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تغؼً أسفار الملوك و األخبار أحذاث أربعة قرون مه تارَخ شعب إسرائٍل مه عصر القظاة 

حٍث تمتعت المملمة ببعط االستقرار .  ،   ود و سلٍمان مه بعذهو حتى السبً بذًءا حمم دا

إال أىها تعرعت لإلعمحالل التذرجً ىتٍجة لوثوٍة الملوك الزَه تبعوهما .                              

:  العبادة الحقٍقً . سفر   ترنس األحذاث ٌف سفري األخبار على تٍارَه فمرٍَه رئٍسٍٍه 

نثر شمولٍة ف  ٌ تسجٍله لتارَخ نل مه المملمتٍه . وقذ ُنتبت تلل األسفار أصالً الملوك أ

ألولئل العائذَه مه السبً إلعادة بواء أورشلٍم ، بعذ العودة بسووات نثٍرة . ناىت أجٍالهم 

ٌف حاجة لمعرفة أخؼاء الماعً ، حتى ال َمرر التارَخ ىفسه . و ىحه مثلهم ىذرس هزه 

 م و االستقرار  َعتمذان على عالقتوا بر  التارَخ و لٍ  على األسفار لوزنِّر أىفسوا أن السال

 مجهوداتوا . 

 س .للمظً ٌف مثل هزه الذراسة ، مه الظروري قراءة أصحاحات ؽوَلة مه المتا  المقذ
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( . و حزر هللا أىه ال َوجذ قائذ أرعً  8صم  1ؽلب شعب إسرائٍل مه هللا أن َعؼٍهم َملمًا ) 

َستؼٍع أن َمون نَرًَما و ؽًٍبا معهم مثله ، لموهم أرادوا أن َموىوا مثل باٌق الشعو  . بعذ 

بذاَة مبشرة بالخٍر ، مات بسبب عصٍاىه لله ، ثم صعذ  -أول ملل إلسرائٍل  -أن بذأ شاول 

داود ، الملل األعظم بٍه ملوك إسرائٍل ، إلى العرش . و نان أحذ إىجازاته المثٍرة هو 

استعادة التابوت مه الفلسؼٍوٍٍه )  رمس حظور هللا مع شعبه ( و أعاده إلى أورشلٍم مذَوة 

د . هللا و عاصمة الملل داو  

كتب األسباب التً ساقها داود لتبرَر فشلهن األول . وا الري َتعلهه الًاس عي هللا وي     ا

( ؟  33:  35عًدوا غضب وي هللا )  ُحكِهه على ُعزَّا ؟ وا الري أغفله داود       

كتب قائهة باألسباب التً َقدوها داود و التً وي أجلها    إذا كاى لدَك وتسع وي الوقت ، ا

  التً َركرها بصوخا ةا؟ة ؟ َجب أى تعبد كل األون هللا . وا هً جواٌب شخصٍة هللا       
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ناىت العادة قذ جرت أن َقٍم اإلسرائٍلٍون خٍمة َقذمون بذاخلها ربائحهم . لمه داود َرٌث 

 لعذ م وجود هٍمل مرنسي دائم لٍصبح مقًرا لعبادتهم لله . 

وا هً الرغبات التً وًحها هللا لداود ؟ و بأي الطرق عّدل هللا فٍها ؟ و إلى أي ودى َجب     

على الشخص أى َثق ٌف قٍادا هللا له ؟        

كتب وي حدَث داود تلك األشٍاء التً علهها له هللا عبر فترا ُولكه .                                   ا

إى حصٍلة حكهة داود التً دفع فٍها الكثٍر تتلخص ٌف التوجٍهات الهعطاا لسلٍهاى .          

اذكر ٌف قائهة الواجبات التً على سلٍهاى أى َقوم بها ، و األولوَات التً علٍه أى َتبعها .        

ٌف قاموس المتا  المقذس و استعرض أهمٍته بالوسبة لشعب  ابحث عه نلمة

  م . الر  ٌف العهذ القذَ
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َصبح سلٍمان ملمًا و َوفز نل التوجٍهات التً أعؼاها داود له  .  تم اآلن بواء الهٍمل ،          

َُعذ َو م تذشٍوه أحذ أعظم األَا م ٌف حٍاة سلٍمان .  و   

وا هً الخطوط العرَضة التً َهكي أى ٌجدها ٌف ؟الا سلٍهاى و َهكي أى تساعد   

( ؟  64 - 36:  8ة ) ٌف إخشادٌا ٌف حٍاا الصالا الخا؟  

إذا كًت ووجوًدا وقت أى اٌتهى سلٍهاى وي ؟الته ، ترى وا هً وشاعرك عًدئر ؟  

أجاب هللا أًَضا سلٍهاى على اٌفراد . اذكر التحرَرات التً أعطاها هللا .     
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لم َمه نل شًء ٌف أفظل حال بالوسبة لسلٍمان تحت غؼاء مظهره الخارجً الغوً. 

حممته التً مه السماء و إرادته الظعٍفة .   -تبٍه دراسة جاىبً شخصٍته   

( وسجالً كل الطرق التً كاى بها  37 - 7:  5أوٌف هللا كل وواعٍده لسلٍهاى . اقرأ ) 

ا لكلهته .  ًً   هللا أوٍ

(  ُتظهر أن عبادة تلل اآللهة ناىت موحرفة و وحشٍة .              11 - 5:  11)    

ا َشمالن المملمة الجووبٍة بعذ االىقسا م .    ( أن َهورا و بوٍامٍه ناى 11:  11و ُتظهر )   

تخٍل ودى شهرا سلٍهاى الههتدا حتى تأٌت ولكة وي جٍراٌه و تقطع وثل هره الرحلة 

ة لتزوخه . الطوَلة الشاق  

                                             َرى هللا قلب اإلٌساى . وا الري كاى لدى هللا ضد سلٍهاى ؟

  تتبع التصرف الري َأةده هللا كًتٍجة لهرا .  

تعب نثٍر ؽلًبا لرؤَة لسلٍمان .                                                     عاىت الملمة مه مشاق و 

مه الوادر جًذا أن ىجذ شخًصا لذَه مثل هزا االهتما م الشذَذ نً َتعرف على السٍذ المسٍح 

 الٍو م . 

 .  
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ناىت أسباغ إسرائٍل االثوا عشر تعاٌي دائًما مه توترات داخلٍة . و نان اتحادهم و قوتهم 

َخلف رحبعا م  لروابػ تظعف . نافٍٍه ٌف عبادتهم لله ، و عوذما لم َمه هو المرنس  ناىت ا

ا . لمه األسباغ العشرة الشمالٍة تٌوّصب َربعا م قائًذا لها ًٍ                                .  سلٍمان رسم

توقسم اآلن المملمة إلى إسرائٍل ٌف الشمال و َهورا ٌف الجوو  .    

؟  ل كل وًهها وي الرديء إلى األخدأو كٍف و؟  قاخى بٍي شخصٍتً خحبعام و َربعام .    

( ؟  54 - 47:  34واذا كاى هدف َربعام ٌف تصرفه الوخاد ٌف )    

             ناىت تصرفات ماهرة مه وجهة الوظر العالٍمة ، لمه لمارا فشلت ٌف الوهاَة ؟        

            افحص أساسات حٍاتل الشخصٍة .   ،  ( ٌف عوء هزا المقؼع 15 - 11:  1نو  1اقرأ ) 

و هل تبوً بالحقٍقة على أساس السٍذ المسٍح ؟    
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    ةامجفكٌس فٍ اممنك شنٌمان ، مماذا ًمكى أن ثفصد وثٌقة مع هللا مثه هري ؟ 

                              هه هواك أي مى ثنك امعىائق قد ةدأت فٍ امزحف إمى حٌاثك ؟ 

ًمكوك أن ثحفظ هري  ( مجصاعدك فٍ ثىجٌه فكسك .  02 - 02:  4) أمثال  ثؤمه فٍ

 الأعداد . 

ك الأشراز حجى وصه أخآب إمى امحكم . وأثواء فجسة حكمه ثىامح شنصنة مى اممنى  

اقسأ هري امقصة فٍ        شوة ، ثم امىصىل إمى هامىس مكه امعصىز . 00امجٍ امجدت 

( ما امري هجعنمه مى هري امقصة ةخصىص امقٌم و امثىاةح  42:  00 - 02:  11مه  1) 

 الأةدًة امجٍ ًقضي و ًحكم ةها هللا ؟ 

 


