
نْها قَاَل اُهللا٤." عوِئيُل كَممِمَل صِدينَِة . فَعوخُ الْمشُي جخَر ،متَ لَحيَل ِإلَى بصا ولَمو

ِجْئتُ ُألقَدم ِهللا ! ِللْخَيِر: "فَقَاَل٥!" يِر ِإن شَاء اُهللاِجْئتَ ِللْخَ: "منْزِعِجين السِتقْباِلِه وقَالُوا
ثُم طَهر صموِئيُل يسى وبِنيِه ." طَهروا َأنْفُسكُم وتَعالَوا مِعي ِإلَى وِليمِة الضِحيِة. ضِحيةً

  .ودعاهم ِإلَى وِليمِة الضِحية
ال شَك َأن هذَا هو الَِّذي اخْتَاره اُهللا : " ورَأى صموِئيُل َأِليآب قَاَل ِفي نَفِْسِهفَلَما جاءوا،٦

ال يهمك منْظَره وطُولُه، : "فَقَاَل اُهللا ِلصموِئيَل٧." فَهو اآلن َأمامك يا رب. ِليمسحه مِلكًا
تُهفَضنْ. َألنِّي راُهللا ال ي نْظُري اناِإلنْس َألن ،انا اِإلنْسهِإلَي نْظُراِء الَِّتي يِإلَى اَألشْي ظُر

فَنَادى يسى َأِبينَاداب وطَلَب ِمنْه َأن يمر َأمام ٨." ِإلَى الْمظْهِر، َأما اُهللا فَينْظُر ِإلَى الْقَلِْب
. ثُم طَلَب يسى ِمن شَمةَ َأن يمر٩." ذَا َأيضا لَم يخْتَره اُهللاوه: "فَقَاَل صموِئيُل. صموِئيَل

وهكَذَا حتَّى مر سبعةٌ ِمن َأوالِد يسى ١٠." وهذَا َأيضا لَم يخْتَره اُهللا: "فَقَاَل صموِئيُل
هْل هُؤالِء : "وسَأَل يسى١١."  لَم يخْتَر هُؤالِءاُهللا: "فَقَاَل صموِئيُل ِليسى. َأمام صموِئيَل
َأرِسْل : "فَقَاَل صموِئيُل ِليسى." بِقي الصِغير وهو يرعى الْغَنَم: "فَقَاَل" كُلُّ َأوالِدك؟

حضره، وكَان متَوقِّد اللَّوِن فََأرسَل وَأ١٢." وَأحِضره، َألنَّنَا ال نَْأكُُل حتَّى يْأِتي ِإلَى هنَا



فَتَنَاوَل صموِئيُل ١٣." قُِم امسحه مِلكًا، فَهذَا هو: "فَقَاَل اُهللا. وِفي عينَيِه بِريقٌ ووِسيما
 داود ِمن ذَِلك فَحلَّ روح اِهللا ِبقُوٍة علَى. قَارورةَ الزيِت، ومسحه مِلكًا ِفي وسِط ِإخْوِتِه

  .ثُم ذَهب صموِئيُل ِإلَى الرامةَ. الْيوِم
  داود في خدمة شاول

فَقَاَل لَه ١٥. وفَارقَ روح اِهللا شَاوَل، وكَان يعذِّبه روح ِشرير ِمن ِعنِْد الْمولَى١٤
همخَد" :زلَى يوِعنِْد الْم ِمن يرِشر وحذَا رهك١٦. ِعج بنَا، نَذْهديا ستَنَا يرَأم فَِإن

 ِمن يرالشِّر وحالر كلَيع اءتَّى ِإذَا جوِد، حلَى الْعفَ عزالْع ِسنحٍل يجر نثُ عحنَبو
الَتُكح نسِزفُ فَتَتَحعلَى، يو١٧." ِعنِد الْممُل لَهفَتِّشُوا: "فَقَاَل شَاو ِسنحٍل يجر نع 

َأنَا رَأيتُ َأحد َأوالِد يسى الَِّذي ِمن : "وقَاَل واِحد ِمن الْخَدِم١٨." الْعزفَ وَأحِضروه ِلي
بيتَ لَحم يحِسن الْعزفَ، وهو رجٌل شُجاع ومحاِرب وفَِصيح وحسن الْمنْظَِر والْمولَى 

هعم".  
." َأرِسْل ِإلَي داود ِابنَك الَِّذي يرعى الْغَنَم": فََأرسَل شَاوُل رسلًا ِإلَى يسى يقُوُل١٩
٢٠ عا ملَهسَأرِز، وعالْم ا ِمنيدجٍر وةَ خَمبِقرا وزِه خُبلَيع عضوا وارى ِحمسفََأخَذَ ي

فََأحبه شَاوُل ِجدا، وجعلَه . ِدمهفَذَهب داود ِإلَى شَاوَل، وبدَأ يخ٢١ْ. داود ابِنِه ِإلَى شَاوَل
ِاسمح ِلداود ِبَأن يبقَى ِفي ِخدمِتي، : "وَأرسَل شَاوُل ِإلَى يسى يقُوُل٢٢. حاِمَل ِسالِحِه

ِمنْه وررسَل، ٢٣." َألنِّي ملَى شَاوِعنِْد اِهللا ع ِمن وحْأِتي الرا يمِعنْد كَانو داوْأخُذُ دي
يرالشِّر وحالر فَاِرقُهيو الَتُهح نستَتَحو تَاحرُل يشَاو ِزفُ، فَكَانعيو ودالْع.  

  
 داود وجالوت

١٧ 

وحشَد الِْفِلسِطيون جيوشَهم ِللْحرِب، واجتَمعوا ِفي سوكُوه الَِّتي ِفي يهوذَا، وعسكَروا ١
واجتَمع شَاوُل وِرجاُل ِإسراِئيَل، وعسكَروا ِفي ٢. ي فَاس دميم بين سوكُوه وعزيقَةَِف



ينِطيِة الِْفِلسبارحوا ِلمدتَعاسطِْم، واِدي الْبنُو ٣. وبٍل، وبلَى جع ونِطيالِْفِلس كَانو
م ٍل آخَربلَى جاِئيَل عرِإسمنَهياِدي بالْوو ،مقَاِبلَه.  

وكَان . جتَّ فَخَرج رجٌل مباِرز ِمن صفُوِف الِْفِلسِطيين، اسمه جالُوتُُ ِمن مِدينَِة٤
 وعلَى رْأِسِه خُوذَةٌ ِمن نُحاٍس، وكَان الِبسا ِدرعا مصفَّحة٥ً. طُولُه حوالَي ثَالثَِة َأمتَاٍر

وقَد لَفَّ ساقَيِه ِبصفَاِئح ِمن ٦. ِمن النُّحاِس وزنُها حوالَي سبعٍة وخَمِسين ِكيلُوجراما
وكَانَِت الْقَنَاةُ الَِّتي يضع ِفيها رمحه ٧. كَما كَان يتَدلَّى ِمن كَِتفَيِه رمح ِمن نُحاٍس نُحاٍس،

ةً كََأنَّهكَِبيراجالنَّس هتَخِْدمسُل الَِّذي يا النَّو . الَيوا حنُهزوِديٍد وح ِحِه ِمنمر ْأسكَانَتْ رو
فَوقَفَ جالُوتُ ونَادى صفُوفَ ٨. وكَان حاِمُل التُّرِس يمِشي قُدامه. سبعِة ِكيلُوجراماٍت

مقَاَل لَهاِئيَل ورِني ِإسَل، ِل: "بشَاو ِبيدَأنْتُم عو ِطيِب؟ َأنَا ِفِلسرطَفُّوا ِللْحِلتَص تُمجاذَا خَرم
ْأِتي ِإلَيلًا يجر ِنكُميب وا ِمنا٩. فَاخْتَارِبيدع لَكُم قَتَلَِني، نَِصيرِني وبارح َأنَا . فَِإن ِإنو

َأنَا الْيوم : "ثُم قَاَل الِْفِلسِطي١٠." م عِبيدا لَنَا وتَخِْدمونَنَاغَلَبتُه وقَتَلْتُه، تَِصيرون َأنْتُ
ولَما سِمع شَاوُل وكُلُّ بِني ١١!" هاتُوا ِلي رجلًا يحاِربِني. َأتَحدى صفُوفَ بِني ِإسراِئيَل

  .وا ِجداِإسراِئيَل كَالم الِْفِلسِطي هذَا، فَِزعوا وخَافُ
وكَان داود هو ابن ذَِلك الرجِل اَألفْراِتي الَِّذي اسمه يسى، وهو ِمن بيتَ لَحم الَِّتي ١٢

وكَان ِليسى ثَماِنيةُ بِنين، وِفي َأياِم شَاوَل كَان الرجُل قَد شَاخَ وكَبر ِفي . ِفي يهوذَا
ن١٣. الس ،َأِليآب الِْبكْر مهِب، ورَل ِإلَى الْحشَاو اءرو ارى الثَالثَةُ الِْكبسنُو يب بذَهو

وبينَما ذَهب الثَّالثَةُ الِْكبار . وكَان داود َأصغَرهم١٤. والثَّاِني َأِبينَاداب، والثَّاِلثُ شَمةُ
  .ود يتَردد علَى شَاوَل ثُم يرِجع ِليرعى غَنَم َأِبيِه ِفي بيتَ لَحمكَان دا١٥وراء شَاوَل، 

وذَاتَ ١٧. وظَلَّ الِْفِلسِطي يِقفُ ويتَحدى بِني ِإسراِئيَل صباحا ومساء َأربِعين يوما١٦
ِتك ِعشِْرين ِكيلُوجراما ِمن هذَا الْفَِريِك، وهِذِه خُذْ ِلِإخْو: "يوٍم قَاَل يسى ِلداود ابِنِه

وخُذْ معك َأيضا ِقطَع الْجبِن الْعشْر هِذِه ١٨. اَألرِغفَةَ الْعشْرةَ وَأسِرع ِإلَيِهم ِفي الْمعسكَِر
هم مع شَاوَل ١٩. ر ِمنْهم ما يثِْبتُ ذَِلكوتََأكَّد َأن ِإخْوتَك ِبخَيٍر، وَأحِض. ِلقَاِئِد الِْوحدِة

ينِطيون الِْفِلساِربحطِْم ياِدي الْبراِئيَل ِفي واِل ِإسكُلِّ ِرجو".  



وقَام داود ِفي الصباِح الباِكِر، وتَرك الْغَنَم مع حاِرٍس، وحمَل الطَّعام، وذَهب كَما ٢٠
هرىَأمستَافَ .  يه ِتفُونهي مهطَفَّ وصا ِليشُ خَاِرجيالْج ا كَاننَميب كَرسعلَغَ الْمبو

فَتَرك ٢٢. واصطَفَّ ِرجاُل ِإسراِئيَل والِْفِلسِطيون مقَاِبَل بعِضِهِم البعِض٢١. الْحرِب
 ِعنْد هعالَِّتي م اءاَألشْي داود لَّمسو ،اِرِبينحفُوِف الْمِإلَى ص عرَأسِة، وِتعاِرِس اَألمح

وبينَما هو يكَلِّمهم، تَقَدم جالُوتُُ الْبطَُل الِْفِلسِطي الَِّذي ِمن جتَّ، وخَرج ٢٣. علَى ِإخْوِتِه
عالْم هقَاَل كَالمو ،ينِطيفُوِف الِْفِلسص ُلِمنفْعي ا كَانكَم تَاد .داود ِمعَأى ٢٤. فَسا رفَلَم

  .بنُو ِإسراِئيَل الرجَل، هربوا ِمنْه خَاِئِفين ِجدا
٢٥قُولُونيو ثُوندتَحاِئيَل يراُل ِإسِرج كَانى : "ودتَحيو جخْري َل؟ ِإنَّهجذَا الره نوْل تَره

فَالَِّذي يقْتُلُه يغِْنيِه الْمِلك ِغنًى عِظيما، ويزوجه ِبنْتَه، ويعِفي عاِئلَةَ َأِبيِه ِمن ! ِئيَلِإسرا
  ."الضراِئِب والسخْرِة ِفي ِإسراِئيَل

٢٦ِب ِمنْهِبالْقُر اِقِفيناَل الْوجالر داوَأَل دِل: "فَسجُل ِللرفْعاذَا يم ِطيذَا الِْفِلسقْتُُل هالَِّذي ي 
ويِزيُل الْعار عن ِإسراِئيَل؟ فَمن هو هذَا الِْفِلسِطي النَِّجس، حتَّى يتَحدى صفُوفَ جيِش 

يقَالُوا٢٧." اِهللا الْحِبِه و ثُوندتَحالَِّذي كَانُوا ي الْكَالم وا لَهادفََأع" :ي ننَاُل كُلَّ مي قْتُلُه
ِلماذَا : "فَسِمعه َأِليآب َأخُوه اَألكْبر يتَكَلَّم مع الرجاِل، فَغَِضب علَيِه ِجدا وقَاَل لَه٢٨!" هذَا

 َأنَّك ِجْئتَ ِإلَى هنَا؟ وعلَى من تَركْتَ ِتلْك الْغَنَماِت الْقَِليلَةَ ِفي الصحراِء؟ َأنَا عاِرفٌ
يرِشر كقَلْبو رتَكَبم !برى الْح٢٩." َأنْتَ ِجْئتَ ِلتَرداوفَقَاَل د" : نُوعمْل ملْتُ؟ هاذَا فَعم

وانْصرفَ ِمن ِعنِْدِه، وراح ِإلَى آخَِرين وتَكَلَّم معهم ِفي نَفِْس الْموضوِع، ٣٠" َأن َأتَكَلَّم؟
وهاباِبفََأجوَل ٣١.  ِبنَفِْس الْجسَل ِبِه، فََأروا شَاورَأخْبو ،داود كَالم مهضعب ِمعسو

هرضَأحَل٣٢. وِلشَاو داوَأنَا : "فَقَاَل د ،ِطيذَا الِْفِلسِب هبٍد ِبسَأح قَلْب تَِعبري َأن ِجبال ي
هاِربُأحو بِدي َأذْهيا س٣٣" .يداوُل ِلدذَا : "فَقَاَل شَاوه اِربتُحو بتَذْه َأن َأنْتَ ال تَقِْدر

اهنْذُ ِصبٍب مرُل حجر وهو ِغيرص شَاب َألنَّك ِطيَل٣٤." الِْفِلسِلشَاو داوا : "فَقَاَل دَأنَا ي
َأجِري وراءه ٣٥دب وخَطَفَ شَاةً ِمن الْقَِطيِع، فَِإن جاء َأسد َأو . سيِدي َأرعى غَنَم َأِبي

َأنَا ٣٦. فَِإذَا وثَب علَي، ُأمِسكُه ِمن ذَقِْنِه وَأضِربه حتَّى َأقْتُلَه. وَأضِربه وُأنِْقذُها ِمن فَِمِه
ِجس سيكُون كَواِحٍد ِمنْها، َألنَّه تَحدى يا سيِدي قَتَلْتُ ُأسودا وِدببةً، وهذَا الِْفِلسِطي النَّ



يِش اِهللا الْحيفُوفَ جذَا ٣٧. صه نِْقذُِني ِمنٍة، يبِدبوٍد وُأس لَى الَِّذي َأنْقَذَِني ِمنوالْم
ِطيالِْفِلس ".داوُل ِلدفَقَاَل شَاو" :كعكُِن اُهللا ملْيو ،ب٣٨." ِاذْهَألْبو ،هابِثي داوُل دشَاو س

وتَقَلَّد داود سيفَ شَاوَل فَوقَ ٣٩. ووضع خُوذَةً ِمن نُحاٍس علَى رْأِسِه، وَألْبسه ِدرعا
قِْدر َأن ال َأ: "فَقَاَل ِلشَاوَل. ِثياِبِه، وحاوَل َأن يمِشي، َألنَّه لَم يكُن قَد جرب هذَا ِمن قَبُل

ثُم َأخَذَ عصاه ِبيِدِه، ٤٠. ونَزعها داود عنْه." َأمِشي ِبكُلِّ هِذِه، َألنِّي لَم َأتَعود علَيها
اِعي الَِّذي لَها ِفي ِكيِس الرهعضواِدي، والْو ِمن اءلْسٍة مارةَ ِحجسخَم اخْتَارَأخَذَ . وو

هِمقْالعِطيالِْفِلس ونَح متَقَدِدِه، وِبي .  
٤١ ،داود ِمن باَقْتَرِسِه واِمُل تُرح هامَأمو ِطيالِْفِلس ارس٤٢و َألنَّه ،هتَقَراحِفيِه و تَطَلَّعو

هْل َأنَا كَلْب حتَّى : "داودفَقَاَل الِْفِلسِطي ِل٤٣. كَان شَابا صِغيرا متَوقِّد اللَّوِن ووِسيما
تَعاَل هنَا فَُأعِطي لَحمك : "وقَاَل لَه٤٤. ولَعن الِْفِلسِطي داود ِبآِلهِتِه" تَْأِتي ِإلَي ِبِعِصي؟

يٍف ورمٍح َأنْتَ تُحاِربِني ِبس: "فَقَاَل داود ِللِْفِلسِطي٤٥." ِلطُيوِر السماِء والْوحوِش
تَهيداِئيَل الَِّذي َأنْتَ تَحرِش ِإسيج بِم اِهللا الْقَِديِر رِباس كاِربَأنَا ُأحٍس، وتُر٤٦. و موالْي

يوِقعك اُهللا ِفي يِدي، فََأقْتُلُك وَأقْطَع رْأسك، وُأعِطي جثَثَ جيِش الِْفِلسِطيين ِلطُيوِر 
ماِئيَلالسرِإلس بر دوجي ِض َأنَّهكُلُّ اَألر لَمِض، فَتَعانَاِت اَألرويحكُلُّ ٤٧. اِء و لَمعيو

الَِّذين هنَا، َأن اَهللا ال يحتَاج ِإلَى سيٍف َأو رمٍح ِلينِْقذَ شَعبه، َألن اَهللا يحاِرب عنَّا 
كُملَينَا عرنْصيو".  

٤٨هوٍة نَحعرِبس داوى درفَج ،داولَى دع مجهِلي متَقَدو ِطيالِْفِلس بِفي ٤٩. فَه هدي دمو
 رجالْح زانْغَرِتِه، وهِفي ِجب ِطيالِْفِلس ابِبالِْمقْالِع، فََأص قَذَفَها ورجح َأخَذَ ِمنْهالِْكيِس، و

ا، فَسِضِفيهِهِه ِإلَى اَألرجلَى وِبالِْمقْالِع ٥٠. قَطَ ع ِطيلَى الِْفِلسع داود رذَا انْتَصِبه
وجرى داود ووقَفَ ٥١. والْحجِر، وَأصابه وقَتَلَه، من غَيِر َأن يكُون مع داود سيفٌ

ِفِه، ويِبس كسَأمو ،ِطيلَى الِْفِلسعهَأسِبِه ر قَطَعِه، ولَيى عَأنْهِدِه، وِغم ِمن تَلَّها . اسفَلَم
وهجم ِرجاُل ِإسراِئيَل ويهوذَا وهتَفُوا، ٥٢. رَأى الِْفِلسِطيون َأن بطَلَهم ماتَ هربوا

وسقَطَ قَتْلَى . واِدي، وِإلَى بواباِت عقْرونوطَاردوا الِْفِلسِطيين حتَّى وصلُوا ِإلَى مدخَِل الْ
ونقْرِإلَى عتَّ وِإلَى ج اِيمرِفي طَِريِق شَع ينِطي٥٣. الِْفِلس اِئيَل ِمنرنُو ِإسب عجر ثُم



مهكَرسعوا مبنَهو ،ينِطيقَِة الِْفِلسالحالُو٥٤. مج رْأس داوَأخَذَ دا وِس، كَمتَ ِإلَى الْقُد
  .َأحضر َأيضا َأسِلحةَ جالُوتَ ووضعها ِفي خَيمِتِه

: ولَما كَان شَاوُل يراِقب داود ِفي طَِريِقِه ِليحاِرب الِْفِلسِطي، قَاَل َألبِنير قَاِئِد الْجيِش٥٥
فَقَاَل ٥٦." َأيها الْمِلك، ال َأعلَم وحياِتك: " فَقَاَل َأبِنير"يا َأبِنير، ِابن من هذَا الشَّاب؟"

ِلكالْم" :ذَا الشَّابه نم نَأِل اب٥٧." ِاس ِنيرَأب َأخَذَه ،ِطيقَتِْل الِْفِلس ِمن داود عجا رفَلَم
ِابن من َأنْتَ يا : "فَسَألَه شَاوُل٥٨. ي يِدِهوَأحضره َأمام شَاوَل، ورْأس الِْفِلسِطي ِف

 ."ِابن عبِدك يسى الَِّذي ِمن بيتَ لَحم: "فَقَاَل داود" شَاب؟

  
  شاول يحقد على داود

١٨ 

وِمن ٢. حبه كَنَفِْسِهولَما انْتَهى داود ِمن كَالِمِه مع شَاوَل، تَعلَّقَ قَلْب يونَاثَان ِبداود، وَأ١
وقَطَع يونَاثَان عهدا مع ٣. ذَِلك الْيوِم، َأبقَاه شَاوُل ِعنْده ولَم يتْركْه يرِجع ِإلَى داِر َأِبيِه

 ِلداود مع قَِميِصِه وخَلَع يونَاثَان ِرداءه الَِّذي علَيِه، وَأعطَاه٤. داود، َألنَّه َأحبه كَنَفِْسِه
وكَان داود ينْجح ِفي كُلِّ مِهمٍة يرِسلُه ِفيها شَاوُل، فَجعلَه ٥. وسيِفِه وقَوِسِه وِحزاِمِه

  .ورِضي كُلُّ الشَّعِب وِرجاُل شَاوَل َأيضا عن هِذِه التَّرِقيِة. قَاِئدا ِفي الْجيِش
٦لَمِلِك واِل الْمِتقْبالس اءِت النِّسجخَر ،ِطيالِْفِلس داوا قَتََل دمدعا، باِجعشُ ريالْج ا كَان

قَتََل : "وَأنْشَدن وهن يرقُصن وقُلْن٧. شَاوَل ِبالِْغنَاِء والرقِْص والْفَرِح، ِبدفُوٍف ومثَلَّثَاٍت
دُل ُألُوفًا واِت ُألُوٍفشَاوشَرع دقَاَل٨." اوو ذَا الْكَالمه هاءسا وُل ِجدشَاو فَغَِضب :

فَماذَا يعملْن بعد ذَِلك؟ ال شَك . جعلْن ِلداود عشَراِت ُألُوٍف، وَأما ِلي فَجعلْن ُألُوفًا"
  .َأخَذَ شَاوُل ينِْوي الشَّر ِلداودومنْذُ ذَِلك الْوقِْت ٩." سيجعلْنَه مِلكًا

وِفي الْيوِم التَّاِلي، جاء الروح الشِّرير ِمن ِعنِْد اِهللا علَى شَاوَل ِبِشدٍة، فَصار يهِذي ١٠
ِد شَاوَل رمح، وكَان ِفي ي. وكَان داود يلْعب علَى الْعوِد كَعادِتِه كُلَّ يوٍم. داِخَل الداِر

ورماه ِبالرمِح مرتَيِن، فَتَنَحى عنْه داود ِفي ." ُأسمر داود ِفي الْحاِئِط: "فَقَاَل ِفي نَفِْسِه١١



ده فََأبع١٣. وَأصبح شَاوُل يخَافُ ِمن داود، َألن اَهللا تَركَه وكَان مع داود١٢. الْمرتَيِن
وكَان داود ينْجح ِفي ١٤. شَاوُل عنْه، وعينَه قَاِئد َألِْف جنِْدي، فَكَان يقُودهم ِفي الْحرِب

هعاَهللا م َألن ،لُهمعا ي١٥. كُلِّ مِمنْه ا، فَِزعِجد نَاِجح ُل َأنَّهَأى شَاوا رلَم١٦. و ِميعا جَأم
رِبِإسرِفي الْح مهقُودي كَان َألنَّه ،داود ونِحبوذَا فَكَانُوا يهيائيَل و.  
١٧داوُل ِلدقَاَل شَاوِني : "وتَخِْدم ِط َأنِبشَر ا لَكهجوُأز ،بةُ ِميرِذِه ِبنِْتي الْكَِبيره

َل كَان يِريد َأن يتَخَلَّص ِمن داود ِمن غَيِر َأن فَِإن شَاو." ِبشَجاعٍة وتُحاِرب ِفي سِبيِل اِهللا
ينِطيِد الِْفِلسِفي ي هوِقعْل يِه، بلَيع هدي دمَل١٨. يِلشَاو داواِئلَِتي : "فَقَاَل دا عمَأنَا، و نم

 جوز تَّى َأكُوناِئيَل، حرِني ِإسةُ َأِبي ِفي بِشيرعِلِك؟وقْتُ ١٩" ِبنِْت الْمو اءا جلَم لَِكنو
وِليحِريَل الْمةً ِلِعدجوتْ زِطيُأع ،داود َل ِمنِبنِْت شَاو باِج ِميروز.  

٢٠داوتْ دبَل َأحِميكَاُل ِبنْتُ شَاوو .ذَِلك نستَحُل، فَاسشَاو ِمعسقَاَل ِفي نَفِْسِه٢١. وو :
اآلن : "وقَاَل شَاوُل ِلداود مرةً ثَاِنيةً." عِطيها لَه، فَتَكُون لَه فَخا، ويقَع ِفي يِد الِْفِلسِطيينُأ"

وَأمر شَاوُل ِرجالَه َأن يتَكَلَّموا مع داود ِسرا ويقُولُوا ٢٢." يمِكنُك أن تَِصير زوج ِبنِْتي
ِبنِْتِها: "لَه جوز تَِصير فَاآلن ،ونَكِحباِلِه يكُلُّ ِرجو ،ِبك وررسم ِلكا قَاَل ٢٣." لْملَمو

داوقَاَل د ،داوِلد ذَا الْكَالمَل هاُل شَاوِرج" : جوز َأِصير ِن َأنيالْه ِمن َأنَّه ْل تَظُنُّونه
: فَقَاَل شَاوُل٢٥فََأخْبروا شَاوَل ِبكَالِم داود، ٢٤!"  ِمسِكين وحِقيرِبنِْت الْمِلِك؟ َأنَا رجٌل

" ا ِمنِانِْتقَام ينِطيالِْفِلس ِمَئةَ غُلْفٍَة ِمن رِيدْل يٍر، بهِفي م غَبرال ي ِلكالْم ِإن داوقُولُوا ِلد
فَلَما قَاَل ِرجاُل ٢٦.  َأن يوِقع داود ِفي يِد الِْفِلسِطيينوكَانَتْ ِخطَّه شَاوَل ِهي." َأعداِئِه

وقَبَل انِْتهاِء . شَاوَل هذَا الْكَالم ِلداود، فَِرح داود ِبِفكْرِة َأن يِصير زوج ِبنِْت الْمِلِك
ي رجٍل ِفِلسِطي، وَأحضر غُلَفَهم وعدها ذَهب داود هو وِرجالُه وقَتََل ِمَئت٢٧َالْمهلَِة، 

ِبنْتَه هجوزي ِلِك ِلكَيِللْم .ُل ِميكَاَل ِبنْتَهشَاو هجو٢٨. فَز ،داود عاَهللا م ُل َأنشَاو كرَأدو
هَل تُِحبِميكَاَل ِبنْتَ شَاو َأن٢٩. و َل ِمنفُ شَاوخَو ادطُوَل فَز هودع ارصو ،داود

  .حياِتِه
٣٠ ِمن َأكْثَر ِفي ِقتَاِلِهم حنْجي داود كَانِب، ورِإلَى الْح ونجخْري ينِطيةُ الِْفِلسقَاد رتَماسو

 .كُلِّ قَادِة شَاوَل، فَاشْتَهر اسمه ِجدا



  
 شاول يحاول أن يقتل داود

١٩ 

١طَلَبوداوقْتُلُوا دي اِلِه َأنكُلِّ ِرج ِمنِنِه واب ونَاثَاني ُل ِمنَل .  شَاوشَاو نب ونَاثَاني لَِكنو
َأِبي يريد أن يقْتُلَك، فَانْتَِبه ِلنَفِْسك ِفي الصبِح، : "فَحذَّره وقَاَل لَه٢كَان يِحب داود ِجدا، 

َأنَا َأخْرج مع َأِبي، وَأِقفُ ِفي الْحقِْل الَِّذي َأنْتَ ِفيِه، ٣. ي مكَاٍن غَيِر معروٍفواخْتَِبْئ ِف
كُأخِْبرو كُونا يى مَأرو ِفي شَْأِنك هُأكَلِّمو".  

٤قَاَل لَهَل َأِبيِه، وشَاو عِديِثِه مِفي ح داود ونَاثَاني حدما الْ: "وهَأي وءتَِكِب السال تَر ،ِلكم
. ِفي حقِّ عبِدك داود، َألنَّه لَم يرتَِكِب السوء ِفي حقِّك، وَألن َأعمالَه لَك حسنَةٌ ِجدا

٥راِئيَل نَصرِني ِإساُهللا كُلَّ ب رفَنَص ،ِطيا قَتََل الِْفِلساِتِه لَميِبح خَاطَر افَِإنَّهِظيمَأنْتَ . ا عو
فَِلماذَا تَرتَِكب السوء ِفي حقِّ شَخٍْص بِريءٍٍ كَداود، وتَقْتُلُه ِبال . شَاهدتَ هذَا وفَِرحتَ

." ُأقِْسم ِباِهللا، لَن يقْتََل داود: "فَسِمع شَاوُل ِلكَالِم يونَاثَان وحلَفَ لَه وقَاَل٦" سبٍب؟
. دى يونَاثَان داود وَأخْبره ِبكُلِّ ما دار ِمن حِديٍث، ثُم َأحضره يونَاثَان ِإلَى شَاوَلفَنَا٧

  .فََأخَذَ يخِْدمه كَما كَان يفْعُل ِمن قَبُل
٨جِديٍد، فَخَرج ِمن برِت الْحنَشَبو مزهو ،ينِطيالِْفِلس بارحو داوةً، دنْكَرةً مِزيمه مه

وا ِمنْهبراِرِه ٩. فَهِفي د اِلسج وهَل ولَى شَاولَى عوِعنِْد الْم ِمن يرالشِّر وحالر اءجو
فَحاوَل شَاوُل َأن يسمره ِبالرمِح ِفي ١٠. ورمحه ِبيِدِه، وكَان داود يلْعب علَى الْعوِد

وهرب داود ونَجا ِفي . الْحاِئِط، فَتَنَحى داود ِمن َأماِم شَاوَل، وانْغَرز الرمح ِفي الْحاِئِط
  .ِتلْك اللَّيلَِة

ُل فََأخْبرتْ ِميكَا. وَأرسَل شَاوُل رسلًا ِإلَى داِر داود ِليراِقبوه ِلكَي يقْتُلَه ِفي الصبِح١١
قَالَتْ لَهو داوا دهجوا: "زلَةَ، تُقْتَُل غَداللَّي بركُنْتَ ال تَه ١٢." ِإن ِميكَاُل ِمن لَتْهفََأنْز

ثُم َأخَذَتْ ِميكَاُل ِتمثَالًا ووضعتْه علَى السِريِر، ووضعتْ تَحتَ ١٣. نَاِفذٍَة، وهرب ونَجا
وَأرسَل شَاوُل رسلًا ِليقِْبضوا علَى ١٤.  ِمن شَعِر الْمعِز وغَطَّتْه ِبِلحاٍفرْأِسِه مخَدةً



: فََأرجع شَاوُل الرسَل ِليروا داود وقَاَل لَهم١٥." هو مِريض: "داود، فَقَالَتْ ِميكَاُل
"ِريِر َألقْتُلَهلَى السِلي ع اتُوه١٦." هِريِر، فَلَملَى السثَاَل عوا التِّمدجُل، وسخََل الرا د

" ِلماذَا خَدعِتِني وَأطْلَقِْت عدوي حتَّى نَجا؟: "فَقَاَل شَاوُل ِلِميكَاَل١٧. والْمخَدةَ تَحتَ رْأِسِه
تْهابِإلَّا َأقْتُلُِك: "فََأجقَاَل ِلي َأطِْلِقيِني و َألنَّه".  

١٨ِبِه و ِملَها عِبكُلِّ م هرَأخْبةَ، واموِئيَل ِفي الرمِإلَى ص با، ذَهنَجو داود برا هلَم
وبلَغَ شَاوَل َأن داود ِفي نَايوتَ ١٩. ثُم مضى هو وصموِئيُل وَأقَاما ِفي نَايوتَ. شَاوُل

ولَِكن الرسَل رَأوا جماعةً ِمن اَألنِْبياِء . ا ِليقِْبضوا علَى داودفََأرسَل رسل٢٠ً. ِفي الرامةَ
ما لَهاِقفًا قَاِئدوئيَل ومصو ،ُأونتَنَبا. يضَأي مُأوا هَل، فَتَنَبِل شَاوسلَى راِهللا ع وحلَّ رفَح .

وِللْمرِة الثَّاِلثَِة َأرسَل . ا آخَِرين، فَتَنَبُأوا هم َأيضاوسِمع شَاوُل ِبهذَا، فََأرسَل رسل٢١ً
فَذَهب ِبنَفِْسِه ِإلَى الرامةَ، ووصَل ِإلَى الِْبْئِر الْعِظيمِة ٢٢. شَاوُل رسلًا، فَتَنَبُأوا هم َأيضا

." هنَاك ِفي نَايوتَ ِفي الرامةَ: "فَقَالُوا" د؟َأين صموِئيُل وداو: "الَِّتي ِعنْد ِسيخُو وسَأَل
وبينَما هو ذَاِهب ِإلَى هنَاك، حلَّ روح اِهللا علَيِه هو َأيضا، فََأخَذَ يتَنَبُأ ِفي الطَِّريِق ٢٣

 َأيضا َأمام صموِئيَل، وخَلَع ِثيابه وتَنَبَأ هو٢٤. حتَّى وصَل ِإلَى نَايوتَ ِفي الرامةَ
  "َأشَاوُل َأيضا نَِبي؟: "ِلذَِلك يقُولُون هذَا الْمثََل. وانْطَرح عريانًا طُوَل ذَِلك النَّهاِر واللَّيِل

  
 داود ويوناثان

٢٠ 

ماذَا عِملْتُ وما ِهي : " لَهوهرب داود ِمن نَايوتَ ِفي الرامةَ، وذَهب ِإلَى يونَاثَان وقَاَل١
! كَلَّا، لَن تَموتَ: "فَقَاَل يونَاثَان٢" جِريمِتي؟ هْل َأسْأتُ ِإلَى َأِبيك حتَّى يحاِوَل َأن يقْتُلَِني؟

خِْفي عنِّي فَكَيفَ ي. َأِبي ال يعمُل شَيًئا، ال كَِبيرا وال صِغيرا، ِمن غَيِر َأن يخِْبرِني ِبِه
َأبوك عاِرفٌ َأنِّي صِديقُك : "فَحلَفَ داود وقَاَل٣!" هذَا الْموضوع؟ هذَا غَير صِحيٍح

نزال تَح ِه ِلكَيلَيع مزا عِبم لَمال تَع َأن رقَر ِلذَِلك ،ِميمال . الْح ،اِتكيِبحِباِهللا و لَك ُأقِْسم
يب دوجةٌياِحدةٌ وِت ِإلَّا خَطْووالْم نيب٤!" ِني وداوِلد ونَاثَانفَقَاَل ي" : لَهَأفْع َأن ا تُِريدكُلُّ م



لُهَأفْعس ،٥." لَكونَاثَانِلي داوفَقَاَل د" :آكَُل ! اُنْظُرو ِلسَأج َأن وضفْرالْمِر وُل الشَّها َأوغَد
فَِإن سَأَل ٦. ولَِكِن اسمح ِلي َأن َأذْهب وَأخْتَِبَئ ِفي الْحقِْل ِإلَى مساِء بعِد غٍَد. ِكمع الْمِل

َأبوك عنِّي، قُْل لَه ِإنِّي استَْأذَنْتُ ِمنْك َألذْهب ِإلَى بيتَ لَحم مِدينَِتي، َألن كُلَّ الْعِشيرِة 
ولَِكن ِإن غَِضب، فَاعلَم َأنَّه . فََأنَا ِفي َأماٍن' .حسنًا'فَِإن قَاَل، ٧.  سنَِويةًتُقَدم هنَاك ضِحيةً

. واعمْل مِعي معروفًا يا سيِدي، َألنَّك َأدخَلْتَِني معك ِفي عهٍد َأمام الْمولَى٨. ينِْوي شَرا
َألنِّي لَو ! كَلَّا: "فَقَاَل يونَاثَان٩." ي َأنْتَ وال تُسلِّمِني ِإلَى َأِبيكفَِإن كُنْتُ مذِْنبا، فَاقْتُلِْن

من يخِْبرِني : "فَقَاَل داود ِليونَاثَان١٠" عِلمتُ َأن َأِبي ينِْوي لَك شَرا، َأما كُنْتُ ُأخِْبرك؟
فَخَرجا ." تَعاَل نَخْرج ِإلَى الْحقِْل: "ونَاثَان ِلداودفَقَاَل ي١١" ِإن كَان جواب َأِبيك قَاِسيا؟

  .معا
١٢داوِلد ونَاثَانقَاَل ي اِئيَل،: "ثُمرِني ِإسب بلَى روالْم دشْها  يقِْت غَدذَا الْوَأنِّي ِفي ِمثِْل ه

وِإن كَان ينِْوي لَك شَرا، ١٣. ك خَيرا ُأخِْبركَأو بعد غٍَد َأخْتَِبر َأِبي، فَِإن كَان ينِْوي لَ
ولْيكُِن اُهللا . لَيتَ اَهللا يعاِقبِني َأشَد ِعقاٍب، ِإن كُنْتُ ال ُأخِْبرك وَأصِرفُك فَتَذْهب ِبسالٍم

فًا كَما يِليقُ ِباِهللا، ِلكَي ال وما دمتُ حيا، فَاعمْل مِعي معرو١٤. معك كَما كَان مع َأِبي
بْل ال تَتَوقَّفْ عن عمِل الْمعروِف مع َأوالِدي َأبدا، حتَّى ولَو َأباد اُهللا ١٥. َأموتَ

." هذَا هو عهدنَا معا، فَِإن كَسرتَه يعاِقبك اُهللا١٦. َأعداءك كُلَّهم عن وجِه األرِض
  .ومرةً ُأخْرى حلَّفَ يونَاثَان داود ِبمحبِتِه لَه، َألنَّه َأحبه كَنَفِْسِه١٧
١٨داوِلد ونَاثَانقَاَل ي ثُم" : كُوني كَانَكم َألن غَاِئب َأنَّك رظْهيسِر، وُل الشَّها َأوغَد

الْمساِء، ِإلَى الْمكَاِن الَِّذي اخْتَبْأتَ ِفيِه ِمن قَبُل، وانْتَِظر فَاذْهب بعد غٍَد ِعنْد ١٩. خَاِليا
ثُم ٢١. وَأنَا َأرِمي ثَالثَةَ ِسهاٍم ِإلَى جاِنِبِه كََأنِّي َأرِمي هدفًا٢٠. ِبجاِنِب حجِر االفِْتراِق

 ،َأقُوُل لَهو ِسُل الْخَاِدمالْتَِقِط ال'ُأرو بِاذْهامهس. ' ،قُلْتُ لَه فَإن' ،كاءرو امهالس
. ُأقِْسم لَك ِباِهللا. فَمعنَى هذَا َأن تَْأِتي َأنْتَ، َألنَّك ِفي َأماٍن وال خَطَر علَيك' .َأحِضرها

 َأن تَذْهب َأنْتَ، َألن اَهللا يِريد فَمعنَى هذَا' .السهام َأمامك، تَقَدم'َأما ِإن قُلْتُ ِللْخَاِدِم، ٢٢
وتَذَكَّر َأن الْمولَى شَاِهد بيِني وبينَك ِإلَى األبِد علَى الْعهِد الَِّذي قَطَعنَاه ٢٣. َأن تَنْصِرفَ

  ."معا



ِفي مكَاِنِه ٢٥ِإلَى الْماِئدِة ِليْأكَُل وِفي َأوِل الشَّهِر، جلَس الْمِلك . فَاخْتَبَأ داود ِفي الْحقِْل٢٤
. وكَان مكَان داود خَاِليا. وكَان يونَاثَان مقَاِبلَه، وَأبِنير ِبِجواِر شَاوَل. الْمعتَاِد ِعنْد الْحاِئِط

ربما حدثَ لَه عاِرض جعلَه : "ولَم يقُْل شَاوُل شَيًئا ِفي ذَِلك الْيوِم، َألنَّه قَاَل ِفي نَفِْسِه٢٦
ولَِكن ِفي الْيوِم الثَّاِني ِمن الشَّهِر، كَان مكَان ٢٧." غَير طاِهٍر، ال شَك َأنَّه غَير طَاِهٍر

" اِم َأمٍس والْيوم؟ِلماذَا تَغَيب ابن يسى عِن الطَّع: "فَسَأَل شَاوُل يونَاثَان. داود خَاِليا َأيضا
٢٨ونَاثَاني ابَأج" :متَ لَحيِإلَى ب بذْهِمنِّي ِلي داود تَْأذَنقَاَل، ٢٩. ِاسو' ِلي َأن حمِاس

رضَأح اِني َأِخي َأنصَأو قَدِدينَِة، وةُ ِفي الْمِشيرا الْعهمةً تُقَدِحينَا ضِعنْد َألن ،وحَأر .
هذَا هو السبب َأنَّه لَم ' .فَِإن كُنْتَ تَرضى عنِّي، فَاسمح ِلي ِبَأن َأذْهب وَأرى ِإخْوِتي

  ."يْأِت ِإلَى ماِئدِة الْمِلِك
٣٠قَاَل لَهو ونَاثَانلَى يا عُل ِجدشَاو ِة: "فَغَِضباِصيِة الْعالْفَاِجر نا ابي !َأنَا ع اِرفٌ َأن

كُألمو لَك ارالْع ِلبتَجى سسِن ياب عم اقَتَكدلَى ٣١. صا عيى حسي ناب اما دفَم
لَكَتُكمال متُ َأنْتَ وِض، ال تَثْبوتَ. اَألرمي َأن ِجبي َألنَّه ِإلَي هِضرَأحو ِسِل اآلنفََأر ".

. فَصوب شَاوُل الرمح نَحوه ِليطْعنَه٣٣" ِلماذَا يقْتَُل؟ ماذَا فَعَل؟: "اثَانفَقَاَل لَه يون٣٢َ
داوقْتَُل دي َأن مزع اهَأب َأن ونَاثَاني ِلما، ٣٤. فَعِجد انبغَض وهِة واِئدِن الْمع ونَاثَاني فَقَام

ذَِلك الْيوِم الثَّاِني ِمن الشَّهِر، َألنَّه حِزن علَى داود، وَألن َأباه ولَم يْأكُْل طَعاما ِفي 
انَهَأه.  
٣٥ خَاِدم هعم كَانو ،داود عِعِدِه موم بسقِْل حِإلَى الْح ونَاثَاني جِح، خَربِفي الصو

ِغيرالْ: "فَقَاَل ِلخَاِدِمِه٣٦. صو ِرعاَأسِمي ِبهالَِّتي َأر امهِري، ." تَِقِط السجي ا الْخَاِدمنَميبو
فَلَما وصَل الْخَاِدم ِإلَى مكَاِن السهِم الَِّذي رماه ٣٧. رمى يونَاثَان سهما َأبعد ِمن الْخَاِدِم

! هيا ِبسرعٍة: "ثُم قَاَل٣٨." تَقَدم! هم َأمامكالس: "يونَاثَان، نَادى يونَاثَان ِمن وراِئِه وقَاَل
ولَم يكُِن الْخَاِدم يعلَم شَيًئا ِمن ٣٩. فَالْتَقَطَ خَاِدم يونَاثَان السهم وجاء ِإلَى سيِدِه." ال تَِقفْ
ثُم َأعطَى يونَاثَان ِسالحه ِلخَاِدِمِه ٤٠. ماِنِإنَّما يونَاثَان وداود فَقَطْ كَانَا يعلَ. كُلِّ هذَا
قَاَل لَهِدينَِة: "وِإلَى الْم خُذْهو بِة، ٤١." ِاذْهنُوِبيِة الْجالِْجه ِمن داود قَام ،الْخَاِدم با ذَهفَلَم

ِمنْهما صاِحبه وبكَيا معا، وكَان وقَبَل كُلٌّ . وسجد ثَالثَ مراٍت ووجهه نَحو اَألرِض



َأشَد داود كَاء٤٢. بداوِلد ونَاثَانقُلْنَا، : "فَقَاَل يلَى ووِم الْملَفْنَا ِباسِة، َألنَّنَا حالمِبالس بِاذْه
فَمضى داود، َأما يونَاثَان " '.بِديشْهد الْمولَى بيِني وبينَك، وبين نَسِلي ونَسِلك ِإلَى اَأل'

  .فَرجع ِإلَى الْمِدينَِة
  

  داود في نوب

٢١ 

ِلماذَا : "فَاضطَرب َأِخيمِلك لَما رآه وقَاَل لَه. وذَهب داود ِإلَى نُوب، ِإلَى َأِخيمِلك الْحبر١ِِ
كَلَّفَِني الْمِلك ِبمِهمٍة، وَأمرِني َأن ال يعلَم : "به داودَأجا٢" َأنْتَ وحدك، وال َأحد معك؟

واآلن ٣. َأما ِرجاِلي فَِلي موِعد معهم ِفي مكَاٍن معيٍن. َأحد شَيًئا عِن الْمِهمِة أو تَعِليماِتها
 ِغفٍَة َأوةَ َأرسِطِني خَم؟ َأعكاذَا ِعنْدمها تَِجد٤." مداوِلد ربفَقَاَل الْح" : زِعنِْدي خُب سلَي

عاِدي، بْل خُبز مقَدس، ُأعِطيِه لَك ِبشَرِط َأن يكُون ِرجالُك قَد منَعوا َأنْفُسهم عِن 
َأياٍم، وِرجاِلي يحفَظُون َأنْفُسهم لَم نَقْرِب النِّساء منْذُ : "فَقَاَل داود ِللْحبر٥ِِ." النِّساِء

!" طَاِهِرين حتَّى ِعنْدما نَخْرج ِفي مِهمٍة عاِديٍة، فَكَم ِباَألولَى ِفي هِذِه الْمِهمِة الْخَِطيرِة
وكَان . م يكُن ِعنْده غَيرهفََأعطَاه الْحبر الْخُبز الْمقَدس الَِّذي ِفي محضِر الْمولَى، َألنَّه ل٦َ

اِخنس زخُب لَّهحِحلَّ ملَى، ِليواِم الْمَأم ٍم ِمنوكُلَّ ي فَعرِم ٧. يوالْي ِفي ذَِلك نَاكه كَانو
ر وهو وِمياغُ اَألدود همةً، اسةً ِديِنيي فَِريضَؤدَل ياِل شَاوِرج ِمن اِحداِة وعر ِئيس

َأال يوجد ِعنْدك هنَا رمح َأو سيفٌ، َألنِّي لَم ُأحِضر : "وقَاَل داود َألِخيمِلك٨. شَاوَل
هنَا سيفُ جالُوتَ : "فَقَاَل الْحبر٩." سيِفي وال ِسالِحي، َألن َأمر الْمِلِك كَان عاِجلًا 

ِإن . َأنْتَ قَتَلْتَه ِفي واِدي الْبطِْم، وهو ملْفُوفٌ ِفي قُماٍش خَلْفَ هذَا الرداِءالِْفِلسِطي الَِّذي 
هرغَي دوجال ي َألنَّه ،ِشْئتَ فَخُذْه ".داوفَقَاَل د" :ِثيَل لَهال م !اهِطِني ِإيَأع".  

  داود في جت
١٠ِمن داود برِم هوالْي تَِّفي ذَِلكِلِك جِإلَى َأِخيشَ م بذَهَل، واُل ١١.  شَاوفَقَاَل ِرج

َأِخيشَ لَه" : قُصتَرو تُغَنِّي لَه اءالَِّذي كَانَِت النِّس وه الِْبالِد؟ ِإنَّه ِلكم داود وذَا هه سَألَي



فََأخَذَ داود يفَكِّر ِفي هذَا الْكَالِم، ١٢" '!قَتََل شَاوُل ُألُوفًا، وداود عشَراِت ُألُوٍف'وتَقُوُل، 
فََأخَذَ يتَصرفُ َأمامهم كََأنَّه فَقَد عقْلَه، وتَظَاهر ١٣. وخَافَ ِجدا ِمن َأِخيشَ مِلِك جتَّ

مهعم وهنُوِن وِسي. ِبالْجيِدينَِة، وِة الْمابولَى بِبشُ عخَري ِتِهفَكَانيلَى ِلحع ُل ِريقَه .
هْل ١٥َأال تَرون َأن الرجَل مجنُون؟ فَِلماذَا َأتَيتُم ِبِه ِإلَي؟ : "فَقَاَل َأِخيشُ ِلِرجاِلِه١٤

  "ينْقُصِني مجاِنين حتَّى َأتَيتُم ِبِه َألرى جنُونَه؟ َأهذَا يدخُُل داِري؟
  

 فاةداود في عدالم والمص

٢٢ 

١المدِة عغَارَأ ِإلَى ملَجتَّ، وج ِمن داود برهوا . واِقي َأقَاِرِبِه، راحبو تُهِإخْو ِمعا سفَلَم
نَاكِه ها ٢. ِإلَيِئيسر فَكَان ،اِئسي َأو نيِه دلَيع اِيقٌ َأوتَضم وه نكُلُّ م لَهوالْتَفَّ حو

ِهملَيٍلعجِع ِمَئِة ربَأر والَيح هعم ارصو ،.  
٣وآبِلِك مقَاَل ِلمو ،وآبفَاةَ الَِّتي ِفي مِإلَى ِمص نَاكه ِمن داود بذَه َألِبي : "ثُم حمِاس

د مِلِك موآب، فََأقَاما فَتَركَهما ِعن٤ْ." وُأمي ِبَأن يِقيما ِعنْدكُم حتَّى َأرى ما يفْعُل اُهللا ِبي
ال تُِقم : "لَِكن جاد النَِّبي قاَل ِلداود٥. ِعنْده طُوَل الْفَتْرِة الَِّتي كَان ِفيها داود ِفي الِْحصِن

  .فَذَهب داود ِإلَى غابِة حاِرثَ." ِفي الِْحصِن، بِل اذْهب ِإلَى َأرِض يهوذَا
  ار في نوبمذبحة األحب

٦الُهِرجو داوكَاِن الَِّذي ِفيِه دِن الْمُل عشَاو ِمعِة . ِوسرتَ شَجا تَحاِلسُل جشَاو كَانو
لَهوح اِقِفينو مكُلُّه الُهِرجِدِه، وِفي ي هحمرةَ، وعلَى التَّلِّ ِفي ِجبفَقَاَل ٧. اَألثْلَِة الَِّتي ع

مُل لَهشَاو" :ِمينِني ِبنْيا بوا يعمْل ! ِاسا؟ هومكُرقُولًا وح كُلَّكُم ِطيكُمعيى سسي نِل ابه
َأنْتُم كُلُّكُم تآمرتُم علَي، وال واِحد ِفيكُم ٨سيجعلُكُم جِميعا قَادةَ ُألُوٍف وقَادةَ ِمئاٍت؟ 

ِني تَعاب ِني ِبَأنرِني َأخْباب ِني ِبَأنرَأخْبو لَيَأشْفَقَ ع ِفيكُم اِحدال وى، وسِن ياب عم داه
فَقَاَل دواغُ اَألدوِمي، الَِّذي كَان واِقفًا مع ِرجاِل ٩!" حرض علَي عبِدي ِليكْمن اآلن ِلي



فَاستَشَار لَه ١٠.  َأِخيمِلك بِن َأِخيطُوب ِفي نُوبرَأيتُ ابن يسى لَما راح ِإلَى: "شَاوَل
ِطيالُوتَ الِْفِلسفَ جيا سضَأي طَاهَأعا، وادز طاهَأعاَهللا، و".  

ن فََأرسَل الْمِلك واستَدعى َأِخيمِلك بن َأِخيطُوب الْحبر، وكُلَّ َأهِل َأِبيِه اَألحباِر الَِّذي١١
: فََأجابه." ِاسمع يا ابن َأِخيطُوب: "فَقَاَل شَاوُل١٢. ِفي نُوب، فَذَهبوا كُلُّهم ِإلَى الْمِلِك

ِلماذَا تَآمرتَ علَي مع ابِن يسى، فََأعطَيتَه خُبزا وسيفًا : "قَاَل شَاوُل١٣." نَعم يا سيِدي"
من ِمن : "َأجاب َأِخيمِلك الْمِلك وقَاَل١٤"  لَه ِليتَمرد علَي ويكْمن اآلن ِلي؟واستَشَرتَ اَهللا

اِركِفي د مكَرمو ،ِسكرح قَاِئدو ،ِبنِْتك جوز ؟ ِإنَّهداوكَد ِفيو اِلكْل ١٥! كُلِّ ِرجفَه
فَيا سيِدي الْمِلك، ال تَتَِّهمِني وال تَتَِّهم ! ستَِشير اَهللا لَه؟ كَلَّاكَانَتْ هِذِه َأوَل مرٍة ِفيها َأ

ِعقَابك الْموتُ يا : "فَقَاَل الْمِلك١٦!" َأهِلي، َألنِّي ال َأعِرفُ شَيًئا َأبدا عن هذَا الْموضوِع
ِلككُلِّ َأهَأنْتَ و ،ِلك١٧." َأِخيمَأم قَاَلثُمو هِعنْد اِقِفينالْو سرالْح ِلكالْم وا : "رمتَقَد

." واقْتُلُوا َأحبار اِهللا، َألنَّهم نَاصروا داود، وَألنَّهم عِلموا َأنَّه هاِرب ولَم يخِْبروِني
فََأمر الْمِلك دواغَ َأن يتَقَدم ١٨. حبار اِهللافَرفَض ِرجاُل الْمِلِك َأن يمدوا َأيِديهم ِليقْتُلُوا َأ

اربقْتَُل اَألحيو .مقَتَلَهو وِمياغُ اَألدود ملًا . فَتَقَدجر اِنينثَمةً وسِم قَتََل خَموالْي ِفي ذَِلك
ِر الْكَتَّاِنيبالْح اءِرد ونسلْبقَت١٩َ. كَانُوا ي ِف، ثُمياِر ِبالسبِدينَِة اَألحم ،ِفي نُوب َل الَِّذين

الْغَنَمو ِميرالْحو قَرالْبو ،عضالراَألطْفَاَل وو اءالنِّساَل وج٢٠. الر اِحدو نا ِابنَجو
 ،داوِإلَى د برفَه ،َأِبيَأثَر هماس ِن َأِخيطُوبب ِلكَأخ٢١َْألِخيمو اربَل قَتََل َأحشَاو ِبَأن هرب

ِفي ذَِلك الْيوِم، لَما كَان دواغُ اَألدوِمي هنَاك، عِلمتُ َأنَّه : "فَقَاَل داود َألِبيَأثَر٢٢. اِهللا
خَفْ، َألن الَِّذي َأِقم مِعي، وال ت٢٣َ. َأنَا الْمسُئوُل عن مقْتَِل كُلِّ عاِئلَِتكُم. يخِْبر شَاوَل

  ."ولَِكنَّك ِعنِْدي ِفي َأماٍن. يِريد َأن يقْتُلَك يِريد َأن يقْتُلَِني َأنَا َأيضا
  



 داود ينقذ قعيلة

٢٣ 

١اِدريالْب ونبنْهيقَِعيلَةَ و وناِربحي ينِطيالِْفِلس َأن داولَغَ دب٢. و ِمن داوَأَل دقَاَلفَساِهللا و :
ِاذْهب وحاِرِب الِْفِلسِطيين وَأنِْقذْ : "فََأجابه اُهللا" هْل َأذْهب وُأحاِرب هؤالِء الِْفِلسِطيين؟"

لَةَ نَحن هنَا ِفي يهوذَا خَاِئفُون، فَكَيفَ ِإن ذَهبنَا ِإلَى قَِعي: "لَِكن ِرجالَه قالُوا لَه٣." قَِعيلَةَ
قُِم : "فََأجابه اُهللا. فَعاد داود وسَأَل ِمن اِهللا مرةً ُأخْرى٤" ِلنُحاِرب جيوشَ الِْفِلسِطيين؟

ينِطيلَى الِْفِلسع كرَأنْصِإلَى قَِعيلَةَ ٥." انِْزْل ِإلَى قَِعيلَةَ، َألنَّي س الُهِرجو داود بفَذَه
. ِلسِطيين، وَأخَذَ مواِشيهم، وَألْحقَ ِبِهم خَساِئر فَاِدحةً، وَأنْقَذَ سكَّان قَِعيلَةَوحارب الِْف

  .وكَان َأِبيَأثَر بن َأِخيمِلك قَد حمَل معه ِرداء الْحبِر، لَما هرب ِإلَى داود وهو ِفي قَِعيلَة٦َ
  شاول يطارد داود

٧بِإلَى قَِعيلَةَو بذَه داود َل َأنُل. لَغَ شَاوفَقَاَل شَاو" : سبح وِدي، فَهاُهللا ِفي ي هقَعَأو
واستَدعى شَاوُل كُلَّ الْجيِش ِللْحرِب، ٨." نَفْسه ِبَأن دخََل ِإلَى مِدينٍَة لَها بواباتٌ وَأقْفَاٌل

وعرفَ داود َأن شَاوَل يدبر لَه شَرا، ٩. لَةَ ويحاِصروا داود وِرجالَهِلينِْزلُوا ِإلَى قَِعي
َأيها الْمولَى رب بِني ِإسراِئيَل، : "ثُم قَاَل داود١٠." َأحِضِر الرداء: "فَقَاَل َألِبيَأثَر الْحبِر

فَهْل يسلِّمِني َأهُل قَِعيلَةَ ِإلَى ١١.  قَِعيلَةَ ِليخِْرب الْمِدينَةَ ِبسبِبيسِمعتُ َأن شَاوَل قَاِدم ِإلَى
كدبِني، َأنَا عاِئيَل، َأخِْبررِني ِإسب بلَى روا الْمهتُ؟ َأيِمعا سكَم قَاِدم وْل ههِدِه؟ وي ".

" هْل يسلِّمِني َأهُل قَِعيلَةَ، َأنَا وِرجاِلي ِليِد شَاوَل؟: "دفَقَاَل داو١٢." هو قَاِدم: "فَقَاَل اُهللا
فَقَام داود وِرجالُه، وكَانُوا حوالَي ِستِّ ِمَئِة رجٍل، ١٣." نَعم يسلِّمونَكُم: "فَقَاَل اُهللا

وسِمع شَاوُل َأن داود َأفْلَتَ ِمن . لَى آخَروخَرجوا ِمن قَِعيلَةَ، وظَلُّوا يتَنَقَّلُون ِمن مكَاٍن ِإ
  .قَِعيلَةَ، فَلَم يخْرج ِإلَيها

وكَان شَاوُل يفَتِّشُ . وَأقَام داود ِفي حصوِن الصحراِء، وِفي ِتالِل صحراِء ِزيف١٤َ
 وِقعي اَهللا لَم لَِكنٍم، ووي دعا بموي نْهِدِهعِفي ي داوِفي الْغَاِب ِفي ١٥. د داود ا كَانلَمو

قْتُلَهِلي جَل خَرشَاو َأن ِلماِء ِزيفَ، عرح١٦. ص داوِإلَى د بَل ذَهشَاو نب ونَاثَاني لَِكنو



شَاوَل َأِبي لَن يمد يده علَيك، ال تخَفْ، َألن : "وقَاَل لَه١٧. ِفي الْغَاِب وشَدد ِإيمانَه ِباِهللا
كنَاِئب َأنَا َأكُوناِئيَل، ورلَى ِإسِلكًا عم تَكُونَأنْتَ سو .ذَِلك لَمعُل َأِبي يتَّى شَاوحو ".

داود فََأقام ِفي ثُم رجع يونَاثَان ِإلَى داِرِه، َأما . وقَطَع االثْنَاِن عهدا َأمام الْمولَى١٨
  .الْغَاِب

١٩قَالُوا لَهةَ وعَل ِفي ِجبُل ِزيفَ ِإلَى شَاوَأه بذَهوٍن : "وصنَا ِفي حخْتَِبٌئ ِعنْدم داود
ونشْمنُوِب يِكيلَةَ جتَنِْزَل ٢٠. ِفي الْغَاِب ِفي تَلِّ ح َأن كُنْتَ تُِريد ِإن ،ِلكا الْمهَأي فَاآلن

بارك اُهللا ِفيكُم : "فَقَاَل شَاوُل٢١." فَتَعاَل ِفي َأي وقٍْت تُِريده، ونَحن نُسلِّمه ِفي يِد الْمِلِك
لَيع َأشْفَقْتُم ٢٢. َألنَّكُمنَاكه آهر نمو ،وه نِرفُوا ِبالتَّْأِكيِد َأياعنُوا ويتَبوا وبِاذْه . فَقَد

ِاعِرفُوا ِبالتَّْأِكيِد كُلَّ األماِكِن الَِّتي يخْتَِبُئ ِفيها، ثُم ارِجعوا ِإلَي ٢٣. ِني َأنَّه مكَّار ِجدابلَغَ
فَِإن كَان موجودا ِفي الِْمنْطَقَِة، َأذْهب معكُم وُأفَتِّشُ عنْه ِفي جِميِع . ِبمعلُوماٍت مَؤكَّدٍة

  ."يهوذَاقَباِئِل 
وكَان داود وِرجالُه ِفي صحراِء معون، . فَانْصرفُوا وذَهبوا ِإلَى ِزيفَ قُدام شَاوَل٢٤

ونشْمي نُوبِل الَِّذي جهفَتِّشُوا٢٥. ِفي السِلي الُهِرجُل وشَاو بذَهو . ،ِبذَِلك داود ِمعسو
خْرَل ِإلَى الصفَنَزونعاِء مرحِفي ص َأقَاماِء . ِة ورحِإلَى ص هُل، تَِبعشَاو ِمعا سلَمو

ونعاِنِب ٢٦. مِفي الْج الُهِرجو داودنَا، وه ِل ِمنباِنِب الْجِفي ج ِسيرُل يشَاو كَانو
شَاوَل كَان يحاِوُل َأن يحاِصر داود وكَان داود يسِرع هربا ِمن شَاوَل، َألن . اآلخَِر

مهْأِسريو الَهِرج٢٧. وقَاَل لَهَل ووٌل ِإلَى شَاوسر اءٍة: "فَجعراَل ِبستَع ! ينِطيالِْفِلس َألن
. ِرب الِْفِلسِطيينفَرجع شَاوُل عن مطَاردِة داود، وذَهب ِليحا٢٨." َأغَاروا علَى الِْبالِد

 كَانالْم ذَِلك ِعيد اِق"ِلذَِلكةَ االفِْترخْروِن ٢٩." صصِفي ح َأقَامو ،نَاكه ِمن داود ِعدصو
يدج نيع.  

  



 داود يعفو عن شاول

٢٤ 

١َأن رخَب لَغَهب ،ينِطيِة الِْفِلسدطَارم ُل ِمنشَاو عجا رفَلَم نيراِء عحِفي ص ودجوم داود 
يد٢. ج ُل فَاخْتَارٍل٣٠٠٠شَاوجر  نثَ عحبِلي بذَهو مَأخَذَهاِئيَل، ورِني ِإسكُلِّ ب ِمن 

نْد حظَاِئِر ولَما وصَل ِع٣. داود وِرجاِلِه ِفي الِْمنْطَقَِة الَِّتي تُدعى صخُور الْماِعِز الْجبِليِة
تَهاجح قِْضيُل ِليشَاو خَلَهفٌ، فَدكَه نَاكه الْغَنَِم الَِّتي ِفي الطَِّريِق، كَان . داود كَانو

هذَا هو الْيوم الَِّذي وعدك اُهللا ِبِه : "فَقَاَل لَه ِرجالُه٤. وِرجالُه مخْتَِبِئين ِفي باِطِن الْكَهِف
لَما تَشَاءُل ِبِه مفَتَفْع ،ِدكِفي ي كودع ُأوِقع ،فَ ." ا قَاَل لَكطَر قَطَعا وِسر داولََّل دفَتَس

ال سمح اُهللا َأن : "وقَاَل ِلِرجاِلِه٦. ولَِكنَّه بعدما فَعَل هذَا، وبخَه ضِميره٥. جبِة شَاوَل
ذَا ِبسَل هِلكًاَأفْعم هلَى ِاخْتَاروالْم ِه، َألنلَيِدي عي دَأم خْتَاِر اِهللا، َأوِدي م٧!" ي داوخَ دبفَو

وبعد ذَِلك خَرج شَاوُل ِمن . ِرجالَه ِبهذَا الْكَالِم ومنَعهم ِمن َأن يهجموا علَى شَاوَل
  .الْكَهِف ومضى ِفي طَِريِقِه

فَالْتَفَتَ شَاوُل !" يا سيِدي الْمِلك: "ثُم خَرج داود ِمن الْكَهِف، ونَادى شَاوَل وقَاَل٨
دجسِض واَألر ونَح ههجوو داونَى دفَانْح ،هاءرَل٩. وِلشَاو داوقَاَل دو" : عماذَا تَسِلم

َأنْتَ الْيوم رَأيتَ ِبنَفِْسك، كَيفَ َأن اَهللا ١٠ولُون، داود يِريد َأِذيتَك؟ كَالم النَّاِس الَِّذين يقُ
َأوقَعك الْيوم ِفي يِدي ِفي الْكَهِف، وَأراد بعضهم َأن َأقْتُلَك، ولَِكنِّي َأشْفَقْتُ علَيك وقُلْتُ، 

ِإنَّه ! فَانْظُر يا َأِبي، وتَطَلَّع ِإلَى ما ِبيِدي١١. نَّه مخْتَار اِهللاال َأمد يِدي علَى سيِدي َأل
ِتكبفُ جطَر !َأقْتُلْك لَم ذَِلك عمو تُهَأنَا قَطَع . لَك ِمرى َأنِّي ال ُأضتَرِرفُ وذَا تَعِبه لَّكفَلَع

يقِْضي اُهللا بيِني ١٢! طًَأ ِفي حقِّك، وَأنْتَ تُطَاِردِني ِلتَقْتُلَِنيشَرا وال ِخيانَةً، ولَم َأرتَِكب خَ
كَما يقُوُل الْمثَُل الْقَِديم، ِمن الَْأشْراِر ١٣. وبينَك وينْتَِقم ِلي ِمنْك، َأما َأنَا فَلَن َأمسك ِبسوٍء

شَر جخْروٍء. يِبس كسَأم لَن َأنْتَ ١٤. ِلذَِلك نم اءراِئيَل؟ ورِإس ِلكم جخَر نم اءرو
فَلْيكُِن اُهللا هو القاِضي الَِّذي يحكُم ١٥! وراء برغُوٍث واِحٍد! تَسعى؟ وراء كَلٍْب ميٍت

  ." وينِْقذَِني ِمن يِدكبيِني وبينَك، فَينْظُر ِفي قَِضيِتي وينْصرِني ِفيها، ويبِرَئِني



وبكَى " َأهذَا صوتُك يا ابِني داود؟: "ولَما انْتَهى داود ِمن هذَا الْكَالِم، قَاَل شَاوُل١٦
نَا َأنْتَ صاِلح َأكْثَر ِمنِّي، َألنَّك جازيتَِني خَيرا وَأ: "ثُم قَاَل ِلداود١٧. شَاوُل ِبصوٍت عاٍل

الْيوم َأنْتَ بينْتَ ِبوضوٍح َأنَّك عِملْتَ مِعي خَيرا، َألن اَهللا َأوقَعِني ِفي ١٨. جازيتُك شَرا
ِإذَا وجد اِإلنْسان عدوه، فَهْل يطِْلقُه ِفي َأماٍن؟ جزاك اُهللا خَيرا عما ١٩. يِدك ولَم تَقْتُلِْني

وَأنَا عِلمتُ اآلن َأنَّك ستَِصير مِلكًا، وَأن مملَكَةَ ِإسراِئيَل تَثْبتُ ٢٠. ه الْيوم مِعيصنَعتَ
ِدك٢١. ِفي ي ِمي ِمناس ال تُِبيدِدي، وعب ِلي ِمننَس ال تَقِْرض ِباِهللا َأنَّك اآلن ِلفْ ِليفَاح

ثُم ذَهب شَاوُل ِإلَى داِرِه، َأما داود وِرجالُه فَصِعدوا . ود ِلشَاوَلفَحلَفَ دا٢٢." عاِئلَِة َأِبي
  .ِإلَى الِْحصِن

  
 داود وأبيجايل

٢٥ 

وماتَ صموِئيُل، فَاجتَمع كُلُّ بِني ِإسراِئيَل وعِملُوا لَه ِجنَازةً ودفَنُوه ِفي داِرِه ِفي ١
وكَان ِفي مِدينَِة معون رجٌل غَِني ِجدا، لَه ٢. انْتَقََل داود ِإلَى صحراِء فَارانثُم . الرامةَ

وكَان يجز غَنَمه ِفي .  الْغَنَِم وَألْفٌ ِمن الْمِعِز ِمن٣٠٠٠وِعنْده َأمالك ِفي الْكَرمِل، 
وكَانَتْ َأِبيجاِيُل ذَِكيةً وجِميلَةً، َأما نَاباُل . وجِتِه َأِبيجاِيُلواسمه نَاباُل واسم ز٣. الْكَرمِل

ِة كَاِلبِشيرع ِمن وهِف، ورَئ التَّصيا سفَظ ٤. فَكَان اِء َأنرحِفي الص وهو داود ِمعسو
هغَنَم زجاَل ي٥. نَابشَرِه عَل ِإلَيسفََأرمقَاَل لَهٍل وسِل : "ةَ رماَل ِفي الْكَروا ِإلَى نَابوحر
َأنَا سِمعتُ ٧. كُلَّ عاٍم وَأنْتُم ِبخَيٍر َأنْتَ وَأهلُك وكُلُّ ما لَك'وقُولُوا لَه، ٦وبلِّغُوه تَِحياِتي، 

الْغَنَم زتَج َأنَّك .نَا لَمعم اتُكعر ا كَانقِْت الَِّذي لَمًئا طُوَل الْووا شَيفِْقدي لَمو ،مهرنَض 
واآلن قَد ِجْئنَاك ِفي يوِم ِعيٍد، فَلَيتَك . ِاسَأْل خُدامك فَيخِْبروك٨. كَانُوا ِفيِه ِفي الْكَرمِل

  "'.ك والبِنك داودتَرضى عن رسِلي، وتَبعثَ معهم ما تَقِْدر علَيِه ِلعِبيِد
. فَراح الرسُل ِإلَى نَاباَل، وَأبلَغُوه كُلَّ هِذِه الرسالَِة وقَالُوا ِإنَّها ِمن داود، ثُم انْتَظَروا٩

د الَِّذين من هو داود هذَا؟ ومن هو ابن يسى؟ كَثُر الْيوم الْعِبي: "فَقَاَل لَهم نَاباُل١٠



اِدِهميِعنِْد َأس ِمن ونبرهِبيِدي ١١! يا ِلعتُهحِتي الَِّتي ذَبذَِبيحاِئي ومِزي واذَا آخُذُ خُبِلم
فَانْصرفَ الرسُل، ورجعوا ١٢" الَِّذين يجزون الْغَنَم، وُأعِطيها ِلقَوٍم ال َأعلَم ِمن َأين هم؟

فَأمر داود ِرجالَه َأن ١٣. ِريِقِهم، وجاءوا ِإلَى داود وَأخْبروه ِبكُلِّ هذَا الْكَالِمِفي طَ
فَهياِحٍد سكُلُّ و فَتَقَلَّد ،موفَهيوا ستَقَلَّدي .فَهيس ا تَقَلَّدضَأي داودو . الَيوح داود عم بذَهو

  . رجٍل، وبِقي ِمَئتَاِن يحرسون اَألمِتعةََأربِع ِمَئِة
َأرسَل داود ِمن الصحراِء رسلًا : "فَقَاَل واِحد ِمن الْخُداِم َألِبيجاِيَل زوجِة نَاباَل١٤

مهِدنَا فَشَتَميلَى سوا علِّمسنُوا ِإ١٥. ِليساَل َأحجُؤالِء الره َأن عنَا مابا، فَال َأصنَا ِجدلَي
بْل كَانُوا ١٦. ضرر وال فَقَدنَا شَيًئا طُوَل الْوقِْت الَِّذي كُنَّا ِفيِه ِبالْقُرِب ِمنْهم ِفي الْحقُوِل

ى الْغَنَمعنَر مهعقِْت الَِّذي كُنَّا ِفيِه ما، طُوَل الْوارنَهلًا وا لَنَا لَيورفَف١٧َ. س ،كِِّري اآلن
وانْظُِري ما يِجب َأن تَعمِليِه، َألن كَاِرثَةً قَاِدمةٌ علَى سيِدنَا وعلَى َأهِل داِرِه، وهو ال 

هعم مالتَّفَاه ِكنمال يِفيِه و رخَي".  
١٨تَيبِقرٍز، وِغيِف خُبر َأخَذَتْ ِمَئتَياِيُل وتْ َأِبيجعرفاٍن فََأسةَ ِخرسخَمِر، والْخَم ِن ِمن

مشِْويٍة، وخَمس كَيالٍت ِمن الْفَِريِك، وِمَئةَ عنْقُوٍد ِمن الزِبيِب، وِمَئتَي قُرٍص ِمن التِّيِن، 
ذَا كُلَّهلَتْ همحِميٍر ولَى حا١٩. عاِمهقَالَتْ ِلخُدةٌ : "وِبقُوِني، َأنَا قَاِدمِاسكُماءرو ". لَمو

ولَما كَانَتْ راِكبةً علَى الِْحماِر، ونَاِزلَةً ِفي منْعطٍَف ِفي ٢٠. تُخِْبر زوجها نَاباَل ِبهذَا
ا، فَالْتَقَتْ ِبِهمهونَح قَاِدِمين الَهِرجو داوفَتْ دادِل، صبثُ ٢١. الْجدتَحي داود كَانو

لَم يفِْقد شَيًئا ِمن كُلِّ ما . ِبال فَاِئدٍة حافَظْتُ علَى ما ِلهذَا الرجِل ِفي الصحراِء: "ُلويقُو
لَيتَ اَهللا يعاِقبِني َأشَد ِعقَاٍب، ِإن َأبقَيتُ ِإلَى الصبِح ٢٢. لَه، لَِكنَّه كَافََأِني شَرا بدَل الْخَيِر

 ."لِّ ِرجاِلِهرجلًا ِمن كُ

ولَما رَأتْ َأِبيجاِيُل داود، نَزلَتْ ِبسرعٍة عِن الِْحماِر، وسجدتْ َأمام داود ووجهها ٢٣
ِمن . يا سيِدي، هذَا الذَّنْب علَي َأنَا: "ورمتْ نَفْسها ِعنْد قَدميِه وقَالَت٢٤ْ. نَحو اَألرِض

يا سيِدي، ال يهمك نَاباُل ٢٥! ك اسمح ِلي َأن َأقُوَل لَك شَيًئا، فاستَِمع ِلي َأنَا عبدِتكفَضِل
. هذَا الرجُل الَِّذي ال خَير ِفيِه، َألن اسمه ينْطَِبقُ علَيِه، فَهو َأحمقُ ويتَصرفُ ِبالْحماقَِة

لَقَد حِفظَك الْمولَى ِمن سفِْك الدِم، وِمن ٢٦. م ُأشَاِهد رسلَك الَِّذين بعثْتَهمَأنَا عبدتُك لَ



ِدكِبي االنِْتقَاِم ِلنَفِْسك . لَك ونطْلُبي الَِّذينو كاءدَأع ِدي، ِإنيا سي اِتكيِبحِباِهللا و لَك ُأقِْسمو
فَِمن فَضِلك يا سيِدي، ِاقْبْل هِذِه الْهِديةَ الَِّتي َأحضرتْها لَك ٢٧. ن كَنَاباَلالشَّر، سيكُونُو

كعم الَِّذين اِلكا ِلِرجِطهَأعو ،تُكدب٢٨. ع ِقيمياِهللا س ذَنِْبي، َألن نع فَحتَص َأن وكجَأرو
ي لْكًا ثَاِبتًا، َألنَّكم لَكِركما طُوَل عُل شَرال تَفْع تَكِبيِل اِهللا، فَلَيِفي س اِربِدي تُحيا س .

ومع َأنَّه قَام واِحد ِليطَاِردك ويقْتُلَك، لَِكن حياتَك محزومةٌ ِفي َأماٍن ِفي حزمِة الْحياِة ٢٩
لَى ِإلَِهكوالْم عم .اةُ َأعيا حةٌ تُقْذَفُ ِبالِْمقْالِعَأمارا ِحجا كََأنَّهِعيدفَتُقْذَفُ ب اِئك٣٠. د ِحينو

يتَمم اُهللا لَك يا سيِدي كُلَّ الْخَيِر الَِّذي وعدك ِبِه، ويجعلُك قَاِئدا علَى بِني ِإسراِئيَل، 
دِم وتَبِكيِت الضِميِر، َألنَّك سفَكْتَ دما ِبال سبٍب، ال يكُون هنَاك ما يجعلُك تَشْعر ِبالن٣١َّ

تَ ِلنَفِْسكَأِو انْتَقَم .تَكدبع ِدي، فَاذْكُريا سي كلَياُهللا ع متَى َأنْعمو".  
بارك اُهللا ِفي ٣٣.  ِإلَيتَبارك الْمولَى ِإلَهنَا الَِّذي َأرسلَِك الْيوم: "فَقَاَل داود َألِبيجاِيَل٣٢

. عقِْلِك الراِجِح، وبارك اُهللا ِفيِك، َألنَِّك حِفظِْتِني ِمن سفِْك الدِم وِمن االنِْتقَاِم ِلنَفِْسي ِبيِدي
سِرِعي وتَْأِتي ِإلَي ولَِكنِّي ُأقِْسم ِبالْمولَى ِإلَِهنَا الَِّذي حِفظَِني ِمن اِإلساءِة ِإلَيِك، لَو لَم ت٣٤ُ

ِارِجِعي ِإلَى : "وقَِبَل داود ِمنْها الْهِديةَ وقَاَل لَها٣٥." لَما بِقي ِلنَاباَل ِإلَى الصبِح رجٌل
  ."َأنَا سِمعتُ كَالمِك وَأجبتُ طَلَبِك. داِرِك ِبالسالمِة

وكَان نَاباُل . ، ووجدتْ ِعنْده ِفي داِرِه وِليمةً كَوِليمِة مِلٍكفَرجعتْ َأِبيجاِيُل ِإلَى نَاباَل٣٦
وِفي ٣٧. فَلَم تُخِْبره ِبشَيٍء حتَّى طَلَع الصبح. قَِد امتََأل قَلْبه طَربا وكَان سكْران ِجدا

وز تْهركِْرِه، َأخْبس ا َأفَاقَ ِمنِح، لَمبالص ُأِصيبةٌ وةٌ قَلِْبيبنَو تْهاءٍء، فَجِبكُلِّ شَي تُهج
  .وبعد حوالَي عشْرِة َأياٍم، ضرب اُهللا نَاباَل فَمات٣٨َ. ِبالشَّلَِل

نَاباَل تَبارك اُهللا الَِّذي حكَم ِفي صاِلِحي ِضد : "ولَما سِمع داود َأن نَاباَل ماتَ قَاَل٣٩
ِتكَاِب الشَّرِفظَِني ِمِن ارحانَِتِه ِلي، ولَى ِإهْأِسِه. علَى راَل عنَاب شَر دلَى روفَالْم ". ثُم

تَهجوز تَكُون ا َأنهلَيع ِرضعاِيَل يِإلَى َأِبيج داوَل دسا ِفي ٤٠. َأرهِإلَي داوُل دسر اءفَج
فَقَامتْ وسجدتْ ٤١." َأرسلَنَا داود ِإلَيِك ِلنَعِرض علَيِك الزواج ِمنْه: " وقَالُوا لَهاالْكَرمِل

!" يكِْفيِني َأن َأكُون خَاِدمةً ِلسيِدي َأغِْسُل َأرجَل عِبيِدِه: "ووجهها نَحو اَألرِض وقَالَتْ



بتْ ِحمارا وَأخَذَتْ معها خَمس خَاِدماٍت ذَهبن وراءها، وذَهبتْ وقَامتْ ِبسرعٍة، ورِك٤٢
ةً لَهجوتْ زحبَأصو ،داوِل دسر اءرو.  

وَأعطَى شَاوُل ٤٤. وكَان داود قَد تَزوج َأِخينُوعم الْيزرِعيِليةَ، فَكَان لَه زوجتَاِن٤٣
  . ابنَتَه الَِّتي تَزوجها داود، ِلفَلِْطي بِن الِيشَ ِمن جلِّيمِميكَاَل

  
 داود يعفو عن شاول ثانية

٢٦ 

١قَالُوا لَهةَ وعَل ِفي ِجبُل ِزيفَ ِإلَى شَاوَأه بذَه قَاِبَل : "ثُمِكيلَةَ مخْتَِبٌئ ِفي تَلِّ حم داود
ونشْمُل٢." يَل شَاوفَنَز ِمن مهاخْتَار ٍل الَِّذينجالثَّالثَةُ آالِف ر هعماِء ِزيفَ ورحِإلَى ص 

نَاكه داود نثَ عحباِئيَل، ِليرِني ِإسِكيلَةَ ٣. باِنِب الطَِّريِق ِفي تَلِّ حُل ِبجشَاو كَرسعو
ونشْمقَاِبَل يم .حا ِفي الصِقيمم داود كَانو ،نَاكه هاءرو اءَل جشَاو َأن ِمعا ساِء، فَلَمر

فَقَام داود وذَهب ِإلَى ٥. َأرسَل داود جواِسيس، وعِلم ِبالتَّْأِكيِد َأن شَاوَل جاء ِفعلًا ٤
ان الَِّذي كَان نَاِئما ِفيِه شَاوُل ثُم رَأى داود الْمكَ. الْمكَاِن الَِّذي كَان ِفيِه معسكَر شَاوَل

  .وكَان شَاوُل نَاِئما ِفي الْمعسكَِر، والْجنُود حولَه. وَأبِنير بن ِنير قَاِئد جيِشِه
ِعي ِإلَى من ينِْزُل م: "فَكَلَّم داود َأِخيمِلك الِْحثِّي وَأبيشاي بن صرويةَ َأخَا يوآب وقَاَل٦

فَدخََل داود وَأِبيشَاي ِإلَى ٧." َأنَا َأنِْزُل معك: "فَقَاَل َأِبيشَاي" شَاوَل ِفي الْمعسكَِر؟
الْمعسكَِر ِفي اللَّيِل، فَوجدوا شَاوَل نَاِئما هنَاك، ورمحه مغْروزا ِفي األرِض ِعنْد رْأِسِه، 

الْجو ِنيرَأبولَهوح شَ نَاِئِمين٨. يداوِلد فَقَاَل َأِبيشَاي" : ،ِدكِفي ي كوداُهللا ع قَعَأو موالْي
." فَاسمح ِلي َأن ُأسمره ِفي األرِض ِبرمِحي، ِبطَعنٍَة واِحدٍة فَال َأحتَاج َأن ُأثَنِّي علَيِه

٩َألِبيشَاي داواال : "فَقَاَل دذِْنبم كُونخْتَاِر اِهللا يلَى مع هدي دمي نم َألن ،١٠!" تَقْتُلْه ثُم
داوِب : "قَاَل درنِْزُل ِإلَى الْحي وتُ، َأوميو هموَأِتي يفَي ،هِربضيس هاَهللا نَفْس ِباِهللا، ِإن ُأقِْسم

ِلكهي١١. وَأم اُهللا َأن حمخْتَاِر اِهللاال سلَى مِدي عي الَِّذي . د حماَل نَْأخُذُ الرفَتَع ،ا اآلنَأم
فََأخَذَ داود الرمح وكُوز الْماِء ِمن ِعنِْد رْأِس ١٢." ِعنْد رْأِسِه وكُوز الْماِء ونَمِضي



ِر نَاِئِمين، فَال واِحد رَأى وال واِحد عِلم ِبما وكَان كُلُّ الَِّذين ِفي الْمعسكَ. شَاوَل وانْصرفَا
  .جرى وال واِحد انْتَبه، َألن اَهللا َأوقَع علَيِهم نَوما عِميقًا

 وعبر داود ِإلَى الْجاِنِب اآلخَِر ِمن الْجبِل، ووقَفَ علَى ِقمِة الْجبِل ِمن بِعيٍد، فَكَانَت١٣ْ
منَهيةٌ بافَةٌ كَِبيرسم نَاكقَاَل١٤. هو ِنير نب ِنيرَأبشَ ويالْج داوى دنَادو" : داذَا ال تَرِلم

: فَقَاَل داود َألبِنير١٥" من َأنْتَ الَِّذي ينَاِدي الْمِلك؟: "َأجابه َأبِنير وقَاَل" علَي يا َأبِنير؟
"خََل َألَسد ؟ فَقَدِلكالْم كديس سرتَح اذَا لَمِلم ِب؟ لَِكنِفي كُلِّ الشَّع ِمثْلُك نملًا؟ وجتَ ر

قْتُلَهي َأن ِريدي شَخْص كَرسع١٦. الْماِجِبكِبو تَقُم َأنْتَ لَم ! الَكِرجَأنْتَ و ِباِهللا َأنَّك ُأقِْسم
فَانْظُِر اآلن، َأين رمح . موتَ، َألنَّكُم لَم تَحرسوا سيدكُم الَِّذي مسحه اُهللاتَستَِحقُّون الْ

  "الْمِلِك وكُوز الْماِء اللَّذَاِن كَانَا ِعنْد رْأِسِه؟
هو : "اودفَقَاَل د" َأهذَا صوتُك يا ابِني داود؟: "وعرفَ شَاوُل صوتَ داود فَقَاَل١٧

ِلكِدي الْميا سِتي يو١٨." صداوقَاَل دا : "وملْتُ، واذَا فَع؟ مكدبع ِدي تُطَاِرديا ساذَا يِلم
ِإن كَان اُهللا هو الَِّذي حرضك علَي، . فَاسمع يا سيِدي الْمِلك كَالم عبِدك١٩هو ذَنِْبي؟ 

مُأقَدلُهقْبانًا يبقُر لَه  . ملَى، َألنَّهوالْم منْهلْعفَلْي ،لُوا ذَِلكفَع الَِّذين مه النَّاس كَان ِإنو
' !ِاذْهب اُعبد آِلهةً ُأخْرى'طَردوِني ِمن اَألرِض الَِّتي اخْتَارها اُهللا نَِصيبا لَه، وقَالُوا ِلي، 

ِإن مِلك ِإسراِئيَل ! سمح ِبَأن َأموتَ ِفي ِبالٍد غَِريبٍة بِعيدا عن محضِر اِهللافَاآلن ال ت٢٠َ
  !"َأنْتَ تُحاِوُل َأن تَِصيد عصفُورا ِفي الِْجباِل! خَرج ِليفَتِّشَ عن برغُوٍث واِحٍد

د، َأنْتَ الْيوم اعتَبرتَ حياِتي كَِريمةً ِعنْدك، ِارِجع يا ابِني داو. َأخْطَْأتُ: "فَقَاَل شَاوُل٢١
هذَا : "فَقَاَل داود٢٢." َأنَا تَصرفْتُ كََأحمقَ وضلَلْتُ ِجدا. ِلذَِلك لَن ُأِسيء ِإلَيك بعد الْيوِم

والْمولَى يكَاِفُئ كُلَّ واِحٍد ٢٣. ْأخُذَهيمِكنُك َأن تُرِسَل َأحد ِرجاِلك ِلي. هو رمح الْمِلِك
فَالْمولَى َأوقَعك الْيوم ِفي يِدي، ولَم َأرغَب ِفي َأن َأمد يِدي . حسب صالِحِه وَأمانَِتِه
وم، فَالْمولَى كَذَِلك وكَما َأنِّي اعتَبرتُ حياتَك ثَِمينَةً ِعنِْدي الْي٢٤. علَى الَِّذي مسحه اُهللا

بارك اُهللا ِفيك : "فَقَاَل شَاوُل ِلداود٢٥." يعتَِبر حياِتي ثَِمينَةً ِعنْده، وينِْقذُِني ِمن كُلِّ ِضيٍق
داوِني دا ابي .حتَنْجٍة وِظيماٍل عمِبَأع تَقُومِفي طَِريِقِه." َأنْتَ س داود بذَه ثُم عجرو ،

  .شَاوُل ِإلَى داِرِه



  
 داود عند الفلسطيين

٢٧ 

َأحسن شَيٍء هو َأن َأهرب ِإلَى ِبالِد ! سَأهِلك يوما ِبيِد شَاوَل: "وقَاَل داود ِفي نَفِْسِه١
َأسياِئيَل يرُل ِفي كُلِّ ِبالِد ِإسا فَتَّشَ شَاومهفَم ،ينِطيالِْفِلس و ِمنَأنْجو ،لَيثُوِر عالْع ِمن 

ومضى داود هو والستُّ ِمَئِة رجٍل الَِّذين معه، وراحوا ِإلَى َأِخيشَ بِن معوك ٢." يِدِه
تَّمت٣َّ. ِلِك جَأِخيشَ ِفي ج ِعنْد الُهِرجو داود َأقَامو .م ماِحٍد ِمنْهكُلُّ و كَانو ،اِئلَتُهع هع

فَلَما سِمع ٤. وكَان مع داود زوجتَاه َأِخينُوعم الْيزرِعيِليةُ وَأِبيجاِيُل الْكَرمِليةُ َأرملَةُ نَاباَل
نْهفَتِّشُ عي دعي تَّ، لَمِإلَى ج بره داود ُل َأنشَاو.  

ن كُنْتَ راِضيا عنِّي، فََأعطُوِني مكَانًا ِفي ِإحدى قُرى األرياِف ِإ: "وقَاَل داود َألِخيش٥َ
نَاكه كُنِة؟. َألسلَِكيِدينَِة الْمِفي الْم كعم كدبع كُناذَا يسِلم٦" و َأِخيشُ ِفي ذَِلك طَاهفََأع
وسكَن داود ِفي ِبالِد الِْفِلسِطيين سنَةً ٧. لْيوِمفََأصبحتْ ِلملُوِك يهوذَا ِإلَى ا. الْيوِم ِصقْلَغَ

  .وَأربعةَ َأشْهٍر
هِذِه . وكَان داود وِرجالُه يخْرجون ويغْزون الْجشُوِريين والِْجرِزيين والْعماِلقَة٨َ

ولَما كَان ٩.  الَِّتي تَمتَد ِمن شُور ِإلَى ِمصرالشُّعوب سكَنَتْ ِمن قَِديِم الزماِن ِفي الِْبالِد
داود يحاِربهم، كَان ال يبِقي علَى رجٍل َأِو امرَأٍة، ويْأخُذُ الْغَنَم والبقَر والْحِمير والِْجماَل 

: فَيقُوُل داود" َأين غَزوتُم الْيوم؟: "فَيقُوُل لَه َأِخيش١٠ُ. والثِّياب، ثُم يرِجع ِإلَى َأِخيشَ
"يننَقَِب الِْقيِنيِميَل وحرنَقَِب يوذَا وهٍل َأِو ١١." ِفي نَقَِب يجلَى رِقي عبي داود كُني فَلَم

وكَان داود يعمُل هذَا ."  نَفْعلُهِلَئلَّا يَأتُوا ِإلَى جتَّ ويخِْبروا ِبحِقيقَِة ما: "امرَأٍة، َألنَّه قَاَل
ينِطيِتِه ِفي ِبالِد الِْفِلسِة ِإقَامقُوُل ِفي نَفِْسِه١٢. طُوَل فَتْريو داوقُ ددصَأِخيشُ ي كَانو :

  ."صار مكْروها لَدى شَعِبِه ِإسراِئيَل، ِلذَِلك سيكُون خَاِدِمي داِئما"
  



 لساحرةشاول وا

٢٨ 

ِاعلَم : "فَقَاَل َأِخيشُ ِلداود. وِفي ِتلْك األياِم جمع الِْفِلسِطيون جيوشَهم ِليحاِربوا ِإسراِئيَل١
ِفي هِذِه : "فَقَاَل داود َألِخيش٢َ." َأنَّه ال بد َأن تَخْرج َأنْتَ وِرجالُك مِعي ِفي الْجيِش

وَأنَا ِمن نَاِحيِتي، سَأجعلُك حاِرِسي : "فَقَاَل َأِخيشُ." ، ستَرى ما سيفْعلُه عبدكالْحالَِة
ِركمطُوَل ع الشَّخِْصي".  

. وكَان صموِئيُل قَد ماتَ وعِمَل لَه كُلُّ بِني إسراِئيَل جنَازةً ودفَنُوه ِفي مِدينَِتِه الرامة٣َ
. ان شَاوُل قَد طَرد ِمن الِْبالِد من يتَعاملُون مع الِْجن ومن يحضرون األرواحوكَ
واجتَمع الِْفِلسِطيون وجاءوا وعسكَروا ِفي شُونَم، وجمع شَاوُل كُلَّ بِني ِإسراِئيَل ٤

وعِفي ِجلْب كَرسعَأى٥. وا رلَموهقَلْب بعَأل الرمخَافَ و ينِطيشَ الِْفِلسيُل جشَاو  .
فَقَاَل شَاوُل ٧. فَاستَشَار اَهللا، فَلَم يرد اُهللا علَيِه ال ِبالَْأحالِم وال ِبالنُّوِر وال ِباألنِْبياِء٦

: فَقَاَل لَه عِبيده." ن فََأذْهب ِإلَيها وَأستَِشيرهاِابحثُوا ِلي عِن امرَأٍة تَتَعامُل مع الِْج: "ِلعِبيِدِه
"ورد نيةٌ ِفي عاِحدو دتُوج".  
. فَتَنَكَّر شَاوُل، ولَِبس ِثيابا ُأخْرى، وذَهب هو ورجالِن معه، وجاءوا ِإلَى الْمرَأِة لَيلًا٨

َأنْتَ : "فَقَالَتْ لَه الْمرَأة٩ُ." ي روحا، وحضِري ِلي من ُأسمِيِه لَِكِاستَِشيِري ِل: "فَقَاَل لَها
ن تَعلَم ما فَعلَه شَاوُل، فَهو قَطَع ِمن الِْبالِد من يتَعاملُون مع الِْجن ومن يحضرو

احواألر .اذَا تَنْصِلكَِنيفَِلما ِلتُهِلي فَخ قَاَل١٠" ؟بُل ِباِهللا وا شَاولَفَ لَهفَح" : ِباِهللا ِإنَّه ُأقِْسم
حضِري ِلي : "قَاَل" من ُأحضر لَك؟: "فَقَالَِت الْمرَأة١١ُ." لَن يِصيبِك ِعقَاب علَى هذَا

ِلماذَا : "ها وقَالَتْ ِلشَاوَلفَلَما رَأِت الْمرَأةُ صموِئيَل، صرخَتْ ِبَأعلَى صوِت١٢." صموِئيَل
: قَالَِت الْمرَأةُ ِلشَاوَل" ماذَا تَرين؟. ال تَخَاِفي: "فَقَاَل لَها الْمِلك١٣" خَدعتَِني وَأنْتَ شَاوُل؟

ِبس رجٌل عجوز ال: "قَالَتْ" ما شَكْلُه؟: "فَقَاَل لَها١٤." َأرى روحا طَاِلعةً ِمن األرِض"
طَاِلعةً وبج ".دجسِض واألر ونَح ههجونَى ووِئيُل، فَانْحمص ُل َأنَّهشَاو ِلمفَقَاَل ١٥. فَع

. َأنَا ِفي ِضيٍق شَِديٍد: "فَقَاَل شَاوُل" ِلماذَا َأزعجتَِني وَأطْلَعتَِني؟: "صموِئيُل ِلشَاوَل



ِني، والْمولَى تَركَِني ولَم يعد يِجيبِني ال ِباَألنِْبياِء وال ِباَألحالِم، الِْفِلسِطيون يحاِربونَ
ِلماذَا تَستَِشيرِني والْمولَى تَركَك : "فَقَاَل صموِئيُل١٦." فَدعوتُك ِلتُخِْبرِني ماذَا َأفْعُل

 علَى ِلساِني، وانْتَزع الْمملَكَةَ ِمن يِدك وَأعطَاها الْمولَى نَفَّذَ ما قَالَه١٧وصار عدوك؟ 
داود اِحِبكِبِه الشَِّديِد ١٨. ِلصغَض بساِلقَةَ حماِقِب الْعتُع لَماِهللا، و كَالم عمتَس لَم َألنَّك

بْل وَأكْثَر ِمن ذَِلك، سيوِقع اُهللا بِني ١٩. علَيِهم، ِلهذَا يعاِملُك اُهللا الْيوم ِبهِذِه الطَِّريقَِة
ينِطيِد الِْفِلسِفي ي كعاِئيَل مرِعي. ِإسم نُوكبَأنْتَ و ا تَكُونغَدشَ . وياُهللا ج وِقعيسو

ينِطيِد الِْفِلساِئيَل ِفي يرِإس".  
. موِئيَلى األرِض، وخَافَ ِجدا ِمن كَالِم صفَسقَطَ شَاوُل ِفي الْحاِل ِبطُوِلِه عل٢٠َ

فَتَقَدمتْ ِإلَيِه الْمرَأةُ، ٢١. ه َألنَّه لَم يكُن قَد َأكََل شَيًئا طُوَل ذَِلك النَّهاِر واللَّيِلوفَارقَتْه قُوتُ
ا، فَقَالَتْ لَهِجد تَِعبرم َأتْ َأنَّهرو" :يا ستُ ِبنَفِْسي، َأنَا يخَاطَرو ،كرتُ َأمِدي َأطَع

فَِمن فَضِلك اسمع َأنْتَ َأيضا ِلخَاِدمِتك، فَُأقَدم لَك ِكسرةَ ٢٢. وعِملْتُ ما طَلَبتَه ِمنِّي
َألَح علَيِه عبداه فَ." ال آكُُل: "فَرفَض وقَاَل٢٣." خُبٍز، ِلتَْأكَُل وتَتَقَوى ِلتَِسير ِفي الطَِّريِق

وكَان ِللْمرَأِة ٢٤. والْمرَأةُ َأيضا، فَسِمع لَهم، وقَام عِن األرِض وجلَس علَى السِريِر
تْهحذَبتْ وعراِر، فََأسِفي الد نمسٌل ما. ِعجتْ فَِطيرزخَبو نَتْهجعِقيقًا وَأخَذَتْ دو .

  .ثُم قَاموا وانْصرفُوا ِفي نَفِْس اللَّيلَِة. دمتْ َأمام شَاوَل وَأمام عبديِه فََأكَلُواوق٢٥َ
  

 أخيش يصرف داود

٢٩ 

وعسكَر بنُو ِإسراِئيَل ِبِجواِر الْعيِن الَِّتي ِفي . وحشَد الِْفِلسِطيون كُلَّ جيوِشِهم ِفي َأِفيق١َ
رز٢. ِعيَليعم ينِطيةُ الِْفِلسقَاد ارسَألٍْف و ِمن ِمَئٍة َأو اِتِهِم الَِّتي ِمندحو . داود كَانو

ماذَا يفْعُل : "فَقَاَل ضباطُ جيِش الِْفِلسِطيين٣. وِرجالُه يِسيرون ِفي الْمَؤخَّرِة مع َأِخيشَ
اِنيرُؤالِء الِْعبنَا؟هه ون "مقَاَل َأِخيشُ لَه" : دَأح الَِّذي كَان داود وذَا هه َأن ونلَمَأال تَع

 لَم نَا ِإلَى اآلنِإلَي اءنْذُ جمنٍَة، وس ِمن نْذُ َأكْثَرِعي مم وهاِئيَل؟ ورِلِك ِإسَل ماِل شَاوِرج



َأرِجِع الرجَل، ِليعود ِإلَى مكَاِنِه الَِّذي عينْتَه : "لَيِه وقَالُوا لَهفَغَِضبوا ع٤!" َأِجد ِفيِه عيبا
فَِبماذَا يرِضي سيده شَاوَل . لَه، وال ينِْزَل معنَا ِإلَى الْحرِب ِلَئلَّا ينْقَِلب ِضدنَا ِفي الِْقتَاِل

هذَا هو داود الَِّذي غَنَّتْ لَه النِّساء ورقَصِت وقَالَتْ، قَتََل َألَيس ٥ِإلَّا ِبرُؤوِس ِرجاِلنَا؟ 
  "شَاوُل ُألُوفًا، وداود عشَراِت ُألُوٍف؟

٦قَاَل لَهو داوى َأِخيشُ دِعي: "فَنَادم برخَُل الْحتَد ِني َأنرسيو ،ِفيو ِباِهللا ِإنَّك ُأقِْسم .
َأما قَادةُ الِْفِلسِطيين فَال يعتَِقدون َأنَّك . م َأِجد ِفيك سوءا منْذُ ِجْئتَ ِإلَي ِإلَى اآلنفََأنَا لَ
ِفي٧. وينِطيِة الِْفِلسِإلَى قَاد ِسيءًئا يْل شَيمال تَعِة، والمِبالس باذْهو ،ِجِع اآلنفَار".  

الْعيب الَِّذي وجدتَه ِفي منْذُ ِجْئتُ ِإلَيك ِإلَى  ماذَا فَعلْتُ؟ وما هو: "يشَفَقَاَل داود َألِخ٨
وِفي . َأنَا عاِرفٌ: "َأجابه َأِخيش٩ُ" اآلن؟ فَِلماذَا ال آِتي وُأحاِرب َأعداء سيِدي الْمِلِك؟

يِريدون َأن تَذْهب معنَا ِإلَى  ِكن قَادةَ الِْفِلسِطيين اللَ. رْأِيي َأنْتَ صاِلح كَمالٍك ِمن اِهللا
فَقُوموا مبكِِّرين َأنْتَ وعِبيد سيِدك الَِّذين جاءوا معك، وِعنْدما يطْلَع الصبح ١٠. الْحرِب

.  الباِكِر، ورجعوا ِإلَى ِبالِد الِْفِلسِطيينفَقَام داود هو وِرجالُه ِفي الصباِح١١." انْصِرفُوا
  .َأما الِْفِلسِطيون فَصِعدوا ِإلَى يزرِعيَل

  
 داود يحارب العمالقة

٣٠ 

قَب ووصَل داود وِرجالُه ِإلَى ِصقْلَغَ ِفي الْيوِم الثَّاِلِث، فَوجدوا َأن الْعماِلقَةَ قَد غَزوا الن١َّ
لَم يقْتُلُوا َأحدا، ال . وَأسروا النِّساء وكُلَّ من ِفيها٢وِصقْلَغَ، وهاجموا ِصقْلَغَ وَأحرقُوها، 

ولَما دخََل داود وِرجالُه ِإلَى الْمِدينَِة، ٣. صِغيرا وال كَِبيرا، بْل َأخَذُوهم ومضوا
فَبكَى داود والَِّذين معه ٤.  وقَد ُأِسرتْ ِنساُؤهم وَأوالدهم وبنَاتُهموجدوها محروقَةً

وكَانَتْ زوجتَا داود َأِخينُوعم الْيزرِعيِليةُ ٥. ِبصوٍت عاٍل، حتَّى لَم تَبقَ لَهم قُوةٌ ِللْبكَاِء
فَتَضايقَ داود ِجدا َألن ٦. لْكَرمِلي ِمن ِضمِن الَِّذين ُأِسرواوَأِبيجاِيُل َأرملَةُ نَاباَل ا



فَوجد داود . الرجاَل طَالَبوا ِبرجِمِه، َألن كُلَّ واِحٍد ِمنْهم شَعر ِبالْمرارِة علَى بِنيِه وبنَاِتِه
 .الْعون ِفي الْمولَى ِإلَِهِه

٧قَاَل دوِلكِن َأِخيمِر اببالْح َألِبيَأثَر داو" :اءدالر ِلي ِضرَأح ". اءدالر َأِبيَأثَر رضفََأح
داوقَاَل٨. ِلداَهللا و داود تَشَار؟: "فَاسمقُهْل َألْحاةَ فَهُؤالِء الْغُزتُ هدطَار فَقَاَل اُهللا" ِإن :

. فَذَهب داود هو والستُّ ِمَئِة رجٍل الَِّذين معه٩." حقُهم وتُنِْقذُ اَألسرىطَاِردهم َألنَّك تَلْ"
 متَخَلَّفَ ِمنْه ،ورسِر البلُوا ِإلَى نَهصا ولَموا ١٠وقِْدري لَما ووا ِجدتَِعب ٍل كَانُوا قَدجِمَئتَا ر

روا النَّهربعي َأن .ٍلَأمجِمَئِة ر عبَأرو وه هريس عفَتَاب داوا ١١. ا دِريلًا ِمصجفُوا رادفَص
شَِربفََأكََل و اءما وزخُب هطَوَأعو ،داوِإلَى د قٍْل، فََأخَذُوه١٢. ِفي ح ا ِمنصقُر هطَوَأعو

َل وعادتْ ِإلَيِه قُوتُه، َألنَّه لَم يكُن قَد َأكََل خُبزا وال التِِّيِن وعنْقُوديِن ِمن الزِبيِب، فََأكَ
" من هو سيدك، وِمن َأين َأنْتَ؟: "فَسَألَه داود١٣. شَِرب ماء ثَالثَةَ َأياٍم وثَالثَ لَياٍل

. كَِني سيِدي َألنِّي مِرضتُ منْذُ ثَالثَِة َأياٍمتَر. َأنَا ِمصِري عبد ِلرجٍل عماِليِقي: "فَقَاَل
فَقَاَل لَه ١٥." وقَد غَزونَا نَقَب الِْكِريِتيين وَأرض يهوذَا ونَقَب كَاِلب، وَأحرقْنَا ِصقْلَغ١٤َ
داواِة؟: "دُؤالِء الْغُزِني ِإلَى هْل تَقُوده "هابِلفْ ِل: "فََأجال ِاحال تَقْتُلُِني و ي ِباِهللا َأنَّك

ِهمِإلَي كَأنَا َأقُودِدي، ويِد سِني ِليلِّمتُس".  
١٦ ونبشْريو ْأكُلُونكَاِن كُلِِّه، يِفي الْم نْتَِشِرينم مهدجفَو ،ِهمِإلَي داوُل دجالر فَقَاد

. ِتي َأخَذُوها ِمن َأرِض الِْفِلسِطيين وِمن َأرِض يهوذَاويرقُصون ِبسبِب الْغَِنيمِة الَّ
ولَم ينْج ِمنْهم َأحد ِإلَّا َأربع ِمَئِة . فَحاربهم داود ِمن الْمغِْرِب حتَّى مساِء الْيوِم التَّاِلي١٧

. د كُلَّ ما َأخَذَه الْعماِلقَةُ وَأنْقَذَ زوجتَيِهواستَرد داو١٨. شَاب رِكبوا ِجمالًا وهربوا
١٩ ًئا ِمنال شَيةً وال غَِنيمنَاٍت، وال با والدال َأوا، وال كَِبيرا وِغيرًئا ال صوا شَيفِْقدي لَمو

ساقُوا الْغَنَم والبقَر وكُلَّ الْماِشيِة و٢٠. كُلِّ ما َأخَذَه الْعماِلقَةُ، بِل استَرد داود كُلَّ شَيٍء
ِتفُونهي مهو داود امَأم" :داوةُ دِذِه غَِنيمه".  

وجاء داود ِإلَى الِْمَئتَي رجٍل، الَِّذين كَانُوا قَد تَِعبوا ِجدا ولَم يذْهبوا معه بِل انْتَظَروا ٢١
فَتَقَدم داود ِإلَيِهم وسلَّم . بسور، فَخَرجوا السِتقْباِل داود والشَّعِب الَِّذي معهِعنْد نَهِر الْ

ِهملَي٢٢. عداود عوا مبذَه الَِّذين شَاِغٍب ِمنميٍر واِحٍد ِشرفَقَاَل كُلُّ و" : لَم ما َأنَّهِبم



نَا، ال نُععوا مبذْهي هالدَأوو تَهجواِحٍد زَأخُذُ كُلُّ وْل يا، بنَاهددِة الَِّتي رالْغَِنيم ِمن ِطيِهم
ِبِهم بذْهي٢٣." وداونَا : "فَقَاَل درنَصِفظَنَا وحطَانَا واَهللا َأع ِتي، َألنا ِإخْوذَا يلُوا هال تَفْع

ومن يواِفقُكُم علَى كَالِمكُم؟ بْل يِجب َأن يكُون ٢٤. ا علَينَاعلَى الْغُزاِة الَِّذين جاءو
." نَِصيب من يحرس الَْأمِتعةَ كَنَِصيِب من يذْهب ِإلَى الْحرِب، فَيقْتَِسمون ِبالتَّساِوي

  .ن ذَِلك الْيوِم ِإلَى اآلنوجعَل داود هذَا فَِريضةً وحكْما ِلبِني ِإسراِئيَل ِم٢٥
ولَما رجع داود ِإلَى ِصقْلَغَ، َأرسَل ِمن الْغَِنيمِة ِإلَى َأصحاِبِه ِمن شُيوِخ يهوذَا وقَاَل ٢٦
ماِء اِهللا: "لَهدَأع ا ِمنِة الَِّتي َأخَذْنَاهالْغَِنيم ِمن ةٌ لَكُمِديِذِه هل٢٧َ." هسَأرِفي و ا ِإلَى الَِّذينه

 ،تِّيريو وتَ النَّقَبامرتَ ِإيَل وي٢٨ب وعَأشْتَموثَ وِسفْمو وِعيررِفي ع الَِّذينو
٢٩ ،ينالِْقيِنيو ينِميليحرِن الْيدِفي م الَِّذيناكَاَل، ور٣٠و اشَانعكُورةَ ومرِفي ح الَِّذينو

 تَاكع٣١والُهِرجو داوا دهلَيع ددى الَِّتي تَراِكِن اُألخْرِإلَى األمو ،ونربحو.  
  

 موت شاول وأوالده

٣١ 

١مهاماِئيَل َأمراُل ِإسِرج مزاِئيَل، فَانْهرِني ِإسب ونِطيالِْفِلس بارحو . ونقَطَ كُِثيرسو
وطَارد الِْفِلسِطيون شَاوَل وَأوالده، وقَتَلُوا يونَاثَان ٢. لْبوعِمنْهم قَتْلَى ِفي جبِل ِج

واشْتَدِت الْحرب علَى شَاوَل، وَأصابه رماةُ السهاِم ٣. وَأِبينَاداب وملِْكيشُوع َأوالد شَاوَل
ِاستَلَّ سيفَك واطْعنِّي ِبِه، ِلَئال يْأِتي هُؤالِء : "ِهفَقَاَل شَاوُل ِلحاِمِل ِسالِح٤. وجرحوه ِجدا

فََأخَذَ شَاوُل . فَرفَض حاِمُل ِسالِحِه، َألنَّه خَافَ ِجدا." النَِّجسون ويطْعنُوِني ويهزُأوا ِبي
ماتَ، وقَع هو َأيضا علَى سيِفِه فَلَما رَأى حاِمُل ِسالِحِه َأن شَاوَل ٥. سيفَه ووقَع علَيِه

هعاتَ مم٦. و ا ِفي نَفِْس ذَِلكعاِلِه مكُلُّ ِرجاِمُل ِسالِحِه وحالثَّالثَةُ و هالدَأوُل واتَ شَاوفَم
ن، َأن جيْشَ ولَما رَأى بنُو ِإسراِئيَل الَِّذين ِفي النَّاِحيِة اُألخْرى ِمن اُألرد٧. الْيوِم

فَجاء الِْفِلسِطيون . ِإسراِئيَل هرب، وَأن شَاوَل وَأوالده ماتُوا، تَركُوا مدنَهم وهربوا
وِفي الْيوِم التَّاِلي، جاء الِْفِلسِطيون ِليسِلبوا الْقَتْلَى، فَوجدوا شَاوَل ٨. وسكَنُوا ِفيها



فَقَطَعوا رْأسه ونَزعوا ِسالحه، وَأرسلُوا ِفي كُلِّ ٩والده الثَّالثَةَ موتَى ِفي جبِل ِجلْبوع وَأ
ووضعوا ِسالحه ِفي معبِد ١٠. ِبالِدِهم ِليعِلنُوا الْخَبر ِفي معاِبِد َأصنَاِمِهم وبين الشَّعِب

  . جثَّتَه علَى سوِر بيتَ شَانعشْتَروتَ، وسمروا
فَقَام كُلُّ األِشداِء ِمنْهم، ١٢. وسِمع َأهُل ياِبيشَ ِجلْعاد، ِبما عِملَه الِْفِلسِطيون ِبشَاوَل١١

خَذُوها ِإلَى وساروا اللَّيَل كُلَّه، وَأنْزلُوا جثَثَ شَاوَل وَأوالِدِه عن سوِر بيتَ شَان، وَأ
نَاكا هقُوهرَأحاِبيشَ واِبيشَ، ١٣. يِة اَألثَلَِة ِفي يرتَ شَجا تَحفَنُوهدو مهَأخَذُوا ِعظَامو

 .وصاموا سبعةَ َأياٍم


