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  استير- نحميا-عزرا

وأخذ ملك بابل شعب اليهـود وأسـكنهم فـي          . بسبب خطاياهم سقط شعب اهللا في سبي بابل       

كسـفيا  ،  ٥٩:٢تل ملح وتل حرشا عز      ،  ١٥:٣ز  حتل ابيب   [مستعمرات في مملكة بابل مثل      

) ٥:٢٩أر  (رسـوا جنـات     غ وكان لهم بعض الراحة والحرية هناك فبنوا بيوتا و         ]١٧:٨عز  

، ١٠:٦زك  + ٦٩،  )٦٥:٢عز   (وبعضهم جمعوا ماآل وفيراً   ) ٦٥:٢عز  (وإقتنوا عبيداً وإماء    

 . ولكن بعضهم إحتمل كثيراً من األتعاب ومشقات العبودية وكان هذا لألغلبية. )١١

وارض بابل التي   . وفي زمان السبي توقفت خدمة العبادة ألن بيت اهللا في أورشليم كان خرباً            

وهم بحكم الناموس ال يمكنهم إقامة هيكل هللا خارجاً عن . )١٧:٧ا ع(اكنين فيها نجسة كانوا س

 . لكنهم إستمروا في حفظ السبت وممارسة الختان. أورشليم

وهي المدة من خراب الهيكل وخراب    . من نهاية سفر أخبار األيام الثاني إلي بداءة سفر عزرا         

 . سنة٥٠ك كورش مدة أورشليم حتي العودة من السبي بإذن من المل

وكان كـورش ملكـاً كريمـاً       . وإنتهي السبي لما سقطت مملكة بابل بيد كورش ملك فارس         

، وقد زاد تقديره لليهود وإللههم يهوة بسبب حادثة دانيال مع األسود التي لـم تـؤذه               . شجاعاً

وات ونب) ٤٤،  ٤٥ شأ( النبوات الخاصة به والتي تذكره باالسم        شويقال إن دانيال أري كور    

فإعتبر كورش هذه النبوات دعوة له إلطالق       . أرمياء الخاصة بمدة السبي وسقوط مملكة بابل      

 . فمن فوائد السبي أن هؤالء الوثنيون عرفوا يهوة) ٢:١عز(اليهود 

 هنـاك والِ  والذين رجعوا من السبي لم يفقدوا رعوية ملك فارس بل ظلوا خاضعين له وكان               

وكانت أحوال الشعب في فترة مـا بعـد         .  وما هو جوارها   من قبل ملك فارس يحكم أورشليم     

. مون كل فرصة ليشتكوا الشعب للحكومة     غتنفكان حولهم أعداء مقاومون ي    . السبي صعبة جداً  

 مـنهم مـع المطلـوب     ) ٤:٥ح  ن= ٢٤:٧عز  ( الجزية والخراج للملك     اوكان عليهم أن يؤدو   

ينوا مـن   دلتزم بعضهم أن يسـت    وكان أكثرهم فقراء وأرضهم غير مخصبة فإ      . محاكم المكان 

 بالحرية الدينية للشعب فسمح لهم ببناء       شومن جهة أخري سمح كور    . )٤،  ٣:٥ح  ن(أخوتهم  

 . ه الناموس وشريعة إلههمبالهيكل وإقامة مذبح وتقديم ذبائح حسب ما يقضي 

د تميزت عبادة اليهود بعد السبي عما كانت قبله في أنهم تركوا عبـادة األوثـان تمامـاً وزا                 

إعتبارهم للناموس والفرائض الدينية ربما ألن إتحادهم الشعبي كان بالفرائض الدينيـة إذ لـم       
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المهم أنهم استفادوا من ضربة السبي فقد كانت عبـادتهم لألوثـان وإهمـالهم              . يكن لهم ملك  

 . للعبادة بل إستهتارهم بها سبب كل اآلالم التي لحقت بهم

حقاً لقـد  .  رؤوسهم فقد رجعوا بال ملكنالتاج قد سقط علقد عاد اليهود من السبي ولكن كان  

ير السبي وتحسنت حالتهم ومظهرهم العام عما كانوا عليه أثناء السبي ولكن كانوا             نزال عنهم   

لقد عادت العظام الميتة ولكن في صورة خادم أو عبد لملـك            . اقل بكثير عما كانوا عليه قبالً     

 .  اآلثار له ما زالت في رقابهمير ولكن هناك بعضنلقد زال ال، فارس

ولم يكن للشعب ملك وكـان هـذا        . )يخحجي وزكريا ومال  ( كان أنبياء ما بعد السبي قليلين       

 . المسيح المنتظر، إنتظاراً للملك الحقيقي والنبي العظيم

 اسفار عزرا ونحميا وإستير تجري أحداثها في سنوات خضوع الشعب لحكم ملوك فـارس              

البد من أن نستعرض سريعاً ملخص مختصر لملوك فارس لـنفهم أحـداث             لذلك  . المختلفين

 . ةساألسفار المقد

وإتحـد المـاديون    . )٢:١٠تـك   (الماديون هم نسل مادي بن يافـث        :  وفارس دىمملكة ما  

وعواصم المملكـة المعروفـة برسـبوليس       . والفرس في مملكة واحدة بواسطة كورش الملك      

وقـد حكمـت   ) ٢:٦عـز  ) أحمثا( واكبتانا   ٢:١س  إ= ١:١نح  )سوسا(وشوشن  ) ٢:٩مك  ٢(

حين عاد الشعب ألورشليم     م.  ق ٥٣٦سنة من سنة    ٢٠٧مملكة مادي وفارس شعب إسرائيل      

وكان اليهود خاضعين كجزء    .  حين إحتل اإلسكندر كل أمالك مادي وفارس       ٣٣٢وحتي سنة   

 . قبرص/ فينيقية/ ينفلسط/ سوريا/ من والية عبر النهر لوالي يعينه ملك فارس ليحكم اليهود

 

 :ملوك الفرس

 ٥٣٦أصدر نداء بعودة الشعب ألورشليم سنة .  هو مؤسس دولة مادي وفارس:كورش -١

وكان ذلك سـنة    ) ١٣-٨:٣عز  (فعاد الشعب وبدأوا في بناء الهيكل       ) ٢:١عز  (م  . ق

 . م.  ق٥٢٩وتوفي كورش سنة ) ٥:٤عز(وبدأت مقاومة األعداء . م.  ق٥٣٥

وقد نجح الوشاة في إقناع     . ش وملك بعد وفاة كور    شهو ابن كور  : )شستاحأرت(قمبيز   -٢

وظـل  ) ٢٥-١٧:٤عز(الملك بوقف العمل في بناء المدينة والهيكل فأصدر أمراً بذلك           

 . أثناء حربه في مصر. م.  ق٥٢٢العمل متوقفاً طوال مدة حكم هذا الملك وتوفي سنة 
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هب قمبيز ليحارب مصر    وذ.  ولدان قمبيز وسمردس   شكان لكور : داريوس هستاسب  -٣

 ٧وجاء محتال يشبه سمردس وتملك بدالً منه        . وتولي أخوه سمردس الحكم أثناء غيابه     

ومات قمبيز في أثناء عودته من حملته علي مصر فجاء داريوس هستاسب هذا . شهور

وإغتني هذا الملك جداً    . شرعاً لكورش وقتل هذا المحتال وملك هو علي ال        روكان صه 

وهو إستولي علـي    .  الدانوب نهر الهند حتي األرخبيل اإلفريقي وحتي       وأمتد ملكه من  

وفي أيامه بدأ البنيان حجي وزكريا يحثان الشعب للعمل في          . م.  ق ٥٢١ سنة   شرعال

 . م.  ق٤٨٦ سنة ومات سنة ٣٦وقد حكم . )٢٤:٤عز (بناء الهيكل 

 حتـي    سنين ٤ظل يجمع جيشا لمدة     .  إستير هو زوج ): أحشويرش(زركسيس األول    -٤

وكان هذا العدد الضخم سبب فـي       . جنديمليون   ٥. ٢قوامه نحو    صار جيشا عظيما  

سبب الهزيمة   (٤٨٠في معركة سالميس سنة      هزيمته حين حاول غزو اليونان وُهزم     

 . م.  ق٤٦٥ واٌغتيل سنة تراًوكان ملكاً مسته) أن األوامر ال تصل للجند بسهولة

وهذا الطف اليهود وسمح لعزرا بأن يعـود   .أي طويل اليد: تا لو نجيمانوس  سارتحش -٥

-١١:٧عـز   (بعدد من اليهود إلي أورشليم وسمح لنحميا بإعادة بناء أسوار المدينـة             

 صدر األمـر بإعـادة      ٤٥٧وفي عهده سنة    . ٤٢٤وتوفي سنة   . )١٠-١:٢ح  ن()+١٣

 )٢٥:٩دا (أورشليم 

 تغلـب لـذي   ثم تعاقب علي العرش عدد من الملوك كان أخرهم داريوس قدما نوس ا             -٦

 . لتبدأ اإلمبراطورية اليونانية حكم معظم العالم. م.  ق٣٣١عليه اإلسكندر األكبر سنة 
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 العودة بقيادة زربابل ويشوع. ٢:١نداء آورش بعودة الشعب عز
 

 ٥:٤بناء عزالبدء فى مقاومة األعداء لل+ البدء فى بناء الهيكل 

 توقف البناء فى الهيكل + ٢٥-١٧:٤لبناء عزاصدور قرار بوقف 

 الملك المحتال

 )أمر بإعادة البناء(نبوات حجى وزآريا 
 

 ٦،٥عز  ١:٥عز

 اإلنتهاء من بناء الهيكل وتدشينه

 هو الملك زوج إستير
 معرآة سالميس وهزيمة الملك أمام اليونان

 ويالطفهمهذا الملك متعاطف مع اليهود 

 )نبوة مالخى(اخر نبوات العهد القديم 

 ١٤:٥صعود نحميا ألورشليم ثانية وإصالحات نحميا نح

 ٩-١:٢إرسال نحميا ألورشليم آوالى عليها ومعه أمر ببناء األسوار نح

 ٨:٧الصعود الثانى للشعب بقيادة عزرا فى السنة السابعة للملك عز

 ٢٥:٩اصدور القرار بإعادة بناء أورشليم د

 أحشويرش
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 من هو عزرا

وهو كاتب ماهر فـي شـريعة       . إذاً هو كاهن  . هو عزرا بن سرايا من نسل هارون       -١

فـإهتم بدراسـة    ،  اهن يقدم ذبائح معطل ألنهم في أرض السبي       الرب وكان عمله كك   

وسمي الكاتـب لشـهرته     . الشريعة التي أحبها من كل قلبه وهيأ نفسه ليعلمها لشعبه         

وكاتب ال تعني أنه ينسخ فقط الكتب المقدسـة         . ومهارته في هذه الخدمة وهذا العمل     

حتـي أيـام المسـيح      وهكذا كان الكتبة    .  ويشرح هذه الكتب   يفسربل هو دارس لها     

خبراء ودارسين للشريعة ولكن لألسف بسبب خطاياهم صار اسم الكاتب اسماً سـيئاً             

وكان من يعرف الكتابة في القديم قليلين لذلك كان الكاتب يعتبر           " ويل لكم أيها الكتبة   "

أي ينسخ النـاموس    ) ٦:٧عز  (وكان عزرا كاتب ماهر     . عالماً ومتقدماً بين الشعب   

 ).١٨:١٨مل ٢+ ١٧:٨صم ٢راجع (ويفسره ويعلمه

 :الشخصيات األساسية في هذه الفترة هم -٢
. ٤٢وهذا كان واليا علي اليهود وهو الذي عاد بعدد          : زربابل أو شيشبصر   - أ

وعاد معه  . م.  ق ٥٣٦ منهم إلي أورشليم بإذن من كورش الملك سنة          ٠٠٠

 . يهوشع الكاهن

 علي إعادة بناء    رئيس الكهنة الذي عمل مع زربابل     : يهوشع بن يوصاداق   - ب

 . الهيكل

كان له تفويض بتنفيذ الشريعة وعقاب من يخالف الشـريعة          : عزرا الكاتب  -ج

 . ولكنه لم يحكم كوالي. وله سلطة اإلصالح فعزل الوثنيات عن الشعب

وقد تزامن وجود نحميا مع عـزرا       .  هذا كان معيناً كواٍل علي اليهود      :نحميا -د

ولكن كان لكل منهما    . ك ارتحشستا لونجيمانوس  في نفس الوقت في أثناء فترة مل      

 . عمله

 : وظيفة عزرا الكاتب -٣

وهو وضـع للشـعب     . إعادة الشعب اليهودي كشعب له شريعة اهللا تحكمه        - أ

وضاً مـن ملـك     فقوانين تحكمه بحسب ناموس موسي واألنبياء فهو كان مُ        
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فارس بصالحيات خاصة بذلك والصورة التي أعادها عزرا للشعب إستمرت 

 .  أيام المسيححتي

خصوصاً بعد أن ضاع كل شـئ خـالل         . ترتيب وتجميع األسفار المقدسة    - ب

 . السبي

 :عزرا والكتاب المقدس -٤

واليهـود والمسـيحيين    ) العهد القديم (أعاد عزرا تجميع كل الكتاب المقدس        - أ

وهذا رأي كثير من األباء أن عزرا هو الذي جمـع           . ينسبون له هذا الفضل   

 . ل باسيليوس وترتليانوس وإيريناوس وغيرهمأسفار العهد القديم مث

 أقسام هي   ٣هو جمع األسفار وحذف ما هو غير قانوني وقسم األسفار إلي             - ب

ر شـا وإلي هذا التقسيم أ   . )هاجيوجرافا(الناموس واألنبياء والكتب المقدسة     

فكانت المزامير أول   ،  السيد المسيح فقال ناموس موسي واألنبياء والمزامير      

لو (. الكتب المقدسة ولشهرة المزامير سميت الكتب بالمزامير      كتاب في قسم    

٤٤:٢٤( 

وجمع الكتب القانونية   ،   عزرا الذي كتب سفره بإرشاد ووحي الروح القدس        -ج

ات لما كان   حورشاد الروح القدس بإضافة بعض الشر     بإرشاد الروح قام أيضاً بإ    

خر +٣:٣٦+ ١٤:٢٢+ ٦:١٢تك (+ غامضاً مثل اإلصحاح األخير لسفر التثنية    

وهناك إضافات كثيرة توجد بين     . )١:٢٥أم  + ١٤،  ١١:٣+١٢:٢تث  + ٣٥:١٥

 . أقواس فهو كان يضيف ويشرح بوحي من الروح القدس

 هو أيضاً غير أسماء بعض األماكن التي إشـتهرت بأسـماء جديـدة وأزال              -د

 كـان  ١٤:١٤تـك  : األسماء التي لم تعد تستخدم ليفهم الناس المعاصرين مثال         

 .  هو اإلسم القديم للمنطقة التي سميت دان فيما بعديشال

 هو جمع األسفار المقدسة التي أستطاع أن يجمعها بعد السبي وقابلها بغايـة              -ه

وهو أضاف سفري أخبار األيام     . الدقة وإعتمد النسخة الموجودة بين أيدينا اآلن      

 . والسفر المنسوب له أي سفر عزرا
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وعـزرا  . د الدين لصحته بعد أن شوهه أريوس      فهو صار كأثناسيوس الذي أعا    

أعاد الكتاب المقدس بعد أن ضاع الكثير وأضاف الشعب الكثير مـن األسـفار              

 . المزورة

بل هنـاك قـول     . وإعتبروه في مقام موسي   . ولقد أحب الشعب عزرا لغيرته وتقواه      -٥

  .يهودي أن موسي لو لم يأخذ الناموس لكان عزرا هو الذي إستحق هذا عن جدارة

 :ينقسم سفر عزرا إلي قسمين -٦

رجوع بعض اليهود من بابل بقيادة زربابل وإقامة الخدمـة الدينيـة فـي               - أ

 )٦ ص -١ص (أورشليم وبناء الهيكل رغم مقاومة السامريين 

الخبر برجوع جماعة ثانية من المسبيين بقيادة عزرا وفصل النساء الوثنيات            - ب

 )١٠-٧ص (

ألن فـي هـذه   ) ٢٦ -١٢:٧ + ١٨:٦ -٨:٤ (لغة هذا السفر هي اللغة اآلرامية من   -٧

غـة  لاآليات خالصة أوراق قانونية مختصة بالحكومة ألن اللغة اآلراميـة كانـت ال            

الرسمية في المفاوضات السياسية بين مملكة فارس وعبر النهر أي ما كان إلي جهة              

 . وباقي السفر كُتب باللغة العبرانية. الغرب من نهر الفرات

 .  وهذا رأي اليهود والمسيحيينكاتب السفر هو عزرا -٨

يعتبر الطقوس الدينيـة والنظـام      فهوهناك تشابه بين سفر عزرا وسفر أخبار األيام          -٩

وآنية بيـت   ) ٢٢،  ١٩:٦،  ٤:٣(وحفظ األعياد   ) ١٨:٦(والفرق الدينية كفرق الكهنة   

) ٥:١٠+ ١:٩+ ١٩-١٥:٨+ ٤٠:٢(ويعتبر خدمـة الالويـين      ) ١١– ٧:١(الرب  

ويري عزرا يد الرب    . اب كما يهتم بها كاتب سفري أخبار األيام       ويهتم عزرا باألنس  

وهذا إثبات أن كاتـب سـفر       . في التاريخ ومجازاة الرب في كل ما يصيب اإلنسان        

بل أن اآليتـين األخيـرتين مـن        . عزرا وكاتب سفري أخبار األيام هو عزرا نفسه       

وكأن سفر  . بعينهاسفري أخبار األيام واآليات األولي من سفر عزرا تكاد تكون هي            

 . عزرا يكمل سفري األيام

رميا عن العودة من السبي مـن       أأسفار عزرا ونحميا وإستير يعتبروا تحقيق لنبوات        -١٠

وهما رمز لتحقيق نبوات سفر الرؤيا      . وهم يشرحون كيف تحقق وعد اهللا بالرجوع      . بابل

 . عن خروجنا ككنيسة من بابل هذا العالم
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وفي . نيال ألنهما كان كالهما في بابل وفي آخر زمان السبي         تشبه لغة عزرا لغة دا    -١١

 . كل منهما أجزاء باللغة اآلرامية وفي كليهما ألفاظ فارسية

معني اسم عزرا عون أو مساعدة وهذا هو دوره في مساعدة شعبه أن يعيد تذكيرهم               -١٢

 . وهاس ن التىبالشريعة

فاإلنشـقاق كـان وضـع      .  يهوذا نالحظ أن اهللا يسمي نفسه إله إسرائيل وليس إله        -١٣

وعـادوا كأمـة    ) المملكة الشمالية (استثنائي وقد عاد مع يهوذا كثير من أسباط إسرائيل          

 . واحدة

 فاهللا ١٧٠٠ سنة مع عزرا     ٧٠ وعاد بعد حوالي     ٠٠٠. ٤٢عاد مع زربابل حوالي     -١٤

جها فاهللا  يوجه دعوته دائماً ألوالده بالرجوع لحضن الكنيسة ولكن من أراد أن يبقي خار            

ومن عاد مع عزرا أصـحاب      . اهللا يوجه الدعوة ومن يريد يرجع     . ال يرغمه علي العودة   

 . الساعة الحادية عشر
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في السـبعينية   . كان سفرا عزرا ونحميا سفراً واحداً بإسم عزرا في التوراة العبرانية           -١

ثم أنفصل الواحد عـن     .  م ١٥٦٣وذلك حتي سنة    ) الفولجاتا(وفي الترجمة الالتينية    

ثم بإسمي عـزرا    . اآلخر في القرن السادس عشر بإسمي عزرا األول وعزرا الثاني         

 . ونحميا

ونجد في السفر أخبار    . هو أخر اسفار العهد القديم التاريخية فهو تكملة لتاريخ اليهود          -٢

 . تكملة أسوار أورشليم وتجديد وإصالحات نحميا ألمور الشعب حسب الشريعة

وهي كلمـة   ) ١:١٠+٩:٨(ويدعي الترشاثا   .  السفر هو نحميا الذي كان مسبيا      كاتب -٣

 ارتحشستا لونجيمانوس ليكون سـاقياً لـه         إذ إختاره الملك   كلدانية تعني ساقي للملك   

فالساقي يري وجه الملك دائماً ويحمل له الخمـر         . وهي وظيفة عظيمة عندهم للغاية    

وهكذا .  ما يريد من الملك وهو منشرح      وكان الساقي يطلب  . الذي يطيب قلبه ويفرحه   

قي محل ثقة الملك فهو كان يقدم اوكان الس. طلب الوالية علي أورشليم في وقت كهذا

 .)لذلك كان الساقي يتذوقه أوالً(له الشراب والشراب ممكن أن يكون مسموماً 

كان نحميا غيوراً علي مدينة آبائه وطلب من الملك أن يذهب إلصـالح أسـوارها                -٤

وكـان  . ليبني أسوارها ويرتب أمور الوالية اليهوديـة      ،  له والياً علي أورشليم   فأرس

 تـرك ولقد  . ذهاب نحميا إلي أورشليم بعد صعود عزرا ألورشليم بثالثة عشر عاماً          

 . نحميا كل نعيم قصر الملك الذي يتمتع به ألجل محبته لشعبه أوالً هللا

مـويين  عبيين وال آ من األعداء المو   لم تكن مهمة نحميا سهلة فقد ووجه بمقاومة شديدة         -٥

وكان األعداء قـد اغتصـبوا األرض بينمـا         . والسامريين وباقي الشعوب المجاورة   

الشعب في السبي وبعد عودة الشعب خاف األعـداء أن يسـترد الشـعب أراضـيه                

وأمالكه المغتصبة بل كانوا طامعين في اإلستيالء علي مزيد مـن األراضـي مـن               

وهؤالء األعداء لهم عداوة طبيعية مـع       . بناء أسوار أورشليم  الشعب لذلك خافوا من     

 . شعب إسرائيل

 الرب وقـع    ياوكتابة عهد لإلحتفاظ بوصا   . أهتم نحميا بالعبادة وتالوة سفر الشريعة      -٦

 . عليه الرؤساء والكهنة والالويين وكل الشعب
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ا رجع إلي ارتحشست  ) ٩-١:٢ مع   ٧،  ٦:١٣قارن  (سنة  ١٢بعد أن تولي علي اليهود       -٧

الخ فكلفه أرتحشستا بـأن     . ..ليقدم حساباً علي التفويض السابق ببناء السور والمدينة       

 . سنة بعد ذلك١٤وعاد ليحكم . وبذلك حصل علي تفويض ثاٍن بالوالية. يعود ثانيةً

في غياب نحميا زاد الشر في أورشليم فأهملوا السبت والتقدمات اليومية والعشـور              -٨

وبعد أن عاد نحميـا     . عن هذه الفترة تنبأ مالخي النبي     و. وتزوجوا بأجنبيات وثنيات  

 . تئصال الشر من بينهمسألورشليم ثانية بدأ إصالحاته إل

شخصية نحميا شخصية رائعة ومضيئة في الكتاب المقدس ومثاالً لما ينبغي أن يكون             -٩

فهو في سبيه نجده مهتماً بحال شعبه وحال أورشليم ونجـده باكيـاً             . عليه خدام اهللا  

ياً ليرفع اهللا غضبه عنهم ونجده يترك منصبه السامي في قصر الملك ويعرض             مصل

هو شخصية غيورة علي مجد ،  نفسه للخطر ويذهب ألورشليم ليستنهض الهمم الفاترة      

 بمقاومات ومؤامرات األعداء    بىءبني السور في أيام غير عا     . اهللا وشخصيته قيادية  

ه كوالي بل هو ينفق علـي شـعبه         غير طالب حق  ،  الخارجيين مصلحاً ألحوال شعبه   

يجاهد مع اهللا في صالته ويجاهد مع الملك ويجاهـد مـع الشـعب              : وهو في جهاده  

لـذلك كلـل اهللا عملـه       . بإصالح أحوالهم وتوحيدهم وتشجيعهم وجاهد ضد األعداء      

 . بالنجاح

 . في فترة غيابه ُعين نائبين له حناني وحنانيا ليحكموا أورشليم التي بنيت أسوارها-١٠

في إختصار كان نحميا شخصاً عظيماً في إتكاله علي الرب وجهاده فـي خدمتـه               -١١

 . وغيرته وشجاعته فكانت النعمة اإللهية التي ساندت جهاده فصار عمله ناجحاً

 .نحميا يرمز للمسيح في أشياء عديدة-١٢

 . والمسيح أخلي ذاته ليفتقد شعبه. هو ترك قصر الملك ليذهب إلخوته - أ

في قصر الملك لكن قلبه كان في أورشليم الخربة وهكذا كانـت            كان نحميا    - ب

 . محبة المسيح لشعبه في األرض

ولم يثقـل علـيهم فـي       . ٢٣:٤أشترك نحميا مع الشعب في العمل والبناء         - ج

والمسيح يشترك معنا في آالمنا بل وفـي كـل          . الجزية بل أنفق هو عليهم    

 . عمل صالح
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وتطهيره للهيكل ليكون بيت صـالة ال        شابه المسيح في غيرته علي الهيكل        -د

 . مغارة لصوص

 هو أتي ليبني األسوار المهدمة ليحمي شعبه والمسيح أتـي ليبنـي الكنيسـة          -ه

 . ويحميها

هو أتي ليعمر أورشليم الخربة والمسيح أتي ليعمر الكنيسة شعبه الذين كانوا             - ح

 . في خراب هذا العالم الذي خُرب بالخطية

أيـام فـي    ٣بل أن يهب للعمل مشابهاً للمسيح الذي بقي         أيام ساكناً ق  ٣ مكث   -و

 . القبر ساكناً قبل قيامته ليعطي حياة لكنيسته

 . والمسيح وقف أمام الشيطان،  وقف أمام معاندين ومقاومين-ز

 .  هو بكت العظماء والرؤساء والمسيح بكت الكتبة والفريسيين-ع

 . يح عليها بكاء نحميا علي أورشليم يشبه بكاء السيد المس-ط

 .  طهر الهيكل من طوبيا وطرده مثلما فعل السيد المسيح-ي
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. المسرح التي تجري عليه حوادث سفر إستير يقع في قصر شوشن أو سوسا فـي عـيالم                *

وهو كأسـفار دانيـال وعـزرا       . وشوشن هي إحدي العواصم الثالثة لإلمبراطورية الفارسية      

اريخ اليهود في بابل وفارس من وجهة نظر شخص صاحب نفوذ في            ونحميا يقدم لمحة عن ت    

 . القصر الملكي وخبير في تقاليده وممارساته

وإنتقل إلي الفارسية ليعنـي     " سيدة صغيرة   " ُيقال أن اسم إستير من أصل هندي قديم معناه          *

ة ويطلق  ويبدو أنها حملت هذا اإلسم بعد أختيارها ملكة أما اسمها العبري فهو هدس            ) كوكب(

وربما صارت عادة عند اليهود من أيام السبي أن يتسمي الشخص           . علي شجرة اآلس الجميلة   

 . يسطس/يسوع، بولس/شاول، مرقس/بإسمين أحدهما يهودي واألخر أممي مثل يوحنا

إستير يرجح أنها من سبط بنيامين ُولدت في أرض السبي وتبناها مردخاي ابن عمها ورباها    *

 . صمة فارسفي مدينة شوشن عا

فقد جاء في التلمود أن كاتب هذا السفر هو المجمع العظيم           . هناك رأيان في كاتب هذا السفر     *

بينما يرجح الكثير   . والقديس أغسطينوس يري أنه من وضع عزرا الكاتب       . الذي يرأسه عزرا  

ومـن بـين    . من اآلباء ما نادي به يوسيفوس المؤرخ اليهودي أنه من وضع مردخاي نفسه            

وما يؤكد وجهة النظر األخيرة أن كاتب السـفر         . س اإلسكندري ضء األباء القديس إكليمن   هؤال

 وهي تنص علي أن مردخاي كتب هذه األمور وأرسلها فـي            )٢٠:٩(هو مردخاي نفسه اآلية   

وهناك إثبات آخر فهذا السـفر لـم        .  الملك أحشويرش  بلدانرسائل إلي جميع اليهود في كل       

أو أن السفر كُتب في     ،  تبه لم يفضل أن يتحدي مشاعر الملك وحاشيته       يذكر فيه اسم اهللا ألن كا     

 نجد أن األخبار سجلت     ٢:١٠ومن  . )١٧-٧:٦دا  (فترة كان من الخطر فيها ذكر إسم الرب         

في سجالت الحكومة وغالباً فكاتب السفر إستقي معلوماته من سـجالت الحكومـة أي مـن                

هودي عاش في بالد فارس وله إلمـام تـام          والكاتب واضح أنه ي   . مستندات القصر الفارسي  

كما إستخدم كلمات فارسية ويكتب بدقة عن       ،  بأسماء مستشاري الملك وتفاصيل القصر الملكي     

  فهو رأي القصر بنفسه وسجل هذه األمـور الدقيقـة  نتفاصيل خاصة بأثاثات القصر بشوش

كل هـذه   ) .م.  ق ٤٢٥ وهذا القصر دمرته النيران بعد إغتيال الملك بأربعين عاماً أي سنة          (

األمور تشير أن كاتب السفر هو مردخاي الذي عينه الملك أحشويرش كرئيس لوزرائه وهو              

 أن يذكر اسـم اهللا حتـي ال يثيـر           ىوكمسؤل رسمي تحاش  . الذي كتب هذه األمور ووزعها    

ولو كان عزرا هو كاتب السفر لما تردد وهو يكتب في أورشليم أن يذكر اسم               . أعداؤه حوله 
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ولكن وإن لم ُيذكر اسم اهللا في سفر إستير فإنه من الواضح أن الكاتب يشـرح                .  في السفر  اهللا

 . واألحداث تنطق بأن إصبع اهللا كان يحرك األحداث ليخلص شعبه

بل أن اهللا يحول    ،  السفر ينطق بأن اهللا يحرك األمور ليخلص شعبه ويشهد لعناية اهللا بأوالده           *

 جد لهم ومن أمثلة رعاية اهللا لهم في األحداثشرور أعدائهم ضدهم إلي خالص وم

 . اختيار فتاة مسكينة لتصير ملكة ثم تنقذ هذه الملكة شعبها-١

 . الملك يقدم القضيب الذهب إلستير عند دخولها عليه وال يؤذيها بل يقبل طلباتها-٢

 . إكتشاف مردخاي مؤامرة ضد حياة الملك ويكشفها للملك وينقذ حياته-٣

ي يـد اهللا    نـر الخ كل هذا ليس مصادفة بل       . . . . . .  وذهاب النوم من عينه    قلق الملك -٤

 . "فكل األمور تعمل معا للخير للذين يحبون اهللا"وراء األحداث 

 . تحول قلب الملك فبعد أن كان صديقاً لهامان إنقلب ضده بل صار صديقاً لشعب اهللا-٥
 
 . الملك الفارسي في سفر إستير*

ويذكر التاريخ أن هذا الملك كان لـه زوجـة          . م.  ق ٤٦٥-٤٨٦) سزركسي(هو أحشويرش   

. أي في السنة السابعة لملكـة     . م.  ق ٤٧٩اسمها أمستريس أشار إليها هيرودوت كملكة سنة        

دة الطبع وهو متقلب في أهوائه يسلك في خالعة ممـا           حوكان معروفاً أن هذا الملك يتصف ب      

 . تيريتطابق مع األوصاف المذكورة عنه في سفر إس

ولكن كيف نوفق بين التاريخ الذي يذكر أن زوجة هذا الملك هي إمستريس وبين مـا ذكـره                  

 وقد تركها ليتزوج بإستير؟ يري كثير من الدارسـين أن           ىاسمها وشت ته  سفر إستير أن زوج   

ولعـل  . كلمة وشتي ليست اسم للملكة بل لقباً خاصاً بها بسبب جمالها الفائق وتعلق الملك بها              

أما خلع الملكة وشتي فكان     . لكة الحقيقي يظل هو أمستريس أما وشتي فهو مجرد لقب         اسم الم 

ولعل إستير ماتت بعـد هـذا     ) لتنفذ خطة اهللا لخالص شعبه    (لفترة مؤقتة ملكت خاللها إستير      

أي أن  ،  بعد ذلك لملكها خصوصاً أنه كان يحبها بشدة       ) وشتي(وأعاد الملك زوجته أمستريس     

وكـون إن التـاريخ يـذكر       . وملكت إستير أيضاً مؤقتاً لتنفيذ خطة إلهيـة       . خلعها كان مؤقتاً  

خصوصاً أن وشتي تركت الملك في السنة الثالثة        . أمستريس كملكة ال ينفي وجود ملكة أخري      

وذلك قبيل ذهابه للحرب مع اليونان وملكت إستير بعد عودته في السنة السابعة             ) ٣:١(للملك  

والكتـاب ال   . )٣:٥+٧:٣( من ملكه    ١٢ ظلت ملكة حتي السنة    ونفهم من الكتاب أنها   ) ١٦:٢(

يشير لما حدث خالل السنوات الثماني األخيرة من ملك أحشويرش فربما عادت وشتي للملك              
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وكون أن المؤرخين يسجلون أن إمسـتريس كانـت         . كما ذكرنا بعد أن حققت إستير رسالتها      

) أمستريس(ووشتي  .  حتي السنة السابعة   ملكة حتي السنة السابعة فألن إستير لم تكن قد ملكت         

نسـائه  (وكان للملـك بيـت للنسـاء        . لم تطرد من القصر بل رفض الملك أن يجعلها ملكة         

تكون إحداهن ملكة وال يعقل أن الملك حين يرفض وشتي يطردها خارج القصـر              ) وجواريه

 . بل هي ظلت في القصر، ليتزوجها غيره

المقدس عدم ذكر اسم اهللا في السفر نهائياً كما لم تذكر فيه            المشكلة التي يثيرها نقاد الكتاب      *

أي صالة أو تطبيق لشريعة اليهود والرد علي ذلك كما قلنا أنه ال يمكن أن يكون كاتب السفر                  

ماناً باهللا وبرعايته لشعبه حتي وهم في أرض        يبل أن من يقرأ السفر يزداد إ      ،  غير مؤمن باهللا  

ولكن ألن الكاتب يأخذ من أوراق رسمية ويوزع ما كتبه          . ليمالسبي رافضين العودة إلي أورش    

علي كل اليهود في أنحاء المملكة وهو نفسه أي الكاتب له صفة رسمية فالكتابة أخذت الشكل                

ولكـن هنـاك    . الرسمي حتي ال تتعارض مع السياسة العامة للدولة الفارسية في ذلك الوقت           

ر إسمه في هذا السفر إعالناً عن غضبه من مسلك          أن اهللا قصد أن ال ُيذك     ،  تفسير روحي لذلك  

شعبه الذي فضل البقاء في أرض السبي مفضلين اإلهتمام بمصالحهم الخاصة وتجارتهم عن             

ولكن هو ما زال يعتنـي بهـم        . ذهابهم ألورشليم وإلي الهيكل فهو كأنه يحجب وجهه عنهم        

حميا نري فيهما عناية اهللا     فسفرا عزرا ون  . ويتدخل لخالصهم حتي ولو كانوا في أرض السبي       

ي فيه رعاية اهللا بشعبه في أرض السبي ولكن نالحـظ  نربشعبه العائد ألورشليم وسفر أستير    

فهم فـي أرض السـبي ال يسـتطيعون         . عدم رضا اهللا والكامل علي بقائهم في أرض السبي        

  .لذلك لم يذكر اسم اهللا هنا) ٤:١٣٧، ٥مزمور(رة بأسم اهللا وتسبيح اهللا المجاه

 

 إعتراضات علي قانونية السفر*
باإلضافة لما سبق من إعتراضات أى عدم ذكر إسم اهللا فى السفر واإلعتراض التاريخى بأن               

 إسم زوجة أحشويرش هو أمستريس هناك إعتراضات أخرى

كيف لم يعرف الملك جنس أستير ؟ واإلجابة سهلة أن مثل هذا الملك ال يهتم بجنسية                 -١

 . ى مولودة فى أرض السبى وتتكلم لغة فارس بطالقةوه، المرأة بل بجمالها

 كان قصـد هامـان أن تكـون          شهراً ؟  ١١كيف يصدر أمر بإبادة اليهود لينفذ بعد         -٢

الضربة الموجهة لليهود فى كل المملكة وفى نفس الوقت وألن المملكة متسعة جـداً              
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مر اإلبادة قد ين ليحددوا له موعد يكون أنتقال غير سريعة فهو سأل العرافووسائل اإل

 . وصل لكل أنحاء المملكة ويكون أعداء اليهود قد إستعدوا فيه إلبادتهم

 وزنة من الفضة ليعطيها للملك؟ وهذا المبلـغ         ٠٠٠. ١٠من أين يأتى هامان بمبلغ       -٣

واإلجابة أن هامان كان يأمل أن      !! يمثل حوالى ثلثى إيراد المملكة الفارسية فى عام         

جمع ثروتهم فيغتنى جداً ويقدم هذا المبلـغ لإلمبراطـور          يغتصب ممتلكات اليهود وي   

 . ليعوضه عن خسائره فى حربه ضد اليونان
 

 دالئل قانونية السفر 

السفر يشير إلى تواريخ األحداث ويؤيدها بتواريخ واضحة حسب التقويم الفارسـى             -١

 فهى أحداث حقيقية وليست قصة رمزيـة كمـا يتخيـل            )٢:١٠ + ١:٦+  ٢٣:٢(

 .البعض

، ١٤(م لنا السفر وصفاً دقيقاً وحياً للعادات الفارسية واألحوال السائدة فى شوشن             يقد -٢

٨:٨ + ٤:٥ + ٦:٤، ١١ + ٧:٣، ١٢، ١٣ + ٩:٢، ٢١، ٢٣ + ٥:١، ١٠(. 

وجاءت . أوصاف الملك فى السفر تتطابق مع ما يعرف عن اخالق الملك أحشويرش            -٣

إذ كان  ،  عداده للحرب ضد اليونان   وليمته فى السنة الثالثة من حكمُه تطابق تاريخياً إ        

كما ،  مثل هذه القرارت فى وسط الوالئم والخالعة      وا  من عادة ملوك الفرس أن يأخذ     

ثم إذ عاد فى ربيع السنة السابعة من حكمه من حملته ضد . جاء فى تاريخ هيرودوت

 .ونان أقام الوليمة الخاصة بأستيرالي

الفوريم الـذى كـان يمـارس فـى عصـر      يقدم لنا السفر تفسيراً مقبوالً لنشأة عيد   -٤

رف هذا العيد فى أيام     وقد عُ ،  يوسيفوس فى كل أنحاء العالم المعروف فى ذلك الحين        

فـإن كـان عيـد      . ودعى بعيد مردخاى  ) ٣٦:١٥ مك   ٢(م  .  ق ١٦٠المكابين عام   

 .؟ال يمكن إنكارها فما هو سر نشأتهالفوريم حقيقة واقعة 

قة مبيناً كل الظروف المحيطة ذاكراً أسماء رجال        يسرد السفر حوادث القصة بدقة فائ      -٥

 . فهى إذاً قصة حقيقية وليست رمزية) ١٠:١، ١٤(البالط الفارسى وأمرائه 

إكتشفت حديثاً نقوش فارسية ذكر فيها إسم مردخاى كأحد رجال البالط الفارسى أثناء  -٦

 .كم زركيس مما يؤيد تاريخية السفرح

 . كسفر قانونى عبرالعصورينسيحيالسفر مقبول عند كال اليهود والم -٧
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 . السفر يشهد لعناية اهللا ويمجد اهللا الذى يعتنى بشعبه فى كل مكان -٨

أقام الملك أحشويرش وليمتان األولى قبل حربه مع اليونان ليخطط للحرب ضد اليونان وفيها              

والوليمـة  . طلب أن تأتى وشتى الملكة ورفضت وشتى الحضور فرفضها الملك من الملـك            

يمته فيها وعـاد    زية كانت لإلحتفال بأستير وكانت بعد عودة الملك من حرب اليونان وه           الثان

 . )١٨:٢ + ٣:١راجع ( أتعاب الحملة وخسائرها ىيا فى الخالعة وينسحلي

 

 السفر يمكن فهمه بطريقتين او تفسيره بطريقتين
 أوالً التفسير التاريخى 

سد مثل هامان وهامان يستغل هذا فـى        نرى فيه الملك كملك مستهتر يعطى خاتمه لشخص فا        

غير مهتمـاً بـآالم     ،  بينما الملك مستغرقاً فى خمره باحثاً عن ملذاته       ،  تنفيذ مشوراته الشريرة  

يعد أستير أن تطلـب أى شـىء        ،  ال مانع لديه أن يوقع على قرار إلبادة شعب بأكمله         ،  شعبه

رى نرى يد اهللا العجيبة التى       المملكة ألنه فرح بها وبجمالها ومن جهة أخ        نصففيعطيها حتى   

ر مجرى األحداث فهو هناك فى أورشليم مع عزرا ونحميا يساندهم فى رحلة سفر الشعب               يستُ

إلى أورشليم يحميهم فى الطريق ويساند عزرا فى تجميع الكتاب المقدس ووضع تشـريعات              

د نحميا فى بناء    للشعب وتعليم الشعب وإصالح احواله الدينية ليصير شعباً مقدساً للرب ويسان          

األسوار ليحمى شعبه ويسانده فى تعمير أورشليم ويساند زربابل ويشوع قبلهمـا فـى بنـاء                

 فى بابل أو فى فارس مسانداً شـعبه         نراهالهيكل وقيادة المسيرة األولى للعائدين من السبى و       

 . ويحميهم من مؤامرات أعدائهم مثل هامان حتى وإن كان غير راٍض عن بقائهم فى السبى

 

  التفسير الرمزي -:ثانياً

كنيسته لللخالص الذي قدمه السيد المسيح       تتكامل اسفار عزرا ونحميا وإستير لتعرض سورة      

 . ولنري المعاني الرمزية لالشخاص. هعروس

 .حة ليعيدنا الي أورشليم السماوية يمثل المسيح الكاهن الذي قدم نفسه ذبيعزرا -١

وملك علي شعبه وهو يمثل المسيح الذي اخلـي          يمثل المسيح الملك الذي حكم       نحميا -٢

د ترك قصر الملك ليذهب الخوته فـي أورشـليم          فق. ل الي شعبه في مذلته    نزذاته لي 

 .لنا في عالمنا الذي خربته الخطيةالخربة مثل المسيح الذي اتي 
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يمثل المسيح الملك الذي بعد ان انقذ شعبه وخلصه صعد ليجلس عن يمـين    مردخاي   -٣

بعد أن خلص شعبه من مؤامرة هامان رفعه الملك ليجلس في قصره            اآلب فمردخاي   

 . بعد أن كان متضعاً جالساً علي باب الملك

بعد أن كانت بـال اب      . ة تمثل الكنيسة عروسة المسيح التي جعلها المسيح ملك        إستير -٤

 . )١٦حز (وبال ام مولودة في ارض السبي 

 الكنيسة عروس المسيح  تمثل شعب اليهود الذي رفض من اجل ان تصير وشتي -٥

. بمؤامرته ضد شعب اهللا صار مثال للشيطان الذي كان قتاالً للناس منذ البدء            هامان   -٦

وكـل  . والشيطان بخداعه لالنسان سبب الموت لالنسان لكن جاء المسيح ليخلصـنا          

الخ ضـد نحميـا وعـزرا       .. .مؤامرات هامان ضد الشعب والعمونيين والمؤابيين     

 لمقاومة الشيطان الدائمة للكنيسة ومقاومة اليهود للمسـيح         ورةصوالشعب ما هي اال     

 بل هي صورة لمقاومة الشيطان في كل زمان ومكان لكنيسة اهللا ، وكنيسته

يمثالن المسيح الملك والمسيح الكاهن الذي يقـيم         -:زربابل ويشوع +عزرا ونحميا    -٧

. بـة ويؤسس كنيسته ويبني اسوارها ويعيدها من ارض السبي بعـد ان كانـت خر             

 ونالحظ ان نبوة حجي وزكريا وهما من انبياء بعد السبي كانت عن بناء هيكـل اهللا               

 . والمسيح هو الذي اقام هيكل جسده أي كنيسته وطهره وقدسه كما طهر نحميا الهيكل

ووليمة استير  ،   وليمة احشويرش االولي تمثل فرح هذا العالم الزائل        -:الوالئم الثالث  -٨

ووليمة الفوريم تمثـل وليمـة      ) هامان( المحطمة البليس    للملك تمثل وليمة الصليب   

 . القيامة العامة المفرحة

ان مؤامرة هامان البادة وقتل الشعب كله كانت رمزاً لمؤمرة وخطـة ابلـيس الهـالك آدم                 

ـ وكما صارت هناك مناحة عظيمـة ع      . ولقد سقط االنسان فعالًً تحت حكم الموت      . ونسله د ن

ادتهم صار الجنس البشري كله في حزن عظيم بسبب ما آلت اليه اليهود بسبب قرار هامان الب

 بوكانت آالم اليهود بسب   ) ٢٠:٨+١٢:٥رو(احواله بسبب خطيته وبسبب انه ًأسلم الي الباطل         

خداع الشـيطان فصـرنا جميعـاً دون        بمؤامرة هامان صورة خفيفة للموت الذي سقطنا فيه         

لي نفسه والي طبيعته الشريرة التي سـقط        حتي ان كل من ينظر ا     ،  استثناء تحت حكم الموت   

ولقد اعد هامان صليباً ليصلب مردخاي حاسـباً  . فيها يصنع مناحة عظيمة ويبكي ليالً ونهاراً  

وهكذا اعـد الشـيطان صـليب       ،  ولكن حكم الموت والعار عاد اليه     ،  انه بذلك يشهره ويبيده   
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ده هامان لمردخاي سـبباً     ولكن كما كان الصليب الذي اع     . ليصلب عليه رب المجد وفرح به     

ليدخل مردخاي الي قصر الملك ويتمجد هكذا صار صليب المسيح هزيمة إلبلـيس ومجـداً               

كما تحول بكاء اليهود الفراح هكذا بصـليب رب المجـد           ) ١٤:٢،  ١٥كو  (للمسيح وكنيسته   

 . تحولت احزان العالم الي افراح وامجاد

 وتتمة السفر في الترجمة السبعينية 

ترجمة السبعينية تتمة للسفر لم ترد في النص العبري اغلبها نصـوص صـلوات              جاء في ال  

 . وقد جعلها القديس جيروم كملحق في نهاية السفر في ترجمته الالتينية، ورسائل واحالم



 )األول اإلصحاح(سفر عزرا 
 

١٩ 

Ùæù]<|^v‘ý]<
في السنة االولى لكورش ملك فارس عند تمام كالم الرب بفم ارميـا نبـه               و -:٤-١اآليات  

هكـذا قـال    . بالكتابة ايضا قائال   و لك فارس فاطلق نداء في كل مملكته      الرب روح كورش م   

هو اوصاني ان ابني له  وكورش ملك فارس جميع ممالك االرض دفعها لي الرب اله السماء

يصعد الى اورشـليم     و بيتا في اورشليم التي في يهوذامن منكم من كل شعبه ليكن الهه معه            

كل من بقي فـي      و .رائيل هو االله الذي في اورشليم     التي في يهوذا فيبني بيت الرب اله اس       

ببهائم مع التبـرع     و بامتعة و بذهب و احد االماكن حيث هو متغرب فلينجده اهل مكانه بفضة        

 . لبيت الرب الذي في اورشليم
السنة األولى من ملكه على بابل أى ملكه على اليهود ألن اليهود منذ أن               = فى السنة األولى  

.  ثم صاروا خاضعين لفارس بعد أن سـقطت بابـل          ل ظلوا خاضعين لباب   تم سبيهم إلى بابل   

 ٥٤٩ وفتح مـادى سـنة       ٥٥٨م وملك فى عيالم سنة      .  ق ٥٩٠ُولد فى عالم سنة     = كورش  

 وألن فارس كانت أهم أجزاء مملكته تلقب ٥٣٨ وبابل سنة ٥٤٠ ولود سنة ٥٤٨وفارس سنة 

 . قه وإقتداره فى الحربوكان من أفضل الملوك القدماء فى أخال. بملك فارس

إفتتاحية سفر عزرا هى نفسها خاتمة سفر أخبار األيام الثـانى وفـى              = عند تمام كالم الرب   

 عاماً وكان ارمياء    ٧٠ذكر أن مدة السبى كانت      ) ١:٣٦ اى   ٢(نهاية سفر أخبار األيام الثانى      

وكان النبى أشعياء   ) ١:٢٥أر  ( )١٠:٢٩أر  ( عاماً   ٧٠النبى قد سبق وتنبأ بأن مدة السبى هى         

وكانـت  ) ١:٤٥، ٢أش  + ٢٦:٤٤، ٢٧اش (قد تنبأ بأن كورش الملك هو الذى سيصنع هذا  

ويقـول يوسـيفوس    .  سـنة  ١٥٠نبوة أشعياء عن كورش باإلسم قبل مجىء كورش بحوالى          

كـان   = فأطلق نداء المؤرخ اليهودى أن دانيال أتى بهذه النبوات لكورش الذى تأثر بها جداً             

 ٦٠٦وكان السبى قد بدأ فى السنة الرابعة ليهوياقيم ملك يهوذا أى سنة             . م.  ق ٥٣٦ذلك سنة   

كورش كان ملـك وثنـى       = نبه الرب روح كورش   .  سنة تماماً  ٧٠م فتكون مدة السبى     . ق

فكما كان نبوخذ نصر آلة للتأديب كان كورش آلة . ولكنه هو آلة فى يد الرب يقيم بها مقاصده

والحظ أن كورش لم يكن يعرف الرب لكن الرب كان يعرف كيـف             . يعود الشعب بواسطتها  

ولكن ُيحسب لكورش أنه أطاع الرب وهذا مما ضاعف خطيـة           . يستخدم كورش لمجد إسمه   

عصـوه  فهـم شـعبه     أما  هذا الملك الوثنى    ه  شعب إسرائيل فى عدم طاعتهم للرب فقد أطاع       

فسه لكن معروف أيضاً أنه كان  ومعروف تاريخياً أن كورش كان يحترم آلهة بابل بل خدمهابن         

متسامح دينياً وأقر برد إلهة الشعوب ألماكنها فقد إستولى الملوك البابليين على آلهة األمم التى 
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أخضعوها مما أثار حفيظتهم على ملوك بابل فأتى كورش ورد لهم آلهتهم ولما كـان شـعب             

ة بيت اهللا إلى أورشـليم وقـد        اليهود شعباً يعبد اهللا وليست لهم أية أصنام أمر كورش برد آني           

ُوجدت وثيقة لكورش بأنه أمر برد أوثان الشعوب إلى بالدها وربما كانت سـماحة كـورش                

الدينية سببها تعاطفه مع اليهود بعد الذى رآه من النبوات لديهم وبعد أن أمر بإطالقهم كـرر                 

لكتابة محفوظـة فـى      قانونياً وا   أى نداءً  =وبالكتابة  . ةينفس الشىء مع باقى الشعوب المسب     

الحظ أن اشور من ضمن مملكته لذلك غالباً عاد أعـداد            = فى كل مملكته  . سجالت الحكومة 

جميع ممالك األرض دفعها لى     من األسباط العشرة الذين تم سبيهم إلى أشور سابقاً ألورشليم           

ه كورش لم يتحول إلى عبادة الرب بل هو أكرمه وخاف منُه لمـا سـمع     = الرب إله السماء    

المهم أن نفهم أن اهللا قادر . ولكن ثبت من األثار أنه كان ينسب فتوحاته لمرودخ إله بابل. عنُه

أن يستخدم حتى الوثنيين لمجد إسمه وكورش يرمز للمسيح الذى حررنا من سـبى الخطيـة                

 ولكن بينما كورش لُه كل ممالك األرض فالمسيح له كل ممالك األرض والسماء أيضاً 

فى هذا أيضاً يرمز كورش للمسيح ألن اآلب أرسل المسيح           = ن أبنى لُه بيتاً   وهو أوصانى أ  

هو الكنيسة وكما أطلق كورش نداء ألن يعود كل واحد ألورشليم هكذا المسيح يدعو يتاً ليبنى ب

وقوله أوصانى ألنه فهم هذا مـن       . كل واحد أن يعود بالتوبة فيفتح لُه بيته ويحرره من سبيه          

أى الذى بيته فى أورشليم أو هو يتكلم بطريقة الوثنيين          =  الذى فى أورشليم   هو اإلله النبوات  

 = فلينجده أهل المكان. أن لكل إله منطقة معينة ويكون قد ظن أن اهللا يملك على أورشليم فقط

وأهـل  . اً ألن كثير من اليهود كانوا محبوبين عند شعب بابل أو بتوصية من الملك             رإما إختيا 

يع وثنيين أو اليهود الذين بقوا فى بابل ولم يعودوا إلى أورشليم ولـنالحظ              المكان يقصد الجم  

كما أشرك سليمان الوثنيين ، أنه بهذا يشترك الوثنيين بتبرعاتهم مع اليهود فى بناء هيكل الرب

ونالحظ أن معنـى إسـم      . أى جسده ،  فى البناء رمزاً لدخول األمم واليهود فى كنيسة المسيح        

ومعنى دعوة كورش للجميع أن يتبرعـوا أن        . مز للمسيح شمس البر   كورش هو شمس فهو ر    

عمل كورش هذا وتبرع . اليهود غير الراغبين فى العودة أنهم يتبرعوا لبناء الهيكل على األقل

 =أورشليم   يصعد إلى ) ٣(فى آية   . )١٦:١٢رؤ  (الوثنيين هو نوع من معونة األرض للمرأة        

 .)٣:١، ٥يون (وبة نصعد ونرتفع وبالخطية ننزل فالرجوع إلى أورشليم هو صعود وبالت
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الالويون مع كل مـن نبـه اهللا         و الكهنة و بنيامين و فقام رؤوس اباء يهوذا    -:٥،  ٦اآليات  

 كل الذين حولهم اعانوهم بانية فضـة      و. روحه ليصعدوا ليبنوا بيت الرب الذي في اورشليم       

 . بتحف فضال عن كل ما تبرع به وببهائم وبامتعة وبذهبو
 كان قرار العودة ألورشليم قراراً صعباً لليهود فى بابل لماذا؟ = كل من نبه اهللا روحه

أورشليم محروقة بالنار وبال أسوار ومحاطة باألعداء والطريق شاق وهـم معهـم نسـاؤهم               

بـل إن   ،  وأطفالهم وهناك مخاطر فى الطريق من قطاع الطرق والرحلة طويلة إلى أورشليم           

 عنهم فهم ال يعرفونها وربما كثيرين ال يذكرونها أو ُولدوا فى بابل ولـم               أورشليم اآلن غريبة  

عدا هذا فهم لهم اآلن مصالحهم فى بابل من أراٍض واموال وعبيـد بـل لهـم     . يروها أصالً 

 فهم مستقرين فى بابل وال داعى لمخاطر الطريق وال داٍع لمشـقات             ٦٥:٢مغنيين ومغنيات   

هـذا هـو الشـعور      .  وال داٍع لحروب أعداء محيطين بها      بناء مدينة منهدمة خربة محروقة    

لكن اهللا ينبه روحهم حتى ال يهتموا بمشاق السفر وال بمتاعب البناء            ،  الطبيعى داخل كل منهم   

زك (فهو الذى سيدبر كل شىء والروح القدس الذى نبه كورش ليطلقهم ينبههم اآلن ليعودوا               

أن كل مما سبق هو وصف لمن يحيا فى         وهو الذى سيعوضهم عن أى خسارة ونالحظ        ) ٦:٤

خطايا العالم ويجد صعوبة فى ترك ما إعتاد عليه من ملذات العالم مستصعباً الحـرب ضـد                 

 ما زال فى بابل مسبياً       أنه مثل هذا نقول عنهُ   . الخطية وشهوات العالم وشهوات الجسد وإبليس     

براهيم الذى كان فـى بابـل       وكان مثال لذلك أبونا إ     والروح القدس ينبه روحه ليترك خطاياه     

ومن صعد من الشعب اآلن من بابل يتشبه بإبراهيم ومـن يتـرك             ،  وترك كل شىء ليتبع اهللا    

الخطية اآلن يصير إبناً إلبراهيم باإليمان فإبراهيم ترك بابـل بخطاياهـا وإنطلـق إبـراهيم                

حركة نحـو   ن إبراهيم اآلن وما الذى خسره وما الذى كسبه ولنعلم أن كل             أيللمجهول ولكن   

أى نحو التوبة هى بدعوة من الروح القدس الذى ينبهنا والمهم من الذى يسـتجيب               ،  أورشليم

. وكل من إستمر فى بابل صار مثالً لكل من أحب الخطية وعبوديتها       . وال يقاوم الروح القدس   

= ولنالحظ أن من يترك الخطية أى بابل لن يعود فارغاً أى لن يخسر شىء بل سيأخذ الكثير                  

 ...بآنية فضة وبذهب ل الذين حولهم أعانوهمك

  

الملك كورش اخرج انية بيت الرب التـي اخرجهـا نبوخذناصـر مـن              و -:١١-٧االيات  

عـدها   واخرجها كورش ملك فارس عن يد مثرداث الخازن. جعلها في بيت الهته و اورشليم
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 تسعة و الف طست من فضة    و هذا عددها ثالثون طستا من ذهب      و .لشيشبصر رئيس يهوذا  

 عشـرة  واقداح فضة من الرتبة الثانية اربع مئة    و ثالثون قدحا من ذهب    و .عشرون سكينا و

اربع مئة الكل اصـعده      و الفضة خمسة االف   و جميع االنية من الذهب   . الف من انية اخرى   و

 .شيشبصر عند اصعاد السبي من بابل الى اورشليم
وخذ نصر بعد أن دمر الهيكل وهذه       هذه اآلنية أخذها نب    = الملك كورش أخرج آنية بيت الرب     

اعادوا تشكيلها بل ال اآلنية كثيرة وثمينة ولكن عناية اهللا أحاطتها فلم يكسروها وال صهروها و

 ٢(وآنية بيت اهللا هى نحن واهللا قادر أن يحفظ آنيتنا من الهالك أى أجسـادنا                . بقيت كما هى  

ه اآلنية كرامتهـا حتـى بعـد أن         بل اهللا قادر أن يعيد لهذ     ) ١٢:١ تى   ٢() + ١٩:٢،  ٢٠تى  

والحظ أن هذه اآلنية    . إستخدمت فى الهياكل الوثنية فاهللا قادر أن يحرر عبيده ألنه هو الغالب           

ولكنها اآلن تعود بكرامة إلـى بيـت        ) ٥دا  (هى التى شرب فيها بيلشاصر ملك بابل الخمر         

 فـى وسـط     ومعنى اإلسم شيشبصـر الفـرح     . هو زربابل =  شيشبصر. الرب فى أورشليم  

المتاعب وهذا إسمه فى بابل أما اإلسم العبرانى لُه فهو زربابل ومعناه المولود فى بابـل أو                 

 أن -:وهناك أراء فى هذا . رئيس يهوذا= وكورش جعلُه والياً على اليهود . الغريب فى بابل

حـرس  زربابل كان مسئوالً عن اليهود بعد موت يهوياكين أو هناك رأى يقول أنه كان قائد ال               

 يسمى الترشاثا وهى كلمة فارسية تدل علـى منصـب عـاٍل             ٦٣:٢الخاص لملك بابل وفى     

 .ابل مع يهوشع الكاهن بنوا الهيكلوزرب) ١٤:٥عز  + ١:١حج  + ٢:٣، ٨راجع عز (

 والسبب أن هناك آنية لم      ٢٤٩٩ المفردة نجد الحاصل     د وبجمع األعدا   =٥٤٠٠جميع اآلنية   

كسورة واهللا ال يهتم بعدد اآلنية بل بعدد المـؤمنين المكتوبـة            تحص ربما لصغرها أو ألنها م     

 فاآلنيـة   )الذين هم فى يدى لم يهلك منهم أحد إال إبن الهالك          " أسمائهم فى سفر الحياة األبدية      

 .رمز للمؤمنين
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îÞ^nÖ]<|^v‘ý]<
 .هم الشعب الذى عاد ألورشليم، فى هذا اإلصحاح نرى من هم اآلنية الذهبية

 

و هؤالء هم بنو الكورة الصاعدون من سبي المسبيين الذين سباهم نبوخذناصر            ٢-١اآليات  

الـذين جـاءوا مـع      . يهوذا كل واحد الى مدينته     و رجعوا الى اورشليم   و ملك بابل الى بابل   

زربابل يشوع نحميا سرايا رعاليا مردخاي بلشان مسفار بغواي رحوم بعنة عـدد رجـال               

 . شعب اسرائيل
انا أكـرم   "  أسماء من عادوا إلى أورشليم وذكر أسمائهم هو لتكريمهم           نجد فى هذا اإلصحاح   

فمن أكرم اهللا وعاد وسط كل المشقات التى سبق وذكرناها يكرمه اهللا بذكر             " الذين يكرموننى   

هذا لن يمحى   ،  وهذا رمز لكل من يعود بالتوبة إلى حضن الكنيسة        . إسمه فى الكتاب المقدس   

. خرين على اإلقتداء بهمأل اجعوذكر األسماء أيضاً يش) ٥:٣رؤ ( إسمه من سفر الحياة األبدية    

وهنـاك مـن لـم      . وهم إهتموا باألسماء واألنساب بسبب مواضيع الميراث وتحديد العائالت        

يستطع إثبات نسبه كإسرائيلى ولكنه إلشتياقه صعد وهذا يخجل من يعـرف نسـبه ورفـض          

 . وإشتياقه هللا ولمدينته أورشليم وللهيكلومن صعد ذكر له اهللا شجاعته . الصعود ألورشليم

 يهوذا التى كانت سابقاً مملكة عظيمة لها توابع صارت مجرد كـورة أى مقاطعـة                =الكورة  

-١٦:٣ اى ١(هو من نسل ملوك يهوذا    = زربابل. وهذا شأن الخطية دائماً   . تتبع ملك فارس  

١٩(. 

غيـر   = حميـا ومردخـاى   ون.  رئيس الكهنة  =يشوع  ) ١٢:١مت  (ومن نسله أتى المسيح     

 . نحميا وإستيرالمعروفين فى أسفار

 

 -:ملحوظة

فزربابل هو جد المسيح بالجسـد ولكنـه        . زربابل أى المولود فى بابل وبابل أرض العبودية       

 .وهو الذى بنى الهيكل وهو الذى يحكم هذا الشعب. يرمز للمسيح الذى ُولد فى هذا العالم

 

 اثنـان  و بنو شفطيا ثالث مئـة    . سبعون و اثنان و مئة و بنو فرعوش الفان   -:١٩-٣اآليات  

 يواب الفان  و بنو فحث مواب من بني يشوع     . سبعون و خمسة و بنو ارح سبع مئة   . سبعونو

 خمسة وبنو زتو تسع مئة. خمسون واربعة ومئتان وبنو عيالم الف. اثنا عشر  و ثمان مئة و
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بنو باباي ست   . اربعون و اثنان و بنو باني ست مئة   . ستون و بنو زكاي سبع مئة   . اربعونو

 بنو ادونيقام سـت مئـة     . عشرون و اثنان و مئتان و بنو عزجد الف  . عشرون و ثالثة و مئة

. خمسـون  و اربعة و بنو عادين اربع مئة   . خمسون و ستة و بنو بغواي الفان  . ستون و ستةو

 بنو يورة مئة. عشرون وثالثة وبنو بيصاي ثالث مئة. تسعون وبنو اطير من يحزقيا ثمانية

 . عشرون وثالثة وبنو حشوم مئتان.  عشراثناو
ب أيـام   آأى حاكم موآب فربما كان أبوهم حاكماً لمو        = محث موآب . نجد هنا أسماء عشائر   

ونالحظ أن رقـم    . ام تعنى السيد الكبير   قأدوني = ٦٦٦ام  قبنو أدوني . كانت خاضعة إلسرائيل  

البد أن ننتظر محاربات  ،فمع كل عودة بالتوبة(أو الشيطان ) ١٣رؤ ( وهو رقم الوحش ٦٦٦

 .)من عدو الخير طالما نحن مازلنا فى الجسد

 

رجـال  . عشرون و ثالثة و بنو بيت لحم مئة   . تسعون و بنو جبار خمسة   -:٣٥-٢٠اآليات  

. اربعون و بنو عزموت اثنان  . عشرون و ثمانية و رجال عناثوث مئة  . خمسون و نطوفة ستة 

 جبـع سـت مئـة      و بنو الرامة . اربعون و ثالثة و بئيروت سبع مئة   و بنو قرية عاريم كفيرة   

 ثالثة و عاي مئتان  و رجال بيت ايل  . عشرون و اثنان و رجال مخماس مئة  . عشرون و واحدو

 بنو عيالم االخر الف   . خمسون و ستة و بنو مغبيش مئة  . خمسون و بنو نبو اثنان  . عشرونو

و سـبع   اون و بنو لود بنو حاديد   . عشرون و بنو حاريم ثالث مئة   . خمسون و اربعة و مئتانو

ست  و بنو سناءة ثالثة االف   . اربعون و خمسة و بنو اريحا ثالث مئة   . عشرون و خمسة و مئة

 . ثالثون ومئة
 )وربما األماكن أخذت أسمائها من أسماء ساكنيها(هذه أسماء أماكن 

ليس الجبل الذى صعد عليه موسى بل هى        = و  نب. )٩يش   + ٢٥:٧نح  (هى جبعون    = جبار

 ولكـن األول إسـم      ٧تمييزاً له عن عيالم المذكور فى آية         = آلخرعيالم ا . مكان فى يهوذا  

 . إنسان والثانى إسم مكان

 

بنو امير . سبعون وثالثة واما الكهنة فبنو يدعيا من بيت يشوع تسع مئة  -:٣٩-٣٦اآليات  

سـبعة   و بنو حاريم الف  . اربعون و سبعة و مئتان و بنو فشحور الف  . خمسون و اثنان و الف

 .عشر
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 ٤٢٠٠وع الكهنة حـوالى     مجمونالحظ أن   ) ٢(ور هنا هو غير المذكور فى آية        يشوع المذك 

 . نجد أن اهللا لُه العشور٠٠٠. ٤٢ومع مالحظة أن عدد العائدين حوالى 

 

. سـبعون  و قدميئيل من بني هودويا اربعـة      و اما الالويون فبنو يشوع    -:٤٢-٤٠اآليات  

ن بنو شلوم بنو اطير بنو طلمون بنو        بنو البوابي . عشرون و ثمانية و لمغنون بنو اساف مئة   ا

 . ثالثون وتسعة وعقوب بنو حطيطا بنو شوباي الجميع مئة
عدد الالويين قليل جداً وهذا راجع غالباً ألنهم رفضوا وظيفتهم وإحتقروهـا فهـم لهـم اآلن                 

 .متلكات وأراضىم

 

عها بنـو  بنو قيروس بنو سي النثينيم بنو صيحا بنو حسوفا بنو طباعوت -:٥٤-٤٣اآليات 

بنو جديل بنـو    . بنو حاجاب بنو شمالي بنو حانان     . بنو لبانة بنو حجابة بنو عقوب     . فادون

بنو اسـنة   . بنو عزا بنو فاسيح بنو بيساي     . بنو رصين بنو نقودا بنو جزام     . حجر بنو رايا  

بنو بصلوت بنو محيـدا بنـو       . بنو بقبوق بنو حقوفا بنو حرحور     . بنو معونيم بنو نفوسيم   

 . بنو نصيح بنو حطيفا. و برقوس بنو سيسرا بنو ثامحبن. حرشا
 .غالباً هم من نسل الجبعونيين وعينوا فى خدمة الالويين= النثنييم 

 

بنو يعلـة بنـو     . بنو عبيد سليمان بنو سوطاي بنو هسوفرث بنو فرودا         -:٥٨-٥٥اآليات  

بنـي   و النثينـيم جميع  . بنو شفطيا بنو حطيل بنو فوخرة الظباء بنو امي        . درقون بنو جديل  

 . تسعون واثنان وعبيد سليمان ثالث مئة
، ٢١ مـل    ١( من نسل الكنعانيين الذين سخرهم سليمان لبنـاء الهيكـل            =بنو عبيد سليمان    

٢٠:٩(. 

 

لـم   و تل حرشا كروب ادان امير     و هؤالء هم الذين صعدوا من تل ملح      و -:٦٣-٥٩اآليات  

بنو داليا بنو طوبيا بنو نقودا      . من اسرائيل نسلهم هل هم     و يستطيعوا ان يبينوا بيوت ابائهم    

من بني الكهنة بنو حبايا بنو هقوص بنو برزالي الذي اخـذ             و .خمسون و اثنان و ست مئة 

هؤالء فتشوا على كتابة انسـابهم فلـم        . تسمى باسمهم  و امراة من بنات برزالي الجلعادي    
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س االقداس حتـى يقـوم      قال لهم الترشاثا ان ال ياكلوا من قد        و .توجد فرذلوا من الكهنوت   

 .التميم وكاهن لالوريم
لم يستطيعوا أن يبينوا بيوت أبائهم . أماكن فى بابل سكن فيها المسبيين = تل ملح وتل حرشا

. كهنة وكان من هؤالء الذين فقدوا قوائم إنتسابهم      .  هم إسرائيليين لكنهم فقدوا قوائم إنتسابهم      =

ونجد هنا مثال لهم . . . من بنى الكهنة بنو حباياو= والكهنة البد أن يكونوا من نسل هارون   

 كاهناً ولكنه فضل     كان  وهؤالء فقدوا الكهنوت ألنهم ال يستحقوه لماذا؟ ألن أبوهم         بنوبرزالى

أن يتسمى بإسم رجل مشهور هو برزالى الجلعادى وترك نسبه لهرون وهذا الكاهن لم يفهم               

ولنعرف أن اهللا   . كهنوتى ُرفض من الكهنوت   أن خدمة اهللا كرامة لإلنسان وألنه رزل نسبه ال        

والكهنة الذين فقدوا نسبهم حرموا من . سينكر الذين خجلوا من خدمته ومن إطالق إسمه عليهم

وأما . قدس األقداساألقداس أى خبز الوجوه ولحم ذبيحة الخطية واإلثم والسكيب وهذه تسمى 

ه وتسمى أقداس بالمقارنة مـع قـدس    البكور وتقدمات الشكر والعشور فياكلها بيت الكاهن كل       

كلمة فارسية تشير للوالى وقد تعنـى   = الترشاثا. األقداس الذى ال يأكل منه سوى الكهنة فقط     

لم  = كاهن لألوريم والتميم  . والوالى هنا هوزربابل  . هو لقب لإلحترام  ،  لقب مثل سعادة فالن   

ة رئيس الكهنة والتى كـان      درالحجارة التى كانت على ص    (يكن هناك أوريم وتميم بعد السبى       

ويكون معنى إجابة زربابل أن الحكم فى هذا األمر قد تأجل إلـى             ) يجيب بها اهللا عن أسئلته    

وفى القول إشارة إلى أن اإلسرائيليين كانوا ينتظرون رئيس كهنة فيه كـل             . أجل غير مسمى  

 .الصفات المطلوبة أى المسيح

 

فضـال عـن    . سـتون  و ثالث مئة  و بعون الفا ار و كل الجمهور معا اثنان    -:٦٧-٦٤االيات

 لهـم مـن المغنـين    و ثالثين و سبعة و ثالث مئة  و امائهم فهؤالء كانوا سبعة االف     و عبيدهم

جمـالهم  . اربعون و خمسة و ثالثون بغالهم مئتان   و ستة و خيلهم سبع مئة  . المغنيات مئتان و

 . عشرون وسبع مئة وثالثون حميرهم ستة االف وخمسة واربع مئة
 فما سبب   ٢٩٨١٨كورة سابقاً   ذومجموع األعداد الم  = ه وستون مئاربعون الفاً وثالث    إثنان و 

هذا الخالف؟ خصوصاً ان نحميا في االصحاح السابع ذكر نفس القائمة بنفس المجموع وهو              

 :؟ وسبب ذلك٣١٠٨٩ وإذا جمعنا االعداد في سفر نحميا نجد رقماً ثالثاً وهو ٤٢٣٦٠
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سماء أعيان اليهود الذين عادوا من سبي بابـل إلـي     يشتمل هذان اإلصحاحان علي ا     -١

وال ُينكر حصول إختالف    . ٤٢٣٦٠أوطانهم ومجموع العائدين في كليهما واحد وهو        

فعزرا كتب أسماء الذين رغبوا     . وهو أمر طبيعي كان يتوقع حصوله     ،  جزئي بينهما 

ت وهو فـي    أما نحميا فكتب األسماء التي عاد     ،  العودة إلي وطنهم وهو مقيم في بابل      

، فحصل فرق في هذا البيان بسبب المدة الطويلـة        . اليهودية بعد بناء أسوار أورشليم    

وعـدل  ،  فإنه البد أن مات البعض في هذه األثناء ومات البعض اآلخر أثناء سفرهم            

 . فسقطت اسماؤهم من اإلصحاح السابع من سفر نحميا، البعض اآلخر عن السفر

، وسجلهم نحميا ) كشف عزرا ( كتبوا أسماؤهم في بابل      البد أنه سافر ايضاً غير الذين      -٢

 . فزاد كشف نحميا

) ٣٠:٢عـز   ( في قائمة نحميا لكنه ورد في قائمة عزرا        مغبيشلم يرد ذكر    ) ١ (-:امثلة

وعزرا يورد قائمة مـن سـجلوا       .  بعد ان سجل اسمه مع عائلته عدل عن ذلك         شبيغفم

 . لوا فعالً إلي أورشليماسمائهم في بابل بينما نحميا يورد قائمة من وص

 ألن الـذين    ٦٥٥ وعددهم في قائمة نحميـا       ٤٥٤ن عددهم في قائمة عزرا      بنو عادي ) ٢(

 . سافروا فعالً كانوا أكثر من الذين سجلوا أسماؤهم

فيبدو انه كان لهم اسـم ولقـب        (كعادة اليهود في ذلك الوقت إستعمال أكثر من اسم           -٣

 ) ٤٤:٢ عزعهاو سي هم بن٤٧:٧ا نح عبنو سي(مثال ) وشهرة

 وجمـال وعبيـد     خيل هم ذهبوا للسبي وال شيء معهم وها هم عادوا ومعهم            -:٦٥أية  

. فكل من يعود للمسيح بالتوبة ال يعود فارغـاً        ،  وذهب وفضة وهذه عطايا اهللا ومراحمه     

 هم من يغنون في الوالئم والحفالت وليس المغنون من الالويين = المغنيين والمغنيات

  تبرعوا لهيكل الرب لذلك باركهم الرب=رعوا تب -:٦٨أية 

 اسم =مناً.  قطعة نقود وهذا اول ذكر للنقود المسكوكة في الكتاب المقدس:درهم -:٦٩أية

 . الًق شا٥٠ وهو يساوي. عيار لما يوزن به وليس اسم بعض النقود المسكوكة
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ل في مدنهم اجتمع الشـعب كرجـل        بنو اسرائي  و لما استهل الشهر السابع   و -:٧-١اآليات  

 اخوتـه  و زربابل بن شالتئيل   و اخوته الكهنة  و قام يشوع بن يوصاداق   و. واحد الى اورشليم  

. بنوا مذبح اله اسرائيل ليصعدوا عليه محرقات كما هو مكتوب في شريعة موسى رجل اهللاو

يه محرقات اصعدوا عل واقاموا المذبح في مكانه النه كان عليهم رعب من شعوب االراضي    و

محرقة يـوم فيـوم      و حفظوا عيد المظال كما هو مكتوب      و .المساء و للرب محرقات الصباح  

لجميع مواسم الرب    و لالهلة و بعد ذلك المحرقة الدائمة    و .بالعدد كالمرسوم امر اليوم بيومه    

ابتداوا من اليوم االول من الشهر السابع يصـعدون         . لكل من تبرع بمتبرع للرب     و المقدسة

 مـاكال  و النجـارين  و اعطوا فضة للنحاتين   و .هيكل الرب لم يكن قد تاسس      و للربمحرقات  

الصوريين لياتوا بخشب ارز من لبنان الى بحر يافا حسب اذن            و زيتا للصيدونيين  و مشرباو

 . كورش ملك فارس لهم
م بدأوا رحلتهم   هفغالباً  . )يوافق نصف سبتمبر األخير ونصف أكتوبر األول       (=الشهر السابع 

هتاف (وكان الشهر السابع شهر األعياد الهامة       .  أشهر ٤-٣ووقت الرحلة حوالي    . لربيعفي ا 

ويـذكر  .  رئيس الكهنة وهو أول رئيس كهنة بعد السبي        =يشوع. )عيد المظال /ارةفالك/البوق

) ٨(أما في اآليـة     . رفصفالعمل هنا تقديم ذبائح وهو عمل كهنوتي        . اسمه هنا قبل زربابل   

كوراً قبل يشوع فالعمل هنا هو بناء الهيكل وهو العمل الذي امر به الملك              نجد اسم زربابل مذ   

حينما شـعروا   = وأقامو المذبح في مكانه ألنه كان عليهم رعب       . كورش وينفذه األن زربابل   

" . يكن اهللا صديقاً لنـا    فلبقوة أعدائهم إحتموا في قوة اهللا ونحن إذا وجدنا أن لنا أعداء كثيرين              

ولنالحظ أنهم بنوا المذبح قبل بناء السـور        "  المدينة فباطالً سهر الحراس    إن لم يحرس الرب   

عيـد  = وحفظوا عيـد المظـال    يمارسوا شعائرهم   لفالمذبح أهم وهم بنوا المذبح قبل الهيكل        

ن أن العائدين مـن     آلولنالحظ ا . المظال كان ليذكروا أنهم كانوا غرباء فيحيوا بروح الغربة        

وان يحيوا بروح الغربة في ) أي عبادة(عليهم أن يبنوا المذبح أوالً ) نوهم يمثلون التائبي ( بابل

 أيام ثم يوم العيد الكبير ٧كان عيد المظال = محرقة يوم فيوم بالعدد. )عيد المظال(هذا العالم 

من ذلك اليـوم فصـاعداً   = وبعد ذلك. ١٣:٢٩، ١٧وكان لكل يوم عدد معين من الذبائح عد       

األعيـاد  = ولجميع مواسـم الـرب    . األهلة=يومياً وفي رأس كل شهر      كانوا يقدمون الذبائح    

كورش لم يتسلط علـي لبنـان ولكنـه أذن لإلسـرائيليين أن             = حسب إذن كورش  . المحددة

 .تفاوضوا معهم للحصول علي األخشابي
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في السنة الثانية من مجيئهم الى بيت اهللا الى اورشليم في الشهر الثاني             و -:١٣-٨اآليات  

جميـع   و الالويـين  و بقية اخوتهم الكهنـة    و يشوع بن يوصاداق   و ابل بن شالتئيل  شرع زرب 

اقاموا الالويين من ابن عشرين سنة فما فوق للمنـاظرة           و القادمين من السبي الى اورشليم    

بنيه بني يهوذا معا للمناظرة      و اخوته قدميئيل  و وقف يشوع مع بنيه    و .على عمل بيت الرب   

لمـا اسـس    و. اخوتهم الالويـين   و بني حيناداد مع بنيهم    و على عاملي الشغل في بيت اهللا     

الالويين بني اساف بالصنوج لتسـبيح       و البانون هيكل الرب اقاموا الكهنة بمالبسهم بابواق      

الحمد للرب النه صالح الن الى االبد        و غنوا بالتسبيح  و .الرب على ترتيب داود ملك اسرائيل     

عظيما بالتسبيح للرب الجـل تاسـيس بيـت         كل الشعب هتفوا هتافا      و رحمته على اسرائيل  

رؤوس االباء الشيوخ الذين راوا البيت االول بكـوا          و الالويين و كثيرون من الكهنة   و .الرب

كثيرون كانوا يرفعون اصواتهم بالهتاف      و بصوت عظيم عند تاسيس هذا البيت امام اعينهم       

شعب كـان يهتـف     لم يكن الشعب يميز هتاف الفرح من صوت بكاء الشعب الن ال            و .بفرح

 .هتافا عظيما حتى ان الصوت سمع من بعد
أي  = إلي بيـت اهللا   . ين عن البناء واإلشراف علي العمال      عينوا الالويين كمسئول   =للمناظرة  

فربما اتي من مكان آخر     ) ٢ص( لم يذكر في     =حيناداد. المكان المزمع أن يقام عليه بيت اهللا      

كان البنـاء   = بمالبسهم  ) ١٠أية(وفي  . ذهب للسبي غير بابل أو كان مقيما في إسرائيل ولم ي        

فكان البناء  . في الهيكل يتم وسط التسابيح والترانيم والكل بمالبسه الكهنوتية والكهنة بأبواقهم          

  .يتم وسط تسابيح الشكر والرجاء حتى يبارك اهللا العمل ويتممه

ـ         = بكوا بصوت عظيم    سـنة فمـن     ٥٠والى  بين خراب الهيكل بيد البابليين وتجديده اآلن ح

المؤكد أن كبار السن يذكرون الهيكل القديم وحينما رأوا الهيكل الجديد وأنه ليس فخماً مثـل                

وعلى يأسهم من أن يبنى هيكل عظيم مثل        ،  الهيكل السابق بكوا على مجدهم القديم الذى ضاع       

فى بناء الهيكـل    السابق إال أن هذا ليس مقبوالً فاهللا الذى أسس الهيكل السابق قادر أن يعين               

ونحن ليس من المقبول أن نيأس مهما كان حجم العمل أمامنا ضخماً فاهللا هو الـذى                . الجديد

ويجب أن  ) ١٠-٦:٤زك  (يعين وما علينا إال أن نبدأ واهللا يفرح ببداياتنا مهما كانت صغيرة             

هناك حـزن   وإن كان   . نفرح ونسبح ونشكر اهللا على بدايات أعماله معنا فإذا بدأ اهللا فسيكمل           

 .)٥:٣٠مز (وبكاء فليكن على خطايانا وإذا بكينا على خطايانا يتحول هذا لفرح 
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مز ( "الذين يزرعون بالدموع يحصدون باإلبتهاج    " عند المساء يبيت البكاء وعند الصباح ترنم      "

٥:١٢٦، ٦.( 

 .فكان أولى بهؤالء الباكين أن يبكوا على خطاياهم التى سببت خراب الهيكل األول
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بنيامين ان بني السبي يبنون هـيكال للـرب الـه            و لما سمع اعداء يهوذا   و -:٥-١اآليات  

 قالوا لهم نبني معكم الننا نظيركم نطلب الهكم        و رؤوس االباء  و تقدموا الى زربابل  . اسرائيل

 عيشو و فقال لهم زربابل  . له قد ذبحنا من ايام اسرحدون ملك اشور الذي اصعدنا الى هنا           و

لكننا نحن وحدنا نبني للـرب   ولنا ان نبني بيتا اللهنا وبقية رؤوس اباء اسرائيل ليس لكم    و

كان شعب االرض يرخون ايـدي شـعب         و .اله اسرائيل كما امرنا الملك كورش ملك فارس       

استاجروا ضدهم مشيرين ليبطلوا مشورتهم كل ايام كورش         و .يذعرونهم عن البناء   و يهوذا

 . اريوس ملك فارسحتى ملك د وملك فارس
) األسـباط العشـرة   (هم أهل البالد السامريين وهؤالء خليط من اإلسرائيليين          = أعداء يهوذا 

وكان هؤالء من نسل الذين     . ومن الشعوب الذين أتى بهم ملوك اشور وأسكنوهم فى إسرائيل         

قوى وهؤالء كان دينهم مزيجاً فيه شىء من ت       ) ١٠آية  (وأسنفر  ) ٢آية  (أصعدهم أسر حدون    

والعداوة لشـعب   ) ٨:٧أش  (أباطيل وثنية ولذلك محا هؤالء هوية إسرائيل        ه  الرب ولكن أكثر  

وإبلـيس  . اهللا هى عداوة تقليدية نشأت منذ صارت هناك عداوة بين نسل المرأة ونسل الحية             

فهـم أغلبيـة     = يهوذا وبنيـامين  . قطعاً سيقاوم بناء الهيكل وسيقاوم أى بناء لجسد المسيح        

 هم صاروا بنـى     =بنى السبى يبنون هيكالً     .  الذين إستطاعوا معرفة نسبتهم ألبائهم     العائدين

. هم أرادوا اإلشتراك ليفسدوا العمل ويعطلوه = ألننا نظيركم. السبى ألنهم أهملوا الهيكل سابقاً

وقولهم نظيركم ألنهم يتصورون أنهم يعبدون اهللا لكن ديانتهم كان فيها القليل من عبـادة اهللا                

رفض اليهود اإلتحاد معهم ألنهم عرفوا غـايتهم         = ليس لكم ولنا  . لكثير من العبادة الوثنية   وا

ولكن اليهود لم يستطيعوا بسبب الخوف منهم أن يقولوا السبب الحقيقى للرفض وإكتفوا بقولهم              

أن األمر ببناء الهيكل كان من الملك كورش لليهود فقط وليس لآلخرين فعلـيهم أن يلتزمـوا                 

إبتدأوا المقاومة فظهرت حقيقة نواياهم وأنهم ال يطلبـون          = يرخون) ٤(وفى  . اء وحدهم بالبن

فى ديوان الملك وقصـره ومـن        = إستأجروا ضدهم مشيرين  ) ٥(وفى  . الرب وال بناء بيته   

وه بإصدار  وهؤالء المشيرين المرتشين إستطاعوا فى أيام قمبيز إبن كورش أن يقنع          . مشيريه

 .حتى ملك داريوس فعالً قفأمر بوقف البناء وتو

 

 -:ملحوظة

 .ا كانوا دفعوا رشاوى لوقف البناءلو كان هؤالء يريدون البناء فعالً مم
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 في ملك احشويروش في ابتداء ملكه كتبوا شكوى على سـكان يهـوذا            و -:١٠-٦اآليات  

سائر رفقائهم الى ارتحششتا     و طبئيل و مثرداث و في ايام ارتحششتا كتب بشالم     و .اورشليمو

 رحوم صـاحب القضـاء    . مترجمة باالرامية  و كتابة الرسالة مكتوبة باالرامية    و ملك فارس 

كتب حينئـذ رحـوم     . شمشاي الكاتب كتبا رسالة ضد اورشليم الى ارتحششتا الملك هكذا         و

 الطـرفليين  و االفرسـتكيين  و سائر رفقائهمـا الـدينيين     و شمشاي الكاتب  و صاحب القضاء 

سائر االمم الـذين   و.العيالميين و الدهويين و الشوشنيين و يينالبابل و االركويين و االفرسيينو

الـى   و سائر الذين في عبـر النهـر       و اسكنهم مدن السامرة   و سباهم اسنفر العظيم الشريف   

 . اخره
 -: اسماء ثالث ملوك غير كورش٥، ٦، ٧فى اآليات 

رسوماً ت مساعى األعداء فى إقناعه بأن يصدر م       حهو قمبيز الذى نج    = رتحشستاأ -:٧آية  

 بوقف البناء فى الهيكل

 )هو ملك بعد أرتحشستا(هو داريوس هستاسب الذى أمر بإعادة البناء  = داريوس -:٥آية 

ملك بعد داريوس هستاسب كتبوا شكوى فى أيامه ضد اليهود وواضح            = شأحشوير -:٦آية  

 الدائمـة   هى إعتراضية وسط الكالم ووضعها عزرا كمثال آخر لمقاومة األعداء          )٦(أن اآلية 

تشير لمحاولة األعداء لوقف بناء األسوار ويبدو أنهم نجحـوا فـى             )٦(وغالباً فآية . لعمل اهللا 

 وليفة أحشويرس وهخمسعاهم هذاوتوقف بناء األسوار حتى حصل نحميا على إذن بالبناء من  

 .أرتحشستا لو نجيمانوس

 كان هناك رسالتان فى أيام      غالباً رحوم ورفقائه . . . بشالم ومثردات وطبئيل   -:٧،  ٨اآليات  

وهذه ) ٨آية  (والثانية من رحوم ورفقائه     . أرتحشستا األولى من بشالم ورفقائه وهذه لم تسجل       

ومعظم األسماء مثل بشالم ومثـردات أسـماء أجنبيـة          ) ١٦-١١(هى المذكورة فى اآليات     

 هى تعنى   = ورحوم صاحب القضاء  . فهم من األمم الذين سكنوا فى إسرائيل      . وليست يهودية 

 أى  =تـرجم باإلراميـة     ممكتوب باألرامية و  . رئيس المراسيم أو حاكم البالد وشمشاى كاتبه      

 باللغـة   ١٨:٦ وحتـى    ٨بأحرف أرامية وباللغة األرامية وليست بالفارسية وإبتداء من آيـة           

وعزرا . وهى لغة الترجوم  . جنبيةألاألرامية واللغة األرامية هى لغة الحكومة ولغة التجارة ا        

 . إستخدم األرامية هنا ألنه يورد رسائل إستحسن أن ينقلها كما كتبت بدون ترجمة
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هم قبائل مختلفة من الشعوب التى أصعدها األشوريون ليعيشـوا فـى            . . . نيينيالد) ٩(وفى  

 قد يكون   =أسنفر  ) ١٠(والحظ كثرة األجناس التى تكون منها شعب السامرة وفى          . إسرائيل

م وكان هذا ملكـاً عظيمـاً       .  ق ٦٢٦ سنة   – ٦٦٨ ملك فى أشور سنة      هو أشور بانيبال الذى   

الـذى نفـى بعـض      الملك  ه  وحارب أخاه والى بابل الذى كان قد عصاه وحارب عيالم فلعل          

وقد يكون هو أسر حدون نفسـه       .  وأسكنهم مدن السامرة   )نسكان شوش (ن  يينالبابليين والشوش 

 -: لهذه العمليةأنابوهأو قائداً 

 = لـى آخـره   إو. والحظ كثرة أعداء شعب اهللا    . أى ما غرب نهر الفرات     = رفى عبر النه  

 "فلتدم لكم الصحة والسالم كما أنتم اآلن " أصل العبارة فى لغتها األصلية تعنى 

 

هذه صورة الرسالة التي ارسلوها اليه الى ارتحششتا الملك عبيدك القوم  -:١٦-١١اآليات 

م الملك ان اليهود الذين صعدوا من عندك الينا قد اتـوا            ليعل. الذين في عبر النهر الى اخره     

ليكن االن  . رمموا اسسها  و قد اكملوا اسوارها   و يبنون المدينة العاصية الردية    و الى اورشليم 

ال  و ال خراجا  و اكملت اسوارها ال يؤدون جزية     و معلوما لدى الملك انه اذا بنيت هذه المدينة       

ال يليق بنا ان نرى ضـرر        و  اننا ناكل ملح دار الملك     االن بما  و .خفارة فاخيرا تضر الملوك   

 لكي يفتش في سفر اخبار ابائك فتجد في سـفر االخبـار           . الملك لذلك ارسلنا فاعلمنا الملك    

قد عملوا عصيانا في وسطها      و البالد و مضرة للملوك  و تعلم ان هذه المدينة مدينة عاصية     و

 ن نعلم الملك انه اذا بنيـت هـذه المدينـة          نح و .منذ االيام القديمة لذلك اخربت هذه المدينة      

 . اكملت اسوارها ال يكون لك عند ذلك نصيب في عبر النهرو
وبعد العودة من .  أطلق هذا اإلسم أوالً على أهل المملكة الجنوبية أى يهوذا وبنيامين      =اليهود  

ـ   = اليهود الذين صعدوا من عنـدك     السبى صار إسماً لكل اليهود من كل األسباط          ذين أى ال

إشارة إلى تاريخ أورشليم التى عصت ملـوك أشـور           = العاصمة الردية . عادوا من السبى  

وبابل قديماً والحظ أن أعداء اليهود فى رسالتهم يهولون األمور ويبالغون حتى يثيروا الملك               

فالفرس إشتهروا بأنهم مولعين بتحصيل الضرائب والجزية ليصـرفوا منهـا علـى             ،  ضدهم

سوار ليمتنعوا ألنجد هنا أن أعداء اليهود يصورون للملك أن اليهود يبنون ا       جيوشهم الجرارة و  

ولكن ال مانع لألعداء من ترديـد  . سوارألعن دفع الجزية بينما هم يبنون الهيكل اآلن وليس ا        

وقد فعل  . وإثارة الملوك ضد الكنيسة وضد شعب اهللا هى حيلة دائمة         . األكاذيب ضد شعب اهللا   
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 =خـراج   .  ما يـدفع للملـك     =جزية  . يح حين إتهموه بأنه عدو لقيصر     اليهود ذلك ضد المس   

الرسـوم علـى    = فارة  خ. الرسوم على التجارة وغلة األرض لإلنفاق على المحاكم المحلية        

) ١٢(الحظ الكذب ففى آيـة    . عابرى الطرق ألجل إصالحها ودفع مرتبات رجال أمن الطرق        

أى  = أكل ملح دار الملـك ن. أكملت أسوارها. . . . إذا) ١٦(يقولون أكملوا أسوارها وفى آية   

 وهكذا حـاولوا أن     ضرر الملك كانوا فى خدمة الملك ولهم مرتبات منه فال يليق بهم أن يروا             

ونالحظ أن من يأكل ملح دار الملك يجد نفسه ملزماً بهذا فكم وكـم              . يستروا غايتهم الحقيقية  

 .  هو هدفنانحن الذين أخذنا كل خيراتنا من اهللا يكون مجد اهللا

أى الملوك وغيرهم من حكام البالد الذين        = للملوك والبالد . سجالت الحكومة  = سفر األخبار 

 إشارة لتمرد صدقيا على نبوخذ نصر  = منذ األيام القديمة. كانوا تحت سلطة الملك أرتحشستا

د بنـوا   ض أن اليهو  ِرهذا مكر الحية فمتى لو فُ     = يكون لك عند ذلك نصيب فى عبر النهر       ال  

هذا لـن يـتم إال      ،   يمنع هذا كل البالد غرب نهر الفرات من دفع الجزية          لأسوار أورشليم فه  

 .هر وهذا هو التهويل إلثارة الملكبتكوين دولة يهودية كبيرة تسيطر على كل ما فى غرب الن

 

سـائر   و شمشاي الكاتب  و فارسل الملك جوابا الى رحوم صاحب القضاء       -:٢٢-١٧اآليات  

الرسـالة التـي    . باقي الذين في عبر النهر سالم الى اخره        و  الساكنين في السامرة   رفقائهما

وجد ان هـذه     و قد خرج من عندي امر ففتشوا      و .ارسلتموها الينا قد قرئت بوضوح امامي     

قد كان ملـوك     و .عصيان و قد جرى فيها تمرد    و المدينة منذ االيام القديمة تقوم على الملوك      

. خفارة و خراجا و قد اعطوا جزية   و طوا على جميع عبر النهر    تسل و مقتدرون على اورشليم  

. فاالن اخرجوا امرا بتوقيف اولئك الرجال فال تبنى هذه المدينة حتـى يصـدر منـي امـر                 

 . فاحذروا من ان تقصروا عن عمل ذلك لماذا يكثر الضرر لخسارة الملوك
وأعطى األمر وهذه هى يد     ده  بعإذا هو لم يغلق الباب نهائياً فجاء من          = حتى يصدر منى أمر   

 .اهللا

 

 شمشـاي الكاتـب    و حينئذ لما قرئت رسالة ارتحششتا الملك امام رحوم        -:٢٤-٢٣اآليات  

حينئذ توقف عمل   . قوة و اوقفوهم بذراع  و رفقائهما ذهبوا بسرعة الى اورشليم الى اليهود      و

 .لك فارسكان متوقفا الى السنة الثانية من ملك داريوس م وبيت اهللا الذي في اورشليم
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 . الشيطان يقف بكل قوته لمنع العمل = بذراع وقوة

 لماذا توقف البناء هل هذا يرجع لقوة المقاومة؟ ال بل لتراخى من يبنـى فهـم لـم                  -:سؤال  

 . جى النبى وكلمهم بعنفحاموا وظلوا فى حالة تراخى إلى أن قام صيصلوا وال 
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اورشليم  و زكريا ابن عدو لليهود الذين في يهوذا       و لنبيفتنبا النبيان حجي ا    -:٧-١اآليات  

شرعا ببنيان   و يشوع بن يوصاداق   و حينئذ قام زربابل بن شالتئيل    . باسم اله اسرائيل عليهم   

في ذلك الزمان جاء اليهم تتناي      . معهما انبياء اهللا يساعدونهما    و بيت اهللا الذي في اورشليم    

 قالوا لهم هكذا من امركم ان تبنوا هـذا البيـت  و رفقاؤهما وشتر بوزناي  و والي عبر النهر  

حينئذ اخبرناهم على هذا المنوال ما هي اسماء الرجال الذين يبنون هذا . تكملوا هذا السورو

 كانت على شيوخ اليهود عين الههم فلم يوقفوهم حتى وصل االمر الـى داريـوس            و .البناء

شـتر   و لها تتناي والي عبر النهر    صورة الرسالة التي ارس   . حينئذ جاوبوا برسالة عن هذا    و

 ارسلوا اليه رسالة  . رفقاؤهما االفرسكيين الذين في عبر النهر الى داريوس الملك         و بوزناي

 . كان مكتوبا فيها هكذا لداريوس الملك كل سالمو
رأينا فى األيات األخيرة من اإلصحاح السابق أن الشيطان يقف بكل قوة ضد              = ياننبفتنبأ ال 

قطعاً ال يوجـد    ! د نجح فى أن يوقف العمل فهل للشيطان قوة أن يوقف عمالً هللا؟            بل لق ،  البناء

ـ وبالرجوع ل . للشيطان سلطان أن يوقف عمل اهللا إن لم نعطه نحن فرصة لذلك            وة حجـى   نب

النبى المذكور هنا نجد أن الشعب هو الذى أهمل بناء بيت الرب وإهتم كل واحد ببناء بيتـه                  

فـالمنع  ) ٣:١حـج   (وت أى اإلهتمام بزينتها إهتماماً مبالغاً فيـه          هذه البي  ةالخاص بل بتغشي  

الخارجى من الملك أرتحشستا لم يكن لُه أن يوقف البناء إن لم يكن هنا تكاسل وإهمال مـن                  

ومع هذا فلم يترك اهللا الحال كما       . الشعب وحينئذ توافق الهجوم الخارجى مع التكاسل الداخلى       

ال " فروح اهللا ينبـه للعمـل       . عليهم بإسم إله إسرائيل  =  بقوة   هو عليه بل أرسل نبيين ليتنبأ     

فالنبيين كان لهما سلطة وقـوة مـن        " ٦:٤بالقدرة وال بالقوة بل بروحى قال رب الجنود زك          

لذلك كان لكالمهم تأثير قوى فى تشـديد األيـادى          . روح اهللا ألن غرضهم كان مجد إسم اهللا       

 :البناءونالحظ وظائف المهتمين ب ربابل ويشوعزالمتراخية وعاد العمل للهيكل بقيادة 

 .حجى وزكريا. ..أنبياء -١

 .زربابل إبن داود. ..)ملك(والى  -٢

 .يشوع. ..رئيس كهنة -٣

أو ليست هذه وظائف المسيح بانى الهيكل الحقيقى أى جسده وهو األعظـم مـن هيكـل                

 .سليمان أو هيكل زربابل
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ى إهمال بيت الرب والتشـجيع      والحظ أن موضوع نبوة حجى هو التوبيخ عل       ) ٩:٢حج  (

 . ولقد إستجاب زربابل ويشوع فعالً. عادة العملإعلى 

وكان زربابل يتبعه   . كان والياً على سورية وكيليكية وصحراء العرب والسامرة       = ناى  تت

لعلـه   = شـتربوزناى ) أى ما غرب الفرات   (فيهوذا كانت مقاطعة من والية عبر النهر        

نتج أن اهل البالد كانوا قد قدموا شكوى على اليهود وجاء           نست = من أمركم . كاتب الوالى 

الى من المؤكد أن هذا رد على سؤال الو        = ما هى أسماء الرجال   . الوالى ليفحص األمر  

إذا  = " عـين الههـم   . ن عن العمل ليرسل تقريراً للملك     الذى يسأل عن أسماء المسئولي    

طريق إنسـان يحيطـه بعنايتـه       فحين يرض اهللا عن     " كانت عين اهللا علينا فممن نخاف     

حينئذ . ورعايته وهو قادر أن يحيل قلوب الحكام غير المؤمنين ليعملوا ما يوافق مقاصده            

 = اإلفرسـكيين . ناى ورفقاؤه جاوبوا اليهود بعدما وصل لهم امر الملك        ت أى ت  =جاوبوا  

لة وبحـق كانـت رسـا   . أصل الكلمة غير مفهوم تماماً لكن يجوز ترجمة الكلمة بالحكام    

م اى منصفة فهو حقق فى الشكاوى التى وصلته ولم ينحاز ضد اليهود بل هو ل              تنالوالى ت 

 . يذكر أمر أرتحشستا بوقف البناء

 

اذا  وليكن معلوما لدى الملك اننا ذهبنا الى بالد يهوذا الى بيت االله العظيم -:١٧-٨اآليات 

ينجح فـي    و عمل بسرعة هذا العمل ي   و يوضع خشب في الحيطان    و به يبنى بحجارة عظيمة   

تكميل هـذه    و قلنا لهم هكذا من امركم ببناء هذا البيت        و حينئذ سالنا اولئك الشيوخ   . ايديهم

بمثـل هـذا    و.كتبنا اسماء الرجال رؤوسهم وسالناهم ايضا عن اسمائهم لنعلمك     و .االسوار

بل هـذه   نبني هذا البيت الذي بني ق      و االرض و الجواب جاوبوا قائلين نحن عبيد اله السماء      

لكن بعد ان اسخط اباؤنا اله السماء        و .اكمله و قد بناه ملك عظيم السرائيل     و السنين الكثيرة 

علـى  . سبى الشعب الى بابل    و دفعهم ليد نبوخذنصر ملك بابل الكلداني الذي هدم هذا البيت         

حتى ان  .انه في السنة االولى لكورش ملك بابل اصدر كورش الملك امرا ببناء بيت اهللا هذا

فضة التي اخرجها نبوخذنصر مـن الهيكـل الـذي فـي             و انية بيت اهللا هذا التي من ذهب      

 اتى بها الى الهيكل الذي في بابل اخرجها كورش الملك من الهيكل الذي في بابل               و اورشليم

احملهـا   و اذهب و قال له خذ هذه االنية    و. اعطيت لواحد اسمه شيشبصر الذي جعله واليا      و

وضـع   وحينئذ جاء شيشبصر هـذا . ليبن بيت اهللا في مكانه وشليمالى الهيكل الذي في اور 
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االن اذا حسن  و.لما يكمل ومن ذلك الوقت الى االن يبنى    و اساس بيت اهللا الذي في اورشليم     

عند الملك فليفتش في بيت خزائن الملك الذي هو هناك في بابل هل كان قد صدر امر مـن                   

 .ليرسل الملك الينا مراده في ذلك ومكورش الملك ببناء بيت اهللا هذا في اورشلي
ناى لم يعرف اإلله الحقيقى ولكن يد اهللا كانـت عليـه فشـعر              تإن ت  = بيت اإلله العظيم  

وألنه خاف هذا اإلله لم يجرؤ أن يوقف العمل وسأل الملك هـل             . بخوف ورهبة من اهللا   

د األوثان فهـو    ناى هذا كان يعب   توألن ت . ة للملك يأى هو ترك المسئول   ،  يوقف العمل أم ال   

ونالحظ أن اهللا أوقع رعبه على الوالى       . قال اإلله العظيم ألن فى نظره هناك آلهة كثيرة        

ألن الشعب بدأ يعمل ويهتم فلم يكن هناك سلطان للشيطان أن يوقف العمل ولذلك مهمـا                

كان حجم الصعوبات فهى تصغر وتصغر أمام عمل يد اهللا ولكن اهللا ال يتدخل مع زربابل 

وحتى لو كانت المشاكل التى يثيرها      ) ٧:٤زك  (ب إن لم يتحرك زربابل والشعب       والشع

هيكل سـليمان    = بنى قبل هذه السنين   . األعداء مثل الجبل تصير سهلة حينما يتدخل اهللا       

 أى أن اهللا دفع الشعب ليد نبوخـذ         =بعد أن أسخط     سنة   ٥٠٠ُبنى قبل داريوس بحوالى     

إذاً ليس أن آلهة بابل قد إنتصروا على اهللا بل أن           . رةنصر ألنهم أسخطوه بأفعالهم الشري    

 . اهللا أسلم شعبه ليد ملك بابل ليؤدب اهللا شعبه

الهيكل الذى فـى    . هو ملك فارس وبابل تتبعه بعد أن سقطت فى يده          = كورش ملك بابل  

 شيشبصـر . هيكل وثنى وضع فيه نبوخذ نصر اآلنية التى أخذها من هيكل الرب           = بابل  

واآلن ) ٢٤:٤(العمل سبق وأن توقـف      = من ذلك الوقت إلى اآلن يبنى       . بلهو زربا = 

 . أى أن التوقف كان لفترة فقط، هم يكملون
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حينئذ امر داريوس الملك ففتشوا في بيت االسفار حيـث كانـت الخـزائن               -:٥-١اآليات  

 مكتوب فيه هكـذا     فوجد في احمثا في القصر الذي في بالد مادي درج         . موضوعة في بابل  

في السنة االولى لكورش الملك امر كورش الملك من جهة بيت اهللا في اورشليم ليبن . تذكار

عرضه ستون   و لتوضع اسسه ارتفاعه ستون ذراعا     و البيت المكان الذي يذبحون فيه ذبائح     

لتعط النفقـة مـن بيـت        و صف من خشب جديد    و بثالثة صفوف من حجارة عظيمة    . ذراعا

فضة التي اخرجها نبوخذنصر من الهيكل الـذي         و ا انية بيت اهللا التي من ذهب      ايضو. الملك

 ترجع الى الهيكل الذي في اورشـليم الـى مكانهـا           و اتى بها الى بابل فلترد     و في اورشليم 

 .توضع في بيت اهللاو

مصيف الملوك ويظهـر    = أحمثا  .  بيت الكتب حيث تحفظ الوثائق الهامة      =بيت األسفار   

 قد نقلت إلى هناك وهناك إحتمال آخـر  )فهى من أيام كورش(هامة القديمة أن الكتابات ال  

 فى هذا المكان واهللا     )أمر كورش (أخفوا الدليل   ) ٥:٤(أن مشيرو الملك الذين تم رشوتهم       

     كانوا قديماً يكتبون على قطعة من نسـيج الكتـان أو           = رج  أراد كشفه اآلن ليتم البناء د

 .  خشب يلف الدرج عليهالرقوق عند كل من طرفيها قضيب

 ) ذراع ٣٠،  ٢٠(إرتفاع القدس وقدس األقداس علـى التـوالى          = إرتفاعه ستون ذراعاً  

وكون أن الملك يعطى تصريح بأن يكون اإلرتفاع ستون ذراعاً فهذا ال يعنى أنه يتـدخل                

بـثالث  فى إرتفاع القدس او قدس األقداس بل أقصى إرتفاع للمبانى الملحقـة بالهيكـل               

 . هذه إشارة لطريقة بناء الحوائط وبناء الغرفات عليها=ن حجارة عظيمة صفوف م

 

رفقاءكمـا االفرسـكيين     و شتر بوزناي  و الي عبر النهر   و االن يا تتناي  و -:١٢-٦اآليات  

شـيوخ   و اتركوا عمل بيت اهللا هذا اما والي اليهود       . الذين في عبر النهر ابتعدوا من هناك      

قد صدر مني امر بما تعملون مع شـيوخ اليهـود            و .ي مكانه اليهود فليبنوا بيت اهللا هذا ف     

هؤالء في بناء بيت اهللا هذا فمن مال الملك من جزية عبر النهر تعط النفقة عاجال لهـؤالء                  

الخـراف محرقـة اللـه       و الكباش و ما يحتاجون اليه من الثيران    و. الرجال حتى ال يبطلوا   

ذين في اورشليم لتعط لهـم يومـا        زيت حسب قول الكهنة ال     و خمر و ملح و حنطة و السماء

 الصالة الجـل حيـاة الملـك       و عن تقريب روائح سرور الله السماء     . فيوما حتى ال يهداوا   

يعلـق   و قد صدر مني امر ان كل انسان يغير هذا الكالم تسحب خشبة مـن بيتـه                و .بنيهو
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  ملـك  اهللا الذي اسكن اسمه هناك يهلك كل       و .يجعل بيته مزبلة من اجل هذا      و مصلوبا عليها 

شعب يمد يده لتغيير او لهدم بيت اهللا هذا الذي في اورشليم انا داريوس قد امرت فليفعـل                 و

 .عاجال
. حقاً فقلب الملك فى يد اهللا وها نحن نجد الملك يصدر أمراً للوالى بأن يكمل بناء الهيكل

حد وهم ويظهر من لغة الكالم أن الملك كان يميل لليهود فديانة الفرس تعتقد بوجود إله وا

ونالحظ وجود مذاهب متعددة فكان (ال يميلون لعبادة األصنام ) ومنهم هذا الملك غالباً(

ولكن هناك ملوك مثل هذا الملك كانوا يؤمنون بمبدأ اإلله الواحد ، كورش يمجد آلهة بابل

 من هذا يتضح أن الملك مقتنع =الصالة ألجل حياة الملك . )فتوافقوا فى هذا مع اليهود

ألم نسمع أن عين اهللا كانت على شعبه فهل بعد هذا يمكن ان ، الة شعب اهللا عنهبقوة ص

هنا نرى اهللا يوقف عمل الشيطان متى أراد إذا كان هناك . نخاف من أى أعداء للكنيسة

لقد هاج الشيطان وأوقف العمل ولكن العمل عاد ومعه . أناس مخلصين يعملون بجد

 . بركات أكثر من األول

 

رفقاؤهما عملـوا عـاجال      و شتر بوزناي  و حينئذ تتناي والي عبر النهر     -:١٥-١٣االيات  

 ينجحون حسب نبوة حجي النبـي  وكان شيوخ اليهود يبنونو. حسبما ارسل داريوس الملك  

ارتحششـتا   وداريوس وامر كورش واكملوا حسب امر اله اسرائيل    و زكريا ابن عدو فبنوا   و

لث من شهر اذار في السنة السادسة مـن ملـك           كمل هذا البيت في اليوم الثا      و .ملك فارس 

 .داريوس الملك
أكملـوا  ولكن نفهم أن روح اهللا يحرك الجميع        . هم خافوا من امر الملك     = عملوا عاجالً 

والملك أمر وإسـتجاب لـُه      . اهللا أمر أوالً وإستجاب لُه الملك      = حسب أمر إله إسرائيل   

 مال قلوب الشعب ليعملوا ويبنوا لكن الذى بدأ هو اهللا وهو أيضاً الذى أ. الوالة

كورش وداريوس هستاسبس أصدروا أوامر بالبناء اما        = كورش وداريوس وأرتحشستا  

فأصدر أمراً بوقف البناء ولكن البناء إستمر شهوراً فى عهـده حتـى             ) قمبيز(أرتحشستا  

ه او يكون أرتحشستا هو لونجيمانوس ويكون ذكره هنا لتكريمه ألن         . صدر األمر بالتوقف  

 .هو الذى أصدر أمراً ببناء السور

 



 )السادس اإلصحاح(سفر عزرا 
 

٤١ 

باقي بني السبي دشنوا بيت اهللا هـذا         و الالويون و بنو اسرائيل الكهنة  و -:١٨-١٦اآليات  

اثنـي عشـر    واربع مئة خروف ومئتي كبش  و قربوا تدشينا لبيت اهللا هذا مئة ثور      و. بفرح

وا الكهنة في   اقام و .تيس معزى ذبيحة خطية عن جميع اسرائيل حسب عدد اسباط اسرائيل          

الالويين في اقسامهم على خدمة اهللا التي في اورشليم كما هو مكتوب فـي سـفر                 و فرقهم

 .موسى
 يدل على وجود أعداد من كل األسباط وأنهم عادوا لإلتحاد           ١٢العدد   = إثنى عشر تيساً  

 فهنا عزرا يرى أن     إسرائيل وبنوقال  ) ١٦(ولذلك فى آية    . فالتأديب أعادهم كشعب واحد   

 .شعب شعب واحد والكهنة والالويين هم للجميعال

 

 الن الكهنـة  . عمل بنو السبي الفصح في الرابع عشر من الشهر االول         و -:٢٢-١٩اآليات  

الخـوتهم   و ذبحوا الفصح لجميع بني السبي     و الالويين تطهروا جميعا كانوا كلهم طاهرين     و

ميع الذين انفصلوا الـيهم     اكله بنو اسرائيل الراجعون من السبي مع ج       و. النفسهم و الكهنة

عملوا عيد الفطير سبعة ايام بفرح الن       و. من رجاسة امم االرض ليطلبوا الرب اله اسرائيل       

 حول قلب ملك اشور نحوهم لتقوية ايديهم في عمل بيت اهللا اله اسرائيل والرب فرحهم
  ال يذكر العهد القديم إال خمسة أعياد للفصح

  )٥:٩عد (عند جبل سيناء  -١

 )١٠:٥يش (لجال فى الج -٢

 فى زمان حزقيا  -٣

 فى زمان يوشيا  -٤

 . واآلن فى زمان زربابل -٥

ونالحـظ  . وكل من هذه األعياد الخمسة دل على إصالح العبادة وتجديد العهد بين اهللا وشعبه             

ونحن ال نفرح سوى بذبيحة . فالفرح يصاحب تجديد العهد مع اهللا بالتوبة) ٢٢( آية بفرحقولُه 

ذبـح الالويـون الفصـح       = إلخوتهم الكهنة وألنفسهم  ) ٢٠(وفى  . ىالصليب فصحنا الحقيق  

 الراجعون  -١هم إما = إنفصلوا إليهم   الذين  . نفسهم ليتفرغ الكهنة لخدمتهم األخرى    ألللكهنة و 

 اإلسرائيليون الذين بقوا فى البالد زمان السبى وإنفصلوا عن رجاسات أمم            -٢من السبى أو    

ـ          ربما كانوا من السامري    -٣األرض   . دواوين أو الونيين الذين تابوا وإنفصلوا عن آلهتهم وته
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 كان داريوس ملك فارس وأشور تتبعه فيجوز تسميته ملك أشور كما أسماه من              =ملك أشور   

وهو يسميه ملك أشور هنا حتى يذكر القارىء بأن ما بدأه ملك أشور السـابق               . قبل ملك بابل  

ويفرحهم أيضاً  . معون ثانية وهذا ما يفرحهم    بتشتيت الشعب أنهاه ملك فارس هذا وها هم يجت        

 . مال قلب ملك فارس نحوهم وأن اهللا قواهم فى بناء البيتأأن اهللا 
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بعد هذه االمور في ملك ارتحشستا ملك فارس عزرا بن سرايا بن عزريـا            و -:٥-١اآليات  

بن زرحيـا   . مرايوثبن امريا بن عزريا بن      . بن شلوم بن صادوق بن اخيطوب     . بن حلقيا 

 . بن ابيشوع بن فينحاس بن العازار بن هرون الكاهن الراس. بن عزي بن بقي
ة األولى تمت فى عهـد      تيبدأ السفر هنا فى حقبة جديدة فاإلصحاحات الس        = بعد هذه األمور  

م .  ق ٥٣٦فإذن كورش ببناء الهيكـل كـان سـنة          . داريوس هستاسب وارتحشستا وكورش   

م واالن نجد عزرا وقد صعد من .  ق٥١٥ فى أيام داريوس هستاسب سنة وإنتهى بناء الهيكل

 سنة فقوله بعد    ٦٧ أى قد مر على بناء الهيكل حوالى         ٤٥٨بابل إلى أورشليم وكان ذلك سنة       

ونالحظ أن بـين نهايـة      . هذه األمور أى بعد امور بناء الهيكل والمقاومة التى تعرضوا لها          

  سنة ٦٧والى ح) ٧(وبداية إصحاح ) ٦(أحداث ص 

. ل من سرايا الذى كان رئيس كهنة وقتله نبوخذ نصر فى ربلـة            لسأى تس  = عزرا بن سرايا  

 ولم يكن عزرا هو رئيس الكهنة بل يشوع بن يوصاداق بـن سـرايا               )٢١-١٨:٢٥ مل   ٢(

واألسماء المذكورة هنا هى بعض األسماء وليست       . وعزرا لم يكن من نسل يوصاداق     . البكر

 . نسبه الكهنوتى فقط وهذا مهم جداً ليقوم بوظيفته ككاهنإثبات كلها فهو أراد

  

هو كاتب ماهر في شريعة موسى التي اعطاهـا   و عزرا هذا صعد من بابل    -:١٠-٦اآليات  

صعد معه من بنـي      و .اعطاه الملك حسب يد الرب الهه عليه كل سؤله         و الرب اله اسرائيل  

النثينيم الى اورشليم في السـنة السـابعة    وينالبواب والمغنيين والالويين و الكهنة و اسرائيل

النه في  . جاء الى اورشليم في الشهر الخامس في السنة السابعة للملك          و .الرتحشستا الملك 

في اول الشهر الخامس جاء الى اورشليم حسب يـد اهللا            و الشهر االول ابتدا يصعد من بابل     

 ليعلم اسرائيل فريضـة    و مل بها الع و الن عزرا هيا قلبه لطلب شريعة الرب      . الصالحة عليه 

 . قضاءو
 = كل سـؤله  يقال أن عزرا كان يشغل وظيفة فى البالط الفارسى كمسئول عن شئون اليهود              

 حسب يد الرب إلهه عليه    . أى أن يتعين ويتفوض كما هو مرسوم بالتفصيل فى مكتوب الملك          

 .)٢٦-١٢مرسوم الملك فى اآليات (. فى يد اهللا هى التى تساعد وتحمى وتقود= 
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هذه صورة الرسالة التي اعطاها الملك ارتحشستا لعزرا الكاهن الكاتب          و -:٢٣-١١اآليات  

من ارتحشستا ملك الملوك الى عزرا الكاهن  -فرائضه على اسرائيل وكاتب كالم وصايا الرب

قد صدر مني امر ان كل من اراد في ملكي مـن            . كاتب شريعة اله السماء الكامل الى اخره      

من اجل انك مرسـل     . الالويين ان يرجع الى اورشليم معك فليرجع       و كهنته و ائيلشعب اسر 

اورشليم حسب شريعة الهك التي      و مشيريه السبعة الجل السؤال عن يهوذا      و من قبل الملك  

 .مشيروه الله اسرائيل الذي في اورشليم مسـكنه    و ذهب تبرع به الملك    و لحمل فضة  و بيدك

الكهنة المتبرعين لبيت    و ل بالد بابل مع تبرعات الشعب     الذهب التي تجد في ك     و كل الفضة و

 تقـدماتها  و خرافا و كباشا و لكي تشتري عاجال بهذه الفضة ثيرانا     . الههم الذي في اورشليم   

 مهما حسن عنـدك    و .تقربها على المذبح الذي في بيت الهكم الذي في اورشليم          و سكائبهاو

االنيـة التـي     و .رادة الهكم تعملونه  الذهب فحسب ا   و عند اخوتك ان تعملوه بباقي الفضة     و

باقي احتياج بيت الهـك الـذي        و .تعطى لك الجل خدمة بيت الهك فسلمها امام اله اورشليم         

مني انا ارتحشستا الملك صدر امر الـى         و .يتفق لك ان تعطيه فاعطه من بيت خزائن الملك        

 شريعة اله السماء    كل الخزنة الذين في عبر النهر ان كل ما يطلبه منكم عزرا الكاهن كاتب             

مئـة   و مئة بث من الخمر    و مئة كر من الحنطة    و الى مئة وزنة من الفضة    . فليعمل بسرعة 

كل ما امر به اله السماء فليعمل باجتهاد لبيـت الـه            . الملح من دون تقييد    و بث من الزيت  

 .بنيه والسماء النه لماذا يكون غضب على ملك الملك
 .  يعتبر عند األمم كما كان عند اليهود٧والعدد . كهو مجلس شورى المل = ه السبعيومشير

عن احوال اليهـود     = ألجل السؤال . والسبع المشيرون كانوا رؤساء بيوت فى مملكة فارس       

ويظهر من مضمون الرسالة أن عزرا كان مفوضاً فى العمل وليس فـى             . الروحية واألدبية 

ولحمـل فضـة    . يعاقب المخالف وعمله كان إقرار الشريعة وكان له سلطة أن         ،  السؤال فقط 

 الهيكل وملـوك فـارس الـوثنيين    وامن عجب أن ملوك يهوذا أفقر    = وذهب تبرع به الملك   

كانت هناك تبرعـات     = تبرعات الشعب . )١٦-٤:٦٠أش  ( + )٢٣:٤٩أش  (تبرعوا للهيكل   

من الملك ومشيريه ومن الشعب البابلى الذى احب اليهود من عشرتهم ومن اليهـود الـذين                

وهذه التبرعات لشراء حيوانات للتقدمة ولشراء السـكائب وللصـرف          . ا البقاء فى بابل   فضلو

ليست هذه االنية مـن      = اآلنية التى تعطى لك   . مهما حسن عندك  = . على باقى اوجه الخدمة   

بـل هـى أوانـى هديـة        . آنية بيت الرب التى أخذها نبوخذ نصر من هيكل أورشليم سابقاً          
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إلـه   )شعب بابل وشعب إسـرائيل    ( ورؤساءه ومن كل الشعب      وتبرعات من الملك ومشيروه   

. ١٥٠ = كرحنطـة ١٠٠. إختصار القول إله إسرائيل الذى فى أورشليم مسـكنه         = أورشليم

 .  لتر تقريبا٣٥٠٠ً =  بث خمر١٠٠.  كيلو جرام٠٠٠

 .جد الملك هنا خائفاً من أن يغضبههذه هى يد اهللا فن = لماذا يكون غضب

 

خدام  و النثينيم و البوابين و المغنين و الالويين و نعلمكم ان جميع الكهنة   و -:٢٦-٢٤اآليات  

اما انت يا عـزرا فحسـب       . بيت اهللا هذا ال يؤذن ان يلقى عليهم جزية او خراج او خفارة            

قضاة يقضون لجميع الشعب الذي في عبر النهـر مـن            و حكمة الهك التي بيدك ضع حكاما     

 و كل من ال يعمل شريعة الهـك       . رفون فعلموهم الذين ال يع   و جميع من يعرف شرائع الهك    

 . شريعة الملك فليقض عليه عاجال اما بالموت او بالنفي او بغرامة المال او بالحبسو
شريعة إلهك التى فى يدك وعلى عزرا أن يجرى هذه الشـريعة بالحكمـة ال                = حكمة إلهك 

 . وةسبالق

ليهود فقـط الـذين يـدينون       كانت سلطة عزرا على شعب ا      = جميع من يعرف شرائع إلهك    

لذلك نفهم ان عزرا كان مسئوالً دينياً ولكن كان هناك واٍل مـن قبـل ملـك      . بشريعة موسى 

وهدفه التعليم . األمور الروحية فقطاما عزرا فكان له اإلختصاص فى . فارس لألمور المدنية

 .للشعب وإصالح أمورهم الروحية

 

الذي جعل مثل هذا في قلب الملك الجـل تـزيين   مبارك الرب اله ابائنا     - :٢٧،  ٢٨اآليات  

امام جميع رؤساء    و مشيريه و قد بسط علي رحمة امام الملك      و .بيت الرب الذي في اورشليم    

جمعت من اسرائيل رؤساء     و اما انا فقد تشددت حسب يد الرب الهي علي         و الملك المقتدرين 

 .ليصعدوا معي
يكون بالعبرانية فعزرا هنا يشكر اهللا ويسـبحه        كان ما سبق باللغة األرامية وعاد الكالم هنا ل        

 . على عمله العجيب

 . سب كل العمل ليد اهللا وليس لنفسه مرات فهو ين٦ " اهللايد " يذكر  ٧، ٨ ىعزرا فى إصحاح
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نسبة الذين صعدوا معي في ملك ارتحشسـتا         و هؤالء هم رؤوس ابائهم   و -:١٤-١اآليات  

من .  فينحاس جرشوم من بني ايثامار دانيال من بني داود حطوش          من بني . الملك من بابل  

من بني فحـث    . خمسون و انتسب معه من الذكور مئة     و بني شكنيا من بني فرعوش زكريا     

معـه   و من بني شكنيا ابن يحزيئيـل     . معه مئتان من الذكور    و مواب اليهوعيناي بن زرحيا   

من بنـي   . معه خمسون من الذكور   و من بني عادين عابد بن يوناثان     . ثالث مئة من الذكور   

معـه   و من بني شفطيا زبديا بن ميخائيل      و .معه سبعون من الذكور    و عيالم يشعيا بن عثليا   

. ثمانية عشر من الذكور ومعه مئتان ومن بني يواب عوبديا بن يحيئيل .ثمانون من الذكور

كريـا بـن    من بني باباي ز    و .ستون من الذكور   و معه مئة  و من بني شلوميث ابن يوشفيا    و

 معه مئـة   و من بني عزجد يوحانان بن هقاطان      و .عشرون من الذكور   و معه ثمانية  و باباي

 شـمعيا  و يعيئيـل  و هذه اسماؤهم الـيفلط    و من بني ادونيقام االخرين    و .عشرة من الذكور  و

 . معهما سبعون من الذكور وزبود ومن بني بغواي عوتاي و.معهم ستون من الذكورو
صفحة (هذه هى القائمة الثانية وهى تختلف عن قائمة         . دوا مع عزرا  نجد هنا قائمة الذين صع    

م .  ق ٥٣٦فالمجموعة األولى صعدت مع زربابل ويشوع سنة        .  سنة ٧٨والفارق بينهما   ) ٢

 وحتى أصـحاب    ٤٥٨صعدت مع عزرا سنة     ) أصحاب الساعة الحادية عشرة   (وهذه القائمة   

ونجد أن عزرا قد ذكر     . ورشليم السماوية الساعة الحادية عشر فهم مقبولون ولهم نصيب فى أ        

نحاس ي وف )دانيال من بنى إيثامار   + بن هارون    نحاسيجرشوم من بنى ف   (أسماء الكهنة اوالً    

مـن  . شبنى داود حطو  من  . ثم يضع الذين من بيت داود الملك      . هو إبن العازار إبن هارون    

 -:هذه تفهم إما  =  زكرياشبنى شكنيا من بنى فرعو

  هو من بنى شكنياشوفرعو، شوزكريا هو من بنى فرعو.  داود من بنىشحطو -١

وما يؤيد هـذا    . شثم ذكر ياهو من بنى فرعو     .  من بنى شكنيا   شمن بنى داود حطو    -٢

إذاً شكنيا من بيـت     . ش أن بنوا شكنيا شمعى وبنوا شمعى حطو       )٢٢:٣ أى ١(الرأى

صـعدوا مـع    أسماء الذكور من بنى إسرائيل الذين        )١٤(آية–) ٣(داود ثم من آية     

بنـو أدونيقـام    ) ١٣(وفى آيـة    . )٣(غير شكنيا فى آية   )٥(وشكنيا فى آية    . عزرا

معنى هذا غالباً أن العدد األكبر من أبناء أدونيقام صعد مع زربابل فـى              = اآلخرين  

وكان المتبقى من بيت    . الصعود األول والعدد الثانى أو األقل صعدوا اآلن مع عزرا         

 . اليفلط ويعيئيل وشمعيافى ثالثة بيوت وهم ادونيقام ستون من الذكور 
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 تاملت الشعب  و نزلنا هناك ثالثة ايام    و فجمعتهم الى النهر الجاري الى اهوا      ٢٣-١٥اآليات  

 شـمعيا  و اريئيـل  و فارسلت الـى اليعـزر    . لكنني لم اجد احدا من الالويين هناك       و الكهنةو

 .الناثان الفهيمين  و الى يوياريب و مشالم الرؤوس  و زكريا و ناثان و الناثان و ياريب و الناثانو

جعلت في افواههم كالما يكلمون بـه        و ارسلتهم الى ادو الراس في المكان المسمى كسفيا       و

فاتوا الينا حسب يـد اهللا  . اخوته النثينيم في المكان كسفيا لياتوا الينا بخدام لبيت الهنا   و ادو

اخوته ثمانية  وبنيه وشربياو الصالحة علينا برجل فطن من بني محلي بن الوي بن اسرائيل         

من النثينيم الـذين     و .بنوهم عشرون  و اخوته و معه يشعيا من بني مراري     و حشبيا و .عشر

عشـرين الجميـع تعينـوا       و جعلهم داود مع الرؤساء لخدمة الالويين من النثينيم مئتـين         

ناديت هناك بصوم على نهر اهوا لكي نتذلل امام الهنـا لنطلـب منـه طريقـا           و .باسمائهم

فرسـانا   و الني خجلت من ان اطلب من الملـك جيشـا         . لكل ما لنا   و الطفالنا و مستقيمة لنا 

 لينجدونا على العدو في الطريق الننا كلمنا الملك قائلين ان يد الهنا على كل طالبيه للخيـر                

 . طلبنا ذلك من الهنا فاستجاب لنا وفصمنا. غضبه على كل من يتركه وصولتهو
واألرجح انه قناة من قنوات بابل أو هو        . لنهر الجارى إليه أيضاً   إسم مكان وإسم ا    = اهوا

. أو منطقة سـكنية لليهـود     ،  وغالباً كان هناك تجمع لليهود    . رافد من روافد نهر الفرات    

 أيـام إسـتعداداً     ٣إجتمع فيها كل المجموعة التى ستصعد مع عزرا إلى أورشليم لمـدة             

عود األول مع زربابل كان عدد الالويين قليالً        فى الص  = لم أجد أحداً من الالويين    . للسفر

وهنا ال نجد أحداً منهم وغالباً السبب أنهم حصلوا على أعمـال ومناصـب فـى بابـل                  

 ا معلمين فتميز  اغالباً كان  = ينلفهيما. وإستصغروا وظيفتهم فى الهيكل فلم يريدوا العودة      

كسفيا . ن والنثينيم فى كسفيا   غالباً كان إدو رئيس مدرسة الالويي     إدو الرأس   . نعن الباقي 

  وهناك رأيان =

فقيل أن هؤالء الالويين كانوا يعملون فى مناجم الفضة التى . كلمة كسفيا تشير للفضة -١

 . ديايفى مقاطعة م

هناك من اخذ بالتفسير الرمزى فقالوا أن كسفيا هى مدرسة للالويين بقيادة أدو وفيها               -٢

الذى أرسل إليـه    .  أدو وس هذه المدرسة ه   ورئي. يعلمون كلمة اهللا التى هى كالفضة     

والحظ أن مجموعـة    . عزرا ليرسل لُه بعض من الالويين ليكونوا خداماً فى الهيكل         

الالويين تحركوا إلى أورشليم بعد أن تلقوا دفعة من عزرا ومن أدو وهناك كثيـرين               
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=  طـن برجل ف . يحتاجون لدفعة للسير فى طريق اهللا فهم يريدون اهللا لكنهم متثاقلون          

 :ه غير وارد وهذه لها عدة تفسيراتهو من بنى محلى ولكن إسم

فيكـون هـذا    " أشكيل  " أن الفظة العبرانية المترجمة رجل فطن هى إسم علم وهى            -١

 إسمه 

 هناك من يترك واو العطف فيكون شربيا هو الرجل الفطن -٢

  ناك من يقول أن إسم الرجل الفطن متروك قصداً من الكاتبه -٣

ولعل عزرا لـم    . أى نادوا على أسماءهم لمقارنتها بالكشوف      =  بأسماءهم الجميع تعينوا 

هو للتوبة وللتـذلل     = ناديت بصوم . يرد أن يذكر اسماءهم ألنهم لم ياتوا من أنفسهم أوالً         

أش بـال عـائق      = طريقاً مستقيمة ليساعدهم اهللا على صعوبات الطريق لتكون طريقهم        

جيشـاً  . ك صعاب كثيرة تحتاج للصالة والصوم     ونحن فى طريقنا للملكوت هنا    . )٣:٤٠(

 لقد تكلم عزرا عن إلهه امام الملك أنه إله قادر ان يحمى شعبه فكيف يطلـب            =وفرساناً  

 . لذلك هو إعتمد على اهللا أن يحميه ولم يطلب حماية. اآلن جيشاً وفرساناً لحمايته

لب أن يرسـل معـه   ته لكن نحميا لم يطي كان معه جيش لحما  هونجد أن نحميا فى صعود    

 .له وسائله المتعددة ليحمى اوالدهولماذا يرفض فاهللا . جيش ولكنه قبل بهذا

 

معهمـا مـن     و حشـبيا  و افرزت من رؤساء الكهنة اثني عشر شـربيا       و -:٣٠-٢٤اآليات  

 االنية تقدمة بيت الهنا التـي قـدمها الملـك          و الذهب و وزنت لهم الفضة  و .اخوتهما عشرة 

خمسين وزنة من    و وزنت ليدهم ست مئة   .  اسرائيل الموجودين  جميع و رؤساؤه و مشيروهو

عشرين قدحا من الذهب الـف       و .مئة وزنة من الذهب    و مئة وزنة من انية الفضة     و الفضة

االنيـة   و قلت لهم انتم مقدسـون للـرب       و .انية من نحاس صقيل جيد ثمين كالذهب       و درهم

فظوها حتـى تزنوهـا امـام       اح و فاسهروا. الذهب تبرع للرب اله ابائكم     و الفضة و مقدسة

فاخـذ  . رؤساء اباء اسرائيل في اورشليم في مخادع بيت الـرب          و الالويين و رؤساء الكهنة 

 . االنية لياتوا بها الى اورشليم الى بيت الهنا والذهب والالويون وزن الفضة والكهنة
ية للكهنة هذا سلم عزرا اآلنلاألمانة واجبة فى جميع األمور المالية والسيما فى مال الرب   

 الالويين بالوزن ليسلموها فى بيت اهللا بالوزن فال يضيع شىء واألهم من اآلنيـة               مومعه

 . نفوس البشر فهى امانة فى عنق الكهنة والخدام
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 ثم رحلنا من نهر اهوا في الثاني عشر من الشهر االول لنـذهب الـى                -:٣٦-٣١اآليات  

 فاتينا الى اورشليم  . الكامن على الطريق   و دوكانت يد الهنا علينا فانقذنا من يد الع        و اورشليم

االنية في بيت الهنا علـى       و الذهب و في اليوم الرابع وزنت الفضة     و .اقمنا هناك ثالثة ايام   و

نوعـديا   ومعهما يوزاباد بن يشوع  و معه العازار بن فينحاس    و يد مريموث بن اوريا الكاهن    

بنـو السـبي     و . في ذلـك الوقـت     كتب كل الوزن   و الوزن للكل  و بالعدد. بن بنوي الالويان  

 سـتة  و القادمون من السبي قربوا محرقات الله اسرائيل اثني عشر ثورا عن كل اسـرائيل             

 .اثني عشر تيسا ذبيحة خطية الجميع محرقة للـرب  وسبعين خروفا  و سبعة و تسعين كبشا و

 .بيت اهللا ووالة عبر النهر فاعانوا الشعب واعطوا اوامر الملك لمرازبة الملكو
لكامنين اوهنا حفظهم اهللا من األعداء      .  اهللا يحفظ مسيرتنا إلي أورشليم السماوية      =قذنافأن

أي قطاع الطرق وهم منتشرون جداً لكنها هي عناية اهللا الذي دفع األعداء             = علي الطريق 

 سلمت بالعدد وهنـا     شاآلنية في أيام كور   = وفي اليوم الرابع ُوزنت الفضة    . بعيداً عنهم 

أن علي خـدام اهللا     ووهذا يدل علي أهتمام اهللا بأوالده       . ي ال ينقص شيء   تسلم بالوزن حت  

تي ٢(فأوالد اهللا هم آنيته المقدسة وهو أئتمن خدامه عليهم ، أن يكونوا أمناء علي كل نفس

 تسلم أثنان من الكهنة وأثنان الالويين الفضة والذهب وطـابقوا بـين             =مريموث. )٢:٢

 ألجل الضبط والحفظ فـي      =وكتب كل الوزن  . ورشليمالمرسل من بابل وما تسلموه في أ      

. للشكر علي حفظ اهللا لهم في الطريق ولتخصيص أنفسـهم هللا          = قربوا محرقات . السجل

صـار  = فأعـانوا الشـعب   . فهم اآلن شعب واحد   ) عدد األسباط (١٢والحظ تكرار رقم    

 . ملوك والحكاماألعداء والمقاومين معينين للشعب وذلك من تدبير اهللا الذي بيده قلوب ال
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 الكهنـة  و ولما كملت هذه تقدم الي الرؤساء قائلين لم ينفصل شعب اسرائيل          : ٥-١اآليات  

 الفـرزيين  و الحثيـين  و الالويون من شعوب االراضي حسب رجاساتهم مـن الكنعـانيين         و

تهم النهـم اتخـذوا مـن بنـا       . االموريين و المصريين و الموابيين و العمونيين و اليبوسيينو

الـوالة فـي    وكانت يد الرؤساء واختلط الزرع المقدس بشعوب االراضي و لبنيهم و النفسهم

 ذقنـي  و نتفت شعر راسـي    و ردائي و فلما سمعت بهذا االمر مزقت ثيابي     . هذه الخيانة اوال  

 فاجتمع الي كل من ارتعد من كالم اله اسرائيل من اجل خيانة المسـبيين             . جلست متحيرا و

 فـي ثيـابي    و عند تقدمة المساء قمت من تـذللي       و .الى تقدمة المساء  انا جلست متحيرا    و

 . بسطت يدي الى الرب الهي وردائي الممزقة جثوت على ركبتيو
اآلن هم في بالدهم المقدسة في حب ووحدة وبال أي مظهر لعبادة األوثان ولكن الرؤساء               

لشعب وبين نسـاء    بإرشاد الروح القدس أكتشفوا أن هناك زيجات سياسية بين أفراد من ا           

ن يرتـد الشـعب للعبـادة       ألوهذه الزيجات تؤدي بال شك      . وثنيات ربما للمنفعة العامة   

وهذا ما حدث مع سليمان الملك نفسه وكانت العبادة الوثنية سبباً في غضـب اهللا               . الوثنية

أمـور السـفر وتسـليم      = ولمـا كملـت هـذه     . الذي بسببه أرسلهم اهللا للسبي من قبل      

فهو وصل في . وكان إجتماع الرؤساء مع عزرا بعد وصوله بأربعة اشهر     . الخ...األواني

إخـتلط  . )٩:١٠(واألجتماع مع الرؤساء كان في الشهر التاسـع       ) ٩:٧(الشهر الخامس   

. ن وعبـادته  نأي سيتعلم األزواج مع األبناء من النساء الوثنيات طرقه        = الزرع المقدس 

. ناء إلي قاعـدة   ثكن ال يصح أن يتحول اإلست     ل" راعوث الموأبية "وكان هناك إستثناء لهذا     

فشعب اهللا مقدس أي مكرس ومخصص للرب وهو شعب طاهر في حياته وهو الشـعب               

الوحيد في كل األرض الذي يعبد اهللا فكان البد لهم أن يعيشوا منعزلين عـن الشـعوب                 

فى هذه   .الوثنية ليستمر نقائهم وال يندمجوا مع األمم فيضيعوا كما حدث مع أهل السامرة            

عادة يهوديـة عالمـة      = مزقت ثيابى . تسمى عملهم خيانة ألنهم تركوا إلههم      = الخيانة

 . )٢٩:٣٧، ٣٤تك (الحزن الشديد واإلشمئزاز

عمله هذا أثر فى الشعب     = وجلست  . عادة يهودية أخرى فى الحزن     = نتفت شعر راسى  

اج بوثنيات منصوص عليه    منع الزو  = من إرتعد من كالم إله إسرائيل     كل  . تأثيراً عظيماً 

كان عزرا قد جلس زماناً وهو حـزين وعنـد          = إلى تقدمة المساء   ). ٤-١:٧تث  (فى  

ونالحظ أن تقدمة المساء هى رمز      . تقدمة المساء إنتبه إلى الخدمة ورفع قلبه بالصالة هللا        
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وربما كانت عين عزرا على المسيح المخلص فربما        . لذبيحة المسيح الذى سيرفع خطايانا    

هكـذا   = جثوت على ركبتى  . )٢١:٩،  ٢٤دا  (وة دانيال عن المسيح     نبان عزرا قد فهم     ك

 .تكون الصالة إما وقوفاً أو ركوعاً على الركبتين

 

اخزى من ان ارفع يا الهي وجهي نحوك الن ذنوبنا           و وقلت اللهم اني اخجل   : ١٥-٦اآليات  

ابائنا نحن في اثم عظيم الـى       منذ ايام   . اثامنا تعاظمت الى السماء    و قد كثرت فوق رؤوسنا   

 السـبي  و كهنتنا ليد ملوك االراضي للسيف     و ملوكنا و الجل ذنوبنا قد دفعنا نحن     و هذا اليوم 

االن كلحيظة كانت رافة من لدن الرب الهنا ليبقي لنـا            و .خزي الوجوه كهذا اليوم    و النهبو

الننـا  . يلة في عبوديتنا  يعطينا حياة قل   و يعطينا وتدا في مكان قدسه لينير الهنا اعيننا        و نجاة

في عبوديتنا لم يتركنا الهنا بل بسط علينا رحمة امام ملوك فارس ليعطينا حياة               و عبيد نحن 

االن فماذا نقول يا    و. في اورشليم  و ليعطينا حائطا في يهوذا    و نقيم خرائبه  و لنرفع بيت الهنا  

 االنبيـاء قـائال ان      التي اوصيت بها عن يد عبيـدك      . الهنا بعد هذا الننا قد تركنا وصاياك      

االرض التي تدخلون لتمتلكوها هي ارض متنجسة بنجاسة شعوب االراضي برجاساتهم التي        

ال تاخذوا بنـاتهم     و االن فال تعطوا بناتكم لبنيهم     و .مالوها بها من جهة الى جهة بنجاستهم      

رثـوا  تو و تاكلوا خيـر االرض    و خيرهم الى االبد لكي تتشددوا     و ال تطلبوا سالمتهم   و لبنيكم

اثامنا العظيمة النك قـد      و بعد كل ما جاء علينا الجل اعمالنا الرديئة        و .بنيكم اياها الى االبد   

نصاهر شعوب   و نتعدى وصاياك  و افنعود. اعطيتنا نجاة كهذه   و جازيتنا يا الهنا اقل من اثامنا     

سرائيل ايها الرب اله ا   . ال نجاة  و هذه الرجاسات اما تسخط علينا حتى تفنينا فال تكون بقية         

انت بار الننا بقينا ناجين كهذا اليوم ها نحن امامك في اثامنا النه ليس لنا ان نقف امامـك                   

 .من اجل هذا
نجد هنا صالة عزرا وهى ليست صالة طلبات بل هى إعتراف بالذنب من قلب نقى يحب 

 ...أثامنـا . ..ذنوبنا"وهو يضع نفسه فى صف شعبه ويعترف بخطاياه معهم فيقول           . اهللا

. طىء فى هذه األمـور    خ مع أنُه هو نفسه لم ي      "الرجاسات ونصاهر شعوب هذه  . ..نعودف

اآلخرين ويبرر نفسه بل هو ككاهن محب لشعبه مثـل موسـى            على  ولكنه ال يلقى اللوم     

 كأنه هو الذى فعل الخطيـة       ه يضع نفسه عن شعب    )٣:٩رو + ٣٢:٣٢خر  (ومثل بولس   

وكانت صالة عزرا ومحبته لشعبه ودموعـه       . وهذا ما صنعه المسيح الذى حمل خطايانا      
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أى كانـت    = تعاظمت إلى السـماء   . هى التى أثرت فى الشعب فتركوا نساؤهم الوثنيات       

وكصراخ خطايا سدوم وعمورة الذى     ) ٤:١١تك  ( بالسماء   هسأعظيمة جداً كبرج بابل ر    

ملوك  رؤسائنا المدنيين والروحيين   = ملوكنا وكهنتنا ) ٢٠:١٨تك  (دخل إلى أذنى الرب     

 والسيما ملوك أشور وملوك بابل = األراضى

نحن نستحق العقوبة والموت ولكن اهللا يشرق برأفاته لفترة فإن تجاوبنا يكون             = كلحيظة

واآلن هم فى حرية بعد سبى وهذا من رحمة اهللا عليهم ولكن هاهنا هـم علـى         . لنا أكثر 

م التـى حصـلوا عليهـا       وشك أن يفقدوا حريتهم ثانية بسبب هذه الخطية فتكون حريته         

وليس السبب فى أن اهللا قصر      . كلحيظة ويكون السبب فى قصر مدة المراحم خطاياهم هم        

 . المدة

  سنة منذ إطالق كورش بنداء العودة حتى اآلن ٧٨والحظ أن هذه اللحيظة كانت حوالى 

 =ليبقى لنا نجاة 

 .من خراب أورشليم .١

 . من بابل وشرورها .٢

كانت أيـام السـبى      = لينير إلهنا أعيننا  . وأورشليم مكان قدسه  الهيكل هو الوتد     = وتداً

وأيام السبى مشبهة أيضاً بالموت وأيام الرجوع كحيـاة         . كأيام ظلمة والرجوع كأيام نور    

 = ليعطينا حائطـاً  . كانوا عبيداً فى بابل ولم يزالوا عبيداً لملك فارس         =ألننا عبيد   . قليلة

ولكن اهللا لُه    )٥:٢زك  (" أكون لهم سور من نار      " رضى اهللا وحمايته كانت لهم كحائط       

علـى أن سـور   . أدواته واألداة هنا هى الملك الذى سخره اهللا لحماية شـعب إسـرائيل       

بعد كـل مـراحم اهللا عـادوا         = وبعد هذا ) ١٠(وفى  . أورشليم بدأ العمل فيه أيام عزرا     

األلفاظ ولكن موسى فـى     ليس من نبوءة لألنبياء بهذه       = عن يد عبيدك األنبياء   . وخانوه

منع الزواج بالوثنيات وما يورده عزرا هو روح التشريع وهو الفكر الذى             )٣-١:٧تث  (

 . شرلنادى به األنبياء باإلنعزال عن ا

ال تقيموا معهم معاهدات سالم وأمن وتحالفات سياسـية عسـكرية            = ال تطلبوا سالمتهم  

فـاهللا مـن     )٢٥:٣رو  ( =بقينا ناجين أنت بار ألننا    . حتى ال تسقطوا فى شراك وثنيتهم     

. بقت لهم بقيـة    الممه حفظهم فبقوا ناجين مع أنهم إستحقوا الموت ولوال رحمة اهللا            حمرا

 . سلم األمر للرب ولم يقدر أن يقول شيئاً أمام رحمة اهللا = ها نحن أمامك
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اجتمع اليه من اسـرائيل     ساقط امام بيت اهللا      و هو باك  و اعترف و فلما صلى عزرا   -:١آية  

 . االوالد الن الشعب بكى بكاء عظيم والنساء وجماعة كثيرة جدا من الرجال
 .محبة عزرا ودموعه عن شعبه أثرت فيهم جداً فبكوا معُه

 

اتخذنا  و قال لعزرا اننا قد خنا الهنا      و اجاب شكنيا بن يحيئيل من بني عيالم      و -:٤-٢اآليات  

فلنقطع االن عهدا   . كن االن يوجد رجاء السرائيل في هذا      ل و نساء غريبة من شعوب االرض    

الـذين يخشـون     و الذين ولدوا منهن حسب مشورة سيدي      و مع الهنا ان نخرج كل النساء     

 . افعل ونحن معك تشجع وقم فان عليك االمر. ليعمل حسب الشريعة ووصية الهنا
ذكر يحيئيل   )٢٦يةآ(وفى   )٥:٨(وشكنيا فى  )٣:٨(هو غير شكنيا فى    = شكنيا بن يحيئيل  

وإذا كان هو يحيئيل المذكور فى آية       . من بنى عيالم الذين كانوا قد تزوجوا بنساء غريبة        

يكون شكنيا إبنه قد عانى من زوجة أبيه الوثنية وإستغل اهللا هذا األلم الشخصى لخير ) ٢(

 واآلن يوجـد  . وكان رأى شكنيا أن يتخلص الشعب من النساء الوثنيـات         . الجماعة كلها 

 إذاً رجاء ). ١٠-١:٣٠تث (هناك رجاء إن قدموا توبة صادقة     = رجاء إلسرائيل فى هذا   

أى األمر متروك لحكمة ومشـورة       = حسب مشورة سيدى  . شكنيا مبنى على وعود اهللا    

 .تشجع. . . قم فإن عليك األمر ٣-١:٧ تث =حسب الشريعة . عزرا

 لذلك نجد الشعب يسانده ويشجعه      ولكن األمر يبدو صعباً   ،  عزرا له سلطات من قبل الملك     

 .ليعمل

 

كـل اسـرائيل ان يعملـوا        و الالويين و استحلف رؤساء الكهنة   و فقام عزرا  -:٨-٥اآليات  

ذهب الى مخـدع يهوحانـان بـن         و ثم قام عزرا من امام بيت اهللا      . حسب هذا االمر فحلفوا   

وح بسبب خيانـة    لم يشرب ماء النه كان ين      و هو لم ياكل خبزا    و الياشيب فانطلق الى هناك   

اورشليم الى جميع بني السبي لكـي يجتمعـوا الـى            و اطلقوا نداء في يهوذا    و .اهل السبي 

 الشيوخ يحرم كل ما لـه      و كل من ال ياتي في ثالثة ايام حسب مشورة الرؤساء          و .اورشليم

 .هو يفرز من جماعة اهل السبيو
عزرا وحده بـل يكـون   حتى ال يرجعوا ويلقوا بالمسئولية على     = استحلف رؤساء الكهنـة   

 كانـت   =فى ثالثة أيام    . أى الرؤساء  = وأطلقوا نداء . القرار جماعياً والجميع ملزماً بتنفيذه    
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 م كل ماله  ُيحَر أيام   ٣كنهم الحضور من أبعد مكان إلى أورشليم فى         مأرض اليهود صغيرة في   

ائيل وهذا حتى ال يذهب مـال وميـراث إسـر         ) ٢٦:٧(كان لعزرا سلطان من قبل الملك       = 

أو ُيقطع أى يحسب كأجنبى ووثنى ليس لُه المواعيد          = ُيفرز من جماعة أهل السبى    . للوثنيين

 . اهللا وال تكون له عالقة بالهيكلوالحقوق واإلمتيازات التى لشعب

 

بنيامين الى اورشليم في الثالثة االيـام اي فـي           و فاجتمع كل رجال يهوذا    -:١٧-٩اآليات  

جلس جميع الشعب في ساحة بيت اهللا مرتعدين من          و من الشهر الشهر التاسع في العشرين     

اتخذتم نساء غريبة لتزيدوا     و قال لهم انكم قد خنتم     و فقام عزرا الكاهن  . من االمطار  و االمر

انفصلوا عـن شـعوب      و اعملوا مرضاته  و فاعترفوا االن للرب اله ابائكم    . على اثم اسرائيل  

قالوا بصوت عظيم كمـا كلمتنـا كـذلك          و اعةفاجاب كل الجم  . عن النساء الغريبة   و االرض

العمل  و ال طاقة لنا على الوقوف في الخارج       و الوقت وقت امطار   و اال ان الشعب كثير   . نعمل

 فليقف رؤساؤنا لكل الجماعة   . ليس ليوم واحد او الثنين الننا قد اكثرنا الذنب في هذا االمر           

معهم شـيوخ مدينـة      و اوقات معينة كل الذين في مدننا قد اتخذوا نساء غريبة فلياتوا في           و

 يوناثان بن عسـائيل    و .قضاتها حتى يرتد عنا حمو غضب الهنا من اجل هذا االمر           و فمدينة

فعـل هكـذا بنـو      و. شبتاي الالوي ساعداهما   و مشالم و يحزيا بن تقوة فقط قاما على هذا      و

 همجمـيعهم باسـمائ    و رجال رؤوس اباء حسب بيوت ابائهم      و انفصل عزرا الكاهن   و السبي

انتهوا من كل الرجال الذين     و. جلسوا في اليوم االول من الشهر العاشر للفحص عن االمر         و

 .اتخذوا نساء غريبة في اليوم االول من الشهر االول

هو شهر  = الشهر التاسـع . ألن أكثر أهل السبى كانوا من هذين السبطين     = يهوذا وبنيامين 

اكن تستوعب كل هؤالء واأليام أيـام مطـر         لم يكن فى أورشليم أم     = ساحة بيت اهللا  . مطير

ولكن لنالحظ الجدية فهم لم يؤجلوا اإلصالح والتوبة حتى شهور الربيع وهذا دليـل الجديـة                

هم بزواجهم من نساء وثنيات إتحدوا مـع         = وإنفصلوا عن شعوب األرض   . والتوبة الحقيقية 

ـ          ا إنفصـلوا عـن النسـاء       شعب األرض فى حياتهم وأعمالهم ولذاتهم وعباداتهم القبيحة ولم

أى صدقوا على كالم عزرا ووافقوا       = فأجاب كل الجماعة  . إنفصلوا عن تلك المعاشرات كلها    

بما أن العمل كثير ويحتاج إلى وقت إقترحوا تعيـين رؤسـاء مـع              = لكل الجماعة   . برضى

ة ضوا وينفذوا األمر وتكون قراراتهم صادرة كأنها من الجماع        قشيوخ كل مدينة ليفحصوا وي    
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كان الرؤساء فى أورشليم كمحكمة وعينوا لكل مدينة وقتـا           = فلياتوا فى أوقات معينة   . كلها

حتى يرتد عنـا حمـو      . ليحضر الذين أخذوا نساء غريبة ومعهم شيوخ تلك المدينة وقضاتها         

حتى اآلن كان لم يصبهم شىء ولكنهم فهموا انهم إن لم يرجعـوا هللا بالتوبـة                 = غضب إلهنا 

يوناثان عارض سوى إثنين    يوكانت الجماعة كلها متفقة برأى واحد ولم        . شكفالغضب آت بال  

 شهور فهم   ٣وقد إستغرق العمل    . وفى ترجمة أخرى قاوما هذا     = هما قاما على هذا   . وعزيا

 .وا فى الشهر التاسعبدأ وكانوا قد إنتهوا فى الشهر األول

 

ة فمـن بنـي يشـوع بـن          فوجد بين بني الكهنة من اتخذ نساء غريب        -:٤٤-١٨اآليات  

اعطوا ايديهم الخراج نسائهم مقـربين      و. جدليا و ياريب و اليعزر و اخوته معشيا  و يوصاداق

 شمعيا و ايليا و من بني حاريم معسيا    و .زبديا و من بني امير حناني    و .كبش غنم الجل اثمهم   

. العاسة و يوزاباد و نثنئيل و اسمعيل و معسيا و من بني فشحور اليوعيناي    و .عزيا و يحيئيلو

مـن المغنـين     و .اليعـزر  و يهـوذا  و فتحيا و قاليا هوقليطا  و شمعي و من الالويين يوزاباد  و

 يزيـا  و من اسرائيل من بني فرعوش رميـا       و .اوري و طالم و من البوابين شلوم   و الياشيب

 عبـدي  و يحيئيـل  و زكريـا  و من بني عيالم متنيا    و .بنايا و ملكيا و العازار و ميامين و ملكياو

من  و .عزيزا و زاباد و يريموث و متنيا و الياشيب و ي زتو اليوعيناي  من بن و. ايليا و يريموثو

 ياشوب و عدايا و ملوخ و من بني باني مشالم    و .عثالي و زباي و حننيا و بني باباي يهوحانان  

 بنـوي  و بصلئيل و متنيا و معسيا و بنايا و كالل و من بني فحث مواب عدنا     و .راموث و شالو

من . شمريا و ملوخ و بنيامين و .شمعون و ياشمع و ملكيا و يشيا و بنو حاريم اليعزر   و .منسىو

 من بني بـاني معـداي     . شمعي و منسى و يريماي و اليفلط و زاباد و متاثا و بني حشوم متناي  

 .يعسو و متناي و متنيا و .الياشيب و مريموث و ونيا و .كلوهي و بيديا و بنايا و .اوئيل و عمرامو

 عزرئيـل و. ايشـار  و شاشاي و مكندباي و .عدايا و ناثان و شلميا و .شمعي و بنوي و بانيو

 يـدو  و زبينـا  و زاباد و متثيا و من بني نبويعيئيل  . يوسف و امريا و شلوم و .شمريا و شلمياو

 .منهن نساء قد وضعن بنين وكل هؤالء اتخذوا نساء غريبة. بنايا ويوئيلو
ولنالحظ أنه  . نجد هنا أسماء الذين أخذوا نساء وثنيات وذلك تأديباً لهم وعبرة لألجيال القادمة            

وهو سجل تكريم فهنـاك سـجل   ، ناك سجل يسجل فيه أسماء الذين عادوا ألورشليمكما أنه ه 
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) ٥:٢رو  (لمن خان وتسجل فيه خيانته وكل خطية بال توبة تذخر لنا غضباً فى يوم الغضب                

 . فكل خطايانا مسجلة ضدنا

+  من الالويين والمغنيين والبـوابين       ١٠+  من الكهنة    ١٧ منهم   ١١٣ونجد أن عدد األسماء     

ألجل  ذبيحة    غنم بشكوهؤالء قدموا   . وفى مقدمة هؤالء يشوع رئيس الكهنة     .  من العامة  ٨٦

وقـد  .  أى العامـة   =ومن إسرائيل   ) ٢٥(عالمة قول الصدق وفى      = عطوا أيديهم أو. إثمهم

معهم عطايا وهدايا ولكن هذا ووالد األوغالباً هم صرفوا النساء و. رفضت النساء مع أوالدهن

ذ إوهكذا فعل إبراهيم مع هـاجر وإسـمعيل         .  توبة والكالم هنا عن التوبة     لم يذكر فهو سفر   

 .عوضها وصرفها

 

 -:ملخص إصالحات عزرا

 "منهج عزرا الروحى لإلصالح"

 فلم يطلب حماية الملك وجيوشه واهللا حافظ عليهم         -:عدم اإلتكال على ذراع بشرية       -١

 فعالً 

بالرغم من طـول الطريـق      فهو نادى بصوم    .  لتسميع صوتهم فى العالء    -:الصوم -٢

فرحمهم اهللا وحافظ عليهم وهكذا ينبغى أن نفعل فى         . ولإلتضاع أمام اهللا  ،  وصعوبته

 . بداية كل مشروع

 فهو بكى وصلى بل وإعترف بأنه أخطأ فهو شعر أن خطايا الشعب      -:التذلل أمام اهللا   -٣

 كما  فهل نصلى من اجل إخوتنا الذين يخطئون ونعترف       . هى خطاياه هو فى حق اهللا     

 . لو كنا المخطئين أم هل نبرر أنفسنا ونلقى اللوم على اآلخرين

ر باإلختالط الشديد   تأثيفاإليمان الحق بالرب    .  بعزل الزوجات الوثنيات   -:عزل الشر  -٤

 . وعلى كل مؤمن أن يعتزل الشر والخطية. بغير المؤمنين) كالزواج(

 الذى حرك   اياهم هو منهج عزرا أى صالته وإتضاعه ومحبته لشعبه وإعترافه بخط         -٥

ونالحظ أن عزرا لو طلب من الشعب       .  وبكوا بكاء عظيماً   ةقلوب الشعب فقدموا توب   

أن ينفصلوا عن زوجاتهم دون أن يصلى ويتذلل امام اهللا لرفضوا ولثـاروا ضـده               

 ١٤:٩، ١٥ كو ٢ ولتحولت أفراح الرجوع إلى إنشقاقات
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نوا الهيكل أرسل لهم عزرا ليحرك      كما أرسل اهللا حجى وزكريا للشعب ليحرك قلوبهم فيب        

 وإلصالح حالهم روحياً ، قلوبهم للتوبة

ولقد وثق الملك الفارسى فى عزرا وأعطاه بعض الصالحيات فى توقيع العقوبات ولكـن         

بل إهتم  ،  لم يتضايق عزرا من أن سلطاته سلبت منه       ،  حين أتى نحميا كوالى على اليهود     

أنه لو ُحرم من خدمة معينة فاهللا يطلـب         ،   خادم بتجميع الكتاب المقدس هل يفهم هذا كل      

هل يفهم الخدام عدم الغيرة من نجاح خادم آخر فى خدمته بـل يهـتم هـو                 . منه أخرى 

 . بخدمته التى أئتمنه عليها اهللا


	مقدمة الأسفار التاريخية في فترة ما بعد السبي (مملكة فارس)
	مقدمة في سفر عزرا
	مقدمة في سفر نحميا
	مقدمة في سفر إستير
	الإصحاح الأول
	الإصحاح الثانى
	الإصحاح الثالث
	الإصحاح الرابع
	الإصحاح الخامس
	الإصحاح السادس
	الإصحاح السابع
	الإصحاح الثامن
	الإصحاح التاسع
	الإصحاح العاشر

