
  يالثانالملوك 
  

  فقدان أرض الموعد
  

  عاقبة عدم االستماع ألنبياء هللا: التُحول إلى الجئين
  

  كتب ھذا السفرمن 
ّوأيا كان كاتب . ًغير أن التقليد اليھودي يعتبر إرميا كاتبا لھذا السفر، الدقةكاتب ھذا السفر غير معروف على وجه 

الوثائق المتوافرة آنذاك مثل سفر أخبار سليمان، وسفري أخبار سفري الملوك األول والثاني فإنه قد اعتمد على 
، 29:29أخ 1انظر(ًربما كانت ھناك مصادر أخرى أيضا ). 29 ، 19:14 ، 24:11مل 1(ملوك إسرائيل ويھوذا 

  . من هللا بهوحي أنه من الثابت أنه مإال). 15:12 ، 29:9أخ 2
  

  ُمتى كتب ھذا السفر؟
ً، وكان ھذا السفر أصال جزء من سفر الملوك .م. ق562 – 853حداث ما بين عامي يغطي سفر الملوك الثاني األ ً

  .م. ق550وقبل عام . م. ق586ُاألول، وأغلب الظن أنه كتب بعد سقوط أورشاليم عام 
  
  

  ؟ُإلى من كتب ولماذا
أراد الكاتب أن . بابلين في يتب ھذا السفر بھدف تسجيل تاريخ إسرائيل ويھوذا للحفاظ عليه كمرجع لليھود المسبُك

ًيتعلم القراء دروسا من التاريخ مذكرا إياھم بعواقب عدم األمانة  ً.  
  

  الثانيالملوك كيف تقرأ سفر 
  

سوف تلتقي بشخصيات رائعة . بيعة اإلنسانية من خالل ھذا السفر التاريخي الثريطيمكنك أن تتعلم الكثير عن ال
، 7-1 : 4ًانظر مثال (ن قوة هللا وعطاءه لر مشھورة، تعيإن كانت غوُيضا نماذج، وسوف ترى أ. مثل إليشع ونعمان

4 : 42-44 ،7 :3-11.(  
  

  :ّالحظ أن السفر يبدأ بتركيز مفصل على نبيين
  ًنتھت خدمته مبكرا في ھذا السفر الذي اإيليا •
 .للعودة إلى اإلله الحقيقي الواحد الذي دعا الناس إليشعو •

، عاموسًك الفترة الزمنية عدد من األنبياء اآلخرين الذين كتبوا أسفارا في الكتاب المقدس مثل كان يخدم في نفس تل
  .إشعياء، وعوبديا، وھوشعو

أما الجزء المتبقي من سفر الملوك الثاني فيتعرض لتاريخ العديد من ملوك إسرائيل ويھوذا الذين ساھموا في تدمير 
  .إلى السبي) الجنوبية(ا كة يھوذملم، والدفع ب)الشمالية(كة إسرائيل ممل
  

  .بينما تتفحص سفر الملوك الثاني الحظ نوعية االتجاھات والسلوكيات التي ُسر بھا الرب، وتلك التي لم يسر بھا
  

  :نتائج المأساوية لعبادة األوثانيذكر ھذا السفر بشكل مباشر ال
 .رھا في آشورسھزيمة إسرائيل وأ •
 .وھزيمة يھوذا وأسرھا في بابل •

  
التي تصف بحزن وتفصيل الخسائر ) 20-8 : 24، 23 - 7 : 17(ًالحظ أيضا وباھتمام العبارات التلخيصية 
  .الشديدة التي تكبدھا شعب هللا بسبب خطاياھم


