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 فتاحية فى حياة داوددن واملراحل امُلاخلمس ُم

I- ملاذا جيب أن ندرس حياة داود 
قمفع،وكيف هللاايبحثعنهالمواصفاتالتىبدراسةحياةداودنتعلملذاف".هرجلبحسبقلب"دعىهللاداود -أ

.معهللا(الشخصى)فىعالقتهوتاريخهالسرى"الجذورالروحية"داود

بُّ لِنَْفِسِه قَِد اْنتََخَب "  (11:11صم1)"  ... َرُجالً َحَسَب قَْلبِهِ الرَّ

.نوجهقلبناللطاعةالكاملةهلل:الصادرةمنقلبهللاطيع األوامريُ  .1

.إختبارالعالقةالحميمةباهلل:قلبهللامشاعر يدرس  .2

إكتشفف مفايعملففههللاففف.مففلاالةففوةوالهفدهفففىيففذاالجيففل:سرر مششرر رل قلررب هيُ  .1 ىجيلففووعندٍففذ 

.إشتركبالكاملفيه

(11:13أع)" .َخَدَم ِجيلَهُ مَِشُش َرِل هِ ... َداُوَد "

كانف دعفوة.ئمحفددهللايبحثعفنشف.نحوهوبهمبالكاملهللاتبحثفىكلاألرضعنيؤالاالذينقلعينى  -ب

.هللداودهللالداودعلىأساسإستجابةقلب

ب  " َد َمَع الَِّذينَ  ألَنَّ َعْينَِي الرَّ (13:9أخ2)".قُلُ مُُهْم َكاِملَةٌ نَْحَ هُ  تَُج الَِن فِي ُكل  األَْرِض لِيَتََشدَّ

.فهونموذجللطاعةواإليمان.عنههللاوديوشهادةأوصورةلمايبحثدا -ج

ُع بِ " ُع ِب َرئِيساً َوُم ِصياً لِلشُّ (55:1إش)".ُهَ َذا قَْد َجَعْلتُهُ َشاِرعاً لِلشُّ

ُع ِب، َحاِكًشا َوقَائًِدا لَُهمْ  َشاِهًدافَقَْد َجَعْلتُهُ " (منترجمةالكتابالشري )(55:1إش)".لِلشُّ

.سيُةيمالروحالةدسرعاةبحسبقلبهكماكانداود -د

(1:15إر)".(قلبهللاكمافى)فَيَْرُع نَُكْم مِاْلَشْعِرفَِة َواْلفَْهمِ  َحَسَب قَْلبِيَوأُْعِطيُكْم ُرَعالً "

.بدراسةحياةداود،نتعلمكي نرىالحياةبشكلأفضلمنخاللعينىالروح -ه

.هللامشاعرجمالوالدارسعنداود:قلب هماذارأىداودفى .1

.جمالداودفىعينىهللا:منوجهةنظرهللانفسهماذارأىداودفى .2

.رؤيةداودالمستنيرةعنالناس:هللاعينىمنخاللاآلخرينماذارأىداودفى .1
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منالضيقوالرحب:الظروفماذارأىداودفى .1 .كي تعاملداودمعكل 

كفلففى.وفىالمزامير29–1أخ1؛21–1صم2؛11–13صم1قصةحياةداودنجديافىالوحىفى -و

.حياةداودنجدمدينةمحددةودرسمعينمصاحبلهامراحلمرحلةمن

خطيفةشفاول.يوالوضعوالمحفي الفذىترعفرعفيفهداود-فىموقفينأساسيين-هللاللملوشاولإنرفض -ز

فىعصيانواضحهلل،فالملوكلميكنمفنحةهفمالةيفا كان فىقيامهبعملالكاين(11صم1)فىالجلجال

عيفولفميُط فشلشاول،فةد(15صم1)الخطيةالثانيةالكبيرةكان مععماليق.بدورالكاينفىتةديمالذباٍح

.تابشاولفة حينُضب فىفعلته(.عماليق)بالةضااعلىأعداٍهاإللهىحكمالهللافىتتميم

II- 13صم 1: بيت حلم 
كشففخ )ه يترره الروحيررةرداودولةففد فف(:سففنةتةريبففا 11حتففىأصففبحداودفففىُعمففر)سررن اب ميررم لحررم -أ

قلفب)لكلمفةهللافهرموحصفلعلفى(بأنكفانأمينفا ففىالةليفل)تضاعمإدداو،سلو(محبوبمنهللاويحبهللا

ففى"تحةيفقذاتفه"ركفزعلفى،بفدال مفنأنيُمفنحياتفهلةدمدجذورهالروحيةففىيفذهالنفواحىالفثال (.هللا

.عيونالناس

ةفدحصفلل(.13:11صفم1)كانف المفرةاألولفىففى.لكلمرةيفدهخفا ،ُمسحداودكملوثال مرات -ب

.أمورالحياةالعاديةكان تتطلباألمانةفىوعلىوعودنبوية

تضفاع،وعلفىفهمفهإعلفىالسفلوكبوإحساسداودبالةيمةوبالنجاحكانمؤسسفا علفىعالقتفهالحميمفةبفاهلل، -ج

.رأىداودنفسه،وقاسالنجاحفىحياتهفىسياقنموهفىمسحةالحب،واإلتضاع،والفهم.لكلمةهللا

يلالنبىالشهيرإلىبيتهلتناولالعشاا،واألسفرةلفمتفدعوٍىيذهالمرحلةتماستبعادداودحينحضرصموف -د

.وكانيذاعالمةإحتةارواستهانةبه.كانيرعىالغنم.داودللحضور

ْبَعةَ َوَعبََّر يَسَّى مَنِيِه " بُّ »: فَقَاَل َصُش ئِيُل لِيَسَّى, أََماَم َصُش ئِيلَ  السَّ : َوقَاَل َصُش ئِيُل لِيَسَّى.«لَْم يَْختَْر َهُؤالَءِ  الرَّ

ِغيُر »: فَقَالَ « َهْل َكُشَل اْلِغْلَشاُن؟» , أَْرِسرْل َوْأِب مِرهِ »: فَقَراَل َصرُش ئِيُل لِيَسَّرى. «يَْرَعرى اْلَغرنَمَ  َوُهَ َذامَقَِي مَْعُد الصَّ

فَقَراَل . َوَكراَن أَْشرقََر َمرَع َحرالََوِل اْلَعْينَرْيِن َوَحَسرَن اْلَشْنظَررِ . فَأَْرَسرَل َوأَتَرى مِرهِ .«الَ نَْجلُِس َحتَّى يَأْتَِي إِلَى َهُهنَاألَنَّنَا 

بُّ  ْهِن .«قُِم اْمَسْحهُ ألَنَّ َهَذا ُه َ »: الرَّ ب  َعلَرى . فِي َوَسِط إِْخَ تِرهِ  َوَمَسَحهُ فَأََخَذ َصُش ئِيُل قَْرَن الدُّ ُُ الررَّ َوَحرلَّ ُرو

اَمةِ . ْن َذلَِك اْليَْ ِم فََصاِعداً َداُوَد مِ  (11-13:11صم1)".ثُمَّ قَاَم َصُش ئِيُل َوَذَهَب إِلَى الرَّ

لميخضعداود(.11–13:1صم1)الرفضمنعاٍلتهفىيذهالمرحلةباإلحساسكانعلىداودأنيةاو  -ه

.فىهللالإلحساسبالمرارةأواإلشفاقعلىالنفس،لكنهوجدحياتهوثةته

ي قَْد تََرَكانِي" نِي إِنَّ أَمِي َوأُم  بُّ يَُضشُّ (21:11مز)."َوالرَّ

(13:11مز)."َوقَفُ ا مَِعيداً  َوأَقَاِرمِييَقِفُ َن تَُجاهَ َضْرمَتِي  أَْصَحامِيوَ  أَِحبَّائِي"

ري إِْخرَ تِيِعْنرَد  أَْجنَبِيّراً ْرُب ِصر. َغطَّى اْلَخَجرُل َوْجِهري. ألَن ي ِمْن أَْجلَِك اْحتََشْلُم اْلَعارَ " ألَنَّ . َوَغِريبراً ِعْنرَد مَنِري أُم 

(11-39:1مز)."فََصاَر َذلَِك َعاراً َعلَيَّ َوأَْمَكْيُم مَِصْ ٍم نَْفِسي .. .َغْيَرلَ مَْيتَِك أََكلَْتنِي 
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بطفرقعاديفةلمسفاعدةظفاراألنلةفدخفد مفنخلف .حصلداودفىيذهالمرحلةمنحياتهعلىروحالخفاد  -و

أمينفةعىالخراهالةدكانمعنيا بالتفاصيلالصغيرةكر.اآلخرين –13:11صفم1)وتفركأمتعتفهففىأيفد 

.ويذاأعدهوييأهلمستةبلهكملو(11:22صم1؛11

(25:21م )".اْلَكثِيرِ ُكْنَم أَِميناً فِي اْلقَلِيِل فَأُقِيُشَك َعلَى ... نِِعشَّا"

–13:11صفم1؛25:21مف )خدمفةالنركزعلىترسيخيويتنفاففىهللابينمفانكفونأمنفااففى:الدرس -ز

اليحتفاجهللا.لميحاولداودجفذبإنتبفاهصفموٍيلأومجاملتفه.هللايعرهعنوانناوتوقيتهاليتأخرأبدا .(11

كففانداودخففارج.دلننففالإيتمففا الةففادةالنحتففاجأننبففذلالجهفف.الففذىإختففاره"داود"أىمسففاعدةليصففلإلففى

.النحتاجأننحاولأنيالحظنااآلخرينإنكنانثقفىتوقيتاتهللاالدقيةة.المشهدالبشرى،يعبدهللاويخد 

III- 21 – 11صم 1: جبعة 
يبفرزونتيجفةيفذا."جليفات"،داوديةتفلفىيذهالمرحلة(:عاما 22–13كانداودفىُعمر)سن اب جبعة -أ

كفانيفذاكاإلنتةفالللسفكنففىالبيف .ينتةلداودللسكنفىقصفرشفاولالملكفىففىجبعفة.داودكبطلقومى

.ضفىواشنطنالعاصمةياألب

قبفلأنيفأتى.(ترقيفةففىعفينالنفاس)التعظيموالنجفاحففىسفنمبكفر،ختباريويةداودوتةويتهابالمدحتمإ -ب

.يذهالمرحلةبشكلمفاجئسيةطعوق اإلختبارالذى

غن الشاباتفىكلالبالدأغنيفاتعفننصفرهالكبيفر،.ترقىداودإلىمركزعالىوتزوجبن الملوشاول -ج

.مماجعلالملوشاوليشعربغيرةشديدةوغضب

اَء َخَرَجْم ِمْن َجِشيِع ُمرُدِن إِْسرَرائِيَل الن سَ .. .ي أَْعيُِن َجِشيِع الشَّْعِب َوَحُسَن فِ . فََجَعلَهُ َشاُوُل َعلَى ِرَجاِل اْلَحْربِ "

ْقِص لِلِقَراِء َشراُوَل اْلَشلِرِك  ِعبَراُب َوقُْلرنَ ... مِاْلِغنَاِء َوالرَّ . َداُوُد َرمََ اتِرهِ وَ  َضرَرَب َشراُوُل أُلُ فَرهُ »: فََغنَّرِم الن َسراُء الالَّ

(3-13:5صم1)"...ْيهِ فََغِضَب َشاُوُل ِجّداً َوَساَء َهَذا اْلَكالَُم فِي َعْينَ 

يتعثففر.تحضففيرلمصففيرنافففىالمسففتةبلييففةالمبكففريففةالترق.فففىنفففسالوقفف والشففداٍدإمففتُحنداودبالمففدح -د

يتشففت إنتبففايهمعففنالسففلوكفففىيففويتهمالروحيففة.الكثيففرونبسففببالكبريففاافففىيففذهالمرحلففةمففناإلعففداد

.النموفىكلمةهللا،السلوكبالتواضع،واإلستمرارفىالحةيةية

ِة َواْلُك ُر لِلذََّهِب َكَذا " (21:21أ )."اإِلْنَساُن لِفَِم َماِدِحهِ اَْلبُ طَةُ لِْلفِضَّ

ررِة، َواْلُكرر ُر لِتَْنقِيَررِة الررذََّهِب، " ترجمففةالكتففاب21:21أ )".َواْلَشررِديُ  يَْشررتَِحُن اإِلْنَسررانَ اْلبُ تَقَررةُ لِتَْنقِيَررِة اْلفِضَّ

(لشري ا

لةفدتجفاوبداودمفعوقف .التُسرعباإلنشغالالزاٍدعنالبحثعنهللافىأوقاتالشفهرةوالترقيفة:الدرس -ه

،ودراسةالكلمة،والسلوكبالتواضعأمفا النفاسبةلفببحماسالشهرةوالترقيةباإلستمرارفىالبحثعنهللا

.الخاد 
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؛كماكان (21–13:11صم1)لهاهللاليستخد داودكان مشكلةشاولالشخصيةيىالفرصةالتىإستغ -و

–13صفم1ففى(.53–11:1صفم1)كلهافرصةثانيةإستغلهاهللاليسفتخد داودثانيفةأزمةأمةإسراٍيل

.يختبرداودرأفةهللافىوس اإلسااةوالظلم21

IV- 11 – 21صم 1: عُدالم  
يويةداودبالمشةةفىالبريفةلمفدةوتةويةإمتحان(:عاما تةريبا 11–21كانداودفىُعمر)سن اب عُدالم -أ

.(رجليسعونلةتله1,111)بدونسبب،ولإلضطهاداييةلةدتعرضللكذب،للكر.سنوات1حوالى

ٍُ يَررا إِْخررَ تِي ِحينََشررا تَقَُعرر َن فِرري تََجرراِرَب ُمتَنَِّ َعررٍة،َعالِِشيَن أَنَّ " َُ َصررْبراً  إمتحرراناِْحِسرربُ هُ ُكررلَّ فَررَر إِيَشررانُِكْم يُْنِشرر

ْبُر فَْليَُكْن لَهُ َعَشٌل تَام  .(مثابرة) ا الصَّ (1-1:2يع)..."َوأَمَّ

.الخاصةبهفىيذهالمرحلة"مراكزالةيادة"يربداودإلىمغارةعُدال وجعلهاواحدةمن -ب

مَ . ..فََذَهَب َداُوُد " ُمرر  َوُكرلُّ َرُجرٍل , َدْيرنٌ َوُكلُّ َمْن َكاَن َعلَْيرِه , ُمتََضايِقٍ اْجتََشَع إِلَْيِه ُكلُّ َرُجٍل وَ ...  إِلَى َمَغاَرِل َعُدالَّ

(2-22:1صم1)."َوَكاَن َمَعهُ نَْحُ  أَْرمَِع ِمئَِة َرُجلٍ . فََكاَن َعلَْيِهْم َرئِيساً  ،النَّْفسِ 

عنففدمايُةففيمهللا.ظمملففوومحفاربعلففىإسفراٍيلاألمففةكفأعدٍففاقكفانداوديُعففدليكفون،11–21صففم1ففى -ج

إنتهف .،مرحلةالملوالذىيتملكهروحشرردئ"مدرسةشاول"ويدربهأحيانا فىشخ ليكونكداود،فه

.(11صم1)يذهالمرحلةبموتالملوشاول

.الذاتلميسة فىالمرارةأواإلشفاقعلى.،لكنهتاب(11–21صم1)لةدتعثرداودفىصةلع -د 

.التنجرهبالمرارةأواإلشفاقعلىالذاتبسبباإلسااةالتىتتعرضلها:الدرس

V- 5 - 2صم 2: حربون 
تتمفيمجزٍفىبالحصفولعلفىثانيفة يويفةداودإمتحان(:عاما 11–11كانداودفىُعمر)سن اب حبرون -أ

علفىمنطةفةأوسفب فةف رون،تولىالُملوفىمدينةحب.بعدمرحلة ويلةمنالمشةةواإلنتظارفة للوعود

سفنة11منأسبا إسراٍيلالتىوعدههللابةيادتهمجميعا منذمايةربمفنسب 12،ويوواحدمنالـيهوذا

(.فىبي لحم)مض 

بمعنفىيفل"يفلأصفعد"وسفأل"ربمااليريدهللاأنأكونملوعلىإسراٍيلففىيفذهالمرحلفة"تساالداود -ب

كانتركيزداوداألولفىيذهالمرحلةيوأنيكفون.ألحلمحلشاولالملو"جبعة"لىالعاصمةفىأذيبإ

كان يذهيىالمرةالثانيفةالتفىيُمسفحفيهفا.سنواتفىحبرون1قضىداود.حبيبهللا،وليسملوإسراٍيل

.(2:1صم2)داودكملو

بَّ " بُّ « َدى َمررَدائِِن يَُهرر َذا؟إِلَررى إِْحرر أَأَْصررَعدُ »: َداُوَد َسررأََل الرررَّ  أَْيررنَ إِلَررى »: فَقَرراَل َداُودُ . «اْصررَعدْ »: فَقَرراَل لَررهُ الرررَّ

(2:1صم2)."«َحْبُرونَ إِلَى »: فَقَالَ « أَْصَعُد؟

لةدأُحب رجالداودألنهمإفترضواأنموتشاولمعناهأنهللايريدأنيكونداودملوعلكلإسفراٍيلففى -ج

.بالشوأرادواترقيتهمالخاصةويم.يذاالوق 
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وبينمفا.هللاأننعملفىالتكلي الخا بالخدمةدونأننفةفديويتنفاكأشفخا يركفزونعلفىحفب:الدرس -د

.نبةىأما كلمةهللاةدمنعظالناسبروحالخ

VI- 21 – 3صم 2: أورشليم  
يهفاففىمفلاالمصفيرأومفلامفايذهيىالمرحلةالتفىنسفلوف(:عاما 11–11منسن)سن اب أورشليم -أ

لةفدإمتُحنف يويتفهبينمفاسفارففىمفلا.يذهيىالمرحلةالتىيتوقلهفاالجميفع.وعدنابههللافىيذاالزمان

.والبركةوعودهورخاٍهاألرضى

الروحيفةيفىففىوقف الشفهرة،األساسفيةيويتفهالتركيفزعلفىحفظشعبةأنيوقاتاأليعرههللاأنأصعب -ب

.،والرخااةكزالبارزاوالمر

بَّ إِلَهرَك َوال تَْحفَروَ َوَصرايَاهُ  تَْنَسرىاِْحتَِرْز ِمرْن أَْن " رةُ ... مَنَْيرَم مُيُ تراً َجي رَدلً .. لِرئاَل إَِذا ... الررَّ َوَكثُرَرْب لرَك الفِضَّ

بَّ إِلَهَك ... َوالذََّهُب  (11-3:11تث)."..يَْرتَفُِع قَلبَُك َوتَْنَسى الرَّ

ثالففثمففرةيُمسففحفيهففاداودكانفف فففى.دمففةاهللادونأنيفةففديويتففهأوروحالخاتةففوىداودليهففز أعففداينفف -ج

(.5:1صم2)أورشليم

(.5–2:2رؤ)أننعملفىالخدمةدونأننفةدتركيزناعلىالنموفىالعالقةالحميمةبيسوع:الدرس


