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كافة حقوق الط�ع والنشر محفوظة. وال �جوز نسخ أي جزء من هذا المنشور �أي شكل أو وسیلة �غا�ة الر�ح، �استثناء 
لى اقت�اسات مختصرة �غرض المراجعة، أو التعلیق، أو ال�حث العلمي، دون إذن خطي من الناشر، خدمات األلفّ�ة الثالثة ع

 العنوان البر�دي: 
Third Millennium Ministries, Inc., 316 Live Oaks Blvd., Casselberry, Florida 32707. 

 

 ڤاندا�ك، إال إذا ُأشیر إلى غیر ذلك. -اقت�اسات النصوص الكتابّ�ة مأخوذة من ترجمة ال�ستانّي 
 

 الثالثة األلفّ�ة خدمات حول

 :، وهي مؤسسة مس�حّ�ة ال تهدف للر�ح ومكّرسة لتقد�م1997 تأسست خدمات األلفّ�ة الثالثة سنة

 .اا. للعالم. مجانً ا �تاب�� تعل�مً 

هدفنا هو توفیر التعل�م المس�حي �المجان لمئات اآلالف من القساوسة والقادة المس�حیین في جم�ع أنحاء العالم الذین �فتقرون 
في خمس  وسائط إعالمّ�ة متعددةإنتاج وتوز�ع منهاج الهوتي متمّیز بإلى التدر�ب الكافي للخدمة. نحقق هذا الهدف من خالل 

والروسّ�ة، واإلس�انّ�ة. �ما یتم ترجمة مناهجنا إلى أكثر من اثنتي  ،والماندر�ن الصینّ�ةاإلنجلیزّ�ة، والعر�ّ�ة،  وهي لغات رئ�سّ�ة
دیو المبني على الرسوم التصو�رّ�ة، وتعل�مات عشرة لغة أخرى من خالل شر�ائنا في الخدمة. یتكون المنهاج من دروس الفی

مطبوعة، وموارد على اإلنترنت. وهو مصمم الستخدامه من قبل الكلّ�ات، والمجموعات، واألفراد، سواء عبر اإلنترنت أو في 
 مجموعات للدراسة.

الحائزة على جوائز ألفضل على مر السنین، قمنا بتطو�ر طر�قة فّعالة من حیث التكلفة إلنتاج دروس الوسائط المتعددة و 
المحتو�ات والجودة. إن �ّتابنا ومحّرر�نا مؤّهلون من الناح�ة الالهوتّ�ة، والمترجمون لدینا مدر�ون الهوت��ا ومتحدثون أصلیون 

ى للغات المستهدفة. �ما تحتوي دروسنا على اسهامات لمئات من أساتذة الالهوت والرعاة من جم�ع أنحاء العالم. �اإلضافة إل
 ذلك، یلتزم مصممو الرسومات، والفنانون، والمنتجون لدینا �أعلى معاییر اإلنتاج �استخدام أحدث التجهیزات والتقن�ات.

من أجل تحقیق أهدافنا للتوز�ع، أقامت خدمات األلفّ�ة الثالثة عالقات استرات�جّ�ة للشراكة مع الكنائس، �ل�ات الالهوت، المعاهد 
نوات اإلذاع�ة والمحطات التل�فز�ونّ�ة الفضائّ�ة المس�حّ�ة، وغیرها من المؤسسات. وقد أدت هذه العالقات الدینّ�ة، المرسلین، الق

�الفعل إلى توز�ع عدد ال ُ�حصى من دروس الفیدیو على القادة، والقساوسة، وطالب الالهوت المحلیین. تعمل مواقعنا على 
ف�ة الستكمال دروسنا، �ما في ذلك ارشادات حول ��فّ�ة بدء مجموعة ش�كة اإلنترنت أ�ًضا �طرق للتوز�ع وتوفر مواد إضا

 للدراسة خاصة �ك.

. إننا نعتمد على الضر�بي لإلعفاء خاضعةتعترف مصلحة الضرائب األمر�كّ�ة بهیئة خدمات األلفّ�ة الثالثة �اعت�ارها مؤسسة 
�د من المعلومات عن خدمتنا، ولمعرفة ��فّ�ة المشار�ة، التبرعات السخ�ة من الكنائس، والمؤسسات، والشر�ات، واألفراد. للمز 

   http://arabic.thirdmill.orgُیرجى ز�ارة موقعنا على اإلنترنت: 
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 المقدمة
 

، یتعرَُّف معظُمَنا على قادٍة �شرُعوَن في عمِل أموٍر عظ�مٍة ونبیلٍة ولكنَُّهْم رَ ِمن وقٍت آلخ

لنها�ِة. عنَدَما �حدُث َهذَا األمُر، عادًة َما �جعُلَنا َهذَا نتساءُل عمَّا �حمُلُه المستقبُل. وَهَذا �فشُلوَن في ا

َل َمْن استقبَل َهذَا السفَر من العهِد  دٍة مع شعِب إسرائیَل القد�ِم الذي �اَن أوَّ َما حدَث �طرٍق متعدِّ

. فقد قیَل لُهْم إنَّ الساللَة الملك�ََّة للملِك َداوَد سوَف 2و 1القد�ِم والذي نطلُق عل�ِه الیوَم اسَم َصموئیَل 

َتُهْم وتنشُر ُحكَم الرَّبِّ  ُن أمَّ إلى أقاصِي األرِض. ولكْن مَع مروِر الوقِت، فشَل َداوُد و�یُتُه، وُتِرَك  ُتَؤمِّ

َصموئیَل، ُمنقاًدا من  الكثیُروَن في إسرائیَل یتساءُلوَن عمَّا �حمُلُه المستقبُل. وقد اعترَف �اتُب سفرِ 

الروِح القدِس، �أنَّ َداوَد وأبناَءُه أَتوا على إسرائیَل بتجارَب متعددٍة. إالَّ إنَُّه �تَب َهذَا السفَر لكي یؤ�َِّد 

ًدا، و�شكٍل قاطٍع، أنَّ بیَت َداوَد ما زاَل س�أتي ببر�اٍت عظ�مٍة على إسرائیَل وسینشُر ملكوَت  مجدَّ

 .لِم أجمعَ عبَر العا الرَّبِّ 

ُل في سلسلتَنا  مٌة لسفِر سفِر َصموئیلَ  حولَ َهذَا هَو الدرُس األوَّ ، وقد أطلقَنا عل�ِه عنواَن، "مقدِّ

َصموئیَل." في َهَذا الدرِس، سوَف نرى ��َف یدعُو السفُر في البدا�ِة شعَب إسرائیَل إلى مواصلِة 

ُعَنا نحُن أ�ًضا على وضِع �لِّ رجاِئَنا  الرجاِء في وعوِد الربِّ لبیِت َداوَد. �َما سنرى ��فَ  أنَُّه ُ�شجِّ

.  لمستقبِل ملكوِت الرَّبِّ في �سوَع، ابِن َداوَد العظ�ِم، الكامِل الِبرِّ

قبَل أْن نستمرَّ ُقُدًما، �جُب أْن نعترَف أنَّ �لَّ المس�حیِّیَن الیوَم تقر�ً�ا �شیُروَن إلى َهذَا الجزِء 

ِس لمن الكتاِب المُ  َصموئیَل أمًرا  سفرِ �َس �سفٍر واحٍد ولكْن �سفَر�ِن. لَذا، فقد یبدُو الحدیُث عن قدَّ

غر�ً�ا في البدا�ِة. إالَّ إنَّ أعماَل أور�جانوَس في القرِن الثالِث وجیروَم في القرِن الرا�ِع تؤ�ُِّد أنَّ 

ٍم. عل َل والثاني �اَنا في األصِل سفًرا واحًدا غیَر مقسَّ ِل َصموئیَل األوَّ ، تمَّ تقس�ُمُه ألوَّ ى أغلِب الظنِّ

مِة في الترجمِة الیونان�َِّة القد�مِة للعهِد ستخدَ إلى ِسفَر�ِن لكي یناسَب حجَم المخطوطاِت القد�مِة المُ  مرَّةٍ 

ِل نّصٍ   قاَم بتقس�مِ  عٮد�ِ� القد�ِم والمعروفِة �اسِم الترجمِة الس�عین�َِّة. على حدِّ معرفِتَنا، تمَّ نشُر أوَّ

ا، في وقٍت َما في بدا�اِت القرِن السادَس عشَر �عَد المیالِد.  ٍر جد� َصموئیَل إلى ِسفَر�ِن في وقٍت متأخِّ
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ُث عن سفِر  َصموئیَل. سوَف ُنشیُر  –يْ سفرَ ول�َس  –لَهذِه األس�اِب، سوَف نت�ُع العادَة الیهود�ََّة ونتحدَّ

ِل والثاني فقَ  ِة.إلى سفِرَنا �اسِم َصموئیَل األوَّ  ط عنَد ِذ�ِرَنا ل�عِض اإلصحاحاِت واألعداِد الخاصَّ

مُتَنا لسفِر َصموئیَل إلى ثالثِة أجزاٍء. أوًَّال، سوَف نفحُص خلف�ََّة السفِر َمن  سوَف تنقسُم مقدِّ

ا، كتَ�ُه وَمتى؟ ثانً�ا، سوَف ننظُر إلى التصم�ِم المه�مِن عل�ِه. ��َف ولماَذا ُ�ِتَب سفُر َصموئیَل؟ وثالثً 

ب�عِض الموضوعاِت  سوَف نتناوُل التطبیَق المس�حيَّ للسفِر. ماَذا �عني َهذَا السفُر لَنا الیوَم؟ لنبدأْ 

ِة �الخلف�َِّة الضرور�َِّة لفهِم سفِر َصموئیَل.  األساس�َِّة الخاصَّ

 
 

 الخلف�ة
 

شعِب الرَّبِّ  أوضاعُ و  ِتِه،�تاب تار�خُ ، مؤلُِّفهُ السفِر:  خلف�َّةِ سوَف ُنر�ُِّز على ثالثٍة من مالمِح 

 سفِر َصموئیَل. مؤلِّفِ في َهذَا الوقِت. لن�حْث أوًَّال في أمِر 

 
 المؤلف

 
ِل، یؤمُن المس�حیُّوَن عن حقٍّ سُ اتِّ�اًعا لشهادِة المس�ِح ولشهادِة رُ  أنَّ  لِه وأنب�اِئِه في القرِن األوَّ

ِس لد�ِه ُسلطٌة إله�ٌَّة فَهذَا ال یَل. لَذا،الروَح القدَس هَو الذي أوحَى �سفِر َصموئ جزُء من الكتاِب المقدَّ

عبَر العصوِر، �غِضّ النظِر عمَّن �تَ�ُه. لكْن في الوقِت نفسِه، أوحَى الروُح  على �لِّ شعِب الرَّبِّ 

 و�اقي شعبِ القدُس إلى إنساٍن َما أْن �كتَب َهذَا السفَر حتَّى �خاطَب الظروَف التي �اَن یواجُهَها هو 

نَّا ِمنْ إسرائیَل  ، �لََّما تمكَّ فهِم، ل�َس فقط  القد�ِم في أ�َّاِمِه. و�لََّما فهمَنا أموًرا عن َهذَا الكاتِب ال�شريِّ

أْن نط�َِّقُه على  شعَ�ُه سفَر َصموئیَل، بْل أ�ًضا ��َف ُیر�ُدَنا الرَّبُّ  السبُب الذي ألجلِه أعطى الرَّبُّ 

 ح�اِتَنا الیوَم.

ِف سفِر َصموئیَل، سنبدُأ ب�عِض وجهاِت النظِر التقلید�َِّة القد�مِة. ثمَّ، ألَة مؤلِّ ي نفحَص مسلك

ُص �عَض وجهاِت النظِر النقد�َِّة الدارجِة حدیًثا. وأخیًرا، سوَف ننتقُل إلى عدٍد ِمْن وجهاِت  سوَف ُنلخِّ
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أوًَّال وجهاِت النظِر التقلید�ََّة  لنتناولْ  الدرِس. النظِر اإلنجیل�َِّة الحدیثِة التي سوَف ُترشُدَنا خالَل َهذاَ 

 ِف السفِر.حوَل مؤلِّ 

 

 الموقف التقلیدي
 

كلٌّ ِمْن الموقِف التقلیديِّ الیهوديِّ القد�ِم والموقِف المس�حيِّ حوَل مؤلِِّف سفِر َصموئیَل �جُد 

، في تسجیٍل لتعل�قاِت وتعال�ِم   لٍة ِمْن األسئلِة واألجو�ةِ سلسفي  .�َّةٍ رابین-أصَلُه في التلموِد ال�ابليِّ

 ، نقرُأ َهذِه الكلماِت:ب14َ�اَ�ا �اترا حوَل العدیِد من أسفاِر العهِد القد�ِم، في �تاِب 

 

 كتَب َصموئیُل السفَر الذي �حمُل اسَمُه و�ذلَك سفَر الُقَضاِة وَراُعوَث.
 

َد الرابیُّوَن القدماُء َصموئیَل  ضافِة إلى �لٍّ ِمْن سفَرْي ِرَنا، �اإل�كاتٍب لسفكَما نرى ُهَنا، حدَّ

الُقَضاِة وَراُعوَث. تعكُس وجهُة النظِر َهذِه الممارسَة الیهود�ََّة القد�مَة والمس�ح�ََّة التي تنسُب أسفاَر 

 العِهد القد�ِم إلى شخص�َّاٍت نبو�ٍَّة �ارزٍة.

َة التلموِد �انْت واسعَة االن الرغِم ِمنْ على  د�مِة، إالَّ إنَّ ُهناَك لعصوِر القتشاِر في اأنَّ حجَّ

 29 :29أخ�اَر األ�َّاِم  1نَّ أعلیَنا أْن نذ�َر أدلًَّة قلیلًة أو معدومًة لتأییِد وجهِة النظِر َهذِه. واآلَن، 

". لكْن على األرجِح أنَّ َهذَا المقط َع �شیُر إلى مخطوطاٍت ُ�طَلُق علِیَها "سفُر أخ�اِر َصموئیَل الرائيِّ

مْن نبوَّاِت َصموئیَل غیِر القانون�َِّة، تماًما مثُل "أخ�اِر َناَثاَن" و"أخ�اِر َجاَد"،  لى مجموعةٍ �شیُر إ

 1: 25َصموئیَل  1والمذ�ورِة أ�ًضا في سفِر األخ�اِر. �جُب علیَنا دائًما أْن نضَع في اعت�اِرَنا أنَّ 

 نْ �الحًقا في َصموئیَل الثاني. لَذا، و المذ�ورِة األحداِث  یؤرُِّخ موَت النبيِّ َصموئیَل قبَل وقوِع عدٍد من

ِة مْن "سفِر أخ�اِر َصموئیَل"، أو مْن نصوٍص  كاَن من المحتمِل أْن �كوَن قْد تمَّ إدماُج �عضِ  المادَّ

ِه موئیَل نفسِ مشابهٍة في سفِرَنا، إالَّ إنَُّه ُ�مكُنَنا أْن نكوَن متأكِّدیَن مْن أنَّ شخًصا آخَر غیَر النبيِّ َص 

 ُف السفِر.هو مؤلِّ 
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ِمن أكثِر األموِر المثیرِة لالنت�اِه حوَل العهِد القد�ِم هي أنَّ العدیَد من أسفارِه 
. نحُن ال نعرُف 2و 1 مجهولُة الكاتِب. وَهذَا األمُر ینطبُق أ�ًضا على َصموئیلَ 

أنَّ �ل�  29: 29ِل اِم األوَّ في أخ�اِر األ�َّ  فعل��ا َمْن هو المؤلُِّف. ولكْن ُهناَك إشارةٌ 
النبو�َِّة. و�التالي،  ِمْن َصموئیَل وناَثاَن وَجاَد ترَ�وا تسجیالٍت مكتو�ًة عن خدمِتِهمْ 
دَّ وأنَُّه �اَن مطَِّلًعا أ��ا �اَن الشخُص الذي أعطى لألسفاِر صورَتَها النهائ�ََّة فال بُ 

نفسِه. ولكْن �َما أنَُّه قْد  لَ من َصموئی على المصادِر األصل�َِّة، وحتَّى تلَك اآلت�ةِ 
مَن الواضِح أنَُّه لم ُ�كِمْل المجلََّدِیِن اللَذیِن �حمالِن  هُ نَّ إ، ف25 َصموئیلَ  1ماَت في 

 اسَمُه.
 هر�رت د. وارد —
 

َل ا، ل�َس من المعتاِد أْن نجَد أيَّ شخٍص یؤ�ُِّد وجهاِت النظِر التقلید�ََّة القد�مَة حو في أ�َّاِمنَ 

ِر�َن الحدیثیَن یروُِّجوَن وجهاِت نظٍر نقد�ًَّة حوَل ئیلَ سفِر َصمو  مؤلِّفِ  . في المقابِل، �ثیٌر ِمْن المفسِّ

وهي مواقُف واسعُة االنتشاِر بیَن الدارِسیَن الذیَن یرفُضوَن السلطَة الكاملَة للكتاِب  –َهذِه القض�َِّة 

ِس.  المقدَّ

 
 المفسر�ن النقدیین

 
ثنَ كمَ  رِ  ى، فإنَّ معظمَ أخرَ  لَ ا في سالسا تحدَّ �َن قْد تأثَّروا تأثًُّرا عم�ًقا یَن المعاصرِ �َن النقدیِّ المفسِّ

لِ التار�ُخ التثنويُّ ، نوتِ  �تابِ  نشرُ  مارتین نوت. لقد تمَّ  نظرِ  بوجهاتِ   ا في عامِ في ألمان�َ  مرَّةٍ  ، ألوَّ

وَع، شُ �َ و �ِة، نَ ثِ التَ  ِمْن أسفارِ  إنَّ �ل� ، فوثَ اعُ رَ  سفرِ  نَّ �استثناءِ إ نوتُ  قالَ ، الكتابِ  ذاَ . في هَ 1943

 نوتُ  . وقد أطلقَ واحدٍ  فٍ �مَؤلِّ  من الكت�ةِ  أو مجموعةٌ  ا �اتبٌ هَ ، قْد أتمَّ لوكِ والمُ  وئیلَ مُ َص و اِة، َض القُ و 

  فيتبِ لكا ذهِ هَ  فِ بتأل� التثنويُّ  الكاتبُ  ، قامَ نظرهِ  ". من وجهةِ "التثنويُّ  لقبَ  أو الكت�ةِ  الكاتبِ  ذاَ على هَ 

 أنَّ  لكي یثبتَ  . لقد ُ�ِتبَ أساسيٌّ  واحدٌ  له هدفٌ  �انَ  التثنويِّ  التار�خِ  ذاَ هَ  . و�لُّ ال�ابليِّ  السبيِ  أثناءِ 

 ُمسَتحق�ا. �انَ  ا الجنو��َّةِ هوذَ یَ  وعلى مملكةِ  إسرائیَل الشمال�َّةِ  على مملكةِ  الذي أتىَ  �السبيِ  القضاءَ 
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ا هَ ا، وأسلو�ِ هَ في مرادفاتِ  تحتوي على تشابهاتٍ  هِ هذَ  القد�مِ  هدِ لعا أسفارَ  أنَّ  إنكارِ  من الصعبِ 

في  . لكنْ نوتَ  نظرِ  وجهاتِ  ، جوهرَ عامَّةٍ  وَن، �صفةٍ وَن النقدیُّ الدارسُ  ، أیَّدَ . لذلكَ ا الالهوت�َّةِ هَ ا ورؤ 

 األكثرُ  . األمرُ متنوِّعةٍ  �طرقٍ  نوتَ  نظرِ  وجهاتِ  یَن بتعدیلِ یَن النقدیِّ من الدارسِ  عددٌ  ، قامَ األخیرةِ  اآلونةِ 

ةٍ دفعَ  مْ هُ هو أنَّ  أهم�َّةٍ   المتمیِّزةَ  المالمحَ  في اعت�ارهِ  �أخذَ  في أنْ  فشلَ  مفادَها أنَّ نوتَ  صح�حةٍ  وا �حجَّ

 .على حدةِ  التثنويِّ  التار�خِ  من أسفارِ  سفرٍ  لكلِّ 

رِ  نوتَ  أ�ًضا أنَّ  نذ�رَ  ا أنْ علینَ  �جبُ   موئیلَ َص  سفرَ  أنَّ  وا فكرةَ ناقشَ  آخر�نَ یَن �َن نقدیِّ ومفسِّ

ا. على هَ ا وتحدیدُ علیهَ  التعرُّفُ  مكنُ مس�ًقا التي �ُ  الموجودةِ  األدب�َّةِ  من المصادرِ  �حتوي على العدیدِ 

 1في  موئیلَ عن عالي وَص  للقصصِ  منفصلٌ  مصدرٌ  هناكَ  ُه �انَ أنَّ � ال�عُض  ، قالَ المثالِ  سبیلِ 

 من خاللِ  التابوتِ  حولَ  مستقلَّةٍ  ضمن�َّةٍ  روا�ةٍ  بناءِ  ا إعادةَ نَ مكنُ �ُ  هُ وَن إنَّ آخرُ  وقالَ  .3-1 موئیلَ َص 

 6 اإلصحاحِ  موئیلَ َص  2 بنسبِ  اآلخرُ  ال�عُض  ا قامَ �مَ  .6-4 موئیلَ َص  1في  العهدِ  تابوتِ  قصصِ 

رِ  العدیدُ  . ودفعَ المصدرِ  ذاَ هَ  إلى نفسِ  ةِ من المفسِّ  لسفرِ  النهائيِّ  �عِ �التجم امَ الذي ق أنَّ  �َن أ�ًضا �حجَّ

 ا أكَّدَ . �مَ 15-7 موئیلَ َص  1في  للَمَلك�َّةِ  ومعاِرضةً  مس�ًقا مؤ�ِّدةً  مًعا قصًصا موجودةً  نسجَ  موئیلَ َص 

 1وفي  29 موئیلَ َص  2في  تظهرُ  الملوكِ  بِ تعاقُ  من قصصِ  العدیدَ  َن أنَّ و َن آخرُ و نقدیُّ  الهوتیُّونَ 

 ، ول�َس سل�مانُ  ا أص�حَ لماذَ  في األساسِ  �شرحُ  المصدرُ  ذاَ هَ  انَ ، �ذهِ هَ  النظرِ  من وجهةِ  .2و 1 ملوكِ 

 .إسرائیلَ  ، ملكَ اودَ لدَ  آخرَ  ابنٍ  أيُّ 

ا مكننَ نَُّه ال �ُ إ، إالَّ �الفعلِ  موجودةً  االفتراض�َّةُ  المتشابهةُ  المصادرُ  ذهِ هَ  تكونَ  أنْ  مكنُ �ُ  اوف�مَ 

 خطیرةٍ  خاطئةٍ  إلى تفسیراتٍ  ا أدَّىَ �ثیًرا مَ  األمورِ  ذهِ بهَ  غالَ االنش أنَّ ا ا. �مَ هَ وجودِ  نْ مِ  واثقینَ  نكونَ  أنْ 

رِ  حولَ  معتقداتٍ  ذهِ هَ  النظرِ  وجهاتُ  ا عكسْت . وغالً�ا مَ السفرِ  ذاَ لهَ  ةً  إسرائیلَ  إ�مانِ  تطوُّ  للكتابِ  مضادَّ

، اآلنَ  هِ عل�ِ  ا هوَ مَ على  وئیلَ مَص  سفرِ  عن تفسیرِ  االنت�اهَ  ا صرفْت ، أنَّهَ ذلكَ  نْ مِ  . واألهمُّ المقدَّسِ 

 .المقدَّسِ  للكتابِ  القانون�َّةِ  األسفارِ  ضمنَ  متكاملةٍ  كوحدةٍ 

 

فحَص الدارُسوَن األسفاَر من الَتثَن�ِة إلى الملوِك، ورَأوا أمًرا حق�ق��ا. لقد رَأوا أنَّ 
ِل مرٍَّة في سفِر التثَن�ِة، ُ�عا َها عبَر ُد استخدامُ الكثیَر مَن الع�اراِت التي تظهُر ألوَّ
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أسفاِر َ�شوَع، وُقَضاِة، وَصموئیَل والملوِك. فهي ُمَحمَّلٌة �كم�ٍَّة من الِصَ�ِغ 
والمصطلحاِت والمفاه�ِم، التي توحي و�أنَّ ُهناَك ذخیرًة مَن الصوِر والع�اراِت التي 

فعًال.  ٌر حق�قيٌّ یتمُّ استخداُمَها و�عادُة استخداِمَها على مداِر َهذِه األسفاِر. وَهذَا أم
ُر َهذَا األمَر؟ لسؤاُل هوَ وا تتمثَُّل إحدى َهذِه الطرِق، �حسِب ما ُتظهُرُه  -، ��َف ُنفسِّ

ِة مواضَع أنَّ  َهذِه النصوُص نفُسَها، في القوِل �أنَّ سفَر التثَن�ِة یزعُم في عدَّ
شهُد األخَرى ت نَّ َهذِه النصوَص إِة. و�التالِي فموسى هو المسئوُل عن َهذِه المادَّ 

لَذا، ال أعتقُد أنَُّه �جُب علِیَنا أْن نندهَش  َها عن التأثیِر العمیِق لموسى.جم�عُ 
عنَدَما نجُد موسَى �ستخدُم �لَّ َهذِه الص�ِغ في سفِر التثَن�ِة، ثمَّ نجُد هؤالِء 

َها مونَ لتي یتعلَّ الص�َغ والمفاه�َم ا المؤلَِّفِیَن الالحَقیَن الذیَن أَتوا �عَد موسى �ختاُرونَ 
من سفِر التثَن�ِة والتي تصُف في األساِس العالَم من خالِل َما ُ�مكنَنا أْن نطلَق 
ُر بَها أَنا َهذِه  علِ�ِه "عدسَة" القواعِد في سفِر التثَن�ِة. وَهذِه هي الطر�قُة التي أفسِّ

َة. أعتقُد أنَّ ُهناَك طر�قًة أفضَل، و�تاب�ًَّة أكثَر من نظر  ، ر�ِخ التثن�َِّة التاالمادَّ ويِّ
لتفسیِر �لِّ َهذِه الص�ِغ والصوِر التي تتفرَُّع من سفِر التثَن�ِة. أعتقُد أنَُّه على 
األرجِح، �اَن لدى موسى فعل��ا التأثیُر العمیُق الذي تشیُر إلِ�ِه النصوُص، و�التالِي 

ٍة �ایَن الالحقیَن �اَنوا متأثِّر�َن فإنَّ المؤلَِّفیَن الكتابیِّ  بَها  تي وصَف هوَ لطر�قِة ال�شدَّ
 األش�اَء.

 د. ج�مس هامیلتون  —
 

 ، ولننتقلْ موئیلَ َص  مؤلِِّف سفرِ  �خصوصِ  والنقد�َّةَ  التقلید�َّةَ  النظرِ  وجهاتِ  في االعت�ارِ  لنضعْ 

 عةُ متَّس نظرٍ  وجهاتُ  ذهِ . هَ السلسلةِ  ذهِ ا في هَ هَ نت�عُ  التي سوفَ  المعاصرةِ  اإلنجیل�َّةِ  النظرِ  إلى وجهاتِ 

 .الكاملَ  المقدَّسِ  الكتابِ  وَن سلطانَ �َن الذیَن یؤ�ِّدُ یَن المعاصرِ الالهوتیِّ  بینَ  االنتشارِ 

 
 وجهات النظر اإلنجیل�ة

 
، المستطاعِ  ، �قدرِ المؤلِّفِ  ا حولَ رؤانَ  ا نشكِّلُ هي أنَّنَ  اإلنجیل�َّةِ  النظرِ  لوجهاتِ  ال�ارزةُ  السمةُ 

 جزءٍ  ، أو في أيِّ موئیلَ َص  في سفرِ  مكانٍ  في أيِّ  ال َیِردُ  ا. لكنْ هَ نفسِ  المقدَّسِ  الكتابِ  شهادةِ  من خاللِ 



 مقدمة لسفر صموئیل :ولالدرس األ                          سفر صموئیل

 

7 
 http://arabic.thirdmill.org للحصول على فیدیوهات وموارد أخرى قم بز�ارة موقع خدمات األلفّ�ة الثالثة

 

دُ ، مَ أو القد�مِ  الجدیدِ  من العهدِ  آخرَ  ا مكننَ ال �ُ  ا فب�ساطةٍ . لذَ الكاتبِ  مجهولُ  ذاَ ا هَ نَ ا. إنَّ سفرَ �اتبنَ  ا �حدِّ

على  نستشفَّ  ا أنْ مكننَ ، �ُ السفرِ  محتوىَ  فحُص ا نمَ عندَ  نَّهُ إ. إالَّ موئیلَ َص  سفرَ  �تبَ  َمنْ  بثقةٍ  نؤ�ِّدَ  أنْ 

 .�ات�هِ  ِن حولَ یِن مهمَّتِ یِ فكرت األقلِّ 

ًعا للمصادرِ  �انَ  موئیلَ َص  سفرِ  �اتبَ  أنَّ  نالحظَ  أنْ  ، �جبُ األمرِ  في بدا�ةِ  ذا . ونعني بهَ ُمَجمِّ

نَ لكنَّ . الصفرِ  أو بدًءا من نقطةِ  ،de novo-دي نوفو هُ سفرَ  ل�كتبَ  ُه لم �جلْس أنَّ  عن  هُ سفرَ  ُه �وَّ

تهِ  جِ سن طر�قِ  ةِ  مادَّ �َن لكي حذرَ  نكونَ  ا أنْ نَ علیِ  . ولكنْ سابقٍ  ُ�ِتَبْت في وقتٍ  مع مصادرَ  الخاصَّ

ةَ  النظرِ  وجهاتِ  نتجنَّبَ   ناكَ هُ  أنَّ  ا نعرفُ . لكنَّنَ األمورِ  ذهِ هَ  حولَ  یَن التخمین�َّةَ یَن النقدیِّ �الالهوتیِّ  الخاصَّ

 قامَ  مكتو�ةً  سجالَّتٍ  ا تذ�رُ ، التي �ثیًرا مَ األ�َّامِ  وأخ�ارِ  ى، مثل الملوكِ أخرَ  تار�خ�َّةً  ةً ب�َّ �تا اسفارً أ

العِ تَّاُبهَ كُ   ا.نَ على �اتبِ  الشيِء ینطبقُ  ا. ونفُس هَ علیِ  ا �االطِّ

 ""�اشرَ  –أو مخطوطةِ –" إلى "سفرِ  بوضوحٍ  18: 1 موئیلُ َص  2 ، �شیرُ تقدیرٍ  على أقلِّ 

 ، فإنَّ التشابهاتِ إلى ذلكَ  . �اإلضافةِ المصدرِ  ذاَ هَ  نفَس  یذ�رُ  13: 10سا�ًقا. �ُشوُع  توبٍ مك كمصدرٍ 

ا من بالطِ  مشهورٍ  مورٍ مز  بدمجِ  ا قامَ نَ �اتبَ  إلى أنَّ  �قوَّةٍ  تشیرُ  18والمزموِر  22 موئیلَ َص  2 بینَ   جد�

مُ الذي � العنوانُ  ، �شیرُ . �ذلكَ في سفرهِ  اوَد الملكِ دَ  اوَد دَ  ا �لماتُ على أنَّهَ  17-1: 23 موئیلَ َص  2 قدِّ

. تشیرُ دَ  لبالطِ  قد�مةً  رسم�ةً  سجالَّتٍ  ا استخدمَ نَ �اتبَ  إلى أنَّ  األخیرةُ   إلى أنَّ  األمثلةُ  ذهِ هَ  اوَد الملكيِّ

 �ةِ لكتاا�ًقا س موجودةً  مكتو�ةً  مصادرَ  ، استخدمَ المقدَّسِ  الكتابِ  تَّابِ من �ُ  ، �غیرهِ موئیلَ َص  سفرِ  كاتبَ 

 .سفرهِ 

ا نَ على تفسیرِ  یؤثِّرُ  هُ ألنَّ  هامٌّ  أمرٌ  من المصادرِ  العدیدِ  بتجم�عِ  قامَ  الكاتبَ  ا �أنَّ إنَّ معرفتنَ 

 األدب�َّةِ  األسالیبِ  على فهمِ  األمرُ  ذاَ ا هَ ساعُدنَ ، �ُ المثالِ  . على سبیلِ مختلفةٍ  �طرقٍ  موئیلَ َص  لسفرِ 

دةِ   مقاطعَ  ناكَ هُ  أنَّ  ننكرَ  أنْ  ، من الصعبِ السفرَ  ا نقرأُ مَ . فعندَ موئیلَ َص  رِ سف داخلَ  الموجودةِ  المتعدِّ

 یرجعُ  على األقلِّ  في األسلوبِ  التنوُّعِ  ذاَ هَ  . �عُض تماَم االختالفِ  مختلفةً  أدب�َّةً  أسالیبَ  تمثِّلُ  مختلفةً 

 لمصادرِ اُمُه ل، استخدذاَ من هَ  رُ . واألكثمختلفةً  مصادرَ  �ستخدمُ  �انَ  الكاتبَ  إلى أنَّ  على األرجحِ 

رُ  ةَ  أنَّ  وراءَ  أ�ًضا السببَ  �فسِّ ا. ففي التي قْد نتمنَّاهَ  �السهولةِ  ا ال تنسابُ مَ  عادةً  السفرِ  أو ح�كةَ  قصَّ

 على فهمِ  المصادرِ  استخدامِ  ا معلومةُ ساعُدنَ ا تُ تماًما. �مَ  مترا�طٍ  غیرَ  السفرُ  ، �ظهرُ األح�انِ  �عضِ 
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 .األح�انِ  في �عضِ  هةٍ متشاب وادٍ لم السفرِ  تكرارِ  سببِ 

حُ  مكتو�ةٍ  على مصادرَ  الكاتبِ  ، فإنَّ اعتمادَ �اإلضافِة إلى ذلكَ   اإلشاراتِ  ا �عَض لنَ  یوضِّ

 �عَض  ، أنَّ على األقلِّ  مواضعَ  في س�عةِ  موئیلَ َص  سفرُ  . فیذ�رُ في السفرِ  التي تظهرُ  الزمن�َّةِ 

 نْ مِ  في �لٍّ  �ظهرُ  التعبیرِ  ذاَ هَ  ى، نفَس أخرَ  سالسلَ  فيا ا رأینَ ". و�مَ الیومِ  ذاَ "إلى هَ  مستمرَّةٌ  األحداثِ 

، 8:8 ملوكِ  1في  ا جاءَ مَ  ، مثلَ األحداثِ  ذهِ هَ  وفي �عضِ  .اِة والملوكِ القَض و وَع، شُ �َ و �ِة، التثنَ  سفرِ 

 من �تا�ةِ  االنتهاءِ  إلى وقتِ  ، ول�َس السابقِ  المصدرِ  إلى وقتِ  " بوضوحٍ الیومِ  ذاَ "إلى هَ  تعبیرُ  �شیرُ 

دائًما في  نضعَ  ، أنْ موئیلَ َص  ا لسفرِ نَ دراستِ  ا، عندَ نَ علیِ  ، �جبُ مماثلةٍ  وألس�ابٍ  األس�ابِ  ذهِ . لهَ السفرِ 

 .ُمس�ًقا في سفرهِ  مكتو�ةٍ  موادٍ  ودمجِ  بتحر�رِ  قامَ  الكاتبَ  ا أنَّ نَ اعت�ارِ 

عً  �انَ  موئیلَ َص  سفرِ  مؤلِّفَ  �أنَّ  إلى اإلقرارِ  �اإلضافةِ   نكونَ  ا أ�ًضا أنْ مكننَ ، �ُ ا للمصادرِ ُمَجمِّ

 ب�ساطةٍ  رجًال عاد��ا وذلكَ  ا لم �كنْ نَ �اتبَ  أنَّ  نعرفُ  . نحنُ القد�مةِ  قائًدا في إسرائیلَ  �انَ  هُ نَّ أیَن واثقِ 

. في  البالطِ  ، وسجالَّتِ �شوعَ  سفرِ و ، المقدَّسِ  الكتابِ  مثلِ  مكتو�ةٍ  ِه ُمطَِّلًعا على موادٍ لكونِ  الملكيِّ

َن. رف�عي المستوى والالو�یِّ  ط على النبالءِ فقَ  امقصورً  من النصوصِ  النوعُ  ذاَ هَ  �انَ  �مةِ القد عصورِ ال

 .القادةِ  ألحدِ  م�اشرةٍ  �خدمةٍ  �قومُ  ، أو �انَ إسرائیَل في أ�َّامهِ  قادةِ  أحدَ  تأكیدٍ  �كلِّ  ا �انَ نَّ �اتبنَ إا، فلذَ 

دُ  للكاتبِ  االجتماعيَّ  الوضعَ  إنَّ  . موئیلَ َص  ا لسفرِ نَ فحِص  عندَ  المهمَّةِ  تِ قُّعاالتو  ب�عضِ ا نَ یزوِّ

�َن في آخرِ  لقادةٍ  �كتبُ  قائًدا في إسرائیَل و�انَ  ا �انَ نَ �اتبَ  ا أنَّ لنَ  ، سر�ًعا ما یتَّضحُ المثالِ  على سبیلِ 

یَن. دیِّ العایَن ئیلیِّ اإلسرا األفرادِ  م�اشرًة من ِقَبلِ  هُ قراءتُ  لكي تتمَّ  السفرَ  ذاَ هَ  �كتبُ  إسرائیَل. لم �كنْ 

 سفرِ  مخطوطاتُ  . وحتَّى لو �انْت في إسرائیَل القد�مةِ  واسعٍ  على نطاقٍ  و�َوزَّعُ  ُینَشرُ  لم �كنْ  فاألدبُ 

 ا. فقد �انْت هَ تِ ئعلى قرا القدرةُ  مْ لدیهِ  یَن لم تكنْ اإلسرائیلیِّ  نَّ معظمَ إ، فواسعٍ  على نطاقٍ  متاحةً  موئیلَ َص 

العَ  الشیوخِ و  یَن،الو�ِّالو ، النبالءِ  مهمَّةُ  على  محتواهِ  وتطبیقَ  ونشرَ  على �تا�هِ  والقادِة اآلخر�َن االطِّ

 یَن.یَن العادیِّ اإلسرائیلیِّ  ح�اةِ 

 ا أ�ًضا على أنْ ساعُدنَ آخر�َن �ُ  لقادةٍ  قائًدا �كتبُ  �انَ  الكاتبَ  أنَّ  ، حق�قةُ إلى ذلكَ  �اإلضافةِ 

دِ . من الفرِ الس ذاَ لهَ  القوم�َّةَ  األهم�َّةَ  ندركَ  �اتِ  مع نوع�َّاتِ  یتعاملُ  �انَ  موئیلَ َص  سفرَ  أنَّ  مؤ�َّ  التحدِّ

 في إسرائیَل، �انَ  �قائدٍ  . لكنْ یوميٍّ  َن �شكلٍ و العادیُّ  واألطفالُ  والسیِّداتُ  ا الرجالُ هَ یواجهُ  التي �انَ 
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 ا أنْ نَ . وعلیِ �كلٍّ  لُ ا إسرائیهَ تواجهُ  �انْت  ودین�َّةٍ  س�اس�َّةٍ  قوم�َّةٍ  نٍ ئو �ش منشغًال في األساسِ  الكاتبُ 

هَ   .من المواض�عِ  النوعِ  ذاَ هَ  في اتِّجاهِ  ا لسفرهِ تفسیَرنَ  نَوجِّ

 : تار�خُ السفرِ  الثاني من خلف�َّةِ  إلى الُ�عدِ  ، لننتقلْ موئیلَ َص  سفرِ  ا في �اتبِ نظَرنَ  أنْ  �عدَ 

 ؟موئیلَ َص  سفرُ  تى ُ�ِتبَ . مَ �تابتهِ  انتهاءِ 

 

 التار�خ
 

دوا أزمنةً  إلى أنَّ  ا �الفعلِ لقد أشرنَ  ر�َن حدَّ  سفرِ  �تا�ةَ  ف�ما �خصُّ  مختلفةً  تار�خ�َّةً  المفسِّ

ا من وقتِ  قر�بٍ  في وقتٍ  السفرِ  وَن وضعوا تار�خَ قد�ًما والمس�حیُّ  . فالیهودُ موئیلَ َص   تسجیلِ  جد�

یَن یَن النقدیِّ الالهوتیِّ  ، معظمُ من ذلكَ  . على النق�ضِ ق.م العاشرِ  ا في القرنِ ، أي في وقٍت مَ األحداثِ 

ةِ �َن دفعَ المعاصرِ  مَن  ، ل�َس . واآلنَ ال�ابليِّ  السبيِ  أثناءِ  في ُه النهائ�َّةَ ص�غتَ  اتَّخذَ  السفرَ  أنَّ  وا �حجَّ

دَ  ا أنْ لنَ  الممكنِ  ، القد�مِ  العهدِ  من أسفارِ  الكثیرِ  مثلُ  هُ مثلُ  . لكنْ موئیلَ َص  سفرُ  تى اكتملَ مَ  بدقَّةٍ  نحدِّ

 .السفرِ  ا �تا�ةَ فیهَ  قْد أكملَ  الكاتبُ  �كونَ  نْ أ محتملةِ  توار�خَ  وأحدثَ  أقدمَ  دَ دِّ نح ا أنْ نَ مكن�ُ 

رٍ  تار�خٍ  �أكثرِ  لنبدأْ   طر�قةٍ  . إنَّ أفضلَ ف�هِ  قْد ُ�ِتبَ  موئیلَ َص  سفرُ  �كونَ  أنْ  ُمحتَملِ  متأخِّ

 الُمَسجَّلُ  التار�خُ  هوَ  ذاَ . وهَ رائیلَ سإل لم�كِّرُ ا ا ُ�َسمَّى التار�خُ ف�مَ  موقعهِ  هو مالحظةُ  الوقتِ  ذاَ هَ  لتحدیدِ 

، متداخلةً  سلسلةً  مًعا، تشكِّلُ  األسفارُ  هِ ذوَث. هَ اعُ رَ  سفرِ  ، �استثناءِ إلى الملوكِ  من التكو�نِ  في األسفارِ 

 له. السابقُ  ینتهي السفرُ  من حیثُ  یبدأُ  سفرٍ  نَّ �لَّ إ حیثُ 

موسى  إلى أ�َّامِ  ترجعُ  –ن�ُة ُد والتثَ یَن، العدَ الالو�روُج، الخُ �ُن، التكوِ –األولى  ةُ الخمس األسفارُ  

ل�َّةَ  شكُِّل الروا�طَ وتُ  ، اةُ َض القُ و ، شوعُ �َ  – �اقي األسفارِ  شكِّلُ . وتُ الم�كِّرِ  التار�خِ  في سلسلةِ  األوَّ

 على وجهاتِ  �قوَّةٍ  رُ األسفا ذهِ هَ  تعتمدُ  .ا التار�خِ ذَ لهَ  الالحقَ  التثنويَّ  القسمَ  – والملوكُ  ،موئیلُ َص و 

 ا سفرُ �أخُذنَ  شوَع. ثمَّ �َ  حتَّى موتِ  موسى و�ستمرُّ  شوَع �موتِ �َ  سفرُ  . یبدأُ ن�ةِ التثَ  لسفرِ  الالهوت�َّةِ  النظرِ 

قاٍض إلسرائیَل  �آخرَ  موئیلَ َص  الرجلِ  �ظهورِ  موئیلَ َص  سفرُ  شوَع. و�بدأُ �َ  موتِ  �عدَ  اِة لألمامِ َض القُ 

اوَد ومنتهً�ا دَ  ، مبتدًئا من موتِ موئیلَ َص  ینتهي سفرُ  من حیثُ  الملوكِ  سفرُ  . وُ�كِملُ اودَ دَ  و�نتهي �ُمْلكِ 
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ا لنَ  ، یتَّضحُ الملوكِ  لسفرِ  االفتتاح�َّةِ  �اإلصحاحاتِ  موئیلَ َص  سفرَ  ا نقارنُ مَ ، عندَ . واآلنَ ال�ابليِّ  �السبيِ 

 ذاَ . وهَ موئیلَ َص  ًنا في سفرِ مدوَّ  ا �ان �مَ اودَ دَ  ح�اةِ  ِسجلَّ  �عرفُ  الملوكِ  سفرِ  �اتبُ  : �انَ واحدٌ  أمرٌ 

 .الملوكِ  سفرِ  �تا�ةِ  قبلَ  قْد اكتملَ  �انَ  موئیلَ َص  سفرَ  إلى أنَّ  �قوَّةٍ  �شیرُ  العاملُ 

. فهو الملوكِ  سفرُ  هِ ف�ِ  الذي ُ�ِتبَ  ا متأكِّدیَن تماًما من الزمنِ نَ ا تجعلُ ألنَّهَ  هامَّةٌ  المالحظةُ  ذهِ هَ 

، یهوَ�اكینَ دَ  حفیدِ  سراحِ  القِ إط� 30-27: 25 ملوكِ  2ینتهي في  في �ابَل  السجنِ  نْ ، مِ اوَد الملكيِّ

إسرائیَل من السبي في �ابَل في  �عودةِ  الملوكِ  ، ال �ِقرُّ سفرُ إلى ذلكَ  . �اإلضافةِ ق.م 561 في عامِ 

بیَن عاِم  قْد ُ�ِتبَ  الملوِك منطق��ا من َأنَّ سفرَ  لَهذِه األس�اِب، ُ�مكنَنا أْن نكوَن واثِقینَ  ق.م. 538 عامِ 

آخَر  َل قبَل سفِر الملوِك، فُ�مكنَنا أْن نستنتَج أنَّ مِ سفَر َصموئیَل قْد اكتُ  . وألنَّ ق.م 538 و ق.م 561

.ق.م 538عاُم  هوَ  تار�ٍخ �مكُن لسفِر َصموئیَل أْن �كوَن قْد ُ�ِتَب فِ�هِ   ، أي قبِل نها�ِة السبِي ال�ابليِّ

 

. َذ شكلُ تُّخِ وَمتى اُ  2و 1ِتَب صموئیُل ًدا َمتى �ُ نعرَف تحدیمن الصعِب أْن  ُه النهائيُّ
في ضوِء العهِد القد�ِم �أكملِه، فُهناَك �عُض  2و 1لكْن عنَدَما ننظُر إلى َصموئیَل 

ٍر ُ�مكَن أْن �كوَن قْد اُ  راِت التي قْد ُتعطیَنا على األقلِّ أكثَر تار�ٍخ متأخِّ َذ خِ تُّ المؤشِّ
أخ�اِر األ�َّاِم نرى أنَُّه �ستمدُّ �عَض  1. عندَما ننظُر إلى سفِر هائيُّ ُه النشكلُ  فِ�هِ 

 2أخ�اَر األ�َّاِم و 1بَها. و�َما أنَّ  ممَّا یوحي �معرفِتهِ  2َصموئیَل و 1األش�اِء من 
 ، فإنَّ أكثَر َماُكِتَ�ا في فترِة َما �عَد السبِي، عندَما عاَد المسبیُّوَن إلى أورشل�مَ 

. لكنََّنا ..ُه هو أنَُّه �اَن �كلِّ تأكیٍد على شكلِه النهائيِّ قبَل َهذَا الوقِت. وقولُ ُ�مكنَنا 
ِس تشیُر إلى أنَّ ُهناَك معرفًة لعناصَر مختلفٍة  راٍت عبَر الكتاِب المقدَّ نرى أ�ًضا مؤشِّ

 في المزمورِ . ُهناَك معرفٌة �العهِد الداوديِّ المنعكِس مثًال 2و 1نراَها في أسفاِر 
دًة للتقالیَد التي نراَها في أسفاِر  . لَذا89  2َصموئیَل و 1فإنَّ ُهناَك معرفًة مؤ�َّ

السبِي وَما �عَد و َما قبَل السبِي،  والتي توحي �أنَّ ُهناَك �كلِّ تأكیٍد درا�ًة �مراحلِ 
، ف كنَنا َر َما ُ�منَّ أكثإالسبِي. لكْن ف�َما �خصُّ وقَت اتِّخاِذ السفِر لشكلِه النهائيِّ

 ُه هو إنَُّه تمَّ تجم�ُعُه قبَل حق�ِة َما �عَد السبي.قولُ 
 د. أندرو أبرنیثي —
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، لننتقلْ  ِر الذي یرجُع إلى السبِي ال�ابليِّ  إلى أكثرِ  مع الوضِع في اعت�اِرَنا َهذَا التار�ِخ المتأخِّ

سنرى، �شیُر محتوى سفِر َل. فكَما فِر َصموئیتار�ٍخ م�كٍِّر ُ�حَتَمُل أْن تكوَن قْد اكتملْت فِ�ِه �تا�ُة س

 قبَل فترِة المملكِة المنقسمِة. َصموئیَل �قوٍَّة إلى أنَُّه لم �كْن من الممكِن �تابِتهِ 

ُس، في عاِم  ُل أس�اَط إسرائیَل الشمال�َِّة ق.م 930كَما �قوُل لَنا الكتاُب المقدَّ ، قاَد ُیر�عاُم األوَّ

َى تمرُّ وَد. وقد أفي تمرٍُّد ضدَّ بیِت دا أو أفرا�م �َما �اَن  –ُدُه إلى تكو�ِن مملكِة إسرائیَل الشمال�َِّة دَّ

إلى جانِب مملكِة َیهوَذا الجنو��َِّة. وفي عدٍد من المناس�اِت، �شیُر �اتُب سفِر  –ُ�طَلُق علِیَها �ثیًرا 

�میُِّز بیَن "بني  8: 11 1ِل، بیِل المثاإلى مملكَتِیِن. على س َصموئیَل إلى إدراكِه النقساِم شعِب الرَّبِّ 

 �علُِّق �أنَّ "و�اَن جم�ُع إسرائیَل وَ�هوَذا ُ�ِحبُّوَن داُوَد". 16: 18َصموئیُل  1إسرائیَل... ورجاِل َیهوَذا". 

 2أنَّ َداوَد ملَك على "جم�ِع إسرائیَل وَ�هوذا". في  5: 5َصموئیَل  2على نحٍو مماثٍل، نقرُأ في 

یذ�ُر شاوَل  2: 21صموئیُل  2إنَُّه أعطى َداوَد "َبیَت إسرائیَل وَ�هوذا".  الرَّبُّ ، قاَل 8: 12صموئیَل 

نرى �لَّ األس�اِط ُتوَصُف على أنََّها  1: 24َصموئیَل  2و"َغیَرَتُه عَلى َبني إسرائیَل وَ�هوذا". وفي 

إلى أنَّ مؤلَِّف سفِر َصموئیَل  �قوٍَّة هوَذا �شیرُ "إسرائیُل وَ�هوذا". إنَّ تكراَر َهذَا التمییِز بیَن إسرائیَل و�َ 

 ق.م. 930ال ُ�مكُن أْن �كوَن قْد �تَب سفَرُه إالَّ �عَد انقساِم إسرائیَل وَ�هوَذا في عاِم 

لو وضَعَنا في اعت�اِرَنا َ�لَّ َهذِه العوامِل، ُ�مكنَنا أْن نرى أنَّ أكثَر تار�ٍخ م�كٍِّر ُمحَتَمٍل الكتماِل 

ٍر ق.م 930أثناِء فترِة انقساِم المملكِة، �عَد العاِم  قٍت َما في�اَن في و  السفرِ  . وأكثُر تار�ٍخ متأخِّ

، قبَل العاِم   ق.م. 538ُمحَتَمٍل هو في وقٍت َما في أثناِء السبِي ال�ابليِّ

 محِ من مال إلى ملمٍح آخرَ  تناولَنا حتَّى اآلَن �اتَب وتار�َخ سفِر َصموئیَل. واآلَن، لننتقلْ 

 التي �اَن یواجُهَها شعُب ِهللا عنَدَما ُ�ِتَب السفُر. األوضاعُ  �َِّة:الخلف

 
 األوضاع

 
ا أنَّ األوضاَع التي  ِس، �اَن �اتُب سفِر صموئیَل مدرً�ا جد� كقائٍد ُمطَِّلٍع على الكتاِب المقدَّ

قْد  الرَّبُّ  تار�َخُهْم �انَ  �اَن �عرفُ  إلى أزمِة إ�ماٍن �بیرٍة. من ناح�ٍة، كاَن یواجُهَها هو ومستمُعوُه قادْت 
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إبراه�َم ونسَلُه ألخِذ الق�ادِة  . ودعَا الرَّبُّ ، أْن �ملَئوا األرَض في خدمِتهِ اكلََّف آدَم وحواَء، والحًقا ُنوحً 

ْم في هِ موسى لتوحیِد شع�ِه ووضع في تنفیِذ َهذِه اإلرسال�َِّة العالم�َِّة. �اإلضافِة إلى ذلَك، عیََّن الرَّبُّ 

داوَد و�یَتُه  إلى العالِم أجمَع. وأكثُر من ذلَك، وضَع الرَّبُّ  ي منَها س�متدُّ ملكوُت الرَّبِّ رِض التاأل

 ْم.كأسرٍة حاكمٍة على إسرائیَل، سوَف تقوُدُهْم لتحقیِق هدفهِ 

اُع التي لكْن مْن ناح�ٍة أخَرى، عندَما �تَب �اتُب سفِر َصموئیَل َهذَا الكتاَب، لم تكْن األوض

ِد، �اَن  َها شعُب الرَِّبّ اَن یواجهُ ك تتناسُب مع الرجاِء الذي �اَنوا قْد وضعوُه في بیِت َداوَد. من المؤ�َّ

ُهناَك الكثیُر من اللوِم علِ�ه �سبِب الحالِة السیِّئِة إلسرائیَل في أثناِء عصِر المملكِة المنقسمِة والسبِي 

. لكْن الكتابُ  ُس  ال�ابليِّ ًة ف�َما یتعلَُّق اللوَم �كلِّ �اَن �ضُع  المقدَّ  وضوٍح على خطا�ا بیِت َداوَد، خاصَّ

. فمقاطُع مثلُ  ، 24-1: 12و 40-29: 11ملوِك  1 �ع�ادتِه لألوثاِن وفشلِه في ال�قاِء أمیًنا للرَّبِّ

 19-12: 20ِك ملو  2 تضُع ثقَل مسئول�َِّة انقساِم المملكِة �شكٍل م�اشٍر على بیِت َداوَد. ومقاطُع مثلُ 

 تشیُر إلى أنَّ السبَي ال�ابليَّ �اَن في األساِس نت�جَة إخفاقاِت بیِت َداوَد.  15-10: 21و

 لقد زعزعْت إخفاقاُت بیِت َداوَد إ�ماَن شعِب الرَّبِّ في الصم�ِم. وعندَما حطََّم قضاُء الرَّبِّ 

وا في وَد. فر�ََّما �كوُن الرَّبُّ قْد ي بیِت َداالوثوِق ف رجاَءُهْم، �اَنوا یتساءلوَن ��َف ُ�مكنُهْم أْن �ستمرُّ

أداَر ظهَرُه لَداوَد ونسلِه. ور�ََّما �اَنوا على خطٍأ منُذ البدا�ِة. وفي وسِط َهذِه األوضاِع المضطر�ِة، دعا 

َد رجاَء إسرائیلَ   في بیِت َداوَد. الرَّبُّ �اتَب سفِر َصموئیَل لكتا�ِة سفرِه. لقد �تَب لكي �جدِّ

َل إلى الموضوِع الرئ�سيِّ الثانِي في  اآلَن وقدْ  �حثَنا في خلف�َِّة سفِر َصموئیَل، علیَنا أْن نتحوَّ

عن عمٍد  درسَنا: تصم�ُم السفِر. ��َف صمََّم مؤلُِّف سفِر َصموئیَل َهذَا الكتاَب؟ ��َف رتََّب محتواهُ 

ُم َهذَا ا؟ وأيُّ نیواجهوَنهَ  لكي �خاطَب األوضاَع التي �اَن هو ومستمعُوُه األصلیُّونَ  وٍع من الرجاِء ُ�قدِّ

؟  السفُر لشعِب الرَّبِّ

 

 التصم�م
 

عنَد تناولَنا لموضوِع تصم�ِم سفِر َصموئیَل، علیَنا أْن نضَع في اعت�اِرَنا أنَّ الكاتَب �اَن 
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اُؤُه ه هو وُقرَّ ي �ع�ُش ف�ِ جاَز التعبیُر، بیَن عاَلَمیِن. عالُم األحداِث التي �صُفَها والعالُم الذ �قُف، إنْ 

األصلیُّوَن. لقد �رََّس نفَسُه لمهمَِّة سرِد روا�ٍة صح�حٍة عمَّا حدَث في الماضِي. لكنَُّه أ�ًضا �رََّس نفَسُه 

لمهمَِّة الكتا�ِة عْن الماضِي �طرٍق ُتخاطُب شعَب إسرائیَل في أ�َّاِمِه. لسوِء الحظِّ، �ثیًرا َما �فشُل 

ُروَن اإل ِم بَهذَا التمییِز عندَما یتعامُلوَن مع سفِر َصموئیَل. لَذا، وقبَل أْن نذهَب  في الق�انجیلیُّونَ المفسِّ

 أ�عَد من ذلَك، علیَنا أْن نأخَذ �عَض الوقِت لكي نفهَم َهَذیِن المؤثَِّر�ِن على تصم�ِم سفرَنا.

 هِ رِ عطاِء جمهو ًما على إ من ناح�ٍة، و�وحٍي من الروِح القدِس، �اَن �اتُب سفِر َصموئیَل مصمِّ 

رواَ�ٍة صح�حٍة لَما حدَث منُذ زمٍن �عیٍد قبَل �تابتِه لسفرِه. لقد �تَب عمَّا ُ�مكنَنا أْن ُنطلَق علِ�ه "ذلَك 

 1�اَن میالَد َصموئیَل في  لٍ ُمسجَّ  ُل حدثٍ َلِة في َهذَا السفِر. أوَّ األحداِث الُمسجَّ  "، عالمَ العالمَ 

َما حوَل العاِم  صموئیَل ُوِلَد في وقتٍ  ُة إلى أنَّ ُة واألثر�َّ ُة الكتاب�َّ ُر األدلَّ . تشی28-1:1َصموئیَل 

 ق.م. 1070

. َهذَا الحدیُث 7-1: 23َصموئیَل  2في  یذ�ُر آخَر �لماِت َداودَ  لٍ ُمسجَّ  تار�خيٍّ  وآخُر حدثٍ 

رَب وفاتِه حوَل َم بَها قُ ، التي قاةِ ِة الرسم�َّ الملك�َّ  من أواخِر تصر�حاِت َداودَ  اكاَن على األرجِح واحدً 

، من إسرائیلَ  من تار�خِ   سفَر َصموئیَل یروي أحداَث َما �قرُب من قرنٍ نَّ إ. وهكَذا، فق.م 970العاِم 

 ق.م. 970إلى حوالِي العاِم  ق.م. 1070حوالي العاِم 

 في  ملكوِت هللاِ رِ ِة َهذَا العصِر في تطوُّ س�كوُن من الصعِب أْن ن�الَغ في تقدیِر مدى أهم�َّ 

. عنَدَما ُوِلَد ِة في إسرائیلَ الِت األساس�َّ من التحوُّ  ةً زمن�َّ  َهذِه حق�ةً  ِن العهِد القد�ِم. فقد �انْت زم

. لكْن عنَد بلوِغ الوقِت ینَ والالو�ِّ  إسرائیُل في فوضى تحَت الق�ادِة الفاشلِة للُقضاةِ  َصموئیُل، �انْت 

 على �لِّ  دائمةٍ  حاكمةٍ  َس َداوَد ونسَلُه �ساللةٍ قْد أسَّ   الرَّبُّ َة، �انَ األخیر  هِ الذي سلََّم فِ�ه ُداوُد �لماتِ 

الكثیَر من األحداِث  َم �اتُب سفِر َصموئیَل سفَرُه لكي �شرَح ��َف أنَّ . لقد صمَّ أس�اِط إسرائیلَ 

 .ِة في إسرائیلَ التغییراِت الجذر�َّ  إلى َهذهِ  ِة قادْت الجوهر�َّ 

". "ذلَك العالمَ  ا أطلقَنا عل�هِ لِة في سفِر َصموئیَل جزًءا ممَّ األحداِث الُمَسجَّ  �لُّ  �انْت كَما ُقلَنا، 

ًما أ�ًضا على مخاط�ِة الوقِت واألوضاِع التي أخَرى، �اَن �اتُب سفِر َصموئیَل مصمِّ  لكْن من ناح�ةٍ 

لكاتِب أي عالِم الَمُهْم"، . سوَف نطلُق على َهذَا "عاونَ كاَن �ع�ُش فیَها هو ومستمعُوُه األصلیُّ 
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في فترِة المملكِة  لِة في سفرِه. سواءٌ ِة الُمسجَّ من الفترِة التار�خ�َّ  طو�لٍ  ، الكائِن �عَد زمنٍ هِ ومستمع�ِ 

ِبّ  ، �تَب الكاتُب عمَّا حدَث في "ذلَك العالِم" لكي �علَِّم شعبَ المنقسمِة أو في زمِن السبِي ال�ابليِّ   الرَّ

لٍ  لسفرِه. فبدالً  في تشكیِل بناِئهِ  ذَا الهدُف �عمقٍ أثََّر هَ ْم". لقد مغزاَُه "لعالِمهِ  جامٍد ومنعزٍل  من �تا�ِة ِسجِّ

 . ونَ األصلیُّ  �اِت التي یواُجهَها مستمعُوهُ ى ُتخاطَب التحدِّ حتَّ  ِتهِ عن الماضِي، قاَم �كتا�ِة قصَّ 

. ةٍ الثِة طرٍق رئ�س�َّ األمِر بث یَل بهَذاَ ، قاَم �اتُب سفِر َصموئآخِر�نَ  اِب أسفارٍ على غراِر ُ�تَّ 

ُة للحقائِق التي �اَنوا األصوُل التار�خ�َّ  – ةٍ تار�خ�َّ  بـخلف�اتٍ  ینَ األصلیِّ  ، قاَم بتزو�ِد مستمعِ�هِ الً أوَّ 

نماذَج لكي �قتَدوا بَها  هِ في سفرِه إلعطاِء جمهورِ  اتٍ ْم. ثانً�ا، قاَم بوصِف شخص�َّ یواجُهونَها في أ�اِمهِ 

 إشاراتٍ  َها �انْت ��َف أنَّ  ا، �تَب عن عدٍد من األحداِث في "ذلَك العالِم" أظهرْت ا. وثالثً أو یرفَضوهَ 

�اِت التي �اَن ْم". و�َهذِه الطر�قِة، أعطى إرشاًدا للتحدِّ لألموِر التي �ختبُرَها مستمعُوُه في "عالِمهِ 

 .ُونَ یواجُهَها مستمعُوُه األصلیِّ 

 ومحتواِه على نطاقٍ  ، سوَف نقوُم بتقد�ِم ُبنیِتهِ الً . أوَّ رحلَتِینِ سفِر على مسوَف نفحُص تصم�َم ال

 الهدَف الشامَل لكاتِب السفِر. فلنبدأْ  َهذِه البن�َة والمحتوى �كشفانِ  . وثانً�ا، سوَف نرى ��َف أنَّ واسعٍ 

 على البن�ِة والمحتوى لسفِر َصموئیَل. ةٍ عامَّ  بنظرةٍ 

 
 البن�ة والمحتوى 

 
وقد �صُل  –الكثیرِة  ُه من السهِل أْن نض�َع في تفاصیِلهِ لدرجِة أنَّ  بٌ یَل ُمر�َّ سفَر َصموئ إنَّ 

العال�ِة والمهارِة الشدیدِة في طر�قِة ترتی�ِه. في الواقِع،  ِتهِ الفشِل في رؤ�ِة انتقائیَّ  َهذَا الض�اُع إلى حدِّ 

َق لكي �حقِّ  َبُهْم �عنا�ةٍ ، وقد رتَّ واألحداثِ  �عِض الناسِ  سفِر َصموئیَل لم �كتْب سوَى عنْ  إنَّ �اتبَ 

 على فهِم معناِه األصليِّ  ا أكثَر قدرةٍ َما �نَّ لَهذِه المالمِح من السفِر، �لَّ  ا مدرَ�ینَ َما �نَّ أهداَفُه. و�لَّ 

 َقُه الیوَم على ح�اِتَنا.و��َف علیَنا أْن نط�ِّ 

: ةٍ رئ�س�َّ  اتٍ  شخص�َّ  على ثالثِ لى التر�یزِ �اتَب سفرَنا إ ، قاَد روُح الرَّبِّ ةٍ عامَّ  �صورةٍ 

ِة بیَن َهذِه . �َما قاَد الكاتَب أ�ًضا إلى استخالِص عدٍد من الترا�طاِت المنطق�َّ وَداودُ  َشاولُ و  َصموئیلُ 
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إلى  س�أتي �إسرائیلَ  قْد عیََّن َصموئیَل ل�كوَن هو َمنْ  الرَّبَّ  اِت. لقد بدَأ الكاتُب �حق�قِة أنَّ الشخص�َّ 

 الرَّبَّ  ِل. وأخیًرا، أوضَح أنَّ األوَّ  إسرائیلَ   شاوَل فشَل �ملكِ َز على ��َف أنَّ ر�َّ  ِة. ثمَّ ك�َّ صِر الَملَ ع

لتقو�ِة ونشِر ملكوتِه. َهذِه التقس�ماُت الثالثُة مًعا تكشُف الرؤ�َة المتَّسقَة  �أداةٍ  َس ُملَك و�یَت َداودَ أسَّ 

 .ائیَل من عصِر الُقضاِة إلى عصِر مملكِة َداودَ سر إ الرَّبُّ للكاتِب عن الطر�قِة التي جلَب بَها 

 

، أو �جُب أْن أقوَل، ا حوَل ثالثِة ملوكٍ یدوُر فعل��  2و 1لَصموئیَل  البناَء األدبيَّ  إنَّ 
 �ص�ُح شاوُل هوَ  ُة، ثمَّ ُة المفتاح�َّ . صموئیُل هو الشخص�َّ اتٍ حوَل ثالِث شخص�َّ 

 في �ونِه شاوَل �ستمرُّ  إنَّ  ، إالَّ إلى المشهدِ تي َداوُد ُة. و�أُة المفتاح�َّ الشخص�َّ 
في جم�ِع أنحاِء البلِد، وفي النها�ِة،  مطاردتِه لَداودَ  أثناءِ  في ةَ َة المفتاح�َّ الشخص�َّ 

َهذِه  . لَذا فإنَّ ُیبَنى صموئیُل الثاني حوَل َداودَ  . ثمَّ َصموئیَل، ُ�قَتلُ  1في ختاِم 
 .ا ُبن�َة السفَرِ�نِ ُل فعل�� التي تمثِّ اِت الثالَث هي الشخص�َّ 

 د. جون أوزوالت  —
 

سفَر  أنَّ  واسعٍ  مع وضِع َهذِه المالمِح ال�ارزِة للسفِر في االعت�اِر، ُ�مكنَنا أْن نرى على نطاقٍ 

؛ مملكُة شاوِل 7-1صموئیَل  1: تمهیُد صموئیَل للملكّ�ِة في َصموئیَل ُ�ِتَب في شكِل ثالثِة أقسامٍ 

 . فلنبدأْ 24-2صموئیَل من  2الثابتُة في  ؛ ومملكُة َداودَ 1صموئیَل  2- 8یَل وئصم 1ُة في الساقط

 ِة.�النظِر إلى تمهیِد صموئیَل للملك�َّ 

 
 )7-1صموئیل  1( تمهید صموئیل للملكّ�ة

 
 هوَ ُد بَهذَا لصموئیَل. والمقصو  ةً مثال�َّ  َم صورةً الكاتَب قدَّ  أْن نالحَظ أنَّ  المهمِّ  نَ البدا�ِة، مِ  نَ مِ 

ُ�حَتذى بَها. �حسِب سفرَنا، �اَن  ةٍ أخالق�َّ  ةٍ ذي شخص�َّ  و�رجلٍ  من الرَّبِّ  ةٍ معجز�َّ  ةٍ ُه أشاَد �ه �هد�َّ أنَّ 

 �كلِّ  من خاللِه. إسرائیلَ  ا فَقط، بْل �ارَك �لَّ شخص��  لم ی�ارْ�ُه هوَ   الرَّبَّ ا لدرجِة أنَّ صموئیُل مثال�� 

 الخبرِة المشتر�ِة أنَّ  ِس ومنَ الكتاِب المقدَّ  �عرُف منَ  األصليِّ  مهوِرهِ الكاتِب وج نَ مِ  ، �اَن �لٌّ تأكیدٍ 

ِة دِة للشخص�َّ للجوانِب المعقَّ  ُهْم �اَنوا مدرِ�ینَ من أنَّ  صموئیَل �اَن خاطًئا. لَذا، ُ�مكنَنا أْن نكوَن واثِقینَ 
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�االرتقاِء  عمدٍ   عنْ اَم الكاتبُ موئیَل، قمن اإلشارِة إلى أخطاِء َص  ِة لصموئیَل. لكْن، بدالً األخالق�َّ 

  صموئیلَ َد على السبِب الذي ألجلِه أرسَل الرَّبُّ قاَم بذلَك لكي یؤ�ِّ  . وقدْ و�خدمتِه للرَّبِّ  �صموئیلَ 

 حهِ �مس ذلكَ  �عدَ  ثمَّ  لَشاولَ  �مسحهِ  الً ، أوَّ إلسرائیلَ  ةِ الملك�َّ  �إدخالِ  �قومُ  هو َمنْ  ل�كونَ  هُ واعتمدَ  هُ وأهَّلَ 

 .اودَ لدَ 

 
شصمئنف ئآلهكو ( ة   ةِ المثال�َّ  شدیدةُ  الصورةُ  ذهِ هَ  .)11: 2 -1: 1شصمئنف  1زضمئ

إلى  والدتهِ  األولى، منذُ  صموئیلَ  لـسنواتِ  تسجیالً  ، نجدُ الً . أوَّ ِینِ رئ�سیَّ  نِ إلى قسَمیِ  تنقسمُ  لصموئیلَ 
 میالدَ  على أنَّ  تبُ الكا دُ �ِّ ، یؤ اإلصحاحاتِ  ذهِ . في هَ 11: 2 – 1: 1 موئیلَ َص  1، في فطامهِ 

 جدیدٍ  زمنٍ  لبدا�ةِ  إشارةً  �انَ  هُ ، وأنَّ ةِ التق�َّ  هِ أمِّ  لصلواتِ  ةَ المعجز�َّ  بِّ الرَّ  استجا�ةَ  �انَ  موئیلَ َص 
 .إلسرائیلَ 

، نَ و �ثیر  أبناءُ  ةَ لفننَّ  . �انَ ةُ وفننَّ  ةُ له زوجتان، حنَّ  �انْت  انةُ ألقَ  هُ اسمُ  برجلٍ  موئیلَ َص  سفرُ  یبدأُ 

نذًرا: لو  ونذرْت  ةُ حنَّ  ْت ا، صلَّ هَ . وفي ألمِ ةَ على حنَّ  تقسوُ  ةُ فننَّ  �انْت  ذاَ ، ولهَ اعاقرً  �انْت  ةُ حنَّ  لكنْ 

 ا.هَ لصالتِ  ةٍ معجز�َّ  �طر�قةٍ  بُّ الرَّ  . وقد استجابَ ح�اتهِ  �لَّ  بِّ الرَّ  لخدمةِ  هُ ته�ُ  ، سوفَ اابنً  بُّ ا الرَّ أعطاهَ 

 زُ تتمیَّ  الجدوى، وهي فترةٌ  عد�مِ  اةِ الُقَض  كمِ حُ  ا في زمنِ ئهً تا سرائیلُ إ ، �انَ موئیلُ َص  ا ُوِلدَ مَ عندَ 

 على وشكِ  �انَ  بُّ الرَّ  �أنَّ  لالعتقادِ  وج�هٌ  سببٌ  ناكَ هُ  ، �انَ موئیلَ َص  �مجيءِ  . لكنْ �الفوضى والفسادِ 

من  بِّ رَّ للا هَ سب�حَ ت ةُ حنَّ  ختمْت  ، حیثُ 10: 2 في اإلصحاحِ  الرجاءَ  ذاَ نرى هَ  .ملًكا إلسرائیلَ  یرسلَ  أنْ 

 :الكلماتِ  ذهِ بهَ  موئیلَ َص  میالدِ  أجلِ 

 

بُّ َیدیُن أقاصَي األرِض،  بِّ َینَكِسروَن. ِمَن السماِء ُیرِعُد عَلیِهْم. الرَّ ُمخاِصمو الرَّ
 ).10: 2صموئیل  1( وُ�عطي ِعز�ا لَمِلِكِه، وَ�رَفُع َقرَن َمس�ِحهِ 

 
 ةُ حنَّ  ، �انْت األجانبِ  الغزاةِ  �سببِ  والمشاكلَ  طَ خ�ُّ لتا هِ ف�ِ  هُ تواج إسرائیلُ  الذي �انْت  في الوقتِ 

 و الرَّبِّ َینَكِسروَن" وأنَّ مُ "ُمخاِص  ا أنَّ لهَ  دَ أكَّ  موئیلَ لَص  المعجزيُّ  المیالدُ  ذاَ ا. وهَ ُتبدي إ�ماًنا استثنائ�� 

"َیدیُن أقاصَي األرِض".  بَّ الرَّ  أنَّ  واثقةً  ةُ حنَّ  ، �انْت "ِمَن السماِء ُیرِعُد عَلیِهْم". بْل وأكثُر من ذلكَ  بَّ الرَّ 
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أ�ًضا  الحظَ  لكنْ  .على األممِ  من خالِل قضائهِ  إسرائیلَ  حدودِ  خارجَ  الملكيَّ  هُ سلطانَ  ینشرُ  سوفَ  هُ إنَّ 

ِعز�ا عطي ". فهو س�ُ هِ �لِّ  ا إلى العالمِ هَ من خاللِ  هُ ملكوتَ  �مدُّ  سوفَ  بَّ الرَّ  أنَّ  ةُ حنَّ  التي آمنْت  الطر�قةَ 

 إلسرائیَل ملكٌ  ، لم �كنْ موئیلَ َص  زمنِ  ه. قبلَ على أعدائِ  َیرَفُع َقرَن َمس�ِحِه" في انتصارٍ ِلِكِه" و"لمَ 

في  لصموئیلَ  مساهمةٍ  أبرزِ  بتقد�مِ  الكاتبُ  ، قامَ ةَ �حنَّ  ةِ الخاصَّ  التسب�حِ  �لماتِ  من خاللِ  . لكنْ �شريٌّ 

 .الملكيِّ  إلى العصرِ  إسرائیلَ  لكي �قودَ  بِّ الرَّ  َبلِ من قِ  ئیلُ صمو  ، ُدِعيَ والدتهِ  . منذُ إسرائیلَ  تار�خِ 

 
 ةِ للملك�َّ  موئیلَ َص  تمهیدِ  نْ الثاني مِ  القسمُ  .)17: 7 – 12: 2شصمئنف  1ئمئقئك ئكف�ئخب (

 .موئیلَ إلى َص  هِ ئِ من عالي وأبنا الق�ادةِ  انتقالِ  عنْ  روا�ةً  نجدُ  ، حیثُ 17: 7 – 12: 2في  �ظهرُ 
 من سفرِ  األخیرةُ  ا اإلصحاحاتُ نَ الوي. وتخبرُ  أ�ًضا، من س�طِ  صموئیلُ  ا �انَ �مَ  ،هُ ؤُ وأبناعالي  كانَ 
 إلى عص�انِ  وا إسرائیلَ قادَ  مْ هُ وأنَّ  بِّ للرَّ  أمناءَ  غیرَ  ینَ من الالو�ِّ  عددٌ  ، �انَ الزمنِ  ذاَ في هَ  هُ اِة أنَّ َض القُ 

في  العهدِ  تابوتِ  أمامَ  ونَ وا �خدمُ الذین �انَ  هِ وأبنائِ الي على ع �التأكیدِ  ینطبقُ  ذاَ هَ  . و�انَ بِّ الرَّ  ناموسِ 
 ذهِ في هَ  الكاتبُ  . لقد أوضحَ زمًنا جدیًدا إلسرائیلَ  لُ �مثِّ  �انَ  موئیلَ إلى َص  الق�ادةِ  انتقالُ  لكنْ  شیلوه.

 خدمةُ  ْت أدَّ وقد  ةِ �َّ المر�ز  ینَ الالو�ِّ  في سلطةِ  االنتقالِ  ذاَ بهَ  أَمرَ  ا هو َمنْ شخص��  بَّ الرَّ  أنَّ  اإلصحاحاتِ 
 ا أْن أخذَ . ومَ إسرائیلَ  بروًزا في �لِّ  الويٍّ  نبيٍّ  ِه ل�ص�َح أكثرَ إلى رفعِ  بِّ للرَّ  ةُ ، ال�ارَّ ضعةُ المتَّ  موئیلَ َص 

 من تار�ِخَها، وهي زمُن الملكّ�ِة. جدیدةٍ  إلى مرحلةٍ  ِة إسرائیلَ َصموئیُل َهذَا المنصَب، أتَى �أمَّ 
 

بُّ  نٍ معیَّ  ُث عن وقتٍ یتحدَّ  مٌّ �تاٌب ها  سفَر الُقَضاةِ إنَّ  قاضً�ا،  �ق�ُم فِ�هِ  �اَن الرَّ
في أوقاِت الحروِب، أو في أوقاِت تسو�ِة  لكي �قوَد شعَب إسرائیلَ  �ص�ُح مثَل قائدٍ 

قبَل سفِر  هو آخُر قاضٍ  شمشونَ  النزاعاِت ف�َما بیَنُهْم وَما إلى ذلَك. لكْن �ونُ 
زمِن  أثناءِ  في قاٍض في َهذَا الوقتِ  م �كْن ُهناَك أيُّ ل هُ عني أنَّ َهذَا � نَّ إَصموئیَل، ف

في ذلَك الوقِت. لكْن مع قدوِم  بدوِن قائدٍ  ةٍ َصموئیَل. لَذا فقد �اَن إسرائیُل أش�َه �أمَّ 
��َف أص�َح قائًدا لشعِب  سفِر َصموئیَل، وسرِدِه للطر�قِة التي ُوِلَد بَها َصموئیُل ثمَّ 

َن القضاِة السا�ِقینَ  أص�َح قاضً�ا مثلَ  المعنى قدْ ُن بَهذَا ، �كوإسرائیلَ  ، لكي یتمكَّ
َن من حلِّ ق�ادِتهِ  منْ   أخَرى أ�ًضا.  النزاعاِت وأمورٍ ْم في الحروِب، ولكي یتمكَّ
 ق. د. همفري أكوجیرام —
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َل إلى ، ینتقُل �اتُب سفِر َصموئی7-1صموئیَل  1 في ةِ لك�َّ �عَد تقد�مِه تمهیِد صموئیَل للم

 .1صموئیَل  2 - 8صموئیَل  1الساقطِة في  كِة َشاولَ ممل

 
 )1صموئیل  2 – 8صموئیل  1( مملكة شاول الساقطة

 
 ةٍ تعر�ف�َّ  �إعطائِه صورةٍ  ، �ضُع الكاتُب تناقًضا صارًخا بیَن َصموئیَل وَشاولَ ةٍ عامَّ  �صفةٍ 

 ةً عامَّ  �منُح نعمةً  الرَّبَّ  نَّ لخبرِة أِس ومن ا. نحُن نعرُف من الكتاِب المقدَّ لَشاولَ  ملحوظٍ  �شكلٍ  ةٍ سلب�َّ 

 قْد اختاَر َشاوَل، وأنَّ   الرَّبَّ ا. وقد أقرَّ الكاتُب �أنَّ ح�اُتُهْم حطاًما تام�  ى ال تكونَ ى ألسوِأ الخطاِة حتَّ حتَّ 

 ائیلَ أس�اِط إسر قْد �ارَك شاوَل �مساندِة جم�ِع  الرَّبَّ  . �َما أشاَر إلى أنَّ صموئیَل قْد مسَحُه �ملكٍ 

على السبِب الذي ألجلِه  لِ المقاِم األوَّ ُز في الكاتَب ُیر�ِّ  إنَّ  في بدا�ِة ُملكِه. إالَّ  ةٍ عسكر�َّ  و�انتصاراتٍ 

، وأتَى القضاُء الرَّبِّ  ضدَّ  رٍ متكرِّ  َد شاوُل �شكلٍ و�دَأ �عارُضُه. لقد تمرَّ  لَشاولَ  أنهَى صموئیُل مساندَتهُ 

�اَن �قتاُدُه  اشر�رً  اُهناَك روحً  أنَّ  لدرجةِ  �بیرةً  خطا�ا َشاولَ  لقد �انْت  .عائلِتهِ  علِ�ه وعلى اإللهيُّ 

 . هَذَا الوصُف السلبيُّ وج�هٍ  بدوِن سببٍ  و�زعُج شعَب إسرائیلَ  للجنوِن، و�اَن �طارُد َداوَد بال هوادةٍ 

ِه  المجیدِة في العالِم �لِّ بِّ ملكِة الرَّ رجاَءُهْم في م أنَّ  ِینَ برهَن لمستمعِي سفِر صموئیَل األصلیِّ  لَشاولَ 

 غیرِ  آخرَ  ملكٍ  في المستقبِل في أيِّ  . لَهذَا السبِب، ال �جُب أَن �كوَن رجاُؤُهمْ ل�َس في عائلِة َشاولَ 

 .، وتحدیًدا َداودَ لَشاولَ  �بدیلٍ  الملِك الذي أقرَُّه الرَّبُّ 

 

ة سئهك ئآلهكو (  ِة َشاولَ جزُء مملك، ینقسُم واسعٍ  على نطاقٍ  ).15-8شصمئنف  1زضمئ

 َشاولَ  سنواتِ  الً ِة. فهو یتناوُل أوَّ أقساَم تمهیِد َصموئیَل للملك�َّ  یواز�انِ  ِینِ رئ�سیَّ  الساقطِة إلى قسَمِینِ 

 .في ح�اِة َشاولَ  اقبَل أْن �ص�َح َداوُد عنصرً  ،15 - 8َصموئیَل  1األولى، في 

ًكا �مساندِة َصموئیَل، ��َف  شاوُل مل��َف أص�حَ  ُز َهذِه اإلصحاحاُت على، ُتر�ِّ �اختصارٍ 

َد أس�اَط إسرائیلَ  . لكْن لم �ستغرْق ِة على أعداِء إسرائیلَ ، و��َف قاَدَها في �عِض االنتصاراِت المهمَّ وحَّ

َل شاوُل عن الرَّبِّ  األمُر وقًتا طو�الً  سَر . في الواقِع، لقد �لنفسِه وإلسرائیلَ   و�أتي �المتاعبِ لكي یتحوَّ

�أمُر صموئیَل  الذي جعَل الرَّبَّ  إلى الحدِّ  صارخٍ  َة �شكلٍ موسى وتعل�ماِت صموئیَل النبو�َّ  شر�عةَ 
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تصر�َح َصموئیَل  حیُث نقرأُ  29-28: 15َصموئیَل  1اسَتمْع إلى  تِه من الُملِك.ذر�َّ  و�لُّ  برفضِه هوَ 

 :وعائلِتهِ  َشاولَ  عن القضاِء ضدَّ 

 

ُق ال�ُ «وئیُل: ] َصمفقاَل لُه [لشاولَ  بُّ َمملَكَة إسرائیَل عنَك الیوَم وُ�عطیها َمزِّ رَّ
إسرائیَل ال َ�كِذُب وال َینَدُم، ألنَُّه ل�س  َنص�حُ لصاِحِ�َك اّلذي هو َخیٌر ِمنَك. وأ�ًضا 

 ).29-28: 15صموئیل  1( »إنساًنا لَینَدمَ 
 

. بْل �َما أعلَن تةٍ مؤقَّ  �صفةٍ  من َشاولَ  لم �كتِف بتمز�ِق مملكِة إسرائیلَ  كَما نرى ُهَنا، الرَّبُّ 

 "َنص�ُح إسرائیَل" – ]". والرَّبُّ من [َشاولَ  سوَف �عطیَها "لصاِحٍب ... [هو] َخیرٌ  َصموئیُل، �اَن الرَّبُّ 

َف، أي أنَّ  – أو مجُد إسرائیلَ  عادًة. لم �كْن لَما س�حدُث في  ، �َما ُتَترَجمُ ُه ال یندمُ ل�َس "إنساًنا" لیتأسَّ

وهو  – إلى آخرَ  إسرائیلَ  مزمًعا أْن یلغَي أبًدا قراَرُه �إعطاِء عرشِ  ، فلم �كْن الرَّبُّ ةٌ أهم�َّ المستقبِل 

 َداوُد.

 

األولى بَهذِه  �عد تسجیِل سنواِت َشاولَ  .)1شصمئنف  2 -16شصمئنف  1ئمئقئك ئكف�ئخب (

 الساقطِة، وهو انتقاُل الق�ادِة الذي تمَّ  ِة َشاولَ الثانِي لـمملك الطر�قِة، ینتقُل الكاتُب إلى القسِم الرئ�سيِّ 

 .1صموئیَل  2 – 16صموئیَل  1في 

انتقاَل  إلى صموئیَل، أقرَّ الرَّبُّ  عالي وأبناِئهِ  منْ  ینَ انتقاَل سلطِة الالو�ِّ  ومثلَما أقرَّ الرَّبُّ 

 ، أص�َح من الواضِح أنَّ ودَ وَدا اولَ . وفي عدٍد مَن اللقاءاِت بیَن شَ إلى َداودَ  ِة من َشاولَ السلطِة الملك�َّ 

وانجرَف نحَو الجنوِن. �َما أساَء  �رٍ شرِّ  . فقد أص�َح تحَت تأثیِر روحٍ عدَم رضى الرَّبِّ  شاوَل استحقَّ 

مشاهِد  . وفي آخرِ لموِت َداودَ  عادلٍ  . و�اَن �سعى �غیِر سببٍ رٍ متكرِّ  ِة �شكلٍ استغالَل سلطتِه الملك�َّ 

 ضدَّ  في معر�ةٍ  لذلَك، ماَت شاوُل وأبناُؤهُ  رِة الموتى. و�نت�جةٍ ستشاى �ا حتَّ ح�اتِه، قاَم شاولُ 

 ی�ارُك َداوَد. وقد �قَي َداوُد طاهًرا واستجاَب لرحمِة َهذَا الوقِت، �اَن الرَّبُّ  . لكْن خاللُ نَ یِ الفلسطینیِّ 

، بیََّن َوداودَ   َشاولَ  بیَن طرقِ ذَا التضادِ . من خالِل هَ تجاَه الرَّبِّ  و�أمانةٍ  تجاَه َشاولَ  ضاعٍ �اتِّ  الرَّبِّ 

 َشاولَ  محلَّ  ُه رفَع َداوَد لكي �حلَّ رفَض َشاوَل تماًما وأنَّ  الرَّبَّ  ، أنَّ للشكِّ  مجاالً  الكاتُب، ف�َما ال یدعُ 
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 .على إسرائیلَ  كملكٍ 

 

 رئ�سيُّ ال تماًما، و�النس�ِة لي، االختالفُ  الملُك شاوُل والملُك داوُد �اَنا مختلفینِ 
ًئا في الوقِت أْن �كوَن الشخُص ملًكا سیِّ  أحَدُهْم لخََّص َما �عنِ�هِ  أنَّ  هوَ  قيُّ حق�ال

 �لُّ  ًدا. �انْت أْن �كوَن الشخُص ملًكا جیِّ  اآلخُر َما �عنِ�هِ  الذي لخََّص فِ�هِ 
. لَ ِة لَما ین�غي أْن �كوَن علِ�ه الملُك العظ�ُم تنطبُق على َشاوالمواصفاِت الخارج�َّ 

ُه عنَدَما �قُف . �َما ُوِصَف �أنَّ عال�ةٍ  ذاِت مكانةٍ  ُه �أتي من عائلةٍ ِصَف �أنَّ لقد وُ 
المواصفاِت  �لُّ  . لَذا، فقد �انْت ِة إسرائیلَ في أمَّ  آخرَ  شخصٍ  �كوُن أطوَل من أيِّ 

في أْن  دةٍ متعدِّ  ذر�ًعا و�طرقٍ  ُه فشَل مع األسِف فشالً إنَّ  ، إالَّ ِة تنطبُق علِ�هِ الخارج�َّ 
ِبّ كوَن ملكً � ِبّ أظهَر ��َف أنَّ  . لقدْ ا على شعِب الرَّ . ُه �اَن �خاُف ال�شَر أكثَر من الرَّ

بِّ  دٍ محدَّ  ِمُروا �شكلٍ أُ  لقدْ  أْن �قوموا بتدمیِر إحدى المدِن، وذهَبوا إلى  من ِقَبِل الرَّ
ِبّ  .  ألنفِسهمْ ِض الغن�مةِ هْم أ�َقوا على �ع، لكنَّ ُهناَك ور�َحوا المعر�َة �مساعدِة الرَّ

 الرجاُل، الجنوُد فعَلوا َهذَا. والملُك َشاوُل سمَح بذلَك. لَذا قاَل له صموئیُل بوضوحٍ 
ا الملُك َداوُد على الجانِب أمَّ  منُه المملكُة. لَهذَا األمِر، سوَف ُتؤخذُ  ُه �نت�جةٍ نَّ إ

لى  الحًقا إَب َصموئیلُ ��َف ذه �النس�ِة لي هوَ  تماًما. من المهمِّ  اآلخِر، فمختلفٌ 
ى، عائلةٌ  إلى ُهناَك لكي �مسَح ملَك  ، و��َف أرسَلُه الرَّبُّ أخَرى في إسرائیلَ  بیِت �سَّ

ى إحضاَر أبناِئهِ القادمَ  إسرائیلَ  ُهْم لكي یرَاُهْم �لُّ  . وهكَذا، طلَب صموئیُل من �سَّ
ى س�عةً الذي یدعُوُه الرَّبُّ  ل�عرَف َمنْ  ُه ترَك األصغَر، دِه لكنَّ من أوال . فأحضَر �سَّ

في الحقوِل یرعى الغنَم. لكْن صموئیَل، عنَدَما  َداوَد، خارَج الصورِة. فهو ب�ساطةٍ 
. فقد نظَر تصدیِق المظهِر الخارجيِّ  ، وقَع في نفِس فخِّ رأَى االبَن األكبَر، ألَ�ابَ 

بِّ "إنَّ أمامَ  ، وقاَل في نفِسهِ ةٌ ملك�َّ  له هیئةٌ  ُه �انْت إلى طولِه و�بدُو أنَّ  َمس�َحُه".   الرَّ
بُّ  ا الرَّبُّ قاَل، "ال تنُظْر إَلى َمنَظرِِه ... ألنَّ اإلنساَن َینُظُر إَلى الَعیَنیِن، وأمَّ  لكْن الرَّ

خوِة. و�اَن علیِهْم في هؤالِء اإل نْ مِ  اأ��  فإنَُّه َینُظُر إَلى الَقلِب". ولم �ختْر الرَّبُّ 
بُّ َداودَ األصغِر،  ضاِر األخِ النها�ِة أْن یذهَبوا إلح  أنَّ  ، من الحقِل، وقد أوضَح الرَّ

 َهذَا هو المختاُر.
 د. دوج فولز —
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 )24-2صموئیل  2مملكة داود الثابتة (

 
 مع مملكِة َشاولَ  ِة و�ستمرُّ سفَر َصموئیَل یبدُأ بـتمهیِد َصموئیَل للملك�َّ  �عَد أْن رأیَنا ��َف أنَّ 

 الثابتُة. من أقساِم السفِر: مملكُة َداودَ  آخِر قسمٍ نتقَل إلى الساقطِة، علیَنا أْن ن

لكي �شرَح السبَب الذي ألجلِه رفَض  كَما رأیَنا، قاَم الكاتُب �التر�یِز على سقطاِت َشاولَ 

في سفِر  َة لَداودَ الصورَة التعر�ف�َّ  . لكْن �المقارنِة بذلَك، نجُد أنَّ شاوَل ونسَلُه من عرِش إسرائیلَ  الرَّبُّ 

ِة و�نجازاتِه، مثل انتصاراتِه في اإل�جاب�َّ  �ثیًرا �صفاِت َداودَ  . فهي تهتمُّ زاًنا �كثیرٍ یَل أكثُر اتِّ َصموئ

ِة الكبیرِة األخالق�َّ  �سقطاِت َداودَ  َها تعترُف أ�ًضا �صراحةٍ إنَّ  . إالَّ ضاعِه أماَم الرَّبِّ المعارِك واتِّ 

، ُ�ِصرُّ الكاتُب الرغِم من سقطاِت َداودَ على . لكْن، ئیلَ یتِه وعلى إسراو�المتاعِب التي أتَى بَها على ب

 ساَع ملكوِت الرَّبِّ تقوُد اتِّ  أسرُة َداودَ  ، سوَف تستمرُّ . و�سبِب نعمِة الرَّبِّ  أحسَن إلى َداودَ الرَّبَّ  على أنَّ 

 العالِم.  في �لِّ 

 ُ�عتبُر أطوَل قسمٍ  �عیدٍ  دٍّ . َهذَا إلى ح24-2َصموئیَل  2الثابتِة في  مملكِة َداودَ  نجُد سجلَّ 

 : سنواُت بر�اِت َداودَ . فهو ینقسُم إلى ثالثِة أقساٍم طو�لةٍ قسَمِینِ  لِ من أقساِم سفرَنا، وهو �كسُر نمَط أوَّ 

ُص ، وملخَّ 20-10 ات، سنواُت اللعناِت األخیرِة في اإلصحاح9-2 اتاألولى في اإلصحاح

 .24-21 اتصحاحفي اإل  َداودَ االمت�ازاِت الثابتِة لُملكِ 

 

ة ئآلهكو ( �سنواِت البر�اِت األولى ��َف  ُل القسُم الخاصُّ �سجِّ  ).9-2شصمئنف  2ئكٮد�ئ
. خالُل َهذِه في أورشل�مَ  ثمَّ  في حبرونَ  الً ، أوَّ �عَد موِت َشاولَ  إسرائیلَ  على �لِّ  ُرِفَع َداوُد �ملكٍ 

. أنجَز َداوُد العدیَد من للرَّبِّ  ألمانِة َداودَ  یَل �استجا�ةٍ  َداوَد و�سرائاإلصحاحاِت �ارَك الرَّبُّ 
 ، �اَن مساندُوهُ في إسرائیلَ  َداودَ  ضدَّ  دٍ الرغِم من وجوِد تمرُّ على . و االنتصاراِت على أعداِء إسرائیلَ 

 ألولى لَداودَ ذروُة سنواِت البر�اِت ا شاوَل و�یَتُه. و�انْت  �اَنوا �خدُمونَ  ى من �عِض َمنْ ، حتَّ یزداُدونَ 
 لَداودَ  اسَتمْع لَما قاَلُه الرَّبُّ  .ِة الثابتِة إلسرائیلَ َداوَد سوَف �كوُن رأَس العائلِة الملك�َّ  أنَّ  هي وعُد الرَّبِّ 

 :16: 7َصموئیَل  2في  ناَثانَ  من خالِل النبيِّ 
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صموئیل  2( إَلى األبدِ و�أَمُن َبیُتَك وَمملَكُتَك إَلى األبِد أماَمَك. ُ�رس�َُّك �كوُن ثاِبًتا 
7 :16(. 
 

 أنَّ  رسميٍّ  �شكلٍ  وعائلتِه، َ�ِعُد الرَّبُّ  الدائِم لَشاولَ  مع رفِض الرَّبِّ  م�اشرٍ  ُهَنا، في تناقضٍ 

 ةٌ حق�ق َهذهِ  أنَّ  َتینِ مرَّ  ُد الرَّبُّ سوَف �كوُن ثاِبًتا. �َما یؤ�ِّ  هُ �رس�َّ  وأنَّ  ومملكَتُه سوَف �أَمنُ  بیَت َداودَ 

 .�العبريِّ  )ַעד־עֹוָלם( ”عوالم عادَ “ –"إَلى األبِد"  ةٌ مستمرَّ 

عَنــُه،  َل الملــوُك أبنــاُء َداودَ ُه لــو تحــوَّ مــن أنَّــ َر الــرَّبُّ ، حــذَّ 7فــي اإلصــحاِح  آخــرَ  وفــي مكــانٍ 

�ـارَك  بُّ فـي سـبِي َیهـوَذا. لكـْن الـرَّ  مأسويٍّ  َق َهذَا التهدیُد �شكلٍ من الزمِن. وقد تحقَّ  سوَف �عاقُبُهْم لفترةٍ 

 النظِر عمَّا س�حدُث في المستقبِل. ، �غِضّ سوَف �ستمرُّ  ُ�قَطَع تماًما. بلْ  بیَتُه لنْ  َداوَد بوعِد أنَّ 

 

ة ئآلخندب ( ُل القسُم �عَد َهذِه السنواِت األولى من البر�اِت، �سجِّ  ).20-10شصمئنف  2ئككعضئ
َهذِه اإلصحاحاُت  .20-10َصموئیَل  2في  یرةِ اللعناِت األخ الثابتِة سنواتِ  الثاني من مملكِة َداودَ 

ُة الزَنا مع ِة: خط�َّ وسوِء استغاللِه لسلطتِه الملك�َّ  َها تحتوي على أسوِأ تجاوزاِت َداودَ تماًما ألنَّ  معروفةٌ 
بِن ِت ا َداوَد من خالِل مو . و�سبِب َهذِه التجاوزاِت لعَن الرَّبُّ يِّ ا الحثِّ ، أور�َّ وقتلُه لزوِج بثش�عَ  بثش�عَ 
 َر من أنَّ �اَن قْد حذَّ  ى وأنْ الصادقِة، حتَّ  لتو�ِة َداودَ  استجاَب أ�ًضا برحمةٍ  ِل. لكْن الرَّبُّ األوَّ  بثش�عَ 

ِة أمَّ  و�لُّ  عائلُة َداودَ  مْت تألَّ  بَهذَا �الفعِل. فقدْ  . وقد قَامَ ُهناَك متاعَب سوَف تأتي على مملكِة َداودَ 
ى ، حتَّ 25-24: 12َصموئیَل  2مع ذلَك، �َما نقرُأ في  تِه.�سبِب خطیَّ  اودَ على مداِر ح�اِة دَ  إسرائیلَ 

 . استمْع لَهذَا المقطِع:لَداودَ  وثابتةٍ  ةٍ مستمرَّ   لم �كسْر وعَدُه �ُساللةٍ ، الرَّبُّ في َهذَا الجزِء من ُملِك َداودَ 
 

، وأرَسَل بَیِد ناثاَن النَّبيِّ �َّهُ فَوَلَدِت [َبثَشَ�َع] ابًنا، فَدعا اسَمُه ُسَل�ماَن، والرَّبُّ أحَ 
بِّ » اَیدید�َّ «وَدعا اسَمُه   .)25-24: 12صموئیل  2( ِمْن أجِل الرَّ

 
، ناَثانَ  ". لكْن، من خالِل النبيِّ "رجُل سالمٍ  ومعَناهُ  البِن َداودَ  "سل�َماُن" �اَن االسَم الملكيَّ 

ُة مح�َّ  دْت ُه". أكَّ أح�َّ  "الرَّبَّ  "، ألنَّ حبوُب من یهوهَ "الما" ومعَناه "یدید�َّ  االسَم الشخصيَّ  أعطاَه الرَّبُّ 
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 .ونسلِه الملكيِّ  تجاَه َداودَ   سوَف تستمرُّ نعمَة الرَّبِّ  أنَّ  ُة لسل�مانَ الخاصَّ  الرَّبِّ 

 

ب ( ة ئكبئائ ثقئفئ  للسنواِت األولى لَداودَ  �عَد الوصِف اإل�جابيِّ  ).24-21شصمئنف  2ئإلزئ
لُملِك  ًصا لالستحقاقاِت الثابتةِ لمضطر�ِة، أعطَى �اتُب سفِر َصموئیَل لجمهورِه ملخَّ ِة اولسنواتِه األخیر 

" سفِر ِص اسَم "ملحقُ على َهذَا الملخَّ  ِر�نَ من المفسِّ  أطلَق العدیدُ . 24-21َصموئیَل  2في  َداودَ 
، وقد قاَم بترتیِبَها َداودَ لِك مُ  أثناءِ   فيمختلفةٍ  في أوقاتٍ  ُن األحداَث التي وقعْت َصموئیَل. وهو یتضمَّ 

 . �حسِب المواض�ِع ول�َس �حسِب الترتیِب الزمنيِّ 
 دْت أكَّ  ةً خاصَّ  إعالناتٍ  أعطَى من خالِل َداودَ  الرَّبَّ  في َهذِه اإلصحاحاِت، نعرُف أنَّ 

. عظ�مةً  تصاراتٍ ا انصنَعو  اظامً عِ   أ�ًضا محارَ�ینَ لساللتِه إلى األبِد. �َما أعطاَه الرَّبُّ  المستقبَل اآلمنَ 
ُة . َهذِه اإلنجازاُت اإل�جاب�َّ ِة إسرائیلَ أمَّ  ُعُه �الغفراِن والشفاِء لكلِّ �أتي تشفُّ  داوَد �ملكٍ  َن الرَّبُّ وقد عیَّ 

الرغِم من على للسفِر. ف لكي یترَك انط�اًعا دائًما على الجمهوِر األصليِّ  تظهُر في نها�ِة ُملِك َداودَ 
لم ُتفَقْد. لقد  االمت�ازاِت المرت�طَة �ُملِك َداودَ  إنَّ  ، إالَّ ا داوُد ونسلُه على إسرائیلَ  بهَ المتاعِب التي أتىَ 

ِبّ  أظهرْت  زاَل ُ�مكُن للملوِك األبراِر من  َة البر�اِت التي �اَن ماطواَل ح�اتِه نوع�َّ  تجاَه َداودَ  نعمُة الرَّ
: 22َصموئیَل  2سفِر َصموئیَل َهذَا الموضوَع في  اتبُ طرَح � .أْن �أَتوا بَها على إسرائیلَ  بیِت َداودَ 

 . ُهَنا، قاَل َداوُد َهذِه الكلماِت:51
 

ْحَمِة ِلَمِس�ِحِه، ِلَداُوَد َوَنْسِلِه ِإَلى اَألَبِد.  َماِنَح اْلَخالِص اْلَعِظ�ِم ِلَمِلِكِه َوَصاِنَع الرَّ
 )الح�اةِ  �تاِب  (ترجمةُ 

 
ُح َهذَا العدُد إلى  َل في بدا�اِت السفِر ثقَة  َك تذ�ُر أنَّ . لعلَّ 10: 2ئیَل َصمو  1ُیلمِّ الكاتَب سجَّ

 النصرةِ  لَمِلِكِه" و�عطاِئهِ  الِعزِّ   سوَف "َیدیُن أقاصَي األرِض" من خالِل إعطاِئهِ الرَّبَّ  في أنَّ  ةَ حنَّ 

  �أتي �خالصٍ الرَّبَّ  نَّ ِه إ�قول ةَ ، َداوُد �عكُس صدَى ثقِة حنَّ 51: 22َصموئیَل  2ُهَنا، في  لـَمس�ِحِه".

من خالِل االنتصاِر في المعارِك. وَهذَا الخالُص سوَف �أتي "لَمِلِكِه"  و�عني �ِه الخالَص  – عظ�مٍ 

. لقد عرََّف ةَ أ�عَد من تس�حِة حنَّ  خطوةً  ذهبْت  "َرحَمًة لَمس�ِحِه". لكْن تس�حَة َداودَ  عندَما ُ�ظِهُر الرَّبُّ 

َهذِه البر�اِت  ُهْم سوَف �ستقبُلونَ ُه "داُوُد وَنسُلُه". وقد صرََّح أنَّ ولرحمتِه على أنَّ  رَّبِّ الُمسَتقبَل لخالِص ال
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 "إَلى األبِد".

ُة عن البن�ِة والمحتوى لسفِر َصموئیَل إلى الملمِح الثانِي من تصم�مِه: تقوُد نظرُتَنا العامَّ 

 ؟األصليِّ  َر على جمهوِرهِ تأثیالهدُف الشامُل لكتاِبَنا. ��َف �اَن الكاتُب یرجُو ال

 

 الهدف الشامل
 

ال ُ�حَصى  �طوِل و�تعقیِد سفِر َصموئیَل، �كوُن لدیِهْم عددٌ  بتأل�ِف �تابٍ  ُفونَ عنَدَما �قوُم المؤلِّ 

ْم، والتأثیِر على ، وتغییِر سلو�هِ ْم �أمورٍ ائهِ �تَبُهْم بهدِف إخ�اِر ُقرَّ  ُمونَ من األهداِف. فُهْم ُ�صمِّ 

  أصغَر أجزاِء سفرَنا أثارْت لَهذِه القاعدِة. إنَّ  . وسفُر َصموئیَل ل�َس استثناءً مختلفةٍ  �طرقٍ  مْ هِ مشاعرِ 

. لكْن في األصليِّ  على ح�اِة جمهوِرهِ  لَها تداع�اتٌ  دِة التي �انْت عدًدا ال ُ�حَصى من المواض�ِع المحدَّ 

دٍ  شاملٍ  رِه مًعا تحَت هدفٍ ن سفم صغیرٍ  جزءٍ  الوقِت نفسِه، نسَج �اتُب سفِر َصموئیَل �لَّ  في  موحَّ

 ذهنِه.

 هُ لكْن في َهذِه السلسلِة، سوَف ُنعبُِّر عنْ  ،دةٍ متعدِّ  للكاتِب �طرقٍ  الشاملِ  �مكُن تلخ�ُص الهدفِ 

 على َهذَا النحِو:

 

ِبّ  عهدِ  في ذروَتهُ  إسرائیلَ  ُملكِ  انتقالُ  بلغَ  ك�فَ  َصموئیلَ  سفرِ  كاتبُ  شرحَ   معَ  الرَّ
ِبّ  ملكوتِ  في رجاَءهُ  إسرائیلُ  �ضعَ  ىحتَّ  ،َداودَ   .َداودَ  لبیتِ  العادلِ  الحكِم في الرَّ

 

َز ، ر�َّ . فمن ناح�ةٍ مزدوجٌ  هدفٌ  واسعٍ  ُص، �اَن لدى الكاتِب على نطاقٍ َهذَا الملخَّ  و�َما ُ�شیرُ 

أخَرى،  ناح�ةٍ  . ومنْ دَ َداو مع  ذروَتُه في عهِد الرَّبِّ  على الطر�قِة التي بَها بلَغ انتقاُل ُملِك إسرائیلَ 

 فهَم جاِنَبيْ  . لنحاولْ في الحكِم العادِل لبیِت َداودَ  كتَب لكي �ضَع إسرائیُل رجاَءُه في ملكوِت الرَّبِّ 

 هدِف الكاتِب.

 القرُن الذي قاَد ف�هِ  –" ، ُیبرُز سفُر َصموئیَل َما أطلقَنا علِ�ه "ذلَك العالمَ كَما قلَنا من قبلٍ 

األسِف، عبَر العهِد القد�ِم، �ثیًرا َما انحرَف  من زمِن الُقضاِة إلى زمِن المملكِة. لكْن معَ  ئیلَ إسرا الرَّبُّ 
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من أجلِه في الماضي. ولكونِه  الرَّبُّ  ُه �اَن ینسى َما قاَم �هِ ألنَّ  عن طرِق الرَّبِّ  القد�مُ  شعُب إسرائیلَ 

وُ�مكُن  للماضي، صادقٍ  تسجیلٍ  األصليِّ  هِ مهورِ �عرُف َهذَا األمَر، �اَن الكاتُب حر�ًصا على إعطاِء ج

 تماًما. االعتماُد علِ�هِ 

َل �لَّ ألْن نقوَل إنَّ  ل�َس ُهناَك احت�اجٌ   َما حدَث خالَل ُه �اَن من المستحیِل لكاتِبَنا أْن �سجِّ

في  ینَ رئ�سیِّ  دةٍ ِة. لَذا، فقد اختاَر التر�یَز على ح�اِة ثالثِة قانحَو الملك�َّ  من انتقاِل إسرائیلَ  قرنٍ 

َة لكي یثبَت الحق�قَة التار�خ�َّ  . وقد تناوَل ح�اَة هؤالِء الرجاِل الثالثةِ وَداودُ  َشاولُ و  : َصموئیلُ إسرائیلَ 

 .ِة إسرائیلَ َة ألمَّ الجوهر�َّ 

 في ذروَتَها تبلغُ  وَداودَ  األحداِث في ح�اِة َصموئیَل وَشاولَ  �لَّ  صَنا للهدِف، فأنَّ �حسِب ملخَّ 

 . �عهدِه مع َداودَ عندَما قاَم الرَّبُّ  إالَّ  تامٍّ  . فانتقاُل الُملِك لم �كتمْل �شكلٍ َداودَ  مع رَّبِّ ال عهدِ 

من  مرحلةٍ  أداَر �لَّ  الرَّبَّ  ُس أنَّ أخَرى شرحَنا �التفصیِل ��َف ُ�علُِّم الكتاُب المقدَّ  في سالسلَ 

. وأقاَم ِة في آدَم وُنوحٍ ال�شر�َّ  مع �لِّ  اعهودً  بُّ لرَّ . أقاَم اعلى األرِض من خالِل عهودٍ  ملكوِتهِ  مراحلِ 

انتهاِء السبِي،  ُه �عدَ أنب�اُء العهِد القد�ِم أنَّ  أَ . وقد تن�َّ موسى وَداودَ و في إبراه�َم  مع شعِب إسرائیلَ  اعهودً 

للزمِن  مناس�ةٌ  اتٌ له تأكید من َهذِه العهوِد �انْت  واحدٍ  عهًدا جدیًدا مع شع�ِه. �لُّ  سوَف �ق�ُم الرَّبُّ 

ُه �اَن أ�ًضا �قوُم نَّ إالعهوِد األقدِم مَنُه، فَ  �اَن �شتمُل على تدابیرِ  عهدٍ  �لَّ  فیَها. لَذا، �َما أنَّ  الذي تمَّ 

 .جدیدةٍ  العهوِد األقدِم مَنُه �طرقٍ  بتنفیِذ تدابیرِ 

َها �لُّ  . و�انْت الرَّبِّ  سانِ �سبِب إح وُحِفَظْت  عهوِد الرَّبِّ  �لُّ  أو �أخَرى، بدأْت  لكْن، �طر�قةٍ 

ِة فعلٍ ممتن�  اُب والًء �شر�� تتطلَّ  ُهناَك نتائَج من البر�اِت  أنَّ  َها عنْ �لُّ  . وقد �شفْت إلحساِن الرَّبِّ  ا، �ردَّ

  في حالِة الطاعِة ومن اللعناِت في حالِة العص�اِن.

 ، �انْت 17-1: 7َصموئیَل  2دَة في لوار ا َة ناَثانَ نبوَّ  على أنَّ  ُرونَ فُق المفسِّ ، یتَّ عامٍّ  بوجهٍ 

أي  – في العبريِّ  "بر�ت" )ְבִרית( –مصطلَح  . إنَّ عهَدُه مع َداودَ  المناس�َة التي صنَع فیَها الرَّبُّ 

في أوِج أعواِم بر�اتِه األولى، وهي  قاَل َهذِه الكلماِت لَداودَ  " ال �ظهُر في َهذَا المقطِع. لكْن ناَثانُ "عهدٌ 

. �اإلضافِة إلى ذلَك، �القرِب من نها�ِة سفِرَنا، أشاَر �اتُب مع َداودَ  َة لعهِد الرَّبِّ بیَر األساس�َّ لتداتمثُِّل ا

ِبّ  سفِر َصموئیَل بوضوحٍ  حیُث �قوُل َداوُد َهذِه  5: 23َصموئیَل  2اَستمْع إلى  .مع َداودَ  إلى عهِد الرَّ
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 الكلماِت:

 

: 23صموئیل  2( وَمحفوًظاتَقًنا في ُ�لِّ َشيٍء ا مُ وَضَع لي َعهًدا أبد�� [هللا] ألنَُّه 
5(. 

 
 "بر�ت عوالم" )עֹוָלם ְבִרית( –صنَع "َعهًدا أبد��ا" معُه  ُهَنا، الرَّبُّ   تعبیِر َداودَ على حدِّ 

 رةٍ �ع�اى �كوَن "َمحفوًظا" �التماِم. . َهذَا العهُد لن ینتهَي أبًدا. فهو "ُمتقًنا في ُ�لِّ َشيٍء" حتَّ �العبريِّ 

إلى األبِد. و�َما تشیُر أ�ًضا  أْن �حكَم بیَتُه على إسرائیلَ  �ضمنُ  داودَ  معَ  أخَرى، �اَن عهُد الرَّبِّ 

 .عنصًرا دائًما في ملكوِت الرَّبِّ  ُساللُة َداودَ  ، من َهذَا الوقِت فصاعًدا، أص�حْت 132و 89المزامیُر 

 

. جداً  جداً  مهمة داللة ءلفداا تار�خ في 7 صموئیل 2 في لداود هللا وعد داللة
 لتار�خ ملمح أول. عام �شكل الفداء تار�خ فهم في محوري  اصحاح ده االصحاح

 في ان. ب�قولوا ما زي  األول اإلنجیل بوضوح، 15: 3 تكو�ن في نشوفه الفداء
 إبراه�م مع شو�ة �عد بیوضح د الوعد. الح�ة رأس ها�سحق المرأة نسل من واحد

 شو�ة، �عد بیوضح. األرض ق�ائل جم�ع ف�ه هاتت�ارك مراه�إب والد من واحد ان
 ما لغا�ة. های�ان شو�ة �عد یهوذا س�ط من موسى، زي  نبي إسرائیل شعب من انه

 عهد وده. الداودي �العهد �سمى ما ده االصحاح في بنشوف داود وقت نوصل
 ابن ها�كون  ده المخلص ان. المخلص عن جدید ُ�عد ف�ه بنشوف جدًا، جداً  مهم
 ابن تشوف ما �ل. المقدس الكتاب في عاد�ة �لمة مش داود ابن و�لمة. داود
 ان ده االصحاح في داود بیوعد ور�نا الملك �ان داود. ُملك �لمة نفتكر الزم داود
 داود والد من واحد ففي. األبد إلى دي المملكة عرش العرش، على ها�جلس ابنه

 ابنه ابنه، انه ده االبن ب�سمي �هللا. داود عرش على األبد إلى الملك های�قى
 اللي وداود، هللا بین ما ده الداودي العهد في الملكي الُ�عد فبنشوف. شخص�اً 
 الشخص وهذا العهد هذا ف�ه �حقق ها اللي هو والده من واحد في ان ف�ه ب�قول

 المس�ح ابن داود. �سوع هو
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 شر�ف عاطف فه�م د. —
 

 ، لكْن الرَّبَّ على إسرائیلَ  دائمةٍ  حاكمةٍ  لُهْم �أسرةٍ  و�یتِه �إقامِتهِ  اودَ  إحساًنا لدَ لقد أظهَر الرَّبُّ 

ِبّ  لـبر�اتِ  ، �اَنوا ُعرضةً األمینَة. و�نت�جةٍ  طلَب أ�ًضا خدمَتُهمْ  عنَد  ْم ولـلعناِتهِ عنَد طاعِتهِ  الرَّ

، لعرِش َداودَ  ر�ثٍ ِل و ، أوَّ �سل�مانَ  والوصِف الخاِصّ  15-14: 7َصموئیَل  2اَستمْع إلى  ْم.عص�اِنهِ 

 :مع َداودَ  في عهِد الرَّبِّ 

 

�ُه �َقضیِب الّناِس و�َضَر�اِت َبني آَدَم. ولكن َرحَمتي ال ُتنَزُع ِمنُه �ما  إْن تَعوََّج أَؤدِّ
 .)15-14: 7صموئیل  2( َنَزعُتها ِمْن شاُوَل اّلذي أَزلُتُه ِمْن أماِمكَ 

 
. لكْن لألمانِة من ِقَبِل نسِل َداودَ  ِم �طلِب الرَّبِّ هتماعلى نفِس اال 132و 89تحتوي المزامیُر 

 ُب بیَت َداودَ ِة. سوَف ُیؤدِّ عنَدَما �قُع في الخط�َّ  ُب بیَت َداودَ سوَف یؤدِّ  الرَّبَّ  المقطِع نرى أنَّ  َهَذافي 

 . أعداِئهِ  نْ مِ  أخَرى، �متاعبَ  اِس و�َضَر�اِت َبني آَدَم"؛ أو �ع�ارةٍ "�َقضیِب النَّ 

ُهَنا، رحمَتُه "ال ُتنَزُع"  . �َما قاَل الرَّبُّ جدیدٌ  ، بدَأ زمنٌ مع َداودَ  ُه مع تأس�ِس عهِد الرَّبِّ إنَّ  إالَّ 

ِبّ  من بیِت َداودَ  ونسلِه من الجلوِس على  لَشاولَ  التامِّ  �َما نزَعَها "ِمْن شاُوَل". وهكَذا، رغم رفِض الرَّ

الرغِم من على . و أبًدا مع بیِت داودَ  ُه لن �فعَل نفَس الشيءِ أنَّ ًما ُه أوضَح تماإنَّ  ، إالَّ عرِش إسرائیلَ 

 أماَم الرَّبِّ  شعَب إسرائیلَ  ، سوَف تمثُِّل ساللُة َداودَ على إسرائیلَ  المتاعِب التي أتَى بَها َداوُد وأبناُؤهُ 

 إلى األبِد.

. ِة لمملكِة إسرائیلَ حلِة االنتقال�َّ للمر  �تتو�جٍ  مع َداودَ  ، عرَض الكاتُب عهَد الرَّبِّ كَما رأیَنا للتوِّ 

 في رجاَءهُ  إسرائیلُ  �ضعَ  َب َهذَا السفُر لكيهدفِه الشامِل. لقد ُ�تِ  إلى النصِف الثاني منْ  واآلَن لننتقلْ 

 .َداودَ  لبیتِ  ال�ارِّ  الحكمِ  في الرَّبِّ  ملكوتِ 

 

 �مكُنُه الوثوَق في ائیلَ إسر  من سفِر َصموئیَل هو أْن یبیَِّن أنَّ  كاَن الهدُف األدبيُّ 
 بیُت َداودَ  اي أتَى بهتالخ�انِة ال ِه، ورغمَ تالنظِر عن مشكال  ، �غِضّ النسِل الدواديِّ 
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ِبّ  . لقد أراَد �الكاتِب أْن یبیَِّن أنَّ إلى إسرائیلَ  لكي  داوَد و�یَتُه قْد اُختیروا من ِقَبِل الرَّ
 ُه �جُب على إسرائیلَ خالِل سفرِه، أنَّ  ، من�كوَنوا األسرَة الحاكمَة، و�التالي أْن یبیِّنَ 

 ِة.ى على الرغِم من فشِل الساللِة الداود�َّ ، حتَّ أْن یثَق في نسِل َداودَ 
 د. د�فید �ور�ا —
 

" "ذلَك العالمِ  �اتَب سفِر َصموئیَل �تَب عنْ  وقٍت سابٍق من َهذَا الدرِس أنَّ  نعرُف مُنذُ 

 �اَنوا �ع�ُشونَ  ". وسواءٌ مْ في "عالِمهِ  جُهَها جمهوُرُه األصليُّ یوا �اِت التيالماضِي لكي �خاطَب التحدِّ 

. خالُل َهذِه القروِن، سكَب واضحٌ  واحدٌ  ، �اَن ُهناَك أمرٌ المملكِة المنقسمِة أو السبِي ال�ابليِّ  أثناءِ  في

الصعو�اِت  منَ و اِم، نقساال . لقد عاَنوا منَ �سبِب خطا�ا بیِت َداودَ   العدیَد من اللعناِت على شعِ�هِ الرَّبُّ 

 و�یُت َداودَ  الهز�مِة في الحرِب. وفي نها�ِة األمِر، ُسِبَي شعُب الرَّبِّ  المرِض، ومنَ  منَ و ِة، االقتصاد�َّ 

 أرِض الموعِد. �عیًدا عنْ 

ْم أْن �فعَلوا؟ أیَن �جُب . ماَذا علیهِ عنَد قادِة إسرائیلَ  ةً هامَّ  َهذِه المتاعُب أسئلةً  أثارْت  وقدْ 

على  إشراًقا. واعتمَد آخُرونَ  أكثرَ  امٍ في أ�َّ  رجاءٍ  المساعدِة؟ وفقَد الكثیُر منُهْم �لَّ  ْم أْن ی�حَثوا عنْ لیهِ ع

 �اختصارٍ  – جدیدةٍ  ةٍ ملك�َّ  أخَرى، أو على ُأَسرٍ  مع أممٍ  أخَرى، أو على تحالفاتٍ  ْم، أو على آلهةٍ أنفِسهِ 

 ُهناَك إجا�ةً  سفِر َصموئیَل أصرَّ على أنَّ  لكْن �اتبُ ِط. الساق على بیِت َداودَ  إالَّ  شيءٍ  على أيِّ 

 .للرَّبِّ  مرض�ةً  واحدةً 

المتاعِب  الرغِم منَ على . الرَّبِّ  ملكوتِ  في رجاَءُهمْ ، لم �كْن علیِهْم أْن �فقَدوا ذي بدءٍ  �اد�َ 

 إنَّ  ، إالَّ رائیلَ ي إسف َهذَا األمَر صعً�ا على �ثیِر�نَ  والتي جعلْت  التي واجَهَها الجمهوُر األصليُّ 

 لن �فشَل. ملكوَت الرَّبِّ  على أنَّ  ةٍ ًدا و�شدَّ َد مجدَّ الكاتَب أكَّ 

ُس عنَدَما یؤسِّ  التار�َخ سوَف �صُل إلى مصیرِه النهائيِّ  أنَّ  منُذ األزمنِة القد�مِة، أعلَن الرَّبُّ 

في  موسى َهذَا االعتقاَد األساسيَّ  مَ خالِل الخدمِة األمینِة لل�شِر. وقد علَّ   األرِض منْ ُملَكُه على �لِّ 

مع آدَم. لكوَنِه صورَة ِهللا، ُ�لَِّف آدُم وحواُء �أْن �ملَئوا األرَض و�خضَعوَها، �أْن  عهِد الرَّبِّ  عنْ  روایِتهِ 

وا معجزَة جنَّ  لتكل�ِف. َا اتأكیَد َهذ ، أعاَد الرَّبُّ إلى العالِم أجمَع. وفي عهدِه مع ُنوحٍ  في عدنٍ  ِة الرَّبِّ �مدَّ

األمیِن الذي �ع�ُش في العالِم الساقِط هو أْن ُ�خِضَع األرَض  ُة شعِب الرَّبِّ لقد �اَن امت�اُز ومسئول�َّ 
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�اَن هو العائلُة الوحیدُة على  شعَب إسرائیلَ  أنَّ  ِه. في عهدِه مع إبراه�َم، أعلَن الرَّبُّ رِ و�مَألها �صوَ 

. وفي عهدِه مع َل العالُم إلى ملكوِت الرَّبِّ ِة لكي یتحوَّ شر�َّ ال� لكي تقوَد �اقي األرِض التي اُختیرْت 

َل الرَّبُّ  َهذِه  ووضَعُهْم في أرِض الموعِد. �انْت  ةٍ االثني عشَر إلى أمَّ  أس�اَط إسرائیلَ  موسى، حوَّ

ِبّ  الذي منُه سوَف �مدُّونَ  األرُض هي الوطُن األمُّ    معَ إلى أقصى األرِض. وفي عهدهِ  ملكوَت الرَّ

 ِة التي ستقوُد إسرائیَل نحَو هَذَا المصیِر العظ�ِم.بیَت األسرِة الملك�َّ  َس الرَّبُّ أسَّ  َداودَ 

 معَ  �صارُعونَ  في إسرائیلَ  لكْن عنَدَما �تَب �اتُب سفِر َصموئیَل �تاَ�ُه، �اَن الكثیُرونَ 

ِبّ  رةً مدمِّ  ناتٍ لع هُ یواجِ  . �اَن شعُب إسرائیلَ لَداودَ  اإل�ماِن في وعوِد الرَّبِّ  َهذِه  ، وقد جاءْت من الرَّ

َل �اتُب سفِر . لَذا فال عجَب أْن �سجِّ سوى بیِت َداودَ  آخرَ  شيءٍ  ل�َس من خالِل أيِّ  المتاعُب علِ�هِ 

ًدا إلى اَستمْع مجدَّ  .في مستقبِل ملكوِت الرَّبِّ  ةَ ِة لكتا�ِه، ثقَة حنَّ َصموئیَل في الصفحاِت االفتتاح�َّ 

 :10: 2َصموئیَل  1في  ةَ تس�حِة حنَّ 

 

بُّ َیدیُن أقاصَي األرِض،  بِّ َینَكِسروَن. ِمَن السماِء ُیرِعُد عَلیِهْم. الرَّ ُمخاِصمو الرَّ
 ).10: 2صموئیل  1( وُ�عطي ِعز�ا لَمِلِكِه، وَ�رَفُع َقرَن َمس�ِحهِ 

 
ِبّ  ةُ لم تفقْد حنَّ   لى َما �اَن �صنُعُه الرَّبُّ إ ْت على العالِم أجمَع. لقد نظر  الرجاَء في ُملِك الرَّ

 تعرُف أنَّ  َها �انْت في ذلَك ألنَّ  "الرَّبُّ َیدیُن أقاصَي األرِض وقد آمنْت  من أنَّ  واثَقةً  في أ�اِمَها و�انْت 

 .عظ�مةٍ  سوَف "ُ�عطي ِعز�ا لَمِلِكِه، وَ�رَفُع َقرَن َمس�ِحِه" من خالِل انتصاراتٍ  الرَّبَّ 

. فلم �كْن ةَ �اِع مثاِل حنَّ إلى اتِّ  سفِر َصموئیَل جمهوَرُه األصليَّ  اتبُ على مدى السفِر، دَعا �

تجدیُد  َها، �اَن على إسرائیلَ الرغِم مَن التجارِب التي �اَنوا یواجهونَ على ي عن الرجاِء. علیِهْم التخلِّ 

 .هِ س�حِ ، مالرَّبِّ  سوَف ینتشُر عبَر العالِم من خالِل َمِلكِ  ملكوَت الرَّبِّ  ْم في أنَّ ثقتهِ 

. �َما �صُفُه ا �كشُفُه السفُر عن َهذَا الرجاِء في ملكوِت الرَّبِّ هُناَك توص�ًفا جوهر��  نَّ أ إالَّ 

 لقد أصرَّ الكاتُب على أنَّ  .َداودَ  لبیتِ  العادلِ  حكمِ الفي  صَنا، �جُب أْن یوَضَع رجاُء إسرائیلَ ملخَّ 

  قْد أمَر أنَّ الرَّبَّ  من ذلَك هو أنَّ  ول�َس آخَر. لكْن األكثرُ  ودَ �اَن في بیِت َدا  المستقبليَّ ملكوَت الرَّبِّ 

 . لبیِت َداودَ َهَذا المستقبَل المجیَد س�كوُن في الحكِم ال�ارِّ 
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إلى زمِن  �اَن ذروَة انتقاِل إسرائیلَ  مع َداودَ  عهَد الرَّبِّ  قبِل، شرَح الكاتُب أنَّ  كَما أشرَنا منْ 

ْم ِلهِ ، ومهَما ذهُبوا �عیًدا في تحوُّ ُه مهَما �اَن َما س�فعُلُه أبناُء َداودَ العهُد مبدَأ أنَّ  ذاَ َس هَ ِة. وقد أسَّ الملك�َّ 

أخَرى. عنَدَما نضُع نصَب أعینَنا حجَم المتاعِب  �أسرةٍ   لن �ستبدَل أسرَة َداودَ الرَّبَّ  نَّ إ، فعن الرَّبِّ 

، نفهُم السبَب الذي ألجلِه �اَن ِر للجمهوِر األصليِّ اآلخالواحِد تلَو  بَتَها سقطاُت أبناِء َداودَ التي سبَّ 

 ى األكثِر أمانةٍ ، حتَّ في إسرائیلَ  شخصٍ  َد على َهذِه القناعِة. فك�َف ُ�مكُن أليِّ على الكاتِب أْن �شدِّ 

اِء  قضسوى المز�ِد من األلِم تحتَ  شيءٍ  ستقوُدُهْم إلى أيِّ  ةَ َهذِه األسرَة الملك�َّ  منُهْم، أْن یؤمَن أنَّ 

 إسرائیَل ال �جُب أْن یلجَأ إلى ملوِك األمِم األخَرى  سفِر َصموئیَل أصرَّ على أنَّ  ؟ لكْن �اتبُ الرَّبِّ 

ال أبناَء  – داخَل إسرائیلَ  آخِر�نَ  ى إلى ملوكٍ أْن یلجَأ حتَّ  و�خدَم آلهَتَها. لم �كْن �جُب على إسرائیلَ 

 منْ  الملوَك الذین �أُتونَ  إالَّ  شخصٍ  أيَّ َة، وال مملكَة الشمال�َّ ا الالذین حكَمو  ، وال الملوَك الكثیرِ�نَ َشاولَ 

 .بیِت َداودَ 

على شع�ِه  سوَف �سكُب بر�اِتهِ  الرَّبَّ  لم تكْن تعني أنَّ  في ساللِة َداودَ  �التأكیِد َهذِه الثقةُ 

أوضَح �اتُب  لقدْ  ال. . �التأكیدِ من بیِت َداودَ  ملكٍ  أيِّ  و�نشُر ملكوَتُه إلى أقصى األرِض من خاللِ 

. بْل وأكثُر من ذلَك،  عنَدَما اخترَق ناموَس الرَّبِّ َداوَد نفَسُه وقَع تحَت لعناِت الرَّبِّ  سفِر َصموئیَل أنَّ 

علیِهْم �سبِب  أتْت   متاعَب المملكِة المنقسمِة والسبيِ أنَّ  �عرُفونَ  كاَن الكاتُب وجمهوُرُه األصليُّ 

یت�ُع وصا�ا  لَداودَ  ابنٌ  وأْن �أتَي في إسرائیلَ  بدَّ  ُه الفقد أصرَّ الكاتُب على أنَّ ا، . لذَ سقطاِت أبناِء َداودَ 

 2في  اَستمْع إلى الطر�قِة التي أعلَن بَها الكاتُب عن رجاِء إسرائیلَ  .�الِبرِّ س�حكُم  لداودَ  ابنٌ  – الرَّبِّ 

 األخیرِة": . نقرُأ َهذَا في "كلماِت َداودَ 5-3: 23َصموئیَل 

 

 إلُه إسرائیَل. إَليَّ تكلََّم َصخَرُة إسرائیَل: إذا تَسلََّط عَلى الّناِس �ارٌّ یَتَسلَُّط �َخْوِف قالَ 
مُس. �ُعشٍب ِمَن األرِض في ص�اٍح َصحٍو  ِهللا، و�نوِر الّص�اِح إذا أشَرَقِت الشَّ

أبد��ا ُمتَقًنا في  هًداُمضيٍء ِغبَّ الَمَطِر. أل�س هكذا َبیتي ِعنَد ِهللا؟ ألنَُّه وَضَع لي عَ 
 .)5-3: 23صموئیل  2( ُكلِّ َشيٍء وَمحفوًظا

 

. بْل ف�َما س�قوُل. فَهذِه الكلماُت لم تكْن رأَ�ُه الشخصيَّ  عن ثقِتهِ  مةٍ ُهَنا، بدَأ َداوُد �مقدِّ 
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جُب أْن َل �إسرائی داوُد في إعالِن أنَّ  "إلُه إسرائیَل"، "َصخَرُة إسرائیَل". واستمرَّ  منْ  �األحرى أتْت 

�اِح"  علیِهْم. �حسِب تعبیرِه، س�كوُن َهَذا الملُك "كنوِر الصَّ سوَف �أتي ببر�اِت الرَّبِّ  �شتاَق إلى ملكٍ 

في السماِء، ومثُل  " عنَدَما ال تكوُن ُهناَك ُسُحبٌ من الظالِم، مثل الشمِس "إذا أشَرَقْت  طو�لٍ  �عَد لیلٍ 

�مكُنُهْم أْن �جَدوا مَثل َهذَا الملِك؟ أجاَب َداوُد: "أل�َس هكذا  وأینَ ُر. "الَمَطِر" الذي �جعُل الن�اتاِت تزده

 َعهًدا أبد��ا". لي َبیتي ِعنَد ِهللا؟ ألنَُّه وَضعَ 

 على إسرائیلَ  تكْن ُهناَك احتماالُت أْن تأتي بر�اُت الرَّبِّ  ، لمْ الدائِم مع َداودَ  �سبِب عهِد الرَّبِّ 

. �اَن ُهناَك عن بیِت َداودَ  لٍ ممثِّ  ِد أيِّ َهذِه البر�اِت لن تأتَي من خالِل مجرَّ كْن . ل�عیًدا عن بیِت َداودَ 

�مكُنُه أْن �قوَد إسرائیَل للخروِج من ألمِه وللدخوِل إلى بر�اِت  من الملوِك من بیِت َداودَ  واحدٌ  نوعٌ 

�مكُنُه  �ارٌّ  َسلَُّط �َخْوِف ِهللا". فَقط ملكٌ یتَ  اِس �ارٌّ َط "عَلى النَّ ، �جُب أْن یتسلَّ . �حسِب تعبیِر َداودَ الرَّبِّ 

الرجاَء الوحیَد الذي �اَن لدى إسرائیَل  ًدا. لَذا، فإنَّ مجدَّ  رحمِة الرَّبِّ  إلى عجائبِ  أْن �أتَي �إسرائیلَ 

 .لَداودَ  هو حكُم االبِن ال�ارِّ  ببر�اِتهِ  لكي �ف�َض الرَّبُّ 

 ِة وتصم�مِ خلف�َّ  سفِر َصموئیَل �عَض الجوانِب منْ عن  متَناى اآلَن في مقدِّ لقد فحصَنا حتَّ 

 لسفِر َصموئیَل. السفِر. سوَف ننتقُل اآلَن إلى الموضوِع الثالِث من درسَنا: التطبیُق المس�حيُّ 

 

 التطبیق المس�حي
 

تحَت  هِ �ِ ُم فیتألَّ  القد�مُ  كَما رأیَنا، �تَب �اتُب سفِر َصموئیَل �تاَ�ُه في وقٍت �اَن شعُب إسرائیلَ 

َم سفَرُه في . وقد صمَّ السبِي ال�ابليِّ  أثناءِ  في ا خالُل فترِة المملكِة المنقسمِة أوإمَّ  – قضاِء الرَّبِّ 

ِة. �التأكیِد الملك�َّ  الشعَب إلى أْن �ضَعوا رجاَءُهْم في عائلِة َداودَ  ى یرشَد قادُة إسرائیلَ األساِس حتَّ 

سفرِه. لكْن في أغلِب األح�اِن، عنَدَما یبدُأ  مالمحِ  الكثیِر منْ هِم فتساعُدَنا معرفُة هدِف الكاتِب على 

 صعو�ةً  ُهْم �جُدونَ نَّ إ لسفِر َصموئیَل، فجاِه األصليِّ في التر�یِز على االتِّ  الً ِس أوَّ دارسو الكتاِب المقدَّ 

تلموا السفَر ن اسیعن ظروِف الذ مختلفةٍ  . فنحُن نع�ُش في ظروفٍ ْم المس�حيِّ في تطب�قِه على إ�ماِنهِ 

اآلَن في  منتشرٌ  من خالِل العهِد الجدیِد في المس�ِح. وشعُب الرَّبِّ  �الرَّبِّ  في البدا�ِة. ونحُن مرت�ُطونَ 
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ِق علیَنا رُ الطُ  ُة سفِر َصموئیَل �النس�ِة لَنا؟ �مؤمني العهِد الجدیِد، أيُّ أمِم األرِض. فَما هي أهم�َّ  كلِّ 

 فِر َصموئیَل؟ا سنَ أْن نسلَكَها عنَد تطب�قِ 

 لسفِر َصموئیَل. لكْن َهذِه األسئلِة حوَل التطبیِق المس�حيِّ  نْ لإلجا�ِة ع دةٌ متعدِّ  ُهناَك طرقٌ 

للسفِر �إ�ماِنَنا في العهِد  المعنَى األصليَّ  فَقط یر�طانِ  ِینِ �تابیَّ  بذ�ِر تعل�َمِینِ  لن �سمَح لَنا إالَّ  الوقتُ 

ِة، وثانً�ا، سوَف ننظُر في مبدِأ بـالعهوِد اإلله�َّ  الخاصَّ  مبدَأ الكتابيَّ  اللُ ، سوَف نتناو الً الجدیِد. أوَّ 

 ِة.بـالعهوِد اإلله�َّ  . فلنبدأْ ملكوِت الرَّبِّ 

 
اإللھیَّة العھود  
 

 ةٍ إله�َّ  عهودٍ  �اتَب سفِر َصموئیَل �اَن ُمطَّلًعا على خمِسةِ  ذ�رَنا في بدا�ِة َهذَا الدرِس أنَّ 

 في آَدمَ  ةِ ال�شر�َّ   مع �لِّ . وهي عهوُد الرَّبِّ َسَها �الفعِل في التار�ِخ الكتابيِّ قْد أسَّ  بُّ الرَّ  �انَ  ةٍ رئ�س�َّ 

 أنب�اَء إسرائیلَ  �أنَّ  . �َما �اَن على درا�ةٍ موسى وَداودَ و في إبراهِ�َم  مع إسرائیلَ  ةُ الخاصَّ  وعهودهُ  وُنوحٍ 

. وعادًة َما مع شع�ِه �عَد نها�ِة سبِي إسرائیلَ  بُّ الرَّ  سوَف �صنُعهُ  تجدیدٍ  عهدُ  – آخرَ  أوا �عهدٍ تن�َّ 

المملكِة  أثناءِ   في�اَن مذ�وًرا �صراحةٍ  "العهِد الجدیِد". َهذَا العهُد المستقبليُّ  نصُف َهَذا العهَد بـ

 25: 34، وحزقَ�الَ  ،10: 54مثل إشعَ�اَء  وأ�ًضا الحًقا في مقاطعَ  ،18: 2 المنقسمِة في ُهوشعَ 

 .26 :37و

 

 )7-1صموئیل  1( تمهید صموئیل للملك�َّة

 

 ". لكْن الكاتبُ ال �ستخدُم �لمَة "عهدٍ  –ِة للملك�َّ  تمهیُد صموئیلَ –ُل من َصموئیَل القسُم األوَّ 

َم �لَّ  مع موسى على جبِل  من أحداِث َهذَا القسِم على نفِس أساِس العهِد الذي أقاَمُه الرَّبُّ  حدثٍ  قدَّ

تع�ُش في  ةٍ �أمَّ  تجاَه إسرائیلَ  اِت إحساِن الرَّبِّ َز عهُد موسى على دینام�ك�َّ ، ر�َّ . �اختصارٍ سیناءَ 

ُح متطلِّ  ِة وذلَك �حسِب ناموِس موسى. �َما  �النس�ِة لألمَّ �اِت الوالِء ال�شريِّ أرِض الموعِد. وهو یوضِّ

 ْم.ْم وطاعِتهِ ا على عص�اِنهِ رد�  ةِ سوَف تأتي على األمَّ  و�ر�اتٍ  یلفُت االنت�اَه إلى النتائِج من لعناتٍ 
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على  خاّصٍ  َز الكاتُب �شكلٍ ، في تمهیِد َصموئیَل للملكّ�ِة، ر�َّ الحقةٍ  و�َما سنرى في دروسٍ 

ناموِس َد أ�ًضا على مع�اِر . �َما أكَّ الجدیدَ   في رفعِه لصموئیَل ل�كوَن قائَد إسرائیلَ إحساِن الرَّبِّ 

 ُق بنظِم موسى في الع�ادِة. وقد أوضَح النتائَج من لعناتٍ ا یتعلَّ ف�مَ  و�األخِصّ  للـوالِء ال�شريِّ  موسى

على أسرِة عالي  لعناُت الرَّبِّ  �سبِب عص�اِن أو طاعِة َهذِه المعاییِر. وشرَح ��َف وقعْت  و�ر�اتٍ 

 ��َف أتْت ًضا �. �َما أوضَح أِة إسرائیلَ على أمَّ  ْم َهذَا أتَى بلعناتٍ عص�اَنهُ  ْم و��َف أنَّ �سبِب عص�اِنهِ 

 أفعاَلهَما قادْت  وَصموئیَل �سبِب طاعِتهَما لنظِم موسى في الع�ادِة و��َف أنَّ  ةَ على حنَّ  بر�اُت الرَّبِّ 

 .إلى جلِب البر�اِت على إسرائیلَ 

 

 )1صموئیل  2 -8صموئیل  1مملكة شاول الساقطة (

 

سى في القسِم الثاني من سفرِه ع مو م �اإلضافِة إلى ذلَك، استنَد أ�ًضا الكاتُب إلى عهِد الرَّبِّ 

في الدروِس الالحقِة، في َهذَا القسِم من السفِر،  أوسعَ  . �َما سنناقُش �شكلٍ الساقطةُ  مملكُة َشاولَ  –

. وأوسَع الكاتُب تر�یَزُه �كوُن لُهْم ملكٌ  ْم �أنْ هِ اُهْم طلبتِ أظهَر إلسرائیَل إحساًنا من خالِل منحِه إ�َّ  الرَّبُّ 

 ُه ضدَّ ، لكْن أ�ًضا نظمُ الع�ادةِ  لكي تشمَل، ل�َس فقَط نظُم موسى في  الوالِء ال�شريِّ �اتِ على متطلِّ 

�سبِب عص�انِه  َشاولَ   ضدَّ . ُهَنا، أعلَن الكاتُب لعناِت الرَّبِّ ِة في إسرائیلَ سوِء استخداِم السلطِة الملك�َّ 

. �َما ألقى الضوَء أ�ًضا على إسرائیلَ على  إلى جلِب لعناتٍ  أفعاُل َشاولَ  َن ��َف قادْت السافِر ودوَّ 

على  إلى جلِب بر�اتٍ  أفعاُل َداودَ  ضعِة ووصَف ��َف قادْت من أجِل طاعتِه المتَّ  لَداودَ  بر�اِت الرَّبِّ 

 .ِة إسرائیلَ أمَّ 

 

 )24-2صموئیل  2( مملكة داود الثابتة

 

قى الكاتُب الضوَء على عهِد أل – الثابتةُ  مملكُة َداودَ  –في القسِم الثالِث من سفِر َصموئیَل 

 ةَ المر�ز�َّ موسى لكي یبیَِّن  اِت عهدِه معَ ترتیَب دینام�ك�َّ  . في َهذَا العهِد، أعاَد الرَّبُّ مع َداودَ  الرَّبِّ 
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 في دروِسَنا القادمِة، لفَت الكاتُب االنت�اَه إلى أنَّ  أكثرَ  . �َما سنرى بوضوحٍ وساللِتهِ  الجدیدَة لَداودَ 

، تأكیدٍ  . �كلِّ على إسرائیلَ  دائمةٍ  حاكمةٍ  �أسرةٍ  بتأس�ِس بیِت َداودَ  َر إحساًنا �بیًرا إلسرائیلَ أظه الرَّبَّ 

ِة �الع�ادِة و�المملكِة. ُق بنظمِه الخاصَّ ف�َما یتعلَّ  ةً ، خاصَّ معاییُر ناموِس موسى َما تزاُل سار�ةً  كانْت 

 في نظِم موسى للع�ادِة وفي قیودِه ضدَّ  الِء ال�شريِّ الو  �اتِ الكاتُب في تر�یزِه على متطلِّ  وهَكذا، استمرَّ 

 �عمقٍ  أثَّرْت  إلسرائیلَ  دائمةٍ  حاكمةٍ  �أسرةٍ  لبیِت َداودَ  الرَّبِّ  ِة. لكْن تأس�ُس سوِء استخداِم السلطِة الملك�َّ 

و�یتُه �مثُِّل أس�اَط وُد انتائَج عهدِه. منُذ َهذَا الزمِن فصاعًدا، �اَن د على الطر�قِة التي طبََّق بَها الرَّبُّ 

اللعناُت والبر�اُت التي �ستقبُلَها إسرائیُل  لذلِك، اعتمدْت  . و�نت�جةٍ َها أماَم الرَّبِّ إسرائیَل االثني عشَر �لِّ 

 .على عص�اِن وطاعِة بیِت َداودَ  ةٍ �شدَّ 

بیَن  ةً أساس�َّ  ا�طاتٍ  تر مُ تقدِّ  َداودَ  موسى ومعَ  معَ  اِت عهوِد الرَّبِّ اهتماَم الكاتِب بدینام�ك�َّ  إنَّ 

أخَرى، لكْن  في سالسلَ  أكثرَ  . لقد شرَحَنا َهذِه الترا�طاِت بتفاصیلَ سفِر َصموئیَل واإل�ماِن المس�حيِّ 

اِت عهوِد العهِد الجدیِد، �عیُد العهُد الجدیُد ترتیَب دینام�ك�َّ  َها ُهَنا سوَف �فیُدَنا. �حسِب تعال�مِ تلخ�ُص 

 . �صفِتهِ الذي یلعُ�ُه �سوُع في التار�ِخ الكتابيِّ  الِل التر�یِز على الدوِر الخاِصّ من خ رةِ الم�كِّ  الرَّبِّ 

لشع�ِه في زمِن  ، ف�سوُع هو البرهاُن على أعظِم إحساناِت الرَّبِّ لعرِش َداودَ  ال�ارَّ  األخیرَ  الور�ثَ 

الِل ح�اِة آالمِه وموتِه على من خ الوالِء ال�شريِّ  معاییرِ  َم �سوُع �لَّ االضطرا�اِت الرهی�ِة. لقد تمَّ 

 .وصعوِدهِ  من ِقَبِل اآلِب في ق�امِتهِ  ةً أبد�َّ  الصلیِب. و�فضِل طاعتِه الكاملِة، استقبَل �سوُع بر�اتٍ 

 

وعد عظ�م ورائع وله أهم�ة �برى ألنه ب�شكل تار�خ  7 :2وعد هللا لداود في 
ل. قاله: "أنت مش له�كاالفداء �عد ذلك. ب�ساطة، هللا وعد داود �ابن هایبني 

هتبني اله�كل، ابني هایبني اله�كل". فهو وعد أوًال �سل�مان الذي أتى من داود 
و�نى اله�كل، ولكن في نفس الوقت هو وعد �من هو أعظم من سل�مان. فهذا 
الوعد بینظر إلى �سوع المس�ح الذي أتى من نسل داود والذي یبنى اله�كل 

شعب هللا، الكن�سة، العهد الجدید ب�سمینا  ه�كل األعظم، ل�س ه�كل حجارة ولكن
"ه�كل هللا"، وأن هللا �سكن فینا. فالذي یبني هذا اله�كل هو سل�مان األعظم، هو 

و�مان في الوعد هللا وعد داود �مملكة أبد�ة. فك�ف تكون مملكة أبد�ة  ابن داود.
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اود وقام سل دنإال إذا أتى ملك له صفة األبد�ة! وهذا هو �سوع المس�ح جاء من 
وعد �عید  7وئیل مص 2من األموات و�ملك على مملكة داود لألبد. فإذًا الوعد في 

المدى و��شكل �اقي العهد القد�م و��شكل منظور العهد الجدید، اللي بیذ�ر �ذا 
 2و، 1مرة في أماكن محور�ة أن �سوع المس�ح جاء من نسل داود: روم�ة 

لي موجودة في متى وفي لوقا. اهتم ب الس، وط�عًا في سالسل الن2ت�موثاوس 
، �سبب الوعد 7صموئیل  2ُكتاب الوحي �أن یر�طوا �سوع المس�ح بداود �سبب 

 العظ�م الموجود هناك.
 ق. د. عماد عزمي م�خائیل —
 

، َصموئیَل، ِة لقادِة إسرائیلَ المحور�َّ  ةِ وهكَذا، تماًما �َما اعترَف سفُر َصموئیَل �األدواِر العهد�َّ 

ُه الوس�ُط الكامُل للعهِد الجدیِد. �عطي سفُر على أنَّ  ، �جُب علیَنا نحُن أْن نعترَف ب�سوعَ ، وَداودَ اولَ شَ و 

. لكْن للوالِء ال�شريِّ  �اِت الرَّبِّ الذین عَصوا والذین أطاَعوا متطلِّ  لقادِة إسرائیلَ  عدیدةً  َصموئیَل أمثلةً 

 للعص�اِن في سفِر َصموئیَل. بْل وعالوةً  مثالٍ  مع �لِّ  تامٍّ  العظ�ِم، �قُف �سوُع في تناقضٍ  َدوادَ  كابنِ 

للطاعِة في سفِر َصموئیَل.  مثالٍ  �لَّ  یتجاوُز �مراحلَ  الذي ل�َس له مثیلٌ  �ماَل �سوعَ  على ذلَك، فإنَّ 

 ُع �لَّ �سو  سوَف ُ�خلُِّص  تأكیدٍ  . �كلِّ رجاِئَنا في �سوعَ  لَهذَا السبِب یدعُوَنا العهُد الجدیُد إلى وضِع �لِّ 

 . �َما س�منُح �سوُع �لَّ في القضاِء النهائيِّ  ِة التي سوَف �سكُبَها الرَّبُّ من اللعناِت األبد�َّ  حق�قيٍّ  مؤمنٍ 

 .في القضاِء النهائيِّ  َة التي سوَف �منُحَها الرَّبُّ البر�اِت األبد�َّ  حق�قيٍّ  مؤمنٍ 

ِة في الح�اِة الیوم�َّ  اِت عهوِد الرَّبِّ م�ك�َّ دینا �اإلضافِة إلى ذلَك، �شیُر أ�ًضا سفُر َصموئیَل إلى

اُت العهِد ، �شرُح العهُد الجدیُد ��َف تنطبُق دینام�ك�َّ مماثلةٍ  قد�ِم. و�طر�قةٍ من الشعِب ال إسرائیليٍّ  لكلِّ 

حساناِت إل ارٍ هإظ في المجِد، ُیذ�ِّرَنا �لُّ  ِة ألت�اِع المس�ِح. قبَل عودِة المس�حِ الجدیِد على الح�اِة الیوم�َّ 

�اِت متطلِّ  . و�لُّ إحساناتِه لكن�سِتهِ   تجاَه شع�ِه في سفِر َصموئیَل �الطرِق التي ُ�ظِهُر بَها الرَّبُّ الرَّبِّ 

لَما  للرَّبِّ  ممتنةٍ  ُ�ُه منَّا العهُد الجدیُد من إظهاِر أمانةٍ في سفِر َصموئیَل تذ�ِّرَنا �َما یتطلَّ  الوالِء ال�شريِّ 

ُل سفُر َصموئیَل لعناتٍ  ةٍ  مرَّ في المس�ح. وفي �لِّ َنا صنَعُه ألجلِ  على  أتْت  تةً مؤقَّ  و�ر�اتٍ  �سجِّ

لتأدیِب  تةً مؤقَّ  التي ال مثیَل لَها، �سكُب لعناتٍ  المس�َح، في حكمِتهِ  إسرائیَل، ُ�مكنَنا أْن نرى ��َف أنَّ 
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سفِر َصموئیَل في ضوِء تعال�ِم العهِد ا لنَ . لَذا، فعنَد دراستِ لمكافأِة �ن�سِتهِ  تةً مؤقَّ  كن�ستِه و�ر�اتٍ 

 ِة.لتطب�قِه على ح�اِتَنا الیوم�َّ  واسعةٌ  ، �كوُن لدیَنا فرٌص الجدیدِ 

ِة. �سبِب تر�یزِه على العهوِد اإلله�َّ  �بیرٍ  إلى حدٍّ  لسفِر َصموئیَل ممكنٌ  التطبیَق المس�حيَّ  إنَّ 

�ساعُدَنا في تطبیِق َهذَا السفِر على ح�اِتَنا  بِّ الرَّ  موضوَع ملكوتِ  لكْن علیَنا أ�ًضا أْن نرى ��َف أنَّ 

 الیوَم.

 
 ملكوت هللا

 
َل �اتُب سفِر َصموئیَل �لَّ   من جوانِب �تا�ِه من خالِل هدفٍ  جانبٍ  كَما سبَق وقلَنا، لقد شكَّ

 َداودَ یِت بمن خالِل ُحكِم  في ذهنِه. لقد دعا إسرائیَل إلى الرجاِء في انتشاِر ملكوِت الرَّبِّ  شاملٍ 

 ِة انتشاِر ملكوِت الرَِّبّ مدى أهم�َّ  المعاصِر�نَ  ینَ المس�حیِّ  منَ  �ثیرٍ  ، غاَب عنْ أسفٍ  . لكْن �كلِّ ال�ارِّ 

ِة في في تطبیِق َهَذَا الموضوِع الشدیِد األهم�َّ  لدیَنا صعو�ةٌ  . وهكَذا، أص�حْت في اإل�ماِن المس�حيِّ 

ِل جعَلوا المس�َح ورسَلُه وأنب�اَءُه في القرِن األوَّ  هو أنَّ  الواقعُ  لكنْ  ِة.سفِر َصموئیَل على ح�اِتَنا الخاصَّ 

. بْل على أبًدا الرجاَء في ملكوِت الرَّبِّ  إ�ماَن العهِد الجدیِد ال �طرحُ  أمًرا واحًدا شدیَد الوضوِح: إنَّ 

َك �ه أماَم لذي تمسَّ َل ایرجاَء �اتِب سفِر َصموئ ضُح تماًما أنَّ العكِس تماًما، في العهِد الجدیِد یتَّ 

 .ُق في ملكوِت المس�حِ یتحقَّ  جمهورِه األصليِّ 

بیَن  ، علیَنا أْن نضَع في اعت�اِرَنا َما حدَث في إسرائیلَ حق�قيٌّ  َهذَا أمرٌ  لكي نرى ��َف أنَّ 

ُه في أنَّ  ا�َّ ر اِم، وعزَرا، وحجي وز�زمِن سفِر َصموئیَل وعصِر العهِد الجدیِد. تخبُرَنا أسفاُر أخ�اِر األ�َّ 

من �ابَل إلى أورشل�َم. و�اَنوا �حمُلون  جم�ِع أس�اِط إسرائیلَ  عنْ  ُلونَ عاَد ممثِّ  ق.م.538حوالَي عاِم 

 ونشِرَها. لكْن نفَس َهذِه األسفاِر ، َزر�اِبَل، سوَف �قوُدُهْم في بناِء مملكِة الرَّبِّ ابَن َداودَ  رجاًء �بیًرا أنَّ 

. ف�عَد �عِض اإلنجازاِت األوَّ  ِبلَ ا َزر�نَّ إ تقوُل بوضوحٍ  ِة تحَت ق�ادتِه، ال ل�َّ فشَل في أْن َ�حكَم �الِبرِّ

لذلَك،  ، و�نت�جةٍ ِل �عیًدا عن الرَّبِّ في التحوُّ  شعُب إسرائیلَ  عنُه. لقد استمرَّ  آخرَ  شيءٍ  �أيِّ  ُنخَبرُ 

خارَج أرِض الموعِد، والقلیُل منُهْم الذي وا قَ �  المز�َد من اللعناِت علیِهْم. معظُم شعِب الرَّبِّ سكَب الرَّبُّ 



 مقدمة لسفر صموئیل :ولالدرس األ                          سفر صموئیل

 

37 
 http://arabic.thirdmill.org للحصول على فیدیوهات وموارد أخرى قم بز�ارة موقع خدمات األلفّ�ة الثالثة

 

، ونَ ، حكَم ال�ابلیُّ قرونٍ  خمسةِ  منْ  فِة. ألكثرَ وآلهِتَها المز�َّ  غر��ةٍ  عاَد عانى تحَت طغ�اِن أممٍ 

ُة كممل واقتر�ْت  لَداودَ  �ارٍّ  ابنٍ  . ولم �ظهْر أيُّ على شعِب الرَّبِّ  ، والروَمانُ الیوَنانُ و الفرُس، و ، ونَ المادیُّ و 

 على وجِه األرِض. من االختفاِء منْ  لرَّبِّ ا

. وا یؤمُنونَ الذین استمرَّ  ینَ من اإلسرائیلیِّ  ةٌ َهذِه القروِن، �اَن ُهناَك دائًما �ق�َّ  لكْن، على َمرِّ �لِّ 

ِل مراح منْ  مرحلةٍ  ُه في األزمنِة األخیرِة، في آخرَ أنَّ  وعَد من خالِل أنب�اِئهِ  الرَّبَّ  أنَّ  كاَنوا �عرُفونَ 

 ِة، والرَّبُّ الخط�َّ  ا عنْ ُر نهائ��  سوَف �كفِّ . وَهذَا االبُن ال�ارُّ ا لَداودَ التار�ِخ، سوَف یرسُل لُهْم ابًنا �ار� 

عبَر  سوَف ینشُر ملكوَت الرَّبِّ  عرِش َداودَ  أب�ِه. ومنْ  َداودَ  سوَف یرفُعُه لكي �جلَس على �رسيِّ 

 ِة.بر�اِت األبد�َّ و�ال العالِم أجمَع وسوَف �أتي �القضاءِ 

ِبّ  الخبُر السارُّ  –، َهذَا الوعُد هو في قلِب �شارِة اإلنجیِل  تأكیدٍ و�كلِّ  . في المس�حِ  لملكوِت الرَّ

، ال�ارُّ  . هو ملُك إسرائیلَ الِبرُّ  الكاملُ  من االنتظاِر، ُوِلَد �سوُع، ابُن َداودَ  خمسمائِة عامٍ  منْ  �عَد أكثرَ 

 إلى أقاصِي األرِض. رَّبِّ لالذي �مدُّ ملكوَت ا

في  خاّصٍ  ِة �شكلٍ �اَن شدیَد األهم�َّ  في المس�حِ  ملكوِت الرَّبِّ  عنْ  َهذَا التعل�ُم المحوريُّ 

وضَعُه سفُر  رجاءٍ  ُم لكلِّ �سوَع هو المتمِّ  أنَّ  اُب بوضوحٍ الكتَّ  اِب العهِد الجدیِد. لقد رأَى َهؤالءِ أذهاِن ُ�تَّ 

ى سبیِل المثاِل، لوَقا، الذي �تَب اإلنجیَل �حسِب لوَقا وسفِر أعماِل . علَصموئیَل في بیِت َداودَ 

القسِم  من سفِر َصموئیَل. لقد اقت�َس منْ  ألحداثٍ  إلى تحقیِق المس�حِ  بوضوحٍ  اتٍ مرَّ  ةَ الرسِل، ُ�شیُر عدَّ 

، نقرُأ ترن�مَة 55-46: 1افي لوقَ  .في مناسبَتِینِ  –َصموئیَل للملكّ�ِة  تمهیدُ  –سفِر َصموئیَل  ِل منْ األوَّ 

حیُث تقوُل مر�ُم َهذِه  53-51. استمْع إلى األعداِد ِبَها لمیالِد �سوعَ ترقُّ  أثناءِ   فيتسب�ِح مر�َم للرَّبِّ 

 الكلماِت:

 

] قوًَّة بِذراِعِه. َشتََّت الُمسَتكِبر�َن �ِفكِر ُقلو�ِهْم. أنَزَل األِعزّاَء عن َصَنَع [الربُّ 
: 1(لوقا  ُمتَِّضعیَن. أشَ�َع الج�اَع َخیراٍت وَصَرَف األغن�اَء فاِرغینَ  العَ الَكراسيِّ وَرفَ 

51-53(. 
 

أخَرى من ترن�مِة مر�َم توازي ترن�مَة تسب�ِح   َهذَا الجزَء وأجزاءً أنَّ  ِر�نَ الَحَظ العدیُد من المفسِّ 
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بدَأ زمًنا  الرَّبَّ  �أنَّ  ةُ حنَّ  ْت منَّ ر . لقد ت10-1: 2َصموئیَل  1عنَد میالِد َصموئیَل والتي نجدَها في  ةَ حنَّ 

 �اَن الرَّبَّ  مر�ُم �أنَّ  مْت والبر�اِت على شع�ِه األمیِن. وترنَّ  �اللعناِت على أعدائهِ  جدیًدا عبَر مجیِئهِ 

من خالِل میالِد ابِنَها، �سوَع. و�نفِس الطر�قِة، ُ�شیُر إنجیُل لوَقا أ�ًضا إلى تمهیِد  �صنُع نفَس الشيءِ 

 .للملكّ�ِة عنَد وصفِه لفترِة ِصَ�ا �سوعَ یَل ئَصمو 

 :�سوَع في ِصَ�اهِ  ، �كتُب لوَقا َهذَا عنْ 52: 2 في لوَقا 

 

ُم في الِحكَمِة والقاَمِة والنِّعَمِة، ِعنَد ِهللا والنَّ وأمَّ  : 2(لوقا  اسِ ا َ�سوُع فكاَن یَتَقدَّ
52(. 

 
 لكلماِت:ِه اذحیُث نقرُأ هَ  26: 2َصموئیَل  1واآلَن استمْع إلى 

 

بِّ والّناِس أ�ًضاوأمَّ  بيُّ َصموئیُل فتزاَیَد ُنمو�ا وَصالًحا َلَدى الرَّ : 2صموئیل  1( ا الصَّ
26.( 

 

إلى ق�ادِة إسرائیَل وأتَى �اللعنِة  فِ�هِ  �صُف هَذَا العدُد َصموئیَل في الوقِت الذي رفَعُه الرَّبُّ 

 إلسرائیلَ  �قائدٍ  الرَّبُّ  ر�قِة في الوقِت الذي رفَعُه فِ�هِ الط على عالي وأبنائِه. ولوَقا �صُف �سوَع بنفسِ 

 .اِم �سوعَ العصاِة في أ�َّ  على النق�ِض من قادِة إسرائیلَ 

لكي یلفَت  – الساقطةُ  َشاولَ  مملكةُ –استقى لوَقا أ�ًضا من القسِم الثانِي من سفِر َصموئیَل 

�سوَع  ونَ َع الفر�سیُّ ُل لوَقا ��َف تت�َّ �سجِّ  5-1: 6 في لوَقا .ودَ الدَ  ال�ارَّ  االبنَ  االنت�اَه إلى �سوَع �صفِتهِ 

عنَدَما  ، دافَع �سوُع عن أفعالِه �مقارنِة نفسِه بَداودَ 3هموُه هو وتالمیَذُه �كسِر السبِت. في العدِد واتَّ 

 1َة في ذِه القصَّ ُد هَ ج. نَشاولَ  منْ  ِس عنَدَما �اَنوا ُمَطاَردینَ أكَل داوُد ورجالُه خبَز الوجوِه المقدَّ 

، بینَما �اَن �سعى إلنهاِء ح�اِة َداودَ  على َشاولَ  أتى بلعناتٍ  . �َما نعرُف، الرَّبُّ 6-1: 21َصموئیَل 

�سوَع هو  ُه �ارَك َداوَد من أجِل تقواِه. وهكَذا، بتسجیلِه إلشارِة �سوَع لسفِر َصموئیَل، أعلَن لوَقا أنَّ لكنَّ 

 .ال�ارُّ  ابُن َداودَ 
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في  – الثابتةُ  َداودَ  مملكةُ –من أقساِم سفِر َصموئیَل  قسمٍ  آخرَ  ا، استقى لوَقا أ�ًضا منْ أخیرً و 

، شرَح 31و 30في األعداِد  .في یوِم الخمِسینَ  . ُهَنا، قاَم بتسجیِل عظِة �طرَس 41-14: 2 أعمال

 �سوُع من الموِت عنَدَما قاَل َهذَا: َع الرَّبُّ �طرُس لماَذا ُرفِ 

 

] َنب��ا، وَعِلَم أنَّ َهللا َحَلَف لُه �َقَسٍم أنَُّه ِمْن َثَمَرِة ُصلِ�ِه ُ�ق�ُم الَمس�َح [داودُ اَن �فإْذ 
(أعمال  َحَسَب الَجَسِد لَ�جِلَس عَلى ُ�رس�ِِّه، سَبَق فرأى وَتكلََّم عن ق�اَمِة الَمس�حِ 

2 :30-31(. 
 

حیُث أقاَم  13-12: 7 َصموئیل 2ي ف دَ و مع َدا ُتشیُر �لماُت �طرَس ُهَنا إلى عهِد الرَّبِّ 

 َهذَا الوعَد: الرَّبُّ 

 

-12: 7صموئیل  2( ُأق�ُم َ�عَدَك َنسلَك اّلذي َ�خُرُج ِمْن أحشائَك وُأَثبُِّت َمملَكَتهُ 
13.( 

 

 �سوَع هو ابُن َداودَ  على أنَّ  دلیالً  إلى عرشِه في السماءِ  كَما أشاَر لوَقا، �اَن صعوُد �سوعَ 

للعهِد الجدیِد،  آخِر�نَ  مثُل ُ�تَّابٍ  عبَر العالِم أجمَع. اَن مزمًعا أْن ینشَر ملكوَت الرَّبِّ ذي �لا ال�ارُّ 

الذي  ال�ارُّ  �سوَع هو ابُن َداودَ  : إنَّ واحدٍ  ُد على أمرٍ أعطاَها لوَقا لسفِر َصموئیَل تؤ�ِّ  إشارةٍ  �لُّ  كانْت 

 اِم إلى أقاصِي األرِض.من األ�َّ  ینتشُر في یومٍ  سوفَ  رَّبِّ لملكوَت ا في أنَّ  رجاُء إسرائیلَ  ُق فِ�هِ یتحقَّ 

 

َداوَد �اَن من س�ِط َیهوَذا، الس�ِط  ألنَّ  �كوُن من نسِل َداودَ  المس�َّا اآلتي سوفَ 
الملوِك  رمزُ  –"القضیَب"  نَّ إقبَل موتِه حیَن قاَل  الذي ُذِكَر تحدیًدا في بر�ِة �عقوبَ 

س�ِط َیهوَذا، �سوُع  ُق. من �لِّ ُة سوَف تتحقَّ  النبوَّ َهذهِ و من َیهوَذا".  "ال یزولُ  –
ِبّ  المس�حُ  َم وعَد، . عنَدَما ُوِلَد �سوُع، تمَّ فقط هو الملُك الذي �حسِب قلِب الرَّ

ِبّ  بُّ ، �حقِّ مًعا. من خالِل المس�حِ  وأمانَة، ونعمَة، وخالَص الرَّ مشیئَتُه في  ُق الرَّ
في العهِد القد�ِم  الذي �اَن قْد وعَد ِ�هِ  ، األمرُ نعمةِ لِة من خالِل اخالِص ال�شر�َّ 
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 من خالِل الناموِس. على الوصوِل إلِ�هِ  ُة قادرةً والذي لم تكْن ال�شر�َّ 
 ق. د. ست�فن تونج —
 

 ُ�تَّاِب العهِد الجدیِد أ�ًضا أنَّ  أخَرى، أوضَح لوَقا و�لُّ  لكْن، �َما رأیَنا �التفصیِل في سالسلَ 

َة تلَو بْل �األحرى شرَح ُ�تَّاُب العهِد الجدیِد، المرَّ  واحدًة.َهذَا الرجاَء فجأًة أو دفعًة  مْ مِّ �سوَع لم یت

 .على األرِض على ثالِث مراحلَ  �سوَع �أتي �ملكوِت الرَّبِّ  األخَرى، أنَّ 

 وِل. وهتأس�ِس ملكوتِه في مجیئِه األوَّ  أثناءِ  في لقد بدَأ في تحقیِق رجاِء سفِر َصموئیلَ 

استمراِر ملكوتِه عبَر تار�ِخ الكن�سِة. وسوَف �أتي �سوُع �ملكوِت  أثناءِ  في كمُل نشَر ملكوِت ِبرِّهِ �ست

لحكِم المس�ِح  ُة األ�عادُ . َهذِه النظرُة الثالث�َّ في �مالِه عنَدَما �عوُد في المجِد في اكتماِل ملكوِتهِ  الرَّبِّ 

لَذا علیَنا دائًما أْن نطبَِّق سفَر َصموئیَل في ضوِء  ،المس�حيِّ اِن ملإل� ةٌ هي محور�َّ  لَداودَ  �ابنٍ  ال�ارِّ 

 َهذِه المراحِل الثالِث من ملكوِت المس�ِح.

 
 التأس�س

 

للمس�ِح، نحُن نطبُِّق سفَر َصموئیَل على ح�اِتَنا �النظِر إلى الوراِء  ِل، �أت�اعٍ في المقاِم األوَّ 

وقاَم  �اِت الوالِء ال�شريِّ متطلِّ  ِة، حفَظ �سوُع �لَّ ألرض�َّ ا هِ إلى تأس�ِس ملكوِت المس�ِح. خالَل خدمتِ 

من الموِت،  ، رفَعُه روُح الرَّبِّ لطاعِة �سوعَ  . و�نت�جةٍ یؤمُن ِ�هِ  َمنْ  لكلِّ  بتأمیِن الخالِص األبديِّ 

 وصعَد إلى عرشِه في السماِء.

لل�شِر عبَر العالِم أجمَع  لطر�قَ ا حَ تِة الش�طاِن وففي تأس�ِس الملكوِت، بدَأ �سوُع في تدمیِر قوَّ 

 لكي ُینَقَذوا من ق�ضِة الش�طاِن. ومن عرشِه في السماِء، سكَب �سوُع روَحُه على �ن�ستِه �عر�ونٍ 

دوا رجاَءُهْم في ملكوِت لبر�اِت العالِم اآلتِي. لَذا، عنَدَما نقرُأ دعوَة سفِر َصموئیَل إلسرائیَل لكي �جدِّ 

 العظ�ِم في تأس�ِس ملكوتِه. نحُن رجاَءَنا ف�َما أنجَزُه المس�ُح �الفعِل �ابِن َداودَ  نضعَ  ، �جُب أنْ الرَّبِّ 

 

 االستمرار�ة
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ِة ملكوِت لتطبیِق سفِر َصموئیَل على استمرار�َّ  ینَ ثانً�ا، �جُب علِیَنا أ�ًضا أْن نكوَن مستعدِّ 

 منْ  یوًما �عَد یومٍ  �سوُع ُحكمَه ال�ارَّ شُر ن، یعامٍ  من ألفيْ  خالِل تار�ِخ الكن�سِة. ألكثرَ  منْ  المس�حِ 

ُم أكثَر وأكثَر الرجاَء الذي وضَعُه �اتُب سفِر َصموئیَل في ، هو یتمِّ لحظةٍ  عرشِه في السماِء. وفي �لِّ 

ًدا د. لقد أنقَذ ع. من خالِل الكرازِة �اإلنجیِل، �ستكمُل المس�ُح هز�مَة أعداِء الرَّبِّ لبیِت َداودَ  الحكِم ال�ارِّ 

َد داِت، واألطفاِل عبَر العالِم من ق�ضِة مملكِة الظلمِة. وُ�مكنَنا أْن نتأكَّ الرجاِل، والسیِّ  ال ُ�حَصى منَ 

 تار�ِخ الكن�سِة. في عمِل نفِس الشيء عبَر �لِّ  ُه سوَف �ستمرُّ من أنَّ 

 لبیِت َداودَ  رِّ اْم في الحكِم ال�إلى وضِع رجاِئهِ  دعَا �اتُب سفِر َصموئیَل جمهوَرُه األصليَّ 

َل قلو�َنا تجاَه انتصاِر ُمحِ�طةً  صعو�اتٍ  عنَدَما �اَنوا یواجُهونَ  . بنفِس الطر�قِة، �جُب علیَنا أْن نحوِّ

 ِة ملكوتِه.مرحلِة استمرار�َّ  أثناءِ   في�ملكٍ  المس�حِ 

 

 التتم�م

 

قلوِ�َنا نحَو تتم�ِم المس�ِح  ِ�هِ جأ�ًضا أْن نطبَِّق سفَر َصموئیَل بتو  وأخیًرا، ُ�علِّمَنا العهُد الجدیدُ 

المجیدِة. فنحُن ال ننظُر فَقط إلى الماضي و�لى الحاضِر، بْل ننظُر أ�ًضا إلى  لملكوتِه عنَد عودِتهِ 

سوَف  أعداِء الرَّبِّ  . عنَدَما �عوُد المس�ُح في المجِد، �لُّ كمِه ال�ارِّ المستقبِل، إلى تتم�ِم المس�ِح لحُ 

 في الخل�قِة الجدیدِة. في �امِل بر�اِت الرَّبِّ  ِة، وسوَف �ح�ا شعُ�ُه الَمفديُّ ألبد�َّ ا هِ تحَت لعناتِ  �قُعونَ 

َم لكي یدعو إسرائیَل إلى من أقساِم سفِر َصموئیَل قْد ُصمِّ  قسمٍ  أو �أخَرى، �لُّ  �طر�قةٍ 

من أقساِم  قسمٍ  السبِب، �لُّ ذَا . ولهَ لبیِت َداودَ  كِم ال�ارِّ ْم في تجدیِد األرِض من خالِل الحُ استرداِد رجاِئهِ 

ُسُه المس�ُح عبَر الخل�قِة الذي سوَف یؤسِّ  سفِر َصموئیَل یدعُوَنا نحُن لتجدیِد رجاِئَنا في الحكِم ال�ارِّ 

 عنَدَما �عوُد في المجِد.
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 الخاتمة
 

، وتار�خِه، ِ�هِ ت�ا ِة السفِر وتعلَّمَنا عنْ على خلف�َّ  مِة لسفِر َصموئیَل، ألقیَنا نظرةً في َهذِه المقدِّ 

َم سفُر َصموئیَل لدعوِة شعِب إسرائیَل إلى واألوضاِع التي ُ�ِتَب فیَها. �َما أشرَنا أ�ًضا إلى ��َف ُصمِّ 

لتر�یِز سفرَنا على  التطبیَق المس�حيَّ  . وأخیًرا، رأیَنا ��َف أنَّ لبیِت َداودَ  كِم ال�ارِّ ْم في الحُ تجدیِد رجاِئهِ 

للعهِد الجدیِد  الكاملَ  �جُب أْن ُ�قوَِّي إ�ماَنَنا في المس�ِح �صفتِه الوس�طَ  وِت الرَّبِّ كومل ةِ العهوِد اإلله�َّ 

 على األرِض �َما في السماِء. الذي س�أتي �ملكوِت الرَّبِّ 

 الرجاَء. إنَّ  شعِب إسرائیلَ  منْ  شعَ�ُه القد�َم سفَر َصموئیَل عَندَما فقَد �ثیُرونَ  الً أوَّ  أعطى الرَّبُّ 

َع سفِر َصموئیَل شجَّ  أ�ًضا. لكْن �اتبُ  ُب لَنا في أْن نفقَد رجاَءَنا نحنُ الح�اِة �ثیًرا َما تتسبَّ  تِ اعو�ص

 سوَف �صُل إلى هدِفهِ  ملكوَت الرَّبِّ  تُهْم وعلى اكتساِب الثقِة في أنَّ تشتِّ  أع�اءٍ  إسرائیَل على طرِح �لِّ 

 جاِه، سوَف نجُد الكثیَر منَ َصموئیَل إسرائیَل في َهذَا االتِّ  سفرِ  . و�ینَما نتعلَُّم ��َف قاَد �اتبُ النهائيِّ 

وضَعُه على  ، والرَّبُّ ال�ارُّ  ِة. لقد جاَء �سوُع، ابُن َداودَ أع�اِء ح�اِتَنا الخاصَّ  الفرِص لكي نطرَح �لَّ 

َل، من خالِل َما فعَلُه یموئُد لَنا سفُر َص أكثَر وأكثَر. و�ؤ�ِّ  �مدُّ �سوُع ُحكَم الرَّبِّ  یومٍ  عرشِه. وفي �لِّ 

لن �فشَل. المس�ُح سوَف �عوُد في  ملكوَت الرَّبِّ  ، أنَّ وَداودَ  َصموئیَل وَشاولَ  نْ مِ  في ح�اِة �لٍّ  الرَّبُّ 

 َمن آمَن �ه سوَف �حكُم مَعُه في عجائِب ملكوِت الرَّبِّ  المجِد لكي �حكَم إلى أقاصِي األرِض. و�لُّ 

 اآلتِي.
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ن المشار�و  
 
هو نائب الرئ�س للشؤون األكاد�م�ة في �لّ�ة . ثادیوس جاي. ج�مس، االبن (الُمقِدم) د

برمنجهام لالهوت. وهو حاصل على درجة الماجستیر في الق�ادة الرعو�ة من ذات الكلّ�ة، ودرجة 
 ت) من �لّ�ة تر�نتي لالهوت. �اإلضافة إلى تدر�سه في �ل�ة الالهو .Ph.Dالد�توراة في الالهوت (

شرافه على هیئة التدر�س، �خدم د. ج�مس �مدیر لم�ادرة خدمة السجون التا�عة لكلّ�ة برمنجهام و�
لالهوت والتي تمنح درجة الماجسیر في الالهوت العملّي/ أو الدراسات الكتابّ�ة. �ما أنه �خدم 

ة لجن ) في برمنجهام، وشغل منصب رئ�سPCAكقس�س ُمساعد في �ن�سة بیت اإل�مان اإلنجیل�ة (
 االعتماد األكاد�مّي لكلّ�ة الالهوت الُمصلح. 

 
 

 هو أستاذ ُمشارك في العهد القد�م �كلّ�ة وجامعة و�تون للدراسات الُعل�ا. د. أندرو أبرنیثي،
 

 أستاذ الالهوت �كلّ�ة الخبر السار لالهوت في غانا. ق. د. همفري أكوجیرام،
 

و لالهوت في المكس�ك. �ما �خدم �راٍع لكن�سة ابل�أستاذ ُمشارك في �لّ�ة سان  د. د�فید �ور�ا،
 �سوع المش�خ�ة في مدینة بروجر�سو المكس�ك�ة.

 

 أستاذ الالهوت الكتابّي في �لّ�ة الالهوت األسقف�ة في مصر. د. شر�ف عاطف فه�م،
 

هو قس�س ُمساعد في �ن�سة ستون بر�دج في مدینة شارلوت بوال�ة نورث �اروالینا  د. دوج فولز،
 كّ�ة، وهو أستاذ زائر لالهوت العملّي في �لّ�ة الالهوت الُمصلح في مدینة شارلوت.مر�األ
 

هو أستاذ ُمشارك في الالهوت الكتابّي في الكلّ�ة المعمدان�ة الجنو�ّ�ة لالهوت، د. ج�مس هامیلتون، 
 وراعي �ن�سة �ینوود المعمدان�ة.

 

 ُعظمى في مصر.ال ةهو مدیر �لّ�ة اإلرسال� ق. د. عماد عزمي م�خائیل،
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 هو أستاذ متمّیز زائر للعهد القد�م في �لّ�ة أز�وري لالهوت. د. جون أوزوالت،
 

هو واعظ والهوتي صینّي شهیر، من الداعمین لحر�ة الكرازة الُمصَلحة،  ق. د. ست�فن تونج،
الالهوت �ة لومؤسس لكل من خدمات ست�فن تونج الكراز�ة الدول�ة، والكن�سة اإلنجیل�ة الُمصَلحة و�

 في إندون�س�ا.
 

 هو أستاذ الدراسات الكتابّ�ة في �ل�ة �وفننت لالهوت بوال�ة جورج�ا األمر�كّ�ة. د. هر�رت د. وارد،
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ُن وابُن أخ�مالك الذي نجا من : هو �اهأب�اثار
قتل الكهنة في "نوب" ثم انضمَّ إلى داود 

 ترة حكمه.د طوال فورجاله؛ ظلَّ وف��ا لداو 
 

: قائد جیوش شاول الذي ساعده في أبنیر
 ق�ادة التمرُّد ضد داود وُقِتَل من ِقَبل یوآب.

 
ابن داود الثالث الذي انتقَم من : أ�شالوم

ته؛ حاول ف�ما �عد أمنون �سبب اغتصا�ه ألخ
أخذ العرش من داود؛ ُقِتَل من ِقَبل یوآب �عد 

 أن تعلَّق شعره في شجرٍة.
  

تشار داود المؤتَمن، الذي حاول : مستوفلأخی
 ف�ما �عد مساعدة أ�شالوم في اإلطاحة بداود.

 
ابن لوط من : أحفاد "ِبْن َعمِّي" (العمونیون 

زواجه ألبنته، ولوط هو ابن أخ إبراه�م)، 
لذین �انوا معظم األح�ان في حالة حرب مع ا

 إسرائیل.
 

: االبن ال�كر لداود الذي اغتصب ثامار أمنون 
 الشق�قة، وُقِتَل من ِقَبل أ�شالوم.خته غیر أ

 
 
 

: صندوق مصنوع (كما أمَر هللا تابوت العهد
وُمغطَّى �الذهب، موسى) من خشب السنط 

وتم حفظ األلواح الحجر�ة للوصا�ا العشر �ه؛ 
 ا ُدعَي "تابوت هللا".كم

 
: الذي تم ف�ه طرد اإلسرائیلیین السبي ال�ابلي

 586والي (منذ حالُقدامى وسبیهم إلى �ابل 
 ).ق.م. 9/538حتَّى  ق.م.

 
: زوجة أور�َّا الحثي؛ والحًقا أصحبت بثش�ع

 ك داود؛ أم سل�مان (من داود).زوجة الَمل
 

ִית: مصطلح عبري [َ�اِیْت  ُنِسَخ �شكل ] (ַּב֫
 رفي دون ترجمته) و�عني "بیت".ح

 
بن�ة أدب�َّة تكون فیها  ):chiasmكایزم (

�ز�َّة متواز�ة أو المر  األقسام قبل و�عد القطعة
 متوازنة مع �عضها ال�عض. 

 
: ابن داود الثاني الذي توفي على كیآلب

 األرجح في سن صغیر. 
 
: المرحلة الثالثة واألخیرة الفتتاح االكتمال

إلسخاتولوجي)؛ ِعندما �عود األخرو�َّات (ا
 هللا النهائي لكل التار�خ.  المس�ح وُ�حقُِّق هدفَ 

 المصطلحات العسرة ةقائم
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الثان�ة الفتتاح  ةلمرحل: ااالستمرار�َّة
األخرو�َّات (اإلسخاتولوجي)؛ "فترة ملكوت هللا 
ل، لكن قبل االنتصار  �عد مجيء المس�ح األوَّ

 النهائي".
 

و : معاهدة قانون�َّة ُملِزمة بین شخصین أالعهد
مجموعتین من الناس، أو بین هللا وشخص أو 

 موعة من الناس. هللا ومج
 

العهد القد�م  یل في: الَملك الثاني إلسرائداود
الذي ناَل الوعد �أن أبناء نسله س�جلسون على 

 العرش وَ�ملكون إلى األبد.
 

: سكان مدینة ج�عون الكنعان�َّة الج�عونیون 
 عهم.الذین خدعوا شعب إسرائیل لعقد عهد م

 
: مدینة في �نعان (الحًقا في أراضي حبرون 

حیث ُدِفَن إبراه�م و�سحق و�عقوب یهوذا) 
 َح داود ملًكا على یهوذا.سِ ث مُ وسارة وحی
 
 : مستشار داود الُمخِلص والُمقرَّب. حوشاي

 
: المرحلة األولى الفتتاح األخرو�َّات التأس�س

(اإلسخاتولوجي)؛ تشیُر إلى مجيء المس�ح 
ل و   خدمات رسله وأنب�ائه.األوَّ

 
الذي  : ("رجل العار") ابن شاولإ�شبوشث

على ید  ِتلَ ساعد في ق�ادة تمرُّد ضد داود، وقُ 
 رجلین؛ وُسميَّ أ�ًضا "إ�ش�عل".

 
: بلدة شرقي األردن في أراضي �اب�ش جلعاد

ى، �ان أهلها أوف�اء جًدا لشاول لدرجة  َمنسَّ
ه دفًنا أنهم خاطروا �ح�اتهم لیدفنوا شاول وأبنائ

ًفا.  ُمشرِّ
 
ود عرشه : المدینة التي أقام فیها داأورشل�م

المملكة  محكو�نى فیها سل�مان اله�كل أثناء 
د؛ عاصمة مملكة یهوذا الجنو��َّة التي  الُموحَّ

؛ وهي المدینة ق.م. 586دمََّرها ال�ابلیون عام 
 التي بدأت فیها الكن�سة األولى.

 
الذي قاد  : قائد جیوش داود الُمخِلصیوآب 

 حمالت ناجحة ضد أعداء داود وقتل أ�شالوم
ابن داود �عد أن حاول أ�شالوم اغتصاب 

 د.عرش داو 
 

: االبن ال�كر للملك شاول وصدیق یوناثان
داود الُمقرَّب الذي مات في حرٍب مع 

 الفلسطینیین؛ أبو مفیبوشث.
 

: س�ادة هللا وحكمه غیر المتغیِّر ملكوت هللا
 على �ل الخل�قة.

 
: من س�ط الوي؛ خدموا �كهنة ألمة الالو�ون 
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 إسرائیل.
 

�س ئر  لقب إلهي ُ�كِرم هللا �اعت�اره ربُّ الجنود:
 جیوش السماء.

 
: ابن یوناثان المعاق الذي حصل مفیبوشث

على وضع ُمرتفع في قصر داود �سبب حفظ 
 داود لَقَسِمه مع یوناثان.

 
 : نبي ومستشار موثوق للملك داود.ناثان

 
: الِجتِّي الذي ائتمنه داود على دومعو�ید ا

 لمدة ثالثة أشهر �عدما ُضِرَب عزَّة تابوت هللا
 �الموت.

 
: شعب ُمحارب غیر سامي (ال سطینیون لفال

ینتمي لنسل سام)، ر�ما من جز�رة �ر�ت، 
و�انوا غالً�ا في حالة حرب مع شعب إسرائیل 

 في العهد القد�م. 
 

الثالث : ابن الَملك داود والَملك سل�مان
ه؛ إلسرائیل، �ان معروًفا �سبب حكمته وثروت

ع حدود إسرائیل و�نَى اله�كل األول في  وسَّ
 م. �شلأور 

 
ل َملك مسحه هللا ل�حكم أمة شاول : أوَّ

 إسرائیل.
 

: الجندي األمین، وزوج بثش�ع، أور�َّا الحثي
الذي ُأرِسَل لكي �موت، للتغط�ة على خط�َّة 

 داود مع بثش�ع.
 

الوي الذي لمَس تابوت هللا وُضِرَب : العزَّة
 میًتا.

 
لمدینة التي أعطاها الملك الفلسطیني : اصقلغ

 .ودأخ�ش لدا

 
 


