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  لماذا ندرس التاریخ العبري؟
  
  ١الفصل 

  ٢٧العھد القدیم الدرس الصوتي رقم 

  لنعرف أھمیة التاریخ العبري لنا الیوم: الھدف

" یَن اْنتَھَْت إِلَْینَا أََواِخُر الدُّھُورِ فھِذِه األُُموُر َجِمیُعھَا أََصابَْتھُْم ِمثَاالً، َوُكتِبَْت ِإلْنَذاِرَنا نَْحُن الَّذِ " 
  )١١:١٠كورثوس١(
  

توجد قصص تاریخیة في الخمسة أسفار األولى من الكتاب المقدس، أما األتنا عشر سفر التالیة فھي كلھا 
. لذلك نستطیع أن نقول أن األسفار السبعة عشر األولى من العھد القدیم ھي كتب تاریخ. عبارة عن تاریخ

  ا یجب علینا أن ندرس كل ھذا التاریخ لھذه األمة الصغیرة إسرائیل؟ لماذ
فعندما أطاع العبرانیون كلمة هللا، باركھم . سبب واحد یجعلنا نقرأ التاریخ العبري ھو الحصول على األمثلة

بب لھذا الس. 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

 . صحیحة أو خاطئة؟ التاریخ العبري لھ صلة ضعیفة جدا بالنسبة لنا الیوم -١
 .صحیحة أو خاطئة؟ إسرائیل لدیھا مكانة خاصة جدا في خطة هللا في المستقبل -٢
  .حیحة أو خاطئة؟ مثل شعب هللا، التاریخ العبري ھو جزء من تاریخنا االجتماعيص -٣
  
 

  . ما لم یذكر خالف ذلك، اختر إجابة واحدة لكل سؤال
 
 .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(عبریة مھم بالنسبة لنا ؟ لماذا التاریخ ال  -٥
 . لدیھ أمثلة نتبعھا -أ

 . لدیھا تحذیرات نالحظھا بعنایة - ب
 . أنھ یعطینا تعلیمات واضحة حول كل مشاكلنا االجتماعیة الیوم -ج
 .ھو المفتاح لفھم العلوم -د
 . وھو یخبرنا عن المسیح - ه
 . لھ صلة بالنبوءات حول نھایة الزمان - و
  . كشعب هللا، ھو جزء من تاریخنا – ز
 
 بمن یبدأ التاریخ العبري؟ -٦
 آدم -أ
 إبراھیم -ب 

 موسى - ج
  هللا – د

 
في سفر القضاة، ماذا ترى ھل " نحن سوف نخدم هللا"في نھایة سفر یشوع، قال الشعب العبري  -٧

 التزموا بما قالوه؟ 
 . التزموا بھ تماما -أ

 . تمموه فیھ بشكل جید - ب
 . حاولوا بجد، لكنھم فشلوا . ج
   كثیرا ما نسوا التزامھم وابتعدوا بعیدا عن هللا . د

 
 بماذا شعر هللا حیال رغبة إسرائیل لملك أرضي؟  -٨
 . حزن ألنھ أراد أن یكون ملكھم -أ

 . أراد یكون لھم ملكا، ولكن في وقت الحق - ب
 . وافق على فكرة أن یكونوا مثل البلدان األخرى - ج
  .أعرب عن سروره ألن ھذا ھو ما أراده أیضا - د
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 ماذا كانت نتیجة النظام الملكي في إسرائیل؟ -٩
 . أنھا عملت بشكل جید جدا، كما قال هللا -أ

 .كان أفضل مما قالھ هللا أنھ سیكون -ب
 . انتھت في نھایة المطاف بالعبث والیأس -ج
  . لم تستمر طویال جدا - د

 
 انقسام المملكة وغزوھا؟خطیة من أسفرت عن  - ١٠

 شاول -أ
 سلیمان - ب
 داود - ج
 صموئیل - د

 
 ؟ غزوھما ماذا حدث للمملكتین بعد - ١١

 .نحن لم نسمع عنھما مرة أخرى -أ
 .فقد یھوذا، لكن إسرائیل رجعت - ب
 .فقدت إسرائیل، لكن یھوذا رجعت  - ج
  . عاد كل من المملكتین -د

 
  لشعبھ؟ما نوع القائد الذي یفضلھ هللا - ١٢

 نبي وكاھن -أ
 الملك - ب
 الدكتاتور -ج
  القس -د

 
 لم أي نوع من القادة یعمل هللا من خاللھم؟ - ١٣

 األنبیاء و الكھنة فقط -أ
 الملوك فقط -ب
 القادة الصالحین فقط -ج
  جمیع األنواع، حتى الملوك األشرار - د

 
 .الذي حدث رقم ھذه السبع حقائق الھامة من التاریخ العبري بالترتیب - ١٤

 تم إتالف  المملكة الشمالیة تماما                       
           انقسمت إسرائیل إلى المملكة الشمالیة و یھوذا

 یؤخذ  شمال المملكة یحتجزه آشور                   
 عاما من األسر                   ٧٠یھوذا یعود بعد  

                  غزو بابل من قبل بالد فارس         
 أصبحت إسرائیل مملكة                                
  السبي البابلي لیھوذا                                     
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ما ھي الدروس التي تعلمتھا من ماضیك ؟ كیف یمكنك أن تتعلم من ماضي إسرائیل وتجعلھ یؤثر 
 على مستقبلك؟

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

  

أشكر هللا أنھ من  . یمان الذي أعطاه لنا من خاللھمأشكر هللا على التاریخ الغني لشعبھ وإرث اإل
أطلب منھ أن یساعدك على توصیل ھذا  .خالل شعبھ المختار قد كشف لنا المسیح ، كلمتھ ، وخالصھ

 .اإلرث من خالل تعلیم اإلیمان لھذا الجیل واألجیال القادمة
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لقصص التاریخیة في الكتاب المقدس في العھد وجدت اآلیة المفتاحیة لفھم جمیع ا: "شرح ھذه العبارةأ  -١

، التي تخبرنا أن جمیع األشیاء التي حدثت للشعب العبري حدثت لنحصل ١١:١٠كورنثوس١الجدید في 
  "على أمثلة و تحذیرات 

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

  
بناء على ھذه اآلیة، لماذا ندرس التاریخ العبري وما ھما الشیئان الذي ینبغي لنا أن ننظر لھما في كل  -٢

 كال العھدین القدیم و الجدید؟ من القصص التاریخیة في 
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

 
المعروفة في الكتاب المقدس تخبرنا بأن ھذه األمثلة والتحذیرات تأتي في شكل دروس أو  ةھذه العبارا -٣

؛  ١٧:١٧یوحنا (یتین حیث یخبرنا یسوع عن كیفیة التعامل مع كلمة هللا صل ھذا باآلیتین اآل/ قارن .رموز
١٧:٧(  

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

 
" ما ھو الشكل األدبي لھذا السفر؟ : "بالسؤال ھل یسوع یعلم أنھ ینبغي لنا أن نقترب من الكتاب المقدس -٤

أم ھو یعلم أنھ ینبغي لنا أن نقترب من الكتاب ونحن نبحث عن الحقیقة، مع االلتزام بتطبیق تلك الحقیقة في 
  حیاتنا؟ اشرح

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

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

  بري في سفر القضاة؟ أحلك صفحات التاریخ الع
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

  
كیف أن الصفحات الفظیعة من التاریخ العبري الواردة في سفر القضاة، والتي محورھا اإلباحیة، تثیت  -٦

 أن سفر القضاة صحیح وصادق من الناحیة التاریخیة؟  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

  
  ما ھو الفشل من جانب یشوع الذي یمكن أن یفسر اإلفالس الرھیب في القیادة في الجیل الذي تاله؟   -٧

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
   

  الذھاب إلى العمق


