
  

  

  

  

  

  ولاأل صموئيل سفر في دراسة
عن فترة من أهم فترات شعب اسرائيل حيث تحول سفر صموئيل األول  حكيي

الحكم (االنتقال من الحكم الثيوقراطي  ، وفيه نرىمن حكم القضاة الى حكم الملوك
إلى الحكم الملكي من خالل ملك بشري، ومن ) ربواسطة اهللا كالملك غير المنظو الديني

ومن المحقق . رائيل نظام جديد برز فيه قوة كل من األنبياء والملوكهنا ظهر في إس
أن سفرا صموئيل األول والثاني كانا في األصل سفراً واحداً، وهذا ما يظهر في 

حياة وأعمال الملك األول المخطوطات العبرية القديمة، يشتمل السفر األول على 
لثاني ياة وأعمال الملك احتى موته والسفر الثاني يحتوي على ح) شاول(للشعب 

  ).داود(
  :آاتب السفر

 شك هو كاتب الجزء رغم أن السفر يحمل اسم صموئيل إال أن صموئيل وال
ويؤكد "  0ومات صموئيل"نقرأ ) 1: 25صم  1(، وفي )24ص – 1من ص(األكبر فيه 

 التقليد اليهودي أن بقية السفران كتبهما ناثان النبي وجاد الرائي بحسب ما جاء في
وأمور داود الملك األولى واألخيرة هي مكتوبة في سفر أخبار ) "29: 29أخ 1(

  .وُأطلقَ اسم صموئيل عليهما" ار ناثان النبي وأخبار جاد الرائىصموئيل الرائي وأخب
  : صموئيل النبي

  ى، وقد كان القاضي الخامس عشر هو آخر القضاة وأول األنبياء بعد موس
وفي عظمته كنبي ) لقضاة، ثم عالي الكاهن وصموئيلا ثالثة عشر قاضياً في سفر(

يرى البعض أنه أعظم نبي في تاريخ الشعب األول بعد موسى وهو أحد أربعة عظماء 
وِلدوا بوعد من اهللا من أمهات كن عاقرات وهم إسحق وشمشون يوحنا المعمدان، 

وقد تزوج ) 2: 1صم  1(األول ويبدو أن حنة هي الزوجة األولى أللقانة حيث تُذكَر في 
من فنِّنة لكون حنة عاقراً وكان صموئيل شبه موسى الذي بعد فطامه دفعته أمه إلى 

ن عمره ال يتجاوز قصر فرعون هكذا صموئيل بعد فطامه قدمته أمه إلى بيت الرب وكا
  ).رطفال في الشرق قديماً في سن متأخحيث كان يفطَم األ(سنوات  6أو  5

وقد نذرته أمه للرب " سألته من اهللا أو اسم اهللا "ه ربما وئيل اسم عبري معناوصم   
وعندما سلَّمته أمه لعالي الكاهن . )11: 1صم  1(" وال يعلو رأسه موسى" ل أن يولَد قب

السرج لكنه كان يخدم وإطفاء  ليخدم الرب كان يقوم باألعمال الصغيرة كفتح األبواب

وصالحاً لدى الرب  نمواً"يتزايد  وصار كسيده) 1: 3، 18، 11: 2صم  1(الرب بذلك 
إلى أن عرف جميع إسرائيل من دان إلى بئر ) 52: 2لو ) (26: 2صم1" (والناس أيضاً

دان أقصى الحدود الشمالية ) 20: 3صم  1(سبع أنه قد أؤتمن صموئيل نبياً للرب 
د ، بئر سبع أقصى الحدو) 18قض (ها وهي المنطقة التي غزاها سبط دان واحتلو

ل بأنه يذكر من ويتشَّرف صموئي) 2:  19يش (ية وتقع في نصيب شمعون الجنوب
  ).32: 11عب (أبطال اإليمان 

  :المدة التي تشملها أحداث السفر
ال يمكن تحديد هذه المدة بالضبط ، حيث تتزامن بداية السفر مع نهاية سفر 

كان ) 1: 13قض(القضاة حيث كان الرب قد دفع الشبع ليد الفلسطينيين أربعين سنة 
خاللها لشمشون يهاجمهم ويعتقد أن عالي الكاهن كان هو رئيس الكهنة خالل فترة 
شمشون حيث كان الفلسطينيين مازالوا مضايقين الشعب، ويعتقَد أن صموئيل مات 

وحيث أن السفر يبدأ بميالد صموئيل وينتهي بعد موت صموئيل . سنة 86عن عمر 
مكن حساب المدة كتابياً سنة ولكن ال ي 90لي بقليل فتكون مدة أحداث السفر حوا

  .بالتحديد
  :أقسام السفر

  :سب الشخصيات الرئيسية فيه كاألتييمكن تقسيم السفر إلى أربعة أقسام بح
  القسم األول

وفيه نرى حياة عالي الكاهن وبيته وأيضاً والدة ) 4 - 1من ص ( :عالي الكاهن
  .وئيل وأعماله وخدمته األولى للربصم

  الثاني القسم
وفيه نرى خدمة صموئيل بعد موت عالي ) 8 - 5من ص ( :لنبياصموئيل 

  .الكاهن كنبي وقاضي ومخلِّص لألمة
  القسم الثالث

وفيه نرى مسح شاول ملكاً وإنتصاراته وأيضاً ) 15 - 9من ص( :شاول الملك
  .عصيانه السريع للرب ورفض الرب له 

  القسم الرابع
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وفيه نرى داود الممسوح ملكاً والمطارد من ) 31 - 16من ص ( :داود المطارد
  .وينتهي السفر بموت شاول مرفوضاً شاول

  
  )4 -1ص ( دراسة مختصرة في القسم األول

  
فكيف نرى صموئيل  ،أفرايميأن ألقانة أبو صموئيل كان ) 1: 1(من الواضح من  :س

  ؟هذا كان قاصراً على الالويين فقطبعد ذلك يخدم في بيت الرب مع أن 
كان ألقانة أبو صموئيل أفرايمي بحكم أنه كان يقيم في وسط سبط أفرايم ولكنه   :ج

إذاً فلقد كان ) 38 -33: 6أخ  1(السبط وبالتحديد من عشيرة قهات كان الوي 
من نصيبها في وسط إفرايم ، ولكن عشائر القهاتيين أخذت جزء صموئيل الوياً

  .فيكون أيضاً إفرايمي) 22 -20،  5: 21يش (
من دراسة سلسلة نسب صموئيل السابقة عرفنا أنه الوي ولكنه ليس من بيت  :س

  هرون فكيف نقرأ مرات كثيرة أنه كان يقدم الذبائح وهذا العمل محظور إال على 
  0؟نة في العهد القديمالكه

  فقط ولكننا نراه يقدم الذبائح نعم لم يكن صموئيل من الكهنة بل كان الوي   :ج
وقد سمح له الرب بذلك بموجب حالة الكهنوت في تلك األيام ) 2: 16، 10:  7(

وكان بنو "حالة الكهنوت فيكفي قول الكتاب وقد كان ابنا عالي الكاهن نموذجاً ل
ولقد كانوا يأخذون نصيبهم من ) 12:  2.." (بليعال لم يعرفوا الرب عالي بني

) 25، 23: 7 ،16: 3ال (الشحم الذي هو نصيب الرب وحده  الذبائح قبل نزع
وكان عقاب من يأكل الشحم تُقطع تلك النفس من شعبها وهذا جعل الناس 
تستهين بتقدمة الرب، كما كان أوالد عالي يصنعون الشر مع النساء المجتمعات 
في خيمة االجتماع فلذلك أعطى الرب صموئيل أن يقدم الذبائح وقد تكررت في 

م حزقيا الملك وعند تطهير بيت الرب تاريخ هذا الشعب هذه الحالة فمثالً في أيا
اعد الالويين اخوتهم الكهنة في تقديم الذبائح بسبب قلة ـوتقديم الذبائح س

" ألن الالويين كانوا أكثر استقامة قلب من الكهنة في التقديس" ة وأيضاً ـالكهن
  .)34، 31، 29: 1أخ  2(
  ؟مع عالي الكاهن بما يفعله أوالده؟ وما هو موقفههل س  :س
أما عن موقفه ) 2: 2" (ع بكل ما عمل بنوه بجميع إسرائيلسم"نعم، الكتاب يقول   :ج

وإن قالها غير " ال"يعرف أن يقول  ، الذي القد كان الموقف المخزي غير الحاسمف

قاطعة، صحيح أن الكتاب لم يسجل لعالي الكاهن خطية ما أو تقصير في عمله 
لم يرد عليهم لذلك قال أوالده بالذبائح  الكهنوتي، ولكنه عندما سمع عن ما يفعله

إن كان "لقد انطبق فيه قول الرسول بولس ) 29: 2" (إنك تكرم بنيك علي"له الرب 
وأيضاً عندما ) 5: 3تيم 1" (أحد ال يعرف أن يدبر بيته فكيف يعتني بكنيسة اهللا

وي أن يكون مثل ال سمع بالشر الذي يصنعه أوالده في بيت الرب لم يستطع
بأخوته لم يعترف وأوالده لم الذي قال عن أبيه وأمه لم أراهما و"المكتوب عنه 

ا كل من كان يسجد للعجل في سيناء، بل وذلك عندما قتلو) 9: 33تث .." (يعرف
لقد كان ) 24: 2.." (ألنه ليس حسناً الخبر الذي أسمع ال يا بني"قال لهم برخاوة 

عندما جاءه رجل اهللا بكلمة الرب محذِّراً  من النوع المسالم المستسلم جداً حتى
ال يسجل الكتاب لعالي أي ) 36، 27: 2(إياه عن هذا كله ومتوعداً بعقاب قاسي 

لم يكن لعالي رد إال  -، وعندما كلم الرب صموئيل عن أنه سيتمم كل ما توعد رد
هم لقد انطبق فيه قول أحد) 18: 3" (هو الرب وما يحسن في عينيه يفعل "قوله 

وينتهي هذا القسم بالحرب مع الفلسطينيين التي ) أنه طيب جداً حتى مع الشيطان(
يتمم فيها اهللا وعده فلقد انهزم شعب اهللا، وظن الشيوخ أن سبب الهزيمة أنهم 

خذوا لم يأخذوا تابوت الرب معهم وأرادوا أن يجبروا اهللا بأن يكون معهم فأ
ت أن يجبر اهللا على الوجود معنا بينما ، ولكن هيهاالتابوت في المعركة التالية

هناك الشر في القلب، فانهزموا هزيمة منكرة وتمم اهللا وعده بموت حفني 
وفينحاس وُأخذَ تابوت اهللا وسلم اهللا في مجد حضوره وسط شعبه بسبب شرهم 

، وسمع عالي نبأ موت ابنيه وعندما أبلغه بت أنه ال يسكن إال وسط القديسينوأث
، وعندما سمعت امرأة فينحاس ذ التابوت سقط من على كرسيه وماتأخالمخبر ب

  . أي زال المجد" ايخابود"تلده  دعت االبن الذي كانت
  ؟موقف صموئيل إزاء كل هذه األحداثما هو :   :س
الشر من خالل ما سجله يمكن أن نرى صموئيل الصبي الخادم في وسط هذا   :ج

  :الكتاب عنه
  0)11: 2( ب أمام عالي الكاهن كان الصبي يخدم الر -1
  0)18: 2(وكان صموئيل يخدم أمام الرب وهو متنطق بأفود من كتان  -2
  0)21: 2(وكبر الصبي صموئيل عند الرب  -3
   0)26: 2(وصالحة لدى الرب والناس أيضاً  وأما الصبي صموئيل فتزايد نمواً -4



  

  

  

  

  

كالمه يسقط إلى األرض  من جميع وكبر صموئيل وكان الرب معه ولم يدع شيئاً - 5
)3  :19(0  

  .وهنا نرى النمو السريع في حياته الروحية مما سجله عنه الكتاب  
  ) 8  ـ 5ص ( دراسة مختصرة للقسم الثاني 

  :اإلله داجون
لقد أخذ الفلسطينيون التابوت وأدخلوه إلى بيت اإلله داجون، وهو إله 

نان ولكن جسمه جسم سمكة لذلك الفلسطينيين وكان رأسه رأس إنسان وله ذراعان إث
ط ويا لألسف يرتب" حنطة"ويرى البعض أن معناه " سمكة"جون يعتقَد أن معنى اسم دا

  :هذا المعبد بثالثة أحداث شهيرة
إليه أتى الفلسطينيين لكي يذبحوا إللههم الذي ظنوا أنه دفع إليهم شمشون وأتوا  -1

  0)30-23: 16قض(م وهناك أسقط شمشون البيت عليه به لكي يلعب لهم
  0)2، 1:  5صم1(أدخل إليه الفلسطينيون تابوت الرب بعد أن استولوا عليه  -2
لك بعد أن قُتَل في الحرب معهم                سمر فيه الفلسطينيون رأس شاول الم -3

  0)10: 10أخ  1(
وعندما أدخل الفلسطينيون التابوت ظناً منهم أن داجون هو الذي هزم إله 

جهه إلى األرض ساقط على و"به برانيين لم يستطع داجون أن يثبت أمام الرب فإذا الع
ولما أقاموه إذ به ساقط مكسورة رأسه وذراعاه في اليوم التالي ، " أمام تابوت الرب

، نوضرب الرب الفلسطينيي) 1:  6( وقد بقى التابوت لدى الفلسطينيين سبعة أشهر 
الضربات بسبب التابوت أم ال وضعوا التابوت على  ولما أرادوا أن يعرفوا هل هذه

عجلة تجرها بقرتان مرضعتان لم يعلوهما نير حبسوا ولديهما في البيت ومع التابوت 
م بالبواسير وضرب ألن الرب كان ضربه(ا تماثيل فيران وبواسير من ذهب وضعو

ضعة ال يمكن المر وتركوا البقرتان تسيران ومن المعروف أن البقرة) أرضهم بالفئران
، فلو رفضتا النير الذي كان يوضع عليهما ألول مرة وعادتا إلى البيت أن تترك رضيعها

حيث رضيعيهما لعلم الفلسطينيين أن الضربة ليست بسبب التابوت ولكن البقرتان 
تسيران استقامتا في إتجاه بيت شمس كانتا تجأران من أجل رضيعيهما ولكنهما 

  .ل، وعاد التابوت إلى شعب اهللاباستقامة إلى أرض إسرائي
  رب الرب أهل بيت شمس؟لماذا ض  :س

، والواقع أن النظر إلى التابوت لم يكن "نهم نظروا إلى تابوت الربأل"الكتاب يقول   :ج
خطية تستحق هذا العقاب والحقيقة أن الترجمة العربية قد تكون غير دقيقة هنا 

  Because they looked into  :ففي الترجمات اإلنجليزية تأتي العبارة 
the ark of the Lord وهذا ي حرفياً ألنهم فحصوا تابوت الربوهي تعن ،

معناه أنهم ربما فتحوا التابوت ليروا ما بداخله وال يخفي عنا أن التابوت لم يكن 
مصرح حتى لالويين المخصصين لحمله أن يلمسوه بل كان الكهنة هم الذين 

ثم غطاء من جلد تخس وعليه ثوباً اسمانجونياً يغطون التابوت بالحجاب 
  0)15، 6- 4: 4عد (وكان على الالويين الحمل فقط  ويضعونه عليه

رجل من بيت  50070أما اإلعتراض على صحة الكتاب كيف أنه يضرب الرب  •
هذا يدل على أن ! شمس بسبب ذلك وهذا العدد الهائل على قرية ال ذكر لها 

 50070قط دون التدقيق حتى في األلفاظ أن الـ المعترض يعترض لإلعتراض ف
وليسوا من أهل بيت شمس فقط ) 19: 2" (من الشعب"الذين ضرِبوا يقول الكتاب 

  .مكان كانوا يأتون ليروا التابوت فال شك أن الكثيرين من الشعب في كل
  ؟كيف كانت النهضة في أيام صموئيل  :س
ناح كل بيت إسرائيل "  ية وصالة لقدال شك أن وراء كل نهضة دموع قوية وخف   :ج

ولم يكن هذا التبكيت وتأنيب الضمير واأللم والشعور بالمذلة ) 3: 7" (وراء الرب
كاف لذلك طلب منهم صموئيل أن تكون التوبة ال دموع تُذرف فقط بل رجوع إلى 

  .بنزع اآللهة الغريبة والعشتاروت اهللا
  :العشتاروت

عبد في فلسطين وسوريا وفينقية آشور وكانت تُوهي اآللهة الرئيسية لبابل و
عبادتها كانت بالخالعة وكاهناتها يمارسون الدعارة وهي آلهة األمومة و) لبنان(

برج "اسم عبري معناه برج النواطير (موئيل النبي الشعب إلى المصفاة رسمياً ودعا ص
  :إعترافاً بأن اهللا يراهم وهناك") المراقبة

ة وسكب القلب أمام الرب ام الرب إعالناً عن التوباستقوا ماء وسكبوه أم •
  .واالتضاع

 .إعالناً عن التذلل للرب صاموا •



  

  

  

  

  

ه أصعد صموئيل حمل محرقة للرب في ،)اعترفوا بشرهم(أخطأنا إلى الرب : قالوا •
ه أليس هذا ما قاله الرب ، ونحن مقبولين فينرى المسيح الذي أشبع قلب اهللا

لذين دعى عليهم إسمي ووصلوا وطلبوا وجهي فإذا تواضع شعبي ا: " لسليمان
" ورجعوا عن طرقهم الردية فإني أسمع من السماء وأنظر خطيتهم وأبرئ أرضهم

واستجاب الرب لهم وجاءت النصرة على الفلسطينيين وُأعيدت ) 14:  7أخ  2(
إلى هنا "معونة قائالً المدن المسلوبة ونصب صموئيل حجراً تذكارياً دعاه حجر ال

وهكذا يستطيع المؤمن في أوقات كثيرة أن يضع حجر ) 12:  7" ( اننا الربأع
  ."وال تنسي كل حسناته" تذكراً إحسان اهللا معه قائالً المعونة م

  ؟ لذي دعا ابنا صموئيل ليكونا قضاةمن ا  :س
موئيل أن وكان لما شاخ ص"نحن ال نقرأ عن دعوة أو اختيار إلهي بل نقرأ القول   :ج

وكان هذا تصرف خاطئ من صموئيل فاألمر ) 1:  8" (ه قضاة إلسرائيلجعل بني
ولم يسلك ابناه في طريقه بل ماال "بل بالدعوة اإللهية لذلك نقرأ  ليس بالوراثة

مما دفع الشعب أن يجتمعوا ليطلبوا " لمكسب وأخذا رشوة وعوجا القضاءوراء ا
  .كاًألنفسهم مل

  ؟ما هو السبب الرئيسي لطلب ملك  :س
لم تكن شيخوخة صموئيل وعدم سير ابنيه في طريقه هي األسباب الرئيسية   :ج

كسائر "يكمن في شهوة الشعب أن يكونوا لطلب ملك بل كان السبب الرئيسي 
أنه تشَّبه بالعالم أنهم يريدون ملكاً يقضي لهم ويحارب ) 8: 5"      (الشعوب
، يهم وهو الملك الشرعيملك الرب عللقد رفضوا ) 20، 6: 8(هم         حروب

: 12(ما كشفه صموئيل بعد ذلك  بل والخوف أيضاً من األعداء المحيطين وهذا
ولقد كان الرب . وعدم إتكالهم على كالم الرب جعلهم يصرون على طلبهم) 12

وقال ) 6:  17تك " (ملوك منك يخرجون"ر قلوبهم مقدماً فقال إلبراهيم يعلم بفك
وقال لهم على فم موسى ) 11: 35تك" (صلبك وملوك سيخرجون من"ليعقوب 

"فلم يكن ) 14: 17تث .." (ملكاً كجميع األمم الذين حولي فإن قلت أجعل علي
وقد أشار الرب إلى شاول  )9: 17أر(كر الرب بل فكر قلوبهم الشريرة طلبهم ف
             "     أعطيتك ملكك بغضبي وأخذته بسخطيأما أنا .. لكك ليخلصكفأين هو م"بقوله 

الملك إال أنهم أصروا  ورغم تحذير صموئيل مما سيصنعه بهم) 11، 10: 13هو (
  .على طلبهم

  
  )15 - 9ص (دراسة مختصرة  في القسم الثالث 

  :أول ملك ومعنى اسمه
  ؟بشرياًهل كان إختيار شاول إختياراً إلهياً أم   :س

فامسحه .. شاول بيوم قائالًموئيل قبل مجيء الرب كشف أذني ص"مع أننا نقرأ أن   :ج
رب هوذا الرجل الذي كلمتك فلما رأي صموئيل شاول أجابه ال.. رئيساً لشعبي 

أال أن واقع األمر أن المطلب كان مطلب الشعب والدليل ) 17 -  15: 9.." (عنه
اول هو إذاً فقد كان إختيار ش). 8:  7(أن الرب اعتبر ذلك رفضاً لملكه شخصياً 

ولذلك سمح الرب واختاره لهم  )إرادة عن غير مسرة(اح اهللا إرادة الشعب وسم
بحسب المقاييس التي في أذهانهم أنهم يريدون شخص يقضي لهم ويحارب عنهم 

ك أعطاهم شاول لقد تخيلوا أمامهم شخصاً مهيباً قوياً ال مثيل له بين الشعب لذل
  -:وهو

        0ابن قيس رجل جبار بأس -1

     0شاب  -2

                         0م يكن في إسرائيل أحسن منهحسن ل -3

  0)2، 1: 9(لم يكن في إسرائيل أطول منه  -4

ولذلك برهن صموئيل للشعب بعد ذلك أن طلبهم ملكاً كان شراً عظيماً عندما 
والسماء ال تمطر في أرض ) 18، 17: 12(جعل السماء تمطر في وقت الحصاد 
ع كل هذا فيمكن القول أن  الرب أعطى شاول فلسطين في شهري أبريل ومايو وم

أما أنا بنياميني من أصغر "وعه للرب ورغم اعترافه لصموئيل فرصة طيبة ليظهر خض
ن فلماذا تكلمني بمثل هذا أسباط إسرائيل وعشيرتي أصغر كل عشائر أسباط بنيامي

اهللا " ولكن شاول لم يكن بحسب قلب الرب، لقد أعطاه اهللا مواعيد )21: 9" (الكالم
  .لكن قلبه لم يكن كامالً مع اهللا )10، 7: 10" (وحل عليه روح اهللا"، "معك
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  ؟لثالثة التي أعطاها صموئيل لشاولماذا ترى في العالمات ا  :س

بعد أن صب صموئيل الدهن على رأس شاول وقبله قال له أن عند ذهابه سيحدث    :ج
  :اآلتي 

يصادف رجلين عند قبر راحيل يقوالن له أن األتن الضالة وجِدت وهذا يعني أنه  .1
ينبغي أن يترك التفكير في األمور التافهة ناظراً إلى المسئولية التي ٌوضعت عليه 
ولكن عليه أن ال ينسى وهو أمام قبر راحيل الموت، فأنه البد أن يموت ويتوارى 

         "حسنة الصورة وحسنة المنظر"نظيره  التراب فلقد كانت راحيل جماله في
  ).17: 29تك (

يعطونه رغيفين وعندها  -بيت اهللا  -يصادفه ثالثة رجال صاعدين إلى بيت إيل  .2
  .كة مع اهللا مع الذين يطلبون الربينبغي أن يتذكر طوال حياته أهمية الشر

جل آخر يصادف زمرة أنبياء فيحل عليه روح الرب ويتنبأ معهم ويتحول إلى ر .3
  .وبهذا يختبر عمل الروح القدس وقوته 

أن اهللا أعطاه "رجل آخر أو المكتوب عنه أيضاً  هل يعني أن تحول شاول إلى  :س
  ؟أن شاول أخذ حياة جديدة) 9: 10(" قلباً آخر

يرى البعض أن حلول روح الرب وتحول شاول إلى رجل آخر أو نواله قلباً آخر   :ج
وهرياً في حياته وتغيراً قلبياً كالوالدة الجديدة بل تحول من الرب لم يكن تحوالً ج

، ويستندون على أنه بحسب اسباً للملك وأعطاه الرب قلب ملكإلى رجل آخر من
التعبير اليهودي القلب والرأس شئ واحد وبذلك يكون الرب أعطاه فكراً آخر 

سكنى يتمشى مع كونه ملكاً أما حلول الروح القدس فلم يكن كما هو معروف 
ألن الروح لم يكن قد ُأعطى "مل المسيح الفدائي للروح كما في العهد الجديد بعد ع

حلوله لمهمة خاصة  بل كان) 39: 7يو " (بعد، ألن يسوع لم يكن قد مجِد بعد
، وقد حل الروح القدس على بلعام وتنبأ بقوة عظيمة عن المسيح ويفارقه بعدها

ولكن الحقيقة أن ) 15: 2 بط2( جرة اإلثمومع ذلك نراه في نفس الوقت يحب أ
الرب أعطاه قلباً جديداً وتحول فعالً لرجل آخر بعمل الروح القدس فيه فعمل اهللا 
ليس شكلياً أو ظاهرياً لكن عمل اهللا عمل حقيقي قلبي، وهذه هي نعمته التي 
تعطي غير المستحقين ولذلك يرى أصحاب الرأي األول أنه عندما جمع صموئيل 

ب وأراد أن يثبت لهم أن اهللا اختار فعالً شاول وعمل لهم قرعة وقعت على الشع
يروا أن ذلك ) 22: 10(وا عنه وجدوه مختبئ بين األمتعة شاول ولكن عندما بحث

لم يكن تواضعاً بل خوفاً من المسئولية، وعندما احتقره بعض من أشرار الشعب 
وا أن ذلك لم يكن صفحاً بل ير" فكان كأصم"دما رأوه ولكن الكتاب يقول عنه عن

كان الحكمة الطبيعية ال الروحية لكن لماذا ال يكون ذلك تواضعاً وصفحاً فعالً لكنه 
قام من لم يستطع أن يستمر فيه؟ لقد حارب وانتصر بعد ذلك وأراد الشعب اإلنت

صفحه هذا مصطنعاً وتواضعه فلماذا نسمي ) 13: 11(الذين احتقروه لكنه رفض 
  . مزيناً

  ؟لعموني من أهل يابيش جلعادماذا يعني مطلب ناحاش ا  :س
وهو تحوير لكلمة حنش العربية وطلبه أن يقلع العين " أفعى"أن ناحاش معناه   :ج

... نتذكر الحية القديمة التي أرادت الشر لإلنسان هل يابيش جلعاد فيهاليمنى أل
  .ي عيونناأنه صورة مصغرة لذلك الذي يريد أن يعمي أذهاننا قبل أن يعم

  :سقوط شاول
رغم اإلمتيازات التي ميز الرب بها شاول إال أن شاول لم يظهر إتكاله على اهللا 

ال يخرج وراء شاول  من"ربه مع ناحاش أرسل نذيراً يقول بل على شخصه وعند ح
، 7: 11( وعند حرب الفلسطينيين أرسل يقول ليسمع العبرانيين" ..ووراء صموئيل

نصب كان يحب المركز األول فحتى عندما ضرب يوناثان ويبدو أنه ) 3: 12
) 4، 3: 13" ( قد ضرب شاول نصب الفلسطينيين: "الفلسطينيين نراه يرسل القول

م إنتظار للرب وعدم طاعة ناسباً ذلك إلى نفسه وقد كان سقوط شاول في صورة عد
  .لوصاياه

ب سيثبت ملكه عندما تأخر صموئيل شرع شاول وأصعد محرقة للرب، لقد كان الر .1
لرب له إنه انتخب رجالً حسب وهنا أعلن ا) 14، 13: 13(إذا كان قد انتظر الرب 

  .قلبه
عماليق  لم يتمم أمر الرب بأن يحرم عماليق وكل مالهم بل عفى عن أجاج ملك .2

 0)9: 15(وعن خيار الغنم والبقر 
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  :عماليق

 عند خروجه من أرض مصر ال يمكن أن ننسى عماليق أول عدو قابل شعب اهللا      
يكتب هذا تذكاراً وتوعد وأمر الرب أن ) 17خر (انتصر الشعب عليهم بقيادة يشوع و

  .)14: 17خر " (ف أمحو ذكر عماليق من تحت السماءفأني سو"قائالً 
ويا لخداع القلب البشري عندما يأتي صموئيل بعد أن أعلن الرب له ما عمله شاول    

شاول العاصي يبارك " مبارك أنت من الرب " وئيل قائالً غير أن شاول يبارك صم
بينما صوت البقر والغنم تعلن عن " قد أقمت كالم الرب " صموئيل النبي ويكمل قائالً 

  :عصيانه ولما واجهه صموئيل بخطته هذه ساق المبررات اآلتية 
" وا بها أت" ـ نفى عن نفسه التهمة واعتبر أن الذي أتى بهذه الغنائم هو الشعب  1

  ) 9:  15" ( وعفا شاول والشعب " مع أن الكتاب يقول 
" ـ أراد أن يتماحك بالكالم بأن هذه الغنائم للذبح للرب ، وكان رد صموئيل عليه  2

  .. "هل مسرة الرب بالمحرقات كما باستماع صوت الرب 
  "ألجل الذبح للرب إلهك " ـ أسقط ربوبية الرب على حياته بقوله  3

  يسجد شاول للرب بعد ذلك مع صموئيل ؟ألم : س 
لم يكن سجود شاول سجوداً بالحق للرب ، ولذلك رفض صموئيل أن يرجع ويسجد     

أخطأت ـ ولم يكن هذا إعتراف من قلب تائب ـ " للرب معه ولكن منطق شاول كان 
ومرة ثانية " فإكرمني أمام شيوخ شعبي وأمام إسرائيل وارجع معي فأسجد للرب إلهك 

لقد كان يريد فقط أن يراه الشعب مع صموئيل )  30:  15( فض ربوبية اهللا عليه ير
النبي ساجداً ، دون أن يهتم هل هو في طاعة اهللا أم ال وهنا أكد الرب لشاول أنه يمزق 

  .منه المملكة ويعطيها لمن هو خير منه أي داود
  ألم يسأل شاول الرب طوال حياته ؟

ولكن ال ندرى )  37:  14( اً عند حربه مع الفلسطينيين لقد سأل الرب يوم. بل      
لماذا لم يجبه الرب هل بسبب خطأه السابق وتقديم الذبيحة أم بسبب كالمه عندما حلف 

  .الشعب أن ال يأكل أحد حتى ينتقم من األعداء ولكن يوناثان كان قد أكل في ذلك اليوم 
  
  

  
  دراسة مختصرة  في القسم الرابع

  )31ـ 16ص (
إن سمع شاول عندما أرسل الرب صموئيل ليمسح داود ملكاً وقال صموئيل : س       

  ؟فكيف يوصيه الرب بالكذب" ح للربخُذ بيدك عجلة وقل قد جئت أذب"يقتله قال له الرب 
الكذب هو أن يقول الشخص كالماً غير الحقيقة أو يقول كالماً غير صحيح يفهم      

لم وهذا ما لم يتوفر في كالم صموئيل عندما أجاب منه السامع غير ما ينوي المتك
فقد جاء ليذبح للرب فعالً " أسالم مجيئك فقال سالم، قد جئت ألذبح للرب " سائليه 

" وليس مفروضاً أن يعلن عن كل غرضه أليس مكتوب كذلك في مرات كثيرة يكون 
  ). 2:  25أم " ( مجد اهللا إخفاء األمر 

  " وبغته روح رديء من قبل الرب"ل عندما فارق روح الرب شاو: س
  هل يعني ذلك أن دخله شيطان ؟)  14: 16(

يرى البعض أن الروح الرديء لم يكن إال نوع من الخلل العقلي يطلق عليه     
Paranoid schizophrenia  )وعندما تنتابه هذه الحالة كان يبدو ) انفصام الشخصية

يكن إال روح شيطانية شريرة بعدما ذهب من كالمجنون ولكننا نؤيد أن هذا الروح لم 
بعد خطيته بتوبة عنده روح الرب وقد كان ذلك ماثالً أمام عيني داود عندما صرخ 

"              وجهك وروحك القدوس ال تنزعه مني ال تطرحني من قدام"صادقة قائالً 
  0)11: 51مز (

  كيف نرى في داود صورة المسيح ؟: س 
  :ارنة بين دواد والمسيح كاآلتي يمكن عمل مق    

 المسيح داود
  "محبوب "داود اسم عبري معناه

  
  ) 4، 1:  16صم 1( من بيت لحم 

  
كان جميل حسن الصورة 

  ) 18، 12:  16صم 1(
  ) 16:17صم1(كان جبار بأس

" هذا هو ابني الحبيب" هو االبن الحبيب 
  ) 17:  3مت ( 

  وِلد المسيح بالجسد في بيت لحم
  ) 2:1مت(

  )2: 45مز(أبرع جماالً من بني البشر 
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 )17:15صم1(كان يرعى غنم أبيه
  

أنقذ شاة من الدب واألسد 
  ) 35:  17صم  1( 

 ) 51:  17ا صم ( ات بسيفه قتل جلي

هو الراعي الصالح لخراف اآلب
  ) 29:  10يو ( 

م تطلبونني فدعوا إن كنت: " قال لليهود 
  ) 8:  18يو " ( هؤالء يذهبون 

أباد بالموت إبليس الذي له سلطان 
 )2:14عب(

  
  عندما بغت الروح الردئ شاول أتوا له بداود ليعزف له فكان يطيب وأحبه : س 
  ولكن بعدما قتل داود جليات سأل شاول قائالً عن داود )  21:  16صم  1( 
  ؟أليس في ذلك تناقض في الكتاب)  15:  17: صم  1" ( ا أبنير ابن من هذا الغالم ي" 

  :ال يوجد تناقض إطالقاً وهناك عدة إحتماالت تفسيراً لموقف شاول من داود     
ـ عندما كان داود يعزف لشاول كان شاول في عدم وعي بسبب الروح الرديء فلم  1

  .يكن يعرف داود تماماً 
  .وهو تحت تاثير الروح الرديءـ ربما سأل شاول هذا السؤال  2
ـ كان لشاول رجال كثيرون يقفون أمامه وكان داود واحد منهم فلم يكن يهتم  3

بمعرفته تماماً وهو يسأل ليتعرف عليه بتدقيق وكان ذلك نابع من الحسد الذي تولَّد في 
  .قلبه 

ند ـ كان شاول يعرف داود ولكنه كان يسأل عن ابن من هو وهي عادة شرقية ع 4
  .اإلعجاب بأحد يسأل عن أبيه صاحب الفضل على ابنه 

  ـ كان شاول يعرف داود ولكنه يسأل عن أسرة ووالد ذلك الذي سيزوجه ابنته 5
ـ يرى البعض أن الحوادث في الكتاب لم تُسجل مرتبة ترتيباً زمنياً وعلى ذلك  6

  .فحادثة قتل جليات قد تسبق حادثة بغت شاول بالروح الردية 
  .بذلك السؤال  داودمن شأن  التحقيرـ ربما أراد شاول  7

  لماذا تحول شاول إلى عداء داود بعد قتل جليات ؟: س 
  لقد مأل الحقد قلبه عندما هتفت النساء لداود وشاول ولكنهم ميزوا داود      

ومن هنا بدأ يطارده ويحاول قتله )  7:  18صم  1" ( قتل شاول ألوفه وداود ربواته " 
حه أو بيد الفلسطينيين ويبدو أن السبب الرئيسي هو وقع كالم صموئيل عندما قال برم
 1" ( يمزق الرب مملكة إسرائيل عنك اليوم ويعطيها لصاحبك الذي هو خير منك " له 

فقد رأى في داود أنه هو الذي تتم فيه كلمة الرب فحاول قتله يتضح )  28:  15صم 
وكم )  20: 24صم  1" (..ني علمت أنك تكون ملكاً فإ" د ذلك مرة من كالمه مع داو

يكون جميالً أن نرى في ذلك صورة المسيح ، الذي رأى فيه إبليس أنه هو المعين 
وفي أثناء حياته )  16:  2مت ( والممسوح من اهللا فأراد قتله مراراً كثيرة في طفولته 

تطع وكما أن المسيح قام فلم يس)  43:  22لو ( وقبل الصليب مباشرة )  59:  8يو ( 
بل وتعين بالقيامة )  12:  4أع ( ناقضاً أوجاع الموت وصار ليس بأحد غيره الخالص 

ومع ذلك فالمسيح المرفوض من الكثيرين )  42:  10أع " ( دياناً لألحياء واألموات " 
والمطارد من إبليس وأعوانه والمحتقر إال أن قلة التصقت به هكذا كان داود رغم 

سحه مطارداً من شاول ، ويبدو أن مطاردة شاول لداود كانت ترجع أساساً إلى الروح م
الرديء فكم مرة أثناء المطاردة وكان شاول في يد داود وال يمد يده عليه يرجع شاول 

 16:  24صم  1(  ويعترف بخطأه لداود فيكف عن المطاردة، ولكنه يعود مرة أخرى
  .مطاردة شاول ومن معه لداود كان هناك يوناثان وفي وسط )  25،  21:  26،  22ـ 

  :يوناثان 
:  20،  49:  14صم  1( وهو ابن شاول البكر " يهوه أعطى " اسم عبري معناه      

وهو شخصية نبيلة جداً تجلَّت فيه روح المحب لداود ، وإن كان شاول يمثِّل )  31،  30
لذين أحبوا الرب فقد أحب داود كنفسه الشيطان واألشرار فإن يوناثان يمثِّل المؤمنين ا

وقدم له الوالء والخضوع عندما أعطى داود جبته وثيابه وسيفه )  51:  18صم  1( 
وترسه ومنطقته كأنه يقول لداود أنت تستحق أن تكون ستري وحمايتي وقوتي ، وكان 

صم  1 (يعلم أن داود هو الملك الشرعي وكان يتصور أن يكون ثانياً لداود في المملكة 
  .وقد تحمل من أجل داود الكثير من أبيه ولكن محبته كانت الدافع وراء ذلك )  17:  23
  كيف كان حال داود أثناء مطاردة شاول له ؟: س 

  كان داود ينتقل من مكان إلى مكان ، تعرض إلى األشرار مرات      
اود عبد قحص وإهانة الحمقى كنابال الذي ظن أن د)  1:  26،  19:  23صم  1( 

  من أمام وجه سيده وأرسل من يستجدي من أجله ) هرب ( 
  وإلى الضعف مرات أيضاً عندما تظاهر بالجنون عند ملك جت ) 10: 25صم1(

وعندما رأى في ضعف إيمانه أنه سيهلك يوماً بيد شاول )  15ـ  10:  21صم ( 
ياة المؤمن عندما وفي هذا كله نرى ح)  1:  27صم  1( فهرب إلى أرض الفلسطينيين 
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تتعرض لإلهتزازات وكم يكون جميالً أن نقرأ المزامير التي أنشدها داود خالل هذه 
وفي وسط هذا كله .  59،  57،  56،  54،  52،  34مزمور : الفترة في حياته وهي 

  يموت صموئيل وأثناء مطاردة من مسحه ملكاً 
  ) . 1:  25صم  1( 

  :نهاية شاول 
نيون جيوشهم ليحاربوا إسرائيل ويعود الكتاب ليكرر ذكر موت جمع الفلسطي      

فلم يجد شاول سبالً إلى طلب الجان الذين سبق )  3:  28صم  1( صموئيل مرة أخرى 
أن نفاهم ألن الرب لم يجبه باألحالم أو باألوريم أو األنبياء، لقد لجأوا للعرافة إلصعاد 

  .صموئيل لسؤاله عن هذه الحرب 
افة التي في عين دور موضوع جدل كثير ، فهل الروح الذي كلم شاول وموضوع العر

هو روح صموئيل النبي فعالً ؟ أم هو روح شرير قلَّد صموئيل؟ وهكذا يتخذ كل من 
  .أصحاب الرأيين حججه 

  :الرأي المؤيد أن هذا الروح كان روح صموئيل 
  "صموئيل فخاف شاول من كالم .. فقال صموئيل لشاول " ـ يقول الكتاب  1
  ) 20،  15:  28صم  1( 
  "لماذا أقلقتني : " .. ـ إن صموئيل كان مستريح وصعوده يقول عنه لشاول  2
  .ـ أن الروح الذي صعد أخبر شاول بالهزيمة والموت وهو ما تم فعالً  3
ـ وإن كانت األرواح في حوزة اهللا إال أن اصعاد روح صموئيل كان استثناء من  4

  .اح من اهللا لكي يثبت اهللا شر شاول القاعدة وكان بسم
  .ـ أن المرأة ألنها شريرة صرخت عندما رأت روح صموئيل ألنه قديس  5
  ".فعلم شاول أنه صموئيل " ـ يقول الكتاب  6

  :ولكن هذه األقوال مردود عليها 
إذا كان صعود صموئيل هو بإرادة اهللا فليس من حق صموئيل  4مع  2ـ بمقارنة  1

  " لماذا أقلقتني " لشاول ببقوله أن ينسب ذلك 
ليس هذا إال بحسب إعتقاد شاول الذي " فقال صموئيل " إن قول الكتاب  1ـ رداً على  2

  .عندما وصفت المرأة ما رأته علم أنه صموئيل 
  :وبإرادة اهللا يثبت له شره ومردود عليه  3ـ إن اإلخبار عن المستقبل في  3

حالم وال باألنبياء وال ل اآلن وهو لم يجبه ال باأللماذا يكلم الرب شاو: أوالً     
  ؟باألوريم

هل كان هذا إخبار بالمستقبل أي هل عندما مات شاول الشرير ذهب ليكون : ثانياً    
  مع صموئيل النبي القديس ؟

أما إخبار الروح عن الهزيمة في الحرب فإن الشيطان يعلم نتيجة الحرب : ثالثاً   
الرب وعصى أمره مرات والرب سبق ونزع عنه المملكة ومسح  مقدماً ألن شاول خان

  .داود عوضاً عنه وليس من الصعب على الشيطان إستنتاج ذلك 
نقول لمصلحة من استثناء اهللا هذا ، إن كان اهللا إستثنى ؟ أليس لمصلحة  4ـ من  4

  .ا الشر وجعل الناس يتبعون هذا الطريق الذي سبق فحرمه ؟وحاشا هللا أن يفعل هذ
إن صراخ المرأة لم يكن ألنها رأت صموئيل بل كان هذا لزوم الشغل  5ـ للرد على  5

رأيت آلهة يصعدون " والدليل على ذلك أنه لما سألها شاول عن سبب صراخها قالت 
والكتاب يحدد أنها صرخت ال ألنها عرفت أن ذلك هو صموئيل بل ألنها " من األرض 

  .شاول عرفت أن الذي طلب منها ذلك هو 
إن علم شاول أن ذلك الروح هو روح صموئيل غير مبني على  6ـ للرد على  6

الحقيقة بل على رغبته هو طلبه ، ألم يأتي لطلب صموئيل فيكون أي روح سيظهر هو 
صموئيل بحسب إعتقاده ، سيما وأن المرأة وصفته بشيخ مغطَّى بجبة ، وليس من 

  .مظهر أيضاً ألي شخص العسير على األرواح أن تقلد الصوت وال
وينتهي السفر بقيام أهل يابيش جلعاد بدفن شاول وأوالده وذلك رداً على جميل        

  شاول معهم عندما خلَّصهم في أول معركة له من ناحاش العموني 
  ) . 11صم  1( 
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