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Ùæù]<|^v‘ý]<
  كالم نحميا بن حكليا حدث في شهر كسلو في السنة العشرين بينما كنت في -:٤-١اآليات 

ن اليهـود   رجال من يهوذا فسالتهم ع     و انه جاء حناني واحد من اخوتي هو      . شوشن القصر 

فقالوا لي ان الباقين الذين بقوا من السبي        . عن اورشليم  و الذين نجوا الذين بقوا من السبي     

فلما . ابوابها محروقة بالنار   و سور اورشليم منهدم   و عار و هناك في البالد هم في شر عظيم      

 . صليت امام اله السماء وصمت ونحت اياما وبكيت وسمعت هذا الكالم جلست
ين والمغنيين والالويـين     ألن أخاه حنانى مذكور مع البواب      من سبط الوى   = انحميا بن حكلي  

 ذكـر شـهر     ١:٢هى لملك ارتحشستا وفى      = السنة العشرين الشهر التاسع   = كسلو  ) ١:٧(

سان من السنة العشرين وهو الشهر األول من السنة الجديدة وحل هذه المشكلة بسيط جـداً                ني

ا ومن المحتمل أن ملك ارتحشستا بدأ مثالً فى منتصـف           فهى السنة العشرين لملك ارتحشست    

السنة ففى خالل هذه السنة العشرين لملكه سيمر الشهر التاسع أوالً ثم الشهر األول من السنة                

 كم شرق بابل وكـان الملـوك        ٣٠٠عاصمة فارس على بعد حوالى       = شوشن. الجديدة ثانياً 

 رجـال   =رجال من يهوذا    . أخا نحميا = نى  حنا.  فى الجبال  ون فى اكبتانا  فيشتون فيها ويصي  

نسل المسبيين وهؤالء كانوا فى شر عظـيم         = الذين بقوا من السبى   . أتوا حديثاً من اليهودية   

هو ال   = جلست وبكيت . فاألسوار منهدمة وهم يالقون مقاومة وإحتقار من الشعوب المحيطة        

ى الحال الذى عليه أورشـليم      يبكى على ما فعله نبوخذ نصر وهدمه لألسوار بل هو يبكى عل           

خصوصاً عندما سمع أن مساعى عزرا لبناء األسوار فشلت أو أن األعداء هدموا مـا بنـاه                 

أن ،  وقوله جلست وبكيت تشير لما يجب أن يفعله كل منا حين تواجهـه مشـكلة مـا                . عزرا

ـ . يختلى فى خلوة مع اهللا ويصلى ويرجع إلى نفسه كما رجع اإلبن الضال إلى نفسه               ت موص

الصالة هى دعوة هللا أن يتدخل ويحل المشكلة ومن المؤكد أن اهللا سيتدخل ولكـن                = وصليت

 . بدون صالة فهذا يعنى أننى أريد حل المشكلة وحدى بدون معونة اهللا

 

الرحمة  و قلت ايها الرب اله السماء االله العظيم المخوف الحافظ العهد         و  -:١١-٥اآليات  

عيناك مفتوحتين لتسمع صالة عبـدك الـذي         و اذنك مصغية لتكن  . حافظي وصاياه  و لمحبيه

يعترف بخطايا بني اسـرائيل التـي       و ليال الجل بني اسرائيل عبيدك     و يصلي اليك االن نهارا   

 لـم نحفـظ الوصـايا     و لقد افسـدنا امامـك    . بيت ابي قد اخطانا    و اخطانا بها اليك فاني انا    

الكالم الذي امرت به موسى عبـدك       اذكر  . االحكام التي امرت بها موسى عبدك      و الفرائضو
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عملتموهـا ان    و حفظتم وصاياي  و ان رجعتم الي  و. قائال ان خنتم فاني افرقكم في الشعوب      

اتي بهم الـى المكـان الـذي         و كان المنفيون منكم في اقصاء السماوات فمن هناك اجمعهم        

. لشـديدة يدك ا  و شعبك الذي افتديت بقوتك العظيمة     و فهم عبيدك . اخترت السكان اسمي فيه   

اعط  و صالة عبيدك الذين يريدون مخافة اسمك      و يا سيد لتكن اذنك مصغية الى صالة عبدك       

 امنحه رحمة امام هذا الرجل الني كنت ساقيا للملك والنجاح اليوم لعبدك
الذى ظهرت عظمته فى تاديب شعبه ولكن تظهر عظمته باألكثر        = اإلله العظيم المخوف  

عهـده مـع     = الحافظ العهـد   هو رجاء نحميا لذلك قال       فى مراحمه لشعبه التائب وهذا    

إن كنتم تحبوننى فإحفظوا وصاياى     = لمحبيه وحافظى وصاياه    . إبراهيم وإسحق ويعقوب  

وتسـمع صـالة    لترى ما يعانى منه شعبك فتـرحم         = عيناك مفتوحتين . )١٥:١٤يو  (

 . هم أخطأوا ولكنهم ما زالوا عبيد هللا = بنى إسرائيل عبيدك. عبدك

وهذا هو المـنهج الروحـى      . هو يصنع نفس ما صنعه عزرا      = نا وبيت أبى قد اخطأنا    ا

فتفـريقهم فـى    .  بل نجد معناه   حرفياً لم يحدث    ٨،  ٩وما أتى فى أيات     . السليم لكل خادم  

 ٤:٣٠،  ٥تـث   + ٤٢-٤٠:٢٦ والوعد بالرجوع فـى ال       ٢٧:٤الشعوب مذكور فى تث     

كما يفـتش    = فمن هناك أجمعهم  . تى هنا  أقرب ما يكون لما أ     ٥-١:٣٠والكالم فى تث    

أى إلى أورشـليم     = آتى بهم إلى المكان   . ١٦-١١:٣٤الراعى عن الخراف الضالة حز      

. . . أذكر يا رب كذا وكذا    " هكذا تصلى الكنيسة دائماً      = اذكر الكالم ) ٨(وفى  . والهيكل

ا أن نكون واثقين فى     بل اهللا يفرح بهذا ألنه يريدن     . وليس معنى هذا أن اهللا ينسى فنذكره      " 

شعبك وهو هنا يقول للرب اذكر فأنت وعدت بأن تجمع شعبك           . مواعيده التى سبق فقالها   

فاآلن نحن نسـل    . أى الذى أخرجته من أرض مصر بقوة وذراع شديدة         = الذى إفتديت 

وهكـذا  . هو يطلب بثقة من اهللا أن ينجـز مواعيـده         ،  هؤالء وكما صنعت لهم إصنع بنا     

فيسوع المسيح  . . . . . . كما كان وهكذا يكون من جيل إلى جيل       " فهوم  نصلى بنفس الم  

 فاهللا الذى خلص فى ذلك الزمان ما المانع أن          ٨:١٣هو هو أمس واليوم وإلى األبد عب        

 . يخلص اآلن بل هو سيفعل

واهللا دبر لنحميا هذه الوظيفـة ليعـين        . هى وظيفة سامية فى بيت الملك      = ساقياً للملك 

وهكذا كان رجال هللا فـى قصـر        .  يضع رجاله فى قصر الملك لينفذوا خطته       فاهللا. شعبه

قيصر وكان موسى النبى فى قصر فرعون وعوبديا فى قصر أخاب ودانيال فى قصـر               
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والحظ أن نحميا مثل موسى فكان يمكن أن ينشغل بالحياة المرفهـة فـى              . نبوخذ نصر 

النار ومع الشعب المحتقر ولكنه لم      القصر ولكنه كان بقلبه هناك فى أورشليم المحروقة ب        

ونحميا بسبب محبته لشعبه عـرض      ) ٢٣:٧أع  (يحتقر فقرهم ولم يطلب راحته وسالمته       

 . نفسه للخطر فكان للملك أن يحيى وأن يميت
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في شهر نيسان في السنة العشرين الرتحشستا الملك كانت خمـر امامـه              و -:٨-١اآليات  

 فقال لي الملك لماذا وجهك مكمـد      . لم اكن قبل مكمدا امامه     و  الملك اعطيت و فحملت الخمر 

قلت للملك ليحيى الملك الى االبد      و. انت غير مريض ما هذا اال كابة قلب فخفت كثيرا جدا          و

فقال لي الملك . ابوابها قد اكلتها النار والمدينة بيت مقابر ابائي خراب و كيف ال يكمد وجهي   

اذا احسن عبدك امامـك   وقلت للملك اذا سر الملك  و. اله السماء ماذا طالب انت فصليت الى      

الملكة جالسة بجانبه الـى   وفقال لي الملك ترسلني الى يهوذا الى مدينة قبور ابائي فابنيها

ارسلني فعينت له زماناو قلت للملـك ان         و متى ترجع فحسن لدى الملك     و متى يكون سفرك  

 عبر النهر لكي يجيزوني حتى اصل الى يهـوذا        حسن عند الملك فلتعط لي رسائل الى والة         

رسالة الى اساف حارس فردوس الملك لكي يعطيني اخشابا لسقف ابواب القصـر الـذي               و

 . للبيت الذي ادخل اليه فاعطاني الملك حسب يد الهي الصالحة علي ولسور المدينة وللبيت
الته ونرى هنـا    رأينا فى اإلصحاح السابق كيف جاهد نحميا مع اهللا وصارع معه فى ص            

وغلب واستجيبت  . كيف جاهد مع الملك ومع األعداء ثم مع شعبه فجعلهم يعملون ويبنون           

لمـاذا وجهـك     ٢٨:٣٢صالته فصار مثل يعقوب الذى جاهد مع اهللا والناس وقدر تك            

 من واجبات الساقى أن يشرب قليالً مـن الخمـر قبلمـا             =فخفت كثيراً جداً    . . . دمكم

ونحميا خاف حينما الحظ الملك إضطرابه وحزنه       .  له أنها بدون سم    يعطيها للملك ليؤكد  

فهذا يعتبر عند الملوك دليل عدم رضى أو تمرد وعصيان أو يكون إضطرابه بسبب أنه               

 . وفى حاالت كهذه يأمر الملك بقتل الشخص فوراً. يدبر مؤامرة ضد الملك

هم ملك فارس ونحميـا بهـذا       كانت المقابر مقدسة عند القدماء ومن      = بيت مقابر أبائى   

هو صلى   = فصليت إلى إله السماء   . يحرك مشاعر الملك نحو شعب اليهود ونحو نحميا       

ومع هذا وقبل أن يجيب الملـك       كثيراً وجلس قبل وقوفه أمام الملك وبكى وتذلل وصلى          

يصلى ثانية والحظ أن وقوفه اآلن أمام الملك يأتى بعد سماعه األخبار عن أورشليم               نجده

حوالى أربعة أشهر والحظ أنه يصلى إلله السماء بينما هو واقف أمام ملك فارس فهـو                ب

وهناك ملحوظة أخرى أن . يشعر أنه واقف امام ملك السماء واألرض دائماً أيا كان مكانه

 وحاول ان يرضيه فكم باألولى      دملك فارس الوثنى إهتم بأن يسأل نحميا لماذا وجهه مكم         

 هنا له طلبين  = هابنيفأ. بيده فى فرحاهللا يهتم بأن يكون ع

 أن تبنى األسوار -١
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 أن يعينه الملك على هذا العمل -٢

 هذه العبارة أو الملحوظة تعنى = والملكة جالسة

١-    وانها ستعينه وتؤيد مطلبـه كصـديقة    أن نحميا كان يعتمد على الملكة وتعاونها معه

 لليهود

. هود وضده ورغم هذا وافق الملك     أو تعنى عكس هذا تماماً أن الملكة كانت ضد الي          -٢

هو  = فعينت له زماناً  . ر اهللا يوفى كلتا الحالتين نرى تأثير اهللا القوى على الملك وتدب         

ذهب ألورشليم وبعد أن أكمل عمله عاد للملك ليقدم تقريراً ثم عاد ثانية كواٍل علـى                

 = القصر. هى كلمة فارسية تعنى مكان مسور فيه أشجار      = فردوس الملك . أورشليم

 أى بيت نحميا لكونه =البيت الذى أدخل إليه . أو قلعة كانت للبيت أى بجانب الهيكل      

فالملك أعطاه أكثر من طلبه فقـد       . وفى هذا البيت أضاف كثيرين بكرم     . صار والياً 

الحظ أنه لم يقل الملك أعطانى       = حسب يد إلهى الصالحة   ) ١٤:٥(عينه واٍل أيضاً    

 . مته بأمانة بل اهللا هو الذى فعلألمانتى معه وألننى خد

 

ارسل معـي الملـك      و اعطيتهم رسائل الملك   و   فاتيت الى والة عبر النهر      -:٩،  ١٠اآليات  

طوبيا العبد العموني ساءهما مساءة      و لما سمع سنبلط الحوروني   و. فرسانا و رؤساء جيش 

 . عظيمة النه جاء رجل يطلب خيرا لبني اسرائيل
ا لم يطلب ولكن الملك أرسل معه وهو كواٍل يكون له قوة            نحمي = رؤساء جيش وفرسان  

حراسة ومن يرسله الملك يرسل معه قوة حراسة ومن يرسله اهللا يرسـل معـه جـيش                 

ونالحظ أن عزرا إليمانه لم يطلب قوة حراسة ونحميا إليمانه أيضاً لم يطلب بل              . مالئكة

 . شرية عادية لحمايتنافاهللا قد يسخر لنا وسائل ب. الملك أعطاه فلماذا يرفض

 كم والظاهر أنه    ٢٨من بيت حورون شمال غرب أورشليم بحوالى         = سنبلط الحورونى 

وربما كان . وظهر من اوراق األلفنتين انه كان والياً على السامرة    . من رؤساء السامريين  

ن رفيق سنبلط فى مقاومة اليهود وربما كا = طوبيا العبد. يطمع فى أن يتولى يهوذا أيضاً

 ربمـا   جاء رجل . حاكماً على العمونيين وكان هناك كراهية شديدة بين اليهود والعمونيين         

 . جاء رجالً يقصد اإلحتقار لشخص نحميا" قال سنبلط وطوبيا هذا 
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رجـال   وثم قمت لـيال انـا   -كنت هناك ثالثة ايام و  فجئت الى اورشليم-:١٨-١١اآليات 

لم يكن معي بهيمة  وهي في قلبي العمله في اورشليملم اخبر احدا بما جعله ال وقليلون معي

 خرجت من باب الوادي ليال امام عين التنين الى باب الـدمن  و. اال البهيمة التي كنت راكبها    

عبرت الى بـاب    و. ابوابها التي اكلتها النار    و صرت اتفرس في اسوار اورشليم المنهدمة     و

 فصعدت في الـوادي لـيال  . مة التي تحتيلم يكن مكان لعبور البهي والى بركة الملك و العين

لم يعرف الوالة الى ايـن      و. كنت اتفرس في السور ثم عدت فدخلت من باب الوادي راجعا          و

بـاقي   و الوالة و االشراف و الكهنة و لم اخبر الى ذلك الوقت اليهود      و ال ما انا عامل    و ذهبت

ابوابهـا   و رشليم خربة ثم قلت لهم انتم ترون الشر الذي نحن فيه كيف ان او           . عاملي العمل 

اخبرتهم عـن يـد الهـي       و. ال نكون بعد عارا    و قد احرقت بالنار هلم فنبني سور اورشليم      

 . شددوا اياديهم للخير ولنبن وايضا عن كالم الملك الذي قاله لي فقالوا لنقم والصالحة علي
ـ       .  له تنصرف أعين المراقبين  . إلى أن = ثالثة أيام    الة ومن المؤكد ان نحميا رجـل الص

 قضى هذه الثالثة أيام فى الصالة 

جعل األمر سراً حتى يعد كل شىء حتى ال يقاوموه ويفسدوا العمل وهو أراد  = قمت ليالً 

ونحميـا  . وادى إبن هنـوم    = باب الوادى . نفسه كل شىء ليحدد حجم العمل     بأن يعاين   

 خرج منه خرج منه ودار دورة كاملة حول المدينة وعاد ودخل من باب الوادى الذى 

 = ثم قلت لهـم   . سميت هكذا ألنهم جعلوا تمثال تنين يخرج الماء من فمه          = عين التنين 

 . هو جمع األشراف وباقى العاملين وشجعهم فالعمل عمل جماعى

 

جشم العربي هزاوا  وطوبيا العبد العموني ولما سمع سنبلط الحوروني  و  -:١٩،  ٢٠اآليات  

قلـت   و فاجبتهم. مر الذي انتم عاملون اعلى الملك تتمردون      قالوا ما هذا اال    و احتقرونا و بنا

ال  و اما انتم فليس لكم نصـيب      و نبني و نحن عبيده نقوم   و لهم ان اله السماء يعطينا النجاح     

 ال ذكر في اورشليم وحق
وواضح أنه كان هنـاك إتحـاد بـين السـامريين           . أحد رؤساء العرب   = جشم العربى 

إحتقرونا . ل غالباً كان هناك شعوب أخرى ضد اليهود       ب،  العمونيين والعرب ضد اليهود   و

ربمـا   = أعلى الملك تتمردون.  ألن اليهود كانوا قليلى العدد وغير قادرين على العمل     =

. ولكنهم حاولوا تخويف الشعب من البناء     .  يعلموا بأن هناك أمر من ملك فارس بالبناء        مل
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بل قال إله السـماء يعطينـا    بالبناء ونجد أن نحميا لم يقل لهم أن ملك فارس أصدر أمراً      

  :هناك دائماً مقاومات لكل أعمال اهللا والمقاومات هنا إشتملت علىالنجاح، 

 اإلستهزاء بالعمل  -١

 إحتقار القائمين به  -٢

 تخويفهم بإتهامهم بأنهم متمردين على الملك -٣

نحميا لـم   والحظ أن   " إله السماء يعطينا النجاح ونحن عبيده نقوم ونبنى       "وكان رد نحميا    

 . فهو يعتمد على اهللا وليس الملك، يشر للمرسوم الملكى الذى معه
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 نجد هنا أسماء الذين قاموا بالعمل بحماس لتكريمهم ولتشجيع كل من يعمل فـى كـرم                

 . الرب

معجـزة إشـباع    (فإلهنا إله نظام وليس إله تشـويش        . ونجد أيضاً نظام العمل وتقسيمه    

 العاملين معه أو عائلته نصيباً      ن أن العمل قد تم توزيعه فكان لكل واحد م         فنجد) الجموع

 . لكنيسة فلكل دوره فى بناء الكنيسةامن العمل وهذا مفهوم التكامل فى الجسد الواحد أى 

مضمون اإلصحاح ترميم األسوار وكان فى ذلك صعوبة لوجـود األعـداء المقـاومين              

 فرقة من العمال ودبر العمل على       ٤٢قسم العمل على    ولكن نجد نحميا بحكمة قد      . للعمل

جميع يعملـون وفـى نفـس       طريقة بها يرمم كل واحد مقابل بيته أو مقابل بلدته وكان ال           

 . الوقت يصلون

 

اقـاموا   و بنوا باب الضان هم قدسـوه      و اخوته الكهنة  و قام الياشيب الكاهن العظيم    و -١آية

 . ننئيلقدسوه الى برج المئة الى برج ح ومصاريعه
هذا الباب كان قرب الهيكل وسمى هكذا ألن عنده كان سوق الغنم الـذى               = باب الضأن 

وكان موقع الباب موافقاً لهذه التجـارة ألن        . كان يطلب منه كثير من الغنم لذبائح الهيكل       

 . والباب كان يوجد جهة الشمال الشرقى، الغنم كانت تأتى من الشرق

والمسيح هو باب الخراف وراعيها وبه      . مه هو باب الضأن   اب يتم ترمي  بول  أونالحظ ان   

= وقدسوه  . ندخل إلى أورشليم لذلك نجد أن من رمم هذا الباب هو رئيس الكهنة والكهنة             

كانا  = برج حنئيل وبرج المائةأى أقاموا حفلة تدشين وشكر هللا بعد أن رمم الكهنة الباب          

ولـنالحظ المعنـى    . وجد به عـدة أبـراج     والسور ي . فى زاوية المدينة الشمالية الشرقية    

 وهم فى المسيح    ) يشير لقطيع المسيح   ١٠٠رقم  (الروحى فبرج المئة يشير لقطيع المسيح       

والبرج " إسم الرب برج حصين يلجأ إليه القديس ويتمنع         "كأنهم فى برج فهم فى حمايتة       

وبرج . اف العدو ولقدرتهم على إكتش  . يشير أيضاً للعلو السمائى الذى يوجد فيه المؤمنين       

نئيل تعنى اهللا يرحم فكل ما حصلنا عليه هو من رحمة اهللا فمن مـراحم اهللا                نح = نئيلنح

ولـنالحظ   وقدسوه= قدس مباب الضأن وصرنا من قطيع المسيح ال، أننا دخلنا من الباب   

فالكهنة لهم عمل مع قطيع المسيح لذلك نجد أن الكهنة هم الذين بنوا             . دور الخدام والكهنة  

وهو الذى عمل   . هو إبن يوياقيم بن يشوع رئيس الكهنة       = الياشيب. اب الضأن وقدسوه  ب
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وكان حفيده صهراً ) ٤:١٣(مع نحميا فى ترميم األسوار ولكنه كان قريباً لطوبيا العمونى  

 . ومن المؤكد فهذه القرابات كانت عائقاً للعمل. )٢٨:١٣(لسنبلط 

 

 . نبهم بنى زكور بن امريبجا وبجانبه بنى رجال اريحاو  -:٢آية 
 .  كانت فى الشرقرمموا ما كان مقابل مدينتهم التى = رجال أريحا

 

 . عوارضه واقفاله واوقفوا مصاريعه وباب السمك بناه بنو هسناءة هم سقفوهو  -:٣آية 
ولكن السمك يرمز أيضاً لشعب المسيح الذى       . ربما كان بجانبه سوقاً للسمك    = باب السمك 

رقون يغ بكل خطاياه وال )البحر(وهم يعيشون فى العالم ، ار بزعانف النعمةيسير ضد التي

" إخثـيس   " ولقد إتخذ المسيحين األوائل السمكة شعاراً لهم فسمكة باليونانيـة           . ويموتون

يسوع المسـيح  " منها هو الحرف األول من عبارة       حروف كل حرف     ٥وهى مكونة من    

 . "خلصنامإبن اهللا 

 

 . اما عظماؤهم فلم يدخلوا اعناقهم في عمل سيدهم وم رمم التقوعيونبجانبه و -:٥آية 
 هنا هو نحميا الوالى ولعلهم إنقادوا للمقاومين لكن لـنالحظ           سيدهم= . . واما عظماؤهم 

وهنا من إعتبر   . والكبرياء عائق عن دخول أورشليم السماوية     . أن العظمة تقود للكبرياء   

ائمـة الشـرف وفـى أورشـليم        ل إسمه فى ق   نفسه عظيماً على عمل الرب خسر تسجي      

 . السماوية

 

اقامـا   و مشالم بن بسوديا هما سـقفاه      و الباب العتيق رممه يوياداع بن فاسيح      و  -:٦آية  

 . عوارضه واقفاله ومصاريعه
ولعله مدخل المدينة القديمة ويقـال      .  فى السور الشمالى إلى جهة الغرب      =الباب العتيق   

وهذا البـاب   . نه هو الذى بناه حين كانت المدينة تدعى ساليم        ق وأ ملشيصاداأنه من أيام    

يدل على أن دخول أورشليم السماوية ليس قاصراً على شعب العهد الجديد فهو مفتـوح               

 . يم أيضاً الذين ماتوا على الرجاءلشعب العهد القد
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اة المصـف  و يادون الميرونوثي من اهل جبعون     و بجانبهما رمم ملطيا الجبعوني   و  -:٧آية  

 . الى كرسي والي عبر النهر
 . هى إلى جهة شمال غرب أورشليم أى ناحية الباب العتيق =أهل جبعون والمصفاة

ربما أن والى عبر النهر فى إحدى زياراته جعل كرسيه فى  =إلى كرسى والى عبر النهر

 حتى بعد ذهابه " كرسى الوالى" مكان بقرب باب المدينة الشمالى وبقى إسم المكان 

 

بجانبـه رمـم حننيـا مـن         و بجانبهما رمم عزيئيل بن حرهايا من الصياغين      و  -:٨ية  آ

 . تركوا اورشليم الى السور العريض والعطارين
فمـن أعطـاه اهللا     ) ٣١،  ٣٢آية  ( بترميم قسم كبير من السور       ين والعطارون غقام الصيا 

         يم إلـى السـور     وتركـوا أورشـل   . المال يجب أن يكرم اهللا بوزناته التى أعطاها اهللا له

هذا يعنى إما أنهم تركوا ترميم قسم من سور أورشليم ألنه كـان سـالماً ال                 = العريض

أو أنهـم تركـوا     . يحتاج إلى ترميم حتى وصلوا إلى السور العريض فرجعوا إلى العمل          

قسماً من مدينة أورشليم القديمة ألنها كانت بال سكان فى زمانهم وبنوا ما يكفى ألورشليم               

 . وقوله السور العريض ألنه فى هذه المنطقة كان السور عريضاً أكثر من غيره. الحالية

 

بجانبهم رمم  و. بجانبهم رمم رفايا بن حور رئيس نصف دائرة اورشليم        و  -:١٢-٩اآليات  

قسم ثان رممه ملكيا بـن      . بجانبه رمم حطوش بن حشبنيا     و مقابل بيته  و يدايا بن حروماف  

بجانبه رمم شلوم بـن هلـوحيش رئـيس         و. رج التنانير ب و حشوب بن فحث مواب    و حاريم

 . بناته ونصف دائرة اورشليم هو
وربما كانـت   . كل منهم رئيس نصف ألورشليم    ،   رئيسان ألورشليم  )٩،  ١٢(نجد هنا فى  

 فحث كلمـة  =فحث موآب   ) ١٧(،  )١٦( ليراقب كل منهما اآلخر آية       فارسيةهذه سياسة   

 اى  ١(ن سبط يهوذا وله سـلطة فـى مـوآب           أشورية معناها رئيس وربما كان فحث م      

 قد تعنى الكلمة القرى التابعة له أو الضياع التى تتبعه فالكلمـة تشـير               =وبناته  ) ٢٢:٤

لصغير يعتمد على كبير أو تعنى بناته فعالً وهن بهذا يستحققن التكريم فعمل البناء شاق               

 . على البنات
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 اقفالـه  و اقاموا مصـاريعه   و  هم بنوه  سكان زانوح  و   باب الوادي رممه حانون     -:١٣آية  

 . الف ذراع على السور الى باب الدمن وعوارضهو
الوادى هو إبن هنوم رمز جهنم فمن يخرج من أورشليم أى يترك المسيح              = باب الوادى 

 "ديماس تركنى إذ أحب العالم الحاضر" بإرادته فال مكان له سوى هذا 

الت الحيوانات والقاذورات والحظ إقتران     باب الروث ومنه تخرج فض     = نمإلى باب الد  

فإن لم نطهر أنفسنا من خطايانا ونلقيها خارجاً سيكون طبيعيـاً           . نمباب الوادى وباب الد   

 . أن يكون مصيرنا باب الوادى

 

اقام  وسقفه وباب العين رممه شلون بن كلحوزة رئيس دائرة المصفاة هو بناهو  -:١٥آية 

ر بركة سلوام عند جنينة الملك الى الدرج النـازل مـن            سو و عوارضه و اقفاله و مصاريعه

 . مدينة داود
 فمن باب العين يكون العبـور       ١٤:٢وقارن مع   ) ١:٨(غالباً هو باب الماء      = باب العين 

مدخل األسرار هى   ،  والماء يشير للمعمودية فال دخول سوى بالمعمودية      . إلى بركة الملك  

 ) ٢٦آية () ٦:٩قارن مع يو (م بركة سلوابركة الملك وغالباً هى نفسها 

المدينة كانت تحوى داخلها عدة تالل وهى ليست مستوية فكـان هنـاك              = الدرج النازل 

إلشارة هنا إلى قسم من المدينة قرب       ا= مدينة داود   . ساللم للصعود من مكان إلى مكان     

 الهيكـل   وكان موضـع  . وأما اإلسم مدينة داود فقد أطلق قديماً على المدينة كلها         . الهيكل

 . خارجاً عن األسوار حتى بنى الهيكل فإنضم إليها

 

 بعده رمم نحميا بن عزبوق رئيس نصف دائرة بيت صور الى مقابل قبور داود             و -:١٦آية

 . الى بيت الجبابرة والى البركة المصنوعةو
لقد طم حزقيا العيون الموجودة حول أورشليم لكى ال يستفيد منهـا             = البركة المصنوعة 

 . ه أقام هذه البركة كخزان للمدينةولعل) ٤:٣٢اى ٢(ريون أثناء حصارهم ألورشليم األشو

 

البرج الذي هو خارج بيت الملك االعلـى         و فاالل بن اوزاي من مقابل الزاوية     و  -:٢٥آية  

 . بعده فدايا بن فرعوش والذي لدار السجن
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ارج بيت الملك أى أو البرج األعلى وكان البرج خ = البرج الذى هو خارج بيت الملك

 . )ووجد أساس هذا البرج فعالً فى األثار(.  عن المكانالدفاعجل أل عنه ناتئاً

 

البـرج   و كان النثينيم ساكنين في االكمة الى مقابل باب الماء لجهـة الشـرق            و -:٢٦آية  

 . الخارجي
احة وكان باب الماء أمامه س    . األكمة المذكورة هى جنوبى الهيكل وكانت حصينة ومنيعة       

 . هى جملة معترضة) ٢٦(واآلية ) ١:٨، ٣(واسعة 

 

 . ما فوق باب الخيل رممه الكهنة كل واحد مقابل بيتهو  -:٢٨آية 
 هو إلى الشرق وهو مشرف على وادى قدرون وربما هو مكـان الخيـل               =باب الخيل   

خل منه خيول    المخصص لعبادة الشمس أو هو الباب الذى تد        ١١:٢٣ مل   ٢المذكور فى   

 . ك إلى اسطبالتهاالمل

 

بعده رمـم   وحانون بن صاالف السادس قسما ثانيا وبعده رمم حننيا بن شلميا و  -:٣٠آية  

 . مشالم بن برخيا مقابل مخدعه
 ربما كان مشالم من الكهنة ورفيع الشأن وكان له مخدع فى دار بيـت               =مقابل مخدعه   

 . الرب

 

التجار مقابل باب العد الى مصعد  والنثينيمبعده رمم ملكيا ابن الصائغ الى بيت  و -:٣١آية 

 . العطفة
نيم كانوا ساكنين فى األكمة وربما كان البيت المذكور هنـا بيـت             يإن النث  = نيميبيت النث 

 إدارة للذين خدموا الهيكل

 األبواب

 أبواب أورشليم األرضية لها إشارات واضحة للكنيسة
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نين الذبائح الحية الـذين يـدخلون       منه تدخل الذبائح وهذا يشير للمؤم      = باب الضأن  -١

 خالل إيمانهم بالمسيح باب الخراف

، أن كان باب الضأن يشير للخراف الموجودة فعالً داخـل الحظيـرة            = باب السمك  -٢

ـ  فى العالم المشبه بالبحر والمسـيح        تفالسمك يشير للنفوس التى ضاع     . ى للكـل  أت

 . لوثنى لإليمانوتالميذ المسيح كانوا صيادى سمك فهم أتوا بكل العالم ا

 -:الباب العتيق -٣
وهنا يسمى بالباب العتيق ، سواء باب الضأن أو باب السمك فهما إشارة للمسيح فهو الباب

 فهو األزلى كلمة اهللا 

 -الوادىباب  -٤
فـالوادى  . كـون مثمـرين   نو،  إشارة ألن اإلتضاع هو الطريق الوحيد للدخول ألورشليم       

  نهار وتجعله مثمراًألتجرى إليه مياه ا

 -:باب الدمن  -٥

 ٨:٣أن نعتبر أن العالم نفاية فى . وهذا شرط آخر لإلثمار. أى النفاية

لكن العين تفـيض مـن      . فالبئر يحفرها إنسان  . العين تختلف عن البئر    = باب العين  -٦

 ٣٩-٣٧:٧فهى إشارة للروح القدس يو . نفسها

 -:باب الماء -٧
 رمز للمعموديةوهذا ي. منه يجلبون الماء الذى يستخدمونه فى الغسالت

 -:باب الخيل -٨

هى ترمز للجهاد فالخيل تستعمل فى الحروب ونحن فى حرب مستمرة حتى تنتهى هـذه               

 الحياة

 -:باب الشرق -٩

 جهادنا مستمر إلى أن يشرق مسيحنا فى مجيئه الثانى وهو شمس البر

 -:باب العد -١٠

أوالد اهللا  وكـل   . عند هذا الباب كانوا يحصدون الجند عند ذهابهم للحرب وعند عودتهم          

 . مناء معروفين عنده بأسمائهمألا
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هـزا   و اغتاظ كثيـرا   و لما سمع سنبلط اننا اخذون في بناء السور غضب         و -:٦-١اآليات  

قال ماذا يعمل اليهود الضعفاء هل يتركـونهم         و جيش السامرة  و تكلم امام اخوته  و. باليهود

كـان  و. هي محرقـة   و رة من كوم التراب   هل يذبحون هل يكملون في يوم هل يحيون الحجا        

اسمع يا  . طوبيا العموني بجانبه فقال ان ما يبنونه اذا صعد ثعلب فانه يهدم حجارة حائطهم             

ال و. اجعلهم نهبا في ارض السبي     و رد تعييرهم على رؤوسهم    و الهنا الننا قد صرنا احتقارا    

اتصل  و فبنينا السور . انينال تمح خطيتهم من امامك النهم اغضبوك امام الب         و تستر ذنوبهم 

 . كان للشعب قلب في العمل وكل السور الى نصفه
. فالعمل الناجح البد له من مقاومة داخلية وخارجية       ،  نجد هنا مقاومات األعداء لعمل اهللا     

أى السـامريون القـادرون      = جيش السامرة .  أى رؤساء السامريين   =إخوته  ) ٢(وفى  

منظمة تجمعوا خوفاً من أن يقـوم اليهـود ببنـاء           وغالباً هم جماعة غير     . على الحرب 

أو يكون جيش السامرة هو الحاميـة       . مدينتهم أورشليم فترجع مملكتهم إلى ما كانت عليه       

أى هل سيتركهم    = هل يتركونهم . الخاضعة لسنبلط كوالى والغالب هم المجموعتين معاً      

ن نبشوا حديثاً أساسـات     وجد الذي  = كُوم التراب . له يقومون بهذا العمل   جاملك فارس ور  

وهى .  قدماً ١٢٥الهيكل أن التراب والحجارة تكومت فوق األساسات فى بعض األماكن           

وفـى  . دم البابليين كل شىء من حجارة وأحرقوا كل ما كان من خشـب        هفقد   = محرقة

والحظ أنهم كانوا . اى أن حيوان خفيف يهدم الحائط إذا صعد عليه        = إذا صعد ثعلب  ) ٣(

صـلى   = إسمع يا إلهنـا   ) ٤(وفى آية   . ن اليهود بينما هم كانوا خائفين منهم      يهزاون م 

ونالحظ فى صالته أنـه     . ذاً نحميا لم يرد على السخرية بل صلى       إ. نحميا بحسب عادته  

وهو ال يطلب هـذا لمجـد       . وهذه تعتبر بروح النبوة وليس بروح اإلنتقام      . يطلب عقابهم 

ألنهـم أغضـبوك   = بل ألنه غار على مجد اهللا شخصى أو ألنه قد لحقته إهانة شخصية    

لقد قصد األعداء أن تصل كلمات السخرية أمام الشعب الذى يبنى           )= ٥آية   (أمام البانين 

كما فعل ربشاقى   ،  السور ليلقوا اإلضطراب بينهم فيبعدونهم عن قائدهم ويكفوا عن العمل         

ألننا نرى  . قصود أى إلى نصف العلو الم     =إلى نصفه   ) ٦(وفى  . )٢٨-٢٦:١٨ مل   ٢(

 ببعض وكان ذلك فـى      هأنهم كانوا قد اكملوا دائرة السور وإتصل كله بعض        ) ٧(فى آية   

 .  يوما٥٢ًمدة 
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االشـدوديون ان اسـوار      و العمونيون و العرب و طوبيا و لما سمع سنبلط  و -:١٤-٧اآليات  

يحاربوا  و تامروا جميعهم معا ان ياتوا    و. الثغر ابتدات تسد غضبوا جدا     و اورشليم قد رممت  

. لـيال بسـببهم    و اقمنا حراسا ضدهم نهارا    و فصلينا الى الهنا  . يعملوا بها ضررا   و اورشليم

قـال  و. نحن ال نقدر ان نبنـي السـور        و التراب كثير  و قال يهوذا قد ضعفت قوة الحمالين     و

لمـا جـاء    و. نوقف العمـل   و نقتلهم و ال يرون حتى ندخل الى وسطهم      و اعداؤنا ال يعلمون  

. كنون بجانبهم قالوا لنا عشر مرات من جميع االماكن التي منها رجعـوا الينـا              اليهود السا 

على القمـم اوقفـتهم حسـب عشـائرهم          و فاوقفت الشعب من اسفل الموضع وراء السور      

لبقية الشعب ال تخافوهم  والوالة وقلت للعظماء وقمت ونظرتو. قسيهم ورماحهم وبسيوفهم

 نسـائكم  و بنـاتكم  و بنـيكم  و بوا من اجل اخـوتكم    حار و بل اذكروا السيد العظيم المرهوب    

 . بيوتكمو
 والحظ كثرة أعداء الشعب . إحدى مدن فلسطين الخمس=  األشدوديون

. الصالة أوالً ثم العمل والجهاد فكالهمـا مكمـل لآلخـر       = وأقمنا حراساً . . . . صلينا

النعمـة  و. والعمل وحده ال يكفـى بـدون صـالة   . فالصالة وحدها ال تكفى بدون العمل     

، كانوا قد تعبوا ألن حجم العمل كـان عظيمـاً          = وقال يهوذا . والجهاد يكملون بعضهما  

 = والتراب كثيـر  . فمن الخارج مقاومات ومن الداخل مخاوف     ،  والمقاومة كانت عظيمة  

هنا مشكلة أخـرى  . فكان عليهم أن يحفروا كثيراً ليكشفوا األساس أو يضعوا أساس جديد  

أن األعـداء   ) ١١(ومعنى آيـة    . هود أنفسهم بحجة أن التراب كثير     فالتخاذل اآلن من الي   

ومعنـى  . أن األعداء سيدخلوا عليهم ويقتلونهم على حين غرة   ،  نشروا إشاعات ليرعبوهم  

أن اليهود الساكنون فى أماكن خارج أورشليم ومجاورة للسامريين والعمونيين          ) ١٢(آية  

ا يأتون كانوا يأتوا معهم بما يسمعون مـن  وحينم، كانوا يأتون ليعملوا فى السور  والعرب

 ن فجأة ويـدخلون ويقتلـو     نأن األعداء سيأتو  ،  إشاعات ومؤامرات األعداء ضد الشعب    

أى مرات عديدة فهم كل ما يأتوا للعمل يحملوا أخبـاراً            = عشر مرات .  العمل نويوقفو

 مخيفة 

حت السور للدفاع   البعض كان ت  .  أخذ جزءاً من الشعب وجعلهم حراساً      =فأوقفت الشعب   

 لى اهللا مصدر المعونة إ نظرت إلى فوق =ونظرت . والبعض فوق السور للمراقبة
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مهما كان العدو جباراً عاتياً قوياً فاهللا أقوى والعدو الجبار           = ال تخافوهم بل اذكروا السيد    

 . امامه كال شىء

 

هم رجعنا كلنا الـى     ابطل اهللا مشورت   و لما سمع اعداؤنا اننا قد عرفنا      و  -:٢٣-١٥اآليات  

نصفهم  و من ذلك اليوم كان نصف غلماني يشتغلون في العمل        و. السور كل واحد الى شغله    

البانون علـى   . الرؤساء وراء كل بيت يهوذا     و الدروع و القسي و االتراس و يمسكون الرماح 

. باالخرى يمسكون السالح   و حاملو االحمال حملوا باليد الواحدة يعملون العمل       و السور بنوا 

فقلـت  . كان النافخ بالبوق بجانبي    و سيف كل واحد مربوط على جنبه      و كان البانون يبنون  و

بعيـدون   و نحن متفرقون على السـور     و متسع و لبقية الشعب العمل كثير    و الوالة و للعظماء

فالمكان الذي تسمعون منه صوت البوق هناك تجتمعـون الينـا الهنـا     -. بعضنا عن بعض

كان نصفهم يمسكون الرماح من طلوع الفجـر الـى    ول العملفكنا نحن نعم -. يحارب عنا

قلت في ذلك الوقت ايضا للشعب ليبت كل واحد مع غالمه في وسط اورشليم     و ظهور النجوم 

ال  و ال غلمـاني   و ال اخـوتي   و لم اكن انـا   و. للعمل في النهار   و ليكونوا لنا حراسا في الليل    

 . هب بسالحه الى الماءالحراس الذين ورائي نخلع ثيابنا كان كل واحد يذ
فلما . قسم للبناء وقسم للحرب معطالً للبناء     ،  كان ما حدث أن نحميا يقسم العاملين قسمين       

 وأبطل اهللا ) ١٥(وفى  . وصل لنحميا أن األعداء فهموا أنهم مستعدين أعاد الرجال للبناء         

 وهنا يعترف أن اهللا هو الذى أبطل مشورتهم ، كان قد طلب المعونة من اهللا= 

 = والرؤسـاء وراء  . أى خدامه المخصصون لـه كـوالٍ       = نصف غلمانى ) ١٦(وفى  

. . . باليـد الواحـدة يعملـون     ) ١٧(وآيـة   . يعلمون ويقودون ويشددون أيادى الشعب    

أن السيف معلق على    ) ١٨( هذا ال يفهم حرفياً وتفسيرها فى        وباألخرى يمسكون السالح  

وحياً فسالحنا هو كلمة اهللا وعلينا أن ال نتركها         ور. جنب كل واحد والبناء يتم بكلتا اليدين      

 وبها حارب السـيد     ١٢:٤عب  . . . بينما نعمل اليوم كله وكلمة اهللا هى سيف ذو حدين         

فـالحرب الروحيـة     =  بالبوق بجانبى  فخوكان النا وبنفس المفهوم نفهم    . المسيح إبليس 

والبـوق  .  من أى جانـب    جوم والهجوم قد يأتى   ه البوق الذى ينبه بأن هناك       لنافختحتاج  

) ٢٠(وهو يجمع الكل ليحارب الجميع وهذا معنى آيـة          ) ١:٥٨اش  (أيضاً هو كلمة اهللا     

فإذا سمعت الكنيسة عن جهة أو شخص ضعيف عليه أن يساندوه بصـلواتهم ومحبـتهم               
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أى نصـف غلمـان نحميـا        = فكـان نصـفهم   ) ٢١(وفى  . ورعايتهم له حتى ال يفشل    

 )دروع/ قسـى   / أتراس  / رماح(هؤالء تقلدوا السالح الثقيل     و) ١٦(المذكورين فى آية    

كان عليهم  =  ليبت كل واحد  ) ٢٢(وفى  . وإكتفى الشعب العادى الذى يبنى بحمل السيوف      

خطر إذا تركوا أورشليم وذهبوا إلى اماكنهم وكان خطر أيضاً على الباقين فى أورشـليم               

ى كانوا مستعدين للقتال فى كل وقـت        أ = نخلع ثيابنا ) ٢٣(وفى  . ألنهم أصبحوا قليليين  

 بسالحه إلى الماء  . وهذا القول عن نحميا وغلمانه الحراس     . حتى فى وقت نومهم القليل    

هم بسالحهم حتى ال يفاجئهم     فكانوا يذهبون لإلستحمام والشرب و    ،  هم مستعدون دائماً  = 

 . العدو
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ولكنها بدأت . حميا بعد أن تم بناء السورقد تكون احداث هذا اإلصحاح حدثت أثناء حكم ن        

والشكاوى بدأت تظهر أثناء بناء السور ووضع هذا اإلصحاح هنا لنعـرف            ،  فى الظهور 

أن عمل اهللا له مقاومين من الخارج والداخل فنحميا عـانى مـن الحـروب الخارجيـة                 

ك فـى   فبينما كان هناك شعب كثير مشغول بالبناء والحرب كان هنا         . والحروب الداخلية 

وأحـداث هـذا    . داخل الشعب من هو مشغول بالحصول على الربا من إخوته الفقـراء           

فالشعب الـذى إنشـغل     .  يوماً لكنها بدأت خاللها    ٥٢اإلصحاح يصعب أن نحدث خالل      

 . نة ليأكلوا فإستغلهم اآلخرون بالربادابالبناء أهمل أعماله الخاصة فإضطروا لإلست

 

نسائهم عظيما على اخوتهم اليهودو كان من يقـول         و كان صراخ الشعب   و -:٥-١اآليات  

 كرومنـا  و كان من يقول حقولنـا    و. نحيا و بناتنا نحن كثيرون دعنا ناخذ قمحا فناكل       و بنونا

كان من يقول قد استقرضنا فضة لخراج       و. بيوتنا نحن راهنوها حتى ناخذ قمحا في الجوع       و

 ها نحن نخضع بنينـا     و نونا كبنيهم ب و كرومناو االن لحمنا كلحم اخوتنا     و الملك على حقولنا  

كرومنـا   و حقولنـا  و ليس شيء في طاقة يـدنا      و يوجد من بناتنا مستعبدات    و بناتنا عبيدا و

 . لالخرين
 من قلة األمان فى الخارج وكثرة العمل فى تـرميم األسـوار أهملـوا       =وكان صـراخ    

 من إخـوتهم    أعمالهم العادية كالعمل فى األرض والتجارة فإفتقروا وإضطروا لإلقتراض        

هم لم يجدوا  = اًحدعنا نأخذ قم) ٢(وفى . ضوهم بالرباراليهود الذين إستغلوا الظرف وأق

هذا بينما إخوتهم يفتنـون     . بوايوهنا نجدهم يطلبون الطعام ليح    . طعاماً ألنفسهم ولبيوتهم  

أى أن الضرائب كانت ثقيلة علـيهم باإلضـافة          = خراج الملك ) ٤(وفى  . على حسابهم 

هنا يشتكى الشعب أنهم بسـبب الـديون         = كلحم إخوتنا  لحمنا) ٥(وفى  . والرباللديون  

إضطروا أن يبيعوا حقولهم وبيوتهم بل حتى أوالدهم ومعنى شكواهم هل يليـق هـذا أن            

وكلنا نحتـاج للطعـام     . يشترى إخوتنا اليهود أوالدنا ولحمنا كلحمهم أى كلنا شعب واحد         

 . والشراب

 

بكـت   و فشاورت قلبي في  . هذا الكالم  و ا حين سمعت صراخهم    فغضبت جد  -:١٣-٦اآليات  

اقمـت علـيهم جماعـة       و قلت لهم انكم تاخذون الربا كل واحد من اخيه         و الوالة و العظماء
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انتم ايضـا    و قلت لهم نحن اشترينا اخوتنا اليهود الذين بيعوا لالمم حسب طاقتنا          و. عظيمة

قلت ليس حسنا االمر الذي تعملونه      و. بالم يجدوا جوا   و تبيعون اخوتكم فيباعون لنا فسكتوا    

غلماني اقرضناهم   و اخوتي و انا ايضا و. اما تسيرون بخوف الهنا بسبب تعيير االمم اعدائنا       

 بيـوتهم  و زيتـونهم  و كرومهم و ردوا لهم هذا اليوم حقولهم    . قمحا فلنترك هذا الربا    و فضة

ال  و فقـالوا نـرد   .  ربا الزيت الذي تاخذونه منهم    و الخمر و القمح و الجزء من مئة الفضة   و

ثم . استحلفتهم ان يعملوا حسب هذا الكالم      و نطلب منهم هكذا نفعل كما تقول فدعوت الكهنة       

هكذا  و من تعبه  و قلت هكذا ينفض اهللا كل انسان ال يقيم هذا الكالم من بيته            و نفضت حجري 

 . لكالمعمل الشعب حسب هذا ا وسبحوا الرب وفارغا فقال كل الجماعة امين ويكون منفوضا
 " العدل ال يؤجل " هذه المشكلة ال تنتظر حتى إتمام السور فماذا فعل نحميا؟

  إظهار الغضب ليخيف المخطىء٦آية . . . . . . غضبت جداً -١

 ال ع أى تفكير بحكمة وليس بإنف٧آية . . . . . فشاورت قلبى -٢

ـ         ٧آية  . . . . . . بكت العظماء  -٣ ه أن   هو بكت األغنياء سبب المشكلة والغنـى علي

 يرحم أخيه

 هنا يشهد عليهم جماعة عظيمة ليشهدوا على مـا          ٧أقمت عليهم جماعة عظيمة آية       -٤

 قاله 

  هنا نحميا يصير مثالً لهم١٠وغلمانى أقرضناهم آية . . . أنا -٥

  هذا عمل إيجابى١١آية . . . حقولهم. . . ردوا لهم -٦

  هنا يشهد الكهنة عليهم١٢دعوت الكهنة واستحلفتهم آية  -٧

 = نحن إشترينا إخوتنا  ) ٨(وفى  . أى عدداً كبيراً من الشعب     = جماعة عظيمة ) ٧(وفى  

. ربما يشير إلى ما كانوا قد عملوه فى مكان السبى أى أنهم إفتدوا إخوتهم من العبوديـة                

نجد نحميا يقـرض المحتـاجين     ) ١٠(وفى  . وهذا ليبكتهم إذ إستعبدوا هم إخوتهم الفقراء      

ويمكن تفسير هذه   . جاناً بقدر ما أمكنه ليكون قدوة لكل قادر       منهم بدون ربا أو يعطيهم م     

. اآلية أن نحميا هنا يعترف بأن غلمانه فعلوا نفس الشىء أى أقرضـوا الشـعب بالربـا                

سنوياً ولقد وافـق الجميـع      % ١٢شهرياً أى   % ١ معناها الفائدة    ١١ آية والجزء من مئة  

 رمزى يشير أن اهللا يـرفض  عمل= نفضت حجرى) ١٣(وفى  ) ١٢(فأشهد عليهم الكهنة    
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وينفض عنه من ال يعمل بموجب هذا الكالم الذى تم اإلتفاق عليه ويكون محرومـاً فـى             

 . ألنه خلصهم من ضيقهم وخلصهم من اإلنشقاق = وسبحوا الرب. إسرائيل

ايضا من اليوم الذي اوصيت فيه ان اكون واليهم في ارض يهوذا من             و  -:١٩-١٤اآليات  

 الثالثين الرتحشستا الملك اثنتي عشرة سنة لم اكل انـا          و لى السنة الثانية  السنة العشرين ا  

اخـذوا مـنهم     و لكن الوالة االولون الذين قبلي ثقلوا على الشعب       و. ال اخوتي خبز الوالي   و

اما  و خمرا فضال عن اربعين شاقال من الفضة حتى ان غلمانهم تسلطوا على الشعب             و خبزا

كان  و لم اشتر حقال   و تمسكت ايضا بشغل هذا السور    و.  اهللا انا فلم افعل هكذا من اجل خوف      

 الـوالة مئـة    و كان على مائدتي مـن اليهـود      و. جميع غلماني مجتمعين هناك على العمل     

 كان ما يعمل ليوم واحد ثورا     و. خمسون رجال فضال عن االتين الينا من االمم الذين حولنا         و

  ايام كل نوع من الخمـر بكثـرة        في كل عشرة   و كان يعمل لي طيور    و ستة خراف مختارة  و

اذكر لي يا الهـي     . مع هذا لم اطلب خبز الوالي الن العبودية كانت ثقيلة على هذا الشعب            و

 . للخير كل ما عملت لهذا الشعب
وهو يقول هذا عـن     .  كناية عن كل ما كان على الشعب أن يقدموه للوالى          =خبز الوالى   

كان ذلك مطلوباً من الشعب كل       = ين شاقالً أربع) ١٥(وفى  . نفسه ليصير مثالً لكل حاكم    

وأما نحميا فقام بنفقاته    . بال رحمة وكان ذلك بعلم سادتهم      = وغلمانهم تسلطوا . يوم نقداً 

ولم يثقل على الشعب وكان كريماً وأضاف كثيرين بل تمسك هو وغلمانه بشغل السـور               

ه على المتضـايقين وفـى      كان له فرصة ليمتلك حقوالً لكنه أنفق نقود        = ولم أشتر حقالً  

والوالة كانوا يهـوداً  . اليهود الذين أتوا من بابل ليسكنوا أورشليم       = اليهود والوالة ) ١٧(

وأجانب وكان نحميا يصرف على هذه الوالئم من مرتبه كوالى وساقى للملك وما إدخره              

من هو ال يطلب مقابل من إنسان بل         = اذكر لى يا إلهى   ) ١٩(وفى  . من وجوده بالقصر  

 اهللا
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 بقية اعدائنا اني قد بنيت السـور       و جشم العربي  و طوبيا و لما سمع سنبلط   و -:٩-١اآليات  

 ارسل سنبلط . لم تبق فيه ثغرة على اني لم اكن الى ذلك الوقت قد اقمت مصاريع لالبواب              و

.  بي شـرا كانا يفكران ان يعمال وجشم الي قائلين هلم نجتمع معا في القرى في بقعة اونو و

فارسلت اليهما رسال قائال اني انا عامل عمال عظيما فال اقدر ان انزل لماذا يبطـل العمـل                  

جاوبتهمـا بمثـل هـذا       و ارسال الي بمثل هذا الكالم اربع مرات      و. انزل اليكما  و بينما اتركه 

فارسل الي سنبلط بمثل هذا الكالم مرة خامسة مع غالمه برسالة منشـورة بيـده               . الجواب

اليهود تفكرون ان تتمردوا لذلك انت       و جشم يقول انك انت    و قد سمع بين االمم   . وب فيها مكت

قد اقمت ايضا انبيـاء لينـادوا بـك فـي           و. تبني السور لتكون لهم ملكا حسب هذه االمور       

فارسلت . االن يخبر الملك بهذا الكالم فهلم االن نتشاور معا         و اورشليم قائلين في يهوذا ملك    

النهـم كـانوا    . يكون مثل هذا الكالم الذي تقوله بل انما انت مختلقه من قلبك           اليه قائال ال    

 . جميعا يخيفوننا قائلين قد ارتخت ايديهم عن العمل فال يعمل فاالن يا الهي شدد يدي
نجـد  . بليس كأسد زائر فهم يهاجمون بعنف وهنا نجدهم يحاولون بالخداع         إقبل هذا رأينا    

آلن قد تم بناء السور ولكن المصاريع لم  تكن قد وضعت            فا. هنا خطة جديدة ضد نحميا    

والخطة الجديدة هـى    . فهذه فرصة األعداء األخيرة فلو وضعت المصاريع إلنتهى األمر        

 كم أى مسافة بعيـدة      ٣٢أن يدعوا األعداء نحميا إلى بقعة أونو وهذه تبعد عن أورشليم            

لكنهم خططوا لقتله فى    . داخلهاك نحميا أنهم سيحبسونه     ش أسوار حتى ال ي    الوأونو هى ب  

وهم يدعونه بحجة التشاور بمحبة وغرضـهم أسـره         ،  الطريق غالباً هذا هو خداع الحية     

. وقتله فى الطريق وربما إستعد آخرون للهجوم على أورشليم لو نجحوا فى قتل نحميـا              

ـ  "ميا ال يدخل فى حوار معهم       نحلكن نحميا فهم خطتهم وغايتهم ولكننا نجد         ع فالحوار م

وكـان رد نحميـا     . وهذا ما حدث مع آدم وحواء     . "إبليس ورجاله ممنوع فنتيجته الموت    

 هذا ما يجب أن يقوله كل منا ما دام عملنا هـو خـالص            =عامل عمل عظيم    رائعاً إنى   

لمـاذا يبطـل    . صرقفال وقت للنقاش ألن عندنا عمل عظيم والوقت منذ اآلن م          . نفوسنا

ولو . م يقل لهم أنه فهم مؤامراتهم وذلك حتى ال يثيرهم         هذا رد كله حكمة فهو ل      = العمل

أى  = برسـالة منشـورة   أيام وتعطل العمـل  ٣قبل نحميا أن يذهب لغاب عن أورشليم  

مكتوبة على رق لتنشر بين الناس وحين ينتشر الخبر بين الناس يخـافون ويضـطربون               

أنهم إتهموا نحميا بأنه    ومضمون الرسالة   . فيتركون العمل فيلتزم نحميا أن يذهب ألعدائه      



 )السادس اإلصحاح(سفر نحميا 
 

٢٢ 

وأن هذا الخبر اآلن قد إنتشـر       . وأن مؤامرته ليكون ملكاً على اليهود     . يتآمر ضد الملك  

إذاً الخبر مثبـت  . جشم يقول= وهناك شاهد مهم على ذلك هو جشم . بين األمم المحيطة  

وهم ظنوا أن نحميا سيخاف من هذا وأن الشعب سوف يضطرب           . بشهادة أحد المعتبرين  

 . ه فى دحض هذه اإلفتراءات أمام الملكوطر نحميا للذهاب لهم ليساعدضوي

 

هو مغلق فقال لنجتمع الـى     و دخلت بيت شمعيا بن داليا بن مهيطبئيل      و  -:١٤-١٠اآليات  

. نقفل ابواب الهيكل النهم ياتون ليقتلوك في الليل ياتون ليقتلوك          و بيت اهللا الى وسط الهيكل    

هوذا لم يرسله اهللا  وفتحققت. لي يدخل الهيكل فيحيا ال ادخلمن مث وفقلت ارجل مثلي يهرب

افعل  و الجل هذا قد استؤجر لكي اخاف     . سنبلط قد استاجراه   و طوبيا و النه تكلم بالنبوة علي   

سـنبلط حسـب     و اذكر يا الهي طوبيـا    . اخطئ فيكون لهما خبر رديء لكي يعيراني       و هكذا

 .  الذين يخيفوننيباقي االنبياء ونوعدية النبية واعمالهما هذه

فهم يخيفـوه ليختبـىء     . ونجد هنا حيلة جديدة   . العدو ال يهدأ وحيله ضد أوالد اهللا تتنوع       

فإذا إختبأ نحميا فقدالشعب قائده     . فيظهر للناس أنه جبان فيفشل كقائد ومن ثم يفشل العمل         

ويهدم عر الشعب وخافوا وتركوا البناء فيجىء سنبلط ويضرب أورشليم ذوإذا خاف القائد 

هو يدعى النبوة ولكنه نبى كاذب إستأجره طوبيا وسنبلط ليردد أقوالهما            = شمعيا. السور

هو أغلق الباب عليه وعلى نحميـا ليكـون اإلجتمـاع     = وهو مغلق. الخبيثة امام نحميا 

أو هو أغلق علـى نفسـه       ،  أو هو يدعى خلوة مع اهللا وال يقابل إنسان بل اهللا فقط           ،  سرياً

ه الحديد  نيوهكذا فعل صدقيا بقر   . نحميا مثالً فيغلق على نفسه فى الهيكل      كإشارة ليعطى   

 وهكذا فعل أغابوس بمنطقة بولس وكانت دعوة شمعيا لنحميا          )نبى كاذب (مع ملك يهوذا    

 أن يظهـر للنـاس خوفـه                     -١أن يدخل الهيكل ويغلق علـى نفسـه فيهـا مشـكلتان             

 . عدى على الناموس ويحدث شقاق بينه وبين الكهنةهو ليس بكاهن للهيكل فيتو دخوله -٢

 لذلك كان رد نحميا على هاتين النقطتين 

 أرجل مثلى يهرب -١

 ومن مثلى يدخل الهيكل فيحيا  -٢
 . فاألعداء إستأجروا عدداً من األنبياء ضد نحميا. هى أيضاً نبية كاذبة= وعدية ن
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خمسين  و لول في اثنين  العشرين من اي   و كمل السور في الخامس   و  -:١٩-١٥اآليات  

راى جميع االمم الذين حوالينا سقطوا كثيرا فـي اعـين            و لما سمع كل اعدائنا   و. يوما

ايضا في تلك االيام اكثـر عظمـاء        و. علموا انه من قبل الهنا عمل هذا العمل        و انفسهم

الن كثيرين فـي    . من عند طوبيا اتت الرسائل اليهم      و يهوذا توارد رسائلهم على طوبيا    

يهوحانان ابنه اخذ بنت مشالم      و كانوا اصحاب حلف له النه صهر شكنيا بن ارح        يهوذا  

ارسـل   و كانوا يبلغون كالمـي اليـه      و كانوا ايضا يخبرون امامي بحسناته    و. بن برخيا 

 . طوبيا رسائل ليخوفني
 يوماً ألنه كان فى أماكن كثيرة لم يهدم لـألرض وعبـر السـنوات               ٥٢كمل السور فى    

 محاوالت للبناء ولكنها كانت تقاوم دائماً وتتوقف األعمال ولكن اآلن           الماضية كانت هناك  

 = سقطوا كثيراً فى أعين أنفسـهم     ) ١٦(وفى  . بتنظيم وحكمة نحميا وتشجيعه تم العمل     

هم عرفوا أن اهللا ولو أنه كان يؤدب شعبه لفترة إال أنه يحبهم ويساندهم وألنهم لم ينجحوا        

فهناك من عظماء اليهود مـن      .  مشاكل جديدة لنحميا   نجد) ١٧(وفى  . فى كل مؤامراتهم  

           قرابة جسدية مع طوبيا أو فى تحالف معه فطوبيا تزوج يهودية   . أصحاب حلف = كان له

 هو  =حسناتة  ) ١٩(وفى  . )٤:١٣(وكان بينه وبين رئيس الكهنة  إلياشيب قرابة جسدية          

فضلوا التسـاهل   اليهود  اء  ويبدو أن عظم  . وزع ماالً على اليهود لعله على سبيل الرشوة       

والتحالف مع جيرانهم ولوال نحميا لكانوا إتفقوا مع األمم وصاروا مـثلهم فـى حيـاتهم                

هنا حرب جديدة هى من الداخل من ضعاف النفوس من اصـحاب الـزواج              . وعبادتهم

وهو أوالً أراد أن يظهر بمظهر الصديق       . طوبيا أرسل رسائل يخيف بها نحميا     ف. المختلط

 .  عداوتهثم ظهرت
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. الالويـون  و المغنون و ترتب البوابون  و اقمت المصاريع  و لما بني السور  و  -:٤-١اآليات  

حننيا رئيس القصر على اورشليم النه كان رجال امينا يخاف اهللا اكثـر              و اقمت حناني اخي  

فـا  مـا دامـوا وقو     و قلت لهما ال تفتح ابواب اورشليم حتى تحمى الشـمس         و. من كثيرين 

كل  و اقيم حراسات من سكان اورشليم كل واحد على حراسته         و يقفلوها و فليغلقوا المصاريع 

لم تكن   و الشعب قليال في وسطها    و عظيمة و كانت المدينة واسعة الجناب   و. واحد مقابل بيته  

 . البيوت قد بنيت
 بعد أن بنى نحميا األسوار إهتم باآلتى

 ٤-١آليات  ا)فتح وغلق األبواب(حماية وحفظ المدينة  -١

 ٧٣-٥تعمير المدينة ومألها بالناس      اآليات  -٢

بل ألن  ) ٦:٦٢اش  (بدون بوابون فاألسوار ال قيمة لها ويسهل الهجوم عليها           = البوابون

الوقت كان خطير فقد وقف المغنون والالويون مع البوابون على األسـوار ليسـاعدوهم              

. إذا لم يكن لهـم عمـل فـى الهيكـل          وربما كان المغنيين والالويين يساعدون البوابون       

ونالحظ أن عبادة اهللا هى حماية ألى مكان وخدام اهللا األمناء هم الحراس فوق األسـوار                

إذ ثبتـت    = نيا رئيس القصـر   حنو. ٢:١ م هو الذى أخبره بحال أورشلي     =أقمت حنانى   

امن علـى   الذى يكون أميناً فى القليل يست     " امانته فى عمله فى القصر إستحق عمالً أكبر         

حتى تحمـى   .  إلى فارس   لسفره نيا مكانه حنوغالباً أقام نحميا كل اإلثنين حنانى و      . الكثير

لئال يدخل األعداء المدينة وكانت العادة فتح األبواب عند أول ضـوء شـمس            = الشمس

 . والسبب فى هذا التأخير كثرة األعداء

سـكان  . تبهوا ويكونوا وقوفاً  حينما تفتح األبواب على الحراس أن ين       = وما داموا وقوفاً  

وهكذا ،  وكان كل إنسان مسئوالً عن حراسة بيته وما حوله        . تنظمت الحراسات = أورشليم

 وكانت مشكلة أورشليم ونحميا أن الشعب قليل داخل أورشليم. ينبغى أن يكون روحياً

 

الشعب الجل االنتساب فوجـدت      و الوالة و  فالهمني الهي ان اجمع العظماء     -:٧٣-٥اآليات  

هؤالء هم بنو الكورة الصاعدون مـن       . وجدت مكتوبا فيه   و سفر انتساب الذين صعدوا اوال    

يهوذا كل واحـد     و رجعوا الى اورشليم   و سبي المسبيين الذين سباهم نبوخذناصر ملك بابل      

ـ            . الى مدينته  ان الذين جاءوا مع زربابل يشوع نحميا عزريا رعميا نحماني مردخـاي بلش
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 اثنـان  و مئـة  و بنو فرعوش الفان  . بعنة عدد رجال شعب اسرائيل     و مسفارث بغواي نحوم  

بنـو  . خمسون و اثنان و بنو ارح ست مئة   . سبعون و اثنان و بنو شفطيا ثالث مئة   . سبعونو

 مئتـان  و بنو عيالم الف  . ثمانية عشر  و ثمان مئة  و يواب الفان  و فحث مواب من بني يشوع    

بنـو  . ستون و بنو زكاي سبع مئة   . اربعون و خمسة و ن مئة بنو زتو ثما  . خمسون و اربعةو

 بنو عزجد الفـان   . عشرون و ثمانية و بنو باباي ست مئة   . اربعون و ثمانية و بنوي ست مئة  

 بنـو بغـواي الفـان     . ستون و سبعة و بنو ادونيقام ست مئة   . عشرون و اثنان و ثالث مئة و

. تسعون و قيا ثمانية بنو اطير لحز  . خمسون و خمسة و بنو عادين ست مئة   . ستون و سبعةو

بنـو  . عشـرون  و اربعـة  و بنو بيصاي ثالث مئة   . عشرون و ثمانية و بنو حشوم ثالث مئة   

 ثمانيـة  و نطوفة مئة  و رجال بيت لحم  . تسعون و بنو جبعون خمسة  . اثنا عشر  و حاريف مئة 

رجال . اربعون و رجال بيت عزموت اثنان   . عشرون و ثمانية و رجال عناثوث مئة  . ثمانونو

 واحد و جبع ست مئة   و رجال الرامة . اربعون و ثالثة و بئيروت سبع مئة   و فيرةقرية يعاريم ك  

 ثالثـة  و عـاي مئـة    و رجال بيـت ايـل    . عشرون و اثنان و رجال مخماس مئة  . عشرونو

 اربعـة  و مئتـان  و بنو عيالم االخـر الـف     . خمسون و رجال نبو االخرى اثنان   . عشرونو

بنو لود  . اربعون و خمسة و مئةبنو اريحا ثالث    . عشرون و بنو حاريم ثالث مئة   . خمسونو

اما . ثالثون و تسع مئة  و بنو سناءة ثالثة االف   . عشرون و واحد و اونو سبع مئة   و بنو حاديد 

 اثنـان  و بنـو اميـر الـف     . سـبعون  و ثالثة و الكهنة فبنو يدعيا من بيت يشوع تسع مئة       

امـا  . سبعة عشـر   و بنو حاريم الف  . اربعون و سبعة و مئتان و بنو فشحور الف  . خمسونو

 المغنون بنو اسـاف مئـة     . سبعون و الويون فبنو يشوع لقدميئيل من بني هودويا اربعة       ال

البوابون بنو شلوم بنو اطير بنو طلمون بنو عقوب بنـو حطيطـا بنـو               . اربعون و ثمانيةو

بنو قيروس بنو   . النثينيم بنو صيحا بنو حسوفا بنو طباعوت      . ثالثون و ثمانية و شوباي مئة 

بنـو  . بنو حانان بنو جديل بنو جاحر     . بنو حجابا بنو سلماي    و انةبنو لب و. سيعا بنو فادون  

بنو بيساي بنـو معـونيم بنـو        . بنو جزام بنو عزا بنو فاسيح     . بنو نقودا  و رايا بنو رصين  

بنو برقوس . بنو بصليت بنو محيدا بنو حرشا    . بنو بقبوق بنو حقوفا بنو حرحور     . نفيشسيم

بنو عبيد سليمان بنو سوطاي بنو سوفرث بنو . بنو نصيح بنو حطيفا . بنو سيسرا بنو تامح   

. بنو شفطيا بنو حطيل بنو فوخرة الظباء بنو امـون         . بنو يعال بنو درقون بنو جديل     . فريدا

هؤالء هم الذين صعدوا من تل      و. تسعون و اثنان و بني عبيد سليمان ثالث مئة     و كل النثينيم 
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نسلهم هل هـم     و ا بيوت ابائهم  لم يستطيعوا ان يبينو    و امير و ادون و تل حرشا كروب   و ملح

من الكهنـة بنـو     و. اربعون و اثنان و بنو داليا بنو طوبيا بنو نقودا ست مئة       . من اسرائيل 

. تسمى باسمهم  و حبابا بنو هقوص بنو برزالي الذي اخذ امراة من بنات برزالي الجلعادي           

شـاثا ان ال    قال لهم التر  و. هؤالء فحصوا عن كتابة انسابهم فلم توجد فرذلوا من الكهنوت         

 كل الجمهور معا اربـع ربـوات      . التميم و ياكلوا من قدس االقداس حتى يقوم كاهن لالوريم       

 ثالث مئـة   و امائهم الذين كانوا سبعة االف     و فضال عن عبيدهم  . ستون و ثالث مئة  و الفانو

 خيلهم سـبع مئـة    و. اربعون و خمسة و المغنيات مئتان  و لهم من المغنين   و ثالثين و سبعةو

 ثالثـون  و خمسـة  و الجمال اربع مئـة   و. اربعون و خمسة و بغالهم مئتان  و نثالثو و ستةو

البعض من رؤوس االباء اعطوا للعمل الترشاثا       و. عشرون و سبع مئة  و الحمير ستة االف  و

. ثالثين قميصا للكهنة   و خمس مئة  و خمسين منضحة  و اعطى للخزينة الف درهم من الذهب     

مئتي منا مـن     و الفين و بوتين من الذهب  البعض من رؤوس االباء اعطوا لخزينة العمل ر       و

ستون  و سبعة و الفا منا من الفضة    و ما اعطاه بقية الشعب ست ربوات من الذهب       و. الفضة

كـل   و النثينيم و بعض الشعب  و المغنون و البوابون و الالويون و اقام الكهنة و. قميصا للكهنة 

  .بنو اسرائيل في مدنهم ولما استهل الشهر السابع واسرائيل في مدنهم
واهللا يـدبر   . نحميا يعتبر كل شىء صالح هو من عند اهللا فهو يصلى هللا            = فألهمنى إلهى 

ونجد هنا تكراراً لألسماء الـواردة      . كل شىء ويرشده فى كل شىء ويقوده فى كل شىء         

وهـو يعـرفهم    . فتكرار األسماء والعطايا يشير أن اهللا عينه على اوالده        ) ٢ص(فى عز   

ونجـد أن   . واهللا يفرح بعطايـاهم   . سماء مكتوبة فى سفر الحياة    باإلسم هؤالء الذين لهم أ    

 )من أصل يهودى معروف   (رشليم إال اليهود األنقياء النسب    نحميا أراد أن ال يسكن فى أو      

وهو أسـكن فـى     .  وكانت أساساً لخطته   ٥٣٦لذلك رجع لسجالت زربابل ويشوع سنة       

وأئم أنهـم حـين     قة هذه ال  وكان ذلك بالقرعة ومن اهمي    ) ١:١١(منهم  ) ١٠:١(أورشليم  

وهناك أهمية قصوى لهذه القوائم     . يرجعون إليها سيجدون أن عددهم زاد جداً فيمجدوا اهللا        

 . وهو معرفة نسب المسيح
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فبدون ذلك سيعودون للسـبى     . فى هذا اإلصحاح نرى اإلهتمام بحفظ الشريعة ودراستها       

 . ثانية

قالوا لعزرا   و رجل واحد الى الساحة التي امام باب الماء        اجتمع كل الشعب ك    -:٨-١اآليات  

فـاتى عـزرا الكاتـب      . الكاتب ان ياتي بسفر شريعة موسى التي امر بها الرب اسـرائيل           

كل فاهم ما يسمع في اليوم االول من الشـهر           و النساء و بالشريعة امام الجماعة من الرجال    

اء من الصباح الى نصـف النهـار امـام          قرا فيها امام الساحة التي امام باب الم       و. السابع

وقف عزرا الكاتـب  و. كانت اذان كل الشعب نحو سفر الشريعة       و الفاهمين و النساء و الرجال

 حلقيـا  واوريا وعنايا وشمع ووقف بجانبه متثيا وعلى منبر الخشب الذي عملوه لهذا االمر 

. مشـالم  و زكرياو حشبدانة و حشوم و ملكيا و ميشائيل و عن يساره فدايا   و معسيا عن يمينه  و

. عندما فتحه وقف كل الشعب     و فتح عزرا السفر امام كل الشعب النه كان فوق كل الشعب          و

 خـروا  و اجاب جميع الشعب امين امين رافعـين ايـديهم         و بارك عزرا الرب االله العظيم    و

 شـبتاي  و عقوب و يامين و شربيا و باني و يشوعو. سجدوا للرب على وجوههم الى االرض     و

 الالويون افهموا الشعب الشـريعة     و فاليا و حنان و يوزاباد و عزريا و قليطاو معسيا و هودياو

افهمـوهم   و فسروا المعنـى   و قراوا في السفر في شريعة اهللا ببيان      و. الشعب في اماكنهم  و

 . القراءة
كرجل واحـد  ) ١٥:٦( من أيلول أى الشهر السادس ٢٥كمل السور فى   = الشهر السابع 

باب الماء يشير للمعمودية مدخل األسرار التى بهـا         =  اءباب الم  إلى الساحة التى أمام   

نمتلىء بالروح ونصير جسداً واحداً وروحاً واحداً فهذا عمل الروح القـدس أن يجعـل               

عذراء واحدة وليس   . . . . . . . "خطبتكم ألقدم عذراء    " الكنيسة عروس واحدة للمسيح     

. تحتمل عدد كبير من الشـعب     وكان اإلجتماع فى ساحة بيت اهللا فهى متسعة و        . عذارى

وكان هذا اإلجتماع وما سبقه فى بابل حين كانوا يجتمعـون لدراسـة الشـريعة بدايـة                 

وقالوا . والمجمع هو مكان يقرأ فيه الناموس ثم يفسره المعلمون كما حدث هنا           . المجامع

را كان مشغوالً بتجميع وضبط األسـفار       زرا فى السفر ألن ع    زهنا اول ذكر لع    = رازلع

والشعب بعد أن أكملوا األسوار منتصـرين علـى         . كانت هذه خدمته بعد وصول نحميا     ف

مقاومة أعدائهم شعروا بأنهم شعب اهللا الخاص وأنهم منفصلين عن األمم وما فرزهم هو              

را قد أتم عمله غالباً     زوجود شريعة الرب عندهم فطلبوا أن يسمعوا هذه الشريعة وكان ع          
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" ١٦:٤ تى ١الحظ نفسك والتعليم " والكنيسة تبنى على التعليم    .فطلبوا منه أن يأتى بكتاب    

ونالحظ أنه فى عيد األبواق     . هو عطلة هتاف البوق    = فى اليوم األول من الشهر السابع     

 = منبـر الخشـب   ) ٤(وفى  . كل واحد ليقرأون الشريعة وكلمات الكتاب هى بوق إنذار        

نالحظ وقوف الشعب عنـد  ) ٥(وفى . نليراه الجميع وهذا يناظر المنجلية فى الكنيسة اآل  

وكـان  . فتح السفر إحتراماً لكلمة اهللا وهكذا نقف فى الكنيسة عند سماع قراءة اإلنجيـل             

وربما كانوا يترجمـون مـن      ) ٧أسماؤهم فى آية    (را يقرأ ومعه مساعدون وللتفسير      زع

 را الرب زرك ع وبا) ٦(العبرانية إلى األرامية فكثير من الشعب يتكلم اآلن األرامية وفى           

 . وهكذا فى الكنيسة وبعد قراءة اإلنجيل نبارك الرب بقولنا والمجد هللا دائماً آمين= 

 = والالويـون ) ٧(وفـى   . علينا أن نتضع أمام كلمـة اهللا لنفهمهـا         = فوق كل الشعب  

، المذكورين هنا الويون فحرف العطف ال يضيف شىء بل هو صفة لهؤالء المـذكورين             

 . "وهؤالء الالويون" هو عطف تفسيرى أى 

 

الالويون المفهمون الشـعب     و عزرا الكاهن الكاتب   و نحميا اي الترشاثا  و  -:١٢-٩اآليات  

ال تبكوا الن جميع الشعب بكوا       و قالوا لجميع الشعب هذا اليوم مقدس للرب الهكم ال تنوحوا         

وا انصبة لمن   ابعث و اشربوا الحلو  و فقال لهم اذهبوا كلوا السمين    . حين سمعوا كالم الشريعة   

كـان  و. ال تحزنوا الن فرح الرب هـو قـوتكم         و لم يعد له الن اليوم انما هو مقدس لسيدنا        

فذهب كل الشـعب    . الالويون يسكتون كل الشعب قائلين اسكتوا الن اليوم مقدس فال تحزنوا          

 . يعملوا فرحا عظيما النهم فهموا الكالم الذي علموهم اياه ويبعثوا انصبة ويشربوا ولياكلوا
 . ألنه أول الشهر السابع وألنهم إستمعوا فيه لكلمة اهللا = هذا اليوم مقدس

والحزن على  .  هم ناحوا ألنهم فهموا أن كل مصائبهم كانت بسبب خطاياهم          =ال تنوحوا   

ولكن الحزن على الخطيـة يتحـول   . ٨:١٦الخطيئة هو من فعل روح اهللا فى قلوبهم يو          

وهكـذا نـتعلم    . لذلك قالوا لم ال تنوحوا    ،  للفرحلفرح روحى وهناك وقت للحزن ووقت       

. التوازن الدقيق بين الحزن والدموع على خطايانا والفرح بغفران اهللا ومحبته ورحمتـه            

 ونحن فى   =إذهبوا كلوا السمين وإشربوا الحلو وأبعثوا انصبة         غالباً عزرا    =فقال لهم   

ونصلى بـاكين علـى خطايانـا       القداس اإللهى بعد أن نسمع كلمة اهللا المقدسة واإلنجيل          

نأكل ونشرب جسد ودم المسيح وتشترك الكنيسة كلها فى هذه الوليمة           ،  فرحين بالخالص 
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الفرح الروحى هو عالج دائم للنفس والجسد       =  آلن فرح الرب هو قوتكم    التى نفرح بها    

يأتى ونالحظ أن الفرح . وليس الفرح بملذات العالم بل بعطايا اهللا ونعمته وغفرانه ومحبته

" إبعثوا أنصـبة  " بعد الدموع فمن يزرع بالدموع يحصد باإلبتهاج ونالحظ وصية عزرا           

فكانوا فى األعياد عليهم أن يأكلوا أفخر طعام وعليهم أيضاً أن يشركوا من ال يسـتطيع                

فهم لو نظروا لسـالحهم وعـددهم لخـافوا          = وفرح الرب هو قوتكم   . ذلك من الفقراء  

 . ته ومواعيده ومحبته وقدرته لتشددوا وفرحوايللرب وحماوحزنوا ولكنهم لو نظروا 

 

الالويون الى   و الكهنة و و في اليوم الثاني اجتمع رؤوس اباء جميع الشعب        ١٨-١٣اآليات  

فوجدوا مكتوبا في الشريعة التي امر بها الرب عن يد          . عزرا الكاتب ليفهمهم كالم الشريعة    

ينادوا  و ان يسمعوا و. عيد في الشهر السابع   موسى ان بني اسرائيل يسكنون في مظال في ال        

اغصان زيتون  واتوا باغصان زيتون وفي اورشليم قائلين اخرجوا الى الجبل وفي كل مدنهم 

فخرج . اغصان اشجار غبياء لعمل مظال كما هو مكتوب        و اغصان نخل  و اغصان اس  و بري

في  ور بيت اهللادو وفي دورهم وعملوا النفسهم مظال كل واحد على سطحه    و جلبوا و الشعب

 عمل كل الجماعة الراجعين من السـبي مظـال        و. في ساحة باب افرايم    و ساحة باب الماء  

 سكنوا في المظال النه لم يعمل بنوا اسرائيل هكذا من ايام يشوع بن نون الى ذلك اليـوم                 و

كان يقرا في سفر شريعة اهللا يوما فيوما من اليوم االول الى اليوم             و. كان فرح عظيم جدا   و

 . في اليوم الثامن اعتكاف حسب المرسوم وعملوا عيدا سبعة ايام والخيرا
هم اتوا فى اليوم الثانى ألنهم تـذوقوا بـاألمس حـالوة كلمـة اهللا                = وفى اليوم الثانى  

نجد هنـا   ولذلك  . وعلى الكهنة والخدام أن يدرسوا كلمة اهللا ليعلموها آلخرين        . ودراستها

وماذا سمعوا؟ أن يلتزمـوا     .  لعزرا ليتعلموا ويفهموا   يأتون الرؤوس والكهنة والالويون  

كلمة اهللا أن تحيا بروح الغربـة       وما يلزم الكنيسة بعد أن تدرس       . بأن يعيدوا عيد المظال   

ولقد نفذ الشعب عيد المظال بفرح وتقوى وتوبة ورجوع إلـى اهللا فكـان              . فى هذا العالم  

، يب والتعليم حرك قلـوبهم للبكـاء      فالتأد. يشوع بن نون  بصورة لم يوجد مثلها من أيام       

والبكاء قادهم لفرح وتقوى وهذا إختبار جديد لم يعرفه من سبقهم الذين كانوا يفرحـون               

 أى حبس النفس عن التصـرفات العاديـة فـى يـوم             =إعتكاف  . ويعيدون فى مظهرية  

 . يخصص للعبادة الدينية فقط
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ق نجـدهم فـرحين     ففى اإلصحاح السـاب   . والبكاءنجد هنا مثال آخر للتوازن بين الفرح        

ارى فى يـوم إختـاروه هـم        يوهنا نجدهم باكين فى صوم وتذلل إخت      . بالرب وإحساناته 

ومثل هذا الصوم يقبـل     . وصاحب صومهم صالة وتذلل   . بأنفسهم وليس هو يوم الكفارة    

ها دائماً  ومثال لهذا التوازن فى طقوس كنيستنا أننا نصلى صالة الشكر وبعد          ) ٥:٥٨أش  (

 الفرح حين ننظر إلى اهللا والحزن حين ننظر لخطايانا. المزمور الخمسين

وممـا  . ونجد الشعب هنا يعترف بخطاياه وخطايا أبائه وأنهم هم كرروا نفس الخطايـا            

 . ضاعف من خطاياهم أنهم لم يتأدبوا ال بإحسانات اهللا وال بتأديباته

 

 من هذا الشهر اجتمع بنوا اسـرائيل بالصـوم        العشرين   و في اليوم الرابع   و -:٣-١اآليات  

اعترفـوا   ووقفـوا  وانفصل نسل اسرائيل من جميع بني الغربـاء  و. تراب و عليهم مسوح و

 قراوا في سفر شريعة الرب الههم ربع النهار واقاموا في مكانهم و ذنوب ابائهم وبخطاياهم

 . يسجدون للرب الههم وفي الربع االخر كانوا يحمدونو
 من الشهر واليوم الثامن مـن       ١٥كان أول عيد المظال اليوم       = بع والعشرين اليوم الرا 

فكان إجتماعهم هنـا  ) ٣٩:٢٣ال ( من الشهر وكان هذا يوم اإلعتكاف       ٢٣اليوم هو اليوم    

فهم فرحوا قبل ذلك فـى      .  من الشهر إجتماعاً إختيارياً لإلعتراف بالخطايا      ٢٤فى اليوم   

هم فرحوا حين نظروا إلى الـرب       . خطاياهم بعد ذلك  عيد المظال ثم حزنوا وبكوا على       

فـى تقـواهم     = وإنفصل نسـل إسـرائيل    . وإحساناته وحزنوا حين نظروا إلى نفوسهم     

 وفـى إتضـاعهم     فتـه روا فـى مخا   يوإعترافهم بخطاياهم ثم فى عهودهم للرب بأن يس       

 .  ساعات أى ثالث=ُربع النهار . وإعتزالهم الشر ثم فى إنفصالهم عن الزيجات الوثنية

 

 شـربيا  و بني و شبنيا و قدميئيل و باني و وقف على درج الالويين يشوع    و  -:٣٨-٤اآليات  

 قـدميئيل  وقال الالويـون يشـوع  و. صرخوا بصوت عظيم الى الرب الههم     و كناني و بانيو

 فتحيا قوموا باركوا الرب الهكم من االزل الى االبد         و شبنيا و هوديا و شربيا و حشبنيا و بانيو

انت هو الرب وحـدك انـت صـنعت         . تسبيح و م جاللك المتعالي على كل بركة     ليتبارك اس و

انت  و كل ما فيها   و البحار و كل ما عليها   و االرض و كل جندها  و سماء السماوات  و السماوات

اخرجتـه مـن    وانت هو الرب االله الذي اخترت ابرام . جند السماء لك يسجد    و تحييها كلها 
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قطعت معه العهد ان تعطيه      و وجدت قلبه امينا امامك   و. جعلت اسمه ابراهيم   و اور الكلدانيين 

 تعطيها لنسله  و الجرجاشيين و اليبوسيين و الفرزيين و االموريين و الحثيين و ارض الكنعانيين 

سمعت صـراخهم عنـد بحـر        و رايت ذل ابائنا في مصر    و. قد انجزت وعدك النك صادق    و

ل شعب ارضه النك    على ك  و على جميع عبيده   و عجائب على فرعون   و اظهرت ايات و. سوف

عبـروا فـي     و فلقت اليم امامهم  و. عملت لنفسك اسما كهذا اليوم     و علمت انهم بغوا عليهم   

هـديتهم  و. طرحت مطارديهم في االعماق كحجر في مياه قويـة         و وسط البحر على اليابسة   

نزلـت  و. بعمود نار ليال لتضيء لهم في الطريق التي يسيرون فيهـا           و بعمود سحاب نهارا  

 شرائع صادقة فـرائض    و اعطيتهم احكاما مستقيمة   و كلمتهم من السماء   و ناءعلى جبل سي  

شرائع عن يد موسى     و فرائض و امرتهم بوصايا  و عرفتهم سبتك المقدس  و. وصايا صالحة و

قلـت   و اخرجت لهم ماء من الصخرة لعطشهم      و اعطيتهم خبزا من السماء لجوعهم    و. عبدك

 اباؤنـا  و لكنهم بغوا هـم   و.  تعطيهم اياها  يرثوا االرض التي رفعت يدك ان      و لهم ان يدخلوا  

لم يذكروا عجائبك التـي صـنعت        و ابوا االستماع و. لم يسمعوا لوصاياك   و صلبوا رقابهم و

 انت الـه غفـور     و عند تمردهم اقاموا رئيسا ليرجعوا الى عبوديتهم       و صلبوا رقابهم  و معهم

النفسـهم عجـال    مع انهم عملـوا     . كثير الرحمة فلم تتركهم    و رحيم طويل الروح   و حنانو

انت برحمتك الكثيرة   . عملوا اهانة عظيمة   و قالوا هذا الهك الذي اخرجك من مصر       و مسبوكا

ال عمـود    و لم يزل عنهم عمود السحاب نهارا لهدايتهم في الطريـق          و لم تتركهم في البرية   

 اعطيتهم روحك الصـالح لتعلـيمهم  و. النار ليال ليضيء لهم في الطريق التي يسيرون فيها       

علتهم اربعين سنة في البريـة فلـم        و. اعطيتهم ماء لعطشهم   و منع منك عن افواههم   لم ت و

فرقتهم الـى جهـات      و شعوبا و اعطيتهم ممالك و. لم تتورم ارجلهم   و يحتاجوا لم تبل ثيابهم   

اكثرت بنيهم كنجوم   و. ارض عوج ملك باشان    و ارض ملك حشبون   و فامتلكوا ارض سيحون  

ورثـوا   و فدخل البنون . يرثوها و قلت البائهم ان يدخوا   اتيت بهم الى االرض التي       و السماء

شـعوب االرض    و دفعتهم ليدهم مع ملوكهم    و اخضعت لهم سكان ارض الكنعانيين     و االرض

 ورثوا بيوتا مالنة كل خير     و ارضا سمينة  و اخذوا مدنا حصينة  و. ليعملوا بهم حسب ارادتهم   

تلـذذوا   و سـمنوا  و شـبعوا  و وااشجارا مثمرة بكثرة فاكل    و زيتونا و كروما و ابارا محفورة و

قتلـوا انبيـاءك     و طرحوا شريعتك وراء ظهورهم    و تمردوا عليك  و عصواو. بخيرك العظيم 

 فدفعتهم ليد مضايقيهم فضايقوهم   . عملوا اهانة عظيمة   و الذين اشهدوا عليهم ليردوهم اليك    
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حسب مراحمك الكثيرة اعطيـتهم      و انت من السماء سمعت    و في وقت ضيقهم صرخوا اليك    و

لكن لما استراحوا رجعوا الى عمـل الشـر قـدامك           و. لصين خلصوهم من يد مضايقيهم    مخ

 انت مـن السـماء سـمعت       و صرخوا اليك  و فتركتهم بيد اعدائهم فتسلطوا عليهم ثم رجعوا      

اما هم   و اشهدت عليهم لتردهم الى شريعتك    و. انقذتهم حسب مراحمك الكثيرة احيانا كثيرة     و

اعطـوا   و اوا ضد احكامك التي اذا عملها انسان يحيا بها        اخط و لم يسمعوا لوصاياك   و فبغوا

اشهدت عليهم بروحك عن  وفاحتملتهم سنين كثيرة. لم يسمعوا وصلبوا رقابهم وكتفا معاندة

 لكن الجل مراحمك الكثيرة لـم تفـنهم       و. يد انبيائك فلم يصغوا فدفعتهم ليد شعوب االراضي       

 هنا االله العظيم الجبار المخوف حافظ العهـد       االن يا ال  و. رحيم و لم تتركهم النك اله حنان    و

 انبياءنا و كهنتنا و رؤساءنا و ملوكنا و الرحمة ال تصغر لديك كل المشقات التي اصابتنا نحن        و

انت بار في كل ما اتى علينا النـك         و. كل شعبك من ايام ملوك اشور الى هذا اليوم         و اباءناو

ال اصغوا   و اباؤنا لم يعملوا شريعتك    و اكهنتن و رؤساؤنا و ملوكناو. نحن اذنبنا  و عملت بالحق 

في خيرك الكثير    و هم لم يعبدوك في مملكتهم    و. شهاداتك التي اشهدتها عليهم    و الى وصاياك 

لم يرجعوا عن اعمـالهم      و في االرض الواسعة السمينة التي جعلتها امامهم       و الذي اعطيتهم 

خيرها هـا نحـن      و ا اثمارها االرض التي اعطيت البائنا لياكلو     و ها نحن اليوم عبيد   . الردية

هم يتسـلطون علـى      و غالتها كثيرة للملوك الذين جعلتهم علينا الجل خطايانا       و. عبيد فيها 

من اجل كل ذلك نحن نقطـع       و. نحن في كرب عظيم    و على بهائمنا حسب ارادتهم    و اجسادنا

 . كهنتنا يختمون والويونا ورؤساؤنا ونكتبه وميثاقا

وهى تنقسم لنقط تحـول هامـة فـى         . هذه الصالة لعزرا  الترجمة السبعينية تنسب كالم     

هو نشيد يبارك اهللا على كل عطاياه لشـعبه وأن          . تاريخ معامالت اهللا مع شعبه    ،  التاريخ

ومن محبة اهللا لشعبه أنه يـؤدبهم لـو         . اهللا أمين على شعبه فهو إذا وعد ينفذ ما وعد به          

 . أخطأوا

 خلق العالم -١

 دعوة إبراهيم -٢

 شريعةالخروج وإعطاء ال -٣

 عناية اهللا بشعبه فى البرية -٤

 رحمة اهللا المستمرة وغفرانه+ تمرد الشعب الدائم  -٥
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 دخول كنعان -٦

 اهللا يرسل قضاة+ تمرد الشعب وتاديب اهللا لهم  -٧

 تمرد الشعب على األنبياء -٨

 اهللا يؤدب ولكنه رحيم ال يفنيهم -٩

 لكنهم اآلن فى عبودية للفرس -١٠

دوا أن الفارق كبير بين حـالهم اآلن وبـين   وبعد أن تذكروا حالهم وعبوديتهم للفرس وج    

ولنالحظ أن التأمل فى إحسانات اهللا لنا . لذلك رغبوا أن يجددوا عهد سيناء. وعود اهللا لهم

 . وألبائنا يزيد من خجلنا على خطايانا ويزيد محبتنا هللا وإيمانه بأنه سيفعل ثانية ويباركنا

وأسماء الالويين  ) ٤:٨(ليه حين القراءة    أى المنبر الذى وقفوا ع     = درج الالويين -:٤آية  

 .  فرق وقاد كل فرقة فى الصالة أحدهم٨ أسماء ويبدو أنهم قسموا الشعب ٨هنا 

 كان تغيير اإلسم عالمة نسبته الجديدة إلى اهللا  = جعلت إسمُه إبراهيم:٧آية 

كانت وصية السبت مما إمتاز به شـعب اهللا وهـى           =  بتك المقدس سعرفتهم  -:١٤آية  

 ست نيراً عليهم بل عطية صالحة ترفع فكرهم للراحة السماوية المعدة لشعب اهللالي

ليفتح أذانهم ويكشف عن أعيـنهم ويجـدد قلـوبهم           = أعطيتهم روحك الصالح  -:٢٠آية  

روحـك  . . . . . يلهم إلـى محبـة اهللا     مويبكتهم على خطاياهم ويعزيهم فى ضيقاتهم وي      

 . . . القدوس ال تنزعه منى

أرادوا أن يجـددوا    . اهللا السابقة محبة  حينما تذكروا أعمال     =  أجل كل ذلك   من-:٣٨آية  

  العهد مع اهللا واثقين فى رجاء أن اهللا سيعيد بركاته ونعمه ورضاه عليهم 
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 عزريـا  و سـرايا و. صدقيا و الذين ختموا هم نحميا الترشاثا ابن حكليا       و  -:٢٧-١اآليات  

. عوبـديا  و مريمـوث  و حاريمو. ملوخ و شبنيا و حطوشو. ملكيا و امريا و فشحورو. يرمياو

شـمعيا هـؤالء هـم       و بلجاي و معزياو. ميامين و ابيا و مشالمو. باروخ و جنثون و دانيالو

 اخـوتهم شـبنيا   و. قـدميئيل  و بنوي من بني حينـاداد     و الالويون يشوع بن ازنيا   و. الكهنة

 هوديـا و. شـبنيا  و شربيا و رزكوو. حشبيا و رحوب و ميخاو. حانان و فاليا و قليطا و هودياو

 عزجـد  و بنـي و. باني و زتو و عيالم و فحث مواب  و رؤوس الشعب فرعوش  . بنينو و بانيو

. بيصـاي  و حشـوم  و هوديـا و. عزور و حزقيا و اطيرو. عادين و بغواي و ادونياو. بيبايو

. يـدوع  و صـادوق  و مشـيزبئيل و. حزير و مشالم و مجفيعاشو. نيباي و عناثوث و حاريفو

 رحـوم و. شـوبيق  و فلحـا  و هلوحيشو. حشوب و حننيا و هوشعو. اعناي و حانان و فلطياو

 . بعنة وحريم وملوخو. عانان وحانان واخياو. معسيا وحشبناو
فدور عزرا بعد أن وصل نحميـا  . نجد إسم عزرا يختفى هنا كما إختفى أثناء بناء السور     

قد يكـون   ألن إسمه بعد الوالى مباشرة       = صدقيا. إقتصر على إعداد أسفار العهد القديم     

كاتبه أو شخص ذو مكانة كبيرة وربما من العائلة الملكية وعدد الكهنة المـذكورين هنـا         

 لذلك قد يكون بعضهم قد إمتنـع عـن          ٢٤بينما رؤساء الكهنة مفروض أن يكونوا       . ٢١

 .  األسماء هى أسماء األسر=ورؤوس الشعب . التوقيع

 

كـل   و النثينـيم  و المغنين و البوابين و الالويين و الكهنة و باقي الشعب  و  -:٣١-٢٨اآليات  

بناتهم كـل اصـحاب      و بنيهم و نسائهم و الذين انفصلوا من شعوب االراضي الى شريعة اهللا       

حلف ان يسيروا في شـريعة   ودخلوا في قسم وعظمائهم ولصقوا باخوتهم -الفهم والمعرفة

  سـيدنا يعملوا جميع وصـايا الـرب     و ان يحفظوا  و اهللا التي اعطيت عن يد موسى عبد اهللا       

شـعوب  و. ال ناخذ بناتهم لبنينـا     و ان ال نعطي بناتنا لشعوب االرض     و. فرائضه و احكامهو

ال في يوم  وكل طعام يوم السبت للبيع ال ناخذ منهم في سبت واالرض الذين ياتون بالبضائع  

 . المطالبة بكل دين وان نترك السنة السابعة ومقدس
الخ الذين  . . . . كهنة والالويين والبوابون و   غير المذكورين سابقاً أى ال     = وباقى الشعب 

عـز  (كانوا قد إنحازوا إلى شعوب األرض ثم إنفصلوا عنهم ورجعوا إلى شـريعة اهللا               

 اى الذين ختموا    =لصقوا بإخوتهم   . كل البالغين فى السن    = كل أصحاب المعرفة  ) ٢١:٦
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 وقعوا على ما قد عملوهوالمعنى أن الشعب وافق الرؤساء الذين . على العهد بالنيابة عنهم

 = ال نأخذ منهم فى سـبت     . فكان من غير الممكن أن يوقع كل الشعب فأنابوا نواباً عنهم          

ونالحـظ  . اى لن نشجع األمم على كسر السبت وسنشترى ما نحتاجه باقى أيام األسبوع            

 . ى يسمى التوبة السلبية أى اإلمتناع عن الخطأضأن كل ما م

 

على انفسنا فرائض ان نجعل على انفسنا ثلث شاقل كـل سـنة             اقمنا  و  -:٣٩-٣٢اآليات  

 االهلـة  و السـبوت  و المحرقـة الدائمـة    و التقدمة الدائمة  و لخبز الوجوه . لخدمة بيت الهنا  

القينا قرعا  و. لكل عمل بيت الهنا    و ذبائح الخطية للتكفير عن اسرائيل     و االقداس و المواسمو

عب الدخاله الى بيت الهنا حسب بيوت ابائنـا         الش و الالويين و على قربان الحطب بين الكهنة    

. في اوقات معينة سنة فسنة الجل احراقه على مذبح الرب الهنا كما هو مكتوب في الشريعة  

 ابكار بنينـا  و. باكورات ثمر كل شجرة سنة فسنة الى بيت الرب         و الدخال باكورات ارضنا  و

حضارها الى بيت الهنـا الـى       غنمنا ال  و ابكار بقرنا  و بهائمنا كما هو مكتوب في الشريعة     و

اثمار كـل شـجرة مـن        و رفائعنا و ان ناتي باوائل عجيننا   و. الكهنة الخادمين في بيت الهنا    

الالويون هـم    و بعشر ارضنا الى الالويين    و الزيت الى الكهنة الى مخادع بيت الهنا       و الخمر

ين يعشـر   يكون الكاهن ابن هرون مع الالويين ح      و. الذين يعشرون في جميع مدن فالحتنا     

 -. يصعد الالويون عشر االعشار الى بيت الهنا الى المخادع الى بيت الخزينـة  والالويون
هناك انيـة    و الزيت الى المخادع   و الخمر و بني الوي ياتون برفيعة القمح     و الن بني اسرائيل  

 ال نترك بيت الهنا والمغنون والبوابون والكهنة الخادمون والقدس
وبة اإليجابية أى أن نصنع البر ال أن نكتفى بأن نمتنع عن فعـل      ما يأتى هنا ما نسميه الت     

شاقل الغنى مثـل    ½ بحسب الفريضة يجب دفع      =  شاقل ١/٣وأقمنا على أنفسنا    . الشر

ولكن بسبب الظروف الحالية والفقر السائد إتفق الرؤساء على تخفيض ما يـدفع             . الفقير

½ ها عادت بعد إنفراج األزمة لتكـون        ولكن. وأيضاً الغنى مثل الفقير   ،   شاقل ١/٣ليكون  

وهى دائمة بأوقاتها    )٤٢-٣٨:٢٩خر  ( =التقدمة الدائمة . شاقل وهكذا كانت أيام المسيح    

 = وألقينا قرعاً على قربـان الحطـب      . وباقى التقدمات للمواسم التزموا بتقديمها    . المعينة

ذبح كثيـر مـن     وكان المطلوب للم  . كان الحطب قليل الوجود فى أورشليم وما جاورها       

ن بيوت الكهنة والالويين والشـعب مقـداراً مـن          مالحطب لذلك فرضوا على كل بيت       
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الحطب ورتبوا ترتيباً بواسطة القرعة ليعرف كل بيت فى أى وقت يطلب منه حتى يكون               

 . الحطب موجوداً دائماً

/ خمر  / ثمار األشجار   / حنطة  (عشر كل ما تنتجه األرض       = بعشر أرضنا ) ٣٧(وفى  

 ). . . . زيت

الالويون يحصلون على   ) ٣٨(وفى  .  أول ما عجنوه من الحنطة الجديدة      =أوائل عجيننا   

  عشر األعشـار  =  ما يحصلون عليه للكهنة      ١/١٠عشر كل شىء من الشعب ويعطون       

فعلـى  ، لما الشعب إلتزم بأن يقدم إحتياجات الكـاهن       ا ط  =ال نترك بيت إلهنا   ) ٣٩(وفى  

اهللا يسـكن فيهـا     ،  والكنيسة هى بيت إلهنا   . مته وال يترك بيت اهللا    الكاهن أن ال يترك خد    

والخدام هم نظار البيت وعمل العائلة هو       . والمؤمنون هم عائلته وجسده وهو رأس الجسد      

 أننا لن نعود لعبادة األوثان = ال نترك بيت إلهناوقد تعنى . العبادة بحسب طقوس الكنيسة
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هنا إلى المشكلة التى واجهت نحميا أن المدينة متسعة وشعبها قليل وقد سكن             يعود الكالم   

والسور قد إكتمل ولكن السور بدون رجال ال قيمة . فيها بعض الرؤساء وقليل من الشعب    

له وبما أن أورشليم كانت العاصمة ومركز العبادة كانت سالمة شعب اليهود كلـه مـن                

واما الشـعب فكـانوا     .  على سالمتها  نيينألمم مب حروب األعداء ومن إختالط الشعب با     

يفضلون السكنى فى القرى ألجل العمل فى أرضهم وخوفاً من أتعاب خدمـة الحراسـة               

ع المتعة بل هى تحتاج إلى مجهود كبيـر لبنائهـا           افالمدينة ال يوجد فيها أى نوع من أنو       

. مؤامرات ضدها عداء الذين يكرهونها ويدبرون ال    ألفهى خربة ومهجورة ومحط أنظار ا     

وهذا . حمايته لهاوولكن لنالحظ أنه حيث تكثر المؤامرات ضد الكنيسة تكثر نعمة اهللا لها        

له معنى روحى فمن يريد أن يحيا فى نجاسته يهرب من الكنيسة أورشليم المقدسة مفضالً 

أن يسكن العالم فهذا أسهل وأفضل فى نظره من الجهاد ضد الخطية ومن خدمة الكنيسة                

 . ائهاوبن

ونحميا نجده يجبر البعض على السكن فى أورشليم وقد تم ذلك بالقرعة بنسـبة العشـر                

 . وأورشليم هى مدينة اهللا. ولنالحظ أن العشور هللا

 

 . بارك الشعب جميع القوم الذين انتدبوا للسكنى في اورشليمو  -:٢آية 

م فهم ذوى فضـل     الشعب بارك من أصابتهم القرعة ليسكنوا فى أورشلي        = بارك الشعب 

وسكن فى أورشليم مـع هـؤالء الكهنـة والالويـين           . فى قبولهم هذه الخدمة التطوعية    

 . نيميوالنث

 

 . يهوذا بن هسنواة ثانيا على المدينة وكان يوئيل بن زكري وكيال عليهمو  -:٩آية 

 . ويهوذا بن هسنوأة ثانيةن فى المدينة يينعلى البنياميكان يوئيل وكيال 

 

 . ياكين و من الكهنة يدعيا بن يوياريب -:١٠آية 

 . غالباً هو منصب إدارى وهو غير رئيس الكهنة = رئيس بيت اهللا

 

 . يوزاباد على العمل الخارجي لبيت اهللا من رؤوس الالويين وشبتايو  -:١٦آية 
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 . كعرفاء وقضاة للشعب خارج أورشليمأى خدمة الالويين  = على العمل الخارجى

 

ن وكيل الالويين في اورشليم على عمل بيت اهللا عزي بن باني بن حشـبيا               كا و  -:٢٢آية  

 . بن متنيا بن ميخا من بني اساف المغنين
 . هو مسئول عن رعايتهم) أسقف(مترجمة ناظر أو إبيسكوبس = وكيل 

 

 .   الن وصية الملك من جهتهم كانت ان للمرنمين فريضة امر كل يوم فيوم-:٢٣آية 
. والبعض يفهمها أنهـا وصـية داود      .  وصية كورش  هاعض يفهمها أن  الب = وصية الملك 

مـن  . والمهم أنه حتى لو كانت وصية كورش فهو بذلك يكون قد وافق على وصية داود              

أى تسـديد    = أمر كل يـوم فيـوم     . أى من جهة الالويين وباألخص المغنيين      = جهتهم

 . نفقاتهم اليومية

 

زارح بن يهوذا كان تحت يد الملك في كل امـور           فتحيا بن مشيزبئيل من بني      و  -:٢٤آية  

 . الشعب
غالباً هو الذى يجمع الضرائب من اليهود ويدفع مما يجمعه للهيكل مما خصصه             = فتحيا  

وهى نعمة من اهللا . وهو كان فى شوشن القصر . الملك للهيكل ويسدد الباقى لخزينة الملك     

 يكون أميناً مع شعبه فال      -٢    ثقة من الملك فيه              -١أن يكون هذا الشخص يهودى      

 . رقهميس

 

 في بنيامين وكان من الالويين فرق في يهوذاو  -:٣٦آية 
 . كان الالويون يسكنون وسط يهوذا وبنيامين

 . الحظ دعوة مملكة يهوذا بإسرائيل فلم يعد هناك دولتان بعد السبى
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الصديقيين مكتوبة فى سفر الحياة لـذلك        فأسماء   ٦:١١٢مز  " الصديق يكون لذكر أبدى   "

والكهنة هنا فى هذه القائمة تختلف أسماؤهم عـن         . يكثر الكتاب المقدس من ذكر األسماء     

وغالباً هؤالء المذكورين هنا هم نسل الذين صعدوا مع زربابل          ) ٢(أسماء الكهنة فى عز     

 . )٢(أو المذكورين هنا هم رؤوس بيوت الكهنة المذكورين فى عز . ويشوع

 

 يشوع سرايا والالويون الذين صعدوا مع زربابل بن شالتيئيل وهؤالء هم الكهنة و  -:١آية  

 . عزرا ويرمياو
 .  هو غير عزرا الكاتب المشهور=عزرا 

 

. ابيا و جنتوي و عدوو. مريموث و رحوم و شكنياو. حطوش و ملوخ و امرياو -:٧-٢ اآليات  

يدعيا هـؤالء    و حلقيا و عاموق و سلوو. عيايد و يوياريب و شمعياو. بلجة و معديا و ميامينو

 . اخوتهم في ايام يشوع وهم رؤوس الكهنة
 أسماء الكهنة

 

متنيـا الـذي علـى       و يهوذا و شربيا و قدميئيل و بنوي و الالويون يشوع  و  -:٨،  ٩اآليات  

 . اخوته والتحميد هو
 . عني اخواهم مقابلهم في الحراسات وبقبقيا و 

 . المسئول عن التسبيح فى الهيكل =  التحميدعلى. . . أسماء رؤوس الالويين

 

 . الياشيب ولد يوياداع ويوياقيم ولد الياشيب ويشوع ولد يوياقيم و -:١٠آية 
هذه سلسة رؤساء الكهنة وتبدأ بيشوع الذى صعد مع زربابل وتنتهى بيـدوع واألسـماء               

كهنـة لـه    وذكر رؤسـاء ال   . قليلة دليل على ترك بعض األسماء فى بيان رؤساء الكهنة         

رؤسـاء  لأهميته فبعد العودة من السبى لم يعد هناك ملوك إلسرائيل فصار التاريخ ينسب             

 . الكهنة

 . هناك تفسيران بشأنه= يدوع 
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 أيام اإلسـكندر األكبـر فيوسـيفوس        ٣٣٣أنه يدوع الكاهن الذى كان موجوداً سنة         -١

 فسـجد لـه     المؤرخ اليهودى يذكر أن رئيس الكهنة يدوع خرج إلستقبال اإلسكندر         

     إسـمه؟   ٤٥٠والسؤال كيف ذكر نحميا سنة      . اإلسكندر فأراه يدوع نبوة دانيال عنه 

 والرد أن رؤساء الكهنة قد أضافوا إسمه فى عصور الحقة لشهرته وهذا إحتمال بعيد 

 ليـدوع الموجـود فـى أيـام         أن هناك أكثر من يدوع ويدوع المذكور هنا هو جد          -٢

 . اإلسكندر
 
 . ليرميا حننيا وم يوياقيم كان الكهنة رؤوس االباء لسرايا مرايافي اياو  -:١٢آية 

 . وهكذا. . . . .  أى كان مرايا رئيس بيت سرايا=لسرايا مرايا 

 

 . لمنيامين لموعديا فلطاي والبيا زكريو  -:١٧آية 

 هناك إحتماالن= ولمنيامين 

 . إسقاط إسم رئيس بيت منيامين .١

ن نسل موعـديا    وم. ن نسل منيامين موعديا   أن م  = ولمنيامين لموعديا فلطاى   .٢

 . فلطاى

 

يدوع مكتـوبين رؤوس     و يوحانان و يوياداع و كان الالويون في ايام الياشيب     و  -:٢٢آية  

 . الكهنة ايضا في ملك داريوس الفارسي واباء
 ويكون إحتماالن لداريوس هذا ) ١٠( هنا نعود آلية داريوس الفارسى

يكون داريوس هو داريوس قدمانوس     . ام اإلسكندر إن كان يدوع هو رئيس الكهنة أي       -١

 آخر ملوك الفرس

 م.  ق٤٢٤يوس هو داريوس نوثوس سنة إن كان يدوع هو يدوع آخر يكون دار -٢
 
 اخوتهم مقابلهم للتسبيح   و يشوع بن قدميئيل   و شربيا و رؤوس الالويين حشبيا  و  -:٢٤آية  

 . التحميد حسب وصية داود رجل اهللا نوبة مقابل نوبةو
 . كانت فرقة منهم تسبح والفرقة األخرى تجاوبها = بلهم للتسبيحمقا
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عند تدشين سور اورشليم طلبوا الالويين من جميع اماكنهم لياتوا بهم    و  -:٣٠-٢٧اآليات  

فـاجتمع بنـو    . العيـدان  و الرباب و غناء بالصنوج  و بحمد و الى اورشليم لكي يدشنوا بفرح    

مـن حقـول     و من بيت الجلجال  و. اع النطوفاتي من ضي  و المغنين من الدائرة حول اورشليم    

 الالويـون  و تطهر الكهنة و. عزموت الن المغنين بنوا النفسهم ضياعا حول اورشليم        و جبع

 . السور واالبواب وطهروا الشعبو
فالمدينة كلها مكرسـة    .  هو تدشين للمدينة كلها التى هى داخل هذا السور         تدشين السور 

د تم بناء السور بآالم شديدة ورعب وهاهم اآلن يحتفلـون           ولق. واهللا هو الذى يحميها   ،  هللا

 يكون التكريس أو التدشين صحيحاً      ىلكو. فمن يزرع بالدموع يحصد باإلبتهاج    . فى فرح 

 ) ٩:١٩عـد   (نجدهم يطهرون الشعب واألبواب والسور وذلك كان بواسطة ماء طـاهر            

ونحن لكى  . طهروا قلبياً أوالً  فلكى يحمى اهللا المدينة يجب عليهم أن يت       . لدم المسيح رمزاً  

ونجـد  .  بتقديم توبـة قلبيـة     -٢ التطهر بدم المسيح     -١نتكرس للمسيح يجب أن نتطهر      

وكان فـرحهم ألن اهللا     . فمن يطهر اآلخرين عليه أن يطهر نفسه أوالً       . الكهنة يتطهرون 

كـريس  ونالحظ أن الفرح الروحى يصاحبه تسبيح هللا إذاً التدشـين أو الت           . أعانهم فأكملوا 

  بدم المسيح    -١يكون 

  قلب شاكر مسبح هللا-٣ توبة            -٢

 نطوفة جنوبى أورشليم على الطريق إلى بيت لحم= النطوفاتى 

 

اقمت فـرقتين عظيمتـين مـن        و اصعدت رؤساء يهوذا على السور    و  -:٤٣-٣١اآليات  

نصف  و هم هوشعيا سار وراء و. وكبت الواحدة يمينا على السور نحو باب الدمن        و الحمادين

يرمياو من بني الكهنـة      و شمعيا و بنيامين و يهوذاو. مشالم و عزرا و عزرياو. رؤساء يهوذا 

اخوتـه  و. باالبواق زكريا بن يوناثان بن شمعيا بن متنيا بن ميخايا بن زكور بـن اسـاف               

 حناني باالت غناء داود رجل اهللا ويهوذا ونثنئيل وماعاي وجلالي و ملالي و عزرئيل و شمعيا

عند باب العين الذي مقابلهم صعدوا على درج مدينـة داود عنـد             و. زرا الكاتب امامهم  عو

كبـت   و الفرقة الثانية مـن الحمـادين     و. مصعد السور فوق بيت داود الى باب الماء شرقا        

. نصف الشعب على السور من عند برج التنانير الى السور العريض           و انا وراءها  و مقابلهم

برج المئة الـى     و برج حننئيل  و فوق باب السمك   و الباب العتيق فوق   و من فوق باب افرايم   و
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نصف  و انا و فوقف الفرقتان من الحمادين في بيت اهللا      . وقفوا في باب السجن    و باب الضان 

. حننيا باالبواق  و زكريا و اليوعيناي و ميخايا و منيامين و معسيا و الكهنة الياقيم و. الوالة معي 

يزرحيا  و غنى المغنون  و عازر و عيالم و ملكيا و انيهوحان و عزي و العازار و شمعيا و معسياو

فـرح   و فرحوا الن اهللا افرحهم فرحا عظيمـا       و ذبحوا في ذلك اليوم ذبائح عظيمة     و. الوكيل

 . سمع فرح اورشليم عن بعد والنساء ايضا واالوالد
 =الحمـادين   قسم نحميـا فـرق      

 . المرتلين

بالحمد إلى فـرقتين وداروا حـول       

ين إشارة ألن   المدينة مسبحين ومرتل  

 . المدينة كلها صارت مقدسة للرب

، وكان يقود الفرقة األولى عـزرا     

وهـذا  (. ويقود الفرقة الثانية نحميا   

يشبه دورة القيامة أو دورة تمجيـد       

إذ يـدور   ،  القديسين فـى الكنيسـة    

الشمامسة والكاهن حـول صـحن      

قابلون فـى الهيكـل      وبعد أن تدور الفرقتين حول أورشليم يت       )الكنيسة ثم يدخلون للهيكل   

وفى . وكان الشعب يراقبهم والرؤساء فوق األسوار والجميع فى فرح        . حيث ينشدون معاً  

 باب المـاء  إحداهما عند   ،  وإجتمعت الفرقتان .  أى سارت فى موكب    =ت  َبكََو -:٣١آية  

أى تالقـت   ،  وباب الماء وباب السجن كالهما عنـد الهيكـل        . عند باب السجن  والثانية  

وهكذا يكون الفرح إذ هم يسبحون ويرتلون على ما صنعه الـرب            .  الهيكل الفرقتان عند 

 .  فى وسطهممعهم ولوجود اهللا

 

 االوائـل  و الرفـائع  و توكل في ذلك اليوم اناس على المخادع للخزائن       و  -:٤٧-٤٤اآليات  

الالويين الن يهوذا فـرح      و االعشار ليجمعوا فيها من حقول المدن انصبة الشريعة للكهنة        و

 كـان المغنـون    و حراسـة التطهيـر    و حارسين حراسة الههم  . الالويين الواقفين  و هنةبالك

اساف منـذ القـديم كـان        و النه في ايام داود   . سليمان ابنه  و البوابون حسب وصية داود   و

الماء  باب السجنباب

فريق لليمين 
 بقيادة عزرا

فريق لليسار 
 بقيادة نحميا

 الهيكل
يتقابل الفريقان 
 عند الهيكل



 )عشر الثانى اإلصحاح(سفر نحميا 
 

٤٣ 

ايـام نحميـا     و كان كل اسرائيل في ايام زربابل     و. تحميد هللا  و غناء تسبيح  و رؤوس مغنين 

كـان   و كـانوا يقدسـون لالويـين      و امر كل يوم في يومه    البوابين   و يؤدون انصبة المغنين  

 . الالويون يقدسون لبني هرون
ألن يهـوذا    خزائن الرفائع والبكور والعشور      =للخزائن  . أى أيام نحميا   = فى ذلك اليوم  

 الخ. . . . أى القائمين بخدمة الحراسة = الواقفين. أى قدموا بطيب خاطر = فرح

 .  رؤوس أيام داود وعادوا لنفس النظام أيام نحمياكان للمغنين = كان رؤوس مغنين

 . عشر العشر للكهنة،  لالويين١/١٠ال . كلمة تقديس تعنى تخصيص = كانوا يقدسون
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وجد مكتوبا فيـه ان      و  في ذلك اليوم قرئ في سفر موسى في اذان الشعب          -:٣-١اآليات  

الماء  والنهم لم يالقوا بني اسرائيل بالخبز. ى االبدموابيا ال يدخل في جماعة اهللا ال وعمونيا

لما سـمعوا الشـريعة     و. حول الهنا اللعنة الى بركة     و بل استاجروا عليهم بلعام لكي يلعنهم     

 . فرزوا كل اللفيف من اسرائيل

ال يدخل فـى    فائدة قراءةالكتاب المقدس كشف أخطائنا لنعرفها        = قرىء فى سفر موسى   

. كانت كرامة شعب إسرائيل أنهم شعباً مفرزاً هللا ال يختلط باألمم           = دجماعة اهللا إلى األب   

وكان من يدخل إلى جماعة اهللا تكون له        . وهكذا كرامة شعب اهللا دائماً اإلنعزال عن الشر       

 = فى ذلك اليـوم   كل حقوق الجماعة من عبادة ويلتزم بكل الشريعة ويتزوج منهم وقوله            

.  للمرة الثانية وكان قد قضى عند الملك حوالى سـنة          غالباً تعنى رجوع نحميا من فارس     

أى منع الرؤساء الغرباء من اإلشتراك فى الصلوات واألعياد وال تعنى طردهم            = فرزوا  

 . من المدينة

 

قد . قبل هذا كان الياشيب الكاهن المقام على مخدع بيت الهنا قرابة طوبيا            و  -:٩-٤اآليات  

 عشـر القمـح    و االنية و البخور و قا يضعون التقدمات  هيا له مخدعا عظيما حيث كانوا ساب      

في كل هذا لم اكن في      و. رفيعة الكهنة  و البوابين و المغنين و الزيت فريضة الالويين   و الخمرو

بعد ايـام    و الثالثين الرتحشستا ملك بابل دخلت الى الملك       و اورشليم الني في السنة االثنتين    

الشر الذي عمله الياشيب الجل طوبيا بعمله       فهمت   و اتيت الى اورشليم  و. استاذنت من الملك  

طرحت جميع انية بيـت طوبيـا خـارج          و ساءني االمر جدا  و. له مخدعا في ديار بيت اهللا     

 . البخور ورددت اليها انية بيت اهللا مع التقدمة وامرت فطهروا المخادعو. المخدع
د ثروة  بدهو  وهو إستغل غياب نحميا وعمل شراً عظيماً ف       .  هو رئيس الكهنة   =الياشيب  

وثنى والذى كان يضمر شراً ويخطط شراً       لالهيكل ومخازنه ليصنع مخدع عظيم لطوبيا ا      

فكان مثل الشعب اليهودى حين إستغلوا غياب موسى على الجبـل وصـنعوا             . ألورشليم

ومـا صـنعه    . ٢٥:١٣ام مت   نيوهكذا الشيطان يزرع الشوك بينما الناس       . عجالً ذهبياً 

وكان . للكهنوت إذ زوج أحد أوالده وهو كاهن أيضاً ألممية وثنية         الياشيب يعتبر إحتقار    

منتهى اإلستهانة منه أن يعطى حجرة فى الهيكل لطوبيا الوثنى وهذا يشابه ما فعله أباؤه               

ـ        = قرابة طوبيا . ذ وضعوا الوثان فى الهيكل    إ  ةربما كان إبن إلياشيب الذى تزوج بوثني



 )عشر الثالث اإلصحاح(سفر نحميا 
 

٤٥ 

نبلط ولصداقة سنبلط وطوبيا صار طوبيا ذو قرابة        قريبة لسنبلط وبسبب قرابة إلياشيب لس     

المخـادع كانـت     = هيأ له مخـدعاً   ) ٥(وفى  . إذاًهى عالقة إرتباط وتحالف   ،  إللياشيب

 الخ. . . . تستخدم كمخازن للبخور والتقدمات

لذلك يجب أن نطرح كل أدواتـه       . طوبيا هنا يمثل الشيطان    =  جميع آنية طوبيا   وطرحتُ

 إلثارة شهواتنا لنجعل أعضائنا أعضاء بر فحين يجىء الشيطان ال يجد     التى يستعملها فينا  

 . وكما طهر طوبيا الهيكل هكذا طهر المسيح الهيكل. ما يستعمله فينا

 

المغنون عاملو   و علمت ان انصبة الالويين لم تعط بل هرب الالويون        و  -:١٤-١٠اآليات  

اوقفتهم فـي   وترك بيت اهللا فجمعتهمقلت لماذا  وفخاصمت الوالة. العمل كل واحد الى حقله   

اقمـت خزنـة علـى      و. الزيت الى المخازن   و الخمر و اتى كل يهوذا بعشر القمح    و. اماكنهم

بجانبهم حانان بن زكـور بـن    وفدايا من الالويين و صادوق الكاتب  و الخزائن شلميا الكاهن  

 الهي من اجل هذا   اذكرني يا   . كان عليهم ان يقسموا على اخوتهم      و متنيا النهم حسبوا امناء   

 . نحو شعائره وال تمح حسناتي التي عملتها نحو بيت الهيو
مـل  (بسبب هذا وبخ مالخى الشعب إلهمالهم حق بيـت اهللا            = أنصبة الالويين لم تعط   

وقوله لم تعط قد تحمل معنى إهمال الشعب فى دفع أنصبتهم أو تحمل معنـى أن                ) ٨:٢

فإضطر الالويـون أن يتركـوا خـدمتهم        . نالرؤساء أخذوا كل شىء ولم يعطوا الالويي      

 . لذلك جدد نحميا النظام كله. ويذهبوا للحقول ليحصلوا معيشتهم

 

ياتون  و   في تلك االيام رايت في يهوذا قوما يدوسون معاصر في السبت            -:٢٢-١٥اآليات  

كل مـا    و تين و عنب و ايضا يدخلون اورشليم في يوم السبت بخمر       و يحملون حميرا  و بحزم

كل  و الصوريون الساكنون بها كانوا ياتون بسمك     و. شهدت عليهم يوم بيعهم الطعام    يحمل فا 

قلت لهم ما    و فخاصمت عظماء يهوذا  . في اورشليم  و يبيعون في السبت لبني يهوذا     و بضاعة

الم يفعل اباؤكم هكذا فجلب الهنا علينا       . تدنسون يوم السبت   و هذا االمر القبيح الذي تعملونه    

كان و. انتم تزيدون غضبا على اسرائيل اذ تدنسون السبت        و ذه المدينة على ه  و كل هذا الشر  

قلت ان ال يفتحوها الى      و لما اظلمت ابواب اورشليم قبل السبت اني امرت بان تغلق االبواب          
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فبـات  . اقمت من غلماني على االبواب حتى ال يدخل حمل في يوم السـبت             و ما بعد السبت  

 . اثنتين وم مرةبائعو كل بضاعة خارج اورشلي والتجار
 قلت لهم لماذا انتم بائتون بجانب السور ان عدتم فاني القي يـدا علـيكم               و فاشهدت عليهم  

يحرسوا االبـواب    و ياتوا و قلت لالويين ان يتطهروا   و. من ذلك الوقت لم ياتوا في السبت      و

 . تراءف علي حسب كثرة رحمتك والجل تقديس يوم السبت بهذا ايضا اذكرني يا الهي
كانوا  = بسمك. كانوا يسكنون أورشليم أياماً ألجل تجارتهم      = يون الساكنون بها  الصور

ألـم يفعـل    . الذين تولوا األمور فى غيابه     = فخاصمت عظماء يهوذا  . ونه ويبيعونه حلمي

حتى ال   = ما بعد السبت  ال يفتحوها إلى    . ألن أباؤهم أهملوا السبت عاقبهم اهللا      = أباؤكم

وأقام من غلمانه حراساً على األبواب مؤقتاً إلى أن         . )٢٠( آية   ل كما يظهر من   ميدخل حِ 

أو أن الالويين عادوا للحراسة وإنسحب غلمان       ) ٢٢(يترتب حراس األبواب من الالويين      

 . نحميا بعد أن إنتهت األزمة وعادت األمور لطبيعتها

 

ـ               -:٢٧-٢٣اآليات    دوديات  في تلك االيام ايضا رايت اليهود الـذين سـاكنوا نسـاء اش

لم يكونوا يحسـنون الـتكلم       و نصف كالم بنيهم باللسان االشدودي    و. موابيات و عمونياتو

نتفـت   و ضربت منهم اناسا   و لعنتهم و فخاصمتهم. شعب و باللسان اليهودي بل بلسان شعب    

ال  وال تاخذوا مـن بنـاتهم لبنـيكم    واستحلفتهم باهللا قائال ال تعطوا بناتكم لبنيهم   و شعورهم

لم يكن في االمم الكثيرة ملـك        و س من اجل هؤالء اخطا سليمان ملك اسرائيل       الي. النفسكم

كان محبوبا الى الهه فجعله اهللا ملكا على كل اسرائيل هـو ايضـا جعلتـه النسـاء                   و مثله

فهل نسكت لكم ان تعملوا كل هذا الشر العظيم بالخيانة ضد الهنا بمساكنة             . االجنبيات يخطئ 

 . نساء اجنبيات
 سنة منذ أن طهر عزرا الشعب من زوجاته الوثنيات ولكننا نجدهم            ٢٥حوالى  إنتهى اآلن   

وكان من نتيجة ذلك أن األوالد إما صار كالمهـم نصـفه            . وقد عادوا ثانية لنفس الخطأ    

أو أن نصف أوالد العائلة يتكلمون اللسان أو اللغـة العبرانيـة       . عبرانى ونصفه أشدودى  

ن نحميا حازماً معهم فهو الوالى وإن تساهل فى هذا          والنصف اآلخر يتكلم باألشدودية وكا    

 األوثان فهم ليسوا أحكم من      ااألمر لضاع الدين اليهودى كله ولتحولوا إلى الوثنية وعبدو        
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فبالرغم من كل حكمة سليمان غلبته النساء الوثنيات        . سليمان الذى سقط نفس هذه السقطة     

 . اللواتى أحبهن وتزوجهن

واحد من بني يوياداع بن الياشيب الكاهن العظيم صهرا لسـنبلط           كان  و  -:٣٠-٢٨اآليات  

 عهـد الكهنـوت    و اذكرهم يا الهي النهم نجسـوا الكهنـوت       . الحوروني فطردته من عندي   

 . الالويين كل واحد على عمله واقمت حراسات الكهنة وفطهرتهم من كل غريب. الالويينو
ـ        =طردته من عندى   فهـو نجـس    . ل الكهنـوت   فهو أخطأ خطيئة عظيمة لكونه من نس

فالكاهن عليه أن يكون طاهراً لكى يخدم فـى         . الكهنوت بعمله هذا ونجس عهد الكهنوت     

ونحميا طرده ألنه رفض غالباً أن يترك زوجته الوثنية ويقول يوسيفوس أن هذا             . الهيكل

وأنه بعد أن طرده نحميا ذهب إلى حماه سنبلط فأقـام لـه             . الكاهن المطرود إسمه منسى   

 . )٢٠:٤يو (ل على جبل جرزيم وجعله رئيساً على كهنة السامرة هيك

 سؤال أخر

سنة ١٤٠لماذا نجح نحميا فيما فشل فيه آخرون ولماذا إستطاع أن يبنى السور الذى ظل               

 مهدوماً؟

لذلك فكل عمل صالح البد ويقابل      . والشيطان يريد أنه ال يتم    . اهللا يريد أن العمل يتم     -١

 داخلى عند الخدام يتوقف العمل ليس ألن         مع تقاعس    لمقاومةفلو توافقت ا  . بمقاومة

 الشيطان قوى ولكن ألن الخادم متقاعس وفاتر

الذى قلبه مشغول بمجد اهللا ، رجل العمل والصالة  ،  حينما وجد نحميا ذو القلب الغيور      -٢

وحال شعبه وإهتم أن يعمل تذللت أمامه كل المعوقات وظهر ضعف إبليس أمام قوة              

 . ة اهللا تظهر مع من يطلب بأمانة ومن يضع فى قلبه أن يعملفقو. اهللا
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