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واألمثال والجامعة اسفار الملوك األول   
 ونشید األناشید 

 رحلة في سفر الملوك األول 

 
لكل األحداثألنة كان معاصرا أنة أرمیا النبي ... البعض افترض سین على من ھو كاتب ھذا السفرالدارلم یتفق +     

كان من السھل تجمیعھا  قال ان احداث السفر والبعض ...  لمملكة یھوذا وھى السبي البابلي   في ھذا السفرالنھائیة         

في ذلك الوقت  مثلما كان متبعتدوینھا   خالل سجالت الملوك التي اعتاد األنبیاء المعاصرین لھم  من        

   الھیكل وتأسیسواستقرار المملكة الملك سلیمان  لمجد وبدایة وھو الملك داود  بموت ملك عظیم یبدأ  سفر الملوك     + 

ثم یتطور الوضع إلى القضاء  في أغلب األوقات ان متصارعتن ا مملكتبأنقسامھا إلى ھذة المملكة وینتھي بفشل          

وثنیة. واألستعباد لشعوب خروجھم إلى السبي وعلیھم  الشامل والنھائي         

من ناحیة فشل االنسان  . ..وأمانة اللة فشل األنسان  وھما .. على موضوعین أساسیین  ھذا السفر یسلط الضوء    +  

للشعوب الشعب في الطقوس والعبادات الوثنیة غالبیة اسباط وانغماس  في اتخاذ القرارات  ات القادة سنرى حماق       

وتنتھى سلسلة  ومطاردة أنبیاء الرب وقتلھم إلى األنقسام وتمتد سلسلة الفشل ومصاھرة تلك الشعوب  المجاورة         

لمملكة اسرائیل والسبي البابلي لمملكة یھوذا   ري بالسبي اآلشوالفشل        

نھضات روحیة من بعمل  لھذا الشعب من األنھیار الخلقى ان یصلح فقد حاول اللة كثیرا +   من ناحیة أمانة اللة   

خصوصا من مملكة یھوذا  األتقیاء  ظھور بعض الملوك من خالل وأیضا یشع كبار مثل إیلیا أو النبیاء أ عدة خالل        

المنتشرة في البالد  وھدم مذابح األوثانإلرجاع الشعب لعبادة الرب قاموا بعدة إصالحات  أو یوشیا مثل حزقیا          

أقسام السفر : +     

بالزنا وراء آلھة أخرى سلیمان  وتنتھي بفشل أ بمجد المملكة  تبد قصة سلیمان            11اصحاح    -   1اصحاح         

اكثر ملوك اسرائیل شرا وتنتھي بقصة آخاب انقسام المملكة تبدأ ب                16اصحاح     - 12اصحاح          

تاریخ إیلیا النبي         22اصحاح     – 17اصحاح        

یتم .. وحتى یومنا ھذا .امام اللة وكل الشعب صلى صالة عمیقة  و  )23:8مل 1في (الھیكل سلیمان بتدشین قام +     

.  في صلوات تدشین الكنائس الجدیدة دام جزء كبیر من ھذة الصالة استخ       

          لمعنى ھذا األسم.  فعلیة ھى ترجمھ وحیاتة تصرفات أیلیا وقد كانت ھو " الرب ھو اللة"  یلیا أ  +   معنى اسم

وكیف ؟ ..   ماھي نشأتة األولى  ..من ھو ؟أما .. (جلعاد)  ماعدا أنة من منطقة ال نعرف أي شئ عن خلفیة أیلیا +       

ولكن   .. ال نعرف أي شئما ھي تعامالتة السابقة مع اللة ؟خبراتة الروحیة السابقة ؟ .. ما لما ھو فیة ؟ ..  صار         

) . (من حیث ال ندري تتدخل نعمة اللةیفشل االنسان .. عندما  ھي طریقة اللة   ھذة دائما        

من معلوماتنا القلیلة جدا عن خلفیة شخصیة أیلیا النبي .. إال أننا نعرف اآلن الكثیر من صفاتة الجمیلة وعلى الرغم +       

       وأولھا  "الطاعة الكاملة" لتعلیمات الرب فحیثما طلب منة الرب الذھاب إلى أي منطقة ذھب الیھا بدون مناقشة أو 

1 



        

 

      تردد   و  ثانیا  انة كان رجل صالة من الطراز األول.. ومھما  طلب في صلواتھ كانت السماء تستجیب لة وثالثا أنة  

كان شخصیة قویھ, جریئة وناریة الیھاب وجة أي انسان .        

األول كتابة لیس غرضة كاتب سفر الملوك الدنیوي ولكن  التاریخالعھد القدیم مع من تقاطع أحداث +   على الرغم    

اللة مبادرات اللةالملھم بروح فیسجل فیة الكاتب , عرض األحداث بمنظور الھوتي  بل  بمفھومة الحدیث التاریخ         

إسرائیل ومدى تجاوب  ورسائل األحداث غیر المباشرة األنبیاء المباشرة  عن طریق رسائل   حیال اسرائیل المتعددة        

وبالبشر. اللة بإسرائیل  تاریخ عالقة . إنة " تاریخ مقدس" المبادرات مع ھذة           

كل ھؤالء من وموقف األنبیاء والكھنة  سفر أیضا بل إسرائیل ویھوذا  سفر تاریخ ملوك سفر الملوك ھو لیس فقط     +   

إلى الطریق , سیصل العھد المذكورین في السفر الملوك واألنبیاء والكھنةمن الكم الھائل الرغم من . وعلى العھد         

, والنبي  الملك النموذجي  ذاتة شخصیة الذي سیحتوي في المنھكة لذاك  . ویتبقى ان تنتظر البشریة المسدود         

          ... شخص الرب یسوع المسیح وسیبنى ملكوت اللة معة سینجح العھد  . ذاك الذي والكاھن النموذجيالنموذجي        

 

 +   تأمالت  :  

جدف   قد  خططت ایزابیل زوجة آخاب الملك لقتل نابوت الیزرعیلي عن طریق استخدام ورقة الدین كذبا وقالت (     1   

على اللة والملك) على الرغم من انھا وثنیة ال تعرف اللة        

تغطیة على واستخدام الدین كورقة تین للاللجوء الى الدین ھى طریقة بعض المخادعین من الناس لخداع البسطاء         

أغراض خبیثة بعیدة عن الدین .. تماما مثلما اختفى آدم وحواء وراء ورق التین لتغطیة عریھما امام اللة . لألسف        

     .   قد شاع استخدام ورق التین ھذة األیام سواء في المسیحیة أو غیرھا للتستر على ما ال یجب ان یكون     

على مدار الزمن ھي قصة متكررة  وعدم أمانتة في حفظ تعھداتة في كسر وصایاة  واستمرارة امام اللة  فشل االنسان   2   

البعد عن  یصیر عندما و  (مصدر شبعة وارتوائة وقوتة)  .. عن اللةانفصال االنسان  ھي دائما لھا والنتیجة الحتمیة        

مالم تفتقدة نعمة اللة و تنقذة .. وھكذا  للرجوع یصعب علیة ان یجد القوة جزء في طبیعة االنسان  وعن وصایاة   اللة       

أحلك أوقاتھا في زمن الملك الشریر آخاب  رأینا نعمة اللة تعمل من خالل ایلیا النبي لتنجد شعب مملكة الشمال في        

وزوجتة ایزابیل .. مثلما رأینا سابقا في وقت انھیار الكھنوت في عھد عالى الكاھن وأبنیة فینحاس وحفني .. ظھرت        

نعمة اللة في ظھور صموئیل النبي لتصحیح مسار الكھنوت و الشعب .        

ھى ان تتحول تكون النتیجة للة  في تعامالتة مع اخبراتة السابقة وینسى بنفسة أوال أھتمامة   خادم اللة  عندما یضع    3  

رأى ذلك قام الكتاب " فلما , یقول ایلیا بالقتلعندما ھددت ایزابیل كمثل لھذا .. عف نقاط القوة فیة إلى نقاط ض       

      ومضى  ألجل نفسة  " وھكذا  تغیرت شجاعة ایلیا وقوتة  إلى خوف وھروب  ...  بالمثل رأینا ابراھیم رجل االیمان 

الذي تمیز بالمجاھرة في الكالم الرجل الشجاع  أیضا بطرس ..   من أجل سارة زوجتة في مصر(یخاف) العظیم       

ضعف في حیاتنا إلى نقاط نقاط القوة تحول نحترس من  .. لیتنا  جاریة ألنة (خاف) من ینكر سیدة        
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 رحلة في سفر نشید األناشید :
 

س قدس أقداواعتبرھا الیھود بل  -  باألجماع التي اعترف بھا الیھود  في الكتاب المقدس ھو أحد األسفار القانونیة    +  

للمسیحیة األولى في القرون واعترف بھا جمیع آباء الكنیسة   ونقلتھا كنیسة العھد الجدید منھم -  كلة  الكتاب المقدس       

وھذا ھو   ھو أعظمھم على األطالق یعتبر ھذا النشید ) 1005(كثرة األناشید التي كتبھا سلیمان  على الرغم من +     

حتى اللة قد تدخل كما لو كان أي سجالت لباقي أناشید سلیمان ال یوجد حالیا في الواقع  وسبب تسمیتة بھذا األسم,         

   ب المقدس.الكتالیظھر في وحي اللة في وحدة  یبقى إال ھذا النشید ال       

   الرائعة والتشبیھات بالتعبیرات المجازیة  ملیئ لك لذاو  بأسلوب شعري رفیع المستوى أدبیة لغویة مكتوب  +   السفر تحفة 

الجمال  رائعةبالغیة صورة  لترسم في النھایة واستخدمت فیھا أوصاف من الطبیعة والنباتات واألزھار والحیوانات        

متنوعة   حقائق روحیة عن  تعبر        

داود أبیة  وكانت وصایا روحانیاتة  في قمة  الوقت وكان في ذلك في بدایة حیاتة كملك كتب سلیمان ھذا السفر  +     

. وقد ترائي لھ اللة مرتینقویة مع اللة .. وعالقاتة الرب من كل قلبة  لیحفظ وصایا مازالت ترن في أذنیة األخیرة        

.. وقد اطلق علیھا النشید وأیوب  المزامیر , , الجامعة ,   مثالم .. األوھ ھو جزء من األسفار الشعریة ھذا السفر  +     

ألن ھذة ثانیا ..  سواء من اللة أو إلى اللة عمیقة جدا من مشاعر  تحویة لما  أوال : لسببین (قلب الكتاب) الیھود        

وھو عدد أسفار العھد القدیم  39فیصبح المجموع الكلي  كتاب   17كال منھا مجموعتان من الكتب تتوسط األسفار        

5                                                          أسفار موسى                                           

   12                    من یشوع الى أستیر)          األسفار التاریخیة (                                    

                 5                                   األسفار الشعریة                                      

     5                     الكبار                               األسفار النبویة                                     

       12                                                 األسفار النبویة الصغار                                    

الیوم (..    من األحتفال بعید الفصحأوة في الیوم الثامن  الیھود أن یقروقد اعتاد یسمى أیضا نشید الحب  نشید األنشاد     +  

بمثابة تسبحة    یكون ھذا النشید ھوف  ) أى األبدیة الزمن بعد أي  یأتى بعد ایام األسبوع  إلى ما دائما یشیرالثامن        

مقابل محبتة لنا شكرا وحمدا للمسیح فصحنا  إشارة إلى تسبیحنا في السماء       

لما سنة تجنبا قرائتة لمن ھم أقل من سن الثالثین وكان الیھود یمنعون أو الناجحین روحیا البالغین سفر أیضا +   ھو   

إلى المعانى  لمن یفسرة لة أو یرشدة دائما یحتاج لمن یقرأة ألول مرة .. فھذا السفر قد یحدث من إسائة للفھم         

ھو سفر البالغین روحیا سفر نشید األناشید  اوریجانوس  .. وقد قال عنة   العمیقة داخلةالروحیة        

ھي قصیدة (من الناحیة الحرفیة)  انھا قالوا وأغلب المفسرین .. والتقلید الیھودي  +   موضوع السفر ھو الحب والمحبة    

فیما بعد  وصارت لة زوجة ث) (شالومیوھى فقیرة  لفتاة راعیة غنم عن حبة العمیق كتبھا سلیمان لیعبر فیھا  شعریة        

ل ویتغزفقیرة جدا وراعیة أغنام  بفتاة یرضى أن یرتبط وغني جدا .. .. وحكیم جدا ..  أمام ملك عظیم جدافنحن ھنا        
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ھي أصدق(من الناحیة الرمزیة والروحیة)  وھذة بینھما بھا وترتبط ھى بة فى عالقة حب متبادل  في حبھا ویرتبط         

روسة النفس البشریة . تعبیر عن عالقة اللة بع        

و حبیبتة او العریس  وتتواجد دائما بین المحبوب و  اتفق علیھا البشر التي وقد اختار اللة مشاعر الحب العمیقة    +  

ونفھم ما یقصدة بذلكوحتى نستطیع ان نستوعب  لنفس البشریة عمق محبتة األلھیة لحتى یصف لنا عروسة          

"   ولحم من لحميھذة المرأة ھي عظم من عظامي    "لحواء   آدمكانت عندما قال كتبت في العالم أول قصیدة حب +   إن   

في أول سفر في الكتاب  فكان العرس السعید األول حواء أذني  أطربت ھذة الكلمات         

مثل عمق عالقتة ومحبتة لشعبة  عمق  ان یصف لنا  اللة من خالل الوحي سواء في العھد القدیم او الجدید عودنا وقد  +     

المثال : فعلى سبیل  بین عریس وعروسة المحبة المتبادلة          

   5:62"                اش إالھك بالعروس یفرح بك كفرح العریس  "       

  2:2أر            "  ورائي في البریة في ارض غیر مزروعة محبة خطبتك ذھابك  لك غیرة صباك " قد ذكرت       

   14:2ھو                 " و االطفھا   اتملقھا و أذھب بھا الي البریة لكن ھا نذا "       

في عھد وحلفت لك ودخلت معك ذیلي علیك وسترت عورتك  فبسطت واذا زمنك زمن الحب " فمررت بك ورأیتك          

8:16"                          حز   السید الرب فصرت ليیقول           

   2:11كو 2               عفیفة للمسیح "لرجل واحد القدم عذراء  غیرة اللة الني خطبتكم فأني أغار علیكم  "       

ة كعروس مزینة من عند اللة مھیأنازلة من السماء الجدیدة  اورشلیم یوحنا رأیت المدینة المقدسة وانا "          

29:3یو س "          یمن لة العروس فھو العر"                         2:21رؤ           لرجلھا "           

من خالل عبارات  النفس البشریة وبین اللة بین والخصوصیة الكامل  التكریس ان یصف حیاة ایضا اراد اللة   +     

   3:6الراعي بین السوسن "     نش لحبیبي وحبیبي لي أنا  "   بین عروس النشید وعریسھا  الحب المتبادلة        

   16:2الراعي بین السوسن "         نش " حبیبي لي وأنا لة                                                            

فھما صحیحا في یمكن فھمھا فكثیر من التعبیرات اللغویة   من التفسیر الرمزيبل البد ال یمكن فھم السفر حرفیا  +     

على سبیل المثال :  ما ترمز الیة        

      العریس  :  ھنا ھو سلیمان  ومعنى اسمة (سالم)   ویرمز الى المسیح      الشفتین  : الكالم              الرأس  :  األفكار

      العروس   : شولمیث (مؤنث سلیمان) وترمز الى الكنیسة أو النفس البشریھ      العینین  : البصیرة 

      اصدقاء العریس  : السمائین الذین  یفرحون بخاطئ  واحد یتوب    العذارى الجاھالت : اصحاب القلوب المنقسمة

      الحرس الطائف : ادوات في ید اللة أو خدام لتصحیح مسار النفس البشریة       الثدیین  : النضوج أو العطاء

      األخت الصغیرة  :  غیر المؤمنین أو االمم     العذارى  : العفة الروحیة  التي عكسھا الزنى الروحي                  

     الرجلین  : السلوك     الشعر : الخضوع     الیدین   : األعمال       األسنان  : البلوغ           الفخذین  : التمنطق              

ینطبق علیھم قول الكتاب لسفر النشید  أو الجسداني  فھمھم السطحيالكتاب المقدس أو المسیحیة بسبب نتقدون ی الذین +     

"  وضمیرھم ذھنھم أیضا  فلیس شئ طاھرا بل قد تنجس وأما للنجسین وغیر المؤمنین كل شئ طاھر للطاھرین "         

) 5:11تیطس    (                                                                                                                    
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 رحلة في سفر األمثال : 
 

مازال سلیمان یتمتع وكان في منتصف حیاتة وقد كتبة سلیمان في حیاتة الیومیة  سفر السلوك األنساني بحكمة ھو +     

المملكة . وامور أمورة الشخصیة ورزانة في تصریف مع اللة  بعالقة قویة        

ما یواجة كیفیة التعامل مع یرشد إلى وأیضا , ط في عدة نقالذلك من الصعب تلخیصة  یغطي كل نواحي الحیاة السفر  +     

یحصر الكثیر من  السفر ایضا .. والتصرف األمثل مع عینات بشریة مختلفة    من مشاكل وتحدیات یومیةاألنسان        

یمكن ان   وأقوال السفر.. ائھا السعي ألقتن الفضائل التي یجب الكثیر من  رأیضا كویذ التي یقع فیھا الكثیرین الخطایا        

سنة مضت .  3000مثلما كانت منذ حیاتنا الیومیة اآلن تتناسب مع        

سیاسیا و  التي وصلت فیھا إلى القمة في المراحل األولى للملكة . ق.م  960حوالي سنة كتب سلیمان ھذا السفر  +     

ویتبع وصایا بالمحبة للرب ملتھب وكان قلب سلیمان  في كل العالم  وذاع صیت سلیمان وروحیا  ثقافیا و اقتصادیا        

. اللة كما أوصاة داود أبیة        

وأیضا األمثال والعھود والتسابیح والصلوات والنبوات مثل الوصایا  للتواصل مع األنسان  استخدم طرق كثیرة اللة +     

وتحفظھا  تتوارثھا األجیالتحمل حكمة معینة وھي جمل قصیرة طریقة تواجدت في كل شعوب األرض  وھي        

لم  یسجل لنا روح القدس ولكن ال )32:4 مل 1مثل ( 3000وصلت إلى نطق بأمثال كثیرة  یسجل الوحي ان سلیمان  +     

ولكن الروح ال یسمح  سلیمان ومملكتة فقط كانت صالحة لوقت ربما ألن بقیة األمثال  إال أقل من ثلث ھذة األمثال        

مفید لكل الناس في كل العصور إال ماھو        

الحكمة والقداسة وھو تقدیم بفرض واحد ولكنھا وحي من روح اللة الحكیم  لسلیمان  خبرات األمثال لیست مجرد  +     

.. وھذا أیضا ماقالة   )  7:1" ( نش  مخافة الرب رأس المعرفة نقرأ " بدایة السفر    .. لذا فيسلوك األنسان  في        

.. فالروح الذي تكلم في  ) 28:28( ایوب والحیدان عن الشر ھو الفھم " ھى الحكمة ھوذا مخافة الرب "  أیوب         

سفر األمثال ھو نفسة الذي تكلم في سفر أیوب .        

للجیل الصغیر والشباب امثال ونصائح  ھى     10  -  1صحاح  اأقسام السفر : +      

ھى في غالبیتھا ارشادات للجمیع     20  -   10اصحاح                          

أو المرشدین دات للقادة نصائح وارشا    30  -   20اصحاح                          

یخص المرأة وحدھا          31اصحاح                            

 +   تأمالت  : الشئ المحزن أن سلیمان في نھایة أیامة فعل عكس ما قالة وكتبة (1ملو 11 )   ولم تحصنة حكمتة  

أي المملوئین من الحكمة المملوئین أعینن الكاروبیم مالك وھو من رتبة مثلما سقط ال.. تماما البشریة من السقوط          

   فالمحبة ال تسقط أبدا..   الملتھبین حباأي مالك من رتبة السارافیم لم نسمع عن سقوط .. ولكننا وصار شیطان      

أوال وأخیرایكون ألقتناء المحبة ھدفنا في الحیاة    .. لیت  تؤدي إلى الكبریاء ثم السقوطأما المعرفة المجردة فقد        

   ومحبة كالم اللة ووصایاة . محبة اللة ومحبة كل الناس       
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 رحلة في سفر الجامعة : 
 

ھي   وبحسب ترتیبھا الزمني.. ثالثة من ھذة األسفار كتبھا سلیمان    في الكتاب المقدسالشعریة الخمسة  أحد األسفار   +  

ثم سفر الجامعة . نشید األناشید ثم األمثال         

ایضا ھذا األسم وقد اطلق سلیمان في الحیاة خبرات سلیمان تجمیع خالصة نسبة إلى یسمى " الجامعة "   السفر ھذا  +     

سبعة مرات خالل السفر . على نفسة  " الجامعة "          

.. باطل أال وھي عن ھذة الحیاة )   ألیھا سلیمان ( أحكم انسان في عصرةبالنتیجة النھائیة التي توصل  السفر  یبدأ   +     

تكرار كلمتة ( باطل ) في  ظھرت وما فیة العالم   لسلیمان عن بطالنوھذة القناعة الشخصیھ الكل باطل ..  األباطیل        

مرة .  38في ھذا السفر        

تحت السماء أو تحت الشمس إلى كل ماھو فوق األرض أو  انحصرت حكمة سلیمان كما یتضح في ھذا السفر +   وقد   

واقتصاد الدولة وترتیب كل أمورھا المدنیة والطقوس الدینیة . المملكة وأمور شعبة  ح في إدارة فنج        

أنة في ذلك بل اتضح فلم تسعفة حكمتة العقلیة السماء أو األمور الروحیة بما ھو فوق  الشمس او فیما یتعلق  أما +     

كما في تصرفاتھ أمام اللة عن السیاق الروحي السلیم ظھرت في خروجة أي تمییز روحاني في حیاتة  كان الیمتلك        

من قبلة.  فعل أبوة داود        

في   وتصرف بكل بر و لیاقة في عیني نفسة كان (بارا جدا) الذى .. ھذا األنسان سابقا  في سفر أیوب  وكما درسنا  +     

یستطیع أن في كل حكمتة البشریة لم ھكذا كان سلیمان في الحیاة ..  لم یدرك مقاصد اللة ولكن مع ذلك كل أمورة         

بحكمة روحیة في عالقتة مع اللة . یسلك         

فیؤ عظمة حكمتة یمثل سلیمان  .. وسفر األمثالمحبتة وعالقتة مع اللة  في قمة یمثل سلیمان   إن كان سفر النشید  +     

   یمثل سلیمان في عمق توبتة .فإن سفر الجامعة       

إلي قسمین : +   یمكن تقسیم السفر   

على أن كل ما ھو تحت الشمس باطل أدلة             1  -  6اصحاح         القسم األول :        

كیفیة التعامل مع ھذا البطالن              7  -   21اصحاح          القسم الثاني :       

وھذا تقریبا . ق.م.   935أي حوالي سنة فترة ملكة على اسرائیل قرب نھایة  من المرجح ان سلیمان كتب ھذا السفر+     

   2:1جا الكل باطل "  " باطل األباطیل وھي  خالل فترات حیاتة  التي خرج بھا سلیمان من النتیجة النھائیة یتضح        

ى ب ل) (ة  في األصل العبري تكتب .وھذة الكلمة (باطل) مرة في ھذا السفر 40حوالي  كلمة باطل وقد تكررت        

فراغ   في اآلیة ستكون " فراغالحقیقي المقصود أن تتحقق من المعنى فإذا أردت .. او بخارمعناھا ( فراغ)                    

لكل ما یحدث تحت الشمس  معنى أعمق وھذا یعطیق   تحت الشمسالكل فراغ وال منفعة                

فیما ھو (تحت كانت رؤیتة تنحصر فقط .. فمن بعد ان سلیمان  نجد تغییر في فكر   األصحاح الحادي عشرأبتداء من +     

وروحیة و   إالھیة سماویةبطریقة في آخر اصحاحین یرى األمور  تراة وحكمتة تكاد ان تكون أرضیة  الشمس)        

تخرج إلي نطاق ما ھو فوق الشمس حكمتة        
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. ھذة الفئات في العھد القدیم كما ھو معروف ومسجل ثالث فئات من الناس القدیم توجد في حیاة الشعب العبراني    +  

تكاد تكون  تواجدت بصفة  وھذة الجماعات الثالث  الحكماء  , وجماعھ األنبیاء , وجماعة الثالث ھى جماعة الكھنھ        

كانت فئة وفي وقت السید المسیح . وبعد السبي بل وحتى أثناء السبي (دانیال)  في العھد القدیم قبل السبي مستمرة         

الذین تجادلوا كثیرا مع السید المسیح  أو النساخ یمثلھا الكتبة الحكماء         

وھكذا سمعنا كثیرا عامة من اللة لشعوب كثیرة  بل ھي نعمة لم یقتصر وجود الحكمة أو الحكماء في اسرائیل فقط +     

وغیرھم من األمم )  44بابل (إش أو )  13:1أس  أو حكمة فارس () 19) و (أش 41( تك مة المصریین  عن حك       

ب عن الحكمة الكتابیة كما ھي في الكتاوھي تختلف تماما  ھي حركة أدبیة وفكریة عالمیة  ھذة النماذج من الحكمة +     

ان كتب , ھذا یعني اللذین نجدھما في أسفار الشریعة وتوضیح للوعد والوصیة إعالن إالھي التي ھى المقدس       

الذي تحملة الوصیة ولكن بطریقة عملیھ تحمل نفس الحق الحكمة        

,فرأس الحكمة ھي یبدأ بخوف اللة فیقول إن طریق الحكمة إلى ھذة الحكمة الطریق الكتاب المقدس +   ویوضح لنا   

.   ینتج من العالقة الصحیحة مع اللة ھو موقف في القلب وخوف اللة  مخافة اللة         

 

 +   تأمالت  :        یقول سلیمان " األعوج الیمكن أن یقوم والنقص الیمكن أن  یجبر" .. (جا 1  : 15  )  . ھذا الكالم  ال 

) .. " المولود من الجسد جسد 3في ( یو لنقیدیموس  .. فكما قال السید المسیح  یختلف عن وجھة النظر المسیحیة         

إلى تقویم بل یحتاج إلى تغییر الیحتاج .. أي أن األعوج   مالم یولد من فوقسیظل خاطئ .. أي أن الخاطئ   ھو "        

. أما فشل ذریع  لكنھا فشلت جاھدة أن تقوم األعوج المتعددة تحاول كل فلسفات أو دیانات البشر ... أو طبیعة جدیدة        

العتیقة قد فھو خلیقة جدیدة األشیاء اذا ان كان أحد في المسیح "  ھو والدة جدیدة وخلقة جدیدة  فالعالج المسیح في        

وكل جبل وأكمة  كل وطاء یرتفع وكما قال أشعیاء " )   17:   5كو 2"  .. ( مضت ھوذا الكل قد صار جدیدا       

      ینخفض  ویصیر المعوج مستقیما  والعراقیب سھال  "  .. ( اش 40 : 4 )   

 

  ال تكمن في المعرفھظھرا أن سعاده األنسان  مبجمیع ملذاتة فكرة تأكید بطالن العالم  سفر الجامعة ركز كثیرا على      

أن كل  .. ویمكن ان نقول بل في اللة نفسة  وال مظاھر التدین الخارجي  ة  طلة أو القوة والسلطالبا  الغنى أو الكرامة أو        

)   13:  4" .. ( یو الماء یعطش أیضا  " من یشرب من ھذا ھو انعكاس لكلمات السید المسیح  السفر        

أو جسور للعبور لیس إال أدوات  ھو رائع جدا ولكنة في حد ذاتةأن كل ما صنعة اللة  یوضح ولكنة في نفس الوقت         

فیما وراء الزمن . ویتمتع بالحیاة الحقیقیة إلى خالق العالم نفسة  حتى ینطلق األنسان        

 

الذي یتعامل مع العالم   بل على السعي البشري المضلللیس حكما على الحیاة العامة شعار " باطل األباطیل "         

اللة , في السماء واألرض معا وشبعھا ھو إن معنى الحیاة  یرید ان یقول . سفر الجامعة كأنة غایة في ذاتة المخلوق        

.  معا الحیاة في العالم و الحیاة في اللة وفي نور وصایاة و إرشادة  و األنسان        
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یونیة  شھر   
 

 السبت الجمعة  الخمیس  األربعاء  الثالثاء األثنین  األحد 
  1 

 
1أخبار 2  

72مزمور   
1النشید   
2النشید   

2 
 

3النشید   
4النشید   
5النشید   
6النشید   

3 
 

7النشید   
8النشید   
1امثال   
2امثال   

4 
 

3امثال   
4امثال   
5امثال   
6امثال   

5 
 
 

7امثال   
8امثال   
9امثال   

6 
 
 

10امثال   
11امثال   
12امثال   

7 
 
13 امثال  

14امثال   
15امثال   
16امثال   

8 
 

17امثال   
18امثال   
19امثال   
20امثال   

9 
 

21امثال   
22امثال   
23امثال   
24امثال   

10 
 

5ملوك 1  
6ملوك 1  
2أخبار 2  
3أخبار 2  

11 
 

7ملوك 1  
4أخبار 2  
8ملوك 1  
5أخبار 2  

12 
 
 

6أخبار 2  
7أخبار 2  

136مزمور   

13 
 
 

134مزمور   
146مزمور   
147مزمور   

4 
 
 

148مزمور   
149مزمور   
150مزمور   

15 
 
 

9ملوك 1  
8أخبار 2  

25امثال   

16 
 
 

26امثال   
27امثال   
28امثال   

17 
 
 

29امثال   
30امثال   
31امثال   

18 
 

1الجامعة   
2الجامعة   
3الجامعة   
4الجامعة   

19 
 

5الجامعة   
6الجامعة   
7الجامعة   
8الجامعة   

20 
 

9الجامعة   
10الجامعة   
11الجامعة   
12الجامعة   

21 
 
 

10ملوك 1  
11ملوك 1  
9أخبار 2  

22 
 
 

12ملوك 1  
13ملوك 1  
14ملوك 1  

23 
 
 

10أخبار 2  
11أخبار 2  
12أخبار 2  

24 
 
 

15ملوك 1  
13أخبار 2  
14أخبار 2  

25 
 
 
 

15أخبار 2  
16أخبار 2  

26 
 
 

16ملوك 1  
17أخبار 2  
17ملوك 1  

27 
 
 
 

18ملوك 1  
19ملوك 1  

28 
 
 

20ملوك 1  
21ملوك 1  
22ملوك 1  

29 
 
 

18أخبار 2  
19أخبار 2  
20أخبار 2  

30 
 
 

21خبار أ2  
22أخبار 2  
23أخبار 2  
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 اختبر معلوماتك 
؟  الھیكل كان قلب داود حسب قلب الرب . فلماذا لم یسمح لة اللة ببناء +    

كمل سلیمان بناء الھیكل ؟ في كم سنة أ+    

لزیارة سلیمان الملك ؟ اسباب السفر الطویل لملكة سبأ ما ھى +    

ومن ھى أمة ؟   كم عدد زوجات سلیمان ؟+    

عن ھیكل سلیمان ؟ كیف اختلفت خیمة األجتماع  +    

كم سنة أتم سلیمان بناء بیتة ؟ في +    

لم یمزق اللة مملكتة في أیامة ؟ لیمان . لماذا من خطایا س بالرغم+     

لسلیمان ؟ ترائي اللة في حلم كم مرة +    

فماذا كانت حماقة كال منھما ؟ ال من رحبعام و یربعام بالحماقة. تمیز ك+     

الذي سب داود ؟ ابن جیرا  كیف مات شمعي +    

تة ؟ تنبأ بانقسام مملكومن ھو النبي الذي    ؟مملكة سلیمان  كم سنة دامت +    

؟  بأسد ... لماذاقتلة الرب بسبب وثنیتة   عام بالنبي الذي انتھر یر +    

وكم سنة استمر في الحكم ؟   ة المنشقة تحت قیادة یربعام ؟ ما ھي عاصمة المملك+    

بأمر ایلیا ؟   وكم سنة توقف المطر  إیلیا ؟عدد أنبیاء البعل والسوارى في زمن كم كان +    

التي طلبھا سلیمان من اللة ؟ ما ھي مواصفات الحكمة +    

لجأ ألیة ایلیل ھربا من وجة إیزابیل ؟ ما اسم الجبل الذي +    

من ذریة سلیمان یفعل الصالح أمام اللة ؟ من ھو أول ملك +    

ودان ؟ عجلین من ذھب في بیت إیل لماذا وضع یربعام +    

روحي ؟ أن عبادة األوثان ھو زنا لماذا قال الوحي   +  

في الكتاب المقدس ؟ الحكمة الحكمة كم عدد اسفار +    

؟  الملك الذي تنبأ عن فناء بیت یربعام من ھو النبي +    

كم مثل كتب سلیمان ؟ +    

المقدس ؟  األسفار الشعریة في الكتاب كم عدد +    

كما تفھم من سلیمان نفسة ؟ سفر األمثال ما ھو الغرض من كتابة +    

بعد كتابة سفر الحكمة ؟ التي خرج بھا سلیمان  +  ما ھي النتیجة النھائیة   

في ........ أذكر خالقك                  ........خیر من أن  أن ال تنذر   ھذة اآلیات : +  أكمل    

كثرة الغم والذي ....... كثرة الحكمة ألن في            .......   وجة المیاةخبزك على   أرم                            

)   فتشدد وكن رجالذاھب في طریق األرض كلھا ( انا : من قال ولمن قیلت  +    

   كثیرة علیك ) المسافة قم وكل ألن  (   وأبصرت عیناي ) األخبار حتى جئت  أصدق لم   (                           

   )كالما حسنا یكونون لك عبیداواحببتھم وكلمتھم وخدمتھم  عبدا لھذا الشعب إن صرت الیوم (                            
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 مسابقة شھر  یونیة 
 

قرر سلیمان ان یقتلة ؟ فلماذا . بیشج الشونمیة أبیة  لیزوجة سریة أخیة تتوسط لدى سلیمان من أمة أن طلب أدونیا      1  

)  9:  2ملو 1وبین تغییر موقفة في (  )  23:  19صم 2في (  من شمعي ابن جیرا داود موقف تفسر   كیف     2  

 

شخصیات . لسلیمان ؟ .. أذكر ثالث كعصا تأدیب  الشخصیات التي استخدمھا اللة ماھي    3  

ماذا كان مصیرھا ؟ من األواني الذھبیة.  الكثیر وأضاف علیھا سلیمان الذھب جمعھا داود للھیكل  من  ھائلة كمیات    4  

 

أم ولي العھد ؟ . فما ھي جنسیة من جنسیات مختلفة  من مئات الزوجات وج سلیمان  تز    5  

. فكیف دم آخاب في نفس الحقلأن تلحس الكالب  ) 21ملو 1في ( كان قضاء الرب بسبب موت نابوت الیزرعیلي    6  

) ؟  22ملو 1حسب ما ھو مكتوب في (  أقصى الشمال في راموت جلعاد في الحقل بل في عدم موت آخاب   تفسر       

 

توضیح األجابة بالشواھد الكتابیة ؟ .. أشرح كیف مع )  16 –  20:  17الوصیة المكتوبة في (تث كسر سلیمان    7  

 

رأیك بشواھد من العھد الجدید ) ؟ أید  5 – 6:   9في ( جا مع ما كتب سلیمان ھل تتفق أوال تتفق   8   

  .  

إلي ) ع یدي جوصلى من أجلي فتر وجة الرب إالھك ( تضرع إلى  : من قال ولمن قیلت     9   

..) ب لیس لھؤالء اصحافقال الرب الجبال كخراف ال راعي لھا اسرائیل مشتتین على رأیت كل (                                

في ھذا الموضع )وال أشرب ماء معك والآكل خبزا نصف بیتك ال أدخل لو أعطیتني (                               

   )  ارأیتم من تحبة نفسي(                             

   

:  اكمل اآلتي من سفر األمثال    01  

...... الذي یحبة الرب الن                                 ...... بكل قلبك و توكل على الرب            

. .....فوق كل تحفظ أحفظ                                ..... یحبونني والذین الذین انا أحب          

طرحت كثیرین جرحى ..... النھا تأدیب أبیك ........                                  اسمع یا أبني           

ال تنسى شریعتى بل ...... یا أبني ایھا الكسالن .....                                إلى النملة اذھب          

ینجح و ....... ال  من یكتم خطایاة      .......                                  امرأة فاضلة من یجدھا          
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 االجابة  األسم :  تلیفون : 
   11/07حتى من فضلك ضع ورقة األجابة في الصندوق الخاص بھا بمكتبة الكنیسھ 
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