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  لماذا ندرس التاریخ العبري؟
  
  ١الفصل 

  ٢٧الدرس الصوتي رقم  القدیمالعھد 

  لنعرف أھمیة التاریخ العبري لنا الیوم: الھدف

" لدُّھُورِ فھِذِه األُُموُر َجِمیُعھَا أََصابَْتھُْم ِمثَاالً، َوُكتِبَْت ِإلْنَذاِرَنا نَْحُن الَِّذیَن اْنتَھَْت إِلَْینَا أََواِخُر ا" 
  )١١:١٠كورثوس١(
  

قدس، أما األتنا عشر سفر التالیة فھي كلھا ار األولى من الكتاب المسفتوجد قصص تاریخیة في الخمسة أ
. أن األسفار السبعة عشر األولى من العھد القدیم ھي كتب تاریخلذلك نستطیع أن نقول . عبارة عن تاریخ

  لماذا یجب علینا أن ندرس كل ھذا التاریخ لھذه األمة الصغیرة إسرائیل؟ 
فعندما أطاع العبرانیون كلمة هللا، باركھم . مثلةسبب واحد یجعلنا نقرأ التاریخ العبري ھو الحصول على األ

لھذا السبب . وعندما عصوا كلمة هللا، وقعوا تحت لعنتھ وأصبحوا تحذیرا لنا. هللا، وأصبحوا مثاال لنا
  .وغیره یجب علینا دراسة التاریخ العبري ألن هللا من خاللھ أراد أن یبارك العالم كلھ
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  .أفضل إجابة اختر

 . جدا بالنسبة لنا الیوم ضعیفةصلة  لھ التاریخ العبري؟ ئةأو خاط صحیحة -١
 .لدیھا مكانة خاصة جدا في خطة هللا في المستقبل إسرائیل؟ أو خاطئة صحیحة -٢
 .جتماعيجزء من تاریخنا اال وھ شعب هللا، التاریخ العبري مثل؟ أو خاطئة صحیحة -٣

  . ؤالإجابة واحدة لكل س اختر، ما لم یذكر خالف ذلك
 

 .تاریخ العھد القدیم ھو -٤
 استعاري -أ

 حقیقة تاریخیة -ب
 على حد سواء - ج
  . انھا مجرد مجموعة من األساطیر . ال - د

 

  )اختر كل ما ینطبق(مھم بالنسبة لنا ؟ لماذا التاریخ العبریة   -٥
 . نتبعھالدیھ أمثلة  -أ

 . بعنایة ھالدیھا تحذیرات نالحظ - ب
 . لیمات واضحة حول كل مشاكلنا االجتماعیة الیومأنھ یعطینا تع -ج
 .ھو المفتاح لفھم العلوم -د
 . المسیحعن وھو یخبرنا  - ه
 . النبوءات حول نھایة الزمانب لھ صلة - و
  . ، ھو جزء من تاریخناكشعب هللا – ز
 

 ؟العبريتاریخ ال بمن یبدأ -٦
 آدم -أ
 إبراھیم -ب 

 موسى - ج
  هللا – د

 

ترى ھل  ذاالقضاة، ما سفرفي " خدم هللاننحن سوف "الشعب العبري یشوع، قال  سفرفي نھایة  -٧
  التزموا بما قالوه؟

 . تماماالتزموا بھ  -أ
 . فیھ بشكل جید تمموه - ب
 . حاولوا بجد، لكنھم فشلوا . ج
   بعیدا عن هللا وا التزامھم وابتعدواكثیرا ما نس . د

 

 ؟أرضيلملك  حیال رغبة إسرائیلهللا شعر بماذا   -٨
 . ألنھ أراد أن یكون ملكھم حزن -أ

 . وقت الحق في، ولكن ایكون لھم ملك أراد - ب
 . مثل البلدان األخرى یكونوا وافق على فكرة أن - ج
  .أیضا هأعرب عن سروره ألن ھذا ھو ما أراد - د
  

 نتیجة النظام الملكي في إسرائیل؟ماذا كانت  -٩
 . ا قال هللاعملت بشكل جید جدا، كم أنھا -أ

 .هللا أنھ سیكون ھقال اممكان أفضل  -ب
 . عبث والیأسبالانتھت في نھایة المطاف  -ج
  . لم تستمر طویال جدا - د
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 ؟خطیة من أسفرت عن انقسام المملكة وغزوھا - ١٠
 شاول -أ

 سلیمان - ب
 داود - ج
 صموئیل - د

 

 ؟ غزوھما لمملكتین بعدماذا حدث ل - ١١
 .مرة أخرى عنھمانحن لم نسمع  -أ

 .رجعتإسرائیل  ، لكنفقد یھوذا - ب
 .یھوذا رجعت إسرائیل، لكنفقدت   - ج
  . لكتینعاد كل من المم -د

 
 هللا لشعبھ؟ ھفضلی الذي القائدما نوع  - ١٢

 وكاھننبي  -أ
 الملك - ب
 الدكتاتور -ج
  القس -د

 

 ؟ھمخالل یعمل هللا من القادة لم أي نوع من - ١٣
 فقط األنبیاء و الكھنة -أ

 ملوك فقطال -ب
 الصالحین فقطقادة ال -ج
  ارشرملوك األالجمیع األنواع، حتى  - د

 
 .الترتیب الذي حدثب الھامة من التاریخ العبريسبع حقائق الھذه  رقم - ١٤

 ٤                       تم إتالف  المملكة الشمالیة تماما
      ٢      و یھوذا یةشمالالالمملكة  إلىإسرائیل  انقسمت

 ٣                   یؤخذ  شمال المملكة یحتجزه آشور
 ٧                  عاما من األسر ٧٠ بعدیھوذا یعود  

 ٦                          بابل من قبل بالد فارس وغز
 ١                                مملكة إسرائیل تصبحأ

  ٥                             السبي البابلي لیھوذا        
 

ؤثر وتجعلھ یإسرائیل  من ماضيتعلم ت ك أنما ھي الدروس التي تعلمتھا من ماضیك ؟ كیف یمكن
 على مستقبلك؟

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

  

أشكر هللا أنھ من  . لنا من خاللھم طاهشعبھ وإرث اإلیمان الذي أع على التاریخ الغني لهللا أشكر
ا ھذ توصیلساعدك على یأن أطلب منھ  .ھخالل شعبھ المختار قد كشف لنا المسیح ، كلمتھ ، وخالص

  .القادمةاألجیال ھذا الجیل واإلرث من خالل تعلیم اإلیمان ل
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التاریخیة في الكتاب المقدس في العھد  قصصجمیع ال یة لفھممفتاحالوجدت اآلیة : "عبارةال هشرح ھذ ا -١

 لنحصل تحدث األشیاء التي حدثت للشعب العبريخبرنا أن جمیع تي ت، ال١١:١٠كورنثوس١ فيالجدید 
  "على أمثلة و تحذیرات 

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

  
في كل  ھماینبغي لنا أن ننظر لالذي شیئان الما ھما ، لماذا ندرس التاریخ العبري وبناء على ھذه اآلیة -٢

 التاریخیة في كال العھدین القدیم و الجدید؟  قصصمن ال
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

 
خبرنا بأن ھذه األمثلة والتحذیرات تأتي في شكل دروس أو تالكتاب المقدس  فيمعروفة ال ةعباراھذه ال -٣

 ١٧:١٧یوحنا (كیفیة التعامل مع كلمة هللا عن حیث یخبرنا یسوع  اآلتیتین اآلیتینب ھذاصل / قارن .رموز
  )١٧:٧؛ 

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

 
" ؟ سفرھذا الما ھو الشكل األدبي ل: "السؤالس بھل یسوع یعلم أنھ ینبغي لنا أن نقترب من الكتاب المقد -٤
تطبیق تلك الحقیقة في بلتزام عن الحقیقة، مع اال ونحن نبحثالكتاب من یعلم أنھ ینبغي لنا أن نقترب  ھو مأ

  شرحاحیاتنا؟ 
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

  
ھم في یشوع وما نقرأ عن سفركیف یمكن أن نفسر االلتزام الذي أعرب عنھ بنو إسرائیل في نھایة   -٥

  في سفر القضاة؟  أحلك صفحات التاریخ العبري
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

  
تثیت اإلباحیة،  محورھا تيالوالقضاة،  سفرالواردة في  الفظیعة من التاریخ العبريالصفحات  كیف أن -٦

  یح وصادق من الناحیة التاریخیة؟ أن سفر القضاة صح
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

  
  ؟ الذي تالهالقیادة في الجیل  فيیمكن أن یفسر اإلفالس الرھیب الذي فشل من جانب یشوع ھو الما   -٧

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

    

  الذھاب إلى العمق


