
פרק ט“ו- מלחמת עמלק
ה‘ מצווה את שאול להילחם בעמלק ולכלות אותם לגמרי מכיוון שהם היו האויב הראשון שנלחם בישראל כשיצאו ממצרים.

שאול נלחם בהם והורג אותם אך שובה את מלכם אגג במקום להורגו וגם לוקח את הצאן שלהם כשלל מלחמה.
ה‘ כועס מאוד ומתחרט על המלכת שאול. שמואל מוכיח את שאול והוא מנסה להצטדק אך לא מבקש סליחה ומתחרט.

ה‘ מחליט להעביר את המלוכה לאדם אחר.

פרק ט“ז- משיחת דוד
ה‘ בוחר בדוד בנו של ישי למלך במקום שאול. שמואל הולך למשפחתו של ישי בבית לחם ועוברים לפניו כל בני ישי אך 

שמואל 
אומר כי לא זה המלך ושואל אם יש ילדים נוספים, ישי קורא לדוד מהשדה ושמואל מושך אותו למלך. רוח ה‘ נכנסת 

בדוד ויוצאת משאול ועוברת אליו במקומה רוח רעה.
דוד מגיע אל שאול לנגן לו בכינור וכך עוברת ממנו הרוח הרעה.

פרק י“ז- מלחמת דוד וגוליית
גוליית, נציג פלישתים מציע דו-קרב במקום מלחמה של עם שלם והרג המוני. העם שנציגו ינצח יקח לשבי את העם 

שנציגו הובס.
גוליית עומד 40 יום ומקלל את עם ישראל ואלוקיו ומחכה שיבוא נציג יהודי להילחם נגדו.

דוד מתנדב להילחם נגדו ומגיע ללא כלי נשק ומגינים בשונה מגוליית שהיה חזק וגבוה ומצוייד היטיב.
נס גדול התרחש ודוד מצליח להביס את גוליית בעזרת 5 חלוקי נחל וקלע (כמו רוגטקה-כלי ליידוי אבנים).

כשהפלישתים רואים את זה הם בורחים וישראל מגיעים להרוג אותם.

פרק י“ח- דוד בבית שאול
דוד מצליח במלחמות ושאול מקנא בו מאוד ורוצה להורגו.

שאול מנסה להורגו פעמיים בזמן שהוא ניגן לפניו בכינור אך נכשל ומבין שה‘ עם דוד.
שאול מציע לדוד שיהרוג 100 פלישתים וימול אותם והוא ייתן לו בתמורה את בתו לאישה במטרה שהוא ימות במלחמה

 אך דוד מצליח להרוג 200 פלישתים ושאול מוכרח לתת לו את בתו- מיכל לאישה.
שנאתו של שאול לדוד מתגברת מרגע לרגע.

פרק י“ט- המשך דוד בבית שאול
שאול מתכנן להרוג את דוד. יהונתן בנו מדבר על ליבו שלא יעשה זאת ושאול נשבע שלא יגע בדוד לרעה.

דוד ממשיך להצליח ושאול חווה את הרוח הרעה, דוד שוב מגיע לנגן לו ושאול מנסה להורגו בפעם השלישית ונכשל.
דוד רואה שהמצב מסוכן ומיכל עוזרת לו לברוח דרך החלון ומטעה את השומרים ששלח שאול להביא את דוד.

דוד בורח אל שמואל ושאול שולח לשם שליחים להורגו אך הם מתחילים להתנבא שם וכך גם שליחים נוספים ששולח שאול.
לבסוף מחליט להגיע בעצמו אך גם הוא מצטרף לכולם ומתנבא.

פרק כ‘- דוד יוצא מבית המלך
דוד בורח אל יהונתן ואומר לו כי אביו שאול מנסה להורגו. יהונתן לא מאמין לכך לגמרי ומחליט לעשות ניסוי לשאול לבדוק 

את המצב.
דוד ייעדר מסעודת החודש אצל המלך, אם היעזרותו תתקבל אז המצב בסדר אך אם לא על דוד לברוח ומיד.

שאול שם לב להיעדרות דוד וכועס מאוד וכמעט הורג את יהונתן בנו בכעסו. יהונתן מעביר את המסר לדוד- שיברח 
כמה שיותר מהר. דוד ויהונתן נפרדים בבכי ובשבועה. 

ב“ה, יחי המלך!
סיכום פרקים ט“ו- כ‘


