
 اسفار القضاة وراعوث وصموئیل األول  
 رحلة في سفر القضاه  : 

 
   وھو آخر القضاة المذكورین في ھذا السفرشمشون یشوع حتى موت بدایة من موت  سنة 350امتدت لمدة تجاوزت أحداث ھذا السفر +  

مرات كثیرة الي ارتدوا النھم  في تاریخ شعب اسرائیلكانت سوداء ھذة الفترة الزمنیة .. الثالث عشر قبل المیالدھذا في القرن   وكان      

عبادة األوثان       

علیھمبتسلط الشعوب الوثنیة فیعاقبھم اللة الي الوثنیة  لشعب الیھوديالمتكررلاألرتداد ھي  یدور حولھا السفر كلة التي الفكرة الرئیسیة +    

استمر وھكذا یرتدوا مرة أخرى للوثنیة ولكنھم لألسف ویستریحون عدة سنوات فیرسل لھم من ینقذھم فیصرخون إلي الرب إذاللھم و      

.. ) یعملون الشر فى عیني الرببنوا اسرائیل ( وعاد  السفر ھىحولھا التي یدور حتى أن اآلیة المحوریة  الحال أربعة قرون      

كأول ملكشاول  بإقامة بعد موت یشوع وینتھي تبدأ أحداثة  األسفار في سلسلة الكتب التاریخیة في الكتاب المقدسھو ثاني سفر القضاة +    

في تاریخ شعب اسرائیل       

یتحول نظام الحكم إلى  قبل ان لحكم اللة ( ثیؤقراطیة )تحت القیادة المباشرة شعب الیھود التى كان فیھا ھو آخر األسفار ھذا السفر أیضا +    

في سفر صموئیل . الملكیة       

ولكن  لقب یخص اللة وحدة فھذا  (القاضى)في كل السفر لھا لقب فال توجد شخصیة واحدة بالقضاة .. غم من تسمیة ھذا السفر على الر+    

والقضاء لشعبةعلى قیادة وتخلیص لمن یجدة قادرا    اللة یسمح بة      

وعندما تنمو العائلة   وكاھنھا ورئیسا لھا كان رب العائلة ھو قاضي العائلة بل للقضاء ھناك نظام لم یكن  موسىأیام ابراھیم إلي منذ +    

عموسى قاضیا لجمی.. وقد كان  رب العائلة حلھاحل المشاكل التى الیستطیع یرجعون الیة في رئیسا یصبح لھا عشیرة أو قبیلة وتصیر       

سبعون شیخا آخرینبعد ذلك ساعدة  في البریة ثم اسباط اسرائیل      

وكانت مھمھ مثل (یفتاح الجلعادي) واحیانا كان الشعب یختارةوكان القاضى یختارة اللة  المنقذ أو المخلص+  القاضى كلمة معناھا العبري    

والحكم فیھاوالنظر في الدعاوي القضائیة وقیادة الجیش  الى الفضیلة والدفاع عن البالدالقاضى ھي قیادة الشعب       

وكل منالتي خرج منھا الكثیر من األنبیاء أسس مدرسة األنبیاء وھو من  في ھذا السفروھو آخر القضاة  ھو صموئیل النبىكاتب السفر +    

. طوال العھد القدیموقد استمرت ھذة المدرسة   إلى الناساعد في نقل فكر اللة س      

وآخر (كبار) نبیاءھناك تقسیم الفي اسفار األنبیاء ومثلما  صموئیل األولفي سفر  2وفي سفر القضاة   12قاضى منھم  14اة القضعدد +    

المكتوبة عنھمكم األحداث ھناك قضاة كبار وصغار علي حسب  النبیاء صغار ھكذا الحال في سفر القضاة      

في أیام عالي حدث  مثلما أسباط اسرائیلجمیع كانت تشمل واحد أو اثنین ولكن أحیانا فى العادة فى منطقة سبط ذ القاضى كانت +  دائرة نفو  

ة .في مناطق أو اسباط مختلففي نفس الوقت اكثر من قاضى وأحیانا كان یتواجد ..   صموئیل النبيأو الكاھن       

 

ب الشعو بأوثانوااللتصاق بسبب تركھم للرب جمیع اسباط الیھود كیف تدھور حال یحكي         1&  2    اصحاح    تقسیم السفر : +    

   الشعوب الوثنیةلتحریر الیھود من سیطرة خاضھا القضاة  التىختلفة مالحروب ال       3 – 16 ح اصحا                        

علي مستوى األفراد الخلقياألدبي وواألنحالل التدھور یصف حالة       17 _ 21 اصحاح                           

1 



أیضا  .. ویخلص حتى بضعفات وجھاالت أوالدةان اللة یستطیع ان لیبین   في جمیع القضاةالكثیر من نقاط الضعف إظھار د الوحي تعم  +  

الواحد الكامل القدوس . ھى إلى  وفسدوا وكانت الحاجة أن الجمیع ذاغوا لكي یؤكد       

فظھرت واتبعوا وصایاة أو إذا خالفوھا ساروا في طریق الرب من الرب للشعب إذا بالبركات واللعنات  قائمة التثنیة كانت ھناك في سفر +    

ھو سفر كان سفر یشوع ,فإن  بسبب ترك الشعب وصایا اللةفظھرت بوادر اللعنات في سفر یشوع ,أما ھنا في سفر القضاة البركات       

اختفت  في سفر یشوع تمیز وضع الیھود الوحدة التي كانت . امام األعداءفسفر القضاة ھو سفر ارتباك الشعب امتالك الشعب لالرض       

. المجاورة وعباداتھم الوثنیةمتعددة من ثقافات الشعوب والجمیع تحت ضغوط في سفر القضاة وصاروا متفرقین تماما       

أوقوة آشور ولم تكن  وقوة الحثیین في الشماللقوة مصر في الجنوب بسبب الضعف النسبي وتھدیدات خارجیة عدم وجود ضغوط ورغم +     

قويوتیار الخطیة  أي ضغوط خارجیھكانت أكبر بكثیر من من الشعوب الوثنیھ الضغوط الداخلیھ قد اكتملت بعد. إال أن  بابل في الشرق        

.  التى یرفضھا الرببكل عاداتھم وطقوسھم وتأثروا ھذة الشعوب الوثنیة تزاوج الیھود مع خصوصا بعد ما  جدا       

وبعض إرضائھا فالبد من لھا عالقة بوفرة المحاصیلبعض االوثان شعوب االرض ان اخذھا الیھود من الوثنیة التى الثقافات ضمن ھذة +     

من أوالدكقدمت ذبائح بشریة عنك إال إذا الیمكن ان ترضى وبعض األوثان  األمطارتتحكم في میاة األوثان        

واللة یستجیب  فكانوا یصرخون  من الشعوب المجاورهأحیانا بإذاللھم بالرغم من سماح اللة  ھذا الوضع المؤسف لم یستفیق الیھود من  +    

آشور وبابلأمام جیوش ھو إنكسارة فكان عالج ھذا الشعب وھكذا ..  مرة أخرىثم یتكرر الوضع  یرسل لھم مخلص (احد القضاة)و       

   وسطھم حتى نھایة العھد القدیمعبادات وثنیة إلى  أي ذكر أو إشارة  النجد ھناك  وبعد رجوعھ من السبيلذا سنة  70 وخروجة للسبي     

ھو الدخیل ولیس وصار شعب الیھود حتى طردتھم األصنام طرد األصنام ولكنھم عاشوا معھا كما أوصاھم اللة كان المفروض لقد          

األرض بواسطھ تابعي األصنام بسبى شعب اللة إلى خارجتحقق حرفیا  وھذا مااألصنام        

قوةالخوف من منھا مثال  عدة اسباب ھناك..  عدة مرات ؟الوثنیین حسب ما طلب منھم اللة شعب االرض لم یطرد الیھود ولكن لماذا +    

فيكان یطمع والبعض اآلخر  ) 1:19قض  (لشعوب الوادي الحدیدیة ذامن المركبات مثلما خاف سبط  یاھوشعوب االرض العسكریة       

كیفیة في  ھذة الشعوب الوثنیة إلى خبرة كان في حاجة والبعض األخر  في االرض متلك الشعوب وتركھعلى ) 1:33( فرض الجزیة       

. وحتى قبل اللجوء إلى مصرطیلة حیاتھم في مصر یكونوا اكثر من رعاة اغنام لم  الن الیھود زراعة االرض      

 

 +  تأمالت :  كان شمشون نذیرا للرب فتشابھ بذلك مع النبى صموئیل ومع یوحنا المعمدان ووجب علیھ أال یشرب الخمر والمسكر وأالیلمس 

االمكانیات من ھذة لم یستفید ولكن لألسف  بإمكانیات مذھلةزودتھ السماء وفي المقابل   أسةروأال یقص شعر الحیوانات واألموات جثث      

م التزافكسر  وتالمس مع الجثة مد یدةجثھ أسد وفي جوفھا عسل فعندما رأى . شمشون التزامات النذیركسر ھو سببوال لینتج ثمر أفضل       

ةالتضمن النتیجوحدھا األمكانیات , ھكذا نحن الغباء الروحيشعره على طبق قدم وفي النھایة بالخمر الممتلئةیعد الوالئم صار .والنزیر      

التي أمر بھاوالطرق  دون تجاوز وصایاةمن كل القلب  اللة   ونخدم حتى تظھر فینا قوة اللة من األلتزام بمعاییر القداسةوالبد  الصحیحة      

 

  6قض )سالبأقال لة الرب معك ( یا جبار ظھر لھ المالك فعندما وإمكانیاتة وحقارة عشیرتة من شعور جدعون بصغر النفس على الرغم +  

بما مر على الرغم بطرس (الصخرة) دعا وھكذا   أن یوصلنا ألیةنستطیع بنعمتة  بل على مااألن لیس بما نحن علیة یدعونا ھكذا اللة       

كنفسك وحالفال تنظر إلى عظیم ھذا یعطینا رجاء .. عدة مرات  إنكار سیدةوصلت حتى إلى وسلبیات كثیرة في حیاتة من ضعفات بة       

     كون أفضل جدا .یس غداأن  ولكن تمسك بالرجاء األن     
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    رحلھ في سفر راعوث  : 

 
الذي یقابل في عید الحصاد ھذا السفر شعب الیھود قرائة وقد أعتاد  صص االقصصیرة في األدب العبريقالراعوث من أروع یعتبر سفر   +  

في كنیستنا القبطیةعید حلول الروح القدس       

الوقت الزمني ألحداث سفرتقع في نفس كل أحداثة .. كما أن  وھو صموئیل النبيالكاتب واحد الن ة سفر القضار مع ھذا السف یتم دراسھ+    

القضاة .       

.  غیر إسرائیلیةیحمل اسم أمرأة الذي ھو الوحید في الكتاب المقدس ھذا السفر +    

  لیتغرب في ارض موآبیرحل مع زوجتة نعمى ان مما دفع الیمالك في ارض اسرائیل في زمن حدوث مجاعة وقعت  احداث السفر+  

.  غالبا كان ھذا في زمن جدعونو )  6(قضاة من سرد االحداث في ألستدالل على حدوث ھذة المجاعة ویمكن ا      

األحداث في بیت لحم الیھودیةوتنتھي  من البحر المیتوھي منطقھ في الشمال الشرقى الوثنیة  موآبراعوث في ارض بدأ احداث قصة ت+    

على مستوى األسرة بل وحتى  بعأسباط الشأو على مستوى األمم والشعوب لیس فقط على مستوى ھذا السفر یثبت مدى اھتمام اللة  +    

.   أیضا على الفرد الواحد سريیي على الشعوب . فما یسرالواحده والفرد الواحد       

 

 +  تأمالت : اللة كان لة خطة لراعوث صاحبة القلب الممتلئ محبة ووالء لتصبح إبنة لة وتحقق مشیئتة لتصبح من نسب المسیح ( متى 1)

.  أحداث أو اشخاصیعترض حیاتنا من ما من خالل جمیع  لكل واحد مناالرب لدیھ خطة كاملة بأن نفس وبنفس الكیفیة لنا ثقة       

( راعوث تعني  على نفس جمیلة.. نجد اللة یسلط الضوء . لشعب إسرائیلمدى األنحطاط الدیني واألخالقي نرى في سفر القضاه بینما +    

( بوعز  لتصیر عروس للمسیح زوجة الیمالك)(یرسل نعمى ویفتقدھا بنعمتة  عن شعب اللة (في ارض موآب)بعیده  جمیلة في العبریة)      

.  للسید المسیح بالجسدوتستحق ان تصیر جدة  أوالمجد) تعني أبو العز      

  

 +++ 

 رحلة في سفر صموئیل  األول  : 

 
من اللغھ العبریھ إلى عند ترجمة الكتاب المقدس ولكن  سفرا واحدا في النسخھ العبریة كانا في األصل األول والثاني  موئیلصاسفار   +  

واخبار األیاممع اسفار الملوك وھكذا كان الحال  جزئین صموئیل األول وصموئیل الثانيتم تقسیمھم إلى (الترجمھ السبعینیھ)  الیونانیھ       

ود الملك . شاول الملك, وداوھم ثالثة : صموئیل النبى, +  الشخصیات الرئیسیة في ھذا السفر   

كال من ناثان النبى وجاد استكمل وبعدھا )  ( موت صموئیل النبى 25صموئیل النبى من بدایھ السفر حتى اصحاح  كاتب السفر ھو +    

وكل صموئیل الثانى .صموئیل األول كتابھ بقیھ  النبى       

وھى فترة المیالد قبل 1000إلى  قبل المیالد  1110أو من   سنھ 110ھى موت شاول الملك من میالد صموئیل النبي  حتى المدة الزمنیة   +  

وسبي قبل المیالد 722سنة   إلى آشور(اسرائیل) شمالیھ المملكة الحتى تم سبي الذي استمر تحت الحكم الملكي دخول الشعب الیھودى       

قبل المیالد .  586إلى بابل سنة المملكھ الجنوبیة (یھوذا)       
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صموئیل النبىتاریخ                         1 –  8    اصحاح                          أقسام السفر        +  

تاریخ شاول الملك                       9 –  15   اصحاح                                                  

(الجزء األول) تاریخ داوود الملك                      16 –  31   حاحاص                                                  

 

بكلمات فقط اھتزت شفتیھا  عاقررأة ألممكسور قلب وصلوات قویة من غزیره  لدموع الطبیعیة والمتوقعة ھو النتیجة صموئیل النبى    +  

ةكل أیام مسكن الرب ویخدمةبطفل یقیم في وأوفت بنذرھا للرب نذرت ھذة المرأة التقیة  ..اللة سمع كل حرف منھا  نولكصلواتھا        

من اكثربل ویعتبر  صالةرجل   صارثم  في خیمة األجتماع الصلواتة بطقوس منذ طفولتالذي ارتبط ھذا الطفل النتیجة ھى فكانت        

أخطئ إلي الرب  فحاشا لي أن " وأما انا شعارة الذي ارتبط بأسمة وكان  ارتباطا بالصالةفي العھد القدیم الكتاب المقدس شخصیات        

.  ) 23:12صم 1(  "  من أجلكم فأكف عن الصالة        

أحد عالى الكاھن إذ كان أن فترة القضاة لم تنتھى بعد  .. وإفتتاحیة السفر ترینایعتبر تكملھ لسفري القضاة وراعوث صموئیل األول  سفر+    

وھو آخرھم . ھو أیضا قاضى إلسرائیل . كما أن صموئیل النبى ھؤالء القضاة       

ولكن لألسف عدم أمانتھم وضعت نھایة لھذا التدبیر .  قضاة بعدة أن یقیم أوالدة منظن صموئیل النبى +    

 

 +  تأمالت : بینما نشأ الكاھنان أبناء عالى الكاھن في جو دیني بحت لكنھما مع ذلك  كسرا تعالیم الشریعة والناموس وأفسدا الشعب وكانا 

   ... ومن ناحیة أخرىاحترام وتوقیر وصایا اللة یقود اآلخرین إلى أو سلوك خارجى یتمتعا بحیاة داخلیة مقدسة ولم لھم سبب عثرة      

مقدسا في  فیقدم ثمرا  أعماق روحانیة أسرتةمقدسة ویتالمس مع  في حیاة طفولةینشأ إلیمان والصالة أمرأة اأبن حنة نجد صموئیل        

  الناسمع وسلوكیاتة أمام اللة وفشخصیة األنسان  . .. أمام اللة واألمھات عظیمة جدا مسؤلیة األباء كم ھى ...  حیاتة وحیاة اآلخرین     

من طفولتة . من أسرتة على األخص في مراحل المبكرة جدا ما یتسلمة ویتأثر بة الطفل یحكمھا إلي حد كبیر جدا        

 

من خالل  عن الرب الكثیر عرفا في حقیقة األمر انھما ككاھنین .  ) 2:12صم  1(لم یعرفا الرب انھما   عالى الكاھنعن ابنى قیل  +    

كل  یترجم خدام اللة . إن لم في حیاتھما العملیھ وسلوكھما لكنھما لم یعرفاه والتعالیم المتعددة والمعرفھ النظریة المختلفة الطقوس        

من أة مقرو ناجیلأحتى یصیروا العمیقة للرب تشھد على محبتھم مع الجمیع من تعامالت أرض الواقع عن اللة إلى معرفتھم        

بسلوك روحي عمیق.ان تكون مصحوبة شرط مطلوبة ولكن ب المعرفة .فسرعان ما تفشل خدمتھم  الكل ومفتوحة أمام الجمیع       

   

فشل الشعب كما نرى كیف  . الكھنة فینحاس وحفنىالكاھن وأوالدة الى عتصرفات كیف فشل الكھنھ من خالل في ھذا السفر نرى +     

ھذة .  ملك صالح وھو داوود لیقود شعبةویدبر كل ھذا یبقى اللة أمینا   رغمو ملك آخر من الناس لیملك علیھموطلب برفضة للرب        

القول ولكن .. وتبعات ھذة األختیارات ثم نتحمل مسؤلیة  )كأفراد أو شعوب(قرارتنا ختیار إحریتنا في الیقید  .. إالھناھى روعة         

الني انا اللة   : " اذكروا االولیات منذ القدیمیعلن الوحي وكما  وضابط الكلوالزمن صانع التاریخ ألنة  لة وحدة والقرار النھائي       

لنضع ثقتنا الكاملة .   )46:9." (أش وافعل كل مسرتيئال رأیي یقوم مخبر منذ القدیم بما لم یفعل قاآخر األلة ولیس مثلى, ولیس        

للعبور للحیاة األبدیة .ألوالدة كل ما یلزمھم وسیدبر األن وفي المستقبل  تاعبنایعلم بكل احتیاجتنا واشتیاقتنا ومألنة فیة ورجائنا        
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بریل أ  
 

 السبت الجمعة  الخمیس  األربعاء  الثالثاء األثنین  األحد 
    1 

 
6قضاة   
7قضاة   

2 
 

8قضاة   
9قضاة   

3 
 

10قضاة   
11قضاة   
12قضاة   

4 
 

13قضاة   
14قضاة   
15قضاة   

5 
 

16قضاة   
17قضاة   
18قضاة   

6 
 

19قضاة   
20قضاة   
21قضاة   

7 
1راعوث   
2راعوث   
3راعوث   
4راعوث   

8 
 

1یل وئ صم1  
2صموئیل 1  
3صموئیل 1  

9 
 

4صموئیل 1  
5صموئیل 1  
6صموئیل 1  
7صموئیل 1  

 

10 
 

8وئیل صم1  
9صموئیل 1  
10ئیل وصم1  
11صموئیل 1  

11 
 

12صموئیل 1  
13صموئیل 1  
14صموئیل 1  
15صموئیل 1  

12 
 

16صموئیل 1  
17صموئیل 1  
18صموئیل 1  
19صموئیل 1  

13 
 

20صموئیل 1  
11مزمور   
59مزمور   

21صموئیل 1  

14 
 

22صموئیل 1  
23صموئیل 1  
24صموئیل 1  

7مزمور   

15 
 

27مزمور   
31مزمور   
34مزمور   
52مزمور   

16 
 

56مزمور   
120مزمور   
140مزمور   
141مزمور   

17 
 

142مزمور   
25صموئیل 1  
26صموئیل 1  
27صموئیل 1  

18 
 

17مزمور   
35مزمور   
54مزمور   
63 مزمور  

19 
 

28صموئیل 1  
29صموئیل 1  
30صموئیل 1  
31صموئیل 1  

20 
18مزمور   
121مزمور   
123مزمور   
124مزمور   
125مزمور   

21 
128مزمور   
129مزمور   
130مزمور   

1صموئیل 2  
2صموئیل 2  

22 
3صموئیل 2  
4صموئیل 2  

6مزمور   
8مزمور   
9مزمور   

23 
10مزمور   
14مزمور   
16مزمور   
19مزمور   
21مزمور   

24 
 

1اخبار 1  
2اخبار 1  

43مزمور   
44مزمور   

25 
 

45مزمور   
49مزمور   
84مزمور   
85مزمور   

26 
 

87مزمور   
3اخبار 1  
4اخبار 1  
5اخبار 1  

27 
 

73مزمور   
77مزمور   
78مزمور   

28 
 

6اخبار 1  
81مزمور   
88مزمور   
92مزمور   

29 
 

93مزمور   
7اخبار 1  
8اخبار 1  
9اخبار 1  

30 
 

10اخبار 1  
102مزمور   
103مزمور   
410مزمور   
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 اختبر معلوماتك 
 

جدعون ؟ من أي األسباط   +   

ابیمالك ابن جدعون ؟ لماذا رفض اللة    +   

ومن ھو آخرھم ؟ من ھو أول القضاة   +   

انجب عدد كبیر من األبناء ؟من ھو القاضى الذى   +   

اسرائیل ؟  التي كانت قاضیة لشعبمن ھي المرأة     +  

وسلمتة ألعدائة ؟ الذى خدعتة زانیة من ھو القاضى  +    

یاجبار البأس " ؟" الرب معك قاضى الذي حیاه المالك قائال من ھو ال  +   

؟  دعت نعمى أسمھا مرة لماذا  +    

من ھو أقوي القضاة ؟   +   

التي تنتمى ألیھا راعوث ؟ما أسم المنطقة   +   

في اسرائیل مع حماتھا نعمى ؟ ما أسم المدینھ التي رجعت الیھا  +    

في بالد موآب ؟ كم سنة أقامت نعمى  +    

كیف اكتسبت راعوث الصیت بأنھا " امرأة فاضلة " ؟   +   

في سفر راعوث ؟ ھي اسماء السیدات التي ذكرت  ما  +   

قضى عالى الكاھن في اسرائیل ؟ كم سنة   +   

معھم لمحاربة افلسطینیین ؟أخذ الیھود تابوت العھد لماذا  +    

؟ وداوود الملك ؟ شاول الملك  من أي االسباط  +    

ودفن صموئیل النبى ؟ أین مات  +    

على بییت عالى الكاھن ؟ التي تكلم بھا رجل اللة  ماھى اللعنات   +   

األول ؟ صموئیل من ھو كاتب سفر   +   

بین القضاة والملوك ؟سفر صموئیل ھو حلقة الوصل لماذا یعتبر   +   

الخطأ األول ؟ لشاول الملك . ماذا كان ھذا السفر عدة أخطاء ذكر   +   

قاضى" في اللغة العبریة ؟  ا معنى كلمة " م  +   

ما ھي الشخصیات الرئیسیة في سفر صموئیل األول ؟  +    

   راعوث بعد سفر القضاة مباشرة ؟لماذا وضع سفر   + 
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 مسابقة شھر أبریل 
 

ما ھو سبب تسمیة جدعون (یربعل) ؟     1  

في الكتاب المقدس ؟التي على أسماء سیدات ماھي األسفار     2  

مقبول منة ؟لكن لم یكن ھذا التصرف بالنذر .. فلماذا نذر للة نذرا ثم أوفى یفتاح الجلعادي     3  

اختالفات . ؟ اذكر ثالث  الفارق بین القاضى والملكما ھو     4  

إلى ماذا ترمز ؟ على المدیانیین ؟ واسلحة جدعون التي انتصر بھا ماھى     5  

في العھد الجدید ؟ الذین ذكرھم سفر العبرانیینمن ھم القضاة     6  

موآب .. فمن ھو موآب ؟ راعوث كانت من بالد     7  

الشاھد . . من ھما ؟ اذكر اسم أختین في العھد القدیم ذكر سفر راعوث     8  

ا ؟ اذكر الشاھد . شعب الرب فما صلة القرابة بینھملكنھم دخلوا في نساء أممیات و رحاب الزانیة  راعوث الموآبیة    9  

.  ھذا . اكتب آیات من سفر القضاة تدل على سرائیل ھناك مجاعة في ا ة كانتانذكر في بدایة سفرراعوث      10  

.  ایخابودموآب .. بیت لحم .. الیمالك .. :  نعمى .. ھذة الكلمات مامعنى    11  

وتمسكھا بنعمى ؟راعوث بسبب إیمانھا العظیمة التي نالتھا ما ھي المكافآت   12  

الذي على أساسة تزوج بوعز من راعوث ؟ طقس "بیت مخلوع النعل" اشرح في سطرین   13  

؟  وعدد أخوة داوود النبيخوة صموئیل النبي أكم عدد    14  

النبي ؟یم الذبیحة بدال من صموئیل خطأ تقدتكب مبررات شاول الثالثة لیرماھي   15  

؟عند الفلسطینیین أقام داوود وسكن كم من الزمان    16  

أخینوعم وأبیجال ؟ زوجات داوود تم سبي في أي مدینة   17  

نیین ؟في ارض الفلسطیوجود تابوت عھد الرب استمر كم من الزمان    18  

فانك تقتل غدا " إن كنت التنجو بنفسك ھذة اللیلة :  " من قال ولمن قیلت   19  

ھوذا األستماع أفضل من الذبیحة " "                                 

وانا جازیتك شرا " النك جازیتني خیرا أنت أبر مني "                                 

بالقلیل "عن ان یخلص بالكثیر أو " لیس للرب مانع                                 

الذي یقیم عند األمتعة " , نصیب ألنة كنصیب النازل للحرب"                                 

جواز تقدیم ذبائحبعدم في حین ان تعلیمات اللة المشددة وبنى مذبح في الرامة  محرقة في المصفاه ذبیحة قرب صموئیل النبي لماذا   20  

   خیمة األجتماع حیث یسكن اللة ؟مذابح خارج أو بناء      
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+ 
مسابقةإجابة ال األسم : تلیفون :   

     5/9/ 21   األحد .. آخر موعد   في الصندوق الخاص بذلك في المكتبةمن فضلك ضع ورقة األجابة 
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