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وفي إحدى اللیالي رأى سلیمان حلما، وفي الحلم ظھر لھ هللا 
اسأل ماذا أعطیك،: "قائال

"ماذا تتمنى لنفسك؟

وسلیمان لم یعد لدیھ مشاكل مع أدونیا، ألن الشعب صدّق 
وبعد. داود، حین أخبرھم أن هللا اختار سلیمان لیكون ملكا

.ذلك بقلیل مات داود

وأحد أبناءه، وھو أدونیا، 
قال لشعب إسرائیل أنھ 

.  صار اآلن الملك
وبالرغم من أن اسمھ 

، إال "ربي ھو هللا"معناه 
أن أدونیا لم یكن رجال 
صالحا، فقد حاول أن 
یغتصب العرش، ألن 

داود أصبح ضعیفا، ال 
یستطیع أن یمنعھ من 

ذلك، ولكن هللا كان لدیھ
!خططا أخرى

فطلب سلیمان حكمة من هللا، حتى یكون ملكا صالحا، وفرح
الرب لطلب الملك الشاب،
وحصل سلیمان على
ما طلبھ، وفوق

هللا ذلك وعده 
بالغنى

.والكرامة

وقبل أن یموت داود، أوصى 
سلیمان أن یطیع هللا ویصیر ملكا 

علیك : "صالحا، فقال داود البنھ
أن تسیر في طرق الرب، لكي 

، ولقد !"تفلح في كل ما تفعل
بعد ذلك ! كانت نصیحة غالیة

تربع سلیمان على عرش أبیھ 
.داود وتثبتت المملكة

وامرأة داود، بثـشبع، 
كانت تعرف أن سلیمان 
ابنھا، یجب أن یكون ھو 

الملك، وأخبرت داود عن 
وبالرغم من . خطط أدونیا

أن داود كان مریضا، إال 
أنھ جمع قادتھ وأقام 

سلیمان ملكا على 
.إسرائیل أمام كل الشعب

4 3

6 5

8 7



أعطوا المرأة : "فأمر الملك
، !"األولى الولد الحي، فإنھا أمھ

ولما سمع جمیع إسرائیل بالحكم 
الذي حكم بھ الملك ھابوا الملك 

.جدا، ألنھم رأوا حكمة هللا فیھ

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

!"سیدي، أعطوھا الولد الحي وال تمیتوه

وبعد فترة قصیرة الحظ الشعب 
حكمة سلیمان، ففي أحد المرات 
أتت إلیھ امرأتان ومعھما طفال، 

ابن ھذه المرأة : "وقالت األولى
مات في اللیل، فقامت وبدّلت 

، ."ابنھا المیت بابني الحي
كال بل : " فردت الثانیة وقالت

، ."ابني الحي وابنك المیت
فكیف سیعرف الملك اآلن، من 

.ھي األم الحقیقیة

وكان شعب إسرائیل بدون ھیكل، لیعبدوا 
هللا فیھ، ولما كان داود یرید أن یبني 

ابنك سیبني بیتا : "ھیكال، قال لھ هللا
، وھكذا بدأ سلیمان في بناء ھیكل "السمي

.رائع في أورشلیم

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

.  فأتوا بسیف بین یدي الملك!" احضروا سیفا: "فقال الملك
  فماذا تتوقع أن یفعل الملك بھذا السیف؟
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ولما ضیّع سلیمان الفرصة المتاحة أمامھ أن یصیر طائعا �، 
حدثت حادثة غریبة ألحد قادة سلیمان واسمھ یربعام، فقد أخبره 

أحد األنبیاء أن هللا سیقسم مملكة سلیمان، وأن یربعام سیملك
وھرب). قبیلة(على عشرة من مجموع أثني عشرة سبطا 

یربعام                          إلى مصر، ألنھ عرف أن سلیمان
.سوف یقتلھ، لو تمكن من ذلك

بعد ذلك ظھر هللا لسلیمان مرة أخرى 
ووعده أن یبارك إسرائیل، طالما أن

.الشعب یطیع هللا

واستغرق بناء الھیكل سبع 
سنوات كاملة، ولما أتى 

الیوم العظیم لتدشین ھیكل 
الرب، اجتمع الجمیع حول

.سلیمان لیسمعوه

وأخیرا مات سلیمان، 
وابنھ رحبعام زّود 

الضرائب على الشعب 
أكثر من سلیمان، فانشقت 

عشرة أسباط واتخذوا 
ومملكة . یربعام قائدا لھم

سلیمان العظیمة انقسمت 
إلى قسمین، تماما كما 

فا� . سبق نبي هللا وتنبأ
ال یمكن أن یبارك عدم 

.الطاعة

ولكن لألسف لم یكن سلیمان وال الشعب مطیعین 
� دائما، فقد تزوج الملك نساء لم یكن الرب 

یریدھا لھ، فقد أثرت ھذه النساء الوثنیات على 
سلیمان، حتى أن قلبھ تعلق باألصنام، وقلبھ لم 

.یكن أمینا �، كما كان قلب داود أمینا �

وبعد صالة رائعة، ذبح 
الملك والشعب اآلالف من 
الحیوانات بقلب مسرور، 
وعملوا حفلة كبیرة لمدة 

.أسبوعین كاملین
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قصة الكتاب المقدس ھذه تخبرنا عن هللا العجیب، الذي خلقنا، والذي 
.یریدك أن تعرفھ

عقوبة ھذه الخطیة . هللا یعلم أننا عملنا أشیاء سیئة، والتي یسمیھا ھو خطیة
ھو الموت، ولكن هللا یحبك جدا، لذلك أرسل لك ابنھ الوحید، یسوع 

بعد ذلك أتى .المسیح، لیموت على الصلیب ویُعاقب من أجل خطایاك
عندما تؤمن بیسوع المسیح، .یسوع إلى عالمنا ھذا ثم مضى إلى السماء
سوف یأتي ویسكن بك اآلن، !وتسألھ أن یغفر خطایاك، فسوف یفعل ذلك

.وسوف تحیا معھ إلى األبد
:لو آمنت أن ھذا حق، فقط قل ذلك �

إنسانا لتموت من أجل سیدي یسوع، أنا أؤمن أنك هللا، وأنك أتیت وصرت
خطایاي، واآلن أنت حي، رجاء تعال وادخل حیاتي، واغفر لي خطایاي، 

لكي أحصل على حیاة جدیدة اآلن، ویوما ما سوف آتي إلیك،
. ساعدني أن أطیعك، وأن أعیش لك كابن لك. لكي أحیا معك إلى األبد

.آمین
.  16: 3إنجیل یوحنا !اقرأ الكتاب المقدس وتحدث مع هللا كل یوم

"فتح كالمك ینیر العقل"
130: 119مزمور 

  الملك الحكیم سلیمان

  قصة من كلمة هللا، الكتاب المقدس

یمكنك الرجوع إلیھا في الكتاب المقدس

12 – 1سفر الملوك األول 
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