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إله المستحیالت! 
 (حوالي عام هو القائد للدفعة الثالثة واألخیرة للعائدین من السبي إلى أورشلیمنحمیا 

 ق.م، جاء بعد حوالي قرن من عودة أول فوج للیهود)، والمهتم بسور مدینة اهللا 444 أو 445
المهدمة وأبوابها المحروقة بالنار، یدعونا إلى حقیقة هامة تمس حیاة كل مؤمن. لقد أدرك نحمیا 

، ومشیره الخاص، رسالته الحقیقیة أعظم من أن یكون ساقًیا ألعظم ملك في ذلك الحینأن 
صاحب الدالة العظیمة. أدرك خالل قلبه النقي الناري أن له رسالة أعظم من قبل اهللا، وهي أن 

. ُدعي إلعادة بناء سور أورشلیم، وٕاعادة بناء یتمم عمًال فوق كل قدراته ومواهبه وٕامكانیاته
المجتمع نفسه. إنه مدعو لتحقیق أموٍر تبدو مستحیلة تماًما! 

"، العامل في كل عصور في الهزیع إله المستحیالتیقدم لنا سفر نحمیا حقیقة اهللا "
األخیر حینما تقف كل األذرع البشریة في عجٍز تامٍ . 

لیس من إنسان ال ُیهاجم من حین إلى آخر بحالة من اإلحباط. نحمیا یكشف لنا عن 
إلهنا أنه رجاء من لیس له رجاء، یستبدل بالیأس روح الرجاء والفرح والنصرة بالرب. 

عندما ندخل في دوامة الشعور بالعجز التام، ونحسب أن الظروف المحیطة بنا 
 ألن ،اهللا عند لیس ولكن ،مستطاع غیر الناس ندمستحیلة تماًما. یقدم لنا اهللا هذه الرسالة: "ع

). إنه یعمل من أجل كل البشریة، خاصة من أجل 27: 10" (مر اهللا عند مستطاع شيءٍ  كل
كنیسته، ویهتم بكل شخٍص كأنه لیس في العالم آخر غیره!  

إله كل تعزیة 
جاء اسم "نحمیا" یكشف عن جوهر السفر كله. فكلمة "نحمیا" تعني "یهوه هو النیاحة 

أو الراحة أو التعزیة". یدور السفر كله حول دور اهللا في حیاة الكنیسة كما في حیاة المؤمن. 
فمن یود التعزیة الصادقة یلجأ إلى اهللا واهب التعزیة، ویثق في وعوده، فتفیض التعزیات اإللهیة 

فیه، وتتفجر لتغمر اآلخرین أیًضا بها. وكما یقول الرسول بولس: "مبارك اهللا أبو ربنا یسوع 
حتى نستطیع أن نعزي الذین ، الذي یعزینا في كل ضیقتنا، وٕاله كل تعزیةالمسیح أبو الرأفة، 
 بالتعزیة التي نتعزى نحن بها من اهللا، ألنه كما تكثر آالم المسیح فینا، كذلك هم في كل ضیقة

). 5-3: 1 كو 2بالمسیح تكثر تعزیتنا أیًضا" (
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مقدمة في سفر نحمیا 
 

 " ونحو شعائره، وال َتمُح حسناتي التي عملتها نحو بیت إلهي،اذكرني یا إلهي من أجل هذا"
)14:13 .(

الخلفیة التاریخیة 
بعد موت سلیمان انقسمت مملكة إسرائیل إلى: 

 قبض  ق.م.722 أسباط سباهم األشوریون عام 10المملكة الشمالیة (إسرائیل) . 1
شلمنأسر الخامس على هوشع ملك إسرائیل وسبى إسرائیل في حلح وخابور ونهر جوزان وفي 

 27290 بأنه حمل  Sargon II). كما افتخر سرجون الثاني18، 6: 17 مل 2مدن مادي (
شخًصا من إسرائیل، وأحل محلهم أشخاًصا من شعوب أخرى من منطقة ما بین النهرین أو 

 (المصیصة) وسوریا. Mospetamiaالموسبتامیا 
 586المملكة الجنوبیة (یهوذا) تضم سبطي یهوذا وبنیامین، سباهم البابلیون عام . 2

 قیل عن نبوخذنصر: "وسبى كل أورشلیم وكل الرؤساء وجمیع جبابرة البأس عشرة آالف ق.م.
) 14: 24 مل 2مسبي وجمیع الصناع واألقیان. لم یبَق أحد إال مساكین شعب األرض" (

). 15: 24 مل 2"سباهم ملك بابل إلى بابل" (
هزم الفارسیون بابل، وشجع ملك فارس الیهود على العودة، فعاد ق.م.  539في عام 

 سنة 16 فوضعوا األساسات ولم یكملوا العمل. بعد ، شخًصا لیبدأوا بناء الهیكل50000حوالي 
أرسل اهللا نبیین هما حجي وزكریا لحث الشعب على العمل، الذین بنوا لهم قصوًرا وبیوًتا وأهملوا 

بناء بیت الرب. 
 مجموعة أخرى من الیهود تحت قیادة عزرا الذي بذل كل الجهد ت عاد458في عام 

إلصالح الشعب روحًیا لكنه وجد مقاومة. 
 ودعاه لبناء سور أورشلیم المهدم. بدون ،أرسل اهللا نحمیاق. م.  445حوالي عام 

السور ال یمكن أن ُتحسب أورشلیم مدینة. البعض یضع عزرا بعد نحمیا، لكن الواضح غیر 
  ذلك.

 قام ببناء مقاومة األعداء وتخاذل الشعب.من رغم بال یوًما 52أتم نحمیا العمل في 
الهیكل بالرغم من مقاومة بني موآب، وبني عمون واألشوریین والعرب، كما استعانوا بعد ذلك 
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بالسامریین. 
نت أورشلیم بعد قاوم نحمیا هذه الجیوش باإلیمان باهللا،  عاًما من خرابها 142 وتحصَّ

 ق.م. 586عام 

كاتب السفر 
أخبار األیام األول والثاني وعزرا ونحمیا في حسب التقلید الیھودي األسفار األربعة: 

  ، كتبھ عزرا الكاتب.النص العبري سفر واحد،
للسفرین األخیرین طابع مشترك ونظرة مشتركة، لهذا یرى كثیر من الدارسین أن واضع 

، بوحي من الروح القدس. وقد اعتمد على مستندات وأخبار الملوك الكاتب عزراهذا السفر هو 
، حیث یكتب بصیغة اقتباسه مذكرات نحمیا الشخصیةوالممالك المعاصرة له، هذا بجانب 

المتكلم المفرد. 
-7: 4الفترة ما بین نهایة عزرا وبدایة نحمیا ربما تناسب األحداث الواردة في عزرا (

) والتي تنتهي بخراب السور المقام مع بعض المباني األخرى. 23
نحمیا هو یرى البعض أن جزًءا كبیًرا من السفر ُكتب بلغة المتكلم داللة على أن 

. نحمیا كتب السفر بمعاونة عزرا. واألرجح أن الكاتب

من هو نحمیا؟ 
ولیس كعزرا الذي كان كاهًنا وكاتًبا، لكن دوره  إن صح هذا التعبیر - كان علمانًیا –

ارتحشستا. احتل هذا المركز  ال یقل عن دور عزرا. ُولد في السبي، وصار ساقًیا (تراشتا) للملك
ة، وهي زوجة أب الملك. احيعلى قید  التي كانت أستیرالعظیم ربما خالل تأثیر 

 قبل الملك حتى یطمئن أنه غیر مسموم. وكان هذا  الخمركان ساقي الملك، یذوق
المركز مرموق في العصر الفارسي، ألن الملك یأتمنه على حیاته. غالًبا ما كان ساقي الملك 

خصًیا، ربما هذا یفسر عدم اإلشارة إلى عائلة نحمیا. 
 لكنه كان رجل صالة یشعر بالدعوة  المرموق،لم یكن قلب نحمیا متكبًرا رغم مركزه

لخدمة شعبه الذي انحل روحًیا. كان مستعًدا أن یترك ترف القصر لیذهب إلى شعبه یسندهم في 
  ، كما في إصالح الشعب نفسه.بناء سور المدینة

إذ سمع بحال أورشلیم جلس مع نفسه وناح وصام وصلى هللا، فأعطاه نعمة في عیني 
حاكٍم ملكٍي معین من ك وأطلقه لبناء سور أورشلیم. وقد ذهب ،الملك الذي قدم له رسائل توصیة
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  قبل إمبراطور فارس.
 ، اهتم نحمیا باإلصالح السیاسي والجغرافي،بینما اهتم عزرا باإلصالح الدیني للشعب

لكن بال فصل عن الجانب الروحي واألخالقي. 
)، وعاد إلیها في السنة 1:2ترك نحمیا فارس في السنة العشرین من الملك أرتحشستا (

)، وتركها ثانیة لیذهب مرة أخرى إلى أورشلیم بعد عدة أیام 6:13الثالثة والعشرین من ملكه (
)6:13 .(

 13بنى السور بالرغم من مقاومة األعداء له؛ كان عزرا قد سبقه إلي أورشلیم بحوالي 
أیًضا بالبناء الداخلي للشعب ثم عاد إلى شوشن العاصمة، ولم یبَق فیه نحمیا عاًما. اهتم 

  إذ رجع إلى أورشلیم كحاكٍم عامٍ !،طویالً 
إذ رجع للمرة الثانیة إلى أورشلیم وجد في الفترة التي ترك فیها أورشلیم حدثت تجاوزات 

 یوًما، وقضى 52خطیرة. حًقا لقد استطاع أن یعید بناء سور أورشلیم في الفترة السابقة خالل 
)، مع هذا ما أن تركهم إلى حین حتى اختلت 14: 5 عاًما لإلصالح الروحي واالجتماعي (12

بناء السور یحتاج إلى أیاٍم معدودٍة ال تتجاوز الشهرین، أما بناء سور المعاییر الروحیة. 
النفس البشریة فیحتاج إلى سنوات! 

) یخبرنا المؤرخ الیهودي 14: 5 سنة (12 على األقل بقي نحمیا حاكًما على یهوذا
یوسیفوس أنه عاش إلى سن الشیخوخة كحاكم لیهوذا. 

  نحمیا القائد
معیًنا من قبل الملك الفارسي، وكان یمثل القیادة الروحیة قائًدا مدنًیا صار نحمیا 

ة.  یقيالحق
 ترك نحمیا الحیاة السهلة المترفة اآلمنة داخل إخوتهآالم  ما شغله هو  بل، یشغله مركزهمل .

القصر لیمارس حیاة التعب واآلالم، لذا صار مصلًحا حقیقًیا. 
 بالروحیة، فیظهر كرجل صالة  یقدم لنا نحمیا صورة حیة لإلنسان الذي یمزج حیاته العملیة

لم یوجد  ،بالصالةیؤمن إذ كان یتكل على اهللا الذي ینجح الطریق، لكن لیس في رخاوة. 
: تكریس مفهوًما حی�ا للتكریسعیب في شخصیته، بل كان شجاًعا في الرب. یقدم لنا 

لم ا ذات الروح. و حوله لیحمل همالقلب والیدین. القائد الحي هو رجل صالة وعمل، یقود من
ُیولد نحمیا قائًدا، ولم یكن من نسل ملكي مثل زربابل، وال كهنوتي مثل عزرا، وال إداري مثل 
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دانیال رئیس الوزراء، إنما حبه الشدید لشعبه وغیرته على المقدسات جعلت منه قائًدا. تعلم 
الصالة القیادة خالل الُركب المنحنیة، والصمت، والدموع، والصراخ هللا ال الناس. مارس 

  .)6:4 تحت كل الظروف (في
. طلب مشورة للعملي الصالة ، التجأ إلى)11-4:1عندما سمع األخبار السیئة (ف
. تفتح الطریق أمامه الصالة ، آمن أن)4:2عندما وقف أمام الملك أرتحشسنا (و
.  حكمة ونصرةهبهت الصالة ، وثق أن)9 ،4:4عندما وجد مقاومة (و
 ترفعنا فوق الصالة )، عرف أن9 ،8:6عندما ُوجهت ضده اتهامات باطلة (و

. األحداث
. تهب فهًما الصالة ، أدرك أن)14:13عندما أكمل العمل (و

 تشجیع الطاقات للعملبیقوم ). 15-11:2تحرك إلى موقع العمل سًرا (: ن رجل عملكا :
 لیعرف تنظیم طاقات العملب. كما قام )17:2( " وال نكون بعد عاًرا، أورشلیمسور"هلم فنبني 

 إنه عمل ،)3:6 (عظمة عمله وتحدیه للمقاومة  لقد أدرك).32-1:3كل واحٍد دوره (
 ).16:4یقظٍة (في حراسة العمل مع  قام بال).14:4الرب (

  بالعمل الخارجي (السور) مع الداخلي.یؤمن  
 مع الشجاعة في تواضٍع، باألمانة في العمل، ومع الملك ةیقيجاهد مع اهللا بالعبادة الحق 

. لم تثنِه بمناقشتهم بعدم االرتباك بال مهادنة، وضد األعداء ببث روح الرجاءومع الشعب 
 إلیمانه أنه یعمل لحساب الرب ،المقاومة الخارجیة وال الداخلیة، بل دفعته للعمل بقوٍة أعظم

 ال الناس.

  كقائٍد حي بث روح القیادة في حیاة كل الشعب، فكان یؤمن أن لكل إنساٍن دوره وعمله الذي
 یعتز به.

سماته 
یعتبر البعض سفر نحمیا، سفر البناء أو إحیاء الحجارة، لكنه في الحقیقة هو سفر 

 عرف ما یصلي ألجلهالصالة، وسفر القیادة. یظهر سّر نجاح نحمیا أنه رجل صالة، لیس ألنه 
فحسب، وٕانما عرف أن یكون له أیًضا اهتمام شخصي، وهبه اهللا أن یحمل بالحب أثقال الشعب 

في قلبه، لیلقي بها عند قدمي اهللا.  
ما كان یشغل قلب نحمیا باألكثر لیس بناء سور حجري وٕاقامة أبواب ومتاریس، بل 
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بناء شعب اهللا وٕاحیاءهم من حالة الموت التي حطمتهم تماًما! ما شغل قلبه أقام منه قائًدا 
ناضًجا في الرب، ورجل صالة یدخل بصالته إلى العرش اإللهي، ویغتصب باإلیمان إمكانیات 
فائقة ال تعرف أنه یوجد شيء مستحیل أمامها. عرف نحمیا كیف یتكلم مع اهللا أكثر من حدیثه 

مع الناس. 
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نحمیا شخصیة 
سفر نحمیا - ربما أكثر من غیره من أسفار العهد القدیم - یبرز شخصیة كاتبه 

. یكشف هذا السفر عن شخصیة نحمیا من جوانب كثیرة، منها اآلتي: Ïالنابضة بالحیاة

وحدة الحیاة  . 1
یؤمن نحمیا بوحدة الحیاة، فلیس من فصل بین العمل والحیاة الروحیة أو االجتماعیة. 

فالمؤمن له حیاة واحدة متعددة الجوانب، تتفاعل مًعا لیصیر إنساًنا ناجًحا في كل شيء. هذه 
الحیاة تتناغم مًعا مع ضرورة التخصص، فلكل إنساٍن دوره الفّعال حسب إمكانیاته ومواهبه دون 

). 11-10: 5تجاهله أو استخفافه لدور اآلخرین. فالكل یعمل مًعا بروح واحدة بهدٍف واحٍد (
عتبر قمة خدمته؛ هذا التكریس في ذهنه ال یعني ي  سور أورشلیمبناءبالنسبة لنحمیا 

 ما  الشعب، یمس كیانهم كله.ته وحیاةاستعراًضا ألعماٍل البطولیة، لكنه ختم لعمل اهللا في حیا
). 16:6، یشهد بذلك حتى األعداء (نمارسه هو عمل الرب
 صدیقه القدیم عزرا والعامل معه لیحتل مركز ادع،  سور أورشلیمببناء مع انشغاله

). صورة حیة للعمل المشترك 47-27:12 ( بفكٍر روحيٍ طقوس التكریسممارسة قیادة في ال
! وتكریم اآلخرین

 خاصة قراءة ،ةداالهتمام بالعباوإعادة بناء الهیكل ویربط السفر بین بناء سور المدینة 
تكون   فال نفع لبناء السور ما لمحیاة الشعب الروحیة والمدنیة.والشریعة والتمتع باألعیاد، 

.  المقدسبدون شعب اهللاوسورها ال قیمة للمدینة والمدینة مقدسة، 
، )37-5:9؛ 11-4:1 بروح الرجاء (نحالصادقة التوبة هذا التقدیس یتحقق ب

االهتمام بالطاعة للشریعة كأساس للحیاة. و

 األمانة . 2
مع كثرة المسئولیات وسرعة العمل وعدم االنشغال بالمناقشات الغبیة مع المقاومین، 

: 12إال أن السمة الواضحة في حیاة نحمیا هي األمانة في حیاته من كل جوانبها، وأینما ُوجد (
 ). وقد انعكست هذه السمة على الكثیر من العاملین معه في كل المجاالت. 2: 6؛ 8

، یشعر دوًما بالحضرة اإللهیة، حتى في لحظات حدیثة أمیًنا في عالقته مع اهللاكان 

1  Zondervan:  NIV Bible Commentry, Vol l , 1994, p. 683. 
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مع الملك الوثني، وأثناء عمله في أورشلیم، وأثناء مقاومة األعداء له. عینا قلبه تبصران اهللا 
باإلیمان وال تنحرفان عنه.  

 مع الملك الوثني، فسحب قلب الملك بأمانته، وصار موضع أمیًنا في عملهوكان 
ثقته یأتمنه على حیاته، كما في انطالقه للعمل في أورشلیم.  

، سواء على مستوى القادة أو الكهنة أو األغنیاء أمیًنا في عالقته بكل فئات شعبهكان 
والفقراء.  

، یعمل لحساب وطنه دون أن یتلوث قلبه بأیة ضغینة أو أمیًنا من جهة وطنیتهكان 
مقاومة خفیة لدولة فارس. 

. رجل عمل 3
إذ سمع نحمیا عن حال أورشلیم وشعبه، لم یشغل نفسه بتحلیل المشاكل، والتحدث 

عنها مع كثیرین. لكنه عرض األمر على اهللا وتحرك لمعالجة الموقف. لسنا بهذا ننكر أهمیة 
الحوار، لكن یصیر الحوار بال نفع إن فقد االتكاء على صدر اهللا، أو فقد التحرك العملي الجاد 

لمعالجة األمور. 
حزن نحمیا وبكى، لكنه لم ُیبتلع في الحزن المفرط بروح الیأس، إنما شرع في العمل 
تسنده ید اهللا القویة. قام للعمل حسب الوزنة المعطاة له، كما حرَّك الكثیرین للعمل، كل حسب 

مواهبه ووزناته وقدراته. دفع الجمیع للعمل خالل الشعور بالمسئولیة الجماعیة. 

. تحدي عدو الخیر وعدم االرتباك بمقاومته له 4
الشیطان عدو  ف لم تتغیر منذ البدایة. ضدهموحیلهللمؤمنین العاملین مقاومة إبلیس 

رت د صلقد). 20-17:2 (هتعطیلو بكل وسیلة لمنع العمل اإللهي أتباعه یثیر ،دائم المقاومة
   حملوا مقاومة عوض المساعدة. المقاومینأوامر الملك لمساعدة نحمیا، لكن

 ) سقط ي لكي السخریة واالستخفاف بالعمل اإللهيو، )19:2الهزء بالعاملین واحتقارهم
). 6-1:4في صغر النفس أو الیأس (نحمیا والعاملون معه 

 10:2 (م الخیر إساءة بالغة إلیهونیحسب .(
 19:2 (اتهامات باطلة .(
 ) 1:4غضب وغیظ كثیر من جهة العاملین لحساب مملكة اهللا .(
 ) 8:4التآمر سًرا لمحاربة العاملین واإلضرار بهم  .(
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  3-2:6 (، فلم ینخدعالعملإلبطال الدخول في حوار معه طلبوا.( 
  19:6 (یخیف ویرعب لكي یحطم نفسیة العاملینالعدو .(

 العمل الجماعيب . إیمانه5
 وناجتالجمیع یحف ،)18-17:2 الشعب في إعادة بناء السور ( بتشغیلنحمیااهتم 

). 11 ،9:3 كو 1لعمل مًعا مع اهللا، وٕان كان أساس البناء واحد (الشركة واإلى 

  النظام والترتیب. رجل6
تسجیل الشعب للشركة في العمل یشیر إلى االلتزام بالترتیب والنظام في البناء الروحي 

). 21:2 ؛ أف40:14 كو 1(

القائد الحي . نحمیا له سمات 7
 11:10یحمل أثقال الشعب وال یحملهم أثقاله الشخصیة (رو .(
  یثق في مواعید اهللا ویعتمد علیها، فیحقق المستحیالت. وعمل.وتقوى رجل صالة  
  .مستعد دوًما للعمل مهما كانت التكلفة. یتسم بوضوح الهدف وعدم االنحراف عنه
 ،كان  مستعد لتحدي كل مقاومة في الداخل والخارج.رجل مثابرة، ال یتسلل إلیه اإلحباط 

 هادًئا أمام المقاومة.

 .قائد مخطط ومنظم یدفع الكل للعمل 
  .یدرك خطورة التراجع والمهادنة
  21:22 قیصر (متلقیصر ما هللا هللا، وما لرجل وطني، یعطي.(  

 .قائد مملوء حنًوا على الطبقات المظلومة البائسة 

  یوًما.52یقدر الوقت، لهذا بنى السور في  

 .كان حازًما ضد الشر 

مسیح الخادم سید النحمیا رمز لل
ر لنا السفر شخصیة نحمیا كخادم یعمل لحساب شعبه، وهو في هذا یحمل رمًزا ویص

.  في إنجیلهما صوره مرقس الرسولك خاصة ،لشخص السید المسیح الخادم
 35:1؛ مر4:1 یا وصلاكالهما صام .
  19-13:3؛ مر15:6؛ 17:218كالهما دعیا آخرین للعمل اإللهي .
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  3:12،10؛ 12:1؛ مر4،5 كالهما وجدا معارضة .
  7:9؛ مر9:5،14 مثاالن للخدمة .
  45:10؛ مر19:5خادمان للشعب .
  45-17:5؛ مت3-1:8 علما كلمة اهللا .
  17-15:11؛ مر9-7:13طهرا الهیكل .
 36-13:23؛ مت22-15:13ا المرائین بخ و .

أقسامه 

 .7-1أوالً : بناء السور 
. 2-1  . اإلعداد للبناء1

  ).1. نحمیا أمام اهللا (أ
).  8-1:2. نحمیا أمام الملك (ب
). 18-9:2( . نحمیا یفتقد أورشلیمج
). 20-19:2( . نحمیا یواجه المستهزئیند

. 7-3  . بناء السور2
یقدم لنا بناء السور صورة حیة للبناء الروحي السلیم: 

)، بدأ بالكاهن العظیم والكهنة لیكونوا قدوة للعمل 3 (اشترك الكل في العمل. أ
الجماعي.  
حّي بّناء  كل عمل). 4. هیاج العدو علیه بالتحطیم النفسي والتآمر للحرب ضده (ب

). 20:4، فیحاربنا بطرق نفسیة كما بطرق مادیة. لنقل "إلهنا یحارب عنا" (یثیر الشیطان
)، ال یمكن أن یتحقق بناء السور دون البناء الداخلي، لذا اهتم 5( البناء الداخلي. ج

 فطلب من األغنیاء رد رهائنهم.  ،نحمیا بالفقراء
).  6 بالرغم من المقاومة (إتمام السور. د
).  7( . التدبیر والحراسة بحكمةهـ

 13-8ثانًیا: بناء الشعب 
. 8  . قراءة الشریعة 1

، بعد حوالي  وشرحهاعالنیةوقف عزرا الكاهن على منبر خشبي وقرأ الشریعة للشعب 
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 سنة من عودة الیهود مع زربابل. 100
. 10-9   دید العهدج. ت2

).  9( التوبة الجماعیة. بقراءة كلمة اهللا تّم البناء الروحي خالل أ
). 10( . التعهد بتقدمات للربب

 .11   . استقرار الشعب3
 .12  بفرحٍ  . تدشین السور4
. 13 إصالحات بعد الرجوع الثاني . 5

قلٍب متسٍع مملوٍء ب كثیرة، قام بعالجها تجاوزاتذهب نحمیا إلى بابل وعاد فوجد 
رجاءً :  

). 3-1. فرز الغرباء (أ
). 14-4[التقدمات] ( رّد حقوق الرب. ب
). 22-15 (حفظ السبت. ج
. من بركات الرب علیهم أنه بالسبي لم یعد یمارس الیهود العبادة الوثنیة، لكنهم د
). لذا 31-23. قام بتأدیبهم خاصة الكهنة والالویین (الزواج باألجنبیات الوثنیاتسقطوا في 

). 14:6 كو 2یحذرنا الرسول بولس: "ال تكونوا تحت نیٍر مع غیر المؤمنین" (

) 31:13"فاذكرني یا إلهي بالخیر" (

 

دروس من سفر نحمیا 
 ) 1:1أن یضعنا اهللا في صحبة غیر المؤمنین یصیر ذلك بركة لنا ولهم .(
 ) 4-2:1أعظم األعمال لحساب مملكة اهللا تبدأ بشخٍص واحٍدٍ◌ أمیٍن .(
 ) 27-24:11؛ عب4 ،3:1القائد الحي ینسب خطایا الشعب وضعفاتهم إلى نفسه .(
  .الصالة ملجأ لنا في بدء الطریق وفي منتصفه وحتى نهایته
 ) 11-6:1االعتراف بالخطایا هو الطریق األكید للتمتع بمراحم اهللا .(
 ) 11:1أفضل الطرق للبلوغ إلى قلوب الناس هو اهللا .(
 ) 9-1:4؛ 20 ،19:2متى خدمت اهللا، قاومك الشیطان .(
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سمات صالة نحمیا 
ا. مملوءة غیرة، مصحوبة بالهدوء مع النفس والدموع والصوم، وتمتد نهاًرا ولیًال 

)4:1 .(
). 6 ،5:1ب. مملوءة رجاًء تتطلع إلى مراحم اهللا (

). 8-6:1ضًعا مع االعتراف بالخطایا (واج. تحمل ت
). 9:1د. مصحوبة باإلیمان في تحقیق وعود اهللا للتائبین المطیعین له (

). 10:1،11هـ. عملیة بال أنانیة (
). 4:2،5لة مصحوبة بالعمل (او. فعَّ 

). 8:2ز. لحساب مجد اهللا (

سفر التذكرة 
 وهو في هذا كطفٍل بسیٍط …اتسمت صلوات نحمیا النبي بتذكیر اهللا بوعوده وبأبنائه

 ففي أول صالة له یقول هللا:  مطالًبا بما وعد به، فیفرح به أبوه السماوي.،یرتمي على صدر أبیه
). 6:1" (…"أذكر الكالم الذي أمرت به موسى عبدك قائالً 

النجاح هبة إلهیة 
أعِط النجاح آمن نحمیا بأن النجاح هو عطیة إلهیة، إذ یصرخ إلى اهللا إلهه قائالً : "

 ). 11:1" (الیوم لعبدك
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رحلتا الحریة 
 

 . العودة من السبي2 . الخروج1 
 ثالث دفعات  دفعة واحدة الدفعات

 ق.م.  537. زربابل 1 موسى وهرون ثم یشوع.                       القادة
 ق.م.  458. عزرا 2
 ق.م. 445. نحمیا 3

 سنة. 70في بابل بعد   عاًما.       430في مصر بعد ؟ أین كانت
قرن من الزمان.   عاًما.                   40استغرقت  المدة
حوالي ستین ألًفا.  حوالي ملیون.                     الشعب  عدد

إعادة بناء الهیكل والمدینة                                                     التمتع بأرض الموعد                الغایة
والسور.   

البحر األحمر، البریة، األعداء،  العقبات
 نهر األردن                  

الخراب، اإلمكانیات الضعیفة، األعداء 
المحیطون، المخاوف الداخلیة. 

الشكوى، التمرد المستمر،             العثرات
 العصیان.                           

الخوف، اإلحباط، الالمباالة، الظلم 
االجتماعي، االنحطاط الروحي.  

اهللا هو القائد الحقیقي.          الدروس 
الكنیسة (خیمة االجتماع) أیقونة 

السماء.   
الحاجة إلى الكهنوت والذبائح 

 (المسیح الكاهن والذبیح).                                            

اهللا هو القائد.  
كل شخص له دوره وعمله البنَّاء الروحي 

مع البناء المادي. 
 ال خالص بدون التوبة.
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صلوات نحمیا 
 

حول الصالة المناسبة الشاهد 
بعد سماعه حال           4:1-11

 شعبه    
. التوبة كطریق لعمل اهللا فینا

 الشعور بالحضرة اإللهیة أینما وجدنا. أثناء حدیثه مع الملك  4:2
بعدما سخر به   4:4-5

 األعداء 
 مقاومة األعداء موجهة ضد اهللا.

 اهللا هو الحافظ للعاملین لحسابه والعامل بهم. تهدید العدو له   9:4
 یطلب أن یقوي الرب عزیمته. ردا على التهدیدات             9:6

وهو یفكر في أعمال  ) 9:5 (9:13
أعدائه                     

 یختفي راء اهللا الذي یبدد مشورات األعداء.

، 14: 13؛ 19: 5
22 ،31  

 یطلب من اهللا أن یذكره. یتذكر خدمته هللا          

 
من وحي سفر نحمیا 

احملني إلى موضع الخدمة 

  ،لتحملني على األذرع األبدیة
 فأنت هو أبونا السماوي. 
 ولتدخل بي إلى كرمك. 

 تصیر األمور الصغیرة عظیمة للغایة. 
  إذ أتمم عملك العظیم یا أبي السماوي!

  ،ألجل اسمك العظیم
 هب لي أن أعمل معك یا أیها العجیب في حبه! 

 فأحمل إخوتي، ، تحملني
 ونعمل جمیًعا بروحك الناري! 
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 نعمل بروح الحب والوحدة، 
  وتزول من قاموس حیاتنا كلمة "مستحیل!"

  .أود أن أخدمك یا أیها القدوس
 أعمل بك ومعك، 

 أحث كل نفٍس للعمل في كرمك! 
 یقف أمامي العدو لیهدم كل عمٍل إلهيٍ . 

 یرى في كل خیر أعمله إساءة بالغة موجهة ضده. 
 تارة یهددني لیخیفني، 

 وأخرى یتملقني لیفسد وقتي بالحوار الباطل والمناقشات الغبیة. 
 تارة یالطف، وأخرى یثور ویغضب. 

 تارة یشهر سالحه أمامي، 
 وأخرى یتآمر سًرا لیخدع ویدمر! 

، الیأس تارة یسخر بما أعمله لكي أسقط في 
  وأخرى یوجه ضدي اتهامات بال حصر.

  لست طرًفا في العركة. أنني أدركت بالحق
مقاومتك أنت شخصًیا. نحو فالعدو یهدف   

 فأنعم بنصرتك. ،كفي أختفي 
 تتهلل نفسي وتسبحك بال انقطاع. 

 تتحول المعركة إلى موكب سماوي ال یعرف إال الفرح والتهلیل! 

  خرج من المعركة مدرًكا سر�ا عجیًبا. أاآلن
 أنت هو العامل بنا وفینا ومعنا. 

 ألبدأ عملي بالصالة، 
 وألستمر فیه رافًعا قلبي إلیك، 

 ولتبقى نفسي مصلیة حتى بعد نهایته! 
  أنت هو البدایة والنهایة!

  ،أخیًرا لقد بنى نحمیا سور أورشلیم
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 وبنى بوصیتك شعب أورشلیم. 
 كرَّس السور وحّول حیاة الشعب إلى عیٍد مفرحٍ . 

 أورشلیمي الداخلیة بال سورٍ .  
من یبني هذا السور؟ 
 من ُیقیم هذا المجد؟ 

 أكون لها سور ناٍر من حولها،  ... "أنا  وعدتني:
). 5:2  وأكون مجًدا في وسطها (زك
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المحتویات 
 7إله المستحیالت!       

 8مقدمة في سفر نحمیا      
سماته، جدول تاریخي.  ، نحمیا القائد،من هو نحمیا؟، كاتب السفر، الخلفیة التاریخیة

 13       نحمیاشخصیة 
. تحدي عدو الخیر وعدم االرتباك بمقاومته 4. رجل عمل، 3، األمانة. 2 ،وحدة الحیاة. 1

، القائد الحي. نحمیا له سمات 7،  النظام والترتیب. رجل6، العمل الجماعيب . إیمانه5له، 
، سمات صالة نحمیا، دروس من سفر نحمیا، أقسامه، مسیح الخادمسید النحمیا رمز لل

: من وحي سفر نحمیا، رحلتا الحریة، صلوات نحمیا، النجاح هبة إلهیة، سفر التذكرة
. احملني إلى موضع الخدمة

 23ماذا قیل عن األسوار؟      
)، 10: 60)، بنو الغریب یبنون أسوارك (إش 6–5: 62أورشلیم العروس المحبوبة (إش 
)، إني أعطیهم في بیتي وفي أسواري LXX 16: 49صورت أسوارك على یدي (إش 

جعلتك الیوم )، المسیح سور أورشلیمنا، المیاه تتحول إلى سور!، 5: 56مكاًنا مكرًما (إش 
أسوار أورشلیم العلیا، سور الوصایا، سور التمییز، سور ، أسوار نحاس على كل األرض

. األعداء
 

الباب األول 
بناء السور 

 30األصحاح األول: اهتمام نحمیا بأورشلیم    
. صالته. 3. جلسة مع اهللا، 2. حامل أثقال إخوته، 1

 45األصحاح الثاني: هلم نقوم ونبني!     
. تنفیذ عملي، 4. خطة عمل، 3. صالة سهمیة، 2. تحركه للعمل، 1رجل صالة وعمل، 

. استخفاف العدو 8. دعوة للعمل المشترك، 7. دراسة في الموقع، 6. مقاومة العدو، 5
بهم. 
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 59األصحاح الثالث: توزیع العمل وبناء األبواب    
. 6. باب الدمن، 5. باب الوادي، 4. الباب العتیق، 3. باب السمك، 2. باب الضأن، 1

 أو العد.  النَِّثیِنیمِ . باب10. باب الشرق، 9. باب الخیل، 8. باب الماء، 7باب العین، 

 76األصحاح الرابع: مقاومة من الخارج ومن الداخل   
. 4. االستمرار في العمل، 3. نحمیا یصرخ إلى اهللا، 2. سخریة سنبلط وطوبیا بهم، 1

. نحمیا 8. بث روح القوة، 7. بث روح اإلحباط، 6. صالة وحراسة، 5تحالف قوى الشر، 
العامل. 

 97األصحاح الخامس: متاعب داخلیة     
 . نحمیا كمثال عملي.3. تصرف نحمیا العملي، 2. شكوى الفقراء، 1

 112األصحاح السادس: اآلن وقت للعمل ال للحوار!    

. االنتهاء من أعادة بناء السور وموقف األعداء. 2. مؤامرات ضد نحمیا، 1

 126األصحاح السابع: حراسة مشددة     
. إحصاء الشعب والقادة. 2. حراسة مشددة متهللة على السور، 1
 

الباب الثاني 
بناء الشعب 

 140بناء الشعب       

 142: االهتمام بالشریعة     َألْصَحاُح الثَّاِمنُ اَ 
. 2. اجتماع عام إلعالن الكتاب المقدس، 1، الشعب یطلب القراءة في الكتاب المقدس

االحتفال بعید المظال. 

 154    تسبیح هللاألصحاح التاسع: صوم وتوبة و
. 5. وعد مع إبراهیم، 4. تسبحة جماعیة، 3. دعوة للتسبیح، 2. توبة ورجوع إلى اهللا، 1

. 9. تسلیم الشریعة، 8. رعایة في البریة، 7. عبور بحر سوف، 6خروج بني إسرائیل، 
. 13. في أرض الموعد، 12. مراحمه الكثیرة، 11. تمردهم، 10اهتمامه باحتیاجاتهم، 

. تجدید العهد. 14اعتراف بالخطایا، 
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 185األصحاح العاشر: تجدید العهد     
. شروط العهد. 2. قائمة بالذین ختموا العهد، 1

 198: المتوطنون الجدد في یهوذا وأورشلیم  َاَألْصَحاُح اْلَحاِدي َعَشرَ 
. القادة المحلیون [أ. بیان عام، ب. من بني یهوذا ، ج. 2. اختیار المتوطنون الجدد، 1

. األماكن 3من بنیامین، د. من الكهنة، هـ. من الالویین، ز. من العاملین في الهیكل]، 
. تحول الویین من یهوذا إلى 5. األماكن الخاصة لبني بنیامین، 4الخاصة لبني یهوذا، 

بنیامین. 

 209األصحاح الثاني عشر: قوائم الكهنة واالحتفال الختامي   

. تكریس 3. رؤساء الكهنة والالویون منذ یویاقیم، 2. الكهنة والالویون في العودة األولى، 1
. اهللا سّر فرحهم. 4السور،

 219األصحاح الثالث عشر: تقدیس وتطهیر    

. 4. حفظ السبت، 3. تقدیم العشور لالویین، 2. عطاء غرفة خاصة في الهیكل لطوبیا، 1
طرد الزوجات الوثنیات.  
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ماذا قیل عن األسوار؟ 
إذ ندرس سفر نحمیا، حیث نلمس اهتمام اهللا نفسه بإعادة بناء سور أورشلیم المنهدم، 

: 5نالحظ تكرار كلمات القائد العظیم: "اذكر لي یا إلهي للخیر ما عملت لهذا الشعب" (نح 
). ماذا یعني 17: 2). كما نسمع كلماته: "هلم فنبني سور أورشلیم، وال نكون بعد عاًرا" (نح 19

سور أورشلیم بالنسبة لنا؟ وماذا یقول آباء الكنیسة عن السور؟ 

) 6–5: 62أورشلیم العروس المحبوبة (إش 
حینما یتحدث الرب عن أورشلیم یقول: "كفرح العریس بالعروس یفرح بِك إلهكِ . على 

–5: 62أسوارِك یا أورشلیم أقمت حراًسا، ال یسكتون كل النهار وكل اللیل على الدوام" (إش 
6 .(

الحدیث هنا عن أورشلیم الجدیدة أو الكنیسة عروس المسیح، أما الحراس الذین یقیمهم 
هم المالئكة والقوات السماویة المقدسة. ویرى یوسابیوس القیصرى العریس السماوي، فكما یقول 
 فیرى في القدیس كیرلس الكبیرأنهم قادة الكنیسة أو كهنتها. أما القدیس یوحنا الذهبي الفم 

 الذین ال یتوقفون عن mystagguesهؤالء الحراس ألسوار الكنیسة معلمي األسرار اإللهیة 
.  Ïالعمل لمجد الرب وعجائبه الفائقة

) 10: 60بنو الغریب یبنون أسوارك (إش 
إن كانت أورشلیم تشیر إلى الكنیسة اهللا في العهد الجدید، فمن هم بنو الغریب الذین 

ینبون أسوارها؟ لقد جاء السید المسیح إلى خاصته الیهود، وخاصته لم تقبله، أما األمم الغرباء، 
فقد صاروا شهوًدا وكارزین بالحق اإلنجیلي. وكما یقول الرسول بولس: "فلستم إًذا بعد غرباء 

). 19: 2ونزالء، بل رعیة مع القدیسین وأهل بیت اهللا" (أف 
 الذي كتب عن قسطنطین الكبیر ممتدًحا إیاه على یوسابیوس أسقف قیصریةیرى 

خدمته للكنیسة، أن الغرباء هنا هم األباطرة الرومان وقادة الجیش واألمراء الذین ساهموا في 
بناء أسوار الكنیسة. 

 أن أسوار الكنیسة هي اإلیمان المستقیم، وقد قام الرسل القدیس كیرلس الكبیرویرى 
ببناء األسوار بالكرازة بهذا اإلیمان دون أن ُینسبوا إلى دم جنس الیهود، بل صاروا كغرباء 

1 PG 70: 1373BC. Johanna Manley: Isaiah Though the Ages, California 1995, p. 919.  
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. Ïعنهم
 أن الغرباء هنا هم المعلمون الذین جاءوا من أمم غریبة عن إسرائیل ثیؤدورتویرى 

. Ðوقاموا بحراسة األسوار بصلواتهم وتعالیمهم

 ) LXX 16: 49صورت أسوارك على یدي (إش 
جاءت الترجمة السبعینیة: "أصور (أرسم) أسوارك على یدي. أنِت أمامي دائًما" (إش 

49 :16 LXX.(       
 أن األسوار  المنقوشة أو المرسومة على یدي اهللا هم Ðالقدیس كیرلس الكبیریرى 

الرسل القدیسون واإلنجیلیون.  
 الذي یأخذ بالتفسیر التاریخي، فیرى أن النبي یتحدث عن خراب أسوار ثیؤدورتأما 

صهیون على أیدي البابلیین وأن اهللا ینبؤهم بإعادة بنائها، وأن هذا األمر یشغله بنفسه كما لو 
كان المهندس المسئول عن أقامة أسوارها الُمحكمة.  

 أن األمر یخص بناء صهیون الحقیقیة في نفوس البشر یوسابیوس القیصريویرى 
. Òوبنیان الكنیسة

أن هذه األسوار هي التشبه باهللا وحمل صورته بالفضائل القدیس أمبروسیوس ویرى 
فینا. 

  لنهرب من هذه الشرور، ونرفع نفوسنا إلى صورة اهللا ومثاله. الهروب من الشرور هو التشبه
باهللا، وصورة اهللا تقتنى بالفضائل. هكذا مثل المصّور یصورنا بألوان الفضائل. "انظرى لقد 

). لیتنا ال نزیلها بفرشة اإلهمال، دعامات LXX 16: 49صورت أسوارِك یا أورشلیم" (إش 
األسوار المّصورة التي لنفوسنا. وهكذا: "لقد صورت األسوار" وبهذا أستطیع أم أطرد العدو. 

للنفس أسوارها، بها تثبت، وعنها قیل: "أنا مدینة قویة، مدینة محاصرة". بهذه األسوار 
ُتحرس المدینة، وبها ُتحمى بالحصار. بالحق النفس هي سور، یمتد حول المحلة. لذلك 

). السور الذي 10: 8تقول العروس في نشید سلیمان: "أنا سور، وثدیاي كبرجین" (نش 
یصوره (یرسمه) الرب صالح، إذ یقول: "أصور أسوارك على یدي، أنت أمامي دائًما" (إش 

1 PG 70: 1333 BD. 
2 Johanna Manley: Isaiah Though the Ages, California 1995, p. 892. 
3 PG 70 : 1068C 
4 Johanna Manley: Isaiah Though the Ages, California 1995, p. 727 
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49 :16 LXX(Ï .

  السور هو الكنیسة، 10: 8ُیقال في نشید األناشید: "أنا سور، وثدیاي كبرجین" (نش .(
. Ðوالبرجان هما كهنتها، الذین لدیهم كمال القوة لتعلیم العلوم الطبیعیة واألخالقیة

القدیس أمبروسیوس 

) 5: 56إني أعطیهم في بیتي وفي أسواري مكاًنا مكرًما (إش 
"إني أعطیهم في بیتي وفي أسواري ُنصًبا (مكاًنا مكرًما)، واسما أفضل من البنین 

 ).5: 56والبنات، أعطیهم أسًما أبدًیا ال ینقطع" (إش 

 أن هذا االسم األبدي الذي یعطیه لهم في بیته وأسواره إنما القدیس أغسطینوسیرى  
. Ðهو العبور بهم من ظالل الزمن القدیم إلى أنوار األبدیة

المسیح سور أورشلیمنا 
 :[إن كنا نحول وجهنا إلى الحائط عندما ُنضرب بالخوف من Ò Venecundusیقول

الموت، أي نوجه بصیرة قلوبنا نحو المخلص الذي یّصور هنا بالسور، فإننا نخلص. إذ هو 
یخلص المؤمنین الذین یسكنون فیه من هجمات كثیرة. یقول إشعیاء: "لنا مدینة قویة. یجعل 

 ). انظروا، فإن المخلص یدعى سوًرا.]1: 26الخالص أسواًرا ومترسه" (إش 
: 2هذا التفسیر یتناغم مع قول الرب: "وأنا یقول الرب أكون سور نار من حولها" (زك 

5 .(

المیاه تتحول إلى سور! 
 یمینهم عن لهم سور والماء ،الیابسة على البحر وسط في إسرائیل بنو فدخلقیل: "

 والماء البحر وسط في الیابسة على فمشوا إسرائیل بنو أماو، ")22: 14 خر ("یسارهم وعن
) 29: 14 خر ("یسارهم وعن یمینهم عن لهم سور

 :نوسيأوریج العالمةأعلن هذا العمل حب اهللا لإلنسان وعمله الخالصي، إذ یقول 
... ویظهر عمق البحر، وٕاذا هو رمال فقط! ![المیاه تصیر جباالً ! المیاه الراجعة تصیر سوًرا

1 Death as a good 5: 16- 18 . 
2 Six days of creation 6: 8: 49 
3 City of God, 22 (N&PN  Frs,  Vol 2, p. 442-443)  

م، اهتم بدراسة الفصول الثالثة التي حملت اتجاهات نسطوریة، ونوقشت في 552كاتب أفریقي في القرن السادس ، مات عام  9
مجمع القسطنطینیة الثاني حیث حرمها المجمع [لم تشترك فیه الكنائس غیر الخلقیدونیة]. 
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 وحفظت ناموسه یسخر األشیاء لتعمل ضد ،لیتك تدرك محبة الخالق، فإنك إن أطعت إرادته
.] Ïطبیعتها ألجل خدمتك

 بمنظر خروج الشعب تحت قیادة موسى النبي، العالمة أوریجینوسكثیًرا ما انشغل 
وعبورهم بحر سوف. فما أن ضرب موسى البحر بعصاه حتى انشق أمام الشعب كمن یرحب 

به للعبور خالله. 
إنها صورة رائعة لكنیسة العهد الجدید وهي تتبع مسیحها، بل تلتصق به بكونها الجسد 
المتحد بالرأس ، وبعصاه أو صلیبه یتحول العالم المضطرب بأمواج تجاربه العنیفة إلى طریق 

ممتع للعبور نحو األبدیة. تتحول المیاه المهلكة إلى سوٍر عن الیمین وعن الیسار، لیسیر 
المؤمن في طریق االعتدال بال انحراف یمیًنا أو یساًرا. یسیر في حصانة مسیحه، الذي یحول 

كل األمور لبنیان نفسه. 

  14أمر موسى أن یضرب البحر بالعصا لینشق وینسحب، فیدخل شعب اهللا البحر (خر :
)، وتخدم طاعة العناصر اإلرادة اإللهیة. وعندما صارت المیاه التي كانوا 26؛ 21-22

) لعبید اهللا، لم تعد مهلكة بل حامیة. لذلك 29: 14یخشونها سوًرا على الیمین والیسار (خر 
تجمعت المیاه في كومة ومنعت األمواج التي تنحني علیهم. نال السائل جموًدا، وصار قاع 

البحر جاًفا كالتراب. الحظوا صالح اهللا! إن أطعتم إرادته، واتبعتم ناموسه ُیلزم العناصر 
 Ðنفسها أن تخدمكم حتى على خالف طبیعتها!

  یا لها من تجربة قاسیة أن تعبر في وسط البحر! ترى األمواج ترتفع عالًیا بصوت رهیب
إن اتبعت موسى، أي شریعة اهللا، تصیر لك المیاه أسواًرا على ودوامات المیاه ثائره! 

، وتجد طریًقا ألرض یابسة وسط البحر. عالوة على هذا، یمكن أن یحدث الیمین والیسار
هذا في الرحلة السماویة، فنقول أن النفس توقف مخاطر المیاه! عظیمة هي األمواج التي 

. Ñتوجد هناك!

  من كان مصرًیا وتبع فرعون یغرق في طوفان الرذائل. أما من یتبع المسیح ویسیر كما سار
هو، تصیر المیاه له سوًرا عن الیمین والیسار. یسیر في الطریق الوسطي على أرض 

یابسة، ال ینحرف یمیًنا أو یساًرا حتى یعبر إلى الحریة، ویرنم تسبحة النصرة للرب، قائالً : 

1 In Exod, hom 5: 5 
2 On Exodus, Homily 5 : 5. 
3 On Numb., Homily 27 : 10 
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. Î)1: 15"اسبح الرب ألنه بالمجد تمجد" (خر 
العالمة أوریجینوس  

 جعلتك الیوم أسوار نحاس على كل األرض
 فأنت هو قوتي، تصیر لي سور نار ،إن كان العدو قد صار كجیش قوي یقاومني

ل وترفعني كما على ي وترًسا لي تصد كل سهام العدو، تشدد رجلي فأصیر مسرًعا كاأل،تحمیني
المرتفعات العالیة فال یلحق بي أذى. تشدد یدّي للقتال ضد إبلیس، وتوسع خطواتي فألحق 

 مز ؛30: 22 صم 2 (أسواًرا" تسورت بإلهي ،جیًشا اقتحمت بك  "ألنيبعدوي وأفنیه بالصلیب.
 وأسوار نحاس على ، وعمود حدید،هأنذاك جعلتك الیوم مدینة حصینة": الربؤكد ي. )29: 18

: 1(إر  ألنقذك..." ،كل األرض... فیحاربونك وال یقدرون علیك، ألني أنا معك یقول الرب
18-19(. 

التمییز سور 
  إذ یقول الرسول: "ال تغرب ، الذي ال ُیدعى فقط "نور الجسد"، بل و"الشمس"التمییزهذا هو 

"، إذ ال یسمح لنا الكتاب المقدس سلطاًنا. ُویدعى أیًضا ")26:4 أف(الشمس على غیظكم" 
، الرجل الذي لیس له سلطان على روحه" مدینة منهدمة بال سور ".أن نصنع شیًئا بدونه

. Ð)28:25(أم 
األب موسى 

الوصایا سور 
  حتى ال یتسلل إلیها لص أو وحش مفترس. إنها بسور الوصایاجنتنا مغلقة من كل جانب 

 .Ñمغلقة بسیاج الوصایا فال یستطیع خنزیر بري أن یقترب إلیها
القدیس غریغوریوس النیسي 

أورشلیم العلیا سور 
 لكي ،ذهب من قصبة معه كان ،معي یتكلم كان والذيیقول القدیس یوحنا الحبیب: "

 "" أي المالك،سورها مئة وأربعة وأربعین ذراع إنسان وقاس ...سوارهاأو وأبوابها المدینة یقیس

1 On Exod., Homily 6 : 14. 
2 John Cassian: Conferences, 2:4. 
3 Sermon 9. 
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. )17، 15: 21 رؤ(
حدة القیاس فهي وأما  أبناء الملكوت معروفون ومقاسون من قبل اهللا ومحفوظون لدیه.

قصبة من ذهب أي سماویة، ألن األمور الروحیة والسماویة ال تقاس إال بما هو روحي سماوي. 
) التي 12× كنیسة العهد الجدید 12 إلى الكنیسة الجامعة (كنیسة العهد القدیم 144یشیر رقم 

 حتى ال ،أما الذي قاس فهو مالك ال إنسان أرضي هي مسورة بسور واحد لتنعم بإله واحد.
نتخیل في السماء مادیات وأرضیات. إنها مسورة باهللا ذاته حافظها، وهي من ذهب نقي شبه 

 أي سمائیة طاهرة. ،زجاج نقي

 أسوار األعداء
: 11 عب (أیام" سبعة حولها طیف بعدما أریحا أسوار سقطت قیل عن هذه األسوار: "باإلیمان

 الصخر ضح أصیرهاو ،عنها ترابها واسحي أبراجها، ویهدمون ،صور أسوار فیخربون. ")30
 ،الكمین اعدوا ،الحراس أقیموا ،الحراسة شددوا ،الرایة ارفعوا بابل أسوار على. ")4: 26 حز(

بإلهي . كما قیل: ")12: 51 رإ (بابل سكان على به تكلم ما فعل أیًضاو ،قصد قد الرب ألن
. ) 29LXX: 18 مز( "أثب السور

 " :29: 18 مز( "بإلهي أثب السورمكتوبLXX ( سور الشر الذي یفرق اإلخوة ویثیر ،
. Ïاالنقسامات بینهم، ویحید بهم عن الحق

  إذ بفرحهم یقفزون فوق أسوار هللالقد عرف (المرتل) أن قوة المؤمنین تكمن في تقدیم الشكر ،
. Ðاألعداء، وذلك مثل القدیسین القائلین: "...بإلهي أثب السور"

البابا أثناسیوس الرسولي 
 

1 Paschal Letters, 19:7. 
2 Pascal Letters 3:5. 
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 األصحاح األول

 اهتمام نحمیا بأورشلیم
)، بقي 23- 6: 4قام نبوخذنصر بهدم السور، ومع محاولة إعادة بنائه (عز 

خرائب تقریبا لمدة قرن ونصف، مما جعلها مفتوحة ألعداء كثیرین. وكانت هناك حاجه 
 ق. م عادت الدفعة الثانیة من الیهود 458إلى قائد ّحي مثل نحمیا یقوم ببنائها. في عام 

إلى أورشلیم تحت قیادة عزرا. وكان عزرا الكاتب رجل الشریعة الذي یهتم بجمع أسفار 
 رجل عملالكتاب المقدس. مع هذا االهتمام بكلمة اهللا كانت تلك الفترة في حاجة إلى 

 . وقد هیأ اهللا نحمیا لهذا.رجل الشریعةبجانب 

 حوالي عام Artaxerxes Iكان لنحمیا دوره الهام كساقي الملك ارتحشستا األول 
 سنة من ذهاب عزرا إلى أورشلیم. لقد جاءه أخوه حناني (ربما أحد 13 ق.م، بعد حوالي 445

أقربائه) بأخبار جدیدة بخصوص خراب أورشلیم. كان رد الفعل المباشر هو االلتجاء إلى 
). 9الصالة كما فعل عزرا (عز 

 .3-1. حامل أثقال إخوته   1
 .4. جلسة مع اهللا   2
. 11-5. صالته   3

. 5ا. حافظ العهد 
. 7-6ب. اعتراف 

. 9-8ج. تمسك بالوعود 
 .11-10د. صرخة من القلب 

. حامل أثقال إخوته 1
 َكَالُم َنَحْمَیا ْبِن َحَكْلَیا: 

، َحَدَث ِفي َشْهِر َكْسُلو ِفي السََّنِة اْلِعْشِرینَ 
 ]1[ َبْیَنَما ُكْنُت ِفي ُشوَشَن اْلَقْصرِ 

الجزء األخیر من شهر نوفمبر، واألكبر من شهر دیسمبر. شهر كسلو یعادل تقریًبا 
: هذا هو اسم واضع السفر، األمر الذي ال نجده في أّي من األسفار حكلیا َنَحمیا بن
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التاریخیة. سلسلة َنَسب َنَحمیا هنا لیست طویلة، مثل سلسلة َنَسب عزرا. إًذا ال حاجة إلى 
وٕان كان البعض إلى زمن هارون، فَنَحمیا لیس كاهًنا، وال إلى زمن داود ألنه لیس ملًكا،  الرجوع

  بل من عاّمة الشعب. ،Ïیرى أنه من سبط یهوذا، ومن عشیرة داود الملكیة
أحد الذین عادوا من السبي، من بابل، إلى ثالثة أشخاص دعوا باسم "َنَحمیا": 

ساهم في ترمیم سور ). وآخر ابن عزبوق، 2: 2؛ عز 7: 7(أورشلیم، تحت قیادة زربابل 
 .˻)26: 12؛ 2: 10، 1: 1)، وصاحُبنا ابن حكلیا (16: 3(أورشلیم 

؛ 17: 8(إش أو "یهوه محتجب" الرجاء بالرّب،   أو،" مشتقة من "انتظر الرب"حكلیا"
33 :20.(  

) یكشف عن 3: 2" ( المدینة بیت مقابر آبائيأما ذكر اسم األسرة هنا، وقوله للملك "
 أنه من أسرة كانت لها شهرتها في أورشلیم. 

 مدینة هامة لعیالم في جنوب غرب إیران، معروفة عند الیونانیین بسوسا. "شوشن":
 میًال شمال الخلیج الفارسي. كانت في ذلك 150كانت في السهل الخصب على بعد حوالي 

الحین مقًرا شتوًیا للملوك، لكنها شدیدة الحرارة صیًفا. رأى دانیال نفسه في رؤیا كأنه في شوشن 
). عندما فتح كورش بابل سقطت شوشن في أیدي الفرس، وجعلها داریوس قصبة 2: 8(دا 

. بعد موقعة أربیال وجد 6–4: 1المملكة. وأسس هذا الملك القصر العظیم الموصوف في أس 
اإلسكندر األكبر فیها جواهر الملك وذخائره. وقد فضل بابل علیها، فانحط شأنها. وقد زال 

مجدها تماًما بعد القرن السابع المیالدي. حالًیا یشغل موضعها قریة شوشن أو سوسن بین نهري 
الخرخة وأوالي، تقع شرق بابل. 

أثبت ما ُكشف من آثار هذه المدینة التاریخ الوارد في أسفار الكتاب المقدس، خاصة 
سفر أستیر. وبالقرب من النهر في األرض المنخفضة قبر یظنه السكان قبر دانیال. كما 

اكتشف عمود أسود نقش علیه شرائع حمورابي ملك بابل، نقله العیالمیون من بابل. 
ال نعجب من وجود قله مقدسة لحساب ملكوت اهللا حتى وٕان عاشت في قصور ملوك 
أشرار أو وثنیین، نذكر على سبیل المثال موسى النبي الذي تبنته ابنه فرعون، في قصر ذلك 
الملك الذي صمم على قتل كل األطفال الذكور للعبرانیین. ویقول عنه الرسول بولس: "تهذب 

)، كما قال :"باإلیمان موسى لما كبر أبى أن یدعى 22: 7موسى بكل حكمة المصریین" (أع 

1 Jamieson, fausset, brown. 
Ð  219، ص 1993الخوري بولس الفغالي: التاریخ الكهنوتي، بیروت .
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ابن ابنة فرعون، مفضًال باألحرى أن ُیذل مع شعب اهللا على أن یكون له تمتع وقتي بالخطیة، 
: 11حاسًبا عار المسیح غنى أعظم من خزائن مصر، ألنه كان ینظر إلى المجازاة" (عب 

)، وداود في 16-5: 18 مل 1). وتربى عوبدیا في بیت أخاب من أشر ملوك إسرائیل (26
قصر شاول الملك الشریر. كما وجد قدیسون في قصر قیصر. هكذا وجد قادة قدیسون یعیشون 
كما في المقادس، وهم یقطنون في القصور الملوكیة حیث وجد الفساد والظلم في أبشع صوره. 

هذه الشخصیات وأمثالها توبخنا! 

  لیس أحد منكم وهو یمكنه أن یكون ابًنا للملك استهان بهذا، أما موسى ففعل هذا لیس فقط
ترك هذا، بل عّبر عن ذلك بالقول: "أبى" أن یكون هكذا، أبغض هذا، وترك ذلك هارًبا. 

  إذ ُوضعت السماء أمام موسى صار اإلعجاب بقصٍر مصرٍي أمًرا تافًها... لقد حسب العار
من أجل المسیح أفضل من الحیاة السهلة، وهذا في ذاته یحمل مكافأة... لقد ألقى موسى 
بنفسه في مخاطر كثیرة بمحض اختیاره في الوقت الذي كان في إمكانه أن یعیش متدیًنا 

وهو یتمتع بالخیرات...، لكن حسبه خطیة أالَّ یكون مستعًدا الحتمال اآلالم مع الغیر، 
فصار احتماله لآلالم خیًرا عظیًما، ملقًیا بنفسه فیها تارًكا القصر الملكي. لقد فعل هذا ألنه 

 .˺رأى أمامه أموًرا عظیمة، حاسًبا عار المسیح أفضل من خزائن مصر
 القدیس یوحنا الذهبي الفم

، َأنَُّه َجاَء َحَناِني َواِحٌد ِمْن ِإْخَوِتي
، ُهَو َوِرَجاٌل ِمْن َیُهوَذا

، َفَسَأْلُتُهْم َعِن اْلَیُهوِد الَِّذیَن َنُجوا
 ]2الَِّذیَن َبُقوا ِمَن السَّْبِي َوَعْن ُأوُرَشِلیمَ . [

اسم عبري معناه "منعم، كریم، رحوم، وهو اختصار "حنانیا". حناني: 
".  یهوًدابعد السبي كان شعب إسرائیل یدعى "

سأل نحمیا عن أورشلیم، حیث یوجد بیت الرب الذي صعد إلیه الشعب، ویقدمون 
). 122ذبائح الشكر للرب (مز 

 أن نحمیا كان یتمشى حول أسوار القصر، فسمع بعض المؤرخ یوسیفوسیذكر 
األشخاص یتكلمون بلسان بلده، وٕاذ علم أنهم جاءوا من الیهودیة مؤخًرا، تحدث معهم، وعلم أن 

1 In Hebr. hom 26: 4. 
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حال أورشلیم في دمار، وأن الراجعین من السبي في حالة بائسة، هذا ما بعث فیه روح الحزن 
. ˺أمام الملك

یرى البعض أن هؤالء الرجال جاءوا إلى شوشن، إما لطب العون من العرش الفارسي 
أو من نحمیا. أو كانوا في رحلة عمل عادیة تستلزم العالقة بین الیهود في یهوذا والمشتتین في 

.  Ðأنحاء اإلمبراطوریة
هنا نقف بإجالل وتقدیر إلنساٍن یعیش في القصر، لكن قلبه مع شعبه المتألم، فلن 

تستریح نفسه بینما تئن نفوس إخوته. هذا ما عّبر عنه الرسول بولس قائالً : "فإني أود لو أكون 
). وعبّر عنه 3: 9أنا نفسي محروًما من المسیح ألجل إخوتي أنسبائي حسب الجسد" (رو 

موسى النبي حین صرخ: "واآلن إن غفرت خطیتهم، وٕاال فامنحني من كتابك الذي كتبته" 
). 32: 32(خر

  لما تدهش أن الرسول یود أن یكون محروًما من أجل إخوته، إن كان هذا الذي هو في شكل
)؟ لماذا العجب إن كان 8–6: 2اهللا أخلى نفسه، وأخذ شكل العبد وصار لعنة ألجلنا (في 

P5Fالمسیح قد صار لعنة ألجل عبیده، أفال یصیر أحد عبیده لعنة من أجل إخوته؟

Ñ 

العالمة أوریجینوس  

 َفَقاُلوا ِلي:
، ِإنَّ اْلَباِقیَن الَِّذیَن َبُقوا ِمَن السَّْبِي ُهَناَك ِفي اْلِبَالدِ 

 ُهْم ِفي َشرٍّ َعِظیٍم َوَعارٍ .
  ،َوُسوُر ُأوُرَشِلیَم ُمْنَهِدمٌ 

 ]3َوَأْبَواُبَها َمْحُروَقٌة ِبالنَّارِ . [
بالنسبة نحمیا فإنه ال یفصل بین خیر الشعب عن خیر المدینة وحالها، فاالثنان هما 

جانبان لحقیقة واحدة. 
دمار السور یعني أن المدینة عاجزة تماًما عن مواجهة أي عدو. ما كان یحزن قلب 

 عاًما، حیث هدمها نبوخذنصر، وٕانما ما حدث في أیام 140نحمیا لیس ما حدث لألسوار منذ 

1 George Sandison: Bible Answers for 1000 Difficult questions, Q 979, Josephus: Antiq. Lib xi, 
c.5. 

2 The Collegeville Bible Commentary, Liturgical Press, Minnesota 1989, p. 353. 
3 Commentary on Rom. (Rom.9 : 3). 
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)، حین حاول الیهود إعادة بناء السور، في أیام أرتحشستا األول. ولكن 23-7: 4عزرا (عز 
اعترض رحوم صاحب القضاء وشمشاي الكاتب على ذلك، فأصدر الملك أمره بوقف العمل.  
لقد سمح اهللا بالضیقة الشدیدة، حتى بدت األمور مستحیلة، لیس من یٍد بشریٍة تقدر 
على إصالح الموقف. وسط الشعور بالعجز التام، وجد نحمیا أن ال ملجأ له إال اهللا بالصالة 

من كل قلبه! 
في كل العصور، یحتاج شعب اهللا إلى من یصلي ألجله.  

: 2ما هو السور، وما هي األبواب؟ یقول الرب نفسه: "أنا أكون سور نار حولها" (زك 
). فالسور المهدم واألبواب المحروقة بالنار إنما تشیر 9: 10). ویقول: "أنا هو الباب" (یو 5

إلى فقدان اإلنسان قوة اهللا الحصن الحصین، وتیه اإلنسان عن قوة اهللا الحصن الحصین، ألنه 
لم یجد الباب الحقیقي، لیدخل إلى حضن اهللا. فالسور یشیر إلى قوة اهللا العاملة في المؤمن، 

والباب یشیر إلى الخالص اإللهي الذي ینعم به. 

. جلسة مع اهللا 2
  ،َفَلمَّا َسِمْعُت َهَذا اْلَكَالمَ 

  ،َجَلْسُت َوَبَكْیُت َوُنْحُت َأیَّاًما
 ]4َوُصْمُت َوَصلَّْیُت َأَماَم ِإَلِه السََّماِء [

إذ اكتشف نحمیا خطورة األمر وضع على عاتقه أن یتعهده، ال بالجدال والحوار، وال 
باالعتزاز بقدرته وحكمته، وٕانما بتقدیمه هللا الذي من اختصاصه حّل المعضالت! وكما یقول 

). 10، 8: 4یعقوب الرسول: "اقتربوا إلى اهللا، فیقترب إلیكم... اتضعوا قدام الرب فیرفعكم" (یع 
كان موقف نحمیا واضًحا أمام نفسه، فإنه لم یرد الدخول في معارٍك، وال أن یضع 

خطًطا معینة، بل یقدم األمر بقلٍب منكسٍر أمام اهللا، فهو یعلم أن اهللا قریب من منكسري 
القلوب. 

" یعني أنه ترك كل شيء، لیجلس مع اهللا من أجل أمر خطیر، أال وهو جلستبقوله "
ما حّل بشعب اهللا من عاٍر وخزٍي بسبب الخطیة.  

إذ جلس لیس مع نفسه وحده، إنما في حضرة اهللا، تجلى أمامه أمران: خطایاه وخطایا 
شعبه من جانب، ووعود اهللا الصادقة من جانب آخر، لذلك انسابت دموعه، وناح في قلبه بروح 

الرجاء في عمل اهللا وخالصه؛ بكى وناح أیاًما. 
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یقول المرتل: 
. )6: 6 مز (فراشي أذوب بدموعي ،سریري لیلة كل في أعوم ،تنهدي في تعبت
 غریب أنا ألني دموعي عن تسكت ال .صراخي إلى أصغِ و ،رب یا صالتي استمع

. )12: 39 مز (آبائي جمیع مثل نزیل ،عندك
) 3: 42 مز (إلهك؟ أین یوم كل لي قیل إذ ،ولیالً  نهاًرا خبًزا دموعي لي صارت
) 8: 56 مز (؟سفرك في هي أما ،زقك في دموعي أنت اجعل ،راقبت تیهاني

) 5: 80 مز (بالكیل الدموع وسقیتهم ،الدموع خبز أطعمتهم قد
. )9: 102 مز (بدموعٍ  شرابي ومزجت الخبز مثل الرماد أكلت قد إني

. )5: 126 مز (باالبتهاج یحصدون ،بالدموع یزرعون الذین

 ينه یریدنا أن نبكإ ا... هي على نفسهيالرب نفسه بكى على أورشلیم، إذ لم ترد أن تبك 
لنهرب (من الهالك)...  

 كثیًرا في هذا العالم یخلص في المستقبل، ألن "قلب الحكماء في بیت النوح، يمن یبك
 ،). وقال الرب نفسه: "طوباكم أیها الباكون اآلن4: 7 وقلب الجهال في بیت الفرح" (جا

 ). 21: 6ألنكم ستضحكون" (
 معترفین بخطایانا، ، فنفرح إلى األبد. لنخْف الرب وننتظره،فلنبِك إذن إلى زمان

 من األرض ولیس مستقیم بین يراجعین عن شرنا، حتى ال ُیقال لنا "ویل لي... قد باد التق
 .˺)2-1: 7 الناس" (مي

  أمبروسیوسالقدیس 

 للرحمة. هللالصالة الممتدَّة والدموع الغزیرة تجتذبان ا 

 لبكاء وحده یقود للضحك المطوَّب.ا 

 وقد بكى هو نفسه طوبى للباكیننفسه كل التطویبات، إذ قال: " يفراد یسوع أن ُیظهر أ ،"
. ˻یضع أساس هذا التطویب حسًنا كيل

 وریجینوسألعالمة ا
إذ كشفت دموعه عن حزن قلبه على حاله وحال شعبه مع رجائه في الرب، التزم 

1 On Rep. 2. 
2 In Jer. hom 3:49; In Luc. hom 18. 

                                                 

http://coptic-treasures.com/



األصحاح األول 

  

بالصوم والصالة. ففي أثناء السبي صار الصوم أمًرا شائًعا، بجانب الصوم كتذكار النهیار 
). 7-3: 7؛ زك 3: 10؛ 3: 9؛ دا 16: 4أورشلیم وقتل جدلیا (إش 

  لم تفسد ثورة الطاغیة إال بالصوم والصالة …ستیرأعندما كان الخراب سیحیق بكل جنس 
  .˺)16:4 سم ( أإلى اهللا، وهكذا حولت هالك شعبها إلى حفظهم في سال

أثناسیوس الرسولي القدیس 

 لیعّلمك ما هي عظمة الصوم، وكیف أنه أقوى  (إبلیس)؛ اقترب إلیه (المسیح)في جوعه 
درع ضّد الشیطان. لهذا یلزم بعد الجرن (جرن المعمودّیة) أن یصعدوا ال إلى حیاة الترف 

 بل إلى الصوم. لقد صام ال عن احتیاج وٕانما لتعلیمنا... فإنه ،والشرب والمائدة الممتلئة
بدون ضبط البطن ُطرد آدم من الفردوس، وحدث الطوفان في أیام نوح وحّلت الرعود 

بسدوم. فمع ارتكابهم الزنا جاء التحذیر یخّص ضبط البطن. هذا ما عناه حزقیال بقوله: 
). هكذا تعمق 49: 16  (حز"هذا كان إثم سدوم الكبریاء والشبع من الخبز ووفرة الترف"

: 5 الیهود أیًضا في الشّر العظیم بانسحابهم إلى المعصیة خالل شربهم وترفهم (إش
.  ˻)12ـ11

القدیس یوحنا الذهبي الفم 

  أفضل عون لكم لكي تهرب منكم الشّیاطین هو النسك والصوم واحتمال الضیق. فإن كانت
 .˼ الملّذات، فواضح إّنها تهرب باحتمال األلمالشّیاطین تدخل أجساد البشر من أجل شركة

اإلكلیمنضّیات 

. صالته 3
یقدم لنا نحمیا نموذًجا رائًعا لحیاة الصالة: 

أ. یعلن المفهوم الحقیقي للصالة في ظروف قاسیة: یفتتح صالته باالعتراف بخطایا 
الشعب كله، حاسًبا نفسه عضًوا في الشعب، مشترًكا معهم في خطایاهم. یّذكر اهللا بوعوده 

اإللهیة، ویختتمها بطلبة شخصیة أن یعطیه الرب نعمة في عیني الملك، ال ألجل نفع خاص 
 صالة َنَحمیا صالة لیتورجّیة، تفَّوه بها باسم الجماعة، وكتبها به، وٕانما لمجد اهللا وبنیان الشعب.

1 Paschal Epistles, 4. 
2 In Matt. hom 23: 2. 
3 Homilies 9:10.  

                                                 

http://coptic-treasures.com/



األصحاح األول 

  

فیها عن حیاة الیهود الدینیة، وعن إیمان الشعب باهللا الذي یستجیب ألبنائه، حّتى في  فعّبر
 .˺صغیر، كنجاح َنَحمیا عند الملك أرتحشستا َطَلٍب 

ب. مع صلواته لمدة طویلة من أجل الضیقة التي حلت بشعب اهللا، یمارس ما ندعوها 
بالصالة السهمیة، حیث یرفع قلبه هللا وهو في حضرة الملك قبل أن یطلب من الملك شیًئا. 

 تستخدم كل األصوات واألیدي. ، استنجادنا بالمضخة في منع السفینة من الغرقيالصالة ه 
فاآلن نستخدم أصواتنا عندما نقول اغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أیًضا للمذنبین إلینا، 

 وأن تدخل المساكین التائهین إلى ، "أن تكسر للجائع خبزك:ونعمل بأیدینا عندما نصنع هذا
: 29 (راجع سي شفع فیك أمام الربياصنع إحساًنا في قلب الفقیر ف). 7: 58(إش  "بیتك
12(˻  .

القدیس أغسطینوس 

  فَتحت 17: 35أقوى من العاصفة. لقد اخترقت الغیوم، وطارت في الهواء (سیراخ ،(
 وقربت من عرش العظمة بواسطة جبرائیل الذي یقدِّم الصالة أمام اهللا. كنتیجة تالسماوا

. ˼لذلك لفظت األعماق النبي، وأوصل الحوت یونان بأمان على البر

  لقد انسدَّت األفواه المفترسة 6أیًضا سدَّت صالته أفواه األسود (دا دانیال عندما صلَّى ،(
 وتلقفت دانیال حتى ال یسقط على ،أمام لحم وعظام إنسانٍ . لقد بسطت األسود مخالبها

األرض، احتضنته بین ذراعیها، وقبَّلت قدمیه. وعندما وقف دانیال في الجب لكي یصلِّي 
رفع یدیه إلى السماء وعلى مثال دانیال تبعته األسود وقلَّدته. 

ذاك الذي تقبَّل صالته. نزل وسدَّ أفواه األسود. وذلك ألن دانیال قال لداریوس: "إلهي 
) 22: 6أرسل مالكه، وسدَّ أفواه األسود، فلم تضرُّني". (دا 

وبالرغم من أن الجب كان مغطَّى ومختوًما إالَّ أن النور أشرق داخله، وُسرَّت األسود 
عندما رأت النور الذي ظهر ألجل دانیال. وعندما غلب النوم دانیال وأراد أن ینعس ركعت 
األسود حتى یمكنه أن ینام فوقها ولیس على األرض. لقد كان الجب أكثر استنارة من ُعلیَّة 
ذات نوافذ كثیرة. وفي الجب قدَّم صلوات كثیرة أكثر من علیَّته، حیث كان یصلِّي فقط ثالث 

Ï  220-219، ص 1993الخوري بولس الفغالي: التاریخ الكهنوتي، بیروت .
2 Sermons on New Testament Lesson, 6:11. 
3 Demonstrations, 48: (On Prayer)   ترجمة الدكتور صفوت منیر.
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)، وعندما انتصر وفرح دانیال. وُألقي الذین اتَّهموه في الجب بدًال 10: 6مرَّات في الیوم (دا 
. ˺منه، فانفتحت أفواه األسود والتهمتهم وسحقت عظامهم

القدِّیس أفراهاط 

أ. حافظ العهد والمملوء حنًوا ورحمة 
  ،َوُقْلتُ : َأیَُّها الرَّبُّ ِإَلُه السََّماِء اِإلَلُه اْلَعِظیُم اْلَمُخوفُ 
 ]5اْلَحاِفُظ اْلَعْهَد َوالرَّْحَمَة ِلُمِحبِّیِه َوَحاِفِظي َوَصاَیاُه [

إذ وجد نحمیا في الصالة ملجأ له وطریًقا للتغلب على المستحیالت، كیف اقترب إلى 
اهللا في صلواته؟ 

لقد التقى مع اهللا خالل ثالثة أمور: 
 أنه الرب إله السماء الذي یحرك كل شيء، والمهتم بكل شخصیة اهللا. عرف 1

" في الفترة ما إله السماء. كثیًرا ما ُاستخدم تعبیر "اهللا القدیرالخلیقة السماویة واألرضیة، فهو 
بعد السبي. فإن كان الیهود قد فقدوا أورشلیم مدینة اهللا وهیكل سلیمان الذین كانوا یحسبونه أقدس 

موضع في العالم، لذا صاروا یدعون اهللا إله السماء التي ال یقترب إلیها عدو، وال یحطم أحد 
 أسوارها أو یسبي سكانها. 

إنه اإلله العظیم المخوف. وكما یقول موسى النبي: "ال ترهب وجوههم، ألن الرب 
).  21: 7إلهك في وسط إله عظیم ومخوف" (تث 

األمین في حبه الذي أعطى لموسى شریعة، وأعلن مواعیده لشعبه. ، . إله العهد2
 اإلحسانو العهد الحافظ األمین اإلله اهللا هو إلهك الرب أن علماف. "وفي عهوده ووعوده اإللهیة

" محبوب جًدا أمین هو اهللا. تعبیر ")9: 7 تث ("جیلٍ  ألف إلى وصایاه ویحفظون یحبونه للذین
، لهم الوعود أمین في حفظ وعده لهم كشعٍب خاص بهلدى الیهود القدامى، یفهمونه بأن اهللا 

 اإللهیة الفائقة. ویرون في إخالص بعض المؤمنین وأمانتهم توضیًحا إلخالص اهللا وأمانته

والعاملین بوصایاه. هو فوق  یرحم ُمحّبیه)، 16: 4 (عب . المملوء حنًوا ورحمة3
 الصدیق إلى صدیقه. اإلنسان، لكّنه قریب منه، یستمع إلیه كما یستمع

بتحلیل صالة نحمیا یظهر اآلتي: 
أ. صالته تكشف عن عالقة شخصیة فّعالة بین نحمیا واهللا إلهه. فالصالة لیست 

1 Demonstrations, 4:9.  
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كالًما في الهواء، بل حدیثًا صادًقا مع اهللا. 
ب. نحمیا مثل عزرا یتكلم على لسان الشعب كله، فنسب ما یحل بهم یحل به 

]. 7-6شخصًیا. یعترف عن خطایاه وخطایا الشعب، أو األمة كلها [
 ].9-8ج. یتذكر تحذیرات اهللا ویتمسك بالوعود اإللهیة [

 ].10د. یلجأ إلى العهد مع اهللا وعمله الخالصي مع شعبه [

]. 11هـ. یقدم طلبة خاصة لنوال قوة ونجاًحا في الخطوات التالیة [
أما ثمرة الصالة المتواضعة فهي أن اهللا یحرك األحداث فیما هو لصالح نحمیا وشعبه، 

ویهبه قوة للعمل. 

  كون اهللا أمیًنا یعنى أنه یمكننا أن نثق في إعالنه عن ذاته. كلمته تعلن عنه أنه اهللا
. Ïاألمین

س السكندري ضالقدیس إكلیمن

ب. اعتراف 
  ،ِلَتُكْن ُأْذُنَك ُمْصِغَیًة َوَعْیَناَك َمْفُتوَحَتْینِ 

  ،ِلَتْسَمَع َصَالَة َعْبِدكَ 
  ،الَِّذي ُیَصلِّي ِإَلْیَك اآلَن َنَهارًا َوَلْیالً 

  ،َألْجِل َبِني ِإْسَراِئیَل َعِبیِدكَ 
 َوَیْعَتِرُف ِبَخَطاَیا َبِني ِإْسَراِئیَل الَِّتي َأْخَطْأَنا ِبَها ِإَلْیكَ .

 ]6َفِإنِّي َأَنا َوَبْیُت َأِبي َقْد َأْخَطْأَنا. [
لم یستبعد نحمیا نفسه وال أعضاء أسرته من االعتراف بخطایاهم. یحسب نحمیا 

].  11] ، وحاجتها للعون اإللهي حاجته هو [7-6خطایا الشعب خطایاه [
ویرتبط الرجاء  تكُمن الخطیة في ِنسیان اهللا،": الَِّذي ُیَصلِّي ِإَلْیَك اآلَن َنَهارًا َوَلْیالً "

بتذّكر رحمة اهللا ومواعیده. 
شعورنا بمهابة اهللا ومخافته یدفعنا نحو االعتراف بخطایانا. عندما رأى إشعیاء مجد 

الرب في الهیكل، وامتأل البیت دخاًنا، یقول: "فقلت ویل لي إني هلكت، ألني إنسان نجس 
: 6الشفتین، وأنا ساكن بین شعب نجس الشفتین، ألن عیني قد رأتا الملك رب الجنود" (إش 

1 Stromata 2:27:3. 
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5  .(
وعندما أدرك سمعان بطرس سلطان الرب یسوع على البحر والسمك، "ّخر عند ركبتي 

). 8: 5یسوع، قائالً : اخرج من سفینتي یا رب ألني رجل خاطئ" (لو 

  لنتوسل إلى مخلص نفوسنا لكي ما یحطم رباطاتنا، وینزع عنا سجننا القاسي هذا، ویهبنا
التحرر من ثقل تلك القیود الحدیدیة، ویجعل أرواحنا خفیفة أكثر من أي جناح. إذ نتوسل 
إلیه علینا أن نساهم من جانبنا بغیرٍة متقدٍة سامیٍة لها اعتبارها، فإننا بهذا یمكننا في وقٍت 

قصیٍر أن نتحرر من الشرور التي تضغط علینا، وندرك حالنا الذي كنا علیه سابًقا، 
ونتمسك بالحریة التي صارت لنا، والتي ننالها كهبة من اهللا بنعمة ربنا یسوع المسیح ومحبته 

 .˺للبشر، الذي له المجد والسلطان إلى األبد. آمین

القدیس یوحنا الذهبي الفم 

، َلَقْد َأْفَسْدَنا َأَماَمكَ 
، َوَلْم َنْحَفِظ اْلَوَصاَیا َواْلَفَراِئَض َواَألْحَكامَ 

 ]7الَِّتي َأَمْرَت ِبَها ُموَسى َعْبَدكَ . [
 بخطایاه وخطایا شعبه. فیطلب من اهللا أن یسمع وینظر، ویعطي توبة اعتراف نحمیا

وتطهیًرا. 
نحتاج إلى االعتراف بخطایانا، فنمجد اهللا غافر الخطایا. 

  26: 43امك فتتبرر" (إش آثاعترف یا إنسان بخطایاك لتنال المغفرة، "اظهر LXX  .(
). من ینكر ذنبه وال 7: 51لماذا تخجلون من االعتراف بها وأنتم قد ُولدتم فیها؟ (مز 

یعترف به ففي الحقیقة ینكر مولده... 
لیعترف الخاطي وغیر المقدَّس، وال یرتفع البار وال یتشامخ، لئالَّ یفقد مكافأة برِّه 

. ˻)15: 10بالكبریاء (أي 
القدِّیس أمبروسیوس 

ج. تمسك بالوعود 
 اْذُكِر اْلَكَالَم الَِّذي َأَمْرَت ِبِه ُموَسى َعْبَدَك َقاِئالً :

1 Homilies on Matthew, homily 14: 6. 
2 The Prayer of Job and David, Book 1, 6:19. 
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ُقُكْم ِفي الشُُّعوِب [  ]8ِإْن ُخْنُتْم َفِإنِّي ُأَفرِّ
، 22، 14:13؛ 14:6؛ 19:5؛ 14: 4 هي مفتاح السفر، تكررت كثیًرا ("اذكر"كلمة 

). بعد الغزو البابلي تّفرق الیهود وتشتتوا في أماكن كثیرة، یرى البعض أنه في بدایة 31، 29
العهد الجدید، كان عدد الیهود المتفرقین في أنحاء العالم ومجتمعاتهم في الشرق أكثر من الذین 

). 1:1 بط 1؛ 1:1؛ یع 11 -9:2؛ أع 35:7كانوا في أرض الموعد (یو 

، َوإِْن َرَجْعُتْم ِإَليَّ َوَحِفْظُتْم َوَصاَیاَي َوَعِمْلُتُموَها
، ِإْن َكاَن اْلَمْنِفیُّوَن ِمْنُكْم ِفي َأْقَصاِء السََّماَواِت 

 َفِمْن ُهَناَك َأْجَمُعُهْم َوآِتي ِبِهْم 
 ]9ِإَلى اْلَمَكاِن الَِّذي اْخَتْرُت ِإلْسَكاِن اْسِمي ِفیهِ . [

هذا وعد إلهي تكرر في "أجمعهم وآتي بهم إلى المكان الذي اخترت إلسكان اسمي فیه". 
 الخ ). 3:23؛ إش 12:11؛ إش 5-1:30مواضع كثیرة (تث 

كانت وصیة اهللا لشعبه أال یعبدوا األصنام وال یشتركوا في هیاكل الوثن. "ال تفعلوا هكذا 
للرب إلهكم، بل المكان الذي یختاره الرب إلهكم من جمیع أسباطكم لیصنع اسمه فیه سكناه 

).  5-4:12تطلبون، وٕالى هناك تأتون" (تث 

د. صرخة من القلب 
  ،َفُهْم َعِبیُدَك َوَشْعُبكَ 

ِتَك اْلَعِظیَمِة َوَیِدَك الشَِّدیَدةِ . [  ]10الَِّذي اْفَتَدْیَت ِبُقوَّ
مع اعتراف بخطأ كل الشعب بما فیهم نحمیا نفسه وبیت آبائه، یتمسك بأنهم عبید 

الرب وشعبه، ال عن استحقاقاتهم، وٕانما من أجل الخالص الذي قدمه لهم بقوته اإللهیة العظیمة 
ویده الشدیدة. 

ویتطلّع إلى الُمستقبل، حیث یتحّقق  ینطلق َنَحمیا من الحاضر، فیعود إلى الماضي،
األرض إلى أورشلیم. هذا ما قاله األنبیاء الذین رأوا بدایة  َوْعُد اهللا، حین َیُرّد شعبه من كّل أقطار

إعادة تنظیم الشعب في المدینة الُمقّدسة. قال إرمیا: "أجمع بقّیة غَنمي...  الُملك المسیحانّي، في
: 37؛ راجع حز 8-3: 23علیها ُرعاة... أقیم لشعبي َمِلًكا حكیًما ُیجري الُحْكَم والَعْدلَ " (إر  أقیم
21-28(˺ . 

Ï  220، ص 1993الخوري بولس الفغالي: التاریخ الكهنوتي، بیروت .
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  ،َیا َسیُِّد ِلَتُكْن ُأْذُنَك ُمْصِغَیًة ِإَلى َصَالِة َعْبِدكَ 
 َوَصَالِة َعِبیِدَك الَِّذیَن ُیِریُدوَن َمَخاَفَة اْسِمكَ .

  ،َوَأْعِط النََّجاَح اْلَیْوَم ِلَعْبِدكَ 
 َواْمَنْحُه َرْحَمًة َأَماَم َهَذا الرَُّجلِ .

] 11َألنِّي ُكْنُت َساِقیًا ِلْلَمِلكِ . [
فبدون بركته ونعمته لن یتحقق الخالص. طلب التدخل اإللهي، 

، الترجمة الحرفیة: "من یقدم شیًئا (لشخص ما) لیشربه". التعبیر هنا "ساقًیا للملك"
یعني أنه أحد سقاة الملك، ولیس الساقي الوحید له. 

ساقي الملك؛ وظیفة ترجع إلى العصور القدیمة، كان لها تقدیرها الخاص وكرامتها في 
البالط الفارسي. إذ كان ساقي الملك في نوبته یقف یومًیا في حضرة الملك، یراه في فترات 

راحته لیقوم بخدمته الشخصیة، لذا یجد فرًصا كثیرة لمالطفة الملك ال یجدها غیره. كان سقاة 
الملك عادة خصیان، ووجدت نقوش كثیرة لهم في األثریات األشوریة. في هذه النقوش نجد 

ساقي الملك ممسًكا بكأس الخمر بیده الیسرى ومروحة من سعف النخل لطرد الحشرات في یده 
الیمنى . یضع على كتفه مندیًال طویًال مطرًزا به هدب، یستخدمه الملك لمسح فمه بعد شرب 
الخمر. كان ساقي الملك عند مادي وفارس یسكب القلیل من الخمر في الكأس على راحة یده 

الیسرى ویشربه، حتى یطمئن الملك أن الخمر لیس به سم. 
 2؛ 5: 10 مل 1؛ 2: 40كان الفراعنة أیًضا لدیهم سقاه، وكذلك سلیمان الملك (تك 

. ˺)4: 9أي 

 
  1من وحي نح

لیرتفع قلبي إلیك، ولیتسع لمحبة البشر! 

   .طأطأت أیها الحب الحقیقي السماوات ونزلت إلینا
اشتقت أن تحمل كل البشر في أحضانك.  

وترفع الكل إلى أمجادك الفائقة. 
هب لي أن أسلك بروحك.  

1 James M. Freeman: Manners and Custom of the Bible, N.J, 1972, article 378. 
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فترتفع نفسي إلیك، كما نزلت أنت إلیها. 
ویتسع قلبي لمحبة كل البشر،  
فأشتهي أن ینعم الكل بأمجادك. 

  . ّكل أمجاد العالم ال موضع لها في 

مجدك سباني تماًما. 
تصرخ أعماقي إلیك: 

متى أرى كل إخوتي في البشریة في أحضانك؟ 
متى تحوط بكل البشر كسور ناٍر إلهي.  

فال یقدر عدو الخیر بكل سهامه الناریة أن یقترب إلیهم. 
حتى تقیم في وسطنا، فُیعلن مجدك فینا. 
  هذا العمل أعظم من أن یقوم به بشر ما.

وال حتى القوات السمائیة مع كل قدرتها الفائقة. 
إنه عملك اإللهي یا مخلص العالم! 

 أنت هو إله المستحیالت.

  .ألنسحب من العالم إلى حین
وأجلس في حضرتك اإللهیة. 

أعترف لك أننا أفسدنا أورشلیمنا الداخلیة بخطایانا. 
 من یهبنا التوبة إال روحك القدوس؟ 

بنعمتك ونقوم ونبني أسوارها ونقیم أبوابها. 
ألبد. ى الإوعودك صادقة وأمینة 

  .في وسط قصر الملك الوثني أعددت نحمیا القائد الفرید
طلب منك أن تهبه نعمة لكي یسمح له الملك في العمل. 

مكانیات لمساندته في العمل. إعطیته نعمة لكي یقدم له أ
من عندك تحقق نجاحه. 

 انطلق للعمل ال بسماح الملك، بل بالحري بمرافقتك له.

لترافقنا، فنلتصق بك. 
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لتعلن ذاتك فینا، وتقیم أورشلیمك في أعماقنا. 
أنت سورنا وحصننا الحصین! 
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 األصحاح الثاني

هلم نقوم ونبني! 
رجل صالة وعمل  

، أو على أعظم درس عن القیادة الحكیمة في العالمیرى البعض أن هذا األصحاح 
األقل هو درس عظیم في هذا الشأن. 

اهللا یود أن یعمل بنا أكثر من یكشف لنا هذا األصحاح عن حقیقة هامة، وهي أن 
. رغبتنا نحن في أن نعمل

كان نحمیا وهو رجل صالة، رجًال عملًیا لم یتحرك للبناء إال بعد أن طلب من الملك 
). 8-7: 2تصاریح تسنده للبدء في العمل وتكملته (

 .3-1. تحركه للعمل   1
 .4. صالة سهمیة   2
 .8-5. خطة عمل   3
 .9. تنفیذ عملي   4
 .10. مقاومة العدو   5
 .16-11. دراسة في الموقع  6
 .18-17. دعوة للعمل المشترك  7
 .20-19. استخفاف العدو بهم  8

. تحركه للعمل 1
 َوِفي َشْهِر ِنیَساَن ِفي السََّنِة اْلِعْشِریَن َألْرَتْحَشْسَتا اْلَمِلكِ . 

  َوَأْعَطْیُت اْلَمِلكَ .،َكاَنْت َخْمٌر َأَماَمُه َفَحَمْلُت اْلَخْمرَ 
 ]1َوَلْم َأُكْن َقْبُل ُمَكمَّدًا َأَماَمهُ . [

شهر نیسان یقابل جزًءا من مارس وآخر من أبریل. 
المدة ما بین سماع نحمیا ألخبار أورشلیم (شهر كسلو) إلى وقوفه هنا أمام الملك 

(شهر نیسان) بلغت أربعة أشهر. لم یرد نحمیا أن یتسرع في عرض األمر على الملك بالرغم 
من إدراكه ثقة الملك فیه، وذلك حتى یتحصن بقوة إلهیة. وربما انتظر نحمیا حتى یأتي دوره في 
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 تقدیم الخمر للملك.

 َفَقاَل ِلي اْلَمِلكُ : 
 ِلَماَذا َوْجُهَك ُمَكمٌَّد َوَأْنَت َغْیُر َمِریٍض؟

 َما َهَذا ِإالَّ كآَبَة َقْلٍب ! 
 ]2[ َفِخْفُت َكِثیرًا ِجّداً 

كان العاملون في القصر ملتزمین أن یظهروا أمام الملك بوجٍه باٍش، تحت كل 
الظروف. لكن لم یكن في استطاعته أن یخفي المرارة التي مألت نفسه بسبب الحال الذي بلغت 
إلیه أورشلیم. وٕاذ كان أرتحشستا الملك یثق في نحمیا سأله عن سبب كآبة قلبه. حزن نحمیا لم 

 یكن مصادفة، إن صح التعبیر، إنما هو انعكاس لمرارة نفسه من أجل شعب اهللا.

سؤال الملك یكشف عن تعجبه من حزن نحمیا، فقد اعتاد أن یراه دائًما متهلالً . ولعل 
تهلیل قلب نحمیا كان ینعكس على وجهه، فیعطي بهجة للملك. سالم قلب نحمیا حتًما كان 

یختلف تماًما عما یظهره السقاة اآلخرین، ألن األول یتقبل بهجته من الرب، أما اآلخرون فكانوا 
 یفتعلون البهجة إلرضاء الملك.

لم یكن ممكًنا لنحمیا الذي انكسر قلبه من أجل شعبه أن یخفي حزنه، وكما یقول 
). فالمؤمن 4: 3سلیمان الحكیم: "للبكاء وقت، وللضحك وقت؛ للفرح وقت، وللرقص وقت" (جا 

الحقیقي یعرف متى یفرح ومتى یحزن. لیس كل فرٍح مستحًقا للمدیح، وال كل حزن مستحًقا للذم. 

  كما أن الضحك ینقسم إلى نوعین: أحیاًنا یكون مستحًقا للمدح، وأحیاًنا للتوبیخ، هكذا البكاء
 یلزم أن ُیرى بنفس الطریقة. 

الضحك المستحق للمدیح یتناغم من البكاء المستحق للمدیح، وهكذا یتناغم الضحك 
 والبكاء اللذان یستحقان الشحب.

غالًبا الحیاة التي تمیل للشهوة ال لحب اهللا هي ضحك فیه یقیم الضاحك من نفسه 
إلًها.  

آخرون یحسبون معدتهم آلهة، وآخرون المال، وآخرون الفكاهة یریدون أن یكونوا 
ظرفاء الخ، فیبني الشخص مذابًح للضحك بكونه إلًها، مقدًما ذبائح له... 

على أي األحوال، هؤالء الذین یبكون هنا كثیًرا للتوبة یصلون هللا بهذه الكلمات: "قد 
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. LXX(Ï 5: 6أطعمتهم خبز الدموع، وسقیتهم الدموع بالكیل الكامل" (مز 
القدیس دیدیموس الضریر 

 أن المؤمن التقي یحزن بجسده، ویرقص بروحه، القدیس غریغوریوس النیسيیرى 
. Ð)17- 14: 6صم 2كما كانت نفس داود متهللة، ترقص أمام تابوت العهد (

أول عنصر هام في العمل هو أن یستخدم المؤمن كل فرصة مواتیة للعمل، غیر أن 
البعض ال یرید أن یتلمس وجود هذه الفرص للعمل. 

، لكن إذ رفع قلبه هللا تشجع وأجاب خاف كثیًرا جًداحین سأله الملك عن سبب حزنه 
). 24- 6: 4بكل صراحة وبحكمة. لقد منعهم مرسوم سابق من إعادة بناء السور (عز 

، ویتوقف عن لم یخجل نحمیا من االعتراف بخوفه، لكنه أبى أن یستسلم للخوف
انجاز العمل الذي دعاه إلیه الرب. أستیر أیًضا خافت وفي صالتها طلبت من الرب أن ینجیها 

من خوفها. 

  یوجد من یخاف لئال یجلد، وهذا خوف العبید، ویوجد من یخاف لئال یخسر وهذا خوف
. ˼األجیر. ویوجد من یخاف لئال یغیظ وهذا خوف الصدیقین

 القدیس مار فیلوكسینوس

 ال أخشى أعدائي، لكنني أجزع من الموت الذي تحكم به كلمتك˽ .
القدیس البابا أثناسیوس 

  لماذا تخافون أیها المسیحیون؟ 

المسیح یتحدث: "أنا هو ال تخافوا".  
لماذا تنزعجون لهذه األمور؟ لماذا تخافون؟ 

أنا هو ال تخافوا. فرضوا أن لقد سبق فأخبرتكم بهذه األمور أنها ستحدث حتًما... "
".  یقبلوه في السفینة

وللوقت صارت السفینة إلى األرض التي كانوا إذ عرفوه وفرحوا تحرروا من مخاوفهم. "
". ُوجدت نهایة عند األرض، من المنطقة المائیة إلى المنطقة الصلدة، من ذاهبین إلیها

1 Commentary on Ecclesiastes, 71: 4. 
2 Homilies on Ecclesiastes, 6. 

 .۱دیر السریان: اآلباء الحاذقون في العبادة، ج ˼
 .1996 ولذتها، اللَّه) غنى كلمة 118( القمص تادرس یعقوب ملطي: المزمور المئة والتاسع عشر ˽
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. ˺االضطراب إلى الثبات، من الطریق إلى الهدف
 القدیس أغسطینوس

 َوُقْلُت ِلْلَمِلكِ :
  اْلَمِلُك ِإَلى اَألَبدِ . اَ ِلَیْحي

  ،َكْیَف َال َیْكَمدُّ َوْجِهي
  ،َواْلَمِدیَنُة َبْیُت َمَقاِبِر آَباِئي َخَرابٌ 

 ]3[ َوَأْبَواُبَها َقْد َأَكَلْتَها النَّاُر؟
؛ 4:2؛ 31:1 مل 1هذه عبارة عامة ُیخاطب بها الملوك ("لیحیا الملك إلى األبد": 

". المدینة بیت مقابر آبائي"، بل دعاها "أورشلیم" لم یذكر نحمیا اسم المدینةٍ◌ ). بحكمة9:3
فمن جانب لم یرد أن یثیره بأنه یطلب أحیاء مدینة قامت بابل بتخریبها، ال ننسى أن ما یحزن 
قلب نحمیا هو ثمرة قرار قدیم للملك بوقف إصالح المدینة وسورها. ومن جانب آخر أراد أن 
یكسب وده، إذ كان الملوك یحترمون المقابر، وال یهجمون علیها، فقد كان لألموات تقدیرهم 

 الخاص عندهم. 

هذا ولم یكن الملك في بدایة حكمه یستریح للمنطقة المحیطة بیهوذا. فإقامة مدینة 
حصینة في المنطقة یمكن أن تشجع على قیام حركات تمرد على مملكة فارس. أما في ذلك 

الحین، فقد استقر الوضع، واستراح الملك من جهة المنطقة، باإلضافة إلى ثقة الملك في نحمیا 
وٕاخالصه له، ومع هذا لم یذكر اسم المدینة حتى ال یثیر مشاعر الملك القدیمة: إن إصالح 

أورشلیم یعادل إمكانیة قیام حركة تمرد على العرش الفارسي. 
نحمیا أیًضا حین تحدث مع اهللا لم یذكر اسم المدینة، فإن ما یشغله ال المدینة في 

"المكان الذي اخترت إلسكان ذاتها كمن یتعصب لها، إنما یدعوها باالسم المحبوب لدى اهللا: 
). 5- 1: 30؛ تث 9: 1" (اسمي فیه

. صالة سهمیة 2
مع رغبتنا في اقتناص كل فرصٍة للعمل، نحتاج إلى الصالة، لكي ندرك ما هي إرادة 

اهللا في كل عمل نمارسه. 
لقد عرف نحمیا أنه لم یكن ُیسمح لساقي الملك أن یقترح شیًئا على الملك، وال یطلب 

1 St. Augustine: On the Gospel of St. John, tractate 25:7.  
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منه شیًئا، لكنه إذ رفع قلبه إلى اهللا، أجابه الرب أن یسأل الملك. 

 َفَقاَل ِلي اْلَمِلكُ : 
 َماَذا َطاِلٌب َأْنَت؟ 

 ]4َفَصلَّْیُت ِإَلى ِإَلِه السََّماِء [
كان نحمیا یشعر وهو واقف أمام الملك، أنه في الحقیقة في حضرة إله السماء، القادر 

أن یوّجه قلب الملك كیفما شاء. لقد رفع قلبه إلى إله السماء، القادر وحده أن یسمع كلمات 
 القلب الصامتة، فیهبه حكمة في اإلجابة على الملك، ویعطیه نعمة في عینیه.

یحوي هذا السفر أمثلة كثیرة لصلوات نحمیا، وما ورد في األصحاح األول لم یكن إال 
). بعد صلوات لمدة أربعة أشهر إذ وقف 4: 1اقتباًسا من صلواته التي دامت إلى أربعة أشهر (

)، أو صالة القلب الخفیة أو 4: 2نحمیا أمام الملك قدم ما ُتعرف بالصالة السهمیة السریعة (
صالة یسوع، لكن هل كان یمكن لهذه الصالة السهمیة السریعة أو صالة القلب الخفیة أن یكون 
لها فاعلیتها لو لم یكن نحمیا رجل صالة، وقد قدم صلوات طویلة، دامت أحیاًنا إلى عدة أشهرٍ . 

 إننا بالقلب نسأل، بالقلب نطلب، ولصوت القلب ینفتح الباب˺  .

 ،الفكر والرغبة، إنها تشغل الذهن والقلب، الصالة هي بلوغ العقل المملوء حًبا إلى اهللا 
.  ˻المعرفة والحب. الحیاة الكاملة للمسیحي الصالح هي رغبة مقدسة

 حتى إن كان لسانه صامًتا. أما إذا صلى (اإلنسان) ،من یصلي برغبة یسبح في قلبه 
.  ˼بغیر شوٍق فهو أبكم أمام اهللا حتى إن بلغ صوته آذان البشر

القدیس أغسطینوس 

. خطة عمل 3
لقد عرف نحمیا ماذا یطلب من الملك، ولماذا، وما هي احتیاجاته لتحقیق هدفه. لقد 

كانت أمامه خطة یقدمها للملك بعد أن قدمها هللا، أو تسلمها من اهللا. 

 َوُقْلُت ِلْلَمِلكِ : 
  ، َوإَِذا َأْحَسَن َعْبُدَك َأَماَمكَ ،ِإَذا ُسرَّ اْلَمِلكُ 

1 Sermon, 91:3. 
2 Tr. on 1 John 4:6. 
3 On Ps. 102:8. 
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  ،ُتْرِسُلِني ِإَلى َیُهوَذا
 ]5 َفَأْبِنیَها. [،ِإَلى َمِدیَنِة ُقُبوِر آَباِئي

 لم یشر إلى اسم المدینة، بل طلب إرساله إلى یهوذا، إلى مدینة بیت قبور آبائه. 

 َفَقاَل ِلي اْلَمِلُك َواْلَمِلَكُة َجاِلَسٌة ِبَجاِنِبهِ : 
  ؟َ ِإَلى َمَتى َیُكوُن َسَفُرك

 َوَمَتى َتْرِجُع؟
  .َفَحُسَن َلَدى اْلَمِلِك َوَأْرَسَلِني

 ]6َفَعیَّْنُت َلُه َزَماناً . [
" هنا تعني الملكة األم أو ما یعادلها، وكان لها حق الحضور في المناسبات الملكة"

 العامة. كما كان لها تقدیرها عند الملك. 

؛ 5-1: 5؛ 12: 3ال ننسى أن سفر نحمیا كشف عن دور النساء مع الرجال (نح 
). 43: 12؛ 31: 10؛ 3- 2: 8

یبدو أن نحمیا طلب فترة قصیرة یتغیب فیها لتحقیق رسالته؛ بعد ذلك سأل الملك أن 
). وجاء إلى 14:5 عاًما كحاكٍم لیهوذا (12یمد له الفترة. فقد قضى نحمیا في الفترة األولى 
 ). 6:13الملك یقدم له تقریًرا، وعاد مرة ثانیة إلى یهوذا (

 َوُقْلُت ِلْلَمِلكِ : 
،  َفْلُتْعَط ِلي َرَساِئُل ِإَلى ُوَالِة َعْبِر النَّْهرِ :ِإْن َحُسَن ِعْنَد اْلَمِلكِ 

 ]7ِلُیِجیُزوِني َحتَّى َأِصَل ِإَلى َیُهوَذا [
اعتادت بعض الشخصیات الهامة أن یحملوا رسائل توصیة من قبل الحاكم أو من 
ینوب عنه، لكي یتحركوا في حدود الدولة في أمان، ویلتزم من تقدم لهم هذه الرسائل بحمایة 

حاملیها. بهذه الرسائل كان نحمیا قادًرا على التحرك في كل البالد الخاضعة لإلمبراطوریة 
. ˺الفارسیة في أمان

یحتاج مع وجود الخطة إلى قوة تسنده للعمل، هي ید اهللا الصالحة، وقدرته كإله 
المستحیالت. یقول الرسول، "والقادر أن یفعل فوق كل شيء، أكثر جًدا مما نطلب أو نفتكر، 

). 20: 3بحسب القوة التي تعمل فینا" (أف 

1 James M. Freeman: Manners and Custom of the Bible, N.J, 1972, article 379. 
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  ،َوِرَساَلٌة ِإَلى آَساَف َحاِرِس ِفْرَدْوِس اْلَمِلكِ 
  ،ِلُیْعِطَیِني َأْخَشابًا ِلَسْقِف َأْبَواِب اْلَقْصِر الَِّذي ِلْلَبْیِت 

 َوِلُسوِر اْلَمِدیَنِة َوِلْلَبْیِت الَِّذي َأْدُخُل ِإَلْیهِ .
اِلَحِة َعَليَّ . [  ]8َفَأْعَطاِني اْلَمِلُك َحَسَب َیِد ِإَلِهي الصَّ

 أنها تعني "جماعة القدیس أغسطینوس" معناها "الرب یجمع"، ویرى آسافكلمة "
 محتشدة (مجموعة مصلین)".

نحمیا أن یأخذ منه أخشاًبا لسقف أبواب القصر ولسور  الذي طلب"فردوس الملك" 
 9-8: 2 أي 2؛ 9 ، 6:5 مل 1المدینة، غالًبا ما كان في لبنان، حیث تشتهر بغابات األرز (

" فارسیة، وترجمتها "بستان" أو فردوس). یرى البعض أن الكلمة المترجمة هنا "7:3؛ عز 16، 
"حدیقة". في مصر تستخدم كلمة "جنینة" أو "جنة" لتعني حدیقة.  

 أمیال جنوب أورشلیم، 6یعتقد البعض أنه حدیقة سلیمان في إیثام على بعد حوالي 
). 7:52؛ 4:39؛ إر 9-5 :2؛ جا 4 :25 مل 2تعرف بحدائقها الجمیلة (

. تنفیذ عملي 4
  ،َفَأَتْیُت ِإَلى ُوَالِة َعْبِر النَّْهرِ 
 َوَأْعَطْیُتُهْم َرَساِئَل اْلَمِلكِ .

 ]9َوَأْرَسَل َمِعي اْلَمِلُك ُرَؤَساَء َجْیٍش َوُفْرَساناً . [
). وكان في رفقته فرقة 22:8تحرك نحمیا في الحال ولم یتأخر مثل عزرا (عز 

مسلحة، لیس ألنه أقل إیماًنا من عزرا، وٕانما بسبب مركزه الرسمي كحاكٍم لیهوذا. إرسال الملك 
رؤساء جیش وفرسان مع نحمیا فیه إشارة ضمنیة أمام الحكام أنه هو الرجل الذي ُیسر به 

الملك، وأن یلتزم الكل بتقدیم كل احتراٍم ووقاٍر له.  

. مقاومة العدو 5
، َوَلمَّا َسِمَع َسْنَبلَُّط اْلُحوُروِنيُّ َوُطوِبیَّا اْلَعْبُد اْلَعمُّوِنيُّ 

  ،َساَءُهَما َمَساَءًة َعِظیَمةً 
 ]10َألنَُّه َجاَء َرُجٌل َیْطُلُب َخْیرًا ِلَبِني ِإْسَراِئیلَ . [

یلیق بنا أن نعمل ما یریده اهللا، حتى لو وقف الكل ضد هذا العمل. فالعقبات لن 
تحطم نفسیتنا، بل تدفعنا للعمل باألكثر مادام العمل حسب مشیئة اهللا. 
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نحتاج إلى الثقة واإلیمان أننا مادمنا نعمل عمل الرب، فال نخشى المقاومة أیَّا كان 
مصدرها، إنما نتفهم الموقف، ونواجه كل مقاومة في ثقة بعمل اهللا معنا. 

 "سنبلط" اسم أكادي یعني "لیت سن (إله القمر) :(من حورنائیم)سنبلط الحوروني 
یمنحه حیاة". یلقب بالحورني، غالًبا ما كان ینتسب إلى "بیت حورون" في أفرایم على بعد نحو 

). البعض یرى أنه من حورونایم المدینة 10:10ثالثین كیلومتًرا شمالي غربي أورشلیم (یش 
).  34، 5 ، 3:48؛ إر 5:15الموآبیة (إش 

 Delayahكان سنبلط یحسب نفسه عابًدا إلله الیهود، فقد دعا اسمي ابنیه دیالیا 
وكان حاكًما لمنطقة السامرة  .YahwehÏ، وهما اسمان مرتبطان بیهوه  Shelemyahوشلمایا 

شمال یهوذا. 
هو أخطر مقاوم لنحمیا، أخذ موقًفا معارًضا لبناء السور، ربما لألسباب التالیة أو 

بعضها: 
 ُأتهم بأن ما یفعله إّن َنَحمیا ُیعارض أمر سابق للملك، أي لسبب سیاسيّ .أ. 

]. 20-17بخصوص إعادة بناء أسوار أورشلیم وٕاقامة أبوابها ثورة وعصیان ضد ملك فارس [
خشي لئال یؤثر هذا في خضوع الیهود في أورشلیم للفرس، وقد یمتد هذا إلى ب. 

السامرة مما یدفع الفرس إلى استخدام العنف إلخماد أي تمرد، فیصیر في موقٍف حرٍج بكونه 
حاكًما للسامرة. 
ببناء سور أورشلیم، َتْنَغِلُق المدینة على الحركة التجارّیة، أي لسبب اقتصاديّ . ج. 
الهیكل مفتوًحا، إال ألبناء أورشلیم وجوارها، أي لسبب  ببناء سور أورشلیم، ال یعودد. 

دینيّ . 
الملك ُمتخّطیًا سلطته، فشعر ببعض الَقْهر، أي لسبب  وصل َنَحمیا حامًال أمرهـ. 

شخصيّ . 
و. یرى البعض أنه كان یرفض إعادة بناء سور أورشلیم بسبب نیته في امتداد والیته 
لتشمل الیهودیة مع السامرة. فقد أظهرت المستندات فیما بعد أنه كان حاكم السامرة، یكِّن كل 

عداوة لیهوذا، وكان دون شك یترجى أن ُتعطى له كل الیهودیة تحت حكمه. 
 على ما ُیظن أنه كان حاكًما لعمون في عبر األردن شرق یهوذا. ولعل كلمة طوبیا:

) 9-4: 13؛ 19-17: 6"العبد" هنا تعني أنه كان یوًما ما عبًدا. وكما جاء في سفر نحمیا (

1 The Collegeville Bible Commentary, Liturgical Press, Minnesota 1989, p. 355-6. 
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دخل في عالقات عائلیة مع أناس لهم سلطانهم في أورشلیم. ربما كان یحسب نفسه عابًدا 
لیهوه. 

. دراسة في الموقع 6
، َفِجْئُت ِإَلى ُأوُرَشِلیمَ 

 ]11َوُكْنُت ُهَناَك َثَالَثَة َأیَّامٍ . [
بالرغم من سماع سنبلط وطوبیا عن رحلة نحمیا وقدومه إلى أورشلیم لمهمة لصالح 

بني إسرائیل، لكن یبدو أنهما لم یكونا یعرفان ما هذه المهمة. لم یهتما هما أو غیرهم من الحكام 
المحیطین بیهوذا أن یستقبلوا نحمیا، فقد وصل إلى أورشلیم مع رؤساء الجیش والفرسان، وبقي 

 ثالثة أیام ولم یشعر أحد بقدومه.

بحكمة كان نحمیا یفكر فیما سیتعرض له من مخاطر ومقاومات، لكن هذه األمور لم 
تدفعه إلى الیأس، وٕان كانت قد دفعته إلى عدم التسرع في اإلعالن عن خطته للعمل، وما یعلنه 

كان تحت الضرورة حسب مقتضیات الحاجة، دون استعراض لبطولته ودوره في اإلصالح. 
كان نحمیا في حاجة إلى هذه األیام الثالثة للراحة بعد رحلة طویلة شاقة (عز 

32:8  .(
لم یعتمد نحمیا على التقاریر التي وصلت إلیه، وٕانما قام ببحث األمر بنفسه. 

 یشیر إلى قیامة السید المسیح، فال یمكننا العمل لبنیان أورشلیمنا الداخلیة 3هذا ورقم 
أو سورها ما لم نتمتع بالحیاة المقامة بالسید المسیح. 

  أنه یمّثل بعض األمور العتیدة، فعرف أن المسیح سیأتي من نسله ویقدم نفسه إبراهیمَعِلَم 
ذبیحة حقیقیة من أجل خالص العالم كله ومن أجل قیامة األموات... كما سار مسیرة 

). 4:22ثالثة أیام حتى وصل إلى الموضع الذي أشار إلیه الرب لیقدم ابنه ذبیحة (تك 
الیوم الثالث دائًما هو أنسب األیام لألسرار. 

 هللا بعد خروجهم من أرض مصر في الیوم الثالث (خر ةفشعب بني إسرائیل قدموا ذبیح
18:3 .(

 .˺وتمت قیامة الرب في الیوم الثالث

1 Origen: In. Gen. hom. 8:1, 4.  
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  لم یسمح فرعون لبني إسرائیل أن یتقدموا إلى موضع العالمات، وأراد أن یمنعهم من التقّدم
للتمتع بأسرار الیوم الثالث. اسمع ما یقوله النبي: "الرب یحیا بعد یومین؛ وفي الیوم الثالث 

.  )2:6هو (یقیمنا فنحیا معه" 
الیوم األول بالنسبة لنا هو آالم المخلص؛  

والثاني یمثل نزوله إلى الجحیم؛  
والثالث هو قیامته.  

لهذا في الیوم الثالث سار الرب أمامهم كعمود سحاب بالنهار وعمود نار باللیل؛ كما 
ذكرنا قبًال یعّلمنا الرسول بولس بحق أن هذه الكلمات تخفي سّر المعمودیة، یتبع ذلك "كل 

). فحینما 3:6 فُدفنا معه بالمعمودیة للموت" (رو ،من اعتمد لیسوع المسیح اعتمدنا لموته
 .˺ سیقودك اهللا بنفسه ویكشف لك طریق الخالص،تصنع لنفسك سّر الیوم الثالث

أوریجینوس العالمة 

 ثُمَّ ُقْمُت َلْیًال َأَنا َوِرَجاٌل َقِلیُلوَن َمِعي.
  ،َوَلْم ُأْخِبْر َأَحدًا ِبَما َجَعَلُه ِإَلِهي ِفي َقْلِبي

 َألْعَمَلُه ِفي ُأوُرَشِلیمَ .
 ]12َوَلْم َیُكْن َمِعي َبِهیَمٌة ِإالَّ اْلَبِهیَمُة الَِّتي ُكْنُت َراِكَبَها. [

كثیرون یبدأون العمل وال یكملون، ألنهم یتكلمون مع الناس كثیًرا، ولیس مع اهللا واهب 
النجاح والنصرة. 

بدأ عمله بحرٍص شدیٍد، فقد خرج لیًال ومعه رجال قلیلون، وبدأ یستكشف الموقف على 
ضوء القمر.  

  ،َوَخَرْجُت ِمْن َباِب اْلَواِدي َلْیالً 
  ،َأَماَم َعْیِن التِّنِّیِن ِإَلى َباِب الدِّْمنِ 

  ،َوِصْرُت َأَتَفرَُّس ِفي َأْسَواِر ُأوُرَشِلیَم اْلُمْنَهِدَمةِ 
 ]13َوَأْبَواِبَها الَِّتي َأَكَلْتَها النَّارُ . [

لم یقم بدورة كاملة للسور، وٕانما اكتفى بمنطقة الجنوب لیرى إلى أي مدى كان السور 
محفوًظا. كانت أورشلیم تهاجم دائًما من الشمال، لذلك ال توجد إال بقایا قلیله من السور في 

1 In Exod. hom 5:2. 
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الشمال. 
 أو بئر التین، دعیت هكذا، ألنه یوجد تمثال على شكل تنین تفیض من عین التنین

فمه المیاه.  
األوساخ، یبعد عن باب الوادي قرابة ألفي   أو الزبل، حیث  كانوا یلقونَباِب الدِّْمنِ 

ذراع. 

  ،َوَعَبْرُت ِإَلى َباِب اْلَعْیِن َوإَِلى ِبْرَكِة اْلَمِلكِ 
 ]14َوَلْم َیُكْن َمَكاٌن ِلُعُبوِر اْلَبِهیَمِة الَِّتي َتْحِتي. [

 في السور من جهة جنوب شرقي یواجه عین روجل.  باب العینغالًبا ما كان 

، َفَصِعْدُت ِفي اْلَواِدي َلْیالً 
  ،َوُكْنُت َأَتَفرَُّس ِفي السُّورِ 

 ]15ثُمَّ ُعْدُت َفَدَخْلُت ِمْن َباِب اْلَواِدي َراِجعاً . [
.   Ophelعاد إلى المدینة من باب الوادي في المنحدر الغربي من أوفیل 

  ،َوَلْم َیْعِرِف اْلُوَالُة ِإَلى َأْیَن َذَهْبتُ 
  ،َوَال َما َأَنا َعاِملٌ 

  ،َوَلْم ُأْخِبْر ِإَلى َذِلَك اْلَوْقِت اْلَیُهودَ 
 ]16َواْلَكَهَنَة َواَألْشَراَف َواْلُوَالَة َوَباِقي َعاِمِلي اْلَعَملِ . [

العجیب أن نحمیا وصل إلى أورشلیم وأقام لمدة ثالثة أیام، ثم تحرك لیًال على ضوء 
القمر لدراسة الموقع دون أن یخبر أحًدا، حتى الذین یعملون معه، فإنه لم یكن یستریح للمباهاة 

 والدعایة لنفسه.

لم یرد نحمیا أن یلفت أنظار أحد إلى ما في ذهنه، حتى ال یثیر األعداء ضده، ولكي 
ال یترك لهم الفرصة للتخطیط ضده قبل البدء في العمل. فمع إیمانه أن عمله هذا بناء على 

دعوة من اهللا، لكنه كرجل اهللا یلزم أن یسلك بروح الحكمة، وال یثیر أحًدا مادام األمر في 
استطاعته، وال یسبب توقًفا للعمل.  

. دعوة للعمل المشترك 7
 ثُمَّ ُقْلُت َلُهمْ : 

  

http://coptic-treasures.com/



األصحاح الثاني 

، َأْنُتْم َتُروَن الشَّرَّ الَِّذي َنْحُن ِفیهِ 
 َكْیَف َأنَّ ُأوُرَشِلیَم َخِرَبٌة َوَأْبَواَبَها َقْد ُأْحِرَقْت ِبالنَّارِ .

 ]17 َوَال َنُكوُن َبْعُد َعاراً . [،َهُلمَّ َفَنْبِنَي ُسوَر ُأوُرَشِلیمَ 
إذ جاءت لحظة االنطالق للعمل، بدأ یخبر الذین سیشتركون معه في العمل عن 

 الحال الذي صار إلیه شعب اهللا، وعن ید اهللا الصالحة معه.

یحسب نحمیا انهیار المدینة هو انهیار للشعب نفسه، وسقوطه في عار.  
 140كان سور أورشلیم وأبوابه في خراب منذ تدمیره بواسطة نبوخذنصر منذ اكثر من 

عاًما بالرغم من المحاوالت إلعادة أقامته، وقد استسلم القادة والشعب للموقف تماًما. أما نحمیا 
فال یعرف االستسالم، بل آمن باهللا القادر أن یعمل به. 

اِلَحِة َعَليَّ    ،َوَأْخَبْرُتُهْم َعْن َیِد ِإَلِهي الصَّ
 َوَأْیضًا َعْن َكَالِم اْلَمِلِك الَِّذي َقاَلُه ِلي.

 َفَقاُلوا: ِلَنُقْم َوْلَنْبنِ .
 ]18َوَشدَُّدوا َأَیاِدَیُهْم ِلْلَخْیرِ . [

أبرز نحمیا خطورة الموقف، كما طلب تعاون الكل مًعا في العمل، فهو لیس بالعمل 
الخاص بنحمیا وحده، وال بفئٍة معینٍة من القیادات، إنما هو عمل خاص بالكل سواء كانوا قادة 

أو من الشعب. 
أبرز نحمیا أن ما جاء لیمارسه لیس بعمله الخاص، إنما هو عمل الجماعة كلها. 

ومن جانٍب آخر مع ما في یده من أمٍر أو منشوٍر ملوكٍي لم یصدر أمًرا إلیهم للعمل، بل تحدث 
 بلغة الحب والصداقة والتقدیر لهم.

انعكس روح نحمیا القوي وتمسك بید اهللا الصالحة على كل السامعین، فقرروا العمل 
مًعا في همٍة ونشاطٍ . 

 هنا أبرز نحمیا أساسیات العمل:

أ. أنه یمس حیاة الشعب كله. 
 ب. أنه لیس بالعمل الذي یقوم به رجل واحد، بل أن أمكن كل الشعب والقادة.

ج. أن ید اهللا الصالحة قد بدأت بالعمل فعًال، وستسند العاملین. 
د. أن الملك تجاوب مع هذا العمل اإللهي. 
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هـ. یلزم أن تتشدد األیادي، فال ُیمارس مثل هذا العمل برخاوة. 

. استخفاف العدو بهم 8
، َوَلمَّا َسِمَع َسْنَبلَُّط اْلُحوُروِنيُّ َوُطوِبیَّا اْلَعْبُد اْلَعمُّوِنيُّ َوَجَشٌم اْلَعَرِبيُّ 

 َهَزُأوا ِبَنا َواْحَتَقُروَنا َوَقاُلوا: 
 َما َهَذا اَألْمُر الَِّذي َأْنُتْم َعاِمُلوَن؟

 ]19َأَعَلى اْلَمِلِك َتَتَمرَُّدوَن؟ [
: انضم جشم العربي إلى سنبلط وطوبیا. كان رئیًسا لمجموعة من العرب، جشم

یعیشون عبر األردن في منطقة أدوم ونجب، جنوب وجنوب شرقي یهوذا. هكذا كان الثالثة 
یحیطون یهوذا من الشمال والشرق والجنوب. هؤالء كانوا یخشون تحصین أورشلیم مما یفقدهم 
سلطانهم على یهوذا، إذ كان للثالثة مصالح الستغالل یهوذا. وربما كل واحد منهم یطمع في 

ضم یهوذا تحت والیته. 
من أجل المصلحة الشخصیة اتفق القادة الثالثة على وضع خطة موحدة إلفساد 

العمل. فبدأوا بإحباط الهمم عن طریق االستخفاف بالعمل والسخریة.  
، َفَأَجْبُتُهمْ : ِإنَّ ِإَلَه السََّماِء ُیْعِطیَنا النََّجاحَ 

 َوَنْحُن َعِبیُدُه َنُقوُم َوَنْبِني.
] 20َوَأمَّا َأْنُتْم َفَلْیَس َلُكْم َنِصیٌب َوَال َحقٌّ َوَال ِذْكٌر ِفي ُأوُرَشِلیمَ . [

نجاح العمل لیس عطیة من قبل الملك، وٕانما من قبل إله السماء. 
إذ كان الثالثة ال ینتسبون إلى أسباط بني إسرائیل، ومن كل قلوبهم ال یطلبون لهم 

الخیر، یجردون أنفسهم من بركة انتمائهم وسكناهم في أورشلیم. 
 

 2من وحي نح
هأنذا فأرسلني! 

 یده للعمل في كرمك.   إلهي، من یستحق أن تمتد
هأنذا فأرسلني، كما أرسلت نحمیا للعمل.  

 هب لي روح الصالة، 

ألتمتع بقیادتك لي، وعملك خاللي! 
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علمني لغة الصالة الصادقة.  
دِّرب قلبي على الحدیث السري معك.  

فإنك تشتاق إلى االستماع إلى لقلب النقي.  

   ،أرسل ملك فارس نحمیا
ووهبه حراسة من رؤساء جیش وفرسان،  

 وقدم له توصیات لدى الوالة.

لكن نحمیا كان یتحرك تحت ظلك،  
حاسًبا كل نجاٍح هو من عندك.  

   .أنت ملك الملوك، قائد التاریخ كله
 لن أتحرك بدونك.

وعدتني أن تكون سور نار حولي.  
ال تقدر كل قوات الظلمة أن تقتحمني.  

ترسل لي مالئكتك لمساندتي. 
وتهبني نعمة ونجاًحا في كل ما تمتد إلیه یدي.  

  .هب لي حكمة من لدنك 

فأتحرك في كل صغیرة وكبیرة بإرشادك.  

  .علمني كیف أعمل مع إخوتي وآبائي 

نعمل عملك بیٍد قویٍة وذراٍع رفیعةٍ .  
نبني سور أورشلیم، وال نكون بعد عاًرا.  

تشدد أیادینا للخیر!  
لك المجد یا اله السماء،  

بك نقوم نحن عبیدك، ونبني بال توقف! 
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 األصحاح الثالث

توزیع العمل 
وبناء األبواب 

ُیعتبر هذا األصحاح من أهم األصحاحات في العهد القدیم التي تساعد على وضع 
طوبوغرافیا (الرسم الدقیق لألماكن) ألورشلیم. بعض المواقع واضحة والبعض غیر واضحة.  
غطى هذا األصحاح خطة إعادة بناء السور مبتدأ من الشمال الشرقي، متحرًكا نحو 

اكتشف نحمیا أن السور لیس كله في حالة سیئة. كما أدرك ضرورة القیام الغرب حول المدینة. 
 أوكل العمل في كل قسم من السور إلى مجموعة، قام البعض بسرعة تنفیذ ما بالعمل بسرعة.

  ].27: 5؛ 2: 4ُطلب منهم لیقوموا ببناء قسم آخر جدید [
مع استثناءات قلیلة كانت عزیمة الكل قویة للغایة إلتمام العمل، دون أن یعتذر أحد 

بأنه قد تمم ما هو مسئول عنه. الكل یود أن یعمل أكثر مما ُیطلب منه. 
. تصف هذه ˺ورد في مذكرات نحمیا قائمة، غالًبا ما اقتبسها من سجالت الهیكل

القائمة دائرة السور المحیط بأورشلیم. تذكر عالمات الحدود الرئیسیة من أبواب وأبراٍج وثكنات 
ومستودع أسلحة، تكشف عن نظام السور. كثیر من العاملین في إعادة بناء السور ُذكروا 

باالسم أو اسم العائلة أو بدورهم ككهنة أو أعضاء في هیئات لمهٍن معینة أو موطنهم. 
اكتشفت حالًیا بعض أجزاء من السور الذي ُبني تحت قیادة نحمیا سمكها حوالي 

). هذا واالكتشافات 15: 6ثمانیة أقدام، مظهرها یدل على أن البناء كان بمجهودات سریعة (نح 
األثریة الحدیثة توضح أن المدینة التي كانت داخل السور أصغر مما كان ُیظن. یبدو أنها 

كانت تضم جزًءا من مدینة داود قبل السبي في جنوب شرق قمة التل المواجه لوادي قدرون. 
باختصار المدینة التي یحتضنها السور الذي أعاد بناءه نحمیا ال تشمل كل مدینة أورشلیم 

. ˻السكنیة. یحتمل أن بعض الشعب كان یسكن غرب السور الُمعاد بناؤه
]. 1لم ُیذكر عزرا كقائد عمل، غالًبا ما كان یعمل مع ألیاشیب رئیس الكهنة [

]. 7بعض البنائیین جاءوا للعمل من خارج حدود الیهودیة [

1 The Collegeville  Bible Commentary, Liturgical  Press, Minnesota 1989, p. 356 
2 The Collegeville  Bible Commentary, Liturgical  Press, Minnesota 1989, p. 356 
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 تشیر جمیعها إلى شخص السید أورشلیم، إلي عشر أبواب لسور األصحاحیشیر هذا 
 أنا هو الباب، إن دخل بي … "الحق الحق أقول لكم إني أنا باب الخراف:المسیح الذي قال

). 9 ،7:10 أحد فیخلص ویدخل ویخرج ویجد مرعى" (یو
]: فقد صار السید المسیح حمل اهللا الذي یحمل خطیة العالم، مقدًما 1 [باب الضأنا. 

). 29:1 ؛ یو7:53 نفسه ذبیحة عن قطیعه الناطق (إش
ن السید المسیح هو السمكة الكبیرة، إ العالمة ترتلیان]: وكما یقول 3 [باب السمكب. 

ونحن السمك الصغار الذي لن یستطیع أن یعیش خارج بركات میاه المعمودیة. بالسمكة الكبیرة 
). 3:12؛ دا 30:11 ؛ أم19:4 صرنا نحن صیادین الناس ال السمك (مت

]: إن كان السید المسیح قد جاء في ملء الزمان، لكنه هو األزلي 6 [. الباب العتیقج
إنه الباب العتیق الذي باإلیمان دخل منه آباؤنا  الذي أحبنا ودبر خالصنا قبل تأسیس العالم.

 ، ونسیر في خطواتهم، وكما جاء في إرمیا: "قفوا على الطرق،ن، فنلتزم أن ندخل معهمواألول
وانظروا واسألوا عن السبل القدیمة أین هو الطریق الصالح وسیروا فیه، فتجدوا راحة لنفوسكم" 

). 16:6 (إر
]: إن كان السید المسیح یریدنا أن نكون جباًال مقدسة ثابتة ال 13 [باب الواديد. 

 ،ضعواتلتتزعزع، لكننا بالحب ننزل معه كما إلى الوادي المنخفض لنبحث عن كل نفٍس بروح ا
). 6 ،5:5 بط 1؛ 4 ،3:2 ؛ في11:14 ونحملها بذراعي الحب (لو

 وُیلقي بها خارج المدینة، هكذا ،]: خالله تحمل األمور الدنسة14 [منباب الدهـ. 
 لكي یدخل بنا إلى المدینة السماویة، أورشلیم ،حمل السید المسیح خطایانا، وُصلب خارج المحلة

العلیا. 
]: فقد صار جنب السید المسیح المفتوح ینبوًعا أو عیًنا تفیض دًما 15 [باب العینو. 

). 18:5 ؛ أف39 ،38:7 یسنا. إنه یدعونا لنقبل فینا ینبوع روحه القدوس (یودوماًء لتق
]: حینما قرأ عزرا سفر الشریعة أمام الشعب اجتمعوا أمام باب 26 [باب الماءز. 

). فإن كلمة اهللا تجمعنا لننعم بینبوع روحه القدوس. 9-1:8الماء (
 ]: قام الكهنة بترمیم ما فوقه. فإننا إذ صرنا كهنة هللا أبیه (رؤ28 [باب الخیلح. 

 تي 2 لنتمتع بنصرات ال تنقطع (، التزمنا أن نكون جنود المسیح المحاربین كما بالخیل،)8:1
). 18-11:6؛ أف 7:4؛ 3:2

 ویأتي ،صعد من المشارق )،2:4 ]: دعي المخلص بالشرق (مال29[. باب الشرق ط
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 دائًما نحو مجیئه لننعم ببهاء مجده. ةأنظارنا متجه یًضا كما صعد من المشارق.أ
 ربما الباب الذي كان یجلس عنده الشیوخ للقضاء في Miphkad . باب النثینیمي

 وال ُیحكم علینا. يءٍ إشارة إلي السید المسیح الذي به نحكم علي كل ش، األمور

 .2-1   باب الضأن. 1
 .5-3   . باب السمك 2
 .12-6    الباب العتیق. 3
 .13   باب الوادي. 4
 .14   باب الدمن. 5
 .25-15   باب العین. 6
 .27-26    باب الماء. 7
 .28   باب الخیل. 8
 .29. باب الشرق   9

 .32-31 العد   أو النَِّثیِنیمِ . باب10

. باب الضأن 1
)، وأخیًرا الشرقي 14)، فالجنوبي (13-8)، ثم الغربي (7-1یبدأ بالقسم الشمالي (

)15-32 .( 

العمل. كّل  َتنظَّم العمل بحكمة، وتوزَّع بإشراف رئیس الكهنة ألیاشیب الذي دّشن
الِمَهن، أبناء المدینة  الُسّكان شاركوا في أعمال البناء: األفراد والبیوت، الُصّناع وأصحاب

والُمشاركة شاملة. ولكّن هذا ال ینفي وجود  والریف، الكهنة وعاّمة الشعب. كان الحماس كبیًرا،
أقنع رئیس الكهنة، فبدأ بالعمل، وجّر وراءه الرؤساء  الُمخاصمین والُمعارضین. غیر أّن َنَحمیا

. ˺وكان لكّل جماعة ِحصة ُیرّممونها، أو ُیعیدون بناءها  ِحّصة،42والشعب. ُقِسَم السور 
ویالحظ في القائمین بالعمل اآلتي: 

. بدأ العمل برئیس الكهنة والكهنة. 1
. جاء كثیرون من مدن خارج أورشلیم للعمل. 2
). 17-14 ، 9. اشترك أیًضا القادة السیاسیون في العمل (3

Ï  222، ص 1993الخوري بولس الفغالي: التاریخ الكهنوتي، بیروت .
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. إذ وجدت خمس دوائر في الیهودیة، اشترك كل رؤسائهم في العمل، كل دائرة 4
تنقسم إلى قسمین. اشترك العشرة رؤساء. 

) 32) والتجار (8. استخدام نحمیا أناس في غیر تخصصهم، كأصحاب الصاغة (5
). 8والعطارین (
). 17. اشتراك الالویین في العمل (6
). 12. اشتراك البنات واألطفال في العمل (7
). 17. اشترك الموسیقیون والمرتلون في العمل (8

 ذكر أسماء القائمین بإعادة بناء السور یهدف إلى أن الذین یعملون لحساب ملكوت
 على ذراع الرب وغیر مبالین بمقاومة األعداء، ُتسجل أسماؤهم في سفر الحیاة. متكلین، اهللا

، َوَقاَم َأْلَیاِشیُب اْلَكاِهُن اْلَعِظیُم َوإِْخَوُتُه اْلَكَهَنةُ 
ْأنِ .   َوَبُنوا َباَب الضَّ

، ُهْم َقدَُّسوُه َوَأَقاُموا َمَصاِریَعهُ 
 ]1َوَقدَُّسوُه ِإَلى ُبْرِج اْلِمَئِة ِإَلى ُبْرِج َحَنْنِئیلَ . [

لیس من السهل أن یبدأ العمل رئیس الكهنة الذي كان في مقام أیًضا حاكم المدینة، 
). 28: 3خاصة وأن زعیم المقاومة للعمل هو سنبلط، وكان حفید ألیاشیب قد تزوج ابنته (نح  

). 18: 6یقول السید المسیح: "أعداء اإلنسان أهل بیته" (
). دخل في 10:12 اسم عبري معناه "من یریده اهللا". وهو ابن یویاقیم (ألیاشیب:

عالقة قرابة عن طریق الزواج مع طوبیا العموني، وقد عین مخدًعا في الهیكل لطوبیا بسبب 
 ). 5:13قرابته له (

حیث تدخله الذبائح الشرقّیة،  شمالّي الهیكل، ُقْرَب الزاویة الشمالّیة، بباب الضأنبدأوا 
التي ُتقدم في الهیكل. لنبدأ بالعبادة هللا! 

به أو یحرسه مئة رجل، أو دعي هكذا ألن ارتفاعه ربما كان مئة ذراًعا، برج المئة: 
 مئة درجة.

 في أقصى شمال المدینة. البرجان :)15: 14؛ زك 38: 31(إر برج حننئیل 
مرتبطان بحصن الهیكل، لمواجهة أي هجوم على المدینة من الشمال.  

لم یقف رئیس الكهنة والكهنة حول العمل یصدرون األوامر، بل كانوا عاملین بأیدیهم 
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مع الشعب. اختیار رئیس الكهنة والكهنة لیقودوا موكب العمل، والتزامهم ببناء باب الضأن لم 
یكن باألمر العفوي، لكن بحكمة روحیة. فإن كانت أورشلیم بسورها تشیر إلى أورشلیم القلب أو 
إقامة ملكوت اهللا في داخل اإلنسان، فإنه یلیق بالكهنة أن یبدأوا بالعمل الروحي. فهذا هو كل 

ما یشغلهم: بناء النفس روحًیا، والعمل لحساب مملكة المسیح. أما باب الضأن الذي من خالله 
كانت تحضر التقدمات والذبائح، فیشیر إلى اهتمام الكهنة بذبیحة الصلیب الفریدة، من أجل 

خالص نفوسهم وخالص الشعب. 

  كان كل الكهنة في ذلك الوقت ملزمین حسب شریعة اهللا أن یقدموا ذبیحة أوًال عن خطایاهم
وبعد ذلك عن خطایا الشعب. لذلك فإننا نكتشف اآلن بذبیحة الصالة أننا لسنا بال خطیة، 
إذ نؤمن بالقول كل یوم: "اغفر لنا ما علینا". وذلك كما كان الكهنة یكتشفون خالل الذبیحة 

 .   Ï)7: 9الحیوانیة أنهم لیسوا بال خطیة، إذ كانوا یؤمرون أن یقدموا ذبائح عن خطایاهم (ال 

القدیس أغسطینوس                                                                       
لیبدأ الكهنة دوًما ببناء باب الضأن، فإنه لیس لهم عمل سوى تقدیم السید المسیح 

حمل اهللا الذي یرفع خطیة العالم. 

 خادم المسیح الكامل لیس له شيء بجانب المسیح˻. 

القدیس جیروم 
إذ یقدمون لكل إنساٍن حمل اهللا، یشتهون هم أیًضا أن یموتوا مع المسیح حًبا في 

إخوتهم.  

 راعًیا صالًحا یتقدم للموت من ه هو ذاك الذي بكونه الذي له روح الكهنوت وفكرنساناإل 
جل قطیع الرب بروح ورعة. بهذا یكون (كموسى) في كسر شوكة الموت، وصد قوته، أ

 .بعد الحدودأوٕازالته إلى 
. ˼جل مقاومیهأ للموت من ه الذي یزكیه، مقدًما نفسدالحب هو العض

 س    القدیس أمبروسیو
، فإنه یلیق بالباب الذي تدخل منه "قدسوه"إذ بنى رئیس الكهنة والكهنة باب الضأن 

الذبائح التي تقدم للرب أن یتقدس، وال یستخدم إال لهذا الغرض.  

1 Letter 177. 
2 Letter 14: 6. 

˼ . 458 الحب الرعوي، ص  
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هكذا إذ یصیر قلب المؤمن باب الضأن، ینفتح بروح الرب، لیدخل فیه حمل اهللا، 
االبن الوحید الجنس، یقطن فیه مع أبیه القدوس. یلیق أال یسمح باستخدامه في عمٍل آخر، فقد 

صار مقدًسا للرب. یقول الرسول: "أما تعلمون أنكم هیكل اهللا، وروح اهللا یسكن فیكم. إن كان 
).  17-16: 3 كو1أحد یفسد هیكل اهللا، فسیفسده اهللا، ألن هیكل اهللا مقدس الذي أنتم هو" (

، َوِبَجاِنِبِه َبَنى ِرَجاُل َأِریَحا
 ]2َوِبَجاِنِبِهْم َبَنى َزكُّوُر ْبُن ِإْمِري. [

نالحظ أن كثیرین لیسوا من سكان "رجال أریحا". العجیب أنه تلى رئیس الكهنة مباشرة 
أورشلیم ساهموا في هذا العمل، ال لمنفعة شخصیة، وٕانما للصالح العام. من أمثلة هؤالء: رجال 

].   13]، وسكان زانوح [7]، وأهل جبعون والمصفاة [5]، وأهل تقوع [2أریحا [
یلیق بالمؤمن أن یعمل لحساب الجماعة، وال یحصر نفسه في نفعه الخاص. كما لم 
یطلب السید المسیح ما لنفسه بل ما هو لخالص العالم، هكذا یلیق بالمؤمن أن یقتني الحب 

). 5: 13 كو 1الحقیقي: " المحبة .... ال تطلب ما لنفسها" (
  ،من جانب اإلنسان البار الذي له المحبة التي ال تطلب ما لنفسها أن یتحرر من الكل

. ˺ولكننه یستعبد نفسه للجمیع لكي یربح األكثرین
العالمة أوریجینوس  

  إن كنت قد ُولدت بالمسیح حًقا، فكل مولود من المسیح هو أخوك. فإن أحببت نفسك أكثر
من أخیك، فهذه الزیادة لیست من المسیح! 

الشیخ الروحاني 
). مع توزیع 19، 12، 10-7، 5، 4" كثیًرا (ع بجانبهم" أو "بجانبهتكررت كلمة "

العمل، كان على الشخص أو العائلة مسئولیة محددة، لكن الواحد یعمل بجانب اآلخر، حتى 
یوجد اتصال وثیق بهم. كل واحد یتصل باآلخر، یشجعه ویسنده. 

).  12:10 مشتقة من كلمة زكریا، وهو الوي وّقع مؤخًرا على العهد (زكور:

. باب السمك 2
 َوَباُب السََّمِك َبَناُه َبُنو َهْسَناَءةَ .

 ]3ُهْم َسَقُفوُه َوَأْوَقُفوا َمَصاِریَعُه َوَأْقَفاَلُه َوَعَواِرَضهُ . [

1 Commentary on Matthew, 12:41. 
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)، بكونه أحد 10:1عرف في أیام الهیكل األول (صف یقع إلى الغرب.  باب السمك:
). ربما مثل باب أفرایم الذي یقود إلى الطریق 14:33 أي 2المداخل الرئیسیة ألورشلیم (
 الرئیسي في شمال أورشلیم. 

دعي باب السمك، ألن التجار كانوا یحضرون سمًكا من صور أو من بحر الجلیل 
). 16:13لیعبروا من خالله إلى سوق السمك (

أن نقتدي باألسماك المهاجرة التي تتحمل مشقة القدیس باسیلیوس الكبیر یدعونا 
الهجرة لمسافات طویلة ألجل اإلكثار، بینما نتراخى نحن عن العمل الجاد ألجل تمتعنا باألمجاد 

األبدیة.  

  ل، كأنها تهاجر بقرار جماعي، بإشارة خاصة إلى مناطق غریبة. فإذا جاء توجد أسماك ُرحَّ
موعد تكاثرها، رحلت، هذه من خلیج، وتلك من آخر، تدفعها ُسنة طبیعیَّة عامة، مسرعة 

إلى البحر األسود. فترى هذه األسماك، إّبان رحیلها، كالسیل یتدفق في البسفور نحو البحر 
األسود. من حركها؟ وأین الملك الذي یرأسها؟ واألوامر التي ُعلقت في الساحات العامة، 
وعینت موعد السفر؟ وأین القادة؟ إنك لترى العنایة اإللهیَّة تتمم كل شيء، وتعتني بأدنى 

فالسمك ال یقاوم ُسنة اهللا، أما نحن البشر فإنَّنا نخالف تعالیمه. الخلق. 
فال تحتقر األسماك ألنها خرساء وغیر ناطقة، وخف أن تكون أقّل تعقًُّال منها حینما 

تخالف أوامر خالقك.  
استمع إلى األسماك، ال ینقصها غیر النطق، وسلوكها یقول لك: إن حفظ الجنس 

یحملها على مباشرة هذا السفر الطویل. لیس عندها إدراك، بل شریعة طبیعیَّة راسخة كل 
الرسوخ في غریزتها تدفعها إلى ما یجب أن تعمل. فتقول: هلم بنا إلى البحر األسود... إن 
ماءه أعذب من ماء سواه، والشمس فوقه أقل حرارة فال تمتص ماءه الحلو كله، لهذا یصعد 

ل البحر األسود لیستقبل ویربِّي فیه صغاره،  السمك في األنهار ویبعد عن البحار، ویفضِّ
ومتى قضى هناك مأربه، عاد جمیًعا أدراجه، لماذا؟ كأنه بمسلكه یقول لنا: "البحر األسود 

قلیل األعماق، عرضة للعواصف العنیفة، قلیل المالجئ، وكثیًرا ما تقلبه الریاح الهوجاء رأًسا 
على عقب، وتعكِّره أكوام من الرمال. وهو فوق ذلك بارد شتاًء، لما یصب فیه من األنهار 
ل العودة إلى دفء المیاه العمیقة،  العظیمة"، فیهجره السمك، بعد ما أفاد منه صیًفا، ویعجِّ
والمناطق التي بها دفء الشمس، فیستریح في بحر هادئ بعیًدا عن ریح الشمال العاتیة.  
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لقد رأیت هذا المشهد وُأعجبت بحكمة اهللا الشاملة... 
تقطع السمكة البحار كلها بحثًا عن بعض منافعها، وأنت ماذا تقول، إذا كنت تعیش 

 فال یحتج أحد بالجهل فإن فینا ذهًنا طبیعًیا یبیِّن لنا لیاقة الخیر، في التواني والكسل؟
. ˺وینّفرنا من األفعال المضرَّة

 القدیس باسیلیوس الكبیر

 َوِبَجاِنِبِهْم َرمََّم َمِریُموُث ْبُن ُأوِریَّا ْبِن َهقُّوَص .
 َوِبَجاِنِبِهْم َرمََّم َمُشالَُّم ْبُن َبَرْخَیا ْبِن َمِشیَزْبِئیلَ .

 ]4َوِبَجاِنِبِهْم َرمََّم َصاُدوُق ْبُن َبْعَنا. [

  ،َوِبَجاِنِبِهْم َرمََّم التَُّقوِعیُّونَ 
 ]5َوَأمَّا ُعَظَماُؤُهْم َفَلْم ُیْدِخُلوا َأْعَناَقُهْم ِفي َعَمِل َسیِِّدِهمْ . [

كانت مدینة صغیرة تبعد حوالي خمسة أمیال جنوب بیت لحم، اشتهرت بكونها تقوع: 
). لم یذكر عنهم في القائمة الخاصة بالراجعین مع زربابل (عز 1:1موطن النبي عاموس (عا 

21:2- 35 .( 

)، 5). بینما الشعب وهو ال ینتفع شیًئا قام بالعمل (5رافضو العمل هم عظماء تقوع (
). 27ولما انتهوا تحركوا لمساعدة اآلخرین (

واضح من هذه العبارة أنه لم یكن كل سكان یهوذا باإلجماع موافقین على مشروع 
إعادة البناء. رفض البعض للمشروع حتى وٕان كان لهم مراكزهم االجتماعیة المرموقة (عظماء) 

لم یثبط من همة نحمیا وال من روح العمل الجاد لدى القادة والشعب. التهاب قلب نحمیا كان 
حافًزا قوًیا للكثیرین تحت كل الظروف. 

 الذین احتقروا العمل الیدوي، لم یدخلوا ن" یقصد بهم طبقة االرستقراطیيالعظماء"
أكتافهم في هذا العمل المقدس.  

. الباب العتیق 3
 ْلَباُب اْلَعِتیُق َرمََّمُه ُیوَیاَداُع ْبُن َفاِسیَح َوَمُشالَُّم ْبُن َبُسوْدِ◌َیا.اوَ 

 ]6ُهَما َسَقَفاُه َوَأَقاَما َمَصاِریَعُه َوَأْقَفاَلُه َوَعَواِرَضهُ . [

 Hexamaeron 7:4. الیسوعي عقیقي. ج األب ترجمة ˺
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) 19: 13 أي 2 (أو باب هیشنة): یقود إلى قریة قریبة من أورشلیم (الباب العتیق
یرى البعض أنه ُدعي بالباب القدیم أو العتیق، ألنه هو الباب الذي كان لمدینة 

 أورشلیم القدیمة "سالیم" التي بناها ملكي صادق.

 َوِبَجاِنِبِهَما َرمََّم َمَلْطَیا اْلِجْبُعوِنيُّ َوَیاُدوُن اْلِمَیُروُنوِثيُّ ِمْن َأْهِل ِجْبُعوَن 
 ]7َواْلِمْصَفاِة ِإَلى ُكْرِسيِّ َواِلي َعْبِر النَّْهرِ . [

یقترح بعض الُشراح أن نقرأ "میرونوث" أي مدینة یارون، القریبة من جبعون إحدى 
بنیامین.  ُمُدن

. هي وجبعون Tellen-Nasbehوهي تل النصبة مدینة من ُمُدن بنیامین،  المصفاة:
كانتا تحت سلطان حاكم عبر الفرات. 

، یقصد به بیت الوالي والمكان الذي یمارس فیه القضاء. " كرسي والي عبر النهر"
)، لكن بعد 15قبل مجيء نحمیا كانت أورشلیم ُتحكم بواسطة مندوب من ملك فارس (نح 

مجیئه صارت ُتحكم بواسطة حكام وقضاة یختارون من بین الیهود أنفسهم.  

یَّاِغینَ . یِئیُل ْبُن َحْرَهاَیا ِمَن الصَّ  َوِبَجاِنِبِهَما َرمََّم ُعزِّ
 َوِبَجاِنِبِه َرمََّم َحَنْنَیا ِمَن اْلَعطَّاِرینَ .

 ]8َوَتَرُكوا ُأوُرَشِلیَم ِإَلى السُّوِر اْلَعِریضِ . [
).  13-8بعد أن استعرض القسم الشمالي اآلن یبدأ بالقسم الغربي (

كان الیهود منذ القدیم یهتمون بوجود صیاغ وأیًضا عطارین (صیادلة) وتجار. وكان 
لكل فئة منهم نوع من الرابطة مًعا في أیام نحمیا. كان للعطارین بجانب اهتمامهم بإعداد 

األدویة (من النباتات والعطارة) والعطور واألطیاب والتوابل إعداد ما یحتاجه الهیكل من هذه 
المواد مع البخور الذي یقدم في العبادة المستمرة. 

 ). 32-31یبدو أن حي الصیاغ والعطارین خارج السور (

یرى البعض أن بناء السور لم یكن في مصلحة الصیاغ والعطارین والتجار، ألن عدم 
وجود السور یعطیهم فرصة أكبر للتجارة في أورشلیم والتنقل داخلها وخارجها. لكنهم ساهموا في 

)، وأن ما یفقدوه 22: 10هذا العمل، واثقین أن بركة الرب هي تغني وال یزید معها تعًبا (أم 
بسبب بناء السور حتًما سیعوضهم اهللا علیه بما یقتنوه بمسرة اهللا بهم أفضل من كل مكسٍب 

ماديٍ .  
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 یوًما، 52هذا ولم یعرف أحد متى یتم بناء السور، إذ لم یتوقع أحد أنه یتحقق في 
 وهذا بالنظرة البشریة التجاریة خسارة مادیة ال ُیستهان بها.

  لم یتحدث كثیًرا في الحقیقة عن أمور هذه الحیاة، بل كانت معظم تأمالته في أمور
ألن حیاتنا مستترة مع المسیح ). إذ یقول "20:3" (في تألن سیرتنا في السماویاالسماء. "

" وأكالیلنا (حرفیا مكافأتنا) هناك. وجهادنا هو ألجل األكالیل هناك. ألن تلك الحیاة في اهللا
ال تنتهي بعد الموت، بل تضيء أكثر فأكثر. وفي الحقیقة فإن الذین یتبعون هذه القاعدة، 
لهم كرامة أعظم أكثر من الحاملین التیجان، عالمین أنهم رجال أعظم، یسعون ألجل أموٍر 

 . ˺أعظم

القدیس یوحنا الذهبي الفم 
 بناه الملك ُعزّیا، لَیُصّد َهَجمات یوآش ملك، أي السور السمیك، السور العریض

 الكلدانیین. یبدو أن 1971Ðوقد اكتشف مثل هذا السور عام السامرة، في القرن الثامن ق.م. 
وجدوا صعوبة في هدمه، فتركوه قائًما. 

 ]9َوِبَجاِنِبِهْم َرمََّم َرَفاَیا ْبُن ُحوٍر َرِئیُس ِنْصِف َداِئَرِة ُأوُرَشِلیمَ . [
 هو رئیس نصف الحي الوسط للمدینة، أحد خمسة أحیاء لیهوذا.  "رفایا"

 َوِبَجاِنِبِهْم َرمََّم َیَداَیا ْبُن َحُروَماَف َوُمَقاَبِ◌َل َبْیِتهِ .
 ]10َوِبَجاِنِبِه َرمََّم َحطُّوُش ْبُن َحَشْبِنَیا. [

كان من الحكمة أن یقوم یدایا بن حروماف وغیره بترمیم السور بجوار منازلهم. 
" مقابل مخدعه] و"29، 28، 23، 10 [بجانب بیته"" أو "مقابل بیتهتكرر تعبیر "

]. فلو أن كل إنسان اهتم بتنظیف مقابل بیته لصار كل الشارع نظیًفا، ولو اهتم كل إنسان 30[
باحتیاجات فقیٍر واحٍد، لما ُوجد فقیر في العالم، ولو انشغل كل شخص بخالص نفس واحدة، 

لما وجد ضال في البشریة. 

، ِقْسٌم ثَاٍن َرمََّمُه َمْلِكیَّا ْبُن َحاِریمَ 
 ]11َوَحشُّوُب ْبُن َفَحَث ُموآَب َوُبْرَج التََّناِنیرِ . [

).  23:10أحد الذین ختموا العهد ( Hashabiah مختصرة عن حشابیا "حشوب"

1 Homilies on 2 Cor., Hom. 5:15.  
2 Zondervan NIV Bible Commentry, p. 708. 
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): لم یشر إلیه سوى هنا، وكان موقعه على السور الغربي، ربما األفران(برج التنانیر 
). كانت األفران مقامة في 9:26 أي 2في نفس موقع البرج الذي بناه عزیا عند باب الزاویة (

).  21:37سوق الخبازین (إر

 ]12َوِبَجاِنِبِه َرمََّم َشلُّوُم ْبُن َهلُّوِحیَش َرِئیُس ِنْصِف َداِئَرِة ُأوُرَشِلیَم ُهَو َوَبَناُتهُ . [
 لیس باالسم الالئق، إذ معناه "همسات"، حیث یهمس الراقي بالتعویذة للحیة هلوحیش:

). 11:10 ؛ جا 5:58(مز 
 في ساهمن. لعل بناته Ïما كّن وارثات غنیات أو أرامل غنیات   غالًبابنات شلوم:

نفقات بناء السور الذي بجوارهن، سواء بشراء مواد البناء، أو المساهمة في اإلنفاق على 
العاملین حتى یسدوا احتیاجات أسرهم. 

 عبارة فریدة في هذا السفر بخصوص قیام بعض النساء بالعمل في بناء "هو وبناته":
). 3: 4السور. أشار القدیس بولس إلى أفودیة وسنتیخي اللتین جاهدتا معه في اإلنجیل (في 

. باب الوادي 4
  ،َباُب اْلَواِدي َرمََّمُه َحاُنونُ 

  ،َوُسكَّاُن َزاُنوَح ُهْم َبَنْوُه َوَأَقاُموا َمَصاِریَعُه َوَأْقَفاَلُه َوَعَواِرَضهُ 
 ]13َوَأْلَف ِذَراٍع َعَلى السُّوِر ِإَلى َباِب الدِّْمنِ . [

). المدینة المذكورة 56، 34: 15 (یش یهوذا: وجدت مدینتان بهذا االسم في زانوح
 میًال إلى الجنوب الغربّي من أورشلیم.  20 تقع على بعد هنا

 قدًما، وهو طول غیر عادى، ربما ألن اغلب هذا القسم 1720" أي حوالي ألف ذراع"
كانت أضراره أقل من غیره. 

. باب الدمن 5
 َوَباُب الدِّْمِن َرمََّمُه َمْلِكیَّا ْبُن َرَكاَب َرِئیُس َداِئَرِة َبْیِت َهكَّاِریمَ .

 ]14ُهَو َبَناُه َوَأَقاَم َمَصاِریَعُه َوَأْقَفاَلُه َوَعَواِرَضهُ . [
یتحدث هنا عن القسم الجنوبي للسور.  

). 35 اسم أب لقبیلة ناسكة، تدعى الركابین (إر ركاب

1 Jamison, Fausset, Brown.  
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 كمنقطة یرفع فیها علم النار.  1:6 أشیر إلیه في إرمیا بیت هكاریم:

. باب العین 6
).  32-15یبدأ هنا بالقسم الشرقي للسور (

 َوَباُب اْلَعْیِن َرمََّمُه َشلُّوُن ْبُن َكْلُحوَزَة َرِئیُس َداِئَرِة اْلِمْصَفاةِ . 
 ُهَو َبَناُه َوَسَقَفُه َوَأَقاَم َمَصاِریَعُه َوَأْقَفاَلُه َوَعَواِرَضُه 

 ]15َوُسوَر ِبْرَكِة ِسُلَواٍم ِعْنَد ُجَنْیَنِة اْلَمِلِك ِإَلى الدََّرِج النَّاِزِل ِمْن َمِدیَنِة َداُودَ . [
. En-Rogelأو باب الینبوع، في مقابل ینبوع أو عین الروجیل "باب العین" 

الترجمة الحرفیة "كل واحد رائي"، ربما تشیر إلى أسرة تمارس العرافة أو "كلحوزة"، 
النبوة.  

  تقع إلى الجنوب.)، 7:9 وهي أشبه بقناة ماء (یو أو ْبِركة الرسول"بركة سلوام" 
 في الجزء الجنوبّي من َتّلة خارج السورحدیقة الملك والَدَرج، یقعان  "جنینة الملك":
 حیث یلتقي وادى قدرون مع وادى هنوم.  وَقْدرون، صهیون، بین تیرونیون

  ،َوَبْعَدُه َرمََّم َنَحْمَیا ْبُن َعْزُبوَق َرِئیُس ِنْصِف َداِئَرِة َبْیِت ُصورَ 
 ]16ِإَلى ُمَقاَبِ◌ِل ُقُبوِر َداُوَد َوإَِلى اْلِبْرَكِة اْلَمْصُنوَعِة َوإَِلى َبْیِت اْلَجَباِبَرةِ . [

أن البركة هنا هي الخزان (الصهریج) الذي بناه حزقیا عندما حوصر  Calmet  یرى
 ).4: 32 أي 2في أورشلیم بواسطة سنحاریب (

 میًال جنوب أورشلیم.  20، حي رئیسي یبعد حوالي "بیت صور"
 ربما هو بیت رجال داود الجبابرة الذي صار فیما بعد ثكنات أو "بیت الجبابرة"،

مستودع أسلحة. 

، َوَبْعَدُه َرمََّم الالَِّویُّوَن َرُحوُم ْبُن َباِني
 ]17َوِبَجاِنِبِه َرمََّم َحَشْبَیا َرِئیُس ِنْصِف َداِئَرِة َقِعیَلَة ِفي ِقْسِمهِ . [

 أمیال شمال غرب 8 كانت مدینة في جنوب غرب أورشلیم، تبعد حوالي "قعیلة"
 صم 1. وقد قامت بدور رئیس في بدایة تاریخ داود (نحبرون بالقرب من حدود الفلسطینیي

1:23  .(

 ]18َوَبْعَدُه َرمََّم ِإْخَوُتُهْم َبوَّاُي ْبُن ِحیَناَداَد َرِئیُس ِنْصِف َداِئَرِة َقِعیَلةَ . [
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، َوَرمََّم ِبَجاِنِبِه َعاَزِ◌ُر ْبُن َیُشوَع َرِئیُس اْلِمْصَفاةِ 
 ]19ِقْسمًا ثَاِنیًا ِمْن ُمَقاِبِل َمْصَعِد َبْیِت السَِّالِح ِعْنَد الزَّاِوَیةِ . [

غالًبا ما كان هذا الموضع هو برج في زاویة الجانبین من السور، وتوجد فیه أسلحة 
لحمایة المدینة، من دروع وسهام الخ.، یلجأ إلیه الشعب في حالة الخطر، ویرتدون األسلحة. 

، َوَبْعَدُه َرمََّم ِبَعْزٍم َباُروُخ ْبُن َزبَّايَ 
 ]20ِقْسمًا ثَاِنیًا ِمَن الزَّاِوَیِة ِإَلى َمْدَخِل َبْیِت َأْلَیاِشیَب اْلَكاِهِن اْلَعِظیمِ . [

، أو "مبارك".  "باروخ"
اإلنسان الذي یتمتع ببركة الرب ال یغلق على نفسه في حدوٍد ضیقٍة، إنما یعمل بعزٍم 
وغیرٍة متقدٍة، وٕاذ ینهي ما كان ملتزًما به، یجد مسرة في مساعدة اآلخرین. یتسم أوالد اهللا بالقلب 

المتسع والعقل الناضج، فال یكفون عن العمل ومساعدة الغیر. 

، َوَبْعَدُه َرمََّم َمِریُموُث ْبُن ُأوِریَّا ْبِن َهقُّوَص 
 ]21ِقْسمًا ثَاِنیًا ِمْن َمْدَخِل َبْیِت َأْلَیاِشیَب ِإَلى ِنَهاَیِة َبْیِت َأْلَیاِشیبَ . [

یقع مقر رئیس الكهنة وزمالئه بالقسم الشرقي من سور المدینة، ملتقًیا مع منطقة 
حائط الهیكل فوق وادي قدرون.  

 ]22َوَبْعَدُه َرمََّم اْلَكَهَنُة َأْهُل اْلَغْورِ . [
كان بعض العاملین في الهیكل خاصة من المغنین .  أو السهلالدائرةأو الغور: 

)، ویبدو أن بعض الكهنة كانوا یسكنون معهم في 28: 12یسكنون في الدائرة حول أورشلیم (نح
ذات الدائرة. 

 َوَبْعَدُهْم َرمََّم ِبْنَیاِمیُن َوَحشُّوُب ُمَقاِبَل َبْیِتِهَما.
 ]23َوَبْعَدُهَما َرمََّم َعَزْرَیا ْبُن َمْعِسیَّا ْبِن َعَنْنَیا ِبَجاِنِب َبْیِتهِ . [

). یحتمل وجود شخصین لهما ذات االسم، 11، ذكر هذا االسم أیًضا في ("حشوب"
أو شخص واحد التزم بالعمل في قسمین.  

 َوَبْعَدُه َرمََّم ِبنُّوُي ْبُن ِحیَناَداَد 
 ]24ِقْسمًا ثَاِنیًا ِمْن َبْیِت َعَزْرَیا ِإَلى الزَّاِوَیِة َوإَِلى اْلَعْطَفةِ . [

 َوَفاَالُل ْبُن ُأوَزاَي ِمْن ُمَقاِبَ◌ِل الزَّاِوَیِة 
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 َواْلُبْرِج الَِّذي ُهَو َخاِرَج َبْیِت اْلَمِلِك اَألْعَلى الَِّذي ِلَداِر السِّْجنِ .
 ]25َوَبْعَدُه َفَداَیا ْبُن َفْرُعوَش . [

یكون قصر داود القدیم.  یحتمل أن"بیت الملك األعلى": 
 للقصر الملكي. حراسةالبرج المذكور هنا هو برج 

. باب الماء 7
  ،َوَكاَن النَِّثیِنیُم َساِكِنیَن ِفي اَألَكَمةِ 

 ]26ِإَلى ُمَقاِبِل َباِب اْلَماِء ِلِجَهِة الشَّْرِق َواْلُبْرِج اْلَخاِرِجيِّ . [
اشترك في العمل لیس فقط الكهنة والالویین، وٕانما األشخاص العادیون الذین یعملون 

في الهیكل. 
، كانت على وجه الخصوص في الجانب الشمالي من التل الواقع جنوب "األكمة"

 أي 2شرقي أورشلیم، والذي یّشكل مدینة داود األصلیة، وذلك في جنوب منطقة الهیكل (
).  14:33؛ 3:27

لیس للمدینة، وٕانما لقصر الهیكل. ُدعي هكذا ألنه یؤدى إلى  باب"باب الماء": 
، وهى تحتضن منطقة واسعة، حیث Gihon Springالمصدر الرئیسي للماء: عین جیهون 

). 37:12؛ 3،16، 1:8كانت الشریعة تقرأ هناك (

َوَبْعَدُهْم َرمََّم التَُّقوِعیُّوَن ِقْسمًا ثَاِنیًا ِمْن ُمَقاِبِل اْلُبْرِج اْلَكِبیِر اْلَخاِرِجيِّ ِإَلى ُسوِر 
 ]27اَألَكَمةِ . [

]، إذا بالعامة منهم یقومون بعمل مضاعف، 5بینما لم یمد عظماء تقوع یدهم للعمل [
فقد أنهوا ما التزموا به وطلبوا قسًما آخر للعمل. 

  

. باب الخیل 8
 ]28َوَما َفْوَق َباِب اْلَخْیِل َرمََّمُه اْلَكَهَنُة ُكلُّ َواِحٍد ُمَقاِبَل َبْیِتهِ . [

الموضع الذي تعبر منه الخیول لكي تشرب، وهو بجوار الهیكل. باب الخیل: 

. باب الشرق 9
 َوَبْعَدُهْم َرمََّم َصاُدوُق ْبُن ِإمِّیَر ُمَقاِبَل َبْیِتهِ .
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 ]29َوَبْعَدُه َرمََّم َشَمْعَیا ْبُن َشَكْنَیا َحاِرُس َباِب الشَّْرقِ . [

 َوَبْعَدُه َرمََّم َحَنْنَیا ْبُن َشَلْمَیا َوَحاُنوُن ْبُن َصاَالَف السَّاِدُس ِقْسمًا ثَاِنیاً .
 ]30َوَبْعَدُه َرمََّم َمُشالَُّم ْبُن َبَرْخَیا ُمَقاِبَ◌َل ِمْخَدِعهِ . [

 االبن السادس لشلمیا، وال نعرف شیًئا عن إخوته الخمسة الذین یكبرون حننیاكان 
عنه، إنما لم ُیذكر عنهم أنهم ساهموا في بناء السور. هكذا یلیق بالمؤمن أن یقتدي بالعاملین 
الجادین، وال یتهاون بذریعة أن من یكبره سًنا ال یعمل. كرامة اإلنسان الحقیقیة ال في سنوات 

عمره وال في منصبه، إنما في أمانته وٕاخالصه وغیرته المقدسة في الرب. 

 العد أو الفحص  أو النَِّثیِنیمِ . باب10
اِر ُمَقاِبَل َباِب اْلَعدِّ ِإَلى َمْصَعِد  اِئِغ ِإَلى َبْیِت النَِّثیِنیِم َوالتُّجَّ َوَبْعَدُه َرمََّم َمْلِكیَّا اْبُن الصَّ

 ]31اْلَعْطَفةِ . [
كان بعض الصاغة یقطنون في منطقة شرق السور التي لمنطقة الهیكل، والبعض في 

]. 8مناطق بالغرب [

ارُ . [ یَّاُغوَن َوالتُّجَّ ْأِن َرمََّمُه الصَّ ]  32َوَما َبْیَن َمْصَعِد اْلَعْطَفِة ِإَلى َباِب الضَّ
]. 1تدخل بنا هذه العبارة إلى الزاویة الشمالیة الشرقیة ألورشلیم، بجوار باب الضأن [

لم ُیذكر عن نحمیا أنه قام بنصیٍب ما من السور، لیس استكباًرا، وٕانما ألنه لم یرد أن 
یحصر نفسه في منطقة معینة، بل كان دائم الحركة لتشجیع العاملین، وسد النقص في أیة 

منطقة، كما كان مهتًما بتدبیر الحراسة. هذا وال نستبعد أنه بین الحین واآلخر یمد یده للعمل مع 
مجموعة ضعیفة أو عاجزة عن العمل. 

 
  3من وحي نح 

نرید أن یكون الكل قادة عاملین بك! 

   ،یا أیها القائد العجیب
ترید أن یكون الجمیع قادة عاملین بك! 
لیس بینهم من هو خانع أو متكاسل! 

بل الكل یعملون بغیرة فائقة مع حكمة سماویة. 
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 .أنت قائد موكب العمل 

لیعمل بك كهنتك،  
یبنون باب الضأن، 

إذ یختفون فیك یا حمل اهللا! 
 لیس من قائد إال ویحتاج إلى خالصك. 

 یتطهر بدمك یا أیها القدوس، 
  فیشتهي نقاوة كل القلوب.

  ،تحت لوائك یحملون روحك
فیعمل كل القادة ال ألجل نفٍع شخصٍي،  

وٕانما لبنیان ملكوتك في كل قلٍب . 

 لیعمل العظماء مع الفقراء؛ 

لیعمل المتعلمون مع األمیین، 
لیعمل الرجال مع النساء، 
یعمل الشبان مع الفتیات. 

یشترك الكل مهما تكن قدراتهم ومواهبهم.  
روحك القدوس یهب الكل روح القیادة الحكیمة. 

  .یتسابق الجمیع بروح الغیرة والحب
یود كل واحٍد أن یسند أخاه. 

  .ماذا تعمل الجماعة سوى أن تتجلى أنت فیها
أنت العامل الحقیقي. 

تحوط بالجماعة كسوٍر ألورشلیم الروحیة. 
أنت هو الباب الحقیقي. 

بك یدخل الجمیع، 
وفیك یسیرون، 
وٕالیك یبلغون! 
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 األصحاح الرابع

مقاومة من الخارج ومن الداخل 
مع كل عمل صالح من قبل اهللا نجد مقاومة من عدو الخیر. ففي كل خطوة یتحركها 

نحمیا للعمل، یتحرك عدو الخیر أیًضا بوسیلة أو أخرى لیبطل العمل. 
). 10: 2. قوبل وصول نحمیا إلى یهوذا باستیاء من قادة األمم المجاورة (1
 ).19: 2. قوبل قرار الجماعة بإعادة البناء باالستخفاف والسخریة (2

 ).17-1: 4. قابل أعداء یهوذا التقدم في العمل بالغضب مع السخریة (3

هذه هي المرة الثالثة نواجه فیها سنبلط السامري وطوبیا العموني المتحالف معه. هنا 
یبدو سنبلط أنه یتحدث في اجتماع رسمي في السامرة، وكان هدفه هو وطوبیا أن یوقفا العمل 

في إعادة البناء. لقد أظهر سنبلط استخفافه بالیهود أنفسهم كما بأعمالهم.  
كان نحمیا على علم بهذه التحركات المّخربة. أما رّد الفعل فلم یكن الحوار وال 

المقاومة، بل التوجه بالقلب واللسان نحو اهللا، واالستمرار في العمل بال توقف.  
). 4بدأ األعداء بالمقاومة خالل لغة السخریة واالستخفاف لتحطیم الطاقات (أصحاح 

لكن ما أن بدأ العمل یظهر وارتفع السور، وصار من المتوقع أن یبقى األعداء خارج السور، 
حتى بدأوا في التفكیر بالمقاومة باستخدام العنف. 

هنا نود أن نؤكد أن هذه المقاومة التي واجهها نحمیا هي صورة حیة لمقاومة إبلیس 
وقواته للمؤمنین بطرٍق مختلفة.  

 .3-1. سخریة سنبلط وطوبیا بهم  1
 .5-4. نحمیا یصرخ إلى اهللا    2
 .6. االستمرار في العمل   3
 .8-7. تحالف قوى الشر   4
 .9. صالة وحراسة    5
 .12-10. بث روح اإلحباط   6
 .22-13. بث روح القوة    7
 .23. نحمیا العامل     8
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. سخریة سنبلط وطوبیا بهم 1
  ،َوَلمَّا َسِمَع َسْنَبلَُّط َأنََّنا آِخُذوَن ِفي ِبَناِء السُّورِ 

 ]1 [.َغِضَب َواْغَتاَظ َكِثیرًا َوَهَزَأ ِباْلَیُهودِ 
لم یكن ممكًنا لسنبلط الحاكم من قبل فارس على السامرة أن یقف متفرًجا وها هو 
البناء قد بدأ. فإنه مثل كل السامریین الذین لهم عبادتهم الخاصة في السامرة، ال یقبلون من 

أسفار الكتاب المقدس سوى أسفار موسى الخمسة. فإحیاء أورشلیم في نظرهم تحطیم للسامرة، 
وتبكیت لضمائر بعض الیهود الذین تزوجوا باألشوریین وأقاموا جنس السامریین كخلیٍط بین 

الیهود واألشوریین، یخلطون عبادة اهللا الحي بالعبادة الوثنیة. 
  كیف استقبل سنبلط األخبار الخاصة بالتحرك لبناء السور؟

، أو بمعنى آخر ثار قلبه بالغضب الساكن فیه.  امتأل غضًباأوالً : من جهة قلبه 
 حرك كل مشاعره وأحاسیسه للعمل بروح غیٍظ شدیدٍ ثانًیا: تحول من حالة غضب إلى 

الحقد والكراهیة.  
]، أقل 2، حاسًبا الیهود ضعفاء [بالهزء والسخریةثالثًا: بدأ بلسانه مع بقیة األعضاء 

من أن یقفوا أمام سخطه الشدید. 
حین یجلس إنسان اهللا مثل نحمیا مع اهللا تنطلق مشاعره المقدسة لطلب مشورة اهللا، 

والعمل لحساب ملكوته. أما األشرار فینفعلون بالغضب ثم الغیظ والحقد، وأخیًرا یتحركون بثورة 
بكلماتهم وأفعالهم. فالخطیة تلد خطیة، ویدخل اإلنسان تحت مذلة العبودیة سلسلة من الخطایا 

یصعب علیه التحرر منها، ما لم یطلب غنى نعمة اهللا، وعمل روح اهللا القدوس الذي یبكت على 
خطیة. 

 وٕانما ، علیك لتملكا فال تجعل لها سلطانً ،دامت الخطّیة بالضرورة موجودة في أعضائكما 
طردها وال تطع متطلباتها. اعلى األقل 

هل یثور فیك الغضب؟ ال ُتخِضع له لسانك بالنطق بكلمة شریرة، وال ُتخضع له یدك 
 أو قدمك كأن تضرب بهما. 

ما كان یمكن للغضب غیر المتعقل أن یثور فیك لو لم توجد الخطّیة في أعضائك، 
 إذ ،طرد قّوتها الحاكمة، فال یكون لها أسلحة لمحاربتك، عندئذ تتعلم هي أال تثور فیك اُ ولكن

ة... تجد نفسها بال أسلح
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هكذا یلیق بكل أحد أن یجاهد إذ یبغي الكمال، حتى إذ تجد الشهوة نفسها بال استجابة 
. ˺من األعضاء تقل یوًما فیوًما خالل رحلتها

 القّدیس أغسطینوس

  الغضب یجعل األلسنة مطلقة العنان، واألحادیث بال ضابط. العنف الجسماني وتصرفات
االستهزاء، والسب واالتهامات والضرب وغیر ذلك من األعمال الشریرة غیر المحصیة تولد 

. ˻من الغضب والسخط
القدیس باسیلیوس الكبیر 

  [في مدح المعترفین والشهداء]وتمرنوا على الذكاء ،كانوا قد تحّكموا من تعلیم یسوع الذكي 
 والوداعة.

 في بشارته أمرهم وعّلمهم أن یشبهوا الحیات والحمام على السواء.
 وال یبغض أبًدا من ینهبه: یخطفون فراخه وال یغضب أو )،6: 10 (مت الحمام ودیع

 .غتاظي
 لبیه، ویسرع نحوهم لیربي لهم الفراخ كل یومٍ .ایثبت على ما هو علیه وال یحقد على س

 خه؟اأین وجدتم حماًما غاضًبا ینتقل من (بیت) من استولى على فر
 لبیه بدون حقدٍ .ا أماًنا ووداعة، ویسكن كل یوٍم مع سملوءةنه خال من الغضب، ومإ

 اقتنى التالمیذ هذا الصالح كما ُأمروا من جنس الحمام البسیط الذي تشبهوا به.
ن أماًنا، أبناؤهم یموتون من قبل ؤولممقتناهم مخطوف من قبل المضطهدین وهم م

 الحكام وال یحزنون.
، ألنهم ُیقتلون وهم أتقیاء ومطمئنون بین نیشبهون الحمام بالوداعة كما تعلمو

 ..القاتلین.
 .˼لذبحلما تُنادون عندما تقتلون، وحكماء عندن أماًنا ءيلومكونوا ودعاء م

یعقوب السروجي لقدیس مار ا
بدأ سنبلط بالسخریة بما یفعله نحمیا ومن معه. عمل اهللا دائًما موضع نقد وسخریة. 

فقد انتقد الیهود السید المسیح وسخروا به أثناء محاكمته، وحتى عندما ُصلب ألجلهم. سخر منه 

1 On Continence 8; In Ioan. tr 41: 12. 
2 Sermons 10 FC 86, P. 74. 

  (راجع نص بول بیجان والدكتور بهنام سوني).على المعترفین والشهداء 56المیمر  ˼
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اللصان على الصلیب، لكن اللص الیمین عاد وأدرك الحق اإللهي. 
كل عمل لحساب ملكوت اهللا یقابل بالسخریة، فقد قیل عن السید المسیح نفسه "إنه 

 سخریة بعض األغنیاء والعظماء. القدیس یوحنا الذهبي الفم). وواجه 21: 3مختل" (مر 

 ني لم أشغل هذا الموضع إلیضحك من یضحك، ولیتهكم من یتهكم! هذا لن یشغل ذهني، ف
ني مستعد أن أحتمل كل شيء.  إإال ألكون مرفوًضا وأضحوكة!
 أمنعه من الدخول في الكنیسة كما ، وال یسمع لتحذیري،من یصر على تصرفاته

. ˺ن كان أمیًرا أو إمبراطوًراإبصوت بوٍق، حتى 

 وٕاال فال تلزموني أن أكون تحت اللعنة! ،أعفوني من عملي 
كیف أجلس على هذا الكرسي أن لم أفعل ما یلیق به؟ خیر لي أن أنزل عنه، ألنه 

 .˻لیس شيء أمّر من وجود أسقف ال یفید شعبه
القدیس یوحنا الذهبي الفم  

محاولة عدو الخیر السخریة بنا، فنظن أن له كثیًرا ما تحدث آباء الكنیسة عن 
، مع أننا بالمسیح یسوع ننعم بالنصرة سلطان علینا، ونسقط في نوٍع من صغر النفس والیأس

   علیه.

 له  لیس ألنه بالطبیعة هو هكذا، إنما باإلشارة إلى سلطانه الذي صار ،ُدعي الشیطان قوًیا
. ˼بسبب ضعفنا

  إن أردنا التغییر فعًال، علینا أن نستعین بالسید المسیح. وٕان رغبتم في الصالح، فال شيء
یعوقكم، وال أحد یمنعكم، حتى الشیطان لیس لدیه قوة علیكم. طالما اخترتم األفضل، 

واجتذبتم اهللا لعونكم. لكن إن لم تریدوا ذلك بأنفسكم، بل تحاشیتم األمر، فكیف یحمیكم؟ 
. ˽ألنه لیس عن ضرورة وال عن إجبار، بل بمحض إرادتكم الذاتیة یرید أن یخلصكم

  القدیس یوحنا الذهبي الفم

 .ن یقترح علیها، لكنه لیس له سلطان أن الشیطان یقدر أومع  النفس تحكم نفسها ذاتًیا

1 In Act PG 60:74. 
2 De mut Nom PG 51:135-138. 
3 In Matt hom 41. 
4 Homilies on Matthew, 22:6. 
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 یلزمها بشيء بغیر إرادتها.
ترد تحتقره. ألنك لو كنت زانًیا قهًرا  ن لمإر الزنا، فإن أردت قبلته، وكنه یصور لك فإ

ال  مجدأكالیل لما أعد اهللا  بإرادتك ن كنت صانع بّر بالطبیعة ولیسإلما أعد اهللا جهنم؟! و
ُینطق بها؟! 

 .˺لكنه ال یكلل على وداعته، ألنها لیست باختیاره بل بحكم الطبیعة، الغنم ودیع
كیرلس األورشلیمي القدیس 

  والذي ُیمكَّنه من ، (أو عمل) شریرلشيء محض عقليأفكار الشیطان هي مجرد تصور 
 . ضعف إیمانناالتملك علینا أو حتى مجرد االقتراب إلى عقلنا هو 

 ونحفظ قلوبنا في یقظة كاملة (أم االرتباكاتألننا بعدما تسلِّمنا الوصیة لنطرح عنا كل 
)، ونطلب ملكوت اهللا الذي هو في داخلنا، إذ تخلى العقل عن القلب وعن الغرض 23:4

الذي نسعى إلیه، بهذا أفسحنا المجال في الحال لتخیالت الشیطان، وصار العقل متساهًال 
  مشورة شریرة.أيفي قبول 

 ، سلطان أن یحرك أفكارنا وٕاال ما كان یرحمناأيللشیطان حتى إلى هذا الحد، لیس  
  صالح. بأي وال یسمح لنا ،بل كان یدس لنا كل أنواع األفكار الشریرة

 جهة أيإنما قدرته محصورة في مجرد تقدیم مشورة كاذبة في بدء كل فكر، لیختبر 
 .˻ أم إلى مشورة اهللا؟ ألنهما نقیضان،یمیل إلیها قلبنا: هل یمیل إلى مشورته

 القدیس مرقس الناسك

 د یقول قائل: ألم یؤِذ الشیطان آدم، إذ أفسد كیانه، وأفقده الفردوس؟ق 
السبب في هنا یكمن في إهمال من أصابه الضرر، ونقص ضبطه للنفس، وعدم 
جهاده. فالشیطان الذي استخدم المكائد القویة المختلفة لم یستطع أن یخضع أیوب له، 

 فكیف یقدر بوسیلة أقل أن یسیطر على آدم، لو لم یقدر آدم بنفسه على نفسه؟!
اذا إذن؟  م

أال یصیب األذى من یتعرض لالفتراءات ویقاسي من نهب األموال، فُیحرم من 
 خیراته، وُیطرد من میراثه، ویناضل في فقٍر فادٍح؟

1 Catechetical Lectures, 4:21. 
Ð21، توجیهات منتخبة عن أحادیثه األخرى :  األب مرقس الناسك .
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 ، بل ینتفع إن كان وقوًرا، ألنه هل أضرت هذه األمور الرسل؟ ال
ألم یجاهدوا دائًما مع الجوع والعطش والعري؟!  

وبسبب هذه األمور صاروا ُممجدین ومشهورین، وربحوا ألنفسهم معونة أكثر من 
الرب؟! 
أیًضا أي ضرر أصاب لعازر بسبب مرضه وقروحه وفقره وعدم وجود من یقیه؟ ألم و

 تكن هذه األمور تضفر له إكلیًال من زهور النصر؟!...
 إخوة یوسف مثًال أضروا یوسف، لكن یوسف نفسه لم یصبه الضرر.

قایین ألقى بشباكه لهابیل، ولكن هابیل لم یسقط فیها. وهذا هو السبب الذي ألجله و
 ُوجدت التأدیبات والعقوبات.

اهللا ال یرفع العقوبة عن مدبر الضرر لمجرد حدوث الصالح الذي یتمتع به محتمل ف
الضرر، بل یؤكد عقوبته بسبب شر صانع اإلثم. فإنه بالرغم من أن الذین یسقط علیهم 
الشر، یصیرون أكثر مجًدا على حساب المكائد المدبرة ضدهم، لكن هذا لم یكن في نیة 

. ˺اإلنسان أال یضره غیره، بل ینال نفًعا عظیًما على یدي مناضلیه
 القدیس یوحنا الذهبي الفم

 َوَقاَل َأَماَم ِإْخَوِتِه َوَجْیِش السَّاِمَرةِ : 
َعَفاُء؟   َماَذا َیْعَمُل اْلَیُهوُد الضُّ

 َهْل َیْتُرُكوَنُهْم؟
 َهْل َیْذَبُحوَن؟ 

 َهْل ُیْكِمُلوَن ِفي َیْوٍم؟ 
 ]2َهْل ُیْحُیوَن اْلِحَجاَرَة ِمْن ُكَوِم التَُّراِب َوِهَي ُمْحَرَقٌة؟ [

جاءت الكلمة المقابلة لـ "غضب" في العبارة السابقة تعنى "صار ملتهًبا أو متقًدا". وها 
هو اآلن قلبه یتقد كما بنار الحسد. تطلع إلى الحجارة التي دمرتها النیران فصارت أكواًما من 

التراب، ولم یدرك أن نیران الحسد والشر قد حولت قلبه إلى تراب ورماد. ففي سخریة وتهكم قدم 
خمسة أسئلة لتدمیر الروح المعنویة للذین یقومون بإعادة بناء السور. ما أصاب قلبه من أذى 

الحسد أبشع وأخطر مما أصاب حجارة السور. 

Ï یؤِذ هذا اإلنسان ذاته ال یستطیع أحد أن یؤذي إنساًنا ما لم .
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الحاسد أردأ من الوحوش الضاریة، وأخبث من الشیاطین، ألن غضب الوحوش وشرها 
ینتج عن جوعها أو خوفها منا، أما الحاسدون فمن یحسن إلیهم یكون كمن ظلمهم. 

عمل عدو الخیر هو تثبیط الهمم وبث روح الیأس، حتى ال ُیْقدم المؤمن على العمل، 
وٕان بدأ العمل ییأس ویتوقف. 

كان سنبلط یتطلع إلى الیهود وهم یتحركون للبناء أنهم شعب غبي ال یدرك حقیقة 
نفسه. إنهم ضعفاء وغیر حكماء، یحلمون بتقدیم ذبائح إللههم، وكأنهم في یوم واحد یبنون 
السور، وفي یوم یحتفلون به ویقدمون ذبائح. یحسبون أنهم آلهة قادرة أن تقیم التراب المیت 

وتجعله حجارة حیة! 
كثیرون یسخرون بالعاملین في كرم الرب، الذي ینسون أنه عمل الرب نفسه القدیر، 

یعمل أكثر مما نسأل وفوق ما نفكر! 

  ال توجد خطیة تفرق اإلنسان عن اهللا والناس مثل الحسد، ألن هذا المرض أشد خبثًا من
محبة الفضة. ألن محب الفضة یفرح متى ربح شیًئا، أما الحاسد فیفرح متى خسر أحد 

شیًئا أو ضاع تعبه ُسدى، ویحسب خسائر اآلخرین ربًحا له أكثر من أي نجاح. فأي شر 
أعظم من هذا؟! 

الزاني یتورط في الخطأ ألجل لذة مؤقتة، والسارق قد تكون له حجة الفقر، ولكن أي 
عذر تقدمه أیها الحاسد؟! 

الزاني یحصل على لذة زمنیة أثناء ارتكابه الخطیة، ثم یعود فیرفضها... فیتوب 
ویخلص، أما الحاسد فُیعّذب نفسه ولو لم یحدث له ضرر ممن یحسده. فلهذا خطیة الحسد 

أشر الخطایا وأشنعها، ألن الحاسد ال یمكنه مغادرة خطیته، بل یصیر كالخنزیر المتمرغ في 
الحمأة، ویماثل بفعله الشیطان ... 

لهذا أقول لكم إنه ولو كان أحدكم یصنع معجزات أو یحفظ البتولیة، أو یكون صّواًما 
أو باسًطا كفّیه في الرحمة أو ینام على الحضیض أو یصل بهذه الوسائط إلى فضیلة 

المالئكة؛ ولكن فیه آالم الحسد فال محالة یكون أشر من جمیع الخطاة وأردأ منهم. 

 أما أنت فإنسان تحسد أخاك ، وال یحسد شیطاًنا آخر،الشیطان حاسد، لكنه یحسد البشریة 
 وباألخص الذین هم من عائلتك وعشیرتك، األمر الذي ال یصنعه الشیطان. ،اإلنسان

ذهبي الفم الیوحنا القدیس 
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كحاكم للسامرة تحت تصرفه جیش، یتحدث أمام إخوته، غالًبا حكام المناطق المحیطة 
بیهوذا، لیثیرهم ویثیر جیشه لیستعدوا للمقاومة العسكریة في الوقت المناسب، وٕان كان في نظره 

أن هذا ال یحدث، ألن العاملین في البناء ضعفاء، وكل إمكانیاتهم هي أكوام تراب. وهل یقیمون 
من التراب حجارة؟ 

 َوَكاَن ُطوِبیَّا اْلَعمُّوِنيُّ ِبَجاِنِبِه َفَقالَ : 
  ،ِإنَّ َما َیْبُنوَنُه ِإَذا َصِعَد َثْعَلبٌ 
 ]3َفِإنَُّه َیْهِدُم ِحَجاَرَة َحاِئِطِهمِ . [

في سخریته یشیر إلى الثعلب، ألن صهیون قد حّل بها الخراب، وصارت مسكًنا 
: 5للثعالب. قیل في مراثي إرمیا: "من أجل جبل صهیون الخرب، الثعالب ماشیة فیه" (مرا 

). یرید الیهود أن یبنوا سور أورشلیم بكونها مدینة اهللا، أما األعداء فیرون فیها خرائب ال 18
تصلح إال لسكنى الثعالب. 

یرى البعض أنه لم یقل "بنات آوي" وٕانما "ثعلب"، ألن بنات آوي تخرج مًعا للصید 
كجماعة، أما الثعالب فتخرج لیًال فرادى. ففي استخفاف یقول طوبیا العموني إن هدم حجارة 
سورهم ال یحتاج إال إلى ثعلب نحیف یخرج لیًال بمفرده، یسیر بأقدامه علیها، فتنهدم الحجارة 

 دون مجهودٍ . 

من یهرب من الخدمة في كرم الرب بسبب نقد اآلخرین له، إنما یهرب من نوال بركة 
الرب. 

تزایدات عداوة المقاومین، وفد حَّوطوا المدینة بعداوتهم من كل اتجاه: السامریة في 
الشمال، والعرب في الجنوب، وبنو عمون في الشرق واألشدودیون في الغرب على ساحل البحر 

المتوسط. 
شعر األعداء أن الحوار لم یجد بشيء، واستعدوا للمقاومة العسكریة من كل جانب. 

. نحمیا یصرخ إلى اهللا 2
  ،اْسَمْع َیا ِإَلَهَنا

  .َألنََّنا َقْد ِصْرَنا اْحِتَقاًرا
  ،َوُردَّ َتْعِییَرُهْم َعَلى ُرُؤوِسِهمْ 

 ]4 [.َواْجَعْلُهْم َنْهبًا ِفي َأْرِض السَّْبيِ 
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لم یرد نحمیا السخریة بالسخریة، وال النقد بالنقد. لم یمل أذنیه إلى كلمات سنبلط، إنما 
رفع قلبه إلى إله السماء الذي دعاه للعمل. 

حسب نحمیا أن هذه الجریمة التي یرتكبها األعداء لیست ضد المدینة وسورها 
وحجارتها، بل ضد الشعب نفسه. 

-17: 12لم یشغل فكر الشعب بمقاومة األعداء، وال قاوم الشر بالشر (راجع رو 
)، إنما كان یسندهم للعمل بقوة وبروح ال ُتقهر. 21

كان رد الفعل في نحمیا لیس الهروب من المعركة، أو التوقف عن العمل، أو الدخول 
في تفاوض مع المقاومین، إنما االلتجاء إلى صاحب الكرم نفسه. وقف یطلب باسمه وباسم كل 

العاملین أن یتدخل اهللا لُیبطل قوات الظلمة المقاومة للحق اإللهي.  
لعل هذه الصالة رددها نحمیا، وحفظها العاملون في سور لیلهجوا بها بكل قلوبهم أثناء 

العمل. صارت أغنیة كل واحٍد من العاملین. 
عبر كل العصور ال یكف عدو الخیر عن تعییر اهللا على لسان أتباعه المتكبرین 

والجهال وعبدة األصنام، حیث یوجهون التعییر للمؤمنین. 
) 9: 69 مز (◌ّ علي وقعت معیریك وتعییرات أكلتني، بیتك غیرة ألن
) 22: 74 مز( كله الیوم إیاك الجاهل تعییر ذكرأ ،دعواك أقم ،اهللا یا قم

) 18: 18 سیراخ (العیون تكل الحاسد وعطیة ،مكروه األحمق تعییر
) 31: 27 سیراخ (األسد مثل لهم یكمن واالنتقام المتكبرین شان والتعییر االستهزاء

 ،الناس تعییر من تخافوا ال قلبه في شریعتي الذي الشعب ،البرّ  عارفي یا لي اسمعوا
) 7: 51 اش (ترتاعوا ال شتائمهم ومن

) 61: 3 مرا (عليّ  أفكارهم كل ،رب یا تعییرهم سمعت
 على وتعظموا شعبي عیروا بها التي ،عمون بني وتجادیف ،بآمو تعییر سمعت قد

) 8: 2 صف (تخمهم
) 58: 4 نيمكابي 1( األمم تعییر وأزیل ،جًدا عظیم سرور الشعب عند فكان
 رو (عليّ  وقعت معیریك تعییرات مكتوب هو كما بل ،نفسه یرضِ  لم أیًضا المسیح ألن

15 :3 (
 فیهم تصرف الذین شركاء صائرین جهة ومن وضیقات بتعییرات مشهورین جهة من

) 33: 10 عب (هكذا
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  كیف یمكننا أن نصیر مقتدین بالمسیح؟ بممارسة كل شيء من أجل المصلحة العامة ولیس
لمجرد نفعنا الخاص. یقول بولس: "ألن المسیح أیًضا لم ُیرِض نفسه، بل كما هو مكتوب 

). لیته ال یطلب أحد شیًئا لنفسه. بالحق یطلب 3: 15تعییرات معیریك وقعت عليَّ " (رو 
اإلنسان ما هو لخیره، عندما یتطلع إلى خیر قریبه. ما هو لخیر األقرباء هو خیرنا نحن، 

 .Ïفنحن جسد واحد، وأعضاء لبعضنا البعض

القدیس یوحنا الذهبي الفم 

 ) في المزمور الثامن والستینLXX یقول المخلص إنه لم یأِت ألجل مسرته بل ألجل مسرة (
اهللا اآلب. إذ یقول: "ألني قد نزلت من السماء لیس ألعمل مشیئتي، بل مشیئة الذي 

) اعترض الیهود وحكموا علیه بالموت كخاطئ. لذا یضع المرتل نفسه 38: 6أرسلني". (یو 
 ˻)9: 69في موضع المسیح ویقول: "تعییرات معیریك وقعت عليَّ " (مز 

األب أمبروسیاستر 
لم یحمل نحمیا حقًدا أو كراهیة، إنما ما صلى به كان بروح النبوة عما سیحل بمن 

یصر على مقاومة اهللا نفسه. 

  ،َوَال َتْسُتْر ُذُنوَبُهمْ 
  ،َوَال ُتْمَح َخِطیَُّتُهْم ِمْن َأَماِمكَ 

 ]5َألنَُّهْم َأْغَضُبوَك َأَماَم اْلَباِنینَ . [
لم یبادر نحمیا بأخذ موقف مضاد من المقاومین الساخرین به، إنما طلب تدخل اهللا 

نفسه. هذا ما فعله إرمیا النبي أیًضا حین غدر به إخوته وخانوه: "أنت یا رب عرفتني، واختبرت 
) "ها هم یقولون: أین 3:12قلبي من جهتك. افرزهم كغنٍمِ◌ للذبح، وخصصهم لیوم القتل" (إر 

هي كلمة الرب؟ لتأت... لیخز طاردي وال أخز أنا. لیرتعبوا هم وال أرتعب أنا. اجلب علیهم یوم 
). " أنت یا رب عرفت كل مشورتهم علّي 18، 15:17الشر، واسحقهم سحًقا مضاعًفا" (إر 

للموت. ال تصفح عن إثمهم، وال تمح خطیتهم من أمامك، بل لیكونوا متعثرین أمامك. في وقت 
).  23:18غضبك عاملهم" (إر 

إن كان األنبیاء بروح النبوة تحدثوا عما سیحل بمقاومي اهللا، فإن السید المسیح جاء 

1 Homilies on St. John, 15: 3. 
2 Commentary on Paul’s Epistles Rom (15:3). 
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لیؤكد لنا التزامنا بالحب حتى نحو األعداء المقاومین بالحق. فنمیز بین الشر والشریر، والخطیة 
والخاطي، ونشتهي خالص الجمیع، قائلین مع السید المسیح: "یا أبتاه أغفر لهم، ألنهم ال 

). هذا ما فعله إسطفانوس أثناء رجمه، إذ "صرخ بصوت 34: 23یعلمون ماذا یفعلون" (لو 
). 60: 7عظیم: یا رب ال تقم لهم هذه الخطیة" (أع 

. االستمرار في العمل 3
  ، َواتََّصَل ُكلُّ السُّوِر ِإَلى ِنْصِفهِ ،َفَبَنْیَنا السُّورَ 

 ]6َوَكاَن ِللشَّْعِب َقْلٌب ِفي اْلَعَملِ . [
استمر الشعب في العمل ولم یدخلوا في حوار مع المقاومین أو أتباعهم. إذ یكون 

القلب في العمل، تتهلل النفس بعمل الرب دون االنشغال بالمقاومین. 
هكذا بسرعة فائقة قام كل واحٍد بدوره، وبروح الوحدة، انتهوا من بناء نصف السور مع 

اتصاله بعضه ببعض. 
الرد العملي للنقد الهدَّام هو العمل، فاالستمرار فیه هو إحباط عملي للمقاومة. 

یمكننا القول إن سر نجاحهم هو العمل بقلٍب واحٍد، فإن كان اهللا ُیسر بلغة القلب 
ویسمع إلیها، فإنه ُیسر أیًضا بعمل القلب ویباركه! 

"، ال یعني أن نصف السور قد تم بناؤه، إنما تم بناء كل "كل السور إلى نصفهبقوله 
السور، وبلغ ارتفاعه إلى النصف. 

. تحالف قوى الشر 4
 َوَلمَّا َسِمَع َسْنَبلَُّط َوُطوِبیَّا َواْلَعَرُب َواْلَعمُّوِنیُّوَن َواَألْشُدوِدیُّوَن 

  ،َأنَّ َأْسَواَر ُأوُرَشِلیَم َقْد ُرمَِّمتْ 
  ،َوالثَُّغَر اْبَتَدَأْت ُتَسدُّ 

 ]7َغِضُبوا ِجّداً . [
اتسعت حلقه المتآمرین ضد نحمیا والعاملین معه، فانضم إلى سنبلط وطوبیا كل من 

العرب والعمونیین واألشدودیین.  
دفع النجاح في العمل العدو الذي ال یهدأ إلى شن حرب أشد، فتحالف األعداء مًعا، 

وتآمر جمیعهم مًعا. 

  ،َوَتآَمُروا َجِمیُعُهْم َمًعا
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  ،َأْن َیْأُتوا َوُیَحاِرُبوا ُأوُرَشِلیمَ 
 ]8َوَیْعَمُلوا ِبَها َضَرراً . [

هذا هو التهدید الثالث أو المقاومة الثالثة لألعداء. لم تقف عند السخریة فالتهدیدات، 
إنما دخلت المرحلة الثالثة وهو التفكیر الجدي في إثارة معركة لتدمیر أورشلیم كلها، ولیس إیقاف 

السور فقط.  

. صالة وحراسة 5
، َفَصلَّْیَنا ِإَلى ِإَلِهَنا

 ]9َوَأَقْمَنا ُحرَّاسًا ِضدَُّهْم َنَهارًا َوَلْیًال ِبَسَبِبِهمْ . [
 نهاًرا ولیًال، فالعدو ال بالصالة مع الحراسة المستمرةواجه نحمیا ومن معه المؤامرات 

یؤتمن. الثقة باهللا أو االتكال علیه ال یعني خمولنا وعدم تحركنا. إقامة الحراسة واالستعداد ألي 
هجوم ال یعني السقوط تحت الخوف.  

لیس من وجه للمقارنة بین تحالف عسكري قام بین السامریین والعرب وبني عمون 
واألشدودیین، وبین قلة قلیلة جًدا أتت من أرض السبي بال خبرة عسكریة. ومع هذا لم یترك 
نحمیا ومن معه العمل ویهربوا من وجه المقاومین القادمین للهجوم علیهم، إنما لجأوا إلى اهللا 

). 41، 38: 26؛ مت 38: 14بالصالة. هكذا یدعونا السید المسیح: "اسهروا وصلوا" (مر 
یسمح اهللا لنا بمتاعب كثیرة وضیقات واضطهادات وسقوط ظلم علینا؛ لكي ما نواجه 

، مدركین مدى حاجتنا إلى اهللا. لنختفي فیه، فهو حصن حیاتنا، أعظم بالسهر والصالةهذا كله 
). 16: 6 مل 2من كل قوات الظلمة. وكما یقول النبي: "الذین معنا أكثر من الذین معهم" (

لم یصدر نحمیا أمًرا مجرًدا إلى العاملین أن یصلوا ویسهروا، لكنه في الحقیقة األمر 
دعاهم لیشاركوه صلواته وسهره. وهو في هذا كان رمًزا للسید المسیح الذي قبیل تسلیم نفسه دعا 

تالمیذه لمشاركته ما استطاعوا، إذ قیل: "فقال للتالمیذ: اجلسوا ههنا حتى أمضي وأصلي 
). 38، 36: 26هناك... امكثوا ههنا واسهروا معي" (مت 

  فإن لم یعطنا 38: 14حسًنا نسهر في یقظة، ونصلي بغیرة، لئال ندخل في تجربة (مر .(
. Ïالمسیح نعمة، یهوذا الذي فینا یخون. إن تركناه قلیًال، بطرس الذي فینا ینعس

القدیس جیروم 

1 Homily 84 (FC 57: 190) 
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  لنبَق حیث أمرنا یسوع أن نمكث... لنفعل كل شيٍء قدر استطاعتنا أن نسهر معه، ذاك
. Ï)4: 121الذي ال ینعس وال ینام، حافظ إسرائیل (مز 

 العالمة أوریجینوس  

. بث روح اإلحباط 6
 َوَقاَل َیُهوَذا: 

  ،َقْد َضُعَفْت ُقوَُّة اْلَحمَّاِلیَن َوالتَُّراُب َكِثیرٌ 
 ]10َوَنْحُن َال َنْقِدُر َأْن َنْبِنَي السُّورَ . [

الحرب ال تهدأ فمن الخارج تتحالف قوى الشر ضد أوالد اهللا، بل ضد اهللا نفسه. ومن 
الداخل یسقط البعض في حالة من اإلحباط والیأس، وهذا أخطر من الحرب الخارجیة. 

إن كانوا بسرعة فائقة بنوا السور كله إلى منتصف ارتفاعه، فإن العدو بدأ یهاجمهم 
من الداخل، إذ كانت كمیة التراب والنفایات التي تجمعت من حفر األساسات وبناء نصف 

السور كثیرة جًدا، وقد ضعفت قوة الحمالین.  
هكذا حاول رجال یهوذا أن یبثوا روح الیأس بین العاملین، قائلین بأن الذین یحملون 

التراب قد ضعفت قوتهم والتراب كثیر، واألعداء مصرون على القتال حتى یتوقف العمل. 

 َوَقاَل َأْعَداُؤَنا: 
 َال َیْعَلُموَن َوَال َیُروَن َحتَّى َنْدُخَل ِإَلى َوَسِطِهْم 

 ]11َوَنْقُتَلُهْم َوُنوِقَف اْلَعَملَ . [
كان األعداء یتآمرون سًرا لقتل العاملین في بناء السور، لكن اهللا كشف لنحمیا عن 

هذه المؤامرات. كیف؟ ال نعلم! 

  ،َوَلمَّا َجاَء اْلَیُهوُد السَّاِكُنوَن ِبَجاِنِبِهمْ 
 َقاُلوا َلَنا َعَشَر َمرَّاٍت : 

 ]12ِمْن َجِمیِع اَألَماِكِن الَِّتي ِمْنَها َرَجُعوا َسَیْأُتوَن َعَلْیَنا. [
اصطالح یعبر عن تكرار األمر مرة ومرات كثیرة. الذین یثبطون الهمم "عشر مرات" 

لن یتوقفوا عن هذا التصرف، بل یكررونه مرات ومرات، أي بال توقف. 

1 Commentary on Matthew, 91. 
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لألسف حتى القادمون من أماكن أخرى عوض أن یسندوا العاملین كانوا یحطمونهم 
ببث روح الرعب من األعداء. أما أوالد اهللا فلن یكفوا عن العمل الصالح، واثقین أنهم یحصدونه 

في حینه ماداموا ال یفترون.  
مقاومة األعداء وقتیة، أما نصرتنا بالرب فأبدیة. یقول الرسول بولس: فإننا ال ننظر 

؛ 1: 4 كو 2؛ 9: 6إلى ما ُیرى من أمور زمنیة ومؤقتة بل إلى ما ُیرى، األمور األبدیة. (غل 
). 16: 4 كو 2

. بث روح القوة 7
، َفَأْوَقْفُت الشَّْعَب ِمْن َأْسَفِل اْلَمْوِضِع َوَراَء السُّورِ 

، َوَعَلى اْلِقَمِم َأْوَقْفُتُهمْ 
 ]13َحَسَب َعَشاِئرِِهْم ِبُسُیوِفِهْم َوِرَماِحِهْم َوِقِسیِِّهمْ . [

یبدو أن األعداء نجحوا في بث روح الخوف بین العاملین، لكن نحمیا قام بتخطیط 
محكم للحراسة دون توقف عن العمل، مع مساندة العاملین ورفع روحهم المعنویة. لقد نجح في 

تحویل خوفهم من مخافة البشر إلى المخافة الربانیة. 
عین نحمیا أناًسا مسلحین للحراسة أسفل الموضع وراء السور، لئال یفاجأوا بالعدو 

أمامهم، ألن هذا الموضع یسهل الهجوم علیه. وعلى القمم أیًضا حیث یمكن للحراس أن یراقبوا 
العدو عن بعد، وینبهوا اآلخرین عن أي خطر قادم قبل أن یلحق بهم. یحسبون كمراقبین 

المجموعة األولى تشیر إلى الضعفاء منهم، محتاجون دوًما إلى  ینذرون اآلخرین للتحرك.
حصانة السور، والمجموعة الثانیة تشیر إلى القادة والمعلمین.  

 َوَنَظْرُت َوُقْمُت َوُقْلُت ِلْلُعَظَماِء َواْلُوَالِة َوِلَبِقیَِّة الشَّْعِب :
  ،َال َتَخاُفوُهمْ 

، َبِل اْذُكُروا السَّیَِّد اْلَعِظیَم اْلَمْرُهوبَ 
 ]14َوَحاِرُبوا ِمْن َأْجِل ِإْخَوِتُكْم َوَبِنیُكْم َوَبَناِتُكْم َوِنَساِئُكْم َوُبُیوِتُكمْ . [

ما هو رد فعل نحمیا؟  
، "قمت"، أي درست الموقف وفكرت فیما یلزمني أن أفعله. وبقوله: : "نظرت"یقول

یعني أنه لم یقف عند الدراسة، لكنه قام لیتحرك ویحرك معه المساعدین له في العمل من 
عظماء ووالة، كما یحرك بقیة الشعب.  
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ل أنظارهم إلى اهللا قائد المعركة، لكي ال یكون  جمع الكل حسب عشائرهم، وحوَّ
للخوف موضع فیهم. یقول الرسول بولس: "لم نأخذ روح الفشل، بل روح القوة والمحبة والنصح" 

). 7: 1 تي 2(
الحیاة مملوءة باألحداث تبث في اإلنسان روح الفشل والرعب، لكن إن تأكدنا من 

حضرة اهللا لن نضطرب. إذ واجه الشعب الیهودي األعزل القادم من البریة جیوش األعداء في 
 سكان لیدي دفع ألنه ،ناحیة كل من أراحكم وقد ،معكم إلهكم الرب لیسأكنعان، قیل لهم: "

. )18: 22  أي1 (شعبه وأمام الرب أمام األرض فخضعت األرض
أفضل وسیلة لتبدید الخوف هي تذكر أن اهللا وحده هو المخوف. "ال تخافوا منهم، ألن 

). 22:3الرب إلهكم هو المحارب عنكم" (تث 
"ال تخافوا وال ترتعدوا وال ترهبوا وجوههم، ألن الرب إلهكم سائر معكم لكي یحارب 

).  4-3:20عنكم أعداءكم لیخلصكم "(تث 
"تشددوا وتشجعوا. ال تخافوا وال ترهبوا وجوههم، ألن الرب إلهك سائر معك. ال یهملك 

). 6:31وال یتركك" (تث 

  ،َوَلمَّا َسِمَع َأْعَداُؤَنا َأنََّنا َقْد َعَرْفَنا َوَأْبَطَل اللَُّه َمُشوَرَتُهمْ 
 ]15َرَجْعَنا ُكلَُّنا ِإَلى السُّوِر ُكلُّ َواِحٍد ِإَلى ُشْغِلهِ . [

إذ تذكروا الرب وقدرته رجع كل واحٍد إلى عمله. 
كانوا یبنون وهم مسلحون مستعدین للمعركة، فقد تأكدوا أنه وسط الطریق الضیق 

المملوء بالمخاطر، والمقاومة المستمرة، اهللا نفسه یحارب عنهم. 

، َوِمْن َذِلَك اْلَیْوِم َكاَن ِنْصُف ِغْلَماِني َیْشَتِغُلوَن ِفي اْلَعَملِ 
 َوِنْصُفُهْم ُیْمِسُكوَن الرَِّماَح َواَألْتَراَس َواْلِقِسيَّ َوالدُُّروعَ .

َؤَساُء َوَراَء ُكلِّ َبْیِت َیُهوَذا. [  ]16َوالرُّ
یقول آدم كالرك إن هذا لیس باألمر الغریب. فإنه في فلسطین إلى وقٍت قریٍب حینما 
یقوم أحد حتى بإلقاء البذور في األرض یرافقه حارس حتى ال یهجم علیه أحد من البدو ویسلبه 

البذور.  

  َوَحاِمُلو اَألْحَماِل َحَمُلوا.، اْلَباُنوَن َعَلى السُّوِر َبُنوا
  ،ِباْلَیِد اْلَواِحَدِة َیْعَمُلوَن اْلَعَملَ 
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 ]17َوِباُألْخَرى ُیْمِسُكوَن السَِّالحَ . [
یرى البعض أنه عملًیا ال یستطیع أحد أن یقوم بعمل البناء بیٍد واحدٍة، بینما یمسك 
باألخرى سالًحا. إنما ما ورد هنا فیشیر إلى أن العاملین نصفهم یعملون والنصف یحملون 
السالح بالتساوي. وربما كانوا یتبادلون الموقف. فالبناؤون یحملون السالح، وحاملو السالح 

یبنون، بهذا بحسب كأن كل منهم یبني بیٍد واحدة، ویحمل سالًحا بیده األخرى. 

  ،َوَكاَن اْلَباُنوَن َیْبُنوَن َوَسْیُف ُكلُّ َواِحٍد َمْرُبوٌط َعَلى َجْنِبهِ 
 ]18َوَكاَن النَّاِفُخ ِباْلُبوِق ِبَجاِنِبي. [

یصور الكاتب كل عامٍل في بناء السور أنه یقوم بثالثة أمورٍ :  
یقوم بالبناء في السور.    .أ

یحمل سیًفا على جنبه.  .ب
ج. یقف بجوار نافخ بالبوق. 

هذه األمور الثالثة متكاملة في حیاة كل مؤمنٍ  جاد في العمل لحساب ملكوت اهللا.  
فالمؤمن ال یتوقف عن البناء لحساب ملكوت اهللا في داخله كما في حیاة الغیر.   .أ

 كجندي صالح لیسوع المسیح یحمل سالح اهللا الكامل. فهو في معركة روحیة مستمرة.  .ب

ج. إنجیله بوق یدوي على الدوام، یكشف له عن طریق الملكوت، ویفضح خطط إبلیس.  

 َفُقْلُت ِلْلُعَظَماِء َواْلُوَالِة َوِلَبِقیَِّة الشَّْعِب : 
  ،اْلَعَمُل َكِثیٌر َوُمتَِّسعٌ 

  ،َوَنْحُن ُمَتَفرُِّقوَن َعَلى السُّورِ 
 ]19َوَبِعیُدوَن َبْعُضَنا َعْن َبْعضٍ . [

العمل دائًما كثیر ومتسع، والفعلة قلیلون. یسألنا السید المسیح أن نطلب من رب 
الحصاد لكي یرسل فعلة لحصاده. وأن نعمل مًعا بروح الحب والوحدة.  

 َفاْلَمَكاُن الَِّذي َتْسَمُعوَن ِمْنُه َصْوَت اْلُبوِق ُهَناَك َتْجَتِمُعوَن ِإَلْیَنا.
 ]20ِإَلُهَنا ُیَحاِرُب َعنَّا. [

ال یسر المؤمن بنجاحه في العمل فحسب، وال بنجاح اآلخرین أیًضا، وٕانما بوحدة 
الجمیع مًعا كجسٍد واحٍد یعمل بالرأس یسوع المسیح واهب النجاح.  

كل حرب روحیة موجهة ضد إنسان أو جماعة معینة، هي حرب ضد كنیسة اهللا، التي 
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تلتزم أن تجاهد مًعا بروح الرب ضد إبلیس لحساب ملكوت اهللا. وٕاذ نشارك اآلخرین جهادهم 
الروحي، ونسندهم بالحب والصالة واألصوام والمطانیات والنصائح وال نسخر منهم، نرى اهللا 

متجلًیا یحارب عنا. 

 سبق فتنبأ األنبیاء عن المعركة، وانشغل بها الرب، واستمر فیها الرسل˺ .
الشهید كبریانوس 

  ،َفُكنَّا َنْحُن َنْعَمُل اْلَعَملَ 
 َوَكاَن ِنْصُفُهْم ُیْمِسُكوَن الرَِّماَح 

 ]21ِمْن ُطُلوِع اْلَفْجِر ِإَلى ُظُهوِر النُُّجومِ . [
) . فالعمل 12-1:20؛ مت 15:24یتوقف العمل عادة عند غروب الشمس (تث 
حتى ظهور النجوم یكشف عن غیرة الشعب للعمل.  

ال یطلب اإلنسان الروحي الراحة الجسدیة، وال یعرف االسترخاء، إنما یعمل مجاهًدا 
مادام الوقت نهار. 

 " أف لكْي تْقدروا أن تقاوموا في اْلیْوم الّشّریر، وبْعد أْن تتّمموا كّل شْيٍء أْن تْثبتوا) "
6 :١٣(. 

یقصد بالیوم الشریر الحیاة الحاضرة، إذ یدعوها أیًضا: "العالم الحاضر الشریر" (غال 
)، وذلك بسبب الشر الذي یرتكب فیها... ٤: ١

"، أي تقاومون كل األهواء والشهوات الدنسة وكل ما یقلقنا. هنا تتموا كل شيءیقول "
ال یتحدث عن مجرد ممارسة األعمال وٕانما إتمامها، بمعنى أننا بعد ما نقتل (بالخطایا) 

نثبت. فإن كثیرین یسقطون بعد نوالهم النصرة... أما نحن فیلزمنا أن نثبت بعد النصرة. فقد 
یضرب عدو لكنه یقوم ثانیة إن لم نثبت. 

 إن قام األعداء (الروحیون) ثانیة فإنهم یعودوا فیسقطون إن كنا ثابتین.
ما دمنا ال نتزعزع ال یقوم العدو من جدید. 

"؛ أال تراه كیف ینزع كل خوف؟ فإن كان ممكًنا بعد إتمام كل اْلبسوا سالح اهللا اْلكامل"
شيء أن نثبت، فإن وصفه لقوة العدو ال یخلق جبًنا وخوًفا بل ینتزع كل استرخاء. 

"، مقدًما لهم تشجیًعا من الزمن بكونه لكْي تْقدروا أْن تقاوموا في اْلیْوم الّشّریریقول: "

1 Letter 10:4. 
                                                 

http://coptic-treasures.com/



األصحاح الرابع 

  

. ˺مقصًرا (إذ یدعوه یوًما واحًدا)، فاألمر یحتاج إلى ثبات دون وهن إذ تحدث غلبة
القدیس یوحنا الذهبي الفم 

 َوُقْلُت ِفي َذِلَك اْلَوْقِت َأْیضًا ِللشَّْعِب :
، ِلَیِبْت ُكلُّ َواِحٍد َمَع ُغَالِمِه ِفي َوَسِط ُأوُرَشِلیمَ 

 ]22ِلَیُكوُنوا َلَنا ُحرَّاسًا ِفي اللَّْیِل َوِلْلَعَمِل ِفي النََّهارِ . [
 كل بّناء معه غالمه وهو العامل البناء ولیس خادًما خاًصا له.

حتى الذین یعملون خارج أورشلیم كانوا یبیتون في المدینة لیًال لیعمل بعضهم كحّراس. 
هنا یعمل اإلنسان مع غالمه، ویشتركان في كل شيءٍ ! صورة حیة لشركة األجیال 

الجیل الجدید. فكان یشوع في صحبة معلمه وأبیه الروحي موسى، ال مًعا. كل جیٍل یقدِّر 
یستخف أحدهما بدور اآلخر، وهكذا إیلیا وتلمیذه إلیشع. یحتاج الشیوخ إلى قوة الشباب، 

 والشباب إلى حكمة الشیوخ وخبرتهم.

. نحمیا العامل 8
 َوَلْم َأُكْن َأَنا َوَال ِإْخَوِتي َوَال ِغْلَماِني َوَال اْلُحرَّاُس الَِّذیَن َوَراِئي َنْخَلُع ِثَیاَبَنا.

]  23َكاَن ُكلُّ َواِحٍد َیْذَهُب ِبِسَالِحِه ِإَلى اْلَماءِ . [
ذهاب اإلنسان إلى الماء ومعه سالحه، یشیر إلى یقظة الشخص، واستعداده الدائم 
للحراسة، حتى وهو یشرب. عندما أراد جدعون فرز الرجال الجادین للحرب نزل بالشعب إلى 

).  5:7الماء كطلب الرب، واختار منهم من یلغ بلسانه من الماء كما یلغ الكلب (قض 
 "نعم ألن النهار یدعونا أن )12: 13(رو  ر" ونلبس أسلحة النو،فلنخلع أعمال الظلمة .

نلبس األسلحة ونحارب (روحًیا). ال تخف عند سماعك األسلحة، ألن العّدة المنظورة ثقیلة 
، ألنها أسلحة استحق أن نصلي لنوالهت ا،وارتداءها مضني، أّما األسلحة هنا فمرغوب فیه

 ..یًقا عظیًما، وتقّدم لك أماًنا.ر الشمس وتهبك بةمن نور! إنها تجعلك أكثر بهاًء من أشع
إنها أسلحة النور!  

" لنسلك لم یقل: "اسلكوا"، بل قال "...)13: 13(رو  "لنسلك بلیاقة كما في النهار"
لیجعل حثه بعیًدا عن التعقید وتوبیخه لطیًفا!... 

 ال یحدثهم عن أعمال معّینة وٕانما ...)14: 13(رو "بل البسوا الرب یسوع المسیح" 

1 In Eph. hom 22. 
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 أّما وهو یتحّدث ، أعظم، ألنه حینما تحّدث عن الرذیلة أشار إلى أعمالهاایثیر فیهم أمورً 
عن الفضیلة فال ُیشیر إلى أعمالها بل إلى أسلحتها لیظهر أن الفضیلة تجعل صاحبها في 

 أنه یقّدم الرب نفسه كثوب، الملك نفسه، من یلتحف به تكون ..مان كامل وبهاء عظیم.أ
. ˺له الفضیلة مطلًقا

القدیس یوحنا الذهبي الفم 
 

 4من وحي نح 
حررني من روح الغضب! 

  .هب لي وداعة الحمام، فال یجد الغضب له فّي مكاًنا
في بساطة مع حكمة الروح أحب الجمیع. 
وٕان غضب أحد علّي أخشاك أنت وحدك. 

غضب اإلنسان لن یؤذیني، 
مادمت ُتسر بي. 

حررهم وحررني من روح الغضب. 
فنصیر جمیًعا أیقونة لك. 

  .هوذا العدو یسخر بي
یحسبني ضعیًفا، عاجًزا عن العمل. 

ما أفعله یهدمه ثعلب واحد دون مقاومة. 
یمشي علیه، فتهتز كل أساسات عملي.  

ینعتني بالسخف، 
حاسًبا قلبي خراًبا ال یصلح إال مأوى للثعالب الصغیرة والكبیرة! 

  ،أعترف لك بأني تراب ورماد
لیس في داخلي سوى شوك وحسدك. 

لكن نعمتك تقیم من التراب سماءً . 
تطرد كل عدو، وتقیم أنت في داخلي. 

1 In Rom. hom 24. 
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روحك یقیم مني هیكًال مقدًسا لك. 
یجعل مني أورشلیم الحصینة، 

ل طاقاتي إلى جیش بألویة.  ویحوِّ
بك أتمتع بالحیاة المقامة، عربون السماء! 

  ،حّول عیني عن األعداء المقاومین
فال یحل بي روح الفشل واإلحباط. 

أتطلع إلى أعمالك، فیزداد قلبي غیرة. 
وتتشدد یداي للعمل، 

ویتحرك كل كیاني للصالة مع العمل. 
لتتحالف كل قوى الشر ضدي. 

رضاك أعظم من كل قوات الظلمة. 
ویمینك أقوى من كل طاقات الشر. 

  .لتتآمر كل قوى الشر ضدك
وألعمل بروح الحب والوحدة مع إخوتي. 

فإنك تبارك العمل وتتعهده بنفسك مادام ُیمارس بالقلب الواحد. 

  .مع كل نجاح من لدنك یحاربني العدو
یحاول تثبیط همتي وثقتي فیك. 

یبث روح الفشل واإلحباط. 
لكنك أنت تهبني روح القوة والنصح والحب. 

  ،یود العدو أن یهلكني بكل وسیلة
أما أنت فسّر حیاتي ونجاحي. 

ألتكئ علیك، فأنت قوتي وحصن حیاتي. 
وألعمل بغنى نعمتك، فال أعرف الخمول. 

  .هب لي أال تتوقف یداي عن العمل في كرمك
وألحمل سالح اهللا الكامل: 
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درع البّر، وترس اإلیمان،  
وخوذة الخالص، وسیف الروح. 

لیقف بجانبي الضارب ببوق اإلنجیل. 

  . ٍهب لي أن أفرح أنك تعمل بكل مؤمن
فیك یجتمع الكل مًعا. 

وبك یصیر البناء واحًدا سماوًیا. 
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متاعب داخلیة 
وسط هذا العمل العظیم الذي كان یمارسه نحمیا، أال وهو إعادة بناء سور أورشلیم ، 

)، كان یبدو أنه لیس الوقت 15:6 یوًما (نح 52والذي تحقق بقوٍة وبسرعٍة فائقٍة، حیث تم في 
] لمعالجة مشكلة الظلم الساقط على 7مناسًبا لنحمیا لعقد اجتماع عظیم یضم العظماء والوالة [

الفقراء والمعدمین. لكن نحمیا القائد العظیم ال یمارس العمل إال من خالل حبه هللا وإلخوته. لم 
یكن ممكًنا له تجاهل تلك الكارثة التي حلت بالشعب. 

تتلخص المشكلة في أن الظروف كانت قاسیة: فمن ناحیة یبدو أن الشعب كان یعاني 
]، بجانب التزام الكل بالعمل في بناء السور، ولیس لدى الفقراء 3من مجاعة بسبب قلة المطر [

ما یسدون به احتیاجاتهم الیومیة.  
بجانب هذه الظروف القاسیة ُوجدت قلوب قاسیة ال ترحم، فانطلقت صرخة الشعب 
ضد إخوتهم یشتكون من وجود دیون ثقیلة یعجزون عن تسدیدها، ورهونات ال یقدرون فكها، 

وأخیًرا عبودیة سقط تحتها أوالدهم كسداد للدیون. هذه الكارثة المرة یعاني منها الشعب في وقت 
تكتلت القوى الخارجیة ضد العمل لحساب أورشلیم وخیرها. 

المتاعب الداخلیة أخطر بكثیر من المضایقات الخارجیة، حتى وٕان كانت ثعالب 
صغیرة، فإنها مفسدة للكروم. 

اجتمعت كل األمة - األغنیاء والفقراء - للعمل مًعا. لكن الطبیعة البشریة غالًبا ما 
، 5تقاوم العمل اإللهي. لم یأخذ األغنیاء موقف الضغط الشدید على الفقراء كما ورد في إشعیاء 

إنما ما كان یشغلهم هو نوالهم ما ظنوه أنه من حقهم. فقد أقرضوا الفقراء، ووضعوا فوائد عالیة 
]. 5-1(ربا) في شكل ماٍل أو ممتلكاٍت وأیًضا األطفال [

)، لكن 27: 25؛ مت 19: 23لم یمنع الكتاب المقدس أخذ فوائد على القروض (تث 
)، مادام القرض لیس 25: 22ال یجوز لإلسرائیلي أن یأخذ فوائد من زمیله اإلسرائیلي (خر 

لالستثمار بل لالحتیاج. 
]. 3اضطر الفقراء، إلى أخذ القروض بسبب حدوث مجاعة، ولیس بقصد التجارة [

). 6-2: 21وبحسب الشریعة یلزم تحریر العبید من الیهود في السنة السابعة (خر 
]. وقد وقف نحمیا في 5أكد نحمیا أن الفقراء وأوالدهم كبشٍر هم واحد مع األغنیاء [
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]، مذكًرا األغنیاء أن سیاسة الدولة هي رد الثمن الُمشترى به العبید ألجل 7-6صفهم یسندهم [
]. 8تحریرهم [

]، لهذا ُیظن أن أحداث هذا 14یرى البعض أنه إذ ُیشار إلى مدة طویلة من الزمن [
األصحاح تخص فترة متأخرة من حیاة نحمیا. 

.  5-1. شكوى الفقراء  1
 . 13-6. تصرف نحمیا العملي  2

 .19-14. نحمیا كمثال عملي  3

. شكوى الفقراء  1
اهتم  نحمیا ومن معه في إعادة بناء سور المدینة المهدم، لكن نحمیا اكتشف أن 

المجتمع نفسه مهدم ومحتاج إلى إصالح. 
أ. القیام بإعادة بناء السور جعل بعض الفالحین یتركون حقولهم ویقومون بالعمل، مما 
سبب لهم مشاكل مالیة صعبة. وقد استغل بعض األغنیاء هذه الظروف وأقرضوهم بربا یصعب 

سداده. 
ب. كانت الجماعة في مجاعة، حتى اضطر البعض إلى رهن أطفالهم لشراء طعام 

]. 2لهم [
]. 3 ج. اضطر البعض إلى رهن أراضیهم وممتلكاتهم [

]. 4 د. التجأ البعض إلى أخذ قروض لسداد الضرائب أو الجزیة التي یلتزمون بها [
 ].5هـ. اضطر البعض إلى بیع أوالدهم وبناتهم عبیًدا [

 ]1َوَكاَن ُصَراُخ الشَّْعِب َوِنَساِئِهْم َعِظیًما َعَلى ِإْخَوِتِهِم اْلَیُهودِ . [
تظهر خطورة الموقف من شعور النساء بااللتزام بمرافقه أزواجهن في االعتراض على 

ما وصلوا إلیه من بؤسٍ . لم تكن الشكوى ضد سلطات أجنبیة، بل ضد المواطنین زمالئهم، 
وذلك بسبب استغالل الفقراء في وقت كانت المدینة محتاجة إلى عمل وطني یشترك فیه الجمیع 

 .
صراخ الشعب كان بالحق موجًها إلى اهللا نفسه یسألونه التدخل من أجل العدالة (راجع 

). 7:5؛ إش 12:9؛ مز 23 -22:22؛ 7:3خر 
یقصد بالیهود األثریاء المستغلین للشعب، أولئك الذین عادوا من السبي ومعهم ثروة 
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طائلة اقتنوها خالل مشاریعهم في بابل. أو نسل أولئك  الذین رجعوا من قبل منذ حوالي قرن 
 ق.م.) تحت قیادة زربابل، وقاموا بمشروعات ناجحة. 537(

 َوَكاَن َمْن َیُقولُ : 
 َنْحُن َوَبُنوَنا َوَبَناتَُنا َكِثیُرونَ .

 ]2َدْعَنا َنْأُخْذ َقْمحًا َفَنْأُكَل َوَنْحَیا! [
 ألًفا مع زُربابل إلى أورشلیم، ومعهم ثروتهم الهائلة، انشغلوا ببناء 50إذ عاد حوالي 

بیوتهم، ولم یبالوا ببناء بیت الرب وال بإخوتهم الفقراء. وقد أرسل اهللا لهم النبیان حجي وزكریا 
یحثانهم على االهتمام ببیت الرب، لیبارك الرب المدینة. 

" یبدو أن نسل الفقراء أكثر في العدد من نسل نحن وبنونا وبناتنا كثیرونبالقول: "
األغنیاء. هذه المالحظة نجدها في كثیر من المجتمعات، وهي تسبب تضخًما للمشكلة. فمع 

شدة الفقر یوجد أوالد وبنات كثیرون یعانون من الجوع. 

 َوَكاَن َمْن َیُقولُ : 
  ،ُحُقوُلَنا َوُكُروُمَنا َوُبُیوتَُنا َنْحُن َراِهُنوَها

 ]3َحتَّى َنْأُخَذ َقْمحًا ِفي اْلُجوعِ ! [
من المشاكل الخطیرة أن الفقراء رهنوا بیوتهم وحقولهم وكرومهم لشراء حنطة لألكل 

). 9: 1بسبب المجاعة وقلة المطر (حج 
لقد صارت الظروف قاسیة، حتى صار الذین لدیهم حقول وكروم وبیوت یقومون 

برهنها. فقد ازداد األغنیاء غنى، بینما متوسطو الحال والفقراء صاروا في مجاعة مرة. صار 
العرض قلیًال جًدا وارتفعت األسعار، ولم یستطع الكثیرون أن یجدوا كفایتهم الیومیة.  

 َوَكاَن َمْن َیُقولُ : 
ًة ِلَخَراِج اْلَمِلِك َعَلى ُحُقوِلَنا َوُكُروِمَنا. [  ]4َقِد اْسَتْقَرْضَنا ِفضَّ

یصور الظلم الذي سقط على الفقراء، إذ اضطروا إلى االستدانة لدفع الضرائب 
للحكومة الفارسیة. 

ُعرف الفارسیون بنهمهم نحو جمع خراج بعمالٍت ذهبیة وفضیة، یسبكونها في شكل 
 سبائك لتخزینها، ولم تكن الوالیات تنتفع شیًئا من هذا الخراج إال القلیل جًدا. 

 40.000 طًنا، 270 قطعة من الذهب تبلغ وزنها 9000في الشوشن وجد اإلسكندر 
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 طًنا مخزنة كسبائك. 1200قطعة من الفضة تبلغ حوالي 
إذ كانت العمالت الذهبیة ُتسحب من التداول حدث تضخم في المال وارتفاع متزاید 

في األسعار.  

  ،آلَن َلْحُمَنا َكَلْحِم ِإْخَوِتَنااوَ 
  ،َوَبُنوَنا َكَبِنیِهمْ 

، َوَها َنْحُن ُنْخِضُع َبِنیَنا َوَبَناِتَنا َعِبیًدا
  ،َوُیوَجُد ِمْن َبَناِتَنا ُمْسَتْعَبَداتٌ 
  ،َوَلْیَس َشْيٌء ِفي َطاَقِة َیِدَنا

 ]5َوُحُقوُلَنا َوُكُروُمَنا ِلآلَخِرینَ . [
لم یفقدوا حقولهم وبیوتهم فحسب، إنما بسبب الفقر باعوا أوالدهم وبناتهم عبیًدا، أو 

سلموهم عبیًدا، لكي یجد األبناء طعاًما وهم في خدمة سادتهم، مع أنهم إخوة لهم من جهة 
الجنس كیهوٍد مثلهم. 

). 7: 21لقد سمحت الشریعة ببیع األطفال عند الضرورة القصوى (خر 
العجیب أن هؤالء األغنیاء قد نسوا أن الشعب كله تقریًبا، حتى البیت الملوكي قد 

سقطوا تحت السبي كل هذه السنوات، وذاقوا مذلة العبودیة في بابل، ومع هذا عندما عادوا إلى 
بلدهم، وتیسرت أحوالهم استعبدوا إخوتهم الفقراء بسبب عوزهم. كان یلیق بهؤالء الذین ذاقوا مرارة 

الحرمان من الحریة أن یشعروا بمرارة العبودیة التي سقط تحتها إخوتهم. 

 . تصرف نحمیا العملي2
 ]6َفَغِضْبُت ِجّدًا ِحیَن َسِمْعُت ُصَراَخُهْم َوَهَذا اْلَكَالمَ . [

لم یكن ممكًنا لنحمیا أن یصمت أمام هذا الحال، إنما غضب جًدا، وبعد تفكیٍر 
). 6-1: 5عمیٍق، قام بتبكیت العظماء والقیادات (راجع یع 

في شجاعة لم یحاِب العظماء، بل وبَّخهم على عدم اهتمامهم بإخوتهم الفقراء (تث 
15 :7-11 .(

إنجیلنا یدعونا لمساعدة كل البشریة، السیما أهل اإلیمان. 

  ،َفَشاَوْرُت َقْلِبي ِفيَّ 
 َوَبكَّتُّ اْلُعَظَماَء َواْلُوَالَة َوُقْلُت َلُهمْ : 
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َبا ُكلُّ َواِحٍد ِمْن َأِخیهِ .  ِإنَُّكْم َتْأُخُذوَن الرِّ
 ]7َوَأَقْمُت َعَلْیِهْم َجَماَعًة َعِظیَمةً . [

؛ 26-24: 22یدعونا الكتاب المقدس إلى عدم استخدام الربا بالنسبة للمحتاجین (خر 
). 20: 23؛ تث 38-35: 25ال 

إعطاء قروض لیس باألمر الخاطئ، وال أیًضا أخذ فائدة، مادام القرض لمشروع یجلب 
ربًحا، إنما یدین الكتاب المقدس الطمع واستغالل احتیاج الناس. یقول المرتل: أمل قلبي إلى 

). "الكالب شرهة ال تعرف الشبع... التفتوا جمیًعا إلى 36:119شهاداتك ال إلى المكسب" (مز 
). 11:56طرقهم، كل واحٍد إلى الربح عن أقصى" (إش 

 ˻كبریانوس القدیسون وLactantuis ˺ الكتانتیوسكثیًرا ما هاجم كل من
باسیلیوس الكبیر، وأمبروسیوس وأغسطینوس وغریغوریوس النزینزي وغریغوریوس النیسي و

إلى قائمة القدیس كیرلس األورشلیمي  الربا. یشیر ˼ویوحنا الذهبي الفم وأثناسیوس الرسولي
 – 315 (القدیس هیالري أسـقف بواتییه. ویركز ˽فخاخ إبلیس منها: التهور والطمع والربا

) على الربا كأذیة موجهة ضد المسیح نفسه في شخص الفقیر. یقول أیًضا إن تقدیم 367
القرض الذي كان یجب أن یكون متسًما بالفضیلة یتحول إلى لعنٍة حین ُتطلب فائدة علیه. 

عوض مساندة الفقیر یقوم المرَّابي بمضاعفة احتیاجه. 
) 379 – 330 (القدیسان باسیلیوس الكبیرأكثر اآلباء الشرقیین مقاومة للربا هما 

)، إذ یتطلعان إلى الربا كمقاومة للفقراء وتعدي على 394 – 335 (وغریغوریوس النیسي
وصیة كتابیة.  

 الربا من بین الخطایا التي تقود إلى الموت فیقول: [إن القدیس أمبروسیوسیحسب 
.]  ˾أخذ أحد ربا، یرتكب لصوصیة، وال یستحق أن یعیش

"هذا القدیس أمبروسیوس: إن احتج أحد بأن الربا ُیمارس منذ سنوات، یرد علیهم 
.  ˿أیًضا خطیة"

  [اإلنسان الذي یطلب اهللا، ویبحث عن الحق] ال یسرق وال یطمع فیما للغیر، وال یعطي 

1 Lactantius: Institutiones divinae 6: 18 PL 6: 698- 699. 
2 St. Cyprian: Testimoniorum Libri 3. 
3 Expositio in Ps 14 (15): 2- 5 PG 27: 100. 
4 Catech. Lect. 4: 37 PG 33: 501. 
5 De bono mortis 12: 56 PL14: 566. 
6 De Tobia 88 PL 14: 792. 
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ماله بالربا (ألنه یأخذ فائدة من آخرین في محنة)، وال یذل إنساًنا یطلب قرًضا عن ضرورة 
.  ˺ملحة

الكتانتیوس 

  لماذا في جفاٍء تتظاهر بالصالح وأنت تجرح اآلخرین؛ ما تقدم منه هبة یبكي علیه آخرون
یومًیا. أال تعتقد أن الرب یرى هذه األمور من السماء؟ یقول الكتاب المقدس: "ال ُیسر العلي 

 األشرار"... هل یقدم اإلنسان عطایا یجعل بها الغیر فقراء؟ أو إن كنت ُتقرض تبتقدما
 في المائة، وترید أن تقدم صدقة حتى تكفر عن شٍر بتلك التي هي أیًضا في 24بفائدة تبلغ 

ذاتها شر. حتًما یرفض القدیر مثل هذه األعمال. هبتك منتزعة من وسط الدموع... أیها 
.  ˻الشریر، أنت تخدع نفسك، ولیس آخر

كومادیانس 

  أي شيء ال یمكن احتماله أكثر من تقدَّم منفعة لفقیٍر تجعله أكثر فقًرا مما هو علیه، أو
 ُیقدم له قرٌض ُیزید من بؤسه؟ 

إن كنت مسیحًیا، أیة مكافأة تتوقعها من اهللا، إن كنت ال تسعى لكي تعین أناًسا وٕانما 
لتؤذیهم؟  

إن كنت مسیحًیا لماذا تخطط لكي یكون لمالك العاطل ربًحا یعود علیك یجعل أخاك 
في عوٍز، هذا الذي مات المسیح عنه، ویكون مصدًرا لغناك؟...  

تذكر أن الشخص الذي تطلب منه الربا هو فقیر محتاج، من أجله صار المسیح فقیًرا 
 . ˼محتاًجا. لذلك عندما تفعل صالًحا أو شًرا لفقیٍر لتعرف أنك تفعله للمسیح

 القدیس هیالري أسقف بواتییه

  أخبرني، هل تطلب المال والغنى من إنساٍن فقیٍر؟ 

لو أنه قادر أن یجعلك أكثر غنى لماذا یقف على بابك؟  
یأتي یطلب عوًنا فیجد عداوة.  

إذ یبحث عن تریاٍق یأتي إلى سمومٍ .  
من واجبك أن تلّطف من الفقر المدقع إلنساٍن، لكنك تطلب أن تشرب من بریة قاحلة، 

1 Lactantius: Epitome, 64 PL 6: 1076. 
2 Commadianus: Qui de malo domant, instructiones 65. PL 5: 251. 
3 Tractatus in Ps 15 (14) PL 9: 307. 
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فتزید من عوزه. وذلك مثل طبیب یزور المرضى، ال لیرد لهم الصحة، وٕانما یفسد ما تبقى 
.  ˺لهم من قلیل من العافیة الجسدیة. هكذا أنت تستغل كوارث البائسین كفرصة لنوال عائدٍ 

القدیس باسیلیوس الكبیر 

 (بجمع الربا) ال یفرح اآلباء بمیالد أطفالهم قدر ما یفرح المرابون في نهایة الشهر˻  .

 لو لم یوجد جمع عظیم من المرابین، لما وجدت جمهرة كبیرة من الفقراء˼ . 

  ،بماذا تجیب حین تُتهم بواسطة الدیان الذي ال یرتشي، عندما یقول لك: معك الناموس
واألنبیاء، ووصایا اإلنجیل. لقد سمعت هذه جمیعها مًعا تصرخ بصوٍت واحٍد من أجل 

)، "إن 5: 15)، "ال ُیقرض بربا" (راجع مز 20: 23المحبة واإلنسانیة "ال تقرض بربا" (تث 
 . ˽)25: 22أقرضت أخاك ال تضغط علیه" (راجع خر 

 القدیس غریغوریوس النیسي

  إنسان آخر ینجس األرض بالربا والفائدة، حیث یجمع ما لم یزرع، ویحصد ما لم یغرس؛
 . ˾یحصد ربحه ال من األرض بل من عوز الفقراء

 القدیس غریغوریوس النزینزي

 الربا الفاحش یستحق لوًما أكثر، واإلنسان العظیم هو الذي یمتنع عنه˿ .

  حتى اإلنسان الفقیر یقدم لكم فائدة... هل أنتم أناس رحومون حیث تستعبدون من قمتم
 بتحریرهم من آخرین.

یدفع الربا من هو في عوٍز إلى طعاٍم؛ أي شيء أكثر رعًبا من هذا؟  
یطلب خبًزا، فتقدم له سیًفا.  

یتوسل إلیك من أجل التحرر، فتلزمه بالعبودیة لك.  
 . ̀یسألك الحریة، فتضع له عقدة لفٍخ رهیٍب 

1 Homily 2 on Ps 15 (14) PG 29: 264 f. 
2 Contra usurarios PG 46: 446. Trauslatecl by R. P. Maloney. 
3 C. usurarias PG 46: 446. 
4 C. usurarios 46: 447. 
5 Oratio 16: 18 (R. Maloey). 
6 On Tobit, 8. 
7 De Tobia 11 PL 14: 763. 
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  ،لد ربا لقد جاء أول الشهر، وأصل الدین أنجب نسبة مئویة (الربا). كل شهر یأتي یوَّ
والنسل الشریر ُیولد من آباٍء أشرارٍ . هذا هو جیل األفاعي. النسبة المئویة تتزاید، ُیطلب 

دفعها، لكنها ال ُتسد، فتضاف إلى أصل الدین... وبالتالي تتزاید الفائدة حیث ُیضاف الربا 
على األصل، فال تعود تصیر فائدة، بل تصیر أصًال، ال تعود نسبة مئویة على فائدة، بل 

 .˺فائدة على النسبة المئویة

  ها أنت فقیر، أذكر صعوبة تسدید الدین... فإن الفقر ال ُیعالج بدفع الربا. فالشر ال ُیصلح
.  ˻بشٍر، وال الجرح بجرٍح، بل یصیر إلى حاٍل أردأ بالقروح

 القدیس أمبروسیوس

 َوُقْلُت َلُهمْ : 
 َنْحُن اْشَتَرْیَنا ِإْخَوَتَنا اْلَیُهوَد الَِّذیَن ِبیُعوا ِلُألَمِم َحَسَب َطاَقِتَنا.

 َوَأْنُتْم َأْیضًا َتِبیُعوَن ِإْخَوَتُكْم َفُیَباُعوَن َلَنا.
 ]8َفَسَكُتوا َوَلْم َیِجُدوا َجَواباً . [

لم یقف األمر عند أخذ ربا من أناس عاجزین عن دفعه، إنما ما هو أخطر أنه ال 
یستنكف اإلنسان من أن یشتري إخوته عبیًدا له، مما جعل نحمیا ومن معه أن یفدونهم بالمال، 

 الخ). 39: 25كما افتدوا الیهود الذین كانوا قبًال عبیًدا لألمم (راجع ال 
سمح اهللا لشعبه أن یستأجر الواحد اآلخر دون أن یظلمه، بل یقدم له أجرته دون 

تأخیر. لكن یمنع استعباد الواحد لآلخر مقابل طعامه وملبسه، دون التمتع بأیة حقوق إنسانیة. 
). 31:14یقول الحكیم: "ظالم الفقیر یعیر خالقه، ویمجده راحم المسكین" (أم 

صمت المتهمین وعدم تقدیم إجابة على االتهام الموجه ضدهم حمل اعتراًفا أنهم 
مخطئون. 

 َوُقْلتُ : َلْیَس َحَسنًا اَألْمُر الَِّذي َتْعَمُلوَنهُ .
 ]9َأَما َتِسیُروَن ِبَخْوِف ِإَلِهَنا ِبَسَبِب َتْعِییِر اُألَمِم َأْعَداِئَنا! [

استعباد اإلنسان وظلمه هما إهانة موجهة ضد اهللا، وتحلل اإلنسان من مخافة الخالق 
المهتم بخلیقته. 

1 De Tobia 42 PL 14: 775. 
2 De Tobia 82 PL 14: 790. 
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هذا التصرف سبب تجدیًفا من األمم على اهللا، ووضع شعب اهللا في خزي وعار بین 
الشعوب. 

ذكر أحد الوعاظ أنه تحدث في هذا الشأن، وٕاذا بأحد السامعین تأثر جًدا ألنه كان قد 
أقرض صدیًقا له ماًال بالربا وكان الصدیق فقیًرا، عاجًزا عن التسدید، وبالكاد كان یدفع الفائدة، 

وبقي على هذا الحال خمس سنوات. تأثر الدائن وذهب إلى المدین یعتذر له على ما صدر منه 
من ضغٍط، وأخبره أنه ال یطلب بعد أیة فائدة، بل وال أصل الدین، كما قدم له ما دفعه من فوائد 

. ˺خالل الخمس سنوات

ًة َوَقْمًحا.  َوَأَنا َأْیضًا َوإِْخَوِتي َوِغْلَماِني َأْقَرْضَناُهْم ِفضَّ
َبا. [  ]10َفْلَنْتُرْك َهَذا الرِّ

یرى البعض أن هذا النص یصعب فهمه، فهو یعنى أن نحمیا نفسه یعترف بأنه هو 
وأهل بیته من إخوة وغلمان والملتصقین به كانوا قد أقرضوا أناًسا بالربا، وفي الحال قرروا رفع 

. وكأنه قد أعلن ˻الربا عن المقترضین، فسند كلماته بأعماله، لیكونوا مثاًال عملًیا یقتدي به الغیر
عملًیا: "لنضع حًدا ونهایة لهذه الظاهرة". 

عانى الشعب من موظفي الحكومة المستغلین. كان هؤالء القادة یقرضونهم مبالغ كبیرة 
من المال. وٕاذ یعجزون عن سدادها یستولون على أراضیهم، وأحیاًنا على أبنائهم كعبید لهم. 

، ُردُّوا َلُهْم َهَذا اْلَیْوَم ُحُقوَلُهْم َوُكُروَمُهْم َوَزْیُتوَنُهْم َوُبُیوَتُهمْ 
ْیِت  ِة َواْلَقْمِح َواْلَخْمِر َوالزَّ   ،َواْلُجْزَء ِمْن ِمَئِة اْلِفضَّ

 ]11الَِّذي َتْأُخُذوَنُه ِمْنُهْم ِربا. [
هنا الربا واحد في المئة شهرًیا.  

طلب نحمیا من األغنیاء إصالًحا فورًیا، قائالً : "ردوا لهم هذا الیوم"، فلیس من مجال 
لالنتظار إلى الغد. الوصیة اإللهیة ال تحتاج إلى جداٍل أو تأجیلٍ . 

 َفَقاُلوا: َنُردُّ َوَال َنْطُلُب ِمْنُهمْ .
 َهَكَذا َنْفَعُل َكَما َتُقولُ .

 ]12 َواْسَتْحَلْفُتُهْم َأْن َیْعَمُلوا َحَسَب َهَذا اْلَكَالمِ . [،َفَدَعْوُت اْلَكَهَنةَ 

1 David Hocking: Reviving The Stones, (comment on Neh. 5:9). 
2 The Collegeville  Bible Commentary, Liturgical  Press, Minnesota 1989, p. 359 
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استدعى نحمیا الكهنة لممارسة عمل دیني، وهو أن یحلف الكهنة بإلغاء الربا ووقفة 
فوًرا، ثم أكمل العمل بأنه وضع لعنة على من ال ینفذ هذا التعهد أو القسم الكهنوتي، فمن ال 

یكون أمیًنا لهذا الوعد، یصیر في حالة إفالس تام، یفقد كل ما لدیه وما في جیبه! 
هكذا كما أصلح نحمیا السور وبناه بالحجارة القدیمة، أصلح المجتمع، ونفض عنه 

كسرهم للناموس. 
الكلمات مع تقدیم العمل أثمر، فسأله األغنیاء ماذا یفعلون، وأقسم الكهنة أن یتمموا 

الوصیة اإللهیة، وكأنهم قد وقَّعوا على عقد مع اهللا نفسه. 

 ثُمَّ َنَفْضُت ِحْجِ◌ِري َوُقْلتُ : 
 َهَكَذا َیْنُفُض اللَُّه ُكلَّ ِإْنَساٍن َال ُیِقیُم َهَذا اْلَكَالَم ِمْن َبْیِتِه َوِمْن َتَعِبِه 

 َوَهَكَذا َیُكوُن َمْنُفوضًا َوَفاِرغاً .
 َفَقاَل ُكلُّ اْلَجَماَعةِ : آِمینَ ! 

 َوَسبَُّحوا الرَّبَّ .
 ]13َوَعِمَل الشَّْعُب َحَسَب َهَذا اْلَكَالمِ . [

"، فیقول إنه كان ُیصنع كیس أو نفض الحجر تفسیًرا لهذه العادة: "Freemanیقدم لنا 
جیب في الرداء الخارجي، یوضع فیه أشیاء متنوعة. عندما ینفض اإلنسان جیبه، یعني أنه 

 إن مواطني الهند Robertsیلعن الشخص الذي أمامه، ویطلب دماره تماًما. یقول روبرتس 
یحملون دائًما في حجرهم كیًسا مصنوًعا من ورق شجر الكاكاو أو أوراق األشجار األخرى، 

ویحرصون دوًما أال یتركوا الكیس فارًغا تماًما. إنما یضعون فیه ماًال أو مكسرات (بندق أو لوز 
أو جوز) أو تبغ. فإنهم یعتقدون بأنهم أن تركوه فارًغا یبقى هكذا لمدة طویلة. وعندما یلعنون 

بعضهم البعض ینفضون حجر ثوبهم. 
عندما قدم السفراء الرومان فرصة االختیار ألهل قرطاجنة بین الحرب والسالم، 

استخدموا نفس هذه العادة. دخل السفراء إلى مجلس السناتور في قرطاجنة وهم یرتدون التوجة 
Toga أي الثوب الروماني الفضفاض، وقد جمعوه عند أحضانهم. قالوا للمجلس: نحن نحمل ،

لكم السالم والحرب، لكم حق الخیار". أجاب المجلس: "لكم أن تقدموا ما تختارون". عندئذ 
. ˺أمسك السفراء بثیابهم (التوجة)، وقالوا "نقدم لكم الحرب". عندئذ قبل المجلس األمر برضا

1 James M. Freeman: Manners and Custom of the Bible, N.J, 1972, article 380. 
                                                 

http://coptic-treasures.com/



األصحاح الخامس 

  

قام الشعب بتنفیذ ما أشار إلیه نحمیا. 
" تستخدم في نهایة العبارات الخاصة بالتسبیح هللا، كتعبیٍر عن الموافقة آمینكلمة "

بتمجید اهللا مع الثقة فیه والخضوع له، كما تستخدم في تأكید اللعنات التي تحل على األشرار 
 المصممین علي شرورهم، وأیًضا على قبول قسم معین أو تنفیذ وصیة أو تعهٍد ما.

 . نحمیا كمثاٍل عمليٍ 3
  ،َوَأْیضًا ِمَن اْلَیْوِم الَِّذي ُأوِصیُت ِفیِه َأْن َأُكوَن َواِلَیُهْم ِفي َأْرِض َیُهوَذا

  ،ِمَن السََّنِة اْلِعْشِریَن ِإَلى السََّنِة الثَّاِنَیِة َوالثََّالِثیَن َألْرَتْحَشْسَتا اْلَمِلِك اْثَنَتْي َعَشَرَة َسَنةً 
 ]14َلْم آُكْل َأَنا َوَال ِإْخَوِتي ُخْبَز اْلَواِلي. [

أراد نحمیا ورجاله أن یكونوا مثًال في الرحمة بالشعب، فرفضوا خالل فترة والیته األولى 
والبالغة اثني عشر سنة أن یأكلوا خبر الوالي، وهي أقل حقوقهم التي ُتقدم لهم. هذا ما فعله 

. "لم نستعمل هذا السلطان، وبل نحتمل كل شيء 9 كو 1أیضا الرسول بولس كما شرح في 
لئال نجعل عائقا إلنجیل المسیح. ألستم تعلمون أن الذین یعملون في األشیاء المقدسة من 

الهیكل یأكلون. الذین یالزمون الذبح یشاركون المذبح. هكذا أیًضا أمر الرب أن الذین ینادون 
). كما 15-12:9 كو 1 من اإلنجیل یعیشون. أما أنا فلم أستعمل شیًئا من هذا" (لباإلنجي

یقول:" وال أكلنا خبًزا مجاًنا من أحٍد، بل كنا نشتغل بتعب وكٍد لیًال ونهاًرا لكي ال یثقل على أحٍد 
 بعد أن أكد رسولیته أوضح حقوقه كرسول، وكیف تنازل عنها بإرادته من ).8:3 تس 2منكم" (

جل محبته لخالص البشریة. كان كال من الرسولین بولس وبرنابا یعمالن بإرادتهما لكي ال أ
). 34: 20 ؛3: 18یعتازا إلي أحد. كان یمارسان حرفة مثل صنع الخیام (أع 

 حتى ال یوجد عثرة ألحد، مع أن ال یوجد قانون ،ترك الرسول حتى األمور المسموح بها 
 فإن كان قد فعل أكثر مما یطلبه الناموس حتى ال یتعثروا وامتنع عما هو ...یلزمه بهذا

 ،مسموح به من أجل بنیان الغیر، فماذا یستحق هؤالء الذین لم یمتنعوا عن ذبائح األوثان
حیث بذلك یهلك كثیرون؟ األمر الذي یلزم للشخص أن یتركه بغض النظر عن عثرة 

  ˺اآلخرین فیه، ألنها "مائدة شیاطین"؟

 قد امتنعت عن األشیاء المسموح في بها، فلیس من العدالة أن تتشككوا يإذ یظهر لكم أن 

1 In 1 Corinth., hom. 21:1. 
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. ˺فيَّ كمخادٍع أو من یعمل ألجل الربح

  ماذا یجب أن یكون علیه. إذ یلزمه أن یحمل شجاعة الجندي، ولقد أظهر نوعیة الكاهن
.  ˻وفوق هذا كله أال یطلب شیًئا أكثر من الضروریات واجتهاد الفالح، واهتمام الراعي،

القدیس یوحنا الذهبي الفم 

ُلوَن الَِّذیَن َقْبِلي َثقَُّلوا َعَلى الشَّْعِب  ، َوَلِكِن اْلُوَالُة اَألوَّ
  ا،َوَأَخُذوا ِمْنُهْم ُخْبزًا َوَخْمرً 

ةِ  ، َفْضًال َعْن َأْرَبِعیَن َشاِقًال ِمَن اْلِفضَّ
 َحتَّى ِإنَّ ِغْلَماَنُهْم َتَسلَُّطوا َعَلى الشَّْعِب .

 ]15َوَأمَّا َأَنا َفَلْم َأْفَعْل َهَكَذا ِمْن َأْجِل َخْوِف اللَّهِ . [
یقارن نحمیا بین سلوكه هو والموظفین العاملین معه طوال االثنتي عشرة سنة التي عمل 

فیها والًیا، وبین ما كان یمارسه الوالة السابقون له والموظفون العاملون معه حیث ساد الظلم 
واستغالل الشعب في البالد. 

لعله یقصد بالوالة األولین الوالة السامرین الذین كانوا یجمعون الضرائب من یهوذا 
ویخصصون نسبة عالیة لهم شخصًیا. 

أراد نحمیا أن ُیصلح ما أفسده الوالة السابقون. فقد قبل الوالیة، ورفض االنتفاع 
الشخصي من هذا المركز، بل ورفض أن یأكل هو وٕاخوته من خبز الوالي، أي لم یثقل على 

الشعب بأخذ نصیب من الحنطة والخمر مع ضرائب. قام رفضه على مخافته هللا. 
لم یقصد نحمیا هنا بالوالة األولین زربابل أو عزرا، إنما یقصد أولئك الذین أشار إلیهم 

 ).3:5عزرا مثل تتناي والي عبر النهر وشتربوزیاي ورفقائهما (عز 

إن كان الوالة األشرار قد ثقلوا على الشعب، فإن غلمانهم أو العاملین معهم أضافوا 
إلى الثقل ثقًال أقسى.  

 َوَتَمسَّْكُت َأْیضًا ِبُشْغِل َهَذا السُّورِ .
 َوَلْم َأْشَتِر َحْقالً . 

 ]16َوَكاَن َجِمیُع ِغْلَماِني ُمْجَتِمِعیَن ُهَناَك َعَلى اْلَعَملِ . [

1 In 1 Corinth., hom. 21:3. 
2 In 1 Corinth., hom. 21:4. 
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تنازل نحمیا ورجاله حتى عن حقوقهم الطبیعیة، بل ونزلوا مع عامة الشعب للعمل 
، بل في تواضٍع مع غیرة ومحبة، اشتركوا مع البقیة في نوالبناء في السور. لم یكونوا انتهازیي

األعمال التي تبدو ثقیلة. 
لم یمارس نحمیا عمله كواٍل على البالد في بیروقراطیة حیث تحیط به حاشیة تحرسه 

وتعطیه مهابة، إنما قدم مفهوًما رائًعا للسلطة والقیادة والرعایة، أال وهو مشاركه الشعب في العمل 
الیومي، وعدم استغاللهم، مع تنازله حتى عن حقوقه الطبیعیة. 

، َوَكاَن َعَلى َماِئَدِتي ِمَن اْلَیُهوِد َواْلُوَالةِ 
  ،ِمَئٌة َوَخْمُسوَن َرُجالً 

 ]17َفْضًال َعِن اآلِتیَن ِإَلْیَنا ِمَن اُألَمِم الَِّذیَن َحْوَلَنا. [
كان قلبه مفتوًحا للجمیع، وأیًضا دار الوالیة، فكان یأكل مع مئة وخمسین شخًصا من 

الیهود والقادمین إلیه من األمم الذین حوله. 

 َوَكاَن َما ُیْعَمُل ِلَیْوٍم َواِحٍد َثْورًا َوِستََّة ِخَراٍف ُمْخَتاَرةٍ .
 َوَكاَن ُیْعَمُل ِلي ُطُیوٌر َوِفي ُكلِّ َعَشَرِة َأیَّاٍم ُكلُّ َنْوٍع ِمَن اْلَخْمِر ِبَكْثَرةٍ .

  ،َوَمَع َهَذا َلْم َأْطُلْب ُخْبَز اْلَواِلي
 ]18َألنَّ اْلُعُبوِدیََّة َكاَنْت َثِقیَلًة َعَلى َهَذا الشَّْعِب . [

كانت العادة في الشرق أن ُتقَّدر مصاریف الملك أو الحاكم، ال بمبلٍغ معیٍن من المال، 
وٕانما باإلمكانیات التي ُتقدم للذین یستضیفهم الحاكم في القصر، سواء من أهل بیته أو رجاله أو 

القادمین إلیه. 

 ]19اْذُكْر ِلي َیا ِإَلِهي ِلْلَخْیِر ُكلَّ َما َعِمْلُت ِلَهَذا الشَّْعِب . [
أخیًرا یؤكد نحمیا أن ما فعله لیس ألجل نوال كرامٍة أو مدیٍح من أحٍد، إنما من أجل 

اهللا نفسه، العارف بأعماله، كما عارف بما في قلبه وفكره من إخالص وحب وبذلٍ . 
 كان إن وانظر .أفكاري واعرف امتحني ،قلبي واعرف اهللا یا اختبرنيیقول المرتل: "

).  24-23: 139 (مز أبدًیا" طریًقا اهدنيو باطل طریق فَّي

 
 5من وحي نح 

أنقذني من متاعبي الداخلیة! 
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  لماذا كثر الذین یحزنونني؟
لماذا یثیر العدو من هم حولي لهالكي؟ 

لماذا یجتمع الكل لتحطیم نفسي؟ 

  ،إلهي مهما اشتدت الحرب من الخارج
فإن مرارة المعركة الداخلیة ال ُیعبر عنها. 
من یحررني من متاعبي الداخلیة سواك؟ 

مهما اشتدت الحرب من الخارج، 
لكنها یوًما ما تنتهي. 

أما الداخل فمن ینقذني منه سواك؟! 

  :مع المرتل أصرخ كل یوم
قلًبا نقًیا اخلقه فّي یا اهللا، 

وروًحا مستقیًما جدده في أحشائي! 

  ،لست أخشى وحشیة األعداء الخارجیین
لكنني أصرخ إلیك من قسوة قلبي. 

من یقدر أن یقدس أعماقي إال أنت؟! 
من یسكب الحب والحنو في أعماقي غیرك! 

  ،هب لي أن یرتفع قلبي إلیك بالحب
ویتسع لیحمل إن أمكن كل إخوتي! 

ألحبك وأحب كل البشریة فیك! 
لتغرس فردوس الحب في داخلي! 

لتسقه بمیاه روحك القدوس. 
ولتعلن حضورك البهي في أعماقي! 

مالحظة 
 لدراسة "الربا الُمحرَّم" أرجو الرجوع إلى:

، الباب 2005. المؤلف: الخط االجتماعي عند آباء الكنیسة األولى، اإلسكندریة، 1
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9. 
2. Robert P. Maloney: Teaching of the Fathers on Usury (Everett 
Ferguson: Studies in Early Christianity, vol. 1, p. 345 ff.) 
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 األصحاح السادس

 اآلن وقت للعمل ال للحوار!
یقدم لنا هذا اإلصحاح صورة رائعة لخادم اهللا الذي ال ینحرف فكره قط عن تحقیق 

حیاة اإلنسان مقصرة وأیامه قلیلة، فال یلیق به أن یفسدها بالخوف غایته التي في المسیح یسوع. 
من الفشل، أو من فقدان أموٍر زمنیٍة، أو من ظلم الغیر له الخ.، بل یحمل روح القوة والحب 

واالتزان. 
للتغلب على الخوف یلیق بنا اآلتي: 

أن ندرس حیل العدو، الذي ال یكف عن أن یبث روح الخوف والقلق والشعور بالفشل  .١
والیأس. 

أن ندرك أن الخوف الحقیقي صادر من ضعفنا البشري الداخلي، فإنه لیس حتى إلبلیس  .٢
 سلطان علینا أن یرعبنا.

أنه لیس من غلبة على الخوف إال بااللتجاء إلى اهللا، الذي یشجعنا على العمل، ویهبنا  .٣
 القوة للتنفیذ.

بخصوص بناء سور أورشلیم لحقت الهزیمة بالمقاومة، فلیس االستخفاف بالعمل وال 
التهدید وال المشاكل الداخلیة أوقفت العمل. لم یعد أمام العدو إال وضع خطة لقتل نحمیا بمكیدة 

مدبرة. ُدعي نحمیا إلى مؤتمر لمناقشة األمور، وكان القصد من الدعوة هو محاولة اغتیاله. 
 میًال شمال أورشلیم، على 20رفض نحمیا أربع مرات أن یلتقي بهم في إحدى القرى على بعد 

]. فإنه یوجد وقت للعمل، ووقت 4-1أساس أنه ال یود أن یتوقف عن العمل الذي بین یدیه [
للحوار. 

حاول سنبلط أن یضغط علیه، فأرسل إلیه قطعة من ورق البردي أو الجلد لكي یقرأها 
]. لم یكن ممكًنا 6]، جاء فیها إن نحمیا یود أن یقیم نفسه ملًكا، وأنه یتمرد على ملك فارس [5[

لمثل هذه الرسالة أن تهز قلب شخٍص جاد كنحمیا. 
اتهم أیًضا نحمیا بأنه یرشي األنبیاء لیتكلموا حسبما یرید، أي یقیم نفسه شیًئا (ملًكا 

]. 7على أورشلیم)، ناسًبا ذلك للرب [
لم یكن أمام نحمیا إال أن ینكر هذه االتهامات، ویعرض األمر على اهللا نفسه القادر 
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]. 9-8وحده أن یدافع عنه [
كلما فشل العدو في مؤامرٍة أو تهدیٍد، فكّر في وسیلة أخرى. فقد أرادوا في هذه المرة 

نعت نحمیا بالُجبن. فإن شخًصا ُیدعى شمعي أظهر أنه عاجز عن ترك بیته. وحث نحمیا أن 
یلجأ معه في اللیل إلى الهیكل لیهربا من محاولة اغتیالهما. مرة أخرى أدرك نحمیا الخدعة، 

ورفض أن یذهب إلى الهیكل، بكونه لیس كاهًنا. 
دفع طوبیا وسنبلط رشوة لشمعي، وربما أیًضا لبعض األنبیاء والنبیات، لیتنبأوا لنحمیا 

]. 14-10عن قرب مصیره [
 52مع كل هذه المحاوالت من عدو الخیر، فقد تم بناء السور في وقت مثالي، أي في 

]. ومع هذا لم یكف العدو عن المقاومة، إذ بدأ یبحث عن خونة في الداخل، 16-15یوًما [
فاستخدم طوبیا زوجته وابنته لعلهما تقومان بدوٍر بین العائالت في أورشلیم. والعجیب أنه كلما 

]. 10، 7: 13قدمت خدمات لطوبیا وأصدقائه كان باألكثر یتجاهل الكهنة والهیكل [
 .14-1. مؤامرات ضد نحمیا    1
. 19-15. االنتهاء من أعادة بناء السور وموقف األعداء 2

. مؤامرات ضد نحمیا  1
هذه هي المرة الرابعة یتآمر فیها األعداء ضد نحمیا لمنع إعادة بناء السور، فقد كاد 

السور أن ینتهي إعادة بنائه. 

  ،َوَلمَّا َسِمَع َسْنَبلَُّط َوُطوِبیَّا َوَجَشٌم اْلَعَرِبيُّ َوَبِقیَُّة َأْعَداِئَنا
  ،َأنِّي َقْد َبَنْیُت السُّورَ 

، َوَلْم َتْبَق ِفیِه ثُْغَرةٌ 
 ]1 [.(َعَلى َأنِّي َلْم َأُكْن ِإَلى َذِلَك اْلَوْقِت َقْد َأَقْمُت َمَصاِریَع ِلَألْبَواِب )

 َأْرَسَل َسْنَبلَُّط َوَجَشٌم ِإَليَّ َقاِئَلْینِ : 
 َهُلمَّ َنْجَتِمُع َمعًا ِفي اْلُقَرى ِفي ُبْقَعِة ُأوُنو.

 ]2َوَكاَنا ُیَفكَِّراِن َأْن َیْعَمَال ِبي َشرّاً . [
أدرك األعداء أن كل الطرق قد فشلت تماًما في إحباط نحمیا عن العمل، ولم یبَق 

أمامهم سوى وسیلة الغدر والخداع، تحت ستار الدخول في حواٍر معه. 
طلب سنبلط وجشم التفاوض مع نحمیا. هذه إحدى طرق العدو في مقاومة عمل اهللا، 
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أن یطلب التفاوض، األمر الذي یبدو للبعض أنه لیس في هذا االقتراح أي ضرر، بل من 
الحكمة الدخول مع العدو في مفاوضات. لكن العدو بمكره یهدف إلى انشغالنا بعیًدا عن العمل. 

.  Lod كانت تقع على ُبعد حوالي سبعة أمیال جنوب شرِق یافا، بالقرب من اللدأونو:
كانت مقترحة وهي مكان خارج أورشلیم، ُیظن أنه في منطقة بنیامین، بجوار نهر األردن. 
لقد أرادوا استبعاده كمكاٍن محایٍد، لكن نحمیا أدرك أن الدعوة هي مصیدة أو فخ موضوع له. 

 من وسط أصدقائه ومعضدیه حتى یمكنهم خطفه أو قتله.
لم یرد أن یدخل في المفاوضات حتى ال یفسد طاقته في أمور ثانویة بجانب رسالته 

الخاصة. بإعادة بناء السور. أرادوا مقاومته بإفساد طاقاته، أما هو فأراد مقاومتهم برفض 
مداهنتهم وتملقهم غیر المجدي. 

 "خصومات تولد أنها عالًما ،اجتنبها السخیفةو الغبیة المباحثات" یقول الرسول بولس:
 ،فاجتنبها الناموسیة والمنازعات والخصومات األنسابو الغبیة المباحثات . "أما)23: 2 تي 2(

. )9: 3 تي ("وباطلة نافعة غیر ألنها

 .یود الرسول أال نتعب فیها بغیر جدوى،  أما الخصومات فیعني بها المناقشات مع الهراطقة
 ألنه إن صمم إنسان جاحد على عدم .دون أن نجني منها شیًئا، ألنها تنتهي إلى ال شيء

تغییر رأیه مهما حدث، فلماذا تتعب نفسك وتزرع على الصخر، مع أنه كان یلیق بك أن 
 توجه عملك العظیم إلى شعبك متحدثًا معهم عن الفضائل؟

 الذهبي الفم یوحنا القدیس

 َفَأْرَسْلُت ِإَلْیِهَما ُرُسًال َقاِئالً : 
  ،ِإنِّي َأَنا َعاِمٌل َعَمًال َعِظیًما

 َفَال َأْقُدِ◌ُر َأْن َأْنِزلَ . 
 ]3ِلَماَذا َیْبُطُل اْلَعَمُل َبْیَنَما َأْتُرُكُه َوَأْنِزُل ِإَلْیُكَما؟ [

رفض نحمیا الدخول مع العدو في تفاوض، فقد أعلن أنه للعمل وقت وللكالم وقت، 
فال یرید أن یفسد وقت العمل بالتوقف عنه واالنشغال بالحوار.  

مع ما للحوار في الكنیسة من أهمیة بین الخدام، كما بین الخدام والشعب، إال أنه یلزم 
أن یكون لنا روح التمییز لنعرف وقت العمل ووقت الكالم، ألن الكالم أسهل وأكثر جاذبیة من 

 العمل. 
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 یوجد وقت یلزمنا فیه أن نتوقف عن الكالم ونبدأ العمل.
ما أجمل مشاعر نحمیا، فإن ما یمارسه قد تسلمه من ید اهللا، لذلك باعتزاز یقول: 

]. 3" [إني أنا عامل عمًال عظیًما"
عظمة عمل في كنیسة اهللا أنه من قبل الرب ولحساب مملكة اهللا. هذا ما یؤكده 

الرسول بولس حین تحدث عن تنوع الخدم واألعمال والمواهب: "فأنواع مواهب موجودة، ولكن 
الروح واحد. وأنواع خدم موجودة، ولكن الرب واحد. وأنواع أعمال موجودة، ولكن اهللا واحد الذي 

). 6-4: 12 كو 1یعمل الكل في الكل" (

  حتى إن أعطیت لك موهبة أقل من التي أعطیت آلخر، فإن الواهب هو واحد، لذلك فإن
 .˺لك كرامة مساویة له

 ُوجد فوارق في المواهب، إال أنه ال یوجد فرق في الواهب. فإنكم تسحبون من ذات الینبوع ت
. ˻أنتم وهو

  .ربما ُیصاب من یسمع عن المواهب بحالة إحباط متى وجد آخر لدیه موهبة أعظم منه
ولكن إذ نأتي إلى الخدمة یحدث أمر آخر. ففي هذه الحالة فإن التعب والعرق مطلوبان. 

Fلماذا تشتكي إن أخذوا خدمة أكثر لیفعلوها لكي یریحوك؟

˼ 

 الذهبي الفم یوحنا القدیس
رفض نحمیا أن ینزل إلى سنبلط وجشم، فإنه إذ یعمل عمل الرب، یمارس عمًال 

، وال تنحدر قط إلى أسفل. وترتفع أفكاره وكلماته وتصرفاته كما في مصاعد مستمرةعظیًما، 
، ینطلق من مجٍد إلى مجٍد، وینعم بخبرات جدیدة حیاة المؤمن الحقیقي مصاعد دائمة

بالجلوس مع السید المسیح في السماویات. 

  ال یستطیع من یسعى في إثر الكمال ویتمسك بالصعود إلى السماء، ویتطلع إلى درب
العلو، أن یتوقف في علٍو واحٍد، ظاًنا أنه اكتمل في عمله، ولم یعد في حاجة إلى الصعود 
إلى درجة أخرى، لكنه یسرع یومًیا لیرتفع إلى األعلى، إلى أن یفتح له الموت الباب لیبلغ 

إلى میناء القدیسین. 

1 In 1 Cor., hom., 29:4. 
2 In 1 Corinth., hom. 29:3. 
3 In 1 Cor., hom., 29:4. 
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أقول لك یا محب الفضائل، یحسن بك أن تفكر وتتأمل أن تتقدم نحو األمام. ویجدر بك أن 
تحسب أنه توجد سیرة أعظم من سیرتك. لو فكرت أنك تسلقت بواسطة الفضیلة بقدر ما كان 

ینبغي أن تتسلق، لكان سعیك باطًال، وتبدأ في الهبوط بسبب االدعاء الذي یخامر نفسك، 
 .˺فتنحدر من جمال التواضع

 یعقوب السروجيمار القدیس 

  ،َوَأْرَسَال ِإَليَّ ِبِمْثِل َهَذا اْلَكَالِم َأْرَبَع َمرَّاٍت 
 ]4َوَجاَوْبُتُهَما ِبِمْثِل َهَذا اْلَجَواِب . [

،  َفَأْرَسَل ِإَليَّ َسْنَبلَُّط ِبِمْثِل َهَذا اْلَكَالِم َمرًَّة َخاِمَسةً 
 ]5َمَع ُغَالِمِه ِبِرَساَلٍة َمْنُشوَرٍة ِبَیِدِه َمْكُتوٌب ِفیَها: [

كانت العادة في ذلك الوقت أن تكتب الرسائل على ورق بردي كما كان معروًفا لدى 
قدماء المصریین وقد تعلم جیرانهم ذلك منهم. أو ُتكتب على  جلود حیوانات أو سعف النخیل 

وُیلف ویربط بحبٍل أو خیط، ثم یختم بخاتم على مادة كالطین، حتى یضمن الراسل والمرسل إلیه 
أن حامل الرسالة لم یفتحها، وال یعرف ما ورد بها. ولكن سنبلط وجشم بعثا بالرسالة وهى 

منشورة بید حاملها دون أن تلف أو تختم. هذا التصرف غایته أن یقرأ حامل الرسالة ما ورد بها، 
وبالتالي یرتعب ویقصها على كثیرین مما یسبب نوًعا من الرعب بین القادة والشعب، فیهیج 

الكل على نحمیا كشخٍص یحث على التمرد ضد الملك الفارسي، ویسلك بال تعقلٍ . 
 مرات، لكنه فضل االستمرار في 4اقترح األعداء عمل مؤتمرات مع نحمیا للحوار 

العمل، وعدم إفساد الوقت بالمناقشات الغبیة. 
ألول مرة ُیشار إلى الرسائل في الكتاب المقدس الرسالة التي أرسلها داود إلى یوآب 

). وكتب 8: 21 مل 1). كذلك نقرأ عن رسائل كتبتها إیزابل باسم أخاب (14: 11 صم 2(
: 10 مل 2). كتب أیًضا یاهو رسائل (7- 5: 5 مل 2ملك سوریا رسالة إلى ملك إسرائیل (

1 .(
كانت العادة في فارس وغیرها من الدول الشرقیة عند بعث رسائل إلى أشخاص لهم 
وزنهم في المجتمع أن ُتلف الرسالة كدرٍج مغلٍق في حقیبة، ویختم على الدرج بشمع أو طین 

؛ دا 11: 29؛ 16: 8حتى ال یقوم أحد بفتح الرسالة حتى تصل إلى من هي موجهه إلیه (إش 

Ï الرسالة الخامسة .
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). وضع هذا الختم یحمل أیًضا نوع من التقدیر 10: 22؛ 4: 10؛ 9، 4: 5؛ رؤ 9 ،4: 12
واالحترام لمن ُتقدم له الرسالة. أما الرسائل الموجهة إلى أشخاص من طبقة دنیا، فترسل لهم 

دون ختمها كنوٍع من االستخفاف بهم. كأن سنبلط بهذا یتعامل مع نحمیا على أنه من مستوى 
. ˺أقل منه

یرى البعض أن سنبلط بعث بالرسالة مفتوحة، ألنه یعتبر أن ما ورد فیها من اتهامات 
ضد نحمیا لیست باألمر السري أو الخفي. فالكل، سواء كانوا في یهوذا أو ما حولها، من قادة 

أو شعب یعرفون خطورة تصرفات نحمیا وتمرده على ملك فارس. 

 َقْد ُسِمَع َبْیَن اُألَمِم َوَجَشٌم َیُقوُل 
، ِإنََّك َأْنَت َواْلَیُهوُد ُتَفكُِّروَن َأْن َتَتَمرَُّدوا

  ،ِلَذِلَك َأْنَت َتْبِني السُّورَ 
 ]6ِلَتُكوَن َلُهْم َمِلكًا َحَسَب َهِذِه اُألُمورِ . [

یلیق بنا حین نمارس عمل الرب أن نتوقع هجوم عدو الخیر بكل وسیلة، وافترائه علینا 
كذًبا. 

 َوَقْد َأَقْمَت َأْیضًا َأْنِبَیاَء ِلُیَناُدوا ِبَك ِفي ُأوُرَشِلیَم َقاِئِلینَ :
 ِفي َیُهوَذا َمِلكٌ .

 َواآلَن ُیْخَبُر اْلَمِلُك ِبَهَذا اْلَكَالمِ .
 ]7َفَهُلمَّ اآلَن َنَتَشاَوُر َمعاً . [

: 3في افتراء استغل سنبلط قیام مالخي النبي وتنبوءه عن مجيء المسیا المنتظر (مل 
)، لیدعي أنه بواعز من نحمیا لیقیم من نفسه المسیا. 3- 1

هذا وحاول سنبلط أن یثیر السلطات المحلیة بأن نحمیا یورطهم أمام ملك فارس، وأن ما 
 یمارسونه من أعمال كإعادة بناء سور أورشلیم ال معنى له سوى قیامهم بالتمرد على فارس.

یبدأ الرسالة بتشویه نیة نحمیا ومن معه، فهو یرید أن یقیم من نفسه ملًكا یواجه ملك 
 علیه، وأن الشعب یسانده في ذلك. فاالتهام خطیر، أال وهو عصیان ملك فارس ىفارس ویعص

 ومن جانب . كل الشعب بتهمة التمردوٕانما ، نحمیاإدانةوالتمرد علیه، أما نتائجه فال تقف عند 
 فاالتهامجشم. من  األمم المحیطة و منآخر، فإن هذا االتهام لیس موجًها من سنبلط، إنما

1 James M. Freeman: Manners and Custom of the Bible, N.J, 1972, article 381. 
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كل األمم المحیطة بهم.  فهم الشهود أما خطیر، ودائرته تضم كل الشعب، و
لیس  یدعى سنبلط أنه هو واألمم المحیطة عالمون بنیة نحمیا ومن معه، ما یعمله

لخدمة اهللا، بل للتمرد على فارس. 
إذ یدعى العدو أنه یعلم نیتك الشریرة، إنما یود أن یفقدك سالمك الداخلي، ویدفعك 

 نحو الثورة والسخط على اآلخرین.
بهذا یود سنبلط أن یجعل نحمیا خاضًعا له، تحت سلطانه. 

 َفَأْرَسْلُت ِإَلْیِه َقاِئالً : 
  ،َال َیُكوُن ِمْثُل َهَذا اْلَكَالِم الَِّذي َتُقوُلهُ 

 ]8َبْل ِإنََّما َأْنَت ُمْخَتِلُقُه ِمْن َقْلِبكَ . [
لم یستخدم نحمیا في رده على الرسالة كلمات فیها عجرفة، وٕانما دعا ما ورد في 

 ولعله أرسل رسوًال وأنه لیس لدیه الوقت إلضاعته في الرد على إتهامات باطلة.الرسالة كذًبا. 
إلى الملك یبلغه سًرا والءه له، مؤكًدا ذلك بطریقة أو أخرى. 

من أروع سمات نحمیا حرصه الشدید على وقته، فالزمن له تقدیره الخاص في حیاته. 
لیس لدیه وقت للجدال الفارغ والمناقشات الغبیة، وحتى في رده على رسالة سنبلط یكتب 

باختصاٍر شدیٍد مع حكمةٍ . 

 الوقت يلیتنا نهتم بأنفسنا بعنایة، ألنه من یعید إلینا هذا الوقت إن أضعناه؟ حتًما إنه سیأت 
الذي فیه نطلب أن نجد هذه األیام وال نجدها. لقد اعتاد األب أرسانیوس أن یكرر قوله 

 نظر لماذا تركت العالم؟!"ایا أرسانیوس لنفسه: "
األب دوروثیؤس 

  الوقت لیس ملككم! في الوقت الحاضر أنتم غرباء ورّحل وأجنبیون، فال تطلبوا الكرامات، وال
 تبحثوا عن المجد وال السلطة أو االنتقام، احتملوا كل شيء"مفتدین الوقت".

أقول إنني أتصور إنساًنا له بیت عظیم وقد ذهب إلیه أناس لیقتلوه، فالتزم بدفع مبلغ 
كبیر لیفدي حیاته. هكذا أیًضا أنت لك بیت عظیم وٕایمان حقیقي في خزانتك. إنهم یریدون 
الحضور لیسحبوا هذا كله. أعطهم ما یریدون وٕانما احفظ األمر الرئیسي، أقصد "اإلیمان". 

یَرةٌ یقول " "... َألنَّ اَألیَّاَم ِشرِّ
ما هو شر الجسد؟ المرض! 
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 ما هو شر النفس؟ الشر (الخطیة)!
 ما هو شر الماء؟ المرارة.

شر كل شيء یناسب طبیعته ویفسده...  
بنفس الطریقة كما اعتدنا نقول: "قضیت یوًما ردیًئا وشریًرا". األحداث الصالحة التي 

 التي رتتم في الیوم هي من عند اهللا، أما الشریرة فهي من الناس األشرار. إذن فالشرو
تحدث في األزمنة هي من صنع البشر، لذا قیل إن األیام شریرة، كما یقال إن األزمنة 

 .˺شریرة
 القدیس یوحنا الذهبي الفم

 نَُّهْم َكاُنوا َجِمیًعا ُیِخیُفوَنَنا َقاِئِلینَ : أل
 َقِد اْرَتَخْت َأْیِدیِهْم َعِن اْلَعَمِل َفَال ُیْعَملُ .

 ]9َفاآلَن َیا ِإَلِهي َشدِّْد َیَديَّ . [
في نیته، وما هو ما لم تهز االتهامات قلب نحمیا، وال حطمت نفسیته، فهو یعلم 

 طالًبا العون ، لهذا استمر في العمل.الدافع الداخلي لتصرفاته، أال وهو الطاعة للوصیة اإللهیة
اإللهي لیشدد یدیه. 

ُنُ◌سبت لنحمیا اتهامات كاذبة، كما نسبت أیًضا إلرمیا اتهامات بطریقة أخرى أنه 
یثبط همم رجال الجیش، إذ قیل عنه للملك: "ُلیقفل هذا الرجل، ألنه بذلك ُیضعف أیادي رجال 

). 4: 38الحرب الباقین في هذه المدینة، وأیادي كل الشعب، إذ یكلمهم بمثل هذا الكالم" (إر 
اعتاد نحمیا في كل المواقف أن یرفع قلبه إلى اهللا طالًبا تدخله اإللهي. وقد جاء السفر 

مشحوًنا بالصلوات القلبیة السریعة والملتهبة بنیران الحب.  
فاآلن یا لها من صالة رائعة! لیتنا نستخدمها دائًما أینما وجدنا، وفي كل الظروف: "

]. 9" [یا إلهي شدد یدي

 إننا بالقلب نسأل، بالقلب نطلب، ولصوت القلب ینفتح الباب˻  .

 ان إن صليعلم یصنع هو شیًئا. إنه سيُ  لیس أحد یعینه اهللا ما˼  .

1 In Eph. hom 19. 
2 Sermon, 91:3. 
3 On Man’s Perfection in Righteousness 20:43. 
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  األثر الكامل لإلیمان هو هذا: یجعلنا نسأل فنأخذ، نطلب فنجد، نقرع فُیفتح لنا. بینما
.  ˺ یغلق باب رحمة اهللا أمام نفسهیجادل ياإلنسان الذ

القدیس أغسطینوس 

  َفَقالَ :،َوَدَخْلُت َبْیَت َشَمْعَیا ْبِن َدَالَیا ْبِن َمِهیَطْبِئیَل َوُهَو ُمْغَلقٌ 
  ،ِلَنْجَتِمْع ِإَلى َبْیِت اللَِّه ِإَلى َوَسِط اْلَهْیَكلِ 

  ،َوُنْقِفْل َأْبَواَب اْلَهْیَكلِ 
 َألنَُّهْم َیْأُتوَن ِلَیْقُتُلوكَ .

 ]10ِفي اللَّْیِل َیْأُتوَن ِلَیْقُتُلوكَ . [
یبدو أن شمعیا له وسیلة اتصال بالهیكل، فغالًبا ما كان كاهًنا، وربما كان صدیًقا 

لطوبیا العموني. لقد طلب من نحمیا أن یجتمع معه في الهیكل في وسط الهیكل، وُتغلق أبواب 
الهیكل، كأن حیاته في خطر مع نحمیا، وأنه یفعل هذا من أجل الحفاظ على حیاة نحمیا.  
یرى البعض أنه ال یقصد مبنى الهیكل نفسه، وٕانما في حرم الهیكل، حیث یمكن 

اللجوء إلیه، فیكون الشخص في أمان. فقد جاء في األحكام اإللهیة من ضرب إنسانًا فمات 
: 21ُیقتل قتًال، ولكن الذي لم یتعمد بل أوقع اهللا في یده فأنا أجعل لك مكاًنا یهرب إلیه (خر 

). 14: 16 مل 2؛ 64: 8؛ 34- 28: 2؛ 53- 50: 1 مل 1؛ راجع 13
نا عن العمل مأخطر وسیلة یستخدمها العدو في مقاومتنا هو حث األصدقاء لتثبیط هم

 اهللا.  وتملك لحساب
 أن الذي نالخطورة أن األصدقاء غالًبا ما یكون دافعهم الحب والحنو، وال یدركو

یوجههم هو الشیطان. كثیًرا ما یحزن األصدقاء لعدم قبول مشورتهم من رجال اهللا المصممین 
على تنفیذ مشیئة اهللا. 

طلب صدیقه منه سًرا أن یجتمعا في بیت اهللا في وسط الهیكل، في اللیل حیث غالًبا 
ما تساعد ظلمة على تنفیذ عملیات االغتیال. لم یكن نحمیا كاهًنا، ولم یكن من حقه أن یدخل 
إلى وسط الهیكل. لكن صدیقه حسب أنه من حقه من أجل الصالح العام وحمایة هذا القائد أن 

 یهرب في وسط الهیكل.
یا له من خداع خطیر، فقد عرف شمعیا عن نحمیا أنه رجل صالة، محب للعبادة، 

1 On Man’s Perfection in Righteousness 20:40. 
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فطلب أن یدخل معه في الهیكل ویغلق علیهما. وكأنه یدعوه للقاء مع اهللا لیدخل في حوار مع 
اهللا والتمتع بالصالة والخلوة معه، لكن وراء هذا كله أراد أن یرعبه ویبث فیه روح الخوف 

والهروب من العمل مع الجماعة. 
حسن جًدا أن نلجأ إلى هیكل الرب ونطلب مشورته وحمایته. لكن الوضع هنا مختلف: 

: 18. من جانب لم یكن نحمیا كاهًنا لیحق له الدخول في الهیكل واإلقامة فیه (عد 1
22 .(

. ال یلیق بالقائد أن یهرب ویختبئ لینجو بحیاته، فإن هذا یبعث روح الخوف 2
 والرعب وسط العاملین.

 . لم یرفض نحمیا هذه المشورة كمن ال یؤمن بأن اهللا حافظه، إذ هو رجل الصالة.3

. یلیق بالكهنة مساندة نحمیا بالصالة في الهیكل لیعمل اهللا به، هذا ال یغني عن 4
قیام نحمیا نفسه والشعب بالصالة من أجل العمل. یدعونا الرسول بولس للصالة من أجل 

 ).2: 2 تي 1أصحاب السلطة (

 َفُقْلتُ : َأَرُجٌل ِمْثِلي َیْهُرُب؟ 
 َوَمْن ِمْثِلي َیْدُخُل اْلَهْیَكَل َفَیْحَیا! 

 ]11َال َأْدُخلُ . [
جاءت إجابة نحمیا هي الرفض لهذه المشورة، أوًال ألنه ال تنقصه الشجاعة فیهرب، 

ویبث روح الخوف عند القادة والشعب، إذ یصیر مثًال سیًئا لهم. ثانًیا لیس لدى نحمیا االستعداد 
 واقتحام وسط الهیكل الذي ال یجوز أن یبیت فیه. ،لكسر الناموس

  ،َفَتَحقَّْقُت َوُهَوَذا َلْم ُیْرِسْلُه اللَّهُ 
  ،َألنَُّه َتَكلََّم ِبالنُُّبوَِّة َعَليَّ 

 ]12َوُطوِبیَّا َوَسْنَبلَُّط َقِد اْسَتْأَجَراهُ . [
 شمعیا لم ُیرسل من قبل اهللا، ألنه قدم مشورة تضاد كلمة اهللا، وألنها أنتحقق نحمیا 

تدفعه إلى التخلي عن الشجاعة. 

  ،َألْجِل َهَذا َقِد اْسُتْؤِجَر َألَخاَف َوَأْفَعَل َهَكَذا َوُأْخِطئَ 
 ]13َفَیُكوَن َلُهَما َخَبٌر َرِديٌء ِلُیَعیَِّراِني. [

  ،اْذُكْر َیا ِإَلِهي ُطوِبیَّا َوَسْنَبلََّط َحَسَب َأْعَماِلِهَما َهِذهِ 
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ْنِبَیاِء الَِّذیَن ُیِخیُفوَنِني. [  ]14َوُنوَعْدَیَة النَِّبیََّة َوَباِقَي اَأل
لم یقدم لنا الكتاب المقدس أیة معلومات أخرى عن هذه النبیة. یرى البعض أنها حتًما 
كانت أحدى أعضاء جماعة داخل أورشلیم غایتها هدم جهود نحمیا. ظهور اسمها یشیر إلى أن 
النساء كن یخدمن في أعمال دینیة في فترة اإلصالح، كما وجدت نساء یعملن هكذا في فترة ما 

. ˺)14: 22 مل 2؛ 3: 8؛ إش 4: 4؛ قض 20: 15قبل السبي (خر 
أشار العهد القدیم إلى ثالث نساء أخریات نبیات وهن مریم أخت موسى وهارون (خر 

). 22: 34 أي 2؛ 14: 22 مل 2) وخلدة (4: 4)، ودبورة (قض 20: 15

. االنتهاء من أعادة بناء السور وموقف األعداء 2
، َوَكِمَل السُّوُر ِفي اْلَخاِمِس َواْلِعْشِریَن ِمْن َأْیُلولَ 

 ]15ِفي اْثَنْیِن َوَخْمِسیَن َیْوماً . [
 أكتوبر 27شهر أیلول یقابل شهر سبتمبر تقریًبا. یرى البعض أن بناء السور تم في 

 ق.م. 445عام 
 عن إعادة بناء السور 605تنبأ دانیال النبي الذي ُأخذ إلى السبي في أول دفعة عام 

)، وها هي نبوته قد تحققت. 25: 9(دا 
لم یكن متوقًعا أن یتم هذا العمل العظیم في هذه المدة القصیرة جًدا، لكن ید اهللا تعمل 

المستحیالت، خاصة حینما نعمل مًعا بروح جماعیة مملوءة حًبا وتعاوًنا. 

، َوَلمَّا َسِمَع ُكلُّ َأْعَداِئَنا
  ،َوَرَأى َجِمیُع اُألَمِم الَِّذیَن َحَواَلْیَنا
، َسَقُطوا َكِثیرًا ِفي َأْعُیِن َأْنُفِسِهمْ 

 ]16َوَعِلُموا َأنَُّه ِمْن ِقَبِل ِإَلِهَنا ُعِمَل َهَذا اْلَعَملُ . [
أخیًرا أكتشف األعداء أن العمل من قبل اهللا، وأن ما تحقق ال یمكن أن یتم بهذه 
الصورة بدون عنایة اهللا الخاصة الفائقة. وقد شعروا بحالة من اإلحباط الشدید، ومع هذا لم 

یتوقفوا عن المقاومة. 

  ،َوَأْیضًا ِفي ِتْلَك اَألیَّاِم َأْكَثَر ُعَظَماُء َیُهوَذا

1 The Collegeville Bible Commentary, Liturgical Press, Minnesota 1989, p. 360 
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  ،َتَواُرَد َرَساِئِلِهْم َعَلى ُطوِبیَّا
 ]17َوِمْن ِعْنِد ُطوِبیَّا َأَتِت الرََّساِئُل ِإَلْیِهمْ . [

لقد تم العمل الذي جاء ألجله نحمیا، لكن حتى بعد إتمامه ُوجدت المتاعب، فقد ُوجد 
من بین عظماء یهوذا الذین تظاهروا بالصداقة لنحمیا لكنهم كانوا خونة غادرین، یعملون خفیة 

لحساب طوبیا العموني المقاوم لما فیه خیر ألورشلیم. 

 ني أقطعه إ وعلمت أنه قد لحقني نقص بسبب محبته ف،إن كان أحد یحبني وأنا أحبه للغایة
مني وأنقطع عنه بالكلیة. 

األنبا أغاثون 

 واقطع فأسرعر بسبب مخالطتك إیاه، رإن كانت لك صداقة مع أحد اإلخوة وانتابك ض 
كال. وٕانما لتقطع أسباب  نفسك منه. ولست أقول لك هكذا أیها الحبیب لتبغض الناس،

الرذیلة. 
 السریاني مآ أفررما

  ،َألنَّ َكِثیِریَن ِفي َیُهوَذا َكاُنوا َأْصَحاَب ِحْلٍف َلهُ 
 ]18َألنَُّه ِصْهُر َشَكْنَیا ْبِن آَرَح َوَیُهوَحاَناُن اْبُنُه َأَخَذ ِبْنَت َمُشالََّم ْبِن َبَرْخَیا. [

هنا صورة عملیة واقعیة لخطورة الزواج المختلط بین المؤمنین وغیر المؤمنین. 

، َوَكاُنوا َأْیضًا ُیْخِبُروَن َأَماِمي ِبَحَسَناِتهِ 
 َوَكاُنوا ُیَبلُِّغوَن َكَالِمي ِإَلْیهِ .

َفِني. [ ] 19َوَأْرَسَل ُطوِبیَّا َرَساِئَل ِلُیَخوِّ
حیاًنا العاملین معنا، وأصحاب المراكز لتقدیم صورة طیبة عن العدو أیستخدم العدو 

 في حكمنا على تصرفات العدو. ئ أننا نخطوٕاظهارالخبیث 
 

 6من وحي نح 
لتقدس كل ثانیة من ثواني حیاتي! 

   .إلهي، من یلتصق بك ینعم بالشركة في سمائك
أنت تعمل وتبقى تعمل لبنیان خلیقتك. 
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هب لي أن أعمل وال أتوقف قط! 
ألعمل بك ومن أجلك لحساب ملكوتك! 

  !هب لي أن تقدس كل لحظات عمري
فال یفسد العدو ثانیة من ثواني حیاتي! 

عوض المناقشات الغبیة والجدال الباطل، 
یرتفع قلبي للحدیث معك! 

  .تعهد لي أن أعمل لحساب ملكوتك
ألصرخ مع نحمیا قائالً : 

إني أنا عامل عمًال عظیًما، 
فال أقدر أن أنزل. 

لماذا یبطل العمل، بینما أتركه وأنزل إلى حواٍر باطلٍ .  
من یلتصق بك یصعد على الدوام. 

یرتفع من مجٍد إلى مجدٍ . 
وال ینحدر وینزل إلى أسفل! 

لتكن حیاتي كلها مصاعد ال تتوقف. 
تصعد أفكاري وكلماتي وتصرفاتي رائحة بخور قدامك. 

  .هب لي یا رب الحكمة من عندك
فعدو الخیر لن یكف عن أن یخطط ویخدع. 

تحت ستار الصالة إلیك یود أن یبطل عملي معك. 
وتحت ستار االحتماء في بیتك،  

یود أن یبث فّي روح الخوف والقلق. 
هب لي روح الحكمة والتمییز! 

   ،لست أحرص على ثواني عمري
ألن عمري مقصر فحسب، 

وٕانما ألن حیاتي كلها هي عطیتك. 
إن عشت فلك أعیش، 
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وٕان مت فلك أموت. 
كل ثواني عمري هي ملكك یا حبیب نفسي! 
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 األصحاح السابع 

 حراسة مشددة
 وخمسین یوًما بناء اثنین في ل وقد كم، السابق رأینا العمل الخارجياألصحاحفي 

 األبواب. لكن نحمیا القائد الحي ال تشغله المباني في ذاتها، إنما فیمن یقیمون وأقیمتالسور، 
.  وٕاحیاء للقادة كما للشعب،فیها ویستخدمونها. شعر بالحاجة إلى تجدید روحي

 لكن الحاجة ، ُأقیمفالسورلكي یتحقق التجدید الروحي نحتاج إلى إدراك أبعاد المشكلة، 
 غیر اهللا الخالق نفسه. لذا التجأ نحمیا ، یهب هذا التجدیدنلیس م إلى قلوب مرتبطة بالرب.

.  بالصالة وقراءة كلمة اهللانمستعینيبرجوع الشعب كله بالتوبة إلیه ومن معه إلیه 

تحدث هذا األصحاح في ثالثة أمور: 
. كان نحمیا إقامة حراسة مشددة. بالرغم من االنتهاء من بناء السور، كان یلزم 1

] أن القادة المسئولین عن حراسة 1إنساًنا واقعًیا، یدبر األمور بحكمة فائقة. یبدو من اآلیة [
الهیكل صاروا أیًضا مسئولین عن حراسة األبواب، إذ لم یكونوا یعملون في الحقول كسائر 

الشعب، ولم یكن یوجد جیش بالبلد. 
) تكاد تكون هي 73-5: 7 في هذا األصحاح (القوائم الخاصة باألنساب. جاءت 2

). راجع نحمیا قوائم األنساب للتأكد أن سكان المدینة جنس نقي. 2التي وردت في (عز 
) اجتمع 15: 6 من الشهر السادس (25. بعد أیام قلیلة من إتمام بناء السور في 3

)، وٕان كان 1: 8الشعب لتكریس أنفسهم هللا. هنا یظهر عزرا مرة أخرى كمفسٍر للناموس (نح 
). تضمن الشهر السابع یوم 13-9: 31؛ تث 7: 7الویون آخرون ارتبطوا به في هذا العمل (

الكفارة في العاشر من الشهر، وعید المظال مبتدأ بالیوم الخامس عشر. هذا الشهر سبق أن 
). ربما كانت 1: 8 (لقراءة الناموس وشرحه). اآلن اختیر 1: 3ُأختیر إلعداد المذبح (عز 

النسخ الموجودة في أیدي الالویین وحدهم، أما الشعب فكانوا یتعلمون شفاًها. كثیر من العبارات 
كانت تتكرر لكي ما یتمكن السامعون من حفظها عن ظهر قلب. 

كان التركیز باألكثر على ما ورد في الناموس من تحذیرات حتى اقتنع الشعب بالبكاء 
). لقد عرف نحمیا وعزرا أن البكاء یناسب یوم الكفارة، أما الیوم األول من الشهر السابع 9: 8(

)، وقد أرادا أن یكون یوًما للفرح وتقدیم الشكر من أجل 25-23: 23فكان یوًما خاًصا (ال 
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). 12-10: 8إتمام بناء السور (
في الیوم التالي أعلن عزرا للقادة أنه یلزم االحتفال بعید المظال في الیوم الرابع عشر 

). وٕاذ حّل الیوم، كان الشعب مستعًدا باألغصان تذكاًرا للعبور بسالٍم في البریة قبل 13: 8(
). 34: 23إقامة بیوت لهم في ارض الموعد (ال 

 .3-1. حراسة مشددة متهللة على السور  1
 .73-4. إحصاء الشعب والقادة   2

. حراسة مشددة متهللة على السور 1
  ، َوَأَقْمُت اْلَمَصاِریعَ ،َوَلمَّا ُبِنَي السُّورُ 

 ]1َوَتَرتََّب اْلَبوَّاُبوَن َواْلُمَغنُّوَن َوالالَِّویُّون [
 مرة في أخبار 19 مرة في سفري عزرا ونحمیا، و13 أو الحراس، ُأشیر إلیهم البوابون

: 13؛ 25: 12؛ نح 4: 23؛ 14: 8 أي 2؛ 26: 9 أي 1األیام.ُ ینظر إلیهم كالالویین (
). أحیاًنا یكون عددهم كبیًرا، فیبلغ األربعة 51: 35 أي 2)، وأحیاًنا كأنهم مختلفون عنهم (22

: 9 أي 1؛ 15: 3 صم 1). عملهم الرئیسي هو مراقبة أبواب الهیكل (5: 23 أي 1آالف (
). اشتهى المرتل 4: 31 أي 2)، وٕان كان یتوقع منهم القیام بأعمال أخرى وضیعة (17-32

). 10: 84أن یكون بواًبا في بیت الرب عن أن یسكن في خیام األشرار (مز 
 ترجع أورشلیم إلى أن األبواب لیست هدًفا في ذاته، إنما ما یشغله وٕاقامةبناء السور 

الرب، فُتحصن من األعداء المقاومین، وتعود مدینة الرب إلى العبادة هللا. فماذا فعل نحمیا؟ 
 مثل ترتیب البوابین والمسبحین ،أول عمل هو تشغیل الطاقات البشریة لتحقیق الهدف

 عمل التسبیح والترنیم غنونن بالحراسة، ویمارس المویقوم البوابهللا والالویین لخدمة الهیكل. 
 وكأن الكل یعمل مًعا: .ویقوم الالویون بخدمة هیكل الرب وإلیجاد جو شبه سماوي مفرح، ،هللا

 العمل المدني مع العمل الروحي في جو بهیج مالئكي.

  ،َأَقْمُت َحَناِنَي َأِخي َوَحَنْنَیا َرِئیَس اْلَقْصِر َعَلى ُأوُرَشِلیمَ 
 ]2َألنَُّه َكاَن َرُجًال َأِمینًا َیَخاُف اللََّه َأْكَثَر ِمْن َكِثیِرینَ . [

 أول من قدم معلومات لنحمیا عن الخراب الذي حّل بأورشلیم وسورها وأبوابها حناني:
)1 :2 .(

). 15: 9؛ 8: 4 اتسم بمخافة الرب والتقوى (حننیا:
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 قادة روحیین فیهم مخافة الرب، حتى تكون القیادة سلیمة والقرارات بإقامةبدأ نحمیا 
 أمناء في الرب، وكما یقول الرسول أناًسا اهللا المقدسة وتعتمد علیه. اختار نحمیا إرادةتتناغم مع 

). 4:2كو  1م ُیسأل في الوكالء لكي ُیوجد اإلنسان أمیًنا" (ثبولس: "
 فیحابي ،یلزم االهتمام بالمراكز القیادیة، فال ُیعین أو ُیختار فیها من یخاف الناس

العظماء أو أصحاب السلطة، فإن مخافة الناس هي شرك خطیر ومصیدة النفس، أما مخافة 
 سمتان هامتان في اختیار  الرب.ىالرب فهي مصدر الحكمة والمعرفة والشجاعة والدالة لد

القادة وهما األمانة والتقوى في الرب. 
فعل هذا لكي ال یحدث أي نوع من الخیانة، أثناء غیابه في فارس. إن كان قد اهتم 

: "على أسوارك یا أورشلیم ببناء السور، فأورشلیم تحتاج إلى أسوار بشریة مقدسة. وكما قیل
  ).2: 62أقمت حراًسا، ال یسكتون كل النهار وكل اللیل على الدوام" (إش 

 َوُقْلُت َلُهَما: َال ُتْفَتْح َأْبَواُب ُأوُرَشِلیَم َحتَّى َتْحَمى الشَّْمُس . 
 َوَما َداُموا ُوُقوفًا َفْلُیْغِلُقوا اْلَمَصاِریَع َوُیْقِفُلوَها.

، َوُأِقیَم ِحَراَساٌت ِمْن ُسكَّاِن ُأوُرَشِلیمَ 
  ،ُكلُّ َواِحٍد َعَلى ِحَراَسِتهِ 

 ]3َوُكلُّ َواِحٍد ُمَقاِبَ◌َل َبْیِتهِ . [
 اهتم نحمیا بحمایة المدینة وحراستها، لئال ،بعد اختیار القادة وتشغیل الطاقات البشریة

ُیهدم كل ما قد ُبني. 
كانت العادة أن تفتح أبواب المدینة عند شروق الشمس حتى یستطیع التجار الدخول، 

وٕاقامة خیامهم وقت استیقاظ الشعب. 
وقد خشي نحمیا أن یقتحم األعداء المدینة في هذه الفترة قبل استیقاظ الشعب 

واستعادته حیویته وقدرته على المقاومة. 
قیام نحمیا بتدبیر الحراسة المشددة والمتسمة بالفرح والتهلیل كما بروح العبادة، حیث 
وجد مع البوابین المغنون والالویون، ال یعني عدم االتكال على حراسة الرب ورعایته. فاهللا ال 
یأمرنا بالكسل واإلهمال، إنما إذ نفعل ما یلزمنا نتغنى مع المرتل قائلین: "إن لم یحرس الرب 

). 1: 127المدینة، فباطًال یتعب الحراس" (مز 

  د لكي یحفظنا. فلنتَّ وا أن یحرسنا اهللا الذي تأردناإن ضع نحن أیًضا. واضع من أجلنا وتمجَّ
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فال یحسب أحد أنه شيء، فإنَّه لیس ألحٍد شيء صالح ما لم یكن قد أخذه من اهللا الذي هو 
 وحده صالح.

القدیس أغسطینوس 

  الذین یؤمنون أن األمور البشریة تقودها العنایة اإللهیة ال ینسبون شیًئا تحقق بواسطة
البشر إلى مجهودهم الذاتي. "إن لم یبن الرب البیت باطًال یتعب البناءون. وٕان لم یحرس 

). إنه ال یقول إنه ال یجوز ألحٍد أن یبني، 1: 127الرب المدینة باطًال یتعب الحراس" (مز 
أو ألي أحٍد أن یحرس المدینة، بل یلیق بهذا أن یتذكر بأنه إن لم یعِط اهللا نجاًحا للمجهود 

المبذول فإن كًال من المجهود والذین یصارعون ألجله یصیرون بال نجاحٍ . إنه من جانبنا لنا 
أن نبدأ، ولكن من جانب اهللا أن یهب النجاح. نحن نبدأ نبني البیت، واهللا یعیننا ویكمل 

العمل. نحن نحرس مدینتنا، ونراعي القرار بأن نحرسها، لكن اهللا هو الذي یحفظها دون أن 
ُتدمر أو تهزم من المعتدین علیها. هذا عبَّر عنه األمثال: "فوق كل تحفظ احفظ قلبك" (أم 

). مع هذا فإنك وٕان كنت بنفسك تحفظ قلبك بك احتراٍس، لكنك تقول هللا: "أنت أیها 23: 4
الرب تحرسنا وتحفظنا" . هذا الفكر یؤكده بولس إذ یقول: "فإن لیس لمن یشاء وال لمن 

). إنه ال یمنع الركوض نحو تحقیق أهدافنا في 16: 9یسعى، بل هللا الذي یرحم" (رو 
السعي وأن ترغب فیها، وٕانما یمنعنا من أن نظن أننا نبلغها بمجهودنا الذاتي. كثیرون من 

. ˺الذین كان لهم هذا التوقع وجدوا غیر ناجحین في جهودهم
القدیس دیدیموس الضریر 

  لیس في قدرة نفس بشرّیة أن تحفظ أموًرا عظیمة كهذه؛ لماذا؟ ألنه یوجد لصوص كثیرون
یتربصون لها، وظلمة كثیفة، وشیطان على األبواب یدبر خطًطا ضدها! كیف إذن یمكننا 

؛ بمعنى إن كان الروح ساكًنا فینا، إن كنا ال نطرد النعمة یقف بالروح القدسأن نحفظها؟ 
إن لم یبن الرب البیت فباطًال یتعب البناءون، وٕان لم یحرس الرب المدینة "(اهللا) معنا. فإنه 

). هذا هو حصننا، هذه هي قلعتنا هذا هو ملجأنا! إن ١: ١٢٧ (مز "فباطًال یسهر الحراس
كان الروح ساكًنا فینا وهو حارسنا، فما الحاجة للوصیة؟ لكي نتمسك بالروح وال نجعله 

. ˻یهجرنا

1 Commentary on Ecclesiastes 282: 1. 
2 In 2 Tim. hom 3. 
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القدیس یوحنا الذهبي الفم 
 اهللا قوة إلهیة لحراسة النفس البشریة، بل حراسة المؤمن كلمةیرى الحكیم سلیمان في 

ككٍل، بكونه بناء اهللا، لذا یسألنا أن نلتصق بالوصیة على الدوام. 
وال تترك شریعة أمك. اربطها على قلبك دائًما. قلِّد بها  یا ابني احفظ وصایا أبیك، "

 .)22-20: 6(أم ُعنقك. إذا ذهبت تهدیك، إذا نمَت تحرسك، وٕاذا استیقظت فهي ُتحدثك" 

. إحصاء الشعب والقادة 2
  ،َوَكاَنِت اْلَمِدیَنُة َواِسَعَة اْلَجَناِب َوَعِظیَمةً 

  ،َوالشَّْعُب َقِلیًال ِفي َوَسِطَها
 ]4َوَلْم َتُكِن اْلُبُیوُت َقْد ُبِنَیتْ . [

ال یتوقف العمل الروحي مادمنا في الجسد، حتى النفس األخیر. فال یكفي بناء السور 
لتحصین المدینة، إنما یلزم إقامة حراسة مشددة متیقظة. فإن التهاون في حراسة ما اقتنیاه أو 

تمتعنا به یفقدنا ما نلناه. 
كانت أورشلیم تعاني من قلة سكانها. في القائمة التي بین أیدینا نجد التعداد في البدایة 

ُسجل حسب العائالت أو أماكن السكن مع قائمة للعاملین الدینیین وأیًضا مجموعة لم یكن 
ممكًنا التعرف على أسالفهم. كما تقدم قائمة بتبرعات هؤالء الناس. 

اهتم نحمیا بإعادة بناء سور أورشلیم بالحجارة، اآلن یهتم بإعادة بناء أورشلیم نفسها 
بالحجارة الحیة شعب اهللا. اهتم عزرا بإصالح المذبح كمركز لعبادة إسرائیل، اآلن نجد قائمة 

بالذین یقودون شعب اهللا للعبادة. أخیًرا فإن سّر حیاة هذا الشعب هو كلمة اهللا واهبة الحیاة، لهذا 
). 8اهتم نحمیا بالشریعة (نح 

ل ب مع زرباإلیهاكانت مدینة أورشلیم تسع حوالي نصف ملیون شخًصا، والذین جاءوا 
 ألًفا، وربما لم یكن یوجد أحد غیرهم فیها بسبب تدمیرها عند السبي، وكانت 50قل من أهم 

 یت من السبي حول المدینة.قاألسباط التي ب
یرى آدم كالرك أن المدینة لم تكن بعد قد ُبنیت، إنما ُبني صف من المنازل مالصق 

للسور، أما وسط المدینة فخراب غیر آهل بالسكان . 
یبدو أن كثیرین كانوا یسكنون أثناء بناء الهیكل في أماكن مؤقتة بدائیة سواء من 

الخشب أو من حجارة غیر ثابتة وغیر ملتصقة مًعا بمالطٍ . 
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ن على المعارك ي، أناس مدرباكانت أورشلیم محط أنظار األعداء المحیطین به
 د مع تصمیم على بقاء المدینة خراًبا. ماذا یمكن أن تفعل األعدا، كثیرةبإمكانیاتوالتدمیر، 
 أمام مقاومة شرسة عنیفة وكثیرة؟! أورشلیمالقلیلة في 

 للشعب للتجدید الروحي كإعداداإلحصاء 
 الرقم، إجمالي عدد الشعب لمعرفة إحصاء ولیس هدف هذه القائمة الطویلة لألسماء ه

ر ع الحاجة إلى التعرف على شعب اهللا لیكون لكل منهم دوره في العمل. قد یشإظهاروٕانما 
 الواردة في الكتاب المقدس، لكن من یدخل إلى األنسابملل من سالسل نوٍع من الالبعض ب

 األنساب اهللا بكل أحٍد، وبحث اإلنسان عن موضعه في هذه الهتمامالعمق یجد فیها لذة 
 اهللا. كأنساب

 َفَأْلَهَمِني ِإَلِهي َأْن َأْجَمَع اْلُعَظَماَء َواْلُوَالَة َوالشَّْعَب َألْجِل اِالْنِتَساِب .
  ،َفَوَجْدُت ِسْفَر اْنِتَساِب الَِّذیَن َصِعُدوا َأوَّالً 

 ]5َوَوَجْدُت َمْكُتوبًا ِفیهِ : [
"، فإن ما یحركه هو حدیث اهللا معه في أعماق قلبه فألهمني إلهيما أروع كلماته: "

وفكره! 
إنما لم یتم عمل لإلحصاء عن فكرٍة طارئٍة في ذهن نحًمیا، وال عن حماٍس بشري، 

 من المحتمل أن نحمیا استخدم سجل عزرا الذي كان ، إذ وضع اهللا ذلك في قلبه.بإلهام إلهي
محفوًظا في خزانة الهیكل، وقام بتعدیله حسبما حدث خالل الفترة ما بین مجيء عزرا ومجيء 

، ولعل 2نحمیا وبناء األسوار. یوجد اختالف بین القائمة الواردة هنا وتلك التي وردت في عزرا 
 للعودة. أما نالسبب في هذا االختالف أن قائمة عزرا ُوضعت حین اجتمع الشعب في بابلیو

نحمیا فسجل قائمة في أورشلیم بعد إعادة بناء سور أورشلیم. ربما كثیرون غیروا رأیهم سواء 
بالتراجع عن قرارهم بالعودة، أو قبول البعض العودة، هذا ومات البعض في هذه الفترة التي تبلغ 

 سنة.  13حوالي 

من هم القادة المذكورون هنا؟ 
]. 39. الكهنة [1
]. 43.الالویون [2
 قائمة طویلة بهم. :]44. المغنون [3
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]. 45. البوابون أو حرس األبواب [4
:، وهم مساعدو الالویین. ") معناها "المكرسون20: 8ثینیم (عز ن. ال5

ن يذكر األنساب بالتفصیل یؤكد حقیقة هامة وهي أن كنیسة اهللا تضم المؤمنین الحقیقي
ن لحساب ملكوت اهللا سواء بالكرازة أو بالشهادة خالل يالذین لهم شركة حیة مع اهللا، والعامل

القدوة. 
 لتمتع الجمیع بكلمة اهللا واهبة الحیاة كقول السید اإلعداد اإلحصاء هذا ة فإن غايأخیرا

. "كالمي روح وحیاة" المسیح:

 ]25-6أ. العائالت [
، وقد سبق 70-1: 2جاءت أسماء هذه األسر هي تقریًبا بعینها كما وردت في عزرا 

أن ذكرنا لماذا حدث بعض االختالفات بین قائمة عزرا وقائمة نحمیا. 

اِعُدوَن ِمْن َسْبِي اْلَمْسِبیِّینَ    ،َهُؤَالِء ُهْم َبُنو اْلُكوَرِة الصَّ
ُر َمِلُك َباَبِ◌لَ    ،الَِّذیَن َسَباُهْم َنُبوَخْذَنصَّ

 ]6َوَرَجُعوا ِإَلى ُأوُرَشِلیَم َوَیُهوَذا ُكلُّ َواِحٍد ِإَلى َمِدیَنِتهِ . [

 الَِّذیَن َجاُءوا َمَع َزُربَّاَبِ◌لَ : 
 َیُشوُع َنَحْمَیا َعَزْرَیا َرَعْمَیا َنَحَماِني ُمْرَدَخاُي ِبْلَشاُن ِمْسَفاَرُث ِبْغَواُي َنُحوُم َوَبْعَنةُ .

 ]7َعَدُد ِرَجاِل َشْعِب ِإْسَراِئیلَ . [

 ]8َبُنو َفْرُعوَش َأْلَفاِن َوِمَئٌة َواْثَناِن َوَسْبُعونَ . [

 ]9َبُنو َشَفْطَیا َثَالُث ِمَئٍة َواْثَناِن َوَسْبُعونَ . [

 ]10َبُنو آَرَح ِستُّ ِمَئٍة َواْثَناِن َوَخْمُسونَ . [

 َبُنو َفَحَث ُموآَب ِمْن َبِني َیُشوَع َوُیوآب
 ] 11َأْلَفاِن َوَثَماُن ِمَئٍة َوَثَماِنَیَة َعَشرَ . [

 ]12َبُنو ِعیَالَم َأْلٌف َوِمَئَتاِن َوَأْرَبَعٌة َوَخْمُسونَ . [

 ]13َبُنو َزتُّو َثَماُن ِمَئٍة َوَخْمَسٌة َوَأْرَبُعونَ . [

 ]14َبُنو َزكَّاَي َسْبُع ِمَئٍة َوِستُّونَ . [
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 ]15َبُنو َبنُّوَي ِستُّ ِمَئٍة َوَثَماِنَیٌة َوَأْرَبُعونَ . [

 ]16َبُنو َباَباَي ِستُّ ِمَئٍة َوَثَماِنَیٌة َوِعْشُرونَ . [

 ]17َبُنو َعْزَجَد َأْلَفاِن َوَثَالُث ِمَئٍة َواْثَناِن َوِعْشُرونَ . [

 ]18َبُنو َأُدوِنیَقاَم ِستُّ ِمَئٍة َوَسْبَعٌة َوِستُّونَ . [

 ]19َبُنو ِبْغَواَي َأْلَفاِن َوَسْبَعٌة َوِستُّونَ . [

 ]20َبُنو َعاِدیَن ِستُّ ِمَئٍة َوَخْمَسٌة َوَخْمُسونَ . [

 ]21َبُنو َأطِّیَر ِلَحَزِقیَّا َثَماِنَیٌة َوِتْسُعونَ . [

 ]22َبُنو َحُشوَم َثَالُث ِمَئٍة َوَثَماِنَیٌة َوِعْشُرونَ . [

 ]23َبُنو ِبیَصاَي َثَالُث ِمَئٍة َوَأْرَبَعٌة َوِعْشُرونَ . [

 ]24َبُنو َحاِریَف ِمَئٌة َواْثَنا َعَشرَ . [

 ]25َبُنو ِجْبُعوَن َخْمَسٌة َوِتْسُعونَ . [

 ]38-26ب. الفالحون [
 .35-21: 2یوجد اختالف في العدد بین القائمة الواردة هنا وتلك الواردة في عزرا 

 ]26ِرَجاُل َبْیَتِ◌ َلْحَمٍ◌ َوَنُطوَفَة ِمَئٌة َوَثَمانَیٌة َوَثَماُنونَ . [

 ]27ِرَجاُل َعَناُثوَث ِمَئٌة َوَثَماِنَیٌة َوِعْشُرونَ . [

 ]28ِرَجاُل َبْیِت َعْزُموَت اْثَناِن َوَأْرَبُعونَ . [

 ]29ِرَجاُل َقْرَیِة َیَعاِریَم َكِفیَرَة َوَبِئیُروَت َسْبُع ِمَئٍة َوَثَالثٌة َوَأْرَبُعونَ . [

 ]30ِرَجاُل الرَّاَمِة َوَجَبَعٍ◌ ِستُّ ِمَئٍة َوَواِحٌد َوِعْشُرونَ . [

 ]31ِرَجاُل ِمْخَماَس ِمَئٌة َواْثَناِن َوِعْشُرونَ . [

 ]32ِرَجاُل َبْیِت ِإیَل وَعاَي ِمَئٌة َوَثَالثٌة َوِعْشُرونَ . [

 ]33ِرَجاُل َنُبو اُألْخَرى اْثَناِن َوَخْمُسونَ . [
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 ]34َبُنو ِعیَالَم اآلَخِر َأْلٌف َوِمَئَتاِن َوَأْرَبَعٌة َوَخْمُسونَ . [

 ]35َبُنو َحاِریَم َثَالُث ِمَئٍة َوِعْشُرونَ . [

 ]36َبُنو َأِریَحا َثَالُث ِمَئٍة َوَخْمَسٌة َوَأْرَبُعونَ . [

 ]37َبُنو ُلوَدٍ◌ َبُنو َحاِدیَد َوُأوُنو َسْبُع ِمَئٍة َوَواِحٌد َوِعْشُرونَ . [

 ]38َبُنو َسَناَءَة َثَالَثُة آَالٍف َوِتْسُع ِمَئٍة َوَثَالُثونَ . [

]  42-39ج. الكهنة [
. 69-36: 2تكاد تكون بعینها ما ورد في عزرا 

 ]39َأمَّا اْلَكَهَنَة َفَبُنو َیْدِعَیا ِمْن َبْیِت َیُشوَع ِتْسُع ِمَئٍة َوَثَالَثٌة َوَسْبُعونَ . [
 الكهنة إلى أورشلیم أربع فرق فقط، لیس من بینهم فرقة أبیا منواضح أن الذین رجعوا 

 فرقة كما سبق فأقام داود 24. لكن هذه الفرق انقسمت فیما بعد إلى 5: 1المذكورة في لوقا
ذلك. 

 ]40َبُنو ِإمِّیَر َأْلٌف َواْثَناِن َوَخْمُسونَ . [

 ]41َبُنو َفْشُحوَر َأْلٌف َوِمَئَتاِن َوَسْبَعٌة َوَأْرَبُعونَ . [

 ]42َبُنو َحاِریَم َأْلٌف َوَسْبَعَة َعَشرَ . [

]  43د. الالویون [
) لم یجد الوًیا  Mesopotamiaإذ كان عزرا في طریقه لترك المصیصة (مسبوتامیا

). 20-15: 8واحًدا في الجماعة، فأجَّل رحیله حتى یجد من یضمه من الالویین (عز 

 ]43َأمَّا الالَِّویُّوَن َفَبُنو َیُشوَع ِلَقْدِمیِئیَل ِمْن َبِني ُهوُدوَیا َأْرَبَعٌة َوَسْبُعونَ . [

]  60-44هـ. العاملون في الهیكل [
 . 58-41: 21تقابل القائمة الواردة في عزرا 

 ]44َاْلُمَغنُّوَن َبُنو آَساَف ِمَئٌة َوَثَماِنَیٌة َوَأْرَبُعونَ . [

 َاْلَبوَّاُبوَن َبُنو َشلُّوَم َبُنو َأِطیَر َبُنو َطْلُموَن َبُنو َعقُّوبَ 
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 ]45َبُنو َحِطیَطا َبُنو ُشوَباَي ِمَئٌة َوَثَماِنَیٌة َوَثَالُثونَ . [

 ]46َالنَِّثیِنیُم َبُنو ِصیَحا َبُنو َحُسوَفا َبُنو َطَباُعوَت [

 ]47َبُنو ِقیُروَس َبُنو ِسیَعا َبُنو َفاُدوَن [

 ]48َوَبُنو َلَباَنَة َوَبُنو َحَجاَبا َبُنو َسْلَماي [

 ]49َبُنو َحاَناَن َبُنو َجِدیَل َبُنو َجاَحَر [

 ]50َبُنو َرآَیا َبُنو َرِصیَن َوَبُنو َنُقوَدا [

 ]51َبُنو َجَزاَم َبُنو َعَزا َبُنو َفاِسیَح [

 ]52َبُنو ِبیَساَي َبُنو َمُعوِنیَم َبُنو َنِفیَشِسیَم [

 ]53َبُنو َبْقُبوَق َبُنو َحُقوَفا َبُنو َحْرُحوَر [

 ]54َبُنو َبْصِلیَت َبُنو َمِحیَدا َبُنو َحْرَشا [

 ]55َبُنو َبْرُقوَس َبُنو ِسیَسَرا َبُنو َتاَمَح [

 ]56َبُنو َنِصیَح َبُنو َحِطیَفا. [

 ]57َبُنو َعِبیِد ُسَلْیَماَن َبُنو ُسوَطاَي َبُنو ُسوَفَرَث َبُنو َفِریَدا [

 ]58َبُنو َیْعَال َبُنو َدْرُقوَن َبُنو َجدِّیَل [

 ب]59َ◌ُنو َشَفْطَیا َبُنو َحطِّیَل َبُنو ُفوَخَرِة الظَِّباِء َبُنو آُمونَ . [

 ]60ُكلُّ النَِّثیِنیِم َوَبِني َعِبیِد ُسَلْیَماَن َثَالُث ِمَئٍة َواْثَناِن َوِتْسُعونَ . [

] 65-61و. أفراد لم یمكن وجود نسب لهم [

 َوَهُؤَالِء ُهُم الَِّذیَن َصِعُدوا ِمْن َتلِّ ِمْلٍح 
 َوَتلِّ َحْرَشا َكُروُب َوَأُدوُن َوإِمِّیُر 

 ]61 [.َوَلْم َیْسَتِطیُعوا َأْن ُیَبیُِّنوا ُبُیوَت آَباِئِهْم َوَنْسَلُهْم َهْل ُهْم ِمْن ِإْسَراِئیلَ 
كان الیهودي یهتم جًدا بسجل األنساب حتى یمكنه إثبات أنه من نسل إبراهیم، ینتسب 

  

http://coptic-treasures.com/



األصحاح السابع 

لشعب اهللا. فقدان السجالت یعرض الیهودي للخطر. 

 ]62َبُنو َدَالَیا َبُنو ُطوِبیَّا َبُنو َنُقوَدا ِستُّ ِمَئٍة َواْثَناِن َوَأْرَبُعونَ . [

 َوِمَن اْلَكَهَنةِ : َبُنو َحَباَبا َبُنو َهقُّوَص 
 ]63َبُنو َبْرِزالََّي الَِّذي َأَخَذ اْمَرَأًة ِمْن َبَناِت َبْرِزالََّي اْلِجْلَعاِديِّ َوَتَسمَّى ِباْسِمِهمْ . [

 َهُؤَالِء َفَحُصوا َعْن ِكَتاَبِة َأْنَساِبِهْم 
 ]64َفَلْم ُتوَجْد َفُرِذُلوا ِمَن اْلَكَهُنوِت . [

 َوَقاَل َلُهُم التَّْرَشاثَا َأْن َال َیْأُكُلوا ِمْن ُقْدِس اَألْقَداِس 
 ]65َحتَّى َیُقوَم َكاِهٌن ِلُألوِریِم َوالتُّمِّیمِ . [

 Torsh أن الكلمة مشتقة من Gesenius: لقب الحاكم الفارسي لیهوذا. یرى الترشاثا
الفارسیة، ومعناها "صارم". فاللقب یعني "صرامتكم" أو "مهابتكم". یوجد تعبیر إنجلیزي یعادل 

 .Most Dread Sovereignهذا اللقب تقریًبا "العاهل الكلي المهابة" 

كان استخدام األوریم والتمیم الذي على صدر رئیس الكهنة وسیلة لمعرفة إرادة اهللا 
). 31-30: 28(خر 

]  69-66ز. المجموع الكلى [
 أن المغنین والمغنیات 65: 2، جاء قائمة عزرا 67-64: 2یقابل ما ورد في عزرا 

. 245 وهنا 200

 ]66 [.ُكلُّ اْلُجْمُهوِر َمعًا َأْرَبُع َرَبَواٍت َوَأْلَفاِن َوَثَالُث ِمَئٍة َوِستُّونَ 

 َفْضًال َعْن َعِبیِدِهْم َوإَِماِئِهِم الَِّذیَن َكاُنوا َسْبَعَة آَالٍف َوَثَالَث ِمَئٍة َوَسْبَعًة َوَثَالِثینَ .
 ]67َوَلُهْم ِمَن اْلُمَغنِّیَن َواْلُمَغنَِّیاِت ِمَئَتاِن َوَخْمَسٌة َوَأْرَبُعونَ . [

 ]68َوَخْیُلُهْم َسْبُع ِمَئٍة َوِستٌَّة َوَثَالُثوَن َوِبَغاُلُهْم ِمَئَتاِن َوَخْمَسٌة َوَأْرَبُعوَن [

 ]69ْلِجَماُل َأْرَبُع ِمَئٍة َوَخْمَسٌة َوَثَالُثوَن َواْلَحِمیُر ِستَُّة آَالٍف َوَسْبُع ِمَئٍة َوِعْشُرونَ . [اوَ 
هنا انتهت القائمة الخاصة باإلحصائیة، لیبدأ بالحدیث عن التبرعات. 

 ْلَبْعُض ِمْن ُرُؤوِس اآلَباِء َأْعُطوا ِلْلَعَملِ .اوَ 
 التَّْرَشاثَا َأْعَطى ِلْلَخِزیَنِة َأْلَف ِدْرَهٍم ِمَن الذََّهِب 
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 ]70َوَخْمِسیَن ِمْنَضَحًة َوَخْمَس ِمَئٍة َوَثَالِثیَن َقِمیصًا ِلْلَكَهَنةِ . [
 من األوقیة. 10 على 3كانت عملة یونانیة تزن Drachmas: الدراهم تقدمات للعمل
 رطالً . لما كانت الدراهم عمله فضیة في العادة، فإن الكلمة الیونانیة 19األلف درهم تزن حوالي 

هنا تشیر إلى دراهم فارسیة. 

  ،ْلَبْعُض ِمْن ُرُؤوِس اآلَباِء َأْعُطوا ِلَخِزیَنِة اْلَعَمِل َرْبَوَتْیِن ِمَن الذََّهِب اوَ 
ةِ . [  ]71َوَأْلَفْیِن َوِمَئَتْي َمنًا ِمَن اْلِفضَّ

 رطالً . واأللفان ومائتان مًنا 375 درهم تزن حوالي 20.000الربوتان من الذهب، أو 
 رطالً . 2500 رطًال، واأللفان مًنا حوالي 2550حوالي 

  ،َوَما َأْعَطاُه َبِقیَُّة الشَّْعِب ِستَّ َرَبَواٍت ِمَن الذََّهِب 
ِة َوَسْبَعًة َوِستِّیَن َقِمیصًا ِلْلَكَهَنةِ . [  ]72َوَأْلَفْي َمنًا ِمَن اْلِفضَّ

  ،َوَأَقاَم اْلَكَهَنُة َوالالَِّویُّوَن َواْلَبوَّاُبوَن َواْلُمَغنُّونَ 
َوَبْعُض الشَّْعِب َوالنَِّثیِنیُم َوُكلُّ ِإْسَراِئیَل ِفي ُمُدِنِهمْ .  
 ]73[. َوَلمَّا اْسُتِهلَّ الشَّْهُر السَّاِبُع َوَبُنو ِإْسَراِئیَل ِفي ُمُدِنِهمِ 

كثیر من الراجعین من السبي لم یكونوا من أورشلیم، هؤالء ذهبوا إلى مدنهم وتركوا 
أورشلیم. 

انتهى بناء السور في الشهر السادس، واستلزم فحص السجالت شهًرا. فقد تم الفحص 
 أحد الحاكم بالمحاباة. بدقة حتى ال یتهم

 
 7من وحي نح 

كن لي حارًسا 

 .إلهي ومخلصي إني مدین لك بحیاتي 

أقمتني من العدم، وفدیتني بالدم الثمین،  
وتجددني بروحك القدوس،  

وتقیم مني هیكًال مقدًسا. 

  من یحفظ هذا البناء المقدس سواك؟
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من یحمیني من سهام العدو الشریر؟ 
من یحوط حولي من ضربات الخطیة.  

أنت هو حارسي، حافظي وحصن حیاتي! 

  ،أقام نحمیا مع البوابین مغنین
حتى یسود روح التهلیل عوض الخوف. 

وتتحول الحراسة إلى جٍو سماويٍ ! 
من یهبني روح الفرح الحقیقي سواك؟ 

من یرفع قلبي إلى السماء إال روحك القدوس. 

  .وصیتك خیر حافظ لنفسي
تهبني القوة والحمایة، 

تسكب عذوبة في نفسي! 

  .اهتم نحمیا بإحصاء شعبك مع القادة
لكي یعمل الكل لحساب ملكوتك. 

ویتمتع الكل بالشركة في العمل الروحي. 
وال ُیحرم أحد من المجد األبدي. 

  .سجل نحمیا قائمة بالتبرعات
ماذا لي ألقدمه لحساب ملكوتك؟ 

تنتظر مني كأس ماء بارد، 
فأجد دالة وال یضیع أجري. 

بحبك تطلب مني وأنت خالق السماء واألرض. 
حتى أسمع من فمك اإللهي: 

كنت أمیًنا في القلیل، 
فأقیمك على الكثیر! 
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. 13. تكریس وتطهیر  ص 5
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بناء الشعب 
اآلن نبدأ قسًما جدیًدا في هذا السفر، حیث یجتمع الكل لسماع كلمة اهللا والتمتع 

بتفسیرها. هنا یظهر عزرا على المسرح. ربما كان غائًبا في الفترة السابقة أثناء القیام بإعادة بناء 
السور في بابل. ولعله لم یكن له دور في العمل السابق لسبٍب أو آخر، واآلن یظهر لیعلن 

. هتعاونه مع نحمیا بتقدیم ما یتناسب مع مواهبه ومسؤولیات
غالًبا ما بدأ االجتماع العام باستماع الكل مًعا بروٍح واحدٍة لكلمة اهللا. وبعد ذلك تكونت 

مجموعات، وقام بعض الالویین الذین تتلمذوا على یدي عزرا على شرح ما سمعوه. 
إنه یوم الحزن على الخطایا التي ارتكبها الشعب، وفي نفس الوقت هو یوم تعزیات اهللا 

خالل كلمته، حیث تنفتح أبواب الرجاء قدام الجمیع. لقد طغى الفرح على الحزن، فقد تحقق 
عملًیا القول: "طوبي للحزانى، ألنهم یتعزون". 

في الیوم التالي انعقد اجتماع أصغر حضره الوالة، جاءوا لیفهموا الشریعة، ویمارسوها 
ویحتفلوا بعید المظال. 

اهتم كل من عزرا ونحمیا بإعادة بناء أورشلیم؛ األول قام باألكثر بإصالح الهیكل 
والثاني بإعادة بناء السور، وكان كل منهما قائًدا له عمله، وُوجد بینهما فاصل زمني. أما في 
بناء الشعب، فنراهما یتالقیان مًعا هنا في هذا القسم. فبناء الشعب یحتاج إلى عزرا الكاهن 

والكاتب، ویحتاج إلى نحمیا الحاكم الروحي المملوء غیرة في حٍب وحزمٍ . 
كالهما، عزرا ونحمیا، حاضران، عزرا في األصحاح الثامن ونحمیا في األصحاحات 

. وفي نهایة القائمة الخاصة بأسماء الكهنة، جاء االسمان مًعا: "وفي أیام نحمیا الوالي 11-13
). 26: 12وعزرا الكاهن الكاتب" (

في هذا القسم نلمس أن اإلصالحات أو إعادة بناء الشعب نفسه تقوم على المبادئ 
: ˺التالیة

. كلمة اهللا التي كانت سّر حیاة الشعب هي بعینها ال تتغیر، ترد الشعب إلى الحیاة 1
المقدسة. الشریعة اإللهیة هي عماد اإلصالح. كلمة اهللا بالفهم الروحي الالئق بها هي األساس 

لإلصالح في كل األجیال، لكن لیس في حرفیٍة جامدٍة، بل بالروح والحق. 
. تكشف صالة الجماعة عن العالقة مع اهللا، والتي تستند على معامالت اهللا مع 2

1 The Collegeville  Bible Commentary, Liturgical  Press, Minnesota, May 1989, p. 362. 
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الشعب في الماضي. فالحاضر ال وجود له بدون الماضي، والماضي ال حیاة فیه ما لم ُیترجم 
 عملًیا في الحاضر.

. ال یخص البناء فئة دون أخرى، إنما یمس القادة والشعب؛ الرجال والنساء 3
 واألطفال.

. یقوم اإلصالح على العبادة المقدسة التي لها نظامها وطقسها، لكن بروح الفرح 4
 ).10: 8والتهلیل. "فرح الرب هو قوتكم" (

. لم ُیختم سفر نحمیا بإعادة بناء السور، بل بإصالح الشعب، فالسور لیس هدًفا في 5
 ذاته، إنما یحتضن الجماعة لتمارس شركتها مع اهللا، وتختبر العبادة الروحیة.

. العبادة الحقیقیة دینامیكیة، هي تقدم مستمر ال تنحصر في الحجارة، بل في 6
 القلوب المتسعة بالحب إلقامة ملكوت اهللا فیها.

. البناء لیس قصة تاریخیة مضت مع الزمن، بل هو عمل دائم ال یتوقف. 7

  في أن تجتمعوا بكثافة أكثر لتقدیم الشكر والمجد هللا، فعندما تجتمعون مراًرا مًعا فياهتموا 
 .˺وتآلفهفخارستي، تضمحّل قوى الشیطان، وتنحل قّوته أمام اتفاق إیمانكم إلاالجتماع ا

  نفسه، فإذا كان اإلنسان خارج الهیكل ُیحرم من خبز اهللا... ومن ال یأتي إلى أحدال یخدعن 
 .˻ عن الشركةه مًعا یتكبر ویقطع نفساالجتماع

  المذبح فهو نقي، وأما من كان خارج المذبح فهو لیس نقًیاداخلمن كان ˼. 
 لقدِّیس أغناطیوس الثیوفورس ا

1 Ephes. 13. 
2 Ephes. 5. 
3 Trall. 7. 

                                                 

http://coptic-treasures.com/



األصحاح الثامن 

 َألْصَحاُح الثَّاِمنُ اَ 

االهتمام بالشریعة 
الشعب یطلب القراءة في الكتاب المقدس 

لم نسمع عن اجتماع للشعب مًعا لالستماع إلى كلمة اهللا منذ جاء عزرا، فقد تأخر هذا 
 عاًما. وقد ظهرت أول ثمرة من ثمار بناء الهیكل، أال وهي اجتماع الشعب 13األمر حوالي 

مًعا بروٍح واحدٍة، واشتیاقهم لالستماع إلى كلمة الرب على لسان عزرا الكاتب. 
 یجتمع الشعب لالستماع لكلمة الرب، إنما إذ اجتمع بأنلم یصدر عزرا الكاتب أمًرا 

الشعب مًعا بروح الوحدة كرجٍل واحٍد إلى الساحة طلبوا من عزرا أن یأتي بسفر شریعة موسي!  
ع للكلمة: اما هي الدوافع التي ألهبت قلوب الشعب نحو االستم

 وال بتخطیط ،خبرتهم خالل االثنین وخمسین یوًما، أن ما تحقق لیس بحكمة بشریة .1
 مجرد، إنما بنعمة اهللا القدیر الذي وعد وحقق وعده بكل الطرق. إنساني

 في ، لقلوب ملتهبة بالحب هللا مع مخافة الربأمثلةیرهما غ. رأوا في نحمیا وعزرا و2
شجاعة بال خوف من المقاومة الخارجیة أو الداخلیة. 

 .13-1. اجتماع عام إلعالن الكتاب المقدس 1
 .18-14. االحتفال بعید المظال   2

. اجتماع عام إلعالن الكتاب المقدس 1
، ْجَتَمَع ُكلُّ الشَّْعِب َكَرُجٍل َواِحٍد ِإَلى السَّاَحِة الَِّتي َأَماَم َباِب اْلَماءِ ا

  ،َوَقاُلوا ِلَعْزَرا اْلَكاِتِب َأْن َیْأِتَي ِبِسْفِر َشِریَعِة ُموَسى
 ]1الَِّتي َأَمَر ِبَها الرَّبُّ ِإْسَراِئیلَ . [

، حیث ُیشار إلى 1: 3اجتماع كل الشعب كرجٍل واحٍد مماثل لما ورد في عزرا 
یعتبر بدء السنة المدنیة، ویسمى "عید األبواق"، اجتماع في مستهل الشهر السابع من السنة. 

).  1: 29؛ عد 24: 23حیث ُتضرب األبواق ومعها تقدم تعلیمات للجماعة (ال 

  أترون القوة العظیمة التي تحل باالتفاق مًعا؟ والضرر العظیم الذي تسببه الخصومات؟
المملكة الثائرة تحطم نفسها. إذ ارتبط أخان مًعا واتحدا في وحدة، یصیران أكثر صالبة من 
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. Ïأي حائط

  كان لتالمیذ المسیح فكر واحد، مثل إخوة، وكانوا محصنین مثل قصر ملوكي محاط بأسواٍر
كثیرة، إذ كانوا یسندون الواحد اآلخر. كانوا ثابتین في اتحادهم، یقدمون عوًنا مشترًكا جعلهم 

. Ðأكثر قوة فأكثر قوة
القدیس یوحنا الذهبي الفم  
كان هدف ذاك االجتماع هو إصالح مذبح المحرقات وٕاقامة العبادة الخاصة بالذبائح. 

یحتمل أن عزرا أنشأ بعد العودة من السبي إقامة اجتماعات كهذه في بدایة السنة المدنیة، أي 
في الیوم األول من الشهر السابع. 

 Gihon"، ذاك الباب الذي یقود إلى عین جیهون "الساحة التي أمام باب الماء

Spring هذه الساحة (شارع ). 9: 10، ربما یكون مشابًها للمكان المتسع أمام بیت الرب (عز
متسع جداً ) یعبر بها شخص من الهیكل مجرى (غدیر) قدرون. كانت أكثر اتساًعا من ساحة 

الهیكل في ذلك الحین. 
 ق. م). كان عزرا 458 عاًما (13سبق عزرا نحمیا في الذهاب إلى أورشلیم بحوالي 

معاصًرا لنحمیا، غالًبا ما كان یكبره في السن جًدا.  
هكذا وٕان كان قد جاء فاصل زمني بینهما، لكنهما كانا یعمالن بفكٍر واحٍد، وغایٍة 

واحدٍة هي مجد اهللا، وبنیان شعب اهللا في كل جوانب حیاتهم. 
كان عزرا القائد الدیني كرئیس كهنة، ونحمیا القائد السیاسي كحاكم یهوذا. تربطهما 
عالقة حب قویة. كل منهما له دوره، وال یستغنى عن اآلخر، یحترم كل منهما دور اآلخر. 
كان عزرا الشیخ في حاجة إلى نحمیا الشاب، ونحمیا الشاب ال یستغني عن عزرا 

الشیخ. 

  ،َفَأَتى َعْزَرا اْلَكاِتُب ِبالشَِّریَعِة َأَماَم اْلَجَماَعةِ 
  ،ِمَن الرَِّجاِل َوالنَِّساِء َوُكلِّ َفاِهمٍ 

ِل ِمَن الشَّْهِر السَّاِبعِ . [  ]2َما ُیْسَمُع ِفي اْلَیْوِم اَألوَّ
: 23 هو بدء السنة الجدیدة حسب التقویم المدني (ال الیوم األول من الشهر السابع""

1 Against Judaiging Christians 3:1:3.    
2 Commentary on Prov 18:19.  
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)، یحتفل به أیًضا بكونه عید األبواق في اجتماع مهیب مع التوقف 6 1: 29؛ عد 23-25
عن العمل. 

َباِح ِإَلى ِنْصِف النََّهارِ    ،َوَقَرَأ ِفیَها َأَماَم السَّاَحِة الَِّتي َأَماَم َباِب اْلَماِء ِمَن الصَّ
 َأَماَم الرَِّجاِل َوالنَِّساِء َواْلَفاِهِمینَ . 

 ]3َوَكاَنْت آَذاُن ُكلِّ الشَّْعِب َنْحَو ِسْفِر الشَِّریَعةِ . [
في خشوٍع وقف عزرا الكاتب على منبر الخشب یحوط به عن یمینه ویساره الكهنة 

 حًیا ورئیسًیا ا، وكانت القراءة جزءً ة اإللهيةة الكلمة تمثل الحضراءهم، وكانت قرؤالمذكورة أسما
ادة التي یشترك فیها الكهنة مع الشعب. بفي الع

لم تكن النساء یشتركن في االجتماعات العادیة، أما في مثل هذه المناسبات المقدسة 
). كان الشعب یقف 2: 23 مل 2؛ 35: 8؛ یش 12: 31فكلهن كن یأتین مع أطفالهن (تث 

قرابة خمس ساعات ینصت إلى شرح األسفار المقدسة. 

  نعم، بالحري القراءة في األسفار اإللهیة لیست روضة فحسب، بل هي فردوس. فإن
. ˺الزهور لیس فیها رائحة فقط، وٕانما أیًضا ثمار قادرة أن تنعش النفس

  بعبارات صغیرة یزرع (الكتاب) الحكمة اإللهیة في كل من یكون مهتًما، وفي دفعات كثیرة
.  ˻عبارة واحدة تقدم للذین یقبلونها یمكن أن تكون مصدًرا لمؤونة رحلة الحیاة كلها

 القدیس یوحنا الذهبي الفم

  ،َوَوَقَف َعْزَرا اْلَكاِتُب َعَلى ِمْنَبِر اْلَخَشِب الَِّذي َعِمُلوُه ِلَهَذا اَألْمرِ 
، َوَوَقَف ِبَجاِنِبِه َمتَّْثَیا َوَشَمُع َوَعَناَیا َوُأوِریَّا َوِحْلِقیَّا

 َوَمْعِسیَّا َعْن َیِمیِنِه 
 ]4َوَعْن َیَسارِِه َفَداَیا َوِمیَشاِئیُل َوَمْلِكیَّا َوَحاُشوُم َوَحْشَبدَّاَنُة َوَزَكِریَّا َوَمُشالَّمُ . [

هذه هي المرة األولى التي فیها ُیذكر "المنبر" في الكتاب المقدس، خلفه وقف ستة 
(غالًبا من الكهنة) على یمینه وسبعة على یساره. یقف علیه عزرا حتى یمكن للشعب أن یراه 

ویسمعه. 
]. 7كان المنبر متسًعا لیقف علیه عزرا ومعه ثالثة عشر شخًصا آخرین [

1 On Statues, homily 1: 2. 
2 Concerning the Statues, homily 1: 3. 

                                                 

http://coptic-treasures.com/



األصحاح الثامن 

). 13: 8 اختصار لكلمة شمعیا (عز "شمع"
 ).22: 10تعني "الرب یجیب"، كان أحد الذین وقعوا العهد ("عنایا" 

). 6: 1  ومعناها "من هو مثل اهللا "، هو اسم أحد أصدقاء دانیال (دا میشائیل""

  ،َوَفَتَح َعْزَرا السِّْفَر َأَماَم ُكلِّ الشَّْعِب 
 َألنَُّه َكاَن َفْوَق ُكلِّ الشَّْعِب .

 ]5َوِعْنَدَما َفَتَحُه َوَقَف ُكلُّ الشَّْعِب . [
مع الكل كما من فم الرب نفسه. سكان السفر فوق الشعب الذي وقف عند فتحه لي

كان السفر درًجا، ولم یكن مخطوطة أو كتاًبا، األمر الذي لم یصر سائًدا حتى بدایة 
المسیحیة. 

یرى الربیوٌن أن الجماعة كانت تلتزم بالوقوف عند فتح السفر وعند سماع التوراة. إلى 
یومنا هذا یقف كل الشعب والكهنة عند قراءة األناجیل المقدسة في اللیتورجیات، مع تكریم 

الكتاب المقدس بكونه یمثل الحضرة اإللهیة. 

 َوَباَرَك َعْزَرا الرَّبَّ اِإلَلَه اْلَعِظیمَ .
  آِمینَ !،َوَأَجاَب َجِمیُع الشَّْعِب : آِمینَ 

. َراِفِعیَن َأْیِدَیُهمْ 
وا َوَسَجُدوا ِللرَّبِّ َعَلى ُوُجوِهِهْم ِإَلى اَألْرضِ . [  ]6َوَخرُّ

سجود للرب على ال و،آمین" مین،آامتزجت القراءة الجماعیة بالعبادة من تسبیح "
وجوههم إلى األرض. وكأن صوت الرب یمتزج بصوت قلوب المؤمنین الملتهبین بالحضرة 

اإللهیة والوعود اإللهیة الصادقة. 
مع عشقنا للجلوس الشخصي مع كلمة الرب في حجرتنا الخاصة، فإن مسرة اهللا أیًضا 

 نجتمع مًعا حول كلمة اهللا بروح العبادة الجماعیة. أن
في المجامع الیهودیة ُتمنح البركة قبل قراءة كل فصل من الكتاب المقدس. 

 تي 1؛ 2: 134؛ 2: 28؛ مز 5: 9اعتاد الیهود على رفع األیادي في العبادة (عز 
2 :8 .(

: 23؛ لو 14: 11 مل 2تكرار كلمة "آمین" یفید ضمًنا الشعور القوي بتأكید ما ُیقال (
). یستخدم هذا التعبیر في 36: 16 أي 1). وقد عرف استخدام كلمة "آمین" منذ أیام داود (21
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المجامع الیهودیة كما في الكنائس المسیحیة.  
السجود أمام الرب للعبادة حتى إلى األرض یحمل عالمة شكر له، كما فعل عبد 

). وعندما یسأل المؤمن اهللا شیًئا مثل 52: 24إبراهیم حین شعر أن الرب أنجح طریقه (تك 
)، وعندما 10: 33؛ 27: 12؛ 31: 4)، وأیًضا في العبادة الجماعیة (خر 8: 34موسى (خر 

). 18: 20 أي 2یسمعون وعًدا إلهًیا (

 َوَیُشوُع َوَباِني َوَشَرْبَیا َوَیاِمیُن َوَعقُّوُب 
، َوَشْبَتاُي َوُهوِدیَّا َوَمْعِسیَّا َوَقِلیَطا َوَعَزْرَیا َوُیوَزاَباُد َوَحَناُن َوَفَالَیا

  ،َوالالَِّویُّوَن َأْفَهُموا الشَّْعَب الشَِّریَعةَ 
 ]7َوالشَّْعُب ِفي َأَماِكِنِهمْ . [

، َوَقَرُأوا ِفي السِّْفِر ِفي َشِریَعِة اللَِّه ِبَبَیانٍ 
 ]8َوَفسَُّروا اْلَمْعَنى َوَأْفَهُموُهُم اْلِقَراَءةَ . [

كانت القراءة في العالم القدیم عادة تتم بصوٍت عاٍل، حتى إن كان الشخص بمفرده في 
: 5 مل 2؛ 19: 17؛ تث 7: 24حجرته الخاصة أو في مركبة كما فعل خصي كنداكة (خر 

). 28: 8؛ أع 7
": ربما تعني أنهم كانوا یترجمونه للشعب باللغة العامیة أو الدارجة. أفهموهم"

یظن بعض الدارسین أن عمل الالویین هو ترجمة الكلمات العبریة للناموس إلى 
اللسان اآلرامي الشعبي. والبعض یرى أن الالویین یفسرون معنى الناموس. 

 تعني تفسیر المعنى وشرح ترجمة ما ُیقرأ بالعبریة mporasأن الكلمة  Kaiser یرى 
 عاًما على السبي فقدوا معرفتهم للعبریة، 70إلى األرامیة، ألن الراجعین من بابل بعد مرور 

. Ïوصاروا یجیدون األرامیة فقط

  ،َوَنَحْمَیا (َأِي التِّْرَشاثَا) َوَعْزَرا اْلَكاِهُن اْلَكاِتبُ 
 َوالالَِّویُّوَن اْلُمْفِهُموَن الشَّْعَب َقاُلوا ِلَجِمیِع الشَّْعِب : 

  ،َهَذا اْلَیْوُم ُمَقدٌَّس ِللرَّبِّ ِإَلِهُكمْ 
 َال َتُنوُحوا َوَال َتْبُكوا.

1 Cf. Kaiser, Davids, Bruce, Brauch: Hard Sayings of the Bible, Intervarsity Press, Illinois,1996, 
p. 251- 252 
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 ]9َألنَّ َجِمیَع الشَّْعِب َبُكوا ِحیَن َسِمُعوا َكَالَم الشَِّریَعةِ . [
روح الفرح بهذا االجتماع الكنسي هو دعوة للمؤمنین لاللتقاء مًعا حول كلمة الرب 

.  المتهللة للشركة في العبادة الشبه سماویة،والتهلیل، كٍل عضو یسند اآلخر ویشجعه
مع التوبة والشعور بالخطیة رفع كل من نحمیا وعزرا نفسیة الشعب لتجدید روح الفرح 
بالرب. عمل الكنیسة أن تقیم الساقطین، وتمأل النفوس بالرجاء المفرح في الرب. یقول الجامعة: 

 إخوتنا،). مع حزننا على خطایانا وسقوط 4: 3 جا وللبكاء وقًت (،"للضحك (الروحي) وقت
   إذ نجتمع مًعا لیكن الفرح الروحي السماوي حاًال في قلوبنا، وسالم اهللا الفائق یمأل عقولنا.نالكن

كلمة اهللا تبكت الضمیر على الخطایا، لكن یلیق بالتائب مع حزنه وبكائه على خطایاه 
إال ینهار ویفقد رجاءه، بل یفرح بغفران خطایاه، وصالح اهللا الفائق الذي یدعو إلیه الخطاة. 

الیوم الوحید في السنة الذي خصصه اهللا للبكاء والحزن هو یوم الكفارة، الیوم العاشر 
من الشهر السابع. 

 َفَقاَل َلُهمُ : 
  ،اْذَهُبوا ُكُلوا السَِّمیَن َواْشَرُبوا اْلُحْلوَ 

  ،َواْبَعُثوا َأْنِصَبًة ِلَمْن َلْم ُیَعدَّ َلهُ 
 َألنَّ اْلَیْوَم ِإنََّما ُهَو ُمَقدٌَّس ِلَسیِِّدَنا.

  ،َوَال َتْحَزُنوا
ُتُكمْ . [  ]10َألنَّ َفَرَح الرَّبِّ ُهَو ُقوَّ

إن كان المجتمعون قد ناحوا على خطایاهم، فیلیق بهم أن یفرحوا بالرب، ویأكلوا من 
طعام العید الُمعد في مخافة الرب، ویقدموا طعاًما من أنصبة الذبائح للفقراء والمحتاجین، 

لیشتركوا معهم في بهجة العید.  
الفرح الصادر من الرب هو قوتنا، هذا الفرح في حقیقته هو حضور الرب نفسه وسط 

كنیسته وحلوله في قلب المؤمن، فیقیم ملكوته فینا. فالرب نفسه هو قوتنا، إذ هو نصیبنا، 
وصخرتنا وفرحنا. هو كل شيء بالنسبة لنا، الكل في الكل. 

 جاء فیها: ،یقدم داود النبي تسبحة رائعة لرئیس المغنین آساف لیلحنها
 "غنوا له، ترنموا له. 

 تحادثوا بكل عجائبه. 
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 افتخروا باسم قدسه. 
  اطلبوا الرب وعزه. ،تفرح قلوب الذین یلتمسون الرب

: 16 أي 1 الجالل والبهاء أمامهم، العزة والبهجة في مكانه" (. دائًما..هالتمسوا وجه
9 -11 ،27 .(

یرتل داود النبي قائالً : "أمامك شبع سروري، في یمینك ِنَعُم (مباهج) إلى األبد" (مز 
16 :11 .(

 حین ال یسند النفس، أما فرح الرب فیحطم الجحیم المحیط إلىالفرح الذي یقدمه العالم 
بنا، ویحول حیاتنا إلى فردوس مفرح. الرب هو قوتنا وفرحنا األبدي. 

االحتفال بالعید یتحقق بالفرح بالرب وتبادل الحب األخوي مع العطاء. ُیسر اهللا بفرحنا 
به، وباهتمامنا ببعضنا البعض. 

: بعث األنصبة أثناء االحتفال باألعیاد یحمل معنى إرسال احتیاجات بعث األنصبة
الفقراء، لكي یفرحوا ویحتفلوا مع إخوتهم القادرین. 

توجد هذه العادة في بعض البالد، مثل صعید مصر، حیث یرسل المؤمنون بعض 
األطعمة للفقراء، وأیًضا لألقرباء واألصدقاء الحزانى الذین ال یعدون أطعمة العید. كان طقس 

). أصدر مردخاي أمًرا بحفظ 19: 9عید الفوریم یشمل إرسال أنصبة لبعضهم البعض (أس 
العید "الشهر الذي تحول عندهم من حزٍن إلى فرٍح، ومن نوٍح إلى یوم طیٍب، لیجعلوها أیام 

). 22: 9 من كل واحٍد إلى صاحبه وعطایا للفقراء" (أس وٕارسال أنصبةشرٍب وفرٍح 
هنا یمیز بین بعث األنصبة إلى األصحاب والعطایا المقدمة للفقراء، مما یجعل 

البعض یرى في بعث األنصبة تبادل العطایا والهدایا الخاصة بالعید عالمة الحب المتبادل. هذا 
ما أشار إلیه سفر الرؤیا عن األشرار الذین سیتبادلون العطایا أو األنصبة عند موت الشاهدین، 
عالمة فرحهم بالتخلص منهما. "ویشمت بهما الساكنون على األرض ویتهللون، ویرسلون هدایا 

 .˺)10: 11بعضهم لبعض، ألن هذین النبیین كانا قد عذبا الساكنین على األرض" (رؤ 

 " كأخبار مفرحة بقوله: نجیلعلى تفسیر كلمة "إ القّدیس یوحنا الذهبي الفمُیعّلق 
: 1 كو 1 عن العقوبة، وغفران للخطایا، وتبریر وتقّدیس وخالص (ونعم، ألنه عف[

، ودخول في عالقة مع ابن اهللا الذي جاء لُیعلن (ذلك) للكل: تالسماوا)، وتبّني، ومیراث 30

1 James M. Freeman: Manners and Custom of the Bible, N.J, 1972, article 384. 
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 ین وللجالسین في الظلمة. بلألعداء والصال
ء یعادل مثل هذه األخبار المفرحة؟! فقد صار اهللا على األرض، وصار يأي ش

 اإلنسان في السماء، واختلط الكل مًعا. 
اختلطت المالئكة مع صفوف البشر، وصار البشر في صحبة المالئكة والقوات العلوّیة 

 األخرى.
هوذا اإلنسان یرى الحرب الطویلة قد انتهت، وتحّققت المصالحة بین اهللا وطبیعتنا. 

وت، وانفتح الفردوس، وزالت اللعنة، وُنزعت مصار إبلیس في خزي، وهربت الشّیاطین، وباد ال
 الخطّیة من الطریق. 

موضع وترعرعت، وأقیم نظام الزال الخطأ وعاد الحق وُبذرت كلمة التقوى في 
السمائّیین (العلوّیین) على األرض، ودخلت هذه القوات معنا في معامالت آمنة، وصارت 

  ].˺المالئكة ترّدد على األرض باستمرار، وفاض الرجاء في األمور العتیدة بغزارة
إذ یأكلون ما یلذ لهم في مخافة الرب، ویطعمون المحتاجین لیشتركوا معهم، فإن سّر 

قوتهم ال في الطعام والشراب، إنما في فرحهم بالرب، وطاعتهم إلرادته ببهجة قلب. 

 َوَكاَن الالَِّویُّوَن ُیَسكُِّتوَن ُكلَّ الشَّْعِب َقاِئِلینَ : 
 ]11اْسُكُتوا َألنَّ اْلَیْوَم ُمَقدٌَّس َفَال َتْحَزُنوا. [

 فال ینوحوا بل یفرحوا، ألن "فرح الرب ، یسكتوا كل الشعبأندور الخدام (الالویین) 
]. 10هو قوتكم" [

الفرح  یسمى "Sukkothإلى الیوم یحتفل الیهود بعیٍد في الیوم التالي من عید المظال 
، حیث یصنعون موكًبا على شكل دائرة داخل المجمع یدورون سبع Simhat Torah بالتوراة

مرات أو أكثر بأشخاص مختلفین، یمسك كل منهم درًجا للتوراة، ویحمل األطفال أعالًما مكتوب 
علیها عبارات تمجد كلمة اهللا. 

  ،َفَذَهَب ُكلُّ الشَّْعِب ِلَیْأُكُلوا َوَیْشَرُبوا
  ،َوَیْبَعُثوا َأْنِصَبةً 

  ،َوَیْعَمُلوا َفَرحًا َعِظیًما
 ]12َألنَُّهْم َفِهُموا اْلَكَالَم الَِّذي َعلَُّموُهْم ِإیَّاهُ . [

1 In Matt. hom 1:4. 
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لقد تحقق هدف التمتع بكلمة اهللا. لقد سمعوا الكلمة وفهموها وتفاعلوا معها. 

 ةن أن تحوط نفسك بطاغیة الحزن. یمكنك أن تسیطر على نفسك، فإن العاصف مّفظْ تح 
  مهارتك.نمم عظأت سيل

 د مخیف وهو الخطیة.ح واءن قط مكتئًبا، فإنه ال یوجد سوى شيك تال 

  الفرح الحقیقي هو فرح الحیاة األخرى، حیث ال تتعذب النفس، وتتمزق الشهوة. سعادة
المسیحي سعادة حقیقیة ولیست بلذة محمومة، إنها تعطي الحریة للنفس وهي حربة جذابة 

. ˺وغنیة باللذات الحقیقیة

 "فإن هذا ،"حسب العالم"، ولیس "في الرب" یقول بحق "أخیًرا یا إخوتي افرحوا في الرب 
. ˻لیس بفرحٍ . یقول إن هذه المتاعب التي بحسب المسیح تجلب فرًحا

: [لم یقل إنني بال القدیس یوحنا الذهبي الفمیجیب وأكون أنا أقل حزًنا"؟ لماذا یقول: "
"، مظهًرا أن نفسه لم تحرر من الحزن تماًما، إذ یقول: "من یضعف وأنا أقل حزًنا بل "،حزن

). متي یكون مثل هذا متحرًرا من 29:11 كو 2ال أضعف؟ ومن یعثر وأنا ال ألتهب؟" (
 ˼الحزن؟

  یقول: إنه لیس بشٍر أن أتألم، بل بالحري أفرح بذهابي إلى المسیح، فهل ال تفرحون؟
 حتى ر". لیتنا نحن أیًضا نفرح عندما نرى إنسانا باًرا یموت، ونفرح باألكثافرحوا معي"

عندما یموت شریر میئوس منه. فإن األول یذهب لینال مكافأة أعماله، واآلخر یتوقف إلى 
. ˽حد ما عن خطایاه العنیفة

 القدیس یوحنا الذهبي الفم

َوِفي اْلَیْوِم الثَّاِني اْجَتَمَع ُرُؤوُس آَباِء َجِمیِع الشَّْعِب َواْلَكَهَنِة َوالالَِّویُّوَن ِإَلى َعْزَرا 
، اْلَكاِتِب 

 ]13ِلُیْفِهَمُهْم َكَالَم الشَِّریَعةِ . [
 ال على الشعب أثرهفترة السبي الطویلة في بابل وخراب أورشلیم وهدم الهیكل كان له 

1 Hom. On 1Tim., hom. 2. ترجمة سعاد سولایر 
2 Homilies on Philippians, homily 10. 
3 Homilies on Philippians, homily 9. 
4 Homilies on Philippians, homily 8. 
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 وٕانما حتى على رؤساء اآلباء والكهنة والالویین. صار الكل في حاجة إلى من یشرح لهم ،وحده
كالم الشریعة لیفهموه.  

. االحتفال بعید المظال 2
، َفَوَجُدوا َمْكُتوبًا ِفي الشَِّریَعِة الَِّتي َأَمَر ِبَها الرَّبُّ َعْن َیِد ُموَسى

  ،َأنَّ َبِني ِإْسَراِئیَل َیْسُكُنوَن ِفي َمَظالَّ 
 ]14ِفي اْلِعیِد ِفي الشَّْهِر السَّاِبِع [

: أحد الثالثة أعیاد الیهودیة العظیمة، مع عیدي الفصح والبنطقستي أو عید المظال
: 3؛ عز 13: 16؛ تث 26: 23األسابیع. هو عید زراعي مفرح بمناسبة إتمام الحصاد (خر 

4 .(
نسى القادة األعیاد حتى الكبرى منها مثل عید المظال. كان الالویون في حاجة إلى 

البحث في الشریعة لیحتفلوا بعید المظال بروح الفرح والتهلیل. 
إحیاء  1991الذي نشره عام   في كتابهDavid Hockingیروي لنا دیفید هوكینج 

 سنوات عاش في جیرة 8نه لمدة أ األصحاح، في شرحه لهذا Reviving the Stonesالحجارة 
لعائلة یهودیة أرثوذكسیة، وكان ُیسر أن یتطلع من خالل السور ما تفعله هذه العائلة التي تضم 

تسعة أطفال في هذا العید. كانت العائلة ال تقیم في المسكن لمدة أسبوع، بل تقیم في مظلة 
 كان یراهم یرقصون ویغنون ویثبون فرحین. كانوا إنهیصنعونها في الفناء الخلفي للمسكن. یقول 

تعال أیها المسیا، " وكان األطفال یصرخون بتهلیل: "تعال أیها المسیا تعال!بفرح یرتلون: "
" تعال! تعال أیها المسیا، تعال!

هي بمجيء لتمثل المظال رحلة الشعب في البریة، كما تمثل ترقب تحقیق الوعد اإل
 تسود األرض كلها. عید ، أرضیةأنهاالمسیا المخلص، حیث یقیم مملكته، التي ظنها الیهود 

. ن ویفرحونیأكلوحیث المظال كان بالنسبة للیهود موسم للفرح، 
في عید المظال یتذكر الشعب المذلة التي كانت تلحقهم بعبودیة فرعون، وید اهللا 

القویة التي أخرجتهم وحررتهم. أیًضا یتذكرون األربعین سنة التي عاشوها في البریة حیث  لم 
یكن لهم مكان الستقرارهم، فیقدمون ذبیحة شكر على ما قدمه اهللا لهم. 

وفي هذا العید یذكرون أنهم غرباء في العالم، یطلبون االستقرار في كنعان السماویة 
في الحضن اإللهي.  
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 َوَأْن ُیْسِمُعوا َوُیَناُدوا ِفي ُكلِّ ُمُدِنِهْم َوِفي ُأوُرَشِلیَم َقاِئِلینَ :
  ،اْخُرُجوا ِإَلى اْلَجَبلِ 

  ،َوْأُتوا ِبَأْغَصاِن َزْیُتوٍن َوَأْغَصاِن َزْیُتوٍن َبرِّيٍّ َوَأْغَصاِن آٍس َوَأْغَصاِن َنْخلٍ 
 ]15َوَأْغَصاِن َأْشَجاٍر َغْبَیاَء ِلَعَمِل َمَظالَّ َكَما ُهَو َمْكُتوبٌ . [

كان هذا العید ُیدعى أحیاًنا "العید" أو "عید الرب". حالًیا ُیحتفل به بإقامة أكواخ مغطاة 
بأغصان شجر ومزینة بالفواكه والخضروات. یستخدم الیهود سعف النخیل وفروع الصفصاف 

واآلس للتلویح بها في كل االتجاهات. 

، َفَخَرَج الشَّْعبُ 
، َوَجَلُبوا َوَعِمُلوا َألْنُفِسِهْم َمَظالَّ ُكلُّ َواِحٍد َعَلى َسْطِحهِ 

  ،َوِفي ُدورِِهْم َوُدوِر َبْیِت اللَّهِ 
  ،َوِفي َساَحِة َباِب اْلَماءِ 

 ]16َوِفي َساَحِة َباِب َأْفَراِیمَ . [
أسطح المنازل في منطقة الشرق األوسط غالًبا ما تكون مسطّحة. حین یشتد الحّر 
أحیاًنا ینام الناس على أسطح البیوت. هذه األسطح تساعد الیهود على إقامة المظال علیها 

یسكنوها لمدة أسبوع. 

، َوَعِمَل ُكلُّ اْلَجَماَعِة الرَّاِجِعیَن ِمَن السَّْبِي َمَظالَّ 
، َوَسَكُنوا ِفي اْلَمَظالِّ 

 َألنَُّه َلْم َیْعَمْل َبُنو ِإْسَراِئیَل َهَكَذا ِمْن َأیَّاِم َیُشوَع ْبِن ُنوٍن ِإَلى َذِلَك اْلَیْومِ .
 ]17َوَكاَن َفَرٌح َعِظیٌم ِجّداً . [

یرى البعض أن النص هنا ال یعني أن هذا العید لم ُیحتفل به منذ أیام یشوع بن نون، 
 1وٕانما لم ُیحتفل به هكذا بدقة وبهذه الصورة المفرحة. فقد ُاحتفل به بعد تدشین هیكل سلیمان (

). 4: 3)، وبعد العودة من السبي (عز 9: 7 أي 2، 65: 8مل 
 تجلب فرًحا عظیًما جًدا في الرب. ٌسر فرحهم باألعیادكلمة اهللا والطاعة لها واالحتفال 

شعورهم بااللتصاق بالرب خالل طاعته لوصیته اإللهیة. 

 َوَكاَن ُیْقَرُأ ِفي ِسْفِر َشِریَعِة اللَِّه َیْومًا َفَیْومًا 
ِل ِإَلى اْلَیْوِم اَألِخیرِ .  ِمَن اْلَیْوِم اَألوَّ
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 َوَعِمُلوا ِعیدًا َسْبَعَة َأیَّامٍ . 
]  18َوِفي اْلَیْوِم الثَّاِمِن اْعِتَكاٌف َحَسَب اْلَمْرُسومِ . [

كانوا یقرأون حكمة اهللا یومًیا، فإن الكلمة تهب النفس فرًحا داخلًیا، وقوة للتجدید الیومي 
للذهن. دراسة كلمة اهللا هي لقاء عملي مفرح مع اهللا مصدر الفرح والبهجة. 

 
 8من وحي نح 

 من یبني أسوار نفسي؟

  .هب لي أن أجتمع مع إخوتي حول إنجیلك
أنعم بحضورك اإللهي العامل في الكل! 

كلمتك روح وحیاة. 
كلمتك تقودنا في رحلة هذه الحیاة. 

تشق أمامنا بحر سوف. 
وتتحول المیاه إلى سور عن یمیننا ویسارنا. 

كلمتك تصنع المستحیالت. 
تحول األمور الخطیرة إلى سور یحمینا! 

  .كلمتك تهز قلوبنا بالتوبة
مع دموع الندامة تتفجر فینا ینابیع الفرح بك. 

كلمتك تحول حیاتنا إلى عیٍد ال ینقطع. 
كلمتك تقدم لنا فرحك السماوي! 

نتشدد ونتقوى بفرحك یا أیها القدوس! 
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 األصحاح التاسع

 تسبیح هللاصوم وتوبة و
األصحاح التاسع لكل من أسفار عزرا ونحمیا ودانیال مخصص لالعتراف بخطایا 

جماعیة على مستوى األمة كلها مع صلوات لطلب نعمة اهللا. 
یلیق بشعب اهللا كما بكل عضٍو في كنیسة السید المسیح الرجوع إلى التاریخ لتذكر 

). عبر التاریخ نتذكر بركات الرب 3-1: 24؛ یش 9-5: 26معامالت اهللا مع مؤمنیه (تث 
). 106؛ مز 16)، كما نذكر باألسف تمردنا وأخطاءنا (105؛ مز 15-6ووعوده (

خالل تذكر معامالت اهللا عبر التاریخ اقتنع الشعب بضرورة التوبة واالعتراف، وأدركوا 
]. 2أنهم شعب له هدف مقدس، مكرس لحساب ملكوت اهللا [

]، حیث تكشف عن عطایا اهللا ووعوده. لقد اعترفوا 3مرة أخرى قرأوا في الشریعة [
]. 5-3بخطایاهم، وعبدوا اهللا وسبحوه [

]، الذي أقام عهًدا 6قادهم عزرا إلى الصالة الكاملة، إذ ركز أذهانهم على اهللا الخالق [
]. لكن الشعب 14-13]. كان الخروج إعداًدا لتسلیم الشریعة في سیناء [8-7مع إبراهیم ونسله [

). ومع هذا فقد 4: 13؛ عد 17-16رفض التدابیر اإللهیة حتى حاولوا العودة إلى مصر (
؛ 20]، واستمر یعلمهم بروحه في موسى وغیره (19-18غفر لهم تمردهم وعبادتهم لألوثان [

-21). أخیًرا جاء بهم إلى أرض الموعد بكل خیراتها [11-10: 63؛ إش 17-16: 11عدد 
25 .[

أظهرت الصالة أیًضا مغفرة اهللا؛ هذا لن یتحقق إال كاستجابة للصرخة نحو التمتع 
بالمراحم اإللهیة. تحمل هذه الصرخة رغبة صادقة للتوبة، أي الرجوع إلى اهللا. وقد أظهر عزرا 

] الذي یقدمه اهللا 32، 8وشعبه هذا األمر. أما ما یربط األجیال ببعضها البعض فهو المیثاق [
نفسه. فما أن ُیقام المیثاق حتى تتحقق العالقة الدائمة بین اهللا والشعب. لكن یلتزم اإلنسان أن 
یثبت هذا العهد ویجدده من وقٍت إلى آخر، ألن اهللا أمین في وعوده، أما اإلنسان فسرعان ما 
ینسى ما تعهد به. هكذا یلیق تثبیت العهد، ال على مستوى الشخص فقط، بل وعلى مستوى 

هذا هو عمل الكنیسة الدائم: تجدید العهد الذي كتبه اآلب بدم ابنه على الجماعة أیًضا. 
 یبقى هو أمیًنا، وتلتزم الكنیسة أن تحث أبناءها على األمانة في تحقیق العهد. الصلیب.

بعد فتره فاصلة قصیرة من العید جاء یوم المذلة العظیم. اعتزل الشعب تماًما كل ما 
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هو لیس في العهد، وأسلموا أنفسهم لالعتراف بتواضع أمام اهللا. تمموا هذا كله تحت قیادة 
الالویین.  

عرض هذا األصحاح صالة رائعة قدموها بهذه المناسبة، ُأعدت خصیًصا من أجلهم، 
واستخدمها الجمیع. 

 .3-1. توبة ورجوع إلى اهللا   1
 .5-4. دعوة للتسبیح    2
 .6. تسبحة جماعیة   3
 .8-7. وعد مع إبراهیم   4
 .10-9. خروج بني إسرائیل   5
 .11. عبور بحر سوف  6
 .12. رعایة في البریة   7
 .14-13. تسلیم الشریعة   8
 .14. اهتمامه باحتیاجاتهم   9

 .18-15. تمردهم    10
 .21-19. مراحمه الكثیرة   11
 .31-22. في أرض الموعد  12
 .37-32. اعتراف بالخطایا   13
 .38. تجدید العهد    14

. توبة ورجوع إلى اهللا 1
، َوِفي اْلَیْوِم الرَّاِبِع َواْلِعْشِریَن ِمْن َهَذا الشَّْهرِ 

ْومِ  ، اْجَتَمَع َبُنو ِإْسَراِئیَل ِبالصَّ
 ]1َوَعَلْیِهْم ُمُسوٌح َوُتَرابٌ . [

یرى البعض أن النص هنا یشیر إلى یوٍم للتوبة. كان عید األبواق في الیوم األول من 
هذا الشهر، وعید المظال یبدأ في الیوم الرابع عشر، ویستمر لمدة سبعة أیام حیث ینتهي في 

الیوم الثاني والعشرین. وفي الیوم الثالث والعشرین اعتزلوا نساءهم غیر الشرعیات واألوالد الذین 
منهن، وفي الرابع والعشرین قدسوا یوًما للصوم واالعتراف بالخطایا مع قراءة الشریعة، وختموه 
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بتجدید العهود.  
). 5: 7ُینظر إلى شهر تشري على وجه الخصوص أنه شهر الصوم (زك 

": عبارة عن ثیاب من جلد الماعز، تغطي األجزاء العاریة من الحقوین أثناء "المسوح
وقت الحزن والندامة. 

: 2؛ مرا 6: 7وضع التراب على الرأس كان عالمة على الحزن، ُأشیر إلیه في یش 
. 12: 2؛ أي 19: 13 صم 2؛ 30: 27؛ عز 10

   .ثمین هو الصوم الطاهر أمام اهللا، وهو محفوظ ككنٍز في السماء
. ˺الصوم سالح أمام الشریر، وترس نقابل به سهام العدو

  ،یوجد من یصوم عن اللحم والخمر وبعض المأكوالت، ویوجد من یصوم لیقیم سیاًجا لفمه
فال ینطق بكلمات شریرة. 

ویوجد من یصوم عن الغضب، ویضبط شهوته فال تغلبه.  
ویوجد من یصوم عن المقتنیات، لیجرد نفسه من عبودیتها.  

یوجد من یصوم عن النوم، فیكون ساهًرا في الصالة...  
یوجد من یصوم لیصیر تائًبا، فیرضى رٌبه بندامته.  

ویوجد من یجمع هذا كله، ویجعل منه صوًما واحًدا...  
من یصوم عن هذا كله ویجیز لنفسه واحدة منها في وقت من األوقات ال ُیحسب له 

صومه... من نذر على نفسه أن یصوم عن هذا كله وأخذ یحلل لنفسه الواحدة بعد األخرى 
. ˻تكون خطیئته عظیمة

  إن لم توجد نقاوة القلب ال ُيُ◌قبل الصوم. تذكر أیها الحبیب أنه من األفضل لإلنسان أن 
ینقي قلبه ویحفظ لسانه ویحجم یدیه عن الشر... إذ ال یلیق باإلنسان أن یمزج العسل 

بالعلقم. فإن صام اإلنسان عن الخبز والماء ال یمزج صومه بالتجادیف واللعنات. واحد هو 
باب بیتك الذي هو هیكل اهللا، فال یلیق أن یخرج منه الزبل والوحل في باب یدخل منه 

الملك. 
 حین یصوم اإلنسان عن القبائح ویتناول جسد المسیح ودمه فلینتبه إلى ابن الملك 

1 Demonstrations, 3:1 (Of Fasting).  
2 Demonstrations, 3:1 (Of Fasting).  
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. ˺الذي دخل في فمه، فال یجوز لك أن تخرج من فمك كلمات نجسة
القدیس أفراهاط 

  ،ْنَفَصَل َنْسُل ِإْسَراِئیَل ِمْن َجِمیِع َبِني اْلُغَرَباءِ اوَ 
 ]2َوَوَقُفوا َواْعَتَرُفوا ِبَخَطاَیاُهْم َوُذُنوِب آَباِئِهمْ . [

 إذ سمعوا الكتاب وفهموه دفعهم هذا لحیاة الفرح بالرب، وٕاذ تمتعوا أنهمالعجیب 
 فلبسوا المسوح وصاموا، ،ا ال یحتملون الخطیة وال یطیقونهاوبالشركة المفرحة مع الرب صار

واعترفوا بخطایاهم وذنوب آبائهم. 
ین عالقتهم مع يقطعوا كل شركة مع العالم الشریر، بعد أن حطم زواجهم بالغرباء الوثن
 یشاكلوا أهل أناهللا. فرحهم بالرب الذي أشبعهم جعلهم یرفضون الشر والنجاسة، وال یریدون بعد 

العالم. 
كان الیهود یقدمون اعتراًفا بخطایاهم على المستوى الشخصي أمام الكاهن مع تقدیم 

ذبائح خطیة عنها، وأیًضا على مستوى جماعي مع تقدیم ذبائح أیًضا عنها. 
قضى الشعب حوالي ثالث ساعات في االستماع لألسفار اإللهیة وتفسیرها، وحوالي 

). 3: 8ثالث ساعات في العبادة للرب (
رأینا في عزرا (األصحاح التاسع) الرؤساء یتقدمون إلى عزرا یشتكون أن شعب 

إسرائیل والكهنة والالویین لم ینفصلوا عن شعوب األراضي المحیطة وأن الزرع المقدس اختلط 
بشعوب األراضي الوثنیة. وكانت ید الرؤساء والوالة في هذه الخیانة أوالً . إذ سمع عزرا بهذا 

األمر مزق ثیابه ورداءه ونتف شعر رأسه وذقنه وجلس متحیًرً◌ا. لقد سقط في هذا الخطأ القادة، 
وانحرف وراءهم الشعب. 

كان الزواج من األمم الوثنیة یعتبر خیانة زوجیة ضد الرب نفسه، ألن شعب كان 
یمثل العروس الملتزمة باالتحاد معه خالل الحیاة المقدسة. 

نتف عزرا شعره، أما نحمیا فخاصمهم ولعنهم وضرب منهم أناًسا ونتف شعورهم (نح 
13 :25.( 

، حیث قطعوا عهًدا باالنفصال عن الوثنیات 3: 10بدأ إصالح هذا الموقف في عزرا 
وأوالدهن الذین رفضوا وصیه اهللا. لكن یبدو هنا أن الحدیث خاص بأناٍس آخرین كانوا متزوجین 

1 Demonstrations, 3:2 (Of Fasting).  
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 وثنیات ولم یكونوا قبًال معروفین، أو أن الذین انفصلوا عنهن في أیام عزرا قبلوهن ثانیة.

اآلن یعترف الحاضرون أن هذه الخطیة سقط فیها آباؤهم قبًال، وبسببها تعرضوا 
للتأدیب، ومع هذا لم یتعظوا مما حدث مع آبائهم بل أخطأوا في حق اهللا بتمثلهم بآبائهم 

المخطئین. 

  "داود أیًضا یقول في المزمور: "أعترف بخطیتي وال أكتم إثمي، وأنت غفرت آثام قلبي
). ها أنتم ترون أن من یعلن الخطیة یتأهل لغفرانها. فإن الشیطان الذي 5: 32(راجع مز 

یسبق فیشتكي ال یستطیع أن یتهمنا، إن كنا نتهم أنفسنا، فهذا یفیدنا في خالصنا. أما إذا 
. Ïتأخرنا، فإن الشیطان یشتكي علینا، وهذه الشكوى تسلمنا للعقوبة

العالمة أوریجینوس 

  الشخص البار یعرف ضعفه... الحكیم یعرف ذلك، أما الجاهل فال یفعل هذا. حًقا إن
الحكیم یتحرك للتوبة بأخطائه، أما الجاهل فیجد فیها لذة. "البار یتهم نفسه، أما الشریر 

فیقدم أعذاًرا. اإلنسان البار یود أن یسبق متهمه في االعتراف بخطیته، أما الشریر فیود أن 
یغطیها. واحد یسرع في البدایة لیعلن عن أفعاله الشریرة، واآلخر یحاول اتهام اآلخرین 

. Ðبحدیثه الثرثار لكي ال تفضح أفعاله الشریرة

  ،من یعترف للرب یتحرر من عبودیته: "البار یتهم نفسه في بدء حدیثه". لیس فقط هو حّر
وٕانما أیًضا بار. ألن البّر في الحریة، والحریة في االعتراف، وما أن یعترف اإلنسان ُیغفر 

. Ñله
القدیس أمبروسیوس 

  .ال تنطق بمدیح نفسك، وال تصارع لیفعل اآلخرون هكذا
ال تصِغ إلى حدیٍث غیر الئق. حاول أن تغطي ما استطعت على مواهبك السامیة. 

، وال تنتظر حتى یقدم آخرون متى تورطت في خطیة كن متهًما لنفسكومن جانب آخر، 
االتهام ضدك. بهذا تكون مثل إنساٍن باٍر یتهم نفسه في بدء حدیثه في المحكمة، أو مثل 

أیوب الذي لم یمتنع عن أن یعلن خطیته الشخصیة أمام الكل في حضرة جموع الشعب في 

1 Homilies on Leviticus 3:4:5.  
2 The prayer of Job and David 1:6:20.  
3 Letter 54.  
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. Ï)34: 31المدینة (أي 
 القدیس باسیلیوس الكبیر

  ،عندما ترتكب خطیة ال تنظر حتى یتهمك إنسان آخر، إنما قبل أن تُتهم وتدخل محاكمة
یلیق بك حسًنا أن تدین ما قد فعلته. عندئذ متى اتهمك آخر مؤخًرا، ال یكون األمر خاص 
باالعتراف، بل بإصالح ما قدمته من اتهاٍم لنفسك... أخطأ بطرس خطیة فاحشة بإنكاره 

للمسیح. لكنه أسرع وتذكر خطیته، وقبل أن یتهمه أحد أعلن عن خطأه وبكى بمرارة (مت 
. Ð). بهذا غسل خطیة جحوده72-66: 14؛ مر 69-75: 26

القدیس یوحنا الذهبي الفم 

  طوبى لمن یعرف أنه خاطي كما یفعل الرسول: "أنا الذي لست أهًال ألن ُأدعى رسوًال، ألني
). إن كان الرسول یقدم اعتراًفا كهذا، كم باألكثر یلیق 9: 15 كو 1اضطهدت كنیسة اهللا" (

  Ñبالخاطي؟
 القدیس جیروم

  ،َوَأَقاُموا ِفي َمَكاِنِهمْ 
  ،َوَقَرُأوا ِفي ِسْفِر َشِریَعِة الرَّبِّ ِإَلِهِهْم ُرْبَع النََّهارِ 

ْبِع اآلَخِر َكاُنوا َیْحَمُدوَن َوَیْسُجُدوَن ِللرَّبِّ ِإَلِهِهمْ . [  ]3َوِفي الرُّ
كرسوا الیوم كله للرجوع إلى اهللا، فتوقفوا عن العمل الیومي، وقضوا ربع النهار في 
االستماع لكلمة اهللا، والربع اآلخر في التسبیح والسجود هللا. لم یشتِك منهم أحد بالملل بسبب 

 طول مدة االجتماع. 

ع إلیها بعث ااالعتراف بالخطیة بانسحاق قلب مع استمرارهم في قراءة الشریعة واالستم
فیهم روح الحمد والشكر هللا. وكأن دموع الحزن على الخطیة امتزجت بدموع الفرح بمراحم اهللا 

غافر الخطایا. 
 تهللت نفسه وابتهجت ،كلما اعترف اإلنسان بخطیته وقدم توبة صادقة بانسحاق قلب

 بنواله غفران خطایاه.

1 On Humility.  
2 Discourses Against Judaizing Christians, 8:3:3-4.  
3 Homilies on Psalms, 47 (Ps. 135).  
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  ،توّجه الروح نحو ومن المفید جًدا قراءة الكتاب المقدس، فإنها تجعل النفس حكیمة
تدع أذهاننا و وتحّرك اإلنسان نحو الشكر، وتهلك الرغبة في األمور األرضیة، ،السماء

 ˺F.تتمعن باستمرار في العالم اآلخر

  أن یبقى هكذا في هذا االنحطاط الحاضر، بل بفاعلیة كالم اهللاال یمكن لمن أنعم علیه 
باألحرى یطلب له جناحین ینطلق بهما حاًال إلى األرض العلویة، مكتشًفا نور الصالحات 

 .˻غیر المحدودة
القدیس یوحنا الذهبي الفم 

  لیت كل كالمي یكون 19: 10أعلم أنه مكتوب: "كثرة الكالم ال تخلو من معصیة" (أم .(
فقط في الكرازة بكلمتك، والتسبیح لك! عندئذ ال أهرب فقط من المعصیة، مهما كانت كمیة 

Fكالمي، بل وأنال مكافأة صالحة!

˼ 

القدیس أغسطینوس  

. دعوة للتسبیح 2
  ،َوَوَقَف َعَلى َدَرِج الالَِّویِّیَن َیُشوُع َوَباِني َوَقْدِمیِئیُل َوَشَبْنَیا َوُبنِّي َوَشَرْبَیا َوَباِني َوَكَناِني

 ]4َوَصَرُخوا ِبَصْوٍت َعِظیٍم ِإَلى الرَّبِّ ِإَلِهِهمْ . [
. 4: 8 هنا ربما الدرجات (الساللم) التي تؤدي إلى المنبر المذكور في الدرج

" إذ شعروا بثقل خطایاهم، استخدموا وسیلة غیر عادیة وهي صرخوا بصوٍت عظیمٍ "
الصراخ بصوٍت عظیمٍ . 

دعا الالویون الشعب لتقدیم التسبیح والحمد هللا، وقد وقف الكل في حضرة الرب 
یطلبون بكل قلوبهم تكریس حیاتهم له. 

حظ في هذه التسبحة اآلتي: الوي
). 5: 9 عظمة اهللا السرمدي الكلي الجالل ( إدراكهم.1
)، الذي "فیه 6: 9اهللا هو الخالق الوحید، المهتم بكل الخلیقة السماویة واألرضیة ( .2

)، "حامل كل األشیاء بكلمة قدرته بعد ما صنع بنفسه تطهیًرا لخطایانا 17: 1یقوم الكل" (كو 

 .5، ص 1996د. عدنان طرابلسي: شرح إنجیل متى للقدیس یوحنا الذھبي الفم،  ˺
2 In John hom 1:6. 

˼  On the Trinity 15:51. 
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جلنا خلق العالم، وألجلنا یعتني به، لذا أ). من 3: 1جلس في یمین العظمة في األعالي" (عب 
 هو ضابط إلهنا كان إنیلیق بنا أن نكرس أنفسنا لذاك الذي أوجدنا ویرعانا. من جانب آخر 

الكل وحافظ المسكونة، فإنه قادر أن یحل كل مشاكلنا، وال یقف أمامه شيء. 
 لكنه یرید أن یقدم المیراث لنسله، وقد حقق وعده أبرام]: اختار 7اختیار أبرام [ .3

]. إنه یطلب كل أحٍد لیدخل معه في المیثاق الجدید خالل الصلیب. 8[
]، قادهم بنفسه مظلًال إیاهم في النهار كسحابة تحمیهم، 9. رعایة لشعبه الُمستعبد [4

 كعمود نور یضيء لهم الطریق. إنه یشعر بآالمنا، ویود أن یحررنا ویقودنا من إیاهموفقدها 
عبودیة إبلیس ویدخل بنا إلى میراثه السماوي، مرافًقا إیانا في بریة هذا العالم. 

]. یهتم حتى 21، لم یحتاجوا طول األربعین عاًما [شيءفي وسط البریة لم یعوزهم 
 فلم تتورم في تجوالهم كل هذا الزمان. وكما یقول الرسول: "فیمأل إلهي كل احتیاجكم بأقدامهم

).  9: 4بحسب غناه في المجد في المسیح یسوع" (في 

 . مجد اهللا في ذاته2
 َوَقاَل الالَِّویُّوَن َیُشوُع َوَقْدِمیِئیُل َوَباِني َوَحَشْبِنَیا َوَشَرْبَیا َوُهوِدیَّا َوَشَبْنَیا َوَفَتْحَیا:

  .ُقوُموا َباِرُكوا الرَّبَّ ِإَلَهُكْم ِمَن اَألَزِل ِإَلى اَألَبدِ 
 ]5َوْلَیَتَباَرِك اْسُم َجَالِلَك اْلُمَتَعاِلي َعَلى ُكلِّ َبَرَكٍة َوَتْسِبیحٍ . [

تكرار اسم الالویین مرة أخرى جعل البعض یعتقدون بأنه تم اجتماع عام لكل الشعب، 
وبعد ذلك انقسم الجمع إلى ثماني مجموعات، كل مجموعة تحت قیادة الوي. فعند قراءة 

 الشریعة كان الكل مًعا، وقام عزرا بالقراءة، وعند التسبیح تم توزیع الشعب على مجموعات. 

إن كان الصوم یرتبط بالتوبة واالعتراف بالخطایا، فإنه یلزم أن یرتبط أیضا بالتسبیح 
 هللا غافر الخطایا، وتمجیده على حنوه ومعامالته معنا كما مع آبائنا. 

ربما عندما صرخوا بصوت عظیم سقطوا على األرض بانسحاق قلب، لذلك سألهم 
الالویون أن یقوموا لیباركوا الرب ویسبحوه بروح التهلیل والفرح. 

استعرضوا في هذه التسبحة معامالت اهللا وفیض نعمته علیهم خالل الخلقة ومع 
اآلباء، وفي مصر، وعبور البحر األحمر، وفي البریة وسیناء، وفي غزو كنعان، وفي عصر 

القضاة، وخالل األنبیاء وأخیًرا في الوقت المعاصر. 
یرى البعض أن الالویین حثوا الشعب على القیام، حتى یسبحوا الرب بروح ملتهبة 
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وقلب ناري، ألن التسبیح واإلنسان جالس یحمل نوًعا من التهاون مادام لیس ما یلزمه بالجلوس 
 ألسباب صحیة. 

 ویتذمر علیه في ،یلیق بقلب المسیحي وفمه أال یكفا عن التسبیح هللا ، فال یمجده في الفرج 
 الشدة.

 القدیس أغسطینوس

. تسبحة جماعیة 3
 َأْنَت ُهَو الرَّبُّ َوْحَدكَ .

  ،َأْنَت َصَنْعَت السََّماَواِت َوَسَماَء السََّماَواِت َوُكلَّ ُجْنِدَها
، َواَألْرَض َوُكلَّ َما َعَلْیَها

 َواْلِبَحاَر َوُكلَّ َما ِفیَها َوَأْنَت ُتْحِییَها ُكلََّها.
 ]6َوُجْنُد السََّماِء َلَك َیْسُجدُ . [

: 148؛ 21- 20: 103؛ مز 19: 22 مل 1": ُیقصد بهم المالئكة (جند السماء"
). هكذا یبدأ التمجید بالتوجه إلى اهللا الذي وحده هو الرب الساكن في وسط شعبه. إنه خالق 2

السماوات وكل جنودها، واألرض وكل ما علیها. فتشترك الخلیقة السماویة مع األرضیة في 
التسبیح له. كان الجمیع یمثلون فرقة موسیقیة متناغمة مًعا، تقدم سیمفونیة الحب هللا في وحدة 

مفرحة ومبهجة. 
. وأن العهد القدیم یشیر 2: 12 كو 1یرى البعض أنه توجد سماء ثالثة كما جاء في 

إلى ثالثة أقسام للسماء: السماء التي تطیر فیها الطیور، والسماء التي توجد فیها الكواكب، 
. Ïوأخیًرا السماء التي یوجد فیها عرش اهللا والتي تدعى سماء السماوات

  أیها العالي غیر المفحوص الجالس على المركبة، أعطني كلمتك ألكرز على األرض كلها
بأنك غیر محدود. 

أیها الخفي العالي عن العلویین الحاملین لك، لیتك تختارني، فأرتل لك بین األرضیین 
المخلصین لك. 

أیها األزلي العارف بذاته وحده، كیف ال یخدمك لساني بالترنم بخیراتك؟ 

1  Kaiser, Davids, Bruce, Brauch: Hard Sayings of the Bible, Intervarsity Press, Illinois,1996, 
p.626 
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 أیها المخوف الذي تخجل منه الشمس أن تنظر إلیه، فلینظر فیك العقل، ویتحرك 
بعظمة تمجیدك... 

أیها المحمول من الكاروبیم، والذي ال یقدر األرضیون أن یتكلموا عنه، تكلَّم فيَّ من 
أجل مراحمك التي فیك. 

أیها العظیم فوق صفوف السمائیین، أرني دهشك غیر المفحوص ألتكلم عنك... 
أیها المبارك بحركات العجلة الناطقة، حرك أصواتي لُتخرج تمجیدك غنًیا... 

. اصنع لي فًما جدیًدا یصلح للترتیل لكالفم عاجز عن تمجیدك أیها الرب العلي؛ 
لتنطق فّي الشفة المختارة التي وعدت بها في األنبیاء، فتنطق بقول مدهٍش عن 

ألوهیتك، وذلك بالحب الذي هو المعلم، وكلي الحكمة... 
العالم صغیر، ال تكفیك األماكن؛ أین یمضي لكي یطلبك؟...  

أنت قریب لمن یطلب أن یلتصق بك... 
 یعقوب السروجيمار القدیس 

. وعد مع إبراهیم 4
، َأْنَت ُهَو الرَّبُّ اِإلَلُه الَِّذي اْخَتْرَت َأْبَرامَ 

  ،َوَأْخَرْجَتُه ِمْن ُأوِر اْلِكْلَداِنیِّینَ 
 ]7َوَجَعْلَت اْسَمُه ِإْبَراِهیمَ . [

: 17" أي "أب الجموع" (تك إبراهیم" وتعني "األب الممجد" إلى "أبرامغیّر اهللا اسم "
4-5 .(

في التسبیح هللا نحسب معامالته مع كل البشریة كأنها معامالت مع الكنیسة الحاضرة، 
بل ومع كل عضٍو فیها. بدأوا هنا بإبراهیم الذي یعتزون به كأٍب روحٍي، أب جمیع المؤمنین. 
إن كان اهللا قد غّیر اسمه، فعوض كونه أًبا فحسب، صار أًبا للجمیع، أي اتسع قلبه للجموع، 

هكذا یتقدم كل مؤمٍن هللا كي یهبه ما وهب أبیه إبراهیم، نوًعا من الحب الذي یحتضن إن أمكن 
 البشریة كلها. بهذا یتأهل المؤمن للتمتع ببركات العهد الجدید في استحقاقات دم المسیح. 

  لم یكن ممكًنا عندما كان ال یزال "أبرام" یحمل اسم میالده الجسدي أن یتقبل عهد اهللا
وعالمة الختان. لكنه عند ترك بلده وأقرباءه تجاوب مع قرابة أكثر قدسیة ُسلمت إلیه في 

ذلك الحین. أوًال قال له اهللا: "ال ُیدعى اسمك بعد أبرام، بل یكون اسمك إبراهیم" (تك 
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). عندئذ للحال تقبل المیثاق مع اهللا وقبل الختان كعالمة لإلیمان، األمر الذي لم 17:5
 . ˺یستطع أن یناله حین كان ال یزال في بیت أبیه، وفي عالقة جسدیة، وكان ُیدعى أبرام

العالمة أوریجینوس  

  غّیر اهللا اسم إبراهیم، مضیًفا إلیه حرًفا واحًدا، فعوض أبرام صار ُیدعى إبراهیم. أي بدًال
. ˻من كونه اًبا بال نفع - هكذا هو تفسیر اسمه - ُدعي أًبا سامًیا (لكثیرین)، أًبا مختاًرا

القدیس أمبروسیوس 

  ،َوَوَجْدَت َقْلَبُه َأِمینًا َأَماَمكَ 
  ،َوَقَطْعَت َمَعُه اْلَعْهَد َأْن ُتْعِطَیُه َأْرَض اْلَكْنَعاِنیِّیَن َواْلِحثِّیِّینَ 

یِّیَن َواْلَیُبوِسیِّیَن َواْلِجْرَجاِشیِّینَ    ،َواَألُموِریِّیَن َواْلِفِرزِّ
 َوُتْعِطَیَها ِلَنْسِلهِ .

، َوَقْد َأْنَجْزَت َوْعَدكَ 
 ]8َألنََّك َصاِدقٌ . [

). 7: 12": نادًرا ما ُتستخدم عن أفراد، مثل موسى (عد أمیًنا"
)، وفي رغبته الجادة لتقدیم 6: 19كان إبراهیم أمیًنا في إیمانه بأن اهللا یهبه ابًنا (تك 

). 22ابنه ذبیحة (تك 
: 6": تشیر هنا إلى قداسة اهللا وأمانته بالرغم من عدم استحقاقنا (إش ألنك صادق"

). 8: 5؛ لو 1-5
اهللا األمین في مواعیده، یود أن یسكب روح األمانة في مؤمنیه، فیسمع المؤمن 

 الصوت اإللهي یباركه: "كنت أمیًنا في القلیل، أقیمك على الكثیر". 

. خروج بني إسرائیل 5
، َوَرَأْیَت ُذلَّ آَباِئَنا ِفي ِمْصرَ 

 ]9َوَسِمْعَت ُصَراَخُهْم ِعْنَد َبْحِر ُسوٍف [
سمح اهللا آلبائهم بمذلة العبودیة في أرض مصر، لیصرخوا إلى اهللا القادر وحده أن 

 یسمع أنات القلب وصرخاته الخفیة، ویقدم لهم خالًصا عجیًبا!

1 Homilies on Genesis, 3: 3.  
2 On Abraham, 1: 4: 27. 
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قیل: "فقال الرب إني رأیت مذلة شعبي الذي في مصر، وسمعت صراخهم من أجل 
مسخریهم. إني علمت أوجاعهم. فنزلت ألنقذهم من أیدي المصریین، وأصعدهم من تلك األرض 

 ). 8-7: 3إلى أرض جیدة وواسعة" (خر 

شتان بین صراخ سدوم وعمورة وصراخ بني إسرائیل، فقد قیل عن األولین: "وقال الرب 
).  20: 18إن صراخ سدوم وعمورة قد كثر، وخطیتهم قد عظمت جًدا" (تك

 الصراخ هنا لیس كصراخ أهل سدوم، الذي یعني الشر بال خوف وال خجل˺ .
القدیس أغسطینوس 

، َوَأْظَهْرَت آَیاٍت َوَعَجاِئَب َعَلى ِفْرَعْونَ 
، َوَعَلى َجِمیِع َعِبیِدهِ 

، َوَعَلى ُكلِّ َشْعِب َأْرِضهِ 
، َألنََّك َعِلْمَت َأنَُّهْم َبُغوا َعَلْیِهمْ 

 ]10َوَعِمْلَت ِلَنْفِسَك اْسمًا َكَهَذا اْلَیْومِ . [
؛ تث 3: 7اآلیات والعجائب هنا تخص أحداث الخروج، خاصة الضربات العشر (خر 

). 19: 7؛ 22: 6؛ 34: 4
إن كان اهللا قد سمح لهم بمذلة العبودیة لفرعون، فقد كان قادًرا في لحظة أن یخلصهم 
منها، لكنه سمح بالضربات العشر ألجل فرعون ورجاله، لعلهم یدركون خطأهم ویقدمون توبة. 
أعلن اهللا طول أناته على األشرار حتى التزم فرعون أن یعترف أن اهللا بار وأنه هو ورجاله قد 

 أخطأوا في حق اهللا! بحكمة عجیبة، في طول أناة مع محبة للبشریة یخطط اهللا لصالح البشریة. 

إن كان قد أطال اهللا أناته على فرعون المستبد الطاغیة، فكم باألكثر یطیل أناته على 
شعبه، حتى یرجعوا إلیه بالتوبة.  

  اعتدنا أن نغني بالتسبحة: "اهللا أمین بال خداع!" لهذا یلزمنا أن نؤمن دون شك بخصوص
فرعون أنه قد صار قاسًیا من أجل طول أناة اهللا ولیس من أجل قوته. هذه الحقیقة نعرفها 

بوضوح مما قاله عندما عوقب، معترًفا أن العدالة ألزمته بالقول: "الرب هو البار، وأنا 
). بأیة مشاعر یشتكي المسیحي أن اهللا ظالم، إن كان الملك 27: 9وشعبي األشرار" (خر 

1 Questions on Exodus, 5. 
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 ˺الشریر یقول إنه البار؟

األب قیصریوس أسقف آرل 

. عبور بحر سوف 6
، َوَفَلْقَت اْلَیمَّ َأَماَمُهمْ 

، َوَعَبُروا ِفي َوَسِط اْلَبْحِر َعَلى اْلَیاِبَسةِ 
 ]11َوَطَرْحَت ُمَطاِرِدیِهْم ِفي اَألْعَماِق َكَحَجٍر ِفي ِمَیاٍه َقِویَّةٍ . [

حّول اهللا البحر الذي كان یقف عائًقا أمامهم، للهروب من وجه فرعون إلى أداة 
لخالصهم، إذ شقه، وجعل من المیاه سوًرا عن یمینهم ویسارهم یصد أمواجه وتیاراته العنیفة. أما 

مطاردوهم فهلكوا في ذات البحر الذي عبروا في وسطه شعبه. إنه یحرك الطبیعة لحساب 
 مؤمنیه، أحیاًنا على خالف قوانینها. 

). ویقول الرسول: 13: 78یقول المرتل: "شقَّ البحر فعبَّرهم، ونصب المیاه كندٍ " (مز 
"فإني لست أرید أیها اإلخوة أن تجهلوا أن آباءنا جمیعهم كانوا تحت السحابة، وجمیعهم اجتازوا 

). "باإلیمان اجتازوا في البحر األحمر كما في الیابسة، األمر الذي 1: 10 كو 1في البحر" (
). ویقول إشعیاء النبي: "هكذا یقول الرب الجاعل 29: 11لما شرع فیه المصریون غرقوا" (عب 

في البحر طریًقا، وفي المیاه القویة مسلًكا. المخرج المركبة والفرس الجیش والعز، یضطجعون 
).  17-16: 43مًعا، ال یقومون. قد خمدوا. كفتیلة انطفأوا" (إش 

كما خلصهم من عبودیة فرعون، هكذا حررهم من السبي البابلي، وكالهما تهیئة للحریة 
 التي تمتعنا بها حیث عبر بنا المخلص من العبودیة إلبلیس إلى حریة مجد أوالد اهللا . 

  لقد أعاق عجالت مركباتهم حتى ال یستطیعوا أن یتعقبوا الشعب أو یهربوا من البحر. لكنهم
لم یخافوا الرب الذي ظهر لهم، وال ارتدعوا بواسطة عجالتهم المعوقة. في جسارة ساقوا 

 .˻مركباتهم بكل عنفٍ 

القدیس مار افرام السریاني 

  شعب اهللا هذا وقد تحرر من مصر العظیمة المتسعة، قید كما خالل البحر األحمر، أي في
المعمودیة، لتقضي على أعدائهم. فإنه بالّسر الذي كما بالبحر األحمر، أي بالمعمودیة، 

1 Sermon 101: 5. 
2 Commentary on Exod. 14: 5. 
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. ˺تقدسوا بدم المسیح، بینما هلك المصریون الذین اقتفوا أثارهم، أي الخطایا
القدیس أغسطینوس 

. رعایة في البریة 7
یركز هنا على القلب الذي یتشدد ویتقوى بالتأمل في المجد اإللهي، والنعمة اإللهیة 

الدائمة، وبهذا یصرخ في الداخل طالًبا العون اإللهي. 
  ،َوَهَدْیَتُهْم ِبَعُموِد َسَحاٍب َنَهاراً 

 ]12َوِبَعُموِد َناٍر َلْیًال ِلُتِضيَء َلُهْم ِفي الطَِّریِق الَِّتي َیِسیُروَن ِفیَها. [
). 33: 1؛ تث 14: 14؛ عد 22-21: 13" (خر وهدیتم بعمود سحاب"

لم یقف أمر خالصهم عند عبورهم البحر األحمر وهالك فرعون، لكنه رافقهم كل 
الطریق یهدیهم بعمود سحاب في النهار یظللهم من الحر، وعمود نور باللیل یبدد الظلمة، 

 ویكشف لهم الطریق. 

اهللا في محبته یود أن یرافق مؤمنیه نهاًرا ولیًال، یقودهم ویرشدهم، حتى یدخل بهم إلى 
 كنعان السماویة. 

. تسلیم الشریعة 8
  ،َوَنَزْلَت َعَلى َجَبِل ِسیَناَء َوَكلَّْمَتُهْم ِمَن السََّماءِ 

  ،َوَأْعَطْیَتُهْم َأْحَكامًا ُمْسَتِقیَمةً 
 ]13َوَشَراِئَع َصاِدَقًة َفَراِئَض َوَوَصاَیا َصاِلَحةً . [

في وسط البریة وهبهم شریعته، سلمها لموسى النبي لكي ما یتشكل الشعب بما یلیق به 
كعروٍس سماویٍة، تحمل سمات عریسها. حًقا كانت الوصیة بالنسبة لهم صعبة، لكنها كشفت 

أخطاءهم وهیأتهم أو قادتهم إلى المسیح المخلص الذي یعطي للوصیة عذوبة فائقة، ویهبنا بَّره. 
 ). 4: 10"ألن غایة الناموس هي المسیح للّبر لكل من یؤمن" (رو 

  إشراق مجيء المسیح بإنارة ناموس موسى ببهاء الحق یرفع البرقع الذي ُیغّطي حرف
. ˻الناموس وُیغلق علیه، وذلك لكل من یؤمن به ویخفي في داخله هذه األمور الصالحة

العالمة أوریجینوس  

1 On Ps 107: 3. 
2 De principiis 1:1:3. 
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 . یقي البشر من المضرات أنهالناموسعن  القدیس مار یعقوب السروجيیحدثنا 

 .وضع الناموس وأعطى الوصیة لیقیهم من المضرات بالفرائض 
  ألنه قد تبرر.و،وعندما تحفظ الحریة ذاتها بالبّر، یرفع التراَب إلى قمة العل

  لیحیا العالم بالناموس الروحي.،نزل موسى اللوحین من جبل سیناءأولهذا 
 وبما أن حیاة البشر هي عزیزة علیه، فقد عّلمهم كیف یحیون ببرٍّ .

 .˺ لیقیمهم من السقوط الذي كانوا فیه، أحبهم كثیًرا أرسل ابنهإذو

  إن الناموس النیَّر الذي نزل من جبل سیناء لطرد ظالم الوثنیة من الخلیقة، كان ینتهز كل
. ˻الوسائل لیبرهن أن للعالم خالًقا... الشعب المثقف كان ماسًكا الناموس كضوءٍ 

القدیس مار یعقوب السروجي 
 خالل موسى بنت یعقوببین تسلیم الشریعة ل القدیس مار یعقوب السروجيویقارن 

.  بنت الشعوبالنبي على جبل سیناء ونزول كلمة اهللا نفسه لتتمتع به

  .تلك احتقرت ذلك العزیز في ذلك البهاء، وهذه الطاهرة تبعت االبن بالجهالة
لم ینزل عندها بواسطة المالئكة، كما (نزل) على سیناء، ولم یرتل لها بأبواق 

السماویین. 
وال بالنوامیس، وال بالضباب، وال بالغیوم، وال باللهیب، وال ببروق اللهیب. 
وال بتدخین البیت حیث حّل، إنما نزل ابن العزیز على األرض بالتواضع. 

قماط، والجوع، والعطش، والنوم، والتعب، والحاجة. ألظهر لإلنسانیة با
غیر  من قبل شیاطینوهو ُیجرب من قبل الشیطان في البریة الخربة، وُیسمى رئیس ال

. المؤمنین
ة. اكل مع الخطأوتهّب علیه أمواج الشكوك من كل الجهات، وُیذم ألنه كان ي

ن یدفع الجزیة للملك. أ ألنه كان یختلط مع العشارین، ویطالبونه ب،وهم یصرخون به
ولم یكن له موضع لیسند إلیه رأسه، ولم یكن ُیزیح إال على عفو عار فقط. 

 على حقویه مثل عبد، ویغسل أرجل التراب التي جبلتها یداه. بإزار متمنطقوهو 
وهو ُیباع من قبل أصحاب الدار الذین كانوا یرافقونه، ویكفر به األمناء الذین یتبعونه. 

Ï  (راجع نص بول بیجان والدكتور بهنام سوني). )34: 5على قول ربنا: ال تحلفوا البتة (مت  84المیمر 
Ð  ،213، ص 1995راجع الدكتور األب بهنام ُسوني: اإلنسان في تعلیم مار یعقوب السروجي الملفان .
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وهو ُیسال من قبل الحاكم مثل الجاني، وُیجلد بالسیاط مثل المذنب. 
وهو یحتضن العمود في المحكمة، ویشرب العذابات، وهو البس ثیاب العار من قبل 

المجانین. 
فر الدنسون إكلیل األشواك على رأسه، ولما كان ُیلطم وُیسأل: من ضربك؟ ضلما 

ولما كان یحمل على كتفه خشبة الصلیب ویخرج، ویداه ورجاله مسمرة من قبل 
الضالین. 

ولما كان ُیقترع على ثیابه لمن ستكون، ولما ُقدمت له المرارة والخل على اإلسفنجة. 
 .˺ جنبه بالرمح بدون شفقة، ولما كان ُیحنط وُیلّف وُیقبر، مبارك ذكاؤهاُجرحولما 

القدیس مار یعقوب السروجي 

. اهتمامه باحتیاجاتهم 9
  ،َوَعرَّْفَتُهْم َسْبَتَك اْلُمَقدََّس 

 ]14َوَأَمْرَتُهْم ِبَوَصاَیا َوَفَراِئَض َوَشَراِئَع َعْن َیِد ُموَسى َعْبِدكَ . [
). 15: 5؛ تث 17-13: 31؛ 11-8: 20" (خر سبتك المقدس"

یبدو أن الیهود أهملوا حفظ یوم الرب في أرض السبي، وحتى بعد عودتهم إلى أورشلیم 
 لم یحفظوه. 

بعد أن تحدث عن الشرائع واألحكام اإللهیة بصفة عامة، یتحدث هنا عن وصیة حفظ 
". فإن كانت كلمة "سبت" تعني "راحة"، فإن اهللا سبتك المقدسالسبت بصفة خاصة، ویدعوها "

یقدم وصیته ال لیصدر أوامر ونواٍه، وٕانما لیستریح فیهم، بكونه أًبا سماوًیا یتمتع أوالده بسمة 
 القداسة، فیسكن فیهم، ویستریحون هم فیه وبه، ألنه هو راحتهم وسالمهم وفرحهم ومجدهم. 

  ."كانت نبوة تنظر إلى المسیح وهو متعب جسمًیا في الجمعة "استراح اهللا في الیوم السابع
. لما أعطوه لیشرب الخل على الصلیب ذاق وقال: لیستریح من تعب الصلیب یوم السبت

"قد أكمل"... ها قد كمل اآلالم، قد ُكمل درب الصلیب... لم یبطل من عمل دربه (في الیوم 
السابع) عندما دخل عند الموتى. ألن السبت ال یبطل األعمال... لم یبطل المسیح فیه من 

... شعر به كل الموتى، وتعامل ألنه صار كارًزا للنفوس المحبوسة في الجحیمدرب تفقده، 
في تعلیمه المليء حیاة مع النفوس التي تمردت على تعلیم نوح البار. صار المسیح جنیًنا 

Ï  (راجع نص بول بیجان والدكتور بهنام سوني).على نزول العلي على جبل سیناء وسّر الكنیسة  2المیمر 
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 كانت وصار میًتا لیستقبله الموتى...لیستقبله األجنة (یوحنا المعمدان في بطن أمه)، 
الیصابات عاقًرا وكان الجحیم عاقًرا. من حضنین عاقرین استقباله آدم ویوحنا (المعمدان). 

آدم من الجحیم، ویوحنا من الیصابات.  
ما صنعه ربنا بین الموتى في یوم السبت یفوق الوصف، وال یستطیع اللسان أن یردده. 
فزع الجحیم أمامه یوم دخله، كما تفرغ المدینة أمام الملك الذي یدخل لیحرر من فیها. في 

نفس یوم السبت هذا لما استراح من آالم الصلیب حیث كان دربه یسیر في عمل الخالص، 
...  غایة مجیئه هي أن یدخل ویحل األسرى من جب الهالكألن 

لما سار وأتى من عند اآلب إلى البتول، ومن البتول إلى المذود... وُصلب بین فاعلي 
شرور، واحتمل بإرادته كل ما تكلم عنه األنبیاء، فإنه جاز في هذه األمور ألجل هذا العمل 

الذي أنجزه یوم السبت في الجحیم. (الرسالة الثالثة والعشرون) 

 من  (ُیزف بموكٍب )في السبت الحزین كان ابن األحرار بین الموتى، وفي األحد كان ُیزیح 
 . (السمائیین)قبل أفواج المستیقظین

 ف الرسل بالسیف، وهذا الیوم أبهج وجمع التلمذة.االجمعة بددت مص

 البارحة كان الرسل مختبئین في الكمائن، والیوم خرجوا لیروا االنبعاث بعجب.

 .˺البارحة الهزیمة والتبعثر واالختفاء، والیوم الركض والتجمع والتبشیر
القدیس مار یعقوب السروجي 

. تمردهم 10
، َوَأْعَطْیَتُهْم ُخْبزًا ِمَن السََّماِء ِلُجوِعِهمْ 

ْخَرِة ِلَعَطِشِهمْ  ، َوَأْخَرْجَت َلُهْم َماًء ِمَن الصَّ
 ]15َوُقْلَت َلُهْم َأْن َیْدُخُلوا َوَیِرُثوا اَألْرَض الَِّتي َرَفْعَت َیَدَك َأْن ُتْعِطَیُهْم ِإیَّاَها. [

یسمح اهللا لنا في طریق بریة هذا العالم أن نجوع ونعطش، لنختبر عذوبة الشبع؛ فهو 
 ال یتركنا في الطریق معتازین إلى شيءٍ . إنه هو شبعنا في هذا العالم والدهر اآلتي. 

: 6، یو 40: 105؛ 24: 78؛ مز 35-10؛ 4: 16" (خر خبز من السماء"
32،51 ،58 .(

). 41: 105؛ مز 8: 20؛ عد 6: 17" (خر ماء من الصخرة"

Ï  (راجع نص بول بیجان والدكتور بهنام سوني).ألحد القیامة الكبیر 54المیمر  
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 ؟!رید أن أوضح لك هذا بأمثلة من جمیع األممأتعطایا اإللهیة لم ُتَلیِّن عناد قلوبهم. ال  

ن مصر)؟  مأیة عطایا ُقدِّمْت للیهود (عند خروجهم 
ألم تقم المخلوقات المنظورة كلها بخدمتهم، وُأعطیْت لهم وسائل جدیدة وفریدة للحیاة؟  

في البریة) لم یكونوا یذهبون إلى سوق، إنما یأخذون ما ُیشتَرى بمال مجاًنا، ولم (فإنهم 
یفلحوا أرًضا، وال استخدموا محراثًا وال مهَّدوا األرض للزراعة، وال ألقوا بذوًرا، ولم یحتاجوا 

أو طقس  إلى أمطار وریاح أو فصول للسنة للزراعة، أو أشعة شمس أو شكل معین للقمر
 من هذا القبیل. إنهم لم یعّدوا األرض لدرس الحنطة، وال درسوا حنطة، وال معین، وال شيء

ًبا أو ناًرا في شموا مذراة لفصل الحنطة عن القش، وال طاحوًنا وال فرًنا وال أحضروا خدتخاس
بیت. ولم یحتاجوا إلى أدوات للعجن... وال أي نوع آخر من األدوات الخاصة بالنسج والبناء 

وصنع األحذیة، بل كانت كلمة اهللا هي كل شيء بالنسبة لهم. 
 لقد كانت لهم مائدة لم تعدها ید بشریة، ُأعدْت بدون جهاٍد أو تعٍب . ألنه هكذا كانت 

. ˺طبیعة المن، إنه جدید، وطازج، وال یحملهم أیة مشقة أو جهاد

 األصل. " فإنكم  و المسیح كل شيء بالنسبة لكم: المائدة والملبس والمنزل والرأسصار
 ).27:3جمیعا الذین اعتمدتم قد لبستم المسیح" (غل 

یدون أن تعرفوا كیف صار طعامكم؟ یقول المسیح: روا كیف صار ملبسكم؟ أتانظر
 )؟ 58:6"كما أنا حّي باآلب هكذا من یأكلني یحیا بي" (یو

 ).57:6 صار منزلكم: "من یأكل جسدي یثبت فّي وأنا فیه" (یووقد
هو أصلنا وأساسنا عندما یقول: "أنا هو الكرمة وأنتم األغصان" ه هر أنویظ

)، لكي یظهر أنه أخوكم وصدیقكم وعریسكم، یقول: "ال أعود أدعوكم عبیًدا، إذ 5:15(یو
 ).15:15أنتم أصدقائي" (یو

یح" للمس یس بولس: "قد خطبتكم لرجل واحد، ألقدم عذراء عفیفةدقل أخرى یقول امرة
  ).29:8 "لیكون بكرا بین إخوة كثیرین" (روضا). وأي2:11كو2(

والد الذین أعطانیهم اهللا" (إش ألنصر فقط إخوته بل أوالده، إذ یقول: "هاأنذا والم 
 ).27:12نصر أوالده فقط بل وأعضاءه وجسده (اكولم ). 18:8

ت هذه األمور التي أشرت إلیها غیر كافیة لتبرهن على حبه ولطفه اللذین ناإن ك

Ï  ،71، ص 2007من كتابات القدیس یوحنا الذهبي الفم .
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لنا، یقدم لنا شیًئا آخر أكثر تقرًبا من هذه عندما یتحدث عن نفسه أنه رأسنا (أف ا یظهرهم
22:1-23(˺ .

القدیس یوحنا الذهبي الفم 

  ،َوَلِكنَُّهْم َبُغوا ُهْم َوآَباُؤَنا
، َوَصلَُّبوا ِرَقاَبُهمْ 

 ]16َوَلْم َیْسَمُعوا ِلَوَصاَیاَك [
" مجاز مأخوذ عن قیادة الثور العنید الذي یقاوم من یقوده. صلبوا رقابهم"

  غالبا ما كان الشعب الجاحد غیر األمین یحتقر موسى، وكاد أن یرجمه، ومع هذا فإنه
 .˻)13: 14باللطف وطول األناة صلى إلى الرب ألجلهم (عد 

الشهید كبریانوس 

 " علًوا یرتفع ضد معرفة كل خطیة هي تعبیر عن االستخفاف بالناموس اإللهي، وُتدعى
. ˼"اهللا

القدیس باسیلیوس الكبیر 

  ،َوَأُبوا اِالْسِتَماعَ 
  ،َوَلْم َیْذُكُروا َعَجاِئَبَك الَِّتي َصَنْعَت َمَعُهمْ 

 َوَصلَُّبوا ِرَقاَبُهمْ . 
 َوِعْنَد َتَمرُِّدِهْم َأَقاُموا َرِئیسًا ِلَیْرِجُعوا ِإَلى ُعُبوِدیَِّتِهمْ .

وِح َوَكِثیُر الرَّْحَمِة َفَلْم َتْتُرْكُهمْ . [  ]17َوَأْنَت ِإَلٌه َغُفوٌر َوَحنَّاٌن َوَرِحیٌم َطِویُل الرُّ
). 10: 11؛ إر 19: 8 صم 1" (أبوا االستماع"
). 22: 6" (مز لم یذكروا عجائبك"
). 9: 9؛ دا 4: 130" (مز إله غفور"

یا للعجب كثیًرا ما یفضل اإلنسان العودة إلى العبودیة ألخیه اإلنسان العنیف الطاغیة 
 والعاجز عن التمتع بحریة مجد أوالد اهللا الصانع العجائب.

1 Baptismal Instructions, 12:13, 14. 
2 The Good of Patience, 10. 
3 On The Judgment Of God. 
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. فقد تذمر كل الشعب على موسى وعلى هرون، 14هنا یشیر إلى ما ورد في عد 
وقالوا: "لیتنا ُمتنا في أرض مصر، أو لیتنا ُمتنا في هذا القفر. ولماذا أتى بنا الرب إلى هذه 

األرض لنسقط بالسیف. تصیر نساؤنا وأطفالنا غنیمة. ألیس خیًرا لنا أن نرجع إلى مصر؟ فقال 
 ).4-2: 14بعضهم لبعض، نقیم رئیًسا ونرجع إلى مصر" (عد 

 أنا الخاطي على الدوام أحتاج دوًما إلى عالج˺ .

  كلما قبلناه (بالتناول) نعلن موت الرب. بالموت نعلن غفران الخطایا. إن كان سفك الدم
من أجل غفران الخطایا، فیلیق بي دائًما أن أقبله لكي یغفر دوًما خطایاي. 

 القدیس أمبروسیوس

 َمَع َأنَُّهْم َعِمُلوا َألْنُفِسِهْم ِعْجًال َمْسُبوكًا َوَقاُلوا: 
  ،َهَذا ِإَلُهَك الَِّذي َأْخَرَجَك ِمْن ِمْصرَ 

 ]18َوَعِمُلوا ِإَهاَنًة َعِظیَمًة [
إذ تمردوا على اهللا مخلصهم، ونسوا عجائبه معهم، تمرغوا في الفساد، وفي خیانة 

) إلًها لهم، وحسبوه مخلصهم 16: 9؛ تث 8-4: 32خطیرة أقاموا ألنفسهم تمثال العجل (خر 
من أرض مصر. بإرادتهم صلبوا رقابهم ضد اهللا مخلصهم، واحنوها للتمثال الذهبي، عجل 

 أبیس، یستعبدون أنفسهم له. 

  الذي یتمرغ في حفر الوحل، ویغرق فیها، یسقط في شباك الخیانة. ألن الشعب جلس لیأكل
  .˻ویشرب، وطلبوا أن ُتصنع لهم آلهة

القدیس أمبروسیوس  

. مراحمه الكثیرة 11
یَّةِ  ، َأْنَت ِبَرْحَمِتَك اْلَكِثیَرِة َلْم َتْتُرْكُهْم ِفي اْلَبرِّ

، َوَلْم َیُزْل َعْنُهْم َعُموُد السََّحاِب َنَهارًا ِلِهَداَیِتِهْم ِفي الطَِّریقِ 
 ]19َوَال َعُموُد النَّاِر َلْیًال ِلُیِضيَء َلُهْم ِفي الطَِّریِق الَِّتي َیِسیُروَن ِفیَها. [

" التي تحمل معنى المشاعر العمیقة الحانیة نحو من هم للرحم" تُنسب "رحمةكلمة "

1 The Sacraments 4:6:29. 
2 Letter 27 (58): 16. 
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. ˺أعزاء علینا أو یحتاجون إلى مساندتنا
اهللا في طول أناته احتمل عنادهم وتصرفاتهم غیر الالئقة، فلم یحرمهم من عمود 

 السحاب نهاًرا وعمود النور لیالً . 

اِلَح ِلَتْعِلیِمِهمْ    ،َوَأْعَطْیَتُهْم ُروَحَك الصَّ
  ،َوَلْم َتْمَنْع َمنََّك َعْن َأْفَواِهِهمْ 
 ]20َوَأْعَطْیَتُهْم َماًء ِلَعَطِشِهْم [

": لقد وهب اهللا السبعین شیًخا الروح نفسه الموهوب لموسى، وصاروا روحك الصالح"
یحملون معه ذات األثقال، وتنبأوا. تفرغوا بعد ذلك لتدبیر أمور الشعب الذي كان یتزاید في شره 

). 25-24: 11وعدم التقوى (عد 

یَِّة َفَلْم َیْحَتاُجوا.  َوُعْلَتُهْم َأْرَبِعیَن َسَنًة ِفي اْلَبرِّ
 ]21َلْم َتْبَل ِثَیاُبُهْم َوَلْم َتَتَورَّْم َأْرُجُلُهمْ . [

). 4: 8؛ 7: 2" (تث "لم یحتاجوا
). 5: 29" (تث ثیابهم لم َتْبلَ "

 ا ثیابهم وأحذیتهم وأبدانهم فقد فقدت ضعفها الطبیعي. فثیابهم وأحذیتهم لم تبَل بعامل أم
أي  دواء أو قط أن بینهم كان أطباء أو الزمن وأرجلهم لم تتورم رغم كثرة السیر. ولم یذكر

فأخرجهم بفضة "شيء من هذا القبیل. وهكذا قد انُتزع كل ضعف من بینهم. فقد قیل: 
)... أشعة الشمس في حرارتها 37: 105مز (وذهب ولم یكن في أسباطهم عاثر (هزیل)" 

لم تضربهم، ألن السحابة كانت تظللهم وتحیط بهم كمأوى متحرك یحمي أجساد الشعب 
م اللیل، بل كان لهم عمود النار كمصدر إضاءة ال الكله. ولم یحتاجوا إلى مشعل یبدد ظ

ُینطق به، یقوم بعملْین: اإلضاءة باإلضافة إلى توجیههم في طریق رحلتهم... قائًدا هؤالء 
ري. ولم یرحلوا فقط شأي مرشد ب الضیوف الذین بال عدد في وسط البریة بدقة أفضل من

كما لو كان أرًضا یابسة... فقد قاموا بتجربة جریئة تخالف قوانین  على البّر بل وفي البحر
الطبیعة. إذ وطأوا البحر الثائر، سائرین فیه كما على صخر یابس صلب. فإذ وضعوا 
أقدامهم فیه صارت مادته كاألرض الیابسة... وٕاذ وصل إلیه األعداء عاد إلى ما كانت 

دور ُمحَكٍم بعلیه طبیعته، فصارت لألولین مركبة ولألعداء قبًرا... فقام البحر الذي ال یفهم 

1 Zondrvan NIV Bible Commentry, Neh. 9:19- 21. 
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نتقم، ُمعِلًنا هذا العمل مكأعقل وأذكى إنسان، قام مرة بدور حارس، ومرة أخرى بدور 
. ˺المتناقض في یوم واحد

القدیس یوحنا الذهبي الفم 

  اإلنسان الشریر غیر المؤمن حتى أن افترضنا أنه یلتحف بجسٍم سماوٍي یبقى عارًیا ألنه ال
. ˻یفعل شیًئا لینال رداء اإلنسان الداخلي

القدیس دیدیموس الضریر 

. في أرض الموعد 12
  ،َوَأْعَطْیَتُهْم َمَماِلَك َوُشُعوبًا َوَفرَّْقَتُهْم ِإَلى ِجَهاٍت 
، َفاْمَتَلُكوا َأْرَض ِسیُحوَن َوَأْرَض َمِلِك َحْشُبونَ 

 ]22َوَأْرَض ُعوٍج َمِلِك َباَشانَ . [
" ربما یشیر إلى عبر األردن، فقد قادهم طول رحلة البریة، ووهبهم إلى الجهاتبقوله "

ممالك وأمم شرق وغرب األردن. لم یكن باألمر السهل لشعب بال خبرة عسكریة منذ نشأتهم في 
أرض مصر، یمارسون رعایة الغنم في وادي النیل دون دخول في معارك مع قبائل أو شعوب 

أن ینالوا نصرات مستمرة، فامتلكوا الكثیر حتى أرض سیحون، وأرض ملك حشبون، وأرض عوج 
 ملك باشان. 

: ملك أموري حاول أن یمنع الیهود من المرور في أرضه، وهم في طریقهم سیحون
). 29-21: 21إلى أرض الموعد، فانهزم جیشه، ووزعت أرضه على أسباط إسرائیل (عد 

صار عبرة لمن یقاوم اهللا وشعبه. وكما یقول المرتل: "الذي ضرب أمًما كثیرة، وقتل ملوًكا 
أعزاء؛ سیحون ملك األموریین وعوج ملك باشان وكل ممالك كنعان، وأعطى أرضهم میراثًا. 

).  12-10: 135میراثًا إلسرائیل شعبه" (مز 
: عاصمة ُملك سیحون ملك األموریین. كانت أصًال للموآبیین، استولى علیها حشبون

). تعرف حالًیا باسم 26-25: 21سیحون، ثم أخذها بنو إسرائیل بقیادة موسى النبي (عد
حسبان. تقع على الحدود بین سبطي جاد ورأوبین.  

: ملك األموریین في باشان، من ساللة الرفائیین. كان طویل القامة، جبار بأس، عوج

Ï  ،71، ص 2007من كتابات القدیس یوحنا الذهبي الفم .
2 Pauline Comm. From the Greek Church. 
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 له سریر من حدید ضخم. ذبحه بنو إسرائیل في أذرعي، واحتلوا مملكته. 

، َوَأْكَثْرَت َبِنیِهْم َكُنُجوِم السََّماءِ 
 ]23َوَأَتْیَت ِبِهْم ِإَلى اَألْرِض الَِّتي ُقْلَت آلَباِئِهْم َأْن َیْدُخُلوا َوَیِرُثوَها. [

) 4: 26؛ 17: 22تحقق وعد اهللا إلبراهیم (تك 

، َفَدَخَل اْلَبُنوَن َوَوِرُثوا اَألْرَض 
  ،َوَأْخَضْعَت َلُهْم ُسكَّاَن َأْرِض اْلَكْنَعاِنیِّینَ 

  ،َوَدَفْعَتُهْم ِلَیِدِهْم َمَع ُمُلوِكِهْم َوُشُعوِب اَألْرضِ 
 ]24ِلَیْعَمُلوا ِبِهْم َحَسَب ِإَراَدِتِهمْ . [

؛ 8: 1؛ تث 13: 32؛ خر 4: 26؛ 17: 22دخول نسله إلى أرض الموعد (تك 
10 :22 .(

: 7(تث مع ملوكهم ) 4: 1؛ قض 3: 9(تث أرض الكنعانیین" "أخضعت لهم سكان 
) 17، 12: 11؛ یش 24

، َوَأَخُذوا ُمُدنًا َحِصیَنًة َوَأْرضًا َسِمیَنةً 
. َوَوِرُثوا ُبُیوتًا َمآلَنًة ُكلَّ َخْیٍر َوآَبارًا َمْحُفوَرًة َوُكُرومًا َوَزْیُتونًا َوَأْشَجارًا ُمْثِمَرًة ِبَكْثَرةٍ 

 ]25َفَأَكُلوا َوَشِبُعوا َوَسِمُنوا َوَتَلذَُّذوا ِبَخْیِرَك اْلَعِظیمِ . [
هذه القائمة الخاصة باألراضي والمدن والبیوت الخ. تتفق مع القائمة الواردة في عهد 

) 13: 24؛ یش 11- 10: 6سیناء وتجدیده كما ورد في (تث 
 إلى أریحا ولخیش وحاصور.  المدن المحصنةتشیر 

لما كان المطر نادًرا في أغلب أیام السنة، لهذا كان كل بیت یلحق اآلبار المحفورة: 
). 15: 5؛ أم 31: 18 مل 2به بئر أو مخزن میاه تجمع فیه میاه األمطار (

 ق.م تم إنشاء مخازن المیاه لالنتفاع باألمطار التي تتساقط على 1200حوالي سنة 
تالل یهوذا. أهم أشجار فلسطین كانت الزیتون والتین والتفاح واللوز والجوز والتوت والجمیز 

). أما أشجار النخیل فكانت تنمو في وادي األردن.  32: 18 مل 2؛8: 8والرمان (تث 
عندما دخلوا كنعان حذر اهللا شعبه من قطع أیة شجرة للفاكهة. كان لدیهم من 

المحاصیل ما یشبعهم ویبهج حیاتهم. 

  ،َوَعُصوا َوَتَمرَُّدوا َعَلْیكَ 
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، َوَطَرُحوا َشِریَعَتَك َوَراَء ُظُهورِِهمْ 
  ،َوَقَتُلوا َأْنِبَیاَءَك الَِّذیَن َأْشَهُدوا َعَلْیِهْم ِلَیُردُّوُهْم ِإَلْیكَ 

 ]26َوَعِمُلوا ِإَهاَنًة َعِظیَمةً . [
، 10: 19؛ 4: 18 مل 1بالنسبة لوضع الشریعة وراء ظهورهم وقتل األنبیاء راجع (

) مرتكبین تجادیف خطیرة. 23- 20: 26، إر 22- 20: 24 أي 2؛ 14
كما جاء في التقالید األولى اهللا یستمر في العطاء وٕاسرائیل كان مستمًرا في الجحود. 

 "مل) 21: 11 إر(اثوت وطن إرمیا ن عانتك ذإ .)24: 4 ول(ي مقبوًال في وطنه" بن سيل 
باله. وأیًضا إشعیاء وبقیَّة األنبیاء، رفضهم وطنهم أي أهل الختان... أما نحن قتسا سنُتح

ا موسى واألنبیاء الذین یعلنون لن، فقد استقبعدلو االذین ال ننتسب للعهد بل كنَّا غرباء عن
لم یقبلوا وا المسیح، ورفض عن المسیح، استقبلناهم من كل قلوبنا أكثر من الیهود الذین

 .˺ لهةدالشها
  أوریجینوس ةالمعلا

 َفَدَفْعَتُهْم ِلَیِد ُمَضاِیِقیِهْم َفَضاَیُقوُهمْ .
 َوِفي َوْقِت ِضیِقِهْم َصَرُخوا ِإَلْیَك 

 َوَأْنَت ِمَن السََّماِء َسِمْعَت 
 ]27َوَحَسَب َمَراِحِمَك اْلَكِثیَرِة َأْعَطْیَتُهْم ُمَخلِِّصیَن َخلَُّصوُهْم ِمْن َیِد ُمَضاِیِقیِهمْ . [

أعطاهم مخلصین ینقذونهم من مضایقهم مثل جدعون ویفتاح وشمشون، إذ كانوا قادة 
حرب جبابرة. 

، َوَلِكْن َلمَّا اْسَتَراُحوا َرَجُعوا ِإَلى َعَمِل الشَّرِّ ُقدَّاَمكَ 
، َفَتَرْكَتُهْم ِبَیِد َأْعَداِئِهمْ 

، َفَتَسلَُّطوا َعَلْیِهمْ 
 ثُمَّ َرَجُعوا َوَصَرُخوا ِإَلْیكَ .

 َوَأْنَت ِمَن السََّماِء َسِمْعَت َوَأْنَقْذَتُهْم 
 ]28َحَسَب َمَراِحِمَك اْلَكِثیَرِة َأْحَیانًا َكِثیَرةً . [

یسجل لنا سفر القضاة دورات مستمرة متكررة من عمل اهللا للخالص ثم راحة الشعب 

1 In Luc. hom 33:3.  
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فتمردهم، فالسماح بمضایقین لهم، وٕاذ یصرخوا یرسل لهم اهللا قاضًیا یخلصهم، وتبدأ حلقة جدیدة 
متكررة. 

 الخطیة ثقیلة جًدا، تحتاج إلى مراحم عظیمة˺ .
 القدیس جیروم

 َوَأْشَهْدَت َعَلْیِهْم ِلَتُردَُّهْم ِإَلى َشِریَعِتكَ .
  ،َوَأمَّا ُهْم َفَبُغوا َوَلْم َیْسَمُعوا ِلَوَصاَیاكَ 

 َوَأْخَطُأوا ِضدَّ َأْحَكاِمَك الَِّتي ِإَذا َعِمَلَها ِإْنَساٌن َیْحَیا ِبَها.
 ]29َوَأْعُطوا َكِتفًا ُمَعاِنَدًة َوَصلَُّبوا ِرَقاَبُهْم َوَلْم َیْسَمُعوا. [

  ، َوَأْشَهْدَت َعَلْیِهْم ِبُروِحَك َعْن َیِد َأْنِبَیاِئكَ ،َفاْحَتَمْلَتُهْم ِسِنیَن َكِثیَرةً 
 ]30َفَلْم ُیْصُغوا َفَدَفْعَتُهْم ِلَیِد ُشُعوِب اَألَراِضي. [

، َوَلِكْن َألْجِل َمَراِحِمَك اْلَكِثیَرِة َلْم ُتْفِنِهمْ 
 ]31َوَلْم َتْتُرْكُهْم َألنََّك ِإَلٌه َحنَّاٌن َوَرِحیمٌ . [

. اعتراف بالخطایا 13
  ،آلَن َیا ِإَلَهَنا اِإلَلَه اْلَعِظیَم اْلَجبَّاَر اْلَمُخوَف َحاِفَظ اْلَعْهِد َوالرَّْحَمةِ اوَ 

، َال َتْصُغْر َلَدْیَك ُكلُّ اْلَمَشقَّاِت الَِّتي َأَصاَبْتَنا
  ،َنْحُن َوُمُلوَكَنا َوُرَؤَساَءَنا َوَكَهَنَتَنا َوَأْنِبَیاَءَنا َوآَباَءَنا َوُكلَّ َشْعِبكَ 

 ]32ِمْن َأیَّاِم ُمُلوِك َأشُّوَر ِإَلى َهَذا اْلَیْومِ . [
بعد هذا العرض المطول لتاریخ معامالت اهللا مع شعبه وٕان كان لم یشر إلى فترات 
مملكة شاول وداود وسلیمان، ینتقل إلى الموقف الحاضر. فیمزج التاریخ الماضي بالحاضر، 
لیصیر حدیثه حًیا وعملًیا. فإن اهللا العامل في التاریخ الزال یعمل وهو القدیر والحافظ العهد 

). 14: 6 أي 2، 23: 8 مل 1؛ 9: 7(تث 
لقد صار األمر خطیًرا منذ الغزو األشوري، فالضیقات المتوالیة حلت على كل الفئات 

من الملوك والرؤساء حتى رجال الكهنوت واألنبیاء وعامة الشعب. 
  یحمل اإلیمان جانبین: الحب والخوف، كل یكمل اآلخر. إنني ال أخاف األب كخوفي من

1 Epistle 122: 3. 
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الحیوان المفترس، إذ أخافه وأكرهه، لكنني أخاف األب وأحبه في نفس الوقت. كذلك عندما 
أخاف العقاب إنما هو حب لنفسي خالل الخوف. فمن یخاف أن یعصى أباه إنما یحب 

 .˺نفسه طوبى للذي له اإلیمان، فإنه یحمل الحب والخوف مًعا

 القدیس إكلیمنضس السكندري

، َوَأْنَت َبارٌّ ِفي ُكلِّ َما َأَتى َعَلْیَنا
 ]33َألنََّك َعِمْلَت ِباْلَحقِّ َوَنْحُن َأْذَنْبَنا. [

مع مرارة الضیقة یعترف نحمیا أن اهللا بار، وما حل بالجمیع هو ثمر طبیعي لإلثم. 

. َوُمُلوُكَنا َوُرَؤَساُؤَنا َوَكَهَنتَُنا َوآَباُؤَنا َلْم َیْعَمُلوا َشِریَعَتكَ 
 ]34َوَال َأْصُغوا ِإَلى َوَصاَیاَك َوَشَهاَداِتَك الَِّتي َأْشَهْدَتَها َعَلْیِهمْ . [

مرة أخرى یعترف نحمیا أنه كان یمكن أن یتقدس الكل فبین أیدیهم كل اإلمكانیات، 
لكن الجمیع أبوا أن ینصتوا إلى وصایا اهللا وشهاداته. 

، َوُهْم َلْم َیْعُبُدوَك ِفي َمْمَلَكِتِهمْ 
  ،َوِفي َخْیِرَك اْلَكِثیِر الَِّذي َأْعَطْیَتُهمْ 

 َوِفي اَألْرِض اْلَواِسَعِة السَِّمیَنِة الَِّتي َجَعْلَتَها َأَماَمُهْم 
 ]35َوَلْم َیْرِجُعوا َعْن َأْعَماِلِهِم الرَِّدیَئةِ . [

كثیًرا ما ینشغل اإلنسان بالبركات التي یهبه اهللا إیاها عن اهللا نفسه، فنتكل على 
ممتلكاتنا وثروتنا ال على واهبها. 

یقصد بخیر اهللا صالحه، فإنه كل ما یقدمه لنا هو من قبیل صالح هو حبه. أما وقد 
جاء الصالح إلینا في الجسد، وحل بیننا فإننا إذ نتحد به ننعم بروح الصالح، ونصیر أیقونة له. 
أما األرض التي وهبهم إیاها فواسعة أشارة إلى السماء المتسعة لكل المؤمنین وسمینة 

أو خصبة أشارة إلى السماء التي تفیض علینا بثمر الفرح والسالم. 

، َها َنْحُن اْلَیْوَم َعِبیدٌ 
، َباِئَناآلَواَألْرَض الَِّتي َأْعَطْیَت 

 ]36ِلَیْأُكُلوا َأْثَماَرَها َوَخْیَرَها َها َنْحُن َعِبیٌد ِفیَها [
 ویجد نفسه عبًدا ، فتنحل إرادته وتضعف،من یأكل الخطیة ویشربها یسقط في فخاخٍ 

1 Stromata 3:12. 
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 فإن من یستخدم ،لها في مذلٍة، ال یقدر الخالص منها، بل یعطش إلیها، ال نعجب من هذا
 المخدرات كلما استخدمها یصیر باألكثر أسیًرا في فخاخها، ویزداد باألكثر تعلقه بها.

  ،كل شخصٍ : یهودي أو یوناني، غني أو فقیر، صاحب سلطة أو في مركز عام
]. إن عرف الناس ٣٤" [كل من یعمل الخطیة هو عبد للخطیةاإلمبراطور أو الشحاذ، "

عبودیتهم یرون كیف یقتنون الحریة.  
المولود حًرا ویسبیه البرابرة یتحول من حٍر إلى عبٍد، وٕاذ یسمع عنه شخص آخر 

یتحنن علیه ویتطلع أن لدیه ماًال فیفدیه، یذهب إلى البرابرة ویعطیهم ماًال ویفدي الرجل. إنه 
بالحق یرد له الحریة، إذ ینزع الظلم...  

إني أسأل الذي تمتع بالفداء: هو أخطأت؟ یجیب "أخطأت". إذن ال تفتخر بنفسك 
انك قد ُاُ◌فتدیت، وال تفتخر یا من افتدیته، بل لیهرب كلیكما إلى الفادي الحقیقي. انه جزئًیا 

ُیدعى الذین تحت الخطیة عبیًدا، إنهم یدعون أمواتا. 
ما یخشاه اإلنسان حلول السبي علیه الذي جلبه اإلثم علیه فعالً . لماذا؟ هل ألنهم 

)؟ إذن فكل ٢٢: ٨یبدون أنهم أحیاء؟ هل أخطأ القائل: "دع الموتى یدفنون موتاهم" (مت 
.  ˺الذین تحت الخطیة هم أموات، عبید أموات، أموات في خدمتهم، وخدام (عبید) في موتهم

 القدیس أغسطینوس

، َوَغالَُّتَها َكِثیَرٌة ِلْلُمُلوِك الَِّذیَن َجَعْلَتُهْم َعَلْیَنا َألْجِل َخَطاَیاَنا
، َوُهْم َیَتَسلَُّطوَن َعَلى َأْجَساِدَنا َوَعَلى َبَهاِئِمَنا َحَسَب ِإَراَدِتِهمْ 

 ]37َوَنْحُن ِفي َكْرٍب َعِظیمٍ . [
من هم هؤالء الملوك الذین یتسلطون على أجسادنا وبهائهمنا إال الشهوات والخطایا 
التي نفتح لها باب الفكر والقلب، فتتسلم قیادة إنساننا الداخلي وتستعبدنا حسب أهوائها. وكما 

ن كل من یعمل الخطیة هو عبد إأجابهم یسوع: الحق الحق أقول لكم "كتب اإلنجیلي یوحنا: 
). 34: 8" (یو للخطیة

    !إنه عبد، یا لیته إلنسان بل للخطیة
 أن أتكلم بتعبیرات – أنتم وأنا –من ال یرتعب أمام مثل هذه الكلمات؟ الرب إلهنا یهبنا 

الئقة عن هذه الحریة، باحثًا عنها، وأن أتجنب تلك العبودیة...  

1 Sermon on N.T. Lessons, 84:3. 
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یا لها من عبودیة بائسة! عندما یعاني البشر من سادة أشرار یطلبون على أي األحوال 
تغییر السیِّد. ماذا یفعل عبد الخطیة؟ لمن یقدم طلبه؟ إلى من یطلب الخالص؟... أین 

یهرب عبد الخطیة؟ فإنه یحمل (سیِّدته، أي الخطیة) أینما هرب. ال یهرب الضمیر الشریر 
من ذاته، ال یوجد موضع یذهب إلیه.  

نعم ال یقدر أن ینسحب من نفسه، ألن الخطیة التي یرتكبها هي في داخله. یرتكب 
. ما الخطیة تعبر اللذة وتبقىالخطیة لكي یحصل على شيٍء من اللذة الجسدیة. لكن 

یبتهج به َیعبر، وتبقى الشوكة خلفها. یا لها من عبودیة شریرة!...  
لنهرب جمیًعا إلى المسیح، ونحتج ضد الخطیة إلى اهللا بكونه مخلصنا.  

لنطلب أن ُنباع لكي ما یخلصنا بدمه. إذ یقول الرب: "مجاًنا ُبعتم وستخلصون بدون 
). تخلصون بدون ثمن من جانبكم؛ هكذا یقول الرب، ألنه هو دفع الثمن ٣: ٥٢مالٍ " (إش 

 . ˺ال بماٍل بل بدمه، وٕاالَّ بقینا عبیًدا معوزین

القدِّیس أغسطینوس 

  إن غلبتنا الشهوات الجسدیة وصرنا عبیًدا لها في هذه المعركة ال نكون حاملین لعالمة
الحریة، وال لعالمة القوة، وُنستبعد من النضال ضد القوات الروحیة كغیر أهٍل وكعبیٍد بكل ما 

). هكذا یصفنا 34:8 یسببه ذلك من ارتباك. ألن "كل من یفعل الخطیة هو عبد للخطیة" (یو
). ألننا إن لم 13:10كو 1الرسول بمثل هذه التسمیة "زناة". "لم تصبكم تجربة إال بشریة". (

نهدف إلدراك قوة الفكر لن نكون أهًال للدخول في صراع أشد ضد الشر علي مستوي أعلى، 
 .˻إن كنا لم ننجح في إخضاع جسدنا الضعیف الذي یقاوم الروح

القدیس یوحنا كاسیان 

  تهبنا المعمودیة المقدسة حریة كاملة، ومع ذلك فلإلنسان مطلق الحریة واإلرادة، إما أن
 ُیستعبد مرة أخرى لرباطات شهوانیة، أو یبقى حًرا في تنفیذ الوصایا.

فإن التصقت إحدى الشهوات بالفكر، فهذا یكون من عمل إرادتنا الخاصة، ولیس رغًما 
). 5: 10 كو 2عنا. إذ یقول الكتاب أنه قد ُأعطَي لنا سلطاًنا "هادمین ظنوًنا" (

ویكون الفكر الشریر، بالنسبة لمن یهدمونه، عالمة على حبهم هللا ولیس للخطیة. ألن 

1St. Augustine: On the Gospel of St. John, tractate 41: 3 – 4. 
2 Institutions 5:16. 
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وجود الفكر الشریر لیس فیه خطیة، إنما تكمن الخطیة في حدیث العقل معه حدیث وٍد 
وصداقةٍ . 

فلو أننا لسنا مغرمین بالفكر الشریر، فلماذا نتباطأ نحن فیه؟ إذ ما نبغضه من كل 
القلب، یستحیل أن تطیل قلوبنا الحدیث معه إالَّ إذا كان لنا شركة خبیثة معه! 

األب مرقس الناسك  

. تجدید العهد 14
 َوِمْن َأْجِل ُكلِّ َذِلَك َنْحُن َنْقَطُع ِمیثَاقًا َوَنْكتُُبهُ .

 ] 38َوُرَؤَساُؤَنا َوَالِویُّوَنا َوَكَهَنتَُنا َیْخِتُمونَ . [
إذ یقدم الشعب توبة جماعیة یلتزم بتجدید العهد أو المیثاق مع اهللا. 

إذ اعترف الشعب أنهم كآبائهم كسروا العهد مرة ومرات، ولم یظهروا األمانة مقابل 
أمانة اهللا وطول أناته علیهم، طلبوا أن ُیسجل قطع العهد كتابة، ویوقع علیه رؤساؤهم والالویون 

 والكهنة ویختمونه، حتى یكون شاهًدا علیهم في المستقبل إن أرادوا كسره من جدید. 

إن كان اهللا قد وهب آباءهم أرض الموعد، وطرد أمامهم األمم والشعوب لیعیشوا في 
كمال الحریة، لكن الخطیة ربطتهم من جدید في قیود العبودیة، حتى وٕان وجدوا في أرض 

الموعد. صار اإلنسان في حاجة ال إلى تغییر المكان، بل إلى تجدید األعماق لیتمتع بحریة 
 مجد أوالد اهللا . 

 
 9من وحي نح 

ألرجع إلیك یا عظیم في المراحم 

   ،هب لي یا رب أن أصوم عن كل شيٍء
فأنت هو شبعي وكفایتي.  
لست أعیش في حرمان،  

مادمت أنت تمأل كل فراغي.  
أقتنیك، فال أعتاز إلى شيءٍ .  

   ،ألقوم من تهاوني
وأجلس عند قدمیك مع مریم أخت لعازر ومرثا.  
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أسمع صوتك، وأتمتع بعذوبة وصیتك.  
حملك حلو، ونیرك هین.  

وصیتك تلهب كل أعماقي بنار حبك.  
اشترك مع كل الخلیقة في التسبیح لك.  

یا أیها الخالق المبدع في حبه،  
یا أیها المخلص الفاتح أبواب سماواته لنا.  

ماذا نرد لك من أجل كثرة إحساناتك.  

   .أعود إلى الماضي، فأرى التاریخ كله بین یدیك
وهبت أبي أبرام اسًما جدیًدا،  
فنال أبوة نحو كل المؤمنین،  
وساراي صارت أًما للجمیع.  

هب لي حًبا لكل إنساٍن في العالم.  
هیئني فاحمل أیقونتك یا أیها الحب! 

   .لم تدع آبائي معوزین شیًئا
أغدقت بالمراحم علیهم.  

قدمت لهم أكثر مما سألوا، وفوق ما احتاجوا. 
كنت على الدوام طویل األناة معهم، 

أما هم فقدموا الجحود والتذمر.  
صلیبك ینزع عني جحودي.  

صلیبك یحملني إلى أحضانك.  
صلیبك یحررني من عبودیة الخطیة! 

   ،أنقذت شعبك من عبودیة فرعون
وحررته من سبي بابل،  

وها أنت تحرر مؤمنیك من عبودیة إبلیس! 
بك أجحد إبلیس وكل قواته.  
بك أتمتع ببِّرك وأحیا معك.  
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بك أتمتع بنصرات ال تنقطع 

   .ألرجع إلیك والتصق بك
لیقودني روحك القدوس،  

ویجدد على الدوام أعماقي،  
یرفعني من مجٍد إلى مجٍد،  

إلى یوم لقائي معك! 
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 األصحاح العاشر

تجدید العهد 
إذ تم بناء السور، وقدم الكل توبة إلى اهللا بالصوم والصالة وتذكروا معامالت اهللا مع 

 آبائهم، اآلن تتقدم كل الفئات لتجدید العهد مع اهللا. 

عالقتنا باهللا ال تقف عند مباني دور العبادة أو الخدمة، وٕانما هي التصاق بالرب، 
وتفاعل مع محبته، تنعكس على حیاتنا من كل جوانبها سواء التعبدیة الكنسیة أو األسریة أو 

السلوكیة في الرب.  
] ورؤوس 13-9] والالویین [8-2] وممثلین من الكهنة [1ُختم العهد بواسطة الحاكم [

] التي هي:  29-28]، وقد وافق الكل على بنوده [27-14الشعب [
 . قبول الشعب السلوك في ناموس اهللا، وحفظ كل الوصایا.1

 . رفض الزواج المختلط بالوثنیین.2

). عدم زراعة األرض في السنة السابعة كما جاء في 5: 8. حفظ السبت (عا 3
 ).2، 1: 15). إعفاء من علیهم دین في السنة السابعة (تث 11-10: 23الشریعة (خر 

ضریبة للهیكل صارت دفع . االهتمام باحتیاجات الهیكل وصیانته، وتقدیم العشور. 4
). في ذلك الوقت إذ كان الفقر یسود الجماعة بصفة عامة 24: 17فیما بعد سنویة (مت 

] وٕان 34]. كما كان من الضروري تقدیم الخشب [12: 8 لو 2؛ 32ُجعلت الضریبة بسیطة [
 كان لم یرد في الشریعة. كان الهیكل ملتزًما أن ینفق على العاملین فیه.

هكذا جدد الشعب العهد في یوم التدشین. 
وضع نحمیا الحاكم على عاتقه أن یضع خاتمه على المیثاق، یتبعه قادة روحیون 

]. 29-28]. أما بقیة الشعب فتعهد شفاًها بقسٍم یلتزمون به [27-1ومدنیون [
]. 36-25ُوجدت قائمة بالقرى المسكونة في یهوذا وبنیامین [

. 29-1. قائمة بالذین ختموا العهد  1
. 39-30شروط العهد    . 2

. قائمة بالذین ختموا العهد 1
 اسًما مرتبین حسب الفئات التالیة: 84تحوي قائمة شرعیة علیها ختم رسمي، وتضم 
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]، رؤوس 17]، الالویین [22 أو 21الكهنة أو رؤساء فرق الكهنة []، 2 أو 1القائد أو الحاكم [
].  44الشعب [

 ]1القائد أو الحاكم [أ. 
 ]1لَِّذیَن َخَتُموا ُهْم َنَحْمَیا التِّْرَشاثَا اْبُن َحَكْلَیا َوِصْدِقیَّا [اوَ 
": ال ُتعرف شخصیته، لكن ذكره بعد الوالي مباشرة وقبل الكهنة یجعل البعض صدقیا"

 یعتقدون أنه كاتب الوالي أو المساعد له. 

 21 ولیس 22یرى البعض أنه هو أحد الكهنة أو رؤساء فرق الكهنة، فیكون عددهم 
 كما یعتقد البعض. 

] 8-2ب. الكهنة أو رؤساء فرق الكهنة [
 ]2َوَسَراَیا َوَعَزْرَیا َوَیْرِمَیا [

. 7-1: 12 اسًما أغلبها تظهر في نح 21 8- 2تضم األعداد 
 ] 3َوَفْشُحوُر َوَأَمْرَیا َوَمْلِكیَّا [
 ]4َوَحطُّوُش َوَشَبْنَیا َوَملُّوُخ [

 ]5َوَحاِریُم َوَمِریُموُث َوُعوَبْدَیا [
 ]6َوَداِنیآُل َوِجْنُثوُن َوَباُروُخ [

 ]7َوَمُشالَُّم َوَأِبیَّا َوِمیَّاِمیُن [
 َوَمَعْزَیا َوِبْلَجاُي َوَشَمْعَیا.

 ]8َهُؤَالِء ُهُم اْلَكَهَنةُ . [
 هو 7-1: 12؛ بینما عددهم كما ورد في نح 21رؤساء فرق الكهنة المذكورون هنا 

، لكن الباقین إما كانوا متغیبین لسبب 24 رئیًسا لفرق الكهنة. ویظن البعض أن عددهم كان 22
 أو آخر، أو رفضوا التوقیع على المیثاق. 

] 13-9ج. الالویین [
 ]9لالَِّویُّوَن َیُشوُع ْبُن َأَزْنَیا َوِبنُّوُي ِمْن َبِني ِحیَناَداَد َوَقْدِمیِئیُل [اوَ 

 أغلبهم كانوا یعتبرون فم  باالسم.17 عن الالویین، أشیر إلى 13-9األعداد 
)، هؤالء الذین قادوا الجماعة في الصالة، صاروا قادة في 5-4: 9الجماعة في الصالة (نح 

 توقیع العهد. 
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 ]10َوإِْخَوُتُهْم َشَبْنَیا َوُهوِدیَّا َوَقِلیَطا َوَفَالَیا َوَحاَناُن [
 ]11َوِمیَخا َوَرُحوُب َوَحَشْبَیا [
 ]12َوَزكُّوُر َوَشَرْبَیا َوَشَبْنَیا [
 ]13َوُهوِدیَّا َوَباِني َوَبِنیُنو. [

] 27-14د. رؤوس الشعب [
 ]14ُرُؤوُس الشَّْعِب َفْرُعوُش َوَفَحُث ُموآَب َوِعیَالُم َوَزتُّو َوَباِني [

، وذلك بسبب تغییر 2، عز7أسماء رؤوس الشعب هنا تختلف عما وردت في نح 
 الزمان. 

  رئیًسا من رؤوس الشعب عن أنفسهم وبقیة الشعب. 44بعد الالویین وقع 

 ]15َوُبنِّي َوَعْزَجُد َوِبیَباُي [
 ]16َوَأُدوِنیَّا َوَبْغَواُي َوَعاِدیُن [
وُر [  ]17َوآِطیُر َوَحَزِقیَّا َوَعزُّ

 ]18َوُهوِدیَّا َوَحُشوُم َوِبیَصاُي [
 ]19َوَحاِریُف َوَعَناُثوُث َوِنیَباُي [

" وهو اسم قریة إرمیا النبي أیًضا "عناثمشتق من اسم اإللهة الكنعانیة "عناثوث" 
. 8: 7) كاسم لشخص یوجد هنا وأیًضا في أي 1: 1(إر

 ]20َوَمْجِفیَعاُش َوَمُشالَُّم َوَحِزیُر [
) استخدام أسماء الحیوانات والحشرات 15: 24 أي 1" معناه "خنزیر" (راجع حزیر"

كألقاب كان أمًرا شائًعا بین العبرانیین 
 ]21َوَمِشیَزْبِئیُل َوَصاُدوُق َوَیدُّوُع [

 ]22َوَفَلْطَیا َوَحاَناُن َوَعَناَیا [
 ]23َوُهوَشُع َوَحَنْنَیا َوَحشُّوُب [

 ]24َوَهُلوِحیُش َوِفْلَحا وُشوِبیُق [
 ]25َوَرُحوُم َوَحَشْبَنا َوَمْعِسیَّا [

] 26[َوَأِخَیا َوَحاَناُن َوَعاَناُن 
 ]27َوَملُّوُخ َوَحِریُم َوَبْعَنةُ . [

  

http://coptic-treasures.com/



األصحاح العاشر 

  

هـ. آخرون بأبنائهم وافقوا على العهد 
لم یكن ممكًنا للكل أن یوقعوا أو یختموا على العهد، إنما أظهروا قبولهم للعهد إما 
بالكالم أو رفع األیادي، وارتبطوا به خالل القسم أنهم یسیرون في شریعة اهللا، صابین اللعنة 

 على أنفسهم إن انتهكوه. 

، َوَباِقي الشَّْعِب َواْلَكَهَنِة َوالالَِّویِّیَن َواْلَبوَّاِبیَن َواْلُمَغنِّیَن َوالنَِّثیِنیمَ 
  ،َوُكلِّ الَِّذیَن اْنَفَصُلوا ِمْن ُشُعوِب اَألَراِضي ِإَلى َشِریَعِة اللَّهِ 

  ،َوِنَساِئِهْم َوَبِنیِهْم َوَبَناِتِهمْ 
ِ◌ َأْصَحاِب اْلَمْعِرَفِة َواْلَفْهِم [  ]28ُكلُّ

لقد أعلن كل الحاضرین بما فیهم النساء واألطفال التزامهم بتجدید العهد، فإذ اخطأ 
 الجمیع التزم الجمیع بقبول تجدید العهد.

إن كان األطفال في العهد القدیم قد التزموا بتجدید العهد، فإنه یلیق في عهد النعمة أال 
 ُیحرم األطفال من نوال نعمة العهد الجدید بالمعمودیة. 

 عرفت الكنیسة منذ عصرها الرسولي أهمیة عضویة األطفال في جسد المسیح السّري،

 وتحت ˺لذلك عرفت عماد األطفال تحت مسئولیة آبائهم أو أشابینهم وأدركت قیمة نفوسهم،
كما وضعت قوانین صارمة ضد اإلهمال في أمر عمادهم.  عهدتهم،

من رجال القرن س واستشهاد القدیس بولیكربففي رسالة أهل سمیرنا التي تصف 
مشیًرا بهذا أنه قد صار في  ،]˻لي ستة وثمانون عاًما وأنا أخدم (المسیح)[یقول الشهید:  الثاني،

خدمته منذ قبوله المعمودیة في طفولته المبكرة. 
 ،˼إلى األطفال الصغار وهم ُیسحبون من الماء السكندريالقدیس إكلیمنضس أشار 

تسلمت الكنیسة من الرسل تقلید عماد األطفال أیًضا فیعمدون [یقول: أوریجینوس وجاء تلمیذه 
عماد قوانین هیبولیتس  ووصفت ].˽لمغفرة الخطایا لیغسلوا من الوسخ الَجّدي بسّر المعمودیة

. ˾األطفال وكیف یجاوب الكبار نیابة عنهم

 ،أعني جمیع الذین ولدوا به سواء كانوا أطفاًال أو  جاء یسوع المسیح لیخلص الجمیع لذاته

 "إشبین" كلمة سّریانیة األصل تعني " حارس " أو " وصي". ˺
2 Letter of Smyrneans on the martyr. Of ST. Polycarp 9. 
3 Paed 3:2. 
4 In Lev; hom 8:3; in Luc. Hom 14, in Epist ad Rom 5:9. 
5 Can 19:113. 
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شباًنا أو شیوًخا. 

 ،الصبیان والشبان والكبار المیالد الجدید في اهللا ینال األطفال والصغار˺ .
القدیس إیریناؤس   

في تجدید العهد دخل أیًضا الداخلون إلى اإلیمان باهللا من األمم الوثنین، فإن أبواب 
 مراحم اهللا متسعة لكل القادمین إلیه من كل األمم والشعوب واأللسنة والقبائل. 

، َلِصُقوا ِبِإْخَوِتِهْم َوُعَظَماِئِهمْ 
  ،َوَدَخُلوا ِفي َقَسٍم َوِحْلفٍ 

، َأْن َیِسیُروا ِفي َشِریَعِة اللَِّه الَِّتي ُأْعِطَیْت َعْن َیِد ُموَسى َعْبِد اللَّهِ 
 ]29َوَأْن َیْحَفُظوا َوَیْعَمُلوا َجِمیَع َوَصاَیا الرَّبِّ َسیِِّدَنا َوَأْحَكاِمِه َوَفَراِئِضِه [

یوجد رب واحد، وعهد واحد، ومعمودیة واحدة، ورجاء واحد للجمیع، لذا یلیق أن 
 یلتصق الكل مًعا في جسٍد واحدٍ . 

"، إذ یلیق أن یكون القلب نقًیا وُمخلًصا، ال یعرج بین الطریقین. جمیع وصایا الرب"
 یكون بكلیته هللا، یشتاق أن یحفظ كل الوصایا بأمانة خالل نعمة اهللا الفائقة. 

. شروط العهد 2
  ]30. عدم الزواج بوثنیات [1

). 10-9أول شروط العهد عدم الدخول في زیجات مختلطة (عز 
 َوَأْن َال ُنْعِطَي َبَناِتَنا ِلُشُعوِب اَألْرِض 

 ]30َوَال َنْأُخَذ َبَناِتِهْم ِلَبِنیَنا. [
اتساع قلب المؤمن لمحبة البشریة ال یعني تهاونه في خالص نفسه وتمتعه بالحیاة 

المقدسة. كان یلیق بالشعب أن یتجنب التزاوج من غیر المؤمنین، حتى ال تتسلل عبادة األوثان 
 ورجاساتها إلیهم. 

-3: 7حرم اهللا التزاوج بین شعبه والوثنیین الذین كانوا یعیشون في بالد وثنیة (تث 
  ).11-1: 11 مل 1). كثیًرا ما انحرف الشعب إلى العبادة الوثنیة بسبب التزواج بالوثنیات (4

ألنك أنت شعب مقدس للرب إلهك، إیاك قد اختار الرب إلهك لتكون له شعًبا "یؤكد اهللا لشعبه: 
 .)6: 7(تث أخص من جمیع الشعوب الذین على وجه األرض" 

1 Adv. Haer. 2:22:9; 2:22:4. 
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یلیق باألسرة أن تكون كنیسة مقدسة أو أیقونة للسماء. یعیش الزوجان في حضرة 
القدوس، ویختبر األبناء الحیاة السماویة المقدسة والمتهللة خالل عالقة الوالدین فیما بینهما، 

وعالقتهما بهم. فاألسرة دستورها لیس العاطفة المجردة، وال المصالح االجتماعیة والنفسیة 
 والمالیة المجردة، إنما هي عربون الحیاة األبدیة. 

  .]˺كنیسة صغیرة[ البیت المقّدس القّدیس یوحنا الذهبي الفمیدعو 

  .الزواج أعظم من أن یكون بشرًیا، إنه مملكة مصّغرة هو بیت صغیر للرب

  من هم االثنان أو الثالثة المجتّمعون باسم المسیح، الذین یحل الرب فیهم؟ ألیسوا الرجل
وزوجته وطفلهما، ألن الرجل وزوجته یّتحدان باهللا. 

القّدیس إكلیمنضس السكندري 

  الزواج عطیة روحیة، ولكن ال تكون هكذا إن تمت مع غیر المؤمنین. ال ُیعطى روح اهللا
. ˻لیسكن في هؤالء الذین هم غیر مؤمنین

  الزوج والزوجة هما واحد كما أن الخمر والماء هما واحد عند امتزاجهما مًعا. كما أن
الشریك غیر المؤمن یفسد المؤمن. لهذا السبب فإن الذي لم یتزوج بعد یلزمه بكل حرص 

. ˼إما أنه ال یتزوج نهائًیا أو یتزوج في الرب
العالمة أوریجینوس 

]. 31. حفظ السبت وسبت السنوات [2
، َوُشُعوُب اَألْرِض الَِّذیَن َیْأُتوَن ِباْلَبَضاِئعِ 

  ،َوُكلِّ َطَعاِم َیْوِم السَّْبِت ِلْلَبْیعِ 
  ،َال َنْأُخُذ ِمْنُهْم ِفي َسْبٍت َوَال ِفي َیْوٍم ُمَقدَّسٍ 

 ]31َوَأْن َنْتُرَك السََّنَة السَّاِبَعَة َواْلُمَطاَلَبَة ِبُكلِّ َدْینٍ . [
الشرط الثاني هو حفظ السبت واألیام المقدسة وسبوت السنوات. فال یجوز البیع 

: 15؛ تث 7- 2: 25؛ ال 11- 10: 23؛ خر 5: 8؛ عا 27- 19: 17والشراء فیها (إر 
1 -3 .(

1 In Eph. Hom 20. 
2 Commentary on 1 Cor. 3:34:42-45. 
3 Commentary on 1 Cor. 3:36:2-5.. 
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كان اإلغراء المادي یدفعهم للتعامل مع الوثنیین في األیام المقدسة، فیكسرون السبت 
وال یحفظون األعیاد. 

یلیق بالمؤمن أال یستبدل باهللا المال، أو ال یقیم من المكاسب المادیة إلًها له. سبته أو 
راحته ال في جمع المال، إنما في التمتع بواهب الكنوز األبدیة، اهللا نفسه. اهللا أوًال في كل شيء، 

 بهذا یحسبه اهللا أیًضا أوًال ویكرمه. بالكیل الذي نكیل به ُیكال لنا. 

 َوَأَقْمَنا َعَلى َأْنُفِسَنا َفَراِئَض :
 ]32َأْن َنْجَعَل َعَلى َأْنُفِسَنا ُثْلَث َشاِقٍل ُكلَّ َسَنٍة ِلِخْدَمِة َبْیِت ِإَلِهَنا [

). وكان یلیق بالشعب أن یتعلم 15-14: 6تم بناء الهیكل تحت قیادة زربابل (عز 
التزامه من جهة احتیاجات بیت الرب، بتكریس باكوراتهم وعشورهم هللا، لخدمة الفقراء واحتیاجات 

 الخدام واإلنفاق على الكرازة والشهادة إلنجیل المسیح. 

بقیة الشروط الخاصة بالعهد تعالج موضوع التقدمات الخاصة بالهیكل والعاملین فیه. 
 كانت التقدمة للرب هي نصف شاقل على كل رجل یبلغ 14-13: 30بحسب ما ورد في خر 

عمره عشرین عاًما فما فوق كفدیة رمزیة.  
). في 14- 4: 24 أي 2مؤخًرا استخدم یوآش التبرعات السنویة في إصالح الهیكل (

فترة العهد الجدید كان كل رجل یهودي أینما  وجد یرسل نصف شاقل أو ما یعادله للهیكل في 
). 24: 17أورشلیم (مت 

لماذا یذكر هنا ثلث شاقل؟ ألن قیمة الشاقل  في ذلك الوقت كانت مرتفعة فالثلث 
شاقل كان یعادل قیمة نصف الشاقل قبل ذلك. 

، 14: 6 عاًما (عز 70كان الهیكل قد تم بناؤه تحت قیادة زربابل قبل ذلك بحوالي 
15 .(

  ،ِلُخْبِز اْلُوُجوِه َوالتَّْقِدَمِة الدَّاِئَمِة َواْلُمْحَرَقِة الدَّاِئَمةِ 
، َوالسُُّبوِت َواَألِهلَِّة َواْلَمَواِسِم َواَألْقَداِس َوَذَباِئِح اْلَخِطیَِّة ِللتَّْكِفیِر َعْن ِإْسَراِئیلَ 

 ]33َوِلُكلِّ َعَمِل َبْیِت ِإَلِهَنا. [
-6: 24 خبزة توضع في صفین، في كل سبت (ال 12كان خبز الوجوه یتكون من 

. 8- 3 : 28، عد 41-38: 29)  تقدمة الحنطة وردت في خر 7
. 35: 8المحرقات وردت في عز 

  

http://coptic-treasures.com/



األصحاح العاشر 

. 16-9 : 28أعیاد رأس الشهر و غیره ورد في عد 
" معناه أن یغطى أو یمسح خطایا الشخص، هنا تعني التكفیر عنها. التكفیر"

]. 34. دفع ضریبة الهیكل وتقدیم التقدمة [3
َوَأْلَقْیَنا ُقَرعًا َعَلى ُقْرَباِن اْلَحَطِب َبْیَن اْلَكَهَنِة َوالالَِّویِّیَن َوالشَّْعِب ِإلْدَخاِلِه ِإَلى َبْیِت 

  ،ِإَلِهَنا
  ،َحَسَب ُبُیوِت آَباِئَنا ِفي َأْوَقاٍت ُمَعیََّنٍة َسَنًة َفَسَنةً 

  ،َألْجِل ِإْحَراِقِه َعَلى َمْذَبِح الرَّبِّ ِإَلِهَنا
 ]34َكَما ُهَو َمْكُتوٌب ِفي الشَِّریَعِة [

كان استخدام القرعة بین شعب اهللا في العهد القدیم للتعرف على إرادة اهللا في: 
). 10: 18، 2: 14، یش 55: 26أ. توزیع األراضي على األسباط (عد 
). 7: 1؛ یونان 42: 14 صم 1، 14: 7ب. اكتشاف الشخص المجرم (یش 

). 21-19: 10 صم 1ج. الختیار أول ملك: شاول (
). 18: 18د. إلنهاء أي حوار أو منازعة (أم 

، لو 13: 26، 8: 25؛ 5: 24 أي 1هـ. لتعیین أنصبة الكهنة والمغنین والبوابین (
1 :9 .(

). 1: 11ز. لتقریر من یسكن في أورشلیم (نح 
واستخدمت القرعة في العهد الجدید في اختیار من یحل محل یهوذا اإلسخریوطي (أع 

1 :26 .(
 ال نجد أیة أشارة إلى وصیة ملزمة بتقدیم قربان الحطب في أسفار "قربان الحطب":

موسى الخمسة، وٕان كان قد أشیر إلى استخدامه في ذبح إسحق وفي تقدیم الذبائح. وجاء في 
). 7: 1سفر الالویین: "ویرتبون حطًبا على النار" (ال 

: 1ألقى األحد عشر تلمیًذا القرعة لمعرفة من یختاره الرب لیحل محل یهوذا (أع 
26 .(

كانت القرعة هي الوسیلة العادیة في العهد القدیم لتمییز إرادة اهللا عندما ال یوجد بني. 
: 16إنها الوسیلة المستخدمة في یوم الكفارة لمعرفة التیس الذي للرب ذاك الذي لعزازیل (ال 

)، وهنا استخدمت لمعرفة إرادة اهللا. 10: 18). كما استخدمت عند توزیع أرض الموعد ( یش 8
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: 18جاء في سفر األمثال: "القرعة تبطل الخصومات، وتفصل بین األقویاء" (أم 
18 .(

لم نسمع بعد حلول الروح القدس على التالمیذ أنهم ألقوا قرعة، بل كان الروح یخبرهم 
)، ویهب وحدة الرأي في 2: 13) ویشیر إلى من یختارهم لعمل معین (أع 12: 11(أع 

)  28: 15الجماعة (أع 
). بسبب 43: 2كانت مسئولیة النثینیم أن یعدوا الحطب الالزم لنار المذبح (عز 

السبي تشتت النثنیم، وانهار النظام الخاص بهم. في العودة من السبي لم یرجع عدد كاف منهم 
إلى أورشلیم، فصار من الضروري أن تساعد كل طبقات الشعب في هذا العمل. استخدمت 
القرعة لكي یحدد الوقت المناسب لمن یقوم بجمع الحطب أو إعداده وقد ُدعي هذا "حطب 

. ولم ُیشر إلى هذا التعبیر في سفٍر آخرٍ . لكن الكتَّاب 31: 13التقدمة" سواء هنا أو في نح 
الیهود تحدثوا من ممارسة هذا العمل كان یعین ُأسر معینة في أوقات متباینة في السنة 

للمساهمة في هذا العمل. 
هذا ما أدى إلى قیام عید لحطب التقدمة، ُیحتفل به في یوم معین من أشهر آب 

(أغسطس). وهو الیوم األخیر من السنة حیث ُیقطع الحطب لهذا الغرض، ویقوم الكل من كل 
األسباط بتقدیمه للهیكل في هذا الیوم. كان هذا العید ُیحفظ على مستوى جماعي وبفرح، فال 

. Ïُیسمح بالصوًم وال بالحزن فیه

].  38-35. البكور والعشور [4
، َوِإلْدَخاِل َباُكوَراِت َأْرِضَنا َوَباُكوَراِت َثَمِر ُكلِّ َشَجَرةٍ 

 ]35َسَنًة َفَسَنًة ِإَلى َبْیِت الرَّبِّ [
مع ما التزم به الشعب من دفع جزیة لحساب الملك الفارسي، فإن هذا ال یعفیهم من 

 تقدیم البكور والعشور لبیت الرب. 

لتقدیم البكور للرب مفهوم آخر غیر العطاء سواء لبیت الرب أو للمحتاجین، وهو أن 
 یعیش المؤمن في جٍو مقدٍس، فُیحسب كل بكر هو "مقدًسا للرب"، وبه یتقدس الكل. 

  لیتنا نقتطف مًعا أمثلة من األسفار اإللهیة حیث نجد ما هو مقدس (ُمكرس)، ونكتشف أنه
لیس فقط األشخاص بل والحیوانات غیر العاقلة ُتدعى مقدسة، وأیضا أواني الخدمة ُتدعى 

1 James M. Freeman: Manners and Custom of the Bible, N.J, 1972, article 385. 
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)، بل وحتى األماكن 2: 28)، وُیقال عن الثیاب إنها مقدسة (خر 9: 40مقدسة (خر
). بالحق یؤمر خالل 8-1: 35المحددة في المدن والضواحي تحسب كأنها كهنوتیة (عد 

الناموس عن الحیوانات غیر العاقلة أن أبكار الثیران والقطیع ُتقدم ذبائح للرب. وُیقال أال 
. ˺تستخدم في أي عمل آخر ألنها مكرسة للرب

العالمة أوریجینوس 
 في إعطاء العشور عدالة اهللا وصالحه.  القدیس إكلیمنضس السكندريویرى 

  أال ترون كیف تعلن الشریعة عدالة اهللا وصالحه في نفس الوقت، هذا الذي یقدم الطعام
بغیر قیود للجمیع؟ مرة أخرى في حصاد الكروم ُیمنع الحصادون أن یرجعوا ویقطعوا ما قد 

ُترك على األغصان، أو یجمعوا العناقید الساقطة. تطبق نفس األحكام بالنسبة لجامعي 
).  21-20: 24الزیتون (تث

أساس العشور للمحاصیل والقطعان في الواقع هو تعلیم خاص بتكریم ما هو إلهي. 
. ˻یلیق بنا أال ُتمتص أفكارنا تماًما بالمكاسب (المادیة)، بل أن نشارك بحنونا لقریبنا أیًضا

القدیس إكلیمنضس السكندري 
؛ ال 26: 34، 19: 23تقدیم بكور الثمار للهیكل كان مئونة للكهنة والالویین (خر 

). ألزم الناموس تقدیم باكورات الثمار من سبعة 11-1: 26، تث 13: 18؛ عد 23-24: 19
أنواع من أشجار الفاكهة. لكن ال تقف الباكورات عند هذه األنواع وحدها، إنما باكورات من كل 

شجرة مثمرة. 
  ،َوَأْبَكاِر َبِنیَنا َوَبَهاِئِمَنا َكَما ُهَو َمْكُتوٌب ِفي الشَِّریَعةِ 

  ،َوَأْبَكاِر َبَقِرَنا َوَغَنِمَنا ِإلْحَضارَِها ِإَلى َبْیِت ِإَلِهَنا
 ]36ِإَلى اْلَكَهَنِة اْلَخاِدِمیَن ِفي َبْیِت ِإَلِهَنا. [
؛ 33- 26: 27؛ ال 20: 34؛ 15، 13: 13بخصوص بكور الحیوانات راجع خر 

). 26- 23: 14، تث 17- 15: 18، 51- 44: 3عد 
)، 51-40: 3؛ عد 2- 1: 30كما أوصى اهللا شعبه عند الخروج بتقدیم البكور (خر 

هكذا كان یلیق أن یذكرهم نحمیا بتنفیذ هذه الوصیة مع هذه البدایة الجدیدة ببناء سور أورشلیم. 
، َوَأْن َنْأِتَي ِبَأَواِئِل َعِجیِنَنا َوَرَفاِئِعَنا

1 On Leviticus, homily 11: 1: 2. 
2 Stromata 2: 86: 1. 

                                                 

http://coptic-treasures.com/



األصحاح العاشر 

ْیِت ِإَلى اْلَكَهَنةِ  ، َوَأْثَماِر ُكلِّ َشَجَرٍة ِمَن اْلَخْمِر َوالزَّ
  ،ِإَلى َمَخاِدِع َبْیِت ِإَلِهَنا

  ،َوِبُعْشِر َأْرِضَنا ِإَلى الالَِّویِّینَ 
 ]37َوالالَِّویُّوَن ُهُم الَِّذیَن ُیَعشُِّروَن ِفي َجِمیِع ُمُدِن َفَالَحِتَنا. [

: 8المخادع أو المخازن: كانت بعض الحجرات في الهیكل مخصصة كمخازن (عز 
). 6: 10؛ 29

تعشیر األرض، أي تقدیم عشور المحاصیل. تقدیم العشور عادة قدیمة مسلمة بالتقلید الشفوي 
). 22: 28؛ 20: 14(تك 

  ،َوَیُكوُن اْلَكاِهُن اْبُن َهاُروَن َمَع الالَِّویِّیَن ِحیَن ُیَعشُِّر الالَِّویُّونَ 
  ،َوُیْصِعُد الالَِّویُّوَن ُعْشَر اَألْعَشاِر ِإَلى َبْیِت ِإَلِهَنا

 ]38ِإَلى اْلَمَخاِدِع ِإَلى َبْیِت اْلَخِزیَنةِ . [
ینال الالویون العشور من كل األسباط، وهم بدورهم یقدمون العشور مما یقدم لهم (عد 

18 :25-32 .(
، َألنَّ َبِني ِإْسَراِئیَل َوَبِني َالِوي َیْأُتوَن ِبَرِفیَعِة اْلَقْمِح َواْلَخْمرِ 

ْیِت ِإَلى اْلَمَخاِدعِ  ، َوالزَّ
  ،َوُهَناَك آِنَیُة اْلُقْدِس َواْلَكَهَنُة اْلَخاِدُمونَ 

]  39َواْلَبوَّاُبوَن َواْلُمَغنُّوَن َوَال َنْتُرُك َبْیَت ِإَلِهَنا. [
كانت المخازن أو المخادع في الدار الخارجیة. 
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 10من وحي نح 
مع كل صباح نجدد العهد معك! 

   :في كل صباح ومساًء تصرخ أعماقي قائلة
اغفر لنا ذنوبنا،  

هذا اعتراف یومي صارخ أننا نكسر العهد.  
نحن في حاجة إلى تجدید العهد معك كل یوم! 

   .متى أرى العالم كله یشتهي تجدید العهد معك
ألبدأ بنفسي، ولكن أیضا بالروح مع إخوتي.  

قلبي وفكري وأحاسیسي ومشاعري،  
وكل طاقات نفسي وجسدي،  

الكل یحتاج إلى تجدید مستمر.  

   ،اعترف لك بعدم أمانتي
وأنت العجیب في أمانتك وحبك لي! 

قدسني بروحك القدوس.  
امأل كل أعماقي بك! 

   ،كیف أعدك أال أكسر وصیة واحدة
وأنا ضعیف للغایة.  

نعمتك قادرة أن تحملني وتقدسني.  
تهبني قوة الروح فال أخور.  

تفتح لي أبواب الرجاء فال أیأس قط.  
تمنحني روح القوة والنجاح والنصرة! 

   .انزع عني كل اتحاد بشهوة شریرة
أود أال یدخل في قلبي آخر سواك.  

أقم العرس في داخلي،  
ولتعلن ملكوتك في أعماقي،  
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فتفرح بي وأنا بك،  
كفرح العریس وعروسه بعضهما ببعضٍ ! 

   .لتكن كل أیامي سبًتا روحًیا مقدًسا
عیًدا مبهًجا ال ینقطع.  

اتحد بك یا أیها القیامة،  
فأتمتع بالحیاة المقامة، السبت السماوي! 

   ،كم تئن نفسي فّي
ألنك تعلن: لیس البن اإلنسان أین یسند رأسه.  

هل تتنازل وتسندها في قلبي.  
فأعیش في یوم الرب الدائم.  
وتصیر أنت عیدي الحقیقي.  

  ماذا أقدم لبیتك اإللهي؟
اقبل كل حیاتي متحدة بك یا أیها البكر.  

بك أصیر عضًوا في كنیسة األبكار.  
لیس لي ما أقدمه لك.  

ال من بكور وال من عشور.  
أنا بكلیتي لك یا حبیب نفسي.  

أنا لحبیبي، وحبیبي لي،  
الراعي بین السوسن! 
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 َاَألْصَحاُح اْلَحاِدي َعَشرَ 

المستوطنون الجدد في أورشلیم 
بنیت أسوار أورشلیم على أثار السور القدیم، لكن إقامة أسوار مع قلة عدد السكان ال 

ینفع شیًئا، بل یعرض المدینة العاصمة، مركز العبادة، للدمار من جدید.  
یبدأ بتوطین أورشلیم على وجه الخصوص. لقد سكن غالبیة الراجعین من بابل في 

المدن المحیطة بأورشلیم، ألن الُسكنى في أورشلیم كانت صعبة على وجه الخصوص، معرضه 
لألسباب التالیة:  للهجوم علیها. 

أ. كان األممیون یخشون التعامل مع الساكنین في أورشلیم، متطلعین إلیهم أنهم 
حرفیون في تنفیذ معتقداتهم الدینیة.  

ب. یستلزم االنتقال إلى أورشلیم إعادة بناء بیوتهم وتحدید أشغالهم داخل المدینة، مما 
 یستنفذ الكثیر من الوقت والجهد والمال. 

ج. اإلقامة في أورشلیم تستلزم الخضوع لقوانین دینیة واجتماعیة محددة لقربهم من 
 الهیكل، مع التعرض للمخاطر أكثر من أیة مدینة أخرى. 

 د. خشي البعض من إلزامهم بالمساهمة في خدمة الحراسة على المدینة. 

هـ. شعور البعض باالعتزاز بأرضهم التي ورثوها عن آبائهم، ویریدون أن یقوموا 
بزراعتها أو استخدامها بأنفسهم.  

ضمت أورشلیم الفئات التالیة:  
أ. فئة القادة، من الحاكم وكبار رجال الدولة.  

 ب. الكهنة والالویین والعاملین في الهیكل كالنثینیم وبني عبید سلیمان. 

 ج. الذین أصابتهم القرعة للسكن فیها. 

 د. المنتدبون، الذین قبلوا السكن فیها تطوًعا، بناء على رغبتهم. 

. 2- 1. اختیار المتوطنون الجدد    1
.  24- 3. القادة المحلیون     2

 (أ). 4-3أ. بیان عام   
.  6 (ب)-4ب. من بني یهوذا  
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. 9- 7ج. من بنیامین   
.  14-10د. من الكهنة   

. 18-15هـ. من الالویین   
. 24-19ز. من العاملین في الهیكل 

. 30-25. األماكن الخاصة لبني یهوذا    3
.  35-31. األماكن الخاصة لبني بنیامین    4
. 36. تحول الویین من یهوذا إلى بنیامین   5

. اختیار المتوطنون الجدد 1
 َوَسَكَن ُرَؤَساُء الشَّْعِب ِفي ُأوُرَشِلیمَ .

  ،َوَأْلَقى َساِئُر الشَّْعِب ُقَرعًا ِلَیْأُتوا ِبَواِحٍد ِمْن َعَشَرةٍ 
، ِللسُّْكَنى ِفي ُأوُرَشِلیَم َمِدیَنِة اْلُقْدسِ 

 ]1َوالتِّْسَعِة اَألْقَساِم ِفي اْلُمُدنِ . [
كان المسبیون الراجعون عدًدا قلیًال بالمقارنة بتعداد سكان أورشلیم في أیام الملوك. 

اآلن بدت المدینة قلیلة السكان، لذلك طلب نحمیا من ُعشر الشعب من المناطق الخارجیة أن 
یقیموا داخل السور، حتى ال تظل مناطق واسعة خالیة. 

كانت القرعة تتم بواسطة حجارة صغیرة أو قطع صغیرة من الخشب. كانت ُتهز (أم 
: 1؛ یونان 6: 24؛ عز 31: 24 أي 1) على األرض (10: 3؛ نا 11) وُتلقى (عو 33: 16
7 .(

، لكن هذه Ï أنه یجوز استخدام القرعة ألجل فض المنازعاتالقدیس أغسطینوسیرى 
الوسیلة ُسمح بها ألجل ضعف محبة اإلنسان. فالمحبون هللا وإلخوتهم ال یحتاجون إلى القرعة.  

یندر استخدام هذا التعبیر في األسفار التاریخیة، مدینة القدس أو المدینة المقدسة: 
. 17: 3؛ یوئیل 24: 9، دا 1: 52؛ 2: 48إنما تستخدم في النصوص النبویة، مثل إش 

إعادة توزیع السكان كانت عادة تستخدم في النقل من المستوطنات الریفیة إلى المدن.  

 ]2َوَباَرَك الشَّْعُب َجِمیَع اْلَقْوِم الَِّذیَن اْنَتَدُبوا ِللسُّْكَنى ِفي ُأوُرَشِلیمَ . [
باإلضافة إلى الذین اختیروا بالقرعة للسكنى في أورشلیم، تطوع البعض أن یتركوا 

˺  St. Augustine: Letter 228.  
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مدنهم وقراهم، ویقیموا في أورشلیم من واقع الشعور بالمسئولیة الوطنیة. لقد باركهم الشعب، أي 
امتدحوهم على تركهم أعمالهم الخاصة وٕاقامتهم في أورشلیم. 

إن كان كثیرون قد فضلوا السكنى في مدنهم وقراهم عن السكنى في مدینة اهللا 
أورشلیم، بجوار الهیكل بیت الرب، فإن هؤالء الذین تطوعوا للسكنى في أورشلیم بفرٍح ومسرة 

اختبروا ما یقوله المرتل:  
 مز (األیام" مدى إلى الرب بیت في سكنأو ،حیاتي أیام كل یتبعانني ورحمة خیر "إنما

23 :6( .
 لكي ،حیاتي أیام كل الرب بیت في اسكن أن ،التمس وٕایاها الرب من سالت واحدة"

. )4: 27 مز ("هیكله في وأتفرس ،الرب جمال إلى انظر
. )13: 92 مز ("یزهرون إلهنا دیار في الرب بیت في مغروسین"
. )19: 116 مز ("هللویا أورشلیم، یا وسطك في الرب بیت دیار في"
. )1: 122 مز ("نذهب الرب بیت إلى لي بالقائلین فرحت"
. )9: 122 مز(" خیًرا لك التمس إلهنا الرب بیت جلأ من"
. )1: 134 مز ("باللیالي الرب بیت في الواقفین الرب عبید جمیع یا الرب باركوا هوذا"

  ُنغرس في موضع ونزهر 13: 92"مغروسین في بیت الرب، في دیار إلهنا یزهرون" (مز .(
: 3 كو 1في موضع آخر. یقول الرسول: "أنا غرست وأبلوس سقى، لكن اهللا كان ُینمي" (

). أنا غرست في بیت الرب، أقصد في الكنیسة، ال في األسوار إنما في تعالیمها. إذ یقول 6
). كل من ُیغرس في بیت الرب، الذي تمتد 21: 17الرب: "ملكوت اهللا في داخلكم" (لو 

جذوره فیها، یزهر هناك (في السماء).  
 "الذین یغرسون في بیت الرب في دیار إلهنا یزهرون". إنها المساكن األبدیة... وٕان 

كنا نبدو هنا في بیٍت إال أننا مهاجرون إلى ملكوت السماوات. بالمقارنة بالمالئكة والقوات 
األخرى سوف ال نكون في بیت مطلًقا إنما في دیار. اآلن نحن في بدایة الكمال الالنهائیة. 

إننا سوف ال نصیر مالئكة، إنما مثل المالئكة. ال تستخف یا إنسان أنك ستصیر مثل 
. ˺المالئكة

القدیس جیروم 

1 On Psalms, homily 21.  
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  وجودنا في الكنیسة ما هو إال استغاثة للعزة اإللهیة، وٕاظهار عبودیتنا له، وشكرنا للنعمة
المجانیة التي أسبغها علینا حال كوننا أعداء له ومضادین وغیر خاضعین لعزته، إذ أرسل 

ابنه الوحید من السماء سافًكا دمه الزكي، وباذًال جسده الكریم الطاهر فداًء عنا، ذاكرین هذه 
اآلالم المجیدة، وصانعین هذه التذكارات الجلیلة المحجوبة تحت ستار طبیعتي الخبز 

والخمر هما سّر الجسد المبذول والدم الذكي المسفوك، ومشتركین في هذه النعم الفریدة، 
متحدین في هذه األمجاد اإللهیة.  

القدیس یوحنا الذهبي الفم 

  إن نسیتك یا أورشلیم تنسَى یمیني. لیلصق لساني بحنكي إن لم أذكرِك، إن لم أفضل"
).  6-5: 137أورشلیم على أعظم سعادتي" (مز 

 الحظوا هنا التغیر العظیم، أولئك الذین سمعوا یوًما فیوًما أنهم سیطردون من المدینة 
ولم یبالوا بذلك، اآلن ُیسقطون اللعنات على أنفسهم إن نسوها.  

 ماذا یعني "تنسَى یمیني"؟ إنه یقول لتنسى قوتي وسلطاني، وأصیر أبكم أمام جسامة 
الشرور.  

 إن لم أذكرك، إن لم أفضل أورشلیم على أعظم سعادتي". ماذا یعني: "إن لم أفضل 
. ˺أورشلیم"؟ إنه یقول: أذكرِك لیس كبقیة األمور، وٕانما في التسابیح واألغاني

القدیس یوحنا الذهبي الفم 

. القادة المحلیون 2

 (أ). 4-3أ. بیان عام   
  ،َوَهُؤَالِء ُهْم ُرُؤوُس اْلِبَالِد الَِّذیَن َسَكُنوا ِفي ُأوُرَشِلیَم َوِفي ُمُدِن َیُهوَذا

  ،(َسَكَن ُكلُّ َواِحٍد ِفي ُمْلِكِه ِفي ُمُدِنِهْم ِمْن ِإْسَراِئیلَ 
 ]3اْلَكَهَنُة َوالالَِّویُّوَن َوالنَِّثیِنیُم َوَبُنو َعِبیِد ُسَلْیَمانَ ). [

-2: 9 أي 1 یمكن مقارنتها بالقائمة الموجودة في (19-3القائمة الواردة في األعداد 
) عن أول المقیمین بالفعل في أورشلیم بعد العودة من بابل. حیث لم تكن إنشاءات كثیرة 21

ُأعید بناؤها، إذ لم یكن بعد قد ُوجد عنصر األمان، وكان السور مهدًما. حوالي نصف األسماء 

1 On Ps. 137 (136). 
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قائمة أخبار األیام األول تضم الذین جاءوا مع زربابل وحدهم، أما هنا مشتركة في القائمتین. 
فُیضاف إلیهم الذین جاءوا مع نحمیا. 

 أ] 4 [َوَسَكَن ِفي ُأوُرَشِلیَم ِمْن َبِني َیُهوَذا َوِمْن َبِني ِبْنَیاِمینَ .

.  6 (ب)-4ب. من بني یهوذا  
یَّا ْبِن َزَكِریَّا ْبِن َأَمْرَیا ْبِن َشَفْطَیا ْبِن َمْهَلْلِئیَل ِمْن َبِني  َفِمْن َبِني َیُهوَذا َعثَاَیا ْبُن ُعزِّ

 ] ب4َفاَرَص . [

َوَمْعِسیَّا ْبُن َباُروَخ ْبِن َكْلُحوَزَة ْبِن َحَزاَیا ْبِن َعَداَیا ْبِن ُیوَیاِریَب ْبِن َزَكِریَّا ْبِن 
 ]5الشِّیُلوِنيِّ . [

: غالًبا ال یقصد بها االنتساب إلى شیلوه، ألن شیلوه تنتسب إلى المملكة الشیلونى
: 26الشمالیة أكثر من یهوذا. لهذا فهي تعني أنه أحد ساللة شیلة االبن الثالث لیهوذا (عد 

20 .( 

َجِمیُع َبِني َفاَرَص السَّاِكِنیَن ِفي ُأوُرَشِلیَم َأْرَبُع ِمَئٍة َوَثَماِنَیٌة َوِستُّوَن ِمْن ِرَجاِل اْلَبْأسِ . 
]6[ 

"، في األصل رجال أحرار شجعان، صاروا أغنیاء وخدموا في قوات "رجال البأس
). 22: 8؛ عز 20: 15 مل 2؛ 2: 4؛ 9: 2الجیش (نح 

. 9- 7ج. من بنیامین   
َوَهُؤَالِء َبُنو ِبْنَیاِمیَن َسلُّو ْبُن َمُشالََّم ْبِن ُیوِعیَد ْبِن َفَداَیا ْبِن ُقوَالَیا ْبِن َمْعِسیَّا ْبِن 

 ]7ِإیِثیِئیَل ْبِن َیَشْعَیا. [

 َوَبْعَدُه َجبَّاُي َسالَّيُ .
 ]8ِتْسُع ِمَئٍة َوَثَماِنَیٌة َوِعْشُرونَ . [

 ]9َوَكاَن ُیوِئیُل ْبُن ِزْكِري َوِكیًال َعَلْیِهْم َوَیُهوَذا ْبُن َهْسُنوَأَة ثَاِنیًا َعَلى اْلَمِدیَنةِ . [
كان یوئیل وكیًال أو قاضًیا على البنیامینیین الذین في أورشلیم، ویهوذا بن هسنوآة 

ثانًیا، أي مساعًدا له. ربما كان كل منهما مسئوًال عن شارع معین أو حي معین للبنیامینیین في 
أورشلیم، أو لكل منهما مسئولیة تختلف عن اآلخر.  

.  14-10د. من الكهنة   
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 ]10ِمَن اْلَكَهَنِة َیَدْعَیا ْبُن ُیوَیاِریَب َوَیاِكیُن [

َوَسَراَیا ْبُن ِحْلِقیَّا ْبِن َمُشالََّم ْبِن َصاُدوَق ْبِن َمَراُیوَث ْبِن َأِخیُطوَب َرِئیُس َبْیِت اللَّهِ . 
]11[ 

). 21-18: 25 مل 2 من ساللة رئیس الكهنة الذي قتله نبوخذنصر ("سرایا":
مسئول عن شئون الهیكل المدنیة أو الزمنیة، ، أي رئیس أو قائد، "رئیس بیت اهللا"

بینما كان رئیس الكهنة مسئوًال عن شئون الهیكل الروحیة وتدبیر العبادة بین الكهنة والالویین. 

 َوإِْخَوُتُهْم َعاِمُلو اْلَعَمِل ِلْلَبْیِت َثَماُن ِمَئٍة َواْثَناِن َوِعْشُرونَ . 
 ] 12َوَعَداَیا ْبُن َیُروَحاَم ْبِن َفَلْلَیا ْبِن َأْمِصي ْبِن َزَكِریَّا ْبِن َفْشُحوَر ْبِن َمْلِكیَّا [

 َوإِْخَوُتُه ُرُؤوُس اآلَباِء ِمَئَتاِن َواْثَناِن َوَأْرَبُعونَ . 
 ]13َوَعْمِشَساُي ْبُن َعَزْرِئیَل ْبِن َأْخَزاَیا ْبِن َمْشِلیُموَث ْبِن ِإمِّیَر [

 َوإِْخَوُتُهْم َجَباِبَرُة َبْأٍس ِمَئٌة َوَثَماِنَیٌة َوِعْشُرونَ .
 ]14َواْلَوِكیُل َعَلْیِهْم َزْبِدیِئیُل ْبُن َهْجُدوِلیمَ . [

تعبیر "جبابرة بأس" هنا یشیر إلى قوتهم الجسمانیة مع شجاعة وبسالة عسكریة. 

. 18-15هـ. من الالویین   
 ]15َوِمَن الالَِّویِّیَن َشَمْعَیا ْبُن َحشُّوَب ْبِن َعْزِریَقاَم ْبِن َحَشْبَیا ْبِن ُبونِّي [

 ]16َوَشْبَتاُي َوُیوَزاَباُد َعَلى اْلَعَمِل اْلَخاِرِجيِّ ِلَبْیِت اللَِّه ِمْن ُرُؤوِس الالَِّویِّینَ . [
، ال توجد في الترجمة السبعینیة. 35-32، 29-28، 21-20هذا العدد مع األعداد 

مثل العرفاء )، 29: 26 أي 1 یشیر إلى العمل خارج الهیكل ("العمل الخارجي"
). 10-8: 19 أي 2؛ 29: 26 أي 1والقضاة (

، َوَمتَّْنَیا ْبُن ِمیَخا ْبِن َزْبِدي ْبِن آَساَف َرِئیُس التَّْسِبیحِ 
َالةِ  . ُیَحمُِّد ِفي الصَّ

 ]17َوَبْقُبْقَیا الثَّاِني َبْیَن ِإْخَوِتِه َوَعْبَدا ْبُن َشمُّوَع ْبِن َجَالَل ْبِن َیُدوُثونَ . [
: 25؛ 42: 16 أي 1 هما اثنان من الثالثة رؤساء لفرق التسبیح (و"یدوثون"" "آساف

). 83-73؛ 50: 39؛ مز 2- 1
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 ]18َجِمیُع الالَِّویِّیَن ِفي اْلَمِدیَنِة اْلُمَقدََّسِة ِمَئَتاِن َوَثَماِنَیٌة َوَأْرَبُعونَ . [
). 1192) وهو رقم صغیر إن قورن بعدد الكهنة (248عدد الالویین (

. 24-19ز. من العاملین في الهیكل 
 ]19ْلَبوَّاُبوَن َعقُّوُب َوَطْلُموُن َوإِْخَوُتُهَما َحاِرُسو اَألْبَواِب ِمَئٌة َواْثَناِن َوَسْبُعونَ . [اوَ 

َوَكاَن َساِئُر ِإْسَراِئیَل ِمَن اْلَكَهَنِة َوالالَِّویِّیَن ِفي َجِمیِع ُمُدِن َیُهوَذا ُكلُّ َواِحٍد ِفي ِمیَراِثهِ . 
]20[ 

المیراث هنا هو ما تسلموه عن أسالفهم من أرٍض ومباٍن وممتلكاٍت متحركٍة كاألثاثات 
؛ 7: 27؛ 21: 18؛ عد 14: 31وغیرها، نالوها خالل النصرات كغنائم أو عن أجدادهم (تك 

). لكن أرض كنعان ككٍل كان ینظر إلیها كمیراث الرب وٕاسرائیل. 4- 3: 21 مل 1؛ 2: 34
: 8 مل 1، 29، 26: 9؛ 20: 4بل إسرائیل نفسه كان في ذلك الحین ُیحسب میراثًا للرب (تث 

51-53 .(

 َوَأمَّا النَِّثیِنیُم َفَسَكُنوا ِفي اَألَكَمةِ .
 ]21َوَكاَن ِصیَحا َوِجْشَفا َعَلى النَِّثیِنیمِ . [

  ،َوَكاَن َوِكیَل الالَِّویِّیَن ِفي ُأوُرَشِلیَم َعَلى َعَمِل َبْیِت اللَّهِ 
 ]22ُعزِّي ْبُن َباِنَي ْبِن َحَشْبَیا ْبِن َمتَّْنَیا ْبِن ِمیَخا ِمْن َبِني آَساَف اْلُمَغنِّینَ . [

وكیل الالویین، أي المشرف علیهم، والذي یقوم بالتفتیش على أعمالهم.  

 ]23َألنَّ َوِصیََّة اْلَمِلِك ِمْن ِجَهِتِهْم َكاَنْت َأنَّ ِلْلُمَرنِِّمیَن َفِریَضًة َأْمَر ُكلِّ َیْوٍم َفَیْومٍ . [
)، الذي كان مهتًما 24-20: 7؛ عز 8: 2ُیقصد هنا الملك ارتحشستا (نح 

باحتیاجاتهم. 
"، أي من جهة الالویین، واألخص المغنین.  من جهتهم"

"، أي نفقاتهم الیومیة. وفوق ذلك كان الشعب یؤدون أنصبة المغنین أمر كل یوٍم فیومٍ  "
).  47: 12والبوابین أمر كل یوٍم في یومه (نح 

  ،َوَفَتْحَیا ْبُن َمِشیَزْبِئیَل ِمْن َبِني َزاَرَح ْبِن َیُهوَذا
 ]24َكاَن َتْحَت َیِد اْلَمِلِك ِفي ُكلِّ ُأُموِر الشَّْعِب . [

كان فتحیا عند الملك في شوشن عاصمة فارس، متخصًصا في شئون الشعب 
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الیهودي.  
یرى البعض أن الملك ارتحشستا كان قد أقام بعض المغنیین الیهود للعمل في القصر 
الملكي بفارس، وعندما رجعوا إلى أورشلیم طلب أن ُتصرف لهم المرتبات التي كانوا یتسلمونها 

من القصر.  
 في سفر عزرا رأینا الملك داریوس طلب من تتناي والي عبر النهر وشتربوزناي 

ورفقاهما أن ُیقدم من مال الملك ما یحتاج إلیه بیت اهللا من ثیران وكباش وخراف محرقة إلله 
السماء وحنطة وملح وخمر وزیت حسب قول الكهنة الذین في أورشلیم یوًما فیوًما، عن تقریب 

).  10-6: 6روائح سرور إلله السماء والصالة ألجل حیاة الملك وبنیه (عز 

. األماكن الخاصة لبني یهوذا 3
- 13: 15األماكن المذكورة هنا هي الضیاع التي سكنها بنو یهوذا، وأكثرها مذكورة في یشوع 

63  .

َیاِع َمَع ُحُقوِلَها َسَكَن ِمْن َبِني َیُهوَذا   ،َوِفي الضِّ
 ]25ِفي َقْرَیِة َأْرَبَع َوُقَراَها َوِدیُبوَن َوُقَراَها َوِفي َیَقْبَصِ◌ِئیَل َوِضَیاِعَها [

 هامة، تنطبق مع القوائم السابقة لمدن الیهودیة. 30-25القائمة الواردة في األعداد 
، فیما عدا دیبون ویشوع ومكونة. على أى األحوال 15كل هذه األسماء تظهر أیًضا في یش 

. 3 وقائمة نح 34- 20: 2فإن القائمة ینقصها عدد من المدن الموجودة في القائمة عز 
؛ 2: 23أو قریة األربعة عمالقة، وهو االسم القدیم لمدینه حبرون (تك "قریة أربع" 

 میًال جنوب أورشلیم. حبرون هي الموقع 20)، وهي مدینة هامة تبعد حوالي 20: 1قض 
التقلیدي لدفن إبراهیم وسارة وبقیة اآلباء. 

 ]26َوِفي َیُشوَع َوُموَالَدَة َوَبْیِت َفاَلِ◌َط [

 ]27َوِفي َحَصَر ُشوَعاَل َوِبْئِر َسْبٍع َوُقَراَها [
)، وهي 26: 15كانت جمیعها بجوار بئر سبع (یش یشوع و موالدة وبیت فالط 

 میًال جنوب غرب أورشلیم. 40مدینة تبعد حوالي 

 ]28َوِفي ِصْقَلَغ َوَمُكوَنَة َوُقَراَها [
)، استولى 6: 27 صم 1: مدینة مشهورة ُأعطیت لداود الملك بواسطة أخیش (صقلغ
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). 1: 30 صم 1علیها العمالیق (

 ]29َوِفي َعْیِن ِرمُّوَن َوَصْرَعَة َوِیْرُموَث [
؛ 32: 15تبعد حوالي تسعة أمیال ونصف شمال شرق بئر سبع (یش عین رمون: 

). 32: 4؛ أي 7: 19
). 2: 13 موطن منوح والد شمشون (قض صرعة:
 أحد خمس مدن كنعانیة في الجنوب. یرموث:

  ،َوَزاُنوَح َوَعُدالََّم َوِضَیاِعِهَما َوَلِخیَش َوُحُقوِلَها
 ]30َوَعِزیَقَة َوُقَراَها َوَحلُّوا ِمْن ِبْئِر َسْبٍع ِإَلى َواِدي ِهنُّومَ . [

: 15: قریة في منطقة التالل المنخفضة ما بین یهوذا ومنطقة الفلسطینیین (یش زانوح
). 13: 3). قام رجال هذه المنطقة بإصالح باب الوادي (نح 34

). 1: 22صم 1: مدینة بین أورشلیم ولخیش، فیها اختبأ داود من وجه شاول (عدالم
 مدینة عظیمة في الیهودیة، في وسط الطریق ما بین أورشلیم وغزة. إذ فشل لخیش

 ق.م.، استولى على لخیش. مؤخًرا 701سنحاریب األشوري في االستیالء على أورشلیم عام 
). 7: 34استولى علیها نبوخذ نصر (إر 

جنوب غرب أورشلیم. وادي هنوم 

. األماكن الخاصة لبني بنیامین 4
 ]31َوَبُنو ِبْنَیاِمیَن َسَكُنوا ِمْن َجَبَع ِإَلى ِمْخَماَس َوَعیَّا َوَبْیِت ِإیٍل َوُقَراَها [

: 7؛ نح 26: 2؛ عز 24: 18 تبعد حوالي ستة أمیال شمال شرق أورشلیم (یش جبع:
). 22: 15 مل 1). قام آسا بتحصینها (30

)، 31: 7؛ نح 27: 2 تبعد حوالي سبعة أمیال شمال شرق أورشلیم (عز مخماس:
 صم 1في موقع استراتیجي للعبور إلى وادي األردن، حیث حارب شاول ویوناثان الفلسطینیین (

، 7) عیَّا، االسم البدیل لعاي، تبعد حوالي ثالثة أمیال جنوب شرقي بیت إیل (یش 14، 13
8 .(

أو بیت اهللا. وهي في أقصى شمال المدن التي لبنیامین. لم یذكر أهلها بین بیت إیل 
الذین قاموا بإعادة بناء أسوار أورشلیم. 
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 ]32َوَعَناُثوَث َوُنوٍب َوَعَنْنَیَة [
 شمال جبل الزیتون. نوب:

 ربما هي بیت عنیا على بعد میلین شرق أورشلیم. عننیة:

 ]33َوَحاُصوَر َوَراَمَة َوِجتَّاِیَم [

 ]34َوَحاِدیَد َوَصُبوِعیَم َوَنَبالََّط [

نَّاعِ . [  ]35َوُلوٍد َوُأوُنَو َواِدي الصُّ

ربما وادي متسع بین لود وأونو. الصناع: وادي 

. تحول الویین من یهوذا إلى بنیامین 5
]  36َوَكاَن ِمَن الالَِّویِّیَن ِفَرٌق ِفي َیُهوَذا َوِفي ِبْنَیاِمینَ . [

وُوجدت فرق لالویین في بنیامین كما تحول بعض الالویین الذین كانوا في یهوذا إلى بنیامین. 
في یهوذا.  

 
 11من وحي نح 

 ألسكن في مدینتك أبدًیا!

  !بتواضعك أقمت ملكوتك في یا خالقي
أراك متجلًیا ببهائك في أعماقي.  

أقمت مني هیكًال مقدًسا، یسكنه روحك القدوس! 

   .أعماقي تصرخ إلیك وتناجیك
أنت تقیم في داخلي،  

متى أقیم في أورشلیمك السماویة.  
هناك ال أحتاج إلى سور یحمیني.  

ألني مستتر في أحضانك.  
هناك ال أحتاج إلى مخزن أسلحة،  

إذ ال یتسلل إلّي عدو یقاتلني.  
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   .أورشلیمك متسعة جًدا للغایة
أنت ترید أن الكل یقطنون فیها أبدًیا! 
شهوة قلبي أن تنعم كل بالبشریة بها.  

ویصیر الكل العروس الملكة السماویة.  
موضع سرور جمیع السمائیین! 

   ،أبوابها من كل جانب
تضم القادمین من المشارق والمغارب والشمال والجنوب.  

من كل األمم والشعوب واأللسنة! 

  !نعم، تعال أیها الرب یسوع
ولترتفع األبواب الدهریة،  

ویتهلل كل السمائیین بقدومنا معك.  
وُیسر اآلب بنا! 

لك المجد یا مخلص كل البشریة!  
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 األصحاح الثاني عشر
 

 قوائم الكھنة واالحتفال الختامي
من الصعب تحدید موعد تدشین السور، فالبعض یرى أنھ تم في نھایة االثني 

عشرعاًما التي قضاھا نحمیا كحاكم یھوذا في الفترة األولى، وآخرون یرون أن 
 التدشین تم بعد شھور قلیلة من االنتھاء من إعادة بناء السور.

 تم طقس االحتفال بالتدشین على ثالث مراحل:

 موكبان من المغنیین یغنون بتسابیح الحمد ہلل.      أ .

 قراءة الشریعة.                        ب .

 فصل الغرباء عن شعب هللا.                        ت .

 

یقدم لنا ھذا األصحاح قائمة بأسماء رؤوس كھنة والویین رجعوا مع زربابل 
]. ھذه القائمة لیست شاملة لكل الكھنة والالویین، إنما تقدم األسماء 9- 1ویھوشع [

الالمعة التي كان لھا دورھا الفّعال، والذین نجحوا في عملھم وقاموا بمھمتھم 
بإخالص وفي شجاعة. غایة ھذه القائمة حث األجیال التالیة للعمل بجدیة وإخالص، 

 متمثلین بالقادة المخلصین. 

 من یھوشع إلى یدیا ھذا الذي یعرف رؤساء الكھنة] تقدم خط 11-10قائمة أخرى [
عنھ من یوسیفوس المؤرخ الیھودي أنھ كان رئیس كھنة عندما غزا اسكندر األكبر 

  ق.م). 333فارس (
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یرى البعض أن ھذا ال یعني أن السفر كتب في ذلك الوقت المتأخر، لكن أضیفت 
 ھذه القوائم لتكون كاملة.

]، والالویین من أیام ألیشیب 21-12تأتي بعد ذلك قائمة الكھنة في وقت یواقیم [
) ھي من سجالت 23]. األخبار الوارد في (عدد 26-22حتى داریوس الثالث [

 ).6-4: 16 أي 1) تشیر إلى (24الھیكل، والواردة في (عدد 

 بعد ھذا نرجع إلى القصة مرة أخرى.

 لقد تم بناء السور، وبعد ذلك قُرأت الشریعة، وتم تثبت العھد وتكرس السور.  أوًال :
]. وتطھر الشعب 29-27أحضر جمیع الالویین ومغنین الھیكل من القرى المحیطة [

 ].30والسور، ربما برش دم ذبیحة علیھم [

عندئذ تحرك موكبان عظیمان ربما من الباب الذي في الجنوب الغربي الذي منھ 
] 37-31). موكب قاده عزرا، [15-13: 2خرج نحمیا من مدة لیست ببعیدة (

]. في أغلب الطریق كان الموكبان على قمة السور، 39-38واآلخر قاده نحمیا [
 ].43-41]، حیث قدما ذبائح وسبحا هللا [40لكنھما اجتمعا مًعا في دیار الھیكل [

ھذا االحتفال كان مرة واحدة، أما العبادة في الھیكل فكانت ُتمارس یومًیا. لھذا أقام 
]. ھذا یعني التزام 46-44الشعب رؤساء لمساندة احتیاجات العاملین في الھیكل [

الشعب بدفع العشور وضرائب للمغنین وحارسي األبواب، وإذ ینال ھؤالء أنصبتھم 
 یقوم الالویون بعمٍل كھذا بخصوص الكھنة.

  

31T131. الكھنة والالویون في العودة األولىT 

  1 -9. 

31T231. رؤساء الكھنة والالویون منذ یویاقیمT 

  10 -26. 

31T331. تكریس السورT 

  27 -42. 

31T431. هللا سّر فرحھمT 

  43 -47. 
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 12من وحي نح 

    

 

  الكھنة والالویون في العودة األولى.1

 َوَھُؤالَِء ُھُم اْلَكَھَنُة َوالالَِّویُّوَن،

اَبلَ ْبِن َشأَْلِتِئیلَ َوَیُشوعَ .   الَِّذیَن َصِعُدوا َمَع َزُربَّ

 ]1َسَراَیا َوِیْرِمَیا َوَعْزَرا. [

 أي 1؛ وأما في 1: 1؛ حج 8، 2: 3: ھو والد زربابل كما جاء ھنا وفي عز شالتئیل
  فیذكر أنھ عم زربابل.17-19: 3

؛ 731T :7نح 31T؛ 231T :2راجع عز31T ق.م. (590-560 كان رئیس الكھنة حوالي عام یشوع:
31T1231T :10 ،26.( 

 .11: 9 أي 1: دعي عزاریا في سرایا

 . سنة80المذكور ھنا حتًما غیر عزرا الذي عاد بعد عزرا: 

وشُ . [  ]2َوأََمْرَیا َوَملُّوُخ َوَحطُّ

 ]3َوَشَكْنَیا َوَرُحوُم َوَمِریُموثُ . [

ا. [ و َوِجْنُتوُي َوأَِبیَّ  ]4َوِعدُّ

اِمیُن َوَمَعْدَیا َوَبْلَجةُ . [  ]5َوِمیَّ

 ]6َوَشَمْعَیا َوُیوَیاِریُب َوَیَدْعَیا. [

ا َوَیَدْعَیا.  َوَسلُّو َوَعاُموُق َوِحْلقِیَّ
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اِم َیُشوعَ . [  ]7َھُؤالَِء ُھْم ُرُؤوُس اْلَكَھَنِة َوإِْخَوُتُھْم فِي أَیَّ

 22تعاقب األربعة وعشرین بیًتا كھنوتًیا یمكن أن یكون قد تم في أیام داود. یوجد 
 .7-1رأسا للبیوت الكھنوتیة وردت ھنا في األعداد 

)؛ كل فرقة تخضع ألخرى. وقد 8: 24 أي1 فرقة (24قام داود بتنظیم الكھنة في 
17TPاستمر ھذا النظام إلى خراب أورشلیم بواسطة الرومان

[1]
P17T. 

 َوالالَِّویُّوَن َیُشوُع َوِبنُّوُي َوَقْدِمیِئیلُ َوَشَرْبَیا َوَیُھوَذا، 

ْحِمیِد ُھَو َوإِْخَوُتُھ [ ْنَیا الَِّذي َعَلى التَّ  ].8َوَمتَّ

 ). 17: 11التحمید أو الشكر یمثل الدور الرئیسي لعمل المغنین (نح 

 ]9َوَبْقُبْقَیا َوُعنِّي أََخَواُھْم ُمَقاَبَلُھْم فِي اْلِحَراَساتِ . [

 حیث یوجد خورسان أو قسمان lanohpitnaكان نظام التسبیح ھو نظام التجاوب 
 ).11: 3، عز 6: 7 أي 2، 24من الخورس، یقف القسم مقابل اآلخر (ع 

 

 . رؤساء الكھنة والالویون منذ یویاقیم2

 ]10َوَیُشوُع َوَلَد ُیوَیاقِیَم َوُیوَیاقِیُم َوَلَد أَلَِیاِشیَب َوأَلَِیاِشیُب َوَلَد ُیوَیاَداعَ . [

وعَ . [  ]11َوُیوَیاَداُع َوَلَد ُیوَناَثاَن َوُیوَناَثاُن َوَلَد َیدُّ

17TPیخبرنا یوسیفوس

[2]
P17T أن اإلسكندر األكبر اتجھ نحو أورشلیم لمعاقبة الیھود لوالئھم 

لداریوس ملك الفرس. قاد جیًشا عظیًما جًدا وأراد أن ینتقم من الیھود، لكن رئیس 
) التقى بھ على رأس موكب من الكھنة 22، 11: 12الكھنة األعظم یویاداع (نح 

والالویین الستقبالھ. أثار المنظر اإلسكندر األكبر، إذ رأى نفس المنظر في رؤیا 
سابقة، فشعر أن األمر صادر من قبل هللا. أظھر رئیس الكھنة لإلسكندر نبوة دانیال 
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 ق.م. 322التي تعلن عن أن ملًكا یونانًیا یطیح بمملكة فارس. ھذا حدث في سنة 
وصار اإلسكندر صدیًقا للیھود یعاملھم بلطف غیر عادي بعد ذلك، ھذا یكشف أن 

الیھود عرفوا السفر قبل اإلسكندر وفھموا من نبواتھ قیام المملكة الیونانیة بعد مملكة 
 فارس. 

اِم ُیوَیاقِیَم َكاَن اْلَكَھَنُة ُرُؤوُس اآلَباِء،  َوفِي أَیَّ

 ]12لَِسَراَیا َمَراَیا َولِیْرِمَیا َحَنْنَیا [

 ]13َولَِعْزَرا َمُشالَُّم َوألََمْرَیا َیُھوَحاَناُن [

 ]14َولَِملِیُكو ُیوَناَثاُن َولَِشْبِنَیا ُیوُسُف [

 ]15َولَِحِریَم َعْدَنا َولَِمَراُیوَث َحِ◌ْلَقاُي [

ُثوَن َمُشالَُّم [ ا َولِِجنَّ و َزَكِریَّ  ]16َولِِعدُّ

ا ِزْكِري َولِِمْنَیاِمیَن لُِموَعْدَیا فِْلَطاُي [  ]17َوألَِبیَّ

وُع َولَِشَمْعَیا َیُھوَناَثاُن [  ]18َولِِبْلَجَة َشمُّ

ي [  ]19َولُِیوَیاِریَب َمْتَناُي َولَِیَدْعَیا ُعزِّ

 ]20َولَِسالََّي َقالَُّي َولَِعاُموَق َعاِبُر [

ا َحَشْبَیا َولَِیَدْعَیا َنَثْنِئیلُ . [  ]21َولِِحْلقِیَّ

وَع،  اِم أَلَِیاِشیَب َوُیوَیاَداَع َوُیوَحاَناَن َوَیدُّ  َوَكاَن الالَِّویُّوَن فِي أَیَّ

 َمْكُتوِبیَن ُرُؤوَس آَباٍء، 

 ]22َواْلَكَھَنُة أَْیًضا فِي ُمْلِك َداِرُیوَس اْلَفاِرِسيِّ . [
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 ق.م)، أو داریوس الثالث 404- 423 إما داریوس الثاني (داریوس الفارسي:
  ق.م.) الملك الذي ھزمتھ إمبراطوریة إسكندر األكبر. 335-331(

 َوَكاَن َبُنو الَِوي ُرُؤوُس اآلَباِء، 

اِم ُیوَحاَناَن ْبِن أَْلَیاِشیبَ . [ اِم إَِلى أَیَّ  ]23َمْكُتوِبیَن فِي ِسْفِر أَْخَباِر األَیَّ

 ربما أخبار األیام الرسمي للھیكل، وھو یحوي قوائم وسجالت متنوعة.

) 2: 10؛ 1: 6؛ 23: 2؛ أس 15: 4قارن سفر أخبار األیام لملوك فارس (عز 
 مرة في ملوك األول والثاني، 18وسفر أخبار أیام ملوك إسرائیل الذي أشیر إلیھ 

  مرة في ملوك األول والثاني.15وسفر أخبار األیام لملوك یھوذا أشیر إلیھ 

یَن َحَشْبَیا َوَشَرْبَیا َوَیُشوُع ْبُن َقْدِمیِئیلَ َوإِْخَوُتُھْم   َوُرُؤوُس الالَِّویِّ

ِ َنْوَبًة ُمَقاَبلَ َنْوَبةٍ . [ ِة َداُوَد َرُجِل هللاَّ ْحِمیِد َحَسَب َوِصیَّ ْسِبیِح َوالتَّ  ]24ُمَقاَبِ◌َلُھْم لِلتَّ

اِبیَن  ْنَیا َوَبْقُبْقَیا َوُعوَبْدَیا َوَمُشالَُّم َوَطْلُموُن َوَعقُّوُب َبوَّ  َوَكاَن َمتَّ

 ]25َحاِرِسیَن اْلِحَراَسَة ِعْنَد َمَخاِزِن األَْبَوابِ . [

اِم ُیوَیاقِیَم ْبِن َیُشوَع ْبِن ُیوَصاَداَق   َكاَن َھُؤالَِء فِي أَیَّ

اِم َنَحْمَیا اْلَوالِي َوَعْزَرا اْلَكاِھِن اْلَكاِتبِ . [  ]26َوفِي أَیَّ
 

 . تكریس السور3

یَن ِمْن َجِمیِع أََماِكِنِھْم،   َوِعْنَد َتْدِشیِن ُسوِر أُوُرَشلِیَم َطَلُبوا الالَِّویِّ

ُنوِج وَ  لَِیأُْتوا ِبِھْم إَِلى أُوُرَشلِیَم، ُنوا ِبَفَرٍح َوِبَحْمٍد َوِغَناٍء ِبالصُّ َبابِ لَِكْي ُیَدشِّ  الرَّ
 ]27َواْلِعیَدانِ . [
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 ).8 مل 1قام سلیمان الملك قبل ذلك بتدشین الھیكل الذي بناه (

یرى البعض أن ھذا التدشین تم بعد بناء السور مباشرة، وآخرون یرون أنھ تم بعد 
 القیام بأعمال إنشاءات وتجدیدات في المدینة. 

ُدعي كل الالویین من جمیع أماكنھم للقیام بھذا التدشین، فإنھ لم یكن احتفاًال مجرًدا 
یھنئون فیھ كل العاملین في البناء على المجھودات الضخمة، إنما یحمل معاٍن كثیرة 

 منھا: 

 تقدیم الحمد والشكر ہلل الذي دّبر وأعان الجمیع إلتمام العمل بالرغم من   :أوًال 
 مقاومة األعداء المستمرة. 

، التي تقوم جوھرًیا على وجود ھیكل الرب الفرید مدینة هللا الفریدة إنھ سور  :ثانًیا
 في ذلك الوقت في العالم، لیمثل الحضرة اإللھیة. 

 إنھ احتفال دیني مقدس، ملوكي.   :ثالًثا

: 25؛ 42: 16 أي 1؛ 5: 6 صم 2 كانت تستخدم في االحتفاالت الدینیة ( :الصنوج
 )10: 3؛ عز 25: 29؛ 12: 5 أي 2؛ 1

: 6 صم 2؛ 5: 10 صم 1 أیًضا كانت مستخدمة وھي آلھ موسیقیة وتریة ( :الرباب
 ).3: 150؛ مز 28، 20؛ 16: 15 أي 1؛ 5

 وفي نفس الطول، لكنھا تختلف عنھا من وجھة الُسمك 31Tكالرباب31Tآلة وتریة   :العیدان
 أو قطر الدائرة واألوتار.

ُطوَفاِتيِّ . [ اِئَرِة َحْولَ أُوُرَشلِیَم َوِمْن ِضَیاِع النَّ یَن ِمَن الدَّ  ]28َفاْجَتَمَع َبُنو اْلُمَغنِّ

 : من نطوفا وھي مدینة بالقرب من بیت لحم. النطوفاتي

 َوِمْن َبْیِت اْلِجْلَجاِل َوِمْن ُحقُوِل َجَبَع َوَعْزُموَت،
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یَن َبُنوا ألَْنفُِسِھْم ِضَیاًعا َحْولَ أُوُرَشلِیمَ . [  ]29ألَنَّ اْلُمَغنِّ

)، أو جلجال 20-19: 4 ربما ھي الجلجال بالقرب من أریحا (یش بیت الجلجال:
 ) تبعد حوالي سبعة أمیال شمال بیت إیل.1: 2 مل 2إیلیا (

وَر [ ْعَب َواألَْبَواَب َوالسُّ ُروا الشَّ َر اْلَكَھَنُة َوالالَِّویُّوَن َوَطھَّ  ]30َوَتَطھَّ

 ھنا تستخدم عن تطھر شخص مارس شیًئا غیر طاھر، فیتطھر لیتھیأ تطھر"كلمة "
). غایة طقس التطھیر الكشف عن قدسیة هللا وعن االلتزام 7-4: 22للعبادة (ال 

). تطھیر األبواب والسور غالًبا ما یقصد بھ رفع 30: 16بالسلوك التقي (ال 
: 19األنقاض، ثم رشھا بالماء الحي الذي یوضع فیھ غبار حریق ذبیحة المحرقة (ال 

). فكما یتطھر الكھنة والالویون لخدمة هللا الحي القدوس، ھكذا یتطھر السور 17
 واألبواب، ألنھا مكرسة لخدمة مدینة هللا الحي القدوس. 

وِر،   َوأَْصَعْدُت ُرَؤَساَء َیُھوَذا َعَلى السُّ

اِدیَن،   َوأََقْمُت فِْرَقَتْیِن َعِظیَمَتْیِن ِمَن اْلَحمَّ

ْمِن [ وِر َنْحَو َباِب الدِّ  ]31َوَساَرِت اْلَواِحَدةُ َیِمیًنا َعَلى السُّ

: 3؛ 15، 13: 2كان ھناك موكبان عظیمان انطلقا ربما من منطقة باب الوادي (
] وھوشعیا 36) في وسط القسم الغربي من السور. الموكب األول قاده عزرا [13

] وتحرك في اتجاه ضد حركة عقارب الساعة على السور والموكب الثاني 32[
تحت قیادة نحمیا تحرك تجاه حركة عقارب الساعة. التقیا بین باب السجن وباب 

 ).13- 12: 48الماء ثم دخال منطقة الھیكل (مز 

 ]32َوَساَر َوَراَءُھْم ُھوَشْعَیا َوِنْصُف ُرَؤَساِء َیُھوَذا [

 ]33َوَعَزْرَیا َوَعْزَرا َوَمُشالَُّم [
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]. كل خورس یتكون من سبعة كھنة ینفخون في 36عزرا ھنا غیر عزرا الكاتب [
 األبواق ویلعب الالویون على اآلالت الموسیقیة األخرى.

 ]34َوَیُھوَذا َوِبْنَیاِمیُن َوَشَمْعَیا َوِیْرِمَیا [

وَر  ْنَیا ْبِن ِمیَخاَیا ْبِن َزكُّ ا ْبُن ُیوَناَثاَن ْبِن َشَمْعَیا ْبِن َمتَّ َوِمْن َبِني اْلَكَھَنِة ِباألَْبَواِق َزَكِریَّ
 ]35ْبِن آَساَف [

 ). 2-1: 25أي 1 ھو مؤسس أحد الثالث طوائف الموسیقیة (آساف

 َوإِْخَوُتُھ َشَمْعَیا َوَعَزْرِئیلُ َوِمَلالَُي َوِجَلالَُي َوَماَعاُي َوَنَثْنِئیلُ َوَیُھوَذا َوَحَناِني

ِ َوَعْزَرا اْلَكاِتُب أََماَمُھمْ . [  ]36 ِبآالَِت ِغَناِء َداُوَد َرُجِل هللاَّ

 َوِعْنَد َباِب اْلَعْیِن الَِّذي ُمَقاَبَلُھْم َصِعُدوا َعَلى َدَرِج َمِدیَنِة َداُوَد 

وِر َفْوَق َبْیِت َداُوَد   ِعْنَد َمْصَعِد السُّ

 ]37إَِلى َباِب اْلَماِء َشْرًقا. [

دار الموكب حول النھایة الجنوبیة لألسوار وبعد ذلك دار شماًال إلى السور الشرقي 
 إلى باب الماء.

اِدیَن ُمَقاَبَلُھْم َوأََنا َوَراَءَھا،  اِنَیُة ِمَن اْلَحمَّ  َوَساَرِت اْلفِْرَقُة الثَّ

وِر اْلَعِریِض [ َناِنیِر إَِلى السُّ وِر ِمْن ِعْنِد ُبْرِج التَّ ْعِب َعَلى السُّ  ]38َوِنْصُف الشَّ

سارت الفرقة الثانیة تحت قیادة نحمیا في اتجاه مضاد لفرقة عزرا، أي نحو الشمال 
 في اتجاه حركة عقارب الساعة، حوالي األقسام الشمالیة الغربیة من السور.

 َوِمْن َفْوِق َباِب أَْفَراِیَم َوَفْوَق اْلَباِب اْلَعِتیِق، 

أِْن،  َمِك َوُبْرِج َحَنْنِئیلَ َوُبْرِج اْلِمَئِة إَِلى َباِب الضَّ  َوَفْوَق َباِب السَّ
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ْجنِ . [  ]39َوَوَقفُوا فِي َباِب السِّ

  إذ لم یكن في حاجة إلى إصالح.31Tاألصحاح الثالث31Tلم ُیشر إلى باب أفرایم في 

ِ َوأََنا َوِنْصُف اْلُوالَِة َمِعي [ اِدیَن فِي َبْیِت هللاَّ  ]40َفَوَقَف اْلفِْرَقَتاِن ِمَن اْلَحمَّ

ا َوَحَنْنَیا ِباألَْبَواِق  ا َوِمْنَیاِمیُن َوِمیَخاَیا َوأَْلُیوِعیَناُي َوَزَكِریَّ َواْلَكَھَنُة أَلَِیاقِیُم َوَمْعِسیَّ
]41[ 

ا َوِعیالَُم  ي َوَیُھوَحاَناُن َوَمْلِكیَّ ا َوَشَمْعَیا َوأَْلَعاَزاُر َوُعزِّ  َوَمْعِسیَّ

 ]42وَعاَزُر َوَغنَّى اْلُمَغنُّوَن َوِیْزَرْحَیا اْلَوِكیلُ . [

 َوَذَبُحوا فِي َذلَِك اْلَیْوِم َذَباِئَح َعِظیَمًة َوَفِرُحوا،

َ أَْفَرَحُھْم َفَرًحا َعِظیًما.   ألَنَّ هللاَّ

َساُء أَْیٍضا،   َوَفِرَح األَْوالَُد َوالنِّ

 ]43َوُسِمَع َفَرُح أُوُرَشلِیَم َعْن ُبْعدٍ . [

سّر فرحھم لیس مجرد إعادة بناء السور، وال المواكب العظیمة وفرق الموسیقى 
 ".أفرحھم فرًحا عظیًماالمبھجة، وإنما هللا نفسھ "

 

 . هللا سّر فرحھم4

 كل ما ھو حولھم مفرح: 

 اجتماع القادة المدنیین مع الروحیین بروٍح واحدٍ . .   1

 اھتمام كل الكھنة والالویین باالحتفال. .   2

10 
 

http://coptic-treasures.com/

http://st-takla.org/pub_Bible-Interpretations/Holy-Bible-Tafsir-01-Old-Testament/Father-Tadros-Yacoub-Malaty/16-Sefr-Nahamia/Tafseer-Sefr-Nehemiah__01-Chapter-03.html
http://st-takla.org/pub_Bible-Interpretations/Holy-Bible-Tafsir-01-Old-Testament/Father-Tadros-Yacoub-Malaty/16-Sefr-Nahamia/Tafseer-Sefr-Nehemiah__01-Chapter-03.html


 اشتراك الرجال مع النساء واألبناء. .   3

 األبواب صارت قائمة، والسور أعید بناؤه. .   4

 تم تسكین أورشلیم. .   5

 قیام موكبین یضمان عظماء القوم للھتاف بروح البھجة. .   6

 تقدیم ذبائح للرب. .   7

 تقدیم تسابیح وشكر ہلل. .   8

أمور كثیرة ھزت أعماق الكل: القادة والشعب لیفرح الكل ویتھلل. لكن الكاتب 
". سّر فرحھم ھو الحضور هللا أفرحھم فرًحا عظیًمایسجل لنا ھذه العبارة المفرحة: "

 اإللھي، وعملھ الفائق في حیاتھم. 

 هللا ھو الذي بدأ بالعمل في قلب نحمیا، وھو الذي كمل العمل حتى النھایة. ·

 هللا ھو الذي وھبھم النجاح، وأبطل مقاومة األشرار.  ·

 هللا وھبھم روح الوحدة للعمل مًعا.   ·

س المدینة والھیكل والسور!   ·  هللا ھو الذي قدَّ

 هللا ھو قائد الموكب الخفي!  ·

هللا ھو سور أورشلیم الحقیقیة وأبوابھا، فھو الذي یحمي شعبھ، ویدخل بھم إلى   ·
 أمجاده!

 من نظر في ذاتھ إلى ربنا، وامتزجت نفسھ بنوره، یمتلئ قلبھ بالفرح.   -2

 الشیخ الروحاني   
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كما أن األشجار إن لم تشرب من الماء ال یمكنھا أن تنمو، ھكذا النفس إن لم تقبل    *
الفرح السماوي ال یمكنھا أن تنمو وتصعد إلى العالء. أما النفوس التي قبلت الروح 

والفرح السمائي فھي التي تستطیع االرتفاع إلى العالء.. فقد انكشفت لھا أسرار ملكوت 
السماوات وھي بعد في ھذا الجسد، ووجدت دالة قدام هللا في كل شيء، وكملت لھا 

 جمیع طلباتھا.

تتربى النفس دائًما بھذا الفرح وتسعد بھ، وبھ تصعد إلى السماء كالجسد لھا غذاؤھا    *
 الروحي.

 القدیس أنطونیوس الكبیر

الفرح الحقیقي للنفس ھو الخالق. لذلك یلیق باإلنسان أن یبقى في حزن أبدي في    *
 داخلھ بتركھ خالقھ، وبحثھ عن الفرح في نفسھ.

 البابا غریغوریوس (الكبیر)

َفاِئِع َواألََواِئِل َواألَْعَشاِر  لَ فِي َذلَِك اْلَیْوِم أَُناٌس َعَلى اْلَمَخاِدِع لِْلَخَزاِئِن َوالرَّ  َوَتَوكَّ

ینَ  ِریَعِة لِْلَكَھَنِة َوالالَِّویِّ  لَِیْجَمُعوا فِیَھا ِمْن ُحقُوِل اْلُمُدِن أَْنِصَبَة الشَّ

یَن اْلَواقِفِیَن [  ]44ألَنَّ َیُھوَذا َفِرَح ِباْلَكَھَنِة َوالالَِّویِّ

 حینما ُتقدم العبادة بالروح یفرح الكل، كھنًة وشعًبا.

ْطِھیرِ .   َحاِرِسیَن ِحَراَسَة إَِلِھِھْم َوِحَراَسَة التَّ

ِة َداُوَد َوُسَلْیَماَن اْبِنھِ . [ اُبوَن َحَسَب َوِصیَّ  ]45َوَكاَن اْلُمَغنُّوَن َواْلَبوَّ

اِم َداُوَد َوآَساَف ُمْنُذ اْلَقِدیِم  ُھ فِي أَیَّ  ألَنَّ

یَن َوِغَناُء َتْسِبیٍح َوَتْحِمیٍد ہلِلَِّ . [  ]46َكاَن ُرُؤوُس ُمَغنِّ
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اِم َنَحْمَیا اِبلَ َوأَیَّ اِم َزُربَّ  َوَكاَن ُكلُّ إِْسَراِئیلَ فِي أَیَّ

اِبیَن أَْمَر ُكلِّ َیْوٍم فِي َیْوِمِھ  یَن َواْلَبوَّ وَن أَْنِصَبَة اْلُمَغنِّ  ُیَؤدُّ

یَن  ُسوَن لِالَِّویِّ  َوَكاُنوا ُیَقدِّ

ُسوَن لَِبِني َھاُرونَ . [  ] 47َوَكاَن الالَِّویُّوَن ُیَقدِّ

 

 12من وحي نح 

 أنت ھو سّر فرحي!

 إلھي، أنت ھو البدایة والنھایة.    *

 بدأت العمل مع نحمیا و سرت معھ وبلغت معھ إلى كمال النجاح!

 كنت مرافًقا لھ، 

 فلم تستطع كل قوات الظلمة أن تحطمھ. 

 أعطیتھ نعمة أمام العظماء والفقراء. 

 إلھي وھبت شعبك روح الوحدة.    *

 كنت حاضًرا في وسطھم، 

 عامًال بھم وفیھم لحساب ملكوتك!

 كنت القائد والمدبر والمّقِدس الخفي.    *

 صرت لھم سوًرا من ناٍر تحمیھم. 

13 
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 وصرت لھم الباب لینعموا بالدخول إلیك!

 إلھي أنت ھو سّر فرحي.    *

 كل أسوار العالم ُتھدم یوًما ما. 

 وأبواب الحیاة الزمنیة ُتغلق. 

 أنت ھو سور حیاتي. 

 تحمیني من ضربات العدو. 

 وتحوط حولي بنعمتك، 

 وتجدد على الدوام أعماقي. 

 أنت ھو فرحي األبدي.    *

 بك أتحدى الموت. 

 وبك أبلغ إلى حضن أبیك. 

 وبك أنعم باألبدیة. 

 لك المجد یا ینبوع كل فرٍح سماويٍ !
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األصحاح الثالث عشر 

 األصحاح الثالث عشر

 تقدیس وتطهیر
في قصة بناء سور أورشلیم ما كان یحرك قلب نحمیا هو الغیرة المتقدة نحو مجد اهللا، 
فلم یكن بناء سور أورشلیم في ذاته یشغله، إنما ألنه سور مدینة اهللا التي یلیق أن تكون مقدسة 

للرب ومحاطة بسور مدشن.  
 كان قد اهتم نحمیا بالسور، فإن السور ال قیمة له بدون شعب مقدس للرب. لهذا إن

ختم السفر بموقف القادة والشعب للعمل لحساب ملكوت اهللا. إنه یهتم بحركة تطهیر على 
مستوى القادة أیا كان مركزهم والشعب دون محاباة. 

یرى البعض أن نحمیا بقي في البالط الملكي لسنوات، بعدها أستأذن الملك لیعود إلى 
وٕان كان البعض یرى أنه لم یبق هناك هذه المدة الطویلة، إنما كما جاء في السفر أورشلیم. 

نفسه أنه قضى أیاًما كثیرة، قیل تبلغ أسابیع أو شهور.  
 في عودته وجد ما یشغلنا لیس الجانب التاریخي، أو المدة التي قضاها هناك، إنما
أربعة تعدیات خطیرة، فوضع في قلبه أن یقوم بإصالح الموقف بغیر ترددٍ . 

] أحد كبار المقاومین 4 (العموني) [تحالف ألیاشیب رئیس الكهنة مع طوبیاأ. 
]. 28إلعادة بناء السور، ربما خالل النسب، كما فعل هذا مع سنبلط [

). نسي الشعب ما 12-8: 3 (مل توقف الشعب عن دفع العشور والتقدمات ب. 
]. 13-10تعهد به، وتشتت الالویون حیث انطلقوا للعمل في األراضي والحقول [

، حیث جاءوا بالبضائع لیعدوها للبیع، وٕان كانوا لم یبیعوها في كسروا السبتج. 
السبت. 

). األطفال نشأوا ال 16-11: 2 (مل رجعوا إلى الزیجات المختلطة بالوثنیاتد. 
]. 24-23یعرفون التكلم بالعبریة، وبالتالي كانوا عاجزین عن قراءة الكتاب المقدس [

اضطر نحمیا أن یستخدم العنف مع المتعدین، من بینهم حفید رئیس الكهنة. 
تمررت نفس نحمیا، ألنه رأى الفساد الذي حّل بشعبه، لكن ما قد فعله لم یذهب هباًء، 

]. 31-30فإن اهللا یذكر ما فعله نحمیا بالخیر [

.  9-1. عطاء غرفة خاصة في الهیكل لطوبیا  1
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 . 14- 10. تقدیم العشور لالویین   2

 . 22- 15. حفظ السبت    3

.  31- 23. طرد الزوجات الوثنیات   4

. عطاء غرفة خاصة في الهیكل لطوبیا 1
  ،ِفي َذِلَك اْلَیْوِم ُقِرَئ ِفي ِسْفِر ُموَسى ِفي آَذاِن الشَّْعِب 

 َوُوِجَد َمْكُتوًبا ِفیِه 
 ]1َأنَّ َعمُّوِنی�ا َوُموآِبی�ا َال َیْدُخُل ِفي َجَماَعِة اللَِّه ِإَلى اَألَبدِ . [

.  5-3: 23توجد هذه العبارات في تث 

، َألنَُّهْم َلْم ُیَالُقوا َبِني ِإْسَراِئیَل ِباْلُخْبِز َواْلَماءِ 
، َبِل اْسَتْأَجُروا َعَلْیِهْم َبْلَعاَم ِلَیْلَعَنُهمْ 

َل ِإَلُهَنا اللَّْعَنَة ِإَلى َبَرَكةٍ . [  ]2َوَحوَّ
قراءة الكتاب المقدس في المخدع تساعد النفس على إدراكها لضعفاتها، وتلهبها 

بالشوق نحو الحیاة المقدسة، والتمتع بخبرة الحیاة السماویة. كذلك قراءته عالنیة وسط الشعب 
لها أثرها على الشعب ككلٍ . هنا نرى الشعب یتجاوب مشتاًقا إلى الطاعة لكلمة اهللا. لقد انكشفت 

خطایا شبه جماعیة ُتحسب شرًكا أو شباًكا نصبها العدو لتحطیم الشعب ككلٍ .  

 ]3َوَلمَّا َسِمُعوا الشَِّریَعَة َفَرُزوا ُكلَّ اللَِّفیِف ِمْن ِإْسَراِئیلَ . [
: 42یلیق بنا أن نمیز بین محبة اهللا لكل البشریة، إذ یدعو كل األمم الخالص (إش 

)، المقاومین للحق، والمعثرین للمؤمنین. 8: 7)، وبین اعتزال المؤمنین فاعلي الشر (هو 6
غالًبا ما یقصد باللفیف أو الغرباء الموآبیین والعمونیین. نصت الشریعة صراحة أال 

ُیسمح ألحد من هذین الشعبین بالدخول إلى الهیكل، ألنهما كانا یحمالن عداوة شدیدة ضد بني 
).  16، 15: 15إسرائیل. ال عالقة هنا بالتمییز العنصري، فقد أتاح اهللا للغرباء تقدیم ذبائح (عد

 ]4َوَقْبَل َهَذا َكاَن َأْلَیاِشیُب اْلَكاِهُن اْلُمَقاُم َعَلى ِمْخَدِع َبْیِت ِإَلِهَنا َقَراَبُة ُطوِبیَّا [
كان للدخول في رباطات عائلیة مع وثنیین وصداقات لها خطورتها حتى على رئیس 

الكهنة، فاستخف بالمقدسات اإللهیة ودنَّس الهیكل.  

  ،َقْد َهیََّأ َلُه ِمْخَدًعا َعِظیًما
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ْیِت    ،َحْیُث َكاُنوا َساِبًقا َیَضُعوَن التَّْقِدَماِت َواْلَبُخوَر َواآلِنَیَة َوُعْشَر اْلَقْمِح َواْلَخْمِر َوالزَّ
 ]5َفِریَضَة الالَِّویِّیَن َواْلُمَغنِّیَن َواْلَبوَّاِبیَن َوَرِفیَعَة اْلَكَهَنةِ . [

 استخدم ألیاشیب الكاهن نفوذه، واستولى على حجرة في الهیكل كان الالویون یضعون 
فیها التقدمات والبخور واآلنیة المقدسة الخ، وأعطاها لحمیه طوبیا، أحد كبار المقاومین إلعادة 

).  6، 4، 2بناء السور (نح 

  ،َوِفي ُكلِّ َهَذا َلْم َأُكْن ِفي ُأوُرَشِلیمَ 
ْثَنَتْیِن َوالثََّالِثیَن َألْرَتْحَشْسَتا َمِلِك َباَبِ◌لَ    ،َألنِّي ِفي السََّنِة اِال

 ]6َدَخْلُت ِإَلى اْلَمِلِك َوَبْعَد َأیَّاٍم اْسَتْأَذْنُت ِمَن اْلَمِلِك [
لو كان نحمیا في أورشلیم لما تجاسر ألیاشیب الكاهن أن یفعل هذا األمر.  

 َوَأَتْیُت ِإَلى ُأوُرَشِلیمَ .
  ،َوَفِهْمُت الشَّرَّ الَِّذي َعِمَلُه َأْلَیاِشیُب َألْجِل ُطوِبیَّا

 ]7ِبَعَمِلِه َلُه ِمْخَدًعا ِفي ِدَیاِر َبْیِت اللَّهِ . [
 عاًما من ذهابه إلى 12 ق.م، أي بعد 433كان على نحمیا أن یعود إلى بابل عام 

أورشلیم، إما ألنه كان قد حدد هذا الموعد حین أخذ إذًنا من الملك بالسفر، أو أن الملك 
أرتحشستا استدعاه للتعرف على الموقف. 

، َوَساَءِني اَألْمُر ِجد�ا
 ]8َوَطَرْحُت َجِمیَع آِنَیِة َبْیِت ُطوِبیَّا َخاِرَج اْلِمُ◌ْخَدِع [

في حزٍم طرد نحمیا طوبیا العموني من المخدع الذي أعطاه إیاه ألیاشیب الكاهن، 
وطرح كل أمتعته خارًجا. هكذا فعل السید المسیح حین دخل الهیكل، وطرد باعة الحمام 

: 19؛ لو 17: 11؛ مر 13: 21والصیارفة، ألنهم جعلوا بیت الصالة مغارة لصوص (مت 
46  .(

یلیق بنا أن نكون كنحمیا حازمین مع أنفسنا، فنطرد من هیكل الرب الحي الذي في 
داخلنا كل األمور التي تثیر فینا الشهوات الشریرة. یلیق أن ترجع األواني المقدسة إلى بیت 

الرب.  

  ،َوَأَمْرُت َفَطهَُّروا اْلَمَخاِدعَ 
  ،َوَرَدْدُت ِإَلْیَها آِنَیَة َبْیِت اللَّهِ 

  

http://coptic-treasures.com/



األصحاح الثالث عشر 

 ]9َمَع التَّْقِدَمِة َواْلَبُخورِ . [

  یدخل یسوع كل یوم إلى هیكل أبیه ویطرد من كنیسته في كل العالم أساقفة وكهنة وشمامسة
ًها إلیهم ذات االتهام  أنهم یبیعون ویشترون. وما أقوله عن الكنائس یطبِّقه كل ،وشعًبا موجِّ

 "أنتم هیاكل اهللا وروح اهللا ساكن فیكم". لیُخل بیت قلبنا :واحد على نفسه، إذ یقول الرسول
لئال یدخل الرب ، ايمن كل تجارة ومقر للبائعین والمشترین ومن كل رغبة للحصول على هدا

ثائًرا وُیطّهر هیكله بال تراٍخ بطریقة أخرى غیر السوط، فُیقیم من مغارة اللصوص وبیت 
  .التجارة بیًتا للصالة

 القّدیس جیروم

 . تقدیم العشور لالویین 2
، َوَعِلْمُت َأنَّ َأْنِصَبَة الالَِّویِّیَن َلْم ُتْعطَ 

 ]10َبْل َهَرَب الالَِّویُّوَن َواْلُمَغنُّوَن َعاِمُلو اْلَعَمِل ُكلُّ َواِحٍد ِإَلى َحْقِلهِ . [
إن كان یلیق بخدام اهللا أن یزهدوا أمور العالم، فإنه من واجب المؤمنین مساندة الكنیسة 

لإلنفاق على الخدام واحتیاجات الخدمة.  
هنا لم یعد الشعب یقوم بإعالة الالویین، لذلك اضطروا إلى العودة إلى مزارعهم إلعالة 

أسرهم، مهملین التزاماتهم من جهة خدمة الهیكل.  
لعل الشعب امتنع عن الدفع للهیكل، ألنهم الحظوا أن الالویین والمغنین لهم حقول، 

بینما كانت الوصیة لالویین أن نصیبهم هو الرب.  

 َفَخاَصْمُت اْلُوَالَة َوُقْلتُ :
 ِلَماَذا ُتِرَك َبْیُت اللَِّه؟

 ]11َفَجَمْعُتُهْم َوَأْوَقْفُتُهْم ِفي َأَماِكِنِهمْ . [
ألقى نحمیا باللوم أوًال على الوالة، ألنهم أهملوا في حق بیت الرب والذین یخدمون فیه.  

ْیِت ِإَلى اْلَمَخاِزِن [  ]12َوَأَتى ُكلُّ َیُهوَذا ِبُعْشِر اْلَقْمِح َواْلَخْمِر َوالزَّ

 َوَأَقْمُت َخَزَنًة َعَلى اْلَخَزاِئنِ :
  ،َشَلْمَیا اْلَكاِهَن َوَصاُدوَق اْلَكاِتَب َوَفَداَیا ِمَن الالَِّویِّینَ 

  ،َوِبَجاِنِبِهْم َحاَناَن ْبَنُ◌ َزكُّوَر ْبِن َمتَّْنَیا
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  ،َألنَُّهْم ُحِسُبوا ُأَمَناءَ 
 ]13َوَكاَن َعَلْیِهْم َأْن َیْقِسُموا َعَلى ِإْخَوِتِهمْ . [

إن كان قد ألقى نحمیا باللوم على الوالة وسائر الشعب، فإنه أخذ موقًفا جاًدا مع 
الالویین، وهو أن یرجعوا إلى مواضعهم الالئقة، أي العمل في بیت الرب ال في الحقول.  

كان نحمیا ُمصلًحا عملًیا، ال بإصدار أوامر ُملزمة، وٕانما بدراسة كل مشكلة وٕایجاد 
الحلول العملیة.  

  ،اْذُكْرِني َیا ِإَلِهي ِمْن َأْجِل َهَذا
 ]14َوَال َتْمُح َحَسَناِتي الَِّتي َعِمْلُتَها َنْحَو َبْیِت ِإَلِهي َوَنْحَو َشَعاِئرِهِ . [

 . حفظ السبت 3
  ،ي ِتْلَك اَألیَّاِم َرَأْیُت ِفي َیُهوَذا َقْوًما َیُدوُسوَن َمَعاِصَر ِفي السَّْبِت ف◌ِ 

  ،َوَیْأُتوَن ِبُحَزمٍ 
  ،َوُیَحمُِّلوَن َحِمیًرا

  ،َوَأْیًضا َیْدُخُلوَن ُأوُرَشِلیَم ِفي َیْوِم السَّْبِت ِبَخْمٍر َوِعَنٍب َوِتینٍ 
  ،َوُكلِّ َما ُیْحَملُ 

 ]15َفَأْشَهْدُت َعَلْیِهْم َیْوَم َبْیِعِهِم الطََّعامَ . [
كان المؤمنون ملتزمین بحفظ یوم السبت من الغروب یوم الجمعة إلى الغروب یوم 

السبت.  
قیل: "هكذا قال الرب: تحفظوا بأنفسكم، وال تحملوا حمًال یوم السبت، وال تدخلوه في 

أبواب أورشلیم. وال تخرجوا حمًال من بیوتكم یوم السبت، وال تعملوا شغًال، ما بل قدسوا یوم 
).  22-21: 17السبت كما أمرت آباءكم" (إر 

وِریُّوَن السَّاِكُنوَن ِبَهااوَ  ، لصُّ
 َكاُنوا َیْأُتوَن ِبَسَمٍك َوُكلِّ ِبَضاَعٍة َوَیِبیُعوَن ِفي السَّْبِت 

 ]16ِلَبِني َیُهوَذا ِفي ُأوُرَشِلیمَ . [

 َفَخاَصْمُت ُعَظَماَء َیُهوَذا َوُقْلُت َلُهمْ :
 ]17َما َهَذا اَألْمُر اْلَقِبیُح الَِّذي َتْعَمُلوَنُه َوُتَدنُِّسوَن َیْوَم السَّْبِت؟ [
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  ،َأَلْم َیْفَعْل آَباُؤُكْم َهَكَذا

  ،َفَجَلَب ِإَلُهَنا َعَلْیَنا ُكلَّ َهَذا الشَّرِّ 
  ،َوَعَلى َهِذِه اْلَمِدیَنةِ 

  ،َوَأْنُتْم َتِزیُدوَن َغَضًبا َعَلى ِإْسَراِئیلَ 
 ]18ِإْذ ُتَدنُِّسوَن السَّْبتَ . [

  ، َوَكاَن َلمَّا َأْظَلَمْت َأْبَواُب ُأوُرَشِلیَم َقْبَل السَّْبِت 
  ،َأنِّي َأَمْرُت ِبَأْن ُتْغَلَق اَألْبَوابُ 

 َوُقْلُت َأْن َال َیْفَتُحوَها ِإَلى َما َبْعَد السَّْبِت .
  ،َوَأَقْمُت ِمْن ِغْلَماِني َعَلى اَألْبَواِب 

 ]19َحتَّى َال َیْدُخَل ِحْمٌل ِفي َیْوِم السَّْبِت . [

اُر َوَباِئُعو ُكلِّ ِبَضاَعٍة َخاِرَج ُأوُرَشِلیَم َمرًَّة َواْثَنَتْینِ . [  ]20َفَباَت التُّجَّ

 َفَأْشَهْدُت َعَلْیِهْم َوُقْلُت َلُهمْ :
 ِلَماَذا َأْنُتْم َباِئُتوَن ِبَجاِنِب السُّوِر؟
 ِإْن ُعْدُتْم َفِإنِّي أُْلِقي َیًدا َعَلْیُكمْ . 

 ]21َوِمْن َذِلَك اْلَوْقِت َلْم َیْأُتوا ِفي السَّْبِت . [
لم ینتظر نحمیا إلى وقت بیعهم البضاعة، أشهد علیهم وهم بائتون بجانب السور. 

هكذا أراد اقتالع جذر الخطیة قبل أن تنبت وتأتي بثمرٍ . حسن لإلنسان أال یتهاون مع الخطیة 
في بدء انطالقها ولو في شكل فكر خفي، حتى ال تتحول إلى عمل، وربما فیما بعد تصیر 

عادة. لنطرد الذین یبیتون بجانب السور قبل أن یدخلوا المدینة ویدنسوا یوم الرب.  
إلقاء الید علیهم كحاكم یعني أنه یأمر بسجنهم.  

  ،َوُقْلُت ِلالَِّویِّیَن َأْن َیَتَطهَُّروا
 َوَیْأُتوا َوَیْحُرُسوا اَألْبَواَب َألْجِل َتْقِدیِس َیْوِم السَّْبِت . 

  ،ِبَهَذا َأْیًضا اْذُكْرِني َیا ِإَلِهي
 ]22َوَتَرأَّْف َعَليَّ َحَسَب َكْثَرِة َرْحَمِتكَ . [

اعتاد نحمیا أن یختم كل عمل إصالحي بصالة هللا، حاسًبا أن ما یتحقق لیس فضًال 
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منه، وٕانما برحمة اهللا الكثیرة، أو غنى نعمته الفائقة. إنه یرد كل عمل صالح لرحمة اهللا العامل 
فیه.  

  كیف إذن یمكن إتمام وصیة اهللا ولو بصعوبة بدون عونه، حیث أنه ما لم یبِن الرب باطًال
. ˺یتعب البّناء

 ماذا تعتمد على ذاتك وتسقط؟ الق بنفسك على ذراعیه. ال تخف. إنه لن یتركك تنزلق. ل
 نفسك في یقین، فإنه یتلقفك ویشفیك. بقِ ال

القدیس أغسطینوس 

  النعمة التي تبني العالم هي أم رحوم، تهتم به، كالوالدة بطفلها، وال تقدر أن تتركه. المرأة ال
. ˻تترك جنینها، والطفل بدوره یظن أنه ال توجد امرأة أخرى في العالم إال تلك التي ُترضعه

 یعقوب السروجيمار القدیس 

 لیس شيء من هبات اهللا للبشریة ُقدم على سبیل إیفاء دین بل الكل هو من خالل النعمة˼. 

 العالمة أوریجینوس

. طرد الزوجات الوثنیات  4
 ِفي ِتْلَك اَألیَّاِم َأْیًضا َرَأْیُت اْلَیُهوَد الَِّذیَن َساَكُنوا ِنَساًء 

 ]23َأْشُدوِدیَّاٍت َوَعمُّوِنیَّاٍت َوُموآِبیَّاٍت . [

، َوِنْصُف َكَالِم َبِنیِهْم ِباللَِّساِن اَألْشُدوِديِّ 
 َوَلْم َیُكوُنوا ُیْحِسُنوَن التََّكلَُّم ِباللَِّساِن اْلَیُهوِديِّ 

 ]24َبْل ِبِلَساِن َشْعٍب َوَشْعٍب . [
بال شك أن لألم دورها الرئیسي في تربیة األوالد، وقد ظهر هذا في لهجة األبناء، إذ لم 
یكونوا یحسنون اللسان الیهودي بل األشدودي. هذا بالنسبة للكالم المسموع الذي ینطقون به، كم 

باألكثر یكون لسانهم الداخلي، أو أفكارهم، فقد تأثروا باألمهات األشدودیات والعمونیات 
والموآبیات والخدم والجواري الذین جاءوا مع األمهات.  

1 Letter from Alypius and Augustine to Paulinius, 186. 
Ð الرسالة األربعون .

3 Comm. Rom. 22 on 4: 4 f. 

                                                 

http://coptic-treasures.com/



األصحاح الثالث عشر 

  

  ،َفَخاَصْمُتُهْم َوَلَعْنُتُهمْ 
  ،َوَضَرْبُت ِمْنُهْم أَُناًسا

، َوَنَتْفُت ُشُعوَرُهمْ 
 َواْسَتْحَلْفُتُهْم ِباللَِّه َقاِئالً : 

، َال ُتْعُطوا َبَناِتُكْم ِلَبِنیِهمْ 
 ]25َوَال َتْأُخُذوا ِمْن َبَناِتِهْم ِلَبِنیُكْم َوَال َألْنُفِسُكمْ . [

نتف الشعر أي اقتالعه من جذوره، كعالمة على شدة الحزن، أو كنوع من القسوة في 
اضطهاد شخِص ما، أو كنوٍع من العقوبة، كما جاء في هذا النص. ُیقال إن األثینیین كانوا 

. Ïیعاقبون الزناة بنتف الشعر من فروة الرأس وتغطیة الرأس برماٍد ساخنٍ 

  ،َأَلْیَس ِمْن َأْجِل َهُؤَالِء َأْخَطَأ ُسَلْیَماُن َمِلُك ِإْسَراِئیلَ 
  ،َوَلْم َیُكْن ِفي اُألَمِم اْلَكِثیَرِة َمِلٌك ِمْثُلهُ 

  ،َوَكاَن َمْحُبوًبا ِإَلى ِإَلِههِ 
 ]26َفَجَعَلُه اللَُّه َمِلًكا عَلى ُكلِّ ِإْسَراِئیلَ . [

 ]27ُهَو َأْیًضا َجَعَلْتُه النَِّساُء اَألْجَنِبیَّاُت ُیْخِطئُ . [
استخدم نحمیا الملك سلیمان الحكیم أحد عظماء ملوك إسرائیل مثًال خطیًرا لالنحراف 

إلى العبادة الوثنیة بسبب زواجه من أممیات وثنیات، مما جلب على المملكة كلها كارثة خطیرة.  

 َفَهْل َنْسُكُت َلُكْم َأْن َتْعَمُلوا ُكلَّ َهَذا الشَّرِّ اْلَعِظیِم 
 ِباْلِخَیاَنِة ِضدَّ ِإَلِهَنا 

 ِبُمَساَكَنِة ِنَساٍء َأْجَنِبیَّاٍت؟ 
  ،َوَكاَن َواِحٌد ِمْن َبِني ُیوَیاَداَع ْبِن َأْلَیاِشیَب اْلَكاِهِن اْلَعِظیِم ِصْهًرا ِلَسْنَبلََّط اْلُحوُروِنيِّ 

 ]28َفَطَرْدُتُه ِمْن ِعْنِدي. [

ُسوا اْلَكَهُنوَت َوَعْهَد اْلَكَهُنوِت َوالالَِّویِّینَ . [  ]29اْذُكْرُهْم َیا ِإَلِهي َألنَُّهْم َنجَّ

  ، َفَطهَّْرُتُهْم ِمْن ُكلِّ َغِریٍب 
 ]30 [.َوَأَقْمُت ِحَراَساِت اْلَكَهَنِة َوالالَِّویِّیَن ُكلَّ َواِحٍد َعَلى َعَمِلهِ 

1 James M. Freeman: Manners and Customs of the Bible, N.J, 1972, article 386 
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 َوَألْجِل ُقْرَباِن اْلَحَطِب ِفي َأْزِمَنٍة ُمَعیََّنٍة َوِلْلَباُكوَراِت .
 ]31َفاْذُكْرِني َیا ِإَلِهي ِباْلَخْیرِ . [

ختم نحمیا السفر بهذه العبارة التي كثیًرا ما كررها حیث یؤكد أن عینیه مثبتتان على 
اهللا، وأن ما یعمله هو عمل الرب، وبمساندته اإللهیة، وأنه ال یطلب مكافأة وال مدیًحا من 

إنساٍن، بل مسرة اهللا ورضاه.  
 

 13من وحي نح 
 !روحك القدوس یقدسني على الدوام

   .أعترف لك یا مخلصي بخطایاي وضعفاتي
أشتاق أن تكرس كل حیاتي لك.  

لقد افتدیتني بدمك،  
وختمتني بروحك القدوس،  

وحسبتني ملًكا لك! 

   .في تهاون سلَّم ألیاشیب مقدساتك لطوبیا المقاوم لعملك
من أجل الصداقة والقرابة دنَّس مقدساتك! 

أعترف لك بتهاوني الشدید.  
كثیًرا ما تركت فكري ملهى للشیطان،  

وقلبي ملعًبا للفساد.  
من یطَّهر أعماقي سواك؟! 

من له سلطان أن یحفظ قلبي وفكري سواك؟  
لتقدسني وتطهرني،  

ها أنا بین یدیك! 

   . ّطأطأت السماوات ونزلت إلي
قدمت لي غنى نعمتك الفائقة.  

وفي غباوة تعلق قلبي برماد العالم.  
ارفعني وانتشلني من المزبلة! 
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هب لي جناحي حمامة،  
فأطیر وأكون معك كما في السماء.  

ألبیع كل شيء وأقتنیك، یا أیها اللؤلؤة الكثیرة الثمن! 

   .یا لغباوتي، في حنوك تود أن تقیم من حیاتي سبًتا مقدًسا
تستریح في أعماقي، وأستریح فیك.  

أنت هو سبتي وعیدي وقیامتي! 
أنت هو راحتي وسعادتي ومجدي! 

ألعبر كل حیاتي في رحلة ممتعة معك! 
أتغنى بحبك، وألهج بوصایاك.  

أجد لذتي وعذوبتي في حبك! 

  !ألتحد بك، یا أیها العجیب في قداستك
ألتصق بك، فال أقبل ما هو غریب عنك! 

أنت عریس نفسي! 
تعال، أیها الرب یسوع،  

فقد طال انتظاري لمجیئك! 
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