مقدمة في سفر صموئيل األول
** أهم الشخصيات - :صموئيل  -شاول – داود
** مفتاح السفر " - :وأما أنا فحاشا لي أن أخطي إلى الرب فأكف عن الصالة من أجلكم " 23 :12
** كاتبه - :كتب صموئيل النبي ما يختص بأيامه ثم أكمل جاد وناثان (1أي .)30 ،29 :29
** موضووهه - :سففا ار صففموئيل في ااصففل الفبري سففار وابي ياصففل ييندما ملكا داود ملكا .فى البففار ااول بيأ يو دة

ص ف ف ففموئيل النبي ونداية خيمة عالي الكاهن وينتدي الب ف ف ففار الخاني ب خر مُلُك داود الملك وبذلك يحتويان على أهم اابياث
في بكاة صموئيل وشاول وداود؛ نق أر فيدما عن:
قوى بنة أم صموئيل النبي وسيرة صموئيل الطيبة 1صم..7 -1
اريخ شاول الملك 1صم..31 -9
انتصارات داود الملك 2صم..10 -1
المتاعب التي قايلدا داود بببب خطيته 2صم..19 -11
استقرار ملك داود 2صم 24 -20

** محتويات السفر- :
أوال صموئيل ص 7 - 1
صموئيل فنى " هللا سمع " هو ثمرة صالة أمه فقي سمع هللا لقلبدا ودموعدا وفمدا
 -1ميالده ص1
 -2نشأ ه ص2
 -3دعو ه ص3
 -4عمله كقاضي ونبي ص7 - 4
أ  -هزيمة الشفب بالرغم من مبكدم الشكلي بالتايوت بغير وبة و قييا… ص ()7 - 4

ب  -صموئيل النبي يكشف لدم عن سر النصرة "الرجوع إلى هللا بكل القلب" ص ()7
 +قام صموئيل النبي ييور هام بيوي أثناء ملك شاول وفي نصيب أو مبح داود
ثانيا شاول ص ()15 – 8
كان يصفر الشففب لصفموئيل النبي " اجفل لنا ملكا يقضفي لنا كبفائر اامم "  5 :8فلم يأ ي شفاول ثمرة صفلوات مقيسفة وانما
ثمرة رغبة في التشبه باامم ..لدذا خبر الشفب الكخير بببب شاول
 .1الشفب يطلب ملكا كبائر اامم ص 8
 .2اختكار شاول ومبحه ملكا ص 10 ،9
 .3محاربة الفمونيين ص11
 .4صموئيل يحذر من الفصكان ص12
 .5رفض شاول ص 15 - 13
ثالثا داود ص 31 - 16
في الوقت الذي فكه أعلن هللا لص ف ف ففموئيل "نيمت أنى جفلت ش ف ف ففاول ملكا انه رجع من ورائي ولم يقم كالمي" ( ،)11:15وكأنه
ديئ س ار إقامة داود الملتصق به والمقكم كلمة الرب ..وجاء داود ثمرة صلوات ودموع صموئيل النبي ()1:16
 .1مبح داود ملكا ص 16
 .2داود غالب جلكات المبار ص17
 .3ببي شاول له ص20 - 16
 .4داود الطريي مز  56ص21
 .5في مغارة عي م ص22
 .6مطاردة شاول له (في قفيلة  -زيف  -عين جيي) (ص)24 - 23
 .7داود وأيكما ل ص 25

 .8داود

يمي يه على مبكح الرب ( ل بخيلة) ص26

 .9هروب داود يين الوثنيين ص27
 .10شاول لتمئ إلى المان ص28
 .11محاربة الالبطينيين له ومو ه ص31 - 29
 ##ثمار هصيان شاول الملك:
 .1فقي الملك  " 28 :15يمزق الرب مملكة إسرائيل عنك اليوم "
 .2فقي روح الرب  " 14 :16وبغتة روح رديء من قبل الرب "
 .3فقي روح النصرة  11 :17ار فب أمام جلكات
غنت النباء لياود أكخر منه لشاول
 .4فقي الكرامة ّ 7 :18
 .5فقي القكادة  16 :18أبب الشفب داود ووثق فكه
 .6فقي روح الصياقة  1 :19أراد شاول قتل داود منقذه
 .7فقي أدب اللبان  30 :20يعو شاول اينه اين المتفوجة المتمردة
 .8فقي الحكاة  8 :31شدير الالبطينيين بمبي شاول

