كنيسة الشهيد العظيم مارجرجس  -تامبا  -فلوريدا
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مقدمة  :سفرا صموئيل ألاول والثاني في ألاصل العبري سفر واحد يحمل اسم "صموئيل" ليس ألن صموئيل
ً
النبي يحتل الدور الرئيس ي في أول السفر وإنما ً
أيضا ألنه هو أول من مسح ملوكا إلسرائيل شاول امللك ثم داود
ً
امللك.وأيضا صموئيل النبي يعتبر أخر القضاة واملحور الرئيس ي في ألانتقال من الحكم الثيؤقراطي (هللا هو الذي
يحكم الشعب) الي حكم املواك ألارضيين .كلمة "صموئيل" تعني "سمع هللا" ألن حنة قد قالت "من الرب سألته"
وبالتالي "هللا سمع سؤالها".
كاتب السفر :كتب صموئيل النبي إلى ما قبل خبر نياحته وجاد النبي وناثان النبي أكملوا السفرين بعده.
يتحدث السفرعن:
إقامةةة ملةةع ع ة الشةةعب ضةةد ارا لا ه ويحوووي روواريا حوووالي  111سوونة موون موويئد صووموئيل إلووى مووو شوواول.فقوود
ً
كووان هللا نفسووه ملعووا شعووى الشووعب (النظوواا الثيووؤقراطي  )Theocratic -هووو ياتووار لهووم القووادة كأن يوواى مثوول مو و
وصموئيل أو قضاة كجدشون وشمشون وصموئيل .ولكن شعر الشعب بما وصلوا إليه من أنحطاط هم وقادتهم
ووصوول ألاموور أن "كوول إنسووان يفعوول مووا يحسوون فووي شي يووه (قو  .)11 :11ففكووروا فووي العووئو بأسوولوب بشووري بإقامووة
ملك يدافع هو وأوالده شنهم .ألامر الذي أحزن قلب صموئيل النبي (1صم  ،)6 :8وطلوب هللا مون ن يوه صوموئيل أن
ً
يسمع لهم ويقيم لهم ملعا (1صم  .)7 :8ولعل أهم ما رؤكده ألاسفار التارياية بوجه شاا هوو أن التواريا فوي يود هللا
هو العامل لتحقيق وشوده لل شر بالرغم من شدا أمانة إلانسان.
تحةةدث السةةفرعةةن موة ا لةةو وألول موورة ً
أيضووا نسوومع فووي الكتوواب املقوود شوون "مسويح الوورب" .وقوود يد ووي امللوووك
مسووحاى الوورب بعووو هم أخووذوا مسووحة ميووت مقدسووة موون صووموئيل رئوويس الكهنووة .لهووذا ال نب ووب إن رأينووا داود ال يموود
يووده شعووى شوواول بووالرغم موون رف و هللا لووه ألنووه مسوويح الوورب (1صووم  .)11 :16وصووار داود رمو ًوزا للملووك املسوويح الووذي
جاى من نسله حسب ال سد .أكد العهد ال ديد نسب السيد املسيح لداود في سلسلة ألانساب (مت .)11 :1 :1
ً
ً
أيضا رحدث شن شاول امللوك كخصيوية رمثول شوعب أسورائيل الوذي ينوال نعموة مون هللا ويسوير فوي طريوق هللا قلويئ
ثم يسير بعيد شن الوصية ألالهية فيتحدث شن ثمارعصيان شاول ا لع (او اي انسان يعص ى وصية ه) :
ي
فقدان امللك  " :يمزق الرب مملكة إسرائيل شنك اليوا"( .ص )18 :11
فقدان روح الرب " :وبغتة روح رديى من قبل الرب" (ص )11 :16
فقدان روح النيرة  :أرتعب أماا جليا الفلسطيني( .ص)11 :17
فقدان روح القيادة وثقة الشعب  :أحب الشعب داود ووثق فيه( .ص )16 :18
فقدان روح املحبة لآلخرين  :أراد شاول قتل داود من ذلك الوقت( : .ص )1 :11
فقدان الحياة ذاتها  :مو شاول امللك وتشهير الفلسطي يين بجسد شاول( .ص )8 :31
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يمكن اعتبارسفرصموئيل ألاول مقال عن الصاللا وثمارها في حيالا ا ؤمنين:
جاى صموئيل النبي بركة للشعب ثمرة صلوا أمه (ص )18 – 11 :1
نال إسرائيل النيرة بيلوا صموئيل النبي (ص )11 – 1 :7
إذ رف الشعب هللا كملك شليهم ل أ صموئيل إلى اليئة فعزاه هللا (ص )6 – 1 :8
أشتبر صموئيل كفه شن اليئة من أجل شعبه خطية (ص)13 :11
إذ رف هللا شاول سد أذنيه شن صئره (ص )6 :18
"وأما أنا فحاشا لي أن أخطئ إلى الرب فأكف شن اليئة من أجلكم" (ص )13 :11

تقسيم السفر
الباب ألاول :صموئيل النبي والقاض ي ص []7 -1
ص ( 1ميئد صموئيل)
ص ( 2نشأة صموئيل)
ص ( 3دشوة صموئيل)
ص ( 4فقدان رابو العهد)
ص ( 5سقوط داجون أماا التابو )
ص ( 6شودة رابو العهد)
ص ( 7التوبة طريق النيرة)
الباب الثاني  :شاول ا لع ص []11 - 8
ص ( 8طلب ملكك)
ص ( 9لقاى شاول مع صموئيل)
ً
ص ( 11مسح شاول ملعا)
ص ( 11محاربة العمونيين)
ص ( 12حديث صموئيل الودا ي)
ص ( 13شاول يغتيب العمل الكهنوتي)
ص ( 14نيرة يوناثان)

ُ
الباب الثالث او ا لع ا طار ص []31 -16
ً
ص ( 16مسح داود ملعا)
ص ( 17داود وجليا )
ص ( 18شاول يااف داود)
ص ( 19ميعال رنقذ داود)
ص ( 21يوناثان ينقذ داود)
ص ( 21داود الطريد)
ص ( 22في مغارة شدالا)
ص ( 23شاول يطارد داود)
ص ( 24رقة داود رجاه شاول)
ص ( 25داود وأبيجايل)
ص ( 26داود يرف قتل شاول)
ص ( 27داود يلتجئ إلى صقلغ)
ص ( 28التجاى شاول إلى ال ان)
ص ( 29شدا اشتراك داود في الحرب)
ص ( 31حرق صقلغ)
ص ( 31مو شاول وبنييه)

