دراسة الكتاب المقدس
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يمكنك تنزيل الدراسة من موقع كنيسة أبوسيفين
أو الحصول على نسخ مطبوعة من مكتبة الكنيسة
لمزيد من األستعالم رجاء التواصل مع
عزت زكي 0414914739 ..
ezzatzaky@hotmail .com

دراسة في أسفار  :عزرا  ،أستير  ،نحميا
مالخي و زكريا
رحلة في سفر عزرا :

 +كاتب السفر هو عزرا ( الكاتب و الكاهن ) وهو أيضا من كتب سفر أخبار األيام ويتضح هذا من التشابة الكبير بين نهاية سفر
أخبار األيام الثاني وبداية سفر عزرا  .وهو أيضا ينتسب إلى كهنوت هارون و من نسل فينحاس أبن هارون.
+

كان عزرا هو من قاد المرحلة الثانية من الرجوع من السبي بعد أن قاد زربابل المرحلة األولى منة ولكن عزرا تكلم عن كال من
المرحلتان األولى والثانية.

 +بينما أهتم زربابل ببناء بيت اللة  ..فقد أهتم عزرا ببناء شعب اللة روحيا  ،فمهمة عزرا األساسية في هذا السفر هو النهضة الروحية
للراجعين من أرض السبي وذلك عن طريق األنتباة إلى " كلمة الرب " ولذا تكررت عبارة " قال الرب " مرات عديدة في هذا السفر.
 +وبي نما هناك مجموعة من األسفار النبوية تمت كتابتها بعد الرجوع من السبي وهى ( حجي  ،زكريا  ،مالخي ) فأن عزرا ينتمي إلى
مجموعة أسفار تاريخية تمت أيضا كتابتها بعد الرجوع من السبي وهي ( عزرا  ،نحميا  ،أستير ).
 +تقسيم السفر  :اصحاح  –1اصحاح 6

يتكلم عن الرجوع األول مع زربابل  ....وكان عدد الراجعين حوالي  50ألف

اصحاح  – 7اصحاح  10يتكلم عن الرجوع الثانى مع عزرا  ......وكان عدد الراجعين حوالي ألفين .
 +يبدأ السفر بنداء كورش الملك الفارسي والتصريح بعودة المسبيين من اليهود إلى بالدهم و بناء بيت الرب  ..وقد هيأ الرب كورش
س ِهلُ .ه َُو يَ ْبنِي َمدِينَتِي َوي ْ
ص ِرَ ،و ُك َّل ُ
لهذة المهمة في نبوة ألشعياء أَنَا قَ ْد أ َ ْن َه ْ
س ْبيِي ،الَ بِثَ َم ٍن َوالَ بِ َه ِديَّةٍ ،قَا َل َربُّ
ضتُهُ بِالنَّ ْ
ُط ِل ُق َ
ط ُرقِ ِه أ ُ َ
ْال ُجنُو ِد  ( ..اش  . ) 13 : 45نطق بها أشعياء  200سنة قبل حدوثها .
 +في (عز  ) 8: 1نجد اسم رئيس يهوذا " شيشبصر" ألن البابليين غيروا االسماء اليهودية الي الكلدانية وهذا كان األسم الكلداني لزربابل
و زربابل نفسها معناها العبري هو " زرع بابل" وذلك ألنة ولد ونشأ في بابل في ارض السبي.
علَ ْي ِه ْم ُرعْبٌ مِ ْن ُ
ب  ..يظهر
علَ ْي ِه ُمحْ َرقَا ٍ
اضيَ ،وأَ ْ
ت ل َّ
ِلر ِ
شعُو ِ
صعَدُوا َ
ب األ َ َر ِ
 +في ( عز َ ) 3 : 3وأَقَا ُموا ْال َم ْذبَ َح فِي َمكَانِهِ ،ألَنَّهُ َكانَ َ
ارتف اع المستوى الروحي للشعب في هذا الوقت  ،فرغم ان هناك تهديد و رعب من الشعوب المجاورة فبدال من تحصين بيوتهم أوال
شعروا ان الحماية الحقيقية هي في اللجوء للرب فاهتموا أوال ببناء المذبح وتقديم الذبائح للرب .
ص ِع َد مِ ْن َبا ِبلََ ،وه َُو كَاتِبٌ َماه ٌِر فِي ش َِري َع ِة
 +شهد الكتاب المقدس أن عزرا كان كاتب ماهر في شريعة موسى (عز َ ) 6 : 7
ع ْز َرا هذَا َ
سى الَّتِي أ َ ْع َ
الربُّ ِإلهُ ِإس َْرائِي َل  ..وقد نجح أيضا في إثبات أنتسابة الكهنوتي إلى فينحاس ابن هارون َب ِن أَ ِبي ُ
اس ب ِْن
طاهَا َّ
شو َ
ُمو َ
ع ب ِْن فِينَ َح َ
الرأْ ِس( ...عز  ) 1-5 : 7على عكس الكثيرين من سبط الوي الذين فشلوا في أثبات أنتسابهم الكهنوتي :
َارونَ ْالكَاه ِِن َّ
ار ب ِْن ه ُ
أَ ِلعَازَ َ
ه ُؤالَءِ فَت َّ ُ
ت  ( ..عز ) 62 : 2
سابِ ِه ْم فَلَ ْم تُو َجدْ ،فَ ُر ِذلُوا مِ نَ ْال َك َهنُو ِ
شوا َ
علَى ِكت َابَ ِة أَ ْن َ
+

وش ،فِي ا ْبتِدَاءِ
في (عز  ) 6-16 : 4تبدأ شكاوي شعب األرض ضد اليهود لجميع ملوك فارس حتى ال يكملوا البناء َوفِي ُم ْلكِ أَ َح ْش ِو ُ
ير َ
اث َو َ
َب بِ ْشالَ ُم َومِ ثْ َر َد ُ
سائ ُِر ُرفَقَائِ ِه ْم إِلَى أَ ْرتَ ْح َ
يمَ 7 .وفِي أَي َِّام أ َ ْرت َ ْح َ
ور َ
ُم ْل ِكهَِ ،كتَبُوا َ
ش ْستَا َملِكِ
علَى ُ
ان يَ ُهوذَا َوأ ُ ُ
ش ْست َا َكت َ
ش ْك َوى َ
ط ْبئِي ُل َو َ
س َّك ِ
ش ِل َ
سالَ ِة َم ْكتُوبَةٌ بِاأل َ َرامِ يَّ ِة َو ُمت َْر َج َمةٌ بِاأل َ َرامِ يَّةِ.
الر َ
سَ .و ِكت َابَةُ ِ
ار َ
فَ ِ
1

 +كلمة ( شكوى) في العبرية تكتب ( ش ط ن ) ومنها جاء اسم المشتكي األعظم ضد أبناء اللة وهو ( الشيطان ) .
 +توقف الهود عن استكمال بناء الهيكل وكان السبب الظاهري هو أمر التوقف من الملك أرتحشستا  :فَاآلنَ أ َ ْخ ِر ُجوا أَ ْم ًرا بِت َْوقِيفِ أُولئِكَ
صد َُر مِ نِي أ َ ْم ٌر ( ..عز  ... ) 21 : 4أما السبب الحقيقي فكان تكاسل الشعب وإنشغالهم بأمورهم
الر َجا ِل فَالَ ت ُ ْبنَى ه ِذ ِه ْال َمدِينَةُ َحتَّى يَ ْ
ِ
الشخصية َ :ه ِل ْال َو ْقتُ لَ ُك ْم أ َ ْنت ُ ْم أ َ ْن ت َ ْس ُكنُوا فِي بُيُوتِ ُك ُم ْال ُمغَ َّ
شاةَِ ،وهذَا ْالبَيْتُ خ ََرابٌ ؟ ( ..حجي  ، ) 4 : 1ألن في حقيقة األمر كان اليهود
س الَّتِي
على علم ( بشريعة فارس ومادي ) التي التنسخ  :فَثَبِ ِ
ي أَيُّ َها ْال َم ِلكُ َ ،وأ َ ْم ِ
ار َ
ض ْال ِكت َابَةَ ِل َك ْي الَ تَتَغَي ََّر َكش َِريعَ ِة َمادِي َوفَ ِ
ت اآلنَ النَّ ْه َ
س ُخ (..دا  ، ) 8 : 6وهي نفس الشريعة التي بسببها أضطر الملك داريوس أللقاء دانيال في جب األسود  ،فكان يمكن لليهود التمسك
الَ ت ُ ْن َ
صانِي
الربُّ ِإلهُ ال َّ
ض َدفَ َع َها لِي َّ
سَ :جمِ ي ُع َم َمالِكِ األ َ ْر ِ
ور ُ
س َماءِ َ ،وه َُو أَ ْو َ
بعدم نسخ أمر كورش الملك ببناء الهيكل  :ه َكذَا قَا َل ُك َ
ار َ
ش َم ِلكُ فَ ِ
ِيم الَّتِي فِي يَ ُهوذَا ( ..عز ) 2 : 1
ور َ
ِي لَهُ بَ ْيتًا فِي أ ُ ُ
شل َ
أ َ ْن أ َ ْبن َ
+

نستطيع ان نفهم سفر عزرا في ضوء التسلسل التاريخي التالي ( كل التواريخ هى قبل الميالد ) :
األمبراطور الفارسي

الحدث

المرجع

كورش ( ) 530 – 539

عودة زربابل سنة 538

عزرا 1 – 3

قمبيز ( ) 522 – 530

توقف البناء في أورشليم

عزرا 4

داريوس األول ( ) 486 – 522

خدمة حجي وزكريا

عزرا 5 – 6

أحشويروش ( ) 464 – 486

قصة أستير

سفر أستير

أرتحشستا األول ( ) 423 – 464

عودة عزرا سنة 458
عوددة نحميا سنة 445
نبوة مالخي سنة 433

عزرا 7 – 10
نحميا 1 – 2
سفر مالخي

 +مابين األصحاح السادس واألصحاح السابع من سفر عزرا فترة زمنية حوالي  60سنة وفيها تقع أحداث سفر أستير .
صد َُر
الر َجا ِل فَالَ ت ُ ْبنَى ه ِذ ِه ْال َمدِينَةُ َحتَّى يَ ْ
 +أرتحشستا هو الذي أمر بإيقاف العمل في بناء بيت الرب  :فَاآلنَ أ َ ْخ ِر ُجوا أ َ ْم ًرا بِت َْوقِيفِ أُولئِكَ ِ
مِ نِي أ َ ْم ٌر  ( ..عز  ) 21 : 4وهو نفسة الذي أمر بتسهيل عملية بناء البيت َ :ومِ نِي أَنَا أ َ ْرت َ ْح َ
ص َد َر أَ ْم ٌر إِلَى ُك ِل ْالخَزَ نَ ِة الَّذِينَ
ش ْست َا ْال َملِكِ َ
عب ِْر النَّ ْه ِر أ َ َّن ُك َّل َما يَ ْ
ع ٍة َ ...و ُك ُّل َم ْن الَ يَ ْع َم ُل ش َِريعَةَ إِل ِهكَ َوش َِريعَةَ
ع ْز َرا ْالكَا ِهنُ كَاتِبُ ش َِريعَ ِة إِل ِه ال َّ
س َماءِ فَ ْليُ ْع َم ْل بِ ُ
س ْر َ
طلُبُهُ مِ ْن ُك ْم َ
فِي َ
ت أ َ ْو ِبالنَّ ْفي ِ أ َ ْو ِبغ ََرا َم ِة ْال َما ِل أ َ ْو ِب ْال َحب ِْس  ( ..عز  21 : 7؛  ، ) 26وهذا التغيير الكامل في قلب
اجالً ِإ َّما ِب ْال َم ْو ِ
ع ِ
علَ ْي ِه َ
ض َ
ْال َملِكِ  ،فَ ْليُ ْق َ
ب َك َج َدا ِو ِل مِ َياهٍَ ،ح ْيث ُ َما شَا َء يُمِ يلُهُ  ( ..أم  ، )21وقد تدارك هذا
الملك ال يستطيع أحد ان يعملة إال اللة وحدة  :قَ ْلبُ ْال َملِكِ فِي َي ِد َّ
الر ِ
ِيم ( ..عز )27 : 7
ور َ
ين بَ ْي ِ
ت َّ
اركٌ َّ
ب الَّذِي فِي أ ُ ُ
الر ِ
الربُّ ِإلهُ آبَائِنَا الَّذِي َج َع َل مِ ثْ َل هذَا فِي قَ ْل ِ
عزرا وشكر اللة ُ :مبَ َ
ب ْال َملِكِ ألَجْ ِل ت َْز ِي ِ
شل َ
 +تأمالت :
عرف عزرا في اصحاح  9ان الشعب وبعد رجوعة من السبي عاد مرة أخرى وكرر نفس خطايا ما قبل السبي وهى مصاهرة الشعوب
الوثنية  ..فتألم عزرا جدا (عز  )3 : 9ثم قام ليصلي ويسكب نفسة متذلال أمام اللة  ..وفي صالتة لم يفصل نفسة عن الشعب الخاطئ بل
َحْوكَ  ،أل َ َّن ذُنُوبَنَا قَ ْد َكث ُ َر ْ
ت فَ ْوقَ ُرؤُو ِسنَاَ ،وآثَا َمنَا
أعتبر نفسة واحدا منهم  :الل ُه َّم ،إِنِي أ َ ْخ َج ُل َوأ َ ْخزَ ى مِ ْن أ َ ْن أ َ ْرفَ َع يَا إِل ِهي َو ْج ِهي ن َ
ت َ َعا َ
ظ َم ْ
ِف
ت ِإلَى ال َّ
س َماءِ َ ..واآلنَ  ،فَ َماذَا نَقُو ُل َيا ِإل َهنَا َب ْع َد هذَا؟ ألَنَّنَا قَ ْد ت ََر ْكنَا َو َ
ْس لَنَا أَ ْن نَق َ
صا َياكَ  ..هَا نَ ْح ُن أ َ َما َمكَ فِي آثَامِ نَا ،ألَنَّهُ لَي َ
أ َ َما َمكَ مِ ْن أَ ْج ِل هذَا  ...أوالد اللة الحقيقيين يعتبرون ان خطايا وضعفات اآلخرين هي خطاياهم وضعفاتهم هم  ..المحبة الحقيقية هي ان
تتمنى الحكمة الروحية وقداسة السيرة لكل أحد كما أطلبها لنفسي أنا  ..أبدأ بنفسك وداوم على ذلك بعد فترة ستجد كثيرين يفعلون نفس
الشئ  ،ألننا في الحقيقة أعضاء في جسد واحد نفرح معا ونتألم معا .
2

رحلة في سفر أستير :
 +هو آخر األسفار التاريخية في الكتاب المقدس وعددها  12سفر تبدأ بسفر يشوع وتنتهي بسفر أستير  .وزمنيا أحداث هذا السفر بدأت
في عهد الملك أحشويروش رابع ملوك مملكة فارس  ،وكتابيا تقع بين أحداث األصحاحين السادس والسابع من سفر عزرا .
 +الفكرة العامة لهذا السفر هي ان اللة يظل دائما أمينا  ،وعدم أمانة الناس لن تبطل أمانة اللة  ،بالرغم من استحقاق اليهود لتأديب اللة
بالسبي إال ان في وسط المسبيين كان هناك بعض األمناء المخلصين لشريعة أبائهم مثلما رأينا في دانيال والفتية الثالثة وفي حزقيال
وهنا نتقابل مع أستير ومردخاي  ،مع كل هؤالء ومع كثير من أمثالهم أظهر اللة أمانتة وعمل نعمتة  .وعلى الرغم ان أسم اللة لم
يذكر في هذا السفر ولكن يد اللة العاملة كانت واضحة جدا في العمل مع األمناء من شعبة وعنايتة الفائقة بأوالدة  .من بداية السفر
حتى نهايتة نرى كيف حفظت أستير وزناتها وتاجرت بها وربحت  ،لذا ستخدمها الرب لحماية شعبة .
 +هو ثاني األسفار في الكتاب المقدس على أسم إمرأة  ..كان السفر األول على أسم إمرأة من األمم وهى راعوث الموآبية  ،وهذا السفر
على اسم إمرأة يهودية (أستير)  ..وكما إرتبطت راعوث بإنسان عظيم (بوعز) وخرج من نسلها مخلص البشرية  ،هكذا بالمثل أستير
إرتبطت بملك عظيم (أحشويروش) وكان بسببها خالص اليهود من مكائد األعداء .
 +أحشويروش كان ملك عظيم في زمانة وكان يحكم على حوالي  127مملكة ووالية من الهند شرقا حتى الحبشة غربا  ..وأحشويروش
هو لقب معناة ملك الملوك مثلما كان فرعون هو لقب حاكم مصر وقيصر هو لقب حاكم روما  ،أما أسمة الحقيقي فغير مذكور في
الكتاب المقدس ولكن تاريخيا معروف بأسم زركسيس .
 +أستير  ،كان هذا هو أسمها باللغة الفارسية ومعناة " نجم أو كوكب " ..أما أسمها في اللغة العبرية هو ( هدسة) ومعناة زهرة الريحان
سنَةَ ْال َم ْن َ
ظ ِر  ( ..استير ) 7 : 2
ع ِمهِ ،ألَنَّهُ لَ ْم َي ُك ْن لَ َها أَبٌ َوالَ أ ُ ٌّمَ .وكَانَ ِ
ِير ِب ْن ِ
َو َكانَ ُم َر ِبيًا ِل َه َد َّ
ت ْالفَتَاة ُ َجمِ يلَةَ ال ُّ
ت َ
ورةِ َو َح َ
ص َ
ي أ َ ْست َ
سةَ أ َ ْ
 +لم يكن مستغربا أن يطلب هامان ان يقتل ليس فقط مردخاي  ..بل أيضا كل الشعب اليهودي َو ْ
َاي
ي فِي َ
ع ْينَ ْي ِه أَ ْن يَ ُم َّد يَ َدهُ ِإلَى ُم ْر َدخ َ
ازد ُِر َ
َاي .فَ َ
َاي 6:3
وشَ ،
ع ْن َ
ب هَا َما ُن أ َ ْن يُ ْهلِكَ َجمِ ي َع ْاليَ ُهو ِد الَّذِينَ فِي ُك ِل َم ْملَ َك ِة أَ َح ْش ِو ُ
ش ْع ِ
ش ْع َ
طلَ َ
َو ْح َدهُ ،ألَنَّ ُه ْم أ َ ْخبَ ُروهُ َ
ير َ
ب ُم ْر َدخ َ
ب ُم ْر َدخ َ
والسبب هو العداوة التقليدية القديمة بين اليهود وشعب عماليق  ..إذا رجعنا ألسم هامان الكامل نجدة  ،هامان بن همداثا األجاجي  :بَ ْعد
ع َّ
ي َو َرقَّاهُ ( ..أس  ، )1 : 3وهو ينحدر من نسل آجاج ملك عماليق َ :وقَا َل
ظ َم ْال َم ِلكُ أ َ َح ْش ِو ُ
وش هَا َمانَ بْنَ َه َم َداثَا األ َ َج ِ
ير ُ
ور َ
ه ِذ ِه األ ُ ُم ِ
اج َّ
ع َمالِيقَ » 1( ..صم  ) 32 : 15الذي قتلة صموئيل النبي حسب تعليمات الرب  .وعداوة شعب
ي أ َ َجا َج َملِكَ َ
َ
ص ُموئِيلُ« :قَ ِد ُموا إِلَ َّ
عماليق ظهرت واضحة منذ خروج اليهود من ارض مصر .
 +يعتبر الكثير من المفسرين أن عزرا هو من كتب هذا السفر نتيجة التشابة الكبير في اسلوب الكتابة بين سفري عزرا و أستير  ،وألن
عزرا كان المسؤل عن تجميع غالبية أسفار العهد القديم من الكتاب المقدس.
 +أستطاعت أستير ان تمهد الطريق لرجوع عزرا بالفوج الثاني من الراحعين من السبي ومن بعدة نحميا بالفوج الثالث إلى أورشليم
ألنة بسببها نال الشعب اليهودي نعمة في عيون ملوك فارس ولوال ما خطت لة أستير ونفذتة لكان مصير اليهود هو الهالك واإلبادة .
 +أعتاد اليهود األحتفال بسبعة أعياد منذ خروجهم من أرض مصر وهي أعياد الفصح  ،الفطير  ،الباكورة  ،الخمسين  ،األبواق ،
الكفارة  ،المظال حسب الطقس في ( الويين  ، ) 23وبعد الرجوع من السبي البابلي وإعادة بناء الهيكل وتقديم الذبائح  ،عاد الشعب
مرة أخري لألحتفال بنفس األعياد ولكن أضافوا أليها عيدان جديدان وهما ( الفوريم ) و يقصد بة األحتفال بذكرى نجاتهم من مكيدة
َصقُونَ بِ ِه ْم َحتَّى الَ يَ ُزولَ،
علَى َجمِ يعِ الَّذِينَ يَ ْلت ِ
علَى نَ ْس ِل ِه ْم َو َ
علَى أ َ ْنفُ ِس ِه ْم َو َ
ب ْاليَ ُهو ُد َوقَبِلُوا َ
( هامان ) للقضاء على الشعب اليهودي أ َ ْو َج َ
سنَةٍ ( ،استير  ) 27 : 9والعيد الثاني هو عيد التجديد لألحتفال بإعادة بناء
س َ
س َ
ب أَ ْوقَاتِ ِه َما ُك َّل َ
ب ِكت َا َبتِ ِه َما َو َح َ
أ َ ْن يُ َع ِيدُوا هذَي ِْن ْال َي ْو َمي ِْن َح َ
وتجديد الهيكل والمذبح بعد انتصار المكابيين على أنتيخيوس أبيفانس الذي نجس مذبح الرب .
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 +تهديد هامان لمردخاي اليهودي – بعد ان رفض السجود لة – واألستقواء بأحشويروش الملك  ،هى صورة مصغرة ألحداث نهاية
األزمنة  ،عندما يضطهد النبي الكذاب ( الوحش الخارج من األرض) البقية التقية منن اليهود التي سترفض السجود لة  ..وبالطبع
سيستقوى هذا النبي الكذاب بضد المسيح ( الوحش الخارج من البحر) ليتمم خطتة  ..وكما فشل هامان أمام مردخاي وتم إعدامة
ض َّل الَّذِينَ
صان ِِع قُدَّا َمهُ اآل َيا ِ
ب َم َعهُ ،ال َّ
علَى ْال َوح ِ
ْش َوالنَّ ِبي ِ ْال َكذَّا ِ
ت الَّتِي ِب َها أَ َ
ض َ
هكذا سيكون الحال مع النبي الكذاب و ضد المسيح  :فَقُ ِب َ
ورتِهَِ .و ُ
ت  ( ..رؤيا .) 20 : 19
ار ْال ُمت َّ ِق َدةِ ِب ْال ِكب ِْري ِ
س َجدُوا ِل ُ
قَ ِبلُوا ِس َمةَ ْال َوح ِ
ْش َوا َّلذِينَ َ
ص َ
َان َحيَّي ِْن ِإلَى بُ َحي َْرةِ النَّ ِ
ط ِر َح االثْن ِ
 +تأمالت :
1

اللة ضابط الكل  ..هذة حقيقة إيمانية نعيشها ونختبرها كل أيام حياتنا  ..تأمل معي في ترتيب األحداث  ..تبدأ بأن اللة يثير أرق الملك :
فِي ت ِْلكَ اللَّ ْيلَ ِة َ
ار األَي َِّام فَقُ ِرئ ْ
ام ْال َملِكِ  (..أس  ) 1 : 6وكان يمكن أن يتعامل مع هذا
ط َ
َار أَ ْخبَ ِ
ار ن َْو ُم ْال َملِكِ  ،فَأ َ َم َر بِأ َ ْن يُؤْ ت َى بِ ِس ْف ِر ت َ ْذك ِ
َت أ َ َم َ
األرق بطرق كثيرة ولكن اللة دبر أن يطلع الملك على تذكار أخبار األيام  ..ومع ان هذا التذكار ملئ باألخبار الكثيرة  ،فقد وجة اللة
ب،
سي ِ ْالبَا ِ
شخ ِ
ي َ
ار َ
َصيَّي ِ ْال َملِكِ َح ِ
ع ْن بِ ْغثَانَا َوت ََر َ
أنتباة الملك إلى حادثة واحدة معينة عن مرخاي  :فَ ُو ِج َد َم ْكتُوبًا َما أ َ ْخبَ َر بِ ِه ُم ْر َدخَا ُ
اللَّذَي ِْن َ
وش  ( ..أس  ) 2 : 6وأثار هذا الخبر أنتباة الملك واندهش لعدم تكريم مردخاي فقرر ان
طلَ َبا أ َ ْن َي ُمدَّا أ َ ْي ِد َي ُه َما ِإلَى ْال َملِكِ أ َ َح ْش ِو ُ
ير َ
ع َ
ظ َم ٍة عُمِ لَ ْ
َاي أل َ ْج ِل هذَا؟» فَقَا َل غ ِْل َما ُن ْال َملِكِ الَّذِينَ يَ ْخ ِد ُمونَهُ« :لَ ْم
يعطي مرخاي أعظم تكريم ممكنا  :فَقَا َل ْال َم ِلكُ « :أَيَّةُ ك ََرا َم ٍة َو َ
ت ِل ُم ْر َدخ َ
ش ْي ٌء» ( . .أس  ، ) 3 : 6ثم مرة أخرى يدبر اللة ان يدخل هامان في نفس اللحظة التي يتكلم فيها الملك عن مردخاي وكان
يُ ْع َم ْل َمعَهُ َ
غرض الزيارة ان يطلب صلب مردخاي ولكن ينتهي األمر ان يقوم بتكريمة بنفسة وانطبق علية قول الكتاب  :إِ ْن َرأَيْتَ ُ
ع
ِير َون َْز َ
ظ ْل َم ْالفَق ِ
عا ِليًا يُالَحِ ُ
ظَ ،واأل َ ْعلَى فَ ْوقَ ُه َم  ..نعم اللة هو ضابط الكل .
ق َو ْالعَ ْد ِل فِي ْالبِالَدِ ،فَالَ ت َْرت َ ْع مِ نَ األ َ ْم ِر ،أل َ َّن فَ ْوقَ ْالعَالِي َ
ْال َح ِ

 2أحتفاالت أهل العالم البعيدين عن اللة غالبا ما تنتهي بمشاكل أو نتائج محزنة  ..رأينا كيف انتهت حفلة أحشويروش الملك بأنتهاء العالقة
ْ
ان ،فَا ْغتَا َ
ظ ْال َم ِلكُ ِجدًّا
الزوجية مع زوجتة بعد رفضها الظهور في حفلتة  :فَأ َ َب ِ
ع ْن َي ِد ْالخِ ْ
ب أ َ ْم ِر ْال َملِكِ َ
س َ
ِي َح َ
ص َي ِ
ت ْال َم ِل َكةُ َو ْشتِي أ َ ْن ت َأت َ
ضبُهُ فِي ِه  ( ..أس . ) 12 : 1
َوا ْشتَعَ َل َ
غ َ
عظِ ي َمةً ِلعُ َ
َّام
وكيف انتهت الحفلة التى أقامها بيلشاصر الملك لعظماء مملكتة ؟ بَي ْْلشَا َّ
ظ َمائِ ِه األ َ ْلفِ َ ،وش َِر َ
صنَ َع َولِي َمةً َ
ص ُر ْال َم ِلكُ َ
ب َخ ْم ًرا قُد َ
األ َ ْلفِ  ( ..دا  ، ) 1 : 5وبعد ليلة األحتفال وشرب الخمر في آنية الرب المقدسة  ،انتهت الحفلة بمقتل الملك بيلشاصر وسقوط مملكة
بابل في نفس اليوم .
عشَا ًء ِلعُ َ
ت
ظ َمائِ ِه َوقُ َّوا ِد األُلُوفِ َو ُو ُجو ِه ْال َجلِي ِلَ 22 ،د َخ َل ِ
صنَ َع ه ُ
ُس فِي َم ْو ِل ِد ِه َ
ِيرود ُ
وكيف انتهت حفلة عيد ميالد هيرودس الملك ؟ لَ َّما َ
ت ْ
س َّر ْ
ص ْ
س َم لَ َها أَ ْن
ص ِبيَّةَِ « :م ْه َما أَ َر ْد ِ
ُس َو ْال ُمت َّ ِكئِينَ َم َعهُ .فَقَا َل ْال َم ِلكُ لِل َّ
ته ُ
ا ْبنَةُ ه ُ
اطلُ ِبي مِ نِي فَأُعْطِ َيكِ »َ 23 .وأَ ْق َ
ت ،فَ َ
ِيرو ِديَّا َو َرقَ َ
ِيرود َ
ت أل ُ ِم َهاَ « :ماذَا أ َ ْ
« َم ْه َما َ
طلُبُ ؟» فَقَالَ ْ
ت َوقَالَ ْ
ف َم ْملَ َكتِي» 24 .فَخ ََر َج ْ
ان ( .مر)6
طلَ ْب ِ
ت مِ نِي ألُعْطِ َينَّكِ َحتَّى نِ ْ
تَ :
«رأْ َ
ص َ
س يُو َحنَّا ْال َم ْع َم َد ِ
هذة هي طبيعة ونتائج حفالت البعيدين عن طريق الرب .
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فكر هامان في مكيدة يتخلص بها من شعب اللة ودبر لكي يقتل مردخاي على خشبة صليب أعدها مسبقا  ..وانتهى األمر بصلبة هو
ع ْونُ َجمِ ي َع
على نفس خشبة الصليب  ،وقديما قرر فرعون مصر ان يهلك كل األوالد من نسل العبرانيين غرقا في الماء ث ُ َّم أَ َم َر ف ِْر َ
ش ْعبِ ِه قَائِالًُ « :ك ُّل اب ٍْن يُولَ ُد ت َْط َر ُحونَهُ فِي النَّ ْه ِر  ( ..خر  ..) 1وانتهى األمر بغرق فرعون نفسة في الماء فَ َر َج َع ْال َما ُء َوغ َّ
ت
َ
َطى َم ْر َكبَا ِ
ع ْونَ الَّذِي َد َخ َل َو َرا َءهُ ْم فِي ْالبَ ْح ِر .لَ ْم يَبْقَ مِ ْن ُه ْم َوالَ َواحِ ٌد  ( .خر  .. ) 14ثم نرى كيف دبر أعداء دانيال لقتلة
يع َجي ِْش ف ِْر َ
َوفُ ْر َ
سانَ َجمِ ِ
علَى
الر َجا َل الَّذِينَ ا ْشتَك َْوا َ
في جب األسود ..وانتهى األمر بنجاة دانيال وهالك أعدائة في نفس جب األسود فَأ َ َم َر ْال َم ِلكُ فَأ َ ْح َ
ض ُروا أُولئِكَ ِ
َدانِيآ َل َو َ
ص ِو َر ْ
ض َّدكِ الَ تَ ْن َج ُح،
ب األ ُ ُ
سا َءهُ ْم  ( ..دا  ) 6إالهنا عظيم ووعودة صادقة ُ « :ك ُّل آلَ ٍة ُ
ط َر ُحوهُ ْم فِي ُج ِ
ت ِ
سو ِد هُ ْم َوأ َ ْوالَ َدهُ ْم َونِ َ
ير ُ
الربُّ  ( ..اش .) 17 : 54
ب َو ِب ُّرهُ ْم مِ ْن ِع ْندِي ،يَقُو ُل َّ
ع ِبي ِد َّ
الر ِ
اث َ
ضاءِ تَحْ ُكمِ ينَ َ
ع َليْكِ فِي ْالقَ َ
ان يَقُو ُم َ
َ .و ُك ُّل ِل َ
علَ ْيهِ .هذَا ه َُو مِ َ
س ٍ
4

رحلة في سفر نحميا :
 +في أغلب الظن ان كاتب هذا السفر هو عزرا الكاتب على أساس ان في التوراة العبرية وضعا كال من سفري عزرا و نحميا معا ودعي
سفر عزرا بعزرا األول وسفر نحميا بعزرا الثاني .
 +في الرجوع األول من السبي كان بقيادة زربابل وهو من النسل الملكي والرجوع الثاني كان في زمن عزرا الكاهن والكاتب الذي
عاصر كال من نبوة حجي ونبوة زكريا من انبياء ما بعد الرجوع من السبي .
 +السفر ينقسم إلى قسمين  :األول
الثاني
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قسم البناء و المباني
قسم البناء الروحي
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 +قاد نحم يا نهضة عظيمة وسط الشعب الراجع من السبي  ..ولم يكن لنحميا أي مؤهالت سابقة فهو ليس نبي أو كاهن لكنة رجل عادي
جدا وكل مؤهالتة هي قلب محب للرب وغيرة على خالص شعبة  ،فعمل جنبا إلى جنب مع عزرا رجل الشريعة لتفجير نهضة روحية
بين شعب اللة  ..وهذا تأكيد على ان نهضة الكنيسة تحتاج محبة وغيرة كل أعضاء جسد المسيح وليست على أكتاف رجال الكهنوت
فقط  ..ال مجال للمتفرجين  ..البد للكل ان يعمل حتى لو اقتصر العمل على الصالة فقط  ،فهذا أيضا عمل عظيم جدا .
 +بداية النهضة الروحية للشعب بدأت عندما طلب الشعب من عزرا أن يقرأ لهم شريعة الرب التي أعطاها لموسى  :اجْ تَ َم َع ُك ُّل ال َّ
ب
ش ْع ِ
ْ
الربُّ ِإس َْرائِي َل  ( ..نح ) 8
سى الَّتِي أَ َم َر بِ َها َّ
ب ْال َماءِ َوقَالُوا ِل َع ْز َرا ْالكَاتِ ِ
ام بَا ِ
ِي بِ ِس ْف ِر ش َِري َع ِة ُمو َ
ك ََر ُجل َواحِ ٍد ِإلَى السَّا َح ِة الَّتِي أ َ َم َ
ب أ َ ْن يَأت َ
وظل كل الشعب واقفا على قدمي ة من الصباح حتى الظهر يستمع بشغف لكالم الرب  ..ولم يقف األمر عند هذا بل كان خدام تشرح كل
ش ِريعَةََ ،وال َّ
ب ال َّ
ما يسمعة الشعب وتفسرة لهم َ :والالَّ ِويُّونَ أ َ ْف َه ُموا ال َّ
ان،
شعْبُ فِي أَ َما ِكنِ ِه ْمَ 8 .وقَ َرأُوا فِي ِ
ش ْع َ
الس ْف ِر ،فِي ش َِريعَ ِة هللاِ ،بِبَيَ ٍ
َ .وفَس َُّروا ْال َم ْعنَىَ ،وأ َ ْف َه ُموهُ ُم ْالق َِرا َءة َ  ( ..نح  ، ) 8وعندما يفهم األنسان كالم اللة يدرك مدي فقرة الروحي الشديد وأحتياجة للمزيد من
يع ال َّ
الفهم لكلمة الرب فينوح ويبكي على حالة َ :والالَّ ِويُّونَ ْال ُم ْف ِه ُمونَ ال َّ
ب إِل ِه ُك ْم ،الَ تَنُو ُحوا
َّس ل َّ
ب« :هذَا ْاليَ ْو ُم ُمقَد ٌ
ِلر ِ
ش ْع ِ
ش ْع َ
ب قَالُوا ِل َجمِ ِ
سمِ عُوا َكالَ َم ال َّ
َوالَ ت َ ْب ُكوا» .أل َ َّن َجمِ ي َع ال َّ
ش ِري َع ِة ( ..نح  ، ) 8وفي نفس الوقت فأن العودة إلى شريعة الرب ينشأ في
ش ْع ِ
ب َبك َْوا حِ ينَ َ
ضى مِ ْن
النفس فرح عظيم  ،وهذا هو سرأختالط مشاعر الحزن مع مشاعر الفرح بين صفوف الشعب  .أل َ َّن َك ِل َمةَ هللاِ َحيَّةٌ َوفَ َّعالَةٌ َوأ َ ْم َ
ب َونِيَّاتِ ِه  ( ..عب ) 12 : 4
ق النَّ ْف ِس َو ُّ
ار ْالقَ ْل ِ
وح َو ْال َمف ِ
ُك ِل َ
َاخَ ،و ُم َميِزَ ة ٌ أَ ْف َك َ
سيْفٍ ذِي َح َّدي ِْنَ ،وخ ِ
َارقَةٌ ِإلَى َم ْف َر ِ
َاص ِل َو ْالمِ خ ِ
الر ِ
 +الحظ معي الدقة العجيبة للكتاب المقدس  ،في ( نحميا  )2خرج األمر من أرتحشستا الملك بتجديد وبناء مدينة أورشليم وكان ذلك في
شهر نيسان من السنة العشرين لحكم هذا الملك  ،أي شهر نيسان من سنة  445ق.م  ..وحسب نبوة ( دا  ) 25 : 9فَا ْعلَ ْم َوا ْف َه ْم أَنَّهُ مِ ْن
س ٌ
ق
ور َ
َان َو ِستُّونَ أ ُ ْسبُوعًا ،يَعُو ُد َويُ ْبنَى ُ
ِيح َّ
الرئ ِ
وج األ َ ْم ِر ِلت َ ْجدِي ِد أ ُ ُ
وق َو َخلِي ٌج فِي ِ
س ْبعَةُ أ َ َ
ِيس َ
ضي ِ
سابِي َع َواثْن ِ
شل َ
ِيم َوبِنَائِ َها إِلَى ْال َمس ِ
ُخ ُر ِ
األ َ ْزمِ نَةَِ .وبَ ْع َد اثْنَي ِْن َوسِتِينَ أ ُ ْسبُوعًا يُ ْق َ
ْس لَهُ  ..بالفعل بعد  483سنة (  ) 483 = 7 × 69وفي العاشر من شهر نيسان
ط ُع ْال َمسِي ُح َولَي َ
دخل السيد المسيح أورشليم ليبقى تحت الحفظ مع باقي الخراف حتى موعد ذبيحة الفصح .
 +كان نحميا مثال للقائد الروحي الناجح  ،لم يطلب شيء من أي انسان بدون أن يفعلة هو أوال فكان قدوة ومثاال يحتذى بة اآلخرين فقال
ب َ
طاقَتِنَا  (..نح )5
س َ
انة حرر كثير من اليهود من العبودية في ارض السبي َوقُ ْلتُ لَ ُه ْم« :نَ ْح ُن ا ْشت ََر ْينَا ِإ ْخ َوتَنَا ْاليَ ُهو َد الَّذِينَ بِيعُوا لِأل ُ َم ِم َح َ
فاستطاع أن يطلب من يهود أورشليم أيضا أن ال يستعبدوا إخواتهم من اليهود المحتاجين ُردُّوا لَ ُه ْم هذَا ْاليَ ْو َم ُحقُولَ ُه ْم َو ُك ُرو َم ُه ْم َوزَ ْيتُونَ ُهم
ت الَّذِي ت َأْ ُخذُونَهُ مِ ْن ُه ْم ِربًا» 12 .فَقَالُوا« :ن َُر ُّد َوالَ ن ْ
ح َو ْال َخ ْم ِر َو َّ
َطلُبُ مِ ْن ُه ْم .ه َكذَا نَ ْفعَ ُل َك َما
الز ْي ِ
َوبُيُوت َ ُه ْمَ ،و ْال ُج ْز َء مِ ْن مِ ئ َ ِة ْال ِف َّ
ض ِة َو ْالقَ ْم ِ
»تَقُو ُل  ( ..نح  ) 11 : 5عاش بدون راتب وبدون خصوصيات الوالة لَ ْم آ ُك ْل أَنَا َوالَ إِ ْخ َوتِي ُخبْزَ ْال َوالِي  ( ..نح  ) 5لذلك كان قادرا
يَ ،وبَ َّكتُّ ْالعُ َ
الربَا
ظ َما َء َو ْال ُوالَةََ ،وقُ ْلتُ لَ ُه ْم« :إِنَّ ُك ْم ت َأْ ُخذُونَ ِ
َاو ْرتُ قَ ْلبِي فِ َّ
ان ينتهر كبار الشعب على تعدياتهم على الفقراء والمحتاجين فَش َ
عظِ ي َمةً  ( ..نح ) 7 : 5
عة ً َ
علَ ْي ِه ْم َج َما َ
ُك ُّل َواحِ ٍد مِ ْن أَخِ يهِ»َ .وأَقَ ْمتُ َ
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صلِي ِإلَيْكَ
 +صالة نحميا في األصحاح األول تدل على قمة الروحانية ِلت َ ُك ْن أ ُ ْذنُكَ ُم ْ
صالَةَ َ
ص ِغ َيةً َو َ
ع ْبدِكَ الَّذِي يُ َ
ع ْينَاكَ َم ْفتُو َحتَي ِْن ِلت َ ْس َم َع َ
طأْنَا بِ َها ِإلَ ْيكَ  .فَإِنِي أَنَا َوبَيْتُ أَبِي قَ ْد أ َ ْخ َ
طايَا بَنِي ِإس َْرائِي َل الَّتِي أَ ْخ َ
ف بِ َخ َ
طأْنَا .لَقَ ْد
اآلنَ نَ َه ً
عبِيدِكَ َ ،ويَ ْعت َِر ُ
ارا َولَ ْيالً أل َ ْج ِل بَنِي ِإس َْرائِي َل َ
ع ْبدَكَ  ...نحميا وضع اللوم والتقصير على نفسة واعتبر ان
سى َ
َام الَّتِي أ َ َم ْرتَ بِ َها ُمو َ
أ َ ْف َ
صايَا َو ْالف ََرائ َ
س ْدنَا أ َ َما َمكَ َ ،ولَ ْم نَ ْحفَظِ ْال َو َ
ِض َواألَحْ ك َ
خطايا الشعب هي خطاياة هو شخصيا  ،رغم أنة ولد وعاش ونشأ في أرض السبي لكنة وقف أمام اللة كمستحق للعقاب  ..سهل جدا أن
تلوم األسقف أو الكاهن أو خادم مدارس األحد على ضعف الخدمة  ،ولكن من الصعب جدا ان تقف أمام اللة وتلوم نفسك وحدك .ال يقدر
على ذلك إال األقوياء مثل عزرا  :الل ُه َّم ،إِنِي أ َ ْخ َج ُل َوأ َ ْخزَ ى مِ ْن أ َ ْن أ َ ْرفَ َع يَا إِل ِهي َو ْج ِهي نَح َْوكَ  ،أل َ َّن ذُنُوبَنَا قَ ْد َكث ُ َر ْ
ت فَ ْوقَ ُرؤُو ِسنَا،
َوآثَا َمنَا تَعَا َ
ظ َم ْ
ت إِلَى ال َّ
عظِ ٍيم إِلَى هذَا ْاليَ ْو ِمَ .وأل َ ْج ِل ذُنُوبِنَا قَ ْد ُدفِ ْعنَا نَ ْحنُ َو ُملُو ُكنَا َو َك َهنَتُنَا ِليَ ِد ُملُوكِ
س َماءِ ُ 7 .م ْنذُ أَي َِّام آبَائِنَا نَ ْحنُ فِي إِثْ ٍم َ
ب َوخِ ْزي ِ ْال ُو ُجو ِه كَهذَا ْاليَ ْو ِم ( ..عز  .. ) 9ومثل دانيال  :الل ُه َّم ،إِنِي أ َ ْخ َج ُل َوأَ ْخزَ ى مِ ْن أ َ ْن أَ ْرفَ َع يَا إِل ِهي
سيْفِ َوال َّ
اضي لِل َّ
س ْبي ِ َوالنَّ ْه ِ
األ َ َر ِ
ت فَ ْوقَ ُرؤُو ِسنَاَ ،وآثَا َمنَا تَعَا َ
ظ َم ْ
َوجْ ِهي نَح َْوكَ  ،أل َ َّن ذُنُوبَنَا قَ ْد َكث ُ َر ْ
عظِ ٍيم إِلَى هذَا ْاليَ ْو ِمَ .وألَجْ ِل
ت إِلَى ال َّ
س َماءِ ُ .م ْنذُ أَيَّ ِام آبَائِنَا نَ ْح ُن فِي إِثْ ٍم َ
ب َوخِ ْزي ِ ْال ُو ُجو ِه كَهذَا ْال َي ْو ِم  ( ..دا ) 5 : 9
سيْفِ َوال َّ
اضي لِل َّ
س ْبي ِ َوالنَّ ْه ِ
ذُنُو ِبنَا قَ ْد ُدفِ ْعنَا نَ ْح ُن َو ُملُو ُكنَا َو َك َهنَتُنَا ِل َي ِد ُملُوكِ األ َ َر ِ
 +تأمالت :
على الرغم من المساحة الزمنية التي تفصل نحميا عن عصرنا الحالي ( أكثر من  2400سنة ) إال أن المشاكل التي واجهها التختلف كثيرا عن ما
يواجهنا اليوم من مشاكل وهى مشكلة ( ..المجتمع الدائم التغيير)  ،بدأ الشعب بحماس في إعادة البناء ثم تكاسل و تراخى وأنشغل بأمورة الشخصية
و العائلية  ..لم تكن هناك في البداية مقاومة من الخارج  ،ثم ظهرت مقاومة األعداء ومكايدهم  ..ثم توقف البناء بأمر ملكي  ..ثم تغيرالوضع مرة
أخرى وسمح الملك داريوس بأستئناف البناء  ...وفي عصرنا الحالي حدثت متغيرات كثيرة جدا أثرت على طريقة تفكيرالناس وأسلوب الحياة في
المجتمع وأوليات الناس وصارت القيم والمفاهيم والعالقات األجتماعية تتبدل وتتغير ليس من جيل إلى جيل بل من عام إلى آخر ..وهكذا ساد مناخ
المادية في تعامالت الناس مع بعضها وزادت العزلة بين الجميع بسبب األوبئة  ..وما كان متعارف علية من قبل بخطايا ونجاسة صارت لة قوانين
تحمية من المعترضين واستقالل األطفال عن آبائهم تحمية قوانين حقوق األنسان .
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رحلة في سفر زكريا :
 +يعتبر سفر زكريا مع سفر دانيال من أكثر األسفار النبوية أهمية في العهد القديم وال يقل أي أهمية عن نبوات سفر الرؤيا في العهد
الجديد .
 +اسم زكريا من األسماء الشائعة في الكتاب المقدس ولكن كاتب هذا السفرهو زكريا ابن براخيا ابن عدو وهو من عائلة كهنوتية ولكن
اللة كلفة بالنبوة قبل أن يزاول العمل الكهنوتي
+

كلمة "زكريا" العبرية هي نتاج دمج كلمتين  ( :ز خ ر) و(ي ا) وتعني "يهوة تذكر" " ..براخيا" تعني اللة يبارك " ..عدو" تعني
الوقت المعين  ..أما تاريخ النبوة حوالي  520ق.م.

 +الخط العام لهذا السفر هو تشجيع الشعب ليكمل العمل  ،وهو في هذا يختلف عن حجي النبي الذي كان معاصرا لة وقت بناء الهيكل
لكنة كان كثير التوبيخ للشعب بسبب أهتمامهم الزائد بأمورهم الشخصية أكثر من أمورالرب  .وال ينحصر أهتمام زكريا في بناء
الهيكل ولكنة تكلم كثيرا عن أورشليم كمدينة
 +يتميز سفر زكريا بتعدد األشارات أو النبوات عن المسيا مثل (زك  : ) 9دخول أورشليم ( ،زك  : ) 11بيعة بثالثين من الفضة ،
(زك  : ) 12طعنة بالحربة ( ،زك  ) 13تسمير يدية ( ،زك  : ) 14ملك الرب على الجميع في نهاية العالم  ..وكل هذة النبوات تمت
عن أحداث في المجئ األول للسيد المسيح تمت (حرفيا) كما هي مكتوبة في السفر تماما  ،ولذك أيضا بالمثل جميع النبوات المكتوبة عن
أحداث المجئ الثاني ستتم أيضا (حرفيا) كما هي مكتوبة في السفر .
+

ومن أكثر األسباب التي أدت إلى عدم فهم اليهود كل هذا الكم من النبوات عن السيد المسيح في مجيئة األول  ..هو انهم فسروها تفسيرا
رمزيا وليس حرفيا كما هي مكتوبة  ،فكانت النتيجة أنهم مازالوا حتى اآلن منتظرين المسيا الذي جاء فعال في الماضي .

+

أقسام السفر :

اصحاح  – 1اصحاح 6

 8مشاهد أو رؤا

اصحاح  – 7اصحاح 8

إجابة النبي على بعض األمور تخص الشعب

اصحاح  – 9اصحاح 14

إعالنات لتشجيع الشعب ووحي عن األمم و إسرائيل

 +في الرؤية األولى ( زك  : ) 8 – 17 : 1تمثل أحد ظهورات السيد المسيح في العهد القديم وهو الفارس الراكب على فرس أحمر ..
وهو واقف في الظل بمعنى ان رؤيتة لم تكن واضحة ألن زمن تجسدة لم يكن بعد  ،أما الخيول فتمثل الممالك المتواجدة والتي
ستأتي بعدها في تاريخ البشرية .
 +في الرؤية الثانية ( زك  : ) 18 – 21 : 1في هذة الرؤية أربعة قرون تمثل كل الممالك التي بددت شعب اليهود وهم قرون
مملكة بابل ثم فارس ثم اليونان و أخيرا الرومان .
 +الرؤية الثالثة ( زك  : ) 2هي رؤية مستقبلية عن أورشليم وعن مجدها فتصير مدينة كبيرة جدا كما لو كانت بال أسوار(كاألعراء)
وهي لن تحتاج لسور ألن الرب يصير سور وحماية لها ويكون مجدة في وسطها  ..وتبدأ الرؤية بأستعمال حبل لقياس أورشليم فَ َر َف ْعتُ
ي َونَ َ
اس ( ..زك  ، ) 1 : 2وهنا استعمال الحبل بغرض البناء والتجديد  ،ونتذكر قديما سبق ان
ظ ْرتُ َوإِذَا َر ُج ٌل َوبِيَ ِد ِه َح ْب ُل قِيَ ٍ
َ
ع ْينَ َّ
أستخدم الحبل بغرض الهدم والتدمير  ..انظر ( 2مل  ) 13 – 14 : 21أو بغرض القتل واألستبقاء  ..انظر ( 2صم ) 2 : 8
 +الرؤية الرابعة ( زك  : ) 3وهي تتعلق بشخص يهوشع رئيس الكهنة الذي عاد مع زربابل في المرحلة األولى من الرجوع مع ما
يقرب من خمسين ألف يهودي وكانت الرؤية تظهر شكاية الشيطان ضد يهوشع ألنة يلبس مالبس قذررة ال تليق برئيس كهنة َ :و َكانَ
ش ْي َ
الربُّ لِل َّ
َّام ْال َم َ
يَ ُهو َ
الربُّ
ش ُع الَبِ ً
انِ « :ليَ ْنتَ ِه ْركَ َّ
الكِ  ( ..زك  ) 3 : 3وكان رد الرب على شكاية الشيطان  :فَقَا َل َّ
ط ِ
سا ثِيَابًا قَذ َِرة ً َو َواقِفًا قُد َ
ش ْي َ
ْس هذَا ُ
ار؟»  ( ..زك  ) 2 : 3وهنا ندرك ان يهوشع اليمثل نفسة
ش ْعلَةً ُم ْنت َ َ
ور َ
يَا َ
طانُ ! ِليَ ْنت َ ِه ْركَ َّ
َار أ ُ ُ
الربُّ الَّذِي ا ْخت َ
شلَةً مِ نَ النَّ ِ
ِيم! أَفَلَي َ
شل َ
فقط بل يمثل كل الشعب الراجع من السبي  ،وكانت ارض السبي هي أرض نار الخطايا واألثم واألوثان  ،وخروج الشعب كان مثل
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إنتشال شعلة من وسط النار ،ومن ناحية أخرى كانت الثياب القذرة ليهوشع تمثل سلوكيات خاطئة في حياتة الشخصية أو في حياة كل
اب ْالقَذ َِرة َ»َ .وقَا َل
ع ْنهُ الثِيَ َ
اب َو َكلَّ َم ْال َواقِفِينَ قُدَّا َمهُ قَائِالً« :ا ْن ِزعُوا َ
الشعب العائد  ..فكان نزع الثياب القذرة هو بمثابة نزع األثم عنة فَأ َ َج َ
َلهُ« :ا ْن ُ
ع ْنكَ ِإثْ َمكَ  ( ..زك  ، ) 4 : 3وهو نفس ماحدث ألشعياء أنة كان هو وشعبة نجس الشفتين انظر ( أش ) 7 : 6
ظ ْرَ .ق ْد أ َ ْذ َهبْتُ َ
ع ْنكَ إِثْ َمكَ ) ثم تبريرة َ ( :وأ ُ ْلبِسُكَ ثِيَابًا ُمزَ ْخ َرفَة ) وفي النهاية تقديسة :
إذن الرؤية الرابعة هي وعد للرب بتطهير شعبة  ( :قَ ْد أ َ ْذ َهبْتُ َ
علَى َرأْ ِس ِه ِع َما َمةً َ
َّس
صفِي َحةَ الذَّ َه ِ
ض َع َ
طاه َِرة ً ) والعمامة ترمز إلى التقديس َو َو َ
ضعُوا َ
( ِل َي َ
علَى ْال ِع َما َم ِة ِإلَى ِج َه ِة َو ْج ِه ِه َ
اإل ْكلِي َل ْال ُمقَد َ
بِ ،
( ال  .. ) 9 : 8هذة البركات الثالثة هي إشارة لعمل السيد المسيح في كنيسة العهد الجديد  :التطهير  ،التبرير  ،التدقيس .
 +الرؤية الخامسة ( زك  : ) 4المنارة الذهبية وإلى جوارها زيتوناتان  ..المنارة دائما تمثل مصدر للنور  ،وكان المفروض ان يكون
ور
هذا دور شعب اسرائيل في الماضي  ..مصدر نور للعالم  ،لكنهم فشلوا  ..فلما تجسد السيد المسيح كان هو مصدر نور العالم أَنَا ه َُو نُ ُ
ور ْالعَالَ ِم ( ..مت  )14 : 5وفي وقت الضيقة
ْالعَالَ ِم ( ..يو  ) 12 : 8وبعد صعود المسيح صارت الكنيسة هي التي تنير للعالم أَ ْنت ُ ْم نُ ُ
ان هُ َما َّ
ض ...
ب األ َ ْر ِ
ام َر ِ
َان َو ْال َمن َ
َان ْالقَائِ َمت ِ
َارت ِ
الز ْيتُونَت ِ
العظيمة يصير الشاهدان (ايليا وأخنوخ) هما مصدر النور للعالم هذَ ِ
َان أَ َم َ
( رؤ  .. )4 : 11والهدف من هذة الرؤيا هي رسالة تشجيع لزربابل القائد اليهودي بأن اللة يسندة .
+

الرؤية السادسة ( زك  : ) 1-4 : 5الدرج الطائر  ..الدرج هو الكتاب أو السفر الذي يحتوي على كالم اللة أو تاديبات اللة على كل من
يقاوم اللة  ..ولكن الدرج كان طائرا  ..فكان معنى ذلك إنذار بتوقيع اللعنات  ..ونالحظ ان مقياس الدرج كان  20زراع ×  10زراع
ت ُ
ت
ام ْالبَ ْي ِ
َّام َه ْي َك ِل ْالبَ ْي ِ
ع ْر ُ
ع ْر ِ
ضه ُ َ
ض ْالبَ ْيتَِ ،و َ
ب َ
س َ
طولُهُ ِع ْش ُرونَ ذ َِراعًا َح َ
وهي نفس أبعاد رواق سليمان َو ِ
ع قُ َّد َ
الر َوا ُق قُد َ
عش َُر أَ ْذ ُر ٍ
( 1مل  .. ) 3 : 6أيضا هي نفس أبعاد القدس في خيمة األجتماع وهذة كلها أماكن ترمز إلى قداسة اللة  ..إذن نستنتج أن الدرج
الطائر بهذة األبعاد هو إعالن التأديب على ما يتعارض مع قداسة اللة  ..ونالحظ أن الرؤية حصرت ما يتعارض مع قداسة اللة
س ِب َها ( ..زك  ، ) 3: 5السرقة تمثل كل الخطايا
س ِب َهاَ ،و ُك َّل َحالِفٍ يُ َبا ُد مِ ْن هُنَاكَ ِب َح َ
ارق يُ َبا ُد مِ ْن هُنَا ِب َح َ
في خطيتان  :أل َ َّن ُك َّل َ
س ِ
من األنسان ضد االنسان  ،والحالف زورا تمثل كل خطايا األنسان ضد اللة.

+

َار َجةُ وكونها خارجة
اإليفَةُ ْالخ ِ
ِي ِ
الرؤية السابعة (زك  : ) 5 – 11 : 5اإليفة الطائرة  ..األيفة هي وحدة للموازين عند اليهود ه ِذ ِه ه َ
تعني أنها مغشوشة  ،أي أن تجاراتهم حتى الروحية منها هي تجارة مغشوشة مثلما زيفوا النبوات حتى ال يعترفوا بالمسيح يسوع مسيا
ض  ..تعني ان اليهود في كل مكان صاروا يشبهون هذة األيفة المزيفة َ ،و َ
علَى
ط َر َح ِث ْق َل َّ
ص ِ
ع ْينُ ُه ْم فِي ُك ِل األ َ ْر ِ
اص َ
لهم  .ه ِذ ِه َ
الر َ
اإليفَ ِة  ..إشارة إلى خطايا
فَمِ َها ..يشير إلى الحمل الثقيل للخطية وسط الشعب فصار كالمهم مغشوش َ ،وكَانَ ِ
سةٌ فِي َو َ
ت ْام َرأَة ٌ َجا ِل َ
سطِ ِ
اص ُرفِ َع ْ
ت  ..هذة
ص ٍ
النجاسة والغش وسط الشعب وألرتباط الكثير منهم في نهاية األزمنة بضد المسيح والنبي الكذاب َ ،و ِإذَا ِب َو ْزنَ ِة َر َ
إشارة إلى رفع الحاجز الذي يحجز من الوسط (  2تسا  ) 7 : 2وهو الروح القدس الذي ال يستطيع سر األثم أن يعمل في وجودة  .أما
ي َونَ َ
الري ُح فِي أَ ْج ِن َح ِت ِه َما  ..فقد يشيرا إلى الوحش والنبي الكذاب اللذان
األمرأتان في هذا العدد َو َرفَ ْعتُ َ
ظ ْرتُ َو ِإذَا ِبا ْم َرأَتَي ِْن خ ََر َجت َا َو ِ
ع ْينَ َّ
سيضلال اليهود إلى النجاسة ( اللقلق من الطيور النجسة ) وإلى الوثنية ( أرض شنعار هي أرض بابل الوثنية ) .

+

الرؤية الثامنة (زك  : ) 1 – 8 : 6هذة رؤية تبين سيطرة اللة الكاملة و التامة على جميع الممالك و الشعوب فى كل زمان و مكان و
تبين أيضا أن المالئكة هم خدام اللة الخاضعين لة لتنفيذ مشيئتة على جميع الشعوب  ..جبال النحاس تشير إلى التأديب القضائي على
خطايا الشعوب مثلما كان يستعمل النحاس في بناء مذبح المحرقة تعبيرا عن غضب اللة على الخطية  ،ونالحظ ان مركبة الخيل الدهم
(السود) مع مركبة الخيل الشهب (البيضاء) أتجهت شماال وكانتا ترمزا للقضاء على كال من مملكة فارس ثم مملكة اليونان  ،والخيل
المنمرة (المنقطة) أتجهت لمصر في الجنوب  ،أما الخيول الشقر التي ترمز لالمبراطورية الرومانية فهي مازالت تتمشى حتى اآلن في
َب ِلتَت َ َم َّ
العالم أ َ َّما ال ُّ
س ْ
ش ْق ُر فَخ ََر َج ْ
ض  ..حتى يخرج منها ضد المسيح في نهاية األزمنة  ..نالحظ أن الخيل
شى فِي األ َ ْر ِ
ت أ َ ْن تَ ْذه َ
ت َو ْالت َ َم َ
الحمراء لم تذهب إلى أي أتجاة ألنها كانت قد أنتهت من مهمتها بعد سقوط مملكة بابل قبل كتابة نبوات زكريا النبي بحوالي  20عام .
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+

ص ْمت ُ ْم
يع َ
ض َول ِْل َك َهنَ ِة قَائِالً :لَ َّما ُ
ب األ َ ْر ِ
ش ْع ِ
األصوام المذكورة في ( زك  ، ) 19 : 8جاء الكالم عنها في ( زك « : ) 5 : 7قُ ْل ِل َجمِ ِ
ش ْه ِر ْالخَامِ ِس َوال َّ
َونُ ْحت ُ ْم فِي ال َّ
ص ْو ًما لِي أَنَا؟  ..فهي أصوام فرضها الشعب على نفسة
َّابعَ ،وذلِكَ ه ِذ ِه ال َّ
سنَةً ،فَ َه ْل ُ
س ْبعِينَ َ
ص ْمت ُ ْم َ
ش ْه ِر الس ِ
فى أرض السبي ألنها كانت ترتبط بأحداث مؤلمة في حياة المسبيين مثل أحداث حصار أورشليم  ،حرق المدينة  ،خراب الهيكل ...
ِص ْدقِيَّا ،فِي ال َّ
ش ْه ِر
أصوام الشهر الرابع كانت بسبب الحصار الثاني ألورشليم نجدها في ( أر َ : ) 2 : 39وفِي ال َّ
عش ََرة َ ل ِ
سنَ ِة ْال َحا ِديَ ِة َ
ِع ال َّ
ت ْال َمدِينَةُ  ..وأصوام الشهر الخامس كانت بسبب حرق المدينة والهيكل ونجدها في ( 2مل : ) 8 : 25
ش ْه ِر فُتِ َح ِ
َّ
ابع ،فِي ت َاس ِ
الر ِ
ِيس ال ُّ
سا ِب ِع ال َّ
َوفِي ال َّ
ِي ال َّ
ع ْب ُد َملِكِ
عش ََرة َ ل ِْل َملِكِ نَبُو َخ ْذنَا َّ
ش َرطِ َ
ص َر َملِكِ بَا ِبلََ ،جا َء نَبُوزَ َرا َدا ُن َرئ ُ
سنَةُ التَّا ِس َعةَ َ
ش ْه ِر ْالخَامِ ِس ،فِي َ
ش ْه ِرَ ،وه َ
ِيم  ..وأصوام الشهرالسابع في مناسبة مقتل جداليا حاكم يهوذا
ور َ
ور َ
ب َوبَيْتَ ْال َملِكِ َ ،و ُك َّل بُيُو ِ
ِيمَ 9 ،وأَح َْرقَ بَيْتَ َّ
ت أُ ُ
بَابِ َل إِلَى أ ُ ُ
الر ِ
شل َ
شل َ
نجدها في ( 2مل َ : ) 25 : 25وفِي ال َّ
ض َربُوا
َّابع َجا َء ِإ ْس َماعِي ُل ْب ُن نَث َ ْن َيا ب ِْن أَلِي َ
عش ََرة ُ ِر َجال َم َعهُ َو َ
ش َم َع مِ نَ النَّ ْس ِل ْال َم ِلكِيَِ ،و َ
ش ْه ِر الس ِ
َج َد ْليَا فَ َماتَ  ..كل هذة األصوام فرضها اليهود على أنفسهم في السبي  ،وبعد رجوعهم ألورشليم وتقديم توبة للرب تحولت أيام األصوام
ص ْو َم ال َّ
ص ْو َم
ش ْه ِر َّ
َّابع َو َ
ص ْو َم ْالخَامِ ِس َو َ
الرا ِب ِع َو َ
إلى أيام أعياد كما هو في ( زك « : ) 19 : 8ه َكذَا قَا َل َربُّ ْال ُجنُودِِ :إ َّن َ
ص ْو َم الس ِ
ت يَ ُهوذَا ا ْبتِ َها ًجا َوفَ َر ًحا َوأ َ ْعيَادًا َ
طيِبَةً ..
ْال َعاش ِِر يَ ُكو ُن ِلبَ ْي ِ

+

كلمة "وحي" التي نبدأ نراها مع بداية اصحاح  9بالعبرية ( و ة ق ) وتعني حمل ثقيل  ،والمعنى المقصود هو نبوة عن تأديب قادم
من الرب على مكان أو مدينة و تقابلنا معها كثيرا في دراسة سفر أشعياء  ،وهذة البالد المذكورة في األعداد الستة األولى من اصحاح 9
قد تم فيها فعال التخريب عند أكتساح األسكندر األكبر المنطقة في القرن الثالث ق.م .وكان هذا تحقيق زمني أولي لهذة النبوة  ،وكان
هناك تحقيق آخر في زمن الحق تكلم عنة النبي صفنيا ( صف  .. ) 4 : 2أرجع للتفسير في دراسة الكتاب لشهر أغسطس .

+

ور َودِي ٌع،
ور َ
ص ٌ
عا ِد ٌل َو َم ْن ُ
ص ْهيَ ْونَ  ،ا ْهتِفِي يَا بِ ْنتَ أ ُ ُ
ِيم .ه َُوذَا َم ِل ُككِ يَأْتِي ِإلَيْكِ  .هُ َو َ
النبوة في ( زك  : ) 9 : 9اِ ْبت َ ِه ِجي ِجدًّا يَا ا ْبنَةَ ِ
شل َ
َان  ..تتكلم عن دخول السيد المسيح أورشليم في األسبوع األخير لة على األرض وعن فرحة
علَى َج ٍ
ار َو َ
َو َراكِبٌ َ
علَى حِ َم ٍ
حْش اب ِْن أَت ٍ
الناس في أستقبالة وتحققت النبوة وذكرها القديس متى في ( مت  : ) 4-5 : 21فَ َكانَ هذَا ُكلُّهُ ِل َك ْي يَتِ َّم َما قِي َل بِالنَّبِي ِ ْالقَائِ ِل« 5 :قُولُوا
َان»  ..وعندما تقارن ماكتبة زكريا مع ما كتبة متي البشير
َان َو َجح ٍ
ص ْهيَ ْونَ  :ه َُوذَا َم ِل ُككِ يَأْتِيكِ َودِيعًاَ ،را ِكبًا َ
ال ْبنَ ِة ِ
ْش اب ِْن أَت ٍ
علَى أَت ٍ
تالحظ تعمد الوحي المقدس الكالم فقط عن (وديع ) وهذا ما تحقق في المجئ األول  ..ولم يذكر( عادل و منصور) وذلك ألن زمان
التحقيق يرتبط بالمجئ الثاني للرب في نهايةاألزمنة  ..وهذا يتشابة أيضا مع ما سبق وتكلمنا عن طريقة تحقيق نبوة أشعياء 61
( راجع دراسة الكتاب لشهر يوليو )

+

في السفر يطلب الرب من زكريا أن يمثل شخصية السيد المسيح في العهد الجديد وهي شخصية الراعي الصالح ( زك  ) 4 : 11ثم
في األعداد من  5إلى  10يصور المقاومة العنيدة من شعب اليهود سواء كتبة أو فريسيين أو عامة الشعب لرعاية المسيح لهم ...
فتألم الرب جدا من ردود أفعالهم  .فبعد أن شفى مرضاهم وأشبع جياعهم وأقام موتاهم وتحنن على كل الشعب  ..كان هناك رفض
من الجميع !!  ..عندها طلب منهم الرب أجرة خدمتة لهم لمدة ثالث سنوات (زك  : )12 : 11فَقُ ْلتُ لَ ُه ْم« :إِ ْن َحسُنَ فِي أَ ْعيُنِ ُك ْم
فَأ َ ْع ُ
ض ِة  ..أي ثمن عبد ( أنظر خروج  .. ) 32 :21وأنطبق عليهم قول
طونِي أ ُ ْج َرتِي َو ِإالَّ فَا ْمتَنِعُوا» .فَ َوزَ نُوا أ ُ ْج َرتِي ثَالَثِينَ مِ نَ ْال ِف َّ
شأَكَ ؟  ( ..تث  ..) 6 : 32ولكي تتم هذة
عمِ لَكَ َوأ َ ْن َ
غبِيًّا َ
ش ْعبًا َ
الكتاب ْ :أل َّربَّ تُكَافِئُونَ بِهذَا يَا َ
غي َْر َحك ٍ
ْس ه َُو أَبَاكَ َو ُم ْقتَنِيَكَ  ،ه َُو َ
ِيم؟ أَلَي َ
يم الَّذِي ثَ َّمنُونِي بِهِ»  (..زك  ) 13 : 11نقرأ في
النبوة حرفيا كما نطق بها زكريا  :فَقَا َل لِي َّ
الربُّ « :أ َ ْل ِق َها إِلَى ْالفَ َّخ ِ
اريِ ،الث َّ َمنَ ْالك َِر َ
ي ذلِكَ ْال َح ْق ُل « َح ْق َل الد َِّم» ِإلَى هذَا ْاليَ ْو ِم ..
اري ِ َم ْقبَ َرةً ل ِْلغُ َربَاءِ  .لِهذَا ُ
َاو ُروا َوا ْشت ََر ْوا ِب َها َح ْق َل ْالفَ َّخ ِ
(مت  : )7 : 27فَتَش َ
س ِم َ

+

ثم يعود الرب ويطلب من زكريا أن يمثل شخصية "راعي أحمق" ويقصد بها شخصية ضد المسيح الذي سينزل كل أصناف الضربات
ض الَ َي ْفت َ ِق ُد ْال ُم ْنقَطِ عِينَ َ ،والَ َي ْ
ساقَ َ ،والَ َيجْ ب ُُر ا ْل ُم ْن َكس َِرَ ،والَ
ويضطهد اليهود في آخر األيام  :ألَنِي هأَنَذَا ُمقِي ٌم َرا ِعيًا فِي األ َ ْر ِ
طلُبُ ْال ُم ْن َ
ان َويَ ْن ِزعُ أ َ ْ
ظالَفَ َها ( ..زك  )16 : 11وهي أعظم ضيقة يمر بها اليهود منذ خروجهم من أرض مصر
ي َُربِي ْالقَائ َِمَ .ولك ِْن يَأ ْ ُك ُل لَ ْح َم ِ
الس َم ِ
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ي
ور َ
سوعُ َوقَالََ « :يا َبنَا ِ
وقد حزر السيد المسيح وهو في طريقة إلى الصليب آبائهم من تلك الضيقة َ :ف ْالت َ َفتَ ِإلَ ْي ِه َّن َي ُ
ت أُ ُ
ِيم ،الَ تَ ْبكِينَ َ
علَ َّ
شل َ
طوبَى ل ِْلعَ َواق ِِر َو ْالبُ ُ
علَى أ َ ْوالَ ِد ُك َّن ،ألَنَّهُ ه َُوذَا أَيَّا ٌم ت َأْتِي يَقُولُونَ فِي َهاُ :
ض ْع ...
ون الَّتِي لَ ْم ت َ ِل ْد َوالثُّدِي ِ الَّتِي لَ ْم ت ُ ْر ِ
علَى أ َ ْنفُ ِس ُك َّن َو َ
بَ ِل ا ْبكِينَ َ
ط ِ
( لو  .. )28 : 23ألنة إن كان هذا هو ما فعلوة مع السيد المسيح  ،فكيف سيكون تصرفهم مع ضد المسيح !!؟  :ألَنَّهُ ِإ ْن كَانُوا ِب ْالعُو ِد
الر ْ
ب يَ ْفعَلُونَ هذَا ،فَ َماذَا يَ ُكو ُن بِ ْاليَابِ ِس؟  ( ..لو .) 31 : 23
َّ
ط ِ
+

علَى إِس َْرائِي َل (زك  .. )1: 12وهذا هو األسم
ي َكالَ ِم َّ
الر ِ
ب َ
يبدأ اصحاح  12بنبوات تتعلق بدولة اسرائيل في نهاية األيام فيقول َ :وحْ ُ
المتعارف علية اآلن بعد رجوع هذا الشعب سنة  1948وتأسيس أول دولة لهم  ..ولكن ألن النبي زكريا كان يخاطب اليهود في زمانة
وكلهم من الراجعين من السبي البابلي وهم أصال من مملكة يهوذا أو بيت داوود فقد استخدم هذة األلقاب في كل األصحاح .

+

النواح العظيم في نهاية األزمنة من اليهود التائبين على صلب آبائهم للمسيح  :فَ َي ْن ُ
ي ،الَّذِي َ
علَى
ِح َ
ط َعنُوهَُ ،و َينُو ُحونَ َ
ظ ُرونَ ِإلَ َّ
علَ ْي ِه َكنَائ ٍ
علَى بِ ْك ِر ِه ( ..زك  )10: 12شبهها الوحي بالمناحة العظيمة لليهود بعد موت
ارةٍ َ
ارةٍ َ
علَ ْي ِه َك َم ْن ه َُو فِي َم َر َ
َوحِ ي ٍد لَهَُ ،ويَ ُكونُونَ فِي َم َر َ
الملك الصالح "يوشيا" في موقعة مجدون

+

عينات العشائر التي ذكرها الوحي واشتركت في النواح علي "الذي طعنوة" هي تمثل جميع الشعب  ..من جاء منهم الملوك (بيت داود
أو يهوذا)  ..ومن جاء منهم األنبياء (بيت ناثان)  ..ومن جاء منهم الكهنة (بيت الوي)  ..وحتى من جاء منهم القساة من الشعب (بيت
شمعون)  ( ..زك ) 12 : 12

+

الجدير بالذكر أن طعنة الجندي الروماني للسيد المسيح على الصليب لم يكن لها ما يبررها على األطالق ألن المسيح كان قد مات فعال
قبل اللصان اللذان أضطر الرومان أن يكسرا سيقانهما للتعجيل بموتهم  ،ورغم أن التصرف األحمق للجندي الروماني مع المسيح كان
تصرفا فرديا ولكنة ( ودون أن يعلم ) كان يحقق نبوة (زك  )10 : 12التي سبقت حادثة الطعن بحوالي  550سنة  ..وهذا يثبت تحكم
ْس مِ ثْلِي ُم ْخبِ ٌر ُم ْنذُ ْالبَ ْدءِ
اإللهُ َولَي َ
ْس آخ َُرِ .
اللة المطلق في كل األمور حتى التصرفات الشخصية لبعض الناس  :ألَنِي أَنَا هللاُ َولَي َ
س َّرتِي  ( ..أشعياء . ) 46
ِيم بِ َما لَ ْم يُ ْفعَ ْل ،قَائِالًَ :رأْيِي يَقُو ُم َوأ َ ْفعَ ُل ُك َّل َم َ
يرَ ،و ُم ْنذُ ْالقَد ِ
بِاألَخِ ِ

+

ح
ور َ
في اصحاح  12يتكلم الوحي عن حدثين  ..األول تقوم بة الدول العربية المجاورة لدولة اسرائيل  :هأَنَذَا أَجْ َع ُل أ ُ ُ
ِيم كَأ ْ َ
شل َ
س ت ََرنُّ ٍ
يع ال ُّ
ب َح ْولَ َها ( ..زك  ، ) 2: 12والحدث الثاني عندما يتحول الصراع العربي األسرائيلي إلي صراع شامل وعالمي مع
شعُو ِ
ِل َجمِ ِ
دول من قارات أخرى  ..عموما الضيقة العظيمة لن تستهدف شعب اسرائيل فقط بل كل بالد العالم التي رفضت السيد المسيح حتى
يع ال ُّ
علَ ْي َها ُك ُّل أ ُ َم ِم
شقُّونَ َ
بَ ،و ُك ُّل الَّذِينَ يَشِيلُونَهُ يَ ْن َ
ور َ
النهاية َ :ويَ ُكو ُن فِي ذلِكَ ْاليَ ْو ِم أَنِي أ َ ْجعَ ُل أ ُ ُ
شعُو ِ
شقًّاَ .ويَ ْجتَمِ ُع َ
شل َ
ِيم َح َج ًرا مِ ْش َواالً ِل َجمِ ِ
ض ( ..زك  ، ) 3: 12وهناك إشارة إلي هذا الصراع العالمي في (يوئيل  : )2: 3أَجْ َم ُع ُك َّل األ ُ َم ِم َوأُن َِزلُ ُه ْم ِإلَى َوادِي َي ُهوشَافَا َ
ط،
األ َ ْر ِ
ضي ..
علَى َ
س ُموا أَ ْر ِ
َوأ ُ َحا ِك ُم ُه ْم هُنَاكَ َ
يراثِي إِس َْرائِي َل الَّذِينَ بَ َّددُوهُ ْم بَيْنَ األ ُ َم ِم َوقَ َ
ش ْعبِي َومِ َ

+

س ت ََرنُّحٍ ِل َجمِ يعِ ال ُّ
ب َح ْولَ َها  (..كأس ترنح ) في العبرية ( س ا ف ر ا ا ل ) وهي
ور َ
نبوة ( زك  : ) 2 :12هأَنَذَا أَ ْجعَ ُل أ ُ ُ
شعُو ِ
ِيم كَأ ْ َ
شل َ
ترجمة حرفية  ،ولكن الكلمة ( س ا ف ) أستخدمت كثيرا في الكتاب وبمعنى "باب" أو "بوابة" فيكون المعنى أن بوابة أورشليم ستكون
مطمع للغزاة والهيكل سيكون حلم ألعداء اليهود  ..ومثل أشتياق السكران إلى كأس الخمر سيكون أشتياق أعداء اليهود لتدمير الهيكل و
يع ال ُّ
ب َح ْولَ َها ( زك )12
ور َ
أورشليم  ،ومن هم السكارة ؟  ..هم دول الجوار حول اسرائيل  ..هأَنَذَا أَ ْج َع ُل أ ُ ُ
شعُو ِ
ِيم كَأ ْ َ
شل َ
س ت ََرنُّ ٍ
ح ِل َجمِ ِ

+

يع ال ُّ
ب  ( ..حجر مشوال ) هذا التعبير في اللغة
ور َ
نبوة ( زك َ : ) 3 : 12ويَ ُكونُ فِي ذلِكَ ْاليَ ْو ِم أَنِي أ َ ْجعَ ُل أ ُ ُ
شعُو ِ
شل َ
ِيم َح َج ًرا مِ ْش َواالً ِل َجمِ ِ
العبرية ( م ا أ م ا س ) وهو ما يصف حجرا عظيما جدا ال يستطيع أحد أن ينقلة من مكانة أو حتى يحركة وإذا وقع على أحد يسحقة
ومن يحاول رفعة يتمزق جسمة  ..يبقى السؤال لماذا يرى الوحي ان اورشليم ستصير حجرا عظيما اليمكن تحريكة في نهاية األزمنة ؟
األجابة على هذا السؤال تتضح لنا اآلن  ،فهذا الصراع على أورشليم نعيش (اآلن) أحداثة  ..من ناحية اليهود ال يقبلون بأي تفاوض
حول أورشليم وأيدهم الرئيس األمريكي السابق باألعتراف بالمدينة عاصمة للدولة  ..ومن الناحية األخرى العرب الفلسطينين يريدون
النصف الشرقي للمدينة عاصمة لدولة لهم وهذا الصراع سينتهي بحرب عظيمة لدول كثيرة يدرك فيها الكل ان اورشليم حجر مشوال
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هذا الحجر المشوال من الناحية الرمزية أو الروحية يشير إلى السيد المسيح الذي ستقبلة البقية التقية من اليهود مخلصا وفاديا وملكا
بعد أجتيازهم الضيقة في نهاية األزمنة..
شهَُ ،يقُو ُل
ِش نَ ْق َ
َّام َي ُهو َ
س ْب ُع أ َ ْعي ٍُن .هأَنَذَا نَاق ٌ
ش َع َ
أيضا هو نفس الحجر في (زك  : )9 : 3فَ ُه َوذَا ْال َح َج ُر الَّذِي َو َ
علَى َح َج ٍر َواحِ ٍد َ
ض ْعتُهُ قُد َ
ضهُ ْالبَنَّاؤُونَ قَ ْد
َربُّ ْال ُجنُودَِ ،وأ ُ ِزي ُل إِثْ َم ت ِْلكَ األ َ ْر ِ
ض فِي يَ ْو ٍم َواحِ دٍ...وهو أيضا حجر الزاوية في ( مز ْ : ) 22 : 118ال َح َج ُر الَّذِي َرفَ َ
س َّ
ع ِجيبٌ فِي أ َ ْعيُنِنَا  ..أيضا هو الحجر المذكور في ( لو ُ : ) 18 : 20ك ُّل َم ْن
الزا ِويَةِ 23 .مِ ْن قِبَ ِل َّ
الر ِ
ب َكانَ هذَاَ ،وه َُو َ
ص َ
َ
ار َرأْ َ
يَ ْسقُ ُ
سقَ َ
علَ ْي ِه يَ ْس َحقُهُ  ..وأخيرا هو نفس الحجر الذي قطع بغير يدين وصار جبال عظيما و بة
علَى ذلِكَ ْال َح َج ِر يَت ََرض ُ
ط ه َُو َ
ط َ
َّضَ ،و َم ْن َ
كانت نهاية أزمنة األمم في ( دا ُ : ) 34 : 2ك ْنتَ ت َ ْن ُ
علَى قَ َد َم ْي ِه اللَّتَي ِْن مِ ْن َحدِي ٍد
ب الت ِْمثَا َل َ
ض َر َ
ظ ُر إِلَى أ َ ْن قُطِ َع َح َج ٌر بِغَي ِْر يَ َدي ِْن ،فَ َ
ار ْ
صيْفِ  ،فَ َح َملَتْ َها
اس َو ْال ِف َّ
صافَ ِة ْال َب ْي َد ِر فِي ال َّ
س َحقَ حِ ينَئِ ٍذ ْال َحدِي ُد َو ْالخَزَ ُ
ف َوالنُّ َح ُ
س َحقَ ُه َما 35 .فَا ْن َ
َوخَزَ فٍ فَ َ
ت َكعُ َ
ص َ
ضةُ َوالذَّهَبُ َم ًعاَ ،و َ
الري ُح فَلَ ْم يُو َج ْد لَ َها َمك ٌ
ض ُكلَّ َها ..
ار َجبَالً َكبِ ً
ض َر َ
َان .أ َ َّما ْال َح َج ُر الَّذِي َ
يرا َو َمأل َ األ َ ْر َ
ص َ
ب التِ ْمثَا َل فَ َ
ِ

+

ِيم  ..كان من الصعب جدا فهم هذا الجزء من النبوة في الماضي
ور َ
ار أ ُ ُ
بقية نبوة ( زك َ : ) 2 : 12وأ َ ْيضًا َ
علَى َي ُهوذَا ت َ ُكو ُن فِي حِ َ
ص ِ
شل َ
أن يهوذا تشترك مع باقي األمم في حصار أورشليم  ،ألن المعروف أن أورشليم هي عاصمة مملكة يهوذا فكيف تشترك المملكة في
حصار العاصمة !؟  ..أما اآلن فنحن نستطيع أن نفهم النبوة بعد ما صار قطاع غزة وكل مافية من مدن يتمتع بالحكم الذاتي المحلي
ولكنة في نفس الوقت هو جزء من الكيان الدولي ألسرائيل  ..واشتراك الفلسطينين من مدن هذا القطاع في ضرب أورشليم وغيرها من
المدن اليهودية هو أمرواقع نراة اآلن لذلك ليس غريبا ان يكون لهم دورا في حصار أورشليم مع جيران إسرائيل من الدول األسالمية

رحلة في سفر مالخي :
+

هذة آخر رحلة في أسفار العهد القديم للكتاب المقدس حيث ان سفر مالخي هو آخر أسفار العهد القديم وهو ضمن مجموعة األنبياء
الصغار الذين ظهروا بعد الرجوع من السبي

 +ال نعرف أي شيئ عن خلفية كاتب السفر سوى أسمة  ..ويمكن نطق األسم (مالكي) وهى تحمل نفس المعنى في اللغة العبرية  ..ومعنى
األسم هو (رسولي) .
 +يرتبط كثيرا مع أحداث سفر نحميا ولكن جاء متأخرا حوالي مائة عام عن كال من حجي و زكريا النبي ألنة واضح من أحداث السفر ان
الهيكل تم األنتهاء من بنائه .
 +يمكن تقدير أزمنة األنبياء الصغار في وقت ما بعد الرجوع من السبي كاآلتي :
حجي النبي سنة  520ق.م.

زكريا النبي سنة  510ق.م.

مالخي النبي سنة  400ق.م.

ومن بعد سفر مالخي تتوقف النبوات حوالي  400سنة إلى وقت ظهور السيد المسيح .
 +أخذ سفر مالخي منهج الحوار أو أسلوب السؤال والجواب  ،وأغلبها أسئلة يطرحها اللة وينتظر إجابتها من الشعب أو يقوم اللة بنفسة
بالرد عليها .
 +تقسيمات السفر :
اصحاح 1

البالدة الروحية لكل الشعب

اصحاح 2

فساد الكهنة والعبادة الكهنوتية ككل

اصحاح 3

يتحدث عن نعمة مجئ المسيح للخالص مسبوق بمجئ يوحنا المعمدان

اصحاح 4

يتحدث عن مجئ المسيح بالقضاء النهائي مسبوق بمجئ أيليا
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تحولت الحياة الدينية في الراجعين من السبي بعد انتهاء تدشين الهيكل إلى المظهرية في ممارسة الطقوس سواء من الشعب أو الكهنة
وأهمل الشعب في واجباتة تجاة الهيكل ظهر في التقصير في العطاء  ،األمر الذي جعل الكهنة يتساهلون في تطبيق الشريعة ويلجأون إلى
المساومات على حساب خدمتهم و أمانتهم  ..ورسالة السفر مناسبة لزمانها حين كان الوضع الديني منحطا والفساد األخالقي منتشرا في
الجميع  ..وتتلخص رسالة مالخي في اآلتي :
 1إقامة الشعائر الدينية والطقوس أمر مهم ولكنة ليس الغاية  ،بل هو وسيلة لتحفيز الحياة الروحية والسمو بالسلوك األخالقي  ،فالعشور
والتقدمات ألنها تعبير عن الجدية واأللتزام بشريعة الرب األخالقية .
 2الممارسات الدينية الشكلية تؤدي إلي سلوك أخالقي مرفوض من اللة  ..فهيكل فارغ أو مغلق أفضل من هيكل مملوء بعابدين مرائين
س ْ
ت لِي َمس ََّرة ٌ بِ ُك ْم ،قَا َل َربُّ ْال ُجنُودَِ ،والَ أَ ْقبَ ُل ت َ ْق ِد َمةً مِ ْن يَ ِد ُك ْم  .مال 10:1
اب ،بَ ْل الَ تُوقِدُونَ َ
َم ْن فِي ُك ْم يُ ْغ ِل ُق ْالبَ َ
علَى َم ْذبَحِ ي َمجَّانًا؟ لَ ْي َ
 3ممارسة الطالق والزيجات المختلطة بين اليهود والوثنيين تعطل هدف اللة في أعداد شعب مقدس  ،فالعائلة الغارقة في الممارسات
الوثنية التستطيع ان تصنع زرعا مقدسا
 4أهمية تطبيق الشريعة للوصول بالشعب إلى حياة القداسة  ،وهذة مسؤلية الكهنة الخطيرة  ،فهم أوصياء على الشريعة وتفسيرها
ان َم ْع ِرفَةًَ ،ومِ ْن فَمِ ِه َي ْ
شفَتَي ِ ْالكَاه ِِن ت َ ْحفَ َ
طلُبُونَ ال َّ
ش ِري َعةَ ،ألَنَّهُ
وتسليمها للشعب ويعيش الكهنة بمقتضاها ويصيروا قدوة للشعب أل َ َّن َ
ظ ِ
ب ْال ُجنُو ِد  ( ..مال ) 7 : 2
َر ُ
سو ُل َر ِ

 +اصحاح  : 1البالدة الروحية للشعب اليهودي جعلتة ال يعرف قيمة أختيار النعمة األلهية لنسل يعقوب ليكون شعبا مختار لة  ..وهذا
األختيار كانت لة أسبابة في علم اللة السابق  ..أما بغضة اللة لعيسو فلم تظهر إطالقا أنها كانت نية مبيتة للرب عند والدة التوأمان
يعقوب وعيسو ..لكنها النتيجة التي أنتهى أليها األمر من خالل تعامالت اللة مع عيسو ونسل عيسو من بعدة (الشعب األدومي) وظهرت
في سفر مالخي بعد أكثر من  1400سنة  ..فما زرعة عيسو والشعب اآلدومي من بعدة البد ان يحصدوة  ،وكما قال الكتاب في
ص ُد أ َ ْيضًا ..
علَ ْيهِ .فَإِ َّن الَّذِي يَ ْز َر ُ
سا ُن إِيَّاهُ يَ ْح ُ
َضلُّوا! اَهللُ الَ يُ ْش َم ُخ َ
(غال  : ) 7 : 6الَ ت ِ
اإل ْن َ
عه ُ ِ
 +هناك رفض قاطع من الرب لكل أشكال العبادة التي تنحصر في المظاهر فقط  ،فهناك ذبائح تقدم بصفة مستمرة على المذبح ولكن
ب
ص ِ
اليتبعها أي توبة حقيقية في القلب ويظهر هذا في أستبدال الذبائح بحيوانات مريضة أو مشوها  :قَا َل َربُّ ْال ُجنُودَِ .و ِجئْت ُ ْم بِ ْال ُم ْغتَ َ
الربُّ  ( ..مال  ) 13 : 1اللة ال ينخدع ( بالشكل الخارجي) للعبادة أيا
ج َوال َّ
سق ِِيم ،فَأَت َ ْيت ُ ْم ِبالت َّ ْق ِد َمةِ .فَ َه ْل أ َ ْق َبلُ َها مِ ْن َي ِد ُك ْم؟ قَا َل َّ
َواألَع َْر ِ
كانت ومهما تعددت  ..ألن اللة أوال وأخيرا وقبل كل شيء يريد قلب األنسان  ..محبة األنسان  ..إخالص األنسان .
+

اصحاح  : 2يبدأ بتوبيخ الذين كان المفروض أوال أن يحافظوا على شريعة الرب  ،ثانيا أن يقودوا الشعب لفهم الشريعة وتطبيقها في
حياتهم  ..وقد فشلوا بجدارة في كال األمرين  ،ونجسوا مذبح الرب بقبولهم ذبائح التليق بالرب  ،وقد فضح اللة قلبهم البعيد عن طريق
ب ِلت ُ ْع ُ
علَ ْي ُك ُم اللَّ ْعنَ َ ،وأَ ْل َع ُن َب َركَا ِت ُك ْمَ ،ب ْل قَ ْد
الرب ِ :إ ْن ُك ْنت ُ ْم الَ تَ ْس َمعُونَ َوالَ تَجْ َعلُونَ فِي ْالقَ ْل ِ
طوا َم ْجدًا السْمِ ي ،قَا َل َربُّ ْال ُجنُودِ .فَإِنِي أ ُ ْر ِس ُل َ
ب ( ..مال  ، ) 2 : 2أما الطامة الكبرى فكانت ان الشعب لم يتبع شريعة الرب عندما رأوا كيف ان
لَعَ ْنت ُ َها ،ألَنَّ ُك ْم لَ ْست ُ ْم َجا ِعلِينَ فِي ْالقَ ْل ِ
ع ِن ال َّ
ِيرينَ بِال َّ
ع ْه َد الَ ِوي ( .. ،مال ) 8 : 2
س ْدت ُ ْم َ
سلوك الكهنة بعيد عن شريعة الرب  :أَ َّما أَ ْنت ُ ْم فَحِ ْدت ُ ْم َ
ش ِريعَ ِة .أَ ْف َ
ق َوأ َ ْعث َ ْرت ُ ْم َكث ِ
ط ِري ِ

+

أرتباط الشعب بنساء الشعوب الوثنية كانت خطية الشعب في زمن عزرا وفي زمن نحميا  ..وبعد حوالي مئة عام عاد الشعب يكرر
عى الت َّ ْق ِد َمةُ بَ ْعدَُ ،والَ يُ ْقبَ ُل
وع ،بِ ْالبُ َكاءِ َوال ُّ
نفس الخطية في زمن مالخي َ :وقَ ْد فَعَ ْلت ُ ْم هذَا ثَانِيَةً ُمغ َِطينَ َم ْذبَ َح َّ
الر ِ
اخ ،فَالَ ت ُ َرا َ
ص َر ِ
ب بِال ُّد ُم ِ
الربَّ ه َُو ال َّ
شبَا ِبكَ الَّتِي أَ ْنتَ َ
شا ِه ُد بَ ْينَكَ َوبَيْنَ ْام َرأَةِ َ
ِي قَ ِرينَتُكَ
ضي مِ ْن يَ ِد ُك ْم 14 .فَقُ ْلت ُ ْمِ « :ل َماذَا؟» مِ ْن أ َ ْج ِل أ َ َّن َّ
ْال ُم ْر ِ
غ َد ْرتَ ِب َهاَ ،وه َ
ع ْهدِكَ ( ..مال  )13 : 2وأمام هذا التعنت واألصرار على نفس الخطية رفض اللة كل ذبائحهم أو تقدماتهم ألن القلب غير
َو ْام َرأَة ُ َ
تائب  ..أما قولة (مغطين مذبح الرب بالدموع ،بالبكاء والصراخ) فالمقصود بذلك دموع وبكاء النساء الذين تركهم األزواج
ليتزوجوا نساء من شعوب أخرى .
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+

ئ ال َّ
ط ِريقَ أ َ َمامِ يَ .و َيأْتِي َب ْغتَةً ِإلَى َه ْي َك ِل ِه الس َِّي ُد الَّذِي ت َْطلُبُونَهَُ ،و َمالَكُ
اصحاح  : 3إشارة إلى المجئ األول « :هأَنَذَا أ ُ ْر ِس ُل َمالَكِي فَيُ َه ِي ُ
س ُّرونَ بِهِ .ه َُوذَا يَأْتِي ،قَا َل َربُّ ْال ُجنُودِ» (مال  )1 : 3بأرسال يوحنا المعمدان ليهيء الطريق أمام الرب قبل تجسدة وعبارة
ْالعَ ْه ِد الَّذِي ت ُ َ
(إلى هيكلة) تعني هيكل جسدة  ..أما العدد الثاني من اآلية َ :و َم ْن يَ ْحتَمِ ُل يَ ْو َم َم ِجيئِهِ؟ َو َم ْن يَثْبُتُ ِع ْن َد ُ
ص،
َار ْال ُم َم ِح ِ
ورهِ؟ ألَنَّهُ مِ ثْ ُل ن ِ
ظ ُه ِ
ض ِة (..مال  ) 2: 3فهذة إشارة للمجئ
ب َو ْال ِف َّ
صا َو ُمن َِقيًا ل ِْل ِف َّ
َان ْالقَ َّ
ِس ُم َم ِح ً
صفِي ِه ْم كَالذَّ َه ِ
ار 3 .فَيَ ْجل ُ
ضةِ .فَيُنَقِي بَنِي الَ ِوي َويُ َ
ص ِ
َومِ ثْ ُل أ َ ْشن ِ
وب،
علَى يَ ْعقُ َ
ضيق َ
ْس مِ ثْلُهَُ .وه َُو َو ْقتُ ِ
الثاني وهو(يوم الرب) الذي تسبقة ضيقة يعقوب ( أر  : )7: 30آهِ! أل َ َّن ذلِكَ ْاليَ ْو َم َ
عظِ ي ٌم َولَي َ
ص مِ ْنهُ  .وهي نفسها كل الضربات المشار أليها في سفر الرؤيا .ومثلما كان يوحنا المعمدان هو المالك المرسل أمام الرب
سيُ َخلَّ ُ
َول ِكنَّهُ َ
في المجئ األول سيكون أيليا وأخنوخ هما المالكان المرسالن امام الرب قبل المجئ الثاني وهما الشاهدان المذكوران في (رؤ )3 : 11
سو ًحا ..
سي ِْن ُم ُ
َّآن أ َ ْلفًا َومِ ئَتَي ِْن َوسِتِينَ يَ ْو ًما ،الَبِ َ
َو َ
سأُعْطِ ي ِلشَا ِه َد َّ
ي ،فَيَتَنَب ِ

+

مالك العهد المذكور في العدد األول هو نفسة السيد المسيح الذي قطع العهد قديما مع ابراهيم بان تتبارك في نسلة جميع األمم وتم تجديد
العهد عدة مرات في العهد القديم ولكن الشعب لم يحفظ العهد  ،وألن الرب صادق وأمين في عهودة فهذة األمانة ستكون سبب أفتقاد
وب لَ ْم ت َ ْفنُوا  ( ..مال ) 6 : 3
البقية التقية من اليهود في آخر األزمنة  :ألَنِي أَنَا َّ
الربُّ الَ أَتَغَي َُّر فَأ َ ْنت ُ ْم يَا بَنِي يَ ْعقُ َ

+

يشير الرب أن تنقية شعبة في النهاية ستكون صعبة جدا مثل (نار الممحص)  ،والممحص هو من يضع الذهب تحت نار قاسية للتنقية
وهي عملية تأخذ وقتا لذلك فهو يجلس (عدد.. )3و( أشنان القصار) القصار هو من يقوم بعملية تبييض األقمشة الخام أو تنظيفها من
البقع الصعبة التنظيف ويستعمل في تلك األزمنة مادة قوية لها رائحة نفاذة وغير محتملة أسمها "أشنان"  ..انظر ( أر ) 22 : 2

+

سلَ ْبنَاكَ ؟ فِي ْالعُ ُ
ور َوالتَّ ْق ِد َم ِة ..
سلَ ْبت ُ ُمونِي .فَقُ ْلت ُ ْمِ :ب َم َ
هللا؟ فَإِنَّ ُك ْم َ
اإل ْن َ
ش ِ
توقف الشعب عن دفع العشور أعتبرها اللة (سرقة)  :أ َ َي ْسلُبُ ِ
سا ُن َ
(مال  )8 : 3وكانت العشور تذهب للصرف على أحتياجات سبط الوي  ..انظر( تث  12؛ تث  22 : 14؛ تث  ) 28 : 14وعدم +دفع
العشور هو كسر للشريعة  ..وكسر الشريعة معناة لستة طويلة من اللعنات  ،وفي هذا األصحاح للمرة األولى في الكتاب المقدس يضع
ور إِلَى ْالخ َْزنَ ِة ِليَ ُكونَ فِي بَ ْيتِي َ
طعَا ٌمَ ،و َج ِربُونِي بِهذَا ،قَا َل َربُّ ْال ُجنُودِ ،إِ ْن ُك ْنتُ الَ
الرب نفسة تحت األختبار البشري  :هَاتُوا َجمِ ي َع ْالعُ ُ
ش ِ
س َع  ( ..مال ) 10 : 3
أ َ ْفت َ ُح لَ ُك ْم ُك َوى ال َّ
س َم َاواتَِ ،وأَف ُ
ِيض َ
علَ ْي ُك ْم َب َر َكةً َحتَّى الَ تُو َ

+

اصحاح  : 4يكررالكالم مرة ثانية عن المجئ الثاني للرب بسبب أهميتة الشديدة وهو "يوم الرب" الذي تكلم عنة عزرا ،عاموس ،ارميا
وتقريبا معظم أنبياء العهد القديم  ..وكمثل األحتراق السريع واألكيد للقش في مواجهة النار هكذا سيكون الحال للخطاة الرافضين للرب
وفداء الصليب في مجئ الرب الثاني .
عدد  4هو تذكرة لليهود الذين تدهورت حياتهم الروحية بطريقة متزايدة منذ وقت نحميا حتى زمان مالخي بشريعة موسى وهي تذكرة
بعمل نعمة اللة عند أتباعهم للشريعة  ..لكن بعدما فسدوا جاء وقت توقيع اللعنات على هذا الشعب كما كتبها الوحي في ( تث : ) 28
سلَّتُكَ َومِ ْع َجنُكَ 18 .
علَيْكَ َجمِ ي ُع ه ِذ ِه اللَّعَنَا ِ
ت َأْتِي َ
ت َوتُد ِْر ُككَ َ 16 :م ْلعُونًا ت َ ُكو ُن فِي ْال َمدِينَ ِة َو َم ْلعُونًا ت َ ُكونُ فِي ْال َح ْق ِلَ 17 .م ْلعُونَةً تَ ُكونُ َ
َم ْلعُونَةً ت َ ُكو ُن ث َ َم َرة ُ بَ ْ
ضكَ  ،نِت َا ُج بَقَ ِركَ َوإِن ُ
وجكَ 20 .
َاث َ
غنَمِ كَ َ 19 .م ْلعُونًا ت َ ُكو ُن فِي ُد ُخولِكَ َ ،و َم ْلعُونًا ت َ ُكونُ فِي ُخ ُر ِ
طنِكَ َوث َ َم َرة ُ أ َ ْر ِ
اب َو َّ
س ْوءِ أ َ ْف َعالِكَ ِإ ْذ ت ََر ْكتَنِي
س ِريعًا مِ ْن أَجْ ِل ُ
ي ُْر ِس ُل َّ
ع َليْكَ ال َّل ْعنَ َواالضْطِ َر َ
الربُّ َ
الز ْج َر فِي ُك ِل َما تَ ْمت َ ُّد ِإ َل ْي ِه يَدُكَ ِلت َ ْع َم َلهَُ ،حتَّى تَ ْهلِكَ َوت َ ْفنَى َ
ض بِلَ ْع ٍن )
ِي َوأَض ِْر َ
ب األ َ ْر َ
وربما ليس غريبا ان ينتهي آخر أسفار العهد القديم بجملة صعبة ولكن أستحقها هذا الشعب وهى ِ ( :لئَالَّ آت َ
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الجمعة
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اختبر معلوماتك
 +إلى أي األسباط ينتمي عزرا ؟
 +ما هو األسم العبري ألستير ؟
 +من هما النبيان اللذان شاركا في توجية الشعب في سفر عزرا ؟
 +في كم يوم تم بناء سور أورشليم ؟
 +ما هو الجبل العظيم في ( زك  ) 6 : 4؟
 +من هو " شيشبصر" ؟
 +لماذا غضب الملك أحشويروش على زوجتة "وشتي" ؟
 +من هو المالك المذكور في ( مال  ) 1 : 3؟
 +ما هي داللة الثياب القذرة في ( زك  ) 3 : 3؟
 +ما سبب الحزن الشديد لعزرا الكاتب في اصحاح  9؟
 +كم قتل اليهود دفاعا عن أنفسهم في زمن أستير ؟
 +كيف عبر اليهود عن توبتهم في نحميا  9؟
 +متى قال الرب ان االنسان يمكنة تجربة الرب ؟
 +إلى ماذا يشير تعبير "في ذلك اليوم" عدة مرات في (زك  )12؟
 +لماذا كانت هناك أصوات بكاء مختلطة بأصوات الفرح في ( عز  ) 12 : 3؟
 +كم هي عدد أيام األحتفال بالفوريم ؟
 +أستخرج إشارة إلى السيد المسيح في ( مال  )2؟
 +ما هو المقصود بهذة العبارة في ( زك  ) 15 : 1؟
 +بعد كم سنة من تركة لزوجتة (وشتي)  ،تزوج أحشويروش من أستير ؟
 +كم هو عدد أبواب سور أورشليم التي رممها نحميا ؟
 +كيف قال الكهنة أن مائدة الرب محتقرة في ( مال  )1؟
 +كان طابع حجي النبي هو توبيخ الشعب على تراخية ،فكيف كان طابع سفر زكريا ؟
 +من هو الملك الفارسي الذي أمر بتوقف بناء الهيكل ؟
 +ما هو السبب الحقيقي وراء عداوة هامان لمردخاي ؟
 +ماذا كانت نتيجة التصرفات السيئة للكهنة في سفر مالخي ؟
 +من هم األربعة صناع في ( زك  )20 : 1؟
 +كيف تفسر طلب نحميا أنتقام اللة من أعداء الشعب في ( نح  )4؟
 +الزواج هو عهد متبادل مع اللة  ،والطالق غدر وضد إرادة اللة .أستخرج شاهد من سفر مالخي ؟
 +إلى ماذا تشير الزيتوناتان بجانب المنارة في ( زك  ) 4؟
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مسابقة شهر أكتوبر
 1في سفر (عزرا) لماذا بدأ اليهود ببناء المذبح أوال قبل أي شيء آخر ؟

 2أذكر آية تثبت ان زكريا كان شابا صغيرا عندما تنبأ ؟

 3الملك الذي أوقف بناء الهيكل هو نفسة الذي هدد بعقاب من يقف ضد أستكمال البناء في سفر عزرا  ،ما السبب ؟

 4ما هو الفارق الزمني بين نبوة حجي ونبوة زكريا النبي ؟

 5ماهي التعديات التي وقع فيها الشعب عند غياب نحميا ؟

 6أربعة وحوش مثلت ممالك العالم في (دا  ، )7فلماذا كانوا ثالثة خيول في (زك  )8 : 1؟

 7يقول الرب في (مال  )11 : 1ان لة اسم عظيم بين األمم  .هل تستطيع ذكر مثلين ؟

 8لماذا لم يذكر إال خطية السرقة وخطية الحالف زورا فقط وترك باقي خطايا الناس في (زك  ) 4: 5؟

 9يظن البعض ان اللة لو كان موجودا لمنع الشر وظلم الناس لبعضها  .استخرج نفس الفكرة من سفر مالخي ؟

 10لماذا ستصير أورشليم (كأس ترنح) و (حجر مشوال) (..زك  ، )12في نهاية األزمنة ؟

 11ما المقصود بهذة العبارات :

 12من قال  ،ولمن قيلت

ار
َان ْالقَ َّ
ص ِ
أَ ْشن ِ

( مال ) 2 : 3

ح َه َدد ِْر ُّمونَ فِي بُ ْق َع ِة َم ِجدُّونَ
َكن َْو ِ

( زك ) 11 : 12

ع ْينِ ِه
ألَنَّهُ َم ْن يَ َم ُّ
س ُك ْم يَ َم ُّ
س َح َدقَةَ َ

( زك ) 8 : 2

وب لَ ْم ت َ ْفنُوا.
ألَنِي أَنَا َّ
الربُّ الَ أَتَغَي َُّر فَأ َ ْنت ُ ْم َيا َبنِي َي ْعقُ َ

( مال ) 6 : 3

:
ار
ور َ
ُ
ور أ ُ ُ
س ُ
ِيم ُم ْن َه ِد ٌمَ ،وأَب َْوابُ َها َم ْح ُروقَةٌ بِالنَّ ِ
شل َ
عظِ ي ًما فَالَ أ َ ْقد ُِر أ َ ْن أ َ ْن ِز َل
ع َمالً َ
عامِ ٌل َ
ِإنِي أَنَا َ
الَ ت َ ْفتَك ِِري فِي نَ ْفسِكِ أَنَّكِ ت َ ْن ِجينَ فِي بَ ْي ِ ْ
يع ْاليَ ُهو ِد
ت ال َملِكِ دُونَ َجمِ ِ
اع أ َ ْح َمقَ
ُخ ْذ ِلنَ ْفسِكَ بَ ْع ُد أَ َد َوا ِ
ت َر ٍ
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إجابة المسابقة

تليفون :

األسم :

من فضك ضع ورقة األجابة في الصندوق المخصص لها بمكتبة الكنيسة
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