
   األولأخبار األيام
  

  البناء على ميراث إسرائيل
  

  الطريق لبناء الھيكلحكم داود في تقوى هللا يمھد 
  

  ؟ ھذا السفرمن كتب
  

ة أو  ه أحد الكھن د كتب ام، ولكن يمكن أن يكون ق ار األي ذى كتب سفري أخب ًمن المعروف وفقا للتقليد أن عزرا ھو ال
  . من هللاأن الثابت ھو أنه كتب بوحيإال . الالويين

  
  ُذا كتب؟امتى ولم

  
دا.م. ق400-450ُكتب سفرا أخبار األيام حوالي عام  ام ، أى بعد حوالي ستة قرون من األح ار األي ي سجلھا أخب ث الت

ا150-100األول وبعد حوالى  اني ً عام ام الث ار األي ان. 36 من آخر أحداث سجلھا أخب فرا ك سفران في األصل س ً ال
ُواحدا ي ين أو.  بني إسرائيلخ تاريعيد النظر إلىً ان ھدف الكاتب أن يتب ، لئّك ا ضا جذورعالقتھم ب ًك اإلسرائيليون أي

  .ويعيدوا اكتشاف ميراثھم
  

  السفر؟ التي يغطيھا ھذا ما الفترة التاريخية
  

ة من ابداية  األول سجل األنساب منذ أخبار األياميغطي سفر  م يركز بداي ل، ث ى سبي باب اريخ المسجل وحت لفصل الت
  .ًالحادى عشر فصاعدا، على حكم الملك داود

  
  

  ًكرت سابقا في سفري صموئيل الثاني والملوك الثاني؟ذًيكرر أحداثا لماذا 
  

د ك. ليس سفرا أخباراأليام صياغة جديدة لنصوص أخرى من العھد القديم اس َبِتُلق وك ألن فرا صموئيل وسفرا المل  س
د كأ.  حدوثهبب وجودھم في السبي وكيفيةكانوا يتساءلون في حيرة عن سفى السبى  ام فق ار األي اس َِبتُما سفرا أخب ا ألن

  .عادوا من السبي وكانوا يتساءلون فى حيرة ھل مازالوا ضمن خطة هللا أم ال
  

  األول أخبار األيامكيف تقرأ سفر 
  

ك، ف ماء وصور خريجى دفعت وي أس ذى يح اب ال م أو صورة تبحث أوالن أي إعإذا صادفت الكت اج ًس اك احتي ؟ ھن
ى اإل ام إل ساني ع ي إن ام يوضحان لبن ار األي إن سفري أخب ذلك ف ى إسرائيل، ول ى بن ضا عل ق أي ا ينطب ذا م اء، وھ ًنتم

  .هللانتماء إلى ن السفران يكشفان لنا أساسيات اإلاليزال ھذا. إسرائيل دورھم المنسجم مع خطة هللا
  

ّسماء كل من كونوا سلسلة نسب إنھا قائمة بأ. عائلة تبدأ من آدمار األيام األول نجد شجرة في الجزء األول من سفر أخب
ال داود . عائلة هللا المختارة سفر ألعم اقي ال ك ًفي الفصل العاشر نجد ملخصا لفترة حكم الملك شاول، ثم يعرض ب كمل

إن  والملوكوإذا كان سفراصموئيل . لكل إسرائيل، وينتھي السفر بموت داود اء، ف وك واألنبي ين المل قد أبرزا التفاعل ب
د د أك ام ق ار األي لاسفري أخب ة والھيك ى دور الكھن دى .  عل ي م ر ف ام األول حاول أن تفك ار األي رأ سفر أخب ا تق وفيم

  ريد السفر أن يقول لك بشأن أمانة هللا؟يماذا . تجاوب العائدين من السبي مع رسالته
  

ورادة ف رأ األسماء ال ى حاول أن وبينما تق سعة األول ي ي الفصول الت ط بن ذه في رب ساب ھ سلة األن ة سل تكتشف أھمي
ھم أجدادھم وبوعود هللا األولى لألمة اليھودية، وھي الوعود التي تحققت عًإسرائيل، الذين عادوا مؤخرا من السبي، وم

 .ائل تقوي عالقتك باًالحظ أيضا دور داود في قيادة إسرائيل لعبادة هللا، وابحث عن رس. لھم فيما بعد


