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الملك داود آان رجال عظيما  من رجال اهللا، ففي وقت ُحكمه      
صارت إسرائيل عشر مرات أآبر مما آانت عليه في وقت       

واآلن لم یعد بإمكانه أن یحكم، فقد أصبح شيخا    . حكم شاول
ضعيفا 

ومریضا،  
وحياته على 

األرض    
قربت من 

.االنتهاء 



وأحد أبناءه، وهو أدونيا،   
قال لشعب إسرائيل أنه      

. صار اآلن الملك    
وبالرغم من أن اسمه  

، إال   " ربي هو اهللا" معناه 
أن أدونيا لم یكن رجال  
صالحا، فقد حاول أن    
یغتصب العرش، ألن    

داود أصبح ضعيفا، ال   
یستطيع أن یمنعه من  

ذلك، ولكن اهللا آان لدیه  
!    خططا أخرى    



وامرأة داود، بثـشبع،      
آانت تعرف أن سليمان  
ابنها، یجب أن یكون هو  

الملك، وأخبرت داود عن     
وبالرغم من . خطط أدونيا

أن داود آان مریضا، إال   
أنه جمع قادته وأقام   

سليمان ملكا على  
.إسرائيل أمام آل الشعب      



وسليمان لم یعد لدیه مشاآل مع أدونيا، ألن الشعب صّدق     
وبعد. داود، حين أخبرهم أن اهللا اختار سليمان ليكون ملكا       

. ذلك بقليل مات داود   



وقبل أن یموت داود، أوصى  
سليمان أن یطيع اهللا ویصير ملكا    

عليك : "صالحا، فقال داود البنه 
أن تسير في طرق الرب، لكي     

، ولقد  !" تفلح في آل ما تفعل
بعد ذلك ! آانت نصيحة غالية

تربع سليمان على عرش أبيه     
.داود وتثبتت المملكة  



وفي إحدى الليالي رأى سليمان حلما، وفي الحلم ظهر له اهللا             
اسأل ماذا أعطيك، : "                                             قائال

" فسك؟                                                    ماذا تتمنى لن



فطلب سليمان حكمة من اهللا، حتى یكون ملكا صالحا، وفرح   
ب،                                             الرب لطلب الملك الشا      

ى                                                  وحصل سليمان عل  
 وفوق                                                        ما طلبه،

اهللا ده                                                           ذلك وع 
لغنى                                                              با
.الكرامة                                                                 و



وبعد فترة قصيرة الحظ الشعب     
حكمة سليمان، ففي أحد المرات      
أتت إليه امرأتان ومعهما طفال،    

ابن هذه المرأة   : "وقالت األولى 
مات في الليل، فقامت وبّدلت    

، ." ابنها الميت بابني الحي  
آال بل : " فردت الثانية وقالت 

، ."ابني الحي وابنك الميت   
فكيف سيعرف الملك اآلن، من     

.هي األم الحقيقية    



. فأتوا بسيف بين یدي الملك  !"  احضروا سيفا   : " فقال الملك  
فماذا تتوقع أن یفعل الملك بهذا السيف؟      



اشطروا الولد الحي اثنين، وأعطوا نصفا للواحدة          : " فقال الملك  
استمع یا  : " ، فقالت المرأة التي ابنها الحي      !" ونصفا لألخرى   

!" سيدي، أعطوها الولد الحي وال تميتوه       



: وأما المرأة األخرى فقالت       
!" ال یكون لي وال لك اشطروه    " 



أعطوا المرأة    : " فأمر الملك  
، !" األولى الولد الحي، فإنها أمه      

ولما سمع جميع إسرائيل بالحكم       
الذي حكم به الملك هابوا الملك      
.جدا، ألنهم رأوا حكمة اهللا فيه     



وآان شعب إسرائيل بدون هيكل، ليعبدوا     
اهللا فيه، ولما آان داود یرید أن یبني    

ابنك سيبني بيتا : "هيكال، قال له اهللا   
، وهكذا بدأ سليمان في بناء هيكل     "السمي 

.رائع في أورشليم    



واستغرق بناء الهيكل سبع    
سنوات آاملة، ولما أتى   

اليوم العظيم لتدشين هيكل   
الرب، اجتمع الجميع حول       

.      سليمان ليسمعوه 



وبعد صالة رائعة، ذبح   
الملك والشعب اآلالف من       
الحيوانات بقلب مسرور،    
وعملوا حفلة آبيرة لمدة   

.أسبوعين آاملين 



بعد ذلك ظهر اهللا لسليمان مرة أخرى      
ووعده أن یبارك إسرائيل، طالما أن   

.    الشعب یطيع اهللا   



ولكن لألسف لم یكن سليمان وال الشعب مطيعين       
هللا دائما، فقد تزوج الملك نساء لم یكن الرب     

یریدها له، فقد أثرت هذه النساء الوثنيات على         
سليمان، حتى أن قلبه تعلق باألصنام، وقلبه لم    

.یكن أمينا هللا، آما آان قلب داود أمينا هللا



ولما ضّيع سليمان الفرصة المتاحة أمامه أن یصير طائعا هللا،        
حدثت حادثة غریبة ألحد قادة سليمان واسمه یربعام، فقد أخبره        

أحد األنبياء أن اهللا سيقسم مملكة سليمان، وأن یربعام سيملك      
وهرب ). قبيلة(     على عشرة من مجموع أثني عشرة سبطا   

یربعام                          إلى مصر، ألنه عرف أن سليمان      
.                                      سوف یقتله، لو تمكن من ذلك   



وأخيرا مات سليمان،    
وابنه رحبعام زّود  

الضرائب على الشعب      
أآثر من سليمان، فانشقت  

عشرة أسباط واتخذوا  
ومملكة . یربعام قائدا لهم 

سليمان العظيمة انقسمت    
إلى قسمين، تماما آما  

فاهللا . سبق نبي اهللا وتنبأ
ال یمكن أن یبارك عدم 

.الطاعة 



" فتح آالمك ینير العقل  "
130: 119مزمور 

الملك الحكيم سليمان     

قصة من آلمة اهللا، الكتاب المقدس   

یمكنك الرجوع إليها في الكتاب المقدس        

12 – 1سفر الملوك األول       



النهایة



قصة الكتاب المقدس هذه تخبرنا عن اهللا العجيب، الذي خلقنا، والذي    
.یریدك أن تعرفه

عقوبة هذه الخطية  .  اهللا یعلم أننا عملنا أشياء سيئة، والتي یسميها هو خطية    
هو الموت، ولكن اهللا یحبك جدا، لذلك أرسل لك ابنه الوحيد، یسوع     

 بعد ذلك أتى    .المسيح، ليموت على الصليب وُیعاقب من أجل خطایاك     
 عندما تؤمن بيسوع المسيح،  .یسوع إلى عالمنا هذا ثم مضى إلى السماء    
 سوف یأتي ویسكن بك اآلن،    !وتسأله أن یغفر خطایاك، فسوف یفعل ذلك

.وسوف تحيا معه إلى األبد    
:لو آمنت أن هذا حق، فقط قل ذلك هللا  

إنسانا لتموت من أجل سيدي یسوع، أنا أؤمن أنك اهللا، وأنك أتيت وصرت   
خطایاي، واآلن أنت حي، رجاء تعال وادخل حياتي، واغفر لي خطایاي،       

لكي أحصل على حياة جدیدة اآلن، ویوما ما سوف آتي إليك،    
. ساعدني أن أطيعك، وأن أعيش لك آابن لك   . لكي أحيا معك إلى األبد  

.آمين
. 16: 3 إنجيل یوحنا  !اقرأ الكتاب المقدس وتحدث مع اهللا آل یوم
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الملك داود آان رجال عظيما  من رجال اهللا، ففي وقت ُحكمه      
صارت إسرائيل عشر مرات أآبر مما آانت عليه في وقت       

واآلن لم یعد بإمكانه أن یحكم، فقد أصبح شيخا    . حكم شاول
ضعيفا 

ومریضا،  
وحياته على 

األرض    
قربت من 

.االنتهاء 



وأحد أبناءه، وهو أدونيا،   
قال لشعب إسرائيل أنه      

. صار اآلن الملك    
وبالرغم من أن اسمه  

، إال   " ربي هو اهللا" معناه 
أن أدونيا لم یكن رجال  
صالحا، فقد حاول أن    
یغتصب العرش، ألن    

داود أصبح ضعيفا، ال   
یستطيع أن یمنعه من  

ذلك، ولكن اهللا آان لدیه  
!    خططا أخرى    



وامرأة داود، بثـشبع،      
آانت تعرف أن سليمان  
ابنها، یجب أن یكون هو  

الملك، وأخبرت داود عن     
وبالرغم من . خطط أدونيا

أن داود آان مریضا، إال   
أنه جمع قادته وأقام   

سليمان ملكا على  
.إسرائيل أمام آل الشعب      



وسليمان لم یعد لدیه مشاآل مع أدونيا، ألن الشعب صّدق     
وبعد. داود، حين أخبرهم أن اهللا اختار سليمان ليكون ملكا       

. ذلك بقليل مات داود   



وقبل أن یموت داود، أوصى  
سليمان أن یطيع اهللا ویصير ملكا    

عليك : "صالحا، فقال داود البنه 
أن تسير في طرق الرب، لكي     

، ولقد  !" تفلح في آل ما تفعل
بعد ذلك ! آانت نصيحة غالية

تربع سليمان على عرش أبيه     
.داود وتثبتت المملكة  



وفي إحدى الليالي رأى سليمان حلما، وفي الحلم ظهر له اهللا             
اسأل ماذا أعطيك، : "                                             قائال

" فسك؟                                                    ماذا تتمنى لن



فطلب سليمان حكمة من اهللا، حتى یكون ملكا صالحا، وفرح   
ب،                                             الرب لطلب الملك الشا      

ى                                                  وحصل سليمان عل  
 وفوق                                                        ما طلبه،

اهللا ده                                                           ذلك وع 
لغنى                                                              با
.الكرامة                                                                 و



وبعد فترة قصيرة الحظ الشعب     
حكمة سليمان، ففي أحد المرات      
أتت إليه امرأتان ومعهما طفال،    

ابن هذه المرأة   : "وقالت األولى 
مات في الليل، فقامت وبّدلت    

، ." ابنها الميت بابني الحي  
آال بل : " فردت الثانية وقالت 

، ."ابني الحي وابنك الميت   
فكيف سيعرف الملك اآلن، من     

.هي األم الحقيقية    



. فأتوا بسيف بين یدي الملك  !"  احضروا سيفا   : " فقال الملك  
فماذا تتوقع أن یفعل الملك بهذا السيف؟      



اشطروا الولد الحي اثنين، وأعطوا نصفا للواحدة          : " فقال الملك  
استمع یا  : " ، فقالت المرأة التي ابنها الحي      !" ونصفا لألخرى   

!" سيدي، أعطوها الولد الحي وال تميتوه       



: وأما المرأة األخرى فقالت       
!" ال یكون لي وال لك اشطروه    " 



أعطوا المرأة    : " فأمر الملك  
، !" األولى الولد الحي، فإنها أمه      

ولما سمع جميع إسرائيل بالحكم       
الذي حكم به الملك هابوا الملك      
.جدا، ألنهم رأوا حكمة اهللا فيه     



وآان شعب إسرائيل بدون هيكل، ليعبدوا     
اهللا فيه، ولما آان داود یرید أن یبني    

ابنك سيبني بيتا : "هيكال، قال له اهللا   
، وهكذا بدأ سليمان في بناء هيكل     "السمي 

.رائع في أورشليم    



واستغرق بناء الهيكل سبع    
سنوات آاملة، ولما أتى   

اليوم العظيم لتدشين هيكل   
الرب، اجتمع الجميع حول       

.      سليمان ليسمعوه 



وبعد صالة رائعة، ذبح   
الملك والشعب اآلالف من       
الحيوانات بقلب مسرور،    
وعملوا حفلة آبيرة لمدة   

.أسبوعين آاملين 



بعد ذلك ظهر اهللا لسليمان مرة أخرى      
ووعده أن یبارك إسرائيل، طالما أن   

.    الشعب یطيع اهللا   



ولكن لألسف لم یكن سليمان وال الشعب مطيعين       
هللا دائما، فقد تزوج الملك نساء لم یكن الرب     

یریدها له، فقد أثرت هذه النساء الوثنيات على         
سليمان، حتى أن قلبه تعلق باألصنام، وقلبه لم    

.یكن أمينا هللا، آما آان قلب داود أمينا هللا



ولما ضّيع سليمان الفرصة المتاحة أمامه أن یصير طائعا هللا،        
حدثت حادثة غریبة ألحد قادة سليمان واسمه یربعام، فقد أخبره        

أحد األنبياء أن اهللا سيقسم مملكة سليمان، وأن یربعام سيملك      
وهرب ). قبيلة(     على عشرة من مجموع أثني عشرة سبطا   

یربعام                          إلى مصر، ألنه عرف أن سليمان      
.                                      سوف یقتله، لو تمكن من ذلك   



وأخيرا مات سليمان،    
وابنه رحبعام زّود  

الضرائب على الشعب      
أآثر من سليمان، فانشقت  

عشرة أسباط واتخذوا  
ومملكة . یربعام قائدا لهم 

سليمان العظيمة انقسمت    
إلى قسمين، تماما آما  
فاهللا . سبق نبي اهللا وتنبأ

ال یمكن أن یبارك عدم 
.الطاعة 



" فتح آالمك ینير العقل  "
130: 119مزمور 

الملك الحكيم سليمان     

قصة من آلمة اهللا، الكتاب المقدس   

یمكنك الرجوع إليها في الكتاب المقدس        

12 � 1سفر الملوك األول       
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النهایة

60



قصة الكتاب المقدس هذه تخبرنا عن اهللا العجيب، الذي خلقنا، والذي    
.یریدك أن تعرفه

عقوبة هذه الخطية  .  اهللا یعلم أننا عملنا أشياء سيئة، والتي یسميها هو خطية    
هو الموت، ولكن اهللا یحبك جدا، لذلك أرسل لك ابنه الوحيد، یسوع     

 بعد ذلك أتى    .المسيح، ليموت على الصليب وُیعاقب من أجل خطایاك     
 عندما تؤمن بيسوع المسيح،  .یسوع إلى عالمنا هذا ثم مضى إلى السماء    
 سوف یأتي ویسكن بك اآلن،    !وتسأله أن یغفر خطایاك، فسوف یفعل ذلك

.وسوف تحيا معه إلى األبد    
:لو آمنت أن هذا حق، فقط قل ذلك هللا  

إنسانا لتموت من أجل سيدي یسوع، أنا أؤمن أنك اهللا، وأنك أتيت وصرت   
خطایاي، واآلن أنت حي، رجاء تعال وادخل حياتي، واغفر لي خطایاي،       

لكي أحصل على حياة جدیدة اآلن، ویوما ما سوف آتي إليك،    
. ساعدني أن أطيعك، وأن أعيش لك آابن لك   . لكي أحيا معك إلى األبد  

.آمين
. 16: 3 إنجيل یوحنا  !اقرأ الكتاب المقدس وتحدث مع اهللا آل یوم
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