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قدمة.و مع ذلك، فإن الطالب يتعلم فقط بقدر ما كان هتدف هذه الدروس إىل أن ُتدّرس من طرف معلم ذو خربة 
ُ
و ذو استعداد مسبق للمواضيع امل

  : يريد أن يتعلم. و حنن ننصح الطالب باتباع هذه اإلرشادات من أجل احلصول على استفادة أكرب من الفصل

 اقرأ .1

، فإنه ميكنه أن ينهي قراءة كتب العهد القدمي يف ما يقرب من صفحات كل يوم  6إن قراءة العهد القدمي هو هدف طويل املدى. إذا كان الطالب يقرأ
أشهر.إذا قرر الطالب أن تكون هاته  6قراءهتما معا يف أقل من  نتهاء منأشهر.إذا كان الطالب يقرأ كل من العهد القدمي و اجلديد، فإنه ميكنه اإل 4.5

 تاب املقدس احلايل.احلفاظ على حمتوى الكمن القراءة كعادة منتظمة،فإن هذا سيمكنه 

 .استعمال المالحظات2

،و القسم األول من املالحظات لكل كتاب من العهد القدمي هو اللمحة العامة.إن اهلدف من اللمحة العامة هو إدراك و استيعاب جوانب كل كتاب
 خمتلفة حىت يقوم بتوصيل رسالة اهلل. أدوات أدبيةفهم كيف أن املؤلف قد استعمل اليت تساعد الطالب على 

و مبا أن  ص.القسم الثاين من املالحظات لكل كتاب من العهد القدمي هو احملتوى. إن اهلدف من جزء احملتوى هو الرتكيز على املعلومات اهلامة يف الن
 ثر أمهية يف كل كتاب.هذه عبارة عن دروس مسحية، فإننا سوف نكون قادرين على الرتكيز فقط على بعض املقاطع األك

ز يف هناية املالحظات عن كل كتاب من كتب العهد القدمي سيكون هناك عرض و بيان موجز.إن هذا جزء مهم من الدروس.إن كل هاته البيانات ترك
لبيانات ينبغي أن تكون حُمددة على مسامهة كل كتاب منفرد برسالة الكتاب بأكمله.و مبا أننا سوف نركز على رسالة العهد القدمي املوحدة، فإن هاته ا

 مع الكتاب الذي تلخصه.

عن املقاطع املوجود يف العهد القدمي و اليت قد اسُتخدمت يف العهد اجلديد،و خصوصا تلك اليت تتحدث عن  هناك تركيز خاص و متميز للدروس
 املسيح،املمسوح. جبب على الطالب أن يويل اهتماما خاصا هلذا.

 فّسر -3

جوانب هاته الدروس هي حاجة الطالب لفهم كيف ميكن له أن يفسر بصورة صحيحة و الئقة األنواع املختلفة لألدب يف العهد واحدة من أهم 
 القدمي.اعط اهتماما خاصا هلاته املعلومات يف الدرس األول لليوم األول.

 شارك -4

هلم و تشرح هلم كيف أن العهد القدمي يكشف و يفسر اإلجنيل خطط لكي تشارك مع أشخاص آخرين األشياء اليت تتعلمها.اعثر على أشخاص تسمع 
إنك ستتعلم أكثر عندما تشارك ما تتعلمه مع بطريقة تدرجيية. هاته هي احلقائق األكثر أمهية يف العامل و هي ال هتدف إىل أن متسكها و تبقيها لنفسك.

 آخرين.

 

 

 

 األسفار الخمسة األولى – 1اليوم 
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 أهداف اليوم

  : الدراسة هلذا اليوم،فإن الطالب سوف يكون قادرا علىيف هناية 

 درج قائمة ألقسام العهد القديم  -1

 درج قائمة لألنواع المختلفة لألدب في العهد القديم و التحدث عن كيف أن كل نوع يوصل رسالته. -2

 التحدث عن ما هي الرسالة المركزية لمحتوى العهد القديم كله.  -3

على حسب ما قام بتطويره لتلك الرسالة المركزية للكتب كل كتاب من الكتب الخمسة األولى التحدث عن كيف استعمل اهلل   -4
 الخمس األولى.

 التحدث عن كيف استعمل اهلل الكتب الخمس األولى على حسب ما قام بتطويره لتلك الرسالة المركزية في بداية العهد القديم  -5

  : ل يسوع  و المتمثلة فيجرد قائمة باإلحاالت الموجود في العهد القديم حو   -6

 المرأة نسل -أ

 العهد اإلبراهيمي -ب

 الكبش البديل -ت

 حمل الفصح -ث

 الصخرة الروحية -ج

 النبي الشبيه بموسى الذي سيأتي -ح

 مقدمة : 1الدرس 

 الكتاب املقدس هو كتاب فريد من نوعه. -(1

 ) من اهلل(. إهليإنه كتاب  -أ(

 اهللمن أوحى بالكتاب املقدس؟  17-3.16تيموثاوس  2ا( وفقا ل 

 الرجال القديسنيما الشئ الذي استخدمه اهلل ليعطينا كلمته؟   21-19.1بطرس 2اا( وفقا ل 

 ااا( كل كلماته، يف األصل، آتية من اهلل.

vi)  .جيب على اهلل أن يكشف لنا عن ذاته، أو أننا لن نستطيع معرفته 

(a)  اخللق(. أعماله ته من خالل، يكشف اهلل عن ذا 20-.19 1وفقا لرومية ( 

(b)   الكتاب املقدس، الكلمة املكتوبة.فإن اهلل يكشف عن ذاته من خالل  39 5:وفقا ليوحنا 

(c)  يسوع، الكلمة احلية، اهلل يكشف عن ذاته من خالل 18 1:وفقا ليوحنا 

 ) من طرف اإلنسان(. بشريإنه كتاب  -ب(

 .الرجال القديسني، ما الذي استخدمه اهلل ليكتب الكتاب املقدس؟  21-19 1:ا( وفقا لبطرس الثانية 

 اا( كتب رجال لرجال آخرين بلغة هؤالء الرجال حىت تكون مفهومة من طرف الرجال حىت يستطيعوا معرفة اهلل.
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 أقسام. 4يف كتبنا املقدسة، العهد القدمي مقسم إىل  -(2

 .باألسفار اخلمسة األوىلالقسم األول يسمى  -أ(

 موسى، من كتب هاته الكتب اخلمسة؟  24 31:ا( وفقا لتثنية 

 اا( يف أي سفر من الكتاب املقدس تبدأ قصة اهلل؟ التكوين

 كيف يساعد كل سفر متوايل و متعاقب يف اإلخبار عن قصة اهلل؟ إنه يكمل و يطور هاته القصة.ااا(  

viتنتهي هبا؟ إهنا تبدأ باخللق و تنتهي حيث يستعد اإلسرائيليون للدخول إىل أرض  ( ما هي احلادثة اليت تبدأ هبا األسفار اخلمس األوىل؟ و
 امليعاد.

 القسم الثاين يسمى باألسفار التارخيية. -ب(

ا ن لسنا( هل كان هناك مؤلف واحد لألسفار التارخيية، كما هو الشأن بالنسبة لألسفار اخلمس األوىل؟ال.بل قام بكتابتها مؤلفني خمتلفني؛ و حن
 أخبار األيام( 2و  1القضاة، راعوث،  : متيقنني يف من هم مؤلفني بعض الكتب ) مثال

 بابل. اا( ما هي احلادثة اليت تبدأ هبا األسفار التارخيية؟ و تنتهي هبا؟ تبدأ باستحواذ أرض امليعاد و تستمر إىل عودة اليهود من النفي يف

 يسمى باألسفار الشعرية(. احلكمة ) أحياناأسفار القسم الثالث يسمى ب -ج(

 ا( متت كتابة هاته األسفار يف كثري من األحيان شعرا.

(a.يتعامل أيوب مع مسألة معاناة الشخص الصاحل ) 

(b.يسمى املزامري بكتاب أغاين اليهود ) 

(c.تبني لنا األمثال كيف نعيش حياة تستفيد من حكمة اهلل بطرق عملية ) 

(e يتطرق سفر اجلامعة إىل ).احلقائق حول عدم جدوى ما يبدو من احلياة و كيفية التغلب عليه 

(f.نشيد سليمان يعطينا رؤية اهلل ألمهية العالقة اجلسدية يف الزواج ) 

 القسم الرابع يسمى باألسفار النبوية -د(

 ا( أنبياء كبار

 اا( أنبياء صغار

(a) )دانيال ) كثريا ما يعترب كنيب من األنبياء الكبار 

(b) قد كتبا قبل نفي اليهود إىل بابل. -صفنيا-سفري هوشغ 

(c) مالخي قد كتبا بعد نفي اليهود من بابل.-سفري حجي 

 أنواع  أدبية خمتلفة. 5يتضمن العهد القدمي  -(3
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(aالسرد ) 

 ا( املؤلف ) السارد( حيكي ما وقع ) التاريخ(.

 اا( السارد حيكي لنا ما يريده لنا أن نعرفه، ليس كل ما وقع.

 السرد على حقيقة اهلل لنا من خالل ما يقوله الناس و يقومون به.ااا( يربهن 

(b )الناموس أو الشريعة 

 ا( القواعد و القوانني  املقدمة من اهلل إلسرائيل كما هي موجودة يف العهد املوسوي

 اا( غري ملزمة للمسيحيني ) أتباع املسيح(

 : ااا( الناموس أو الشريعة تقدم لنا حقيقة اهلل من خالل

 : اإلشراف على اإلسرائيليني من خالل كيف  (1

a) يعبدون ) يتعاملون مع( اهلل 

b)  خيدمون ) يتعاملون مع( اإلسرائيليني اآلخرين 

c)  التعامل مع الشعوب األخرى 

 تظهر لنا شخصية اهلل من خالل األشياء اليت كان اهلل يشرف عليها  (2

c))- املزامري 

 ا( وضع الشعر يف املوسيقى

 ) ال ينبغي لذلك أن تؤخذ حرفيا( اللغة اجملازية غالبااا( جعل استخدام 

 ااا( التواصل مع املشاعر اإلنسانية هبدف توصيل احلقيقة إىل بؤرة الفهم.

viاملزامري تعلمنا بقوة حقيقة اهلل من خالل ) : 

a)  .االتصال بعواطفنا و مشاعرنا أوال 

b)  .استخدام استجابتنا العاطفية لتبني لنا حقيقته 

c)  إعائنا منوذجا بعبادتنا الشخصية و التشاركية 
(d) احلكمة 

 الشكل األديب، الشرق األوسطي، القدمي. -ا(

 تناولت القضايا الفلسفية الكربى للبشر -اا(

 ) انظر أعاله( : احلكمة توصل لنا حقيقة اهلل من خالل -ااا(

(e) النبوة 
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 ا.األنبياء كانوا يف البدء مبشرين و وعاظ -ا(

 كان ينكت العهد الذي قام به اهلل معهم.( شعب اهلل  1

  : ( األنبياء بشروا ب2

aأنتم نكتم عهدي " ) !" 

bتوبوا و ارجعوا إىل يهوه " ) ! " 

c"إن مل تقوموا بذلك، فإنه سيحاكمكم؛ إن تفعلوا، سيبارككم " ) 

  : ءاا( يشمل تبشريهم أيضا التوقعات ملا سيحدث متاشيا مع استجابة الشعب لتبشري األنبيا

 التوبة ستجلب النعمة، سواء اآلنية و املستقبلية (1

 الرفض سيجلب احلكم، سواء اآلين و املستقبلي  (2

  : ااا( النبوة خترب عن حقيقة اهلل من خالل

 تذكرينا أن اهلل هو كلي العلم، يعلم باملستقبل  (1

 : أن اهلل حيفظ وعوده ل تذكرينا  (2

a)  نعمة و بركة مفرحة و أبدية للذين خيضعون له باإلميان 

b)  .حكم فظيع و أبدي للذين يرفضون اخلضوع له و اإلميان به 

 

 

 

 

 

 

 

 

 التكوين : 2الدرس 

 نظرة عامة  (1

 هو األساس، جذر بقية الكتاب املقدس. 1-11التكوين  (أ
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i)-  (.عقيدة اهلل،عقيدة الروحخلق اهلل كل شئ )تبدأ هنا 

ii )–  ؟ اهلل خلق كل شئ.1.1ما هو اجلزء من عقيدة اهلل الذي نتعلمه يف التكوين 

iii ؟ الروح خلق العامل.1.1( ما هو اجلزء من عقيدة روح اهلل الذي نتعلمه يف التكوين 

iv ( خلق اهلل اإلنسان على صورته )تبدأ من هنا( عقيدة اإلنسان 

v ؟ جعل اهلل اإلنسان على صورته.26.1يف تك( ما هو اجلزء من عقيدة اإلنسان الذي نتعلمه 

vi تبدأ من هنا( ) عقيدة الخطية، الخالص،المالئكة،المسيح،األخرويات( جتاوب اهلل مع خطية اإلنسان 

vii؟اإلنسان سقط يف اخلطية عندما عصى أمر اهلل. 6.3جلزء من عقيدة اخلطية الذي نتعلمه من تك( ما هو ا 

viii؟ الفادي و املخلص ) نسل املرأة( سيسحق رأس الشيطان. 15.3 اخلالص املتضمن يف تكاجلزء من عقيدة  هو ( ما 

ix؟ الشيطان هو املدمر، عدو اهلل.1.3( ما هو اجلزء من عقيدة املالئكة الذي نتعلمه من تك 

x ؟ املسيح سوف ميوت ليلبسنا الرّب. 22.3( ما هو اجلزء من عقيدة املسيح املتضمَّن يف تك 

xi (.اختار اهلل اإلنسان الذي أصبح شعبا  و الذي من خالله سيبارك اهلل كل الشعوب )بدأت من  مفهوم العهود بين اهلل و اإلنسان
 هنا(

xii ؟ ربط اهلل نفسه مع البشر بعهد. 18.6( ما الذي نتعلمه عن اهلل يف تك 

xiii 11.1( مجيع عقائد الكتاب املقدس توجد جذورها يف تكوين 

xiv ) 11.1اضيع الكتاب املقدس الرئيسية مع جذورها يف تك مو 

 يف املقاطع التالية، ما الذي يظهر قوة،تفوق،وسيادة يهوه؟ (1)

(a)  اهللُ السََّماَواِت َواألَْرضَ  َخَلقَ "  1.1تكوين. " 

(b)  َجَعَل )ُه( يَاِبَسة  فََأْجَرى الرَّبُّ اْلَبْحَر ِب..." 21.14خروج  " 

(c)  الرَّبُّ َصَنَع  َشاءَ ُكلَّ َما " 6.135مزامري " 

(d)   َعْن َأْن ُتَخلِّصَ  َلْم تَ ْقُصرْ َيَد الرَّبِّ " 1.59إشعياء " 

 يف املقاطع التالية، ما الذي يظهر رمحة و نعمة يهوه؟ (2)

(a)  الرَّبِّ َعَلْيهِ َشَفَقِة لِ ...َأْخِرْج ِمَن اْلَمَكاِن،" 16-12.19تكوين  " 

(b)   ا الرَّبُّ  "11.84مزمور  "يُ ْعِطي رَْحَمة  َوَمْجد 

(c)  ِفي اْلبَ رِّيَِّة، الشَّْعُب اْلَباِقي'' نِْعَمة  َقْد َوَجَد "2.31إرميا 

 ( يهوه ضد اخلطيئة؟ر غضب و حكم)سخطيف املقاطع التالية، ما الذي يظه (3)

(a)  على آدم،حواء،و الشيطان احلكم 19-14 3:تك 

(b)  و جيوشه. فرعون حاكم اهلل 4-3 14:خر 



10 
 

(c)  سخطه اهلل آشور يف حاكم 6.10إش 

(d)  إسرائيل الغري خملصني كهنة  حاكم اهلل 3-1 2:مالخي 

 يف املقاطع التالية، ما الذي يظهر أن يهوه جيعل عهوده مع شعبه؟ (4)

(a)  َمَعُكْم  ِميثَاِقيَها َأنَا ُمِقيٌم " : نوح 17-1 9:تك " 

(b)  الَِّذي َقَطَعُه الرَّبُّ َمَعُكمْ  اْلَعْهدِ " : موسى 8.24خر  " 

(c) 2 ابديا عهداألنه وضع لي "  : داود   5.23صموئيل" 

 يف املقاطع التالية، ما الذي يظهر املعركة بني اهلل و الشيطان، بني اخلري و الشر؟ (5)

(a)  رأسك" ألنك فعلت هذا...هو يسحق  15-14 3:تكوين" 

(b)  من هو الرب؟فرعون فقال"  2.5خروج '..."' 

(c)  بحجارة عظيمةرماهم الرب "  11.10يشوع" 

(d)  مئة و خمسة و ثمانين ألفا الرب...ضرب من جيش أشور"  36 37:إشعياء" 

 قصته؟ /يف املقاطع التالية،كيف نرى اختيار اهلل لألضعف أو األصغر أو األقل احتماال ملواصلة خطته (6)

(a)  ليس امساعيل، ابنه األول(معهبل سارة ) المرأة العاقرة( امرأتك تلد ابنا...أقيم عهدي "  19-18.17تك (" 

(b) 1  قم امسحه، ألنه هذا هوالصغيربقي بعد "   13-6 16:صموئيل... " 

b)-  حتكي بداية تكشف قصة الفداء إىل وفاة يوسف. 12-50تكوين 

iقصة عائلة ابراهيم ) 

iiقصة عائلة اسحاق ) 

iii)( قصة عائلة يعقوب)اسرائيل 

 احملتوى (2

a)- 1: 1-3.2 : أيام اخللق 

i 1لتكوين ملخص /؟ مراجعة3-1 2:( ما هي تك. 

iiستة أيام من العمل، مث واحد للراحة ) 

 ساعة ؟ 24عبارة عن فرتات طويلة من الزمن أو  1أيام للخلق يف تكوين  6هل كانت  (1)

(a) )يُوْم ) الكلمة العربية لَيوم 

(i)  املساء و الصباحساعة ؟  24تشري إىل أن هذه تعين  اليت 31؛ و 23؛19؛13؛8؛5.1ما هي الكلمات يف تك 

(ii)  ليالو الظلمة دعاها هنارا  ساعة؟ دعى النور 24اليت تبدو أهنا تشري إىل أن هذه تعين  5.1ما هي الكلمات األخرى يف تك. 

 ساعة.24اليوم السابع ( ، يُوْم تعين  : لكلمة 'يُوْم' مع عدد ) مثال  يف كل تواجد.1
(b) فرتة طويلة من الزمن 
(i)  فرتة من الزمنساعة أو فرتة من الزمن؟ 24، تعبري " يوم الرب " هو  18.15يف أيوب 

(ii)  فرتة من الزمن.ساعة أو فرتة من الزمن؟ 24، تعبري " يوم الرب " هو  1.20يف مز 
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( c)  يف اليوم. ساعة 24هي  1أيام اخللق يف تك  6يؤمن أستاذك بأن 
 عالقته باإلجنيل : مبدأ السبت (2)

(a) ندخل الراحة( ، ماذا قال املؤلف عن راحة السبت و اإلجنيل؟ " ألننا حنن املؤمنني 10.4-19.3) يف سياق  3.4يف عربانيني"... 

(b)  و لكن يؤمن بالذي يربر الفاجر،فإميانه حيسب له ال يعمل و أما الذي، ماذا قال بولس عن الراحة و اإلجنيل؟ " 5-4.4يف رومية،
 برا."

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تكوين : 3الدرس 

(b )  4.2-26.4 –البدايات اإلنسانية 



12 
 

(i) دارة خليقة اهللو إ شرافرجل و املرأة حسنا مع مسؤولية إُخلق ال 

(ii) خطيئة آدم و حواء 

 قرار آدم التباع أفكاره اخلاصة حول خطيئة حواء جعله يتصرف بشكل مستقل عن اهلل. (1)

 ( 16.2-17نتيجة هاته االستقاللية هو املوت ) تك  (2)

 أوجه.للموت ثالثة  (3)

(a) انفصال الروح عن اجلسد. : املوت اجلسدي 

(b) انفصال اإلنسان عن اهلل : املوت الروحي 

(c)  انفصال اإلنسان عن اهلل : املوت األبدي 

(i) اهلل يف السماء مع أولئك الذين يؤمنون به من خالل يسوع املسيح 

(ii)  ،منفصل إىل األبد عن اهلل مع مجيع الكفار اآلخرينالرجل الكافر يف حبرية النار 

 يطالب اهلل دائما باإلميان (4)

(a) .اإلميان هو أن يعتمد اإلنسان عليه،ال على نفسه 

(b) .يؤدي اإلميان إىل اخلضوع إىل ما يريده اهلل، و ما يقوله أيضا 

(iii) استجابة اهلل خلطيئة آدم 

 .أسئلةسأهلم ؛ كيف تعامل اهلل مع آدم و حواء عندما التقى هبما ألول مرة بعد خطيئتهم؟ 13؛   11؛ 9.3يف تك  (1)

 أظهرت استجابة اهلل خلطيئة آدم (2)

(a) اخلطيئة تسبب املوت، و آدم مات. : صدقه 

(b) صنع طريقا ليتغلب آدم على املوت و مجيعنا أيضا. : حبه 

(iv)  إشارات إلى يسوع و اإلنجيل 3تك 

 ...تسحقين عقبه"يسحق رأسك، ما الذي يظهر لنا أول إشارة لإلنجيل في الكتاب المقدس؟ " 15.3في تكوين  (1)

أقمصة ، ما هو الشئ الثاني المشير إلى اإلنجيل في الكتاب المقدس؟ "  و صنع الرب اإلله آلدم و امرأته  21.3في تك   (2)
 ( 8-7.19) قارن هذا مع رؤيا  و ألبسهما " من جلد

(v)  قتل قايني هابيل 

( c ) 1.5-8.6 –ساللة أسرة آدم  

(i) الصاحلةساللة قايني الغري ة لمعاكس ة هيشيت الصاحل ساللة 

(ii)  أنه عمل اإلنسان فحزن الرب موقف اهلل جتاه مجيع الناس على األرض عندما مل يريدوا طاعته؟ "  6.6كيف تظهر لنا تك
 "تأسف في قلبه في األرض،و 

(d )  9.6-29.9-نوح  

(i)  سنة 120كم من املدة انتظر اهلل قبل تدمري األرض بالطوفان؟   ، 3.6وفقا لتكوين 

(ii)  ماذا كان نوح يقوم من أجل اهلل عندما كان يقوم ببناء الفلك يف انتظار حكم اهلل اآليت على األشرار؟ ، 5.2وفقا لبطرس الثانية
 للبر..." كارزاحفظ نوحا ثامنا   "
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(iii)  الذين فيه خلص قليلون،أي ثماني أنفس ، كيف ربط اهلل حفظه لنوح  من الطوفان باخلالص؟ "... 20.3يف بطرس األوىل
 الطوفان(") ماء الماءب

(e )   1.10-26.11 –سام، حام و يافث 

(i) .)إيالء اهتمام خاص ملصراييم ) املصريني( و كنعان ) الناس الذين يقطنون أرض امليعاد 

(ii)  بابل 

 أن العامل الكبري لتقسيم الناس هو فقدان التواصل؟ 7-8؛4؛ 1.11كيف بني تكوين  (1)

(a)  نفسناواحدا... هلم نبن النفسنا مدينة و برجا راسه بالسماء،و نصنع ال لساناو كانت االرض كلها "  : 4و  1.11يف تكوين 
 ".على وجه كل االرض نتبدداسما لئال 

(b)  الرب من هناك على وجه كل االرضبددهم هناك لسانهم... ف نبلبل و هلم ننزل"  8-7.11يف تكوين" 

 التبشير أكثر بساطة في العالم؟ لماذا بلبل اهلل لسانهم في حين أن لسانا واحدا و مشتركا ممكن أن تجعل (2)

(f )  27.11-11.25 –تارح و ابراهيم  قيمة 

(i)  ابراهيم هو الشخصية الرئيسية 

 احلج من أور مع زوجة عاقر (1)

 ، ما هي الوعود اليت جعلها اهلل إلبراهيم يف العهد اإلبراهيمي؟ 2.12-3وفقا لتكوين   (2)

(a)  "عظيمة أمة أجعلك" 
(b)  " اسمكأباركك و أعظم " 

(c)  " ألعنهأبارك مباركيك ، والعنك" 

(d)  " قبائل األرضويتبارك فيك جميع" 

(e)  ضافة إىل هذه الوعود العهدية إلبراهيم؟ " 8.17يف تكوين
ُ
كل أرض  و أعطي لك و لنسلك من بعدك..، ما هي الربكة األخرى امل

 ملكا أبديا.." كنعان

(f)  املسيحبأن هذا الوعد األخري قد ُأكمل؟ " اإلشارة إىل الواحد، ' الذي هو يف نسلك '، الذي هو  16.3كيف قالت غالطية" 

(ii) يتميز إبراهيم جوهريا بالثقة و العبادة 

 قام ببعض اإلختيارات السيئة (1)

 كما قام ببعض اإلختيارات الرائعة و القوية يف مواجهة صعوبة كبرية. (2)

(a)  (3-1.4" ) راجع رومية فحسبه له برا فآمن بالرب" بارا؟ ، كيف أصبح إبراهيم  6.15وفقا لتكوين 

(b)  حتكي قصة قوية عن إميان إبراهيم 22تكوين 

(i)  يا ابني يرى له الخروف للمحرقةاهلل سيفعل من أجلهم؟ " ،ماذا قال إبراهيم إلسحاق أن اهلل 8.22وفقا لتكوين." 

(ii)  قة هلل؟"قدمي ابنه الوحيد،إسحاق،كهبة حُمر ،ما الذي قدمه اهلل إلبراهيم عندما كان على استعداد لت 13.22وفقا لتكوين 
 ."و أصعده محرقة عوضا عن ابنه الكبشفذهب إبراهيم و أخذ 

(iii) إسحق هو ابن موعود 

 اهلل يقوم بالوعود إىل شعبه، و يتوقع منهم أن يؤمنوا به و يعتمدوا عليه لتحقيق تلك الوعود. (1)
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 ) اهلل( "إرضاؤه بدون إيمان ال يمكن، ما هو الشئ املستحيل من دون اإلميان باهلل؟ " 6.11قا لعربانينيوف (2)

g 12.25-18 –( ساللة إمساعيل 

(i) .إمساعيل هو إبن، و لكن ليس موعودا 

 قصة إمساعيل تأيت موازية لقصة إسحاق، على الرغم من أهنا األقصر. (1)

 موضوع اخلري ضد الشر هي املوجودة هنا (2)

(h)  19.25-29.35 –ساللة إسحق 

(i) .أكثر  حكي لساللة إسحق هي عن يعقوب يف أيامه األوىل 

( ألنك جاهدت أمير مع اهلل)  إسرائيل ال يدعى اسمك في ما بعد يعقوب بل، ما اإلسم الذي أعطاه يهوه ليعقوب؟ "28.32وفقا لتكوين  (1)
 " قدرت مع اهلل...و

(ii) .كان إسحق، يف اجلزء األكرب، خادما مطيعا و خاضعا ليهوه 

i) 1.36-1.37 –( ساللة عيسو 

(i .طوال تاريخ إسرائيل، كان نسل عيسو من بني بعض ألد أعداء إسرائيل 

(j)  2.37-26.50 –ساللة يعقوب  

(i) .قصة يعقوب هي أطول سرد من نوعه يف العهد القدمي 

(ii)  على قصة يوسف،اإلبن األصغر ليعقوب و املفضل لديه.إنه حيتوي 

(iii ) أنقذ يوسف شعب اهلل أثناء اجملاعة الشديدة 

(iv)  أما اهلل فقصد به شراانتم قصدتم لي له لإلسخدام يف ماذا؟ "  ، حول اهلل إخوة يوسف الكارهني  20.50وفقا لتكوين،
 "خيرا

(k) .جميع قصص سفر التكوين، و جميع قصص كل الكتاب المقدس، في الواقع هي ال تقول سوى قصة واحدة 

(i)  كل سفر له دور يلعبه في قصة اهلل الكبيرة 

(ii)  كل قسم من كل سفر له دور يلعبه في قصة اهلل الكبيرة 

(iii) الكبيرة كل الوصايا و العهود هي مرتبطة جدا، و أيضا هي أجزاء مختلفة من قصة اهلل 

(iv) .اهلل هو الشخصية الرئيسية، البطل، لقصته الكبيرة 

(v) قصة اهلل الكبيرة هي قصة : 

 خلقه لإلنسان التباعه و تمجيده (1)
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 وقوع اإلنسان في الخطيئة بسبب محاولته في اإلستقالل عن اهلل (2)

حقيقية،حميمية و  صادقة، –خطة اهلل ) بما في ذلك إنجازه العملي( لجلب أُناس خاطئين مرة أخرى إلى عالقة حب  (3)
 شخصية مع نفسه.

(vi) قصة اهلل الكبيرة هي قصة اإلنجيل 

 بيان موجز لسفر التكوين  3)

و هي اهلل كخالق، ثم بدايات اإلنسان كمخلوق على صورة اهلل و لكن سقط، و استجابة اهلل من خالل بقصة كتابية سفر التكوين  يبدأ "
  الظروف و األحداث ) اجليدة و السيئة( و على الرغم من أخطائهم.... من خالل مجيع أنواع خلق فدائي لشعب مختار

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 سفر الخروج، الالويين،العدد : 4الدرس 

 سفر اخلروج : نظرة عامة 1)
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(a .ميكن تقسيم سفر اخلروج إىل األقسام السردية، القانونية و التعليمات 

(i  1-20السرد 

(ii  21-24القوانني  

(iii  25-31التعليمات )تفاصيل حول كيف ينبغي خليمة اإلجتماع أن تُبىن ( 

iv لألمة ككل (بالنسبة ) 32-34( السرد 

v) بناء خيمة اإلجتماع( : ) سرد مفصل 35-40 السرد 

vi بالنسبة لألمة ككل( 34.40-38( سرد ( 

b "سفر اخلروج يسرد املسائل احلامسة اليت حتدد إسرائيل كأمة " ) 

i)  الفداء (/اخلالص : 1-11إسرائيل من السيب ) تكوين خالص 

 نفسها إسرائيل عاجزة عن ختليص (1)

 األمة يف احملبة و النعمة يهوه خّلص (2)

ii) وجود اهلل مه شعبه 

iii) قانون أُعطي إلسرائيل 

 كيف تتصل باهلل (1)

 كيف تتصل بعضها ببعض كشعب اهلل (2)

 سفر اخلروج : ( احملتوى 2

a)  1.1-25.2 –من طرف مصر  /قمع إسرائيل يف 

i) اذا اكثر و اعظم منابنو اسرائيل شعب ، ملاذا وضع املصريون اإلسرائيليني يف السخرة الصعبة  و العبودية؟ "   9.1وفقا خلروج...
 .."و يحاربوننا ينضموا إلى اعدائناحدث حرب، ) هم يستطيعون( أن 

ii)  فاقتاله دان...إن كان ابنا" حينما تولّ ، ماذا كام أمر فرعون للقابالت العربيات؟  16.1وفقا خلروج" 

iii)  ظن "  ؟ (11.2-15، ماذا اعتقد موسى حول ما سيفهمه اإلسرائيليون قبل فراره إىل مديان؟ ) خروج  25.7وفقا ألعمال الرسل
 ..."يعطيهم نجاةان اخوته يفهمون ان اهلل على يده  ) موسى( 

b)   1.3-27.6 –دعوة موسى و تكليفه 

i)  من مصر تخرج شعبيهلم أرسلك... اهلل ملوسى أنه سريسله ليفعل؟ "، ماذا قال  10.3وفقا خلروج .." 

ii)  الذي أهيه  أهيه، ماذا قال اهلل أن امسه هو؟ " 14.3وفقا خلروج" 

iii)  العودة إىل مصر 

C 28.6-21.15 –( اخلالص اإلهلي من العبودية 

iاملواجهة مع فرعون و األوبئة ) 
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 لي فرعون؟" يسمعها أنا أغلف الشفتين. فكيف ، ماذا قال موسى ليهوه حينما قال له أن يتكلم إىل فرعون؟ "   30.6وفقا خلروج (1)

ليطلق  يكلم فرعون، و هارون أخوك آمرك أنت تتكلم بكل ما، كيف أجاب يهوه عن هاته الكلمات من موسى؟ " 2.7وفقا خلروج  (2)
 "بني إسرائيل من أرضه 

 ..."المصريون أني أنا الرب حينما أمد يدي على مصر  عرففيكيف حاكم اهلل املصريني؟ "   ، 5.7وفقا خلروج  (3)

 قلب فرعون املتصلب و الشديد (4)

(a) 21.4; 3.7; 12.9; 27,20,1.10; 10.11; 8,4.14 : أغلظ و قّسى يهوه قلب فرعون 

(b) 32,15.8; 34.9 : أغلظ فرعون قلبه 

(c ) 13.7; 19.8; 35,7.9 خروج : قلب فرعون قد مت غلظه  

iiمؤسسة عيد الفصح ) 

 حتى هذه اللحظة. الصورة األوضح للخالص المعطى في العهد القديم (1)

(a)  ملواعزأو من ااخلرفان ذكرا ابن سنة، تأخذونه من صحيحة " تكون لكم شاة  ، ما نوع الحيوانات ُضحي به؟5.12وفقا لخروج " 

(b)  القائمتني و العتبة العلياو يأخذون من الدم و جيعلونه على  ، ما الذي فُعل به بدم الحيوان الُمضّحى به؟ "  7.12وفقا لخروج 
 يف البيوت اليت يأكلونه فيها"

(c)  أعرب "فأرى الدم و  ،ماذا سيفعل يهوه عندما حاكم و قضى على كل بيت في مصر بموت المولود البكر؟ 13.12وفقا لخروج
 "عنكم 

 ايضا المسيح قد ُذبح الجلنا " فصحنا ألن"   ، ما اللقب الذي أعطاه بولس ليسوع؟8- 7.5نثوس األولى وفقا لكور   (2)

iii ترك مصر بعد وفاة البكر و عيد الفصح ) 

غىن اعظم من خزائن مصر، النه   عار املسيح، ما الذي حّفز موسى ليقود إسرائيل يف مغادرة مصر؟ " حاسبا 26.11وفقا لعربانيني  (1)
 "اجملازاةكان ينظر اىل 

ترك مصر غري خائف من غضب  باالميان، ما الذي مّكن موسى على طاعة اهلل و خدمة إسرائيل؟ "  27.11وفقا لعربانيني  (2)
 ، كأنه يرى من ال يُرى"تشددامللك،النه 

(d)  22.15-27.18 –الرحلة إىل جبل سيناء 

i)  يف العشية  : بين إسرائيل.كلمهم قائال تذمرغادروا إيليم؟ ماذا فعل يهوه؟ "مسعت  ل الشعب بعد أن،ماذا فع 12.16وفقا خلروج
 ، و تعلمون أين أنا الرب إهلمكم"خبزا ،ويف الصباح تشبعونحلماتأكلون 

ii)  الشعب على موسى و  تذمر، ماذا فعل الشعب يف رفيدمي؟ ماذا فعل يهوه؟ " و عطش هناك الشعب إىل املاء، و  3.17وفقا خلروج
فيخرج منها ماء ليشرب  الصخرة ) موسى(فتضرب ' ملاذا أصعدتنا من مصر لتميتنا و أوالدنا و مواشينا بالعطش؟ ' ....  : قالوا

 الشعب"

iii)  1.10-6كورنثوس   1راجع 

 يشري بولس إىل هذا اإلحتياط من املاء كمثال ليتبعه املسيحيون. (1)
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 "املسيحالهنم كانوا يشربون من صخرة روحية تابعتهم،و الصخرة كانت ؟ "  6.10ورنثوس ك  1كيف متت اإلشارة إىل املسيح يف  (2)

(e )  1.19-11.24 –العهد يف سيناء 

i) عشر وصايا ُمعطاة 

تنطق ...ال متثاال منحوتاأمامي...ال تصنع لك ال يكن لك آهلة أخرى ، ما هي الوصايا األربعة األوىل؟ "11-1.20وفقا خلروج  (1)
 " لتقدسه السبتإهلك باطال...اذكر يوم  باسم الرب

على  تشهدال ...تسرق...ال تزن...ال تقتل...ال أباك و أمك ، ما هي الوصايا الستة املوالية؟ "  أكرم17-12.20وفاقا خلروج  (2)
 "تشتهقريبك شهادة زور...ال 

 عالقة شعب اهلل... (3)

(a) مع اهلل ) الوصايا األربعة األوىل 

(b)  الستة املوالية(مع بعضهم البعض ) الوصايا 

(c) ) مع الوثنيني ) نفس الوصايا الستة 

ii) .العديد من قواعد و قوانني العهد قد أُعطيت ، مشرية إىل كيفية تطبيق الوصايا العشر يف مواقف خمتلفة 

 القوانني املدنية (1)

 القوانني اإلجتماعية (2)

 قواعد العبادة (3)

iii) اقتبس يسوع من سفر الخروج 

 " ال تقتل" : 13.20من خروج  21.5متى  (1)

 " عين بعين، وسن بسن" : 24.21من سفر خروج   38.5متى  (2)

 ، كان يسوع يقوم بشرح كيفية تفسري و تطبيق هاته الوصايا بشكل صحيح. 5يف مىت  : ملحوظة

 " أكرم أباك و أمك": 17.21من خروج  15.4متى  (3)

 "ال تقتل،ال تزن،ال تسرق،ال تشهد بالزور" : 12.20-16من خروج  18.19متى  (4)

F)  12.24-18.31 –( تعليمات لبناء خيمة اإلجتماع 

G) 1.32-35.34 –( حادثة العجل الذهيب 

H ))    1.35-43.39 –بناء خيمة اإلجتماع 

i) .جاء هذا البناء متتبعا للتعليمات املعطاة مسبقا 
ii) التقرب من يهوه داخل خيمة اإلجتماع 

خل دسجفا مل"  و صنع  ، كم كانت هناك من بوابة للعابدين لدخول الخيمة و اإلقتراب من يهوه؟   37.36وفقا لخروج (1)
 من امساجنوين و ارجوان و قرمز و بوص مربوم صنعة الطراز"اخليمة 

ذبح " ال ت ، ما الشئ الذي كان مطلوبا من أي شخص يسعى إلى التقرب من يهوه في خيمة اإلجتماع؟ 25.34وفقا لخروج  (2)
 ذبيحيت، وال تبت إىل الغد ذبيحة عيد الفصح "دم على مخري 
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 كال البتة.جميع الناس ، يهودا أو وثنيين، كان لهم أن يقتربوا من اهلل على هاته الطريقة أو   (3)

. ليس أحد يأتي إلى الطريق و الحق و الحياة، كم هناك من طرق للتقرب من اهلل؟ ) قال يسوع( " أنا هو   6.14وفقا ليوحنا  (4)
 "بياآلب إال 

(i)  1.40-38 -  -أقيمت خيمة اإلجتماع فنزل اجملد 

 بين موجز لسفر الخروج

إلنقاذ اهلل شعبه من العبودية و إعطائه لهم الناموس " سفر اخلروج يلعب دورا هاما و خاصا يف بقية قصة اهلل ، ألنه حيكي القصة األساسية 
 "بحيث يصبح شعبه الذي يمثل حضوره

 سفر الالويني : حملة عامة (3

a)  نظام الذبيحة 

i) معىن الذبائح مل يُعطى 

ii) إجراء الذبائح أعطي 

iii) يوم الكفارة – 16الويني  : ملحوظة 

b)   17-25 –دستور القداسة 

i) كيف تكون مقدسا و طاهرا يف العالقات مع اهلل و الناس 

ii)  لماذا ميز يهوه شعبه لنفسه؟ " و تكونون لي قديسين،ألني قدوس أنا الرب، وقد ميزتكم من   26.20وفقا لالويين ،
 "ليالشعوب لتكونوا 

iii)  في اعمال حسنة" غيوراخاصا شعبا ، ماذا أراد اهلل حينما أنقذ شعبه؟ " 14-13.3وفقا لتيطس 

iv) )بني يهوه و إسرائيل هذا التذكري الدائم بأن يهوه هو قدوس يظهر طبيعة هذا اإلتفاق ) العهد 

 القداسة هي مسة من مسات العهد (1)

كنفسك.أنا الرب " راجع حتب قريبك  ،كيف ينبغي لإلسرائيليني أن يتعاملوا اجتاه اآلخرين حفظا للعهد؟ "   18.19وفقا لالويني   (2)
 9.13؛ رومية  19.19ميت 

 سفر الالويني : احملتوى

c)   1.1-38.7كيفية تنفيذ التقدمات اخلمسة 

d)   1.8-20.10 –بداية الكهنوت 

e)   1.11-34.16 –النظافة و النجاسة 

i) األطعمة 

ii) احليوانات 

iii) األمراض 

iv)  و تكون هذه لكم فريضة دهرية للتكفري عن بين إسرائيل من مجيع ، كم مرة كان  ُيحتفل بيوم الكفارة؟  34.16وفقا لالويين "
 " مرة يف السنةخطاياهم 

F 1.17-55.25 –( دستور القداسة 
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i 1.17-27.20 –( القداسة الشخصية 

ii1.21-55.25 –الطقسية  ( القداسة 

Iii ) اقُتبست في العهد الجديد من طرف مؤلفين ) آخرين عن يسوع ( 18.19الويين : 

 14.5غالطية  (1)

 8.2يعقوب   (2)

G  1.26-46 –( بركات و لعنات العهد 

h 1.27-34 –( قوانني فدائية 

 بيان موجر لسفر الالويين 

كيف يكونوا مقدسين طاهرين، و كيف يكونوا مقبولين حقا من " سفر الالويني هو اجلزء من قصة اهلل الذي أعطي فيه لإلسرائيليني تعليمات حول  
 ، ) شئ( لن يتمكنوا من حتقيقه بدون ترتيباته اخلاصة"اهلل و في عالقة جيدة مع بعضهم البعض

 سفر العدد : نظرة عامة   4)

(a )ساللتني قد أًُعطوا ) ملاذا؟ 

i) الساللة األوىل 

 العهد يف سيناء جعل هؤالء الناس شعب اهلل (1)

 أراد هلم أن يعيشوا حسب قوانينه؛ أن يسريوا يف طرقه اجتاهه و اجتاه بعضهم البعض (2)

 هذه هي قائمة اجليل األول الذي بدأ بتنفيذ قوانني العهد (3)

ii) الساللة الثانية 

 هذه قائمة اجليل الثاين (1)

 جليل األول من الساللة األوىل ماتوا يف العصيان يف الربيةا (2)

 هذه الساللة الثانية هي ألولئك الذين جنوا و سيدخلون إىل أرض امليعاد (3)

 دخول أرض امليعاد كان عنصرا أساسيا من العهد اإلبراهيمي (4)

B  ) املركزية السردية لسفر العدد 

c) التدرب على القوانني 

 سفر العدد : ( احملتوى 5

a)  (5.24 : ملحوظة)  1.1-34.2 –اإلحصاء قد مت و الشعب قد تنظم يف خيمة اإلجتماع 

b)   1.3-49.4 –ساللة الالويني 

i) امتيازاهتم 
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ii) واجباهتم 

c)  1.5-27.6 –تنقية احمللة 

i) الناس النجسني 

ii)  اختبار للزناالنساء النجسات () 

iii) النذرة النصرانية 

iv)  مسريهتم(الربكة اهلارونية ) أعطيت كاستعداد إسرائيل لبدء 

d)   1.7-14.9 –اإلستعدادات النهائية للمغادرة 

i) (عبادة يهوه هي جد مهمة بالنسبة ليهوهممارساتية ) /استعدادات العبادة، و ليست عسكرية 

ii) اإلحتفال بعيد الفصح قبل املغادرة 

e)  15.9-45.14 –من سيناء إىل قادش 

i) مسريات إسرائيل يف شكل معركي 

ii) همالسحابة كانت تتحرك و تصعد لتقود 

iii) كل يوم كان ينيت مع عودة السحابة إىل خيمة اإلجتماع 

iv) إسرائيل قامت بشكوى على الرغم من تواجد  اهلل و بركاته 

من أولئك الذين ُكلفوا بأن يتجسسوا عن األرض املوعودة؟ " و أما الرجال  10 ، ما التقرير الذي قدمه31.13وفقا لسفر العدد  (1)
 أن نصعد إىل الشعب،ألهنم أشد منا' "  ال نقدر'  : الذين صعدوا معه فقالوا

' إننا  : ، ما النصيحة اليت كانت لكالب إىل الشعب ؟ " لكن كالب أنصت الشعب إىل موسى و قال 30.13وفقا لسفر العدد  (2)
 " قادرون عليها'نصعد و منتلكها ألننا 

جثثكم، مجيع املعدومني منكم حسب عددكم من ابن  هذا القفر تسقط، كيف مات هؤالء الناس؟ " يف  29.14وفقا للعدد  (3)
 عشرين سنة فصاعدا الذين تذمروا علي "

f)  1.15-41 –قوانني تكميلية 

G  1.16-22.19 –( أزمة القيادة و الكهنوت 

i) قورح،داثان،أبريام 

H  1.20-17.25 –( من قادش إىل سهول موآب 

i) شرق أردن ) سيحون و عوج ( قد ُغزوا. ملوك 

ii) ن يلعن إسرائيلحياول بلعام أ 

 جعل اهلل بلعام يباركهم بدال من ذلك (1)

 يتحدث عن سيطرة إسرائيل على كل أعدائها  17.24يف العدد  (2)

 الكثري من املعلقني يؤمنون أن هذه تتكلم عن يسوع ) املسيح( خالل األلفية (3)

I  1.26-13.36 –( التحضريات للدخول إىل أرض امليعاد 

i) )اإلحصاء الثاين ) األنساب 
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ii) على قداسة الشعب و األرض احلفاظ 

 بيان موجر لسفر العدد

، مزمور 9؛ حنميا  1-4" إن هذا اجلزء اهلام لقصة إسرائيل الذي جنده يف سفر العدد له تاريخ طويل يف ذاكرة إسرائيل ) تثنية  
 فشلهم الكثير..." أمانة اهلل لشعبه على الرغم من( ، مشددا على  7؛ أعمال  135,106,105,78

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 سفر التثنية : 5الدرس 

  سفر التثنية : ( نظرة عامة6

aاللب هو الرتكيز على العهد : ( شكل الكتاب 
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i )3-1 –النظر إىل الوراء  : القسم /اإلطار اخلارجي 

 11-4 –املوعظة العظمى  : القسم /اإلطار الداخلي (1)

(a) 26-12 -العهد و أحكام شروط : اللب 

 30-27 –حفلة العهد  : القسم /الداخلياإلطار (2)

ii )34-31 –النظر إىل األمام  : القسم /اإلطار اخلاجي 

B .)( هلذا السفر تأثري كبري على قصة الكتاب املقدس ) يهوه 

i) عندما ُجرب يسوع في البرية، ما هي اآليات التي اقتبسها؟ 

 ليس باخلبز وحده حييا اإلنسان، بل بكل ما خيرج من فم الرب" : 3.8 تثنية (1)

 " ال جتربوا الرب إهلكم، كما جربتموه يف مسة" : 16.6تثنية  (2)

 " الرب إهلك تتقي،و إياه تعبد": 13.6تثنية  (3)

 الرب إهلك تتقي، إياه تعبد""  : 20.10تثنية  (4)

ii)  (22.2-23ع أعمال ) راج 15.18تثنية  : تحدث موسى عن يسوع كالنبي الذي سيأتي 

iii)  28؛ عزرا 31.31-34سفر التثنية يتطلع إلى اليوم الذي يغير فيه اهلل قلب إسرائيل. هذا يظهر على طول في...) إرميا-

-14؛ كولوسي  25.2-29( . و هو التقى أخيرا مع عمل موت يسوع و إعطائه الروح ) على سبيل المثال ، رومية 24.36

11.2") 

iv)  سعيه إلى شرح مكان إسرائيل في خطة لشعبه في العهد القديم و الجديد.اقتبس منه لولس في 

 6.10-19,8رومية  (1)

 8.11رومية  (2)

C له موضوعني رئيسيني مها ) : 

i) اهلل واحد 

ii) )كن وفيا له ألنه أحبك أوال ) مستحق للتفاين، العبادة 

d)  العمل الظاهري للموضوعني األساسيني( : مبين على هذا احلب و الوفاء ( 

i) هلل يف خضوعاعبد ا 

ii) امتالك األرض 

iii) تدمري املعابد الكنعانية و الناس 

iv) العبادة بانتظام واحد ،مالذا مركزيا 

v) .معاملة الواحد لآلخر مبحبة، وفقا لشروط  و أحكام العهد 

Eسفر التثنية ينظر إىل األمام ) 

 ( احملتوى 7
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a)  1.1-29.3 –سيناء إىل موآب عرب األردن (  : مقدمة تارخيية ) نظرة إىل الوراء 

b)   شعبي الفريد"؛ القانون حكمتنا"1.4-43 –مقدمة يف الوعظ" () 

i) ليست هناك أمة أخرى هلا قرب اهلل إليها كالذي إلسرائيل 

 ، كيف هي موصوفة عالقة يهوه بإسرائيل؟ " ألنه أي شعب هو عظيم له آهلة قريبة منه كالرب إهلنا..."7.4وفقا لتثنية  (1)

 12.4" و أنتم سامعون صوت كالم " يف جبل سيناء .  (2)

، ماذا قال موسى للمرة الثانية عن هدف يهوه يف جلب إسرائيل من مصر؟ " و أنتم قد أخذكم الرب و أخرجكم   20.4وفقا لتثنية  (3)
 "له شعب مرياثمن كور احلديد من مصر ، لكي تكونوا 

ii) قام اهلل هبذه األشياء لكي يبني لك أن : 

من بعدهم،أخرجك حبضرته  ألجل أنه أحب آباءك واختار نسلهم،ملاذا قام يهوه مبا مل يقم به أي إله آخر؟ " و   37.4ثنية وفقا لت (1)
 بقوته العظيمة من مصر..."

 هو ويف لوعوده (2)

 ال إله مثل يهوه (3)

C  44.4-32.11 –( العظة 

i) 4.6-5 ! يهوه هو واحد 

 هاته هي 'امسع' العظيمة (1)

 : طرقو ميكن ترمجتها بعدة  (2)

(a) الرب إهلنا هو رب واحد 

(b) الرب هو إهلنا، الرب واحد 

(c) الرب هو إهلنا، الرب وحده 

ii) اقتبس يسوع من هذا القسم من سفر التثنية 

 "ليس بالخبز وحده يحيا اإلنسان بل بكل كلمة تخرج من فم اهلل " : 3.8من تثنية   4.4؛ لوقا  4.4متى  (1)

 " ال تجرب الرب إلهك " 16.6من تثنية  7.4متى  (2)

 " للرب إلهك تسجد و إياه وحده تعبد "13.6من تثنية 10.4متى  (3)

D  1.12-19.26 –( الدستور القانوين لسفر التثنية 

i) سفر التثنية = القانون الثاين 

ii)  هذا هو العرض الثاين من القانون األول الذي أُعطي يف سيناء 

iii) هذا هو استعداد إلسرائيل لكي تذهب إىل أرض امليعاد 

E  1.27-20.30 –( حفل العهد 

i) تذكريات لقواعد و قوانني العهد 

ii)  ( البركات و اللعناتقيود العهد ) (28-30 ) 

 أربعة عشر، كم عدد اآليات اليت اُسخدت للحديث عن بركات يهوه على إسرائيل لطاعتهم للعهد؟  28وفقا لتثنية  (1)
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 أربعة و خمسينئيل لعصياهنم للعهد؟ ،كم عدد اآليات اليت اُسخدمت للحديث عن لعنات يهوه على إسرا 28وفقا لتثنية  (2)

 .لعصيانتوقع طاعة إسرائيل، أو توقع عصياهنم؟ ا : ما الذي يبدو أنه سيلقى اهتماما من يهوه (3)

(f )  1.31-12.34 –نظرة إىل األمام 

i)  غلظت و فسمن يشورون و رفس، مسنت و يهوه العظيمة؟ "  استجابة إسرائيل إىل بركات ، كيف هو وصف 15.32وفقا لتثنية
 فرفض اإلله الذي عمله،و غيب من صخرة خالصه" ! اكتسبت شحما

ii)  يشفقشعبه، و على عبيده  يدينكيف سيتعامل يهوه مع شعبه، حىت بعد أن رفضه؟ " ألن الرب   ،3263.وفقا لتثنية".. 

iii) موت موسى 

 حسب قول الرب" موآب، أين مات موسى؟ " فمات هناك موسى عبد الرب يف أرض  5.34وفقا لتثنية  (1)

قربه  مل يعرف إنسانموآب،مقابل بيت فغور.و  يف أرضو دفنه يف اجلواء ، من الذي دفن جثمان موسى؟ أين؟ "  6.34وفقا لتثنية  (2)
 إىل هذا اليوم."

iv)  له  بن نون كان قد امتأل روح حكمة،إذ وضع موسى عليه يديه،فسمع يشوع، من الذي اختري كخليفة ملوسى؟ " و 9.34وفقا لتثنية
 بنو إسرائيل و عملوا كما أوصى الرب موسى."

v) )هذا ميهد للسفر املقبل ) يشوع 

 لسفر التثنية بيان موجز

الكلمة  …تذكر باستمرار محبة و إخالص اهلل على الرغم من تمرد شعبه المستمر األسفار الخمسة األولى إلى نتيجةيجلب " سفر التثنية 
 اهلل بنشره وجعله سائدا مع شعبه"األخرية هي عن األمل الذي سوف يقوم 

 

 

 مناقشة و أسئلة : 6الدرس 

 

 

 

 

 

 أسفار تاريخية – 2اليوم 

 أهداف اليوم

 : بحلول نهاية اليوم، سوف يكون الطالب قادرين على
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 القيام بقائمة أسفار القسم (1

 اإلخبار عن طريقة كل سفر من هاته األسفار التي يعمل بها في مكانه لتعزيز القصة الكبيرة.  (2

 قسم ) األسفار التاريخية( يعزز قصة اهلل التي بدأت في األسفار الخمسة األولى كيف أن  اإلخبار عن (3

 ربط يوم يشوع للراحة براحة يسوع (4

 المخلص في راعوث و كيف أن دوره يرتبط بيسوع-اإلخبار عن وظيفة الولي  (5

 ربط العهد الداودي بيسوع (6

 

 يشوعسفر  : 1الدرس  

 سنة من تاريخ إسرائيل( 20)يغطي فرتة تقارب 

 نظرة عامة (1

a) األقسام الرئيسية لسفر يشوع 

i) 1.1-12.5 : الدخول إىل األرض 

ii) 13.5-24.12 : اإلستيالء على األرض 

iii) 13-21 : األرض توزيع 

iv) 22-24 : جتديد العهد 

b)   أرض الميعاد : إبراهيم( ُأكملالعهد ) إلى 

c) )هل سيحافظون على العهد؟ : العهد ) مع إسرائيل 

 احملتوى (2

a) العهد(/كن خملصا،شجاعا،قويا أمامي  : ) إىل يشوع 1.1-18 -مقدمة 

i)  ثالثة ، كم مرة قال يهوه ليشوع أن " يكون متشددا و شجاعا "؟ 9-1.1يف يشوع 

ii) ما الذي خيربك به هذا عن أن تكون قائدا على شعب اهلل؟ 

iii)  انسان يف وجهك كل ايام حياتك" يقف، ماذا وعد يهوه يشوع؟ " ال  5.1يف يشوع 

iv)  تتحفظهنارا و ليال،لكي  تلهج فيه، كيف ستساعد كلمة يهوه يشوع؟ "  ال يربح سفر هذه الشريعة من فمك، بل  8.1وفقا ليشوع 
 ل ماهو مكتوب فيه.ألنك حينئذ تصلح طريقك و حينئذ تفلح"للعمل حسب ك

b)   (اخلتان يف اجللجال)  1.2-12.5 –اإلعداد للدخول إىل األرض 

i)  أرجل الكهنة حاملي التابوت  انغماس، يف أي حلظة فتحت األردن طريقا إلسرائيل للعبور على اليابسة؟ " و  16-15.3يف يشوع
 إىل مجيع شطوطه كل أيام احلصاد، وقفت املياه املنحدرة من فوق، وقامت ندا واحدا بعيدا جدا..."، و األردن ممتلئ يف ضفة املياه

ii)  بين إسرائيل يف تل القلف" خنتفصنع يشوع سكاكني من صوان و ؟ "  3.5ما هو احلدث اهلام الذي وقع يف يشوع 

iii)  الذي آمرهتم به، بل أخذوا من  تعدوا عهديرائيل،بل ، ملاذا عان إسرائيل من اهلزمية يف عاي؟ " قد أخطأ إس 11.7وفقا ليشوع
 احلرام.."

c) ؛ اجلنوب(>ساعة 24احلجارة + <) وادي أيلون1.9-43.10 – خديعة جبعون 
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i)  ما هو السالح غري العادي الذي استخدمه يهوه حملاربة األموريني الذين جاؤوا ضد جبعون؟ " و بينما هم  11.10وفقا ليشوع ،
من السماء إىل عزيقة فماتوا. و الذين ماتوا حبجارة  حبجارة عظيمةإسرائيل وهم يف منحدر بيت حورون،رماهم الرب  هاربون من أمام

 الربد هم أكثر من الذين قتلهم بنو إسرائيل بالسيف"

d)   1.11-24.12 –احلمالت الشمالية  

e)  1.13-45.21 –توزيع األرض 

i)  9 21; 13;يشوع نا عن توزيع و تقسيم األرض املوعودة إلسرائيل؟ كم عدد اإلصحاحات اليت أخذها سفر يشوع لكي خيرب 

ii)  هناك الكثري من التفاصيل حول هذا املوضوع؟ –يف رأيك  –ملاذا 

f)   عناوين سفر يشوع تركز على الوالء للعهد( 1.22-33.24 –خامتة ( 

 لسفر يشوع بيان موجز

) و طوال األسفار اخلمسة  الموجود في سفر التكوينو األرض الموعود بعهد لل صة اهلل الفدائية من خالل تقريبهيساهم في ق" سفر يشوع 
 األوىل ( ، و بالتايل متهد الطريق  للمراحل القادمة من القصة" 

  

 

 سفر القضاة، سفر راعوث  : 2الدرس 

 سفر القضاة : نظرة عامة (1

a)  سنة(  330قبل امليالد ) 13-1050يغطي فرتة ممتدة من 

b) 3 أقسام 

i)  ملاذا تسوء األشياء(1.1-6.3 –مقدمة ( 

ii) األشياء السيئة تظهر(31.16-7.3 –السرد الرئيسية  دورة ( 

iii)  كيف ساءت األشياء ( 1.17-25.21 –خامتة ( 

c)  ( دورة سفرية تثنويةدورة القضاة  )> ( 2انظر(b <  

d)  نقاط للتذكر 

i) = القادة العسكريني يف املقام األول، و ليس قادة قضائيني القضاة 

ii) يقود األمة كلها، و لكن قبائل معينة فقط ) " تعال ملساعدتنا "( القائد ال 

iii) تدهور متواصل يف العالقة بني يهوه و إسرائيل 

iv) .هان
ُ
 رعاية متواصلة إلسرائيل من طرف يهوه امل

 سفر القضاة : احملتوى (2

a) 1.1-5.2 –مل يتم تدمري الكنعانيني  : املشكلة األساسية 

i)  َياِمنَي ، كيف تعامل سبط بنيامني مع اليبوسيني؟ ماذا فعل اليبوسيني ؟ "  21.1وفقا لقضاة اَن  مَلْ َيْطُرُدوا اْلَيُبوِسيِّنيَ َوبَ ُنو بَ ن ْ ُسكَّ
 يف أُوُرَشِليَم ِإىَل هَذا اْليَ ْوِم." َفَسَكَن اْلَيُبوِسيُّوَن َمَع َبيِن بَ نْ َياِمنيَ أُوُرَشِليَم، 
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ii)  َعانِيِّنَي السَّاِكِننَي يف  مَلْ َيْطُردِ َوأَفْ رَامِيُ  سبط أفرامي مع الكنعانيني؟ ماذا فعل الكنعانيون؟ " ، كيف تعامل 29.1وفقا لقضاة اْلَكن ْ
َعانِيُّوَن يف َوَسِطِه يف َجاَزرَ َجاَزَر،   " .َفَسَكَن اْلَكن ْ

iii)  يف اجْلََبِل ألَن َُّهْم ملَْ  َصَر اأَلُمورِيُّوَن َبيِن َدانَ َوحَ  ، كيف تعامل سبط دان مع األموريون؟ ماذا فعل األموريون؟ " 34.1وفقا لقضاة
 َيَدُعوُهْم يَ ْنزُِلوَن ِإىَل اْلَواِدي. "

iv)  ِمْن أََماِمُكْم، الَ أَْطُرُدُهْم فَ ُقْلُت أَْيًضا: ، ماذا قال مالك يهوه لشعب إسرائيل عن هاته األشياء؟ "  3.2وفقا لقضاة وفقا لقضاة
 «. "َشرًَكا، َوَتُكوُن آهِلَتُ ُهْم َلُكْم ُمَضاِيِقنيَ َبْل َيُكونُوَن َلُكْم 

b)   6.2-6.3 –منط قد تأّسس 

i)  ا َورَاَء َوَساُرو إِلَه آبَائِِهِم الَِّذي َأْخَرَجُهْم ِمْن أَْرِض ِمْصَر،  َوتَ رَُكوا الرَّبَّ ، كيف تصرفت إسرائيل اجتاه يهوه؟ "  12.2وفقا لقضاة
 ِمْن آهِلَِة الشُُّعوِب الَِّذيَن َحْوهَلُْم..." آهِلٍَة ُأْخَرى

ii)  بَ ْعُد َعَلى اْلُوُقوِف أََماَم بَِيِد أَْعَدائِِهْم َحْوهَلُْم، ومََلْ يَ ْقِدُروا  بَاَعُهمْ وَ ، كيف تصرف يهوه اجتاه إسرائيل؟ "14.2وفقا لقضاة
 ."أَْعَدائِِهمْ 

iii)  ِمْن َيِد نَاِهِبيِهْم. " ُقَضاًة َفَخلَُّصوُهمْ َوأَقَاَم الرَّبُّ  اعد يهوه شعبه؟ "، كيف س 16.2وفقا لقضاة 

iv)  يَ ْرِجُعوَن َويَ ْفُسُدوَن َأْكثَ َر ِمْن َوِعْنَد َمْوِت اْلَقاِضي َكانُوا ، كيف جتاوبت إسرائيل ملساعدة اهلل و حفظه؟ "  19.2وفقا لقضاة
َهاِب آبَائِِهمْ   "ٍة ُأْخَرىَورَاَء آهلَِ ، بِالذَّ

c)  7.3-11 –اآلراميني (  يف مقابلعثنيئيل ) من يهوذا 

d)  ، ) 12.3-31 –مشجر إهود ) من بنيامني يف مقابل املوآبيني 

e)   ) 1.4-31.5 –دبورة ) من أفرامي يف مقابل مشال الكنعانيني 

f) .جدعون ) من بنيامني يف مقابل املديانيني و العمالقة (.الذىل 

g)   6.1-5.10 –يائري 

h)   6.10-14.12 –يفتاح ) من شرق منسى يف مقابل العمونيون( ، إبصان،إيلون،عبدون 

i)  ) 1.13-31.16 –مششون ) من دان يف مقابل الفلسطينيني 

j)  غياب العبادة احلقيقية = كسر العهد( 1.17-25.21ظهور واضح الحنطاط إسرائيل ( 

i) الالوي "ككاهن البيت" -الوثن –الفضة  -أم ميخا 

ii)  كاهن سبط دان  –الالوي يف منزل ميخا  –الدانيني 

 بيان موجز لسفر القضاة

يف سفر القضاة يشري إىل املرحلة املوالية من قصة فداء اهلل العظيمة، و اليت سوف تبدأ يف السري إىل األمام بشكل كبري من  النمط المأساوي" إن  
 خالل قصص راعوث و حفيدها، داود "

 راعوث : حملة عامة (3

a)  القضاة و صموئيل األولتقع بني سفر 

b)  حب اهلل إلسرائيل هنا جيد التعبري عنه يف حب و اهتمام راعوث و بوعز لنعمي، و يف حب بوعز لنعمي و راعوث...إن احلبكة "
السردية تتعامل مع انتقال نعمي من " الفراغ " يف أرض أجنبية إىل " اإلمتالء" إيابا للوطن يف بيت حلم اليهوذية؛ من شكل من 

... من المخّلص-الوليوريث ذكر ( إىل مرياث كامل من خالل تويل بوعز مسؤوليات  ل " العقم " ) الرتمل مع عدم وجودأشكا
 " ) عوبيد، الذي كان والد يسى، الذي كان والدا لداود( ! و ما يكون الوريث عليه –خالل تزويدها وريثا ذكرا 
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 المخّلص -الوليبوعز،  (4

i)  ِإنَّ نُ ْعِمَي الَّيِت َرَجَعْت ِمْن ِباَلِد ُموآَب    كيف كان بوعز و رجل آخر على حد سواء ذوي صلة بنعمي؟ "  3.4وفقا لراعوث
 أَلِخيَنا أَلِيَماِلَك."تَِبيُع ِقْطَعَة احلَْْقِل الَّيِت 

ii)  الَ أَْقِدُر أَْن أَُفكَّ »اْلَويلُّ:  فَ َقالَ أرض زوج نعمي،أليمالك؟ " ، ملاذا مل يقم الرجل اآلخر بتخليص ) شراء(  6.4وفقا لراعوث
 «. ". فَ ُفكَّ أَْنَت لِنَ ْفِسَك ِفَكاِكي أَلينِّ اَل أَْقِدُر َأْن أَُفكَّ أُْفِسَد ِمريَاِثي لِنَ ْفِسي لَِئالَّ 

iii)  لشُُّيوِخ َوجلَِِميِع لِ بُوَعُز  فَ َقالَ ، من الذي كان على استعداد لتقليص مرياثه من أجل رعاية نعمي و راعوث؟ "  9.4وفقا لراعوث
 ُكلَّ َما ألَلِيَماِلَك ...ِمْن َيِد نُ ْعِمي."اْشتَ رَْيُت  أَنْ ُتْم ُشُهوٌد اْليَ ْوَم َأينِّ َقِد »الشَّْعِب: 

iv) كان جيب أن يكون املخلص الويل : 

 يرتبط ارتباطا وثيقا مبا يكفي لتخليص وضع من هم يف احلاجة. (1

 بعيدا مبا يكفي  و معزوال لكي يكون عظيما كفاية لتوفري احتياجاهتم  (2

 : يسوع  (3

a)  هل فقد معاناته؟ ماذا أجنز للخطاة؟ " ، ماذا فعل يسوع للخطاة؟14.2-15وفقا لعربانيني 

ِم  أُولِئَك  َويُ ْعِتقَ َذاَك الَِّذي َلُه ُسْلطَاُن اْلَمْوِت، َأْي ِإبِْليَس،  اْلَمْوتِ بِ  يُِبيدَ  ِلَكيْ ، اْشتَ َرَك ُهَو أَْيًضا َكذِلَك ِفيِهَما" فَِإْذ َقْد َتَشاَرَك اأَلْواَلُد يف اللَّْحِم َوالدَّ
يًعا ُكلَّ َحَياهِتِْم حَتَْت اْلُعُبوِديَِّة."  َخْوفًا ِمَن اْلَمْوتِ  الَِّذينَ   َكانُوا مجَِ

 

 

b)  يسوع هو مخّلصنا و ولينا ! 

 بيان موجز لسفر راعوث

 "ا من قصته للفداءموآبية جزء" سفر راعوث حيكي قصة أمانة اهلل لشعبه يف حالة معينة و حمددة، كما أصبحت امرأة 

 

 

 

 

 

 

 

 صموئيل األول و الثاني : 3الدرس 

 نظرة عامة (1

a)   ( 1100-970يروي األحداث من هناية فرتة القضاة إىل هناية ملك داود )قبل امليالد 
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b)   3 صموئيل، شاول و داود : شخصيات رئيسية 

i)  1-7صموئيل األول  : 1اجلزء 

ii)  8-15صموئيل األول  –صموئيل و شاول  : 2اجلزء 

iii)  16-31صموئيل األول –شاول و داود  : 3اجلزء 

iv)  1-24صموئيل الثاين  : 4اجلزء 

c) اإلنتقال سفر ) أسفار( : صموئيل األول و الثاين 

i) ملك وراثي، مؤسسي >--حكم دوري من قبل القضاة ألجزاء من إسرائيل 

ii)  )العهد ) داود( /ملك خملص ليهوه >--امللك النموذجي ) شاول 

iii)  مكان دائم يف أورشليم>--مكان ال مركزي خليمة اإلجتماع 

iv) الكل حتت العني اإلشرافية ليهوه 

 احملتوى (2

a)   1-7 –قصة صموئيل 

i)  1.1-1.4صم  1 –ميالد و دعوة صموئيل 

، ه عالقة حنة و فننة ؟ " ، كيف كانت تشب7.1وفقا لصموئيل األول  (1) َوهَكَذا َصاَر َسَنًة بَ ْعَد َسَنٍة، ُكلََّما َصِعَدْت ِإىَل بَ ْيِت الرَّبِّ
 . فَ َبَكْت وملَْ تَْأُكْل. "تُِغيظَُهاهَكَذا َكاَنْت 

يَا َربَّ اجْلُُنوِد، ِإْن َنَظْرَت َنَظرًا ِإىَل َمَذلَِّة »، ماذا قالت حنة أهنا ستقوم به إن أعطاها يهوه ابنا؟ " 11.1وفقا لصموئيل األول  (2)
 «."ُكلَّ أَيَّاِم َحَياتِِه، َوالَ يَ ْعُلو رَْأَسُه ُموَسى  أُْعِطيِه لِلرَّبِّ أََمِتَك، َوذََكْرَتيِن وملَْ تَ ْنَس أََمَتَك َبْل أَْعطَْيَت أََمَتَك َزرَْع َبَشٍر، فَِإينِّ 

ii)  1.4-17.7صم  1 –فقد و عودة التابوت  

b)   8-15 –صموئيل و شاول 

i)  1.8-25.12صم  1 –ُمسح شاول ملكا 

 تَ َتَحوَُّل ِإىَل َرُجل آَخَر."( ) " 6.10 : تنبؤ شاول(1)

ii 1.13-35.15صم 1 –( فشل شاول كملك 

c)  16-31صم 1 –شاول و داود 

i)  1.16-58.17صم  1 –صعود داود  

نَ نْيِ، َوأَمَّا ، كيف قاضى يهوه الشعب؟ " 7.16وفقا لصموئيل األول  (1) ألَنَُّه لَْيَس َكَما يَ ْنظُُر اإِلْنَساُن. أَلنَّ اإِلْنَساَن يَ ْنظُُر ِإىَل اْلَعي ْ
 «."ْنظُُر ِإىَل اْلَقْلبِ الرَّبُّ فَِإنَُّه ي َ 

قَ َتَل َعْبُدَك اأَلَسَد َوالدُّبَّ كيف وصف داود الباعث و العلة الرئيسية اليت سيحارهبا و يهزم جوليات؟ " ،  36.17صم 1يف  (2)
يًعا. َوهَذا اْلِفِلْسِطييِنُّ اأَلْغَلُف َيُكوُن َكَواِحٍد ِمن ُْهَما، ألَنَُّه   «.َقْد َعي ََّر ُصُفوَف اهلِل احلَْيِّ مجَِ

َوتَ ْعَلُم هِذِه اجلََْماَعُة ُكلَُّها أَنَُّه ، ما كانت ثقة داود حينما كان يقرتب من جوليات يف املعركة؟"  47.17صموئيل األول وفقا ل  (3)
، لَْيَس ِبَسْيٍف َوالَ ِبُرْمٍح   «."َوُهَو َيْدفَ ُعُكْم لَِيِدنَا أَلنَّ احلَْْرَب لِلرَّبِّ خُيَلُِّص الرَّبُّ

ii)  1.18-13.31صم  1 –احندار و موت شاول 

ا َوَساَء هَذا اْلَكالَُم يف  ؟ "، ملاذا أصبح امللك شاول غاضبا و خائفا من داود12و  8.18صم  1يف  (1) َفاْحَتمى َشاُوُل ِجدًّ
نَ ْيِه، َوقَاَل:  َنيِن األُُلوَف! »َعي ْ  وََكاَن َشاُوُل خَيَاُف َداُوَد"«... َوبَ ْعُد فَ َقْط تَ ب َْقى لَُه اْلَمْمَلَكةُ أَْعَطنْيَ َداُوَد رِبْ َواٍت َوأَمَّا أَنَا فََأْعطَي ْ
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 25,11.18; 11,10.19 : أورشليمحماوالت شاول لقتل داود يف  (2)

 : سعي شاول لقتل داود (3)

، كيف كان امللك شاول يائسا للحصول على مساعدة خارقة فوق طبيعية للدفاع عن عرشه و 6.28-7وفقا لصموئيل األول  (4)
، مملكته؟ "  ْبُه الرَّبُّ َفَسَأَل َشاُوُل ِمَن الرَّبِّ فَ تُِّشوا يل َعَلى »الَ بِاأَلْحاَلِم َوالَ بِاأُلورمِِي َوالَ بِاألَنِْبَياِء. فَ َقاَل َشاُوُل لَِعِبيِدِه:  فَ َلْم جيُِ

 «."، فََأْذَهَب إِلَي َْها َوَأْسَأهَلَاَصاِحَبِة َجان  اْمرَأٍَة 

٧  

  3.31-5قُتل شاول من طرف الفلسطينيني على جبل جلبوع  (5)

 

d)  صموئيل الثاين –قصة داود ملكا 

i)  1.1-12.4صم  2 –داود كملك ليهوذا 

ii)   1.5-13.9صم 2 –داود كملك على كل إسرائيل 

 3.5  : ُمسح داود يف حربون من طرف مجيع إسرائيل (1)

 6.5-10 : داود يف أورشليم، يف العاصمة، مدينة داود (2)

َوَعِمْلُت َلَك امْسًا فعل يهوه مع داود؟ ما هي األشياء الثالثة اليت وعد هبا يهوه داود؟"  ، ماذا9.7-16وفقا لصموئيل الثاين   (3)
َمىَت َكُمَلْت أَيَّاُمَك َواْضَطَجْعَت َمَع آبَاِئَك،  بَ ْيًتاَوالرَّبُّ خُيْربَُك َأنَّ الرَّبَّ َيْصَنُع َلَك  اْلُعَظَماِء الَِّذيَن يف اأَلْرِض... اْسمِ َعِظيًما كَ 

 ِإىَل األََبِد."  ُكْرِسيَّ مَمَْلَكِتهِ ثَ بُِّت  أُِقيُم بَ ْعَدَك َنْسَلَك الَِّذي خَيْرُُج ِمْن َأْحَشاِئَك َوأُثَ بُِّت مَمَْلَكَتُه. ُهَو يَ ْبيِن بَ ْيًتا المسِْي، َوأَنَا أُ 

a)   مع داود عهداجعل يهوه 

b)  عظيم اسم : اودد 

c) أي ساللة( بيتا : داود ( 

d) إىل األبد جيلس على العرشسليل له سوف  : داود 

iii) 1.10-26.20صم 2 -داود، بتشبع، و آثار ذلك 

 28.13-29 : أبشالوم و أمنون (1)

 1.15-12 : مترد أبشالوم ضد داود (2)

e)  1.21-25.24صم الثاين –املنظور النهائي عن داود و ملكه 

  2و  1بيان موجز لسفر صموئيل 

، الذي هو رجل إميان و حىت أنه رجل تأخذ قصة اهلل إلى النظام الملكي، و السيما عن طريق قصة الملك داود" إن سفري صموئيل 
 "عهد اهلل مع داود هو أساس ) منظور اليهود هن المسيح(..مكّمال أخيرا في ابن داود األساسي، يسوع الناصريضعف.

 2 و 1ملوك  : 4الدرس 

 نظرة عامة (1

a)  ( 580قبل امليالد( إىل منفى يهوذا )  970الشمال( و يهوذا ) اجلنوب( منذ موت داود ) ملوك إسرائيل )قبل امليالد 
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b)  موضوعات سفرية تثنوية يف كل مكان 

i)  سنوات سليمان و حزقيا األوىل؛ يوشيا؛يهوشفاط –الوالء إىل يهوه 

ii)  م،أهابسنوات سليمان و حزقيا األخرية؛ يربعا –عدم الوالء ليهوه 

iii) يربعام؛ حزقيا –الطاعة يف العبادة /العصيان 

iv)  يوشيا ) املوضوع الرئيسي لكل ملك( –الوالء العهدي 

v)  كل من إسرائيل و يهوذا ُسحقتا سحقا فظيعا ) مع النفي(  –لعنات 

c) ليست هناك قوى عظمى إىل آشور، مث مصر،مث بابل 

d) سليمان يف مقابل يربعام؛ حزقيا مقابل آشور : يستخدم يهوه الصغري و العظيم لتنفيذ أحكامه 

 احملتوى (2

a)   1.1-46.2ملوك األول  –سليمان يصبح ملكا 

i)   قَ ْلًبا َفِهيًمافََأْعِط َعْبَدَك  ، ماذا طلب سليمان من يهوه أن يعطيه كملك إلسرائيل؟ "9.3وفقا مللوك األول 
رْيِ َوال ُر أَْن حَيُْكَم َعَلى َشْعِبَك اْلَعِظيِم هَذا؟أَلْحُكَم َعَلى َشْعِبَك َوأَُمي َِّز بَ نْيَ اخلَْ ِِ ، ألَنَُّه َمْن يَ ْقُد  «"شَّرِّ

ii)  ُهَوَذا أَْعطَْيُتَك قَ ْلًبا َحِكيًما َومُمَي ِّزًا... َوَقْد ، ماذا فعل يهوه من أجل سليمان؟" 12.3-13وفقا مللوك األول
 َحىتَّ ِإنَُّه الَ َيُكوُن َرُجٌل ِمثْ َلَك يف اْلُمُلوِك ُكلَّ أَيَّاِمَك" ِغىًن وََكرَاَمةً أَْعطَْيُتَك أَْيًضا َما مَلْ َتْسأَْلُه، 

 

b)  1.3-43.11ملوك األول –ُحكم سليمان 

i)  َوَجَعَل اْلَمِلُك اْلِفضََّة يف أُوُرَشِليَم ِمْثَل ، ما القيمة اليت أعطاها سليمان للفضة يف أورشليم؟ "   27.10وفقا مللوك األول
 ،"احلَِْجارَةِ 

ii)  َوَأَحبَّ اْلَمِلُك ُسَلْيَماُن ِنَساًء َغرِيَبًة َكِثريًَة... وََكاَنْت  ، ما الذي أمال قلب سليمان بعيدا عن يهوه؟ "1.11-3وفقا مللوك األول
 قَ ْلَبُه." اُؤهُ ِنسَ َلُه َسْبُع ِمَئٍة ِمَن النَِّساِء السَّيَِّداِت، َوَثاَلُث ِمَئٍة ِمَن السَّرَارِيِّ، فََأَماَلْت 

c)  ( 931-855اململكة ُقّسمت )رحبعام، يربعام(1.12-20.16 –قبل امليالد ( 

d)   41.17ملوك الثاين  21.16-ملوك األول –ملوك إسرائيل و يهوذا 

i) مجيع ملوك إسرائيل كسروا العهد 

ii) بعض ملوك يهوذا حافظوا على العهد 

e)   يؤذي إىل النفي البابلي   >حىت مع بعض امللوك اجليدين <)احندار  1.18-50.23ملوك الثاين  –سنوات يهوذا األخرية> 
 ( >قبل امليالد570

i)  َخطَايَا َوَيْضِرُب الرَّبُّ ِإْسرَائِيَل... َوَيْدَفُع ِإْسرَائِيَل ِمْن َأْجِل  ، ملاذا يريد يهوه حماكمة إسرائيل؟ "16-14.14وفقا مللوك األول
 خُيِْطُئ" َعَل ِإْسرَائِيلَ جَ الَِّذي َأْخطَأَ وَ  يَ رُبْ َعامَ 

ii)  َنِة الثَّالَِثِة آلَسا َمِلِك  ، كيف كان  يوصف بعشا، ملك إسرائيل؟ "33.15-34وفقا مللوك األول وفقا مللوك األول يف السَّ
يِع ِإْسرَائِيَل... َويف َخِطيَِّتِه الَّيِت َجَعَل هِبَا  يف َطرِيِق يَ رُبْ َعامَ ، َوَساَر َوَعِمَل الشَّرَّ يف َعي ْيَنِ الرَّبِّ  يَ ُهوَذا، َمَلَك بَ ْعَشا ْبُن َأِخيَّا َعَلى مجَِ

 ِإْسرَائِيَل خُيِْطُئ."

iii)  َوَعِمَل َأْخآُب َسَوارَِي، َوزَاَد َأْخآُب يف اْلَعَمِل إِلَغاَظِة  ؟ " 33.16كيف مت وصف شر آخاب، ملك إسرائيل، يف ملوك االول
 ."يِع ُمُلوِك ِإْسرَائِيَل الَِّذيَن َكانُوا قَ ب َْلهُ َر ِمْن مجَِ الرَّبِّ إِلِه ِإْسرَائِيَل َأْكث َ 
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iv)  يُوِشيَّا... وملَْ ، من الذي كان ملكا ليهوذا و كان يتوجه إىل يهوه أكثر من أي أحد آخر؟ " 25-24.23 الثاينمللوك وفقا
َلُه َمِلٌك ِمثْ ُلُه َقْد َرَجَع ِإىَل الرَّبِّ ِبُكلِّ   قَ ْلِبِه وَُكلِّ نَ ْفِسِه وَُكلِّ قُ وَّتِِه َحَسَب ُكلِّ َشرِيَعِة ُموَسى، َوبَ ْعَدُه مَلْ يَ ُقْم ِمثْ ُلُه."َيُكْن قَ ب ْ

  2و 1بيان موجز لسفر ملوك 

ملك 'في ضوء عهد اهلل مع إبراهيم ) األرض( و مع داود )  : مها جييبان يف هناية املطاف عن السؤال  " إن سفري ملوك األول و الثاين
. العهود، بعد لم يجعل اهلل شعبه يخسر، بل شعبه، بقيادة ملوكهم،من خسروا إلههم : ' اإلجابةإلى األبد( ، كيف حدث لنا كل هذا؟

( عن عدم وفاء إسرائيل للمكتوب إليهم. و لكن العهد أيضا يعد بالعودة من املنفى ألولئك الذين يعودون إىل ) كل شئ، هلا ) عواقب
 الرب("

 

 عزرا، نحميا، إستير : 5 الدرس

 عزرا،حنميا : نظرة عامة (1

a)  مالحظة عدم إعادة بناء اهليكل و احلائط؛ جتديد العهد 

b)  مواضيع سفرية تثنوية 

i)  (9-10، حنميا  10طهارة اإلميان بيهوه ) إصالحات عزرا 

ii) العهدية ) شعب اهلل(/اهلوية الوطنية 

iii) )طهارة الشعب و العبادة ) جتديد العهد 

 احملتوى (2

a)   قبل امليال( 538-516)  1-6عزرا  –إعادة النظر يف إعادة بناء اهليكل 

i)  أَلنَّ َكاِتٌب َماِهٌر يف َشرِيَعِة ُموَسىَعْزرَا هَذا َصِعَد ِمْن بَاِبَل، َوُهَو   ، ما النوع من الرجال كان عزرا؟ " 10، 6.7وفقا لعزرا ...
 بِّ َواْلَعَمِل هِبَا، َولِيُ َعلَِّم ِإْسرَائِيَل َفرِيَضًة َوَقَضاًء."ِلطََلِب َشرِيَعِة الرَّ  َهيَّأَ قَ ْلَبهُ َعْزرَا 

b)   قبل املسيح(458)  7-8عزرا  –عودة عزرا و آخرين إىل أورشليم 

c)  9-10عزرا  –أزمة التزاوج 

d)  1-7حنميا  –احلاكم حنميا  : إعادة بناء أسوار أورشليم 

i)  َوْجُهَك ِلَماَذا »فَ َقاَل يل اْلَمِلُك:  ، كيف خاطر جنميا حبياته من أجل إعادة بناء سور حول أورشليم؟ " 2.2وفقا لنحميا
ا،"«. َوأَْنَت َغي ُْر َمرِيٍض؟ َما هَذا ِإالَّ كآبََة قَ ْلٍب! ُمْكَمد    َفِخْفُت َكِثريًا ِجدًّ

ii)   من بأن حنميا كان خيطط ملا سيقوم به و يقوله حينما كان حزينا و نؤ  و اليت جتعلنا 3.2-5ما هي املعلومة املتواجدة يف حنميا
لَِيْحَي اْلَمِلُك ِإىَل األََبِد. َكْيَف الَ َيْكَمدُّ َوْجِهي و .. بَ ْيُت َمَقاِبِر آبَاِئي َخرَاٌب،... »َوقُ ْلُت لِْلَمِلِك: ُمكمّدا قبل أمام امللك؟ " 

، ِإىَل َمِديَنِة قُ ُبوِر آبَاِئي تُ ْرِسُليِن ِإىَل يَ ُهوَذاِإىَل إِلِه السََّماِء،.. ِإَذا ُسرَّ اْلَمِلُك...  َصلَّْيتُ فَ « ْنَت؟َماَذا طَاِلٌب أَ »فَ َقاَل يل اْلَمِلُك: 
 «."أَبِْنيَهافَ 

iii)  وََكِمَل السُّوُر يف اخْلَاِمِس َواْلِعْشرِيَن ِمْن أَيْ ُلوَل،  ، كم يوما استغرق إهناء إعادة بناء جدارا حول أورشليم؟ " 15.6وفقا لنحميا
 ."اثْ نَ نْيِ َومَخِْسنَي يَ ْوًمايف 

e)  8-10حنميا –جتديد العهد 

f)  11-12حنميا  –إعادة التوطني يف أورشليم،تفانيا للسور 
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 13حنميا  –مت تعزيز طهارة اجلماعة   : خالصة  (3

a)  ا، وَ  َوَساَءين اأَلْمرُ  متحمسا التباع يهوه عن حق من القلب؟ " ،كيف كان حنميا 8.13يا ميف حن ما الذي يبني يَع  َطَرْحتُ ِجدًّ مجَِ
 آنَِيِة بَ ْيِت ُطوبِيَّا َخارَِج اْلِمْخدَِع،"

b)  َما هَذا »ُت هَلُْم: ُعَظَماَء يَ ُهوَذا َوقُ لْ  اَصْمتُ َفخَ  ، ما الذي فعله حنميا عندما أدرك أن السبت كان يُدّنس؟ " 17.13وفقا لنحميا
 اأَلْمُر اْلَقِبيُح الَِّذي تَ ْعَمُلونَُه َوُتَدنُِّسوَن يَ ْوَم السَّْبِت؟"

 إستري : حملة عامة (4

a) اسم اهلل غري مذكور؛ و مع ذلك فهو يظهر على أنه مشرف على كل منعطف من األحداث 

b) مالحظة التهكم و السخرية : 

i) امان من طرف إسترييريد هامان تدمري اليهود؛ لقد مت تدمري ه 

ii)   ينصب هامان املشنقة ملردخاي؛ لقد مت شنق هامان على املشنقة 

iii) يسعى هامان لنهب اليهود؛ اليهود ينبهون أعدائهم 

iv) هامان بالذات. يكتب هامان خمطوطة للثناء عليه؛يتلقى مردخاي هذا الثناء من فم 

 احملتوى  (5

a)  1.1-28.2 –أحشوروش،وشىت و إستري 

b)   15.3-19.2 –تبدأ املؤامرة تأخذ شكال 

c)   1.4-10.7 –املؤامرة تنكشف 

d)  1.8-17 –أحشوريوش يكتب مرسوما لصاحل اليهود 

e)  1.9-3.10 –انتصار اليهود 

 بيام موجز لسفر إستري

تايل احلفاظ عليهم من أجل هدية املسيح " إن سفر إستري حيكي قصةالعنية اإلهلية و محاية اهلل لشعبه خالل حلظة قامتة يف اإلمرباطورية الفارسية، و بال
 املستقبلية"

 

 

 

 ةأسئلة و مناقش : 6الدرس 

 

 

 الشعر، األنبياء الكبار : 3اليوم 

 أهداف اليوم
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  : حبلول هناية هذا اليوم، سوف يكون الطالب قادرا على

 شرح املسامهة الفريدة لكل سفر من األسفار اخلمسة يف القصة الكبرية (1)

  Job  9 :33   أيوب الذي يشري مباشرة إىل املسيححتديد املقطع يف  (2)

 ت بارزة عن يسوع املسيح من املزامريوضع قائمة خبمسة نبوءا (3)

 شرح كيف ينبغي للمسيحي احلديث أن يقرأ و يستخدم املزامري (4)

 نبوءات بارزة عن يسوع املسيح يف إشعياء وضع قائمة خبمسة (5)

 يف إرمياوضع قائمة خبمسة نبوءات بارزة عن يسوع املسيح  (6)

 

 أيوب،المزامير،األمثال : 1لدرس ا

 نظرة عامة (1

a)  ُسؤاَلنْي أساِسِينْي مت طرحهما؛ 

i) ملاذا يعين الصاحل من " أعمال اهلل " ؟ 

ii) أين توجد احلكمة؟ 

b)  بنية الكتاب 

i)  من أخطأ يف هاته املعاناة؟(1-2مقدمة ( 

ii) 4-27 : خالفات للحديث-مناقشات/ثالث دورات 

نَ َنا ، ماذا أراد أيوب أن يفكر أنه ال ميتلك؟ من هو  الذي حقق و متم هذه الرغبة؟ " 33.9وفقا أليوب  (1) ُمَصاِلٌح َيَضُع  لَْيَس بَ ي ْ
َنا  يسوع املسيح." َيَدُه َعَلى ِكَلي ْ

ْكَمُة، َواحْلََيَداُن َعِن الشَّرِّ احلِْ  ِهيَ  خَمَاَفُة الرَّبِّ َوقَاَل ِلإِلْنَساِن: ُهَوَذا  ، أين ميكن لإلنسان أن جيد احلكمة؟ " 28.28وفقا أليوب  (2)
 «."ُهَو اْلَفْهمُ 

َفَحِمَي َغَضُب أَلِيُهَو ْبِن بَ َرْخِئيَل اْلُبوزِيِّ ِمْن َعِشريَِة رَاٍم. َعَلى أَيُّوَب  ، ما كانت مشكلة أيوب األولية؟  " 2.32وفقا أليوب  (3)
َي َغَضُبُه ألنَُّه حَ   ." َسَب نَ ْفَسُه أَبَ رَّ ِمَن اهللِ محَِ

i) )29-41 –اهلل و أيوب  : ثالث مونولوجات ) حمادثات فردية 

 "  فَ تُ َعلُِّميِن. َأْسأَُلكَ  اُْشُدِد اآلَن َحْقَوْيَك َكَرُجل، فَِإينِّ  كلمات أيوب؟"ب يهوه عن  ، كيف أجا383.وفقا أليوب  (1)

ْعُت َعْنَك، َواآلَن رَأَْتَك َعْييِن. ِلذِلَك  اهلل؟ " ، كيف أجاب أيوب 6-5.42وفقا أليوب  (2) يف  أَْرُفُض َوأَْنَدمُ ِبَسْمِع األُُذِن َقْد مسَِ
 «.الت ُّرَاِب َوالرََّمادِ 

ii)  42 –خامتة 

B املواضيع ) 

i) حكمة اإلنسان مقابل حكمة اهلل 

 حب له مقابل عطاياه (1)

 ! أليفاز،بلدد،زوفر مماثل للشيطان (2)
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(a) أيوب حيب اهلل بسبب عطايا اهلل أليوب. : الشيطان 

(b) عاقب اهلل أيوب ألن أيوب قد أخطأ. : أليفاز،بلدد،زوفر 

(c) .عالقة اهلل مع الناس هي متركزة حول ما يفعل اهلل من أجل الناس 

ii) هل اإلنسان سيسمح هلل أن يكون إهلا، أو أنه سيطلب منه أن يشاركه يف القرارات اإلهلية؟ 

iii) اهلل عندما يعاين؟ هل يستحق اإلنسان تفسري 

 بيان موجز لسفر أيوب 

، و للثقة التامة باهلل حتى في الحاالت بالغة الصعوبة"  إن لسفر أيوب مكانة مهمة يف قصة الكتاب املقدس، ليس فقط من جانب دعوتنا 
أيوب عبر افتراض دور المتألم  اإلجابة النهائية لمسألةلكن أيضا من جانب إعداد الطريق ليسوع املسيح، الذي،هو اهلل املتجسد،أعطى 

 " فقط في حالته لحمل خطايا العالم كله  -البريء

 املزامري : نظرة عامة (1

a)  احتياجاتهم هلل. /استخدم اليهود المزامير للتعبير عن رغباتهم 

b)  أمثلةينبغي أن نستخدم المزامير بنفس الطريقة. :  

 5.42; 5.43; 137مز : احلزن /العبء الثقيل (1)

 149 مز : الفرح (2)

 136مز  : الشكر (3)

c) نبوءات عن يسوع املسيح من املزامري : 

i)  َعَلى الرَّبِّ َوَعَلى  ( "26-25.4يتكلم عن يسوع بصفته امللك املمسوح ) راجع أعمال  6و  2.2مز.. َِ .. َمِسيِحهِ ُمُلوُك ... تَآَمَر
 َعَلى ِصْهيَ ْوَن " َمِلِكيأَنَا فَ َقْد َمَسْحُت 

ii)  ( 33.13، أَنَا اْليَ ْوَم َوَلْدُتَك " ) راجع أعمال اْبيِن أَْنَت  ، يتكلم عن يسوع يف كونه يف أية عالقة مع يهوه؟ " 7.2مز 

iii)  َأسَّْسَت مَحًْدا. اأَلْطَفاِل َوالرُّضَّعِ ِمْن أَفْ َواِه  ، يتكلم عن يسوع بوصفه حممودا ِمن َمن؟" 2.8مز  " 

iv)  راجع  يف اهْلَاِويَةِ  ) داود و يسوع(َلْن تَ ت ُْرَك نَ ْفِسي ؟ " 11-8.16من الذي لت يتم التخلي عنه يف اهلاوية ) شيول( وفقا ملزمور ( "
 (25.2-28أعمال 

v)  راجع  الصَِّليبْليَ ْنزِِل اآلَن َعِن ... ف َ َخلََّص آَخرِيَن َوأَمَّا نَ ْفُسُه َفَما يَ ْقِدُر أَْن خُيَلَِّصَها! ،يتكلم عن كون يسوع كان أين؟"7.22مز ( "
 ( 41.27-43  مىت

vi)  ( 46.27 ، ِإهِلي، ِلَماَذا تَ رَْكَتيِن، " ) راجع مىتِإهِلي ، يتكلم عن يسوع كونه مرتوكا من طرف من؟ " 1.22مز 

vii) ( 34.23اقْ تَ َرُعوا َعَلي َْها." ) راجع لوقا ثَِيابَُه اقْ َتَسُموا  ، حيكي ما سيقع لشئ ميلكه يسوع، ماهو؟ "  18.22مز 

viii)   ( 46.23" ) راجع لوقا ) يسوع( ُروِحييف َيِدَك َأْستَ ْودُِع  ، يتوقع كلمات من؟ " 5.31مز 

ix)  (36.19الَ ُيْكَسُر ِمْنُه" ) راجع يوحنا َعْظٌم  ن يسوع يف موته؟ "، حيكي ماذا ع 20.34مز 

 46.12أين جند يف العهد القدمي أول ذكر هلذه األضحية بدون كسر أي عظم منها؟خروج  (1)

x)  ( 60.26يَ ُقوُموَن،" ) راجع مىت  ُزورٍ ُشُهوُد ، تتوقع أي نوع من الشهود سيتكلمون عن يسوع؟ "  11.35مز 

xi)  ( 8.13") راجع يوحنا  .. َرَفَع َعَليَّ َعِقَبهُ َرُجُل َساَلَميِت  ما سيفعله يهوذا، واحد من الرسل االثين عشر؟ " 9.41كيف توقع مز 

xii)  ُهوِر " ) راجع عربانيني  يَا َاهللُ ُكْرِسيَُّك   ، تشري إىل يسوع بصفته من؟ " 7-6.45مز  ( 9-8.1ِإىَل َدْهِر الدُّ

xiii)   ( 25.15جع يوحنا ِبالَ َسَبٍب" ) را بْ َغُضوين ِإن َُّهْم أَ  عن ما سيعتقده بعض الناس عن يسوع؟" 4.69ماذا يقول مزمور 
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xiv)  ( 17.2بَ ْيِتَك َأَكَلْتيِن" ) راجع يوحنا َغي َْرُة  ذا؟ "مبا حيكي أن يسوع سوف يُأكل 9.69مز 

xv)   (34.27خَّالً مَمُْزوًجا مبَرَاَرٍة لَِيْشَرَب" ) راجع مىت  أن يسوع سوف يشرب بينما يكون على الصليب؟ " 21.69ما الذي توقع مز 

xvi)  (  1335.َفِمي" ) راجع مىت ْمثَال َسأَفْ َتُح بِأَ  ؟" 2.78ما العنصر من عناصر تعليم يسوع حتدث عنه مز 

xvii)   ( 10.4ِبَك " ) راجع لوقا  يُوِصي َمالَِئَكَتهُ  عن رعاية يهوه ليسوع؟ " 11.91ماذا يقول مز 

xviii)  ( 34.23هَلُْم، " ) راجع لوقا  ْغِفرْ يَا أَبَ َتاُه، ا أن يسوع سيقول على الصليب؟ " 4.109ماذا يقول مز 

xix)     (11-10.1)يسوع( َأسَّْسَت اأَلْرَض" ) راجع عربانيني أَْنَت  يقول أنه من الذي وضع أسس األرض؟ 27-25.102مز 

xx)  فعله مع اعداء يسوع؟ "أن يهوه سوف ي 1.110ما الذي يقوله مز  : َمْوِطًئا اْجِلْس َعْن مَيِييِن َحىتَّ َأَضَع أَْعَداَءَك »قَاَل الرَّبُّ ِلَريبِّ
 ( 44.22راجع مىت «." ) لَِقَدَمْيكَ 

xxi)  جع مىت احلََْجُر الَِّذي َرَفَضُه اْلبَ نَّاُؤوَن َقْد َصاَر رَْأَس الزَّاِويَِة" ) را ، ما من شأنه أن يدعي يسوع أنه هو؟ " 22.118-23وفقا ملزمور
42.21 ) 

xxii)     (38.23" ) راجع مىت بِاْسِم الرَّبِّ ُمَباَرٌك اآليت  أن يسوع سيأيت بسلطة يهوه؟ " 26.118كيف أظهر املزمور 

 سفر املزامري : احملتوى  (2

a) 1 الطريقني 

b) 2 مزمور امللك  

c) 19 صوت الطبيعة 

d) 22 معاناة املسيح 

e) 23 مزمور الراعي 

f) 24 حكم املسيح 

g) 51 توبة داود 

h) 90 ترنيمة موسى 

i) 91 محاية القديس 

j) 78خطايا إسرائيل 

k) 106 خطايا إسرائيل 

l) 119كلمة اهلل 

m)  136 رمحة اهلل 

n)   137 حزن على الطريق إىل بابل 

o)  139صفات اهلل 

 بيان موجز للمزامير

بالدور  -و تذكيرنا -تعمل أيضا على تذكيرهمو اليت هي عبارة عن صوت شعب يهوه املرتمنني له حبمد و صالة،  " إن جمموعة املزامري،
) هاته العبادة( تركز على اإلله احلي من خالل التذكري بصالحه األساسي و حبه و أعماله العحيبة نيابه المركزي للعبادة في القصة الكتابية. 

 عنهم"

 األمثال : نظرة عامة   (1

a)   كيف تعيش أخالقيا و بشكل مفيد يف العامل 
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b)  األمثال املختلفة " توازن بعضها البعض" : جموعةجيب أن يُقرأ كم 

c)  هي ليست ضمانات للنجاح 

i) نقطة حنو حقيقة معينة 

ii) هي غالبا غري دقيقة من الناحية التقنية 

iii) )شعرية بلغة جمازية ) ال جيب فهمها حرفيا 

 اللغة اجملازية (1)

 احلقائق معرب عنها إحيائيا أكثر من التفصيل الدقيق (2)

iv)  جدا أو عاملياال جيب أن ُتؤخذ حرفيا 

 ُكلُّ َمْن مَيَسَُّها اَل َيُكوُن بَرِيًئا."  "29-27.6 (1)

 أَْلِق َعَلى الرَّبِّ أَْعَماَلَك فَ ُتثَبََّت أَْفَكاُرَك." "3.16 (2)

v) ُكتبت لتكون حمفوظة، ال أن تكون دقيقة تقنيا 

 َطرِيُق اْلَكْساَلِن َكِسَياٍج ِمْن َشْوٍك، َوَطرِيُق اْلُمْسَتِقيِمنَي َمن َْهٌج." " : 19.15 (1)

 لِْبُسَها بُوٌص َوأُْرُجواٌن." " : 22.31 (2)

 بيان موجز لسفر األمثال

ين( هبدف مساعدهتم " إن سفر األمثال يالئم القصة الكتابية من خالل إعطائه تعليمات تطبيقية و عملية للشباب ) و مجيع املستمعني اآلخر 
 على اتباع طريق الرب ) لكي( تكون هلم حياة مثمرة و مفيدة على األرض"

 

 سفر الجامعة، نشيد األنشاد،مراثي أرمياء : 2الدرس 

 سفر اجلامعة : نظرة عامة   (1

a)  بيانات تتعارض مع احلقيقة الكتابية 

i) "  "2.1 –اْلُكلُّ بَاِطٌل 

ii) ..."  "...13.1 –ُهَو َعَناٌء َرِديٌء َجَعَلَها اهللُ لَِبيِن اْلَبَشِر 

iii) املؤلف هو سليمان، الذي يكتب من وجهة نظر شخص حاول مجيع هاته الطرق لكي يعثر على معىن، لكي  : رؤية واحدة
 يدرك بعد ذلك أن خدمة يهوه هي طريق العثور على املعىن احلقيقي يف احلياة.

b)  يرتك تعلق الشباب ) التساؤل عن ماهية احلقيقة(. طريق واحد من الواضح أن يتم تفضيله على اآلخر، و ما يسمى " ) املؤلف(  ال
 بالتناقضات تعمل على تسليط الضوء على هاته احلقيقة."

 بيان موجز لسفر اجلامعة

ة اإلنسانية على ضوء األبدية، مؤكدا على حاجتنا "  إن سفر اجلامعة يالئم القصة الكتابية و هو مبثابة تذكري مستمر على مدى قصور احليا
 لتقوى اهلل بينما يف نفس الوقت ميهد الطريق للوحي األعظم لقيامتنا املؤكدة من خالل يسوع املسيح "

 نشيد األنشاد : نظرة عامة (2
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a)  رأيان اثنان عن غرضه 

i)  إىل عالقة الزواج به. أغنية حول سليمان كما الحق واحدة من زوجاته ليجلبها /هذا عبارة عن قصيدة 

ii) هذه أغنية مكتوبة لواحدة من زجيات سليمان 

b)  )وجهتان نظر اثنتان ) من عدة أوجه نظر : 

i) يتكلم عن، و يعلم : 

 الطهارة و التمتع يف العالقة اجلسدية يف الزواج. (1)

 إخالص الزواج بيم رجل و امرأة يف الزواج. (2)

ii) هدفه أن يظهر حمبة املسيح للكنسية 

 الذي مت وصفه هو رمزيالتجاذب اجلسدي  (1)

 هو طريقة إلظهار كم حيب املسيح الكنيسة (2)

 بيان موجز لسفر نشيد األنشاد

" إن نشيد األنشاد يالئم قصة اهلل و هو مبثابة تذكري بأن اجلب اجلنسي الذي خلقه هو جيد و ينبغي أن يعانق و يشمل اإلخالص اإلهلي و 
 الفرحة"

 مراثي إرميا : نظرة عامة (3

a)  تواجد يف مجيع احناء العهد القدمي. ) املواضيع التثنوية(اهلل وسط شعبه يف عالقة عهدية ي إقامةإن موضوع 

i) أورشليم و اهليكل ) مكان إقامة اهلل( مها مرتادفني 

ii) .يهود أورشليم كانوا شعب اهلل يف املعهود له 

 مبا أن املدينة كانت حيث يقيم اليهود،فاملدينة ال جيب أن ُتؤخذ (1)

 سؤوليتهم يف احلفاظ على عهد يهوه.لقد أمهلوا م (2)

iii) .املراثي تتعامل مع حقيقة أن أورشليم قد مت أخذها، و أن كسر الشعب للعهد كان هو السبب 

b)  النقطة املضيئة الوحيدة يف السفر( 22.3-25الوحيد هو استمرار رمحة يهوه )  و الرجاء إن األمل، 

i)  َمرَامِحَُه الَ تَ ُزولُ ِإنَُّه ِمْن ِإْحَسانَاِت الرَّبِّ أَن ََّنا مَلْ نَ ْفَن، أَلنَّ  ، ما الشئ الذي لن يتوقف؟ "22.3وفقا ملراثي". 

ii)  أََمانَ ُتكَ َكِثريٌَة   ، ما الشئ العظيم ؟ " 23.3وفقا ملراثي" 

iii)  قَاَلْت نَ ْفِسي، ِمْن َأْجِل ذِلَك  ، ما الذي سيفعله املؤلف؟ " 24.3وفقا ملراثي ،  ."أَْرُجوهُ َنِصييب ُهَو الرَّبُّ

 بيان موجر لسفر املراثي

سقوط أورشليم. إنه يذكرنا أن اهلل هو حق  و ويف لكلمته عن الوقوف يف  –" إن سفر املراثي يعكس نقطة حتول مهمة يف القصة الكتابية 
 احملاكمة ضد اخليانة عندما ال زال متمسكا باألمل للمستقبل و الذي أساسه شخصيته الفريدة"

 

 

 إشعياء : 3الدرس 
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 نظرة عامة  (1

a)  التطلع لألمام إىل : 

i) حماكمة إسرائيل إىل املنفى 

ii) فداء إسرائيل من املنفى 

iii) )تتميم العهد اإلبراهيمي من خالل اخلادم املعاين ) الذي من خالله ستشمل النعمة مجيع األمم 

b)  ء املزامري(اٌسُتشهد منه كثريا يف العهد اجلديد أكثر من أي سفر آخر يف العهد القدمي ) باستثنا 

c) يتعامل مع فشل إسرائيل يف : 

i) ( 5.6 تث : الثقة يف يهوه و نتيجة عبادة األوثان ) حمبة اهلل 

ii) (18.19الوي : يتمسك بالعدالة اإلجتماعية ) أحب قريبك كنفسك 

d)  .بارك على شعبه
ُ
 ينتهي مبشهد دور املسيح امل

e)  مواضيع تثنوية 

i) الشعب ينبغي له أن يكون ُمقدسا 

 مرات يف بقية العهد القدمي(6مرة يف إشعياء؛  39يهوه هو " قدوس إسرائيل " )  (1)

 إسرائيل هو " شعب يهوه املقدس" (2)

 أورشليم هي "مدينة يهوه املقدسة" و " اجلبل املقدس" (3)

ii) خالص املسيح يشمل كل األمم 

 احملتوى  (2

a)   1-6شكو يهوه مع يهوذا ؛ دعوة إشعياء 

i)  1.1-5.2  : املكان املقدسالفساد و مستقبل الشعب املقدس و 

ٌة، َبْل ُجرٌْح  َأْسَفِل اْلَقَدِم ِإىَل الرَّْأسِ . ِمْن اْلَقْلِب َسِقيمٌ َمرِيٌض، وَُكلُّ  ُكلُّ الرَّْأسِ  ، كيف أن إسرائيل مريضة روحيا؟ " 6-5.1وفقا إلشعياء  لَْيَس ِفيِه ِصحَّ
 " َوَأْحَباٌط َوَضْربٌَة َطرِيَّةٌ 

 

. ِإْن َكاَنْت َخطَايَاُكْم َكاْلِقْرِمِز َتَحاَججْ ن َ  َهُلمَّ  ، مباذا دعا يهوه إسرائيل أن تفعل على الرغم من كل خطاياهم؟ "18.1وفقا إلشعياء  ( 2) ، يَ ُقوُل الرَّبُّ
 تَ ب َْيضُّ َكالث َّْلِج." 

  

ii) 5.2-30.6 : جميئ يوه يهوه 

iii) 1.6-13 : مهامه رؤيا إشعياء و 

b)   7-12 : آحاز و التحالف مع سوريا و إسرائيل –أزمة الثقة 

i) 2.7-22.8 : فشل امللك يف يهوذا 

َولِكْن يُ ْعِطيُكُم السَّيُِّد نَ ْفُسُه آيًَة: َها اْلَعْذرَاُء حَتَْبُل َوتَِلُد ابْ ًنا  يف سياقه، كيف نعرف أنه يتنبأ بوالدة يسوع؟ " 14.7وفقا إلشعياء  (1)
  «.ِعمَّانُوئِيلَ »َوَتْدُعو امْسَُه 

 23.1مىت  هي تشري إىل والدة يسوع؟  14.7مىت عرف الشعب أن إشعياء   (2)
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 هي توضيح واحد من إجنازات عديدة للنبوءة. 14.7إشعياء  (3)

ii) 1.9-6.12 : مستقبل املسيح يف يهوذا 

ألَنَُّه يُوَلُد لََنا َوَلٌد َونُ ْعَطى ابْ ًنا، َوَتُكوُن الرِّيَاَسُة َعَلى َكِتِفِه،  " ، ما هي الطرق األربعة اليت يوصف هبا املسيح؟ 6.9وفقا إلشعياء  (1)
 "َعِجيًبا، ُمِشريًا، ِإهلًا َقِديرًا، أَبًا أََبِديًّا، َرئِيَس السَّالَِم. َويُْدَعى امْسُُه 

iii)  َوْيٌل لِلَِّذيَن يَ ْقُضوَن أَْقِضَيَة اْلُبْطِل،  ا يفعل اهلل؟ "، ما مها الفئتني من الناس الذين ال يهتمون بالضعيف مثلم2-1.10وفقا إلشعياء
 ."األَيْ َتامَ َغِنيَمتَ ُهْم َويَ ن َْهُبوا  اأَلرَاِملُ لَِتُكوَن 

 

c) 13-27 : شكوى يهوه ضد األمم 

i) 1.13-27.14 : ضد بابل و أشور 

ii) 28.14-14.17 : فلسطني،موآب و دمشق  ضد 

iii) 1.18-6.20 : ضد كوش و مصر 

iv) 1.21-18.23 : بابل و حلفائها 

v) 1.24-13.27 : حمنة األمم و وليمة على جبل يهوه املقدس 

يف هَذا اجْلََبِل َولِيَمَة مَسَائَِن، َولِيَمَة ِميِع الشُُّعوِب جلَِ َوَيْصَنُع َربُّ اجْلُُنوِد ، ملن سوف يصنع يهوه وليمة عظيمة؟" 6.25وفقا إلشعياء  (1)
ٍة، َدْرِدّي ُمَصفًّى."  مَخٍْر َعَلى َدْرِدّي، مَسَاِئَن ممُِخَّ

 اْلَمْوَت ِإىَل األََبِد، " يَ ب َْلعُ ، ماذا سيفعل يهوه؟ " 8.25وفقا إلشعياء  (2)

d)   28-39 : حزقيال و التهديد البابلي –أزمة الثقة 

i) 1.28-24.33 : ويل إلفراييم و يهوذا بسبب أنه وثقوا يف مصر  

ii) 1.34-10.35 : مزيد من احملاكمات على األمم و مستقبل صهيون 

iii) 1.36-8.39 : لالثقة بيهوه بشأن آشور و الفشل بشأن باب 

(e ) 40-48 : املواساة و املواجهة 

i) 1.4-11 : مقدمة 

َكرَاٍع   ، ما هي الطرق األربعة اليت يتصرف هبا يهوه مع قطيعه؟ " 11.40وفقا إلشعياء  (1)
 اْلُمْرِضَعاِت"ُقوُد ، َوي َ حَيِْمُلَها ، َويِف ِحْضِنهِ ِذرَاِعِه جَيَْمُع احلُْْماَلنَ يَ ْرَعى َقِطيَعُه. بِ 

اْرفَ ُعوا ِإىَل اْلَعاَلِء ُعُيوَنُكْم َواْنظُُروا،  ، من الذي أعطى للنجوم امسا؟"26.40وفقا إلشعياء  (2)
 يهوه " َمْن َخَلَق هِذِه؟ َمِن الَِّذي خُيْرُِج ِبَعَدٍد ُجْنَدَها، يَْدُعو ُكلََّها بَِأمْسَاٍء؟

ii) 12.40-29.41 : مواساة إسرائيل 

، ما الشيئني اللذين ال ينبغي للمؤمنني أن يفعلوا؟ ما هي األشياء  10.41وفقا إلشعياء (1)
أَلينِّ ِإهلَُك. َقْد تَ تَ َلفَّْت أَلينِّ َمَعَك. الَ  خَتَفْ اَل  الثالثة اليت وعد يهوه أن يقوم هبا؟ "

 " بَِيِمنِي ِبرِّي. َعَضْدُتكَ وَ  أََعْنُتكَ وَ  أَيَّْدُتكَ 

iii) 1.42-23.44 : ممإسرائيل كخادم مرتدد للرب إىل األ 

iv) سيادة يهوه( 28.44-1.45 : كورش ، خادم يهوه ( 
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، َفُكلَّ ُكوَرشَ اْلَقاِئُل َعْن   ، من هو خادم يهوه؟ ")يهوه( 28.44وفقا إلشعياء  (1) : رَاِعيَّ
 َمَسرَّيت يُ َتمُِّم."

 كان كورش ملكا للميديني و الفرس. (2)

(i) 1.46-22.48 : يتنازع الرب مع إسرائيل العنيد 

 

 إرميا –إشعياء ) تابع(  : 4الدرس 

a) 49-55 : اآليت الذي سيجلب اخلالص خادم يهوه 

i) 1.49-11.50 : خادم يهوه و خالص إسرائيل 

 الَِّذي ِبِه أمََتَجَُّد" ِإْسرَائِيلُ  أَْنَت َعْبِدي ، من هو خادم يهوه؟ "3.49وفقا إلشعياء  (1)

قَِليٌل َأْن َتُكوَن يل َعْبًدا إِلقَاَمِة َأْسَباِط يَ ْعُقوَب، َوَردِّ حَمُْفوِظي ِإْسرَائِيَل. فَ َقْد َجَعْلُتَك نُورًا »فَ َقاَل:  ، من هو خادم يهوه؟" 6.49وفقا  (2)
 "أَْقَصى اأَلْرضِ ِإىَل  َخاَلِصيِلألَُمِم لَِتُكوَن 

i) 1.51-12.52 : مستقبل صهيون اجمليد 

ii)   عاين يكفر عن خطايا إسرا
ُ
 13.52-12.53 : ئيلاخلادم امل

 يَ ْعِقُل..." َعْبِديُهَوَذا  ، من الذي سيتصرف حبكمة؟"13.52وفقا إلشعياء  (1)

 ِمَن النَّاِس، َرُجُل أَْوَجاٍع َوخُمَْتربُ احلََْزِن"  حُمْتَ َقٌر َوخَمُْذولٌ  ،كيف يتم التعامل مع خادم يهوه؟" 3.53وفقا للشطر األول من إشعياء  (2)

ِإمْثَ ُكلَُّنا َكَغَنٍم َضَلْلَنا. ِمْلَنا ُكلُّ َواِحٍد ِإىَل َطرِيِقِه، َوالرَّبُّ َوَضَع َعَلْيِه   ، ما الذي يعاين من أجله خادم يهوه؟" 6.53وفقا إلشعياء  (3)
يِعَنا  ."مجَِ

iii) 1.54-17 : مستقبل صهيون اجمليد 

iv) 1.55-13 : دعوة يهوه إلسرائيل و األمم 

 ، ما األشياء األربعة اليت قيل للناس أن يفعلوا؟ ما الشيئني اللذين سيفعلهما يهوه من أجلهم؟"7-6.55وفقا إلش  (1)
، َوِإىَل ِإهلَِنا يَ ْرمَحَهُ ِإىَل الرَّبِّ ف َ ْلَيُتْب الشِّرِّيُر َطرِيَقُه، َوَرُجُل اإِلمثِْ أَْفَكاَرُه، وَ  لَِيت ُْركِ الرَّبَّ َما َداَم يُوَجُد. اْدُعوُه َوُهَو َقرِيٌب.  اُْطُلُبوا
 ."ُيْكِثُر اْلُغْفرَانَ ألَنَُّه 

(b ) 56-66 : فشل احلاضر و مستقبل صهيون اجمليد 
i) 1.60-6.63 : مستقبل اجملد لصهيون و مسيح الرب 

 اليهودمواقف و سلوكيات  (1)

(a)  اليهود ) سواء يف العهد القدمي و أيضا على مر األناجيل و أعمال الرسل( يقرؤون و يعرفون النبوءات مثل
 هذه عن تدمري اهلل للوثنيني

(b) كانوا يعرفون أن املسيح سيأيت و سيقوم بتجاوز هذه احملاكمة 

(c) رؤيتهم حُلكم املسيح واحد من هزائم و عار الوثنيني 

(d) ن يودون الوثوق يف املسيح سيفعلون نفس الشئ يف تراب اهلزمية.هؤالء الوثنيني الذي 

ii) 7.63-12.64 : شعب اهلل يصلي 

iii) 1.65-16 : احملاكمة و اخلالص 
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C 17.65-24.66 : ( مستقبل صهيون هو يف مساء جديدة وأرض جديدة 

 ( نبوءات عن املسيح يف إشعياء 2
a)    هار أنه يكون املسيح.ظإل؟  19-18.4يف لوقا  2-1.6كيف استعمل املسيح إشعياء 

b)  احملاكمة َوَغمَُّضوا ُعُيونَ ُهْم، لَِئالَّ يُ ْبِصُروا بُِعُيوهِنِْم،"  " : عندما قال 15-14.13يف مىت  10-9.6كيف استعمل املسيح إشعياء
 نبوءات يهوه. / قادمة منذ حني عدم رغبة الشعب يف اإلميان بكلمات

c)   إلظهار أن يسوع ُولد من عذراء ؟ 22.1يف مىت 14.7كيف استعمل مىت إش 

d) إلظهار أن يسوع هو نور اخلالص. ؟ 16-15.4يف مىت  2-1.9كيف استعمل مىت إش 

e)  يكون..َأْصَل َيسَّى اْلَقاِئَم )يسوع( رَايَة  لِلشُُّعوِب، ِإيَّاُه )يسوع(َتْطُلُب  ؟" 2.15يف رومية  10.11كيف استعمل بولس إش
 األَُمُم،"

f)  يَ ب َْلُع) يسوع( اْلَمْوَت ِإىَل األََبِد"  ؟"54.15يف كورنثوس األوىل  8.25كيف استخدم بولس إش 

g)  الَ خُيَْزى" )يسوع(ُكلُّ َمْن يُ ْؤِمُن ِبهِ   " : 11.10يف رومية  16.28كيف استعمل بولس إش 

h)  إلظهار أن الناس يف أيامه على األرض يعبدون اهلل على أساس التقاليد  ؟9-8.15يف مىت  13.29كيف استعمل يسوع إش
 البشرية، و ليس من قلب طاهر باحملبة.

i)  عّرف يوحنا املعمدان كشخص ميهد الطريق ليسوع املسيح؟  3.3يف مىت  3.40كيف استعمل مىت إش 

j)  سيكون متواضعا، و ليس متبجحا.يظهر أن يسوع، خادم يهوه،  ؟ 21-18.12يف مىت  3-1.42كيف استعمل مىت إش 

k)  إلظهار أن يسوع كان اخلادم املوعود الذي جيلب اخلالص للوثنيني كما جيلبه ؟ 47.13يف أعمال 6.49كيف استعمل بولس إش
 لليهود.

l)  استذكر كلمات إشعياء عن خادم يهوه الذي سُيبصق عليه.؟ 19.15يف مرقس  6.50كيف أشار مرقس إىل إش 

m)  إلظهار ملاذا ال يؤمن الناس بيسوع. ؟ 38.12يف يوحنا  1.51كيف استعمل يوحنا إش 

n)  إلظهار أن يسوع سيكون مرفوضا من قبل شعبه.؟  25.17يف لوقا  3.53كيف استخدم لوقا إش 

o)  إلظهار أن يسوع أكمل و حقق كلمات إشعياء؟  9.23يف لوقا   7.53كيف استعمل لوقا إش. 

p)  إلظهار أن يسوع ُدفن يف قرب رجل غين كما قال إشعياء. ؟ 60-57.27يف مىت  539.كيف استعمل مىت إش 

q)  إلظهار أن يسوع قد ُصّلب مع جمرمني كما قال إشعياء؟ 28.15يف مرقس  12.53كيف استعمل مرقس إش 

r)  إلظهار أن يسوع، الذي قام من األموات،كان هو املسيح، ابن داود. ؟ 34.13يف أعمال  3.53كيف استعمل بولس إش 

s)     إلظهار أن هاته التعاليم هي من اهلل للمسيح.؟  45.6يف يوحنا  13.64كيف استعمل يوحنا إش 

 بيان موجز لسفر إشعياء

العامل بالرب و الرمحة على حد سواء،  حاكم" إن سفر إشعياء يقف يف منتصف العهد القدمي مبثابة تذكري يأن يهوه هو اإلله احلي الذي سي
عاين"، املسيح.و بالتايل فإنه جيمع جممل قصة العهد القدمي و ميهد الطريق لقصة العهد 

ُ
قد أنقذ شعبه و األمم من خالل " اخلادم امل

 اجلديد."

 إرميا : حملة عامة  (3

a) )البنية العامة) األقسام 

i)  1-25 –النبوءات ضد إسرائيل 
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 26-36 –األمل للمستقبل  : السرد (1)

 37-45 –سقوط أورشليم  : السرد (2)

ii)  46-51 –نبوءات ضد األمم 

iii)  52 –خامتة 

b) كيف ترتابط األقسام 

i)  1-25يرتبط بالنبوءات يف  26-36السرد يف 

 1.7-29 –حمتوى " عظة املعبد"  (1)

 27-29 –؛ السرد  8.21-10 –نبوءة التطوع للمنفى  (2)

 26-29; 34-36؛ السرد  22-23 –امللوك  /حماكمة األنبياء  (3)

c)  حكم إرميا مان خالل السنوات األخرية الستقالل يهوذا 

i) آشور يف اخنفاض 

ii) مصر و بابل يف تقاتل من أجل السيادة 

iii)  قبل امليالد.605انتصار بابل على حساب مصر يف 

d) (.586.597.605هجومات واستحواذ بابل على يهوذا ثالث مرات) 

 

 حزقيال –إرميا ) تابع(  : 5الدرس 

 إرميا : احملتوى (1

a)  1-25 : تكهنات احلكم ضد يهوذا و أورشليم 

i) 1.1-19 : مقدمة 

 "نَِبيًّا لِلشُُّعوبِ َصوَّْرُتَك يف اْلَبْطِن َعَرفْ ُتَك،... َجَعْلُتَك  قَ ب َْلَما ، مىت عرف يهوه إرميا؟ ما الذي عينه يهوه إلرميا؟"5.1وفقا إلرميا  (1)

، ِإينِّ الَ أَْعِرُف أَْن أََتَكلََّم أَلينِّ »فَ ُقْلُت:  ، ما كانت استجابة إرميا عن تعيني يهوه له؟" 6.1وفقا إلرميا  (2)  "َوَلدٌ  آِه، يَا َسيُِّد الرَّبُّ

"، َمَعَك ألُنِْقَذكَ الَ خَتَْف ِمْن ُوُجوِهِهْم، أَلينِّ أَنَا  ما الوعد الذي جعله يهوه إلرميا؟ " ،  8.1وفقا إلرميا  (3)  يَ ُقوُل الرَّبُّ

أَمَّا أَْنَت فَ َنطِّْق َحْقَوْيَك َوُقْم وََكلِّْمُهْم ِبُكلِّ َما آُمُرَك ِبِه. الَ تَ ْرَتْع ِمْن  ، ملاذا ال ينبغي إلرميا أن يرتع يف حكومته؟" 17.1وفقا إلرميا  (4)
 أََماَمُهْم" أُرِيَعكَ ُوُجوِهِهْم لَِئالَّ 

 َعُموَد َحِديدٍ وَ  َمِديَنًة َحِصيَنةً هأََنَذا َقْد َجَعْلُتَك اْليَ ْوَم جعل إرميا مثل ثالث أشياء.ما هي؟" ،قال يهوه بأنه سي18.1وفقا إلرميا  (5)
 َعَلى ُكلِّ اأَلْرِض، ِلُمُلوِك يَ ُهوَذا َولُِرَؤَسائَِها َوِلَكَهَنِتَها َوِلَشْعِب اأَلْرِض."َأْسَواَر حُنَاٍس وَ 

ii) 1.2-30.6 : تكهنات ضد وثنية يهوذا 

iii) 1.7-25.10 : كنات أخرى ضد الوثنيةت 

iv) 1.11-27.13 : العهد املكسور 

ِإْن َجَرْيَت َمَع اْلُمَشاِة  عن إحباطه مع حكم يهوه البطيئ على اخلطاة يف يهوذا.كيف أجاب يهوه؟" ، يعرب إرميا 1.12-4يف إرميا  (1)
 ؟"اخْلَْيلَ فَأَتْ َعُبوَك، َفَكْيَف تُ َبارِي 

v) 1.14-27.17 : رفض يهوه لشعبه 

vi)  1.18-18.20 : رموز و أرثية 
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فَ نَ زَْلُت ِإىَل  ، قال يهوه إلرميا أن يذهب إىل بيت لرؤية رمز لفكرته عن يهوذا.ما العمل الذي مت القيام به يف البيت؟" 3.18يف إرميا  (1)
 ، َوِإَذا ُهَو َيْصَنُع َعَمالً َعَلى الدُّواَلِب."اْلَفخَّارِيِّ  بَ ْيتِ 

َياِمنَي  اْلِمْقَطَرةِ َفْشُحوُر ِإْرِمَيا النَّيبَّ، َوَجَعَلُه يف َضَرَب فَ  ،ماذا فعل فشحور،النيب الكاذب، إلرميا؟ " 2.20وفقا إلرميا   (2) الَّيِت يف بَاِب بِن ْ
".  اأَلْعَلى الَِّذي ِعْنَد بَ ْيِت الرَّبِّ

vii) 1.21-10.24 : أحكام ضد امللوك و األنبياء 

viii)  1.25-38 : ملخص هذا القسم 

b)  26-36 : اهلل تقدم األمل، و لكنها رُفضتكلمة 

i) 1.26-24 : رد فعل على عظة إرميا يف املعبد 

ii) 1.27-32.29 : إرميا و األنبياء الكذبة 

iii) 1.30-26.33 : و الوعد بعهد جديد االستعادة 

، ، ما الذي سيفعله يهوه من أجل بيت يهوذا؟" 31.31وفقا إلرميا  (1) َوأَْقَطُع َمَع بَ ْيِت ِإْسرَائِيَل َوَمَع بَ ْيِت  َها أَيَّاٌم تَْأيت، يَ ُقوُل الرَّبُّ
 " .َعْهًدا َجِديًدايَ ُهوَذا 

َواَل يُ َعلُِّموَن بَ ْعُد ُكلُّ َواِحٍد َصاِحَبُه، وَُكلُّ َواِحٍد َأَخاُه،  ،ما الذي سيفعله يهوه حول ظلم يهوذا و خطيئتهم؟" 34.31وفقا إلرميا  (2)
، ألَ  ، ألَن َُّهْم ُكلَُّهْم َسيَ ْعرُِفوَنيِن ِمْن َصِغريِِهْم ِإىَل َكِبريِِهْم، يَ ُقوُل الرَّبُّ  ."بَ ْعدُ  تَ ُهمْ َخِطيَّ  أَذُْكرُ َعْن ِإْثِِْهْم، َوالَ َأْصَفُح  ينِّ قَائِِلنَي: اْعرُِفوا الرَّبَّ

Vi 1.34-32.36 : ( مترير الكالم إىل صدقيا، يهوياقيم و إرميا 

c)  37-45 : سقوط أورشليم و عواقب ذلك 

i) 1.37-28.38 : إرميا و السياسة يف بالط امللك 

ii) 1.39-15.41 : إرميا و سقوط أورشليم 

iii) 16.41-5.45 : إرميا و الرحلة إىل مصر 

d) 46-51 : تكهنات ضد األمم 

i)  سلوكيات اليهودمواقف و 

 كما رأينا يف إشعيا، اليهود كانوا ينظرون إىل األمام للوقت الذي يتم فيه سحق أسيادهم الوثنيني. (1)

 كانوا يعرفون املسيح سيأيت ليكون مصدر تدمريهم. (2)

 مل يفهموا حمبة اهلل للوثنيني املعرب عنه يف اإلجنيل (3)

 الوثنيةمل يفهموا حاجتهم لفتح قلوهبم للمؤمنني من بني الشعوب  (4)

e)  52 : خامتة 

f) نبوءات عن يسوع يف إرميا 

i)  اَل تُ ْبِصُرونَ َلُكْم أَْعنُيٌ وَ  ( ؟ "18.8عندما تكلم إىل الشعب يف يومه ) مرقس  21.5كيف استعمل يسوع إرميا" ، 

ii)  ُلُصوصٍ  َمَغاَرةَ بَ ْييِت... َجَعْلُتُموُه  ( "17.11عندما قام بتطهري اهليكل ) مرقس   11.7كيف استعمل يسوع إرميا" 

iii)  َع يف الرَّاَمِة، نَ ْوٌح َوُبَكاٌء َوَعوِيٌل َكِثرٌي. " : 18.2يف مىت  15.31إرميا  "َصْوٌت مسُِ

iv)  َعْهًدا َوأَْقَطُع ...  ( ؟" 12-8.8) عربانيني 34-31.31عربانيني عندما اقتبس إرميا الرسالة إىل العن ماذا تكلم مؤلف
 "َجِديًدا
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v)  (؟"16.10-17) عربانيني  33.31-34ماذا قال مؤلف الرسالة إىل العربانيني أن يهوه سيتذكر أكثر عندما اقتبس إرميا 
يَاهِتِْم يف َما بَ ْعُد"َخطَايَاُهْم َوَلْن أَذُْكَر   َوتَ َعدِّ

vi)  اْلُمَثمَِّن الَِّذي  َْثَنَ ْلِفضَِّة، ...الثَّالَِثنَي ِمَن ا ( لإلشارة إىل يسوع؟"10-9.27) مىت  9-6.32كيف استعمل مىت إرميا
 َْثَُّنوُه..."

 بيان موجز لسفر إرميا

لكلمته يف سفر التثنية من أن خمتاريه سيتم لعنهم بالنفي بسبب خيانتهم ليهوه. و لكن سيتم  "إن سفر إرميا هو تذكري مستمر خلالص اهلل
استعادهتم يف وقت الحق على أمل إعقامو عهد جديد.هذا العهد الذي مت و ُأكمل من خالل يسوع املسيح،"غصن بر" داود ) إرميا 

5.23) 

 نظرة عامة : حزقيال (2

a)  قبل امليالد. 598ا، مت نقله لبابل يف الفوج الثاين من النفي يف حزقيال، كاهن و شاب معاصر إلرمي 

i)  قبل امليالد،أكثر سنوات أورشليم اضطرابا. 593-571حكم من 

b)  سنوات قبل احلصار على أورشليم 5تكهنات يف مقابل اليهوذيني أُعطيت خالل  : 1-24حزقيال 

c)  ل(األمم اجملاورة ) ليس باب  تكهنات يف مقابل : 25-32حزقيال 

d)  سنة بعد سقوط أورشليم، و اليت أعطت أمال من أجل املستقبل. 16تكهنات أُعطيت خالل  : 33-48حزقيال 

 احملتوى (3

a) 1-24 : تكهنات احملاكمة ضد إسرائيل 

i) 1.1-27.3 : دعوة و تكليف حزقيال 

ii) 1.4-27.7 : احلصار اآليت و قدر أورشليم البئيس 

َواْنِصْبُه ُسورًا َصاًجا ِمْن َحِديٍد َوُخْذ أَْنَت لِنَ ْفِسَك  ، ما الذي وضعه حزقيال بينه و بني منوذج مدينة أورشليم؟ " 3.4وفقا حلزقيال  (1)
َنَك َوبَ نْيَ اْلَمِديَنِة، "  ِمْن َحِديٍد بَ ي ْ

، َوَضْع َعَلْيِه ِإمْثَ بَ ْيِت ِإْسرَائِيَل. َعَلى َعَدِد اْلَيَسارِ اتَِّكْئ أَْنَت َعَلى َجْنِبَك وَ  ، مباذا أمر يهوه حزقيال أن يفعل؟"5-4.4وفقا حلزقيال  (2)
ُل ِإمْثَ ، فَ َتْحمِ َثاَلَث ِمَئِة يَ ْوٍم َوِتْسِعنَي يَ ْوًما َوأَنَا َقْد َجَعْلُت َلَك ِسيِن ِإْثِِْهْم َحَسَب َعَدِد األَيَّاِم، األَيَّاِم الَّيِت ِفيَها تَ تَِّكُئ َعَلْيِه حَتِْمُل ِإْْثَُهْم.

 بَ ْيِت ِإْسرَائِيَل"

َوُخْذ أَْنَت لِنَ ْفِسَك َقْمًحا َوَشِعريًا  ،ما األشياء األربعة األخرى الغري عادية اليت أمر هبا يهوه حزقيال أن يفعل؟"9.4-12وفقا حلزقيال  (3)
. ُكلَّ يَ ْوٍم ِعْشرِيَن بِاْلَوْزنِ ... َوَطَعاُمَك الَِّذي تَْأُكُلُه َيُكوُن  نَ ْفِسَك ُخب ْزًاَواْصنَ ْعَها لِ َوُفوالً َوَعَدًسا َوُدْخًنا وََكْرَسنََّة َوَضْعَها يف ِوَعاٍء َواِحٍد، 

 "اخْلُْرِء الَِّذي خَيْرُُج ِمَن اإِلْنَسانِ ُسْدَس اهلِْنِي... َوتَْأُكُل َكْعًكا ِمَن الشَِّعرِي. َعَلى  بِاْلَكْيِل،َوَتْشَرُب اْلَماَء  َشاِقاًل...

ثُ ُلَثُه يف َوْسِط اْلَمِديَنِة ِإَذا مَتَّْت أَيَّاُم  َوَأْحرِْق بِالنَّارِ  ، ما الذي كان ليفعله حزقيال بشعر حملوق من رأسه؟ " 3-2.5   قيالوفقا حلز  (4)
 ."قَِليالً ِباْلعََدِد وَصُرَّهُ يف أَْذيَاِلكَ وَُخْذ ِمنْهُ َذرِّ ثُ ُلثًا ِإىَل الرِّيِح... َحَوالَْيِه، وَ َواْضرِْبُه بِالسَّْيِف احلَِْصاِر. َوُخْذ ثُ ُلثًا 

iii) 1.8-20.12 : وثنية إسرائيل و انصراف يهوه من أورشليم 

: ما الذي فعله الشعب الذي سيشفق عنهم يهوه؟ "، 6-4.9وفقا حلزقيال  (1) اْعبُ ْر يف َوْسِط اْلَمِديَنِة، يف َوْسِط »َوقَاَل َلُه الرَّبُّ
َوقَاَل أُلولِئَك يف مَسِْعي: «.َعَلى ِجَباِه الرَِّجاِل الَِّذيَن يَِئنُّوَن َويَ تَ نَ هَُّدوَن َعَلى ُكلِّ الرََّجاَساِت اْلَمْصُنوَعِة يف َوْسِطَها َوِسْم مِسَةً أُوُرَشِليَم، 

 "السَِّمةُ ْنَساٍن َعَلْيِه اْعبُ ُروا يف اْلَمِديَنِة َورَاَءُه َواْضرِبُوا. الَ ُتْشُفْق أَْعيُ ُنُكْم ... َوالَ تَ ْقرُبُوا ِمْن إِ »
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، ما السبب الذي قدمه يهوه  6، ما األشياء اخلمسة اليت أمر يهوه أن يقوم هبا حزقيال؟ يف هناية اآلية  4.12-6وفقا حلزقيال  (2)
اَم ُعُيوهِنِْم نَ َهارًا،  فَ ُتْخرُِج أُْهَبَتكَ حلزقيال حول أمره له للقيام هباته األشياء؟" اَم ُعُيوهِنِْم َكاخْلَارِِجنَي ِإىَل  َوأَْنَت خَتْرُجُ َكُأْهَبِة اجلَْاَلِء ُقدَّ َمَساًء ُقدَّ

اَم ُعُيوهِنِْم َوَأْخرِْجَها ِمْنهُ اجلَْاَلِء. َوانْ ُقْب لِنَ ْفِسَك يف احْلَاِئِط  اَم ُعُيوهنِِ ُقدَّ َفاَل  تُ َغطِّي َوْجَهكَ ْم. يف اْلَعَتَمِة خُتْرُِجَها. . َوامحِْْل َعَلى َكِتِفَك ُقدَّ
 "آيًَة لِبَ ْيِت ِإْسرَائِيلَ تَ َرى اأَلْرَض. أَلينِّ َجَعْلُتَك 

  صور و تصورات لليهود الذين كانوا حول حزقيال. هاته األشياء هي عبارة عن كل (3)

 سيشاهدون ما يقوم به النيب و يفهموا الرسالة من يهوه. (4)

iv) ضلِِّلنياألنبياء ا
ُ
 لكذبة و الشيوخ امل

v) 1.15-14.19 : دينونة و هالك إسرائيل و ملوكها 

 16حزقيال  (1)

(a)  أَمَّا ِميالَُدِك يَ ْوَم ُوِلْدِت فَ َلْم تُ ْقَطْع ُسرَُّتِك، وملَْ تُ ْغَسِلي بِاْلَماِء ، ما الذي كانت تشبه إسرائيل يف أعني يهوه؟"4.16-5وفقا حلزقيال
َعَلى َوْجِه  ُطرِْحتِ َعَلْيِك َعنْيٌ لَِتْصَنَع َلِك َواِحَدًة ِمْن هِذِه ِلرَتِقَّ َلِك، َبْل َتْشُفْق  لَِّحي مَتِْليًحا، وملَْ تُ َقمَِّطي تَ ْقِميطًا. ملَْ لِلت ََّنظُِّف، ومََلْ متَُ 

 احلَْْقِل ِبَكرَاَهِة نَ ْفِسِك يَ ْوَم ُوِلْدِت."

(b)  قُ ْلُت فَ ُقْلُت َلِك: ِبَدِمِك ِعيِشيَفَمَرْرُت ِبِك َورَأَيْ ُتِك َمُدوَسًة ِبَدِمِك، يعيش؟"،ما الذي جعل الطفل)إسرائيل(  6.16وفقا حلزقيال ،
 ."ِعيِشي َلِك: ِبَدِمكِ 

(c) .صورة مجيلة عن حمبة يهوه لشعبه 

(d) .صورة مأساوية عن حمبة إسرائيل هلل 

(e) .تذكري قوي عن حاجتنا حملبة اهلل للذي هو 

vi) 1.20-27.24 : كارثة قادمة تقرتب شيئا فشيئا 

b) 25-32 : تكهنات احلكم ضد األمم 

c) 33-48 : تكهنات األمل و العزاء 

i) 1.33-33 : دور حزقيال 

، ِإينِّ "، ما هي اجلمل الثالثة اليت تظهر حمبة يهوه للخطاة؟11.33وفقا حلزقيال  (1) مبَْوِت  الَ ُأَسرُّ ُقْل هَلُْم: َحي  أَنَا، يَ ُقوُل السَّيُِّد الرَّبُّ
 يَا بَ ْيَت ِإْسرَائِيَل؟" فَِلَماَذا مَتُوُتونَ َوحَيَْيا. ِاْرِجُعوا، اْرِجُعوا َعْن ُطُرِقُكُم الرَِّديَئِة!  يَ ْرجَع الشِّرِّيُر َعْن َطرِيِقهِ الشِّرِّيِر، َبْل بَِأْن 

ii)  َنبَّْأ َعَلى ُرَعاِة ِإْسرَائِيَل، تَ َنبَّْأ َوُقْل هَلُْم: هَكَذا قَاَل السَّيُِّد الرَّبُّ يَا اْبَن آَدَم، ت َ ، ما الذي يريد يهوه أن يقوم به ُرعاته؟"2.34وفقا حلزقيال
 ؟"يَ ْرَعى الرَُّعاُة اْلَغَنمَ لِلرَُّعاِة: َوْيٌل لُِرَعاِة ِإْسرَائِيَل الَِّذيَن َكانُوا يَ ْرَعْوَن أَنْ ُفَسُهْم. َأالَ 

iii) 16.36-38 : استعادة شرف و إجالل يهوه يف إسرائيل 

يف وًحا َجِديَدًة َوأُْعِطيُكْم قَ ْلًبا َجِديًدا، َوَأْجَعُل رُ ، ما الذي قال يهوه أن سيقوم به من أجل إسرائيل؟" 27-26.36وفقا حلزقيال  (1)
ُكْم، َوَأْجَعُلُكْم َتْسُلُكوَن يف فَ رَاِئِضي، َوحَتَْفُظوَن يف َداِخلِ ُروِحي َداِخِلُكْم، َوأَْنزُِع قَ ْلَب احلََْجِر ِمْن حلَِْمُكْم َوأُْعِطيُكْم قَ ْلَب حلٍَْم. َوَأْجَعُل 

 َأْحَكاِمي َوتَ ْعَمُلوَن هِبَا."

 1.40-35.48 : بني الشعب يف األرض استعادة حضور يهوه  (4

 إشارة واحدة لسفر حزقيال يف العهد اجلديد  (5

a)    يف َداِخِلُكْم" ُروِحيَوَأْجَعُل  ": 17-16.14يف يوحنا  27.36كيف أشار يسوع حلزقيال 

 بيان موجز لسفر حزقيال
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" إن سفر حزقيال هو جزء جد معرب و مهم يف قصة اهلل مبا أنه حيكي هناية سقوط شعب اهلل ) الذي متت دعوته و تنظيمه( من ِقبل العهود 
 احلقيقي و هدية الروح القدس"إنه ينظر إىل األمام عن كينونتهم ) اليت ُجلبت مرة أخرى( بعهد جديد و الذي يتضمن الراعي األوىل.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 أسئلة و مناقشة : 6الدرس 

 

 األنبياء الصغار : 4اليوم 

 أهداف اليوم

 : حبلول هناية هذا اليوم، فإن الطالب يسكون قادرا على

 ملاذا يدعي علماء الدين الليرباليون أن سفر دانيال مل ُيكتب من طرف دانيال  شرح  (1

 شرح الرابط األخروي بني سفر دانيال و رؤيا يوحنا  (2

 شرح أمهية زواج النيب هوشع لزوجة غري خملصة (3

 وضع قائمتني من الفروق و التباينات "ليوم الرب" ) يف الوقت و الصفة معا(   (4
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 : ار التاليةوضع قائمة لنبوة واحدة على األقل عن يسوع املسيح أو ترتبط به أو باإلحنيل من خالل كل سفر من األسف (5

a) يوئيل 

b) ميخا 

c) حبقوق 

d) زكريا 

e) مالخي 

 

 سفر دانيال : 1الدرس 

 نظرة عامة  (1

a)  قسمني 

i) 6-1 : سردي 

 اإلخالص املطلق ألربعة عربانيني ليهوه. (1)

 خالص يهوه هلؤالء االربعة (2)

 اعرتاف امللك الوثين بعظمة يهوه. (3)

 قدرة دانيال ) من يهوه( على تفسري األحالم. (4)

ii) 12-7 : .رؤى غيبية عن جناح املمالك 

b) على الرغم من أننا ندعو دانيال بالنيب،فإنه مل يدعو إسرائيل إىل التوبة 

c)   ( 2-7(  و اآلرامية،لغة البالط البابلي ) 1, 8-12سفر دانيال ُكتب بالعربانية ) 

 احملتوى (2

a)   1.1-21 : دانيال و بعض األصدقاء يف بالط نبوخذنصر –مقدمة 

b)  1.2-49 : للصورة ُفّسر من طرف دانيالحلم نبوخذنصر 

c)  1.3-30 : النجاة من فرن نبوخذنصر الناري 

d) 1.4-37 : جنون نبوخذنصر و إذالله 

e)  1.5-31 : وليمة بيلشاصر و سقوط بابل 

f) 1.6-28 : دانيال يف جّب األسود 

g) 1.7-28 : رؤيا احليوانات األربعة من البحر 

h) 1.8-27 : رؤيا الكبش و تيس املاعز 

   i  ) أَمَّا اْلَكْبُش الَِّذي رَأَيْ َتُه َذا اْلَقْرنَ نْيِ فَ ُهَو اليت حددناها بالكبش و املاعز يف رؤيا دانيال؟ " ، ما هي الّدول 21-20.8وفقا لدانيال
 "اْلُيونَانِ . َوالت َّْيُس اْلَعايف َمِلُك َماِدي َوفَاِرسَ ُمُلوُك 

i) 1.9-27 : السبعني التفسري) بواسطة جربائيل( لنبوة إرميا لألسابيع 

(i)  سبعةاْلَمِسيِح"؟  " إىل جميئُخُروِج اأَلْمِر لَِتْجِديِد أُوُرَشِليَم َوبَِنائَِها " ، كم من أسبوع سيمر بني " 25.9وفقا لدانيال 

(ii)  اثنان و ستون، كم من أسبوع سيمر حينما تكون أورشليم قد بُنيت؟  26.9وفقا لدانيال 

(iii)  أسبوعا واحداِلكم من أسبوع سوف جيعل األمري الذي سيأيت عهدا مع إسرائيل؟ ، 27.9وفقا لدانيال 
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j) 1.10-4.12 : صالة دانيال قد اسُتجيبت عن طريق وحي املالك للمستقبل 

k)  5.12-13 : خامتة 

 بيان موجز لسفر دانيال

و  رائيل،فإنه يتطلع إىل ُحكم اهلل األبدي العظيم" إن سفر دانيال ، على الرغم من أنه يركز يف املقام األول على فرتة واحدة من تاريخ إس
 الذي يفتتحه و يتواله يسوع املسيح.إن سفر دانيال له تأثري عظيم على تصور  وحي رؤيا يوحنا".

 

 

 سفر دانيال : 2الدرس 

 االتصال بالوحي( /)الرابط

 7-12دانيال  (1

a)  .ُرؤى أُعطيت لدانيال عن مستقبل إسرائيل القريب و البعيد 

b)  وجهة نظر تدبيرية إلهيةالنبوءات هي مفهومة من هذه الرؤى () 

c)  الرسول يوحنا قد استعمل هاته التصورات و املمالك عندما كان يكتب عن األزمنة النهائية 

i)  أربعة حيوانات : 7دانيال 

 أربعة حيوانات تنشأ من البحر العظيم (1)

 هذا البحر هو إشارة إىل األمم الوثنية (2)

 ممالك بابل،فارس الوسطى،اليونان، و روما. احليوانات تشري إىل (3)

 اململكة األخرية (4)

(a) هي تشري إىل اإلمرباطورية الرومانية يف أزمنة العهد اجلديد 

(b) " 7.7خُمَالًِفا ِلُكلِّ )اآلخرين( الَِّذيَن قَ ب َْلُه" هي تشري ايضا إىل امرباطورية يف املستقبل البعيد و اليت هي 

 واحدا " مثل ابن اإلنسان " لكي حيكم إىل األبد. األيام القدمية و العتيقة تُعنّي  (5)

 وصف إضايف للحيوانات األربعة، املختلفة. (6)

ii)  الكبش و املاعز : 8دانيال 

 الكبش يشري إىل فارس الوسطى (1)

 املاعز يشري إىل اليونان (2)

(a) إسكندر األكرب :القرن الكبري 

(b) جنراالت اإلسكندر الذين قاموا بتقسيم امرباطوريته : القرون األربعة 

(c) يشري إىل القائد )القّياد( السوري)السورّيني(. : القرن الصغري 

iii)  صالة دانيال و األسابيع السبعون. : 9دانيال 

 صّلى دانيال لكي يفهم زمن) التسلسل الزمين( الرُّؤى. (1)

 سبعني أسبوعا (2)
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(a) أسابيع. 7( حىت وصول " املسيح" تكون  املدة ة بناء أورشليم و اهليكل ) كورشمن األمر إلعاد 

(b)  أسبوعا أخرى. 62إن املدينة ) أورشليم( ستستمر ، و سيجري بناؤها،ملدة 

(c)  املسيح سوف " يُقطع" 69بعد هذه األسابيع ، 

(d) تكون قد مضت. سيبدأ األسبوع األخري بعد فرتة  من الزمن غري حُمّددة 

i) ل.وم بعهد و حيافظ عليه مع إسرائيبوع،أمري آخر ) ضد املسيح( سوف يقملدة نصف من هذا األس 

ii) " بالنسبة للنصف الثاين من األسبوع، سوف يقوم بكسر العهد، و سوف يقوم بتبطيل '' الذبيحة و التقدمة 

 (  فهم األسابيع 3  

(a)  سنة يف اليوم1 سنوات ، 7كل أسبوع هو 

(b) 69 = سنة483أسبوعا 

(c)  سنة.  483منذ أمر كورش إىل موت املسيح هي 

(d)  الزالت مستمرة يف أيامناإن " فرتة الزمن الغري احملددة '')أعاله( هي 

(e)  احملنة الُعظمى /الذي يدعوه البعض باحملنة سنوات ، سوف جتري خالل الزمن 7األسبوع األخري، أو 

i) .إن املسيح الكذاب سوف يبدو صديقا إلسرائيل، و سوف يقوم بعهد معهم 

ii)  سنوات ) زمن، أزمنة، و نصف األزمنة(، و عند هاته النقطة سوف تبدأ احملنة  3.5إن املسيح الكّذاب سوف يقوم بكسر العهد بعد
 العظمى.

iii)  سنة1000يف هناية احملنة العظمى، سوف يرجع املسيح ليحكم 

iv)  عهدية.-خالل الفرتة املا بني وصف ُمفصل للغاية لألحداث اليت ستقع : 10-12دانيال 

 اليهود يف فلسطني كانوا مقموعني للغاية. (1)

 احلكام السوريني ) اليونان( قاموا باضطهاد اليهود بشكل ُمكثف  (2)

 

 () منظور تدبيري إلهيالوحي   (2

a)   9أيام املستقبل ) األخري( كما أُوحيت إىل الرسول يوحنا يف سفر الرؤيا هي متعلقة أساسا بدانيال 

b)  معاينة تاريخ الكنيسة منذ تاريخ يوحنا إىل احلاضر : 1-3رؤيا 

c)   اينة تعامل اهلل مع شعبه) وطنيا و روحيا( منذ زمن طرب الكنيسة حىت هناية الزمن.مع : 4-22رؤيا 

i)  أحكام اخلتم : 6رؤيا 

ii)  أحكام البوق : 8-9رؤيا 

iii)  األحكام السلطانية املائية : 14رؤيا 

iv)  حكمه  سنوات بني طرب الكنيسة و عودة املسيح يف اجملد لتأسيس  7مجيع هذه األحكام تصف ما سيحدث على األرض خالل
 سنة من السالم على األرض. 1000الذي سيستغرق 

v)  التنني،الوحش و الصورة : 13رؤيا 

 ( يعطي قوته للوحش12التنني ) الشيطان، من رؤيا   (1)

 يأيت وحش من البحر خبصائص أسد ) بابل(،دب )فارس(، منر ) اليونان( (2)

 سنة( 3.5شهرا )  42حيكم  (3)
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vi)  الوحش الثاين : 14رؤيا يوحنا 

و ميارس املزيد من السلطة ) أشد قسوة يف حكمه( ( 8هذا الوحش يتكلم بشكل عظيم، يفتخر بالكلمات ) القرن الصغري، دانيل  (1)
 من الوحش األول.

 شهرا ،يف النصف الثاين من احملنة42الوحش الثاين سيحكم  (2)

 خطته و يعمل من أجل إسرائيل و مجيع األرض إىل بني سفر دانيال و سفر الرؤيا يتعلق باألزمنة األخرية عندما جيلب اهلل إن الرابط (3)
 أوج ذروهتا.

 

 سفر هوشع،يوئيل،عاموس،عوبيديا،يونان،ميخا : 3الدرس 

 سفر هوشع : نظرة عامة  (1

a)   قبل امليالد 758-722 –احلكومة النبوية 

b) .حب يهوه الذي ال يفرت و ال ينضب لشعبه حىت يف مواجهة احلاجة للحكم على خطاياهم 

c)   11-5.3 –مقدمة 

d) السياق التارخيي 

i) 6 الصعب (/ملوك، التأمر، اإلغتيال،إخل؛ ) الزمن املرعب 

ii) ( 722حكومة تصل إىل وقت الغزو اآلشوري إلسرائيل )قبل امليالد 

e)   الديين /السياق الروحي 

i) زوجة ) عالقة شخصية،محيمية،عاطفية( /إسرائيل = زوج -يهوه 

ii) يهوه هو : 

 األسد،النمر،الدب،النسر،الصياد (1)

 الزوج،احلبيب،األب األصلي،الشجرة اخلضراء (2)

iii) إسرائيل هي : 

 الزوجة الزانية، البقرة الصغرية العنيدة (1)

 خُمّبز-الفرن الساخن،اخلبز النصف (2)

 احلمامة عدمية اإلحساس، القوس اخلاطئ،الطفل الرضيع الرافض للوالدة. (3)

 احملتوى (2

a) 1.1 : مقدمة 

b) 2.1-1.2 : هوشع، جومر و أطفاهلم 

i)  اْمرَأََة ِزنً اْذَهْب ُخْذ لِنَ ْفِسَك  ما نوع الزوجات اليت سيقول يهوه هلوشع أن يتزوج؟ "، 2.1وفقا هلوشع"... 

c)  2.2-23 : إسرائيل قد عوقبت و اسُتِعيدت 

i)  َكاَنْت تُ َبخُِّر   ا َعَلى أَيَّاِم بَ ْعِليَم الَّيِت ِفيَهاأَُعاِقبُ هَ وَ  ، ما الذي سيفعله يهوه من أجل عبادة إسرائيل للبعليم؟ " 13.2وفقا هلوشع
 هَلُْم..."

ii)  َوأَْذَهُب هِبَا ِإىَل اْلبَ رِّيَِّة َوأاَُلِطُفَهاا أمََتَلَُّقهَ لِكْن هأََنَذا  ، ما هي األشياء الثالثة اليت سيفعلها يهوه إلسرائيل؟ "14.2وفقا هلوشع" 

iii) بته(ال شئ ) باستثناء حمبب الذي يعطيه يهوه للقيام هباته األشياء الثالثة؟ ما الس 
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d) 1.3-5 : احلكم و اإلستعادة 

e)  1.4-7.5 : هتمة يهوه ضد خيانة إسرائيل 

f) 8.5-16.7  : عدم إخالص إسرائيل حبلول التحالفات املتشابكة 

g) )1.8-9.9 : احملاكمة بسبب عدم اإلخالص )اخليانة 

h) 10.9-15.10 : متت إدانة إسرائيل بعدم اإلرتقاء إىل دعوهتا 

i)  1.11-11 : إلسرائيلحمبة اهلل اليت ال متوت 

(i)  فَ َيْدُعونَ ُهْم ِإىَل االْرِتَداِد َوَشْعيب َجاحِنُوَن ِإىَل  ) عبارتان( ؟" 7.11كيف مت التعبري عن غضب يهوه إلسرائيل يف هوشع ، َعينِّ
 ."يَ ْرفَ ُعهُ اْلَعِليِّ َوالَ َأَحٌد 

(ii)  َأْجَعُلَك يَا أَفْ رَامِيُ، ُأَصي ُِّرَك يَا ِإْسرَائِيُل؟...  َكْيفَ  ) أربع عبارات(؟ " 8.11كيف مت التعبري عن حمبة يهوه إلسرائيل يف هوشع
يًعا." َمرَامِحِيَعَليَّ قَ ْليب. اْضَطَرَمْت نْ َقَلَب َقِد ا  مجَِ

j) 12.11-16.13 : خطايا إسرائيل و احملاكمة القادمة 

k) 1.14-9 : دعوة و استعادة 

 بيان موجز لسفر هوشع

نارا مبحبة اهلل لشعبه، يذكرنا أن اهلل إله قصة الكتاب املقدس حياكم اخلائنني ) غري املخلصني( حىت و إن كان " إن سفر هوشع، و الذي يشتعل 
 يعرض أمال وراء احملاكمة."

 يوئيل (3

a)  طاعون الَفْضلة كمحاكمة خلطيئة إسرائيل 

b) يوم مستقبلي للمحاكمة و اخلالص : يوم يهوه 

c)  التوبة يف الصميم،  لكن اخلطايا لكي تُغفر  جيب عدم وضع اسم هلا 

d) يوم يهوه 

i) اإلشارة األوىل ) عاموس أول نيب يكتب( : عاموس 

ii) .اعتقاد اليهود عنه يف أنه حينما يأيت يهوه لكي ينقذهم و جيعلهم عظماء 

iii) .عاموس جيعل احملاكمة جزء منه مثلها مثل اخلالص 

iv) يوئيل يتبع هذا النمط 

e)  يوئيل و سفر التثنية ) العالقة العهدية ؛ املواضيع التثنوية( سفر 

i)  ( 8.1-12؛  4.1الفضلة و اجلفاف ) 22.28موعود هبما كمحاكمة يف سفر التثنية 

ii)  ( املوعود هبا يف تثنية 2.3التفرق  و التبّدد بني األمم  )64.28 

f)  1.30-10اليت توجد يف تثنية  (13.2)التوبة 

 احملتوى  (4

a)  1.1 : مقدمة 

b)  1املشهد)a) – 2.1-12 : طاعون الفضلة 

i)  َوَفْضَلُة اْلَغْوَغاءُ ، َوَفْضَلُة الزَّحَّاِف َأَكَلَها الزَّحَّافُ َأَكَلَها  اْلَقَمصِ َفْضَلُة ؟ " 4.1ما هي األنواع األربعة للفضلة املتضمنة يف يوئيل ،
 ."الطَّيَّارُ اْلَغْوَغاِء َأَكَلَها 
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c)  1املشهد)b) –  13.1-20 : التوبةالدعوة إىل 

d)  2املشهد)a) – 1.2-11 : جيش اهلل الغازي 

e)  2املشهد)b)- 12.2-17 : الدعوة إىل التوبة 

f)  3املشهد)a) – 18.2-27 : استجابة اهلل هي وعد باإلمتالء 

g)  3املشهد)b) – 28.2-32 : استجابة اهلل هي الوعد بالروح القدس 

h)  4املشهد)a) – 1.3-16 : استجابة اهلل هي احملاكمة األخرية لألمم 

i)  4املشهد)b) – 16.3-21 : استجابة اهلل هي مستقبل مبارك لشعبه 

 سفر يوئيل ُمقتبس منه يف العهد اجلديد  (5

a)    بِاْسِم الرَّبِّ يَ ْنُجو" ْدُعوُكلَّ َمْن يَ ؟ " 13.10يف رومية  32.2كيف استعمل بولس يوئيل 

b) بِاْسِم الرَّبِّ يَ ْنُجو"َيْدُعو كلَّ َمْن ؟"ُ  21-17.2يف أعمال  32-28.2يل يوئ كيف استعمل بطرس 

 بيان موجز لسفر يوئيل

حماكمة اهلل  : " باإلضافة إىل التنبؤ الفّياض و العظيم لروح اهلل ، فإن سفر يوئيل يهتم باخلصوص باملواضيع العظيمة لقصة الكتاب املقدس
 للخطيئة اإلنسانية؛احلاجة إىل التوبة؛ نعمة اهلل الرحيمة و اليت جعلت كل من يدعو بامسه خيلص و ينجو"

 

 عاموس  : نظرة عامة  (6

a)   قبل امليالد 760اإلزدهار اإلقتصادي، و القوة السياسية.تقريبا 

b) رفض يهوه التام إلسرائيل 

i) اقتصادية-وسائل دينية و اجتماعية 

 كامل  دين يهوه (1)

 ليس هناك مفهوم عن من يكون يهوه فعال (2)

c) حاكمة
ُ
 امل

i  سيتم تدمري إسرائيل ) 

ii) سيتم إرسال إسرائيل إىل املنفى 

d) عاموس هو معاصر هلوشع،ميخا،إشعيا،إرميا 

e)   26؛سفر أيام الثاين  23.14-7.15سفر ملوك الثاين  –اخللفية التارخيية  

I سليمان(/( مملكة إسرائيل تتوسع ) تقريبا عظيمة مثل داود 

Ii منو اقتصادي عظيم ) 

iii) متدينني" /" نعمة يهوه؛ حنن صاحلني  : جواب إسرائيل 

f)  )كل شئ هو عكس ما تعتقده : منظور عاموس )يهوه" !" 

g) .اإلعتداء و سوء معاملة األرامل،األيتام،األجانب،الالويني 



55 
 

 احملتوى (7

a)  1.1-2 : مقدمة 

b) 3.1-16.2 : حماكمة األمم و إسرائيل 

c) 1.3-15 : الفشل يف احلفاظ على العهد  : أول تكهن إعالين 

d) 1.4-13 : رفض التحذيرات اإلهلية : ثاين تكهن إعالين 

e)   1.5-17 : الدين الباطل و الظلم : ثالث تكهن إعالين 

f) 18.5-27 : األمن الكاذب يف الدين 

g) 1.6-14 : جاح العسكرياألمن الكاذب يف التحسن املادي و الن 

h) اجلراد،النار،الزيج : ثالث رؤى 

i) 10.7-17 : لقاء مع أمصيا 

j) 1.8-10.9 : اليقني من دمار إسرائيل اآليت : رؤيتان  

k)  11.9-15 : األمل للمستقبل 

 بيان موجز لسفر عاموس

الدين احلقيقي و العدالة اإلجتماعية جيب أن يسريا يدا يف يد.و إال فإنه السري  : " إن سفر عاموس و جبرأة يكشف عن بُعد مهم للقصة الكتابية
 بواحد فقط هو كسر للعهد."

 سفر عوبيديا : نظرة عامة (8

a)  أقصر سفر يف العهد القدمي 

b) )احملاكمة ضد أدوم ) ليس هناك تكهنات ضد إسرائيل 

(i) عدو إسرائيل األكثر عنادا : أدوم 

(ii) ضد أدوم ) يف كل األنبياء( أكثر من أي دولة أخرى املزيد من التكهنات النبوية 

c)  الفقرات اليت تعطي نظرة عميقة 

(i)  137املزمور 

(ii)  14.49-16و 9.49-10إرميا / : 1-6عوبيديا  

 بيان موجز لسفر عوبيديا

 األرضية"" إن سفر عوبيديا يذكرنا بعدالة اهلل يف معاقبة خطيئة اإلنسان و انتصار اهلل اجلوهري و النهائي على القوى 

 سفر يونان : نظرة عامة (9

a)  ليست هناك تكهنات نبوية؛ فقط السرد 

b) .عدم رغبة النيب يف توصيل رسالة يهوه 

c) رمحة يهوه لألمم : املوضوع األويل 

d) هناية السفر 

i )( سؤال للنيب من يهوه ) ليس تكهنا ضد الوثنية 
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ii السؤال هو النقطة احملورية للسفر كله ) 

 احملتوى  (11

a)  1.1-17 : هروب يونان من الرب 

b) 1.2-10 : صالة يونان للشكر 

c) 1.4-11 : غضب يونان على رمحة يهوه 

 بيان موجز لسفر يونان

ه األسفار املقدسة " إن سفر يونان يكمل القصة الكتابية للخالق و  اهلل الفادي الذي أظهر الرمحة ليس فقط خلاصته، بل أيضا لكل خليقته.إن إل
 ا حيب أعداءنا"حيب أعداءه مثلم

 ميخا : نظرة عامة (11

a) تكهنات تناوبية بني : 

(i) حماكمة إسرائيل و يهوذا من أجل : 

 الوثنية (1)

 الظلم اإلجتماعي (2)

(ii) األمل املستقبلي املؤسس على رمحة يهوه 

b) الالهوت 

(i) مشابه لتوتر هوشع مع : 

 ضرورة احملاكمة اإلهلية (1)

 مبارك على إسرائيل / حمبة يهوه من أجل مستقبل رحيم (2)

 احملتوى (12

a)  1.1   : مقدمة 

b) 2.1-16 : التهديدات األوىل ضد السامرة و أورشليم 

c) 1.2-11 : أسباب للمحاكمة 

d) 12.2-13 : أول كلمة عن األمل 

e) 1.3-12 : التهديدات الثانية و أسباهبا 

f)  1.4-15.5 : مملكة اهلل املسيحية و امللك –كلمة ثانية عن األمل 

(i)  أَفْ رَاَتةَ أَمَّا أَْنِت يَا ، أين سيولد املسيح؟" 2.5وفقا مليخا َِ  "ِمْنِك خَيْرُُج يل الَِّذي َيُكوُن ُمَتَسلِّطًا َعَلى ِإْسرَائِيلَ ...بَ ْيَت حلَِْم

(ii)  أَيَّاِم اأَلَزلِ َوخَمَارُِجُه ُمْنُذ اْلَقِدمِي، ُمْنُذ ، مىت ستبدأ حياة هذا القائد؟" 2.5وفقا مليخا" 

g)  1.6-16 : حالة اهلل ضد أورشليم –التهديد الثالث 

h) 1.7-17 : رثاء ميخا 

i) 8.7-20 : ثالث كلمة لألمل 

 6.2يف مىت  2.5ميخا  : اقتباس ميخا يف العهد اجلديد (13

 بيان موجز لسفر ميخا
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،مبسيح موعود و استعادة " إن سفر ميخا هو متثيل نبوي رائع ألساسيات القصة الكتابية، سواء يف تعبري العهد القدمي و توقُّع العهد اجلديد أيضا
 شعبه"

 

 ناحوم،حبقوق،صفنيا،حجي،زكريا،مالخي : 4الدرس 

 ناحوم : نظرة عامة  (1

a)   كله شعرا 

b) )حماكمة ضد نينوى ) توبة نينوى ال تدوم طويال 

(i) القسوة 

(ii) الظلم 

c) )سيادة يهوه على األمم ) عوبيديا و ناحوم 

 احملتوى  (2

a)  1.1-8 : اإلنتصار كاحملارب اإلهلي 

b)  3.2-13 : على سقوط نينوىرؤية و هتكم 

c)  1.3-7 : النطق بالويل و التهكم على نينوى 

d) 8.3-19 : اخلتام بالتهكم و السخرية على سقوط أشور 

 بيان موجز لسفر ناحوم

العدل و " إن سفر ناحوم يذكرنا بالطابع  و الصفة األساسية هلل الذي ُحكيت قصته يف الكتاب املقدس. إنه إله اخلري و اخلالص و كذلك إله 
 احملاكمة جنبا إىل جنب... ) نفس املزيج( ُعرض يف النهاية بنفس الطريقة يف موت يسوع املسيح على الصليب"

 حبقوق : نظرة عامة  (3

a)  حبقوق و يهوه : حوار 

(i) يفّرون بالشر، و يهوه ال يفعل شيئا الناس األشرار 

(ii) معلومات حول استعمال يهوه لشر بابل 

b) النهاية بصالة حبقوق 

(i) اإلميان بيهوه على الرغم من الوضع القائم /الثقة 

(ii) )ذكرى اخلروج ) موضوع تثنوي 

 احملتوى  (4

a)  1.1-4 : شكوى حبقوق األوىل 

b) 5.1-11 : جواب يهوه 

c)   12.1-1.2 : شكوى حبقوق الثانية 

d) 2.2-5  : جواب يهوه 

e)  6.2-20 : تكهنات ضد  الطاغي 
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f) 1.3-19 : صالة حبقوق و اعرتافه 

(i)  َفَمَع أَنَُّه الَ يُ ْزِهُر التِّنُي، َوالَ َيُكوُن مَحٌْل يف اْلُكُروِم. َيْكِذُب َعَمُل ، كيف أظهر حبقق إميانه بيهوه؟" 17.3-18وفقا حلبقوق
" أَبْ َتِهجُ الزَّيْ ُتونَِة، َواحْلُُقوُل الَ َتْصَنُع َطَعاًما... فَِإينِّ   بِالرَّبِّ

 : اقتباس حبقوق يف العهد اجلديد (5

a) بِِإميَانِِه حَيَْيااْلَبارُّ ؟"17.1يف رومية  4.2بقوق كيف استعمل بولس ح". 

 بيان موجز لسفر حبقوق

اخلالق،اهلل املخلص سيقوم بشئ حيال ظلم البشر بينما شعبه يعيش يف أمل و يف ثقة  : " إن سفر حبقوق يُواصل القصة الكتابية بأشكال كربى
 إميانية به"

 صفنيا : نظرة عامة (6

a)  7.1-3.2مرة من  17" يوم يهوه " أو تعابري مشاهبة قد اسُتعملت 

b) )"الربكة و النعمة املستقبلية للبقية ) مفهوم " البقية 

 احملتوى  (7

a)  1.1 : هوية النيب 

b) 2.1-18 : يوم دينونة يهوه ضد يهوذا هو آيت 

c) 1.2-8.3 : دينونة األمم 

d) 9.3-20 : استعادة البقية 

 بيان موجز لسفر صفنيا

  السفر الصغري لصفنيا يتكلم بطرق قوية عن دينونة اهلل للخطايا و فعله الرحيم للخالص للمتواضع و الالمستحق معا...و هو يتوقع اإلجنيل" إن 
 كما مت التعبري عنه يف العهد اجلديد"

 

 

 حجي : نظرة عامة  (8

a) بعد عودة املنفيني من بابل 

b) العبادة( : تشجيع إلعادة بناء اهليكل ) موضوع تثنوي 

(i) احملاصيل الفقرية /اجلفاف احلايل 

 بناء منازهلم (1)

 عدم بناء بيت يهوه (2)

(ii) 1½ اإلستمرار يف العمل اجليد" : شهرا بعد ذلك " 

(iii) )كلمة لتشجيع زربابل )احملافظ 

c)   1-6السفر يرتبط بعزرا 

d) العائدون من املنفى األوائل يبنون املذبح و يضعون أساس اهليكل 
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(i) مث توقفوا ألسباب أنانية ذاتية 

(ii) 19½ سنة بعد ذلك، يستعمل يهوه حجي لكي يعيد بدء و انتهاء اهليكل 

 احملتوى (9

a)  1.1-5 : الدعوة إلعادة بناء اهليكل 

(i)  بُ ُيوِتُكُم َهِل اْلَوْقُت َلُكْم أَنْ ُتْم أَْن َتْسُكُنوا يف ، ماذا كان  يبين العائدون من النفي بدال من هيكل يهوه؟ " 4.1وفقا حلجي
 اْلبَ ْيُت َخرَاٌب؟"، َوهَذا اْلُمَغشَّاةِ 

(ii)  ِلِكيٍس َمن ُْقوبٍ َواآلِخُذ ُأْجَرًة يَْأُخُذ ُأْجَرًة ،يف ماذا تسبب يهوه هلؤالء الناس يف أن يفقدوا ماهلم؟" 6.1وفقا حلجي". 

b) 1.2-9 : اجملد للهيكل الثاين 

c)  10.2-19  : أناس مدنسني يتم تنقيتهم و مباركتهم 

d) 20.2-23 : رسالة إىل زربابل 

 لسفر حجيبيان موجز 

يح و " إن سفر حجي يذكرنا بأن شعب اهلل ينبغي أن يتم الكشف عن هويتهم كشعب حلضور اهلل ) دور اهليكل( ، و أخريا قد اكتمل جبيئ يسوع املس
 الروح"

 سفر زكريا : نظرة عامة (11

a)  )تشجيع إلعادة بناء اهليكل ) معاصر حلجي 

b) (10.12يوت و ينتصر )  امللك املستقبلي الذي سوف 

(i)  52-53تبط بإشعياء ير 

(ii)  صلب املسيح –كثريا ما يُقتبس ) إشعياء و زكريا( يف العهد اجلديد- 

 احملتوى (11

a)  1.1-6 : املقدمة 

b)   7.1-17 : عودة اهلل إىل أورشليم -الفرسان -1الرؤية 

c)  18.1-21 : أربعة قرون مت تدمريها -2الرؤية 

d)  1.2-13 : أورشليم ال ميكن قياسها ) العودة إىل اإلزدهار( -3الرؤية 

e)   1.3-10 : إعادة منصب رئيس الكهنة -4الرؤية 

f)  1.4-14 : الوقوف على املنارة و ضفرية الزيتون -5الرؤية 

g)  1.5-4 : درجا طائرا -6الرؤية 

h)  5.5-11 : امرأة يف السلة – 7الرؤية 

i)  1.6-15 : أربعة مركبات -8الرؤية 

j) 1.7-23.8 : ردا على سؤال عن الصيام 

k)   1.9-17.11 : ملك صهيون و املستقبل اجمليد لشعب اهلل 

l) 1.12-21.14 : التصارع و اإلنتصار األخري مللك اهلل 

 : االقتباس من سفر زكريا يف العهد اجلديد (12

a)    َراِكٌب َعَلى مِحَاٍر"َمِلُككِ ُهَوَذا ؟" 15.12يف يوحنا  9.9كيف استعمل يوحنا سفر زكريا ... 
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b)  َطَعُنوهُ َسيَ ْنظُُروَن ِإىَل الَِّذي ؟" 37.19يف يوحنا  0.121كيف استعمل يوحنا زكريا" 

ُد َأْضِرُب الرَّاِعَي ف َ ؟"27.14يف مرقس  7.13كيف استعمل مرقس زكريا     اخْلِرَاُف. "َتَتَبدَّ

 بيان موجز لسفر زكريا

ستعادة...يف نفس الوقت 
ُ
يتحدث عن املوت " إن سفر زكريا يرفع من قصة الكتاب املقدس حبيث يذكرنا بأن حضور اهلل بروحه هو يف قلب إسرائيل امل

 الفدائي للمسيح الذي سيأيت"

 

 مالخي : ( نظرة عامة13

a)  6 استجوابات إلسرائيل من طرف يهوه 

b) يهوه يتوقع من الناس أن حيفظوا العهد 

(i) الشعب يشكون ضد يهوه 

(ii) الشعب يدافع عن عصياهنم و عدم إخالصهم 

(iii) للمسيح( السفر هو إحالة إىل الالمباالة األخالقية  و الروحية )هتيئة املكان 

d الشكل العام لإلستجوابات ) 

(i) )يعلن يهوه قضية ) اخلطيئة 

(ii) ماذا تقصد؟ كيف يصّح هذا؟" : إجابة الشعب " 

(iii) إجابة يهوه لتأسيس وجهة نظره ) احلقيقة( عن القضية 

e)  العهد القدمي ينتهي ب : 

(i) )|أرسل رسولك قدامه" ) إيليا | يوحنا املعمدان| قدام و قبل املسيح |يسوع " 

(ii) إيليا يتم ذكرمها ) كانوا مع يسوع يف التجلي( موسى و 

 احملتوى (3

a) 1.1 : مقدمة 

b) 2.1-5 : حمبة يهوه -األوىل املنازعة 

c) 6.1-9.2 : تقدمي تضحيات غري مقبولة -الثانية املنازعة 

d)  10.2-16 : التزاوج و الطالق –املنازعة الثالثة 

e) 17.2-5.3 : إتعاب و إرهاق الرب بالكالم -املنازعة الرابعة 

f)  6.3-12  : الرجوع إىل يهوه –املنازعة اخلامسة 

g)   13.3-3.4 : التحدث بقسوة عن يهوه –املنازعة السادسة 

h)  )4.4-6 : الشريعة و األنبياء ) موسى و إيليا 

(i)  ِإيِليَّاهأَنََذا ُأْرِسُل ِإلَْيُكْم  " ، عن من يتحدث يهوه؟5.4يف مالخي "  النَِّبيَّ قَ ْبَل َمِجيِء يَ ْوِم الرَّبِّ

(ii  َوِإْن أََرْدمُتْ َأْن تَ ْقبَ ُلوا، َفهَذا  ، من كان إيليا؟ " 14.11وفقا ملىت)ُهَو ِإيِليَّا اْلُمْزِمُع أَْن يَْأيتَ. ) يوحنا املعمدان" 
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 اقتباس مالخي يف العهد اجلديد  (4

a)  اَمكَ  ؟" 27.7يف لوقا  1.3كيف استعمل يسوع مالخي حميال إىل يوحنا "  َها أَنَا أُْرِسُل أََماَم َوْجِهَك َمالَِكي الَِّذي يُ َهيُِّئ َطرِيَقَك ُقدَّ
 .املعمدان

b)  نفس الشئ الذي أعاله(10.11يف مىت  5.4مالخي ( 

 بيان موجز لسفر مالخي

اجلّد...يوم جديد سوف جييئ من أجلهم مع جميئ إيليا )  "إن سفر مالخي يذكر شعب اهلل أنه جيب عليهم أن يأخذوا عالقتهم العهدية معه مبحمل
 يوحنا املعمدان( الذي يسبق الرب ) يسوع املسيح("

 يوم الرب : 5الدرس 

 تعريف عام (1

a) مناسبة تدخل اهلل النهائي يف الشؤون اإلنسانية ملعاقبة اخلطيئة، و استعادة املؤمنني من شعبه و تأسيس حكمه على األمم 

b)  بالرجاء املسيحي و سيتم تتميمه بعودة يسوع املسيحهو ُمرتبط 

c) ه هذا التحقيق و التتميم املستقبلي هو ُمتوقع يف أعمال الدينونة التارخيية ، و على الرغم من أن زمنه غري معروف، فإنه سيتم التبشري ب
 و سيكون مرافقا بعالمات و اضطرابات عظيمة يف الطبيعة.

d)  إهلا رحيما و إهلا عادال معا، يقوم بتقدمي استحقاق الشعب؛ اخلالص للصاحلني و اإلدانة لآلْثنياعتقد العربانيون أن يهوه كان 

a) لعدة قرون كانوا ينظروان إىل عدالة اهلل أهنا مشروعة يف التاريخ 

b) عاقب يهوه أعداء إسرائيل يف زمن اإلحتالل 

c)  من خالل ترحيل العشر قبائل الشمالية ويف وقت الحق خالل حكم داود )  و أبناءه( فإن اهلل عاقب أيضا ارتداد شعبه اخلاص
 اإلثنتني. القبيلتني اجلنوبيتني

( خالل زمن األنبياء األواخر عندما جتاهل شعب اهلل املختار شريعته و مسامهتهم يف تفشي الظلم يف كنعان، هؤالء األنبياء قد  3
 املوت كما ميكنه أن جيلب النجاة. حّذروا من يوم الرب املستقبلي، الذي من شأنه أن جيلب الشؤم و

a) .يف كثري من األحيان كان األنبياء يشددون من جوانب الدينونة و احملاكمة 

b) .يوم الرب هو بالتايل مناسبة يتدخل يهوه حينها بنشاط ملعاقبة اخلطيئة اليت وثلت إىل ذروهتا 

(i)  ( ، أو عن طريق بعض الكوارث 5.13،حزقيال 13؛ إشعيا 5-6قد تأيت هاته العقوبة من خالل غزو ) عاموس
 (1-2الطبيعية، مثل غزو اجلراد ) يوئيل 

(ii) ( ، يف حني أولئك الذين ال يزالون أعداءا 28.2-32هناك مؤمنني ثائبني حقا و الذين قد خلصوا ) يوئيل  يف هذا اليوم
 للرب، سواء يهود أو وثنيني، فإنه سيتم معاقبتهم.

(iii) (2ة  ) إشعياء هناك أيضا آثار مادية على عامل الطبيع 

( ، 18.5( إن أبياء العهد القدمي قد استخدموا تعابري و مصطلحات مألوفة جلمهورهم، تعابري من خالهلا توقع اجلمهور النور و اخلالص ) عاموس  4
؛ 20.5؛ عاموس  14.3-15؛ 31 ؛1.2-11؛ 15.1؛ يوئيل  6.13,9؛10.2-22و لكن األنبياء قد رمسوه كيوم ظالم و دينونة ) إشعيا 

 ( 5.4؛ مالخي 14-7.1,18-8صفنيا 



62 
 

a) و إن لغة العهد القدمي عن يوم الرب هي بالتايل لغة حتذيرية للخطاة بني شعب اهلل من خطورة الثقة بالتقاليد الدينية دون اإللتزام باهلل 
 طريقه للحياة

b) 6.13,9ميكن أن ُتستهدف يف دينونة إسرائيل و حماكمها أو ميكن استعماهلا للوعد باخلالص من األعداء األشرار ) إشعيا  هي لغة 
 (15؛ عوبيديا 3.30؛ حزقيال 

يوم الرب هو بالتايل نقطة زمنية من خالهلا يعرض اهلل مبادرته السيادية للكشف عن سيطرته على التاريخ،على الزمن،على شعبه،و على كل   (5
 الشعوب.على الرغم من أن الرتكيز النبوي الرئيسي هو على الدينونة و احملاكمة، فإنه هناك نقطة راحة و تعزية.

a) (16.3-17علن أمل إسرائيل يف إهلهم) يوئيل إن يوئيل يهدد، لكنه مع ذلك ي 

b) ( 12-14 يشري زكريا بوضوح جيد إىل محاية اهلل و رعايته إلسرائيل ) زكريا 

 ( 18.3-21يوئيل  فإن يوم الرب املستقبلي سيكون زمن الرخاء و اإلزدهار،اإلستعادة،النعمة و الربكة إلسرائيل ) احملاكمة، بعد (6

ذوا تعابري العهد القدمي لإلشارة إىل انتصار املسيح النهائي و احملاكمة النهائية للخطاة. و بالقيام بذلك، فإهنم إن كتبة العهد اجلديد قد أخ  (7
 قد استعملوا تعابري متنوعة و خمتلفة.

a) " ِ( 6.1" ) فيلييب يَ ْوِم َيُسوَع اْلَمِسيح 

b) " ِ( 8.1") كورنثوس األوىل يَ ْوِم رَب َِّنا َيُسوَع اْلَمِسيح 

c) " ْ( 5.2" ) رومية َغَضبِ يَ ْوِم ال 

 إن الناس الذين يأخذون األسفار  كتدبري إهلي هم غالبا ما يسعون إىل تفسري كل مصطلح و تعبري من التعبريات بشكل خمتلف. (8

a)  إهنم يعتقدون أن( "يوم املسيح" هو يوم بركة كما هو يوم طرب ، يف حني أن يوم اهلل هو مصطلح شامل جلميع أحداث هناية الزمن(
 ( 12.3) بطرس الثانية 

b) يف هذا الرأي ، يوم الرب يشمل الضيقة العظيمة، احملاكمة اآلتية على األمم، و زمن النعمة و الربكة العاملية حتت حكم املسيح 

 العديد من تالميذ الكتاب املقدس الذين ال يتناولون وجهة نظر تدبريية إهلية يفسرون العديد من التعابري يف العهد اجلديد لإلشارة إىل  (9
 هناية الزمن عندما يعود املسيح للمحاكمة األخرية و تأسيس ملكوته األبدي : جدث رئيسي واحد

معينة، فإن يوم الرب يشري إىل الوعد بأن سيادة اهلل األبدية على مجيع اخللق و مجيع األمم  أيا كان التفسري الذي جيعله الشخص يف تفاصيل (11
 سيصبح يوما ما واضحا وضوح الشمس جلميع املخلوقات.

 أسئلة و مناقشة 6الدرس 


