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! يد الرب إلهي علي�

  إن كان سفرا عزرا ونحميا اللذان في الصل هما سفر واحد، يصلحان لكل العصور، فهما بالكثر يناسبان المؤمنين في بداية القرن الواحد
والعشرين، إنه سفر المؤمن المعاصر!

الجالس على العرش يحرك كل العروش
 يقف النسان المعاصر في حيرة، ل يستطيع أن يتنبأ ماذا يحدث في المستقبل القريب أو البعيد. حتى رجال السياسة في العالم صاروا يخشون

المستقبل. وكأن العالم قد صار ألعوبة في أيدي أناس� مجهولين. 

 سفر عزرا يقدم للمؤمن طمأنينة، أن فوق كل العروش والسلطين والقادة والمتآمرين، سواء كانوا الظاهرين أو الخفيين، يوجد صاحب العرش،
 ضابط العالم، في يده التاريخ كله. فبحسب الفكر البشري لم يكن ممكن]ا للشعب المسبي أن يصدق بأن وثني]ا يعتقد أن الرب إله السماء قد دفع إليه

 جميع ممالك الرض وأوصاه أن يبني له بيت]ا في أورشليم. نقف في هذا السفر في دهشة أمام يد ا العجيبة الصالحة التي عملت في كل التجاهات
بما لم يكن يتوقعه أحد قط!

يد الرب إلهه عليه!
ا ما تكررت: "يد الرب إلهه عليه" )  (. فكان عزرا يثق31، 22: 8؛ 28، 9، 6: 7سرf قوة عزرا ونجاحه في مهمته الشاقة تلك العبارة التي كثير]

 بأن الرب إلهه أمين في وعوده، رحوم نحو مؤمنيه، قدير وصالح، يhخرج من الحداث المرة عذوبة لشعبه ومؤمنيه، يحميه تحت يده اللهية، فل
يقدر أن يقترب إليه أحد بدون سماحه اللهي. 

إنه سفر انفتاح عيني المؤمن، ليدرك أنه ل يعمل وحده، بل يد الرب إلهه عليه، تسنده، وتعمل به وفيه، وتحقق أهدافه التي خلقه ا ليحققها.

 عاش الكاتب العظيم رجل الكتاب المقدس عزرا، كما في حضن ا القدوس، يؤمن بالعمل الجماعي خلل شعب� طاهر� ل يطيق الخطية. جاد في
مواجهتها، ليختبر بالحق عربون السماء بالحياة المقدسة المتهللة في الرب.

ا، حتى رئيس الكهنة وكل القيادات. يعمل بروح التواضع، لكن بدون مداهنة على حساب الحياة المقدسة. إنه الرجل الشجاع الذي ل يhداهن أحد]

قائد ناجح
 لعل من أبرز ما اتسم به هذا القائد الشجاع القديس أنه حسب حياته جزء] ل يتجزأ من خطة ا العاملة عبر التاريخ، فلم يفصل عمله عن عمل ا

 مع سابقيه، ول استخف بالقيادات التي جاءت لحقة له. فيكتب بكل قوة� واعتزاز� عن عمل ا مع القائدين السابقين له زربابل الوالي ويشوع
الكاهن، كما يقف بجوار الوالي الجديد بعده نحميا يعمل معه بقوة!

ا عملي]ا للقادة كما للشعب. بالحق قدم عزرا نفسه درس]



 
سفرا العودة إلى أورشليم

في أرض السبي
 ( وهي غير تل أبيب15: 3بسبب الخطايا سقط الشعب اليهودي تحت السبي البابلي، فسكنوا في مستعمرات في مملكة بابل، مثل تل أبيب )حز 

 (. لقد عانت الغالبية العظمى من أتعاب العبودية ومشقاتها. لكن البعض أقاموا17: 8(، وكسفيا )عز 59: 2الحالية، وتل ملح وتل حرشا )عو 
ا5: 29(، وبنوا بيوت]ا، وغرسوا جنات )إر 11-10: 6؛ زك 69، 65: 2مشاريع تجارية ومؤسسات وجمعوا أموال] وفيرة )عز   (، واقتنوا عبيد]

(.65: 2وإماء )عو 

العبادة أثناء السبي
 تهدم هيكل سليمان، وخربت مدينة ا أورشليم، وتحولت إلى قفر�. أما في أرض السبي فلم يكن ممكن]ا لهم إقامة هيكل ل هناك. بحكم الناموس، إذ

(، لم يكن أمام اليهود من الطقوس الهامة سوى حفظ السبت وممارسة الختان.17: 7تhعتبر الرض التي يسكنون فيها نجسة )عا 

خروج جديد
، يحتفل بها مع كل الشعب سنوي]ا في عيد  قصة خروج شعب ا من عبودية فرعون وانطلقهم إلى أرض الموعد محفورة في قلب كل مؤمن�

 الفصح، بل ويحتفل بها في كل عبادته يومي]ا. إنها قصة حياة الشعب المتحرر من العبودية، وقصة حياة كل عضو� فيها. أما قصة العودة من أرض
ا. السبي إلى أورشليم فهي خروج جديد، والقائد الحقيقي الخفي هو الرب نفسه أيض]

ا، لكنه هو بنفسه سبق فوعد بأفواه أنبيائه عن هذا  ربما يبدو أن الرب قد تأخر على شعبه حين تركهم تحت التأديب في السبي لمدة سبعين عام]
ا كما جاء في إرميا )  (. وسبق فأعلن اسم الملك كورش الذي مسحه، وهو وثني لتحقيق هذا الهدف13-10: 29الخروج. لقد حدد المدة بسبعين عام]

(.13، 1: 45قبل تحققه بحوالي قرنين )إش 

ا، هذا الذي يقول: "من عند  كل� من الخروج الول والخروج الثاني هو رمز للخروج الذي نتمتع به خلل العهد الجديد. فقد جاء كلمة ا متجسد]
(. خرج إلينا ليحملنا فيه، فيخرج بنا من البنوة لدم الساقط إلى البنوة ل الب السماوي خلل نعمة التبني.30: 16الب خرجت" )يو 

 القائد الحقيقي في الخروجين هو الرب، الذي أكد لموسى النبي: "أنا أكون معك"، وأكد في لقائه أفواج الراجعين من السبي أن يده الصالحة على
ملك كورش وعلى القادة، كما نبه روح الرب الملك ومن حوله، والقادة والكهنة والشعب. إنه العامل في الجميع.

فع تحت قيادة كثيرين، فهو العامل بكل الطرق حسب خطته hتم الخروج الول دفعة واحدة تحت قيادة موسى النبي، وتم الخروج الثاني على ثلث د 
 اللهية الفائقة. فالتحرر من فرعون القاسي القلب كل أصعب بكثير من خروجهم بأمر� كورش الفارسي المتسامح، ومع هذا فالخروج الول ثم دفعة

واحدة، ليؤكد أن الرب هو القائد القدير، أما الرجوع من السبي، فمع سهولته بالنسبة للعمل الول لكن ا وضع خطة محكمة لصالح الشعب.

يعمل ا بالفرد أو القائد الواحد، كما يعمل بالجماعة حيث يوجد أكثر من قائد! 

الخروج الول يرمز إلى خروجنا من عبودية إبليس إلى البرية على يد مسيحنا لننطلق إلى كنعان السماوية، على يد مسيحنا بالصليب.

والخروج الثاني يرمز إلى تحديدنا وإعادة خلقتنا بذات الرب المhصلح الحقيقي للنسان، والمجدد له بروحه القدوس.

سبعون سنة وتسبيت الرض
ا شعر الشعب بأن تقديم سنة كاملة كل سبع سنوات كسبت� للرب حتى تستريح الرض وتسترد خصوبتها هو مضيعة490قبل السبي بحوالي    عام]

ا أن يتحقق تسبيت الرض بغير إرادتهم،490للطاقات والمكانيات التي بين أيديهم. ظنوا أنهم قد انتفعوا بسبعين سنة خلل الـ  ا، فكان لزام]   عام]
 حيث يحملون إلى أرض السبي، وتترك أراضيهم خراب]ا، يسكنها العداء، وترعى فيها الحيوانات. كأن الرض صرخت تطلب راحة من عدم

ا إلى أن ملكت مملكة  حكمة الشعب في ذلك الحين، فسمع الرب لصراخها الخفي. قيل: "وسhبى الذين بقوا من السيف إلى بابل، فكانوا له ولبنيه عبيد]
(.21-20: 36 أي 2فارس، لكمال كلم الرب بفم ارميا حتى استوفت الرض سبوتها، لنها سhبتت في كل أيام خرابها، لكمال سبعين سنة" )

يظن النسان أنه أكثر حكمة من شريعة ا، وإذا به يجلب الخراب والمرارة لنفسه.

قديسون في أرض السبي
tِ لنا الكتاب المقدس تاريخ الشعب في أرض السبي بالتفصيل، ول تحدث عن ظروفهم الدينية والنفسية والقتصادية والتعليمية، لكنه ركز tلم يرو 
 على أحداث العودة من السبي، كما قدم صورة ساطعة لشخصيات قيادية ومن الشعب عاشت أمينة له في أرض السبي، بل وقدمت بطولت فائقة

رائعة ونادرة. إنه يود أن يؤكد لنا حقيقتين:

ا. ما يشغل ا حتى في لحظات التأديب هو العودة من السبي؛ أي عودة النفس من سبي إبليس إلى الحضان اللهية في أورشليم العليا.

vسرع بكم، وإنما بذاك القائد الذيhلون إلى بابل، ولكن بعد سنوات تعودون من هناك، ليس بجندي ي fرحhستذهبون إلى السبي، يا شعب صهيون، ت    
بصعوده إلى السماء جعل من السبي أسيره. إنكم ستتبعونه مع رفقاء بولس في جيشه ورؤساء جيشنا، هؤلء الذين يأسرون أذهاننا لحساب المسيح]

1.]



القديس مار أفرآم السرياني
ر الكثير من المرارة، خاصة من الجانب النفسي، حيث عانى الغيورون من الحرمان من هيكل iب. ظهور أبطال وسط الضيق: بل شك حمل الس 
 الرب بكل ما يرافقه من عبادة ل الحي، ومن الكيان السياسي لدولتهم، بجانب الحرمان من أمور كثيرة اجتماعية، وقد عب�ر سفر حزقيال عن هذه

المرارة. وسط هذا المر� ظهر جبابرة إيمان يصعب أن نجدهم في أيام الفرج. 

جد قديسون على كل المستويات، من بين هؤلء ننعم بالشخصيات التالية، التي hسقطت إسرائيل ثم يهوذا تحت السبي للتأديب؛ وفي أرض السبي و 
حملت سمات متنوعة، كل منهم له شخصيته المتباينة عن غيره، لكنها تكمل بعضها البعض، وتسند بعضها البعض.

ا لدى ا كشهادة رئيس الملئكة جبرائيل )دا 1 ا في سبي يهوذا. وهو الرجل المحبوب جد]  (. هز� قلوب أباطرة!19، 11: 10. دانيال: أhخذ أسير]
 وتحول جب السود الجائعة إلى سماء، حيث رأى ملك الرب يسد أفواههم، ويتحدث معه. انفتحت عيناه الداخليتان ليرى المستقبل، خاصة مجيء

 المسيا ليخلص البشرية، ومجيئه الخير في انقضاء الدهر. يhعلق القديس جيروم على تعبير: "المحبوب"، قائل]: ]إنه تعبير لئق، فإن كل قديس
[.[2يحمل جمال] في نفسه، وهو محبوب من الرب]

ل لهم أتون النار إلى ندى، إذ صاروا في صحبة كلمة ا. جاء في تسبحتهم وهم في التون:2 . الثلثة فتية: كانوا أمناء ل، فحو�

"باركوا الرب يا حنانيا وعزريا وميصائيل، 

سبحوه وارفعوه إلى الدهور.

لنه أنقذنا من الجحيم، وخلصنا من يد الموت، 

وانتشلنا من وسط أتون اللهيب المضطرم،

(.88: 3ومن وسط النار انتشلنا" )دا 

v يسين والتي نطق بها إسحق عندما قال ليعقوب: "ليعطك ا ندى من السماء" )تك  :27   نزل حنانيا ورفقاؤه إلى بركة روحية توهب لجميع القد�
[ 3(، أعظم من الندى المادي الذي أطفأ لهيب نبوخذنصر؟!]28

v ا ينطق نبوخذنصر بنفس الكلمات التي لنا، فإننا نحن العبرانيون الحقيقيون عبرانيو الحياة العتيدة )عب  (، نختبر الندى13: 11   الن أيض]
[. 4السماوي الذي يطفئ كل النيران عنا وبنفس الجانب السمى لنفوسنا نقتدي بهؤلء الفتية]

العلمة أوريجينوس
vالثلثة فتية البطال الطوباويون الذين جربوا في بابل. حنانيا وميصائيل وعزاريا، عندما صاروا في أمان وأصبحت النار بالنسبة لهم مثل    

الندى، شكروا ا مسبحين إياه وممجدينه.

ا هي في نظر البشر مستحيلة. وما ل ا هذه المور في ذهني، لن ا إلى أيامنا هذه ل يزال يصنع أمور] ا كتبت إليكم يا إخوتي، واضع]  وأنا أيض]
[.5يستطيع البشر أن يفعلوا، مستطاع لدى ا... أل وهو أن يhحضرنا إليكم، ول يسلمنا كفريسة في فم أولئك الذين يريدون أن يبتلعونا]

القديس أثناسيوس الرسولي
 . حزقيال: كاهن لم يمارس العمل الكهنوتي قط، أراه ا هيكل الرب الفائق في رؤيا، وانفتحت أمامه أبواب السماء ليرى العرش اللهي، وانفرد3

ا نبواته العجيبة، خاصة عن هيكل العهد الجديد. برؤية المدينة المقدسة السماوية، مقدم]

بابل: قاد أول دفعة إلى إسرائيل )عز 4 hواشترك مع يشوع رئيس الكهنة وإخوته الكهنة في بناء المذبح لتقديم المحرقات وتنظيم العبادة2:2. زر ،) 
ا حتى سنة 10-6:4(. أقيم والي]ا، ووضع أساس الهيكل )زك 9-1:3)عز  بابل، وظل البناء قائم] hعي هيكل زرh20(. سعى في إعادة بناء الهيكل، لذا د 

ق.م، حيث قام هيرودس بإعادة بنائه من جديد.

 ( ومعناه "الفرح وسط المتاعب". فقد رأى فيه الملك ورجال الدولة والقادة حتى الشعب الفارسي صورة رائعة للنسان8: 1دhعي شيشبصر )عز 
المتهلل داخلي]ا حتى في أرض السبي ووسط المتاعب

 . مردخاي: مسبي مجهول يعمل في القصر، أنقذ الملك من مؤامرة ضده، وأنقذ شعبه كله بإيمانه العجيب بال مخلص شعبه وانسحاق قلبه5
وشجاعته ومساندته لستير الملكة. جاء في صلته:

 . �ِ "أنت تعرف كل شيء�

ا فعلت هذا: عدم السجود لهامان المتكبر،  ا ول زهو] أنت تعلم يا رب، إني ل إفراط]ا ول تكبر]



فإنه يطيب لي أن أقfبل أخمص قدميه لنقاذ إسرائيل، لكني فعلت هذا لكيل أضع مجد إنسان� فوق مجد ا. 

ا" )أس  (.17: 4ول أسجد لحد� سواك يا رب، ولن أفعل هذا تكبر]

 . أستير: فتاة مسبية يتيمة الوالدين، صارت ملكة، لكنها لم تشتهt قط أن تجلس على المائدة الملوكية. جاء في تكملة أستير أنها صلت ل بتذلل� ونسك6
فحسب، وإنما أعلنت في صلتها كيف كانت تكره البهة كخرقة الطامث؛ ول تلذذت بالقصر وولئمه، بل بالرب وحده.

أطاعت مردخاي ووضعت عنقها لتفتدي شعبها، ل بروح العجرفة، بل بالتواضع مع الصوم والصلة. جاء في صلة أستير:

"إنك تعرف كل شيء، وتعلم بأني أبغضت مجد الذين ل شريعة لهم، وبأني أكره مضجع الغhلف وجميع الغرباء.

 أنت عالم بحاجتي، وبأني أكره شارة عظمتي التي على رأسي أيام ظهوري، وأمقتها مقت منديل )خرقة( الحائض، ول أحملها في أيام راحتي.

(17: 4 لم تأكل أمتك على مائدة هامان، ولم أحبذ مأدبة الملك، وما شربت خمر السhكب". )أس 

 . عزرا: كان محبوب]ا من المبراطور الفارسي الذي وثق فيه، فسمح لليهود بالعودة إلى أورشليم، وإقامة حكم ذاتي مع خضوعهم سياسي]ا للفرس.7
 وهو كاهن غيور عاد إلى أورشليم مع جماعة من الكهنة لممارسة العبادة في الهيكل، واهتم بتأسيس الهيكل. عاد ثانية إلى بابل، ثم رجع إلى

 إسرائيل عندما صار نحميا والي]ا عليها. أحب كلمة ا وجمع أسفار الكتاب المقدس. كما اهتم بتنقية الدم اليهودي وإبعاد الزوجات الجنبيات مع
 أبنائهم، ووجد استجابة لدى الشعب. إنه يمثل الكاهن الذي يهتم بروح العبادة، مع التمتع بكلمة ا والحياة المقدسة، دون تجاهل الجوانب الخرى

من الحياة.

ا ديني]ا ول مدني]ا ول عسكري]ا لشعبه،8  . نحميا: قائد حي، مركزه السامي كساقي الملك لم يشغله عن الهتمام بشعبه وبلده. لم يكن وهو في السبي قائد]
 لكنه قام بدور هذه القيادات خلل حبه ل وممارسته للتوبة وشخصيته الروحية الفريدة، مع إيمانه الحي بوعود ا: "اذكر الكلم الذي أمرت به

(.8:1موسى عبدك..." )نح 

السر والرؤى
 حينما يhطرد المؤمن الحقيقي من أرضه يجد أبواب السماء مفتوحة أمامه، خللها يتعرف على أسرار ا ويجد له موضع راحة. فل نجد في العهد

القديم أنبياء تمتعوا بالرؤى السماوية مثل دانيال وحزقيال في أرض السبي، وفي العهد الجديد مثل القديس يوحنا الحبيب في منفاه.

العودة إلى أورشليم 
 ق.م( عاد اليهود من السبي إلى أورشليم على ثلث مراحل:586، 597، 605كما أن يهوذا سhبي على ثلث مراحل )

  العددالقائدالفوج

الحداث
الفوج الول

 ق.م538

زر	بابل 

)شيشبصر(

 ويهوشع
الكاهن

  ق.م.، تم البناء عام520بدأ بناء الهيكل، وتوقف حتى عام  رجل�49897
 . وإذ انشغل الشعب ببناء بيوتهم ل بيت الرب، قام النبيان516

(.1:6حجي وزكريا بتشجيع الشعب )عزرا 

أحداث سفر إستير. 483-471

الفوج الثاني

 ق.م.458

(.10-7مشاكل مع الزيجات المشتركة)عز  رجل�1754عزرا الكاتب

الفوج الثالث

 ق.م.444

 العدد غيرنحميا الوالي
معروف

  يوم:ا بالرغم من52س	9مح له ببناء السور. ب	ني السور في 
 معارضة سنبلط وطوبيا وجشم. تكريس السوار وقراءة

(.13-1الشريعة )نح 

ا للعودة إلى أورشليم وإعادة بناء الهيكل، أحيانا بواسطة ملوك وثنيين، وكان كثيرون قد استقروا في بابل، وأقاموا مشاريع  كأن ا يدفع شعبه دفع]
ا كثيرة بأنه لم يحن  تجارية ضخمة، فلم يرغبوا في العودة. حتى الذين عادوا إلى أورشليم انهمك بعض الغنياء منهم في بناء بيوتهم، مقدمين أعذار]

بعد وقت بناء الهيكل بسبب المقاومة الخارجية من السامريين وغيرهم من الشعوب. 



ا كونفشيوس في الصين )480-560في هذا العصر اجتذب بوذا في الهند ) ا من الهنود إليه، وأيض]  479-551 ق.م( بأفكاره السلوكية البحتة كثير]
ا من اليونانيين )   ق.م( ليعشقوه، بينما ل يريد شعب ا اللتصاق بال399-470ق.م( ليقيموا منهما إلهين! واجتذب سقراط بأفكاره الفلسفية كثير]

الحقيقي، والتمتع بسكناه في وسطهم.
الموقف السياسي بعد العودة

 لقد عاد اليهود من السبي ولكن بل ملك. زال عنهم نير السبي، وتحسنت أحوالهم، وسhمح لهم ببناء الهيكل، لكنهم كانوا تحت رعوية ملك فارس
 ونيره. إذ كان يقيم لهم والي]ا يحكم أورشليم وما جاورها. كانت الشعوب المحيطة بهم تكيل لهم العداء، يغتنمون كل فرصة لتهاماتهم بالخيانة

ا بتقديم جزية للملك وخراج للوالي وخفارة للدارة المحلية )عز  (.4: 5، نح 24: 7والتمرد على ملك فارس. وكان الشعب ملتزم]

كان أغلب السكان فقراء، عاجزين عن دفع الجزية والخراج والخفارة.
مقدمة في سفر عزرا

رجل الشريعة 
 (. لم يمارس عمله الكهنوتي، إذ نشأ14:34 أي 2عزرا كاهن بالميلد، من نسل حلقيا رئيس الكهنة الذي وجد نسخة من الشريعة أثناء حكم يوشيا )

 ( بغيرة وتقوى. أقامه ا لتعليم الشريعة وجمع أسفار الكتاب المقدس وترتيبها. جاء10:7في السبي. أحب كلمة ا، وعكف على دراسة الشريعة )
ا للمجمع�، وضع المجمع� قانون أسفار العهد القديم. 120في التقليد أنه أنشأ مجمع� السنهدريم، يتكون من  ا، وكان رئيس]  شخص]

ا والشعب مشتت]ا، أقيمت مجامع للعبادة استمرت حتى بعد العودة إلى أورشليم  اهتم بالعبادة تحت قيادته في أرض السبي. وإذ كان الهيكل مهدم]
بجانب المجامع التي في أرض الموعد.

ا للمبراطور ارتحشستا الفارسي في الشئون اليهودية للطائفة المقيمة ما بين النهرين.  دhعي بالكاتب لنه كان موظف]ا في البلط الفارسي ومستشار]
ا به، إذ لمس من حياته أنه ليس كبقية الكتبة الذين في بلطه الملكي، إنما يحمل مسحة سماوية فريدة. لهذا كان يلقبه: "كاتب  لكن الملك تأثر جد]

(.23: 7(. وجاء في كتابات الملك عن إله إسرائيل أنه "إله السماء" )21: 7، راجع عز 12: 7شريعة إله السماء الكامل" )عز 

ا للنظم اليهودية المتأخرة )القرن  ا في مقام موسى النبي، مؤسس] ا، حتى حسبه اليهود زعيم]  ق.م(.5كان عزرا غيور]

سفر عزرا
بابل )شيشبصر( من نسل داود لبناء الهيكل.80تناول تاريخ نحو  hا تبدأ بصدور أمر كورش الفارسي بعودة اليهود إلى أورشليم تحت قيادة زر   عام]

 لكن في أيام قمبيز أوقف العمل بتحريض من السامريين وغيرهم من المم غرب نهر الردن. وفي أيام داريوس هستاسيس ظهر النبيان حجي
وزكريا اللذان شجعا القادة والشعب على إعادة البناء، وقام الملك بمساعدتهم على تحقيق هذا.

ا استطاع عزرا بعلقاته الطيبة والقوية أن يرجع إلى أورشليم ومعه الفوج الثاني من اليهود، يحملون المال والمجوهرات. وكان تركيزه  أخير]
بالكثر على "شريعة ا" كسر� العبادة ل وبناء الهيكل الداخلي.

كورش
  قبل الميلد. جاء في سفر دانيال أنه لما بدأ بيلشاصر الملك يستخدم آنية539/538 سنة، ثم احتل بابل في سنة 20رجل وثني، ملك على فارس 

 (. وكان دانيال قد شاخ، ولعله5بيت ا في الشرب وهو سكران مع عظمائه دخل كورش ملك فارس، واستولى على بابل وهم في حالة سhكر )دا 
(، وما تنبأ به دانيال نفسه، منها التي:4-1:45؛ 28:44مع غيره من أتقياء اليهود، قدموا للملك ما تنبأ عنه إشعياء النبي منذ قرنين )إش 

ا أن قيامه بسماح إلهي، وأن غلبته على بابل العظيمة من قبل ا. يدعو ا كورش "مسيحه" )1  (، ويفتح1:45. ذكر إشعياء كورش بالسم، مؤكد]
أمامه البواب المغلقة، وتنهار قدامه الحصون، وينال كنوز بابل الخفية.

 (، بأن ا كشف له أعماق مخازن ا،3: 45يعلق القديس باسيليوس الكبير على وعد ا لكورش: "وأعطيك ذخائر الظلمة وكنوز المخابئ" )إش 
ا من الكرمة الجديدة توضع في أوان ا جديد] ا، كمن يأخذ خمر] ا فيوم]  وتعرف على أسرار النبوات ومعانيها. هذه المخازن التي تتجدد معرفتنا لها يوم]

[.6جديدة�، كما قيل في النجيل]

vا لخطأ الوثنية، نال الملوكية من إله المسكونة، وتمتع بعون� عظيم منه، ولم يدرك سر� هذه المزايا. مع هذا حسبه ا     مع أن كورش نفسه كان عبد]
أهل]، لذلك بالرغم من خطئه، عينه أداة لتأديب البابليين وتحرير إسرائيل.

vا بطريقة بها يهزم إمبراطورية البابليين، ويضع نهاية لسبي اليهود وإقامة هيكل     لقد أعطى كورش لقب "مسيحي" ليعلن أنه هو الذي يختاره ملك]
ا.

v.ا، وأعطاه السلطان اللزم ليوجه إمبراطوريته بإرادة صالحة، ويلطف من المور الصعبة ويسهلها     بهذا كله كأنه يقول إنه اختار كورش ملك]
(2: 45هذا ما تعنيه العبارة: "الجبال أمهد، أكسر مصراعي� النحاس" )إش 

الب ثيؤدورت أسقف قورش 
. تنبأ دانيال النبي عن اتحاد مملكتي فارس ومادي بكل وضوح وصراحة.2



 هذا ما دفع كورش نحو إصدار منشوره بعودة اليهود لبناء الهيكل. استجاب للمنشور أقل من خمسين ألف يهودي� انطلقوا إلى أورشليم كفوج� أول
بابل، حيث ساروا أكثر من  hميل] ليبلغوا المدينة الخربة في ذلك الحين.700تحت قيادة زر 

 ل نعرف ما في ذهن كورش، لكن خطابه عجيب ل يقف عند إعطاء السماح بالرجوع إلى أورشليم فحسب، بل كان يحث اليهود على ذلك. لقد أمر
 المسئول عن خزائن القصر أن يhخرج آنية بيت الرب التي أخذها نبوخذنصر، ويسلمها كلها ويhرجعها إلى أورشليم، كأنها كانت محفوظة لهذا اليوم.

(. 2:1كما دعا إلى التبرع لبيت الرب. تعهد كورش بنفسه هذا العمل إذ قال: "هو أوصاني أن أبني له بيت]ا في أورشليم التي في يهوذا" )عز 

 حق]ا قصة كورش تبرز أن ا ضابط التاريخ أو إله التاريخ أو ضابط الكل، هو إله المستحيلت، أو صانع العجائب.  شهد إرميا هذا المنظر قبل
(.14-10:29حدوثه، وتكلم عنه بكل صراحة� )إر 

بين كورش والسيد المسيح
ا للسيد المسيح من بعض جوانب، مثل:  بالرغم من أن كورش وثني، لكنه كان رمز]

ا للسيد المسيح، شمس البر� )مل 1 (.2: 4. كلمة كورش تعني شمس، وكان يعتبر نفسه الشمس التي أشرقت على البلد، وكان رمز]

 (، لنه استلم ورثة نبوخذنصر الذي كان يحسب نفسه ملك الرض كلها. والسيد2: 1. قال كورش إن الرب دفع إليه جميع ممالك الرض )عز 2
المسيح هو ملك الكنيسة الممتدة في العالم كله من آدم إلى آخر الدهور. 

 (، وجاء السيد المسيح ليقيم كنيسته بيت الرب الروحي، ولكي يبني هيكله في3: 1. حسب كورش أن عمله هو أن يبني بيت الرب وهيكله)عز 3
داخل كل قلب.

ا"4 ا هو المحرر. "إن حرركم البن، فبالحقيقة تكونون أحرار]  . حرر كورش الشعب، وطلب منهم أن يتركوا الراضي إن أرادوا، والمسيح أيض]
(.36: 8)يو 

ا ل يhلزم الناس بالخلص بغير إرادتهم.5 ا، إنما حثهم عليه. والسيد المسيح أيض] . لم يhلزم كورش الناس بالتحرر من السبي قهر]

 (، والسيد المسيح يريدنا أن نقدم مواهبنا وإمكانياتنا وقدراتنا69: 2. طلب كورش أن يستخدموا الذهب والفضة والمتعة لحساب بيت الرب )عز 6
لحساب مملكة المسيح.

. تنبأ إشعياء عن كورش، وتنبأ النبياء ومن بينهم إشعياء عن السيد المسيح.7

. جاء كورش في الزمن المعين للعودة من السبي، وجاء السيد المسيح في ملء الزمان.8

هل كان كورش يؤمن فعل] بإله إسرائيل؟
جدت في ملفات كورش مخطوطات له ينسب انتصاراته لمردوخ الله البابلي، فهو لم يترك الوثنية، إنما توجد احتمالت كثيرة: hو

 . لما دخل بابل قدم له دانيال ومن معه نبوة إشعياء، وأدرك أن ما ناله من نصرة هو من قبل هذا الله، فأراد أن يتمم النبوة، واعتبر نفسه مدين]ا1
لهذا الله بالنصرة.

ا لجميع الشعوب أنه إن كل أحد يرغب في الرجوع إلى بلده يأخذ آلهته2  . كان يؤمن بالله البابلي، لكنه كان يحترم جميع اللهة. لذا أعطى تصريح]
معه، أما اليهود فليست لهم آلهة ول أصنام يأخذونها، لذا أعطاهم آنية بيت الرب. 

 . أراد أن يكسب الشعوب فبدل] من أن يتركهم في بابل ويضغط عليهم، سمح لهم أن يسكنوا في بلدهم، ويأخذ منهم الجزية، فل يشعروا بالضيق3
 ول يhحرموا من ثقافتهم وعلمهم وأرضهم ماداموا خاضعين له عسكري]ا. وقد انتهج كثير من الملوك العظماء هذا الطريق خاصة في الدولة

الرومانية. 

كاتب السفر
كاتب السفر غالب]ا عزرا. يhقال إنه بدأ السفر وهو في بابل، وأكمله في أورشليم.

وكلمة "عزرا" قريبة من كلمة لعازر، ومعناها "إلهي معيني". و"عزرا" تعني "ا عوني" أو "ا راحتي".

لد في السبي، ولم يمارس عمله الكهنوتي، ولكن كان في دمه اشتياق شديد لعادة مجد إسرائيل، hكان عزرا من سبط هارون من أصل كهنوتي، و 
وإعادة بناء الهيكل، والرجوع إلى العمل الكهنوتي والشريعة بكل أنواع طقوسها وخاصة الذبائح. 

 من الصعب أن نفهم في الوقت الحالي مشاعر عزرا ككاهن� يهودي� محروم� من ممارسة عمله الكهنوتي. فالكاهن بالنسبة لهم الشفيع، والنسان
ا من فمه تhطلب الشريعة، وكان يأخذ العشور من  المختار من قبل ا ليكون عوض الشعب كله، وله إمكانية دخول الهيكل في أوقات معينة. وأيض]



لد عزرا في السبي وكان hالشعب، لنه يمثل ا. وله أجزاء مخصصة من الذبيحة، ل يستطيع أن يأخذها غيره، وهو يمثل البكار نصيب الرب. و 
ا من كل هذه البركات، فشغل نفسه بدراسة الكتاب المقدس. فكانت كلمة ا تمس أعماقه، لذلك يhقال إنه كاتب المزمور    الذي يتكلم عن119محروم]

 آيات، وهو مرتب حسب الحروف البجدية العبرية.8الكتاب المقدس، وكل مقطع مكون من 

ا سفر عزرا، ويقال أنه كاتب سفر نحميا الذي أكمل سفر عزرا. يرى الدارسون السمات ا كاتب سفري أخبار اليام الول والثاني، وأيض]  وهو أيض]
المشتركة بين سفري أخبار اليام الول والثاني وسفر عزرا، مثل:

 (؛ وآنية الرب5: 10؛ 1: 9؛ 19-15: 8؛ 40: 2(؛ وخدمة اللويين )عز 22، 19، 6، 4: 3أ. الهتمام بالطقوس الدينية، مثل حفظ العياد )عز 
(.18: 6(؛ وفرق الكهنة )عز 11-7: 1)عز 

(.44-18: 10؛ 20-1: 8ب. الهتمام بالنسان )عز 

(.22: 8ج. يد ا ضابط التاريخ )عز 

ا، وسر قوة قيادته اللهيب الذي في داخل قلبه والشوق لقامة بيت ا. آمن بالنبوات وبوعود ا أنه يعيد شعبه من  واستطاع عزرا أن يكون قائد]
ا على تقديس كل وقته، فكان الكتاب المقدس أمامه باستمرار ليشبع من كلمة ا.  ا حريص] السبي ويعيد بناء الهيكل، كما كان أيض]

قيل إنه وهو في السبي جمع أسفار الكتاب المقدس ونسقه، فهو الكاهن والكاتب والقائد لشعبه.

سفرا عزرا ونحميا
 في الصل هما سفر واحد يروي قصة عودة الشعب من السبي، كأهم حدث في تاريخ اليهود بعد خروجهم من أرض مصر أو على قدم المساواة

  م قhسم سفر عزرا إلى قسمين: عزرا ونحميا.400معه، لهذا يدعى الخروج الثاني. في ترجمة الفولجاتا اللتينية التي قام بها القديس جيروم سنة 
وفي الترجمات العربية كانا يhدعيان: الكتاب الول لعزرا والكتاب الثاني لعزرا.

يشترك السفران في أمور كثيرة، نذكر منها التي:

 . مركز كل سفر منهما هو الرب القدير والمحب العامل في إنسان ا بالرغم من عدم إمكانياته للعمل. لكي يدرك كل مؤمن� أنه بال القدير يتحقق1
(.6: 4الخلص. وكما جاء في زكريا: "هذه كلمة الرب إلى زربابل قائل]: ل بالقدرة ول بالقوة، بل بروحي قال رب الجنود" )زك 

. يبدأ كل سفر منهما بمنشور من ملك فارس الوثني بالعودة. فإن ا هو ضابط التاريخ، العامل بالجميع، حتى بالوثنيين والملحدين لبنيان كنيسته.2

 . انتهى كل سفر منهما بأورشليم، أورشليم العليا. حياتنا رحلة عمل مفرحة. تكلم نحميا عن الفوج الخير فقط بينما تكلم عزرا عن الفوجين الول3
والثاني.

 . موضوعهما بناء للهيكل والعودة إلى العبادة فيه أو السور مع بناء الجماعة من كل جوانبها. موضوع كل من السفرين هو البناء والعمل. يقول4
 (. ونحن كأبناء له نعمل به لحساب ملكوته. اهتم نحميا ببناء السوار الخارجية، واهتم17: 5ربنا يسوع: "أبي يعمل حتى الن وأنا أعمل" )يو 

 عزرا بالحديث عن بناء للهيكل والعودة إلى العبادة فيه. بدأ الكتاب المقدس بعزرا ثم تكلم عن نحميا. كنا نتوقع إن يبدأ بالعمل في السور، ثم يhبنى
 الهيكل، لكن العجيب أن عزرا تكلم عن الهيكل وجاء بعده نحميا يتكلم عن السور. هكذا يبدأ من الداخل وليس من الخارج. للسف نهتم بالشكل

الخارجي وننسى الداخل، ننسى أن ندخل إلى العمق حيث مجد ابنة الملك من الداخل.

بابل وعزرا ونحميا وغيرهم، لكن5 hفي الصحاح التاسع من كل السفرين نجد صلة جماعية واعتراف جماعي، فمع إبراز دور الشخاص كزر . 
العمل اللهي يتحقق من خلل الجماعة، خاصة بالصلة بروح التوبة.

 . انتهى كل من السفرين بتطهير الشعب وتقديسه، أي الصلح الداخلي الروحي. فغاية رحلتنا على الرض هي التمتع بنقاوة القلب حتى يمكننا6
(.8: 5معاينة ا أبدي]ا" )مت 

. اهتم الول بالجانب الكنسي وبناء الهيكل، والثاني بالجانب المدني وبناء السور.7

ا يتمم ما وعد به في الوقت المعين لديه. وكما تنبأ إرميا: "لنه8  . يخبرنا كلهما عن قصة تذكير ا بالمواعيد اللهية. فإنه وإن أبطأ، لكنه حتم]
 هكذا قال الرب: إني عند تمام سبعين سنة لبابل أتعهدكم وأhقيم لكم كلمي الصالح بردكم إلى هذا الموضع... وأرد سبيكم، وأجمعكم من كل المم"

(.14، 10:29)إر 

ظهر في أيام عزرا زكريا وحجي النبيان وظهر في أيام نحميا ملخي.

أهمية سفر عزرا



 غاية هذا السفر كيف يhصلح ا من شأن شعبه أثناء السبي، وأن وعود ا لبد أن تتحقق بغض النظر عن الشخاص، وكيف أن ا يقيم قيادات في
ر رب المجد يسوع كمصلح�. fا عن حركات الصلح وصو أحلك الظروف الصعبة. كما كشف أيض]

شخصية عزرا

 الخ(.6: 9؛ 35: 8. رجل متعبد: كان يحب المذبح، بالرغم من حرمانه منه في أرض السبي، ومحب للعبادة الشخصية والجماعية )عز 1

 . يثق في وعود ا: متمسك بإيمانه أن ا قادر أن يحقق وعوده. آمن بال القادر أن يحفظه، فلم يطلب من الملك حراسة عند رحيله إلى أورشليم،2
ا بالصوم والصلة لكي تتحرك السماء لحمايته هو وكل الفوج. "وناديت هناك بصوم على نهر أهوا لكي نتذلل أمام إلهنا لنطلب منه طريقا  مهتم]

ا وفرسانا لينجدونا على العدو في الطريق، لننا كلمنا الملك قائلين إن  مستقيمة لنا ولطفالنا و لكل ما لنا. لني خجلت من أن اطلب من الملك جيش]
(.23-21: 8يد إلهنا على كل طالبيه للخير، وصولته وغضبه على كل من يتركه. فصمنا وطلبنا ذلك من إلهنا فاستجاب لنا" )عز 

 . منكر ذاته: يعطي المجد ل: "مبارك الرب إله آبائنا الذي جعل مثل هذا في قلب الملك لجل تزيين بيت الرب الذي في أورشليم، وقد بسط علي3
 رحمة أمام الملك ومشيريه وأمام جميع رؤساء الملك المقتدرين، وأما أنا فقد تشددت حسب يد الرب الهي علي، وجمعت من إسرائيل رؤساء

(.28-27: 7ليصعدوا معي" )عز 

 (، وقد طلب مشاركة معه في هذا. "وناديت هناك بصوم على نهر أهوا، لكي نتذلل أمام إلهنا لنطلب منه21:8. رجل صوم وصلة وبكاء وتذلل )4
(.21:  8طريق]ا مستقيمة لنا ولطفالنا و لكل ما لنا" )عز 

ا" )5  (. يثق في ا لكنه يتذلل6:10. رجل إيمان، ل يتكل على ذراع بشر�، بل على ذراع ا. "ثم قام عزرا... فانطلق إلى هناك ولم يأكل خبز]
(.6: 10أمامه وينكر ذاته. لم يقل في ذاته إني صاحب سلطان وقائد، بل بكى ودخل المخدع وصلى )عز 

 . مصلح لطيف مؤمن بعمل ربنا؛ رجل مذلة ورجل دموع يتكل على ذراع ا ل على ذراع بشر، لكنه حازم. "وأطلقوا نداء في يهوذا وأورشليم6
 إلى جميع بني السبي لكي يجتمعوا إلى أورشليم. وكل من ل يأتي في ثلثة أيام حسب مشورة الرؤساء والشيوخ يhحرم كل ما له وهو يفرز من

(.8-7: 10جماعة أهل السبي" )عز 

. يسلم قلبه للروح القدس: يسلم قلبه لكي ينقش الروح القدس الكلمة في داخل قلبه.7

ا بالسفار8  . رجل الكتاب المقدس: لم ينشغل عزرا بعلوم الكلدانيين الذين اهتموا بالداب والفنون والفلك، لكنه كان مشغول] بالمعرفة الحقيقية، مهتم]
 اللهية. أحبها بكونها كنز الوعود اللهية، ويؤمن بقوة الكلمة في حياته. الشريعة بالنسبة له وعد، قد يطيل ا أناته ولكن لبد أن يحقق ا الوعد.

سفر عزرا هو دراسة لكلمة ا من الجانب العملي.

(.10:7هيأ عزرا قلبه للكلمة اللهية، أي لطلب شريعة الرب،  يبحث عنها ويتعلمها ويعمل بها ويعلم بها )عز 

بين عزرا والسيد المسيح
(.14: 4. كان عزرا كاهن]ا من سبط لوي، والسيد المسيح هو رئيس كهنتنا العظم )عب 1

(، والسيد المسيح هو الراعي الصالح. 28: 44. دhعي راعي]ا )إش 2

. صلى عزرا وبكى من أجل خطايا الشعب، وبكي السيد المسيح على أورشليم، وحمل خطايا العالم.3

. عاد عزرا مع المسبيين إلى أورشليم، ورد� السيد المسيح الذين سباهم إبليس ودخل بهم إلى أورشليم السماوية.4

 :44(؛ "كل مسرتي يتمم" )إش 14: 48(؛ "قد أحبه الرب" )إش 11: 46(؛ و"رجل مشورتي" )إش 1: 45. دعا الرب عزرا "مسيحي" )إش 5
28.)

موسى النبي وعزرا الكاتب 
v .قاد موسى النبي الخروج الول من مصر، وقاد عزرا الكاتب الفوج الثاني من الخروج الثاني من بابل إلى أورشليم   

v.ا لشئون الشعب ا روحي]ا، ومدبر]    كان كل منهما قائد]

v.استلم الول الشريعة واهتم بالوصية اللهية، وجمع الثاني الكتاب المقدس واهتم بالشريعة   

v.اهتم كل منهما بالتعليم   



v.حقق كل منهما خطة ا للتمتع بالحرية   

v.اتسم كل منهما بالحزم مع الحب   

ملوك فارس
  ق.م. مؤسس دولة مادي وفارس، سمح لليهود بالعودة إلى أورشليم. ] الحداث الواردة في عزرا الصحاح الولCyrus 538-529. كورش 1

[.538حوالي سنة 

ا522-529 )أرتحششتا( Cambyses. قمببز )كامبيس( 2  . ابن كورش، نجح الوشاة في إقناعه بوقف العمل في بناء المدينة والهيكل، فأصدر أمر]
(، قhتل أثناء حربه مع مصر.25- 17: 4بذلك )عز 

 شهور.7 ق.م. تولى سمرديس أخو قمببز الحكم أثناء غيابه في الحرب. لكن محتال] يشبهه تملك بدل] منه لمدة 521-522. سمرديس 3

  ق.م.: صهر كورش، قتل المحتال وتولى العرش. واتسعت في أيامه المملكة من الهند إلى نهر الدانوب في486-521. داريوس هستاسيس الول 4
ا، ومات سنة 36(. حكم 24: 4أفريقيا. في أيامه ظهر النبيان حجي وزكريا يحثان الشعب على العمل في بناء الهيكل )عز   ق.م.486 عام]

ا، بلغ قوامه 465-486. أحشويرش الول )زركسيس الول أو أكسركيس( 5 ا عظيم]   مليون ومائتين ألف]ا. كثرة5 ق.م.  هو زوج إستير. جمع جيش]
ا، أغتيل عام 480العدد أدت إلى هزيمته في سلميس سنة   ق.م.465 عند محاولته غزو اليونان. كان مستهتر]

  ق.م. أي طويل اليد، لطف اليهود، وسمح لعزرا أن يذهب إلى أورشليم مع عدد من اليهود، ولنحميا424-465. أرتحشستا الول )لونجيمانوس( 6
(.10-1: 2، نح 13- 11: 7ببناء أسوار أورشليم )عز 

 ق.م.423-424. أحشويرش الثاني )زركسيس الثاني أو أكسركيس( 7

 ق.م.404-423. داريوس الثاني )نوتوس( 8

 ق.م.359-404. أرتحشستا الثاني )بينومن( 9

 ق.م.338-359. أرتحشستا الثالث )أدخوس( 10

  ق.م، حيث بدأت331 ق.م، الذي انتصر عليه السكندر الكبر سنة 331-388. آخرهم داريوس الثالث )قدمانوس أو كودومانوس( 8
المبراطورية اليونانية.

ا في سفر عزرا
(، يتعرف عليه شعبه ويتكل عليه.11: 5؛ 2: 1يقدم لنا هذا السفر ا بكونه إله السماء والرض )

(.1: 1. حافظ الوعود )1

(.5: 1. يتمم أهدافه ويحققها في الوقت المعين )2

(. 15: 9؛ 3: 4. القدوس، يطلب أن يقدس المؤمنين )3

ا لهم )11: 3. ا صالح ورحوم )4 [ِ (.12: 6-3: 5(، يحول الحداث المرة إلى أحداث لنفع مؤمنيه، أي بصلحه يجعل كل شيء صالح]

 . يؤكد هذا السفر أن ا ل يترك الحكام حتى الباطرة يعملون حسب هواهم بل ضابط. إنه يحرك العروش والقلوب أو يسمح لها بالتحرك،5
(.28-27: 7ويحول تصرفاتهم لبنيان شعبه )

بابل وعزرا ونحميا، وأنبياء، حتى23-22: 8. حافظ شعبه وحارسهم )6 hلن ينساهم. إنه يؤدبهم على خطاياهم، لكنه، يبعث لهم قادة عظماء كزر :) 
وهم تحت التأديب في السبي، يدفعونهم إلى التوبة.

(.31، 23: 8. سامع صلوات المتواضعين )7

. ما يطلبه ا من النسان كفرد� أو البشرية كجماعة� هو الرجوع إليه بالتوبة.8



سمات كنيسة ا
(.1: 3. يعتز ا بالعمل الكنسي الجماعي، دون تجاهل دور كل عضو� فيها )1

(.16: 6، 13-11: 3. الكنيسة مجتمع متهلل بالروح )2

(.21: 6، 3-1: 4. يليق بالكنيسة أل تسلك بأنصاف الحلول )3

(.17: 6. الكنيسة مجتمع تائب وراجع إلى ا )4

(.18: 6، 2: 3. تتسم الكنيسة الحقيقية بروح الطاعة )5

ا حقيقي]ا. فعندما فتح الرب البواب للكنيسة اليهودية أن ترجع إلى أورشليم وتبني مذبح6  . ليس كل من يسجل اسمه كعضو� في الكنيسة يhحسب عضو]
الرب وهيكله ومدينته وأسوارها، لم يغتنم الكل هذه الفرصة بالرغم من اعتزازهم أنهم شعب ا، أبناء الموعد، وأبناء إبراهيم.

موقفنا من الخطية
(.6: 10؛4-3: 9. الجدية في مقاومتها )1

(.3-1: 9؛ 3-1: 4. ل مهادنة مع الخطية )2

(.15-5: 9. الحاجة إلى اعتراف صادق دون تبرير للنفس )3

(.13: 9. ليس من علج لها سوى اللتجاء إلى مراحم ا )4

(.17-7: 10. أخذ خطوات عملية للخلص منها )5

 
الخطوط العريضة لسفر عزرا

[6-3[، إقامة الهيكل ]2-1القسم الول: الفوج الول ]
 ق.م.[516-538 سنة ]22يؤرخ 

بابل وبناء الهيكل ص  h6-1العودة تحت قيادة زر
ا  يرى عزرا الكاتب أن العودة إلى أورشليم وبناء الهيكل وممارسة العبادة هو تحقيق لكلمة ا، غايته ارتباط الشعب بكلمة ا ووصيته. لذلك كثير]

ما يذكر "كلمة ا" معلن]ا دورها في حياة شعب ا الدينية، والجتماعية والمدنية.

: الجالس على العرش يحرك العروش الرضية1عزرا 
 تحقيق كلمة ا بالعودة من السبي: إعلن بالسماح لعودة اليهود، بعد أن قرأ دانيال ما كتب على الحائط بخصوص سقوط بابل في يد فارس وتحقق

 (13، 1: 45؛ 28-26: 44؛ إش 10: 29؛ 12-11: 25(. يحتمل أن دانيال أظهر لكورش النبـوات التي تحققت )إر 31-25: 5في نفس الليلة )دا 
(، وفي عهده يرجع اليهود ويعيدون بناء أورشليم.28-26: 44وقد ذكر اسم كورش قبل مجيئه بحوالي قرن ونصف )إش 

: موكب المتهللين2عزرا 
لقد سجل أسماء الذين عادوا ليضعوا أساسات الهيكل، فمن يهتم بسكنى ا وسط شعبه يهتم ا بهم وبأسمائهم.

(.1:1؛ يع 7: 26؛ أع 30: 22[. لم يعد بعد السبي مملكتان أو شعبان بل شعب واحد واثنا عشر سبط]ا )لو 35: 8؛ 17: 6؛ 70: 2]كل إسرائيل 

: ذبيحة وهيكل وأعياد! 3عزرا 
 (، وبنوا مذبح الرب قبل أن يهتموا ببيوتهم. اهتموا بالمذبح بكونه قلب1:3تحقيق كلمة ا ببناء المذبح والهيكل: اجتمع الشعب كرجل� واحد� )

الهيكل، كما أن الصليب هو قلب الكنيسة، مقدمين قلوبهم مع هذا العمل.

فظ عيد المظال بابتهاج وشكر ل، بالرغم من أن الوقت كان صعب]ا.1 من السنة 7في الشهر  hالمذبح، وح gنيhمن العودة: ب 

ا على اليهودية. من2 من السنة 2في شهر    وضعت أساسات الهيكل. اختلط حزن الذين رأوا الهيكل الول، بفرح الصغار بتعيين زربابل حاكم]
 (. يمكن أن يكون الماضي دفة تدفع سفينة حياتك للعمل، أو مرساة تشل14-12: 3يركز عينيه على الماضي وحده، ل يتمتع بأمجاد المستقبل )في 

حركتها.

: مقاومة عنيفة4عزرا 
مقاومة العداء لهم: ما أن يبدأ الرب يبارك في العمل، حتى يثب العدو للمقاومة. استخدم إبليس عدة وسائل خطيرة:



الوسيلة الولى: بالخداع أنهم يساعدونهم.

. 2: 12الوسيلة الثانية: الرهاب والتخويف. عندما تشعر بالخوف ارجع إلى إش 

الوسيلة الثالثة: بتثبيط الهمم.

 الوسيلة الرابعة اللتجاء إلى السياسة، فيhحسب كل بنيان هو تمرد وخيانة ضد الحكام والدولة، مع استئجار بطالين. اعتراض الجيران الذين استولوا
 سنة حتى حكم داريوس[.15على أراضي اليهود ]توقف 

(.4: 11، عد 38: 12الوسيلة الخامسة: الزواج بوثنيات يفسدن قداستهم )خر 

: استئناف بناء الهيكل في أيام داريوس 6-5عزرا 
 . أعد ا نبيين هما حجي وزكريا لتجديد الرادة1: 5 و24: 4 سنة من عودة اليهود ما بين 16ظهور النبيين حجي وزكريا: في السنة الثانية، بعد 

 :6(، والعمل ينجح ويزدهر )5: 5للعمل وتقويتهم، وذلك خلل كلمة ا وتذكيرهم بوعوده اللهية. حين نتمسك بكلمة ا، عينا ا تكون علينا )
(. فكما يثير عدو الخير الشرار ضد العمل اللهي يرسل ا رجاله التقياء للمساندة.3-1: 1، مز 8: 1، يش 14

 ق. م(، ودhشن بفرح� عظيم. بدأ العمل بخليط516-520تأثر داريوس بشجاعتهما، فطلب منهما الصلة لجله ولبنائه. تم البناء في أربع سنوات )
(.22-16: 6(، وانتهى بالبهجة )13-8: 3من الهتاف والصراخ المhر )

ا لمدة  ا.70لسبب أو آخر بعد إتمام بناء الهيكل، صار تجديد المدينة مستمر]  عام]

، لكن الشعب شكر الرب بابل بسيط]ا ليس في عظمة هيكل سليمان. حزن الشيوخ الذين عاصروا هيكل سليمان وبكوا بصوت� عال� hكان هيكل زر 
على عمله معهم.

[10-9[، الصلح الروحي ]8-7القسم الثاني: الفوج الثاني ]
 ق.م.[458/457يؤرخ سنة واحدة ]

10-7العودة تحت قيادة عزرا وإصلح الشعب ص 
ا ما بين الحداث فنهاية الصحاح السادس والحداث مع بداية الصحاح السابع، أي بين ظهور النبيين والعودة من السبي60توجد فترة حوالي    عام]

تحت قيادة عزرا. في هذه الفترة تحققت الحداث الواردة في أستير. 

 رسالة الملك لعزرا7عزرا 
 إرسال الملك لعزرا: بعث الملك برسالة رائعة لعزرا تكشف عن مدى حب الملك له، وتأثره به وتشجيعه للشعب للعودة والتبرع لبيت الرب،

  سنة أعطى نفس الملك نحميا حق بناء أسوار أورشليم. الملوك الفارسيون الحباء13والهتمام بإرضاء الرب بكل حب�، وخضوعه لشريعته. بعد 
ا لليهود هم كورش وداريوس وأرتحشستا. جد]

ا من إتمام بناء الهيكل و60 ق.م في أيام أرتحشستا الول ابن زوج الملكة أستير، بعد حوالي 457تحققت الرحلة عام  ا من عودة أول80 عام]   عام]
فوج من اليهود إلى أورشليم. وصل عزرا إلى أورشليم، وللسف كان الشعب قد انحدر إلى الخطية. وكان دور عزرا هو ردهم إلى الرب.

 (، اليد28: 7(، اليد المشجعة )31، 22: 8(، اليد الحامية )18: 8، 6: 7كان عزرا إنسانا موهوب]ا لكنه يعجز عن العمل بدون أن تكون يد ا عليه )
(.9: 7القائدة )

(. درس عزرا كلمة ا، وأطاعها، وعلfم بها.10: 7كانت كلمة ا في قلب عزرا، كما في يده )

: رحلة عزرا إلى أورشليم 8-7عزرا 
حملت أيدي اليهود الكنوز إلى الهيكل، أما الستعداد للرحلة فهو: 

 ا. اجتماع الرؤساء، عند النهر )المعمودية(. 

 ب. الصلة.

ج. الصوم وتقديم ذبائح .

كان عزرا كاهن]ا، جاء ليعلم يهوذا شريعة ا، ويقوم بتجميل الهيكل واستعادة خدمة الهيكل. أسس مجمع السنهدريم وكان أول رئيس� له.

: إصلح الموقف بسبب الزواج بالوثنيات9عزرا 



 إذ عاد عزرا إلى أورشليم وجد المور أسوأ مما كان يتوقع سواء على مستوى الشعب أو القيادات المدنية، فمزق ثيابه ونتف شعره في مرارة.
وتذلل أمام ا، معترف]ا بخطايا الشعب حاسب]ا نفسه خاطئ]ا معهم.

 (: أول] كان يليق بالبقية أن تطيع كلمة ا من جهة الزواج وأن يتعلموا من تأديبهم بالسبي، ومن أحداث الماضي.4-1: 9سقط عزرا في حيرة )
(.8: 9(، فقط صار الشعب ثمل] بسبب الخطية )9-5: 9وسقط في خجل )

ا )  ( فقد أعلن لهم كلمة ا، وهم لم يطيعوها. سبق فأدبهم ولم ينتفعوا من التأديب، لم يعد من طريق سوى العقوبة الكثر15-10: 9قدم تحذير]
(.3: 130، مز 15: 9(، إذ ل يقدر أحد أن يقف أمام ا )6: 9(، وانحنى )5: 9(، وركع )4: 9مرارة. إذ صلى عزرا ارتعب )

: شعاع الرجاء وسط الظلمة 10عزرا 
 :34شجع شكنيا )وهو ابن يحبئيل الذي تزوج إمرأة وثنية( الشعب على العتراف بخطاياهم والطاعة للكلمة. ربما كان يفكر في وعود ا في خر 

.9: 1. المؤمنون اليوم يرجعون إلى يو 13-11: 3؛ إر 7- 6: 55؛ إش 7: 6

 (، فيتمتع المؤمن بالقلب المنكسر2: 66؛ إش 3: 10؛ 4: 9العتراف ل يتم بطريقة حرفية قاتلة بالشفاه وحدها، إنما بادراك مهابة كلمة الرب )عز 
(. 17-16: 51)مز 

(، لكن الذين أطاعوه اعترفوا بخطاياهم علنية، وقدموا ذبيحة، وتركوا الوثنيات.15: 10لم يقبل الكل أن يطيعوا )

ا بالنسبة لهم، لكن لم يكن يوجد طريق آخر للتمتع بالطهارة. ليس من طريق سهل للتعامل مع الخطية. كان المر مؤلم]

ا، وأعلنوا رغبتهم في تنفيذ كل ما ينطق به عزرا، وعزل النساء  انسحاق عزرا أثمر انسحاق]ا وسط كل الشعب الذي اعترف بخطاياه وبكى بكاء] مر]
تم سفر عزرا ببناء بيت الرب في قلوب الشعب بالعتراف والتوبة العملية الصادقة.10الغريبات ) hهكذا خ .)

أقسامه
يمكن تقسيمه إلى قسمين: 

.6-1. عودة الشعب من بابل تحت قيادة زربابل    1

.10-7. عودة الشعب من بابل تحت قيادة عزرا      2
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 يhلحظ في سفر عزرا أنه ذhكر اسم "أرتحشستا" أحيان]ا "أرتحششتا"، ولعل السبب في الختلف هو نطق السم تارة بحرف الشين، وأخرى بحرف
السين.  

 
الباب الول

بابل hعودة الشعب من بابل تحت قيادة زر 

6-1عزرا 

(.6تقدم لنا الصحاحات الستة الولى صورة عن الحداث ابتداء من العودة من السبي من بابل )عز ا( وتنتهي بإصلح الهيكل )عز 

بابل المير8: 1العودة البدائية في بدء حكم كورش حيث استولى على بابل، كانت تحت قيادة شيشبصر "رئيس يهوذا" ) hغالب]ا هو نفسه زر ،) 
الملكي، ومعه يشوع الكاهن. وقام داريوس الملك الفارسي فيما بعد بمساندتهما على إتمام إعادة بناء الهيكل.

ا بمستندات، فذhكرت أسماء الشخاص والماكن والتواريخ والتقدمات والمراسيم الملكية مثل مرسوم  ما ورد في هذه الصحاحات كان مدعم]
كورش، والمراسلت بين رجال الدولة في غرب نهر الفرات والباطرة الفارسيين.

  ق.م، وإن كان الكاتب قد تجاهل516 ق.م )مرسوم كورش( إلى تدشين الهيكل عام 538 سنة، من سنة 22غطت هذه الصحاحات فترة حوالي 
الشارة إلى جوانب كثيرة من الحياة خلل العودة والصلح.

 
hل fوgال hاح gح iصgلgا

الجالس على العرش

يحرك العروش والقلوب

 يبدأ السفر بإبراز عمل ا لجل شعبه، أو بالكشف عن يد ا الصالحة التي تعمل المستحيلت. فينبه روح كورش ملك فارس ليطلق نداء في كل
 مملكته كما بالكتابة بالسماح بعودة اليهود المسبيين إلى وطنهم. كما نبه الرب الكهنة واللويين ورؤساء الشعب من يهوذا وبنيامين ليعدوا أنفسهم

ا. ا بالعودة قسر] للعودة، وإن كان ا لم يhلزم أحد]

ا )إر 70تنبأ إرميا أن الرجوع من السبي البابلي يتحقق بعد  (.10: 29؛ 12: 25 عام]

 عندما فتح كورش بابل التقى به دانيال النبي وقدم له نبوات إشعياء وإرميا، فاهتز قلب الملك أن ما يحدث معه قد أhعلن لليهود منذ قرنين، وأن إله
السماء دفع إليه ممالك الرض، ودعاه مسيح الرب. هنا يقدم الملك الوثني المستعمر ما يستحيل توقعه منه: 

. آمن بإله السماء )وإن كان قد حسبه أحد اللهة(.1

. حث الوثني الكهنة والشعب للتحرك والعودة.2

 . قدم آنية بيت الرب التي استولى عليها نبوخذنصر، ولم يقم ملوك بابل طوال عشرات السنين بصبها تماثيل للهتهم. يا للعجب روح ا يحرك3
 الملك الوثني ويقيم قادة قديسين ويحرك قلوب الكهنة والشعب، بل ويحرك الشعب الوثني لتقديم هبات لقامة هيكل إله السماء في أورشليم! هذا

عمل ا ضابط التاريخ في حياة الكنيسة، كما في حياة كل مؤمن يتكئ على صدره! إنه يقدم لنا ما يبدو لنا مستحيل]!

 يسجل لنا الصحاح الول منشور الرجوع من السبي في السنة التي فيها غلب كورش بابل. نلحظ أمانة ا الذي سمح بالتأديب إلى حين لجل
الصلح.

 تظهر بعض النقوش المعاصرة لهذا الحدث أن كورش سمح لمم� أخرى أن ترجع إلى وطنها ومعها أصنامها. وإذ لم يكن لليهود أصنام يتعبدون لها
(.2: 5؛ دا 7: 1لكي يأخذوها معهم عند عودتهم، أhعطيت لهم الواني المقدسة التي للهيكل )

 كان يمكن لي إنسان أن يعود، لكن لم يفعل الكل هكذا. فقد استقر البعض في بابل وازدهرت حياتهم، بينما كانت الحياة في اليهودية قاسية. ففضلوا
أن يدفعوا الخرين للرجوع بتقديم تبرعات لبناء بين الرب، دون أن يرجعوا. 

.4-1. تحقيق الوعد اللهي              1



.6-5. الرب ينبه روح الشعب            2

.11-7.عودة آنية بيت الرب               3

. تحقيق الوعد اللهي1
 (. إذ لم يرد كاتب سفر أخبار اليام الثاني أن يختم السفر بأحداث23-22: 36 أي 2جاءت فاتحة هذا السفر تطابق خاتمة سـفر أخبار اليام الثاني )

 70مؤلمة ومرة، وإنما أراد تأكيد أن ا ل ينسى شعبه حتى وإن طالت مدة التأديب. لقد سبق فوعد ا بأرميا النبي أن السبي لن يدوم أكثر من 
ا )إر  (. وجاء سفرا عزرا ونحميا يسجلن تحقيق هذا الوعد اللهي حرفي]ا وبدقة.11: 29؛ 12: 25عام]

ا، فانسكب في صلة بتذلل يعترف بخطاياه وخطايا شعبه التي سببت هذا السبي: ا للحداث وتعfرف مدة السبعين عام]  سبق أن وهب ا دانيال فهم]
 "أنا دانيال فهمت من الكتب عدد السنين التي كانت عنها كلمة الرب إلى إرميا النبي لكمالة سبعين سنة على خراب أورشليم. فوجهت وجهي إلى ا

(.4-2: 9السيد طالب]ا بالصلة والتضرعات بالصوم والمhسح والرماد، وصليت إلى الرب إلهي واعترفت وقلت..." )دا 

، gسtارgف tكtل gم gش gورhكtى لgولhال tةgن fي السtف gو

يgا،  tم iرtإ tمgفtب� ب fالر tمgلgك tام gمgت gدiن tع

 ، gسtارgف tكtل gم gش gورhك gوح hب ر fالر gهfبgن

ا قgائtل]: ] بtالiكtتgابgةt أgيiض] gو tهtت gكgل iم gل� مhي كtاء] ف gدtن gقgل iطgأg1ف]

  ق.م. لنه لم يكن له سلطان على بابل538ل تعني السنة الولى من ملكه في فارس )إيران(، بل السنة الولى من ملكه على بابل؛ أي سنة 
يلة صغيرة. gو hالعراق( المدينة العظيمة، ولم يتخيل أحد إن فارس تحتل بابل، لن نبوخذنصر اعتبر نفسه ملك الرض كلها، وفارس كانت د(

 على خلف ملوك بابل الذين كانوا يجدون مسرتهم في إذلل الشعوب المسبية، فكانوا يحملون آلهتها إلى بابل ويقيموها كأنصبة تذكارية، كنوع� من
 العلن عن عجزها وهزيمتها، وكافتخار لبابل غالبة الشعوب كان ملوك مادي وفارس، خاصة كورش، يحترمون اللهة، كما يحترمون الشعوب

ما دامت تدفع الجزية وتخضع لهم سياسي]ا.

 إذ قدم دانيال النبي النبوات لكورش، معلن]ا له أن نصرته من قبل الرب، وأن ما تم سبق فتنبأ عنه النبياء، إل أن عزرا يرى اليد الخفية العاملة في
 قلب كورش، فيقول: "نبه الرب روح كورش ملك فارس"، وكما يقول سليمان الحكيم: "قلب الملك في يد الرب، كجداول مياه حيثما شاء يميله" )أم

 (. ا الذي سمح لنبوخذنصر بالستيلء على أورشليم وهدم الهيكل وسبي الشعب لتأديب إسرائيل، هو الذي تكلم في قلب كورش ليصدر1: 21
ا  أمره بالعودة لمن يشاء، وبناء المدينة والهيكل. يقول دانيال النبي: "الذي له الحكمة والجبروت، وهو يغير الوقات والزمنة، ويعزل ملوك]

ا" )دا   (، فقد سبق فكان وقت للهدم، والن جاء الوقت المناسب3: 3(. كما يقول الحكيم: "للهدم وقت، وللبناء وقت" )جا 21-20: 2وينصب ملوك]
للبناء.

 بعث الملك نداء] في كل مملكة، يعلن عن رغبته في بناء بيت الرب في أورشليم، شفاه]ا وكتابة. كما احتفظ بنسخة من هذا المنشور في سجلت
(.1: 6الدولة الرسمية، هذه التي ظهرت قيمتها بعد في أيام داريوس الملك )عز 

لد في عيلم سنة  h538، وبابل سنة 540، ولود سنة 548، وفارس سنة 549، وفتح مادي سنة 558 ق.م، وملك في عيلم سنة 590كورش: و، 
 ولن فارس كانت أهم أجزاء مملكته لhقب "ملك فارس"، وكان من أفضل الملوك القدماء في أخلقه، كما في اقتداره في الحروب، وعhرف بسماحنه

الدينية.

هل آمن كورش بإله إسرائيل؟
 ل نعجب من أن كورش ينسب نفسه للرب إله السماء، فإن كان قد عرف أنه توجد نبوة منذ حوالي قرنين بأن يبني ل إله السماء بيت]ا في أورشليم

 (، فل يعني هذا أنه قبل اليمان بال الواحد، إنما كان يحترم جميع الديانات واللهة. لذلك أصدر مراسيم مكتوبة لشعوب1: 45 ، 28: 44)إش 
 1882- 1879 لبابل سنة Hormuzd Rassamكثيرة خاضعة له كي يردوا اللهة إلى بلدها في كرامة. وقد وجد بين حفريات هورمزد راسام 

[.1قطعة من الطين على شكل برميل، منقوش عليها مرسوم مشابه لما ورد هنا]

ا مكتوب]ا كوثيقة قانونية تhحفظ في سجلت الحكومة. ا": أصدر منشور] بtالiكtتgابgةt أgيiض] gو"

 ، فتكون538 ق.م، وجاء النداء بالعودة إلى أورشليم عام 605 سنة السبي: يرى البعض بدأ السبي في السنة الرابعة ليهواقيم ملك يهوذا أي سنة 70
ا. ويرى البعض أن سبي يهوذا تحقق بالكامل سنة 70مدة السبي حوالي    ق.م، فتكون مدة516 ق.م حيث تهدم لهيكل وأعيد بناؤه سنة 568 عام]

ا. 70السبي  ا تمام]  عام]

 : gسtارgف hكtل gم hش gورhك gالgا ق gذ gكgه



، tاء gم fالس hهgلtب إ fي الرtا لgه gعgف gد tض iرgال tكtال gم gم hيع tم gج

ا ] gوذhهgي يtي فtتfال gيمtل gش hورhي أtت]ا فiيgب hهgل gيtنiبgأ iنgي أtان gص iوgأ gوhه g2و.]

 يرى يوسيفوس المؤرخ اليهودي أن دانيال أطلع كورش على ما ورد في سفر إشعياء عن مجيء كورش ليبني بيت الرب ويطلق المسبيين )إش
(. شعر كورش أن ما بلغه من نجاح هو من قبل ا، وليس بقدرته الشخصية، وشعر باللتزام والمسئولية في تحقيق رسالته.13: 45

ا ثانيا]، إذ قيل: "اخرجوا من بابل، اهربوا من أرض الكلدانيين، بصوت الترنم أخبروا نادوا  يرى إشعياء النبي في عودة الشعب من بابل خروج]
ا للسيد المسيح الذي أرسله الب ليبني كنيسة20: 48بهذا، شيعوه إلى أقصى الرض، قولوا قد فدى الرب عبده يعقوب" )إش   (. كان كورش رمز]

ا، بيته.

 امتدت مملكة فارس في أيام كورش، فكانت تضم إثيوبيا جنوب]ا، وقبرص ومصر غرب]ا، وتسيطر على الماديين والفارسيين والرمن والسريان
[.2والشوريين والعرب والكبادوك وسكان فيرجينا وليديا وفينيقية والهند وكيلكيا وشعوب أخرى كثيرة]

[.3ما يجب ملحظته أن السفار التي وردت بعد السبي غالب]ا ما تلقب ا "إله السماء" بينما التي سبقت السبي غالب]ا ما تدعوه: "رب الجنود"]

ثه عنه دانيال من نبوات إنما هو من ا إله السماء. fيرى البعض أن ا تدخل عن طريق رؤيا أو حلم لتأكيد أن ما حد

ا صاحب سلطان، ليس لعدو الخير أن يقتحم أعماقه. وأمام هذه العطية اللهية يلتزم أن يبني ل بيت]ا في قلبه،  يشعر المؤمن أنه بالحق قد صار ملك]
 1أورشليم الداخلية، بعمل روح ا القدوس. يقول الرسول: "أما تعلمون أنكم هيكل ا، وروح ا يسكن فيكم، لن هيكل ا مقدس الذي أنتم هو" )

(.19: 6 كو 1(. "أم لستم تعلمون أن جسدكم هو هيكل للروح القدس الذي فيكم... الذي لكم من ا، وأنكم لستم لنفسكم" )17-16: 3كو 

v[4   هيكل ا مقدس، لكن من يرتكب الزنا فهو يدنس المقدسات.]

القديس يوحنا الذهبي الفم
v[5   في النظرة الفلطونية الجسد سجن، أما نظرة بولس له أنه هيكل ا، لنه في المسيح.]

العلمة ترتليان
vا وثيق]ا وساكن³ فيهم. هو في العل، ولكنه ا على الرض متحد³ بجميع القديسين اتحاد]     إنه ساكن³ في السماء جالس³ عن يمين العظمة، ولكنه أيض]

ا مع السفليين] [.6أيض]

vوالن، إذن، يا أبنائي الحباء، اقتنوا هذه الحرارة الثانية )الروحية( لكي يصير كل شيء� خفيف]ا عليكم. ففي الحقيقة إن� هذه الحرارة التي بحسب    
:  ا تطرح إلى خارج كل هوى، وتطرد من النسان كل ثقل� )أي ه́م أو ضجر(، وتجعل اللهوتية تhسكنه بحيث يصير هيكل] ل، كما هو مكتوب³

[.7(]16: 6 كو 2"سأسكن فيهم وأسير بينهم" )

القديس مقاريوس الكبير

vا. لن رجل الصلة هو الذي يقف مصل�ي]ا أمام ا، فهو يناجيه ويسب�حه، إذ إنه ا، ول تلhوم أحد] ينi أحد] tدgاحترس من داخل ومن خارج لكي ل ت    
د³ بقوته، فهو قوي بال. يحارب مقابل الشياطين ويحمل ده كل حين. مشدود الحقوين، يحمل مصباحه، وله في أوعيته زيت]ا. إنه متشد� غ ل ويمج� fيتفر 

. وهو هيكل³ ل ومسكن للروح القدس. وهو بيت مبني على الصخر. إنه طويل الناة، وديع³ يقظ³] ا ل. قلبه نقي· [.8ثمر]

القديس إسطفانوس الطيبي

v.ا ثابت]ا ه أفكارك واقتنt لك فكر]    ل تجعل جسدك في القلية بينما قلبك في مصر! لكن اجعل جسدك هيكل] ل، ووج�

رسالة أنبا بول

vبغضها ا، لنناhإن قال أحد³ إن� له محبة فل يكن له شيء مكروه عند المسيح إطلق]ا. دعنا نهتم بتنقية قلوبنا من أوجاع النسان العتيق التي ي    
ل. ولنصل16: 6 كو 2نحن "هيكل ا" ) tم hم هدوءنا القليل، لنه يكفي ما ع  (، واللهوت ل يسكن في هيكل ملوث بالوجاع. فلندخل، إذن، ونتم�

دين ثالوثه القدوس الذي بل عيب. طالبين أن تكون حياتنا الهادئة حسب مشيئته، ممج�

القديس برصنوفيوس

،hه gع gم hهhهgلtإ iنhكgيtل tهtب iع gل� شhك iن tم iم hكiن tم iن gم



ا، gوذhهgي يtي فtتfال gيمtل gش hورhى أgلtإ iد gع iصgي gو

 . gيلtائ gر iسtإ tهgلtب� إ fالر gتiيgب gيtنiبgيgف

[ . gيمtل gش hورhي أtي فtذfال hهgل tال gوh3ه]

جاء أمر كورش يحترم إرادة النسان وحريته، فترك للمسبيين كامل الحرية للبقاء في أماكنهم أو العودة إلى وطنهم. 

ا". وكما يقول المرتل: "أنت gوذhهgي يtي فtتfال gيمtل gش hورhى أgلtإ iد gع iصgيg" ،نحن نعلم أن أورشليم قائمة على جبال مرتفعة، فمن يرغب في الذهاب إليها يصعد 
(.20: 71الذي أريتنا ضيقات كثيرة وردية، تعود فتحيينا، ومن أعماق الرض تعود فتصعدنا" )مز 

ا يhدعى "مزامير المصاعد"، يضم المزامير    إلى120إن كان كورش يدعو المؤمنين أن يصعدوا إلى أورشليم، فقد جاء سفر المزامير يحمل قسم]
 . وكان هذا التجميع يستخدمه الزائرون القادمون إلى أورشليم في العياد العظمى، حيث كان الصاعدون إلى أورشليم يعطون ظهورهم للعالم134

ويتمتعون بجبال أورشليم المقدسة وهيكل الرب المقدس، فتتهلل نفوسهم. إنه صعود إلى عربون السماء.

 (، واجتماع الكهنة132(. يشعر أن سر� راحته هو سكنى ا وسط شعبه )مز 2: 131في هذا الصعود يشعر المؤمن أنه كفطيم على صدر أمه )مز 
(.134مع الشعب في شركة صادقة. يتغنى القادمون للرب، ويسبحونه حتى بالليالي )مز 

  درجات في الداخل(. وكأنه يليق بمن يود الدخول إلى8 درجات في الخارج و7كانت هذه المزامير الخمسة عشر يطابقها درجات السلم للهيكل )
هيكل الرب أن يصعد على هذه الدرجات.

vمن كان ل يزال في أدنى الدرجات فليثبت عينيه نحو أعلى الدرجات، أي الدرجة الخامسة عشرة. من بلغ الدرجة الخامسة عشرة، فقد بلغ ردهة    
 الهيكل. هذا هو الهيكل الذي نراه الن في خراب�، لنه أخطأ ضد الرب. ماذا يقول الرب؟ "قم، لنصعد من هنا... تأملوا إلى لحظة كيف أن الهيكل

[.9الرضي هو رمز للهيكل السماوي]

القديس جيروم

 هذا الصعود يصاحبه صعود روحي ل يمكن تحقيقه ما لم يرافقه صاحب المدينة والبيت: "ليكن إلهه معه"، فقد نزل إلينا إلهنا لكي بصعوده يحملنا
معه إلى أورشليم العليا، ونستقر في الهيكل السماوي.

v.سبنا غير أهل� للبقاء على الرض رفعنا إلى السماوات hالن )في عيد الصعود( نحن الذين قبل] ح   

نحن الذين كنا قبل] غير مستحقين للمجد الرضي، نصعد الن إلى ملكوت السماوات، وندخل السماوات، ونأخذ مكاننا أمام العرش اللهي.

هذه الطبيعة التي لنا، التي كان الشاروبيم يحرس أبواب الفردوس منها، هوذا اليوم ترتفع فوق الشاروبيم!

ا؟! ا سريع] كيف يمكننا أن نعبر على حادث عظيم هكذا عبور]

 لننا نحن الذين أسأنا إلى مثل هذه المراحم العظيمة، حتى صرنا غير مستحقين للرض ذاتها، وسقطنا من كل سلطان وكرامة، بأي استحقاق نرتفع
إلى كرامة علوية كهذه؟!

كيف انتهى الصراع؟!

لماذا زال غضب ا؟ 

، ل بعمل قام به الذين أثاروا غضب ا، بل الذي غضب علينا بحق هو نفسه يدعونا إلى السلم. إذ يقول  فإن هذا هو بحق عجيب: إن السلم قد حل�
ا نسعى كسفراء عن المسيح كأن ا يعظ بنا" )  (. وماذا يعني هذا؟ أنه بالرغم من أننا أسأنا إليه، فإنه هو الذي يسعى إلينا20: 5 كو 2الرسول: "إذ]

ويدعونا إلى السلم. إنه حق]ا هكذا، فإذ هو ا، وهو الله المحب يدعونا إليه...

 انظروا إلى طبيعتنا كيف انحطت ثم ارتفعت. فإنه ما كان يمكن النزول أكثر مما نزل إليه النسان، ول يمكن الصعود إلى أكثر مما ارتفع إليه
ا". وأين نزل؟! "إلى أقسام الرض السفلى"، وصعد إلى "فوق جميع  المسيح. ويوضح بولس ذلك إذ يقول: "الذي نزل هو الذي صعد أيض]

(.10-9: 4السماوات" )أف 

افهموا من هذا الذي صعد؟! 



ا... لكن اليوم ا. فإننا لم نكن سوى تراب]ا ورماد]  إنني أتأمل في عدم استحقاق جنسنا حتى أدرك الكرامة التي نلناها خلل مراحم الرب المملوءة حنو]
ارتفعت طبيعتنا فوق كل الخليقة!

يس يوحنا الذهبي الفم القد�
ا، أو عادت الوحدة إلى ا إلى مملكتين أو شعبين: إسرائيل ويهوذا، إنما انضم الشعبان مع]  "يبني بيت الرب إله إسرائيل"، إذ لم يعد الشعب منقسم]

الشعب وهم تحت التأديب.

ب،³  ر� gغgت hم gوhه hثiي gح tنtاك gمgال tد gحgي أtف gيtقgب iن gل مhك gو

 ، gمtائgهgبtب gة� و gعtت iمgأtب gب� وgه gذtب gة� و fضtفtب tهtان gك gم hلiهgأ hه iد tجiنhيiلgف

[ . gيمtل gش hورhي أtي فtذfب� ال fالر tتiيgبtل tع عg التfبgر g4م]

 (، أخذها العبرانيون معهم عند تركهم مصر. أما هنا فقد3: 12في الخروج الول طلب اليهود من المصريين أمتعة فضة وأمتعة ذهب وثياب]ا )خر 
ا أو من المم أن يساهموا في تحقيق رغبته: بناء بيت الرب. بقوله: "فلينجده" يبرز ا، طالب]ا من شعبه، سواء كانوا يهود]  أصدر ملك فارس نفسه أمر]

أن هذا العطاء عمل إنساني كريم فيه نجدة للعائدين لبناء هيكل الرب. 

 إذ كان بعض اليهود محبوبين من أهل الماكن الوثنية، حث كورش هؤلء الوثنيين على مساندة اليهود بالفضة والذهب والمتعة والبهائم مع التبرع
 أن الرض أعانت المرأة )الكنيسة(.16: 12لبيت الرب في أورشليم، وكما جاء في رؤ 

 كل خليقة ا صالحة، الفضة والذهب والمتعة والحيوانات، يhمكن استخدامها فيما هو للخير، أن أحسنا استخدامها. أما إن تعلقت قلوبنا بها ل
بالخالق فنسيء استخدامها وتصير عثرة لنا في طريق خلصنا. 

vلما بسبب الجشعين، ول الطعام والخمر بسبب النهمين والسكارى، ول الجمال النسائي بسبب الزناةhل تظن أن الفضة أو الذهب يجب أن ي      
ا به سم لتنفيذ جريمته] ا بطريقة صالحة بينما قاتل يستخدم خبز] [.10والفاسقين. وهكذا في كل المور الخرى، خاصة حينما ترى طبيب]ا يستخدم نار]

vا على ا ليظهر أن المور الرضية ليست بذات قيمة في       إذ فقد أيوب كل غناه وبلغ إلى أقصى الفقر، احتفظ بنفسه غير مضطربة، مركز]
نعنا بإصرار� في العهد الجديد من امتلك هذه hعينيه، بل كان هو أعظم منها، وا أعظم منه. فلو أن رجال أيامنا هذه لهم ذات الفكر، لما كنا م 

[.11الشياء لكي ما نبلغ الكمال. لن امتلكنا مثل هذه الشياء دون التعلق بها لشيء جدير بالثناء أكثر من عدم امتلكها نهائي]ا]

vإن أردنا أن نرجع إلى بلدنا الصلي حيث توجد سعادتنا، يلزمنا أن نستخدم هذا العالم، ل أن نتمتع به، لكي ما نرى "أمور ا غير المنظورة      
[12(. بمعنى أننا ندرك البدي الروحي من خلل ما هو جسدي وقتي.]20: 1مhدركة بالمصنوعات" )رو 

القديس أغسطينوس

. الرب ينبه روح الشعب2
 ، gيونtوfالل gو hةgنgه gكiال gو gين tامgيiنtب gا و gوذhهgي tاءgآب hوس hؤ hر gامgقgف

،hه gوح hر hا gهfبgن iن gل� مhك gع gم

[ . gيمtل gش hورhي أtي فtذfب� ال fالر gتiيgوا بhنiبgيtوا لhد gع iصgيt5ل ]

 روح ا الذي أشرق بنور المعرفة على النبياء،: إشعياء وإرميا ودانيال ليروا العودة بروح النبوة هو نفسه الذي حرك روح كورش لصدار المر
 بالعودة، وهو بنفسه حرك روح رؤساء آباء يهوذا وبنيامين والكهنة واللويين وغيرهم ليصعدوا لبناء بيت الرب دون اعتبار لمقاومة العداء أو

 للمخاطر التي تقابلهم سواء في الطريق أو في أورشليم نفسها. وإن كان البعض صمم على البقاء في أماكنهم من أجل مكاسبهم المادية. لم يكن قرار
 العودة إلى أورشليم سهل]، فالمدينة محروقة بالنار، وبل أسوار، والعداء محيطون بها، والطريق شاق، مملوء بالمخاطر وغير معروف لديهم.
ِ� وأموال  أكثرهم لم يروا أورشليم من قبل، والبعض رأوها وهم أطفال صغار. هذا ومن الصعب عليهم أن يتركوا مصالحهم في بابل من أراض�

(. هؤلء كانوا في حاجة أن ينبه ا أرواحهم لينطلقوا إلى أورشليم.65: 2وعبيد� ومغنين ومغنيات )عز 

 الذين تجاوبوا مع روح ا ترنموا قائلين: "إن نسيتك يا أورشليم تhنسى يميني، ليلتصق لساني بحنكي إن لم أذكرك. إن لم أفضل أورشليم على أعظم
 (. هذه هي أغنية كل مؤمن� حقيقي يشتهي النطلق إلى أورشليم العليا لينعم بالوجود في الحضان اللهية، ويتمتع6-5: 137فرحي!" )مز 

بالمجاد السماوية.

 يرى القديس جيروم في هؤلء الصاعدين من بابل لبناء بيت الرب، الخطاة الذين يذكرون حياتهم الماضية المقدسة، ول ينسونها، بل يطلبون أن
[.13يعملوا العمل الروحي كما بأياديهم اليمنى، ويردد لسانهم عمل ا معهم، لكي يرجعوا إلى حياتهم الولى المقدسة]



، iمhوهhان gعgأ iمhهgل iو gح gين tذfل الhك gو

 ، ف� gحhتtب gو gمtائgهgبtب gة� و gعtت iمgأtب gب� وgه gذtب gة� و fضtف tةgيtآنtب

[ .tهtب gع ا تhبhر� gل� مhك iن gل] ع iضg6ف]

 حين يركز النسان على أورشليم العليا، يستخف بكل الزمنيات، فإذا بها تجرى وراءه وتلتصق بقدميه. وكما قيل عن الرسل أن أصحاب الحقول أو
(.35-24: 4البيوت كانوا يبيعونها ويأتون بأثمان المبيعات ويضعونها عند أرجل الرسل )أع 

.عودة آنية بيت الرب3
، ب� fالر tتiيgب gةgيtآن gج gر iخgأ hش gورhك hكtل gمiال gو

، gيمtل gش hورhأ iن tم hر fصgن iذ gوخhبgا نgه gج gر iخgي أtتfال

[ tهtتgهtآل tتiيgي بtا فgهgل gع gج g7و]

 (.15-13: 25 مل 2يمثل كورش النسان الجاد، يقرن كلماته بالعمل. فقرن كورش أمره بإخراج آنية بيت الرب التي سبق نبوخذنصر فسلبها )
ا ولم يفكر أحد من الملوك بابل في صهرها واستخدامها كحلي أو صنع تماثيل لهم أو للهتهم.70والعجيب أن تبقى هذه النية نحو   عام]

 ، tنtاز gخiال gاث gد gرiث tم tدgي iن gع gسtارgف hكtل gم hش gورhا كgه gج gر iخgأ

ا. ] gوذhهgي tيسtئ gر gر fصgب iيش tشtا لgهfد gع g8و ]

 أي إله النور أو إله الشمس". كان خازن كورش، وكان مhستأمن]ا على آنية الهيكل.Mithraمثرداث: اسم فارسي معناه "معطى من مثرا 

 شيشبصر: يرى البعض أنه شخصية أخرى غير زربابل، لكن الرأي السائد أنه هو زربابل نفسه، اسمه البابلي شيشبصر، ومعناه "الفرح وسط
 [". ويرى آخرون أنه اسم أكادي معناه "ليت سن )إله القمر( يحمي الب".15[" أو "إله الشمس" ويرى البعض أنه يعني "عابد النار]14المتاعب]

 [ في بابل". وذلك مثل دانيال والثلثة فتية، كانت لهم أسماؤهم العبرية،16أما اسمه العبراني "زربابل" ومعناه "المولود أو المزروع أو الغريب]
 وأعطاهم البابليون أسماء كلدانية. زربابل هو ابن شالتيئل البن الكبر للملك يهوياكين الذي مات بدون ذرية، فتزوج أخوه الصغر من امرأته،

(.9: 3(، ويحسب الطبيعة هو ابن فدايا )أي 2: 3(. فيحسب الشريعة زربابل هو ابن شالتيئيل )عز 6-5: 25وأنجب له نسل] حسب الشريعة )تث 

هgب�،  gذ iن tت]ا م iسgط gونhثgلgا: ثgهhد gد gا ع gذgه gو

ة،�  fضtف iن tت� م iسgط hفiلgأ gو

ين]ا ] ك� tس gون hر iش tع gة³ و gع iسtت g9و]

 حفظت آنية بيت الرب في هيكل للوثان، وربما استخدمت هناك، لكنها كأوان� للكرامة تبقى عين الرب ساهرة لردها إلى بيته، فإن الرب يعلم الذين
(.19: 2 تي 2هم له )

نi ذgهgب،�  tا م ح] gدgق gونhثgلgث gو

 t،ةgيtانfالث tةgبiت نg الر tة� م fضtف hاح gدiقgأ gو

ى. ] gر iخhة� أgيtآن iن tف³ مiلgأ gة³ و gر gش gع gة� وgئ tم hعgب iرg10أ]

 رد� النية الذهبية والفضية أعطى الراجعين دفعة قوية لبناء بيت الرب، فقد حملوا مقدسات ثمينة، ليس فقط من جهة قيمتها المادية، وإنما كمقدسات
ثمينة خاصة ببيت الرب.

ئgة�. tم hعgب iرgأ gف� وgآل hة gس iم gخ tة fضtفiال gو tبgهfالذ gن tم tةgيtالن hيع tم gج

ر،  fصgب iيش tش hه gد gع iصgل أhكiال

[ gيمtل gش hورhى أgلtإ gلtابgب iن tم tيiب fالس tاد gع iصtإ gدiن t11ع]



  النية الكبيرة، وهنا يذكر المجموع10 و9 آنية. غالب]ا ما سجل في العددين 5400 ل تبلغ 10 و9واضح أننا إذا جمعنا النية الواردة في العددين 
كله من آنية كبيرة وصغيرة.

1من وحي عزرا 

لتhقم مسكنك في داخلي!
v.نفسي تئن مع المسبيين في بابل   

علقت قيثارتي على شجرة الصفصاف.

كيف أسبح لك، وأنا في أرض الخطية؟

كيف أتهلل ونفسي مhستعبدة للعدو؟

أنت تعلم الذين هم لك، 

ها أنا لك، ل تتركني في بابل العنيفة!

v.قلبي يصرخ: ردني إلى أورشليمك   

ارفعني من المزبلة، وضمني إلى حضن أبيك!

قhدني في مواكب اليمان المتهللة!

أصعدني إلى مقدساتك السماوية.

v!تسبحك نفسي من أجل كل عطاياك   

لكن تبقى في عطش إليك وحدك!

عطاياك تشهد لحبك لي، 

فلست أود أن يمتلكني العالم الذي خلقته لجلي.

بل أنت وحدك تمتلكني يا ملك الملوك.

حررني من كل شهوة زمنية،

ولتصب كل شهواتي فيك.

أنت هو حياتي وإكليلي!

الصحاح الثاني

موكب العائدين المتهللين
 

 في الصحاح الول رد� كورش ملك فارس آنية بيت الرب الثمينة إلى أورشليم حيث يhبنى هيكل ا. في هذا الصحاح نرى النية البشرية الكثيرة
الثمن، التي هي شعب ا الذي يسكن ا في وسطه. هذا هو البيت اللهي الذي يhسر ا أن يبنيه بنفسه.

 إذ صدر المر الملكي بإمكانية العودة، وأوصى الملك الشعب بتقديم تبرعات لبناء بيت الرب، كما أخرج النية التي كانت مودعة في بيت آلهة
ا بالنسبة للمسبيين. لكن ما يشغل ا ل العدد بل نقاوة القلوب. إنهم يمثلون50نبوخذنصر. استجاب للدعوة حوالي    الف]ا، وهو عدد يhعتبر قليل] جد]

القلة القليلة المينة التي لم تستطع أرض السبي ول عشرات السنوات أن تحول أبصارهم عن مدينة ا المحروقة بالنار وهيكله المهدم.

(. 73-6: 7القائمة الخاصة بالراجعين من السبي في الصحاح الثاني تكررت في نحميا )

بت القوائم هكذا: إنها قائمة موكب عجيب، موكب أصحاب القلوب النقية المتهللة بعمل الرب. أما فئاته فكثيرة: وقد بو�



ا ذكر عزرا أحد عشر منهم، وذكر نحميا نفس السماء بالضافة إلى نحماني )نح 2-1أ. القادة ]  (. وإن كان جميعهم7: 7[: تشمل إثني عشر شخص]
ا، محرقة عن كل السباط )عز  (.35: 8من سبطي يهوذا وبنيامين، لكنهم كانوا يحسبون أنفسهم ممثلي الثني عشر سبط]ا. قدموا اثني عشر ثور]

بابل حفيد الملك يهوياكين، وهو يمثل السلطة المدنية، ويشوع الكاهن يمثل السلطة الدينية. إنه موكب التحرر من hكان موكب العودة تحت قيادة زر 
 إبليس والصعود إلى أورشليم العليا تحت قيادة رب المجد يسوع بكونه ملك الملوك ورئيس الكهنة السماوي في نفس الوقت، يحمل الملوكية

والكهنوت في نفس الوقت.

في كل جيل يرسل ا قديسين عظماء متنوعي المواهب.

 [. إنه أشبه بسفر35-20[. وتصنيف الخرين حسب أماكن الستقرار ]19-3[: تم تصنيف بعضهم حسب عشائرهم وقبائلهم ]35-3ب. الشعب ]
 الحياة التي يhسجل فيه أسماء المجاهدين في الرب، الذين أحبوا الهيكل السماوي أفضل من كل غنى الرض ومراكزها. ا ينقش اسمك على كفه

(.16: 49)إش 

 كاهن]ا من أربع فرق: بنو يدعيا، وبنو أمير، وبنو فشحور، وبنو حاريم.4289[: عاد منهم 39-36ج. الكهنة ]

ا، فقد أحب بقيتهم خدمة العالم عن خدمة الهيكل. ومن البوابين 74[: عاد من اللويين 43-40د. اللويون ] ا، الذين يقومون139 شخص]   شخص]
[ gون hر iش tع gة³ وgيtان gمgث gة³ وgئ tم gاف gو آسhنgب gنين gغ hمi41بحراسة الهيكل. ومن ال.]

 (. لقد4: 137لم يكن ممكن]ا للكهنة أو اللويين أو المغنين أو الشعب أن يسب�حوا في أرض السبي: "كيف نسبح تسبحة الرب في أرض� غربية" )مز 
 أضفى المغنون على موكب العودة روح التسبيح والفرح والتهليل، مما جعل الرحلة ممتعة، ونسي الكل - الكبار والصغار، الرجال والنساء - مشاق

الرحلة. لهم دور أساسي في الموكب، فهو موكب النطلق إلى أورشليم العليا، موكب متهلل. بالفرح والتهليل ننسى مشقة رحلة جهادنا وغربتنا!

 [: اسم عبري معناه "مكرسون" هم غالب]ا أحفاد الجبعونيين والمديانيين الذين قاموا بالعمل في بيت الرب أمام موسى ويشوع.54-43هـ. النثينيم ]
كfرسهم داود الملك لخدمة الهيكل. مع أنهم ليسوا من شعب ا، لكنهم فضلوا الخدمة في خرائب أورشليم والهيكل المتهدم عن أمجاد بابل.

 (، إذ التصقوا25: 9[: من نسل الكنعانيين.جنfدهم في خدمة الهيكل. بهذا انسلخوا من اللعنة التي حلت عليهم )تك 58-55و. بنو عبيد سليمان ]
بالرب وتقدسوا فيه.

 (،11: 8كان النثينيم ومعهم بنو عبيد سليمان أكثر غيرة من اللويين. كثيرون يأتون من المشارق والمغارب، ويتمتعون بالحضان اللهية )مت 
بينما يتراخى أبناء الملكوت في التمتع به. هوذا الموكب يسع العالم كله، أبواب ا المفتوحة للجميع!

ا )مراثي 70-64كان من الضروري أول] أن يستقر هذا العدد الضخم من الراجعين من السبي ] ا فقير]  (. لذلك18: 5[، لكن أورشليم كانت موضع]
فقد ذهبوا إلى المدن والقرى المحيطة يستقرون فيها.

.58-1. الصاعدون من السبي   1

.67-59. الذين لم تثبت أنسابهم   2

.70-68. عطاء حسب الطاقة      3

. الصاعدون من السبي1
 ، gي�ينtب iس gمiال tيiب gس iن tم gونhد tاع fالص tة gورhكiو الhنgب iمhه tءgل hؤgه gو

، gلtابgى بgلtإ gلtابgب hكtل gم hر fصgن iذ gوخhبgن iمhاهgب gس gين tذfال

ا،  gوذhهgي gو gيمtل gش hورhى أgلtوا إ hع gج gر gو

[ tهtتgين tد gى مgلtد� إ tاح gل وh1ك.]

 يقصد بالكورة هنا يهوذا الني كانت قبل] مملكة عظيمة لها توابع، فقد صارت مجرد كورة، أي مقاطعة تابعة لملك فارس. هذا هو عمل الخطية التي
 تذل النسان كما المم والممالك. لقد ارتبط الشر بالعار والخزي وفقدان السلم مع الفشل والهزيمة الداخلية، والبر] بالكرامة الحقيقية. فالشرير ل

 يحتاج إلى من يردعه ويعاقبه، إنما ما يفعله يقدم له المرارة والموت! يشرب من ذات الكأس التي ملها لنفسه، اللهم إل إذا ألقى بالكأس خلل تمتعه
بالشركة مع مخلصه، وجهاده الجاد خلل الرادة المقدسة في الرب.

(.34: 14"البر� يرفع شان المة، وعار الشعوب الخطية" )أم 



ا، ومع الهوان عار" )أم  (.3: 18"إذا جاء الشرير جاء الحتقار أيض]

(.18: 5"فكانوا كلما عبدوا غير إلههم أhسلموا للغنيمة والسيف والعار" )يهوديت 

ا" )مز  (.13: 71"ليخز ويفن مخاصمو نفسي، ليلبس العار والخجل الملتمسون لي شر]

(.22: 48"ل سلم قال الرب للشرار" )إش 

ا بعد أن كنت صديق]ا، فإن القبيح السمعة يرث الخزي والعار، وكذلك الخاطئ ذو اللسانين" )سي  h1: 6"ول تصر عدو .)

(.26: 20"الكذب عار قبيح في النسان، وهو ل يزال في أفواه فاقدي الدب )سي 

v[[.1   إن بقيت فيما يخص التراب، فستتحول إليه في النهاية. يليق بك أن تتغير، يجب أن تتحول، يجب أن تصير سماوي]ا

 العلمة أوريجينوس

vفي رعب�، لكنني إذ أنظر ا يحل القيود، ويسند النفس المتواضعة المرتعبة، يقول لي وأنا fإذ أنا ملوم بكل غضن خطاياي، أقضي أيامي وليالي    
ا"] [.2منبطح في قبر شري: "چيروم هلم خارج]

القديس چيروم

v،هم حتى عندما يعيشون يكونون في عار�، إذ يحسبون بطونهم آلهتهمfجه هؤلء الشرار نحو قتل أنفسهم بكل أنواع الشهوات... نعم، فإنfيت    
[.3وعندما يموتون يتعذبون]

يس أثناسيوس الرسولي القد�

 : gل tِ gابfب hر gز gع gوا م hاء gج gين tذfال

 .gةgن iعgب hوم hح gر hاي gو iغgب hارgف iس tم hان gشiلtب hاي gخ gد iر hا مgيgل iع gا رgاي gر gا سgي iم gحgن hوعhشgي

[ gيلtائ gر iسtإ tب iع gش tال gجtر hد gد g2ع.]

مهم ا بذكر أسمائهم. "فإني fإذ قبل العائدون إلى أورشليم ترك الكثير واحتمال المتاعب والمخاطر من أجل بناء مدينة ا أورشليم وهيكله، كر 
(، ويكرمهم في هذا العالم كما في الدهر التي.7: 10(. يحفظ ا أسماء متقيه، إذ "ذكر الصديق للبركة" )أم 30: 2 صم 1أكرم الذين يكرمونني" )

ا في سفر الحياة البدية )رؤ  (. 5: 3تhسجل أسماء للعاملين لحساب ملكوت ا، حتى تhسجل أيض]

 هذا السجل لم يذكر كل السماء مكتفي]ا أحيان]ا بأسماء رؤساء البيوت والعشائر، وأحيان]ا بالعدد فقط. أما متقو الرب، فأسماؤهم مhسجلة عند الرب في
(.17-16: 3سفر التذكرة )مل 

vمتدح". لم يقل هذا ليعني أن النفوس المنتقلة يسندها مديحنا. إنما قال هذا لن الذين يمدحون الراحلين ينالون النفع العظم منhيق ي       "ذكر الصد�
ا بها] ا من ذكرهم المقدس، ليتنا ل نزدري بكلمات النسان الحكيم، بل بالحرى نعطي اهتمام] ا كثير] [.4ذكراهم، لذلك إذ ننال نفع]

القديس يوحنا الذهبي الفم

 سنة، كذلك مردخاي هنا غير مردخاي الوارد في سفر أستير.80نحميا هنا غير نحميا قائد الفوج الثالث الذي أعاد بناء السور بعد ذلك بحوالي 

[ gونhعiب gس gو tانgنiاث gة³ وgئ tم gو tانgفiلgأ gوشhع iرgو فhنg3ب.]

[ gونhعiب gس gو tانgنiاث gة� وgئ tم hثgلgا ثgي iطgف gو شhنg4ب.]

[ gونhعiب gس gة³ و gس iم gخ gة� وgئ tم hعiب gس gح gو آرhنg5ب.]

 gوعhشgي يtنgب iن tم gوآبhم gث gحgو فhنgب

[ gر gش gا عgنiاث gة� وgئ tم hان gمgث gو tانgفiلgأ gوآبhي g6و.]



ا لموآب حين كانت خاضعة لسرائيل. "فحث موآب"، أي حاكم موآب، ربما كان أبوهم حاكم]

[ gونhس iم gخ gة³ و gعgب iرgأ gو tانgتgئ tم gف³ وiلgأ gمgيل tو عhنg7ب.]

[ gونhعgب iرgأ gة³ و gس iم gخ gة� وgئ tم hع iسtتو ت gو زhنg8ب.]

[ gتون tس gة� وgئ tم hعiب gس gاي fك gو زhنg9ب.]

[ gونhعgب iرgأ gو tانgنiاث gة� وgئ tت م tي سtانgو بhنg10ب.]

[ gون hر iش tع gة³ وgثgلgث gة� وgئ tت م tس gايgابgو بhنg11ب.]

[ gون hر iش tع gو tانgنiاث gو tانgتgئ tم gف³ وiلgأ gد gج iر gو عhنg12ب.]

[ gتون tس gة³ وfت tس gة� وgئ tت م tس gامgيقtونhدgو أhنg13ب.]

 (، أو الشيطان. وكأنه مع كل رجوع إلى ا، نتوقع محاربات من13 هو رقم الوحش )رؤ 666"أدوينقام" تعني "السيد الكبير". ونلحظ أن رقم 
عدو الخير مادمنا لزلنا في الجسد.

[ gونhس iم gخ gة³ وfت tس gو tانgفiلgأ gاي gو iغgو بhنg14ب.]

[ gونhس iم gخ gة³ و gعgب iرgأ gة� وgئ tم hعgب iرgأ gين tاد gو عhنg15ب.]

[ gونhع iسtت gة³ وgيtان gمgا ثfيtق gز gحgي iن tم gير tو آطhنg16ب.]

[ gون hر iش tع gة³ وgثgلgث gة� وgئ tم hثgلgث gاي gيصtو بhنg17ب.]

[ gر gش gا عgنiاث gة³ وgئ tم gة gورhو يhنg18ب.]

[ gون hر iش tع gة³ وgثgلgث gو tانgتgئ tم gومhش gو حhنg19ب.]

[ gونhع iسtت gة³ و gس iم gخ gارfب tو جhنg20ب.]

(.9، يش 25: 7"جبار"، هي جبعون )نح 

[ gون hر iش tع gة³ وgثgلgث gة³ وgئ tم� م iحgل tتiيgو بhنg21ب.]

[ gونhس iم gخ gة³ وfت tس gةgوفhطgن hال gجt22ر.]

[ gون hر iش tع gة³ وgيtان gمgث gة³ وgئ tم gوثhاثgن gع hال gجt23ر.]

 [: وهم أهل قرية إرميا النبي الذين اتهموه بالخيانة، وتخلوا عنه. تنبأ إرميا عن العودة من السبي وهو في السجن، حيث حبسه23رجال عناثوث ]
 صدقيا الملك بتهمة أنه عميل نبوخذنصر. جاءه ابن عمه حنئيل يشتري منه حقله الذي في عناثوث، ومع علمه أن الكلدانيين سيستولون على

 الرض. اشترى الحقل وكتب الصك وأشهد الشهود، وأمر باروخ بأن يضعه في إناء خزفي، شهادة على أنه بعد خراب الرض ستعود إليها الحياة
(. هوذا قد تحقق وعد ا وعاد المسبيون، ورجع رجال عناثوث ليعمروا الرض.43-43: 32)إر 

[ gونhعgب iرgأ gو tانgنiاث gوتhم iز gو عhنg24ب.]

[ gونhعgب iرgأ gة³ وgثgلgث gة� وgئ tم hعiب gس gوت hيرtئgب gو gة gيرtف gك gيم tار gع tةgي iرgو قhنg25ب.]

[ gون hر iش tع gد³ و tاح gو gة� وgئ tت م tس gعgب gج gو tة gام fو الرhنg26ب.]

[ gون hر iش tع gو tانgنiاث gة³ وgئ tم gاس gم iخ tم hال gجt27ر.]

[ gون hر iش tع gة³ وgثgلgث gو tانgتgئ tم gاي gع gو gيلtإ tتiيgب hال gجt28ر.]



[ gونhس iم gخ gو tانgنiو اثhبgو نhنg29ب.]

"نبو": ليس الجبل الذي صعد عليه موسى، بل هي مكان في يهوذا.

[ gونhس iم gخ gة³ وfت tس gة³ وgئ tم gيشtب iغ gو مhنg30ب.]

[ gونhس iم gخ gة³ و gعgب iرgأ gو tانgتgئ tم gف³ وiلgأ tر gالخ gمgيل tو عhنg31ب.]

ا له عن عيلم المذكور في آية  ، الول اسم شخص، أما هنا فاسم مكان.7"عيلم الخر" تميز]

[ gون hر iش tع gة� وgئ tم hثgلgث gيم tار gو حhنg32ب.]

[ gون hر iش tع gة³ و gس iم gخ gة� وgئ tم hعiب gو سhونhأ gو gيد tاد gو حhنgب gودhو لhنg33ب.]

[ gونhعgب iرgأ gة³ و gس iم gخ gة� وgئ tم hثgلgا ث gيحtرgو أhنg34ب.]

[ gونhثgلgث gة� وgئ tت م tس gف� وgآل hةgثgلgث gة gاءgن gو سhنg35ب.]

[ gونhعiب gس gة³ وgثgلgث gة� وgئ tم hع iسtت gوعhشgي tتiيgب iن tا مgي tع iدgو يhنgبgف hةgنgه gكiا ال fمg36أ.]

 كنا نتوقع عودة كل الكهنة، لكن للسف عادت مجموعات من أربع فرق فقط، والبقية فضلت العمل في أرض السبي والمشروعات عن هيكل الرب.

. 2"يشوع" المذكور هنا غير المذكور في آية 

، وهم حوالي عhشر العائدين من أورشليم، وكأن ا أراد أن يحتفظ لنفسه بالعشور.4200يلحظ أن مجموع عدد الكهنة حوالي 

[ gونhس iم gخ gو tانgنiاث gف³ وiلgأ gير [.37بgنhو إtم�

[ gونhعgب iرgأ gة³ و gعiب gس gو tانgتgئ tم gف³ وiلgأ gور hح iشgو فhنg38ب.]

[ gر gش gع gة gعiب gس gف³ وiلgأ gيم tار gو حhنg39ب.]

[ gونhعiب gس gة³ و gعgب iرgا أgويhودhي هtنgب iن tم gيلtيئ tم iدgق gو gوعhشgو يhنgبgف g،يونtوfا الل fمg40أ.]

 يلحظ أن عدد اللويين قليل للغاية، ربما لنهم رفضوا وظيفتهم واستخفوا بها، إذ أرادوا أن تكون لهم أرض� وممتلكات، ونسوا أن الرب هو
نصيبهم، وهم نصيب الرب.

[ gون hر iش tع gة³ وgيtان gمgث gة³ وgئ tم gاف gو آسhنgب gنون gغ hمi41ال.]

 gقوب gو عhنgب gونhمiلgو طhنgب gير tو آطhنgب gلوم gو شhنgب gينtاب fوgبiو الhنgب

[ gونhثgلgث gة³ و gع iسtت gة³ وgئ tم hيع tم gجiال gايgوبhو شhنgا بgيط tط gو حhنg42ب.]

[ gوتhاعgبgو طhنgا بgوفhس gو حhنgا ب gيح tو صhنgب hيمtينtثf43الن.]

ينوا في خدمة اللويين. hالنثنييم: غالب]ا من نسل الجبعونيين، ع

[ gونhادgو فhنgا بgه gيع tو سhنgب gوس hيرtو قhنg44ب.]

[ gقوب gو عhنgب gةgاب gج gو حhنgب gةgانgبgو لhنg45ب.]

[ gانgان gو حhنgب gيgلhم gو شhنgب gاب gاج gو حhنg46ب.]

آيgا ] gو رhنgب gر gج gو حhنgب gيل د� gو جhنg47ب.]



[ gام fز gو جhنgا ب gودhقgو نhنgب gين tص gو رhنg48ب.]

[ gاي gيسtو بhنgب gيح tاسgو فhنgا ب fز hو عhنg49ب.]

[ gيم tوسhفgو نhنgب gيمtون hع gو مhنgب gةgن iسgو أhنg50ب.]

[ gور hح iر gو حhنgا بgوفhق gو حhنgب gوقhبiقgو بhنg51ب.]

ا ] gش iر gو حhنgا ب gيد tح gو مhنgب gوتhل iصgو بhنg52ب.]

ا بgنhو ثgامgح ] gر gيس tو سhنgب gوسhق iرgو بhنg53ب.]

يفgا ] tط gو حhنgب gيح tصgو نhنg54ب.]

ا ] gود hرgو فhنgب gث gرgوف طgايg بgنhو هgس iو gو سhنgب gان gمiيgل hس tيدtب gو عhنg55ب.]

(.21-20: 9 مل 1"بنو عبيد سليمان": من نسل الكنعانيين الذين سخرهم سليمان لبناء الهيكل )

يل ] د� gو جhنgب gونhق iر gو دhنgب gةgل iعgو يhنg56ب.]

ي ] tو آمhنgب tاءgالظ�ب tة gر gوخhو فhنgب gط�يل gو حhنgا بgي iطgف gو شhنg57 ب.]

[ gونhع iسtت gو tانgنiاث gة� وgئ tم hثgلgث gان gمiيgل hس tيدtب gي عtنgب gو tيمtينtثfالن hيع tم g58ج.]

. الذين لم تثبت أنسابهم2
 . hير انh إtم� fدgأ hوب hر gا ك gش iر gل� حgت gح� وiل tل� مgت iن tوا مhد tع gص gين tذfال hمhه tءgل hؤgه gو

 i.مhهgل iسgن gو iمtهtائgآب gوتhيhوا بhي�نgبhي iنgوا أ hيع tطgت iسgي iمgل gو

[ gيلtائ gر iسtإ iن tم iمhه iلg59ه.]

 كان لجداول النساب أهمية كبرى عند العبرانيين، خاصة بالنسبة للكهنة واللويين. فمن ل يستطيع أن يثبت أنه من نسل إبراهيم يhحرم من بعض
المتيازات الخاصة.

[. 59مما يhخجل أن بعض العائدين بسبب محبتهم للمال، فقدوا اهتمامهم بإثبات بيوت آبائهم ]

"لم يستطيعوا أن يبينوا بيوت آبائهم"، هؤلء إسرائيليون، لكنهم فقدوا قوائم انتسابهم. وكان من هؤلء كهنة، ويلزمهم أن يكونوا من نسل هرون.

[ gونhس iم gخ gو tانgنiاث gة� وgئ tت م tا س gودhقgو نhنgا بfيtوبhو طhنgا بgيgل gو دhنg60ب.]

 "دليا" معناه "من حرره يهوه. "طوبيا" معناه "جودة يهوه". و"نقودا" معناه "شهير". فمع ما تحمله هذه السماء من دللت روحية جميلة، إل
سب هؤلء كغرباء مختونين لهم حق العبادة وتقديم hأنهم لم يستطيعوا أن يثبتوا نسبهم إلى شعب ا، ربما لن اباءهم كانوا قد تزوجوا بوثنيات. ح 

( لكن ليس لهم نصيب في الرض.16-14: 15الذبائح )عد 

 g،قوصgو هhنgا بgايgب gو حhنgب tةgنgه gكiي الtنgب iن tم gو

، ي� tاد gعiل tجiال gيfلtز iرgب tاتgنgب iن tة] مgأ gر iام gذ iخgي أ tذfال gيfلtز iرgو بhنgب

[ iمtه tم iاسtى بfم gسgت g61و.]

رموا من أكل قدس القداس، إي من أنصبتهم ككهنة، وأhعطي61غير بعض الكهنة نسبهم إلى برزلي الجلعادي عوض انتسابهم لسبط هرون ] hفح ،] 
 [. كثير من الشعب بل ومن كان أصلهم أممي]ا سبقوا الكهنة ودخلوا الموكب، وصاروا أبطال63-61لهم فقط القدس الذي هو أنصبة عائلت الكهنة ]

 عند الرب. يسبق بعض الشعب الكهنة في المجاد السماوية. "بنو برزلي": هؤلء فقدوا الكهنوت، إذ فقدوا الستحقاق له. لن أباهم كان كاهن]ا،
ل أن يتسمى باسم رجل مشهور هو برزلي الجلعادي، وترك نسبة لهرون. لم يدرك كرامة الكهنوت وخدمة ا، فرذل نسبة الكهنوتي. من ينكر  فض�

ا. ابن النسان ينكره ابن النسان أيض]



 ، iد gوجhت iمgلgف iمtهtاب gسiنgأ tةgابgتtى كgل gوا عhشfتgف tءgل hؤgه

[ tوتhنgه gكiال gن tوا مhل tذ hرg62ف.]

،tاس gدiقgال tس iدhق iن tوا مhل hكiأgي gل iنgا أgاث gش iالت�ر hمhهgل gالgق gو

[ tيم التم� gو tيمtورhلtن³ لtاه gك gومhقgى يfت g63ح.]

 هؤلء المرفوضون من الكهنوت حرموا أنفسهم من خبز الوجوه والشركة في لحم الذبيحة المقدسة والسكيب، هذه التي ل يأكل منه سوى الكهنة
ا قدس القداس. أما البكور وتقدمات الشكر والعشور، فيأكلها بيت الكاهن كله، وتhسمى القدس. وتhدعى مجاز]

الترشاثا: كلمة فارسية تشير إلى الوالي، وقد تعني لقب]ا للحترام مثل "سعادة فلن". الوالي هنا زربابل.

 ("، والتي من خللهما8: 8، ل 30: 28"كاهن للوريم والتميم":كانا حجرين مسطحين على صدرة رئيس الكهنة التي تhدعى "صدرة القضاء )خر 
يجيب ا على أسئلته، فهما يشيران إلى تسليم المشيئة ل، في المور الخاصة بالشعب ككل. 

كلمة "أوريم" معناها "النوار"، و"التميم" معناها "إتمام" أو "الكمالت".

هنا نجد إشارة إلى انتظار السرائيليين إلى مجيء رئيس الكهنة الذي فيه كل النوار والكمالت، أي السيد المسيح.

 على أي الحوال فإن "الوريم والتميم" يؤكدان في حياة الكاهن ألf يعتمد في خدمته على الذرع البشرية والمشورات البشرية، لكنه يلجأ أول] إلى
 المذبح، حيث ينسكب أمام ا طالب]ا نوره اللهي يشرق في قلبه ويكمل كل ضعف فيه. فالتزامات الكاهن الكثيرة والخطيرة والمتشابكة، إذ يقوم

ا أن  بإرشاد الناس في أثمن ما لديهم – خلص نفوسهم – وتعامله مع أنواع مختلفة من الناس، تحت ظروف متباينة، هذا المر الذي يجعله محتاج]
يكون على صلة مستمرة بال مرشده حتى ل تهلك نفس بسبب جهله أو عجزه عن القيام بالعمل. 

v[5   الرب نفسه هو الذي يعمل وهو الذي يقدم الكل.]

القديس يوحنا الذهبي الفم

تون ] tس gة� وgئ tم hثgلgث gف]ا وiلgأ gونhعgب iرgأ gو tانgنiا اث ع] gم tورhه iم hجiل الh64كg.]

، iمtهtائ gمtإ gو iمtه tيدtب gع iن gل] ع iضgف

 gينtثgلgث gة] و gعiب gس gة� وgئ tم gثgلgث gف� وgآل gة gعiب gوا سhان gك tءgل hؤgهgف

[ tانgتgئ tم tاتgن�ي gغ hمiال gو gن�ين gغ hمiال gن tم iمhهgل g65و.]

 ، ومجموع العداد الواردة29818 كما ورد في سفر نحميا، بينما مجموع العداد الواردة هنا 42360يذكر مجموع الجموع دون العبيد والماء 
، فما هو سبب ذلك؟31089في نحميا 

  هو عدد أعيان اليهود الذين أرادوا العودة، وهذا الرقم ثابت في عزرا ونحميا. لكن من ذكرهم عزرا هم الذين تحركوا للعودة42360. رقم 1
 وكتبوا أسماءهم وهم في بابل، بينما كتبها نحميا وهو في اليهودية بعد بناء أسوار أورشليم. فحدث اختلف بسبب المدة الطويلة بينها، فلبد أن مات
 البعض أثناء السفر، والبعض بعد الوصول، قبل تسجيل نحميا السماء. هذا وقد عدل البعض عن السفر، فسقطت أسماؤهم من الصحاح السابع من

سفر نحميا.

ا، فسجلهم نحميا، لذا زاد كشف نحميا.2 . بعد أن سجل عزرا أسماء الذين تحركوا للسفر، سافر آخرون أيض]

أمثلة ذلك:

 . فمع أن عزرا في بابل سجل اسمه، بينما أورد نحميا أسماء الذين وصلوا بالفعل30: 2. لم يرد ذكر مغبيش في قائمة نحميا لكنه ورد في عزرا 1
إلى أورشليم.

، لن الذين سافروا بالفعل أكثر من الذين سجلوا أسماءهم.655، وعددهم في قائمة نحميا 454. بنو عادين عددهم في قائمة عزرا 2



 . من عادة اليهود في ذلك الوقت استعمال أكثر من اسم، ولزالت هذه العادة موجودة في صعيد مصر إلى يومنا هذا. فنجد اسم الشخص في شهادة3
 الميلد مختلف عن اسم شهرته منذ ميلده، وغالب]ا ما ل يعرف الناس اسمه المhسجل في شهادة الميلد حتى يدخل إلى المدرسة أو عندما يتزوج

.44: 2( هم بنو سيعها في عزرا 47: 7ويحتاج إلى تقديم شهادة الميلد. هنا نجد كمثال بنو سيعا )نح 

"المغنين والمغنيات" هنا ليسوا من اللويين الذين يسبحون ا في الهيكل، وإنما الذين يقيمون الحفلت والولئم.

 . gونhثgلgث gة³ وfت tس gة� وgئ tم hعiب gس iمhهhلiي gخ

[ gونhعgب iرgأ gة³ و gس iم gخ gو tانgتgئ tم iمhهhال gغt66ب.]

 . gونhثgلgث gة³ و gس iم gخ gة� وgئ tم hعgب iرgأ iمhهhال gم tج

[ gون hر iش tع gة� وgئ tم hعiب gس gف� وgآل hةfت tس iمhه hير tم g67ح.]

 هؤلء ذهبوا إلى السبي وليس معهم شيء، وعادوا معهم خيل وجمال وعبيد وذهب وفضة، هذه عطايا ا يقدمها للنسان الذي يقبل التأديب بشكر
ا. في جدية ويهتم بخلص نفسه فل يتركه مخلصه فارغ]

. عطاء حسب الطاقة3
 ، tاءgالب tوس hؤ hر iن tم hض iعgبiال gو

 ، gيمtل gش hورhي أtي فtذfب� ال fالر tتiيgى بgلtإ iمtهtيئ tج gم gدiن tع

[ tهtان gك gي مtف tهtت gامgق tب� ل fالر tتiيgبtوا ل hع fرgبg68ت.]

هؤلء تبرعوا لهيكل الرب، لذلك باركهم الرب.

 لم يجسر أحد على تغيير مكان الهيكل، بل أقيم هيكل زربابل في ذات الموقع الذي أقيم فيه هيكل سليمان. ل زال اليهود إلى يومنا هذا يأملون في
بناء الهيكل في ذات الموقع، مما يسبب مشاكل مع الفلسطينيين يصعب، بل ربما يستحيل حلها.

 ، tل gم gعiال tةgان gز tخtل iمtهtتgاقgط gبgس gوا حhط iعgأ

،tبgهfالذ gن tم� مgه iر tد gفiلgأ gت�ين tس gا و د] tاح gو

،tة fضtفiال gن tن]ا م gم tفgآل gة gس iم gخ gو

[ tةgنgه gكiلtيص� ل tمgق gةgئ tم g69و.]

 اشترك الكل في ترك بابل بأمجادها، وجاءوا إلى أورشليم التي صارت خربة، محروقة بالنار. وربما دفع الكل العشور. هذا هو الميل الول، أما
 الميل الثاني فهو تقديم هبات وعطايا لبيت الرب، كل واحد� حسب طاقاته. وكما يقول الرسول: "لنهم أعطوا حسب الطاقة، أنا أشهد وفوق الطاقة،

(.3: 8 كو 2من تلقاء أنفسهم" )

v[6      هذا هو علو� التسبيح، لنه في الحزان يبقون في سلم، وفي أعماق الفقر يعطون بسخاء مما لديهم.]

ثيؤدورت أسقف قورش

الدرهم هو قطعة نقود مستعملة في مملكة فارس. هنا أول ذكر للنقود المسكوكة في الكتاب المقدس.

 قدم العائدون من السبي أقمصة للكهنة، هذه التي يرتدونها وقت الخدمة، ويخلعونها بعد النتهاء من الخدمة، حيث يحتفظون بها في خزانة الهيكل
ا عقب العودة.7: 31، 41: 28)خر  (. قدموها ليحفزوا الكهنة على بدء الخدمة فور]

 شاقل].50 منا: اسم عيار لما يhوزن به، وليس اسم بعض النقود المسكوكة، وتقدر قيمته بحوالي 

،tب iعfالش hض iعgب gو gيونtوfالل gو hةgنgه gكiال gامgقgأgف

، iمtهtن hد hي مtف hيمtينtثfالن gو gونhاب fوgبiال gو gنون gغ hمiال gو



[ iمtهtن hد hي مtف gيلtائ gر iسtل إhك g70و.]

 (. هكذا يليق بنا أن نعود إلي مدينتنا السماوية، ول ترتبط3-1: 85عادوا إلى مساكنهم يسبحون مزاميرهم: "رضيت يا رب على أرضك..." )مز 
قلوبنا بأرض غربتنا في هذا العالم.

 
2من وحي عزرا 

ضمني إلى موكبك المفرح!

v،إن كانت خطاياي قد دفعتني إلى السبي   

فأنت محرر النفوس من سيي إبليس، 

ومنقذها من العبودية.

من يقدر أن يحررني من عدو الخير غيرك؟

من يرد لي كرامة مجد أولد ا التي وهبتني إياها؟

من يضمني إلى موكبك المتهلل إل نعمتك!

v.اجذبني وكل إخوتي في البشرية وراءك   

فتفرح نفوس الكل بفيض حبك.

فننضم إلى موكب النصرة المتجه إلى أورشليم العليا،

وتتحول حياتنا إلى سماء متهللة.

وتhسجل أسماء الجميع في كتابك،

وتنقشها على كفك اللهي.

v.لتضم الكل: كهنة وشعب]ا إليك   

لتضم الطفال والشيوخ مع الشباب والرجال والنساء.

ا في موكبك الفريد. ليجد الكل له موضع]

v.هب لنا أن نقدم القليل مما وهبتنا   

نقدم لك ذهب]ا وفضة وحجارة كريمة روحية!

اقبلها واشتمها رائحة رضا وسرور!

فإننا نشتهي أن تقيم هيكلك المقدس في داخلنا!

وتكون كل البشرية - إن أمكن - حجارة حية مكfرمة!

نقدم لك ذبائح الشكر الدائم مع تسابيح الملئكة!

لك المجد يا أيها القائد المحب والعجيب!

الصحاح الثالث

ذبيحة وهيكل وأعياد



 

 عاد الفوج الول إلى أورشليم، لكنهم لم يلتقوا مع ا خلل المذبح والذبيحة. مر� على عودتهم نحو ثمانية أشهر، واقبل عليهم الشهر العبري السابع،
، وأقاموا المذبح وقدموا الذبائح، ثم شرعوا في تأسيس الهيكل. ا كرجل� واحد� الذي يعتبر شهر الذروة من حيث العياد. اجتمعوا مع]

إذ بلغوا أورشليم شغلتهم ثلثة أمور.
ا يحسدونهم لرجوعهم من السبي.1  . أول] إقامة المذبح: كانوا خائفين من غير اليهود الذين كانوا قد استقروا في المنطقة المحيطة، والذين كانوا حتم]

 أما العلج فهو الرجوع إلى ا بالصلة، والمصالحة معه بدم المسيح الثمين، فليس من ملجأ لنا وحصن سوى صليبه، المذبح العجيب! كانت
الولوية هي لقامة المذبح لتقديم الذبائح.

 . الهتمام ببناء هيكل الرب القدوس: كان بناء الهيكل يلي المذبح في الهمية. لقد استخدموا المنحة التي وهبهم إياها كورش أن يجمعوا المادة2
ا للحجارة، أما الخشاب فكانت كلها قد احترقت )7اللزمة للبناء ]  (. وكما يقول الرسول: "أما9: 25 مل 2[. خرائب الهيكل المتهدم كانت مصدر]

ا حتى باحتياجاتهم المادية، ولكن كان يليق بالغنياء أن ينفقوا على16: 3 كو 1تعلمون أنكم هيكل ا، وروح ا يسكن فيكم" )  (. كان ا مهتم]
الهيكل الذي سمح لهم كورش ببنائه، وذلك قبل أن ينفقوا أموالهم على أمورهم الشخصية. 

 (، لكنه لم يقم بهذا، إنما كان له رجاله الذين يستخدمهم مثل يهوشع رئيس الكهنة16: 5حق]ا شيشبصر كحاكم كان هو الملتزم ببناء المذبح والهيكل )
بابل الذي من نسل داود. hوزر

 (، وقد اجتمع الشعب في أورشليم الخربة، بعد غيبة8؛ نح 36-24: 23. كان الشهر السابع أهم الشهور في الحتفالت بالعياد اليهودية )ل 3
 عشرات السنوات في أرض السبي، فانطلقوا يحتفلون بالعياد. لم تعد قيثاراتهم معلقة على الصفصاف بسبب مرارة نفوسهم، بل صاروا يسبحون

(. مسيحنا هو عيدنا الذي يهبنا فرحه السماوي! 2: 137للرب في مدينته المقدسة )راجع مز 

 جاء اليوم العظيم الذي فيه وضعت أساسات الهيكل. كان اللويون هم المسئولين عن الرقابة على العمل. بدأت البواق تضرب كما يليق، ومزامير
نم به عند تدشين هيكل سليمان )136[ يhظهر أن المزمور الرئيسي هو 11داود يhسبح بها. العدد ] hعادة يوجد مزمور3: 7؛ 13: 5 أي 2، الذي ر .) 

(.13: 5؛ يع 19: 5أو أكثر يناسب كل مناسبة في حياتنا )أف 

ا منذ تهدم الهيكل عام    ق.م، هؤلء587ل نخجل من التعبير عن فرحنا بعمل ا خلل عواطفنا بالفرح والتسبيح ل. لقد انتظر الشيوخ خمسين عام]
 بكوا، إما من أجل فرحهم بوضع الساسات وإعادة بناء الهيكل، أو لنهم رأوا أن الساسات التي وضعت ل تhقارن بتلك التي كانت للهيكل القديم

(.3: 2)حج 

ا أن نتطلع إلى الماضي ونحزن ونتنهد على ما فقدناه، ولكن ليس بطريقة نفقد فيها رجاءنا والتمتع بما نبدأ به البوم )جا   :3؛ في 10: 7حسن جد]
13-14.)
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. إقامة مذبح الرب1
 tِ hمtهtن hد hي مtف gيلtائ gر iسtو إhنgب gو hعtاب fالس hرiهfالش fلtهhت iا اس fمgل gو

[ gيمtل gش hورhى أgلtد� إ tاح gل� و hج gر gك hب iعfالش gع gمgت i1اج.]

 الشهر السابع يوافق نصف سبتمبر الخير ونصف أكتوبر الول. غالب]ا بدأوا رحلتهم التي تستغرق ما بين ثلثة وأربعة أشهر في الربيع. كان الشهر
السابع هو شهر العياد المقدسة الهامة عند اليهود: أعياد هتاف البوق والكفارة وعيد المظال. 

(.1: 29أ. في اليوم الول يhحتفل بعيد البواق )عد 

(.7: 29ب. في اليوم العاشر يحتفل بعيد الكفارة العظيم )عد 

(.12: 29ج. في اليوم الخامس عشر يhحتفل بعيد المظال حيث يستغرق الحتفال به سبعة أيام، وفي اليوم الثامن اعتكاف للرب )عد 



 "اجتمع الكل كرجل واحد� إلى أورشليم"، حيث تنبه الكل إلى الحاجة إلى مذبح الرب، القادر أن يحميهم ويسندهم من الرعب الذي حل� عليهم من
شعوب الراضي. ومن جانب آخر فإنهم محتاجون إلى الحتفال الجماعي بالعياد الذي يرد لهم فرحهم في الرب.

ا بنفس واحدة" )أع  اجتمع الكل من كهنة ولويين وشعب كرجل� واحد� لقامة مذبح للرب. وفي العهد الجديد "لما حضر يوم الخمسين كان الجميع مع]
لدت كنيسة العهد الجديد، بكونها هيكل الرب المقدس.1: 2 hحيث حل� الروح القدس، وو ،)

حيث يوجد روح الحب والوحدة يعلن ا حضوره، ويقيم مسكنه وسط شعبه.

vا من الحب والتفاق. فإن كان كيان كل إنسان يقوم على       ينصحنا ا بذلك ليس فقط خشية أن ينفصل الواحد عن الخر، وإنما لكي نقدم فيض]
ا بين العضاء، ا واضح]  سلم قريبه فل تقل أقل ول أكثر من هذا، إذ ل يوجد أقل من أن تحبه ول أكثر. لكي يستمر الجسم ترى الختلف أيض]

ا يحدث ما لم تعمل العضاء القل] [.1وعندما يهلك ل تجد ذلك. فالدمار حتم]

القديس يوحنا الذهبي الفم

vجميعكم واحد في المسيح يسوع. ليس أن البعض أصحاب معرفة مستنيرون، والخرين أقل كمال] في الروحانيات. ليضع كل واحد� جانب]ا كل      
[.2الشهوات الجسدية، فتكونوا متساوين وروحيين أمام الرب]

القديس إكليمنضس السكندري
،hهhت gو iخtإ gو gيلtئtتiلgأ gش hنiب hل tِ gابfب hر gز gو hةgنgه gكiال hهhت gو iخtإ gو gاق gاد gوصhي hنiب hوعhشgي gامgق gو

 ، gيلtائ gر iسtإ tهgلtإ gحgب iذ gوا مhنgب gو

[ tا tل hج gى رgوسhم tة gيعtر gي شtوب³ فhت iك gم gوhا ه gم gات� كgق gر iح hم tهiيgل gوا عhد tع iصhيt2ل.]

 قام يشوع رئيس الكهنة مع إخوته الكهنة وزربابل مع إخوته، أي رجال الدولة إن صح التعبير، لبناء المذبح حتى يقدموا ذبائح ومحرقات للرب
ويترنموا له بالتسبيح، بعد أن طالت مدة حرمانهم من تقديم الذبيحة وتعليق قيثاراتهم على الصفصاف.

 8يشوع هو أول رئيس كهنة بعد السبي. يhذكر اسمه هنا قبل زربابل. لن العمل هنا خاص بتقديم ذبائح، وهو عمل كهنوتي بحت. بينما في الية 
ا قبل يشوع، لن العمل خاص ببناء الهيكل، العمل الذي أمر به الملك كورش ويقوم زربابل بتنفيذه. بابل مذكور] hنجد اسم زر

هنا يظهر التدقيق واللتزام بحفظ الشريعة كما تسلمها موسى رجل ا.

يشير المذبح إلى الحضرة اللهية، أو بمعنى أدق إلى المصالحة مع ا خلل الذبيحة.

في بناء المذبح اعتراف الشعب بالحاجة إلى التكفير عن الخطايا، وإيمان في مراحم ا غافر الخطايا.

في بناء المذبح رمز للصليب، حيث قدم كلمة ا المتجسد حياته ذبيحة لجلنا.

يرى القديس أغسطينوس أن اليمان هو مذبح القلب الداخلي إذ يقول:

 ]نحن نفهم روحي]ا أن اليمان هو مذبح هيكل ا الداخلي، وإليه يرمز الهيكل المنظور. فكل عطية نقدمها ل ـ سواء نبوة أو تعليم أو صلة أو تسبحة
ا وتثبت على هذا المذبح بغير  أو ترنم بالمزامير أو أي عطايا أخرى روحية نابعة عن الذهن ـ لن يقبلها ا إن لم تقدم بإيمان صادق، فتوثق تمام]

[[3حراك، عندئذ تخرج كلماتنا نقية بل دنس!]

، إذ يقول: ]المذبح  ويتحدث القديس إكليمنضس السكندري عن المذبح الداخلي، فيراه تكريس الجماعة حياتها للصلة بروح� واحد� وفكر� واحد�
[.[4السماوي الذي يقوم بيننا هنا هو اجتماع الذين كرسوا حياتهم للصلة، فيكون لهم صوت واحد وفكر واحد]

 .tهtان gك gي مtف gحgب iذ gمiوا ال hامgقgأ gو

ي  tاض gرgال tوبhعhش iن tب³ م iع hر iمtهiيgل gع gان gك hهfنgل

 ، ب� fلرtات� لgق gر iح hم tهiيgل gوا عhد gع iاص gو

[ tاء gس gمiال gو tاحgب fالص tاتgق gر iح h3م.]



 "وأقاموا المذبح في مكانه، لنه كان عليهم رعب" إذ شعروا بخطورة أعدائهم احتموا في مذبح الرب، أي تحت جناحيه، يتكلون على قوته. يلحظ
 هنا أنهم بنوا المذبح قبل بناء السور، فهو أهم من السور، وهو السور الخفي الذي يحمي شعب ا. بنوا المذبح قبل الهيكل ليمارسوا شعائرهم،

مدركين أن هيكل الرب إنما يقوم على الذبيحة التي تقدس شعب ا، هيكله المقدس.

 إن كانت الخطية تربك حياة النسان، فيفقد سلمه وأمانه، فإن ا وحده هو ملجأنا وحصننا وسلمنا. "اسم الرب برج حصين، يركض إليه الصديق
 (. وكما يقول المرتل: "إنما هو صخرتي وخلصي، وملجأي فل أتزعزع. على ا خلصي ومجدي، صخرة قوتي، محتماي10: 18ويتمنع" )أم 
(.7-6: 62في ا" )مز 

 اختبر الرسول بولس قوة مذبح العهد الجديد، صليب ربنا يسوع المسيح، فقال: "فإن كلمة الصليب عند الهالكين جهالة، أما عندنا نحن المخلصين
(.18: 1 كو 1فهي قوة ا" )

ربما يتساءل البعض: إن كانت الذبائح الحيوانية قد أبطلت بتقديم ذبيحة السيد المسيح الوحيدة على الصليب، فما حاجتنا بعد إلى وجود مذبح؟

جاءت الجابة صريحة في العهدين القديم والجديد:

. أكدت نبوات العهد القديم إقامة مذبح العهد الجديد الذي ل يرتبط بأورشليم وحدها ول يقتصر على شعب معين دون غيره. نذكر منها:1

 :1أ. قول ملخي النبي: "لنه من مشرق الشمس إلى مغربها اسمي عظيم بين المم وفي كل مكان يقرب لسمي بخور وتقدمة طاهرة..." )مل 
(. بالتأكيد ل ينطبق هذا القول على بخور العهد القديم وتقدمته، إذ ل يجوز تقديمها في غير أورشليم وبواسطة الكهنة العبرانيين وحدهم!10-11

ا بمذبح الرب في مصر بقوله: "في ذلك اليوم يكون مذبح للرب في وسط أرض مصر... فيعرف الرب في ا خاص]  ب. أعطى إشعياء النبي اهتمام]
(.22-19: 9مصر، ويعرف المصريون الرب في ذلك اليوم ويقدمون ذبيحة وتقدمة" )إش 

(.24-23: 5. تحدث الرب نفسه في العهد الجديد عن المذبح قائل]: "متى قدمت قربانك على المذبح" )مت 2

 (. فإن كان21: 10 كو 1. إذ قابل القديس بولس بين العبادتين المسيحية والوثنية قال: "ل تقدرون أن تشتركوا في مائدة الرب ومائدة الشياطين" )3
قد أشار إلى مذبح الوثنيين بمائدة الشياطين فبالتأكيد يشير إلى المذبح المسيحي بمائدة الرب.

v.إنها الذبيحة الجامعة، يقدمها الكاهن العظم ل   

ا لرأس� عظيم� كهذا.  هذا الذي قدم نفسه باللم من أجلنا لكي يجعل منا جسد]

ا! ا فريد] ا واحد] هذه هي ذبيحة المسيحيين، حيث يصير الكل في المسيح يسوع جسد]

هذا ما تقدمه الكنيسة خلل سر� المذبح!

[5 فإنها وهي ترفع القرابين ل تقدم نفسها قربان]ا له!]

v[!6   أنتم فوق المائدة! أنتم داخل الكأس]

v[7    إن سر سلمنا ووحدتنا ينشأ فوق مذبحه.]

القديس أغسطينوس

. الحتفال بالعياد2
 ، تhوب³ iك gم gوhا ه gم gال� كgظ gمiال gيد tوا عhظtف gح gو

[ tه tم iوgيtب tم iوgيiال gر iمgأ tومhس iر gمiال gك tد gد gعiالtم� ب iوgيgم� ف iوgي gةgق gر iح hم g4و.]

 ربما تعرض الشعب للسخرية عندما بدأوا في جمع بقايا المذبح، وقد التفوا حوله لبنائه، فسخرت بهم الشعوب الخرى. أما هم فلم يبالوا بالسخرية،
مدركين ان س�ر قوتهم في الذبيحة المقدمة ل.

 عيد المظال: حفظوه ليذكروا أنهم كانوا غرباء، فيحيوا بروح الغربة. كان يليق بهم أن يبنوا المذبح ويحتفلوا بعيد المظال، حيث يتقدسون بدم
 (. اهتموا بتقديم2: 8 مل 1المسيح، مدركين أنهم غرباء في هذا العالم. ويوافق عيد المظال ذكرى تدشين هيكل سـليمان وحلول مجد ا فيه )

(.13: 1(، إذ هي محرقة وقود ورائحة سرور للرب" )ل 6-3: 3محرقات )



 جاء العائدون من أرض السبي ليجدوا المدينة خراب]ا والهيكل كأن ل وجود له، وقد حطfم رعب الشعوب نفسية شعب ا. ليس من ملجأ لهم سوى ا
نفسه.

بابال التصريح من ملك فارس ببناء الهيكل بما فيه المذبح، لكن عند البناء كان لرئيس الكهنة أن يتقدمه. hأخذ زر

م� بالعدد: كان عيد المظال  iوgيg(.17، 13: 29 أيام ثم يوم العيد الكبير، وكان لكل يوم عدد معين من الذبائح )عد 7محرقة يوم ف

 t،ة gسfدgق hمiب� ال مt الر� tاس gو gم tيع tم gجtل gو tةfل tهgلtل gو hة gمtائ fالد hةgق gر iح hمiال gكtل gذ gد iعgب gو

ب� ] fلرtع� ل fرgبgت hمtب gع fن تبر gل� مhكtل g5و.]

ا كانوا يقدمون الذبائح يومي]ا وفي رأس كل شهر. "وبعد ذلك": من ذلك اليوم فصاعد]

"الهلة ولجميع مواسم الرب": أي العياد المحددة.

 t،عtاب fالس tرiهfالش gن tم tل fوgال tم iوgيiال gن tوا مhأ gدgتiاب

 ، ب� fلرtات� لgق gر iح hم gونhد tع iصhي

[ gسfسgأgت iدgق iنhكgي iمgب� ل fالر hل gكiيgه g6و.]

. تأسيس الهيكل3
 g،ينtار fجfالن gو gينtات fحfلنtة] ل fضtوا فhط iعgأ gو

 ، gي�ين tور الص gو gي�ينtونhدiي fلصtت]ا لiي gز gب]ا و gر iش gم gل] وgكiأ gم gو

رt يgافgا،  iحgى بgلtإ gانgنiبhل iن tز� م iرgأ tبgش gخtوا بhتiأgيtل

[ iمhهgل gسtارgف tكtل gم gش gورhك tن iذtإ gبgس g7ح.]

"حسب إذن كورش": لم يتسلط كورش على لبنان، لكنه أذن للسرائيليين أن يتفاوضوا معهم للحصول على الخشاب.

لtيمg فtي الشfهiرt الثfانtي، gش hورhى أgلtإ tا tتiيgى بgلtإ iمtهtيئ tج gم iن tم tةgيtانfالث tةgن fي السtف gو

 gاق gاد gوصhي hنiب hوعhشgي gو gيلtئtتiلgأ gش hنiب hل tِ gابfب hر gز gع gر gش

 ، gيمtل gش hورhى أgلtإ tيiب fالس gن tم gين tم tادgقiال hيع tم gج gو gي�ين tوfالل gو tةgنgه gكiال tمtهtت gو iخtإ hةfيtقgب gو

 ، hق iوgا ف gمgة] فgن gس gينtر iش tع tنiاب tن tم gي�ين tوfوا الل hامgقgأ gو

ب� ] fالر tتiيgب tل gم gى عgل gع tاف gر iش tلt8ل.]

  سنة، وجاء في عدد50 سنة ول أكثر من 30 يلزم أن يكون اللوي ليس بأقل من 47، 43، 39، 35، 30، 23، 3: 4حسب ما ورد في سفر العدد 
ا دون وضع حد8: 3؛ عز 17: 31 أي 2؛ 27، 24: 23 أي 1 سنة حتى الخمسين، وفي 25 أن السن المطلوب هو 24-25: 8   يبدأ بالعشرين عام]

 أقصى. هذا الختلف نابع عن الظروف المحيطة، فمتى كانت هناك حاجة إلى لويين والعدد غير كاف� يhقبل السن الصغر، ويhسمح بالعمل لمن هم
فوق الخمسين القادرين على ممارسته.

ا،  ع] gا م gوذhهgي يtنgب tيهtنgب gو gيلtيئ tم iدgق tهtت gو iخtإ gو tيهtنgب gع gم hوعhشgي gفgق gو gو

 ،tا tتiيgي بtف tل iغ لtي الش tام gللمناظرة على ع

[ gي�ين tوfالل tمtهtت gو iخtإ gو iمtيهtنgب gع gم gاد gادgين tي حtنgب g9و.]

[9يلحظ في توزيع العمل هنا حسن التخطيط، وتحديد المسئولين عن العمل والعائلت المسئولة عن الشراف على العمل ]

 "للمناظرة"، أي عينوا اللويين كمسئولين عن البناء والشراف علي العمال.



"قي بيت ا" أي المكان المزمع أن يقام عليه بيت ا.

ا في إسرائيل ولم يذهب إلى السبي.٢حيناداد لم يذكر في ص   ربما جاء من مكان آخر غير بابل أو كان مقيم]

. احتفالت التأسيس4
 اجتمع النحاتون والبناؤن والنجارون مع الشعب في موقع العمل، وارتدى الكهنة ملبسهم الكهنوتية، وصاروا يبوقون علمة البهجة والتهليل. كان

م الفرح بوضع أساسات البيت. الحتفال مهيب]ا، وع�

، ب� fالر gل gكiيgه gونhانgبiال gسfسgا أ fمgل gو

اق،�  gوiبgأtب iمtه tسtبgل gمtب gةgنgه gكiوا ال hامgقgأ

،tوجhن افg بtالص gي آسtنgب gي�ين tوfالل gو

[ gيلtائ gر iسtإ tكtل gم gد hاو gد tيبtت iرgى تgل gب� ع fالر tيحtب iسgتt10ل.]

كان البناء في الهيكل يتم وسط التسابيح والترانيم، والكل بملبسهم الكهنوتية، والكهنة بأبواقهم. ود قام داود بوضع نظام دقيق لهذه المور.

 ، ب� fلرtل tد iم gحiال gو tيحtب iسfالتtنوا ب gغ gو

 . gيلtائ gر iسtى إgل gع hهgت gم iح gر tدgبgى الgلtإ fنgح³ لtال gص hهfنgل

ب�  fلرtل tيحtب iسfالتtا ب يم] tظ gاف]ا عgتhوا هhفgتgه tب iعfل الشhك gو

ب� ] fالر tتiيgب tيس tسiأgت tل iجg11ل.]

كان البناء يتم وسط تسابيح الشكر والرجاء حتى يبارك ا العمل ويتممه.

. دموع الرجاء مع دموع الحسرة5
 tوخhي وسt البgاءt الش hؤ hر gو gي�ين tوfالل gو tةgنgه gكiال gن tم gون hيرtث gك gو

 gل fوgال gتiيgبiا ال hوgأ gر gين tذfال

 . iمtهtنhي iعgأ gام gمgأ tتiيgبiا ال gذgه tيس tسiأgت gدiن tيم� ع tظ gت� ع iو gصtوا بhكgب

ح� ] gرgفtب tافgتhهiالtب iمhهgات gو iصgأ gونhعgف iرgوا يhان gك gون hيرtث gك g12و.]

  سنة؛ فمن المؤكد أن كبار السن يذكرون الهيكل القديم، وحينما رأوا الهيكل الجديد، وأنه٥٠بين خراب الهيكل بيد البابليين وتجديده الن حوالي 
ا مثل الهيكل السابق بكوا على مجدهم القديم الذي ضاع، وعلى يأسهم من أن يhبنى هيكل عظيم مثل السابق إل أن هذا ليس مقبول. فال  ليس فخم]

ا، فال هو الذي  الذي أسس الهيكل السابق قادر أن يعين فى بناء الهيكل الجديد. ونحن ليس من المقبول أن نيأس مهما كان حجم العمل أمامنا ضخم]
 (. يجب علينا أن نفرح ونسبح ونشكر ا على بدايات أعماله معنا. فإذا٦:٤يعين وما علينا إل أن نبدأ، وا يفرح ببداياتنا مهما كانت صغيرة )زك 

(. 5 : 30بدأ ا فسيكمل وإن كان هناك حزن وبكاء فليكن على خطايانا وإذا بكينا على خطايانا يتحول هذا إلى فرح )مز 

كان أولى بهؤلء الباكين أن يبكوا على خطاياهم التي سببت خراب الهيكل الول.

،tب iعfالش tاء gكhب tت iو gص iن tم tح gرgفiال gافgتhه hي�ز gمhي hب iعfالش tنhكgي iمgل gو

ا، يم] tظ gاف]ا عgتhه hفtتiهgي gان gك gب iعfالش fنgل

د� ] iعhب iن tم gع tمhس gت iو fالص fنgى أfت g13ح.]

v.يا رب لن أتوقف عن تسبيحك، حتى بعد وفاتي   

من يحيا لك وبك ل يموت؛ ول يقوg صمت الموت على إسكاته.



إذن، فليتكلم بفمي، ليhكرر� بعد موتي في المستقبل.

القديس مار يعقوب السروجي

v.التسابيح الهادئة تدخل بالفكر إلى حالة من الفرح والهدوء   

v.إن التسبيح ل هو عمل خاص بالملئكة   

القديس باسيليوس الكبير

v.أن تسبح معناه تقدم صلة مضاعفة   

القديس أغسطينوس

v.كن كالجندي واجعل الليلة موسيقية... ترنم بالروح وترنم بالفهم أيضا. اجعل ترنيمتك من وضع المرتل   

القديس جيروم
  

3من وحي عزرا 

لتسمر صليبك في داخلي!

v.احملني معك إلى جبل الجلجثة   

هناك أجتمع مع كل إخوتي بروح واحدة.

نلتف حولك يا رئيس الكهنة العظم والذبيحة الفريدة.

تشفع فينا لدى أبيك،

وتقتنينا بدمك الثمين!

v،لسنا بعد في حاجة إلى ذبائح� حيوانية�   

فصليبك هو قوة ا للخلص،

صليبك ينزع عنا روح العداوة، 

ويقدمنا ل أبيك أبناء له.

v،لتغرس صليبك في قلوبنا   

ا لك. فنصير بالحق هيكل] مقدس]

تسكن فيه مع أبيك القدوس وروحك القدوس.

لن يقدر عدو ما أن يرعبنا،

ول فخ أن يصطادنا،

فإننا مختفون فيك، وأنت ساكن فينا.

v،مع كل نسمة نذكر أننا غرباء   

لكن غربتنا تدفعنا للحتفال بعيد ل ينقطع. 



نغترب عن محبة العالم، 

فتتعلق نفوسنا بسماواتك. 
حياتنا عيد ل ينقطع، 
فأنت هو عيدنا الدائم.

3ملحق عزرا 

مقارنة بين هيكل سليمان وهيكل زربابل
هيكل زربابلهيكل سليمان
(15: 6استغرق بناؤه أربع سنوات )عز (38: 6 مل 1)استغرق بناؤه سبع سنوات 

 أعد داود الملك الكثير من احتياجاته من ذهب
(.5-1: 22 أي 1وفضة ونحاس )

 معظم مواد بنائه كانت من أنقاض هيكل سليمان،
 من مواد الهيكل الول.1000%1يقدرها البعض بـ

 :6 مل 1 ذراع:ا )20 ذرع:ا وعرضه 60طوله 
2)

التزموا بذات أبعاد هيكل سليمان.

 كان آية في الروعة، م	زين بكميات ضخمة من
النحاس والفضة والذهب والخشاب الثمينة.

 "الذي رأى هذا البيت في مجده الول، وكيف تنظرونه
(.3: 2الن. أما هو في أعينكم كل شيء )حج 

 :8 مل 1في يوم تدشينه، مل مجد الرب البيت )
11.)

لم يحل مجد الرب فيه بصورة ملموسة.

 أصعدوا تابوت العهد إلى الهيكل بمجد\ عظيم
(5: 8 مل 1وذبائح، ل ت[عد )

غالب:ا لم يكن تابوت العهد موجود:ا في هيكل الرب.

 كان م	لحق به العديد من المباني، ويشرف على
مدينة حية.

 بل مباني ملحقة، ويشرف على مدينة خربة بل أسوار
وأبوابها محروقة.

  ألف120 ألف ثور^ و22في يوم التدشين قدموا 
خروف.

 خروف.400 كبش و200 ثور و100قدموا 

 كان سليمان ملك إسرائيل أعظم وأحكم وأغني ملك
في عهده.

 لم يعد لسرائيل ملوك، بل كانوا تحت الحتلل حتى
جاء ملك الملوك.

 كان بالبلد قلة قليلة عائدة من السبي من سبطي يهوذاكانت المملكة واحدة، قوية وعظيمة أثناء التدشين.
وبنيامين، مع المعدمين من الشعب في البلد الخرى.

اح  الرJابIع  Kح LصKلKا

مقاومة عنيفة

 لم يكن ممكن]ا للشيطان أن يقف أمام هذا المنظر الرائع! مذبح الرب يhبنى، والكهنة مع الحكام والشعب يتهللون، حتى وإن امتزج بدموع المتحسرين
على الهيكل القديم، أثار العدو أهل السامرة لمقاومتهم بأكثر من وسيلة. 

 الن يد ا الصالحة التي استخدمت الكثير من الوسائل لعودتهم، سمحت بوجود هذه المقاومة، لن بدونها لن نكتشف فسادنا الداخلي، فنرجع ونتمتع
بالنصرات والكاليل السماوية.

 . قاومهم السامريون وهم خليط من اليهود والمم، لكي يطالبوا بالشركة في العمل، فإنهم يعبدون إله إسرائيل، لكنه كأحد اللهة. كانت غايتهم ل1
الشركة في العمل بل تحطيم العمل من الداخل. 

 [، ل شعب ا، إذ ارتبطوا بالرضيات ل اللهيات. هكذا ل يطيق شعب الرض الذي يضع4. دhعي السامريون المقاومون "شعب الرض" ]2
قلبه في المور الزمنية شعب ا الذي يكرس قلبه ل.

. قدم المقاومون شكاوى لدى قمبيز بن كورش، تحمل افتراءات كاذبة.3

ا باستخدام بعض المشيرين للملك نال المقاومون القرار بوقف البناء.4 . أخير]



 يليق بنا أل نخاف من المقاومة الخارجية، مهما بلغ خداعها أو عنفها، وإنما نحسبها دعوة لمراجعة نفوسنا، ونخاف من خطايانا التي هي العلة
الحقيقية للفشل.
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. رفض شركة غير المخلصين1

 gين tامgيiنtب gا و gوذhهgي hاء gد iعgأ gع tم gا س fمgل gو

[ gيلtائ gر iسtإ tهgلtب� إ fلرtل] لgكiيgه gونhنiبgي tيiب fي السtنgب fنg1أ.]

"أعداء يهوذا" السامريون وهم خليط من السباط العشرة ومن الشعوب الذين أتى بهم ملوك أشور وأسكنوهم في إسرائيل. 

ا أكثر من الوثنيين، كما كانوا يحملون عداوة ضد يهوذا ا بين عبادة ا الحي� والصنام. وهم يمثلون خطر]  صارت عبادة أهل السامرة مزيج]
وأورشليم والهيكل أكثر منهم.

 هذا الخلط بين الحق والباطل، يفسد القلب، ويحطم اليمان بنوع� من الميوعة وعدم الجدية. وكما يقول الرسول بولس: "ل تكونوا تحت نير� مع غير
 المؤمنين، لنه أية خلطة للبر� والثم؟ وأية شركة للنور مع الظلمة، وأي اتفاق للمسيح مع بليعال؟ وأي نصب للمؤمن مع غير المؤمن؟ وأية موافقة

(.16-14: 6 كو 2لهيكل ا مع الوثان؟ )

vأل ترى أن "المعاشرات الرديئة تفسد الخلق الجيدة؟" بها ل تقدر أن تنطق بالنجيل، وإنما تسمع كلمات الوثان. بها تفقد الحق أن المسيح      
[.1هو ا، وما تشربه هناك تتقيأه في الكنيسة]

القديس أغسطينوس
v.عليهما المفرزون tشاب يصاحب شاب]ا للشر، فليبك   

v.أيها المحب ل، حين ترى المنافقين يتراشقون بألفاظ الغش والتدليس اهرب من هناك، لئل يتعلق بأذنيك ألفاظهم القاتلة   

الشيخ الروحاني

vيقول الرسول: "أية شركة بين النور والظلمة"؟ حيث يوجد تناقض فاصل، ول يمكن المصالحة بين النور والظلمة. فالشخص الذي يشترك       
، لجل تعارضهما، وتناقض الواحد للخر في نفس الوقت في حياته المشتركة. إيمانه يمد الجانب المنير، لكن ا ل يساهم في شيء�  في الثنين مع]

عاداته المظلمة تطفئ مصباح العقل.

ا لنفسه، إذ ينقسم إلى طريقين بين ا يصير عدو]  حيث أنه من الستحالة ومن غير المعقول أن يتوافق النور والظلمة، فالشخص الذي يضم الثنين مع]
الفضيلة والشر. 

 إنه يقيم معركة معادية في داخله. وذلك أنه إذ يوجد عدوان غير ممكن أن ينتصر الثنان كل على الخر )لن نصرة أحدهما تسبب موت]ا للثاني(،
ا. كيف يمكن للجيش ا تحدث الحرب الداخلية بالرتباك في حياته، ليس ممكن]ا للعنصر القوي أن يغلب دون أن يتحطم الطرف الخر تمام]  هكذا أيض]

الموقر أن يكون أقوى من الشر، عندما تهاجمه كتيبة الشر المقاومة؟ 

ا، هكذا فإن الفضيلة سيكون لها النصرة على الشر فقط عندما يفسح لها العدو كله  إن كان يليق بالقوى في طريق للنصرة أن يقتل العدو تمام]
ي.  الطريق خلل اتحاد العناصر المعقولة ضد العناصر غير السليمة... إذ ل يمكن للصالح أن يوجد في� ما لم يحيا خلل موت عدو�

 يستحيل علينا أن نحتفظ بالمضادات التي نمسك بها بكلتا اليدين، إذ ل توجد شركة بين كل العنصرين في ذات الكائن. إن كنا نقتني الشر نفقد القوة
[.2لقتناء الفضيلة]



القديس غريغوريوس أسقف نيصص

"يهوذا وبنيامين": هم أغلبية العائدين الذين استطاعوا معرفة نسبتهم لبائهم.

"بنى السبى يبنون هيكل]:" صاروا يhدعون بنى السبي، لنهم أهملوا الهيكل سابق]ا.

 : iمhهgوا لhالgق gو tاءgالب tوس hؤ hر gو gل tِ gابfب hر gى زgلtوا إ hمfدgقgت

 ، iم hك gير tظgا نgنfنgل iم hك gع gي مtنiبgن

، gور لtكt أgش gم gون د gح iر gسgأ tامfيgأ iن tا مgن iحgب gذ iدgق hهgل gو ، iم hكgهgلtإ hبhل iطgن

نgا إtلgى هhنgا ] gد gع iصgي أ tذf2ال.]

ا قاتل]، تعلن عن اشتهائهم في الشركة في بناء بيت الرب، ل لهدف� إل تعطيل العمل، وإدخال العبادات الوثنية فيه. جاءوا بكلمات معسولة تحمل سم]

"لننا نظيركم"، لنهم يتصورون أنهم يعبدون ا، لكن ديانتهم كان فيها القليل من عبادة ا والكثير من العبادة الوثنية.  

فض طلب هؤلء الذين سبق فذبحوا للرب في أيام أسرحدون ملك أشور أن يشتركوا في بناء بيت الرب؟ hلماذا ر

 هؤلء من منطقة السامرة الذين يكنون كل عداوة ليهوذا وبنيامين، هم من سللة الشعوب التي استقرت في مملكة الشمال، بعث بهم ملوك أشور من
  ق.م واختلطوا باليهود، فمزجوا بين عبادة ا الحي والعبادة الوثنية.722مناطق مختلفة بعد ترحيل عدد كبير من السرائيليين إلى العاصمة سنة 

ا عن بني إسرائيل، ا وحماة وسفروايم وأسكنهم في مدن السامرة عوض] fجاء في سفر الملوك الثاني: "وأتى ملك أشور بقوم� من بابل وكوث وعو 
 فامتلكوا السامرة، وسكنوا في مدنها. وكان في ابتداء سكنهم هناك أنهم لم يتقوا الرب، فأرسل الرب عليهم السباع فكانت تقتل منهم... فأمر ملك

ا من الكهنة الذين سبيتموهم من هناك فيذهب ويسكن هناك ويعلمهم قضاء إله الرض. فأتى واحد من الكهنة الذين  أشور قائل] ابعثوا إلى هناك واحد]
 سبوهم من السامرة، وسكن في بيت إيل وعلمهم كيف يتقون الرب. فكانت كل امة تعمل آلهتها ووضعوها في بيوت المرتفعات التي عملها

(.29-24: 17 مل 2السامريون كل أمة في مدنها التي سكنت فيها" )

 فطلبهم بالشركة في البناء يبدو في الظاهر أن فيه إخلص ومشاركة في العمل، لكنهم لم يحملوا ذات القناعة، ول الولء للكتاب المقدس كله، ول
 الرتباط بيهوه وحده. أرادوا الشركة في العمل مع بقائهم يعبدون الوثان ويرفضون السفار الخرى غير أسفار موسى الخمسة. لقد شك زربابل

 [. لقد أرادوا أن يساعدوا في البناء،3في إخلص السامريين من جهة إقامة عبادة ا الحي في نقاوة، وأن تقدمهم بالطلب يحمل نوايا سياسية خفية]
بابل أن hا لحد اللهة التي يتعبدون لها. لكن هذا المزج بين عبادة ا والعبادة الوثنية قد سبب خراب]ا قبل السبي، ولم يرد يشوع وزر  بكونه مقدس]

ا ما تكون مساعدة العالم للكنيسة ثمنها باهظ³ للغاية )رؤ   (. وفى نفس الوقت رفض قبول هذه المساعدة يولد روح20: 2تتكرر هذه المأساة. كثير]
مقاومة قاسية ضد الكنيسة.

ا فيه شيء من تقوى الرب، ولكن أكثره أباطيل10( وأسنفر )آية ٢كان هؤلء من نسل الذين أصعدهم أسرحدون  )آية   (، وهؤلء كان دينهم مزيج]
 ( والعداوة لشعب ا هي عداوة تقليدية نشأت منذ صارت هناك عداوة بين نسل المرأة ونسل٨:٧وثنية، ولذلك محا هؤلء هوية إسرائيل )إش 

ا سيقاوم بناء الهيكل وسيقاوم أي بناء لجسد المسيح. الحية. وإبليس قطع]

 : gيلtائ gر iسtإ tاءgآب tوس hؤ hر hةfيtقgب gو hوعhشgي gو hلtابfب hر gز iمhهgل gالgقgف

لgهtنgا،  tت]ا لiيgب gيtنiبgن iنgا أgنgل gو iم hكgل gسiيgل

، gيلtائ gر iسtإ tهgلtب� إ fلرtي لtنiبgا نgن gد iح gو hن iحgا نgنfنtكgل gو

[ gسtارgف hكtل gم hش gورhك hكtل gمiا الgن gر gمgا أ gم g3ك.]

ا، فإن المر بالبناء صدر من ملك فارس إلى الشعب اليهودي وحده. فإن أراد السامريون وغيرهم أن يشتركوا في العمل، فليرجعوا  كان الرد� حازم]
إلى ملك فارس. ل يمكن القول بأن هذا الرد� أدى إلى نوع� من العداوة بين الفريقين، إنما كشف عن الحقيقة الخفية، في قلوب العداء.

 لم يكن ممكن]ا فبول هذه الشركة التي ل تحمل روح القداسة ول الخلص. "لنه أية خلطة للب�ر والثم، وأية شركة للنور مع الظلمة، وأي اتفاق
 (. وكما قال القديس بطرس لسيمون16-14: 6 كو 2للمسيح مع بليعال، وأي نصيب للمؤمن مع غير المؤمن، وأية موافقة لهيكل ا مع الوثان" )

ا أمام ا" )أع  (.21: 8الساحر: "ليس لك نصيب ول قرعة في هذا المر، لن قلبك ليس مستقيم]

 "ليس لكم ولنا" رفض اليهود التحاد معهم، لنهم عرفوا غايتهم. ولكن اليهود لم يستطيعوا أن يقولوا السبب الحقيقي للرفض بسبب الخوف منهم،
واكتفوا بقولهم إن المر ببناء الهيكل كان من الملك كورش لليهود فقط وليس لخرين، فعليهم أن يلتزموا بالبناء وحدهم.  



ا،  gوذhهgي tب iع gش gي tدiيgأ gون hخ iرhي tض iرgال hب iع gش gان gك gو

[ tاءgنtبiال tن gع iمhهgون hر tع iذhي g4و.]

"يرخون" ابتدأوا المقاومة، فظهرت حقيقة نواياهم ،وأنهم ل يطلبون الرب ول بناء بيته.  

ا لهم، تارة بالستخفاف  إذ كشفت إجابة زربابل ويشوع ما في قلب هذا الشعب المقاوم من خداع، صار هذا الشعب، "شعب الرض"، مقاوم]
 والتعطيل، وتارة بالتخويف. إن كان المؤمنون يhدعون "شعب ا"، فإن الشرار بدورهم يhدعون "شعب الرض" إذ ترتبط قلوبهم وأفكارهم

بالرضيات، وليس من موضع للسماويات في حياتهم.

 gينtير tش hم iمhهfد tوا ض hر gجiأgت iاس gو

 gسtارgف tكtل gم gش gورhك tامfيgأ fلhك iمhهgت gورhش gوا مhل tطiبhيtل

[ gسtارgف tكtل gم gوسhيtار gد tكiل hى مfت gح g5و.]

 "استأجروا ضدهم مشيرين" في ديوان الملك وقصره ومن مشيريه. استطاع هؤلء المشيرون المرتشون في أيام قمبيز بن كورش أن يقنعوه
بإصدار أمر بوقف البناء، وتوقف فعل] حتى ملك داريوس.

لو كان هؤلء يريدون البناء فعل] لما كانوا دفعوا رشاوى لوقف البناء.

“داريوس" هو داريوس هستاسب الذي أمر بإعادة البناء، ملك بعد أرتحشستا.

. شكاوى باطلة2
 t،هtكiل hم tاء gدtتiي ابtف gوش hيرtو gش iحgأ tكiل hي مtف gو

[ gيمtل gش hورhأ gا و gوذhهgي tان fكhى سgل gى ع gو iك gوا شhبgت g6ك.]

، حيث أبرز المقاومة.5الن يشرح الكاتب في شيء� من التفصيل ما ورد في الية 

ا أرتحششتا هما لقبان لملوك فارس، كما يhقال عن ملوك مصر "فراعنة". وان أحشويرش المذكور هنا هو  يرى البعض أن كلمة أحشويرش وأيض]
 ق.م(.522-529قمبيز بن كورش )

كلمة "شكوى": في العبرية سطنة أو شطنة، مشتقة من كلمة شيطان أو المشتكي.

  اعتراضية وسط الكلم، وضعها عزرا كمثال� آخر لمقاومة العداء الدائمة لعمل ا. غالب]ا ما تشير إلى محاولة العداء لوقف٦واضح أن الية 
 بناء السوار، ويبدو أنهم نجحوا في مسعاهم هذا، وتوقف بناء السوار حتى حصل نحميا على إذن بالبناء من خليفة أحشويرش وهو أرتحششتا

لونجيمانوس.

تgا  iس gش iحgت iرgأ tامfيgي أtف gو

 . gسtارgف tكtل gا مgت iشش iحgت iرgى أgلtإ iمtهtائgقgف hر hرtائ gس gو hيلtئiبgط gو hاث gد gرiث tم gو hمgل iشtب gبgت gك

[ tةfالراميtة³ ب gم gج iرgت hم gو tةfالراميtة³ بgوبhت iك gم tةgال gس كtتgابgةh الر� g7و.]

استغل الشرار موت كورش فاستأجروا ضدهم مشيرين من ديوان الملك ليقاف العمل. وبالفعل أمر قمبيز بن كورش بإيقاف العمل.

معظم السماء مثل بشلم ومثردات أسماء أجنبية، وليست يهودية، فهم من المم الذين سكنوا في إسرائيل.

  ق.م(. وقد نجحت مساعي العداء في521-522أرتحششتا المذكور هنا يhقصد به الملك المنتحل الذي اغتصب العرش وهو غومانا أو سمردس )
ا بوقف البناء في الهيكل. إقناعه بأن يصدر مرسوم]

غالب]ا كان هناك رسالتان في أيام أرتحششتا، الولى من بشلم ورفقائه وهذه لم تسجل، والثانية من رحوم ورفقائه.

"طبئيل"، ربما يكون طوبيا العبد العموني الذي قاوم بناء السور على يد نحميا.



  باللغة الرامية. واللغة18: 6 وحتى ٨مكتوب بالرامية ومترجم بالرامية، أي بأحرف أرامية وباللغة الرامية وليست بالفارسية، وابتداء من آية 
 الرامية هي لغة الحكومة ولغة التجارة الجنبية وهى لغة الترجوم. استخدم عزرا الرامية هنا لنه يورد رسائل استحسن أن ينقلها كما كتبت بدون

ترجمة.

، hبtات gكiال hاي gش iم tش gو tاء gضgقiال hب tاح gص hوم hح gر

ا: ] gذ gكgه tكtل gمiا الgشتgش iحgت iرgى أgلtإ gيمtل gش hورhأ fد tة] ضgال gسtا رgبgت g8ك]

هذه شكوى ثالثة كتبها رحوم صاحب القضاء وأمين س�ر شمشاي، أرسلها باسم المستوطنين الذين أتي بهم ملك أشور للسكنى في مدن السامرة. 

ورحوم صاحب القضاء تعنى رئيس المراسيم أو حاكم البلد ، وشمشاى كاتبه.

gي�ينtين ا الد� gمtهtائgقgف hر hرtائ gس gو hبtات gكiال hاي gش iم tش gو tاء gضgقiال hب tاح gص hوم hح gذ� رtئgين tح gبgت gك

 g،ي�ينtل tِ gابgبiال gو gي�ين tو iك gرgال gو gي�ين tس gرiفgال gو gي�ينtلtف iرfالط gو gي�ينtكtت iس gرgفgال gو

[g ي�ين tمgيل tعiال gو gي�ين tوiهfالد gو gي�ينtن gوش الش g9و.]

هم قبائل مختلفة من الشعوب التي أصعدها الشوريون ليعيشوا في إسرائيل. لحظ كثرة الجناس التي تكون منها شعب السامرة.

  : ورد هذا السم في الترجمة العربية المتداولة بين أيدينا لقبيلة كانت تقطن في السامرة بدل] من السرائيليين الذين ذهبوا إلىDinaitesالدينيون
السبي. لكن جاءت معظم الترجمات الحديثة تتفق مع الترجمة السبعينية على أنها تعني "قضاة" أو الذين يدينون أو يحكمون في القضايا.

ا ما أhشير إليها في النقوش الشورية على أنها على حدود كيليكيا وكبادوكيا]Dayenيرى البعض أنهم مستوطنون من  [.4، وهي بلد كثير]

ا أسنفر Osnapparيرى آخرون أنهم شعب أرسله الملك آشوربانيبال  [.5  لستعمار مدن السامرة]Ashurbanipal  الذي يhدعى أيض]

[. Dayani]6يرى آخرون أنهم ربما يكونون من الشعوب الرمنية حيث عرفهم الشوريون بأنهم 

[.7الفرستكيون – أفرسكيون: اختلفت الراء حول  هذا الشعب]

ا. يرى البعض أنهم قبيلة أو شعب جبلي يسكن ما بين مديان وفارس.

.Partukka وبارتوكا Partakkaب. يرى آخرون أنهم سكان إحدى مدينتين في مديان، أhشير إليهما في  نقوش آسرحدون، تدعيان بارتاكا 

ج. يرى آخرون أنهم ليسوا قبيلة معينة، وإنما جماعة من المواطنين تحت قيادة داريون

 معناها "حاكم أقل".aparasarkaد. يرى آخرون أنها كلمة إيرانية قديمة 

. Elymais[ 8، في شرق عيلم]Tapyri: مستعمرون أقامهم ملك أشور في السامرة، يhظن أنهم قبيلة مديانية تhدعى Tarpelitesالطرفليون 

 Hitzig، وهي قبيلة على ساحل بنتس. ويرى Tibarenoi التي وردت في النقوش لتعادل الكلمة اليونانية Tuplai أنها قبيلة Rawlinsonيرى 
[.9 في شمال فينيقية]Tripolisأنها في طرابلس 

 [.  كما يرى البعض أن10يرى آخرون أن الكلمة ل تحمل معنى عرقي]ا )للجناس(، وإنما هو اسم خاص ببعض الضباط الفارسيين في السامرة]
الكلمة الشورية معناها "كتبة اللواح"، أي تشير إلى فئة تمارس وظيفة معينة.

 : يظن البعض أنهم قبيلة ميدية، ورد ذكرها في نقوش سنحاريب باعتبارهم سكان إقليم بارستو. ويرى البعض أنه يhقصدAphorsitesالفرسيون 
بهم الفارسيون.

(.22: 10: سكان إقليم عيلم )تك Elamitesالعيلميون 

(.10:10: هم سكان أرك )تك Archevitesأركيون 

: شعب من شوشن، عاصمة عيلم. تقع جنوب غربي بلد فارس بالقرب من نهر أولي، ويدعى حالي]ا نهر قارون.Susanchitesالشوشنيون 



: من الجماعات التي سباها أسنفر )أشور بانيبال( ملك أشور، وأسكنهم في مدن السامرة.Dehavitesالدهويون 

، hيفtرfالش hيم tظ gعiال hرfفgن iسhأ iمhاهgب gس gين tذfال tم gمhال tرtائ gس gو

 ،tة gر tام fالس gنhد hم iمhهgن gك iسgأ gو

[ tه tر tى آخgلtإ gو tرiهfالن tرiب gي عtف gين tذfال tرtائ gس g10و.]

ا، عhرف بطغيانه، حارب أخاه والي بابل٦٢٦- سنة ٦٦٨أسنفر: غالب]ا ما يhقصد به أشوربانيبال الذي ملك في أشور سنة  ا عظيم]   ق م وكان هذا ملك]
 الذي كان قد عصاه وحارب عيلم فلعله الملك الذي نفي بعض البابليين والشوشنيين )سكان شوشن( أسكنهم مدن السامرة، وقد يكون هو أسرحدون

ا أنابوه لهذه العملية. نفسه أو قائد]

. افتراءات كاذبة3
 : iِ tكtل gمiا الgشتgش iحgت iرgى أgلtإ tهiيgلtا إgوهhل gس iرgي أtتfال tةgال gس ةh الر� gور hص tه tذgه

[ tه tر tى آخgلtإ tرiهfالن tرiب gي عtف gين tذfال hم iوgقiال gكhيدtب g11ع.]

في عبر النهر، أي ما غرب نهر الفرات.

كg إtلgيiنgا،  tدiن tع iن tوا م hد tع gص gين tذfال gودhهgيiال fنgأ hكtل gمiال tمgل iعhيtل

، gيمtل gش hورhى أgلtوا إhتgأ iدgق

،gةgيئ tد fالر gةgي tاص gعiال gةgين tد gمiال gونhنiبgي gو

هgا،  gار gو iسgوا أhل gم iكgأ iدgق gو

هgا ] gسhسhوا أ hم fم gر g12و.]

ا لكل اليهود من كل السباط. اليهود: أطلق هذا السم أول] على أهل المملكة الجنوبية أي يهوذا وبنيامين وبعد العودة من السبي صار اسم]

اليهود الذين صعدوا من عندك، أي الذين عادوا من السبي.

 يhعتبر أول افتراء هو تغافلهم في شكواهم أمر كورش ببناء بيت الرب، وحسبوا أن العائدين من السبي عصاة ومتمردين، جاءوا ليبنوا المدينة
العاصية الشريرة. 

الفتراء الثاني: ادعاؤهم أن القادمين من السبي قد أكملوا أسوارها ورمموا أسسها، مع أنهم لم يفعلوا شيئ]ا سوى وضع أساسات الهيكل.

ا. العاصمة الرديئة إشارة إلى تاريخ أورشليم التي عصت ملوك أشور وبابل قديم]

 ،hةgين tد gمiال tه tذgه iتgيtنhا ب gذtإ hهfنgأ

هgا، hار gو iسgأ iتgل tم iكhأ gو

ة]،  gارgف tخ gل gا و اج] gر gخ gل gة] وgي iز tج gون د gؤhي gل

[ gوكhل hمiر ال hضgا ت ير] tخgأg13ف.]

 الفتراء الثالث: نجد هنا أن أعداء اليهود يصورون للملك أن اليهود يبنون السوار ليمتنعوا عن دفع الجزية، بينما هم يبنون الهيكل الن وليس
 [، مع أنهم لم يمتنعوا عن هذا كله. الجزية ما يدفع للملك، والخراج هو13السوار. ادعاؤهم أنهم ل يؤدون الجزية ول الخراج ول الخفارة ]

 الرسوم على التجارة وغلة الرض للنفاق على المحاكم المحلية. والخفارة هي الرسوم على عابري الطرق لجل إصلحها ودفع مرتبات رجال
أمن الطرق.

 لحظ أن أعداء اليهود في رسالتهم يهولون المور، ويبالغون حتى يثيروا الملك ضدهم، فقد اشتهر الفرس بأنهم مولعون بتحصيل الضرائب
والجزية لينفقوا على جيوشهم الجرارة. 



 لقد اعتاد العداء على ترديد الكاذيب ضد المؤمنين، وإثارة الملوك ضد الكنيسة وضد شعب ا. إنها حيلة دائمة، وقد فعل اليهود ذلك ضد المسيح
حين اتهموه بأنه عدو لقيصر.

. مداهنة السلطات4
، tكtل gمiال tار gد gحiل tم hلhكiأgا نgنfنtا إ gمtب gالن gو

 ، tكtل gمiال gر gر gى ض gرgن iنgا أgنtب hيقtلgي gل gو

لtك ] gمiا الgن iمgل iعgأgا، فgنiل gس iرgأ gكtل gذt14ل.]

ا فيه، وإنما لتحقيق هدفهم من المقاومة، ووقف بناء الهيكل. إنهم يثنون على الملك، ليس مديح]

 "نأكل ملح دار الملك" تعبير أنهم في خدمة الملك، وأنهم يتقاضون مرتباتهم من دار الملك، فل يليق بهم أن يروا ضرر الملك ول يخطروه، إنما
يلزمهم أن يكونوا أمناء من نحو من يرعى حياتهم. هكذا حاولوا أن يستروا غايتهم الحقيقية.

ا للملك، المر الذي ل يhسكت عليه. العجيب أن هذا التهام ا خاطئ]ا لتصرفات الراجعين من بابل أنهم يسببون ضرر]  في نفس الوقت يقدمون تفسير]
ا للدولة، وأنه تمرد على الحكام. هذا ما نادت به السلطات اليهودية  قائم عبر العصور، حيث تhتهتم الكنيسة في اهتمامها بالعبادة ل أنها تسبب ضرر]

(.12: 19حين قدمت السيد المسيح لمحاكمته: "إن أطلقت هذا، فلست محب]ا لقيصر" )يو 

ا بهذا، فكم وكم نحن الذين نلنا كل خيراتنا من ا، يكون مجد ا هو هدفنا. لنلحظ أن من يأكل ملح دار الملك يجد نفسه ملزم]

. بلد متمرد منذ القدم5
 ، gكtائgآب tارgب iخgأ tرiف tي سtف gشfتgفhيtل

 ،tارgب iخgال tرiف tي سtف gد tجgتgف

 ، tدgلtبiال gو tوكhل hمiلtة³ ل fر tضhم gة³ وgي tاص gة³ عgين tد gم gةgين tد gمiال tه tذgه fنgأ gمgل iعgت gو

 ،tة gيم tدgقiال tامfيgال hذiن hا مgه tطgس gي وtان]ا فgي iص tوا عhل tم gع iدgق gو

[ hةgين tد gمiال tه tذgه iتgبtر iخhأ gكtل gذt15ل.]

ور  استغل العداء بعض الحداث القديمة، مثل تمرد يهوياقيم على نبوخذنصر، فصعد عليه وقيده بسلسل وقادة إلى بابل. من مثل هذا الحادث ص�
 العداء الموقف في أورشليم موقف تمرد على فارس، يhفهم منه الرغبة في إقامة مملكة لسرائيل يمكنها أن تسيطر على المنطقة، فل يكون لفارس

سلطان على كل المم التي في نهر النهر. كأن نية الذين يبنون بيت ا، هي التمتع بالسلطة، وسحب سلطة فارس من المنطقة.

سفر الخبار، أي سجلت الحكومة. 

للملوك والبل،د أي الملوك وغيرهم من حكام البلد الذين كانوا تحت سلطة الملك أرتحششتا.

، gكtل gمiال hمtل iعhن hن iحgن gو

هgا،  hار gو iسgأ iتgل tم iكhأ gو hةgين tد gمiال tه tذgه iتgيtنhا ب gذtإ hهfنgأ

[ tرiهfالن tرiب gي عtيب³ ف tصgن gكtل gذ gدiن tع gكgل hونhكgي g16ل.]

 هنا مكر الحية، فلو فhرtض أن اليهود بنوا أسوار أورشليم، فهل يمنع هذا كل البلد غرب نهر الفرات من دفع الجزية، هذا لن يتم إل بتكوين دولة
يهودية كبيرة تسيطر على كل ما في غرب النهر، وهذا هو التهويل لثارة الملك.

. المر بوقف البناء6
اب]ا:  gو gج hكtل gمiال gل gس iرgأgف

 ،tبtات gكiال gاي gش iم gش gو tاء gضgقiال tب tاح gص gوم hح gى رgلtإ
 ،tة gر tام fي السtف gينtنtاك fا الس gمtهtائgقgف hر tرtائ gس gو

 .tرiهfالن tرiب gي عtف gين tذfي الtاقgب gو



[ tه tر tى آخgلtم³ إgلg17س.]

بعث الملك الشرير رسالة إلى رحوم وشمشاي ورفقائهما لبحث المر، والتأكد مما جاء في رسالتهم له، مع إعطائهم سلطة ليقاف العمل.

ا وقضاة ومنفذين للحكم. وكما يقول الحكيم: "الحاكم الم³صغي إلى كلم كذب كل خدامه  وثق الملك في خدامه غير المناء، وجعل من الخصوم حكام]
(.12: 29أشرار" )أم 

ا يشاركونه شره، وبمشورتهم الشريرة يدفعونه بالكثر إلى الشر. فعندما طلب يربعام  الحاكم أو القائد الشرير في أية جماعة يمثل بؤرة تضم أشرار]
تhنgي أبي... أبي أدfبكم gوكل إسرائيل من رحبعام بن سليمان أن يخفف النير عنهم، استشار أحداث]ا غير حكماء، وأجاب: "إن خنصري أغلظ من م 

( فانقسمت المملكة، واعتزله عشرة أسباط.11-10:10 أي 2بالسياط، وأما أنا فبالعقارب" )

v.المشير الحمق حارس أعمى، والمشير الحكيم حصن للثقة   

القد�يس مار اسحق السرياني

لiتhمhوهgا إtلgيiنgا، gس iرgي أtتfال hةgال gس الر�

ي ] tام gمgوح� أ hض hوtب iتgئtرhق iدg18ق.]

، ر³ iمgي أ tدiن tع iن tم gج gر gخ iدgق gو

، tوكhل hمiى الgل gع hومhقgت tة gيم tدgقiال tامfيgال hذiن hم gةgين tد gمiال tه tذgه fنgأ gد tج hو gوا وhشfتgفgف

يgان³ ] iص tع gد³ و ر gمgا تgيهtى ف gر gج iدgق g19و.]

 ، gيمtل gش hورhى أgل gع gون hر tدgتiق hوك³ مhل hم gان gك iدgق gو

t،رiهfالن tرiب gع tيع tم gى جgل gوا عhطfل gسgت gو

ة] ] gارgف tخ gا و اج] gر gخ gة] وgي iز tوا جhط iعhأ iدgق g20و.]

، tال gج قtيفt أhولgئtكg الر� iوgتtا ب ر] iمgوا أ hجtر iخgأ gالنgف

،hةgين tد gمiال tه tذgى هgنiبhت gلgف

ر³ ] iمgن�ي أ tم gرhد iصgى يfت g21ح.]

 ل نستطيع أن ننكر الجوانب الطيبة في الرسالة، والتي بل شك هي عطية من يد ا الصالحة على شعبه. فالمر صدر بوقف البناء وليس هدم
مبني، وهو وقف مؤقت، وفي نفس الوقت لم يأمر برجوع العائدين من بابل إلى بلد السبي كما كانوا عليه قبل.

"حتى يصدر مني أمر" إذا لم يغلق الباب نهائي]ا فجاء من بعده وأعطى المر وها هي يد ا تعمل.

(. لم يحترم منشور الملك كورش، ول التزم بشريعة المبراطورية.8: 6لقد خالف هذا الملك شريعة مادي وفارس التي ل تhنسخ )دا 

ربما كان هذا الوقف تأديب]ا من ا بسبب عدم قداسة الشعب، أو اهتمامهم ببيوتهم أكثر من الهتمام ببيت الرب، كما يظهر في الصحاح التالي.

v[ا ليس لنه بالطبيعة هو هكذا، إنما بالشارة إلى سلطانه الذي صار له بسبب ضعفنا[عي الشيطان قويh11   د.]

القديس يوحنا الذهبي الفم

 . gكtل gذ tل gم gع iن gوا عhن gاوgهgتgت iنgأ iن tوا م hر gذ iاحgف

؟ ] tوكhل hمiال tة gار gس gخtل hر gر fالض hرhث iكgا ي gاذ gمt22ل]



 الملك أرتحششتا كممثل لبليس عدو المؤمنين يطلب من خدامه أل يتهاونوا في مقاومتهم، حاسب]ا أن كل تهاون معهم هو خسارة خطيرة لمملكته.
حرب عدو الخير ضد النسان لن تتوقف.

vقبلون اليمان به خللهم ويحضرونهمgادي سمك يجمعون الذين يfا من السمك، وتلميذه كصي ا ضخم]     كما إن الرب يلقي الشبكة ويصطاد عدد]
ا إبليس له شيfاطينه الخاضعة له الذين ينصبون الشباك للناس ويقتادونهم إليه. إليه، هكذا أيض]

القد�يس جيروم

vتحسدنا الرواح الشريرة منذ أن عرفت أننا حاولنا أن نرى عارنا وخزينا، وقد بحثنا عن طريقة للهروب من أعمالهم التي يعملونها معنا، ولم    
 نحاول فقط أن نرفض مشورتهم الشريرة التي يزرعونها فينا، بل أن كثيرين منا يهزأون بحيلهم. والشياطين تعرف إحسان خالقها في هذا العالم،

كم عليهم بالموت، وأعد لهم جهنم ليرثوها بسبب غفلتهم وكثرة خبثهم] h12وقد ح.]

القديس أنبا أنطونيوس الكبير

 ، tكtل gمiا الgت iش gش iحgت iرgأ hةgال gسtر iتgئtرhا ق fمgذ� لtئgين tح

ا،  gمtهtائgقgف hر gو tبtات gكiال gاي gش iم tش gو gوم hح gر gام gمgأ

 t،ودhهgيiى الgلtإ gيمtل gش hورhى أgلtة� إ gع iرhسtوا بhبgه gذ

ة� ] fوhق gاع� و gر tذtب iمhوهhفgق iوgأ g23و.]

"بذراع وقوة" يقف الشيطان بكل قوته لمنع العمل. 

 لماذا توقف البناء؟ هل هذا يرجع لقوة المقاومة؟ بالحري لتراخي من يبني، إذ لم يصلوا ول صاموا، وظلوا في حالة تراخ� إلى أن قام حجى النبي
وزكريا ابن عدو النبيان وكلماهم بعنف.

ا ل حول له ول قوة. ل يقدر أن يفلت من فخ  وقف المرتل في دهشة أمام عمل ا العجيب، وسط المعركة التي بين ا وإبليس. رأى نفسه عصفور]
ا. ترنم المرتل، قائل]:"انفلتت أنفسنا مثل العصفور من فخ الصيfادين،  الصيادين، أي إبليس وملئكته، لكن القدير أعانه، فكسر له الفخ وأطلقه حر]

(. 7: 123الفخ انكسر ونحن انفلتنا، عوننا باسم الرب الصانع السماوات والرض" )مز 

v ا" )رو  :2 تي 2(، "فتستفيقوا من فخ إبليس" )20: 16   ما هو الفخ الذي انكسر؟ يقول الرسول: ")الرب( سيسحق الشيطان تحت أرجلكم سريع]
 (. ها أنتم ترون الشيطان هو الصيfاد، يشتاق أن يصطاد نفوسنا للهلك. الشيطان هو سي�د فخاخ كثيرة، وخداعات من كل نوع... متى كنfا في26

[.13حالة النعمة تكون نفوسنا في أمان. لكن ما أن نلهو بالخطيfة، حتى تضطرب نفوسنا وتصير كسفينة تلطمها المواج]

القد�يس جيروم
 g،يمtل gش hورhي أtي فtذfال tا tتiيgب hل gم gع gفfق gوgذ� تtئgين tح

[ gسtارgف tكtل gم gوسhيtار gد tكiل hم iن tم tةgيtانfالث tةgن fى السgلtق�ف]ا إ gوgت hم gان gك g24و.]

 توقف العمل ولكن إلى حين، فإن كانت العلة الحقيقية هي الفساد الداخلي، فإن ا واهب النصرة يسمح بالجراحات والهزيمة المؤقتة حتى يرجع
أولده إليه فيقدم لهم النصرة.

v جرح، نسأل أنفسنا: من الذي يغلب؟hحارب ونhفي اللحظة التي فيها ل نزال وسط المعركة ن   

 الغالب أيها الخوة هو ذاك الذي يعتمد علي ا الذي يسنده وهو يحارب، ول يعتمد علي قوته. للشيطان خبرته في الحرب، لكن إن كان ا معنا
فسنغلبه. يحارب الشيطان بذاته، فإن حاولنا أن نفعل ذات المر، فسيغلبنا. إنه مhحارب مhختبر، لهذا يليق بنا أن نستدعي القدير ليقف ضده. 

[.14ليقطن فيك ذاك الذي ل يhغلب، فستغلب ذاك الذي اعتاد أن ينتصر. من هم الذين يغلبهم؟ أولئك الذين قلوبهم فارغة من ا]

v[15     يعرف ا سعيكم وإرادتكم الصالحة، وينتظر جهادكم، ويسند ضعفكم، ويكلل نصرتكم.]

القديس أغسطينوس 
4 من وحكمة عزرا 

لتتبدد الغيمة ويشرق نورك علينا!



v.إبليس عدونا لن يتوقف عن مقاومتنا   

   يصب علينا اتهامات ل حصر لها.

   يبث ضدنا افتراءات ل أساس لها.

   يستخدم كل وسيلة لتحطيم عملنا في ملكوتك.

   عنفه ل يوصف، وقسوته ل تhقدر!

v،في وسط هذه المعركة وإن ظن العدو أنه قد غلب   

   فسر� نصرته ضعفنا وليس قوته.

   خطيتنا هي طريق نجاحه. 

   لتعمل نعمتك فينا،

   وليشرق نورك علينا.

   تقدسنا، فنتمتع بقوتك.

   نختفي فيك، فننال النصرة!

v،لك المجد يا من تسمح لنا بالهزيمة إلى حين   

   لك المجد يا من تدعونا للنصرة البدية!

   صالح أنت يا أيها القدوس!

   أنت هو سر� نصرتنا ونجاحنا.

 الصحاح الخامس

إصلح داخلي وعودة للبناء

  في الصحاح الثالث وhضعت أساسات الهيكل، وفرح الشعب بذلك، لكن يبدو أن كثيرين منهم ما كان يشغلهم هو مصالحهم الخاصة. لهذا إذ قام
العداء بالمقاومة، وجاءت رسالة الملك بوقف العمل، حدث تجاوب داخلي مع هذا القرار من بعض الغنياء.

 يبدو كأن وقف البناء علته المقاومة الخارجية والشكاوى والمشيرون الذين أثروا على الملك، إنما حقيقة الموقف أن السبب هو فساد قلوب القادة
 والعظماء. لهذا أرسل ا النبيين حجي وزكريا للصلح الداخلي. فقد تكاسل العائدون عن العمل، وكانت قلوبهم تميل إلى بناء قصورهم وبيوتهم

(.4: 1وتزيينها عوض إعادة بناء بيت الرب. إذ كانت كلمة الرب: "هل الوقت لكم أن تسكنوا في بيوتكم المغشاة وهذا البيت خراب؟" )حج 

 إذ تحرك النبيان وتحركت القلوب للعمل بإخلص، أعطاهم الرب نعمة في أعين الكل، مثل تتناي والي كل منطقة غرب نهر الفرات، الذي يخضع
ا كاتبه شتربوزناي ومن معهما، والملك داريوس هستاسيس. له ولة الدول في المنطقة ومنها يهوذا، وأيض]

ا أن يتحرك تتناي ومن معه،  تشجع زربابل ويشوع بواسطة النبيين حجي وزكريا، وشرعا في البناء من جديد. على أثر العودة إلى البناء كان لزم]
لكنهم تحركوا بروح� جديدة�، ليس للمقاومة بل للمساندة خفية، ففي رسالة الوالي للملك داريوس قدم التقرير التالي:

[.7. أنهم يبنون بيت للله العظيم ]1

. أن يد� ا عامله معهم: يعملون بسرعة ونجاح�.2

. قدم كشف السماء حتى ل يبدو أنه متواطئ معهم، أو مهمل في السؤال.3
. قدم إجابة اليهود عن سبب بنائهم البيت أنه بأمر الملك كورش.4



ا بوقف البناء.5 . لم يشر إلى إصدار قمبيز أمر]

. طلب من الملك أن يبحث عن المنشور الملكي لكورش.6

ا عما حدث بروح تحمل التقوى والمساندة! إنه عمل ا في النفوس التائبة، يجعل العداء  رسالة تتناي لداريوس ليست شكوى، إنما تحمل تقرير]
يسالمونها. والعجيب أن الوالي لم يطلب إيقاف العمل لحين صدور الرد من الملك داريوس.

تصالح مع ا، فتتصالح مع نفسك وإخوتك، عندئذ� يعمل حتى العداء لحسابك! 

.2-1. قيام حجي وزكريا النبيين          1

.7-3. عين إلههم عليهم                 2

.17-8. رسالة تتناي إلى داريوس         3

. قيام حجي وزكريا النبيين1
و، د tع hنiا بfي tر gك gز gي وtبfالن tي fج gح tانfيtبfالن gأfبgنgتgف

، gيمtل gش hورhأ gا و gوذhهgي يtف gين tذfال tودhهgيiلtل

[ iمtهiيgل gع gيلtائ gر iسtإ tهgلtإ tم iاسt1ب.]

 رأينا في اليات الخيرة من الصحاح السابق أن الشيطان يقف بكل قوة ضد البناء، ونجح في إيقاف العمل، فهل للشيطان قوة أن يوقف عمل ا؟
ا ل يستطيع ذلك ما لم نعطه نحن الفرصة لذلك. وبالرجوع إلى نبوة حجي النبي )حج   ( نجد أن الشعب هو الذي أهمل بناء بيت الرب3 :1قطع]

ا فيه. فالمنع الخارجي من الملك أرتحششتا لم يكن لهh أن ا مبالغ]  واهتم كل واحد ببناء بيته الخاص، بل بتغشية هذه البيوت، أي الهتمام بزينتها اهتمام]
 يوقف البناء إن لم يكن هناك تكاسل وإهمال من الشعب، وحينئذ يتوافق الهجوم الخارجي مع التكاسل الداخلي، ومع هذا فلم يترك ا الحال كما هو

عليه.

 (.6: 4أرسل ا نبيين ليتنبآ بقوة "باسم إله إسرائيل عليهم". فروح ا ينبه للعمل "ل بالقدرة ول بالقوة، بل بروحي، قال رب الجنود" )زك 
فالنبيان كان لهما سلطة وقوة من قبل روح ا، لن غرضهما كان مجد اسم ا، لذلك كان لكلمهما تأثير قوي في تشديد اليادي المتراخية.

 يرى القديس أغسطينوس أن النبيين هنا وإن كانا قد شجعا الشعب على إعادة بناء الهيكل الذي تهدم، إل أن ما كان يشغلهما هو إقامة هيكل ا في
ا أن من يبني بيت الرب في أعماقه يسبح الرب ليس بلسانه بقدر ما يسبحه بحياته ذاتها] [.1حياة النسان. يقول أيض]

vاخرجوا من البيوت المزينة والمنحوتة بالشر، واصعدوا إلى جبل السفار اللهية السماوية، واستخرجوا خشب]ا من شجرة الحكمة، وشجرة    
[.2الحياة، وشجرة المعرفة. اجعلوا طرقكم مستقيمة، ودبروا أعمالكم حتى تكون لئقة مفيدة ونافعة لبناء بيت الرب]

القديس أمبروسيوس 
 gاق gاد gوصhي hنiب hوعhشgي gو gيلtئtتiلgأ gش hنiب hل tِ gابfب hر gز gامgذ� قtئgين tح

، gيمtل gش hورhي أtي فtذfال tا tتiيgب tانgيiنhبtا ب gع gر gش gو

ا ] gمhهgونhد tاع gسhي tا hاءgيtبiنgا أ gمhه gع gم g2و.]

بابل ويشوع أمام الضغوط الداخلية من الغنياء والفقراء، حيث استهان الغنياء ببناء بيت الرب، معطين الولوية hربما فترت عزيمة كل من زر 
ا أمام مقاومة العداء الخارجيين. لكن ا ل يترك أبناءه المناء،  لبيوتهم. وفترت همة الفقراء بسبب الضيق المادي وإجحاف الغنياء، وأيض]

فأرسل نبيين عظيمين يسندان هذين القائدين ومن معهما للعمل اللهي.

بابل قائل]: ل بالقدرة ول بالقوة، بل بروحي قال رب الجنود. hبابل إلى الصوت اللهي على لسان زكريا النبي: "هذه كلمة الرب إلى زر hأنصت زر 
بابل تصير سهل]. فيخرج حجر الزاوية بين الهاتفين: كرامة]، كرامة] له" )زك  hبابل7-6: 4من أنت أيها الجبل العظيم، أمام زر hجاءت الدعوة لزر .) 

 لتكملة البناء، فإنه فيما هو كان يبدأ في العمل رأى المبني الجديد، كنيسة العهد الجديد بكل جمالها وبهائها، هذا الذي يقيمه حجر الزاوية وسط
 هتافات الباء والنبياء، بل وكل السمائيين: كرامة] كرامة]، أي كرامة لرجال العهد القديم الذين طال انتظارهم لمجيئه، وكرامة لرجال العهد الجديد

الذين يتمتعون بما اشتهى الباء والنبياء أن يروه.

عاد العمل للهيكل بقيادة زربابل ويشوع ونلحظ وظائف المهتمين بالبناء:



. نبيان هما حجى وزكريا.١

بابل بن داود.٢ hوال� )ملك( هو زر  .

. رئيس كهنة وهو يشوع.٣

بابل )حج  h؟9: 2أليست هذه وظائف السيد المسيح باني الهيكل الحقيقي، أي جسده وهو العظم من هيكل سليمان أو هيكل زر)

بابل ويشوع فعل]. hلحظ أن موضوع نبوة حجى هو التوبيخ على إهمال بيت الرب والتشجيع على إعادة العمل، ولقد استجاب زر

بابل الجديد، الذي أقام الكنيسة hا للسيد المسيح. فيرى يوسابيوس القيصري أن السيد المسيح هو زر بابل بكونه رمز] hا ما تحدث الباء عن زر  كثير]
[.3هيكل ا]

ا )حج  بابل الذي جعله ا خاتم] hيشير إلى السيد المسيح – ملك السلم – الذي يختم الصورة اللهية على23: 2ويرى القديس أمبروسيوس أن زر ) 
النفس البشرية، فتصير شولميث )مؤنث سليمان(.

v بابل، وأجعلك كخاتم� لني قد اخترتك" )حج hلنه عندما تصير نفوسنا في سلم يقال لها:23: 2   قيل له بطريقة سرائرية: "آخذك يا زر .) 
 (، وتعني في سلم... عندئذ تتقبل المسيح مثل خاتم عليها، إذ هي صورة ا. فإنها بهذا تصير على13: 6"ارجعي، ارجعي يا شولميث" )نش 

[.4صورة ا، إذ يصير النسان سماوي]ا]

القديس أمبروسيوس 
. عين إلههم عليهم2

 ،tرiهfالن tرiب gي عtال gو hايgنiتgت iمtهiيgلtإ gاء gج tان gم fالز gكtل gي ذtف

ا،  gمhه hاؤgقgف hر gو hايgن iوزhب iرgت gش gو

 : iمhهgوا لhالgق gو

 ، gتiيgبiا ال gذgوا هhنiبgت iنgأ iم hك gر gمgأ iن gم

؟ ] gور ا الس gذgوا هhل م� gكhت g3و.]

 إذ أثمرت خدمة النبيين، والتهبت قلوب الكل للعمل، كانت عينا ا عليهم. حق]ا لقد جاء إلي عبر النهر تتناي وكاتبه ورفقاؤهما يسألونهم عن العمل
 الذي يمارسونه، لكن بروح� جديدة�، ليس روح المقاومة والعداوة، إنما روح الستفسار والمساندة. إذ كان يمكنهم إيقاف العمل بناء على الرسالة التي

سبق فأرسلها ارتحششتا، وإنما تركوهم يعملون، وبعثوا برسالة لداريوس الملك تحمل روح طيبة.

 تتناي: اسم فارسي معناه "هبة". كان والي]ا على المقاطعات الخاضعة لفارس غرب نهر الفرات في أيام داريوس الملك، مثل سوريا وكيليكية
بابل يتبعه. hوصحراء العرب والسامرة وفينيقية، وكان زر

  شتربوزناي: اسم معناه "كوكب لمع"، لعله كان كاتب الوالي أو ضابط فارسي تحت قيادة الوالي.

 من أمركم؟ نستنتج من هذا السؤال أن أهل البلد كانوا قد قدموا شكوى ضد اليهود، وجاء الوالي ليفحص المر.

[ gاءgنtبiا ال gذgه gونhنiبgي gين tذfال tال gج اءt الر� gم iسgأtب iمhاهgن iرgب iخgذ� أtئgين t4ح.]

ا للملك. ما هي أسماء الرجال؟ من المؤكد أن هذا رد على سؤال الوالي الذي يسأل عن أسماء المسئولين عن العمل ليرسل تقرير]

 في اتزان� وبحكمة طلبوا أسماء العاملين حتى ل يتهمهم الملك بالهمال والتواطؤ. فكان سؤالهم عن السماء وإرسالها إلى الملك يعطيه طمأنينة أنه
ليس من تواطؤ قد حدث بين الوالي ورجاله وشيوخ إسرائيل.

 في نفس الوقت يبدو أن أسلوب الوالي ومن معه أعطى طمأنينة للعاملين، فلم يخشوا أن يقدموا السماء، وإن يتحدثوا معهم في صراحة عن عمل
[.13-11ا معهم، مع خضوعهم للسلطات، وأن هذا العمل قام بناء على منشور كتابي من كورش الملك ]

، iمtهtهgلtإ hنiي gع tودhهgيiال tوخhي hى شgل gع iتgان gك gو

 ، gوسhيtار gى دgلtإ hر iمgال gل gص gى وfت gح iمhوهhفtوقhي iمgلgف



ا ] gذgه iن gة� عgال gسtرtوا بhب gاو gذ� جtئgين tح g5و.]

 [. وكما يقول المرتل: "هوذا عين الرب على خائفيه الراجين5وراء هذه الحداث عنصر هام يحركها: "كانت على شيوخ اليهود عين إلههم" ]
ا: "عيناي على أمناء الرض لكي أجلسهم معي" )مز 19-18: 33رحمته، لينجي من الموت أنفسهم وتحييهم في الجوع" )مز   (.6: 101(. وأيض]

(.9: 16 أي 2كما قيل: "لن عيني الرب تجولن في كل الرض ليتشدد مع الذين قلوبهم كاملة نحوه" )

 "عين إلههم" إذا كانت عين ا علينا فممن نخاف؟ فحين يرضى ا عن طريق إنسان يحيطه بعنايته ورعايته، وهو قادر أن يحيل قلوب الحكام
غير المؤمنين ليعملوا ما يوافق مقاصده.

v (. لم يقل المرتل: "على الغنياء، أو الباطرة أو الساقفة أو الكهنة أو الشمامسة"،6: 101   "عيناي على أمناء الرض لكي يجلسوا معي" )مز 
 وإنما "على المناء"، أسكن معهم. السقف القديس من حقه أن يقول تلك الكلمات، إذ يقول: "لم أقمه كاهن]ا لنه يتذلل لي، أو لنه قريبي، إنما جعلته

" )مز  [.5(]7: 101كاهن]ا لنه أمين... "المتكلم بالكذب ل يثبت أمام عيني�

القديس جيروم 
vفي الحقيقة لم يقل القديسون قط إن أعمالهم ومجهوداتهم الذاتية هي التي ضمنت اتجاه الطريق الذي فيه يسيرون نحو التقدم والكمال في     

 (. يعلن قديس آخر أنه9: 6؛ 5: 25الفضيلة، بل بالحري صل�وا لجلها أمام الرب، قائلين: "دربني في حقك"، و"درب طريقي في عينيك" )مز 
ا من عمق طبيعة الشياء: "عرفت يا رب أنه ليس للنسان طريقه، ليس لنسان  اكتشف تلك الحقيقة ذاتها، ل باليمان فحسب، بل وبالخبرة أيض]

[. 6(]8: 14(. ويقول الرب نفسه لسرائيل: "أقوده أنا كسروة� خضراء؛ من قtبلي يhوجد ثمرك" )هو23: 10يمشي أن يهدي خطواته" )إر

الب بفنوتيوس

vا لما هو لخيرنا. وعندما تفارقنا تصير أعمال النسان ومجهوداته كلها بل فائدة. فمهما جاهد النسان، وحاول     تعمل نعمة ا )ورحمته( فينا دائم]
ا فينا؛ أعني: "ليس لمن يشاء، ول لمن يسعى، بل ا الذي يرحم"  بجدية� ل يقدر أن يستعيد حالته الولى بدون مساعدة )ا(. يتحقق هذا القول دائم]

[.7(]16: 9)رو 

الب دانيال

v[ا وعلنية، حتى حينما ل نعرف عن تدبيره شيئ]ا [.8   عناية ا تهتم بنا كل يوم، على مستوى الجماعة كما في الحياة الخاصة، سر]

vلقت كل الشياء مبدئي]ا لجل نفع الكائن العاقل... ا ليس كما يظن صلسس hخ   Celsusبل بجانب هذا يهتم بكل كائن ،    يهتم فقط بالكون ككل�
 عاقل� على وجه الخصوص. مع ذلك فعنايته بالكل ل تخيب، لنه حتى إن انحل جزء من الكل بسبب خطية النسان العاقل يسعى ا من أجل

[.9تطهيره وتنقيته واستعادة الكون إليه]

العلمة أوريجينوس

"حينئذ جاوبوا"، أي تتناي ورفقاؤه جاوبوا اليهود بعدما وصل لهم أمر الملك.

،tرiهfالن tرiب gي عtال gو hايgنiتgا تgهgل gس iرgي أtتfال tةgال gس ةh الر� gور hص

بiرt النfهiر، gي عtف gين tذfال gي�ينtك gس iرgفgا ال gمhه hاؤgقgف hر gو hايgن iوزhب iرgت gش gو

[ : tكtل gمiال gوسhيtار gى دgلt6إ]

"الفرسكيين" يجوز ترجمة الكلمة بالحكام. 

بحق كانت رسالة الوالي تتناي منصفة، فقد حقق في الشكاوى التي وصلته، ولم ينحز ضد اليهود.

. رسالة تتناي إلى داريوس3
تظهر يد ا الصالحة في هذه الرسالة، حيث لم يشر تتناي ومن معه إلى أمر أرتحششتا بإيقاف العمل، وإنما أشار إلى أمر كورش ببناء بيت الرب.

لtكt كhل سgلgم� ] gمiال gوسhيtار gدt7ل.]

t،كtل gمiى الgدgا ل لhوم] iع gم iنhكgيtل

t،يم tظ gعiال tهgل tال tتiيgى بgلtا إ gوذhهgي tدgلtى بgلtا إgنiبgه gا ذgنfنgأ



ة،� gيم tظ gة� ع gار gج tحtى بgنiبhي tهtا ب gذtإ gو 

 . tانgيط tحiي الtب³ فgش gخ hع gوضhي gو

ة�، gع iرhسtب hل gم iعhي hل gم gعiا ال gذgه gو

[ iمtيه tدiيgي أtف hح gجiنgي g8و.]

 إنها يد ا التي سكبت المهابة على تنتاي ومن معه، فكتبوا بأسلوب� وقور� عن ما يفعله شيوخ اليهود. فمع أنهم وثنيون كتبوا: "ذهبنا إلى بيت الله
[.8العظيم" ]

 مع أن البيت كان يhبني من أنقاض هيكل سليمان لكنهم كتبوا: "وإذا به يhبنى بحجارة عظيمة"، وكما جاء في سفر أخبار اليام الول: "وأقام نحات
(.2: 22لنحت حجارة مربعة لبناء بيت ا" )أي 

ا مبنيين كحجارة  ما هي هذه الحجارة العظيمة إل مؤمني العهد الجديد الذين بهم يhبنى هيكل الرب كما قال القديس بطرس الرسول. "كونوا أنتم أيض]
ا، لتقديم ذبائح روحية مقبولة عند ا بيسوع المسيح" )  (. إذ السيد المسيح هو الحجر الحي نhبني نحن عليه5: 2 بط 1حية، بيت]ا روحي]ا، كهنوت]ا مقدس�

(.٢١–١٨: ٢(. لقد جعلنا بيت]ا روحي]ا، مسكن]ا ل بالروح )أف ١٩: ١٤كحجارة حية. فكما هو حي نحن نحيا به )يو 

vأتظنون أنكم قادرون أن تصمدوا وتحيوا إن انسحبتم لتقيموا لنفسكم بيوت]ا )روحية( ومواضع مختلفة، وقد قيل لراحاب: "اجمعي إليك في      
، فيكون أن كل من يخرج من أبواب بيتك إلى خارج، فدمه على رأسه، ونحن نكون بريئين؟!] tوإخوتك وسائر بيت أبيك tوأمك t10البيت أباك]

الشهيد كبريانوس

vا هيكل. ا يسكن فيكم بكونكم جسد المسيح وهيكل       ما هو هدف هذا البناء؟ لكي يسكن ا في هذا الهيكل. كل واحد منكم هو هيكل، وكلكم مع]
 روحي. لم يستخدم الكلمة التي تعني مجيئنا نحن إلي ا، بل ما يعني أن ا هو الذي يحضرنا إلي نفسه. فإننا لم نأت من تلقاء أنفسنا، بل ا هو

ا: "أنا هو الطريق والحق والحياة" )يو  بنا إليه. يقول المسيح: "ليس أحد يأتي إلي الب إلf بي"، وأيض] [.11(]٦: ١٤الذي قر�

القديس يوحنا الذهبي الفم

[.8لم يكن ممكن]ا لتتناي ومن معه إنكار الشهادة لعمل ا الذي "يhعمل بسرعة وينجح في أيديهم" ]

 "بيت الله العظيم": إن تتناي لم يعرف الله الحقيقي، ولكن يد ا كانت عليه، فشعر بخوف� ورهبة� من ا، ولنه خاف هذا الله لم يجرؤ أن
 يوقف العمل، وسأل الملك هل يوقف العمل أم ل، أي ألقى بالمسئولية على الملك. ولن تتناي هذا كان يعبد الوثان قال الله العظيم، لن في نظره
 هناك آلهة كثيرة. ونلحظ أن ا أوقع رعبه على الوالي، لن الشعب بدأ يعمل ويهتم، فلم يكن هناك سلطان للشيطان أن يوقف العمل، ولذلك مهما
بابل والشعب إن لم يتحرك زربابل نفسه والشعب للعمل hا أمام عمل يد ا، ولكن ا ل يتدخل ليعمل مع زر  كان حجم الصعوبات، فهي تصغر جد]

(. إن كانت المشاكل التي يثيرها العداء مثل الجبل تصير سهلة حينما يتدخل ا.4: 7)زك 

 : gوخhي أgلiنgا أhولgئtكg الش gذ� سtئgين tح

ا الiبgيiت، gذgه tاءgنtبtب iم hك gر gمgأ iن gم

ارt؟ ] gو iسgال tه tذgه tيل tم iكgت g9و]

 ، gك gمtل iعhنtل iمtهtائ gم iسgأ iن gا ع أgلiنgاهhمi أgيiض] gس gو

[ iمtه tوس hؤ hر tال gج اءg الر� gم iسgا أgنiبgت gك g10و.]

 عندما سأل والي المنطقة عن من أصدر لهم المر ببناء الهيكل، وعن أسماء العاملين، لم يرتبك العاملون، بل بقوة وشجاعة وفي أدب� قدموا
السماء.

 حينما يخاف النسان أو الجماعة ا، ل يخشون البشر، لن ا نفسه في جانبهم يحوط حولهم، ويهبهم النجاح والنعمة أمام الخرين. مخافة ا
تطرد عنا مخافة البشر، بل وحتى الخوف من الشياطين.

vيك في كل أمورك، فل يكون مثيل لعمالك... ل تخف الشيطان إذا خشيت الرب، فإن خشيتك ل تعطيك     اخش الرب واحفظ وصاياه التي تقو�
[.12سلطان]ا على الشيطان]



هرماس

vشيد منازل لنفسنا، حتى نجد مأوى في الشتاء حيث المطر والرعد، لن من ل منزل له يعاني من مخاطر عظيمة في وقتhليتنا نخاف الرب ون    
الشتاء.

الب دوروثيؤس

v[13   إرادة ا ل أن يخل�صك من المخاوف بل يحث�ك على ازدرائها، فإن هذا أعظم من التخلص منها.]

v.ل يقدر أحد أن يؤذي إنسان]ا ما لم يخطئ هذا النسان نفسه   

v.كن صادق]ا مع نفسك فلن يؤذيك أحد   

القديس يوحنا الذهبي الفم

بhوا:  gاو gج tاب gو gجiا ال gذgه tلiث tمtب gو

،tض iرgال gو tاء gم fالس tهgلtإ hيدtب gع hن iحgن

ة، gيرtث gكiال gينtن هt الس� tذgه gلiبgق gيtنhي بtذfال gتiيgبiا ال gذgي هtنiبgن gو

[ hهgل gم iكgأ gو gيلtائ gر iس tيم³ ل tظ gك³ عtل gم hاهgنgب iدgق g11و.]

 لم يخشg شيوخ إسرائيل من الشارة إلى أن المر ببناء البيت منذ حوالي عدة قرون صدر من إله السماء والرض قبل أن يhهدم، كما لم ينكروا
[.11فضل سليمان الحكيم في بنائه للبيت، إذ قالوا: "بناه ملك عظيم لسرائيل وأكمله" ]

 سنة.٥٠٠بhني هيكل سليمان قبل هذه السنين أي قبل داريوس بحوالي 

 ، tاء gم fالس gهgلtا إgن hاؤgآب gط gخ iسgأ iنgأ gد iعgب iنtكgل gو

 ، انtي� gدiل tكiال gلtابgب tكtل gم gر fصgن iذ gوخhبgن tدgيtل iمhه gعgف gد

، gتiيgبiا ال gذgه gم gدgي ه tذfال

[ gلtابgى بgلtإ gب iعfى الشgب gس g12و.]

 في شجاعة وبروح الصراحة اعترفوا بأن السبي الذي حل� بآبائهم أيام نبوخذنصر ليس بسبب قوة هذا الملك، وإنما بسبب سخط ا عليهم، لنهم
(.43-35: 16أغضبوه. السخط الذي سبق فصوره حزقيال النبي )حز 

ا ليس أن آلهة بابل، قد انتصروا على ا بل أن ا أسلم  "بعد أن أسخط"، أي أن ا دفع الشعب ليد نبوخذنصر لنهم أسخطوه بأفعالهم الشريرة، إذ]
شعبه ليد ملك بابل ليؤدب شعبه.

 ، gلtابgب gكtل gم gش gورhكtى لgولhال tةgن fي السtف hهfنgى أgل gع

ا ] gذgه tا tتiيgب tاءgنtبtا ب ر] iمgأ hكtل gمiال hش gورhك gر gد iصg13أ.]

يدعوه هنا كورش ملك بابل مع أنه هو ملك فارس وتتبعه بابل بعد أن سقطت في يده. 

ا  gذgه tا tتiيgب gةgيtآن fنtى إfت gح

ة�،  fضtف gب� وgه gذ iن tي مtتfال

، gيمtل gش hورhي أtي فtذfال tل gكiيgهiال gن tم hر fصgن iذ gوخhبgا نgه gج gر iخgي أtتfال

 g،لtابgي بtي فtذfال tل gكiيgهiى الgلtا إgهtى بgتgأ gو



 ، gلtابgي بtي فtذfال tل gكiيgهiال gن tم hكtل gمiال hش gورhا كgه gج gر iخgأ

الtي]ا ] gو hهgل gع gي ج tذfال hر fصgب iيش tش hه hم iد� اس tاح gوtل iتgي tط iعhأ g14و.]

شيشبصر هو زربابل كما سبق فرأينا.

، iبgه iاذ gو gةgيtالن tه tذgه iذ hخ :hهgل gالgق gو

 ، gيمtل gش hورhي أtي فtذfال tل gكiيgهiى الgلtا إgهiل tم iاح gو

[ tهtان gك gي مtف tا hتiيgب gنiبhيiل g15و.]

ا،  gذgه hر fصgب iيش tش gاء gذ� جtئgين tح

 . gيمtل gش hورhي أtي فtذfال tا tتiيgب gاس gسgأ gع gض gو gو

[ iل gم iكhي iمgل gى وgنiبhي gى النgلtإ tتiق gوiال gكtل gذ iن tم g16و.]

"من ذلك الوقت إلى الن يبنى". العمل سبق وأن توقف، والن هم يكملون، أي أن التوقف كان لفترة فقط.

 ، tكtل gمiال gدiن tع gنhس gا ح gذtإ gالن gو

 g،لtابgي بtف gاكgنhه gوhي ه tذfال tكtل gمiال tنtائ gز gخ tتiيgي بtف iشfتgفhيiلgف

، gيمtل gش hورhي أtا ف gذgه tا tتiيgب tاءgنtبtب tكtل gمiال gش gورhك iن tر³ م iمgأ gر gد gص iدgق gان gك iلgه

[ gكtل gي ذtف hه gاد gر hا مgنiيgلtإ hكtل gمiال tل tس iرhيiل g17و .]

ا المر في يد  بعد هذا العرض الصادق والمين، طلب تتناي ومن معه أن يتأكد الملك من وجود منشور كورش الملك في سجلت الدولة، تارك]
الملك ليصدر قراره، وأنهم تحت طوعه في كل ما يقوله.

 
5من وحي عزرا 

كلمتك هي سندي!

v.رسلت حجي وزكريا النبيين يسندان القادة والشعبgأ   

   امتل الكل بروح القوة،

   وانطلق الجميع للعمل بروح الشجاعة.

ا في أعماقي؟    متى أرى بيتك المقدس قائم]

   كلمتك هي سندي القوي للقيام ببنائه.

   وعودك اللهية هي رصيدي!

v،في مخافة أسلمك كل أموري     

   فتطمئن نفسي وتستريح!

   أنت تحرك كل الطاقات لبنيان نفسي.

   أنت تعمل في الجميع لحساب ملكوتك في داخلي.
v،يدك حركت الوالي تتناي ومن معه    



هت قلب داريوس الملك. fويدك وج   

    شهد الجميع أننا لك.

   وفرح حتى الغرباء بعملك فينا!

v:ا نعترف لك     أخير]

   إن كل فشل لحق بنا هو يسبب خطايانا.

   وكل نجاح يحل بنا هو من غنى حبك.

   أنت سر� نجاحنا وبنياننا!

الصحاح السادس 

داريوس الوثني يحث على

بناء بيت ا

 في الصحاحين السابقين لحظنا أنه يمكننا الستفادة حتى من اضطهاد العالم لنا، ول نعجب أن نجد عون]ا وتعاطف]ا يصدر حتى من غير المؤمنين
 متى رجعنا إلى ا بالتوبة. تحركت قلوب اليهود بالتوبة، فتحركت عناية ا ووجهت قلب تتناي ومن معه للسؤال عن ما يفعلونه بروح� طيبة،

وبعث رسالة للملك تحمل نية صادقة، ولم يطلبوا إيقاف العمل! الن نرى عمل العناية اللهية في قلب الملك داريوس نفسه.

[.5-1. طلب الملك البحث عن كتابة الملك كورش في سجلت الدولة، هذا احتاج إلى سنوات دون أن يطلب داريوس إيقاف العمل ]1

[.7-6أ. طلب داريوس من الوالي ورجاله ابتعادهم عن المدينة حتى يتمموا "عمل بيت ا" ]

[.8ب. تقديم عون مالي سريع من جزية الملك حتى ل يتوقف العمل ]

[.9(، الن نجد داريوس يسأل اليهود لكي يصلوا ليهوه ويقدموا ذبائح من أجله ]3: 1ج. إن كان كورش قد علم عن وجود يهوه )

[.10د. طلب داريوس الصلة عن حياة الملك وبنيه ]

[.11هـ. إصدار تشريع بصلب من يقاوم العمل ]

[.13. لم يتباطأ الوالي ومن معه في تنفيذ ما ورد في الرسالة الملكية ]2

 [. كما قاموا بتدشينه بفرح15(، تم بناء الهيكل ]24: 4 ق.م، أي بعد أربع سنوات من بداية التجديد )516. استمر اليهود في البناء، وفى عام 3
ل قلب ملك أشور نحوهم لتقوية أيديهم في عمل بيت ا إله22-14عجيب�، مع الحتفال بعيد الفصح بتهليل� عظيم� ] fحهم وحو  [. "لن الرب فر�

[.22إسرائيل" ]

.5-1. كتابة كورش والعناية اللهية     1

.12-6. داريوس يخشى الرب             2

.22-13. فرح المسبيين                     3

. كتابة كورش والعناية اللهية1
، hكtل gمiال hوسhيtار gد gر gمgذ� أtئgين tح

 ،tارgف iسgال tتiيgي بtوا فhشfتgفgف

[ gلtابgي بtة] ف gوع hض iو gم hنtائ gز gخiال tتgان gك hثiي g1ح.]



 أصدر الملك أمره بالتفتيش في خزائن الملك عن منشور ادعى اليهود أن كورش أصدره لبناء هيكل الرب. وبالفعل وجدوه في الرشيف الذي في
ا أن يhدفع مبلغ من مال الملك، أي من  مدينة احمثا، مصيف الملوك. فجاءت توصية داريوس الملك بعدم التعرض لهم، بل وأصدر داريوس أمر]
 الجزية، للمساهمة في نفقة البناء، وما يحتاجون إليه من حيوانات لتقديمها ذبائح. بالفعل نفذ تنتاي ومن معه أمر الملك وبhني البيت ودhشن بفرح

عظيم.

"بيت السفار" أي بيت الكتب، حيث تhحفظ الوثائق الهامة.

ادtي gم tدgلtي بtي فtذfال tر iصgقiي الtا فgث gم iحgي أtف gد tج hوgف

ار³ ] gك iذtا: ت gذ gكgه tيهtوب³ فhت iك gج³ م iر g2د.]

"أحمثا"

اسم أرامي مشتق من السم الفارسي القديم "هجمتاثا"، وهي عاصمة ميديا.

  يدعوها اليونانيون"اكتبانا"، وهي عاصمة بلد مادي، موقعها الن همدان، كانت مصيف]ا للملوك. ويظهر أن الكتابات الهامة القديمة، فهي من أيام
 ( أخفوا الدليل - أمر كورش - في هذا المكان وا أراد٥:٤كورش، قد نقلت إلى هناك. وهناك احتمال آخر أن مشيري الملك الذين تم رشوتهم )

 كشفه الن ليتم البناء. في منطقة أحمثا ثم اكتشاف الكثير من الوثائق المكتوبة على ألواح طينية وبرديات سhجلت فيها أعمال تجارية وبيانات
تاريخية.

ا يكتبون على قطعة من نسيج الكتان أو الرقوق عند كل من طرفيها قضيب خشب يلف الدرج عليه. "درج": كانوا قديم]

 t،كtل gمiال gش gورhكtى لgولhال tةgن fي السtف

 : gيمtل gش hورhي أtف tا tتiيgب tةgه tج iن tم hكtل gمiال hش gورhك gر gمgأ

 ، gحtائgب gذ tيهtف gون hحgب iذgي يtذfال hان gك gمiال hتiيgبiال gنiبhيtل

ا ] اع] gر tذ gتون tس hه hض iر gع gا و اع] gر tذ gتون tس hه hاعgفtت iار hه hسhسhأ iع gوضhتiل g3و.]

ا" ارتفاع القدس وقدس القداس على التوالي. وكون أن الملك يعطى تصريح بأن يكون الرتفاع ستون اع] gر tذ gتون tس hه hض iر gع gا و اع] gر tذ gتون tس hه hاعgفtت iار" 
ا، فهذا ل يعنى أنه يتدخل في ارتفاع القدس أو قدس القداس، بل أقصى ارتفاع للمباني الملحقة بالهيكل. ذراع]

 الملك كورش الذي يدعو اليهود لعادة بناء الهيكل في أورشليم يديننا إن كنا ل نهتم ببناء هيكل الرب في قلوبنا بناء على دعوة ا، الذي يقدم لنا كل
إمكانية لتحقيق ذلك.

vا بال... ل يوجد هيكل ل حيث        واضح أننا هيكل ا إن صنعنا الصلح. إن كان إنسان ما هيكل ل، فإن ما بالهيكل بالضرورة يكون خاص]
[.1تكون كثرة من الرذائل]

الب فاليريان

vا عن الهيكل، إن هؤلء الضالين الشقياء انحصر رجاؤهم في بناء الهيكل، وليس بال صانعهم. لقد فعلوا كما يفعل الوثني�ون     إني أقول لكم أيض]
 عندما حصروا ا في الهيكل كالصنم، لكن�ه سوف يhهدم الهيكل. تعلموا: "من قاس السماوات بالشبر وكال بالكيل )تراب( الرض؟ ألست أنا يقول

 (... قبل أن يكون لنا١: ٦٦؛ ١٢: ٤٠الرب؟ السماوات كرسي� والرض موطئ قدمي. أين البيت الذي تبنون لي؟ وأين مكان راحتي؟" )راجع إش 
ا كهيكل مبني بأيد� بشري�ة. كان هذا الهيكل مليئ]ا بعبادة الصنام، ومسكن]ا للشيطان عندما كنا نعمل ما يخالف ا فاسد]  اليمان بالرب كان داخلنا حقير]

ا، لن�ه يhبنى باسم الرب... يhبنى بعد نوالنا غفران الخطايا ووضع رجائنا في الرب وتجديدنا، فيhعاد بناؤنا،  الرب. انتبهوا حتى يأتي البناء عظيم]
ويسكن الرب في داخلنا.

 كيف يتم ذلك؟ تتنب�أ فينا كلمته، وهي غرض إيماننا ودعوة موعده وحكمة وصاياه وتعاليمه، وتفتح لنا باب الهيكل، أي تفتح فمنا بالصلة، نحن الذين
ين للموت، ويهبنا مغفرة الخطايا، ويدخل بنا إلى الهيكل غير الفاسد. من أراد أن يخل�ص ل يتطل�ع إلى النسان وإن�ما إلى الساكن فيه... هذا  كنا مستعد�

[.2ما يعنيه الهيكل الروحي الذي بناه ا]

برناباس
v[3   لنعمل ما ينبغي علينا عمله، معتبرين أن�ه حال� فينا، ونحن هياكله، وهو إلهنا الساكن فينا. وهذا سيظهر لنا بكل وضوح إن أحببناه باستقامة.]



vفعتم إلى فوق بأداة يسوع المسيح، أي بالصليب، وبحبل الروح القدس. إيمانكم يسحبكم hعدت لبناء ا، ورhاعتبرتم نفوسكم حجارة هيكل الب، أ    
إلى فوق، والمحب�ة هي الطريق الذي يؤدي بكم إلى ا.

.Agiaphoroi[4 والقدسات]Christophori والمسيح Naophoroi والهيكل Theophoroiأنتم إذن رفاق الطريق، حاملون ا 

يس أغناطيوس الثيوفورس  القد�

يد. tد gب� جgش gخ iن t́ف م gص gة� و gيم tظ gة� ع gار gج tح iن tوف� مhف hص tةgثgلgثtب

[ tكtل gمiال tتiيgب iن tم hةgقgفfالن gط iعhتiل g4و.]

"بثلثة صفوف من حجارة عظيمة": هذه إشارة لطريقة بناء الحوائط وبناء الغرفات عليها.

v (... في هذه المدينة يملك21-10:21      رأى يوحنا المدينة المقدسة نازلة من السماء مبنية على أسس من حجارة كريمة ولها اثنا عشر باب]ا )رؤ 
المسيح؛ وسكانها أنفسهم هم سكان وأبواب، بيوت وسكان. المسيح ساكن فيهم، المسيح يتحرك فيهم. يقول: "أنا أسكن وأتحرك فيهم". 

 فكروا في النفس القديسة كيف أنها أقدس من أن تhوصف. إنها تضم المسيح الذي السماء ليست متسعة لتحويه!... يتحرك فيها! فبالتأكيد هي بيت
متسع فيه يسير.

 (. لنعد هيكلنا حتى يأتي المسيح ويجد مسكنه فينا، وتصير نفوسنا صهيون،16:3 كو 1قيل: "أنتم هيكل ا، والروح القدس يسكن فيكم" )راجع 
ا إلى فوق وليس إلى أسفل] ا يhقام في العالي، فتكون دوم] [.5وتكون برج]

القديس جيروم 

ة�،  fضtف gب� وgه gذ iن tي مtتfال tا tتiيgب hةgيtا آن أgيiض] gو

 gيمtل gش hورhي أtي فtذfال tل gكiيgهiال gن tم hر fصgن iذ gوخhبgا نgه gج gر iخgي أtتfال

 ، gل tِ gابgى بgلtا إgهtى بgتgأ gو

انtهgا،  gك gى مgلtإ gيمtل gش hورhي أtي فtذfال tل gكiيgهiى الgلtإ iع gج iرhت gو fد gرhتiلgف

[ tا tتiيgي بtف iع gوضhت g5و.]

. داريوس يخشى الرب2
ل ا هذا الموقف لصالح شعبه. فإذا بحث الملك عن منشور كورش، يبدو أنه تأثر من أسلوب المنشور بجانب يد ا الصالحة التي تعمل في  حو�

قلوب الملوك والرؤساء لحساب شعبه. فنجد في هذه الرسالة صورة حية لهذا العمل.

 tرiهfالن tرiب gي عtال gو hايgنiتgا تgي gالن gو

 ،tرiهfالن tرiب gي عtف gين tذfال gي�ينtك gس iرgفgا ال gم hك gاءgقgف hر gو hايgن iوزhب iرgت gش gو

[ gاكgنhه iن tوا م hد tعgتi6اب.]

[.7-6جاء المر الملكي يمنع تنتاي أو غيره من تعطيل العمل ]

جد المنشور احترم شريعة hا بإيقاف العمل إلى حين وجود منشور كورش. وعندما و  كشفت رسالة داريوس عن شخصيته الوقورة، فإنه لم يصدر أمر]
مادي وفارس التي ل تhنسخ، كما لم يضرب بعرض الحائط أوامر الملوك السابقين له.

ا.  gذgه tا tتiيgب gل gم gوا عhك hرiات

 ، tودhهgيiال hوخhي hش gو tودhهgيiي الtال gا و fمgأ

[ tهtان gك gي مtا ف gذgه tا gتiيgوا بhنiبgيiلg7ف.]



ا للوالي بأن يكمل بناء الهيكل، ويظهر من لغة الكلم أن الملك كان يميل لليهود فديانة  حق]ا قلب الملك في يد ا، وها نحن نجد الملك يصدر أمر]
 الفرس تعتقد بوجود إله واحد، ومنهم هذا الملك غالب]ا، ل يميلون إلى عبادة الصنام. ونلحظ وجود مذاهب متعددة، فكان كورش يمجد آلهة بابل،

ولكن هناك ملوك مثل هذا الملك كانوا يؤمنون بمبدأ الله الواحد، فتوافقوا في هذا مع اليهود.

 gونhل gم iعgا ت gمtر³ ب iمgن�ي أ tم gر gد gص iدgق gو

ا.  gذgه tا tتiيgب tاءgنtي بtف tءgل hؤgه tودhهgيiال tوخhي hش gع gم

ل]،  tاج gع hةgقgفfالن gط iعhت ،tرiهfالن tرiب gع tةgي iز tج iن tم ، tكtل gمiال tال gم iن tمgف

تfى لg يgبiطhلhوا ] gح tال gج لgءt الر� hؤgهt8ل.]

لم يقف المر عند منع التعرض للذين يعملون، وإنما قدم الملك مما يخصه من جزية مساهمة سريعة وعاجلة لتمام لعمل.

 ، tاف gر tخiال gو tاشgبtكiال gو tان gالث�ير gن tم tهiيgلtإ gون hاجgت iحgا ي gم gو

 ، tاء gم fالس tهgل tة] لgق gر iح hم

يiت�،  gز gر� و iم gخ gح� وiل tم gة� وgطiن tح gو

 gيمtل gش hورhي أtف gين tذfال tةgنgه gكiال tل iوgق gبgس gح

أhوا ] gدiهgي gى لfت gا ح م] iوgيgا ف م] iوgي iمhهgل gط iعhتt9ل.]

 ،tةgل fالص gو tاء gم fالس tهgل tور� ل hرhس tحtائ gو gر tيبtرiقgت iن gع

[ tيهtنgب gو tكtل gمiال tاةgي gح tل iجg10ل.]

واضح أن داريوس الوثني كان يقدر الله الحي، ويطلب بركته، ويسأل رجال ا أن يصلوا من أجله ومن أجل بنيه.

 "الصلة لجل حياة الملك". من هذا يتضح أن الملك مقتنع بقوة صلة شعب ا عنه. ألم نسمع أن عين ا كانت على شعبه، فهل بعد هذا يhمكن أن
 نخاف من أي أعداء للكنيسة؟ هنا نرى ا يوقف عمل الشيطان متى أراد إذا كان هناك أناس مخلصون يعملون بجدية. لقد هاج الشيطان وأوقف

العمل، ولكن العمل عاد ومعه بركات أكثر من الول.

 كما أن بعض غير المؤمنين إذ يتعرفون على ا يطلبون الصلة عنهم، كذلك يليق بالمؤمنين الصلة من أجل كل الناس، خاصة الملوك والرؤساء
(.3-1: 2 تي 1وأصحاب السلطين )

، gمgلgكiا ال gذgه hي�ر gغhان� ي gسiنtإ fلhك fنgر³ أ iمgن�ي أ tم gر gد gص iدgق gو

 t،هtتiيgب iن tة³ مgب gش gخ hب gح iسhت

لgيiهgا،  gوب]ا عhل iصgم hقfل gعhي gو

ا ] gذgه tل iجgأ iن tة] مgلgب iز gم hهhتiيgب hل gع iجhي g11و.]

 ، gاكgنhه hه gم iاس gن gك iسgي أ tذfال hا gو

 ،tيرtي iغgتtل hه gدgد ي hمgب� ي iع gش gك� وtل gم fلhك hكtلiهhي

. gيمtل gش hورhي أtي فtذfا ال gذgه tا tتiيgب tم iدgهtل iوgأ

ل] ] tاج gع iل gعiفhيiلgف hت iر gمgأ iدgق hوسhيtار gا دgنg12أ.]

 يا للعجب فإن الملك الوثني يحمل مهابة نحو بيت ا، فيحكم بصلب من ل يبالي ببنائه. ويتم الصلب على خشبة من بيته. وكأنه حكم على نفسه
بنفسه بصلبه بسبب اهتمامه ببيته دون بيت ا. فالخطية تحمل في ذاتها الموت والفساد لمن يرتكبها.



. فرح المسبيين3
ا،  gمhه hاؤgقgف hر gو hايgن iوزhب iرgت gش gو tرiهfالن tرiب gي عtال gو hايgنiتgذ� تtئgين tح

[ hكtل gمiال hوسhيtار gد gل gس iرgا أ gمgب iس gل] ح tاج gوا عhل tم g13ع.]

 لم يبحث تتناي عن حجج لتأجيل أمر الملك، وإنما أسرع عاجل] بتنفيذ ما ورد في رسالة الملك. لم يكن هذا الوثني يحمل كراهية للمؤمنين، ول
مقاومة ل.

ل]": لقد خافوا من أمر الملك، كما أن روح ا كان يحرك الجميع. tاج gعملوا ع"

 ، gون hح gجiنgي gو gونhنiبgي tودhهgيiال hوخhي hش gان gك gو

و.  د tع tنiا بfي tر gك gز gي� وtبfالن tي fج gح tة fوhبhن gبgس gح

 ، gيلtائ gر iسtإ tهgلtإ tر iمgأ gبgس gوا حhل gم iكgأ gوا وhنgبgف

[ gسtارgف tكtل gا مgشتgش iحgت iرgأ gو gوسhيtار gد gو gش gورhك tر iمgأ g14و.]

سر� نجاحهم في العمل سماعهم للصوت اللهي، وارتباطهم بكلمة ا.

ا الذي أمال قلوب  "أكملوا حسب أمر إله إسرائيل": أمر ا أول]، واستجاب لهh الملك، والملك أمر واستجاب لهh الولة. لكن الذي بدأ هو ا وهو أيض]
الشعب ليعملوا ويبنوا.

 ، gار gذgأ tرiه gش iن tم tثtالfالث tم iوgيiي الtف hتiيgبiا ال gذgه gل hم gك gو

[ tكtل gمiال gوسhيtار gد tكiل hم iن tم tة gس tاد fالس tةgن fي السt15ف.]

استغرق البناء أربع سنوات في جهد متواصل وبقلب ملتهب بالحب ل.

ا بوقف البناء، ولكن البناء  كورش وداريوس وأرتحششتا: كورش وداريوس هستاسبس أصدرا أوامر بالبناء، أما أرتحششتا )قمبيز( فأصدر أمر]
ا ببناء ا في عهده حتى صدر المر بالتوقف أو يكون أرتحششتا هو لونجيمانوس ويكون ذكره هنا لتكريمه لنه هو الذي أصدر أمر]  استمر شهور]

السور.

 g،يون tوfالل gو hةgنgه gكiال gيلtائ gر iسtو إhنgب gو

 ، tيiب fي السtنgي بtاقgب gو

ح� ] gرgفtا ب gذgه tا gتiيgوا بhن fش g16د.]

ا، سكب روح الفرح على الجميع. فقد عاد الهيكل بعد غيبة عشرات السنوات، وصار لهم إمكانية تقديم الذبائح، وممارسة  كان الحتفال عظيم]
طقوس الهيكل، والحتفال بالعياد.

وا في أن تجتمعوا  تدعى الكنيسة "بيت التسبيح"، ففي تدشين الهيكل الول بارك سليمان الرب وسبحه. يقول القد�يس أغناطيوس النوراني: ]اهتم
ته أمام إيمانكم وتآلفه] fا في الجتماع الفخارستي تضمحل قوى الشيطان وتنحل قو ا مع] بكثافة أكثر لتقديم الشكر والمجد ل، فعندما تجتمعون مرار]

6].]

ا،  gذgه tا tتiيgبtين]ا ل tش iدgوا تhب fرgق gو

ى  ز] iع tم gسiيgت gر gش gع iيgنiاث gوف� و hر gخ tةgئ tم gعgب iرgأ gش� وiب gك iيgتgئ tم gر� و iوgث gةgئ tم

 g،يلtائ gر iسtإ tيع tم gج iن gة� عfي tط gخ gة gيحtب gذ

[ gيلtائ gر iسtإ tاطgب iسgأ tد gد gع gبgس g17ح.]



ف القد�يس fه بدون سفك دم لن تحصل مغفرة. لقد عرfتدعى الكنيسة "بيت الذبيحة"، ففي تدشين الهيكل الول قدم سليمان والشعب ذبائح كثيرة، لن 
 [". ففي الكنيسة نلتقي بالسي�د المسيح الذبيحة الحقيقيfة، ونتfحد به فتصير حياتنا ذبيحة حب7أغناطيوس النوراني الكنيسة بأنfها "موضع الذبيحة]

فائقة.

 (.7: 35 أي 2(، أو يوشيا الصالح )24: 30 أي 2كان الحتفال مع بهجته العظيمة، لكن التقدمات والذبائح أقل بكثير من التي قدمها حزقيا الملك )
فمهما قدموا، فإن إمكانياتهم ضعيفة كجماعة قليلة عائدة من السبي. 

ا": العدد  . ولذلك في آية  ١٢"إثني عشر تيس]   قال:١٦ يدل على وجود أعداد من كل السباط وأنهم عادوا للتحاد. فالتأديب أعادهم كشعب� واحد�
"وبنو إسرائيل،" فهنا عزرا يرى أن الشعب شعب واحد والكهنة واللويين هم للجميع.

، iمtهtق gرtي فtف gةgنgه gكiوا ال hامgقgأ gو

 ، gيمtل gش hورhي أtي فtتfال tا tة gم iد tى خgل gع iمtه tام gسiقgي أtف gي�ين tوfالل gو

فiرt مhوسgى ] tي سtوب³ فhت iك gم gوhا ه gم g18ك .]

 لصق بهم التعبير "بنو السبي"، فمع ما أعطيت لهم من حرية في العبادة، وبناء بيت الرب، إل أنهم لزالوا تحت سلطان ملك فارس، ليس لهم ملك
 خاص بهم مستقل له حرية الحركة في المور السياسية. ومن جهة أخرى فإن هذا اللقب يذكرهم بخطيتهم وخطايا آبائهم، التي بسببها سقطوا تحت

السبي.

[ tل fوgال tرiهfالش gن tم gر gش gع gعtاب fي الرtف gح iصtفiال tيiب fو السhنgب gل tم gع g19و.]

 عملوا الفصح الذي به تحقق خروجهم الول من عبودية فرعون ليعبروا إلى البرية ويدخلوا أرض الموعد. الن إذ يحتفلون بعيد الفصح يذكرون
عمل ا الخلصي، وأن ما تم على أياديهم إنما هو عطية ا مخلصهم.

يذكر العهد القديم خمسة أعياد للفصح:

(.٥:٩. عند جبل سيناء )عد 1

(.١٠:٥. في الجلجال )يش 2

. في زمان حزقيا.٣

. في زمان يوشيا.٤

بابل.٥ hوالن في زمان زر  .

كل من هذه العياد الخمسة دل على إصلح العبادة، وتجديد العهد بين ا وشعبه. 

[ عن ارتباط عيد الفصح بمذبح العهد الجديد:8يحدثنا الب ميليتو أسقف ساردس]

v...يتحقق سر� الفصح في جسد الرب   

ا نفوسنا بروحه، ا إيfانا من عبودية العالم )مصر(، ومحررنا من عبودية الشيطان كما من فرعون، خاتم]  فقد اhقتيد كحمل، وذبح كشاه، مخلص]
وأعضاءنا الجسدية بدمه...

إنه ذاك الواحد الذي خلصنا من العبودية إلى الحرية، ومن الظلمة إلى النور، ومن الموت إلى الحياة، ومن الظلم إلى الملكوت البدي...

إنه ذاك الذي هو )فصح( عبور خلصنا...

هو الحمل الصامت... الذي أخذ من القطيع، واhقتيد للذبح في المساء، ودhفن بالليل. 

ة، fا بأعشاب مر ا، كما يقول كتابكم المقدس: تأكلون فطير] من أجل هذا كان عيد الفطر مر]

ة لكم هي المسامير التي استخدمت، fمر



ر� هو اللسان الذي جدف، hم

ة هي الشهادة الباطلة التي نطقتم بها ضده... fمر

تأمل هذا أيها العزيز المحبوب، كيف أن سر� الفصح جديد وقديم، أبدي وزائل، غير قابل للفساد وقابل للفساد، خالد ومائت!

إنه قديم حسب الناموس، وجديد حسب اللوغس )الكلمة اللهي(.

زائل خلل عبارات الرمز، وأبدي في عبارات النعمة.

قابل للفساد خلل موت الحملن، وغير قابل للفساد خلل حياة الرب...

ا،  هكذا ذبيحة الحملن وطقس الفصح وحرف الناموس، هذه قد تحققت في المسيح يسوع. عوض الناموس جاء اللوغوس، فصار القديم جديد]
[.9وصارت الوصية نعمة، والرمز حقيقة]

ميليتو أسقف ساردس

vالعيد gعيhوالن وأنتم تحتفلون بالبصخة )الفصح( المقدسة، يلزمكم أن تعرفوا أيها الخوة ما هي البصخة؟... البصخة تعني العبور، وهكذا د    
بهذا السم، لنه في هذا العيد عبر ابن ا من هذا العالم إلى أبيه.

 أي نفع لكم أن تحتفلوا بعيد الفصح إن لم تمتثلوا بذاك الذي تتعبدون له... فتعبرون من ظلمة الفعال الشريرة إلى نور الفضيلة، ومن محبة هذا
 العالم إلى محبة البيت السماوي؟! فإنه يوجد كثيرون يحتفلون بهذا العيد المقدس ويhكرمون قدره لكنهم يفعلون هذا بغير استحقاق، وذلك بسبب
 شرهم، وعدم عبورهم فوق هذا العالم إلى أبيهم، أي ل يعبرون شهوات هذا العالم ومن الملذات الجسدية إلى محبة السماء. يا لهم من مسيحيين

تhعساء، ل يزالون تحت سيطرة إبليس، مبتهجين بهذا الشر...

 لجل هذا أhنذركم يا إخوتي، بأن تحتفلوا بعيد الفصح كما يلزم، أي ينبغي أن تعبروا. فمن كان من بينكم ل يزال في الخطية، فليhقدس هذا العيد،
ا في حياة مقدسة، فليعبر من فضيلة إلى فضيلة وهكذا ل يوجد فيكم أحد ل يعبر] ا من العمال الشريرة إلى حياة الفضيلة. ومن كان فيكم سالك] عابر]

10 .]

يس أمبروسيوس القد�

ا،  يع] tم gوا ج hرfهgطgت gي�ين tوfالل gو gةgنgه gكiال fنgل

لهhمi طgاهtرtين، hوا كhان gك

 t،يiب fي السtنgب tيع tم gجtل gح iصtفiوا ال hحgب gذ gو

[ iمtه tسhفiنgل gو tةgنgه gكiال tمtهtت gو iخ tل g20و.]

" ذبح اللويون الفصح للكهنة ولنفسهم، ليتفرغ الكهنة لخدماتهم الخرى.  iمtه tسhفiنgل gو tةgنgه gكiال tمtهtت gو iخ tل gو"

لم يكن ممكن]ا أن يأكل الفصح أحد، حتى من الكهنة واللويين خدام الهيكل، ما لم يتطهروا.

vحسب غير مستحق أن يأكل الفصح، لنhيسين وي     النسان المخادع وغير النقي القلب والذي ليس فيه شيء طاهر... هذا بالتأكيد غريب عن القد�
ا ضد المخلص، صار غريب]ا عن المدينة التي هي من فوق،  كل ابن غريب ل يأكل منه. لهذا عندما ظن يهوذا أنه حفظ الفصح بينما كان يدبر خداع]

ا عن الصحبة الرسولية، إذ أمرت الشريعة أن يؤكل الفصح بحرص لئق، أما هو فبينما كان يأكل نقبه الشيطان، ودخل إلى نفسه )يو   :22وبعيد]
31[ )11 .]

البابا أثناسيوس الرسولي

 t،يiب fالس gن tم gونhع tاج fالر gيلtائ gر iسtو إhنgب hهgل gكgأ gو

ض. iرgال tم gمhأ tة gاس gج gر iن tم iمtهiيgلtوا إhل gصgفiان gين tذfال tيع tم gج gع gم

[ gيلtائ gر iسtإ gهgلtإ fب fوا الرhبhل iطgيt21ل.]



 "الذين انفصلوا إليهم": أكل الفصح الراجعون من السبي، أو السرائيليون الذين بقوا في البلد زمان السبي وانفصلوا عن رجاسات أمم الرضو
ربما كانوا من السامريين أو الوثنيين الذين تابوا وانفصلوا عن آلهتهم وتهودوا.

ح�.  gرgفtام� بfيgأ gة gعiب gس tير tطgفiال gيد tوا عhل tم gع gو

 . iمhه gح fرgف fب fالر fنgل

، iمhه gو iحgن gور لtكt أgش gم gبiلgق gل fو gح gو

[ gيلtائ gر iسtإ tهgلtإ tا tتiيgب tل gم gي عtف iمtيه tدiيgأ tةgي tوiقgتt22ل .]

ة سبعة أيfام، تلها سبعة أيfام أخرى حيث احتفلوا بعيد fفي تدشين الهيكل الول مارس سليمان وكل القيادات مع الشعب الحتفال بتدشين الهيكل لمد 
المظال، وفي اليوم الثامن بارك الشعب وصرفهم وهو متهل�لون بالفرح.

ليس فقط وجد الشعب فرحه الفائق وشعبه في بيت الرب، بل حملوا هذا الفرح معهم إلى بيوتهم ليمارسوه كل أيfام حياتهم.

ح قلوبهم، وعمل في قلب ملك أشور الوثني لمساندتهم في البناء. fا أكلوا الفصح بروح الفرح والتسبيح، مقدمين الشكر ل الذي فر هنا أيض]

نلحظ هنا قولهh" بفرح"، فالفرح يصاحب تجديد العهد مع ا بالتوبة، ونحن ل نفرح سوى بذبيحة الصليب فصحنا الحقيقي.

 "ملك أشور" كان داريوس ملك فارس وأشور تتبعه، فيجوز تسميته ملك أشور كما أسماه من قبل ملك بابل. وهنا يسميه ملك أشور حتى يذكر
ا أن ا أمال قلب  القارئ بأن ما بدأه ملك أشور السابق بتشتيت الشعب أنهاه ملك فارس هذا، وها هم يجتمعون ثانية وهذا ما يفرحهم. ويفرحهم أيض]

 ملك فارس نحوهم وأن ا قواهم في بناء البيت. لقد سبت أشور إسرائيل، وهوذا أشور الجديد تحث على العمل اللهي وبناء بيت الرب والعبادة
فيه! التوبة الصادقة هي الطريق العملي لبلوغ النجاح في الحياة.

 (، إذ كان يرمز للمرارة التي عاشها الشعب في عبوديته لفرعون،3: 17ما نود أن نوضحه هنا هو أن عيد الفطير كان يدعى "خبز الحزن" )تث 
 وقد تحول الحزن إلى فرح وبهجة، وصار من أكثر العياد المفرحة. وبعد أن كان المتناع عن أكل الخمير إشارة إلى سرعتهم في الخروج من

( ل ترتبط بخمير الماضي.12-11: 52(، صار علمة ترك خمير الحياة القديمة والتمتع بحياة جديدة )إش 3: 16، تث 39، 33: 12مصر )خر 

  ترجمة الفولجاتا: "تغيير المسار بواسطة حجي وزكريا". وهو مزمور مفرح يبدأ بالعبارة: "هللويا. طوبى للرجل112جاء في عنوان المزمور 
ا بوصاياه". وجاء تعليق القديس أغسطينوس على هذا العنوان بقوله: ]"لن هيكل ا مقدس الذي أنتم هو" )  :3 كو 1المتقي الرب المسرور جد]

ا، وبرجاء البنيان الثابت المقدس يكون كحجر� حي� قائم من خرائب هذا العالم البائس، يفهم عنوان17  (. لهذا من يغير مساره بالعمل في هذا البناء مع]
[.[12هذا المزمور... لهذا فليتغنg بالعبارات التالية ل بصوت لسانه، بل بحياته. فإن إتمام البناء هو سلم الحكمة الذي ل يhعبر عنه]

بة ونمتلئ بسرور الرب العظيم، وتتحول حياتنا كلها fهكذا يدعونا القديس أغسطينوس أن نكون حجارة حية مقدسة في بيت الرب فننعم بالحياة المطو 
إلى تسبحة وترنم مفرح!

ملحظة
ا في بناء بيت  سجل لنا عزرا الكاتب في الصحاحات الستة السابقة موكب الفوج الول تحت قيادة زربابل )شيشبصر( ويشوع اللذين نجحا أخير]

الرب.

 ربما أعطى الملك لزربابل اسم شيشبصر، ومعناه "الفرح وسط المتاعب"، لنه رآه دائم الفرح، فأhعجب به. فإنه ليس من شهادة ليماننا الحقيقي
مثل الفرح الدائم في الرب!

 
6من وحي عزرا 

أقم ملكوتك في داخلي يا إله المستحيلت

v.يا لحبك الفائق يا إله المستحيلت   

ل كل الحداث لحساب ملكوتك في داخلي.    تحو�

ا لك.    تقيم من قلبي الفاسد هيكل] مقدس]

   تصنع عجائب في داخلي.



   وتشتم ذبائح حب وتسبيح ورضا!

v.هوذا أعماقي بين يديك   

   ليعمل روحك القدوس فيها.

   ليطهرها ويقدسها. 

   فتقيم فيها وليمة سماوية مفرحة!

   تصير أنت سر� فرحي وعيدي الدائم.
.

الباب الثاني

الفوج الثاني للراجعين من السبي

  10  -  7  عزرا 

 
بابل ويشوع. hمع نهاية الصحاح السابق انتهي الحديث عن الفوج الول من الراجعين من السبي تحت قيادة زر

ا، من عام 58أما الفترة ما بين نهاية الصحاح السابق وبداية الصحاح السابع فتبلغ حوالي    ق.م. لقد جرت فيها الحداث458 ق.م إلى 516 عام]
الواردة في سفر أستير مع الملك أحشويرش الكبير. لدينا كتابات سhجلت في هذه الفترة مثل جزء من سفر زكريا وربما ملخي ويوئيل.

بابل أو يشوع الكاهن أو حجي وزكريا النبيين. hومع بداية هذا القسم ل نسمع عن زر

 في هذه الفترة عاد بعض أبناء القادمين من السبي إلى التزوج بالوثنيات، وكادوا أن يرجعوا إلى العبادة الوثنية عن طريق هؤلء الزوجات. ا في
ا مع فوج جديد ويقوم بالصلح الداخلي، خاصة طرد النساء الوثنيات مع أولدهن. محبته أرسل لهم عزرا الكاتب والكاهن، قادم]

يبدأ الحديث بعرض� مختصر� للحداث، ثم يعود فيتحدث عنها في شيء من التفصيل.
 الصحاح السابع

إرسال عزرا رجل الشريعة للصلح

موكب روحي جديد!

 الن يبدأ بالحديث عن موكب روحي جديد، هو موكب الفوج الثاني تحت قيادة رجل الشريعة والصلح الروحي، عزرا نفسه.

  سنة من بناء الهيكل، وبعد نجاة اليهود من خطة هامان الواردة في سفر أستير في أيام الملك58 سنة من نداء كورش و80بعد مرور حوالي 
ا أجزركسيس الكبير امتدت يد ا الصالحة لتعمل خلل الملك ارتحشستا الول لونجيمانوس )ابن الملك أحشويرش(.  أحشويرش الذي يhسمى أيض]

ا للعمل في أورشليم. لقد أعطى ا نعمة لعزرا في عيني الملك ليعطيه سلطان]ا مفتوح]

ا للشريعة ] ا عظيم] ا مرموق]ا في بلد فارس، ربما كان أشبه بكاتب الدولة لشئون6كان عزرا دارس]  [، وهو من نسل هرون. وواضح أنه نال مركز]
 [. كانت مسرته تكمن في دارسة للكتاب المقدس. أرسله الملك لكي يدرس الموقف ويhلزم اليهود على10-6اليهود. في نفس الوقت كان رجل عملي ]

 [. توجد شواهد أخرى على اهتمام ملوك فارس على ممارسة العبادة التي للشعوب الخاضعة لهم، كما يظهر من ورقة بردي26-25حفظ الناموس ]
أhرسلت إلى مستعمرة يهودية في جزيرة الفيلة بأسوان في مصر.

.10-1. يد ا الصالحة          1

.26-11. رسالة الملك لعزرا      2

.28-27. مبارك الرب إله آبائنا   3

. يد ا الصالحة1
 g،سtارgف tكtل gا مgت iس gش iحgت iرgأ tكiل hي مtف tورhمhال tه tذgه gد iعgب gو



لiقtيfا ] tح tنiا بgي iر gز gع tنiا بgاي gر tِ gس hنiا ب gر iز g1ع.]

 "بعد هذه المور". يبدأ السفر هنا في حقبة جديدة. فالصحاحات الستة الولى تمت في عهد داريوس هستاسب وارتحششتا وكورش. فأذن كورش
  .ق م، والن نجد عزرا وقد صعد من بابل إلى أورشليم٥١٥ ق. م وانتهى بناء الهيكل في أيام داريوس هستاسب سنة ٥٣٦ببناء الهيكل كان سنة 

 ٦ ق.م. فقوله" بعد هذه المور" أي بعد أمور بناء الهيكل والمقاومة التي تعرضوا لها. ونلحظ أن بين نهاية أحداث أصحاح  ٤٥٨وكان ذلك سنة 
 سنة.58 حوالي ٧وبداية أصحاح 

ا، حيث أعطاه الرب نعمة في عيني ا أن ما تحقق هو بيد ا الصالحة عليه، ليقود موكب]ا روحي]ا جديد]  يبدأ حديثه بإعلن انتسابه لهرون، مؤكد]
ارتحشستا الملك.

عزرا بن سرايا: عزرا اسم عبري معناه معونة، فقد أرسل ا عون]ا إلى شعبه، لكنه يرجع إلى الشريعة اللهية، ويتطهر من الخطايا التي سقط فيها.

 سرايا ليس والد عزرا، وإنما جده، فما يشغل عزرا هو البلوغ إلى نسبه لهرون مع ذكر الشخصيات الهامة في نسبه. فقد أراد إثبات نسبه الكهنوتي
ا ليقوم بوظيفته ككاهن. سرايا هذا هو رئيس الكهنة وقت خراب الهيكل سنة    ق.م، قبض عليه نبوزادان رئيس الشرط مع588فقط وهذا مهم جد]

ا، وسار بهم إلى نبوخذنصر ملك بابل الذي ضربهم وقتلهم في رمله في أرض حماة )70صفنيا الكاهن الثاني ونحو  (.21-18: 25 مل 2 شخص]

(.13: 22 مل 2حلقيا: رئيس الكهنة أيام الملك يوشيا الصالح، وهو الذي عثر على سفر الشريعة، فسلمه إلى شافان الذي قرأه أمام الملك )

يطhوب ] tخgأ tنiب gوقhاد gص tنiب gلوم gش tنi2ب.]

ايhوث ] gر gم tنiا بgي iر gز gع tنiا بgي iر gمgأ tنi3ب.]

ي بiنt بhق�ي ] ز� hع tنiا بgي iح gر gز tنi4ب.]

أiس ] fالر tنtاه gكiال gون hارgه tنiب gار gاز gعtلgأ tنiب gاس gحgينtف tنiب gوعhيشtبgأ tنg5ب.]

(.8: 25فينحاس: الكاهن الذي بغيرته رد غضب ا عندما قتل الرجل السرائيلي الذي زنى مع امرأة موآبية )عد 

هرون: أول رئيس كهنة، أخ موسى النبي.

 g،لtابgب iن tم gد tع gا ص gذgا ه gر iز gع

 . gيلtائ gر iسtإ hهgلtب إ fا الرgاهgط iعgي أtتfى الgوسhم tة gيعtر gي شtر³ فtاه gب³ مtات gك gوhه gو

[ tهtل iؤ hس fلhك tهiيgل gع tهtهgلtب� إ fالر tدgي gبgس gح hكtل gمiال hاهgط iعgأ g6و.]

ا للملك أرتحشستا، لذلك دhعي بالكاتب بحكم وظيفته. استغل معرفته وموهبته في نسخ  كاتب ماهر: كان عزرا موظف]ا في البلط الفارسي، ومستشار]
ا من جهة تعلم الشريعة ودراستها وفهمها، والسلوك ا ليس من جهة براعة الخط فحسب، وإنما أيض]  الشريعة ودراستها وتعليمها للشعب. كان ماهر]

(.1: 45فيها. وكما يقول المرتل: "لساني قلم كاتب ماهر" )مز 

 "في شريعة موسى التي أعطاها الرب إله إسرائيل": يذكر هذا ليؤكد أن سر� مهارته وعلمه هو تمسكه بالشريعة اللهية الموهوبة من ا كعطية
للشعب. فكل ما ناله من مكانه أو معرفة سfره كلمة ا. دعاه الشعب "موسى الثاني".

 "يد الرب": يحسب عزرا كل النعم التي تمتع بها الشعب في ذلك الحين عطية من يد ا الصالحة، وقد ذكر هذه العبارة وما يعادلها ست مرات في
(. يد ا هي التي تساعد وتحمى وتقود.31، 22، 18: 8، 28، 9، 6: 7: )عز 8، 7الصحاحين 

"كل سؤله": أي أن يتعين ويتفوض كما هو مرسوم بالتفصيل في مكتوب الملك.

ا إلي            اقتدى عزرا الكاتب بداود النبي والملك والمرتل هذا الذي كان له شهرته، وله إمكانياته وخبراته، ومع هذا حسب نفسه غريب]ا، محتاج]
ا ورفيق]ا ومعزي]ا له في غربته. إنه يصرخ قائل]: "غريب أنا على الرض، فل تخفt عني وصاياك" )مز  ا ومرشد]  :119وصايا ا لتكون له قائد]

ا في الرب، كما ترفعه إلي الحياة السماوية.19 (. شعوره بالغربة يدفعه إلي اللتصاق بالوصية كي تسنده كل زمان غربته، وتهبه نجاح]

v.يحتاج الغرباء على الرض إلي وصايا ا لكي تحميهم من أعمال الجسد ومحبة العالم     

من يتبع هذه الوصايا تعتاد نفسه عليها، ول يقدر العالم أن يغلبه.



 (؛ "دع31:17؛ لو15:13؛ مر17:24لكن توجد وصايا كثيرة مكتوبة برموز مثل: "والذي على السطح فل ينزل ليأخذ من أمتعته شيئ]ا" )مت 
 (... كل هذه ليست واضحة في المعنى، كذلك الوصايا الخاصة بالذبائح والعياد والحيوانات الطاهرة22:8الموتى يدفنون موتاهم" )مت 

والنجسة... لهذا يليق بالغريب على الرض أن يطلب من ا أن يضيء له وصاياه ول يخفيها عنه، لكي يتممها ويحبها ويصير بل لوم.

يوسابيوس القيصري

vعلن أنه يشتهي أن يكون له الحبhالن ي ،       بكونه غريب]ا على الرض صلى أل تhخفي عنه وصايا ا، حيث يتمتع بالحب كأمر� فريد� أو رئيسي�
من أجل أحكامه. هذه الشهوة تستحق المديح ل الدينونة...

القديس أغسطينوس

 gيلtائ gر iسtي إtنgب iن tم hه gع gم gد tع gص gو

 gيمtل gش hورhى أgلtإ tيمtينtثfالن gو gينtاب fوgبiال gو gن�ين gغ hمiال gو gي�ين tوfالل gو tةgنgه gكiال gو

[ tكtل gمiا الgت iس gش iحgت iرgل tة gعtاب fالس tةgن fي السt7ف.]

[ tكtل gمiلtل tة gعtاب fالس tةgن fي السtف tس tام gخiال tرiهfي الشtف gيمtل gش hورhى أgلtإ gاء gج g8و.]

t،س tام gخiال tرiهfالش tل fوgي أtف gو gلtابgب iن tم hد gع iصgي gأ gدgتiاب tل fوgال tرiهfي الشtف hهfنgل

[ tهiيgل gع tة gحtال fالص tا tدgي gبgس gح gيمtل gش hورhى أgلtإ gاء g9 ج.]

لt بtهgا،  gم gعiال gب� و fالر tة gيعtر gش tبgلgطtل hهgبiلgق gأfيgا ه gر iز gع fنgل

اء] ] gضgق gة] و gيضtرgف gيلtائ gر iسtإ gل�م gعhيtل g10و.]

 بدأ أول] بحفظ الشريعة وطلبها في قلبه، يحملها في داخله أينما ذهب، سواء في القصر في بابل، أو في الرحلة في أورشليم. لقد خبأها في قلبه ليحيا
ا يقوم بالكرازة  بها. أما المرحلة الثانية والمكملة الولى فهي تحويل الوصية اللهية إلى عمل وسلوك يمس مشاعر الشخص وكلماته وسلوكه. وأخير]

ا في ملكوت السماوات؟ )مت  (.19: 5بها وتعليمها. وكما يقول السيد المسيح من عمل وعلم، فهذا يhدعى عظيم]

v.ل يكفينا أن نقتني الوصايا فقط، لكننا نحتاج إلى حفظ مستقصى وبليغ لها   

القديس يوحنا الذهبي الفم
v...غاية التلذذ بوصايا ا هو وضعها موضع التنفيذ والعمل     

ا". ما أجمل أن نتلذذ ا"، يقول بعد ذلك: "ورفعت أذرعي إلى وصاياك التي وددتها جد]  من يتلذذ بالحق أول]، قائل]: "أتلذذ بوصاياك التي أحببتها جد]
بالوصايا ونفهم معانيها، ثم نرفع أذرعنا إلى العمال التي تتفق مع الوصايا.

(، وإنما بفرح�.7: 9 كو 2ل نتمم عمل الوصايا عن حزن� أو اضطرار� )

 (، لهذا يضيف: "وتلوت )أناجي( في حقوقك"، بمعنى أنه من أجل حبي لوصاياك ل أتوقف عن7: 6إذ نتلذذ بها وننفذها يلزمنا أن ننطق بها )تث 
ا بكل ما يمس حقوقك. الحديث عنها، وإنني أتلو وأنا متلذذ جد]

العلمة أوريجينوس
vالذي عنده )وصاياي( في ذاكرته ويحفظها في حياته؛ الذي عنده في شفتيه ويحفظها سلوكي]ا؛ الذي عنده في أذنيه ويحفظها في العمل؛ الذي    

[.1عنده في العمال ويحفظها بالمثابرة، مثل هذا "يحبني". بالعمل يعلن الحب، وبالتطبيق بغير ثمر يكون مجرد السم )للحب(]

القديس أغسطينوس

v[2     البعد عن العمل بوصايا ا هو بعد عن ا؛ وهذا هو جوهر الخطيئة التي هي انفصال عن ا وبعد عن الوحدة معه .]

القديس باسيليوس الكبير

vا العلوم والمعارف المستترة، أما هذه الحكام فأظهرتها للكل، حيث تدركها كل البشرية وتتفهمها، إذ       أخفيت التعاليم الخفية في قلبي، وأيض]
(.10:5 كو 2يجب أن يظهر الكل أمام كرسي المسيح )



يوسابيوس القيصري
. رسالة الملك لعزرا2

تكشف رسالة الملك لعزرا عن يد ا، وروحه العامل لحساب شعبه.

[.13أ. حث الملك الوثني الكهنة والشعب للذهاب إلى أورشليم لعادة العبادة بقوة، وإصلح الشعب ]

[، رأى فيه مسحة سماوية فريدة!21ب. دعا عزرا "كاتب شريعة إله السماء" ]

ج. قدم الملك ومشيروه عطايا وآنية من عندهم، لن آنية بيت الرب ردها كورش.

[.16د. حث الملك الوثني الشعب اليهودي وكهنتهم على التبرع لبيت إلههم ]

ا وقضاة لجميع الشعب أينما وجدوا في عبر النهر.25هـ. ترك القرارات في يد عزرا حسب شريعة إلهه ] [ وأعطاه سلطات واسعة ليقيم حكام]

[.26و. أعطاه سلطات لصدار أحكام ضد المخالفين وتنفيذها سواء بالعدام أو النفي أو دفع غرامة أو السجن ]

تgا  iس gش iحgت iرgأ hكtل gمiا الgاهgط iعgي أtتfال tةgال gس ةh الر� gور hص tه tذgه gو

 ،tبtات gكiال tنtاه gكiا ال gر iز gعtل

[ : gيلtائ gر iسtى إgل gع tه tضtائ gرgف gب� و fا الرgاي gص gو tمgلgك tبtات g11ك]

 tوكhل hمiال tكtل gا مgت iس gش iحgت iرgأ iن tم

[ tه tر tى آخgلtإ tل tام gكiال tاء gم fالس tهgلtإ tة gيعtر gش tبtات gك tنtاه gكiا ال gر iز gى عgلt12إ.]

 ظهرت يد ا الصالحة في هذه الرسالة التي كشفت عن تأثير عزرا الروحي على الملك، فشعر انه ليس كاتب]ا عنده في الديوان الملكي، وإنما هو
 "كاتب شريعة إله السماء الكامل". لم نسمع عن ملك في إسرائيل يدعو كاتب]ا له أو نبي]ا بهذا اللقب العجيب. فقد حسب ارتحشستا أن إله عزرا هو إله

السماء الكامل.

، ر³ iمgن�ي أ tم gر gد gص iدgق

 g،ي�ين tوfالل gو tهtتgنgه gك gو gيلtائ gر iسtإ tب iع gش iن tي مtكiل hي مtف gاد gرgأ iن gم fلhك fنgأ

[ iع tج iرgيiلgف gك gع gم gيمtل gش hورhى أgلtإ gع tج iرgي iنg13أ.]

 t،ة gعiب fالس tيهtير tش hم gو tكtل gمiال tلgبtق iن tل³ م gس iر hم gكfنgأ tل iجgأ iن tم

، gيمtل gش hورhأ gا و gوذhهgي iن gع tال gؤ لt الس iجgل

ك ] tدgيtي بtتfال gكtهgلtإ tة gيعtر gش gبgس g14ح.]

 السبعة المشيرون كانوا رؤساء بيوت في مملكة فارس. جاء ذكر هؤلء المشيرين السبعة في سفر أستير: "وكان المقربون إليه كرشنا وشيتار
  له٧(. وهم يمثلون مجلس شورى الملك، وكان العدد 14: 1ووادماثار وترشيش ومرس ومرسنا ومموكان، سبعة رؤساء فارس ومادي" )إس 

اعتباره عند المم كما كان عند اليهود.

ا في العمل وليس في السؤال فقط، وعمله  "لجل السؤال" عن أحوال اليهود الروحية والدبية، ويظهر من مضمون الرسالة أن عزرا كان مفوض]
كان إقرار الشريعة، وكان له سلطة أن يعاقب المخالف.

 ،hوه hير tش hم gو hكtل gمiال tهtب gع fرgبgب� تgه gذ gة� و fضtف tل iم gحtل gو

[ hهtن gك iس gم gيمtل gش hورhي أtي فtذfال gيلtائ gر iسtإ tهgل t15ل.]

(.16-4: 60؛ 23: 49من العجيب أن ملوك يهوذا أفقروا الهيكل وملوك فارس الوثنيون تبرعوا للهيكل )إش 



، gل tِ gابgب tدgلtل� بhي كtف hد tجgي تtتfال tبgهfالذ gو tة fضtفiل الhك gو

 g،ين tع تgبgر� hمiال tةgنgه gكiال gو tب iعfالش tات gع عg تgبgر gم

لtيم ] gش hورhي أtي فtذfال tمtهtهgلtإ tتiيgبt16ل .]

 كانت هناك تبرعات من الملك ومشيريه ومن الشعب البابلي المحبين لصدقائهم اليهود ومن اليهود الذين فضلوا البقاء في بابل. هذه التبرعات
لشراء حيوانات للتقدمة ولشراء السكائب وللصرف على باقي أوجه الخدمة.

ا على استمرار  من أهداف هذه الرسالية أن تحمل الفضة والذهب كتبرع من الملك كما من مشيريه السبعة علمة خضوع الكل لهذا الله، وحرص]
العبادة بأورشليم.

 tة fضtفiال tه tذgهtل] ب tاج gع gيtرgت iشgتtل

ائtبgهgا،  gك gس gا وgهtات gم tدiقgت gاف]ا و gر tخ gا و كtبgاش] gان]ا و gيرtث

 ، hم hكtهgلtإ tتiيgي بtي فtذfال tحgب iذ gمiى الgل gا عgهgب تhقgر� gو

[ gيمtل gش hورhي أtي ف tذf17ال.]

 يفتح الملك باب للتبرعات من كل الشعب في بابل، سواء اليهود أو المم، كما من الكهنة الذين لم يرجعوا إلى أورشليم، حتى يمكن شراء حيوانات
لتقديم ذبائح في أورشليم.

 ، gكtت gو iخtإ gدiن tع gو gكgدiن tع gنhس gا ح gمiه gم gو

 t،بgهfالذ gو tة fضtفiي الtاقgبtب hوهhل gم iعgت iنgأ

[ hهgونhل gم iعgت iم hكtهgلtإ tة gاد gرtإ gبgس gحg18ف .]

 يوجه الملك الوثني في القرن الخامس ق.م. رجل ا ليتصرف مع إخوته في الفضة والذهب حسب الرادة اللهية. يطلب منه العمل الديمقراطي
المشترك!

 g،كtهgلtإ tتiيgب tة gم iد tخtل gكgى لgط iعhي تtتfال hةgيtالن gو

[ gيمtل gش hورhأ tهgلtإ gام gمgا أgه iل�م gسg19ف .]

 "النية التي تعطى لك": ليست هذه النية من آنية بيت الرب التي أخذها نبوخذنصر من هيكل أورشليم، بل هي أوان� هدية وتبرعات من الملك
ومشيروه ورؤساءه ومن كل الشعب )شعب بابل وشعب إسرائيل(.

ا لبيت ا في أورشليم. سبق أن رد كورش النية التي أغتصبها نبوخذنصر، والن يتبرع ارتحشستا بآنية ثمينة جد]

"إله أورشليم" أي إله إسرائيل الذي في أورشليم مسكنه.

يgه،  tط iعhت iنgأ gكgل hقtفfتgي يtذfال gكtهgلtإ tتiيgب tاجgيtت iي احtاقgب gو

[ tكtل gمiال tنtائ gز gخ tتiيgب iن tم tه tط iعgأg20ف .]

، tكtل gمiا الgت iس gش iحgت iرgا أgنgن�ي أ tم gو

،tرiهfالن tرiب gي عtف gين tذfال tةgن gز gخiل� الhى كgلtر³ إ iمgأ gر gد gص

 hنtاه gكiا ال gر iز gع iم hكiن tم hهhبhل iطgا ي gم fلhك fنgأ

 ، tاء gم fالس tهgلtإ tة gيعtر gش hبtات gك

ة ] gع iرhسtب iل gم iعhيiلg21ف � .]



،tة fضtفiال gن tة� مgن iز gو tةgئ tى مgلtإ

 ،tةgطiن tحiال gن t́ر م hك tةgئ tم gو

 ،tر iم gخiال gن t́ث مgب tةgئ tم gو

 ،tتiي fالز gن t́ث مgب tةgئ tم gو

نi دhونt تgقiيtيد� ] tم tحiل tمiال g22و.]

ا تقريب]ا.٣٥٠٠ بث خمر أي ١٠٠ ألف كيلو جرام، و١٥٠ كر حنطة  تعادل ١٠٠  لتر]

اء، gمfالس hهgلtإ tهtب gر gمgا أ gل مhك 

 ، تtهgاد� iاجtب iل gم iعhيiلgف 

 ، tاء gم fالس tهgلtإ tتiيgبtل

بgنtيهt؟ ] gو tكtل gمiال tكiل hى مgل gب³ ع gضgغ hونhكgا ي gاذ gمtل hهfنg23ل]

 الشعب اليهودي في أورشليم ل يخشى غضب الرب، فيكسر الناموس من أجل شهوات الجسد، ويتزوج بعضهم وثنيات. بينما الملك الوثني في بابل
يحرص أل يحل غضب ا على مملكته أو على بيته. الملك الوثني هنا خائف من أن يغضب ا. "لماذا يكون غضب؟" هذه هي يد ا.

، إذ يطلب أن يhمارس ما يطلبه إله  الملك الوثني يدين هنا المؤمنين المتراخين في عمل الرب، والخدام الذين يمارسون الخدمة في تهاون وكسل�
السماء باجتهاد.

 (؛ ""طريق الكسلن كسياج من شوك، وطريق المستقيمين منهج" )أم4: 10يقول الحكيم: ""العامل بيد� رخوة يفتقر، أما يد المجتهدين فتhغني" )أم 
15 :19.)

v[ا الكسول والمتهاون فل يجسر أن ينظر بعينيه إلى رب عمله [.3     يتقبل العامل الصالح أجرة عمله بجرأة، أم�

القديس إكليمنضس الروماني

v،ا للنفس ا مضر]       يوجد أولئك الذين يhدعون كسالي في سفر الحكمة، الذين يكسون طريقهم بالشواك، ويحسبون الغيرة في حفظ وصايا ا أمر]
 المعترضون على الوصايا الرسولية، الذين ل يأكلون خبزهم بالتعب، وإنما يترددون على الغير، ويجعلون من الخمول سhنة الحياة. عندئذ الحالمون،

ا الذين يقيمون في  الذين يحسبون خداعات الحلم موضع ثقة أكثر من تعاليم الناجيل، ويدعون الخيالت إعلنات. بخلف هؤلء يوجد أيض]
[.4بيوتهم، ويحسبهم الغير غير اجتماعيين وحشيين ل يعرفون وصية الحب ول يعرفون ثمر طول الناة والتواضع]

القديس غريغوريوس النيسي
 gي�ين tوfالل gو tةgنgه gكiال gيع tم gج fنgأ iم hك hمtل iعhن gو

امt بgيiتt ا fد hخ gو tيمtينtثfالن gو gينtاب fوgبiال gو gن�ين gغ hمiال gو

ة³ ] gارgف tخ iوgاج³ أ gر gخ iوgة³ أgي iز tج iمtهiيgل gى عgقiلhي iنgأ hن gذ iؤhي gا ل gذg24 ه.]

أعفى الملك الفارسي خدام بيت الرب من كافة أنواع الضرائب والجزية، لكي يتفرغوا للعبادة والتعلم.

ا،  gر iز gا عgي gتiنgا أ fمgأ

 ، gك tدgيtي بtتfال gكtهgلtإ tة gم iك tح gبgس gحgف

 t،ب iعfالش tيع tم gجtل gون hضiقgاة] ي gضhق gا و ام] fك hح iع gض

 . gكtهgلtإ gعtائ gر gش hفtر iعgي iن gم tيع tم gج iن tم tرiهfالن tرiب gي عtي ف tذfال



[ iمhوهhل�م gعgف gونhفtر iعgي gل gين tذfال g25و.]

 وثق الملك في عزرا، إذ وجد فيه الرجل المين، الكاتب لشريعة إله السماء الكامل، فأرسله إلى أورشليم لقرار الشريعة ومنحه السلطة لتعيين
الحكام والقضاة الذين يراهم صالحين.

"حكمة إلهك": شريعة إلهك التي في يدك. يلتزم عزرا أن يجرى هذه الشريعة بالحكمة ل بالقسوة.

 "جميع من يعرف شرائع إلهك": كانت سلطة عزرا على شعب اليهود فقط الذين يدينون بشريعة موسى، لذلك نفهم أن عزرا كان مسئول] ديني]ا، لكن
 كان هناك وال� من قبل ملك فارس للمور المدنية، أما عزرا فكان له الختصاص في المور الروحية فقط وهدفه التعليم للشعب وإصلح أمورهم

الروحية.

t،كtل gمiال gة gيعtر gش gو gكtهgلtإ gة gيعtر gش hل gم iعgي gل iن gل مhك gو

ل]، tاج gع tهiيgل gع gضiقhيiلgف

[ tسiب gحiالtب iوgأ tال gمiال tة gام gر gغtب iوgأ tيiفfالنtب iوgأ tت iو gمiالtا ب fمt26إ.]

 أدرك الملك عظمة شريعة إله السماء الكامل من حياة عزرا وسلوكه، لهذا يقدمها عن شريعته، ويعطيها الولوية. يا للعجب، الملك الوثني يحث
رجل ا على تعليم الشعب شريعة إله السماء بكل حزم� في غير تهاون.

. مبارك الرب إله آبائنا3
، tكtل gمiال tبiلgي قtا ف gذgه gلiث tم gل gع gي جtذfا الgنtائgآب hهgلtب إ fك³ الر gارgب hم

[ gيمtل gش hورhي أtي فtذfب� ال fالر tتiيgب tينtي iزgت tل iجg27ل.]

 أمام هذا العمل اللهي الفائق والعجيب في قلب الملك الوثني من جهة شعب ا لم يكن لدى عزرا سوى الشكر والتسبيح للرب. لم يجد عزرا ما
 يعبر به عن يد ا العجيبة والصالحة التي حركت هذا الملك الوثني للعمل بكل إمكانية مادية وسلطان لحساب ملكوت ا، بسخاء شديد وثقة ويقين

في ا مع تواضع، إل أن يقدم هذه التسبحة.

"تزيين بيت الرب": لم تكن رسالة عزرا هي إقامة مبان� وزينة للهيكل، فالزينة هنا هي الهتمام بقدسية البيت وقدسية الشعب مع الكهنة.

 t،يهtير tش hم gو tكtل gمiال gام gمgة] أ gم iح gر fيgل gع gطgسgب iدgق gو

 . gينtر tدgتiق hمiال tكtل gمiال tاء gس gؤ hر tيع tم gج gام gمgأ gو

، fيgل gي عtهgلtب� إ fالر tدgي gبgس gح hت iدfد gشgت iدgقgا فgنgا أ fمgأ gو

ي ] tع gوا مhد gع iصgيtل gاء gس gؤ hر gيلtائ gر iسtإ iن tم hت iع gم gج g28و.]

 ٦ "يد ا "8 و7جاءت رسالة الملك وتصرفاته تكشف أن ما سيحققه عزرا، إنما هو من يد الرب إلهه الصالحة! يذكر عزرا في إصحاحي 
مرات، إذ ينسب كل العمل ليد ا، وليس لنفسه. 

 

7من وحي عزرا 

هيئ قلبي لطلب وصيتك!

v.في أرض السبي أشرقت بنور شريعتك على عزرا   

ا. أقمت منه كاتب]ا ماهر]

يطلب قلبه وصيتك، ويجد فيها لذته.

ا في غربته. حفظها في قلبه، وصارت له مرشد]



انعكس بهاؤها عليه،

فنال نعمة عند الملك ومشيريه.

v. ا لموكب� جديد�    بوصيتك صار قائد]

يعبر من أرض السبي إلى مدينة أورشليم.

يحمل الكثير من التقدمات،

ا لديك. كما يقود آنية بشرية ثمينة جد]

وصيتك قدمت له كل إمكانية.

v:وقف في دهشة يتساءل   

ماذا يقدم لك من أجل كثرة احساناتك عليه؟

ليس له إل أن يقدم ذبيحة الشكر والتسبيح.

ليس له إل أن يلهج بحبك ومراحمك الفائقة 

مبارك أنت يا صانع الخيرات!
  

hن tامfالث hاح gح iصgلgا

انطلق الفوج الثاني ووصوله

  في أعماق قلب كل إنسان� � توجد شهوة واضحة أو خفية نحو الرغبة في إدراك كيف يسلك في هذا العالم ليعبر إلى الحياة الخرى، حيث ل يعود
، وإنما كصاحب ِ� أو نزيل�  يصارع، أو يخشى الموت. والمؤمن الحقيقي يدرك أن أورشليم العليا تنتظره، والسمائيون يتهيأون لستقباله، ل كضيف�

بيت يشاركهم البدية. بهذا يتطلع إلى حياته كرحلة، وإن كانت شاقة لكنها سرية وممتعة. 

وسط التعاب تتطلع عيناه إلى العرش اللهي وإلى حضن الب.

ا لهذه الرحلة التي تبدو طويلة ولكنها مفرحة، حيث انطلق عزرا ومعه قرابة  ا من بابل إلى أورشليم.8000هذا الصحاح يحمل رمز]  شخص]

 سبق فكشف عزرا عن يد ا الصالحة التي عملت في قلب ملك فارس ومشيريه لخير شعب ا. الن يتلمس يد ا الصالحة والعاملة في قلوب
 الذين رافقوا عزرا في هذه الرحلة من بابل إلى أورشليم. إنه ليس بالمر السهل أن يقبل أحد من الرؤساء أو الشعب أن يرجع إلى أورشليم ويترك

  كم،1400عمله وتجارته ليبدأ من جديد في بلد� حل� بها الخراب، وأحاط بها العداء من كل جانب. هذا بجانب قسوة الرحلة التي تبلغ طولها حوالي 
يسيرونها على القدام لمدة حوالي أربعة أشهر.

ا من اللويين لمرافقته مع الرؤساء والشعب في هذه الرحلة ]  [، فأرسل يطلب بعض اللويين والمساعدين لهم )النثينيم(،15لم يجد عزرا أحد]
[.18وظهرت يد ا بوضوح في قبول البعض المجيء معه ]

 بدأ رحلته بالستعداد لها بالصوم والصلة ثلثة أيام، وفي نهاية الرحلة مكث ثلثة أيام يقدم ذبائح الشكر ل الذي رافقهم وحفظهم من مخاطر
الطريق.

ا تقدر بحوالي المليون جنيه]ا ]  [. لم يطلب27-26بلغت رحلة عزرا حتى بلغ نهر الفرات ثم عبر إلى فلسطين من الشمال. كانت القافلة تحمل كنوز]
ا في يد ا. هذا ل يعني أن يلتزم كل مؤمن� بنفس الفكر، فإن نحميا وهو رجل إيمان على22عزرا أن ترافقه فرقة عسكر ]  [، بعد أن سfلم المر تمام]

(.9، 7: 2ذات مستوى عزرا لم يمتنع عن أن تكون معه فرقة من قبل الملك )نح 

ه العداء صورته فيظنون أنه أخذ لنفسه فضة أو ذهب]ا، لذلك وزن  عزرا رجل الحكمة العظيمة، إذ يعلم أن الناس سرعان ما يتعثرون، ولئل يشو�
ا عندما جمع للقديسين )34-24الكنوز وسجلها بدقة قبل الرحلة وبعدها ] (.21-20: 8 كو 2[. هكذا فعل الرسول بولس أيض]

ا للكنيسة الواحدة الراجعة من سبي ا، بكونهم رمز]  كانت التقدمات والذبائح المقدمة في بيت ا باسم الثني عشر سبط]ا، حيث صار الكل شعب]ا واحد]
(.4-3: 4إبليس )أف 



لماذا سمح ا بالعودة من بابل إلى أورشليم على ثلث دفعات؟
بابل ويشوع؟ هل من ضرورة للفوج hا دفعة واحدة تحت قيادة زر ا بعودة جميع اليهود مع]  أما كان يhمكن أن يسمح ا بأن يhصدر الملك كورش أمر]

الثاني تحت قيادة عزرا، والثالث تحت قيادة نحميا؟

ا، إنما قدمها للجميع، وترك لكل إنسان كامل الحرية، حتى يhكافأ على عودته1  . ا الذي وهب النسان حرية الرادة لم يرد أن يحقق العودة قسر]
التي يحققها دون إلزام.

ا، هؤلء يحسبون2  . وجود الدفعات الثلث يكشف عن رحلة البشرية من سبي إبليس إلى حرية مجد أولد ا، والبعض يتجاوبون مع الدعوة سريع]
ا للعبور في الساعات التالية حتى آخر لحظة من لحظات النهار، أي أصحاب الساعة الحادية عشرة،  أصحاب الساعة الولى، ويبقى الباب مفتوح]

عند غروب شمس هذا العالم. والكل يتمتعون بالدخول إلى أورشليم العليا.

ربابل من نسل داود الملك، كرمز للمسيح ملك الملوك. وفي الفوج الثاني برز عزرا الكاهن3 hاختار ا قادة متنوعين: ففي الفوج الول برز ز . 
ا لكلمة ا ورئيس الكهنة العظم، وفي الفوج الخير برز نحميا المين في عمله كرمز للسيد المسيح المدعو المين. وكان ا يريد من  بكونه رمز]

جميع المؤمنين أن يكونوا قادة روحيين، سواء كانوا من نسل ملوكي، أو من نسل كهنوتي، أو من الشعب.

 . وإن اشتركت الفواج الثلثة في طابعها الروحي، وقيامها تحت قيادة ا نفسه العامل في القادة كما في الشعب، لكن لكل رحلة سمات خاصة.4
 كمثال� لم يطلب عزرا حراسة للحماية من العدو، لئل يتعثر الملك الوثني، فيظن أن ا عاجز عن حمايتهم، بينما لم يرفض نحميا الحراسة التي

 قدمها الملك له. هذا ل يعني أن أحدهما يفوق الخر في اليمان، إذ كلهما اعتمد على حراسة ا نفسه، وإن اختلف السلوب نتيجة اختلف
الظروف.

 . بلغت الفواج الثلثة أورشليم، لكن لكل فوج دوره، ول يستغني الواحد عن الفوجين الخرين. الفوج الول رسالته بناء المذبح والهيكل، والثاني5
إقامة الشعائر والذبائح والحتفال بالعياد، والثالث بناء السوار. لكن الثلثة كانوا ملتزمين بالصلح الداخلي.

.14-1. رؤوس الباء                    1

.30-15. الستعداد للرحلة                  2

.31. الرحلة من أهوا إلى أورشليم     3

.35-32. تقديم الشكر ل                    4

.36. تقديم أوامر الملك للمرازبة والولة 5

. رؤوس الباء1
، iمtهtائgآب hوس hؤ hر iمhه tءgل hؤgه gو

[ gل tِ gابgب iن tم tكtل gمiا الgت iس gش iحgت iرgأ tكiل hي مtي ف tع gوا م hد tع gص gين tذfال hةgب iسtن g1و.]

  سنة. فالمجموعة80نجد هنا قائمة الذين صعدوا مع عزرا. هذه هي القائمة الثانية، تختلف عن القائمة في الصحاح الثاني، والفارق بينهما حوالي 
بابل ويشوع سنة  hمكن اعتبارها أصحاب الساعة السادسة - صعدت مع عزرا سنة ٥٣٦الولى صعدت مع زرhق. م، أما٤٥٨ ق م. وهذه القائمة ي  

 الفوج الثالث الذي انطلق تحت قيادة نحميا بعد ذلك فيhمكن اعتباره أصحاب الساعة الحادية عشرة. والجميع مقبولون لدى ا، ولهم نصيب في
أورشليم السماوية. فإن أبواب السماء مفتوحة تنتظر لتستقبل كل إنسان� ولو في النسمة الخيرة، دون عتاب� على تأخيره.

 8000 رجل]، يقدر البعض عدد الفراد بحوالي 1496وجه عزرا نداء لرؤوس العائلت، وهؤلء بدورهم دعوا السر معهم. فاستجاب لندائه 
 نسمة، وهم يمثلون الفوج الثاني من العائدين من السبي. استحقوا تسجيل أسمائهم كأناس أمناء فضلوا بنيان مملكة ا، عن مصالحهم الزمنية

الشخصية. 

ا المين يعتز بأسماء المناء المخلصين في حبهم له وخدمتهم في كرمه، والعمل لحساب ملكوته، فيسجلها في سفر الحياة الدائم.

ل النسان توبته16-1: 20في مثgل العاملين لحساب الملكوت)مت   ( الذي قدمه لنا السيد للمسيح نرى ا يعد الكل بالدينار، هذا ل يعني أن يؤج�
مه، عندما جاءهم صاحب الكرم في الساعة الثالثة iوطاعته للعمل في كرم الرب، وكما يقول القد�يس أغسطينوس: ]هل أولئك الذين استأجرهم في كر 

 كمثال قالوا له... انتظر إننا ل نذهب حتى الساعة السادسة؟ أو أولئك الذين وجدهم في الساعة السادسة، هل قالوا: إننا لسنا ذاهبين إل� في الساعة
 التاسعة؟... إذ نعطي الكل بالتساوي، لماذا نذهب ونhتعب أنفسنا أكثر ما يلزم؟... فإنه ما كان يعطيهم لو لم يذهبوا... بل يجاوبهم: أل تريدون أن
 تعملوا الن يا من ل تعرفون إن كنتم ستعيشون حتى تكبروا في السن أم ل؟ لقد دhعيتg في الساعة السادسة، تعال، حق]ا إن صاحب الكرم يعدك



ل، فإن  بدينار، إن أتيت في الساعة الحادية عشر، لكن�ه لم يعدك أنك تعيش حتى الساعة السابعة؛ ل أقول الحادية عشرة بل ول السابعة. إذن ل تؤج�
د لك المكافأة، لكن اليام غير مؤكدة] [.[1الذي دعاك يؤك�

ا لئل ر الدعوة قابل] الجميع، لكن لنبدأ أيض] ا: ]إن السي�د في هذا المثل قد فتح الباب للجميع، فل ييأس أحد، إنه يكر�  كما يقول القد�يس أغسطينوس أيض]
ل؟  نتحط�م بالرجاء الفاسد خلل التأجيل، إذ يقول: ل تؤجل، ل تغلق أمامك الباب المفتوح الن. هوذا واهب المغفرة فاتح الباب أمامك، فلماذا تؤج�

ا] ا؟... إنك ل تعلم ما سيحدث غد] ا إلى البد بالنسبة للذين سيقرعون ويبقون خارج]  [.[2لتبتهج، فإن الباب مفتوح وأنت لم تقرع، لكن هل يبقى مفتوح]

 . hومhش iر tج gاس gحgينtي فtنgب iن tم

. hآلgيtان gد gار gامgيثtي إtنgب iن tم

[ hطوش gح gد hاو gي دtنgب iن t2م.]

 ذكر عزرا أسماء الكهنة أول]، جرشوم بن فينحاس بن اليعازر بن هرون، ودانيال من بني إيثامار بن هرون، فكان بعض الكهنة من نسل فينحاس،
والبعض من نسل ايثامار شقيق اليعازر الصغر.

يfا،  tر gك gز gوشhع iرgي فtنgب iن tا مgيiن gك gي شtنgب iن tم

[ gونhس iم gخ gة³ وgئ tم tورhك نg الذ tم hه gع gم gبgسgتiان g3و.]

يضع الذين من بيت داود الملك من بني داود حطوش من بني شكنيا، ومن بني فرعوش زكريا هذه تفهم بإحدى المعنيين:

. حطوش من بني داود، وزكريا هو من بني فرعوش، وفرعوش هو من بني شكنيا.1

. من بني داود حطوش من بني شكنيا، ثم زكريا من بنى فرعوش. ٢

يgا،  iح gر gز hنiب hايgين tوعhيهtلgأ gوآبhم gث gحgي فtنgب iن tم

[ tورhك نg الذ tم tانgتgئ tم hه gع gم g4و.]

 g،يلtيئtز iحgي hنiا ابgيiن gك gي شtنgب iن tم

[ tورhك نg الذ tة� مgئ tم hثgلgث hه gع gم g5و.]

.٣ غير شكنيا في آية ٥وشكنيا في آية 

 ، gانgاثgونhي hنiب hدtاب gع gين tاد gي عtنgب iن tم

[ tورhك نg الذ tم gونhس iم gخ hه gع gم g6و.]

ثgلiيgا،  gع hنiا ابgي iع gشgي gمgيل tي عtنgب iن tم

[ tورhك نg الذ tم gونhعiب gس hه gع gم g7و.]

 ، gيلtائ gيخ tم hنiا بgي iدgب gا زgي iطgف gي شtنgب iن tم gو

[ tورhك نg الذ tم gونhان gمgث hه gع gم g8و.]

 ، gيلtيئ tحgي hنiا ابgي iدgوب hع gوآبhي يtنgب iن tم

[ tورhك نg الذ tم gر gش gع gةgيtان gمgث gو tانgتgئ tم hه gع gم g9و.]

فiيgا،  gوشhي hنiاب gيث tومhل gي شtنgب iن tم gو

[ tورhك نg الذ tم gتون tس gة³ وgئ tم hه gع gم g10و.]



 g،ايgابgب hنiا بfي tر gك gز gايgابgي بtنgب iن tم gو

[ tورhك نg الذ tم gون hر iش tع gة³ وgيtان gمgث hه gع gم g11و.]

 g،انgاطfقtه hنiب hانgان gوحhي gد gج iز gي عtنgب iن tم gو

[ tورhك نg الذ tة³ م gر gِ iشgع gة³ وgئ tم hه gع gم g12و.]

 g،ينtر gالخ gامgيقtونhدgي أtنgب iن tم gو

يgا،  iع gم gش gو hيلtيئ tعgي gو hطgلgيفtلgأ iمhه hاؤ gم iسgأ tه tذgه gو

[ tورhك نg الذ tم gتون tس iمhه gع gم g13و.]

بابل في الفوج الول، والبعض مع عزرا مع الفوج الثاني.  hغالب]ا عاد البعض من بني أدونيقام مع زر

 "بنو أدونيقام الخرين" معنى هذا غالب]ا أن العدد الكبر من أبناء أدونيقام صعد مع زربابل في الصعود الول، والعدد القل صعدوا الن مع عزرا،
وكان المتبقي من بيت أدونيقام ستون من الذكور، في ثلثة بيوت وهم "اليفلط ويعيئيل وشمعيا".

 h،بود gز gو hايgوت hع gاي gو iغgي بtنgب iن tم gو

[ tورhك نg الذ tم gونhعiب gا س gمhه gع gم g14و.]

. الستعداد للرحيل2
ا،  gوiهgى أgلtي إtار gجiال tرiهfى النgلtإ iمhهhت iع gم gجgف

. لiنgا هhنgاكg ثgلgثgةg أgيfام� gزgن gو

 g،ةgنgه gكiال gو gب iعfالش hتiل fمgأgت gو

[ gاكgنhه gي�ين tوfالل gن tا م د] gحgأ iد tجgأ iمgي لtنfنtكgل g15و.]

 [: اجتمع العائدون إلى أورشليم عند نهر أهوا الجاري، ليمكثوا هناك ثلثة أيام. هكذا يجتمع موكب الكنيسة المنطلقة إلى30-15مئونة الرحلة ]
 أورشليم العليا كما عند مياه المعمودية، حيث ينالون بالروح القدس روح التبني، ويختبرون الحياة المقامة مع المسيح الذي دفن ثلثة أيام. هذا هو
رصيد الكنيسة كلها، بل ورصيد كل مؤمن الذي يسنده كل أيام رحلته على الرض حتى يعبر إلى المسيح القائم من الموات الصاعد إلى السماء.

 بنوتنا ل وتمتعنا بقوة القيامة وتجديد الروح القدس لحياتنا، هذه هي سندنا وسط معارك العدو المستمرة أثناء عبورنا من هذا العالم حتى نبلغ
الفردوس في سلم وأمان.

v.لنا ميلدان: أحدهما أرضي، والخر سماوي   

 الول من الجسد، والثاني من الروح.

 الول صادر عن مبدأ قابل للفناء، والثاني عن مبدأ أبدي.

 الول من رجل وامرأة، والثاني من ا والكنيسة.

 الول يجعلنا أبناء الجسد، والثاني أبناء الروح.

 الول يصيرنا أبناء الموت، والثاني أبناء القيامة.

. fالول أبناء الدهر، والثاني أبناء ا 

 الول يجعلنا أبناء اللعنة والغضب، والثاني أبناء البركة والمحبة.

[.3 الول يقيدنا بأغلل الخطيئة الصلية، والثاني يحل�نا من رباطات كل خطيئة]



   القديس أغسطينوس 

 أهوا: اسم النهر، وغالب]ا ما كان قناة من قنوات بابل أو أحد روافد نهر الفرات بالقرب من بابل. دhعيت اسم المنطقة التي بها هذا النهر باسم النهر.
 قطنت عائلت يهودية كثيرة في هذه المنطقة، إذ كان اليهود يميلون إلى السكنى بجوار مجاري المياه لحاجتهم إلى المياه في الغسلت الكثيرة التي

 (.1: 1(. ويقول حزقيا النبي: "وأنا بين المسبيين عند نهر خابور" )حز 1: 137يمارسونها. فيقول المرتل: "على أنهار بابل هناك جلسنا" )مز 
 وتشير المياه الجارية إلى عمل الروح القدس، كما إلى نعمة ا العاملة في المؤمنين، فيhقال عن المؤمن: "يكون كشجرة مغروسة عند مجاري

(.3: 1المياه" )مز 

 أيام يشير إلى التمتع بالقيامة مع السيد المسيح في اليوم الثالث خلل المعمودية.3بقاؤهم عند النهر 

vب لكم: عتق السر، غفران المعاصي، موت للخطيئة، ولدة ثانية للنفس، ثوب النور، ختم مقدس ل ينحل، مركبةtهgعظيمة هي المعمودية التي ت    
[.4إلى السماء، نعيم الفردوس، سبب الملكوت، عطية التبني]

v[ا ا وأم] [.5   كنتم تولدون في نفس اللحظة التي فيها كنتم تموتون، فقد كانت مياه الخلص بالنسبة لكم قبر]

   القديس كيرلس الورشليمي 

ا في الفوج الول،74إذ جلس عند النهر في هدوء اكتشف عزرا أنه ل يوجد أحد من اللويين خدام بيت ا وسط هذا الفوج. لقد عاد معهم    شخص]
ا معهم. أرسل عزرا رسالة خاصة إلى إدو الرأس، وكان لهذه الرسالة أثرها، وذلك ل بفعل كلمات عزرا الحماسية أو  أما الفوج الثاني فلم يجد أحد]

 لوي]ا.40[. صعد من اللويين نحو 18توبيخه لهم، وإنما "حسب يد ا الصالحة علينا" ]

ا منهم. مما يحزن القلب أن بعض خدام الرب كاللويين ل يبالون بالنطلق  في الصعود الول مع زربابل كان عدد اللويين قليل]، وهنا ل نجد أحد]
 اليومي إلى الحياة الفردوسية المفرحة، إذ هم مرتبكون بأمور العالم الزمنية، بينما يسبقهم الكثير من الشعب، من كبار� وصغار�، بل ويسبقهم حتى

القادمون من المم ليقبلوا اليمان بفرح� شديد. 

لماذا هرب اللويون من الصعود إلى أورشليم؟

ربما للسباب التالية أو بعضها:

أ .        السبب الرئيسي هو أنهم حصلوا على أعمال ومناصب في بابل واستصغروا وظيفتهم في الهيكل، فلم يريدوا العودة.

ب .    ربما لم يرg بعضهم أورشليم، إنما سمعوا عنها من آبائهم، ففترت رغبتهم في الذهاب إليها، إذ لم يذوقوا عذوبة خدمة الرب.

 ج. سمعوا عن آبائهم وأجدادهم اللويين الذين كانوا يمارسون الكثير من الطقوس الدينية حين كان الهيكل في مجده العظيم، والن ليس من وجه
بابل. hللمقارنة بين هيكل سليمان وهيكل زر

د. صعودهم إلى أورشليم يكلفهم الكثير، إذ يتركون ممتلكاتهم في بابل، دون أن يكون لهم الحق في شراء أراض� وحقول� في أورشليم أو إسرائيل.

هـ. ربما خشوا مخاطر الرحلة ومشقاتها، إذ سمعوا عن العداء الكامنين في الطريق لمقاومتهم.

يgا  iع gم gش gو gيلtيئtرgأ gو gر gز gيعtلgى أgلtإ hتiل gس iرgأgف

يfا  tر gك gز gو gانgاثgن gو gانgاثgنiلgأ gو gيبtارgي gو gانgاثgنiلgأ gو

 t،وس hؤ شhلfمg الر gم gو

يiن ] gيمtهgفiال gانgاثgنiلgأ gو gيبtارgويhى يgلtإ g16وt.]

الفهيمين غالب]ا كانا معلمين يتميزون عن الباقين من العشرة المذكورين هنا بفهم� خاص.

فiيgا،  tس gى كfم gس hمiال tان gك gمiي الtف tسiأ fو الر لiتhهhمi إtلgى إtد gس iرgأ gو

ا،  اهtهtمi كgلgم] gوiفgي أtف hتiل gع gج gو

فiيgا،  tس gك tان gك gمiي الtف gيمtينtثfالن hهgت gو iخtإ gو gو ل�مhونg بtهt إtد gكhي



ام� لtبgيiتt إtلgهtنgا ] fد hخtا بgنiيgلtوا إhتiأgيt17ل.]

إدو الرأس غالب]ا كان إدو رئيس مدرسة اللويين والنثينيم في كسفيا، حيث تكثر مساكنهم هناك.

كسفيا: يوجد رأيان، وهما:

. تشير كلمة كسفيا إلى الفضة، فقيل أن هؤلء اللويين كانوا يعملون في مناجم الفضة التي في مقاطعة ميديا.١

 . هناك من اخذ بالتفسير الرمزي، فقالوا أن كسفيا هي مدرسة لللويين بقيادة إدو، وفيها يعلمون كلمة ا التي هي كالفضة، ورئيس هذه المدرسة٢
ا في الهيكل. ا من اللويين ليكونوا خدام] هو إدو الذي أرسل إليه عزرا ليرسل لهh بعض]

 لحظ أن مجموعة من اللويين تحركوا إلى أورشليم بعد أن تلقوا دفعة من عزرا ومن إدو رئيسهم. كثيرون يحتاجون إلى دفعة للسير في طريق
ا، فهم يريدون ا لكنهم متثاقلون، يحتاجون إلى من يشجعهم.

لgيiنgا،  gع tة gحtال fالص tا tدgي gبgس gا حgنiيgلtوا إhتgأgف

 g،يلtائ gر iسtإ tنiي بtوgل tنiي بtل iح gي مtنgب iن tن� م tطgل� ف hج gرtب

[ gر gش gع gةgيtان gمgث tهtت gو iخtإ gو tيهtنgب gا وgيiب gر gش g18و.]

برجل فطن: هو من بنى محلى، ولكن اسمه لم يرد قبل ذلك، وهذا له عدة تفاسير:

ا. أن اللفظة العبرانية المترجمة "رجل فطن" هي اسم علم أي "أشتسقيل" من بنى محلى، فيكون هذا اسمه.

. هناك من يترك واو العطف أو الباء، فيكون شربيا هو الرجل الفطن.٢

ا من الكاتب.٣ . هناك من يقول أن اسم الرجل الفطن متروك قصد]

ارtي،  gر gي مtنgب iن tا مgي iع gشgي hه iِ gع gم gا وgيiب gش gح gو

[ gون hر iش tع iمhوهhنgب gو hهhت gو iخtإ g19و.]

 g،ي�ين tوfالل tة gم iد tخtل tاء gس gؤ عg الر gم hد hاو gد iمhهgل gع gج gين tذfال tيمtينtثfالن gن tم gو

. gينtر iش tع gو tنiيgتgئ tم tيمtينtثfالن gن tم

[ iمtهtائ gم iسgأtوا بhنfي gعgت hيع tم gجi20ال.]

ا، بينما صعد 220موقف النثينيم، أو مساعدي اللويين يخزي اللويين، فقد صعد منهم    لوي]ا بعد عدة نداءات. وقد سبق لنا الحديث عن40 شخص]
بابل )عز  hالخ(.43: 2التثينيم عند حديثنا عن الموكب الول تحت قيادة زر 

"الجميع تعينوا بأسمائهم"، أي نادوا على أسمائهم لمقارنتها بالكشوف، ولعل عزرا لم يرد أن يذكر أسماءهم لنهم لم يأتوا من أنفسهم أول].

ا. gوiهgأ tرiهgى نgل gم� ع iو gصtب gاكgنhه hتiي gادgن gو

امg إtلgهtنgا، gمgأ gلfل gذgتgنtل

ة] لgنgا،  gيمtقgت iس hيق]ا م tرgط hهiن tم gبhل iطgنtل

الtنgا ] gل� مhكtل gا وgنtالgف iطgل g21و.]

 (. ونحن في طريقنا3: 40"ناديت بصوم" هو للتوبة وللتذلل ليساعدهم ا على صعوبات الطريق لتكون طريقهم طريق]ا مستقيمة بل عائق )إش 
للملكوت توجد صعاب كثيرة تحتاج إلى الصلة والصوم. اهتم عزرا بالصوم والتذلل كحراسة إلهية... لم يطلب حراسة من الملك!



 كان عزرا على علم بأنه يوجد أعداء يكرهون اليهود يتربصون لهم في الطريق. وإن الرحلة شاقة من كل الجوانب، خاصة وأنها تضم نساء
 وأطفال]، يصعب أن يسيروا قرابة أربعة شهور على القدام. رفع عزرا قلبه إلى ا طالب]ا العون والمساندة والحماية، نادي عزرا بالصوم بكونه

السلح الفائق في رحلتهم الشاقة.

 إن كان اجتماعهم عند نهر أهوا يشير إلى الحاجة إلى نعمة المعمودية، فإن تمتعنا بالنعمة يحثنا بالكثر على الصوم والتذلل في جهادنا الذي يتكئ
على نعمة ا. فالنفس تتهلل بنعمة ا، وفي تهليلها تجاهد فتتأهل بالحماية اللهية، كعطية مجانية من قبل ا.

v،الصوم حارس للنفس، ورفيق أمين للجسد   

الصوم سلح الشجعان، ومدرب النhساك، 

د التجارب، ويhمهد الطريق للتقوى،  fالصوم يص

إنه رفيق الهدوء وصانع العفة

الصوم يعمل أعمال] باهرة في الحروب، 

ويhعلfم السكينة في وقت السلم 

الصوم يhقد�س النذير ويجعل الكاهن كامل]. 

ا،  الصوم يجعل العاقر تلد أولد]

عين حكماء  ويصنع القوياء، ويجعل المشر�

ا ا ضروري]ا ليس فقط في عبادة العهد الجديد السرائرية ولكن أيض]  لنه كيف يمكن للكاهن أن يصلي بدون صوم؟ لقد كانت ممارسة الصوم أمر]
[.  6بالنسبة للعبادة الناموسية]

vقي� وتقدم الشعوب، الصوم أصل الصحة، الصوم hصعد الصلة إلى السماء كما لو كانت ريشة تطير نحو العالي. الصوم هو سبب رhالصوم ي    
 مربي للشباب وزينة الشيوخ، والرفيق الصالح للمسافرين. الصوم هو خيمة آمنة للذين يطلبون مأوى. فالرجل المتزوج ل يرتاب من زوجته عندما

ا] ا. بالمثل فالمرأة تثق في رجلها ول تدع الغيرة تتملكها عندما تراه يصوم دائم] [.  7يراها تصوم دائم]

القديس باسيليوس الكبير

ان]ا،  gس iرhف gا و يiش] gج tكtل gمiال gن tم gبhل iطgأ iنgأ iن tم hتiل tج gن�ي خgل

 t،يقtرfي الطtو� ف hد gعiى الgل gا عgونhد tجiنhيtل

 t،رiي gخiلtل tيهtبtالgل� طhى كgل gا عgنtهgلtإ gدgي fنtإ : gكtل gمiلtا لgنiلhا قgنfنgل

[ hه hك hرiتgي iن gل� مhى كgل gع hهgب gضgغ gو hهgتgل iو gص g22و.]

ظهر إيمان عزرا الحي، فقد آمن برب الجنود القادر أن يحفظه، فل يليق به أن يطلب من الملك الوثني حراسة بشرية.

ا وفرسان]ا لحمايته؟ لذلك اعتمد على ا أن ا وفرسان]ا": لقد تكلم عزرا عن إلهه أمام الملك أنه إله قادر أن يحمى شعبه، فكيف يطلب الن جيش]  "جيش]
 يحميه ولم يطلب حماية. أما نحميا ففي صعوده كان معه جيش لحمايته، لكن نحميا لم يطلب أن يhرسل معه جيش. إنما قبل هذا، ولماذا يرفض، فال

له وسائله المتعددة ليحمى أولده.

ابg لgنgا ] gجgت iاسgا، فgنtهgلtإ iن tم gكtل gا ذgنiبgلgط gا وgن iم hصg23ف.]

 إذ اتكأ عزرا ومن معه على قوة ا ونعمته بقلوب نقية، وتسليم كامل بين يدي ا، لذلك نسمع العبارة "فاستجاب لنا". إنه إله المستحيلت القدير،
 الذي يشتاق أن يجد قلوب]ا نقية تطلب منه ما يطابق إرادته، ففي أبوه حانية يستجيب لها. بالصوم والصلة مع نقاوة القلب استجاب ا لطلبة عزرا

ومن معه.

v (، الشبكة تنكسر، والعصفور1: 5(؛ الصديق يثبت )حك 2: 92   "ليت طلباتي تأتي أمام الرب". فإنه إن بلغت صلتي العل، يهلك أعدائي )مز 
(.12-10: 5(؛ والمضطهدون يحنون رؤوسهم، والمضطgهgدين يفرحون )مت 7: 124إذ يتحرر يطير في حرية )مز 



الب هيسيخيوس الورشليمي

v.الصلة النقية تجد طريقها لدى ا، فهي تتحدث إليه، تسمعه وتثق فيه     

v .ا    ل تضجر في طلبك. ل تفكر بأن طلبك يعود فارغ]

ا] ا ولم أجد، ولعلني ل أجد أبد] [.8ل تقل: طلبت كثير]

القديس مار يعقوب السروجي

v[عان إن صليh[. 9   ليس أحد يعينه ا ما لم يصنع هو شيئ]ا. إنه سي

v[فتح لنا. بينما النسان الذي يجادل يغلق باب رحمة ا أمام نفسهh10   الثر الكامل لليمان هو هذا: يجعلنا نسأل فنأخذ، نطلب فنجد، نقرع في .]

القديس أغسطينوس
vلنؤمن أنه مهما سألنا الب ننال باسمه، لن إرادة الب هي أن نطلب خلل البن، وإرادة البن أن نطلب من الب... ل تفهم من ذلك أن        

[.11الب غير قادر أن يفعل، وإنما توجد قوة واحدة تتكشف]

القديس أمبروسيوس 

 : gر gش gع iيgنiاث tةgنgه gكiال tاء gس gؤ hر iن tم hت iز gرiفgأ gو

بiيgا،  gش gح gا وgيiب gر gش

ة³ ] gر gش gا ع gمtهtت gو iخtإ iن tا م gمhه iِ gع gم g24و.]

ا. قدم الملك الكثير من الذهب والفضة، حتى النحاس كان من نوع خاص "صقيل جيد ثمين كالذهب" ] [.27كان ملوك فارس أغنياء جد]

سلم عزرا هذه الكنوز ليد� أمينة تحملها معه إلى أورشليم لتقديمها لبيت الرب.

 ،gةgيtالن gو gبgهfالذ gو gة fضtفiال hمhهgل hتiن gز gو gو

 ، hكtل gمiا الgه gم fدgي قtتfا الgنtهgلtإ tتiيgب gة gم tدiقgت

ين ] tود hج iو gمiال gيلtائ gر iسtإ hيع tم gج gو hه hاؤ gس gؤ hر gو hوه hير tش hم g25و.]

 مع ثقته في أمانة رؤساء الكهنة والكهنة ومعهم اللويين، لكنه سلم لهم كل شيء� بالوزن، لتجنب الشبهات، ولقطع الطريق على الذين يفترون عليهم.
ا" ) (.21: 8 كو 2وكما يقول الرسول: "معتنين بأمور� حسنة� ليس قدام الرب فقط، بل قدام الناس أيض]

 t،ة fضtفiال gن tة] مgن iز gو gين tس iم gخ gة� وgئ tم fت tس iمtه tدgيtل hتiن gز gو 

 ،tة fضtفiال tةgيtآن iن tة� مgن iز gو gةgئ tم gو

نg الذfهgب ] tة� مgن iز gو gةgئ tم g26وt.]

 ، هgم� iر tد gفiلgأ tبgهfالذ gن tا م ح] gدgق gينtر iش tع gو

[ tبgهfالذ gين� ك tمgي�د� ث gيل� جtق gاس� ص gحhن iن tة] مgيtآن g27و.]

، ب� fلرtل gونhسfدgق hم iمhتiنgأ : iمhهgل hتiلhق gو

ة³، gسfدgق hم hةgيtالن gو

[ iم hكtائgآب tهgلtب� إ fلرtع³ ل الذfهgبh تgبgر gو hة fضtفiال g28و.]



 في اعتزاز يقول عزرا إنهم مقدسون للرب، والنية مقدسة، مكرسة للرب. مع اهتمام عزرا بآنية بيت الرب المقدسة، فإن هذه النية من أجل تقديس
ا النفوس عن النية الذهبية والفضة. الشعب، لهذا يقول عزرا: "أنتم مقدسون للرب، والنية مقدسة..."، مقدم]

تfى تgزtنhوهgا،  gا حgوهhظgف iاح gوا و hرgه iاسgف

، gيلtائ gر iسtإ tاءgآب tاء gس gؤ hر gو gي�ين tوfالل gو tةgنgه gكiال tاء gس gؤ hر gام gمgأ

ب� ] fالر tتiيgب tع tاد gخ gي مtف gيمtل gش hورhي أt29ف.]

 يطالبهم عزرا الكاهن بحياة السهر والمانة، فإن كان السيد المسيح يhدعى "المين"، يليق بأعضائه، أن يشتركوا معه في سمة "المانة". ففي يوم
(21: 25الرب العظيم يhقال للمؤمن الحقيقي: "كنت أمين]ا في القليل، فأقيمك على الكثير" )مت 

 المانة واجبة في جميع المور، ولسيما في مال الرب، لهذا سلم عزرا النية للكهنة ومعهم اللويين بالوزن ليسلموها في بيت ا بالوزن، فل
يضيع شيء. والهم من النية نفوس البشر فهي أمانة في عنق الكهنة والخدام.

كما تسلموا كل شيء� بالميزان، يليق بهم تسليمه بالميزان، حتى ل يتشكك أحد فكر في أمانتهم.

 ،tةgيtالن gو tبgهfالذ gو tة fضtفiال gن iز gو gيونtوfالل gو hةgنgه gكiال gذ gخgأgف

لtيمg إtلgى بgيiتt إtلgهtنgا ] gش hورhى أgلtا إgهtوا بhتiأgيt30ل.]

. من أهوا إلى أورشليم3
 ، tل fوgال tرiهfالش gن tم gر gش gي عtانfي الثtا ف gوiهgأ tرiهgن iن tا مgنiل gح gر fمhث

 ، gيمtل gش hورhى أgلtإ gبgه iذgنtل

لgيiنgا،  gا عgنtهgلtإ hدgي iتgان gك gو

[ tيقtرfى الطgل gع tن tام gكiال gو� و hد gعiال tدgي iن tا مgن gذgقiنgأg31ف.]

 انطلقت الرحلة التي سبق فرآها إشعياء النبي بروح النبوة، قائل]: "اخرجوا من وسطها )بابل(، تطهروا يا حاملي آنية الرب. لنكم ل تخرجون
(.12-11: 52بالعجلة، ول تذهبون هاربين، لن الرب سائر أمامكم، وإله إسرائيل يجمع ساقتكم" )إش 

 لم يذكر عزرا الكاتب كيف أنقذهم ا من يد العدو في الطريق، لقد اختبر ما يقوله المرتل: "يقوم ا، يتبدد أعداؤه، ويهرب مبغضوه من أمام
 الخ(.1: 68وجه..." )مز 

ا،  "فأنقذنا" ا، إذ يحفظ مسيرتنا إلي أورشليم السماوية، وهنا حفظهم ا من العداء الكامنين علي الطريق، أي قطاع الطرق، وهم منتشرون جد]
ا عنهم. لكن عناية ا دفعت العداء بعيد]

  أيام يقدمون الشكر للذي وهبهم الحياة المقامة، وعادوا إلى أورشليم سالمين. في اليوم الرابع قدموا التقدمات لبيت الرب وسلموا أوامر3بدأ بالقامة 
الملك للمرازبة والولة.

 وصف الرحلة كلها التي استغرقت حوالي أربعة أشهر في هذه العبارة الواحدة. لم يروt لنا عزرا من هو العدو، وماذا عانى الشعب من قطgاع
الطرق، إنما كل ما كتبه أن ا أنقذ الموكب كله.

 عندما نبلغ الفردوس نتطلع إلى كل سنوات عمرنا كأنها لحظات عبرت، وما نذكره في ذلك الحين هو عمل ا معنا، دون التفكير في أشخاص
 المضايقين ومرارة الضيق. تبلغ المجاد الفائقة فكرنا، وشوقنا لخلص العالم كله يشغلنا، وتسبيحنا مع الطغمات السماوية يصير عملنا، هذا ما

نبلغه يوم خروجنا من العالم ودخولنا الفردوس. ليتنا نتمتع بعربون ونحن بعد في الجسد.

 g،يمtل gش hورhى أgلtا إgنiيgتgأgف

نgا هhنgاكg ثgلgثgةg أgيfام� ] iمgقgأ g32و.]

ا في بدء الرحلة عند نهر أهوا صائمين ومصلين لكي  ربما يصعب تصوير استقبال أقاربهم ومعارفهم وبني جنسهم لهم. إنما العجيب كما بقوا مع]
 يبدأ معهم الرب الرحلة ويتقدمهم، الن لم يتفرقوا. لم يذهب أحد منهم إلى بيت من بيوت أقربائه لكي يستريح. وإنما بقي الجميع ثلثة أيام كأن

الرحلة لم تنتهt بعد، يقدمون ذبائح التسبيح والشكر ل الذي سار معهم في الطريق، وحافظ عليهم.



ا هناك ثلثة أيام،  لم ينشغل القادمون من بابل بالتعرف على أخبار أقربائهم، ول تدبير مواضع للراحة، ول التفكير فيما سيفعلونه. إنما أقاموا مع]
ا في خبر القيامة مع المسيح في صورة رائعة مجيدة. كأنهم يعيشون مع]

النtيgةh فtي بgيiتt إtلgهtنgا،  gو hبgهfالذ gو hة fضtفiال tتgنtز hو tعtاب fالر tم iوgيiي الtف gو

 t،نtاه gكiا الfي tورhأ tنiب gوثhيمtر gم tدgى يgل gع

 g،اس gحgينtف hنiب hار gاز gعtلgأ hه gع gم gو

[ tانfي tوfالل gنويgب hنiا بgي iد gوعhن gو gوعhشgي hنiب hادgاب gوزhا ي gمhه gع gم g33و.]

زنت الفضة" والنية. في أيام كورش سلمت بالعدد، وهنا سhلمت بالعدد والوزن حتى ل ينقص شيء، وهذا يدل علي اهتمام ا hوفي اليوم الرابع و" 
(.٢:٢ تي 2بأولده، وأن ه يلزم على خدام ا أن يكونوا أمناء على كل نفس�، فأولد ا هم آنيته المقدسة، وقد ائتمن خدامه عليهم )

تسلم اثنان من الكهنة واثنان من اللويين الفضة والذهب، وطابقوا بين المرسل من بابل، وما تسلموه في أورشليم.

في اليوم الرابع قدم الوكلء حساب الوكالة، وسلموها بالعدد والميزان لبيت ا.

، نt لtلiكhل� iز gوiال gو tد gد gعiالtب

[ tتiق gوiال gكtل gي ذtف tن iز gوiل الhك gبtت hك g34و.]

وكتب كل الوزن لجل الضبط والحفظ في السجل. 

، tيiب fالس gن tم gونhم tادgقiال tيiب fو السhنgب gو

 g،يلtائ gر iسtإ tهgل tات� لgق gر iح hوا مhب fرgق

ا  بiش] gك gين tع iسtت gة] وfت tس gو gيلtائ gر iسtل� إhك iن gا ع ر] iوgث gر gش gع iيgنiاث

. يfة� tط gخ gة gيحtب gا ذ رg تgيiس] gش gع iيgنiاث gوف]ا و hر gخ gين tعiب gس gة] و gعiب gس gو

ب� ] fلرtة³ لgق gر iح hم hيع tم gجi35ال.]

 قدم بنو السبي القادمون محرقات عن أسباط إسرائيل، للشكر علي حفظ ا لهم في الطريق، ولتكريس أنفسهم ل. كما قدموا ذبائح خطية للتكفير عن
خطاياهم.

 في عدد السباط، فهم الن شعب واحد.١٢لحظ تكرار رقم 

 ،tرiهfالن tرiب gع tةgل hو gو tكtل gمiال tةgب tاز gر gمtل tكtل gمiال gر tام gوgوا أhط iعgأ gو

[ tا gتiيgب gو gب iعfوا الشhان gعgأg36ف .]

 لم يسرع عزرا باللقاء مع مرازبة الملك والولة لتقديم أوامر الملك، إنما انتظر حتى يقضي الفوج ثلثة أيام شكر ل، ويقدم الوكلء حساب وكالتهم،
وبعد تقديم المحرقات وذبائح الخطية ل. هكذا كان ا أول] في حياة عزرا، بل وفي حياة الفوج المرافق له كله.

"فأعانوا الشعب" صار العداء والمقاومين معينين للشعب، وذلك من تدبير ا الذي بيده قلوب الملوك والحكام.

ا قدموا أوامر الملك للمزاربة والولة، فأعانوهم في بناء بيت الرب، إنها صورة لما يحدث في يوم البر العظيم حيث يتهلل السمائيون بوعود  أخير]
زينة بالمجاد البدية، فيسبحوا ا من أجل عمله مع بني البشر. يرون في البشرية المتمتعة بالمجاد hا، الفائقة للبشر يرون الكنيسة الجميلة الم 

شركاء معهم، فيصير السمائيون معهم كنيسة سماوية.

8من وحي عزرا 

احسبني من أصحاب الساعة الحادية عشرة



v.سبقني كثيرون إلى مواكب النصرة   

نفسي تئن بسبب خمولي وتراخي� وإهمالي.

، hليعمل روحك القدوس في

فألحق بأصحاب الساعة الحادية عشرة.

v.اخترتني ابن]ا لك، يا من تريد خلص الجميع   

ليhنقش اسمي على كفك، ول يhمح من سفر الحياة البدية.

v.فتحت أمامي باب المعمودية، كما عند نهر أهوا   

وهبتني أن أدفن معك لقوم معك.

هب لي أن أتنعم بالحياة المقامة كل أيام غربتي.

لصوم وأتذلل مع عزرا الكاتب.

! fلتصرخ أعماقي: غربتي قد طالت علي

لماذا كثر الذين يحزنونني؟

كثيرون يقولون: ليس له خلص بإلهه.

لكن أنت هو حصن حياتي،

. تمتد يدك لتحوط حولي، فل يقترب العداء إلي�

v،رحلتي في العالم معركة ل تنقطع   

لكنها بك تصير وليمة مفرحة، 

مع كل يوم تقدم لنفسي نصرات هي من عندك.

تكشف عن عيني قلبي، فأرى الكاليل معدة لولدك.

v.متى أبلغ مع شعبك أورشليم العليا   

هناك ل أعود أذكر متاعب الطريق،

ا ولساني تهليل]، بل يمتلئ قلبي فرح]

أشارك السمائيين تسابيحهم.

هناك اختبر قيامتك على مستوى فائق.

أقدم لك حساب وكالتي،

ليس لي ما أبرر به نفسي،

ا لي كل أيام غربتي. إنما نعمتك كانت سند]

هناك بفرح وتهليل أتغنى قائل]:



هأنذا والولد الذين أعطانيهم ا.

v،هناك تتجلى أمامنا صورة الصليب البهي   

فنقدم ذبائح الشكر والتسبيح.

هناك تتحقق وعودك الفائقة،

أتمتع بما لم تره عين، وما لم تسمع به أذن.

أتمتع بما لم يخطر على قلب بشر�.

لك المجد يا أيها المين في بوعودك!

مقارنة بين رحلة عزرا ورحلتنا إلى أورشليم العليا
 

ورحلتنا إلى أورشليم العليارحلة عزرا 
 بدأت بتسجيل أسماء رؤوس الباء وعدد الراغبين1

في الرجوع.
 اختيارنا من قبل ال، وتسجيل أسمائنا في سفر

الحياة، ونقشها على كف ال.
البدء بالمعمودية والتمتع بالبنوة ل.الجتماع عند نهر أهوا.2
 التمتع بالقيامة مع السيد المسيح الذي دفن ثلثةبقاء الفوج ثلثة أيام عند نهر أهوا.3

أيام.
 الجهاد الروحي في جدية واليمان بال حارسالصوم والتذلل أمام ال فهو الذي يقوم بحراستنا.4

النفوس.
 [. لم يرو لنا ما31أورد الرحلة في عبارة واحدة ]5

فعله العداء في الطريق.
 ل يشغلنا في رحلتنا سوى أورشليم. ل نخشى

إبليس ول الخطية؛ ال مخلصنا.
  أيام في أورشليم دون الذهاب إلى بيوت3بقاؤهم  6

أو خيام.
 ما يشغلنا في السماء هو حضن الب مسكن

للجميع.
 انشغال الذين في الفردوس بالطلبة عن كل البشريةتقديم ذبائح وتقدمات عن كل إسرائيل.7

لدى المصلوب.
تقديم حساب الوكالة، وثمر شهادتنا للسيد المسيح.تسليم الهبات الذهبية والفضية لبيت الرب.8
 التمتع بالوعود اللهية الخاصة بالحياة البديةتسليم أوامر الملك للمرازبة والحكام.9

وأمجادها.

 

ع  IاسJاح  الت Kح LصKلKا

صلة مثالية

توبة وانسحاق باسم الشعب كله!
 

 وصل الفوج الثاني من الراجعين من السبي تحت قيادة عزرا، وبعد حوالي أربعة أشهر تقدم رؤساء الشعب إلى عزرا يخبرونه أن بعض الرجال
 [. تحول فرح عزرا إلى حزن ومرارة نفس، إذ لم يحتمل عزرا هذا الخبر، فإنه يحمل خيانة عظمى ضد ا القدوس، بسببها2-1تزوجوا بوثنيات ]

ا. الزواج المختلط بالوثنيات هو علة انحراف الكثيرين عن اليمان.70سمح ا بالسبي في بابل   عام]

ا طول اليوم ]  [. التف5-3لم يأخذ عزرا موقف القاضي ليحكم، وكان في سلطانه ذلك، لكنه مزق ثيابه، ونتف شعر رأسه ولحيته، وجلس متحير]
 حوله كثيرون من رجال ونساء وأطفال، لم يجسر أحد أن ينطق بكلمة. وإذ جاء وقت تقدمة المساء قدم صلة اعتراف قوية كان لها أثرها القوي

على الشعب.



 جمع عزرا الشعب لتقديم تقدمه المساء، وقد سكب عزرا قلبه أمام ا معترف]ا عن خطايا الشعب الماضية، حاسب]ا ما فعله الشعب كما لو كان فعله
 هو. اعترف باسم الشعب أنه سبق فأخطأ الكل، وكلحيظة أدبهم الرب بالسبي، وها هو قد حررهم ووهبهم نعمة عند الملك واستنارة، لكنهم عادوا

فأخطأوا. إنهم يستحقون الفناء، ويخجلون من الوقوف أمامه!

.2-1. أخبار الخيانة            1

.5-3. انسحاق عزرا                    2

.15-6. صلة واعتراف         3

. أخبار الخيانة1
 : gينtلtائgق hاء gس gؤ مg إtلgيf الر fدgقgت tه tذgه iتgل hم gا ك fمgل gو

 ، gيونtوfالل gو hةgنgه gكiال gو gيلtائ gر iسtإ hب iع gش iل tصgفiنgي iمgل

، iمtهtات gاس gج gر gبgس gي ح tاض gرgال tوبhعhش iن tم

 gي�ين tوسhبgيiال gو gي�ين الiفtرtز� gو gث�ي�ين tحiال gو gي�ينtان gعiن gكiال gن tم

[ gي�ين tور hمgال gو gي�ين tر iص tمiال gو gي�ينtوآب hمiال gو gي�ينtون م gعiال g1و.]

 "ولما كملت هذه"، أي بعد وصول الفوج إلى أورشليم واصعاد محرقات وذبائح الخطية، وتم إبلغ المرازبة والولة بأمر الملك، وربما قام عزرا
(.36: 8نفسه باللتقاء معهم وإبلغهم بأمر الملك، واستقر القادمون، )

 (9: 7"ولما كملت هذه" أمور السفر وتسليم الواني الخ. وكان اجتماع الرؤساء مع عزرا بعد وصوله بأربعة أشهر. فقد وصل في الشهر الخامس )
(.9: 10والجتماع مع الرؤساء كان في الشهر التاسع )

 ، iمtيهtنgبtل gو iمtه tسhفiنgل iمtهtاتgنgب iن tوا مhذ gخfات hمhهfنgل

ي. tاض gرgال tوبhعhشtب hسfدgق hمiال hع iر fالز gطgلgت iاخ gو

ل] ] fوgأ tةgانgي tخiال tه tذgي هtف tةgل hوiال gو tاء gس gؤ انgتi يgدh الر gك g2و.]

بابل ويشوع من نسي أولدهم مذلة السبي، وعوض الهتمام بتقديس حياتهم ليصيروا خميرة hللسف من بين الذين جاءوا في الفوج الول مع زر 
 مقدسة للشعب الذي فقد حريته وبلده وسلطانه، انشغلوا بشهواتهم الجسدية، وتزوجوا بفتيات أو نساء وثنيات، متجاهلين الشريعة اللهية. للسف

ا رؤساء وكهنة ولويون. عوض أن يكونوا قادة صالحين يحثون الشعب على الحياة المقدسة وحفظ العهد مع ا، صاروا  سقط في هذه الخيانة أيض]
عثرة للشعب.

 الن هم في بلدهم المقدسة في حب� ووحدة�، وبل أي مظهر لعبادة الوثان، لكن الرؤساء بإرشاد الروح القدس اكتشفوا أن هناك زيجات سياسية
 بين أفراد من الشعب وبين نساء وثنيات ربما للمنفعة العامة، وهذه الزيجات قد تؤدي أن يرتد الشعب إلى العبادة الوثنية، وهذا ما حدث مع سليمان

الملك نفسه.

وكانت العبادة الوثنية سبب]ا في غضب ا الذي بسببه أرسلهم ا للسبي من قبل.

 "اختلط الزرع المقدس"، أي سيتعلم الزواج مع البناء من النساء الوثنيات طرقهن وعبادتهن، وكان هناك استثناء لهذا من هن مثل "راعوث
ا في حياته. ا، أي مكرس ومخصص للرب، وأن يكون طاهر]  الموآبية". لكن ل يجوز أن يتحول الستثناء إلي قاعدة، فشعب ا يلزم أن يكون مقدس]

 كان الشعب الوحيد في كل الرض الذي يعبد ا. فكان لبد لهم أن يعيشوا منعزلين عن الشعوب الوثنية، ليستمر نقاؤهم ول يندمجوا مع المم،
فيضيعوا كما حدث مع أهل السامرة.

"في هذه الخيانة" يhسمى عملهم خيانة، لنهم تركوا وصية إلههم.

لد لهم بنات، أن أبناء ا رأوا بنات الناس hترجع هذه الضربة الخطيرة إلى أيام نوح حيث قيل: "وحدث لما ابتدأ الناس يكثرون علي الرض وو 
(.2، 1: 6أنهن حسنات، فاتخذوا لنفسهم نساء من كل ما اختاروا" )تك 

 إذ يتحدث القديس أغسطينوس في كتابه "مدينة ا" عن مدينتين إحداهما أرضية وأخري سماوية، الولي تمثل جماعة الشرار المرتبطين
 بالرضيات، والخرى جماعة المؤمنين المرتبطين بالسماويات، لذلك عندما تعرض للعبادة التي بين أيدينا رأي في زواج أبناء ا ببنات الناس



 الخلطة بين المدينتين، المر الذي يفسد مواطني المدينة السماوية. هذا المر حذرنا منه الرسول بولس بقوله: "ل تكونوا تحت نير مع غير
(.15، 14: 6 كو 2المؤمنين، لنه أية خلطة للبر والثم؟ ! وأية شركة للنور مع الظلمة؟ ! وأي اتفاق للمسيح مع بليعال؟ " )

ا مع سكان الرض، فيزنون وراء  ولجل حفظ العهد مع ا وعدم السقوط في عبادة الوثان، جاءت الوصية اللهية: "احترز من أن تقطع عهد]
 آلهتهم، ويذبحون للهتهم، فتدعى وتأكل من ذبيحتهم. وتأخذ من بناتهم لبنيك، فتزني بناتهم وراء آلهتهن ويجعلن بنيك يزنون وراء آلهتهن" )خر

ا: "ول تصاهرهم، بنتك ل تعطي لبنه، وبنته ل تأخذ لبنك. لنه يرد ابنك من ورائي فيعبد آلهة أخرى، فيحمى غضب الرب15-16: 34  (. وأيض]
ا" )تث  (.4-3: 7عليكم ويهلككم سريع]

ا فيه. إنه يريد جيل] ملوكي]ا  غاية هذه الوصية هي النقاوة، فإن ا ل يهدف نحو فصل المم عن بعضها البعض، لكنه يشتاق أن يصير الكل واحد]
ا وبشرية متجددة تحت قيادة آدم الجديد كرأس واحد لكل المؤمنين في العالم. وإذ لم تكن البشرية مهيأة بعد لهذه الوحدة المقدسة عزل  وشعب]ا خاص]

المؤمنين عن الوثنيين، وحدد حريتهم في الزواج.

v[1     أبناء المؤمنين كانوا بمعنى ما معينين للقداسة والخلص، وبعربون هذا الرجاء يسند بولس الزيجات التي يود أنها تستمر.]

العلمة ترتليان

v[عطى روح ا ليسكن في هؤلء الذين هم غير مؤمنينh2     الزواج عطية روحية، ولكن ل تكون هكذا إن تمت مع غير المؤمنين. ل ي.]

v[3     يلزم أن تتم أسرار الزواج بقدسية� وبتريث� وليس بأهواء مشوشة.]

العلمة أوريجينوس

v.الزواج أعظم من أن يكون بشري]ا، إنه مملكة مصغ�رة هو بيت صغير للرب   

v.ذهب مخل�صنا إلى عرس ليقدس أصل الحياة البشري�ة   

v.من هم الثنان أو الثلثة المجتم�عون باسم المسيح، الذين يحل الرب فيهم؟ أليسوا الرجل وزوجته وطفلهما، لن الرجل وزوجته يت�حدان بال   

v.ا البيوت يسين تhدب�ر الدول حسن]ا، وأيض]    بمشورات القد�

v.الزواج صورة مقد�سة يجب حفظها طاهرة مما يدنسها. يليق بنا أن نقوم مع المسيح من سباتنا، ونرجع لننام بشكر وصلة   

v.ل إلى بغضة إن زحف إليه أسباب هامة لعدم الحترام المتبادل    قلوب الحب�اء لها أجنحة... الحب يمكن أن يتحو�

v.ل الزواج إلى زنا ة الجسدي�ة وحدها يحو�    من يطلب اللذ�

القد�يس إكليمنضس السكندري

. انسحاق عزرا2
،tر iمgا ال gذgهtب hت iع tم gا س fمgلgف

ائtي،  gدtر gي وtابgيtث hتiق fز gم

قiنtي،  gذ gي و tسiأ gر gر iع gش hتiفfتgن gو

ا ] ي�ر] gحgت hم hت iسgل gج g3و.]

 إلى مجيء عزرا لم نسمع عن أحد� أنه صار في رعدة� وحيرة أمام هذه الخيانة، بل كانوا يتطلعون إلى هذه التصرفات كأنها أمور عادية، ل يهتز لها
 أحد. أما عزرا، فإذ سمع بالمر مزق ثيابه ونتف شعر رأسه ولحيته وجلس في حيرة. فمع ما لديه من سلطان بأمر الملك، لكن هذه الخيانة ل تhعالج

بالوامر، بل بالتوبة الخارجية من القلب. ومن يعطي هؤلء الساقطين في هذه الخطية التوبة؟

. فخشي أن  هذا ومن جانب آخر، فإن هؤلء الساقطين حديثو المعرفة والخبرة الروحية، فقد عاش آباؤهم وأمهاتهم في السبي في جفاف� روحي� شديد�
يستخدم الكلمات القاسية والتأديب القاسي فل يحتمل الشعب ذلك.

ا في ممارسته للعبادة في أورشليم لم يتعظ مما حدث مع أجدادهم الذين سقطوا في ا كان في حيرة لن هذا الشعب الذي يhحسب إلى حد� ما جديد]  وأيض]
السبي البابلي بسبب الخطية. لقد تحير عزرا، خائف]ا أن يحل غضب ا على الشعب كله!



"مزقت ثيابي" عادة يهودية علمة الحزن الشديد والشمئزاز.

"نتفت شعر رأسي" عادة يهودية أخرى تعبر عن الحزن.

ا.  ا عظيم] "وجلست" عمله هذا أثر في الشعب تأثير]

v.)يوجد انسحاق للقلب، روحي ومفيد، وهذا يلمس القلب في أعماقه. ويوجد انسحاق آخر، مضر ومقلق، هذا يقوده إلى الهزيمة فقط )كاليأس   

القديس مرقس الناسك

 g،يلtائ gر iسtإ tهgلtإ tمgلgك iن tم gد gعgت iار tن gل مhك fيgلtإ gع gمgت iاجgف

 g،ي�ينtب iس gمiال tةgانgي tخ tل iجgأ iن tم

[ tاء gس gمiال tة gم tدiقgى تgلtا إ ي�ر] gحgت hم hت iسgل gا جgنgأ g4و.]

 سرعان ما تسربت هذه الخبار إلى الشعب والقادة، منهم من استخف بالمر، وحسب أنه ما كان يليق بعزرا أن يفعل هذا، متطلعين إليه كمن هو
 مبالغ في المر. وفريق آخر تأثر عندما سمع بما فعله عزرا رجل ا، وحزنوا أن رجل] كعزرا ترك مركزه في بابل ومكانته وقد حل� به إحباط لما

 بلغ إليه الشعب بأورشليم. أما الفريق الثالث الذي يحمل مخافة الرب فشاركوا عزرا رعدته ومرارة نفسه، فاجتمعوا إليه صامتين، ينتظرون منه
ا يقومون بتنفيذه أو بمعاونته في التنفيذ. كلمة أو أمر]

vإن أراد أحد أن ينال حب ا، فليكن فيه مخافة الرب، لن الخوف يول�د بكاء، والبكاء يولد قوة. وإذا ما كملت هذه كلها في النفس، تبدأ النفس    
 تثمر في كل شيء. وإذ يرى ا في النفس هذه الثمار الحسنة، فإنه يشتمها رائحة بخور طيبة، ويفرح بها هو وملئكته، ويشبعها بالفرح، ويحفظها

في كل طرقها حتى تصل إلى موضع راحتها دون أن يصيبها ضرر.

إذ يرى الشيطان الحارس العلوي العظيم يحيط بالنفس، يخاف أن يقترب منها أو يهاجمها بسبب هذه القوة العظيمة.

ا، اقتنوا هذه القوة حتى ترتعب الشياطين أمامكم، وتصير أعمالكم سهلة، وتتلذذوا بالعمل اللهي، لن حلوة حب ا أشهي من العسل. إذ]

 حق]ا أن كثيرين من الرهبان والعذارى في المجامع، لم يتذوقوا هذه الحلوة اللهية، ولم يقتنوا القوة اللهية، ظانين أنهم قد نالوها، بالرغم من عدم
ا خلل المراحم اللهية، لن ا ل يحابى الوجوه.  جهادهم. أما من يجاهد لجلها فينالها حتم]

 فمن يريد أن يكون له نور ا وقوته، يلزمه أن يستهين بكرامات هذا العالم ودنسه، ويبغض كل أمور العالم ولذة الجسد، وينقى قلبه من كل الفكار
ا بل هوادة كصلوات نقية، عندئذ يفيض ا عليه بتلك القوة. ا ليل] ونهار] ا ودموع] الرديئة. ويقدم ل أصوام]

يسر، وتصير لكم دالة عظيمة قدام ا، ويهبكم كل ما تطلبونه] h4اجتهدوا أن تنالوا هذه القوة، فتصنعوا كل أعمالكم بسهولة و.]

القديس النبا أنطونيوس الكبير

 "إلى تقدمة المساء" كان عزرا قد جلس زمان]ا وهو حزين وعند تقدمة المساء انتبه إلى الخدمة، ورفع قلبه بالصلة ل. نلحظ أن تقدمة المساء هي
رمز لذبيحة المسيح الذي يرفع خطايانا، وربما كانت عينا عزرا على المسيح المخلص

للtي،  gذgت iن tم hت iمhق tاء gس gمiال tة gم tدiقgت gدiن tع gو

، fيgتgب iك hى رgل gع hت iوgث gج tةgق fز gم hمiي الtائ gدtر gي وtابgيtي ثtف gو

ب� إtلgهtي ] fى الرgلtإ fيgدgي hتiطgسgب g5و.]

 غالب]ا ما ساد الكل حالة من الصمت حتى جاء وقت تقدمة المساء، حيث قام عزرا من التذلل وجثا بثيابه الممزقة على ركبتيه، وبسط يديه إلى الرب
ليصلي.

ا على الركبتين. "جثوت على ركبتي" هكذا تكون الصلة، إما وقوف]ا أو ركوع]

. صلة واعتراف3
ك، gو iحgي نtه iج gي وtهgلtا إgي gعgف iرgأ iنgأ iن tى م gز iخgأ gو hل gج iخgن�ي أtإ fمhهfالل : hتiلhق gو



نgا، tوس hؤ hر gق iوgف iت gرhث gك iدgا قgنgوبhن hذ fنgل

[ tاء gم fى السgلtإ iت gمgاظ gعgا تgن gامgآث g6و.]

بدأ صلته بالحديث بصيغة المتكلم، حاسب]ا أن كل ما ارتكبه هؤلء الخونة كأنه قد ارتكبه هو. 

ا حتى بلغت إلى السماء؛ فصارت مثل خطايا سدوم وعمورة )تك  ا وكبريت]ا.20: 18لقد تعاظمت الخطية جد] ( التي بسببها أرسل ا نار]

 نجد هنا صلة عزرا، وهى ليست صلة طلبات، بل هي اعتراف بالذنب من قلب� نقي� يحب ا. وهو يضع نفسه في صف شعبه، ويعترف بخطاياه
 معهم. فيقول: "ذنوبنا... آثامنا ...فنعود... ونصاهر شعوب هذه الرجاسات". مع أنهh هو نفسه لم يخطئ في هذه المور. لكنه ل يلقي باللوم على

 ( يضع نفسه عن شعبه كأنه هو الذي٣:٩؛ رو ٣٢:٣٢الخرين ويبرر نفسه، بل هو ككاهن محب لشعبه مثل موسى النبي وبولس  الرسول )خر 
فعل خطاياهم، وهذا ما صنعه السيد المسيح الذي حمل خطايانا. أثرت صلة عزرا ومحبته لشعبه ودموعه في الشعب، فتركوا نساءهم الوثنيات.

ا كبرج بابل رأسه بالسماء )تك   (، وكصراخ خطايا سدوم وعمورة الذي دخل إلى أذني الرب٤:١١"تعاظمت إلى السماء"، أي كانت عظيمة جد]
(.٢٠:١٨)تك 

vمن يخبر عن خطاياه، مشمئزا منها، يلزمه أن يتكلم في مرارة نفسه، حتى إن المرارة ذاتها تعاقب اتهامات لسانه في تبريره لضميره. لكن    
ا من المان من آلم الندامة التي تسدد ضربة إلى نفسها، وعندئذ ترتفع بثقة أعظم لمواجهة استجواب الديان  يلزمنا أن نضع في ذهننا أنها تجلب نوع]

السماوي.

البابا غريغوريوس )الكبير(

vأية خطايا يمكن للندامة أن تفشل في غسلها؟ أي�ة وصمات راسخة ل يمكن لمثل هذه الدموع أن تغسلها؟ باعتراف بطرس الثلثي مسح إنكاره    
[.5الثلثي]

القديس جيروم 

v.ة والدموع الغزيرة تجتذبان ا للرحمة fالصلة الممتد   

v[ا[ظهر في نفسه كل التطويبات، إذ قال: "طوبى للباكين"، وقد بكى هو نفسه لكي يضع أساس هذا التطويب حسنh6   أراد يسوع أن ي.]

العلمة أوريجينوس

. tم iوgيiا ال gذgى هgلtيم� إ tظ gم� عiثtي إtف hن iحgا نgنtائgآب tامfيgأ hذiن hم

ي،  tاض gرgال tوكhل hم tدgيtا لgنhتgنgه gك gا وgن hوكhل hم gو hن iحgا نgن iعtف hد iدgا قgنtوبhن hذ tل iجgل gو

[ tم iوgيiا ال gذgه gك tوه hج hوiال tي iز tخ gو tبiهfالن gو tيiب fالس gو tفiي fلسt7ل.]

"ملوكنا وكهنتنا"، أي رؤساؤنا المدنيون والروحيون.

"ملوك الراضي"، ولسيما ملوك أشور وملوك بابل.

ا طارئ]ا في حياة شعبه، إنما تأصلت منهم منذ آبائهم، لهذا فإنهم عن استحقاق تأهلوا للتأديب بالسيف والسبي  يعترف عزرا أن الخطية ليست أمر]
والنهب والعار.

v[7   لتفرح وأنت تحت الجلدات، فإن الميراث محفوظ لك، لنه ل يطرد شعبه. هو يؤدب إلى حين، ول يدين إلى البد.]

 القديس أغسطينوس

v[8     يحتمل ا كل ضعفات البشر، لكنه لن يسمح بترك النسان الدائم التذمر بدون تأديب.]

القديس مار اسحق السرياني

ب� إtلgهtنgا،  fالر tنhدgل iن tة³ مgفiأ gر iتgان gة� كgظiي gحhل gك gالن gو



اة]،  gجgا نgنgل gيtقiبhيtل

 ،tه tس iدhق tان gك gي مtا ف تgد] gا وgنgي tط iعhي gو

يhنgنgا،  iعgا أgنhهgلtإ gيرtنhيtل

يfتtنgا ] tودhب hي عtة] فgيلtلgاة] قgي gا حgنgي tط iعhي g8و.]

 مع ما نتأهل به للغضب بسبب خطايانا، غير أن غضب ا يعبر كما إلى لحيظة، ليسكب رحمته، ويثبتنا فيها كما بوتد� في مكان قدسه. يhستخدم الوتد
 لتثبيت الخيمة، هكذا يود ا أن يثبتنا في بيته المقدس كما بوتد� لننعم بمراحمه اللهية. بمراحمه ينير أعيننا فنعيش معه في النور، وندرك قسوة

ظلمة عبودية الخطية. 

 سنة.70"كلحيظة": كانت سنوات السبي كحياة قليلة مظلمة أشبه بلحيظة.  هذه اللحيظة من التأديب كانت حوالي 

"ليبقى لنا نجاة" من خراب أورشليم، ومن بابل وشرورها.

ا بالموت وأيام الرجوع كحياة قليلة. "لينير إلهنا أعيننا" كانت أيام السبي كأيام ظلمة والرجوع كأيام نور. أيام السبي مشبهة أيض]

v!بل كأب تصلحني ،    "لقد ضربتني" ليس كديان�

vمن يقدر أن يرفع عصا ا، أي غضبه اللهي، فل يعود يرتعب النسان منه؟ إنه ربنا يسوع المسيح الذي وضع إثمنا عليه، ودخل بنا إلى    
الحب اللهي فصرنا بروحه القدوس أبناء ل، لنا من الدالة عليه.

 [، فإنه إذ تجسد وصار مثلنا فل يضربنا بالعصا ول بالخوف، بشرط أن نهرب إلى نعمته وإلي اليمان، نهرب إلى ذاك34" ليرفع عني عصاه" ]
 (. وعندما ظهر للتلميذ استخدم ذات اللغة مرة أخرى... هذا ما كتبه يوحنا10، 5: 28الذي قام من الموات: قال الملك للنسوة: "ل تخفن" )مت 

(.18: 4 يو 1اللهوتي: "المحبة الكاملة تطرد خوفنا" )راجع 

الب هيسيخيوس الورشليمي

v.يدعو بولس عقوبتنا تأديب]ا، لنها هي تحذير أكثر منها إدانة، إنها للشفاء أكثر منها للنتقام، للتصليح أكثر منها للعقوبة   

القديس يوحنا الذهبي الفم
نgا إtلgهhنgا، iك hرiتgي iمgا لgنtتfي tودhب hي عtف gو ، hن iحgيد³ نtب gا عgنfنgل

، gسtارgف tوكhل hم gام gمgة] أ gم iح gا رgنiيgل gع gطgسgب iلgب

فgعg بgيiتg إtلgهtنgا، iرgنtاة] لgي gا حgنgي tط iعhيtل

،hهgبtائ gر gخ gيمtقhن gو

[ gيمtل gش hورhي أtف gا و gوذhهgي يtط]ا فtائ gا حgنgي tط iعhيiل g9و.]

لن ينسى عزرا أن ا الذي سمح لشعبه بالتأديب بالسبي، حرك قلوب ملوك فارس لبناء بيته ورد شعبه إلى أورشليم. 

ا لملك فارس. ا في بابل، ولم يزالوا عبيد] "لننا عبيد"، كانوا عبيد]

، "أكون لهم سور من نار" )زك   (، ولكن ا لهh أدواته، والداة هنا هي الملك الذي5: 2"ليعطينا حائط]ا"، مسرة ا وحمايته كانت لهم كحائط�
سخره ا لحماية شعب إسرائيل. على أن سور أورشليم بدأ العمل فيه أيام عزرا.

ا،  gذgه gد iعgا بgنgهgلtا إgي hولhقgا ن gاذ gمgف gالن gو

[ gاكgاي gص gا وgن iك gرgت iدgا قgنfنg10ل.]

"وبعد هذا"، بعد كل مراحم ا عادوا وخانوه.

، قgائtل]: tاءgيtبiنgال gك tيدtب gع tدgي iن gا عgهtب gتiي gص iوgي أtتfال



تgلtكhوهgا، iمgتtل gونhل hخ iدgي تtتfال gض iرgال fنtإ

اتtهtم، gاس gج gرtي ب tاض gرgال tوبhعhش tة gاس gجgنtة³ ب gس تgنgج� hض³ م iرgأ gيtه

[ iمtهtت gاس gجgنtة� بgه tى جgلtة� إgه tج iن tا مgهtا بgوهhلgي مtتfال tِ11.]

  منع الزواج بالوثنيات، وما يورده عزرا هو روح3-1: 7"عن يد عبيدك النبياء"، ليس من نبوة للنبياء بهذه اللفاظ، ولكن موسى في تثنية 
التشريع، وهو الفكر الذي نادى به النبياء بالنعزال عن الشر.

 ، iمtيهtنgبtل iم hكtاتgنgوا بhط iعhت gلgف gالن gو

 ، iم hيكtنgبtل iمtهtاتgنgوا بhذ hخiأgت gل gو

 ، tدgبgى الgلtإ iمhه gرiي gخ gو iمhهgت gمgلgوا سhبhل iطgت gل gو

 t،ض iرgال gرiي gوا خhل hكiأgت gوا و hد fد gشgتgتtل

[ tدgبgى الgلtا إgاهfيtإ iم hيكtنgوا بhث tورhت g12و.]

"ل تطلبوا سلمتهم"، ل تقيموا معهم معاهدات سلم وأمن وتحالفات سياسية عسكرية، حتى ل تسقطوا في شراك وثنيتهم.

،tة gيم tظ gعiا الgن tامgآث gو tةgيئ tد fا الرgنtال gم iعgأ tل iجgا لgنiيgل gع gاء gا ج gل� مhك gد iعgب gو

نgا،  tامgآث iن tم fلgقgا أgنgهgلtا إgا يgنgتiي gاز gج iدgق gكfنgل

[ tه tذgه gاة] ك gجgا نgنgتiيgط iعgأ g13و.]

يعترف عزرا بأن التأديب أقل مما تستوجبه خطايا الشعب، وكان يليق بالشعب أن يضع المراحم اللهية موضع اعتبار.

ايgاك، gص gى وfد gعgتgن gو hودhعgنgفgأ

اتt؟ gاس gج fالر tه tذgه gوبhعhش hرtاه gصhن gو

تfى تhفiنtيgنgا، gا حgنiيgل gع hط gخ iسgا ت gمgأ

اة³؟ ] gجgن gل gة³ وfيtقgب hونhكgت gلg14ف]

 إذ تعدوا الوصية اللهية فقدوا علقتهم بالحق اللهي. فبكسر الوصية فقد آدم مفهوم الوصية، وبكسرها فقد الفريسيون قدرتهم على التعرف على ا
 (، "الكلم الذي32-31: 8ومحبته. لذلك يؤكد الرب: "إن ثبتم في كلمي، فبالحقيقة تكونون تلميذي، وتعرفون الحق، والحق يحرركم" )يو 

(. 12: 4(. "لن كلمة ا حية وفعالة" )عب 63: 6أكلمكم به روح وحياة" )يو 

v.الشخص الذي ل يحفظ الوصايا ليس فيه حب للرب     

القديس ديديموس الضرير
v .)اهاfيختفي ا في وصاياه، فمن يطلبه يجده فيها )بتنفيذه إي     

ا! ل تقل إنني أتممت الوصايا ولم أجد الرب، لن من يبحث عنه بحق يجد سلم]

vيظن البعض أنهم يؤمنون بالحق وهم ل ينفذون الوصايا، والبعض بينما ينفذون الوصايا يتوقعون الملكوت كجزاء عادل )لستحقاقاتهم الذاتية(؛    
كلهما يخطئان ضد الحق. القد�يس مرقس الناسك

v( "برهان الحب هو إعلنه خلل العمل. هذا هو السبب الذي لجله يقول يوحنا في رسالته: "من قال قد عرفته وهو ل يحفظ وصاياه فهو كاذب   
 (. حبنا حقيقي إن حفظنا إرادتنا متناغمة مع وصاياه. من يجول هنا وهناك خلل شهواته الشريرة ل يحب ا بالحق، لنه يضاد ا في4: 2 يو 1

 البابا غريغوريوس )الكبير([.9إرادته]

vل يكفينا أن نقتني الوصايا فقط، لكننا نحتاج إلى حفظ مستقصى وبليغ لها. القديس يوحنا الذهبي الفم   



vالذي عنده )وصاياي( في ذاكرته ويحفظها في حياته؛ الذي عنده في شفتيه ويحفظها سلوكي]ا؛ الذي عنده في أذنيه ويحفظها في العمل؛ الذي    
[.10عنده في العمال ويحفظها بالمثابرة، مثل هذا "يحبني". بالعمل يعلن الحب، وبالتطبيق بغير ثمر يكون مجرد السم )للحب(]

القديس أغسطينوس

، ائtيلg أgنiتg بgار· gر iسtإ gهgلtب إ fا الرgيهgأ

. tم iوgيiا ال gذgه gك gين tاجgا نgينtقgا بgنfنgل

نgا،  tامgي آثtف gك gام gمgأ hن iحgا نgه

ا ] gذgه tل iجgأ iن tم gك gام gمgأ gفtقgن iنgا أgنgل gسiيgل hهfنg15ل.]

يخجل عزرا من طلب الصفح عن خطايا ما كان يليق السقوط فيها، إنما يطلب من ا العون حتى يقيمهم من الخطية.

"أنت بار، لننا بقينا ناجين"، فمن مراحم ا حفظهم، فبقوا ناجين مع أنهم استحقوا الموت، ولول رحمة ا لما بقت لهم بقية.

"ها نحن أمامك"، سلم المر للرب، ولم يقدر أن يقول شيئ]ا أمام رحمة ا.

9من وحي عزرا 

ا للعالم كله! هب لي قلب]ا متسع]

v ،أشرقت بشريعتك على عبدك عزرا   

ا، يعشق وصيتك. فصار كاتب]ا ماهر]

التهب قلبه بالحب لك، 

واتسع ليحتضن فيه إخوته. 

ا للعالم كله. هب لي قلب]ا متسع]

فأحب بالحق كل خليقتك.

أشتهي قداسة كل الجنس البشري، 

وأترقب يوم عرسهم البدي.

v.لم يحتمل عزرا خيانة إخوته لك   

حسب نفسه كأنه هو الخائن!

انسحقت نفسه في داخله،

ولم يكف عن البكاء أمامك.

مfزق ثيابه ورداءه ونتف شعر رأسه وذقنه.

صرخ وجلس في حيرة.

v.ا قاسية    كان في إمكانه أن يصدر أحكام]

، وينتهر! وكان في قدرته أن يوبخ بعنف�

لكنه ارتعد في داخله، إذ يحمل مخافتك.



لم يحتمل قلبه كسر الوصية اللهية.

ول احتمل حبه هلك إخوته كاسري الوصية.

v:به بموسى، فوقف يشفع في إخوتهfتش   

اغفر لهم وإل امحي اسمي من كتابك.

وكأنه يشارك الرسول بولس في أبوته الحانية، فيقول:

من يضعف، وأنا ل أضعف؟

من يعثر، وأنا ل أحترق؟

ا، ول أحسب نفسي كأني مقيد معه؟ من يصير مقيد]

v.في تقدمه المساء رفع وجهه إليك   

جثا على ركبتيه وصرخ إليك.

تطلع كما إلى ذبيحة الصليب، فصرخ:

ذنوبنا قد كثرت فوق رؤوسنا، 

وآثامنا تعاظمت إلى السماء!

v ،ألقى باللوم على نفسه مع إخوته   

وحسب تأديباتك للشعب كأنها إلى لحيظة عابرة.

اعترف أنه بدون رحمتك لما بقيت بقية لشعبك.

اعترف أنه مع بقية الشعب قد كسر وصيتك واهبة الحياة.

لم يعد له وجه حتى للوقوف أمامك!

ا في عينيك! فصار بالحق عظيم]

فأنت قابل التوبة وغافر الخطايا.

ل تشاء موت الخطاة، 

بل أن يرجعوا إليك ويحيوا.

هب لي توبة عزرا وحبه لك.

هب لي تواضعه أمامك!

امل قلبي بالمحبة لك ولخوتي!

ر  IاشKعLاح  ال Kح LصKلKا

توبة عملية

فاعلية الصلة المنسحقة



. فإن كان قد بدأ السفر بتحقيق ا وعده بالرجوع  جاء الصحاح الخير من سفر عزرا يكشف عن روعة شخصية عزرا كراع� حكيم� محب� وحازم�
ا في عهد كورش ملك فارس، فإن ما يشغل قلب عزرا هو قدسية إسرائيل، كهنة وشعب]ا، ليرجعوا إلى أحضان ا القدوس،70من السبي بعد    عام]

ويكون لهم نصيب في أورشليم العليا التي لن يدخلها شيء نجس قط.

تم السفر بإبراز فاعلية الصلة المنسحقة، حيث حرك روح الرب النفوس للتوبة العملية. hخ

[.1. اشترك الولد في البكاء العظيم مع بقية الشعب ]1

 . جاء شكنيا الذي تزوج والده بامرأة وثنية، ولعل نفسه كانت مرة لذلك، واعترف عن والده وعن كل الساقطين، ولكن بروح الرجاء في غافر2
[3-2الخطايا ]

[.4. احتاج عزرا الشجاع إلى تشجيع� من أشخاص� من بين الشعب ]3

ا مع ا وأطعن4  . اشترك الرؤساء الكهنة واللويون في إصلح الموقف، أي طرد الوثنيات بأولدهن مادمن لم يتركن العبادة الوثنية ول أقمن عهد]
[.3-2الوصية ]

ا حتى بعد أن استحلف القادة لصلح الموقف ودخل ينوح أمام الرب ]5 [.6. بقى عزرا صائم]

[ وإل تعرض الشخص لعقوبة صارمة.8 أيام ]3. دعوة لجتماع عاجل لكل الشعب في خلل 6

[.13. انهارت المطار، وكأن السماء تشارك عزرا وشعبه دموعهم ]7

. أخذ قرار بتشكيل لجان لدراسة موقف كل شخص� بترو�.8

[.18. ذكر أسماء التائبين كدرس� عملي للكل، وأبرز أن يشوع رئيس الكهنة العظيم، قائد الفوج الول، جاء من نسله من تزوج بوثنيات ]9

.6-1. الراعي التائب باسم الشعب                 1

.17-7. السماء تبكي والكل يتحرك                  2

.44-18. أسماء التائبين                              3

. الراعي التائب باسم الشعب1
 ، هhوg بgاك� gو gف gرgت iاع gا و gر iز gى عfل gا ص fمgلgف

امg بgيiتt ا، gمgط³ أtاق gس gو

 g،يلtائ gر iسtإ iن tم tهiيgلtإ gع gمgت iاج

، tدgل iوgال gو tاء gالن�س gو tال gج نg الر� tا م د�] tة³ ج gيرtث gة³ ك gاع gم gج

ا ] يم] tظ gاء] ع gكhى بgكgب gب iعfالش fنg1ل.]

 يhدعى عزرا موسى الثاني، ليس لنه قام بخروج جديد فحسب، وإنما لنه حمل قلب موسى المملوء حب]ا لخلص شعبه. يرى القديس يوحنا الذهبي
 الفم أن أروع صورة لشخصية موسى ل في صنعه معجزات فائقة باسم الرب، وإنما بوقوفه يشفع في شعبه قائل: "والن إن غفرت خطيتهم، وإل

 (. هذه الصورة الرائعة للنبي العظيم تتكرر بالنسبة لعزرا الكاتب الماهر كما نراها هنا في هذا33: 32فاhمحني من كتابك الذي كتبت" )خر 
، لنه كان1الصحاح: "اعترف وهو باك� وساقط� أمام بيت ا" ] ا، ولم يشرب ماء]  [. انطلق إلى مخدع يهوحنان بن ألياشيب "وهو لم يأكل خبز]

ا من المسيح لجل6ينوح بسبب خيانة أهل السبي" ]  [. إنها ذات الصورة التي للرسول العظيم القائل: "فإني كنت أود لو أكون أنا نفسي محروم]
ا: ""من يضعف وأنا ل اضعف؟ من يعثر وأنا ل التهب؟" )3: 9إخوتي أنسبائي حسب الجسد" )رو  (.29: 11 كو 2(، وأيض]

 هكذا هذه الشخصيات الثلث: موسى النبي وعزرا الكاتب وبولس الرسول، حملت صورة السيد المسيح الراعي الصالح الذي يبذل نفسه عن
الخراف، ويشتهي أن يموت لخلص إخوته.

vحسب كأنه سبينا نحن. أحزان الذين في خطر هي أحزاننا. يلزمكم أن تتأكدوا بأنه يوجد جسم واحد لوحدتنا. ليستhسبي إخوتنا يجب أن ي        
ا تديننا يدفعنا ويشجعنا أن ننقذ أعضاء أسرتنا] [.1محبتنا وحدها بل وأيض]



 القديس كبريانوس

v!يا له من شعور عجيب في الراعي. يسقط الخرون ويقول: إني أؤكد حزني. يتعثر آخرون فيقول: تلتهب نيران آلمي      

 . هد إليهم قيادة القطيع العاقل أن يتمثلوا بهذا، ول يظهروا أنهم أقل من الراعي الذي يهتم إلى سنوات كثيرة بقطيع غير عاقل� hليت كل الذين ع 

ا ا جد]  ففي حالة القطيع غير العاقل ل يحدث ضرر ي]ذكر حتى إن حدث إهمال، أما في حالتنا فإن هلك خروف واحد أو اhفترس سيكون الضرر خطير]
 ومرعب]ا والعقوبة ل يhنطق بها، فوق هذا كله إذ سبق الرب واحتمل سفك دمه من أجله، فأي عذر يقدمه هذا النسان أن يسمح لنفسه أن يهمل ذاك

[2الذي اهتم به الرب وبذل كل الجهد من جانبه لرعاية القطيع؟]

 القديس يوحنا الذهبي� الفم

 انهارت نفس عزرا عندما عرف أن من بين الذين جاءوا من السبي عوض تقديم ذبائح شكر ل القدوس، واللتزام بالحياة المقدسة، اختلطوا بشعوب
 الرض، وتزوجوا بنساء وثنيات. إنها خيانة عظمى ل! إذ سمع عنها عزرا يقول: "مزقت ثيابي وردائي، ونتفت شعر رأسي وذقني وجلست

ا" ) (. 3: 9متحير]

 قدم عزرا صلة بصوت مرتفع لكي يسمعه كل الشعب الذين اجتمعوا لخدمة المساء. منظر هذا الكاهن القائد ساقط أمام بيت الرب يبكي على خطايا
ا. فالحب الحقيقي النابع عن قلب متواضع أكثر قوة وفاعلية من  شعبه هز� قلوب الرجال والنساء، حتى الطفال، فصار الكل يبكون بكاء] عظيم]

العظات المنمقة والتهديدات.

، بل هما سمات القائد المحب الحقيقي. لم يحسب عزرا سقوطه وبكاءه يفقدانه مهابته ككاهن� قائد�

.hا، فبكوا معه محبة عزرا ودموعه عن شعبه أثرت فيهم جد]

ا: gر iز gعtل gمgيل tي عtنgب iن tم gيلtيئ tحgي hنiا بgيiن gك gش gالgق gو

نfا إtلgهgنgا،  hخ iدgا قgنfنtإ

ض. iرgال tوبhعhش iن tة] مgيبtر gاء] غ gسtا نgن iذ gخfات gو

ا ] gذgي هtف gيلtائ gر iس tاء³ ل gج gر hد gوجhي gالن tنtكgل g2و.]

"شكنيا" اسم عبري معناه "يهوه يسكن"، "يحيئيل" معناه "الرب يحيي".

. ٢٦: 10، وفي عز 5: 8، وشكنيا في عز 3: 8"شكنيا بن يحيئيل" هو غير شكنيا في عز 

 ذكر يحيئيل من بنى عيلم الذين كانوا قد تزوجوا بنساء غريبات. وإذا كان هو يحيئيل المذكور هنا فيكون شكنيا ابنه قد عانى من زوجة أبيه
الوثنية، واستغل ا هذا اللم الشخصي لخير الجماعة كلها. وكان رأي شكنيا أن يتخلص الشعب من النساء الوثنيات.

 [. لم26تقدم شكنيا نيابة عن كل الجماعة يعترف عن الخطأ بالزواج بالوثنيات، وإن كان هو شخصي]ا لم يسقط في هذا الخطأ، إنما سقط فيه أبوه ]
ا على حساب الحق اللهي. يجامل شكنيا أباه، لن من يسكن ا فيه ل يحابي أحد]

ا، أما هذا الرجل فلم يقف عند البكاء، بل تقدم بالعتراف باسم والده وكل الذين سقطوا في هذه الخيانة، وكان قلبه كما  لقد بكى الشعب بكاء] عظيم]
كلماته مملوءة رجاء في ا غافر الخطايا للراجعين إليه بالتوبة.

(، فرجاء شكنيا مبني على وعود ا. 10-30:1"والن يوجد رجاء لسرائيل في هذا"، يوجد رجاء إن قدموا توبة صادقة )تث 

، ففي وسط كل الظروف القاسية يرى أحضان ا مفتوحة تنتظر النفوس الساقطة أن ترجع وتتوب. أما هنا فنرى  يليق بالقائد أن يكون مملوء رجاء]
ا إنسان يحتاج إل مساندة المؤمنين روحي]ا. هذا ما  شكنيا يسند القائد العظيم عزرا بروح الرجاء. فكما يحتاج الشعب إلى مساندة القائد، فإن القائد أيض]

 يدفع الكنيسة أن تصلي في كل ليتورجياتها من أجل البابا والساقفة والكهنة والشمامسة وكل الخدام، كما تحث الشعب على صلة من أجلهم في
صلواتهم الخاصة.

v ا" )كو ا يوصون الشعب للصلة من أجلهم، هكذا يقول الرسول للكنيسة: "مصل�ين في ذلك لجلنا نحن أيض] (.٣: ٤ المدب�رون أيض]

فالرسول يطلب من أجل الشعب، والشعب يصل�ي لجل الرسول.



يا إخوتي... إنfنا نصل�ي من أجلكم، فهل تصلون أنتم من أجلنا؟!

[.3ليصل� كل عضو من أجل الخر، وليشفع الرأس المسيح من أجل الجميع )شفاعة كفاريfة(]

v اسمه( أما بخصوص الكاهن Bonifaceته فيfه كيف ل نحزن على من فقد حب المسيح، وصارت لذfتحزنوا عليه، لن fفل أقول لكم أل ) 
 خداعات الشيطان؟! إنه يجب أن تنوحوا، لكن ل يؤد�ي حزنكم إلى برودة الحب والتراخي في الحياة المقدfسة. بل أنقذوه بصلواتكم إلى ا، حتى إن

ا ليقوم بأعماله الرعويfة في حياة مقدfسة. كان كاهنكم مذنب]ا، فإن ا يصلحه سريع]

vا ا الكاهن فإنfه إن سلك – في حياته الشخصيfة – سلوك] fإنك تهتم بشئونك الخاصة، ومتى أجدت إدارتها ل تكون مسئول] عن شئون غيرك، أم  
ير إلى الجحيم. فإن لم يخنه سلوكه الشخصي، يهلك بسبب سلوكك أنت، ما لم يقم هو  حسن]ا، ولم يهتم بحياتك وحياة كل الذين حوله، سيhطرد مع الشر�

بالعتناء بك.

ا من السلم... "لنهم يسهرون لجل نفوسكم" بل والمر ليس إلى هذا الحد، م لهم نصيب]ا وافر]  والن إذ عرفت مقدار الخطر الذي يتعرfضون له، قد�
١إنfما "كأنهم يعطون حساب]ا" )عب  3 :١٧.)

عا  لذلك يليق بهم أن ينالوا عناية منكم، لكنكم إن صرتم كالباقين تهينوهم )بإدانتكم لهم( فإن أموركم لن تدبfر حسن]ا. لنfه متى كان قائد السفينة متشج�
بين إيfاه، فإنfه ل يقدر أن يقود السفينة حسن]ا، ول أن يستخدم مهارته.  tا إذا سب�وه وأظهروا شروره متع fمن الطاقم، صار الطاقم كله في أمان. أم

فون يديه، وتجعلونه كما تجعلون أنفسكم tضعhا إن ألقيتم به في اليأس، فإنكم ت fمتموه )أطعتموه( يقدر أن يدب�ر أموركم. أم fا الكاهن. إن كر  هكذا أيض]
نهب]ا للمواج مهما بلغت شجاعتكم!

يس أغسطينوس القد�

عg إtلgهtنgا،  gا م هiد] gع gالن tعgطiقgنiلgف

ي، tي�د gس tة gورhش gم gبgس gح fنhهiن tوا مhدtل hو gين tذfال gو tاء gالن�س fلhك gجtر iخhن iنgأ

يfةg إtلgهtنgا.  tص gو gونhش iخgي gين tذfال gو

[ tة gيعtرfالش gبgس gح iل gم iعhيiل g3و.]

"حسب مشورة سيدي"، أي المر متروك لحكمة عزرا ومشورته.

ةt" أي حسب ما ورد في تثنية  gيعtرfالش gبgس g3-1: 7"ح.

ا للعهد اللهي، وعصيان للشريعة، فإن علمة التوبة الصادقة هو قطع العهد مع ا لتصحيح  إن كان الزواج بالوثنيات هو خيانة ل القدوس، وكسر]
الموقف، والخضوع للوصية والشريعة، وطرد النساء الوثنيات مع أولدهن.

في حكمة وتواضع يقول شكنيا لعزرا: "حسب مشورة سيدي". في رقة عجيبة يقدم الحترام اللئق بعزرا الساقط أمام بيت ا باكي]ا!

ما هو موقف هؤلء النساء الغريبات؟ وماذا يعني بالقول: "نhخرج كل النساء والذين ولدوا منهن؟ 

هل هذا يhحسب تطليق]ا؟ 

ألم تhعطg لهم الفرصة لقبول اليمان بال الحي؟

(، إنما يبغضه.16: 2نحن نعلم أن التطليق ليس بالمر الذي يhسر به ا )مل 

 هؤلء الذين تزوجوا بالنساء الغريبات هم من العائدين من السبي، بعضهم كهنة، والبعض لويون، والبعض من الشعب، وقد حرمت الشريعة
جد استثناء لذلك مثل راعوث الموآبية، وراحاب الزانية، وزوجة موسى الكوشية،5-1: 7؛ تث 16-11: 34الزواج بالجنبيات الوثنيات )خر  hو .) 

والثلثة قبلن اليمان، بل ربما فقن في إيمانهن بال عن كثير من اليهود.

ا على المجتمع الجديد بإدخال العبادة الوثنية. واضح أن هؤلء النسوة اللواتي تزوجهن بعض العائدين من السبي لم يقبلن اليمان، وكن يمثلن خطر]

 يرى البعض أن القول: "تخرج كل النساء" هنا موقف فريد، فهو ليس بالتطليق، لنه لم يتم زواج شرعي ديني، ول العلقة بهن تhحسب زنا، لنه لم
تكن هكذا نية الذين ارتبطوا بهن، لكنها هي زنا روحي، إذ هي خيانة للرب. 



. gك gع gم hن iحgن gو gر iمgال gكiيgل gع fنtإgف ، iمhق

[ iل gعiاف gو iع fج gشg4ت.]

عزرا الشجاع المتكل على ا لم يطلب من الملك حراسة عسكرية لمرافقته أثناء رحلته إلى أورشليم، ينهار أمام الخطية التي بها خان الشعب ا.

 يتطلع شكنيا إلى عزرا الباكي ويشجعه، قائل] له إنه وقت للصلح والعمل. "قم فإن عليك المر"؛ كأنه يقول له دموعك وانسحاقك ل يعفيانك من
التزامك بالعمل، فإنه ليس من يقدر أن يصحح الوضاع سواك، أما نحن فنتحرك معك حسبما تشاء. "ونحن معك، تشجع وافعل". 

 (، وسليمان احتاج إلى كلمات أبيه16: 1كلنا نحتاج إلى كلمات المساندة والتشجيع. فيشوع بن نون سمع الصوت اللهي: "تشدد وتشجع" )يش 
(.20: 28 أي 1داود: "تشدد وتشجع واعمل. ل تخف، ول ترتعب، لن الرب الله إلهي معك" )

عزرا له سلطات من قبل الملك، ولكن المر يبدو صعب]ا، لذلك نجد الشعب يسانده ويشجعه ليعمل.

 ، gيلtائ gر iسtإ fلhك gو gي�ين tوfالل gو tةgنgه gكiال gاء gس gؤ hر gفgل iحgت iاس gا و gر iز gع gامgقgف

لgفhوا ] gحgف ،tر iمgا ال gذgه gبgس gوا حhل gم iعgي iنg5أ.]

 حسب عزرا كلمات شكنيا كما من ا الذي يسند في وقت الضعف، ويقيم كما من الموت، لذا "قام عزرا". وفي وسط البكاء المhر للشعب استحلف
رؤساء الكهنة واللويين وكل إسرائيل أن يعملوا حسب هذا المر، فحلفوا. استحلفهم أن يصححوا الوضاع، فاستجاب الكل له.

"استحلف رؤساء الكهنة"، حتى ل يرجعوا ويلقوا بالمسئولية على عزرا وحده، بل يكون القرار جماعي]ا، والجميع ملزمين بتنفيذه.

"، أي أطلق الرؤساء النداء. "وأطلقوا نداء]

امt بgيiتt ا، gمgأ iن tا م gر iز gع gامgق fمhث

. gيب tاشgيiلgأ tنiب gانgان gوحhهgي tعgد iخ tى مgلtإ gبgه gذ gو

، اء] gم iب gر iشgي iمgل gا، و بiز] hخ iلhكiأgي iمgل gوhه gو ، gاكgنhى هgلtإ gقgلgطiانgف
[ tيiب fالس tلiهgأ tةgانgي tخ tبgب gسtب hوحhنgي gان gك hهfنg6ل.]

ا ودخل  بدأت الزمة في النفراج، وأقسم رؤساء الكهنة واللويون وكل إسرائيل أن يلتزموا بالعمل على تصحيح الموقف، لكن عزرا ظل صائم]
مخدع يهوحانان يبكي وينوح أمام ا، إذ لم تحتمل نفسه أن يرى شعبه خائن]ا ل.

. السماء تبكي والكل يتحرك2
 g،يمtل gش hورhأ gا و gوذhهgي يtاء] ف gدtوا نhقgل iطgأ gو

 ، tيiب fي السtنgب tيع tم gى جgلtإ

[ gيمtل gش hورhى أgلtوا إ hع tمgت iجgي iي gكt7ل.]

ا جاء باكي]ا، اجتمع الكل في رعدة ا وساقط]ا على الرض في انسحاق أمام بيت ا، فإن الشعب أيض]  إن كان عزرا قد تقدم أمام ا باكي]ا ونائح]
ا، وانهارت المطار الغزيرة، كأن السماء تشاركهم دموعهم. وخوف أمام ا، يبكون بكاء] عظيم]

ا واجب التنفيذ حسب الصلحية المعطاة له من قبل الملك: "كل من ل يعمل شريعة إلهه ا أن يصدر أمر]  لم يتحرك عزرا بمفرده، مع أنه كان قادر]
 (. لكن عزرا آمن بأن الصلح ل يتحقق26: 7وشريعة الملك فليhقضg عليه عاجل]، إما بالموت أو بالنفي أو بغرامة المال أو بالحبس" )عز 

ا إلى جميع بني السبي لكي  بإصدار أمر فردي حاسم، وإنما بتحرك الجماعة كلها المقتنعة بضرورة التقديس للرب. لذلك خرج النداء من القادة مع]
يجتمعوا في أورشليم.

 t،وخhي الش gو tاء gس gؤ ةt الر gورhش gم gبgس gام� حfيgأ tةgثgلgي ثtي فtتiأgي gل iن gل مhك gو

،tهtال gل مhك hم fر gحhي

[ tيiب fالس tلiهgأ tة gاع gم gج iن tم hز gرiفhي gوhه g8و.]



ا ما يشير في الكتاب المقدس بعهديه إلى قيامة السيد المسيح في اليوم الثالث. وكما يقول العلمة أوريجينوس أن إبراهيم سار مسيرة3رقم    كثير]
 ثلثة أيام وراء علمة القيامة، لذلك قدم ابنه اسحق للذبح واثق]ا أن ا يقيمه من الموات. ويhغطس المعhمد ثلث مرات في مياه المعمودية ليتمتع

ا بعد ثلثة أيام ليحملوا قوة قيامة المسيح فيهم، والقادرة أن تقيم من موت  بالحياة الجديدة المقامة مع المسيح. وهنا جاءت الدعوة بالجتماع مع]
الخطية وتدخل بنا إلى بر� المسيح. 

جاءت الدعوة مشفوعة بعقوبة صارمة، أن من يتخلف عن الحضور يحرم من كل ماله ويhفرز من السبي، لماذا؟

 ا. يشير هذا الجتماع إلى التمتع بالعضوية الكنسية المقدسة، بدونها يفقد النسان ماله، خاصة أرضه التي نالها هبة من ا، فل تترك له ليسلمها
 للنساء الوثنيات وأولدهن. هكذا من ل يحفظ عضويته في كنيسة المسيح بالحياة المقدسة يhحرم من الميراث البدي، ول يكون له نصيب في كنعان

السماوية.

 ب. عزله أو فرزه من الجماعة، فل يكون له حق النتساب لشعب ا والبنوة لبراهيم، والتمتع بالوعود اللهية الخ. يصير غريب]ا عن الرب، وليس
(.19: 2أهل بيت ا )أف 

 أيام.٣"في ثلثة أيام"، كانت أرض اليهود صغيرة، فيمكنهم الحضور من أبعد مكان إلى أورشليم في 

م كل ماله"، كان لعزرا سلطان من قبل الملك )عز  gحرhحتى ل يذهب مال إسرائيل وميراثه للوثنيين.26: 7"ي ،)

 "يhفرز من جماعة أهل السبي"، أو يhقطع، أي يhحسب كأجنبي ووثني، ليس لهh المواعيد والحقوق والمتيازات التي لشعب ا، ول تكون له علقة
بالهيكل.

 g،يمtل gش hورhى أgلtإ gين tامgيiنtب gا و gوذhهgي tال gجtل رhك gع gمgت iاجgف

 t،رiهfالش gن tم gينtر iش tعiي الtف tع tاسfالت tرiهfي الشtف iيgأ ، tامfيgال tةgثgلfي الثtف

[ tارgط iمgال gن tم gو tر iمgال gن tم gين tد tعgت iر hم tا tتiيgب tة gاح gي سtف tب iعfالش hيع tم gج gسgل gج g9و.]

 (، التي اجتمع فيها الشعب بعد ذلك1: 8جلس جميع الشعب في ساحة بيت ا، ربما تكون ساحة بجوار الهيكل قبل الساحة التي أمام باب الماء )نح 
مع نحميا وعزرا لسماع كلم الشريعة.

جاء الكل في رعدة، فإن الخطية تثمر رعدة وخوف]ا، وتhفقد النسان سلمه الداخلي.

"يهوذا وبنيامين"، لن أكثر أهل السبي كانوا من هذين السبطين.

"الشهر التاسع"، وهو شهر مطير.

 "ساحة بيت ا"، لم يكن في أورشليم أماكن تستوعب كل هؤلء واليام أيام مطر. ولكن لنلحظ الجدية، فهم لم يؤجلوا الصلح والتوبة حتى
شهور الربيع، وهذا دليل الجدية والتوبة الحقيقية. 

: iمhهgل gالgق gو hنtاه gكiا ال gر iز gع gامgقgف

رtيبgة،]  gاء] غ gسtن iمhت iذ gخfات gو iمhتiن hخ iدgق iم hكfنtإ

[ gيلtائ gر iسtإ tمiثtى إgل gوا عhيدtزgتt10ل.]

 كشف عزرا الكاتب للشعب عن جراحاتهم بقوله: "قد خنتم واتخذتم نساء غريبة!" لم يسترسل في الحديث عن الجوانب السلبية وتفاصيل الخيانة
ضد ا.

 ، iم hكtائgآب tهgلtب� إ fلرtل gوا النhف tرgت iاعgف

 ،hهgات gض iر gوا مhل gم iاع gو

 t،ض iرgال tوبhعhش iن gوا عhل tصgفiان gو

[ tةgيبtر gغiال tاء gالن�س tن gع g11و.]



 قدم عزرا العلج للشفاء من هذا الجرح الخطير، أل وهو التوبة والعتراف ل، مع أخذ موقف عملي بالنفصال عن الخطية، وعمل ما يرضي ا،
ليرجعوا إلى ا إله آبائهم، فهو ليس بغريب� عنهم، ول هم غرباء عنه.

 "وانفصلوا عن شعوب الرض"، بزواجهم من نساء وثنيات اتحدوا مع شعب الرض في حياتهم وأعمالهم ولذاتهم وعباداتهم القبيحة، ولما انفصلوا
عن النساء انفصلوا عن تلك المعاشرات كلها.

 : يم� tظ gت� ع iو gصtب tة gاع gم gجiل الhك gاب gجgأgف

[ hل gم iعgن gكtل gذ gا كgنgت iمfل gا ك gم g12ك.]

 جاءت الستجابة من كل الجماعة سريعة، فدموع عزرا وانسحاقه وحبه لخلص إخوته وثقته في عمل ا، هذه جميعها أثمرت في قلوب الجماعة
بالطاعة ل ولكاهنه.

"فأجاب كل الجماعة"، أي صدقوا على كلم عزرا، ووافقوا برضا.

طgار،�  iمgأ hتiق gو gتiق gوiال gير³ وtث gك gب iعfالش fنgأ fلtإ

 t،جtار gخiي الtف tوفhق hوiى الgل gا عgنgل gةgاقgط gل gو

 ، tنiيgنiث tل iوgد� أ tاح gم� و iوgيtل gسiيgل hل gم gعiال gو

[ tر iمgا ال gذgي هtف gبiن fا الذgن iرgث iكgأ iدgا قgنfنg13ل.]

 طلبت الجماعة من عزرا أن يدبر ا، فالكل خاضعون ل ولشريعته، وإصلح الموقف لن يتحقق وهم مجتمعون تحت أمطار غزيرة. إنما يلزم
تدبير المر مع رؤساء الجماعة وشيوخ المدن للنظر في كل القضايا الخاصة بهذه الخيانة.

.tة gاع gم gجiل� الhكtا لgن hاؤ gس gؤ hر iفtقgيiلgف

رtيبgة]،  gاء] غ gسtوا نhذ gخfات tدgا قgنtن hد hي مtف gين tذfل الhك gو

اتhهgا،  gضhق gة� وgين tد gمgة� فgين tد gم hوخhي hش iمhه gع gم gة� وgنfي gع hات� مgق iوgي أtوا فhتiأgيiلgف

[ tر iمgا ال gذgه tل iجgأ iن tا مgنtهgلtإ tب gضgو غ hم hا حfن gع fدgت iرgى يfت g14ح.]

 "لكل الجماعة"، بما أن العمل كثير ويحتاج إلى وقت اقترحوا تعيين رؤساء مع شيوخ كل مدينة ليفحصوا ويقضوا وينفذوا المر، وتكون قراراتهم
صادرة كأنها من الجماعة كلها.

طلبوا تشكيل لجان لفحص المدن تحت إشراف الرؤساء والشيوخ والقضاة، وتحديد أوقات معينة لتصدر الحكام في غير تسرع�، بل بترو� ودراسة.

 "فليأتوا في أوقات معينة": كان الرؤساء في أورشليم كمحكمة وعينوا لكل مدينة وقت]ا ليحضر الذين أخذوا نساء غريبات ومعهم شيوخ تلك المدينة
وقضاتها.

"حتى يرتد عنا حمو غضب إلهنا": حتى ذلك الوقت لم يكن قد أصابهم شيء، لكنهم فهموا أنهم إن لم يرجعوا إلى ا بالتوبة فالغضب آت� بل شك. 

ا،  gذgى هgل gا ع gامgق iطgقgف gة gوiقtت hنiا بgي tز iحgي gو gيلtائ gس gع hنiب hانgاثgونhي gو

ا ] gمhاه gد gاع gي سtوfالل hايgتiب gش gو hمfلhش gم g15و.]

شhلfم gمg ا يساعدهما لويان هماgي tز iحgي gولم يعارضهم سوى أربعة رجال قاوموا هذا العمل، هم يوناثان و ،  كانت الجماعة كلها متفقة برأي� واحد�
، غالب]ا ما كان لهم أقرباء ارتكبوا هذه الخيانة. لكن مقاومتهم لم تجدt شيئ]ا. hايgتiب gش gو

[.4"هما قاما على هذا"، وفي ترجمة أخرى قاوما هذا]

. tيiب fو السhنgا ب gذ gكgه gل gعgف gو



 ، iمtهtائgآب tوتhيhب gبgس gاء� حgآب hوس hؤ hال³ ر gجtر gو hنtاه gكiا ال gر iز gع gل gصgفiان gو

، iمtهtائ gم iسgأtب iمhه hيع tم gج gو

[ tر iمgال tن gع tص iحgفiلtل tر tاش gعiال tرiهfالش gن tم tل fوgال tم iوgيiي الtوا فhسgل gج g16و.]

رtيبgة]،  gاء] غ gسtوا نhذ gخfات gين tذfال tال gج نi كhل� الر� tوا مhهgتiان gو

[ tل fوgال tرiهfالش gن tم tل fوgال tم iوgيiي الt17ف.]

تم المر بكل تدقيق وفي ترو�. استغرق العمل ثلثة اشهر، حيث بدأ في أول الشهر العاشر، وانتهى في اليوم الول من الشهر الول.

. أسماء التائبين3
تم السفر بذكر أسماء التائبين، ويلحظ في هذه العبارات التي: hخ

ا من إخوته الكهنة، بل ذكرهم أول].1 .    لم يحابt عزرا الكاتب أحد]

ا )ل 19.    قدم كل كاهن ذبيحة إثم كبش غنم ]2 (.16-15: 5[، حاسب]ا أن هذه الخطية كانت سهو]

بابل إلى أورشليم جاء من نسله من تزوج بوثنيات، وقد ذكروا في مقدمة القائمة!3 hللسف يشوع الكاهن الذي قاد أول فوج مع زر    .

.    ذtكر أسماء الذين أخذوا نساء وثنيات وتسجيلها، درس عملي كنوع� من التأديب، ليصيروا عبرة للجيال القادمة.4

ا سجل لمن خان الرب، تhسجل فيه خيانته. كل خطية بل توبة تذخر  كما يوجد سجل فيه أسماء الذين عادوا لورشليم، وهو سجل تكريم، يوجد أيض]
(. كل خطايانا التي بل توبة مسجلة ضدنا.5: 2لنا غضب]ا في يوم الغضب )رو 

 من العامة. ٨٦ من اللويين والمغنيين والبوابين و١٠ من الكهنة و١٧ منهم ١١٣عدد  الذين خانوا الرب 

رtيبgة]. gاء] غ gسtن gذ gخfات tن gم tةgنgه gكiي الtنgب gنiيgب gد tج hوgف

 tهtت gو iخtإ gو gاق gاد gوصhي tنiب gوعhشgي يtنgب iن tمgف

لiيgا ] gد gج gو hيبtارgي gو hر gز gيعtلgأ gا وfي tش iع g18م.]

، iمtهtائ gسtن tاج gر iخ tل iمhهgي tدiيgوا أhط iعgأ gو

[ iمtه tمiثtإ tل iجgم� لgن gغ gشiب gك gينtب قgر� h19م.]

": علمة قول الصدق. iمhهgي tدiيgوا أhط iعgأg"

يgا ] tدiب gز gي وtانgن gح gير نi بgنtي إtم� tم g20و.]

يfا ] ز� hع gو hيلtيئ tحgي gا وgي iع gم gش gا وfيtيلtإ gا وfي tس iع gم gيمtار gي حtنgب iن tم g21و.]

[ hة gاس gعiلgأ gو hادgاب gوزhي gو hيلtئiنgثgن gو hيل tع gم iسtإ gا وfي tس iع gم gو hايgين tوعhيiلgأ gور hح iشgي فtنgب iن tم g22و.]

قgلgيgا )هhوg قgلtيطgا(. gي و tع iم gش gو hادgاب gوزhي gي�ين tوfالل gن tم gو

[ hر gز gيعtلgأ gا و gوذhهgي gا وgي iحgتgف g23و.]

يب، tاشgيiلgأ gن�ين gغ hمiال gن tم gو

أhورtي ] gو hمgالgط gو hلوم gش gينtاب fوgبiال gن tم g24و.]

بgنgايgا ] gا وfيtكiل gم gو hار gاز gعtلgأ gو hين tامfي tم gا وfيtكiل gم gا وfي يtز� gا وgي iم gر gوشhع iرgي فtنgب iن tم gيلtائ gر iسtإ iن tم g25و.]



"ومن إسرائيل"، أي من العامة.

إtيلtيfا ] gو hوثhيمtرgي gي وtدiب gع gو hيلtيئ tحgي gا وfي tر gك gز gا وgيiنfت gم gمgيل tي عtنgب iن tم g26و.]

ا ] gيزtز gع gو hادgاب gز gو hوثhيمtرgي gا وgيiنfت gم gو hيب tاشgيiلgأ gو hايgين tوعhيiلgتو أ gي زtنgب iن tم g27و.]

[ hيgلiث gع gو hايgب gز gا وgيiنgن gح gو hانgان gوحhهgي gايgابgي بtنgب iن tم g28و.]

[ hوثhام gر gو hآل gش gو hوبhاشgي gا وgاي gد gع gو hلوخ gم gو hمfلhش gي مtانgي بtنgب iن tم g29و.]

نgسfى ] gم gو hنويtب gو hيلtئiل gصgب gا وgيiنfت gم gا وfي tس iع gم gا وgايgنgب gو hلgلgك gا وgن iد gع hوآب hم gث gحgي فtنgب iن tم g30و.]

[ hونhع iم gش gا وgي iع gم gش gا وfيtكiل gم gا وfي يtش� gو hر gز gيعtلgأ gيم tار gو حhنgب g31و.]

يgا ] iر gم gش gو hلوخ gم gو hين tامgيiنtب g32و.]

ي ] tع iم gش gى وfسgن gم gو hاي gيمtرgوي hطgلgيفtلgأ gو hادgاب gا وزgاثfت gوم hايgنfت gم gومhش gي حtنgب iن t33م.]

[ hيلtوئhأ gو hام gر iم gع gو hاي gد gع gي مtانgي بtنgب iن t34م.]

لhوهtي ] gا وكgي iيدtب gا وgايgنgب g35و.]

[ hيب tاشgيiلgأ gو hوثhيمtر gم gا وgيiن g36وو.]

سhو ] iعgي gو hايgنfت gم gا وgيiنfت gم g37و.]

ي ] tع iم gش gو hنويtب gي وtانgب g38و.]

ايgا ] gد gع gو hانgاثgن gا وgي iمgل gش g39و.]

اي ] gار gش gو hاي gاش gش gو hايgب iدgن iك gم gِ40.]

يgا ] iر gم gش gا وgي tمiل gش gو hيلtئ iر gز gع g41و.]

[ hفhوسhي gا وgي iر gمgأ gو hلوم gش g42و.]

بgنgايgا ] gو hيلtوئhي gو و يgد gا وgينtب gز gو hادgاب gز gا وgيiثfت gم gو hيلtيئ tعgو يhبgي نtنgب iن t43م.]

رtيبgة،] gاء] غ gسtوا نhذ gخfات tءgل hؤgل هhك

[ gينtنgب gن iع gض gو iدgاء³ ق gسtن fنhهiن tم g44و.]

 غالب]ا ما صرفوا النساء والولد، ومعهم عطايا وهدايا، ولكن هذا لم يhذكر، فهو سفر توبة، والكلم هنا عن التوبة. وهكذا فعل إبراهيم مع هاجر
وإسماعيل، إذ عوضها وصرفها.

[5عزرا كقائد� ومصلح�]
اتسم عزرا في إصلحاته  بمنهجه الكتابي الروحي:

 . كانت كلمة ا أو الوصية اللهية هي دستور القيادة في العمل الروحي الكنسي. أحب السفار اللهية بكونها كنز الوعود اللهية، وآمن1          
بقوة الكلمة في حياته كما في خدمته.

. عدم التكال على ذراع بشري: فلم يطلب حماية الملك وجيوشه، حافظ ا عليهم فعل]. 2

 . الصوم والصلة لكي يسمع ا صوتنا ويستجيب لنا. فقد نادى بصوم� بالرغم من طول الطريق وصعوبته، مع التواضع أمام ا. فرحمهم ا3
وحافظ عليهم، وهكذا ينبغي أن نفعل في بداية كل مشروع.



 . التذلل أمام ا والرجوع إليه مع التوبة والعتراف بخطايانا: بكى وصلى، بل واعترف بأنه أخطأ، إذ شعر أن خطايا الشعب هي خطاياه هو في4
حق ا. فهل نصلي من أجل إخوتنا الذين يخطئون ونعترف كما لو كنا المخطئين، أم نبرر أنفسنا، ونلقي باللوم على الخرين.

 . عزل الشر: بعزل الزوجات الوثنيات. فاليمان الحق بالرب يتأثر بالختلط الشديد كالزواج بغير المؤمن. على كل� يلزم أن يعتزل مؤمن الشر5
والخطية.

ا. نلحظ أنه لو طلب6  .  صلة عزرا وتواضعه ومحبته لشعبه واعترافه بخطاياهم هي التي حركت قلوب الشعب، فقدموا توبة، وبكوا بكاء] عظيم]
 عزرا من الشعب أن ينفصلوا عن زوجاتهم دون أن يصلي ويتذلل أمام ا، لرفضوا وثاروا ضده، وتحولت أفراح الرجوع إلى انشقاقات. كما

أرسل ا النبيين حجي وزكريا للشعب ليحرك قلوبهم، فيبنوا الهيكل، أرسل لهم عزرا ليحرك قلوبهم للتوبة، ولصلح حالهم روحي]ا. 

 . وثق الملك الفارسي في عزرا، وأعطاه بعض الصلحيات في توقيع العقوبات، ولكن حين أتى نحميا كوال� على اليهود لم يتضايق عزرا من أن7
رم من خدمة معينة، يعلم أن ا يطلب منه عمل  آخر. ليفهم فل يغير hلبت منه، بل اهتم بتجميع الكتاب المقدس. يليق بكل خادم، أنه إن ح hسلطاته س 

من نجاح خادم آخر في خدمته، بل يهتم هو بخدمته التي ائتمنه عليها ا.

 

10من وحي عزرا 

قhدنا في موكب التوبة الجماعية

vمن منا يقدر أن يتبرر أمامك؟   

كلنا في الموازين إلى فوق!

السقف مع الكاهن والخدام وكل الشعب،

كلنا ننسحق أمامك.

الرجال مع النساء والطفال،

الكل ينصب العدو لهم الشباك.

يريد أن يخلط الزرع المقدس بالزوان.

v.في أبوتك تسمح لنا بالتأديب كما إلى لحيظة   

نشعر بحنوك فنرجع إليك.

نقرع صدورنا أمامك!

نرجع إليك، فقد أفسدت الخطية حياتنا.

رجوعنا إليك يرد لنا بهجة خلصك.

رجوعنا بالتوبة يhمتعننا بالحياة الفردوسية!

v.لنرجع إليك، فنراك تركض إلينا لتغمرنا بقبلتك   

نرجع إليك، فتفرح السماء بنا.

نرجع إليك ل بالكلم،

وإنما بالسلوك حسب إرادتك المقدسة.

نتمتع بلذة العمل بوصيتك.



نحيد عن الشر، ونفعل الخير.

v.هب لنا قادة وشعب]ا، أن يسند كل أحد� أخاه   

ا بروحك القدوس،  نقوم ونعمل مع]

نتشدد ونتشجع بك، ونمارس عملك!

v!    لنعتزل الخطية وكل فساد�

ونصرخ لجل تقديس الخطاة.

ا من أجل بنيان كنيستك المقدسة. لنعمل كلنا مع]

 

 


