
  الثانى أخبار األيام
  

ُالمعبد يبني ويھدم ُ  
  

  ًرود بعيدا عن هللا يؤدي إلى كارثة قوميةشال: خيبة أمل
  

  ؟ھذا السفرتب كمن 
بعض يفترض أن يكون الكاتب . ُيحتمل أن يكون الكاتب عزرا وھو كاھن وكاتب وقد كتب السفر الذى يحمل إسمه  ال

ًكاھنا أو الويا غير معروف   .ھو أنه موحى به من هللاواألمر الثابت . ً
  

  تب ھذا السفر؟ُك متى
ام (م أن ھذا السفر يغطي الفترة من عھد سليمان ، رغ.م.  ق400-450حوالي عام  ى سقوط ) م. ق970حوالي ع  وحت

  )م. ق586عام (ليم أورش
  

  ؟ولماذا  السفرُ كتبلمن
  

ه إتاحة توكان الھدف من كتاب. ون بناء مجتمعھم في اليھودية وبدأوا يعيدفاستقرواألولئك الذين عادوا من السبي ُكتب 
تھم ذي عاشته أم اء األول ال رة الرخ م كي يدرسوا فت انھم بوعود هللالفرصة لھ وي إيم ا يق ضا أن أ. ّ مم م هللا أي ًراد لھ

  .يتعلموا من أخطائھم حتى ال يكرروا ما حدث في الماضي
  
  ؟الزمنية الفترة ذا كان يجري من أحداث في تلكما
  

د  ود أسرى بع ليم أخذوا اليھ ابليون أورش اإأن دمر الب اك سبعين عام وا ھن ل، حيث عاش ى باب د ً.ل زم الفرس بع  أن ھ
  .موعات من اليھود أن يعودوا إلى بالدھمُالبابليين سمح لمج

  
  

  الثانى أخبار األيامكيف تقرأ سفر 
  
ار اي ى أن سفر أخب ةبدو للوھلة األول ائق تاريخي اني يعرض لحق ام الث ة . ألي ا فى غاي سفر يضيف نقاط ذا ال ر أن ھ ًغي

ة واإلنحراف معامالت هللا مع شعبه  إذا نظرنا إلى. األھمية ة منغمسة فى الخطيئ ار . فسوف نجد أم أتى سفر أخب وي
اة فسوف تبقى  مقاصد ّليساعدنا على تفھم شئ من األحداث التي ألمت باإلنسان، وحتى إذا انحلت األيام الثانى  الحي
  .من أجل شعبه

  
د  من" العصر الذھبى"يسرد ) 9-1الفصول (الجزء األول : يمكن تقسيم السفر إلى جزءين ي إسرائيل في عھ تاريخ بن

ك ) 36-10الفصول (سليمان، أما الجزء الثاني  فھو يتحدث عن أحداث منتقاة في تاريخ ملوك يھوذا فيما بعد موت المل
وك دراسة ر. نقسام المملكةسليمان وا شلتشكل قصص ھؤالء المل ة حول النجاح والف صفات حاول أن. ائع  تحاكي ال

  ".ًفعلوا ما كان صالحا في عيني الرب"الشخصية للملوك الذين 
  

ًسوف تجد ھنا تاريخا أخالقيا كر األمة التي تمجد الرب تنجح، فالكاتب ھنا يركز على يھوذا، المملكة الجنوبية، فھو يذ: ً
سيلالھيكل، والكھنوت، وعھد الرب، والم ذا الموضوع الرئي راز ھ ة من الكاتب إلب سفر . وك، في محاول ة ال في نھاي

 .سوف تقرأ عن سقوط األمة نتيجة لبعد الحكام والشعب عن هللا


