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 توجیھات لقادة الصف
ر ال   ا ھذ ص  أنسیتضمن كل درس عدة أنشطة. یجب  وللعھد القدیم.    شامل  مسحھو  عبارة    مقرَّ   تخّصِ

 . صف ألداء المھام خارج ال الالزم باإلضافة إلى الوقت صف دقیقة لل  90-120

 بنیة الدرس 

في الدرس.    ستُدَرس  التي   الكتاب المقدس أسفار من  أو    سفر ) تبدأ معظم الدروس بمھمة قراءة  1(
  سفر ذلك قبل دراسة الدرس كمجموعة. سیضمن ذلك معرفة الطالب بالمحتوى األساسي لل   فعل یجب  و

القراءة على فترة زمنیة    توزیع  یلزمالمزامیر، قد    سفر  أطول، مثل  سفرفي حالة وجود  وقبل الدراسة.  
 أطول. 

المقدس.  من    ةقصیر  مھمة حفظ أجزاء) سیبدأ كل درس ب2( یات اآلمن    ه األجزاءتكون ھذتالكتاب 
 المراد دراستھا. في األسفاررئیسیة ال 

من حین  توقف  أن ت . یجب  الدرس بالتناوب  مادة  أواقریمكن أن تمجموعة،  في  رس  إذا كنت تدْ )  3(
ال   نقاش ألي  آلخر   ال وصف.  داخل  قائد  فأنت مسؤول عن  صف بصفتك  المناقشة عن    عدم خروج، 

 اقشة. لكل من  تحدید مدة زمنیةد قید الدراسة. من المفید وا الم

 .  جوابدع الطالب یناقشون ال اطرح السؤال و  ◄في كل مرة تأتي فیھا إلى عالمة  ) 4( 

إلى  )  5(  الحواشي  من  العدید  منتشیر  المقدس.    آیات  اآلیات   یفتحونالطالب    دع  رجاًء،الكتاب 
 لمجموعة.ل ھا أونقریو

 صف كل درس واجبًا. في حالة العروض التقدیمیة الجماعیة، امنح وقتًا في بدایة اجتماع ال   شمل) سی6( 
 التالي للعروض التقدیمیة.

، یمكن للقائد مراجعة ھذه األسئلة مع الطالب.  صفكل درس أسئلة اختبار. في نھایة كل    شمل) سی7(
 ا.أو كتابی�ا ھذه األسئلة. یمكن القیام بذلك شفوی�من التالیة باختبار قصیر  صفیجب أن تبدأ جلسة ال 
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 الدرس األول 

 مقدمة للعھد القدیم 
 أھداف الدرس

 في نھایة ھذا الدرس، یجب على الطالب أن: 

 یفھم عقیدة الوحي.  )1(
ف على المعاییر التي قادت تكوین الئحة أسفار العھد القدیم.  )2(  یتعرَّ
 العھد القدیم كما تسلَّمناه. یثق في نص   )3(
ر قیمة العھد القدیم في حیاة المؤمن بالمسیح. )4(  یقّدِ

 التحضیر لھذا الدرس 

 .119اقرأ مزمور 

 . 11-7: 19احفظ مزمور 

 مقدمة

 كم مرة وعظت من العھد القدیم في العام الماضي؟ ما مدى أھمیة العھد القدیم في خدمات كنیستك؟◄

المسیحي أن كل الكتاب المقدس موحى بھ. لكننا عملی�ا، كثیًرا ما نتجاھل أجزاء كبیرة یعّلِم الالھوت  
ر العھد القدیم    1."لُّ اْلِكتَاِب ھَُو ُموًحى بِِھ ِمَن هللاِ من كلمة هللا. إذا كنا نؤمن حقًا أن "كُ  یجب أن نقّدِ

ر العھد الجدید. ویجب أن ندرس العھد القدیم ونكرز بھ باعتباره كلمة هللا.   تماًما كما نقّدِ

القدیم صعبًا  القدیم والقرن الحادي والعشرین، قد یكون العھد  نظًرا للمسافة الزمنیة بین عالم العھد 
اء المعاصرین. والغرض من ھذا المق ر ھو تقدیم مقدمة لكل سفر من أسفار العھد القدیم.  بالنسبة للقرَّ رَّ

ر المختصر، ستتعلَّم معلومات عن  فبینما یستحیل تناول العھد القدیم بأكملھ بالتفصیل في مثل ھذا المقرَّ
ارتباط   ر على كیفیة  المقرَّ التركیز في ھذا  خلفیة ھذه األسفار تساعدك على فھمھا. وسیكون مجال 

 ة العھد الجدید، وكیف یخاطب العھد القدیم الكنیسة الیوم. العھد القدیم برسال

  

 
 16: 3تیموثاوس 2 1
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في ھذا الدرس األول، سندرس القضایا األساسیة التي تؤثر على فھمنا للعھد القدیم. وسنناقش ثالثة  
 أسئلة تتعلَّق بالعھد القدیم:

 ما ھي األسفار التي یمكن أن نقبلھا ككلمة هللا؟ األسفار القانونیة.  •

 القدیم إلى البشر؟ الوحي. كیف وصل العھد  •

 ھل النص الذي تسلَّمناه مطابق للمخطوطات األصلیة؟ سالمة النَّص.  •

 األسفار القانونیة 

 

إن قانونیة أسفار الكتاب المقدس مسألة مھمة بالنسبة للمسیحي. كیف نعرف أن أسفار العھد القدیم ھي  
 السؤال: "أیة أسفار ھي كلمة هللا لشعب هللا؟" حقًا كلمة هللا؟  یجیب مفھوم األسفار القانونیة عن 

من تعبیر یونانّي یعني "قاعدة" أو "مقیاس." ویتكون كانون العھد    canonیأتي مصطلح كانون  
القدیم من األسفار التي ترقى إلى المقیاس الذي استخدمھ المعلمون الیھود لتحدید الكتابات التي تعتبَر  

ال  ھؤالء  وأجرى  هللا.  كلمة  مقدسة.  حقًا  أسفار  أنھا  ُزِعَم  التي  األسفار  على  اختبارات  ثالثة  علماء 
 واستوفت األسفار القانونیة المعاییر الثالثة جمیعھا.

شخص لھ موھبة النبي. فھذه األسفار تنقل رسالة هللا المنطوقة  بواسطة  تب السفر  . كُ الكاتب .1
 بواسطة كاتب بشرّي. 

ھ السفر إلى جمیع  الجمھور .2 األجیال. حتى أسفار األنبیاء الصغار، التي تأتي بتحذیر هللا  . یوجَّ
 لفئة معینة من الناس، تحمل رسالة إلى كل الناس وفي كل العصور. 

 ال تتعارض رسالة السفر مع اإلعالن اإللھي الكتابي السابق لھ.  .الرسالة  .3

د، عندما وضع یھوذا  قبل المیال  165الكتاب المقدس العبري على نطاق واسع في عام    أسفار   تَل بِ قُ 
  Jamnia  جامنیا  معفي مج  معلمو الیھودعندما اجتمع  والمقدسة الیھودیة.    سفار األ بالمكابي قائمة  

 سنة.  200كانت مقبولة ألكثر من  التي  قائمةال ، أكدوا قانونیة األسفارلمناقشة  م 90في عام 

الرابع شملت األسفار القانونیة الُمستَخدمة في قبلت الكنیسة األولى أیًضا ھذه القائمة، وبحلول القرن  
 الكنائس المسیحیة أسفار العھد القدیم التسعة والثالثین. 

 قسَّم معّلِمو الیھود الكتاب المقدس العبري إلى ثالثة أقسام: 

 یحتوي على أسفار موسى الخمسة.  الناموس (التوراة) ) 1( 

 وینقسم إلى فئتین فرعیتین: األنبیاء ) 2( 

 والملوك یشوع،القضاة،صموئیل -األنبیاء األولون •
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 2و"االثنا عشر" إشعیاء،إرمیا،حزقیال - األنبیاء الالحقون •

من    الكتابات )  3(  أّي  تندرج ضمن  التي ال  واألسفار  الیھودیة  باألعیاد  المرتبطة  األسفار  وتشمل 
 الفئتین السابقتین: 

 وأیوب المزامیر، واألمثال،   - األسفار الِشعریة  •
 والجامعة. ، نشید األنشاد،راعوث،مراثي إرمیا،أستیر -  )ث"اللفائف الخمس" (مجیلو •
 وأخبار األیام ، دانیآل،عزرا،نحمیا -  األسفار التاریخیة •

م المسیحیون العھد القدیم إلى خمسة أقسام:  3یقّسِ

 وھي تحتوي على أسفار موسى الخمسة. التوراة (أسفار موسى الخمسة)  .1
 وتشمل األسفار من یشوع إلى أستیر. یة األسفار التاریخ .2
 وتشمل األسفار من أیوب إلى نشید األنشاد. األسفار الشعریة وأسفار الحكمة  .3
 من إشعیاء إلى دانیآل. األنبیاء الكبار  .4
 وھي األسفار االثنا عشر األخیرة في العھد القدیم. األنبیاء الصغار  .5

 الوحي

وتعّلِم ھذه اآلیة أن    4هللا؛" أنھ "ُمعطى بوحي من هللا."كتب بولس أن كل الكتاب ھو "موحى بھ من  
هللا ھو كاتب الكتاب المقدس كلَّھ. إن عقیدة الوحي اإللھي تعني أن هللا نَفََث كلماتھ في أذھان الكتَّاب  

 البشر، فكتبوا كما أوحى هللا لھم. 

تحفة فنیة أو موسیقیة.    عندما یصنع  ناإللھي ھو أكثر من اإللھام الذي یتلقاه الفنان أو الملحِّ   إن الوحي 
ولیس  .  ھ وأسلوب البشريكاتب إن وحي الكتاب المقدس یعني أن هللا نطق بكلماتھ من خالل مفردات ال 

 من هللا.  ھي وحيالكلمات نفسھا ف، للكاتبإلھام أفكار  مجرد 

مسموع،    م بصوتٍ أحیانًا كان یتكل ففي أوقات مختلفة.    أوحى هللا بكلمات الكتاب المقدس بطرق مختلفة 
األویُ  كلمات  والرؤى.و  5.ةالمقدسسفار  ملي  األحالم  خالل  من  یتكلم  كان  من و  6أحیانًا  كثیر  في 

أن   للكاتب. كتب بطرس  أوحى هللا  المقدس كیف  الكتاب  المقدس    كتَّابالحاالت، ال یخبرنا  الكتاب 
 قة ألن هللا نفسھ جدیر بالثقة. إن كلمات الكتاب المقدس جدیرة بالث 7الروح القدس.ب" كانوا مسوقین"

لكنھ قاد العملیة بحیث  و البشري،   كاتبم عقیدة الوحي اإلنجیلیة أن هللا تحدث من خالل شخصیة ال عّلِ تُ 
معصوم   فھوكلمة هللا،    وبما أن الكتاب المقدس ھوھي كلمة هللا.    تكلَّم بھاالتي    نفسھا  تكون الكلمات

 
 (والعربي) یتكون "سفر االثني عشر" من أسفار األنبیاء الصغار االثني عشر في الكتاب المقدس اإلنجلیزي  2
 . إلى فئات مختلفة ھا نقسم فقطمثل الكتاب المقدس العبري الیھودي. نحن  نفسھا  سفار الموحى بھا األھد القدیم، یعترف المسیحیون بفي الع 3
 16: 3تیموثاوس 2 4

 الویین 1: 1 على سبیل المثال 5 
 على سبیل المثال  8، 7دانیال  6
 21: 1بطرس 2 7
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ه ع(بدون خطأ) وم كل عبارة (عقائدیة وتاریخیة) خالیة من األخطاء و).  خفقیمكن أن ین الخطأ (ال  نزَّ
 8في المخطوطات األصلیة للكتاب المقدس.

 

  نزاھة النَّص

كین إنھ   النص  بحتى لو كانت المخطوطات األصلیة صحیحة ، فال یمكننا الوثوق  یقول بعض المشّكِ
ھؤالء النقاد    یصرُّ والكتاب المقدس.    خْ سْ نَكبت في  ارتُ   یجادلون بأن ھناك أخطاءً فھم  .  سلَّمناهالذي ت

لمعرفة أن الكتاب المقدس الذي   أي وسیلةعلى أنھ حتى لو كان النص األصلي موحى بھ، فلیس لدینا  
 . صحیحلدینا الیوم 

نعم!" صحیح أن أسفار العھد "؟ الجواب  الذي لدینا  ھل یمكننا الوثوق بسالمة نصوص الكتاب المقدس 
لكن، بما  ا. وبخط الید، وصحیح أنھ یمكن ارتكاب أخطاء عند نسخ المخطوطة یدوی�  ھاقل تناتم  القدیم  

 . فائقة عنایةمھمتھم ب  اخ سَّ نُ ال كلمة هللا، فقد تولى ھي ھذه  أن

المقدس.   الكتاب  نسخ نصوص  مسؤولین عن  الكھنة  كان  األصل،  قبل    500  عام   من  ابتداءً وفي 
یعني "العداد") ھذا االسم   وھو لقب النصوص. أُطلق على الكتبة ( ینسخون   الكتبةبات ، تقریبًا المیالد
نسخ  أن یع الكاتب  ییستط وال في التوراة كوسیلة للتحقق من دقة النص.   حروف جمیع ال  أحصوا ألنھم 
من الذاكرة؛ كان البد من التحقق من كل حرف مع النسخة السابقة. كانت قواعد النسخ    ا واحدً   احرفً 

 كلمة هللا.  بصفتھا ةالمقدسنصوص ال  نحترموكانوا یلكتبة صارمة للغایة ألن ا

 مخطوطات البحر المیت

ھذه    تحتوي   9القدیمة بالقرب من البحر المیت.  مخطوطاتمجموعة من ال   تفَ شِ ، اكتُ 1947في عام  
ألن    ا  نظرً م. و135و  .،م   .ق   250عام    الفترة بین  سخ من العھد القدیم تعود إلىعلى نُ   المخطوطات

للتحقق   مفیدة جدًا   فھي  عام،  1000بحوالي    الحقًامن النسخ المتوفرة    أقدم  مخطوطات البحر المیت
سفر  العھد القدیم ما عدا  أسفار    من كل سفر من    ا جزءً وتشمل ھذه المخطوطات  سخ األحدث.  من دقة النُ 

 ستیر. أ 

النسخ الالحقة، وجد العلماء دقة ملحوظة. على سبیل المثال، والبحر المیت    بین مخطوطات مقارنة  ال ب
أكثر من خمسة وتسعین في المئة من  وسنة.    1200بـ    حدثأ یة نسخة  أ قدم من  أ   ءشعیاإ   فإن مخطوطة

وزالت   ھجائیة  أخطاء  ھي في المقام األول  الصغیرة  االختالفاتوھذه  النص مطابق للنسخ الالحقة.  
 ا. عقائدی�  اتخلق اختالفً  یمكن أن اختالفات توجد اخ. والسَّ نُ واضحة من قبل ال 

  

 
ر یشمل  ضافة الى ذلك، لھذا الفصل. باإل لمراجعفي قسم ا جدرَ المُ  I Believeلمزید من المعلومات حول ھذا الموضوع، انظر كتاب  8 مقرَّ

 وحي.عن الدرًسا  the Shepherds Global Classroom الخاص بـ المعتقدات المسیحیة 
9 Garry K. Brantley, “The Dead Sea Scrolls and Biblical Integrity.” Found at 
http://www.apologeticspress.org. 
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 في مخطوطات البحر المیت 53إشعیاء 

كلمة عبریة. ھناك سبعة عشر    166على    53شعیاء  إ دقة نص العھد القدیم. یحتوي    53یُظھر إشعیاء  
 :وھي حرفًا مختلفًا في مخطوطات البحر المیت. 

 سنة 1200  منذالھجاء  في الكلمات التي تغیرت  - اختالفات في الھجاء ھي  • عشرة أحرف

 طرق مختلفة للتعبیر عن النص -سلوب في األ• أربعة أحرف ھي اختالفات  

 (نوًرا)   : "ِمْن تَعَِب نَْفِسِھ یََرى11لتوضیح المعنى في اآلیة  ")  الُمضافة  ھي كلمة ("نور• ثالثة أحرف  
 " .َویَْشبَعُ 

للحفاظ  یدوی�ا نسخ العھد القدیم  عملیة  سنة من  1200هللا    فقد قاد التغییر. ھذا تعالیم كتابیة ب ةال تتأثر أی
 10على كلمتھ لشعبھ.

الع على عالم العھد القدیم   االّطِ

سیعطیك   والتواریخ.  لألماكن  الواسع  النطاق  ھو  القدیم  العھد  قراءة  من صعوبة  التوضیحان  جزء 
ا كمرجع أثناء دراسة الدروس الالحقة  معامة عن عالم العھد القدیم. یرجى االحتفاظ بھ  لمحةً   التالیان
 . ا المقررفي ھذ

  

 
 English Standard Versionترجمة   11: 53إشعیاء  10
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 الجدول الزمني للعھد القدیم 

 الشخص/ الحدث  التاریخ 

ق. م  4000قبل   آدم 

ق.م 2400   نوح  

ق.م  2000  إبراھیم  

ق.م  1450  موسى 

ق.م  1000  داود 

ق.م  950  سلیمان 

ق.م  722  سقوط إسرائیل (المملكة الشمالیة)  

ق.م  586  سقوط یھوذا (المملكة الجنوبیة)  

ق.م  500  عزرا 

ق. م  400  مالخي 

 

 خاتمة: العھد القدیم والمسیحي 

 الصعب فھم العھد القدیم: نعم، قد یكون من 

 ل العھد القدیم ثقافات تختلف كثیًرا عن عالمنا. • یمثِّ 

 سنة على األقل).  1000• یغطي العھد القدیم فترة طویلة من الزمن (

العھد القدیم أربع إمبراطوریات رئیسیة (مصر، وآشور، وبابل،    شمل • ی
 وفارس). 

 اسم ألماكن وأشخاص.  3000أكثر من  على  العھد القدیم حتوي• ی

لكنھ كلمة هللا لشعب هللا.   القدیم صعبًا،  العھد  یسوع من   كرزقد یكون 
 11ي."شھد ل ت"  ة وا فیھ أن الكتب المقدسر أولئك الذین شكُّ العھد القدیم. وذكَّ 

 
 .لى العھد القدیمإ»، یشیر الكتبعندما یتحدث یسوع عن «. 39: 5یوحنا   11

لعھدین القدیم والجدید ا  "إن
الواحد   ھما كتاب واحد من هللا 

وحى بھ الروح الواحد وھو أ
 " .یشھد لالبن الواحد

 مقتبس  -
 من جیفري برومیليبإعادة صیاغة 

Geoffrey Bromiley 
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  ةاقتباس من سفر التثنی أكثر من ثمانین  یوجد    كلمة هللا.  ھو  العھد القدیم  أن  كانت الكنیسة األولى تعتبر 
 إتمام للعھد القدیم. ھماالكنیسة األولى بأن حیاة یسوع المسیح وخدمتھ وكرزت في العھد الجدید. 

 إلینا الیوم:  یتحدَّثالعھد القدیم   ال یزال

 • نتعلم من العھد القدیم عن عظمة هللا وقداستھ. 
 . • نتعلم من العھد القدیم عن خطیة اإلنسان وحاجتھ إلى فادٍ 

 لك خاص لھ. كمُ  هللا لخلق شعب مقدس منفصلمن العھد القدیم عن خطة  • نتعلم 
 العھد القدیم ھو كلمة هللا لشعب هللا في كل العصور. 

 مھمة الدرس األول

 أجِر اختباًرا لھذا الدرس. سیشمل االختبار النصوص الكتابیة المخصَّصة للحفظ. 
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 اختبار الدرس األول 

 شارة إلى الكتاب المقدس؟ اإل األسفار) عند (أو قائمة" كانون) ماذا تعني كلمة "1( 

 العھد القدیم.  یة أسفارفي تأسیس قانون ت مخدِ ستُ ا ) اذكر ثالثة معاییر 2(

 ) اذكر األقسام الثالثة للكتاب المقدس العبري.3(

 للعھد القدیم.  في التقسیم المسیحي ) اذكر األقسام الخمسة4(

 ) ماذا یعني مصطلح "الوحي اإللھي"؟5(

ه مصطلح "معصوم" و"م) ماذا یعني  6(  "؟ نزَّ

 لعھد القدیم؟ا  سالمة نص) كیف تُظھر مخطوطات البحر المیت 7(

 بھا العھد القدیم الیوم.  كلمنا) اذكر ثالث طرق ی8(

 . الذاكرةمن   11-7: 19) اكتب مزمور 9(
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



14 
 

 الدرس الثاني

 سفر التكوین: في البدء
 أھداف الدرس

 الدرس، یجب على الطالب أن: في نھایة ھذا 

 لسفر التكوین.  یتمكَّن من تحدید المواضیع األساسیة   )1(
ر أھمیة عقیدة الخلق بالنسبة لالھوت المسیحي.  )2(  یقّدِ
 یفھم دور العھد اإلبراھیمي في تاریخ الخالص.  )3(
ف على الشخصیات الرئیسیة في سفر التكوین.  )4(  یتعرَّ
 م الیوم. یربط بین رسالة سفر التكوین واحتیاجات العال  )5(

 التحضیر للدرس 

 اقرأ سفر التكوین

 3: 12و 15: 3احفظ تكوین 

 أسفار موسى الخمسة (التوراة) 

ویُطَلق على ھذه األسفار    12تُسمى األسفار الخمسة األولى في الكتاب المقدس أسفار موسى الخمسة.
 في الكتاب المقدس العبري التوراة أو الناموس، من كلمة تعني "التعلیم." 

الكتاب    أسفار   إطاًرا تاریخیًا لبقیة   فھي ترسم أسفار موسى الخمسة ھي أساس الكتاب المقدس.  تعتبَر  
 المقدس. 

 خطیة اإلنسان. مع ونة ب بالنعمة والدینوتجای  ثم ا كامًال خلق هللا عالمً ی، 11-1في تكوین  •
سیفدي الذي   مسیانيّ ال  النسل ویعقوب ك ،وإسحاق ،ختار هللا إبراھیمی، 50-12في تكوین  •

 من خاللھ جمیع األمم. 
 م عالقة مع شعبھ. یقیج هللا إسرائیل من مصر وخرِ یُ في سفر الخروج،  •
 مقدس.  كشعبٍ  نم هللا القدوس إسرائیل كیف یعیشوعّلِ في سفر الالویین، یُ  •
 لشعبھ رغم عصیانھم.  أمانتھظھر هللا في سفر العدد، ی •
 في أرض الموعد.  حیاة هللا شعبھ لل  عدّ یُ في سفر التثنیة،  •

 

 

 
 تعني "المخطوطات الخمس" أو األسفار الخمسة.   Pentateuchتعني لفیفة أو مخطوطة.  teuchosتعني خمسة و  penteفي الیونانیة:  12
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 إسرائیل ھي...  یسوع ھو... هللا ھو ...  موضوع السفر 

الخالق صاحب   في البدء  التكوین 
 السیادة 

الشعب   آدم الثاني 
 الُمختار 

الشعب   حمل الفصح  المحارب اإللھي  والعالقة الفداء  الخروج 
ر   المحرَّ

القدُّوس الذي   القداسة  الالویین 
س  یقّدِ

شعب  الذبیحة الكاملة 
ُمخصَّص 

 (ُمفَرز) 

الحیة النحاسیة (العدد   الحافظ العادل  التیھان  العدد
؛ یوحنا  4-9: 21
3 :14( 

الشعب  
 العاصي 

اآلتي (تثنیة  النبي  الرب الُمِحب التجدید التثنیة 
؛ 15-19: 18

:  7أعمال الرسل 
37 ( 

 الشعب الُمعَدُّ 

 العھد القدیمأجزاء  بقیة  في یمكن تتبعھا التي موضوعات ال في أسفار موسى الخمسة، نرى 

 سیادة هللا )1(

یُظھر هللا سلطانھ على خلیقتھ في الخلق، وفي الضربات العشر والتحریر من أرض مصر، وفي قیادة  
 البریة. ویصبح تاریخ إسرائیل ھو المسرح الذي تظھر فیھ سیادة هللا. إسرائیل في 

 

 خطیة اإلنسان  )2(

عصیان اإلنسان على التاریخ البشري كلھ. یُظھر الطوفان، وبابل، وعصیان إسرائیل في البریة    یؤثر
 ن.، یعمل هللا إلبطال نتائج سقوط اإلنسا15: 3خطیة اإلنسان المتفشیة. غیر أنھ، بدًءا من تكوین 

 خطة هللا للخالص )3(

(الناموس)،   الشریعة  وإعطاء  مصر،  من  إسرائیل  وإنقاذ  إسحق،  ووالدة  إبراھیم،  مع  عھد هللا  إن 
والدخول إلى أرض الموعد ھي خطوات في تدبیر هللا لخالص اإلنسان الخاطئ. في سفر الخروج،  

 یصبح الفصح رمًزا دائًما لعمل هللا الخالصي. 
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 ) القداسة 4( 

ظھر أسفار موسى الخمسة كیف خلق هللا شعبًا مقدًسا تُ ال یستطیع تجاھل الخطیة.    ؛إلھ قدوس هللا  إن  
ل  یحوِّ الذي    الرحیم لھ  اإل عمل    ااإلنسان. إنھ صالحالقداسة لیست نتیجة  فحضره.  معیش في  یستطیع ال 

 وس.  القدُّ سون فقط من خالل عالقتنا المستمرة مع هللاس. نحن مقدَّ شعبھ من شعب خاطئ إلى شعب مقدَّ 

 كاتب أسفار موسى الخمسة (التوراة) 

قبل جمیع  فقد  سفار الخمسة.  األ  كاتبحول    الكثیر من الجدل   كن ھناك  لم یحتى القرن الثامن عشر،  
العدید   بات. مع ظھور النقد الحدیث،  كتابة موسى لھذه األسفار المسیحیین شھادة الكتاب المقدس عن  

 . كاتبأن موسى ھو ال  ینكرون من العلماء الیوم

ولكن، بالنسبة لإلنجیلیین الذین یقبلون عصمة الكتاب المقدس، شھادة الكتاب المقدس واضحة. وتُشیر  
باعتباره  موسى  من  الجدید  العھد  كتَّاب  ویقتبس  الكاتب؛  ھو  أن موسى  إلى  نفسھا  الخمسة  األسفار 

سفار الخمسة،  األ  ھو كاتب ھذه، نقبل أن موسى  سى بصفتھ الكاتب. لذلكالكاتب؛ وأشار یسوع إلى مو
المیالد. قبل  الخامس عشر  القرن  في  األرجح  ھذه   بالنسبة  على  دراسة  في  یرغبون  الذین  للطالب 

 لھذا الفصل.  الُمقتَرحة  بالمصادر االسترشادبمزید من التفصیل، یمكن  سألةالم

؛ لن یغیره األمر  كتابًا الیوم، فقد انتھى  ي العالم القدیم. إذا كتبتَ " فكتابةمن المھم أن نفھم طبیعة "ال 
التي یكتب    نفسھا  الطریقةبأسفار موسى الخمسة    كاتبفكر في موسى باعتباره  كنا ن أحد بعد نشره. إذا  

 بھا المؤلف الیوم، فسیكون لدینا العدید من األسئلة. على سبیل المثال: 

 عن موت موسى ودفنھ.  ۳٤التثنیة   نا سفرخبری •
ذا دعا  "إ كما سأل احد التالمیذ:  ورض.  على األ  الناس حلًما  أكثرموسى    ۳:  ۱۲عدد  ال   یدعو   •

 "ا متواضع؟رض، فھل ھو حقً ا على األكثر تواضعً شخص نفسھ الشخص األ
أور  المنطقة المحیطة ب  ور « الكلدانیین ». لم یحكم الكلدانیونأ الى   ۲۸: ۱۱شیر التكوین ی •

 . سنة من موت موسى ۷۰۰إال بعد 

"ال ِض تَّ ت نفھم طبیعة  األمثلة عندما  القدیم.  كتابةح كل ھذه  العالم  تحدید موسى" في   بصفتھ كاتب   إن 
  سفار المحتوى األساسي لھذه األ  غمن الروح القدس، صا  بوحيأسفار موسى الخمسة یعني أن موسى،  

بتوجیھ  وقصة موت موسى ودفنھ.   بإضافة  الحق (ربما یشوع)    لكاتب  الروح القدس   وحىوأ الخمسة.  
ف من الروح القدس،     وبإرشادعلى وجھ األرض.    أكثر الناس حلًماكاتب الحق موسى على أنھ    عرَّ

كاتب   أضاف  القدس،  الكلدانیین"  ا "   كلمةبالروح  "أور  بین  التمییز  على  القراء  لمساعدة  لكلدانیین" 
 أور.   دعىومدینة أخرى تُ 

ك   فھم عملیة    على تساعدنا    بلأسفار موسى الخمسة.    كاتبموسى باعتباره    فيھذه التغییرات  ال تشّكِ
  بمزید من الوضوح.  الوحي
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 سفر التكوین

 الموضوع الرئیسي "في البدء" 

)، تلیھا بدایة الشعب  11-1إن سفر التكوین ھو سفر البدایات. یتتبع سفر التكوین بدایة العالم (تكوین  
 ).50-12الیھودي وتاریخ الخالص (تكوین 

صحاحات أساسیة لبقیة  ھذه األ لكن. صحاحاتكون المعاصرون الحقیقة التاریخیة لھذه األینكر المشكِّ 
 الفداء لإلنسان الخاطئ.   دبیرسیادة هللا على العالم ونعمتھ في ت تُظھر فھيالكتاب المقدس. 

 نظرة عامة على سفر التكوین

 11-1البدائي: تكوین التاریخ 

  2000أكثر من    صحاحاتأل"التاریخ البدائي". تغطي ھذه ا   11-1غالبًا ما یُطلق على سفر التكوین  
 أربعة أحداث رئیسیة:  11-1یروي تكوین وعام. 

 خالق الكون. كسیادتھ الناموس مؤسسة على إعطاء  في سلطتھ فظھر الخلق سیادة هللا على العالم. • یُ 

  رحیم الكتاب المقدس عالج هللا ال   ة ظھر بقیوتُ خطیة اإلنسان وحاجتھ إلى الخالص.  ظھر السقوط  • یُ 
 آلثار السقوط. 

ظھر الطوفان قداسة هللا وعدلھ. یجب أال نصدق أبًدا كذبة الشیطان بأن الخطیة ال تجلب دینونة  • یُ 
 13".لنَّْفُس الَّتِي تُْخِطُئ ِھَي تَُموتُ ا هللا. یوضح الطوفان مبدأ " 

دظھر برج بابل ت• یُ  اإلنسان المستمر وكبریاءه. في الجنة، أغوى الشیطان حواء بوعده "تَُكونَاِن    مرُّ
اإلنسان "و   14" .َكا�ِ  بابل، حاول  اسًما.في  لنفسھ  اإلنسان    15"أن یصنع  یتصرف  القصتین،  كلتا  في 

لتین، یجلب كبریاء اإلنسان في كلتا الحالتین، یحاول اإلنسان أن یأخذ دور هللا؛ في كلتا الحاوكبریاء؛  ب
 دینونة هللا. 

 
على خلق اإلنسان    2یركز تكوین  و إلوھیم، إلھ الكون كلي القدرة.  بواسطة  خلق العالم    1یُظھر تكوین  

 .العھد صانع اإللھ في الجنة والعالقة بین آدم ویھوه، 

  وقد غنَّى داود: 16ن على صورة هللا.وقیمة اإلنسان ألننا مخلوق 2-1یُظھر تكوین 

 
 20: 18حزقیال  13
 5: 3تكوین  14
 4: 11تكوین  15
اسیس البابلي، یتشكل البشر حلوح أترادنى القدیم. في تكوین بأساطیر الخلق في الشرق األھمیة عقیدة صورة هللا عندما نقارن روایة الأنرى  16

لذلك   تعمل،  أن  ترید  اآللھة ال  لآللھة.  خنادق  لحفر  الطین  (أترا  یُخلَقمن  في  كعبید.  اآللھة غیورة ومتقلبةحالبشر  اترا  ؛اسیس)  اسیس ح في 
 . قدوس هللا أن كما  قدیسینأن نكون  وعلینا ا خلق البشر على صورتھ؛ ا قدوسً لھً إن أالتكوین سفر اإلنسانیة ال قیمة لھا. بالمقابل، یُظھر 
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َحتَّى   اِإلْنَساُن  ھَُو  فََمْن  ْنتََھا،  َكوَّ الَّتِي  َوالنُُّجوَم  اْلقََمَر  أََصابِِعَك،  َعَمَل  َسَماَواتَِك  أََرى  ِإذَا 
 17لُھُ.تَذُكَرهُ؟ َواْبُن آَدَم َحتَّى تَْفتَِقَدهُ؟ َوتَْنقَُصھُ قَِلیالً َعِن اْلَمالَئَِكِة، َوبَِمْجٍد َوبََھاٍء تَُكلِّ 

ومتمتعًا  كل شيء صالح خلقھ هللا،  محاًطا بد اإلنسان على هللا. في جنة جمیلة،  تمرُّ   3–1یُظھر تكوین  
د اإلنسان، تُظھر رغم تمرُّ وصوت الحیة.  ل بشركة حمیمة مع هللا، انقلب آدم وحواء على هللا وسمعا  

 18.فادٍ وجود ب  رحیمصحاحات وعد هللا ال ھذه األ

الطوفان.  التمرُّ   11-1ن  أخیًرا، یُظھر تكوی إلى  المتزاید لإلنسان الذي أدى  د  بعد الطوفان، تمرَّ ود 
تُظھر ھذه القصص  وت األمم. اللغات وتشتُّ  إلتباسد إلى أدى ھذا التمرُّ و اإلنسان مرة أخرى في بابل.  

 العھد مع إبراھیم.الذي ینص علیھ الحاجة إلى الفداء  

 50-12تاریخ اآلباء: تكوین 

- 12تكوین  ویعرض  أحداث.    ة في أربعویتلخص  عام    2000أكثر من    11-1یغطي سفر التكوین  
 عام:  300حیاة أربعة أشخاص في حوالي  صحاحاتقصة اآلباء. تروي ھذه األ 50

 

 ) 25-11إبراھیم (تكوین  •
 ) 26-25إسحاق (تكوین  •
 )36-27یعقوب (تكوین  •
 ) 50-37یوسف (تكوین  •

العالمقصة    11-1یروي تكوین   العبراني.    50-12یروي تكوین  و  ؛بدایات  الشعب  بدایات  قصة 
التركیز من خلق العالم ("ھِذهِ    تضییق  ..." إلظھارمبادئ أو موالیدیستخدم سفر التكوین صیغة "ھذه  

نوح،  ب  مروًرا   20َمَواِلیِد آَدَم")("ھذَا ِكتَاُب  اإلنسان  إلى خلق    19َمبَاِدُئ السََّماَواِت َواألَْرِض ِحیَن ُخِلقَْت")
 21ا یعقوب ("ھِذِه َمَواِلیُد یَْعقُوَب").وسام، وتارح، وإبراھیم، وإسحاق، وأخیرً 

 مشاھد:  ةھذا العھد في ثالث وقد أُعِلنتاریخ الخالص.  ھو محورالعھد مع إبراھیم یعتبر 

  براھیمإبارك  ی  َمنیبارك  كان هللا    أمة عظیمة من نسل إبراھیم.  بتكوین، وعد هللا  ۳-۱:  ۱۲• في تكوین  
إبراھیم    دَ عَ وَ . وبراھیمإ یلعن    َمنویلعن   نسل  أن یجعل  األمم. كان    بركة هللا     إبراھیم  اختیار لجمیع 
 شعب كوسیلة لبركة جمیع الناس. ل اختیاًرا 

 
 5-3: 8مزمور  17
 لم یتركنا في خطایانا.و؛ خطیة اإلنسان، وعد هللا بالفداء ردًا علىإلنجیل. با، الوعد األول األول" نجیل"اإل 15 : 3یسمي الالھوتیون تكوین  18
 4: 2تكوین  19
 1: 5تكوین  20
 2: 37تكوین  21
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في تاریخ الخالص. في عھود الشرق األدنى القدیم األخرى، یوضع    ھاًما  صحاًحا أ  15تكوین  یُعتبَر  •  
هللا نفسھ    یضع، 15األقوى. في تكوین  طرف م الدم الذي یتطلب الوالء لل سَ الطرف األضعف تحت قَ 

 إلبراھیم. ة األبدی مانتھبأ ا عھدً متتحت قسم 

م• ی مانھم بالعھد. كان الخالص ظھر إبراھیم ونسلھ من خاللھا إیعالمة الختان التي یُ   17تكوین    قّدِ
حد ذاتھ أساس الخالص؛  في  في العھد القدیم، كما في العھد الجدید، باإلیمان ال باألعمال. لم یكن الختان  

 22كان عالمة على اإلیمان بوعود العھد.بل 

 

 مع:  المسیانيّ  نسل تستمر قصة تدبیر هللا لل 

 . إسحاق المعجزیة• والدة 

 . ذبیحة إسحاققدیم إبراھیم بدعوتھ لت • اختبار هللا لطاعة  

 • توفیر بدیل إلسحاق. 

 • بركة هللا لعائلة یعقوب رغم عیوب شخصیة یعقوب. 

ال   50-37ینتقل تكوین   التركیز على  إلى    - یعقوب    - إسحاق    -(إبراھیم    المسیانيّ نسل  من  یھوذا) 
یوسف ویسوع من   ضَ فِ رُ   فقدالتركیز على یوسف. كثیًرا ما یُنظر إلى یوسف على أنھ رمز للمسیح. 

 من ظلمھما. یقدم یوسف مثاالً   اھما من أجل اآلخرین، وسامحیكالھما، وضحیا بنفس  بیعا، واھمیعائلت
 البشریة لیسوع.  طبیعةالعھد القدیم عن ال   في رائعًا

  نسل ال بعنایة إلھیة أحد أسباب بروز یوسف في نھایة سفر التكوین ھو أن قصتھ تُظھر كیف حفظ هللا  
الخروج من خالل إظھار كیف    سفر  انتقاًال إلى  یوسفقصة    وتمثِّلخالل سنوات المجاعة.    المسیانيّ 

الخروج  ر  سفیبدأ  وإسرائیل في مصر.    قبول شعبمصر. ینتھي سفر التكوین ب  إلىإسرائیل    بنو  جاء
ض شعب عام  400بعد   إسرائیل للقمع في مصر. بتعرٌّ

 مواضیع ھامة في سفر التكوین

 االختیار 

بركة هللا لجمیع ل   وسیلةً إبراھیم لیكون    اختیرا في العھد القدیم.  مركزی�أمًرا  یعتبر موضوع االختیار  
اختیر    لقد وعود هللا.    إلتمام  وسیلة   بل لیكونا األمم. وبالمثل، اختیر إسحاق ویعقوب لیس ألعمالھما  

 .اختیاًرا للخدمةكان  ؛ . لم یكن ھذا اختیاًرا للخالص الفرديالمسیانيّ نسل  اآلباء كجزء من ال 

التاریخیة. لم    سفار. سنرى ھذا في األعلى اإلیمان بوعود هللا  قائمةكانت المشاركة الفردیة في العھد  
إیمان. والعكس  ب  تھاتكن راحاب جزًءا من أمة إسرائیل المختارة، لكنھا ورثت وعود هللا بسبب طاع

 
 12-9: 4رومیة  22
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 عدمأنھ كان جزًءا من األمة المختارة، لم ینل وعود هللا بسبب عصیانھ و ؛ مععخان حالة صحیح في
 إیمانھ. 

 القدیم عقیدة االختیار في العھد 

 من أجل جمیع األمم إسرائیل ُمختارة 

 للخدمة  إسرائیل ُمختارة 

 باإلیمان بوعود هللا فقط األفراد ُمختارون 

 العھد

الخطوة التالیة  و). 17، 15، 12عھده مع إبراھیم (تكوین  ھ). تبع9قطع هللا عھًدا مع نوح (تكوین 
(خروج   موسى  مع  عھًدا  یقطع هللا  حیث  سیناء  جبل  عند  ستكون  العھد  تاریخ    2في  و ).  19في 

موت بس  إلى "العھد الجدید" الذي تأسَّ   كل ھذه العھود  شیر وتُ   .هللا عھده مع داود  قیم، ی7صموئیل  
 ).20 :22یسوع المسیح كذبیحة (لوقا 

السابق.    یقوم العھد  أساس  السابق، یضیف كل عھد تفاصیل  بدالً فكل عھد على  العھد  استبدال   من 
"الَ تَُظنُّوا أَنِّي ِجئُْت ألَْنقَُض النَّاُموَس أَِو األَْنبِیَاَء.   : 17 :5ر ھذا كلمات یسوع في متى یفسِّ وجدیدة. 

َل."    أساس العھد القدیم.  یبني على  بل  ؛العھد الجدید ال یحل محل العھد القدیمفَما ِجئُْت ألَْنقَُض بَْل ألَُكّمِ

 سفر التكوین في العھد الجدید 

مَ .  15  :3تاریخ العھد الجدید من الوعد الوارد في تكوین    شأین  یسحق   فادٍ مجيء  یسوع وعد هللا ب  تمَّ
 بمجيء المسیح. 3تكوین الوارد في الوعد  وتمَّ   ؛في سفر الرؤیا 3لعنة تكوین   َلتوأُبطِ الحیة.  رأس

نسل إبراھیم   فھو  23فشل آدم األول.  یُبِطلیسوع في العھد الجدید على أنھ آدم الثاني الذي    یُنَظر إلى 
 24جمیع أمم األرض. بھ تبارك ت الذيالموعود 

 نظرة أعمق إلى الخلق

إذا كان تكوین  ◄ المقدَّس؟ ھل یھم  الكتاب  لفھم رسالة  الخلق  أھمیة عقیدة  أسطورة    2-1ما مدى 
 واقعیًا؟ولیس تاریًخا 

حظر حكومة ذلك  م، كنُت أعّلِم صف�ا للقساوسة في بلد فرص الوصول إلیھ محدودة. ت1998في عام 
نشر  عام    ولكن.  ة المسیحی  مؤلفاتال   البلد  كتاب قصص  م1998في  بنشر  الحكومة  ھذه  ، سمحت 

 الكتاب المقدس لألطفال. 

 
 21-12: 5رومیة  23
 22--15: 3؛ غالطیة 3-1: 12تكوین  24
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ت الحكومة على الموافقة على  أصرَّ لقد  نسخة من الكتاب.    حتى رأیتُ   - ھذه األخبار  ل   كنُت متحمًسا
ظھر الصورة  تُ عدن. وجنة  طرد آدم وحواء من  یظھر الصفحة األولى هللا  تُ كل صفحة قبل نشرھا.  

ھو یرفع  إبراھیم و  ة الثالثیظھر في الصفحة  فان. وطوارتفاع میاه ال عا م یصرخون خوفً الثانیة أطفاالً 
 ابنھ.   على اسكینً 

خلق والسقوط  ال الكتاب المقدس بدون  فلحكومة الناشر على حذف قصص الخلق والسقوط.  أجبرت ا
ق  غرِ ون ھذا الكتاب المقدس إلًھا غاضبًا یُ أ رأى األطفال الذین یقر فقد  یعطي صورة مشوھة عن هللا.  

  ساسیةاألطفال ویجبر اآلباء على قتل أبنائھم. كان كتاب قصص الكتاب المقدس ھذا یفتقد إلى القصة األ
 هللا على ھذا العالم. انالتي توضح سبب سلط قللخل 

كین ھجومھم على  بدأ الكثیر من المشكِّ یلإلیمان المسیحي. ربما لھذا السبب    ةالخلق أساسی  إن روایة
التكوین.  صحَّ اإلیمان المسیحي بإنكار   أنة روایة سفر  الكتَّ   ومن المؤسف    اب المسیحیینالعدید من 

سفر   ونیزعم روایة  بالثقة.    أن  جدیرة  غیر  ولیس    2-1تكوین    إن  ویقولونالتكوین  أسطورة  ھو 
ةشھد تالكتاب المقدس   قیة أسفارب لكن . واتاریخً   روایة سفر التكوین.  بصحَّ

المشكلة  یكمن   المسیحیین أصبحوا أسرى عقلیة علمانیة  فيجزء من  العدید من  العلم  تزعم    أن  أن 
ج العلماء الملحدین الذین یصرون على أن الكتاب المقدس  مع الكتاب المقدس. لقد قبلوا حج  ناقضیت

 25المسیحیین الملتزمین.  منالعقول العلمیة  أعظم  كانت    ، التاریخ  لى مرِّ ، ع غیر أنھال یمكن الوثوق بھ.  
  صفتھ یشیر كل من العلم والكتاب المقدس إلى هللا ب بل    ؛ الحقیقة العلمیة ال تتعارض مع الحقیقة الكتابیةف

م  یو  . قللخل   اتاریخی�  ا، سردً إذا فُِھَم بشكل صحیح،  2-1تكوین    یُعدُّ والخالق.   إذا فُھم بشكل    ، العلمقّدِ
 صحیح، نافذة على عجائب خلیقة هللا. 

 أن:  2-1یعّلِمنا تكوین 

  خلقتآلھة أخرى  ھناك م أن التي تعّلِ   األساطیر القدیمة من رافًضا كال� (  26العدمهللا العالم من خلق • 
 ر بالصدفة). م أن العالم تطوَّ التي تعّلِ األساطیر الحدیثة العالم و 

 في العالم القدیم)   رافًضا تعدد اآللھةإلھ واحد ذو سیادة (  ھناك• 

 ). صدفةوال  زمنالذي یقول إننا نتاج ال والنشوء التطور  رافًضا • اإلنسان مخلوق على صورة هللا (

 
 من العلماء العظماء الذین كانوا مسیحیین ملتزمین: 25

 + نیكوالس كوبرنیكوس (أدرك أن الشمس ھي مركز الكون)       
 + جالیلیو (یُعتبر "أبو العلم الحدیث")       
 + یوھانس كیبلر (شرح حركة الكواكب)       
 (صاغ قانون الجاذبیة)+ السیر إسحاق نیوتن       
 + روبرت بویل (یعتبر أول كیمیائي حدیث)       
 للثورة العلمیة) ینالرئیسی مفكرین+ رینیھ دیكارت (أحد ال      
 + مایكل فاراداي (كیمیائي مھم)      
 اللقاحات لداء الكلب والجمرة الخبیثة) صنع أول+ لویس باستور (اخترع البسترة و      
 + ماكس بالنك (أسس میكانیكا الكم)       

 لوصف "الخلق من العدم." creatio ex nihiloیستخدم الالھوتیون تعبیر  26
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، خلق هللا صاحب السیادة  ء. في البد2-1مؤمن ھذه التعالیم األساسیة في تكوین أي أن ینكر  یجبال 
البدء خلق هللا  العدمعالمنا من   على صورتھ. عندما انتھى أسبوع الخلق، رأى هللا أنھ    اإلنسان. في 

فوا   یختل یجب أالَّ ولكن    ؛حسن جًدا. قد یختلف المسیحیون في التفاصیل المتعلقة بتفسیر الكتاب المقدس 
 الكتاب المقدس.  على صحة

 خاتمة: سفر التكوین یتحدَّث الیوم 

یتحدث عن القضایا التي تواجھھا  وھو  مھم لمسیحي القرن الحادي والعشرین.    سفر سفر التكوین ھو  إن  
 الكنیسة المعاصرة.

القضایا    القدیمة  2و  1شھادة تكوین    تناولت.  ذات قیمة  نسانحیاة اإلفهللا خلقنا على صورتھ،    بما أن
االجتماعیة المعاصرة مثل اإلجھاض والقتل الرحیم. إذا كنا مخلوقین على صورة هللا، فإن الحیاة كلھا  

 مقدسة ویجب حمایتھا. 

لَ اإلنسان قد    بما أن یدرك المسیحیون    فبینما  عالمنا. ب   االعتناء  ألرض، فنحن مسؤولون عنعلى ا   ُوّكِ
البشریة تسمو على سائر  أ  من جمیع جوانبھا  األرض    قیمةروا  دِّ اشكال الحیاة، یجب أن یقِّ ن الحیاة 

 خلیقة هللا الصالحة.  باعتبارھا

مھمة   إتمامف یسوع الكنیسة ب . كلَّ تفویض للكرازة والتلمذةبسبب العھد مع إبراھیم، فإن الكنیسة لدیھا  
في إنجاز  نحن  فشلت إسرائیل في إتمام رسالتھا في العھد القدیم؛ یجب أال نفشل    27إسرائیل إلى األمم.

 مھمتنا الیوم. 

 

 مھام الدرس الثاني 

 فھمك لھذا الدرس من خالل المھام التالیة:  عبِّر عن

 : ةالتالی اممن المھ واحدة مھمةً ) اختر 1( 

 

 جماعیة مھمة: 1 االختیار 

د • مجموعتك.    من أعضاءلكل عضو    11-1األربعة في تكوین  الكبرى من األحداث  حدثًا    حّدِ
 تقدم فیھ:   اقصیرً  اصً كل عضو في مجموعتك ملخَّ  عدسیُ 

 كتابیة ملخص القصة ال  •
 في تاریخ الكتاب المقدس الحدث مھًما  ھذا  كیف كان •
 الحدث الیوم   ھذا  ماذا یعلمنا  •

 
 20-18: 28متى  27
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  ةفردی مھمة: 2 االختیار 

 : ةاختر واحد

 

أو دراسة    إلى صفحتیناكتب مخطًطا تفصیلیًا من صفحة   • أحد  ل لعظة  المقدس حول  لكتاب 
كیف كان الحدث    في عظتك. یجب أن توضح  11-1األربعة في تكوین    الكبرىاألحداث  

 مھًما في تاریخ الكتاب المقدس وما یعلمنا إیاه ھذا الحدث الیوم. 
 

 
  شخصیة لكتاب المقدس حول  ل أو دراسة    ةعظل   صفحتیناكتب مخطًطا تفصیلیًا من صفحة إلى   •

األربعة في تكوین   الرئیسیة  الشخصیات  أن توضح  50-12من  تقدِّ عظتك  . یجب  م  كیف 
 الشخصیة نموذًجا إیجابیًا أو تحذیًرا سلبیًا للمؤمنین الیوم. 

 

 

ا   اء  ر ـ بإج  قم    )  2(  النصوص  االختبار  سیشمل  الدرس.  ھذا      المخصَّصة   لكتابیة    اختبار 
  للحفظ.
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 اختبار الدرس الثاني 

 ) ماذا تعني كلمة "توراة" العبریة؟ 1( 

 یسوع في كل سفر من أسفار موسى الخمسة؟ تم تقدیم ) كیف 2(

 الخمسة. ) أذكر أربعة مواضیع أساسیة في العھد القدیم تقدمھا أسفار موسى  3(

 ) ما ھو موضوع سفر التكوین؟ 4(

 ) اذكر القسمین الرئیسین لسفر التكوین. 5(

 11-1) اذكر األحداث الرئیسیة األربعة في تكوین 6(

 50-12) اذكر الشخصیات الرئیسیة األربع في تكوین 7(

ص الجوانب الثالثة للعھد مع إبراھیم في جملة واحدة لكل جانب. 8(  )  لّخِ

 أمور یعّلِمھا سفر التكوین عن الخلیقة.  ) اذكر ثالثة 9(

 ) اذكر ثالث طرق یتحدث بھا سفر التكوین إلى الكنیسة المعاصرة. 10(

 من ذاكرتك.  3: 12، 15: 3) اكتب تكوین 11(
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 الدرس الثالث 

 من الخروج إلى التثنیة 

 بدایات أمة إسرائیل 
 أھداف الدرس

 على الطالب أن: في نھایة ھذا الدرس یجب 

 یتمكَّن من تحدید الموضوعات األساسیة في األسفار من الخروج إلى التثنیة.  )1(
 یعرف المحتوى الرئیسي لألسفار من الخروج إلى التثنیة.  )2(
ف على األحداث الرئیسیة في األسفار من الخروج إلى التثنیة.  )3(  یتعرَّ
 یفھم العالقة بین الناموس والمؤمن بالمسیح.  )4(
 رسالة أسفار موسى الخمسة واحتیاجات العالم الیوم. یربط بین  )5(

 التحضیر لھذا الدرس

 اقرأ األسفار من الخروج إلى التثنیة 

 5-4: 6؛ وتثنیة 8-7: 20؛ والویین 14: 3احفظ خروج 

مة  مقّدِ

تروي األسفار من الخروج إلى التثنیة أحداث األیام األولى ألمة إسرائیل. وتخبرنا ھذه األسفار عن  
البریة،  قصة   في  التیھان  وسنوات  سیناء،  جبل  عند  الناموس  وإعطاء  مصر،  من  إسرائیل  إنقاذ 

 واالستعداد لدخول أرض الموعد. 

مثل سفر التكوین، كتب موسى األسفار من الخروج إلى التثنیة. یبدأ سفر الخروج بعد وجود شعب 
التاریخ،    400إسرائیل في مصر لمدة   التاریخ األكثر  سنة. ورغم وجود بعض الخالف حول  فإن 

للخروج من مصر ھو عام   المیالد.  1446احتماًال  بینما یستعد شعب   28قبل  التثنیة  وینتھي سفر 
 قبل المیالد. 1405إسرائیل لدخول كنعان حوالي 

 سفر الخروج 

 موضوع السفر: الفداء والعالقة 

 
قبل   1446، فإن التاریخ األرجح ھو  26  :11وقضاة    1:  6  األول  ملوك. استنادًا إلى  خروجتاریخین محتملین لل   أن ھناكاإلنجیلیون    یرى 28

القراءة   لكنقبل المیالد. و  1275، یدعم بعض اإلنجیلیین تاریًخا یقارب  1:  6والفھم الرمزي لملوك األول    ستنادًا إلى البیانات األثریةاوالمیالد.  
 . ھو التاریخ األكثر احتماًال  قبل المیالد 1446شیر إلى أن عام القضاة تسفر و األول الملوك سفرالمباشرة ل
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  ویُخّلِدفداء هللا إلسرائیل من مصر.    15-1یتتبَّع سفر الخروج موضوعین رئیسین. یتناول الخروج  
عید الفصح ذكرى ھذا الفداء. سیظل االحتفال بعید الفصح، طوال تاریخ إسرائیل، تذكیًرا سنویًا بنعمة  

 هللا في خالص إسرائیل من العبودیة.

حیمة بإسرائیل. إن إعطاء الناموس عند جبل سیناء ھو  عن عالقة هللا الر  40-16یتحدَّث الخروج  
 لحظة محوریة في تأسیس ھذه العالقة. 

 سفر الخروج 

 الفصح الخالص من مصر  15-1اإلصحاحات 

 الوصایا العشر  العالقة مع یھوه 40-16اإلصحاحات 

 نظرة عامة على سفر الخروج 

 15-1الخالص: خروج 

الخروج بمعاناة إسرائیل من االضطھاد في مصر. ورغم ترحیب فرعون بعائلة یوسف،   یبدأ سفر 
نھم یشكلون تھدیًدا لمصر. سمع هللا صراخ  أ سنة، على   400یُنَظر اآلن إلى نسل یعقوب، بعد مرور  

 شعبھ وأقام موسى ُمنقذًا لھم. 

 ر خالص إسرائیل من مصر: أربعة أحداث تصوِّ 

 خ شعبھ. ا استجابة هللا لصر  ية ودعوتھ ھمعجزیوالدة موسى ال  •
 

د  الضربات ھي أكثر من  إن  ظھر الضربات العشر سلطان هللا.  تُ  •   إنھا   ؛إظھار لقدرة هللامجرَّ
  ؛ مصدر الحیاة   ھوالنیل  أن    یعتبرون  المصریون  كانھجوم مباشر على آلھة مصر الزائفة.  

دم.  ف إلى  الماء  المصریة  وكانتحّول هللا  اآللھة  ر  إحدى    ضربة أرسل هللا  فضفدع.  ك  تُصوَّ
اآللھةوكان  الضفادع.   البكر من كل عائلة مصریة ینتمي الى  لقد .  األبكارأخذ هللا  ف  ؛ االبن 

 الناس.  جمیعط على متسّلِ ال  ھون یھوه  أ سرائیل إلظھرت الضربات لمصر وأ 
بح ھذا العید تذكاًرا دائًما لعمل هللا أصو ختار.  شیر الفصح إلى مكانة إسرائیل كشعب هللا المُ یُ  •

 العظیم. الخالصيّ 
 أظھر عبور البحر األحمر قدرة هللا على خالص شعبھ.  •
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 40-16العالقة: خروج 

عند جبل سیناء. ھناك    40-16خلَّص هللا إسرائیل لیقیم عالقة حمیمة بشعبھ. تجري أحداث الخروج  
 29"خاصة" لھ (ملكیة غالیة).التقى هللا بشعبھ ووصفھم بأنھم 

 ثمة عالمتان تمیزان العالقة بین یھوه وإسرائیل:

العالقة  1(  العشر ھذه  إعطاء الوصایا  د  ا) زوَّ لم  لعھدبھیكل  إبراھیم،  العھد مع  الختان في  . مثل 
 تجلب طاعة الناموس الخالص. بل كانت طاعة الناموس نتیجة للعالقة مع یھوه. 

كان وضع الخیمة في وسط    ماع مثاًال مرئی�ا على حضور هللا وسط شعبھ.قدَّمت خیمة االجت  )2( 
 المخیَّم تذكیًرا دائًما بأن یھوه یسكن وسط شعبھ الذي اختاره. 

علَّمت خیمة االجتماع شعب إسرائیل مفھوم القداسة. عندما یقترب بنو إسرائیل من خیمة االجتماع،  
كانوا یدركون أنھم ینتقلون من مكان "غیر طاھر" (خارج المخیَّم) إلى مكان "طاھر" (داخل المخیَّم) 

دس األقداس" رمًزا  إلى خیمة االجتماع نفسھا التي كانت "مقدَّسة" ومخصَّصة � وللكھنة. وكان "ق
 مرئیًا لمسكن هللا. وھذا یدل على قداسة هللا وتوقعاتھ من شعب مقدَّس.  

 
 د= غیر طاھر

 ج= طاھر

 ب= مقدَّس 

 أ= األكثر قداسة 

 = خارج المخیَّم5

 = داخل المخیَّم4

 = الالویون حول خیمة االجتماع 3

 = الكھنة داخل خیمة االجتماع 2

 = قدس األقداس1

 الخروج في العھد الجدیدسفر 

م وعد الفصح وخیمة االجتماع. ویستخدم  30في العھد الجدید، یسوع ھو حمل الفصح الكامل. فھو یتّمِ
یوحنا الكلمة الیونانیة لـ "خیمة االجتماع" لیصف خدمة یسوع على األرض عندما یكتب: "َواْلَكِلَمةُ  

 
 5: 19خروج  29
 7: 5كورنثوس 1 30
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وكما مثَّلت خیمة االجتماع حضور هللا وسط شعبھ، كان یسوع ھو   31َجَسًدا َوَحلَّ (خیَّم) بَْینَنَا." َصارَ 
 جمیع البشر. حضور هللا بین 

 سفر الالویین

 المثال  ماذا یعلِّم عن هللا السفر

 خیمة االجتماع  هللا موجود (حاضر)  الخروج 

 الذبائح  هللا قدُّوس  الالویین 

 موضوع السفر: القداسة 

أن سفر الالویین یصف ممارسات    معسفر الالویین.    نھملویمن المؤسف أن العدید من المسیحیین  
یجیب سفر الالویین  و رسالة مھمة: اإللھ القدوس یطلب شعبًا مقدًسا.  فإنھ یحمل  تبدو غریبة بالنسبة لنا،  

موضوع سفر الالویین ھو إن  "كیف یجب أن یعیش شعب هللا في محضر إلھ قدوس؟"    : السؤال  نع
 القداسة. 

هللا إسرائیل من مصر    خلَّصقد  ل سفر الالویین في أسفار موسى الخمسة.    ةمن المھم أن نفھم مكان
ر الذبائح  توفِّ   بل الذبائح والناموس وسیلة لكسب رضا هللا.    ولیس المقصود أن تكون ودعاھم لنفسھ.  

 وشرائع القداسة إطاًرا للعیش في حضور إلھ قدوس. 

الذي نراه في الإن   التوازن  الالویین ھو  َوتَُكونُوَن ".  8-7:  20ویین  مفتاح قراءة سفر  فَتَتَقَدَُّسوَن 
ُسُكْم. ُمقَّدِ بُّ  الرَّ أَنَا  َوتَْعَملُونََھا.  فََرائِِضي  َوتَْحفَُظوَن  ِإلُھُكْم.  بُّ  الرَّ أَنَا  یِسیَن، ألَنِّي  أُِمرنا   32"قِّدِ أن    فقد 

"الرب    ".قدیسین  كوننو  نتقدَّس " أن  أبًدا  ننسى  أال  یجب  إسرائیل    خلَّصالذي    اإللھ   ".سكمقدِّ ملكن 
نفسھ ھو  ل الذي یدعونا  اإللھ  س إسرائیل في سفر الالویین.  الخروج ھو اإللھ الذي یقدِّ   سفر  بنعمتھ في

 سین. یالذي یجعلنا قد اإللھ 

 نظرة عامة على سفر الالویین 

 ) 7-1شرائع الذبائح (الویین 

، األستاذ في جامعة بایلور، ذات مرة من مجموعة من الطالب Ralph Woodطلب رالف وود  
موصبي وثني ی  ، ن عقیدة الخطیة ھي أسطورة خرافیةإ یقول    معاصرم  مشھدین: عالِ   بین   مقارنةال    قّدِ

سرعان ما وأبعد عن الحقیقة؟"   منھما"أي : سأل البروفیسور وودودجاجة على مذبح في قریة نائیة. 
: الخطیة تتطلب  معاصرالصبي الوثني، مھما كان بدائیًا، یفھم شیئًا ال یفھمھ العالم ال أدرك الطالب أن 

 
" تعني حرفی�ا "خیَّم" 14: 1یوحنا  31  . كلمة "حلَّ
 8-7: 20الویین  32
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یطلب المغفرة بطریقة خاطئة،    كان  الولد الوثني  ومع أن.  لكفارةالخطاة بحاجة إلى وسیلة ل و.  ذبیحة
  33فھم أن الخطیة تتطلب الكفارة.لكن ھذا یُظِھر أنھ حتى الوثني ی

 حة في جمیع أنحاء الكتاب المقدس: تظھر الحاجة إلى الذبی

 ، صنع هللا مالبس آلدم وحواء من جلد حیوان. 21 :3في تكوین  •
 

 قایین غیر المستحقة.  ذبیحة  تضَ فِ ، رُ 4في تكوین  •
 

 34"یرأه."یھوه  :مكان الذبیحةاسم إبراھیم  دعا، ۱٤: ۲۲في تكوین   •
 

 ح. ائنظام الذب ُعِرفَ في سفر الالویین،   •
 

 حمل خطایا كثیرین. التي ت" النھائیةذبیحة "ال یسوع عتَبَر ، یُ 10و 9عبرانیین في  •

شرائع الذبائح. ساعدت ھذه الذبائح بني إسرائیل أن یفھموا كیف یقتربون إلى هللا    7-1یقّدم الویین  
 القدوس.  

م ضع یالعھد القدیم.  الذبیحة األولى في ) ھي  1المحرقة (الویین  ذبیحة • یده على   الذبیحةمقّدِ
ق  حرَ یُ ثم  35أن الخاطئ نفسھ ھو الذي یستحق عقوبة الموت.  علنًا، مُ ذبحھ قبل  رأس الحیوان

 الحیوان بالكامل على المذبح.
 . ة سالمال   ذبیحةمحرقة أو ذبیحة ال ترافق غالبًا ھي تقدمة ) 2(الویین دقیق تقدمة ال  •
مالشركة بین  احتفال ب)  3(الویین  ة  ذبیحة السالم • دوهللا. و  الذبیحة   مقّدِ عالقة العھد بین هللا    تؤّكِ

م الذبیحة، وإسرائیل. إنھا التقدمة الوحیدة التي یتقاسمھا   36وهللا. ،والكاھن مقّدِ
(الویین   • الخطیة  عن  13:  5-1:  4ذبیحة  للتكفیر  أعطیت  غیر  اال)  مقصودة  ال نتھاكات 

إلى    الذبیحة   هھذیده  عوت  ؛ا نسان نجسً جعل الخطیة اإلت.  ناموسما یطلبھ ال   فعلللناموس أو عدم  
 الطھارة. 

وتشبھ  .  ناموسانتھاكات ال   تتعامل أیًضا مع)  7:  6-14:  5(الویین    ثمذبیحة التعدي أو اإل  •
كثر خطورة،  األنتھاكات باال تختص ا ، ولكن یبدو أنھإلى حّدٍ كبیر الخطیة   لذبیحة ذبیحة ه ا ھذ
 تعادتھا.ب رد الممتلكات واستطلَّ تما تلك التي ال سیَّو

 
 :Jill Carattini, “Lamb of God” at A Slice of Infinity, April 23, 2012. Accessed atُمقتبَس من  33

http://www.rzim.org 
 

 "الرب یرى" ذبیحة.  34
 5-4: 1الویین 35
م الذبیحةكل أ ی و أفضل األجزاء).  -" شَّحمق الجزء الذي یخص هللا ("الرَ ح یُ  36  .باقي األجزاء والكاھن مقدِّ

http://www.rzim.org/
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الذبائح    مع  ھو تقدیمنظام الذبائح    كان الھدف مند طقوس،  مجرَّ كأن إسرائیل تعاملت فیما بعد مع 
حقیقیة.   ا شمل  ت   الوتوبة  تُرتََكب  خطایاال"  لذبائح ھذه  رفیعة  التي  تحدٍّ بیٍد  في  المرتكبة  (الخطایا   "  

 حقًا.  تائبٍ   من قلبٍ  أن تُقدَّم الذبیحة المقبولة ال بدَّ  37د).متعمَّ 

 ) 10 -8تأسیس الكھنوت (الویین 

دھكل العبادة بالطریقة التي ی  قدَّمهللا قدوس، یجب أن تُ   بما أن  نتیجة محاولة    32ا. یُظھر خروج  حّدِ
بطریقة    عبدوندینونة هللا لمن ی  10یُظھر الویین  و  38مصر.في    عجل الذھبيال الجمع بین عبادة یھوه و

د ھوكما ی إلیھیطلب أن نقترب   ا� القدوسفغیر الئقة.   .حّدِ

 )16 -11شرائع الطھارة والنجاسة (الویین 

عندما والقداسة.    ال یعرفونبالوثنیین الذین    ینإسرائیل في مصر، محاط  شعب  ، عاشسنة  400طوال  
وقد  ، كان علیھم أن یتعلموا االنفصال عن خطایا األمم المجاورة.  وا شعبًا مقدًَّساكون یدعا هللا إسرائیل ل 

 لألمم.قدوس  هللا ال طبیعة إعالنسرائیل إل أتاح ھذا 

هللا   درًسا    شرائعاستخدم  لیعطي  والنجاسة  والطھارة.    عملی�االطھارة  القداسة  معنى  باستخدام  وفي 
(الطعام،   الیومیة  الحیاة  الجلدیو الوالدة،  وجوانب  أن و ة،  األمراض  أظھر هللا  الجسدیة)  اإلفرازات 

 . لھ  الحیاة كلھا ملك

أحد التفسیرات األكثر ترجیًحا  و.  معاصرلیست واضحة للقارئ ال  والنجسبعض الفروق بین الطاھر 
إلیھایتناسب مع ما یتوقع الشخص رؤیتھ في    الطاھرھو أن الحیوان   ینتمي  التي  . على سبیل  الفئة 

الماء بدون  یعیش ف  الذي  كائنال المثال،   الحشرات الطائرة  و ؛  نجس   المتوقعة  قشورال زعانف أو  الي 
التصنیفات لیست واضحة دائًما، فإن الرسالة    ھذه  في حین أن أسباب و  39.نجسةذات أرجل كثیرة  

 ز شعب هللا بین ما ھو طاھر وما ھو نجس. األساسیة واضحة: یجب أن یمیِّ 

 )27-17قانون القداسة: السیر مع هللا (الویین 

إلى التركیز    ةالطقسی   طھارةوال   ،والكھنوت  ذبائح،ینتقل القسم األخیر من سفر الالویین من طقوس ال 
إسرائیل لتجسید القداسة في كل مجال من مجاالت  یدعو هللا  على الحیاة المقدسة. في قانون القداسة،  

تستند الدعوة إلى  واملة الفقراء.  الحیاة: العالقات االجتماعیة، واألسرة، والجنس، واألیام المقدسة، ومع

 
دةالة لخطیعن ا، لم تكن ھناك ذبیحة 31-30: 15عدد سفر الوفقًا ل 37   داودكان ، 51ع" الخاطئ. في المزمور قطَ یُ " أن كان یجب بل. متعمَّ

بُِمْحَرقٍَة الَ تَْرَضى. ذَبَائُِح هللاِ ِھَي  ، ألقى بنفسھ على رحمة هللا؛ "وفي المقابلذبیحة الخطیة.  تغطیھ ألوریا ال  قصودیعلم أن قتلھ المتعمد والم
 ." ُق یَا اَ�ُ الَ تَْحتَِقُرهُ ُروٌح ُمْنَكِسَرةٌ. اْلقَْلُب اْلُمْنَكِسُر َواْلُمْنَسحِ 

بِّ (" 5: 32وخروج  ")ھِذِه آِلَھتَُك یَا إِْسَرائِیُل الَّتِي أَْصعَدَتَْك ِمْن أَْرِض ِمْصرَ (" 4: 32انظر خروج  38  .") َغدًا ِعیدٌ ِللرَّ
، فإن ھذه المخلوقات لھا  ن. وبالتاليبالزحف ولیس الطیرا أرجل الحشرة    وترتبط  من المتوقع أن یكون للمخلوق المائي زعانف أو قشور. 39

 .ة التي تنتمي إلیھالفئل ةالمتوقع واصفاتخصائص ال تتناسب مع الم
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بُّ ِإلُھُكْم."  طبیعةالقداسة إلى   یِسیَن ألَنِّي قُدُّوٌس الرَّ تذكیر "أنا الرب" أو  ویأتي ال   40هللا: "تَُكونُوَن قِّدِ
 لقداسة هللا.  انعكاس قداسة شعب هللا ھي  إن  " سبع وأربعین مرة في ھذه اإلصحاحات. م"أنا الرب إلھك

 العھد الجدید سفر الالویین في 

م المسیح    ؛لالویین ساریة المفعول منذ مجيء المسیحا  خاصة بسفرالعدید من التطبیقات ال لم تعد   لقد تمَّ
التي    ولكن  41.الناموس القداسة  ھذه  یعّلِمھا  مبادئ  تكشف  المفعول.  ساریة  تزال  ال  الالویین  سفر 

 42المسیح لجمیع المؤمنین.بمتاحة ال قداسة  ال الشرائع عن قداسة هللا، 

 نظرة أعمق إلى الناموس 

 لعبھ الناموس في حیاتنا كمؤمني العھد الجدید؟ ی◄ إذا كنا نخلص بالنعمة، فما ھو الدور العملي الذي  

عفا علیھ الزمن  قد    ناموس كنیسة الیوم. بالنسبة للكثیرین، فإن ال ال " في  ناموس ساء استخدام "ال ا ما یُ كثیرً 
یستشھدون بتحذیرات بولس من محاولة كسب ومسیحي.  نسان ال وال معنى لھ على اإلطالق بالنسبة لإل

 َصاِلٌح، ِإْن  "َولِكنَّنَا نَْعَلُم أَنَّ النَّاُموسَ   : بینما یتجاھلون عبارات أخرى مثل  43،ناموس طاعة ال برضا هللا  
العھد القدیم ألن "ُكلُّ   ناموس یجب مراعاة كال العبارتین في دراستنا ل   44َكاَن أََحٌد یَْستَْعِملُھُ نَاُموِسی�ا."

 45نَافٌِع ِللتَّْعِلیِم َوالتَّْوبِیخِ، ِللتَّْقِویِم َوالتَّأِْدیِب الَِّذي فِي اْلبِّر."...  اْلِكتَابِ 

لكسب رضى هللا. إنھم یف  الناموساعة  ط  أصبحتبالنسبة آلخرین،   الدقیق  بخرون  توسیلة  التزامھم 
 دون.ھوِّ متھذا ھو الخطأ الذي ارتكبھ ال ورضى هللا؛  جلبیعتقدون أن ھذا سیو. ناموسبكل تفاصیل ال 

  ناموسالمسیح بتقسیم  ب  المؤمنین  العدید من  ردُّ الناموس؟ ی  إلى  بالمسیح  المؤمنینظر  كیف یجب أن  
فئات.   إلى ثالث  القدیم  العشر) ال یزال ساریًا  ناموس  ال   إن   قولون یوالعھد  الوصایا  األخالقي (مثل 

(القوانین المتعلقة    ي الطقس  والناموسالمدني (القوانین الخاصة بإسرائیل كأمة)  ناموس  ال وإن  الیوم.  
 للتطبیق.  ة عد قابل تُ ) لم  یةطھارة الطقسال ، والكھنوت، وذبائحبال 

التي تناسب كل فئة. اقرأ    شرائعأن ھذا تقسیم شائع، فإننا نواجھ بعض الصعوبات في تحدید ال   ومع
للغایة. ھل قانون    تجد أن ھذا أمر شخصيّ سمن الفئات الثالث.    فئة كل قانون في    َضعْ ،  19الویین  

رعایة  بقي  أخال  تكلیف یتعلق فقط بإسرائیل كأمة، أم أنھ    ) قانون مدنيّ 10-9:  19االلتقاط (الویین  
ر  ، لكنھا تعبِّ ھي قانون مدنيّ   36  :19الموازین العادلة في الویین  والفقراء في جمیع المجتمعات؟  

 األخالقي.  األمانة  أیًضا عن مبدأ

 
، ونجد الفكرة نفسھا في 16-15: 1بطرس 1. وتتكرر في العھد الجدید في 8: 21؛ 7: 20. تتكرر الفكرة نفسھا في الویین 2: 19الویین  40

 . 48: 5متى 
 2: 6غالطیة ؛ 21: 9كورنثوس 1 41
 48: 5متى  42
 على سبیل المثال  21-16: 2غالطیة  43
 8: 1تیموثاوس 1 44
 16: 3تیموثاوس 2 45
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ال فَ   يّ أ   19الویین    فيموسى    ذكری  مل  بین  لعدم  وواألخالقیة.  ،  والطقسیة  ،المدنیة  شرائعرق  نظًرا 
  طبیعةعن    اإعالنً   بصفتھ  ة الناموسأبدیة، فقد یكون من األفضل قراءوجود تمییز، وبما أن كلمة هللا  

 هللا یرشد شعب هللا في جمیع األوقات. 

شعب  من ة هللا المقدسة ومتطلباتھ طبیععن ناموس ھذا ال  علن لناموس نسأل: "ماذا یالمقاربة ل  هفي ھذ
 ظروفنا الیوم. قھ على ونطبِّ  من خالل مجيء المسیحمقدس؟" ثم نقرأ الناموس 

 كیف نتعامل مع الناموس

 اقرأ ناموس العھد القدیم .1
 ابحث عن المبدأ الذي یعّلِمھ أو الجانب الذي یعلنھ عن طبیعة هللا.  .2
 ابحث عن التغییرات التي صنعھا مجيء المسیح في التطبیق.  .3
د التطبیق المعاصر.  .4  حّدِ

 ): 10-9: 19االلتقاط (الویین  شریعة خذ مثال لنألتطبیق ھذا النموذج،  

ْلھُ، َونِثَاَر َكْرِمَك الَ تَْلتَِقْط. ِلْلِمْسِكیِن َواْلغَِریِب تَتُْرُكھُ."   قول. ت1  الشریعة القدیمة: "َكْرَمَك الَ تُعَّلِ

 46یحب المحتاجین.و ؛ " هللا یھتم بالفقراءم.هللا: "أنا الرب إلھك طبیعةعلى أساس  شریعةقوم ال ت. 2

قدَّم  بل.  ه الشریعةر یسوع ھذلمحتاجین طوال خدمتھ األرضیة. لم یغیِّ ا لرعایة   نموذًجا یسوع قدَّم. 3
 الیومیة.  تھالمبدأ في خدم  مثاًال على ھذا 

إسرائیل  4 ممارسات  من  جًدا  قریبة  الحدیثة  الممارسات  تكون  قد  الزراعي،  المجتمع  في  ترك    -. 
لیحصده قد  المحتاجون  الطعام  الصناعي،  المجتمع  في  أو  .  المال  تقدیم  الحدیثة  الممارسة  تتضمن 

یجب أن یحب  المساعدة العملیة للفقراء. قد یختلف التطبیق، لكن المبدأ یظل ساریًا في كل مجتمع.  
-17:  3یوحنا    1ھذا في    رتكروی.  عتني بھمبھم مثلما یحب هللا الفقراء وی  ا شعب هللا الفقراء ویعتنو 

 القانون "المدني" القدیم الیوم. ھذا  وینطبق مبدأ . 16-14: 2ویعقوب  18

یدعو شعب هللا إلى القداسة في جمیع   فھوالقداسة.   رموزلكیفیة تفسیر كل  ا نموذجً  19الویین  عتبَریُ 
العشر   اانعكاسً   19بعض جوانب الویین  وتُعدُّ  مجاالت الحیاة.     شرائع   إلىبعضھا  یستند    ؛للوصایا 

الكل  ر  یعبِّ   وعلى محبة الجار.  بعضھا  یقوم  ؛ و الطھارة والنجاسة  ویستند بعضھا إلى فكرة  ؛ الذبیحة
 ألن الرب إلھنا قدوس.  قدیسینعن التزامنا بأن نكون 

  

 
).  6: 24لنجد المبدأ، غالبًا ما یجب أن نسأل: "لماذا أعطى هللا ھذا األمر؟" على سبیل المثال: یمنع هللا الدائن من أخذ حجر الرحى (تثنیة  46

 لة معیشتھ. إن فھم "السبب" یساعدنا على إیجاد المبدأ العام الذي نتعلَّمھ.لماذا؟ ألن ھذا سیسلب الشخص وسی
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 سفر العدد 

 موضوع السفر: نتائج العصیان 

  سفر في بدایة ال  أحدھما؛  سفرمن التعدادین اللذین یشكالن جزًءا من ال   العدد  سفریأتي االسم اإلنجلیزي ل 
ل في الصحراء بعد ا ") أربعین عاًما من التجو بریةیصف العنوان العبري ("في ال و  تھ.في نھایاآلخر  و

لعصیان إسرائیل،    نتیجةً فلعصیان هللا.    العواقب الوخیمة  سفر العددر  ظھِ یُ مغادرة إسرائیل جبل سیناء.  
 في الصحراء. تجوال من ال  عاًمامات جیل كامل خالل أربعین 

  فالسفر ا واضًحا.  نمًطا أدبی�  سفر العدد  تبعیأسفار موسى الخمسة األخرى، ال    غیره من  على عكس 
ید العد  تحتوي على  مذكرات وكأنھأ قرَ ل یُ . بىخرأ رئیسیة بنیة ة لكن لیس لھ أیوا، ُمرتَّب ترتیبًا زمنی�

 ن. یتعدادال و  ناموس،ة، والبركات، وال من المواد المختلفة: السرد، والشعر، والنبوَّ 

العددأن    مع ھدفھ األساسي واضح: إظھار عواقب    فإنحتوي على أنواع مختلفة من المواد،  ی  سفر 
ْبقَى أَِمینًا، َلْن یَْقِدَر أَْن  إلسرائیل. "ِإْن ُكنَّا َغْیَر أَُمنَاَء فَُھَو یَ   ةهللا المستمر  أمانةعصیان إسرائیل وإظھار  

 47"یُْنِكَر نَْفَسھُ.

 نظرة عامة على سفر العدد 

  )10: 10 -1: 1إسرائیل في سیناء (العدد 

 ھذا  إلى أرض الموعد. یتبع رحیلوھم یستعدون لمغادرة جبل سیناء وال  الشعب تعدادب سفر العددبدأ ی
 . رحیلإسرائیل، واالستعداد لل أن یحفظھا شعب یجب  التي شرائعم، وال التعداد تعلیمات لترتیب المخیَّ

 )35: 21-11: 10شعب إسرائیل في البریة (العدد 

ش. حتى  في قادِ الشعب   نتیجة عصیان بریة في ال  تیھانالعدد سنوات السفر  في  األوسطل الجزء یسجِّ 
رھم   48إسرائیل في شكواھم في تَْبِعیَرةَ،  عدم إیمان  یظھر  قبل الفشل في دخول أرض الموعد، وتذمُّ

 50د ھارون ومریم ضد قیادة موسى.وتمرُّ  49ن في قَبَُروَت َھتَّأََوةَ،المَ  على

ر  تصدیق وعد هللا بالنصر.    شعبالجواسیس عن مھمتھم في كنعان، رفض ال   تقریربعد     ضربهللا  وقرَّ
ما  أرض الموعد،   شخص فوق سن العشرین  ل أيّ دخِ یُ وأعلن أنھ لن  بالوبأ،غیر المؤمنین    واسیس الج
 كالب ویشوع.  عدا 

د  ، والحكم على تمرُّ تقدیم الذبیحةالمتعلقة ب  الشرائعمن    مجموعةالجزء المتبقي من ھذا القسم    شملی
والنجاسة.    خیمة االجتماع، ب  المتعلقة   شرائعوأبیرام، وتأكید نسل ھارون الكھنوتي، وال   ، وداثان  ، قورح

الترتیب عشوائی� ھذا  العلماء  یرى بعض  یُ ا بینما  نعمة هللا إلسرائیل.    ظِھر،  القسم  رسالة  بھذا  اتباع 

 
 13: 2تیموثاوس 2 47
 3-1: 11العدد  48
 35-5: 11العدد  49
 16-1: 12العدد  50
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في    الشرائعر  كما تُظھِ فعن شعبھ.    ، یُظھر هللا أنھ لم یتخلَّ ذبائحالمتعلقة بال   شرائعالدینونة بتجدید ال 
. مأن هللا یھتم بإسرائیل رغم عصیانھ  في سفر العدد  شرائعر ال لشعبھ، تُظھِ   رحیمةهللا ال   عنایةسیناء  

أھمیة   خیمة االجتماعالمتعلقة ب  شرائعھارون الكھنوتي وال   نسل  على  تأكیدال ر  ، یُظھِ نفسھاوبالطریقة  
في وسط    یسكن  وسیظل   ؛هللا اسرائیل   المستمرة بالنسبة إلسرائیل. لم ینسَ   والكھنوت  خیمة االجتماع

 عبھ. ش

، أمر  شعباستجابةً لتوبة الو  51.ھمبسبب تمرد  بالحیات الُمحِرقة  شعبال   ُضِربَ ،  21صحاح  في األ
  إنجیل   . في ِدغَ الشخص الذي لُ   حیا، یحیَّةالنظر إلى ال وب.  رایةعلى    نحاس من ال   حیَّة  ضعهللا موسى أن ی

 52إلیھ بإیمان.عملھ الخالصي لكل من ینظر ل  رمز ك الحدث  یوحنا، أشار یسوع إلى ھذا 

 )13: 36 - 1: 22إسرائیل في سھول موآب (العدد 

  صحاحاتھذه األأحداث    دوراستعداد إسرائیل الثاني لدخول كنعان. تسفر العدد    سم األخیر منر القِ یُظھِ 
أربعین عاًما من   أربعین  سفرال   بدایة بعد حوالي  أحد عشر یوًما  . بسبب العصیان، استغرقت رحلة 

 53عاًما.

كن أي من الوفیات في  تغیر المؤمنین. لم    بأكملھ من بني إسرائیل، مات جیل  السابقةفي السنوات  
لھجوم العدو. كان موت الجیل غیر المؤمن نتیجة دینونة هللا، ولیس قوة    نتیجةً   21- 15العدد  سفر  

 54أعداء إسرائیل.

إسرائیل.    لیلعنبلعام    ، موآب  ملك   ، باالق  إسرائیل ینتظرون في سھول موآب، استأجر بنو  بینما كان  
ل  المسیانیة العظیمة في  اتنبوَّ ال   واحدة منبركة بلعام    شمل تو.  للشعب  إلى بركةهللا لعنة بلعام    وحوَّ

 أمتھ.  حفظرغم عصیان إسرائیل، استمر هللا في  العھد القدیم.

للدینونة.  عن ا حمایة هللا إلسرائیل مباشرة قصة أخرى    عن  قصة تتبع ھذه ال  إسرائیل إلى آلھة    لقد تحوَّ
قتل  ب   وُضِربوا موآب   إسرائیل   24000وباء  بني  أخرى،و  55.من  العصیان  نرى    مرة  عواقب 

 واضحة. 

، وتعلیمات بشأن  لشرائع الذبائحل موآب، ومراجعة وعدادات لمغادرة سھاست، و ثانٍ  تعدادذلك  عقبوی
  هللا شعبھ.  م األرض. لم ینسَ تقسی

 
 . "ربما تشیر "الحیات الُمحِرقة" إلى الثعابین السامة9-4: 21العدد  51
 16-14: 3یوحنا  52
 3-2: 1تثنیة  53
 یشوع، كان الموت في عاي بسبب خطیة َعخان، ولیس بسبب قوة  مدینة عاي. بالمثل في سفر   54
 9-1: 25العدد  55
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 الجیل القدیم

 ) 14-1(العدد 
 الجیل الجدید

 )36-21(العدد 

 محارب 603,550التعداد األول: 
 )1(العدد 

 محارب  601,730التعداد الثاني: 
 )26(العدد 

 االرتحال من قادش إلى موآب  االرتحال من سیناء إلى قادش

 التقدمات والنذور شرائع  )9-4شرائع الذبائح (العدد 
 ) 30-28(العدد 

 سفر العدد في العھد الجدید

رھمأشار بولس إلى خطیة إسرائیل في موآب، ورفضھم للسلطة،   ألھل كورنثوس. كان    كتحذیر  وتذمٌّ
ذًا َمْن یَُظنُّ أَنَّھُ  ِإ "  : ر بولس حذَّ فقد  .  اإلخفاقات نفسھا ضین لخطر  ھؤالء المؤمنون بالعھد الجدید معرَّ 

"َلْم تُِصْبُكْم تَْجِربَةٌ إِالَّ بََشِریَّةٌ.    قائًال:  هءَ ا ع بولس قرَّ التحذیر، شجَّ   ومع ھذا قَائٌِم، فَْلیَْنُظْر أَْن الَ یَْسقَُط."  
َسیَ  بَْل  تَْستَِطیعُوَن،  َما  فَْوَق  بُوَن  تَُجرَّ یََدُعُكْم  الَ  الَِّذي  أَِمیٌن،  اْلَمْنفَذَ،  َولِكنَّ هللاَ  أَْیًضا  التَّْجِربَِة  َمَع  ْجعَُل 

 56ِلتَْستَِطیعُوا أَْن تَْحتَِملُوا."

من عدم اإلیمان الذي أبقى إسرائیل خارج    ؤمنین بالمسیحالم الكاتبر العبرانیین، یحذِّ  الرسالة إلى  في
  اء ، فإن قرَّ نفسھاة  عوا من دخول أرض الموعد. وبالطریقوا قلوبھم، ُمنِ كنعان. ألن بني إسرائیل قسُّ 

شریر  رسالة   "قلب  لدیھم  الذین  السبت  بالعبرانیین  راحة  یدخلوا  لن  اإلیمان"  بھا عدم  وعد   التي 
 57اإلنجیل.

 سفر التثنیة: تجدید العھد 

 موضوع السفر

أھم   أحد  ھو  التثنیة  القدیم.    أسفارسفر  وأساس    وھوالعھد  الخمسة  موسى  ألسفار    األسفار تتویج 
 سفر التثنیة.  یعّلِمھااألنبیاء إسرائیل وفقًا للمبادئ التي    یِّمقبقیة العھد القدیم، سیُ  وفيالتاریخیة. 

تجدید للعھد لجیل جدید.    بل ھو الثاني" لیس جدیًدا،   ناموس ھذا "ال   " .الثاني ناموساسم التثنیة "ال یعني  
ال  ن سفر التثنیة أن العھود مع إبراھیم وموسى یبیِّ وهللا شعبھ.  ، لم ینسَ البریة رغم خیانة إسرائیل في 

  ساریة. تزال 

 
 13-1: 10كورنثوس 1 56
 3: 4 -12: 3عبرانیین  57
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 سفر التثنیة في العھد القدیم 

 العدد  - التكوین ینظر سفر التثنیة خلفًا إلى 

 الملوك   -یشوع یشیر سفر التثنیة أماًما إلى 

 نظرة عامة على سفر التثنیة 

على ثالثة خطابات لموسى. تنظر ھذه الخطابات إلى تاریخ إسرائیل وتتطلَّع إلى   یحتوي سفر التثنیة
 مستقبلھم كشعب هللا.

 )4- 1تاریخي: ما فعلھ هللا (تثنیة  -الخطاب األول

. إنھ الھوت تاریخيّ   استعراض لیس مجرد  ا ھذوفي خطابھ األول، یستعرض موسى تاریخ إسرائیل.  
ظھر عواقب عصیان إسرائیل  یُ و مراجعة تاریخ إسرائیل.  بالتاریخ. یُظھر موسى أھمیة حفظ العھد  

سى  ن موإ هللا. حتى    وصایاإسرائیل    حین أطاع بنوعندما رفضوا دخول كنعان. ثم یُظھر حمایة هللا  
 58نسى إسرائیل العھد.ی أَّالَّ كنعان بسبب العصیان. یجب   ُحِرَم من دخول یشیر إلى نفسھ كمثال لمن 

الھوتی� أساًسا  األول  الخطاب  ھذا  "ال یضع  عقیدة  وھو  الالحق،  القدیم  العھد  لتاریخ  ھاًما    زرع ا 
 ؛ هللا  مسرائیل یباركھما یطیع شعب إ تاریخ العھد القدیم ھذا المبدأ. عند  ظِھر باقيسیُ و  59".والحصاد

 . سبيهللا إلى ال  مإلى عبادة األوثان، یرسلھ یتحولواعندما 

 )26-5شرعّي: ما یطلبھ هللا (تثنیة   -الخطاب الثاني

؛  ناموس موسى األحكام العامة لل   یستعرض،  11-5العھد. في تثنیة    تذكُّرجوھر سفر التثنیة ھو  إن  
تثنیة  و یطب26َّ-12في  الخاصة  ،  الظروف  على  العھد  موسى  ھذه وإسرائیل.    بجماعة ق  تُظھر 

 60ق العھد على حیاة إسرائیل في كنعان.طبَّصحاحات كیف سیُ األ

"مخافة   اللذان یقوم علیھما العھد ھماالناموس بمراجعة الوصایا العشر. المبدآن   إلى تبدأ نظرة موسى  
 ".هللا" و"محبة هللا

یَتَّقُونِي َویَْحفَُظوا َجِمیَع َوَصایَاَي ُكلَّ    : قال هللا  29  :5في تثنیة   فِیِھْم َحتَّى  ھَكذَا  َكاَن  ْلبَُھْم  قَ لَْیَت  "یَا 
 َوألَْوالَِدِھْم َخْیٌر ِإلَى األَبَِد." إن مخافة هللا الالئقة ستحفظ إسرائیل. األَیَّاِم، ِلَكْي یَُكوَن َلُھْم 

 
 23، 9: 4تثنیة  58
، وأعید  التاریخیة، واألسفار النبویة  األسفارأساس    وھو   "." أو "الھوت القصاصعلماء الكتاب المقدس ھذا مبدأ "الھوت التأدیبیسمي   59

 . 7-6: 6ذكره في غالطیة 
ھذا القانون  یوجد ال  "َساقِطٌ.: "إِذَا بَنَْیَت بَْیتًا َجِدیدًا، فَاْعَمْل َحائًِطا ِلَسْطِحَك ِلئَالَّ تَْجِلَب دًَما َعلَى بَْیتَِك إِذَا َسقََط َعْنھُ 8: 22مثال على ذلك تثنیة  60

المن   ھناك حاجة إلى  سفر الالویین. لم تكن  في سفر الخروج أو ببناء  لتطبیق   ة ضروری  ا لسكان الصحراء. إنھبالنسبة  زل  ا القوانین المتعلقة 
، "تحب  ا المبدأ المذكور سابقً   8:  22ق تثنیة  طبِّ یُ ، المبدأ لیس كذلك.  التطبیق جدیدفبینما  ي كنعان.  على البیئة الجدیدة للمدن القائمة فناموس  ال

د عدم الم من  و أكثرتنفیذ ھذه الوصیة ھ إن  ".قتل"ال ت 13 :20بخروج  كما یرتبط أیًضا ). 18: 19سك" (الویین قریبك كنف قتل. إنھا حمایة جرَّ
 24-21: 5كرره یسوع في متى  الذي  مبدأالوھو  -ة للبشر اآلخرین لیفع



38 
 

بَّ ِإلَھَك    5-4:  6حتوي تثنیة  ی بُّ ِإلُھنَا َربٌّ َواِحٌد. فَتُِحبُّ الرَّ على جوھر العھد: "اِْسَمْع یَا إِْسَرائِیُل: الرَّ
تَِك."ِمْن ُكّلِ قَْلبَِك َوِمْن ُكّلِ نَْفِسَك َوِمْن ُكّلِ  "الوصیة األولى   اأنھب ه الوصیة یشیر یسوع إلى ھذو  61قُوَّ

 62".والعظمى

شروط العالقة. في    كالھما من  الخوف والحبفهللا ومحبة هللا، لیسا متضادین.    مخافةھذان المبدآن،  
  بل   المتذّلِل؛  خوف العبد  لیستهللا    فمخافةھ.  ب   الئقةالعھد القدیم، تعني "مخافة هللا" العیش في عالقة  

 . انإیجابی نوالحب كالھما مصطلحا إن المخافة .  معھ وبنااتجصحیح لمن ھو هللا والدراك  اإل

مراجعة الوصایا العشر  بى من ھذا الخطاب ھذین المبدأین ویطبقھما في الحیاة الیومیة.  ر ما تبقَّ یطوِّ 
یوّضِ  كنعان،  في  الحیاة  على  الناموس  كیف  وتطبیق  موسى  ومحبتح  مخافة هللا  الحیاة  تھ  ظھر  في 

 حب.  عالقة في وسیلة للعیش  كانمن القوانین؛ أكثر من مجرد قائمة   فالناموس كانالیومیة. 

 )31-27نبوّي: ما سیفعلھ هللا (تثنیة   - الخطاب الثالث

لبقاء  با  طالبھمل القیادة إلى یشوع ویاقت نخطاب موسى األخیر إسرائیل ال  یھیئ بالنظر إلى المستقبل،  
 للعھد. أمناء

تثنیة  ی تعلیمات    28-27حتوي  دخول  ب  خاصة على  بعد  إجراؤھا  یجب  التي  العھد  تجدید  مراسم 
بالقرب من شكیم، وھي مدینة تقع    اإسرائیل مذبحً یبني بنو كنعان. في ھذا االحتفال، س  أرض   إسرائیل 

 ھمعلى جبل ونصف  سباطنصف األیقف  إلى مجموعتین،    سباط األ  وتنقسمبین جبل عیبال وجبل جرزیم.  
العھد،    دُ یردِّ و اآلخر.  الجبل  على   العھد ولعناتھ.  على  الشعب    ویردُّ الالویون تحذیرات  وقد بركات 

یشوع   في  المراسم  ھذه  لتذكیر  و.  35-30:  8أقیمت  مثیرة  بالتزامات  ال جیل  ال كانت طریقة  جدید 
 العھد.

في   ةهللا الكامل  أمانة إسرائیل ب  ر موسىأن ذكَّ على رسالة موسى األخیرة. بعد  30-29تثنیة یحتوي 
تنبأ أیًضا  غیر أنھ  إلى السبي.    یؤخذونإلى آلھة أخرى وس  ونحول یتإسرائیل سبني  الماضي، تنبأ بأن  

َواألَْرَض. قَْد    ختم موسى باختیار: "أُْشِھُد َعلَْیُكُم اْلیَْوَم السََّماءَ ویبرحمة هللا في إعادتھم إلى األرض.  
اَمَك اْلَحیَاةَ َواْلَمْوَت. اْلبََرَكةَ َواللَّْعنَةَ. فَاْختَِر اْلَحیَاةَ ِلَكْي تَْحیَا أَْنَت َونَْسلُكَ   63."َجعَْلُت قُدَّ

الناموس كل سبع سنوات في عید   اموسى یشوع خلفً   عیَّن،  31في تثنیة   لھ ووضع أحكاًما لقراءة 
 . الناموس كل جیل بأحكام  ریذكِّ  ھذا المظال. و

  

 
 Shemaالشیما  5-4: 6یُطلَق على تثنیة  61
 38: 22متى  62
 19: 30تثنیة  63
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 ) 34-32تعقیبات (تثنیة 

  نشیًدام موسى إسرائیل  علَّ ور العھد.  ع موسى أحكاًما لمساعدة إسرائیل على تذكُّ وضبتوجیھ من هللا،  
تنبأ بعصیان إسرائیل وسبیھم في المستقبل،  یصالح هللا، وإسرائیل ب  النشید  ا ھذ  یذّكِرص العھد.  لخِّ ی
ه لھمهللا و غفرانعد بیو  .تذكیر آخر بأحكام العھدھو   32نشید تثنیة إن . رّدِ

ه، ینطق موسى  ءالذي یبارك أبنا  األب. مثل  سبطعلى بركة موسى األخیرة لكل    33حتوي تثنیة  ی
 64سبط.بالبركة على كل 

لم یُسمح لھ بدخول  یبَ رِ یشوع. بسبب خطیة موسى في مَ كتبھ  ھي نعي ربما یكون قد    34تثنیة   ة، 
الموعد. موآب،    هللالكن    65أرض  في  موسى  نبو. ودفن هللا  من جبل  األرض  برؤیة  لموسى  سمح 

 .ا لشعب إسرائیل یشوع قائدً صار و

 سفر التثنیة في العھد القدیم الحقًا 

یشیر أنبیاء إسرائیل إلى  والعھد في سفر التثنیة أساس "الدعوى النبویة" الالحقة ضد إسرائیل.    مثِّلی
في العھود أو    شائعًاا كان  سفر التثنیة نمطً   بنیةتبع  تإسرائیل �.    أمانةرون عدم  ظھِ سفر التثنیة عندما یُ 

لدى إسرائیل    كانت مألوفة ،  الصیغة قادمة من مصر  وبما أن ھذهالمعاھدات السیاسیة في زمن موسى.  
 عھد مع هللا.ال ھم على فھم جدیة توساعد

إسرائیل  بنو  في سفر القضاة، بدأ  والعھد.  وا وكسر  موعودھ  وا إسرائیل سرعان ما نس  من المؤسف أن 
  أمناء یبقوا   لمإسرائیل   أن بني واألنبیاء  ،والملوك  ،القضاة سفر  سیُظھروبالفعل في التخلي عن العھد.  

 في سفر التثنیة.  الواردللعھد 

 عھد هللا مع إسرائیل

 عھد هللا مع إسرائیل  معاھدات الشرق األدنى القدیم

 5-1: 1تثنیة  المعاھدة  تقدیمدیباجة 

 49: 4-6: 1تثنیة  مقدمة تاریخیة تستعرض العالقة بین الطرفین 

 19: 26-1: 5تثنیة  العھد شروط

 68: 28 -1: 27تثنیة  العھد  (أو حفظ) كسر في حال اللعنات والبركات 

 29-9: 31تثنیة  ة دوریَّ صورةقراءة العھد ب النَّص على

 47-1: 32تثنیة  العھد  على شھودال قائمة 

 
   49انظر بركة یعقوب المشابھة لألسباط في تكوین  64
 20العدد سفر  65
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 سفر التثنیة في العھد الجدید

یُشار إلى سفر التثنیة أكثر من ثمانین مرة في العھد الجدید، وھو واحد من أكثر أسفار العھد القدیم  
وعد   لقد  بھا.  اُستُشِھَد  نبی�التي  سیقیم  هللا  أن  التثنیة  موسىسفر  مثل  یسوع    تمَّ و   ؛ا  خدمة  في  ھذا 

تجربة الشیطان في    ىرده عل التثنیة عدة مرات، بما في ذلك  سفر  استشھد یسوع بوقد    66األرضیة.
 67البریة.

 خاتمة: أسفار موسى الخمسة تتحدَّث الیوم 

  ا أساسً   طوفانقصص الخلق وال   وتُعتَبَر سفار موسى الخمسة.  أ لعدید من الكنائس الكثیر من  ا  تتجاھل
رس األحد.  ا ظ الوصایا العشر في مدحفَ تُ و المناقشات حول الخلق والتطور.  وموضوع  لدروس األطفال  

ھذا أمر مؤسف، ألن  . والتثنیة  إلى من سفر الخروج   أجزاء كثیرة العدید من المسیحیین یتجاھلولكن 
 القرن الحادي والعشرین.  مھمة لمسیحيّ  سفارھذه األ

می بشكل صحیح،   وإذا فھمنا الناموس .  ھوبناء عالقة مع  اإلنسان  سفر الخروج نموذًجا لخطة هللا لفداء  قدِّ
 الَ إلسرائیل: "  كما قال  ،إقامة عالقة مع شعبھ والحفاظ علیھا. یقول هللا لنایكشف عن رغبة هللا في  فإنھ  

العالقة ف 68"ا.ِطئُوتََخافُوا. ألَنَّ هللاَ إِنََّما َجاَء ِلَكْي یَْمتَِحنَُكْم، َوِلَكْي تَكُوَن َمَخافَتُھُ أََماَم ُوُجوِھُكْم َحتَّى الَ تُخْ 
 أي شيء آخر. أال نخافالصحیحة مع هللا تعني  

ال  م سفر  مقدًسا.  یُ فھو  قداسة.  لل   نموذًجاالویین  یقّدِ یطلب شعبًا  القدوس  اإللھ  أن  نظام   ومعظھر  أن 
 الذبائح لم یعد ساریًا، ال تزال مبادئ القداسة ضروریة للعیش في عالقة صحیحة مع هللا.

بسبب عصیانھم.   بالدینونة   عصیان. في العھد القدیم، ُحكم على شعب هللالكنیسة من ال سفر العدد  ر  حذِّ ی
 الیوم، سیُدان شعب هللا إذا عصینا. و

م موسى  المتغیرة. في سفر التثنیة، علَّ  األوضاع على   الناموسم سفر التثنیة نموذًجا لتطبیق مبادئ قدِّ یُ 
كیف   الموعد  الناموس مبادئ    ونطبقیإسرائیل  أرض  في  الحیاة  التي  على  الظروف  بینما ستتغیر   .

فإن مبادئ   فیھا،  تعّلِ   ناموسنعیش  تتغیر.  الكتاب  سفر  منا دراسة  هللا ال  كیفیة تطبیق مبادئ  التثنیة 
 الجدیدة. وضاع المقدس في األ 

 مھام الدرس الثالث 

 أظِھر فھمك لھذا الدرس من خالل المھام التالیة:

 من المھام التالیة:  واحدة) اختر مھمة 1( 

ة جماعیة  الخیار األول: مھمَّ

 
 14: 6؛ یوحنا 12-10: 34، 22 -14: 18تثنیة  66
 10-1: 4؛ متى 3: 8؛ 16، 13: 6تثنیة  67
 20: 20خروج  68
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ل وصیة في ھذا ك  عّلمھت. حِدّد المبدأ الذي  ۱۹ادرس الویین    الناموس"الى    أعمقنظرة  "بعد قراءة  
 من أعضاءكل عضو    یجب أن یكتبوناقش كیف یمكن تطبیق ھذا المبدأ في عالم الیوم.    صحاح األ
 . ۱۹ا لالویین واحدً  ا ا معاصرً االقل تطبیقً ظھر على یُ  اقصیرً  مقاالً  ةمجموعال 

 

 الخیار الثاني: مھمة فردیة 

الالویین    الناموس"الى    أعمقنظرة  "بعد قراءة   أو صفحتین  .  ۱۹ادرس  اكتب مقاًال من صفحة  ثم 
ح كیف یمكن تطبیق   اذكر د المبدأ الذي تعّلِمھ، ثم وّضِ فیھ كل الوصایا الواردة في ھذه اإلصحاح، وحّدِ

 بدأ في عالم الیوم.  ھذا الم

الكتابیة المخصَّصة  2(  النصوص  ) قم بأداء االختبار بناًء على مادة ھذا الفصل. سیشمل االختبار 
 للحفظ. 
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 اختبار الدرس الثالث 

 إسرائیل من مصر؟ شعب  لخروج) ما ھو التاریخ األكثر احتماًال 1( 
 
 . سفر الرئیسي لكل موضوعال ) اذكر 2(
 
 القسمین الرئیسیین في سفر الخروج.) اذكر 3(
 
 في سفر الخروج. ر خالص إسرائیل من مصراألحداث األربعة التي تصوِّ  اذكر) 4(
 
ن) اذكر حدثین 5(  في سفر الخروج. قامة عالقة بین یھوه واسرائیلإ  على یدُالَّ
 
د اسم  )6(  سفر الالویین. ذبیحة من الذبائح المذكورة في كل   حدِّ

 
 ىخرأ  ذبیحةترافق   تقدمة____________________: 

 عھد القدیمفي ال األولي  ذبیحة____________________: ال 
 ب رد الحقوقاالنتھاكات التي تتطلَّ ب خاصة____________________: 

 للناموسر عن االنتھاكات غیر المقصودة ____________________: تكفِّ 
م الذبیحةشركة بین  بال  احتفال____________________:   وهللا  مقدِّ

 
بطریقة  ونعیشیإسرائیل كیف بني  27-17______________________ في الویین علَّم  )7(

 د القداسة في الحیاة الیومیة.تجسِّ 
 
 . العھد القدیم الیوم ناموس الخطوات األربع لتطبیق اذكر   )8(

 
 
 . سفر العددالرئیسیة الثالثة ل اذكر األقسام  )9(
 
 موسى الثالثة في سفر التثنیة ھي ...  اتباخط )10(

 
 
 5-4: 6؛ تث:  8-7: 20؛ ال  14: 3خر من الذاكرة اكتب )11(
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 الدرس الرابع

راعوث -  یشوع  

 أمثلة عن األمانة والخیانة 
 أھداف الدرس

 في نھایة ھذا الدرس یجب على الطالب أن: 

 إلى راعوث. یتمكَّن من تحدید الموضوعات الرئیسیة لألسفار من یشوع  )1(
ف على األحداث الكبرى في عملیة دخول األرض وفترة القضاة.  )2(  یتعرَّ
 یدرك أھمیة التحضیر النتقال القیادة.  )3(
 یفھم مفھوم حرب یھوه (أو الحرب المقدَّسة) في سفر یشوع.  )4(
 یربط بین رسالة األسفار من یشوع إلى راعوث واحتیاجات العالم الیوم.  )5(

 التحضیر لھذا الدرس

 ار من یشوع إلى راعوث اقرأ األسف 

 9-8: 1احفظ یشوع 

 مقدمة

 األسفار التاریخیة 

 ق. م. 1043 -1405 راعوث   -یشوع الثیوقراطیة (الحكم الدیني) 

 ق. م. 586 -1043  أخبار األیام  -صموئیل المَلكیّة (الحكم الَمَلكي) 

 ق. م. 420 -536 عزرا إلى أستیر  العودة من السبي 

إلى   یشوع  من  األسفار  على  یُطَلق  (والعربي)،  اإلنجلیزي  المقدس  الكتاب  "األسفار  أ في  ستیر 
 586التاریخیة." فھي تروي تاریخ إسرائیل من دخول أرض كنعان، مروًرا بتدمیر أورشلیم في عام  

 ق. م. 536ق. م، إلى بدایة العودة في عام 

ُمعظم ھذه یُطَلق على  العبري،  المقدس  الكتاب  الملوك)    في  األسفار (یشوع، والقضاة، وصموئیل، 
د قصص شیِّقة   "األنبیاء األولون." "نبي" ینقل رسالة هللا إلى الشعب. فاألسفار التاریخیة أكثر من مجرَّ

 عن إسرائیل؛ إنھا تعلن رسالة هللا لشعب هللا. 
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ي سفر الملوك، یُظِھر هللا في سفر یشوع وسفر القضاة، یعّلِم هللا أنھ یكافئ األمانة ویدین الخیانة. وف
أن السبي كان نتیجة عصیان إسرائیل. وفي عزرا ونحمیا، یُطمئن هللا إسرائیل أنھ ال ینساھم. تُظِھر  

 األسفار التاریخیة أمانة هللا تجاه شعبھ، و"رحمتھ األبدیة" إلسرائیل. 

ولھذا السبب،    .العھديّ  ر أن هللا یعمل في تاریخ إسرائیلظھِ تُ   حیث"تاریخ ذو ھدف"  ھي    األسفارھذه  
فھي تُظِھر كیف یعمل هللا في التاریخ البشري   للقراء المسیحیین الیوم؛ بالنسبة  مھمة األسفارفإن ھذه 

 لتحقیق مقاصده.

ر كأمة ثیوقراطیة (یحكمھا هللا مباشرةً).   ل األسفار التاریخیة الثالثة األولى تاریخ إسرائیل المبّكِ تسّجِ
مثلین �، كان ھذا النمط من الحكم ناجًحا. ولكن من المؤسف أن خیانة  مع وجود موسى ویشوع كم

إسرائیل في زمن القضاة أدت إلى مشاكل اجتماعیة. وأصبحت الَمَلِكیة (الحكم بواسطة ملك) ضروریة  
 لتوحید األمة. 

 سفر یشوع 

 موضوع السفر: دخول أرض كنعان 

لشعبھ؛ وكان امتالك كنعان الخطوة التالیة في اتمام  كان خالص إسرائیل من العبودیة بدایة خطة هللا  
هللا إلى الراحة الموعودة.   وعد هللا إلبراھیم. في سفر یشوع، یُدِخل المحاِرب الذي أرسلھ هللا شعبَ 

 یواصل سفر یشوع القصة التي بدأت في سفر الخروج وأعاقھا عصیان إسرائیل في سفر العدد.

ائیل عندما یكونوا أمناء لھ. فطاعة هللا تجلب بركتھ، وھو المبدأ الذي  یُظِھر سفر یشوع أمانة هللا إلسر 
. وعصیان  10یعّلِمھ سفر التثنیة. ویظھر ذلك في أریحا وفي المعركة ضد تحالف الملوك في یشوع 

 هللا یجلب دینونتھ؛ ویظھر ذلك في عاي. وبھذه الطریقة، یُنِذر سفر یشوع بتاریخ إسرائیل الالحق.

 یخ الكتابة الكاتب وتار

ق.م. خالل ھذه الفترة، كانت كنعان تحت  1380 -1405وقعت أحداث سفر یشوع في الفترة من 
سمیة، ولكن بدون حكم مباشر من مصر. ونتیجة لذلك، لم یتمكَّن الكنعانیون من السیطرة المصریة اإل

حدة ضد ھجوم إسرائیل.   تكوین قوة موَّ

:  24یزة من األحداث المذكورة في السفر. ویُشیر یشوع  على األرجح، ُكتِب سفر یشوع بعد فترة وج 
التي تصف    26 أُضیفت اآلیات  التثنیة،  السفر. وكما ھو الحال في سفر  إلى یشوع باعتباره كاتب 

 69موت الكاتب الحقًا.

 

 

 
 31-29: 24یشوع  69
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 نظرة عامة على سفر یشوع

 12-1دخول كنعان: یشوع 

 )5-1العبور إلى األرض (یشوع 

هللا لیشوع بعد موت موسى. وقد وعد هللا أن یكون مع یشوع كما كان مع یبدأ سفر یشوع بظھور  
 موسى. 

راحاب،   وقد حَمت  أریحا.  األرض، وخاصةً   رؤیة، أرسل یشوع جاسوسین ل دخول األرضاستعداًدا ل 
زانیة الجاسوسین.    امرأة  المدینة،  عندما    منھماطلبت  وفي  شعبحمایتھا  المدینة.    یدخل  إسرائیل 

إ وشھدت   إسرائیل.  یمانعن  بإلھ  القدیم    من  مثالوكھا  بالنعمة  لالعھد  ھذه  بلخالص  ورثت  اإلیمان، 
 70المسیاني. النسل األممیة الوعود المعطاة إلسرائیل وأصبحت جزًءا من  الزانیة 

الجنوب (الطریق    بني   من دخولبدالً  أرض كنعان من  یقود    أن  هللا یشوع  أمر)،  األقصر إسرائیل 
قیادة  بعبور البحر األحمر  ل   ا رً ا تكرتُعتبر  ھذه المعجزة، التي  وتؤكد  عبر نھر األردن.    أسباط إسرائیل

 71هللا لشعبھ. الذي اختاره قائد ال موسى، أن یشوع ھو 

، بعد سنوات من التجوال أھملت إسرائیل  للعھد. أوالً تفعیل تذكارین  بعد عبور األردن، أعاد یشوع  
 في أرض الموعد. األولى  مرةل بعید الفصح ل احتفلوا الذكور. ثانیًا،   نَ تِ ممارسة الختان، خُ خاللھا 

 )12-6امتالك األرض (یشوع 

عندما .  ألنھم كانوا أمناء لھ  النصرة على أعدائھمهللا أعطى شعب إسرائیل    كنعان أن   دخول ظھر  یُ 
، بسبب خطیة عخان،  لكنا. وا عظیمً نصرً   واق حول أریحا، حقَّ   دوران تعلیمات هللا بال   ائیل أطاع بنو إسر 

بعد معاقبة عخان، أعطى هللا إلسرائیل  وأصغر بكثیر.  عاي، وھي مدینة  إسرائیل في مدینة  بنو  ھُزم
 بیت إیل.  على  على عاي ثم ةالنصر

كنعان. خدع قادة جبعون،    أھلللقادة. كانت خطة هللا أن یھزم یشوع كل    ا قصة الجبعونیین تحذیرً تمثِّل  
دون ھم  ا معقطع یشوع عھدً فبأنھم جاءوا من مسافة بعیدة.    متظاھرینوھي مدینة في كنعان، یشوع  

بت نتائج ھذا القرار األحمق في معاناة إسرائیل بعد مئات السنین في عھد  تسبَّ   72هللا.  مشورة أن یطلب  
 73داود.

بسبب  و جبعون.    علىالملوك الكنعانیین من الجنوب    ھي ھجوم لمعاھدة  ھذه اكانت النتیجة المباشرة ل 
  عن إسرائیل، وفي الیوم الذي "وقفت  المعاھدة، جاءت إسرائیل إلنقاذ جبعون. حارب هللا نیابةً ھذه  
البََرد على أعداء إسرائیل. یتكرر موضوع    فیھ أمطر هللا حجارة  هللا نیابة عن قوة  إظھار  الشمس" 

یشوع في  " كلھ  10  شعبھ  بُّ الرَّ "فَأَْزَعَجُھُم  َعِظیَمٍة"و  ،:  بِِحَجاَرةٍ  بُّ  الرَّ بُّ  و  ،"َرَماھُُم  الرَّ "أَْسَلَم 
 

 5: 1متى 70
 بصورة خاصة. 14: 4. انظر یشوع 15-14؛ بالمقارنة مع الخروج 4-3یشوع  71
 27-1: 9یشوع  72
 14-1: 21صموئیل 2 73
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بَّ َحاَرَب َعْن ِإْسَرائِیَل"، إلخ.  و  ، األَُموِریِّیَن" االنتصار على الكنعانیین بقوة هللا، ولیس    كان"ألَنَّ الرَّ
 بقوة إسرائیل. 

  معظم إسرائیل على    سیطرت،  12نھایة یشوع    وفياالنتصار على شمال كنعان.    11یروي یشوع  
 سبع سنوات.  حوالي ھجومكنعان بعد  ضأر

 24-13االستقرار في كنعان: یشوع 

 )21 -13تقسیم األرض (یشوع 

.  یناألصلی  سكَّانمقاومة من ال   مجموعاتلیة على األرض، كانت ھناك  إلسرائیل سیطرة فع  أصبحبینما  
استكمال    سبط  كل   يعطِ أُ و أسباط  القضاة أن    ولألسف یُظِھر سفر .  عملیة امتالك األرضمسؤولیة 

 ھذه المھمة. یُنجزوالم   إسرائیل

ملجأ" وثماني وأربعین  لل تخصیص ست "مدن  ل تقسیم األرض بین األسباط. كان    ۱۹-۱٤یسجل یشوع  
 74.بالخطأا  قتل شخصً یر مدن الملجأ الحمایة لمن  وفِّ تتاریخ إسرائیل.  في  مدینة لالویین أھمیة خاصة  

ة الشخص  عائل   جانبمن االنتقام الظالم من    یحظى بالحمایة ھرب إلى مدینة الملجأ  یالشخص الذي  و
الملجأ حتى  المقتول القاتل في مدینة  الوقت نفسھ، أظھر بقاء  العالیة    موت. في  القیمة  الكھنة  رئیس 

 على محمل الجد.  كان یؤَخذ للحیاة في ناموس موسى؛ حتى الموت العرضيّ 

األرض، حتى یعیشوا    كلفي  منتشًرا    بل كان ھذا السبط  ا خاًصا من األرض.الالویون میراثً   ینَل لم  
 إسرائیل.  كل بنيمون اإلرشاد الروحي ل ویقدِّ   الشعب كلھین ب

 ) 24-22عبادة هللا في األرض (یشوع 

ح وحدة األمة. لم تكن إسرائیل اتحاًدا لمجموعة من األسباط المستقلة؛ بل   یبدأ ھذا القسم بقصة توّضِ
م یشوع   إلًھا واحًدا. ویقّدِ ل   24و  23كانت أمة واحدة تعبد  ي یشوع األخیر  لشعب. في مشاھد  تحّدِ

تكریسھم یشوع شعب إسرائیل إلعادة تأكید  مشابھة لخطابات موسى األخیرة في سفر التثنیة، یدعو  
 . ةسن 110ینتھي السفر بموت یشوع عن عمر یناھز و� في حفل تجدید العھد. 

 االنتقال. كقائد كنیسة، كیف یمكنك إعداد كنیستك النتقال القیادة؟ ناقش الخطوات العملیة لھذا  ◄

یشوع ال  سفر  في نھایة  وإلى انتقال القیادة.  ا ھ على یشوع رمزً یفي نھایة سفر التثنیة، وضع موسى ید
یشوع عبارة تشیر إلى المشاكل سفر  یقول من ذلك، آخر. بدالً  قائدیوجد انتقال واضح من یشوع إلى 

القضاة إِْسَرائِیلُ :  القادمة في  أَیَّا  "َوَعبََد  بَّ ُكلَّ  بَْعَد  الرَّ أَیَّاُمُھْم  الَِّذیَن َطاَلْت  الشُّیُوخِ  أَیَّاِم  ِم یَُشوَع، َوُكلَّ 
ّبِ الَِّذي َعِمَلھُ ِإلْسَرائِیَل." القضاة أن قیم یشوع  سفر  ستُظھر بدایة    75یَُشوَع َوالَِّذیَن َعَرفُوا ُكلَّ َعَمِل الرَّ

 لم تنتقل إلى الجیل التالي. 

 
 15-9: 35العدد  74
 31: 24یشوع  75
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 سفر یشوع  سفر التثنیة 

 )24-23ینتھي بتجدید العھد ( )32-29ینتھي بتجدید العھد (

 ینتھي بموت یشوع، القائد العظیم. ینتھي بموت موسى، القائد العظیم. 

 ال توجد استعدادات النتقال القیادة استعدادات انتقال القیادة 

 نظرة أعمق إلى حرب الرب (يھوه) 

لسلوك    إرشادات  اإلصحاح . یقدم ھذا  20تنظیم حرب الرب، أو الحرب المقدسة، في سفر التثنیة    جاء
 إسرائیل في الحرب. 

تدمیر الكنعانیین. أوالً، یشیر  بد المناقشات حول أوامر هللا  ى عامالن إلى تجدُّ في السنوات األخیرة، أدَّ 
ثانیًا،  وًشا للدماء یجب إدانتھ ولیس عبادتھ.  لیقولوا إن یھوه كان إلًھا متعطِّ   األمر  ا كون إلى ھذالمشكِّ 

تساؤل  واإلبادة الجماعیة في أماكن مثل رواندا والبوسنة إلى    ،والمحرقة  ، أدى ظھور الجھاد اإلسالمي
المسیحیین المقدسة  نفسھ  الجھاد ھوھذا  "ھل  :  بعض  أمر بھ  الحرب  یشوع؟ ھل كانت    ا سفر الذي 

 ب الیوم باسم هللا؟"كَ تَ تُرالتي نفسھا  الفظائع  بارتكابائیل في العھد القدیم مذنبة إسر

  یجب مراعاة بعض المبادئ عند دراسة لكن  ،  دراسة عامة قصیرة  نطاق  یتعدىفي حین أن ھذا السؤال  
  76یشوع. سفر

عدل هللاتعكس   .1 الرب  (حرب  الكنعانیون  كان  الناس .  لقضاء هللا  كجمیع  یخضعون  ) خطاة 
 الكنعانیین، بل أنھ أنقذ بقیة الجنس البشري.  أھلكأن المفاجأة لیست أن هللا  بالعادل. یمكن القول  

 دینونة هللا.  ونكل البشر یستحقف 77
للجاس بقوة هللا.  ینسو تُظھر شھادة راحاب  الكنعانیین سمعوا  أن  ومع ذلك،    78اإلسرائیلیین 

راحاب  لصفح عن  هللا ل   استعدادشیر  ویإلى هللا.    ویرجع  كنعاني  يُّ ب أ باستثناء راحاب، لم یتُ 
 رحمة هللا. أن تجلب توبة الكنعانیین   ھ كان بإمكانالحق) إلى أن في جیلٍ عن نینوى (و

لك �. لم "یأخذ" (مثل كل األرض) مِ   وعدأرض المإن  .  رض تعكس حرب الرب سیادة هللا على األ.  2
ر  كانت األرض � لیعطیھا لمن یختار. في الشرق األدنى القدیم، كان یُنظَ  ؛هللا األرض من الكنعانیین

 
 للمزید عن ھذه المسألة اقرأ: 76

     + Stanley Gundry, Show Them No Mercy: Four Views on God and Canaanite Genocide, (Grand Rapids: 
Zondervan, 2003) 

     +Paul Copan, Is God a Moral Monster?: Making Sense of the Old Testament God, (Ada: Baker Books, 
2011)  

77 Daniel Gard in Stanley Gundry, Show Them No Mercy: Four Views on God and Canaanite Genocide, 
(Grand Rapids: Zondervan, 2003), 140. 

 11-9: 2یشوع  78
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في الضربات على مصر، أثبت یھوه   79إلى كل الحروب على أنھا حرب مقدسة، حرب بین اآللھة.
أثبت یھوه أنھ أعظم من آلھة كنعان. كانت حرب    ؛ وفي تدمیر مدن كنعان،أنھ أعظم من آلھة مصر

 . كلھأظھر انتصار إسرائیل سیادة هللا على العالم وإسرائیل ضد الكنعانیین حربًا ضد آلھة كنعان.  

  الوثنیة س إلى حمایة شعبھ من فساد  قدواللھ  اإلسعى  فقد  .  تعكس حرب الرب قداسة هللا.  3
عان ما انجذبت إسرائیل إلى آلھة  رس ف ؛القضاةسفر ھذه المسألة في  ونرى خطورةالكنعانیة.  

الباقین.   للكنعانیین.    رتداد إالیحمي إسرائیل من االلن  الكنعانیین  الكامل  فت علقد  التدمیر    رَّ
 یشوع إسرائیل واألمم طبیعة هللا المقدسة.  في سفر  المقدسة حرب ال 

هللا ھو إرسال    كان قصدبقیة العھد القدیم،    إلى  15  :3من تكوین    تعكس حرب الرب محبة هللا..  4
،  قصدتحقیق ھذا ال ول األمم.    جمیعإبراھیم ونسلھ لیباركوا    وبارك هللامن خالل نسل إبراھیم.    االمسیَّ

الكنعانیین شعب إسرائیل من    هللا  یجب أن یحمي الكنعانیة. بقدر ما یبدو تدمیر  فساد عبادة األصنام 
 حب لجمیع الناس. یعكس قصد هللا المُ  ھوصعبًا، فأمًرا 

  ت لیس  االعصر الحدیث. إنھ  ین في مسیحیل التاریخ ولیست نمًطا ل   من  فریدٍ   جاءت حرب الرب في وقتٍ 
الوحشیة دفاًعا عن   الدین  األعمال  باسم  تُرتكب  بین    موسى  ناموسز  میَّفقد  .  في عصرنا ھذا  التي 

 وضعال أحد الیوم في    ؛ خارج أرض الموعد والمعارك التي دارت داخل األرض  دارتالمعارك التي  
یشوع  سفر یجب أن نقرأ  ، "الناموس  إلى  أعمقكما رأینا في "نظرة و 80كنعان. دخول إسرائیل وقت 

 یح. من خالل عدسة مجيء المس

ا دینیة ضد  رقیًا؛ كانت حربً كین، یجب أن نالحظ أن ھذا لم یكن تطھیًرا عِ ا على المشكِّ رد� وأخیًرا،  
د. أولئك  تمرُّ بإیمان أو یرفضھ  ب  هللا  هللا. إما أن یلجأ المرء إلىتجاه  عبادة األصنام. ال یوجد "حیاد"  

 النھائیة.  ة هللادینونالذین یرفضون هللا (في العھد القدیم والجدید) یواجھون 

ا على ذلك، أعلن هللا الحرب  رد� وإلى عبادة األصنام.    بنو إسرائیل  الالحق، تحول  إسرائیل  في تاریخ
وبقدر ما نشعر كانت الحرب ضد الكنعانیین رھیبة. ومع ذلك، لم تكن إبادة جماعیة.    81على شعبھ.

 ر الخطیة. ادل ومحب ال یبرِّ عدم ارتیاح، كانت حرب یشوع انعكاًسا إللھ قدوس وع بھ من

 سفر القضاة 

 موضوع السفر: ارتداد إسرائیل

یبدأ سفر القضاة بتعاون األسباط في دخول كنعان؛ وینتھي السفر بدخول األسباط في حرب أھلیة بعد  
الشعب �؛ وینتھي باالرتداد   بعبادة  القضاة  یبدأ سفر  بنیامین.  أفراد من سبط  ارتكبھا  جریمة بشعة 

 الدیني والفوضى االجتماعیة. 

 
انتصار الملك اآلشوري  یُعتبَر ؛ قوًسا لمحاربة أعداء آشور جذبانالملك واإللھ اآلشوري آشور ی من  الفن الباقي من آشور القدیمة كًال ظھر یُ  79

 ر الفلسطینیون انتصارھم على إسرائیل على أنھ انتصار داجون على یھوه. حیث یفسِّ  ۲: ٥صموئیل ۱آلشور. انظر أیًضا  اانتصارً 
 18-10: 20تثنیة  80
 8-7: 9؛ عاموس 5: 2إرمیا ؛ مراثي 25: 28انظر تثنیة  81
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،  سفر یشوعلھا  إسرائیل. بعد االنتصارات العظیمة التي سجَّ   انحدار سبب    11-6:  2ص قضاة  لخِّ ی
:  سبع مراتویذكر  إسرائیل.    ارتدادالقضاة مدى سرعة    سفر   ، یُظھرالسفروبعد تجدید العھد في نھایة  

ّبِ.َوفَعََل بَنُو إِْسَرائِیَل الشَّرَّ فِي َعْینَيِ ا "  82"لرَّ

"َلْم یَُكْن َمِلٌك    :أوالً   .83عبارتینھذا السؤال ب  عنالمأساوي؟ یجیب سفر القضاة    االنحدار ما سبب ھذا  
ویظھر  من النظام الملكي،في األیام األولى  بَ تِ القضاة قد كُ   سفر فِي إِْسَرائِیَل." من المحتمل أن یكون

حدة تَّ  من أمة مالحاجة إلى ملك لتوحید األمة. ثانیًا، "َكاَن ُكلُّ َواِحٍد یَْعَمُل َما یَْحُسُن فِي َعْینَْیِھ." بدالً 
 طریقھ الخاص. واحد یتبعكل  بات�،  أمینة في طاعة 

ًرا أن  القضاة مراًرا وتكرا   سفر   ظھر یالقضاة ھو إظھار نتائج ارتداد إسرائیل.    إن الغرض من سفر 
 القضاة. سفر في 28-27ت لعنات تثنیة تمَّ و. تھمبسبب خطیم یدي أعدائھألهللا "باع" إسرائیل 

 الكاتب وتاریخ الكتابة 

أحداث  السنوات من حوالي    سفر  تغطي    السفر د في  محدَّ   كاتب . ال یوجد  1050-1380القضاة 
التق   عنفسھ، م الیھودي  ل أن  في األیام    على األرجح   بتِ كُ   وقد.  السفرھو كاتب  صموئیل  أن  د  حدِّ یید 

 84من الیبوسیین. على أورشلیمداود  یستولي األولى للنظام الملكي، قبل أن 

 من ھو القاضي؟ 

ملك أو  ال ا مثل   سیاسی�الیوم. ولم یكن مسؤوالً   يقاضال ر في  ا كما نفكِّ  قانونی�لم یكن "القاضي" مسؤوالً 
شعبھ من الظلم.    خّلِصوا لی  لھم مواھب من هللالقضاة قادة عسكریین  كان  مثل الكاھن.    ادینی�  مسؤوالً 

یكون حكم القضاة متداخًال، حیث  وقد  األمة بأكملھا.    ال على،  األسباطعلى  یحكمون  القضاة    وكان
القضاة یحكم   أو مجموعة   آخر   سبًطاآخر    بینما یحكم قاِض   األسباطأو مجموعة من    سبط في    أحد 
 . من األسباط أخرى

 نظرة عامة إلى سفر القضاة 

 ) 6: 3 - 1: 1جذور ارتداد إسرائیل (قضاة 

كانت   القضاة،  زمن  على    أسباطفي  تسیطر  على    التاللإسرائیل  یسیطرون  الكنعانیون  كان  بینما 
ذكر یوفي عھد یشوع.    تي بدأ تال   عملیة دخول األرضإسرائیل    لم یستكمل بنو  ؛المناطق الساحلیة

یھوذا    یطرد. "لم  ابشری�   سببًا   19  : 1ظھر قضاة  ی.  امتالك األرض  عدم اكتمال القضاة سببین ل   سفر 
للغایة   أقویاء  الكنعانیون  لدیھم مركبات من حدید." من وجھة نظر بشریة، كان  سكان الوادي، ألن 

  بالنسبة لیھوذا.

 
 1: 13؛ 6: 10؛ 1: 6؛ 1: 4؛ 12، 7: 3؛ 11: 2قضاة ال 82

25: 21؛ 1: 19؛ 6: 17القضاة  84  
 21: 1القضاة  84
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عدم اكتمال عن سبب أعمق ل   2ولكن قد نسأل: "ألیس هللا أقوى من مركبات الكنعانیین؟" یكشف قضاة  
ي طاعة هللا بالكامل. وقد حكم هللا  ، فشل إسرائیل فالحرب العسكریة. حتى في أیام  امتالك األرض 

 85إسرائیل.  متحنعلى عصیانھم بترك بعض السكان في األرض "لیكونوا أشواًكا في جنبك" ولی

 )31: 16 -7: 3مراحل االرتداد والخالص (القضاة 

صحاح الثاني ثمَّ یظھر  صحاحات ست دورات من االرتداد والخالص. یبدأ النمط في األتصف ھذه األ
 القضاة. ست مرات: في حیاة 

 " الشر في عیني الرب."بنو إسرائیل  فعل •
 أعدائھم".  "باعھم الرب بیدِ  •
 ا" وصرخوا الى هللا. جدً  ضاق بھم األمر" •
 86".ھم من ید أعدائھمخلَّصا و"أقام الرب قاضیً  •

 

انخفاًضا    سفر   ظھریُ  أيُّ   القضاة. ال  جودةفي    رًدا مطّ القضاة  األول    سلبيشيء    یُذَكر  القاضي  عن 
ومع ذلك، فشل القضاة الالحقون    87ص إسرائیل.علیھ روح الرب" واستخدمھ هللا لیخّلِ   كانعثنیئیل. "

 یل. ئ عثنی  بھفَ ِص وُ  االرتقاء إلى المستوى الذيفي 

  عن كشف التي ترنَّمت بھا تر اصتناال ترنیمة، لكن أمینة  قائدة بورةدوكانت  88إھود بالخداع.انتصر 
 89أمة منقسمة إلى فصائل متنافسة.

. ثم قاد إسرائیل فیما  لھ  ب ثالث معجزات لتأكید دعوة هللاا�، مما تطلَّ ب  ثقتھفي    ئًاجدعون بطی  كان
 90بعد إلى العبادة الباطلة.

ى یفتاح  أ ختاره الشعب لقیادة جلعاد. ر ل ا أن هللا "أقام" یفتاح. ب یُذَكر  على عكس القضاة السابقین، ال  
 91.هصفقة ویقطع نذًرا أحمق لكسب رضامعھ هللا إلھ یمكنھ أن یعقد أن 

ذنب  أ و  عھود نذره، خالف  فقد  هللا.    نموذج القائد الذي یطلبھ د ظل ل شمشون، آخر القضاة، مجرَّ كان  
في النھایة، كان شمشون أكثر نجاًحا في موتھ منھ  و.  اتغیر أخالقیة مع الكنعانی  عالقات  لدخول فيبا

 92.حیاتھفي 

 
 4-1: 3؛ 23-20، 3-1: 2قضاة  85
 18-11: 2القضاة  86
 11-9: 3القضاة  87
 30-12: 3القضاة  88
 5-4القضاة  89
 27-22: 8؛ خاصةً 8-6القضاة  90
 40-1: 11القضاة  91
 16-13القضاة  92
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لقضاة االنحدار المطرد لألمة إلى االرتداد  سفر ادراسة    تُظِھر،  لكنشعبھ. وخالص  استخدم هللا القضاة ل 
 والفوضى االجتماعیة. ، واالنحالل األخالقي  ،الروحي

 )21 -  17قضاة الانھیار المجتمع اإلسرائیلي ( 

میخا    تمثالران انھیار المجتمع اإلسرائیلي. تُظھر قصة أخذ سبط دان  القضاة بقصتین تظھِ   سفر   ینتھي
انھیارَ  الدینیة.  وكاھنھ  مذنبف  93الحیاة  اآلن  على    ةإسرائیل  هللا  دینونة  جلبت  التي  األصنام  بعبادة 

إِْسَرائِیَل. َكاَن ُكلُّ َواِحٍد یَْعَمُل    الكنعانیین. لماذا كان ھناك مثل ھذا االنحالل الروحي؟ "َلْم یَُكْن َمِلٌك فِي 
 94."َما یَْحُسُن فِي َعْینَْیھِ 

یَّةعة الغتصاب  تشبھ القصة المروِّ   ینإسرائیل مذنببات بنو  قصة سدوم وعمورة.    ھاالالوي وقتل   ُسّرِ
  في   لعتبنیامین، اندبني    على جریمة  ارد� ورتكبھ الكنعانیون.  اوالعنف الذي  نفسھا  الخطایا الجنسیة  ب

إسرائیل حرب أھلیة. لماذا كان ھناك مثل ھذا االنحالل األخالقي واالجتماعي؟ "فِي تِْلَك األَیَّاِم َلْم یَُكْن  
 95َمِلٌك فِي ِإْسَرائِیَل. ُكلُّ َواِحٍد َعِمَل َما َحُسَن فِي َعْینَْیِھ."

 سفر راعوث

 موضوع السفر: األمانة في عصر االرتداد 

ة ، حدثت قصة راعوث "فِي أَیَّاِم  راعوث في تاریخ العھد القدیم. أوالً  سفر أھمیة  تظھران عبارتان ثمَّ
اْلقَُضاةِ  في زمن  یُظھر  و  96".ُحْكِم  أنھ  ظلَّ   االرتدادھذا  ھناك سیدة شابة  كانت  �.    أمینة ت  الدیني، 

سرائیل ینحدرون في الفوضى  إ موآبیة. بینما كان شعب  المرأة  كان    لض انموذج الفال   ھذا   أن  والُمدِھش 
 لیھوه.   أمینةموآبیة  امرأة  القضاة، كانت سفر في نھایة   ذُِكَرتالتي 

أن راعوث  ا  مبو  97".َوَدَعْوَن اْسَمھُ ُعوبِیَد. ھَُو أَبُو یَسَّى أَبِي َداُودَ "ثانیًا ، كان لبوعز وراعوث ابن:  
 التاریخ القومي إلسرائیل. مھمة في ھي جدة داود، فھي 

 سفر راعوث: قصة في أربعة مشاھد 

 ) 1المشھد األول: عودة راعوث ونعمي إلى بیت لحم (راعوث 

فیھاشكل قصة قصیرة    سفر راعوث   یأخذ فقرة مختصرة.  سیاقھا  و  القصة   شخصیات   تُعَرض  في 
القضاةالزمان   لحم وموآب.    والمكان ھو   ".ھو "وقت  الرئیسیة ھم اإلسرائیلیون  الشخصیات  وبیت 

 العادیون.   والموآبیون

 
 18-17القضاة  93
  6: 17القضاة 94
 25: 21القضاة  95
 1: 1راعوث  96
 17: 4راعوث  97
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 ھذهھناك عشر سنوات، وخالل    ومكثوا لیمالك وعائلتھ إلى موآب ھربًا من المجاعة في یھوذا.  أ   ذھب
عمي للعودة  نُ   تستعدا مات الرجال الثالثة في موآب و و.  ینبیتوآ م  تینج ابنا ألیمالك من زوجالفترة تزوَّ 

 إلى بیت لحم وحدھا. 

ت راعوث،  في موآب.  تین  رملاأل  ، إحدىعرفة  بقیت على العودة إلى بیت    األرملة األخرى،وأصرَّ
 إلھ إسرائیل.  وأن تخدمموت مع نعمي تو أن تحیا دت راعوث  ھَّ عتلحم مع حماتھا. و

 یدعوھانھا طلبت من سكان المدینة أن  إ   حتىعادت السیدتان إلى بیت لحم، لكن نعمي عانت كثیًرا  
ة مُ   "). مسَّرةمن نعمي (" ) بدالً ارةمرن ال م(رَّ

 )2لمشھد الثاني: لقاء راعوث وبوعز (راعوث  

نزلت  نفسھا. لقد "تصادف" أنھا  ل نت راعوث من جمع الطعام لنعمي وتمكَّ   98االلتقاط،  شریعةبسبب  
 مالك، والد زوجھا المتوفى. ی، وھو قریب ثري أللزفي حقل بوع لتلتقط

اللقاء بین    أن   ومعي.  حمایتھا وتزویدھا بشعیر إضافّ ل   رتَّب عندما رأى بوعز راعوث تعمل في حقلھ، 
طلبت من راعوث البقاء في حقل  و  99ید هللا.  عملنعمي    أدركتصدفة،    ھوراعوث قد یبدو أن  بوعز

 . والحنطة بوعز أثناء حصاد الشعیر 

 ) 3(راعوث المشھد الثالث: راعوث تطلب الزواج من بوعز 

ألیمالك،    ، بوعزكان   مالفادي"،    -   "الوليّ   ھو بصفتھ أحد أقرباء  الخاص   الذي یتّمِ القدیم  العھد  تقلید 
طیت في العائلة التي أعُ   ي ضا األرجمیع  تبقى  أن    یجبفي إسرائیل، كان    100بزواج األخ بأرملة أخیھ.

الفادي    -   وقات الصعبة، كان الوليّ إذا أُجبرت عائلة على بیع ممتلكاتھا في األو .  دخول األرضلھا بعد  
على أمل أن یقوم بوعز بھذا الدور،  و عن استرداد الممتلكات وإعادتھا إلى العائلة األصلیة.  مسؤوالً 
 راعوث الزواج من بوعز.  طلبت فیھانعمي خطة  وضعت

لطلب    بوعز   استجابوراعوث الزواج من بوعز.    عرضتفي بیدر بوعز،    طقسيّ   إجراءمن خالل  
یجب أن یُمنح ھذا القریب فرصة  وأنھ اعترف بأن قریبًا آخر كان أقرب منھ.    معراعوث بسرور،  

 السترداد میراث نعمي.

 

 ) 4الفادي لراعوث (راعوث   - المشھد الرابع: بوعز یقوم بدور الولي 

التالي، ذھب بوعز إلى ب الیوم  تُ ب  افي صباح  التجاریة.    جرىالمدینة حیث   مرَّ   وعندماالمعامالت 
الذي لم   یبھذا القرأراد  لیمالك.  أل  فرصة شراء األرض التي كانتعن  ، أخبره بوعز  قرباأل  الولي

 
 22: 23؛ 9: 19الویین  98
 20: 2راعوث  99

 مجھول القریب    غبیرِ   م. لھالزوج األول ومیراث  بغرض حمل اسم  من أرملة رجل متوفٍ   أحد األقرباءھو زواج    أرملة األخكان زواج   100
 قھ في المیراث.راعوث ألن ذلك سیضر بح  في الزواج من 6: 4في راعوث  االسم
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عندما أخبره بوعز أنھ یجب أن یتزوج راعوث كجزء من   ولكنف عن اسمھ استرداد الممتلكات.  كشَ یُ 
زوج    اسم  والدھماإذا تزوج راعوث، سیحمل أ فالقریب أن "یفسد" میراثھ.    لم یرغب ھذا،  االسترداد

لحمایة ممتلكاتھ، رفض و ویؤثر على میراث أبنائھ.    یفسد ممتلكاتھ . وھذا قد  ھراعوث األول ومیراث 
 الفرصة. ھذه القریب 

  رئیسیةا، وأصبحت نعمي الشخصیة الهللا ابنً   اأعطاھمولطریق أمام بوعز وراعوث للزواج.  ا ھذا  د  مھَّ 
 وھي اآلن تحمل بین ذراعیھا ابن راعوث وبوعز.  ابنیھا؛ . لقد فقدت السفرفي نھایة 

یُظھر سفر  تصوِّ   التي  خرىاألقصیرة  ال قصة  ال ستیر،  أ   سفر  مثل موقف صعب،  في  أمینة  امرأة  ر 
النھایة   راعوث سلطان هللا لداود، وفي  أصبحت راعوث جدة  أنھ صدفة.  یبدو   ة أصبحت جد  ،فیما 

 لیسوع المسیح. 

 خاتمة

 األسفار من یشوع إلى راعوث في العھد الجدید

العھد الجدید لالسم العبري یشوع.    ةالیونانی  الصیغةیسوع ھو  إن اسم   قاد یشوع شعب هللا   كمافي 
 101یسوع شعب هللا من العبودیة إلى راحة السبت. أخرج خارج مصر إلى كنعان،  

. 11رغم تدھور المجتمع اإلسرائیلي، یُنظر إلى بعض القضاة على أنھم أمثلة لإلیمان في عبرانیین 
م   یرتقواأن ھؤالء الرجال لم    معإلیمانھم با�.    أیًضا   وشمشون  ، تاحیف و  ، وباراق  ،جدعون  حیث یُكرَّ

 . مقاصده، فقد عمل هللا من خاللھم لتحقیق إلى المتوقَّع منھمدائًما 

أربع نساء ورد ذكرھن في سلسلة نسب یسوع. األرملة    102راعوث ھي واحدة من  أمانة ھذه  إن 
التشاب  بمكانًا في نسَ   منحتھابیة  وآ الم أوجھ  العدید من  ي راعوث ومریم. ھ بین قصتَ المسیح. ھناك 

وھي ال تحظى بمكانة اجتماعیة   �   امرأة   كلتاھما أمانة   شمل وتھما الوالدة في بیت لحم.  تاكل تشمل  
 لھ.  مناءھما أن هللا یبارك األتاظھر كل وتُ ).  حبلى(امرأة موآبیة وامرأة غیر متزوجة مرموقة 

راعوث  سفر  یشوع وسفر  ر التثنیة. یُظِھر  في سف  المذكورةوالحصاد    زرع مبادئ ال   األسفار ح ھذه  توّضِ 
 صاة. عُ لل القضاة دینونة هللا سفر  یظھر و. لألمناءبركة هللا 

 

 األسفار من یشوع إلى راعوث تتحدَّث الیوم 

واجھ الكنیسة.  ت  الحرب المقدسة قضیة    ال تزال بین اإلسالم والمسیحیة،    الصراع في البلدان التي مزقھا  
الحرب    إلى  أعمقفي "نظرة    واردةالمسیحیین في تلك البلدان أن یدرسوا بعنایة المبادئ ال یجب على  و

 الیوم.  صراعات المقدسة" في ضوء  

 
 11-1: 4عبرانیین  101
 5: 1متى  102
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یشوع التي واجھھا  والخیانة  األمانة  قضایا  الیوم  المسیحیون  یواجھ  أوسع،  نطاق    ، وراعوث  ، على 
استجابة هللا في كثیر    فإن،  ثیوقراطيّ   تحت حكمنعیش  ال    بما أنناالیوم،  وزمن القضاة.    الشعب فيو

ھ ال  الخیانة أو أنیدین  فوریة ومرئیة كما في العھد القدیم. لكن ھذا ال یعني أنھ ال  لیست  من األحیان  
رنا   حث عن شعبٍ یب ال یزال أن هللا  بالسلبي   مثال شمشونو نماذج یشوع وراعوث  یكافئ األمانة. تذّكِ

 لھ.  أمینٍ 
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 مھام الدرس الرابع 

 عبِّرعن فھمك لھذا الدرس بإتمام المھام التالیة: 

 : من المھام التالیةواحدة  مھمةً  ) اختر1( 

 الخیار األول: مھمة جماعیة

ناقش نقاط القوة  و: جدعون، دبورة، یفتاح، وشمشون. ینالقضاة التالی واحد مندراسة  ب كل فرد ف كّلِ 
 كل قاٍض. دى والضعف ل 

 الخیار الثاني: مھمة فردیة 

 خالل ھذا القاضي لتحقیق مقاصده.من اكتب عظة عن حیاة أحد القضاة. واظھر كیف كان هللا یعمل 

 ) أجِر اختبار ھذا الدرس. سیشمل االختبار النصوص الكتابیة المخصَّصة للحفظ. 2( 

 اختبار الدرس الرابع 

 التاریخیة في الكتاب المقدس العبري؟ األسفار) ما اسم 1(
 "الثیوقراطیة".ف ) عرِّ 2(
 : سفر كل ل  الرئیسي موضوعال ) اذكر 3(
 یشوع ھما: في سفر) القسمان الرئیسیان 4(
 ) ما ھو الغرض الرئیسي من سفر یشوع؟5(
 ) ماذا كان الغرض من مدن الملجأ؟6(
 یشوع. سفر أربعة مبادئ یجب مراعاتھا عند دراسة حرب الرب فياذكر  )۷(
 لقضاة؟ا من سفر ) ما ھو الغرض الرئیسي 8(
 القضاة؟  في سفر لخالصوا  رتداداال مراحل) ما ھي الخطوات األربع ل 9(
ف "زواج 10(  "أرملة األخ.) عِرّ
 ذاكرتك. من  9-8: 1) اكتب یشوع 11(
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 الدرس الخامس

أخبار األیام - صموئیل  

 صعود مملكة إسرائیل وانحدارھا 
 ھداف الدرسأ

 في نھایة ھذا الدرس، یجب على الطالب أن:  

 یتمّكن من تحدید الموضوعات األساسیة في أسفار صموئیل، والملوك، وأخبار األیام.  )1(
ف على أھم الملوك في تاریخ إسرائیل.  )2(  التعرُّ
  فھم العالقة اإلزائیة بین سفر الملوك وسفر أخبار األیام.  )3(
 التثنیة) في تاریخ إسرائیل. إدراك إتمام عقیدة التأدیب (الھوت  )4(
 تقدیر رسالة الرجاء الموجودة في سفر أخبار األیام. )5(
 الربط بین رسالة أسفار صموئیل، والملوك، وأخبار األیام باحتیاجات العالم الیوم.  )6(

 التحضیر لھذا الدرس

 والثاني. ر صموئیل األول والثاني، وملوك األول والثاني، وأخبار األیام األول ا سفأ اقرأ  

 14-13:  7أخبار األیام   2و 7-4: 9ملوك  1احفظ 

مة  مقّدِ

صموئیل األول عن  سفر  یخبرنا  ففي إسرائیل.    النظام الملكيصموئیل والملوك تاریخ  بع أسفار  تتت
الملوك األول    سفر  فيوتاریخ حكم داود.    الثاني   صموئیلسفر  یتتبع  وبدایة النظام الملكي، ُملك شاول.  

األحكام الموعودة   انھالتا على ذلك،  رد� ود الملوك األشرار إسرائیل ویھوذا إلى االرتداد.  وقی والثاني،  
الثاني، دُ سفر  نھایة    ومععلى األمة.    28-27في تثنیة   بي یھوذا  المملكة الشمالیة وسُ   ترَ مِّ الملوك 

 بابل.  إلى 

أخبار األیام بعد    سفر بَ تِ كُ فقد  لتاریخ من منظور مختلف.  من ا  ھا نفس  أخبار األیام الفترة  یتناول سفر
  الدائم تاریخ إسرائیل من منظور تاریخ الخالص ویرى قصد هللا    إلى  ھو ینظرالعودة من السبي، و

عھده مع لم ینَس    هللا    وأن  ،لشعب هللا في المستقبل   أخبار األیام أن ھناك رجاء  سفر  ؤكدوی لشعبھ.  
 شعبھ. 

:  ۱۷وتثنیة    ۲۲-٦:  ۸صموئیل    1ل  ؟ في مناقشتك، تأمَّ املكً   وا طلب  عندماإسرائیل    شعب  ھل أخطأ  ◄
۱٤-۲۰.  
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 سفر صموئیل األول 

 موضوع السفر: بدایة الحكم الملكي في إسرائیل

قاِض   ،صموئیل  االنتقال من  األول   صموئیلسفر    ناولیت إلى    آخر  أول  إلسرائیل،    في  ملكشاول، 
لنظام  صموئیل األول األیام األولى  سفر  ح یوّضِ و  . م  .ق   1011-1100السنوات  ي  یغطِّ و إسرائیل.  
یتحدث فیھ هللا مباشرة من خالل القضاة واألنبیاء، سیحكم    ثیوقراطيّ    من نظامٍ بدالً فملكي.  الحكم ال 

إسرائیل.    بنو  یطلبھ. من الناحیة النبویة، وصف موسى نوع الملك الذي یجب أن  إسرائیل اآلن ملكٌ 
لم یمِض ولكن ابتعدوقت طویل    ،  للملك.    حتى  صموئیل  سفر  ر  یُظھِ وشاول وخلفاؤه عن خطة هللا 

 ح من هللا. وسممشخص ك المتوقَّع منھفشلھ المأساوي في تحقیق واألول وعد الملك األول 

 نظرة عامة على سفر صموئیل األول

 )15-1صموئیل  1االنتقال إلى النظام الملكي (

ا  إلى  یبدأ االنتقال من حكم  الحكم  لقضاة  ا الملكي بقصة صموئیل.  نظام  م  األ  حنة،  بن كان صموئیل 
ًسا  ،تقیةال  تحت إلى الھیكل لیخدم    أُِخذَ ،  عندما كان طفًال   103.یرنذحسب شریعة ال � منذ والدتھ    مكرَّ

 عالي الكاھن.إشراف 

 تشمل مشاھد ھذا االنتقال ما یلي: 

 ) 3-1صموئیل   1وعائلتھ (دعوة هللا لصموئیل ودینونة عالي 

القضاة. حتى الكھنوت  في سفرالتدھور المستمر إلسرائیل الذي بدأ    7-1صموئیل األول  سفر  یُظھر  
 جاء نتیجة لذلك،  و  104بالفجور الجنسي وإساءة استخدام الذبائح.  منصبھماس أبناء عالي  دنَّ   إذد،  سَ فَ 

 صموئیل.  عن طریقهللا برسالة دینونة 

 ) 7-4صموئیل  1ین على تابوت العھد (استیالء الفلسطینی

الفلسطینیون،  ظھَ ی العھد. عندما ھجم  تابوت  للعھد في تعاملھم مع  إسرائیل  استخدام  حضر  أ ر سوء 
اإللھي سوف یحمیھم من   الشيءأن ھذا    اعتقاًدا منھمإلى ساحة المعركة،    تابوت العھداإلسرائیلیون  

  التابوت على  الفلسطینیون  فاستولى  أعدائھم. ولكن بسبب ارتداد إسرائیل، لم یعد هللا یحمي الشعب.  
أشھر.    طوال  واحتجزوه  التابوتُ وسبعة  إلى بیت    عندما جلب  أعادوه  الفلسطینیین،  الضربات على 

 شمس. 

 ) 12-8 صموئیل  1اختیار شاول ملًكا (

ا شاخ ، لم  عالي ابني، مثل  ومن المؤسف أن ابني صموئیلسرائیل. إل  یینضاق ابنیھ ل جع صموئیل  لمَّ
بین تنبؤات    تعارض ھناك  وا.  ملكً   یمسح لھمطلب شیوخ إسرائیل من صموئیل أن  ف.  یكونا ُمخلَصین 

 
 21-1: 6؛ العدد 11-10: 1صموئیل  1 103
 25-12: 2صموئیل  1 104
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"ألَنَُّھْم َلْم یَْرفُُضوَك أَْنَت بَْل    : هللا لصموئیل  قول وبین    105موسى السابقة عن ملك "یختاره الرب إلھك"
 106إِیَّاَي َرفَُضوا َحتَّى الَ أَْمِلَك َعلَْیِھْم."

  تنبأ بینما    107".َكَسائِِر الشُّعُوبِ ھو الدافع وراء طلب الشیوخ: "اْجعَْل َلنَا َمِلًكا یَْقِضي َلنَا    السر یبدو أن  
مثل    وا كون یأن    رغبتھم ، كان دافع إسرائیل ھو  الیوم الذي یكون فیھ الملك جزًءا من خطة هللابموسى  
ستصبح إسرائیل  و األمم المجاورة؛ملوك إسرائیل سیقودون األمة في طریق  ومن المؤسف أناألمم. 

 " في عبادة األصنام والظلم.كسائر الشعوببالفعل "

 )15-13صموئیل  1بدایة ُملك شاول (

مثالی�ا. فقد كان متواضعًا عند اختیاره، وتمتع بالنجاح العسكري ضد  في البدایة، كان شاول یبدو ملًكا 
 الفلسطینیین. غیر أن ھناك ثالثة أحداث تكشف عن مشاكل عمیقة في قلب شاول. 

 108أخذ شاول دور صموئیل الكھنوتي. وعند مواجھتھ، ألقى شاول باللوم على صموئیل. •

 109یوناثان.أقسم شاول قسًما متھوًرا كاد أن یتسبَّب في موت  •

على   • باللوم  ألقى  واجھھ صموئیل،  وعندما  بالكامل.  عمالیق  بإبادة  هللا  أمر  شاول  عصى 
 110الشعب.

نتیجة  و ر كل من ھذه المشاھد فشل شاول في أن یكون الملك الذي وصفھ موسى في سفر التثنیة.  تُظھِ 
ّبِ َرفََضَك ِمَن اْلُمْلكِ هللا: "ألَنََّك َرفَْضَت َكالََم ال  من رسالة دینونة بصموئیل  جاءلذلك،    111".رَّ

 )31-16صموئیل  1انحدار شاول وظھور داود (

بع النصف األول من سفر صموئیل األول انتقال الحكم من النظام الثیوقراطي إلى النظام الملكي؛  تیت
 بع النصف الثاني من السفر انتقال الُملك من شاول إلى داود. تویت

 ) 17-16صموئیل  1مقدمة عن داود (

فنا بداود. القصة األولى، مسح داود الذي یؤكد أھمیة قلب الملك. كان شاول   ھناك ثالث قصص تُعّرِ
 112یبدو ملًكا في نظر الشعب؛ وكان داود یبدو ملًكا في نظر �.

 
 15: 17تثنیة  105
 7: 8صموئیل  1 106
 5: 8صموئیل  1 107
 14-8: 13صموئیل  1 108
 46-24: 14صموئیل  1 109
 15صموئیل  1 110
 23: 15صموئیل  1 111
 7: 16؛ 2-1: 9صموئیل  1 112
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یعذِّب  وبدأ روح رديء  كملك،  شاول  بین شاول وداود. رفض هللا  بالعالقة  الثانیة  القصة  فنا  وتعّرِ
 113بب شھرة داود كموسیقّي ماھر، اُختیر للعزف أمام شاول وتھدئة روحھ.شاول. وبس

تخبرنا القصة الثالثة عن انتصار داود على العمالق الفلسطیني جلیات. وفي ظل ازدیاد كبریاء شاول  
 114واعتماده على ذاتھ، تُظِھر ھذه القصة اتِّكال داود بتواضع على هللا.

 )27-18صموئیل  1الصراع بین شاول وداود (

.  بارز ال المنافس  داود بعد قتل جلیات، شعر بغیرة متزایدة من ھذا  شعب ل ال  ھتاف  شاول   عندما رأى
 داود أربعة مشاھد رئیسیة:   الذي اختاره هللاقصة الصراع بین الملك المرفوض شاول والملك    وتشمل

 ) 18صموئیل    1نمو الصداقة بین داود ویوناثان ( •

 )20-19صموئیل   1د (محاوالت شاول لقتل داو •

 )26-21صموئیل  1ھروب داود من شاول، ورفضھ إیذاء  "مسیح الرب." ( •

 )27صموئیل  1اختباء داود المؤقَّت بین الفلسطینیین ( •

 ) 31-28صموئیل  1موت شاول وأوالده (

بینما یستعد للحرب مع   دورٍ ن  كانت الخطوة األخیرة في انحدار شاول ھي زیارتھ لساحرة في عیْ 
ظھر صموئیل  ف  115الفلسطینیین. فھو اآلن یشارك في ممارسات السحر التي سعى یوًما إلى تدمیرھا.

دینونة  رسالة  المعركة.  س  ؛وأعطى  في  وبنوه  شاول  ویموت  إسرائیل  الفلسطینیون  تنبأ ویھزم    كما 
التالي، وصموئیل الیوم  قُتل شاول وأبناؤه في معركة  الثاني  صموسفر  بدأ  ی،  إلى  بئیل  داود  صعود 
 العرش. 

 سفر صموئیل الثاني 

 موضوع السفر: حكم الملك داود

، من  ۹۷۱-  ۱۰۱۱السنوات    الثاني   صموئیل سفر  یغطي  وا في الثالثین من عمره.  صبح داود ملكً أ 
ولى كملك. كما یسجل النتائج  نجاح داود في سنواتھ األ  السفرموت شاول حتى موت داود. یذكر ھذا  

 . المأساویة لخطیة داود مع بثشبع

 الثاني  صموئیلنظرة عامة على سفر 

 )4-1صموئیل  2صعود داود إلى السلطة (

 
 23-14: 16صموئیل  1 113
 17صموئیل  1 114
 10-8: 28صموئیل  1 115
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  رثى  من أن یفرح داود بموت العدو،  بدالً ف  داود على موت شاول.  فعل  برد  الثاني  صموئیلسفر  یبدأ  
ج  وِّ تُ حیث    ؛ أوالً   على یھوذا   ا. ُمِسح داود ملكً شاول  أنھ قتل  ىعالذي ادَّ   یقي موت شاول وعاقب العمال 

َكانَِت اْلَحْرُب َطِویلَةً بَْیَن بَْیِت  ": 1: 3صموئیل  2 ویذكر إیشبوشث، ابن شاول، ملًكا على إسرائیل. 
ج داود ملًكا على كل  وِّ ل إیشبوشث على ید اثنین من قادتھ وتُ تِ قُ   ،وبعد سبع سنوات  "َشاُوَل َوبَْیِت َداُوَد.

 إسرائیل. 

 )10- 5صموئیل  2الرخاء في عھد داود (سنوات 

الناحیة العسكریَّةناجحة.    داودكانت السنوات األولى من حكم   ن،  من  ومن د حدود إسرائیل.  اود  أمَّ
الجنوبیة إلى مدینة    حبرون نقل العاصمة من مدینة  وبد األمة بعد الحرب األھلیة.   ، وحَّ ةسیاسیَّالناحیة ال 
 من تخفیف التوترات السیاسیة. ن األكثر مركزیة، تمكَّ  أورشلیم

  اإلصحاحات أحد    7  صموئیل  2ویعتبر  ا خالل ھذه السنوات.  نجاًحا روحی�  داود  واألھم من ذلك، حقق
عھد   شملیوموسى.  مع  إبراھیم و  مع  عھدال على  یقوم  عھد هللا مع داود  فالمھمة في تاریخ العھد القدیم.  

 داود خمسة وعود: 

 ). ۱۱-۱۰: ۷هللا مسكنًا آمنًا إلسرائیل ( صنعسی •
 ). ۱۳-۱۲: ۷سیقیم هللا ابن داود لیبني الھیكل ( •
 ). ۱۳ :۷هللا مملكة داود إلى األبد ( ثبِّتسی •
 ).۱٤  : ۷ب وابنھ مع نسل داود (األسیقیم هللا عالقة   •
 ).۱٥-۱٤: ۷ن نسل داود (مرحمة هللا  تُنَزع لن  •

 

  : الملوك األول والثاني  سیطرحھا سفر ل. أحد األسئلة الرئیسیة التي  ھذا العھد مھم لفھم تاریخ إسرائیإن  
أن هللا قد نسي عھده كان یبدو    ، إلسرائیل  بالنسبة داود على العرش؟"  من نسل  "لماذا لم یعد ھناك ملك  

م سفر مع داود.   ھذا السؤال.  عنالملوك األول والثاني إجابة هللا  یقّدِ

داود قد تحقق    مع  عھدال تاریخ العھد الجدید. تُظھر األناجیل أن  في  مھم أیًضا    يّ داودال عھد  ویعتبر ال 
 116في مجيء یسوع المسیح. بصورة نھائیة 

 )24-11صموئیل  2خطیة داود وعواقبھا (

الثاني حدثًا مأساوی�سفر  ل  یسجِّ  مع بثشبع نى  الز  ةه حكم داود. حاول داود إخفاء عالقا شوَّ صموئیل 
، وعد 15  : 7صموئیل    2داود. في  ل صموئیل الثاني دینونة هللا  ما تبقَّى من سفر  ر  یُظھِ وبقتل أوریا. 

، یعد 10  :12صموئیل    2في  وھذه البركة ھي جزء من عالقة العھد.  و  ؛هللا أن "َرْحَمتِي الَ تُْنَزعُ"
العھد مع فأیًضا جزء من عالقة العھد.    يھ  الدینونة  هھذو  "؛هللا أن "الَ یُفَاِرُق السَّْیُف بَْیتََك ِإلَى األَبَدِ 

 هللا.  تجاه هللا یحمل مسؤولیة 

 
 1: 1متى  116
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 نظرة أعمق إلى الخطیة والمؤمن

داود وبثشبع ھي  إن   إن  واحدة منقصة  القدیم.  العھد  تاریخ  المظلمة في    جًداقصة صعبة    ھاالنقاط 
في حین أننا  ودة. ة المتعمَّ من الخطیَّ أحراًرابالنسبة ألولئك الذین یؤمنون بدعوة هللا ألبنائھ أن یعیشوا 

  أوالد ظھر قصة داود أنھ من الممكن أن یسقط  یقع المؤمن في الخطیة، تُ أال  نعتقد أنھ من الضروري  
  خطیةإذا وقع في    فعلھن ما یجب على المؤمن  بیِّ ت  فھيمة.  قیِّ   اھذه القصة المؤمنین دروسً وتعّلِم  هللا.  
 .ةدمتعمَّ 

 ) یجب أن نعترف بخطیتنا. 1( 

ی  أن  عندما   117...")  لم تأتِ   ("ألنكَ   موقفھر  برِّ عندما واجھ صموئیل شاول بخطیتھ، حاول شاول 
بِّ   :واجھ ناثان داود بخطیتھ، اعترف داود على الفور ح ھذا الفرق بین یوّضِ   118"."قَْد أَْخَطأُْت ِإلَى الرَّ

 قلب هللا، وشاول، الرجل الذي رفضھ هللا.  الذي حسب رجل ال داود، 

سواء كانت "خطیة كبیرة" مثل الزنا أو "خطیة صغیرة" مثل النمیمة، ال یمكننا الحصول على غفران  
بخطی نعترف  إنكارھا  ونا.  تهللا حتى  أو حتى  تبریر خطایانا،  إلى  أحیانًا  نمیل  من خال  مثل شاول، 

أو "ضعف  بأنھا  فھاوص أخطأنا،    یكشف، عندما  ولكن"  ."خطأ"  أننا  بدَّ هللا  نعترف بخ  ال  ا  طیتنأن 
 . غفرانھ ونطلب 

 ) یجب أن ندرك خطورة خطیتنا. 2(

بتقدیم شاول  واجھ صموئیل  الكھنوتیة،  ھعندما  تبریر    الذبیحة  شاول  وقاحاول  "فَتََجلَّدُْت   :لخطیتھ 
 119."اْلُمْحَرقَةَ َوأَْصعَدُْت 

دعندما واجھ ناثان داود، أدرك الملك أن خطورة خطیتھ لم تكن   الفعل نفسھ. كانت خطورة خطیتھ   مجرَّ
َر فِي أَْقَواِلَك، إلیھن أخطأ داود  بسبب مَ  . " ِإلَْیَك َوْحدََك أَْخَطأُْت، َوالشَّرَّ قُدَّاَم َعْینَْیَك َصنَْعُت، ِلَكْي تَتَبَرَّ
 120" .ي قََضائِكَ َوتَْزُكَو فِ 

لذا قال هللا: "اَلنَّْفُس الَّتِي  نا ھي إھانة � نفسھ، نفھم أنھ ال توجد خطیة "صغیرة"تعندما ندرك أن خطی
 یجب أن ندرك خطورة خطایانا؛ الخطیة تستحق الموت.  121" .تُْخِطُئ ِھَي تَُموتُ 

 
 یجب أن نؤمن أننا سننال غفران هللا. ) 3( 

 
 11: 13صموئیل  1 117
 13: 12صموئیل 2 118
 12: 13صموئیل  1 119
 4: 51مزمور  120
 20: 18حزقیال  121
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وفَا فَأَْطُھَر. اْغِسْلنِي فَأَْبیَضَّ أَْكثََر ِمَن الثَّْلجِ." كان داود یعلم أنھ ال یوجد   قائًال: صلى داود ْرنِي بِالزُّ "َطّھِ
دةتدبیر في نظام الذبائح لخطیة   نََّك الَ ألَّ ھ ألقى بنفسھ على رحمة هللا: "لكنَّ   122مثل التي ارتكبھا.  متعمَّ

فَ  َوإِالَّ  بِذَبِیَحٍة  اْلُمْنَكِسُر تَُسرُّ  اْلقَْلُب  ُمْنَكِسَرةٌ.  ُروٌح  ِھَي  هللاِ  ذَبَائُِح  تَْرَضى.  الَ  بُِمْحَرقٍَة  ُمَھا.  أُقَدِّ ُكْنُت 
 تاب داود بإیمان أن هللا الرحیم سیغفر خطایاه.  123."َواْلُمْنَسِحُق یَا اَ�ُ الَ تَْحتَِقُرهُ 

"یَا أَْوالَِدي، أَْكتُُب ِإلَْیُكْم ھذَا ِلَكْي الَ تُْخِطئُوا. َوِإْن أَْخَطأَ أََحٌد فََلنَا َشِفیٌع    :كتب یوحنا في العھد الجدید
. أن نقع في الخطیة. ولكن إذا أخطأنا،    ال یجبسیح،  ؤمنین بالمكم  124"ِعْنَد اآلِب، یَُسوعُ اْلَمِسیُح اْلبَارُّ

رنا  . لنا شفیع  نایوحنا بأن  یبّشِ

في مزمور و، اعترف داود بخطیتھ. 51بقلیل. في المزمور  51بعد المزمور    32مزمور ال  ُكتِبَ ربما 
ّبِ بِذَْنبِي» َوأَْنَت َرفَْعَت    انبغفر   یفرح،  32 هللا. "أَْعتَِرُف لََك بَِخِطیَّتِي َوالَ أَْكتُُم إِثِْمي. قُْلُت: «أَْعتَِرُف ِللرَّ

 125" .أَثَاَم َخِطیَّتِي

 ) یجب أن نفھم التكلفة طویلة المدى لخطایانا. 4( 

اغتصب أمنون فقد  حكم داود تأثر بتلك اللیلة مع بثشبع.    ما تبقى من  لكن.  ة داود ألنھ تابغفر هللا خطی
با، صیقاد  و. ضده محاولة انقالب، لفضَّ ابن داود المُ  أبشالوم، قادوغیر الشقیقة.  ھداود ثامار، أخت ابن

 فارقالسیف لم یفأبناؤه على العرش.    قاتلكان داود على فراش الموت،    وبینماثورة.    ،من سبط بنیامین
تذكیًرا بخطیة داود: " َودَاُودُ اْلَمِلُك َوَلدَ ُسلَْیَماَن ِمَن الَّتِي   شملنسب یسوع تسلسلة  بیت داود. حتى أن  

رنا اود قصة دف 126".ألُوِریَّا  بالعواقب الوخیمة للخطیة.  تذّكِ

ن أال  بولس حذَّ وقد  .  أبًدا لخطیة  با  ستھینیجب  یَْزَرُعھُ    :ر  الَِّذي  فَإِنَّ  َعلَْیِھ.  یُْشَمُخ  الَ  اَ�ُ  تَِضلُّوا!  "الَ 
اْلَجَسِد یَْحُصُد فََساًدا، َومَ  فَِمَن  ِلَجَسِدِه  َمْن یَْزَرعُ  أَْیًضا. ألَنَّ  یَْحُصُد  إِیَّاهُ  فَِمَن اِإلْنَساُن  وحِ  ِللرُّ ْن یَْزَرعُ 

وحِ یَْحُصُد َحیَاةً أَبَِدیَّةً  یمكن أن یساعدنا على الثبات في    تھاإن إدراك خطورة الخطیة وتكلف  127".الرُّ
 لحظة التجربة. 

 سفر ملوك األول والثاني 

 موضوع السفر: فشل ملوك إسرائیل 

نسل داود على  یبقى  وأن    ،أورشلیم، وعد هللا بمسكن آمن إلسرائیل، وھیكل في  7صموئیل    2في  
 شعب  . كانالسبي من منظور  ، ُكتِبَ الملوك األول والثانيعندما ُكتَِب سفر عرش إسرائیل إلى األبد. 

 داود على العرش.  من نسل  ر، ولم یكن ھناك ملكُدمِّ قد  ، و الھیكلالسبي إسرائیل في 

 
 30: 15العدد  122
 17، 16، 7: 51مزمور  123
 1: 2یوحنا 1 124
 5: 32مزمور  125
 6: 1متى 126
 8-7: 6غالطیة  127
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لم    عنالملوك    سفر  یجیب لماذا  "لماذا؟"  ھل  الوعود  تتمالسؤال  وعوده؟  نسي هللا  ھل  بابلإ ؟    ، لھ 
عدم التزام  ھذه األسئلة باإلشارة إلى    نالملوك ع  سفر   سرائیل؟ یجیب إلھ  إ  ، قوى من یھوهأ   ،مردوخ

 لعھد.إسرائیل با

التأدیب (الھوت التثنیة)، یُ    ا عقابً   یحصدونإسرائیل  بني  الملوك أن  سفر  ظھر  باستخدام لغة الھوت 
رد تاریخ.  تاریخیة، لكنھا أكثر من مجرَّ   األسفار ھي أسفار ھذه  إن  .  معلى خطایاھ  عادالً  لماذا    إنھا تفّسِ
"األنبیاء    تحت فئة  األسفارالكتاب المقدس العبري ھذه    ضعیولذلك  تاریخ إسرائیل ما حدث.  في  حدث  

 ." اخترتھم  ذینبكلمة نبویة من عند الرب: "لھذا أدین شعبي ال  األسفارتأتي ھذه  "ولون.األ

 

 لماذا 

صموئیل   2الوعد في  ملوك  2الواقع في    

 السبي في بابل  مسكن "إلى األبد"

َر الھیكل  ھیكل في أورشلیم   ُدّمِ

 ال یوجد ملك في أورشلیم عرش ثابت "إلى األبد"

 الكاتب وتاریخ الكتابة 

إرمیا    أن  التقلید العبري  ویذكرواحد.    سفرالملوك األول والثاني ھما  سفر  في الكتاب المقدس العبري،  
ف معظم یعرِّ و.  من ھو الكاتبد  الملوك األول والثاني یحدِّ   ِسفريال شيء في    لكن   . كاتب السفر  ھو

 العلماء الكتاب بأنھ "مجھول". 

الملوك مرسوم كورش    سفر  یذكر  قبل المیالد. ال  561عام  في  الملوك الثاني    سفر   آِخر أحداث  وقع
قد    األول والثاني  الملوك ِسفَري     لیھوذا بالعودة. یمكن افتراض أن  الذي سمحقبل المیالد.    539لعام  
 في وقت ما بین ھذین التاریخین.  اكتب

 الملوك األول والثاني  بنیة سفر

 )11- 1ملوك  1وحدة إسرائیل في عھد سلیمان (

  ، وثروتھ  ، سلیمان: حكمتھ  عھدأمجاد    تتبع توھي  .  مق    931-971تغطي ھذه الفصول السنوات  
 ارتداد سلیمان في سنواتھ األخیرة.  تذكروبركة هللا على الھیكل. كما 

 )17ملوك  2 - 12ملوك  1انقسام المملكة (

  یة الشمال مملكة  ال ، من موت سلیمان حتى تدمیر  م  ق.  ۷۲۲-۹۳۱السنوات    اإلصحاحاتتغطي ھذه  
إلى مملكتین بعد   انقسمت األمة  آشور. بسبب أفعال رحبعام الحمقاء،  اتَّبعت  سلیمان.    موتعلى ید 
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داود. تتناوب    نسل ن لرحبعام ویْ یھوذا وبنیامین موالیَ   ولم یبَق سوى  ؛ یربعام  العشرةشمالیة  ال سباط  األ
االرتداد السریع للمملكة الشمالیة واالنحدار التدریجي    وتتتبَّعالملوك بین المملكتین،  في سفر  روایة  ال 

 لیھوذا. 

 مملكة یھوذا الجنوبیة مملكة إسرائیل الشمالیة 

 ملًكا؛ وملكة 19 ملًكا  19

 ملوك صالحون یجلبون فترات من االنتعاش 8 اكان جمیع الملوك أشرارً 

 أورشلیمالعاصمة   العاصمة شكیم، ثمَّ تِرصة، ثمَّ السامرة

 العبادة في أورشلیم، "مدینة داود"  العبادة في بیت إیل ودان 

رت  ق.م 586أُِخذَت إلى السبي على ید بابل في عام  ق. م 722على ید آشور في عام  ُدّمِ

 ق. م 536العودة من السبي في عام  فُِقَدت المملكة 

 )25-18ملوك   2مملكة یھوذا بعد سقوط المملكة الشمالیة (

  إطالق سراح ، من تدمیر المملكة الشمالیة إلى  م  .ق  561-722السنوات    صحاحاتاألتغطي ھذه  
  یھوذا بقیت  ،  صالحینبسبب فترات النھضة في عھد قلة من الملوك ال ویھویاكین من السبي في بابل.  

ة على  الشمال. ولكن بسبب حكم منسى الشریر، أعلن هللا الدینونمملكة  ألكثر من قرن بعد سقوط    قائمة
احتلت بابل    م.  .ق  586ا، ولكن في عام  كانت ھناك فترة أخیرة من النھضة في عھد یوشیَّ  128یھوذا.

 الشعب إلى السبي.   أخذتو ، رت الھیكلودمَّ  ،أورشلیم

ختتم بذكر أن ملك بابل  یبابل. وذي عیَّنتھ  ا، ال یَ لْ دَ ینتھي سفر الملوك الثاني بتاریخ یھوذا تحت حكم جَ 
السجن.    سراح  أطلق من  لقرَّ   م،  .ق  561  عام  في  ذلكحدث  وقد  یھویاكین  بالنسبة    سفر   اءوكان 

 هللا وعده لداود.  لم ینسَ ف نسل داود.  ميالملوك األوائل، بمثابة تذكیر بأن هللا كان یح

 129أھم التواریخ، والملوك، واألحداث

  

 
 21ملوك 2 128
 ,Grand Rapids: , The Mysterious Numbers of the Hebrew KingsE.R. Thiele)التواریخ تقریبیة. بناًء على  129

Zondervan, 1983). 
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 مملكة یھوذا الجنوبیة  مملكة إسرائیل الشمالیة 

931-
910 

یربعام یقود إسرائیل إلى عبادة  
 األصنام 

931-
913 

 انقسام إسرائیل في  سبِّب ترحبعام ی

885-
874 

ُعمري ینقل العاصمة إلى  
 السامرة 

911-
870 

 آسا ملك صالح

874-
853 

-872 آخاب وإیزابل 
848 

یھوشافاط، ملك صالح، لكنھ تحالف  
 مع آخاب

875-
848 

 خدمة إیلیا 

760-
750 

 خدمة عاموس 
 

792-
740 
 

یَّا یصاب بالبرص ألنھ انتھك   ُعِزّ
 شرائع الوظائف الكھنوتیة 

753-
715 

 خدمة ھوشع 

732-
722 

آخر ملوك المملكة   -ھوشع
 الشمالیة 

716-
687 

 َحَزقِیَّا

740-
681 

 خدمة إشعیاء

تدمیر المملكة الشمالیة على ید   722
 آشور 

641-
609 

 آخر ملوك یھوذا الصالحین   -یوشیَّا

627-
586 

 خدمة إرمیا

  609-
598 

ُملك یھویاقیم الذي رفض تحذیرات  
 إرمیا

  597-
586 

 آخر ملوك یھوذا - َصَدقِیَّا
 

 تدمیر أورشلیم 586  
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 ملوك األول والثاني ال  يالموضوعات الھامة في سفر

 الملوك

  إسرائیل تشبھ كتب التاریخ العادیة   ملوكالملوك األول والثاني إلى    ا سفرإن الطریقة التي ینظر بھا  
الملوك األول والثاني    ا سفر  المصادر التاریخیة، یقدممن    غیره  مثلف.  نفسھفي الوقت  عنھا  وتختلف  

ى العرش، والخلفیة العائلیة، وطول فترة  مر الملك عندما تولَّ معلومات أساسیة عن السیرة الذاتیة: عُ 
 . ھ، ومصدر المعلومات عنَمن َملََك بعده، وھحكمھ، ومكان دفن

لك �.  الم  أمانةلملوك ھو تقییم  سفر ا ل   األساسي  على عكس المصادر التاریخیة األخرى، فإن الشاغل
: "َوَساَر فِي َجِمیعِ َخَطایَا أَبِیِھ الَّتِي َعِمَلَھا قَْبلَھُ، َوَلْم یَُكْن  من الملوك إما  عن كل ملك   یقول الكاتبحیث  

ّبِ ِإلِھِھ َكقَْلِب دَاُودَ أَبِیھِ   131یامھ."أ  مع الرب كل  و "كان قلبھ كامًال أ  130".قَْلبُھُ َكاِمًال َمَع الرَّ

أساس  السفر  م  قَیِّ یُ  على  ملك  أو   �  أمانتھكل  السیاسي  نجاحھ  أساس  على  ولیس  األول،  المقام  في 
 یخبرنا أشھر ملوك إسرائیل.  ا من حدً وا مري العسكري. على سبیل المثال، في التاریخ العلماني، یعد عُ 

  د وقتٍ بع والعسكریة التي قام بھا عمري.  حمالت" الموجود اآلن في متحف اللوفر، عن ال شعمی نقش "
" كان عمري  ."أرض عمريباسم  طویل من وفاة عمري، أشارت المصادر اآلشوریة إلى إسرائیل  

كاتب الكتاب ل   بالنسبةمري.  ست آیات فقط لعُ   تصَ ّصِ الملوك األول، خُ   سفر  ملًكا مشھوًرا، ولكن في
ِمنْ   :المقدس أَْكثََر  ّبِ، َوأََساَء  الرَّ َعْینَيِ  فِي  الشَّرَّ  ُعْمِري  قَْبلَھُ "َعِمَل  الَِّذیَن  َجِمیعِ   كاتب   في نظر  132" . 

  فھو   ؛الملوك ھو تاریخ العھدإن سفر  لحكمھ.    ةسیاسی  أھمیةمري أي  ، فاقت خطیة عُ الكتاب المقدس
 للعھد.  من حیث أمانتھم إسرائیل شعب یتتبع تاریخ 

 األنبیاء

إسرائیل.    یر السفر النحدارصوتكجزء من    بدور األنبیاء  فائِقًاالملوك األول والثاني اھتماًما  سفر  یولي  
 ب بالتفصیل. أخآ عھد ابنھیذكر مري تقریبًا،  عُ الملك   الملوكسفر  تجاھل یبینما 

والسبب الثاني    133الشریر أدى إلى تدمیر المملكة الشمالیة.  أخآبأن حكم    أحدھماھناك سببان لھذا.  
. متحذیر إسرائیل من خطیتھفي  الصراع بین إیلیا وأخآب أمانة هللا   ویُظِھرھو صراع إیلیا مع أخآب.  

الكرمل ف الجفاف  كما وضعھم  .  مارتدادھ  معلوجھ    اإسرائیل وجھً   وضعت بني   المواجھة على جبل 
  134.ھذا االرتدادتكلفة  معوجھ ا ل الذي أعلنھ إیلیا وجھً 

 
 3: 15ملوك 1 130
 14: 15ملوك 1 131
 25: 16ملوك 1 132
 33: 16ملوك 1 133

الجفاف في أیام إیلیا كان الخروج أن الضربات كانت ھجوًما على آلھة مصر الزائفة.  الخاص بسفرفي الدرس  رأینا  . 17ملوك  1  134 
أن   یعلن إیلیا  ".المطر والرعد إلھكان یُدعى "وإیزابل إلى إسرائیل.  أدخلتھبعل. كان بعل إلھ الخصوبة الفینیقي الذي  لھ على اإل مماثًال  ا ھجومً 

 ، ھو الوحید الذي لھ سلطان على الطبیعة.لق العالمیھوه، خا 
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لیشع في الشمال، ومن خالل إشعیاء ومعاصریھ في  أ ظھر األنبیاء أمانة هللا لشعبھ. من خالل إیلیا و یُ 
في    وا استمرشعب إسرائیل    ولكن المؤسف أن.  تھمر هللا إسرائیل مراًرا وتكراًرا من خطییھوذا، حذَّ 

 .م رغم أمانة هللاتمردھ

 التثنیة الھوت 

إیلیا وأخآب    إن أیًضا رفض  یُظِھر    بل ،  فحسب   تحذیر إسرائیلفي  هللا    ال یُظِھر أمانةالصراع بین 
دینونة هللا    قد قاسیاإسرائیل العنید للتوبة. من منظور السبي، یُظھر كاتب الملوك أن یھوذا وإسرائیل  

 البارة. 

المطروحة في بدایة ھذا    نالملوك ع  كاتب سفریجیب   ال، مردوخ لیس أقوى من كالقسم: "األسئلة 
للعھد. وعد العھد   أمانتھماعدم    نتیجة  یانیھوذا وإسرائیل یعانإن  .  ههللا وعود عھد  ال، لم ینسَ كیھوه.  

 135."تماًما . هللا یفعل ما وعد بھمناءغیر األل   والعقاب مناءبالبركة لأل

 الملوك في عدة حاالت محددة.سفر العالقة بین سفر التثنیة و یمكن رؤیة

التثنیة إسرائیل    • " أقام یربعام  ."في المكان الذي یختاره الرب إلھك  أن یعبدوا أمر سفر 
 136بیت إیل.في أماكن عبادة جدیدة في دان و

شل  الملوك كیف فسفر  یُظھر  ولك الذي قصده هللا إلسرائیل.  ظھر سفر التثنیة نوع المُ یُ  •
 137ملوك إسرائیل في االرتقاء إلى مستوى معاییر هللا للملك.

 138صحة ھذا االختبار. علیشأإیلیا و خدمةحقیقي. أثبتت النبي  ل ا لم سفر التثنیة اختبارً دَّ ق •
خالف • إذا  محددة  بلعنات  التثنیة  سفر  العھد.    شعب  تنبأ  التفاصیل    تحقَّقتإسرائیل  ھذه 

 139المأساویة في سفر الملوك.

 أخبار األیام األول والثاني 

 موضوع السفر: رسالة رجاء 

ویرجع  الملوك األول والثاني.    كتابة سفرأخبار األیام األول والثاني بعد أكثر من قرن من    ُكتِب سفر
لكن عدد و   - سمح كورش للشعب بالعودة  لقد  بة في تاریخ إسرائیل.  یصع  أوقات  إلى أخبار األیام  سفر

لكنھ أصغر وأقل    -عید بناء الھیكل  أُ وقد  .  أورشلیم  الذین في  الیھود الذین یعیشون في بابل أكثر من
أخبار  ُكتَِب سفر  .  ا لم یظھر المسیوداود على العرش.  من نسل  ال یوجد ملك  ومن ھیكل سلیمان.    إبھاًرا

 ." رجاء  ویوَجدنا. ما زلنا شعبھ.  ب یحتاج أن یعرف أن "هللا لم ینسَ األیام لشع

 
 23-7: 17ملوك 2 135
 30-26: 12ملوك 1؛ 5: 12تثنیة  136
 20 -14: 17تثنیة  137
 21-20: 18تثنیة  138
 28تثنیة  139
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القدیم    یعتَبِر األیام  ھوعزرا    أنالتقلید  أخبار  سفر  إلى  كاتب  جزئیًا  ذلك  ویرجع  اآلیتین    تكرار . 
الثاني  تین في سفر  األخیر األیام  اسم  سفر عزرا. ال  بدایة    في وأخبار  یذكر سفر أخبار األیام نفسھ 
 عادةً اسم "المؤرخ".  الكاتب، یُطلق على  ذا . ل الكاتب

التاریخ المحتمل ویالئم ھذا  في الكتاب المقدس العبري.  یة  القانون   األسفار أخبار األیام ھو آخر  إن سفر  
كما یالئم ھذا  .  م  .ق  400و  450العھد القدیم، بین  التي ُكتِبَت في  سفار  األواحد من آخر  كسفر  ّلِ ل 

.  ھفیالمذكور  التاریخ    صحةتاریخیًا في المقام األول، رغم    ِسفًرا لیس    فھو.  سفرمن ال   غرضال أیًضا  
جدید. یتطلع سفر    منظورالنظر إلى تاریخ إسرائیل من  ب  رجاءرسالة    حمل األساسي ھو   لكن الغرض

 .ق في مجيء یسوع المسیح، الوعود التي ستتحقَّ في المستقبلوعود هللا إلسرائیل    إتمامأخبار األیام إلى  

 سفر أخبار األیام وسفر الملوك

نظر إلى  فھي تالثالثة؛ اإلزائیة الملوك العالقة بین األناجیل  سفر أخبار األیام و  سفر تشبھ العالقة بین
مت  الحدث نفسھ األیام  سفر    ردس یة.  ینابمن وجھات نظر  الذي یسردهنفس   تاریخال أخبار  صموئیل    ھ 

تتحقَّق  "لماذا لم    : الملوك  سفر  سأل یوالملوك. ومع ذلك، فإنھ ینظر إلى ھذه األحداث من منظور جدید.  
  قصد لشعبھ؟"عند هللافي المستقبل؟ ھل  رجاء"ھل یوجد  : یسأل سفر أخبار األیامووعود العھد؟" 

  بل  إلسرائیل.  تاریًخا كامًال   سردال ی  فھو.  حداثفي اختیاره لأل  كاتب سفر أخبار األیامر غرض  ظھَ یَ 
ال یحاول الكاتب  و. مقاصدهفي تاریخ إسرائیل لتحقیق یعمل هللا  كانر كیف ظھِ تُ  األحداث التيختار ی

الغرض   لكنَّ تلك األوقات المظلمة جیًدا.  یعرفون  قراؤه  ؛ ففي تاریخ إسرائیل  مظلمةإنكار األوقات ال 
بانتھائھ  ولشعب یائس.    رجاءال  منحھو    ھ الغرض منبل  ؛  أحكام هللا  تفسیر أخبار األیام لیس  سفر  من  

 بإعالن كورش، یختتم سفر أخبار األیام برسالة رجاء؛ ال یزال هللا یحمي شعبھ. 

 أخبار األیام  صموئیل/ الملوك 

 ھل ھناك مستقبل لشعب هللا؟  لماذا یدین هللا الشعب؟

 تشمل موت شاول فقط  تشمل قصة ملك شاول 

 تاریخ مملكة یھوذا المملكتینتاریخ 

 التركیز على الكھنة والھیكل التركیز على األنبیاء 

 "ھل كان الملك أمینًا للعبادة في الھیكل؟"  "ھل سار الملك في طریق داود؟"

 رحمة هللا األبدیة  دینونة هللا البارة 
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 ظرة عامة على سفر أخبار األیام 

 ) 9-1أخبار  1سالسل النسب (

النسب ھذه أمر  ؟  سالسل  تكون  قد  نعم،  ممل! 
 ھم.ر شعب هللا بأنھ لم ینسَ ذكِّ ألنھا تمملة، لكنھا مھمة. لماذا؟  اإلصحاحات

  أسباط ر آشور دمَّ  لقدإسرائیل ال معنى لھا.   أسباط في القرن الخامس قبل المیالد، بدا أن سلسلة نسب 
  ، وبابل  ، أنحاء مصر  كل ھویتھم أبًدا. وتشتت شعب یھوذا في    واستعیدیولن    ةالعشر  لمملكة الشمالیة ا 

 وفارس. 

نا. نحن شعبھ المختار. ما زلنا نعرف  النسب رسالة مھمة: "هللا لم ینسَ سالسل  حمل  تفي ھذه الحالة،  
خ أن یتذكر رغم اختفاء المملكة الشمالیة، یرید المؤرِّ و   ".إلى آدمرجوًعا  یمكننا تتبع نسبنا    ؛من نحن

 140ھم.یھوذا أن هللا اختار "كل إسرائیل" ولم ینسَ 

اسم  یشبھ العبریة،   اللغة خ. في المؤرِّ  مع غرض سالسل النسب وافقالمقتطفات كیف تتسیوضح أحد 
بَِما میراث عظیم، لكنَّ   بال  یعبیص كلمة "ألم". كان یعبیص رجًال  هللاُ  فَآتَاهُ  إِْسَرائِیَل ….  ِإلھَ  ھ "َدَعا 

تذكیر بأن هللا    بل ھي  ، صالة یعبیص لیست وصفة سحریة للحصول على األشیاء من هللاو  141"َسأََل.
  سفر   عت قصة یعبیص قراءشجَّ فقد  مزایا شخصیة أو عائلیة.  یمتلك  حتى عندما ال    ،یسمع من یدعوه

 صراخھم.  هللا یسمعوس لعصیبة،حتى في األیام ا  ؛هللاأن یدعوا أخبار األیام األوائل 

 ) 29-10أخبار   1ُملك داود (

لم یحَظ  التفصیلیة الوحیدة عن شاول ھي وفاتھ.    ةشاول في سالسل النسب، لكن المعلوم  یُذَكر اسم
: "فََماَت َشاُوُل بِِخیَانَتِِھ  في العبارة  یتلخص اھتمام المؤرخ بشاول وعھد شاول باھتمام كبیر من المؤرخ.  

بَّ  َل اْلَمْمَلَكةَ ِإلَى  ...الَّتِي بَِھا َخاَن الرَّ  142َداُوَد ْبِن یَسَّى.فَأََماتَھُ َوَحوَّ

ز خبرنا  یال  و األیام عن داود ورجالھ األقویاء.    أخبار   . یخبرنا سفرالملكيّ   نسلھ و  داودالمؤرخ على    یرّكِ
بالنسبة  ا لم یكن ھذا مھم�  ؛ ة داودقصة خطیَّیعرفون اء أخبار األیام قرَّ  كانعن خطیة داود مع بثشبع. 

 أخبار األیام.  سفر  لغرض

المثیر   أنمن  ذكر    ھلالھتمام،  فيرغم عدم  بثشبع  األیام،    سفر   قصة  في  ذُكرت  أخبار  داود  خطیة 
لماذا؟  إحصاء الشعب لتأكید المؤرخ على ال ألن  .  ، اشترى  عندما تاب داود.  ھیكلھذه القصة مھمة 

 143.الھیكلموقع  ھو أصبح ھذا و. لتقدیم الذبائح بیدر أرنان لبناء مذبح

 
بالنسبة ألمة مشتَّتة. سیتم قصد تُستخدَم عبارة "كل إسرائیل" اثنتین وأربعین مرة في سفر أخبار األیام. إنھا تقرُّ بقصد هللا المستمر حتى  140

 هللا الخالصّي رغم دمار المملكة الشمالیة.
 10: 4أخبار األیام 1 141
 14-13: 10ملوك 1 142
 1: 3أخبار األیام 2؛ 28-18: 21أخبار األیام 1 143

 :الجدد بالمسیح نؤمنیللم ةحصین
أخبار بقراءة الكتاب المقدس  واال تبدأ

 !9إلى  1األیام األول من 
 :ؤمنین بالمسیح األقدمللم یحةنص

 !9إلى  1أخبار األیام األول من  واال تتجاھل
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، یخبرنا  21أخبار األیام   1في  للشعب  بعد قصة إحصاء داودفاألیام. أخبار   في سفر مھم  ھیكلال إن 
لالویین  الھیكل وتنظیمھ  لبناء  داود  األیام عن خطة  أخبار    ، والبوابین  ، والموسیقیین  ، والكھنة  ،سفر 

فھو ھو محور ھویتھم؛    ھیكلطین أن ال بَ ر المؤرخ األشخاص المحیذكِّ والھیكل. ئن  خزا القائمین على  و
 الھیكل. في عبادة في ال األمانة   على تشجیعل یكتب ل 

 ) 9-1أخبار األیام  2ُملك سلیمان (

الھیكل.  بالنسبة  مھم    عھد سلیمانإن   لكنَّ   سفر  تجاھلیللمؤرخ بسبب  ارتداد سلیمان،  األیام  ھ  أخبار 
خبار األیام استجابة هللا عند أ   سفر   ظھرویُ وتكریسھ.    جھیزه،وت  ،لبناء الھیكل  صحاحاتأ   ة ص ستخّصِ ی

ّبِ اْلبَْیَت. َوَلمْ   تدشین یَْستَِطعِ   الھیكل: "نََزَلِت النَّاُر ِمَن السََّماِء َوأََكَلِت اْلُمْحَرقَةَ َوالذَّبَائَِح، َوَمألَ َمْجُد الرَّ
ّبِ َمألَ بَْیَت الرَّ  ّبِ ألَنَّ َمْجَد الرَّ  144"ّبِ.اْلَكَھنَةُ أَْن یَْدُخلُوا بَْیَت الرَّ

، یعد هللا سلیمان بأنھ "ِإْن أَْغلَْقُت السََّماَء َوَلْم یَُكْن َمَطٌر، َوِإْن أََمْرُت اْلَجَراَد أَْن  صحاح الحقًافي ھذا األ
َعَلْیِھْم َوَصلَّْوا َوَطلَبُوا  یَأُْكَل األَْرَض، َوِإْن أَْرَسْلُت َوبَأً َعلَى َشْعبِي، فَإِذَا تََواَضَع َشْعبِي الَِّذیَن ُدِعَي اْسِمي  

ِدیِة فَإِنَّنِي أَْسَمُع ِمَن السََّماِء َوأَْغِفُر َخِطیَّتَُھْم َوأُْبِرُئ أَْرضَ   145"ُھْم.َوْجِھي، َوَرَجعُوا َعْن ُطُرقِِھِم الرَّ

وعود   شعبھ. لم تتحقق   خلَّ عنیؤكد لھم أن هللا لم یتإذ  إلسرائیل بعد السبي.    بالنسبة  ھذا الوعد مھم
ھذا رسالة  ویشبھ  یسمع من السماء ویشفي أرضھم.  سإسرائیل هللا،  شعب  ، ولكن إذا دعا  بعدالعھد  

الوقت األیامتقریبًا    ھ نفس  مالخي، حیث كان یكتب في  أخبار  فیھ كاتب سفر  التوبة  إن  .  الذي كتب 
 . من السبي لعائدینلبركة هللا  ستجلبهللا  وصایال  مانة الحقیقیة عن الخطیة واأل

 )36-10أخبار األیام  2مملكة یھوذا (

الشمال ال الملوك  سفر  بع  تیت بعد  مملكة  و  یة مملكة  آثار  ظھِ تُ و  ؛ إسرائیل  انقسام یھوذا  المملكتین  كلتا  ر 
یھوذا فقط وعد هللا للمستقبل.  مملكة  ظھر  تُ   الرجاء؛مھتم برسالة  لكن كاتب سفر أخبار األیام    هللا.  دینونة

 سفر أخبار األیام تاریخ یھوذا فقط. إسرائیل، یتتبع   انقسامبعد 

ھ مرة أخرى في ھذا القسم،   إصالحات    تُذَكر. في سفر الملوك،  حداث اختیاره لأل  كاتب ال   غرض  وجَّ
واحدة. آیة  في  الروحیة  خُ سفر    في  146حزقیا  األیام،  ثالثة  ّصِ أخبار  لتفاصیل  أصت  صحاحات 

 �.  وأمانتھ أخبار األیام على تكریس حزقیا للھیكل سفر  ؤكد ی 147إصالحات حزقیا.

ة الملوك   سفر  ى. یُظھر الملوك في قصة منسَّ سفر أخبار األیام و سفر  آخر مثیر لالھتمام بین  تباین  ثمَّ
یخبرنا سفر أخبار  و  148أسوأ ملوك یھوذا، الذي جعلت خطیتھ السبي أمًرا ال مفر منھ.  ھوى  منسَّ أن  

 
 2-1: 7أخبار األیام 2 144
 14-13: 7أخبار األیام 2 145
 4: 18ملوك 2 146
 21-19أخبار األیام 2 147
 15-11: 21ملوك 2 148
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  وأزال ى من بابل وعاد إلى أورشلیم.  طلق سراح منسَّ أُ وى.  ، تاب منسَّ السبيي  األیام أنھ بینما كان ف
 149الھیكل. مناألصنام 

الملوك  كاتب  یرى لحكم منسَّ أن    سفر  الخطیالرسالة األساسیة  أن  دینونة هللا.    ةى ھي    ویرىتجلب 
األیام  كاتب أخبار  منسَّ   أن  سفر  لحكم  األساسیة  تجلب  الرسالة  التوبة  أن  ھي  كلتا  وهللا.    غفرانى 

د تكرار لما جاء في  أخبار األیام أكثر من مجرَّ   سفر   لفھم تاریخ إسرائیل. إن   ضروریتانالرسالتین  
لإنھ   ؛سفر الملوك  الملوك، ویظھر جانبًا آخر من كلمة هللا لشعبھ. لسفر  مكّمِ

 خاتمة

 صموئیل إلى أخبار األیام في العھد الجدید األسفار من 

داود، وعد هللا أن یجلس  مع  عھد  ال داود األساس التاریخي لخدمة یسوع المسیح. في  مع  عھد  ال   مثِّلی
الملوك الثاني، لم یكن ھناك ملك على    سفر   داود على عرش إسرائیل. ولكن في نھایة  من نسل   كٌ مل 

 سرائیل. إلوالرومان  یونانیین، ال حكم الفرس ومع یستمر ھذا الوضع و العرش. 

الملوك الثاني، ال یوجد ھیكل.  سفر  ، في نھایة  غیر أنھداود، وعد هللا أن یسكن في ھیكلھ.  مع  عھد  ال في  
 . ھوجمال  ، فإنھ ال یتمتع بعظمة الھیكل األولھیكلبناء ال  یُعادحتى عندما 

رغم  جیل أن یسوع ھو إتمام الوعود لداود. ھو الذي أتى لیجلس على عرش داود.  ار ُكتَّاب اإلنیُظھِ 
 ھو الذي یعلن مجد هللا في الھیكل. فُرفض أثناء خدمتھ األرضیة، سیعود لیملك إلى األبد.  أنھ

  في  نراهأمینًا لوعوده. إن الرجاء الذي   هللا، ظلَّ أمینة  لم تكنأن إسرائیل   معلداود.  هوعد  هللا لم ینسَ 
 ا. المسیَّ یسوع أخبار األیام یتحقق بمجيء   سفر

 األسفار من صموئیل إلى أخبار األیام تتحدَّث الیوم

العھد القدیم الذي یحكم   ناموسسمى "إعادة البناء المسیحي" أن  حركة تُ   ادَّعتفي القرن العشرین،  
، على نحٍو أقل،  العدید من المسیحیین  ویرىإسرائیل یجب أن یكون نموذًجا للبنیة السیاسیة الحدیثة.  

 . ةالروحی   نھضةوسیلة لل  ھيالساحة السیاسیة  أن

المسیح    ِشربینما یحق للمسیحیین أن یشاركوا في حكومة مدنیة، فإننا ال نعیش في دولة دینیة. ولم ی
الوعود إلسرائیل من خالل خدمة الكنیسة. في العھد القدیم، "بارك   تتحقَّق بل ا یجب أن نفعل ذلك. أنن

األمم من   جمیعمنذ یوم الخمسین، یبارك هللا  واألمم" من خالل التأثیر المباشر إلسرائیل.    جمیعهللا  
 الكنیسة.   من خاللر اإلنجیل اشتنا خالل  

شھادة على أمانة    بل القدیم نموذًجا لتأسیس بنیة سیاسیة مسیحیة    لعھدفي االتاریخیة    سفارال تقدم األ
 القادم.  ا هللا في الحفاظ على شعبھ ووعده بالمسی

 

 
 20-10: 33أخبار األیام 2 149
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 مھام الدرس الخامس 

 من المھام التالیة  واحدة ) اختر مھمةً 1( 

 الخیار األول: مھمة جماعیة

اكتب صفحة واحدة تلخِّ   مھم من ملوك  بدراسة ملك  فردف كل  كّلِ  الملك.  یھوذا.    یِّموقَ ص فیھا حكم 
من بین الملوك التالیة:  ملًكا . اختر اأو شر�  ا كانحكمھ على یھوذا خیرً  رَ كیف أثَّ  بَیِّنالملك � ثم  أمانة

 ا. ا، أو صدقیَّیوشیَّأو ى،  منسَّ أو ا،  حزقیَّأو یھوشافاط،  أو رحبعام، 

 فردیة. اختر واحدةالخیار التاني: مھمة 

ملوك    اثنین من  كلمة) تقارن فیھ بین   800-450 من صفحة إلى صفحتین (اكتب مقاالً   •
.  ا أو شر�   ا كانعلى یھوذا خیرً  ار حكمھم� ثم أظھر كیف أثَّ  ین الملك  أمانةم  یِّ یھوذا التالیین. ق

التالی الملوك  بین  من  أو  یوشیَّأو  ى،  منسَّ أو  ا،  حزقیَّأو  یھوشافاط،  أو  : رحبعام،  یناختر  ا، 
 ا.صدقیَّ

سفر  أخبار األیام. استخدم أمثلة من    سفر  عن أمانة هللا استناًدا إلى  عظةا ل ًطا تفصیلی�اكتب مخطَّ  •
 ح أمانة هللا لشعبھ. أخبار األیام توّضِ 

 

 . حفظلل   ةصالمخصَّ   النصوص الكتابیةاختبار ھذا الدرس. سیشمل االختبار   قم بإجراء) 2( 
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 اختبار الدرس الخامس

 .سفركل ل  الرئیسي موضوعال ) اذكر 1( 

 صموئیل: ______________________________ 1

 صموئیل: ______________________________ 2

 الملوك األول والثاني: ______________________________

 ______________________________أخبار األیام األول والثاني: 

 الملك الذي أراده هللا.  لم یكن ھتظھر أنفي بدایة ُحكم شاول ثالثة أحداث اذكر ) 2(

 . يّ داودال عھد ال الوعود الخمسة في اذكر ) 3(

 المؤمن الذي یقع في الخطیة. تقودأربعة مبادئ من خطیة داود یجب أن   اذكر) 4(

 لملوك األول والثاني؟ ا  ھا سفریغطی فترة زمنیة ة) أی5(

 داود؟نسل ظلت موالیة ل  ما ھي األسباط التيإسرائیل،  انقسام) بعد 6(

 ؟ األول والثاني  ملوكفي سفر ال الملوك یتم تقییم حیاة ) كیف 7(

 الملوك فیما یتعلق بملوك یھوذا. سفر أخبار األیام و ى سفر) قارن بین محتو8(

 أخبار األیام؟في سفر  ا ر حكم سلیمان مھمً ) لماذا یعتبَ 9(

 ى. منسَّ  فیما یخص الملكالملوك سفر یام وخبار األسفر أ ) قارن بین محتوى 10(

 من ذاكرتك.  14-13: 7أخبار األیام   2و  7-4: 9ملوك  1) اكتب 11(
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 الدرس السادس 

أستیر -  عزرا  

 أسفار االسترداد 
 أھداف الدرس

 في نھایة ھذا الدرس یجب على الطالب أن: 

 یتمكَّن من تحدید الموضوعات الرئیسیة في سفر عزرا، ونحمیا، وأستیر.  )1(
 یدرك العالقة الزمنیة بین سفر عزرا، ونحمیا، وأستیر.  )2(
 یعرف األحداث األساسیة في فترة االسترداد.  )3(
 یفھم مبادئ القیادة من خالل حیاة نحمیا.  )4(
ر عنایة هللا اإللھیة في سفر أستیر.  )5(  یقّدِ
  زرا، ونحمیا، وأستیر والعالم الیوم. یربط بین رسالة سفر ع )6(

 التحضیر لھذا الدرس 

 سفر عزرا، ونحمیا، وأستیر. اقرأ  

 . 14: 4وأستیر  17: 2احفظ نحمیا 

 أسفار االسترداد 

لى السنوات التي تلت مرسوم كورش الذي سمح للیھود بالعودة إ خیرة  سفار التاریخیة الثالثة األ تعود األ
إلى    تتبعتھي  و  150ورشلیم.أ لى  إ  المسبیین  وأسوار  أورشلیمعودة  الھیكل  بناء  وإعادة  ،  أورشلیم، 

 دمھمة في تاریخ العھ  األسفارھذه  وتعتبر  والصعوبات التي واجھھا المسبیون في إعادة بناء المدینة.  
 لسببین. 

ون • عزرا  الروحیة  یُظھر  ھویتھم  على  الحفاظ  في  هللا  شعب  واجھھا  التي  التحدیات  حمیا 
والقومیة. فإعادة بناء الھیكل والنھضة في سفر عزرا تسترد ھویة إسرائیل الروحیة. وإعادة  

 بناء األسوار في سفر نحمیا ھي خطوة مھمة في استرداد ھویة إسرائیل القومیة. 

ي السنوات التي تلت السبي. یُظِھر سفر عزرا ونحمیا  ف تُظھر ھذه األسفار عنایة هللا بشعبھ •
 عنایة هللا بالعائدین؛ ویُظھر سفر أستیر عنایة هللا بأولئك الذین ظلُّوا في بالد فارس. 

  

 
 4-1: 1؛ عزرا 23-22: 36أخبار األیام 2 150
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 الجدول الزمني لألحداث في أسفار االسترداد

 الحدث  التاریخ 

ق. م.  538  )4-1بقیادة زُربابل (عزرا  -العودة األولى 

ق. م.  516  )6-5اكتمال الھیكل (عزرا  

483 -473  
 ق. م.  

 حفظ هللا للیھود في بالد فارس (سفر أستیر) 

ق. م.  458  )12-7بقیادة عزرا (عزرا  - العودة الثانیة 

ق. م.  444  نحمیا یعید بناء أسوار أورشلیم 

 وحدة سفرّي عزرا ونحمیا 

الكتاب المقدس المسیحي  نواحد. ولم ی  سفر في الكتاب المقدس العبري، عزرا ونحمیا ھما   قسما في 
 : الكثیر من األمورسفران في  ال   انھذویشترك حتى القرن الرابع. 

 لھما إطار تاریخي واحد.  •

 یتحدَّث كالھما عن العودة إلى أورشلیم تحت حكم أرتحشستا األول ملك بالد فارس.  •

 قوائم الشعب الیھودي.یشمل كالھما  •

ص نحمیا  •  إصالحات عزرا ونحمیا.  12-7یلّخِ

 ملوك فارس في فترة االسترداد 

 ) 2-1عودة زُربابل (عزرا  ق. م 530-559كورش 

  ق. م 522- 530قمبیز 

  ق. م 522باردیا 

 )6-3دعم بناء الھیكل (عزرا  ق. م 486-522داریوس 

 سفر أستیر  ق. م  465 -486خشایارشا األول (أحشویرش) 

 )12نحمیا  - 7عزرا ونحمیا (عزرا  ق. م 423-465أرتحشستا األول 
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 سفر عزرا  

 موضوع السفر: العودة من السبي 

 ق. م 458 -538التاریخ: 

عن مرحلتي عودة. ویُروي أحداث إعادة  یتحدَّث سفر عزرا  
 بناء الھیكل والتحدیات التي واجھھا العائدون. 

یُعتَبَر عزرا ھو كاتب سفر عزرا  التقلید،  نحمیا،    - بحسب 
  تكرار مرسوم كورش في نھایة   وكذلك ھو الكاتب الُمحتَمل لسفر أخبار األیام األول والثاني. ویُبیِّن

 . سفرینعزرا وحدة ھذین ال سفر أخبار األیام الثاني وبدایة   سفر

وكان یخدم رفاقھ الیھود في السبي ثمَّ قاد مجموعة إلى أورشلیم  151كان عزرا الویًا من نسل ھارون.
ق. م. وقد قادا معًا    444عندما عاد نحمیا في عام    يّ ق. م. كان یعمل كقائد روح   458في عام  

 أدبیة. كان لعزرا أھمیة خاصة في إعادة الشعب إلى كلمة هللا. نھضة روحیة، وأخالقیة، و 

 بنیة سفر عزرا 

 ) 6-1عودة زُربابل (

 ) 2-1العودة (

سیاسة الحكام  ھذا  ، یناسب  أورشلیم. وتاریخی�اكورش للیھود بالعودة إلى    سمحبعد االستیالء على بابل،  
. لقد عمل هللا من خالل  اللدول المھزومة بالبقاء في وطنھ  بالد فارس غالبًا ما سمح حكام  فالفرس.  

ملی  حاكم وثنيّ  ھذا النمط نفسھ في العھد الجدید عندما یعمل هللا من نرى  سو قصده السیادي لشعبھ.    تّمِ
 والدة المسیح في مدینة داود. لیوسف ومریم إلى بیت لحم لیأتي بقیصر   خالل أوغسطس 

 المھزومة سیاسة االمبراطوریات تجاه األمم

تدمیر الھویة القومیة للشعب المھزوم بخلط األسرى من  أشور
 أراضي مختلفة. 

تدمیر مملكة إسرائیل  
 الشمالیة 

أخذ أسرى األمم المھزومة إلى بابل، مع السماح لھم بالحفاظ   بابل
 على ھویتھم في السبي. 

 ھزیمة یھوذا 

السماح لیھوذا بالعودة إلى   السماح لألمم المھزومة بالبقاء في وطنھا.  فارس 
 أورشلیم

 
 5-1: 7عزرا  151

 عزرا: العودة من السبي 

 السنة  القائد اإلصحاحات 

 ق.م  538 زُربابل  6-1عزرا 

 ق.م  458 عزرا 10-7عزرا 
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عائد من السبي. كان الفرس قد    49697یبدأ سفر عزرا بالعودة بقیادة زربابل، بما في ذلك إحصاء  
ُربابل، وھو من نسل داود، في مركز القیادة، وكان زربابل رمًزا للرجاء بالنسبة للعائدین وضعوا زَ 
 من السبي. 

 )6-3العمل: إعادة بناء الھیكل (

أعادوا تأسیس  و ).  3؛ عزرا  ق.م  536العمل في الھیكل (وا  إلى أورشلیم، بدأ   الشعب  بعد وصول 
إعادة    أورشلیم قاوموان الذین یعیشون بالقرب من  یالسامری  غیر أن.  ھیكلاألساس لل   وضعواو  ،العبادة

 152).4نوا من إیقاف العمل (عزرا البناء وتمكَّ 

ینتھي عزرا  5و   4عاًما بین عزرا    15ھناك فجوة حوالي   أدت م  .ق  534حوالي    4.  . عندما 
توقُّ قاومم إلى  السامریین  ال ة  في  العمل  في    5یبدأ عزرا  و.  ھیكلف  العمل  .  م  .ق  520باستئناف 

ال و ي وزكریا.  الھیكل" حجَّ   نبیي بتشجیع من " بناء    6عزرا  ذكر  یو؛  م  .ق  516عام  ھیكل  اكتمل 
 االحتفال بتكریس الھیكل. 

 ) 10-7(عودة عزرا 

 ) 8-7العودة (

 . أورشلیمإلى   اشخصً  1758بابل، قاد عزرا  بعد ثمانین عاًما من عودة زرُ 

َم إِْسَرائِیَل فَِریَضةً َوقََضاًء." ّبِ َواْلعََمِل بَِھا، َوِلیُعَّلِ قاد نھضة  فقد  153"َعْزَرا َھیَّأَ قَْلبَھُ ِلَطَلِب َشِریعَِة الرَّ
 روحیة بین شعب هللا. 

 )10-9إصالحات اجتماعیة (العمل:  

عزرا واجھ تحدیًا  لكنَّ  .  ھیكلكان التحدي الذي واجھتھ المجموعة األولى من العائدین ھو إعادة بناء ال 
كانت بل التزاوج بین الیھود والشعوب المجاورة. لم تكن ھذه قضیة زواج بین األعراق؛ وھو   مختلفًا

ارتداد  إلى  ناتى كیف أدى الزواج من غیر المؤمحیاة سلیمان، نرفي  القضاة و  سفر قضیة دینیة. في  
 لسببین: رداد  مجتمع االستب. كانت ھذه مشكلة خاصة ارتداًدا سریعًا إسرائیل الدیني 

 ا. كانت عبادة األصنام إغراًء مستمرً و. غیر المؤمنینمحاطة ب كانت أورشلیم •
ش السماح للیھود  لت على كورالفلسفة التي سھَّ ف  154كانت بالد فارس إمبراطوریة توفیقیة. •

لت قبول المعتقدات الدینیة المتعددة. لم  سھَّ التي    نفسھا  فلسفةكانت ھي ال   بالعودة إلى وطنھم،

 
السامریین بعد خمسین عاًما تحت حكم  قاومة من زمن كورش إلى م  23-6: 4ال یتتبع عزرا كل شيء بالترتیب الزمني. ینتقل عزرا   152

 بنیةد صراع مؤقت. مجرَّ  قاومة لم تكن ظھر أن ھذه المیُ و. اإلصحاح كلھ البناءد موضوع المعارضة السامریة إلعادة وحِّ ویأحشویروش. 
 : يھ 4عزرا 

 قبل المیالد)  ٥۳٦إعادة بناء الھیكل تحت حكم كورش ( قاومةم - ٥-۱: ٤أ. عزرا 
 ) م. .ق ٤٥۸الحق (ربما بعد عودة عزرا عام  في وقتٍ  األسوارإعادة بناء  قاومة م  - ۲۳-٦: ٤ب. عزرا 

 قبل المیالد) ٥۳٦ة إعادة بناء الھیكل تحت حكم كورش (قاومم - ۲٤ :٤ أ. عزرا
 10: 7عزرا  153
 واحد. التوفیق بین المعتقدات ھو دمج المعتقدات الدینیة المختلفة في نظام ٍ 154
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في ھذه  ومعتقدات متعددة. بین  ونمزجل كانوا ییكن الفرس ملتزمین بأي نظام دیني واحد. ب 
 البیئة، یمكن للیھود أن یتنازلوا بسھولة عن ھویتھم كشعب هللا. 

خطورة ب   تھ االعترافأظھرت صالوقد  لھذا السبب، واجھ عزرا على الفور مسألة الزواج المختلط.  
لمواجھة المشكلة.    الشعب ھذه القضیة وجعلت   بخطة عزرا    السفر   10ینھي عزرا  وعلى استعداد 

 الزیجات المختلطة. لتخلُّص من ل 

 سفر نحمیا

 موضوع السفر: إعادة بناء األسوار 

 ق. م  432حوالي  -445التاریخ: 

  في اإلمبراطوریة الفارسیة. كان  منصب رفیعارتقى إلى  ویھود  ال   أحد المسبیینل، كان نحمیا  آمثل دانی
ض لھا تھدیداتلل   ونظًرا الساقي منصبًا موثوقًا بھ.  منصب عن   لملك، كان الساقي مسؤوالً ا التي یتعرَّ

السم. باإلضافة إلى ذلك، كان للساقي تأثیر كبیر   تھحمای   التصالھ   نظًرا  القرارات السیاسیة   في   من 
 الملك.  مع الدائم

التالیة في أورشلیم.  م  .ق  445في عام   ، عاد نحمیا إلى أورشلیم وقضى معظم السنوات العشرین 
د عملیة إعادة بناء أسوار  وقی   اا مدنی�كان نحمیا قائدً و  ؛ التجدید الروحي  مسیرة ا یقود  كان عزرا الوی�

مع   زامنتًسا لدعوة هللا ولشعب هللا. ربما تكون خدمة مالخي النبویة قد تالمدینة. كان كالھما مكرّ 
في    وجود   سنوات  نفسإذ  .  أورشلیمنحمیا  الشرور  إلى  سفر مالخي  الجزء  یالتي    ھا یتطرق  تناولھا 

 نحمیا.   سفر األخیر من

. ناقش أھمیة الصالة في خدمتھ ودور  29  :13؛ و5- 4:  4؛  11-4:  1◄ اقرأ صلوات نحمیا في  
 الصالة في خدمتك. ھل الصالة مھمة في خدمتك كما كانت في خدمة نحمیا؟ 

 بنیة السفر 

 ) 6-1إعادة بناء األسوار (

ة  ومامقبسبب ال  ولكن،.  م  .ق  516عام    الذي انتھى فيمشروع  ال ،  ھیكلعزرا إعادة بناء ال   سفر  لیسجِّ 
لم  4في عزرا  الواردة   بناء،  من  و.  األسوار   یكتمل  مستمر  تھدید  تحت  المدینة  كانت  لذلك،  نتیجة 
 األعداء. 

البناء،  نظَّ  إعادة  عم نحمیا مشروع  الما   شعب على ال   وشجَّ ة، وإتمام المھمة في  قاوملعمل، ومواجھة 
 لقیادة الكتابیة. ا عن ا مً قیِّ  مرجعًا   نحمیا سفر  مثِّل . یاستثنائی�ا  اثنین وخمسین یوًما

صلواتھ في أوقات األزمات.  مراًرا وتكراًرا  سفر نحمیا    ذكرخدمة نحمیا. ی  فيا  مھم�   جانبًا كانت الصالة  
أیاًما  155ى أمام إلھ السماء." وصام وصلَّ ،  عندما سمع نحمیا خبر حالة أورشلیم "جلس وبكى وناح 

 
 4: 1نحمیا  155
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مقبل  و  إعادةَ   أتباُعھ و   طُ سنبلَّ   قاوم عندما  و  156طلبھ إلى الملك "صلى نحمیا إلى إلھ السماء".  أن یقّدِ
نحمیا   األسوار، صلى  إلى    157حمایة هللا.ل   طلبًا بناء  مراًرا وتكراًرا  نحمیا  لجأ  الضغط  أوقات  في 

 الصالة. 

 ) 13-7إعادة بناء الشعب (

قائمة  وتشبھ  نحمیا.  وحیة التي قادھا عزرا  ز النصف الثاني من سفر نحمیا على اإلصالحات الرویركِّ 
الشعبالعائدین    سبیینالم أخبار األیام، تظھر قوائم  و.  2في عزرا    إحصاء  النسب في  مثل سالسل 
 في عزرا ونحمیا حمایة هللا لشعبھ.  سبیینالم

سور  إعادة بناء    6-1ز الجزء األخیر من سفر نحمیا على اإلصالحات الروحیة. یُظھر نحمیا  یركِّ 
بناء    ۱۳-۷یُظھر نحمیا  وحول مدینة هللا؛    ماديّ  تاریخ    ثبت یوحول شعب هللا.    روحيّ   سورإعادة 

 هللا.  ناموسل  أمناء  وا نوكی ن لمإ یمكنھ حمایة شعب هللا  المادي ال سور أورشلیم أن ال 

على الشعب في حفل    قُرئَت الشریعة كما أمر موسى،  وخدمة عزرا.    النظر إلى   10-8نحمیا    عیدی
 12و  11نحمیا    ذكریوخالص للعھد.  دوا باإلوتعھَّ   كأمةاعترف الشعب بذنبھم  و  158جدید العھد.ت

 . سور ال  دشینعن ت حدیثإحصاء آخر یتبعھ 

  الشعب باتوا، وجد أن  أورشلیمعندما عاد إلى  وما، عاد نحمیا إلى شوشن لبعض الوقت.    في مرحلةٍ 
  اتََّخذَ تقریبًا. باإلضافة إلى ذلك،    ھ نفس  تناولھا مالخي في الوقت التي  قضیة  الیدنسون یوم السبت، وھي  

المجاورة، وھي القضیة التي تناولھا عزرا قبل عقدین   )غیر المؤمنینبعض زوجات من الشعوب (ال 
 تعامل نحمیا مع ھذه المشاكل. كیف 13نحمیا  خبرنا یومن الزمان.  

 نظرة أعمق إلى القیادة الروحیة 

  دروس ال تشمل  و  159نحمیا.  عّلِمھا سفر یُ ستند العدید من الكتب حول القیادة الروحیة إلى المبادئ التي  ی
 ما یلي:  عن القیادة نحمیا التي یعّلِمھا سفر 

 
 4: 2نحمیا  156
 9: 6؛ 9، 5-4: 4نحمیا  157
 11-10: 31تثنیة  158
 والقیادة ، الكتب التالیة مفیدة:لمزید من الدراسة حول نحمیا   159

+ Gene Getz. Nehemiah: Becoming a Disciplined Leader. (Nashville: Broadman & Holman Publishers, 
1995). 
     + J.I. Packer. A Passion for Faithfulness: Wisdom from the Book of Nehemiah. (Wheaton: Crossway, 
1995). 
     + David McKenna. Becoming Nehemiah: Leading with Significance. (Kansas City: Beacon Hill Press, 
2005). 
     + J. Oswald Sanders. Spiritual Leadership. (Chicago: Moody Publishers, 2007). 
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 .یجب أن یكون القادة الروحیون أصحاب رؤیة) 1(

  أورشلیم لیًال إلى    وصولھ . بعد  ھعلى رؤیة الھدف ورؤیة الخطوات الالزمة لتحقیق   ا درً اكان نحمیا ق
 .سوًرا   ، رأى نحمیا األنقاض  سوى   اآلخرون   بینما لم یرَ   160."قال للرؤساء: "َھلُمَّ فَنَْبنَِي ُسوَر أُوُرَشِلیمَ 

  یبحث عنح أنھ كان  مھم، ألنھ یوّضِ أمر    . إن تركیز نحمیا على الصالةرؤیة هللا  طلب یروحي  ال   القائد
رؤیتھ الخاصة. یجب على  ب  عن رؤیة هللا  نحمیا  عاضربما استل على هللا،    الدائماالتكال    فلوالخطة هللا.  

 التي ُدعي لقیادتھا.  جھة رؤیة هللا لل  یكتشفالقائد الروحي أن 

أحلك أیام الحرب العالمیة    واحد من. في  رؤیتھ لآلخرین  نقلقدرتھ على  السفر    بطوالنحمیا    یُظِھر
وقال: "أیھا السادة، أجد ھذا أمًرا ملھًما".   مجلس الوزراءالثانیة، دخل ونستون تشرشل إلى غرفة  

القادة العظماء كیف  ویدفعھم  رؤیة ألتباعھ  ینقل ال عرف تشرشل كیف     ثُّون حیللمضي قدًما. یعرف 
 أتباعھم للمثابرة في األوقات الصعبة. 

 ط القادة الروحیون بعنایة. ) یجب أن یخطِّ 2( 

رؤیتھ إلى واقع ملموس. كان نحمیا  یتمكَّن من تحویل    بعنایة فلن القائد صاحب الرؤیة    إن لم یخطط 
بعیًدا  یقضیھ سطلبھ، قدم نحمیا طلبات محددة: الوقت الذي عن الملك  سألھا في التخطیط. عندما بارعً 
لم یقل    161الرحلة.  للسلطات من أجل، وخطابات  األسوارلبناء    المطلوبة  موادال مھام القصر، و  عن

 "ھذا عمل هللا، لذلك سیھتم هللا بالتفاصیل."  : نحمیا ببساطة

المشروع، وقسَّ خطَّ  من خطوات  لكل خطوة  بعنایة  نحمیا  بین  ط  العمل  في    وعیَّن.  الشعبم  العمال 
القادة الروحیون رؤیة    یطلب  162المجاالت األكثر أھمیة بالنسبة لھم، وھي استراتیجیة تحفیزیة مھمة.

 في التخطیط للمشروع. ه هللا، ثم یطلبون إرشاد

 ) یجب أن یتحلَّى القادة الروحیون بالشجاعة3( 

بدأ  البناء،    شعب  عندما  في  المقاومةإسرائیل  سنبّل و.  بدأت  وطوبیسخر  المشروعط  من  ھاو  ؛ ا    وجَّ
رد نحمیا  كان .  یاهأن یؤذ  ھمالدعوة نحمیا إلى اجتماع حیث یمكن  وخطَّطافیما بعد.   نحمیاإلى  تھدیدات  

: "إِنِّي أَنَا َعاِمٌل َعَمالً َعِظیًما المقاومة لقدرة القائد على التركیز على الرؤیة في مواجھة    ارائعً   مثاالً 
عن   یتم تشتیتھ رفض نحمیا أن    163أَْنِزَل. ِلَماذَا یَْبُطُل اْلعََمُل بَْینََما أَتُْرُكھُ َوأَْنِزُل ِإلَْیُكَما؟"فَالَ أَْقِدُر أَْن  

العمل. حتى عندما كانت حیاتھ في خطر، سعى وراء الرؤیة التي أعطاھا لھ هللا. یجب أن یكون القائد  
 الروحي شخًصا شجاًعا. 

 

 
 17: 2نحمیا  160
 8-4: 2نحمیا  161
م یدایا مقابل بیتھ (1: 3الباب األقرب إلى الھیكل ( مثًال، یعمل الكھنة عند باب الضأن، 162 ). فقد أعطى نحمیا العمال المھام  10: 3). ویرّمِ

 المھمة بالنسبة لھم؛ مما أعطاھم شعور بالمشاركة والمسؤولیة تجاه ما یعملون. 
 3: 6نحمیا  163
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 . استحقاق المكاسبروح   الح الخدمة، القادة الروحیون لدیھم رو) 4( 

  كانا.  قوی�   نموذًجا  مثال نحمیا  یصبح،  ذواتھم  تعزیزالقادة مناصبھم ل   فیھ  یستخدم  ما  غالبًا   عصرٍ في  
أَنَا فََلْم  و مناصبھم لتحقیق مكاسب شخصیة.  یستخدمون    أورشلیمبعض القادة في   ا  یقول نحمیا: "َوأَمَّ
یستخدم القائد   164أَْجِل َخْوِف هللاِ. َوتََمسَّْكُت أَْیًضا بُِشْغِل ھذَا السُّوِر، َوَلْم أَْشتَِر َحْقالً."أَْفعَْل ھَكذَا ِمْن  

 . الزدھاره الشخصيالروحي منصبھ لصالح األشخاص الذین یخدمھم، ولیس 

المُ Robert Morrisonكتب روبرت موریسون   العظیم إلى الصین: "الخطأ الكبیر في    رَسل، 
یبحث القادة الروحیون عن فرص للخدمة ولیس     165."الثاني ھو أنھ ال أحد یحب أن یكون  إرسالیاتنا  

 ستخدمون مناصبھم لصالح األشخاص الذین یقودونھم.إنھم ی. لذواتھم لترویجل 

 ) یعرف القادة الروحیُّون أھمیة الصالة5( 

أیة   قیادة نحمیا. لم یتخذ  سی�ا فيأمًرا أسا كانت الصالة     سفر   قرارات مھمة دون الصالة. في  نحمیا 
ب نحمیا تجنَّ   166هللا.  مشورة أن یطلب    دون یشوع، رأینا النتیجة عندما عقد یشوع معاھدة مع جبعون  

 صالة.  دونقرار  ولم یتَّخذ أي ؛ ھذا الخطأ

للقادة الروحیین. "َوفِي تِْلَك األَیَّاِم َخَرَج ِإَلى اْلَجبَِل بالنسبة  أھمیة الصالة  عن  ا  قوی�  مثاًال یعطي إنجیل لوقا  
ا َكاَن النََّھاُر دََعا تَالَِمیذَهُ، َواْختَاَر ِمْنُھُم اثْنَْي َعَشَر، الَِّذیَن  .ِلیَُصّلَِي. َوقََضى اللَّْیَل ُكلَّھُ فِي الصَّالَةِ �ِ  َوَلمَّ

اھُْم أَْیًضا قد  ابن هللا    كاناللیل في الصالة. إذا    قضىاالثني عشر،    یسوع  قبل أن یختار  167" .ُرُسًال   َسمَّ
 القیادة!ب الخاصة قراراتال مھم، فكم بالحري یجب أن نصلي قبل  أھمیة الصالة قبل اتخاذ قرارٍ رأى 

 ) یجب أن یتكیَّف القادة الروحیُّون مع احتیاجات كل موقف 6( 

القس الذي یبني كنیسة   ال یقدرقد  وا في وقت السلم. قد یكون القائد العظیم في زمن الحرب قائًدا كارثی�
أنواًعا مختلفة من القیادة في مراحل مختلفة من    الھیئاتقیادة كنیسة أكثر نضًجا. تتطلب على  صغیرة  
 تطورھا.

الروحیین   القادة  لدى  أن یكون  التحدي. یجب  الذین یواجھون ھذا  للقادة    التمییزیقدم نحمیا نموذًجا 
الوضع. الشخص الذي   یملیھ   لماال ھو الذي یقود وفقًا  للتكیف مع احتیاجات كل موقف. "القائد الفعَّ 

  168"ذي یلیھ.ال   موقففي ال نفسھا لطریقة اب الضرورةب یقود لن ما  ما في موقفٍ  ةٍ طریق بیقود 

یعتمد على قدرتھ على االستماع   تأثیرهھناك، كان  و.  ر مؤثِّ ، كان نحمیا في مكان  الملك   ساقي بصفتھ  
  لم یكن لیقبل أوامر نحمیا. ؛ یحترم اقتراحات نحمیا  الملككان . النصیحة لھللملك وتقدیم  

 
 16-15: 5نحمیا  164

165 Quoted in J. Oswald Sanders, Spiritual Leadership, (Chicago: Moody Publishers, 2007), 63 
 9یشوع  166
 13-12: 6لوقا  167

168 Al Long, Leadership Tripod, (Indianapolis: Power Publishing, 2005), 33 
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ھنا، ترتكز قیادتھ على قدرتھ على  و. ا مختلفً   نھًجانحمیا    بععند إعادة بناء أسوار أورشلیم، یجب أن یت
 ط.المحبَ   أورشلیمأن یأمر ویشجع شعب    ال بد ؛. ال یستطیع تقدیم اقتراحات ھادئةتشجیعالتنظیم وال 

). لقد كسر الشعب العھد وكان على نحمیا أن  13-7(نحمیا    حاكمال   بدورنحمیا    قامالحق،    في وقتٍ 
"أَْوقَْفتُُھْم و"َخاَصْمُت اْلُوالَةَ"؛  و"أمرت"؛    13ھذا في نحمیا    . نرىتوبیخ یقود على أساس السلطة وال 

الب  ".فِي أََماِكنِِھمْ  . یجب أن یكون لدى القادة  انيكان ھذا أسلوب قیادة مختلفًا عن أسلوب الساقي أو 
 في كل موقف.  المجموعة  ودونقیكیف   یعرفوا الروحیین الفطنة ل 

.  دقیقةنحمیا ونھجھ في القیادة دراسة  یكون من المفید بالنسبة لك أن تدرس كقائد لكنیسة أو لخدمة، س
 . صحیحةللقیادة الروحیة ال   نموذًجانحمیا یمثِّل 

 سفر أستیر

 موضوع السفر: هللا ھو المسیطر

 ق. م. 473-483التاریخ المحتمل: 

" تحمي شعبھ. ھل یمكنك أن تشیر إلى مثال عن عنایة هللا  اإللھیة ستیر أن "عنایة هللاأ ر سفر یُظھِ   ◄
 في حیاتك أو في حیاة كنیستك؟ اإللھیة 

، كان یحمي شعبھ  أورشلیم. بینما كان هللا یحمي شعبھ في  7و  6ستیر بین عزرا  أ تقع أحداث سفر  
 أو في بالد فارس، هللا ھو المسیطر.   أورشلیمسواء في ف. أیًضا   الذین في بالد فارس 

یذكر  ستیر نفسھ ال  أ ، لكن سفر  ھو الكاتبمردخاي  أن  البعض    ویعتقدستیر غیر معروف.  أ   سفر   كاتب
 . َمن الكاتب

أن المحتمل  وقعت    ستیر أ   سفر  أحداثتكون    من  عھد م  .ق  473-483حوالي  قد  في   .
 ، عاصمة بالد فارس. وھي تقع في شوشن 169أحشویروش.

في مواجھة    لألمانة  مثِّل نموذًجاامرأة شابة تُ   عنستیر قصة قصیرة  أ   یروي سفرمثل سفر راعوث،  
یھودیة أمینة  إمرأة  ستیر  وكانت أ في إسرائیل.    بینما تعیش الشدائد. كانت راعوث موآبیة أمینة لیھوه  

  أنقذت ستیر  أ أمانة  و  ا؛ المسیَّ نسبفي    امكانً   منحتھالیھوه بینما تعیش في بالد فارس. إن أمانة راعوث  
 . ھالكهللا من ال شعب 

 ستیر أ سفر محتویات

الكتَّ شكِّ ی بعض  سفر  ك  قیمة  في  بعید  وستیر.  أ اب  مرتبط  علماني  كتاب  أنھ  الیھودي   الفوریمیرون 
 یوجد في العھد الجدید، ولم  قتبَس منھ  لم یُ وأو العھد.    ، أو الصالة  ، ستیر هللاأ ال یذكر سفر    170العلماني.

 
 ق. م.  465-486یُعَرف أحشویرش عادةً باسمھ الیوناني خشایارشا األول. وقد حكم بالد فارس من  169
ھالك الیھود بإلقاء إفقد اختار ھامان یوم  "قرعة"أو  , purمن كلمة   مشتق  وھو وریم حتى الیوم في شھر مارس. فال یزال االحتفال بال 170

 اتھم من أعدائھم. بنج  وریم)ففي (الویحتفل الیھود قرعة. 
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ع  في مخطوطات البحر المیت. ومع ذلك،   م رسالة رجاء قویة  قدِّ ویالمؤمنین كثیًرا.  السفر  ھذا  یشّجِ
 : عنیعّلم وھو  لشعب هللا. 

 یادة هللاس

ما  وسفر. ال " في الغیر مسماة  حوریة "الشخصیة الم  إال أنھ، غیر مذكور في سفر أستیر  اسم هللا  مع أن
ل بعض "الصدف" . تأمَّ وعمل یِد هللاأو صدفة ھو في الواقع "عنایة إلھیة"،    حظقد یسمیھ بعض الناس  

 في ھذه القصة: 

 171یھودیة، ملكة.ال ،  ر ستیأ  تُختار   أن من بین كل فتیات المملكة، "تصادف" •
مؤامرة لقتل    یسمعمردخاي في المكان المناسب في الوقت المناسب لأن یكون  "  تصادف" •

 172یكشف المؤامرة ألستیر، التي تخبر الملك.والملك أحشویروش. 
یعاني  "  تصادف" • التي سبقت  أن  اللیلة  في  األرق  من  كشف  ل ستیر  أ   خطةأحشویروش 

 173مؤامرة ھامان للملك.
النوم،   • على  أحشویروش  لمساعدة  قراءتھا  یمكن  كان  التي  السجالت  جمیع  بین  من 

 174خدمة مردخاي للملك. تذكارالقارئ  أن یفتح "تصادف"
 175مردخاي.  ئكافییفكر أحشویروش كیف    بینما ھامان غرفة الملك  أن یدخل  "  تصادف" •

رأى  فقد  راعوث إلى حقل بوعز، حمى هللا ذو السیادة شعبھ في بالد فارس.  بالسیادة    ذو هللا    أتىكما  
 176ھذَا َوَصْلِت ِإلَى اْلُمْلِك ؟"مردخاي ید هللا تعمل: "َمْن یَْعَلُم ِإْن ُكْنِت ِلَوْقٍت ِمثِْل 

 أھمیة األمانة 

مع ستیر على العدید من أوجھ الشبھ  أ تحتوي قصة  و.  طوال السفر   ام هللاأمانة خدَّ   رستی أ سفر  یُبرز  
نفوذ في  ذات    إلى مناصبھما  ع كالرفَ ویُ .  غریبةفي أرض    أمینًا   شابًا   یمثِّلكالھما  فقصة یوسف.  

 كال الشخصیتین للحفاظ على شعبھ في وقت الخطر. ویستخدم هللا .  المملكة

  مسؤولیتھا ب  باالضطالع"ِإذَا َھَلْكُت، َھَلْكُت" التزام  :  تصریحھاویعدُّ  القصة.    طوالستیر �  أ  أمانةظھر  ت
 بأمانة بغض النظر عن النتیجة. 

منصب  ال ،  مؤثِّر   منصبمردخاي إلى    ُرفِعَ ودانیال،    یوسف مثل  فستیر أمانة مردخاي.  أ یُظھر سفر  
 177یسمح لھ بتحقیق مقاصد هللا.الذي 

 حماقة الشر

 
 18-1: 2أستیر  171
 23-19: 2أستیر  172
 1: 6أستیر  173
 3-1: 6أستیر   174
 6: 6أستیر  175
 14: 4أستیر  176
 3: 10أستیر  177



86 
 

ع فیھا اسم  في كل مرة یُسمَ وستیر.  أ المسرحیات تمثیل قصة    تعید،  بالفوریمأثناء االحتفاالت الحدیثة  
علماني بطبیعتھ،    االحتفال من عدو شعب هللا ھذا. في حین أن    ونالجمھور ویسخر  یصیحھامان،  

هللا في القصة، فإن طریقة االحتفال    سیادةنسوا    ربماوفي حین أن الكثیرین ممن یحتفلون بعید الفوریم  
 . تھ الشر أو سخاف حماقة   -ستیر  سفر أتعكس جزًءا من رسالة 

 127على    يٌّ ھو حاكم قو  فأحشویرش.  للسخریة في القصة   اأصبح كل من أحشویروش وھامان رمزً 
 یوًما لالحتفال بثروتھ وسلطتھ، لكنھ ال یستطیع السیطرة على زوجتھ.   180لمدة    احتفاالً مقاطعة. یقیم  

انقلبت  أن    كتشفی  ھامانو الشریرة  یُ   حاولفقد  .  ضدهمؤامراتھ  ولكنَّ كرِ أن  نفسھ،  لتكریم ُعیَِّن    ھم 
الیھود، وحاول    178مردخاي، عدوه. دمَّ   تدمیر  یعّلِ     179ر نفسھ وعائلتھ.لكنھ  األمثال كما    :منا سفر 

 180"یَْستَْھِزُئ (هللا) بِاْلُمْستَْھِزئِیَن."

 عزرا، ونحمیا، وأستیر في العھد الجدید

الیھود، و  الثاني  الملوك  سفر   نتھىی ملك على العرش، وال عالمة  عدم وجود  الھیكل، و  تدمیربسبي 
َد  .  باطًال بدا الوعد إلبراھیم  وا.  مسیَّال على وجود   ھذا الوعد. رغم عدم وجود ملك،    عزرا ونحمیاجدَّ

، مثل  ھامھمة ألنھي قصة  ستیر  وقصة أ.  االمسرح لمجيء المسیَّأُِعدَّ  و  مإسرائیل إلى وطنھ  بنو  عاد
سفار  أن ھذه األ ومعالمسیاني.   النسلیوسف في نھایة سفر التكوین، تُظھر كیف حافظ هللا على قصة 

الجدید،   العھد  في  بارزة  مكانة  لھا  المسیح.    فھيلیس  لمیالد  (فضروریة  كاھن) المن خالل عزرا 
 ملكة في أرض وثنیة)، أعد هللا الطریق لمیالد ابنھ. ال ساقي) وأستیر (ال ونحمیا (

 لتاریخیة تتحدَّث الیوم األسفار ا

  " ولین."األنبیاء األ   اسم  التاریخیة   سفار أل طلق على ا ، رأینا أن الكتاب المقدس العبري یالرابعفي الفصل  
التاریخیة    األسفارمن    سفركل  فإیصال رسالة هللا إلى شعب هللا.  وھو    :  الغرض منھاح ھذا  یوّضِ و

 رسالة الیوم. یحمل لنا 

أسفار   للعھد،   أمناء شعب هللا    عندما كان.  والحصاد   زرع ال  أ مبد  والملوك   ، وصموئیل،  القضاةتبین 
المبدأ   وقد یُساء عندما نقضوا العھد، اختبروا دینونة هللا.  وختبروا بركة هللا؛  ا  في بعض    تطبیق ھذا 

لقد  إسرائیل على حالة أخرى.    شعبفي الكنیسة. یجب أن نكون حذرین عند تطبیق تاریخ    األحیان
رینعض الماستخدم ب أن المسیحي الذي یطیع هللا بأمانة یضمن الرخاء المالي   یعّلِموال   األسفارھذه  فّسِ

المبدأ األساسي    غیر أن.  تألمون. یُظھر سفر أیوب ومزامیر الرثاء أن األتقیاء قد یجسدیة والصحة ال 
 . األشخاص األمناء لھ  تحلُّ على رضا هللا وبركتھ إن یظل صحیًحا؛  

یعمل    ھ . هللا ھو صاحب السیادة، لكنَّ �  األمانة أھمیة  وأستیر    ، ونحمیا  ، وراعوث  ، وع یشتُظِھر أسفار  
لتعالیم كلمة هللا.    أمناء قتین إذا أردنا أن نظل  یالبشریة. یجب االعتراف بكلتا الحق  األوانيمن خالل  

 
 11-1: 6أستیر   178
 10: 9؛ 10-7: 7أستیر   179
 34: 3أمثال   180
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ُسُكوتًا فِي ھذَا اْلَوْقِت یَُكوُن اْلفََرُج  "ألَنَِّك ِإْن َسَكّتِ  :  قال ألستیر  حینعبّر مردخاي عن ھذه الحقیقة  وقد  
ا أَْنِت َوبَْیُت أَبِیِك فَتَبِیُدوَن. َوَمْن یَْعَلُم ِإْن ُكْنِت ِلَوقْ  ٍت ِمثِْل ھذَا َوَصْلِت  َوالنََّجاةُ ِلْلیَُھوِد ِمْن َمَكاٍن آَخَر، َوأَمَّ

اعترف  مردخاي    غیر أنما.    ھ بطریقةٍ اعترف مردخاي بسیادة هللا. سینقذ هللا شعب  181ِإلَى اْلُمْلِك؟"
نھ یجب علیك  إ إلى إغناطیوس    التي تُنَسب   ات قتباسأحد اال. یقول  أن تكون أمینة ستیر  أ أیًضا بمسؤولیة  

 كل شيء یعتمد علیك." وكأن"الصالة وكأن كل شيء یعتمد على هللا، والعمل 

بنا،  وكل قل بوأستیر، یجب أن نلتزم بخدمة هللا    ،ونحمیا  ، وراعوث   ، ماذا یقول ھذا لنا الیوم؟ مثل یشوع
ستیر،  أمثل  وإلرادتھ.    نمتثل القدیسین نفسھم، یجب أن    أولئكمثل  ووال نحتفظ بأي شيء احتیاطیًا.  

 لمقاصد هللا: "إذا ھُلكت، فسأھلك."   الخضوعنحافظ على روح  

وأخبار األیام أنھ حتى    ، میاونح  ،عزراتُظِھر أسفار  .  رجاءرسالة  التاریخیة    األسفارأخیًرا، تحمل  و
ممعرفة أن هللا ال یزال یبشجع  تأن ن  نستطیع الیوم،  وهللا شعبھ.    ترك في السبي لم ی إن  مقاصده.    تّمِ

  ؛ یمكننا أن نواجھ المستقبل بثقةلذلك  رنا بسیادة هللا في تحقیق مشیئتھ اإللھیة.  تذكِّ   التاریخیة   األسفار 
  المسیطر.ھو ا� ف

 السادس مھام الدرس 

 : من المھام التالیة مھمة واحدة) اختر 1( 

 الخیار األول: مھمة جماعیة

في ھذا الفصل، ولكن ھناك   ذكورةمبادئ القیادة. یمكنك أن تبدأ بالمبادئ المذكر  نحمیا وا   سفر اقرأ  
المبادئ األخرى  الكثیر  التي تجدونھا.  سفر  في    من  المبادئ  حنحمیا. ناقشوا كمجموعة  كیف    ووّضِ
 . ةخدمال تطبق ھذه المبادئ في كم یمكن

 الخیار الثاني: مھمة فردیة. اختر مھمة واحدة

استناًدا إلى سفر    800-450اكتب مقاًال من صفحة إلى صفحتین ( • كلمة) عن "النھضة" 
 عزرا والنھضة التي أحدثھا في أورشلیم. 

الروحیة" استناًدا إلى  كلمة) عن "القیادة    800-450اكتب مقاًال من صفحة إلى صفحتین ( •
سفر نحمیا. ابحث عن ما ال یقل عن مبدأین أو ثالثة غیر المبادئ المذكورة في ھذا الفصل.  

ح كیف یمكنك تطبیق ھذه المبادئ في خدمتك.  ووّضِ
كلمة) عن "رعایة هللا" استناًدا إلى سفر    800-450اكتب مقاًال من صفحة إلى صفحتین ( •

 أستیر. 
 

 بار ھذا الدرس. سیشمل االختبار النصوص الكتابیة المخصَّصة للحفظ. اخت قم بإجراء  ) 2( 

 
 14: 4أستیر  181
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 6اختبار الدرس 

 . ردادلفترة االست  الرئیسیةتواریخ األحداث اذكر   )1( 

 بابل: ______________• العودة األولى بقیادة زرُ 

 : ______________الھیكل• اكتمال 

 ستیر: ______________أ   سفر • أحداث

 الثانیة بقیادة عزرا: ______________• العودة 

 • عودة نحمیا: ______________

 . سفركل الرئیسي ل موضوع ال ) اذكر 2(

 • عزرا: __________________________________________ 

 • نحمیا: __________________________________________ 

 __________________________________________ ستیر: أ • 

 ھ بین سفري عزرا ونحمیا. بش ال وجھ  اثنین من أ) اذكر 3(

 بالبقاء في وطنھا.  ھزومة) سمحت اإلمبراطوریة ___________ للدول الم4(

عل 5( یُطلق  "  ى)  ألنھم  نبیي____________ و_____________  على  شجعَّ   االھیكل"  ا 
 إعادة بناء الھیكل. 

 عزرا ونحمیا؟  سفر  ) لماذا كان التزاوج بین الیھود وجیرانھم مشكلة خطیرة في 6(

ق الصغار األنبیاء   من ) أي۷(  ؟  نحمیا سفر  نفسھا التي تناولھا قضایاإلى ال   یتطرَّ

 نحمیا.  سفر  ) اذكر ثالثة مبادئ للقیادة من8(

 ستیر. أ   سفر یعّلِمھا) اذكر ثالثة دروس رئیسیة 9(

 ستیر ھو ______________. أ ) العید الیھودي المرتبط بسفر 10(

 من ذاكرتك.  14 :4واستیر  17 :2) اكتب نحمیا 11(
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 الدرس السابع

 أیوب والمزامیر: الِشعر العبري
 أھداف الدرس

 في نھایة ھذا الدرس یجب على الطالب أن: 

 یعرف الموضوع الرئیسي لسفر أیوب ورسالتھ. )1(
 إعالن هللا عن ذاتھ ألیوب. یفھم  )2(
ف على طبیعة الِشعر في الكتاب المقدس.  )3(   یتعرَّ
 یصف بنیة سفر المزامیر.  )4(
 یقیِّم استخدام مزامیر النقمة بالنسبة للمسیحي.  )5(
 یربط بین رسالة سفر أیوب والمزامیر واحتیاجات العالم الیوم.  )6(

 التحضیر لھذا الدرس 

 .150- 119،  92-51، 29-1اقرأ سفر أیوب والمزامیر 

 . 8-1: 119احفظ مزمور 

 قراءة الِشعر العبري 

تشمل األسفار الشعریة في العھد القدیم سفر أیوب، والمزامیر، واألمثال، والجامعة، ونشید األنشاد.  
وتحتوي الكثیر من األسفار األخرى في العھد القدیم على بعض الشعر، لكن ھذه األسفار ھي أسفار  

 ِشعریة بالدرجة األولى.  

اإلنجلیزي  الشعر  عكس  العربي)   على  الشعر  یع(وكذلك  ال  وقد ،  القافیة.  على  العبري  الشعر  تمد 
 یساعدك فھم خصائص الشعر العبري على تقدیر جمال األسفار الشعریة بصورة أفضل. 

 التوازي (البنیة الموازیة) 

یستخدم   التوازي،  العبري. في  الشعر  أھمیة في  األكثر  العنصر  مختلفة  ل ك  البیتان التوازي ھو  مات 
ثالثة  ھناك  .  مختلف قلیًال   منظورا ثم یكرره من  عبري شیئً ال شاعر  ال یقول  ف.  ھا نفس  للتعبیر عن الفكرة

 أنواع من التوازي: 

 األول بكلمات متشابھة.  بتعزیز البیتالثاني بیت  ال  یقومرادف: تالتوازي الم

ْفنِي. ُسبُلََك َعّلِْمنِي."" •  182ُطُرقََك یَا َربُّ َعّرِ

 
 4: 25مزمور   182
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 183""فِي َسبِیِل اْلبِّرِ َحیَاةٌ، َوفِي َطِریِق َمْسِلِكِھ الَ َمْوَت. •

تظھر األمثال ل  سفر  م ھذه الصیغة فيتُستخدَ والثاني.    البیت  معاألول    البیت  باین: یتمضادالتوازي ال
 . جاھل ال   طریقالحكیم و طریق بین لتناقض ا 

ِھ." •  184"اَالْبُن اْلَحِكیُم یَُسرُّ أَبَاهُ، َواالْبُن اْلَجاِھُل ُحْزُن أُّمِ
یِق ِلْلبََرَكِة، َواْسُم األَْشَراِر یَْنَخُر." • ّدِ  185" ِذْكُر الّصِ

 األول.  البیتالثاني إلى فكرة   البیت: یضیف التوازي التركیبي

بُّ َراِعيَّ فَالَ یُْعِوُزنِي َشْيٌء." •  186"الرَّ
 187"فَْوَق ُكّلِ تََحفٍُّظ اْحفَْظ قَْلبََك، ألَنَّ ِمْنھُ َمَخاِرَج اْلَحیَاةِ." •

 الصور البالغیة 

الكتاب المقدس بینما تحتوي جمیع   الصور أھمیة خاصة في    تحمل ھذه  ،  بالغیة  على صور   أسفار 
 ما یلي:  األسفار الموجودة في ھذه  البالغیة   الصورتشمل والشعریة.  األسفار 

ھي  ال تُنَسى و  188"يَّ اعِ رَ   بُّ . إن عبارة "الرَّ لھما صفات متماثلةشیئین  تقارن  ،  استعارة •
  "هللا یعتني بي جیًدا". أكثر تعبیًرا من

المبالغة،   • للتشدید على  مبالغة متعمَّ   خدمتستصیغة  رثاء،  ال ر  یما مزأحد  ما. في    فكرةٍ دة 
ُم فِي ُكّلِ لَْیلٍَة َسِریِري بُِدُموِعي: " یصف داود حزنھ قائًال   189."أَُعّوِ

ْبَصَرتَْك اْلِمیَاهُ یَا اَ�ُ، أَْبَصَرتَْك اْلِمیَاهُ  یعطي خصائص بشریة لشيء لیس إنسانًا. "أَ التشخیص،   •
 190."فَفَِزَعْت، ِاْرتَعََدْت أَْیًضا اللَُّججُ 

طبیعة هللا.  الخصائ  یستخدمالتجسید،   • عن  حقیقة  البشریة إلیصال  تَْنُظَراِن.  هللا  ص  "َعْینَاهُ 
 191أَْجفَانُھُ تَْمتَِحُن بَنِي آَدَم."

 الِشعر األبجدي 

ب مقطع  كل  یبدأ  األبجدي،  الشعر  من  ال حرف  ال في  تعبِّ الحروف  تالي  عن  األبجدیة.  الصیغة  ھذه  ر 
 ۱۱۹العبریة ھما المزمور    األشعار األبجدیةاثنان من أشھر  و االكتمال ("من األلف إلى الیاء ...")  

 
 28: 12أمثال   183
 1: 10أمثال   184
 7: 10أمثال   185
 1: 23مزمور   186
 23: 4أمثال   187
 1: 23مزمور   188
 6: 6مزمور   189
 16: 77مزمور   190
 4: 11مزمور   191
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  یشمل ،  119عن المرأة الفاضلة. في المزمور    الذي یتحدَّث  ۳۱وأمثال    ،هللا  ناموسعن    الذي یتحدَّث
، تبدأ كل آیة بالحرف التالي  31أمثال  في  وآیات تبدأ بالحرف نفسھ من األبجدیة العبریة.    8كل مقطع  

 من األبجدیة العبریة. 

 خلفیة سفر أیوب

  "لماذا یسمح هللا أن یتألم االبریاء؟ناقِش "الھوت األلم" الخاص بك. ناقِش األسئلة الالھوتیة مثل: " ◄
 ألمھ؟" لتعامل مع  ا   في "كیف یمكننا مساعدة شخص بريء : مثل باإلضافة إلى األسئلة الرعویة 

 تاریخ سفر أیوب وكاتبھ 

ال یعطي سفر أیوب أّي تاریخ، لكن األحداث وقعت على األرجح في عصر اآلباء. یقدم األب الذبائح  
إلى وقوع   الوقائع  أیوب عمًرا طویًال. تشیر ھذه  بالماشیة؛ ویعیش  الثروة  أجل عائلتھ؛ وتُقاس  من 

 سفر أیوب في عصر اآلباء.   أحداث

لیھو،  أ حین أیوب، و قترَ المُ   كتَّابمن ال و.  الكاتبإلى    توجد إشارة، ال  الكتابة   كما ھو الحال مع تاریخ
 وموسى، وسلیمان، وشخص من زمن إشعیاء. 

 موضوع سفر أیوب

  ،ھو فقدان أیوب لممتلكاتھ السفر الحدث الرئیسي في ف.  األلمأیوب ھو  سفر  أن موضوع  ظاھری�ا یبدو
أیوب. باإلضافة إلى ذلك، ھناك أعمال أخرى في   ألمیدور الحوار حول مسألة  ووصحتھ.    ، وعائلتھ

 192.لمأیوب تبحث في مسألة األ  سفر شبیھة ب القدیم  الشرق األدنى

إلىیال  لكنَّ سفر أیوب نفسھ   ، وال  ألمھ  . ال یسأل أیوب عن سببالسفر موضوع  ھو    األلم  أن  شیر 
ق نتوقع أن    لكنا ،  األلم عن  یتحدَّث بشكل رئیسي  السفر إذا كان  فأیوب في إجابتھ.    إلى ألم هللا أبًدا    یتطرَّ
 أیوب.   ألملم یذكر هللا أبًدا  في المقابل، . األلممعنى هللا عن  یجیب

عن هللا  یشھد  و  193.استقامتھ . یشھد أیوب على  األلمأیوب ھو االستقامة وسط    سفر   جزء من رسالة 
 . السفرمن  ةمھمال انب وج أحد ال أیوب ھي  استقامة  194لشیطان.ا   ردُّه علىأیوب في   استقامة

" ال یطلب أیوب استعادة ممتلكاتھ أو حتى  .ھو "البحث عن هللا  سفر أیوبالموضوع األساسي ل إن  
فَآتَِي ِإلَى    "َمنْ   : طلبھ ھوكان  ؛  ءهشفا   ؛ كان أیوب یعرف هللا عن كثب  195ُكْرِسیِِّھ"یُْعِطینِي أَْن أَِجَدهُ، 

 ن هللا. ع إعالنبحثھ لیس عن تفسیر لأللم، بل عن  ف. ھاآلن یشعر باالنفصال عن و

 
ھي  ”I will praise the Lord of wisdom“. م . ق 1000-1300 إلى األلم حوارات الشرق األدنى القدیم حول یعود اثنان من   192

 The Babylonian Theodicyو اإللھ مردوخ.  یستعیدهیعاني مواطن بابلي نبیل من محنة كبیرة ثم حیث بالد ما بین النھرین في مناجاة 
 .األلم تفسیرمتألم وصدیق یحاول   شخص ھو حوار بین

 6: 31و 5: 27أیوب   193
 3: 2أیوب   194
 3: 23أیوب   195
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شعر   196هللا: "بَِسْمعِ األُذُِن قَْد َسِمْعُت َعْنَك، َواآلَن َرأَتَْك َعْینِي."  إعالنأیوب بعد    ما یؤكده ردُّ ھذا  
 هللا نفسھ.  كان بل لم؛ا لأل على أیوب تفسیرً  لم یكن الرد ى هللا. أ عندما رأیوب باالكتفاء 

 

 نظرة عامة على سفر أیوب 

 ینقسم سفر أیوب إلى ثالثة أقسام ُكبرى: 

 ) 2-1مقدمة (أیوب  .1
 ) 6: 42-3حوار ِشعري (أیوب  .2
 )17-7: 42خاتمة (أیوب  .3

مة (أیوب   ) 2-1الُمقّدِ

أي خطیة    بسبب أیوب    لم یكن ألم  "."كامل ومستقیمفھو    ؛أن أیوب رجل بريء  عرف ن  ،في المقدمة
ممتلكاتھ وعائلتھ،    خسارةرغم  فأن یشیر إلیھ كنموذج لإلیمان.    ستطیع هللای  مستقیمرجل    فھومن جانبھ.  

 ." َلْم یُْخِطْئ أَیُّوبُ "  الجسدیة، وحتى مشورة زوجتھ الیائسة   وآالمھ

في ھجومھ على أیوب، أن یذھب أبعد    ،الشیطان. ال یستطیع الشیطان  سلطةحدود  عرف  في المقدمة، ن
  مكن أن یتخطَّى؛ ال یخصمین متساویین   لیسا، الشیطان وهللا  شائعمما یسمح بھ هللا. خالفًا لالعتقاد ال 
 الشیطان الحدود التي وضعھا هللا. 

أن   معوالعالم الروحي الذي ال نراه.    أن ھناك عالقة بین العالم المادي الذي نراه  عرففي المقدمة، ن
 أیوب.  أزماتبین هللا والشیطان، فإن ھذا الصراع الروحي یكمن وراء  حدیثبال  یعلمأیوب لم یكن 

 )27-3حوار بین أیوب وأصدقائھ الثالثة (أیوب 

ي  فن بصمت لمدة أسبوع یلسا جوظلُّوا لتعزیة أیوب.  جاءواثالثة أصدقاء بفي نھایة المقدمة، نتعرف 
  الراحةفي نھایة األسبوع، كسر أیوب الصمت بشكوى یلعن فیھا یوم والدتھ ویطلب وأیوب.    معحداد  

 197هللا في العالم. التي یعمل بھا طریقة ال  تفسیر  ؤهرًدا على ذلك، حاول أصدقاوالموت.  ب

ھذا األسلوب.  ة قد یكون من الصعب قراء لذلك. صیغة شعریةالحوار بین أیوب وأصدقائھ إن صیغة 
أیوب   ألماألصدقاء أن  بسیط: یصرُّ  جوھرهالحوار في   لكنھناك الكثیر من التكرار والحوار الممتد. 

 أیوب أنھ بريء من أي خطأ.   یصرُّ وخطیة في حیاتھ؛ وجود  سببھ

 القضیة بطریقة مختلفة، فإن حجتھم األساسیة ھي:  صدیق كل  بینما یطرح

 لخطیة. بسبب ا   تأدیبكعقاب أو  األلمأتي ی •

 
 5: 42أیوب   196
ثیودوسي في الكتاب المقدس. كما یتناول   سفرأیوب ھو أكبر   إن سفرھي محاولة لتبریر طرق هللا في العالم. Theodicyثیودیسیا    197

  حبقوق ھذه المسألة في الحوار بین النبي وهللا.
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 هللا إلھ عادل.  •
 یعاقبھ هللا علیھا.    مابارتكاب خطیةٍ  أن أیوب مذنبٌ  ال بدَّ لذلك،   •

ع أیوب على  یشجِّ وبات ا. لیفاز ھو المتحدث األكثر حذرً كان أ. مختلفةٍ  جادل بطریقةٍ یكل صدیق أخذ 
التقلیدیة    بِْلَددُ   وأشارألیفاز على یقین من أن هللا سیرد أیوب تائبًا.  كان  هللا.    تأدیبقبول   العقیدة  إلى 

،  ُصوفَرُ و .   ماأن أیوب مذنب بارتكاب خطیةٍ   ال بدَّ القائلة بأن هللا العادل یجب أن یعاقب الخطیة؛ لذلك،  
على    على أن هللا رحیمٌ یصّر  كان  في الواقع،    198"یلغو.إن أیوب "  أخذ یقول أقل األصدقاء تعاطفًا،  

 . نالھأعظم مما   ابً اأیوب یستحق عقوأن أیوب؛ 

  یعتقدا؛ لكنھ  أن هللا یضطھده ظلمً   ظنُّ یوكان  أیوب على براءتھ.    ، أصرَّ ئھرًدا على كل من أصدقا
 . ھویبرئ لھ أیًضا أنھ إذا استطاع أن یدافع عن نفسھ أمام هللا، سیصغي هللا  

 

  أیوب   من الحوار بین أیوب وأصدقائھ. یزداد غضب أصدقاء   راحلمتمتد ھذه المحادثة عبر ثالث  
 یستمر أیوب في اإلصرار على براءتھ. وبالخطأ؛  ھ اعتراف عدمبسبب 

 )31-28أحادیث أیوب (أیوب 

فرتغیر أسلوب  ی، 28 اإلصحاحفي   یوب. أل أحادیث  ةأربع  ۳۱-۲۸أیوب  ویشمل. الّسِ

الحكمة، ویُ بأیوب    یشید.  الحكمة  عنقصیدة  ھو    28) أیوب  1(  اإلنسان  ظھِ قیمة  ر أن محاوالت 
الحكمة   إلى الحكمة الحقیقیة.  غیر مجدیةللعثور على  الطریق  ، ویؤكد أن هللا ھو الوحید الذي لدیھ 

 هللا.  جواب ھذه خطوة مھمة في بحث أیوب عن  و
كان    المقدمة.  التي جرت في  حداث األحیاتھ قبل    سابقة،حیاتھ اللأیوب    وصف  وھ  29أیوب    )2( 

 ا في كل شيء ومحترًما في مجتمعھ. كً مبارَ 
ھ في الماضي یسخرون  نحترموی  كانوا   الذینأولئك   الحالیة.  المھ أیوب آلو وصف ھ  30) أیوب  3( 

 منھ اآلن. 
أیوب أنھ بريء   رُّ ِص ا على اتھامات أصدقائھ، یُ رد� .  استقامتھشھادة أیوب على    وھ  31) أیوب  4( 

ھَُوذَا ِإْمَضائِي.  (یختم تصریحھ بتوقیعھ الذي یعترف ببراءتھ: "َمْن ِلي بَِمْن یَْسَمعُنِي؟  وخطأ.  من أي  
براءة أیوب في أیوب ب، یجب أن نتذكر أن هللا نفسھ شھد  31عند قراءة أیوب    199)"ِلیُِجْبنِي اْلقَِدیُر.

 وتقوى.   ورعبحماقة. لقد عاش حقًا حیاة أیوب . ال یتكلم 8: 1

  

 
 3: 11أیوب  198
 أیوب 35: 31أیوب   199
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 ) 37-32-أحادیث ألیھو (أیوب

أ  إلى كل    الیھو شابً كان  أیوب ألن  اغاضبً   وكانالسابقة.    األحادیثیستمع  تبریر نفسھ.    ھمن  یحاول 
 ألنھم لم یقنعوا أیوب بذنبھ.   أیوب من أصدقاء اغاضبً و

ال إ لیھو  أیقول     یصرُّ وهللا.    تأدیبیجب أن یقبل أیوب بتواضع  و  ؛واأللم  معاناةن هللا یتكلم من خالل 
لیھو بأن هللا أعلى  أفي خطابھ األخیر، یجادل  وهللا.    استجوابلیھو أن هللا عادل وأن أیوب مخطئ في  أ 

البشر   أن یكون دورناوعلى األرض.  التي تجري  یتأثر باألحداث    الأنھ    حتىبكثیر من    ھو  یجب 
 تواضع. بالخضوع 

لسیادة هللا على الطبیعة)، لم یقل    یره صوتهللا (ال سیما    جوابلیھو  أ   كلماتبعض جوانب    تشبھ بینما  
وسبق  یعرف أن هللا یتكلم من خالل األلم؛  وأن هللا ھو صاحب السیادة؛    لیھو شیئًا جدیًدا. یعرف أیوب أ 

لیھو  أ عن الحكمة أن هللا ھو المصدر الوحید للحكمة الحقیقیة. حتى لو أشار    ھ حدیثفي  ذكر أیوب  أن  
: یعتقد  رئیسيصراع أیوب ال   یدرك لم  ،أیوب أصدقاء  غیره من إلى بعض جوانب الحقیقة، فھو، مثل

 . یرتكبھاب على خطیة لم  أیوب أنھ یُعاقَ 

 ) 42-38م (أیوب هللا یتكلَّ 

 ألملم یذكر فھو هللا ال معنى لھ.  جواب، فإن قضیة األلمل  ةكدراس أیوب في المقام األول سفر إذا قرأنا 
هللا سلسلة من األسئلة التي تكشف عن    یطرحب على أسئلة أیوب. بدالً من ذلك،  جِ لم یُ و أیوب أبًدا.  

أیوب إلى قوة هللا   نظر   األسئلة أیوب بمعرفتھ المحدودة. ثم توجھ أسئلة هللاھذه  ر  نفسھ ألیوب. تذكِّ 
ا على  رد� و.  ھأیوب یمكن أن یثق با� حتى عندما ال یفھم طرق تُظِھر أن  فھيإدارة الكون.  في  وحكمتھ  

األُذُِن قَْد َسِمْعُت َعْنَك، َواآلَن َرأَتَْك َعْینِي."   اكتفائھ: ذلك، أعرب أیوب عن   أیوب عن    وتاب   "بَِسْمعِ 
ى باتھاماتھ � وتَ   .با�كثر عمقًا تھ األمعرفاختبار عزَّ

 )17-7: 42الخاتمة (أیوب 

ذكر الشیطان في  یُ   والثروات أیوب.    دُّ رویباطلة  خ هللا أصدقاء أیوب على حججھم ال في الخاتمة، یوبِّ 
 بدافع الحب وحده.  حقًا هللا یعبدشخص  وھناكقضیتھ.  تضَ حِ دُ لقد الخاتمة. 

 سفر أیوب في العھد الجدید 

 شعب ر  أیوب تحیِّ   أثارھا سفر ال تزال األسئلة التي    200.صبرل ل   نموذًجاأیوب في العھد الجدید    یمثِّل
بولس    رع اصیو  201یسأل التالمیذ إذا كان الرجل المولود أعمى یُعاقب على الخطیة؛فالعھد الجدید.  

یزیلھا هللا؛ لن  الجسد"  اإلیمان في عبرانیین  ویموت    202مع "شوكة في  أن    11أبطال  ینالوا  دون 
 الوعد. 

 
 11: 5یعقوب   200
 2: 9یوحنا   201
 9-7: 12كورنثوس 2  202



96 
 

ؤكد لنا أن هللا یعمل  ی    29-28:  8رومیة    ولكنللمؤمنین.   بالنسبة   ھي قضیة مستمرة  إن قضیة األلم 
  یتحققو صورة ابنھ.  یجعلنا مشابھیني ھو أن ساساأل  فقصده. والدهفي حیاة أ  یحدثكل ما  في للخیر 

 في كل من یحبون هللا والذین ھم مدعوون حسب قصده. ھذا 

 دَّث الیوم سفر أیوب یتح

یركِّ  ما  قرَّ غالبًا  السؤال سفر  اء  ز  األ  : أیوب على  یتألم  أیوب  جیب  ی؟" ال  برار"لماذا  ھذا    نعسفر 
هللا؟" بالنسبة للشیطان، كان الجواب: "أیوب    األبرار   یعبد السؤال. والسؤال األكثر أھمیة ھو: "لماذا  

هللا ھو    عبادةبالنسبة لألصدقاء، الدافع ل و  "رك.نكیوسك بسبب البركات التي ینالھا. خذ البركات  عبدی
 . لم� تمنع األ مینةیفترضون أن الطاعة األ إذب المتاعب.  تجنُّ 

أنھ ال یفھم ما حدث،    ومعهللا بدافع الحب وحده.    عبد أیوبمختلف كثیًرا. ی  جواب ، ال ألیوب بالنسبة  
:  لآشھد أصدقاء دانیوقد  نموذًجا للحب الحقیقي �.    أیوب  یقدم  وبھذا ي عن إیمانھ.  ّلِ رفض أیوب التخ 

یَنَا ِمْن أَتُّوِن النَّاِر اْلُمتَِّقَدةِ ھُ " فَْلیَُكْن َمْعلُوًما َلَك أَیَُّھا    ِإالَّ وَ   ...   َوذَا یُوَجُد ِإلُھنَا الَِّذي نَْعبُُدهُ یَْستَِطیُع أَْن یُنَّجِ
یناحتى لو لم ی 203."اْلَمِلُك، أَنَّنَا الَ نَْعبُُد آِلَھتَكَ   هللا، فلن ننكره.  نّجِ

  ، وموسى  ،وإبراھیم  ،: أخنوختعمل ألجلھم  عن أبطال اإلیمان الذین رأوا قوة هللا    11عبرانیین    یتحدَّث
بُوا فِي ھُُزٍء َوَجْلٍد،  التجربةمن    نقَذوایُ وراحاب. كما یتحدث عن "اآلخرین" الذین لم   . "َوآَخُروَن تََجرَّ

بِالسَّْیِف، َطافُوا فِي ُجلُوِد َغنٍَم وَ  َماتُوا قَتْالً  بُوا،  أَْیًضا َوَحْبٍس. ُرِجُموا، نُِشُروا، ُجّرِ قُیُوٍد  ُجلُوِد  ثُمَّ فِي 
 204".الناس أیًضا رجال إیمان، لكنھم "َلْم یَنَالُوا اْلَمْوِعدَ ِمْعَزى، ُمْعتَاِزیَن َمْكُروبِیَن ُمذَّلِیَن." كان ھؤالء  

ب  تجنَّ كي أ  عبدهم؟ ھل أ عَ بسبب النِ   أعبدههللا؟" ھل    أعبد"لماذا    : رلنفكِّ   الكتابیة  النصوصھذه    تدفعنا
أولئك    11ل، و"اآلخرون" في عبرانیین  آأیوب، وأصدقاء دانی  مثَّل؟ یُ هبدافع الحب وحد  أعبده؟ أم  األلم

بدافع حب   عبدونھالیوم، كما في أیامھم، یبحث هللا عن أناس یو هللا بدافع الحب وحده.    یعبدونالذین  
 ، أناس یحبون هللا من كل قلوبھم. غیر أنانيّ 

 خلفیة سفر المزامیر 

لھذ.تأتي كلمة "مزمور" من كلمة یونانیة تعني "ترنیمة العبري  العنوان  "  ،یعني "التسبیح  السفر ا  " 
یوّضِ  من  وھو عنوان  الغرض  ال السفرح  مزامیر  بالتسبیح.  رثاء  . حتى  المزامیر  وتنتھي  یقدم سفر 

 �. بھا شعب هللا أن یسبِّح كلمات یمكن 

 عناوین المزامیر 

ھذه العناوین تفاصیل    شمل تویعطي معلومات عن المزمور.    ا مزمور عنوانً   100أكثر من  یحمل  
العناوین  ھذه أننا ال نعرف ما إذا كانت معالموسیقیة.   رشاداتواإل، واإلطار التاریخي  الكاتب، حول  

 موجودة في نسخ قدیمة جًدا.  فھيفي المخطوطات األصلیة،  دَرجةمُ 

 
 18-17: 3دانیآل   203
 38-36: 11عبرانیین  204
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بعنوان "مزمور لداود".    مزمور  ثالثة وسبعون یوجد  .  الكاتب اسم    على   العدید من المزامیر   یحتوي
المغنِّینإلى آساف، "  83-73المزامیر  و   50  مزمور ب  سَ ویُن العإمام  للعبادة  في عھد داود.  لنیة  " 
.  ھیكلال  نیغنِّ في عنوان عشرة مزامیر، كانوا أعضاء في جماعة مُ ذكورین  مل قورح"  ا  بني یبدو أن "و
 " .ىھو "صالة موس 90المزمور و  سلیمان.إلى  ان مزمور یُنسبو

عندما ھرب داود    3المزمور    بَ تِ للمزمور. كُ   التاریخي  اإلطار تعطي عناوین أخرى معلومات عن  
ا أَْنَت یَا َربُّ فَتُْرٌس ِلي.  أَ : "قائًال   ر داود د أبشالوم، تذكَّ كثیرون تمرُّ ال   دعممن ابنھ أبشالوم. عندما   مَّ

خالل السنوات التي    59و  57و  56و  54و  52المزامیر  كتب داود  كما    205َمْجِدي َوَرافُِع َرأِْسي."
بعد أن   51داود صالة التوبة العظیمة في المزمور    ھ كتبومن أشھر ما    206ھرب فیھا من شاول.

 ع. بَ ثشَ بَ  شأن زناه معواجھھ ناثان ب

تقدم    العناوین غموًضا أكثر   التي  تلك  المعاصرین ھي  للقراء  . طقسیةإرشادات موسیقیة وبالنسبة 
 ھي عبارة عن   209"موت االبنو"على    ،208"الجواب"على  و  ،207"القرارمثل "على    عناوینكانت  

تشیر عناوین  و.  یجب استخدامھاالتي    الموسیقیة  اآلالتد بعض العناوین  تحدِّ كما  موسیقیة.    إرشادات 
 212"أَیَِّلِة الصبح.و"  ،211"ال تُھِلكو" ،210"الَجتِّیَّةالمزمور: "على   بھ ىَ نِ أخرى إلى اللحن الذي غُ 

 بنیة سفر المزامیر 

عبارة عن مجموعة من   ت المزامیركانفقد  عدیدة.  جوانب  من  العصریة    الترانیمیشبھ سفر المزامیر  
 . لبني إسرائیل فردیة الترانیم والصلوات المستخدمة للعبادة الجماعیة في الھیكل وللعبادة ال 

 . بتسبیحةینقسم سفر المزامیر إلى خمسة أقسام. ینتھي كل قسم 

إِْسَرائِیَل، ِمَن  بـ  )  41  -   1األول (مزامیر    القسم  ینتھي   ِإلھُ  بُّ  الرَّ األََزِل َوِإلَى األَبَِد. آِمیَن  "ُمبَاَرٌك 
 "فَآِمیَن.

 
انُِع اْلعََجائَِب َوْحَدهُ   بـ)  72-42الثاني (  القسم  وینتھي   بُّ هللاُ ِإلھُ إِْسَرائِیَل، الصَّ . آِمیَن  ..   "ُمبَاَرٌك الرَّ
ْت َصلََواُت َداُوَد ْبِن یَسَّى، ثُمَّ آِمینَ   " .تَمَّ

ْھِر. آِمیَن فَآِمیَن."مُ  بـ ) 89-73(  الثالث  القسموینتھي  بُّ ِإَلى الدَّ  "بَاَرٌك الرَّ
 

 
 3: 3مزمور   205
 . 23-19صموئیل 1یوجد اإلطار التاریخي لھذه المزامیر في   206
 12و  6مزمور   207
 46مزمور   208
 9مزمور   209
 84، 81، 8مزمور   210
 75، 59-57مزمور   211
 22مزمور   212
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بُّ ِإلھُ إِْسَرائِیَل ِمَن األََزِل َوِإلَى األَبَِد. َویَقُوُل ُكلُّ  بـ ) 106-90(الرابع  القسم  وینتھي  "ُمبَاَرٌك الرَّ
لُویَا.  "الشَّْعِب: «آِمیَن». َھّلِ

 

 . بالتسبیحختتم سفر المزامیر التسبیحة التي ت ،150) بمزمور 150-107الخامس (  القسموینتھي 

بعضھا فمختلف من تاریخ إسرائیل.    في وقتٍ   ُجِمعَت  من ھذه المجموعات الخمس مجموعة  یبدو أن كل  
أساسيّ الثاني و  األول  القسم(مثل   بشكل  یتألف  لداود  )  مزامیر  جًدا.    ،من  مبكرة  وكانت مجموعات 

إلى    قسمالیشیر  و بكثیر  ُجِمعَ وربما    السبيالخامس  ذلك  معًا   213.بعد  المجموعات  ھذه  لنا  تسمح 
خالقنا  كفي تسبیح هللا، والصراخ إلیھ في أوقات الضیق، وعبادتھ   قدیًماإسرائیل شعب  باالنضمام إلى 

 وفادینا.

 أنواع المزامیر 

  

(أو أنواع) مختلفة من الترانیم. بینما الموضوع العام للمزامیر   ماطیحتوي سفر المزامیر على عدة أن
المزامیر  لیست كل  التسبیح،  تسبیح. ھناك    أناشید  ھو 

  سفر المزامیر  یحتوير.  یما أنماط المز  في كبیر    تنوع
 : على مزامیر 

 )136(مزمور  الجماعيّ  لتسبیح ل  •
 ) 56(مزمور  الشخصي للرثاء  •

 )119و 1(مزمور   رشاداتلإل •
 )72ملك (مزمور ل ا  كرامإل •
 ) 45ملكي (مزمور ال   العُرس لالحتفال ب •
 ) 134-120(مزمور للعبادة إلى أورشلیم  ذھابلل  •

 بعض الفئات الرئیسیة للمزامیر.  درس في ھذه النظرة العامة على سفر المزامیر، سن

 ترانیم التسبیح

حان  مثاالنثمة  .  جماعي ال   لتسبیحبعضھا لو الفردي؛    تسبیحلل  مخصَّصة  بعض الترانیم كیف یسبِّح    یوّضِ
 اب المزامیر هللا. كتَّ 

 ثالثة مقاطع. منالترنیمة   تتكونھو ترنیمة تسبیح فردیة.  19مزمور المثال األول: 

 ة قیفي الخل یُستَعَلن ): هللا 6-1(  األولالمقطع 

 
 137انظر مزمور   213

  السفرسفر المزامیر ھو   یُعدُّ  لماذا"من السھل أن نفھم 
  كل إنسان في كل مناسبة ألن المفضل لجمیع القدیسین. 

یمكن أن یجد المزامیر التي تناسب احتیاجاتھ، والتي یشعر 
 "  .كما لو كانت موضوعة ھناك من أجلھ  مالئمة لھأنھا 

 مارتن لوثر، -
 مقدمة للمزامیر
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اآلیات، یستخدم داود . السموات نفسھا تشھد لمجد هللا. في ھذه تھوعظمالخالق على قوة  ةقی شھد الخل ت
 اسم "هللا" (إلوھیم بالعبریة) الذي یتحدث عن عظمة هللا وجاللھ. 

 ناموسھفي  یُستَعَلن ): الرب 10-7(  الثانيالمقطع 

هللا  ظھرتُ  عن  اشخصیً   اإعالنً   كلمة  "ناموس" ھأكثر  خالل  من    ، "ھو"فرائض  ،"تھو"شھاد  الرب،   . 
، یستخدم داود اسم "الرب"  لجزءإعالنھ عن نفسھ. في ھذا ا"، نرى ھو"أحكام  ، "ھو"خوف ،"اهیاو"وص

  : 3بھ عن نفسھ إلسرائیل في خروج    الذي أعلن هللا   للعھد  سم الشخصي االھو   یھوه (یھوه بالعبریة).  
 من الذھب. شھىأحلى من العسل، وأ إنھ   ؛ا على المؤمنهللا لیس عبئً  إن ناموس. 14

 

 صلمخلِّ عابد لال   استجابة): 14-11( الثالث الجزء 

الخطیة.  صّلِ ی استجابةً إلعالن هللا،   التطھیر والتحرر من  أجل  داود من  كلماتھ  وى  أن تكون  یصلي 
 ". ولیِّھو صخرتھ " أمام  مرضیةوأفكاره 

غنى القائد  ی  كانت تُغنى كترنیمة تردیدیَّة. ھو ترنیمة تسبیح جماعیة.    136المزمور  :  الثانيمثال  ال
  ) وصالح9-1(  ةق یمن خالل الخل   "بد رحمتھ.لى األإ ن  أل"  : الشعب  ویردُّ   ؛النصف األول من كل آیة 

 رحمة هللا األبدیة.  عَلن)، تُ 26-10إلسرائیل (هللا 

 مزامیر الشكر 

ر أزمة  والمزم  صاحب یصف    ، حاالت معینة من خالص هللا. في مزامیر الشكربمزامیر الشكر  ترتبط  
الشكر، اقرأ المزمور  كمن األزمة.    إنقاذهثم یشكر هللا على    حدثت في الماضي   18مثال لمزمور 

 . ھ عندما كان شاول یالحق لھ فیھ داود بحمایة هللا فرحالذي ی

 مزامیر رثاء 

أنھا لیست دائًما    معتحتوي عادةً على أربعة عناصر،  و.  نحو خمسین مزموًرا   رثاءال مزامیر    تبلغ
 : نفسھ  الترتیب ب

واجھھا التي  مشكلة  ال   أخرى صف  وت  ؛ الرثاء العدو  مزامیر   كر كثیر من . تذْ الشكوىوصف   •
 . ؤه أعدا  یرتفعوجھھ بینما  حجبهللا قد أن   13المزمور   داود في كاتب المزمور. یشتكي

 
غالبًا ما یكون ھناك طلب محدد.  والمزمور طالبًا الخالص.    كاتبھنا یصرخ  التماس هللا.   •

 " ھ.عینی  نیر"یأن و  إلیھ ود من هللا أن یصغي، یطلب دا 13في المزمور 
ا أَنَا فَعَلَى  : قال ، هللا داود معونة ، بعد أن طلب 13. في المزمور الثقة با�  التعبیر عن   • "أَمَّ

 إیمان.  إعالنإلى   من الیأسَرْحَمتَِك تََوكَّْلُت." بھذه العبارة ، ینقلب المزمور من حالة 
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ّبِ    بالقول:  13هللا. ینتھي المزمور   تسبیحالرثاء ب  مزامیر  تنتھي معظم.  هللا  تسبیح • "أَُغنِّي ِللرَّ
  ". ، ویقدم  المقدس   الكتابفي  نصر أساسي في الرثاء  التسبیح الختامي ھو عإن ألَنَّھُ أَْحَسَن ِإلَيَّ

 نموذًجا لصرخاتنا إلى هللا.
د إعالنر عن شكوانا واحتیاجاتنا، یجب أال نقاوم مقاصد هللا. وعندما نعبِّ    وتسبیحنا لھ با�    تناثق  یؤّكِ
 4  تینیتغیر شيء في حیاة داود بین اآلی   م، ل 13بقاءنا خاضعین لسیادة هللا. في مزمور    في النھایة

ا أن  مُ   كان داود  بداخلھ؛التغییر  كان  .  2و  1ظروفھ الخارجیة كما ھي في اآلیتین    ال تزال.  5و ِصر�
في التعبیر عن    الصدق التامھ ھذا النموذج صلواتنا:  برحمة هللا وأن یغني للرب. یجب أن یوجِّ   یثق

 في حیاتنا.  العلیالمقاصد هللا   الكاملخضوع الحاجتنا إلى جانب 

  كاتبفي العالم، وأنھ یمكن الوثوق با� لتبرئة الحق، وأن    باطل و  حق تفترض مزامیر الرثاء أن ھناك  
 . ألجلھكاتب المزمور أن هللا سیتدخل  یثق ذلك. ل الحقجانب  في المزمور 

الرثاء.   التوبة بمزامیر  الكاتب ترتبط مزامیر  أن  للخطیة.    غیر  المزامیر یطلب غفران هللا  في ھذه 
رحمة هللا بعد خطیتھ  ل   طلبًا الذي یصلي فیھ داود    51التوبة ھو المزمور    من مزامیر  أشھر مزمور 

 .130و 38و 32و 6تشمل مزامیر التوبة األخرى المزامیر ومع بثشبع. 

 نظرة أعمق إلى مزامیر النقمة

 صالة النقمة في مقابل وصیة یسوع

يَا بِْنَت بَابَِل اْلُمْخَربََة، طُوبَى لَِمْن  "
ُيَجازِيِك َجَزاَءِك الَِّذي َجاَزْيتَِنا! طُوبَى  

لَِمْن ُيْمِسُك أَْطَفالَِك َويَْضرُِب بِِھُم 
 ) 9-8:  137" (مزمور  الصَّْخَرَة!

 

ا أَنَا َفأَُقوُل لَُكْم: أَِحبُّوا أَْعَداَءُكْم.  " أَمَّ
الَِعنِیُكْم. أَْحِسُنوا إِلَى  بَارُِكوا 

ُمْبِغِضیُكْم، َوَصلُّوا ألَْجِل الَِّذيَن ُيِسیُئوَن 
 ) 44: 5" (متى إِلَْیُكْم َويَْطُرُدونَُكمْ 

 المشكلة 

یسكب ، المزامیر التي تطلب من هللا أن  للنقمةسفر المزامیر ما ال یقل عن خمس وثالثین صالة    یشمل
ون مع ھذه الصلوات. كیف تتوافق ھذه الصلوات  مؤمنال  ویصارعر.  والمزم  كاتبأعداء    الدینونة على

 مع وصیة یسوع بمحبة أعدائك؟ 

ح الفرق بین العھد القدیم والعھد الجدید. ومع ذلك، حتى العھد القدیم  ن ھذا یوّضِ إ قال بعض المفسرین  
أعدائنا. أن نحب  أننا یجب  إلى   214یعّلم  أمثلة    باإلضافة  أیًضا على  الجدید  العھد  عن ذلك، یحتوي 

 مسیح؟مؤمنین بال ك النقمةكیف نقرأ مزامیر   215.مجازاة الُمسیئین

 
 على سبیل المثال 5-4: 23خروج   214
 على سبیل المثال  14: 4تیموثاوس 2  215
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 مبادئ قراءة مزامیر النقمة 

 والحصاد.  زرععلى مبدأ ال ھذه المزامیر ) تقوم 1( 

ویتضح   216" .یَّاهُ یَْحُصدُ أَْیًضا"الَِّذي یَْزَرُعھُ اِإلْنَساُن ِإ  غالطیة أن رسالةو ،واألمثال ،یعلم سفر التثنیة
ر  من هللا أن یُظھِ   النقمةبھ في األسفار النبویة. تطلب مزامیر    ادىنویُ   ،التاریخیة  األسفارھذا المبدأ في  

 217.عدلالتي یستحقھا البابلیون ب  بالمجازاة" بابل  یجازيمن هللا أن "من السبي    عدلھ. یطلب العائدون  

 في النھایة أعداء هللا.  ) أعداء إسرائیل ھم2( 

داود الملك  ،إن  یمثِّلھهللا    سیح ھو م  ،بصفتھ  صلوات  ف مقاصد هللا إلسرائیل.    قاومونأعداؤه یو.  الذي 
 هللا.  عدلإثبات طلب ت النقمة

 .نفسھماب المزامیر األمور بأكتَّ تولى ) ال ی3( 

 هللا من أعدائھ، لكنھ رفض االنتقام الشخصي من شاول. ترك داود أعداءه في ید هللا.  لینتقمصلى داود 

 

 ھل نستطیع أن نصلي مزامیر النقمة الیوم؟ 

، فال یزال علینا أن نسأل كیف یمكننا المقدَّس  تتوافق مع عدالة الكتاب  النقمة أن مزامیر  رغم إدراكنا  
 : النقمةاستخدام ھذه المزامیر في العبادة الیوم. ھناك نوعان من ردود الفعل المتعارضة على مزامیر 

مؤمن العھد الجدید   تمنععظة على الجبل  موفي ال   یسوع لیم  ایعتقد بعض المسیحیین أن تع  .  1
 . وات النقمةمن صل 

 كعنصر من عناصر الحرب الروحیة.  النقمة حیین لصلوات  یتكرر استخدام بعض المسی . 2

لكن یسوع علَّ ویُظھر   منا أن  كال الرأیین بعض جوانب الحقیقة. تعكس ھذه المزامیر حقیقة كتابیة، 
أن یطرح ثالثة أسئلة لتحدید الدافع   النقمة یرید أن یصلي مزامیر    كل مننحب أعدائنا. یجب على  

 . االنتقام  ھذا  وراء

 غضبي؟بدافع هللا أم  أصلي طلبًا لعدل) ھل  1( 

البار  الغضب  یأتي    218اب المزامیر مھتمین با� وملكوتھ. كتب بولس: "اغضبوا وال تخطئوا."كان كتَّ 
  واألمور إلھانات الشخصیة.  ا   كرد فعل على الغضب األناني    ؛ بینما یأتيعلى الخطیة ضد هللاكرد فعل  

 " .تيوخطایا ضد ملكوت هللا، ولیست إھانات "ملكال غضبي ھي  تثیرالتي یجب أن 

 ) ھل أطلب العدالة اإللھیة أم االنتقام الشخصي؟2( 

 
 7: 6غالطیة   216
 8: 137مزمور   217
 26: 4أفسس  218
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ودفع    220وإظھار سیادة هللا،  219،عدلإلى تعزیز ال تسعى  الكتاب المقدس    النقمة في   صلوات   كانت
 . الشخصي الرغبة في االنتقام  تثیرھا أحیانًا أما صلوات النقمة المعاصرة 221األشرار إلى طلب هللا.

 عدوي؟ دینونة م: توبة عدوي أا أكثریمنحني فرحً س أیھما)  3( 

العدو    في الكتاب المقدس  صالة النقمةترك  ت للتوبة ورحمة هللا.    إفساح المجالطلب یونان الدینونة دون  
 هللا.  غفرانیمكننا أن نفرح إذا تاب عدونا ونال  لذلكهللا.   لسیادة

م اإلرشادات  ھذه  تترك  النقمةلصل   جاالً بینما  ھذه    فإنھا،  ة الكتابی  وات  استخدام  من  كبیر  بشكل  تحد 
وفي    ، ، وفي تعالیم یسوعالنقمةالصلوات في حیاتنا. عندما نُظلم، یعّلمنا الكتاب المقدس (في مزامیر  

من   للخیرل الموقف إلى هللا، الذي یعمل كل األشیاء معًا  مثل داود) أن نحوِّ  لرجالٍ   ة صیذج الشخاالنم
 222أجل أوالده.

 أنواع المزامیر (تابع) 

 مزامیر الحكمة 

الحكمة الیومیة.    تقدیم األمثال في    سفر   تشبھ مزامیر  العملیة للحیاة  القارئ كیف    فھي تعّلِمالنصائح 
بِّ  "َرْأسَ  أن: یعّلم سفر المزامیر ل، األمثا  سفر مثلوهللا.  تُِسرُّ یعیش بطریقة   223".اْلِحْكَمِة َمَخافَةُ الرَّ

  األول المزمور ویعتبر  . األبرار  وطریقطریقین، طریق األشرار  بینمزامیر الحكمة  تقارنغالبًا ما 
 لمزمور الحكمة.  مثاالً 

األبرار. في    ألمأیوب، یصارع ُكتَّاب مزامیر الحكمة مع ازدھار األشرار وسفر  مثل سفر الجامعة و
مثل  ساف، آل  الحل بالنسبةكان و، كاد آساف أن یفقد إیمانھ بسبب ازدھار األشرار. 73مزمور 

ھالك وخراب. ویختم  شرار، أدرك أن نھایة األمقادس هللاآساف   دخلأیوب، أن یرى هللا. عندما 
ّبِ َمْلَجإِي، ألُْخبَِر  اإل إعالن المزمور ب ا أَنَا فَاالْقتَِراُب ِإَلى هللاِ َحَسٌن ِلي. َجعَْلُت بِالسَّیِِّد الرَّ یمان: "أَمَّ

 224بُِكّلِ َصنَائِِعَك."

 المزامیر الَملَكیة 

المَ تُ  الحاكم الممسوح من هللا. لم یكن  َل ظھر المزامیر  أن ملك إسرائیل ھو  اسرائیل كملوك   ملككیة 
 225 لحكم هللا.كان خادم هللا ممثًال  ؛مم المجاورة األ

 
 11-6: 7مزمور   219
 13: 59مزمور   220
 18-16: 83مزمور   221
 28: 8رومیة   222
 10: 111مزمور   223
 28: 73مزمور   224
 20-14: 17تثنیة   225
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"،  ھِ یحِ سِ ى مَ لَ هللا "وعَ  على  معًاملوك األرض  قام قد فلملك جدید.  ا مزمور تتویجً  2قد یكون المزمور 
وینصره على اعداء    ؛ابنھ ك  ھیعامل و  ؛ یقیم هللا الملكس"  ."َعلَى ِصْھیَْوَن َجبَِل قُْدِسي  جعل ملكھ   لكن هللا

ي ملوك إسرائیل األتقیاء. فاسرائیل.   ا� ھو الذي یقِوّ

 

 المزامیر المسیانیَّة 

اعا  حكًمافي كثیر من الحاالت، تصف المزامیر الملكیة     تحقق في تاریخ إسرائیل. لم یمتلك أيّ یلم    م�
 226".قَاِصَي األَْرِض أَ ن ملوك إسرائیل "م

  صورةب   ق جزئیًا في ملوك إسرائیل األرضییني تحقَّ ذال   الحكمتتنبأ المزامیر المسیانیة بمجيء ملك یتمم  
"المةكامل  إسرائیل ھو  الذي  سیح. كان ملك  "الم  ؛إسرائیل   یحكم"  " (المسیا)  سیحجاء یسوع بصفتھ 

 بالكامل.  إسرائیلك لِ مَ  القصد منالذي تمم 

ق في حیاة یسوع. بینما كتب داود ھذا المزمور في األصل  ھو مثال لمزمور تحقَّ   22المزمور  إن  
 227على الصلیب. ألمھم یسوع ھذه الكلمات النبویة في بدافع یأسھ، تمَّ 

 سفر المزامیر یتحدث الیوم 

ا على العدید من القضایا المتعلقة بالعبادة التي  رد� والمزامیر نموذًجا للعبادة المسیحیة الیوم.   سفر قدمی
 . توازنًاالمزامیر  یعطي سفر م المسیحیین، اقسؤدي إلى ان ت

شعب هللا (مزامیر  ل   إرشاًداتسبیًحا � (مزامیر التسبیح) و   شمل ظھر المزامیر أن عبادتنا یجب أن تتُ 
تشمل الشكر على  ف.  على حّدٍ سواء  والعبادة الجماعیة  ، ن تشمل عبادتنا العبادة الفردیة الحكمة). یجب أ 

 لجمیع الناس. بالنسبة والتسبیح لمن ھو هللا  ،ا ما فعلھ هللا لنا شخصی�

ریة  بحُ   أن نأتي إلى هللا بشكوانا ومشاكلنا   نا بإمكانناظھر أنتُ   فھيالرثاء والتسبیح.   بینالمزامیر    واِزنت
تنتھي مزامیر الرثاء  ویجب علینا تسلیم ھذه الشكوى لمقاصد هللا السیادیة.    ناكما تُظھر أن  ة.عبادال في  

 الكامل لمقاصده.   خضوعیدعو شعبھ إلى األمانة الكاملة وال إن هللا بالتسبیح. 

 مھام الدرس السابع

 عبِّر عن فھمك لھذا الدرس بإجراء المھام التالیة: 

 من المھام التالیة:   واحدةمھمة ) اختر 1( 

 الخیار األول: مھمة جماعیة

 
 8: 2مزمور   226
 46: 27؛ متى 1: 22مزمور   227
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وفر،  ص،  بِْلَددُ لیفاز،  أ أیوب (   سفر  فيالواردة  إحدى الشخصیات  بدراسة  كل عضو في مجموعتك    كّلِف
ال أ و صة لك وناقش نقاط القوة والضعف في حجة تلك  الخاص بالشخصیة المخصَّ   حدیثلیھو). اقرأ 

 الشخصیة. 

 ة فردی مھمة: 2الخیار 

آیات    10-8اذكر  ،  صفة صفات هللا التي تظھر في المزامیر. لكل  اذكر  ،  حدَّدةعندما تقرأ المزامیر الم
 . تُِظھر ھذه الصفة 

  

 . حفظلل   ةصالمخصَّ یة  الكتابالنصوص اختبار ھذا الدرس. سیشمل االختبار   م بإجراءق) 2( 
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 اختبار الدرس السابع 

ف ) 1(   الثالثة.  العبريلتوازي اأنواع  عّرِ

ف) 2(  . ألبجديالشعر ا   عّرِ

 أیوب؟  سفر ل رئیسي ) ما ھو الموضوع ال 3(

 أصدقاء أیوب؟ التي طرحھا  الحجة  ) ما ھي النقاط الرئیسیة الثالث في 4(

 ؟ 31-28أیوب في أیوب ضوعات التي تحدث بھا  موال ) ما ھي 5(

 عناوین المزامیر الفردیة؟  التي تبرزھا) ما ھي المعلومات الثالثة 6(

 معظم مزامیر الرثاء؟  التي تحتوي علیھا) ما ھي العناصر األربعة 7(

 . نقمةثالثة مبادئ لفھم مزامیر الاذكر ) 8(

 ؟ ةالمسیانی المزامیر ) ما ھي العالقة بین المزامیر الملكیة و9(

 من ذاكرتك. 8-1: 119) اكتب مزمور 10(
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الثامنالدرس    

نشید األنشاد  - األمثال  

 الحكمة العبریة 
 أھداف الدرس

 في نھایة ھذا الدرس یجب على الطالب أن: 

 یعرف الرسالة األساسیة لكل سفر من أسفار سلیمان. )1(
ف )2(  على طبیعة الحكمة والحماقة في الكتاب المقدس.  یتعرَّ
 الجامعة. فھم الصور التي تمثِّل الطریقین في سفر األمثال وسفر   )3(
 تقدیر األسلوب األدبي ألسفار سلیمان.  )4(
 الربط بین رسالة أسفار سلیمان واحتیاجات العالم الیوم.  )5(

 التحضیر لھذا الدرس 

 اقرأ سفر األمثال، والجامعة، ونشید األنشاد. 

 14-13: 12؛ وجامعة 7: 1احفظ أمثال 

 قراءة الحكمة العبریة 

الشعریة وأدب الحكمة. سفار  المزامیر باألسفر    وأجزاء من    ،والجامعة  ،واألمثال،  أیوب  تُعَرف أسفار
 بدء الحكمة  األمثال أنسفر  م  عّلِ حیث یُ الحكمة الكتابیة الحقیقیة.  ب  كیف یحظىم أدب الحكمة القارئ  یعّلِ 

أیامنا" باالستخدام الصحیح    إحصاءقلب حكمة من خالل "  نؤتىالمزامیر أننا    ؛ ویعّلِم سفر مخافة الرب 
لكل  إن    228.وقتنال  مھم  مسعى  ھو  الحكمة  اكتساب 

التعلیمو شخص.   خالل  من  تُكتسب  الحقیقیة    ، الحكمة 
 229.واالختبار ، والمالحظة

القرن السادس عشر    في ن  كتب عالم الالھوت جون كالفِ 
أنفسنا. تعكس   الحقیقیة تتكون من شیئین: معرفة هللا ومعرفة  الحكمة  الحكمة كال وجھي    أسفار أن 

أن یعرف نفسھ وی  سفر  معّلِ ویجدیدة عن هللا.    الحكمة. یكتسب أیوب معرفةً  هللا.    تَّقياألمثال الشاب 
 230"اتَِّق هللاَ َواْحفَْظ َوَصایَاهُ، ألَنَّ ھذَا ھَُو اِإلْنَساُن ُكلُّھُ." التالیة:ویختتم سفر الجامعة بالرسالة  

 
 12: 90؛ مزمور 10: 9أمثال   228228
 1: 12؛ 8-6: 6؛ 21-17: 22أمثال   229
 13: 12الجامعة   230

جزأین:    تقریبًا من   كلھا "تتكون الحكمة الحقیقیة  
 " .معرفة هللا ومعرفة أنفسنا 
 ن، مقتبس من جون كالفِ 

 ي الدین المسیح أسس 
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  قضایا  األمثال   سفر  تناول(یمخافة الرب") وأفقیة    بدء الحكمة("  رأسیةأن الحكمة    األسفارتُظھر ھذه  
، نكتسب معرفة أعمق األسفار من خالل دراسة ھذه  و والعالقات مع المجتمع).  ،  واألطفال  ،الزواج 

 أنفسنا. عن هللا وعن 

 تفسیر المثل

ل المثل   ینقل المثل الرسالة بشكل مختلف عن الوصیة. في حین أن الناموس یقول: "ال تفعل... " یوّصِ
من مبادئ الحیاة. فالمثل ھو عبارة  قصیرة، وسھلة الحفظ تعلن الحق. ویساعد فھم طبیعة   امبدأ عام� 

 المثل في تفسیر سفر األمثال. وتشمل خصائص المثل ما یلي: 

 ینطبق في العدید من المواقف المختلفة.  اعام�  المثل مبدأً  . یذكر1

 الوقت اُختُبَِرت على مرِّ ل الحقیقة التي  ص المثالحیاة. غالبًا ما یلخِّ  خبرة فيیقوم المثل على   .2
 الحیاة.   خبرةمن  كتُِسبَتوا 

: 22بعض القراء آیات مثل أمثال    بینما یعتبر مالحظة عامة عن الحیاة.    بل   ؛ ا . المثل لیس وعدً 3
نشأ بطریقة صحیحة قد یختار طریق یالذي    ولد األمثال أن ال   سفر   قي اب  یُظِھرمطلقة،    اوعودً   6
 . حماقةال 

طاعتھا؛  4 یجب  قواعد  مجموعة  لیس  األمثال  سفر  إن  وصیة.  لیس  المثل  من بل  .  مجموعة 
 ھ اإلنسان إلى الحكمة الحقیقیة.المبادئ التي توجِّ 

  الَ . "5- 4:  26في أمثال    ظاھري، ناقشوا التناقض ال قانونیة األسفاریناقشون    معلمو الیھودعندما كان  
َجاِوِب اْلَجاِھَل َحَسَب َحَماقَتِِھ ِلئَالَّ یَُكوَن َحِكیًما فِي َعْینَْي   .ِھ ِلئَالَّ تَْعِدلَھُ أَْنتَ تَُجاِوِب اْلَجاِھَل َحَسَب َحَماقَتِ 

 أن یجیب الجاھل. 5تقول اآلیة  وللقارئ أال یجیب الجاھل حسب حماقتھ؛  4تقول اآلیة " .نَْفِسھِ 

"  أو الجاھل األحمق "البسیطفالحكیم یجب أن یعرف طبیعة األحمق. الشخص أن  معلمو الیھود أدرك
، یجب  ولكن  ".َحِكیًما فِي َعْینَْي نَْفِسھِ   من أن یصبح "  حمیھویجب اإلجابة علیھ بطریقة تیمكن أن یتعلَّم  

نزلق  على ھذا األحمق سی  ردالشخص الذي یحاول الو م؛  تجنب األحمق "الساخر" ألنھ یرفض التعلُّ 
م    ؛مطلقة  ة لیست وصی  تیناآلیھاتین  ا من  أن أیً   معلمو الیھودأدرك  فقد  .  اهو إلى مست مبدأ بل إنھا تقّدِ

 حكماء.ال  غیر الشخص الحكیم في التعامل مع  رشدی

ٍة، َكِلَمةٌ  11  :25ھي أمثال    السفرفي    المفتاحیة  اتاآلیواحدة من   : "تُفَّاٌح ِمْن ذََھٍب فِي َمُصوغٍ ِمْن فِضَّ
َھا  َمقُولَةٌ فِي   إطارٍ ذھب في    حلیة من في الظروف المناسبة جمیلة مثل    تُقالالتي    المناسبة" الكلمة  .َمَحّلِ

 للموقف. المالئمةفضي. تتمثل الحكمة في معرفة الكلمة 

في    المشكلة  ھذه  في الخدمة ثم ابحث عن الحقائق التي تتحدث عن  واجھك ناقش المشكلة التي ت  ◄
  .وضعكاألمثال. ناقش المبادئ التي تنطبق على   سفر
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  رسالة سفر األمثال

من   مختلف  كل مجموعة على جانب  ز  وترّكِ األمثال على خمس مجموعات رئیسیة.  یحتوي سفر 
 الحكمة. 

 )9-1المجموعة األولى: الحدیث عن الحكمة (

الفَ ر  تُظھِ   231األمثال،  سفر  ص الغرض منتلخِّ التي  مقدمة  ال بعد   رق بین الحكمة المجموعة األولى 
فقرات طویلة    عبارة عن  " وھيیةیأتي جزء كبیر من ھذه المجموعة في شكل "أمثال خطابووالحماقة.  

 عن طبیعة الحكمة.تتحدَّث 

م  طریقین: الحكمة والحماقة.    بین  7:  1أمثال  یقارن   تباع طریق الاب  بلشل  نصائح   بقیة المجموعةوتقّدِ
فالحكمة وتجنب طریق الحماقة.   . طریقین ھذین ال ب األولى القارئالمجموعة   تعّرِ

 )16: 22  - 1: 10المجموعة الثانیة: أمثال سلیمان (

وتتكون ھذه المجموعة في المقام األول  ."  مثال سلیمان"أ ھذه المجموعة بالعنوان:    ۱:  ۱۰مثال  أ   یبدأ 
ھي ومعظم ھذه األمثال   232قارئ في الجوانب العملیة للحكمة.لل  نصائح من أمثال ذات سطرین تقدم  

 فھي تقارن بین طریق الحكمة وطریق الجھل. ؛ عبارة عن متوازیات متضادة

الكالم، و المال،  مثل  تشمل الموضوعات التي تتناولھا ھذه المجموعة العدید من الجوانب العملیة للحیاة:  
مشاكل ل     ةالظاھر  ةالعشوائی  البنیةعكس  وتاالنضباط، والعمل.  و التي نواجھ بھا  الطریقة  القسم  ھذا 

 . حین ظھورھا مواقفال  ةواجھ مالشخص ل  ؤّھِل الحكمة تف. واقعیةالحیاة ال

 ) 34: 24 -17: 22المجموعة الثالثة: "كالم الحكماء" (

َعّلَِمَك  ألُ   قَْوالً ِمْن َمأْثُوِر اْلَمُشوَرةِ َواْلِحَكِم؟أََلْم أَْكتُْب لََك ثَالَثِیَن  "  :استھاللیة  عبارةتبدأ ھذه المجموعة ب
العالقة بین ھذه المجموعة ومجموعة الحكمة المصریة    عبارةال ه  ح ھذوّضِ تو  233."قَْوَل اْلَحّقِ اْلیَِقینِ 

ح ھذه العالقة مبدأً ھاًما من مبادئ األمثال: یمكن اكتساب توّضِ و  ".المعروفة باسم "تعالیم أمینیموب
من مصادر عدیدة.   من فالحكمة  قرأھا  المصریة،  المصادر  في  الحكمة  یھودي  عندما وجد شخص 

 قھا في الحیاة الیومیة. لقد فھم أن "كل الحق ھو حق هللا."منظور الحق اإللھي وطبَّ

  الحكمة الكتابیة   إال أناألمثال.  سفر  حكمة  ل   ابھةالمشاحتوت الحكمة المصریة على بعض العناصر  
على مخافة هللا.    في الكتاب المقدس تستند الحكمة    ؛عن كل الحكمة الدنیویة  أساسيّ في جانب    تختلف

 ھذا االختالف.  التالیة مقارنة  وستظھر ال 

 
 7-1: 1أمثال   231
 . الدوبیت أوالمزدوجیُطلق على المثل المكون من سطرین اسم   232
 ترجمة كتاب الحیاة  21-20: 22أمثال   233
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جرفك  ی   لئالاألرملة    تخمب  طیحاألرض المزروعة وال ت  الموضوع على تخوم  حجر  ال   تنقلال  "          
 234مخیٌف." (تعالیم أمینیموبي) شيءٌ 

. ھَُو یُِقیُم دَْعَواھُْم َعلَْیكَ   تَْنقُِل التُُّخَم اْلقَِدیَم، َوالَ تَدُْخْل ُحقُوَل األَْیتَاِم،"الَ             " (أمثال .ألَنَّ َوِلیَُّھْم قَِويٌّ
23 :10( 

األمثال، ال یقوم  سفر  لطاعة. في  ا في دافع  ھو  االختالف  و ین من سرقة الممتلكات.  كال النصَّ   ریحذِّ 
 وھو سیقیم دعوى   ؛"قوي.الفقیر "  وليُّ على طبیعة هللا.    بل  ،ھذا المبدأ على "شيء مخیف" غامض

عة . یجب أن یعیش شعب هللا بطریقة تعكس طبی19الویین    الوارد في   تعلیمال ھذا  ویشبھ  الضعفاء.  
بُّ ِإلُھُكْم  یِسیَن ألَنِّي قُدُّوٌس الرَّ  235".هللا: "تَُكونُوَن قِّدِ

 ) 29-25المجموعة الرابعة: مجموعة أخرى من أمثال سلیمان (

م ھذا القسم  236." أَْمثَاُل ُسلَْیَماَن الَّتِي نَقََلَھا ِرَجاُل َحَزقِیَّا َمِلِك یَُھوذَا تشمل ھذه المجموعة " ویقدِّ
 توجیھات  للقادة على أساس الخبرة العملیة.

 

 )31) وكالم لموئیل (30المجموعة الخامسة: كالم أجور (

األمثال التي تبدأ من وھي  األمثال سلسلة من "األقوال العددیة"  سفر  من    اناألخیر  صحاحاناأل  یشمل
المجھول.   إلى  وتنتقل  ا والمعلوم  الحكمة  طبیعة  یعكس  المجھول  و  ؛لحقیقیة ھذا  بمواجھة  لنا  یسمح 
 الحیاة.   خبرةباستخدام الحكمة المكتسبة من 

. ناقش  أجورد األمثلة األربعة التي قدمھا  حِّ یوَ   الذي  مبدأ ال ابحث عن  و .  ۲۸  -۲٤:  ۳۰اقرأ األمثال    ◄
 ھ ھذا المبدأ استخدامنا للحكمة. كیف یجب أن یوجِّ 

عن   أبجدي  بشعر  األمثال  سفر  یینتھي  وھذا  الصالحة،  الزوجة  لتعلیم    امً مصمَّ   سفًرا ناسب  بركات 
كم   إظھارب  سفر من العالقات مع النساء الجاھالت. وینتھي ال   ،سفرالكاتب، بطوال ال   رویحذِّ الشباب.  

 ا عندما یجد زوجة فاضلة. الشاب مباركً  یكونس

 تفسیر سفر األمثال

خرى، یجب أن تدرسھ بطریقة  األالعھد القدیم    أسفارختلف عن  یأن سفر األمثال مكتوب بأسلوب  بما  
األنبیاء. أو  الخمسة  أسفار موسى  التي یجب طرحھا عند   وفیما یلي بعض  237مختلفة عن  األسئلة 

 ل: امثأحد األقراءة 

 
 ,Ada: Baker Academic, , Testament OldEncountering the Bill T. Arnold and Bryan E. Beyer)مقتبس من   234

2015), 319. 
 

 2: 19الویین   235
 1: 25أمثال   236
 ,InterVarsity Press, (Downers Grove: . How to Read ProverbsTremper Longman IIIھذا القسم مقتبَس من   237

2002). 
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 ھذین الطریقین.  بین سفر األمثال یقارن . "ھل یشیر ھذا المثل إلى الحكمة أم إلى الحماقة؟" 1

 . "ماذا یضیف النصف الثاني من المثل إلى النصف األول؟" 2

، أم  المقدَّس   الكتاب   إعالن إلھي فيد من  مَ ستَ . "ما ھو مصدر الحكمة في ھذا المثل؟" ھل الحق مُ 3
 ؟ الحقائق مراقبة العالم، أم مزیج من ھذه من التقلید القدیم، أممن الخبرة الشخصیة، أم من 

 ینطبق في كل الظروف.  ا المثل لیس وعدً ف؟" حالتي. "كیف ینطبق ھذا المثل على 4

األمثال تتعلق بالموضوع الذي أدرسھ؟" ابحث عن أمثال متعددة   سفر . "ھل ھناك آیات أخرى في 5
 ك. تنطبق على حالت

 الكتاب المقدس الموضوع الذي أدرسھ؟"  من أخرى . "ھل تتناول أسفار 6

 ح المثل الذي أدرسھ؟" . "ھل ھناك شخصیة كتابیة توّضِ 7

 تفسیر سفر األمثال: مثال 

 ). 2: 11"تَأْتِي اْلِكْبِریَاُء فَیَأْتِي اْلَھَواُن، َوَمَع اْلُمتََواِضِعیَن ِحْكَمةٌ." (أمثال 

 التواضع یقود إلى الحكمة. و ھوان؛اتجاھین: الكبریاء یؤدي إلى ال  إلى 2:  11أمثال   یُشیر .1

یُ 2 المثل  .  من  األول  النصف  ال   نتیجةظھر  الثاني  ویُظھر  .  ھوانالكبریاء:  التواضع:   نتیجةالنصف 
 الحكمة.

الكتابیمكن رؤیة  .  3 تعالیم  الحقیقة في  القدیمو،  المقدَّس   ھذه  التقلید  حیاة    مالحظةومن خالل    ،في 
 م ھذا الدرس من التجربة.تعلَّ أن نالمتكبرین. من المؤلم 

 على الفور، فإن ھذا المثل سیتحقق في حیاة المتكبرین.  مع أن ھوانھم قد ال یُرى.  4

من األمثال األخرى التي تتحدث عن الكبریاء  و. كلھ األمثال سفرفي رئیسّي . الكبریاء ھو موضوع 5
 . 23  :29؛  12  :18؛  18، 5:  16؛  10  :13

:  2ء  شعیاوإ ؛  6:  138و   4:  10  مزمورالكبریاء في آیات أخرى كثیرة، بما في ذلك    یأتي ِذكر .  6
 . 6:  4یعقوب و؛ 4:  13كورنثوس 1و؛ 11

 على بركة هللا للملك داود مثاًال   وتمثِّل.  2:  11 مأساویًا لحقیقة أمثال  سقوط الملك شاول مثاًال   یمثِّل.  7
  ھذه اآلیة.الجزء األخیر من 
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 سفر األمثال یتحدَّث الیوم 

الكتاب المقدس أن ھذا ممكن.    شیر الحكمة؟ ی  بینما تنقصھ باًرا    المؤمن بالمسیح   ھل یمكن أن یكون 
حماقتھ حیاة   ھت كلفَّ ولكن  ،  السماء  إلى   وصل یكون لوط قد    ربَّما  238ا.لكنھ لم یكن حكیمً   ؛ ا كان لوط بارً 

 . األلمعائلتھ، ودمرت تأثیره على اآلخرین، وجلبت لھ حیاة من 

  وتفشل   فتنقسم الكنائس؛ بحكمة.    لم یتصرفوا ھم  ألن  بالمسیح  ینؤمنشھادة المتفشل  في كثیر من األحیان،  
و  بسبب    یتركالزیجات،  إیمانھم  الحمقاء  فاألالشباب  الكنیسة.  ل عال  الشخصي،  وقادة  المستوى  على 

 الحكمة.  عدمالشخصیة بسبب  ، والمتاعبوالصعوبات المالیة  عائلیة،قم المشاكل ال تتفا

العالقة بین التقوى الداخلیة   السفرح وّضِ وی الحیاة الحكیمة.  إلىیمكن لسفر األمثال أن یرشد المؤمنین 
 سیح. بالمؤمن بارك فیھا العالم بحیاة المیتساعدنا على العیش بطریقة وی  239والعالم من حولنا.

 نظرة أعمق إلى كلمة "أحمق" 

في    تشمل "أحمق"  نوًعا  سفر  كلمة  كل مصطلح  مختلفة. یصف  أربعة مصطلحات عبریة  األمثال 
 .لكل نوعٍ منھامختلفًا من الحماقة. لذا، یجب أن تختلف استجابتنا 

 المصطلحات العبریة لكلمة "أحمق" 

 الجاھل 

وساذج.    منظَّمَّ غیر    جاھل ھو شخص ال و  240"جاھًال أو غبی�ا."  الصغیر  یُدعىاألمثال، كثیًرا ما  سفرفي  
  ألنھ غیر قادرونظًرا  غیر مسؤول وغیر ناضج.    فھو.  یجتمع مع الحمقىحمقاء وأحیانًا    أموریفعل  
 242.ل بسھولةأن یض یمكن 241قراراتھ، المخاطر المترتبة على  إدراكعلى 

بین   في    الجاھلالفرق  یتلخص  للتعلَّ   صفةواألحمق  القابلیة  "واحدة:  الحمقى  اْلِحْكَمةَ م.  یَْحتَِقُروَن 
 نحو الحكمة.جاھل ال   وجیھاألمثال ھو تمن سفر  ھدف ال سیستمعون.  جھالءولكن ال  243"َواألََدَب.

   األحمق

وغیر    ، روصب  غیرو  ،"أحمق". تشیر الكلمة األولى إلى شخص عنید نترجماتُ ھناك كلمتان عبریتان 
ر الحكمة،  قدِّ ألنھ ال یُ و  245.تمادى في حماقتھوی   244"علم ال  بغضراغب في البحث عن الحكمة. إنھ "ی

 246الحكمة. قتناء فإن األحمق لن یكرس نفسھ ال

 
 8-7: 2بطرس 2  238

239 G.R. French. “Proverbs is based on the interface between inner godliness and the world around us.” 
 4: 1أمثال   240
 " .یَْعبُُروَن فَیُعَاقَبُونَ لذَِّكيُّ یُْبِصُر الشَّرَّ فَیَتََواَرى. األَْغبِیَاُء "ا   241

 

 . لم یبحث ھذا الغالم عن اإلغراء؛ اإلغراء بََحَث عنھ27-6: 7انظر أمثال   242
 7: 1أمثال   243
 22: 1أمثال   244
 11: 26أمثال   245
 16: 17أمثال   246
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فاسد   األحمق  ھذا  أقوى.  األحمق  التي تصف  الثانیة  ی   ؛ أخالقیاالكلمة  الرب.فھو  مخافة   247رفض 
 248"ثم.اإلتھزئ ب"یسو

  أما .  عدیم الذكاءالشعبیة، األحمق ھو الشخص    حادیث. في األاولیس فكری�  أصل الحماقة أخالقيّ إن  
 ھو الشخص الذي یرفض مخافة الرب.  ، األحمقفي الكتاب المقدس 

 

 المستھزئ

مالمستھزئ أو الاألمثال ھو سفر  في حماقةأخطر أنواع ال  م ھذا المصطلح سبع ستخدَ یُ و. ساخر المتھّكِ
المستھزئ ال یرفض الحكمة    سفر  عشرة مرة في ه أن یقود اآلخرین إلى  ، بل یسرُّ فحسباألمثال. 

یوالحماقة.   من  ال   249وبِّخھیكره  ذھب.  نزاع ویثیر  المستھزئ  250أینما  على  ن  أل و   شدید؛  الحكم 
 251ترفض الحكمة المستھزئ.، المستھزئ قد رفض الحكمة

 عالج الحماقة 

الحماقة:    اعالجً لكي نجد   نفھم سبب  أن  یجب  األیللحماقة،  في   وأن یثقفي هللا    یثق  أال   حمقختار 
ن جنبًا إلى جنب. یمكننا أن ا ن الخیار ا ع ھذوضَ ، یُ ةرئیسیال   أحد النصوصفي    252.الشخصیة  حكمتھ

الثقة في الرب تقود   253على فھمنا؛ ال یمكننا أن نفعل كلیھما.  أن نعتمدنثق في الرب من كل قلوبنا أو  
 الثقة في أنفسنا تؤدي إلى الحماقة.  ؛إلى الحكمة

الرب.  األحمق  ا، عالج إذً  الحماقة    إن   ھو مخافة  وعالج الحماقة ھو عالج    ھو سبب روحّي؛سبب 
ل بعیًدا عن   ھ الذيھي قلب  حمقمشكلة األفا.  یضً  أ روحيّ  یجب على    األحمق، . ولكي نساعد  هللا  یتحوَّ
المعلم  ین،الوالد القلب. ال یمكننا إصالح األحمق  ،أو  التعامل مع  الراعي   یجب أن یغیر هللاُ ل  ب  ؛أو 

 ھ. قلبَ 

 خلفیة سفر الجامعة 

 كاتب السفر وتاریخ الكتابة 

العبارة االفتتاحیة إلى    ، تشیرھو كاتب السفرسلیمان    یذكر بشكل مباشر أنالجامعة ال  سفر  أن    مع
وإنجازاتھ مع ما   الكاتب  غنىیتناسب وصف  و "  .الَُم اْلَجاِمعَِة اْبِن َداُوَد اْلَمِلِك فِي أُوُرَشِلیمَ كَ سلیمان: "

عودتھ من ارتداده.    خاللربما  و  قرب نھایة حیاة سلیمان،  سفر الجامعة    ُكتِبَ نعرفھ عن سلیمان. ربما  
 .ق.م 935في الفترة نحو  السفر ھذا یضع و

 
 15: 12؛ 29، 7: 1أمثال   247
 9: 14أمثال   248
 8: 9أمثال   249
 10: 22أمثال   250
 34: 3أمثال   251
 15: 12؛ 25-22: 1ال أمث  252
 7-5: 3أمثال   253
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 تعلیم الحكمة 

. الیوم، نتوقع  ة قبل محاولة اكتشاف موضوع سفر الجامعة، من المفید فھم طبیعة تعلیم الحكمة العبری
 القدماء  ن والعبری  المعّلِمون  كانأسئلة الطالب.  عن  م إجابات واضحة  من المعلم إلقاء محاضرات تقدِّ 

ب من الطالب  التي تتطلَّ   حاالتال   نصفویسئلة واأل  نطرحوكانوا ی.  علیم في الت  اا مختلفً أسلوبً   یستخدمون
  مبدأً   أن یجد الطالباألوصاف    مجموعةب  ، تتطلَّ 30أمثال  في  أن یجد إجابات. في األقوال العددیة  

 254لعثور على اإلجابات.للیست إعطاء اإلجابات، بل توجیھ الطالب  مسؤولیة المعلمف. امشتركً 

من ثالث نقاط عن   ھا ھو موجز":  هللا ألیوب ھذا النوع من التعلیم. ال یقول هللا ألیوب  جوابیستخدم  
األسئلة ھي مؤشرات  فمن األسئلة التي تكشف عن طبیعتھ ألیوب.    مجموعةهللا    طرحی  بلطبیعتي."  

 .لحقھ أیوب إلى اتوجِّ 

التسفر  یستخدم   أسلوب  یواجھھا  فھو  .  ھ نفسعلیم  الجامعة  أن  یجب  التي  الحیاة  توترات  یكشف عن 
إجابات، یطرحبدالً والشخص الحكیم.   ى  الجامعة األسئلة ویثیر المشاكل. ثم یتحدَّ   سفر    من إعطاء 

الصعوبات في سفر  صعوبات الحیاة. مثل أسئلة هللا ألیوب، تھدف  عن  القارئ للعثور على إجابات  
 الجامعة إلى قیادة القارئ إلى الحكمة. 

 رسالة سفر الجامعة 

  أن السفر  المفسرین"، یرى العدید من باطل" كلمة تكرار بسببوالجامعة.    سفر طالما نوقشت رسالةل 
 الیائس في الكتاب المقدس؟"  سفر ھذا ال یوجد  "لماذا  :  سأل العدید من القراءوی.  یائًسا  ویكاد یكونسلبي،  

ثمة موضوعان  ھ عن الحكمة.  الجامعة كبحث موجَّ سفر  في رؤیة    یساعدنا  فھم أسلوب التعلیم العبري  إن
 من ھذا البحث عن الحكمة.  ا جزءً  یمثالن

 الموضوع األول: الباطل

الجامعة   سفر  في  متكررة  فكرة  باطل   أن  ھيوھناك  الیائسةف.  ة الحیاة  بالعبارة  السفر  اِطُل  بَ ":  یبدأ 
 .بطوال السفر  باطل كلمة ر تكرَّ وت 255."األَبَاِطیِل، قَاَل اْلَجاِمعَةُ: بَاِطُل األَبَاِطیِل، اْلُكلُّ بَاِطلٌ 

"اِإلْنَساُن أَْشبَھَ نَْفَخةً.    قصیرة:الحیاة    أن   4:  144  مزمور. یُظھر  ت مؤقَّ   ء شي  تشیر كلمة باطل إلى
 .، والغنى، وحتى الحیاة نفسھا ھي أمور مؤقتةمتعةال   أن الجامعة  ویخبرنا سفر  أَیَّاُمھُ ِمثُْل ِظّل َعابٍِر."  

. "یُوَجُد بَاِطٌل یُْجَرى َعلَى األَْرِض: أَْن یُوَجَد  و الظلم أالعبث  إلى  كلمة باطل في بعض األحیان  شیر  ت
یقُوَن یُ  یِقیَن. فَقُْلُت: ِإنَّ ھذَا أَْیضً ِصّدِ ّدِ ا  ِصیبُُھْم ِمثَْل َعَمِل األَْشَراِر، َویُوَجُد أَْشَراٌر یُِصیبُُھْم ِمثَْل َعَمِل الّصِ

 256"بَاِطٌل.

 
 .MI: (. Discovering the Way of WisdomCurtis, Edward M. and John J. Brugalettaلدراسة ھذا الموضوع اقرأ    254

Kregel Academic, 2004). 
 

 2: 1الجامعة   255
 14: 8الجامعة   256
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  ة؛ وجدھا باطل ف  متعةالمعنى في ال   بحث عنالجامعة ی  سفر  . كان كاتب معنى بال  أحیانًا    باطل   تعني كلمة
 257.دائم معنى الیس لھ

التفضیل. "قدس األقداس"    صیغة  إلى   "x of x"التعبیر "شيء األشیاء"  شیر  یفي األدب العبري،  
أكثر  " إلى  باطیلاأل  باطل تشیر عبارة "وكلھا.    األناشیدأفضل    و"نشید األنشاد" ھو  ،ھو أقدس مكان

ھذا  و.  باطلة ." الحیاة نفسھا  باطل   الكل؟ "باطلوما ھو أكثر شيء  الباطلة التي ال معنى لھا.  األشیاء  
 .ھذه الفكرة فيیدل على الیأس المطلق 

 

 الموضوع الثاني: الفرح 

سفر    یشمل،  باطلةلجامعة. في حین أن إنجازات اإلنسان  سفر ا" لیس ھو الرسالة الوحیدة لباطل"ال 
، وھو  بطوال السفر الثاني الذي یظھر   الموضوع في  ونرى ذلك الجامعة أیًضا صوًرا إیجابیة للحیاة. 

 موضوع "الفرح". 

ِلِإلْنَساِن َخْیٌر    : "لَْیسَ إلى أنھ   الكاتب  خلُصصحاحین األول والثاني، یفي األ  األمور الباطلةبعد صورة  
تتكرر الرسالة  و 258یَِد هللاِ."  ِمْن أَْن یَأُْكَل َویَْشَرَب َویُِرَي نَْفَسھُ َخْیًرا فِي تَعَبِِھ. َرأَْیُت ھذَا أَْیًضا أَنَّھُ ِمنْ 

 259في سفر الجامعة. رسالة أساسیة . إن رسالة الفرح  سفر ال  بطوال بأن الحیاة ھي ھبة هللا 

 موضوع سفر الجامعة: البحث عن معنى الحیاة

في   یتكرر تا عبار زوج آخر من ال ، ھناك  لكنوالفرح، متناقضان. و باطل ، ال موضوعینقد یبدو أن ال 
"الحیاة تحت  و"  .. یشیر سفر الجامعة تسع وعشرین مرة إلى "الحیاة تحت الشمس السفر جمیع أنحاء  

التي تُرى من منظور أرضيّ  الحیاة  "ال وفقط.    الشمس" ھي  بـ  الشمس"  "الحیاة تحت    " باطلتقترن 
 . بصورة متكررة

غالبًا ما یقترن ھذا  و"  .د هللالجامعة خمس مرات إلى "عطیة هللا" أو الحیاة الممنوحة "من ی  سفر   شیری
 " متعة."الفرح" أو "ال ـ ب

إلى   معًا  العبارات  ھذه  ی.  السفر د  یوحِّ   الذي  موضوعال تشیر  األمثال،  سفر  الجامعة   سفر  قدمومثل 
  الباطل  ماھ  نالجامعة، الخیارا   سفر   في والحكمة أو الحماقة.   ماھ  ن األمثال، الخیارا سفر في    . طریقین

  ّيِ الحیاة التي یُنظر إلیھا من منظور أرضإن  (الحیاة تحت الشمس) أو الفرح (الحیاة كھبة من هللا).  
 هللا ھي فرح.  مخافةالحیاة التي نعیشھا في و فقط ال معنى لھا وباطلة. 

 

 
 12-1: 2الجامعة   257
 24: 2الجامعة   258
  :5؛  22، 12 : 3؛ 26-24: 2جامعة الللفرح في  ح تحث علىنصائ ھناك. باطلالفرح لیست استثناًء لمرة واحدة لموضوع الإن رسالة   259
 . 10-9: 11؛ 9-7: 9؛ 15 :8؛ 18
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 تباین النظرة إلى الحیاة في سفر الجامعة  

 الفرح  الحیاة "كعطیة من هللا"

الشمس" الحیاة "تحت   الباطل  

، الَّتِي بِالََھا الَ یُْدِرُك اِإلْنَساُن  (اإلنسان)  : "َجعََل األَبَِدیَّةَ فِي قَْلبِِھمِ أن هللا  الجامعة ھي  في سفر  حكمةال 
فرح الحقیقي.  البو  بدیةلقد أعطى هللا اإلنسان وعیًا باأل   260اْلعََمَل الَِّذي یَْعَملُھُ هللاُ ِمَن اْلبَِدایَِة ِإلَى النَِّھایَِة."

مخافة  وفي  في العالقة مع هللا،    إال  ال یوجد الفرح الحقیقي  ف.  الذاتیة جھودنا  بلن نجد ھذا الفرح     لكنَّنا
 هللا.

") والخاتمة ("اتَِّق هللاَ َواْحفَْظ َوَصایَاهُ، ألَنَّ  باطل األباطیلفي المقدمة ("  الطریقینیتلخص موضوع  
یشیر إلى الفرح    الذي  حكمةال   سفرإنھ    ؛ یأس سفًرا یدعو لل سفر الجامعة لیس  إن  ھذَا ھَُو اِإلْنَساُن ُكلُّھُ.")  

 الحقیقي. 

 سفر الجامعة في العھد الجدید 

الحیاة بعیًدا عن هللا في تحذیرات یسوع من    فشلالجامعة في العھد الجدید. یظھر  سفر  تتكرر رسالة  
الغنى  األشیاء  و  261.السعي وراء  كل  بأن  یسوع  یعد  نفسھ،  الوقت  للذین   ستُزادللحیاة    الالزمةفي 

نحیاھا الحیاة التي  أما    ة؛باطل   یةمور األرضمن أجل األالحیاة التي نحیاھا  إن    262.أوالً   ملكوتھ  یطلبون
 عطیة من هللا تجلب الفرح الحقیقي. ك

 نشید األنشاد

 العنوان

أو نشید    السفر یُدعى ھذا   األنشاد  لسلیمان  األنشاد: "نشید  سلیمانإما نشید  "نشید   واسم   263".الذي 
  السفر" ھذا  سلیمانعنوان "نشید  ال . یربط  األناشیداألفضل بین جمیع    وھ  النشید  ا " یعني أن ھذاألنشاد

 بالملك سلیمان. 

 تفسیر سفر نشید األنشاد

ان لقراءة ھذا یرئیس  نھجان؟" ھناك  السفراألناشید ھو "كیف نفسر ھذا    نشید  یدور حولأكبر سؤال  
 . الشعريّ النھج  و   المجازيّ  النھج : السفر

 

 
 11: 3الجامعة   260
 على سبیل المثال  21-16: 12لوقا   261
 33: 6متى   262
 1: 1نشید األنشاد   263
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 النھج المجازي 

للحب الرومانسي جزًءا من الكتاب المقدس. لھذا    خصَّصالم  لماذا یعتبر السفر كثیًرا ما یتساءل القراء  
طویل   تقلید  ھناك  مجازيّ سفر  تفسیر  من  السبب،  بشكل  األنشاد  الملقد  .  نشید  روكتب  من فّسِ ن 

العشرین   القرن  تایلور في  إلى ھدسون  الثالث  القرن    نشید   لسفرمجازیة    تفسیراتأوریجانوس في 
 . األنشاد

القراء    كانلمحبة هللا لشعبھ.   یر صوھو ت  لشعر ا  أن ھذا األنشاد   نشیدتفسیر سفر المجازي ل  نھجال   یرى
صورة  ویرى المفسرون المسیحیون أنھ    ؛ صورة لمحبة هللا إلسرائیل  ھو  یرون أن ھذا السفر   الیھود

 محبة هللا للكنیسة. ل 

إلى تفسیر  نشید األنشاد نفسھ  سفر    ال یشیر ،  أولئك الذین یرفضون النھج المجازي یقدمون حجتین. أوالً 
تقرأ  و.  مجازيّ  واضح. عندما  معنى  إلى  المجازي  النھج  یفتقر  ما  غالبًا  نشید    سفر  تفسیراتثانیًا، 

أن كل المفسرین   واحدٍ   األنشاد، یتضح  ب  من  الشعریة  الصور  أن یترك  ةمختلفطریقة  یفسر  . یمكن 
 الخاص على كلمة هللا.  حكمھالتفسیر المجازي لكل قارئ 

 الشعريّ التفسیر 

سواء كان  264.بشريحب ال لل صورة ھو  السفرھذا  أننشید األنشاد   لتفسیر سفر الشعريّ   النھج یرى
 یرى ھذا بنیة سردیّة،    ة ج بالزواج أو مجموعة من قصائد الحب دون أییُنظر إلیھ على أنھ دراما تتوَّ 

 مجموعة من قصائد الحب. سفر عبارة عن ال أن النھج 

تاریخ الكنیسة، كان النھج الشعري أقل شعبیة من التفسیر المجازي. في القرن العشرین،    في معظم
 265أصبح التفسیر الحرفي أكثر شیوًعا.

نشید األنشاد على أنھ صورة شعریة للحب الرومانسي. باستخدام الصور    سفر  في ھذا النھج، یُنظر إلى
و  سفر   ظھر یالریفیة،   الحبیب  األنشاد حب  إنھ صورةبتھ وحبمنشید  عن   ؛  الرجل  ال   تعبِّر  بین  حب 

الجانب العملي    31ظھر أمثال  یُ .  31ألمثال    نشید األنشاد موازٍ   أن سفر اب  رى بعض الكتَّ وی.  تھ وزوج
 . لھ  مانسيالجانب الرو نشید األنشاد سفر ظھر  یُ و ؛للزواج 

أن    ةأی   نظًرا لعدم وجود الذین    السفر إشارة في النص نفسھ تشیر إلى  ھو قصة رمزیة، فإن أولئك 
حرفی� الكتاب  تفسیر  یجب  بأنھ  یجادلون  الشعري  التفسیر  یعارضون  یدعمون  الذین  أولئك  یشكك  ا. 
  ھ من األنسب تفسیر یجادلون بأنوالتفسیر الشعري في وجود الشعر الرومانسي في الكتاب المقدس.  

 لمحبة هللا لشعبھ.  یة قصة مجازكالسفر 

 
، فإن  ا. لذاتفسیرھا حرفی�  یجب، حتى النھج الحرفي یدرك أن الشعر یستخدم استعارات ال ولكنى أیًضا التفسیر "الحرفي". سمَّ یُ یمكن أن   264

 التفسیر "الشعري" ھو مصطلح أفضل.
  ورسیودفي القرن األول وث یوسیفوسھؤالء  بین السابقین الذین شجعوا القراءة الشعریة لنشید األنشاد. ومن المفسرینھناك بعض   265
ھما رأى بعض الجوانب المجازیة في یأن كل مع، ل كل من آدم كالرك وجون كالفن التفسیرات الشعریةفضَّ وفي القرن الرابع.  صیصيالم

 النص.
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 رسالة سفر نشید األنشاد 

في الكتاب المقدس؟" قد یكون جزء من السبب على   السفر"لماذا یوجد ھذا  : ل العدید من القراء اءسیت
تُمَنح لیتمتَّع بھا    ،األقل ھو إظھار قیمة اإلنسانیة. یُظھر سفر الجامعة أن بركات الحیاة ھي ھبة من هللا

 ، یُظھر نشید األنشاد أن الحب البشري ھو ھبة من هللا یجب تقدیرھا.نفسھامن یخافھ؛ وبالطریقة 

لكن  و،  صالحة ھ. رأى بعض الفالسفة الیونانیین األوائل، مثل أفالطون، أن الروح  كل   نسانیھتم هللا باإل
: إن  ھذا الرأي  ى بعض المسیحیین وجھة نظر مماثلة. ویقول تبنَّ یفي بعض األحیان،  و.  شریر الجسد  

 َما  "َرأَى هللاُ ُكلَّ   :أن هللا بعد أن خلق اإلنسان   نایعّلم  سفر التكوینغیر أن  .  خیرالروح  و   ؛الجسد شر
فقد  ر العالم الذي صنعھ.  یقدِّ   هللا  ، ال یزال یقة أن السقوط أفسد الخل   ومع  266َعِملَھُ فَإِذَا ھَُو َحَسٌن ِجد�ا."

"ألَنَّ ُكلَّ َخِلیقَِة هللاِ َجیَِّدةٌ، َوالَ یُْرفَُض َشْيٌء ِإذَا    : أجاب بولس الذین منعوا الزواج في الكنیسة األولى
عن قیمة الحب البشري. یجب   الكتاب المقدس نشید األنشاد ھو شھادة  إن سفر    267أُِخذَ َمَع الشُّْكِر."

 حدود الزواج.  ، داخل ع بالحب الجسدي كعطیة من هللالتمتُّ 

 سفر نشید األنشاد یتحدَّث الیوم 

ا الثانیة،  خالل  العالمیة  قاد    تقدَّملحرب  الذي  األلماني  القس  بونھوفر،  مسیحیة  ال معارضة  ال دیتریش 
ك بعض رفاقھ  . شكَّ Maria von Wedemeyer  ألدولف ھتلر، للزواج من ماریا فون ویدیمیر

القومي.   أن  إن بونھوفر  لوا  وقافي قراره بالزواج في وقت یشھد مثل ھذا االضطراب  زیجب    یرّكِ
" الروحیةعلى  بونھوفر"  .االھتمامات  الزواج    أصرَّ   ولكن  أن  خاصةً أمر  على  وقت   صحیح  في 

سفر التكوین، والجامعة، ونشید األنشاد، أن خلیقة هللا الصالحة یجب    من خالل االضطرابات. لقد آمن،  
  قبولنان "إ قال  بل  هللا على أنھا "غیر روحیة".    الُمعطاة من  فراحاألیرفض بونھوفر    ماالحتفال بھا. ل 

  268ألشیاء الصالحة في العالم الذي خلقھ هللا.ل "  قبول" ھو�" 

ل الزواج على أنھ مؤسسة  عامَ عدیدة. في العالم العلماني، یُ ض الزواج الیوم للھجوم من جھات  یتعرَّ 
غیر المتزوجین  العالقات غیر المشروعة بین  و  ،وزواج المثلیین  ،عفا علیھا الزمن. إن انتشار الطالق

لكنھ لیس زواًجا    - المسیحیة   البیوتیستمر الزواج في العدید من قد كلھا أمور تقوض قدسیة الزواج.  
.  همن هللا لیتمتع بھا أوالد عطیةنشید األنشاد الحب الرومانسي كسفر لرومانسیة. یُظھر ملیئًا با مفرًحا

بینما ال یخلو الزواج من و.  من حولنا  عالمفي ال یجب أن تكون الزیجات المسیحیة نموذًجا لھذا الفرح  
وفقًا لمبادئ الكتاب المقدس یمكن التي تُعاش   یةالزوج الحیاة  ن أن وظھر المسیحی التحدیات، یجب أن یُ 

ب ھو شھادة قویة لعالمنا.  حِ الزواج المسیحي المُ إن  مدى الحیاة لكال الزوجین.  یدوم  فرًحا    تحمل أن  
  نشید األناشید.  اإلرث الذي تركھ سفرھذا جزء من و

 
 31: 1تكوین   266
 4: 4تیموثاوس 1  267

268 Eric Metaxas, Bonhoeffer, (Nashville: Thomas Nelson, 2011), 468 
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 مھام الدرس الثامن 

 عبِّر عن فھمك لھذا الدرس بإجراء المھام التالیة: 

 من المھام التالیة:  مھمة واحدة) اختر 1( 

 الخیار األول: مھمة جماعیة

عیِّن موضوًعا لكل فرد من أفراد مجموعتك (المال، الكالم، الزواج، إلخ). بینما تقرأ سفر األمثال،  
م عرًضا قصیًرا للمجموعة  اذكر اآلیات التي تتحدَّث عن الموضوع المخصَّص لك. وفي النھایة، قّدِ

 "تعالیم سفر األمثال عن..." بعنوان 

 الخیار الثاني: مھمة فردیة 

اختر موضوًعا مثل المال، أو الكالم، أو الزواج، إلخ. بینما تقرأ في سفر األمثال، اذكر اآلیات التي  
مقاًال من صفحة واحدة ( اكتب  لك.  كلمة) بعنوان "تعالیم   450تتحدَّث عن الموضوع المخصَّص 

 سفر األمثال عن..." 

 اختبار ھذا الدرس. سیشمل االختبار النصوص الكتابیة المخصَّصة للحفظ.   قم بإجراء) 2( 

 اختبار الدرس الثامن 

ن ) 1(   ا لجون كالفن ؟وفقً  الحكمة الحقیقیة ممَّ تتكوَّ

 في ھذا الدرس.  كما جاءت) اذكر اثنتین من الخصائص األربع للمثل 2(

 )؟9-1(أمثال  1المجموعة ) ما ھو أكثر أنواع األمثال شیوًعا في 3(

 األمثال.   سفر الواردة في ھذا الدرس لتفسیر   ةمن األسئلة السبعأسئلة أربعة اذكر  )4(

 األمثال؟   سفر " فيحمق" و "األجاھل) ما ھو الفرق األساسي بین "ال5(

 الجامعة؟ سفر ) ما ھو الموضوع الرئیسي ل6(

 سفر الجامعة؟ یتتبعھمااللذان  الموضوعان) ما ھما 7(

 نشید األنشاد؟ سفر  لتفسیر الشائعتان  الطریقتان  ھما ) ما 8(

 من ذاكرتك. 14-13: 12وجامعة  7: 1) اكتب أمثال 9(

  



119 
 

  



120 
 

 الدرس التاسع 
 سفر إشعیاء: اإلنجیل الخامس

 أھداف الدرس

 في نھایة ھذا الدرس یجب على الطالب أن: 

 واإلطار التاریخي لھ. یعرف التاریخ الُمحتَمل لسفر إشعیاء  )1(
 یتمكَّن من تحدید الموضوعات واألغراض الرئیسیة في سفر إشعیاء.  )2(
ة في الكتاب المقدس.  )3( ف على طبیعة النبوَّ  التعرُّ
 تقدیر الوعود المسیانیة في سفر إشعیاء.  )4(
 فھم الحجج التي تؤید وجود كاتب واحد لسفر إشعیاء )5(
 الیوم. الربط بین رسالة سفر إشعیاء واحتیاجات العالم  )6(

 التحضیر لھذا الدرس 

 اقرأ سفر إشعیاء 

 . 7-6: 9احفظ إشعیاء 

 مقدمة إلى األسفار النبویَّة 

كیف كانت خدمة أنبیاء العھد القدیم؟ إلى أي مدى كانت رسالتھم واضحة بالنسبة للمستمعین إلیھم،    ◄
 وإلى أي مدى كانت مستترة حتى المستقبل؟ 

األنبیاء   األسفار تشمل   القدیم  العھد  في   وكذلكل)  آودانی  ،وحزقیال   ،وإرمیا  ، (إشعیاء  الكبار  النبویة 
الصغار (ھوشع،  األنبیاء  عشر  ناحوم،  ومیخا،  ویونان،  وعوبدیا،  وعاموس،  ویوئیل،  و  االثني 

، من المفید دراسة دور  على حدة  كل سفرزكریا، ومالخي). قبل دراسة  وي،  حجَّ وصفنیا،  و حبقوق،  و
 النبي في إسرائیل في العھد القدیم.

  یترك ولم  م. .ق 450 إلى . م .ق 800من حوالي  "ات"الكتاب أنبیاء األنبیاء "الكالسیكیون" أو  خدم
  الستة عشر الكتابات    أنبیاء  ویمكن أن نتذكَّر.  خدمتھم مكتوبًا لمثل إیلیا وألیشع سجًال األنبیاء األوائل  

 ھم.ءأسما  من خالل األسفار التي تحمل

في   النبّي  دور  األلقاب  ھذه  تبیِّن  النبي.  إلى  لإلشارة  كلمات  ثالث  العبري  المقدَّس  الكتاب  یستخدم 
من جذر یعني "رؤیة" وتخبرنا ھاتان الكلمتان أن    )ro’ehو  hozehلمتین (إسرائیل. تأتي أول ك

الثالثة ( والكلمة  أمور هللا.  یرى  الذي  الشخص  أنھ  أي  "رائیًا"  كان  "المدعو." nabiالنبي  تعني   (
 . وتشیر إلى الشخص الذي دعاه هللا لیحمل رسالة هللا إلى اآلخرین
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 لألنبیاء: تُظھر األسفار النبویة عدَّة خصائص 

مرة،    350أكثر من    رسالة هللا.بل كانوا یحملون  ؛  الشخصیة  لم یتكلم األنبیاء برسالتھم   .1
 كلمة هللا إلى شعب هللا. یحملوا ُدِعَي األنبیاء ل فقد "  .األسفار النبویة عبارة "ھكذا قال الرب تذكر

األنبیاء، یجب    أسفار   لشعبھم. عندما نقرأ رسالتھم أوالً   كانت. رسالة هللا إلى جیلھم ب األنبیاء  تكلَّم  .2
ل "كیف فھم  :  أن نسأل األول رسالة النبي    المستمع؟" إن معرفة كیف فھم  ة النبيّ رسال   المستمع األوَّ

 یساعدنا على فھم رسالتھ الیوم بشكل أفضل. 

إشعیاء األولى    سفر  تشبھ كلمات"  .كان األنبیاء "رائیناألنبیاء رسالة هللا إلى األجیال القادمة.    نقل.  3
الخاص،    اإللھي  من خالل الرؤى واإلعالنف  269".األنبیاء: "ُرْؤیَا إَِشْعیَاَء ْبِن آُموصَ   أسفار  من  كثیًرا 

 . مستقبليّ ال  واالسترداد  ،ةمستقبلیَّ ال دینونة ال رأى األنبیاء  فقد .یةنبیائھ عن حقائق مستقبل ألكشف هللا 

األسفار   ندرس  تظھر بینما  ثالثة موضوعات  ة  ثمَّ كثیًرا.  تتكرر  معیَّنة  النبویَّة، سنرى موضوعات 
 طوال ھذه األسفار: 

 األمانة للعھد 

إسرائیل    بنو  مراًرا أن إسرائیل دُعیت لتكون شعب هللا المختار. في سیناء، قطع   سامعیھم   ر األنبیاءذكِّ 
د  كان ھذا العھد أكثر من  وعھدًا مع هللا.   ب قداسة شخصیة أمام هللا وعدالة تطلَّ فقد    وذبائح؛طقوس  مجرَّ

 لعھد. ا واجھ أنبیاء مثل میخا وعاموس إسرائیل بفشل األمة في طاعة وتجاه اآلخرین. 

 یوم الرب 

 :یوم الرب بثالث طرق عبارة  أشار األنبیاء إلى "یوم الرب" أكثر من عشرین مرة. یستخدم األنبیاء

 غیر المؤمنین. ل یوم الرب یوم دینونة سیكون  •
 تطھیر شعب هللا. ل ایوم الرب وقتً سیكون  •
 . مناءألل سیكون یوم الرب وقت خالص   •

 مجيء المسیَّا  

  فية نبوَّ  300. وجد علماء الكتاب المقدس ما یصل إلى امن الرسائل المھمة لألنبیاء الوعد بالمسیَّ
  . ا العھد القدیم تشیر إلى مجيء المسیَّ

 
 1: 1إشعیاء   269
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 خلفیة سفر إشعیاء

 لمحة عن سفر إشعیاء 

 الكاتب  إشعیاء

 الجمھور مملكة یھوذا 

   تاریخ الكتابة ق.م. 680- 740

 موضوع السفر اإلنجیل الخامس

فر  تحذیر یھوذا من الدینونة اآلتیة   الغرض من  الّسِ

 وعد یھوذا بالخالص اآلتي 

 اإلنجیل في سفر إشعیاء  المسیَّا من عذراء. سیولد  

 سیخدم المسیَّا األمم. 

 سیموت لیفدي الخطاة. 

من خالل المسیَّا، سیُفتَح ملكوت هللا  
 لشعوب من كل األمم.

 السیاق التاریخي 

عني اسم  ومخدم إشعیاء، ابن آموص، في البالط الملكي في یھوذا في أواخر القرن الثامن قبل المیالد.  
رئیسي لخدمة إشعیاء، أال وھو خالص الموضوع  على ال   دل " وھو االسم الذي ی.صخّلِ یإشعیاء "الرب  

 شعب هللا.

الْ  یَّا  ُعّزِ َوفَاةِ  َسنَِة  "فِي  النبویة  للخدمة  إشعیاء  دعوة  ذكر  270".َمِلكِ جاءت  عام   وقد  وفاة سنحاریب 
 . م .ق 680-740سفر إشعیاء إلى حوالي تاریخ كتابة  رِجعیُ وھذا  271.م .ق 681

ى قتل إشعیاء ن منسَّ إ یقول التقلید الیھودي  وى.  ومنسَّ   ، اوحزقیَّ  ، وآحاز   ، حكم یوثام  خالل خدم إشعیاء  
 نصفین. إلى نشره ب

لخدمة   األولى  السنوات  وسَّ خالل  تغلث  إشعیاء،    Tiglath-Pileser IIIالثالث    فالسرع 
إلى   االنضمام  آحاز رفض  یھوذا ألن  الشمالیة،  المملكة  ملك  فقح،  ھاجم  اآلشوریة.  اإلمبراطوریة 

 
 ق.م.  740. مات عزیَّا الملك حوالي 1: 6إشعیاء  270
 38: 37إشعیاء   271
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إشارة  تحمل  رسالة إشعیاء    كانت شور.  آلآحاز    لجأاعتراضات إشعیاء،    ورغمتحالف ضد آشور.  ال 
 272المسیح.ة عن میالد للمستقبل القریب ونبوَّ 

تمرَّ  آحاز،  مع مصر.  بعد موت  تحالف  في  ودخل  آشور  ابنھ حزقیا على  ھاجم رد� ود  ذلك،   ا على 
عام    ر،آشو  ملك  ،سنحاریب جزیة  و.  م  . ق  701یھوذا  دفع  على  وأجبر  البدایة  في  حزقیا  ھُزم 

هللا الجیش  صالة حزقیا، ھاجم مالك  ل  واستجابةً د حزقیا على سنحاریب.  فیما بعد تمرَّ و  273ألشور.
كانت الفترة المتبقیة من حكم حزقیا  ووطرد اآلشوریین من یھوذا.   ،ألف رجل  180اآلشوري، وقتل  

 274وقت سالم.

فر  الغرض من الّسِ

أم   ھاإسرائیل في ارتدادمملكة  ا. ھل ستتبع  یھوذا اختبارً مملكة  ، واجھت  یةمملكة الشمال ال مع سقوط  
الخالص إذا عادت إلى  بوعد  ال ع یھوذا بشجَّ ور إشعیاء من دینونة خطیة یھوذا.  �؟ حذَّ   أمینةستكون  

 العھد.

 نظرة عامة على سفر إشعیاء 

صحاحات التسعة والثالثون  " تُظھر األ.رإشعیاء على أنھ "كتاب مقدس مصغَّ سفر    یُنظر أحیانًا إلى
عدل  القدیم)  العھد  من  والثالثین  التسعة  لألسفار  (المقابلة  في    األولى  واألمم    على   حكمال هللا  یھوذا 

ي الفصول السبعة والعشرون تعزِّ وال یمكنھ التغاضي عن الخطیة.  و،  سالمجاورة. ألن هللا إلھ قدو
 ا. األخیرة (المقابلة لألسفار السبعة والعشرین من العھد الجدید) یھوذا بالوعد بمجيء المسیَّ

وإمبراطوریتین عظیمتین (آشور وبابل)،    من الصعب تلخیص كتاب یغطي ستین سنة، وأربعة ملوك،
المستقبل في   السنین في  أ تقرأ    عندمافقرات.  بضع  ویتنبأ بأحداث مئات  سیرشدك ھذا    ، ءشعیاسفر 

 اتباعھا. التي یجب ھامة  ال فكار  إلى بعض األ وعاتالموض ملخَّص شیرالسفر. وی خالل  خطَّطالم

 مخطط سفر إشعیاء

ات عن الدینونة (إشعیاء 1(   )35-1) نبوَّ

د على الدینونة  •  تؤّكِ

 الشعب المتمّرد في زمن إشعیاء ساسفي األ تخاطب  •

 مملكة إسرائیل الشمالیة ل آشور  ھزیمةر من حذِّ ت •

 
، أخبر إشعیاء آحاز أنھ قبل .مق 735. في عام أیًضا  المستقبلتخاطب رسالة النبي معاصریھ و تخاطبكیف  ۱۷-۱۰: ۷ر إشعیاء یُظھِ   272

 732سقوط سوریا عام ب وقد تحقَّق ھذا جزئی�ا مملكة الشمالیة). ر سوریا وأفرایم (الدمِّ لمولود في ذلك الیوم سن االختیار، ستُ أن یبلغ االبن ا
-20: 1  متَّىعذراء في والدة یسوع المسیح ( من ق اإلتمام النھائي لـ "عمانوئیل" المولود تحقَّ و.  ق.م  722وسقوط المملكة الشمالیة عام  .م. ق

23 .( 
 16-14: 18ملوك 2  273
 37أشعیاء   274
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، وموآب،  لسطین، بما في ذلك إسرائیل، وآشور، وبابل، وفاألممرسائل دینونة على العدید من   •
 وم، ویھوذا، وصورودمشق، وكوش، ومصر، وأد

 ).35(إشعیاء  األمناء خالص   •

•  

 )39-36) فاصل تاریخي (إشعیاء 2( 

  )37-36هللا (إشعیاء  وإنقاذتھدید سنحاریب   •
.  .مق  701عام    في وتحدث  .  35–1إشعیاء    في   على آشور   سنحاریب التركیزَ   نھي قصةُ تُ 
 ر أن اإلیمان با� یجلب بركة هللا. ظھِ تو

 )38(إشعیاء  معجزيّ ه ال ؤمرض حزقیا وشفا •
 )39زیارة حزقیا الحمقاء لمرودخ بالدان من بابل (إشعیاء  •

تقود  .  ٦٦-٤۰إشعیاء    بابل في  على   . التركیزَ .مق  ۷۱۱زیارة مرودخ بالدان عام  ة  بدأ قصت
 275خطایا یھوذا الى السبي البابلي.

 ).66- 40(إشعیاء   المعزیة  ةات المسیانیَّ نبوَّ ال )  3( 

د •  والوعد االستردادعلى  تؤّكِ
 جمیع األجیال  في األتقیاء تخاطب •
 )48-40التعزیة والخالص لیھوذا (إشعیاء  •
 )55-49الفداء (إشعیاء   منحالعبد القادم سی •
 )  66-56سیُردُّ هللا جمیع األمناء للعھد (أشعیاء  •

 الموضوعات الرئیسیة في سفر إشعیاء

 البقیة

كرسالة    "یاشوب  شآر "بنائھ  أ حد  ء اسم أشعیاإ   عى  دَ وقد    276مة.مینة لھ رغم ارتداد األأ سیحفظ هللا بقیة  
 277ورشلیم بعد السبي.أ ن هللا سیعید البقیة االمینة الى  بأنبویة 

 هللا، قدوس إسرائیل 

التي  ا بالسرافیم  خدمتھ النبویة "السَّیَِّد َجاِلًسا َعلَى ُكْرِسّيٍ َعال َوُمْرتَِفعٍ." محاطً   بدایة في  رأى إشعیاء  
األَْرِض."تنادي:   ُكّلِ  ِمْلُء  َمْجُدهُ  اْلُجنُوِد.  قُدُّوٌس َربُّ  قُدُّوٌس،  الرؤی  278"قُدُّوٌس،  حیاة   ا غیّرت ھذه 

 
التأكید  سفر ھو ترتیب المن  یكون الھدف. من المحتمل أن ۳۷-۳٦حدثت قبل إشعیاء  ۳۹-۳۸أن أحداث إشعیاء  ٦: ۳۸ر إشعیاء یُظھِ   275

  ةغیر الزمنی البنیة. على بابلالتركیز  39-38. یبدأ إشعیاء آشور  على ینھي التركیز  ۳۷-۳٦شعیاء إإشعیاء. سفر ل ةعیوالموض البنیةعلى 
 النبویة. اراألسففي  ةشائعبنیة 

 9: 1أشعیاء   276
 . شآر یاشوف یعني "البقیة ستعود."21-20: 10، 3: 7أشعیاء   277
 8-1: 6إشعیاء   278
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إشعیاء عبارة "قدوس إسرائفقد  إشعیاء وخدمتھ.   وھو االسم الذي    ، یل" تسع وعشرین مرةاستخدم 
لدینونة ألنھم تجاھلوا  ل إسرائیل مواجھة إشعیاء    سفر  الجوانب المھمة لرسالة ومن    279قداسة هللا.  علنیُ 

 . عبادتھ دَّعونقداسة هللا الذي ی

ي أحد أبنائھ "َمَھْیَر عداء إسرائیل. أمر هللا إشعیاء أن یسمّ أل  دینونتھ تظھر سیادة قدوس إسرائیل في  
یھوذا، تظھر سیادة ل   في مفاجأةو  280عداء یھوذا.ألسریعة  ال دینونة  ال َشالََل َحاَش بََز"، االسم الذي یمثل  

 . مبسبب ارتدادھلھم  دینونتھ هللا أیًضا في 

" بل  ا مھجورً "بعد   یُدعى فیھ شعب هللا  تنبأ إشعیاء بیوم ال   فقد  قدوس إسرائیل شعبھ.   في النھایة، سیردُّ 
بعولة" (أي ُمخِصبة  "  تُدعى" بل  موحشةلن تُدعى األرض "أي مسرتي بھا)، و("  "َحْفِصیبَةَ   ونیُدع

بدالً من السبي، سیكونون  و".  امقدسً   ا یھوذا "شعبً   شعب   من أمة مرتدة، سیُدعى بدالً ف  281أو متزوجة).
ون من رفضھم،  بدالً والرب"؛    ي"مفدیِّ  ى،  ترك أورشلیمبدالً من  و"؛  المطلوبین"  یسمَّ مدینة غیر  ال "   تُسمَّ

 282".ةھجورمال 

 مجيء المسیَّا 

أحیانًا "اإلنجیل الخامس". یتنبأ إشعیاء أن    یُطَلق علیھ ،  اإشعیاء على مجيء المسیَّسفر  بسبب تركیز  
  سفر   من  األولى في الناصرةتھ  عظفي    سیفدي یھوذا وكل من یلجأ إلیھ باإلیمان. قرأ یسوع    االمسی

مإشعیاء وأعلن أنھ جاء   283النبي. ذكرھاالوعود التي   لیتّمِ

المسیَّ بمجيء  النبي  یتنبأ  إشعیاء،  سفر  من  األخیر  الجزء  عذراء  مسیحا،  في  من  سیولد    284؛هللا. 
،  ا المسیَّ   فضل ب و  287ا ما في مجد.یومً   سیملكو   286؛یتألم لیفدي البشریةوس  285؛یخدم المحتاجین وس

 بغض النظر عن ظروفھم الحالیة.  مستقبل شعب هللا مشرق

 نظرة أعمق إلى كاتب سفر إشعیاء

 39–1ن إشعیاء  إ یقولون  ولم یكتبھ إشعیاء وحده.    السفراد الكتاب المقدس بأن ھذا  یجادل بعض نقَّ 
  مئةعاش بعد إشعیاء بأكثر من    آخر كاتب    66-  40صحاحات  األ   كتب   إشعیاء نفسھ، بینما  إلى   یرجع
ھؤالء النقاد في شھادة العھد   كیشكِّ و"  ."إشعیاء أورشلیم" و"إشعیاء الثاني   كاتبینال   ذینیسمون ھوعام.  

یوضح  و إلى نبیھ.  كلھ  . یعتقد اإلنجیلیون أن هللا تكلم بسفر إشعیاء  ھو كاتب السفر إشعیاء  بأن  الجدید  
 . علیھا اإلنجیليرد  حجة العلماء الناقدین وال  الجدول ھذا 

 
،  14: 41؛ 25: 40؛ 23: 37؛ 1: 31؛ 15، 12-11: 30؛ 23، 19:  29؛ 7: 17؛ 6: 12؛ 20، 17: 10؛ 24، 19: 5؛ 4: 1إشعیاء   279
   9: 60؛ 5: 55؛ 5: 54؛  7: 49؛ 17: 48؛ 4: 47؛ 11: 45؛ 15-14، 3: 43؛ 20، 16
 3-1: 8إشعیاء   280
 4: 62إشعیاء   281
 12: 62إشعیاء   282
 6: 58و  2-1: 61؛ إشعیاء 30-16: 4لوقا   283
 14: 7إشعیاء   284
 3-1: 61إشعیاء   285
 12: 53، 13: 52إشعیاء   286
 66 -60إشعیاء   287
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 اعتقاد اإلنجیلیین  اعتقاد النقَّاد اللیبرالیین القضیة 

  . ق 680-740خدم إشعیاء من  
یشیر إلى العودة من  وھو . م

.  .مق 538التي بدأت عام  السبي
  28 : 44كورش في  اسم یذكر و
 . 1: 45و

بعد موت  عاش أن كورش  بما
لنبي ل  مكنی ، ال بمئة عامإشعیاء 
 بحاكم مستقبلي. التنبؤ 

 -كشف هللا المستقبل إلشعیاء 
بما في ذلك اسم كورش، حاكم  

 بالد فارس المستقبلي. 

بصورة   39– 1إشعیاء  یدور
آشور والدینونة.  حول أساسیة
بصورة   66-40إشعیاء ویدور 
 حول بابل والخالص. أساسیة

 تباینمثل ھذا ال  كاتبلن یكون لل 
أن إشعیاء   ال بد الشدید في كتاباتھ. 

 . آخر كتبھ كاتبٌ   40-66

تحدث إشعیاء إلى مستمعیھ  
على   (الدینونة المباشرین
في القراء إلى الخطیة) و 

ھذا ھو  و). تقیاءاأل رد( المستقبل
 الكبیر.  التباینسبب 

اللغویة  تعبیراتبعض ال 
  66-40المستخدمة في إشعیاء 

") لم تعزیةلغة "ال  خاصةً و(
 . 39– 1تُستخدم في إشعیاء 

وجود  یشیر إلىاختالف اللغة 
 مختلف.  كاتب

 تتطلب الموضوعات المختلفة 
  39–1 حاحاتصاأل في
لغة   66–40اإلصحاحات و

  مختلفة. ومع ذلك، استخدم
مثل "قدوس   عبارات الكاتب

 .كال الجزأینإسرائیل" في 
 : سفر كلھال ھو كاتبإشعیاء  أن أسباب قبول

 . كاتب للسفرإشعیاء بن آموص كاسم  1: 1إشعیاء   ذكر• ی

  39  -   1واحد. ال یوجد دلیل على أن إشعیاء    سفر إشعیاء كسفر    ولى• تُظِھر جمیع النسخ العبریة األ
 منفصلین.  سفرینك قد عومال  66  - 40و

الجدید. تأتي ھذه  •   العھد  إلى إشعیاء في  وتتعامل مع    نقسمیال من كال    الشواھدتوجد عشرین إشارة 
 288.كلھ السفر كاتبھ إشعیاء على أن

 سفر إشعیاء یتحدَّث الیوم 

إشعیاء   إشعیاء  .  أیًضا  بأیامناوأیامھ  ب  خاصةكانت رسالة  اتباع   واجھالتي تمة  األإلى  یتحدَّث    خیار 
یھوذا  مملكة  ر  ذِّ حوی�.    األمناءغیر    التي تواجھ  عن الدینونة  �  أمینةأو البقاء    في ارتدادھا  إسرائیل

في ثقافة الیوم المتساھلة،  واألخرى أن قدوس إسرائیل ال یستطیع أن یتجاھل الخطیة.    األممغیرھا من  و
 یجب أن نتذكر أن هللا یدین الخطیة. 

 
ألن یوحنا یقتبس من   ةخاصلھ أھمیة  41-38: 12یوحنا . و29 -27 : 9 رومیة  ،28:8الرسل  عمالأ، 3:3ومن األمثلة على ذلك متَّى   288

 إشعیاء.یعودان إلى  كال المرجعینأن یوحنا  عتبریوفي آیات متتالیة.  1 : 53، و10 :6إشعیاء 
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�.    أمناء  سیبقون لبقیة الذین  لقریبًا عن بركة هللا    ستواجھ السبي البابلي التي  مة  األتحدث إشعیاء إلى  وی
ض لھا  تھدیدات  ال في مواجھة   الیوم، یجب أن نتذكر أن هللا یكرم الذین یظلون  المسیحیون  التي یتعرَّ

ی وأمناء.   بأن  التائبین یعد  إلى  یتحدثھمویردَّ   صغي  الحادي   سفر   .  القرن  احتیاجات  عن  إشعیاء 
 بقوة.  والعشرین 

 خاتمة: سفر إشعیاء في العھد الجدید 

التي  العھد القدیم اقتباًسا في العھد الجدید. تشمل الموضوعات    أسفار   واحد من أكثر شعیاء ھو  سفر إ 
 إشعیاء ما یلي: سفر  العھد الجدید من  ھایقتبس

 ) 3: 3 ؛ متَّى 3: 40في البریة (إشعیاء  الصارخ صوت  ال  بصفتھ  یوحنا المعمدان •
 ) 1:23؛ متَّى  7:14والدة المسیح من عذراء (إشعیاء  •
 ) 15-13: 13؛ متَّى 10-9: 6استخدام یسوع لألمثال (إشعیاء  •
- 14:  4لوقا    ،16-13:  4؛ متَّى  3-1:  61  ، 2-1:  9خدمة یسوع لألمم (إشعیاء   •

21 ( 
 )20: 10 ،12: 15؛ رومیة 1: 65 ،10: 11اھتداء األمم (إشعیاء  •

 بردِّ تحققت وعود هللا  فقد  ات إشعیاء.  طوال خدمة یسوع، رأى كتّاب اإلنجیل أن یسوع ھو إتمام لنبوَّ 
.  الفادي  في عمل یسوع الناصري  الً امتكأكثر ا قت بشكل  تحقَّ وجزئیًا في العودة من بابل؛    ئھ شعبھ وفدا 

 والنھائي عندما تجتمع عائلة هللا في العبادة حول عرش هللا.  األخیر   نرى اإلتمامسو

 مھام الدرس التاسع

 عبِّر عن فھمك لھذا الدرس بإجراء المھام التالیة: 

 من المھام التالیة:  مھمة واحدة) اختر 1( 

 الخیار األول: مھمة جماعیة

م یسوع ھذه النبوات. اكتب  53ناقش الوصف الذي ُوِصف بھ یسوع في إشعیاء   ح كیف تمَّ . ووّضِ
ًصا مختصًرا للمناقشة التي دارت في مجموعتك.   ملخَّ

 الخیار الثاني: مھمة فردیة 

قائمة    بینما إشعیاء، ضع  تتحدَّث  ات  بالنبوَّ تقرأ سفر  المسیَّالتي  التي    النصوص  اذكر.  اعن مجيء 
في العھد   النبوةھذ  التي تُظھر إتمام    اذكر النصوصثم  في سفر إشعیاء    ة مسیانیة  تحتوي على نبوَّ 

 . الجدید

 اختبار ھذا الدرس. سیشمل االختبار النصوص الكتابیة المخصَّصة للحفظ.   قم بإجراء) 2( 
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 اختبار الدرس التاسع 

 كلمة هللا ولیس رسالتھم الخاصة؟ نقلون ن االنبیاء كانوا یأ ظھر تُ  التي عبارةال  ما ھي) ۱( 
 
 كشف الحقائق المستقبلیة ألنبیائھ. ی استخدام اسم ________ لوصف األنبیاء أن هللا  یُظھر )2(
 
 النبویة. األسفارفي جمیع   تَِرد) اذكر ثالثة مواضیع 3(
 
 ؟ ي) یشمل یوم الرب ثالثة جوانب. ما ھ4(
 
 اذكر أسماء ملوك یھوذا األربعة الذین خدم إشعیاء في عھدھم. ) 5(
 
 عیاء.) اذكر غرضین لسفر إش6(
 
 إشعیاء؟ الذین یتحدَّث عنھم سفر بقیة"ال "  ھم ) َمن7(
 
 ؟تھإشعیاء إلظھار قداسة هللا وسیادسفر  سم المستخدم في ھو اال) ما 8(
 
 ) اذكر ثالثة أسباب لقبول إشعیاء كمؤلف لسفر إشعیاء بأكملھ. 9(
 
 شعیاء. سفر إ من  العھد الجدید یستخدمھما  ) اذكر صورتین10(
 
 من ذاكرتك.  7-6: 9یاء ) اكتب إشع11(
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 الدرس العاشر

 إرمیا ومراثي إرمیا 

 النبي الباكي
 أھداف الدرس

 في نھایة ھذا الدرس یجب على الطالب أن: 

ح لسفر إرمیا واإلطار التاریخي للسفر.  )1(  یعرف التاریخ الُمرجَّ
 لسفر إرمیا.  یتمكَّن من تحدید الموضوعات واألغراض الرئیسیة   )2(
ف على "الدعوى النبویة" في كتابات األنبیاء. )3(  التعرُّ
 الشعور بفاجعة سقوط أورشلیم.  )4(
 تقدیر أھمیة رسالة التعزیة التي یحملھا سفر إرمیا. )5(
 الربط بین رسالة سفر إرمیا واحتیاجات العالم الیوم.  )6(

 الدرس التحضیر لھذا 

 اقرأ سفر إرمیا ومراثي إرمیا 

 24-21: 3احفظ مراثي إرمیا 
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 مقدمة

 لمحة عن سفر إرمیا ومراثي إرمیا 

 إرمیا الكاتب 

 مملكة یھوذا  الجمھور

 ق.م. 580- 627 تاریخ الكتابة 

 سقوط أورشلیم موضوع السفر

 تحذیر یھوذا من الدینونة اآلتیة  الغرض من السفر

 أورشلیم تسجیل تدمیر  

 )8-1: 23جاء یسوع كغصن البر الذي یخّلِص یھوذا (إرمیا  اإلنجیل في سفر إرمیا 

 مثل إرمیا، ُرفَِض یسوع من شعبھ. 

 مثل إرمیا، رأى بولس نعمة هللا في رسالة الفخاري والطین. 
 

سقوط أورشلیم.  یعطي سفر إرمیا، ثاني أطول سفر في الكتاب المقدس، صورة عن األیام األخیرة قبل  
 ویُعَرف إرمیا باسم "النبي الباكي" بسبب رثائھ لخطیة شعب هللا ودمار مدینة هللا. 

نرى في سفر إرمیا صراع النبي لنقل رسالة هللا إلى شعب یھوذا. وفي سفر مراثي إرمیا، نرى حزن  
 النبي وھو یشاھد مدینتھ الحبیبة تدمرھا بابل. 

 خلفیة سفر إرمیا 

 التاریخي لسفر إرمیا ومراثي إرمیا اإلطار 

كان إرمیا ابن حلقیَّا، من الكھنة الذین في عناثوث، وھي مدینة من مدن الالویِّین على بعد خمسة كیلو  
س بقیَّة حیاتھ   مترات شمال أورشلیم. وبدًال من أن یتبع إرمیا أباه في الكھنوت، ُدعَي لیكون نبی�ا. وكرَّ

الدینونة الوشیكة لشعب یھوذا. وكعالمة من عالمات المتاعب القادمة على أورشلیم،  لنقل رسالة هللا عن  
ج.  289أمر هللا إرمیا أالَّ یتزوَّ

بعد  ووالسجن.    ،واتھامات بالخیانة   ،والضرب   ، القتل  محاولة شدیدة، بما في ذلك    مقاومة إرمیا    واجھ 
 290ا عنھ.إلى مصر رغمً من المقاومین   مجموعة ھ، أخذتأورشلیمسقوط 

 
 4-1: 16إرمیا   289
 7-1: 43؛ 13-1: 38؛ 16-11: 37؛ 2: 20؛ 15-1: 26؛ 23-18: 11إرمیا   290



132 
 

ا، آخر ملوك  ربما بدأ خدمتھ في عھد یوشیَّو تنبأ إرمیا خالل األربعین سنة التي سبقت سقوط أورشلیم.  
وھكذا .  م .ق 609و عام لفرعون المصري نَْخُو في مجدُّ ا   محاربةیوشیا أثناء  لَ تِ صالحین. قُ یھوذا ال 

إلى مصر. ووضعت   أن یؤَخذابن یوشیا، ثالثة أشھر فقط قبل    ، یھوآحاز  َملَكَ یھوذا.    دار فترة انح  تبدأ 
ت المجموعة األولى  ذَ خِ ھاجمت بابل أورشلیم وأُ و م. .ق 605خاه یھویاقیم على العرش. في أ مصر 

 291ا إلى السبي.ذمن أسرى یھو

بابل أل تمرَّ   .م.ق  598  عام  في أثناء حصار  لكنھ مات  بابل،  ابنھ،و.  ورشلیمد یھویاقیم على    حكم 
أن یھزمھ نبوخذ نصَّ  یھویاكین إلى بابل مع المجموعة   خذَ أُ ر.  یھویاكین، لمدة ثالثة أشھر فقط قبل 

على  ،  ابن آخر لیوشیاوھو    ، ار صدقیَّووضع نبوخذ نصَّ   292.م  .ق  597عام    سبیینالثانیة من الم
ا رفض صدقیَّولیھوذا.    مستمر، لكن ھذه كانت فترة تدھور  م  .ق  586ا حتى عام  العرش. حكم صدقیَّ

 في السجن.  وضع النبيَّ  نھ إ حتى االستماع إلى تحذیرات إرمیا، 

 ھاجم ا على ذلك،  رد� و  293ا التحالف مع ملوك آخرین في محاولة لإلطاحة بالحكم البابلي.حاول صدقیَّ
الثالث، نھب نبوخذ نصر    ھجومھذا ال خالل  و.  م  .ق  586-587نبوخذ نصر یھوذا مرة أخرى في  

الفترة المتبقیة    طوال  داود مرة أخرىمن نسل    ملكھناك  یكن    مل و   294ا.ن جدلیا حاكمً وعیَّ  أورشلیم
 شعب یھوذا.  من تاریخ

 یمكن تقسیم خدمة إرمیا إلى ثالث مراحل: 

 دة من قبل أشور ومصر. تنبأ بینما كانت یھوذا مھدّ كان ی م. .ق 627-605  •
 تنبأ أثناء ھجمات بابل على یھوذا. كان ی م. .ق 605-586  •
 مصر بعد سقوط یھوذا. في و أورشلیمفي  تنبأ  م. .ق 580 -586  •

 غرض السفر

التوبة، كانت دینونة هللا أكیدة.   یُظِھر سفر إرمیا تحذیرات هللا المتأنیة لیھوذا. ونظًرا ألنھم رفضوا 
األمینة �. ورغم أن مستمعي إرمیا لم یستجیبوا لرسالتھ،  ویحمل سفر إرمیا أیًضا الوعد برّدِ البقیة  

م السفر الذي تركھ تسجیًال ألمانة هللا خالل األیام األخیرة لیھوذا.   یقّدِ

 نظرة عامة على سفر إرمیا 

ال یتبع سفر إرمیا ترتیبًا زمنی�ا. فھو یفتقر إلى بنیة واضحة ویمكن ربط ذلك بالضغوط الشدیدة التي  
 واجھھا إرمیا في حیاتھ. 

 
 ). 7-1: 1شملت المجموعة األولى للسبي دانیآل وأصدقاءه (دانیآل   291
 ) 3-1: 1شملت المجموعة الثانیة للسبي حزقیال النبّي (حزقیال  292
 15-1: 27إرمیا   293
 40-39إرمیا   294
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التالیة    صحاحات األ یمكنك الحصول على لمحة عامة عن حیاة إرمیا وسقوط أورشلیم من خالل قراءة  
 : التالي  الترتیب ب

التاریخ التقریبي   صحاح األ
 (ق.م.) 

 الموضوع

 دعوة إرمیا  627 1

 عظة الھیكل  609-597 7

 مقاومة خدمة إرمیا  غیر مؤكَّد 11-13

 تھدید إرمیا بالقتل  608 26

 سنون السبي السبعون 605 25

 یھویاقیم یحرق َدْرج إرمیا  605 36

 رسالة إلى المسبیین  597 29

 مقاومة فشحور الكاھن 597-586 20

 مواجھة حنَنیَّا  594 27-28

 إرمیا یشتري حقًال   588 32

 سجن إرمیا  588 37-38

 سقوط أورشلیم 586 52 & 39

 تعیین جدلیَّا حاكًما 586 40-41

 أخذ إرمیا إلى مصر  586/585 42-43
 

ل األ  صحاحات الباقیة رسائل إرمیا إلى شعب هللا، الرسائل التي تجاھلھا مستمعوه إلى حٍدّ كبیر.  تسّجِ

 مخطَّط سفر إرمیا

 ) 1دعوة إرمیا (إرمیا 

 ِصف دعوتك للخدمة. كیف تأكَدْت ھذه الدعوة في خدمتك؟ ◄

  ولًدانھ ال یزال  إ إرمیا    قال ا،  لیكون نبی�  إرمیا  هللا  ى. عندما دعشعوبا لل نھ هللا نبی�قبل والدة إرمیا، عیَّ
 هللا بثالث عالمات لتأكید دعوة إرمیا:  وردَّ وغیر مستعد لمثل ھذه المسؤولیة. 
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 ).10-9: 1في فمھ (إرمیا  مھضع كال. لمس هللا فم إرمیا لی1

أن هللا  2 لوز وأخبره  إرمیا رؤیة لشجرة  -11:  1(إرمیا  لیجریھا    كلمتھساھر على  . أعطى هللا 
21.(295 

 ).14-13: 1ل الدینونة المنسكبة على األرض (إرمیا غلي، یمثِّ ی قدرٍ ل   ة. أعطى هللا إرمیا رؤی 3

 ) 10-2خیانة یھوذا للعھد (إرمیا 

ر إرمیا خیانة یھوذا للعھد من خالل المواعظ، والدروس العملیة، واألمثال. تمثِّل مملكة یھوذا   یصّوِ
، یدین النبي العابدین الذین یعتقدون 7آخرین. في "عظة الھیكل" في إرمیا    ازوجة خائنة تطارد عشاقً 

عبادة (مكان  بتدمیر شیلوه  فكما سمح هللا  الھیكل.  بسبب وجود  السابق)،    أنھم سیخلصون  إسرائیل 
الھیكل. بتدمیر  غیر    296سیسمح  العابدین  ألن  مقدًَّسا،  یعد  ولم  لصوص  مغارة  هللا  بیت  لقد صار 

 مقدَّسین.

 

 )20-11صراعات إرمیا مع هللا ومع یھوذا (إرمیا 

فقد  ى "اعترافات إرمیا" صلوات یشتكي فیھا إرمیا إلى هللا من عناد مستمعیھ.  ھذا القسم، المسمَّ   شملی
 . ھ قتل ل نتآمروویرسالتھ  نرفضوی  اشعبً ر ل إرمیا لیبشِّ رسِ أُ 

ال ئی أََماِمي الَ    :. قال هللا إلرمیایائسة كھذهبرسالة    مناداةس إرمیا من  "َوِإْن َوقََف ُموَسى َوَصُموئِیُل 
الشَّْعبِ  ھذَا  نَْحَو  نَْفِسي  یبقَ   تألن یھوذا رفضو  297".تَُكوُن  لم  األنبیاء   التوبة،  قال  الدینونة.  سوى 

لل ال سالم   298یذھبون إلى السبي.س سیموتون أو    في حین أنھم ن هللا سیأتي بالسالم؛  إ   شعبالكذبة 
 . ةلیھوذا المرتد

 ) 29-21اجھات إرمیا مع حكَّام یھوذا وأنبیائھم (إرمیا مو

 من الطقوس المتقنة المرتبطة  بدالً فیواجھ إرمیا الملك یھویاقیم الذي لم یتبع طریق أبیھ في طاعة هللا.  
 میت.  حمارٍ یُلقى كبواب المدینة وأ ر خارج  جَ بجنازة الملك، یتنبأ إرمیا بأن یھویاقیم سیُ 

 أمام هللا.  ُمدانكاذبة لشعب  رجاءالذین یعطون رسائل  الكذبةیواجھ إرمیا األنبیاء 

 
.  shoqed العبریة كلمةال" ھي یراقب"؛ وshaqed"اللوز" ھي الكلمة العبریة عبریة. باللغة ال تالعب بالكلماتعالمة شجرة اللوز ھي   295

خبر هللا إرمیا یبالطریقة نفسھا، و ".، لذلك قال العبرانیون إن شجرة اللوز "تنتظر الربیعبرعم في الربیعتكانت شجرة اللوز ھي أول شجرة 
 أنھ یراقب إتمام الرسالة النبویة.

 11-2: 4، 3 :1صموئیل 1؛ 14: 7إرمیا   296
 1: 15إرمیا   297
 9-2: 15، 16-3: 14إرمیا  298
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  یتجھون إلى یخبرھم أنھم  وبرسالة دینونة.    شعبالحصار، لیواجھ ال   أثناء  ،یقف إرمیا خارج الھیكل
الذین  س مع كل االمم  أورشلیم الكأستشرب  ، وامتألقد    س غضب هللا أك  وأن.  السبي  منسبعین عاًما  

 تركوا هللا. 

 ،النبي الكذاب  ، احننیَّ  كسرویالمستقبل لبابل.    في   یرتدي إرمیا نیًرا حول عنقھ كرمز لخضوع أورشلیم
 ا.هللا حیاة حننیَّ أنھىالدینونة،  وقت  فيور. ا من نبوخذ نصَّ  إن هللا سیحرر األمة قریبً النیر قائًال 

ال  القسم في شكل رسال األة  نبوَّ تأتي  المخیرة في ھذا  إلى  بابل.    سبیین ة  ا وغیره من أن حننیَّ  معفي 
  یُصلُّوا و   ، الحدائق  عوا زریو  بیوتًا،  سبیین أن یبنوا إرمیا من الم  طلببھزیمة بابل،    ا األنبیاء الكذبة تنبأو

 من أجل السالم في بابل، ألنھم سیبقون ھناك لمدة سبعین عاًما.

 )33-30الوعد باالسترداد في المستقبل (إرمیا 

رسالة إرمیا ھي رسالة دینونة،    معظم" رغم أن  التعزیة.  سفرصحاحات "غالبًا ما یُطلق على ھذه األ
إرمیا   أن هللا سی  یخبرلكن  إلى األرض.    ردُّ مستمعیھ  لم تكن  و یھوذا  إسرائیل  أن  للعھد،   أمینةرغم 

  299."ھم بعدتیذكر خطی هللا عھًدا جدیًدا "على قلوبھم" و"السیكتب 

  أورشلیم ألن    مدھشةھذه وصیة  و.  َحنَْمئِیل  إرمیا أن یشتري قطعة أرض من ابن عمھمن  هللا    طلبی
الیوماإرمیا تفسیرً   یطلبعندما  ور قریباً!  دمَّ ستُ  "یَْشتَُروَن  عندما    سیأتي   ، یعطي هللا وعًدا رائعًا بأن 

وَ  َویَْختُِموَن  ُصُكوٍك،  فِي  ذِلَك  َویَْكتُبُوَن  ٍة،  بِِفضَّ ُشُھوًدا اْلُحقُوَل  یَقُوُل    ...یُْشِھُدوَن  َسْبیَُھْم،  أَُردُّ  ألَنِّي 
. بُّ ھم في، یعد بوقت الدینونةهللا شعبھ. حتى في  لم ینسَ  300"الرَّ  .المستقبل  رّدِ

 ) 45-34أیام أورشلیم األخیرة (إرمیا 

كلمة هللا حتى ل   رافضینقادة یھوذا   ظلَّ . ورشلیماألیام األخیرة أل  45-34صحاحات ل األتسجِّ 
رسالة    ولكنَّ بسبب رسالتھ عن الھالك أثناء الحصار.  نَ جِ وسُ  ا،إرمیا خائنً  تُبِرعوا األخیرة.  اللحظة

فكان . بالعمى  یُصابل أبناؤه قبل أن تِ ا، وقُ الملك صدقیَّ رَ سِ دینونة هللا قد تحققت: سقطت أورشلیم، وأُ 
 ا ھو موت أبنائھ. صدقیَّ رآهآخر ما  

مقتل   البابلي  جدلیَّبعد  الحاكم  من  العمیلا  مجموعة  وأخذوا    الیھود، ھربت  إرمیا  معھم  إلى مصر، 
تنبأ إرمیا بمزید من وعبادة األصنام.  في    الیھودالعدید من  استمر    ، باروخ. حتى في مصر،وكاتبھ

 عبادة األصنام.  ھم فينتیجة استمرار األلم

ات إلى أمم أخرى (إرمیا   )51-46نبوَّ

سیادة هللا إلى األمم األخرى.    تمتدلرسائل الدینونة على یھوذا،    خصَّصإرمیا م  سفر  ظممعفي حین أن  
، تنبأ إرمیا ضد مصر، وفلسطین، وموآب، وعمون، وأدوم، ودمشق، ة النبویَّ  قوال في سلسلة من األ

 
 34-31: 31إرمیا   299
 44: 32إرمیا   300
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 قبل خمسین عاًماملوك مادي  أخیًرا، تنبأ إرمیا بسقوط بابل في أیدي  و وقیدار، وحاصور، وعیالم.  
 301من حدوث ذلك.

. استخدم هللا أمًما أخرى لیدین إسرائیل، لكنھ  الشعوبعلى جمیع    ھو السیِّدسم أن هللا  ح ھذا القِ یوّضِ 
  رشور لمعاقبة إسرائیل. ثم سمح لنبوخذ نصَّ أ شعبھ إلى أورشلیم. استخدم هللا    دُّ رسیدین تلك األمم وی

 302.عفو عنھمبعد السبي، سیرّد هللا یھوذا وی وشور. أ  أن یھزم

 ) 52إعادة روایة سقوط أورشلیم (إرمیا 

وإرمیا    25-24ملوك    2  في توازي مع  52رمیا  ویأتي إ روایة سقوط أورشلیم.  إعادة  إرمیا ب  ختمی
ویُ 39 أخرجرجاء.    نبرةب  السفرم  ختَ .  مرودخ،    فقد  یھویاكینأویل  الملك  نبوخذ نصر،  من   خلیفة 

  . قد ُحِفظَ   داود  نسلإرمیا أن  سفر  اء  ر ھذا قرَّ یذكِّ ووسمح لھ بتناول الطعام من مائدة الملك.  السجن،  
 . السبيشعبھ حتى في  ب یعتني  ال یزالهللا  وأن

 نظرة أعمق إلى "الدعوى النبوية"

د أكثر من مجرَّ   موسى   ناموس تاریخ إسرائیل. كان  في  رأینا في أسفار موسى الخمسة أھمیة العھد  
وانتھك  .  حبعلى عالقة ال   مؤسًَّسا التي تحكم إسرائیل. كان عھد هللا مع إسرائیل    القوانین ة من  مجموع
 هللا وإسرائیل. بین  ربط  كان یالذي  إسرائیل العھدَ  عصیانُ 

ونطلق  شروط عھدھا مع هللا.    نقضت غالبًا ما یشیر األنبیاء إلى ناموس موسى إلظھار أن إسرائیل قد  
سفر  قائمة من االتھامات ضد یھوذا. یُظھر  عبارة عن  ھذه االتھامات "الدعوى النبویة"، وھي    على

أن   قد  شعب  إرمیا  یتحمَّ   خالفوایھوذا  أن  كانت جزًءا    وا ل العھد ویجب  التي  العھد.    ھذا   مناللعنات 
 إرمیا.  سفر  أدناه عناصر الدعوى النبویة في الجدول ح  یوّضِ و

 سفر إرمیا  الدعوى النبویة 

ّبِ یَا بَْیَت یَْعقُوَب، َوُكلَّ َعَشائِِر بَْیِت  "ِا  سيء استدعاء الطرف المُ  ْسَمعُوا َكِلَمةَ الرَّ
 ) 4: 2" (إرمیا إِْسَرائِیَل.

 تذكیر بصالح هللا لیھوذا
 

."  أَتَْیُت بُِكْم ِإلَى أَْرِض بََساتِیَن ِلتَأُْكلُوا ثََمَرَھا َوَخْیَرَھا"
 ). 7: 2(إرمیا 

ھة ضد تھامات اال  إسرائیل  الموجَّ
 

، َوبَنِي بَنِیُكْم أَُخاِصمُ " بُّ  ِلذِلَك أَُخاِصُمُكْم بَْعُد، یَقُوُل الرَّ
.ألَنَّ َشْعبِي َعِمَل  ..بََدَل َمْجَدهُ بَِما الَ یَْنفَُع!  ... َشْعبِي  ...

 
.  م  .ق 539ذه اإلمبراطوریة بابل عام اإلمبراطوریة الفارسیة. دمرت ھ إلى كورش بالد مادي   ضم، م. ق 550في عام . 11: 51إرمیا   301
 . أورشلیمح لشعب إسرائیل بالعودة إلى مِ وسُ 
 20-17: 50إرمیا   302
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ْیِن: تََرُكونِي أَنَا یَْنبُوَع اْلِمیَاِه اْلَحیَِّة، ِلیَْنقُُروا ألَْنفُِسِھْم  َشرَّ
 ).13-9:  2" (إرمیا  أَْبآًرا، أَْبآًرا ُمَشقَّقَةً الَ تَْضبُُط َماًء.

 شھود ضد یھوذاالاستدعاء 
 

ي َوتََحیَِّري اِْبَھتِي أَ " یَّتَُھا السََّماَواُت ِمْن ھذَا، َواْقَشِعّرِ
. بُّ  ). 12: 2" (إرمیا ِجد�ا، یَقُوُل الرَّ

ا  "ھَ  رثاء خیانة یھوذا ْل تَْنَسى َعْذَراُء ِزینَتََھا، أَْو َعُروٌس َمنَاِطقََھا؟ أَمَّ
 )32: 2" (إرمیا َشْعبِي فَقَْد نَِسیَنِي أَیَّاًما بِالَ َعَدٍد.

 یھوذا ت إذا تاب  باالستردادالوعد 
 

ب" فِي ذِلَك  ...اِْرِجعُوا أَیَُّھا اْلبَنُوَن اْلعَُصاةُ، یَقُوُل الرَّ
ّبِ، َویَْجتَِمُع ِإلَْیَھا   وَن أُوُرَشِلیَم ُكْرِسيَّ الرَّ َماِن یَُسمُّ الزَّ

 ) 17-14: 3." (إرمیا ُكلُّ األَُممِ 

 سفر مراثي إرمیا 

 مراثي إرمیا وبِنیَتھ خلفیة سفر 

فقد  إلى إرمیا.    سفرالتقلید الیھودي والمسیحي ال   ینسب،  اسم الكاتب  یذكرأن سفر مراثي أرمیا ال    عم
حمن المو.  سفرل ل الموضوع الرئیسي   الذي ھو  ، أورشلیمبعد وقت قصیر من سقوط    ُكتِب أن إرمیا   رجَّ
 إلى مصر. یًرا  أس  ؤَخذمراثي قبل أن یسفر ال كتب 

إرمیا تكون  ی مراثي  قصائد    سفر  خمس  عن  تعبِّ و.  أورشلیمدمار    ترثيمن  القصائد  ھذه    حزن ال ر 
 لشاعر. ل الشخصي  

. تحتوي األبجدیة  األبجدي الشعر صحاح الخامس في صیغة خاصة تُسمَّىصحاح ما عد األأكل یأتي 
مراثي  یبدأ  ف.  یأتي كل حرف في بدایة آیة  4و  ،2و  ،1العبریة على اثنین وعشرین حرفًا. في المراثي  

حرف  ب  2:  1ثمَّ یبدأ مراثي  األبجدیة العبریة.    في، وھو الحرف األول  aleph  ألف  بحرف  1:  1
اثنین    3  یحتوي مراثي .  اإلصحاح  بطوال النمط    ھذا  ویستمر  ،bethبیت   آیة،  على ست وستین 

بنیة   ة یعطيالشعریه الصیغة  استخدام ھذ إن.  آیات  ثالثتشمل كل مجموعة منھا  عشرین مجموعةو
 .الذي یشعر بھ إرمیا حزن المتدفقتعكس مشاعر ال

 الغرض من سفر مراثي إرمیا 

ح. أورشلیمالكبیر على سقوط   الكاتبل ھذه القصائد حزن تسجِّ  أن معاناة أورشلیم كانت نتیجة   وتوّضِ
وینظر سفر مراثي  .  مقبلط أورشلیم ال إلى سقو  أماًما   سفر إرمیا نظر  خطیة یھوذا، ولیس فشل هللا. ی

 سقوط المدینة.  خلفًا إلى إرمیا

 نظرتان إلى سقوط أورشلیم 

 (رثاء)   خلفًاسفر مراثي إرمیا ینظر  سقوط أورشلیم (تحذیر) أماًما سفر إرمیا ینظر 
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 رسالة سفر مراثي إرمیا 

النھایة المُ   سفر من الحزن إلى الصالة. یبدأ ال   سفر مراثي إرمیانتقل  ی .  ورشلیمأل  فِجعةبرثاء یصف 
 303�، واآلن "قَْد أَذَلََّھا ألَْجِل َكثَْرةِ ذُنُوبَِھا."   أمینة   لم تكن أورشلیمھذه المدینة العظیمة أصبحت أرملة.  

 أن أورشلیم سقطت:   األسفارظھر ھذه  تُ وإرمیا.  سفر  الملوك و  سفر  مع  إرمیا  مراثيسفر    وتھیتفق الو

 ) 18 :1(مراثي إرمیا  شعببسبب خطایا ال   •
 )13 :4(مراثي أرمیا  اآلثمینوالكھنة   الكذبةبسبب األنبیاء    •

 

  39-19:  3ویعتَبَر مراثي  م موضوع رحمة هللا.  قدِّ ی ھ  الحزن على أورشلیم، لكنَّ   3مراثي  واصل  ی
 لصالح هللا ومحبتھ الثابتة.  اانعكاسً 

)، یختتم الشاعر بصالة من 4(مراثي أرمیا أورشلیم في  الظروف أثناء حصار  رثاٍء آخر یصف بعد 
أن رجاء یھوذا الوحید ھو رحمة هللا: "اُْرُدْدنَا یَا َربُّ ِإَلْیَك    إرمیا   مراثي   ویعترف سفر . االستردادأجل  

 304"فَنَْرتَدَّ.

 ومسفر إرمیا یتحدَّث الی

.  الخدَّام  ، وخاصةً ؤمنینللم  ِغنىد بالصحة وال عِ یَ   الذي  تعلیمأسیًرا للجزء من الكنیسة المعاصرة    لقد وقع  
ي   ؛ دعاة "إنجیل الرخاء" من بین أغنى الناس في البالدیكون  في بعض البلدان،   الفقراء لدعم    ویضّحِ

 . المقدس  بعید كل البعد عن نموذج الكتاب ھذا النھج والواقع أن  لھؤالء القادة.   الباذخ أسلوب الحیاة  

م یسوع من  تألَّ و  ؛بدعوة هللا  التزامھ م إرمیا بسبب  تألَّ فقد  إرمیا أن األمانة لرسالة هللا مكلفة.   سفر  یُظھر
 ام مدعوون إلى األمانة في وجھ المقاومة. الیوم الخدَّ و أجل طاعتھ لرسالة اآلب؛ 

"ألَنِّي    : إرمیا الشعبِسفر  السبي البابلي الوشیك. وعد    في سیاق  11  :29إرمیا  في  وعد  الیجب قراءة  
َشّر، ألُْعِطیَُكْم آخِ  أَْفَكاَر َسالٍَم الَ   ، بُّ الرَّ َعْنُكْم، یَقُوُل  بَِھا  ُمْفتَِكٌر  أَنَا  الَّتِي  َوَرَجاًء."  َعَرْفُت األَْفَكاَر  َرةً 

ا قریب  معاناة  عاني، شعب هللا سیغیر أن ھذا حیاة    ال یضمن  صالحة؛لشعبھ    خطة هللاإن  .  شدیدة عمَّ
 من حولنا.  عالمال على تأثیرھا بسبب الخطیة وفحتى شعب هللا یتألمون . لمخالیة من األ

،  المتاعب. حتى في  وقت األلملشعبھ، حتى في    اهللا أمینً   یبقى ،  إرمیامراثي    سفر  ظھریُ كما    ولكن،
 305 َمَراِحَمھُ الَ تَُزوُل. ِھَي َجِدیَدةٌ فِي ُكّلِ َصبَاحٍ. َكثِیَرةٌ أََمانَتَُك."ألن یمكننا أن نثق في صالح هللا. "

  

 
 5: 1مراثي إرمیا   303
 21: 5مراثي إرمیا   304
 23-22: 3مراثي إرمیا   305
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 خاتمة: سفر إرمیا في العھد الجدید 

إرمیا لتصویر الدمار    سفر یقتبس سفر الرؤیا منوإرمیا.   من سفراب العھد الجدید كثیرا ما اقتبس كتَّ 
 306القادم لـ "بابل"، عدو شعب هللا.

بكى إرمیا على دمار أورشلیم،    فكمابین خدمة إرمیا وخدمة یسوع األرضیة.    كثیرةأوجھ تشابھ    ھناك
عند تطھیر الھیكل، استخدم یسوع لغة إرمیا لوصف  و  307الھیكل.  دماربكى یسوع على المدینة وتنبأ ب

كذلك  و  خدمھمیل   جاء  الذین  الناسإرمیا من    ضَ فِ رُ و   308لصوص.  مغارةإلى    بیت هللا وتحویلھ   إفساد
   أیًضا.   یسوع

سلطان  لھ  لخّزاف  فا عن سلطان هللا في دعوة األمم إلى الخالص.  الكتابة استخدم بولس لغة إرمیا في  
 309".آنیة الرحمة  على نى مجدهغِ بیَّن وقد " الطینعلى 

رد  ال  ا ق ھذتحقَّ یشعب هللا في المستقبل. لم    ردِّ اإلنجیل في وعود إرمیا ب   یمكن رؤیة األھم من ذلك،  
 في الكنیسة ومن خاللھا.  الرد  ا تم ھذیموت یسوع وقیامتھ، وببالكامل في تاریخ إسرائیل. 

 مھام الدرس العاشر 

 عبِّر عن فھمك لھذا الدرس بإجراء المھام التالیة: 

 من المھام التالیة:  مھمة واحدة) اختر 1( 

 الخیار األول: مھمة جماعیة

. واذكر شكوى إرمیا وإجابات هللا. ثم قارن شكوى إرمیا  20-11ناقش "اعترافات" إرمیا في إرمیا 
بالصعوبات التي تواجھھا في الخدمة. ما ھي الدروس التي یمكن لمجموعتك استخالصھا من نموذج 

ًصا من صفحة واحدة لل   مناقشة التي دارت بینكم. إرمیا؟ اكتب ملخَّ

 الخیار الثاني: مھمة فردیة 

 اكتب مخطًَّطا تفصیلی�ا لعظة عن رحمة هللا األمینة بناًء على سفر إرمیا ومراثي إرمیا.  •

 اكتب مخطًَّطا تفصیلی�ا لعظة عن دینونة هللا بناًء على سفر إرمیا ومراثي إرمیا.  •

 اختبار ھذا الدرس. سیشمل االختبار النصوص الكتابیة المخصَّصة للحفظ.   قم بإجراء) 2( 

  

 
 . 24، 8، 4: 18من بین األمثلة رؤیا   306
 2-1: 24، متى 44-41: 19لوقا   307
 13: 21، متى 11: 7إرمیا   308
 24-20: 9رومیة   309
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 اختبار الدرس العاشر 

 ) لماذا یُدعى إرمیا "النبي الباكي"؟1( 

 ؟ العائلیة رمیاإ ) ما ھي خلفیة 2(

السبي في  اذكر اسم نبيَّ أُِخذ إلى  .  أُِخذَوا إلى السبي  ذینمجموعات الثالث ال ر ال أسْ ) اذكر تواریخ  3(
 .المجموعتین األولى والثانیة

 ؟ مراثي إرمیاإرمیا وسفر ل  رئیسیة) ما ھي األغراض ال 4(

 ) ما ھي "الدعوى النبویة"؟5(

 رمیا"؟ إ ) ما ھي "اعترافات 6(

 " في إرمیا؟ التعزیة) ما ھو "سفر 7(

لسفر مراثي الخمسة    صحاحاتمن األصحاحات  أ في أربعة  ة  المستخدم  ةالشعری  الصیغة  ي) ما ھ8(
 ؟إرمیا

 من ذاكرتك.  24-21: 3) اكتب مراثي 9(
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 الدرس الحادي عشر 
 حزقیال ودانیآل: نبیَّا السبي 

 أھداف الدرس

 في نھایة ھذا الدرس یجب على الطالب أن: 

ح لسفر حزقیال وسفر دانیآل واإلطار التاریخي لھما.  )1(  یعرف التاریخ الُمرجَّ
د  )2(  دانیآل. وحزقیال  يالموضوعات واألغراض الرئیسیة لسفر یحّدِ
ة الرؤیویة).  )3( ة نھایة العالم (النبوَّ  یفھم القضایا المتعلقة بتفسیر نبّوِ
 یحترم سیادة هللا على التاریخ البشري.  )4(
 دانیآل باحتیاجات العالم الیوم. وحزقیال  يیربط رسالة سفر )5(

 التحضیر لھذا الدرس 

 آل اقرأ سفر حزقیال وسفر دانی

 .27-25: 36احفظ حزقیال 

 قدمةم

حزقیال، ودانیآل، وإرمیا. تعود األسفار الثالثة إلى فترة    أسفارھناك الكثیر من القواسم المشتركة بین  
سقوط أورشلیم. كان دانیآل وحزقیال في بابل بینما كان إرمیا في أورشلیم. وبینما شاھد إرمیا دمار  
إرمیا   دانیآل، األصغر سن�ا من  أما  بابل.  أورشلیم مباشرةً، رأى حزقیال رؤى عن دمار وطنھ في 

 إلى بابل أثناء الحصار األول ألورشلیم. وحزقیال، فقد أُِخذَ  

تركیز  محور  المستقبلي ھو    ردَّ ، فإن ال الردِّ رجاء والمن ھذه األسفار على رسائل    سفر بینما یحتوي كل  
رأى  و  ؛ إرمیا. كانت رسالة إرمیا األساسیة ھي دینونة أورشلیم  سفر  حزقیال ودانیآل أكثر منسفر  

عةحزقیال رؤیة    تنبأ دانیآل بالتحقیق النھائي لمقاصد هللا في المستقبل البعید. سترداد؛ ولال  مشّجِ
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 الجدول الزمني لسفَري حزقیال ودانیآل 

 الحدث  التاریخ 

 خذ دانیآل إلى بابل أ  ق.م.  605

ق.م.  597  حزقیال إلى بابل أخذ  

ق.م.  586  سقوط أورشلیم 

ق.م.  571  نھایة خدمة حزقیال  

ق.م.  539  بابل  تنتصر علىفارس  

ق.م.  538  العودة األولى من السبي  

ق.م.  536  نھایة خدمة دانیآل 

 خلفیة سفر حزقیال 

 لمحة عن سفر حزقیال 

 حزقیال  الكاتب 

 المسبیُّون في بابل  الجمھور

 ق.م. تقریبًا 571 -593 الكتابة تاریخ 

 الدینونة والردُّ  موضوع السفر

 التحذیر من الدینونة القادمة الغرض من السفر

 الوعد بالرّدِ في المستقبل 

رأى حزقیال یوًما سیكون فیھ حضور هللا مع شعبھ من جدید.   اإلنجیل في سفر حزقیال
 )14: 1وقد تمَّ ذلك في یسوع (یوحنا 

ف یسوع نفسھ  رأى  حزقیال نھًرا یُحیي كل ما یأتي إلیھ. وعرَّ
- 10: 4أنھ مصدر لھذا الماء الحي الذي یھب الحیاة (یوحنا 

14 ( 
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 اإلطار التاریخي لسفر حزقیال

ي.  اسم حزقیال "هللامعنى     621عام    شریعةا لل قبل وقت قصیر من اكتشاف یوشیَّحزقیال  " ُوِلد  یقّوِ
ات ا وربما سمع  كاھن، شھد حزقیال النھضة التي صاحبت إصالحات یوشیَّبصفتھ ابن  و.  م  .ق   نبوَّ

 إرمیا. 

 المسبییناستقر في مجتمع ویھویاقیم.    ثورة. بعد م .ق  597السبي عام  ِضمن حزقیال إلى بابل  أُِخذَ 
 .أوالده  ا من. كان حزقیال متزوًجا، لكن لم یذكر أیً Nippur  خابور بالقرب من مدینة نیبور  عند نھر

بدأ خدمة الكاھن في ت  310.المسبیینالخدمة ككاھن في أورشلیم، خدم حزقیال كنبي بین    عوًضا عن
سن الثالثین، وجاءت   في رؤیة حزقیال األولى    وقد جاءت  311الخمسین.سّنِ في   تنتھي الثالثین و  سنِّ 

  ال تأتي إرمیا،    سفر   مثل و  312.من عمرهخمسین  ال   فيعندما كان حزقیال    السفر   ینتھي بھاالرؤیة التي  
 313ر سیھزم مصر ة حزقیال بأن نبوخذ نصَّ نبوَّ ف.  ترتیب زمنّيِ   في حزقیال دائًما    سفر   الرسائل في

 . السفر ینتھي بھاالتي  ة ، بعد عامین من الرؤی م .ق 571عام  جاءت

 

جمھور   وكان  في بابل.   المسبیینكان جمھور إرمیا األساسي ھم سكان أورشلیم، لكنھ كتب رسائل إلى  
 . أورشلیمالیھود في بابل، لكنھ كتب رسائل إلى سكان  ھمحزقیال األساسي 

 الغرض من السفر

: "إلى متى سیستمر السبي؟" "ماذا سیحدث لمدینتنا؟" "ھل كثیرة  أسئلة  ي بابلالمسبیین فكان لدى  
ر سكان أورشلیم  كتب لیحذِّ وھناك أمل في المستقبل؟" أجاب حزقیال أن السبي سیستمر سنوات عدیدة.  

في  و.  ردِّ بعد تدمیر المدینة، جاء حزقیال بوعد هللا بال و في بابل.    سبیینأنھم سینضمون قریبًا إلى الم
  یتخلَّ هللا عن شعبھ.  لم  ؛ر حزقیال رسالة رجاءسف یعتبرالنھایة، 

 
 1: 20؛ 1: 14؛ 1: 8حزقیال   310
 3: 4العدد   311
 .2: 1) بعد عشرین عاًما من رؤیتھ األولى في حزقیال 1: 40كانت رؤیة حزقیال في نھایة السفر(  312
 21-17: 29حزقیال   313
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 سؤال المسبیین  جواب حزقیال 

بابل المزید من االنتصارات على   حقِّقال. ستك
في   ن زالوی الالعدید من الذین  وسیُسبى  یھوذا. 

 ). 12(حزقیال  أورشلیم

 ا؟ م بابل قریبً ھزَ ھل ستُ 
 

ر أورشلیم (حزقیال   ؟ ورشلیمماذا سیحدث أل ). 5ستُدمَّ
 

اَلنَّْفُس الَّتِي تُْخِطُئ كل شخص مسؤول عن خطیتھ. " 
 )18" (حزقیال ِھَي تَُموتُ 

 ب على ما فعلھ آباؤنا؟ عاقَ لماذا نُ 
 

 ھل ھناك رجاء لشعب هللا؟  )48 -40نعم! یَِعد هللا بمستقبل مجید (حزقیال 

 نظرة عامة على سفر حزقیال 

 مخطَّط سفر حزقیال

 ) 3-1(حزقیال دعوة حزقیال 

 : أحداث  ةكون الرؤیة من خمستجاءت دعوة حزقیال، مثل العدید من رسائلھ، كرؤیا من هللا. ت

 ) 3-1: 1( "أو التخصیص" اإلعداد  •
o  ) 28-4: 1االقتراب من عرش هللا ( 

 ) 11: 3 -1: 2الدعوة ( 
o 13-12: 3عرش هللا ( من الخروج ( 

 )15-14: 3( "أو التخصیص" اإلعداد  •
التحدث إلى    نھ سیكونإ حزقیال  ل هللا    قال.  صغيرمیا، ُدعي حزقیال لیكرز لشعب ال یُ مثل إشعیاء وإ

ن التحدث إلى شعب یھوذا المتمرد. "ِصالَُب اْلِجبَاِه َوقَُساةُ اْلقُلُوِب."  أسھل ملغة أخرى    یتحدَّث  شعب
 314"."ھأَنَذَا قَْد َجعَْلُت َوْجَھَك ُصْلبًا ِمثَْل ُوُجوِھِھْم، َوَجْبَھتََك ُصْلبَةً ِمثَْل ِجبَاِھِھمْ   :د لحزقیال هللا أكَّ   غیر أن
 مھمتھ الصعبة.أداء  القوة على هللا حزقیال   فقد منح

 ) 24-4دینونة یھوذا (حزقیال 

سبیین في بابل.  محزقیال رسالة دینونة إلى ال   الرمزیة، حمل   فعالمن الرؤى واأل  مجموعةمن خالل  
األالتي رآھا  رؤیة  الھو    سفر حزقیال محور رسالة  و . رأى حزقیال  11-8صحاحات  حزقیال في 

  أن ین سیَّافأمر هللا ستة  فكان الشیوخ یمارسون عبادة االصنام في الھیكل.  ؛ رجاسات في الھیكل نفسھ

 
 8-7: 3حزقیال   314
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الشعب الھیكل.    وشاھد  315".بالقتلى   الساحات  وا مألی"و  یھلكوا  ھذا    ویتشابھ حزقیال مجد هللا یغادر 
على    التي یحملھارسالة الدینونة    في)  7(إرمیا  في الھیكل  عظة إرمیا  مع  )  11-10سم (حزقیال  القِ 

 الھیكل. 

حزقیال   تنبأت  واألمثال  المواعظمن    مجموعةألقى  الدینونة  و.  أورشلیم سقوط  ب  التي  رسائل  بلغت 
  الشعب  ھ عندما سأل و.  ِحداد خارجيّ   أيّ یُظِھر    أالَّ مر هللا حزقیال  أ فقد  زوجة حزقیال.    بموتذروتھا  

أن الناجین لن   حتى  ا شدیًدا ستعاني رعبً   أورشلیملماذا لم یحزن على وفاة زوجتھ، أخبرھم حزقیال أن  
 316على أحبائھم. الحدادیتمكنوا حتى من ممارسة طقوس 

 )32-25دینونة األمم الغریبة (حزقیال 

على عكس اآللھة المزیفة    في األسفار النبویة ھو سیادة هللا على جمیع األمم.  الھامة اتموضوعأحد ال 
موآب،  و الدینونة ضد عمون،    أقوال حزقیال  فقد حمل  ا.  سرائیل، یھوه لیس إلًھا محلی�إل   ألمم المجاورةل 
أعداء إسرائیل  لیعَلم  .  الشعوب  كلسیادة هللا على    ، معلنًاصیدا، ومصروصور،  وفلسطین،  وأدوم،  و

بُّ ِحیَن أُْجِري فِیَھا أَْحَكاًما َوأَتَقَدَُّس فِیَھا  317"."أَنِّي أَنَا الرَّ

 ) 39-33ردُّ إسرائیل (حزقیال  

.رسالة حزقیال من الدینونة إلى   ت بعد سقوط أورشلیم، تحول  في    318.شعبھ ألجل اسمھ   هللاسیردُّ   الرّدِ
د هللا بتطھیر إسرائیل  عِ د هللا قلوبھم. یَ یجدِّ سالروحي،    الردِّ في  واألرض؛  الجسدي، سیعیدھم هللا إلى    الردِّ 

ر  صوِّ تُ و  319).تطھیرھم من الداخلمن الخارج) ومنحھم قلبًا جدیًدا وروًحا جدیدة (  تطھیرھمبالماء (
 حیاة إسرائیل الجدیدة.، نسمة روح هللا تردُّھا الیابسةمن العظام  رؤیة حزقیال لوادٍ 

 ) 48-40إسرائیل الجدید (حزقیال ھیكل 

عةیختم حزقیال برؤیة   عاٍل وأراه    أخذ هللا حزقیال إلى جبلٍ فقد  للقراءة ولكن یصعب تفسیرھا.    مشّجِ
 جدیًدا، ومذبًحا وقرابین، ونھًرا یتدفق من الھیكل لشفاء لألمم،  رؤیا لھیكل جدید. رأى حزقیال ھیكًال 

ثني عشر. واألھم من ذلك، رأى حزقیال  أبواب أورشلیم اإل، و بعد رّدِ األمة  أسباط إسرائیلوحدود  
 320إلى أورشلیم. یعود مجد هللا

األتقیاء الملتزمین ؤمنین  الم  وبما أنالمعنى الدقیق لھذه الرؤیة.    حولیختلف مفسرو الكتاب المقدس  
المؤمنین الذین قد یختلفون  ب  مترفِّقینبحق الكتاب المقدس یختلفون حول تفاصیل الرؤیة، یجب أن نكون  

 بعض الخیارات لتفسیر الرؤیة ما یلي:  وتشمل معنا حول معنى ھذه الرؤیة. 

 
 7: 9حزقیال   315
 27-15: 24حزقیال   316
 22: 28حزقیال   317
 23-16: 36حزقیال   318
، استخدم یسوع ھذه اللغة 5: 3. وفي یوحنا 21-19: 19. یعود التطھیر بالماء من أجل الطھارة الخارجیة إلى العدد 25-24: 36حزقیال   319

 في حدیثھ مع نیقودیموس. 
 43؛ ویعود في حزقیال 11مجد هللا یرحل في حزقیال   320
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 ھذه   وفيلیم.  وعد بإعادة بناء الھیكل بعد عودة یھوذا إلى أورشھي    ة ھذه الرؤیأن  یرى البعض    .1
 كل ما أظھره هللا لحزقیال.  تحقیقمن  الشعبَ اإلیمان  عدمُ  َمنَعَ ، النظرة

، خالل ألف عام وفي ھذه النظرة.  للُملك األلفي األرضيصورة    ھي  ةھذه الرؤی   أن  یرى البعض.  2
 الذبائح كتذكیر بموت المسیح الكفاري.تعود  بناء الھیكل وعاد من حكم المسیح على األرض، سیُ 

م ، یتمِّ وفي ھذه النظرة صورة لعمل هللا من خالل الكنیسة الیوم.  ھي  الرؤیة    أن ھذه. یرى البعض  3
 هللا وعده من خالل الكنیسة. 

عن حضور هللا بین شعبھ في السموات    صورة مجازیة للتعبیر  ھي  الرؤیةأن ھذه  . یرى البعض  4
لن یتم    ؛الھیكل والذبائح صورة للعبادة في السماء  یُعتبَر،  النظرةھذه  وفي  الجدیدة واألرض الجدیدة.  
 استعادتھا بطریقة حرفیة. 

  تمَّ ، وفي ھذه النظرةرمزیة. أخرى أخیًرا، یرى البعض أن الرؤیة تحتوي على عناصر حرفیة و   .5
 بالكامل في األیام األخیرة.  مُّ وسیت أورشلیم،ا في العودة إلى  جزئیً  48-40حزقیال 

 األسلوب النبوي لحزقیال

جانبان  ھناك  إیصال رسالة هللا إلى مستمعیھ. في أكثر الجوانب الرائعة لحزقیال ھو طریقة النبي  من
فرات حزقیال لفھم من نبوَّ مھّمان   . رآھاؤى التي رال ولألحداث،  حزقیال   تمثیل وھما  :الّسِ

بتمثیل بعض رسائلھ.  هللا  أمر   اسم "فقد  حزقیال  الطین وأورشلیمكتب  لبنة من   علیھا  ضعو" على 
یوًما لتمثیل إثم    390على جنبھ األیسر لمدة    واتكأ 321.شلیمرور أل حصاًرا للتنبؤ بحصار نبوخذ نصَّ 

 322ل إثم یھوذا.على جنبھ األیمن أربعین یوًما لیمثِّ اتكأ و ؛ إسرائیل

بالسیف،    وقطع ثلثھ؛  أورشلیمل ناًرا في  یمثِّ ل ،  وأحرق ثلثھشعر إلى أجزاء.  ال م  حزقیال رأسھ وقسَّ حلق  
هللا حزقیال أن   وأمر. السبيت الیھود في یمثل تشتُّ ل في الریح،  وألقي بثلثھل الموت في المعركة؛ مثِّ لی

 323.أورشلیم ربطھا في حزامھ؛ ھذه ھي البقیة التي ستبقى في یو همن شعر بأجزاء قلیلة یحتفظ 

القراء الرؤى    یُفتنون  قد یكون من الصعب تفسیر رؤى حزقیال. بعض    قدون نھم یفإ   حتىبتفاصیل 
خمس عشرة مرة فیشیر  ؛  دقیقًا  ما رآه تمثیًال یمثِّل  الرسالة العامة. یستخدم حزقیال لغة تُظھر أنھ ال  

أبعد  " إنھ یستخدم لغة بشریة لوصف شيء  كأنھ كان.ثالث مرات شیئًا "ف  یصإلى "شبھ" شيء ما، و 
 الوصف البشري.  من

الرسالة العامة واضحة: سیدین هللا شعبھ بسبب    فإنرغم أننا قد ال نفھم كل تفاصیل رؤى حزقیال،  
 مرة أخرى.  مجده بین شعبھسیحلُّ هللا شعبھ. و دُّ بعد إتمام الدینونة، سیرُ وخطایاھم. 

 
 3-1: 4حزقیال   321
 8-4: 4حزقیال   322
 12-1: 5حزقیال   323
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 خلفیة سفر دانیآل

 اإلطار التاریخي لسفر دانیآل 

. ربما كان مراھقًا  مسبیین. مع المجموعة األولى من الیھود ال م .ق 605دانیآل إلى بابل عام  أُِخذَ 
بقیة حیاتھ الطویلة كنبي في بابل. یسجل سفر دانیآل األحداث حتى عام وقد قضى في ذلك الوقت، 

سقوط یھوذا،    بنفسھ رأى دانیآللقد  324بالد فارس.ل ملك كورش  . السنة الثالثة لحكم ال م .ق ٥۳٦
 .اإلمبراطوریة الفارسیة   قیاموسقوط اإلمبراطوریة البابلیة، و

 لمحة عن سفر دانیآل

 دانیآل  الكاتب 

 شعب هللا في كل زمان  الجمھور

 ق.م. 536-605حوالي  تاریخ الكتابة 

 ملكوت هللا موضوع السفر

 ) 6-1إظھار أمانة هللا (دانیآل  الغرض من السفر

 )12-7إظھار سیادة هللا في التاریخ (دانیآل 

 تمَّ الوعد بانتصار هللا جزئی�ا في موت المسیح وقیامتھ. اإلنجیل في سفر دانیآل 

 سیتم ھذا الوعد بالكامل في مجيء المسیح الثاني. 

للنبي   " وھو اسم مناسب  العالم كلھ.  معنى اسم دانیآل "هللا قاضيَّ الذي نادى برسالة سیادة هللا على 
 یُظھر سفر دانیآل أن هللا ھو قاضي (دیَّان) ھذا العالم. وسیحقِّق قصده في التاریخ. 

فر  الغرض من الّسِ

 وسیادة هللا  ،�  األمانةیكتب دانیآل في زمن االضطھاد واالضطراب، وینقل حقیقتین مھمتین: أھمیة  
دانیآل  سفر  ر  یُظھِ وهللا شعبھ في النھایة.    ئ، سیبرجاریةرغم الظروف الفعلى تاریخ البشریة.    الحقیقیة 

 فقط.  م مقاصد هللا، ولیس تاریخ إسرائیل یتمِّ ھ  أن تاریخ العالم كل 

 نظرة عامة على سفر دانیآل

 بنیة سفر دانیآل

 ) 6-1األمانة في قصر بابل (دانیآل 

 
 1: 10 دانیآل  324
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ظھر أنھ من الممكن أن نبقى  وتُ .  السبيأثناء    األمانةھ الثالثة نماذج عن  ئقصص دانیآل وأصدقا  تمثِّل
 . م وثنيّ أمناء حتى في عاَل 

 

خ اآلیات ت  سیادة هللا: فكرةدانیآل في سفر  األولى  رّسِ

أُوُرَشلِ  ِإلَى  بَابَِل  َمِلُك  ُر  نَبُوَخْذنَاصَّ ذََھَب  یَُھوذَا،  َمِلِك  یَُھویَاقِیَم  ُمْلِك  ِمْن  الثَّاِلثَِة  السَّنَِة  یَم  فِي 
بُّ بِیَِدِه یَُھویَاقِیَم َمِلَك یَُھوذَا َمَع بَْعِض آنِیَِة بَْیِت هللاِ   325.َوَحاَصَرَھا. َوَسلََّم الرَّ

 

لید نبوخذ نصَّ   سلَّمولكن الرب ھو الذي "  أورشلیم؛ر  نبوخذ نصَّ حاصر   َمن " هللا ھو  .ر ملك یھوذا 
 بابل. ل   النصرة أعطى

 

  لھ حتى في األوقات التي یبدو فیھا أن أعداء  أمناء  ھبما أن هللا ھو صاحب السیادة، یجب أن یكون شعب
 من األمثلة:  مجموعة� ب األمانةح سفر دانیآل  . یوّضِ ون على األمر مسیطرال  هللا ھم

سوا "أن  دانیآل وأصدقاؤه  رفض   • نعمة لدى   وأعطاھم  أمانتھمكرم هللا  وأ " بممارسات بابل.  یتنجَّ
 ). 1(دانیآل  وثنيّ ال ملك ال 

نفوذ    ذات  ه إلى مناصبءرفع هللا دانیآل وأصدقاور.  حلم نبوخذ نصَّ ل   اأعطى هللا دانیآل تفسیرً   •
 ). 2في بابل (دانیآل 

رم هللا أمانتھم بأن حفظ حیاتھم في  وأك  326.وثنيّ   تمثال أمام    السجودأصدقاء دانیآل  رفض   •
"  .نضم إلیھم رجل رابع "َشبِیھٌ بِاْبِن اآلِلَھةِ یاندھش الملك لرؤیة الرجال الثالثة  وأتون النار.  

 ). 3(دانیآل 
 ). 4آل ر (دانینبوخذ نصَّ  بإذالل  یادتھأظھر هللا س •
 ). 5بأخذ المملكة من بیلشاصر وإعطائھا لداریوس المادي (دانیآل  سیادتھأظھر هللا  •
 ). 6ق (دانیآل محقَّ  نقذه هللا من موتٍ أ �،   أمانتھد بسبب  وب األس دانیآل في جُ  ي لقأُ عندما  •
مد قصص أطفال مجرَّ  لیستھذه  دانیآل   . عندما ظلَّ الظروف   كلفي  األمانة قویة عن  أمثلة ؛ فھي تقّدِ

 لھم.  أمینًا�، كان هللا    أمناءوأصدقاؤه 
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 ) 12-7الرؤى الخاصة بسیادة هللا (دانیآل 

  اإلصحاحاتلغة ( من حیث الالقسمان  یرتبط .  السفربالنصف األول من  ارتباًطا دقیقًا  سم ھذا القِ یرتبط  
سیادة    موضوع  تركیز على ال من حیث  أیًضا    القسمان  رتبطویالعبریة).  ال  آلرامیة  للغة ا مكتوبة با  2-7

 هللا.

  إلھ األرض  بل   فحسب؛  ا� لیس إلھ الیھود فتاریخ البشري.  الرؤى تشھد لسیادة هللا على  دانیآل  یرى  
 .كلھا

  ویرىعدة مرات.    ھانفس  بل تغطي األحداث   ، الیست مرتبة ترتیبًا زمنی�  12-7دانیآل  الرؤى في  إن  
یقودنا كل فصل إلى نقطة أعلى، معطیًا    ؛م حلزوني لَّ سُ مثل    12إلى    7اب أن الفصول من  أحد الكتَّ 

  327لعمل هللا في تاریخ البشریة.  اوضوحً  أكثرنظرة 

 )7رؤیة الوحوش (الحیوانات) األربعة (دانیآل 

الجالس  األیام  القدیم  ربعة العظیمة التي ظھرت من البحر مع مجد  (الحیوانات) األ  تناقض الوحوش ت
لھ عشرة قرون وأسنان من حدید وأكل  كان    ؛ ا ھو الوحش الرابعألكثر رعبً لوحش ا على عرشھ. كان ا 
 .البن اإلنسان المجد والقوة القدیم األیام  ح  نبعد ھزیمة الوحوش، موحوش. وما بقي من سائر ال 

األرض.    في  قوم ست  ممالك أربع  ن الوحوش العظیمة األربعة ھي  إ تفسیًرا، قیل لھ  دانیآل  عندما طلب  
الرابعة ستلتھم  و ملوك سی و.  األخریات المملكة  ھم عشرة  العشرة  المملكة   خرجون القرون  ھذه  من 

العليّ خِض األصغر سیُ والملك  الرابعة.   القدیسین "ثالثو.  ع ثالثة ملوك ویتحدث ضد    أزمنة  ة سیقاوم 
 . أبديّ  وتٍ ونصف" وبعد ذلك سیعیش القدیسون في ملك

 ) 8رؤیة كبش وتیس (دانیآل 

وجاء تیس بقرٍن واحد بین  ا.  ا جدً كبر من اآلخر) قوی�أ كبش بقرنین (واحد   ھناك  ، كانة الرؤیفي ھذه 
لكنَّ قرنھ انكسر    عینیھ تغلَّب الكبش،   منھا   واحدٍ صغر. ومن  أأربعة قرون    وطلع عوًضا عنھعلى 

سھ  نف جعل المرصعین بالنجوم، وداسھم، و الجندا من بعضً  فطرحقرن كبیر وصل الى السماء.  خرج
  ؛ الیونان  ھو  والتیسالقرنین یمثِّل ملوك مادي وفارس.    ين الكبش ذأ   دانیآل جبرائیل ل   وفسَّر .  رئیًسا

القرن الذي نما إلى  وممالك أصغر نشأت من الیونان؛    ھيالقرون األصغر  وملكھا؛  ھو  القرن الكبیر  و
 . لكن لیس بقوة بشریة  ،ھذا الملك وسیھلَك   .الشعب المقدس ھِلك ملك شریر سی ھوالسماء 

 ) 9رؤیة السبعین أسبوًعا (دانیآل 

ع یت دانیآل بینما كان    یتألمواأن    ال بدَّ إسرائیل شعب  من أجل الیھود المتألمین، أخبره جبرائیل أن ضرَّ
حتى یظھر    أسبوًعاخطایاھم. ثم یعیدون بناء أورشلیم وینتظرون تسعة وستین    بسبب   أسبوًعا سبعین  

 
327 D.A. Carson and Donald Guthrie. New Bible Commentary. (Downers Grove: InterVarsity Press, 1994). 
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آخر  حاوسیأتي  ح.  یالمس عھدً وكم  ویقطع  أورشلیم،  رجس  یدمر  ویقیم  إسرائیل،  مع  أسبوع  لمدة  ا 
 علیھ.  الھالك النھائي ینَصبَّ الخراب حتى 

 )11-10رؤیة مستقبل إسرائیل (دانیآل 

  ساقاهو  ه وذراعا  كمصباحي نار،   هالبرق، وعیناك  ھوجھو ،  اذھبی�  احزامً و  اانً  یرتدي كتَّ رأى دانیآل رجًال 
  رابع سیقود  ملكفي بالد فارس وقومون  أن ثالثة ملوك سی  وأخبره  رسول لدانیآل  وجاء.  كالنحاس 
ستنتھي الحرب بین و.  أجزاء   ةتنقسم مملكتھ إلى أربعس بعد ظھور ملك جبار،  وضد الیونان.    الحرب

و الجنوب  الشمال  بحصولالشمال  ملك  ملك  "رجس  فالسلطة.    على  ملك  ویقیم  المؤمنین  یضطھد 
 الخراب". 

 )12رؤى دانیآل (دانیآل  نھایة

النھایة، سیظھر   ل في  الشدید  الضیق  المالئكة میخائیل في وقت  يرئیس  كُ   ینّجِ اسمھ في   بَ تِ كل من 
فر َونِْصٍف."و.  الّسِ َوَزَمانَْیِن  "َزَماٍن  بعد  ھذا  المالكُ و  328سیحدث  ھذا سیكوندانیآَل    أخبر   بعد   أن 

 من رجس الخراب.  ایومً  1290
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 مبراطوریات في رؤى دانیآل اإل

 لإلمبراطوریات في رؤى دانیآل.  ، أحد النظرات المتعارف علیھافي الجدول أدناه

 االمبراطوریات في رؤى دانیآل 

 التمثال  المملكة 
2دانیآل   

الحیوانات في دانیآل 
7 

الحیوانات في دانیآل 
8 

مثل أسد ولھ جناحا   رأس من ذھب جیِّد بابل
 نسر

 

صدر وذراعان من   فارس   -مادي
 فضة

 كبش لھ قرنان  مثل دبٍّ 

بطن وفخذان من  الیونان
 النحاس

مثل نمر ولھ أربعة  
 أجنحة وأربعة رؤوس. 

تیس لھ قرن واحد  
كبیر، وأربعة قرون،  

 وقرن صغیر. 

ساقان من حدید،  روما
وقدمان من الحدید 

 والخزف 

وحش مختلف عن كل  
الوحوش التي قبلھ ولھ  

وقرن  عشرة قرون 
 صغیر

 

 

الحجر الذي یصبح   ملكوت هللا 
 جبًال عظیًما

المسیَّا والقدیسون  
 یأخذون المملكة 

 

 الموضوعات الرئیسیة في سفر دانیآل 

 . السفر بطول بینما یختلف العلماء حول تفاصیل رؤى دانیآل، تظھر ثالثة موضوعات 

 سیادة هللا 

 سفر   ، أظھر12-7اإلصحاحات  دانیآل في  ورؤى    6-1صحاحات  من خالل قصص حمایة هللا في األ
  . كانت ھذه رسالة قویةكلھعلى العالم    بل  فحسب،  السیادة، لیس على أورشلیم  ھو صاحب دانیآل أن هللا  

یھوذا لنبوخذ   تسلیملسیادة هللا في    األولىمن الشھادة  ف.  غریبةالذین یعیشون في بالد    سبیینبالنسبة للم
دانیآل أن هللا ھو  سفر  ظھر  یُ س مملكة أبدیة لشعبھ،  سِّ یؤ الذي    لقدیم األیامالصور النبویة    وحتىر  نصَّ 

 المسؤول عن التاریخ البشري. 
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 كبریاء اإلنسان

حكام بابل أنفسھم    یضع،  6-1صحاحات  ویدین المتكبرین. في األ  األمناءدانیآل أن هللا ینقذ  نا سفر  معّلِ یُ 
) أن  5ر (دانیآل  بیلشاصَّ ل ) ودینونة هللا  4ر (دانیآل  ظھر قصص إذالل نبوخذ نصَّ تُ و وشعبھ.  ضد هللا 

 329هللا یذل المتكبرین. 

العالم مقاصد هللا.    تقاوم مجموعة،  12إلى    7صحاحات من  في األ قادة  في  ویُھَزمون جمیعھم  من 
صحاحات األخیرة من  في األوقدیم األیام وابن اإلنسان محل ھؤالء الحكام األرضیین. ال یحل والنھایة. 
 هللا.  تسحق قوى السماء أعداءَ  السفر،

 النصرة النھائیة لشعب هللا

للممالك في رؤى دانیآل، فإن االنتصار النھائي لشعب هللا واضح. یصف نا  بغض النظر عن كیفیة تفسیر
ملكوت هللا األبدي، التأخیر الذي سیعاني خاللھ شعب هللا من االختبار   دانیآل التأخیر في وصولسفر  

 سینعمون بالنصر النھائي. مناءاأل لكنَّ واالضطھاد. 

نھایة، ال نتصار هللا وشعبھ في  ال  ونظًرا الیوم.    األمانة  تشجیع علىدانیآل األساسیة ھي  سفر  رسالة  إن  
 ن بأمانة الیوم. والمؤمن أن یعیش یجب 

 حزقیال ودانیآل یتحدثان الیوم سفر 

 

من عرَّ تت االنسحاب  إلغراء  أحیانًا  الكنیسة  ض 
إلى   "الروحیة"   معزل العالم  االھتمامات  من 

 . قال أبراھام كویبر األخرى  الحیاة  جوانب ترك  و
Abraham Kuyper" :  لیس ھناك شبر واحد في مجال وجودنا البشري بأكملھ ال ینادي علیھ

المتسّلِط على كل شيء:   لي!’المسیح،  الھولندي  السیاسي  مالِ الع  ھذا   أدرك  لقد  "‘إنھ  الذي    المسیحي 
  .كل شيء السیادة على  ھو صاحب القرن التاسع عشر أن هللا   عاش في

تاریخ  ال دانیآل سیادة هللا على    سفر  صحاحات األخیرة من سفر حزقیال والنصف األخیر منتعلن األ
 مقاصده. وھذا أمر مھم لسببین:  حقِّقهللا یإن . ھكل  البشري 

،  غریبة  في أرٍض   سبیَیندانیآل وحزقیال معندما كان  ھذا العالم.    مقاومةالثقة في مواجھة    یمنحنا.  1
لیرى بعض  و.  مقاصدهق  حقِّ سیهللا  أن    ینثقَ ا وكانا   دانیآل  لم یعش  تتحقَّ   المقاصد  ھذهعاش  ق؛ ربما 

مأن هللا سیھما  كال  لكن عرف  .السبي العودة من  حتى یرى  حزقیال   في القرن    ؤمنینكمومقاصده.    تّمِ
 .بطل مقاصدهم في عالمنا. ال شيء یمكن أن یتحكِّ ھو المالحادي والعشرین، نحن نعیش بثقة أن هللا 

 
 )28-17: 5الخضوع � الذي أذلَّ أباه، نبوخذ نصَّر، بھذه الطریقة الدرامیة (دانیآل الحظ كیف یربط دانیآل كبریاء بلطشاسر برفضھ   329

"لیس ھناك شبر واحد في مجال وجودنا البشري بأكملھ ال  
 " ‘إنھ لي!’ینادي علیھ المسیح، المتسلِّط على كل شيء: 

 Abraham Kuyperأبراھام كایبر 
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للشیطان عن   نؤمنوالم  ال یتنازلأ یجب    بأمانة في الحیاة الیومیة.  نعیش  أنرنا بمسؤولیتنا  . یذكِّ 2
أو أي مجال آخر من مجاالت التأثیر. أینما   ،أو المساعي الثقافیة ،أو النظام التعلیمي ،العملیة السیاسیة

أن نعیش كممثلین  ی لحزقیالال   صاحبلھ  لإلضعنا هللا، علینا  بالنسبة  األمانة    كان ھذا ،  سیادة.  یعني 
یرید هللا أن . أین  المملكةكعضو مؤثر في    ، كان ھذا یعني األمانةبالنسبة لدانیآلو  ،كنبي في السبي

 تھ؟ ویستخدمك في ملك

 خاتمة: سفر حزقیال ودانیآل في العھد الجدید

إلى إشارة  یقل عن خمس وستین  ما ال  الجدید.    سفر  ھناك  العھد  في  من حزقیال  یقرب  ما   ویوجد 
 . في سفر الرؤیا  ھاخمسین من

م. لم   .ق 538عام في  أورشلیمالعودة إلى    إال أندانیآل أن هللا سیھزم الشر ویحكم العالم؛ سفر د عِ یَ 
یُظھر بولس أن یسوع على الصلیب  حیث    ،ظھر العھد الجدید تحقیق ھذا الوعدیُ وھزیمة الشر.  تحقِّق  

 330.ھزم قوى الشر 

النھائي على الشیطان. في  سفر الرؤیا انتصا  علنیُ وفي سفر الرؤیا.    أخیًرا ق وعد دانیآل  تحقَّ ی ر هللا 
:  19، ظھر وحش من البحر. في رؤیا  ۱۳في رؤیا  و  ؛ربعة حیوانات من البحر أ   ظھرت  ،7دانیآل  

 . ، یسوع ھو المحارب اإللھي الذي یھزم قوى الشر11-21

 نظرة أعمق إلى كتابات نھاية العالم (األدب الرؤيوي) 

. كانت  وي دب الرؤیاألزكریا  سفر  و،  حزقیال  سفر   وأجزاء من  ، الرؤیا سفر  و  ، دانیآل  سفر   یُطلق على 
ھناك العدید من األمثلة  و ؛في العالم الیھوديجیًدا معروفة (الخاصة بنھایة العالم)    ویةكتابات الرؤیال 

الكتابیة   الشكل.  ل غیر  األدب  وھذا  للكتابة    الرؤیويیختلف  األنماط األخرى  المقدسعن  الكتاب    في 
 ا دقیقًا. ب تفسیرً ویتطلَّ 

الكتاب اومخفیة.  كانت  حقیقة    رؤیویة عنال  اتتكشف  األدب  اینظر  في  إلى    المقدس   لكتابلرؤیوي 
مقاصد هللا النھائیة في    إتمامعلى    ةخاص  صورةز بیركِّ وأحداث تاریخ العالم في ضوء مقاصد هللا.  

والعھد، ینظر دانیآل إلى إمبراطوریات  ز معظم أنبیاء العھد القدیم على إسرائیل  یركِّ   بینمانھایة الزمان.  
 في ضوء مقاصد هللا النھائیة.  دنیویةالعالم ال 

أكثر من یصوِّ  النبویة من خالل الرؤى. یستخدم دانیآل مصطلح "رؤیة"  ر األدب الرؤیوي الحقیقة 
الرؤى متداخلة، لذلك  وثالثین مرة.   م رؤى  دقیق. قد تقدِّ   ّيِ تسلسل زمن  خلقصعب  یغالبًا ما تكون 

  منوما.    حول حدثٍ   متباَدلةمتعددة وجھات نظر متداخلة للحدث نفسھ من أجل تقدیم وجھات نظر  
رؤیویة  الكتابة الف) نافذة على العالم الروحي.  لالھوتيخالل ھذه الرؤى، فتح دانیآل (وبعد ذلك یوحنا ا 

 مثل العالم المادي.  حقیقيّ ھو عالم أن العالم الروحي  تُظھر
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الرؤیا في العدید سفر دانیآل وسفر یشترك  و یستخدم األدب الرؤیوي رموًزا درامیة لتوصیل الحقیقة. 
غالبًا ما تكون الوحوش  ول الوحوش البشعة ممالك شریرة.  في كل من دانیآل والرؤیا، تمثِّ من الرموز.  

 331مختلفة، مما یجعلھا رجًسا إلسرائیل. فصائلھجینة من 

دانیآل الشعب الیھودي سفر    ع  شجَّ فقد  في أوقات االضطھاد.    ة خاص  أھمیةة  ؤیویالر  ات الكتابتحمل  
أنطیوخ اضطھاد  سفر بَ تِ كُ وس.  وبیفان أ س  وأثناء  ھذه   رؤیا ال     في  للكنیسة.  الرومان  اضطھاد  أثناء 

الغرض  فنیابة عن شعبھ.    یحاربأن هللا ھو المحارب اإللھي الذي  ؤیوي  األدب الر  علناألوقات، أ 
الیوم بسبب ثقتنا في خطة  مانة  األ  على  تشجیعال األساسي من الكتابات الرؤیویة في الكتاب المقدس ھو  

 هللا للمستقبل. 

الریج األدب  قارئ  یركز  أن  أن    ؤیويب  دون  الرئیسیة  الموضوعات  التفاصیل.  تعلى  علیھ  طغى 
فيف الرئیسي  على    دانیآل   سفر  الموضوع  هللا  سیادة  البشري.الھو  من   ومع  تاریخ  العدید  أن 

عیود.  انتصاره النھائي مؤكَّ   فإنهللا،    تقاوماإلمبراطوریات   لھم    بتأكیدهعلى األمانة  ه  ءا دانیآل قرَّ   شّجِ
 أن هللا سیحقق النصر النھائي. 

 مھام الدرس الحادي عشر 

 عبِّر عن فھمك لھذا الدرس بإجراء المھام التالیة: 

 من المھام التالیة:  مھمة واحدة) اختر 1( 

 الخیار األول: مھمة جماعیة

  اًراخی  . خِصّص لكل فرد من مجموعتك٤۸-  ٤۰حزقیال عن الھیكل الجدید في حزقیال    ةاقرأ رؤی
ویشرح    ٤۸-  ٤۰ن یدرس حزقیال  أ التي نوقشت في ھذا الدرس. یجب على كل عضو    اتمن التفسیر 

 النھج المعیَّن لھ. باتباع  حزقیال  ة رؤی ر فسِّ یُ كیف 

 الخیار الثاني: مھمة فردیة 

مقاالً  • (اكتب  واحدة  من صفحة  أحد    450  اختر  الجدید.  للھیكل  حزقیال  رؤیة  عن  كلمة) 
 في ھذا الدرس واشرح الرؤیة في ضوء ذلك التفسیر.  نوقشت  التي  ات التفسیر

كلمة) لعظة عن خطة هللا للتاریخ البشري    450صفحة واحدة (  ا منتفصیلی�ا  طً مخطَّ   اكتب •
 .12-7دانیآل  بناًء على 

 اختبار ھذا الدرس. سیشمل االختبار النصوص الكتابیة المخصَّصة للحفظ.   قم بإجراء) 2( 

  

 
 ." َكاألََسِد َولَھُ َجنَاَحا نَْسرٍ كان " 7على سبیل المثال، الحیوان األول في دانیآل   331
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 اختبار الدرس الحادي عشر 

 ) ما معنى اسم "حزقیال"؟ 1( 

 حزقیال؟  سفر) ما ھو الغرض من 2(

 ھیكل؟ ال   وموعظة إرمیا فيحزقیال  وجھ التشابھ بین سفر ) ما ھو 3(

 جدید.  ھیكلخمسة خیارات لتفسیر رؤیة حزقیال ل اذكر ) 4(

 م._________ ق. عام حزقیال إلى بابل في أُِخذَ ) 5(

 م._________ ق. عامل إلى بابل في دانیآ أُِخذَ 

 الثالثة في سفر دانیآل؟ الرئیسیة ) ما ھي المواضیع  6(

 ن في سفر دانیآل؟امستخدمتال  اللغتان ما ھما) 7(

 ) في التفسیر التقلیدي، ما ھي اإلمبراطوریة التي تمثلھا كل صورة من ھذه الصور؟ 8(

 • أسد بجناحي نسر: __________

 __________دب:  •

 لھ قرن كبیر: __________   تیس • 

 : __________ خزفمن حدید وقدمان من حدید و ساقان• 

 • حجر یصبح جبًال عظیًما: __________ 

 ؟ ویةكتابات الرؤیال من   أو جزئيّ   ّيِ تتكون بشكل أساس التي   الكتاب المقدس  أسفار  ما ھي) 9(

 ودانیآل؟  حزقیالسفر من  بصورة متكررةفي العھد الجدید یقتبس  سفر ) أي 10(

 . تكمن ذاكر 27-25: 36) اكتب حزقیال 11(
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 الدرس الثاني عشر 

 األنبیاء الصغار الجزء األول: ھوشع، ویوئیل، وعاموس 
 أھداف الدرس

 في نھایة ھذا الدرس یجب على الطالب أن: 

 یوئیل، وعاموس. ھوشع،  ألسفار واإلطار التاریخي یعرف التاریخ المحتمل   )1(
 یتمكَّن من تحدید الموضوعات واألغراض الرئیسیة لسفر ھوشع، ویوئیل، وعاموس.  )2(
 یفھم موضوع البر في أسفار األنبیاء الصغار.  )3(
 یشعر بقلب هللا عندما رأى خیانة شعبھ.  )4(
 یربط بین رسالة سفر ھوشع، ویوئیل، وعاموس واحتیاجات العالم الیوم.  )5(

 التحضیر لھذا الدرس 

 ویوئیل، وعاموس. سفر ھوشع، اقرأ  

 24: 5؛ وعاموس 13: 2؛ ویوئیل 12: 10احفظ ھوشع 

 مقدمة

الكتاب المقدس  والعھد القدیم األنبیاء الصغار.    أسفارمن    سفًرا األخیرة ثني عشر  االیُطلق على   في 
 االثني عشر".   سفرواحدة تسمى "ملفوفة  العبري، توجد ھذه األسفار في 

اء أن ھذه ، یفترض بعض القرَّ كبار األنبیاء ال  أسفار  من حجًما  صغار أصغرال األنبیاء  أسفار  ألن  نظًرا  
، لم یكن ھؤالء األنبیاء "صغاًرا" من حیث رسالتھم أو تأثیرھم. تشیر كلمة  ولكنغیر مھمة.  األسفار 

فر" إلى حجم  صغار" م إسرائیل  ولیس حجم الرسالة. كان لرسالة ھؤالء األنبیاء تأثیر كبیر على عاَل   الّسِ
 ث إلى الكنیسة الیوم.تتحدَّ ال تزال و اویھوذا قدیمً 

 التواریخ التقریبیة ألسفار األنبیاء الصغار 

 یونان، وعاموس، وھوشع، ومیخا  القرن الثامن قبل المیالد 

 ناحوم، وصفنیا، وحبقوق  القرن السابع قبل المیالد 

ي،  القرن السادس قبل المیالد   وزكریاعوبدیا، وحجَّ

ح)  القرن الخامس قبل المیالد   مالخي، ویوئیل (مرجَّ
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 سفر ھوشع: حزن هللا 

 لمحة عن سفر ھوشع

 ھوشع  الكاتب 

 المملكة الشمالیة  الجمھور

 النصف الثاني من القرن الثامن تاریخ الكتابة 

 حزن هللا موضوع السفر

 الروحي مواجھة مملكة إسرائیل بزناھا  الغرض من السفر

الحل لزنا إسرائیل الروحي ھو الرجوع إلى هللا وإلى الَملك   اإلنجیل في سفر ھوشع
). سیحدث ھذا في زمن  5: 3اآلتي من نسل داود (ھوشع 

المسیَّا عندما یجمع الَملك األبدي، یسوع، شمل كل 
 المؤمنین تحت حكمھ. 

 اإلطار التاریخي لسفر ھوشع

ین إلشعیاء في كانا معاصرَ و  332مملكة الشمالیة.ال   في  أنبیاء القرن الثامنكان ھوشع وعاموس من  
 یھوذا.

كان ھذا وقت ازدھار وفي أوائل القرن الثامن قبل المیالد، كان یربعام الثاني ملك المملكة الشمالیة.  
إسرائیل.   الصراعات  أ   قوة  تضاءلت في  بسبب  مؤقتًا  حدودھا وسَّ و  الداخلیة. شور  إسرائیل  عت 

تعادل المساحة  على مساحة    تسیطران إسرائیل ویھوذا    باتت .  الدول المجاورةتفادت من التجارة مع  واس
 سیطرت علیھا إسرائیل في أیام الملك داود. التي 

وكان   ؛ اروحی�ة  إسرائیل مرتدَّ   تا. كانا، لم تزدھر روحی�، رغم  ازدھار إسرائیل اقتصادی�لكن لألسف
 333یھوه. إلى جانببعل  لھ شعب المملكة الشمالیة یعبدون اإل

شور تستعید قوتھا وسرعان ما أصبحت  أ ربما بدأ ھوشع خدمتھ في أواخر عھد یربعام الثاني. كانت  
تغلث   المھیمنة تحت حكم  العالمیة  في  و.  Tiglath-Pileser III  الثالث   فالسر اإلمبراطوریة 

 رت المملكة الشمالیة. السامرة ودمَّ  ور أشغضون سنوات قلیلة، احتلت  

 

 
 یشیر ھوشع إلى مملكة إسرائیل الشمالیة باسم "إفرایم" خمس وثالثین مرة.  332
التعبیر الذي یدل على الجمع بین عبادة یھوه وآلھة أخرى ھو "التوفیق بین المعتقدات الدینیة." كانت ھذه مشكلة متكررة بالنسبة   333

 ا بدأ سلیمان عبادة آلھة زوجاتھ األجنبیات.عندم ىومرة أخر 32إلسرائیل، بما في ذلك عبادة العجل الذھبي في خروج 
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 الغرض من سفر ھوشع

أظھر األلم  وهللا.    دینونةبعل ستجلب  لھ  ر أن عبادتھا لإلھوشع ضد الزنا الروحي إلسرائیل. وحذَّ   نادى
 .خیانة إسرائیل �  سبَّبتھ الذي 

وشعبھ. إذا كان الزواج  كثیًرا ما یستخدم الكتاب المقدس تشبیھ الزواج لوصف العالقة بین هللا   ◄
 منا ذلك عن الزواج؟ البشري على غرار عالقة هللا بشعبھ، فماذا یعلِّ 

 الموضوعات الرئیسیة في سفر ھوشع

 الزنا الروحي

المقدس الكتاب  لعالقة هللا    الزواج في  الحیاة بین رجل    ھو  الزواجفشعبھ.  بھو صورة  التزام مدى 
الزواج والعھد مع هللا عالقات حصریة.  إن  ا مع إسرائیل.  ا أبدی�، أقام هللا عھدً نفسھاوامرأة. وبالطریقة  

في سفر  .  إلھھم أبًداشعب هللا    خونأبًدا، یجب أال یالحیاة    الزوج أو الزوجة شریك   خونكما یجب أال یف
ل  حوَّ تالزوجة التي ت   كما أنالزنا الروحي مع آلھة أخرى ھمة بمتَّ أظھر هللا أن إسرائیل كانت ھوشع، 

 ة بالزنا. تھمم تكون إلى عشاق آخرین

  - تتالءم لغة ھوشع التصویریة تماًما مع طبیعة عبادة إسرائیل الوثنیة. كان بعل إلھ الطقس في سوریا
ة. كان الناس في  والخصوب  ، والزراعة  ،م في ھطول األمطاركان من المفترض أن یتحكَّ وفلسطین.  

جعل البعل  یأن سلوكھم الجنسي   نعتقدوی اوكانو طقوس الدعارة. ببعل لھ الوثنیة "یعبدون" اإل المعابد
ھوشع أن خطیة إسرائیل  التي رسمھا صور ال مطر على األرض. تُظِھر ال خصبة و ال بذور ال یستجیب ب

 الروحي.   زناھاھي انعكاس ل  األمم الزانیةمع 

  زانیة   تأن جومر كان  فسرینیعتقد بعض المو  334".یتزوج جومر "زوجة الزنى أمر هللا ھوشع أن  
صعوبة قبول أمر هللا بھذا الفعل، یعتقد البعض اآلخر أن هللا أمر ھوشع بالزواج  ل  ونظًرا قبل الزواج. 

الزنا    تمثِّللألوثان    ةعابد  تأخیًرا، یعتقد البعض أن جومر كانو فیما بعد.    زانیة   من امرأة أصبحت
التفسیر  الر لھوشع ھي صورة    الدقیقوحي لألمة. بغض النظر عن  العبارة، فإن خیانة جومر  لھذه 

  لخیانة إسرائیل لیھوه.

يوالد ھوشع نبویة.  أ سماء  أ كانت     اا انتصارً قریبً   أشور   نتصر یزرعیل على اسم الوادي حیث ست  ُسّمِ
عنى  تي  مِّ لوعَ و  یرحم األمة المتمردة.حامة تعني "ال رحمة"، ألن هللا لن  لورُ وعلى إسرائیل.    ا كبیرً 

  شعبي" ألن هللا سیرفض األمة التي تحولت إلى آلھة أخرى.  ستم"ل 

 
ھذا  ویدعم. المستقبلفي شیر أبدًا إلى الخیانة تال و؛ ةأو الماضی ةالحالی الخیانة، تشیر ھذه العبارة إلى في بقیة العھد القدیم. 2: 1ھوشع   334

 تفسیر األول ألمر هللا. نوًعا ما ال
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 عائلة ھوشع

 تظھر زنى إسرائیل الروحي  جومر

 الوادي حیث ستھزم أشور إسرائیل  یزرعیل

 "ال رحمة" لوُرحامة

ي  "لستم شعبي"  لوَعّمِ

الطریقة  وبهللا ھوشع أن یشتریھا مرة أخرى.    مرأ   ة.كعبد  شینالمُ   ھاإلى بیع  ة جومرخیان  تبعد أن أدَّ 
 كان هللا سیعید إسرائیل إلى موطنھا بعد أن تخلَّت عنھا آلھتھا الباطلة. ، نفسھا

 دعوى هللا ضد إسرائیل

النبویة    رأینا،  العاشر في الدرس   ل بسبب  إسرائیل    إلى  ھاتھامات  ھ هللاوجَّ   حیث الدعوى  لعھد.  خیانتھا 
 إسرائیل.   إلى التھمھ هللا عندما یوجِّ نفسھا  اللغة    5-4ھوشع ستخدم یو

د العبریة "المعرفة" ھي أكثر من  اللغة    ر ھوشع من أن إسرائیل لم تعد تعرف هللا حقًا. فيیحذِّ  مجرَّ
ما یعني أن تكون لدیك عالقة اختباریة معھ.    العالقة. إن معرفة شخٍص   تعبیر عنإنھ    ي؛الوعي الفكر

  335" ھلكوا من عدم المعرفة.لقد "  ؛رفضوا شریعة هللا واألنبیاء و  ؛د شعب إسرائیل یعرف هللالم یعُ 
 بعل. لھ استبدلوا معرفتھم با� بمعرفة اإل و

 رجاء الردِّ 

عوا  رجزناھم الروحي و وا  إسرائیل إذا ترك  برّدِ شعبوعد  ال ، بءمثل غیره من األنبیا،  ھوشعسفر  نتھى  ی
ھمسعى إلى یاآلن، و من مصر.  مإسرائیل وأخرجھشعب  أحب هللا لقد  إلى یھوه.    نفسھ. ل  رّدِ

ة  حلیف  یر أشور أن إسرائیل كانت تأمل أن تص  معدعوة للتوبة ووعد بالشفاء.  على    14ھوشع    حتويی
"أَنَا أَْشِفي اْرتَِداَدھُْم.  : إسرائیل، وعد هللا عب ش ، إذا تاب ولكن.  صدیقتھا ال  ھاعدو یر أشور ، ستصلھا

ھم رجاءأیًضا یحمل ، لكنھ میجب أن یدین هللا إسرائیل بسبب خطایاھ 336أُِحبُُّھْم فَْضالً."  .رّدِ

 ھوشع في العھد الجدید

ة  یستشھد العھد الجدید بسفر ھوشع عدة مرات. فیذكر متَّى أن عودة یسوع من مصر كانت   إتماًما لنبّوِ
ر أعداءه أن الرحمة أھم من الذبیحة.  337ھوشع. ویشیر بولس    338ویستخدم یسوع كلمات ھوشع لیذّكِ

 
 6: 4ھوشع   335
 4: 14ھوشع   336
 1: 11 ؛ ھوشع 15: 2متى   337
 6: 6؛ ھوشع 13: 9متى   338
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إن معرفة هللا   339إلى سفر ھوشع عندما یعّلِم أن هللا یخلق شعبًا یشمل الیھود واألمم على حّدٍ سواء.
 (المعرفة التي تركتھا إسرائیل) ستأتي قریبًا إلى األمم. 

 وئیل: یوم الرب سفر ی

 لمحة عن سفر یوئیل

 یوئیل  الكاتب 

 مملكة یھوذا  الجمھور

 ق.م. 450-500على األرجح  تاریخ الكتابة 

 یوم الرب  موضوع السفر

 التنبؤ بیوم الدینونة اآلتي  الغرض من السفر

ّدِ اآلتي   التنبؤ بیوم الرَّ

 الخمسین وعد یوئیل یتحقَّق في یوم   اإلنجیل في سفر یوئیل

 اإلطار التاریخي لسفر یوئیل

استخدم یوئیل ھذه الكارثة الطبیعیة كاستعارة ویل بعد وقت قصیر من وباء الجراد الرھیب.  ئویخدم  
 " .في المستقبل، "یوم الرب اآلتي  دینونة لیوم ال 

 وئیل). ثأبیھ (فاسم  یعني "یھوه ھو هللا") وویوئیل النبي سوى اسمھ ( عننعرف ال 

التاریخ.    ؛غیر مؤكد  السفر   كتابة   تاریخ حتى   أحداث تؤكد  أنال توجد  یوئیل لم یذكر المملكة   وبما 
حیھوذا، فمن الم  من ملوك  ملكأي  الشمالیة وال   ، ھناك خالف  ولكنبعد العودة من السبي.    تنبأ   ھ أن  رجَّ

 كبیر حول ھذا األمر بین علماء الكتاب المقدس.

 الغرض من سفر یوئیل

  غیر أن   للدینونة القادمة على العصاة.   االجراد رمزً   ضربة  وكانتیوئیل یھوذا للعودة إلى هللا.  دعا   
ّدِ اآلتي یوئیل تنبأ أیًضا بیوم     . مناءلأل الرَّ

 
 23: 2، 11-10: 1؛ ھوشع 26-25: 9رومیة   339
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 الموضوعات الرئیسیة في سفر یوئیل  

 )17:  2 - 1: 1ضربة الجراد ویوم الرب (یوئیل 

  ؛أسوأ مما رآه أي شخص  ضربةال ه  ھذ  تالجراد. كان  ضربة  رثاء بسبب  ۱۷:  ۲-۲:  ۱یوئیل  یعتبر  
 ر األرض. جیش دمَّ ب أشبھ األمر كان

لرّدِ    اوقتً   أن یكون یوم الرب   منبدالً ففي المستقبل.  قادمة  الجراد عالمة على أمور أسوأ    ضربة  تكان
خارجیة؛    مظاھر" في  ھمثیابوا  مزقیا أن "دینونة إذا لم یتوبوا. لم یكن كافیً لل   ا، سیكون وقتً شعب هللا

قوا قلوبكم" أن یھوذا من یجب أن تأتي التوبة الحقیقیة من القلب. طلب هللا  إلى   الشعب  رجع". فإذا مّزِ
." سیجدونهللا  ْأفَِة َویَْنَدُم َعلَى الشَّّرِ  340أنھ "َرُؤوٌف َرِحیٌم، بَِطيُء اْلغََضِب َوَكثِیُر الرَّ

 )21:  3-18: 2رسالة نبویة للمستقبل (یوئیل 

با هللا  أوالً   ،دِّ لرَّ وعد  الدینونة،.  جانب  األرض.  إلى  هللا  سیرد  عنسو،  أكلھا    یعّوِض  التي  "السنین 
ّدِ ثم وعد هللا بال  341".الجراد  الروحي. رَّ

األرض رمًزا للیقظة الروحیة القادمة.    ردٌّ   كانرمًزا لكارثة روحیة،    المادیةالجراد    ضربة  تمثلما كان
 هللا روحھ على الناس من جمیع مستویات المجتمع.  سیسكب

بینما یتمتع یھوذا ببركة    ھهللا أعداء شعب  بسیعاقِ وسلطان هللا.    كلھا  خالل ذلك الوقت، ستعرف األرض
 هللا الخاصة. 

 سفر یوئیل في العھد الجدید 

التي حدثت بصورة   النھضات  أكثر من  أن هللا سیسكب روحھ على كل بشر. كان ھذا  وعد یوئیل 
المستمر عن خ إسرائیل  النھضات تراجع  َرت ھذه  أخَّ فقد  إسرائیل.  تاریخ  لكنھا دوریة في  طة هللا، 

 أثبتت أنھا تغییرات وقتیة ولیست دائمة. باإلضافة إلى ذلك، كانت ھذه النھضات تقتصر على إسرائیل. 

في یوم الخمسین، أعلن بطرس أن  و" .ب فیھ روح هللا على "كل بشر لع إلى وقت یُسكَ تطَّ ییوئیل كان 
ت قد  یوئیل  أخ  342ت.مَّ نبوة  العلیة،  في  القدس  الروح  انسكاب  أورشلیمبعد  إلى  اإلنجیل  الرسل    ، ذ 

 وإلى أقاصي األرض.  ، والسامرة ، والیھودیة

الكنیسة. عندما    الوعد بیوم الربف.  ةتمؤقَّ   نھضة  هكن ھذ تلم     نكرزال یزال یتحقق من خالل خدمة 
مأن روح هللا یعمل من خاللنا ل   ونحن واثقونونتلمذ، نفعل ذلك  روحھ ال یزال  فهللا للبشریة.  قصد یتّمِ

  من خالل عمل الكنیسة.  بشر ب على كل سكَ یُ 

 
 13: 2یوئیل   340
 25: 2یوئیل   341
 21-14: 2؛ أعمال الرسل 32-28: 2یوئیل   342
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 سفر عاموس: راعي البِر الحقیقي

 لمحة عن سفر عاموس 

 عاموس  الكاتب 

 المملكة الشمالیة  الجمھور

 منتصف القرن الثامن قبل المیالد  تاریخ الكتابة 

 راعي البر الحقیقي  موضوع السفر

هللا على إسرائیل بسبب سلوكھا الشریر  التنبؤ بدینونة  الغرض من السفر
 تجاه هللا وتجاه الناس. 

مثل سفر عاموس، یذكر یسوع أن محبة هللا (الوصیة   اإلنجیل في سفر عاموس 
العظمى األولى) ال بدَّ أن تَظھر في محبة اإلنسان 

(الوصیة العظمى الثانیة). وتشترك رسالة یعقوب في  
 العدید من الموضوعات مع سفر عاموس. 

 اإلطار التاریخي لسفر عاموس

یعھم  كان الرعاة ینقلون قطو.  أورشلیمكان عاموس راعي غنم من تقوع، وھي بلدة صغیرة جنوب  
أشجار الجمیز  ب  عتنيخالل ھذه األشھر، كان عاموس یو.  أقل ارتفاًعا  مناطقالصیف إلى    فصل  في

 الحاملة للتین. 

. واألسوأ  لم تكن لدیھ مؤھالت النبيّ ،  وبصفتھ راعیًا إلى المملكة الشمالیة.   أن یسافر هللا عاموس   مرأ 
 343بثقة الشعب في المملكة الشمالیة.  عاموس من یھوذا، لم یحظَ ا من ذلك، بصفتھ نبی�

في وقت كانت فیھ المملكة الشمالیة    دینونةعاموس برسالة    جاء،  ة عاموس رسال مقاومةضافة إلى  باإل
العدید من اإلسرائیلیین أن  و ا غیر مسبوق.  ا وسیاسی�تصادی�تشھد نجاًحا اق االزدھار ھو  ھذا  افترض 

في    ة التي نادى بھا عاموس دینونال   رسالةَ   الظاھريسرائیل  إ بطل ازدھار  أ عالمة على بركة هللا. فقد  
 رسالة دینونة. ل   وحامًال أمینًا لدعوة هللا،   عاموس  ظلَّ  ومع ذلك،نظرھم. 

 ِسفر عاموسالغرض من 

، كانت إسرائیل تواجھ  من الرخاء  جدیدٍ    من یومٍ بدالً ف.  باالزدھار  تنعمتنبأ عاموس بالدینونة إلى أمة  
بعدل  هللا  دینونة  كانت  .  الدینونة یوم   التصرف  إسرائیل  رفض  في   األفراد  تجاهبسبب  شأنًا  األقل 

 
 13-10: 7عاموس   343
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الھیكل؛  بعاموس    ونادىالمجتمع.   طقوس  مراعاة  من  أكثر  ھو  البر  السلوك  وأن  أن  یتطلب  البر 
  .أخینا اإلنسان الصحیح تجاه  

 الموضوعات الرئیسیة في سفر عاموس 

 ) 10: 9-1: 1الدینونة (عاموس

 ثالثة أسئلة:  عنیجیب عاموس ومعظم سفر عاموس ھو رسالة دینونة. 

 ؟ الدینونةل  رسِ ن یُ ) مَ 1( 

القادمة ھي من هللا.    بل یعلن  السفر أشور؛   یذكر  ال ھذه الرسالة مراًرا  ویحمل  عاموس أن الدینونة 
... الَ أَْرجعُ  بُّ بَّ یَُزْمِجُر... ھَكذَا قَاَل الرَّ ُر ِمْغالََق  عن العقاب   وتكراًرا: "الرَّ ... فَأُْرِسُل نَاًرا... َوأَُكّسِ

 344ِدَمْشَق." 

 ؟ دینونةأتي ال ت) كیف س 2( 

ستغزو أشور األرض و  345أدوات دینونة هللا.  ئة ھيوب واأل  ضربات،وال  ،والجفاف  ،لمجاعةستكون ا 
األسد  ھا  روتدمِّ  یدمر  كما  فقط،  الغنمتماًما  أذن.  ا ساقً   تارًكا  من  قطعة  قادة  346أو  األمة   وسیُحَمل 
 348ل األرض.حتَ وستُ  347بعیًدا 

 ) لماذا یرسل هللا الدینونة؟ 3( 

إسرائیل ویھوذا فقط.  سوى عرف هللا من بین جمیع األمم  لم ییة إسرائیل. دینونة هللا ھي نتیجة خطإن  
تواجھ إسرائیل عقاب    ،وألن هللا عرفھانسیت مسؤولیات العھد.  وإسرائیل بامتیازات العھد؛    تتمتع
 مسؤولیة معًا. ال متیاز و االلقد جلب العھد  349هللا.

عاموس ھذه سفر  كل قسم من    حملیومن الرسائل النبویة.    مجموعةإعالن الدینونة من خالل    یأتي
 عاموس: سفر رسالة   تشملالرسالة بطریقة مختلفة. 

 ) 2-1أقوال الدینونة ضد األمم (عاموس 

 
 8-2: 1عاموس   344
 11-6: 4عاموس   345
 12-11: 3عاموس   346
 27: 5، 3-2: 4عاموس  347
 14: 6عاموس   348
 . تذكیر من سفر ھوشع أن كلمة "یعرف" تشیر إلى العالقة، ولیس مجرد معرفة عقلیة.2-1: 3عاموس   349
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  ،وفلسطین  ،خرى: دمشقاألمم  األدینونة على  ال   أقوالبدأ عاموس ب
  ،وعمون  ،إسرائیل: أدومب  لھا صلة دم  التي  مماألوصور. ثم انتقل إلى  

وموآب. لقد ارتكبت ھذه الدول جرائم وحشیة ضد إسرائیل. ثم تحدث  
الروحیة   یھوذا  خطایا  عن  اآللھة    ترك   - عاموس  واتباع  الشریعة 

 الباطلة. 

 د = األمم األخرى: دمشق، وفلسطین، وصور 

 ج = أقرباء إسرائیل: آدوم، وعمون، وموآب 

 ب = یھوذا (المملكة الجنوبیة) 

 ملكة الشمالیة) أ = إسرائیل (الم

ھ حدیثھ إلى بإسرائیل،    المحیطة إلى األمم    عاموس  بعد أن تحدث  حتى  و.  یة مملكة الشمال ال خطایا    وجَّ
عاموس    قال ع،  ، في تطور غیر متوقَ لكنعاموس یوافقون على رسالتھ. و  واللحظة، كان مستمع  تلك

الضعیف    ظلم دان إسرائیل بسبب خطایاھا:  تُ ن یوم الرب سیكون یوم دینونة على إسرائیل أیًضا. سإ 
 الوثنیة.  ممارسات )، والخطایا الجنسیة، وال 350"ألَْجِل نَْعلَْینِ "(یبیعون الفقراء 

ات ضد إسرائیل (عاموس   ) 6-3نبوَّ

وشبَّھ خطیة إسرائیل    351طرح عاموس مجموعة من األسئلة لیظھر العدل في دینونة هللا إلسرائیل.
خطایا مجموعات معینة من اإلسرائیلیین: نساء    تحدَّث عنقد  ف  352صریین.بخطیة الفلسطینیین والم

ثرواتھم  بمتغطرسین ال في الخطیة، والقادة  یعیشون بینماالذبائح   نقدمویالذین و، ستبیحاتالسامرة الم
 353.يوأمنھم الظاھر

إسرائیل،    رثى رثاءعاموس  كانوا    إسرائیل  التحذیرات رفضتبرغم  و  354الموتى.  بأغنیة  التوبة. 
 ھا. تلم یدركوا أن هللا سیدین إسرائیل بسبب خطیو ؛ هللا األمم األخرى یتوقعون أن یدین

 ) 10: 9 - 1: 7رؤى الدینونة (عاموس 

 رأى عاموس: فقد ر الدینونة القادمة. أعطى هللا عاموس سلسلة من خمس رؤى تصوِّ 

 

 
 6: 2عاموس   350
 6-3: 3عاموس   351
 15-9: 3عاموس   352
 14-1: 6، 11-1: 4عاموس   353
 3-1: 5عاموس   354
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عاموس    فتشفَّعأظھر ھذا دینونة هللا على إسرائیل.  وبتدمیر األرض.    توعَّدتي  تالجراد ال   ضربة.  1
 . على ذلك هللا فندمإلسرائیل 

ندم  ف  .عاموس إلسرائیل   تشفَّعمرة أخرى،  والبحر األبیض المتوسط.  أكل  أنھ    حتى . حریق شدید  2
 . أیًضا  على ذلك  هللا

. وبسبب ھذا، ةمعوجَّ   تبر، كانلل هللا    إسرائیل بمقیاس   قیستعندما  و.  حائط الختبار استقامة ال   زیج.  3
 هللا الحائط.  سیھدم

كان الناس  .  ة الفوری  دینونة لل   جاھزةكانت    ؛ سرائیلإ . سلة من الفاكھة الناضجة. وھذا یوضح حالة  4
انتھاء السبت،    ونحفظی أمانةاآلخرین ب  نعاملوكانوا ییوم السبت. ولكن بعد  الحقیقي البِ إن  .  غیر    ر 

 . ةفیاك یست الطقوس الدینیة ل فیشمل السلوك الصحیح؛ 

المذبح  یقف  .  5 لم یكن ھناك مفر.  معلنًا  هللا بجانب  الدینونة.  وعوده من    اقتباس مخیف  فيویقین 
 355."ْجعَُل َعْینَيَّ َعَلْیِھْم ِللشَّّرِ الَ ِلْلَخْیرِ أَ " : السابقة بمراقبة شعبھ، قال هللا

د (عاموس   ) 15-11: 9الرَّ

دِّ برسالة   السفر ینتھي فهللا شعبھ.  عاموس برسالة رجاء. لم ینسَ سفر نتھى ی ، ھوشع سفر مثل في   الرَّ
  المستقبل.

 
 4: 9عاموس   355
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 التغییر العظیم 

د ( ) 10: 9-1: 1الدینونة (  ) 15-11: 9الرَّ

 الَ تَعُوُد تَقُومُ ؛ َسقََطْت َعْذَراُء ِإْسَرائِیلَ السقوط: 
)5 :2 .( 

 ) 11: 9( أُقِیُم ِمَظلَّةَ َداُوَد السَّاقَِطةَ :  النھوض

:  4(  َوِمَن الشُّقُوِق تَْخُرْجنَ : األسوار المنھدمة
3.(  

ُن ُشقُوقََھا ترمیم األسوار:   ). 11: 9(  أَُحّصِ

ْیِف،   الدمار: تَاِء َمَع بَْیِت الصَّ َوأَْضِرُب بَْیَت الّشِ
 َوتَْضَمِحلُّ اْلبُیُوُت اْلعَِظیَمةُ فَتَبِیُد بُیُوُت اْلعَاجِ، 

)3 :15.( 

 ). 11: 9( قِیُم َرْدَمَھاأُ   إعادة البناء:

َغَرْستُْم ُكُروًما َشِھیَّةً َوالَ تَْشَربُوَن  : ا المجاعة
 .)11: 5( َخْمَرَھا

یَْغِرُسوَن ُكُروًما َویَْشَربُوَن َخْمَرَھا،   الشبع:
 .)14: 9( َویَأُْكلُوَن أَثَْماَرَھاَویَْصنَعُوَن َجنَّاٍت  

َوأَْغِرُسُھْم فِي أَْرِضِھْم، َوَلْن یُْقَلعُوا بَْعُد  :العودة ) 27: 5( فَأَْسبِیُكْم ِإلَى َما َوَراَء ِدَمْشقَ السبي: 
 )15: 9( ِمْن أَْرِضِھِم الَّتِي أَْعَطْیتُُھمْ 

 سفر عاموس في العھد الجدید 

ر في أفعالنا  البِّ   أن یظَھرعظة على الجبل، یكرز یسوع برسالة مشابھة لرسالة عاموس: یجب موفي ال 
عاء اإلیمان؛ یعقوب. ال  رسالةخوتنا. ونرى ھذه الرسالة نفسھا في إ تجاه  ھذا   اش عیجب أن یُ  یكفي اّدِ

 اإلیمان في الحیاة الیومیة. 

باإلنجیل   تسعى  بینما  المجتمع  خطایا   الكنیسة  تتجاھل  األحیان  بعض  في  ◄   أوقاتٍ   وفي.  للكرازة 
  یمكن   كیف  مجتمعك،  في  356.االجتماعیة  العلل  ضد  تكرز  بینما  اإلنجیل  رسالة  الكنیسة  تتجاھل  أخرى،
 كرازة؟ال  على  المقدس  الكتاب  تركیز على  الحفاظ مع المجتمع  خطایا بفاعلیة  تواجھ أن للكنیسة 

 نظرة أعمق على "البر" في أسفار األنبیاء 

:"َوْلیَْجِر اْلَحقُّ َكاْلِمیَاِه، َواْلبِرُّ َكنَْھٍر َدائٍِم." كانت ھذه 24  : 5عاموس  ھي  اآلیات الرئیسیة    واحدة من
العدالة االجتماعیة، والتي نسي بعضھا  ااآلیة موضوع   ھتمامھا  الاإلنجیل  رسالة  لعدید من حركات 

 بالعمل االجتماعي. 

 
 غالبًا ما یُطلق على ذلك "اإلنجیل االجتماعي."   356
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عن "اإلنجیل االجتماعي" الذي یستبدل رسالة یسوع المسیح   عاموس بعیدة كل البعدسفر رسالة   لكنَّ 
البر  فهللا.  طبیعةعلى  قائم من ذلك، یُظھر عاموس أن البر الحقیقي بالعمل االجتماعي. بدالً للخالص 

 الكتاب المقدس:   في جمیع أنحاءتتكرر ھذه الرسالة  وتجاه القریب.    اصحیحً   یُنتِج سلوًكاالحقیقي أمام هللا  

ِإلُھُكْم."قال   • بُّ  الرَّ یِسیَن ألَنِّي قُدُّوٌس  التي    الوصایا من    مجموعةیتبع ذلك  و  هللا: "تَُكونُوَن قِّدِ
 357.أبناء شعبھمو  وذوي االحتیاجات الخاصة،  والعاملین،  ،تتناول معاملة إسرائیل للفقراء 

 358. للناس من حولھ  البارةكجزء من دفاعھ، شھد على معاملتھ  وأعلن أیوب براءتھ أمام هللا.    •
 

: "فَاْذَھبُوا  6:  6ھوشع  فأجابھم یسوع مستشھًدا بأكل مع الخطاة.  یانتقد الفریسیون یسوع ألنھ    •
 359اةً ِإلَى التَّْوبَِة "َوتَعَلَُّموا َما ھَُو: إِنِّي أُِریُد َرْحَمةً الَ ذَبِیَحةً، ألَنِّي َلْم آِت ألَْدُعَو أَْبَراًرا بَْل ُخطَ 

لذین  العراة، وا  نكسوال یو،  الجیاع  یطعمون  والألغنیاء،  ا   یحابونالذین    ؤمنینواجھ یعقوب الم •
": "اْفتِقَاُد اْلیَتَاَمى َواألََراِمِل فِي  ةالطاھر  ةناص یعقوب معنى "الدیلخَّ و بكالم شریر.  یتكلمون  

 360الَ َدنٍَس ِمَن اْلعَاَلِم."ِضیقَتِِھْم، َوِحْفُظ اِإلْنَساِن نَْفَسھُ بِ 

القریب بالعدل ھ  ؛ هللا  طبیعةالبر    ظھریُ  سیح في  ؤمنین بالمكموانعكاس لشخصیة هللا.    يإن معاملة 
العالقة الصحیحة مع هللا ستغیر  فهللا لعالم غیر مؤمن.    طبیعةالقرن الحادي والعشرین، علینا أن نظھر  

 ر في عالم الیوم.معنى البِ  وھو ؛ عاموس ِسفر ر في معنى البِ ھذا ھو ینا اإلنسان. وعالقتنا مع أخ

 خاتمة

أكثر    من.  1833إلى    1759من    في الفترة   ویلیام ویلبرفورس، السیاسي اإلنجلیزي الذي عاشكان  
   , لاللتزام بنشر اإلنجیل ومبدأ العدالة المسیحیة فعَّال نموذج  في تقدیم ؤمنین الذین نجحوا الم

قَبِل اإلیمان   ، وبعد أربع سنواتفي الحادیة والعشرین من عمره  ویلبرفورس لمجلس العمومب  نتخِ اُ 
مجرد   ا كن ھذی. لم  قبولھ اإلیمانالشاب األرستقراطي بأكملھا بسبب    تغیرت حیاة ھذا فقد  .  بالمسیح

الذات،    على  زالذي یركِّ السیاسیة، ونمط حیاتھ    حیاتھھ ل نظرتَ   إیمانُھ  رغیَّفقد  .  شخصيّ "  إقرار إیمان"
 واستخدامھ لثروتھ. 

االحتیاجات  بو  للھالكین،كرازة  بال یجب أن یھتموا    ؤمنین بالمسیحأن الم  یعتقد  ویلیام ویلبرفورس   كان
نشر  ل نتیجة لذلك، عمل مع العدید من المنظمات لمساعدة الفقراء وو.  الناتجة عن األلم والمعاناةالمادیة  

  المالجئ،و ،ستشفیاتالم  على تحسینعمل  وأفریقیا.  إلى  ن إلى الھند ورسلیالمُ وتكفَّل برعایة اإلنجیل.  
الفقراء.    وحیدات،واألمھات ال   ،والالجئین  ، دعم مدارس األحد  كماسجون.  الو   ،مدارس ال و والعاملین 
 ربع دخلھ السنوي للفقراء.  ، یعطيمعظم حیاتھ، یلبرفورس ظلَّ وو

 
 وما یلیھ 2: 19الویین   357
 31أیوب   358
 13: 9متى   359
 27: 1یعقوب   360
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مساھم أكثر  دویلب  اتكانت  العبودیة.    كقائد سیاسيّ   واًمارفورس  معركتھ ضد  منھھي  بأن    اقتناًعا 
حیاتھ المھنیة لمحاربة    معظمس ویلبرفورس  ، كرَّ خینا اإلنسانأل   ةالمسیحی  ةحبمالعبودیة ال تتوافق مع ال 
 القوي الذي یحمي  الضغط الجماعيفرصة لھزیمة    ةأن لدیھ أی  الكثیرون عتقد  لم یھذا الشر. في البدایة،  

من   یقرب  ما  ینقلون  اإلنجلیز  التجار  كان  من  عبد سنوی�  50000العبودیة.  المحیط  أ ا  فریقیا عبر 
دافع عنھ رجال األعمال وا" بریطانیًا،  كان السیاسیون یحمون ھذه التجارة باعتبارھا "حق� واألطلسي. 

 . ولكنھ ضروريّ  ا محزنً  ا شر�  باعتبارهلھ العدید من المسیحیین بِ باعتباره ضرورة اقتصادیة، وقَ 

رأى في ھذا المنصب فرصة  و. مؤثِّرلم یستطع ویلبرفورس قبول ھذا الشر. لقد وضعھ هللا في موقع 
مالخدمة هللا. كان   ورس شرور  ویلبرف  أدرك   وبعد أن"  .اْلَحقُّ َكاْلِمیَاِه، َواْلبِرُّ َكنَْھٍر َدائِمٍ   يَ ْجرِ یَ "  أن  مصّمِ

قد قررت  ف:  تكونكتب: "لتكن العواقب كما  وھذه الخطیة المخزیة.    للتخلُّص من   مكَّرًسا   بات العبودیة،  
 إلغائھا." من  أتمكنالوقت أنني لن أرتاح أبًدا حتى  ھذا منذ 

الرقیق.    مشروع قانون   یقدم  ویلبرفورس  أخذ،  م1789ابتداء من عام   ُرفَِض كل عام ضد تجارة 
، م1807أخیًرا، في عام  و.  م1805و  1789بین عامي    مرة  اثني عشر  لعبودیةلمكافحة ا مشروعھ  

 ألغى البرلمان تجارة الرقیق في اإلمبراطوریة البریطانیة. 

الجدد) في جمیع بعد ذلك،   العبید  فقط تجارة  العبودیة نفسھا (ولیس  ویلبرفورس معركة إللغاء  بدأ 
قبل ثالثة  وعمل ویلبرفورس لمدة خمسة وعشرین عاًما أخرى إللغاء العبودیة.  وأنحاء اإلمبراطوریة.  

 . أیام من وفاتھ، أصدر مجلس العموم قانونًا لتحریر جمیع العبید في اإلمبراطوریة البریطانیة 

 

 مھام الدرس الثاني عشر 

 عبِّر عن فھمك لھذا الدرس بإجراء المھام التالیة: 

 من المھام التالیة.  مھمة واحدة) أكمل 1( 

 الخیار األول: مھمة جماعیة

الكنیسة. باستخدام نموذج عاموس،    الظلم في مجتمعك والذي یجب أن تتحدث إلیھ   أحد جوانب ش  ناقِ 
للمناقشة التي دارت  ًصا من صفحة واحدة  . اكتب ملخَّ وضعالكنیسة ھذا ال  أن تعالج   ر كیف یجبأظھِ 

 .بینكم

 الخیار الثاني: مھمة فردیة 

م بتحضیر مخطَّط تفصیلّي لعظة بعنوان "دینونة هللا ومحبتھ لألمم غیر األمینة." وأظِھر كیف تتحدَّث ق
 رسالة سفر ھوشع إلى عالمنا الیوم. 

  اختبار ھذا الدرس. سیشمل االختبار النصوص المخصَّصة للحفظ.   بإجراءقم ) 2( 
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 اختبار الدرس الثاني عشر 

 نبیاء الصغار في الكتاب المقدس العبري؟ى األماذا یسمَّ ب) 1( 

 الصغار؟ واألنبیاء  الكبار  ) ما الفرق بین األنبیاء2(

 القرن الثامن قبل المیالد.   فيف الظروف االقتصادیة والروحیة للمملكة الشمالیة ) ِص 3(

 ھوشع؟  سفر من الرئیسي) ما ھو الغرض 4(

 سرائیل؟ إل  بالنسبة بناء ھوشعأ سماء أ ماذا تتنبأ  ب) ٥(

 عرف" في العھد القدیم؟ی) ما معنى كلمة "6(

 یوئیل ؟  الرئیسي في سفر موضوع ال ) ما ھو 7(

 یوئیل؟  سفر الدینونة القادمة في عن  نبوة التي تمثِّلطبیعیة ال كارثة ل ا   ما ھي )۸(

 بحسب العھد الجدید؟اآلتیة روحیة ال یقظة بال ة یوئیل ق نبوّ حقَّ تمتى ت )۹(

 ) ما ھو الغرض من سفر عاموس؟ 10(

 معناھا.  شرحعاموس وا  سفر الخمس في  الدینونة   ) اذكر رؤى11(

 .تكمن ذاكر 24 : 5عاموس و؛ 13 :2یوئیل و؛ 12 :10) اكتب ھوشع 12(
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 الدرس الثالث عشر 

 األنبیاء الصغار الجزء الثاني: أنبیاء األمم
 أھداف الدرس

 في نھایة ھذا الدرس، یجب على الطالب أن: 

ح   )1( المرجَّ التاریخ  منیعرف  وصفنیا    لكل  وحبقوق،  وناحوم،  ومیخا،  ویونان،  عوبدیا، 
 واإلطار التاریخي لكل سفر. 

عوبدیا، ویونان، ومیخا،    أسفاریتمكَّن من تحدید الموضوعات واألغراض الرئیسیة في   )2(
 وناحوم، وحبقوق، وصفنیا. 

ة في العھد القدیم. )3(  یفھم المبادئ األساسیة لتفسیر النبوَّ
ر سیادة هللا على كل األ )4(  مم. یقّدِ
عوبدیا، ویونان، ومیخا، وناحوم، وحبقوق، وصفنیا. واحتیاجات   أسفار یربط بین رسالة  )5(

 العالم الیوم. 

 التحضیر لھذا الدرس 

 عوبدیا، ویونان، ومیخا، وناحوم، وحبقوق، وصفنیا.  أسفاراقرأ  

 2: 3؛ وحبقوق  8-7: 1؛ وناحوم 8: 6احفظ میخا 

مة   مقّدِ

ا. كان یھوه، وال یزال، صاحب السیادة  ، لم یكن یھوه إلًھا محلی�الباطلة   القدیمعلى عكس آلھة العالم  
 سندرسھاالتي    األسفارإسرائیل. في    غیر  أممفي رسالة األنبیاء الصغار إلى  ونرى ذلك  .  كلھعلى العالم  

الفصل،   أدومبواسطة  تكلم هللا  یفي ھذا  إلى    فنیا  صفي سفر  و  ، ویھوذا   ، وإسرائیل  ، ونینوى  ،أنبیائھ 
الذین ال یعترفون حتى بسلطتھ.    الشعوب. في ھذا الفصل، نرى سیادة هللا على ھ كل   إلى العالمیتكلم هللا  

  .ھكل صاحب السیادة على العالم ھو هللا
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 سفر عوبدیا: رسالة إلى أدوم 

 لمحة عن سفر عوبدیا 

 عوبدیا الكاتب 

 أدوم الجمھور

 ق.م. 553و 587بین  تاریخ الكتابة 

 سقوط أدوم  موضوع السفر

التنبؤ بدمار أدوم بسبب قسوتھا على یھوذا في   الغرض من السفر
 وقت الحصار البابلي. 

سیأتي   ومن خاللھابعد السبي، ستَُردُّ مملكة یھوذا.   اإلنجیل في سفر عوبدیا 
 اإلنجیل إلى األمم

 اإلطار التاریخي لسفر عوبدیا 

عیسو، وإسرائیل، نسل یعقوب.    نسلیجب قراءة سفر عوبدیا في سیاق الصراع طویل األمد بین أدوم،  
ون بتدمیر یاألدوم  فرح أثناء الحصار البابلي،  و   361إسرائیل.  بني    مرورأثناء الخروج، رفض أدوم  

النقمةم.  .ق  587قسوتھم على یھوذا عام  وكانت  أورشلیم.     ۹-۷:  ۱۳۷في المزمور    سبب صالة 
 عوبدیا. ل وكذلك الرسالة النبویة  

اسمھ "من یخدم الرب" وھو اسم شائع في العھد ومعنى  ال نعرف شیئاً عن النبي عوبدیا إال اسمھ.  
 362القدیم.

 رسالة سفر عوبدیا 

دینونة  ، یأتي عوبدیا برسالة  لیھوذا. أوالً   تعزیة ة عوبدیا ھي رسالة دینونة على أدوم ورسالة  نبوَّ إن  
ل الدفاع عنھا  سھُ یَ   مرتفعةعلى صخرة    "سیال"أن موقع عاصمتھا    فخر ب تظن  أدوم    كانتأدوم.    على

ولكن بسبب عنفھا ضد یھوذا، سیدمر هللا أدوم. لن یسمح هللا العادل لخطیة  363سیحمیھا من أعدائھا.
 م..ق 553أدوم عام  ھُزَمتة عوبدیا عندما قت نبوَّ تحقَّ وقد أدوم أن تمر دون عقاب. 

أیًضا رسالة تعزیة.   یَ ار یھوذا بمحبة هللا لشعبھ. حتى بعد دمیذكِّ ویحمل عوبدیا  د هللا عِ ر أورشلیم، 
 ) بأن یوم الرب قریب لجمیع األمم.15 :1عوبدیا (في  د اآلیة المحوریة  عِ تَ وبھ. بالرجاء لشع

 
 21-14: 20العدد   361
 . 18ملوك  1في بیت أخآب في  النبي الصغیر لیس عوبدیا الذي كان مسؤوًال   362
 3: 1عوبدیا   363
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د    سفر یونان: النبي المترّدِ

 لمحة عن سفر یونان 

 یونان الكاتب 

 أھل نینوى  الجمھور

 ق.م  753و 793بین  تاریخ الكتابة 

 نعمة هللا لجمیع الناس موضوع السفر

هللا في فداء جمیع الناس، حتى أعداء إظھار رغبة  الغرض من السفر
 إسرائیل 

 أشار یسوع إلى یونان كرمز للقیامة.  اإلنجیل في سفر یونان 

من خالل خدمة الرسل والكنیسة األولى، وصلت 
 الكرازة باإلنجیل إلى جمیع األمم. 

 اإلطار التاریخي لسفر یونان 

المملكة الشمالیة في أیام   امتدادأ بتنبَّوشوریة. تنبأ یونان خالل فترة ضعف اإلمبراطوریة األ  
 364یربعام الثاني.

ر ظھِ تُ وكبر الستقالل إسرائیل.  األ  شكلون التھدیدإمبراطوریة عدوانیة، ی، باعتبارھم  شوریون كان األ
ى یونان دعوة هللا بالقسوة على أعدائھم. عندما تلقَّ   یسعدونشوریین كانوا  األعمال الفنیة الباقیة أن األ

 في نینوى، ھرب إلى ترشیش.  ة زا كرل ل 

 365إذا تابت.  المدینة  سینقذ أن یكرز برسالة قد تدفع نینوى إلى التوبة. كان یعلم أن هللا    غب یونان لم یر
 إلسرائیل.  بركة  ،من وجھة نظر یونان كإسرائیلي مخلص  ،نینوى ھالك كان

 الغرض من سفر یونان 

فقط؛    هللا لیست "لنا" (إسرائیل)  رأفةیُظھر أن  وفر یونان رحمة هللا حتى على أعداء إسرائیل.  ظھر سِ یُ 
 أیًضا.   "لھم" (نینوى) بل

"ھل أنا    : یدفعنا سفر یونان إلى التفكیروشفقة تجاه نینوى.    ةعلى عكس هللا، ال یشعر یونان النبي بأی 
 مثل یونان أم مثل هللا؟" 

 
 25: 14ملوك 2  364
 2: 4یونان   365
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 ھل سفر یونان قصة حقیقیة؟

ھدف إلى تعلیم درس  ی  عبارة عن َمثَلن قصة یونان لیست قصة حقیقیة، ولكنھا  إ اب  بعض الكتَّ   یقول 
أن المقصود  إلى    یشیر  ما  فر یونانال یوجد في س  ولكنهللا لألمم.    إرسالیة عن فشل إسرائیل في تحقیق  

ة نتوقعھا من ة وجغرافیَّ قصة حقیقیة وتحتوي على تفاصیل تاریخیَّ تُقَدم كالقصة  فمنھ أن یكون مثًال.  
 سرد حقیقي. 

  حوتًا   عدَّ أ "و"؛  شدیدةهللا. "أرسل هللا ریًحا    یادة س  موضوع  یونان  التي یحملھا سفر   رسائل بین ال   من
 لم تكندودة" لتدمیر الیقطینة. إذا    یقطینة" لتوفیر مأوى لیونان، و"أعدَّ   "أعدَّ و  ؛ یونان"بتلع  یل   اعظیمً 

 رسالة سیادة هللا على خلیقتھ.  ستُفقَد ، القصة صحیحة

یِن َمَع ھذَا اْلِجیِل  . وحذَّ یةتاریخقصة    قصة یونان  أنیسوع   اعتبر ر أن "ِرَجاُل نِینََوى َسیَقُوُموَن فِي الّدِ
 366نَھُ، ألَنَُّھْم تَابُوا بُِمنَاَداةِ یُونَاَن، َوھَُوذَا أَْعَظُم ِمْن یُونَاَن ھُھنَا!"َویَِدینُو

 

 یونان قصة حقیقیة. قصة   أن  نعرفلھذه األسباب،  

 رسالة سفر یونان 

 ) 2-1الجزء األول: درس الطاعة (یونان 

األول   ھ یونان إلى نینوى، كان رد فعل منا الفصالن األول والثاني درًسا في الطاعة. عندما دعا هللا یعّلِ 
ركب سفینة لیھرب "ِمْن َوْجِھ  و  ."قَاَم یُونَاُن ِلیَْھُرَب ِإلَى تَْرِشیشَ فَ "  في االتجاه المعاكس.  الھروبھو  

بِّ  القدیر.    وجھنبي الرب أنھ یستطیع الھروب من    ظنَّ   367".الرَّ صاحب السیادة. ھو  هللا    ولكنهللا 
بُّ ِریًحا َشِدیَدةً " ھددت بتدمیر السفینة. أَْرَسَل فَ "  الرَّ

على عكس یونان  وعندما ألقى البحارة قرعة لتحدید سبب العاصفة، وجدوا أن یونان ھو المخطئ.  
إنقاذ حیاة یونان ا (الذي ال یھتم بنینوى)،   البحارة بما یكفي لمحاولة  أ .  رفیقھم  ھتم  البحارة  لقد  ظھر 

البحر، ھدأت العاصفة على  وهللا.  أكثر من نبي    رأفةً الوثنیون   أخیًرا في  البحارة یونان  ألقى  عندما 
 أََعدَّ ُحوتًا َعِظیًما ِلیَْبتَِلَع یُونَاَن." " یونان ألن الرب  ا نجوالفور. 

بما   أن "یوفي  فیھا هللا على رحمتھ. ویَِعد یونان  التي یشكر  الجزء األول بصالة یونان  ینتھي ھذا 
 لطاعة. نذره"؛ لقد تعلَّم درس ا 

 ) 4-3الجزء الثاني: درس الرحمة " (یونان 

ھذه المرة یطیع یونان. "فَقَاَم یُونَاُن َوذََھَب ِإلَى نِیَنَوى."  و، بدعوة هللا.  1  صحاحاألمثل  ،  3یبدأ یونان  
 . حمة مھ هللا درس الراآلن یعّلِ والطاعة.   درسم یونان لقد تعلَّ 

 
 41: 12متى   366
 3: 1یونان   367
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من أكثر الوثنیون برأفة هللا   یشعر  األول،  صحاح األ كما في ودینونة في نینوى.  ال یونان برسالة یكرز 
الوثنیون إنقاذ حیاة یونان.    صحاح األ یونان. في   البحارة    یذكرفي األصحاح الثالث،  واألول، حاول 

ُمّوِ َغَضبِِھ فَالَ نَْھِلَك؟" عَلَّ هللاَ یَعُوُد َویَْنَدُم َویَْرجُع َعْن حُ َل ملك نینوى الوثني أن هللا قد یرحم المدینة. "
 برحمة هللا.  فنادىوثني الملك  ال  ؛ أمابالدینونة سوى  هللا  نبيّ  یكرزلم 

ھي صالة شكر من   2یونان  كانت الصالة في  ، على صالة.  الثاني   صحاح األمثل  ،  4یحتوي یونان  
رنینوى.  ل رحمة هللا     بسبب  شكوىصالة    فھي  4یونان  الصالة في    أمایونان.  لأجل رحمة هللا     تذمَّ

 العظیمة هللا    شفقة بدرس هللا للیونان، وھو درس عن    صحاحاألینتھي  ویونان ألن هللا أنقذ مدینة نینوى.  
 . ھالكینال  على

 سفر یونان في العھد الجدید 

  ، أشار یسوع إلى إنقاذ یونان من بطن الحوت كس العھد الجدید سفر یونان بطریقتین على األقل. أوالً عی
 368.موت كمثال لقیامتھ من ال 

:  12الوعد اإلبراھیمي في تكوین  في یونان فشل إسرائیل في أداء رسالتھا لألمم.  سفر  ح ثانیًا، یوّضِ 
یُظھر سفر یونان فشل إسرائیل في  و كون وسیلة بركة لآلخرین.  تإسرائیل ل  هللا بارك  ، یتضح أن2-3

: "اْذَھبُوا  التالمیذَ یسوُع  إتمام ھذه المھمة. من خالل مجيء المسیح، تتجدد ھذه الرسالة عندما یُكلف  
 369َوتَْلِمذُوا َجِمیَع األَُمِم."

 ِسفر یونان في القرن الحادي والعشرین 

یجبرنا على    لكن یونان  ؛قذ هللا نینوىالنبي المتردد الذي لم یشأ أن ین  ،یونانمن    أن نسخرمن السھل  
 یونان، یجب أن أسأل نفسي: سفر هللا. عندما أقرأ  بعینيالنظر إلى عالمنا 

 ؟ تھیفرحني: ھالك عدوي أم توب أیھما  •
 دینونة هللا؟بھ ب أكرزي  ذال   الشغف نفسھرحمة هللا بب  أكرزھل  •
 الذھاب إلى أعداء شعب هللا؟   في أتردَّدھل  •
 هللا؟  طبیعةیونان أم  طبیعة ھل لديَّ  •

  

 
 40-39: 12متى   368
 19: 28متى   369
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 سفر میخا: رسالة إلى یھوذا وإسرائیل

 لمحة عن سفر میخا 

 میخا الكاتب 

 مملكة یھوذا  الجمھور

 ق.م  700 -740 تاریخ الكتابة 

 حیاة العھد الحقیقي  موضوع السفر

 یھوذا لكسرھم العھدإظھار أن هللا سیدین   الغرض من السفر

القلب.   اإلنجیل في سفر میخا  من  العبادة  عن  یسوع  برسالة  میخا  تنبأ 
ص  د طقوس؛ ویلّخِ فالعبادة الحقیقیة أكثر من مجرَّ

"   8:  6میخا   الحقیقیة:  اْلَحقَّ العبادة  تَْصنََع  أَْن 
ْحَمةَ، َوتَْسلَُك ُمتََواِضعًا َمَع ِإلِھَك.  "َوتُِحبَّ الرَّ

 

 اریخي لسفر میخا اإلطار الت

ت رسالتھ  أدَّ و، في یھوذا. ةمن مورش  میخا، وھو نبيّ  تنبأ قصیر،  وقتٍ یة بمملكة الشمال ال قبل سقوط 
 إلى نھضة في عھد حزقیا. 

 الغرض من سفر میخا 

الدینونة لمن رسالة  ب  ونادى  370للعھد.  لم تكن أمینة میخا أن یھوذا    علندعوى العھد، أ   صیغةباستخدام  
وینقضون   الرجاء العھد،  من  ولتائبین.  ل   برسالة  أكثر  ھو  البر  أن  میخا  البر    حفظأظھر  الطقوس؛ 

ْحَمةَ، َوتَْسلَُك ُمتََواِضعًا َمَع ِإلِھَك."الحقیقي ھو   371"أَْن تَْصنََع اْلَحقَّ َوتُِحبَّ الرَّ

 رسالة سفر میخا 

تبدأ كل رسالة بالدینونة ثم  وسمع".  ا بكلمة "  منھا  سمات. یبدأ كل قِ من ثالث نبوَّ   بمجموعةمیخا    تنبأ
 . دِّ الرَّ بوعد ال تنتقل إلى  

 ) 2-1الرسالة األولى (میخا 

سیجعل هللا األولى  میخا    أقوالتنبأ  ت ویھوذا.  إسرائیل  عاصمتَي  وأورشلیم،  السامرة  على  بالدینونة 
 عندما یُسبي یھوذا. قََرع عد هللا أورشلیم بالخزي من الیالسامرة كومة خراب ویدمر أصنامھا. و

 
 لالطالع على بنیة دعوى العھد، انظر الدرس العاشر في ھذا المقرر.  370
 8: 6میخا   371
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نحو أورشلیم    اتجھ، یتتبع النبي الطریق الذي سلكھ سنحاریب فیما بعد عندما  15-10:  1في میخا  
وبیت    ، نانصاو  ،ری افشو  ،وعفرة  ،یھوذا، احتل مدن جتسنحاریب    جماھ  عندمام.    .ق  701عام  

محددة في تنبؤاتھ عن دینونة  نبوة میخا كانت وأكزیب.   ،جت ةومورش  ،خیش وال ، وماروث ھأیصل،
 هللا.

 المعركة. في البقیة. سیقود الرب شعبھ  ردِّ وعد ب ال بھذه الدینونة   أقوالنتھي ت

 ) 5-3الرسالة الثانیة (میخا 

الذین  ف القادة المدنیون بأنھم أكلة لحوم البشر  وصَ تبدأ رسالة میخا الثانیة بإدانة قادة یھوذا الفاسدین. یُ 
  جیًدابأجر" یتنبأون بالبركات لمن یدفعون  یعملون  األنبیاء ھم "رسل  و ).  4-1:  3یأكلون أتباعھم (

واألنبیاء جمیعھم    ،والكھنة  ،امالحكَّ ف).  8-5:  3شیئًا (  ادفعوستطیعون أن یویدینون أولئك الذین ال ی
 مدانون.

ّبِ یَُكوُن  "تي یوم فیھ  أیس.  الرجاءإلى    الدینونةمثل الرسالة األولى، تنتقل ھذه الرسالة من   َجبََل بَْیِت الرَّ
ویملك علیھم.    التقیة بقیة  ال ینقذ هللا وسموا طرق رب الجنود.  من أمم كثیرة لیتعلَّ   شعوبسیأتي  و   "ثَابِتًا.

 ویفدي صھیون من بابل ویرعى قطیعھ. 

".  ارجھ منذ القدیمومخمن بیت لحم أفراتة "حاكم في إسرائیل    سیأتي الفداء النھائي لیھوذا عندما یخرج 
 372میخا كنبوة عن والدة یسوع المسیح.قول ى إلى یشیر إنجیل متَّ و

 

 اتھامات هللا لیھوذا
) 8-1: 6(میخا   

نداء إلى الشھود (الجبال والتالل شھود على   6:1-2
 خیانة یھوذا) 

 فرصة لیتجاوب شعب یھوذا  6:3

 تذكیر بإحسان الرب لیھوذا في الماضي  6:4-5

 استجابة الشعب الساخرة   6:6-7

خالصة مطالب الناموس: الحق،   -  جواب هللا 6:8
 والرحمة، والتواضع 

 
 6-4: 2، متى 2: 5میخا   372
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 من االعتراف بخطئھم، بدالً وهللا شعبھ بخیانة العھد.    یتَّھمخذ رسالة میخا األخیرة شكل دعوى العھد.  تتَّ 
 من األسئلة الساخرة:  بمجموعة الشعبیرد 

 ؟ أبناء سنةعجول من ھل یرید هللا محرقات  •
 ؟زیتأنھار ربوات  ھل یرید هللا آالف الكباش و •
 ؟ ذبائح ناءھل یریدنا هللا أن نقدم أبنا •

 المتواضع مع هللا.  سلوكوال  ، والرحمة  حق،هللا بإعادة ذكر متطلبات الناموس الثابتة: ال  ویجیب

الدینونة على أورشلیم ( یھوذا قد اتبعت ارتداد    بما أن).  7:  7-9:  6بعد ھذه االتھامات، یعلن هللا 
 أخآب، سیجعل هللا األمة خرابًا. 

)،  ۷-۱: ۷البحث عن أناس أتقیاء في یھوذا (  فشل  ینتقل میخا مرة أخرى من الدینونة إلى الرجاء. بعد
ھو هللا  إن  :  قائًال   یختم بثقةوأعین األمم.    فيھم  " ویردَّ ھشعبه  صالة أن "یرعى هللا بعصابیختتم میخا  

 . أفةبالر  رُّ سَ یُ و اإلثم   یغفرإلھ 

 رسالة سفر میخا إلى القرن الحادي والعشرین 

إرمیا   لذلك، نجا شعب یھوذا من   19-17:  26یُظِھر  النھضة. ونتیجة  قد جلبت  أن رسالة میخا 
ن كثیرین أ مع  دینونة هللا ألكثر من مئة سنة. یجب أن یشجعنا ذلك بینما نحمل رسالة هللا لیومنا ھذا.  

لن  ستستجیب  بقیة  ھناكیرفضون كلمة هللا،   فكلمة هللا  فارغة؛  على    ھذا ن یشجعنا  أ   جب. ویترجع 
 ا ھذه. یامنأ بأمانة في    المناداة بكلمة هللا

 سفر ناحوم: رسالة إلى نینوى

 لمحة عن سفر ناحوم 

 ناحوم الكاتب 

 أھل نینوى  الجمھور

 ق.م. 612و 663بین  تاریخ الكتابة 

 دمار نینوى موضوع السفر

التنبؤ بدینونة هللا على مدینة نینوى   الغرض من السفر
 واإلمبراطوریة األشوریة الشریرة 

یھوذا إلى األمانة.   15: 1یدعو ناحوم  اإلنجیل في سفر ناحوم 
 ویخبر ببشارة السالم؛ سیأتي المسیَّا! 
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 اإلطار التاریخي لسفر ناحوم

  ظھر سفر یونان رحمة هللا استجابةً بھا: دمار نینوى. یُ   ناديالتي أراد یونان أن ی بالرسالةناحوم    نادى
 د نینوى. ا على تمرُّ یُظھر سفر ناحوم دینونة هللا رد� بینما  ؛ لتوبة نینوى

  753و   793یونان في وقت ما بین    فقد كرز.  زیارة یونان لنینوى طویًال أشعلتھا    م النھضة التيلم تدُ 
شوریة  س اإلمبراطوریة األالثالث إلى السلطة وأسَّ   فالسرم. وصل تغلث    .ق  745  عام  وفي م.  .ق  

رت آشور المملكة ، دمَّ م  .ق  722في عام  ومن أقسى اإلمبراطوریات في تاریخ البشریة.    كواحدة
 الشمالیة. 

الذي حكم اإلمبراطوریة األ نینوى العاصمة.    م،  .ق  681إلى    704شوریة من  جعل سنحاریب، 
وفي وقت ما شور.  أ ر یھوذا الحقًا من سیطرة  هللا أنقذ أورشلیم وحرَّ   لكنَّ یھوذا،   مدن  غزا الكثیر منو

قت تحقَّ   373شوریة.اإلمبراطوریة األعلى  هللا على نینوى و  دینونةبم. تنبأ ناحوم    .ق  663  بعد عام
عام   النبوة  دُ   م.   .ق  612ھذه  نینوى.  رَ مِّ عندما  بقایا    ھُِزَمت  م.   .ق  609عام    وفي ت  آخر 
 أحكام هللا أكیدة.إن ریة من التاریخ.  شوریة واختفت ھذه اإلمبراطواإلمبراطوریة األ 

 الغرض من سفر ناحوم

د لنینوى. ھذه المرة  ناحوم بالدمار الكامل والمؤكَّ   ونادى  ؛ د ألدومعوبدیا بالدمار الكامل والمؤكَّ   نادى
فَاِء."  ؛كون ھناك توبة تلن   لشعب   رجاءً یعلن سفر ناحوم دمار نینوى ویعطي    374"ُجْرُحَك َعِدیُم الّشِ

دا یھوذا   لھم أن هللا سیدین عدوھم. مؤّكِ

 رسالة سفر ناحوم

ریونینوى.  ل یتحدث سفر ناحوم بأكملھ عن دینونة هللا   المحارب اإللھي الذي  ك  هللالفصل األول    صّوِ
 " .یِھ َوَحافٌِظ َغَضبَھُ علَى أَْعَدائِھِ "ُمْنتَِقٌم ِمن ُمْبِغِض وھو   ؛عادل یقاتل نیابة عن شعبھ. هللا قاٍض 

 الخاطئیبرئ    ة، وال در"عظیم الق  فھو أیًضا ،  عندما تابتنینوى    سابقًا بإنقاذ أن هللا أظھر رحمتھ    مع
 " لقد رفضت نینوى هللا، واآلن سینتقم منھم.البتَّة.

. ِحْصٌن    :لصدیقینفبالنسبة ل .  8-7:  1في ناحوم    السفرفي    المحوري  تباینر ال ظھَ یَ  بُّ "َصاِلٌح ھَُو الرَّ
ا :لألشرار ." وبالنسبة  فِي یَْوِم الضَّیق  " ."بُِطوفَاٍن َعابٍِر یَْصنَُع َھالًَكا تَام�

ق فریستھ  األسد الذي یمزِّ ب  والتشبیھ نینوى بصور معارك في الشوارع    دمارالثاني    صحاح األیصف  
 إربًا. 

َماِء"  كلمة  م بـ "ناحو  سفر   الثالث رسالة  صحاح األیختتم   "َمآلنَةٌ المدینة الـویل" أعلن فیھا ذنب "َمِدینَِة الّدِ
ناحوم جرائم نینوى ثم یعلن دینونة هللا النھائیة: "َوأُِري األَُمَم َعْوَرتَِك َواْلَمَماِلَك ذكر  یو"  .َكِذبًا َوَخْطفًا

 
 663إلى دمار مدینة طیبة في مصر (تستخدم ترجمة فاندایك اسم "نو" وھو االسم األقدم للمدینة). وحدث ذلك في عام   8: 3یشیر ناحوم   373

 ق.م)  612ق.م) وسقوط نینوى ( 663بة (ق.م. فقد تنبأ ناحوم بین سقوط طی
 19: 3ناحوم   374
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العالم بأخبار سقوط آشور. "ُكلُّ    سیفرح  375ِخْزیَِك. َوأَْطَرُح َعلَْیِك أَْوَساًخا، َوأُِھینُِك َوأَْجعَلُِك ِعْبَرةً."
َك َعلَى الدََّواِم؟الَِّذیَن یَْسَمعُوَن َخبََرَك یَُصفِّقُوَن بِ   376"أَْیِدیِھْم َعلَْیَك، ألَنَّھُ َعلَى َمْن َلْم یَُمرَّ َشرُّ

لیدین إسرائیل    أشور أن هللا استخدم    معناحوم أن هللا القدوس لن یترك الخطیة بال عقاب.  سفر  م  عّلِ یُ 
النھایة، ح و.  أشورلم یتجاھل خطایا    فإنھ  ویھوذا بسبب خطایاھم، في یھوذا    التقیة البقیة    هللا ظ  ففي 

 تتغیر.  أمانة هللا لشعبھ ال إن  . مھءوھزم أعدا 

 سفر حبقوق: حوار بین هللا ونبیِّھ

 لمحة عن سفر حبقوق

 حبقوق  الكاتب 

 المملكة الجنوبیة  الجمھور

 ق.م. 605و 608على األرجح ما بین  تاریخ الكتابة 

 فَْھم طرق هللا  موضوع السفر

 مقاصد هللا لحبقوق إعالن  الغرض من السفر

ثالث مرات في العھد الجدید.  4: 2یُقتبَس حبقوق  
" ھي خطة هللا لشعبھ في كل اْلبَارُّ بِإِیَمانِِھ یَْحیَا."

 األوقات. 

 اإلطار التاریخي لسفر حیقوق

إنما  .  ا دً محدَّ   ا خاطب جمھورً یال  فھو    ؛النبویة  األسفاربین  من نوعھ  فرید  ھو سفر  حبقوق  إن سفر  
 یتكون من حوار بین هللا والنبي. 

یعتقد معظم العلماء أن حوار حبقوق حدث قبل  و.  أورشلیمحبقوق في السنوات التي سبقت سقوط   تنبأ
حبقُّوق،  إعالن هللا ل عشرین عاًما من    وخالل .  م  .ق  605عام  في  صعود نبوخذ نصر إلى السلطة  

 النبوة. تحقَّقت  

 الغرض من سفر حبقوق

حبقوق للنبي عن مقاصد هللا. من خالل أسئلة حبقوق وأجوبة هللا، تعلَّم النبي أن یثق في  یكشف سفر  
 خطة هللا السیادیة. 
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 رسالة سفر حبقوق

 ) 11-1: 1السؤال األول: لماذا تزدھر مملكة یھوذا الشریرة؟ (حبقوق 

منزعًجا من  انحدار شاھد حبقوق    حین كان  الروحي واألخالقي،  ردِّ   یھوذا  الواضح.    عدم  كان هللا 
 . عوجَّ حبقوق، یبدو أن العدل قد ا ل بالنسبة  377"َم تُِرینِي إِثًْما، َوتُْبِصُر َجْوًرا؟"لِ : یتساءل حبقُّوق

النبي.    ردُّ   أدھش  لیدین یھوذا.  أخبر هللاُ فقد  هللا  الكلدانیین  أقام  أنھ    ستطوف   لھموخیوأن    378حبقوق 
 . نتزاع األرضالنسور المتعطشة الكسیكونون و  ؛سرع من النمور أ 

 ) 20: 2 -12: 1السؤال الثاني: كیف یمكن أن یستخدم هللا بابل لیدین یھوذا؟ (حبقوق 

سؤاًال أكبر. كیف یمكن أن یدین هللا یھوذا   أثارفقد األول أن هللا لم یتجاھل الشر،  جواب بینما أظھر ال 
سأل  ویا من یھوذا.  ستحق الدینونة، كانت بابل أكثر شر� ت یھوذا  ت  بینما كانفا؟  أمة أكثر شر�   بواسطة 

یُر َمْن ھَُو أَبَرُّ ِمْنھُ؟ "تَْصُمتَ  أن  حبقوق هللا كیف یمكنك ّرِ  379"ِحیَن یَْبَلُع الّشِ

حدث تماًما كما وعد هللا. یجب  توسأكیدة   دینونةال   تأن یكتب رؤیا. كانا على ذلك، قال هللا لحبقوق رد� 
 أو أن یخضع بإیمان لمقاصد هللا. كبریاء ب أن یُجیب . یمكنھ موقفینحبقوق بین  یختار أن 

ظھر حبقوق أن بابل  یویالت،  خمسة  بابل. من خالل    دینونة یتبع ھذه الرسالة إعالن عن خطة هللا ل 
ضب الرب. إنھم یعتمدون على األصنام، لكن ثقتھم في األصنام ستكون شرب كأس غعلى    ستُجبَر

الرد المناسب الوحید ھو الصمت و"الرب في ھیكل قدسھ."   الباطلة، بال جدوى. على عكس األصنام 
 أمام سیادتھ. 

 )3صالة الخضوع لحبقوق (حبقوق 

ووصف    ؛مع دینونتھ  تھرحمظِھر هللا  هللا، خضع حبقوق لمقاصد هللا. وصلى أن یُ   تجاوبًا مع إعالن
تِي، َویَْجعَُل    قولھ عن ب  النبي نفسھ لمقاصد هللا. واختتم    أخضعو  ؛ قوة هللا وسیادتھ بُّ السَّیُِّد قُوَّ ثقة: "اَلرَّ

ینِي َعلَى ُمْرتَفَعَاتِي."   قََدَميَّ َكاألَیَائِِل، َویَُمّشِ
 في العھد الجدید سفر حبقوق

، یقتبس بولس  17  : 1في رومیة    . ثالث مرات في العھد الجدید  "اْلبَارُّ بِإِیَمانِِھ یَْحیَا.: " حبقوق  وَرَد قول 
لیبیِّ  حبقوق  أنھ  من  مع هللا.  بن  نتصالح  تباین  العبارة  تأتي ،  11:  3  في غالطیةواإلیمان  مع   في 

طاعة الناموس،  بالبر اكتساب   من بدالً فأعمال الناموس. بللحصول على التبریر  المتھودینمحاوالت 
باإلیمان یحیا  "البار  أن  العبارة في عبرانیین  كما  "  .یعّلم بولس  استمرار    38  :10تؤكد ھذه  على 

" في العھد الجدید، كما في .في "العیش باإلیمانبرار  "، یستمر األرتداد من "االجانب اإلیمان. بدالً 
 . همقاصدفي اإلیمان والثقة ء هللا بالعھد القدیم، یمكننا إرضا

 
 3: 1حبقوق   377
 الكلدانیون ھو اسم آخر للبابلیین.   378
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 سفر صفنیا: رسالة إلى األرض كلھا 

 لمحة عن سفر صفنیا 

 صفنیا  الكاتب 

 مملكة یھوذا وجمیع األمم الجمھور

 ق.م 612و 640ما بین  تاریخ الكتابة 

 یوم الرب  موضوع السفر

ر یھوذا وجمیع  الغرض من السفر  األمم من یوم الرب اآلتي لیحذِّ

األمم إلھ   صفنیا إلى یوم تعبد فیھ جمیعُ  تطلعی اإلنجیل في سفر صفنیا 
مكونة من الیھود ال كنیسة  ال ھذا في  وتمَّ إسرائیل. 

 ). 6-1: 3سواء (أفسس  واألمم على حدٍّ 

 اإلطار التاریخي لسفر صفنیا 

� حتى في أیام    على األرجح أمینینظھر أن والدیھ كانا  "، وھو اسم یُ یھوه یستراسم صفنیا "معنى  
الصالح یھوذا  ملوك  آخر  یوشیا،  في عھد  تنبأ صفنیا  آحاز.  الملك  في عھد  یھوذا  كان  و.  ینارتداد 

بما أن صفنیا یشیر إلى سقوط نینوى كحدث مستقبلي، فمن الواضح أن  وا لحبقُّوق وإرمیا.  معاصرً 
 380.م .ق 612خدمتھ انتھت قبل 

العائلة  فقد    381الملك حزقیا.  وصوًال إلى  ربعة أجیالنََسبَھُ ألصفنیا  سفر  بدایة    تتتبع كان جزًءا من 
 المالكة وربما كان أحد أقارب الملك یوشیا. 

 الغرض من ِسفر صفنیا 

یشیر النبي إلى یوم الرب ست مرات في ھذا  حیث  آخر.    نبيّ   یوم الرب أكثر من أيّ بصفنیا    نادى
على    أتي بالدینونةأن ھذا الیوم سی    أظھر صفنیا   وعاموس،   ، وحزقیال  ، مثل یوئیل والصغیر.    السفر 

أظھر صفنیا أن یوم الرب سیؤثر على جمیع الناس، ولیس یھوذا  فقد  .  األتقیاءعلى    بالبركة العصاة و
 . فحسب وشعب العھد

 رسالة ِسفر صفنیا 

"جند ، وإلى عبادة البعل   ألنھا مالتیھوذا. سیعاقب هللا أمة یھوذا  ل  عن دینونة هللا  صفنیا أوالً تحدث  
"یَْوُم َسَخٍط، یَْوُم    ھویوم الرب  أن  ن  سیُعَل و ورشلیم خربة.  أ تصیر بیوت  سوآلھة أخرى. و  ، السماء"

 
 13: 2صفنیا   380
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ُم َسَحاٍب َوَضبَاٍب. یَْوُم بُوق َوھُتَاٍف علَى اْلُمُدِن ِضیق َوِشدَّةٍ، یَْوُم َخَراٍب َوَدَماٍر، یَْوُم َظالٍَم َوقَتَاٍم، یَوْ 
فِیعَِة. نَِة َوَعلَى الشُُّرِف الرَّ  382"اْلُمَحصَّ

دینونة هللا  ي مم. سیعاناألإلى    صفنیا   تحدَّثثم   من  موآب وعمون.  نھَ وستُ   ؛ الفلسطینیون  ل  قتَ تُ سوب 
 كل ھذه الشعوب. ل یكون یوم الرب یوم دینونة  سشور. أَ باد وستُ ؛ بالسیف إثیوبیا (كوش)

إلى موضوع  وھم.  ئأعدا   إدانة   سماعبالیھود    مستمعو صفنیا  فرحربما   ما عاد صفنیا  لكن سرعان 
َسِة، اْلَمِدینَِة اْلَجائَِرةِ!" َدةِ اْلُمنَجَّ ثة  ھذه المدینة الملوَّ من المؤسف أن    383الدینونة على یھوذا. "َوْیٌل ِلْلُمتََمّرِ

ن ألنھم یمدان  ھمجمیع  ةكھنال و   ء،اینباألو  ة، قضاال و  ،نو السیاسی  ةقادال   كان.  كانت أورشلیم  سة نجَّ والم
 أیًضا.  على "األمم" إلى یھوذا  تَُصبُّ الدینونة التي  ستأتي هللا. ونتیجة لذلك،  تأدیب قبول  ا رفضو

هللا أنھ ستكون   عدَ فقد و.  ردٍّ   . ولكن إذا تاب الناس، یمكن أن یكون یومَ ونة یوم دینھو  یوم الرب  إن  
بِّ   عدَ كما و  384".الَ یَْفعَلُوَن إِثًْما، َوالَ یَتََكلَُّموَن بِاْلَكِذبِ ...  ھناك بقیة في یھوذا "یَتََوكَّلُوَن َعلَى اْسِم الرَّ

 ھذه المجموعة بالحمایة من أعدائھم. 

شعبھ ویجعلھم "اْسًما     هللا. سیردُّ انھائی�  رد�اأورشلیم    ردِّ صفنیا بمن سفر  یات األخیرة  اآلد هللا في  عِ یَ 
 " .َوتَْسبِیَحةً فِي ُشعُوِب األَْرِض ُكّلَِھا

غالبًا ما تكون الرسالة خاصة جًدا بجمھور وصغار رسالة هللا إلى جمیع األمم.    األنبیاءتحمل أسفار    ◄
لجمیع المؤمنین في جمیع    نافعلمقدس  ، فإن كل الكتاب ا16  : 3تیموثاوس    2النبي. وفقًا لما جاء في  

 ؟الیوم صغار عالمناال  األوقات. كیف تخاطب رسالة األنبیاء

 نظرة أعمق إلى تفسیر العھد القدیم 

القرَّ  للعدید من  النبواألاء، تعتبر  بالنسبة  القدیم من أصعب    فية  ی سفار  الكتاب المقدس.    أسفارالعھد 
 غیرھم من  یبحث ورسالة الیوم.    ال تحمل لنا أیة النبوة القدیمة ھذه    أسفار اء أن  یفترض بعض القرَّ 

  نبیاءسفار األأل  األساسیةكال النھجین الحقائق  ویغفل  .  األسفار عن الرسائل الخفیة في ھذه    مفسرینال 
 العھد القدیم.  في

ل  یودانی  Scott Duvall  ین الیوم؟ یقترح سكوت دوفال ت العھد القدیم المسیحی ا كیف تخاطب نبوَّ 
  صلحفي عالمنا. إنھ نموذج ی ھالكتاب المقدس وتطبیق  النموذج التالي لتفسیر   Daniel Hays ھایز
  385نص كتابي.ال   علىالنبویة. یطرح ھذا النموذج خمسة أسئلة   سفارتفسیر األل جیًدا 

  

 
 16-15: 1صفنیا   382
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385 Adapted from J. Scott Duvall and John Daniel Hays. Grasping God’s Word, 3rd ed. (Grand Rapids: 
Zondervan, 2012). 
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 ) مدینتھم: ما ھي الرسالة األصلیة للنبي؟ 1( 

؟ یساعد في زمنھھذا السؤال كیف سمع المستمعون األصلیون النبي. ماذا كانت رسالة النبي    طرحی
لم یدركھا الكتاب المقدس في " رسالة استكشافمن الخطر "فلرسالة األصلیة. باھذا في ربط تفسیرنا 

 386المستمعون األصلیون.

نینوى بسبب    ھالكه إعالنًا عن  وسمع مستمعفقد  ناحوم برسالة إدانة لنینوى.    نادىعلى سبیل المثال،  
 وعبادتھا لآللھة األخرى. كانت ھذه ھي الرسالة األصلیة للنبي.   ،الجنسيجورھا  وف ،قسوتھا

 

 ) النھر: ما الذي یفصل المستمعین األصلیین عن الیوم؟ 2( 

. كما المقدَّس   الیوم عن بیئة الكتاب  حالة وال   زمن،وال   ، واللغة  ، تختلف الثقافةیدرس ھذا السؤال كیف  
 بین العھد القدیم والعھد الجدید.  الفرق  إلى ینظر

ناحوم، نعلم أن مدینة نینوى لم  سفر ھ إلى مدینة معینة في وقت معین. عندما نقرأ  ناحوم موجَّ إن سفر
على بقیة العالم. عالوة على ذلك،   بال رحمة مة تدوس تعد موجودة. ال یعیش معظم القراء الیوم في أ 

دائًما دینونة هللا الفوریة على األمم بوضوح كما في العھد   نرىنحن نعیش في العھد الجدید حیث ال  
 القدیم. 

 ؟ األصلیة للنبي الرسالة  المبدأ وراء ) الجسر: ما ھو3( 

أن   القارئ  الذي    السیاق  یتخطَّىیطلب ھذا السؤال من  المبدأ  لیجد  للنبي  ھذا    قلینت و.  یعّلِمھ المباشر 
 المباشر.  النبي والثقافات. ال یقتصر على جمھور  عصورال   كل إلى المبدأ  

ع یستطِ   م. ل لشامو  عام  مبدأ عدالة هللا  فإنالعدید من االختالفات بین عالمنا وعالم ناحوم،    مع أن ھناك
وطوال    كلھ الكتاب المقدس    عدل هللا فيویمكن رؤیة    هللا القدوس والعادل أن یتجاھل خطایا أشور. 

 ى نینوى القدیمة. عل ال تقتصر الرسالة  ؛تاریخ البشریة 

 الكتاب المقدس؟  أسفار  ) الخریطة: كیف یُرى المبدأ في بقیة4( 

على  ھذا یساعد و. المقدَّس كلھ  كتابال  إعالندراستھ في ضوء   تجريالذي   النصیتناول ھذا السؤال 
بقیة الكتاب المقدس. بالنسبة   مع ناقضت" مبدأً یاستنتاجیة من سیاقھا الكتابي و" اآل إخراج  عدمضمان 

 ھذه الخطوة اھتماًما خاًصا لما یكشفھ مجيء یسوع المسیح عن المبدأ. ولي لنصوص العھد القدیم، ت

مع تعالیم الكتاب  ناحوم یتوافق    سفر   نرى أن سالكتاب المقدس،  أسفار  مبدأ عدل هللا في بقیة    درسنا إذا  
ظھر تُ وأسفار موسى الخمسة أن هللا یجب أن یعاقب الخطیة.    نامعّلِ تالمقدس األخرى عن طبیعة هللا.  

 
النص أو "االنتقال من" النص  لتفسیر -أي التفسیر االستداللي واستخراج المعنى exegesis  المصطلح التقني لتفسیر الكتاب المقدس ھو   386

من أفكاري الخاصة   eisegesis. یبدأ التفسیر بناًء على االفتراضات المسبقة للشخص eisegesisھو  االستداللي التفسیر وعكسإلى المعنى. 
 ، ولیس من أفكارنا الخاصة. للكتاب المقدس، یجب أن نبدأ من المعنى األصلي دارسینار في النص. كویقرأ تلك األفك
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األنبیاء مراًرا وتكراًرا على    أسفار   شھدوت  حتى ضد شعبھ إسرائیل.   -تنفیذ عدلھ التاریخیة    األسفار 
 387ة ولكنھ یتحدث أیًضا عن دینونة هللا.بَّحِ المُ في العھد الجدید، یتكلم یسوع عن رحمة هللا وعدل هللا. 

 388رنا بولس أن "اَ�ُ الَ یُْشَمُخ َعلَْیِھ. فَإِنَّ الَِّذي یَْزَرُعھُ اِإلْنَساُن إِیَّاهُ یَْحُصُد أَْیًضا."یذكِّ و

 المبدأ في عالم الیوم؟ھذا ق طبَّ یُ ) مدینتنا: كیف 5( 

التي ینتقل عندھا القارئ من التفسیر إلى التطبیق. تسأل ھذه الخطوة كیف یجب أن    المرحلةھذه ھي  
 نعیش المبدأ بطریقة عملیة الیوم. 

هللا في العالم الیوم؟" و"كیف نعیش في ضوء    لُ عدأن یُرى    یمكن  "كیف   : نسأل  ، ناحومسفر  عندما نقرأ  
عدل    لكنفي العھد القدیم.    نراهرامیة كما  عدل هللا بھذه الطریقة المباشرة والد  ىرنعدل هللا؟" قد ال  

نتحدث عن رحمتھ    ال . عندما نأتي بكلمة هللا إلى عالمنا، یجب أ أكیدةهللا ال یزال كما ھو، ودینونتھ  
أیام    في  أن ھذه الرسالة لم تعد شائعة الیوم أكثر مما كانت علیھ  مععن دینونتھ.    بل أیًضا ،  فحسب

  . بأسرھا لكلمة هللامن لدیھم أمانة  ویجب أن یكرز بھا  محوریة ة حقیق لكنھاأنبیاء العھد القدیم، 

 
 أحد األمثلة الكثیرة عن رسائل یسوع عن الدینونة اآلتیة.  24-20: 11متَّى   387
 7: 6غالطیة   388
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 دلیل الدراسة الشخصیة ألسفار األنبیاء الصغار

 389لمحة عامة عن رسالة النبي.فھم  في جلسة واحدة لكامًال  السفر ) اقرأ  1( 

أكبر عدد   ن النبوي أجب ع  السفر   بدایة. من المعلومات الواردة في  الكاتب  ادرس شخصیة )  2( 
 ممكن من ھذه األسئلة عن النبي: 

 من أین ھو؟ •
 ماذا نعرف عن والدیھ؟  •
 ؟مھنتھ ھيما  •
 ماذا نعرف عن عائلتھ؟  •
 ؟ كم كانت مدة خدمتھخدم و متى •

 ھذه المعلومات: عن ابحثالتاریخي.   اإلطار  ادرس )  3( 

 لمن تنبأ؟  •
 ؟ خدمتھالملوك الذین حكموا أثناء  نمَ  •
 الروحیة واالجتماعیة في عصره؟  األوضاع كیف كانت •
 ؟ ھنفس في الوقت نخدموكانوا یاألنبیاء اآلخرین  من أي •

ص محتویاتھ. أثناء القراءة، ضع خًطا تحت یلخِّ   إصحاحمرة ثانیة واكتب عنوانًا لكل  السفر  ) اقرأ  4( 
 . السفر د الموضوعات المھمة في االنتھاء، حدِّ عند  و. كثیًرا تكرر تالكلمات التي 

 . سفرالموجودة في الخطایا الرئیسیة  ) اذكر ال 5( 

 . سفر التنبؤات الرئیسیة للمستقبل الموجودة في ال  اذكر)  6( 

 بناًء على إجابات األسئلة أعاله.  سفر ) اكتب ملخًصا من صفحة واحدة لل7( 

 مھام الدرس الثالث عشر 

 : من المھام التالیة واحدةمھمة ) أكمل 1( 

 الخیار األول: مھمة جماعیة

النموذج المقترح في "نظرة  ال  أسفار األنبیاء  أحد   ادرس ة في   إلى   أعمقصغار باستخدام  العھد   النبوَّ
مھ النبي.  ناقش الرسالة األصلیة للنبي، واالختالفات بین عالم النبي وعالمنا، والمبدأ الذي یعّلِ والقدیم."  

 لتطبیق رسالة النبي في عالم الیوم.   یقتین أو ثالثةابحث عن طرو

 
 ,Africa (Jos, Nigeria: Notes on Old Testament Introduction. Danny McCainھذا الجزء كلھ مقتبس من   389

Christian Textbooks, 2002),  347-348. 
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 الخیار الثاني: مھمة فردیة 

 "دلیل الدراسة الشخصیة ألسفار األنبیاء الصغار." صغار باستخدامال أسفار األنبیاء  أحد  ادرس  

 اختبار ھذا الدرس. سیشمل االختبار النصوص المخصَّصة للحفظ.   قم بإجراء) 2( 

 اختبار الدرس الثالث عشر

 ) ما ھو الغرض من سفر عوبدیا؟ 1( 

 سفر یونان؟ الرئیسي في  موضوعال ) ما ھو 2(

 هللا.  سیادة ر بھما سفر یونان ظھِ ) اذكر طریقتین یُ ۳(

 یونان؟ سفر عّلِمھما) ما الدرسان اللذان ی4(

 ؟ الناموس میخا، ما ھي الخصائص الثالث التي تلخص متطلبات سفر ا ل وفقً ) 5(

 عن والدة یسوع؟  میخا سفر في التي تَِردة نبوَّ ال  ما) 6(

 ناحوم؟  سفر جمھور ھم) من 7(

 . علیھما  هللا  اذكر ردَّ حبقوق و ین اللذین طرحھماسؤال ال  اذكر) 8(

 صفنیا؟  الرئیسي في سفر موضوعال ) ما ھو 9(

 ة العھد القدیم؟ھي الخطوات الخمس المقترحة لتفسیر نبوَّ ) ما 10(

 . تكمن ذاكر  2: 3، وحبقوق 8-7: 1ناحوم و، 8: 6) اكتب میخا 11(
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 الدرس الرابع عشر 

 األنبیاء الصغار الجزء الثالث: أنبیاء ما بعد السبي 
 أھداف الدرس

 في نھایة ھذا الدرس یجب على الطالب أن: 

ح لسفر حجَّي، وزكریا، ومالخي واإلطار التاریخي لكل سفر. یعرف  )1(  التاریخ المرجَّ
ي، وزكریا، ومالخي.   أسفاریتمكَّن من تحدید الموضوعات واألغراض الرئیسیة في   )2(  حجَّ
 یدرك أھمیة األمانة المستمرة لناموس هللا.  )3(
ر أھمیة الوعود المسیانیة في العھد القدیم.  )4(  یقّدِ
ي،  )5(  وزكریا، ومالخي والعالم الیوم  یربط بین رسالة حجَّ

 التحضیر لھذا الدرس 

 اقرأ سفر حجَّي، وزكریا، ومالخي. 

ي   1: 3ومالخي  9-7: 2احفظ حجَّ

 اإلطار التاریخي ألسفار أنبیاء ما بعد السبي 

 یھوذا بعد العودة من السبي: شعب تحدث أنبیاء ما بعد السبي عن القضایا التي واجھھا 

داود،   من نسل  بالد فارس، ولم یكن ھناك ملك  محككانت یھوذا تحت  : السیاسیةالصعوبات  •
 الجھود المبذولة إلعادة بناء المدینة.  بأورشلیم المحیطون وقاوم

المزج  إلى  ات، وأدى الزواج من غیر المؤمنقد بُنَي ثانیةً  الھیكلیكن لم التحدیات الروحیة:   •
 السبت. یوم الیھود ر من  لم یحفظ الكثی، وبین المعتقدات الدینیة

كان  ، وأورشلیمومن بقوا في    من السبي  كان ھناك توتر بین العائدینجتماعیة:  المشاكل اال •
 الطالق. وانتشر األغنیاء یسیئون معاملة الفقراء، 

 

أیدي بالد فارس.    .ق  539في عام   الفارسي كورش مرسومً و م، سقطت بابل في  الحاكم  ا  أصدر 
.  أورشلیمشخص من بابل إلى    50000بابل  بالعودة إلى یھوذا. في العام التالي، قاد زرُ یسمح للیھود  

ال و بناء  إعادة  في  بدأوا  من وصولھم،  األعداء.  ھیكلبعد وقت قصیر  أن  ھذا   إال  المشروع    قاوموا 
 . ھیكلوسرعان ما توقف العمل في ال 

ع ،  م  .ق  520في عام   ،  السبب  ھذال الستئناف العمل في الھیكل. و  الشعب ي وزكریا  حجَّ   النبیان   شجَّ
ال و الھیكل".    ين باسم "نبیَ ایُعرف العمل في  الھیكل  م  .ق  520عام    ھیكلاستؤنف  عام   في. واكتمل 

 .م .ق 516
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على العھد،    أكیدتومن خالل ال إلى أورشلیم.    سبیینقاد عزرا مجموعة من الم  .م  .ق  458في عام  
 ح االجتماعي.العبادة واإلصال  نھضة فيقاد عزرا 

العدید من  واجھم. وقاد الجھود إلعادة بناء أسوار المدینة. لقد  .ق 444عاد نحمیا إلى أورشلیم عام 
ث  تحدَّ وقد  السبت، وعدم الوفاء بالعھد.    حفظالتي واجھھا عزرا: قضایا الزواج، وعدم  ھا  المشاكل نفس

 العدید من ھذه القضایا.  عن، نفسھا تقریبًا خدم في الفترة الزمنیة الذيمالخي، 

 

 سفر حجَّي: إعادة بناء الھیكل

 

 

 

 

 

 

 

ي   الغرض من سفر حجَّ

  كان الشعب.  لھیكلسلسلة من أربع رسائل تتعلق با ب  وجاء.  م  .ق  520في خریف عام    نبوتھبدأ حجي  
بعد ما یقرب من عقدین من عودة زربابل،  و.  بسبب تحدیات الحیاة في أورشلیم  غیرتھم للھیكلقد فقدوا  

 بیت هللا.  من أجل هللا   منكان حجي رسوالً فال یزال في حالة خراب.  الھیكلكان 

ي   رسالة سفر حجَّ

ي   ) 1رسالة عن األولویات (حجَّ

أَْنتُْم أَْن تَْسُكنُوا  سأل هللا: "َھِل اْلَوْقُت َلُكْم  ف، لكنھم لم یعیدوا بناء ھیكل هللا. بیوتھمبناء  الشعبأعاد لقد  
 390"فِي بُیُوتُِكُم اْلُمغَشَّاةِ، َوھذَا اْلبَْیُت َخَراٌب؟

 
ي   390  4: 1حجَّ

 لمحة عن سفر حجَّي

 حجَّي الكاتب 

 شعب یھوذا بعد السبي  الجمھور

 ق.م  520 تاریخ الكتابة 

 إعادة بناء الھیكل موضوع السفر

 تشجیع شعب هللا إلعادة بناء بیت هللا  الغرض من السفر

ي  ي تمَّ وعد  اإلنجیل في سفر حجَّ - 28: 2في لوقا  9: 2حجَّ
32 
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من قلة  المعاناة  هللا من    ھمرحذَّ و أولویة أكبر الحتیاجاتھم الخاصة أكثر من بیت هللا.    الشعبأعطى  
الطعام  ، الحصاد المالبس  ،ونقص  في   ا هللاكل ذلك ألنھم لم یضعو   -واختفاء األجور  ،  وعدم كفایة 

 المرتبة األولى. 

بِّ   :على ذلك   ارد� وأن یضعوا أولویاتھ فوق مصالحھم.    الشعبودعا هللا     .... "َخاَف الشَّْعُب أََماَم َوْجِھ الرَّ
 391".فََجاُءوا َوَعِملُوا الشُّْغَل فِي بَْیِت َرّبِ اْلُجنُوِد ِإلِھِھمْ 

 ھل یضمن الرخاء الروحي الرخاء المادي؟ 

یَُّھا اْلَحبِیُب، فِي ُكّلِ َشْيٍء أَُروُم أَْن تَُكوَن نَاِجًحا  أَ . "2:  1یوحنا    3ما جاء في    1رسالة حجي    تشبھ
، مع الوعد بالبركات المادیة  28-27في تثنیة أیًضا  ذلك  رظھَ یَ " كما َوَصِحیًحا، َكَما أَنَّ نَْفَسَك نَاِجَحةٌ.

 على المطیعین واللعنات المادیة على العصاة.

نصوًصا   الوعاظأخذ بعض  لقد  تعلیم مھم، فھو لیس رسالة الكتاب المقدس بأكملھا.  ال في حین أن ھذا  
المالي والصحة الجسدیة.    نعم بالرخاءسی  تقيلیعلموا أن كل مؤمن    1مثل حجي    من الكتاب المقدس 

  : 11مثل سفر أیوب وعبرانیین  أخرى    نصوص كتابیةفي ضوء    1یوحنا    3و    1یجب أن نقرأ حجي  
بركات مادیة. في الواقع، التمتُّع ب، باإلضافة إلى تجارب رجال مثل إرمیا الذي خدم هللا بأمانة دون  37

ا دون رؤیة مادیة بسبب طاعتھم �. من الممكن أن تزدھر روحی�ال خسارة ال عانى الكثیر من الناس من 
أبناء هللا    عالمیًا یضمن االزدھار لكل  مبدأً عن حالة معینة؛ لم یذكر  یتحدَّث  ي  حجَّ كان  الزمنیة.    البركات
 . األتقیاء

 سفر حجَّي: إعادة بناء الھیكل (تابع) 

ي (تابع)   رسالة سفر حجَّ

ي   ) 9-1: 2رسالة عن اإلحباط (حجَّ

"َمِن اْلبَاقِي فِیُكُم   : وطرح سؤاالً ي برسالة أخرى من هللا. بعد ستة أسابیع من رسالتھ األولى، عاد حجَّ 
ِل؟ َوَكْیَف تَْنُظُرونَھُ اآلَن؟ أََما ھَُو فِي أَْعیُنُِكْم َكالَ َشْيٍء!"  بكى بعض ف  الَِّذي َرأَى ھذَا اْلبَْیَت فِي َمْجِدِه األَوَّ

الحجم   أمجاد ھیكل سلیمان عندما رأوا  الذین تذكروا  الھیكل    المتدنيوالبناء    المتضائل الشیوخ  لھذا 
 392الجدید.

تحقق ھذا الوعد وا على ذلك، وعد هللا أن مجد الھیكل الجدید سیكون أعظم من مجد الھیكل األول.  رد� 
َوَمْجدًا  نَّ َعْینَيَّ قَدْ أَْبَصَرتَا َخالََصَك...  ...ألَ : " قائًال   عندما أُحِضر الطفل یسوع إلى الھیكل. صلى سمعان 

 393ِلَشْعبَِك إِْسَرائِیَل."
  

 
ي   391  41، 12: 1حجَّ
 أنھ بینما ھتف بعض الناس بفرح عند إعادة بناء الھیكل، بكى آخرون. 12: 3یظھر عزرا   392
 32-28: 2لوقا   393
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ي   ) 19-10: 2رسالة عن العصیان (حجَّ

حجَّ  عاد  شھرین،  وذكَّ بعد  هللا.  من  أخرى  برسالة  بي  الكھنة  والنجاسة.    شرائعر    بحسبالطھارة 
 النجاسة كانت معدیة. فإذا المست شیئًا نجًسا. ة  نجس  الذبیحة، تصبح الناموس

إلى حیاة  ثم أشار حجَّ  أفسدت   الشعب فيي  النجسة  الھیكل، لكن حیاتھم  كانوا یعملون في  أورشلیم. 
مع هللا  ك  رَ سیْ إن  "المسیحیین الیوم.    خدَّامي مستمعیھ برسالة ذات أھمیة كبیرة للذّكر حجَّ لقد  العمل.  

 ." ھ أھم من عملك من أجل

ع  " .ك ارِ بَ أُ   مِ وْ ا الیَ ذَ ھَ  نْ لطاعة. وختم رسالتھ بوعد هللا "مِ على ا ي الشعب حجَّ  شجَّ

ي   )23-20: 2رسالة عن الخوف (حجَّ

قد نجح ھؤالء األعداء ومحاطة باألعداء.  كانت  ي، یجب أن نتذكر أن أورشلیم  حجَّ سفر  عندما نقرأ  
أن یھوذا كانت   معیھوذا.    قاومواأولئك الذین    بادةعد هللا بإوو   394في إیقاف العمل في الھیكل.  یوًما

فال  شعبھ من األذى.  هللا  یحميس  تنتمي إلیھ.فقد اختارھا هللا وھي ، بھاباألمم المحیطة  مقارنةً ضئیلة 
 للخوف.  داعي

 سفر زكریا: هللا یردُّ مملكتھ 

 لمحة عن سفر زكریا 

 زكریا الكاتب 

 شعب یھوذا بعد السبي  الجمھور

 ق.م  520 تاریخ الكتابة 

 ملكوت هللا استعادة موضوع السفر

ملكوت هللا اآلتي. سیأتي یوم   باستعادةالتنبؤ  السفرالغرض من 
 تعبد فیھ جمیع األمم في أورشلیم ت

م یسوع الوعد بمجيء ملك ودیع، وراعٍ أمین،   اإلنجیل في سفر زكریا  تمَّ
 وغصن بار. 

  

 
 4عزرا   394
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 الغرض من سفر زكریا 

ي،  مثل حجَّ و  395عادت إلى یھوذا مع زربابل.  التي  كھنوت ال   تعائالإحدى    واحًدا منكان زكریا  
وباإلضافة  ي األولى.  رسالتھ األولى بعد حوالي شھرین من رسالة حجَّ   جاءت "  .ھیكلال كان زكریا "نبي  

 ، الیوم وفي المستقبل. لكوتھم ردُّ التركیز على الھیكل، أظھر زكریا أن هللا ی  إلى 

 رسالة سفر زكریا 

 ) 8: 6 -1: 1ثماني رؤى لیلیة (زكریا 

.  السبي األنبیاء، أرسلھم هللا إلى    أباؤھمرفض    عندماإلى هللا.    رجوع زكریا بدعوة یھوذا للسفر  یبدأ  
 .من جدید أمانةب العیشھم زكریا إلى  ودعیرجعوا، وقد اآلن و

طلب تفسیًرا من  یو  ة،ى زكریا رؤییر  مرات،   يمن ثماني رؤى لیلیة. ثمان  تتبع ھذه المقدمة سلسلةٌ 
تتناول ھذه الرؤى المخاوف المتعلقة بمجتمع ما  وتفسیًرا للرؤیة.    ینال ، و(المالك)  سماويال رسول  ال 

 ، والھیكل، والخطیة في المجتمع.األعداءاألمم التي اضطھدت یھوذا، والحمایة من    دینونة:  سبي بعد ال 

 )17-7: 1في األرض (زكریا  یجولون فرسان : األولىالرؤیة 

 ھم.ضطھدیشعبھ ویدین م ردَّ الرسالة: هللا یستعد لی

 )21-18: 1(زكریا  ُصنَّاع أربعة قرون وأربعة : الثانیةالرؤیة 

 التي شتتوا بھا شعب هللا.   نفسھا الطریقةب تونشتَّ یُ الرسالة: سیدین هللا أعداء یھوذا. س

 )13-1: 2ا قیاس (زكری رجل بیده حبل :الثالثة الرؤیة 

 المدینة.  یحميالذي  وسیكون ھو السور . لھ  هللا أورشلیم خاصةً  لقد میَّزالرسالة:  

 )10-1: 3(زكریا   العظیم ھناع الكشوھی: الرابعة الرؤیة 

إرمیا    الرسالة: ردّ  الكھنوت۱۱-۱:  ۱۳الكھنوت. في  ثیاب  الكتان متسخة.    المصنوعة من  ، كانت 
القذرة وأعطاه  ھ ثیابعنھ    نزع هللا ،  یشتكي علیھ ع رئیس الكھنة ل شوھرغم وقوف الشیطان عن یمین یو

ر   اآلتي"  الغصنیرسل "سالكھنوت و  ردَّ . كان هللا یطاھرةثیابًا   السالم في    الذي یبّشِ بیوم جدید من 
 إسرائیل. 

 

 )14-1: 4: منارة وشجرتا زیتون (زكریا الخامسةالرؤیة 

دبناء الھیكل ھو عمل هللا وسوف یالرسالة: إعادة بناء الھیكل. إن إعادة   ه.عّضِ

 
 4: 12نحمیا   395
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 )4-1: 5طائر (زكریا  َدْرج  :السادسةالرؤیة 

الخطیة.   ال   الَدْرجحتوي  یالرسالة: دینونة    ونصف   أمتار  4أمتار وعرضھ    9ي یبلغ طولھ  ذالكبیر 
كما تماًما    سبي الخطیة في مجتمع ما بعد ال   ستُدان هللا.    ناموسعلى لعنات العھد على الذین یخالفون  

 . لسبي كانت قبل ا

 )11-5: 5(زكریا  (سلَّة)  قُفَّة  امرأة في: السابعةالرؤیة 

ال  الخطیة في مجتمع ما بعد  بغطاء من   ُختمتو  قُفَّة في    ة امرأة تمثل الخطی  تعَ ِض . وُ سبيالرسالة: 
 . أورشلیمزالة الخطیة من إل إلى بابل، وذھبوا بھا حون السلة  رسل مجنَّ  ورفعالرصاص.  

 )8- 1: 6أربع مركبات (زكریا : الثامنةالرؤیة 

تمثل روح    التي  ربع، األ  مركباتال ظھر  الرؤیة األولى. تُ   تشبھأعداء یھوذا. ھذه الرؤیة    دینونة الرسالة:  
 شعبھ. دان هللا أعداء یھوذا وسیستمر في ردِّ أ على العالم. لقد  ة هللاسیاد ، في العالم الذي یعملهللا 

 ) 21: 14 -9: 6النبویة (زكریا األقوال 

 الكاھن ع  شوھ. یرسل هللا زكریا لیضع تاًجا على رأس یةالنبوی   األقوال من    مجموعة زكریا    شمل سفری
انیة إلى مجيء تشیر ھذه الرسالة المسیَّو" القادم الذي سیحكم كاھنًا وملًكا.  الغصن"  ل یمثِّ   وھذا.  العظیم

 یسوع المسیح. 

النبي عیجی،  8-7في زكریا   من    طرحھ  سؤال  نب  ال   أھل وفد  أثناء  إیل.    الشعب   كان،  سبيبیت 
ا إذا كان ھذا سأل ھذا الوفد عمَّ وفي الشھر الخامس من السنة حداًدا على تدمیر الھیكل.    یصومون

 . ھیكل تقریبًاا اآلن بعد أن اكتملت إعادة بناء ال الصیام ضروری� 

عالمة   مھل كان صومك’:  سؤاالً   هللا  فقد طرح.  صليكثیر من السؤال األ كانت إجابة زكریا أوسع ب
 شعب إذا كان الصوم عالمة على التوبة الصادقة، وإذا كان ‘د طقوس؟مجرَّ كان على توبة صادقة أم 

دإذا كان الصوم    ولكن.  ی�الم یعد ضرورلصوم  افإن    ، السبي  من  درس ال یھوذا قد تعلم   طقوس،    مجرَّ
 . نواآلذلك الوقت ال معنى في ب ھوف

الیوم الذي    وام صأل فیھ  ثم وعد هللا بوقت یحوِّ  م فیھیھوذا إلى أعیاد. سیأتي  شعب الیھودي ال   سیُكرَّ
ابِعِ... یَُكوُن ِلبَْیِت یَُھوذَا اْبتَِھاًجا َوفََرًحا َوأَْعیَاًدا   َطیِّبَةً...  فوق كل شعوب األرض. "ِإنَّ َصْوَم الشَّْھِر الرَّ

بِّ   396".فَتَأْتِي ُشعُوٌب َكثِیَرةٌ َوأَُمٌم قَِویَّةٌ ِلیَْطلُبُوا َربَّ اْلُجنُوِد فِي أُوُرَشِلیَم، َوْلیَتََرضُّوا َوْجھَ الرَّ

وفلسطین) من األرض.    "أرام"  أعداء إسرائیل (سوریا   مَحى . سیُ اإلى مجيء المسیَّ  14-9ع زكریا  یتطلَّ 
فیھ ملك إسرائیل    صعدالذي سی  یتنبأ زكریا بالیوم و  397هللا بإنقاذ بقیة من األمم.  في صورة مذھلة، یعدو

ام المتكبرین الذین قادوا یھوذا  على عكس الحكّ   شعبھ.   خّلِص حمار ویعلى    راكبًاأورشلیم إلى الحقیقي  

 
 22، 19: 8زكریا   396
 . ستصبح ھذه البقیة من األمم جزًءا من شعب هللا. 7-5: 9زكریا   397
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المتاعب، سیكون ھذا الحاكم   الذي یحمي  باًرا وودیعًا  إلى  عندما و  القطیع.. ویكون الراعي الصالح 
یھوذا   وستُردُّ أورشلیم.    نقذفي النھایة وی  رعیتھسیفدي    لكنَّ هللاترفض الخراف ھذا الراعي تتشتت.  
 وتأتي كل األمم إلى أورشلیم للعبادة. 

 سفر زكریا في العھد الجدید 

رونالم فقد وجدزكریا في العھد الجدید. سفر قتبس كثیرا ما یُ    زكریا  سفر  من اقتباًسا سبعة وستین  فّسِ
  اقتباًسا األكثر    نص ھو ال   14-9زكریا  یُعتَبَر  عن أسبوع اآلالم،  ل  العھد الجدید. في روایات اإلنجی  في

  االقتباسات الواردةحزقیال في  سفر  زكریا في المرتبة الثانیة بعد    سفر   یأتي والعھد القدیم.    من نصوص
 زكریا:  سفر  في انیة الواردةات المسیَّنبوَّ التشمل   و في سفر الرؤیا. 

 ) 13-12: 6؛  8: 3( البار الغصن   •
 )10-9: 9حمار ( الراِكب على الودیعالملك  •
 )7: 13؛  13-4: 11من الفضة (  قطعةبثالثین  یعھرفض الراعي وب •
 ). 10 :12( الذي طعنوه •
 ) 14القادم (  "الدیَّان" القاضي •
 

 سفر مالخي: هللا یطلب األمانة 

 مالخي لمحة عن سفر 

 مالخي الكاتب 

 شعب یھوذا بعد السبي  الجمھور

 ق.م 425و 475على األرجح ما بین  تاریخ الكتابة 

 هللا یطلب األمانة  موضوع السفر

 تشجیع یھوذا لیكونوا أمناء �  الغرض من السفر

ینتھي سفر مالخي بالوعد بإرسال مالك یُھیئ طریق  اإلنجیل في سفر مالخي 
إنجیل متى وإنجیل مرقس بیوحنا  الرب؛ ویبدأ 

 المعمدان یُھیئ الطریق لمجيء المسیَّا. 

 الغرض من سفر مالخي 

ألنھ تناول العدید من الخطایا التي تناولھا عزرا ونحمیا،  ونظًرا  "  أو مالكي.  اسم مالخي یعني "رسولي 
حفمن     425و  475مالخي في وقت ما بین    تنبأ. ربما  قائدینا لھذین ال أن مالخي كان معاصرً   المرجَّ

 ..مق
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لم  شعب  أن    مع كانت    یعودوا یھوذا  األصنام،  عبادة  لم    ممارساتھمإلى  فارغة.  یصاحب  الدینیة 
 كتب مالخي لیعلن اتھامات هللا لیھوذا. وحیاة. في ال  اتغییرً  الوالء لیھوهب اعترافاتھم

ي وزكریا أن إعادة بناء الھیكل ستجلب  وعد حجَّ فقد  شكوى یھوذا ضد یھوه.  عن  ا  یضً أ مالخي    یجیب
والصراعات    ،من ذلك، كانت یھوذا تعاني من الجفاف  بدالً ووعودة حضور هللا.    رخاء،وال ،  السالم

كتب مالخي  وبوعوده.    ئھوفا  لعدمیھوه  باللوم على    الشعب    فألقىوالضعف السیاسي.    ،االقتصادیة
 ھذه الشكوى. على  هللا ردَّ  یحملل 

طقوس  حفظوا  لھیكل وإلى االذبائح  أتوا ب  أنھم  معتلبیة مطالب هللا.    لفشلھ في واجھ مالخي یھوذا    ◄
 .الیوم  هللاكیف یمكن أن یھین المؤمنون مالخي ناقش  شكوىهللا. قبل قراءة  ا الناموس، لم یكرمو

 رسالة سفر مالخي 

نیت  " أو حجج. تنقسم كل حجة إلى ثالثة أجزاء: مناظراتمالخي من سلسلة من ست " سفر كوَّ

 سلوك یھوذا. ب خاًصا أمًرا هللا  خبری .1
 بسؤال.  الشعبیجیب  .2
 السؤال.  نهللا ع جیبی .3

 

 ) 5-2: 1: محبة هللا لشعبھ (مالخي المناظرة األولى

بُّ  . 1  ." مقدمة: "أَْحبَْبتُُكْم، قَاَل الرَّ
 ". سؤال: "بَِم أَْحبَْبتَنَا؟2
 398عاقب أدوم (عیسو).وم هللا إسرائیل (یعقوب) . جواب: كرَّ 3

 ) 9: 2-6: 1: احتقار الكھنة � (مالخي مناظرة الثانیة ال

 الكھنة اسمي؟؟ لماذا یحتقر كرامتيفأین  أبًا  كنتُ  فإن. أباه. مقدمة: االبن یكرم 1
 " بَِم اْحتَقَْرنَا اْسَمَك؟". السؤال: 2
مون  كان الكھنة  ، من تكریم مذبح الرب  نجس على مذبحي. فبدالً   خبز . جواب: بتقدیم  3   یقّدِ

 ومریضة.  من حیوانات عرجاء ذبائح

 ) 16-10: 2: عدم احترام عھد الزواج (مالخي مناظرة الثالثةال

 العھد.  س یھوذا ودنَّ  لقد َغَدرَ . مقدمة: 1
 . السؤال: "كیف دنسنا العھد؟"2
 ) بخرق عھد الزواج بالطالق. 2) بالزواج من عبدة األوثان و( 1. الجواب: (3

 
 انظر سفر عوبدیا لالطالع على دینونة أدوم   398
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 ) 5: 3- 17: 2: عدل هللا (مالخي الرابعة  مناظرةال

بَّ بَِكالَِمُكمْ 1  " .. مقدمة: "لَقَْد أَتْعَْبتُُم الرَّ
 " بَِم أَتْعَْبنَاهُ؟". السؤال: 2
 الجواب: باتھام هللا بتجاھل الشر. . 3

سیدین الخطیة أینما  ود الطریق للرب نفسھ لیأتي إلى ھیكلھ.  یمھِّ   طمأن هللا یھوذا بأنھ سیرسل رسوالً 
  وجدھا.

 )12-6: 3: سرقة عشور هللا (مالخي  مناظرة الخامسةال

بُّ الَ أَتَغَیَّرُ 1  " .أَْرجْع ِإلَْیُكمْ . اْرِجعُوا ِإلَيَّ .... مقدمة: "أَنَا الرَّ
 . سؤال: "بَِماذَا نَْرجُع؟"2
 عشور هللا.  بتقدیم. جواب: بإثبات األمانة 3

 ) 3: 4-13: 3: كلمات قاسیة ضد الرب (مالخي السادسة  المناظرة

بُّ 1 ، قَاَل الرَّ  " .. مقدمة: "أَْقَوالُُكُم اْشتَدَّْت َعلَيَّ
 " َماذَا قُْلنَا َعلَْیَك؟". سؤال: 2
یدین العاصي. ال هللا بأنھ ال یبارك المطیع و شعبال م َھَ تَّ ا   ".: "ِعبَاَدةُ هللاِ بَاِطلَةٌ مجواب: قلت. 3
 األتقیاء. سیدین هللا األشرار ویحفظ  ، وعد هللا أن یأتي یوم الرب. في ذلك الیومف

 ) 6-4: 4خاتمة (مالخي 

ا إلى النظر إلى الوراء ("اُْذُكُروا َشِریعَةَ  یدعو یھوذوبأكملھ.    السفرمالخي تأكید رسالة    یُعیدفي الختام،  
) األمام  إلى  والتطلع  لالستعداد"ُموَسى")  ِإیِلیَّا"  ِإلَْیُكْم  أُْرِسُل  اْلعَِظیِم   لـ  ھأَنَذَا  اْلیَْوِم  ّبِ،  الرَّ "یَْوِم 

 ") .َواْلَمُخوفِ 

 نظرة أعمق إلى المسیح في العھد القدیم 

في مجيء  تمَّت التي   الكثیرةات ص وقتًا للبحث عن بعض النبوَّ للعھد القدیم، خّصِ   دراستنا ننھي  بینما
إتمام ھذه  والمسیح. قبل والدة یسوع بمئات السنین، كشف هللا عن تفاصیل دقیقة عن حیاتھ.   یشھد 

  . الموعود ا المسیَّ  ھویسوع أن ات  النبوَّ 
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ة ة العھد القدیم  النبوَّ ة في  نبوَّ العھد الجدیدإتمام النبوَّ  

 20-1: 2؛ لوقا  6-1:  2متى  2: 5میخا:  سیوَلد المسیَّا في بیت لحم. 

 15-12:  2متى  1:  11ھوشع   سیرحل المسیَّا من مصر. 

 15:  31إرمیا  سیُقتَل األطفال نتیجة میالد المسیَّا.

 
 18-16:  2متى 

 16-12:  4متى  2-1: 9إشعیاء  399سیخدم المسیَّا في الجلیل.

:  12؛ یوحنا 9-1: 21متى  9: 9زكریا  سیدخل المسیَّا أورشلیم منتصًرا.
12-16 

 4-3: 26متى  3-1:  53إشعیاء  سیُرفَض المسیَّا من خاصتھ. 

 15-14: 26متى  12:  11زكریا  سیُباع المسیَّا بثالثین من الفضة.

 56: 26متى  7:  13زكریا  سیُتَرك المسیَّا من أتباعھ.

:  23؛ لوقا 14-12: 27متى  7:  53إشعیاء  المسیَّا أمام المشتكین علیھ. سیصمت 
8-10 

 30: 27متى  6:  50إشعیاء  سیُضَرب المسیَّا ویُبَصق علیھ. 

 31: 27متى  17-14: 22مزمور  سیموت المسیَّا مصلوبًا.

 46: 27متى  1: 22مزمور  المسیَّا بترك هللا لھ.  سیشعر

 30-28: 19یوحنا  21: 69مزمور  خال� لیشرب.سیُعطى المسیَّا 

؛  20: 34مزمور  لن تُكَسر عظام المسیَّا. 
 46: 12خروج 

 36-31: 19یوحنا 

سیتألم المسیَّا مع المجرمین وسیصلي من أجل  
 مضطھدیھ. 

- 32: 23؛ لوقا 38: 27متى  12:  53إشعیاء 
34 

 60-57: 27متى  9:  53إشعیاء  سیُدفَن المسیَّا في قبر رجل غني. 

 10-1: 28متى  10-8: 16مزمور  المسیَّا من بین األموات  سیُقام

 
ز المسیَّا خدمتھ في أورشلیم.  399 ة مھمة ألن الشعب الیھودي كانوا یتوقعون أن یرّكِ  كانت ھذه النبوَّ
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 رسالة سفر حجَّي، وزكریا، ومالخي إلى الكنیسة الیوم

می  هللا  ي أننا شعب هللا وأنحجَّ سفر  رنا  یذكِّ  ي  حجَّ الوارد في  وعد  ال   ممن خالل الكنیسة. لم یت  قصده  تّمِ
على تابوت العھد ولم    یحتوي   قدس األقداس  یعد  بناؤه. لم  الذي أُعیدفي الھیكل    صورة كاملةب   9:  2

 400الھیكل األول. تدشین رافق بھابالدرجة التي یُرى  مجد هللا یعد

ھذا الوعد. في خدمة یسوع    یتمخدمة الكنیسة الیوم،  حتى  ، بدًءا من زیارة الطفل یسوع للھیكل وولكن
في خدمة الكنیسة األولى، شوھد مجد و 401"َوَرأَْینَا َمْجَدهُ، َمْجًدا َكَما ِلَوِحیٍد ِمَن اآلِب." : على األرض

الرومانیة.   اإلمبراطوریة  أنحاء  مجد هللا   نعلن  ال نزال   402الیوم، بصفتنا ھیكل هللا،وهللا في جمیع 
  للعالم.

 طاھر أم نجس؟ 

في العھد القدیم. في ناموس موسى،    یة الطقس  طھارةال   شرائع   إلى ي  حجَّ سفر    جزء من رسالة  یستند
ھذا األمر.    تغیَّرمجيء یسوع ،  ب،  لكن. وغیر طاھرالمس شیئًا نجًسا  یالطاھر الذي    شيءال  یصبح

  أتوامدعوون لیكونوا ملح األرض، لی  ؤمنینالم  إن  ره.نجس) ویطھِّ ال برص (أل ا طاھر)  ال یسوع (   مسُّ ل یف
جٍ   معه أنھ  ءر بولس قرا في رسالة فیلبي، یذكِّ وإلى عالم نجس.    طھارةال ب أننا نعیش "فِي َوَسِط ِجیل ُمعَوَّ

 من ال داعي للخوف من االتصال بعالم نجس. بدالً   403".َوُمْلتٍَو"  یجب أن "نضيء كأنوار في العالم
 الذین نتواصل معھم. األشخاص  وتغییر قداسة هللا إلى عالمنا  إدخال ذلك، نحن مدعوون إلى 

 رسالة سفر حجَّي، وزكریا، ومالخي إلى الكنیسة الیوم (تابع) 

بعد العودة    نبیِّان في كتاباتھماال   ھذان  ویعلن .  لألمانة المستمرةمالخي طلب هللا  وزكریا    سفرا  یُظِھر
إسرائیل من    قد منعت  السبي أن دروس    قد نتوقَّعبركات األمس.  ب  االكتفاءال یمكننا    ھ أن  السبيمن  

جیلین  بعد ذلك بمالخي  وسفر  .  م  .ق  520  عام  زكریا في سفر  ظھری،  ولكنالعودة إلى نمط الخیانة. 
 أن نعود باستمرار إلى سلطان كلمة هللا.  یجبمنا إیاھا هللا. عّلِ یالدروس التي   سریعًا كم ننسى

 مھام الدرس الرابع عشر 

  : من المھام التالیة مھمة واحدة) أكمل 1( 

 الخیار األول: مھمة جماعیة

النموذج الُمقدَّم في الدرس   التطبیق في    13باستخدام  (االنتقال من الرسالة األصلیة "لمدینتھم" إلى 
الكنیسة الیوم. ناقش الرسالة   التي یذكرھا سفر مالخي على  "مدینتنا")، طبِّق واحدة من المناظرات 

 
 14-13: 5أخبار األیام 2  400
 14: 1یوحنا   401
 16: 3كورنثوس 1 402
 15: 2فیلبي   403
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عّلِمھ سفر مالخي، والتطبیق األصلیة إلى یھوذا، واالختالفات بین یھوذا والكنیسة الیوم، والمبدأ الذي ی
 في الكنیسة الیوم. 

 الخیار الثاني: مھمة فردیة 

بإعداد �."    قم  "األمانة  بعنوان  مالخي  سفر  من  المقدس  للكتاب  دراسة  أو  لعظة  تفصیلي  مخطط 
  واستخدم بنیة المناظرات لتظھر كیف یمكن أن یتكلم هللا إلى الكنیسة الیوم.

 درس. سیشمل االختبار النصوص الكتابیة المخصَّصة للحفظ. اختبار ھذا ال   قم بإجراء) 2( 

 اختبار الدرس الرابع عشر 

 

 نبیاء ما بعد السبي؟أ  التي تناولھاثالث  ال  روحیة المشاكل  ال   ما ھي) ۱(

 زكریا؟سفر ي و حجَّ سفر  تاریخ كتابة) ما ھو 2(

 موضوع كل رسالة. اذكر ي أربع رسائل. حجَّ  قدَّم سفر) 3(

 زكریا؟  الرئیسي في سفر موضوع ال ) ما ھو 4(

ات المسیانیة الموجودة في سفر) اذكر 5( تین من النبوَّ  زكریا.   نبوَّ

 ؟م .ق  425و  475بین عامي  تنبأ) لماذا نعتقد أن مالخي 6(

 مالخي.  سفر " هللا فيمناظراتمن "مناظرة األجزاء الثالثة لكل   اذكر) ۷(

 . تكمن ذاكر 1: 3ومالخي  9-7: 2) اكتب حجي 8(
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ر استكشاف العھد القدیم   تسجیل مھام مقرَّ
 
  

 اسم الطالب_______________ 

٪ أو  70ق الطالب درجة  عندما �حقِّ   "مكتملةاالختبارات "  ر بَ عتَ عند اكتمال �ل مهمة. تُ   ضع عالمة

بنجاح   المهام  جمیع  إكمال  �جب  منل أعلى.  شهادة  على   Shepherds Global  لحصول 

Classroom.  
 

 االختبار  المھمة الدرس 
1   

2   

3   

4   

5   

6   

7   

8   

9   

10   

11   

12   

13   

14   
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