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 المسبقةنبي األحكام 
 

 7الفصل 

 81العهد القديم الدرس الصوتي رقم 

 الهدف: فهم الرسائل الواردة في سفر ميخا. 

2
َْ أَْفَراتَةَ، َوأَْنِت َصِغيَرةٌ أَْن تَُكونِي بَْيَن أُلُوِف يَهُوَذا، فَِمْنِك يَْخُرُج لِي» ا أَْنِت يَا بَْيَت لَْحِم الَِّذي  أَمَّ

«...إِْسَرائِيَل، َوَمَخاِرُجهُ ُمْنُذ اْلقَِديِم، ُمْنُذ أَيَّاِم األََزلِ يَُكوُن ُمتََسلِّطًا َعلَى 
7

، بَِعظََمةِ  بِّ َويَقُِف َويَْرَعى بِقُْدَرِة الرَّ

 ، بَّ بِّ إِلِهِه، َويَْثبُتُوَن. ألَنَّهُ اآلَن يَتََعظَُّم إِلَى أَقَاِصي األَْرِض... َولِكنَّنِي أَُراقُِب الرَّ بُِر إِللِه أَصْ اْسِم الرَّ

 (7:7؛ 7، 2:5َخالَِصي. يَْسَمُعنِي إِلِهي.)ميخا

 

يسجل سفر ميخا ثالثة عظات رائعة للنبي ميخا، الذي ُولد وتربَّى في منطقة ريفية لكنه ُدعي ليكرزبكلمة 

هللا للقادة السياسيين والروحيين في عواصم إسرائيل  ويهوذا. واشترك مع باقي األنبياء في طرح اللوم 

 د شعب هللا األخالقي والديني على قادة المملكتين. لفسا

في عظته األولى، يدعو ميخا األرض كلها لترى عقاب هللا لشعبه إسرائيل ويهوذا. فنظًرا ألنهم لم يعلنوا 

مجد هللا في أعمالهم، فسوف يُظهر هللا عدله من حالل عقابهم. ثم يظهر مجده يوًما ما عندما يرجع شعبه 

ه الثانية الثالثة، يخاطب ميخا قادة شعب الرب ويوضح لهم مدى فسادهم. والوسيلة الوحيدة إليه. وفي عظتي

 لنجاتهم من سقطتهم كانت من خالل إرسال هللا لحاكم كامل وعادل: أي المسيا. 
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 .أفضل إجابة اختر
 صواب أم خطأ؟ بخالف سائر األنبياء، لم يكن ميخا واعظًا قديًرا.  -1

 صواب أم خطأ؟ عاش ميخا قبل السبي البابلي، معاصًرا تقريبًا لزمن أشعياء النبي.  -2

 صواب أم خطأ؟ كرز ميخا في عاصمتي المملكتين الشمالية والجنوبية.  -3

صواب أم خطأ؟ يختار هللا دائًما المتعلمين ليكرزوا لذوي الثقافة والعلم، بينما يختار غير المتعلمين  -7

 لمتعلمين أيًضا. ليكرزوا لغير ا
 

 اختر إجابة واحدة لكل سؤال، ما لم يُذَكر غير ذلك: 
 

ه لهم ميخا اللوم في عظاته؟ -5  َمن ِمن الناس وجَّ

 الفالحين -أ

 الرؤساء والقادة -ب

 أعداء شعب هللا -ج

 القادة الدينيين -د
 

 ما هو محتوى عظة ميخا األولى؟  -1

 سوف يدمر هللا األرض يوًما ما. -أ

  يريد أن يُعلن عن ذاته للعالم من خالل شعبه. هللا -ب

 اقترب زمن مجئ المسيا . -ج

 سوف تتعرض نينوى للعقاب بسبب خطاياها.  -د
 

 ماذا يفعل هللا لشعبه عندما ال يعكسون صفاته للعالم؟  -7

 يفنيهم -أ

 يتغاضى عن خطاياهم ويباركهم في كل األحوال. -ب

 يضاعف من واجباتهم ومسئولياتهم ليصبحوا مستحقين إلحسانه.  -ج

 يتلمذهم ليوضحوا بره وعدله.  -د
 

 ما هو الهدف الرئيسي  لعظة ميخا الثانية؟  -8

 الحكومات -أ

 األشوريين -ب

 الجفاف والمجاعة -ج

 نهاية الزمان -د
 

 من هم القادة الثالثة الذين ذكرهم ميخا في عظته الثانية؟  -9

 لرؤساء، والمشرعون، وجباة الضرائب.ا -أ

 العلمون، واآلباء، والشيوخ. -ب

 . األنبياء، والكهنة، والسلطة المدنية -ج

 الملوك، والقادة العسكريين، والشرطة.  -د
 

 ماذا قال ميخا عن قادة إسرائيل؟   -11

 يقومون بمهمتهم على خير وجه. -أ

 فاسدين وظالمين. -ب

 راكزهم.سوف يلفظهم الشعب من م -ج

 يحتاجون للحزم والحسم في قيادتهم للشعب.  -د
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 بماذا أدان ميخا  القادة الروحيين إلسرائيل؟  -11

 بممارسة السحر والشعوذة من أجل المال. -أ

 التماسهم للدعم المادي ليقوموا بمهمتهم الروحية. -ب

 محاولتهم اإلطاحة بالحكومة. -ج

  تقديم األخالقيات الصارمة التي لم يتمكن الشعب من تحقيقها.  -د

 

هل تعتقد أنه بإمكان البشر إظهار ماهية شخص هللا آلخرين؟ وكيف يمكننا ذلك؟ هل تذكر أمثلة 

 ألناس استطاعوا فعل ذلك معك؟ 
_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 
 

أشكر هللا أنه صنعنا على صورته وكشبهه بحيث يمكن أن  نعكس صورته إلظهار شخصه. 

 صفاته فيك يوًما بعد اآلخر. واطلب منه أن يُبرز 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



29 

 

 

 

 

 على ًمن وضع ميخا اللوم لفساد شعب هللا األخالقي؟  -1
_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 
 

 ماذا كانت الرسالة لقادة شعب هللا المدنيين ؟  -2
_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 
 

 وماذا كانت الرسالة للكهنة الذين كانوا معلمين لشعب هللا؟  -3
_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 
 

 ماذا كانت الرسالة لألنبياء المنوط بهم حث الشعب على إطاعة كلمة هللا؟  -7
_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 
 

 ( 7: 7؛ 7، 7: 5كيف تنبأ عن حكومة هللا الكاملة المثالية؟)تأمل في مي -5
_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 
 

 ما وجه التفرد في نبؤته عن المسيا اآلتي؟  -1
_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 
 

 ما هو العائق الذي تناوله هذا النبي والذي عرقل عمل هللا؟  -7
_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 
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