
  صموئيلَ األولُ
  مولد صموئيل

1 
. هو أفراِيمي. كانَ رجلٌ ِمن رامتاِيم صوفيم ِمن جبِل أفراِيم امسه ألقانةُ بن يروحام بِن أليهو بِن توحو بِن صوٍف1
وكانَ هذا 3. ما حنةُ فلم يكُن هلا أوالدوأ ،وكانَ لفَِننةَ أوالد. وله امرأتاِن، اسم الواِحدِة حنةُ، واسم اُألخرى فِننة2ُ

اجلُنوِد يف شيلوه بلر حذبوي دسجٍة ليٍة إلَى سنسن ِتِه ِمندينم ِمن دصعلُ يجابنا عايل. الر فين : وكانَ هناكح
كاِهنا الرب ،حاسة4َ. وفينةُ، أعطَى فِننألقان حوذَب ا كانَ الوقتةًا ولَمناِتها أنِصبنيها وبب ومجيع هةُ 5. مرأتنا حوأم

وكانت ضرتها تغيظُها أيضا غَيظًا 6. ولكن الرب كانَ قد أغلَق رِحمها. فأعطاها نصيب اثنِني، ألنه كانَ يِحب حنةَ
ةً بعد سنٍة، كُلَّما صِعدت إلَى بيِت الرب، هكذا كانت وهكذا صار سن7. ألجِل املُراغَمِة، ألنَّ الرب أغلَق رِحمها

يا حنةُ، ملاذا تبكني؟ وملاذا ال تأكُلني؟ وملاذا يكتئب قَلبِك؟ أما أنا :"فقالَ هلا ألقانةُ رجلُها8. فبكَت ومل تأكُلْ. تغيظُها
  ".خري لِك ِمن عشرِة بنني؟

دما أكلوا يف شيلوه وبعدما شِربوا، وعايل الكاِهن جاِلس علَى الكُرسي ِعند قائمِة هيكِل الرب، فقامت حنةُ بع9
يارب اجلُنوِد، إنْ نظَرت نظَرا إلَى :"ونذَرت نذرا وقالَت11فصلَّت إلَى الرب، وبكَت بكاًء، . وهي مرةُ النفِس10

ِتكذَلَِّة أَمم هعلو رأسياِتِه، وال ياِم حكُلَّ أي ي أُعطيِه للربٍر، فإنشب رعتك زأَم تك بِل أعطَيتأَم ين ومل تنسوذَكَرت ،
فإنَّ حنةَ كانت تتكلَّم يف قَلِبها، وشفَتاها 13. وكانَ إذ أكثَرِت الصالةَ أمام الرب وعايل يالِحظُ فاها12". موسى
حتى متى تسكَرين؟ انِزعي مخرِك :"فقالَ هلا عايل14. حركاِن، وصوتها مل يسمع، أنَّ عايلَ ظَنها سكرىفقط تت
إني امرأةٌ حزينةُ الروِح ومل أشرب مخرا وال مسِكرا، بِل أسكُب . ال ياسيدي:"فأجابت حنةُ وقالَت15". عنِك

الرب فسي أمامإلَى اآلنَال16. ن يت وغَيظي قد تكلَّمتِة كُربكثر ي ِمنعالَ، ألنليةَ بتك ابنأَم 17".  حتِسب فأجاب
لتِجد جاريتك ِنعمةً يف : "فقالَت18". اذهيب بسالٍم، وإلَه إسرائيلَ يعطيِك سؤلِك الذي سألِتِه ِمن لَدنه:"عايل وقالَ
يكينِت املَ". عضم اثُمريغم عدها بوجه كُنومل ي ،رأةُ يف طريِقها وأكلَت.  

وعرف ألقانةُ امرأته حنةَ، والرب . وبكَّروا يف الصباِح وسجدوا أمام الرب، ورجعوا وجاءوا إلَى بيِتِهم يف الرامِة19
  ". ألني ِمن الرب سألته:"وولَدِت ابنا ودعِت امسه صموئيلَ قائلَةًوكانَ يف مداِر السنِة أنَّ حنةَ حِبلَت 20. ذَكَرها

  حنة تكرس صموئيِل للرب
21هذرةَ، ونيونةَ السالذَّبيح للرب حذبيِتِه ليب ةُ ومجيعلُ ألقانجالر ِعد22. وص ها قالَتألن دةَ مل تصعنح ولكن

اعملي ما : "فقالَ هلا ألقانةُ رجلُها23". الصيب آيت بِه ليتراَءى أمام الرب ويقيم هناك إلَى األبِد ى فُِطممت:"لرجِلها
 .فمكَثَِت املَرأةُ وأرضعِت ابنها حتى فطَمته". إنما الرب يقيم كالمه. امكُثي حتى تفِطميِه. يحسن يف عينيِك

24ثُمغريص يبوالص يف شيلوه بِه إلَى الرب تمخٍر، وأت قيٍق وِزقمعها بثَالثَِة ثرياٍن وإيفَِة د تهدأصع تهفطَم حني  .
حيةٌ هي نفسك ياسيدي، أنا املَرأةُ اليت . أسألُك يا سيدي: "وقالَت26. فذَبحوا الثَّور وجاءوا بالصيب إلَى عايل25



وأنا 28. ألجِل هذا الصيب صلَّيت فأعطاينَ الرب سؤيلَ الذي سألته ِمن لَدنه27. قَفَت لَديك هنا تصلِّي إلَى الربو
للرب هرتا قد أعأيض .ةٌ للربياِتِه هو عارياِم حأي مجيع ."للرب هناك دوسج.  

  صالة حنة
2 
1ةُ وقالَتنح لَّتفص: 

  "قَليب بالرب فِرح .  
  .ِّارتفَع قَرين بالرب   

  ،اتسع فمي علَى أعدائي

 الِصكخب جتهي قد ابتألن. 

  ِّ،لَيس قُدوس ِمثلَ الرب2

 كليس غَري هألن،  

  .وليس صخرةٌ ِمثلَ إلَِهنا  

3عليالعايلَ املُست كَثِّروا الكالمال ت،  

 وقاح حربولتأفواِهكُم ةٌ ِمن .  
ليمع إلَه ألنَّ الرب،  

  .وِبِه توزنُ األعمالُ 

4تِة احنَطَماجلَباِبر ِقسي،  

  .والضعفاُء متَنطَقوا بالبأِس 

  ،الشباعى آجروا أنفُسهم باخلُبِز5

  .واجلياع كفّوا 

  ،حتى أنَّ العاِقر ولَدت سبعةً

 ننيةَ البوكثريلَتذَب  .  
  .الرب يميت ويحيي6

 صِعدِة ويهِبطُ إلَى اهلاويي.  

  .الرب يفِقر ويغين7

 رفَعوي عضي.  

  .يقيم اِملسكني ِمن التراِب8

  يرفَع الفَقري ِمن املَزبلَِة 

  للجلوِس مع الشرفاِء  



  .ويملِّكُهم كُرسي املَجِد

  ،رب أعِمدةَ األرِضلل ألنَّ 

  .وقد وضع علَيها املَسكونةَ  

9سحرلَ أتقيائِه يأرج،  

  .واألشرار يف الظَّالِم يصمتونَ 

  .ألنه ليس بالقوِة يغِلب إنسانٌ        

  .مخاِصمو الرب ينكَِسرون10َ

 علَيِهم رِعدالسماِء ي ِمن.  

  رِض، الرب يدين أقاصي األ  
  ،ويعطي ِعزا ملَِلِكِه

 ."ويرفَع قَرنَ مسيِحِه 

  .وذَهب ألقانةُ إلَى الرامِة إلَى بيِتِه، وكانَ الصيب يخِدم الرب أمام عايل الكاِهِن11

  أبناء عايل األشرار
12 عِرفوا الربعالَ، مل يليين بنو عايل بالكهنِة ِم13وكانَ ب قعِبوال حالش ن . جيُء غُالمةً يلٌ ذَبيحجر حكُلَّما ذَب

كُلُّ . فيضِرب يف اِملرحضِة أو اِملرجِل أو اِملقلَى أو الِقدِر14الكاِهِن ِعند طَبِخ اللَّحِم، وِمنشالٌ ذو ثَالثَِة أسناٍن بيِدِه، 
كذلك 15. وا يفعلونَ جبميِع إسرائيلَ اآلتني إلَى هناك يف شيلوههكذا كان. ما يصعد بِه اِملنشلُ يأخذُه الكاِهن لنفِسِه

أعِط لَحما ليشوى للكاِهِن، فإنه ال يأخذُ ِمنك : "قَبلَ ما يحِرقونَ الشحم يأيت غُالم الكاِهِن ويقولُ للرجِل الذّابحِِ
ال، بِل :"فيقولُ له". قوا أوالً الشحم، ثُم خذْ ما تشتهيِه نفسكليحِر:"فيقولُ له الرجل16ُ". لَحما مطبوخا بِل نيئًا

  .فكانت خطيةُ الِغلماِن عظيمةً ِجدا أمام الرب، ألنَّ الناس استهانوا بتقِدمِة الرب17". اآلنَ تعطي وإال فآخذُ غَصبا
وعِملَت له أُمه جبةً صغريةً وأصعدا له 19.  متمنِطق بأفوٍد ِمن كتاٍنوهو صيب ِّوكانَ صموئيلُ يخِدم أمام الرب18

يجعلْ لك :"وبارك عايل ألقانةَ وامرأته وقال20َ. ِمن سنٍة إلَى سنٍة ِعند صعوِدها مع رجِلها لذَبِح الذَّبيحِة السنويِة
ولَما افتقَد الرب حنةَ حِبلَت 21. وذَهبا إلَى مكاِنِهما". أِة بدلَ العاريِة اليت أعارت للربالرب نسالً ِمن هِذِه املَر
  .وكِبر الصيب صموئيلُ ِعند الرب. وولَدت ثَالثَةَ بنني وبنتِني

وبأنهم كانوا يضاِجعونَ النساَء املُجتِمعاِت يف باِب وشاخ عايل ِجدا، وِمسع بكُلِّ ما عِمله بنوه جبميِع إسرائيلَ 22
. ملاذا تعملونَ ِمثلَ هِذِه اُألموِر؟ ألني أمسع بأُموِركُم اخلَبيثَِة ِمن مجيِع هذا الشعِب:"فقالَ هلُم23. خيمِة اِلاجِتماِع

24عالذي أمس را اخلَبنسليس ح هألن ،ينل. ال يابونَجتعديتع الرب عب25. ونَ ش هدينإذا أخطأ إنسانٌ إلَى إنساٍن ي
. ومل يسمعوا لصوِت أبيِهم ألنَّ الرب شاَء أنْ يميتهم". فإنْ أخطأ إنسانٌ إلَى الرب فمن يصلِّي ِمن أجِلِه؟. اُهللا
  .ب والناِس أيضاوأما الصيب صموئيلُ فتزايد نموا وصالحا لَدى الر26

  نبوءة ضد بيت عايل



27لُ اِهللا إلَى عايل وقالَ لهجوجاَء ر":نَ، : هكذا يقولُ الربويِت ِفرعيف ب م يف ِمصروه يِت أبيكلب هِل جتَلَّيت
28لبا ويخورب حي ويوِقدذبعلَى م دصعا ليمجيِع أسباِط إسرائيلَ يل كاِهن ِمن هبتخيِت وانتلب فَعتا أمامي، ودأفود س

فلماذا تدوسونَ ذَبيحيت وتقِدميت اليت أمرت ا يف املَسكَِن، وتكِرم بنيك علَي 29أبيك مجيع وقائِد بين إسرائيلَ؟ 
إني قُلت إنَّ بيتك : لَلذلك يقولُ الرب إلَه إسرائي30لكَي تسمنوا أنفُسكُم بأوائِل كُلِّ تقِدماِت إسرائيلَ شعيب؟ 

فإني أُكِرم الذين يكِرمونين، والذين يحتِقرونين ! حاشا يل: واآلنَ يقولُ الرب. وبيت أبيك يسريونَ أمامي إلَى األبِد
وترى ضيق 32. هوذا تأيت أيام أقطَع فيها ِذراعك وِذراع بيِت أبيك حتى ال يكونَ شيخ يف بيِتك31. يصغرونَ

ورجلٌ لك ال أقطَعه ِمن أماِم 33. املَسكَِن يف كُلِّ ما يحسن بِه إلَى إسرائيلَ، وال يكونُ شيخ يف بيِتك كُلَّ األياِم
فِسكوتذويِب ن يكينحي يكونُ إلكالِل عذبا. مانبموتونَ شي يِتكِة بيذُر ال34. ومجيعع ةٌ تأيت علَى وهِذِه لكم

حاسفين وفينح يكما: ابنموتاِن ِكالهفسي، 35. يف يوٍم واِحٍد يما بقَليب ون بسلُ حعما يا أمينفسي كاِهنلن وأُقيم
 له ألجِل ِقطعِة ويكونُ أنَّ كُلَّ من يبقَى يف بيِتك يأيت ليسجد36. وأبين له بيتا أمينا فيسري أمام مسيحي كُلَّ األياِم

  ".ضمين إلَى إحدى وظائِف الكَهنوِت آلكُلَ ِكسرةَ خبٍز: ِفضٍة ورغيِف خبٍز، ويقولُ
  الرِب ينادي صموئيل

3 
 .مل تكُن رؤيا كثريا. وكانت كِلمةُ الرب عزيزةً يف ِتلك األياِم. وكانَ الصيب صموئيلُ يخِدم الرب أمام عايل1

2بِصرأنْ ي قِدرفاِن مل يدأتا تضعابت يناهكاِنِه وعا يف مضطَِجعماِن إذ كانَ عايل مالز نطَِفئَ 3. وكانَ يف ذلكوقَبلَ أنْ ي
". هأنذا:"أنَّ الرب دعا صموئيلَ، فقال4َِسراج اِهللا، وصموئيلُ مضطَجعِ يف هيكِل الرب الذي فيِه تابوت اِهللا، 

5إلَى عايل وقالَور ين:"كَضتوعد كفقالَ". هأنذا ألن":مل أدع .ارجعِِ اضطَِجع ."عواضطَج ب6. فذَه الرب عاد ثُم
ارجعِِ . مل أدع ياابين:"فقالَ". هأنذا ألنك دعوتين:"فقام صموئيلُ وذَهب إلَى عايل وقالَ. ودعا أيضا صموئيلَ

7". اضطَِجعولَمعدب الرب كالم له وال أُعِلن ،عدب موئيلُ الربص عِرفموئيلَ ثاِلثَة8ً.  يعا صفد الرب وعاد . فقام
اذهِب : "فقالَ عايل لصموئيل9َ. ففَِهم عايل أنَّ الرب يدعو الصيب". هأنذا ألنك دعوتين:"وذَهب إلَى عايل وقالَ

  .فذَهب صموئيلُ واضطَجع يف مكاِنِه". تكلَّم يارب ألنَّ عبدك ساِمع: إذا دعاك تقولُاضطَِجع، ويكونُ 
". تكلَّم ألنَّ عبدك ساِمع:"فقالَ صموئيلُ". صموئيلُ، صموئيلُ: "فجاَء الرب ووقَف ودعا كاملَراِت األوِل10
 يف ذلك اليوِم أُقيم علَى 12. أمرا يف إسرائيلَ كُلُّ من ِمسع بِه تِطن أُذُناه هوذا أنا فاِعلٌ:"فقالَ الرب لصموئيل11َ

وقد أخبرته بأني أقضي علَى بيِتِه إلَى األبِد ِمن أجِل الشر 13. أبتِدئ وأُكَملُ. عايل كُلَّ ما تكلَّمت بِه علَى بيِتِه
ولذلك أقسمت لبيِت عايل أنه ال يكَفَّر عن 14.  بِه اللَّعنةَ علَى أنفُِسِهم، ومل يردعهمالذي يعلَم أنَّ بنيِه قد أوجبوا

  ".شر بيِت عايل بذَبيحٍة أو بتقِدمٍة إلَى األبِد
15يِت الربب أبواب حباِح، وفَتموئيلُ إلَى الصص ععايلَ بال. واضطَج خِبرموئيلُ أنْ يص ؤياوخافعا عايل 16. رفد

هكذا يعملُ . ماالكالم الذي كلَّمك بِه؟ ال تخِف عني: "فقال17َ". هأنذا:"فقالَ". ياصموئيلُ ابين: "صموئيلَ وقالَ



الكالِم ومل فأخبره صموئيلُ جبميِع 18". لك اُهللا وهكذا يزيد إنْ أخفَيت عني كِلمةً ِمن كُلِّ الكالِم الذي كلَّمك بِه
خِف عنهفقالَ. ي":لُ. هو الربعميِه يينيف ع نحسما ي."  

وعرف مجيع إسرائيلَ ِمن 20. وكَِبر صموئيلُ وكانَ الرب معه، ومل يدع شيئًا ِمن مجيِع كالِمِه يسقُطُ إلَى األرِض19
وعاد الرب يتراَءى يف شيلوه، ألنَّ الرب استعلَن لصموئيلَ يف 21 .ِّ للربدانَ إلَى بئِر سبٍع أنه قد اؤتِمن صموئيلُ نبيا

 .ِّشيلوه بكِلمِة الرب

  الفلسطينيون يستولون على تابوت الرب
4 
 .وكانَ كالم صموئيلَ إلَى مجيِع إسرائيل1َ

واصطَف 2. عونِة، وأما الِفِلسطينيونَ فنزلوا يف أفيقوخرج إسرائيلُ لِلقاِء الِفِلسطينيني للحرِب، ونزلوا ِعند حجِر املَ
 حويف احلَقِل ن فالص بوا ِمنروض ،نيالِفِلسطيني إسرائيلُ أمام رفانكَس كَِت احلَرببونَ لِلقاِء إسرائيلَ، واشتالِفِلسطيني

ملاذا كسرنا اليوم الرب أمام الِفِلسطينيني؟ :"قالَ شيوخ إسرائيلَو. فجاَء الشعب إلَى املَحلَِّة3. أربعِة آالِف رجٍل
فأرسلَ الشعب إلَى شيلوه 4". لنأخذْ ألنفُِسنا ِمن شيلوه تابوت عهِد الرب فيدخلَ يف وسِطنا ويخلِّصنا ِمن يِد أعدائنا

وكانَ هناك ابنا عايل حفين وفينحاس مع تابوِت . جلاِلِس علَى الكَروبيِموحملوا ِمن هناك تابوت عهِد رب اجلُنوِد ا
وكانَ ِعند دخوِل تابوِت عهِد الرب إلَى املَحلَِّة أنَّ مجيع إسرائيلَ هتفوا هتافًا عظيما حتى ارتجِت 5. عهِد اِهللا
اهلُتاِف فقالوا6. األرض ونَ صوتالِفِلسطيني ِمع؟":فسنيلَِّة الِعربانيحهذا اهلُتاِف العظيِم يف م ِلموا ". ما هو صوتوع

ويلٌ لنا ألنه مل :"وقالوا". قد جاَء اُهللا إلَى املَحلَِّة:"فخاف الِفِلسطينيونَ ألنهم قالوا7. أنَّ تابوت الرب جاَء إلَى املَحلَِّة
ِمثلُ هذا منذُ أمِس وال ما قَبله كُنويلٌ لنا8! ي ! ةُ الذيناآلِله م؟ هؤالِء هِة القاِدرينِد هؤالِء اآلِلهي نِقذُنا ِمني نم

تشددوا وكونوا ِرجاالً أيها الِفِلسطينيونَ لئال تستعبدوا للِعربانيني كما 9. ضربوا ِمصر جبميِع الضرباِت يف البريِة
فحارب الِفِلسطينيونَ، وانكَسر إسرائيلُ وهربوا كُلُّ واِحٍد إلَى 10". نوا ِرجاالً وحاِربوافكو. استعِبدوا هم لكُم

وأُِخذَ تابوت اِهللا، ومات ابنا عايل 11. وكانِت الضربةُ عظيمةً ِجدا، وسقَطَ ِمن إسرائيلَ ثَالثونَ ألف راِجٍل. خيمِتِه
حاسفين وفينح.  

  موت عايل
12علَى رأِسِهفر رابقَةٌ وتزمم هاليوِم وثياب يف ذلك وجاَء إلَى شيلوه فالص ِمن نيامنيب لٌ ِمنجر ا 13. كَضولَم

علَى كُرسي ا ألجِل تابوِت اِهللاجاَء، فإذا عايل جاِلسضطَِربكانَ م هألنَّ قَلب ،راِقبجباِنِب الطريِق ي  .جا جاَء الرلُ ولَم
فأسرع ". ما هو صوت الضجيِج هذا؟:"فسِمع عايل صوت الصراِخ فقال14َ. ليخِبر يف املدينِة صرخِت املدينةُ كُلُّها

فقالَ الرجلُ 16. وكانَ عايل ابن ثَماٍن وِتسعني سنةً، وقامت عيناه ومل يقِدر أنْ يبِصر15. الرجلُ وأخبر عايلَ
فأجاب املُخبر 17". كيف كانَ األمر يا ابين؟:"فقالَ". أنا ِجئت ِمن الصف، وأنا هربت اليوم ِمن الصف": لعايل
هرب إسرائيلُ أمام الِفِلسطينيني وكانت أيضا كسرةٌ عظيمةٌ يف الشعِب، ومات أيضا ابناك حفين وفينحاس، :"وقالَ



18".  اِهللاوأُِخذَ تابوت ترراِء إلَى جاِنِب الباِب، فانكَسإلَى الو سقَطَ عن الكُرسي هاِهللا، أن تابوت ا ذَكَروكانَ لَم
  .وقد قَضى إلسرائيلَ أربعني سنةً. رقَبته ومات، ألنه كانَ رجالً شيخا وثَقيالً

19بلَى تكادح تكان حاسامرأةُ فين هتوكَنتِلد  . تكَعِلها، رجميها ورح أخِذ تابوِت اِهللا وموت ربخ تا ِمسعفلَم
". ال ختايف ألنِك قد ولَدِت ابنا:"وِعند احِتضاِرها قالَت هلا الواِقفات ِعندها20. وولَدت، ألنَّ مخاضها انقَلَب علَيها

ألنَّ تابوت اِهللا قد أُِخذَ ". قد زالَ املَجد ِمن إسرائيلَ:"قائلَةً" إخيابود"يب فدعِت الص21. فلم تِجب ومل يباِل قَلبها
  ".زالَ املَجد ِمن إسرائيلَ ألنَّ تابوت اِهللا قد أُِخذَ:"فقالَت22. وألجِل حميها ورجِلها

  تابوت العهد يف أشدود وعقرون
5 
وأخذَ الِفِلسطينيونَ تابوت اِهللا وأدخلوه إلَى 2. ِه ِمن حجِر املَعونِة إلَى أشدودفأخذَ الِفِلسطينيونَ تابوت اِهللا وأتوا ب1

وبكَّر األشدوديونَ يف الغِد وإذا بداجونَ ساِقطٌ علَى وجِهِه إلَى األرِض أمام 3. بيِت داجونَ، وأقاموه بقُرِب داجونَ
يف م ذوا داجونَ وأقاموهفأخ ،ِد وإذا بداجونَ ساِقطٌ علَى وجِهِه علَى 4. كاِنِهتابوِت الربا يف الغكَّروا صباحوب

لذلك ال يدوس كهنةُ 5. بقي بدنُ السمكَِة فقط. األرِض أمام تابوِت الرب، ورأس داجونَ ويداه مقطوعةٌ علَى العتبِة
تيِت داجونَ علَى عإلَى ب اِخلنيالد إلَى هذا اليوِمداجونَ ومجيع ِة داجونَ يف أشدودب.  

ولَما رأى أهلُ أشدود األمر 7. فثَقُلَت يد الرب علَى األشدوديني، وأخربهم وضربهم بالبواسِري يف أشدود وتخوِمها6
فأرسلوا وجمعوا 8 ."وعلَى داجونَ إلَِهناال يمكُثُ تابوت إلَِه إسرائيلَ ِعندنا ألنَّ يده قد قَست علَينا :"كذلك قالوا

". لينقَلْ تابوت إلَِه إسرائيلَ إلَى جت:"فقالوا". ماذا نصنع بتابوِت إلَِه إسرائيلَ؟:"مجيع أقطاِب الِفِلسطينيني إليِهم وقالوا
ت علَى املدينِة باضِطراٍب عظيٍم ِجدا، وضرب أهلَ وكانَ بعدما نقَلوه أنَّ يد الرب كان9. فنقَلوا تابوت إلَِه إسرائيلَ

اسريوالب هلُم تفَرغِري إلَى الكَبِري، ونالص قرون10َ. املدينِة ِمناِهللا إلَى ع لوا تابوتاِهللا . فأرس لَ تابوتخا دوكانَ لَم
ونَ قائلنيقرونيالع خرص هقرونَ أنقَلوا إلَ:"إلَى عناقد نعبوش حنميتونا ني إلَِه إسرائيلَ لكَي لوا 11". ينا تابوتوأرس
ألنَّ ". أرِسلوا تابوت إلَِه إسرائيلَ فيرجعِ إلَى مكاِنِه وال يميتنا نحن وشعبنا:"وجمعوا كُلَّ أقطاِب الِفِلسطينيني وقالوا
والناس الذين مل يموتوا ضِربوا بالبواسِري، 12. كانت ثَقيلَةً ِجدا هناكيد اِهللا . اضِطراب املوِت كانَ يف كُلِّ املدينِة
  .فصِعد صراخ املدينِة إلَى السماِء

  التابوت يعود إىل إسرائيل
6 
ماذا نعملُ بتابوِت :"فدعا الِفِلسطينيونَ الكهنةَ والعرافني قائلني2. وكانَ تابوت اِهللا يف بالِد الِفِلسطينيني سبعةَ أشهٍر1

إذا أرسلتم تابوت إلَِه إسرائيلَ، فال ترِسلوه فاِرغًا، بِل ردوا له قُربانَ :"فقالوا3". الرب؟ أخِبرونا مباذا نرِسلُه إلَى مكاِنِه
".  قُربانُ اإلِمث الذي نرده له؟وما هو:"فقالوا4". حينئٍذ تشفَونَ ويعلَم ِعندكُم ملاذا ال ترتِفع يده عنكُم. إٍمث

ألنَّ الضربةَ واِحدةٌ . خمسةَ بواسري ِمن ذَهٍب، وخمسةَ فرياٍن ِمن ذَهٍب: حسب عدِد أقطاِب الِفِلسطينيني:"فقالوا
ا وعلَى أقطاِبكُممجيع 5. علَيكُمومتاثيلَ فرياِنكُم اسِريكُموعوا متاثيلَ بإسرائيلَ واصن وأعطوا إلَه ،األرض فِسداليت ت 

أرِضكُم نوع ِتكُمآِله نوع عنكُم هدي فِّفخي لَّها لَعجدنُ 6. موونَ وِفرعكما أغلَظَ اِملصري كُمغِلظونَ قُلوبوملاذا ت



عملوا عجلَةً واِحدةً جديدةً وبقَرتِني مرِضعتِني مل فاآلنَ خذوا وا7قُلوبهم؟ أليس علَى ما فعلَ ِم أطلَقوهم فذَهبوا؟ 
وخذوا تابوت الرب واجعلوه علَى 8. يعلُهما نري، وارِبطوا البقَرتِني إلَى العجلَِة، وأرِجعوا ولَديِهما عنهما إلَى البيِت

وانظُروا، فإنْ صِعد يف 9. ربانَ إٍمث يف صندوٍق جباِنِبِه وأطِلقوه فيذهبالعجلَِة، وضعوا أمِتعةَ الذَّهِب اليت تردونها له قُ
العظيم رلَ بنا هذا الشهو الذي فع هفإن مسشيتِمِه إلَى بخمل تضِربنا. طريِق ت هدأنْ ي علَمعلَينا . وإال فن كانَ ذلك

  ".عرضا
ووضعوا 11بقَرتِني مرِضعتِني وربطوهما إلَى العجلَِة، وحبسوا ولَديِهما يف البيِت، ففَعلَ الرجالُ كذلك، وأخذوا 10

اسِريِهموِب ومتاثيِل بندوِق وفرياِن الذَّهلَِة مع الصجعلَى الع الرب تاِن يف الطريِق إلَى 12. تابوتقَرِت البقامفاست
اِن يف ِسكٍَّة واِحدٍة وجتأراِن، ومل متيال يمينا وال ِشماالً، وأقطاب الِفِلسطينيني يسريونَ طريِق بيتشمس، وكانتا تسري
مسشيتِم بخما إلَى تورأوا 13. وراَءه مهنفَعوا أعياِحلنطَِة يف الوادي، فر صاددونَ ححصي مسشيتوكانَ أهلُ ب
فشقَّقوا . وهناك حجر كبري. ِت العجلَةُ إلَى حقِل يهوشع البيتشمسي ووقَفَت هناكفأت14. التابوت وفَِرحوا برؤيِتِه

قَةً للربحرِني متقَردوا البلَِة وأصعجالع بشالذي فيِه 15. خ الذي معه ندوقوالص الرب ونَ تابوتيلَ الالَّوفأنز
. وأصعد أهلُ بيتشمس محرقاٍت وذَبحوا ذَبائح يف ذلك اليوِم للرب. ا علَى احلَجِر الكَبِريأمِتعةُ الذَّهِب ووضعوهم

  .فرأَى أقطاب الِفِلسطينيني اخلَمسةُ ورجعوا إلَى عقرونَ يف ذلك اليوِم16
واِحد ألشدود، وواِحد لغزةَ، وواِحد ألشقَلونَ، : ربوهِذِه هي بواسري الذَّهِب اليت ردها الِفِلسطينيونَ قُربانَ إٍمث لل17

وفريانُ الذَّهِب بعدِد مجيِع مدِن الِفِلسطينيني للخمسِة األقطاِب ِمن املدينِة املُحصنِة 18. وواِحد جلَت، وواِحد لعقرونَ
هو إلَى هذا اليوِم يف حقِل يهوشع . ضعوا علَيِه تابوت الربوشاِهد هو احلَجر الكَبري الذي و. إلَى قريِة الصحراِء

مسييِتشالب.  
19ظَروا إلَى تابوِت الربن مهألن مسشيتأهلَ ب برالً. وضجر ٍل وسبعنيجر ألف مسنيعِب خالش ِمن بروض .

من يقِدر أنْ يِقف أمام الرب اإللَِه :"وقالَ أهلُ بيتشمس20. عظيمةًفناح الشعب ألنَّ الرب ضرب الشعب ضربةً 
قد رد الِفِلسطينيونَ تابوت :"وأرسلوا رسالً إلَى سكّاِن قريِة يعارمي قائلني21". القُدوِس هذا؟ وإلَى من يصعد عنا؟

إلَيكُم فانِزلوا وأصِعدوه ،الرب."  
  عهد يف بيت أبينادابتابوت ال

7 
فجاَء أهلُ قريِة يعارمي وأصعدوا تابوت الرب وأدخلوه إلَى بيِت أبيناداب يف األكَمِة، وقَدسوا أِلعازار ابنه ألجِل 1

ِة تابوِت الرب2. ِحراس توكان ةَ طالَتأنَّ املُد عارميابوِت يف قريِة يلوِس التيوِم ج ةًوكانَ ِمنسن كُلُّ . ِعشرين وناح
يِت إسرائيلَ وراَء الربب.  

إنْ كنتم بكُلِّ قُلوبكُم راِجعني إلَى الرب، فانِزعوا اآلِلهةَ الغريبةَ :"وكلَّم صموئيلُ كُلَّ بيِت إسرائيلَ قائال3ً
فنزع بنو 4". ينِقذَكُم ِمن يِد الِفِلسطينينيوالعشتاروثَ ِمن وسِطكُم، وأِعدوا قُلوبكُم للرب واعبدوه وحده، ف

هوحد دوا الرببشتاروثَ وعوالع عليمإسرائيلَ الب.  



  حجر املعونة
فاجتمعوا إلَى اِملصفاِة واستقَوا ماًء 6" امجعوا كُلَّ إسرائيلَ إلَى اِملصفاِة فأُصلِّي ألجِلكُم إلَى الرب:"فقالَ صموئيل5ُ
وقَضى صموئيلُ لبين إسرائيلَ يف ". قد أخطأنا إلَى الرب:"سكَبوه أمام الرب، وصاموا يف ذلك اليوِم وقالوا هناك و

فلَما . وِمسع الِفِلسطينيونَ أنَّ بين إسرائيلَ قد اجتمعوا يف اِملصفاِة، فصِعد أقطاب الِفِلسطينيني إلَى إسرائيل7َ. اِملصفاِة
ِمسعنيالِفِلسطيني نو إسرائيلَ خافوا ِمنموئيل8َ.  بنو إسرائيلَ لصوقالَ ب": أجِلنا إلَى الرب راِخ ِمنعن الص ال تكُف

نيِد الِفِلسطينيي نا ِمنلِّصخمو9". إلَِهنا فيص خروص ،قَةً بتماِمِه للربحرم هدا وأصعضيعالً رمموئيلُ حذَ صئيلُ فأخ
الرب له جابأجِل إسرائيلَ، فاست ِمن ِة 10. إلَى الرببونَ ملُحارالِفِلسطيني مقَةَ، تقَداملُحر صِعدموئيلُ يما كانَ صينوب

وخرج 11. إسرائيلَ، فأرعد الرب بصوٍت عظيٍم يف ذلك اليوِم علَى الِفِلسطينيني وأزعجهم، فانكَسروا أمام إسرائيلَ
فأخذَ صموئيلُ حجرا ونصبه 12. ِرجالُ إسرائيلَ ِمن اِملصفاِة وتِبعوا الِفِلسطينيني وضربوهم إلَى ما حتت بيِت كاٍر

 هعا امسود ،ناِملصفاِة والس نيِة"باملَعون رجوقالَ" ح":نا الربونَ و13". إلَى هنا أعانفذَلَّ الِفِلسطيني عدعودوا بمل ي
واملُدنُ اليت أخذَها الِفِلسطينيونَ 14. وكانت يد الرب علَى الِفِلسطينيني كُلَّ أياِم صموئيلَ. للدخوِل يف تخِم إسرائيلَ

تقرونَ إلَى جع إلَى إسرائيلَ ِمن تعجإسرائيلَ ر ِد ال. ِمني ها ِمنخومإسرائيلُ ت خلَصواستنيِفِلسطيني . لحوكانَ ص
نيإسرائيلَ واألموري نيب.  

وكانَ يذهب ِمن سنٍة إلَى سنٍة ويدور يف بيِت إيلَ واِجللجاِل 16. وقَضى صموئيلُ إلسرائيلَ كُلَّ أياِم حياِتِه15
وهناك قَضى . ى الرامِة ألنَّ بيته هناكوكانَ رجوعه إل17َ. واِملصفاِة، ويقضي إلسرائيلَ يف مجيِع هِذِه املَواِضِع

 .ِّوبنى هناك مذبحا للرب ،إلسرائيلَ

  شعِب إسرائيِل يطلِب ملكًا
8 
كانا . وكانَ     اسم ابِنِه الِبكِر يوئيلَ، واسم ثانيِه أبيا2. وكانَ  لَما شاخ صموئيلُ أنه جعلَ بنيِه قُضاةً إلسرائيل1َ

فاجتمع 4. ولَم يسلُِك ابناه يف طريِقِه، بِل ماال وراَء املَكسِب، وأخذا رشوةً وعوَّجا القَضاَء3. يف بئِر سبٍعقاضيِني 
. هوذا أنت قد ِشخت، وابناك مل يسريا يف طريِقك:"وقالوا له5كُلُّ شيوِخ إسرائيلَ وجاءوا إلَى صموئيلَ إلَى الرامِة، 

". أعِطنا مِلكًا يقضي لنا:"فساَء األمر يف عيني صموئيلَ  إذ قالوا6". لنا مِلكًا يقضي  لنا كسائِر الشعوِبفاآلنَ اجعلْ 
موئيلُ إلَى الربلَّى صموئيل7َ. وصلص فقالَ الرب": رفُضوكمل ي مهألن ،عِب يف كُلِّ ما يقولونَ لكلصوِت الش عامس

ر ايبِل إي أنتعلَيِهم ى ال أمِلكإلَى هذا 8. فَضوا حت ِمصر ِمن مهدتيوِم أصع ِملوا ِمنكُلِّ أعماِلِهِم اليت ع بسح
ولكن أشِهدنَّ علَيِهم . فاآلنَ امسع لصوِتِهم9. اليوِم وتركوين وعبدوا آِلهةً أُخرى، هكذا هم عاِملونَ بك أيضا

  ".ِلِك الذي يمِلك علَيِهموأخِبرهم بقَضاِء املَ
10 ،ِلكًا جبميِع كالِم الربم طَلَبوا ِمنه الذين عبموئيلُ الشص وقال11َفكلَّم": مِلكهذا يكونُ قَضاُء املَِلِك الذي ي

راِكِبِه: علَيكُمم ركُضونَ أمامفِسِه، ملَراِكِبِه وفُرساِنِه، فيلن ملُهجعوي نيكُمذُ بساَء أُلوٍف 12 .يأخفِسِه رؤلُ لنجعوي
ويأخذُ بناِتكُم 13. ورؤساَء خماسني، فيحرثونَ حراثَته ويحصدونَ حصاده، ويعملونَ عدةَ حرِبِه وأدواِت مراِكِبِه



ويعشر 15. ويعطيها لعبيِدِهويأخذُ حقولكُم وكُرومكُم وزيتونكُم، أجودها 14. عطّاراٍت وطَباخاٍت وخبازاٍت
ويأخذُ عبيدكُم وجواريكُم وشبانكُم اِحلسانَ وحمريكُم 16. زروعكُم وكُرومكُم، ويعطي ِخلصياِنِه وعبيِدِه

يوِم ِمن وجِه مِلِككُم الذي فتصرخونَ يف ذلك ال18. ويعشر غَنمكُم وأنتم تكونونَ له عبيدا17. ويستعِملُهم لشغِلِه
فأبى الشعب أنْ يسمعوا لصوِت صموئيلَ، 19". اخترتموه ألنفُِسكُم، فال يستجيب لكُم الرب يف ذلك اليوِم

أمامنا فنكونُ نحن أيضا ِمثلَ سائِر الشعوِب، ويقضي لنا مِلكُنا ويخرج 20ال بِل يكونُ علَينا مِلك، :"وقالوا
امسع :"فقالَ الرب لصموئيل22َ. فسِمع صموئيلُ كُلَّ كالِم الشعِب وتكلَّم بِه يف أُذُنِي الرب21". ويحاِرب حروبنا

  ".اذهبوا كُلُّ واِحٍد إلَى مدينِتِه:"فقالَ صموئيلُ لِرجاِل إسرائيلَ". لصوِتِهم وملِّك علَيِهم مِلكًا
  إىل صموئيلجميء شاوِل 
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وكانَ 2.  جبار بأٍس�وكانَ رجلٌ ِمن بنيامني امسه قَيس بن أبيئيلَ بِن صرور بِن بكورةَ بِن أفيح، ابن رجٍل بنياميين1

ِمنه نين إسرائيلَ أحسلٌ يف بجر كُنومل ي ،نسوح لُ، شابشاو هامس ابن له . كِتِفِه فما فوق كُلِّ ِمن لَ ِمنكانَ أطو
خذْ معك واِحدا ِمن الِغلماِن وقُِم اذهب فتش علَى :"فقالَ قَيس لشاولَ ابِنِه. فضلَّت أُتن قَيس أيب شاول3َ. الشعِب
ثُم عبرا يف .  شعليم فلم توجدثُم عبرا يف أرِض. فعبر يف جبِل أفراِيم، ثُم عبر يف أرِض شليشةَ فلم يِجدها4". اُألتِن

تعالَ نرِجع لئال يترك أيب اُألتن :"ولَما دخال أرض صوٍف قالَ شاولُ لغالِمِه الذي معه5. أرِض بنيامني فلم يِجداها
لنذهِب اآلنَ إلَى هناك .  ما يقولُه يصريهوذا رجلُ اِهللا يف هِذِه املدينِة، والرجلُ مكَرم، كُلُّ: "فقالَ له6". ويهتم بنا

هوذا نذهب، فماذا نقَدم للرجِل؟ ألنَّ اخلُبز قد نفَد :"فقالَ شاولُ للغالِم7". لَعلَّه يخِبرنا عن طريِقنا اليت نسلُك فيها
هوذا يوجد بيدي ربع :"فعاد الغالم وأجاب شاولَ وقال8َ". نا؟ماذا مع. ِمن أوعيِتنا وليس ِمن هديٍة نقَدمها لرجِل اِهللا

ساِبقًا يف إسرائيلَ هكذا كانَ يقولُ الرجلُ ِعند ذَهاِبِه ليسألَ 9". شاِقِل ِفضٍة فأُعطيِه لرجِل اِهللا فيخِبرنا عن طريِقنا
هلُم . كالمك حسن:"فقالَ شاولُ لغالِمِه10. وم كانَ يدعى ساِبقًا الرائيألنَّ النيب الي". هلُم نذهب إلَى الرائي:"اَهللا

بذهلُ اِهللا". نجبا إلَى املدينِة اليت فيها رفذَه.  
أجبنهما ف12". أهنا الرائي؟:"فقاال هلُن. وفيما هما صاِعداِن يف مطلَِع املدينِة صادفا فتياٍت خاِرجاٍت السِتقاِء املاِء11
وقُلن" :معكُما. نِة. هوذا هو أمامفَععِب علَى املُرتةٌ للشذَبيح اليوم هإلَى املدينِة ألن جاَء اليوم هأسِرعا اآلنَ، ألن .
لُ حتى يأيتَ ألنه يباِرك ِعند دخولكُما املدينةَ للوقِت ِجتداِنِه قَبلَ صعوِدِه إلَى املُرتفَعِة ليأكُلَ، ألنَّ الشعب ال يأك13ُ

وفيما هما . فصِعدا إلَى املدينِة14". فاآلنَ اصعدا ألنكُما يف ِمثِل اليوِم ِجتداِنِه. بعد ذلك يأكُلُ املَدعوونَ. الذَّبيحةَ
  .آتياِن يف وسِط املدينِة إذا بصموئيلَ خاِرج لِلقائِهما ليصعد إلَى املُرتفَعِة

غَدا يف ِمثِل اآلنَ أُرِسلُ إلَيك رجالً ِمن أرِض "16: ب كشف أُذُنَ صموئيلَ قَبلَ مجيِء شاولَ بيوٍم قائالًوالر15
بنيامني، فامسحه رئيسا لشعيب إسرائيلَ، فيخلِّص شعيب ِمن يِد الِفِلسطينيني، ألني نظَرت إلَى شعيب ألنَّ صراخهم قد 

". هذا يضِبطُ شعيب. هوذا الرجلُ الذي كلَّمتك عنه:"فلَما رأى صموئيلُ شاولَ أجابه الرب17".  إلَيجاَء
فأجاب صموئيلُ 19". أخِبرين أين بيت الرائي؟: أطلُب إلَيك:"فتقَدم شاولُ إلَى صموئيلَ يف وسِط الباِب وقال18َ



. ِاصعدا أمامي إلَى املُرتفَعِة فتأكُال معي اليوم، ثُم أُطِلقَك صباحا وأُخِبرك بكُلِّ ما يف قَلِبك. أنا الرائي:"شاولَ  وقالَ
20تِجدها قد وعلَيها ألن كقَلب عاٍم فال تضمنذُ ثَالثَِة أي الَّةُ لكالض  نا اُألتوأم . إسرائيلَ؟ أليس لك هيكُلُّ ش وملَن
أما  أنا بنياميين ِمن أصغِر أسباِط إسرائيلَ، وعشرييت أصغر كُلِّ عشائِر :"فأجاب شاولُ وقال21َ". لِّ بيِت أبيك؟ولكُ

فأخذَ صموئيلُ شاولَ وغُالمه وأدخلهما إلَى املَنسِك 22". أسباِط بنيامني؟ فلماذا تكلِّمين ِمبثِل هذا الكالِم؟
هاِت النصيب الذي :"وقالَ صموئيلُ للطَّباِخ23. نا يف رأِس املَدعوين، وهم نحو ثَالثني رجالًوأعطاهما مكا

كِعند عهض عنه لك الذي قُلت ،اهإي كل24َ". أعطَيتشاو لها أمامعمع ما علَيها وج اقالس اخالطَّب فَعفر .
فأكلَ ". ألنه إلَى هذا امليعاِد محفوظٌ لك ِمن حٍني قُلت دعوت الشعب. ك وكُلْضعه أمام. هوذا ما أُبقي:"فقالَ

  .شاولُ مع صموئيلَ يف ذلك اليوِم
موئيلَ وكانَ ِعند طُلوِع الفَجِر أنَّ ص. وبكَّروا26. ولَما نزلوا ِمن املُرتفَعِة إلَى املدينِة تكلَّم مع شاولَ علَى السطِح25

وفيما هما 27. فقام شاولُ وخرجا ِكالهما، هو وصموئيلُ إلَى خاِرٍج". قُم فأصِرفَك:"دعا شاولَ عن السطِح قائالً
الم وأما أنت فِقِف اآلنَ فأُِمسعك ك. "فعبر". قُلْ للغالِم أنْ يعبر قُدامنا:"ناِزالِن بطَرِف املدينِة قالَ صموئيلُ لشاولَ

  ".اِهللا
  صموئيِل ميسح شاوِل ملكًا
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 يف 2أليس ألنَّ الرب قد مسحك علَى مرياِثِه رئيسا؟ : "فأخذَ صموئيلُ ِقنينةَ الدهِن وصب علَى رأِسِه وقَبله وقال1َ

نيامنيِم بخقَِرب راحيلَ، يف ت لَِني ِعندجر صاِدفِعندي ت ِمن اليوم ذَهاِبكفيقوالِن لك ،حلصيف ص  : ،نِت اُألتِجدقد و
وتعدو ِمن هناك ذاِهبا 3ماذا أصنع البين؟ : اليت ذَهبت تفَتش علَيها، وهوذا أبوك قد ترك أمر اُألتِن واهتم بكُما قائالً

اِعدونَ إلَى اِهللا إلَى بيِت إيٍل، واِحد حاِملٌ ثَالثَةَ ِجداٍء، حتى تأيتَ إلَى بلّوطَِة تابور، فيصاِدفُك هناك ثَالثَةُ ِرجاٍل ص
. فيسلِّمونَ علَيك ويعطونك رغيفَي خبٍز، فتأخذُ ِمن يِدِهم4. وواِحد حاِملٌ ثَالثَةَ أرِغفَِة خبٍز، وواِحد حاِملٌ ِزق مخٍر

ويكونُ ِعند مجيئك إلَى هناك إلَى املدينِة أنك تصاِدف . ِفِلسطينينيبعد ذلك تأيت إلَى ِجبعِة اِهللا حيثُ أنصاب ال5
فيِحلُّ علَيك روح الرب فتتنبأُ 6. زمرةً ِمن األنبياِء ناِزلني ِمن املُرتفَعِة وأمامهم رباب ودف وناي وعود وهم يتنبأونَ

ٍل آخجَّلُ إلَى رووتتح ممعه7. رألنَّ اَهللا معك ،كدي تهدلْ ما وجفافع ،علَيك هِذِه اآليات تامي 8. وإذا أتِرتلُ قُدوت
سبعةَ أياٍم تلبثُ حتى آيتَ إلَيك وأُعلِّمك . إلَى اِجللجاِل، وهوذا أنا أنِزلُ إلَيك ُألصِعد محرقاٍت وأذبح ذَبائح سالمٍة

  ".ماذا تفعلُ
   يصبح ملكًاشاوِل

9 هِذِه اآلياِت يف ذلك مجيع توأت ،را آخقَلب موئيلَ أنَّ اَهللا أعطاهِعنِد ص ِمن بذهي لكَي كِتفَه وكانَ عندما أدار
. بأ يف وسِطِهمولَما جاءوا إلَى هناك إلَى ِجبعةَ، إذا بزمرٍة ِمن األنبياِء لَقيته، فحلَّ علَيِه روح اِهللا فتن10. اليوِم
ماذا صار البِن :"ولَما رآه مجيع الذين عرفوه منذُ أمِس وما قَبله أنه يتنبأُ مع األنبياِء، قالَ الشعب، الواِحد لصاِحِبِه11

أشاولُ : " ذَهب مثَالًولذلك". ومن هو أبوهم؟: "فأجاب رجلٌ ِمن هناك وقال12َ". قَيٍس؟ أشاولُ أيضا بني األنبياِء؟



". إلَى أين ذَهبتما؟:"فقالَ عم شاولَ له ولغالِمِه14. ولَما انتهى ِمن التنبي جاَء إلَى املُرتفَعِة13". أيضا بني األنبياِء؟
أخِبرين ماذا قالَ :"فقالَ عم شاول15َ". ولَما رأينا أنها مل توجد ِجئنا إلَى صموئيلَ. لكَي نفَتش علَى اُألتِن:"فقالَ

ولكنه مل يخِبره بأمِر املَملكَِة الذي تكلَّم بِه ". أخبرنا بأنَّ اُألتن قد وِجدت:"فقالَ شاولُ لعمِه16". لكُما صموئيلُ؟
  .صموئيلُ

إني : هكذا يقولُ الرب إلَه إسرائيلَ:"بين إسرائيلَوقالَ ل18واستدعى صموئيلُ الشعب إلَى الرب إلَى اِملصفاِة، 17
قَتكُمِد مجيِع املَماِلِك اليت ضايي وِمن نيِد اِملصريي ِمن كُموأنقَذت ِمصر إسرائيلَ ِمن دت19. أصع مفَضتقد ر موأنت

فاآلنَ . بِل جتعلُ علَينا مِلكًا: يكُم ويضاِيقونكُم، وقُلتم لهاليوم إلَهكُم الذي هو مخلِّصكُم ِمن مجيِع الذين يسيئونَ إلَ
وأُلوِفكُم أسباِطكُم بسح الرب 20". امثُلوا أمامنيامنيأسباِط إسرائيلَ، فأُِخذَ ِسبطُ ب موئيلُ مجيعص م21. فقَد ثُم

. ففَتشوا علَيِه فلم يوجد. ريةُ مطري، وأُِخذَ شاولُ بن قَيسقَدم ِسبطَ بنيامني حسب عشائِرِه، فأُِخذَت عش
22الرب ا ِمنا إلَى هنا؟:"فسألوا أيضلُ أيضجهِل يأيت الر ."ِة:"فقالَ الرباألمِتع نيبأ بكَضوا 23". هوذا قد اختفر

فقالَ صموئيلُ جلميِع 24. لِّ الشعِب ِمن كِتِفِه فما فوقوأخذوه ِمن هناك، فوقَف بني الشعِب، فكانَ أطولَ ِمن كُ
!". ليحي املَِلك: "فهتف كُلُّ الشعِب وقالوا". أرأيتم الذي اختاره الرب، أنه ليس ِمثلُه يف مجيِع الشعِب؟:"الشعِب
25يف الس هببقَضاِء املَملكَِة، وكت عبموئيلُ الشص فكلَّمالرب أمام هعضعِب كُلَّ . فِر ووالش موئيلُ مجيعص أطلَق ثُم

وأما بنو 27. وشاولُ أيضا ذَهب إلَى بيِتِه إلَى ِجبعةَ، وذَهب معه اجلَماعةُ اليت مس اُهللا قَلبها26. واِحٍد إلَى بيِتِه
  .فكانَ كأصم. روه ومل يقَدموا له هديةًفاحتقَ". كيف يخلِّصنا هذا؟:"بليعالَ فقالوا

  شاوِل ينقذ مدينة يابيش
11 
1لَ علَى يابيِش ِجلعادزوينُّ ونمالع ناحاش ِعدوص .لناحاش أهِل يابيش فقالَ مجيع":لك دعبستا فنهدلنا ع اقطَع ."
". يِر كُلِّ عٍني يمنى لكُم وجعِل ذلك عارا علَى مجيِع إسرائيلَبتقو. ذا أقطَع لكُم:"فقالَ هلُم ناحاش العموين2ُّ
3يابيش يوخش خوِم إسرائيلَ:"فقالَ لهالً إلَى مجيِع تسرِسلَ راٍم فنةَ أيكنا سبعاتر . جخرنا نلِّصخي نم دفإنْ مل يوج

لَ وتكلَّموا4". إلَيكِة شاولُ إلَى ِجبعسافجاَء الركَووب مهعِب أصواتكُلُّ الش فَععِب، فرذا الكالِم يف آذاِن الش  .
. فقَصوا علَيِه كالم أهِل يابيش". ما بالُ الشعِب يبكونَ؟:"وإذا بشاولَ آٍت وراَء البقَِر ِمن احلَقِل، فقالَ شاول5ُ
فأخذَ فدانَ بقٍَر وقَطَّعه، وأرسلَ إلَى كُلِّ 7. حمي غَضبه ِجدافحلَّ روح اِهللا علَى شاولَ عندما ِمسع هذا الكالم و6

فوقَع رعب الرب ". من ال يخرج وراَء شاولَ ووراَء صموئيلَ، فهكذا يفعلُ ببقَِرِه:"تخوِم إسرائيلَ بيِد الرسِل قائالً
م يف بازق، فكانَ بنو إسرائيلَ ثَالثَ ِمئَِة ألٍف، وِرجالُ يهوذا ثَالثني وعده8. علَى الشعِب، فخرجوا كرجٍل واِحٍد

غَدا عندما تحمى الشمس يكونُ لكُم : هكذا تقولونَ ألهِل يابيش ِجلعاد:"وقالوا للرسِل الذين جاءوا9. ألفًا
الصففَِرحوا". خ روا أهلَ يابيشلُ وأخبسى الروقالَ أه10. فأتكُلِّ :"لُ يابيش بسلونَ بنا حفتفع إلَيكُم جخرا نغَد

ِنكُميف أعي نحسما ي."  



11 نيونيمبوا العربِح وضِر الصسح لَِّة ِعندلوا يف وسِط املَحخٍق، ودثَالثَ ِفر عبلَ الشعلَ جِد أنَّ شاووكانَ يف الغ
هارالن ميى ححت .ب اوالذينعاثناِن م مِمنه بقى مل يتوا حتتقوا تش. 

  تثبيت شاوِل ملكًا
فقالَ 13". هِل شاولُ يمِلك علَينا؟ ايتوا بالرجاِل فنقتلهم: من هم الذين يقولونَ:"وقالَ الشعب لصموئيل12َ 
  ".ع الرب خالصا يف إسرائيلَال يقتلْ أحد يف هذا اليوِم، ألنه يف هذا اليوِم صن:"شاولُ
فذَهب كُلُّ الشعِب إلَى اِجللجاِل 15". هلُموا نذهب إلَى اِجللجاِل ونجدد هناك املَملكَةَ:"وقالَ صموئيلُ للشعِب14

الرب ٍة أمامسالم ذَبائح حوا هناكيف اِجللجاِل، وذَب الرب لَ أمامشاو لَّكوا هناكِرجاِل . وم لُ ومجيعشاو هناك وفَِرح
  .إسرائيلَ ِجدا

  خطاِب صموئيِل الوداعي
12 
واآلنَ هوذا 2. هأنذا قد ِمسعت لصوِتكُم يف كُلِّ ما قُلتم يل وملَّكت علَيكُم مِلكًا: "صموئيلُ لكُلِّ إسرائيلَ وقال1َ

كُممشي أمامي و. املَِلك ،وِشبت ا أنا فقد ِشختوأمإلَى هذا . هوذا أبنائي معكُم منذُ ِصباي كُمأمام وأنا قد ِسرت
ثَور من أخذت؟ وِحمار من أخذت؟ ومن ظَلَمت؟ ومن : هأنذا فاشهدوا علَي قُدام الرب وقُدام مسيِحِه3. اليوِم

مل تظِلمنا وال سحقتنا وال أخذت ِمن :"فقالوا4". رد لكُم؟سحقت؟ وِمن يِد من أخذت ِفديةً ُألغضي عيني عنه، فأ
". شاِهد الرب علَيكُم وشاِهد مسيحه اليوم هذا، أنكُم مل ِجتدوا بيدي شيئًا: "فقالَ هلُم5". يِد أحٍد شيئًا

فاآلنَ 7. ، وأصعد آباَءكُم ِمن أرِض ِمصرالرب الذي أقام موسى وهارونَ:"وقالَ صموئيلُ للشعِب6". شاِهد:"فقالوا
ومع آبائكُم ها معكُمعناليت ص قوِق الربجبميِع ح الرب أمام كُم8. امثُلوا فأُحاِكم خروص إلَى ِمصر ا جاَء يعقوبلَم
فلَما نسوا 9. أسكَناهم يف هذا املَكاِنآباؤكُم إلَى الرب، أرسلَ الرب موسى وهارونَ فأخرجا آباَءكُم ِمن ِمصر و

مبوهفحار ِلِك موآبِد مولي ،نيِد الِفِلسطينيولي ،يِش حاصورئيِس جرا رِد سيسلي مهباع ،مهإلَه خوا 10. الربرفص
. آلنَ أنِقذنا ِمن يِد أعدائنا فنعبدكفا. أخطأنا ألننا تركنا الرب وعبدنا البعليم والعشتاروثَ: إلَى الرب وقالوا

11آِمنني مكَنتفس لكُموح الذين ِد أعدائكُمي ِمن موئيلَ، وأنقَذَكُموص فتاحدانَ ويلَ وبعبري لَ الربا 12. فأرسولَم
فاآلنَ هوذا 13. والرب إلَهكُم مِلكُكُم. علَينا مِلكال بِل يمِلك : رأيتم ناحاش مِلك بين عمونَ آتيا علَيكُم، قُلتم يل

إِن اتقَيتم الرب وعبدتموه وِمسعتم 14. املَِلك الذي اخترتموه، الذي طَلَبتموه، وهوذا قد جعلَ الرب علَيكُم مِلكًا
وإنْ مل تسمعوا 15. الذي يمِلك علَيكُم وراَء الرب إلَِهكُمصوته ومل تعصوا قَولَ الرب، وكُنتم أنتم واملَِلك أيضا 

كما علَى آبائكُم علَيكُم الرب دي تكُن ،لَ الربقَو ميتصبِل ع الرب ا وانظُروا هذا 16. صوتفاآلنَ امثُلوا أيض
ِنكُمأعي أمام الرب لُهفعالذي ي العظيم 17. األمرصادا أما هو حطَرا ومعودعطي رفي ي أدعو الرب؟ فإناِحلنطَِة اليوم 

فدعا صموئيلُ الرب 18". فتعلَمونَ وترونَ أنه عظيم شركُم الذي عِملتموه يف عينِي الرب بطَلَِبكُم ألنفُِسكُم مِلكًا
  .ِب الرب وصموئيلَ ِجداوخاف مجيع الشع. فأعطَى رعودا ومطَرا يف ذلك اليوِم



حتى ال نموت، ألننا قد أضفنا إلَى مجيِع خطايانا  صلِّ عن عبيِدك إلَى الرب إلَِهك:"وقالَ مجيع الشعِب لصموئيل19َ
هذا الشر، ولكن ال حتيدوا عن إنكُم قد فعلتم كُلَّ . ال ختافوا:"فقالَ صموئيلُ للشعِب20". شرا بطَلَِبنا ألنفُِسنا مِلكًا

 ،بكُلِّ قُلوبكُم دوا الرببِل اعب ،ها باِطلَةٌ. وال حتيدوا21الربنِقذُ، ألنوال ت فيدوراَء األباطيِل اليت ال ت ألنَّ ذلك .
وأما أنا فحاشا يل 23. لكُم له شعباألنه قد شاَء الرب أنْ يجع. ألنه ال يترك الرب شعبه ِمن أجِل اِمسِه العظيِم22

قيماملُست اِلحالص الطريق كُملِّمبِل أُع ،أجِلكُم الِة ِمنعن الص فأكُف 24. أنْ أُخِطئَ إلَى الرب قوا الربما اتإن
معكُم هظَّمالذي ع بِل انظُروا ِفعله ،كُلِّ قُلوبكُم ِة ِمنباألمان دوهم 25. واعبِلكونَ أنت كُما فإنرش ملتوإنْ فع

  ".ومِلكُكُم مجيعا
  صموئيِل يوبخ شاول

13 
واختار شاولُ لنفِسِه ثَالثَةَ آالٍف ِمن إسرائيلَ، فكانَ 2. كانَ شاولُ ابن سنٍة يف ملِكِه، وملك سنتِني علَى إسرائيل1َ

بويف ج لَ يف ِمخماسألفاِن مع شاونيامنيِة بكانَ مع يوناثانَ يف ِجبع يِت إيلَ، وألفِل ب . ملهعِب فأرسةُ الشقيا بوأم
وضرب شاولُ . وضرب يوناثانُ نصب الِفِلسطينيني الذي يف ِجبع، فسِمع  الِفِلسطينيون3َ. كُلَّ واِحٍد إلَى خيمِتِه

قد ضرب  شاولُ نصب  : "فسِمع مجيع إسرائيلَ قَوال4ً". سمِع الِعربانيونَلي:"بالبوِق يف مجيِع األرِض قائالً
نيى الِفِلسطينيإسرائيلُ لَد نا قد أنتوأيض ،نيلَ إلَى اِجللجاِل". الِفِلسطينيوراَء شاو عبالش عم5. فاجت عمجوت

نَ ألف مركَبٍة، وِستةُ آالِف فاِرٍس، وشعب كالرمِل الذي علَى شاِطئ البحِر يف الِفِلسطينيونَ ملُحاربِة إسرائيلَ، ثَالثو
ولَما رأى ِرجالُ إسرائيلَ أُم يف ضنٍك، ألنَّ الشعب 6. وصِعدوا ونزلوا يف ِمخماس  شرقي  بيِت  آِونَ. الكَثرِة

وبعض الِعربانيني عبروا اُألردنَّ إلَى أرِض 7. والصخوِر والصروِح واآلباِرتضايق، اختبأ الشعب يف املَغاِيِر والغياِض 
وِجلعاد جاد .وراَءه دععِب ارتيف اِجللجاِل وكُلُّ الش عدلُ بوكانَ شاو.  

8 عبموئيلُ إلَى اِجللجاِل، والشموئيلَ، ومل يأِت صميعاِد ص بساٍم حةَ أيكَثَ سبعفمعنه قفقالَ 9. تفَر
وكانَ لَما انتهى ِمن إصعاِد املُحرقَِة إذا صموئيلُ 10. فأصعد املُحرقَةَ". قَدموا إلَي املُحرقَةَ وذَبائح السالمِة:"شاولُ

باِركَهلُ لِلقائِه ليشاو قِبلٌ، فخرجموئيل11ُ. م؟:"فقالَ صلتلُ". ماذا فعفقالَ شاو" :قد ألن عبأنَّ الش ي رأيت
 ،عونَ يف ِمخماسمجتونَ ماِم امليعاِد، والِفِلسطينيمل تأِت يف أي ي، وأنتنع ق12تفَرونَ : فقُلتِرتلُ الِفِلسطينياآلنَ ي

قد : " صموئيلُ لشاولَفقال13َ". إلَي إلَى اِجللجاِل ومل أتضرع إلَى وجِه الرب، فتجلَّدت وأصعدت املُحرقَةَ
قتملكَتك علَى إسرائيلَ إلَى األبِد! احنَمم تقد ثَب اآلنَ كانَ الرب ها، ألن كراليت أم إلَِهك ةَ الربمل حتفَظْ وصي .
14ال تقوم كملكَتا اآلنَ فموأم . هرقَلِبِه، وأم بسالً حجفِسِه رلن الرب بخعِبِهقد انتعلَى ش أنْ يترأَّس الرب .

بِه الرب كرمل حتفَظْ ما أم ك15". ألننيامنيِة باِجللجاِل إلَى ِجبع ِمن ِعدموئيلُ وصص وقام . عبلُ الششاو دوع
  .املَوجود معه نحو ِست ِمئَِة رجٍل
  شعِب إسرائيِل بدون أسلحة



. ابنه والشعب املَوجود معهما مقيمني يف ِجبِع بنيامني، والِفِلسطينيونَ نزلوا يف ِمخماسوكانَ شاولُ ويوناثانُ 16
الِفرقَةُ الواِحدةُ توجهت يف طريِق عفرةَ إلَى أرِض . فخرج املُخربونَ ِمن محلَِّة الِفِلسطينيني يف ثَالِث ِفرٍق17

خرى توجهت يف طريِق بيِت حورونَ، والِفرقَةُ اُألخرى توجهت يف طريِق التخِم املُشِرِف والِفرقَةُ اُأل18شوعالَ، 
لئال يعملَ :"ولَم يوجد صاِنع يف كُلِّ أرِض إسرائيلَ، ألنَّ الِفِلسطينيني قالوا19. علَى وادي صبوعيم نحو البريِة

حمونَ سيفًا أو ر20". االِعرباني هوفأس لهوِمنج هكُلُّ واِحٍد ِسكَّت ددحي لكَي نيِرتلُ كُلُّ إسرائيلَ إلَى الِفِلسطينيبِل كانَ ي
 ،لهرويِس املَناسيِس21وِمعوكَِك واملَناِجِل واملُثَلَّثاِت األسناِن والفؤوِس ولتالس دودح وكانَ يف 22. عندما كلَّت

هلَ ومع يوناثانَيوِم احلَرِب أنعِب الذي مع شاوِد مجيِع الشبي محوال ر سيف دلَ .  مل يوجمع شاو ِجدو هعلَى أن
  .وخرج حفَظَةُ الِفِلسطينيني إلَى معبِر ِمخماس23. ويوناثانَ ابِنِه

  يوناثان يهاجم الفلسطينيني
14 
". تعالَ نعبر إلَى حفَظَِة الِفِلسطينيني الذين يف ذلك العِرب: " حاِمِل ِسالِحِهويف ذاِت يوٍم قالَ يوناثانُ بن شاولَ للغالِم1

أباه خِبرِمئَِة 2. ومل ي ِست حون الذي معه عبِة اليت يف ِمغرونَ، والشانمالر ةَ حتتِف ِجبعا يف طَرقيملُ موكانَ شاو
ومل يعلَِم . إخيابود بِن فينحاس بِن عايل، كاِهن الرب يف شيلوه كانَ الِبسا أفوداوأخيا بن أخيطوب، أخي 3. رجٍل

بأنَّ يوناثانَ قد ذَه عبهِذِه 4. الش ٍة ِمنخرص ِسن نيفَظَِة الِفِلسطينيها إلَى حرعبيوناثانُ أنْ ي سماملَعاِبِر اليت الت نيوب
خرص ِة وِسنِة اِجلهالواِحد ِة، واسماِجله ِتلك ٍة ِمن"يصى " بوصاُألخر واسم"هإلَى 5". سن مودع الواِحد نوالس

لَ ِجبعِقابإلَى اجلَنوِب م رواآلخ ،لَ ِمخماسِقابماِل مالِم حاِمِل ِسالِحِه6. الشفقالَ يوناثانُ للغ": فإلَى ص رعبتعالَ ن
فقالَ له حاِملُ 7". ، لَعلَّ اَهللا يعملُ معنا، ألنه ليس للرب ماِنع عن أنْ يخلِّص بالكَثِري أو بالقَليِلهؤالِء الغلِف

هوذا نحن نعبر إلَى القَوِم ونظِهر :"فقالَ يوناثان8ُ". هأنذا معك حسب قَلِبك. تقَدم. اعملْ كُلَّ ما بقَلِبك:"ِسالِحِه
فإنْ قالوا لنا هكذا9. نا هلُمأنفُس :ِصلَ إلَيكُمى ندوموا حت .إليِهم دصعكاِننا وال نيف م ِقفولكن إنْ قالوا 10. ن
فأظهرا أنفُسهما لصف 11". نصعد، ألنَّ الرب قد دفَعهم ليِدنا، وهِذِه هي العالمةُ لنا. اصعدوا إلَينا:هكذا

نيونَ. الِفِلسطينيبأوا فيها: "فقالَ الِفِلسطينيالثُّقوِب اليت اخت ونَ خاِرجونَ ِمن12". هوذا الِعرباني فِرجالُ الص فأجاب
اصعد ورائي ألنَّ الرب قد :"فقالَ يوناثانُ حلاِمِل ِسالِحِه". اصعدا إلَينا فنعلِّمكُما شيئًا:"يوناثانَ وحاِملَ ِسالِحِه وقالوا

مهفَعِد إسرائيلَد13".  لييِه وِرجلَيِه وحاِملُ ِسالِحِه وراَءهديوناثانُ علَى ي ِعديوناثانَ، وكانَ حاِملُ . فص قَطوا أمامفس
لُ وراَءهقَتحِو ِنص14. ِسالِحِه يالً يف نجر ِعشرين حوها يوناثانُ وحاِملُ ِسالِحِه نبرةُ األولَى اليت ضربِت الضِف وكان
الصف واملُخربونَ ارتعدوا هم أيضا، . وكانَ ارِتعاد يف املَحلَِّة، يف احلَقِل، ويف مجيِع الشعِب15. تلَِم فداِن أرٍض

عظيم فكانَ ارِتعاد فَِت األرضجور.  
  شعِب إسرائيِل يطارد الفلسطينيني

16،نيامنيِة بلَ يف ِجبعاملُراِقبونَ لشاو ظَرفنديندبتبوا موذَه عِب الذي 17.  وإذا باجلُمهوِر قد ذابلُ للشفقالَ شاو
ِعنِدنا:"معه ِمن بذَه نوا اآلنَ وانظُروا مديِن ."عجودووا، وهوذا يوناثانُ وحاِملُ ِسالِحِه لَيسا مدفقالَ 18. فع



وفيما كانَ شاولُ يتكلَّم بعد 19.  كانَ يف ذلك اليوِم مع بين إسرائيلَألنَّ تابوت اِهللا". قَدم تابوت اِهللا:"شاولُ ألخيا
وكثُر نيلَِّة الِفِلسطينيحالذي يف م   جيجالض دلُ للكاِهِن. مع الكاِهِن، تزايفقالَ شاو":كدي لُ 20". كُفشاو وصاح

. اضِطراب عظيم ِجدا. بسيِف كُلِّ واِحٍد علَى صاِحِبِهومجيع الشعِب الذي معه وجاءوا إلَى احلَرِب، وإذا 
والِعربانيونَ الذين كانوا مع الِفِلسطينيني منذُ أمِس وما قَبله، الذين صِعدوا معهم إلَى املَحلَِّة ِمن حوالَيِهم، صاروا 21

ع ِرجاِل إسرائيلَ الذين اختبأوا يف جبِل أفراِيم أنَّ وِمسع مجي22. هم أيضا مع إسرائيلَ الذين مع شاولَ ويوناثانَ
وعبرِت احلَرب . فخلَّص الرب إسرائيلَ يف ذلك اليوِم23. الِفِلسطينيني هربوا، فشدوا هم أيضا وراَءهم يف احلَرِب

  .إلَى بيِت آِونَ
  يوناثان يأكِل عسالً

24ِرجالُ إسرائيلَ يف ذلك كنقائالًوض عبالش لَّفلَ حا إلَى املساِء :" اليوِم، ألنَّ شاوبزلُ الذي يأكُلُ خجلعونٌ الرم
وجاَء كُلُّ الشعِب إلَى الوعِر وكانَ عسلٌ علَى وجِه 25. فلم يذُق مجيع الشعِب خبزا". حتى أنتِقم ِمن أعدائي

. وعر إذا بالعسِل يقطُر ومل يمد أحد يده إلَى فيِه، ألنَّ الشعب خاف ِمن القَسِمولَما دخلَ الشعب ال26. احلَقِل
27 دِل ورسيف قَطِر الع هسِدِه وغَمِة اليت بيابشالن فطَر دفم ،عبالش أبوه حلَفعندما است عسما يوناثانُ فلم يوأم

إلَى فيِه فاست هدييناهع تعِب وقال28َ. نارالش ِمن واِحد لفًا قائالً:"فأجابح عبالش أبوك لَّفلُ  : قد حجلعونٌ الرم
ا اليومبزالذي  يأكُلُ خ .عبفقالَ يوناثان29ُ". فأعيا الش":أيب األرض ري . قد كدألن ينايع تناراست اُنظُروا كيف

قَليالً ِمن ِلذُقتسِت اآلنَ 30.  هذا العدوا؟ أما كانِة أعدائِهِم اليت وجغَنيم ِمن عبالش لو أكلَ اليوم باحلَري فكم
  .وأعيا الشعب ِجدا. فضربوا يف ذلك اليوِم الِفِلسطينيني ِمن ِمخماس إلَى أيلون31َ". ضربةٌ أعظَم علَى الِفِلسطينيني؟

32الش ِموثارعلَى الد عبحوا علَى األرِض وأكلَ الشجوالً، وذَبا وعقَرا وبمذوا غَنِة، فأخنيمعلَى الغ عب .
33لَ قائلنيروا شاوِم: "فأخببأكِلِه علَى الد خِطئُ إلَى الربي عبفقالَ". هوذا الش":مرتاآلنَ . قد غَد حِرجوا إلَيد

تفَرقوا بني الشعِب وقولوا هلُم أنْ يقَدموا إلَي كُلُّ واِحٍد ثَوره وكُلُّ واِحٍد شاته، :"قالَ شاولُو34". حجرا كبريا
ِة فقَدم مجيع الشعِب كُلُّ واِحٍد ثَوره بيِدِه يف ِتلك اللَّيلَ". واذبحوا ههنا وكُلوا وال تخِطئوا إلَى الرب بأكِلكُم مع الدِم

حوا هناك35. وذَبا للربحذبلُ مى شاونوب .ا للربحذبنياِنِه مبب عرالذي ش.  
افعلْ كُلَّ ما :"فقالوا". لنِرتلْ وراَء الِفِلسطينيني ليالً وننهبهم إلَى ضوِء الصباِح وال نبِق ِمنهم أحدا:"وقالَ  شاول36ُ

يكينيف ع نحسوقا". يهنا إلَى اِهللا:"لَ الكاِهن مقَدتلُ اَهللا37". لنِد :"فسألَ شاولي مهدفَع؟ أتنيوراَء الِفِلسطيني أأحنَِدر
تقَدموا إلَى هنا يا مجيع وجوِه الشعِب، واعلَموا وانظُروا مباذا : "فقالَ شاول38ُ. فلم يِجبه يف ذلك اليوِم". إسرائيلَ؟
ومل ". ألنه حي هو الرب مخلِّص إسرائيلَ، ولو كانت يف يوناثانَ ابين فإنه يموت موتا39.  اخلَطيةُ اليومكانت هِذِه

". أنتم تكونونَ يف جاِنٍب وأنا ويوناثانُ ابين يف جاِنٍب:"فقالَ جلميِع إسرائيل40َ. يكُن من يجيبه ِمن كُلِّ الشعِب
لَفقالَ الشلشاو عب":يكينيف ع نحسما ي عإلَِه إسرائيل41َ". اصن لُ للربِصدقًا:"وقالَ شاو بفأُِخذَ يوناثانُ ". ه

فقالَ شاولُ 43. فأُِخذَ يوناثانُ". ألقوا بيين وبني يوناثانَ ابين:"فقالَ شاول42ُ. وشاولُ، أما الشعب فخرجوا
فهأنذا . ذُقت ذَوقًا بطَرِف النشابِة اليت بيدي قَليلَ عسٍل:"فأخبره يوناثانُ وقالَ". لتأخِبرين ماذا فع: "ليوناثانَ



ل44ُ". أموتيايوناثانُ:"فقالَ شاو ا متوتموت كإن زيدلُ اُهللا وهكذا يفع45". هكذا ي عبفقالَ الش
حي هو الرب، ال تسقُطُ شعرةٌ ِمن رأِسِه !  العظيم يف إسرائيلَ؟ حاشاأيموت يوناثانُ الذي صنع هذا اخلَالص:"لشاولَ

ِملَ هذا اليوممع اِهللا ع هإلَى األرِض ألن ."تميوناثانَ فلم ي عبى الشد46. فافت ،نيوراِء الِفِلسطيني لُ ِمنشاو ِعدفص
كاِنِهمونَ إلَى مالِفِلسطيني بوذَه.  

47الَيِهوأخوأعدائِه ح مجيع بعلَى إسرائيلَ، وحار لُ املُلكةَ : ذَ شاوصوب لوكوم ونَ وأدوممين عوب موآب
نيوالِفِلسطيني .غَلَب هجيثُما توِد ناِهبيِه48. وحي وأنقَذَ إسرائيلَ ِمن ،ماليقع برلَ ببأٍس وضوفَع.  
  أسرة شاول

واسم 50. اسم الِبكِر مريب واسم الصغريِة ميكالُ:  يوناثانَ ويشوي وملكيشوع، وامسا ابنتيِه:وكانَ بنو شاول49َ 
وقَيس أبو شاولَ ونري أبو أبنري 51. امرأِة شاولَ أخينوعم بنت أخيمعص، واسم رئيِس جيِشِه أبينري بن نري عم شاولَ

وإذا رأى شاولُ رجالً جبارا أو ذا بأٍس . ت حرب شديدةٌ علَى الِفِلسطينيني كُلَّ أياِم شاولَوكان52. ابنا أبيئيلَ
  .ضمه إلَى نفِسِه

  الرِب يرفض شاوِل كملك
15 
.  كالِم الربواآلنَ فامسع صوت. إياي أرسلَ الرب ملَسِحك مِلكًا علَى شعِبِه إسرائيلَ:"وقالَ صموئيلُ لشاول1َ
. إني قد افتقَدت ما عِملَ عماليق بإسرائيلَ حني وقَف له يف الطريِق ِعند صعوِدِه ِمن ِمصر: هكذا يقولُ رب اجلُنوِد2
يعا، بقَرا فاآلنَ اذهب واضِرب عماليق، وحرموا كُلَّ ما له وال تعف عنهم بِل اقتلْ رجالً وامرأةً، ِطفالً ورض3

فاستحضر شاولُ الشعب وعده يف طَالِيم، ِمئَتي ألِف راِجٍل، وعشرةَ آالِف رجٍل ِمن 4". وغَنما، جمالً وِحمارا
  .يهوذا

ا ِمن وسِط العماِلقَِة اذهبوا حيدوا انِزلو:"وقالَ شاولُ للقَينيني6. ثُم جاَء شاولُ إلَى مدينِة عماليق وكمن يف الوادي5
ِمصر ِمن عوِدِهمص ين إسرائيلَ ِعندعروفًا مع مجيِع بم ملتم قد فعوأنت ،ممعه لئال أُهِلكَكُم ."القَيين وسِط  فحاد ِمن

ماليق7. عقابَِلَ ِمصراليت م إلَى شور جيئكى ميلَةَ حتوح ِمن ماليقلُ عشاو بروأ8. وض ماليقع ِلكم أجاج كمس
وعفا شاولُ والشعب عن أجاج وعن خياِر الغنِم والبقَِر والثُّنياِن واِخلراِف، 9. حيا، وحرم مجيع الشعِب حبد السيِف

  .ِة حرموهاوكُلُّ األمالِك املُحتقَرِة واملَهزولَ. وعن كُلِّ اجلَيِد، ومل يرضوا أنْ يحرموها
نِدمت علَى أني قد جعلت شاولَ مِلكًا، ألنه رجع ِمن ورائي ومل يِقم "11: وكانَ كالم الرب إلَى صموئيلَ قائال10ً

ر صموئيلُ فأُخِب. فبكَّر صموئيلُ لِلقاِء شاولَ صباحا12. فاغتاظَ صموئيلُ وصرخ إلَى الرب اللَّيلَ كُلَّه ."كالمي
لَ إلَى اِجللجاِل:"وقيلَ لهزون ربوع ا وداربصفِسِه نلن بصِل، وهوذا قد نلُ إلَى الكَرما جاَء 13". قد جاَء شاوولَم

وما هو صوت :"فقالَ صموئيل14ُ". قد أقَمت كالم الرب. مبارك أنت للرب:"صموئيلُ إلَى شاولَ قالَ له شاولُ
ِمن العماِلقَِة، قد أتوا ا، ألنَّ الشعب قد عفا :"فقالَ شاول15ُ". لغنِم هذا يف أُذُني، وصوت البقَِر الذي أنا ساِمع؟ا

إلَِهك قَِر ألجِل الذَّبِح للربِم والبنعن خياِر الغ .مناهرا الباقي فقد حل16َ". وأمموئيلُ لشاوفأُ:"فقالَ ص كُف كخِبر



أليس إذ كُنت صغريا يف عينيك ِصرت رأس :"فقالَ صموئيل17ُ". تكلَّم: "فقالَ له". مبا تكلَّم بِه الرب إلَي هِذِه اللَّيلَةَ
ةَ عماليق اذهب وحرِم اخلُطا: وأرسلك الرب يف طَريٍق وقال18َأسباِط إسرائيلَ ومسحك الرب مِلكًا علَى إسرائيلَ، 

". فلماذا مل تسمع لصوِت الرب، بِل ثُرت علَى الغنيمِة وعِملت الشر يف عينِي الرب؟19وحاِرم حتى يفنوا؟ 
إني قد ِمسعت لصوِت الرب وذَهبت يف الطريِق اليت أرسلَين فيها الرب وأتيت بأجاج :"فقالَ شاولُ لصموئيل20َ
فأخذَ الشعب ِمن الغنيمِة غَنما وبقَرا، أوائلَ احلَراِم ألجِل الذَّبِح للرب إلَِهك يف 21. ِك عماليق وحرمت عماليقمِل

  : فقالَ صموئيل22ُ". اِجللجاِل
  هِل مسرةُ الرب باملُحرقاِت"

  والذَّبائِح كما باسِتماِع صوِت الرب؟      

  ،سِتماع أفضلُ ِمن الذَّبيحِةهوذا اِلا

  .واإلصغاُء أفضلُ ِمن شحِم الِكباِش      

  ،ألنَّ التمرد كخطيِة الِعرافَِة23

  .والِعناد كالوثَِن والترافيِم 

  ِّألنك رفَضت كالم الرب

 ."رفَضك ِمن املُلِك 

. ديت قَولَ الرب وكالمك، ألني ِخفت ِمن الشعِب وِمسعت لصوِتِهمأخطأت ألني تع:"فقالَ شاولُ لصموئيل24َ
25للرب دعي فأسجم يت وارِجعطيخ ل26َ". واآلنَ فاغِفرموئيلُ لشاوفقالَ ص:" فَضتر كألن معك ال أرِجع

ودار صموئيلُ ليمضي، فأمسك بذَيِل جبِتِه 27". لَكالم الرب، فرفَضك الرب ِمن أنْ تكونَ مِلكًا علَى إسرائي
قموئيل28ُ. فامنَزص فقالَ له":ِمنك ريالذي هو خ عطيها لصاِحِبكوي اليوم ملكَةَ إسرائيلَ عنكم الرب قزمي .
29مندا ليليس إنسان هألن ،مندوال ي كِذبإسرائيلَ ال ي صيحا نفقال30َ". وأيض":قد أخطأت . واآلنَ فأكِرمين أمام

إلَِهك للرب دعي فأسجم إسرائيلَ، وارِجع عيب وأماميوِخ شلُ 31". ششاو دلَ، وسجموئيلُ وراَء شاوص عجفر
للرب.  
حقا قد زالَت مرارةُ :" أجاجوقالَ. فذَهب إليِه أجاج فِرحا". قَدموا إلَي أجاج مِلك عماليق:"وقالَ صموئيل32ُ

فقَطَع صموئيلُ أجاج أمام ". كما أثكلَ سيفُك النساَء، كذلك تثكلُ أُمك بني النساِء:"فقالَ صموئيل33ُ". املوِت
ولَم يعد 35.  شاولَوذَهب صموئيلُ إلَى الرامِة، وأما شاولُ فصِعد إلَى بيِتِه يف ِجبعِة34. اِجللجاِل الرب يف

 .والرب نِدم ألنه ملَّك شاولَ علَى إسرائيلَ. صموئيلُ لرؤيِة شاولَ إلَى يوِم موِتِه، ألنَّ صموئيلَ ناح علَى شاولَ

  داود ملكًا صموئيِل ميسح
16 
 أنْ يمِلك علَى إسرائيلَ؟ ِامأل قَرنك دهنا حتى متى تنوح علَى شاولَ، وأنا قد رفَضته عن:"فقالَ الرب لصموئيل1َ

كيف أذهب؟ إنْ ِمسع شاولُ : "فقالَ صموئيل2ُ". وتعالَ أُرِسلك إلَى يسى البيتلَحمي، ألني قد رأيت يل يف بنيِه مِلكًا



وادع يسى إلَى الذَّبيحِة، وأنا أُعلِّمك 3. ألذبح للربقد ِجئت : خذْ بيِدك ِعجلَةً ِمن البقَِر وقُلْ:"فقالَ الرب". يقتلين
عماذا تصن .عنه يلَ الذي أقولُ لك حيِت لَحٍم4". وامسوجاَء إلَى ب الرب موئيلُ كما تكلَّملَ صففَع . يوخش دعفارت

تقَدسوا وتعالَوا معي إلَى . قد ِجئت ألذبح للرب. مسال:"فقال5َ". أسالم مجيئُك؟:"املدينِة ِعند اسِتقباِلِه وقالوا
". إنَّ أمام الرب مسيحه:"وكانَ لَما جاءوا أنه رأى أليآب، فقال6َ. وقَدس يسى وبنيِه ودعاهم إلَى الذَّبيحِة". الذَّبيحِة

ألنَّ اإلنسانَ . ألنه ليس كما ينظُر اإلنسانُ. امِتِه ألني قد رفَضتهال تنظُر إلَى منظَِرِه وطوِل ق:"فقالَ الرب لصموئيل7َ
وهذا أيضا مل :"فدعا يسى أبيناداب وعبره أمام صموئيلَ، فقال8َ". ينظُر إلَى العينِني، وأما الرب فإنه ينظُر إلَى القَلِب

الرب رهخت9". يى شسي ربةَ، فقالَوعم":الرب رهختا مل يموئيلَ، 10". وهذا أيضص ةَ أمامبعنيِه السى بسي ربوع
بقي بعد :"فقالَ". هِل كملوا الِغلمانُ؟:"وقالَ صموئيلُ ليسى11". الرب مل يختر هؤالِء:"فقالَ صموئيلُ ليسى

منى الغرعوهوذا ي ،غريىفقا". الصسموئيلُ ليى يأيتَ إلَى ههنا:"لَ صحت جِلسنا ال نلَ 12". أرِسلْ وأِت بِه، ألنفأرس
فأخذَ صموئيلُ 13". قُِم امسحه، ألنَّ هذا هو:"فقالَ الرب. وكانَ أشقَر مع حالوِة العينِني وحسن املَنظَِر. وأتى بِه

ثُم قام صموئيلُ وذَهب . وحلَّ روح الرب علَى داود ِمن ذلك اليوِم فصاِعدا. ِهقَرنَ الدهِن ومسحه يف وسِط إخوِت
  .إلَى الرامِة

  داود يف خدمة شاول
14ِل الربِقب ديٌء ِمنر روح هتغلَ، وبِعنِد شاو ِمن الرب روح ب15. وذَهلَ لهشاو بيدديٌء :"فقالَ عر هوذا روح
ِمنكتبغِل اِهللا يبالعوِد16.  ِقب ربالض حِسنٍل يجشوا علَى رفَتأنْ ي هامقُد هبيدنا عدسي رويكونُ إذا كانَ . فليأم

ِدِه فتطيببي ضِربي هِل اِهللا، أنِقب ديُء ِمنالر وحالر بيِدِه17". علَيكلُ لعفقالَ شاو":الً يجانظُروا يل ر ربالض حِسن
الِغلماِن وقال18َ". وأتوا بِه إلَي ِمن واِحد فأجاب": اربوهو ج ،ربالض حِسني لَحمييتى البسا ليابن هوذا قد رأيت

معه ميلٌ، والربلٌ ججور رٍب، وفَصيحلُ حجى يقول19ُ". بأٍس ورسالً إلَى يسلُ رلَ شاوأرِسلْ إ:"فأرس دداو لَي
فأخذَ يسى ِحمارا حاِمالً خبزا وِزق مخٍر وجدي ِمعزى، وأرسلها بيِد داود ابِنِه إلَى 20". ابنك الذي مع الغنِم

سى فأرسلَ شاولُ إلَى ي22. فجاَء داود إلَى شاولَ ووقَف أمامه، فأحبه ِجدا وكانَ له حاِملَ ِسالٍح21. شاولَ
وكانَ عندما جاَء الروح ِمن ِقبِل اِهللا علَى شاولَ أنَّ داود 23". ليِقف داود أمامي ألنه وجد ِنعمةً يف عيني:"يقولُ

  .أخذَ العود وضرب بيِدِه، فكانَ يرتاح شاولُ ويطيب ويذهب عنه الروح الرديُء
  داود وجليات

17 
. لِفِلسطينيونَ جيوشهم للحرِب، فاجتمعوا يف سوكوه اليت ليهوذا، ونزلوا بني سوكوه وعزيقَةَ يف أفَِس دميموجمع ا1
وكانَ الِفِلسطينيونَ 3. البطِم، واصطَفّوا للحرِب لِلقاِء الِفِلسطينيني واجتمع شاولُ وِرجالُ إسرائيلَ ونزلوا يف وادي2

فخرج رجلٌ مباِرز ِمن جيوِش 4.  علَى جبٍل ِمن هنا، وإسرائيلُ وقوفًا علَى جبٍل ِمن هناك، والوادي بينهموقوفًا
 ،ٍع وِشربأذر ِست طولُه ،تج ِمن ،لياتج هامس نيا 5الِفِلسطينيا ِدرعحاٍس، وكانَ الِبسن وعلَى رأِسِه خوذَةٌ ِمن

فيرشحاٍس، حةُ آالِف شاِقِل نمسرِع خزنَ الدكِتفَيِه، 6ا، وو نيحاٍس بن حاٍس علَى ِرجلَيِه، وِمزراقرموقا نوج



7هاممشي قُدرِس كانَ يديٍد، وحاِملُ التِمئَِة شاِقِل ح ِحمِه ِستوِسنانُ ر ،اجنيسِل النوِحمِه كنى 8. وقَناةُ روناد قَففو
فوفلَ؟ اختاروا : " إسرائيلَ وقالَ هلُمصلشاو بيدم عوأنت ،رِب؟ أما أنا الِفِلسطيينصطَفّوا للحجونَ لتملاذا ختر

ِرتلْ إلَيالً وليجر 9. ألنفُِسكُمتصريونَ أنت هلتأنا علَيِه وقَت رتا، وإنْ قَدبيدلكُم ع صريلَين نقتين ويحاِربأنْ ي رم فإنْ قَد
". أعطوين رجالً فنتحارب معا. أنا عيرت صفوف إسرائيلَ هذا اليوم:"وقالَ الِفِلسطيين10". لنا عبيدا وختِدموننا

  .ولَما ِمسع شاولُ ومجيع إسرائيلَ كالم الِفِلسطيين هذا ارتاعوا وخافوا ِجدا11
وكانَ الرجلُ يف أياِم . ن بيِت لَحِم يهوذا الذي امسه يسى وله ثَمانيةُ بننيوداود هو ابن ذلك الرجِل األفرايتِّ ِم12

وأمساُء بنيِه الثَّالثَِة . وذَهب بنو يسى الثَّالثَةُ الِكبار وتِبعوا شاولَ إلَى احلَرِب13. شاولَ قد شاخ وكِبر بني الناِس
والثَّالثَةُ الِكبار ذَهبوا . وداود هو الصغري14. ليآب الِبكر، وأبيناداب ثانيِه، وشمةُ ثاِلثُهماأ: الذين ذَهبوا إلَى احلَرِب

  .وأما داود فكانَ يذهب ويرِجع ِمن ِعنِد شاولَ ليرعى غَنم أبيِه يف بيِت لَحٍم15. وراَء شاولَ
16 ِقفوي ميتقَد اوكانَ الِفِلسطيينيوم عنيا ومساًء أربابِنِه17. صباح دى لداوسهذا :"فقالَ ي إيفَةً ِمن ِتكذْ إلخوخ

ِتكلَِّة إلَى إخوإلَى املَح اخلُبزاِت واركُض رئيِس  وهِذِه18. الفَريِك، وهِذِه العشمها لراجلُِنب قَد الِقطعاِت ِمن رالعش
وكانَ شاولُ وهم ومجيع ِرجاِل إسرائيلَ يف وادي البطِم 19". ك وخذْ ِمنهم عربونااأللِف، وافتِقد سالمةَ إخوِت

نيحاِربونَ الِفِلسطينيي. 

وذَهب كما أمره يسى، وأتى إلَى اِملتراِس، واجلَيش خاِرج إلَى  فبكَّر داود صباحا وترك الغنم مع حاِرٍس، وحمل20َ
فترك داود األمِتعةَ اليت معه 22. واصطَف إسرائيلُ والِفِلسطينيونَ صفا مقابَِلَ صف21. اِف وهتفوا للحرِباِلاصِطف

وفيما هو يكلِّمهم إذا برجٍل مباِرٍز امسه 23. بيِد حاِفِظ األمِتعِة، وركَض إلَى الصف وأتى وسألَ عن سالمِة إخوِتِه
ومجيع ِرجاِل 24. يات الِفِلسطيين ِمن جت، صاِعد ِمن صفوِف الِفِلسطينيني وتكلَّم ِمبثِل هذا الكالِم، فسِمع داودجل

ر إسرائيلَ أرأيتم هذا الرجلَ الصاِعد؟ ليعي:"فقالَ ِرجالُ إسرائيل25َ. إسرائيلَ لَما رأَوا الرجلَ هربوا ِمنه وخافوا ِجدا
ا يف إسرائيلَ! هو صاِعدرأبيِه ح يتلُ بجعوي ،هعطيِه بنتزيالً، ويى جِغن غنيِه املَِلكي لُهقتلَ الذي يجفيكونُ أنَّ الر."  

، ويزيلُ العار عن إسرائيلَ؟ ماذا يفعلُ للرجِل الذي يقتلُ ذلك الِفِلسطيين: "فكلَّم داود الرجالَ الواِقفني معه قائال26ً
كذا :"فكلَّمه الشعب ِمبثِل هذا الكالِم قائلني27". ألنه من هو هذا الِفِلسطيين األغلَف حتى يعير صفوف اِهللا احلَي؟

لُهقتِل الذي يجلُ للرفعجاِل، ف28". يمع الر هكالم أليآب راألكب أخوه وِمسع دعلَى داو أليآب بغَض ميح
ملاذا نزلت؟ وعلَى من تركت ِتلك الغنيماِت القَليلَةَ يف البريِة؟ أنا عِلمت ِكربياَءك وشر قَلِبك، ألنك إنما نزلت :"وقالَ

ى احلَربتر 29". لكَيد؟:"فقالَ داواآلنَ؟ أما هو كالم ِملتِمبثِل و30". ماذا ع وتكلَّم ،رآخ حوِعنِدِه ن َّلَ ِمنوحت
وسِمع الكالم الذي تكلَّم بِه داود وأخبروا بِه أمام شاولَ، 31. هذا الكالِم، فرد له الشعب جوابا كاجلَواِب األوِل

هرحضل32َ. فاستلشاو دِبِه:"فقالَ داوبٍد بسأح سقُطْ قَلبال ي.هذا الِفِلسطيين حاِربوي بذهي كبدفقالَ 33".  ع
دلُ لداوشاو":رٍب منذُ ِصباهلُ حجوهو ر غُالم كألن هحاِربلت إلَى هذا الِفِلسطيين بأنْ تذه طيعفقالَ 34". ال تست
فخرجت وراَءه وقَتلته 35وأخذَ شاةً ِمن القَطيِع،  كانَ عبدك يرعى ألبيِه غَنما، فجاَء أسد مع دب:"داود لشاولَ

هلتفقَت هبترذَقِنِه وض ِمن هكتأمس علَي ا قامفيِه، ولَم ها ِمنا36. وأنقَذتمجيع بوالد داألس كبدلَ عوهذا . قَت



ص ريقد ع هما، ألنيكونُ كواِحٍد ِمنه األغلَف الِفِلسطييناِهللا احلَي 37". فوفدِد :"وقالَ داوي الذي أنقَذَين ِمن الرب
ِد هذا الِفِلسطييني نِقذُين ِمنهو ي بِد الدي ِد وِمناألس ."دلُ لداوفقالَ شاو":معك كُِن الربولي ب38". اذه سوألب

فتقَلَّد داود بسيِفِه فوق ثياِبِه وعزم أنْ 39.  رأِسِه، وألبسه ِدرعاشاولُ داود ثيابه، وجعلَ خوذَةً ِمن نحاٍس علَى
برقد ج كُنمل ي هألن ،مشيلَ. يلشاو دا:"فقالَ داوري مل أُجِذِه، ألن أنْ أمشي ال أقِدر ."عنه دها داوعزون .

40خ له بخِدِه، وانتبي صاهذَ عيف وأخ أي ،عاِة الذي لهلها يف ِكنِف الرعالوادي وج لٍس ِمنٍة مةَ ِحجارمس
الِفِلسطيين حون مِدِه وتقَدبي هرِس 41. اِجلراِب، وِمقالعلُ حاِملُ التجوالر دإلَى داو برا واقتِذاِهب الِفِلسطيين بوذَه

ه42. أمامالِفِلسطيين ظَرا نميلَ املَنظَِرولَمج ا وأشقَركانَ غُالم هألن هحقَراست د43.  ورأى داو فقالَ الِفِلسطيين
دلداو":بِعصي تأيت إلَي كى أنحت لِّي أنا كلبِتِه". ؟ألَعبآِله دداو الِفِلسطيين ن44. ولَعدلداو تعالَ :"وقالَ الِفِلسطيين

أنت تأيت إلَي بسيٍف وبرمٍح وبترٍس، : "فقالَ داود للِفِلسطيين45". مك لطُيوِر السماِء ووحوِش البريِةإلَي فأُعطي لَح
مهرتيع فوِف إسرائيلَ الذيناجلُنوِد إلَِه ص بباسِم ر 46. وأنا آيت إلَيك لُكدي، فأقتيف ي الرب كحِبسي هذا اليوم

رأس وأقطَعك . هكُلُّ األرِض أن اناِت األرِض، فتعلَمويلطُيوِر السماِء وح هذا اليوم نييِش الِفِلسطينيثَثَ جوأُعطي ج
وتعلَم هِذِه اجلَماعةُ كُلُّها أنه ليس بسيٍف وال برمٍح يخلِّص الرب، ألنَّ احلَرب للرب وهو 47. يوجد إلَه إلسرائيلَ

دفَعِدنايلي لِلقاِء 48". كُم فالص حون كَضور عأسر دأنَّ داو لِلقاِء داود موتقد بوذَه الِفِلسطيين ا قاموكانَ لَم
ِتِه49. الِفِلسطيينيف ِجبه الِفِلسطيين برباِملقالِع، وض ماها وررجح ذَ ِمنهإلَى الِكنِف وأخ هدي دداو دوم زفارت ،

فتمكَّن داود ِمن الِفِلسطيين باِملقالِع واحلَجِر، وضرب 50. احلَجر يف ِجبهِتِه، وسقَطَ علَى وجِهِه إلَى األرِض
لهوقَت الِفِلسطيين .دِد داوبي سيف كُنط51َ. ومل يرواخت ذَ سيفَهوأخ علَى الِفِلسطيين قَفوو دداو كَضِغمِدِه فر ِمن ه

هبِه رأس وقَطَع لهبوا. وقَتره قد مات مهاربونَ أنَّ جا رأى الِفِلسطينيفوا 52. فلَمتهوذا وهِرجالُ إسرائيلَ وي فقام
 يف طريِق شعراِيم فسقَطَت قَتلَى الِفِلسطينيني. ولَِحقوا الِفِلسطينيني حتى مجيئك إلَى الوادي، وحتى أبواِب عقرونَ

وأخذَ داود 54. ثُم رجع بنو إسرائيلَ ِمن اِلاحِتماِء وراَء الِفِلسطينيني ونهبوا محلَّتهم53. إلَى جت وإلَى عقرونَ
  .رأس الِفِلسطيين وأتى بِه إلَى أورشليم، ووضع أدواِتِه يف خيمِتِه

فقالَ ". ابن من هذا الغالم ياأبنري؟:"داود خاِرجا لِلقاِء الِفِلسطيين قالَ ألبنري رئيِس اجلَيِشولَما رأَى شاولُ 55
ريأبن":أعلَم لَست ،ها املَِلكأي ياِتك56". وحفقالَ املَِلك":المهذا الغ نم قَتِل 57". اسأِل ابن ِمن دداو عجا رولَم

ِدِهالِفِلسطيينبي الِفِلسطيين لَ ورأسشاو أمام هروأحض ريأبن ذَهل58ُ.  أخشاو ؟:"فقالَ لهيا غُالم أنت نم فقالَ ". ابن
دداو":لَحمييتى البسي بِدكع ابن."  

  غرية شاوِل من داود
18 
فأخذَه شاولُ يف 2. قَت بنفِس داود، وأحبه يوناثانُ كنفِسِهوكانَ لَما فرغَ ِمن الكالِم مع شاولَ أنَّ نفس يوناثانَ تعل1َّ

وخلَع يوناثانُ اجلُبةَ اليت 4. وقَطَع يوناثانُ وداود عهدا ألنه أحبه كنفِسِه3. ذلك اليوِم ومل يدعه يرِجع إلَى بيِت أبيِه



. كانَ يفِلح. وكانَ داود يخرج إلَى حيثُما أرسله شاول5ُ. وقَوِسِه وِمنطَقَِتِهعلَيِه وأعطاها لداود مع ثياِبِه وسيِفِه 
  .وحسن يف أعيِن مجيِع الشعِب ويف أعيِن عبيِد شاولَ أيضا. فجعله شاولُ علَى ِرجاِل احلَرِب

6قَتِل الِفِلسطيين ِمن دداو عجر حني جيئِهمم قِص وكانَ ِعندِن إسرائيلَ بالِغناِء والردمجيِع م ِمن تساَء خرجأنَّ الن ،
  :فأجابِت النساُء الالَِّعبات وقُلن7. لِلقاِء شاولَ املَِلِك بدفوٍف وبفَرٍح ومبثَلَّثاٍت

"لُ أُلوفَهشاو برض  

  . وداود ِربواِتِه 
8 ا وساَء هذا الكالملُ ِجدمى شاويِه، وقالَفاحتينيف ع":ين اُأللوفا أنا فأعطَينِربواٍت وأم دداو فقط ! أعطَني عدوب

وكانَ يف الغِد أنَّ الروح الرديَء ِمن ِقبِل اِهللا 10. فكانَ شاولُ يعاِين داود ِمن ذلك اليوِم فصاِعدا9". تبقَى له املَملكَةُ
فأشرع 11. وكانَ داود يضِرب بيِدِه كما يف يوٍم فيوٍم، وكانَ الرمح بيِد شاولَ. لبيِتاقتحم شاولَ وجن يف وسِط ا

وكانَ شاولُ يخاف داود ألنَّ 12. فتحوَّلَ داود ِمن أماِمِه مرتِني". أضِرب داود حتى إلَى احلائِط:"شاولُ الرمح وقالَ
وقد فار ،كانَ معه لَالربشاو عِب13. قالش لُ أمامدخوي جخرألٍف، فكانَ ي ئيسر له لهعوج لُ عنهشاو هدفأبع .

14معه ِقِه والربا يف مجيِع طُرفِلحم د15. وكانَ داوِمنه ا فِزعِجد فِلحم هلُ أنا رأى شاو16. فلَم   وكانَ مجيع
  .اود ألنه كانَ يخرج ويدخلُ أمامهمإسرائيلَ ويهوذا يِحبونَ د

17دلُ لداواها امرأةً:"وقالَ شاوإي أُعطيك بريةُ ميت الكَبريهوذا ابن .الرب روبح يل ذا بأٍس وحاِرب ما كُنفإنَّ ". إن
من أنا، وما هي حيايت :"فقالَ داود لشاول18َ". ال تكُن يدي علَيِه، بِل لتكُن علَيِه يد الِفِلسطينيني:"شاولَ قالَ

وكانَ يف وقِت إعطاِء مريب ابنِة شاولَ لداود أنها أُعطيت 19". وعشريةُ أيب يف إسرائيلَ حتى أكونَ ِصهر املَِلِك؟
وقالَ 21. لَ، فحسن األمر يف عينيِهوميكالُ ابنةُ شاولَ أحبت داود، فأخبروا شاو20. لعدريئيلَ املَحويلِّ امرأةً

". تصاِهرين اليوم:"وقالَ شاولُ لداود ثانيةً". أُعطيِه إياها فتكونُ له شركًا وتكونُ يد الِفِلسطينيني علَيِه:"شاولُ
22هبيدلُ عشاو روأم" :ا قائلنيِسر داملَِل: تكلَّموا مع داو بك رهوذا قد سوكببيِدِه قد أحع ومجيع ،فاآلنَ صاِهِر . ك
ذا الكالِم23". املَِلك دداو يلَ يف أُذُنشاو بيدع فتكلَّم .دةُ املَِلِك :"فقالَ داورصاهم ِنكُميف أعي فخستهِل هو م

هكذا :"فقالَ شاول25ُ".  هذا الكالِم تكلَّم داودِمبثِل:"فأخبر شاولَ عبيده قائلني24". وأنا رجلٌ مِسكني وحقري؟
دأعداِء املَِلِك: تقولونَ لداو لِلانِتقاِم ِمن نيالِفِلسطيني ةُ املَِلِك باملَهِر، بِل ِمبئَِة غُلفٍَة ِمنرسم تلَيس ." لُ يتفَكَّروكانَ شاو

نيِد الِفِلسطينيبي دداو 26. أنْ يوِقعرفأخباملَِلك صاِهرأنْ ي دداو يينيف ع الكالم نسذا الكالِم، فح دداو هبيدومل .  ع
 امِل األيلوها 27تكمفأكم لَِفِهمبغ دى داوٍل، وأتجر يِمئَت نيالِفِلسطيني لَ ِمنوقَت هو وِرجالُه بوذَه دداو ى قامحت

وميكالُ ابنةُ . فرأَى شاولُ وعِلم أنَّ الرب مع داود28. فأعطاه شاولُ ميكالَ ابنته امرأةً. ِلِكللمِلِك ملُصاهرِة املَ
هِحبت تلَ كاناِم29. شاوكُلَّ األي دا لداودولُ عشاو وصار ،عدب دداو خافلُ يشاو وعاد.  

30نيالِفِلسطيني أقطاب حِني . وخرج اوِمنِجد هامس قَّرلَ، فتوبيِد شاومجيِع ع ِمن أكثَر فِلحي دكانَ داو روِجِهمخ. 

  شاوِل حياوِل قتِل داود
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1دلوا داوقتبيِدِه أنْ يع ومجيع هلُ يوناثانَ ابنشاو ا2. وكلَّمِجد دبداو رلَ فسشاو ا يوناثانُ بنوأم .ديوناثانُ داو رفأخب 
وأنا أخرج وأِقف 3. شاولُ أيب ملتِمس قَتلك، واآلنَ فاحتِفظْ علَى نفِسك إلَى الصباِح، وأِقم يف خفيٍة واختِبئْ:"قائالً

كوأُخِبر صريى ماذا يوأر ،أيب عنك فيِه، وأُكلِّم 4". جباِنِب أيب يف احلَقِل الذي أنتسح ديوناثانُ عن داو ا وتكلَّمن
لَ أبيِه وقالَ لها:"مع شاوِجد ةٌ لكنسح وألنَّ أعماله ،خِطئْ إلَيكمل ي هألن ،دبِدِه داوإلَى ع خِطئ املَِلك5. ال ي هفإن

لماذا تخِطئُ إلَى ف. أنت رأيت وفَِرحت. وضع نفسه بيِدِه وقَتلَ الِفِلسطيين فصنع الرب خالصا عظيما جلميِع إسرائيلَ
فدعا 7". حي هو الرب اليقتلُ:"فسِمع شاولُ لصوِت يوناثانَ، وحلَف شاول6ُ". دٍم بريٍء بقَتِل داود بال سبٍب؟

  . وما قَبلهثُم جاَء يوناثانُ بداود  إلَى شاولَ فكانَ أمامه كأمٍس. يوناثانُ داود وأخبره يوناثانُ جبميِع هذا الكالِم
وكانَ الروح 9. وعادِت احلَرب حتدثُ، فخرج داود وحارب الِفِلسطينيني وضربهم ضربةً عظيمةً فهربوا ِمن أماِمِه8

هحميِتِه وريف ب لَ وهو جاِلسعلَى شاو ِل الربِقب ديُء ِمنِد الربالي ضِربي دِدِه، وكانَ داولُ أنْ ف10. بيشاو سمالت
. يطعن داود بالرمِح حتى إلَى احلائِط، ففَر ِمن أماِم شاولَ فضرب الرمح إلَى احلائِط، فهرب داود ونجا ِتلك اللَّيلَةَ

إنْ كُنت ال :"ميكالُ امرأته قائلَةًفأخبرت داود . فأرسلَ شاولُ رسالً إلَى بيِت داود ليراِقبوه ويقتلوه يف الصباِح11
فأخذَت 13. فأنزلَت ميكالُ داود ِمن الكوِة، فذَهب هاِربا ونجا12". تنجو بنفِسك هِذِه اللَّيلَةَ فإنك تقتلُ غَدا

وأرسلَ شاولُ رسالً ألخِذ 14. ته بثَوٍبميكالُ الترافيم ووضعته يف الِفراِش، ووضعت لُبدةَ اِملعزى حتت رأِسِه وغَطَّ
فقالَت ،دداو":ريضقائال15ً". هو م دا داوورلَ ليسلُ الرلَ شاوأرس ثُم":لهأقت علَى الِفراِش لكَي دوا بِه إلَياصع ."

ملاذا خدعِتين، فأطلَقِت :"فقالَ شاولُ مليكال17َ. فجاَء الرسلُ وإذا يف الِفراِش الترافيم ولبدةُ اِملعزى حتت رأِسِه16
  ".أطِلقيين، ملاذا أقتلُِك؟: هو قالَ يل:"فقالَت ميكالُ لشاولَ". عدوي حتى نجا؟

ا يف وذَهب هو وصموئيلُ وأقام. فهرب داود ونجا وجاَء إلَى صموئيلَ يف الرامِة وأخبره بكُلِّ ما عِملَ بِه شاول18ُ
19. نايوتلُ وقيلَ لهشاو ِة:"فأُخِبراميف الر يف نايوت د20". هوذا داودالً ألخِذ داوسلُ رلَ شاوا رأوا . فأرسولَم

أخبروا و21. جماعةَ األنبياِء يتنبأونَ، وصموئيلَ واِقفًا رئيسا علَيِهم، كانَ روح اِهللا علَى رسِل شاولَ فتنبأوا هم أيضا
فذَهب هو 22. ثُم عاد شاولُ فأرسلَ رسالً ثاِلثَةً، فتنبأوا هم أيضا. شاولَ، فأرسلَ رسالً آخرين، فتنبأوا هم أيضا

 يف نايوت ها هما:"فقيلَ" أين صموئيلُ وداود؟:"أيضا إلَى الرامِة وجاَء إلَى الِبئِر العظيمِة اليت ِعند سيخو وسألَ وقالَ
فذَهب إلَى هناك إلَى نايوت يف الرامِة، فكانَ علَيِه أيضا روح اِهللا، فكانَ يذهب ويتنبأُ حتى جاَء إلَى 23". يف الرامِة

. ر كُلَّه وكُلَّ اللَّيِلفخلَع هو أيضا ثيابه وتنبأ هو أيضا أمام صموئيلَ، وانطَرح عريانا ذلك النها24. نايوت يف الرامِة
  ".أشاولُ أيضا بني األنبياِء؟: "لذلك يقولونَ
  داود ويوناثان
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ماذا عِملت؟ وما هو إمثي؟ وما هي خطييت أمام أبيك : "فهرب داود ِمن نايوت يف الرامِة، وجاَء وقالَ قُدام يوناثان1َ

. هوذا أيب ال يعملُ أمرا كبريا وال أمرا صغريا إال ويخِبرين بِه! ال متوت. حاشا":فقالَ له2". حتى يطلُب نفسي؟
إنَّ أباك قد عِلم أني قد وجدت ِنعمةً يف :"فحلَف أيضا داود وقال3َ". وملاذا يخفي عني أيب هذا األمر؟ ليس كذا



". ولكن حي هو الرب، وحيةٌ هي نفسك، إنه كخطوٍة بيين وبني املوِت.  يغتمال يعلَم يوناثانُ هذا لئال: عينيك، فقالَ
4دفقالَ يوناثانُ لداو":لك لهأفع كفسهما تقُلْ نليوناثان5َ". م دمع املَِلِك :"فقالَ داو ما أجِلسا حينغَد هرهوذا الش

قد طَلَب داود ِمني ِطلبةً : وإذا افتقَدين أبوك، فقُل6ْ. احلَقِل إلَى مساِء اليوِم الثّاِلِثولكن أرِسلين فأختِبئَ يف . لألكِل
. كانَ سالم لعبِدك. حسنا: فإنْ قالَ هكذا7. أنْ يركُض إلَى بيِت لَحٍم مدينِتِه، ألنَّ هناك ذَبيحةً سنويةً لكُلِّ العشريِة

فتعملُ معروفًا مع عبِدك، ألنك بعهِد الرب أدخلت عبدك 8. يظًا، فاعلَم أنه قد أُِعد الشر ِعندهولكن إِن اغتاظَ غَ
؟. معكوملاذا تأيت يب إلَى أبيك ،لين أنتفقالَ يوناثان9ُ". وإنْ كانَ يفَّ إمثٌ فاقت":حاشا لك ! رأنَّ الش ِلمتلو ع هألن
من يخِبرين إنْ جاوبك أبوك شيئًا :"فقالَ داود ليوناثان10َ". د ِعند أيب ليأيتَ علَيك، أفَما كُنت أُخِبرك بِه؟قد أُِع
  .فخرجا ِكالهما إلَى احلَقِل". تعالَ نخرج إلَى احلَقِل:"فقالَ يوناثانُ لداود11". قاسيا؟

12دإلَ:"وقالَ يوناثانُ لداو بومل أُرِسلْ يار دلداو ريغٍَد، فإنْ كانَ خ عدا أو بأيب ِمثلَ اآلنَ غَد رتبى اختتإسرائيلَ، م ه
 ،هئٍذ فأُخِبر13حينزيدليوناثانَ وهكذا ي لُ الربفعفهكذا ي . وأُطِلقُك كي أُخِبرحوك، فإنن رأيب الش نحسوإِن است
وال وأنا حي بعد تصنع معي إحسانَ الرب حتى ال 14. ِن الرب معك كما كانَ مع أيبوليكُ. فتذهب بسالٍم

 ،ا عن وجِه األرِض15أموتمجيع دأعداَء داو الرب قطَعي ييت إلَى األبِد، والحنيعن ب عروفَكم بِل التقطَع ."
ثُم عاد يوناثانُ واستحلَف داود مبحبِتِه له 17". ب ِمن يِد أعداِء داودليطلُِب الر:"فعاهد يوناثانُ بيت داود وقال16َ

  .ألنه أحبه محبةَ نفِسِه
ويف اليوِم الثّاِلِث تِرتلُ سريعا وتأيت إلَى 19. غَدا الشهر، فتفتقَد ألنَّ موِضعك يكونُ خاليا:"وقالَ له يوناثان18ُ
ِر اِلافِتراِقاملَوججباِنِب ح ِل، وجتِلسمالع فيِه يوم بأتي أرمي 20. ِضِع الذي اختوأنا أرمي ثَالثَةَ ِسهاٍم إلَى جاِنِبِه كأن

. ذهاهوذا السهام دونك فَجائيا، خ: فإنْ قُلت للغالِم. اذهِب التِقِط السهام: وحينئٍذ أُرِسلُ الغالم قائال21ً. غَرضا
هوذا السهام دونك : ولكن إنْ قُلت هكذا للغالِم22. ال يوجد شيٌء، حي هو الرب. فتعالَ، ألنَّ لك سالما

وأما الكالم الذي تكلَّمنا بِه أنا وأنت، فهوذا الرب بيين وبينك إلَى 23. فاذهب، ألنَّ الرب قد أطلَقَك. فصاِعدا
  ".األبِد
فجلَس املَِلك يف موِضِعِه حسب كُلِّ 25. وكانَ الشهر، فجلَس املَِلك علَى الطَّعاِم ليأكُلَ. ختبأ داود يف احلَقِلفا24

لُ ولَم يقُلْ شاو26. موِضع داود وقام يوناثانُ وجلَس أبنري إلَى جاِنِب شاولَ، وخال. مرٍة علَى مجِلٍس ِعند احلائِط
وكانَ يف الغِد الثّاين ِمن الشهِر أنَّ 27". إنه ليس طاِهرا. غَري طاِهٍر هو. لَعلَّه عاِرض: "شيئًا يف ذلك اليوِم، ألنه قالَ

فأجاب 28". ملاذا مل يأِت ابن يسى إلَى الطَّعاِم ال أمِس وال اليوم؟:"موِضع داود خال، فقالَ شاولُ ليوناثانَ ابِنِه
أطِلقين ألنَّ ِعندنا ذَبيحةَ عشريٍة يف املدينِة، : وقال29َإنَّ داود طَلَب ِمني أنْ يذهب إلَى بيِت لَحٍم، :"يوناثانُ شاولَ

يت. وقد أوصاين أخي بذلكى إخووأر عين أُفِلتفد يكينةً يف عِنعم دتمل يأِت إلَى م. واآلنَ إنْ وج ِة لذلكائد
يا ابن املُتعوِّجِة املُتمردِة، أما عِلمت أنك قد اخترت ابن :"فحمي غَضب شاولَ علَى يوناثانَ وقالَ له30". املَِلِك

واآلنَ أرِسلْ . لكَتكألنه ما دام ابن يسى حيا علَى األرِض ال تثبت أنت وال مم31يسى ِخلزِيك وِخزِي عورِة أُمك؟ 
فصابى 33". ملاذا يقتلُ؟ ماذا عِملَ؟:"فأجاب يوناثانُ شاولَ أباه وقالَ له32". وأِت بِه إلَي ألنه ابن املوِت هو



دعلَى قَتِل داو مزقد ع يوناثانُ أنَّ أباه ِلمفع ،هنطعلي هحون محلُ الريوناثانُ ع34. شاو ٍب ومل فقامغَض موِة حبن املائد
قد أخزاه ألنَّ أباه ،دعلَى داو ماغت ههِر، ألنالش ا يف اليوِم الثّاين ِمنبزيأكُلْ خ.  

35معه غريص وغُالم ،دإلَى احلَقِل إلَى ميعاِد داو باِح  أنَّ  يوناثانَ  خرجالِمِه36. وكانَ يف  الصاركُِض :"وقالَ لغ
اليت أنا راميهاالت هامِقِط الس ."هزى جاوحت همى السمر راِكض المما الغينهِم 37. وبِضِع السوإلَى م الما جاَء الغولَم

الِم ونادى يوناثانُ وراَء الغ38". أليس السهم دونك فصاِعدا؟:"الذي رماه يوناثانُ، نادى يوناثانُ وراَء الغالِم وقالَ
والغالم مل يكُن يعلَم شيئًا، وأما 39. فالتقَطَ غُالم يوناثانَ السهم وجاَء إلَى سيِدِه". ال تِقف. أسِرع. اعجلْ:"قائالً

علَماِن األمرفكانا ي د40. يوناثانُ وداووقالَ له الِم الذي لهللغ هِب: "فأعطَى يوناثانُ ِسالحلْ بِه. اذهإلَى ادخ 
وقَبلَ . الغالم ذَهب وداود قام ِمن جاِنِب اجلَنوِب وسقَطَ علَى وجِهِه إلَى األرِض وسجد ثَالثَ مراٍت41". املدينِة

دداو ى زادما مع صاِحِبِه حتكَى كُلٌّ ِمنهوب ،هما صاِحب42. كُلٌّ ِمنهدن: "فقالَ يوناثانُ لداوالٍم ألنبس با ِكلَينا اذه
فقام وذَهب، وأما يوناثانُ فجاَء ". الرب يكونُ بيين وبينك وبني نسلي ونسِلك إلَى األبِد: قد حلَفنا باسِم الرب قائلَِني

  .إلَى املدينِة
  داود يف نوب
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ملاذا أنت وحدك وليس :"داود وقالَ لهفجاَء داود إلَى نوٍب إلَى أخيماِلك الكاِهِن، فاضطَرب أخيماِلك ِعند لقاِء  1

ال يعلَم أحد شيئًا ِمن األمِر الذي  : إنَّ املَِلك أمرين بشيٍء وقالَ يل:"فقالَ داود ألخيماِلك الكاِهِن2". معك أحد؟
واآلنَ فماذا يوجد حتت يِدك؟ 3. ينَّ والفُالينَّأرسلتك  فيِه  وأمرتك  بِه، وأما  الِغلمانُ فقد عينت هلُم املَوِضع الفُال

جوددي أو املَوبزاٍت يف يخ مسوقال4َ". أعِط خ دداو الكاِهن دي، ولكن :"فأجابي لَّلٌ حتتحم بزخ دال يوج
إنَّ :"فأجاب داود الكاِهن وقالَ  له5". يوجد خبز مقَدس إذا كانَ الِغلمانُ قد حِفظوا أنفُسهم ال سيما ِمن النساِء

وهو علَى نوٍع محلَّلٌ، واليوم أيضا . النساَء قد مِنعت عنا منذُ أمِس وما قَبله ِعند خروجي، وأمِتعةُ الِغلماِن مقَدسةٌ
ك خبز إال خبز الوجوِه املَرفوع ِمن أماِم الرب لكَي يوضع فأعطاه الكاِهن املُقَدس، ألنه مل يكُن هنا6". يتقَدس باآلنيِة

وكانَ هناك رجلٌ ِمن عبيِد شاولَ يف ذلك اليوِم محصورا أمام الرب، امسه دواغُ األدومي 7. خبز سخن يف يوِم أخِذِه
 هنا حتت يِدك رمح أو سيف، ألني مل آخذْ بيدي سيفي وال أفَما يوجد:"وقالَ داود ألخيماِلك8. رئيس رعاِة شاولَ

إنَّ سيف جليات الِفِلسطيين الذي قَتلته يف وادي البطِم، ها :"فقالَ الكاِهن9". ِسالحي ألنَّ أمر املَِلِك كانَ معجالً؟
فخ ذَهأنْ تأخ األفوِد، فإنْ ِشئت لفٍب خيف ثَو لفوفهناهو م ِسواه رليس آخ هألن ،ذه ."دفقالَ داو": ،ِمثلُه دال يوج

اهأعِطين إي."  
  داود يف جت

10تِلِك جم لَ وجاَء إلَى أخيشأماِم شاو اليوِم ِمن يف ذلك بروه دداو 11. وقامله أخيش بيدفقالَ ع: 

  أليس هذا داود مِلك األرِض؟ "
  ن يغننيأليس هلذا كُ 



  :يف الرقِص قائالٍت  

لُ أُلوفَهشاو برض  

  ."وداود ِربواِتِه؟ 

12تِلِك جم أخيش ا ِمنِجد يف قَلِبِه وخاف هذا الكالم دداو عض13. فو نيباجلُنوِن ب روتظاه ،ِنِهميف أعي قلهع ريفغ
علَى م رِبشخذَ يوأخ ،ِتِهأيديِهمعلَى حلي سيلُ ريقَهبيِدِه14. صاريِع الباِب ويلع لَ :"فقالَ أخيشجنَ الروهوذا تر
  ".ألَعلِّي محتاج إلَى مجانني حتى أتيتم ذا ليتجنن علَي؟ أهذا يدخلُ بييت؟15مجنونا، فلماذا تأتونَ بِه إلَي؟ 

  
  داود يف عدالم واملصفاة

22 
واجتمع إليِه 2. فلَما ِمسع إخوته ومجيع بيِت أبيِه نزلوا إليِه إلَى هناك. هب داود ِمن هناك ونجا إلَى مغارِة عدالَّمفذ1َ

معه نحو أربِع ِمئَِة وكانَ . فكانَ علَيِهم رئيسا ،كُلُّ رجٍل متضاِيٍق، وكُلُّ من كانَ علَيِه دين، وكُلُّ رجٍل مر النفِس
ليخرج أيب وأُمي إلَيكُم حتى أعلَم ماذا يصنع :"وذَهب داود ِمن هناك إلَى ِمصفاِة موآب، وقالَ ملَِلِك موآب3. رجٍل
ال تِقم يف :"فقالَ جاد النيب لداود5 .فودعهما ِعند مِلِك موآب، فأقاما ِعنده كُلَّ أياِم إقامِة داود يف اِحلصِن4". يلَ اُهللا
  .فذَهب داود وجاَء إلَى وعِر حاِرٍث". اذهب وادخلْ أرض يهوذا. اِحلصِن

  شاوِل يقتِل كهنة نوب
6معه جالُ الذينوالر دداو رهقد اشت هلُ أنشاو األثلَِة يف. وِمسع ةَ حتتا يف ِجبعقيملُ مِدِه، وكانَ شاوبي هحمِة ورامالر 

هل يعطيكُم مجيعكُم ابن يسى : امسعوا يابنيامينيونَ:"فقالَ شاولُ لعبيِدِه الواِقفني لَديِه7. ومجيع عبيِدِه وقوفًا لَديِه
 كُلُّكُم علَي، وليس من يخِبرين حتى فتنتم8حقوالً وكُروما؟ وهل يجعلُكُم مجيعكُم رؤساَء أُلوٍف ورؤساَء ِمئاٍت، 

". بعهِد ابين مع ابِن يسى، وليس ِمنكُم من يحزنُ علَي أو يخِبرين بأنَّ ابين قد أقام عبدي علَي كمينا كهذا اليوِم؟
ى آتيا إلَى نوب إلَى أخيماِلك قد رأيت ابن يس:"فأجاب دواغُ األدومي الذي كانَ موكَّالً علَى عبيِد شاولَ وقال9َ

ا10. بِن أخيطوبزاد وأعطاه الرب ِمن فسألَ له .اهإي أعطاه الِفِلسطيين لياتج 11". وسيف لَ املَِلكفأرس
فقالَ 12. ملَِلِكواستدعى أخيماِلك بن أخيطوب الكاِهن ومجيع بيِت أبيِه الكهنةَ الذين يف نوٍب، فجاءوا كُلُّهم إلَى ا

ملاذا فتنتم علَي أنت وابن يسى بإعطائك :"فقالَ له شاول13ُ". هأنذا ياسيدي:"فقالَ". امسع يا ابن أخيطوب:"شاولُ
ومن ِمن :"فأجاب أخيماِلك املَِلك وقال14َ". إياه خبزا وسيفًا، وسألت له ِمن اِهللا ليقوم علَي كاِمنا كهذا اليوِم؟

فهِل اليوم ابتدأت أسألُ له ِمن اِهللا؟ 15مجيِع عبيِدك ِمثلُ داود، أمني وِصهر املَِلِك وصاِحب ِسرك ومكَرم يف بيِتك؟ 
".  هذا صغريا أو كبرياال ينِسِب املَِلك شيئًا لعبِدِه وال جلميِع بيِت أيب، ألنَّ عبدك مل يعلَم شيئًا ِمن كُلِّ! حاشا يل
16فقالَ املَِلك":يِت أبيكوكُلُّ ب أنت ياأخيماِلك ا متوتيِه17". موتلَد عاِة الواِقفنيللس لوا :"وقالَ املَِلكدوروا واقت

م يرض عبيد املَِلِك أنْ يمدوا فل". كهنةَ الرب، ألنَّ يدهم أيضا مع داود، وألنهم عِلموا أنه هاِرب ومل يخِبروين
قَعوا بكهنِة الربلي مهلدواغ18َ. أيدي بالكهنِة:"فقالَ املَِلك وقَع أنت رهو بالكهنِة، ". د قَعوو دواغُ األدومي فدار



الرجالَ .  الكهنِة حبد السيِفوضرب نوب مدينة19َ. وقَتلَ يف ذلك اليوِم خمسةً وثَمانني رجالً الِبسي أفوِد كتاٍن
فنجا ولَد واِحد ألخيماِلك بِن أخيطوب امسه 20. والنساَء واألطفالَ والرضعانَ والثِّريانَ واحلَمري والغنم حبد السيِف

دإلَى داو بروه ة21َ. أبياثارنلَ كهلَ قد قَتبأنَّ شاو دداو أبياثار روأخب22.  الربألبياثار ديف : "فقالَ داو ِلمتع
ال . أِقم معي23. أنا سببت جلميِع أنفُِس بيِت أبيك. ذلك اليوِم الذي فيِه كانَ دواغُ األدومي هناك، أنه يخِبر شاولَ

  ".ختَف، ألنَّ الذي يطلُب نفسي يطلُب نفسك، ولكنك ِعندي محفوظٌ
  نقذ قعيلةداود ي

23 
1قائلني دروا داوفأخب":ياِدربونَ البنهحاِربونَ قَعيلَةَ ويونَ يقائال2ً". هوذا الِفِلسطيني الرب ِمن دفسألَ داو": بأأذه

فقالَ ِرجالُ داود 3". اذهب واضِرِب الِفِلسطينيني وخلِّص قَعيلَةَ:"فقالَ الرب لداود". وأضِرب هؤالِء الِفِلسطينيني؟
؟:"لهنيفوِف الِفِلسطينيص بنا إلَى قَعيلَةَ ِضدإذا ذَه باحلَري هوذا خائفونَ، فكمههنا يف ي حن4" ها ن دا داوأيض فعاد

فذَهب داود وِرجالُه إلَى 5". كقُِم انِزلْ إلَى قَعيلَةَ، فإني أدفَع الِفِلسطينيني ليِد:"وسألَ ِمن الرب، فأجابه الرب وقالَ
وكانَ لَما هرب 6. قَعيلَةَ، وحارب الِفِلسطينيني وساق مواشيهم، وضربهم ضربةً عظيمةً، وخلَّص داود سكّانَ قَعيلَةَ

ِدِه أفودلَ وبيزإلَى قَعيلَةَ ن دإلَى داو أخيماِلك بن أبياثار.  
  

  حق داودشاوِل يال
قد نبذَه اُهللا إلَى يدي، ألنه قد أُغِلق علَيِه بالدخوِل إلَى مدينٍة :"فأُخِبر شاولُ بأنَّ داود قد جاَء إلَى قَعيلَةَ، فقالَ شاول7ُ

اِرضووع 8". هلا أبوابدِة داورزوِل إلَى قَعيلَةَ ملُحاصرِب للنعِب للحالش لُ مجيععا شاو9.  وِرجاِلِهود فرا عفلَم
ِم األفودالكاِهِن قَد قالَ ألبياثار ،رنِشئٌ علَيِه الشلَ مأنَّ شاو د10. داودقالَ داو قد :"ثُم كبدإسرائيلَ، إنَّ ع إلَه بيار
فهلْ يسلِّمين أهلُ قَعيلَةَ ليِدِه؟ هِل يِرتلُ 11 .ِمسع بأنَّ شاولَ يحاِولُ أنْ يأيتَ إلَى قَعيلَةَ لكَي يخِرب املدينةَ بسبيب

كبدع إسرائيلَ، أخِبر إلَه ب؟ ياركبدع لُ كما ِمسعشاو ."ِرتلُ:"فقالَ الرب12". يدين أهلُ قَعيلَةَ :"فقالَ داولِّمسهِل ي
داود وِرجالُه، نحو ِست ِمئَِة رجٍل، وخرجوا ِمن قَعيلَةَ فقام 13". يسلِّمونَ: "فقالَ الرب". مع ِرجايل ليِد شاولَ؟
وأقام داود يف البريِة يف 14. فأُخِبر شاولُ بأنَّ داود قد أفلَت ِمن قَعيلَةَ، فعدلَ عن اخلُروِج. وذَهبوا حيثُما ذَهبوا

  . شاولُ يطلُبه كُلَّ األياِم، ولكن مل يدفَعه اُهللا ليِدِهوكانَ. احلُصوِن ومكَثَ يف اجلَبِل يف بريِة زيٍف
15هفسن طلُبي لَ قد خرجأنَّ شاو دِة زيٍف يف الغاِب. فرأَى داويريف ب دلَ 16. وكانَ داوشاو يوناثانُ بن فقام

ال ختَف ألنَّ يد شاولَ أيب ال ِجتدك، وأنت متِلك علَى :"وقالَ له17وذَهب إلَى داود إلَى الغاِب وشدد يده باِهللا، 
وأقام داود يف . فقَطَعا ِكالهما عهدا أمام الرب18". وشاولُ أيب أيضا يعلَم ذلك. إسرائيلَ، وأنا أكونُ لك ثانيا

  .الغاِب، وأما يوناثانُ فمضى إلَى بيِتِه
أليس داود مختِبئًا ِعندنا يف حصوٍن يف الغاِب، يف تلِّ حخيلَةَ اليت إلَى :"ى شاولَ إلَى ِجبعةَ قائلنيإلَ فصِعد الزيفيون19َ

فقالَ 21". فاآلنَ حسب كُلِّ شهوِة نفِسك أيها املَِلك يف النزوِل انِزلْ، وعلَينا أنْ نسلِّمه ليِد املَِلِك20يمِني القَفِر؟ 



فاذهبوا أكِّدوا أيضا، واعلَموا وانظُروا مكانه حيثُ 22. مباركونَ أنتم ِمن الرب ألنكُم قد أشفَقتم علَي":شاولُ
مكُرا يكرم هقيلَ يل إن هألن ،هناك رآه نوم 23. تكونُ ِرجلُه ِبئُ فيها، ثُمختبآِت اليت ياملُخت فانظُروا واعلَموا مجيع

معكُم علَى تأكيٍد، فأسري هوذا. ارِجعوا إلَيعلَيِه جبميِع أُلوِف ي شي أُفَتيف األرِض، أن ِجدفقاموا 24". ويكونُ إذا و
وذَهب شاولُ 25. وكانَ داود وِرجالُه يف بريِة معوٍن، يف السهِل عن يمِني القَفِر. وذَهبوا إلَى زيٍف قُدام شاولَ

. فلَما ِمسع شاولُ تِبع داود إلَى بريِة معوٍن. فأخبروا داود، فنزلَ إلَى الصخِر وأقام يف بريِة معوٍن. ِرجالُه للتفتيِشو
26هناك ِل ِمنعن جاِنِب اجلَب وِرجالُه دهنا، وداو ِل ِمنلُ عن جاِنِب اجلَبشاو بفذَه .ي ديف الذَّهاِب وكانَ داو ِفر

مذوهيأخ لكَي وِرجاله دحاِوطونَ داوي لُ وِرجالُهلَ، وكانَ شاوأماِم شاو لَ يقول27ُ. ِمنسولٌ إلَى شاوفجاَء ر :
"موا األرضحقد اقت نيألنَّ الِفِلسطيني بواذه لِلقاِء ال28". أسِرع بوذَه ،دباِع داولُ عن اتشاو عجفرنيِفِلسطيني .

 ِضعاملَو ذلك عيد لَقاِت"لذلكةَ الزخرص."  
 .وصِعد داود ِمن هناك وأقام يف حصوِن عِني جدٍي29

  داود يستبقي شاوِل حيا
24 
1قائـلني روهأخب نيوراِء الِفِلسطيني لُ ِمنشاو عجا رد: "ولَمِني جِة عيريف ب دلُ ثَالثَةَ 2". ٍيهوذا داوذَ شاوفأخ

وجاَء إلَى صيِر الغنِم اليت 3. آالِف رجٍل منتخبني ِمن مجيِع إسرائيلَ وذَهب يطلُب داود وِرجاله علَى صخوِر الوعول
. وسا يف مغاِبِن الكَهِفوكانَ هناك كهف فدخلَ شاولُ لكَي يغطِّي ِرجلَيِه، وداود وِرجالُه كانوا جل. يف الطريِق

4له دفقالَ ِرجالُ داو":الرب عنه الذي قالَ لك هوذا اليوم:يكينيف ع نحسلُ بِه ما يفتفع ِدكلي  كدوع هأنذا أدفَع ."
لَى قَطِعِه طَرف جبِة شاولَ، وكانَ بعد ذلك أنَّ قَلب  داود ضربه ع5. فقام داود وقَطَع طَرف جبِة شاولَ ِسرا

حاشا يل ِمن ِقبِل الرب أنْ أعملَ هذا األمر بسيدي، مبسيِح الرب، فأمد يدي إليِه، ألنه مسيح الرب : "فقالَ لِرجاِلِه6
. لُ فقام ِمن الكَهِف وذَهب يف طريِقِهوأما شاو. فوبخ داود ِرجاله بالكالِم، ومل يدعهم يقومونَ علَى شاول7َ". هو
ولَما التفَت شاولُ إلَى ورائِه، ". يا سيدي املَِلك:"ثُم قام داود بعد ذلك وخرج ِمن الكَهِف ونادى وراَء شاولَ قائال8ً

دعلَى وجِهِه إلَى األرِض وسج دداو رل9َ. خلشاو دوقالَ داو":عملاذا تسمالناِس القائلني كالم  : طلُبي دهوذا داو
هوذا قد رأت عيناك اليوم هذا كيف دفَعك الرب اليوم ليدي يف الكَهِف، وقيلَ يل أنْ أقتلك، ولكنين 10أذيتك؟ 

وقُلت علَيك هو: أشفَقت الرب سيحم هدي، ألندي إلَى سيي دي11. ال أم فانظُر ِتكبج فا طَرأيض اأيب، انظُر
فِمن قَطعي طَرف جبِتك وعدِم قَتلي إياك اعلَم وانظُر أنه ليس يف يدي شر وال جرم، ومل أُخِطئْ إلَيك، وأنت . بيدي

كما 13. يدي ال تكونُ علَيكيقضي الرب بيين وبينك وينتِقم يل الرب ِمنك، ولكن 12. تصيد نفسي لتأخذَها
وراَء من خرج مِلك إسرائيلَ؟ وراَء من 14. ولكن يدي ال تكونُ علَيك. ِمن األشراِر يخرج شر: يقولُ مثَلُ القُدماِء

ك، ويرى ويحاِكم فيكونُ الرب الديانَ ويقضي بيين وبين15! وراَء برغوٍث واِحٍد! أنت مطاِرد؟ وراَء كلٍب ميٍت
ِدكي نِقذُين ِمنيت، ويحاكَمم."  



ورفَع شاولُ صوته ". أهذا صوتك يا ابين داود؟:"فلَما  فرغَ داود ِمن التكلُِّم ذا الكالِم إلَى شاولَ، قالَ شاول16ُ
وقد أظهرت اليوم أنك عِملت 18.  خريا وأنا جازيتك شراأنت أبر ِمني، ألنك جازيتين:"ثُم قالَ لداود17. وبكَى

فإذا وجد رجلٌ عدوه، فهِل يطِلقُه يف طريِق خٍري؟ فالرب يجازيك 19. يب خريا، ألنَّ الرب قد دفَعين بيِدك ومل تقتلين
فاحِلف يل 21. ِلمت أنك تكونُ مِلكًا وتثبت بيِدك مملكَةُ إسرائيلَواآلنَ فإني ع20. خريا عما فعلته يل اليوم هذا

ثُم ذَهب شاولُ . فحلَف داود لشاول22َ". اآلنَ بالرب إنك ال تقطَع نسلي ِمن بعدي، وال تبيد امسي ِمن بيِت أيب
  .ِحلصِنإلَى بيِتِه، وأما داود وِرجالُه فصِعدوا إلَى ا

  داود وناباِل وأبيجايل
25 
 .وقام داود ونزلَ إلَى بريِة فارانَ. ومات صموئيلُ، فاجتمع مجيع إسرائيلَ وندبوه ودفَنوه يف بيِتِه يف الرامِة1

 آالٍف ِمن الغنِم وألف ِمن املَعِز، وكانَ رجلٌ يف معوٍن، وأمالكُه يف الكَرمِل، وكانَ الرجلُ عظيما ِجدا وله ثَالثَة2ُ
وكانِت املَرأةُ جيدةَ الفَهِم وجميلَةَ الصورِة، . واسم الرجِل نابالُ واسم امرأِتِه أبيجاِيل3ُ. وكانَ يجز غَنمه يف الكَرمِل

ديَء األعماِل، وهو كاِليبا ورلُ فكانَ قاسيجا الرد4. وأم ِمعفسهمغَن زجِة أنَّ نابالَ ييريف الب د5. او دلَ داوفأرس
وقولوا 6اصعدوا إلَى الكَرمِل وادخلوا إلَى نابالَ واسألوا بامسي عن سالمِتِه، : "عشرةَ ِغلماٍن، وقالَ داود للِغلماِن

حني كانَ رعاتك . واآلنَ قد ِمسعت أنَّ ِعندك جزازين7. حييت وأنت ساِلم، وبيتك ساِلم، وكُلُّ ماِلك ساِلم: هكذا
فليِجِد الِغلمانُ . ِاسأِل ِغلمانك فيخِبروك8. معنا، مل نؤِذِهم ومل يفقَد هلُم شيٌء كُلَّ األياِم اليت كانوا فيها يف الكَرمِل

فجاَء الِغلمانُ وكلَّموا 9". ما وجدته يدك لعبيِدك والبِنك داودِنعمةً يف عينيك ألننا قد ِجئنا يف يوٍم طَيٍب، فأعِط 
من هو داود؟ ومن هو ابن :"فأجاب نابالُ عبيد داود وقال10َ. نابالَ حسب كُلِّ هذا الكالِم باسِم داود وكفّوا

أآخذُ خبزي ومائي وذَبيحي الذي ذَبحت 11. ِمن أماِم سيِدِهيسى؟ قد كثُر اليوم العبيد الذين يقحصونَ كُلُّ واِحٍد 
فتحوَّلَ ِغلمانُ داود إلَى طريِقِهم ورجعوا وجاءوا وأخبروه حسب 12". جلازي وأُعطيِه لقَوٍم ال أعلَم ِمن أين هم؟

فتقَلَّد كُلُّ واِحٍد سيفَه، وتقَلَّد داود أيضا ".  واِحٍد ِمنكُم سيفَهليتقَلَّد كُلُّ:"فقالَ داود لِرجاِلِه13. كُلِّ هذا الكالِم
ِة. سيفَهكَثَ ِمئَتاِن مع األمِتعٍل، ومجِع ِمئَِة رأرب حون دوراَء داو ِعد14. وص ِمن أبيجاِيلَ امرأةَ نابالَ غُالم رفأخب

والرجالُ محِسنونَ إلَينا ِجدا، فلم 15. الً ِمن البريِة ليباِركوا سيدنا فثار علَيِهمهوذا داود أرسلَ رس: "الِغلماِن قائالً
كانوا سورا لنا ليالً وارا كُلَّ األياِم اليت كُنا فيها 16. نؤذَ وال فُِقد ِمنا شيٌء كُلَّ أياِم تردِدنا معهم ونحن يف احلَقِل

واآلنَ اعلَمي وانظُري ماذا تعملني، ألنَّ الشر قد أُِعد علَى سيِدنا وعلَى بيِتِه، وهو ابن لَئيٍم ال 17. الغنممعهم نرعى 
معه الكالم مِكني."  

 ِمن الفَريِك، فبادرت أبيجاِيلُ وأخذَت ِمئَتي رغيِف خبٍز، وِزقَّي مخٍر، وخمسةَ ِخرفاٍن مهيأةً، وخمس كيالٍت18
هأنذا . اعبروا قُدامي:"وقالَت لِغلماِنها19. وِمئَتي عنقوٍد ِمن الزبيِب، وِمئَتي قُرٍص ِمن التِني، ووضعتها علَى احلَمِري

ةٌ وراَءكُملها نابالَ". جائيجر خِبرِة ا20. ومل تترةٌ علَى اِحلماِر وناِزلَةٌ يف سوِرجاِلِه وفيما هي راِكب دِل، إذا بداوجلَب
مفَتهِدرونَ السِتقباِلها، فصادنح21. مدوقالَ داو": كُلِّ ما له ِمن فقَدِة، فلم ييركُلَّ ما هلذا يف الب ِفظتما باِطالً حإن



 إنْ أبقَيت ِمن كُلِّ ما له إلَى ضوِء هكذا يصنع اُهللا ألعداِء داود وهكذا يزيد،22. شيٌء، فكافأين شرا بدلَ خٍري
ولَما رأت أبيجاِيلُ داود أسرعت ونزلَت عن اِحلماِر، وسقَطَت أمام داود علَى وجِهها 23". الصباِح بائالً حبائٍط

 ودع أمتك تتكلَّم يف علَي أنا يا سيدي هذا الذَّنب،: "وسقَطَت علَى ِرجلَيِه وقالَت24وسجدت إلَى األرِض، 
ِتكأَم كالم عوامس يكِل اللَّئيِم هذا، علَى نابالَ، ألنَّ كاِمسِه هكذا هو25. أُذُنجعلَى الر هدي قَلبسي نعضنابالُ . ال ي

هواحلَماقَةُ ِعند هامس .مهلتأرس دي الذينتك مل أر ِغلمانَ سي26. وأنا أَمةٌ هي واآلنَ ياسييوح ،هو الرب يدي، ح
فِسكلن ِدكماِء وانِتقاِم يعن إتياِن الد كعنقد م إنَّ الرب ،كفسن . رطلُبونَ الشي والذين ككنابالَ أعداؤ كُنواآلنَ فلي

واصفَح 28. للِغلماِن السائرين وراَء سيديواآلنَ هِذِه البركَةُ اليت أتت ا جاريتك إلَى سيدي فلتعطَ 27. لسيدي
عن ذَنِب أَمِتك ألنَّ الرب يصنع لسيدي بيتا أمينا، ألنَّ سيدي يحاِرب حروب الرب، ومل يوجد فيك شر كُلَّ 

اِمك29. أيكُندي لتسي فسولكن ن ،كفسن طلُبوي كطاِردلٌ ليجر وقد قام ِة احلياِة مع الربزمةً يف ححزومم 
وسِط كفَِّة اِملقالِع. إلَِهك ا كما ِمن رِمفلي أعدائك فسا نكُلِّ 30. وأم بسدي حيلس الرب عصنويكونُ عندما ي

 لك هِذِه مصدمةً ومعثَرةَ قَلٍب أنه ال تكون31ُما تكلَّم بِه ِمن اخلَِري ِمن أجِلك، ويقيمك رئيسا علَى إسرائيلَ، 
  ".وإذا أحسن الرب إلَى سيدي فاذكُر أَمتك. لسيدي، أنك قد سفَكت دما عفوا، أو أنَّ سيدي قد انتقَم لنفِسِه

ومبارك عقلُِك، ومباركَةٌ 33، مبارك الرب إلَه إسرائيلَ الذي أرسلِك هذا اليوم السِتقبايل:"فقالَ داود ألبيجاِيل32َ
ولكن حي هو الرب إلَه إسرائيلَ الذي منعين عن 34. أنِت، ألنِك منعِتين اليوم ِمن إتياِن الدماِء وانِتقاِم يدي لنفسي

فأخذَ داود ِمن يِدها 35".  بائلٌ حبائٍطأذيِتِك، إنِك لو مل تباِدري وتأيت السِتقبايل، لَما أُبقي لنابالَ إلَى ضوِء الصباِح
  ".قد ِمسعت لصوِتِك ورفَعت وجهِك. اُنظُري. اصعدي بسالٍم إلَى بيِتِك:"ما أتت بِه إليِه وقالَ هلا

ه وكانَ سكرانَ ِجدا، وكانَ نابالُ قد طاب قَلب. فجاءت أبيجاِيلُ إلَى نابالَ وإذا وليمةٌ ِعنده يف بيِتِه كوليمِة مِلٍك36
ويف الصباِح ِعند خروِج اخلمِر ِمن نابالَ أخبرته امرأته ذا 37. فلم تخِبره بشيٍء صغٍري أو كبٍري إلَى ضوِء الصباِح

فلَما ِمسع داود أنَّ 39 .وبعد نحِو عشرِة أياٍم ضرب الرب نابالَ فمات38. الكالِم، فمات قَلبه داِخله وصار كحجٍر
مبارك الرب الذي انتقَم نقمةَ تعيريي ِمن يِد نابالَ، وأمسك عبده عن الشر، ورد الرب شر نابالَ :"نابالَ قد مات قالَ

د داود إلَى أبيجاِيلَ إلَى الكَرمِل فجاَء عبي40. وأرسلَ داود وتكلَّم مع أبيجاِيلَ ليتِخذَها له امرأةً". علَى رأِسِه
امرأةً:"وكلَّموها قائلني ِخذَِك لهتن لَنا إلَيِك لكَيقد أرس دعلَى وجِهها إلَى األرِض 41". إنَّ داو تدوسج تفقام

دي:"وقالَتبيِد سيِل عسِل أرجةٌ لغجاري كتأبيجاِي42". هوذا أَم توقام ترباد مِس ثُممع خ ِت اِحلمارِكبلُ ور
ثُم أخذَ داود أخينوعم ِمن يزرعيلَ فكانتا 43. فتياٍت هلا ذاِهباٍت وراَءها، وسارت وراَء رسِل داود وصارت له امرأةً

  . ِمن جلِّيمفأعطَى شاولُ ميكالَ ابنته امرأةَ داود لفَلطي بِن الِيش الذي44. له ِكلتاهما امرأتِني
  داود يعفو عن شاوِل ثانية
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1ةَ قائلنيلَ إلَى ِجبعونَ إلَى شاويفيجاَء الز لَ القَفِر؟:"ثُمِقابخيلَةَ الذي ما يف تلِّ حفيختم دلُ 2" أليس داوشاو فقام

ونزلَ شاولُ يف 3.  لكَي يفَتش علَى داود يف بريِة زيٍفونزلَ إلَى بريِة زيٍف ومعه ثَالثَةُ آالِف رجٍل منتخيب إسرائيلَ



فلَما رأى أنَّ شاولَ قد جاَء وراَءه إلَى البريِة . وكانَ داود مقيما يف البريِة. تلِّ حخيلَةَ الذي مقابِلَ القَفِر علَى الطريِق
فقام داود وجاَء إلَى املَكاِن الذي نزلَ فيِه شاولُ، ونظَر 5.  أنَّ شاولَ قد جاَءأرسلَ داود جواسيس وعِلم باليقِني4

وكانَ شاولُ مضطَِجعا ِعند اِملتراِس والشعب نزولٌ . داود املَكانَ الذي اضطَجع فيِه شاولُ وأبنري بن نٍري رئيس جيِشِه
من يِرتلُ معي إلَى شاولَ إلَى :" أخيماِلك اِحلثِّي وأبيشاي ابن صرويةَ أخا يوآب قائالًفأجاب داود وكلَّم6. حوالَيِه
فجاَء داود وأبيشاي إلَى الشعِب ليالً وإذا بشاولَ مضطَجعِ نائم ِعند 7". أنا أنِزلُ معك:"فقالَ أبيشاي". املَحلَِّة؟

قد حبس :"فقالَ أبيشاي لداود8.  األرِض ِعند رأِسِه، وأبنري والشعب مضطَِجعونَ حوالَيِهاِملتراِس، ورحمه مركوز يف
ِدكيف ي كدوع ي علَيِه. اُهللا اليومةً وال أُثَنةً واِحدفعمِح إلَى األرِض دبالر اآلنَ أضِربه عين9". فدألبيشاي دفقالَ داو :

"فم ،هِلكهأُ؟ال ترويتب سيِح الربإلَى م هدي دم10". ِن الذي يدوقالَ داو": ،هضِربي سوف إنَّ الرب ،هو الرب يح
هِلكِرتلُ إلَى احلَرِب ويأو ي ،موتفي ه11. أو يأيت يومسيِح الربدي إلَى مي دأنْ أم ِل الربِقب واآلنَ ! حاشا يل ِمن

ِذ الرفخلُماملاِء وه رأِسِه وكوز الذي ِعند 12". مح ربا، ومل يلَ وذَهِعنِد رأِس شاو املاِء ِمن وكوز محالر دذَ داوفأخ
علَيِهم وقَع الرب باتا، ألنَّ سا كانوا نياممجيع مهألن دأح هبوال انت ِلموال ع.  

13ِرب ووإلَى الع دداو ربةٌوعكبري مهينعٍد، واملَسافَةُ بِل عن بعلَى رأِس اجلَب ٍري 14. قَفن بن ريوأبن عبالش دى داووناد
أما أنت رجلٌ؟ :"فقالَ داود ألبنري15". من أنت الذي ينادي املَِلك؟:"فأجاب أبنري وقالَ". أما تجيب يا أبنري؟:"قائالً

.  إسرائيلَ؟ فلماذا مل حترس سيدك املَِلك؟ ألنه قد جاَء واِحد ِمن الشعِب لكَي يهِلك املَِلك سيدكومن ِمثلُك يف
16ِملتالذي ع ا هذا األمرنسح علَى . لَيس ،ِدكُمحاِفظوا علَى سيمل ت كُمألن ،مأبناُء املوِت أنت كُمإن ،هو الرب يح
  ".فانظُِر اآلنَ أين هو رمح املَِلِك وكوز املاِء الذي كانَ ِعند رأِسِه.  الربمسيِح
ثُم 18". إنه صويت ياسيدي املَِلك:"فقالَ داود". أهذا هو صوتك يا ابين داود؟: "وعرف شاولُ صوت داود فقال17َ
: كالم عبِدِه واآلنَ فليسمع سيدي املَِلك19 بيدي؟ ماذا عِملت وأي شرملاذا سيدي يسعى وراَء عبِدِه؟ ألني :"قالَ

وإنْ كانَ بنو الناِس فليكونوا ملعونني أمام الرب، ألنهم قد طَردوين . فإنْ كانَ الرب قد أهاجك ِضدي فليشتم تقِدمةً
صيِب الرباِلانِضماِم إلَى ن ِمن اليومى:  قائلنيةً أُخرآِله دِب اعبوجِه 20. اذه مي إلَى األرِض أمامسقُطْ دواآلنَ ال ي

  !".كما يتبع احلَجلُ يف اِجلباِل! الرب، ألنَّ مِلك إسرائيلَ قد خرج ليفَتش علَى برغوٍث واِحٍد
سيُء إلَيك بعد ِمن أجِل أنَّ نفسي كانت كرميةً يف عينيك ِارِجع ياابين داود ألني ال أُ. قد أخطأت:"فقالَ شاول21ُ
ا. اليوما ِجدكثري لَلتوض ِمقتوقال22َ". هوذا قد ح دداو الِغلماِن : "فأجاب ِمن واِحد رعباملَِلِك، فلي محهوذا ر

ذه23. ويأخ،هتوأمان هعلَى كُلِّ واِحٍد بر دري دي إلَى والربي ددي ومل أشأْ أنْ أملي اليوم الرب كفَعقد د هألن 
سيِح الرب24. م نقُذين ِمنفي ِي الربينفسي يف عن عظُملت كذلك ،يينيف ع ةً اليومعظيم كفسن توهوذا كما كان
ثُم ذَهب داود يف طريِقِه ورجع ". ود، فإنك تفعلُ وتقِدرمبارك أنت يا ابين دا:"فقالَ شاولُ لداود25". كُلِّ ضيٍق

  .شاولُ إلَى مكاِنِه
  داود بني الفلسطينيني
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إني سأهِلك يوما بيِد شاولَ، فال شيَء خري يل ِمن أنْ أُفِلت إلَى أرِض الِفِلسطينيني، فييأس :"وقالَ داود يف قَلِبِه1
فقام داود وعبر هو والست ِمئَِة الرجِل 2 ."ني فال يفَتش علَي بعد يف مجيِع تخوِم إسرائيلَ، فأجنو ِمن يِدِهشاولُ ِم

تِلِك جم عوكبِن م إلَى أخيش ،معه 3. الذينتيف ج أخيش ِعند دداو وأقامداو ،هيتكُلُّ واِحٍد وب ،هو وِرجالُه  د
 فلم يعد أيضا فأُخِبر شاولُ أنَّ داود قد هرب إلَى جت4 .وامرأتاه أخينوعم اليزرعيليةُ وأبيجاِيلُ امرأةُ نابالَ الكَرمليةُ

 .يفَتش علَيِه

5ألخيش دى ق:"فقالَ داوا يف إحدكانعطوين مفلي ،يكينةً يف عِنعم دتقد وج إنْ كُنتهناك ى احلَقِل فأسكُنر .
لذلك صارت ِصقلَغُ ملُلوِك . فأعطاه أخيش يف ذلك اليوِم ِصقلَغ6َ". وملاذا يسكُن عبدك يف مدينِة املَملكَِة معك؟

وصِعد داود 8. ةَ أشهٍروكانَ عدد األياِم اليت سكَن فيها داود يف بالِد الِفِلسطينيني سنةً وأربع7. يهوذا إلَى هذا اليوِم
ِعنِد شوٍر إلَى أرِض ِمصر كّانُ األرِض ِمنقَدٍمي س ماِلقَةَ، ألنَّ هؤالِء ِمنوالع ـِّني . وِرجالُه وغَزوا اجلَشوريني واجلَِرزي

وِجماالً وثيابا ورجع وجاَء إلَى وضرب داود األرض، ومل يستبِق رجالً وال امرأةً، وأخذَ غَنما وبقَرا وحمريا 9
10. أخيشفقالَ أخيش":إذًا مل تغزوا اليوم ."دلَى:"فقالَ داوب . نويبوج ،نيِمئيليرحالي نويبهوذا، وجي نويبعلَى ج
ني11". القينيتى يأيتَ إلَى جالً وال امرأةً حتجر دبِق داوستي لئ:"، إذ قالَفلَما قائلنينخِبروا علَ : ال يهكذا فع
دداو ."نيِتِه يف بالِد الِفِلسطينياِم إقامكُلَّ أي هتقائال12ً. وهكذا عاد دداو أخيش قدعِبِه :"فصى شا لَدكروهم قد صار

  ".إسرائيلَ، فيكونُ يل عبدا إلَى األبِد
  شاوِل وعرافة عني دور

28 
1 حاِربوا إسرائيلَوكانَ يف ِتلكي لكَي مهيوشعوا جمج نياِم أنَّ الِفِلسطينياألي .دلداو فقالَ أخيش": كا أنقيني اعلَم

وِرجالُك عي يف اجلَيِش أنتم جخر2". ستألخيش دفقالَ داو":كبدلُ عفعما ي علَمست أنت لذلك ." فقالَ أخيش
دلداو" :أجع اِملذلكا لرأسي كُلَّ األيحاِرس لُك."  

وكانَ شاولُ قد نفَى أصحاب اجلانِّ والتواِبِع ِمن . ومات صموئيلُ وندبه كُلُّ إسرائيلَ ودفَنوه يف الرامِة يف مدينِتِه3
ولَما رأى 5. رائيلَ ونزلَ يف ِجلبوعفاجتمع الِفِلسطينيونَ وجاءوا ونزلوا يف شونم، وجمع شاولُ مجيع إس4. األرِض

فسألَ شاولُ ِمن الرب، فلم يِجبه الرب ال باألحالِم وال 6. شاولُ جيش الِفِلسطينيني خاف واضطَرب قَلبه ِجدا
فقالَ له ". هب إليها وأسأهلا، فأذفتشوا يل علَى امرأٍة صاِحبِة جانٍّ:"فقالَ شاولُ لعبيِدِه7. باألورِمي وال باألنبياِء

هبيدةُ جانٍّ:"عِني دوٍرهوذا امرأةٌ صاِحبوجاءوا 8".  يف ع الِن معهجهو ور بى، وذَها أُخرثياب لُ ولَِبسشاو كَّرنفت
هوذا أنت تعلَم ما فعلَ :"فقالَت له املَرأة9ُ". اعِريف يل باجلانِّ وأصِعدي يل من أقولُ لِك: "وقالَ. إلَى املَرأِة ليالً

فحلَف هلا شاولُ 10". فلماذا تضع شركًا لنفسي لتميتها؟. شاولُ، كيف قَطَع أصحاب اجلانِّ والتواِبِع ِمن األرِض
أصِعدي : "فقالَ". ِعد لك؟من أُص:"فقالَِت املَرأة11ُ". حي هو الرب، إنه  ال يلحقُِك  إمثٌ يف هذا األمِر:"بالرب قائالً
ملاذا خدعتين وأنت :"فلَما رأِت املَرأةُ صموئيلَ صرخت بصوٍت عظيٍم، وكلَّمِت املَرأةُ شاولُ قائلَة12ً". يل صموئيلَ
". ونَ ِمن األرِضرأيت آِلهةً يصعد: "فقالَِت املَرأةُ لشاولَ". فماذا رأيِت؟. ال ختايف:"فقالَ هلا املَِلك13". شاولُ؟



فعِلم شاولُ أنه صموئيلُ، فخر علَى ". رجلٌ شيخ صاِعد وهو مغطى جببٍة:"فقالَت" ما هي صورته؟:"فقالَ هلا14
دل15َ. وجِهِه إلَى األرِض وسجموئيلُ لشاو؟:"فقالَ صايإي ين بإصعاِدكلُ". ملاذا أقلَقتفقالَ شاو" :يب قد ضاق 

فدعوتك لكَي تعِلمين . الِفِلسطينيونَ يحاِربونين، والرب فارقَين ومل يعد يجيبين ال باألنبياِء وال باألحالِم. األمر ِجدا
عموئيل16ُ". ماذا أصن؟ :"فقالَ صكدوع وصار قَكقد فار فِسِه كم17وملاذا تسألُين والربلن لَ الربوقد فع ا تكلَّم

دداو وأعطاها لقريِبك ِدكي املَملكَةَ ِمن الرب قدي، وقد ش18. عن ي مولْ حومل تفع لصوِت الرب عمل تسم كألن
اليوم هذا األمر بك لَ الربقد فع لذلك ،ماليقِبِه يف عِد الِفِلسطين19. غَضلي ا معكإسرائيلَ أيض الرب دفَعوينيي .

نيِد الِفِلسطينيا ليإسرائيلَ أيض يشج الرب دفَععي، ويتكونونَ م نوكوب ا أنتلُ وسقَطَ علَى 20". وغَدشاو عفأسر
كُلَّه هارا النمل يأكُلْ طَعام هةٌ، ألنفيِه قو ا مل تكُنموئيلَ، وأيضكالِم ص ا ِمنِجد واللَّيلَطولِه إلَى األرِض وخاف .  

21له  ا، فقالَتِجد  رتاعم  هأن لَ  ورأتجاَءِت  املَرأةُ  إلَى  شاو ثُم": عتضفو لصوِتك كتجاري تهوذا  قد   ِمسع
ِكسرةَ واآلنَ امسع أنت أيضا لصوِت جاريِتك فأضع قُدامك 22. نفسي يف كفِّي وِمسعت لكالِمك الذي كلَّمتين بِه
فألَح علَيِه عبداه واملَرأةُ أيضا، فسِمع ". ال آكُلُ:"فأبى وقال23َ". خبٍز وكُلْ، فتكونَ فيك قوةٌ إذ تسري يف الطريِق
ذَت وكانَ للمرأِة ِعجلٌ مسمن يف البيِت، فأسرعت وذَبحته وأخ24. لصوِتِهم وقام عن األرِض وجلَس علَى السريِر

  .وقاموا وذَهبوا يف ِتلك اللَّيلَِة. ثُم قَدمته أمام شاولَ وأمام عبديِه فأكلوا25دقيقًا وعجنته وخبزت فطريا، 
  أخيش يعيد داود إىل صقلغ

29 
1إلَى أفيق يوِشِهمج ونَ مجيعالِفِلسطيني عموج .علَى الع ونَ ناِزلنيعيلَوكانَ اإلسرائيليزر2. ِني اليت يف ي أقطاب ربوع

اقَِة مع أخيشيف الس وِرجالُه دداو ربِمئاٍت وأُلوفًا، وع ني3. الِفِلسطينينيساُء الِفِلسطينيما هؤالِء :"فقالَ رؤ
إسرائيلَ الذي كانَ معي هِذِه األيام أليس هذا داود عبد شاولَ مِلِك :"فقالَ أخيش لرؤساِء الِفِلسطينيني". الِعربانيونَ؟

وسِخطَ علَيِه رؤساُء الِفِلسطينيني، وقالَ له رؤساُء 4". أو هِذِه السنني، ومل أِجد فيِه شيئًا ِمن يوِم نزولِه إلَى هذا اليوِم؟
نيالِفِلسطيني": ،له نتيِضِعِه الذي عوإلَى م ِرجعلَ فيجا يف أرجعِِ الردوِرتلَ معنا إلَى احلَرِب، وال يكونَ لنا عوال ي

  : ألَيس هذا هو داود الذي غَنني له بالرقِص قائالٍت5فبماذا يرضي هذا سيده؟ أليس برؤوِس أولئك الرجاِل؟ . احلَرِب
لُ أُلوفَهشاو برض  

 ."وداود ِربواِتِه؟ 

6وقالَ له دداو عا أخيشفد": يينيف ع عي يف اجلَيِش صاِلحم خولُكود كروجوخ ،قيمستم أنت كإن ،هو الرب يح
فاآلنَ ارِجع واذهب 7. وأما يف أعيِن األقطاِب فلَست بصاِلٍح. ألني مل أِجد فيك شرا ِمن يوِم ِجئت إلَي إلَى اليوِم

  ".عيِن أقطاِب الِفِلسطينينيبسالٍم، وال تفعلْ سوًءا يف أ
8ألخيش دفقالَ داو": ى ال آيتَ وأُحاِربإلَى اليوِم حت كأمام يوِم ِصرت ِمن بِدكيف ع دت؟ وماذا وجِملتفماذا ع

 إال إنَّ رؤساَء .عِلمت أنك صاِلح يف عيني كمالِك اِهللا:"فأجاب أخيش وقالَ لداود9". أعداَء سيدي املَِلِك؟
وإذا بكَّرتم . واآلنَ فبكِّر صباحا مع عبيِد سيِدك الذين جاءوا معك10. ال يصعد معنا إلَى احلَرِب:الِفِلسطينيني قالوا



وأما . ِلسطينينيفبكَّر داود هو وِرجالُه لكَي يذهبوا صباحا ويرِجعوا إلَى أرِض الِف11". صباحا وأضاَء لكُم فاذهبوا
  .الِفِلسطينيونَ فصِعدوا إلَى يزرعيلَ

  داود يسحق العمالقة
30 
ولَما جاَء داود وِرجالُه إلَى ِصقلَغَ يف اليوِم الثّاِلِث، كانَ العماِلقَةُ قد غَزوا اجلَنوب وِصقلَغَ، وضربوا ِصقلَغَ 1

. مل يقتلوا أحدا ال صغريا وال كبريا، بِل ساقوهم ومضوا يف طريِقِهم. وايت فيهاوسبوا النساَء الل2َّوأحرقوها بالناِر، 
فرفَع داود والشعب الذين 4. فدخلَ داود وِرجالُه املدينةَ وإذا هي محرقَةٌ بالناِر، وِنساؤهم وبنوهم وبناتهم قد سبوا3

أخينوعم اليزرعيليةُ وأبيجاِيلُ امرأةُ نابالَ : وسبيِت امرأتا داود5. حتى مل تبق هلُم قوةٌ للبكاِءمعه أصواتهم وبكَوا 
لينيِه 6. الكَرمةً كُلُّ واِحٍد علَى برم تعِب كانمجيِع الش ِمجِه، ألنَّ أنفُسقالوا بر عبا ألنَّ الشِجد دداو قضايفت
  .وأما داود فتشدد بالرب إلَِهِه. ِهوبناِت
7الكاِهِن ابِن أخيماِلك ألبياثار دقالَ داو ثُم":األفود إلَي مقَد ."دإلَى داو األفود أبياثار م8. فقَد الرب ِمن دفسألَ داو

فذَهب داود هو والست ِمئَِة 9". حلَقهم فإنك تدِرك وتنِقذُا:"فقالَ له". إذا لَِحقت هؤالِء الغزاةَ فهِل أُدِركُهم؟:"قائالً
وأما داود فلَِحق هو وأربع ِمئَِة رجٍل، ووقَف 10. الرجِل الذين معه وجاءوا إلَى وادي البسوِر، واملُتخلِّفونَ وقَفوا

روا واديعبا عن أنْ يوأعي مهٍل ألنجسوِرِمئَتا ر11.  الب هوأعطَو ،دإلَى داو ذوها يف احلَقِل فأخالً ِمصريجفوا رفصاد
وأعطَوه قُرصا ِمن التِني وعنقوديِن ِمن الزبيِب، فأكلَ ورجعت روحه إليِه، ألنه مل يأكُلْ 12خبزا فأكلَ وسقَوه ماًء، 

ماًء يف ثَالثَِة أي ِربا وال شبز13. اٍم وثَالِث لَياٍلخدداو ؟:"فقالَ لهأين أنت ؟ وِمنأنت فقالَ". ملَن": ِمصري أنا غُالم
ماليقيٍل عجلر بداٍمعمنذُ ثَالثَِة أي ِرضتي مدي ألنكَين سيوعلَى 14. ، وقد تر ،نيالكَريتي نويبنا علَى جونا قد غَزفإن
". هِل تِرتلُ يب إلَى هؤالِء الغزاِة؟:"فقالَ له داود15". ويب كاِلب وأحرقنا ِصقلَغَ بالناِرما ليهوذا وعلَى جن

فنزلَ بِه وإذا ِم 16". احِلف يل باِهللا أنك ال تقتلُين وال تسلِّمين ليِد سيدي، فأنِزلَ بك إلَى هؤالِء الغزاِة:"فقالَ
لِّ األرِض، يأكُلونَ ويشربونَ ويرقُصونَ بسبِب مجيِع الغنيمِة العظيمِة اليت أخذوا ِمن أرِض منتِشرونَ علَى وجِه كُ

فضربهم داود ِمن العتمِة إلَى مساِء غَِدِهم، ومل ينج ِمنهم رجلٌ إال أربع ِمئَِة غُالٍم 17. الِفِلسطينيني وِمن أرِض يهوذا
ولَم يفقَد هلُم شيٌء 19. واستخلَص داود كُلَّ ما أخذَه عماليق، وأنقَذَ داود امرأتيِه18. وا ِجماالً وهربواالذين رِكب

اجلميع دداو دذوا هلُم، بِل رمجيِع ما أخ يٌء ِمنةٌ، وال شوال غَنيم ناتنونَ وال بوال ب ،وال كبري غريذَ 20. ال صوأخ
دداوقَروالب منِة وقالوا.  الغاملاشي ِتلك ساقوها أمام":دةُ داوهِذِه غَنيم."  
21 دسوِر، فخرجوا لِلقاِء داويف وادي الب معوهفأرج ،دا عن الذَّهاِب وراَء داووأعي ِل الذينجِي الرإلَى ِمئَت دوجاَء داو

معه عِب الذيندا. ولقاِء الش مفتقَدِتِهمِم وسألَ عن سالمإلَى القَو دجاِل 22. والر يٍر ولَئيٍم ِمنٍل ِشرجكُلُّ ر فأجاب
ألجِل أُم مل يذهبوا معنا ال نعطيِهم ِمن الغنيمِة اليت استخلَصناها، بِل لكُلِّ رجٍل امرأته :"الذين ساروا مع داود وقالوا

وي مقتادوهنيِه، فلي23". نطَِلقواوبدِدنا :"فقالَ داولي فَعِفظَنا ودقد أعطانا وح يت، ألنَّ الربلوا هكذا يا إخوال تفع
ومن يسمع لكُم يف هذا األمِر؟ ألنه كنصيِب الناِزِل إلَى احلَرِب نصيب الذي يقيم ِعند 24. الغزاةَ الذين جاءوا علَينا



ي مهِة، فإنِةاألمِتعيوِسمونَ بالسةً وقَضاًء إلسرائيلَ إلَى هذا 25". قتلها فريضعج ها أناليوِم فصاِعد ذلك وكانَ ِمن
  .اليوِم
ِء هِذِه لكُم بركَةٌ ِمن غَنيمِة أعدا:"ولَما جاَء داود إلَى ِصقلَغَ أرسلَ ِمن الغنيمِة إلَى شيوِخ يهوذا، إلَى أصحاِبِه قائال26ً
27". الرب ،رييف يت يف راموِت اجلَنوِب والذين يِت إيٍل والذينيف ب يف 28إلَى الذين والذين روعرييف ع وإلَى الذين

 ،يف أشِتموع 29ِسفموثَ والذين ،نيِن القينيديف م والذين نيمئيليرحِن اليديف م يف راخالَ والذين وإلَى الذين
وإلَى الذين يف حربونَ، وإلَى مجيِع األماِكِن 31ذين يف حرمةَ والذين يف كوِر عاشانَ والذين يف عتاك، وإلَى ال30

وِرجالُه دفيها داو دداليت تر.  
  شاوِل يقتِل نفسه

 (12-10:1أخ1)
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فشد 2. نيني وسقَطوا قَتلَى يف جبِل ِجلبوعوحارب الِفِلسطينيونَ إسرائيلَ، فهرب ِرجالُ إسرائيلَ ِمن أماِم الِفِلسطي1

واشتدِت احلَرب 3. الِفِلسطينيونَ وراَء شاولَ وبنيِه، وضرب الِفِلسطينيونَ يوناثانَ وأبيناداب وملكيشوع أبناَء شاولَ
استلَّ سيفَك واطعني :"فقالَ شاولُ حلاِمِل ِسالِحِه4. علَى شاولَ فأصابه الرماةُ ِرجالُ الِقسي، فاجنَرح ِجدا ِمن الرماِة

فأخذَ شاولُ السيف وسقَطَ . فلم يشأْ حاِملُ ِسالِحِه ألنه خاف ِجدا". بِه لئال يأيتَ هؤالِء الغلف ويطعنوين ويقَبحوين
فمات شاولُ وبنوه 6.  هو أيضا علَى سيِفِه ومات معهولَما رأى حاِملُ ِسالِحِه أنه قد مات شاولُ، سقَط5َ. علَيِه

ولَما رأى ِرجالُ إسرائيلَ الذين يف عِرب الوادي والذين يف 7. الثَّالثَةُ وحاِملُ ِسالِحِه ومجيع ِرجاِلِه يف ذلك اليوِم معا
فأتى الِفِلسطينيونَ وسكَنوا .  قد ماتوا، تركوا املُدنَ وهربواعِرب اُألردنِّ أنَّ ِرجالَ إسرائيلَ قد هربوا، وأنَّ شاولَ وبنيِه

  .ا
8ِل ِجلبوعبيف ج نيِه الثَّالثَةَ ساِقطنيلَ وبدوا شاووا القَتلَى، وجرعونَ ليا جاَء الِفِلسطينيِد لَم9. ويف الغ هفقَطَعوا رأس

. ينيني يف كُلِّ ِجهٍة ألجِل التبشِري يف بيِت أصناِمِهم ويف الشعِبونزعوا ِسالحه، وأرسلوا إلَى أرِض الِفِلسط
ولَما ِمسع سكّانُ يابيِش ِجلعاد 11. ووضعوا ِسالحه يف بيتَِ عشتاروثَ، ومسروا جسده علَى سوِر بيِت شان10َ

ا اللَّيلَ كُلَّه، وأخذوا جسد شاولَ وأجساد بنيِه عن سوِر قام كُلُّ ذي بأٍس وسارو12مبا فعلَ الِفِلسطينيونَ بشاولَ، 
قوها هناكوأحر ا إلَى يابيش يِت شانَ، وجاءواوصاموا 13. ب ،األثلَِة يف يابيش فَنوها حتتود مهذوا ِعظاموأخ

  .سبعةَ أياٍم


