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داود الشاب الصغير آان قد هرب من وجه الملك شاول الذي          
آان يعيش في البرية في مغارة آبيرة مع أربعة   .  آان يريد قتله

.                                   مائة شخص من أتباعه



وآان جنود شاول على وشك أن يجدوا داود، ولكنه في آل   
.مرة آان يرحل إلى مكان آخر      



وأحد عبيد شاول واسمه دواغ أخبر شاول أن الكهنة قد         
وآان دواغ هو  . ساعدوا داود على الهرب، فأمر شاول بقتلهم    

وبالفعل بوحشية قتل بسيفه   . الوحيد الذي لديه استعداد لقتلهم         
خمسة وثمانين آاهن مع عائالتهم، وآان 

. هذا شرا عظيما     



وفي أحد األيام، وبينما    
يتعقب شاول داود دخل  

إلى آهف، آان يختبئ فيه  
داود مع رجاله، وآان     

.شاول بمفرده



   آان بإمكان داود أن يقتل شاول،  
       ولكنه تسلل إلى مقربته وقطع     
           بخنجره الحاد طرف ثوب    
               شاول المتدلي، وعندما  

                    خرج شاول من  
                     الكهف، صاح إليه  

في الداخل قطعت طرف    : "داود قائال 
ليتك تعلم أنني ال . ثوبك، ولم أقتلك 
." أضمر لك شرا     



فقال شاول لداود أنه نادم على محاولته أن يؤذيه، ولكن      
سرعان ما عاد إلى غضبه وأّلف جيش من ثالثة آالف جندي         

وفي إحدى الليالي، وبينما الجيش نائم، تسلل          .  آي يقتلوا داود  
داود مع أحد جنوده واسمه أبيشاي إلى المكان الذي آان ينام             

.فيه شاول



الرب   : " همس أبيشاي   
قد وضع عدوك اليوم في   
يدك، دعني أقتله بالسيف   

." فيموت في الحال 



ولكن داود رفض، وغادر المكان بعد   
.  أن أخذ رمح شاول وآوز الماء الخاص به      
وذهب إلى رأس جبل من الناحية األخرى          

ورأى شاول للمرة     . وصاح حتى سمعه شاول
الثانية، آيف آان باستطاعة داود أن يقتله،   

وقال شاول مرة أخرى أنه نادم     . ولكنه لم يفعل
على محاولته أن يؤذي داود، لكن داود عرف     
.             أنه ال يمكن أن يثق في آالم شاول 



وفي ذلك الوقت آان صموئيل قد مات، وهو النبي الذي      
. أمره الرب أن يمسح شاول ثم داود ملكا على إسرائيل      
وعندما حارب الفلسطينيون إسرائيل، قام شاول بعمل      

.شيء فظيع، مما نهاه عنه الرب    



لقد أمر امرأة أن ُتحِضر روح صموئيل، وفي تلك الليلة أتته           
.            رسالة  



الرب قد فارقك وصار عدوك، شق المملكة من      " 
يدك وأعطاها آلخر، وهو داود، وغدا أنت وبنوك     

تكونون معي، ويدفع الرب جيش إسرائيل أيضا          
فلما سمع شاول ذلك، أسرع       ." ليد الفلسطينيين    

. وسقط على طوله إلى األرض وخاف جدا    



وحارب الفلسطينيون اإلسرائيليين، وهرب          
وقتل.         رجال إسرائيل من أمامهم     

                               الفلسطينيون أبناء    
                             شاول، ومن ضمنهم
                              يوناثان، صديق داود

.                                   الحميم  



وُجرح شاول من رماة الرماح،    
: فقال شاول لحامل سالحه   

استل سيفك واطعني به لئال   " 
يأتي هؤالء الرجال األشرار          

لكن  ." ويطعنوني ويهينونني
حامل سالحه لم يشأ ألنه خاف    
جدا، فأخذ شاول السيف وسقط       

.عليه



ولما وجد الفلسطينيون جثث     
شاول وأبناءه، أخذوها  

وسمروها على سور إحدى    
المدن في إسرائيل، التي      

ولكن بعض . استولوا عليها  
اإلسرائيليين الشجعان أخذوا        

الجثث وأحضروها إلى      
موطنهم، وأحرقوها ودفنوها   

.في إسرائيل  



ولما سمع داود بهذه األخبار      
السيئة، ندب وبكى وصام إلى     

المساء على شاول وعلى يوناثان   
ابنه وعلى شعب الرب ألنهم   

.سقطوا بالسيف  



بالرغم من أن شاول حاول قتل داود،  
إال أن داود احترم شاول إلى النهاية       

لذلك رفع الرب       . على أنه مسيح الرب  
.داود وجعله ملكا بدال من شاول   



)الجزء األول      (داود الملك    

قصة من آلمة اهللا، الكتاب المقدس   

يمكنك الرجوع إليها في الكتاب المقدس        

، 31 – 24سفر صموئيل األول     
2 – 1 وسفر صموئيل الثاني    

" فتح آالمك ينير العقل  "
130: 119مزمور 



النهاية



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

عقوبة هذه الخطية  .  اهللا يعلم أننا عملنا أشياء سيئة، والتي يسميها هو خطية    
هو الموت، ولكن اهللا يحبك جدا، لذلك أرسل لك ابنه الوحيد، يسوع     

 بعد ذلك أتى    .المسيح، ليموت على الصليب وُيعاقب من أجل خطاياك     
 عندما تؤمن بيسوع المسيح،  .يسوع إلى عالمنا هذا ثم مضى إلى السماء    
 سوف يأتي ويسكن بك اآلن،    !وتسأله أن يغفر خطاياك، فسوف يفعل ذلك

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

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

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

.آمين
. 16: 3 إنجيل يوحنا  !اقرأ الكتاب المقدس وتحدث مع اهللا آل يوم
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وآان داود ملكا على بيت يهوذا 
   في جنوب فلسطين، وأما بقية
       إسرائيل فأقاموا إيشبوشث      
.            بن شاول ملكا عليهم

             وصارت حرب أهلية    
                     لمدة سبع   

                     سنوات، ولكن 
.                  داود صار أقوى  



وفي النهاية ُقتل إيشبوشث   
. على يد اثنين من جنوده 



إسرائيل إلى داود ومسحوه ملكا على       ) قبائل( ثم أتى آل أسباط   
. وهكذا أصبح داود ملكا على آل الشعب     . إسرائيل   



وأول شيء فعله داود هو أنه دخل إلى أورشليم، وقد ُعرفت       
ومن . وهناك بنى حصنا ضد أعداءه . أورشليم بأنها مدينة داود  

أورشليم زحفت جنود داود لكي تحارب الفلسطينيين وبقية          
.                                           أعداء إسرائيل     



وبعد ذلك أحضر داود      
تابوت عهد الرب إلى    

وتابوت العهد  . أورشليم  
يحتوي على لوحي 
الشريعة المكتوب     

عليهما الوصايا العشر    
وبقية القوانين التي     
.  أعطاها اهللا لموسى 
وُيّذآر تابوت العهد 

اإلسرائيليين بقداسة اهللا       
.       وبأهمية طاعته



في السنين األولى من حكم    
داود آان عليه أن يدخل  
معارك آثيرة، وقد آان  
محاربا ذآيا، وفي نفس 
الوقت إنسانا متواضعا،  

.يطلب دائما أن يقوده الرب 



وآان ُيزعج داود أنه 
يسكن في بيت فخم، في 

حين أن تابوت عهد 
الرب بقى في خيمة،   

فقرر داود أن يبني   
ونبي .  معبدا للرب   

الرب، ناثان،   
شجعه على  

. ذلك



وفي إحدى الليالي أرسل الرب            
يا عبدي داود، الرب يصنع لك بيتا، ومتى      : "رسالة لداود قائال    

آملت أيامك واضطجعت مع آبائك أقيم بعدك ابنك ملكا وهو 
.       يبني بيتا ال سمي، وأنا أثبت آرسي مملكته إلى األبد      



وبحث داود عن بقية لنسل شاول حتى يصنع به إحسانا، فوجد      
هو : "  فقال داود.  ابنا ليوناثان اسمه مفيبوشث، أعرج الرجلين      

وعمل."                      يأآل على مائدتي دائما آابن للملك  
                                    داود إحسانا مع مفيبوشث، ألنه     
.ه                                     آان ابن يوناثان، أعز أصدقائ



وطالما آان داود يثق في الرب    
ويطيعه، آان الرب يساعد داود،   

ولكن بعض .  فكان رجال ناجحا  
األمور السيئة حدثت في حياة      

فقد أرسل جيوشه     . داود
لتحارب، في حين بقى هو في   

. أورشليم  



وفي أحد الليالي لم يستطع النوم        
فصعد على سطح بيته ليتمشى،  

وألقى نظرة على المدينة من   
. فوق



فرأى داود امرأة جميلة تستحم،        
وأخطأ داود مع   . وآان اسمها بثشبع 

بثشبع، مع أن زوجها، أوريا، آان     
ولما أخبرت  . من أشجع جنود داود   

بثشبع داود بأنها ستنجب طفال منه،  
علم داود أن خطيته ستجلب له    

. المزيد من المتاعب   



وبدال من أن يعترف داود بخطيئته أمام الرب، حاول أن      
ولقد دعا داود أوريا من     . يخفيها، ولكن ذلك ال ينجح أبدا   

ولكن . ساحة المعرآة ليعود إلى بيته، ليتوهم أن الطفل منه     
أوريا رفض أن يدخل إلى بيته، في حين بقى زمالئه في   

.وهكذا نام أوريا على باب بيت الملك  .         الحرب    



وقام داود بعمل أفظع،   
إذ أرسل أوريا إلى       

المعرآة ومعه رسالة     
مكتوب فيها أنه على 

رئيس العسكر أن يدفع     
أوريا إلى مقدمة الجبهة     

ولما مات . لكي يموت
أوريا أخذ داود بثشبع    

. امرأة له  



وقص . فأرسل اهللا عبده يوناثان، لكي ُيظهر لداود خطيئته  
الرجل الغني      .  يوناثان على داود قصة رجل غني ورجل فقير   

لديه مئات من الغنم، ولكن الفقير    
آان لديه نعجة واحدة، وآانت  

.له في مقام ابنته 



فجاء ضيف إلى الرجل الغني فعفا أن يأخذ من غنمه ليهيئ       
الطعام للضيف الذي جاء إليه، بل أخذ نعجة الرجل الفقير                 

. وذبحها



فغضب داود جدا من الرجل الغني، ألنه      
الرجل     : " فّكر فقط في نفسه وصاح قائال

!" الذي فعل هذا البد أن يموت      



فالذي فعله داود    !" أنت هو الرجل   : " فقال ناثان الشجاع  لداود     
.آان أسوأ مما فعله الرجل الغني في القصة        



لقد أظهر اهللا لداود آيف أن داود آان شريرا، مما جعل داود         
لقد أخطأت في حقك   : "يتوب عن خطيئته، وقال هللا

وغفر !" وفعلت الشر أمامك    
إال أن ابن   . اهللا لداود خطيئته 

بثشبع مرض ومات بعد  
.فترة قصيرة من والدته 



بعد أن غفر اهللا لداود خطيئته   
الشنيعة، صار لبثشبع طفال     

وهذا ينبغي  .  آخرا، وهو سليمان      
وآان . أن يكون ملكا عظيما

لداود أوالدا آخرين، بعضهم       
. تسبب في مشاآل آثيرة له



" فتح آالمك ينير العقل  "
130: 119مزمور 

) الجزء الثاني      (داود الملك    

قصة من آلمة اهللا، الكتاب المقدس   

يمكنك الرجوع إليها في الكتاب المقدس        

12 - 1سفر صموئيل الثاني     



النهاية



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

عقوبة هذه الخطية  .  اهللا يعلم أننا عملنا أشياء سيئة، والتي يسميها هو خطية    
هو الموت، ولكن اهللا يحبك جدا، لذلك أرسل لك ابنه الوحيد، يسوع     

 بعد ذلك أتى    .المسيح، ليموت على الصليب وُيعاقب من أجل خطاياك     
 عندما تؤمن بيسوع المسيح،  .يسوع إلى عالمنا هذا ثم مضى إلى السماء    
 سوف يأتي ويسكن بك اآلن،    ! وتسأله أن يغفر خطاياك، فسوف يفعل ذلك

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

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

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

.آمين
. 16: 3 إنجيل يوحنا  ! اقرأ الكتاب المقدس وتحدث مع اهللا آل يوم



داود الملك     
)الجزء األول  (

الكتاب المقدس لألطفال     
يقدم



آتبها إدوارد هيوز   
صورها جين فوريست و الزاريوس   

هيئها لين دورآسين
Translated by Aziz Saad, www.arabic-club.de

انتاج هيئة جينيسيس للبحث     
www.M1914.org

BFC
PO Box 3

Winnipeg, MB R3C 2G1
Canada

هيئة جينيسيس للنشر       2009 ©
. ها من حقك أن تنسخ وتطبع هذه القصة، آما تريد، ولكن ال يحق لك أن تبيع          : اتفاقية االستخدام    



داود الشاب الصغير آان قد هرب من وجه الملك شاول الذي          
آان يعيش في البرية في مغارة آبيرة مع أربعة   .  آان يريد قتله

.                                   مائة شخص من أتباعه



وآان جنود شاول على وشك أن يجدوا داود، ولكنه في آل   
.مرة آان يرحل إلى مكان آخر      



وأحد عبيد شاول واسمه دواغ أخبر شاول أن الكهنة قد         
وآان دواغ هو  . ساعدوا داود على الهرب، فأمر شاول بقتلهم    

وبالفعل بوحشية قتل بسيفه   . الوحيد الذي لديه استعداد لقتلهم         
خمسة وثمانين آاهن مع عائالتهم، وآان 

. هذا شرا عظيما     



وفي أحد األيام، وبينما    
يتعقب شاول داود دخل  

إلى آهف، آان يختبئ فيه  
داود مع رجاله، وآان     

.شاول بمفرده



   آان بإمكان داود أن يقتل شاول،  
       ولكنه تسلل إلى مقربته وقطع     
           بخنجره الحاد طرف ثوب    
               شاول المتدلي، وعندما  

                    خرج شاول من  
                     الكهف، صاح إليه  

في الداخل قطعت طرف    : "داود قائال 
ليتك تعلم أنني ال . ثوبك، ولم أقتلك 
." أضمر لك شرا     



فقال شاول لداود أنه نادم على محاولته أن يؤذيه، ولكن      
سرعان ما عاد إلى غضبه وأّلف جيش من ثالثة آالف جندي         

وفي إحدى الليالي، وبينما الجيش نائم، تسلل          .  آي يقتلوا داود  
داود مع أحد جنوده واسمه أبيشاي إلى المكان الذي آان ينام             

.فيه شاول



الرب   : " همس أبيشاي   
قد وضع عدوك اليوم في   
يدك، دعني أقتله بالسيف   

." فيموت في الحال 



ولكن داود رفض، وغادر المكان بعد   
.  أن أخذ رمح شاول وآوز الماء الخاص به      
وذهب إلى رأس جبل من الناحية األخرى          

ورأى شاول للمرة     . وصاح حتى سمعه شاول
الثانية، آيف آان باستطاعة داود أن يقتله،   

وقال شاول مرة أخرى أنه نادم     . ولكنه لم يفعل
على محاولته أن يؤذي داود، لكن داود عرف     
.             أنه ال يمكن أن يثق في آالم شاول 



وفي ذلك الوقت آان صموئيل قد مات، وهو النبي الذي      
. أمره الرب أن يمسح شاول ثم داود ملكا على إسرائيل      
وعندما حارب الفلسطينيون إسرائيل، قام شاول بعمل      

.شيء فظيع، مما نهاه عنه الرب    



لقد أمر امرأة أن ُتحِضر روح صموئيل، وفي تلك الليلة أتته           
.            رسالة  



الرب قد فارقك وصار عدوك، شق المملكة من      " 
يدك وأعطاها آلخر، وهو داود، وغدا أنت وبنوك     

تكونون معي، ويدفع الرب جيش إسرائيل أيضا          
فلما سمع شاول ذلك، أسرع       ." ليد الفلسطينيين    

. وسقط على طوله إلى األرض وخاف جدا    



وحارب الفلسطينيون اإلسرائيليين، وهرب          
وقتل.         رجال إسرائيل من أمامهم     

                               الفلسطينيون أبناء    
                             شاول، ومن ضمنهم
                              يوناثان، صديق داود

.                                   الحميم  



وُجرح شاول من رماة الرماح،    
: فقال شاول لحامل سالحه   

استل سيفك واطعني به لئال   " 
يأتي هؤالء الرجال األشرار          

لكن  ." ويطعنوني ويهينونني
حامل سالحه لم يشأ ألنه خاف    
جدا، فأخذ شاول السيف وسقط       

.عليه



ولما وجد الفلسطينيون جثث     
شاول وأبناءه، أخذوها  

وسمروها على سور إحدى    
المدن في إسرائيل، التي      

ولكن بعض . استولوا عليها  
اإلسرائيليين الشجعان أخذوا        

الجثث وأحضروها إلى      
موطنهم، وأحرقوها ودفنوها   

.في إسرائيل  



ولما سمع داود بهذه األخبار      
السيئة، ندب وبكى وصام إلى     

المساء على شاول وعلى يوناثان   
ابنه وعلى شعب الرب ألنهم   

.سقطوا بالسيف  



بالرغم من أن شاول حاول قتل داود،  
إال أن داود احترم شاول إلى النهاية       

لذلك رفع الرب       . على أنه مسيح الرب  
.داود وجعله ملكا بدال من شاول   



)الجزء األول      (داود الملك    

قصة من آلمة اهللا، الكتاب المقدس   

يمكنك الرجوع إليها في الكتاب المقدس        

، 31 � 24سفر صموئيل األول     
2 � 1 وسفر صموئيل الثاني    

" فتح آالمك ينير العقل  "
130: 119مزمور 
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النهاية



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

عقوبة هذه الخطية  .  اهللا يعلم أننا عملنا أشياء سيئة، والتي يسميها هو خطية    
هو الموت، ولكن اهللا يحبك جدا، لذلك أرسل لك ابنه الوحيد، يسوع     

 بعد ذلك أتى    .المسيح، ليموت على الصليب وُيعاقب من أجل خطاياك     
 عندما تؤمن بيسوع المسيح،  .يسوع إلى عالمنا هذا ثم مضى إلى السماء    
 سوف يأتي ويسكن بك اآلن،    !وتسأله أن يغفر خطاياك، فسوف يفعل ذلك

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

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

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

.آمين
. 16: 3 إنجيل يوحنا  !اقرأ الكتاب المقدس وتحدث مع اهللا آل يوم
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داود الملك     
) الجزء الثاني   (

الكتاب المقدس لألطفال     
يقدم



آتبها إدوارد هيوز   
صورها جين فوريست و الزاريوس   

هيئها لين دورآسين
Translated by Aziz

 
Saad, www.arabic-club.de

انتاج هيئة جينيسيس للبحث     
www.M1914.org

BFC
PO Box 3

Winnipeg, MB R3C 2G1
Canada

هيئة جينيسيس للنشر       2009
 

©
. ها من حقك أن تنسخ وتطبع هذه القصة، آما تريد، ولكن ال يحق لك أن تبيع          :  اتفاقية االستخدام    



وآان داود ملكا على بيت يهوذا 
   في جنوب فلسطين، وأما بقية
       إسرائيل فأقاموا إيشبوشث      
.            بن شاول ملكا عليهم

             وصارت حرب أهلية    
                     لمدة سبع   

                     سنوات، ولكن 
.                  داود صار أقوى  



وفي النهاية ُقتل إيشبوشث   
. على يد اثنين من جنوده 



إسرائيل إلى داود ومسحوه ملكا على       ) قبائل( ثم أتى آل أسباط   
. وهكذا أصبح داود ملكا على آل الشعب     . إسرائيل   



وأول شيء فعله داود هو أنه دخل إلى أورشليم، وقد ُعرفت       
ومن . وهناك بنى حصنا ضد أعداءه . أورشليم بأنها مدينة داود  

أورشليم زحفت جنود داود لكي تحارب الفلسطينيين وبقية          
.                                           أعداء إسرائيل     



وبعد ذلك أحضر داود      
تابوت عهد الرب إلى    

وتابوت العهد  . أورشليم  
يحتوي على لوحي 
الشريعة المكتوب     

عليهما الوصايا العشر    
وبقية القوانين التي     
.  أعطاها اهللا لموسى 
وُيّذآر تابوت العهد 

اإلسرائيليين بقداسة اهللا       
.       وبأهمية طاعته



في السنين األولى من حكم    
داود آان عليه أن يدخل  
معارك آثيرة، وقد آان  
محاربا ذآيا، وفي نفس 
الوقت إنسانا متواضعا،  

.يطلب دائما أن يقوده الرب 



وآان ُيزعج داود أنه 
يسكن في بيت فخم، في 

حين أن تابوت عهد 
الرب بقى في خيمة،   

فقرر داود أن يبني   
ونبي .  معبدا للرب   

الرب، ناثان،   
شجعه على  

. ذلك



وفي إحدى الليالي أرسل الرب            
يا عبدي داود، الرب يصنع لك بيتا، ومتى      : "رسالة لداود قائال    

آملت أيامك واضطجعت مع آبائك أقيم بعدك ابنك ملكا وهو 
.       يبني بيتا ال سمي، وأنا أثبت آرسي مملكته إلى األبد      



وبحث داود عن بقية لنسل شاول حتى يصنع به إحسانا، فوجد      
هو : "  فقال داود.  ابنا ليوناثان اسمه مفيبوشث، أعرج الرجلين      

وعمل."                      يأآل على مائدتي دائما آابن للملك  
                                    داود إحسانا مع مفيبوشث، ألنه     
.ه                                     آان ابن يوناثان، أعز أصدقائ



وطالما آان داود يثق في الرب    
ويطيعه، آان الرب يساعد داود،   

ولكن بعض .  فكان رجال ناجحا  
األمور السيئة حدثت في حياة      

فقد أرسل جيوشه     . داود
لتحارب، في حين بقى هو في   

. أورشليم  



وفي أحد الليالي لم يستطع النوم        
فصعد على سطح بيته ليتمشى،  

وألقى نظرة على المدينة من   
. فوق



فرأى داود امرأة جميلة تستحم،        
وأخطأ داود مع   . وآان اسمها بثشبع 

بثشبع، مع أن زوجها، أوريا، آان     
ولما أخبرت  . من أشجع جنود داود   

بثشبع داود بأنها ستنجب طفال منه،  
علم داود أن خطيته ستجلب له    

. المزيد من المتاعب   



وبدال من أن يعترف داود بخطيئته أمام الرب، حاول أن      
ولقد دعا داود أوريا من     . يخفيها، ولكن ذلك ال ينجح أبدا   

ولكن . ساحة المعرآة ليعود إلى بيته، ليتوهم أن الطفل منه     
أوريا رفض أن يدخل إلى بيته، في حين بقى زمالئه في   

.وهكذا نام أوريا على باب بيت الملك  .         الحرب    



وقام داود بعمل أفظع،   
إذ أرسل أوريا إلى       

المعرآة ومعه رسالة     
مكتوب فيها أنه على 

رئيس العسكر أن يدفع     
أوريا إلى مقدمة الجبهة     

ولما مات . لكي يموت
أوريا أخذ داود بثشبع    

. امرأة له  



وقص . فأرسل اهللا عبده يوناثان، لكي ُيظهر لداود خطيئته  
الرجل الغني      .  يوناثان على داود قصة رجل غني ورجل فقير   

لديه مئات من الغنم، ولكن الفقير    
آان لديه نعجة واحدة، وآانت  

.له في مقام ابنته 



فجاء ضيف إلى الرجل الغني فعفا أن يأخذ من غنمه ليهيئ       
الطعام للضيف الذي جاء إليه، بل أخذ نعجة الرجل الفقير                 

. وذبحها



فغضب داود جدا من الرجل الغني، ألنه      
الرجل     : " فّكر فقط في نفسه وصاح قائال

!" الذي فعل هذا البد أن يموت      



فالذي فعله داود    !" أنت هو الرجل   : " فقال ناثان الشجاع  لداود     
.آان أسوأ مما فعله الرجل الغني في القصة        



لقد أظهر اهللا لداود آيف أن داود آان شريرا، مما جعل داود         
لقد أخطأت في حقك   : "يتوب عن خطيئته، وقال هللا

وغفر !" وفعلت الشر أمامك    
إال أن ابن   . اهللا لداود خطيئته 

بثشبع مرض ومات بعد  
.فترة قصيرة من والدته 



بعد أن غفر اهللا لداود خطيئته   
الشنيعة، صار لبثشبع طفال     

وهذا ينبغي  .  آخرا، وهو سليمان      
وآان . أن يكون ملكا عظيما

لداود أوالدا آخرين، بعضهم       
. تسبب في مشاآل آثيرة له



" فتح آالمك ينير العقل  "
130: 119مزمور 

) الجزء الثاني      (داود الملك    

قصة من آلمة اهللا، الكتاب المقدس   

يمكنك الرجوع إليها في الكتاب المقدس        

12 - 1سفر صموئيل الثاني     
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قصة الكتاب المقدس هذه تخبرنا عن اهللا العجيب، الذي خلقنا، والذي    
.يريدك أن تعرفه

عقوبة هذه الخطية  .  اهللا يعلم أننا عملنا أشياء سيئة، والتي يسميها هو خطية    
هو الموت، ولكن اهللا يحبك جدا، لذلك أرسل لك ابنه الوحيد، يسوع     

 بعد ذلك أتى    .المسيح، ليموت على الصليب وُيعاقب من أجل خطاياك     
 عندما تؤمن بيسوع المسيح،  .يسوع إلى عالمنا هذا ثم مضى إلى السماء    
 سوف يأتي ويسكن بك اآلن،    ! وتسأله أن يغفر خطاياك، فسوف يفعل ذلك

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

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

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

.آمين
. 16: 3 إنجيل يوحنا  ! اقرأ الكتاب المقدس وتحدث مع اهللا آل يوم
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