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. ها من حقك أن تنسخ وتطبع هذه القصة، آما ترید، ولكن ال یحق لك أن تبيع          : اتفاقية االستخدام    



لما شاخ صموئيل، قائد وقاضي إسرائيل، جعل بنيه قضاة       
إلسرائيل، لكي یستلموا خدمة اهللا من بعد أبيهم، ولكنهما آانا        

                                      شریرین، فأحبا المال واستغال   
                                       سلطتهما للحصول على المال     

.                                          بصورة غير شرعية 



وعاني الشعب بسبب شر ابني صموئيل، ألن األحكام صارت      
جائرة، ففي آل مرة آان یحتاج الناس إلى مساعدة، آان یجب      

.عليهم رشوة ابني صموئيل 



وآان البد وأن یحدث شيئا ضد هذا الوضع، فاجتمع آل شيوخ        
.إسرائيل وجاءوا إلى صموئيل وطلبوا مساعدته     



، وهم لم یریدوا ابني   " اجعل لنا ملكا یقضي لنا  : " وطلبوا منه
صموئيل آقاضيين، ولكنهم أرادوا ملكا آسائر الشعوب      

.حولهم 



فغضب صموئيل، ألن شعب إسرائيل له ملك، وهو اهللا، وهو        
القادر على آل شيء، واألبدي الذي یحكم إسرائيل، وهو الذي            

حررهم قبل مدة طویلة من العبودیة في مصر، وشق لهم البحر      
.األحمر حتى یستطيعوا الهرب     



.وأعطى إسرائيل األرض الجميلة       



هم لم یرفضوك أنت بل   : "وعندما صلـّى صموئيل، قال اهللا  
إیاي رفضوا، حتى ال أملك عليهم، وعبدوا آلهة أخرى، اسمع               

!"لصوتهم وأقم لهم ملكا 



وقال اهللا لصموئيل،  
أنه  عليه أن یُحذر   

الشعب، من أن   
الملك األرضي      

سوف یأخذ منهم 
الضرائب، ویستولي     
على أفضل الحقول     
والكروم، وسيأخذ  

أبنائهم للجيش،   
.وبناتهم لخدمته



وبالرغم من ذلك 
أرادوا أن یكون لهم    

.ملكا



وقاد اهللا صموئيل إلى   
شاب حسن جدا، وخجول     
جدا، وآان أطول من آل    

الشعب، وآان اسمه    
فلما رأى   . شاول

صموئيل شاول قال 
هذا هو یحكم   : "الرب  

!"على الشعب  



فأطاع صموئيل ومسح شاول  
ملكا على إسرائيل، ولما قدمه     

: إلى الشعب، هتفوا وقالوا     
!"ليحيا الملك   " 



وعلى الفور آان هناك أول اختبار للملك شاول، فالعمونيين،      
وهم یكرهون اإلسرائيليين، حاصروا مدینة إسرائيلية، وهددوا           

!فيا لها من خطة فظيعة. بتقویر عين آل رجل فيها  



. ووصلت هذه األخبار إلى الملك شاول، فأعّد جيشه       



ولما تقابل الجيشان،    
ضرب شاول  

العمونيين وأنقذ   
المدینة، وشاول سّبح  

الرب    : " اهللا قائال
صنع خالصا في   

!" إسرائيل   



أما شاول فلم یعط  . لقد منح اهللا شاول نصرا آبيرا في هذا اليوم       
اهللا المجد في آل مرة، ففي أحد األیام، وقبل أن یحارب      

وهو آان یعرف أن هذا  . الفلسطينيين، أصعد شاول محرقة هللا    
من واجبات صموئيل، وهو آان   

یعرف أیضا أنه آان عليه أن   
ینتظر مشيئة اهللا، حتى یحضر     

صموئيل ویقدم الذبيحة،    
ولكن شاول لم یكن مطيعا 

.هللا



لقد عملت شيئا أحمق   : " ولما حضر صموئيل قال لشاول    
جدا، ألنك لم تحفظ وصایا الرب إلهك، لذلك فمملكتك           

!"لن تثبت



لقد تصور شاول أن هذه خطية صغيرة، ولكن عدم     
. طاعة اهللا هي دائما شيء خطير



وفي مرة أخرى، أمر اهللا شاول أن یمحو شعب عماليق     
                                       الشریر، ولكن شاول والشعب       
.                                       ترآوا أجاج ملك عماليق حيا  

وعفوا أیضا   
عن آل ما 

هو ثمين من 
غنم وبقر، 

وقال شاول 
أنهم عفوا 

عنها 
ليقدموها 

.    ذبيحة هللا 



: وقال صموئيل لشاول 
االستماع أفضل من     " 

الذبيحة، ألنك رفضت     
آالم الرب، فرفضك   

الرب من أن تكون ملكا   
، وندم !" على إسرائيل   

شاول على خطيته، ولكن 
بعد فوات األوان، وبقية   

حياة شاول آانت غير 
سعيدة، ألنه لم یسمع  

.لكالم اهللا



" فتح آالمك ینير العقل  "
130: 119مزمور 

الملك الوسيم الغبي    

قصة من آلمة اهللا، الكتاب المقدس   

یمكنك الرجوع إليها في الكتاب المقدس        

16 – 8سفر صموئيل األول     



النهایة



قصة الكتاب المقدس هذه تخبرنا عن اهللا العجيب، الذي خلقنا، والذي    
.یریدك أن تعرفه

عقوبة هذه الخطية  .  اهللا یعلم أننا عملنا أشياء سيئة، والتي یسميها هو خطية    
هو الموت، ولكن اهللا یحبك جدا، لذلك أرسل لك ابنه الوحيد، یسوع     

 بعد ذلك أتى    .المسيح، ليموت على الصليب وُیعاقب من أجل خطایاك     
 عندما تؤمن بيسوع المسيح،  .یسوع إلى عالمنا هذا ثم مضى إلى السماء    
 سوف یأتي ویسكن بك اآلن،    !وتسأله أن یغفر خطایاك، فسوف یفعل ذلك

.وسوف تحيا معه إلى األبد    
:لو آمنت أن هذا حق، فقط قل ذلك هللا  

إنسانا لتموت من أجل سيدي یسوع، أنا أؤمن أنك اهللا، وأنك أتيت وصرت   
خطایاي، واآلن أنت حي، رجاء تعال وادخل حياتي، واغفر لي خطایاي،       

لكي أحصل على حياة جدیدة اآلن، ویوما ما سوف آتي إليك،    
. ساعدني أن أطيعك، وأن أعيش لك آابن لك   . لكي أحيا معك إلى األبد  

.آمين
. 16: 3 إنجيل یوحنا  !اقرأ الكتاب المقدس وتحدث مع اهللا آل یوم
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وعاني الشعب بسبب شر ابني صموئيل، ألن األحكام صارت      
جائرة، ففي آل مرة آان یحتاج الناس إلى مساعدة، آان یجب      

.عليهم رشوة ابني صموئيل 



وآان البد وأن یحدث شيئا ضد هذا الوضع، فاجتمع آل شيوخ        
.إسرائيل وجاءوا إلى صموئيل وطلبوا مساعدته     



، وهم لم یریدوا ابني   " اجعل لنا ملكا یقضي لنا  : " وطلبوا منه
صموئيل آقاضيين، ولكنهم أرادوا ملكا آسائر الشعوب      

.حولهم 



فغضب صموئيل، ألن شعب إسرائيل له ملك، وهو اهللا، وهو        
القادر على آل شيء، واألبدي الذي یحكم إسرائيل، وهو الذي            

حررهم قبل مدة طویلة من العبودیة في مصر، وشق لهم البحر      
.األحمر حتى یستطيعوا الهرب     



.وأعطى إسرائيل األرض الجميلة       



هم لم یرفضوك أنت بل   : "وعندما صلـّى صموئيل، قال اهللا  
إیاي رفضوا، حتى ال أملك عليهم، وعبدوا آلهة أخرى، اسمع               

!"لصوتهم وأقم لهم ملكا 



وقال اهللا لصموئيل،  
أنه  عليه أن یُحذر   

الشعب، من أن   
الملك األرضي      

سوف یأخذ منهم 
الضرائب، ویستولي     
على أفضل الحقول     
والكروم، وسيأخذ  

أبنائهم للجيش،   
.وبناتهم لخدمته



وبالرغم من ذلك 
أرادوا أن یكون لهم    

.ملكا



وقاد اهللا صموئيل إلى   
شاب حسن جدا، وخجول     
جدا، وآان أطول من آل    

الشعب، وآان اسمه    
فلما رأى   . شاول

صموئيل شاول قال 
هذا هو یحكم   : "الرب  

!"على الشعب  



فأطاع صموئيل ومسح شاول  
ملكا على إسرائيل، ولما قدمه     

: إلى الشعب، هتفوا وقالوا     
!"ليحيا الملك   " 



 وعلى الفور آان هناك أول اختبار للملك شاول، فالعمونيين،     
وهم یكرهون اإلسرائيليين، حاصروا مدینة إسرائيلية، وهددوا           

 ووصلت   !فيا لها من خطة فظيعة. بتقویر عين آل رجل فيها  
هذه األخبار إلى الملك        

. شاول، فأعّد جيشه 



ولما تقابل الجيشان،    
ضرب شاول  

العمونيين وأنقذ   
المدینة، وشاول سّبح  

الرب    : " اهللا قائال
صنع خالصا في   

!" إسرائيل   



أما شاول فلم یعط  . لقد منح اهللا شاول نصرا آبيرا في هذا اليوم       
اهللا المجد في آل مرة، ففي أحد األیام، وقبل أن یحارب      

وهو آان یعرف أن هذا  . الفلسطينيين، أصعد شاول محرقة هللا    
من واجبات صموئيل، وهو آان   

یعرف أیضا أنه آان عليه أن   
ینتظر مشيئة اهللا، حتى یحضر     

صموئيل ویقدم الذبيحة،    
ولكن شاول لم یكن مطيعا 

.هللا



لقد عملت شيئا أحمق   : " ولما حضر صموئيل قال لشاول    
جدا، ألنك لم تحفظ وصایا الرب إلهك، لذلك فمملكتك           

!"لن تثبت



لقد تصور شاول أن هذه خطية صغيرة، ولكن عدم     
. طاعة اهللا هي دائما شيء خطير



وفي مرة أخرى، أمر اهللا شاول أن یمحو شعب عماليق     
                                       الشریر، ولكن شاول والشعب       
.                                       ترآوا أجاج ملك عماليق حيا  

وعفوا أیضا   
عن آل ما 

هو ثمين من 
غنم وبقر، 

وقال شاول 
أنهم عفوا 

عنها 
ليقدموها 

.    ذبيحة هللا 



: وقال صموئيل لشاول 
االستماع أفضل من     " 

الذبيحة، ألنك رفضت     
آالم الرب، فرفضك   

الرب من أن تكون ملكا   
، وندم !" على إسرائيل   

شاول على خطيته، ولكن 
بعد فوات األوان، وبقية   

حياة شاول آانت غير  
  سعيدة، ألنه لم یسمع   

.لكالم اهللا        



" فتح آالمك ینير العقل  "
130: 119مزمور 

الملك الوسيم الغبي    

قصة من آلمة اهللا، الكتاب المقدس   

یمكنك الرجوع إليها في الكتاب المقدس        

16 � 8سفر صموئيل األول     
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النهایة

60



قصة الكتاب المقدس هذه تخبرنا عن اهللا العجيب، الذي خلقنا، والذي    
.یریدك أن تعرفه

عقوبة هذه الخطية  .  اهللا یعلم أننا عملنا أشياء سيئة، والتي یسميها هو خطية    
هو الموت، ولكن اهللا یحبك جدا، لذلك أرسل لك ابنه الوحيد، یسوع     

 بعد ذلك أتى    .المسيح، ليموت على الصليب وُیعاقب من أجل خطایاك     
 عندما تؤمن بيسوع المسيح،  .یسوع إلى عالمنا هذا ثم مضى إلى السماء    
 سوف یأتي ویسكن بك اآلن،    !وتسأله أن یغفر خطایاك، فسوف یفعل ذلك

.وسوف تحيا معه إلى األبد    
:لو آمنت أن هذا حق، فقط قل ذلك هللا  

إنسانا لتموت من أجل سيدي یسوع، أنا أؤمن أنك اهللا، وأنك أتيت وصرت   
خطایاي، واآلن أنت حي، رجاء تعال وادخل حياتي، واغفر لي خطایاي،       

لكي أحصل على حياة جدیدة اآلن، ویوما ما سوف آتي إليك،    
. ساعدني أن أطيعك، وأن أعيش لك آابن لك   . لكي أحيا معك إلى األبد  

.آمين
. 16: 3 إنجيل یوحنا  !اقرأ الكتاب المقدس وتحدث مع اهللا آل یوم
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