
  

  

  

  

  

  الثاني  األيام أخبار سفر
  

في سفر  الذي بدأ في سرده  التاريخ هو يستكملويخية من األسفار التار
...  ، ويعتبر هو وسفر أخبار االيام االول كتاب واحد مقسم الى جزئيناألخبار األول

ء كورش بعودة المسببين من بندا وينتهي ويبدأ بموت داود وتنصيب سليمان ملكاً
  : يهوذا وينقسم إلي ثالثة أقسام

   )       9-1(حكم سليمان  -1

  )    10(انقسام المملكة  -2

@@)36- 11(تاريخ يهوذا  -3

  القسم األول
  ليمان الحكمة والغنى والكرامة؟لس اهللا كيف أعطى :س

لمذبح في خيمة االجتماع في يبدأ سليمان حكمه بتقديم ألف محرقة للرب علي ا :ج
ل ماذا اسأ"يظهر له في تلك الليلة قائالً  ، و بعد ذبيحة الرضا نجد أن الربجعبون
و بعد فتى المعرفة ليملك علي الشعب الكثير وهفطلب سليمان الحكمة و" أعطيك

    0، بل ووعده أيضاً بالغنى و الكرامةصغير فأعطاه الرب طلبه

بينما ) 34- 28،4:30-3:16مل 1(نجد كيف حقق له الوعد بالحكمة ) مل1(في 
أخ 2(                    نجد كيف حقق اهللا له الوعد بالغنى و الكرامة) أخ 2(في 

1 :13-17(0  

  ؟ما هي أوصافه وأين بنىكيف و متى بنى الهيكل؟ و  :س

ال سيما في األعمال الشاقة هم األجانب الذين قاموا بالعمل في الهيكل و نالحظ أن :ج
يقطعون  80000م فجعل منه 153600المقيمين في إسرائيل فلقد وجد عددهم 

وكالء لتشغيل الشعب  3600، ن األحجاريحملو 70000األحجار من الجبل، 
   0)مشرفين( 

هو رجل حكيم ابن و)  حيرام(صور لسليمان حورام أبى قد أرسل حورام ملك و
بعكس خيمة  –) أممي(صوري فهو إذاً أجنبي أيضاً امرأة من دان و لكن أبوه 

الباب أيضا ربما أراد اهللا أن يعلمنا أن االجتماع التي لم يعمل بها أحد من األمم و 
  وهو يقبل كل الناس . مفتوح لألمم وليس لليهود فقط

  0)6،7مل 1(لقد بناه  سليمان قبل أن يفكر في بناء بيت له و •

  : بنى الهيكل علي جبل المريا الذي لقدو •

  0)2: 22تك (أبنه كذبيحة بناء على أمر الهياسحق  فوقه نوي أبراهيم أن يقٌدم -1

  0)1: 3أخ2(دم فيه داود ذبائح للرب  المهلك ألورشليم و قتوقف عنده المالك  -2

من خروج الشعب من أرض مصر،  0م0ق 480الهيكل فهي السنة أما سنة بناء  •
ك يكون فعلي ذل 0م0ق 967فإن كان من المحقق أنه بدأ في بناء الهيكل سنة 

ني من قد بدأ العمل في اليوم الثاني من الشهر الثاو 0م0ق1447الخروج تم سنة 
انتهى العمل في الشهر الثامن من السنة و) 3:2أخ 2(الرابعة لملك سليمان السنة 

ق العمل سبعة سنين و فقد استغر) 6:38مل 1(الحادية عشرة من ملك سليمان 
  0نصف تقريباً

عتقد أن ذلك كان في العام إذاً في) 5:3أخ2(إذا كان تم التدشين في الشهر السابع و •
ألهمه الذي أعطاه الرب بالروح القدس و الهيكل علي مثال البيتلقد بنى و0التالي
  0)28:12،19أخ1(ذلك 

  :أما الهيكل نفسه فنالحظ أن •

اها كانت أبعاد القدس و قدس األقداس ضعف األبعاد في خيمة االجتماع التي بن -1
   0موسى إعالناً عن تزايد المجد

ة  ة استقرار الشعب بعكس الخيمأن الهيكل بنى بأحجار و ذلك يتناسب مع حال -2
  0التي تناسب االرتحال في البرية
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فإن كانت األحجار ) 6:18مل1" (لم يكن يرى حج"كانت الحوائط مغشاة بالذهب  -3
م و أيضاً يغنى ذهب رمز لبر المسيح الذي يكسوهلفا) 2:5بط1(رمز للمؤمنين 

  0)3:18رؤ(حياتهم 

ن في الهيكل كان هناك عشرة مراحض لغسل لككان في الخيمة مرحضة واحدة و -4
سعته ) نحاس(و أيضاً في الهيكل عمل بحر مسبوك ) 4:6أخ2(الذبائح فيها 

بث  2000و لكن لم يكن يوضع أكثر من ) 4:5أخ2(بث من الماء  3000بالكامل 
و لذلك كان . و كان الغتسال الكهنة)  7:26مل1(فقط حتى يمكن استخدامه 

نتي عشر ثوراً من نحاس رمز للخدمة و قوة التحمل التي البحر محموال على اث
، كل مرحضة كانت محمولة علي قاعدة يجب أن تتوافر في خدام الرب ، و لكن

وجه المختلفة لعمل ذبيحة علي أسود و ثيران و كاروبيم و هي ترمز لأل
  .المسيح

كان في خيمة االجتماع منارة واحدة لكن في الهيكل عملت عشرة منائر  •
 0) 4:7أخ2(

لهيكل عملت كانت في خيمة االجتماع مائدة واحدة لخبز الوجوه و لكن في ا •
   0)4:8أخ 2(عشرة موائد 

و زيادة عدد المراحض يرمز إلي زيادة الثقة بإعالن ذبيحة المسيح الكاملة في  •
) نور العالم(الصليب ، و زيادة عدد المنائر يرمز إلي زيادة الثقة بمجيء المسيح 

نوره في شعبه نور العالم أيضاً ، و زيادة عدد الموائد يرمز إلي زيادة الشبع  و
  0بالمسيح طعام شعبه

  : الهيكل ولكن آان فى

رمز ألنه ي) أكبر حجماً من الذي كان في خيمة االجتماع(مذبح نحاس واحد  .1
   0لذبيحة المسيح التي ال تتغير

  0التي ال تتغيراعة المسيح وحده و مذبح ذهب واحد رمز لشف .2

  0رمز لكلمة اهللا المطهرة و التي ال تتغير) مسبوك ( بحر نحاس  .3

  0رمز للمسيح نفسه الذي ال يتغير) و هو نفسه الذي كان في الخيمة(تابوت واحد  .4

بينما ) 5:1أخ2" (لوحيٍ الشريعة"وت إال يالحظ أن الكتاب يذكر أنه لم يكن في التاب •
) 9:4عب(به أيضاً عصا هارون التي أفرخت و قسط المن  يذكر أن التابوت كان

و عند أخذ أ هناك رأياً في هذا أن العصا و القسط فقدت أثناء الترحال في البريةو
علي العموم لقد رفض الشعب المسيح المقام من األموات الفلسطينيين للتابوت و

   0و لكن يبقى حق اهللا كما هو) المن قسط(و شبع شعبه ) عصا هارون(

التي وهذه العصي هي " وجذبوا العصا"تابوت إلي الهيكل يقول الكتاب عندما أدخل الو
قد أمر الرب ألن ال تنزع العصوان ه الكهنة بواسطتها عند الترحال وكان يحمل

          0بموجب حالة االستقرار في األرض لكنها تنزع اآلنو) 25:15خر(

التي رتبها داود ) 5:11أخ2" (ظ القرعةلم تالح"عند التدشين تقدس جميع الكهنة  •
التسبيح  ووضعت الذبائح علي المذبح و لكن مجد الرب لم يمأل البيت إال عند 0الملك

 0)13:5أخ2(للرب باآلالت 

يلة للرب بعدما جثا علي ركبتيه وطالب الرب باإلصغاء  في ثم صلي سليمان صالة طو •
  : حاالت

        0إذا أخطأ إنسان إلي صاحبه .1
  0إذا هزم الشعب أمام األعداء .2
     0إذا انعدم نزول المطر بسبب الخطية .3
  0إذا حلت الكوارث الطبيعية .4
        0إذا صلي أجنبي أمام هذا البيت .5
  0عند الذهاب للحرب .6
 0)6ص(إذا صلي الشعب من أرض السبي  .7

) 7:1أخ2(بائح لت المحرقة و الذنزلت نار بعد انتهاء سليمان من الصالة و أك •
فإذا تواضع "لكن الشرط  تراءى الرب لسليمان ليالً و قال أنه سمع صالته وو

   0)7:14أخ2" (000وطلبوا وجهي ورجعوا عن طرقهم الردية 000شعبي
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لقد تعظم سليمان جداً و لكنه لم يحترس للوصية فأكثر من النساء و الذهب و الفضة   •
الحظ ان " (وزنة 666ء به سليمان في سنة واحدة وزن الذهب الذي جا"لدرجة أن 

عدد  7هو رقم النقص فهو اليوم الذي خُلقَ فيه اإلنسان وهو أقل من العدد  6رقم 
) 18: 13رؤ ( ل هو اسم ذلك الوحش هو النقص مضاعف ب 666فالعدد ) الكمال

  .)17: 17ث ت(وبذلك كسر الوصية المقدسة 

  0)30: 9(سنة  40ا ملك يمان بموته بعدمينتهي حكم سل  •

  القسم الثانى
  ) 10ص (  انقسام المملكة

ار إليه سليمان في كان رحبعام الملك إبناً جاهالً ألحكم إنسان وربما هو الذي أش •
فكرهت نفسي كل تعبي الذي تعبت فيه تحت الشمس جئت أتركه "سفر الجامعة 

" هو أيضاً باطل.. اهالًن يعلم هل يكون حكيماً أو جلإلنسان الذي يكون بعدي، وم
وقد أظهر رحبعام جهله بميله إلى مشورة األحداث بتقسية . )19، 18: 2جا (

غضب الجواب اللين يصرف ال"شعب ورفض مشورة الشيوخ ونسى أن القلب على ال
  0)1: 15 أم" (والكالم الموجع يهيج السخط

سليمان ويبدو أن ذلك  لقد ذهب رحبعام إلى شكيم ليملكه شعب إسرائيل هناك بعد •
إجابته كان خطة الشعب لكي يبعدوا رحبعام عن أورشليم لكي يعرفوا جوابه ولكن 

  " ..في داود وال نصيب لنا في ابن يسىأي قسم لنا "الخشنة جعلت الشعب يصرخ 

العقل، يرى سنة ولكن لألسف لم يكن راجح  40لقد كان عمر رحبعام عند تملكه  •
، أن سليمان قسى النير على الشعب" ..أن أباك ثقَّل نيرنا" البعض في طلب الشعب

بينما يرى البعض اآلخر أن الشعب لم ينعم برفاهية وسالم مثلما نعم في عهد 
  .لالنشقاقسليمان وأن كالم الشعب بقيادة يربعام لم يكن إال تمهيداً 

  

  

  

  القسم الثالث 
   ) 36 - 11ص (  تاريخ يهوذا

أن يحارب المنشقين لكن الرب أعلن على فم شمعيا النبي أن ال  أراد رحبعام •
الذي سبق فوعد بذلك بسبب بعد ) 4 - 1: 11(يحاربوا ألن األمر من قبل الرب 

فلم ) 39 -26: 11مل 1(، )13 - 1: 11مل 1(سليمان في نهاية أيام حياته 
  ورشليم يبقى ليهوذا إال بيت داود، بيت هرون ألن الكهنة انطلقوا إلى أ

)11  :14.(  

  :الملك آسا
لقد نزع ) 2:  16(من الملوك األتقياء الذين عملوا ما هو صالح في عيني الرب  •

خلع أمه عن أن ) 6 - 3: 16(األوثان والمرتفعات، بنى مدن حصينة في يهوذا 
:  16(       وقوى الجيش) 13: 15مل  1(تكون ملكة ألنها عملت تمثاالً لسارية 

8(.  

خرج عليه زارح الكوشي بجيش ألف ألف فصلى للرب فأعطاه انتصارا عظيماً  •
لكن نالحظ عند عودته من المعركة أنه . لى هذا الجيش الذي يبلغ ضعف جيشهع

.. كنتم معه الرب معكم ما"نئاً بل محذِّراً خرج إليهم النبي عزريا ابن عوديد ال مه
التحذير هي وقت ت التي تحتاج إلى فأخطر األوقا) 2: 15" (وإن تركتموه يترككم
  .النجاح واالنتصار

ولكن بعد هذا االنتصار حاربه ملك إسرائيل فأرسل لملك آرام فضة وذهباً من  •
بيت الرب لينقض عهده مع إسرائيل ، فأرسل الرب له حناني الرائي ليوبخه على 

وضايق آسا " ..  عدم إتكَّاله على الرب فغضب ووضع الرائي في السجن ، والقول
ربما تعني الذين لم يؤيدوا االتكال على آرام، وألنه وضع أرجل " بعضاً من الشعب 

الرائي في المقطرة ضربه الرب بمرض في رجليه ولم يطلب الرب أيضاً أو يتوب بل 
  ) .   16أخ  2( طلب األطباء 
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  :الملك  يهوشافاط
وكلمة األولى تعني أنه لم ) 3: 17" ( ىسار في طريق داود أبيه األول"تقي  كمل •

  .أبيه التي عملها في أواخر حياته يخطئ كخطية داود

فزوج ابنه يهورام من عثليا ابنة آخاب ) 1: 18( كن خطيته أنه صاهر آخاب ل •
وكانت نتيجة المصاهرة أنه إتحد معه في حرب ليست من الرب . وإيزابل األشرار

جلعاد ومع أن يهوشافاط طلب من آخاب أن يسأل  ضد ملك آرام لتحرير راموت
عل وقد قالوا كلهم بكلمة نبي وهم أنبياء للب 400فأحضر آخاب ) 4: 18(الرب 
ولكن يهوشافاط طلب أن يسمع من نبي للرب " اصعد فيدفعها اهللا ليد الملك"واحدة 

" يدكماصعدوا وأفلحوا فيدفعوا ل"فجاء ميخا ابن يملة الذي قال بسخرية ) 6: 18(
  .مما آثار غضب آخاب عليه

وفي المعركة ظهر خبث األشرار فقد أشار عليه آخاب أن يتنكر في المعركة أما  •
يهوشافاط فيلبس ثياب الملك مما جعل صور ملك آرام يحاصروا يهوشافاط ظناً 

" ساعده الرب وحولهم عنه"دئذ منهم أنه ملك إسرائيل ولكنه صرخ للرب وعن
  0)2: 19(أعلن الرب غضبه عليه بسبب اتحاده مع األشرار  ولذلك) 31: 18(

ويدخل يهوشافاط معركة مع بني عمون وموآب وجبل سعير ولكن أرسل إليهم  •
فدخل " ..اثبتوا انظروا خالص الرب ، قفواليس لكم أن تحاربوا في هذه.. "

وا في المعركة وجعل في طليعة جيشه المسبحين والمغنين للرب الذين لما بدأ
فقام األعداء على .. ربما من المالئكة.. ح أن الرب جعل أكمنة على األعداءالتسبي

بعضهم حتى أفنوا بعضهم فنزل جيش يهوذا وظل ثالثة أيام ينهبون من الغنائم 
  .ألنهم هناك باركوا الرب" وادي بركة"ودعوا اسم ذلك المكان 

ألم يكن إيليا قد صعد . .ليا النبيكتابة من إي " ليهورام بن يهوشافاط"وأتت إليه  :س
  ؟)12: 21أخ 2(فكيف ذلك؟ 

نجد أن إيليا يرسل ألخزيا ابن آخاب قوله ) 1مل 2(لم يكن إيليا قد صعد فمن .. ال :ج
أنه سيموت ومات أخزيا وملك عوضاً عنه يهورام على إسرائيل وكان ذلك في 

إذاً فقد عاين ) 17:  1لم2(ن يهوشافاط ملك يهوذا السنة الثانية ليهورام اب
  .إيليا يهورام ابن يهوشافاط

  ؟ان آحاز ملك يهوذا بأشور ضد آرام، فماذا عمله لهاستع :س

م رغ) 20:  28" ( ضايقه ولم يشدده"ناسر يقول الكتاب أن ملك أشور تلغث فل :ج
  0)دو أنه نزع من الذهب في بيت الربيب(أنه أعطاه قسماً من بيت الرب 

كل حتى استوفت األرض سبوتها ألنها سبتت في .. "السبي  يقول الكتاب عن
ماذا يعني ذلك ؟ كان ذلك وعيد الرب على فم .." أيام خرابها إلكمال سبعين سنة

واستوفت األرض سبوتها أي راحتها وذلك قد يعني ) 10: 29أر (نبي أرميا ال
) 4-3: 25ال(في السنة السابعة بحسب الشريعة أن راحة األرض من زراعتها 

احت من خطايا الشعب الساكن قد كُسر ولم تستريح األرض أو يعني استر
  .عليها

  :آيف عاد السبي
في السنة األولى لكورش ملك فارس الذي كان اقتحم بابل بمعاونة مادي أطلق 

ويعتقد ) 22: 36أخ 2(ذلك ألن الرب نبه روحه لذلك  نداءه بعودة سبي يهوذا وكان
) 1: 45إش (اك أراه النبوة الواردة عنه في ان في بابل آنذالبعض أن دانيال الذي ك

سنة من مجيئه فأصدر أمره بعودة  150فدهش ألن هذا الكالم كُتب قبل أكثر من 
  .السبي 

فاستعد اليهود . م. ق 538أو  539كان إطالق النداء على ما يعتقَد في عام 
ضى على أول سبي ليهوذا في بقيادة زربابل ابن شألتئيل وعادوا بعد ذلك وكان قد م

  0بعد أن قضوا سبعين سنة في السبي. م. ق 606السنة الثالثة ليهوياقيم سنة 
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