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  مسموع من هللا
  
  ٨الفصل 

  ٣٤العھد القدیم الدرس الصوتي رقم 

  صموئیل ٢و ١رات الموجودة في لنفھم األمثلة والتحذی: الھدف

، َوُكْنتُْم أَْنتُْم َواْلمَ ١٤ بِّ بَّ َوَعبَْدتُُموهُ َوَسِمْعتُْم َصْوتَھُ َولَْم تَْعُصوا قَْوَل الرَّ لُِك أَْیًضا إِِن اتَّقَْیتُُم الرَّ
بِّ إِلِھُكمْ    )١٤:١٢صموئیل ١. (الَِّذي یَْملُِك َعلَْیُكْم َوَراَء الرَّ

مع التركیز على ثالثة أشخاص على وجھ . صل لنا الحق في شكل سیر ذاتیة قصیرةأسفار صموئیل تو
صموئیل تعطینا مثاال إیجابیا لنتبعھ في حیاة وقیادة النبي ١اإلصحاحات الثمانیة األولى من : الخصوص

ینتقل التركیز إلى ملك إسرائیل األول شاول، الذي حیاتھ تعتبر  ١٥- ٩في اإلصحاحات من . صموئیل
حتى  ١٦صموئیل ١بدءا من . یرا لنا من اتخاذ القرارات الخاطئة، واالبتعاد عن هللا، والعیش للذاتتحذ

. داود ھو أفضل ملك جاء في إسرائیل. الشخصیة الرئیسیة ھي داود) إصحاح ٣٠(صموئیل ٢نھایة 
أھمیة في  ویظھر من القدر الذي أعطاه لھ الروح القدس في الكتاب المقدس أنھ یمثل الشخصیة األكثر

  . الكتاب المقدس
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  أفضل إجابة اختر
 

 لنارسوم توضیحیة  مجرد العھد القدیم ھي في یةالتاریخ األسفارصحیحة أو خاطئة؟ القصص في  -١
 .ولیست دائما حقیقیة

 أخبار األیام ال ٢و  ١ملوك ، و  ٢و  ١صموئیل  ٢و  ١من  األسفارصحیحة أو خاطئة؟ كانت  -٢
 . أسفارإلى ستة تنقسم دائما 

 . شاول وداودوصموئیل صموئیل  سفرصحیحة أو خاطئة؟ الشخصیات الرئیسیة الثالث في  -٣
 

  . ما لم یذكر خالف ذلك، اختر إجابة واحدة لكل سؤال
 
 یجب أن نبحث عنھ في أدب العھد القدیم؟الذي ما  .١١:١٠كورنثوس  ١اقرأ   -٤
 قصص مسلیة -أ

 المبادئ العلمیة - ب
 مثلة و تحذیراتأ - ج
  الدروس السیاسیة -د

 
ھو في المقام األول تحذیرا أو  اإلسمما إذا كان  اكتبالتالیة،  سماءفي الفراغ بجانب كل اسم من األ -٥

 . مثاال بالنسبة لنا
  صموئیل   -أ

     شاول  -ب
       دیفید  -ج
 
 بین ملوك إسرائیل؟ ما ھي مكانة داود -٦
 .وقت مضى إسرائیل في أي في كان أسوأ من أي ملك -أ

 .وقت مضى في إسرائیل في أي كان أفضل من أي ملك  -ب
 . كان متوسط -ج
   .ت مكانتھنعرف كیف كان حتىكان عھده قصیرا جدا بالنسبة لنا  - د

 
 في الكتاب المقدس؟ سفر أي كتب أكثر من نصف اودد  -٧
 صموئیل ١ -أ

 صموئیل ٢ -ب
 أخبار األیام -ج
  المزامیر - د

 
 عني اسم صموئیل؟مما   -٨
 ي یحبھ هللاذال -أ

 .سمع هللا -ب
 نبي كاذب  - ج
  فخر للمملكة - د
  

تَھَْت إِلَْینَا فَھِذِه األُُموُر َجِمیُعھَا أََصابَْتھُْم ِمثَاالً، َوُكتِبَْت ِإلْنَذاِرنَا نَْحُن الَِّذیَن انْ ١١
 )١١:١٠كورنثوس١. (أََواِخُر الدُّھُورِ 



33 
 

 )اختر كل ما ینطبق(صموئیل في حیاتھ؟  الذي أنجزهما  -٩
 . في إزالة كاھن إسرائیل ھ دوركان ل -أ

 . غزا الفلسطینیین - ب
 . سرائیلإلمسح أول ملك  - ج
 .أزاح أول ملك إلسرائیل -د
 .أصبح أول ملك إلسرائیل - ه
 . بنى معبد للرب -و
  . مسح أعظم ملك في إسرائیل - ز
 

 صموئیل بأنھ سیكون أول ملك؟ أخبرهماذا فعل شاول عندما  - ١٠
 . أصبح فخور جدا -أ

 . كان متواضعا جدا -ب
 . صدق ذلكیقال انھ ال یمكن أن  -ج
  .أن یطیعوه وإال یعاقبھملجمیع لابتھج و قال   -د

 
 ملكا جیدا؟ كانالكثیر من الناس أن شاول اعتقد لماذا  - ١١

 . كان حكیما جدا -أ
 . كان سیاسي جید - ب
 .سیموكان طویل القامة و -ج
  . اكان مخلصا جدا و مطیع - د

 
 هللا لشاول؟ة خط ذا كانتما - ١٢

 مملكتھ إلى األبد إقامة -أ
  ینجمیع ملوك إسرائیل سیئأن یثبت  - ب
 في أقرب وقت ممكن دداویحل محلھ أن  -ج
  جعلھ أعظم نبي إسرائیلی أن -د

 
 الفداء؟ الحصول علىما ھو مفتاح   - ١٣

 طاعةال -أ
 اإلیمان - ب
 خدمةال - ج
  تضحیةال - د

 
 ؟القدس مسحة الروح الحصول علىما ھو المفتاح  - ١٤

 طاعةال -أ
 اإلیمان - ب
 خدمةال - ج
  تضحیةال – د
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  عنھ ألنھشاول المملكة بعیدا من  أُخذت - ١٥
 . امتكبركان  -أ

 . جیدا قائدالم یكن  -ب
 . هللا مرتین ىعص -ج
   أخط ذبیحة قدم -د

 
؟ ھَُوَذا االْستَِماُع أَْفَضُل «: فَقَاَل َصُموئِیلُ ٢٢ بِّ بَائِحِ َكَما بِاْستَِماعِ َصْوِت الرَّ بِّ ِباْلُمْحَرقَاِت َوالذَّ ةُ الرَّ ھَْل َمَسرَّ

  )٢٢:١٥صموئیل ١.(ْصَغاُء أَْفَضُل ِمْن َشْحِم اْلِكبَاشِ ِمَن الذَّبِیَحِة، َواإلِ 
 

؟ ما ھي في اإلیمانالدروس المستفادة من حیاة صموئیل سوف تساعدك على النمو ھي ما 
 ؟ھاتجنبت التي یجب أنالتحذیرات من حیاة شاول 

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

 

كاملة في كل الطاعة الساعدك على تعلم یأطلب منھ أن   في یسوع المسیح معكأشكر هللا ألمانتھ 
 . ال من مجاالت حیاتكمج
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ھذا  خدمةعلى حیاة و تنطبق" ) سمع هللا( " معنى اسم صموئیل  التي جعلتما ھي الطرق الثالث  -١
 الروحي العظیم؟  قائدال

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

 
 ١الرسول بولس في  ذكرھاالتي  تعلیماتونحن نواصل دراسة التاریخ العبري، اسم اثنین من ال -٢

  یجب أن نبحث عنھما ١١:١٠كورنثوس 
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

 
 شاول وداود؟وصموئیل  ةشخصی فيما نجده بلتعلیمات ھذه ا ترتبطكیف   -٣

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

 
 هللا من خالل صموئیل عصیان شاول على محمل الجد؟  اتخذلماذا   -٤

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

 
 قائدالدیھ القدرة على أن یكون أن شاول یظھر ل المظھر الخارجي تعتقد أن  األسباب التي تجعلكما ھي  -٥

  ا؟ كبیر اروحی
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

 
لعصیان؟ لنتیجة ھدر تفقد ویمكن أن تالتي ولقیادة الروحیة لكبیرة  إمكانیاتلدینا  أنھل ھذا یعني  -٦
  .شرحا

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

 
؛ ١٥:١٤یوحنا  ؛٣٢:٥النظر في أعمال  (ما ھو مفتاح مسحة الروح القدس في حیاة المؤمن؟  -٧

٢٤-٢٢:١٦(  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
   

  الذھاب إلى العمق


