بانوراما العهد القديم

الكتاااااااااااااااااااا ال قاااااااااااااااااااد :
قصـة حب بين هللا والبشرية
• هي قصة فريدة ي لؤها فرح كبير ناامم نان
الحااابم ك اااا ي لؤهاااا نلااام مريااار ناااامم نااان
الخيانة.
• خلق هللا اإلنسان لكي يحيا فاي راركة ااحاا
نباد معا م والقصاة باين انيناين هاي قصااة
بركة ونع ة بدنت منذ نصول البشرية.
• الادنوة اإلنسااانية اقااو نلاال هااذ الحقيقااة:
ُخلق اإلنساان للحاب  -هومادنو للعايم مان
نما راخا اخارم ولاي مان نما ااا –
غير نن نخفق العيم في حدو هذا الحب.

نهم مبدن ..
الكتا ال قد

قصة حب
...............

هدف خلقة اإلنسان الحب
...............

ورغم الخطيئةم التي هي خياناة
اإلنسااااان ل حبااااة هللام يظاااا هللا
مخلصاااا وفياااام ويحااااول اااانيا
إلااال اددياااد الااا ال حباااة رغااام
إخفاقات اإلنسان الكثيرة.
وهااذا السااعي ال تواصا يكشااف
لنااا ااااريخ الخااوي ويرويا لنااا
الكتا ال قد .
إ اًم نحن نما روايتين:
• األولل اتعلق بالبركة
• والثانية بالخطيئة
وكوه ااااا يتشااااابكان ويشااااكون
ااااااريخ الخااااوي ك ااااا يروياااا
الكتا ال قد .

واتاااااابن الكنيساااااة مسلسااااا الحاااااب باااااين هللا
والبشاارم ك ااا ور فااي الكتااا ال قااد م نلاال
نربعة فصول:
لاا
 (1اإلنسااان (آ ) ُخلااق للحااب ورفاا
الحب (التكوين .)11-1
 (2الشااعب العباار الااذ معلا هللا رااعبا لا م
مدنو لتدديد ل الحب .انها قصاة ندااح
وفش (التكوين  – 12موخي).
 (3يسوع ال سيح هو الصورة ال ثالياة لحاب
هللا (البشائر)
 (4الكنيساااةم راااعب هللا فاااي العهاااد الدديااادم
مدنوة للعيم في حب ال سايح .وقصاتها
ايضااا اتااراوح بااين النداااح والفش ا (نن ااال
الر

– الرؤيا).

مااا هااي الفصااول األربعااة لقصااة
الحب اإللهي؟
( )1اإلنسان

( )2الشعب العبر
( )3يسوع ال سيح

( )4الكنيسة

يتناااول العهااد القااديم الفصاالين األول والثاااني ماان قصااة هااذا الحاابم
ومنهم يتضح محبة هللا واعاموا نلل مستوى:
• نرخاي ُمحد ة
• رعب ُمعين
• العالم بأم ن
ويتم اقسيم العهد القديم إلل ( )9مراح ك ا انرى بعاد ا اتعرا
مفاايح العهد القديم.

مفاايح العهد القديم
هللا واإلنسان
المحبة

الحرية

العائلة

قصة الخالص

الخلق

السقوط

اإلنتظار

الموت والفساد
الخطية

الحزن

الموت

مفاايح العهد القديم
األنبياء
التوبة

الضعف

الموت

اإلختيار
اإليمان

الشروط

العهد

الشريعة
الحدود

الوعود

العقوبات

مفاايح العهد القديم
اإلنتظار
المخلص

الحرية

العبودية

التاريخ
آدم  -نوح

إبراهيم  -موسى

داود  -المسيح

ملخص تاريخ العهد القديم

المرحلة األولــــى «الخليقــــــة»

المرحلة الثانيــــة «اآلباء

البطاركة»

المرحلة الثالثــــة «موسى والخروج من

المرحلة الرابعـــة «يشوع

مصر»

والقضاة»

المرحلة الخامسة «صموئيل النبي وإحياء
المرحلة السادسة «المملكة

األمة»

ال ُمتحدة»

المرحلة السابعــة «انقسام المملكة إلى مملكتين والسبي»

المرحلة الثامنـــة «العودة من

السبي»

المرحلة التاسعــة «فترة ما بين

العهدين»

تاريخية

20

الملك سليمان

شعرية
نبوية

17

استير

 2أخ

 1أخ

راعوث

تثنية

الويين

السبي
البابلي

12

11

10

9

7

6

4

2

 2مل

 1مل

 2صم

 1صم

قضاة

يشوع

عدد

خروج

تكوين

 1050ق.م

1100
ق.م

1400
ق.م

 450ق.م

 500ق.م

نحميا

زربابل
استير
عزرا

دانيال

حزقيا
يوشيا

39

 970ق.م

سليمان
إيليا
إليشع

31

23

حزقيال

عوبديا

إشعياء

27

32

27

دانيال

يونان

إرميا

33

25

ميخا
34

جدعون
شمشون
راعوث
صموئيل

يشوع

أرض
الموعد

1500
ق.م

موسى

العبودية
الضربات
الفصح
الحرية
الوصايا

الخليقة
السقوط
الطوفان
األمم
العهد

28

ناحوم
35

29

حبقوق

يوئيل

36

30

عاموس

؟ 2000 -
ق.م

إبراهيم
إسحق
يعقوب
يوسف

مراثي
هوشع

صفنيا

صموئيل
شاول
داود

المملكة المتحدة

انقسام المملكة
26

(ليس زمن كتابته)
1

538 – 608
ق.م

إعادة بناء أورشليم

أيوب
وقت حياته

14

 850ق.م

مالخي

نشيد

مزامير
13

نحميا

زكريا

22

19

18

 5 – 1التوراة
(أسفار موسى الخمسة)
8

عزرا

38

جامعة

داود النبي

5

16

حجي

21

3

15

37

بانوراما العهد القديم
(الخط الزمني واألحداث والشخصيات)

أمثال

• هوشع وعاموس :للملكة الشمالية (إسرائيل)
• إشعياء ويوئيل وميخا وحبقوق وصفنيا :للمكلة الجنوبية (يهوذا)

ال رحلة األولل :الخليقـــــة

(من بدء الخليقة حتل نصر اآلباء )
ما قب  2086 – 5000ق.

( )1بداية الخليقة (ا )2 – 1
ت َواألَ ْر َ " (اا  .. )1 :1نول
• "فِي ا ْلبَ ْد ِء َخلَ َ
ق هللاُ ال َّ
س َ ا َوا ِ
آية في الكتا ال قد .
ق هللاُ" يقضي نلال نظرياة النشاوء
• قول مو ل النبي " َخلَ َ
الذااي التي انا نن هذا الكون قد نشأ من نفس .
• خلااق هللا هااذا الكااون العظاايم فااي ااتة نيااا م ونيااا الخليقااة
ليست نياما ً ر سية مدة ك منها  24انةم ب هي حقباات
زمنية قد ا تد آلنف نو مويين السنين:

اليو األول :إنطوق النور
اليو الثاني :الدلد (الغوف الدو )
اليو الثالث :اليابسة وإنبات األر
اليو الرابن :الش

والق ر والكواكب

اليو الخام  :الكائنات ال ائية والطيور
اليو السا

 :الحيوانات البرية يم اإلنسان

اليو السابن :ا تراح هللا من ن ل بصفت خالق

ما ا خلق هللا في:
اليو الثالث اليابسة وإنبات األر
.................................
والطيور
اليو الخام الكائنات ال ائية
...............................

آ وحواء
• إناااا اإلنسااااان (ااااااخ الخليقااااة) مياااا هللا
بالعقااا والحك اااة والنطاااق ألنااا " َنلَاااال
صو َر ِة هللاِ َخلَقَ ُ" (ا .)27 :1
ُ
اااان األَ ْر ِم
• خلااااق هللا نونً آ "اُ َرابًااااا ِم َ
س َ ةَ َحيَاة"(ا )7 :2
َونَفَ َخ فِي نَ ْنفِ ِ نَ َ
• ول اااا لااام يداااد آ ُمعيناااا ً لااا مااان نفااا
منس ِم نحضر ل حاواء ووعاعه ا الار
فااي منااة ناادن وننطاه ااا وصااية " َونَ َّمااا
ااد َرةُ َم ْع ِرفَااا ِة ا ْل َخ ْيااا ِر َوال َّ
َ
را َ
شااا ُر فَاااوَ اَأْ ُكااا ْ
ِم ْن َهام ألَنَّ َ يَ ْاو َ اَأْ ُكا ُ ِم ْن َهاا َم ْواًاا اَ ُ اوتُ "
(ا )17 :2

( )2السقوط (ا )3

نغااوت الحيااة اإلنسااان فكساار وصااية هللا
ومااد يااد ونكاا ماان الشاادرة فسااق فااي
العصيان وصار احت حكم ال وت:
• ال ااوت الدسااد  :حيااث باات نواماا
الفسا واإلنحول في .
• ال ااااوت األ بااااي :فقااااد كرامتاااا نمااااا
ال خلوقات األخرى.
• ال ااوت الروحااي :نصاابح منفص اوً ناان
الحياة من هللا.
• ال ااوت األبـااـد  :هااذا الحكاام بااال وت
إلل األبد.
وصااااار اإلنسااااان نيضااااا ً احاااات العقوبااااة
اإللهية ونصابحت حاواء اعااني مان اآلن
نند ون ة البنين وآ يتعب ويعرق ليأك
خباااار وطاااار هللا اإلنسااااان ليع اااا فااااي
األر .

صح ن خطأ؟

ال وت ....
نفسي

ن بي
مسد

ن خوي من


)
( .....
)
( .....
)
( .....
( ) .....

( )3وناااااد الخاااااوي
(ا )15 :3
فااااي و اااا وااااو السااااقوط
والعقوبااااة ننطاااال هللا ونااااداً
ُم يااااا اً ل،نساااااانم نن ياااااأاي
اوف يساحق
ال ُ خلِا الذ
رن الحيااااااةم وصاااااانن لاااااا
نق صة مان ملاد لي هاد هنا
لفكااارة الفاااداء والكفاااارة باااد
ال خلا.

( )4نبناء آ (ا )4

• نندب آ إبنان :قايين (الفوح) وهابي (راني األغنا )م
• قبِا هللا بيحااة هابيا الحيوانيااة ولاام يقبا بيحااة قااايينم فااـ
"قَا َ َنلَال َهابِيا َ نَ ِخيا ِ َوقَتَلَا ُ" (اا  )8 :4وكانات هاذ نول
مري ة قت في البشرية ورفض هللا نن يأاي من نسل .
• نا آ فأندب إبنا ً آخر نا "ريث" واختار هللا ليتدساد
من نسل .

( )5األمدا األوائ (ا )5
يعر

من فر التكوين األمدا األوائ :

لنا اإلصحاح الخام

آدم ( 930عام)
شيث ( 912عام)
أنوش ( 905عام)
قينان ( 910عام)
ملليئيل ( 895عام)
يارد ( 962عام)

أخنوخ

)سار مع هللا ولم يمت بعد)

متوشالح ( 969عام)

المك ( 777عام)
نوح ( 950عام)

من هو األطول ُن راً؟
متورالح ( 969نا )

( )6إنتشار الفسا (ا )6

• امتألت األر فسا اً وا وخ نون هللا (النس ال ُ قد
النساااء الغريبااات (نس ا الخطاااة) "فَ َح ا ِ َن ال ا َّر ن نَنَّ ا
ان فِي األَ ْر ِ" (ا )6 :6
س َ
اإل ْن َ
ِ

) من
ُ َن ِ ا َ

( )7فُل النداة (ا )7 – 6
• نا هللا نوح وطلب من نن يصنن فُلكا ً ( فينة) كبيرة ليأخذ
فيهااا ماان كاا ال خلوقااات ألناا ااوف يااأاي بطوفااان نلاال
األر فيهل الد ين.
• نطاااع نااوح هللا وصاانن الفل ا ماان خشااب مفاار (نااوع متااين)
وطو بالقار من الداخ ومن الخارخ لي نن اسر ال اء.
• نبعاااااا الفلااااا  :الطاااااول  300راع  /العااااار  50راع /
انرافاع  30راع.
• وكان ل با في مانب م لعل يُشاير إلال
مناااب السااايد ال سااايح ال طعاااون نلااال
الصليب ر خوصنا.

با الفُل ...
نمامي

مانبي
خلفي

اخ إلل الفل :
• نوح وزومت ونون الثوية وزومااهم ( 8ننف ) رم الحياة األبدية.
• و بعة نزواخ من الحيوانات الطاهرة
• وزوخ واحد من الحيوانات الغير طاهرة

خوي نوح ون را

اخ الفل رم لخوي اإلنسان اخ الكنيسة.

( )8الطوفان (ا )8 – 7
• نمطر هللا مياها ً نظي ة ل دة  40يوما ً حتل هل ك مان هاو
خااارخ الفل ا واعاو اات ال يااا حتاال غطاات رؤو الدبااال
وولت هكذا ل دة  150يوما ً يم بدنت ال يا اتناقا..

• وا تقر الفل نلل مب نرارط (يقن حاليا ً في ولة نرمينيا)
• نر نوح الغرا الذ لم يرمان إليا م
ياام نااا فأر ا الح امااة التااي رمعااتم
وفااااي ال اااارة الثانياااااة نااااا ت بغصااااان
ال يتااونم وفااي ال اارة الثالثااة لاام ارماان
لي مفاف األر من الطوفان.

إن يرم ك من:
ال ُغرا

الخطية
.......................

الح امة

الروح القد
......................

ال رة األولل العهد القديم
........................

ال رة الثانية العهد الدديد
......................
ال رة الثالثة األبدية
......................

( )9نهد مديد (ا )9 – 8
• خااارخ ناااوح ون ااارا وكااا ال خلوقاااات التاااي
كانت مع في الفل حسب نمر الار (اا )16 :8
وبنل مذبحا ً وقد نلي بائح ومحرقات للر
الذ انسم رائحة الرعا من األر .
• وننطاااااال هللا للبشاااااار ونااااااداً
م اااايوً بعااااد إهااااو األر
مرة نخرى ب يا الطوفان.
• نومة العهد :قاو قا ح فاي
السحا  ..الذ ياذكرنا ائ اا ً
بونو هللا الد يلة لنا.

بعاااد الطوفاااانم ااا ح هللا
ل،نسااااااااااااان بالطعااااااااااااا
الحيااااواني حيااااث نااااا
نمااادا نا ل ئاااات السااانوات
نلاال الطعااا النبااااي فق ا
 ..حتاال طعااا آ وحااواء
في الدنة كان نباايا ً ..
لااذل فالصااو هااو نااو ة
للحيااااة مااان هللا فاااي مناااة
ندن.

(ا )10

( )10رعو األر

من نبناء نوح  -ا وحا ويافث – اكونت األر

سام
• آسيا
(األراميين – األشوريين – العبرانيين ) .. -

مرة نخرى:

يافث

• أوروبا (اليونانيين –الماديين ).. -

• آسيا الصغرى

حام
• أفريقيا (مصر – الحبشة – كنعان ).. -

اختار هللا ا لكاي ياأاي مان
نون ُمتدسداً لفداء البشر:
أرفكشاد

• شبه الجزيرة العربية

شالح عابر فالج رعو سروج

ناحور تارح

إبراهيم
(أبو اليهود)

نك
إبراهيم من نس

ا
.......................

( )12برخ الكبرياء (ا )11
• حاااول ااكان مدينااة باب ا بناااء
برخ رن الس اء (اا )4 :11
مااان نمااا انحت ااااء اخااا هاااذا
الباارخ وهااذا ليا نلاال كبرياااء
قلب اإلنسان.
• بلب هللا نلسنتهم فلام يساتطيعوا
نن يفهااام نحااادهم اآلخااار ومااان
هنا افرقوا إلل مهات نديدةم
وماااااان هنااااااا وهاااااارت اللغااااااات
ال ختلفااااة التااااي يتحااااد بهااااا
البشر.

ال رحلة الثانية :اآلباء البطاركة
(من إبراهيم حتل الهدرة إلل مصر )
( 1871 – 2086ق) .

إبراهيم رم اإلي ان
(ا )25 – 12

( )1نوة إبراهيم

• يبحث هللا نان قلاب نماين ليع ا معا م
فيداد ُماارا فاي إباارا – الساااكن فااي
نور الكلااادانيين – يااادنو هللا قاااائوً:
شاااي َراِ َ
"ا ْ َها ْ
عااا َ َو ِمااانْ َن ِ
ااب ِمااانْ نَ ْر ِ
ت نَبِي َ إِلَل األَ ْر ِ الَّتِي نُ ِري َ .
َو ِمنْ بَ ْي ِ
ُ
ً
ً
"
ة
ي
ظ
ن
ة
م
َ
ِ
فَأ َ ْم َعلَ َ ن َّ
َ
(ا )2- 1 :12
• فخااارخ إبااارا واااار وطنااا األصااالي
(مدينة نور) التي كانات ات يا بالتقاد
والرخااااء إلااال نر ن يعااارف ننهاااا
ريء ..
• وفي طريق إلل كنعاان نقاا لفتارة فاي
منطقاة حااران – فاي را ال اوريا –
ومنهااا ااد ا منوب اا ً إلاال نر كنعااان
(فلسطين).

 - 2دعوة إبراهيم
(تك )3 – 1 :12

رحلة إبراهيم أبو اآلباء

 - 3الوصول إلى أرض الموعد
تك 5 :12

 - 1ترك أور

 - 4اإلرتحال إلى مصر

تك 31 :11

تك 20 - 10 :12

 - 5العودة إلى أرض الموعد
تك 1 :13

( )2إبرا في كنعان
• يتدول إبرا فاي األر حتال
يحد ماوع فينا ل إلال مصار
يم يعو مرة نخرى.

• ونناادما حااديت مغاعاابة بااين
رناااااة إباااارا ورناااااة لااااوطم
اادو
إنتا ل لااوط إلاال نر
الخضاااااراء وهناااااا اعااااار
للسبي بعاد حارو كادرلعومر
(ا  )14فينقذ إبرا ن .

• فااي طريااق العااو ة ماان الحاار م
يتقاب ا إباارا ماان ملكااي صااا ق
(مل البار) – ملا االيم – ن
مل السو الذ قاد لا بيحاة
(خبا وخ اار) وبهااذا كااان رما اً
للساايد ال ساايح وكهنوااا م وقااد
بااااار إباااارا م وننطااااا إباااارا
العشور.
• حين اا ااأخر احقياق الوناد بالنسا م اا وخ إبارا مان هااامر
ونندب منها (إ اني ) الذ صار نبا ً للعار م ولكنا لاي
هو إبن ال وند.

( )3نهد الختان
• نال إبرا كثياراً مان ال وانياد مان هللا (اا 2 :12م :13 / 3
 18 – 14وغيرها)م وغير الر ا ا إلال "إباراهيم" ن
"ن لد هور" و" ارا " إلل " ارة".
• و خ الر من إباراهيم ونسال فاي نهاد الختاان "ها َذا ُها َو
َن ْه ِد  ..يُ ْختَ ُن ِم ْن ُك ْم ُك ن َ َكر" (ا .)10 :17
• وك ا كاان الختاان بواباة الادخول إلال راعب
هللا فااي العهااد القااديمم كااذل فااين ال ع و يااة
هاااي باااا الااادخول إلااال اإلي اااان بال سااايح
سبَ ُ لَ ُ بِ ًرا" (ا )6 :15
"فَآ َم َن بِال َّر ُ فَ َح ِ

( )4إبراهيم يُضيف هللا من موئكت
ننااد بلوطااات م اارام يظهاار هللا إلبااراهيم ماان
موكين في صورة يو رماال غربااءم يادخ
هللا نناااد ويتكااام نلااال مائداااا ويأكااا مااان
طعام ا  ..ويؤكااد نلاال ونااد بالنس ا قااائوً:
اون
اان ا ْل َحيَااا ِة َويَ ُكا ُ
"إِنُااي نَ ْرما ُن إِلَ ْيا َ نَ ْح ا َو َز َما ِ
سا َرةَ ا ْم َرنَاِ َ ا ْبن" (ا .)10 :18
لِ َ
يتشفن إبراهيم في نه دو ولكن ن يدد
هللا نشرة نفو نمين ل في هذا ال كانم
فأر ااا هللا موكيااا وننقاااذ لاااوط ون ااارا
ونحرقا ال دينة.

نك :
إبن الوند (ال وند) إ حق
...............
ية
الختان يُقابل ال ع و
...............

إ حق رم السو (ا )27 – 21

( )1إبن موند

يحقق هللا وند إلبراهيم و ارةم ويأاي إ حق بعد طول إنتظارم
يختن إبراهيم في اليو الثامنم ويطر إ اني وهامر.

( )2انمتحان الصعب
• يااأاي هللا ويطلااب ماان إبااراهيم نن
يقاااااد إ اااااحق محرقاااااةم فيطيااااان
إبراهيم ويأخاذ ابنا ويربطا نلال
ال ذبح ويرفن السكينم وهنا يأاي
الصوت اإللهي" :نَ اَ ُ َّد يَا َد َ إِلَال
رااا ْيئًام ألَنُاااي
ا ْل ُغاااوَ ِ َونَ اَ ْف َعااا ْ بِااا ِ َ
اآلن َنلِ ْ اااتُ نَنَّااا َ َخاااائِف هللاَم فَلَااا ْم
َ
سااااا ِ ا ْبنَااااا َ َو ِحيااااا َد َ َننُااااااي"
اُ ْ ِ
(ا .)12 :22
• كان إ حق هنا رم اً قويا ً لل سيح
ال ااذبوح نلاال الصااليبم وطانت ا
إلبااااراهيم رماااا لطانااااة ال ساااايح
ألبي الس او .

( )3رم السو

اان
"فَتَ َعاااوَ َم ال َّر ُم ا ُ (إس ح ) َو َكا َ
صاااا َر
يَتَ َ ايَااا ُد فِاااي التَّ َعااااوُ ِم َحتَّااال َ
َن ِظي ً ا ِم ًدا" (ا )13 :26م هكذا
باااار هللا إ اااحق وننطاااا غنااال
كثياارم لااذل حسااد الفلسااطينيون
ور مااوا نبااار ال يااا التااي وريهااا
نن نبي إبراهيم.
ولكاان إ ااحق كااان مسااال اًم فعااا
وحفرهاااااا مااااارة نخااااارى ون نن
يدخ في خصومة معهم.

( )4إ حق يبار يعقو
• نااا إ ااحق ابن ا نيسااو نن يعااد نفس ا ونطع ت ا ليعطي ا بركااة
اإلبن األكبرم عت رفقة فأندت إبنها يعقو ليأخذ بركة نبي م
ونلبست ملو ال ان ون خلت إلل نبي .
سا َ ا ِء َو ِمانْ َ َ ِام
• فنال البركة مان نبيا "فَ ْليُ ْع ِطا َ هللاُ ِمانْ نَا َدى ال َّ
األَ ْر َِ .و َك ْث َرةَ ِح ْنطَة َو َخ ْ ر" (ا .)28 :27
• وهكذا إ احتقر نيسو بكوريت م عانت البركة نيضا ً من ولكن
خرخ ليطار نخي ويطلب قتل م فقان يعقو ليهر إلل خال .

يعقو رم اآلن
(ا  36 – 25م )50 - 46

( )1يعقو الهار
• في الطريق إلل خالا م يناا يعقاو فاي
منطقة بيات إيا م وهناا يارى حل اا ً نن
لم منصوبة نلل األر ورن ها فاي
الس ا اء وموئكت ا نلي ا والاار واقااف
نلياا وحدياا نن يباركاا ويحفظاا فااي
هروبا ويار مارة نخارى إلال نرعا :
بم
" َو َها نَنَا َم َع َم َونَ ْحفَظُا َ َح ْيثُ َ اا اَ ْاذ َه ُ
َونَ ُر ن َ إِلَل ه ِذ ِ األَ ْر ِم ألَنُي نَ نَ ْا ُر ُكا َ
َحتَّل نَ ْف َع َ َما َكلَّ ْ تُ َ بِ ِ" (ا )15 :28

( )2يعقو في خدمة نبان
•
•

•
•

•

هنا يت وخ يعقاو مان ليئاة وراحيا
ابنتي خالا فاي مقابا انوات الخدماة
نند نبيه ا في رني األغنا .
كانت ليئة مكروهة مان يعقاو م ولكان
هللا فااتح رح هااا فأندباات :رنوبااين –
را عون – نو – يهاو ا – يسااكر –
زبولون)
نما راحي ال حبوبة فكانت ناقراً.
اا وخ نيضاا ً يعقاو ماان بلهاة (ماريااة
راحياااا ) ونندباااات :ان – نفتااااالي)
ونيض اا ً زلفااة (ماريااة ليئااة) ونندباات:
ما – نرير.
ياااام نااااا الاااار ففااااتح رحاااام راحياااا
فأندبت :يو ف – بنيامين.

• وهؤنء األ باط اإلينل نشر الاذين نندباوا راعب إ ارائي م
ونال الر يسوع من نس يهو ا متدسداً ليفد البشر.

السيد ال سيح من نس يهو ا
...............
نندبت راحي يو ف و
رنوبين
ما
بنيامين

( )3نو ة يعقو إلل نبي
• بعد ا اا نحاو  20ناماا ً فاي خدماة نباان خالا م نخاذ يعقاو
زوماا ا ونون ويروا ا وقااا ليرماان إلاال إ ااحق نبي ا فااي
صا َ َنبَ ْرتُ ها َذا
نر كنعان وهو يتغنل بع هللا مع " :بِ َع َ
ُ
َ
"
ن
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م
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(ا )10 :32

• فااي طريااق العااو ةم يطااار نبااان خال ا
ويأاي إلي نخي نيسو ومع  400رم
 ..فخاااااف يعقااااو مااااداً وواااا يصاااالي
ويداهاااد طاااوال الليااا ووهااار لااا ماااو
الر وصارن حتل مطلان الفدار وكاان
يقااول ل ا " :نَ نُ ْطلِقُاا َ إِنْ لَاا ْم اُبَااا ِر ْكنِي"
(ا .)26 :32
• غياار الاار إ اا ماان "يعقااو " إلاال "إ اارائي " و نااا
يعقاااو ا ااام ال كاااان (فنيئيااا ) ألنااا رنى ومااا الااار فيااا
(ا .)30 :32
• يتقاب نيساو مان يعقاو ويتعانقاان معااًم يام يرمان يعقاو
إلل نبي بعد طول غيا .

يوسف رجل النجاح
(ا )50 – 37

( )1يو ف في بيت نبي
• ينال يو ف محبة نبيا يعقاو ويصاير اإلبان
ال حبو منا وموعان اهت اما م فيحضار لا
ق يص اا ً ملون اا ً م ااا يثياار حسااد إخوا ا نلي ا م
وخاصة حين ا يحكي يو ف لهم نحوم التي
كانت اُعلن لطان نليهم و دو هم ل .
• وفي ا هو اهب ليفتقدهمم قاا نليا إخواا ونلقاو فاي بئار
ماااف بعااد نن ن نااوا نن ا ق يص ا ال لااون ولطخااو بالااد
ليحتالوا نلل نبيهم نن وحشا ً ر يئا ً قد افتر .
• ياام نخرمااو وبااانو لقافلااة ماان اإل ا انيليين نازلااة إلاال
مصر.

( )2يو ف العفيف
• يذهب يو اف إلال مصار وهناا يُبااع كعباد ليخاد فاي بيات
فوطيفار – رئي الشرطة – ويعطيا الار الندااح فيصاير
بين يدي ادبير ك البيت.

• ولكااااان زوماااااة فوطيفاااااار رفعااااات
نينيها إليا ونرا ت نن افعا معا
الشاار ولكاان يو ااف رف ا بشاادة
شااا َّر
صااانَ ُن هااا َذا ال َّ
قاااائوًَ " :ك ْيا َ
ااف نَ ْ
ُ
َ
ْ
هللا
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؟"(ا .)9 :39
• فأمسكت ب م فتر يوب وهر يم
ماء يد فألقا في السدن.

( )3يو ف في السدن
• ننطا الر نع ة في نيني رئي بيت السدنم فوكل نلل
األ رىم ونندح الر ك نن ال في السدن.
• وننطااا الاار نيضااا ً موهبااة افسااير األحااو فقااا بتفسااير
نحو رئي السقاة ورئي الخبازين.

( )4الرم الثاني في ال لكة
يأاي يوما ً ويحلم فرناون حل اين (البقارات السا ان والنحاافم
والسااناب الس ا ينة وال لفوحااة) ولاام يدااد ماان يفساار نحوم ا م
فيتااذكرون يو ااف ُمفساار األحااو فيااأاي ويقااف نمااا فرنااون
ويفساار لااا األحاااو ( ااانين الشااابن  /ااانين الداااوع) ويعل ااا
بومو اخ ين الطعا في نيا الشبن من نم نيا الدوع.
ننااادما رنى فرناااون هاااذ الحك اااة مااان يو اااف
اختااار ليكااون مااادبراً لكاا نر مصاار ويقاااو
بهااذ ال ه ااة العظي ااة وهااي ااادبير الطعااا لك ا
ال صريين ونيضا ً الغرباء ويعطيا فرناون لقاب
"صفنات فعنيح" التي اعني "مخلا العالم".

( )5احقيق األحو

• يااأاي إلي ا نخوااا ويسااددوا بااين يدياا ويطلبااوا من ا ق حااا ً
ألون هم حيث نرفهم بنفس وغفر لهام خطياتهم وقاال لهام:
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(ا .)20 :50
• و ناهم نن يأاوا بأبيهم يعقو ليسكن مع في نر مصر.
• وبالفع يأاي يعقو وك نون ويسكنون في نر ما ان
في مصر ويقي ون لسنوات طويلة هنا .

نك :
يو ف هو اإلبن رقم 11
...............
العالم
معنل كل ة "صفنات فعنيح" ُمخلا
...............

ال رحلة الثالثة
مو ل والخروخ من مصر
( 1407 – 1447ق) .

( )1العبو ية ال رة (خر )1
خااف ال صااريون ماداً ماان اكاااير
بناااي إ ااارائي وإنضااا امهم إلااال
ننااادائهم فا اااتعبدوهم فاااي بنااااء
ال عابااد وال اادن ال صااريةم حيااث
كانوا يقومون بع الطين الوز
للبناء.
• ولكااان باااالرغم مااان ماااذلتهم بااااركهم الااار فكثاااروا ماااداًم
وصرخوا إلي نن ينقذهم من مرارة هذ العبو ية.

( )2القائد العظيم (خر )2
إنا العظاايم فااي األنبياااء "مو اال النبااي" القائااد ال اااهر الااذ
نر ل هللا ليخرخ رعب من مصر ويقو إلل نر آبائ .
ُولااااد مو اااال فااااي فتاااارة إعااااطها
مصر حيث طلب فرناون قتا كا
كاار للعباارانيينم فوعااعت نم ا فااي
ووععت في النهرم ومن هنا
نخذااااااا إبنااااااة فرنااااااون وا اااااا ت
"مو اال" ن "ال ُ نتشاا " وربتاا
كأمير في القصر الفرنوني واهذ
بك حك ة ال صريين.

لكااان مو ااال لااام يااان راااعب فاااي
العبو ية فخرخ وقت رموً مصريا ً
معتاااااديا ً نلااااال نحاااااد العبااااارانيين.
ونناادما اكتشااف األماار هاار إلاال
نر مديان ونقا هناا يع ا فاي
رني األغنا ل دة  40نة.
ا وخ من "صفورة" إبناة "يثارون"
كاهن مديان ونندب منها إبنان.

( )3نوة مو ل (خر )7 – 3
من بعيدم نظر مو ل نااراً اشاتع فاي
نليقة وهي ن احترقم فااقتر لينظار
فنااا ا الاار ُ «" :مو َ االم ُمو َ اال!».
فَقَا َل« :هأَنَ َذا» .فَقَاا َل« :نَ اَ ْقتَا ِر ْ إِلَال
ه ُهنَاااْ .
اخلَ ا ْن ِح ا َذا َء َ ِماانْ ِر ْملَ ْي ا َم ألَ َّن
ات َواقِاف َنلَ ْيا ِ نَ ْر
ع َن الَّ ِذ نَ ْن َ
ا ْل َ ْو ِ
اااآلن َهلُاا َّم
ُمقَ َّد َ ااة»"(خاار)5 – 4 :3م "فَ َ
را ْعبِي
فَأ ُ ْر ِ الُ َ إِلَاال فِ ْر َنا ْاو َنم َواُ ْخا ِر ُخ َ
بَنِي إِ ْ َرائِي َ ِمنْ ِم ْ
صَ
ر" (خر.)10 :3

انتااذر مو اال نونً وحاااول الهاارو ماان هااذ ال ه ااةم ولكاان
نخيراً قَبِ الدنوة ون ل إلل مصر و خ قصار فرناون وطلاب
من نن يُطلاق الشاعب وصانن مو ال معدا ة نماما باأن حاول
نصا إلل حية ..ولكن السحرة ال صريين فعلاوا نفا األمارم
فت دد هللا بأن حية مو ل ابتلعت حية ال صريين (خر.)11- 8 :7

( )4الضربات العشر
(خر )11 – 7
• رفا فرنااون نن يُطلااق الشااعب واقساال قلبا م فقااال الاار
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• صاانن الاار العدائااب العشاارة فااي نر مصاار لاايعلن مدااد
وقوا لل صاريينم وفاي كا مارة كاان فرناون يعاد بايطوق
الشعب وفي حالة ارافاع الضربة اإللهية يعو فيتقسل قلب
ويرف خرومهم.
• وكانت هذ الضربات نو العدائب مومهاة آللهاة ال صاريين
حتل ينظروا ععفهام وكانت:

حتاال ننااتن النهاار ومااات

 (1احوي ا ماااء النهاار إلاال
الس .
 (2إطوق الضفا ع في ك نر مصر.
 (3عااار اااارا األر فصاااار بعوعاااا ً نلااال الناااا
والبهائم.
 (4عربة الذبا .
 (5موت م ين مواري ال صريين.
 (6مام طالعة ببثور نلل النا والبهائم.
 (7ننطل الر رنو اً وبر اً وناراً متواصالة فاي و ا
البر .
 (8الدرا الذ غطل وم األر وخر ال حاصي .
 (9الظو نلل نر مصر.
 (10عربة األبكار وخروف الفصح (الضربة القاعية)

الضربات العشر هم:
()1

( )6مام

( )2عفا ع

( )7بر

( )3بعو

( )8مرا

( )4با

( )9وو

( )5مواري

( )10األبكار

خروف الفصح (خر )12
• طلاااب الااار مااان مو ااال نن ياااأمر
الشااعب بااذبح خااروف صااحيح بااو
نيب ويأخاذون مان ما ويضاعون
من ا نلاال القااائ تين والعتبااة العليااا
ألبوابهم.
• وكااااانوا يأكلوناااا نلاااال األنشااااا
ال ُ ااارةم مشاااويا ً بالناااار مااان فطيااار
(خباااااا بااااااو خ اااااار) ونلاااااايهم نن
يستعدوا للخروخ من نر مصر.
• كااان هااذا الطق ا ماان نقااوى رمااوز
الخاااوي باااد السااايد ال سااايح مااان
نبو ية الشيطان.

( )5الخروخ ونبور البحر األح ر
• نندما صارت األموات في ك بياوت
ال صريينم وافق فرناون نخياراً نن
يُطلق الشاعب فخارخ الد يان بقياا ة
مو ااال النباااي بعاااد نن مكثاااوا نحاااو
 430انة فاي نر مصارم وكاانوا
نحو  600,000ما ِ.
• خرخ الشعب من (رن سي ) نر
ُ كناهم إلل ( كوت) يم إلل (إيثا )
حيث كان الر يساير نماامهم نهااراً
فااي ن ااو ااحا ولاايوً فااي ن ااو
نار (خر.)21 :13

• يم ماء بهم الر نند البحرم وهنا رنوا موحقة فرنون لهام ..
عر مو ل البحر بعصا فشق في طريقا ً نبر فيا الشاعب مان
نون هم ومواريهم.
• بعد نبور الشعب نغلق مو ل البحر نلل فرنون ومنو فهل
الد ين.
• نناادما نظاار الشااعب خااوي الاار ارن ااوا قااائلين" :ن ُ َرنُ ا ُم لِل ا َّر ُ
َّ
"
م
فَيِنَّ ُ قَ ْد اَ َعظ
َ
(خر)1 :15

كانت هاذ الحا ياة
إراااااااااارة قوياااااااااة
ل ع و ياااااااااة نون
هللا بال ااااااااااااااااااااااااء
وخوصاااااهم بهاااااام
لذل اذكر الكنيساة
ائ اا ً هااذ الحا يااة
فااي الهااو األول
ماان اساابحة نصااف
اللي .

( )6الشااعب فااي بريااة
اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااايناء
(خااار / 40 – 22 :15
الوويين  /العد  /التثنية)

ار الشعب فاي البرياة
يت تعاااااون برناياااااة هللا
وااااااااادبير لحيااااااااااهمم
وكااااانوا ينتقلااااون ماااان
مكان إلل آخر وفاي كا
محطااااة ماااان رحواهاااام
نحدا ونحدا ..

جبل نيبو :صعود موسى ورؤية أرض الميعاد.

جبررل هرررور :ترررذمر الشرررعب
علررى الرررب ف رسررل علرريهم
الحيرررررات المحرقرررررةث ولرررررم
ينقرررررررذهم سررررررروى الحيرررررررة
النحاسية (رمز الصليب).

جبرررل حوريرررب :حيرررث كلرررم الررررب موسرررى أوالً ودعررراح
للخدمةث عاد ليجتمع معه ليعطيه الوصايا والناموس..

مارة :كانت تحتوي على نبع ماء
مررر الطعررمث حيررث وضررع موسررى
شجرة فيها فصرارت الميراح حلروة
رمز لخشبة الصليب في حياتنا.
إيلررريم :هنررراك وجررردوا  12عرررين مررراء
و 70نخلةث رمزاً للتالميذ والرسل.

بريرة سررين :عنمررا ترذمر الشررعبث أعطرراهم المررن
والسلوى من السماءث المن رمز اإلفخارستيا.
رفيديم :ضرب موسى الصخرة فخررج منهرا المراء
فشرب الشعبث رمز للمسيح مصدر الماء الحي.

ال رحلة الرابعة :يشوع والقضاة

القائد الدديد (يم )1
• مااات مو اال النبااي نلاال ننتااا نر
كنعااااانم فاختااااار هللا يشااااوع باااان نااااون
(ال يذ مو ل) لكي يصير قائاداً للشاعب
شاااا َّد ْ
بعااااد مو اااال وراااادع كثيااااراً «اَ َ
ش َّد ْن» (يم.)6 :1
َواَ َ
• فااي البدايااةم نر ا يشااوع ما و ااين إلاال راحااا (ماان ااكان
نريحاااا) لكاااي يتدسساااا األر وكانااات راحاااا قاااد آمنااات بيلااا
العبرانيين (يم .)2
• رق الر نهر األر ن نما الشعب – مثل ا رق البحر األح ر –
فعبروا إلال األر وبادنوا فاي اإل اتيوء نلال ال ادن الكنعانياة
واحدة الو األخرى مث نريحا ونا ..

• طلب الر من الشاعب
نن يختلطااااااااوا بأهاااااااا
كنعان حتال ن يتعل اوا
منهم العباا ات الوينياة
والشااااارم لكاااااانهم لاااااام
يصغوا إلل كو الر .
• باااااادن يشااااااوع يُقساااااام
األر بالقرنااة نلاال
األ باط.

نصر القضـــــــــــــاة
 1055 – 1385ق.
• بعد موت يشوعم بدن الشعب يتركون الار م فأ ال هم الار
ليد نندائهم فأ لوهم.
• فبااادن الشاااعب يصااارخون إلااال الااار م فأر ااا لهااام قاااا ِ
يخلصهم .وبعد موت القاعي كانوا يتركون الر ويعاو ون
مااارة نخااارى للخطياااةم فيسااال هم الااار مااان مدياااد ألياااد
نندائهم.
• اكااررت هااذ السلساالة ناادة ماارات وا اات ر نصاار القضاااة
حوالي  450نة حتل راول نول ملو بني إ رائي .

قضاة بني إ رائي ( فر القضاة)
عثنيئيل بن قناز ()3
دبورة وباراق بن أبينوعم
()5-4

يائير الجلعادي ()10

إيلون الزبولوني ()12

إهود بن جيرا ()3
جدعون بن يوآش
()9-6
يفتاح الجلعادي
()12-11

عبدون بن هليل
الفرعتوني ()12

إهود بن جيرا ()3

تولع بن فواة ()10
إبصان البيتلحمي
()12
شمشون بن منوح
()16-13

• كان نهم ما يُ ي هؤنء القضااة
عاااعفهم  ..ولكااان هللا يساااتخد
الضعف ليصنن ب ما هو ننظم
ماان القااوة " ْ
ع ا َعفَا َء
اختَااا َر هللاُ ُ
ا ْل َعاااااااالَ ِم لِيُ ْخااااااا ِ َ األَ ْق ِويَاااااااا َء"
(1كو.)27 :1
• كااذل كااانوا ُمخلصااين للشااعب
(قااا  )6 :2ننقاااذوهم مااان ياااد
نندائهم وبذل رما وا لل سايح
ال خلا الذ ننطانا الخوي
من نندائنا الروحيينم وبالطبن
لم يكونوا رم اً لا فاي عاعفهم
و قطااهم.

ال رحلة الخامسة
ص وئي النبي وإحياء األمة
( 975 – 1075ق) .

( )1ص وئي النبي (1صم )7 – 1
• ص ا وئي النبااي هااو نهاام رخصااية بااين مو اال
و او .
• كاناات نم ا "حن ا " ناااقراًم ماااءت وصاالت ماان
نملا فااي الهيكا فأنطاهاا هللا هااذا النبااي العظاايم
الذ قا بنهضة نظي ة في حيااة راعب وقضال
لهم ك نيا حياا .
• بعاااد ماااوت ناااالي الكااااهنم انتقلااات إليااا القياااا ة
الروحياااة للشاااعبم وكاااان صااا وئي هاااو األمااا
الوحيااااد كشااااعاع يُشاااارق باألماااا و اااا ول ااااة
مدله ة.

• باادن ص ا وئي نهضاات الروحيااة بتومي ا اهت ام ا األول فااي
اإلصااااوح إلاااال نوقااااة الشااااعب بااااا ونزال نبااااا ة البعاااا
والعشتاروت آلهة الكنعانيين وهد مذابحها.
• وقد الشعب انترافهم بخطاياهم ووقف
النبي العظيم رافعاا ً يديا بالصاوة نانهم
وهكذا صاارت خطاوات نامحاة للرماوع
إلل هللا وانقية إي ان الشعب.
• م ااان صااا وئي الشاااعب وقاااد الذبيحاااة
وحار الفلسطينيون وانتصر نليهم.
• كاان صا وئي النبااي هاو آخاار قااا ة بنااي
إ رائي وننظ هم.

ال رحلة السا ة :ال لكة ال ُ تحدة
( 931 – 1030ق) .

حيث كان يومد مل واحد يحكم ك األ باط وهي فترة حكم يوياة ملاو
نظا :
• راول (نول ملو إ رائي ) ( 1010 – 1030ق) .
• او ( 970 – 1010ق) .
• لي ان ( 931 – 970ق) .

راول ال ل (1صم )13 – 9
• يُدنل «راول بن قاي » مان اب بنياامين
– نصغر األ باط.
• قاااا صااا وئي النباااي ب ساااح رااااول بااادهن
ال قااااد ليصااااير لقباااا «مساااايح الاااار »
(1صم.)6 :24

• بدن راول خدمت ك ل بطانة نوامر الار م
ولكنااا ناااا فأخطاااأ واغتصاااب ور الكااااهن
ورفن الذبيحة بنفس فغضب نلي الر .
• كاااان رفااا هللا رااااولم واختياااار لاااداو م
ببا ً في حقد راول نليا ووا يطاار كا
نيا حياا م ولكن الر كان من او وننقذ
إلل نن مات راول ومل او .

او ال ل (1صم  1 – 16م )1
• ناا الاار صا وئي النبااي ليااذهب
لبياات «يساال البيتلح ااي» لي سااح
نحااد نون ملكاااا ً فاختااار الصاااغير
ص ُ وئِي ُ قَ ْر َن
منهم ( او ) «فَأ َ َخ َذ َ
س َح ُ فِاي َو َ ا ِ إِ ْخ َواِا ِ»
ال نده ِْن َو َم َ
(1صم.)13 :16

• كااااان « او ال لاااا » رماااا اً قويااااا ً
لر ال دد يسوع في كون رانياا ً
للغااااانم والااااار يساااااوع الراناااااي
اب
س َ
الصالح ..وقِي نن « َر ُم ًو َح َ
قَ ْلبِي» (نع )22 :13وهكذا نيضا ً الر
يسوع صنن مشيئة نبي الس او
(يو.)34 :4

• كان الر من او فقا وقتا ملياات الدباارم وكاان قاد قتا
ن داً و با ً وهو يرنل الغنم.
• اااألم او كثيااراً ماان راااول ال ل ا وصااار يهاار ماان نمااا
ومها ماان بريااة إلاال بريااةم وبعااد مااوت راااولم صااار او
ملكا ً نلل الشعب وصارت فتارة حك ا هاي نفضا نياا بناي
إ رائي حتل ُ نيت «ربين األمة اليهو ية» وكانت ال لكة
في نقصل إاسانها ُمغرافيا ً بسبب نداح الحربي.

• نااا او النبااي وال ل ا فااي نوقااة قويااة ماان هللام فاااهتم بتنظاايم
العبا ة والتسبيح وكتب لنا فر ال امير.
• نرا نن يبني بيتا ً للر م ولكن إبنا « الي ان» هاو الاذ قاا بهاذا
الع .

من الذ بنل بيت الر ؟ ُ لي ان
...............
 ............بحسب قلب هللا
كان قلب او

لي ان ال ل (1م )11 – 1
• مل ا بعااد نبي ا م ولاام ياادخ فااي نيااة
حااارو رمااا اً لل سااايح الساااو فاااي
بداية ُملك .
• كان او قد م ن لواز بناء الهيك
ووعااان ر اااوماا م فبنااال ااالي ان
هااايكوً نظي اااا ً للااار رااايد فاااي 7
نوات ( 970 – 967ق.) .
• طلب الحك ة من الر فأنطا الر
حك ااة نظي ااة فصااار نحكاام إنسااان
نلل األر م إلل مانب لا ننطاا
الثروة والغنل والشهرة.

• نخطااأ االي ان ال ل ا إ ا ا وخ ماان
نساااااء غريبااااات وبناااال آللهاااااتهن
مااذابح (ام ا  )11ونملاان قلب ا وراء
آلهااة نخاارىم ولاام يكاان قلب ا كاااموً
من الر إلها كقلاب او نبيا م إن
نن اا ونا إلل الار و اد لناا
خبرا في ندة ن فار:
 األمثال
 الدامعة
 نشيد األنشا
 حك ة لي ان
نوعاااح لناااا نن اإلنساااان إ ا ناااا
بعيااااداً ناااان هللا فلاااان يدااااد الفاااارح
والشبن (ما.)13 :12

ما هي األ فار التي كتبها لي ان؟
( )1األمثال

( )2الدامعة
( )3نشيد األنشا

( )4حك ة لي ان

ال رحلة السابعة
إنقسا ال لكة إلل م لكتين والسبي
( 931ق) .

( )1انقسا رعب إ رائي (1م )12
• بعااد مااوت االي ان ال لا اانة  931ق .م صااار إبنا "رحبعااا "
ملكا ً نلل م لكة إ رائي ال كونة من  12بطا ً.
• فااي بدايااة حك ا طلااب من ا الشااعب نن يكااون
لطيفا ً معهم ألن نبا لي ان كان قا يا ً نليهم.
• فا تشاااار رحبعاااا الشااايو فاااي هاااذا األمااارم
فأراااروا نلي ا نن يكااون ُمحب اا ً للشااعب ولطيف اا ً
معهم فيكسبهم لصف ك األيا .
• لكن رحبعا لم يس ن ل شاورة الشايو و هاب
صااغار ماان اان )م
وا تشااار األحاادا (راابا
ِ
فأراروا نليا باأن يُعاما الشاعب بقساوة نكثار
ماااان نبياااا م وبالفعاااا قبِاااا رحبعااااا مشااااورة
األحااادا م ونخبااار الشاااعب بأنااا ااايكون نكثااار
قساوة من نبي .

• فتااار الشاااعب (10
ن اااااباط) رحبعاااااا م
و هبااااااااااااااااوا وراء
"يربعا بان نبااط"
(نحد نبيد لي ان)
ومعلااو ملك اا ً نلاال
إ رائي .
• وباااااااااذل انقسااااااااام
اليهااااااااااااو إلاااااااااااال
م لكتين:

•
•
•
•

•
•
•
•

مملكة إسرائيل (شمال)
مكونة من  10أسباط
ملكها يربعام
ملوكها 19 :كلهم أشرار

مملكة يهوذا (جنوب)
مكونة من سبطي يهوذا وبنيامين
ملكها رحبعام (إبن سليمان)
ملوكها20 :ث منهم  4فقط أبرار

( )2م لكة إ رائي و بي نرور
(1م 2 / 22 – 12م )17 – 1
• خاف يربعا نن يعاو راعب إلال
طانااااة رحبعااااا إ ا هبااااوا إلاااال
نوررااااليم فااااي احتفااااانت العيااااد
ليعبدوا الار فاي هيكا الي ان
كعااا ة اليهااو كلهاامم لااذل صاانن
للشااااااعب ندلااااااين ماااااان هااااااب
ليعبده ا الشعب.
• وهكااذا صاااارت م لكاااة إ ااارائي
وينيااااةم فأر اااا هللا لهاااام إيليااااا
وإليشاااااانم ولكاااااانهم رفضااااااوهم
فأ ل هم الر ليد م كلة نرور.

الغااا وة
األولل

• في نيا "رل ناصر الثالث" مل نرور ( 825 – 860ق) .
وهو نول مل نرور يحار م كلة إ رائي .
• في نيا "آخا " ال ل نة  853ق.
• كانت ب ثابة إنذار إلهي لع الشعب يتو .

الغااا وة
الثانية

• في نيا "اغلث فو ر" مل نرور ( 728 – 746ق) .
• حار "فقح" مل إ ارائي ونخاذ منا مادنا ً كثيارةم و ابل
ااب نفتااالي صاااحب اافر طوبيااا (نحااد األ اافار القانونيااة
الثانية) يم ابل ابطي رنوباين وماا ونساف اب منسال
إلل ما بين النهرين (1ن )26 :5

الغااا وة
الثالثة

• حاصااار "رل ناصااار الخاااام " الساااامرة ل ااادة  3ااانوات
ومات يم خلف " رمون الثااني" وا اتولل نلال الساامرة
نة  721ق. .
• نخااذ نهلهااا كعبيااد فااي بااو نخاارى ونقا ن اارى الحاار ماان
الشعو األخرى إلل السامرة.

• وبذل نصبحت السامرة م يج مان راعو مختلفاة فاي
نقائدهام وبذل اشتت م لكة إ رائي بعد نن ا ت رت
قائ ة ل دة  210ناماًم ولم اقم لها قائ ة بعد ل .

كم غا وة نو هداو للسابي اام نلال م لكاة
إ رائي ؟
1
2
3
4

( )3هدو م لكة نرور نلل م لكة يهو ا
• في نة  701ق .م زحف " انحاريب" ملا نراور نلال م لكاة
يهو ا في نهد "ح قيا" ال ل وحاصر نوررليم فترة طويلة.

• ولكااان هللا ننقاااذ الشاااعب إ نر ااا
موكااااا فضااااار  185,000مااااان
ميم نحاريب (2م .)37 – 35 :19

• فاااي ااانة ناااا ااانحاريب إلااال
نينوىم ونخذ يقتا فاي األ ارى
اليهاااو انتقاماااا ً ل اااا حاااد لااا م
وكاااان "طوبياااا" يااادفن نمساااا
ال ااوال الااذين قااتلهم اانحاريب
(طو.)21 :1

( )4م لكة يهو ا و بي باب
(1م 2 / 22 – 12م 2 / 25 – 1ن )36 – 10
•
•

•

•

ا ت رت م لكة يهو ا ما يق ُر مان قارن ونصاف بعاد ابي
م لكة إ رائي .
خلت الوينية إليهام فأر الر األنبياء إلنذار الشعب مث
إرعياءم وإرميام ونامو  ..لكنهم لم يتوبوا.
في ل الوقت كانت م لكة نرور قاد بادنت اضاعفم وبادنت
م لكاااة بابااا فاااي الظهاااورم إلااال نن ا اااتولل نلااال نيناااوى
ناص ة نرور نة  612ق. .
قا "نبوخذ نصر" مل باب بسبي م لكة يهاو ا نلال نادة
مراح :

ال رحلااة
األولل

• بعااد نن انتصاار "نبوخااذ نصاار" نلاال "نخاااو" فرنااون مصاارم اوما إلاال
نوررليم و بل بع
كانها من بينهم انيال والثوية فتية ( ا)4 – 1 :1

ال رحلااة
الثانية

• نمر "نبوخذ نصر" بسبي مد ونات نخارى مان م لكاة يهاو ا إلال بابا م
وفااار الد ياااة نلااال الشاااعب البااااقي .وكاااان لااا فاااي نصااار ال لااا
"يهوياقيم" (2م )1 :24
• في نة  602ق .م ا ر يهوياقيم نلال نبوخاذ نصارم فدااء نبوخاذ نصار
إلل نوررليم وانتقل يم نطلق اراح م ونايًن "يهويااكين" ابنا نوعااً
نن .

ال رحلااة
الثالثة

• ياااار يهويااااكين نلااال نبوخاااذ نصااارم فدااااء نبوخاااذ نصااار ااانة  597ق.
وحاصر نوررليم.
• بل من نهلها  10,000إلل باب م ونقا "صدقيا" نوعاً نان يهويااكين
(2م )17 – 8 :24

ال رحلااة
الرابعة

• فااي نااا  588ق .م يااار صاادقيا نلاال نبوخااذ نصاار ولاام يساات ن إلاال كااو
إرميا واحذير م فداء نبوخذ نصر إلل نوررليم وحاصارهام وهاد ن اوار
ال دينة ونحرقها بالنارم وهد الهيك م و بل بقياة الشاعب .فلام يتباق فاي
يهو ا وى مساكين األر
من كرامين وفوحين (2م )12- 8 :25

كم غا وة نو هداو للسابي اام نلال م لكاة
يهو ا؟
1
2
3
4

( )5نحوال اليهو في نر

السبي

• كاناات السيا ااة البابليااة اختلااف ناان السيا ااة األرااوريةم فقااد
ننطاال ملااو باباا لليهااو فااي باب ا الكثياار ماان الحريااة :فقااد
ا حوا لهاام نن يعيشااوا فااي م اناااتم ونن يع لااوا بال رانااة
واألن ال األخرىم ومنهم مان نخاذ مناصاب كبيارة فاي ال لكاة
مث انيال والثوية فتياة .وصاار كثيار مانهم نغنيااءم م اا معا
الكثير منهم يترامن نن فكرة العو ة إلال نورراليم خاصاة ننهاا
نصبحت خربة ا اما ً.

ال رحلة الثامنة :العو ة من السبي
( 539ق) .

قيا م لكة فار
• قا "كور " مل فار بح لاة قوياة نلال
باب نة  539ق .م و اقطت بابا فاي ياد م
وبذل انتهت ال لكة البابلية وقامت ال لكاة
الفار ية.
يا ااة التسااامح ماان الشااعو التااي
• اابعاات م لكااة فااار
نخضعتهام فتركت لهم الحرية في م ار ة نقائدهم.
• نا اليهو إلل نوررليم بعد السبي في بابا ل ادة  70ناماا ً
– ك اا انباأ ننا إرمياا النباي (إر )14 – 9 :25نلال ياو
مراح :

من الذ انبأ نلل العو ة من
السبي؟
ح قيال

إرميا
هورن

ال رحلة األولل :نة  538ق.
ا ح ببناااء الهيك ا م وننااا
• بااأمر كااور مل ا فااار م الااذ
نواني الهيك التي اغتصبها "نبوخذ نصر" .وقد انباأ إراعياء
نن كور صاحب قرار العو ة (إ .)45:1 / 28 :44

• رمااان اليهاااو احااات قياااا ة "ز ُربابااا "م
ولكاان الع اا اوقااف فااي نيااا "ق بياا "
ال ل بتحري مان الساامريين .إلال نن
مااااااااء " ارياااااااو األول" ون ن لهااااااام
با ااتك ال البناااء بعااد اوقفاا  16ناماااًم
ونك ا ز ُربابا بناااء الهيكا (نا )6 -1
وكااااان نااااد الاااارامعين  42,360نفسااااا ً
(ن  2م نح .)5

ال رحلة الثانية :نة  458ق.
• بااااااااااااااااااااأمر "اراحشااااااااااااااااااااتا
لوندي اااانو "م واحااات قياااا ة
"ناااااا را" الكاااااااهن وكااااااااب
الشريعة.
• قااااا ناااا را بيصااااوحات ينيااااة
رااااملة بداناااب نهضاااة البنااااءم
فااااهتم بالبحاااث نااان الشاااريعة
والقينهاااا للشاااعب (نااا – 7
.)10

ال رحلة الثالثة 446 :ق.
• بعد ماوت نا رام عاعف ح اا اليهاو وفتارت نفو اهمم وبادن
الشعب يتفك  .فوصلت هذ األخبار السيئة إلال "نح يا" – فاي
اقيا ً لل ل اراحشتا .فسا ح لا ال لا
فار – الذ كان يع
نن يأخذ مد ونة من اليهو م ويعو إلل نوررليم.

• اهتم نح يا ببناء ور نورراليم واألباوا
(نااح )3م وبعااد ايناال نشاار ناماا ً نااا إلاال
القصر الفار يم لكنا لام يباق فيا طاويوً
ورمن مرة نخرى إلل نوررليم نة 434
ق .ليصبح حاك ا ً ناماًم فااهتم باإلصاوح
الروحي للشعب (نح .)13

أنبياء مملكة إسرائيل
هوشع – يونان – عاموس – إيليا  -إليشع

أنبياء مملكة يهوذا

قبل السبي :إشعياء – ميخا  -يوئيل
بعد سبي آشور وقبل سبي بابل:
حبقوق – ناحوم  -صفنيا
أثناء سبي بابل :إرميا  -عوبديا

مملكة آشور

أنبياء في السبي :دانيال  -حزقيال
نينوي

مملكة بابل
شوشن

بابل
انتصار امبراطورية فارس على مملكة بابل

إسرائيل

السامرة

يهوذا

البحر األبيض المتوسط

انتصار مملكة بابل على مملكة آشور

أورشليم

مملكة فارس
السماح لليهود بالعودة إلى أورشليم وإعادة بناء الهيكل
الخليج العربي

سبي إسرائيل على ثالث غزوات آخرها  721ق.م
نقل أسرى من شعوب أخرى إلى السامرة
سبي يهوذا على  4مراحل آخرها في  588ق.م
عودة اليهود على ثالث مراحل (زربابل – عزرا – نحميا)

ملخص مراحل السبي والعودة واألنبياء المعاصرين لكل منها

البحر األحمر

ال رحلة التا عة :نصر األمم
فترة ما بين العهدين ( 4 – 333ق) .

اباادن هااذ الفتاارة منااذ نن نااا الشااعب ماان الساابيم و ااكن فااي
األر ال قد ة.
وكانت األر التي يعيم فيها الشعب نبارة نن ونياة احات
حكم ملو فار .

( .1ن) اليهو احت الحكم اليوناني
اإل كندر األكبر
• فااي اانة  336ق .اقلااد "اإل ااكندر األكباار"
حكااااام مقااااادونيام وبااااادن يفكااااار فاااااي إنشااااااء
إمبراطورياااة كبيااارة فبااادن بيخضااااع الونياااات
اإلغريقية لسطلت يم ااد إلل آ يا الصاغرى
ليحاار اإلمبراطورياة الفار ايةم واحقاق لا
النصااااار نلااااال " راياااااو الثالاااااث" ال لااااا
الفار ي (1م .)1 :1
• وفااي نيناااء فتوحاا ا ا ااتولل نلاال نوررااليم
نة  332ق. .

اإلمبراطورية اليونانية

( ) .1اليهو احت الحكم اليوناني | البطالسة
• بعااد مااوت اإل ااكندر األكباارم انااازع نلاال الحكاام نربعااة ماان
قوا م فأخذ السلوقيون (نسبة إلل لقو األول) الونيات
اآل يوية في وريا وفلسطينم بين اا نخاذ البطالساة (نسابة
إلل بطلي و األول) ُحكم مصر.
• وبسااابب موقااان فلساااطين الدغرافاااي
بااااين الساااالوقيين والبطالسااااةم واااا
هناااا اناااازع نليهاااا منه اااا إلااال نن
ا تولل نليهاا "بطلي او الثااني"
نة  280ق. .

اإلمبراطورية اليونانية بعد اإل كندر

ماان الااذ ا ااتع ر اليهااو بعااد
اإل كندر؟
البطالسة

السلوقيين
الفراننة

( .1خ) اليهو احت الحكم اليوناني | السلوقيين
• لم ا ِ فترة طويلة حتل ا ترمن السلوقيون السيا ة نلل
فلسطين من نيد البطالسة.
• كاناات فتاارة حكاام الساالوقيين نكثاار فتاارة ُمظل ااة فااي التاااريخ
اليهو م خصوصا ً في فترة حكم "ننطيخو الرابان" فقاد
وندااا
هاااد األ اااوار التاااي بناهاااا نح ياااا حاااول نورراااليمم َ
الهيكا م وبناال فيا مااذبح لألويااانم وا ااتولل نلاال األوانااي
ال ومو ة ب م ونحرق الكتب ال قد ة ومنان ااداولهام وقتا
اآلنف مااان اليهاااو م إن نن اليهاااو ال تااادينين ن لاااوا نلااال
إخفاء األ فار ال قد ة ونسخها.

( )2اليهو احت حكم ال كابيين

• بسبب الفسا الشديد الذ قا "ننطيخو " بنشار م ياار اليهاو
نلي بقيا ة كاهن كبير السن يُس ل "متتيا" (1م )2م وقد م ن
هذا الكاهن الكثير من اليهو حول ليبدنوا حر التحرير.
• ياام خلف ا إبن ا الثاااني "يهااو ا ال كااابي" الااذ كااون ميش اا ً ماان
اليهاااو م وخاااا نااادة معاااار عاااد السااالوقيين وانتصااار فيهاااام
وا تطاع نن يستر الهيكا م وقاا بتطهيار وإناا ة اكريسا فاي
نا  164ق .م إن نن قُت في إحدى ال عار واوالل نفرا ن رة
ال كابيين نلل حكم اليهو .

حرر اليهو من السلوقيين ..
يهو ا ال كابي

يهو ا اإل خريوطي
مو ل النبي

( )3اليهو احت الحكم الروماني
• في نهاية ُحكم ن رة ال كابيينم حديت منازنات بين نفرا ها
نلل الحكم.
• في هذ األيناء بدنت روما في اإلز هار والقوةم إلل نن مااء
القائاااد الرومااااني "باااومبي" ااانة  63ق .وا اااتولل نلااال
نوررليم.
• ومنذ ل الوقت نصبحت فلسطين ونية احت حكم الرومانم
وكان نلل اليهو نن يقدموا الد ية السنوية إلل روما.

اإلمبراطورية الرومانية

• إلال نن مااء "هيارو الكبيار" (4 – 37
ق ) .الااذ قااا بينااا ة بناااء نوررااليمم وقااا
بع او عات في الهيك فدعل نو ان بكثيار
من هيك لي انم ونغنل مان هيكا ز ُربابا م
و ل لكي يُرعي اليهو .
• هو نول من صار ملكا ً نلل اليهو من األمانبم وفي نهاد
ُولد السيد ال سيح.
• قسم ال لكة إلل خ سة مقاطعات هاي :اليهو ياة – ن ومياة
– السامرة – الدلي – بيرية.
• كان قا ي القلبم فقت نطفال بيت لحم.

• بعاااد ماااوت هيااارو الكبيااار ااانة 4
ق .م انقساااا ت م لكتاااا بااااين نبنائاااا
األربعااةم ورفاا القيصاار الروماااني
في لا الوقات "نوغساط قيصار"
نن ي ااانح نون هيااارو لقاااب ملااا
وإن ا نيَنهم (رئي ربن).
• ونين "بايوط البُنطاي" الرومااني
واليا ً من طرف نلل ال نطقة كلها.
• وماان نون هياارو الكبياارم رئااي
الربن هيارو ننتيباا م الاذ ُناين
حاك ا ً نلل الدلي وبيري م وهو الذ
نمر بقطن رن يوحنا ال ع دانم وفي
صلِب السيد ال سيح.
نصر ِ ُ

نهاية نوررليم

• بعد صلب وصعو السيد ال سيحم وفي انة  68ميو ياةم حاصار
نيرون نوررليم ل دة  47يوما ً ومات نكثر من  40,000يهو .
• وفااي اانة  70ميو يااةم هااب ااايط نلاال رن ماايم روماااني
وحطم ال دينة وهد الهيك ولم يتر حداراً نلال حدارم واشاتت
اليهو منذ ل التاريخ.

واحكااي لنااا نمنااا الكنيسااة
با ااتناراها ملخااا قصااة
العهااد القااديم فااي القاادا
اإللهي ك يو ..
ً
أنت يا سيدي حولت يل العقوبة خالصا ..
كراع صاحل سعيت يف طلب الضال ..
كأب حقيقي تعبت معي أنا الذي سقط ..
ربطتني بكل األدوية املؤدية إىل احلياة ..
أنت الذي أرسلت يل األنبياء من أجلى أنا املريض ..
ً
أعطيتني الناموس عونا ..
أنت الذي خدمت يل اخلالص ملا خالفت ناموسك،
كنور حقيقي أشرقت للضالني وغري العارفني ..

