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   (11-11صم 1) الربأن أكون شخص حبسب قلب 

I. قوة حياة امللك داود  
كان معروو  بالولرا الراى احرر الروب . قصة الملك داود واحدة من أقوى القصص الُمشجعة بالكتاب الُمقدس -أ 

فرى طفولتر  كران داود . عانى من الوحدة فرى االلرة فقةروة شعرة  فرى قويرة صر ةوةكان طفا يُ (. 11:11صم1)

هراه قصرة . برة للروب قلرر الروبححرو  مكان لدي  بصةوة غةو ااديرة كةرت شُ . وأصدقاءه ت موفوض من االل

.صبى فى سن المواهقة لم يكن ل  شأن فى اةني الناس ولكن  أدر  أن  ذو شأن اظةم فى اةني الوب

بُّ لِنَْفِسِه َرُجالً َحَسَب قَْلبِهِ قَِد اْنتَ "  (11:11صم 1)." َخَب الرَّ

(21:1 يو – 6:11 أخ2. )داود ومازال يبحث ان هؤالء من ذوى نفس النواةة" ولد"الوب  -ب 

َد َمَع الَِّذيَن قُلُوبُُهْم َكاِملَةٌ نَْحَوهُ " بِّ تَُجوالَِن فِي ُكلِّ األَْرِض لِيَتََشدَّ  (6:11اخ 2)." أَنَّ َعْينَِي الرَّ

لاِجدِ " ََلاُلالَِ  السَّ وِح َواْلَحقِّ ألَنَّ اآلَب طَالٌِب ِمْثلَل  يرو ) ."يَن لَلهُ ِحيَن السَّاِجُدوَن اْلَحقِيقِيُّوَن يَْسُجُدوَن لآِلِب بِالرُّ

21:1)

بطاارة وصرايا الروبر دراسرة مشرااو قلرر الروبر الكفرا  مرن ألرا : إنسان بحسرر قلرر الروب يعنري االتر ا  -ج 

...(النهضةر)قلر الوب  مقاصد

كتلمةرا )فرى قلرر الروب : مرا رهه داودتعلم نرب. ان كةفةة الحةاة والتواصا مع الروب( ِمثال)هللا لعا داود شاهد  -د 

(. تحكم فرى حةاشنراهللا ُمر)ر ان ظووفر  (كةت يتلاذ ب  الوب)ر ان نفس  فى اةني الوب (لدراسة مشااو الوب

(21صم 2 – 11صم 1)بقواءشها موات اديدة يمكن أن شكون حةاة داود مألوفة لنا 

ُعوبِ  (داود)ََُوَذا قَْد َجَعْلتُهُ " ُعوِب َرئِيساً َوُموِصياً لِلشُّ (1:44اش ) ."َشاِرعاً لِلشُّ

هللا . نفس إختةارات داود فى سنةن شباب بحسر نسلك أهمةة حةاة داود أنها يمكن أن شكون قصتنار ببساطة بأن  -ه 

يروى الروب حةاشنرا  انهرا قصر  ارن كةرت. يتلاذ ويستخد  أوانى ض ةفة خافةة كا من وضع قلبر  لةطلرر الروب

.و  قلب حوكةت ن

. هويتنا هى كوننا محبوبةن اند الوب ونحر الوب. هويتنا هى كةفةة قةاس قةمتنا ونجاحنا او كةت نوى ذواشنا -و 

"الوب يحبنى وأنا أحر الوب لهاا أنا نالح"وا  فى األوقات الصعبة يجر أن نول  قلوبنا بااات

اندما نشعو بالنجا  الى أساس من نحرن فرى اةنرّى الروب حةنيران يكرون . نحن نالحةةن فى اةنّى الوب بالفعا -ز 

.اندما القدره الى السلو  بأمانة اما  الوب غةو معتمدين الى رأى اآلخوين
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بر  حلةس الى أساس مرن ي)فى االقت  بالوب لةس فى البشو  هو ولد هاويت  الحقةقةة. نتعلم هاا من حةاة داود -  

.مةمة مع الوبحبتنمةة لاور العالقة الداود أهتم فى بةت لحم فى سنةن شباب  (. او أنجازاش  اما  البشو

االمةن ان الوب يوى صدق نوايانا أن نحب  وأن  يتلاذ بنا حترى  رالوب بكا القلر ت حكمة حةاة داود هى شبااة -ط 

.ا وفشلنافى ضعفن

II. (1-1:11صم1)حلم ميسح داود ملك ىف بيت  يبنصموئيل ال 
وئِيلَ " ُُ بُّ لَِصل ليِّ  ... فَقَاَل الرَّ ُِ نلاً َوتََعلاَل أُْرِكلْلَ   ِلَلى يَسَّلى اْلبَْيتَلَْح َْ  ... ألَنِّلي قَلْد َرأَْيلُل لِلي فِلي بَنِيلِه َملِ لاً , اْملَأْ قَْرنَلَ  ُد

بِيَحةِ  ... أَقُوُل لََ  َعْنهُ َواْمَسْح لَِي الَِّذي  َُْم  ِلَى الذَّ لا َجلاُ وا أَنَّل. َوقَدََّس يَسَّى َوبَنِيِه َوَدَعا َُّ نَّ  ِ فَقَلاَل , هُ َرأَى أَلِيلببَ َوَكاَن لَ

بِّ َمِسلليَحهُ  ََ الللرَّ وئِيلَ . أََملا ُُ بُّ لَِصلل للا يَْنظُللُر . ي قَللْد َرفَْتلتُهُ الَ تَْنظُللْر  ِلَللى َمْنظَللِرِه َوطُلوِل قَاَمتِللِه ألَنِّلل فَقَللاَل اللرَّ َُ ََ َك ألَنَّللهُ لَللْي

ْنَسانُ  ْنَساَن يَْنظُُر  ِلَى اْلَعْينَْينِ . اْْلِ بُّ فَإِنَّهُ يَْنظُُر  ِلَى اْلقَْلبِ , ألَنَّ اْْلِ ا الرَّ وئِيلَ  فََدَعا يَسَّلى أَبِينَلاَداَب َوَعبَّلَرهُ . َوأَمَّ ُُ ََ َصل  ،أََملا

َََذا أَْيتاً لَمْ فَقَاَل  بُّ  َو ةَ . يَْختَلْرهُ اللرَّ َُّ بُّ  فَقَلالَ , َوَعبَّلَر يَسَّلى َشل ََلَذا أَْيتلاً لَلْم يَْختَلْرهُ اللرَّ ََ  َعبَّلَر يَسَّلى بَنِيلهِ . ََو لْبَعةَ أََملا السَّ

وئِيلَ  ُُ وئِيُل لِيَسَّى ،َص ُُ ََاُلالَ ِ  فَقَاَل َص بُّ لَْم يَْختَْر  وئِيُل لِيَسَّلى. الرَّ ُُ للَ  َوقَاَل َص ُُ لاُن  فَقَلالَ  ََلْل َك َُ لِغيُر  اْلِغْل بَقِلَي بَْعلُد الصَّ

ََُوَذا يَْرَعى اْلَغنَمَ  وئِيُل لِيَسَّى. َو ُُ ََُهنَا ،أَْرِكْل َوْأِت بِهِ  فَقَاَل َص َُ َحتَّى يَأْتَِي  ِلَى  (11-1:11صم1) ".ألَنَّنَا الَ نَْجلِ

قوية ص ةوة كبةرت لحرم الترى كانرت من  إختار داودمعووفةن والضعفاء شخا  ال ةو الوب ااده ما يختار األ -أ 

(11:11ر 1:4صم1)ث كان يسكن البنى صمولةا مةا من الوامة حة 24شبعد 

نِي" ُُّ بُّ يَُت ي قَْد تََرَكانِي َوالرَّ  (12:21م ) ." ِنَّ أَبِي َوأُمِّ

 (11:14م ) ".أَِحبَّائِي َوأَْصَحابِي يَقِفُوَن تَُجاهَ َضْربَتِي َوأَقَاِربِي َوقَفُوا بَِعيداً "

َعاِرفِي" َُ َََربُوا َعنِّي. ِعْنَد ُكلِّ أَْعَدائِي ِصْرُت َعاراً َوِعْنَد ِجيَرانِي بِاْلُ لِّيَِّة َوُرْعباً لِ نُِسليُل . الَِّذيَن َرأُونِي َخاِرجاً 

ْيلِ  َُ ةً ِمنْ . ِصْرُت ِمْثَل  ِنَاٍ  ُمْتلَفٍ . ِمَن اْلقَْلِب ِمْثَل اْل ْعُل َمَذمَّ ُِ لاَلاَمَرتِِهْم . َكثِيِرينَ  ألَنِّي َك ُُ اْلَخْوُف ُمْسلتَِديٌر بِلي بِ

 (11-11:11م ) ".تَفَ َُّروا فِي أَْخِذ نَْفِسي. َمعاً َعلَيَّ 

ْلُل اْلَعارَ " َُ ل. َغطَّى اْلَخَجلُل َوْجِهلي. ألَنِّي ِمْن أَْجلَِ  اْحتَ ألَنَّ . يِصلْرُت أَْجنَبِيالاً ِعْنلَد  ِْخلَوتِي َوَغِريبلاً ِعْنلَد بَنِلي أُمِّ

ٍَ نَْفِسي فََصاَر َذلِلَ  َعلاراً َعلَليَّ . َغْيَرةَ بَْيتَِ  أََكلَْتنِي َوتَْعيِيَراِت ُمَعيِِّريَ  َوقََعْل َعلَيَّ  َجَعْللُل لِبَاِكلي . َوأَْبَ ْيُل بَِصْو

 (11-1:16م ) ".ِمْسحاً َوِصْرُت لَُهْم َمثاَلً 

الرروب . يُنجرر  الكثةررون االلترر  واصرردقاءه كشررخص لررم داود كرران موفرروض مرر. يوفضرر  اآلخرروين هللا يختررار مررن -ب 

 المحبرة ى الروب كران شنمةرةمرا أنجر ه داود فرى اةنر. كرداود" بحسرر قلبر ِ  "يستخد  كا هراه الظروو  لةجعلنرا 

.للوب

قرةم طرأ صرمولةا انردما نُ خن اادة ما نخطأ نفرس حن. م وإختةار الوبةأخطأ التقةُمحنك  صمولةا مع كون  نبي -ج 

.ير إشجاه القلر لمحبت شقةةم الوب يكون بحسر الداخل. قدراشنا أو أفعالنا رىةالخارلذواشنا بحسر 

. داود فى مكانر  أقا حتى ( اخوات 1)الوب لعا الكا ينتظو . الوب يعو  انواننا وال يتأخو فى شوقةتاش  أبدا   -د 

لرى إنتبراه مرن هرم فرى ال نحترا  أن نسرعى أن نحصرا ا". مرن هرم كرداود"الوب ال يحتاج الى المساادة لتعةةن 
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ال نحتراج أن نردفع نفوسرنا . داود كان بعةد ان نظو النراس يعبرد الروب ويخرد  اآلخروين. السلطة او المشهورين

يمكن أن يكون لنا الثقة أن الروب سةضرعنا فرى المكران . لألما  لنجاب اانتباه اندما نؤمن أن اةنّي الوب الةنا

.بطويقت  الصحةح الاى ااده لنا فى التوقةت الصحةح

III .(11صم 1) داود وجليات 

حراربةن العابردين مرن لهرم مُ فقر  ال (.11صرم 1)للحرا عج يرة الرى شردخالت الروب المُ  تحتالرإ ثت أزمرة حولرةحد - أ

 الروب قبرا أن نكرون عنحرن مثرا داود يجرر أن ننمرى شراريخ مر. شاريخ مع الوب يكونوا مستعدين ألوقات األزمرات

 .لألزمات مستعدين أن نكون ل ء من حا الوب

ُعوا" َُ َع اْلفِلِْسِطينِيُّوَن ُجيُوَشُهْم لِْلَحْرِب فَاْجتَ َُ َع َشاُوُل َوِرَجاُل  ِْكلَرائِيَل َونََزلُلوا فِلي َواِدي ...  َونََزلُوا.. . َوَج َُ َواْجتَ

َُنَلا َو ِْكلَرائِيُل ُوقُوفلاً َعلَلى َوَكاَن . َواْصطَفُّوا لِْلَحْرِب لِلِقَاِ  اْلفِلِْسِطينِيِّينَ , اْلبُْطمِ  اْلفِلِْسِطينِيُّوَن ُوقُوفاً َعلَلى َجبَلٍل ِملْن 

َُنَاَك َواْلَواِدي بَْينَُهمْ  (1-1:11صم1) ".َجبٍَل ِمْن 

(.24-21 ر11:11صم1)علهم مملولةن خو  ويأس للةات اةو إسوالةا مما ل - ب

ٌْ ِمللْن ُجيُللوِ  " ، طُولُللهُ ِكلللُّ أَْذُرٍ  َوِشللْبرٌ فََخللَرَ  َرُجللٌل ُمبَللاِر هُ ُجْليَللاُت، ِمللْن َجلللَّ ُُ قَللَف َونَللاَدى ... اْلفِلِْسللِطينِيِّيَن اْكلل

ََ ...ُصفُوَف  ِْكَرائِيلَ  ََلَذا اْليَلْو لا . أَْعطُلونِي َرُجلالً فَنَتََحلاَرَب َمعلاً . َوقَاَل اْلفِلِْسلِطينِيُّ أَنَلا َعيَّلْرُت ُصلفُوَف  ِْكلَرائِيَل  َُّ َولَ

 ُِ اً َك َََذا اْرتَاُعوا َوَخافُوا ِجلدا ََ اْلفِلِْسِطينِيِّ  يُع  ِْكَرائِيَل َكالَ ُِ ُجلَل ... َع َشاُوُل َوَج لا َرأُوا الرَّ َُّ يلُع ِرَجلاِل  ِْكلَرائِيَل لَ ُِ َوَج

اً  للاِعَد . َََربُللوا ِمْنللهُ َوَخللافُوا ِجللدا ُجللَل الصَّ ََللَذا الرَّ َُللَو َصللاِعدٌ لِيَُعيِّللَر  ِْكللَرائِ  فَقَللاَل ِرَجللاُل  ِْكللَرائِيَل أََرأَْيللتُْم  صررم 1) "يَل 

1:11-24)

لمقاومرة  انردهم غةروةسرو  يكرون دالمرا  هنرا  أنراس (. 12-21:11صرم1)وبخ داود ( األخ األكبو ال ةور)إلةاب  - ت

. من يوغبون فى إاطاء ذواشهم للوب بطويقة غةو اادية وإهانة ُمسحاء الوب

ََلَذا اْلفِلِْسلفََسأََل َداُوُد َماَذا يُْفَعُل " َُلَو  ُجِل الَِّذي يَْقتُُل َذلَِ  اْلفِلِْسِطينِيَّ َويُِزيُل اْلَعاَر َعْن  ِْكَرائِيَل  ألَنَّلهُ َملْن  ِطينِيُّ لِلرَّ

ِ اْلَحيِّ األَْغلَُف َحتَّى يُعَ  َجالِ ..يَِّر ُصفُوَف َّللاَّ َع أَُخوهُ األَْكبَُر أَلِيبُب َكالََمهُ َمَع الرِّ ُِ َي َغَتُب أَ فَحَ , َوَك لِيبَب َعلَلى َداُوَد ُِ

اَذا نََزْلَل، َُ ُل ِكْبِريَاَ َك َوَشرَّ قَْلبِ َ  َوقَاَل لِ ُْ يَِّة  أَنَا َعلِ اِت اْلقَلِيلَةَ فِي اْلبَرِّ َُ َُ , َوَعلَى َمْن تََرْكَل تِْلَ  اْلُغنَْي ا نََزْلَل ألَنََّ   ِنَّ

ٌَ ُِ َماَذا عَ لِتََرى اْلَحْرَب فَقَاَل َداُوُد  ََُو َكالَ (26-21:11صم)." 1ْلُل اآلَن  أََما 

دوالرو النصروة الشخصرةة . ولكن  ااش معتمدا  الى نظروة الروب إلةر . نال داود إسته اء من إلةابر شاول وللةات - ث

(.للةات)قبا النصوة العامة مع ( الدب واألسد)الوب يعطى نصوة شخصةة مع . ما  شسبق دوالو النصوة العامةلدا

ََُو رَ " ٌَ َو َََذا اْلفِلِْسِطينِيِّ لِتَُحاِربَهُ ألَنََّ  ُغالَ َََب  ِلَى  فَقَلاَل . ُجُل َحلْرٍب ُمْنلُذ ِصلبَاهُ فَقَاَل َشاُوُل لَِداُوَد الَ تَْستَِطيُع أَْن تَْذ

فََخَرْجللُل َوَراَ هُ َوقَتَْلتُللهُ . َشللاةً ِمللَن اْلقَِطيللعِ فََجللاَ  أََكللٌد َمللَع ُدبخ َوأََخللَذ , َداُوُد لَِشللاُوَل َكللاَن َعْبللُدَك يَْرَعللى ألَبِيللِه َغنَُللاً 

هِ  ُِ يعلاً ...  َوأَْنقَْذتَُها ِمْن فَ ُِ بَّ َج لا. قَتََل َعْبُدَك األََكَد َوالدُّ َُ ََلَذا اْلفِلِْسلِطينِيُّ األَْغلَلُف يَُ لوُن َكَواِحلٍد ِمْنُه َوقَلاَل َداُوُد ... َو

بُّ الَِّذي أَْنقََذنِي ِمْن يَدِ  ََلَذا اْلفِلِْسلِطينِيِّ  الرَّ ََُو يُْنقُِذنِي ِمْن يَِد  بِّ  ََلْب َوْلليَُ ِن . األََكِد َوِمْن يَِد الدُّ فَقَلاَل َشلاُوُل لِلَداُوَد اْذ

بُّ َمَع َ  (11-11:11صم1) ".الرَّ

.داود أدر  أن الحوب هى للوب لةست بسةت او بومح - ج
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ُْ , َوأََخَذ َعَصاهُ بِيَِدهِ " ٍَ َواْنتََخَب لَهُ َخ يلَل ...  َسةَ ِحَجلاَرٍة ُمْلل ُِ لا َرأَى َداُوَد اْكلتَْحقََرهُ ألَنَّلهُ َكلاَن ُغالَملاً َوأَْشلقََر َج َُّ َولَ

ْنظَرِ  َُ ْكلَرائِيَل َوأَنَا آتِي  ِلَْيَ  بِاْكلِم َربِّ اْلُجنُلوِد  ِلَلِه ُصلفُوِف  ِ . فَقَاَل َداُوُد أَْنَل تَأْتِي  ِلَيَّ بَِسْيٍف َوبُِرْمٍح َوبِتُْرسٍ ...  اْل

ْقالَ ِ ...  الَّلِذيَن َعيَّلْرتَُهمْ  ُِ , َوَضللَرَب اْلفِلِْسلِطينِيَّ فِلي ِجْبَهتِللهِ , َوَملدَّ َداُوُد يَللَدهُ  ِلَلى اْلِ ْنلِف َوأََخلَذ ِمْنللهُ َحَجلراً َوَرَملاهُ بِلاْل

َُ َّ . فَاْنَغَزَر اْلَحَجُر فِي ِجْبَهتِِه َوَكقَطَ َعلَى َوْجِهِه  ِلَى األَْرضِ  ْقالَِ  َواْلَحَجلرِ فَتَ ُِ َوَضلَرَب , َن َداُوُد ِمَن اْلفِلِْسلِطينِيِّ بِلاْل

(42-12:11صم1) ".َولَْم يَُ ْن َكْيٌف بِيَِد َداُودَ . اْلفِلِْسِطينِيَّ َوقَتَلَهُ 

IV .ثالثة مبادئ رئيسية بتعلمها من حياة داود 
(. 4:114ر 4:11ر 21:11ر 1:14ر 1:21مر )داود بالدرلة األولى كان ٌمونم اابد يتوق لمعوفة قلر الروب  -أ 

.الكتاب المقدس والصالة فى قواءة شعثوت إذاال شستسلم بسواة 

" َُ ُِ ََا أَْلتَ بِّ َو ِيَّا َِ : َواِحَدةً َكأَْلُل ِمَن الرَّ بِّ ُكللَّ أَيَّلا لالَحيَلاتِ  أَْن أَْكُ َن فِي بَْيلِل اللرَّ َُ بِّ  ي لَِ لْي أَْنظُلَر  ِلَلى َج اللرَّ

ََْيَ لِهِ  َس فِي  (1:21م ) ".َوأَتَفَرَّ

الروب درب داود فرى مدرسرة الملرك شراول . داود رأى الوب كمصدر أمان ر شوقةت ر شسديد إحتةالاش  وشولةهر  -ب 

. اآل  لنرد 1 سرنوات مسرتخدما  1شراول سرعى بطويقرة مسرتموة لقترا داود فرى مردة (. 11-22صم1)المتمود 

ر 21-21ر 11-6:21ر 14ر 12:21صرررم1" )لرررةحكم الررروب بةنرررى وبةنرررك" داود حسرررم الموالهرررات ب االنررر 

.فى شوقةتاش ويقت  وداود إستوا  في معوفت  بأن الوب سو  يحامى ان  بط(. 11-4:11ر 21:14صم2

بُّ ِمْنل َ " بُّ بَْينِي َوبَْينََ  َويَْنتَقُِم لِي اللرَّ يَّاَن َويَْقِتلي ... َولَِ لْن يَلِدي الَ تَُ لوُن َعلَْيل َ , يَْقِتي الرَّ بُّ اللدَّ فَيَُ لوُن اللرَّ

تِي َويُْنقُِذنِي ِمْن يَِدكَ , بَْينِي َوبَْينَ َ  َُ (14-11:21صم1)" .َويََرى َويَُحاِكُم ُمَحاَك

داود (. 16ر 41 ر14ر 12مر )داود كان لدي  الثقة الشديدة فى مواحم الروب الموشفعرة فروق ضرعفاش  وأخطراءه  -ج 

.كان لدي  القدرة ال ةو اادية الى إستقبال مواحم الوب المجانةة وصالح 

تَِ  تََوكَّْللُ أ" َُ ا أَنَا فََعلَى َرْح (4:11م )." يَْبتَِهُج قَْلبِي بَِخالَِص َ . مَّ

V .عدم النضوج ليس هو التمرد  
هراا أثرو فرى . لرداود الوبالى أساس إاالن الوب لصرمولةا ارن كةفةرة إختةرار  لةشكشم شفهم داود لقلر الوب  -أ 

ينجررى احبررا ه رهى أن الرروب ر (4:11مرر )رهى نفسرر  كمررن يتلرراذ برر  الرروبر كحدقررة اةنرر  . نظرروة داود لنفسرر 

(.4:12م )

ْحبِ " ينَُ  تَْعُتُدنِي َولُ ... َخلََّصنِي ألَنَّهُ ُكرَّ بِي. أَْخَرَجنِي  ِلَى الرُّ ُِ نِييَ ُُ (16:14:14م ) ."ْطفَُ  يَُعظِّ

.كلننا ممة ون اند الوب كما أالن لنا يسوع. داود شعو ان  ممة  اند الوب -ب 

ا أََحبَّنِي اآلُب َكَذلَِ  أَْحبَْبتُُ ْم أَنَا" َُ (6:14يو) ."اُْثبُتُوا فِي َمَحبَّتِي. َك
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داود فهرم ان الروب يتلراذ بر  . الروبرغبرة صرادقة لطاارة ورة لمن هو غةو ناضج روحةأ  ولكرن انرده داود ص -ج 

ااسرتموار فرى الخطةرة صادقة بردل مرن  ما يتعثو داود فى خطةة يتوب شوبةاند. حتى فى ض ف  واد  نضج 

.صادقة فى قلب " نعم"داود كان انده . كأسلوب حةاة مساومة رلفتوة

. فرى الحرالتةن مختلرت شمامرا  خارلةا  اد  النضج والتمرود يمكرن ان يكرون لهرم نفرس الشركا ولكرن إشجراه القلرر  -د 

محبتنا للوب . بة زالفةحمحبة غةو ناضجة لةسوع لةست م. حقةقة ضعفنا ال يعنى ان محبتنا للوب غةو صادقة

ال . طةة نصارع لكى نحب ل  نصارع مع الخطةة ولةس ابةد للخالوب يوانا محبةةن . أصةلة حتى قبا النضوج

.ن أننا محبةةن صادقةن للوب ولكن نصارع مع الخطةةنصت ذواشنا الى أننا نصارع لنحر الوب ولك

وا المسرريولةة برردون لررو  اآلخرروين لررمررن لهررم قلرروب صررادقة نحررو الرروب يعتوفررون بأخطررالهم برردون شعمررةمر يتحم -ه 

.الخطةة بجدية بدون إستهتار او إستباحة عويتعاملوا م


