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.كما ترید، ولكن ال یحق لك أن تبیعھا   



 وكان داود ملكا على بیت یھوذا
في جنوب فلسطین، وأما بقیة     

إسرائیل فأقاموا إیشبوشث         
.بن شاول ملكا علیھم              
وصارت حرب أھلیة               

لمدة سبع                        
سنوات، ولكن                       

.داود صار أقوى                    



وفي النھایة قُتل 
إیشبوشث على ید 

.اثنین من جنوده  



إسرائیل إلى داود ) قبائل(ثم أتى كل أسباط 
وھكذا أصبح داود . ومسحوه ملكا على إسرائیل

.ملكا على كل الشعب  



وأول شيء فعلھ داود ھو أنھ دخل إلى أورشلیم، 
 وھناك بنى . وقد ُعرفت أورشلیم بأنھا مدینة داود

 .حصنا ضد أعداءه                                     



لكي تحارب  داود ومن أورشلیم زحفت جنود 
 .الفلسطینیین وبقیة أعداء إسرائیل



   وبعد ذلك أحضر داود تابوت عھد الرب إلى 
  وتابوت العھد یحتوي على لوحي . أورشلیم   

 الشریعة المكتوب 
 علیھما الوصایا العشر 

 وبقیة القوانین التي 
 .  أعطاھا هللا لموسى

 ویُذّكر تابوت العھد 
 اإلسرائیلیین 

 وبأھمیة  بقداسة هللا
 .طاعتھ         



في السنین األولى من حكم 
داود كان علیھ أن یدخل 
معارك كثیرة، وقد كان 
محاربا ذكیا، وفي نفس 
الوقت إنسانا متواضعا، 

 یطلب دائما أن 
 .یقوده الرب



 وكان یُزعج داود أنھ یسكن في بیت فخم، 
 في حین أن تابوت عھد 

 الرب بقى في خیمة، 
 فقرر داود أن یبني 

 .  معبدا للرب
 ونبي الرب، 

 ناثان، 
 شجعھ على 

 .ذلك



 وفي إحدى 
 اللیالي أرسل 
 الرب رسالة 

 :  لداود قائال
 یا عبدي "

 داود، الرب 
 یصنع لك بیتا، ومتى 

 كملت أیامك واضطجعت مع 
 یبني بیتا ال سمي،  ملكا وھو آبائك أقیم بعدك ابنك 

 .وأنا أثبت كرسي مملكتھ إلى األبد      



وبحث داود عن بقیة لنسل شاول حتى یصنع بھ 
 إحسانا، فوجد ابنا لیوناثان اسمھ مفیبوشث، أعرج 

 یأكل على  ھو: " فقال داود. الرجلین                  
 ."  مائدتي دائما كابن للملك                              

 داود إحسانا مع  وعمل                                    
 كان  مفیبوشث، ألنھ                                       

 ابن یوناثان، أعز                                           
 .أصدقائھ                                                    



 وطالما كان داود یثق في الرب 
 ویطیعھ، كان الرب یساعد داود، 

 ولكن .  فكان رجال ناجحا
 بعض األمور السیئة حدثت 

 فقد أرسل . في حیاة داود
 جیوشھ لتحارب، في حین بقى 

 .  ھو في أورشلیم      



وفي أحد اللیالي لم یستطع 
النوم فصعد على سطح 

بیتھ لیتمشى، وألقى نظرة 
.على المدینة من فوق  



 .  فرأى داود امرأة جمیلة تستحم، وكان اسمھا بثشبع
 وأخطأ داود مع بثشبع، مع أن                          
 زوجھا، أوریا، كان من أشجع                          
 ولما أخبرت بثشبع . جنود داود                         
 داود بأنھا ستنجب طفال منھ،                          
 علم داود أن خطیتھ ستجلب لھ                          
 .المزید من المتاعب                         



وبدال من أن یعترف داود بخطیئتھ أمام الرب، 
ولقد دعا . حاول أن یخفیھا، ولكن ذلك ال ینجح أبدا

 داود أوریا من ساحة المعركة لیعود إلى بیتھ، 
 .لیتوھم أن الطفل منھ      



ولكن أوریا رفض أن یدخل إلى بیتھ، في حین بقى 
 وھكذا نام أوریا على باب بیت . الحرب زمالئھ في

 .الملك         



وقام داود بعمل أفظع، إذ 
 أرسل أوریا إلى المعركة 

ومعھ رسالة        
 مكتوب فیھا

 أنھ على رئیس  
 العسكر أن یدفع        
 أوریا إلى مقدمة   

 .الجبھة لكي یموت 



ولما مات 
أوریا أخذ 
 داود بثشبع

 .امرأة لھ



.  فأرسل هللا عبده یوناثان، لكي یُظھر لداود خطیئتھ
وقص یوناثان على داود قصة رجل غني ورجل 

الرجل الغني لدیھ مئات . فقیر  
 من الغنم، ولكن الفقیر 

 كان لدیھ نعجة 
 واحدة، وكانت 
.لھ في مقام ابنتھ  



فجاء ضیف إلى الرجل الغني فعفا أن یأخذ من 
غنمھ لیھیئ الطعام للضیف الذي جاء إلیھ، بل أخذ 

.نعجة الرجل الفقیر وذبحھا  



فغضب داود جدا من الرجل 
الغني، ألنھ فّكر فقط في نفسھ 

الرجل الذي فعل : "وصاح قائال
!"ھذا البد أن یموت  



 !"  أنت ھو الرجل: "فقال ناثان الشجاع  لداود
 فالذي فعلھ داود كان أسوأ مما فعلھ الرجل الغني    

 .في القصة                            



لقد أظھر هللا لداود كیف أن داود كان شریرا، مما 
 :  جعل داود یتوب عن خطیئتھ، وقال �

 لقد أخطأت في حقك "
 !"  وفعلت الشر أمامك

 .  هللا لداود خطیئتھ وغفر
 إال أن ابن بثشبع 

 مرض ومات بعد 
 فترة قصیرة 

 .من والدتھ   



بعد أن غفر هللا لداود خطیئتھ 
الشنیعة، صار لبثشبع طفال 

 وھذا . آخرا، وھو سلیمان
.  ینبغي أن یكون ملكا عظیما
وكان لداود أوالدا آخرین، 

 بعضھم تسبب في 
 .مشاكل كثیرة لھ



"فتح كالمك ینیر العقل"  
 130: 119مزمور 

)الجزء الثاني(داود الملك   

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

12 - 1سفر صموئیل الثاني    



   النھایة



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

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

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

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

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



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

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

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

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

 .  16: 3یوحنا 
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