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.كما ترید، ولكن ال یحق لك أن تبیعھا   



لما شاخ صموئیل، قائد وقاضي إسرائیل، جعل 
 بنیھ قضاة إلسرائیل، لكي یستلموا خدمة هللا من 

 بعد أبیھم، ولكنھما كانا                                 
 شریرین، فأحبا المال

 سلطتھما واستغال 
 للحصول على المال 

 .بصورة غیر شرعیة



وعاني الشعب بسبب شر ابني صموئیل، ألن 
 …األحكام صارت جائرة، 



ففي كل مرة كان یحتاج الناس إلى مساعدة، … 
 .كان یجب علیھم رشوة ابني صموئیل



وكان البد وأن یحدث شیئا ضد ھذا الوضع، 
فاجتمع كل شیوخ إسرائیل وجاءوا إلى صموئیل 

 .وطلبوا مساعدتھ



، وھم لم "اجعل لنا ملكا یقضي لنا: "وطلبوا منھ
یریدوا ابني صموئیل كقاضیین، ولكنھم أرادوا 

 .ملكا كسائر الشعوب حولھم



فغضب صموئیل، ألن شعب إسرائیل لھ ملك، 
وھو هللا، وھو القادر على كل شيء، واألبدي الذي 
یحكم إسرائیل، وھو الذي حررھم قبل مدة طویلة 

من العبودیة في مصر، وشق لھم البحر األحمر 
 .حتى یستطیعوا الھرب



 وأعطى إسرائیل       
 .األرض الجمیلة     



ھم لم یرفضوك : "وعندما صلـّى صموئیل، قال هللا
أنت بل إیاي رفضوا، حتى ال أملك علیھم، وعبدوا 

 آلھة أخرى، اسمع 
 لصوتھم وأقم 

 !"لھم ملكا



 وقال هللا لصموئیل، 
 أنھ  علیھ أن یُحذر 

 الشعب، من أن 
 الملك األرضي 

سوف یأخذ منھم 
 …الضرائب، 



 ویستولي على  …
 أفضل الحقول 

 والكروم، وسیأخذ 
 أبنائھم للجیش، 
 .وبناتھم لخدمتھ



وبالرغم من ذلك 
أرادوا أن یكون 

 .لھم ملكا



وقاد هللا صموئیل إلى شاب حسن جدا، 
 وخجول جدا، وكان أطول 

 من كل الشعب، وكان 
 فلما رأى . اسمھ شاول

 صموئیل شاول 
 ھذا : "قال الرب

 ھو یحكم على 
 !"الشعب



فأطاع صموئیل 
ومسح شاول ملكا على 

إسرائیل، ولما قدمھ 
إلى الشعب، ھتفوا 

 !"لیحیا الملك: "وقالوا



وعلى الفور كان ھناك أول اختبار للملك شاول، 
فالعمونیین، وھم یكرھون اإلسرائیلیین، حاصروا 

 …إسرائیلیة،  مدینة 



فیا لھا من . وھددوا بتقویر عین كل رجل فیھا… 
ووصلت ھذه األخبار إلى الملك  !خطة فظیعة

 .شاول، فأعدّ جیشھ



ولما تقابل 
الجیشان، ضرب 
شاول العمونیین 

وأنقذ المدینة، 
وشاول سبّح هللا 

الرب : "قائال
صنع خالصا في 

 !"إسرائیل



أما . لقد منح هللا شاول نصرا كبیرا في ھذا الیوم
شاول فلم یعط هللا المجد في كل مرة، ففي أحد 

 األیام، وقبل أن یحارب 
 الفلسطینیین، أصعد 

 .شاول محرقة �



وھو كان یعرف أن ھذا من واجبات صموئیل، 
 وھو كان یعرف أیضا أنھ كان علیھ أن 

 ینتظر مشیئة هللا، حتى 
 یحضر صموئیل ویقدم 

 الذبیحة، ولكن شاول 
 لم یكن مطیعا 

�. 



 لقد عملت : "ولما حضر صموئیل قال لشاول
       شیئا أحمق جدا، ألنك لم تحفظ وصایا الرب

 …إلھك، 



لقد تصور شاول  !"لذلك فمملكتك لن تثبت... 
      أن ھذه خطیة صغیرة، ولكن عدم طاعة هللا 

 شيء  ھي دائما
 .خطیر



وفي مرة أخرى، أمر هللا شاول أن یمحو شعب 
 الشریر،  عمالیق

 ولكن شاول 
   والشعب
 تركوا 

 أجاج ملك 
 .عمالیق حیا



وعفوا أیضا عن كل ما ھو ثمین من غنم وبقر، 
 وقال شاول أنھم 

 عفوا عنھا 
  لیقدموھا
 .ذبیحة �



االستماع أفضل من : "وقال صموئیل لشاول
 الذبیحة، ألنك رفضت كالم 

 الرب، فرفضك الرب من أن 
 ، !"تكون ملكا على إسرائیل

 وندم شاول على خطیتھ، 
 ولكن بعد فوات األوان، 

 وبقیة حیاة شاول 
 كانت غیر سعیدة، 

 ألنھ لم یسمع       
 .لكالم هللا       



"فتح كالمك ینیر العقل"  
 130: 119مزمور 

  الملك الوسیم الغبي

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

16 – 8سفر صموئیل األول   



   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 

ساعدني أن أطیعك،  . لكي أحیا معك إلى األبد إلیك،
 .آمین . وأن أعیش لك كابن لك

    !اقرأ الكتاب المقدس وتحدث مع هللا كل یوم
 .  16: 3إنجیل یوحنا 
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