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كنيسة الشهيد العظيم مارجرجس  -تامبا  -فلوريدا
ألاسفار التاريخية  - 9 -سفر نحميا
مقدمة :أنتهي سفر امللوك الثاني وقد حدثت املوجة الثانيةة مةا السةوي وف ةا خةرا أورلةليم والهيكة "  ...جةا نبوخننارةر
ملك باب هو وك جيشه على أورلليم..........وبقية الجمهور سباهم نبوزرادان رئيس الشرط " 2م 11 - 9 :22
وحدث بعد  07سنة كنبوة أرميا  .... " :وتخةد هةنا الشةعو ملةك بابة سةبع ن سةنة" أرميةا  11 :22بةدأ سةفر عة را بقولةه:
" هكةةنا قةةار كةةورف ملةةك فةةار  :جميةةم ممالةةك ألارع دفعهةةا بةةل الةةر لةةه السةةما وهةةو أورةةاني أن أب ةةي لةةه بيتةةا فةةل أورلةةليم
التي فل ي وذا ما منكم ما ك لعبه يصعد بى أورلليم التي فل ي وذا فيب ي بيت الر له سرائي  " .ع را 3 -1 :1
ثةثث موجةال للعةودة مةا السةوي :كانةت املوجةةة ألاوبةى مةا العةودة بقيةادة زربابة وأيةةا ألانجيةا حيةل وزكريةا وكانةت املهمةة ةةل
بنةةا الهيكة  .واملوجةةة الثانيةةة بقيةةادة عة را ومعةةه مثبةةل النوةةي وكانةةت املهمةةة ةةل ألاهتمةةا بروحيةةال الشةةع  .واملوجةةة الثالثةةة
كانت بقيادة نحميا وكانت املهمة ل بنا أسوار أورلليم لحماية النفو داخلها وحماية الهيك .
كات السفر هو نحميا وهو ساقل للملك ارتحشستا :أختارا امللك ليكون سةاقل لةه و ةل وفيفةة مهمةة جةدا فالسةاقل يةرو وجةه
امللك دائما ويحم له الخمر وكان الساقل مح ثقة امللك فهو كان يقد له الشرا النو يمكا أن يكون مسموما.
كةةان نحميةةا يةةورا علةةل مدينةةة آبائةةه وبلة مةةا امللةةك أن يةةنه هرةةثر أسةةوارها ف رسةةله واليةةا علةةل أورلةةليم ليب ةةي أسةةوارها
وكان ذها نحميا بل أورلليم بعد رعود ع را ألورلليم ب ة  13عاما ولقد ترك نحميا ك نعيم قصر امللك الةنو يتمتةم بةه
ألج ة ة محبت ة ةةه ابة ةةل هللا ولشة ةةعبه .لة ةةم تكة ةةا املهمة ةةة سة ةةهلة فقة ةةد واجة ةةه بمقاومة ةةة لة ةةديدة مة ةةا ألاعة ةةدا امل ة ةةوآبي ن والعمة ةةوني ن
والسةةامري ن وكةةانوا قةةد أ تصةةبوا ألارع بينمةةا الشةةع فةةل السةةوي و عةةد العةةودة خةةاد ألاعةةدا أن اسةةب د الشةةع أرا ةةيه ب ة
كانوا بامع ن فل الاستيث علل م يد ما ألاراض ي لنلك خافوا ما بنا أسوار ألورلليم .
كانةةت أهتم ةا نحميةةا ألاور بالعبةةادة وتةةثوة سةةفر الشةةر عة وكتابةةة عهةةد لثحتفةةاي بورةةايا الةةر وقةةم عليةةه الر سةا والكهنةةة
والثوي ة ن وك ة الشةةع  .بعةةد أن تةةوبل علةةل ال ةةود 12سةةنة رجةةم بةةل أرتحشسةةتا ليقةةد حسةةابا علةةل التفةةوي السةةاب بجنةةا
السور واملدينة ...لخ .فكلفه أرتحشسةتا بة ن اعةود ثانيةة وبةنلك حصة علةل تفةوي ثةان بالواليةة وعةاد لةيحكم 11سةنة بعةد
ذل ةةك ف ةةل ي ةةا نحمي ةةا زاد الش ةةر م ةةرة ثاني ةةة ف ةةل أورل ةةليم فة ة هملوا حفة ة الس ةةجت والتق ةةدمال اليومي ةةة والعش ةةور وت وج ةةوا
ب جنجيال وثنيال و عد أن عاد نحميا ألورلليم ثانية بدأ رثحاته الستئصار الشر ما بين م.
شخصةةية نحميةةا شخصةةية مضةةيئة فةةل الكتةةا املقةةد ومثةةاال ملةةا ينبلةةل أن يكةةون عليةةه الخةةاد  .فهةةو فةةل سةةجيه نتةةدا مهتمةا
بحار لعبه وحار أورلليم ونتدا مصليا ل فم هللا ضبه عن م ونتدا يب ك منصبه فل قصر امللك و عةرع نفسةه لطخ ةر
وينه ألورلليم فهو شخصية يورة علل متد هللا وشخصيته قيادية.

 oمحتويال السفر-:
أوال :الاستعداد للعم الروحل ص  -1ص .2
( ص )1نحميا فل رثة عميقة أما هللا وي ل ما هللا أن يقف معه وينجح بريقه فل مقابلة امللك.
( ص )2نحميةةا أمةةا امللةةك والةةر حيةةنجح بريقةةه ( ص  )8 -1 :2نحميةةا يرجةةم ابةةل أورلةةليم وامللةةك يرس ة معةةه ر سةةا
جةةيف وفرسةةان وملونةةة للبنةةا ولكةةا أعةةدا لةةع هللا اسةةت ون مةةا البنةةا فةةل أورلةةليم (ص - )18 - 9 :2ومةةم ي ديةةد
ألاعدا يكون رد نحميا لهم هو " أله السما اع ينا النتار ونحا عبيدا نقو ونب ي" (ص)27 -19 :2

ثانيا :البنا الجماعل ص  - 3ص6
( ص  )3ألب اك الك فل العم نحميا كقائد مم الكهنة لقيادة الجماعال برور القدوة لطجماعة.
( ص  )1هي ة ةةا الع ة ةةدو ( العموني ة ةةون والع ة ةةر وألال ة ةةدودي ن) ب ة ةةالكث والشول ة ةةرة وتح ة ةةيم النف ة ةةو (ص )6 -1 :1
وبالتآمر د الشع بالحر (ص  )23 - 0 :1ولكا كان مبدأ نحميا هو " لهنا يحار عنا" (ص)27 :1
( ص )2بس ةةج مص ةةاريف بن ةةا الس ةةورالخارجل ب ةةدأ الش ةةع اس ةةتديا م ةةا ألا ني ةةا وفه ةةرل مش ةةكلة الرب ةةا م ةةا ال ةةي
للفق ف ال نحميا ألا نيا برد الربا للمساك ن الفقرا ويقد نفسه قدوة فث ي ل الج ية الخارة بالحاكم.
( ص  )6تما السور بالر م ما املقاومال  -ألاعدا يحاولون مساومة نحميا على العم بالت ديد والوعيد.
ثالثا :تثجيت العم ص  – 0ص 12
( ص  )0أكتمار بنا السور وتنظيم الخدمة فل الهيك ( :امل نون والثوي ن) وتنظيم حراسة ألاسوار بحكمة.
 ( ص ) 8البنا الروحل بالشةر عة للهيةة  :وقةف عة را الكةاها علةل منشة خشةوي وقةرأ الشةر عة للشةع وبةدأ الثويةون
عملهم فل قرا ة لر عة هللا وتفس املع ى وتفهيم الشع  " .فرر الر هو قوتكم" (ص)17 :8
( ص  )9البنةا الحقيقةي بالتوبةة الجماعيةة  .... " :أجتمةم بنةو سةرائي بالصةو وعلة م ح
مسةور وتةرا  .وأنفصة نسة
سرائي ما جميم ب ي ال ربا  ،ووقفوا وأعب فوا بخ اياهم ( ".....ص )2 -1 :9ثم تقديم توبة فل رثة جماعية.





رابعا:


(ص )17التعهةةد بةةاأللبما بتقةةدمال للةةر  .........." :ودخلةةوا فةةل قسةةم وحلةةف أن اس ة وا فةةل لةةر عة هللا التةةي أع يةةت
عةا يةد موىة ى عبةد هللا  ،وأن يحفظةوا و عملةوا جميةم ورةايا الةر وأحكامةه وفرائضةه .وأن ال نع ةي بناتنةا لشةةعو
ألارع ،وال ن خةةن بنةةاي م لبنينةةا .ولةةعو ألارع الةةنيا ية تون بالبضةةاعم وكة بعةةا يةةو السةةجت للبيةةم  ،ال ن خةةن مةةن م
فةةل سةةجت وال فةةل يةةو مقةةد  ،وأن نبة ك السةةنة السةةابعة ،وامل البةةة بكة ديةةا .وأقمنةةا علةةى أنفسةةنا فةةرائ أن نتعة
على أنفسنا ثلث لاق ك سنة لخدمة بيت لهنا ................ألخ" (ص – 29 :17ألخ)
(ص )11تنظيم السةكا فةل أورلةليم ......." :وألقة سةائر الشةع قرعةة لية توا بواحةد مةا عشةرة للسةك ى فةل أورلةليم
والتسعة ألاقسا فل املدن .وبارك الشع جميم القو النيا أنتدبوا للسك ى فل أورلليم ( "...ص )2 -1 :11
( ص )12تدلة ن السةةور  " :وعنةةد تدلة ن سةةور أورلةةليم بلبةةوا الثوية ن مةةا جميةةم أمةةاكن م لية توا ةةم بةةى أورلةةليم
لك ةةي يدل ةةنوا بف ةةرر وبحم ةةد و ن ةةا بالص ةةنو والرب ةةا والعي ةةدان .ف ة جتمم بن ةةو امل ن ة ن م ةةا ال ةةدائرة ح ةةور أورل ةةليم"
(ص  )28 -20 :12وأيضةةا تنظةةيم العبةةادة فةةل الهيك ة  " :وتوك ة فةةل ذلةةك اليةةو أنةةا علةةى املخةةاد لطخ ة ائا والرفةةاعم
وألاوائة وألاعشةةار ليتمعةةوا ف ةةا مةةا حقةةور املةةدن أنصةةبة الشةةر عة للكهنةةة والثوية ن  ،والثوية ن الةةواقف ن حارسة ن
حراسة بيت لههم وحراسة الت ه  .وكان امل نون والبوابون حس ورية داود وسليمان أبنه"( .ص)12 -11 :12
رثحال بعد الرجو الثاني ص :13
( ص  )13ذه نحميا بى باب بعد  12سنة ما عودته وأيضا لثقة امللك أرتحشستا فيه عاد بةى أورلةليم بعةد 13
س ةةنة فوج ةةد خ اي ةةا كث ة ة ة أنتش ةةرل ف ةةل ياب ةةه وبقلة ة ممل ةةو رج ةةا ق ةةا بتق ةةديم الع ةةث  .فق ةةا بف ةةرز " العموني ةةون
وامللابي ةةون" م ةةا جماع ةةة ال ةةر ( .ص  )3 - 1 :13ورد حق ةةوب ال ةةر الت ةةي أس ةةتوبى عل ةةا الخ ةةدا ص ةةبا وب ةةدون حة ة
(ص )11 -1 :13أع ة ةةادة ور ة ةةية تق ة ةةداس وحفة ة ة الس ة ةةجت (ص )22 -12 :13رفة ة ة زوا أوالد هللا بوثني ة ةةال ريب ة ةةال
(عمونيةةال وملابيةةال وألةةدوديال) ولألسةةف كةةان الشةةع قةةد سةةق وا فةةل الة وا باألجنجيةةال الوثنيةةال فقةةا بةةردهم
عا ذلك خارة فئة الكهنة والثوي ن (ص.)31 -23 :13

