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ید الرب إلهي عليّ ! 
 

إن كان سفرا عزرا ونحمیا اللذان في األصل هما سفر واحد، یصلحان لكل العصور، 
! عشرین، إنه سفر المؤمن المعاصرال یناسبان المؤمنین في بدایة القرن الواحد وباألكثرفهما 

الجالس على العرش یحرك كل العروش 
یقف اإلنسان المعاصر في حیرة، ال یستطیع أن یتنبأ ماذا یحدث في المستقبل القریب 
أو البعید. حتى رجال السیاسة في العالم صاروا یخشون المستقبل. وكأن العالم قد صار ألعوبة 

في أیدي أناٍس مجهولین.  
سفر عزرا یقدم للمؤمن طمأنینة، أن فوق كل العروش والسالطین والقادة والمتآمرین، 

 یوجد صاحب العرش، ضابط العالم، في یده التاریخ كله. ،الظاهرین أو الخفیینكانوا سواء 
ًیا یعتقد أن الرب إله نفبحسب الفكر البشري لم یكن ممكًنا للشعب المسبي أن یصدق بأن وث

جمیع ممالك األرض وأوصاه أن یبني له بیًتا في أورشلیم. نقف في هذا إلیه السماء قد دفع 
 ید اهللا العجیبة الصالحة التي عملت في كل االتجاهات بما لم یكن یتوقعه أمامالسفر في دهشة 

حد قط! أ

ید الرب إلهه علیه! 
ید الرب سرَّ قوة عزرا ونجاحه في مهمته الشاقة تلك العبارة التي كثیًرا ما تكررت: "

). فكان عزرا یثق بأن الرب إلهه أمین في وعوده، 31، 22: 8؛ 28، 9، 6: 7" (إلهه علیه
رحوم نحو مؤمنیه، قدیر وصالح، ُیخرج من األحداث المرة عذوبة لشعبه ومؤمنیه، یحمیه تحت 

یده اإللهیة، فال یقدر أن یقترب إلیه أحد بدون سماحه اإللهي.  
إنه سفر انفتاح عیني المؤمن، لیدرك أنه ال یعمل وحده، بل ید الرب إلهه علیه، 

تسنده، وتعمل به وفیه، وتحقق أهدافه التي خلقه اهللا لیحققها. 
عاش الكاتب العظیم رجل الكتاب المقدس عزرا، كما في حضن اهللا القدوس، یؤمن 

بالعمل الجماعي خالل شعٍب طاهٍر ال یطیق الخطیة. جاد في مواجهتها، لیختبر بالحق عربون 
السماء بالحیاة المقدسة المتهللة في الرب. 

 
 

 

http://coptic-treasures.com/
coptic treasures

www.coptic-treasures.com/wp


عزرا - المقدمة 

 
إنه الرجل الشجاع الذي ال ُیداهن أحًدا، حتى رئیس الكهنة وكل القیادات. یعمل بروح 

التواضع، لكن بدون مداهنة على حساب الحیاة المقدسة. 

قائد ناجح 
لعل من أبرز ما اتسم به هذا القائد الشجاع القدیس أنه حسب حیاته جزًء ال یتجزأ من 
خطة اهللا العاملة عبر التاریخ، فلم یفصل عمله عن عمل اهللا مع سابقیه، وال استخف بالقیادات 

التي جاءت الحقة له. فیكتب بكل قوٍة واعتزاٍز عن عمل اهللا مع القائدین السابقین له زربابل 
الوالي ویشوع الكاهن، كما یقف بجوار الوالي الجدید بعده نحمیا یعمل معه بقوة! 

بالحق قدم عزرا نفسه درًسا عملًیا للقادة كما للشعب. 
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 العودة إلى أورشلیم اسفر
في أرض السبي 

 تحت السبي البابلي، فسكنوا في مستعمرات في  الیهوديخطایا سقط الشعبالبسبب 
) وهي غیر تل أبیب الحالیة، وتل ملح وتل حرشا (عو 15: 3مملكة بابل، مثل تل أبیب (حز 

 العبودیة ومشقاتها. لكن أتعاب الغالبیة العظمى من ت). لقد عان17: 8)، وكسفیا (عز 59: 2
-10: 6 زك ؛69، 65: 2البعض أقاموا مشاریع تجاریة ومؤسسات وجمعوا أمواًال وفیرة (عز 

). 65: 2)، واقتنوا عبیًدا وٕاماء (عو 5: 29ات (إر جن وغرسوا ،)، وبنوا بیوًتا11

العبادة أثناء السبي 
 مدینة اهللا أورشلیم، وتحولت إلى قفرٍ . أما في أرض ت وخرب، سلیمانتهدم هیكل

بحكم الناموس، إذ ُتعتبر األرض التي یسكنون  هیكل هللا هناك. إقامةالسبي فلم یكن ممكًنا لهم 
 حفظ السبت وممارسة ىو)، لم یكن أمام الیهود من الطقوس الهامة س17: 7فیها نجسة (عا 

الختان. 

خروج جدید 
قصة خروج شعب اهللا من عبودیة فرعون وانطالقهم إلى أرض الموعد محفورة في 

قلب كل مؤمٍن، یحتفل بها مع كل الشعب سنوًیا في عید الفصح، بل ویحتفل بها في كل 
عبادته یومًیا. إنها قصة حیاة الشعب المتحرر من العبودیة، وقصة حیاة كل عضٍو فیها. أما 

والقائد الحقیقي الخفي هو الرب قصة العودة من أرض السبي إلى أورشلیم فهي خروج جدید، 
. نفسه أیًضا

ربما یبدو أن الرب قد تأخر على شعبه حین تركهم تحت التأدیب في السبي لمدة 
سبعین عاًما، لكنه هو بنفسه سبق فوعد بأفواه أنبیائه عن هذا الخروج. لقد حدد المدة بسبعین 

). وسبق فأعلن اسم الملك كورش الذي مسحه، وهو 13-10: 29عاًما كما جاء في إرمیا (
). 13، 1: 45وثني لتحقیق هذا الهدف قبل تحققه بحوالي قرنین (إش 

كٍل من الخروج األول والخروج الثاني هو رمز للخروج الذي نتمتع به خالل العهد 
). 30: 16الجدید. فقد جاء كلمة اهللا متجسًدا، هذا الذي یقول: "من عند اآلب خرجت" (یو 
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خرج إلینا لیحملنا فیه، فیخرج بنا من البنوة آلدم الساقط إلى البنوة هللا اآلب السماوي خالل نعمة 

التبني. 
القائد الحقیقي في الخروجین هو الرب، الذي أكد لموسى النبي: "أنا أكون معك"، وأكد 

ه أفواج الراجعین من السبي أن یده الصالحة على ملك كورش وعلى القادة، كما نبه روح ئفي لقا
نه العامل في الجمیع.  إالرب الملك ومن حوله، والقادة والكهنة والشعب.

 تحت قیادة موسى النبي، وتم الخروج الثاني على ثالث ةم الخروج األول دفعة واحدت
ُدفع تحت قیادة كثیرین، فهو العامل بكل الطرق حسب خطته اإللهیة الفائقة. فالتحرر من 

فرعون القاسي القلب كل أصعب بكثیر من خروجهم بأمٍر كورش الفارسي المتسامح، ومع هذا 
 فمع ، لیؤكد أن الرب هو القائد القدیر، أما الرجوع من السبي،فالخروج األول ثم دفعة واحدة

سهولته بالنسبة للعمل األول لكن اهللا وضع خطة محكمة لصالح الشعب. 
   من قائد!یوجد أكثریعمل اهللا بالفرد أو القائد الواحد، كما یعمل بالجماعة حیث 

 لننطلق على ید مسیحناالخروج األول یرمز إلى خروجنا من عبودیة إبلیس إلى البریة 
إلى كنعان السماویة، على ید مسیحنا بالصلیب. 

 خلقتنا بذات الرب الُمصلح الحقیقي لإلنسان، وٕاعادةوالخروج الثاني یرمز إلى تحدیدنا 
 له بروحه القدوس. دوالمجد

سبعون سنة وتسبیت األرض 
 عاًما شعر الشعب بأن تقدیم سنة كاملة كل سبع سنوات 490قبل السبي بحوالي 

كسبٍت للرب حتى تستریح األرض وتسترد خصوبتها هو مضیعة للطاقات واإلمكانیات التي بین 
 عاًما، فكان لزاًما أن یتحقق تسبیت 490أیدیهم. ظنوا أنهم قد انتفعوا بسبعین سنة خالل الـ 

األرض بغیر إرادتهم، حیث یحملون إلى أرض السبي، وتترك أراضیهم خراًبا، یسكنها األعداء، 
وترعى فیها الحیوانات. كأن األرض صرخت تطلب راحة من عدم حكمة الشعب في ذلك 

الحین، فسمع الرب لصراخها الخفي. قیل: "وُسبى الذین بقوا من السیف إلى بابل، فكانوا له 
 حتى استوفت األرض ولبنیه عبیًدا إلى أن ملكت مملكة فارس، إلكمال كالم الرب بفم ارمیا

). 21-20: 36 أي 2(سبوتها، ألنها ُسبتت في كل أیام خرابها، إلكمال سبعین سنة" 
 یظن اإلنسان أنه أكثر حكمة من شریعة اهللا، وٕاذا به یجلب الخراب والمرارة لنفسه.
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قدیسون في أرض السبي 
 لم یرِوِ◌ لنا الكتاب المقدس تاریخ الشعب في أرض السبي بالتفصیل، وال تحدث عن
ظروفهم الدینیة والنفسیة واالقتصادیة والتعلیمیة، لكنه ركز على أحداث العودة من السبي، كما 

، بل وقدمت  في أرض السبيقدم صورة ساطعة لشخصیات قیادیة ومن الشعب عاشت أمینة له
بطوالت فائقة رائعة ونادرة. إنه یود أن یؤكد لنا حقیقتین: 

من عودة النفس . ما یشغل اهللا حتى في لحظات التأدیب هو العودة من السبي؛ أي ا
في أورشلیم العلیا. إلى األحضان اإللهیة سبي إبلیس 

  لون إلى بابل، ولكن بعد سنوات تعودون من ستذهبون إلى السبي، یا شعب صهیون، ُترحَّ
هناك، لیس بجندي ُیسرع بكم، وٕانما بذاك القائد الذي بصعوده إلى السماء جعل من السبي 

أسیره. إنكم ستتبعونه مع رفقاء بولس في جیشه ورؤساء جیشنا، هؤالء الذین یأسرون أذهاننا 
. Ïلحساب المسیح

القدیس مار أفرآم السریاني 
شك حمل األْسر الكثیر من المرارة، خاصة من  بالظهور أبطال وسط الضیق: . ب

حرمان من هیكل الرب بكل ما یرافقه من عبادة هللا من الالجانب النفسي، حیث عانى الغیورون 
، وقد عّبر سفر  بجانب الحرمان من أمور كثیرة اجتماعیة،الحي، ومن الكیان السیاسي لدولتهم

. وسط هذا المّر ظهر جبابرة إیمان یصعب أن نجدهم في أیام الفرج.  حزقیال عن هذه المرارة
سقطت إسرائیل ثم یهوذا تحت السبي للتأدیب؛ وفي أرض السبي ُوجد قدیسون على 

، التي حملت سمات متنوعة، كل منهم كل المستویات، من بین هؤالء ننعم بالشخصیات التالیة
له شخصیته المتباینة عن غیره، لكنها تكمل بعضها البعض، وتسند بعضها البعض. 

: ُأخذ أسیًرا في سبي یهوذا. وهو الرجل المحبوب جًدا لدى اهللا كشهادة دانیال. 1
. هّز قلوب أباطرة! وتحول جب األسود الجائعة إلى )19، 11: 10 (دا رئیس المالئكة جبرائیل

 حیث رأى مالك الرب یسد أفواههم، ویتحدث معه. انفتحت عیناه الداخلیتان لیرى ،سماء
 المستقبل، خاصة مجيء المسیا لیخلص البشریة، ومجیئه األخیر في انقضاء الدهر. ُیعلق

على تعبیر: "المحبوب"، قائالً : [إنه تعبیر الئق، فإن كل قدیس یحمل جماًال في القدیس جیروم 

1 Commentary on Micah 4:10. 
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] .Ïنفسه، وهو محبوب من الرب

 فحّول لهم أتون النار إلى ندى، إذ صاروا في صحبة ،: كانوا أمناء هللالثالثة فتیة. 2
 جاء في تسبحتهم وهم في األتون: كلمة اهللا.

"باركوا الرب یا حنانیا وعزریا ومیصائیل،  
سبحوه وارفعوه إلى الدهور. 

ألنه أنقذنا من الجحیم، وخلصنا من ید الموت،  
وانتشلنا من وسط أتون اللهیب المضطرم، 

). 88: 3ومن وسط النار انتشلنا" (دا 

  سحق عندما قال إنزل حنانیا ورفقاؤه إلى بركة روحیة توهب لجمیع القدِّیسین والتي نطق بها
، أعظم من الندى المادي الذي أطفأ )28 :27 تك(لیعقوب: "لیعطك اهللا ندى من السماء" 

  Ðلهیب نبوخذنصر؟!

 فإننا نحن العبرانیون الحقیقیون عبرانیو ،اآلن أیًضا ینطق نبوخذنصر بنفس الكلمات التي لنا 
)، نختبر الندى السماوي الذي یطفئ كل النیران عنا وبنفس 13 :11 الحیاة العتیدة (عب

.  Ñالجانب األسمى لنفوسنا نقتدي بهؤالء الفتیة
العالمة أوریجینوس 

  الثالثة فتیة األبطال الطوباویون الذین جربوا في بابل. حنانیا ومیصائیل وعزاریا، عندما
صاروا في أمان وأصبحت النار بالنسبة لهم مثل الندى، شكروا اهللا مسبحین إیاه وممجدینه. 

خوتي، واضًعا هذه األمور في ذهني، ألن اهللا إلى أیامنا هذه إوأنا أیًضا كتبت إلیكم یا 
ال یزال یصنع أموًرا هي في نظر البشر مستحیلة. وما ال یستطیع البشر أن یفعلوا، 

 أال وهو أن ُیحضرنا إلیكم، وال یسلمنا كفریسة في فم أولئك الذین ...مستطاع لدى اهللا
. Òیریدون أن یبتلعونا

س الرسولي وثناسي أقدیسال

1 PL 25: 697G. 
2 On Prayer, 16:3. 
3 Exhortation to Martyrdom 33. 
4 Paschal Letters, 10. 
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: كاهن لم یمارس العمل الكهنوتي قط، أراه اهللا هیكل الرب الفائق في حزقیال. 3

، المدینة المقدسة السماویة ةرؤیا، وانفتحت أمامه أبواب السماء لیرى العرش اإللهي، وانفرد برؤي
. ، خاصة عن هیكل العهد الجدیدمقدًما نبواته العجیبة

رئیس الكهنة )، واشترك مع یشوع 2:2 : قاد أول دفعة إلى إسرائیل (عززُربابل. 4
 ووضع ،). أقیم والًیا9-1:3  الكهنة في بناء المذبح لتقدیم المحرقات وتنظیم العبادة (عزوٕاخوته

 لذا ُدعي هیكل زُربابل، وظل ،). سعى في إعادة بناء الهیكل10-6:4 أساس الهیكل (زك
 ق.م، حیث قام هیرودس بإعادة بنائه من جدید. 520البناء قائًما حتى سنة 

ومعناه "الفرح وسط المتاعب". فقد رأى فیه الملك ورجال  )8: 1(عز  بصرششي ُدعي
الدولة والقادة حتى الشعب الفارسي صورة رائعة لإلنسان المتهلل داخلًیا حتى في 

أرض السبي ووسط المتاعب 

 مجهول یعمل في القصر، أنقذ الملك من مؤامرة ضده، وأنقذ ي: مسبمردخاي. 5
 شعبه كله بإیمانه العجیب باهللا مخلص شعبه وانسحاق قلبه وشجاعته ومساندته ألستیر الملكة.

جاء في صالته: 
"أنت تعرف كل شيٍء◌ٍ .  

أنت تعلم یا رب، إني ال إفراًطا وال تكبًرا وال زهًوا فعلت هذا: عدم السجود لهامان 
المتكبر،  

فإنه یطیب لي أن أقَّبل أخمص قدمیه إلنقاذ إسرائیل، لكني فعلت هذا لكیال أضع مجد 
إنساٍن فوق مجد اهللا.  

 ).17: 4وال أسجد ألحٍد سواك یا رب، ولن أفعل هذا تكبًرا" (أس 

 لكنها لم تشتِه قط أن تجلس على ،: فتاة مسبیة یتیمة الوالدین، صارت ملكةستیر. أ6
ا أعلنت في ، وٕانم بتذلٍل ونسٍك فحسبت الصلأنها ستیر أتكملة جاء في  .المائدة الملوكیة

  بل بالرب وحده.،صالتها كیف كانت تكره األبهة كخرقة الطامث؛ وال تلذذت بالقصر ووالئمه
أطاعت مردخاي ووضعت عنقها لتفتدي شعبها، ال بروح العجرفة، بل بالتواضع مع 

أستیر:  جاء في صالة الصوم والصالة.
"إنك تعرف كل شيء، وتعلم بأني أبغضت مجد الذین ال شریعة لهم، وبأني أكره 
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مضجع الُغلف وجمیع الغرباء. 

 أنت عالم بحاجتي، وبأني أكره شارة عظمتي التي على رأسي أیام ظهوري، وأمقتها 
مقت مندیل (خرقة) الحائض، وال أحملها في أیام راحتي. 

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

 الذي وثق فیه، فسمح للیهود بالعودة  من اإلمبراطور الفارسيا محبوبً كانعزرا: . 7
أورشلیم  عاد إلى كاهن غیور وٕاقامة حكم ذاتي مع خضوعهم سیاسًیا للفرس. وهو ،إلى أورشلیم

 ، جماعة من الكهنة لممارسة العبادة في الهیكل، واهتم بتأسیس الهیكل. عاد ثانیة إلى بابلمع
وجمع أسفار الكتاب ثم رجع إلى إسرائیل عندما صار نحمیا والًیا علیها. أحب كلمة اهللا 

 الزوجات األجنبیات مع أبنائهم، ووجد استجابة وٕابعاد. كما اهتم بتنقیة الدم الیهودي المقدس
 إنه یمثل الكاهن الذي یهتم بروح العبادة، مع التمتع بكلمة اهللا والحیاة المقدسة، لدى الشعب.

 دون تجاهل الجوانب األخرى من الحیاة.

 مركزه السامي كساقي الملك لم یشغله عن االهتمام بشعبه وبلده. ، قائد حينحمیا:. 8
لم یكن وهو في السبي قائًدا دینًیا وال مدنًیا وال عسكرًیا لشعبه، لكنه قام بدور هذه القیادات خالل 

ذكر الكالم احبه هللا وممارسته للتوبة وشخصیته الروحیة الفریدة، مع إیمانه الحي بوعود اهللا: "
). 8:1 " (نحالذي أمرت به موسى عبدك...

األسر والرؤى 
حینما ُیطرد المؤمن الحقیقي من أرضه یجد أبواب السماء مفتوحة أمامه، خاللها 

وا بالرؤى تعیتعرف على أسرار اهللا ویجد له موضع راحة. فال نجد في العهد القدیم أنبیاء تم
السماویة مثل دانیال وحزقیال في أرض السبي، وفي العهد الجدید مثل القدیس یوحنا الحبیب في 

منفاه. 

العودة إلى أورشلیم  
 من ق.م) عاد الیهود 586، 597، 605كما أن یهوذا ُسبي على ثالث مراحل (

  إلى أورشلیم على ثالث مراحل:السبي
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 األحداث العدد القائد الفوج

الفوج األول 
  ق.م538

زُربابل  
(شیشبصر) 

ویهوشع 
 الكاهن

49897 
 رجالً 

 ق.م.، تم 520بدأ بناء الهیكل، وتوقف حتى عام 
وٕاذ انشغل الشعب ببناء بیوتهم ال . 516البناء عام 
 قام النبیان حجي وزكریا بتشجیع ،بیت الرب
). 1:6(عزرا الشعب 

 أحداث سفر إستیر. 483-471

الفوج الثاني 
  ق.م.458

عزرا 
 الكاتب

1754 
 رجالً 

 ).10-7مشاكل مع الزیجات المشتركة (عز 

الفوج الثالث 
  ق.م.444

نحمیا 
 الوالي

العدد غیر 
 معروف

 یوًما 52ُسً◌مح له ببناء السور. ُبني السور في 
بالرغم من معارضة سنبلط وطوبیا وجشم. تكریس 

 ).13-1األسوار وقراءة الشریعة (نح 

 أحیانا بواسطة ملوك ن اهللا یدفع شعبه دفًعا للعودة إلى أورشلیم وٕاعادة بناء الهیكل،أك
 فلم یرغبوا في ، وأقاموا مشاریع تجاریة ضخمة، وكان كثیرون قد استقروا في بابلوثنیین،

 في بناء بیوتهم، مقدمین  بعض األغنیاء منهمالعودة. حتى الذین عادوا إلى أورشلیم انهمك
 بسبب المقاومة الخارجیة من السامریین وغیرهم أعذاًرا كثیرة بأنه لم یحن بعد وقت بناء الهیكل

 . من الشعوب

ق.م) بأفكاره السلوكیة البحتة  480-560في هذا العصر اجتذب بوذا في الهند (
ق.م) لیقیموا منهما إلهین!  479-551نفشیوس في الصین (و من الهنود إلیه، وأیًضا كاكثیرً 

ق.م) لیعشقوه، بینما ال یرید  399-470 من الیونانیین (اواجتذب سقراط بأفكاره الفلسفیة كثیرً 
  والتمتع بسكناه في وسطهم.،شعب اهللا االلتصاق باهللا الحقیقي

الموقف السیاسي بعد العودة 
، أحوالهم وتحسنت ،ر السبييلقد عاد الیهود من السبي ولكن بال ملك. زال عنهم ن

 یحكم لًیا. إذ كان یقیم لهم واهنیرووُسمح لهم ببناء الهیكل، لكنهم كانوا تحت رعویة ملك فارس 
أورشلیم وما جاورها. كانت الشعوب المحیطة بهم تكیل لهم العداء، یغتنمون كل فرصة 
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 كان الشعب ملتزًما بتقدیم جزیة للملك وخراجوالتهاماتهم بالخیانة والتمرد على ملك فارس. 

). 4: 5، نح 24: 7 (عز للوالي وخفارة لإلدارة المحلیة
.  والخراج والخفارةكان أغلب السكان فقراء، عاجزین عن دفع الجزیة
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مقدمة في 
سفر عزرا 

 الشریعة  رجل
 من نسل حلقیا رئیس الكهنة الذي وجد نسخة من الشریعة أثناء ،عزرا كاهن بالمیالد

، ). لم یمارس عمله الكهنوتي، إذ نشأ في السبي. أحب كلمة اهللا14:34 أي 2حكم یوشیا (
) بغیرة وتقوى. أقامه اهللا لتعلیم الشریعة وجمع أسفار الكتاب 10:7وعكف على دراسة الشریعة (

كان ، و شخًصا120یتكون من  السنهدریم، مجمعٍ أنشأ المقدس وترتیبها. جاء في التقلید أنه 
.  مجمٍع قانون أسفار العهد القدیم ال وضع،لمجمعٍ لرئیًسا 

إذ كان الهیكل مهدًما والشعب مشتًتا، ولعبادة تحت قیادته في أرض السبي. اهتم با
أقیمت مجامع للعبادة استمرت حتى بعد العودة إلى أورشلیم بجانب المجامع التي في أرض 

الموعد. 
 ألنه كان موظًفا في البالط الفارسي ومستشاًرا لإلمبراطور ارتحشستا بالكاتبُدعي 

لكن الملك تأثر جًدا به، إذ لمس الفارسي في الشئون الیهودیة للطائفة المقیمة ما بین النهرین. 
من حیاته أنه لیس كبقیة الكتبة الذین في بالطه الملكي، إنما یحمل مسحة سماویة فریدة. لهذا 

). وجاء في 21: 7، راجع عز 12: 7كان یلقبه: "كاتب شریعة إله السماء الكامل" (عز 
). 23: 7كتابات الملك عن إله إسرائیل أنه "إله السماء" (

، مؤسًسا للنظم  النبي حتى حسبه الیهود زعیًما في مقام موسى،كان عزرا غیوًرا
 ق.م). 5الیهودیة المتأخرة (القرن 

سفر عزرا 
 أورشلیم عاًما تبدأ بصدور أمر كورش الفارسي بعودة الیهود إلى 80تناول تاریخ نحو 

تحت قیادة زُربابل (شیشبصر) من نسل داود لبناء الهیكل. لكن في أیام قمبیز أوقف العمل 
 وفي أیام داریوس هستاسیس ظهر . وغیرهم من األمم غرب نهر األردنبتحریض من السامریین

النبیان حجي وزكریا اللذان شجعا القادة والشعب على إعادة البناء، وقام الملك بمساعدتهم على 
تحقیق هذا. 
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الفوج الثاني ومعه إلى أورشلیم رجع يأخیًرا استطاع عزرا بعالقاته الطیبة والقویة أن 
العبادة هللا وكان تركیزه باألكثر على "شریعة اهللا" كسّر   یحملون المال والمجوهرات.،من الیهود

بناء الهیكل الداخلي. و

كورش 
 قبل 539/538 سنة، ثم احتل بابل في سنة 20لك على فارس  مل وثني،جر

 الشرب وهو فيالمیالد. جاء في سفر دانیال أنه لما بدأ بیلشاصر الملك یستخدم آنیة بیت اهللا 
). 5كران مع عظمائه دخل كورش ملك فارس، واستولى على بابل وهم في حالة ُسكر (دا س
 قدموا للملك ما تنبأ عنه إشعیاء النبي ،كان دانیال قد شاخ، ولعله مع غیره من أتقیاء الیهودو

: ، منها اآلتي)، وما تنبأ به دانیال نفسه4-1:45؛ 28:44 منذ قرنین (إش
 وأن غلبته على بابل ،، مؤكًدا أن قیامه بسماح إلهيذكر إشعیاء كورش باالسم. 1

)، ویفتح أمامه األبواب المغلقة، وتنهار 1:45العظیمة من قبل اهللا. یدعو اهللا كورش "مسیحه" (
قدامه الحصون، وینال كنوز بابل الخفیة. 

 على وعد اهللا لكورش: "وأعطیك ذخائر الظلمة وكنوز القدیس باسیلیوس الكبیریعلق 
)، بأن اهللا كشف له أعماق مخازن اهللا، وتعرف على أسرار النبوات 3: 45المخابئ" (إش 

ومعانیها. هذه المخازن التي تتجدد معرفتنا لها یوًما فیوًما، كمن یأخذ خمًرا جدیًدا من الكرمة 
. Ïالجدیدة توضع في أواٍن جدیدٍة، كما قیل في اإلنجیل

  مع أن كورش نفسه كان عبًدا لخطأ الوثنیة، نال الملوكیة من إله المسكونة، وتمتع بعوٍن
عظیم منه، ولم یدرك سّر هذه المزایا. مع هذا حسبه اهللا أهًال، لذلك بالرغم من خطئه، عینه 

أداة لتأدیب البابلیین وتحریر إسرائیل. 

  لقد أعطى كورش لقب "مسیحي" لیعلن أنه هو الذي یختاره ملًكا بطریقة بها یهزم
إمبراطوریة البابلیین، ویضع نهایة لسبي الیهود وٕاقامة هیكل اهللا. 

  بهذا كله كأنه یقول إنه اختار كورش ملًكا، وأعطاه السلطان الالزم لیوجه إمبراطوریته بإرادة
صالحة، ویلطف من األمور الصعبة ویسهلها. هذا ما تعنیه العبارة: "الجبال أمهد، أكسر 

1 Cf. Exegetic Homilies, Homily 15, Catholic University of America, vol 46, p. 237. 
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) 2: 45مصراعّي النحاس" (إش 

األب ثیؤدورت أسقف قورش  
 بكل وضوح وصراحة. اتحاد مملكتي فارس ومادي. تنبأ دانیال النبي عن 2

هذا ما دفع كورش نحو إصدار منشوره بعودة الیهود لبناء الهیكل. استجاب للمنشور 
 حیث ساروا ،تحت قیادة زُربابلانطلقوا إلى أورشلیم كفوٍج أول  یهودٍي خمسین ألفأقل من 

.  في ذلك الحینمدینة الخربةال میًال لیبلغوا 700أكثر من 
 خطابه عجیب ال یقف عند إعطاء السماح بالرجوع نال نعرف ما في ذهن كورش، لك

إلى أورشلیم فحسب، بل كان یحث الیهود على ذلك. لقد أمر المسئول عن خزائن القصر أن 
 كأنها كانت ُیخرج آنیة بیت الرب التي أخذها نبوخذنصر، ویسلمها كلها وُیرجعها إلى أورشلیم،

هو  ":تعهد كورش بنفسه هذا العمل إذ قال كما دعا إلى التبرع لبیت الرب.. محفوظة لهذا الیوم
 ). 2:1 " (عزأوصاني أن أبني له بیًتا في أورشلیم التي في یهوذا

حًقا قصة كورش تبرز أن اهللا ضابط التاریخ أو إله التاریخ أو ضابط الكل، هو إله 
ل حدوثه، وتكلم عنه بكل صراحٍة ب العجائب.  شهد إرمیا هذا المنظر قنعالمستحیالت، أو صا

 .)14-10:29(إر 

بین كورش والسید المسیح 
 رش وثني، لكنه كان رمًزا للسید المسیح من بعض جوانب، مثل: وبالرغم من أن ك

. كلمة كورش تعني شمس، وكان یعتبر نفسه الشمس التي أشرقت على البالد، 1
 ).2: 4مسیح، شمس البّر (مل لرمًزا للسید ان وكا

 ةث)، ألنه استلم ور2: 1ك األرض (عز لإلیه جمیع مماع رش إن الرب دفو. قال ك2
نبوخذنصر الذي كان یحسب نفسه ملك األرض كلها. والسید المسیح هو ملك الكنیسة الممتدة 

 في العالم كله من آدم إلى آخر الدهور. 
)، وجاء السید 3: 1له هو أن یبني بیت الرب وهیكله(عز مرش أن عو. حسب ك3

 المسیح لیقیم كنیسته بیت الرب الروحي، ولكي یبني هیكله في داخل كل قلٍب .
. حرر كورش الشعب، وطلب منهم أن یتركوا األراضي إن أرادوا، والمسیح أیًضا هو 4

). 36: 8المحرر. "إن حرركم االبن، فبالحقیقة تكونون أحراًرا" (یو 
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ا حثهم علیه. والسید المسیح نمورش الناس بالتحرر من السبي قهًرا، إ ك. لم ُیلزم5

 ُیلزم الناس بالخالص بغیر إرادتهم.ال أیًضا 
: 2ورش أن یستخدموا الذهب والفضة واألمتعة لحساب بیت الرب (عز  ك. طلب6

 یح.سملقدراتنا لحساب مملكة اوإمكانیاتنا  و)، والسید المسیح یریدنا أن نقدم مواهبنا69
 رش، وتنبأ األنبیاء ومن بینهم إشعیاء عن السید المسیح.كوتنبأ إشعیاء عن . 7
ورش في الزمن المعین للعودة من السبي، وجاء السید المسیح في ملء  ك. جاء8

 الزمان.

 هل كان كورش یؤمن فعًال بإله إسرائیل؟
ُوجدت في ملفات كورش مخطوطات له ینسب انتصاراته لمردوخ اإلله البابلي، فهو لم 

: رةیترك الوثنیة، إنما توجد احتماالت كثي
شعیاء، وأدرك أن ما ناله من نصرة إ ةخل بابل قدم له دانیال ومن معه نبودلما . 1

 واعتبر نفسه مدیًنا لهذا اإلله بالنصرة. ة،وهو من قبل هذا اإلله، فأراد أن یتمم النب
لذا أعطى تصریًحا لجمیع  ن یؤمن باإلله البابلي، لكنه كان یحترم جمیع اآللهة.. كا2

فلیست لهم آلهة  لهته معه، أما الیهودآده یأخذ بلالشعوب أنه إن كل أحد یرغب في الرجوع إلى 
وال أصنام یأخذونها، لذا أعطاهم آنیة بیت الرب.  

. أراد أن یكسب الشعوب فبدًال من أن یتركهم في بابل ویضغط علیهم، سمح لهم أن 3
یسكنوا في بالدهم، ویأخذ منهم الجزیة، فال یشعروا بالضیق وال ُیحرموا من ثقافتهم وعلمهم 

ملوك العظماء هذا الطریق خاصة لا ثیر من كین له عسكرًیا. وقد انتهجعاداموا خاض موأرضهم
 في الدولة الرومانیة. 

 تب السفركا
. في بابل، وأكمله في أورشلیم ال إنه بدأ السفر وهوُیقًبا عزرا.  غالتب السفركا

عناها "إلهي معیني". و"عزرا" تعني "اهللا عوني" مو ،" قریبة من كلمة لعازرعزرالمة "وك
 أو "اهللا راحتي".
في السبي، ولم یمارس عمله  دلوُ  ،سبط هارون من أصل كهنوتي نم  عزراكان

ة بناء الهیكل، والرجوع دید إلعادة مجد إسرائیل، وٕاعادش یاقتشادمه  يف ناككن لو ،الكهنوتي
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 ریعة بكل أنواع طقوسها وخاصة الذبائح. شلاإلى العمل الكهنوتي و

ا ككاهٍن یهودٍي محروٍم من رزعاعر شم  الصعب أن نفهم في الوقت الحالينم
ن المختار من قبل اهللا لیكون سالكاهن بالنسبة لهم الشفیع، واإلناف ممارسة عمله الكهنوتي.

ل في أوقات معینة. وأیًضا من فمه ُتطلب الشریعة، كيهلا له إمكانیة دخولو ،عوض الشعب كله
وكان یأخذ العشور من الشعب، ألنه یمثل اهللا. وله أجزاء مخصصة من الذبیحة، ال یستطیع أن 

بي وكان محروًما من كل هذه لسد عزرا في اُولو یمثل األبكار نصیب الرب. هو ،یأخذها غیره
لك ُیقال إنه  لذراسة الكتاب المقدس. فكانت كلمة اهللا تمس أعماقه،دالبركات، فشغل نفسه ب

 آیات، وهو 8 الذي یتكلم عن الكتاب المقدس، وكل مقطع مكون من 119كاتب المزمور 
 مرتب حسب الحروف األبجدیة العبریة.

ني، وأیًضا سفر عزرا، ویقال أنه كاتب ثا أیًضا كاتب سفري أخبار األیام األول والوهو
مل سفر عزرا. یرى الدارسون السمات المشتركة بین سفري أخبار األیام كسفر نحمیا الذي أ

ني وسفر عزرا، مثل: ثااألول وال

 وخدمة ؛)22، 19، 6، 4: 3 مثل حفظ األعیاد (عز ، بالطقوس الدینیة االهتمامأ.
 وفرق ؛)11-7: 1 وآنیة الرب (عز ؛)5: 10 ؛1: 9 ؛19-15: 8 ؛40: 2 زالالویین (ع
). 18: 6الكهنة (عز 

). 44-18: 10 ؛20-1: 8 (عز باإلنسان االهتمامب. 
). 22: 8ج. ید اهللا ضابط التاریخ (عز 

قائًدا، وسر قوة قیادته اللهیب الذي في داخل قلبه والشوق  نوستطاع عزرا أن یكاو
إلقامة بیت اهللا. آمن بالنبوات وبوعود اهللا أنه یعید شعبه من السبي ویعید بناء الهیكل، كما كان 

  لیشبع من كلمة اهللا. رقدیس كل وقته، فكان الكتاب المقدس أمامه باستمرا تأیًضا حریًصا على
 الكاهن والكاتب وهف ، الكتاب المقدس ونسقهراف إنه وهو في السبي جمع أسقیل
 والقائد لشعبه.

سفرا عزرا ونحمیا 
في األصل هما سفر واحد یروي قصة عودة الشعب من السبي، كأهم حدث في تاریخ 

 ي ف.الخروج الثانيالیهود بعد خروجهم من أرض مصر أو على قدم المساواة معه، لهذا یدعى 

 
 

 

http://coptic-treasures.com/
coptic treasures

www.coptic-treasures.com/wp


عزرا - المقدمة 

 
ا إلى قسمین: رزع م ُقسم سفر 400ة نس دیس جیروم القتي قام بهاالتینیة اللا مة الفولجاتاجرت

 عزرا ونحمیا. وفي الترجمات العربیة كانا ُیدعیان: الكتاب األول لعزرا والكتاب الثاني لعزرا.
یشترك السفران في أمور كثیرة، نذكر منها اآلتي: 

 بالرغم من الرب القدیر والمحب العامل في إنسان اهللاسفر منهما هو مركز كل . 1
عدم إمكانیاته للعمل. لكي یدرك كل مؤمٍن أنه باهللا القدیر یتحقق الخالص. وكما جاء في 

"هذه كلمة الرب إلى زربابل قائالً : ال بالقدرة وال بالقوة، بل بروحي قال رب الجنود" (زك  زكریا:
4 :6 .(

. فإن اهللا هو ضابط  بالعودةبمنشور من ملك فارس الوثني. یبدأ كل سفر منهما 2
 التاریخ، العامل بالجمیع، حتى بالوثنیین والملحدین لبنیان كنیسته.

 مكل تأورشلیم العلیا. حیاتنا رحلة عمل مفرحة.، بأورشلیمكل سفر منهما انتهى . 3
 حمیا عن الفوج األخیر فقط بینما تكلم عزرا عن الفوجین األول والثاني.ن

 مع بناء الجماعة من  أو السور والعودة إلى العبادة فیهبناء للهیكلموضوعهما . 4
یعمل حتى اآلن : "أبي یسوع. یقول ربنا البناء والعملموضوع كل من السفرین هو  كل جوانبها.

م نحمیا ببناء األسوار تاه). ونحن كأبناء له نعمل به لحساب ملكوته. 17: 5وأنا أعمل" (یو 
 والعودة إلى العبادة فیه. بدأ الكتاب المقدس بناء للهیكلعزرا بالحدیث عن م الخارجیة، واهت

 نتوقع إن یبدأ بالعمل في السور، ثم ُیبنى الهیكل، لكن العجیب أن  كنام تكلم عن نحمیا.ثبعزرا 
ذا یبدأ من الداخل ولیس من هك عزرا تكلم عن الهیكل وجاء بعده نحمیا یتكلم عن السور.

ل، ننسى أن ندخل إلى العمق حیث مجد اخالخارج. لألسف نهتم بالشكل الخارجي وننسى الد
  الداخل.نابنة الملك م
. في األصحاح التاسع من كال السفرین نجد صالة جماعیة واعتراف جماعي، فمع 5

إبراز دور األشخاص كزُربابل وعزرا ونحمیا وغیرهم، لكن العمل اإللهي یتحقق من خالل 
 الجماعة، خاصة بالصالة بروح التوبة.

 أي اإلصالح الداخلي الروحي. وتقدیسه،  بتطهیر الشعبالسفرین انتهى كل من. 6
 ).8: 5فغایة رحلتنا على األرض هي التمتع بنقاوة القلب حتى یمكننا معاینة اهللا أبدًیا" (مت 

 وبناء السور. بالجانب المدني وبناء الهیكل، والثاني بالجانب الكنسياهتم األول . 7
 لكنه حتًما ،. فإنه وٕان أبطأتذكیر اهللا بالمواعید اإللهیةیخبرنا كالهما عن قصة . 8
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یتمم ما وعد به في الوقت المعین لدیه. وكما تنبأ إرمیا: "ألنه هكذا قال الرب: إني عند تمام 

 ،بابل أتعهدكم وُأقیم لكم كالمي الصالح بردكم إلى هذا الموضع... وأرد سبیكملسبعین سنة 
). 14 ،10:29 وأجمعكم من كل األمم" (إر

  في أیام عزرا زكریا وحجي النبیان وظهر في أیام نحمیا مالخي.رظه

 یة سفر عزرامهأ
ن ن وعود اهللا البد أوأ ناء السبي،أث  ُیصلح اهللا من شأن شعبهفي كا السفرذه ةياغ

ا كم.  قیادات في أحلك الظروف الصعبةمف أن اهللا یقييكو ،تتحقق بغض النظر عن األشخاص
 لمجد یسوع كمصلحٍ .ا بكشف أیًضا عن حركات اإلصالح وصوَّر ر

 یة عزراصخش
كان یحب المذبح، بالرغم من حرمانه منه في أرض السبي، ومحب  :ل متعبدرج. 1

  الخ).6: 9؛ 35: 8 (عز ةللعبادة الشخصیة والجماعي
 آمن باهللا القادر نه أن اهللا قادر أن یحقق وعوده.مامتمسك بإي :ق في وعود اهللایث. 2

 رحیله إلى أورشلیم، مهتًما بالصوم والصالة لكي عند حراسة  من الملكأن یحفظه، فلم یطلب
"ونادیت هناك بصوم على نهر أهوا لكي نتذلل أمام إلهنا  . لحمایته هو وكل الفوجتتحرك السماء

لنطلب منه طریقا مستقیمة لنا وألطفالنا و لكل ما لنا. ألني خجلت من أن اطلب من الملك 
جیًشا وفرسانا لینجدونا على العدو في الطریق، ألننا كلمنا الملك قائلین إن ید إلهنا على كل 

طالبیه للخیر، وصولته وغضبه على كل من یتركه. فصمنا وطلبنا ذلك من إلهنا فاستجاب لنا" 
 ).23-21: 8(عز 

مبارك الرب إله آبائنا الذي جعل مثل هذا في قلب یعطي المجد هللا: " :كر ذاتهمن. 3
الملك ألجل تزیین بیت الرب الذي في أورشلیم، وقد بسط علي رحمة أمام الملك ومشیریه وأمام 

جمیع رؤساء الملك المقتدرین، وأما أنا فقد تشددت حسب ید الرب الهي علي، وجمعت من 
 ).28-27: 7إسرائیل رؤساء لیصعدوا معي" (عز 

  وقد طلب مشاركة معه في هذا.)،21:8 (ل صوم وصالة وبكاء وتذللرج. 4
نادیت هناك بصوم على نهر أهوا، لكي نتذلل أمام إلهنا لنطلب منه طریًقا مستقیمة لنا "و

 ).21:  8وألطفالنا و لكل ما لنا" (عز 
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ل على ذراع اهللا. "ثم قام عزرا... فانطلق  بل إیمان، ال یتكل على ذراع بشٍر،جر. 5

في ذاته ل ). یثق في اهللا لكنه یتذلل أمامه وینكر ذاته. لم یق6:10إلى هناك ولم یأكل خبًزا" (
 ).6: 10 وصلى (عز عصاحب سلطان وقائد، بل بكى ودخل المخد ينإ

ؤمن بعمل ربنا؛ رجل مذلة ورجل دموع یتكل على ذراع اهللا ال  ملح لطیفمص. 6
وأطلقوا نداء في یهوذا وأورشلیم إلى جمیع بني السبي لكي یجتمعوا على ذراع بشر، لكنه حازم. "

 أیام حسب مشورة الرؤساء والشیوخ ُیحرم كل ما له وهو ثالثةإلى أورشلیم. وكل من ال یأتي في 
 ).8-7: 10یفرز من جماعة أهل السبي" (عز 

روح القدس الكلمة في داخل قلبه. لیسلم قلبه لكي ینقش ا :لم قلبه للروح القدسیس. 7
 لم ینشغل عزرا بعلوم الكلدانیین الذین اهتموا باآلداب ل الكتاب المقدس:رج. 8

أحبها بكونها كنز والفنون والفلك، لكنه كان مشغوًال بالمعرفة الحقیقیة، مهتًما باألسفار اإللهیة. 
الوعود اإللهیة، ویؤمن بقوة الكلمة في حیاته. الشریعة بالنسبة له وعد، قد یطیل اهللا أناته ولكن 

 هللا من الجانب العملي. ا عزرا هو دراسة لكلمة سفرالبد أن یحقق اهللا الوعد.
أ عزرا قلبه للكلمة اإللهیة، أي لطلب شریعة الرب،  یبحث عنها ویتعلمها ویعمل هي

 ).10:7بها ویعلم بها (عز 

 والسید المسیح عزرابین 
: 4. كان عزرا كاهًنا من سبط الوي، والسید المسیح هو رئیس كهنتنا األعظم (عب 1

14 .(
اعي الصالح.  رلمسیح هو الاالسید و)، 28: 44. ُدعي راعًیا (إش 2
 ،صلى عزرا وبكى من أجل خطایا الشعب، وبكي السید المسیح على أورشلیم. 3

وحمل خطایا العالم. 
. عاد عزرا مع المسبیین إلى أورشلیم، ورّد السید المسیح الذین سباهم إبلیس ودخل 4

بهم إلى أورشلیم السماویة. 
)؛ "قد 11: 46)؛ و"رجل مشورتي" (إش 1: 45. دعا الرب عزرا "مسیحي" (إش 5

). 28: 44)؛ "كل مسرتي یتمم" (إش 14: 48أحبه الرب" (إش 

موسى النبي وعزرا الكاتب  
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 الخروج الثاني الفوج الثاني من عزرا الكاتب قاد قاد موسى النبي الخروج األول من مصر، و

.   إلى أورشلیممن بابل
 ومدبًرا لشئون الشعب. ،كان كل منهما قائًدا روحًیا 
  .استلم األول الشریعة واهتم بالوصیة اإللهیة، وجمع الثاني الكتاب المقدس واهتم بالشریعة
  .اهتم كل منهما بالتعلیم
 .حقق كل منهما خطة اهللا للتمتع بالحریة 

  .اتسم كل منهما بالحزم مع الحب

ملوك فارس 
مؤسس دولة مادي وفارس، سمح للیهود .  ق.مCyrus 538-529كورش . 1

]. 538 حوالي سنة  األصحاح األول [ األحداث الواردة في عزرابالعودة إلى أورشلیم.
 ابن كورش، نجح .522-529(أرتحششتا)  Cambyses ز (كامبیس)بب قم.2

)، 25- 17: 4الوشاة في إقناعه بوقف العمل في بناء المدینة والهیكل، فأصدر أمًرا بذلك (عز 
 ُقتل أثناء حربه مع مصر.

ز الحكم أثناء غیابه في بب قم تولى سمردیس أخو. ق.م521-522 سمردیس. 3
  شهور.7الحرب. لكن محتاًال یشبهه تملك بدًال منه لمدة 

: صهر كورش، قتل المحتال وتولى . ق.م486-521  األولهستاسیسداریوس . 4
العرش. واتسعت في أیامه المملكة من الهند إلى نهر الدانوب في أفریقیا. في أیامه ظهر النبیان 

 عاًما، ومات 36). حكم 24: 4حجي وزكریا یحثان الشعب على العمل في بناء الهیكل (عز 
  ق.م.486سنة 

 هو زوج .  ق.م465-486 األول (زركسیس األول أو أكسركیس)أحشویرش . 5
 ملیون ومائتین ألًفا. كثرة العدد أدت إلى هزیمته في 5إستیر. جمع جیًشا عظیًما، بلغ قوامه 

  ق.م.465 عند محاولته غزو الیونان. كان مستهتًرا، أغتیل عام 480سالمیس سنة 
 أي طویل الید، الطف الیهود، . ق.م424-465  (لونجیمانوس)تا األولس أرتحش.6

: 7وسمح لعزرا أن یذهب إلى أورشلیم مع عدد من الیهود، ولنحمیا ببناء أسوار أورشلیم (عز 
 ).10-1: 2، نح 13- 11
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 . ق.م423-424 الثاني (زركسیس الثاني أو أكسركیس) أحشویرش .7
 . ق.م404-423  الثاني (نوتوس)داریوس. 8
 . ق.م359-404  الثاني (بینومن)تاسأرتحش. 9

 . ق.م338-359  الثالث (أدخوس)تاسأرتحش. 10
 ق.م، الذي 331-388 لث (قدمانوس أو كودومانوس)الثا داریوس آخرهم. 8

  ق.م، حیث بدأت اإلمبراطوریة الیونانیة.331انتصر علیه اإلسكندر األكبر سنة 

اهللا في سفر عزرا 
)، یتعرف علیه 11: 5 ؛2: 1یقدم لنا هذا السفر اهللا بكونه إله السماء واألرض (

شعبه ویتكل علیه. 
). 1: 1. حافظ الوعود (1
 ).5: 1. یتمم أهدافه ویحققها في الوقت المعین (2

 ). 15: 9؛ 3: 4. القدوس، یطلب أن یقدس المؤمنین (3

)، یحول األحداث المرة إلى أحداث لنفع مؤمنیه، أي 11: 3. اهللا صالح ورحوم (4
 ).12: 6-3: 5بصالحه یجعل كل شيء صالًحً◌ا لهم (

 اهللا ال یترك الحكام حتى األباطرة یعملون حسب هواهم بال أن. یؤكد هذا السفر 5
: 7لبنیان شعبه (. إنه یحرك العروش والقلوب أو یسمح لها بالتحرك، ویحول تصرفاتهم ضابط

27-28.( 
 إنه یؤدبهم على خطایاهم، اهم. لن ینس):23-22: 8. حافظ شعبه وحارسهم (6

وهم تحت التأدیب في حتى  ، یبعث لهم قادة عظماء كزُربابل وعزرا ونحمیا، وأنبیاءلكنه،
 . یدفعونهم إلى التوبة،السبي

 ).31، 23: 8. سامع صلوات المتواضعین (7

 كفرٍد أو البشریة كجماعٍة هو الرجوع إلیه بالتوبة. اإلنسان. ما یطلبه اهللا من 8
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سمات كنیسة اهللا 
). 1: 3. یعتز اهللا بالعمل الكنسي الجماعي، دون تجاهل دور كل عضٍو فیها (1
 ).16: 6، 13-11: 3. الكنیسة مجتمع متهلل بالروح (2

 ).21: 6، 3-1: 4. یلیق بالكنیسة أال تسلك بأنصاف الحلول (3

 ).17: 6. الكنیسة مجتمع تائب وراجع إلى اهللا (4

 ).18: 6، 2: 3. تتسم الكنیسة الحقیقیة بروح الطاعة (5

لیس كل من یسجل اسمه كعضٍو في الكنیسة ُیحسب عضًوا حقیقًیا. فعندما فتح . 6
،  وأسوارها ترجع إلى أورشلیم وتبني مذبح الرب وهیكله ومدینتهأنلكنیسة الیهودیة لالرب األبواب 

. إبراهیمأبناء و بالرغم من اعتزازهم أنهم شعب اهللا، أبناء الموعد، ةلم یغتنم الكل هذه الفرص

موقفنا من الخطیة 
). 6: 10؛4-3: 9. الجدیة في مقاومتها (1
 ).3-1: 9؛ 3-1: 4. ال مهادنة مع الخطیة (2

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

). 13: 9. لیس من عالج لها سوى االلتجاء إلى مراحم اهللا (4
). 17-7: 10. أخذ خطوات عملیة للخالص منها (5

 
الخطوط العریضة لسفر عزرا 

] 6-3]، إقامة الهیكل [2-1القسم األول: الفوج األول [

 ق.م.] 516-538 سنة [22یؤرخ 

 6-1  ص وبناء الهیكلالعودة تحت قیادة زُربابل
یرى عزرا الكاتب أن العودة إلى أورشلیم وبناء الهیكل وممارسة العبادة هو تحقیق 

" معلًنا دورها كلمة اهللالكلمة اهللا، غایته ارتباط الشعب بكلمة اهللا ووصیته. لذلك كثیًرا ما یذكر "
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  شعب اهللا الدینیة، واالجتماعیة والمدنیة.ةفي حیا

 الجالس على العرش یحرك العروش األرضیة: 1عزرا 
 بعد أن قرأ إعالن بالسماح لعودة الیهود، :تحقیق كلمة اهللا بالعودة من السبي

: 5دانیال ما كتب على الحائط بخصوص سقوط بابل في ید فارس وتحقق في نفس اللیلة (دا 
؛ 10: 29؛ 12-11: 25). یحتمل أن دانیال أظهر لكورش النبـوات التي تحققت (إر 25-31
) وقد ذكر اسم كورش قبل مجیئه بحوالي قرن ونصف (إش 13، 1: 45؛ 28-26: 44إش 
)، وفي عهده یرجع الیهود ویعیدون بناء أورشلیم. 26-28: 44

: موكب المتهللین 2عزرا 
لقد سجل أسماء الذین عادوا لیضعوا أساسات الهیكل، فمن یهتم بسكنى اهللا وسط 

 بأسمائهم.وشعبه یهتم اهللا بهم 
]. لم یعد بعد السبي مملكتان أو شعبان بل 35: 8؛ 17: 6؛ 70: 2[كل إسرائیل 

). 1:1؛ یع 7: 26؛ أع 30: 22شعب واحد واثنا عشر سبًطا (لو 

: ذبیحة وهیكل وأعیاد!  3عزرا 
)، وبنوا 1:3 اجتمع الشعب كرجٍل واحٍد (:تحقیق كلمة اهللا ببناء المذبح والهیكل

 قلب  هوالصلیبأن مذبح الرب قبل أن یهتموا ببیوتهم. اهتموا بالمذبح بكونه قلب الهیكل، كما 
الكنیسة، مقدمین قلوبهم مع هذا العمل. 

 من العودة: ُبنَي المذبح، وُحفظ عید المظال بابتهاج وشكر 1 من السنة 7في الشهر 
هللا، بالرغم من أن الوقت كان صعًبا. 

 وضعت أساسات الهیكل. اختلط حزن الذین رأوا الهیكل 2 من السنة 2في شهر 
األول، بفرح الصغار بتعیین زربابل حاكًما على الیهودیة. من یركز عینیه على الماضي وحده، 

). یمكن أن یكون الماضي دفة تدفع سفینة حیاتك 14-12: 3ال یتمتع بأمجاد المستقبل (في 
للعمل، أو مرساة تشل حركتها. 

: مقاومة عنیفة 4عزرا 
ما أن یبدأ الرب یبارك في العمل، حتى یثب العدو للمقاومة.  :مقاومة األعداء لهم
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استخدم إبلیس عدة وسائل خطیرة: 

 .بالخداع أنهم یساعدونهمالوسیلة األولى: 
.  2: 12الوسیلة الثانیة: اإلرهاب والتخویف. عندما تشعر بالخوف ارجع إلى إش 

 . بتثبیط الهممالوسیلة الثالثة:
الوسیلة الرابعة االلتجاء إلى السیاسة، فُیحسب كل بنیان هو تمرد وخیانة ضد الحكام 

 15. اعتراض الجیران الذین استولوا على أراضي الیهود [توقف استئجار بطالینمع  والدولة،
سنة حتى حكم داریوس]. 

). 4: 11، عد 38: 12الوسیلة الخامسة: الزواج بوثنیات یفسدن قداستهم (خر 

: استئناف بناء الهیكل في أیام داریوس  6-5عزرا 
 سنة من عودة الیهود ما بین 16 في السنة الثانیة، بعد :ظهور النبیین حجي وزكریا

. أعد اهللا نبیین هما حجي وزكریا لتجدید اإلرادة للعمل وتقویتهم، وذلك خالل 1: 5 و24: 4
)، 5: 5 وتذكیرهم بوعوده اإللهیة. حین نتمسك بكلمة اهللا، عینا اهللا تكون علینا (كلمة اهللا

كما یثیر عدو الخیر األشرار ضد  ف).3-1: 1، مز 8: 1، یش 14: 6والعمل ینجح ویزدهر (
 العمل اإللهي یرسل اهللا رجاله األتقیاء للمساندة.

تم البناء في أربع  .تأثر داریوس بشجاعتهما، فطلب منهما الصالة ألجله وألبنائه
ق. م)، وُدشن بفرٍح عظیم. بدأ العمل بخلیٍط من الهتاف والصراخ الُمر 516-520سنوات (

). 22-16: 6)، وانتهى بالبهجة (8-13: 3(
 عاًما. 70لسبب أو آخر بعد إتمام بناء الهیكل، صار تجدید المدینة مستمًرا لمدة 

كان هیكل زُربابل بسیًطا لیس في عظمة هیكل سلیمان. حزن الشیوخ الذین عاصروا 
هیكل سلیمان وبكوا بصوٍت عاٍل، لكن الشعب شكر الرب على عمله معهم. 

] 10-9]، اإلصالح الروحي [8-7القسم الثاني: الفوج الثاني [

 ق.م.] 458/457یؤرخ سنة واحدة [

 10-7 صوٕاصالح الشعب العودة تحت قیادة عزرا 
فنهایة األصحاح السادس واألحداث مع  حداثاأل عاًما ما بین 60توجد فترة حوالي 
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 أي بین ظهور النبیین والعودة من السبي تحت قیادة عزرا. في هذه بدایة األصحاح السابع،

ستیر.  أالفترة تحققت األحداث الواردة في 

  الملك لعزراةرسال 7عزرا 
له، رسالة رائعة لعزرا تكشف عن مدى حب الملك بعث الملك ب :إرسال الملك لعزرا

 ،وتأثره به وتشجیعه للشعب للعودة والتبرع لبیت الرب، واالهتمام بإرضاء الرب بكل حٍب 
 سنة أعطى نفس الملك نحمیا حق بناء أسوار أورشلیم. الملوك 13وخضوعه لشریعته. بعد 

. كورش وداریوس وأرتحشستاالفارسیون األحباء جًدا للیهود هم 
 ق.م في أیام أرتحشستا األول ابن زوج الملكة أستیر، بعد 457تحققت الرحلة عام 

 عاًما من عودة أول فوج من الیهود إلى أورشلیم. 80 عاًما من إتمام بناء الهیكل و60حوالي 
وصل عزرا إلى أورشلیم، ولألسف كان الشعب قد انحدر إلى الخطیة. وكان دور عزرا هو ردهم 

إلى الرب. 
: 8، 6: 7 علیه (ید اهللاكان عزرا إنسانا موهوًبا لكنه یعجز عن العمل بدون أن تكون 

). 9: 7)، الید القائدة (28: 7)، الید المشجعة (31، 22: 8)، الید الحامیة (18
). درس عزرا كلمة اهللا، وأطاعها، 10: 7 (یدهكانت كلمة اهللا في قلب عزرا، كما في 

وعلَّم بها. 

: رحلة عزرا إلى أورشلیم  8-7عزرا 
هو:  للرحلة ف حملت أیدي الیهود الكنوز إلى الهیكل، أما االستعداد

  ا. اجتماع الرؤساء، عند النهر (المعمودیة). 
الصالة. ب.  

.  الصوم وتقدیم ذبائحج. 
كان عزرا كاهًنا، جاء لیعلم یهوذا شریعة اهللا، ویقوم بتجمیل الهیكل واستعادة خدمة 

الهیكل. أسس مجمع السنهدریم وكان أول رئیٍس له. 

: إصالح الموقف بسبب الزواج بالوثنیات 9عزرا 
إذ عاد عزرا إلى أورشلیم وجد األمور أسوأ مما كان یتوقع سواء على مستوى الشعب 
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أو القیادات المدنیة، فمزق ثیابه ونتف شعره في مرارة. وتذلل أمام اهللا، معترًفا بخطایا الشعب 

حاسًبا نفسه خاطًئا معهم. 
): أوًال كان یلیق بالبقیة أن تطیع كلمة اهللا من جهة 4-1: 9 (في حیرةسقط عزرا 

)، فقط 9-5: 9 (في خجلالزواج وأن یتعلموا من تأدیبهم بالسبي، ومن أحداث الماضي. وسقط 
). 8: 9صار الشعب ثمًال بسبب الخطیة (

) فقد أعلن لهم كلمة اهللا، وهم لم یطیعوها. سبق فأدبهم ولم 15-10: 9قدم تحذیًرا (
: 9ینتفعوا من التأدیب، لم یعد من طریق سوى العقوبة األكثر مرارة. إذ صلى عزرا ارتعب (

: 130، مز 15: 9)، إذ ال یقدر أحد أن یقف أمام اهللا (6: 9)، وانحنى (5: 9)، وركع (4
3.( 

: شعاع الرجاء وسط الظلمة  10عزرا 
شجع شكنیا (وهو ابن یحبئیل الذي تزوج إمرأة وثنیة) الشعب على االعتراف 

؛ 7- 6: 55؛ إش 7: 6: 34بخطایاهم والطاعة للكلمة. ربما كان یفكر في وعود اهللا في خر 
. 9: 1. المؤمنون الیوم یرجعون إلى یو 13-11: 3إر 

االعتراف ال یتم بطریقة حرفیة قاتلة بالشفاه وحدها، إنما بادراك مهابة كلمة الرب (عز 
).  17-16: 51)، فیتمتع المؤمن بالقلب المنكسر (مز 2: 66؛ إش 3: 10؛ 4: 9

)، لكن الذین أطاعوه اعترفوا بخطایاهم عالنیة، 15: 10لم یقبل الكل أن یطیعوا (
وقدموا ذبیحة، وتركوا الوثنیات. 

كان األمر مؤلًما بالنسبة لهم، لكن لم یكن یوجد طریق آخر للتمتع بالطهارة. لیس من 
طریق سهل للتعامل مع الخطیة. 

انسحاق عزرا أثمر انسحاًقا وسط كل الشعب الذي اعترف بخطایاه وبكى بكاًء مًرا، 
هكذا ُختم سفر ). 10( وأعلنوا رغبتهم في تنفیذ كل ما ینطق به عزرا، وعزل النساء الغریبات

 .عزرا ببناء بیت الرب في قلوب الشعب باالعتراف والتوبة العملیة الصادقة

 سامهأق
 كن تقسیمه إلى قسمین: یم
 .6-1ة الشعب من بابل تحت قیادة زربابل دعو. 1
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. 10-7دة الشعب من بابل تحت قیادة عزرا  و. ع2
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 األحداث الملك السنة

 نهایة الدولة البابلیة وبدء مملكة مادي وفارس. انتصار كورش 539

نداء بعودة الشعب بقیادة زرابابل ویشوع، والبدء في   نداء كورش ومنشوره 538
، عز 2: 1بناء الهیكل. البدء في مقاومة األعداء (عز 

4 :5.( 

 ).25-17: 4وقف البناء (عز  قمبیز 529

  الملك المحتال 522

  داریوس هستاسیس 521

 ظهور النبیین حجي وزكریا (األمر بإعادة البناء).  520

االنتهاء من بناء الهیكل وتدشینه في أربع سنوات.  ]520-516[ 516
  ق.م.586 عاًما من السبي النهائي 70مرور 

 (أحشویروش) زوج إستیر. زركیس األول 486

 هزیمته في معركة سالمیس.  480

 تعاطف مع الیهود. لونجیمانوسارتحشستا  464

 الدفعة الثانیة للعودة بقیادة عزرا.  458

 ).25: 9قرار بإعادة بناء األسوار (دا   457

 للعودة مع نحمیا كواٍل◌ٍ . معه األمر ببناء 3دفعة  )9-1: 2(نح  445
 السور.

 صعود نحمیا إلى أورشلیم ثانیة وٕاصالحاته. )14: 5(نح  433

 . لونجیمانوسوفاة ارتحشستا  424

 نهایة دولة مادي وفارس، وبدایة اإلمبراطوریة الیونانیة.  331

 
"، ولعل السبب في أرتحششتا" أحیاًنا "أرتحشستاُیالحظ في سفر عزرا أنه ُذكر اسم "

   االختالف هو نطق االسم تارة بحرف الشین، وأخرى بحرف السین.
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المحتویات 
 7      ید الرب إلهي عليّ !

. قائد ناجح، ید الرب إلهه علیه!، الجالس على العرش یحرك كل العروش

 9       العودة إلى أورشلیماسفر
قدیسون ، خروج جدید، سبعون سنة وتسبیت األرض، العبادة أثناء السبيفي أرض السبي، 

. الموقف السیاسي بعد العودة، العودة إلى أورشلیم، األسر والرؤى، في أرض السبي

 17      سفر عزرامقدمة في 
، بین كورش والسید المسیح، هل كان كورش یؤمن فعًال كورش، سفر عزرا،  الشریعةرجل

موسى یة عزرا، صخشیة سفر عزرا، مهأ، سفرا عزرا ونحمیاتب السفر، كابإله إسرائیل؟، 
، اهللا في سفر عزرا، سمات  ملوك فارس والسید المسیح،عزرا، بین النبي وعزرا الكاتب

 سامه.أقكنیسة اهللا، موقفنا من الخطیة، الخطوط العریضة لسفر عزرا، 
 

 الباب األول
ة الشعب من بابل تحت قیادة زُربابل دعو

 6-1عزرا 

ل  35: الجالس على العرش یحرك العروش والقلوب  َاَألْصَحاُح اَألوَّ
.عودة آنیة بیت الرب. 3، . الرب ینبه روح الشعب2، . تحقیق الوعد اإللهي1

 47ین    موكب العائدین المتهللاألصحاح الثاني: 
. عطاء حسب الطاقة. 3، الذین لم تثبت أنسابهم .2، . الصاعدون من السبي1

 61األصحاح الثالث: ذبیحة وهیكل وأعیاد    
، . احتفاالت التأسیس4، . تأسیس الهیكل3، . االحتفال باألعیاد2، . إقامة مذبح الرب1
. دموع الرجاء مع دموع الحسرة. 5

 72     عنیفة: مقاومة َاَألْصَحاُح الرَّاِبعُ 
. مداهنة 4،  كاذبةاءات. افتر3،  باطلةوى. شكا2، . رفض شركة غیر المخلصین1
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وقف البناء. األمر ب. 6، . بلد متمرد منذ القدم5، السلطات

 88    داخلي وعودة للبناءاألصحاح الخامس: إصالح
 إلى داریوس.  تتناي. رسالة3، . عین إلههم علیهم2، ني. قیام حجي وزكریا النبي1

 100 بیت اهللا   بناء داریوس الوثني یحث علىاألصحاح السادس: 
 . فرح المسبیین.3، . داریوس یخشى الرب2، كتابة كورش والعنایة اإللهیة. 1
 

الباب الثاني 
 السبي منالفوج الثاني للراجعین 

 10-7عزرا 
 

 115رجل الشریعة لإلصالح    عزرا األصحاح السابع: إرسال
 آبائنا.. مبارك الرب إله 3 ، . رسالة الملك لعزرا2، . ید اهللا الصالحة1

 126   انطالق الفوج الثاني ووصوله: َألْصَحاُح الثَّاِمنُ اَ 
. تقدیم الشكر 4 ،. الرحلة من أهوا إلى أورشلیم3 ،. االستعداد للرحلة2، . رؤوس اآلباء1
 والوالة. ة. تقدیم أوامر الملك للمرازب5، هللا

 144: صالة مثالیة     َاَألْصَحاُح التَّاِسعُ 
. صالة واعتراف. 3. انسحاق عزرا، 2. أخبار الخیانة، 1

 157: توبة عملیة     َألْصَحاُح اْلَعاِشرُ اَ 
. أسماء التائبین. 3. السماء تبكي والكل یتحرك، 2. الراعي التائب باسم الشعب، 1
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 1 1عزر

 الباب األول
 
 
 
 

ة الشعب من بابل تحت قیادة زُربابل دعو
 6-1عزرا 
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 1 1عزر

 
 

 الستة األولى صورة عن األحداث ابتداء من العودة من السبي األصحاحاتتقدم لنا 
). 6 الهیكل (عز بإصالحمن بابل (عز ا) وتنتهي 
كانت تحت قیادة في بدء حكم كورش حیث استولى على بابل، العودة البدائیة 

 .یشوع الكاهنمعه  و، الملكياألمیر زُربابل ، غالًبا هو نفسه)8: 1شیشبصر "رئیس یهوذا" (
 بناء الهیكل. إعادة إتمام على تهمامساندفیما بعد ب داریوس الملك الفارسي وقام

 األشخاص أسماء كان مدعًما بمستندات، فُذكرت األصحاحات هما ورد في هذ
واألماكن والتواریخ والتقدمات والمراسیم الملكیة مثل مرسوم كورش، والمراسالت بین رجال الدولة 

في غرب نهر الفرات واألباطرة الفارسیین. 
 ق.م (مرسوم كورش) 538سنة  سنة، من 22  حوالي فترةاألصحاحاتغطت هذه 

إن كان الكاتب قد تجاهل اإلشارة إلى جوانب كثیرة من و ق.م، 516إلى تدشین الهیكل عام 
. واإلصالحالحیاة خالل العودة 
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 1 1عزر

لُ   َاَألْصَحاُح اَألوَّ

الجالس على العرش 
یحرك العروش والقلوب 

 
بالكشف عن ید اهللا الصالحة التي تعمل أو  عمل اهللا ألجل شعبه، بإبرازیبدأ السفر 

المستحیالت. فینبه روح كورش ملك فارس لیطلق نداء في كل مملكته كما بالكتابة بالسماح 
نهم. كما نبه الرب الكهنة والالویین ورؤساء الشعب من یهوذا طبعودة الیهود المسبیین إلى و

وبنیامین لیعدوا أنفسهم للعودة، وٕان كان اهللا لم ُیلزم أحًدا بالعودة قسًرا. 
: 29؛ 12: 25 عاًما (إر 70تنبأ إرمیا أن الرجوع من السبي البابلي یتحقق بعد 

10 .(
 فاهتز قلب ،عندما فتح كورش بابل التقى به دانیال النبي وقدم له نبوات إشعیاء وٕارمیا

ن إله السماء دفع إلیه ممالك األرض، أ قد ُأعلن للیهود منذ قرنین، و معهحدثي ما أنالملك 
:  یستحیل توقعه منهم الملك الوثني المستعمر ما د مسیح الرب. هنا یقاهودع

ن كان قد حسبه أحد اآللهة). إمن بإله السماء (وآ. 1
الكهنة والشعب للتحرك والعودة. الوثني . حث 2
بابل طوال ملوك قم ي علیها نبوخذنصر، ولم ى. قدم آنیة بیت الرب التي استول3

 یا للعجب روح اهللا یحرك الملك الوثني ویقیم قادة قدیسین  تماثیل آللهتهم.عشرات السنین بصبها
له السماء إإلقامة هیكل هبات ویحرك قلوب الكهنة والشعب، بل ویحرك الشعب الوثني لتقدیم 

 على ئ! هذا عمل اهللا ضابط التاریخ في حیاة الكنیسة، كما في حیاة كل مؤمن یتكأورشلیمفي 
 یقدم لنا ما یبدو لنا مستحیالً !إنه صدره! 

یسجل لنا األصحاح األول منشور الرجوع من السبي في السنة التي فیها غلب كورش 
بابل. نالحظ أمانة اهللا الذي سمح بالتأدیب إلى حین ألجل اإلصالح. 

تظهر بعض النقوش المعاصرة لهذا الحدث أن كورش سمح ألمٍم أخرى أن ترجع إلى 
وطنها ومعها أصنامها. وٕاذ لم یكن للیهود أصنام یتعبدون لها لكي یأخذوها معهم عند عودتهم، 

). 2: 5؛ دا 7: 1ُأعطیت لهم األواني المقدسة التي للهیكل (
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كان یمكن ألي إنسان أن یعود، لكن لم یفعل الكل هكذا. فقد استقر البعض في بابل 
وازدهرت حیاتهم، بینما كانت الحیاة في الیهودیة قاسیة. ففضلوا أن یدفعوا اآلخرین للرجوع 

بتقدیم تبرعات لبناء بین الرب، دون أن یرجعوا.  

. 4-1  . تحقیق الوعد اإللهي 1
. 6-5  . الرب ینبه روح الشعب 2
. 11-7  .عودة آنیة بیت الرب 3

. تحقیق الوعد اإللهي 1
-22: 36أي  2 الثاني (األیامفر أخبار ـجاءت فاتحة هذا السفر تطابق خاتمة س

أراد  الثاني أن یختم السفر بأحداث مؤلمة ومرة، وٕانما أخبار األیام سفر لم یرد كاتب إذ). 23
لقد سبق فوعد اهللا بأرمیا النبي أن تأكید أن اهللا ال ینسى شعبه حتى وٕان طالت مدة التأدیب. 

وجاء سفرا عزرا ونحمیا یسجالن ). 11: 29؛ 12: 25 عاًما (إر 70السبي لن یدوم أكثر من 
تحقیق هذا الوعد اإللهي حرفًیا وبدقة. 

 في صالة فانسكبسبق أن وهب اهللا دانیال فهًما لألحداث وتعَّرف مدة السبعین عاًما، 
"أنا دانیال فهمت من الكتب عدد  بتذلل یعترف بخطایاه وخطایا شعبه التي سببت هذا السبي:

. أورشلیمالسنین التي كانت عنها كلمة الرب إلى إرمیا النبي لكمالة سبعین سنة على خراب 
فوجهت وجهي إلى اهللا السید طالًبا بالصالة والتضرعات بالصوم والُمسح والرماد، وصلیت إلى 

). 4-2: 9 االرب إلهي واعترفت وقلت..." (د

، َوِفي السََّنِة اُألوَلى ِلُكوَرَش َمِلِك َفاِرَس 
  ،ِعْنَد َتَماِم َكَالِم الرَّبِّ ِبَفِم ِإْرِمَیا

  ،َنبََّه الرَّبُّ ُروَح ُكوَرَش َمِلِك َفاِرَس 
] 1 [َفَأْطَلَق ِنَداًء ِفي ُكلِّ َمْمَلَكِتِه َوِباْلِكَتاَبِة َأْیًضا َقاِئالً :

نة األولى من ملكه على سن)، بل الاريإ (السنة األولى من ملكه في فارسال تعني 
ة، ولم ميظ ق.م. ألنه لم یكن له سلطان على بابل (العراق) المدینة الع538سنة بابل؛ أي 

یتخیل أحد إن فارس تحتل بابل، ألن نبوخذنصر اعتبر نفسه ملك األرض كلها، وفارس كانت 
 ُدَویلة صغیرة.

 الشعوب المسبیة، فكانوا إذاللیجدون مسرتهم في  على خالف ملوك بابل الذین كانوا
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 ، عن عجزها وهزیمتهااإلعالنیحملون آلهتها إلى بابل ویقیموها كأنصبة تذكاریة، كنوٍع من 
ن ملوك مادي وفارس، خاصة كورش، یحترمون اآللهة، كما اوكافتخار لبابل غالبة الشعوب ك

 ما دامت تدفع الجزیة وتخضع لهم سیاسًیا. بیحترمون الشعو
ن ما تم أإذ قدم دانیال النبي النبوات لكورش، معلًنا له أن نصرته من قبل الرب، و

نبه الرب سبق فتنبأ عنه األنبیاء، إال أن عزرا یرى الید الخفیة العاملة في قلب كورش، فیقول: "
 وكما یقول سلیمان الحكیم: "قلب الملك في ید الرب، كجداول میاه ،"روح كورش ملك فارس

االستیالء على أورشلیم وهدم ب). اهللا الذي سمح لنبوخذنصر 1: 21 محیثما شاء یمیله" (أ
الهیكل وسبي الشعب لتأدیب إسرائیل، هو الذي تكلم في قلب كورش لیصدر أمره بالعودة لمن 

یشاء، وبناء المدینة والهیكل. یقول دانیال النبي: "الذي له الحكمة والجبروت، وهو یغیر األوقات 
). كما یقول الحكیم: "للهدم وقت، 21-20: 2 اواألزمنة، ویعزل ملوًكا وینصب ملوًكا" (د

وقت المناسب للبناء. ال واآلن جاء ،)، فقد سبق فكان وقت للهدم3: 3وللبناء وقت" (جا 
رغبته في بناء بیت الرب في أورشلیم، عن  یعلن ، في كل مملكةنداءً بعث الملك 

شفاًها وكتابة. كما احتفظ بنسخة من هذا المنشور في سجالت الدولة الرسمیة، هذه التي ظهرت 
). 1: 6قیمتها بعد في أیام داریوس الملك (عز 

، وفتح مادي سنة 558 ق.م، وملك في عیالم سنة 590: ُولد في عیالم سنة ورشك
، وألن فارس كانت أهم أجزاء 538، وبابل سنة 540، ولود سنة 548، وفارس سنة 549

"، وكان من أفضل الملوك القدماء في أخالقه، كما في اقتداره في ملك فارسمملكته ُلقب "
 الحروب، وُعرف بسماحنه الدینیة.

ورش بإله إسرائیل؟ كهل آمن 
ال نعجب من أن كورش ینسب نفسه للرب إله السماء، فإن كان قد عرف أنه توجد 

)، فال 1: 45 ، 28: 44نبوة منذ حوالي قرنین بأن یبني هللا إله السماء بیًتا في أورشلیم (إش 
یعني هذا أنه قبل اإلیمان باهللا الواحد، إنما كان یحترم جمیع الدیانات واآللهة. لذلك أصدر 

مراسیم مكتوبة لشعوب كثیرة خاضعة له كي یردوا اآللهة إلى بالدها في كرامة. وقد وجد بین 
 قطعة من الطین 1882- 1879 لبابل سنة Hormuzd Rassamحفریات هورمزد راسام 

 .˺على شكل برمیل، منقوش علیها مرسوم مشابه لما ورد هنا

1 Kaiser, Davids, Bruce and Brauch: Hard Sayings of the Bible, 1996, p.248. 
                                                 

http://coptic-treasures.com/
coptic treasures

www.coptic-treasures.com/wp


 1 1عزر

  

 صدر منشوًرا مكتوًبا كوثیقة قانونیة ُتحفظ في سجالت الحكومة.أ ":َوِباْلِكَتاَبِة َأْیًضا"
بعة لیهواقیم ملك یهوذا أي سنة ادأ السبي في السنة الرب البعض یرىسنة السبي:  70

 عاًما. 70، فتكون مدة السبي حوالي 538 ق.م، وجاء النداء بالعودة إلى أورشلیم عام 605
 ق.م حیث تهدم لهیكل وأعید بناؤه سنة 568ویرى البعض أن سبي یهوذا تحقق بالكامل سنة 

  عاًما تماًما. 70 ق.م، فتكون مدة السبي 516

 َهَكَذا َقاَل ُكوَرُش َمِلُك َفاِرَس : 
، َجِمیُع َمَماِلِك اَألْرِض َدَفَعَها ِلي الرَّبُّ ِإَلُه السََّماءِ 

]. 2 [َوُهَو َأْوَصاِني َأْن َأْبِنَي َلُه َبْیًتا ِفي ُأوُرَشِلیَم الَِّتي ِفي َیُهوَذا
یرى یوسیفوس المؤرخ الیهودي أن دانیال أطلع كورش على ما ورد في سفر إشعیاء 

). شعر كورش أن ما بلغه 13: 45عن مجيء كورش لیبني بیت الرب ویطلق المسبیین (إش 
 ولیس بقدرته الشخصیة، وشعر بااللتزام والمسئولیة في تحقیق ،من نجاح هو من قبل اهللا

رسالته. 
 ،خرجوا من بابلاخروًجا ثانیًا، إذ قیل: "من بابل یرى إشعیاء النبي في عودة الشعب 

بصوت الترنم أخبروا نادوا بهذا، شیعوه إلى أقصى األرض، قولوا قد ، اهربوا من أرض الكلدانیین
ب لیبني آلان كورش رمًزا للسید المسیح الذي أرسله اك. )20: 48" (إش فدى الرب عبده یعقوب

كنیسة اهللا، بیته. 
 جنوًبا، وقبرص ومصر غرًبا، إثیوبیا مملكة فارس في أیام كورش، فكانت تضم امتدت

 والعرب والكبادوك وسكان واآلشوریینى المادیین والفارسیین واألرمن والسریان لوتسیطر ع
. ˺ والهند وكیلكیا وشعوب أخرى كثیرةةقييفیرجینا ولیدیا وفین

" إله السماءما یجب مالحظته أن األسفار التي وردت بعد السبي غالًبا ما تلقب اهللا "
. ˻رب الجنود""بینما التي سبقت السبي غالًبا ما تدعوه: 

یرى البعض أن اهللا تدخل عن طریق رؤیا أو حلم لتأكید أن ما حدَّثه عنه دانیال من 
. إله السماءهو من اهللا  نبوات إنما

 یقتحم أننه بالحق قد صار ملًكا صاحب سلطان، لیس لعدو الخیر أیشعر المؤمن 
 بعمل روح ، أورشلیم الداخلیة، یبني هللا بیًتا في قلبهأنه. وأمام هذه العطیة اإللهیة یلتزم أعماق

1  ِ◌Adam Clarke Commentary. 
2  ِ◌Adam Clarke Commentary. 
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 هیكل اهللا، وروح اهللا یسكن فیكم، ألن هیكل اهللا أنكمیقول الرسول: "أما تعلمون  اهللا القدوس.
). "أم لستم تعلمون أن جسدكم هو هیكل للروح القدس 17-16: 3 كو 1مقدس الذي أنتم هو" (

). 19: 6 كو 1 الذي لكم من اهللا، وأنكم لستم ألنفسكم" (...الذي فیكم

 هیكل اهللا مقدس، لكن من یرتكب الزنا فهو یدنس المقدسات˺ .
القدیس یوحنا الذهبي الفم 

 ألنه في المسیح،ا نظرة بولس له أنه هیكل اهللامفي النظرة األفالطونیة الجسد سجن، أ ˻ .
 العالمة ترتلیان

 ولكنه أیًضا على األرض متحٌد بجمیع ،إنه ساكٌن في السماء جالٌس عن یمین العظمة 
 .˼هو في العال، ولكنه أیًضا مع السفلیین القدیسین اتحاًدا وثیًقا وساكٌن فیهم.

 لكي یصیر كل شيٍء  (الروحیة)اآلن، إذن، یا أبنائي األحباء، اقتنوا هذه الحرارة الثانیةو 
خفیًفا علیكم. ففي الحقیقة إّن هذه الحرارة التي بحسب اهللا تطرح إلى خارج كل هوى، وتطرد 
من اإلنسان كل ثقٍل (أي همٍّ أو ضجر)، وتجعل الالهوتیة ُتسكنه بحیث یصیر هیكًال هللا، 

. ˽)16: 6 كو 2 ("سأسكن فیهم وأسیر بینهم"كما هو مكتوبٌ : 
  الكبیریوسلقدیس مقارا

  ِم أحًدا. ألن رجل الصالة هو الذي و وال تلُ ،ْن أحًداياحترس من داخل ومن خارج لكي ال َتد
ده كل حین. مشدود ونه یتفرَّغ هللا إ فهو یناجیه ویسبِّحه، إذ ،یقف مصلًِّیا أمام اهللا یمجِّ

 وله في أوعیته زیًتا. إنه متشدٌِّد بقوته، فهو قوي باهللا. یحارب ، یحمل مصباحه،الحقوین
قلبه نقيٌّ . وهو هیكٌل هللا ومسكن للروح القدس. وهو بیت مقابل الشیاطین ویحمل ثمًرا هللا. 

. ˾. إنه طویل األناة، ودیٌع یقظٌ مبني على الصخر
القدیس إسطفانوس الطیبي 

 !ه اجعل جسدك هیكًال هللالكن  ال تجعل جسدك في القالیة بینما قلبك في مصر ، ووجِّ
أفكارك واقتِن لك فكًرا ثابًتا. 

1  Homilies on Corinthians, Homily 9:7. 
2 On the Soul, 54: 5. 

Ñ  9: 2الرسالة .
Ò  4: 7الرسالة .
Ó 96، على الحیاة الرهبانیة .
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 رسالة أنبا بوال

  ّن له محبة فال یكن له شيء مكروه عند المسیح إطالًقا. دعنا نهتم بتنقیة إإن قال أحٌد
)، 16: 6 كو 2 ("هیكل اهللا"ن حقلوبنا من أوجاع اإلنسان العتیق التي ُیبغضها اهللا، ألننا ن

والالهوت ال یسكن في هیكل ملوث باألوجاع. فلندخل، إذن، ونتمِّم هدوءنا القلیل، ألنه 
دین ثالوثه  یكفي ما ُعِمل. ولنصلِّ طالبین أن تكون حیاتنا الهادئة حسب مشیئته، ممجِّ

 س الذي بال عیب.والقد
 القدیس برصنوفیوس

، َمْن ِمْنُكْم ِمْن ُكلِّ َشْعِبِه ِلَیُكْن ِإَلُهُه َمَعهُ 
، َوَیْصَعْد ِإَلى ُأوُرَشِلیَم الَِّتي ِفي َیُهوَذا

 َفَیْبِنَي َبْیَت الرَّبِّ ِإَلِه ِإْسَراِئیلَ . 
] 3[ُهَو اِإلَلُه الَِّذي ِفي ُأوُرَشِلیمَ . 

 اإلنسان وحریته، فترك للمسبیین كامل الحریة للبقاء في إرادةجاء أمر كورش یحترم 
أماكنهم أو العودة إلى وطنهم.  

 ، قائمة على جبال مرتفعة، فمن یرغب في الذهاب إلیها یصعدأورشلیم أننحن نعلم 
أنت الذي أریتنا ضیقات كثیرة وردیة، وكما یقول المرتل: "". َیْصَعْد ِإَلى ُأوُرَشِلیَم الَِّتي ِفي َیُهوَذاَ"

 ).20: 71" (مز تعود فتصعدناتعود فتحیینا، ومن أعماق األرض 
 یصعدوا إلى أورشلیم، فقد جاء سفر المزامیر یحمل أنإن كان كورش یدعو المؤمنین 

 وكان هذا التجمیع یستخدمه .134 إلى 120 یضم المزامیر ،سًما ُیدعى "مزامیر المصاعد"ق
 یعطون أورشلیم أورشلیم في األعیاد العظمى، حیث كان الصاعدون إلى إلىالزائرون القادمون 

ظهورهم للعالم ویتمتعون بجبال أورشلیم المقدسة وهیكل الرب المقدس، فتتهلل نفوسهم. إنه 
صعود إلى عربون السماء. 

یشعر أن  ).2: 131یم على صدر أمه (مز فطفي هذا الصعود یشعر المؤمن أنه ك
)، واجتماع الكهنة مع الشعب في شركة صادقة. 132 راحته هو سكنى اهللا وسط شعبه (مز رّ س

). 134یالي (مز لیتغنى القادمون للرب، ویسبحونه حتى بال
 درجات في الخارج 7هیكل (لكانت هذه المزامیر الخمسة عشر یطابقها درجات السلم ل

 یصعد على هذه أن درجات في الداخل). وكأنه یلیق بمن یود الدخول إلى هیكل الرب 8و
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الدرجات. 

 ل في أدنى الدرجات فلیثبت عینیه نحو أعلى الدرجات، أي الدرجة الخامسة زامن كان ال ي
 فقد بلغ ردهة الهیكل. هذا هو الهیكل الذي نراه اآلن ،عشرة. من بلغ الدرجة الخامسة عشرة

في خراٍب، ألنه أخطأ ضد الرب. ماذا یقول الرب؟ "قم، لنصعد من هنا... تأملوا إلى لحظة 
. ˺ الهیكل األرضي هو رمز للهیكل السماويأنكیف 

 القدیس جیروم
هذا الصعود یصاحبه صعود روحي ال یمكن تحقیقه ما لم یرافقه صاحب المدینة 

، فقد نزل إلینا إلهنا لكي بصعوده یحملنا معه إلى أورشلیم العلیا، "لیكن إلهه معه" والبیت:
ونستقر في الهیكل السماوي. 

 األرض رفعنا إلى على  قبًال ُحسبنا غیر أهٍل للبقاءننحن الذي  (في عید الصعود)اآلن 
السماوات. 

ا قبًال غیر مستحقین للمجد األرضي، نصعد اآلن إلى ملكوت السماوات، ننحن الذین ك
وندخل السماوات، ونأخذ مكاننا أمام العرش اإللهي. 

هذه الطبیعة التي لنا، التي كان الشاروبیم یحرس أبواب الفردوس منها، هوذا الیوم 
ترتفع فوق الشاروبیم! 

كیف یمكننا أن نعبر على حادث عظیم هكذا عبوًرا سریًعا؟! 
 نحن الذین أسأنا إلى مثل هذه المراحم العظیمة، حتى صرنا غیر مستحقین ناألن

لألرض ذاتها، وسقطنا من كل سلطان وكرامة، بأي استحقاق نرتفع إلى كرامة علویة 
كهذه؟! 

كیف انتهى الصراع؟! 
لماذا زال غضب اهللا؟  

 ،فإن هذا هو بحق عجیب: إن السالم قد حّل، ال بعمل قام به الذین أثاروا غضب اهللا
بل الذي غضب علینا بحق هو نفسه یدعونا إلى السالم. إذ یقول الرسول: "إًذا نسعى 

). وماذا یعني هذا؟ أنه بالرغم من أننا 20: 5 كو 2كسفراء عن المسیح كأن اهللا یعظ بنا" (
أسأنا إلیه، فإنه هو الذي یسعى إلینا ویدعونا إلى السالم. إنه حًقا هكذا، فإذ هو اهللا، وهو 

1 On Ps. homily 41. 
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.. اإلله المحب یدعونا إلیه.
انظروا إلى طبیعتنا كیف انحطت ثم ارتفعت. فإنه ما كان یمكن النزول أكثر مما نزل 

إلیه اإلنسان، وال یمكن الصعود إلى أكثر مما ارتفع إلیه المسیح. ویوضح بولس ذلك إذ 
 وصعد ،"ىیقول: "الذي نزل هو الذي صعد أیًضا". وأین نزل؟! "إلى أقسام األرض السفل

). 10-9: 4 إلى "فوق جمیع السماوات" (أف
افهموا من هذا الذي صعد؟!  

في عدم استحقاق جنسنا حتى أدرك الكرامة التي نلناها خالل مراحم الرب  إنني أتأمل
 لكن الیوم ارتفعت طبیعتنا فوق كل الخلیقة!.. فإننا لم نكن سوى تراًبا ورماًدا. المملوءة حنًوا.

القدِّیس یوحنا الذهبي الفم 
"، إذ لم یعد الشعب منقسًما إلى مملكتین أو شعبین: بیت الرب إله إسرائیل یبني"

 ویهوذا، إنما انضم الشعبان مًعا، أو عادت الوحدة إلى الشعب وهم تحت التأدیب. إسرائیل

  ،ٌ َوُكلُّ َمْن َبِقَي ِفي َأَحِد اَألَماِكِن َحْیُث ُهَو ُمَتَغرِّب
ٍة َوِبَذَهٍب َوِبَأْمِتَعٍة َوِبَبَهاِئمَ    ،َفْلُیْنِجْدُه َأْهُل َمَكاِنِه ِبِفضَّ

] 4 [َمَع التََّبرُِّع ِلَبْیِت الرَّبِّ الَِّذي ِفي ُأوُرَشِلیمَ .
في الخروج األول طلب الیهود من المصریین أمتعة فضة وأمتعة ذهب وثیاًبا (خر 

أمًرا، یون معهم عند تركهم مصر. أما هنا فقد أصدر ملك فارس نفسه انرعب)، أخذها ال3: 12
طالًبا من شعبه، سواء كانوا یهوًدا أو من األمم أن یساهموا في تحقیق رغبته: بناء بیت الرب. 

لعائدین لبناء هیكل الرب.  ل ة كریم فیه نجدإنساني" یبرز أن هذا العطاء عمل فلینجدهبقوله: "
ذ كان بعض الیهود محبوبین من أهل األماكن الوثنیة، حث كورش هؤالء الوثنیین إ

على مساندة الیهود بالفضة والذهب واألمتعة والبهائم مع التبرع لبیت الرب في أورشلیم، وكما 
 أن األرض أعانت المرأة (الكنیسة). 16: 12جاء في رؤ 

كل خلیقة اهللا صالحة، الفضة والذهب واألمتعة والحیوانات، ُیمكن استخدامها فیما هو 
ها ال بالخالق فنسيء استخدامها وتصیر ب قلوبنا ت تعلقإنخیر، أن أحسنا استخدامها. أما لل

  عثرة لنا في طریق خالصنا.

  ال تظن أن الفضة أو الذهب یجب أن ُیالما بسبب الجشعین، وال الطعام والخمر بسبب
النهمین والسكارى، وال الجمال النسائي بسبب الزناة والفاسقین. وهكذا في كل األمور 
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األخرى، خاصة حینما ترى طبیًبا یستخدم ناًرا بطریقة صالحة بینما قاتل یستخدم خبًزا به 
. ˺سم لتنفیذ جریمته

  إذ فقد أیوب كل غناه وبلغ إلى أقصى الفقر، احتفظ بنفسه غیر مضطربة، مركًزا على اهللا
لیظهر أن األمور األرضیة لیست بذات قیمة في عینیه، بل كان هو أعظم منها، واهللا 

أعظم منه. فلو أن رجال أیامنا هذه لهم ذات الفكر، لما كنا ُمنعنا بإصراٍر في العهد الجدید 
 دون التعلق ءألن امتالكنا مثل هذه األشیامن امتالك هذه األشیاء لكي ما نبلغ الكمال. 

 .˻بها لشيء جدیر بالثناء أكثر من عدم امتالكها نهائًیا

  ،یلزمنا أن نستخدم هذا العالم، ال إن أردنا أن نرجع إلى بلدنا األصلي حیث توجد سعادتنا
). 20: 1، لكي ما نرى "أمور اهللا غیر المنظورة ُمدركة بالمصنوعات" (رو أن نتمتع به

Fبمعنى أننا ندرك األبدي الروحي من خالل ما هو جسدي وقتي.

˼ 

القدیس أغسطینوس 

 . الرب ینبه روح الشعب2
  ،َفَقاَم ُرُؤوُس آَباِء َیُهوَذا َوِبْنَیاِمیَن َواْلَكَهَنُة َوالالَِّویُّونَ 

، َمَع ُكلِّ َمْن َنبََّه اُهللا ُروَحهُ 
  ]5 [ِلَیْصَعُدوا ِلَیْبُنوا َبْیَت الرَّبِّ الَِّذي ِفي ُأوُرَشِلیمَ .

 وٕارمیا ودانیال لیروا العودة إشعیاء،: األنبیاء بنور المعرفة على أشرقروح اهللا الذي 
 بالعودة، وهو بنفسه حرك روح األمر إلصداربروح النبوة هو نفسه الذي حرك روح كورش 

رؤساء آباء یهوذا وبنیامین والكهنة والالویین وغیرهم لیصعدوا لبناء بیت الرب دون اعتبار 
 نفسها. وٕان كان أورشلیملمقاومة األعداء أو للمخاطر التي تقابلهم سواء في الطریق أو في 

عودة إلى لم یكن قرار ا من أجل مكاسبهم المادیة. لأماكنهمالبعض صمم على البقاء في 
أورشلیم سهًال، فالمدینة محروقة بالنار، وبال أسوار، واألعداء محیطون بها، والطریق شاق، 
مملوء بالمخاطر وغیر معروف لدیهم. أكثرهم لم یروا أورشلیم من قبل، والبعض رأوها وهم 

أطفال صغار. هذا ومن الصعب علیهم أن یتركوا مصالحهم في بابل من أراٍضٍ◌ وأموال وعبیٍد 

1 On Free Choice of the will, 1:6:15.  
2 The way of Life of the Catholic Church, 1:23:42.  
3 Christian Instruction, 1:3:4 
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). هؤالء كانوا في حاجة أن ینبه اهللا أرواحهم لینطلقوا إلى 65: 2ومغنین ومغنیات (عز 
 أورشلیم.

الذین تجاوبوا مع روح اهللا ترنموا قائلین: "إن نسیتك یا أورشلیم تُنسى یمیني، لیلتصق 
). هذه 6-5: 137لساني بحنكي إن لم أذكرك. إن لم أفضل أورشلیم على أعظم فرحي!" (مز 

 األحضانهي أغنیة كل مؤمٍن حقیقي یشتهي االنطالق إلى أورشلیم العلیا لینعم بالوجود في 
 اإللهیة، ویتمتع باألمجاد السماویة.

ن من بابل لبناء بیت الرب، الخطاة الذین ي في هؤالء الصاعدالقدیس جیرومیرى 
 بل یطلبون أن یعملوا العمل الروحي كما ،مقدسة، وال ینسونهالیذكرون حیاتهم الماضیة ا

. ˺ ویردد لسانهم عمل اهللا معهم، لكي یرجعوا إلى حیاتهم األولى المقدسةى، الیمنبأیادیهم

، َوُكلُّ الَِّذیَن َحْوَلُهْم َأَعاُنوُهمْ 
ٍة َوِبَذَهٍب َوِبَأْمِتَعٍة َوِبَبَهاِئَم َوِبُتَحفٍ    ،ِبآِنَیِة ِفضَّ

] 6 [َفْضًال َعْن ُكلِّ َما تُُبرَِّع ِبهِ .
 العلیا، یستخف بكل الزمنیات، فإذا بها تجرى وراءه أورشلیمحین یركز اإلنسان على 

عونها ویأتون يوتلتصق بقدمیه. وكما قیل عن الرسل أن أصحاب الحقول أو البیوت كانوا یب
). 35-24: 4بأثمان المبیعات ویضعونها عند أرجل الرسل (أع 

 .عودة آنیة بیت الرب3
، َواْلَمِلُك ُكوَرُش َأْخَرَج آِنَیَة َبْیِت الرَّبِّ 

ُر ِمْن ُأوُرَشِلیمَ  ، الَِّتي َأْخَرَجَها َنُبوَخْذَنصَّ
] 7 [َوَجَعَلَها ِفي َبْیِت آِلَهِتهِ 

 آنیة بیت بإخراجیمثل كورش اإلنسان الجاد، یقرن كلماته بالعمل. فقرن كورش أمره 
). والعجیب أن تبقى هذه اآلنیة نحو 15-13: 25مل  2الرب التي سبق نبوخذنصر فسلبها (

 أو صنع تماثیل لهم أو ي عاًما ولم یفكر أحد من الملوك بابل في صهرها واستخدامها كحل70
آللهتهم. 

  ،َأْخَرَجَها ُكوَرُش َمِلُك َفاِرَس َعْن َیِد ِمْثَرَداَث اْلَخاِزنِ 

1 cf. on Ps. Homily 48. 
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َر َرِئیِس َیُهوَذا.   ]8 [َوَعدََّها ِلِشیْشَبصَّ
. " أو إله الشمسنورله ال أي إMithra"معطى من مثرا معناه فارسي : اسم مثرداث

كان خازن كورش، وكان ُمستأمًنا على آنیة الهیكل. 
یرى البعض أنه شخصیة أخرى غیر زربابل، لكن الرأي السائد أنه هو  بصر:ششي

" أو "إله الشمس" ویرى ˺زربابل نفسه، اسمه البابلي شیشبصر، ومعناه "الفرح وسط المتاعب
". ویرى آخرون أنه اسم أكادي معناه "لیت سن (إله القمر) یحمي ˻نارالبعض أنه یعني "عابد ال

 في بابل". وذلك مثل ˼األب". أما اسمه العبراني "زربابل" ومعناه "المولود أو المزروع أو الغریب
زربابل هو كانت لهم أسماؤهم العبریة، وأعطاهم البابلیون أسماء كلدانیة. ، دانیال والثالثة فتیة

ابن شالتیئل االبن األكبر للملك یهویاكین الذي مات بدون ذریة، فتزوج أخوه األصغر من 
). فیحسب الشریعة زربابل هو ابن 6-5: 25 له نسًال حسب الشریعة (تث وأنجب، امرأته

 ).9: 3)، ویحسب الطبیعة هو ابن فدایا (أي 2: 3شالتیئیل (عز 

  ،َوَهَذا َعَدُدَها: َثَالُثوَن َطْسًتا ِمْن َذَهٍب 
ة   ،ٍ َوَأْلُف َطْسٍت ِمْن ِفضَّ

] 9 [َوِتْسَعٌة َوِعْشُروَن ِسكِّیًنا
واٍن للكرامة أحفظت آنیة بیت الرب في هیكل لألوثان، وربما استخدمت هناك، لكنها ك

). 19: 2 تي 2تبقى عین الرب ساهرة لردها إلى بیته، فإن الرب یعلم الذین هم له (

  ،ٍ َوَثَالُثوَن َقَدًحا ِمْن َذَهب
ٍة ِمَن الرُّْتَبِة الثَّاِنَیة   ،ِ َوَأْقَداُح ِفضَّ

] 10 [َأْرَبُع ِمَئٍة َوَعَشَرٌة َوَأْلٌف ِمْن آِنَیٍة ُأْخَرى.
رّد اآلنیة الذهبیة والفضیة أعطى الراجعین دفعة قویة لبناء بیت الرب، فقد حملوا 

 كمقدسات ثمینة خاصة ببیت الرب. وٕانمامقدسات ثمینة، لیس فقط من جهة قیمتها المادیة، 

ِة َخْمَسُة آَالٍف َوَأْرَبُع ِمَئةٍ .  َجِمیُع اآلِنَیِة ِمَن الذََّهِب َواْلِفضَّ
ر   ،اْلُكلُّ َأْصَعَدُه ِشیْشَبصَّ

 ]11 [ِعْنَد ِإْصَعاِد السَّْبِي ِمْن َباِبَل ِإَلى ُأوُرَشِلیمَ 

1 Cf. Adam Clarke Commentary. 
2 Jamieson, Fausset, and Brown Commentary. 
3 Cf. Adam Clarke Commentary. 
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 آنیة. غالًبا ما 5400 ال تبلغ 10 و9 نالعددي الواردة في اآلنیة جمعنا إذاواضح أننا 
  اآلنیة الكبیرة، وهنا یذكر المجموع كله من آنیة كبیرة وصغیرة.10 و9سجل في العددین 

 
 1من وحي عزرا 

! لُتقم مسكنك في داخلي

  .نفسي تئن مع المسبیین في بابل
علقت قیثارتي على شجرة الصفصاف. 

 وأنا في أرض الخطیة؟ ،كیف أسبح لك
ستعبدة للعدو؟ مُ كیف أتهلل ونفسي 

،  كأنت تعلم الذین هم ل
ها أنا لك، ال تتركني في بابل العنیفة! 

  .قلبي یصرخ: ردني إلى أورشلیمك
ارفعني من المزبلة، وضمني إلى حضن أبیك! 

ُقدني في مواكب اإلیمان المتهللة! 
صعدني إلى مقدساتك السماویة. أ

  جل كل عطایاك! أتسبحك نفسي من
لكن تبقى في عطش إلیك وحدك! 

عطایاك تشهد لحبك لي،  
فلست أود أن یمتلكني العالم الذي خلقته ألجلي. 

بل أنت وحدك تمتلكني یا ملك الملوك. 
حررني من كل شهوة زمنیة، 

ولتصب كل شهواتي فیك. 
كلیلي! إأنت هو حیاتي و
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 األصحاح الثاني

 ینموكب العائدین المتهلل
 

 حیث أورشلیم األول رّد كورش ملك فارس آنیة بیت الرب الثمینة إلى األصحاحفي 
 نرى اآلنیة البشریة الكثیرة الثمن، التي هي شعب اهللا الذي األصحاحُیبنى هیكل اهللا. في هذا 

یسكن اهللا في وسطه. هذا هو البیت اإللهي الذي ُیسر اهللا أن یبنیه بنفسه. 
 العودة، وأوصى الملك الشعب بتقدیم تبرعات لبناء بإمكانیةإذ صدر األمر الملكي 

خرج اآلنیة التي كانت مودعة في بیت آلهة نبوخذنصر. استجاب للدعوة أبیت الرب، كما 
ن. لكن ما یشغل اهللا ال العدد بل نقاوة ي الًفا، وهو عدد ُیعتبر قلیًال جًدا بالنسبة للمسبي50حوالي 

القلوب. إنهم یمثلون القلة القلیلة األمینة التي لم تستطع أرض السبي وال عشرات السنوات أن 
 المهدم. هتحول أبصارهم عن مدینة اهللا المحروقة بالنار وهیكل

-6: 7القائمة الخاصة بالراجعین من السبي في األصحاح الثاني تكررت في نحمیا (
73  .(

 القلوب النقیة المتهللة بعمل الرب. أما أصحاب موكب عجیب، موكب إنها قائمة
بت القوائم هكذا:فئاته فكثیرة:   وقد بوِّ
حد عشر منهم، وذكر نحمیا أ عشر شخًصا ذكر عزرا ي]: تشمل إثن2-1 [القادةأ. 

). وٕان كان جمیعهم من سبطي یهوذا وبنیامین، 7: 7 إلى نحماني (نح باإلضافةنفس األسماء 
 محرقة عن كل ا،ورً ث عشر يثنالكنهم كانوا یحسبون أنفسهم ممثلي االثني عشر سبًطا. قدموا 

). 35: 8 زاألسباط (ع
كان موكب العودة تحت قیادة زُربابل حفید الملك یهویاكین، وهو یمثل السلطة المدنیة، 

ویشوع الكاهن یمثل السلطة الدینیة. إنه موكب التحرر من إبلیس والصعود إلى أورشلیم العلیا 
تحت قیادة رب المجد یسوع بكونه ملك الملوك ورئیس الكهنة السماوي في نفس الوقت، یحمل 

الملوكیة والكهنوت في نفس الوقت. 
.  المواهبين عظماء متنوعيقدیسفي كل جیل یرسل اهللا 

]. 19-3 تم تصنیف بعضهم حسب عشائرهم وقبائلهم [:]35-3 [الشعبب. 
فر الحیاة التي ُیسجل فیه سنه أشبه ب إ].35-20[ أماكن االستقرار وتصنیف اآلخرین حسب
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 ن كل غنى األرض ومراكزها.أفضل م الهیكل السماوي أحبواأسماء المجاهدین في الرب، الذین 
 ).16: 49 (إش اهللا ینقش اسمك على كفه

یدعیا، وبنو أمیر،   فرق: بنوأربع كاهًنا من 4289]: عاد منهم 39-36 [الكهنةج. 
وبنو فشحور، وبنو حاریم. 

 خدمة العالم تهمب بقيح شخًصا، فقد أ74]: عاد من الالویین 43-40 [الالویوند. 
َبُنو َن ياْلُمَغنُّ  ومن  الذین یقومون بحراسة الهیكل.، شخًصا139 ومن البوابین .هیكلالعن خدمة 

 ].41 [آَساَف ِمَئٌة َوَثَماِنَیٌة َوِعْشُرونَ 
وا في أرض السبي: ّبح یسأنلم یكن ممكًنا للكهنة أو الالویین أو المغنین أو الشعب 

 المغنون على موكب ىفض أقد). ل4: 137"كیف نسبح تسبحة الرب في أرٍض غربیة" (مز 
- الكبار والصغار،   الكليالعودة روح التسبیح والفرح والتهلیل، مما جعل الرحلة ممتعة، ونس

مشاق الرحلة. لهم دور أساسي في الموكب، فهو موكب االنطالق إلى - الرجال والنساء 
 جهادنا وغربتنا! ة رحلة بالفرح والتهلیل ننسى مشق. العلیا، موكب متهللأورشلیم

ن يأحفاد الجبعوني" هم غالًبا مكرسون]: اسم عبري معناه "54-43 [نیميالنثهـ. 
 الذین قاموا بالعمل في بیت الرب أمام موسى ویشوع. كَّرسهم داود الملك لخدمة والمدیانیین

 المتهدمرائب أورشلیم والهیكل خالهیكل. مع أنهم لیسوا من شعب اهللا، لكنهم فضلوا الخدمة في 
 بابل. أمجادعن 

في خدمة الهیكل. بهذا ]: من نسل الكنعانیین.جنَّدهم 58-55 [بنو عبید سلیمانو. 
)، إذ التصقوا بالرب وتقدسوا فیه. 25: 9انسلخوا من اللعنة التي حلت علیهم (تك 

 من یأتون غیرة من الالویین. كثیرون أكثر بنو عبید سلیمانومعهم نیم يثنالكان 
 الملكوت في أبناءبینما یتراخى )، 11: 8(مت  اإللهیة باألحضان ویتمتعون ،المشارق والمغارب

  اهللا المفتوحة للجمیع!أبوابالموكب یسع العالم كله، هوذا  .التمتع به
-64كان من الضروري أوًال أن یستقر هذا العدد الضخم من الراجعین من السبي [

). لذلك فقد ذهبوا إلى المدن والقرى 18: 5]، لكن أورشلیم كانت موضًعا فقیًرا (مراثي 70
المحیطة یستقرون فیها. 

. 58-1 . الصاعدون من السبي 1
. 67-59 الذین لم تثبت أنسابهم  .2
. 70-68 . عطاء حسب الطاقة 3
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 . الصاعدون من السبي1
اِعُدوَن ِمْن َسْبِي اْلَمْسِبیِّینَ    ،َوَهُؤَالِء ُهْم َبُنو اْلُكوَرِة الصَّ

ُر َمِلُك َباِبَل ِإَلى َباِبلَ  ، الَِّذیَن َسَباُهْم َنُبوَخْذَنصَّ
  ،َوَرَجُعوا ِإَلى ُأوُرَشِلیَم َوَیُهوَذا

 ].1ُكلُّ َواِحٍد ِإَلى َمِدیَنِتِه [
 صارت مجرد ، فقدیهوذا الني كانت قبًال مملكة عظیمة لها توابعهنا  بالكورةیقصد 

كورة، أي مقاطعة تابعة لملك فارس. هذا هو عمل الخطیة التي تذل اإلنسان كما األمم 
 لقد ارتبط الشر بالعار والخزي وفقدان السالم مع الفشل والهزیمة الداخلیة، والبًر والممالك.

اقبه، إنما ما یفعله یقدم له المرارة عيو یردعه  منیحتاج إلى ال فالشریر بالكرامة الحقیقیة.
تمتعه  تي مألها لنفسه، اللهم إال إذا ألقى بالكأس خاللالوالموت! یشرب من ذات الكأس 

بالشركة مع مخلصه، وجهاده الجاد خالل اإلرادة المقدسة في الرب. 
 ).34: 14"البّر یرفع شان األمة، وعار الشعوب الخطیة" (أم 

 ).3: 18"إذا جاء الشریر جاء االحتقار أیًضا، ومع الهوان عار" (أم 
 ).18: 5"فكانوا كلما عبدوا غیر إلههم ُأسلموا للغنیمة والسیف والعار" (یهودیت 

: 71"لیخز ویفن مخاصمو نفسي، لیلبس العار والخجل الملتمسون لي شًرا" (مز 
13.( 

). 22: 48"ال سالم قال الرب لألشرار" (إش 
"وال تصر عدُوا بعد أن كنت صدیًقا، فإن القبیح السمعة یرث الخزي والعار، وكذلك 

  ).1: 6الخاطئ ذو اللسانین" (سي 
 ).26: 20"الكذب عار قبیح في اإلنسان، وهو ال یزال في أفواه فاقدي األدب (سي 

 فستتحول إلیه في النهایة. یلیق بك أن تتغیر، یجب أن ،إن بقیت فیما یخص التراب 
 .˺ تصیر سماوًیاأنتتحول، یجب 

 العالمة أوریجینوس 

  إذ أنا ملوم بكل غضن خطایاي، أقضي أیامي ولیاليَّ في رعٍب، لكنني إذ أنظر اهللا یحل
القیود، ویسند النفس المتواضعة المرتعبة، یقول لي وأنا منبطح في قبر شري: "چیروم هلم 

1 Homilies on Genesis, 9. 
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 .˺خارًجا"

 القدیس چیروم

 كل أنواع الشهوات... نعم، فإنَّهم حتى عندما  بأنفسهمل ر نحو قتارش األؤالءه جهتَّ ي
 .˻ونبتعذيتهم، وعندما یموتون هلآ مهنن بطوویحسبذ ، إرٍ اعیعیشون یكونون في 

 الرسولي ناسیوسثأ دِّیسالق

 الَِّذیَن َجاُءوا َمَع َزُربَّاَبلَ : 
 َیُشوُع َنَحْمَیا َسَراَیا َرْعَالَیا ُمْرَدَخاُي ِبْلَشاُن ِمْسَفاُر َبْغَواُي َرُحوُم َبْعَنةَ . 

 ].2َعَدُد ِرَجاِل َشْعِب ِإْسَراِئیَل [
إذ قبل العائدون إلى أورشلیم ترك الكثیر واحتمال المتاعب والمخاطر من أجل بناء 

: 2صم  1. "فإني أكرم الذین یكرمونني" (أسمائهم وهیكله، كرَّمهم اهللا بذكر أورشلیممدینة اهللا 
)، ویكرمهم في هذا العالم 7: 10، إذ "ذكر الصدیق للبركة" (أم ه متقيأسماء یحفظ اهللا ).30

 كما في الدهر اآلتي.
 في سفر الحیاة األبدیة أیًضاسجل تُ  حتى ، لحساب ملكوت اهللاینملالعل أسماءُتسجل 

  .)5: 3(رؤ 
حیاًنا أ مكتفًیا أحیاًنا بأسماء رؤساء البیوت والعشائر، واألسماءهذا السجل لم یذكر كل 

). 17-16: 3سماؤهم ُمسجلة عند الرب في سفر التذكرة (مل أ ف،بالعدد فقط. أما متقو الرب

 "لم یقل هذا لیعني أن النفوس المنتقلة یسندها مدیحنا. إنما قال هذا ذكر الصدِّیق ُیمتدح ."
ذ ننال نفًعا كثیًرا من إألن الذین یمدحون الراحلین ینالون النفع األعظم من ذكراهم، لذلك 

. ˼ذكرهم المقدس، لیتنا ال نزدري بكلمات اإلنسان الحكیم، بل بالحرى نعطي اهتماًما بها
 هبي الفمذلالقدیس یوحنا ا

 80 ينحمیا هنا غیر نحمیا قائد الفوج الثالث الذي أعاد بناء السور بعد ذلك بحوال
سنة، كذلك مردخاي هنا غیر مردخاي الوارد في سفر أستیر. 

 ].3َبُنو َفْرُعوَش َأْلَفاِن َوِمَئٌة َواْثَناِن َوَسْبُعوَن [

1 Fifth Letter to Florentium. PL 22:336. 
2 Paschal Letters 7. 
3 Against the Anomoens, homily 6:3. 
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 ].4َبُنو َشَفْطَیا َثَالُث ِمَئٍة َواْثَناِن َوَسْبُعوَن [

 ].5َبُنو آَرَح َسْبُع ِمَئٍة َوَخْمَسٌة َوَسْبُعوَن [

 َبُنو َفَحَث ُموآَب ِمْن َبِني َیُشوَع 
 ].6َوُیوآَب َأْلَفاِن َوَثَماُن ِمَئٍة َواْثَنا َعَشَر [

"، أي حاكم موآب، ربما كان أبوهم حاكًما لموآب حین كانت خاضعة حث موآب"ف
إلسرائیل. 

 ].7َبُنو ِعیَالَم َأْلٌف َوِمَئَتاِن َوَأْرَبَعٌة َوَخْمُسوَن [

 ].8َبُنو َزتُّو ِتْسُع ِمَئٍة َوَخْمَسٌة َوَأْرَبُعوَن [

 ].9َبُنو َزكَّاَي َسْبُع ِمَئٍة َوِستُّوَن [

 ].10َبُنو َباِني ِستُّ ِمَئٍة َواْثَناِن َوَأْرَبُعوَن [

 ].11َبُنو َباَباَي ِستُّ ِمَئٍة َوَثَالَثٌة َوِعْشُروَن [

 ].12َبُنو َعْرَجَد َأْلٌف َوِمَئَتاِن َواْثَناِن َوِعْشُروَن [

 ].13َبُنو َأُدوِنیَقاَم ِستُّ ِمَئٍة َوِستٌَّة َوِستُّوَن [
)، أو 13 هو رقم الوحش (رؤ 666 رقم أن" تعني "السید الكبیر". ونالحظ أدوینقام"

 في الجسد. نا نتوقع محاربات من عدو الخیر مادمنا الزل،الشیطان. وكأنه مع كل رجوع إلى اهللا

 ].14َبُنو َبْغَواَي َأْلَفاِن َوِستٌَّة َوَخْمُسوَن [

 ].15َبُنو َعاِدیَن َأْرَبُع ِمَئٍة َوَأْرَبَعٌة َوَخْمُسوَن [

 ].16َبُنو آِطیَر ِمْن َیَحَزِقیَّا َثَماِنَیٌة َوِتْسُعوَن [

 ].17َبُنو ِبیَصاَي َثَالُث ِمَئٍة َوَثَالَثٌة َوِعْشُروَن [

 ].18َبُنو ُیوَرَة ِمَئٌة َواْثَنا َعَشَر [

 ].19َبُنو َحُشوَم ِمَئَتاِن َوَثَالَثٌة َوِعْشُروَن [

 ].20َبُنو ِجبَّاَر َخْمَسٌة َوِتْسُعوَن [
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). 9، یش 25: 7"، هي جبعون (نح جبار"

 ].21َبُنو َبْیِت َلْحٍم ِمَئٌة َوَثَالَثٌة َوِعْشُروَن [

 ].22ِرَجاُل َنُطوَفَة ِستٌَّة َوَخْمُسوَن [

 ].23ِرَجاُل َعَناُثوَث ِمَئٌة َوَثَماِنَیٌة َوِعْشُروَن [
 تنبأ .]: وهم أهل قریة إرمیا النبي الذین اتهموه بالخیانة، وتخلوا عنه23 [رجال عناثوث

إرمیا عن العودة من السبي وهو في السجن، حیث حبسه صدقیا الملك بتهمة أنه عمیل 
وث، ومع علمه أن الكلدانیین ث حنئیل یشتري منه حقله الذي في عناهنبوخذنصر. جاءه ابن عم

سیستولون على األرض. اشترى الحقل وكتب الصك وأشهد الشهود، وأمر باروخ بأن یضعه في 
). هوذا قد 43-43: 32نه بعد خراب األرض ستعود إلیها الحیاة (إر أ شهادة على ، خزفيإناء

تحقق وعد اهللا وعاد المسبیون، ورجع رجال عناثوث لیعمروا األرض. 

 ].24َبُنو َعْزُموَت اْثَناِن َوَأْرَبُعوَن [

 ].25َبُنو َقْرَیِة َعاِریَم َكِفیَرَة َوَبِئیُروَت َسْبُع ِمَئٍة َوَثَالَثٌة َوَأْرَبُعوَن [

 ].26َبُنو الرَّاَمِة َوَجَبَع ِستُّ ِمَئٍة َوَواِحٌد َوِعْشُروَن [

 ].27ِرَجاُل ِمْخَماَس ِمَئٌة َواْثَناِن َوِعْشُروَن [

 ].28ِرَجاُل َبْیِت ِإیَل َوَعاَي ِمَئَتاِن َوَثَالَثٌة َوِعْشُروَن [

 ].29َبُنو َنُبو اْثَناِن َوَخْمُسوَن [
 بل هي مكان في یهوذا. ،": لیس الجبل الذي صعد علیه موسىنبو"

 ].30َبُنو َمْغِبیَش ِمَئٌة َوِستٌَّة َوَخْمُسوَن [

 ].31َبُنو ِعیَالَم اآلَخِر َأْلٌف َوِمَئَتاِن َوَأْرَبَعٌة َوَخْمُسوَن [
، األول اسم شخص، أما هنا 7" تمیًزا له عن عیالم المذكور في آیة عیالم اآلخر"

سم مكان. اف

 ].32َبُنو َحاِریَم َثَالُث ِمَئٍة َوِعْشُروَن [

 ].33َبُنو ُلوَد َبُنو َحاِدیَد َوُأوُنو َسْبُع ِمَئٍة َوَخْمَسٌة َوِعْشُروَن [
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 ].34َبُنو َأِریَحا َثَالُث ِمَئٍة َوَخْمَسٌة َوَأْرَبُعوَن [

 ].35َبُنو َسَناَءَة َثَالَثُة آَالٍف َوِستُّ ِمَئٍة َوَثَالُثوَن [

 ].36َأمَّا اْلَكَهَنُة َفَبُنو َیْدِعَیا ِمْن َبْیِت َیُشوَع ِتْسُع ِمَئٍة َوَثَالَثٌة َوَسْبُعوَن [
 ة والبقي،كنا نتوقع عودة كل الكهنة، لكن لألسف عادت مجموعات من أربع فرق فقط

   العمل في أرض السبي والمشروعات عن هیكل الرب.تفضل
 . 2" المذكور هنا غیر المذكور في آیة یشوع"

، وهم حوالي ُعشر العائدین من أورشلیم، 4200 مجموع عدد الكهنة حوالي أنیالحظ 
 یحتفظ لنفسه بالعشور. أنوكأن اهللا أراد 

 ].37َبُنو ِإمِّیَر َأْلٌف َواْثَناِن َوَخْمُسوَن [

 ].38َبُنو َفْشُحوَر َأْلٌف َوِمَئَتاِن َوَسْبَعٌة َوَأْرَبُعوَن [

 ].39َبُنو َحاِریَم َأْلٌف َوَسْبَعَة َعَشَر [

 ].40 َفَبُنو َیُشوَع َوَقْدِمیِئیَل ِمْن َبِني ُهوُدوَیا َأْرَبَعٌة َوَسْبُعوَن [،َ َأمَّا الالَِّویُّون
 عدد الالویین قلیل للغایة، ربما ألنهم رفضوا وظیفتهم واستخفوا بها، إذ أنیالحظ 

أرادوا أن تكون لهم أرٍض وممتلكات، ونسوا أن الرب هو نصیبهم، وهم نصیب الرب. 

 ].41اْلُمَغنُّوَن َبُنو آَساَف ِمَئٌة َوَثَماِنَیٌة َوِعْشُروَن [
 َبُنو اْلَبوَّاِبیَن َبُنو َشلُّوَم َبُنو آِطیَر َبُنو َطْلُموَن َبُنو َعقُّوَب 

 ].42َبُنو َحِطیَطا َبُنو ُشوَباَي اْلَجِمیُع ِمَئٌة َوِتْسَعٌة َوَثَالُثوَن [

 ].43النَِّثیِنیُم َبُنو ِصیَحا َبُنو َحُسوَفا َبُنو َطَباُعوَت [
: غالًبا من نسل الجبعونیین، ُعینوا في خدمة الالویین. النثنییم

 ].44َبُنو ِقیُروَس َبُنو ِسیَعَها َبُنو َفاُدوَن [

 ].45َبُنو َلَباَنَة َبُنو َحَجاَبَة َبُنو َعقُّوَب [

 ].46َبُنو َحاَجاَب َبُنو َشُمَالَي َبُنو َحاَناَن [

 ].47َبُنو َجدِّیَل َبُنو َحَجَر َبُنو َرآَیا [
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 ].48َبُنو َرِصیَن َبُنو َنُقوَدا َبُنو َجزَّاَم [

 ].49َبُنو ُعزَّا َبُنو َفاِسیَح َبُنو ِبیَساَي [

 ].50َبُنو َأْسَنَة َبُنو َمُعوِنیَم َبُنو َنُفوِسیَم [

 ].51َبُنو َبْقُبوَق َبُنو َحُقوَفا َبُنو َحْرُحوَر [

 ].52َبُنو َبْصُلوَت َبُنو َمِحیَدا َبُنو َحْرَشا [

 ].53َبُنو َبْرُقوَس َبُنو ِسیَسَرا َبُنو ثَاَمح [

 ].54َبُنو َنِصیَح َبُنو َحِطیَفا [

 ].55َبُنو َعِبیِد ُسَلْیَماَن َبُنو َسْوَطاَي َبُنو َهسُّوَفَرَث َبُنو َفُروَدا [
مل  1: من نسل الكنعانیین الذین سخرهم سلیمان لبناء الهیكل ("بنو عبید سلیمان"

9 :20-21 .(

 ].56َبُنو َیْعَلَة َبُنو َدْرُقوَن َبُنو َجدِّیل [

 ].57 َبُنو َشَفْطَیا َبُنو َحطِّیَل َبُنو ُفوَخَرِة الظَِّباِء َبُنو آِمي [

 ].58َجِمیُع النَِّثیِنیِم َوَبِني َعِبیِد ُسَلْیَماَن َثَالُث ِمَئٍة َواْثَناِن َوِتْسُعوَن [

 الذین لم تثبت أنسابهم .2
 َوَهُؤَالِء ُهُم الَِّذیَن َصِعُدوا ِمْن َتلِّ ِمْلٍح َوَتلِّ َحْرَشا َكُروُب َأدَّاُن ِإمِّیرُ . 

  .َوَلْم َیْسَتِطیُعوا َأْن ُیَبیُِّنوا ُبُیوَت آَباِئِهْم َوَنْسَلُهم
 ].59َهْل ُهْم ِمْن ِإْسَراِئیَل [

كان لجداول األنساب أهمیة كبرى عند العبرانیین، خاصة بالنسبة للكهنة والالویین. 
 ُیحرم من بعض االمتیازات الخاصة. إبراهیمفمن ال یستطیع أن یثبت أنه من نسل 

 بیوت بإثبات فقدوا اهتمامهم ،مما ُیخجل أن بعض العائدین بسبب محبتهم للمال
  .]59آبائهم [

، هؤالء إسرائیلیون، لكنهم فقدوا قوائم انتسابهم. "آبائهم  یبینوا بیوتأنلم یستطیعوا "
 وكان من هؤالء كهنة، ویلزمهم أن یكونوا من نسل هرون.
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 ].60َبُنو َدَالَیا َبُنو ُطوِبیَّا َبُنو َنُقوَدا ِستُّ ِمَئٍة َواْثَناِن َوَخْمُسوَن [
 فمع . معناه "شهیر""نقودا"و  معناه "جودة یهوه"."طوبیا"معناه "من حرره یهوه. " الیا"د

 من دالالت روحیة جمیلة، إال أنهم لم یستطیعوا أن یثبتوا نسبهم إلى األسماءما تحمله هذه 
شعب اهللا، ربما ألن اباءهم كانوا قد تزوجوا بوثنیات. ُحسب هؤالء كغرباء مختونین لهم حق 

) لكن لیس لهم نصیب في األرض. 16-14: 15العبادة وتقدیم الذبائح (عد 

  ،َ َوِمْن َبِني اْلَكَهَنِة َبُنو َحَباَیا َبُنو َهقُّوص
، َبُنو َبْرِزالََّي الَِّذي َأْخَذ اْمَرَأًة ِمْن َبَناِت َبْرِزالََّي اْلِجْلَعاِديِّ 

 ].61َوَتَسمَّى ِباْسِمِهْم [
 ]،61 [ي عوض انتسابهم لسبط هروندنسبهم إلى برزالي الجلعاالكهنة غیر بعض 

 أنصبة لهم فقط القدس الذي هو ي وُأعط،كهنةك م أنصبته، إي منفُحرموا من أكل قدس القداس
كهنة ودخلوا ال سبقوا ا أمميً همأصلكان كثیر من الشعب بل ومن ]. 63-61عائالت الكهنة [

بنو  یسبق بعض الشعب الكهنة في األمجاد السماویة. " وصاروا أبطاًال عند الرب.،الموكب
: هؤالء فقدوا الكهنوت، إذ فقدوا االستحقاق له. ألن أباهم كان كاهًنا، فّضل أن یتسمى "برزالي

باسم رجل مشهور هو برزالي الجلعادي، وترك نسبة لهرون. لم یدرك كرامة الكهنوت وخدمة 
 أیًضا. اإلنسان ینكره ابن اإلنسان نسبة الكهنوتي. من ینكر ابن ذلاهللا، فر

  ،َهُؤَالِء َفتَُّشوا َعَلى ِكَتاَبِة َأْنَساِبِهْم َفَلْم ُتوَجدْ 
 ].62َفُرِذُلوا ِمَن اْلَكَهُنوِت [

، َوَقاَل َلُهُم التِّْرَشاثَا َأْن َال َیْأُكُلوا ِمْن ُقْدِس اَألْقَداسِ 
 ].63َحتَّى َیُقوَم َكاِهٌن ِلُألوِریِم َوالتُّمِّیِم [

 من خبز الوجوه والشركة في لحم أنفسهمهؤالء المرفوضون من الكهنوت حرموا 
. أما قدس األقداس  مجاًزاُتدعىوي ال یأكل منه سوى الكهنة تالهذه الذبیحة المقدسة والسكیب، 

قدس. ل فیأكلها بیت الكاهن كله، وُتسمى ا،البكور وتقدمات الشكر والعشور
 .سعادة فالن"": كلمة فارسیة تشیر إلى الوالي، وقد تعني لقًبا لالحترام مثل اثالترشا

 الوالي هنا زربابل.
 التي ُتدعى على صدرة رئیس الكهنةین مسطحین حجر اكان:"كاهن لألوریم والتمیم"

، فهما ا یجیب اهللا على أسئلتهم، والتي من خالله)"8: 8، ال 30: 28 القضاء (خر صدرة"
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 . یشیران إلى تسلیم المشیئة هللا، في األمور الخاصة بالشعب ككلٍ 
. "الكماالت"" أو إتمام" معناها "التمیم" معناها "األنوار"، و"أوریمكلمة "

كل األنوار  إلى مجيء رئیس الكهنة الذي فیه اإلسرائیلیین إلى انتظار إشارةهنا نجد 
، أي السید المسیح. والكماالت

" یؤكدان في حیاة الكاهن أالَّ یعتمد في خدمته األوریم والتمیمعلى أي األحوال فإن "
على األذرع البشریة والمشورات البشریة، لكنه یلجأ أوًال إلى المذبح، حیث ینسكب أمام اهللا طالًبا 

نوره اإللهي یشرق في قلبه ویكمل كل ضعف فیه. فالتزامات الكاهن الكثیرة والخطیرة 
 وتعامله مع أنواع – خالص نفوسهم –والمتشابكة، إذ یقوم بإرشاد الناس في أثمن ما لدیهم 

مختلفة من الناس، تحت ظروف متباینة، هذا األمر الذي یجعله محتاًجا أن یكون على صلة 
مستمرة باهللا مرشده حتى ال تهلك نفس بسبب جهله أو عجزه عن القیام بالعمل.  

 الرب نفسه هو الذي یعمل وهو الذي یقدم الكلÏ. 
 هبي الفمذلالقدیس یوحنا ا

 ].64ُكلُّ اْلُجْمُهوِر َمًعا اْثَناِن َوَأْرَبُعوَن َأْلًفا َوَثَالُث ِمَئٍة َوِستُّون [

، َفْضًال َعْن َعِبیِدِهْم َوإَِماِئِهمْ 
 َفَهُؤَالِء َكاُنوا َسْبَعَة آَالٍف َوَثَالَث ِمَئٍة َوَسْبَعًة َوَثَالِثیَن 

 ].65َوَلُهْم ِمَن اْلُمَغنِّیَن َواْلُمَغنَِّیاِت ِمَئَتاِن [
 كما ورد في سفر نحمیا، بینما 42360 واإلماءیذكر مجموع الجموع دون العبید 

، فما هو سبب 31089 الواردة في نحمیا د، ومجموع األعدا29818 الواردة هنا دمجموع األعدا
ذلك؟ 

 العودة، وهذا الرقم ثابت في عزرا أرادوا هو عدد أعیان الیهود الذین 42360. رقم 1
 بینما كتبها ،في بابلوهم  أسماءهم واكتبو ذكرهم عزرا هم الذین تحركوا للعودة نونحمیا. لكن م

، ا فحدث اختالف بسبب المدة الطویلة بینهأورشلیم.نحمیا وهو في الیهودیة بعد بناء أسوار 
. هذا وقد األسماء قبل تسجیل نحمیا ، السفر، والبعض بعد الوصولأثناءفالبد أن مات البعض 
 السابع من سفر نحمیا. األصحاح من أسماؤهم فسقطت ،عدل البعض عن السفر

 فسجلهم ،یًضاأ سافر آخرون ، الذین تحركوا للسفرأسماء سجل عزرا أن. بعد 2

1 In 1 Cor. Hom 27:4. 
                                                 

http://coptic-treasures.com/
coptic treasures

www.coptic-treasures.com/wp


 2عزرا 

نحمیا، لذا زاد كشف نحمیا. 
 ذلك: أمثلة

ن عزرا في أ. فمع 30: 2 في قائمة نحمیا لكنه ورد في عزرا مغبیش. لم یرد ذكر 1
 بینما أورد نحمیا أسماء الذین وصلوا بالفعل إلى أورشلیم. اسمه،بابل سجل 
، ألن 655، وعددهم في قائمة نحمیا 454 عددهم في قائمة عزرا بنو عادین. 2

الذین سافروا بالفعل أكثر من الذین سجلوا أسماءهم. 
 هذه العادة موجودة ت من اسم، والزالأكثر. من عادة الیهود في ذلك الوقت استعمال 3

ختلف عن اسم شهرته م فنجد اسم الشخص في شهادة المیالد .إلى یومنا هذا في صعید مصر
منذ میالده، وغالًبا ما ال یعرف الناس اسمه الُمسجل في شهادة المیالد حتى یدخل إلى المدرسة 

) هم 47: 7 (نح بنو سیعاهنا نجد كمثال  أو عندما یتزوج ویحتاج إلى تقدیم شهادة المیالد.
. 44: 2 في عزرا بنو سیعها
 هنا لیسوا من الالویین الذین یسبحون اهللا في الهیكل، وٕانما الذین "المغنین والمغنیات"

یقیمون الحفالت والوالئم. 

 َخْیُلُهْم َسْبُع ِمَئٍة َوِستٌَّة َوَثَالُثونَ . 
 ].66ِبَغاُلُهْم ِمَئَتاِن َوَخْمَسٌة َوَأْرَبُعوَن [

 ِجَماُلُهْم َأْرَبُع ِمَئٍة َوَخْمَسٌة َوَثَالُثونَ . 
 ].67َحِمیُرُهْم ِستَُّة آَالٍف َوَسْبُع ِمَئٍة َوِعْشُروَن [

هؤالء ذهبوا إلى السبي ولیس معهم شيء، وعادوا معهم خیل وجمال وعبید وذهب 
وفضة، هذه عطایا اهللا یقدمها لإلنسان الذي یقبل التأدیب بشكر في جدیة ویهتم بخالص نفسه 

فال یتركه مخلصه فارًغا. 

. عطاء حسب الطاقة 3
  ،َواْلَبْعُض ِمْن ُرُؤوِس اآلَباءِ 

  ،ِعْنَد َمِجیِئِهْم ِإَلى َبْیِت الرَّبِّ الَِّذي ِفي ُأوُرَشِلیمَ 
 ].68َتَبرَُّعوا ِلَبْیِت الرَّبِّ ِإلَقاَمِتِه ِفي َمَكاِنِه [

هؤالء تبرعوا لهیكل الرب، لذلك باركهم الرب. 
لم یجسر أحد على تغییر مكان الهیكل، بل أقیم هیكل زربابل في ذات الموقع الذي 
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أقیم فیه هیكل سلیمان. ال زال الیهود إلى یومنا هذا یأملون في بناء الهیكل في ذات الموقع، 
مما یسبب مشاكل مع الفلسطینیین یصعب، بل ربما یستحیل حلها. 

  ،َأْعُطوا َحَسَب َطاَقِتِهْم ِلِخَزاَنِة اْلَعَملِ 
، َواِحًدا َوِستِّیَن َأْلَف ِدْرَهٍم ِمَن الذََّهِب 

ةِ  ، َوَخْمَسَة آَالِف َمًنا ِمَن اْلِفضَّ
 ].69َوِمَئَة َقِمیٍص ِلْلَكَهَنِة [

اشترك الكل في ترك بابل بأمجادها، وجاءوا إلى أورشلیم التي صارت خربة، محروقة 
 المیل الثاني فهو تقدیم هبات وعطایا أمابالنار. وربما دفع الكل العشور. هذا هو المیل األول، 

شهد أأنا ، ألنهم أعطوا حسب الطاقة وكما یقول الرسول: "لبیت الرب، كل واحٍد حسب طاقاته.
). 3: 8 كو 2أنفسهم" ( من تلقاء ،وفوق الطاقة

  هذا هو علّو التسبیح، ألنه في األحزان یبقون في سالم، وفي أعماق الفقر یعطون بسخاء
. ˺مما لدیهم

ثیؤدورت أسقف قورش 
 هنا أول ذكر للنقود المسكوكة في . في مملكة فارسة مستعمل هو قطعة نقودالدرهم
 الكتاب المقدس.

قدم العائدون من السبي أقمصة للكهنة، هذه التي یرتدونها وقت الخدمة، ویخلعونها 
). 7: 31، 41: 28 حیث یحتفظون بها في خزانة الهیكل (خر ،بعد االنتهاء من الخدمة

قدموها لیحفزوا الكهنة على بدء الخدمة فوًرا عقب العودة. 
 

 بحوالي: اسم عیار لما ُیوزن به، ولیس اسم بعض النقود المسكوكة، وتقدر قیمته منا
 شاقالً . 50

، َفَأَقاَم اْلَكَهَنُة َوالالَِّویُّوَن َوَبْعُض الشَّْعِب 
، َواْلُمَغنُّوَن َواْلَبوَّاُبوَن َوالنَِّثیِنیُم ِفي ُمُدِنِهمْ 

]. 70َوُكلُّ ِإْسَراِئیَل ِفي ُمُدِنِهْم [
-1: 85عادوا إلى مساكنهم یسبحون مزامیرهم: "رضیت یا رب على أرضك..." (مز 

1 PG 82:422-423. 
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 هكذا یلیق بنا أن نعود إلي مدینتنا السماویة، وال ترتبط قلوبنا بأرض غربتنا في هذا العالم. ).3
 

 2من وحي عزرا 
! ضمني إلى موكبك المفرح

 خطایاي قد دفعتني إلى السبي، تإن كان 
 ،  من سیي إبلیسفأنت محرر النفوس

ومنقذها من العبودیة. 
؟ من یقدر أن یحررني من عدو الخیر غیرك

؟ إیاها التي وهبتني  مجد أوالد اهللامن یرد لي كرامة
من یضمني إلى موكبك المتهلل إال نعمتك! 

 خوتي في البشریة وراءك. إ وكل اجذبني
 فتفرح نفوس الكل بفیض حبك.

فننضم إلى موكب النصرة المتجه إلى أورشلیم العلیا، 
وتتحول حیاتنا إلى سماء متهللة. 
وُتسجل أسماء الجمیع في كتابك، 

وتنقشها على كفك اإللهي. 

 كهنة وشعًبا إلیك. :لتضم الكل 
 والشیوخ مع الشباب والرجال والنساء. األطفاللتضم 

لیجد الكل له موضًعا في موكبك الفرید. 

 وهبتناهب لنا أن نقدم القلیل مما  .
نقدم لك ذهًبا وفضة وحجارة كریمة روحیة! 

 رائحة رضا وسرور! ا واشتمهاقبلها
!  في داخلنا تقیم هیكلك المقدسأنفإننا نشتهي 

 - حجارة حیة مكَّرمة!أمكن - إن  وتكون كل البشریة
نقدم لك ذبائح الشكر الدائم مع تسابیح المالئكة! 

لك المجد یا أیها القائد المحب والعجیب! 
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 األصحاح الثالث

ذبیحة وهیكل وأعیاد 
 

عاد الفوج األول إلى أورشلیم، لكنهم لم یلتقوا مع اهللا خالل المذبح والذبیحة. مّر على 
عودتهم نحو ثمانیة أشهر، واقبل علیهم الشهر العبري السابع، الذي یعتبر شهر الذروة من حیث 
األعیاد. اجتمعوا مًعا كرجٍل واحٍد، وأقاموا المذبح وقدموا الذبائح، ثم شرعوا في تأسیس الهیكل. 

هم ثالثة أمور. ت بلغوا أورشلیم شغلإذ
 كانوا خائفین من غیر الیهود الذین كانوا قد استقروا في المنطقة :مذبحال  إقامةأوالً . 1

المحیطة، والذین كانوا حتًما یحسدونهم لرجوعهم من السبي. أما العالج فهو الرجوع إلى اهللا 
لیس من ملجأ لنا وحصن سوى صلیبه، المذبح فدم المسیح الثمین، ب همصالحة معوال، بالصالة
  كانت األولویة هي إلقامة المذبح لتقدیم الذبائح.العجیب!

كان بناء الهیكل یلي المذبح في األهمیة. لقد :  القدوساالهتمام ببناء هیكل الرب. 2
]. خرائب الهیكل 7استخدموا المنحة التي وهبهم إیاها كورش أن یجمعوا المادة الالزمة للبناء [

وكما ). 9: 25 مل 2المتهدم كانت مصدًرا للحجارة، أما األخشاب فكانت كلها قد احترقت (
 كان اهللا ).16: 3 كو 1سكن فیكم" (ي وروح اهللا ،"أما تعلمون أنكم هیكل اهللایقول الرسول: 

مهتًما حتى باحتیاجاتهم المادیة، ولكن كان یلیق باألغنیاء أن ینفقوا على الهیكل الذي سمح لهم 
كورش ببنائه، وذلك قبل أن ینفقوا أموالهم على أمورهم الشخصیة.  

)، لكنه لم یقم 16: 5حًقا شیشبصر كحاكم كان هو الملتزم ببناء المذبح والهیكل (
بهذا، إنما كان له رجاله الذین یستخدمهم مثل یهوشع رئیس الكهنة وزُربابل الذي من نسل داود. 

-24: 23 (ال االحتفاالت باألعیاد الیهودیةكان الشهر السابع أهم الشهور في . 3
في أرض  بعد غیبة عشرات السنوات )، وقد اجتمع الشعب في أورشلیم الخربة،8؛ نح 36

 بسبب مرارة قة على الصفصافلیثاراتهم معق. لم تعد یحتفلون باألعیادانطلقوا السبي، ف
مسیحنا هو عیدنا  ).2: 137، بل صاروا یسبحون للرب في مدینته المقدسة (راجع مز نفوسهم

  الذي یهبنا فرحه السماوي!
جاء الیوم العظیم الذي فیه وضعت أساسات الهیكل. كان الالویون هم المسئولین عن 

] ُیظهر 11الرقابة على العمل. بدأت األبواق تضرب كما یلیق، ومزامیر داود ُیسبح بها. العدد [
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). 3: 7؛ 13: 5 أي 2، الذي ُرنم به عند تدشین هیكل سلیمان (136أن المزمور الرئیسي هو 
). 13: 5؛ یع 19: 5عادة یوجد مزمور أو أكثر یناسب كل مناسبة في حیاتنا (أف 

ال نخجل من التعبیر عن فرحنا بعمل اهللا خالل عواطفنا بالفرح والتسبیح هللا. لقد 
 ق.م، هؤالء بكوا، إما من أجل فرحهم 587انتظر الشیوخ خمسین عاًما منذ تهدم الهیكل عام 

بوضع األساسات وٕاعادة بناء الهیكل، أو ألنهم رأوا أن األساسات التي وضعت ال ُتقارن بتلك 
). 3: 2التي كانت للهیكل القدیم (حج 

حسن جًدا أن نتطلع إلى الماضي ونحزن ونتنهد على ما فقدناه، ولكن لیس بطریقة 
). 14-13: 3؛ في 10: 7نفقد فیها رجاءنا والتمتع بما نبدأ به البوم (جا 

 .3-1. إقامة مذبح الرب 1
 .6-4. االحتفال باألعیاد 2
 .9-7. تأسیس الهیكل 3
 .11-10. احتفاالت التأسیس 4
 .13-12. دموع الرجاء مع دموع الحسرة 5

. إقامة مذبح الرب 1
 َوَلمَّا اْسُتِهلَّ الشَّْهُر السَّاِبُع َوَبُنو ِإْسَراِئیَل ِفي ُمُدِنِهُمِ◌ 

 ].1اْجَتَمَع الشَّْعُب َكَرُجٍل َواِحٍد ِإَلى ُأوُرَشِلیَم [
 األول. غالًبا بدأوا رحلتهم أكتوبر یوافق نصف سبتمبر األخیر ونصف الشهر السابع

 المقدسةكان الشهر السابع هو شهر األعیاد  شهر في الربیع.أالتي تستغرق ما بین ثالثة وأربعة 
 أعیاد هتاف البوق والكفارة وعید المظال.   عند الیهود:الهامة

. )1: 29أ. في الیوم األول ُیحتفل بعید األبواق (عد 
). 7: 29ب. في الیوم العاشر یحتفل بعید الكفارة العظیم (عد 

ج. في الیوم الخامس عشر ُیحتفل بعید المظال حیث یستغرق االحتفال به سبعة أیام، 
). 12: 29وفي الیوم الثامن اعتكاف للرب (عد 

، حیث تنبه الكل إلى الحاجة إلى مذبح الرب، "اجتمع الكل كرجل واحٍد إلى أورشلیم"
 یحمیهم ویسندهم من الرعب الذي حّل علیهم من شعوب األراضي. ومن جانب آخر أنالقادر 

 فإنهم محتاجون إلى االحتفال الجماعي باألعیاد الذي یرد لهم فرحهم في الرب.
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اجتمع الكل من كهنة والویین وشعب كرجٍل واحٍد إلقامة مذبح للرب. وفي العهد 
 حیث حّل الروح ،)1: 2الجدید "لما حضر یوم الخمسین كان الجمیع مًعا بنفس واحدة" (أع 

ُولدت كنیسة العهد الجدید، بكونها هیكل الرب المقدس. والقدس، 
 ویقیم مسكنه وسط شعبه. ،جد روح الحب والوحدة یعلن اهللا حضورهوحیث ي

 من ام فیًض دقن لكي وٕانما ،ینصحنا اهللا بذلك لیس فقط خشیة أن ینفصل الواحد عن اآلخر 
الحب واالتفاق. فإن كان كیان كل إنسان یقوم على سالم قریبه فال تقل أقل وال أكثر من 

 یستمر الجسم ترى االختالف أیًضا لكيهذا، إذ ال یوجد أقل من أن تحبه وال أكثر. 
واضًحا بین األعضاء، وعندما یهلك ال تجد ذلك. فالدمار حتًما یحدث ما لم تعمل 

. ˺األعضاء األقل
 القدیس یوحنا الذهبي الفم

  جمیعكم واحد في المسیح یسوع. لیس أن البعض أصحاب معرفة مستنیرون، واآلخرین أقل
كماًال في الروحانیات. لیضع كل واحٍد جانًبا كل الشهوات الجسدیة، فتكونوا متساوین 

. ˻وروحیین أمام الرب
 القدیس إكلیمنضس السكندري

، َوَقاَم َیُشوُع ْبُن ُیوَصاَداَق َوإِْخَوُتُه اْلَكَهَنُة َوَزُربَّاَبِ◌ُل ْبُن َشَأْلِتِئیَل َوإِْخَوُتهُ 
  ،َوَبُنوا َمْذَبَح ِإَلِه ِإْسَراِئیلَ 

 ].2ِلُیْصِعُدوا َعَلْیِه ُمْحَرَقاٍت َكَما ُهَو َمْكُتوٌب ِفي َشِریَعِة ُموَسى َرُجِل اِهللا [
 رجال الدولة إن صح أي، إخوتهخوته الكهنة وزربابل مع إ الكهنة مع رئیسقام یشوع 

 بعد أن طالت مدة بالتسبیح، لبناء المذبح حتى یقدموا ذبائح ومحرقات للرب ویترنموا له ،التعبیر
تهم على الصفصاف. ایثارقحرمانهم من تقدیم الذبیحة وتعلیق 

 العمل هنا  ألنأول رئیس كهنة بعد السبي. ُیذكر اسمه هنا قبل زربابل.هو  یشوع
 قبل زُربابل مذكوًرا نجد اسم 8تقدیم ذبائح، وهو عمل كهنوتي بحت. بینما في اآلیة خاص ب

بناء الهیكل، العمل الذي أمر به الملك كورش ویقوم زربابل بتنفیذه. خاص بیشوع، ألن العمل 
 هنا یظهر التدقیق وااللتزام بحفظ الشریعة كما تسلمها موسى رجل اهللا.

1 In 1 Corinth., hom. 31:4. 
2 Paedagogus 1:5:31. 
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یشیر المذبح إلى الحضرة اإللهیة، أو بمعنى أدق إلى المصالحة مع اهللا خالل 
الذبیحة. 

 في مراحم وٕایمان ،في بناء المذبح اعتراف الشعب بالحاجة إلى التكفیر عن الخطایا
اهللا غافر الخطایا. 

 حیث قدم كلمة اهللا المتجسد حیاته ذبیحة ألجلنا. ،في بناء المذبح رمز للصلیب
 :إذ یقول اإلیمان هو مذبح القلب الداخلي أن القدیس أغسطینوسیرى 

ه یرمز الهیكل المنظور. ينحن نفهم روحًیا أن اإلیمان هو مذبح هیكل اهللا الداخلي، وٕال[
فكل عطیة نقدمها هللا ـ سواء نبوة أو تعلیم أو صالة أو تسبحة أو ترنم بالمزامیر أو أي عطایا 

 لم تقدم بإیمان صادق، فتوثق تماًما وتثبت إنأخرى روحیة نابعة عن الذهن ـ لن یقبلها اهللا 
 ]˺!على هذا المذبح بغیر حراك، عندئذ تخرج كلماتنا نقیة بال دنس

 فیراه تكریس الجماعة ، عن المذبح الداخليالسكندري إكلیمنضسالقدیس ویتحدث 
المذبح السماوي الذي یقوم بیننا هنا هو [: إذ یقولحیاتها للصالة بروٍح واحٍد وفكٍر واحٍد، 

 .]˻اجتماع الذین كرسوا حیاتهم للصالة، فیكون لهم صوت واحد وفكر واحد

 َوَأَقاُموا اْلَمْذَبَح ِفي َمَكاِنهِ . 
 َألنَُّه َكاَن َعَلْیِهْم ُرْعٌب ِمْن ُشُعوِب اَألَراِضي 

  ،ْصَعُدوا َعَلْیِه ُمْحَرَقاٍت ِللرَّبِّ اوَ 
َباِح َواْلَمَساِء [  ].3ُمْحَرَقاِت الصَّ

" إذ شعروا بخطورة أعدائهم احتموا وأقاموا المذبح في مكانه، ألنه كان علیهم رعب"
في مذبح الرب، أي تحت جناحیه، یتكلون على قوته. یالحظ هنا أنهم بنوا المذبح قبل بناء 

بنوا المذبح قبل الهیكل . السور، فهو أهم من السور، وهو السور الخفي الذي یحمي شعب اهللا
 التي تقدس شعب اهللا، هیكله الذبیحة هیكل الرب إنما یقوم على أنلیمارسوا شعائرهم، مدركین 

 المقدس.
 فیفقد سالمه وأمانه، فإن اهللا وحده هو ملجأنا ،إن كانت الخطیة تربك حیاة اإلنسان

). وكما 10: 18سم الرب برج حصین، یركض إلیه الصدیق ویتمنع" (أم اوحصننا وسالمنا. "
یقول المرتل: "إنما هو صخرتي وخالصي، وملجأي فال أتزعزع. على اهللا خالصي ومجدي، 

1 Augustine: Sermon on the Mount 10: 72. 
2 ST. Clement of Alexandria: Miscellainies, book 7. 
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). 7-6: 62صخرة قوتي، محتماي في اهللا" (مز 
 فقال: "فإن ،اختبر الرسول بولس قوة مذبح العهد الجدید، صلیب ربنا یسوع المسیح

). 18: 1كو  1ما عندنا نحن المخلصین فهي قوة اهللا" (أكلمة الصلیب عند الهالكین جهالة، 
 كانت الذبائح الحیوانیة قد أبطلت بتقدیم ذبیحة السید إنربما یتساءل البعض: 
  فما حاجتنا بعد إلى وجود مذبح؟،المسیح الوحیدة على الصلیب

جاءت اإلجابة صریحة في العهدین القدیم والجدید: 
أكدت نبوات العهد القدیم إقامة مذبح العهد الجدید الذي ال یرتبط بأورشلیم وحدها . 1

 وال یقتصر على شعب معین دون غیره. نذكر منها:
 "ألنه من مشرق الشمس إلى مغربها اسمي عظیم بین األمم : النبيي قول مالخ.أ

 بالتأكید ال ینطبق هذا ).11-10: 1مال (" ...وفي كل مكان یقرب السمي بخور وتقدمة طاهرة
 إذ ال یجوز تقدیمها في غیر أورشلیم وبواسطة الكهنة ،القول على بخور العهد القدیم وتقدمته

 !العبرانیین وحدهم
 "في ذلك الیوم :شعیاء النبي اهتماًما خاًصا بمذبح الرب في مصر بقولهإ أعطى .ب

 فیعرف الرب في مصر، ویعرف المصریون الرب ...یكون مذبح للرب في وسط أرض مصر
 .)22-19: 9ش (إفي ذلك الیوم ویقدمون ذبیحة وتقدمة" 

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

 "ال تقدرون أن تشتركوا : إذ قابل القدیس بولس بین العبادتین المسیحیة والوثنیة قال.3
ن كان قد أشار إلى مذبح الوثنیین بمائدة إ. ف)21: 10كو  1(في مائدة الرب ومائدة الشیاطین" 

 الشیاطین فبالتأكید یشیر إلى المذبح المسیحي بمائدة الرب.

 یقدمها الكاهن األعظم هللا.، نها الذبیحة الجامعةإ 
 هذا الذي قدم نفسه باآلالم من أجلنا لكي یجعل منا جسًدا لرأٍس عظیٍم كهذا. 

 ! حیث یصیر الكل في المسیح یسوع جسًدا واحًدا فریًدا،هذه هي ذبیحة المسیحیین
 !ه الكنیسة خالل سّر المذبحمهذا ما تقد

 ˺! وهي ترفع القرابین هللا تقدم نفسها قرباًنا لهفإنها 

1 St. Augustine: City of God 10: 6, 23.. 
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 أنتم داخل الكأس! أنتم فوق المائدة!˺ 

  سر سالمنا ووحدتنا ینشأ فوق مذبحهإن ˻. 
 القدیس أغسطینوس

 . االحتفال باألعیاد2
  ،َوَحِفُظوا ِعیَد اْلَمَظالِّ َكَما ُهَو َمْكُتوبٌ 

 ].4َوُمْحَرَقَة َیْوٍم َفَیْوٍم ِباْلَعَدِد َكاْلَمْرُسوِم َأْمَر اْلَیْوِم ِبَیْوِمِه [
ربما تعرض الشعب للسخریة عندما بدأوا في جمع بقایا المذبح، وقد التفوا حوله لبنائه، 

فسخرت بهم الشعوب األخرى. أما هم فلم یبالوا بالسخریة، مدركین ان ّسر قوتهم في الذبیحة 
المقدمة هللا. 

 أن كان یلیق بهم .: حفظوه لیذكروا أنهم كانوا غرباء، فیحیوا بروح الغربةعید المظال
یبنوا المذبح ویحتفلوا بعید المظال، حیث یتقدسون بدم المسیح، مدركین أنهم غرباء في هذا 

). 2: 8مل  1لیمان وحلول مجد اهللا فیه (ـیوافق عید المظال ذكرى تدشین هیكل س والعالم.
). 13: 1)، إذ هي محرقة وقود ورائحة سرور للرب" (ال 6-3: 3اهتموا بتقدیم محرقات (

قد وجاء العائدون من أرض السبي لیجدوا المدینة خراًبا والهیكل كأن ال وجود له، 
حطَّم رعب الشعوب نفسیة شعب اهللا. لیس من ملجأ لهم سوى اهللا نفسه. 

 لكن عند البناء كان المذبح،أخذ زُربابال التصریح من ملك فارس ببناء الهیكل بما فیه 
لرئیس الكهنة أن یتقدمه. 

 أیام ثم یوم العید الكبیر، وكان لكل یوم 7: كان عید المظال محرقة یوم َفَیْوٍم بالعدد
). 17، 13: 29 عدد معین من الذبائح (عد

  ،ِ َوَبْعَد َذِلَك اْلُمْحَرَقُة الدَّاِئَمُة َوِلَألِهلَِّة َوِلَجِمیِع َمَواِسِم الّربِّ اْلُمَقدََّسة
 ].5َوِلُكلِّ َمن تبرََّع ِبُمَتَبرٍَّع ِللرَّبِّ [

: من ذلك الیوم فصاعًدا كانوا یقدمون الذبائح یومًیا وفي رأس كل شهر. "وبعد ذلك"
: أي األعیاد المحددة. "األهلة ولجمیع مواسم الرب"

ِل ِمَن الشَّْهِر السَّاِبعا   ،ِ ْبَتَدُأوا ِمَن اْلَیْوِم اَألوَّ

1 St. Augustine: Sermon 829 to the Newly – baptized.. 
2 St. Augustine: Sermon 2 – 2 to the Newly – baptized. 
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  ،ُیْصِعُدوَن ُمْحَرَقاٍت ِللرَّبِّ 
 ].6َوَهْیَكُل الرَّبِّ َلْم َیُكْن َقْد َتَأسََّس [

 . تأسیس الهیكل3
اِرین اِتیَن َوالنَّجَّ ًة ِللنَّحَّ   ،َ َوَأْعُطوا ِفضَّ

وِریِّینَ  ْیُدوِنیِّیَن َوالصُّ   ،َوَمْأَكًال َوَمْشَرًبا َوَزْیًتا ِللصَّ
  ،ِلَیْأُتوا ِبَخَشِب َأْرٍز ِمْن ُلْبَناَن ِإَلى َبْحِر َیاَفا

 ].7َحَسَب ِإْذِن ُكوَرَش َمِلِك َفاِرَس َلُهْم [

: لم یتسلط كورش على لبنان، لكنه أذن لإلسرائیلیین أن یتفاوضوا "حسب إذن كورش"
معهم للحصول على األخشاب. 

 ،َوِفي السََّنِة الثَّاِنَیِة ِمْن َمِجیِئِهْم ِإَلى َبْیِت اِهللا ِإَلى ُأوُرَشِلیَم ِفي الشَّْهِر الثَّاِني

 َشَرَع َزُربَّاَبِ◌ُل ْبُن َشَأْلِتِئیَل َوَیُشوُع ْبُن ُیوَصاَداَق 
  ،َوَبِقیَُّة ِإْخَوِتِهِم اْلَكَهَنِة َوالالَِّویِّیَن َوَجِمیُع اْلَقاِدِمیَن ِمَن السَّْبِي ِإَلى ُأوُرَشِلیمَ 

  ،َوَأَقاُموا الالَِّویِّیَن ِمِن اْبِن ِعْشِریَن َسَنًة َفَما َفْوقُ 

 ].8ِلِإلْشَراِف َعَلى َعَمِل َبْیِت الرَّبِّ [
ن یكون أ یلزم 47، 43، 39، 35، 30، 23، 3: 4حسب ما ورد في سفر العدد 

 أن السن 25-24: 8 سنة، وجاء في عدد 50 سنة وال أكثر من 30الالوي لیس بأقل من 
 8: 3؛ عز 17: 31 أي 2؛ 27، 24: 23 أي 1 سنة حتى الخمسین، وفي 25المطلوب هو 

یبدأ بالعشرین عاًما دون وضع حد أقصى. هذا االختالف نابع عن الظروف المحیطة، فمتى 
كانت هناك حاجة إلى الویین والعدد غیر كاٍف ُیقبل السن األصغر، وُیسمح بالعمل لمن هم 

فوق الخمسین القادرین على ممارسته. 

  ،َوَوَقَف َیُشوُع َمَع َبِنیِه َوإِْخَوِتِه َقْدِمیِئیَل َوَبِنیِه َبِني َیُهوَذا َمًعا
  ، َعاِمِلي الشُّْغِل ِفي َبْیِت اهللاِ على للمناظرة

 ].9َوَبِني ِحیَناَداَد َمَع َبِنیِهْم َوإِْخَوِتِهِم الالَِّویِّیَن [
 حسن التخطیط، وتحدید المسئولین عن العمل والعائالت  توزیع العمل هنایالحظ في

] 9المسئولة عن األشراف على العمل [
العمال.  علي واإلشراف البناء عن كمسئولین الالویین عینوا "للمناظرة"، أي 
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. اهللا بیت علیه یقام أن المزمع أي المكان اهللا" بیت قي"
 في مقیًما كان أو بابل آخر غیر مكان من جاء ربما ٢ ص في یذكر لم حیناداد

 إلى السبي. یذهب ولم إسرائیل

 . احتفاالت التأسیس4
 الكهنة ىاجتمع النحاتون والبناؤن والنجارون مع الشعب في موقع العمل، وارتد

 مهیًبا، وّعم الفرح االحتفالة البهجة والتهلیل. كان م، وصاروا یبوقون عالةمالبسهم الكهنوتي
بوضع أساسات البیت. 

، َوَلمَّا َأسََّس اْلَباُنوَن َهْیَكَل الرَّبِّ 
  ،ٍ َأَقاُموا اْلَكَهَنَة ِبَمَالِبِسِهْم ِبَأْبَواق
ُنوجِ  ، َوالالَِّویِّیَن َبِني آَساَف ِبالصُّ

 ].10ِلَتْسِبیِح الرَّبِّ َعَلى َتْرِتیِب َداُوَد َمِلِك ِإْسَراِئیَل [
 والكهنة الكهنوتیة، بمالبسهم والكل والترانیم، التسابیح وسط یتم الهیكل البناء في كان

بأبواقهم. ود قام داود بوضع نظام دقیق لهذه األمور. 

  ،َوَغنُّوا ِبالتَّْسِبیِح َواْلَحْمِد ِللرَّبِّ 
 َألنَُّه َصاِلٌح َألنَّ ِإَلى اَألَبِد َرْحَمَتُه َعَلى ِإْسَراِئیلَ . 
 َوُكلُّ الشَّْعِب َهَتُفوا ُهَتاًفا َعِظیًما ِبالتَّْسِبیِح ِللرَّبِّ 

 ].11َألْجِل َتْأِسیِس َبْیِت الرَّبِّ [
. ویتممه العمل اهللا یبارك حتى والرجاء الشكر تسابیح وسط البناء یتم كان

 . دموع الرجاء مع دموع الحسرة5
 َوَكِثیُروَن ِمَن اْلَكَهَنِة َوالالَِّویِّیَن َوُرُؤوِس اآلَباِء الشُُّیوِخ 

َل   الَِّذیَن َرَأُوا اْلَبْیَت اَألوَّ
 َبُكوا ِبَصْوٍت َعِظیٍم ِعْنَد َتْأِسیِس َهَذا اْلَبْیِت َأَماَم َأْعُیِنِهمْ . 

 ].12َوَكِثیُروَن َكاُنوا َیْرَفُعوَن َأْصَواَتُهْم ِباْلُهَتاِف ِبَفَرٍح [
 كبار أن فمن المؤكد سنة؛ ٥٠ حوالي اآلن وتجدیده البابلیین بید الهیكل خراب بین

 بكوا السابق مثل الهیكل فخًما لیس وأنه الجدید، الهیكل رأوا وحینما القدیم، الهیكل یذكرون السن
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 هذا أن إال مثل السابق عظیم هیكل ُیبنى أن من یأسهم وعلى ضاع، الذي القدیم مجدهم على
 لیس الهیكل الجدید. ونحن بناء فى یعین أن قادر السابق الهیكل أسس الذي فاهللا مقبوالً . لیس
 أن إال علینا وما الذي یعین هو فاهللا ضخًما، أمامنا العمل حجم كان مهما نیأس أن المقبول من

 اهللا ونشكر ونسبح نفرح أن ). یجب علینا٦:٤ (زك صغیرة كانت مهما ببدایاتنا یفرح واهللا نبدأ،
 خطایانا على فلیكن وبكاءحزن  هناك كان وٕان فسیكمل اهللا بدأ فإذا معنا. أعماله بدایات على
).  5 : 30 (مز إلى فرح هذا یتحول خطایانا على بكینا وٕاذا

 األول. الهیكل خراب سببت التي خطایاهم على یبكوا أن الباكین بهؤالء أولى كان

، َوَلْم َیُكِن الشَّْعُب ُیَمیُِّز ُهَتاَف اْلَفَرِح ِمْن َصْوِت ُبَكاِء الشَّْعِب 
، َألنَّ الشَّْعَب َكاَن َیْهِتُف ُهَتاًفا َعِظیًما

ْوَت ُسِمَع ِمْن ُبْعٍد [  ].13َحتَّى َأنَّ الصَّ

  .یا رب لن أتوقف عن تسبیحك، حتى بعد وفاتي
من یحیا لك وبك ال یموت؛ وال یقَو صمت الموت على إسكاته. 

 إذن، فلیتكلم بفمي، لُیكرّر بعد موتي في المستقبل.
 یعقوب السروجيمار القدیس 

 فكر إلى حالة من الفرح والهدوء.اللتسابیح الهادئة تدخل با 

  .إن التسبیح هللا هو عمل خاص بالمالئكة
 لقدیس باسیلیوس الكبیرا

 ن تسبح معناه تقدم صالة مضاعفة.أ 
 لقدیس أغسطینوسا

 قیة... ترنم بالروح وترنم بالفهم أیضا. اجعل ترنیمتك من ين كالجندي واجعل اللیلة موسك
 وضع المرتل.

لقدیس جیروم ا
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 3من وحي عزرا 
لتسمر صلیبك في داخلي! 

  .احملني معك إلى جبل الجلجثة
جتمع مع كل إخوتي بروح واحدة. أهناك 

 والذبیحة الفریدة. األعظمنلتف حولك یا رئیس الكهنة 
تشفع فینا لدى أبیك، 

ینا بدمك الثمین! نوتقت

  ،لسنا بعد في حاجة إلى ذبائٍح حیوانیٍة
فصلیبك هو قوة اهللا للخالص، 
 صلیبك ینزع عنا روح العداوة، 

ویقدمنا هللا أبیك أبناء له. 

  ،لتغرس صلیبك في قلوبنا
فنصیر بالحق هیكًال مقدًسا لك. 

. تسكن فیه مع أبیك القدوس وروحك القدوس
لن یقدر عدو ما أن یرعبنا، 

وال فخ أن یصطادنا، 
ن فیك، وأنت ساكن فینا. وفإننا مختف

  أننا غرباء،مع كل نسمة نذكر 

 عید ال ینقطع. لكن غربتنا تدفعنا لالحتفال ب
 نغترب عن محبة العالم، 
 فتتعلق نفوسنا بسماواتك. 

 حیاتنا عید ال ینقطع، 
فأنت هو عیدنا الدائم. 
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 3ملحق عزرا 
 هیكل زربابل وهیكل سلیمانمقارنة بین 

 

 هیكل سلیمان هیكل سلیمان

 )15: 6 سنوات (عز أربعاستغرق بناؤه  )38: 6مل  1(استغرق بناؤه سبع سنوات 

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

معظم مواد بنائه كانت من أنقاض هیكل 
 من 1000%1، یقدرها البعض بـسلیمان

 مواد الهیكل األول.

مل  1 ذراًعا (20 ذرًعا وعرضه 60طوله 
6 :2( 

 التزموا بذات أبعاد هیكل سلیمان.

كان آیة في الروعة، ُمزین بكمیات ضخمة 
من النحاس والفضة والذهب واألخشاب 

 الثمینة.

، األول"الذي رأى هذا البیت في مجده 
وكیف تنظرونه اآلن. أما هو في أعینكم 

 ).3: 2كال شيء (حج 

 1 یوم تدشینه، مأل مجد الرب البیت (في
 ).11: 8مل 

 لم یحل مجد الرب فیه بصورة ملموسة.

أصعدوا تابوت العهد إلى الهیكل بمجٍد 
 )5: 8مل  1 ال ُتعد (،عظیٍم وذبائح

غالًبا لم یكن تابوت العهد موجوًدا في 
 .هیكل الرب

كان ُملحق به العدید من المباني، ویشرف 
 على مدینة حیة.

 مباني ملحقة، ویشرف على مدینة بال
  محروقة.وأبوابهاخربة بال أسوار 

 120 ألف ثوٍر و22موا قدفي یوم التدشین 
 . خروفٍ ألف

 400 كبش و200 ثور و100قدموا 
 خروف.

 أعظم وأحكم إسرائیلكان سلیمان ملك 
 .وأغني ملك في عهده

 بل كانوا تحت ، ملوكإلسرائیللم یعد 
 االحتالل حتى جاء ملك الملوك.

 أثناءكانت المملكة واحدة، قویة وعظیمة 
 التدشین.

كان بالبالد قلة قلیلة عائدة من السبي من 
ین من م یهوذا وبنیامین، مع المعديسبط

 . األخرىالشعب في البالد

 

  

http://coptic-treasures.com/
coptic treasures

www.coptic-treasures.com/wp


 4عزرا 

 َاَألْصَحاُح الرَّاِبعُ 

 عنیفةمقاومة 
الكهنة مع و ى،ع! مذبح الرب ُیبنئلم یكن ممكًنا للشیطان أن یقف أمام هذا المنظر الرا

 العدو أهل أثار ،ن امتزج بدموع المتحسرین على الهیكل القدیمإ حتى و،الحكام والشعب یتهللون
   لمقاومتهم بأكثر من وسیلة.السامرة

هذه وجود ب لعودتهم، سمحت  من الوسائلید اهللا الصالحة التي استخدمت الكثیراآلن 
نتمتع بالنصرات واألكالیل نكتشف فسادنا الداخلي، فنرجع ون لبدونها   ألنمقاومة،ال

. السماویة
1 . 

. 5-1  . رفض شركة غیر المخلصین 1
. 10-6     باطلة وى. شكا2
. 13-11    كاذبة اءات. افتر3
. 14   . مداهنة السلطات 4
. 16-15   . بلد متمرد منذ القدم 5
 .24-17   وقف البناء األمر ب. 6

 . رفض شركة غیر المخلصین1
 َوَلمَّا َسِمَع َأْعَداُء َیُهوَذا َوِبْنَیاِمیَن 

 ].1[ َأنَّ َبِني السَّْبِي َیْبُنوَن َهْیَكًال ِللرَّبِّ ِإَلِه ِإْسَراِئیلَ 
 الذین الشعوب العشرة ومن األسباط من خلیط وهم السامریون "یهوذا "أعداء

  إسرائیل. في وأسكنوهم أشور ملوك بهم أتى
صارت عبادة أهل السامرة مزیًجا بین عبادة اهللا الحّي واألصنام. وهم یمثلون خطًرا 

أكثر من الوثنیین، كما كانوا یحملون عداوة ضد یهوذا وأورشلیم والهیكل أكثر منهم. 
هذا الخلط بین الحق والباطل، یفسد القلب، ویحطم اإلیمان بنوٍع من المیوعة وعدم 

الجدیة. وكما یقول الرسول بولس: "ال تكونوا تحت نیٍر مع غیر المؤمنین، ألنه أیة خلطة للبّر 
واإلثم؟ وأیة شركة للنور مع الظلمة، وأي اتفاق للمسیح مع بلیعال؟ وأي نصب للمؤمن مع غیر 
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). 16-14: 6كو  2المؤمن؟ وأیة موافقة لهیكل اهللا مع األوثان؟ (

 بها ال تقدر أن تنطق باإلنجیل، لمعاشرات الردیئة تفسد األخالق الجیدة؟أال ترى أن "ا "
وٕانما تسمع كلمات األوثان. بها تفقد الحق أن المسیح هو اهللا، وما تشربه هناك تتقیأه في 

. ˺الكنیسة
القدیس أغسطینوس 

 بِك علیهما المفرزون. يشاب یصاحب شاًبا للشر، فل

  أیها المحب هللا، حین ترى المنافقین یتراشقون بألفاظ الغش والتدلیس اهرب من هناك، لئال
یتعلق بأذنیك ألفاظهم القاتلة. 

الشیخ الروحاني 

 " :؟ حیث یوجد تناقض فاصل، وال یمكن أیة شركة بین النور والظلمةیقول الرسول"
المصالحة بین النور والظلمة. فالشخص الذي یشترك في االثنین مًعا ال یساهم في 

شيٍء، ألجل تعارضهما، وتناقض الواحد لآلخر في نفس الوقت في حیاته المشتركة. 
إیمانه یمد الجانب المنیر، لكن عاداته المظلمة تطفئ مصباح العقل. 

حیث أنه من االستحالة ومن غیر المعقول أن یتوافق النور والظلمة، فالشخص الذي 
یضم االثنین مًعا یصیر عدًوا لنفسه، إذ ینقسم إلى طریقین بین الفضیلة والشر.  

 غیر ممكن أن ینتصر عدوانإنه یقیم معركة معادیة في داخله. وذلك أنه إذ یوجد 
االثنان كل على اآلخر (ألن نصرة أحدهما تسبب موًتا للثاني)، هكذا أیًضا تحدث الحرب 
الداخلیة باالرتباك في حیاته، لیس ممكًنا للعنصر القوي أن یغلب دون أن یتحطم الطرف 

اآلخر تماًما. كیف یمكن للجیش الموقر أن یكون أقوى من الشر، عندما تهاجمه كتیبة 
الشر المقاومة؟  

إن كان یلیق باألقوى في طریق للنصرة أن یقتل العدو تماًما، هكذا فإن الفضیلة 
سیكون لها النصرة على الشر فقط عندما یفسح لها العدو كله الطریق خالل اتحاد 

العناصر المعقولة ضد العناصر غیر السلیمة... إذ ال یمكن للصالح أن یوجد فّي ما لم 
یحیا خالل موت عدّوي.  

1 Sermons on New Testament Lessons. 
                                                 

http://coptic-treasures.com/
coptic treasures

www.coptic-treasures.com/wp


 4عزرا 

  

یستحیل علینا أن نحتفظ بالمضادات التي نمسك بها بكلتا الیدین، إذ ال توجد شركة 
. ˺بین كال العنصرین في ذات الكائن. إن كنا نقتني الشر نفقد القوة القتناء الفضیلة

القدیس غریغوریوس أسقف نیصص 
 آلبائهم. نسبتهم معرفة استطاعوا الذین أغلبیة العائدین هم وبنیامین": "یهوذا
 سابًقا. الهیكل أهملوا ألنهم ُیدعون بنى السبي، صاروا هیكالً :" یبنون السبى "بنى

 َتَقدَُّموا ِإَلى َزُربَّاَبِ◌َل َوُرُؤوِس اآلَباِء َوَقاُلوا َلُهمْ : 
  ،َنْبِني َمَعُكْم َألنََّنا َنِظیَرُكمْ 

،  َوَلُه َقْد َذَبْحَنا ِمْن َأیَّاِم َأَسْرَحدُّوَن َمِلِك َأشُّورَ ،َنْطُلُب ِإَلَهُكمْ 
 ].2الَِّذي َأْصَعَدَنا ِإَلى ُهَنا [

هم في الشركة في بناء بیت ئاشتهاعن علن ت ،ا قاتالً مً جاءوا بكلمات معسولة تحمل س
 العبادات الوثنیة فیه. وٕادخالالرب، ال لهدٍف إال تعطیل العمل، 

 من القلیل فیها كان دیانتهم لكن اهللا، یعبدون أنهم یتصورون ألنهم نظیركم"، "ألننا
   الوثنیة. العبادة من اهللا والكثیر عبادة

لماذا ُرفض طلب هؤالء الذین سبق فذبحوا للرب في أیام أسرحدون ملك أشور أن یشتركوا في 
بناء بیت الرب؟ 

من ساللة هؤالء من منطقة السامرة الذین یكنون كل عداوة لیهوذا وبنیامین، هم 
بعد ترحیل من مناطق مختلفة بعث بهم ملوك أشور  الشعوب التي استقرت في مملكة الشمال،

 ق.م واختلطوا بالیهود، فمزجوا بین عبادة اهللا 722إلى العاصمة سنة عدد كبیر من اإلسرائیلیین 
وأتى ملك أشور بقوٍم من بابل وكوث جاء في سفر الملوك الثاني: "الحي والعبادة الوثنیة. 

وعوَّا وحماة وسفروایم وأسكنهم في مدن السامرة عوًضا عن بني إسرائیل، فامتلكوا السامرة، 
وسكنوا في مدنها. وكان في ابتداء سكنهم هناك أنهم لم یتقوا الرب، فأرسل الرب علیهم السباع 

فأمر ملك أشور قائًال ابعثوا إلى هناك واحًدا من الكهنة الذین سبیتموهم من  فكانت تقتل منهم...
هناك فیذهب ویسكن هناك ویعلمهم قضاء إله األرض. فأتى واحد من الكهنة الذین سبوهم من 
السامرة، وسكن في بیت إیل وعلمهم كیف یتقون الرب. فكانت كل امة تعمل آلهتها ووضعوها 

: 17 مل 2في بیوت المرتفعات التي عملها السامریون كل أمة في مدنها التي سكنت فیها" (

1 On Perfection. 
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24-29 .(
فطلبهم بالشركة في البناء یبدو في الظاهر أن فیه إخالص ومشاركة في العمل، لكنهم 
لم یحملوا ذات القناعة، وال الوالء للكتاب المقدس كله، وال االرتباط بیهوه وحده. أرادوا الشركة في 

العمل مع بقائهم یعبدون األوثان ویرفضون األسفار األخرى غیر أسفار موسى الخمسة. لقد 
شك زربابل في إخالص السامریین من جهة إقامة عبادة اهللا الحي في نقاوة، وأن تقدمهم 

 لقد أرادوا أن یساعدوا في البناء، بكونه مقدًسا ألحد اآللهة .˺بالطلب یحمل نوایا سیاسیة خفیة
التي یتعبدون لها. لكن هذا المزج بین عبادة اهللا والعبادة الوثنیة قد سبب خراًبا قبل السبي، ولم 

یرد یشوع وزُربابل أن تتكرر هذه المأساة. كثیًرا ما تكون مساعدة العالم للكنیسة ثمنها باهٌظ 
). وفى نفس الوقت رفض قبول هذه المساعدة یولد روح مقاومة قاسیة ضد 20: 2للغایة (رؤ 

 الكنیسة.
 كان وهؤالء )،10 وأسنفر (آیة )٢  (آیة أسرحدون الذین أصعدهم نسل من هؤالء كان

إسرائیل  هویة هؤالء محا ولذلك وثنیة، أباطیل أكثره تقوى الرب، ولكن من شيء فیه مزیًجا دینهم
 المرأة نسل بین عداوة هناك صارت منذ نشأت تقلیدیة عداوة هي لشعب اهللا والعداوة )٨:٧ (إش
المسیح.  لجسد بناء أي وسیقاوم الهیكل بناء سیقاوم وٕابلیس قطًعا الحیة. ونسل

 
 َفَقاَل َلُهْم َزُربَّاِبُل َوَیُشوُع َوَبِقیَُّة ُرُؤوِس آَباِء ِإْسَراِئیلَ : 

َلِهَنا   ،َلْیَس َلُكْم َوَلَنا َأْن َنْبِنَي َبْیًتا ِإل
، َوَلِكنََّنا َنْحُن َوْحَدَنا َنْبِني ِللرَّبِّ ِإَلِه ِإْسَراِئیلَ 

 ].3َكَما َأَمَرَنا اْلَمِلُك ُكوَرُش َمِلُك َفاِرَس [
كان الرّد حازًما، فإن األمر بالبناء صدر من ملك فارس إلى الشعب الیهودي وحده. 

 بأنعوا إلى ملك فارس. ال یمكن القول ج فلیر،فإن أراد السامریون وغیرهم أن یشتركوا في العمل
 نوٍع من العداوة بین الفریقین، إنما كشف عن الحقیقة الخفیة، في قلوب ىلإهذا الرّد أدى 

األعداء. 
 أیة. "ألنه اإلخالصلم یكن ممكًنا فبول هذه الشركة التي ال تحمل روح القداسة وال 

 للمسیح مع بلیعال، وأي نصیب اتفاق وأيخلطة للّبر واإلثم، وأیة شركة للنور مع الظلمة، 
). وكما قال 16-14: 6كو  2 موافقة لهیكل اهللا مع األوثان" (وأیةللمؤمن مع غیر المؤمن، 

1 Kaiser, Davids, Bruce and Brauch: Hard Sayings of the Bible, 1996, p.248-49. 
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القدیس بطرس لسیمون الساحر: "لیس لك نصیب وال قرعة في هذا األمر، ألن قلبك لیس 
). 21: 8مستقیًما أمام اهللا" (أع 

 لم الیهود غایتهم. ولكن عرفوا  ألنهم،معهم االتحاد الیهود رفض ولنا" لكم "لیس
 ببناء األمر بقولهم إن واكتفوا منهم، الخوف للرفض بسبب الحقیقي السبب یقولوا أن یستطیعوا

   وحدهم. یلتزموا بالبناء أن فعلیهم ولیس آلخرین، فقط للیهود كورش الملك من كان الهیكل
  ،َوَكاَن َشْعُب اَألْرِض ُیْرُخوَن َأْیِدَي َشْعِب َیُهوَذا

 ].4َوُیْذِعُروَنُهْم َعِن اْلِبَناِء [
 بیته. بناء وال یطلبون الرب ال ،وأنهم نوایاهم حقیقة فظهرت المقاومة، ابتدأوا یرخون""

  
 زربابل ویشوع ما في قلب هذا الشعب المقاوم من خداع، صار هذا إجابةإذ كشفت 

 وتارة بالتخویف. إن كان ، تارة باالستخفاف والتعطیل،الشعب، "شعب األرض"، مقاوًما لهم
" إذ ترتبط قلوبهم األرض شعب"، فإن األشرار بدورهم ُیدعون "شعب اهللالمؤمنون ُیدعون "

وأفكارهم باألرضیات، ولیس من موضع للسماویات في حیاتهم. 
 َواْسَتْأَجُروا ِضدَُّهْم ُمِشیِریَن 

 ِلُیْبِطُلوا َمُشوَرَتُهْم ُكلَّ َأیَّاِم ُكوَرَش َمِلِك َفاِرَس 
 ].5َوَحتَّى ُمْلِك َداِرُیوَس َمِلِك َفاِرَس [

 ومن مشیریه. استطاع هؤالء وقصره الملك دیوان في مشیرین" ضدهم استأجروا"
 فعالً  وتوقف البناء، بوقف بإصدار أمر یقنعوه أن كورش بن قمبیز أیام في المرتشون المشیرون

 داریوس. ملك حتى
 البناء. لوقف رشاوى دفعوا كانوا لما فعالً  البناء یریدون هؤالء كان لو
 أرتحشستا. بعد البناء، ملك بإعادة أمر الذي هستاسب داریوس " هوداریوس“

  باطلةوى. شكا2
  ،ِ َوِفي ُمْلِك َأْحَشِویُروَش ِفي اْبِتَداِء ُمْلِكه

 ].6َكَتُبوا َشْكَوى َعَلى ُسكَّاِن َیُهوَذا َوُأوُرَشِلیَم [
. برز المقاومةأ، حیث 5 یشرح الكاتب في شيٍء من التفصیل ما ورد في اآلیة اآلن

 هما لقبان لملوك فارس، كما ُیقال تاشرتحشأیًضا أ وحشویرشأ كلمة أنیرى البعض 
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 522-529حشویرش المذكور هنا هو قمبیز بن كورش (أعن ملوك مصر "فراعنة". وان 
ق.م). 

 المشتكي. أو": في العبریة سطنة أو شطنة، مشتقة من كلمة شیطان ىشكوكلمة "
 األعداء لمقاومة آخر كمثالٍ  عزرا الكالم، وضعها وسط  اعتراضیة٦ اآلیة واضح أن

في  نجحوا أنهم ویبدو األسوار، بناء لوقف األعداء إلى محاولة تشیر ما اهللا. غالًبا الدائمة لعمل
 أحشویرش خلیفة من بالبناء إذن على نحمیا حصل حتى األسوار بناء هذا، وتوقف مسعاهم

 لونجیمانوس. وهو أرتحششتا

 َوِفي َأیَّاِم َأْرَتْحَشْسَتا 
 َتا َمِلِك َفاِرَس . ْش َكَتَب ِبْشَالُم َوِمْثَرَداُث َوَطْبِئیُل َوَساِئُر ُرَفَقاِئِهْم ِإَلى َأْرَتْحش

 ].7َوِكَتاَبُة الرَِّساَلِة َمْكُتوَبٌة ِباألرامیَِّة َوُمَتْرَجَمٌة ِباألرامیَِّة [
 العمل. إلیقافاستغل األشرار موت كورش فاستأجروا ضدهم مشیرین من دیوان الملك 

وبالفعل أمر قمبیز بن كورش بإیقاف العمل. 
 األمم من  فهم،یهودیة أجنبیة، ولیست أسماء ومثردات بشالم مثل األسماء معظم

 .إسرائیل في سكنوا الذین
المذكور هنا ُیقصد به الملك المنتحل الذي اغتصب العرش وهو غومانا أو  رتحششتاأ
 مرسوًما بوقف یصدر بأن إقناعه في األعداء مساعي نجحت وقد  ق.م).521-522سمردس (

 الهیكل. في البناء
 تسجل، لم وهذه ورفقائه بشالم من  األولى،أرتحششتا أیام في رسالتان هناك كان غالًبا

ورفقائه.  رحوم من والثانیة
"، ربما یكون طوبیا العبد العموني الذي قاوم بناء السور على ید نحمیا. طبئیل"

 ولیست األرامیة وباللغة أرامیة أي بأحرف باألرامیة، ومترجم باألرامیة مكتوب
 الحكومة لغة هي األرامیة واللغة باللغة األرامیة. 18 :6 وحتى ٨ آیة من ء وابتدا،بالفارسیة

 أن استحسن رسائل یورد ألنه هنا عزرا األرامیة استخدم الترجوم. لغة وهى األجنبیة التجارة ولغة
 ترجمة. بدون كتبت كما ینقلها

، َرُحوُم َصاِحُب اْلَقَضاِء َوِشْمَشاُي اْلَكاِتبُ 
 ]8َتا اْلَمِلِك َهَكَذا: [شَكَتَبا ِرَساَلًة ِضدَّ ُأوُرَشِلیَم ِإَلى َأْرَتْحَش 
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هذه شكوى ثالثة كتبها رحوم صاحب القضاء وأمین ّسر شمشاي، أرسلها باسم 
 للسكنى في مدن السامرة.  ر بهم ملك أشوأتيالمستوطنین الذین 

كاتبه.  ، وشمشاى البالد حاكم أو المراسیم تعنى رئیس القضاء صاحب ورحوم

 َكَتَب ِحیَنِئٍذ َرُحوُم َصاِحُب اْلَقَضاِء َوِشْمَشاُي اْلَكاِتُب َوَساِئُر ُرَفَقاِئِهَما الدِّیِنیِّینَ 
  ،َ َواَألَفَرْسِتِكیِّیَن َوالطَّْرِفِلیِّیَن َواَألْفَرِسیِّیَن َواَألَرْكِویِّیَن َواْلَباَبِ◌ِلیِّین

 ].9◌َ [ َوالشُّوَشِنیِّیَن َوالدَّْهِویِّیَن َواْلِعیَالِمیِّین
  الحظ.في إسرائیل لیعیشوا اآلشوریون أصعدها التي الشعوب من مختلفة قبائل هم

 السامرة. شعب منها تكون التي األجناس كثرة

ورد هذا االسم في الترجمة العربیة المتداولة بین أیدینا لقبیلة  : Dinaitesالدینیون
كانت تقطن في السامرة بدًال من اإلسرائیلیین الذین ذهبوا إلى السبي. لكن جاءت معظم 
الترجمات الحدیثة تتفق مع الترجمة السبعینیة على أنها تعني "قضاة" أو الذین یدینون أو 

یحكمون في القضایا. 
، وهي بلد كثیًرا ما ُأشیر إلیها في النقوش Dayenیرى البعض أنهم مستوطنون من 

. ˺األشوریة على أنها على حدود كیلیكیا وكبادوكیا
  الذي ُیدعى أیًضا Osnapparیرى آخرون أنهم شعب أرسله الملك آشوربانیبال 

. ˻  الستعمار مدن السامرةAshurbanipalأسنفر 
یرى آخرون أنهم ربما یكونون من الشعوب األرمنیة حیث عرفهم األشوریون بأنهم 

Dayani˼  .

. ˽اختلفت اآلراء حول  هذا الشعب أفرسكیون: –األفرستكیون 
ا. یرى البعض أنهم قبیلة أو شعب جبلي یسكن ما بین مدیان وفارس. 

ب. یرى آخرون أنهم سكان إحدى مدینتین في مدیان، ُأشیر إلیهما في  نقوش آسرحدون، 
 .Partukka وبارتوكا Partakkaتدعیان بارتاكا 

 ج. یرى آخرون أنهم لیسوا قبیلة معینة، وٕانما جماعة من المواطنین تحت قیادة داریون

1 Barnes’ Notes. 
2 Nelson’s Illustrated Bible Dictionary, article Dinaites. 
3 The New Unger Bible Dictionary, article Dinaites. 
4 International Standard Bible Encyclopedia, article Apharstchites. 
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  معناها "حاكم أقل".aparasarkaد. یرى آخرون أنها كلمة إیرانیة قدیمة 

مستعمرون أقامهم ملك أشور في السامرة، ُیظن أنهم قبیلة : Tarpelitesالطرفلیون 
 . Elymais ˺، في شرق عیالمTapyriمدیانیة ُتدعى 
 التي وردت في النقوش لتعادل الكلمة الیونانیة Tuplai أنها قبیلة Rawlinsonیرى 

Tibarenoi وهي قبیلة على ساحل بنتس. ویرى ،Hitzig أنها في طرابلس Tripolis في 
. ˻شمال فینیقیة

یرى آخرون أن الكلمة ال تحمل معنى عرقًیا (لألجناس)، وٕانما هو اسم خاص ببعض 
 كما یرى البعض أن الكلمة األشوریة معناها "كتبة األلواح"،  .˼الضباط الفارسیین في السامرة

أي تشیر إلى فئة تمارس وظیفة معینة. 

یظن البعض أنهم قبیلة میدیة، ورد ذكرها في نقوش : Aphorsitesاألفرسیون 
سنحاریب باعتبارهم سكان إقلیم بارستو. ویرى البعض أنه ُیقصد بهم الفارسیون. 

). 22: 10سكان إقلیم عیالم (تك : Elamitesالعیالمیون 

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

شعب من شوشن، عاصمة عیالم. تقع جنوب غربي : Susanchitesالشوشنیون 
بالد فارس بالقرب من نهر أوالي، ویدعى حالًیا نهر قارون. 

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

، َوَساِئِر اُألَمِم الَِّذیَن َسَباُهْم ُأْسَنفَُّر اْلَعِظیُم الشَِّریفُ 
  ،َوَأْسَكَنُهْم ُمُدَن السَّاِمَرةِ 

 ].10َوَساِئِر الَِّذیَن ِفي َعْبِر النَّْهِر َوإَِلى آِخرِِه [
 ق ٦٢٦ سنة -٦٦٨ سنة أشور في ملك الذيربانیبال شو: غالًبا ما ُیقصد به أأسنفر

 وحارب عصاه قد كان الذي بابل والي أخاه حاربُعرف بطغیانه، عظیًما،  ملًكا هذا وكان م

1 Fausset’s Bible Dictionary. 
2 International Bible Dictionary. 
3 The New Unger’s Bible Dictionary. 
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 السامرة، مدن شوشن) أسكنهم (سكان والشوشنیین بعض البابلیین نفي الذي الملك فلعله عیالم
العملیة.  لهذه أنابوه قائًدا نفسه أو أسرحدون هو یكون وقد

  كاذبةاءات. افتر3
 َتا اْلَمِلِك◌ْ : شَهِذِه ُصوَرُة الرَِّساَلِة الَِّتي َأْرَسُلوَها ِإَلْیِه ِإَلى َأْرَتْحَش 

 ].11َعِبیُدَك اْلَقْوُم الَِّذیَن ِفي َعْبِر النَّْهِر ِإَلى آِخرِِه [
 الفرات. نهر غرب ما يأ النهر، عبر في

  ،ِلُیْعَلِم اْلَمِلُك َأنَّ اْلَیُهوَد الَِّذیَن َصِعُدوا ِمْن ِعْنِدَك ِإَلْیَنا
، َقْد َأُتوا ِإَلى ُأوُرَشِلیمَ 

، َوَیْبُنوَن اْلَمِدیَنَة اْلَعاِصَیَة الرَِّدیَئةَ 
  ،َوَقْد َأْكَمُلوا َأْسَواَرَها
 ].12َوَرمَُّموا ُأُسَسَها [

 وبعد وبنیامین یهوذا أي الجنوبیة المملكة أهل على أوالً  االسم هذا أطلق الیهود:
 األسباط. كل من الیهود لكل اسًما صار من السبي العودة

 السبي. من الذین عادوا أي ،عندك من صعدوا الذین الیهود
 في شكواهم أمر كورش ببناء بیت الرب، وحسبوا أن همتغافلهو  أول افتراءُیعتبر 

 العائدین من السبي عصاة ومتمردین، جاءوا لیبنوا المدینة العاصیة الشریرة. 
 مع أسسها، ورمموا أسوارها أكملوا القادمین من السبي قد أن: ادعاؤهم االفتراء الثاني

أنهم لم یفعلوا شیًئا سوى وضع أساسات الهیكل. 
 قدیًما. أشور وبابل ملوك عصت التي أورشلیم تاریخ إلى إشارة الردیئة العاصمة

  ،َأنَُّه ِإَذا ُبِنَیْت َهِذِه اْلَمِدیَنةُ 
، َوُأْكِمَلْت َأْسَواُرَها

  ،َال ُیَؤدُّوَن ِجْزَیًة َوَال َخَراًجا َوَال ِخَفاَرةً 
 ].13َفَأِخیًرا َتُضرُّ اْلُمُلوَك [

 األسوار یبنون الیهود أن للملك یصورون الیهود أعداء أن هنا نجد: االفتراء الثالث
ادعاؤهم أنهم ال یؤدون  األسوار. ولیس اآلن الهیكل یبنون هم بینما الجزیة، دفع لیمتنعوا عن

 ،للملك یدفع ما  الجزیة مع أنهم لم یمتنعوا عن هذا كله.،]13الجزیة وال الخراج وال الخفارة [
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 هيوالخفارة  المحلیة. المحاكم على لإلنفاق األرض وغلة التجارة على هو الرسوموالخراج 
 الطرق. أمن رجال مرتبات ودفع إصالحها ألجل الطرق على عابري الرسوم

الملك  یثیروا حتى ویبالغون األمور، یهولون رسالتهم في الیهود أعداء أن الحظ
 على جیوشهم لینفقوا والجزیة الضرائب بتحصیل مولعون بأنهم فقد اشتهر الفرس ضدهم،
  الجرارة.

 وضد الكنیسة ضد الملوك وٕاثارة المؤمنین، ضد تردید األكاذیب على األعداء لقد اعتاد
لقیصر.  عدو بأنه اتهموه حین المسیح ضد ذلك فعل الیهود  وقد،دائمة حیلة إنها اهللا. شعب

 . مداهنة السلطات4
، َواآلَن ِبَما ِإنََّنا َنْأُكُل ِمْلَح َداِر اْلَمِلكِ 
  ،َوَال َیِلیُق ِبَنا َأْن َنَرى َضَرَر اْلَمِلكِ 

 ].14[  َفَأْعَلْمَنا اْلَمِلك،ِلَذِلَك َأْرَسْلَنا
 وٕانما لتحقیق هدفهم من المقاومة، ووقف بناء ،، لیس مدیًحا فیهى الملكنهم یثنون علإ
الهیكل. 

 یتقاضون مرتباتهم من دار وأنهم" تعبیر أنهم في خدمة الملك، نأكل ملح دار الملك"
 من من نحویلزمهم أن یكونوا أمناء إنما وال یخطروه،  الملك ضرر یروا أن بهم یلیق فالالملك، 

 الحقیقیة. غایتهم أن یستروا حاولوا هكذایرعى حیاتهم. 
في نفس الوقت یقدمون تفسیًرا خاطًئا لتصرفات الراجعین من بابل أنهم یسببون ضرًرا 

هتم ت هذا االتهام قائم عبر العصور، حیث تُ أنالعجیب   علیه.تللملك، األمر الذي ال ُیسك
 وأنه تمرد على الحكام. هذا ما نادت ،الكنیسة في اهتمامها بالعبادة هللا أنها تسبب ضرًرا للدولة

 فلست محًبا لقیصر" ، هذاأطلقتبه السلطات الیهودیة حین قدمت السید المسیح لمحاكمته: "إن 
). 12: 19(یو 

 نلنا الذین وكم نحن فكم بهذا، ملزًما نفسه یجد الملك دار ملح یأكل من أن لنالحظ
 هدفنا. هو اهللا مجد یكون اهللا، من خیراتنا كل

 . بلد متمرد منذ القدم5
  ،ِلُیَفتََّش ِفي ِسْفِر َأْخَباِر آَباِئكَ 

  ،َفَتِجَد ِفي ِسْفِر اَألْخَبارِ 
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  ،َوَتْعَلَم َأنَّ َهِذِه اْلَمِدیَنَة َمِدیَنٌة َعاِصَیٌة َوُمِضرٌَّة ِلْلُمُلوِك َواْلِبَالدِ 
  ،َوَقْد َعِمُلوا ِعْصَیاًنا ِفي َوَسِطَها ُمْنُذ اَألیَّاِم اْلَقِدیَمةِ 

 ].15ِلَذِلَك ُأْخِرَبْت َهِذِه اْلَمِدیَنُة [
 القدیمة، مثل تمرد یهویاقیم على نبوخذنصر، فصعد األحداثداء بعض عاستغل األ

 الموقف في أورشلیم األعداءعلیه وقیده بسالسل وقادة إلى بابل. من مثل هذا الحادث ّصور 
 مملكة إلسرائیل یمكنها أن تسیطر على إقامةموقف تمرد على فارس، ُیفهم منه الرغبة في 

المنطقة، فال یكون لفارس سلطان على كل األمم التي في نهر النهر. كأن نیة الذین یبنون بیت 
 وسحب سلطة فارس من المنطقة. ، هي التمتع بالسلطة،اهللا

  الحكومة. سجالت األخبار، أي سفر
 الملك سلطة تحت الذین كانوا البالد حكام من وغیرهم الملوك أي والبال،د للملوك

أرتحششتا. 

، َوَنْحُن ُنْعِلُم اْلَمِلَك 
  ،َأنَُّه ِإَذا ُبِنَیْت َهِذِه اْلَمِدیَنُة َوُأْكِمَلْت َأْسَواُرَها

 ].16َال َیُكوُن َلَك ِعْنَد َذِلَك َنِصیٌب ِفي َعْبِر النَّْهِر [
 البالد كل هذا یمنع فهل أورشلیم، بنوا أسوار الیهود أن ُفِرض فلو الحیة، مكر هنا

 ما كل على تسیطر كبیرة یهودیة دولة إال بتكوین یتم لن هذا الجزیة، دفع من الفرات نهر غرب
 الملك. إلثارة التهویل هو وهذا النهر، غرب في

 وقف البناءاألمر ب. 6
 َفَأْرَسَل اْلَمِلُك َجَواًبا: 

  ،ِإَلى َرُحوَم َصاِحِب اْلَقَضاِء َوَشْمَشاَي اْلَكاِتِب 
  ،َوَساِئِر ُرَفَقاِئِهَما السَّاِكِنیَن ِفي السَّاِمَرةِ 

 َوَباِقي الَِّذیَن ِفي َعْبِر النَّْهرِ . 
 ].17َسَالٌم ِإَلى آِخرِِه [

رسالة إلى رحوم وشمشاي ورفقائهما لبحث األمر، والتأكد مما جاء الشریر بعث الملك 
 سلطة إلیقاف العمل. إعطائهمفي رسالتهم له، مع 

وثق الملك في خدامه غیر األمناء، وجعل من الخصوم حكاًما وقضاة ومنفذین للحكم. 
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). 12: 29 إلى كالم كذب كل خدامه أشرار" (أم يوكما یقول الحكیم: "الحاكم الٌمصغ
الحاكم أو القائد الشریر في أیة جماعة یمثل بؤرة تضم أشراًرا یشاركونه شره، 

وبمشورتهم الشریرة یدفعونه باألكثر إلى الشر. فعندما طلب یربعام وكل إسرائیل من رحبعام بن 
سلیمان أن یخفف النیر عنهم، استشار أحداثًا غیر حكماء، وأجاب: "إن خنصري أغلظ من 

) فانقسمت المملكة، 11-10:10 أي 2َمتَُني أبي... أبي أدَّبكم بالسیاط، وأما أنا فبالعقارب" (
واعتزله عشرة أسباط. 

 والمشیر الحكیم حصن للثقة األحمق حارس أعمى، المشیر .
القدِّیس مار اسحق السریاني 

، الرَِّساَلُة الَِّتي َأْرَسْلُتُموَها ِإَلْیَنا
 ].18َقْد ُقِرَئْت ِبُوُضوٍح َأَماِمي [

، َوَقْد َخَرَج ِمْن ِعْنِدي َأْمرٌ 
، َفَفتَُّشوا َوُوِجَد َأنَّ َهِذِه اْلَمِدیَنَة ُمْنُذ اَألیَّاِم اْلَقِدیَمِة َتُقوُم َعَلى اْلُمُلوكِ 

 ].19َوَقْد َجَرى ِفیَها َتَمرٌُّد َوِعْصَیاٌن [

  ،َوَقْد َكاَن ُمُلوٌك ُمْقَتِدُروَن َعَلى ُأوُرَشِلیمَ 
ِ، َوَتَسلَُّطوا َعَلى َجِمیِع َعْبِر النَّْهر

 ].20َوَقْد ُأْعُطوا ِجْزَیًة َوَخَراًجا َوِخَفاَرًة [

، َفاآلَن َأْخِرُجوا َأْمًرا ِبَتْوِقیِف ُأوَلِئَك الرَِّجالِ 
، َفَال تُْبَنى َهِذِه اْلَمِدیَنةُ 

 ].21َحتَّى َیْصُدَر ِمنِّي َأْمٌر [
ال نستطیع أن ننكر الجوانب الطیبة في الرسالة، والتي بال شك هي عطیة من ید اهللا 
الصالحة على شعبه. فاألمر صدر بوقف البناء ولیس هدم مبني، وهو وقف مؤقت، وفي نفس 

الوقت لم یأمر برجوع العائدین من بابل إلى بالد السبي كما كانوا علیه قبالً . 
 هي وها األمر وأعطى بعده من فجاء نهائًیا الباب یغلق لم إذا أمر" مني یصدر "حتى

 ید اهللا تعمل.
). لم یحترم منشور 8: 6 ا تُنسخ (د اللقد خالف هذا الملك شریعة مادي وفارس التي
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. اإلمبراطوریةالملك كورش، وال التزم بشریعة 
قداسة الشعب، أو اهتمامهم ببیوتهم عدم ربما كان هذا الوقف تأدیًبا من اهللا بسبب 

 التالي. األصحاحأكثر من االهتمام ببیت الرب، كما یظهر في 

  ُدعي الشیطان قوًیا لیس ألنه بالطبیعة هو هكذا، إنما باإلشارة إلى سلطانه الذي صار له
. ˺بسبب ضعفنا

 القدیس یوحنا الذهبي الفم

 َفاْحَذُروا ِمْن َأْن َتَتَهاَوُنوا َعْن َعَمِل َذِلكَ . 
َرُر ِلَخَساَرِة اْلُمُلوِك؟ [  ]22ِلَماَذا َیْكُثُر الضَّ

الملك أرتحششتا كممثل إلبلیس عدو المؤمنین یطلب من خدامه أال یتهاونوا في 
مقاومتهم، حاسًبا أن كل تهاون معهم هو خسارة خطیرة لمملكته. حرب عدو الخیر ضد اإلنسان 

لن تتوقف. 

  الشبكة ویصطاد عدًدا ضخًما من السمك، وتالمیذه كصیَّادي سمك ين الرب یلقإكما 
یجمعون الذین َیقبلون اإلیمان به خاللهم ویحضرونهم إلیه، هكذا أیًضا إبلیس له شیَّاطینه 

 .الخاضعة له الذین ینصبون الشباك للناس ویقتادونهم إلیه
 القدِّیس جیروم

 عارنا وخزینا، وقد بحثنا عن ىأننا حاولنا أن نرت تحسدنا األرواح الشریرة منذ أن عرف 
طریقة للهروب من أعمالهم التي یعملونها معنا، ولم نحاول فقط أن نرفض مشورتهم الشریرة 

 في ا والشیاطین تعرف إحسان خالقهأن كثیرین منا یهزأون بحیلهم.التي یزرعونها فینا، بل 
. ˻هذا العالم، وقد ُحكم علیهم بالموت، وأعد لهم جهنم لیرثوها بسبب غفلتهم وكثرة خبثهم

القدیس أنبا أنطونیوس الكبیر 

  ،َتا اْلَمِلكِ ْش ِحیَنِئٍذ َلمَّا ُقِرَئْت ِرَساَلُة َأْرَتْحَش 
  ،َأَماَم َرُحوَم َوِشْمَشاَي اْلَكاِتِب َوُرَفَقاِئِهَما
  ،ِ َذَهُبوا ِبُسْرَعٍة ِإَلى ُأوُرَشِلیَم ِإَلى اْلَیُهود

1 In Matt hom 41 
Ð.الرسالة السادسة  

                                                 

http://coptic-treasures.com/
coptic treasures

www.coptic-treasures.com/wp


 4عزرا 

  

 ].23َوَأْوَقُفوُهْم ِبِذَراٍع َوُقوٍَّة [
العمل.   لمنع قوته بكل یقف الشیطان وقوة" "بذراع
 لم یصلوا إذ یبني، من لتراخي بالحري المقاومة؟ لقوة یرجع هذا هل البناء؟ توقف لماذا

بعنفٍ .  وكلماهم النبیان عدو ابن وزكریا النبي حجى قام أن إلى تراخٍ  حالة في صاموا، وظلوا وال
وقف المرتل في دهشة أمام عمل اهللا العجیب، وسط المعركة التي بین اهللا وٕابلیس. 

رأى نفسه عصفوًرا ال حول له وال قوة. ال یقدر أن یفلت من فخ الصیادین، أي إبلیس ومالئكته، 
"انفلتت أنفسنا مثل العصفور لكن القدیر أعانه، فكسر له الفخ وأطلقه حًرا. ترنم المرتل، قائالً :

(مز  واألرض" تالسماوانكسر ونحن انفلتنا، عوننا باسم الرب الصانع امن فخ الصیَّادین، الفخ 
123 :7( . 

  نكسر؟ یقول الرسول: "(الرب) سیسحق الشیطان تحت أرجلكم سریًعا" اما هو الفخ الذي
). ها أنتم ترون الشیطان هو 26: 2 تي 2)، "فتستفیقوا من فخ إبلیس" (20: 16 (رو

 وخداعات من كل ،الصیَّاد، یشتاق أن یصطاد نفوسنا للهالك. الشیطان هو سیِّد فخاخ كثیرة
 حتى ، لكن ما أن نلهو بالخطیَّة.متى كنَّا في حالة النعمة تكون نفوسنا في أماننوع... 

 .˺تضطرب نفوسنا وتصیر كسفینة تلطمها األمواج
 القدِّیس جیروم

  ،َ ِحیَنِئٍذ َتَوقََّف َعَمُل َبْیِت اِهللا الَِّذي ِفي ُأوُرَشِلیم
 ].24َوَكاَن ُمَتَوقًِّفا ِإَلى السََّنِة الثَّاِنَیِة ِمْن ُمْلِك َداِرُیوَس َمِلِك َفاِرَس [

توقف العمل ولكن إلى حین، فإن كانت العلة الحقیقیة هي الفساد الداخلي، فإن اهللا 
واهب النصرة یسمح بالجراحات والهزیمة المؤقتة حتى یرجع أوالده إلیه فیقدم لهم النصرة. 

   في اللحظة التي فیها ال نزال وسط المعركة ُنحارب وُنجرح، نسأل أنفسنا: من الذي یغلب؟
الغالب أیها اإلخوة هو ذاك الذي یعتمد علي اهللا الذي یسنده وهو یحارب، وال یعتمد 

. للشیطان خبرته في الحرب، لكن إن كان اهللا معنا فسنغلبه. یحارب الشیطان علي قوته
بذاته، فإن حاولنا أن نفعل ذات األمر، فسیغلبنا. إنه ُمحارب ُمختبر، لهذا یلیق بنا أن 

نستدعي القدیر لیقف ضده.  
، فستغلب ذاك الذي اعتاد أن ینتصر. من هم الذین لیقطن فیك ذاك الذي ال ُیغلب

1 On Ps. hom. 20. 
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. ˺یغلبهم؟ أولئك الذین قلوبهم فارغة من اهللا

  ،ویسند ضعفكم، ویكلل نصرتكمیعرف اهللا سعیكم وٕارادتكم الصالحة، وینتظر جهادكم˻ .
القدیس أغسطینوس  

 
 4من وحكمة عزرا 

لتتبدد الغیمة ویشرق نورك علینا! 

  .إبلیس عدونا لن یتوقف عن مقاومتنا
   یصب علینا اتهامات ال حصر لها. 
   یبث ضدنا افتراءات ال أساس لها. 

   یستخدم كل وسیلة لتحطیم عملنا في ملكوتك. 
   عنفه ال یوصف، وقسوته ال ُتقدر! 

  ،في وسط هذه المعركة وٕان ظن العدو أنه قد غلب
   فسّر نصرته ضعفنا ولیس قوته. 

   خطیتنا هي طریق نجاحه.  
   لتعمل نعمتك فینا، 

   ولیشرق نورك علینا. 
   تقدسنا، فنتمتع بقوتك. 

   نختفي فیك، فننال النصرة! 

  ،لك المجد یا من تسمح لنا بالهزیمة إلى حین
   لك المجد یا من تدعونا للنصرة األبدیة! 

   صالح أنت یا أیها القدوس! 
   أنت هو سّر نصرتنا ونجاحنا. 

 

1 Com. on 1 John, 4:3. 
2 Robert Llewelyn, The Joy of the Saints, Spiritual Readings throughout the Year, Springfield, 

Illinois, 1989, p. 56. 
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 األصحاح الخامس

 داخلي وعودة للبناء إصالح
 

 الهیكل، وفرح الشعب بذلك، لكن یبدو أن أساسات الثالث ُوضعت األصحاحفي 
 بالمقاومة، وجاءت األعداءمصالحهم الخاصة. لهذا إذ قام هو یشغلهم كان  ما همكثیرین من

 .األغنیاءرسالة الملك بوقف العمل، حدث تجاوب داخلي مع هذا القرار من بعض 
ن الذین أثروا على و والمشیرىة والشكاويالمقاومة الخارجعلته  وقف البناء یبدو كأن

لهذا أرسل اهللا النبیین القادة والعظماء. ب وفساد قلحقیقة الموقف أن السبب هو الملك، إنما 
 وكانت قلوبهم تمیل إلى بناء ،ن عن العملوالعائد  تكاسلفقد . الداخليلإلصالححجي وزكریا 

 إذ كانت كلمة الرب: "هل الوقت لكم أن  بناء بیت الرب.إعادةقصورهم وبیوتهم وتزیینها عوض 
 ).4: 1شاة وهذا البیت خراب؟" (حج غتسكنوا في بیوتكم الم

،  الكلأعین الرب نعمة في أعطاهم بإخالص،إذ تحرك النبیان وتحركت القلوب للعمل 
یخضع له والة الدول في المنطقة ومنها الذي ، الفرات تتناي والي كل منطقة غرب نهر مثل

وزناي ومن معهما، والملك داریوس هستاسیس. بیهوذا، وأیًضا كاتبه شتر
على  وشرعا في البناء من جدید. ،النبیین حجي وزكریابواسطة تشجع زربابل ویشوع 

روٍح جدیدٍة، لیس ب هم تحركوا لكن،تحرك تتناي ومن معهأثر العودة إلى البناء كان الزًما أن ي
 للملك داریوس قدم التقریر التالي: ة الوالي ففي رسال،للمقاومة بل للمساندة خفیة

]. 7 العظیم [لإلله. أنهم یبنون بیت 1
عامله معهم: یعملون بسرعة ونجاحٍ . اهللا یّد أن . 2
متواطئ معهم، أو مهمل في السؤال. أنه  و. قدم كشف األسماء حتى ال یبد3
 . قدم إجابة الیهود عن سبب بنائهم البیت أنه بأمر الملك كورش.4
. لم یشر إلى إصدار قمبیز أمًرا بوقف البناء. 5
منشور الملكي لكورش. ال یبحث عن أنطلب من الملك . 6

تقوى ال إنما تحمل تقریًرا عما حدث بروح تحمل ،رسالة تتناي لداریوس لیست شكوى
 الوالي لم أن  والعجیبنه عمل الهح في النفوس التائبة، یجعل األعداء یسالمونها.إمساندة! الو

  العمل لحین صدور الرد من الملك داریوس.إیقافیطلب 
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تصالح مع اهللا، فتتصالح مع نفسك وٕاخوتك، عندئٍذ یعمل حتى األعداء لحسابك!  

 .2-1 ن ي. قیام حجي وزكریا النبي1
 .7-3  . عین إلههم علیهم 2
 .17-8  إلى داریوس  تتناي. رسالة3

 ني. قیام حجي وزكریا النبي1
ِي النَِّبيُّ َوَزَكِریَّا ْبُن ِعدُّو ، َفَتَنبََّأ النَِّبیَّاِن َحجَّ

، ِلْلَیُهوِد الَِّذیَن ِفي َیُهوَذا َوُأوُرَشِلیمَ 
 ].1ِباْسِم ِإَلِه ِإْسَراِئیَل َعَلْیِهْم [

 ضد البناء، قوة یقف بكل الشیطان أن السابق اإلصحاح من األخیرة اآلیات في رأینا
 لم یستطیع ذلك ما ال قطًعا عمل اهللا؟ یوقف أن قوة للشیطان فهل العمل، إیقاف في نجحو

 الذي هو الشعب أن نجد )3: 1 حجي النبي (حج إلى نبوة لذلك. وبالرجوع الفرصة نحن نعطه
 االهتمام أي البیوت، هذه بتغشیة بل بیته الخاص، ببناء واحد كل واهتم الرب بیت بناء أهمل

 لم إن البناء یوقف أن لهُ  یكن لم أرتحششتا الملك من فالمنع الخارجي فیه. مبالًغا اهتماًما بزینتها
 الداخلي، التكاسل مع الخارجي الهجوم یتوافق وحینئذ من الشعب، وٕاهمال تكاسل هناك یكن
علیه.  كما هو الحال اهللا یترك فلم هذا ومع

 "ال بالقدرة للعمل ینبه اهللا فروح علیهم". إسرائیل إله باسم" بقوة لیتنبآ نبیین أرسل اهللا
 من قبل روح وقوة سلطة لهما كان فالنبیان ).6: 4(زك  الجنود" رب قال بروحي،  بل،بالقوة وال

األیادي  تشدید في قوي تأثیر لكالمهما كان لذلك اهللا، اسم مجد كان غرضهما اهللا، ألن
المتراخیة. 

 أن النبیین هنا وٕان كانا قد شجعا الشعب على إعادة بناء القدیس أغسطینوسیرى 
الهیكل الذي تهدم، إال أن ما كان یشغلهما هو إقامة هیكل اهللا في حیاة اإلنسان. یقول أیًضا أن 

. ˺من یبني بیت الرب في أعماقه یسبح الرب لیس بلسانه بقدر ما یسبحه بحیاته ذاتها

  ،اخرجوا من البیوت المزینة والمنحوتة بالشر، واصعدوا إلى جبل األسفار اإللهیة السماویة
واستخرجوا خشًبا من شجرة الحكمة، وشجرة الحیاة، وشجرة المعرفة. اجعلوا طرقكم مستقیمة، 

1 On Ps. 112 (111 Vulgate). 
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. ˺ودبروا أعمالكم حتى تكون الئقة مفیدة ونافعة لبناء بیت الرب
القدیس أمبروسیوس  

 ِحیَنِئٍذ َقاَم َزُربَّاَبِ◌ُل ْبُن َشَأْلِتِئیَل َوَیُشوُع ْبُن ُیوَصاَداَق 
، َوَشَرَعا ِبُبْنَیاِن َبْیِت اِهللا الَِّذي ِفي ُأوُرَشِلیمَ 

 ].2َوَمَعُهَما َأْنِبَیاُء اِهللا ُیَساِعُدوَنُهَما [
 والفقراء، األغنیاء الضغوط الداخلیة من مربما فترت عزیمة كل من زُربابل ویشوع أما

بناء بیت الرب، معطین األولویة لبیوتهم. وفترت همة الفقراء بسبب ب األغنیاءحیث استهان 
 مقاومة األعداء الخارجیین. لكن اهللا ال یترك م وأیًضا أمااألغنیاء، وٕاجحافالضیق المادي 

 یسندان هذین القائدین ومن معهما للعمل اإللهي. عظیمینأبناءه األمناء، فأرسل نبیین 
أنصت زُربابل إلى الصوت اإللهي على لسان زكریا النبي: "هذه كلمة الرب إلى 

زُربابل قائالً : ال بالقدرة وال بالقوة، بل بروحي قال رب الجنود. من أنت أیها الجبل العظیم، أمام 
). 7-6: 4 كرامًة له" (زك ، كرامةً :زُربابل تصیر سهالً . فیخرج حجر الزاویة بین الهاتفین

ى المبني الجدید، كنیسة أیبدأ في العمل رهو كان جاءت الدعوة لزُربابل لتكملة البناء، فإنه فیما 
 واألنبیاء،العهد الجدید بكل جمالها وبهائها، هذا الذي یقیمه حجر الزاویة وسط هتافات اآلباء 

لسمائیین: كرامًة كرامًة، أي كرامة لرجال العهد القدیم الذین طال انتظارهم لمجیئه، ابل وكل 
شتهى اآلباء واألنبیاء أن یروه. اید الذین یتمتعون بما دوكرامة لرجال العهد الج

 :بالبناء المهتمین وظائف ونالحظ ویشوع زربابل بقیادة للهیكل العمل عاد
 وزكریا. حجى همانبیان  .١
 داود. بن  (ملك) هو زُربابلوالٍ  . ٢
 .یشوع وهوكهنة  رئیس. ٣

 من األعظم وهو جسده أي الحقیقي، الهیكل باني المسیح وظائف السید هذه ألیست
 )؟9: 2زُربابل (حج  هیكل أو هیكل سلیمان

 إعادة والتشجیع على الرب بیت إهمال على التوبیخ هو حجى نبوة موضوع أن الحظ
فعالً .  ویشوع زُربابل استجاب ولقد العمل،

یوسابیوس كثیًرا ما تحدث اآلباء عن زُربابل بكونه رمًزا للسید المسیح. فیرى 

1 Letter 80. 
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. ˺ أن السید المسیح هو زُربابل الجدید، الذي أقام الكنیسة هیكل اهللالقیصري
) یشیر إلى 23: 2 أن زُربابل الذي جعله اهللا خاتًما (حج القدیس أمبروسیوسویرى 
 الذي یختم الصورة اإللهیة على النفس البشریة، فتصیر شولمیث – ملك السالم –السید المسیح 

(مؤنث سلیمان). 

  23: 2قیل له بطریقة سرائریة: "آخذك یا زُربابل، وأجعلك كخاتٍم ألني قد اخترتك" (حج .(
)، 13: 6ألنه عندما تصیر نفوسنا في سالم یقال لها: "ارجعي، ارجعي یا شولمیث" (نش 

وتعني في سالم... عندئذ تتقبل المسیح مثل خاتم علیها، إذ هي صورة اهللا. فإنها بهذا 
. ˻تصیر على صورة اهللا، إذ یصیر اإلنسان سماوًیا

القدیس أمبروسیوس  

 . عین إلههم علیهم2
  ،ِفي َذِلَك الزََّماِن َجاَء ِإَلْیِهْم َتْتَناُي َواِلي َعْبِر النَّْهرِ 

  ،َوَشَتْرُبوْزَناُي َوُرَفَقاُؤُهَما
 َوَقاُلوا َلُهمْ : 

  ،َمْن َأَمَرُكْم َأْن َتْبُنوا َهَذا اْلَبْیتَ 
 ].3َوُتَكمُِّلوا َهَذا السُّوَر؟ [

 خدمة النبیین، والتهبت قلوب الكل للعمل، كانت عینا اهللا علیهم. حًقا لقد أثمرتإذ 
 لكن بروٍح ،لي عبر النهر تتناي وكاتبه ورفقاؤهما یسألونهم عن العمل الذي یمارسونهإجاء 
 العمل إیقاف لیس روح المقاومة والعداوة، إنما روح االستفسار والمساندة. إذ كان یمكنهم ،جدیدةٍ 

، وبعثوا برسالة لداریوس ن وٕانما تركوهم یعملو،تاش ارتحشفأرسلهابناء على الرسالة التي سبق 
الملك تحمل روح طیبة. 

الخاضعة لفارس غرب  المقاطعات على والًیا معناه "هبة". كان اسم فارسيي: اتتن
العرب والسامرة وفینیقیة،  وصحراء وكیلیكیة الفرات في أیام داریوس الملك، مثل سوریا نهر

یتبعه.  زُربابل وكان
أو ضابط فارسي  الوالي لعله كان كاتب اسم معناه "كوكب المع"،شتربوزناي:   

1 Eccl. Hist. 10:4. 
2 Letter 50. 
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تحت قیادة الوالي. 
 الیهود، ضد شكوى قدموا قد كانوا البالد أهل نستنتج من هذا السؤال أن أمركم؟ من 
 األمر. لیفحص وجاء الوالي

 ].4ِحیَنِئٍذ َأْخَبْرَناُهْم ِبَأْسَماِء الرَِّجاِل الَِّذیَن َیْبُنوَن َهَذا اْلِبَناَء [
 أسماء عن یسأل الوالي الذي سؤال على رد هذا أن المؤكد من الرجال؟ أسماء هي ما

 للملك. تقریًرا لیرسل العمل عن المسئولین
. والتواطؤ باإلهمال العاملین حتى ال یتهمهم الملك أسماءفي اتزاٍن وبحكمة طلبوا 

 قد حدث بین تواطؤ إلى الملك یعطیه طمأنینة أنه لیس من وٕارسالها األسماءفكان سؤالهم عن 
الوالي ورجاله وشیوخ إسرائیل. 

 فلم یخشوا ، طمأنینة للعاملینأعطىفي نفس الوقت یبدو أن أسلوب الوالي ومن معه 
خضوعهم للسلطات، مع  ،، وٕان یتحدثوا معهم في صراحة عن عمل اهللا معهماألسماء یقدموا أن
]. 13-11ن هذا العمل قام بناء على منشور كتابي من كورش الملك [أو

، َوَكاَنْت َعَلى ُشُیوِخ اْلَیُهوِد َعْیُن ِإَلِهِهمْ 
،  َفَلْم ُیوِقُفوُهْم َحتَّى َوَصَل اَألْمُر ِإَلى َداِرُیوَس 

 ].5َوِحیَنِئٍذ َجاَوُبوا ِبِرَساَلٍة َعْن َهَذا [
]. 5" [إلههمكانت على شیوخ الیهود عین األحداث عنصر هام یحركها: "هذه وراء 

 أنفسهموكما یقول المرتل: "هوذا عین الرب على خائفیه الراجین رحمته، لینجي من الموت 
 األرض لكي أجلسهم أمناء"عیناي على  وأیًضا: ).19-18: 33وتحییهم في الجوع" (مز 

). كما قیل: "ألن عیني الرب تجوالن في كل األرض لیتشدد مع الذین 6: 101معي" (مز 
). 9: 16أي  2قلوبهم كاملة نحوه" (

 طریق عن اهللا یرضى نخاف؟ فحین فممن علینا اهللا عین إذا كانت إلههم" "عین
 یوافق ما لیعملوا المؤمنین غیر الحكام قلوب یحیل أن قادر وهو بعنایته ورعایته، یحیطه إنسان

 مقاصده.

  لم یقل المرتل: "على 6: 101"عیناي على أمناء األرض لكي یجلسوا معي" (مز .(
األغنیاء، أو األباطرة أو األساقفة أو الكهنة أو الشمامسة"، وٕانما "على األمناء"، أسكن 

معهم. األسقف القدیس من حقه أن یقول تلك الكلمات، إذ یقول: "لم أقمه كاهًنا ألنه یتذلل 
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لي، أو ألنه قریبي، إنما جعلته كاهًنا ألنه أمین... "المتكلم بالكذب ال یثبت أمام عینيّ " (مز 
101 :7(˺ .

القدیس جیروم  

   في الحقیقة لم یقل القدیسون قط إن أعمالهم ومجهوداتهم الذاتیة هي التي ضمنت اتجاه
 صّلوا ألجلها أمام يوالكمال في الفضیلة، بل بالحرالطریق الذي فیه یسیرون نحو التقدم 

. یعلن )9: 6؛ 5 :25مز ( "درب طریقي في عینیك" و"،دربني في حقك"الرب، قائلین: 
نه اكتشف تلك الحقیقة ذاتها، ال باإلیمان فحسب، بل وبالخبرة أیًضا من عمق أقدیس آخر 

 ي أن یهدي، لیس إلنساٍن یمشهنه لیس لإلنسان طریقأعرفت یا رب "طبیعة األشیاء: 
أقوده أنا كسروٍة خضراء؛ من ِقبلي ". ویقول الرب نفسه إلسرائیل: )23: 10إر( "خطواته

.  Ð)8: 14هو( "ُیوجد ثمرك
األب بفنوتیوس 

  تعمل نعمة اهللا (ورحمته) فینا دائًما لما هو لخیرنا. وعندما تفارقنا تصیر أعمال اإلنسان
ومجهوداته كلها بال فائدة. فمهما جاهد اإلنسان، وحاول بجدیٍة ال یقدر أن یستعید حالته 

لیس لمن یشاء، وال لمن ": ياألولى بدون مساعدة (اهللا). یتحقق هذا القول دائًما فینا؛ أعن
 .Ñ)16: 9 رو( "یسعى، بل اهللا الذي یرحم

األب دانیال 

  ،عنایة اهللا تهتم بنا كل یوم، على مستوى الجماعة كما في الحیاة الخاصة، سًرا وعالنیة
. Ò عن تدبیره شیًئافحتى حینما ال نعر

 ُخلقت كل األشیاء مبدئًیا ألجل نفع الكائن العاقل... اهللا لیس كما یظن صلسسCelsus  
یهتم فقط بالكون ككٍل، بل بجانب هذا یهتم بكل كائٍن عاقٍل على وجه الخصوص. مع ذلك 

فعنایته بالكل ال تخیب، ألنه حتى إن انحل جزء من الكل بسبب خطیة اإلنسان العاقل 
. Óیسعى اهللا من أجل تطهیره وتنقیته واستعادة الكون إلیه

1 On Ps., homily 27.  
2 Cassian: Conf. 3; 13. (See N. & P.N. Frs). 
3 Ibid 4:5. (N. & P.N. Fathers). 
4 Sel. Ps. 14:44. 
5 Contra Celsus 4:99. 
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العالمة أوریجینوس 
 الملك. أمر لهم وصل بعدما الیهود جاوبوا ورفقاؤه تتناي أي"حینئذ جاوبوا"، 

، ُصوَرُة الرَِّساَلِة الَِّتي َأْرَسَلَها َتْتَناُي َواِلي َعْبِر النَّْهرِ 
، َوَشَتْرُبوْزَناُي َوُرَفَقاُؤُهَما اَألَفْرَسِكیِّیَن الَِّذیَن ِفي َعْبِر النَّْهر

 ]6[ ِإَلى َداِرُیوَس اْلَمِلكِ :
  بالحكام. الكلمة ترجمة یجوز"اإلفرسكیین" 

 ینحز وصلته، ولم التي الشكاوى في حقق فقد منصفة، تتناي رسالة الوالي كانت بحق
 الیهود. ضد

ي إلى داریوس نا. رسالة تت3
تظهر ید اهللا الصالحة في هذه الرسالة، حیث لم یشر تتناي ومن معه إلى أمر 

 العمل، وٕانما أشار إلى أمر كورش ببناء بیت الرب. بإیقافتا شرتحشأ
 ].7ِلَداِرُیوَس اْلَمِلِك ُكلُّ َسَالٍم [

ِ، ِلَیُكْن َمْعُلوًما َلَدى اْلَمِلك
ِ، َأنََّنا َذَهْبَنا ِإَلى ِبَالِد َیُهوَذا ِإَلى َبْیِت اِإلَلِه اْلَعِظیم

ٍ،  َوإَِذا ِبِه ُیْبَنى ِبِحَجاَرٍة َعِظیَمة
 َوُیوَضُع َخَشٌب ِفي اْلِحیَطانِ . 

، َوَهَذا اْلَعَمُل ُیْعَمُل ِبُسْرَعةٍ 
 ].8َوَیْنَجُح ِفي َأْیِدیِهْم [

 وقوٍر عن ما بأسلوٍب إنها ید اهللا التي سكبت المهابة على تنتاي ومن معه، فكتبوا 
]. 8" [بیت اإلله العظیم ذهبنا إلىیفعله شیوخ الیهود. فمع أنهم وثنیون كتبوا: "

وٕاذا به ُیبنى بحجارة  هیكل سلیمان لكنهم كتبوا: "أنقاضمع أن البیت كان ُیبني من 
 األول: "وأقام نحات لنحت حجارة مربعة لبناء بیت األیام أخبار"، وكما جاء في سفر عظیمة

). 2: 22اهللا" (أي 
 العهد الجدید الذین بهم ُیبنى هیكل الرب كما مؤمنيعظیمة إال لما هي هذه الحجارة ا
"كونوا أنتم أیًضا مبنیین كحجارة حیة، بیًتا روحًیا، كهنوًتا مقدٍسا، قال القدیس بطرس الرسول. 

هو الحجر السید المسیح  إذ ).5: 2 بط 1لتقدیم ذبائح روحیة مقبولة عند اهللا بیسوع المسیح" (
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). لقد جعلنا بیًتا ١٩: ١٤الحي ُنبني نحن علیه كحجارة حیة. فكما هو حي نحن نحیا به (یو 
 ).٢١–١٨: ٢روحًیا، مسكًنا هللا بالروح (أف 

  أتظنون أنكم قادرون أن تصمدوا وتحیوا إن انسحبتم لتقیموا ألنفسكم بیوًتا (روحیة) ومواضع
خوتك وسائر بیت أبیِك، إمختلفة، وقد قیل لراحاب: "اجمعي إلیك في البیت أباِك وأمِك و

فیكون أن كل من یخرج من أبواب بیتك إلى خارج، فدمه على رأسه، ونحن نكون 
 ˺بریئین؟!

 الشهید كبریانوس

  ما هو هدف هذا البناء؟ لكي یسكن اهللا في هذا الهیكل. كل واحد منكم هو هیكل، وكلكم
مًعا هیكل. اهللا یسكن فیكم بكونكم جسد المسیح وهیكل روحي. لم یستخدم الكلمة التي 

تعني مجیئنا نحن إلي اهللا، بل ما یعني أن اهللا هو الذي یحضرنا إلي نفسه. فإننا لم نأت 
من تلقاء أنفسنا، بل اهللا هو الذي قّربنا إلیه. یقول المسیح: "لیس أحد یأتي إلي اآلب إالَّ 

 .˻)٦: ١٤بي"، وأیًضا: "أنا هو الطریق والحق والحیاة" (یو 
 القدیس یوحنا الذهبي الفم

 وینجح في بسرعةُیعمل  الشهادة لعمل اهللا الذي "إنكارلم یكن ممكًنا لتتناي ومن معه 
]. 8" [أیدیهم

فشعر  علیه، كانت اهللا ید ولكن الحقیقي، اإلله یعرف لم تتناي إنالعظیم":  اإلله "بیت
 هل یوقف الملك  وسأل،العمل یوقف أن یجرؤ لم اإلله هذا خاف وألنه اهللا، من بخوٍف ورهبةٍ 

 اإلله قال األوثان یعبد كان هذا تتناي  وألن.على الملك بالمسئولیة ألقى أي ال، أم العمل
 بدأ الشعب الوالي، ألن على رعبه أوقع اهللا أن ونالحظ كثیرة. آلهة هناك نظره في ألن العظیم،

 حجم مهما كان ولذلك العمل، یوقف أن للشیطان سلطان هناك یكن  فلم،ویهتم یعمل
 زُربابل والشعب مع یتدخل لیعمل ال اهللا ولكن اهللا، ید عمل أمام جًدا تصغر فهي الصعوبات،

 یثیرها األعداء التي المشاكل كانت إن ).4: 7والشعب للعمل (زك  زربابل نفسه یتحرك لم إن
 اهللا. یتدخل حینما سهلة تصیر الجبل مثل

 ِحیَنِئٍذ َسَأْلَنا ُأوَلِئَك الشُُّیوخَ : 

1 Unity of the Church, 8; Epistle 75:4. 
2 In Eph. hom 6. 
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، َمْن َأَمَرُكْم ِبِبَناِء َهَذا اْلَبْیت
 ]9َوَتْكِمیِل َهِذِه اَألْسَواِر؟ [

  ،َوَسَأْلَناُهْم َأْیًضا َعْن َأْسَماِئِهْم ِلُنْعِلَمكَ 
 ].10َوَكَتْبَنا َأْسَماَء الرَِّجاِل ُرُؤوِسِهْم [

عندما سأل والي المنطقة عن من أصدر لهم األمر ببناء الهیكل، وعن أسماء 
العاملین، لم یرتبك العاملون، بل بقوة وشجاعة وفي أدٍب قدموا األسماء. 

حینما یخاف اإلنسان أو الجماعة اهللا، ال یخشون البشر، ألن اهللا نفسه في جانبهم 
یحوط حولهم، ویهبهم النجاح والنعمة أمام اآلخرین. مخافة اهللا تطرد عنا مخافة البشر، بل 

وحتى الخوف من الشیاطین. 

  ف تخال مثیل ألعمالك... یكوناخش الرب واحفظ وصایاه التي تقّویك في كل أمورك، فال 
. ˺ إذا خشیت الرب، فإن خشیتك هللا تعطیك سلطاًنا على الشیطانالشیطان

 هرماس

  ،لیتنا نخاف الرب وُنشید منازل ألنفسنا، حتى نجد مأوى في الشتاء حیث المطر والرعد
ألن من ال منزل له یعاني من مخاطر عظیمة في وقت الشتاء. 

األب دوروثیؤس 

  إرادة اهللا ال أن یخّلصك من المخاوف بل یحّثك على ازدرائها، فإن هذا أعظم من التخلُّص
. ˻منها

 ر أحد أن یؤذي إنساًنا ما لم یخطئ هذا اإلنسان نفسه.قد يال 

 دًقا مع نفسك فلن یؤذیك أحد.صان ك 
  یوحنا الذهبي الفمیسقدال

 َوِبِمْثِل َهَذا اْلَجَواِب َجاَوُبوا: 
، َنْحُن َعِبیُد ِإَلِه السََّماِء َواَألْرضِ 

، َوَنْبِني َهَذا اْلَبْیَت الَِّذي ُبِنَي َقْبَل َهِذِه السِِّنیَن اْلَكِثیَرة

1 Hermas: The Shepherd, Commandment 7:1-2. 
2 In Matt. hom 34:2. 
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 ].11َوَقْد َبَناُه َمِلٌك َعِظیٌم ِإلْسَراِئیَل َوَأْكَمَلُه [
ة قرون عدلم یخَش شیوخ إسرائیل من اإلشارة إلى أن األمر ببناء البیت منذ حوالي 

، كما لم ینكروا فضل سلیمان الحكیم في بنائه  قبل أن ُیهدمصدر من إله السماء واألرض
]. 11" [بناه ملك عظیم إلسرائیل وأكملهللبیت، إذ قالوا: "

 سنة. ٥٠٠ بحوالي داریوس قبل أي السنین هذه قبلسلیمان  هیكل ُبني

  ،َوَلِكْن َبْعَد َأْن َأْسَخَط آَباُؤَنا ِإَلَه السََّماءِ 
َر َمِلِك َباِبَل اْلِكْلَداِنيِّ    ،َدَفَعُهْم ِلَیِد َنُبوَخْذَنصَّ

، الَِّذي َهَدَم َهَذا اْلَبْیتَ 
 ].12َوَسَبى الشَّْعَب ِإَلى َباِبَل [

 أیام نبوخذنصر لیس بآبائهمروح الصراحة اعترفوا بأن السبي الذي حّل بفي شجاعة و
بسبب قوة هذا الملك، وٕانما بسبب سخط اهللا علیهم، ألنهم أغضبوه. السخط الذي سبق فصوره 

). 43-35: 16حزقیال النبي (حز 
 بأفعالهم أسخطوه ألنهم نبوخذنصر لید الشعب دفع اهللا أن أي أسخط"، أن "بعد

 لیؤدب بابل ملك لید شعبه أسلم أن اهللا بل اهللا على انتصروا قد بابل، آلهة أن لیس إًذا الشریرة،
 شعبه.

  ،َعَلى َأنَُّه ِفي السََّنِة اُألوَلى ِلُكوَرَش َمِلَك َباِبلَ 
 ].13َأْصَدَر ُكوَرُش اْلَمِلُك َأْمًرا ِبِبَناِء َبْیِت اِهللا َهَذا [

 في سقطت أن بعد بابل فارس وتتبعه ملك مع أنه هو بابل ملك  كورشیدعوه هنا
  .یده

 َهَذا  َحتَّى ِإنَّ آِنَیَة َبْیِت اهللاِ 
ةٍ    ،الَِّتي ِمْن َذَهٍب َوِفضَّ

ُر ِمَن اْلَهْیَكِل الَِّذي ِفي ُأوُرَشِلیمَ  ، الَِّتي َأْخَرَجَها َنُبوَخْذَنصَّ
  ،َ َوَأَتى ِبَها ِإَلى اْلَهْیَكِل الَِّذي ِفي َباِبل

  ،َأْخَرَجَها ُكوَرُش اْلَمِلُك ِمَن اْلَهْیَكِل الَِّذي ِفي َباِبلَ 
ُر الَِّذي َجَعَلُه َواِلًیا [  ].14َوُأْعِطَیْت ِلَواِحٍد اْسُمُه ِشیْشَبصَّ

زربابل كما سبق فرأینا.  هوشیشبصر 
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، َوَقاَل َلهُ : ُخْذ َهِذِه اآلِنَیَة َواْذَهبْ 
  ،َواْحِمْلَها ِإَلى اْلَهْیَكِل الَِّذي ِفي ُأوُرَشِلیمَ 

 ].15َوْلُیْبَن َبْیُت اِهللا ِفي َمَكاِنِه [

ُر َهَذا   ،ِحیَنِئٍذ َجاَء ِشیْشَبصَّ
 َوَوَضَع َأَساَس َبْیِت اِهللا الَِّذي ِفي ُأوُرَشِلیمَ . 
 ].16َوِمْن َذِلَك اْلَوْقِت ِإَلى اآلَن ُیْبَنى َوَلْم ُیْكَمْل [

 أن أي یكملون، توقف، واآلن هم وأن سبق العمل یبنى". اآلن إلى الوقت ذلك "من
 فقط. لفترة كان التوقف

  ،َواآلَن ِإَذا َحُسَن ِعْنَد اْلَمِلكِ 
  ،َ َفْلُیَفتَّْش ِفي َبْیِت َخَزاِئِن اْلَمِلِك الَِّذي ُهَو ُهَناَك ِفي َباِبل

، َهْل َكاَن َقْد َصَدَر َأْمٌر ِمْن ُكوَرَش اْلَمِلِك ِبِبَناِء َبْیِت اِهللا َهَذا ِفي ُأوُرَشِلیمَ 
].  17َوْلُیْرِسِل اْلَمِلُك ِإَلْیَنا ُمَراَدُه ِفي َذِلَك [

 یتأكد الملك من وجود أنبعد هذا العرض الصادق واألمین، طلب تتناي ومن معه 
منشور كورش الملك في سجالت الدولة، تارًكا األمر في ید الملك لیصدر قراره، وأنهم تحت 

طوعه في كل ما یقوله. 
 

 5من وحي عزرا 
كلمتك هي سندي! 

  .َأرسلت حجي وزكریا النبیین یسندان القادة والشعب
   امتأل الكل بروح القوة، 

   وانطلق الجمیع للعمل بروح الشجاعة. 
   متى أرى بیتك المقدس قائًما في أعماقي؟ 

   كلمتك هي سندي القوي للقیام ببنائه. 
   وعودك اإللهیة هي رصیدي! 

   ،في مخافة أسلمك كل أموري 
   فتطمئن نفسي وتستریح! 
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   أنت تحرك كل الطاقات لبنیان نفسي. 
   أنت تعمل في الجمیع لحساب ملكوتك في داخلي. 

   ،یدك حركت الوالي تتناي ومن معه
   ویدك وجَّهت قلب داریوس الملك. 

    شهد الجمیع أننا لك. 
   وفرح حتى الغرباء بعملك فینا! 

   :أخیًرا نعترف لك
   إن كل فشل لحق بنا هو یسبب خطایانا. 
   وكل نجاح یحل بنا هو من غنى حبك. 

   أنت سّر نجاحنا وبنیاننا! 
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 األصحاح السادس

 داریوس الوثني یحث على

بیت اهللا  بناء
 

في األصحاحین السابقین الحظنا أنه یمكننا االستفادة حتى من اضطهاد العالم لنا، وال 
نعجب أن نجد عوًنا وتعاطًفا یصدر حتى من غیر المؤمنین متى رجعنا إلى اهللا بالتوبة. 

 عن ما تحركت عنایة اهللا ووجهت قلب تتناي ومن معه للسؤالف ، بالتوبة الیهودتحركت قلوب
 العمل! اآلن نرى إیقافة، ولم یطلبوا صادق وبعث رسالة للملك تحمل نیة یفعلونه بروٍح طیبة،

 نفسه. داریوسعمل العنایة اإللهیة في قلب الملك 
كورش في سجالت الدولة، هذا احتاج إلى ملك . طلب الملك البحث عن كتابة ال1

]. 5-1 العمل [إیقاف داریوسسنوات دون أن یطلب 
 عن المدینة حتى یتمموا "عمل بیت هم الوالي ورجاله ابتعادداریوس منأ. طلب 

]. 7-6اهللا" [
]. 8ب. تقدیم عون مالي سریع من جزیة الملك حتى ال یتوقف العمل [

)، اآلن نجد داریوس یسأل 3: 1إن كان كورش قد علم عن وجود یهوه (ج. 
]. 9الیهود لكي یصلوا لیهوه ویقدموا ذبائح من أجله [

]. 10 الصالة عن حیاة الملك وبنیه [داریوسد. طلب 
]. 11 تشریع بصلب من یقاوم العمل [إصدارهـ. 

]. 13 الوالي ومن معه في تنفیذ ما ورد في الرسالة الملكیة [یتباطأ. لم 2
 ق.م، أي بعد أربع سنوات من بدایة 516استمر الیهود في البناء، وفى عام . 3

 مع االحتفال بعید ،تدشینه بفرٍح عجیٍب ب كما قاموا]. 15)، تم بناء الهیكل [24: 4التجدید (
ل قلب ملك أشور نحوهم لتقویة أیدیهم الرب ]. "ألن 22-14 [ بتهلیٍل عظیمٍ الفصح فّرحهم وحوَّ

 .]22" [إسرائیلفي عمل بیت اهللا إله 

 .5-1 كتابة كورش والعنایة اإللهیة . 1
 .12-6  . داریوس یخشى الرب 2
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 .22-13   . فرح المسبیین 3

كتابة كورش والعنایة اإللهیة . 1
، ِحیَنِئٍذ َأَمَر َداِرُیوُس اْلَمِلكُ 
  ،َفَفتَُّشوا ِفي َبْیِت اَألْسَفارِ 

 ].1[ َحْیُث َكاَنِت اْلَخَزاِئُن َمْوُضوَعًة ِفي َباِبلَ 
 الملك أمره بالتفتیش في خزائن الملك عن منشور ادعى الیهود أن كورش أصدر

أصدره لبناء هیكل الرب. وبالفعل وجدوه في األرشیف الذي في مدینة احمثا، مصیف الملوك. 
فجاءت توصیة داریوس الملك بعدم التعرض لهم، بل وأصدر داریوس أمًرا أن ُیدفع مبلغ من 

مال الملك، أي من الجزیة، للمساهمة في نفقة البناء، وما یحتاجون إلیه من حیوانات لتقدیمها 
بالفعل نفذ تنتاي ومن معه أمر الملك وُبني البیت وُدشن بفرٍح عظیمٍ .  ذبائح.

الهامة.  الوثائق ُتحفظ حیث الكتب، بیت األسفار" أي "بیت

 َفُوِجَد ِفي َأْحَمثَا ِفي اْلَقْصِر الَِّذي ِفي ِبَالِد َماِدي
 ].2َدْرٌج َمْكُتوٌب ِفیِه َهَكَذا: ِتْذَكاٌر [

"أحمثا" 
اسم أرامي مشتق من االسم الفارسي القدیم "هجمتاثا"، وهي عاصمة میدیا. 

ان، كانت دیدعوها الیونانیون"اكتبانا"، وهي عاصمة بالد مادي، موقعها اآلن هم 
 هناك. إلى نقلت كورش، قد أیام من  فهي،القدیمة الهامة الكتابات ویظهر أنمصیًفا للملوك. 

 في - كورش - أمر الدلیل ) أخفوا٥:٤( رشوتهم تم الذین الملك مشیري آخر أن احتمال وهناك
في منطقة أحمثا ثم اكتشاف الكثیر من الوثائق البناء.  لیتم اآلن كشفه واهللا أراد المكان هذا

المكتوبة على ألواح طینیة وبردیات ُسجلت فیها أعمال تجاریة وبیانات تاریخیة. 
 طرفیها من كل عند أو الرقوق الكتان نسیج من قطعة على یكتبون قدیًما كانوا "درج":

 علیه. الدرج یلف خشب قضیب

  ،ِ ِفي السََّنِة اُألوَلى ِلُكوَرَش اْلَمِلك
 َأَمَر ُكوَرُش اْلَمِلُك ِمْن ِجَهِة َبْیِت اِهللا ِفي ُأوُرَشِلیمَ : 

  ،ِلُیْبَن اْلَبْیُت اْلَمَكاُن الَِّذي َیْذَبُحوَن ِفیِه َذَباِئحَ 
 ].3َوْلُتوَضْع ُأُسُسُه اْرِتَفاُعُه ِستُّوَن ِذَراًعا َوَعْرُضُه ِستُّوَن ِذَراًعا [
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 على األقداس وقدس القدس ارتفاع "اْرِتَفاُعُه ِستُّوَن ِذَراًعا َوَعْرُضُه ِستُّوَن ِذَراًعا"
یتدخل  أنه یعنى ال ذراًعا، فهذا ستون االرتفاع یكون بأن تصریح یعطى الملك أن التوالي. وكون

 بالهیكل. الملحقة للمباني ارتفاع أقصى بل األقداس، قدس أو القدس ارتفاع في
الملك كورش الذي یدعو الیهود إلعادة بناء الهیكل في أورشلیم یدیننا إن كنا ال نهتم 

 ببناء هیكل الرب في قلوبنا بناء على دعوة اهللا، الذي یقدم لنا كل إمكانیة لتحقیق ذلك.

  واضح أننا هیكل اهللا إن صنعنا الصالح. إن كان إنسان ما هیكال هللا، فإن ما بالهیكل
. Ï ال یوجد هیكل هللا حیث تكون كثرة من الرذائل...بالضرورة یكون خاًصا باهللا

األب فالیریان 

  انحصر رجاؤهم في بناء األشقیاءإني أقول لكم أیًضا عن الهیكل، إن هؤالء الضالین 
 عندما حصروا اهللا في الهیكل الوثنّیونالهیكل، ولیس باهللا صانعهم. لقد فعلوا كما یفعل 

 بالشبر وكال بالكیل (تراب) تالسماوا قاس منكالصنم، لكّنه سوف ُیهدم الهیكل. تعلموا: "
 كرسّي واألرض موطئ قدميّ . أین البیت الذي تالسماوااألرض؟ ألست أنا یقول الرب؟ 

)... قبل أن یكون لنا اإلیمان ١: ٦٦؛ ١٢: ٤٠ تبنون لي؟ وأین مكان راحتي؟" (راجع إش
 مبني بأیٍد بشرّیة. كان هذا الهیكل ملیًئا بعبادة كهیكلبالرب كان داخلنا حقیًرا فاسًدا 

 كنا نعمل ما یخالف الرب. انتبهوا حتى یأتي البناء عندما ومسكًنا للشیطان ،األصنام
نا في الرب ئ... ُیبنى بعد نوالنا غفران الخطایا ووضع رجاالربعظیًما، ألّنه ُیبنى باسم 

  ویسكن الرب في داخلنا.بناؤنا،وتجدیدنا، فُیعاد 
 وهي غرض إیماننا ودعوة موعده وحكمة وصایاه ، تتنّبأ فینا كلمتهذلك؟ یتم كیف
 لنا باب الهیكل، أي تفتح فمنا بالصالة، نحن الذین كنا مستعّدین للموت، وتفتحوتعالیمه، 

 إلى یتطّلع مغفرة الخطایا، ویدخل بنا إلى الهیكل غیر الفاسد. من أراد أن یخّلص ال ویهبنا
. ˻ اهللابناهاإلنسان وٕاّنما إلى الساكن فیه... هذا ما یعنیه الهیكل الروحي الذي 

 برناباس

  وهو إلهنا الساكن فینا. ، هیاكلهونحن حاّل فینا، أّنهلنعمل ما ینبغي علینا عمله، معتبرین 
 .˼ إن أحببناه باستقامةوضوحوهذا سیظهر لنا بكل 

1 Homilies, 11:4, 5. 
2 Barnabas, 16. 
3 Ephes. 15:3. 
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 اهللا، وُرفعتم إلى فوق بأداة یسوع المسیح، لبناء ُأعدت ،اعتبرتم نفوسكم حجارة هیكل اآلب 
 یسحبكم إلى فوق، والمحّبة هي الطریق الذي إیمانكمأي بالصلیب، وبحبل الروح القدس. 

 یؤدي بكم إلى اهللا.
 والمسیح Naophoroi والهیكل Theophoroi إذن رفاق الطریق، حاملون اهللا أنتم

Christophori والقدسات˺Agiaphoroi. 
 لقدِّیس أغناطیوس الثیوفورس ا

 ِبَثَالَثِة ُصُفوٍف ِمْن ِحَجاَرٍة َعِظیَمٍة َوَصفٍّ ِمْن َخَشٍب َجِدید.
 ].4َوْلُتْعَط النََّفَقُة ِمْن َبْیِت اْلَمِلِك [

 الغرفات وبناء الحوائط بناء لطریقة إشارة هذهعظیمة":  حجارة من "بثالثة صفوف
 علیها.

  ولها اثنا مبنیة على أسس من حجارة كریمةرأى یوحنا المدینة المقدسة نازلة من السماء 
)... في هذه المدینة یملك المسیح؛ وسكانها أنفسهم هم سكان 21-10:21عشر باًبا (رؤ 

وأبواب، بیوت وسكان. المسیح ساكن فیهم، المسیح یتحرك فیهم. یقول: "أنا أسكن وأتحرك 
فیهم".  

فكروا في النفس القدیسة كیف أنها أقدس من أن ُتوصف. إنها تضم المسیح الذي 
السماء لیست متسعة لتحویه!... یتحرك فیها! فبالتأكید هي بیت متسع فیه یسیر. 

). لنعد هیكلنا 16:3 كو 1قیل: "أنتم هیكل اهللا، والروح القدس یسكن فیكم" (راجع 
حتى یأتي المسیح ویجد مسكنه فینا، وتصیر نفوسنا صهیون، وتكون برًجا ُیقام في 

. ˻األعالي، فتكون دوًما إلى فوق ولیس إلى أسفل
القدیس جیروم  

ةٍ    ،َوَأْیًضا آِنَیُة َبْیِت اِهللا الَِّتي ِمْن َذَهٍب َوِفضَّ
ُر ِمَن اْلَهْیَكِل الَِّذي ِفي ُأوُرَشِلیَم   الَِّتي َأْخَرَجَها َنُبوَخْذَنصَّ

  ،َوَأَتى ِبَها ِإَلى َباَبِ◌لَ 
  ،َفْلُتَردَّ َوُتْرَجْع ِإَلى اْلَهْیَكِل الَِّذي ِفي ُأوُرَشِلیَم ِإَلى َمَكاِنَها

1 Ephes. 9:1, 2. 
2 On Ps. Hom. 46. 

                                                 

http://coptic-treasures.com/
coptic treasures

www.coptic-treasures.com/wp


 6عزرا 

 ].5َوُتوَضْع ِفي َبْیِت اِهللا [

 . داریوس یخشى الرب2
حّول اهللا هذا الموقف لصالح شعبه. فإذا بحث الملك عن منشور كورش، یبدو أنه 

 من أسلوب المنشور بجانب ید اهللا الصالحة التي تعمل في قلوب الملوك والرؤساء لحساب تأثر
. شعبه. فنجد في هذه الرسالة صورة حیة لهذا العمل

 َواآلَن َیا َتْتَناُي َواِلي َعْبِر النَّْهِر 
  ،َوَشَتْرُبوْزَناُي َوُرَفَقاَءُكَما اَألَفْرَسِكیِّیَن الَِّذیَن ِفي َعْبِر النَّْهرِ 

 ].6اْبَتِعُدوا ِمْن ُهَناَك [
]. 7-6جاء األمر الملكي یمنع تنتاي أو غیره من تعطیل العمل [

 العمل إلى بإیقافكشفت رسالة داریوس عن شخصیته الوقورة، فإنه لم یصدر أمًرا 
 كما ،حین وجود منشور كورش. وعندما ُوجد المنشور احترم شریعة مادي وفارس التي ال تُنسخ

 الملوك السابقین له. أوامرلم یضرب بعرض الحائط 

 اْتُرُكوا َعَمَل َبْیِت اِهللا َهَذا. 
  ،َأمَّا َواِلي اْلَیُهوِد َوُشُیوُخ اْلَیُهودِ 

 ].7َفْلَیْبُنوا َبْیَت اِهللا َهَذا ِفي َمَكاِنِه [
 بناء یكمل بأن للوالي أمًرا یصدر الملك نجد نحن وها اهللا، ید في الملك قلب حًقا

واحد،  إله بوجود تعتقد الفرس فدیانة للیهود یمیل كان الملك أن الكالم لغة من الهیكل، ویظهر
فكان  متعددة، ذاهبم وجود األصنام. ونالحظ یمیلون إلى عبادة غالًبا، ال الملك هذا ومنهم
الواحد،  اإلله بمبدأ یؤمنون كانوا الملك هذا مثل ملوك هناك ولكن بابل، آلهة یمجد كورش
الیهود.  مع هذا في فتوافقوا

 َوَقْد َصَدَر ِمنِّي َأْمٌر ِبَما َتْعَمُلوَن 
 َمَع ُشُیوِخ اْلَیُهوِد َهُؤَالِء ِفي ِبَناِء َبْیِت اِهللا َهَذا. 

  ، ُتْعَط النََّفَقُة َعاِجالً ، ِمْن ِجْزَیِة َعْبِر النَّْهرِ ،َفِمْن َماِل اْلَمِلكِ 
 ].8ِلَهُؤَالِء الرَِّجاِل َحتَّى َال َیْبُطُلوا [

لم یقف األمر عند منع التعرض للذین یعملون، وٕانما قدم الملك مما یخصه من جزیة 
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مساهمة سریعة وعاجلة إلتمام لعمل. 

  ،َوَما َیْحَتاُجوَن ِإَلْیِه ِمَن الثِّیَراِن َواْلِكَباِش َواْلِخَرافِ 
  ،ُمْحَرَقًة ِإلَلِه السََّماءِ 

  ،َوِحْنَطٍة َوِمْلٍح َوَخْمٍر َوَزْیٍت 
 َحَسَب َقْوِل اْلَكَهَنِة الَِّذیَن ِفي ُأوُرَشِلیَم 

 ].9[ ِلُتْعَط َلُهْم َیْوًما َفَیْوًما َحتَّى َال َیْهَدُأوا

َالةِ    ،َعْن َتْقِریِب َرَواِئِح ُسُروٍر ِإلَلِه السََّماِء َوالصَّ
 ].10َألْجِل َحَیاِة اْلَمِلِك َوَبِنیِه [

 الحي، ویطلب بركته، ویسأل رجال اهللا أن اإلله داریوس الوثني كان یقدر أنواضح 
یصلوا من أجله ومن أجل بنیه. 

 عنه. اهللا شعب صالة مقتنع بقوة الملك أن یتضح هذا من الملك". حیاة ألجل "الصالة
للكنیسة؟  أعداء أي من أن نخاف ُیمكن هذا بعد فهل شعبه، على كانت اهللا عین أن نسمع ألم
 بجدیة. لقد یعملون مخلصون هناك أناس كان إذا أراد متى الشیطان عمل یوقف اهللا نرى هنا

 األول. من أكثر ومعه بركات عاد العمل ولكن العمل، وأوقف الشیطان هاج
كما أن بعض غیر المؤمنین إذ یتعرفون على اهللا یطلبون الصالة عنهم، كذلك یلیق 

: 2 تي 1بالمؤمنین الصالة من أجل كل الناس، خاصة الملوك والرؤساء وأصحاب السالطین (
1-3.( 

، َوَقْد َصَدَر ِمنِّي َأْمٌر َأنَّ ُكلَّ ِإْنَساٍن ُیَغیُِّر َهَذا اْلَكَالمَ 
  ،ِ ُتْسَحُب َخَشَبٌة ِمْن َبْیِته
  ،َوُیَعلَُّق َمْصُلوًبا َعَلْیَها

 ].11َوُیْجَعُل َبْیُتُه َمْزَبَلًة ِمْن َأْجِل َهَذا [

  ،َواُهللا الَِّذي َأْسَكَن اْسَمُه ُهَناكَ 
  ،ُیْهِلُك ُكلَّ َمِلٍك َوَشْعٍب َیُمدُّ َیَدُه ِلَتْغِییرِ 

 َأْو ِلَهْدِم َبْیِت اِهللا َهَذا الَِّذي ِفي ُأوُرَشِلیمَ .
 ].12َأَنا َداِرُیوُس َقْد َأَمْرُت َفْلُیْفَعْل َعاِجًال [

یا للعجب فإن الملك الوثني یحمل مهابة نحو بیت اهللا، فیحكم بصلب من ال یبالي 
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ببنائه. ویتم الصلب على خشبة من بیته. وكأنه حكم على نفسه بنفسه بصلبه بسبب اهتمامه 
ببیته دون بیت اهللا. فالخطیة تحمل في ذاتها الموت والفساد لمن یرتكبها. 

 . فرح المسبیین3
  ،ِحیَنِئٍذ َتْتَناُي َواِلي َعْبِر النَّْهِر َوَشَتْرُبوْزَناُي َوُرَفَقاُؤُهَما

 ].13َعِمُلوا َعاِجًال َحْسَبَما َأْرَسَل َداِرُیوُس اْلَمِلُك [
 عاجًال بتنفیذ ما ورد في أسرع وٕانما ،لم یبحث تتناي عن حجج لتأجیل أمر الملك

رسالة الملك. لم یكن هذا الوثني یحمل كراهیة للمؤمنین، وال مقاومة هللا. 
 الجمیع. اهللا كان یحرك روح أن  كما،الملك أمر من خافوا لقد ":َعاِجالً  "عملوا

  ،َوَكاَن ُشُیوُخ اْلَیُهوِد َیْبُنوَن َوَیْنَجُحونَ 
ِي النَِّبيِّ َوَزَكِریَّا ْبِن ِعدُّو.   َحَسَب ُنُبوَِّة َحجَّ

  ،َفَبُنوا َوَأْكَمُلوا َحَسَب َأْمِر ِإَلِه ِإْسَراِئیلَ 
 ].14َتا َمِلِك َفاِرَس [شَوَأْمِر ُكوَرَش َوَداِرُیوَس َوَأْرَتْحَش 

سّر نجاحهم في العمل سماعهم للصوت اإللهي، وارتباطهم بكلمة اهللا. 
 أمر الملك، والملك لهُ  واستجاب أوًال، اهللا أمر إسرائیل": إله أمر "أكملوا حسب

 ویبنوا. لیعملوا الشعب قلوب أمال الذي أیًضا وهو اهللا هو بدأ الذي لكن لُه الوالة. واستجاب

  ،َوَكُمَل َهَذا اْلَبْیُت ِفي اْلَیْوِم الثَّاِلِث ِمْن َشْهِر َأَذارَ 
 ].15ِفي السََّنِة السَّاِدَسِة ِمْن ُمْلِك َداِرُیوَس اْلَمِلِك [

استغرق البناء أربع سنوات في جهد متواصل وبقلب ملتهب بالحب هللا. 
أما  بالبناء، أوامر أصدرا هستاسبس وداریوس كورش وأرتحششتا: وداریوس كورش

 حتى صدر عهده في شهوًرا استمر البناء  ولكن،البناء بوقف أمًرا فأصدر أرتحششتا (قمبیز)
 الذي ألنه هو لتكریمه هنا ذكره ویكون لونجیمانوس هو أرتحششتا یكون أو بالتوقف األمر
 السور. ببناء أمًرا أصدر

  ،َ َوَبُنو ِإْسَراِئیَل اْلَكَهَنُة َوالالَِّویُّون
  ،َوَباِقي َبِني السَّْبيِ 

 ].16َدشَُّنوا َبْیَت اِهللا َهَذا ِبَفَرٍح [
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كان االحتفال عظیًما، سكب روح الفرح على الجمیع. فقد عاد الهیكل بعد غیبة 
 تقدیم الذبائح، وممارسة طقوس الهیكل، واالحتفال إمكانیةعشرات السنوات، وصار لهم 

. باألعیاد
 "، ففي تدشین الهیكل األول بارك سلیمان الرب وسبحه.بیت التسبیح "تدعى الكنیسة

لتقدیم الشكر والمجد [اهتمُّوا في أن تجتمعوا بكثافة أكثر القدِّیس أغناطیوس النوراني: یقول 
ته هللا ، فعندما تجتمعون مراًرا مًعا في االجتماع األفخارستي تضمحل قوى الشیطان وتنحل قوَّ

 .]˺أمام إیمانكم وتآلفه

ُبوا َتْدِشیًنا ِلَبْیِت اِهللا َهَذا   ،َوَقرَّ
 ِمَئَة َثْوٍر َوِمَئَتْي َكْبٍش َوَأْرَبَع ِمَئِة َخُروٍف َواْثَنْي َعَشَر َتْیَس ِمْعًزى 

  ،َ َذِبیَحَة َخِطیٍَّة َعْن َجِمیِع ِإْسَراِئیل
 ].17َحَسَب َعَدِد َأْسَباِط ِإْسَراِئیَل [

"، ففي تدشین الهیكل األول قدم سلیمان والشعب ذبائح بیت الذبیحة "تدعى الكنیسة
الكنیسة القدِّیس أغناطیوس النوراني كثیرة، ألنَّه بدون سفك دم لن تحصل مغفرة. لقد عرَّف 

". ففي الكنیسة نلتقي بالسیِّد المسیح الذبیحة الحقیقیَّة، ونتَّحد به فتصیر ˻موضع الذبیحةبأنَّها "
حیاتنا ذبیحة حب فائقة. 

قل بكثیر من التي قدمها أكان االحتفال مع بهجته العظیمة، لكن التقدمات والذبائح 
 إمكانیاتهم فإن ،). فمهما قدموا7: 35 أي 2)، أو یوشیا الصالح (24: 30 أي 2حزقیا الملك (

ة كجماعة قلیلة عائدة من السبي.  ضعیف
 عادوا وأنهم األسباط كل من أعداد وجود على یدل ١٢ العدد تیًسا": عشر "إثني

 عزرا فهنا إسرائیل،" وبنو"  قال:١٦  آیة في ولذلك واحدٍ . كشعٍب  أعادهم لالتحاد. فالتأدیب
 للجمیع. هم والالویین والكهنة واحد شعب أن الشعب یرى

، َوَأَقاُموا اْلَكَهَنَة ِفي ِفَرِقِهمْ 
  ،َوالالَِّویِّیَن ِفي َأْقَساِمِهْم َعَلى ِخْدَمِة اِهللا الَِّتي ِفي ُأوُرَشِلیمَ 

 ]. 18َكَما ُهَو َمْكُتوٌب ِفي ِسْفِر ُموَسى [

1 Ephes. 13. 
2 Ephes. 5:2; Tral. 7:2; Philad. 4. 
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"، فمع ما أعطیت لهم من حریة في العبادة، وبناء بیت بنو السبيلصق بهم التعبیر "
 الزالوا تحت سلطان ملك فارس، لیس لهم ملك خاص بهم مستقل له حریة أنهمالرب، إال 

 في األمور السیاسیة. ومن جهة أخرى فإن هذا اللقب یذكرهم بخطیتهم وخطایا آبائهم، الحركة
التي بسببها سقطوا تحت السبي. 

ِل [  ].19َوَعِمَل َبُنو السَّْبِي اْلِفْصَح ِفي الرَّاِبَع َعَشَر ِمَن الشَّْهِر اَألوَّ
عملوا الفصح الذي به تحقق خروجهم األول من عبودیة فرعون لیعبروا إلى البریة 

ن ما تم أ إذ یحتفلون بعید الفصح یذكرون عمل اهللا الخالصي، واآلنویدخلوا أرض الموعد. 
على أیادیهم إنما هو عطیة اهللا مخلصهم. 

 للفصح: أعیاد خمسة القدیم العهد یذكر
 ).٥:٩ سیناء (عد جبل عند .1
 ).١٠:٥ الجلجال (یش . في2
 حزقیا. زمان في .٣
 یوشیا. زمان . في٤
 زُربابل. زمان في واآلن . ٥
  وشعبه. اهللا بین العهد  وتجدید،العبادة إصالح على دل الخمسة األعیاد هذه من كل
عن ارتباط عید الفصح بمذبح العهد الجدید:  ˺األب میلیتو أسقف ساردس حدثناي

 ...یتحقق سّر الفصح في جسد الرب 

حررنا من مفقد ُاقتید كحمل، وذبح كشاه، مخلًصا إیَّانا من عبودیة العالم (مصر)، و
 عبودیة الشیطان كما من فرعون، خاتًما نفوسنا بروحه، وأعضاءنا الجسدیة بدمه...

إنه ذاك الواحد الذي خلصنا من العبودیة إلى الحریة، ومن الظلمة إلى النور، ومن 
 الموت إلى الحیاة، ومن الظلم إلى الملكوت األبدي...

  (فصح) عبور خالصنا... هوإنه ذاك الذي

 هو الحمل الصامت... الذي أخذ من القطیع، وُاقتید للذبح في المساء، وُدفن باللیل. 
من أجل هذا كان عید الفطر مًرا، كما یقول كتابكم المقدس: تأكلون فطیًرا بأعشاب 

 مرَّة،

Ï .من رجال القرن الثاني 
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 مرَّة لكم هي المسامیر التي استخدمت،

 ُمّر هو اللسان الذي جدف،

 ..هادة الباطلة التي نطقتم بها ضده.شمرَّة هي ال

تأمل هذا أیها العزیز المحبوب، كیف أن سّر الفصح جدید وقدیم، أبدي وزائل، غیر 
 قابل للفساد وقابل للفساد، خالد ومائت!

 إنه قدیم حسب الناموس، وجدید حسب اللوغس (الكلمة اإللهي).

 زائل خالل عبارات الرمز، وأبدي في عبارات النعمة.

 قابل للفساد خالل موت الحمالن، وغیر قابل للفساد خالل حیاة الرب...

هكذا ذبیحة الحمالن وطقس الفصح وحرف الناموس، هذه قد تحققت في المسیح 
یسوع. عوض الناموس جاء اللوغوس، فصار القدیم جدیًدا، وصارت الوصیة نعمة، والرمز 

 .˺حقیقة
 میلیتو أسقف ساردس

 خوة ما هي إلواآلن وأنتم تحتفلون بالبصخة (الفصح) المقدسة، یلزمكم أن تعرفوا أیها ا
 العید بهذا االسم، ألنه في هذا العید عبر يَ  البصخة تعني العبور، وهكذا ُدع...البصخة؟

 ابن اهللا من هذا العالم إلى أبیه.

تعبرون فأي نفع لكم أن تحتفلوا بعید الفصح إن لم تمتثلوا بذاك الذي تتعبدون له... 
من ظلمة األفعال الشریرة إلى نور الفضیلة، ومن محبة هذا العالم إلى محبة البیت 

السماوي؟! فإنه یوجد كثیرون یحتفلون بهذا العید المقدس وُیكرمون قدره لكنهم یفعلون هذا 
بغیر استحقاق، وذلك بسبب شرهم، وعدم عبورهم فوق هذا العالم إلى أبیهم، أي ال یعبرون 

لهم من مسیحیین ُتعساء، ال  شهوات هذا العالم ومن الملذات الجسدیة إلى محبة السماء. یا
 ...یزالون تحت سیطرة إبلیس، مبتهجین بهذا الشر

خوتي، بأن تحتفلوا بعید الفصح كما یلزم، أي ینبغي أن تعبروا. إألجل هذا ُأنذركم یا 
 بینكم ال یزال في الخطیة، فلُیقدس هذا العید، عابًرا من األعمال الشریرة إلى  منفمن كان

ضیلة وهكذا فحیاة الفضیلة. ومن كان فیكم سالًكا في حیاة مقدسة، فلیعبر من فضیلة إلى 
  .˻ال یوجد فیكم أحد ال یعبر

1 Mileto of Sardis: Paschal Homily. 
Ð .للمؤلف: الحب اإللهي 
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 القدِّیس أمبروسیوس

  ،َألنَّ اْلَكَهَنَة َوالالَِّویِّیَن َتَطهَُّروا َجِمیًعا
، َكاُنوا ُكلُُّهْم َطاِهِرین

  ،ِ َوَذَبُحوا اْلِفْصَح ِلَجِمیِع َبِني السَّْبي
 ].20َوِإلْخَوِتِهِم اْلَكَهَنِة َوَألْنُفِسِهْم [

 الكهنة  لیتفرغ،وألنفسهم الفصح للكهنة الالویون ذبح" َوِإلْخَوِتِهِم اْلَكَهَنِة َوَألْنُفِسِهمْ "
  األخرى. لخدماتهم

 حتى من الكهنة والالویین خدام الهیكل، ما لم ، یأكل الفصح أحدأنلم یكن ممكًنا 
یتطهروا. 

  اإلنسان المخادع وغیر النقي القلب والذي لیس فیه شيء طاهر... هذا بالتأكید غریب عن
القدِّیسین وُیحسب غیر مستحق أن یأكل الفصح، ألن كل ابن غریب ال یأكل منه. لهذا 

عندما ظن یهوذا أنه حفظ الفصح بینما كان یدبر خداًعا ضد المخلص، صار غریًبا عن 
 وبعیًدا عن الصحبة الرسولیة، إذ أمرت الشریعة أن یؤكل الفصح ،المدینة التي هي من فوق

  .˺ )31: 22  ودخل إلى نفسه (یو، أما هو فبینما كان یأكل نقبه الشیطان،بحرص الئق
 البابا أثناسیوس الرسولي

  ،ِ َوَأَكَلُه َبُنو ِإْسَراِئیَل الرَّاِجُعوَن ِمَن السَّْبي
 َمَع َجِمیِع الَِّذیَن اْنَفَصُلوا ِإَلْیِهْم ِمْن َرَجاَسِة ُأَمِم اَألْرض.

 .]21ِإْسَراِئیَل [ِلَیْطُلُبوا الرَّبَّ ِإَلَه 
 بقوا الذین اإلسرائیلیون  أو،أكل الفصح الراجعون من السبي": إلیهم انفصلوا "الذین

 الوثنیین أو السامریین من كانوا ربما أمم األرضو رجاسات عن وانفصلوا السبي زمان البالد في
 وتهودوا. آلهتهم عن وانفصلوا تابوا الذین

 َوَعِمُلوا ِعیَد اْلَفِطیِر َسْبَعَة َأیَّاٍم ِبَفَرحٍ . 
  .َألنَّ الرَّبَّ َفرََّحُهمْ 

َل َقْلَب َمِلِك َأشُّوَر َنْحَوُهمْ  ، َوَحوَّ

Ï  11: 6رسائل القیامة .
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 6عزرا 

].  22ِلَتْقِوَیِة َأْیِدیِهْم ِفي َعَمِل َبْیِت اِهللا ِإَلِه ِإْسَراِئیَل [
 في تدشین الهیكل األول مارس سلیمان وكل القیادات مع الشعب االحتفال بتدشین 
الهیكل لمدَّة سبعة أیَّام، تالها سبعة أیَّام أخرى حیث احتفلوا بعید المظال، وفي الیوم الثامن 

بارك الشعب وصرفهم وهو متهلِّلون بالفرح. 
لیس فقط وجد الشعب فرحه الفائق وشعبه في بیت الرب، بل حملوا هذا الفرح معهم 

إلى بیوتهم لیمارسوه كل أیَّام حیاتهم. 
 مقدمین الشكر هللا الذي فرَّح قلوبهم، ، الفصح بروح الفرح والتسبیحهنا أیًضا أكلوا

وعمل في قلب ملك أشور الوثني لمساندتهم في البناء. 
 نفرح ال ونحن بالتوبة، اهللا مع العهد تجدید یصاحب فالفرح بفرح"، نالحظ هنا قولهُ "

الحقیقي.  فصحنا بذبیحة الصلیب سوى
 كما أشور ملك تسمیته  فیجوز،تتبعه وأشور فارس ملك داریوس كان أشور" "ملك

 أشور ملك بدأه ما بأن القارئ یذكر حتى أشور ملك یسمیه وهنا بابل. ملك من قبل أسماه
 یفرحهم. ویفرحهم ما وهذا ثانیة یجتمعون هم هذا، وها فارس ملك أنهاه الشعب السابق بتشتیت

سبت أشور  لقد البیت. بناء في قواهم اهللا وأن نحوهم فارس ملك قلب أمال اهللا أیًضا أن
التوبة  ، وهوذا أشور الجدید تحث على العمل اإللهي وبناء بیت الرب والعبادة فیه!إسرائیل

الصادقة هي الطریق العملي لبلوغ النجاح في الحیاة. 
)، إذ 3 :17 أن عید الفطیر كان یدعى "خبز الحزن" (تثهو نوضحه هنا نود أن ما 

 لفرعون، وقد تحول الحزن إلى فرح وبهجة، هكان یرمز للمرارة التي عاشها الشعب في عبودیت
وصار من أكثر األعیاد المفرحة. وبعد أن كان اإلمتناع عن أكل الخمیر إشارة إلى سرعتهم في 

)، صار عالمة ترك خمیر الحیاة القدیمة 3 :16 ، تث39، 33 :12 الخروج من مصر (خر
) ال ترتبط بخمیر الماضي. 12-11 :52 شإوالتمتع بحیاة جدیدة (

 ترجمة الفولجاتا: "تغییر المسار بواسطة حجي وزكریا". 112جاء في عنوان المزمور 
وهو مزمور مفرح یبدأ بالعبارة: "هللویا. طوبى للرجل المتقي الرب المسرور جًدا بوصایاه". وجاء 

 1 على هذا العنوان بقوله: ["ألن هیكل اهللا مقدس الذي أنتم هو" (القدیس أغسطینوستعلیق 
). لهذا من یغیر مساره بالعمل في هذا البناء مًعا، وبرجاء البنیان الثابت المقدس 17: 3كو 

یكون كحجٍر حّي قائم من خرائب هذا العالم البائس، یفهم عنوان هذا المزمور... لهذا فلیتغَن 
بالعبارات التالیة ال بصوت لسانه، بل بحیاته. فإن إتمام البناء هو سالم الحكمة الذي ال ُیعبر 
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 6عزرا 

  

.] ˺عنه
 أن نكون حجارة حیة مقدسة في بیت الرب فننعم القدیس أغسطینوسهكذا یدعونا 

بة ونمتلئ بسرور الرب العظیم، وتتحول حیاتنا كلها إلى تسبحة وترنم مفرح!  بالحیاة المطوَّ

مالحظة 
 تحت قیادة  السابقة موكب الفوج األولة الستاألصحاحاتسجل لنا عزرا الكاتب في 

 خیًرا في بناء بیت الرب.أ ا نجحنذيل الزربابل (شیشبصر) ویشوع
ربما أعطى الملك لزربابل اسم شیشبصر، ومعناه "الفرح وسط المتاعب"، ألنه رآه 
دائم الفرح، فُأعجب به. فإنه لیس من شهادة إلیماننا الحقیقي مثل الفرح الدائم في الرب! 

 
 6من وحي عزرا 

أقم ملكوتك في داخلي یا إله المستحیالت 

  .یا لحبك الفائق یا إله المستحیالت
ل كل األحداث لحساب ملكوتك في داخلي.     تحوِّ

   تقیم من قلبي الفاسد هیكًال مقدًسا لك. 
   تصنع عجائب في داخلي. 

   وتشتم ذبائح حب وتسبیح ورضا! 

  .هوذا أعماقي بین یدیك
   لیعمل روحك القدوس فیها. 

   لیطهرها ویقدسها.  
   فتقیم فیها ولیمة سماویة مفرحة! 

   تصیر أنت سّر فرحي وعیدي الدائم. 
 

1 St. Augustine: On Ps. 112. 
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 األصحاح السابع
 

 الفوج الثاني للراجعین من السبي
 

 انتھي الحدیث عن الفوج األول من الراجعین من السبي األصحاح السابقمع نھایة 
  ویشوع.زربابلتحت قیادة 

 58فتبلغ حوالي  وبدایة األصحاح السابع األصحاح السابقأما الفترة ما بین نھایة 
قد جرت فیھا األحداث الواردة في سفر  ق.م. ل458 ق.م. إلى 516عاًما، من عام 

لدینا كتابات ُسجلت في ھذه الفترة مثل جزء من أستیر مع الملك أحشویروش الكبیر. 
 سفر زكریا وربما مالخي ویوئیل.

 ومع بدایة ھذا القسم ال نسمع عن زُربابل أو یشوع الكاھن أو حجي وزكریا النبیین.

في ھذه الفترة عاد بعض أبناء القادمین من السبي إلى التزوج بالوثنیات، وكادوا أن 
یرجعوا إلى العبادة الوثنیة عن طریق ھؤالء الزوجات. هللا في محبتھ أرسل لھم 

عزرا الكاتب والكاھن، قادًما مع فوج جدید ویقوم باإلصالح الداخلي، خاصة طرد 
 النساء الوثنیات مع أوالدھن.

یبدأ الحدیث بعرٍض مختصٍر لألحداث، ثم یعود فیتحدث عنھا في شيء من 
 التفصیل.
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 إرسال عزرا رجل الشریعة لإلصالح

 موكب روحي جدید!

اآلن یبدأ بالحدیث عن موكب روحي جدید، ھو موكب الفوج الثاني تحت قیادة رجل 
 الشریعة واإلصالح الروحي، عزرا نفسھ.

 سنة من بناء الھیكل، وبعد نجاة 58 سنة من نداء كورش و80بعد مرور حوالي 
الیھود من خطة ھامان الواردة في سفر أستیر في أیام الملك أحشویرش الذي ُیسمى 

تا األول سأیًضا أجزركسیس الكبیر امتدت ید هللا الصالحة لتعمل خالل الملك ارتحش
لونجیمانوس (ابن الملك أحشویرش). لقد أعطى هللا نعمة لعزرا في عیني الملك 

 لیعطیھ سلطاًنا مفتوًحا للعمل في أورشلیم.

]، وھو من نسل ھرون. وواضح أنھ نال مركًزا 6كان عزرا دارًسا عظیًما للشریعة [
مرموًقا في بالد فارس، ربما كان أشبھ بكاتب الدولة لشئون الیھود. في نفس الوقت 

]. كانت مسرتھ تكمن في دارسة للكتاب المقدس. أرسلھ 10-6كان رجل عملي [
]. توجد شواھد 26-25الملك لكي یدرس الموقف وُیلزم الیھود على حفظ الناموس [

أخرى على اھتمام ملوك فارس على ممارسة العبادة التي للشعوب الخاضعة لھم، 
كما یظھر من ورقة بردي أُرسلت إلى مستعمرة یھودیة في جزیرة الفیلة بأسوان في 

 مصر.

  

31T131. ید هللا الصالحةT 

  1-10. 

31T2 .31رسالة الملك لعزراT 

  11-26. 

31T3 مبارك الرب إلھ .
 31Tآبائنا

  27-28. 

     7من وحي عزرا 

2 
 

http://coptic-treasures.com/
coptic treasures

http://st-takla.org/pub_Bible-Interpretations/Holy-Bible-Tafsir-01-Old-Testament/Father-Tadros-Yacoub-Malaty/15-Sefr-Ezra/Tafseer-Sefr-Ezra__01-Chapter-07.html%231._%D9%8A%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87_%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A9_
http://st-takla.org/pub_Bible-Interpretations/Holy-Bible-Tafsir-01-Old-Testament/Father-Tadros-Yacoub-Malaty/15-Sefr-Ezra/Tafseer-Sefr-Ezra__01-Chapter-07.html%232._%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%84%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%83_%D9%84%D8%B9%D8%B2%D8%B1%D8%A7_
http://st-takla.org/pub_Bible-Interpretations/Holy-Bible-Tafsir-01-Old-Testament/Father-Tadros-Yacoub-Malaty/15-Sefr-Ezra/Tafseer-Sefr-Ezra__01-Chapter-07.html%233._%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%83_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A8_%D8%A5%D9%84%D9%87_%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D8%A6%D9%86%D8%A7_
http://st-takla.org/pub_Bible-Interpretations/Holy-Bible-Tafsir-01-Old-Testament/Father-Tadros-Yacoub-Malaty/15-Sefr-Ezra/Tafseer-Sefr-Ezra__01-Chapter-07.html%233._%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%83_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A8_%D8%A5%D9%84%D9%87_%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D8%A6%D9%86%D8%A7_
http://st-takla.org/pub_Bible-Interpretations/Holy-Bible-Tafsir-01-Old-Testament/Father-Tadros-Yacoub-Malaty/15-Sefr-Ezra/Tafseer-Sefr-Ezra__01-Chapter-07.html%233._%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%83_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A8_%D8%A5%D9%84%D9%87_%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D8%A6%D9%86%D8%A7_
http://st-takla.org/pub_Bible-Interpretations/Holy-Bible-Tafsir-01-Old-Testament/Father-Tadros-Yacoub-Malaty/15-Sefr-Ezra/Tafseer-Sefr-Ezra__01-Chapter-07.html%23%D9%85%D9%86_%D9%88%D8%AD%D9%8A_%D8%B9%D8%B2%D8%B1%D8%A7_7_
www.coptic-treasures.com/wp


 

 . ید هللا الصالحة1

 َوَبْعَد َھِذِه األُُموِر فِي ُمْلِك أَْرَتْحَشْسَتا َملِِك َفاِرس،َ 

ا [  ].1َعْزَرا ْبُن َسَراَیا ْبِن َعَزْرَیا ْبِن ِحْلقِیَّ

 تمت األولى الستة فاإلصحاحات جدیدة. حقبة في ھنا السفر یبدأ األمور". ھذه "بعد
 سنة كان الھیكل ببناء كورش فأذن وكورش. وارتحششتا ھستاسب عھد داریوس في

 نجد واآلن ،.م ق. ٥۱٥ سنة ھستاسب داریوس امأي في الھیكل بناء م وانتھى ق. ٥۳٦
 ھذه بعد "فقولھ .م.ق ٤٥۸ سنة ذلك وكان أورشلیم إلى بابل من صعد وقد عزرا

 نھایة بین أن ونالحظ .لھا تعرضوا التي والمقاومة الھیكل بناء أمور بعد أي "األمور
 .سنة 58 حوالي ۷ أصحاح وبدایة ٦ أصحاح أحداث

یبدأ حدیثھ بإعالن انتسابھ لھرون، مؤكًدا أن ما تحقق ھو بید هللا الصالحة علیھ، 
 لیقود موكًبا روحًیا جدیًدا، حیث أعطاه الرب نعمة في عیني ارتحشستا الملك.

: عزرا اسم عبري معناه معونة، فقد أرسل هللا عوًنا إلى شعبھ، لكنھ عزرا بن سرایا
 یرجع إلى الشریعة اإللھیة، ویتطھر من الخطایا التي سقط فیھا.

 لیس والد عزرا، وإنما جده، فما یشغل عزرا ھو البلوغ إلى نسبھ لھرون مع سرایا
 جًدا مھم وھذا فقط الكھنوتي نسبھ إثبات أراد ذكر الشخصیات الھامة في نسبھ. فقد

 588ككاھنٍ . سرایا ھذا ھو رئیس الكھنة وقت خراب الھیكل سنة  بوظیفتھ لیقوم
 شخًصا، 70ق.م، قبض علیھ نبوزادان رئیس الشرط مع صفنیا الكاھن الثاني ونحو 

وسار بھم إلى نبوخذنصر ملك بابل الذي ضربھم وقتلھم في رملھ في أرض حماة 
 ).21-18: 25 مل 2(

: رئیس الكھنة أیام الملك یوشیا الصالح، وھو الذي عثر على سفر الشریعة، حلقیا
 ).13: 22 مل 2 الذي قرأه أمام الملك (شافانفسلمھ إلى 
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 ].2ْبِن َشلُّوَم ْبِن َصاُدوَق ْبِن أَِخیُطوب [

 ].3ْبِن أََمْرَیا ْبِن َعَزْرَیا ْبِن َمَراُیوث [

ي ْبِن ُبقِّي [  ].4ْبِن َزَرْحَیا ْبِن ُعزِّ

ْأس [  ].5َبِن أَِبیُشوَع ْبِن فِیَنَحاَس ْبِن أَلَِعاَزاَر ْبِن َھاُروَن اْلَكاِھِن الرَّ

: الكاھن الذي بغیرتھ رد غضب هللا عندما قتل الرجل اإلسرائیلي الذي زنى فینحاس
 ).8: 25مع امرأة موآبیة (عد 

 : أول رئیس كھنة، أخ موسى النبي.ھرون

 َعْزَرا َھَذا َصِعَد ِمْن َباِبل،َ 

بُّ إَِلُھ إِْسَراِئیلَ .   َوُھَو َكاِتٌب َماِھٌر فِي َشِریَعِة ُموَسى الَِّتي أَْعَطاَھا الرَّ

بِّ إَِلِھِھ َعَلْیِھ ُكلَّ ُسْؤلِِھ [  ].6َوأَْعَطاهُ اْلَملُِك َحَسَب َیِد الرَّ

: كان عزرا موظًفا في البالط الفارسي، ومستشاًرا للملك أرتحشستا، كاتب ماھر
لذلك ُدعي بالكاتب بحكم وظیفتھ. استغل معرفتھ وموھبتھ في نسخ الشریعة 

ودراستھا وتعلیمھا للشعب. كان ماھًرا لیس من جھة براعة الخط فحسب، وإنما 
أیًضا من جھة تعلم الشریعة ودراستھا وفھمھا، والسلوك فیھا. وكما یقول المرتل: 

 ).1: 45"لساني قلم كاتب ماھر" (مز 

": یذكر ھذا لیؤكد أن سّر مھارتھ في شریعة موسى التي أعطاھا الرب إلھ إسرائیل"
وعلمھ ھو تمسكھ بالشریعة اإللھیة الموھوبة من هللا كعطیة للشعب. فكل ما نالھ من 

ره كلمة هللا. دعاه الشعب "موسى الثاني".  مكانھ أو معرفة سَّ
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": یحسب عزرا كل النعم التي تمتع بھا الشعب في ذلك الحین عطیة من ید ید الرب"
: 8، 7هللا الصالحة، وقد ذكر ھذه العبارة وما یعادلھا ست مرات في األصحاحین 

 وتقود. وتحمى تساعد التي ھي هللا ). ید31، 22، 18: 8، 28، 9، 6: 7(عز 

 .الملك مكتوب في بالتفصیل مرسوم ھو كما ویتفوض یتعین أن أيسؤلھ":  "كل

اقتدى عزرا الكاتب بداود النبي والملك والمرتل ھذا الذي كان لھ شھرتھ، ولھ 
إمكانیاتھ وخبراتھ، ومع ھذا حسب نفسھ غریًبا، محتاًجا إلي وصایا هللا لتكون لھ 

قائًدا ومرشًدا ورفیًقا ومعزًیا لھ في غربتھ. إنھ یصرخ قائًال : "غریب أنا على 
). شعوره بالغربة یدفعھ إلي 19: 119األرض، فال تخِف عني وصایاك" (مز 

االلتصاق بالوصیة كي تسنده كل زمان غربتھ، وتھبھ نجاًحا في الرب، كما ترفعھ 
 إلي الحیاة السماویة.

* یحتاج الغرباء على األرض إلي وصایا هللا لكي تحمیھم من أعمال الجسد ومحبة 
 العالم.

 من یتبع ھذه الوصایا تعتاد نفسھ علیھا، وال یقدر العالم أن یغلبھ.

لكن توجد وصایا كثیرة مكتوبة برموز مثل: "والذي على السطح فال ینزل لیأخذ من 
)؛ "دع الموتى یدفنون موتاھم" 31:17؛ لو15:13؛ مر17:24أمتعتھ شیًئا" (مت 

)... كل ھذه لیست واضحة في المعنى، كذلك الوصایا الخاصة بالذبائح 22:8(مت 
واألعیاد والحیوانات الطاھرة والنجسة... لھذا یلیق بالغریب على األرض أن یطلب 

 من هللا أن یضيء لھ وصایاه وال یخفیھا عنھ، لكي یتممھا ویحبھا ویصیر بال لوم.

31T31القیصري یوسابیوس T 

* بكونھ غریًبا على األرض صلى أال ُتخفي عنھ وصایا هللا، حیث یتمتع بالحب 
كأمٍر فریٍد أو رئیسيٍ، اآلن ُیعلن أنھ یشتھي أن یكون لھ الحب من أجل أحكامھ. ھذه 

 الشھوة تستحق المدیح ال الدینونة...
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 أغسطینوس القدیس

 َوَصِعَد َمَعُھ ِمْن َبِني إِْسَراِئیلَ 

اِبیَن وَ  یَن َواْلَبوَّ یَن َواْلُمَغنِّ ِثیِنیمِ َواْلَكَھَنِة َوالالَِّویِّ   إَِلى أُوُرَشلِیَم النَّ

اِبَعِة ألَْرَتْحَشْسَتا اْلَملِِك [ َنِة السَّ  ].7فِي السَّ

اِبَعِة لِْلَملِِك [ َنِة السَّ ْھِر اْلَخاِمِس فِي السَّ  ].8َوَجاَء إَِلى أُوُرَشلِیَم فِي الشَّ

ْھِر اْلَخاِمس،ِ ِل الشَّ ِل اْبَتَدأَ َیْصَعُد ِمْن َباِبلَ َوفِي أَوَّ ْھِر األَوَّ ُھ فِي الشَّ  ألَنَّ

الَِحِة َعَلْیِھ [  ].9 َجاَء إَِلى أُوُرَشلِیَم َحَسَب َیِد ِهللا الصَّ

بِّ َواْلَعَمِل ِبَھا،  أَ َقْلَبُھ لَِطَلِب َشِریَعِة الرَّ  ألَنَّ َعْزَرا َھیَّ

 ].10َولُِیَعلَِّم إِْسَراِئیلَ َفِریَضًة َوَقَضاًء [

بدأ أوًال بحفظ الشریعة وطلبھا في قلبھ، یحملھا في داخلھ أینما ذھب، سواء في 
القصر في بابل، أو في الرحلة في أورشلیم. لقد خبأھا في قلبھ لیحیا بھا. أما المرحلة 

الثانیة والمكملة األولى فھي تحویل الوصیة اإللھیة إلى عمل وسلوك یمس مشاعر 
الشخص وكلماتھ وسلوكھ. وأخیًرا یقوم بالكرازة بھا وتعلیمھا. وكما یقول السید 

 ).19: 5المسیح من عمل وعلم، فھذا ُیدعى عظیًما في ملكوت السماوات؟ (مت 

 ال یكفینا أن نقتني الوصایا فقط، لكننا نحتاج إلى حفظ مستقصى وبلیغ لھا. •

 الفم الذھبي یوحنا القدیس

 * غایة التلذذ بوصایا هللا ھو وضعھا موضع التنفیذ والعمل...
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من یتلذذ بالحق أوًال، قائًال : "أتلذذ بوصایاك التي أحببتھا جًدا"، یقول بعد ذلك: 
ورفعت أذرعي إلى وصایاك التي وددتھا جًدا". ما أجمل أن نتلذذ بالوصایا ونفھم "

 معانیھا، ثم نرفع أذرعنا إلى األعمال التي تتفق مع الوصایا.

 )، وإنما بفرحٍ .7: 9 كو 2ال نتمم عمل الوصایا عن حزٍن أو اضطراٍر (

وتلوت (أناجي) )، لھذا یضیف: "7: 6إذ نتلذذ بھا وننفذھا یلزمنا أن ننطق بھا (تث 
"، بمعنى أنھ من أجل حبي لوصایاك ال أتوقف عن الحدیث عنھا، وإنني في حقوقك

 أتلو وأنا متلذذ جًدا بكل ما یمس حقوقك.

31T31أوریجینوس العالمة T 

 عنده (وصایاي) في ذاكرتھ ویحفظھا في حیاتھ؛ الذي عنده في شفتیھ * الذي
ویحفظھا سلوكًیا؛ الذي عنده في أذنیھ ویحفظھا في العمل؛ الذي عنده في األعمال 

ویحفظھا بالمثابرة، مثل ھذا "یحبني". بالعمل یعلن الحب، وبالتطبیق بغیر ثمر 
 .[76]یكون مجرد االسم (للحب)

 أغسطینوس القدیس

* البعد عن العمل بوصایا هللا ھو بعد عن هللا؛ وھذا ھو جوھر الخطیئة التي ھي 
 . [77]انفصال عن هللا وبعد عن الوحدة معھ

 القدیس باسیلیوس الكبیر

* أخفیت التعالیم الخفیة في قلبي، وأیًضا العلوم والمعارف المستترة، أما ھذه 
األحكام فأظھرتھا للكل، حیث تدركھا كل البشریة وتتفھمھا، إذ یجب أن یظھر الكل 

 ).10:5 كو 2أمام كرسي المسیح (

31T31القیصري یوسابیوس T 
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 . رسالة الملك لعزرا2

 تكشف رسالة الملك لعزرا عن ید هللا، وروحھ العامل لحساب شعبھ.

أ. حث الملك الوثني الكھنة والشعب للذھاب إلى أورشلیم إلعادة العبادة بقوة، 
 ].13وإصالح الشعب [

 ]، رأى فیھ مسحة سماویة فریدة!21ب. دعا عزرا "كاتب شریعة إلھ السماء" [

 ج. قدم الملك ومشیروه عطایا وآنیة من عندھم، ألن آنیة بیت الرب ردھا كورش.

 ].16د. حث الملك الوثني الشعب الیھودي وكھنتھم على التبرع لبیت إلھھم [

] وأعطاه سلطات واسعة لیقیم 25ه. ترك القرارات في ید عزرا حسب شریعة إلھھ [
 حكاًما وقضاة لجمیع الشعب أینما وجدوا في عبر النھر.

و. أعطاه سلطات إلصدار أحكام ضد المخالفین وتنفیذھا سواء باإلعدام أو النفي أو 
 ].26دفع غرامة أو السجن [

َساَلِة الَِّتي أَْعَطاَھا اْلَملُِك أَْرَتْحَشْسَتا   َوَھِذِه ُصوَرةُ الرِّ

 لَِعْزَرا اْلَكاِھِن اْلَكاِتِب، 

بِّ َوَفَراِئِضِھ َعَلى إِْسَراِئیلَ : [  ]11َكاِتِب َكالَِم َوَصاَیا الرَّ

 ِمْن أَْرَتْحَشْسَتا َملِِك اْلُملُوِك 

َماِء اْلَكاِمِل إَِلى آِخِرِه [  ].12إَِلى َعْزَرا اْلَكاِھِن َكاِتِب َشِریَعِة إَِلِھ السَّ

ظھرت ید هللا الصالحة في ھذه الرسالة التي كشفت عن تأثیر عزرا الروحي على 
كاتب شریعة إلھ الملك، فشعر أنھ لیس كاتًبا عنده في الدیوان الملكي، وإنما ھو "
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". لم نسمع عن ملك في إسرائیل یدعو كاتًبا لھ أو نبًیا بھذا اللقب السماء الكامل
 العجیب. فقد حسب ارتحشستا أن إلھ عزرا ھو إلھ السماء الكامل.

 َقْد َصَدَر ِمنِّي أَْمٌر،

 أَنَّ ُكلَّ َمْن أََراَد فِي ُمْلِكي ِمْن َشْعِب إِْسَراِئیلَ َوَكَھَنِتِھ َوالالَِّویِّین،َ 

 ].13أَْن َیْرِجَع إَِلى أُوُرَشلِیَم َمَعَك َفْلَیْرِجْع [

ْبَعة،ِ  َك ُمْرَسلٌ ِمْن قَِبِل اْلَملِِك َوُمِشیِریِھ السَّ  ِمْن أَْجِل أَنَّ

َؤاِل َعْن َیُھوَذا َوأُوُرَشلِیَم،  ألَْجِل السُّ

 ].14َحَسَب َشِریَعِة إَِلِھَك الَِّتي ِبَیِدك [

فارس. جاء ذكر ھؤالء المشیرین  مملكة في بیوت رؤساء كانوا المشیرون السبعة
السبعة في سفر أستیر: "وكان المقربون إلیھ كرشنا وشیتار ووادماثار وترشیش 

 ). وھم یمثلون14: 1ومرس ومرسنا ومموكان، سبعة رؤساء فارس ومادي" (إس 
 الیھود. عند كان كما األمم عند لھ اعتباره ۷  وكان العدد،الملك شورى مجلس

 أن الرسالة مضمون من ویظھر واألدبیة، الیھود الروحیة أحوال عن السؤال" "ألجل
 وكان الشریعة، إقرار كان وعملھ ،فقط في السؤال ولیس العمل في مفوًضا كان عزرا

 المخالف. یعاقب أن سلطة لھ

َع ِبِھ اْلَملُِك َوُمِشیُروهُ،  ٍة َوَذَھٍب َتَبرَّ  َولَِحْمِل فِضَّ

 ].15إلَِلِھ إِْسَراِئیلَ الَِّذي فِي أُوُرَشلِیَم َمْسَكِنُھ [

للھیكل (إش  الوثنیون تبرعوا فارس وملوك الھیكل أفقروا یھوذا ملوك أن العجیب من
 ).16-4: 60؛ 23: 49

َھِب الَِّتي َتِجُد فِي ُكلِّ ِبالَِد َباَبلَ، ِة َوالذَّ  َوُكلُّ اْلفِضَّ
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ِعین،َ  ْعِب َواْلَكَھَنِة اْلُمَتَبرِّ َعاِت الشَّ  َمَع َتَبرُّ

 ]. 16لَِبْیِت إَِلِھِھِم الَِّذي فِي أُوُرَشلِیم [

 المحبین ألصدقائھم البابلي الشعب ومن ومشیریھ الملك تبرعات من ھناك كانت
بابل. (انظر المزید عن ھذا الموضوع ھنا  في البقاء الذین فضلوا الیھود ومن الیھود

 لشراء التبرعات  في أقسام المقاالت و التفاسیر األخرى). ھذهموقع األنبا تكالفي 
 .الخدمة أوجھ باقي وللصرف على السكائب ولشراء للتقدمة حیوانات

من أھداف ھذه اإلرسالیة أن تحمل الفضة والذھب كتبرع من الملك كما من مشیریھ 
 السبعة عالمة خضوع الكل لھذا اإللھ، وحرًصا على استمرار العبادة بأورشلیم.

ِة   لَِتْشَتِرَي َعاِجًال ِبَھِذِه اْلفِضَّ

 ِثیَراًنا َوِكَباًشا َوِخَراًفا َوَتْقِدَماِتَھا َوَسَكاِئَبَھا، 

َبَھا َعَلى اْلَمْذَبِح الَِّذي فِي َبْیِت إَِلِھُكُم،   َوُتَقرِّ

 ].17الَِّذي فِي أُوُرَشلِیَم [

یفتح الملك باب للتبرعات من كل الشعب في بابل، سواء الیھود أو األمم، كما من 
الكھنة الذین لم یرجعوا إلى أورشلیم، حتى یمكن شراء حیوانات لتقدیم ذبائح في 

 أورشلیم.

 َوَمْھَما َحُسَن ِعْنَدَك َوِعْنَد إِْخَوِتَك، 

َھب،ِ  ِة َوالذَّ  أَْن َتْعَملُوهُ ِبَباقِي اْلفِضَّ

 ]. 18َفَحَسَب إَِراَدِة إَِلِھُكْم َتْعَملُوَنُھ [

یوجھ الملك الوثني في القرن الخامس ق.م. رجل هللا لیتصرف مع إخوتھ في الفضة 
 والذھب حسب اإلرادة اإللھیة. یطلب منھ العمل الدیمقراطي المشترك!
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 َواآلِنَیُة الَِّتي ُتْعَطى َلَك لِِخْدَمِة َبْیِت إَِلِھك،َ 

 ]. 19َفَسلِّْمَھا أََماَم إَِلِھ أُوُرَشلِیَم [

 نبوخذنصر أخذھا التي الرب بیت من آنیة اآلنیة ھذه لیست لك": تعطى التي "اآلنیة
 ومن ورؤساءه ومشیروه الملك من ھدیة وتبرعات أوانٍ  ھي بل أورشلیم، ھیكل من
 إسرائیل). وشعب بابل (شعب الشعب كل

سبق أن رد كورش اآلنیة التي أغتصبھا نبوخذنصر، واآلن یتبرع ارتحشستا بآنیة 
 ثمینة جًدا لبیت هللا في أورشلیم.

 مسكنھ. أورشلیم في الذي إسرائیل إلھ أي"إلھ أورشلیم" 

فُِق َلَك أَْن ُتْعِطَیھ،   َوَباقِي اْحِتَیاِج َبْیِت إَِلِھَك الَِّذي َیتَّ

 ]. 20َفأَْعِطِھ ِمْن َبْیِت َخَزاِئِن اْلَملِِك [

 َوِمنِّي أََنا أَْرَتْحَشْسَتا اْلَملِِك،

ْھِر،  َصَدَر أَْمٌر إَِلى ُكلِّ اْلَخَزَنِة الَِّذیَن فِي َعْبِر النَّ

 أَنَّ ُكلَّ َما َیْطلُُبُھ ِمْنُكْم َعْزَرا اْلَكاِھُن 

َماِء،   َكاِتُب َشِریَعِة إَِلِھ السَّ

 ]. ٍ 21َفْلُیْعَملْ ِبُسْرَعة [

ِة،  إَِلى ِمَئِة َوْزَنٍة ِمَن اْلفِضَّ

 َوِمَئِة ُكرٍّ ِمَن اْلِحْنَطِة، 

 َوِمَئِة َبثٍّ ِمَن اْلَخْمِر، 
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ْیِت،   َوِمَئِة َبثٍّ ِمَن الزَّ

 ].22َواْلِمْلِح ِمْن ُدوِن َتْقِییٍد [

 لتًرا ۳٥۰۰ خمر أي بث ۱۰۰جرام، و  ألف كیلو۱٥۰ تعادل  كر حنطة ۱۰۰
 تقریًبا.

َماء،   ُكلُّ َما أََمَر ِبِھ إَِلُھ السَّ

  َفْلُیْعَملْ ِباْجِتَھاٍد، 

َماِء،   لَِبْیِت إَِلِھ السَّ

ُھ لَِماَذا َیُكوُن َغَضٌب َعَلى ُمْلِك اْلَملِِك َوَبِنیِھ؟ [  ]23ألَنَّ

الشعب الیھودي في أورشلیم ال یخشى غضب الرب، فیكسر الناموس من أجل 
شھوات الجسد، ویتزوج بعضھم وثنیات. بینما الملك الوثني في بابل یحرص أال 

 یغضب هللا. أن من خائف الوثني ھنا یحل غضب هللا على مملكتھ أو على بیتھ. الملك
 هللا. ید ھي ھذه غضب؟" یكون "لماذا

الملك الوثني یدین ھنا المؤمنین المتراخین في عمل الرب، والخدام الذین یمارسون 
 الخدمة في تھاون وكسٍل، إذ یطلب أن ُیمارس ما یطلبھ إلھ السماء باجتھاد.

)؛ 4: 10یقول الحكیم: ""العامل بیٍد رخوة یفتقر، أما ید المجتھدین فُتغني" (أم 
 ).19: 15"طریق الكسالن كسیاج من شوك، وطریق المستقیمین منھج" (أم "

یتقبل العامل الصالح أجرة عملھ بجرأة، أّما الكسول والمتھاون فال یجسر أن ینظر * 
 .[78]بعینیھ إلى رب عملھ

 القدیس إكلیمنضس الروماني
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یوجد أولئك الذین ُیدعون كسالي في سفر الحكمة، الذین یكسون طریقھم *  
باألشواك، ویحسبون الغیرة في حفظ وصایا هللا أمًرا مضًرا للنفس، المعترضون 

على الوصایا الرسولیة، الذین ال یأكلون خبزھم بالتعب، وإنما یترددون على الغیر، 
ویجعلون من الخمول ُسنة الحیاة. عندئذ الحالمون، الذین یحسبون خداعات األحالم 

موضع ثقة أكثر من تعالیم األناجیل، ویدعون الخیاالت إعالنات. بخالف ھؤالء 
یوجد أیًضا الذین یقیمون في بیوتھم، ویحسبھم الغیر غیر اجتماعیین وحشیین ال 

 .[79]یعرفون وصیة الحب وال یعرفون ثمر طول األناة والتواضع

31T31النیسي غریغوریوس القدیس T 

یَن   َوُنْعلُِمُكْم أَنَّ َجِمیَع اْلَكَھَنِة َوالالَِّویِّ

اِبیَن وَ  یَن َواْلَبوَّ ِثیِنیمِ َواْلُمَغنِّ اِم َبْیِت هللالنَّ   َوُخدَّ

 ].24 َھَذا الَ ُیْؤَذُن أَْن ُیْلَقى َعَلْیِھْم ِجْزَیٌة أَْو َخَراٌج أَْو ِخَفاَرةٌ [

أعفى الملك الفارسي خدام بیت الرب من كافة أنواع الضرائب والجزیة، لكي 
 یتفرغوا للعبادة والتعلم.

ا أَْنَت َیا َعْزَرا،   أَمَّ

 َفَحَسَب ِحْكَمِة إَِلِھَك الَِّتي ِبَیِدَك، 

ْعب،ِ  اًما َوقَُضاًة َیْقُضوَن لَِجِمیِع الشَّ  َضْع ُحكَّ

ْھِر ِمْن َجِمیِع َمْن َیْعِرُف َشَراِئَع إَِلِھكَ .   الَِّذي فِي َعْبِر النَّ

 ].25َوالَِّذیَن الَ َیْعِرفُوَن َفَعلُِّموُھْم [
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وثق الملك في عزرا، إذ وجد فیھ الرجل األمین، الكاتب لشریعة إلھ السماء الكامل، 
فأرسلھ إلى أورشلیم إلقرار الشریعة ومنحھ السلطة لتعیین الحكام والقضاة الذین 

 یراھم صالحین.

 الشریعة ھذه یجرى أن عزرا یلتزم یدك. في التي إلھك شریعة إلھك": "حكمة
 ال بالقسوة. بالحكمة

 الذین فقط الیھود شعب على عزرا سلطة كانت إلھك": شرائع یعرف من "جمیع
 من والٍ  ھناك كان دینًیا، لكن مسئوًال  كان عزرا أن نفھم لذلك موسى، یدینون بشریعة

 الروحیة األمور االختصاص في لھ فكان عزرا أما المدنیة، لألمور ملك فارس قبل
 الروحیة. أمورھم وإصالح التعلیم للشعب وھدفھ فقط

 َوُكلُّ َمْن الَ َیْعَملُ َشِریَعَة إَِلِھَك َوَشِریَعَة اْلَملِك،ِ

 َفْلُیْقَض َعَلْیِھ َعاِجًال،

ْفيِ أَْو ِبَغَراَمِة اْلَماِل أَْو ِباْلَحْبِس [ ا ِباْلَمْوِت أَْو ِبالنَّ  ].26إِمَّ

أدرك الملك عظمة شریعة إلھ السماء الكامل من حیاة عزرا وسلوكھ، لھذا یقدمھا 
عن شریعتھ، ویعطیھا األولویة. یا للعجب، الملك الوثني یحث رجل هللا على تعلیم 

 الشعب شریعة إلھ السماء بكل حزٍم في غیر تھاونٍ .

 

 . مبارك الرب إلھ آبائنا3

بُّ إَِلُھ آَباِئَنا الَِّذي َجَعلَ ِمْثلَ َھَذا فِي َقْلِب اْلَملِِك،  ُمَباَرٌك الرَّ

بِّ الَِّذي فِي أُوُرَشلِیَم [  ].27ألَْجِل َتْزِییِن َبْیِت الرَّ

أمام ھذا العمل اإللھي الفائق والعجیب في قلب الملك الوثني من جھة شعب هللا لم 
یكن لدى عزرا سوى الشكر والتسبیح للرب. لم یجد عزرا ما یعبر بھ عن ید هللا 
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العجیبة والصالحة التي حركت ھذا الملك الوثني للعمل بكل إمكانیة مادیة وسلطان 
لحساب ملكوت هللا، بسخاء شدید وثقة ویقین في هللا مع تواضع، إال أن یقدم ھذه 

 التسبحة.

": لم تكن رسالة عزرا ھي إقامة مباٍن وزینة للھیكل، فالزینة ھنا تزیین بیت الرب"
 ھي االھتمام بقدسیة البیت وقدسیة الشعب مع الكھنة.

 َوَقْد َبَسَط َعَليَّ َرْحَمًة أََماَم اْلَملِِك َوُمِشیِریھ،ِ 

 َوأََماَم َجِمیِع ُرَؤَساِء اْلَملِِك اْلُمْقَتِدِرینَ . 

، بِّ إَِلِھي َعَليَّ ْدُت َحَسَب َیِد الرَّ ا أََنا َفَقْد َتَشدَّ  َوأَمَّ

 ].28َوَجَمْعُت ِمْن إِْسَراِئیلَ ُرَؤَساَء لَِیْصَعُدوا َمِعي [

جاءت رسالة الملك وتصرفاتھ تكشف أن ما سیحققھ عزرا، إنما ھو من ید الرب 
 مرات، إذ ینسب كل ٦ "ید هللا "8و7إلھھ الصالحة! یذكر عزرا في إصحاحي  

 العمل لید هللا، ولیس لنفسھ. 

 

 7من وحي عزرا 
 ھیئ قلبي لطلب وصیتك!

  

 في أرض السبي أشرقت بنور شریعتك على عزرا.*  

 أقمت منھ كاتًبا ماھًرا.

 یطلب قلبھ وصیتك، ویجد فیھا لذتھ.

 حفظھا في قلبھ، وصارت لھ مرشًدا في غربتھ.
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 انعكس بھاؤھا علیھ،

 فنال نعمة عند الملك ومشیریھ.

 بوصیتك صار قائًدا لموكٍب جدیدٍ .*  

 یعبر من أرض السبي إلى مدینة أورشلیم.

 یحمل الكثیر من التقدمات،

 كما یقود آنیة بشریة ثمینة جًدا لدیك.

 وصیتك قدمت لھ كل إمكانیة.

 وقف في دھشة یتساءل:*  

 ماذا یقدم لك من أجل كثرة احساناتك علیھ؟

 لیس لھ إال أن یقدم ذبیحة الشكر والتسبیح.

 لیس لھ إال أن یلھج بحبك ومراحمك الفائقة 

 مبارك أنت یا صانع الخیرات!
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 األصحاح الثامن
 

 انطالق الفوج الثاني ووصولھ

في أعماق قلب كل إنساٍن ٍ توجد شھوة واضحة أو خفیة نحو الرغبة في إدراك كیف 
یسلك في ھذا العالم لیعبر إلى الحیاة األخرى، حیث ال یعود یصارع، أو یخشى 
الموت. والمؤمن الحقیقي یدرك أن أورشلیم العلیا تنتظره، والسمائیون یتھیأون 

الستقبالھ، ال كضیٍف أو نزیٍل، وإنما كصاحب بیت یشاركھم األبدیة. بھذا یتطلع إلى 
 حیاتھ كرحلة، وإن كانت شاقة لكنھا سریة وممتعة. 

 وسط األتعاب تتطلع عیناه إلى العرش اإللھي وإلى حضن اآلب.

ھذا اإلصحاح یحمل رمًزا لھذه الرحلة التي تبدو طویلة ولكنھا مفرحة، حیث انطلق 
  شخًصا من بابل إلى أورشلیم.8000عزرا ومعھ قرابة 

سبق فكشف عزرا عن ید هللا الصالحة التي عملت في قلب ملك فارس ومشیریھ 
لخیر شعب هللا. اآلن یتلمس ید هللا الصالحة والعاملة في قلوب الذین رافقوا عزرا 

في ھذه الرحلة من بابل إلى أورشلیم. إنھ لیس باألمر السھل أن یقبل أحد من 
الرؤساء أو الشعب أن یرجع إلى أورشلیم ویترك عملھ وتجارتھ لیبدأ من جدید في 

بلٍد حّل بھا الخراب، وأحاط بھا األعداء من كل جانب. ھذا بجانب قسوة الرحلة التي 
  كم، یسیرونھا على األقدام لمدة حوالي أربعة أشھر.1400تبلغ طولھا حوالي 

]، 15لم یجد عزرا أحًدا من الالویین لمرافقتھ مع الرؤساء والشعب في ھذه الرحلة [
)، وظھرت ید هللا بوضوح في النثینیمفأرسل یطلب بعض الالویین والمساعدین لھم (

 ].18قبول البعض المجيء معھ [
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بدأ رحلتھ باالستعداد لھا بالصوم والصالة ثالثة أیام، وفي نھایة الرحلة مكث ثالثة 
 أیام یقدم ذبائح الشكر ہلل الذي رافقھم وحفظھم من مخاطر الطریق.

بلغت رحلة عزرا حتى بلغ نھر الفرات ثم عبر إلى فلسطین من الشمال. كانت 
]. لم یطلب عزرا أن ترافقھ 27-26القافلة تحمل كنوًزا تقدر بحوالي الملیون جنیًھا [

لم األمر تماًما في ید هللا. ھذا ال یعني أن یلتزم كل 22فرقة عسكر [ ]، بعد أن سَّ
مؤمٍن بنفس الفكر، فإن نحمیا وھو رجل إیمان على ذات مستوى عزرا لم یمتنع عن 

 ).9، 7: 2أن تكون معھ فرقة من قبل الملك (نح 

ه  عزرا رجل الحكمة العظیمة، إذ یعلم أن الناس سرعان ما یتعثرون، ولئال یشوِّ
األعداء صورتھ فیظنون أنھ أخذ لنفسھ فضة أو ذھًبا، لذلك وزن الكنوز وسجلھا 

]. ھكذا فعل الرسول بولس أیًضا عندما جمع 34-24بدقة قبل الرحلة وبعدھا [
 ).21-20: 8 كو 2للقدیسین (

كانت التقدمات والذبائح المقدمة في بیت هللا باسم االثني عشر سبطًا، حیث صار الكل 
 ).4-3: 4شعبًا واحًدا، بكونھم رمًزا للكنیسة الواحدة الراجعة من سبي إبلیس (أف 

  

 لماذا سمح هللا بالعودة من بابل إلى أورشلیم على ثالث دفعات؟

أما كان ُیمكن أن یسمح هللا بأن ُیصدر الملك كورش أمًرا بعودة جمیع الیھود مًعا 
 ویشوع؟ ھل من ضرورة للفوج الثاني تحت قیادة زربابلدفعة واحدة تحت قیادة 

 عزرا، والثالث تحت قیادة نحمیا؟

. هللا الذي وھب اإلنسان حریة اإلرادة لم یرد أن یحقق العودة قسًرا، إنما قدمھا 1
للجمیع، وترك لكل إنسان كامل الحریة، حتى یُكافأ على عودتھ التي یحققھا دون 

 إلزام.
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. وجود الدفعات الثالث یكشف عن رحلة البشریة من سبي إبلیس إلى حریة مجد 2
أوالد هللا، والبعض یتجاوبون مع الدعوة سریًعا، ھؤالء یحسبون أصحاب الساعة 

األولى، ویبقى الباب مفتوًحا للعبور في الساعات التالیة حتى آخر لحظة من لحظات 
، عند غروب شمس ھذا العالم. والكل 31Tأصحاب الساعة الحادیة عشرة31Tالنھار، أي 

یتمتعون بالدخول إلى أورشلیم العلیا. 

 

. اختار هللا قادة متنوعین: ففي الفوج األول برز ُزربابل من نسل داود الملك، 3
كرمز للمسیح ملك الملوك. وفي الفوج الثاني برز عزرا الكاھن بكونھ رمًزا لكلمة 

هللا ورئیس الكھنة األعظم، وفي الفوج األخیر برز نحمیا األمین في عملھ كرمز 
للسید المسیح المدعو اآلمین. وكان هللا یرید من جمیع المؤمنین أن یكونوا قادة 

روحیین، سواء كانوا من نسل ملوكي، أو من نسل كھنوتي، أو من الشعب. 

 

. وإن اشتركت األفواج الثالثة في طابعھا الروحي، وقیامھا تحت قیادة هللا نفسھ 4
العامل في القادة كما في الشعب، لكن لكل رحلة سمات خاصة. كمثاٍل لم یطلب 

عزرا حراسة للحمایة من العدو، لئال یتعثر الملك الوثني، فیظن أن هللا عاجز عن 
حمایتھم، بینما لم یرفض نحمیا الحراسة التي قدمھا الملك لھ. ھذا ال یعني أن 

أحدھما یفوق اآلخر في اإلیمان، إذ كالھما اعتمد على حراسة هللا نفسھ، وإن اختلف 
األسلوب نتیجة اختالف الظروف. 

 

. بلغت األفواج الثالثة أورشلیم، لكن لكل فوج دوره، وال یستغني الواحد عن 5
الفوجین اآلخرین. الفوج األول رسالتھ بناء المذبح والھیكل، والثاني إقامة الشعائر 

والذبائح واالحتفال باألعیاد، والثالث بناء األسوار. لكن الثالثة كانوا ملتزمین 
 باإلصالح الداخلي.
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31T131. رؤوس اآلباءT 

  1-14. 

31T231. االستعداد للرحلةT 

  15-30. 

 لماذا ھرب الالویون من الصعود إلى أورشلیم؟

    

31T331. الرحلة من أھوا إلى أورشلیمT 

  31. 

31T431. تقدیم الشكر ہللT 

  32-35. 

31T531. تقدیم أوامر الملك للمرازبة والوالةT 

  36. 

     8من وحي عزرا 

 

 . رؤوس اآلباء1

 َوَھُؤالَِء ُھْم ُرُؤوُس آَباِئِھْم،

 ].1َوِنْسَبُة الَِّذیَن َصِعُدوا َمِعي فِي ُمْلِك أَْرَتْحَشْسَتا اْلَملِِك ِمْن َباِبلَ [

القائمة في  عن تختلف الثانیة، القائمة ھي ھذه عزرا. مع صعدوا الذین قائمة ھنا نجد
  سنة. فالمجموعة األولى صعدت مع 80والفارق بینھما حوالي  ،األصحاح الثاني

 الساعة أصحابُیمكن اعتبارھا   ق. م. وھذه القائمة٥۳٦زُربابل ویشوع سنة 
ق. م.، أما الفوج الثالث الذي انطلق تحت ٤٥۸ سنة  عزرا مع صعدت - السادسة

 والجمیع .الحادیة عشرة الساعة أصحابقیادة نحمیا بعد ذلك فُیمكن اعتباره 
السماویة. فإن أبواب السماء مفتوحة  أورشلیم في نصیب مقبولون لدى هللا، ولھم

 تنتظر لتستقبل كل إنساٍن ولو في النسمة األخیرة، دون عتاٍب على تأخیره.

4 

 

http://coptic-treasures.com/
coptic treasures

http://st-takla.org/pub_Bible-Interpretations/Holy-Bible-Tafsir-01-Old-Testament/Father-Tadros-Yacoub-Malaty/15-Sefr-Ezra/Tafseer-Sefr-Ezra__01-Chapter-08.html%231._%D8%B1%D8%A4%D9%88%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D8%A1_
http://st-takla.org/pub_Bible-Interpretations/Holy-Bible-Tafsir-01-Old-Testament/Father-Tadros-Yacoub-Malaty/15-Sefr-Ezra/Tafseer-Sefr-Ezra__01-Chapter-08.html%232._%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%AF_%D9%84%D9%84%D8%B1%D8%AD%D9%8A%D9%84_
http://st-takla.org/pub_Bible-Interpretations/Holy-Bible-Tafsir-01-Old-Testament/Father-Tadros-Yacoub-Malaty/15-Sefr-Ezra/Tafseer-Sefr-Ezra__01-Chapter-08.html%23%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%B0%D8%A7_%D9%87%D8%B1%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A7%D9%88%D9%8A%D9%88%D9%86_%D9%85%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%B9%D9%88%D8%AF_%D8%A5%D9%84%D9%89_%D8%A3%D9%88%D8%B1%D8%B4%D9%84%D9%8A%D9%85%D8%9F_
http://st-takla.org/pub_Bible-Interpretations/Holy-Bible-Tafsir-01-Old-Testament/Father-Tadros-Yacoub-Malaty/15-Sefr-Ezra/Tafseer-Sefr-Ezra__01-Chapter-08.html%23%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%B0%D8%A7_%D9%87%D8%B1%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A7%D9%88%D9%8A%D9%88%D9%86_%D9%85%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%B9%D9%88%D8%AF_%D8%A5%D9%84%D9%89_%D8%A3%D9%88%D8%B1%D8%B4%D9%84%D9%8A%D9%85%D8%9F_
http://st-takla.org/pub_Bible-Interpretations/Holy-Bible-Tafsir-01-Old-Testament/Father-Tadros-Yacoub-Malaty/15-Sefr-Ezra/Tafseer-Sefr-Ezra__01-Chapter-08.html%233._%D9%85%D9%86_%D8%A3%D9%87%D9%88%D8%A7_%D8%A5%D9%84%D9%89_%D8%A3%D9%88%D8%B1%D8%B4%D9%84%D9%8A%D9%85_
http://st-takla.org/pub_Bible-Interpretations/Holy-Bible-Tafsir-01-Old-Testament/Father-Tadros-Yacoub-Malaty/15-Sefr-Ezra/Tafseer-Sefr-Ezra__01-Chapter-08.html%234._%D8%AA%D9%82%D8%AF%D9%8A%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%83%D8%B1_%D9%84%D9%84%D9%87_
http://st-takla.org/pub_Bible-Interpretations/Holy-Bible-Tafsir-01-Old-Testament/Father-Tadros-Yacoub-Malaty/15-Sefr-Ezra/Tafseer-Sefr-Ezra__01-Chapter-08.html%235._%D8%AA%D9%82%D8%AF%D9%8A%D9%85_%D8%A3%D9%88%D8%A7%D9%85%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%83_%D9%84%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%B2%D8%A8%D8%A9_%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%A9
http://st-takla.org/pub_Bible-Interpretations/Holy-Bible-Tafsir-01-Old-Testament/Father-Tadros-Yacoub-Malaty/15-Sefr-Ezra/Tafseer-Sefr-Ezra__01-Chapter-08.html%23%D9%85%D9%86_%D9%88%D8%AD%D9%8A_%D8%B9%D8%B2%D8%B1%D8%A7_8_
http://st-takla.org/pub_Bible-Interpretations/Holy-Bible-Tafsir-01-Old-Testament/Father-Tadros-Yacoub-Malaty/15-Sefr-Ezra/Tafseer-Sefr-Ezra__01-Chapter-02.html
http://st-takla.org/pub_Bible-Interpretations/Holy-Bible-Tafsir-01-Old-Testament/Father-Tadros-Yacoub-Malaty/15-Sefr-Ezra/Tafseer-Sefr-Ezra__01-Chapter-02.html
www.coptic-treasures.com/wp


وجھ عزرا نداء لرؤوس العائالت، وھؤالء بدورھم دعوا األسر معھم. فاستجاب 
 نسمة، وھم یمثلون 8000 رجًال، یقدر البعض عدد األفراد بحوالي 1496لندائھ 

الفوج الثاني من العائدین من السبي. استحقوا تسجیل أسمائھم كأناس أمناء فضلوا 
 بنیان مملكة هللا، عن مصالحھم الزمنیة الشخصیة. 

هللا األمین یعتز بأسماء األمناء المخلصین في حبھم لھ وخدمتھم في كرمھ، والعمل 
 .سفر الحیاة الدائملحساب ملكوتھ، فیسجلھا في 

) الذي قدمھ لنا السید للمسیح نرى 16-1: 20في مَثل العاملین لحساب الملكوت(مت 
ل اإلنسان توبتھ وطاعتھ للعمل في كرم  هللا یعد الكل بالدینار، ھذا ال یعني أن یؤجِّ

[ھل أولئك الذین استأجرھم في كْرمھ، : القدیس أغسطینوسالرب، وكما یقول 
عندما جاءھم صاحب الكرم في الساعة الثالثة كمثال قالوا لھ... انتظر إننا ال نذھب 

حتى الساعة السادسة؟ أو أولئك الذین وجدھم في الساعة السادسة، ھل قالوا: إننا 
لسنا ذاھبین إالّ في الساعة التاسعة...؟ إذ نعطي الكل بالتساوي، لماذا نذھب وُنتعب 
أنفسنا أكثر ما یلزم...؟ فإنھ ما كان یعطیھم لو لم یذھبوا... بل یجاوبھم: أال تریدون 
أن تعملوا اآلن یا من ال تعرفون إن كنتم ستعیشون حتى تكبروا في السن أم ال؟ لقد 
ُدعیَت في الساعة السادسة، تعال، حًقا إن صاحب الكرم یعدك بدینار، إن أتیت في 

الساعة الحادیة عشر، لكّنھ لم یعدك أنك تعیش حتى الساعة السابعة؛ ال أقول الحادیة 
عشرة بل وال السابعة. إذن ال تؤّجل، فإن الذي دعاك یؤّكد لك المكافأة، لكن األیام 

 .][80]غیر مؤكدة

أیًضا: [إن السیِّد في ھذا المثل قد فتح الباب للجمیع،  القدیس أغسطینوسكما یقول 
فال ییأس أحد، إنھ یكّرر الدعوة قابًال الجمیع، لكن لنبدأ أیًضا لئال نتحّطم بالرجاء 

الفاسد خالل التأجیل، إذ یقول: ال تؤجل، ال تغلق أمامك الباب المفتوح اآلن. ھوذا 
ل؟ لتبتھج، فإن الباب مفتوح وأنت لم  واھب المغفرة فاتح الباب أمامك، فلماذا تؤجِّ
تقرع، لكن ھل یبقى مفتوًحا إلى األبد بالنسبة للذین سیقرعون ویبقون خارًجا...؟ 

 .] [81]إنك ال تعلم ما سیحدث غًدا
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 ِمْن َبِني فِیَنَحاَس ِجْرُشومُ . 

  َداِنَیآلُ .َبِني إِیَثاَمارَ ِمْن 

وُش [  ].2ِمْن َبِني َداُوَد َحطُّ

 بن فینحاس بن الیعازر بن ھرون، ودانیال جرشومأوًال،  الكھنة أسماء ذكر عزرا
 بن ھرون، فكان بعض الكھنة من نسل فینحاس، والبعض من نسل إیثامار بني من

  شقیق الیعازر األصغر.إیثامار

ا،   ِمْن َبِني َشَكْنَیا ِمْن َبِني َفْرُعوَش َزَكِریَّ

ُكوِر ِمَئٌة َوَخْمُسوَن [  ].3َواْنَتَسَب َمَعُھ ِمَن الذُّ

 بني شكنیا، ومن من بني حطوش داود بني من الملك داود بیت من الذین یضع
 بإحدى المعنیین: تفھم ھذه زكریا فرعوش

 شكنیا. بني من ھو وفرعوش فرعوش، بني من ھو وزكریا داود، بني من . حطوش1

  فرعوش. بنى من زكریا ثم شكنیا، بني من حطوش داود بني . من۲

 ِمْن َبِني َفَحَث ُموآَب أَلِیُھوِعیَناُي ْبُن َزَرْحَیا، 

ُكوِر [  ].4َوَمَعُھ ِمَئَتاِن ِمَن الذُّ

 ِمْن َبِني َشَكْنَیا اْبُن َیْحِزیِئیل،َ 

ُكوِر [  ].5َوَمَعُھ َثالَُث ِمَئٍة ِمَن الذُّ

 .۳ آیة في شكنیا  غیر٥ آیة في وشكنیا

 ِمْن َبِني َعاِدیَن َعاِبُد ْبُن ُیوَناَثاَن، 
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ُكوِر [  ].6َوَمَعُھ َخْمُسوَن ِمَن الذُّ

 ِمْن َبِني ِعیالََم َیَشْعَیا اْبُن َعَثْلَیا، 

ُكوِر [  ].7َوَمَعُھ َسْبُعوَن ِمَن الذُّ

 َوِمْن َبِني َشَفْطَیا َزَبْدَیا ْبُن ِمیَخاِئیلَ، 

ُكوِر [  ].8َوَمَعُھ َثَماُنوَن ِمَن الذُّ

 ِمْن َبِني ُیوآَب ُعوَبْدَیا اْبُن َیِحیِئیلَ، 

ُكوِر [  ].9َوَمَعُھ ِمَئَتاِن َوَثَماِنَیَة َعَشَر ِمَن الذُّ

 َوِمْن َبِني َشلُوِمیَث اْبُن ُیوَشْفَیا، 

ُكوِر [  ].10َوَمَعُھ ِمَئٌة َوِستُّوَن ِمَن الذُّ

ا ْبُن َباَباي،َ   َوِمْن َبِني َباَباَي َزَكِریَّ

ُكوِر [  ].11َوَمَعُھ َثَماِنَیٌة َوِعْشُروَن ِمَن الذُّ

 َوِمْن َبِني َعْزَجَد ُیوَحاَناُن ْبُن ِھقَّاَطان،َ 

ُكوِر [  ].12َوَمَعُھ ِمَئٌة َوَعْشَرةٌ ِمَن الذُّ

 َوِمْن َبِني أَُدوِنیَقاَم اآلَخِرین،َ 

 َوَھِذِه أَْسَماُؤُھْم أَلِیَفَلُط َوَیِعیِئیلُ َوَشَمْعَیا، 

ُكوِر [  ].13َوَمَعُھْم ِستُّوَن ِمَن الذُّ
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غالًبا عاد البعض من بني أدونیقام مع زُربابل في الفوج األول، والبعض مع عزرا 
  مع الفوج الثاني.

 مع صعد أدونیقام أبناء من األكبر العدد أن غالًبا ھذا معنى أدونیقام اآلخرین" "بنو
 من المتبقي وكان عزرا، مع اآلن صعدوا األقل  والعدد،األول في الصعود زربابل

 وشمعیا". ویعیئیل الیفلط" وھم بیوت ثالثة في الذكور، من ستون بیت أدونیقام

 َوِمْن َبِني َبْغَواَي ُعوَتاُي َوَزبُّود،ُ 

ُكوِر [  ].14َوَمَعُھَما َسْبُعوَن ِمَن الذُّ

 

 . االستعداد للرحیل2

ْھِر اْلَجاِري إَِلى أَْھَوا،   َفَجَمْعُتُھْم إَِلى النَّ

امٍ .  َوَنَزْلَنا ُھَناَك َثالََثَة أَیَّ

ْعَب َواْلَكَھَنة،َ  ْلُت الشَّ  َوَتأَمَّ

یَن ُھَناَك [ ِني َلْم أَِجْد أََحًدا ِمَن الالَِّویِّ  ].15َوَلِكنَّ

اجتمع العائدون إلى أورشلیم عند نھر أھوا الجاري، ]: 30-15 [مئونة الرحلة
لیمكثوا ھناك ثالثة أیام. ھكذا یجتمع موكب الكنیسة المنطلقة إلى أورشلیم العلیا كما 

، حیث ینالون بالروح القدس روح التبني، ویختبرون الحیاة عند میاه المعمودیة
المقامة مع المسیح الذي دفن ثالثة أیام. ھذا ھو رصید الكنیسة كلھا، بل ورصید كل 

مؤمن الذي یسنده كل أیام رحلتھ على األرض حتى یعبر إلى المسیح القائم من 
 األموات الصاعد إلى السماء.
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بنوتنا ہلل وتمتعنا بقوة القیامة وتجدید الروح القدس لحیاتنا، ھذه ھي سندنا وسط 
معارك العدو المستمرة أثناء عبورنا من ھذا العالم حتى نبلغ الفردوس في سالم 

 وأمان.

 *  لنا میالدان:  أحدھما أرضي، واآلخر سماوي.

 األول من الجسد، والثاني من الروح.

 األول صادر عن مبدأ قابل للفناء، والثاني عن مبدأ أبدي.

 األول من رجل وامرأة، والثاني من هللا والكنیسة.

 األول یجعلنا أبناء الجسد، والثاني أبناء الروح.

 األول یصیرنا أبناء الموت، والثاني أبناء القیامة.

 األول أبناء الدھر، والثاني أبناء هللاَّ .

 األول یجعلنا أبناء اللعنة والغضب، والثاني أبناء البركة والمحبة.

 .[82]األول یقیدنا بأغالل الخطیئة األصلیة، والثاني یحلّنا من رباطات كل خطیئة

القدیس      أغسطینوس 

أو أحد روافد نھر الفرات  بابل قنوات من    اسم النھر، وغالًبا ما كان قناة:أھوا
 في أقسام موقع األنبا تكال. (انظر المزید عن ھذا الموضوع ھنا في بالقرب من بابل

ُدعیت اسم المنطقة التي بھا ھذا النھر باسم النھر. المقاالت و التفاسیر األخرى). 
قطنت عائالت یھودیة كثیرة في ھذه المنطقة، إذ كان الیھود یمیلون إلى السكنى 

بجوار مجاري المیاه لحاجتھم إلى المیاه في الغسالت الكثیرة التي یمارسونھا. فیقول 
). ویقول حزقیا النبي: "وأنا 1: 137المرتل: "على أنھار بابل ھناك جلسنا" (مز 
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). وتشیر المیاه الجاریة إلى عمل الروح 1: 1بین المسبیین عند نھر خابور" (حز 
القدس، كما إلى نعمة هللا العاملة في المؤمنین، فُیقال عن المؤمن: "یكون كشجرة 

 ).3: 1مغروسة عند مجاري المیاه" (مز 

 أیام یشیر إلى التمتع بالقیامة مع السید المسیح في الیوم الثالث 3بقاؤھم عند النھر 
 خالل المعمودیة.

* عظیمة ھي المعمودیة التي َتِھب لكم: عتق األسر، غفران المعاصي، موت 
للخطیئة، والدة ثانیة للنفس، ثوب النور، ختم مقدس ال ینحل، مركبة إلى السماء، 

 .[83]نعیم الفردوس، سبب الملكوت، عطیة التبني

* كنتم تولدون في نفس اللحظة التي فیھا كنتم تموتون، فقد كانت میاه الخالص 
 .[84]بالنسبة لكم قبًرا وأًما

القدیس      األورشلیمي كیرلس 

إذ جلس عند النھر في ھدوء اكتشف عزرا أنھ ال یوجد أحد من الالویین خدام بیت 
 شخًصا في الفوج األول، أما الفوج الثاني فلم 74هللا وسط ھذا الفوج. لقد عاد معھم 

یجد أحًدا معھم. أرسل عزرا رسالة خاصة إلى إدو الرأس، وكان لھذه الرسالة 
أثرھا، وذلك ال بفعل كلمات عزرا الحماسیة أو توبیخھ لھم، وإنما "حسب ید هللا 

  الوًیا.40]. صعد من الالویین نحو 18الصالحة علینا" [

مما منھم.  أحًدا نجد ال قلیًال، وھنا الالویین عدد كان زربابل مع األول الصعود في
یحزن القلب أن بعض خدام الرب كالالویین ال یبالون باالنطالق الیومي إلى الحیاة 
الفردوسیة المفرحة، إذ ھم مرتبكون بأمور العالم الزمنیة، بینما یسبقھم الكثیر من 

الشعب، من كباٍر وصغاٍر، بل ویسبقھم حتى القادمون من األمم لیقبلوا اإلیمان بفرٍح 
 شدیدٍ .
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 لماذا ھرب الالویون من الصعود إلى أورشلیم؟

 ربما لألسباب التالیة أو بعضھا:

 بابل واستصغروا في ومناصب أعمال على حصلوا أ. السبب الرئیسي ھو أنھم
 العودة. یریدوا الھیكل، فلم في وظیفتھم

ب. ربما لم یَر بعضھم أورشلیم، إنما سمعوا عنھا من آبائھم، ففترت رغبتھم في 
 الذھاب إلیھا، إذ لم یذوقوا عذوبة خدمة الرب.

ج. سمعوا عن آبائھم وأجدادھم الالویین الذین كانوا یمارسون الكثیر من الطقوس 
الدینیة حین كان الھیكل في مجده العظیم، واآلن لیس من وجھ للمقارنة بین ھیكل 

 سلیمان وھیكل زُربابل.

د. صعودھم إلى أورشلیم یكلفھم الكثیر، إذ یتركون ممتلكاتھم في بابل، دون أن 
 یكون لھم الحق في شراء أراٍض وحقوٍل في أورشلیم أو إسرائیل.

ه. ربما خشوا مخاطر الرحلة ومشقاتھا، إذ سمعوا عن األعداء الكامنین في الطریق 
 لمقاومتھم.

 َفأَْرَسْلُت إَِلى أَلِیَعَزَر َوأَِریِئیلَ َوَشَمْعَیا 

ا   َوأَْلَناَثاَن َوَیاِریَب َوأَْلَناَثاَن َوَناَثاَن َوَزَكِریَّ

ُؤوس،ِ   َوَمُشالََّم الرُّ

 ]ِ.16َوإَِلى ُیوَیاِریَب َوأَْلَناَثاَن اْلَفِھیَمْین [

الباقین من العشرة المذكورین ھنا بفھٍم  یتمیزون عن معلمین كانا غالًبا لفھیمینا
 خاص.
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ى َكِسْفَیا،  ْأِس فِي اْلَمَكاِن اْلُمَسمَّ و الرَّ  َوأَْرَسْلُتُھْم إَِلى إِدُّ

 َوَجَعْلُت فِي أَْفَواِھِھْم َكالًَما، 

َو َوإِْخَوَتُھ  ِثیِنیمَ ُیَكلُِّموَن ِبِھ إِدُّ   فِي اْلَمَكاِن َكِسْفَیا، النَّ

اٍم لَِبْیِت إَِلِھَنا [  ].17لَِیأُْتوا إَِلْیَنا ِبُخدَّ

كسفیا، حیث تكثر  في النثینیمو الالویین مدرسة رئیس إدو كان غالًبا الرأس إدو
 مساكنھم ھناك.

 رأیان، وھما: یوجد  كسفیا:

 مناجم في یعملون كانوا الالویین ھؤالء أن فقیل إلى الفضة، كسفیا تشیر كلمة .۱
 میدیا. مقاطعة التي في الفضة

 إدو، بقیادة للالویین مدرسة ھي كسفیا أن فقالوا الرمزي، بالتفسیر اخذ من ھناك .۲
إلیھ  أرسل الذي إدو ھو المدرسة ھذه ورئیس كالفضة، ھي التي هللا كلمة وفیھا یعلمون

 .الھیكل في خداًما لیكونوا الالویین من بعًضا لھُ  لیرسل عزرا

 ومن عزرا من دفعة تلقوا أن بعد أورشلیم إلى تحركوا مجموعة من الالویین أن الحظ
 لكنھم هللا یریدون فھم هللا، طریق في للسیر إدو رئیسھم. كثیرون یحتاجون إلى دفعة

 متثاقلون، یحتاجون إلى من یشجعھم.

الَِحِة َعَلْیَنا،   َفأَُتوا إَِلْیَنا َحَسَب َیِد ِهللا الصَّ

 ِبَرُجٍل َفِطٍن ِمْن َبِني َمْحلِي ْبِن الَِوي ْبِن إِْسَراِئیل،َ 

 ].18َوَشَرْبَیا َوَبِنیِھ َوإِْخَوِتِھ َثَماِنَیَة َعَشَر [

 :تفاسیر عدة لھ وھذا یرد قبل ذلك، لم اسمھ  ولكن،محلى بنى من ھو  فطن: برجل
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 بنى "أشتسقیل" من أي علم اسم " ھيفطن رجل" المترجمة العبرانیة اللفظة . أن1
 ھذا اسمھ. فیكون محلى،

 الفطن. الرجل ھو شربیا فیكون العطف أو الباء، واو یترك من ھناك .۲

 الكاتب. من قصًدا متروك الفطن الرجل اسم أن یقول من . ھناك۳

 َوَحَشْبَیا َوَمَعُھ َیَشْعَیا ِمْن َبِني َمَراِري، 

 ].19َوإِْخَوُتُھ َوَبُنوُھْم ِعْشُروَن [

ِثیِنیمِ َوِمَن  َؤَساِء لِِخْدَمِة الالَِّویِّین،َ النَّ   الَِّذیَن َجَعَلُھْم َداُوُد َمَع الرُّ

ِثیِنیمِ ِمَن    ِمَئَتْیِن َوِعْشِرینَ .النَّ

ُنوا ِبأَْسَماِئِھْم [  ].20اْلَجِمیُع َتَعیَّ

 شخًصا، 220، أو مساعدي الالویین یخزي الالویین، فقد صعد منھم النثینیمموقف 
 وقد سبق لنا الحدیث عن التثینیم عند حدیثنا  الوًیا بعد عدة نداءات.40بینما صعد 

  الخ).43: 2عن الموكب األول تحت قیادة زُربابل (عز 

 عزرا بالكشوف، ولعل لمقارنتھا أسمائھم على نادوا أي بأسمائھم"، تعینوا "الجمیع
 أوًال . أنفسھم من یأتوا لم ألنھم أسماءھم یذكر أن لم یرد

 َوَناَدْیُت ُھَناَك ِبَصْوٍم َعَلى َنْھِر أَْھَوا.

 لَِنَتَذلَّلَ أََماَم إَِلِھَنا،

 لَِنْطلَُب ِمْنُھ َطِریًقا ُمْسَتقِیَمًة َلَنا، 

 ].21َوألَْطَفالَِنا َولُِكلِّ َمالَِنا [
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 لتكون الطریق صعوبات على هللا وللتذلل لیساعدھم للتوبة ھو بصوم" "نادیت
 للملكوت توجد طریقنا في ونحن ).3: 40عائق (إش  بال مستقیمة  طریًقاطریقھم
والصوم. اھتم عزرا بالصوم والتذلل كحراسة  إلى الصالة تحتاج كثیرة صعاب

 إلھیة... لم یطلب حراسة من الملك!

كان عزرا على علم بأنھ یوجد أعداء یكرھون الیھود یتربصون لھم في الطریق. 
وإن الرحلة شاقة من كل الجوانب، خاصة وأنھا تضم نساًء وأطفاًال، یصعب أن 

یسیروا قرابة أربعة شھور على األقدام. رفع عزرا قلبھ إلى هللا طالًبا العون 
 والمساندة والحمایة، نادي عزرا بالصوم بكونھ السالح الفائق في رحلتھم الشاقة.

إن كان اجتماعھم عند نھر أھوا یشیر إلى الحاجة إلى نعمة المعمودیة، فإن تمتعنا 
بالنعمة یحثنا باألكثر على الصوم والتذلل في جھادنا الذي یتكئ على نعمة هللا. 

فالنفس تتھلل بنعمة هللا، وفي تھلیلھا تجاھد فتتأھل بالحمایة اإللھیة، كعطیة مجانیة 
 من قبل هللا.

 الصوم حارس للنفس، ورفیق أمین للجسد،* 

 الصوم سالح الشجعان، ومدرب الُنساك، 

د التجارب، وُیمھد الطریق للتقوى،   الصوم یصَّ

 إنھ رفیق الھدوء وصانع العفة

 الصوم یعمل أعماًال باھرة في الحروب، 

 وُیعلَّم السكینة في وقت السالم 

س النذیر ویجعل الكاھن كامًال .   الصوم ُیقدِّ

 الصوم یجعل العاقر تلد أوالًدا، 
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 ویصنع األقویاء، ویجعل المشّرعین حكماء 

 للكاھن أن یصلي بدون صوم؟ لقد كانت ممارسة الصوم أمًرا كیف یمكنألنھ 
ضرورًیا لیس فقط في عبادة العھد الجدید السرائریة ولكن أیًضا بالنسبة للعبادة 

 .  [85]الناموسیة

الصوم ُیصعد الصالة إلى السماء كما لو كانت ریشة تطیر نحو األعالي. الصوم * 
ھو سبب ُرقّي وتقدم الشعوب، الصوم أصل الصحة، الصوم مربي للشباب وزینة 
الشیوخ، والرفیق الصالح للمسافرین. الصوم ھو خیمة آمنة للذین یطلبون مأوى. 

فالرجل المتزوج ال یرتاب من زوجتھ عندما یراھا تصوم دائًما. بالمثل فالمرأة تثق 
 .  [86]في رجلھا وال تدع الغیرة تتملكھا عندما تراه یصوم دائًما

 القدیس باسیلیوس الكبیر

 ألَنِّي َخِجْلُت ِمْن أَْن أَْطلَُب ِمَن اْلَملِِك َجْیًشا َوفُْرَساًنا، 

ِریق،ِ   لُِیْنِجُدوَنا َعَلى اْلَعُدوِّ فِي الطَّ

َنا قُْلَنا لِْلَملِكَ : إِنَّ َیَد إَِلِھَنا َعَلى ُكلِّ َطالِِبیِھ لِْلَخْیر،ِ   ألَنَّ

 ].22َوَصْوَلَتُھ َوَغَضَبُھ َعَلى ُكلِّ َمْن َیْتُرُكُھ [

ظھر إیمان عزرا الحي، فقد آمن برب الجنود القادر أن یحفظھ، فال یلیق بھ أن 
 یطلب من الملك الوثني حراسة بشریة.

 شعبھ، یحمى أن قادر إلھ أنھ الملك أمام إلھھ عن عزرا تكلم لقد وفرساًنا": "جیًشا
 یطلب ولم یحمیھ أن هللا على اعتمد لذلك لحمایتھ؟ وفرساًنا جیًشا یطلب اآلن فكیف

 ُیرسل أن یطلب لم نحمیا لكن لحمایتھ، جیش معھ كان صعوده ففي نحمیا حمایة. أما
 أوالده. لیحمى المتعددة وسائلھ لھ فاہلل یرفض، ولماذا ھذا، قبل إنما معھ جیش.
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 ].23َفُصْمَنا َوَطَلْبَنا َذلَِك ِمْن إَِلِھَنا، َفاْسَتَجاَب َلَنا [

إذ اتكأ عزرا ومن معھ على قوة هللا ونعمتھ بقلوب نقیة، وتسلیم كامل بین یدي هللا، 
". إنھ إلھ المستحیالت القدیر، الذي یشتاق أن یجد فاستجاب لنالذلك نسمع العبارة "

 بالصوم والصالة قلوًبا نقیة تطلب منھ ما یطابق إرادتھ، ففي أبوه حانیة یستجیب لھا.
 مع نقاوة القلب استجاب هللا لطلبة عزرا ومن معھ.

". فإنھ إن بلغت صالتي العال، یھلك أعدائي (مز لیت طلباتي تأتي أمام الرب* "
)، الشبكة تنكسر، والعصفور إذ یتحرر یطیر في 1: 5)؛ الصدیق یثبت (حك 2: 92

)؛ والمضطھدون یحنون رؤوسھم، والمضَطَھدین یفرحون (مت 7: 124حریة (مز 
5 :10-12.( 

 األب ھیسیخیوس األورشلیمي

 * الصالة النقیة تجد طریقھا لدى هللا، فھي تتحدث إلیھ، تسمعھ وتثق فیھ.

 * ال تضجر في طلبك. ال تفكر بأن طلبك یعود فارًغا. 

 .[87]ال تقل: طلبت كثیًرا ولم أجد، ولعلني ال أجد أبًدا

 القدیس مار یعقوب السروجي

 . [88]* لیس أحد یعینھ هللا ما لم یصنع ھو شیًئا. إنھ سُیعان إن صلي

*  األثر الكامل لإلیمان ھو ھذا: یجعلنا نسأل فنأخذ، نطلب فنجد، نقرع فُیفتح لنا. 
 . [89]بینما اإلنسان الذي یجادل یغلق باب رحمة هللا أمام نفسھ

 أغسطینوس القدیس
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* لنؤمن أنھ مھما سألنا اآلب ننال باسمھ، ألن إرادة اآلب ھي أن نطلب خالل االبن، 
وإرادة االبن أن نطلب من اآلب... ال تفھم من ذلك أن اآلب غیر قادر أن یفعل، 

 .[90]وإنما توجد قوة واحدة تتكشف

  أمبروسیوس القدیس

  اْثَنْي َعَشرَ : ُرَؤَساِء اْلَكَھَنةِ َوأَْفَرْزُت ِمْن 

 َشَرْبَیا َوَحَشْبَیا، 

 ].24َوَمَعُھَما ِمْن إِْخَوِتِھَما َعَشَرةٌ [

كان ملوك فارس أغنیاء جًدا. قدم الملك الكثیر من الذھب والفضة، حتى النحاس كان 
 ].27من نوع خاص "صقیل جید ثمین كالذھب" [

 سلم عزرا ھذه الكنوز ألیٍد أمینة تحملھا معھ إلى أورشلیم لتقدیمھا لبیت الرب.

َھَب َواآلِنَیَة،  َة َوالذَّ  َوَوَزْنُت َلُھُم اْلفِضَّ

َمَھا اْلَملُِك،   َتْقِدَمَة َبْیِت إَِلِھَنا الَِّتي َقدَّ

 ].25َوُمِشیُروهُ َوُرَؤَساُؤهُ َوَجِمیُع إِْسَراِئیلَ اْلَمْوُجوِدین [

 <="" tnof="">مع ثقتھ في أمانة 

 والكھنة ومعھم الالویین، لكنھ سلم لھم كل شيٍء بالوزن، لتجنب الكھنة رؤساء
معتنین " :وكما یقول الرسول .الشبھات، ولقطع الطریق على الذین یفترون علیھم
 .(21 :8كو  2) "بأموٍر حسنٍة لیس قدام الرب فقط، بل قدام الناس أیًضا

ة،ِ    َوَزْنُت لَِیِدِھْم ِستَّ ِمَئٍة َوَخْمِسیَن َوْزَنًة ِمَن اْلفِضَّ

ِة،   َوِمَئَة َوْزَنٍة ِمْن آِنَیِة اْلفِضَّ
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َھب [  ]ِ.26َوِمَئَة َوْزَنٍة ِمَن الذَّ

َھِب أَْلَف ِدْرَھٍم،   َوِعْشِریَن َقَدًحا ِمَن الذَّ

َھِب [ ٍد َثِمیٍن َكالذَّ  ].27َوآِنَیًة ِمْن ُنَحاٍس َصقِیٍل َجیِّ

، بِّ ُسوَن لِلرَّ  َوقُْلُت َلُھمْ : أَْنُتْم ُمَقدَّ

َسٌة،  َواآلِنَیُة ُمَقدَّ

بِّ إَِلِھ آَباِئُكْم [ ٌع لِلرَّ َھُب َتَبرُّ ُة َوالذَّ  ].28َواْلفِضَّ

في اعتزاز یقول عزرا إنھم مقدسون للرب، واآلنیة مقدسة، مكرسة للرب. مع 
اھتمام عزرا بآنیة بیت الرب المقدسة، فإن ھذه اآلنیة من أجل تقدیس الشعب، لھذا 

"، مقدًما النفوس عن اآلنیة أنتم مقدسون للرب، واآلنیة مقدسة...یقول عزرا: "
 الذھبیة والفضة.

 َفاْسَھُروا َواْحَفُظوَھا َحتَّى َتِزُنوَھا، 

یَن َوُرَؤَساِء آَباِء إِْسَراِئیلَ،ُرَؤَساِء اْلَكَھَنةِ أََماَم    َوالالَِّویِّ

بِّ [  ].29فِي أُوُرَشلِیَم فِي َمَخاِدِع َبْیِت الرَّ

یطالبھم عزرا الكاھن بحیاة السھر واألمانة، فإن كان السید المسیح ُیدعى "األمین"، 
یلیق بأعضائھ، أن یشتركوا معھ في سمة "األمانة". ففي یوم الرب العظیم ُیقال 

 )21: 25للمؤمن الحقیقي: "كنت أمیًنا في القلیل، فأقیمك على الكثیر" (مت 

للكھنة  اآلنیة عزرا سلم لھذا الرب، مال في والسیما األمور، جمیع في واجبة األمانة
 من واألھم شيء. یضیع فال بالوزن، هللا بیت في لیسلموھا بالوزن الالویین ومعھم

 والخدام. الكھنة عنق في أمانة فھي البشر اآلنیة نفوس
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كما تسلموا كل شيٍء بالمیزان، یلیق بھم تسلیمھ بالمیزان، حتى ال یتشكك أحد فكر 
 في أمانتھم.

َھِب َواآلِنَیِة،  ِة َوالذَّ  َفأََخَذ اْلَكَھَنُة َوالالَِّویُّوَن َوْزَن اْلفِضَّ

 ].30لَِیأُْتوا ِبَھا إَِلى أُوُرَشلِیَم إَِلى َبْیِت إَِلِھَنا [

 

 . من أھوا إلى أورشلیم3

ِل،  ْھِر األَوَّ اِني َعَشَر ِمَن الشَّ  ُثمَّ َرَحْلَنا ِمْن َنْھِر أَْھَوا فِي الثَّ

 لَِنْذَھَب إَِلى أُوُرَشلِیَم، 

 َوَكاَنْت َیُد إَِلِھَنا َعَلْیَنا، 

ِریِق [  ].31َفأَْنَقَذَنا ِمْن َیِد اْلَعُدوِّ َواْلَكاِمِن َعَلى الطَّ

انطلقت الرحلة التي سبق فرآھا إشعیاء النبي بروح النبوة، قائًال : "اخرجوا من 
وسطھا (بابل)، تطھروا یا حاملي آنیة الرب. ألنكم ال تخرجون بالعجلة، وال تذھبون 

 ).12-11: 52ھاربین، ألن الرب سائر أمامكم، وإلھ إسرائیل یجمع ساقتكم" (إش 

لم یذكر عزرا الكاتب كیف أنقذھم هللا من ید العدو في الطریق، لقد اختبر ما یقولھ 
 1: 68المرتل: "یقوم هللا، یتبدد أعداؤه، ویھرب مبغضوه من أمام وجھ..." (مز 

 الخ).

 األعداء من هللا حفظھم وھنا السماویة، أورشلیم إلي مسیرتنا یحفظ هللا، إذ"فأنقذنا" 
 دفعت هللا عنایة جًدا، لكن منتشرون وھم الطرق، قطاع أي الطریق، لكامنین عليا

 عنھم. األعداء بعیًدا
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 أیام یقدمون الشكر للذي وھبھم الحیاة المقامة، وعادوا إلى أورشلیم 3بدأ باإلقامة 
سالمین. في الیوم الرابع قدموا التقدمات لبیت الرب وسلموا أوامر الملك للمرازبة 

 والوالة.

وصف الرحلة كلھا التي استغرقت حوالي أربعة أشھر في ھذه العبارة الواحدة. لم 
یرِو لنا عزرا من ھو العدو، وماذا عانى الشعب من قَطاع الطرق، إنما كل ما كتبھ 

 أن هللا أنقذ الموكب كلھ.

عندما نبلغ الفردوس نتطلع إلى كل سنوات عمرنا كأنھا لحظات عبرت، وما نذكره 
في ذلك الحین ھو عمل هللا معنا، دون التفكیر في أشخاص المضایقین ومرارة 

الضیق. تبلغ األمجاد الفائقة فكرنا، وشوقنا لخالص العالم كلھ یشغلنا، وتسبیحنا مع 
الطغمات السماویة یصیر عملنا، ھذا ما نبلغھ یوم خروجنا من العالم ودخولنا 

 الفردوس. لیتنا نتمتع بعربون ونحن بعد في الجسد.

 َفأََتْیَنا إَِلى أُوُرَشلِیم،َ

 

 . تقدیم الشكر ہلل4

اٍم [  ].32َوأََقْمَنا ُھَناَك َثالََثَة أَیَّ

ربما یصعب تصویر استقبال أقاربھم ومعارفھم وبني جنسھم لھم. إنما العجیب كما 
بقوا مًعا في بدء الرحلة عند نھر أھوا صائمین ومصلین لكي یبدأ معھم الرب الرحلة 

ویتقدمھم، اآلن لم یتفرقوا. لم یذھب أحد منھم إلى بیت من بیوت أقربائھ لكي 
یستریح. وإنما بقي الجمیع ثالثة أیام كأن الرحلة لم تنتِھ بعد، یقدمون ذبائح التسبیح 

 والشكر ہلل الذي سار معھم في الطریق، وحافظ علیھم.
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لم ینشغل القادمون من بابل بالتعرف على أخبار أقربائھم، وال تدبیر مواضع 
للراحة، وال التفكیر فیما سیفعلونھ. إنما أقاموا مًعا ھناك ثالثة أیام، كأنھم یعیشون 

 مًعا في خبر القیامة مع المسیح في صورة رائعة مجیدة.

َھُب َواآلِنَیُة فِي َبْیِت إَِلِھَنا،  ُة َوالذَّ اِبِع ُوِزَنِت اْلفِضَّ  َوفِي اْلَیْوِم الرَّ

ا اْلَكاِھن،ِ   َعَلى َیِد َمِریُموَث ْبِن أُوِریَّ

 َوَمَعُھ أَلَِعاَزاُر ْبُن فِیَنَحاس،َ 

اِن [  ].33َوَمَعُھَما ُیوَزاَباُد ْبُن َیُشوَع َوُنوَعْدَیا ْبُن َبنُّوَي الالَِّویَّ

وھنا ُسلمت  بالعدد، سلمت كورش أیام في واآلنیة. الفضة" ُوزنت الرابع الیوم "وفي
ه یلزم  وأن بأوالده، هللا اھتمام علي یدل وھذا شيء، ینقص ال حتى بالعدد والوزن

 ائتمن وقد المقدسة، آنیتھ ھم هللا فأوالد نفٍس، كل على أمناء یكونوا هللا أن خدام على
 ).۲:۲ تي 2( علیھم خدامھ

 من بین المرسل وطابقوا والذھب، الفضة الالویین واثنان من الكھنة من اثنان تسلم
 أورشلیم. في تسلموه بابل، وما

 في الیوم الرابع قدم الوكالء حساب الوكالة، وسلموھا بالعدد والمیزان لبیت هللا.

 ِباْلَعَدِد َواْلَوْزِن لِْلُكلِّ،

 ].34َوُكِتَب ُكلُّ اْلَوْزِن فِي َذلَِك اْلَوْقِت [

  .في السجل والحفظ الضبط ألجل الوزن كل وكتب

ْبيِ، ْبيِ اْلَقاِدُموَن ِمَن السَّ  َوَبُنو السَّ

ُبوا ُمْحَرَقاٍت إلَِلِھ إِْسَراِئیل،َ   َقرَّ
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ًة َوِتْسِعیَن َكْبًشا   اْثَنْي َعَشَر َثْوًرا َعْن ُكلِّ إِْسَراِئیلَ َوِستَّ

ةٍ .  َوَسْبَعًة َوَسْبِعیَن َخُروًفا َواْثَنْي َعَشَر َتْیًسا َذِبیَحَة َخِطیَّ

بِّ [  ].35اْلَجِمیُع ُمْحَرَقٌة لِلرَّ

 في لھم هللا حفظ علي للشكر ،أسباط إسرائیلقدم بنو السبي القادمون محرقات عن 
 ہلل. كما قدموا ذبائح خطیة للتكفیر عن خطایاھم. أنفسھم ولتكریس الطریق،

 واحد. شعب اآلن فھم ،األسباط في عدد ۱۲ رقم تكرار الحظ

ْھِر،   َوأَْعُطوا أََواِمَر اْلَملِِك لَِمَراِزَبِة اْلَملِِك َوُوالَِة َعْبِر النَّ

 

 . تقدیم أوامر الملك للمرازبة والوالة5

ْعَب َوَبْیَت ِهللا [  ]. 36َفأََعاُنوا الشَّ

لم یسرع عزرا باللقاء مع مرازبة الملك والوالة لتقدیم أوامر الملك، إنما انتظر حتى 
یقضي الفوج ثالثة أیام شكر ہلل، ویقدم الوكالء حساب وكالتھم، وبعد تقدیم 

المحرقات وذبائح الخطیة ہلل. ھكذا كان هللا أوًال في حیاة عزرا، بل وفي حیاة الفوج 
 المرافق لھ كلھ.

 الذي هللا تدبیر من  وذلك،للشعب معینین والمقاومین صار األعداء الشعب" "فأعانوا
 والحكام. الملوك قلوب بیده

أخیًرا قدموا أوامر الملك للمزاربة والوالة، فأعانوھم في بناء بیت الرب، إنھا صورة 
لما یحدث في یوم البر العظیم حیث یتھلل السمائیون بوعود هللا، الفائقة للبشر یرون 

الكنیسة الجمیلة الُمزینة باألمجاد األبدیة، فیسبحوا هللا من أجل عملھ مع بني 
 في أقسام المقاالت موقع األنبا تكال. (انظر المزید عن ھذا الموضوع ھنا في البشر
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یرون في البشریة المتمتعة باألمجاد شركاء معھم، فیصیر و التفاسیر األخرى). 
 السمائیون معھم كنیسة سماویة.

 

 8من وحي عزرا 
 احسبني من أصحاب الساعة الحادیة عشرة

  

 سبقني كثیرون إلى مواكب النصرة.*  

 نفسي تئن بسبب خمولي وتراخّي وإھمالي.

 لیعمل روحك القدوس فُي،

 فألحق بأصحاب الساعة الحادیة عشرة.

 اخترتني ابًنا لك، یا من ترید خالص الجمیع.*  

 لُینقش اسمي على كفك، وال ُیمح من سفر الحیاة األبدیة.

 فتحت أمامي باب المعمودیة، كما عند نھر أھوا.*  

 وھبتني أن أدفن معك ألقوم معك.

 ھب لي أن أتنعم بالحیاة المقامة كل أیام غربتي.

 ألصوم وأتذلل مع عزرا الكاتب.

 لتصرخ أعماقي: غربتي قد طالت عليَّ !

 لماذا كثر الذین یحزنونني؟
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 كثیرون یقولون: لیس لھ خالص بإلھھ.

 لكن أنت ھو حصن حیاتي،

 تمتد یدك لتحوط حولي، فال یقترب األعداء إليّ .

 رحلتي في العالم معركة ال تنقطع،*  

 لكنھا بك تصیر ولیمة مفرحة، 

 مع كل یوم تقدم لنفسي نصرات ھي من عندك.

 تكشف عن عیني قلبي، فأرى األكالیل معدة ألوالدك.

 متى أبلغ مع شعبك أورشلیم العلیا.*  

 ھناك ال أعود أذكر متاعب الطریق،

 بل یمتلئ قلبي فرًحا ولساني تھلیًال،

 أشارك السمائیین تسابیحھم.

 ھناك اختبر قیامتك على مستوى فائق.

 أقدم لك حساب وكالتي،

 لیس لي ما أبرر بھ نفسي،

 إنما نعمتك كانت سنًدا لي كل أیام غربتي.

 ھناك بفرح وتھلیل أتغنى قائًال :

 ھأنذا واألوالد الذین أعطانیھم هللا.
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 ھناك تتجلى أمامنا صورة الصلیب البھي،*  

 فنقدم ذبائح الشكر والتسبیح.

 ھناك تتحقق وعودك الفائقة،

 أتمتع بما لم تره عین، وما لم تسمع بھ أذن.

 أتمتع بما لم یخطر على قلب بشرٍ .

 لك المجد یا أیھا األمین في بوعودك!

 

 مقارنة بین رحلة عزرا ورحلتنا إلى أورشلیم العلیا

 ورحلتنا إلى أورشلیم العلیا رحلة عزرا  

بدأت بتسجیل أسماء رؤوس  1
اآلباء وعدد الراغبین في 

 الرجوع.

اختیارنا من قبل هللا، وتسجیل 
أسمائنا في سفر الحیاة، ونقشھا 

 على كف هللا.

البدء بالمعمودیة والتمتع بالبنوة  االجتماع عند نھر أھوا. 2
 ہلل.

بقاء الفوج ثالثة أیام عند نھر  3
 أھوا.

التمتع بالقیامة مع السید المسیح 
 الذي دفن ثالثة أیام.

الصوم والتذلل أمام هللا فھو  4
 الذي یقوم بحراستنا.

الجھاد الروحي في جدیة 
 واإلیمان باہلل حارس النفوس.

أورد الرحلة في عبارة واحدة  5
]. لم یرو لنا ما فعلھ 31[

 األعداء في الطریق.

ال یشغلنا في رحلتنا سوى 
أورشلیم. ال نخشى إبلیس وال 

 الخطیة؛ هللا مخلصنا.

ما یشغلنا في السماء ھو حضن  أیام في أورشلیم دون 3بقاؤھم  6
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 اآلب مسكن للجمیع. الذھاب إلى بیوت أو خیام.

تقدیم ذبائح وتقدمات عن كل  7
 إسرائیل.

انشغال الذین في الفردوس 
بالطلبة عن كل البشریة لدى 

 المصلوب.

تسلیم الھبات الذھبیة والفضیة  8
 لبیت الرب.

تقدیم حساب الوكالة، وثمر 
 شھادتنا للسید المسیح.

تسلیم أوامر الملك للمرازبة  9
 والحكام.

التمتع بالوعود اإللھیة الخاصة 
 بالحیاة األبدیة وأمجادھا.
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 9عزرا 

 َاَألْصَحاُح التَّاِسعُ 

صالة مثالیة 
توبة وانسحاق باسم الشعب كله! 

 
وصل الفوج الثاني من الراجعین من السبي تحت قیادة عزرا، وبعد حوالي أربعة أشهر 

تحول فرح . ]2-1[تقدم رؤساء الشعب إلى عزرا یخبرونه أن بعض الرجال تزوجوا بوثنیات 
لم یحتمل عزرا هذا الخبر، فإنه یحمل خیانة عظمى ضد اهللا  حزن ومرارة نفس، إذ إلىعزرا 

الزواج المختلط بالوثنیات هو علة انحراف  عاًما. 70القدوس، بسببها سمح اهللا بالسبي في بابل 
 الكثیرین عن اإلیمان.

مزق ثیابه، ونتف ، وكان في سلطانه ذلك، لكنه  لیحكم موقف القاضيعزرالم یأخذ 
التف حوله كثیرون من رجال ونساء . ]5-3[شعر رأسه ولحیته، وجلس متحیًرا طول الیوم 

وٕاذ جاء وقت تقدمة المساء قدم صالة اعتراف قویة وأطفال، لم یجسر أحد أن ینطق بكلمة. 
كان لها أثرها القوي على الشعب. 
 المساء، وقد سكب عزرا قلبه أمام اهللا معترًفا عن تقدمهجمع عزرا الشعب لتقدیم 

 اعترف باسم الشعب أنه خطایا الشعب الماضیة، حاسًبا ما فعله الشعب كما لو كان فعله هو.
 أدبهم الرب بالسبي، وها هو قد حررهم ووهبهم نعمة عند الملك ةسبق فأخطأ الكل، وكلحیظ

 واستنارة، لكنهم عادوا فأخطأوا. إنهم یستحقون الفناء، ویخجلون من الوقوف أمامه!

 .2-1. أخبار الخیانة  1
 .5-3. انسحاق عزرا   2
 .15-6. صالة واعتراف 3

. أخبار الخیانة 1
َؤَساُء َقاِئِلینَ :   َوَلمَّا َكُمَلْت َهِذِه َتَقدََّم ِإَليَّ الرُّ
  ،َلْم َیْنَفِصْل َشْعُب ِإْسَراِئیَل َواْلَكَهَنُة َوالالَِّویُّونَ 

، ِمْن ُشُعوِب اَألَراِضي َحَسَب َرَجاَساِتِهمْ 
یِّیَن َواْلَیُبوِسیِّیَن   ِمَن اْلَكْنَعاِنیِّیَن َواْلِحثِّیِّیَن َواْلِفِرزِّ
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 9عزرا 

 ].1َواْلَعمُّوِنیِّیَن َواْلُموآِبیِّیَن َواْلِمْصِریِّیَن َواَألُموِریِّیَن [
"، أي بعد وصول الفوج إلى أورشلیم واصعاد محرقات وذبائح ولما كملت هذه"

الخطیة، وتم إبالغ المرازبة والوالة بأمر الملك، وربما قام عزرا نفسه بااللتقاء معهم وٕابالغهم 
). 36: 8بأمر الملك، واستقر القادمون، (

 بعد عزرا مع الرؤساء اجتماع  وكان.وتسلیم األواني الخ السفر أمور هذه" كملت "ولما
 في كان الرؤساء مع واالجتماع )9: 7( الخامس في الشهر وصل فقد أشهر. بأربعة وصوله
 ).9: 10( التاسع الشهر

  ،َألنَُّهُم اتََّخُذوا ِمْن َبَناِتِهْم َألْنُفِسِهْم َوِلَبِنیِهمْ 
ْرُع اْلُمَقدَُّس ِبُشُعوِب اَألَراِضي.  َواْخَتَلَط الزَّ

َؤَساِء َواْلُوَالِة ِفي َهِذِه اْلِخَیاَنِة َأوًَّال [  ].2َوَكاَنْت َیُد الرُّ
لألسف من بین الذین جاءوا في الفوج األول مع زُربابل ویشوع من نسي أوالدهم مذلة 

السبي، وعوض االهتمام بتقدیس حیاتهم لیصیروا خمیرة مقدسة للشعب الذي فقد حریته وبلده 
وسلطانه، انشغلوا بشهواتهم الجسدیة، وتزوجوا بفتیات أو نساء وثنیات، متجاهلین الشریعة 
اإللهیة. لألسف سقط في هذه الخیانة أیًضا رؤساء وكهنة والویون. عوض أن یكونوا قادة 

صالحین یحثون الشعب على الحیاة المقدسة وحفظ العهد مع اهللا، صاروا عثرة للشعب. 
 لكن األوثان، لعبادة مظهر أي وبال ووحدٍة، حٍب  في المقدسة بالدهم في هم اآلن
نساء  وبین الشعب من أفراد بین سیاسیة زیجات هناك أن اكتشفوا القدس الروح الرؤساء بإرشاد

 ما وهذا إلى العبادة الوثنیة، الشعب یرتد أن قد تؤدي الزیجات العامة، وهذه للمنفعة ربما وثنیات
نفسه.  الملك سلیمان مع حدث

 قبل. من للسبي اهللا أرسلهم بسببه اهللا الذي غضب في سبًبا الوثنیة العبادة وكانت
 طرقهن الوثنیات النساء من األبناء مع األزواج سیتعلم أي المقدس"، "اختلط الزرع

 یتحول أن یجوز ال  لكن.الموآبیة" لهذا من هن مثل "راعوث استثناء هناك وعبادتهن، وكان
 یكون وأن للرب، ومخصص مكرس  أي،مقدًسا اهللا یلزم أن یكون قاعدة، فشعب إلي االستثناء

 یعیشوا أن لهم البد فكان اهللا. یعبد الذي األرض كل في الشعب الوحید كان حیاته. في طاهًرا
 أهل مع حدث كما  فیضیعوا،األمم مع یندمجوا وال نقاؤهم الشعوب الوثنیة، لیستمر عن منعزلین

السامرة. 
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. إلههمتركوا وصیة  ألنهم خیانة، عملهم ُیسمى "هذه الخیانة "في
 "وحدث لما ابتدأ الناس یكثرون ترجع هذه الضربة الخطیرة إلى أیام نوح حیث قیل:

علي األرض وُولد لهم بنات، أن أبناء اهللا رأوا بنات الناس أنهن حسنات، فاتخذوا ألنفسهم نساء 
 .)2، 1: 6(تك من كل ما اختاروا" 
 في كتابه "مدینة اهللا" عن مدینتین إحداهما أرضیة القدیس أغسطینوسإذ یتحدث 

وأخري سماویة، األولي تمثل جماعة األشرار المرتبطین باألرضیات، واألخرى جماعة المؤمنین 
، لذلك عندما تعرض للعبادة التي بین أیدینا رأي في زواج أبناء اهللا ببنات تبالسماویاالمرتبطین 

الناس الخلطة بین المدینتین، األمر الذي یفسد مواطني المدینة السماویة. هذا األمر حذرنا منه 
 وأیة !الرسول بولس بقوله: "ال تكونوا تحت نیر مع غیر المؤمنین، ألنه أیة خلطة للبر واإلثم؟ 

). 15، 14: 6 كو 2 وأي اتفاق للمسیح مع بلیعال؟ " (!شركة للنور مع الظلمة؟ 
وألجل حفظ العهد مع اهللا وعدم السقوط في عبادة األوثان، جاءت الوصیة اإللهیة: 
"احترز من أن تقطع عهًدا مع سكان األرض، فیزنون وراء آلهتهم، ویذبحون آللهتهم، فتدعى 

وتأكل من ذبیحتهم. وتأخذ من بناتهم لبنیك، فتزني بناتهم وراء آلهتهن ویجعلن بنیك یزنون وراء 
وال تصاهرهم، بنتك ال تعطي البنه، وبنته ال تأخذ ). وأیًضا: "16-15: 34آلهتهن" (خر 

سریًعا"  البنك. ألنه یرد ابنك من ورائي فیعبد آلهة أخرى، فیحمى غضب الرب علیكم ویهلككم
 ).4-3: 7(تث 

ة هذه الوصیة هي النقاوة، فإن اهللا ال یهدف نحو فصل األمم عن بعضها البعض، غاي
لكنه یشتاق أن یصیر الكل واحًدا فیه. إنه یرید جیًال ملوكًیا وشعًبا خاًصا وبشریة متجددة تحت 

حدة ولامهیأة بعد لهذه ة البشري نكوٕاذ لم ت قیادة آدم الجدید كرأس واحد لكل المؤمنین في العالم.
 المقدسة عزل المؤمنین عن الوثنیین، وحدد حریتهم في الزواج.

  أبناء المؤمنین كانوا بمعنى ما معینین للقداسة والخالص، وبعربون هذا الرجاء یسند بولس
. ˺الزیجات التي یود أنها تستمر

 العالمة ترتلیان

  الزواج عطیة روحیة، ولكن ال تكون هكذا إن تمت مع غیر المؤمنین. ال ُیعطى روح اهللا

1 On the Soul 39:4. 
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. ˺لیسكن في هؤالء الذین هم غیر مؤمنین
 یلزم أن تتم أسرار الزواج بقدسیٍة وبتریٍث ولیس بأهواء مشوشة˻ .

 العالمة أوریجینوس

  .الزواج أعظم من أن یكون بشرًیا، إنه مملكة مصّغرة هو بیت صغیر للرب

  .ذهب مخّلصنا إلى عرس لیقدس أصل الحیاة البشرّیة

  من هم االثنان أو الثالثة المجتّمعون باسم المسیح، الذین یحل الرب فیهم؟ ألیسوا الرجل
وزوجته وطفلهما، ألن الرجل وزوجته یّتحدان باهللا. 

  .بمشورات القّدیسین ُتدّبر الدول حسًنا، وأیًضا البیوت

  الزواج صورة مقّدسة یجب حفظها طاهرة مما یدنسها. یلیق بنا أن نقوم مع المسیح من
سباتنا، ونرجع لننام بشكر وصالة. 

  قلوب األحّباء لها أجنحة... الحب یمكن أن یتحّول إلى بغضة إن زحف إلیه أسباب هامة
لعدم االحترام المتبادل. 

  .من یطلب اللّذة الجسدّیة وحدها یحّول الزواج إلى زنا
 القّدیس إكلیمنضس السكندري

. انسحاق عزرا 2
، َفَلمَّا َسِمْعُت ِبَهَذا اَألْمرِ 

  ،َمزَّْقُت ِثَیاِبي َوِرَداِئي
  ،َوَنتَّْفُت َشْعَر َرْأِسي َوَذْقِني

 ].3َوَجَلْسُت ُمَتَحیًِّرا [
إلى مجيء عزرا لم نسمع عن أحٍد أنه صار في رعدٍة وحیرة أمام هذه الخیانة، بل 
كانوا یتطلعون إلى هذه التصرفات كأنها أمور عادیة، ال یهتز لها أحد. أما عزرا، فإذ سمع 
باألمر مزق ثیابه ونتف شعر رأسه ولحیته وجلس في حیرة. فمع ما لدیه من سلطان بأمر 

1 Commentary on 1 Cor. 3:34:42-45. 
2 On Prayer 2:2. 
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 9عزرا 

الملك، لكن هذه الخیانة ال ُتعالج باألوامر، بل بالتوبة الخارجیة من القلب. ومن یعطي هؤالء 
الساقطین في هذه الخطیة التوبة؟ 

هذا ومن جانب آخر، فإن هؤالء الساقطین حدیثو المعرفة والخبرة الروحیة، فقد عاش 
آباؤهم وأمهاتهم في السبي في جفاٍف روحٍي شدیدٍ . فخشي أن یستخدم الكلمات القاسیة والتأدیب 

القاسي فال یحتمل الشعب ذلك. 
وأیًضا كان في حیرة ألن هذا الشعب الذي ُیحسب إلى حٍد ما جدیًدا في ممارسته 

للعبادة في أورشلیم لم یتعظ مما حدث مع أجدادهم الذین سقطوا في السبي البابلي بسبب 
الخطیة. لقد تحیر عزرا، خائًفا أن یحل غضب اهللا على الشعب كله! 

واالشمئزاز.  الشدید عالمة الحزن یهودیة عادة ثیابي" "مزقت
الحزن.  تعبر عن أخرى یهودیة عادة رأسي" شعر "نتفت

  عظیًما. الشعب تأثیًرا في أثر هذا عمله "وجلست"

 .ویوجد انسحاق آخر،  یوجد انسحاق للقلب، روحي ومفید، وهذا یلمس القلب في أعماقه
 مضر ومقلق، هذا یقوده إلى الهزیمة فقط (كالیأس).

 القدیس مرقس الناسك

  ،َ َفاْجَتَمَع ِإَليَّ ُكلُّ َمِن اْرَتَعَد ِمْن َكَالِم ِإَلِه ِإْسَراِئیل
  ،َ ِمْن َأْجِل ِخَیاَنِة اْلَمْسِبیِّین

 ].4َوَأَنا َجَلْسُت ُمَتَحیًِّرا ِإَلى َتْقِدَمِة اْلَمَساِء [
سرعان ما تسربت هذه األخبار إلى الشعب والقادة، منهم من استخف باألمر، وحسب 
أنه ما كان یلیق بعزرا أن یفعل هذا، متطلعین إلیه كمن هو مبالغ في األمر. وفریق آخر تأثر 

عندما سمع بما فعله عزرا رجل اهللا، وحزنوا أن رجًال كعزرا ترك مركزه في بابل ومكانته وقد حّل 
الفریق الثالث الذي یحمل مخافة الرب فشاركوا به إحباط لما بلغ إلیه الشعب بأورشلیم. أما 

، فاجتمعوا إلیه صامتین، ینتظرون منه كلمة أو أمًرا یقومون بتنفیذه أو عزرا رعدته ومرارة نفسه
بمعاونته في التنفیذ. 

  ألن الخوف یولِّد بكاء، والبكاء یولد ، مخافة الربإن أراد أحد أن ینال حب اهللا، فلیكن فیه
 وٕاذا ما كملت هذه كلها في النفس، تبدأ النفس تثمر في كل شيء. وٕاذ یرى اهللا في قوة.

النفس هذه الثمار الحسنة، فإنه یشتمها رائحة بخور طیبة، ویفرح بها هو ومالئكته، ویشبعها 
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 بالفرح، ویحفظها في كل طرقها حتى تصل إلى موضع راحتها دون أن یصیبها ضرر.

إذ یرى الشیطان الحارس العلوي العظیم یحیط بالنفس، یخاف أن یقترب منها أو 
 یهاجمها بسبب هذه القوة العظیمة.

إًذا، اقتنوا هذه القوة حتى ترتعب الشیاطین أمامكم، وتصیر أعمالكم سهلة، وتتلذذوا 
 بالعمل اإللهي، ألن حالوة حب اهللا أشهي من العسل.

حًقا أن كثیرین من الرهبان والعذارى في المجامع، لم یتذوقوا هذه الحالوة اإللهیة، ولم 
یقتنوا القوة اإللهیة، ظانین أنهم قد نالوها، بالرغم من عدم جهادهم. أما من یجاهد ألجلها 

 فینالها حتًما خالل المراحم اإللهیة، ألن اهللا ال یحابى الوجوه. 

فمن یرید أن یكون له نور اهللا وقوته، یلزمه أن یستهین بكرامات هذا العالم ودنسه، 
 اویبغض كل أمور العالم ولذة الجسد، وینقى قلبه من كل األفكار الردیئة. ویقدم هللا أصوامً 

 ودموًعا لیًال ونهاًرا بال هوادة كصلوات نقیة، عندئذ یفیض اهللا علیه بتلك القوة.

اجتهدوا أن تنالوا هذه القوة، فتصنعوا كل أعمالكم بسهولة ُویسر، وتصیر لكم دالة 
. ˺عظیمة قدام اهللا، ویهبكم كل ما تطلبونه

القدیس األنبا أنطونیوس الكبیر 
 إلى انتبه المساء وعند تقدمة حزین وهو زماًنا جلس قد عزرا كانالمساء"  تقدمة "إلى

 یرفع الذي المسیح رمز لذبیحة هي المساء تقدمة أن نالحظ هللا. بالصالة قلبه ورفع الخدمة،
 المخلص المسیح على عزرا عینا كانت وربما خطایانا،

  ،َوِعْنَد َتْقِدَمِة اْلَمَساِء ُقْمُت ِمْن َتَذلُِّلي
، َوِفي ِثَیاِبي َوِرَداِئي اْلُمَمزََّقِة َجَثْوُت َعَلى ُرْكَبَتيَّ 

 ].5َوَبَسْطُت َیَديَّ ِإَلى الرَّبِّ ِإَلِهي [
غالًبا ما ساد الكل حالة من الصمت حتى جاء وقت تقدمة المساء، حیث قام عزرا من 

التذلل وجثا بثیابه الممزقة على ركبتیه، وبسط یدیه إلى الرب لیصلي. 
 الركبتین. على ركوًعا أو وقوًفا  إما،الصالة هكذا تكون ركبتي" على جثوت"

. صالة واعتراف 3
 ،َوُقْلتُ : اللَُّهمَّ ِإنِّي َأْخَجُل َوَأْخَزى ِمْن َأْن َأْرَفَع َیا ِإَلِهي َوْجِهي َنْحَوك

1 Epistle 6. 
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، َألنَّ ُذُنوَبَنا َقْد َكُثَرْت َفْوَق ُرُؤوِسَنا
 ].6َوآثَاَمَنا َتَعاَظَمْت ِإَلى السََّماِء [

بدأ صالته بالحدیث بصیغة المتكلم، حاسًبا أن كل ما ارتكبه هؤالء الخونة كأنه قد 
ارتكبه هو.  

لقد تعاظمت الخطیة جًدا حتى بلغت إلى السماء؛ فصارت مثل خطایا سدوم وعمورة 
) التي بسببها أرسل اهللا ناًرا وكبریًتا. 20: 18(تك 

 من بالذنب اعتراف هي بل طلبات، صالة لیست وهى عزرا، صالة هنا نجد
 فیقول: .معهم بخطایاه ویعترف شعبه، صف في نفسه یضع وهو یحب اهللا. نقيٍ  قلبٍ 

 لم نفسه هو أنهُ  مع. "الرجاسات هذه شعوب ونصاهر فنعود...... آثامنا ذنوبنا..."
 ككاهن هو بل نفسه، ویبرر اآلخرین على یلقي باللوم ال األمور. لكنه هذه في یخطئ
 نفسه یضع )٣:٩ رو ؛٣٢:٣٢ (خر الرسول  موسى النبي وبولس مثل لشعبه محب
 حمل الذي المسیح صنعه السید ما خطایاهم، وهذا فعل الذي هو كأنه شعبه عن

الوثنیات.  نساءهم فتركوا الشعب، ودموعه في لشعبه ومحبته عزرا أثرت صالة خطایانا.
 بالسماء (تك رأسه بابل كبرج جًدا كانت عظیمة  أي،السماء" إلى "تعاظمت

 ).٢٠:١٨ (تك الرب أذني إلى الذي دخل وعمورة سدوم خطایا وكصراخ )،٤:١١

  من یخبر عن خطایاه، مشمئزا منها، یلزمه أن یتكلم في مرارة نفسه، حتى إن المرارة ذاتها
تعاقب اتهامات لسانه في تبریره لضمیره. لكن یلزمنا أن نضع في ذهننا أنها تجلب نوًعا من 

األمان من آالم الندامة التي تسدد ضربة إلى نفسها، وعندئذ ترتفع بثقة أعظم لمواجهة 
استجواب الدیان السماوي. 

البابا غریغوریوس (الكبیر) 

  أیة خطایا یمكن للندامة أن تفشل في غسلها؟ أّیة وصمات راسخة ال یمكن لمثل هذه
 .˺الدموع أن تغسلها؟ باعتراف بطرس الثالثي مسح إنكاره الثالثي

القدیس جیروم  

 للرحمة. هللالصالة الممتدَّة والدموع الغزیرة تجتذبان ا 

1 Letter, 77:4. 
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 وقد بكى هو نفسه طوبى للباكیننفسه كل التطویبات، إذ قال: " يفراد یسوع أن ُیظهر أ ،"
. ˺یضع أساس هذا التطویب حسًنا كيل

 وریجینوسألعالمة ا

 ُمْنُذ َأیَّاِم آَباِئَنا َنْحُن ِفي ِإْثٍم َعِظیٍم ِإَلى َهَذا اْلَیْومِ .
  ،َوَألْجِل ُذُنوِبَنا َقْد ُدِفْعَنا َنْحُن َوُمُلوُكَنا َوَكَهَنتَُنا ِلَیِد ُمُلوِك اَألَراِضي

 ].7ِللسَّْیِف َوالسَّْبِي َوالنَّْهِب َوِخْزِي اْلُوُجوِه َكَهَذا اْلَیْوِم [
 .والروحیون المدنیون رؤساؤنا وكهنتنا"، أي "ملوكنا

 بابل. وملوك أشور ملوك والسیما"ملوك األراضي"، 
یعترف عزرا أن الخطیة لیست أمًرا طارًئا في حیاة شعبه، إنما تأصلت منهم منذ 

آبائهم، لهذا فإنهم عن استحقاق تأهلوا للتأدیب بالسیف والسبي والنهب والعار. 

  لتفرح وأنت تحت الجلدات، فإن المیراث محفوظ لك، ألنه ال یطرد شعبه. هو یؤدب إلى
 .˻حین، وال یدین إلى األبد

 القدیس أغسطینوس 

  تأدیبیحتمل اهللا كل ضعفات البشر، لكنه لن یسمح بترك اإلنسان الدائم التذمر بدون˼. 

  اسحق السریاني مارالقدیس

  ،َواآلَن َكُلَحْیَظٍة َكاَنْت َرْأَفٌة ِمْن َلُدِن الرَّبِّ ِإَلِهَنا
  ،ِلُیْبِقَي َلَنا َنَجاةً 

  ،َوُیْعِطَیَنا َوَتًدا ِفي َمَكاِن ُقْدِسهِ 
  ،ِلُیِنیَر ِإَلُهَنا َأْعُیَنَنا

 ].8َوُیْعِطَیَنا َحَیاًة َقِلیَلًة ِفي ُعُبوِدیَِّتَنا [
مع ما نتأهل به للغضب بسبب خطایانا، غیر أن غضب اهللا یعبر كما إلى لحیظة، 

لیسكب رحمته، ویثبتنا فیها كما بوتٍد في مكان قدسه. ُیستخدم الوتد لتثبیت الخیمة، هكذا یود اهللا 
أن یثبتنا في بیته المقدس كما بوتٍد لننعم بمراحمه اإللهیة. بمراحمه ینیر أعیننا فنعیش معه في 

1 In Jer. hom 3:49; In Luc. hom 18. 
2 On Ps. 94 (93). 
3 Ascetical Homilies, 48.  
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النور، وندرك قسوة ظلمة عبودیة الخطیة.  
اللحیظة من  هذه كانت سنوات السبي كحیاة قلیلة مظلمة أشبه بلحیظة. "كلحیظة": 

سنة.  70 حوالي كانت التأدیب
 .وشرورها بابل أورشلیم، ومن خراب مننجاة"  لنا "لیبقى
 السبي أیام نور. كأیام والرجوع ظلمة السبي كأیام أیام كانت أعیننا" إلهنا "لینیر

. قلیلة كحیاة الرجوع وأیام بالموت أیًضا مشبهة

 "لیس كدیاٍن، بل كأب تصلحني! لقد ضربتني "

  من یقدر أن یرفع عصا اهللا، أي غضبه اإللهي، فال یعود یرتعب اإلنسان منه؟ إنه ربنا
یسوع المسیح الذي وضع إثمنا علیه، ودخل بنا إلى الحب اإللهي فصرنا بروحه القدوس 

أبناء هللا، لنا من الدالة علیه. 
]، فإنه إذ تجسد وصار مثلنا فال یضربنا بالعصا وال 34" [لیرفع عني عصاه" 

بالخوف، بشرط أن نهرب إلى نعمته وٕالي اإلیمان، نهرب إلى ذاك الذي قام من األموات: 
). وعندما ظهر للتالمیذ استخدم ذات اللغة 10، 5: 28قال المالك للنسوة: "ال تخفن" (مت 

: 4 یو 1مرة أخرى... هذا ما كتبه یوحنا الالهوتي: "المحبة الكاملة تطرد خوفنا" (راجع 
18 .(

األب هیسیخیوس األورشلیمي 

  یدعو بولس عقوبتنا تأدیًبا، ألنها هي تحذیر أكثر منها إدانة، إنها للشفاء أكثر منها
لالنتقام، للتصلیح أكثر منها للعقوبة. 

 القدیس یوحنا الذهبي الفم

،  َوِفي ُعُبوِدیَِّتَنا َلْم َیْتُرْكَنا ِإَلُهَنا،َألنََّنا َعِبیٌد َنْحنُ 
، َبْل َبَسَط َعَلْیَنا َرْحَمًة َأَماَم ُمُلوِك َفاِرَس 

، ِلُیْعِطَیَنا َحَیاًة ِلَنْرَفَع َبْیَت ِإَلِهَنا
، َوُنِقیَم َخَراِئَبهُ 

 ].9َوْلُیْعِطَیَنا َحاِئًطا ِفي َیُهوَذا َوِفي ُأوُرَشِلیَم [
لن ینسى عزرا أن اهللا الذي سمح لشعبه بالتأدیب بالسبي، حرك قلوب ملوك فارس 
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لبناء بیته ورد شعبه إلى أورشلیم.  
فارس.  لملك عبیًدا یزالوا ولم بابل، في عبیًدا كانوا عبید"، ألننا"

نار" (زك  من سور لهم "أكون كحائٍط، لهم كانت وحمایته اهللا مسرةحائًطا"،  "لیعطینا
 إسرائیل. على شعب لحمایة اهللا سخره الذي الملك هي هنا واألداة، لُه أدواته اهللا ولكن )،5: 2
عزرا.  أیام فیه العمل بدأ سور أورشلیم أن

  ،َواآلَن َفَماَذا َنُقوُل َیا ِإَلَهَنا َبْعَد َهَذا
 ].10َألنََّنا َقْد َتَرْكَنا َوَصاَیاَك [

عادوا وخانوه.  اهللا مراحم كل بعد هذا"، وبعد"

  َقاِئالً :،الَِّتي َأْوَصْیَت ِبَها َعْن َیِد َعِبیِدَك اَألْنِبَیاءِ 
، ِإنَّ اَألْرَض الَِّتي َتْدُخُلوَن ِلَتْمَتِلُكوَها

َسٌة ِبَنَجاَسِة ُشُعوِب اَألَراِضي ِبَرَجاَساِتِهم ، ِهَي َأْرٌض ُمَتَنجِّ
 ].11ِ◌ الَِّتي َمُألوَها ِبَها ِمْن ِجَهٍة ِإَلى ِجَهٍة ِبَنَجاَسِتِهْم [

في تثنیة  موسى  ولكن،األلفاظ بهذه لألنبیاء نبوة من لیس األنبیاء"، عبیدك ید عن"
 به نادى الذي الفكر وهو التشریع، روح هو عزرا یورده وما بالوثنیات، الزواج منع 1-3: 7

 .الشر عن باالنعزال األنبیاء

  ،َواآلَن َفَال ُتْعُطوا َبَناِتُكْم ِلَبِنیِهمْ 
  ،َوَال َتْأُخُذوا َبَناِتِهْم ِلَبِنیُكمْ 

  ،َوَال َتْطُلُبوا َسَالَمَتُهْم َوَخْیَرُهْم ِإَلى اَألَبدِ 
  ،ِ ِلَتَتَشدَُّدوا َوَتْأُكُلوا َخْیَر اَألْرض

 ].12َوُتوِرُثوا َبِنیُكْم ِإیَّاَها ِإَلى اَألَبِد [
عسكریة،  سیاسیة وتحالفات وأمن سالم معاهدات معهم تقیموا السالمتهم"،  تطلبوا "ال

 وثنیتهم. شراك في تسقطوا ال حتى

، َوَبْعَد ُكلِّ َما َجاَء َعَلْیَنا َألْجِل َأْعَماِلَنا الرَِّدیَئِة َوآثَاِمَنا اْلَعِظیَمةِ 
  ،َألنََّك َقْد َجاَزْیَتَنا َیا ِإَلَهَنا َأَقلَّ ِمْن آثَاِمَنا

 ].13َوَأْعَطْیَتَنا َنَجاًة َكَهِذِه [
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یعترف عزرا بأن التأدیب أقل مما تستوجبه خطایا الشعب، وكان یلیق بالشعب أن 
یضع المراحم اإللهیة موضع اعتبار. 

، َأَفَنُعوُد َوَنَتَعدَّى َوَصاَیاك
 َوُنَصاِهُر ُشُعوَب َهِذِه الرََّجاَساِت؟

، َأَما َتْسَخُط َعَلْیَنا َحتَّى ُتْفِنَیَنا
 ]14َفَال َتُكوُن َبِقیٌَّة َوَال َنَجاٌة؟ [

إذ تعدوا الوصیة اإللهیة فقدوا عالقتهم بالحق اإللهي. فبكسر الوصیة فقد آدم مفهوم الوصیة، 
وبكسرها فقد الفریسیون قدرتهم على التعرف على اهللا ومحبته. لذلك یؤكد الرب: "إن ثبتم في 

)، "الكالم 32-31: 8كالمي، فبالحقیقة تكونون تالمیذي، وتعرفون الحق، والحق یحرركم" (یو 
).  12: 4). "ألن كلمة اهللا حیة وفعالة" (عب 63: 6الذي أكلمكم به روح وحیاة" (یو 

  .الشخص الذي ال یحفظ الوصایا لیس فیه حب للرب
القدیس دیدیموس الضریر 

  .(بتنفیذه إیَّاها) یختفي اهللا في وصایاه، فمن یطلبه یجده فیها 

 ال تقل إنني أتممت الوصایا ولم أجد الرب، ألن من یبحث عنه بحق یجد سالًما!

  یظن البعض أنهم یؤمنون بالحق وهم ال ینفذون الوصایا، والبعض بینما ینفذون الوصایا
 .هم الذاتیة)؛ كالهما یخطئان ضد الحقتیتوقعون الملكوت كجزاء عادل (الستحقاقا

 القدِّیس مرقس الناسك

  :برهان الحب هو إعالنه خالل العمل. هذا هو السبب الذي ألجله یقول یوحنا في رسالته
). حبنا حقیقي إن حفظنا 4: 2 یو 1"من قال قد عرفته وهو ال یحفظ وصایاه فهو كاذب" (

إرادتنا متناغمة مع وصایاه. من یجول هنا وهناك خالل شهواته الشریرة ال یحب اهللا بالحق، 
 .˺ألنه یضاد اهللا في إرادته

 البابا غریغوریوس (الكبیر) 

  بلیغ لها. وال یكفینا أن نقتني الوصایا فقط، لكننا نحتاج إلى حفظ مستقصى
الذهبي الفم القدیس یوحنا 

1 Hom. 30, PL 76: 1220. Forty Gospel Homilies,  
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  الذي عنده (وصایاي) في ذاكرته ویحفظها في حیاته؛ الذي عنده في شفتیه ویحفظها
سلوكًیا؛ الذي عنده في أذنیه ویحفظها في العمل؛ الذي عنده في األعمال ویحفظها 

بالمثابرة، مثل هذا "یحبني". بالعمل یعلن الحب، وبالتطبیق بغیر ثمر یكون مجرد االسم 
 .˺(للحب)

 القدیس أغسطینوس

، َأیَُّها الرَّبُّ ِإَلَه ِإْسَراِئیَل َأْنَت َبارٌّ 
. َألنََّنا َبِقیَنا َناِجیَن َكَهَذا اْلَیْومِ 

  ،َها َنْحُن َأَماَمَك ِفي آثَاِمَنا
]. 15َألنَُّه َلْیَس َلَنا َأْن َنِقَف َأَماَمَك ِمْن َأْجِل َهَذا [

یخجل عزرا من طلب الصفح عن خطایا ما كان یلیق السقوط فیها، إنما یطلب من 
اهللا العون حتى یقیمهم من الخطیة. 

 استحقوا أنهم مع ناجین فبقوا اهللا حفظهم، فمن مراحم ناجین"، بقینا ألننا بار، أنت"
 .بقیة لهم بقت لما اهللا رحمة  ولوال،الموت

 .اهللا رحمة أمام شیًئا یقول أن یقدر ولم للرب، األمر سلم أمامك"، نحن "ها
 

 9من وحي عزرا 
هب لي قلًبا متسًعا للعالم كله! 

   ،أشرقت بشریعتك على عبدك عزرا
فصار كاتًبا ماهًرا، یعشق وصیتك. 

التهب قلبه بالحب لك،  
واتسع لیحتضن فیه إخوته.  

هب لي قلًبا متسًعا للعالم كله. 
فأحب بالحق كل خلیقتك. 

أشتهي قداسة كل الجنس البشري،  
وأترقب یوم عرسهم األبدي. 

1 St. Augustine: On the Gospel of St. John, tractate, 75: 5. 
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  .لم یحتمل عزرا خیانة إخوته لك
حسب نفسه كأنه هو الخائن! 

انسحقت نفسه في داخله، 
ولم یكف عن البكاء أمامك. 

مَّزق ثیابه ورداءه ونتف شعر رأسه وذقنه. 
صرخ وجلس في حیرة. 

  .كان في إمكانه أن یصدر أحكاًما قاسیة
وكان في قدرته أن یوبخ بعنٍف، وینتهر! 
لكنه ارتعد في داخله، إذ یحمل مخافتك. 

لم یحتمل قلبه كسر الوصیة اإللهیة. 
وال احتمل حبه هالك إخوته كاسري الوصیة. 

  :تشَّبه بموسى، فوقف یشفع في إخوته
اغفر لهم وٕاال امحي اسمي من كتابك. 

وكأنه یشارك الرسول بولس في أبوته الحانیة، فیقول: 
من یضعف، وأنا ال أضعف؟ 

من یعثر، وأنا ال أحترق؟ 
من یصیر مقیًدا، وال أحسب نفسي كأني مقید معه؟ 

  .في تقدمه المساء رفع وجهه إلیك
جثا على ركبتیه وصرخ إلیك. 

تطلع كما إلى ذبیحة الصلیب، فصرخ: 
ذنوبنا قد كثرت فوق رؤوسنا،  
وآثامنا تعاظمت إلى السماء! 

   ،ألقى باللوم على نفسه مع إخوته
وحسب تأدیباتك للشعب كأنها إلى لحیظة عابرة. 
اعترف أنه بدون رحمتك لما بقیت بقیة لشعبك. 

اعترف أنه مع بقیة الشعب قد كسر وصیتك واهبة الحیاة. 
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لم یعد له وجه حتى للوقوف أمامك! 
فصار بالحق عظیًما في عینیك! 
فأنت قابل التوبة وغافر الخطایا. 

ال تشاء موت الخطاة،  
بل أن یرجعوا إلیك ویحیوا. 

هب لي توبة عزرا وحبه لك. 
هب لي تواضعه أمامك! 

امأل قلبي بالمحبة لك وإلخوتي! 
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 َألْصَحاُح اْلَعاِشرُ اَ 

توبة عملیة 
فاعلیة الصالة المنسحقة 

 
جاء األصحاح األخیر من سفر عزرا یكشف عن روعة شخصیة عزرا كراٍع حكیٍم 

 عاًما في عهد 70محٍب وحازمٍ . فإن كان قد بدأ السفر بتحقیق اهللا وعده بالرجوع من السبي بعد 
كورش ملك فارس، فإن ما یشغل قلب عزرا هو قدسیة إسرائیل، كهنة وشعًبا، لیرجعوا إلى 

أحضان اهللا القدوس، ویكون لهم نصیب في أورشلیم العلیا التي لن یدخلها شيء نجس قط. 
 فاعلیة الصالة المنسحقة، حیث حرك روح الرب النفوس للتوبة بإبرازُختم السفر 

العملیة. 
]. 1 في البكاء العظیم مع بقیة الشعب [األوالد. اشترك 1
 واعترف عن ،ذلكل وثنیة، ولعل نفسه كانت مرة بامرأة ه تزوج والدالذي. جاء شكنیا 2

] 3-2 ولكن بروح الرجاء في غافر الخطایا [،كل الساقطینعن والده و
]. 4بین الشعب [أشخاٍص من . احتاج عزرا الشجاع إلى تشجیٍع من 3
طرد الوثنیات بأوالدهن أي  ، الموقفإصالحن في و. اشترك الرؤساء الكهنة والالوي4

]. 3-2لوصیة [ا نطعأع اهللا وم ا عهدً أقمن وال یتركن العبادة الوثنیة ممادمن ل
 أمام الموقف ودخل ینوح إلصالح استحلف القادة أن. بقى عزرا صائًما حتى بعد 5

]. 6الرب [
 تعرض الشخص وٕاال] 8 أیام [3. دعوة الجتماع عاجل لكل الشعب في خالل 6

لعقوبة صارمة. 
]. 13ن السماء تشارك عزرا وشعبه دموعهم [أ وك،. انهارت األمطار7
. أخذ قرار بتشكیل لجان لدراسة موقف كل شخٍص بتروٍ . 8
 قائد ،یشوع رئیس الكهنة العظیمأن برز أ التائبین كدرٍس عملي للكل، وأسماء. ذكر 9

 ].18الفوج األول، جاء من نسله من تزوج بوثنیات [

 .6-1. الراعي التائب باسم الشعب  1
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 .17-7. السماء تبكي والكل یتحرك  2
 .44-18. أسماء التائبین    3

. الراعي التائب باسم الشعب 1
  ،َفَلمَّا َصلَّى َعْزَرا َواْعَتَرَف َوُهَو َباكٍ 

، َوَساِقٌط َأَماَم َبْیِت اهللا
  ،َ اْجَتَمَع ِإَلْیِه ِمْن ِإْسَراِئیل

، َجَماَعٌة َكِثیَرٌة ِجد�ا ِمَن الرَِّجاِل َوالنَِّساِء َواَألْوَالدِ 
 ].1َألنَّ الشَّْعَب َبَكى ُبَكاًء َعِظیًما [

ُیدعى عزرا موسى الثاني، لیس ألنه قام بخروج جدید فحسب، وٕانما ألنه حمل قلب 
 أن أروع صورة لشخصیة القدیس یوحنا الذهبي الفمموسى المملوء حًبا لخالص شعبه. یرى 

موسى ال في صنعه معجزات فائقة باسم الرب، وٕانما بوقوفه یشفع في شعبه قائالً : "واآلن إن 
). هذه الصورة الرائعة للنبي 33: 32غفرت خطیتهم، وٕاال فُامحني من كتابك الذي كتبت" (خر 

اعترف وهو باٍك العظیم تتكرر بالنسبة لعزرا الكاتب الماهر كما نراها هنا في هذا األصحاح: "
"وهو لم یأكل خبًزا، ولم ]. انطلق إلى مخدع یهوحنان بن ألیاشیب 1 [وساقٍط أمام بیت اهللا"

]. إنها ذات الصورة التي للرسول 6" [یشرب ماًء، ألنه كان ینوح بسبب خیانة أهل السبي
العظیم القائل: "فإني كنت أود لو أكون أنا نفسي محروًما من المسیح ألجل إخوتي أنسبائي 

 2؟" (من یعثر وأنا ال التهب؟ من یضعف وأنا ال اضعف")، وأیًضا: "3: 9حسب الجسد" (رو 
 ).29: 11كو 

هكذا هذه الشخصیات الثالث: موسى النبي وعزرا الكاتب وبولس الرسول، حملت 
صورة السید المسیح الراعي الصالح الذي یبذل نفسه عن الخراف، ویشتهي أن یموت لخالص 

إخوته. 

  سبي إخوتنا یجب أن ُیحسب كأنه سبینا نحن. أحزان الذین في خطر هي أحزاننا. یلزمكم
أن تتأكدوا بأنه یوجد جسم واحد لوحدتنا. لیست محبتنا وحدها بل وأیًضا تدیننا یدفعنا 

. ˺ویشجعنا أن ننقذ أعضاء أسرتنا
القدیس كبریانوس  

1 Letter 62 : 1. 
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  یا له من شعور عجیب في الراعي. یسقط اآلخرون ویقول: إني أؤكد حزني. یتعثر آخرون
فیقول: تلتهب نیران آالمي! 

 لیت كل الذین ُعهد إلیهم قیادة القطیع العاقل أن یتمثلوا بهذا، وال یظهروا أنهم أقل 
من الراعي الذي یهتم إلى سنوات كثیرة بقطیع غیر عاقلٍ .  

ففي حالة القطیع غیر العاقل ال یحدث ضرر ًیذكر حتى إن حدث إهمال، أما في 
حالتنا فإن هلك خروف واحد أو ُافترس سیكون الضرر خطیًرا جًدا ومرعًبا والعقوبة ال 

ُینطق بها، فوق هذا كله إذ سبق الرب واحتمل سفك دمه من أجله، فأي عذر یقدمه هذا 
اإلنسان أن یسمح لنفسه أن یهمل ذاك الذي اهتم به الرب وبذل كل الجهد من جانبه 

 ˺لرعایة القطیع؟
القدیس یوحنا الذهبّي الفم  

انهارت نفس عزرا عندما عرف أن من بین الذین جاءوا من السبي عوض تقدیم ذبائح 
شكر هللا القدوس، وااللتزام بالحیاة المقدسة، اختلطوا بشعوب األرض، وتزوجوا بنساء وثنیات. 

مزقت ثیابي وردائي، ونتفت شعر رأسي إنها خیانة عظمى هللا! إذ سمع عنها عزرا یقول: "
).  3: 9 (وذقني وجلست متحیًرا"

قدم عزرا صالة بصوت مرتفع لكي یسمعه كل الشعب الذین اجتمعوا لخدمة المساء. 
منظر هذا الكاهن القائد ساقط أمام بیت الرب یبكي على خطایا شعبه هّز قلوب الرجال 
والنساء، حتى األطفال، فصار الكل یبكون بكاًء عظیًما. فالحب الحقیقي النابع عن قلب 

متواضع أكثر قوة وفاعلیة من العظات المنمقة والتهدیدات. 
لم یحسب عزرا سقوطه وبكاءه یفقدانه مهابته ككاهٍن قائٍد، بل هما سمات القائد 

المحب الحقیقي. 
 .معهُ  فبكوا جًدا، فیهم أثرت شعبه عن ودموعه عزرا محبة

 َوَقاَل َشَكْنَیا ْبُن َیِحیِئیَل ِمْن َبِني ِعیَالَم ِلَعْزَرا:
  ،ِإنََّنا َقْد ُخنَّا ِإَلَهَنا

 َواتََّخْذَنا ِنَساًء َغِریَبًة ِمْن ُشُعوِب اَألْرض.
 ].2َوَلِكِن اآلَن ُیوَجُد َرَجاٌء ِإلْسَراِئیَل ِفي َهَذا [

1 On Genesis, hom 57.  
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" معناه "الرب یحیي". یحیئیل" اسم عبري معناه "یهوه یسكن"، "شكنیا"
وفي عز  ،5: 8عز  في وشكنیا ،3: 8عز  في شكنیا غیر هویحیئیل"  بن "شكنیا

10 :٢٦.  
 یحیئیل هو كان وٕاذا غریبات. بنساء تزوجوا قد كانوا الذین عیالم بنى یحیئیل من ذكر

 الشخصي األلم هذا اهللا الوثنیة، واستغل أبیه زوجة من عانى قد ابنه شكنیا فیكون هنا المذكور
 الوثنیات. النساء من الشعب یتخلص أن شكنیا رأي وكان كلها. ةلخیر الجماع

نیابة عن كل الجماعة یعترف عن الخطأ بالزواج بالوثنیات، وٕان كان هو  شكنیاتقدم 
]. لم یجامل شكنیا أباه، ألن من یسكن 26شخصًیا لم یسقط في هذا الخطأ، إنما سقط فیه أبوه [

اهللا فیه ال یحابي أحًدا على حساب الحق اإللهي. 
لقد بكى الشعب بكاًء عظیًما، أما هذا الرجل فلم یقف عند البكاء، بل تقدم باالعتراف 
باسم والده وكل الذین سقطوا في هذه الخیانة، وكان قلبه كما كلماته مملوءة رجاء في اهللا غافر 

الخطایا للراجعین إلیه بالتوبة. 
(تث  صادقة توبة قدموا إن رجاء یوجد هذا"، في إلسرائیل یوجد رجاء واآلن"

  .اهللا وعود على مبني )، فرجاء شكنیا30:1-10
یلیق بالقائد أن یكون مملوء رجاًء، ففي وسط كل الظروف القاسیة یرى أحضان اهللا 
مفتوحة تنتظر النفوس الساقطة أن ترجع وتتوب. أما هنا فنرى شكنیا یسند القائد العظیم عزرا 
بروح الرجاء. فكما یحتاج الشعب إلى مساندة القائد، فإن القائد أیًضا إنسان یحتاج إال مساندة 
المؤمنین روحًیا. هذا ما یدفع الكنیسة أن تصلي في كل لیتورجیاتها من أجل البابا واألساقفة 

والكهنة والشمامسة وكل الخدام، كما تحث الشعب على صالة من أجلهم في صلواتهم الخاصة. 

 مصلِّین :المدبِّرون أیًضا یوصون الشعب للصالة من أجلهم، هكذا یقول الرسول للكنیسة" 
). ٣: ٤ في ذلك ألجلنا نحن أیًضا" (كو

فالرسول یطلب من أجل الشعب، والشعب یصلِّي ألجل الرسول. 
إنَّنا نصلِّي من أجلكم، فهل تصلُّون أنتم من أجلنا؟!  ي...إخوتیا 

لیصلِّ كل عضو من أجل اآلخر، ولیشفع الرأس المسیح من أجل الجمیع (شفاعة 
. ˺كفاریَّة)

1 Homilies on 1 John 1:8:2. 
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  أما بخصوص الكاهن (اسمهBoniface الَّ تحزنوا علیه، ألنَّه كیف ال نحزن أ) فال أقول لكم
إنه یجب أن تنوحوا، لكن ال   وصارت لذَّته في خداعات الشیطان؟!،على من فقد حب المسیح

،  بصلواتكم إلى اهللاأنقذوهیؤدِّي حزنكم إلى برودة الحب والتراخي في الحیاة المقدَّسة. بل 
 فإن اهللا یصلحه سریًعا لیقوم بأعماله الرعویَّة في حیاة مقدَّسة. ،حتى إن كان كاهنكم مذنًبا

 أمَّا ،ن مسئوًال عن شئون غیركوإنك تهتم بشئونك الخاصة، ومتى أجدت إدارتها ال تك 
الكاهن فإنَّه إن سلك – في حیاته الشخصیَّة – سلوًكا حسًنا، ولم یهتم بحیاتك وحیاة كل 
الذین حوله، سُیطرد مع الشرِّیر إلى الجحیم. فإن لم یخنه سلوكه الشخصي، یهلك بسبب 

سلوكك أنت، ما لم یقم هو باالعتناء بك. 
 له، قدِّم لهم نصیًبا وافًرا من السالم... واآلن إذ عرفت مقدار الخطر الذي یتعرَّضون

 إنَّما "كأنهم یعطون حساًبا" ،"ألنهم یسهرون ألجل نفوسكم" بل واألمر لیس إلى هذا الحد
). ١٧: ١3 (عب

لذلك یلیق بهم أن ینالوا عنایة منكم، لكنكم إن صرتم كالباقین تهینوهم (بإدانتكم لهم) 
عا من الطاقم، صار الطاقم  فإن أموركم لن تدبَّر حسًنا. ألنَّه متى كان قائد السفینة متشجِّ

كله في أمان. أمَّا إذا سّبوه وأظهروا شروره متِعبین إیَّاه، فإنَّه ال یقدر أن یقود السفینة حسًنا، 
  وال أن یستخدم مهارته.

طعتموه) یقدر أن یدبِّر أموركم. أمَّا إن ألقیتم به في أهكذا أیًضا الكاهن. إن كرَّمتموه (
 فإنكم ُتضِعفون یدیه، وتجعلونه كما تجعلون أنفسكم نهًبا لألمواج مهما بلغت ،الیأس

 شجاعتكم!
 القدِّیس أغسطینوس

  ،َفْلَنْقَطِع اآلَن َعْهًدا َمَع ِإَلِهَنا
، َأْن ُنْخِرَج ُكلَّ النَِّساِء َوالَِّذیَن ُوِلُدوا ِمْنُهنَّ َحَسَب َمُشوَرِة َسیِِّدي

  .َوالَِّذیَن َیْخُشوَن َوِصیََّة ِإَلِهَنا
 ].3َوْلُیْعَمْل َحَسَب الشَِّریَعِة [

 .عزرا ومشورته لحكمة متروك األمر أي سیدي"، مشورة "حسب
. 3-1: 7 أي حسب ما ورد في تثنیة "َحَسَب الشَِّریَعةِ "

إن كان الزواج بالوثنیات هو خیانة هللا القدوس، وكسًرا للعهد اإللهي، وعصیان 

  

http://coptic-treasures.com/
coptic treasures

www.coptic-treasures.com/wp


 10عزرا 

للشریعة، فإن عالمة التوبة الصادقة هو قطع العهد مع اهللا لتصحیح الموقف، والخضوع للوصیة 
والشریعة، وطرد النساء الوثنیات مع أوالدهن. 

". في رقة عجیبة یقدم حسب مشورة سیديفي حكمة وتواضع یقول شكنیا لعزرا: "
االحترام الالئق بعزرا الساقط أمام بیت اهللا باكًیا! 

ما هو موقف هؤالء النساء الغریبات؟ وماذا یعني بالقول: "ُنخرج كل النساء والذین 
 ؟ نولدوا منه

 هل هذا ُیحسب تطلیًقا؟ 
ألم ُتعَط لهم الفرصة لقبول اإلیمان باهللا الحي؟ 

)، إنما یبغضه. 16: 2نحن نعلم أن التطلیق لیس باألمر الذي ُیسر به اهللا (مل 
 ،هؤالء الذین تزوجوا بالنساء الغریبات هم من العائدین من السبي، بعضهم كهنة

 الوثنیات (خر باألجنبیات والبعض من الشعب، وقد حرمت الشریعة الزواج ،والبعض الویون
). ُوجد استثناء لذلك مثل راعوث الموآبیة، وراحاب الزانیة، وزوجة 5-1: 7 تث ؛11-16: 34

 الیهود. كثیر من باهللا عن إیمانهنموسى الكوشیة، والثالثة قبلن اإلیمان، بل ربما فقن في 
واضح أن هؤالء النسوة اللواتي تزوجهن بعض العائدین من السبي لم یقبلن اإلیمان، 

 العبادة الوثنیة. بإدخالوكن یمثلن خطًرا على المجتمع الجدید 
 ألنه ،" هنا موقف فرید، فهو لیس بالتطلیقتخرج كل النساءیرى البعض أن القول: "

لم یتم زواج شرعي دیني، وال العالقة بهن ُتحسب زنا، ألنه لم تكن هكذا نیة الذین ارتبطوا بهن، 
لكنها هي زنا روحي، إذ هي خیانة للرب.  

  َفِإنَّ َعَلْیَك اَألْمَر َوَنْحُن َمَعكَ .،ُقمْ 
ْع َواْفَعْل [  ].4َتَشجَّ

عزرا الشجاع المتكل على اهللا لم یطلب من الملك حراسة عسكریة لمرافقته أثناء رحلته 
إلى أورشلیم، ینهار أمام الخطیة التي بها خان الشعب اهللا. 

"قم فإن یتطلع شكنیا إلى عزرا الباكي ویشجعه، قائًال له إنه وقت لإلصالح والعمل. 
"؛ كأنه یقول له دموعك وانسحاقك ال یعفیانك من التزامك بالعمل، فإنه لیس من علیك األمر

ونحن معك، تشجع یقدر أن یصحح األوضاع سواك، أما نحن فنتحرك معك حسبما تشاء. "
".  وافعل
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كلنا نحتاج إلى كلمات المساندة والتشجیع. فیشوع بن نون سمع الصوت اإللهي: 
)، وسلیمان احتاج إلى كلمات أبیه داود: "تشدد وتشجع واعمل. ال 16: 1"تشدد وتشجع" (یش 

). 20: 28 أي 1تخف، وال ترتعب، ألن الرب اإلله إلهي معك" (
 یسانده الشعب نجد لذلك صعًبا، یبدو األمر ولكن الملك، قبل من سلطات له عزرا
 .ویشجعه لیعمل

  ،َفَقاَم َعْزَرا َواْسَتْحَلَف ُرَؤَساَء اْلَكَهَنِة َوالالَِّویِّیَن َوُكلَّ ِإْسَراِئیلَ 
 ].5 َفَحَلُفوا [،َأْن َیْعَمُلوا َحَسَب َهَذا اَألْمرِ 

حسب عزرا كلمات شكنیا كما من اهللا الذي یسند في وقت الضعف، ویقیم كما من 
". وفي وسط البكاء الُمر للشعب استحلف رؤساء الكهنة والالویین وكل "قام عزراالموت، لذا 

إسرائیل أن یعملوا حسب هذا األمر، فحلفوا. استحلفهم أن یصححوا األوضاع، فاستجاب الكل 
له. 

 بل وحده، عزرا على بالمسئولیة ویلقوا یرجعوا ال حتى الكهنة"، رؤساء "استحلف
 بتنفیذه. ملزمین والجمیع جماعًیا، یكون القرار
 الرؤساء النداء. أي أطلق نداءً "، وأطلقوا"

، ثُمَّ َقاَم َعْزَرا ِمْن َأَماِم َبْیِت اهللا
 َوَذَهَب ِإَلى ِمْخَدِع َیُهوَحاَناَن ْبِن َأْلَیاِشیبَ .

 ، َوَلْم َیْشَرْب َماءً ، َوُهَو َلْم َیْأُكْل ُخْبًزا،َفاْنَطَلَق ِإَلى ُهَناكَ 
 ].6َألنَُّه َكاَن َیُنوُح ِبَسَبِب ِخَیاَنِة َأْهِل السَّْبِي [

بدأت األزمة في االنفراج، وأقسم رؤساء الكهنة والالویون وكل إسرائیل أن یلتزموا 
بالعمل على تصحیح الموقف، لكن عزرا ظل صائًما ودخل مخدع یهوحانان یبكي وینوح أمام 

اهللا، إذ لم تحتمل نفسه أن یرى شعبه خائًنا هللا. 

. السماء تبكي والكل یتحرك 2
  ،َ َوَأْطَلُقوا ِنَداًء ِفي َیُهوَذا َوُأوُرَشِلیم

  ،ِإَلى َجِمیِع َبِني السَّْبيِ 
 ].7ِلَكْي َیْجَتِمُعوا ِإَلى ُأوُرَشِلیَم [

إن كان عزرا قد تقدم أمام اهللا باكًیا ونائًحا وساقًطا على األرض في انسحاق أمام بیت 
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اهللا، فإن الشعب أیًضا جاء باكًیا، اجتمع الكل في رعدة وخوف أمام اهللا، یبكون بكاًء عظیًما، 
وانهارت األمطار الغزیرة، كأن السماء تشاركهم دموعهم. 

لم یتحرك عزرا بمفرده، مع أنه كان قادًرا أن یصدر أمًرا واجب التنفیذ حسب 
الصالحیة المعطاة له من قبل الملك: "كل من ال یعمل شریعة إلهه وشریعة الملك فلُیقَض علیه 

). لكن عزرا آمن بأن 26: 7عاجًال، إما بالموت أو بالنفي أو بغرامة المال أو بالحبس" (عز 
اإلصالح ال یتحقق بإصدار أمر فردي حاسم، وٕانما بتحرك الجماعة كلها المقتنعة بضرورة 

التقدیس للرب. لذلك خرج النداء من القادة مًعا إلى جمیع بني السبي لكي یجتمعوا في أورشلیم. 

َؤَساِء َوالشُُّیوخ   ،ِ َوُكلُّ َمْن َال َیْأِتي ِفي َثَالَثِة َأیَّاٍم َحَسَب َمُشوَرِة الرُّ
، ُیَحرَُّم ُكلُّ َماِلهِ 

 ].8َوُهَو ُیْفَرُز ِمْن َجَماَعِة َأْهِل السَّْبِي [
 كثیًرا ما یشیر في الكتاب المقدس بعهدیه إلى قیامة السید المسیح في الیوم 3رقم 

 أن إبراهیم سار مسیرة ثالثة أیام وراء عالمة القیامة، العالمة أوریجینوسالثالث. وكما یقول 
لذلك قدم ابنه اسحق للذبح واثًقا أن اهللا یقیمه من األموات. وُیغطس المُعمد ثالث مرات في میاه 

المعمودیة لیتمتع بالحیاة الجدیدة المقامة مع المسیح. وهنا جاءت الدعوة باالجتماع مًعا بعد 
ثالثة أیام لیحملوا قوة قیامة المسیح فیهم، والقادرة أن تقیم من موت الخطیة وتدخل بنا إلى بّر 

المسیح.  
جاءت الدعوة مشفوعة بعقوبة صارمة، أن من یتخلف عن الحضور یحرم من كل 

ماله وُیفرز من السبي، لماذا؟ 
ا. یشیر هذا االجتماع إلى التمتع بالعضویة الكنسیة المقدسة، بدونها یفقد اإلنسان 

ماله، خاصة أرضه التي نالها هبة من اهللا، فال تترك له لیسلمها للنساء الوثنیات وأوالدهن. هكذا 
من ال یحفظ عضویته في كنیسة المسیح بالحیاة المقدسة ُیحرم من المیراث األبدي، وال یكون له 

نصیب في كنعان السماویة. 
ب. عزله أو فرزه من الجماعة، فال یكون له حق االنتساب لشعب اهللا والبنوة إلبراهیم، 

 ).19: 2والتمتع بالوعود اإللهیة الخ. یصیر غریًبا عن الرب، ولیس أهل بیت اهللا (أف 

 إلى مكان أبعد من الحضور فیمكنهم صغیرة، الیهود كانت أرض أیام"، ثالثة "في
 أیام. ٣ في أورشلیم
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 مال یذهب ال )، حتى26: 7(عز  الملك قبل من سلطان لعزرا كانماله"،  كل ُیحَرم"
 .للوثنیین إسرائیل ومیراثه
المواعید  لهُ  لیس ووثني، كأجنبي ُیحسب ُیقطع، أي أو السبي"، أهل جماعة من "ُیفرز

 .بالهیكل عالقة له تكون اهللا، وال لشعب التي واإلمتیازات والحقوق

  ،َ َفاْجَتَمَع ُكلُّ ِرَجاِل َیُهوَذا َوِبْنَیاِمیَن ِإَلى ُأوُرَشِلیم
  ،ِ  َأْي ِفي الشَّْهِر التَّاِسِع ِفي اْلِعْشِریَن ِمَن الشَّْهر،ِفي الثََّالَثِة اَألیَّامِ 

 ].9َوَجَلَس َجِمیُع الشَّْعِب ِفي َساَحِة َبْیِت اِهللا ُمْرَتِعِدیَن ِمَن اَألْمِر َوِمَن اَألْمَطاِر [
جلس جمیع الشعب في ساحة بیت اهللا، ربما تكون ساحة بجوار الهیكل قبل الساحة 

)، التي اجتمع فیها الشعب بعد ذلك مع نحمیا وعزرا لسماع كالم 1: 8التي أمام باب الماء (نح 
الشریعة. 

جاء الكل في رعدة، فإن الخطیة تثمر رعدة وخوًفا، وُتفقد اإلنسان سالمه الداخلي. 
السبطین.  هذین من كانوا السبي أهل أكثر ألن وبنیامین"، "یهوذا
مطیر.  شهر وهو ،التاسع" "الشهر
مطر.  أیام واألیام هؤالء كل تستوعب أماكن أورشلیم في یكن لم اهللا"، بیت "ساحة

الجدیة  دلیل وهذا الربیع، شهور حتى والتوبة اإلصالح یؤجلوا لم  فهم،الجدیة لنالحظ ولكن
الحقیقیة.   والتوبة

 َفَقاَم َعْزَرا اْلَكاِهُن َوَقاَل َلُهمْ :
  ،ً ِإنَُّكْم َقْد ُخْنُتْم َواتََّخْذُتْم ِنَساًء َغِریَبة

 ].10ِلَتِزیُدوا َعَلى ِإْثِم ِإْسَراِئیَل [
!" لم قد خنتم واتخذتم نساء غریبةكشف عزرا الكاتب للشعب عن جراحاتهم بقوله: "

یسترسل في الحدیث عن الجوانب السلبیة وتفاصیل الخیانة ضد اهللا. 

  ،َفاْعَتِرُفوا اآلَن ِللرَّبِّ ِإَلِه آَباِئُكمْ 
  ،َواْعَمُلوا َمْرَضاَتهُ 

  ،ِ َواْنَفِصُلوا َعْن ُشُعوِب اَألْرض
 ].11َوَعِن النَِّساِء اْلَغِریَبِة [

قدم عزرا العالج للشفاء من هذا الجرح الخطیر، أال وهو التوبة واالعتراف هللا، مع أخذ 
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موقف عملي باالنفصال عن الخطیة، وعمل ما یرضي اهللا، لیرجعوا إلى اهللا إله آبائهم، فهو 
لیس بغریٍب عنهم، وال هم غرباء عنه. 

 األرض مع شعب اتحدوا وثنیات نساء من بزواجهم األرض"، شعوب عن وانفصلوا"
 تلك عن النساء انفصلوا عن انفصلوا ولما القبیحة، وعباداتهم ولذاتهم وأعمالهم حیاتهم في

 .كلها المعاشرات

 َفَأَجاَب ُكلُّ اْلَجَماَعِة ِبَصْوٍت َعِظیمٍ : 
 ].12َكَما َكلَّْمَتَنا َكَذِلَك َنْعَمُل [

جاءت االستجابة من كل الجماعة سریعة، فدموع عزرا وانسحاقه وحبه لخالص إخوته 
وثقته في عمل اهللا، هذه جمیعها أثمرت في قلوب الجماعة بالطاعة هللا ولكاهنه. 

ووافقوا برضا.  عزرا، كالم على صدقوا أي الجماعة"، كل فأجاب"

  ،ٍ ِإالَّ َأنَّ الشَّْعَب َكِثیٌر َواْلَوْقَت َوْقُت َأْمَطار
  ،ِ َوَال َطاَقَة َلَنا َعَلى اْلُوُقوِف ِفي اْلَخاِرج

  ،َواْلَعَمُل َلْیَس ِلَیْوٍم َواِحٍد َأْو ِالْثَنْینِ 
 ].13َألنََّنا َقْد َأْكَثْرَنا الذَّْنَب ِفي َهَذا اَألْمِر [

طلبت الجماعة من عزرا أن یدبر اهللا، فالكل خاضعون هللا ولشریعته، وٕاصالح 
الموقف لن یتحقق وهم مجتمعون تحت أمطار غزیرة. إنما یلزم تدبیر األمر مع رؤساء الجماعة 

وشیوخ المدن للنظر في كل القضایا الخاصة بهذه الخیانة. 

 َفْلَیِقْف ُرَؤَساُؤَنا ِلُكلِّ اْلَجَماَعةِ .
  ،َوُكلُّ الَِّذیَن ِفي ُمُدِنَنا َقِد اتََّخُذوا ِنَساًء َغِریَبةً 

  ،َفْلَیْأُتوا ِفي َأْوَقاٍت ُمَعیََّنٍة َوَمَعُهْم ُشُیوُخ َمِدیَنٍة َفَمِدیَنٍة َوُقَضاُتَها
 ].14َحتَّى َیْرَتدَّ َعنَّا ُحُموُّ َغَضِب ِإَلِهَنا ِمْن َأْجِل َهَذا اَألْمِر [

 مع شیوخ رؤساء تعیین اقترحوا وقت إلى ویحتاج كثیر العمل أن بما الجماعة"، لكل"
 الجماعة كلها. من كأنها صادرة قراراتهم وتكون األمر، وینفذوا ویقضوا لیفحصوا مدینة كل

طلبوا تشكیل لجان لفحص المدن تحت إشراف الرؤساء والشیوخ والقضاة، وتحدید 
أوقات معینة لتصدر األحكام في غیر تسرٍع، بل بترٍو ودراسة. 

وقًتا  مدینة لكل وعینوا كمحكمة أورشلیم في الرؤساء كان معینة": أوقات في "فلیأتوا
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 وقضاتها. المدینة تلك شیوخ ومعهم غریبات نساء أخذوا الذین لیحضر
 شيء، لكنهم لم یكن قد أصابهم ذلك الوقت حتى إلهنا": حمو غضب عنا یرتد "حتى

 شك.  بال آٍت  بالتوبة فالغضب اهللا یرجعوا إلى لم إن أنهم فهموا

  ،َوُیوَناثَاُن ْبُن َعَساِئیَل َوَیْحِزَیا ْبُن ِتْقَوَة َفَقْط َقاَما َعَلى َهَذا
 ].15َوَمُشالَُّم َوَشْبَتاُي الالَِّويُّ َساَعَداُهَما [

أربعة رجال قاوموا هذا  سوى یعارضهم واحٍد، ولم برأيٍ  متفقة كلها الجماعة كانت
غالًبا ما كان لهم أقرباء ، َ◌َمُشالَُّم َوَشْبَتايُ  یساعدهما الویان هما َوَیْحِزَیایوناثان هم العمل، 

 ارتكبوا هذه الخیانة. لكن مقاومتهم لم تجِد شیًئا.
. ˺هذا قاوما أخرى ترجمة وفيهذا"،  على قاما "هما

 َوَفَعَل َهَكَذا َبُنو السَّْبيِ .
  ،َواْنَفَصَل َعْزَرا اْلَكاِهُن َوِرَجاٌل ُرُؤوُس آَباٍء َحَسَب ُبُیوِت آَباِئِهمْ 

، َوَجِمیُعُهْم ِبَأْسَماِئِهمْ 
ِل ِمَن الشَّْهِر اْلَعاِشِر ِلْلَفْحِص َعِن اَألْمِر [  ].16َوَجَلُسوا ِفي اْلَیْوِم اَألوَّ

  ،َواْنَتُهوا ِمْن ُكلِّ الرَِّجاِل الَِّذیَن اتََّخُذوا ِنَساًء َغِریَبةً 
ِل [ ِل ِمَن الشَّْهِر اَألوَّ  ].17ِفي اْلَیْوِم اَألوَّ

حیث بدأ في أول الشهر ، ثالثة اشهر العمل استغرقتم األمر بكل تدقیق وفي تروٍ . 
 العاشر، وانتهى في الیوم األول من الشهر األول.

. أسماء التائبین 3
ُختم السفر بذكر أسماء التائبین، ویالحظ في هذه العبارات اآلتي: 

لم یحاِب عزرا الكاتب أحًدا من إخوته الكهنة، بل ذكرهم أوالً .  .١
: 5]، حاسًبا أن هذه الخطیة كانت سهًوا (ال 19قدم كل كاهن ذبیحة إثم كبش غنم [ .٢

15-16.( 

لألسف یشوع الكاهن الذي قاد أول فوج مع زُربابل إلى أورشلیم جاء من نسله من  .٣
 تزوج بوثنیات، وقد ذكروا في مقدمة القائمة!

1 Barnes’ Notes; Keil and Delitzsch Commentary on the Old Testament on Ezra 10:15. 
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وتسجیلها، درس عملي كنوٍع من التأدیب،  وثنیات نساء أخذوا الذین أسماءِذكر  .٤
 لیصیروا عبرة لألجیال القادمة.

 سجل  یوجد أیًضا،تكریم سجل وهو ألورشلیم، عادوا الذین أسماء فیه سجل كما یوجد
 (رو الغضب یوم في غضًبا لنا تذخر توبة بال خطیة كل خیانته. فیه خان الرب، ُتسجل لمن
 .ضدنا مسجلة  بال توبةيخطایانا الت ). كل5: 2

 والمغنیین الالویین من ١٠و الكهنة من ١٧ منهم ١١٣ الذین خانوا الرب  عدد
  العامة. من ٨٦و والبوابین

 َفُوِجَد َبْیَن َبِني اْلَكَهَنِة َمِن اتََّخَذ ِنَساًء َغِریَبةً .
 َفِمْن َبِني َیُشوَع ْبِن ُیوَصاَداَق َوإِْخَوِتِه 

 ].18َمْعِشیَّا َوَأِلیَعَزُر َوَیاِریُب َوَجَدْلَیا [

، َوَأْعُطوا َأْیِدَیُهْم ِإلْخَراِج ِنَساِئِهمْ 
ِبیَن َكْبَش َغَنٍم َألْجِل ِإْثِمِهْم [  ].19ُمَقرِّ

 الصدق. قول عالمة": َأْعُطوا َأْیِدَیُهمْ َ"

 ].20َوِمْن َبِني ِإمِّیَر َحَناِني َوَزْبِدَیا [

یَّا [  ].21َوِمْن َبِني َحاِریَم َمْعِسیَّا َوإِیِلیَّا َوَشَمْعَیا َوَیِحیِئیُل َوُعزِّ

 ].22َوِمْن َبِني َفْشُحوَر َأْلُیوِعیَناُي َوَمْعِسیَّا َوإِْسَمِعیُل َوَنثَْنِئیُل َوُیوَزاَباُد َوَأْلَعاَسُة [

 َوِمَن الالَِّویِّیَن ُیوَزاَباُد َوَشْمِعي َوَقَالَیا (ُهَو َقِلیَطا).
 ].23َوَفَتْحَیا َوَیُهوَذا َوَأِلیَعَزُر [

، َوِمَن اْلُمَغنِّیَن َأْلَیاِشیب
 ].24َوِمَن اْلَبوَّاِبیَن َشلُّوُم َوَطاَلُم َوُأوِري [

یَّا َوَمْلِكیَّا َوِمیَّاِمیُن َوَأِلَعاَزاُر َوَمْلِكیَّا َوَبَناَیا  َوِمْن ِإْسَراِئیَل ِمْن َبِني َفْرُعوَش َرْمَیا َوِیزِّ
]25.[ 

 العامة. أي من إسرائیل"، "ومن

 ].26َوِمْن َبِني ِعیَالَم َمتَّْنَیا َوَزَكِریَّا َوَیِحیِئیُل َوَعْبِدي َوَیِریُموُث َوإِیِلیَّا [
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 ].27َوِمْن َبِني َزتُّو َأْلُیوِعیَناُي َوَأْلَیاِشیُب َوَمتَّْنَیا َوَیِریُموُث َوَزاَباُد َوَعِزیَزا [

 ].28َوِمْن َبِني َباَباَي َیُهوَحاَناُن َوَحَنْنَیا َوَزَباُي َوَعْثَالُي [

 ].29َوِمْن َبِني َباِني َمُشالَُّم َوَملُّوُخ َوَعَداَیا َوَیاُشوُب َوَشآُل َوَراُموُث [

َوِمْن َبِني َفَحَث ُموآُب َعْدَنا َوَكَالُل َوَبَناَیا َوَمْعِسیَّا َوَمتَّْنَیا َوَبَصْلِئیُل َوِبنُّوُي َوَمَنسَّى 
]30.[ 

 ].31َوَبُنو َحاِریَم َأِلیَعَزُر َوِیشِّیَّا َوَمْلِكیَّا َوَشَمْعَیا َوَشْمُعوُن [

 ].32َوِبْنَیاِمیُن َوَملُّوُخ َوَشَمْرَیا [

 ].33ِمْن َبِني َحُشوَم َمتََّناُي وَمتَّاثَا وَزاَباُد َوَأِلیَفَلُط وَیِریَماُي َوَمَنسَّى َوَشْمِعي [

 ].34ِمْن َبِني َباِني َمَعَداُي َوَعْمَراُم َوُأوِئیُل [

 ].35َوَبَناَیا َوِبیْدَیا وَكُلوِهي [

 ].36وَوْنَیا َوَمِریُموُث َوَأْلَیاِشیُب [

 ].37َوَمتَّْنَیا َوَمتََّناُي َوَیْعُسو [

 ].38َوَباِني َوِبنُّوُي َوَشْمِعي [

 .]39َوَعَداَیا [َوَشَلْمَیا َوَناثَاُن 

. ]40َ◌َمْكَنْدَباُي َوَشاَشاُي َوَشاَراي [

 ].41َوَعَزْرِئیُل َوَشْلِمَیا َوَشَمْرَیا [

 ].42َوَشلُّوُم َوَأَمْرَیا َوُیوُسُف [

 ].43ِمْن َبِني َنُبو َیِعیِئیُل َوَمتَّْثَیا َوَزاَباُد َوَزِبیَنا َوَیدُّو َوُیوِئیُل َوَبَناَیا [

ً، ُكلُّ َهُؤَالِء اتََّخُذوا ِنَساًء َغِریَبة

 ].44َوِمْنُهنَّ ِنَساٌء َقْد َوَضْعَن َبِنیَن [
 سفر فهو ُیذكر، هذا لم  ولكن،وهدایا عطایا ومعهم واألوالد، النساء صرفوا ما غالًبا
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 .وصرفها إذ عوضها ،لوٕاسماعي هاجر مع إبراهیم فعل وهكذا التوبة. عن هنا والكالم توبة،

 ˺عزرا كقائٍد ومصلحٍ 
 الروحي: بمنهجه الكتابي اتسم عزرا في إصالحاته 

  هي دستور القیادة في العمل الروحي الكنسي.الوصیة اإللهیة أو كلمة اهللاكانت . 1 
  بكونها كنز الوعود اإللهیة، وآمن بقوة الكلمة في حیاته كما في خدمته.األسفار اإللهیةأحب 

علیهم   حافظ اهللا،وجیوشه الملك حمایة یطلب فلم :بشري ذراع على االتكال عدم .2
  فعالً .

 من بالرغم بصومٍ  نادى فقد اهللا صوتنا ویستجیب لنا.  لكي یسمع. الصوم والصالة3
 نفعل أن ینبغي علیهم، وهكذا وحافظ اهللا فرحمهم اهللا. أمام مع التواضع الطریق وصعوبته، طول

 .مشروع كل في بدایة
  بل،وصلى بكى اهللا والرجوع إلیه مع التوبة واالعتراف بخطایانا: أمام التذلل .4

 من نصلي فهل اهللا. حق في هو خطایاه الشعب هي خطایا أن  إذ شعر،أخطأ بأنه واعترف
 على باللوم  ونلقي،أنفسنا نبرر أم المخطئین، كنا كما لو ونعترف یخطئون الذین إخوتنا أجل

 .اآلخرین
الشدید  باالختالط یتأثر بالرب الحق فاإلیمان الوثنیات. الزوجات بعزل :الشر عزل. 5

 .والخطیة الشر أن یعتزل مؤمن كٍل یلزم المؤمن. على بغیر كالزواج
 حركت قلوب التي هي بخطایاهم واعترافه لشعبه ومحبته وتواضعه .  صالة عزرا6

 عن ینفصلوا الشعب أن عزرا من طلب أنه لو نالحظ عظیًما. بكاءً  وبكوا توبة، فقدموا ،الشعب
 إلى الرجوع أفراح وتحولت ضده، وثاروا لرفضوا اهللا، أمام ویتذلل یصلي أن دون زوجاتهم

 لهم أرسل الهیكل، فیبنوا قلوبهم، لیحرك للشعب وزكریا النبیین حجي اهللا أرسل انشقاقات. كما
روحًیا.   حالهم وإلصالح للتوبة، لیحرك قلوبهم عزرا

 العقوبات، توقیع في الصالحیات بعض  وأعطاه،عزرا في الفارسي الملك . وثق7
اهتم  بل ،منه ُسلبت سلطاته أن من عزرا یتضایق لم الیهود على كوالٍ  نحمیا أتى ولكن حین

یطلب منه  یعلم أن اهللا معینة، خدمة من ُحرم إن أنه خادم، بكل یلیق المقدس. الكتاب بتجمیع
 ائتمنه التي هو بخدمته یهتم بل خدمته، في آخر خادم نجاح من یغیر فال آخر. لیفهم عمل 

Ï" ي: عزرا.القس انطونیوس فكرو یة عزرا"؛صخ ش راجع المقدمة 
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 .اهللا علیها
 

 10من وحي عزرا 
ُقدنا في موكب التوبة الجماعیة 

  من منا یقدر أن یتبرر أمامك؟
كلنا في الموازین إلى فوق! 

األسقف مع الكاهن والخدام وكل الشعب، 
كلنا ننسحق أمامك. 

الرجال مع النساء واألطفال، 
الكل ینصب العدو لهم الشباك. 

یرید أن یخلط الزرع المقدس بالزوان. 

  .في أبوتك تسمح لنا بالتأدیب كما إلى لحیظة
نشعر بحنوك فنرجع إلیك. 

نقرع صدورنا أمامك! 
نرجع إلیك، فقد أفسدت الخطیة حیاتنا. 

رجوعنا إلیك یرد لنا بهجة خالصك. 
رجوعنا بالتوبة ُیمتعننا بالحیاة الفردوسیة! 

  .لنرجع إلیك، فنراك تركض إلینا لتغمرنا بقبالتك
نرجع إلیك، فتفرح السماء بنا. 

نرجع إلیك ال بالكالم، 
وٕانما بالسلوك حسب إرادتك المقدسة. 

نتمتع بلذة العمل بوصیتك. 
نحید عن الشر، ونفعل الخیر. 

  .هب لنا قادة وشعًبا، أن یسند كل أحٍد أخاه
نقوم ونعمل مًعا بروحك القدوس،  

نتشدد ونتشجع بك، ونمارس عملك! 
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  ! ٍلنعتزل الخطیة وكل فساد
ونصرخ ألجل تقدیس الخطاة. 

لنعمل كلنا مًعا من أجل بنیان كنیستك المقدسة. 
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