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قیام وسقوط المملكة
١٤الفصل 

٤٠العھد القدیم الدرس الصوتي رقم 

 .أن نفھم سبب سقوط وسبي المملكتین، وكیف یتعامل هللا مع شعبھ بالصبر والرحمة:الھدف

بِّ إِلِھنَا إِْذ تَِسیُروَن فِي فََرائِِضِھ َوتَ ٦١ ْحفَظُوَن َوَصاَیاهُ َكھَذا فَْلِ◌یَُكْن قَْلبُُكْم َكاِمالً لََدى الرَّ
 )٦١:٨ملوك ١.(»اْلیَْومِ 

ھذه الملوك تبدأ بعھد سلیمان، ابن داود، الذي .صفات جیدة وسیئةذيسفرا الملوك یعطیانا أمثلة عن قادة 
وقد كان مثاال رائعا .بارك هللا سلیمان بالحكمة والغنى والكرامة.طلب من هللا بتواضع حكمة لقیادة شعبھ

ولكن في ذروة مجد إسرائیل، تحول سلیمان .هللا أوال في حیاتھ قبل الغنى والمكاسب الشخصیةفي وضع
فسرعان ما .تزوج العدید من الزوجات الالتي یعبدن آلھة غریبة، وشاركھن في عبادتھم.بعیدا عن هللا

.وأخذھما إلى األسرانقسمت لمملكة إلى مملكتین، وبعد عھد العدید من الملوك األشرار تم سبي المملكتین
في كل مرة یتعثر عمل .وعلى الرغم من انتشار الوثنیة في البالد إال أن هللا كان صبورا جدا مع شعبھ

كانت أحد أدوار النبي الھامة ھو التركیز على ھذه العثرة حتى یزیلھا ویستمر .الرب كان هللا یقیم نبیا
أن یصبح أداة في ید هللا إلزالة المشاكل والمعوقات التي إذا دور النبي الرئیسي ھو .عمل هللا من جدید

 .تمنع عمل هللا
وتعلم ما یرید هللا أن یفعلھ مع كنیستھ .وأنت تقرأ سفر الملوك األول والثاني الحظ قیام وسقوط المملكة

كذلك .االحظ أیضا حیاة الملوك؛ معظمھم تحذیرات لنا، وعدد قلیل منھم یعتبرون أمثلة نقتاد بھ.الیوم
 .الحظ األنبیاء بعنایة، ألنھم یمثلون أمثلة جیدة لنا الیوم



59 

أفضل إجابةاختر

.ملكوت هللا في العھد الجدیدمثل االملوك لیسسفريممالك في ال؟ أو خاطئةصحیحة -١
.أسوأ نقطة في ظل حكم سلیمانوصلت إلى سرائیل ؟ المملكة المتحدة إلخاطئةصحیحة أو  -٢
ر في نفس الوقت و بنفس األسفيخذتأً ؟ كل من الممالك الشمالیة والجنوبیة خاطئةة أو صحیح -٣

.الطریقة

.إجابة واحدة لكل سؤالاختر، ما لم یذكر خالف ذلك

 ؟یھوذایةجنوباللمملكةاسبي تم كیف  -٤
جدا ةحاسمبطریقة فجأة و -أ

آشورأسرھا منفيإسرائیلالمملكة الشمالیة ما حدث معتماما مثل -ب
وقت للتوبة قبل المرحلة األخیرةوجود ، مع ثالث مراحلعلى -ج
بسرعة بحیث لم یكن لدیھم وقت للتوبة - د

؟ة خالل أوقات ملوكدولیاللشعب العبري اسمعة كیف كانت -٥
.جداینمتمردكانوا  -أ

.جدا ینكانوا مطیع -ب
.ذكیةإستراتیجیةت لدیھم خططكان -ج
.صالحین جداكانوا  -د

؟الملوكسفريالتحذیرات الواردة في األمثلة وبینما ھو التوازن  -٦
من التحذیراتأكثراألمثلة -أ

من األمثلةأكثر التحذیرات  -ب
متساویان -ج
ال یوجد الكثیر منھم - د

؟األسفارن ھو الملك األكثر أھمیة في ھذه م -٧
شاول -أ

اودد -ب
نبوخذ نصر -ج
سلیمان - د

؟في بدایة حكمھصالة سلیمان كیف كانت -٨
وبال إیمانضعیفة  -أ

سروروتواضع ب -ب
قویة وقویة -ج
غامضةغریبة و -د

؟سلیمان ھذه الكلماتكتبلماذا ١:١٢٧مزمور  أقرا -٩
.عبثا لسنوات عدیدةألنھ كدً  -أ

.ألنھ تعلم من أخطاء أصدقائھ -ب
الفجار الذین ال یعرفون هللالناس على ألنھ یشفق  -ج
ألنھ لم یحاول أن یعیش بشكل مستقل عن هللا -د

بُّ اْلبَْیَت، فَبَاِطالً یَْتَعُب ١ إِْن لَْم یَْبِن الرَّ
بُّ اْلَمِدینَةَ، .اْلبَنَّاُؤونَ  إِْن لَْم یَْحفَِظ الرَّ

).١:١٢٧زمورم(فَبَاِطالً یَْسھَُر اْلَحاِرسُ 
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؟سفر الجامعةفي سلیمانبھا رما ھي الرسالة التي بش -١٠
"هللاكمیباركلافعلوا مثلي .عشت في الطریق الصحیحأنا " -أ

."ملككمواعیطأدائما " -ب
"اوقعت أنا فیھفي نفس األخطاء الذي واقعتال " -ج
"ھاكنت أریدالتي  ةالطریقبي نهللا لم یبارك"- د

بشكل جید؟یعملونالصالحینكان ملوك یھوذا ذاما -١١
.االقتصاد بشكل جیدمن تمكنوا  -أ

.األصنام و أماكن عبادتھمواأطاعوا هللا و دمر -ب
.مع األمم الفجاروابدھاء تحالف -ج
ھمقتلوا كل من یعارضو -د

؟ا أن نتعلم من صالة حزقیا للشفاءیمكننماذا  -١٢
.عندما نصلي ضد أحكامھیستجیبهللا ال  -أ

.جل الشفاءأنصلي من أنلیس من الخطأ  -ب
.دائما على الفورلنا یستجیبهللا سوف  -ج
.موت حزقیابنھ تنبأذب ألاككان إشعیاء نبي  -د

؟غرباءن العهللافیھعما یفكرنعمان ألیشع لخدمةا علمنتماذا  -١٣
.ھیلإأي شخص یسعى یتحنن علىهللا  -أ

.أعداء إسرائیل في تلك األیامیشفي موهللا ل -ب
.وعود هللا لیست سوى للشعب العبري -ج
.غرباءهللا یرفض ال -د

؟عن تعلیمات هللاقصة نعمان علمنا تماذا  -١٤
.ذات معنىدائما  -أ

.دائما في غایة الصعوبة -ب
.ا بالضبط ما كنا نتوقعھدائم -ج
.ناتجدا الختبار طاعغریبةبدو تأحیانا  -د

یُِّر، فََسیُْعطَى َوإِنََّما إِْن َكاَن أََحُدُكْم تُْعِوُزهُ ِحْكَمةٌ، فَْلیَْطلُْب ِمَن هللاِ الَِّذي یُْعِطي اْلَجِمیَع بَِسَخاٍء َوالَ یُعَ ٥
 )٥:١یعقوب (لَھُ 

؟ إذا لم ب هللااستجا، كیف صلیتحكمة كما فعل سلیمان؟ إذا ن أجل مأي وقت مضى فيھل صلیت 
؟صلیتستجیب إذا سوف یأن هللا تعتقد، كیف تصلي

_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

، أسأل هللا أن یعطیك قلبا فھیما یمكن أن تمیز مثل سلیمان .٩:٣ملوك ١طلب سلیمان في  أقرا
.بین الحق والباطل

، ألَنَّھُ َمْن یَْقدُ َم َعلَى َشْعبَِك َوأَُمیَِّز بَْیَن اْلَخْیِر وَ فَأَْعِط َعبَْدَك قَْلبًا فَِھیًما ألَْحكُ ٩ ُر أَْن یَْحُكَم َعلَى َشْعبَِك الشَّرِّ
)٩:٣ملوك ١( »اْلَعِظیِم ھَذا؟
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تعلیم یسوع عن ب) الملوك ٢- صموئیل  ١( الملوكیة سفارھذه األ كیف یمكنك ربط ملكوت هللا في -١

 ؟ ٥-٣:  ٣ملكوت هللا في یوحنا 
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

 
مزمور ب، عواقب خطایا سلیمان اللذین كانا والسبي مملكة انقسام الأن  األلیمالواقع أوجد العالقة بین   -٢

 )تیناألولی ناآلیتیوخاصة ( ١٢٧
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

 
 ؟ رعایة األطفالدث عن نعمة وجود وبدأ فجأة یتحسلیمان، لماذا ل هھذغنیة البجعة ألاألولین  ناآلیتیبعد  -٣

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

 
نربط بین الطریقة التي بدأ بھا سلیمان ملكھ سفر الجامعة، وكیف یمكن أن بھذا المزمور تعلق یكیف  -٤

  ؟ ھذه الكارثة لشعب هللافي وتسببت  وعندما أصیح مرتدا
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

 
أي وقت مضى،  فيرجل عاش من أي هللا أحكم جعلھ هللا حكمة لقیادة الشعب، من سلیمان  طلبعندما  -٥

  )٥:١یعقوب (؟ یعقوبوفقا لتعلیمات  نھا؟ع تھسأل إذا عطیك الحكمةیسوف  هللا نأھل تعتقد 
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

 
 ءأشعیالھ ، عندما قال )هللا عندما صلي حزقیا رأى ذاما( من صالة حزقیاماذا نتعلم عن جوھر الصالة  -٦
 ؟ نھ كان على وشك أن یموتأ

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

 
وازي الطرق الصحیحة و الطرق تلیشع و نعمان األبرص أن قصة مثالث طرق  أذكر على األقل -٧

  .فردیقدم ألي عندما  إلنجیلل ابةلالستجالخاطئة 
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

  
  

    

  الذھاب إلى العمق


