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 معرفي

ساده و گویاست كه نیازي به معرفی ندارد. كتاب عزرا چنان 

ترین واقعه در تاریخ اسرائیل  كتاب عزرا گویاي یكي از مهم

ز اسارت بابل. این ااست و آن عبارت است از برگشت قوم خدا 

یمات خاصي براي خوانندگانش است. نویسنده تا علكتاب حاوي ت

ت و كرده اس  آنجا که توانسته است داستان را به سادگي بیان

 گیري آن را بر عهدة ما گذاشته است. نتیجه

 1جرج راولینسون

I ـ جایگاه منحصر به فرد كتاب عزرا در كانون 

عزرا و تاريخي  تاب  ظر ك يك ن يا از  قدس نحم تاب م ، در ك

بوده تاب  يك ك بری  به دو  ع يد،  قدس جد تاب م لي در ك ند، و ا

شده سيم  جزا تق تاب م عزرا  و   ك تاب  صل دوم ك كه ف ند، چون ا

تاب فتم ك صل ه يا ف مي نحم سان  قًا يك نين  دقي شند، و چ با

 شود. اتفاقي در يك كتاب واقع نمي

ست مذهبي ا تاريخي  يا  حاني و  عزرا، رو تاب  ين  ،ك و ا

دهد كه يك كتاب كه شامل  اسناد فراواني از منابع  مي نشان

القدس  و در قالب بخشي  تواند گزينة روح باشد مي سكوالر مي

   شد. از كتب الهامي با

بنددي زيدر در كتداب  آيه در كتاب عزرا، به طبقه 082از 

 مقدس خواهيم رسيد:

 ثبت نام آيه:  111

 داستاني آيه:  121

 ها نامه آيه:  44

 دعا آيه:  12

 بيانيه آيه:  3

 گلچين آيه:  3

  آيه 082

                                                      

1- George Rawlinson 
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IIـ نویسنده 

هامي در  تدوين ال ما  ست، ا صي ا تاب تخل ين ك كه ا ند  هرچ

هدا و  نامده (، شدجره11 :1تدا  07 :7ر.ك ) دمفرزبان اول شخص 

مي عزرا  ية  هايی از ناح ماالً کار سناد احت سناد  ا شند. ا با

رسمي و مستدل در زبان آرامي، زبان رسمي اقوام غيريهودي  

عزرا و يا در دوران  يك مي نحم حدود  شند. در  تاب  با هارم ك چ

زيبايي كه ما آن را  باء الف د استآرامي  عزرا به زبان

خواهري سامي  شده از لهجة  ناميم درواقع برگرفته مي« يربع»

 باشد. خود ميآرامي  و

IIIـ تاریخ 

 هاي عزرا و الفانتاين كه به همان گويش كتاب های پاپيروس

 دهند كه جامعة يهودي درقرن پنجم باشند نشان مي مي نحميا

واقع در رود نيل مقابل  پيش از ميالد در جزيره الفانتاين

ندر سوان ب ميا ندگي  پاپيروس ، ز ين  ند. ا يرغم  ها كرد عل

ها در حدود  كتاب  ي كه معتقد به نگارش اينلديدگاه ليبرا

تأئيدد  ،باشد مي کبير قبل از ميالد، يا عصر اسكندر 332سال 

ديدگاه سنتی مبتنی بر نگارش آنها در قرن پنجم پيش  کننده

را عقيده بر اين است كه عزرا كتاب خود  باشد. از ميالد می

 قبدل از مديالد( و ورود 414) ول وقايع پاياني فصل دهمطدر 

بندي  قبل از ميالد( نوشته است. طبقه 444) به اورشليم نحميا

 كند. و استر كمك مي نحميا و م كتاب عزرافهتاريخي زير به 

 و استر نحمیا گاه شماري كتاب عزرا،

 ها تقريبی است( تاريخ)

 ساختن معبد فرمان کورش کبير مبنی برق.م  138

 ابل  به اورشليمبق.م سفر زرو 138

 معبدغاز بناي آق.م  134

 معبدق.م توقف بناي  131

 و زكرياحّجي  ق.م رسالت 102

 معبدبناي  نبر ازسرگرفت یق.م فرمان داريوش مبن 102

 معبد ق.م تكميل بناي 114

 ق.م آغاز سلطنت اخشورش 484
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 اری استر ملکۀ ايرانذتاجگق.م  471/8

 ز سلطنت اردشيراآغ.م ق 444

 را به اورشليمعزق.م سفر  418

 به اورشليم نحميا ق.م ورود 444

 اورشليم  راصق.م تكميل ساختمان ح 444

 به اورشليم نحميا ق.م سفر 402

IVـ پیشینه و زمینه 

 با گشوده شدن كتاب عزرا امپراتوري جديد بابل منقرض و

 يابد مي تحّقق يا از بازگشت يهوديان به سرزمينشانرمانبّوت 

روه تبعيدديان گداولين  4تا  1ل ودر فص .(14د12 :01ارميا )

حت ظر ت بلبروز ن باز ا سطين  لين  مي به فل ند. او كه کارگرد ي 

 های مذبح قربانی دهند ساختن گشته انجام مي تبعيديان باز

س مي پسسوختني و  بد  شد. ساختني مع عداً  با  های ضديت با ب

و زكرياي  حّجیهاي  ي با تشويقشوند ول دا مواجه ميخدشمنان 

 دهند. ادامه مي به کارنبي 

 رارسال قد پنجاه و هشتشامل  ای دوره 7و4در فاصلة فصول 

تاريخ ديني  داستان ملكه استر در دورهدارد. در طول اين 

نگ تاريخ  و ج ساالميس در  موپيال و  ماراتون، تر شهور  هاي م

 شوند. غيرديني واقع مي

دة سدفر عدزرا بده اورشدليم بدا بازگوكنن 12تا  7فصول 

 418سوي اردشير پادشاه ايدران در حددود سدال  موريتي ازمأ

مي پيش ميالد  شد. نيّ  از  صالح با بر ا ني  عزرا مب صي  ت شخ

 اند. ساختارهاي قوم در اين فصول به تفصيل بيان شده

 گزارش

 1فصول ) بابلزرو بازگشت تبعيديان به اورشليم به رهبري

 (4تا 

 (4د1: 1) ش كييرالف( فرمان كور

 (11د1: 1) مقدمات کار ب( تهية

 فصل دوم() اند گشته ج( ثبت نام كساني كه باز

 فصل سوم() د( ساختن مذبح وبنياد هيكل

 فصل چهارم() ها با ساختن معبد ( آغاز مخالفتده

 (04و  1د1: 4) در زمان سلطنت كورش (1
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 (4:4) در زمان سلطنت اخشورش  (0

 (03د7:4) اردشير در زمان سلطنت (3

ي  و( ميحّج بد  ساختن مع به  شويق  قوم را ت يا  ند و زكر   كن

 (0و1:1)

 (17د3:1) ها در طول سلطنت داريوش ز( مخالفت

 (4فصل) ج( فرمان داريوش مبني بر ادامة ساختن معبد

II(12د7فصول) عزرارهبري  هتبعيديان ب دوم بازگشت گروه ـ 

 (7فصل ) به فرمان اردشير عزرای کاهنموريت أالف( م

 (14د1:8) بودند  گشته ( ثبت نام كساني كه بازب

يه  ج( شت بق يانبازگ شليم الو به اور بد  مان مع  و خاد

 (34د11:8)

گان د( با بيگان قوم  تر ازدواج  عاي اع عزرااو د صل ) ف  ف

1) 

هده(  كردن  ع ها  بر ر ني  يان مب نيهود كان ز ان و كود

 (12فصل) بيگانه

 تفسیر

I بري بازگشت تبعیدیان به اورشلیم به رهـ

 (6تا1فصول) بابلزرو

 (4ـ1:1) الف( فرمان كورش كبیر

آية آخر كتاب دوم پادشاهان  دو ،نحميا کتاب سه آيه اول

را بكار برد و توسط او  كورش، پادشاه فارسباشد. خدا  مي

يهوديان اجازه داد كه  هكرد و بدان وسيله ب صادر فرماني

هودابه  ند و  باز ی بدگرد شلیم مع سا اور نو ب زند. را از 

يددز فرمددان داد كدده نآنهددا  عددالوه بددر آن بدده همسددايگان

گشته از تبعيد همكاري كنند.  باز يهوديانسخاوتمندانه با 

خدا نامگذاري و براي مقصد  توسطها قبل از تولدش  سال كورش

(. كدورش 13:41تدا  08:44 اشدعياء) وااليش، برگزيده شده بدود

 فرمايد: كه ميبود  1:01 سليمان مصداق اين واقعيت در امثال

دل پادشاه مثل نهرهاي آب در دست خداوند است، آن را به »

 «گرداند. بر می هرسو كه بخواهد

يان  يان پا سارت يهود سال ا تاد  به هف ير  كورش كب مان  فر
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تقسيم  دو بخشتوان  به  ة هفتاد ساله را ميدورشيد. اين خب

 به اورشليم نبوکد نصرقبل از ميالد، وقتي كه  421نمود. از 

يد  سير و تبع يان  را ا گروه از يهود لين  كرد و او له  حم

قبل از ميالد  وقتي كه زيربنداي معبدد نهداده  134تا  ، كرد

قبل از ميالد تا تكميل بناي  184سقوط اورشليم در  اشد، و ي

 .قبل از ميالد 114معبد در سال 

 (11ـ1:1) کار تهیه مقدمات ب(

سايگان يهوديان مع مالي كه هبنامعالوه بر  رش پادشاهکو

ند،  ها داده بود صدبه آن هزار و چهار ظروف  پنج عه  طال و قط

قره كه ن صد کنبو را  هان بد از  را ر آن شلیممع ته اور   گرف

( شايد اشاره به ندام 8آية) شيشبصر ،پس دادبود، به آنان 

به  باشيد بابل و يا شخص ديگري باشد. توجه داشتهزروفارسي 

قتي در حفاظت از دخدا چنان . اگر نهم آية بیست و نه کارد

 نمايد. جزئيات دارد، چقدر بيشتر مردم خود را حفاظت مي

 فصل دوم() اند باز گشته ج( ثبت نام كساني كه

بينيم كده بده   را مي یليست كسان 41تا  1در آيات  (18د1:0

بري   بلره هودا زروبا شته به ي ه باز گ ضي از آن ند. بع  اا

محل  اساس( و بعضي بر11د3) دان نام شده ثبت هبرحسب  نسب نام

، و كاهنـانبه طورخاص به  31تا  34در آيات  .(31د02) تولد

 نتینـیمبه 14تا  43و در آيات  انیالوبه  40تا  42در آيات 

مي مهنقش  شده است. اين سه گروه يا خادمان معبد، اشاره 

 اند. داشته  در بازسازي معبد برعهده

باشدند، ولدي  مدي كـاهنندد ا  بوده    كه مدعي ( برخي43د11:0

ستند خود مدارکی نتوان سبت  بر ن ئه  با دال  نان ارا كاه

حروم  نان م غذاي كاه خوردن  يا  خدمت و  نابراين از  ند، ب ده

نور »يا  اوریم و تمیمتا اينكه از طريق مشورت با   شدند،

د  Nkjv ترشاتا در ترجمه) فرماندار گرديدند. مجاز« و كمال

 بود. زروبابلآن زمان ( يهودي در 43آيهد  هحاشي

 تدابکدر  ،( فهرست اسامي ارائه شده در اين فصدل44:0-47

حال كه اختالفات جزئي در  اند. در عين نيز آمده 7 فصل نحميا

چهل و دو هزار  دو شامل فهرست وجود دارد، اما هردو اين 

و سیصدوسي و هفت نفر  هفت هزار ، عالوه بریصدوشصت نفرو س



 7 کتاب عزرا

به اين  . عزرااند گشته باز یهوداه باشند كه ب مي خادمان

نفر نوازندده و  022 نحميا نوازنده و خواننده و 041تعداد 

فزوده نده ا يد  خوان كه از تبع ساني  موع ك نابراين مج ند. ب ا

 كدوچكي از بخدش نفر و در واقع 12222بالغ بر  اند گشته باز

 تمام تبعيدشدگان بودند.

بعضـي از دند، رسدي اورشلیم( وقتي ك يهوديان به 72د48:0

خدا  خانةبراي ساختن  طال و نقره  دايائی ازه آباء روساي

باس و ق ل سپس  ند.  صاص داد نان اخت  شهرهايم در وبراي كاه

 خود مستقرشدند.

 فصل سوم() بنیاد هیكل و ساختن مذبح د(

 كه آغاز سال يهدودي بدود، يهوديداندر ماه هفتم  (7د1:3

را برگزار  ها خیمهعید  تا جمع شدند اورشلیمدر  باز گشته

ند. بري  كن حت ره ها ت شوعآن بل و ی ساختند زروبا مذبحي  و ، 

مود  ساس رهن بانيبر ا سي، قر سوختني  تورات مو برآن  هاي 

ها احساس مي نهادن  تكه از طريق حرم كردند گذرانيدند. آن

آنان را از دشمنانشان محافظت خواهد كرد.  يهّوه ،يهّوه به

، با استفاده معبدي ساختن مقدمات برا تهيهبه  همگیسپس 

 پرداختند. صور و صیدونهاي  از كمك

مداه پدس از بازگشدت از تبعيدد،  چهداردهدقيقًا  (13د8:3

نهاده  هیكل بنیادساختمان معبد آغاز شد. به محض اينكه 

نان و الشد،  یكاه شروع  انو خود را  ند وکار  هّوه كرد را  ي

وقتي  ندپیر بودستايش نمودند. ولي بسياري از آناني كه 

ا ايدن بد( 3:0نبي حّجي  كتاب) را معبد سليمان شكوه و عظمت

آنها  اشکاما اندوه و  بناي ساده مقايسه كردند، گريستند.

با فريادهاي شادي و شكرگزاري آميخته شد، تا جائيكه صداي 

آواز ایشان از دور گريه و خنده از هم قابل تشخيص نبود و

 شد. شنیده مي

 فصل چهارم() ا ساختن معبدها ب ( آغاز مخالفتـه

 (44و1ـ1:4) در زمان سلطنت كورش( 1

، مدذكور در آيدة اول دشـمنان یهـودا و بنیـامین( 3د1:4

هاجر گان م شورها نازاد ساير ك ند از  شور  بود تی آ که وق

. حکومت شمالی را به اسيری گرفت، به آنجا وارد شده بودند

باقي خود  شور  كه در ك ياني  با يهود هاجران  ين م ند ما  ا
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ندا ند و فرز ند ازدواج كرد ين ازدواج نبود صل از ا ها،  حا

شدند. مسا يده  مده ريان نام بل آ نزد زروبا ها  مود  وآن وان

كنند. آنها  معبد همکاری خواهند در بازسازي كردند كه مي

ا يكي هآن براي يهّوه ليونمودند،  را عبادت مي يهّوه همچنين

كه در  بود  خدايي  ندين  ييناز چ ستي  بت آ خود، او را پر

بران  مي بول ره مورد ق ها  ست آن نابرين درخوا ستودند. ب

 گرفت.ناسرائيل قرار 

خود را عوض كردندد. نخسدت  سپس سامريان روش (04 و 1د4:4

مشكالت  و در گام دومم يهود را تضعيف كنند وكوشيدند كه ق

ساختن  سر راه  ني در  بدفراوا ها  مع ند. آن جاد نمود اي

یررا  رانب  مدن نيچ هم سرائيل در  اج يه ا بر عل تا  ند  كرد

شت  عب و وح جاد ر با روش اي تا  ند  سخنراني كن گاه  بار

ها تا  اين ضدّيت دارند. ساختن معبد باز کاريهوديان را از 

 زمان داريوش ادامه يافت.

از آيدة پدنجم قدرار دارد.  از نظر تاريخي بعدد 04آية 

هودا  شمنان ي يب د یوشتا بدين ترت سلطنت دار  ،سال دوم 

 تن معبد را به تعويق انداختند.ساخ

 (6:4) در زمان سلطنت اخشورش( 4

برد كه در زمان سلطنت  اي اسم مي آية ششم از شكايت نامه

بر يهوديان وارد  ینوشته شد كه اتهامات )خشايار( اخشورش

ي ديگري اشاره شده است كه اه ، به نامه03د7آيات  بود.  كرده

شته شير نو سلطنت ارد ند و يه شده  در دوران  به وا يان را  د

سازي  يل باز كردهشهر دل شورش  به  متهم  هايش  ند.  و ديوار ا

 بنابراين پادشاه فرمان توقف ساختمان معبد را صادر نمود.

 (43ـ4:4) ن سلطنت اردشیرادر زم( 3

 دوران سلطنت داريوش كه قبل از اخشورش ن معبد دراساختم

  ميل شدهکكرد، ت ( سلطنت ميهفتم آية) ( و اردشيرششم آية)

 بعدد از 03تدا  4هداي مدذكور درآيدات  بود. بنابراين نامه

يل بد ماساخت تکم شدهن مع شته  مه نو ين نا ند. ا ها در  بود

ساختن  با  طه  هاراب جا  دیوار لي در اين بد. و نه مع ند  بود

ي كه براي ئها خارج از نظم تاريخي  به منظور افشاگري دست

لوگير سازي م یج بداز باز ب ع يان  سط يهود شته زاتو  از  گ

 اند. آمده در کار بودند، تبعيد،
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آرامـي  به جاي زبدان عبدری از زبدان 8:4تا  4:4آيات  زا

ست شده ا ستفاده  بان ،ا مي  چون ز بآرا سمي از فرامين ر ن 

 ايران بود.

 كنند را تشویق به ساختن معبد مي قومي و زكریا حج   و(

 (4و1:1)

گيريم  مي ادي 1:1 زكریاي نبي و 1:1نبيحّجي  هاي ما از كتاب

كه فصل پنجم كتاب عزرا مربوط به سال دوم پادشاهي داريوش 

بده يهوديدان اصدرار  اين دو نبي .(04:4آية اول و) باشد مي

نه ساختن خا جاي  كه ب ند  شان كرد براي خود مت  گران قي  هاي 

 ( به كار ساختن معبد ادامه دهند.4:1حجي )

بل شوعو  زروبا س ی كرده و د عت  ند را اطا ستور خداو تور د

ند شروع که داد صله  بد بالفا سازي مع شته   باز جه دا شود. تو

كار موكول به فرمان پادشاه نشد،  باشيد كه اين بار ادامة

فرمان به ادامة كار  انبیاي خدا طريقالقدس از  ه روحکبل

 .(4:4زكريا) داد

 (14ـ3:1) شریول سلطنت داطوها در  ز( مخالفت

و  ایرانـی الـيوهدا شدروع شدد.  ( دوبداره مخالفدت1د3:1

چه  هبه اورشليم آمدند و از يهوديان پرسيدند ب همکارانش

جازه كرده ا شروع  بد را  ساختمان مع ساني  اي  چه ك ند  و  ا

 2(12و  1آيدات ) اند كه ساختمان معبد شروع شود دستور داده

آنها هم اسامي رهبران يهودي را اعالم نمودند. اين مقامات 

ي بودند كه در فصل چهارم تر از كسان ني بسيار منطقيااير

اي را  را متوقف نكردند، بلكه نامهکار اند. آنها  ذكر شده

 كه تا از او كسب تكليف كنند. به داريوش فرستادند

  نظر به اينكه يهوديان شروع به اطاعت از كالم خدا نموده

 تمام كنند. کار را خدا بر ايشان بود كه چشمبودند 

شدان بده داريدوش،  ر نامدهد شتربوزنايو  تتنایي (17د4:1

ه ايهوديان و پاسخ آنها را به پادش اد بخووگوي  نتيجة گفت

ند.  طالع داد برانا كي  ره هي مت جويز ال به ت يز  بل از هرچ ق

بودند، ولي به خاطر  خداي حقیقييك  خادمانبودند. آنها 

 يهّوه شدند. اينك كه  به اسارت برده يانلبابگناهشان توسط 

كه  دملزم بودن بود، دهيگردان ن بازبه سرزمينشا اآنها ر

 آنها فرمان كورش ،عد انسانياز ب   .زي كنندامعبد را بازس
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 اكه اجازة بازسازي معبد را به آنه نددر اختيار داشت ار

بود. ش شخص داده  ين اپاد به ا خودش  مهه  سخاوتمندانه  برنا

 نموده بود خواستدرلي از پادشاه اينک وا و ،بود  كمك كرده

تا ببيند چنين فرماني توسط كورش صادر شده   کندتفحص كه 

آن در خزانة پادشاه هست و سپس به آنها بگويد  متنوآيا 

 د.نده  كاري بايد انجام اين مورد چه راجع به

 (6فصل) ج( فرمان داریوش مبني بر ادامةساختمان معبد

يا ) قصر احمتادر فرمان كورشوجوي دقيق  ( پس از جست1د1:4

 حاشيه( واقع در پايتخت ايدران پيددا شدد د Nkjvد اكباتان

تر از فرمان تلخيص شده در فصل اول  اين فرمان بسيار مفصل)

شد( مي ستور  .با با د مراه  بد ه صيات مع مان خصو ين فر در ا

شت دادن  قره  ظروفبرگ صركه طال و ن کد ن بد  نبو از مع

 بود، قيد شده بود. برده

ش فرمدان داد و همكاران تتنايی( آنگاه داريوش به 10د4:4

نند تا آنها به كارشان کكه مزاحمتي براي يهوديان ايجاد ن

ادامه دهند. آنها نه تنها كار را پيش انداختند بلكه از 

يات حل مال مردم  م به  مه را  خارج الز شاهي م نة  ها  و خزا

 كاهنانخدمت در معبد به درخواست برای پرداختند. تداركات 

 سمان بگذرانندآخداوند  هدایا برايشد تا  مين ميأهرروزه ت

براي  شاهو  خانواده پاد شاه  و  ند. پاد عا نماي مان اش د فر

 در وكنند  ن معبد اختالل ميماساخت کاركساني كه در مجازات 

بی خدا خرا نة  مي خا نده  شند،  در آي خودكو ی  شاه  حّت را پاد

 .صادر نمود

كار معبد به  ( فرمان پادشاه بالفاصله اطاعت شد و11د13:4

تشويق انبياي خدا و حمايت مالي خزانة  ارفت. ب  شسرعت پي

 02يدا  11سال بعد تكميل شد. امدا  چهارپادشاه كار  معبد 

آن اردشير پادشاه قبل از  ،سال بعد از نهادن بنياد هيكل

 وسايل معبد را تهيه نموده بود و نه ساختمان آن را.

( اسرائيليان و رهبرانشان با شادي فدراوان افتتداح 14:4

 د را جشن گرفتند.معب

دنت
1
 گويد: اين مورد مي در 

                                                      

1-Dennett 
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چونكه خانة  كه آنان در آن لحظه شادماني كنند، طبیعی بود

عهدي بود كه در آن استوار بودند.  ام برکاتمت خدایشان تجلي

ها اینك  ها و اندوه ها، مشكالت، ناامیدي در طول سالیان شكست

د. آنها بو  گرفته معبد آماده شده در پیش چشمانشان قرار

بودند و اگر در  باز گشته خاطر انجام این مهم از بابل به

رفتنشان از یهودا گریستند، اینك در بازگشتشان به یهودا 

 شادي كردند.

 ها نمودند. اگدر قرباني گذرانيدن( آنها شروع به 00د17:4

باني ما ين قر باني ا با قر بر  ها را  بالغ  كه  سليمان  هاي 

گداو  شدماری تعدداد بدی عدالوه د بهگوسفن 102222گاو و  00222

مقايسه كنيم، متوجده بود، ( 4:1و  1:7 دوم تواريخ) وگوسفند

شم باني كاهش چ ير قر مي گ خدا روي  .شويم ها  شبختانه  ما خو ا

 نگرد. كند، بلكه به دل مي تعداد حساب نمي

بادت ساها، ع سياري از كلي مروز در ب سته ها، ا ندی د ها،  ب

شوره مام ك تي ت گرايشای مدارس و ح سيحی،  به  م ني  از فراوا

يده  عزرا د تا  سليمان  ماني  صله ز كه در فا مي آنچنان ك

 د است.وشود، مشه مي

 دنت گفتاري دلگرم كننده دارد:

نین  ست و چ یدني ا مور ناد به ا كول  حال مو هر  به  مان  ای

 یهو ه ایماني توانست افكار این یهودیان را دعوت نماید كه

بقو ت  كه  چه  تر از آن في كم ضهو لط سلیمان عر به   ه  مود،  ن

 دارد. آنها عرضه نمي

ماالً م خدا احت نة  لخا م لج یان اتر از ز بود و یهود سلیمان ن ن 

خدا  گر  لي ا ند و نه بود شاهان بیگا ناتوان پاد عان  یز تاب ن

زم براي ایمان منابع ال ـ كه بود آنچنان ـ براي آنان بود

قرار نان  یار آ شه در اخت ند همی ني مان شت. ا به فراوا ین دا

كند كه  در فكر ما بازجای خود را ند عمیقًا اتو حقیقت نمي

یام  سیح در ا گیم ما تن ما ه یابي  نبراي  یام كام سیح در ا م

د و نه انانگیز مي قدرت چنین ایماني است كه ما را بر است.

علیرغم خطراتي تا بخشد  چیز دیگري و به ما قدرت و جسارت مي

 زیم.اند، برآن بیاوی كرده ینمک كه در راه

گزار  ظيم بر شادي ع با  ير  يد فط صح و ع يد ف عد از آن ع ب

كه  في  خدا را در لط ست  شني د به رو مردم  كه  يد، چون گرد

داريوش به آنها نموده بود، ديده بودند. داريوش در اينجا 

شده است. چونكه او بر امپراتوري كهن  پادشاه آشور ناميده 

 كرد. آشور فرمانروايي مي
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II تبعیدیان به رهبري عزراـ بازگشت گروه دوم 

 (11ـ4فصول)

 فصل هفتم() به فرمان اردشیر ناهک عزرای الف( ماموریت

وجدود  7 و 4يات آسال در بين  18حدود اي در  ( فاصله1د1:7

و استر در  نحميا مراجعه كنيد به شجره نامه عزرا،) دارد

طول مه(. در  به مقد شورش  مدت اخ ين  خت  ا به ت يوش  جاي دار

ب سته  قايع اود. دورسلطنت نش سلطنت او و ستر ران  تاب ا  ک

مذكور در آيه اول به  دهد. بعد از اخشورش اردشير پوشش مي

 سلطنت رسيد.

بده منظدور نشدان  1د1شجرنامة كوتاهي از عزرا در آيات 

 کهانتی اجدادش، آمده است. دادن سابقة

 تفسير نموده است: چنينمورگان ل بجی کمپ

یام ني كات ارادۀآوران  پ ین خدا یع با  یا را  جاي انب بان 

جاي دریافت مكاشفه به بیان و تشریح  اند كه به تفاوت گرفته

ند.  قدیم پرداخت شفات  ميعزمكا ین  راي كاتب را  باني ا توان 

ید و ظم جد شان دادن و  ن شریح و ن ید. او در ت ید نام نوع جد

یة  مین آ كاري در ده نین  بود. ارزش چ ماهر  شریعت،  كاربرد 

نمودن  طلبچونكه عزرا دل خود را به »ده است: ماین فصل آ

 «... داده بود.شریعت خداوند... و تعلیم دادن آن

در شریعت موسـي  نامة متمايزش  شجره ضمندر عزرا  (4:7-12

 عزرا مردي اهل مطالعة كتاب مقدس و عاً قطكاتب ماهري بود. 

اول بود. او بدين دليل  مزمور نمونة روشني از سه آية اول

نمود، در آنچه كه  شب و روز تفكر مي خداوندشریعت كه روي 

بار  يهّوه كامياب گرديد. ،خواست براي خداوند انجام دهد مي

مود،  هدايت ن كافر را  شاهي  گر دل پاد شورت تا دي با او م

هايي كه در نتيجة اين مشورت صادر شد، امكان  و فرمان كند

  اورشلیمبرگشت گروه دوم تبعيديان را تحت رهبري عزرا به 

 ساخت.ممكن 

اي كده مدتن آن در  ن در نامهاپادشاه اير اردشیر( 04د1:7

نمود. به  تفويضاين آيات آمده است قدرت فراواني به عزرا 

توانست با  موجب اين نامه هر شخص اسرائيلي كه مايل بود مي

همه چیز را بر توانست  برود، جائيكه او مي اورشلیماو به 

خدا  شریعت  فق  حصو يد.  تف شنما شیرانشاه پاد هداياي  و م
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اي به عزرا دادند. اين هدايا همراه با ظروف  سخاوتمندانه

نوز در  كه ه بد  بلمع عزرا داده با به  ند،  ين   بود شد. ا

ت كه در  بود  قرار  بهأهدايا  بد  خدمات مع ت كار مين   هگرف

را هزينه شود. و اگر براي عزشوند و مازاد آن به صالحديد 

نقره، گندم، شراب،  م شامل مخارج كفايت نكرد، بقيه اقال

 پادشاه خزانة به هر اندازه كه الزم باشد، از روغن و نمك 

ر قلم آخر اين اجناس به خصوص اقالم مهمي اتامين گردد. چه

سدر س بان متي مي یقر سوب  يان مح كه در دش يهود ساني  ند. ك

مي خدمت  بد  شدند. و  مع عاف  يات م خت مال ند از پردا كرد

 تفويضن قدرت را به عزرا يا ادشاهسرانجام اينكه فرمان پ

ي يهودياني كه در غرب ابرقاضیان و داوران  كرده بود تا 

مامور  داورانكردند، منصوب نمايد.  زندگي مي افر اتهرود 

 و اجرا نمايند. تعلیم داده را شدندكه شريعت خداوند

 ي هدايت ارا بر يهّوه ،( عزرا در دعاي شكرگزاري08و  07:7

شاه  نت  ايبر دل پاد خدا دادنزی نة  بارك ،خا ند مت  خوا

نوتنوفر تا  ها ست  به او داده ا خدا  كه  قدرتي  براي  از او 

مي را انجام دهد، تشكر نمود. خداوند عزرا  چنان كار عظي

كرده و با آنان  جمعرا  ساي اسرائیلؤرنمود تا  تقوی ت را

 به اورشليم بازگردد.

 (14ـ1:1) ندگشته بود باز ب( ثبت نام كساني كه

( اولين بخش اين آيات شامل افراد قبايلي است كده 14د1:8

ند. چندين نفر گشته بود به اورشليم بربابل با عزرا از 

خانواده ين  بري زروب از ا حت ره پيش ت سالها  به اها  بل 

مدرد در  1122 تقريبداً  .فصدل دوم() ندگشته بود اورشليم بر

 جرت دوم به اورشليم وارد شدند.امه

 به اورشلیم معبد و خادمان الویانج( بازگشت بقیه 

 (36ـ11:1)

 توقدف كردندد اهوادر  نهري( وقتي كه آنها كنار 02د11:8

، عزرا متوجه شد که کسی از ، مشخص نيست(اين شهريت عموق)

ست. جا ني يان در آن نی الو به  ب نابراين  فر از  يازدهب ن

دانستند كه بعضي  كه مي جائي كاسقیارهبران فرمان داد به 

معبد به آنان  خادمانند تا وكردند، بر زندگي مي يانالواز 

 بپيوندند.
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خادمان( ) از نتينيم بیست نفر دویست و و هشت الويو ي س

 زگشت به اورشليم اعالم نمودند.اموافقت خود را با ب

مدايلي خدود را  122( قبل از آنكه يهوديدان سدفر 03د01:8

جا عزرا اردو زدند و در آن نهر اهوا شروع كنند، در كنار 

كه  مان داد  قبالً روزه م قوفر كه  ند. چون به  بگير عزرا 

بود، اينك با   نيكويي و قدرت خدا نزد پادشاه شهادت داده

حافظ يروي م ستادن ن بر فر ني  شاه مب مك از پاد ضاي ك  ،تقا

 تقاضاي ياكرد. بنابراين بج شهادت قبلي خود را انكار مي

خدمت نمودن  كه در كمك از پادشاه روزه گرفته و به خدائي

مي شحال  ند، خو به او بود كي  كه مت ساني  كل  به ك شد، تو

 فرمود. مستجابنمودند و خدا آنها را 

 حضور  ها و ظروفي كه به عزرا تحويل گرديد در ( پول34د4:8

گرديدند. چونكه  وزن الويانت وساي كهنه ؤنفر از ردوازده 

ايست ب جدا شده براي امور مقدس(، مي) اين اقالم مقدس بودند

ند كه پاك و مقدس باشند. بعد از دش توسط كساني نگهداري مي

 اورشـلیماي بده  همگدي بددون هديا حادثده ،ماه مسافرت 1/3

 ظروفو  طالهاو  ها نقرهرسيدند. به محض رسيدن به اورشليم 

را دوباره وزن كردند و آنها را به كساني كه متصدي امور 

 دادند. تحويل معبد بودند

ي كدده تبعيددديان انجددام دادنددد کددارين ( اولدد34و  31:8

براي تمام اسرائيل در  گناهو  سوختني های قرباني گذرانيدن

در  دولتبود. سپس فرمان پادشاه را به ماموران  يهّوه مذبح

بي رود  يه غر ته )ناح يز  (فراتافرا ها ن ند و آن بالغ نمود ا

 كنندگان به عمل آورند. همكاري الزم را با عبادت

 (9فصل) ا بیگانگان و دعاي اعتراف عزرابد( ازدواج قوم 

به عزرا خبر دادندد كده پديش از سروران ( بعضي از 0و1:1

يد،  شليم بيا به اور كه  ناناين قوم  كاه ن اكافر اب و 

اند. اين عمل يكي از گناهاني بود كه اسرائيل  ازدواج كرده

شريعت  پيش ند.  شده بود يه  كاب آن تنب خاطر ارت به  از آن 

 .(3:7تثنيده  ؛14:34خدروج ) روشن كدرده بدودكامالً مورد را 

مي خدا  سته  مردم  خود خوا مردم  خدا از  شند.  پاك با ست  باي

 بود كه خود را از دنيا و هرگونه شرارتي جدا نمايند.

وقت  شد و تا متحیررا وقتي كه اين خبر راشنيد عز( 4و3:1

 دریدهرفت. او با لباس  فرو سخت در غم و اندوهي هدیه شام
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ش موي آ سكوو  ند  تفته در  خداترس بود كه  ساني  ست و ك نش

 نشسته و با او ماتم گرفتند.

م وق هاي جرمبخاطر  هدیه شاموقتي كه خون قرباني  (11د1:1

و زبان به  زانو در آمد عزرا به ،ريخته شد يهّوه حضور در

سبت داد. او از  خود ن به  قوم را  ناه  شود و گ تراف گ اع

كه يه اين شرير بق سخ  نان پا ضیاي را  انهقوم آنچ كه  به في

ها شته  هاي داوري را از آن هائیگذ بود و  ر در  یرفمداده 

خود قدس  كان م ية ) م شتمآ بود، داده ه نان داده  به آ  ،)

 هر  امنيت بهاشاره  «رفم»بودند، بسيار شرمنده شد. عبارت 

 خداست. هو هرچيزي است كه متوكل ب کس

ورند كه ابراين ب آيرون سايدمنجمله  ،از اساتيد اي عده

 باشد: مي مسيحاين آيات در نهايت اشاره به 

نبـو ت  بـر ی( بدون شك تائیدNkjv در «رفم») «میخ»اشاره به 

شعیا مي مي ا كه  شد  ید: با میخ» فرما ثل  كم م بر « جاي مح كه 

هو   جالل ی یش  شدهرو ته  ك  ه آویخ ست  سیح  ها نا م مام مع به ت

 .(41ـ41:44 اشعیاء) باشد مي

يا مور ءانب ند، قبالً در  ته بود سخن گف ختلط  د ازدواج م

ند كه خداو في  به لط جه  با تو صًا  گر مخصو قوم دي نابراين   ب

 آنكه بگويند: جز ندبود، عذري نداشت  به آنها نموده نسبت

 «در تقصیرهاي خویش حاضریم. اینك ما به حضور تو» 

( عهد یهودیان مبني بر رها كردن زنان و كودكان ـه

 (11فصل) بیگانه

داشت كه به تلخي  اي اعتراف عزرا، مردم را وا( دع1د1:12

ي آنان برخاست و به وگخنگريه كنند. سپس شكنيا به عنوان س

يادآوري نمود كه  عزراگناهان خويش اعتراف نمود، اما به 

ب توام  ها  تراف آن گر اع جاي نا يوغترك  اا شد،  سب با منا

 مبني بر عهديهست. او پيشنهاد كرد كه عزرا دربستن  يدامی

كردن زدو هدايت و اوالدان ان نر ها را  خود، آن نه از  بيگا

ند.  نان، ك یانكاه سرائیلو  الو مامي ا شنهاد را  ت ين پي ا

 اين منوال عهد بسته و قسم يادكردند. رپذيرفته ب

خواندده  فدرا اورشـلیم ( سپس تمامي تبعيديان بده8د4:12

ه و توبه نمايند و دتا در يك مراسم اعتراف شركت كر شدند

بر كهقرار  شد  کس  اين  شليم ن هبروز  سهظرف  هر  يد ياور ا
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 اموالش ضبط و خودش تبعيد شود.

همـة  ، در پاسدخ بده فرمدان عدزرا در روز سوم( 11د1:12

هودا یامین و  مردان ی شهرهابن له از  طرافبا عج به  ی ا

آمدند. حتي هواي باراني نامساعد مانع جمع شدن  اورشلیم

اك و خطير بود كه الزم آنان نشد، چونكه موضوع  آنقدر خطرن

عزرا  مي سپس  شوند.  ضر  شليم حا هايي در اور هر ب به  مد  آ

شده  كب  كه مرت ناهي  به گ كرد و  صحبت  مع  با ج سته  و  برخا

 بودند اشاره كرد.

ز شدريعت ااعالم كردند كده  سريعاً  تمامي جمعیت( 17د10:12

شديد و تعداد  باراناند. اما به خاطر  كرده تمرد خداوند

فر كب فراوان ا كه مرت نادي  ناهچ شنهاد  دهبو یين گ ند، پي ا

نفر كوشيدند چهار كردند اين مورد شهر به شهر بررسي شود. 

قرر  شدند. داوران م فق ن لي مو ند و فت كن طرح مخال ين  با ا

شدند و در كمتر از دو هفته شروع به تحقيقات نمودند و طي 

 ها تكميل گرديد. مدت سه ماه بررسي

  كه  بدا بيگانگدان ازدواج كدرده ( اسامي كساني44د18:12

( سدپس 00د18) كاهنانآمده است: نخست  43د18بودند در آيات 

 44آيده  .(43د01) اسرائیلیاندر آخر بقيه  و( 04د03) الویان

ند و بعضي از وگرفته ب  جمیع اینها زنان غریب گويد:  مي د

 بودند. تولید نمودهپسران  ایشان زناني داشتند كه از آنها

كه ند  مي هرچ ظر  به ن لي  شده و ته ن كافي  گف قوانين  كه  سد  ر

 است. ولي وضع شده بوده زنان و كودكانبراي حمايت از اين 

 در قبال ها به هر حال اندوه حاصله از اين جدائي خانواده

موعود  مسيحایگسيختگي انسجام قومي كه  اندوه از هم یسنگين

هم  امروز .تر بود مهضقرار بود از آن قوم برخيزد، قابل 

يوغ به  شده ناموافق تن دادن  هي  ست  ن يان) ا  دوم قرنت

هايي نبايدد در ميدان فرزنددان خددا  ( و چنين ازدوج18د14:4

 قرنتيدانرسداله اول بده  7فصل 13و10ديده شود. اما آيات  

ناخواه درگير ازدواج  دستورالعمل براي كساني است كه خواه

ن ديگر با اند. در اين حالت ايماندارا ايمانان شده با بي

ايمان را از  یباشند همسران و فرزندان ب خدا مجاز نمي فيض

ند و  سانخود بران بي اح ياز  با  يك امت نوان  به ع نان  ايما

 شود. خارجي براي آنان محسوب مي

تاب شعزرا  ك سازي و  یآموز حوة باز ياءاز ن شد.  مي اح با
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مي خدا را  كام  سان اح كه ان تي  قايق آن را در  وق ند و ح خوا

 مقدسين دهد، وقتي كه دعاي وساطت براي خود دخالت ميزندگي 

مي خدا  ضور  تي به ح سد و وق به گن  ر قرار اكه  خود ا هان 

آنگاه گیریم،  ميشدة خود فاصله  كنيم و از گناهان شناخته مي

هد قدرتي خوا نان  سا داراي چ ست  كلي هد توان كه خوا شد 

 كارهاي بزرگي براي خداوند انجام دهد.



 كتاب نحمیا

 یمعرف

با  كه  ست  صي ا شات شخ حاوي گزار تاب  ین ك صف ا شتر از ن بی

شي» تاب را « حوا ین ك كه ا ست  شده ا شخص  صریح م ضیحات  و تو

از نوع  سد  قم رساالت كتاب ترین داشتني تبدیل به یكي از دوست

موده ستان  خود ن شتر دا ست. بی بان اول  ا یز از ز عزرا ن هاي 

(، امـا عـزرا 11:9تا  11:1عزرا  ) است.  نوشته شدهشخص مفرد 

تر از یا آرام طافنحم مي و پذیر ي انع شد كاري  نان و  .با  آنچ

 است. رفته است، عمل نكره   به عمق صفحات شیرجه نحمیا كه

(I در كانون نحمیا جایگاه منحصر به فرد كتاب 

اگر شما داراي هرنوع برنامة ساختماني هستيد، و اگر در 

را  نحميا ، كتابشراكت خود در برنامة ديگران مشكل داريد

 موعظه كنيد. بخوانيد، بياموزيد، تعليم دهيد و

كه  ارزش ست  يرممكن ا مور غ جام ا ستلزم ان بري م هاي ره

جاب به ين طور اع يزي در ا بری انگ بر ع پيش از  ره پنجم  قرن 

  نشان داده شده است.ميالد، 

ت کامبوي
1
 نويسد: مي 

تابي  هدهیچ ك یع در ع نین ت حاوي چ شهتق  ست و یك  ایش اي از 

براي  نحمیا باشد. اشتیاق ي كار خداوند نميابر شوقثر و ؤم

اجراي حقیقت كالم خدا به هر بهایي، نمونه خوبي از رهبري 

 است كه مورد نیاز مردم امروز و این لحظة ماست.

(II نویسنده 

يا ستگي  نحم به شاي نام او  ني  شاور»كه مع هّوه م «  ي

                                                      

1- Whitcomb 
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است   د نوشتهفرمباشد، خاطرات خود را در بيان اول شخص  مي

هم يان  و  به ب نين  يار مدارکیچ شته كه در اخت ست،   دا ا

ست. ته ا قت نالفا های پاپيروس پرداخ يل حقي ين تاريخی تا ا

كرده گواهي  تاب را  ظم  ك كاهن اع نان  به يوحا ست و   ر.ك) ا

 نحميددا ( و پسددران سددنبلط، دشددمن بددزر 03و00:10 نحميددا

 كرده است. اشاره

ي موارد تاي ين  مام ا ن دت ين كن گارش ا سنتي ن يدگاه  دة د

( 0و1:1) پسدر حكليدا و بدرادر حنداني نحميدا رساله توسدط

سوابق مي ما از  شند.  يا با لي  نحم نداريم، و نداني  طالع چ ا

اسددت. رهبددري ارزشددمند و   احتمدداالً در ايددران متولددد شددده

ای  آنگونه رهبري ،مترقي بيان شده در اين كتاب و هرانبمد

ستلزم كه م ست  شاه  به يانحمموقعيّت  ا ساقي پاد نوان  ع

 است. بوده

III) تاریخ 

كتاب  خود را احتماالً بعد از وقايع مندرج دراين  نحميا

ن حاكميدت اپديش ازمديالد در دور 432كتاب و در حددود سدال 

 است. پيش از ميالد( نوشته  404د444) اردشير اول

كه اسكندر كبير به فلسطين  هنگامي گويد ژوزفوس مورخ مي

يدوع  مد  تابآ كه در ك به اين ظر  بود. ن ظم  يا كاهن اع  نحم

اي به اين مورد استناد  رفته است، عده  به يدوع اشاره 00:10

عد از دوران تاب را ب ين ك گارش ا تاريخ ن موده و  يا ن  نحم

ند مي كه .دان ماني  يدوع ز كه  ست  كن ا يا مم از او  نحم

چونكه او نيز در زمره زنجيرة ) برده است، بسيار جوان نام

ن حدود كاه سكندر در  بود( و در دوران ا شته ن هان    سال دا

شايد   يا  ست. و  جود دو ا نام و ين  با ا ظم  كاهن اع فر  ن

شته حاكي از ا دا سوم  كان  ند. ام سا كه ين ا فوس  كه ژوز ت 

ست، در  شده ا طا  كب خ تاريخي مرت حدودة  ين م شه در ا همي

 باشد! شده اينجا نيز مرتكب اشتباه 

IVه( پیشینه و زمین 

يا بود. س نحم هود  جدد ي ستقرار م بزر  در ا بر  ومين ره

پديش از  137دد138زروبابل اولين گروه يهوديان را در سدال 

را فصل دوم( و بر ساختن معبد عز)ميالد به اورشليم رهبري 
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راي كاتب با گروه دوم عزسال بعد  هشتريبًا قنظارت نمود. ت

طول شد و در  قدس وارد  شهر م به  يدي  يان تبع  خدمتش يهود

صال براي باني ا ند،  كام خداو لي در  حاتاح يد. و مي گرد عظي

  بود.  ورشليم رو به انحطاط رفتهاچيز در  زمان او همه

توسط خدا هدايت شد   نحميا از سفر عزرا، سال بعد سيزده

چاره شليم،  سامان اور ضاع ناب به او سبت  شد.  تا ن اي بياندي

ي او پس از كسب اجازه براي اصالح وضعيت، باني نوعي رهبر

ن سرائيليان نوميدا كه ا يد  شمند گرد ند  هارز به آن نيازم

شيد مق بخ ند ع با خداو خود را  باط  ند. او ارت جه ) بود تو

كه به زندگي دعايي او اشار رفته  داشته باشيد به دفعاتي

مقابل  عميقش با خدا بود كه او را در است( و همين ارتباط

زد،  مي بتضرتش، بر او ريومأمها كه از ابتداي  تيّ دفان ضوط

ته خوب گف چه  مود.  قاوم ن ند م سان سه» :ا ها در  نوع از ان

، افتد انند چه چيزی اتفاق مید نمی باشند: كساني كه جهان مي

که سانی  كه  ک ساني  ستند و ك قات ه قب اتفا ساز   تاريخمرا

شند مي يا .«با كه  نحم ساخت. در حالي عه  كه واق بود  مردي 

 نحميا کتاب پردازد، كتاب عزرا به معبد و امور عبادتي مي

قايع  به نهو تاب روزا ست. ك ته ا يا پرداخ خدا را وارد  نحم

 نمايد. زندگي روزانة هركسي مي

 گزارش

Iبازسدازی اورشدليماز اورشدليم نحميا د اولين گزارش : 

 (10تا1فصل)

 (1فصل) الف د تمركز روي اوضاع اورشليم

 (8د1:0) ب( كسب مجوز براي بازسازي اورشليم

 (11:4تا  1:0) يوار اورشليمبازسازي د ج(

 (02د1:0) بازديد محرمانه و مخالفت عمومي (1

 (3فصل ) كارگران و وظايف آنان (0

 (4فصل ) موانع خارجي واحتياط خاص (3

 (4و  1 لوفص) ت دروني و اصالحات اجتماعيمشكال (4

 (4د1:7) محافظ براي اورشليم دارگ( تشكيل د

 (73د1:7) ه( سرشماري جمعيت اورشليم

 (12د8فصول ) يات ديني اورشليمو( تجديد ح

 (11فصل ) هاي اورشليم زمرز( توزيع جمعيت در 
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 (14د1:10) اورشليم و الويانبندي كاهنان  طبقه ح(

 (47د07:10) ط( تقديس حصار اورشليم

IIفصدل ) از اورشليم و آخرين اصدالحات نحميا ديدار دوم د

13) 

 (1د1:13) از معبد طوبياالف( اخراج 

 (14د12:13) الويانعشريه( براي ) ده يکب( استقرار مجدد 

 (00د11:13) تب  ج( ممنوعيت اعمال غيرمشروع در س  

 (31د00:13) د( ممنوعيت ازدواج با بيگانگان

 تفسیر

Iاز اورشـلیم: بازسـازي اورشـلیم نحمیا ـ اولین دیدار 

 (14تا  1فصول )

 فصل اول() الف( تمركز روي اوضاع اورشلیم

پدردازي شدروع  دون مقدمدهبد نحميدا فصل اول كتاب( 3د1:1

صل شود. مي ين ف قط در ا با ف طه  مورد در راب يا به دو   نحم

پدرش ح   نام  ست.  شده ا شاره  سيار ك  ا صب ب خودش در من يا و  ل

شير اول بوده است. واكنش او نسبت به اخبار  مهم ساقي ارد

 است. نشانة اينست كه او مردي روحاني بوده اورشلیم، 

 جي الك موتيرتفسير 
1

 فوق چنين است:، از آيات 

لة غیرمشخص از تاریخ بر اثر رسالت عزرا آنچنان مرحدر یك 

سازي  و شور مورد باز هایشوقي در  مردم  دیوار شلیم در  اور

شده جاد  بًا  ای كه تقری بدیل بود  یا  هبت سي  نبش سیا یك ج

گرایي شده بود. بعضي از دشمنان مردم خدا این موضوع را  ملي

گــزارش دادنــد و او فرمــان داد كــه بازســازي دشــیر اربــه 

هاي  مان ادیوار ین فر خدا روي ا شمنان  شود. د قف  شلیم متو ور

اورشلیم رفتند تا  هو با فرمان پادشاه ب  اري كردهذگ سرمایه

ند، لوگیري كن ها ج سازي دیوار كه  از باز هم  كه  چه را  و آن

همین رسد كه اخبار  كردند. به نظر مي ویران ساخته شده بود،

 رسیده است. نحمیا واقعه بوده است كه به گوش

س مسئوليت خاصي داشت. انسبت به يهودا احس نحميا (11د4:1

هاي آنجا را تجربه نكرده بود ولي با  حتي گرچه خودش سختي

مي مدردي  ها ه فاه ب آن سايش و ر خود را از آ گاه اكرد و  ر

                                                      

1- J. AlecMotyer 
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به دعا پرداخت. او  و پادشاه محروم كرده و به روزه، ماتم

ه احكام کخود اعتراف كرد و از خداوند تقاضا كرد  گناهان

یاد آوردخود را  مود به  مع ن خود،  نو در ج مردم  جدد  م

و  نمود، وفا نمايد. انصاف نمودن آنها قتفرم آنچنانكه در

به تا  ضا كرد ند تقا نين از خداو ضورهمچ شاه او را  ح پاد

یاب  براكام به  مك  شجاعانة ك طرح  كه  يد، چون در  رانشدفرما

 ها خداي آسمانبه سوي  ایامي چندفكر او نقش بسته بود. او 

 دعا كرد و تقاضاي خود را مطرح نمود.

بًا از يا غال ياد نحم موثر  سان  يك ان نة  نوان نمو  به ع

بايست اجرا  كه مي طرحی در فکر داشتشود. نخست اينكه او  مي 

تحليل مشكالت موجود تصميم گرفت  شد. او بعد از تجزيه و مي

سپس ديگران را برانگيخت تا  ه طرز درستي وارد عمل شود.ب

طرح  ين  جراي ا كرده و در ا شاركت  با او م ياي او  در رو

كنيم كه به  به او بپيوندند. سپس او را مشاهده ميفعاالنه 

ظارت   يوار ن ساختمان د هاي  به كار ته و  ظايف پرداخ يين و تع

ر اك تا پيشرفت كار را تحت نظر دارد، ،و تا پايان برنامه

 شود. ي تكميل ميا به طور رضايتمندانه

 (1ـ1:4) زي اورشلیماز براي بازسسب مجو  کب( 

قبل از اينكه بطور  ماه سه يا چهار نحميا روزيك  (3د1:0

كه  اي پاداش ايمان خود را دريافت كند، در وقتي  غيرمنظره

  او شد و ملول داد، پادشاه متوجه چهرة ميشراب به پادشاه 

لت لت مال شاه ع سوال پاد سيد.  لش را پر يا د  سان  نحم را هرا

با چهرة عبوس به حضور پادشاه  نبودكرد، چونكه او مجاز 

 .(0:4كتاب استر ) بيايد

 از اين آيات چنين است:مز تفسير جرج ويليا

 ،پادشاهان كشورهاي شرقي همواره از مسموم شدن بیم داشتند

ش ساقي مخصوص تار  شفتگي در رف نه آ نابراین هرگو سوظن ب ان، 

 .انگیخت آنها را برمي

آزردن پادشاه نبود، بلكه علت اندوه  نحميا ولي منظور

 او ويراني اورشليم، جايگاه اجدادش بود.

بده خددا، بيهدوده  نحميدا ( توكل توام با دعداي1 و 4:0

تنها پادشاه درخواستش را اجابت كرد، بلكه  هنبود، چون ن

فرمدان  نمدود. بصد( منت14:1) او را به فرماندداري يهدودا
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شير بي را  ارد يال ن به دان خدا  قكالم  شيد تحّق يال) بخ  دان

 تحّقدقارميدا نبدّوت  (، آنچنانكه فرمان كورش كبير بده01:1

 .(اولو عزرا فصل  12:01ارميا ) بخشيد

چقددر  سدفرشسوال پادشاه را مبني براينكه  نحميا (8د4:0

حداقل سپس از ايران خارج و  انجامد، پاسخ گفت و  به طول مي

در تمدامي  نحميا ( در اورشليم ماند.14:1) سال دوازدهمدت 

 بر روي اوست. كه دست مهربان خدا اين مراحل اعالم نمود

 (19:6تا  9:4) بازسازیي حصار اورشلیم ج(

 (41ـ9:4) بازدید محرمانه و مخالفت عمومي( 1

لح مسرا با يك گارد محافظ  نحميا پادشاه ردشيرا( 14د1:0

هاي ماورالنهر  يك نامة رسمي خطاب به ساتراپ و همراه با

، روانه نمود. كمي نحميا مبني بر همكاري نمودن آنان با

، والي جديد شهر در تاريكي اورشلیمبه  نحميابعداز ورود 

اينكه تا حد مقدور توجه كسي را جلب نكند،  جهت هشب و ب

خت و كومتش پردا كز ح سي مر ش به برر گه  فیرا مخ اش هنق ن

شت.  ميدا كه ت او  ست  يك عمدان شهر  قاي  براي ب ها  ير ديوار

ي اها به قدري گسترده بودند كه بر امر ضروري است. ويرانه

 عبور اسب او راهي نبود.

( سپس سروران قوم ر ا جمع نمود و به آنهدا گفدت 02د17:0

كه چه كارهايي در پيش است كه بايد انجام دهند و با گفتن 

و همچنين  با او بوده است دست خدا اينكه چگونه تا كنون

آنها را تشويق نمود. يهوديان  سخنان پادشاهبا اشاره به 

سنبلط و طوبیا و به هيجان آمده و آمادة كار شدند. اما 

متهم نمودن آنها  اب دندآنها را مسخره كرده و تالش كر شمج

از برنامةبازسددازي  ،بددر عليدده پادشدداه انگیــزي فتنــهبدده 

 ها چونكه خداي آسمان هراسان نشد نحميا جلوگيري كنند. ولي

 ،مردم با هم متحد شدند پسموفقيت به او داده بود. سل قو

 .(3د1:133 مزمور) يكدلي است ،چونكه الزمة كسب بركت از خدا

 (3فصل) كارگران  و وظایف آنان( 4

 اولين گروهي بودند كه وظيفة خود را با تعمير كاهنان 

وازه در زاوية شمال آغاز نمودند. اين در دروازه گوسفند

شت و  قرار دا شهر  بهشرقي  ظر  كه  ن سفندهايي  كه گو اين
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مي جاآورده  ند، از آن بد بود به مع لق  دروازۀ  ،شدند متع

. اگددر نقشددة شددهر اورشددليم را شددد گوسددفند ناميددده مددی

هاي گرداگرد اورشليم  در جهت  درنظربگيريد اسامي دروازه

 اند: هاي ساعت بيان شده عكس حركت عقربه

 (؛1تدا 3آيدات ) دروازة مـاهي (؛13آيدة) ازة گوسفنددرو

 دروازة وادي(؛ 10دد4آيدات ) يا دروازة گوشه() دروازةكهنه

آيات ) چشمه دروازة (؛14آيه ) دروازة خاكروبه(؛ 0و1آيات )

(؛ 08آيدده ) دروازة اســبان(؛ 04آيدده ) بآدروازة (؛ 01ددد11

دد  دروازة بازرسدي) مفقاد دروازة( و 01آيه ) دروازة شرقي

دروازة به تعميدر اساسدي  30(. در آيه 31آيه  NASB ترجمه

سفند  ست.گو شده ا شاره  گر  ا به دو دروازۀ دي تاب  ين ک در ا

 ( و دروازة شددجن14:8) دروازة افددرايم :اشدداره شددده اسددت

 10(. در اورشددليم 31:10) (Nasb دروازة محددافظتي ترجمدده)

شت جود دا شليم  ،دروازه و كه اور ي تازه آنچنان سماني ن ز آ

اهميدت  .(10:01كتداب مكاشدفه ) دروازه خواهد داشت دوازده

ارش دقيقي از كساني كه او را زگ که خداموضوع در اينجاست 

ين مسئله نام  دده است؛ و شاهدااند، ارائه  خدمت نموده ا

صار و دروازه كه ح ست  ساني ا شليم را  بردن از ك هاي اور

 تعمير كردند.

اصدل سدتاد فرمانددهي  (، احتماالً در14آيه ) بیت جباران

 مردان شجاع داود بوده است.  

مندان، كارگران، سروران، افراد عادي، رمردان، زنان، هن

مشغول كار شدند. تنها يك مورد هم  دوش به دوش همه و همه

مي يده  حاد د گان :شد عدم ات ساختن  بزر كار  قوع، در  ت

ها كده وظيفدة مخصدوص  بعضي .(1آيه ) ديوارها شركت نكردند

كردند، انجام بخش ديگري از كار ديوار را   را تمام ميخود 

(. خددا امدروز 07و 1و 01و  4ر.ك آيات ) گرفتند بر عهده مي

دهد.  او ما را با  داران مي هاي متفاوتي به ايمان مسئوليت

هاي شايسته دعوتمان، مجهز نموده  عطاياي مختلف و توانايي

پذيرد و چه  ميداند كه چه كسي مسئوليت ن است و به خوبي مي

كار هركس آشكار خواهد شد، » :پذيرد كسي مسئوليت مضاعف مي

  آتشهر خواهد نمود، چونكه آن به ازيرا كه آن روز آن را ظ

آتش عمل هركس را خواهد آزمود  دِ ظهور خواهد رسيد و خوبه 

 (.13:3رسالة اول قرنتيان ) «كه چگونه است
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 (4فصل ) هاي خاص موانع خارجي و احتیاط( 3

 یط و طوبيدا كارهداي سداختمانلبن( هنگدامي كده سد4د1:4

به آنان دعا و  نحميا كردند، واكنش يهوديان را مسخره مي

آلود به كار  حاليكه زبان تلخ و نفرين بود. در یكار اضافه

اسدت، ولدي   از نظر شريعت پذيرفته شدده 1 و 4رفته در آيات

(. 01دد1:10روميدان ) شايسته نيست فيضعصر  براي مسيحيان در

 رسيد.اش  نصف بلنديباالخره بناي حصار به 

 وعمونیـان و اعـراب( نه تنهدا فشدارهاي خدارجي 14د4::7

ش كار ،یاندودا مت  كه عظ پا  ،بل بًا از  يان را تقري يهود

تودة عظيم سنگ  درآورده  آنها را تضعيف كردهقّوت  ها بود. 

(. وقتي كه يهوديان خارج از اورشليم بده آنهدا 12آيه) بود 

قوم را در   نحميا الوقوعي را اطالع دادند، حملة قريب خطر

صار قب ح ست در ع هاي پ كارگران را جا مود و  ستقر ن س م لح م

كه  فتن اين با گ ياد»كرد و  به  يب را  ظيم مه  خداي ع

 آنها را تشويق به پايداري نمود.« آوريد... و جنگ نمائيد

( دشمنان يهوديان چون از اين امر آگاه شدند دست 03د11:4

از خود مبني بر حملة مستقيم به يهوديان كشيدند و  از نقشة

صف عد ن به ب يان  آن روز  شدنديهود شغول  كار م صف  و به  ن

گر تي  دی ند. ح هده گرفت بر ع نان را  ظت آ لهمحاف و  ها عم

تا   تاشهميشه شيپوري با خود د نحميا لح شدند.سبناها هم م

شغول به در موقع حملة دشمنان كساني را كه در طول ديوار م

ن خارج از  جا، يكدكار بود كه از  ساني  يد. ك مع نما ج

 مانند تا درب شب را در اورشلیماورشليم آمدندمامور شدند 

باشند. استراتژي آنان، دعا،  دسترسالزم آمد، در صورتيکه 

س مردم در ج بود.  كار  به و  برامراق براي ره يداري   رت و پا

و بستگانش  حميان كردند. شان با يكديگر رقابت ميمعزال راسخ

  و محافظان ايرانيش كه همراهش به اورشليم آمده خادمانشو 

داري نمودند و حتي  زنده حرام و شب بر خودآسودن را  ،بودند 

شهر مورد حملة  تا بردند مي بسترخود به  با اسلحة خود را

 گيرد.ن دشمنان قرار

 (6و1فصول ) مشكالت دروني و اصالحات اجتماعي( 4

بازسدازي حصدار، يدك مشدكل زشدت  کار هاي مه( در ني7د1:1

بود.  ناياب و گران شده دريجوجود آمد. غذا به ت داخلي به



 26 نحمیاکتاب 

يات با مال مراه  جود ه بر  تورم مو شده  مال  سنگين اع هاي 

يان تو شاه، سطيهود سياري از   پاد ساختهآب ير  ها را فق   ن

بور شده ب  ن ثروتمند خود ادند كه از برادروبود. آنها مج

ارند. ذلك خود را نزد آنها به گرو بگمد و مايپول قرض كنن

بور شده بودند كه  حتي عده را براي  پسران و دختراناي مج

گران  لك دي به تم نان  سرزمين آ چون  شند، و  گي بفرو برد

چه ندشتااختيار ند درآمده بود، چيزي در هاي خود را  كه ب

جريان بييچارگي  آنهاخريده و از بردگي نجات دهند. وقتي 

، او ثروتمندان شهر را جمع كرده و دگفتن نحميا به خود را

 نمود.عتاب  آنها را

هوديدان را از بندد و ديگران ي نحميا ( در حاليكه12د8:1

اسارت  و بندگي همسايگان كافر آزاد ساخته بودند، شايسته 

ها  كه آن بود  هودين برده  برادران ی نوان  به ع خود را 

بطه با المشان در ربقا ي سا نافیيا چنين كاري آبفروشند. 

خدا  مقدس توانستند با نقض شريعت خدا نبود؟ چگونه آنها مي

 12و1آيدات ) ، قوم را به انحراف بكشانندرباخوارياز طريق 

به عنوان رهبر آنان با لغو گرفتن  نحميا حتي ؟(01:00خروج 

 بود؟  شدهنها، براي آنها الگويي  بهره از قرض

وتمنددان را مجبدور بده ثر نحميا ( بعد از اينكه10و11:1

عصیر نقره، غله، يك از  صدی هاي مردم و برگشت دادن دارايي

 ، بودند  مردم گرفته ، كه به عنوان گروگان ازانگور و روغن

فرض عد  به ب كه از آن  ند  قول داد مود،  مردم را  ن هاي 

شند.  نانببخ نان ر كاه هد آ شدند و تع ضار  سم  با ااح ق

 مستحكم نمودند.

به آنان اخطار نمود كه چنانچه از عهدد  انحمي پسس (13:1

م كه از جا باري  ند غ ند مان ند  هخود برگرد جدا وش میتكا د 

شنشو مي يي اند، دست نه و دارا تاه و انش از خا نوا كو  بي

بلند شده و جلسه را  رسا «آمین»شد. جماعت با يك  دنخواه

ي كه قول داده بودند ئرهااترك كردند و به دنبال انجام ك

 رفتند.

سالة  دوازهدوران  از( اين فصل با گزارش كوتاهي 11د::14

ص يا گری یدت نوان  نحم ليبه ع مي ،وا يان  بد. او  پا  بدونيا

كند، متكي به خودش بود. او  گذرانديگران کيسۀ اينكه از 

ت و زمين و اندوختن نكميل مال و صاز مقام خود در جهت تح
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نده براي آي كردءاش، سو مال  ستفاده ن قا ا مام او ت  او و ت

مناختصاص به ساختن اورشليمي  داشت، نه  شرانرادببراي  ا

گان را  هب سفرة خودبيگان سر  بر  خودش. او  صي  فاه شخ ر

ز ااين كارها را انجام داد، چونكه  كرد. او همة پذيرايي مي

نهاد،  هاي اورا ارج مي ترسيد، و اگر خدا جانفشاني خدا مي

 بود. و كافيابراي 

داشتن يهوديان موفدق نشدده بدود، ( دشمن كه در باز4د1:4

فت صميم گر يا  ت ند.  نحم نابود ك ی بشم عرجسنبلط و را 

تاکو يا شيدند  به  نحم شته و او را  خود بازدا كار  را از 

دعوت آنان را رد چهاربار   نحميا دعوت كنند. بیابان اون

 رساندن به او را دارند. چنان رقصد ضردانست  كرد، چون مي

 شد. بايست متوقف مي نميكار مهم  و عظیمي 

رد اميا ونحر به عنوان يك متحد ااين ب سنبلط ( ولي1د1:4

او  !كه به او نوشت، از راه خيرخواهي اي نامهدر  و كار شد

دارد بر عليه پادشاه ايران شوريده و  قصد كه را متهم كرد

خواهد او  شود، بنابراين وانمود كرد كه ميپادشاه یهودا 

ق تا از عوا ند  مك ك ند و را ك لوگيري ك قدام ج ين ا ب ا

يان  كديگر در م با ي ضوع را  كرد مو شنهاد  ندبپي لي .نه   و

يا مي نحم چون  كرد  قات او را رد  ست مال ست درخوا سنبلط  دان

مت وارده  هي ته ندارد. وانگ به او در دل  سبت  خوبي ن يت  ن

 اين را ثابت كرده بود. نحميا ناروا بود چون وفادري

خدود را بده خددا اختصداص  نحميا ( مخفي نبود كه14د12:4

انبيا دروغين  ،ترسيد. بنابراين دشمنان داده و از خدا مي

كردند تا او را به گناه وسوسه نمايند و موجبات اجیر را 

 ناخوشايندي خدا را از او فراهم سازند.

نام  به  هودي  فر ي شده شمعیايك ن ير  شمن اج سط د  كه تو

د و پيشنهاد اعالم نمو نحميا يك توطئه را عليه خبربود،  

ب كه  به اكرد  بد هم  برد. مع به درب سالم  جان  تا  ند    برو

يا ك نحم چون  ست،  كاذب ا بي  يك ن كه او  شد  جه  خدا المتو م 

 انديشيدبود. پس  تنها ورود كاهنان را به معبد مجاز كرده

ست تر ا كه به تا اين هد  ست بد خود را از د ندگي  به ز سبت   ن

نقش برآب نبلط س شريعت عصيان كند. بدين ترتيب نقشة سوم

 شد. 

اي است براي دعاكنندگان مخلص كه تبلور  نمونه 14و1آيات 

فروتندي  نحميدا .(11:1 ؛1:4 ؛4:0ر.ك ) باشند مي نحميا زندگي
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 نمود و در ايام گرفتاري و اوج مشكالت به سوي خدا برگشت.

 كند چنين تفسير مي رینماتيو ه

یا سان نحم صد تر كه ق خود  شمنان  شكایت از د یدن و در اوج 

سمان  به آ خود را  ست  شتند، د قدرت او را دا یه و  ضعیف روح ت

برافراشت و در دعاي كوتاه خود گفت: اي خداي من دستان مرا 

براي  شي  ظیم و آرام شتوانة ع یك پ عایي  نین د گردان. چ قوي ب

و مشكالت به سوي خداي  ها تنگی شود كه در اوج كساني محسوب مي

كنند، باشد كه  مان دعا ميآورند و با ای روي مي خود نیكویي

برآنند كه دلشان ر از ترس  اندر فیض او آنگاه كه دشمنانش

فع و  شان ر ترس ای ند،  ضعیف نمای شان را   ند و دستان پركن

خود و جنگ  مسیحیدستانشان قوي گردد. وقتي كه ما در كار 

خدم هر  ماني و  گري خاصت اای مي ،دی شكالت  چار م ین  د شویم، ا

عا ما ئد براي  عالي  ميي  سوب  گوئیم کشود  مح من »ه ب خدایا 

نین  با چ نین  هم و همچ جام د ید ان كه با صي دارم  فة خا وظی

قوي  مرا  ستان  من د خداي  حال اي  بانم.  به گری ست  شكالتي د م

 «.بگردان

در مدت حصار ساختمان  ،هاي مداوم رغم مخالفت ( علي11د11:4

يل جاه و دو روز تکم بود.  پن سته  كاري برج ين  يد و ا گرد

يهودا را تضعيف كرد. دشمنان يه حهاي بركت الهي رو نشانه

صار ر سازي ح كه باز بود، ودر حالي مام  يا به ات ير  نحم درگ

با طوبياي بدجنس بسیاري از بزرگان یهودا  مشكل ديگري شد.

 بودند همداستانارتباط سببي داشتند و از اين نظر با او 

 نان سـخبزرگان از يك سدو  .(12:0طوبيا والي عمونيان بودد)

يا مي نحم يا  به طوب يا را  را  گر طوب سوي دي سانيدند و از  ر

يا نزد كار  نحم خاطر  بود،  هائیبه  جام داده  كه ان

 ستودند. مي

 اين كتاب دوباره به طوبيا خواهيم رسيد. 13ما در فصل 

پايان  روز دوپنجاه و  ار حصار شهر فقط درکهرچند كه 

ما فت، ا يا يا فراوا وليتسئم نحم گري نهاي  كه  دي شت  دا

ست در  مي خودبر ي دوازده تدمباي مت  جام سالة حكو هودا ان

 دهد.

 (4ـ1:4) رد محافظ براي اورشلیماد( تشكیل گ

ها تمام شدد   رها و دروازهاكه ساختمان و ديو ( وقتي0د1:7

یان و  یان و الو نان، مغن خود گدربا صب  شدند،مبه منا شته   ا

يا برادر نحم به  شهر را  نانيش انادارة  سپرد. حنن و ح يا 
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فه با وظي كامالً  ند و  كويي بود فراد ني فر ا ين دو ن كه  ا اي 

شت هده دا سب ندبرع براي  تمنا يادي  مت ز يا حر شتند. حنن دا

 يكدل بود. نحميا قائل بود و از اين نظر باخدا 

بايسدت در  مدي ها دروازهصادر شد.  ايمنی( دستورهاي 4و3:7

سبانانطول روز  شند و پا طرا مي بازبا ست در ا شهر و باي ف 

بل  يك در مقا نةخویشهر شوند.  خا ستقر  يا رانجامسم  نحم

ه سازي  ياديوار ند باز قبالًَ  بود كه  چه  ند آن شهر را مان

ياد  سيار ز ندكش ب يت ا به جمع سبت  شهر ن ساحت  ما م مود، ا ن

 بود.

 (43ـ1:4) سرشماري جمعیت اورشلیم (ـه

بدار اول همدراه که ني را اكس نسب نامه  نحميا (4 و 1:7

ب به زروبا هودال  شلیم و ی شته بودند، اور كرد و  برگ يدا  پ

 شروع به سرشماري مردم شهر نمود.

تقريبدًا مشدابه  41تدا  7(  اسامي مندرج در آيدات 41د7:7

ما  ست. ا مده ا عزرا آ تاب  صل دوم ك كه در ف ست  چه ه آن

فاوت جود در  ت نافیهاي مو ين دو  كه  بين ا ست  ئوري ا ين ت ا

 سنتاند، حتي اگر  يكي بودهدر اصل  نحميا هاي عزرا و كتاب

 بداند. یرا يك آن دو کتابيهودي 

 رابطه بدا ( اين آيات حاوي تكرار رئوس مطالب در41د44:7

عت ورود  مامي جما مان ت یان و ...سوای غال نات  مغن و حيوا

 باشند. براي حمل و نقل، مي مورد استفاده

م هدهنددگان و سد ( اين آيات مشتمل بر اسامي هديه70د72:7

 كامالً با عدزرا 70تا  72باشند. آيات  در ساختن شهر مي آنها

 م داده شده اشدارهاقال ممکن استباشند.  متفاوت مي 41و  48:0

 مختلف باشد كه مجموع آنها دركتاب عزرا آمده ه دوجريانب

ايدن كتداب  11 است. نقشة حاكم شهر براي اورشليم تدا فصدل

 شود. تكميل نمي

ي اسـرائیل در شـهرها بنـين ( اين فصل با اسكان يافت73:7

 رسد.     به پايان مي ،خودشان

 (11ـ1فصول ) و( تجدید حیات دیني در اورشلیم

بيانگر احياي روحاني  نحميا با( اين فصل مهم از كت8د1:8

ظار ايمدر  قدس در ان ئت كتابم يق قرا خدا از طر مردم  ن 

ا ب نحميا باشيد كه در اين آيات باشد. توجه داشته عمومي مي
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ادامده   31:10تدا  1) گيدرد ر سوم شخص مخاطدب قدرار مديضمي

در روز ي فصول بعد اين كتاب است. اصلدارد(. عزرا شخصيت 

براي شركت در محفل مقدس يا عيد  جماعتتمام  اول ماه هفتم

گددر بددار يكرناهددا، بدده منظددور نشددان دادن جمددع شدددن د

ني مت ب ساير ا يان  سرائيل از م هم  ا گرد  كديگر،  با ي ها 

نفر  سيزدهسكوي مخصوص در كنار  رب هايستاد عزرا آمدند.

خش ساعتها  ب يان  سي از الو شريعت مو تورات( را ) هايي از 

 براي جماعت قرائت كرد.

يات را  فتم، آ يه ه مذكور در آ يان  كه الو تي  عت وق جما

م خدا از الكردند، حرمت عميقي نسبت به ك برايشان تفسير مي

ه اينكه پس از اسدارت (. نظر ب8آيه) دادند خودشان نشان مي

را گرفته بود، الزم بود ي عبر ی جاي زبانآرامقوم  زبان 

ب شريح  هكه  مات ياديكل ته  ت ز بری پرداخ قدس ع تاب م در ك

 شود.

قرن نك  فاوت،  و اي كامالً مت بان  نگ و ز يك فره عد در  ها ب

ظان و م مواع شريح عل به ت شتر  چه بي يد هر قدس با تاب م ان ك

گران بپرد براي دي خدا  لدكالم  تر دونا ند. دك بل  از كامپ

 براهميت اين رسالت تاكيد كرده است:

باشند  كنندگانش سر سلسلة واعظان و مفسراني مي را و یاريعز

 كنند. كه كتاب مقدس را تفسیر مي

بارك تاین روش از موعظه در طي قرون متمادي  توسط خداوند م

حاني  شد رو براي ر موثر  بزار  یك ا به  بدیل  ست و ت شده ا

اكثرًا  است و متني ممكن ین گردیده است. موعظه موضوعمسیحیا

قابل مقایسه  آن ولي منافع روحاني، كننده باشد الهامي وكمك

وندگان موعظه رسالتي شخصي مانند عزرا نبا منافع روحاني ش

 نیست.

 متباركــان در واقــع ایمانــداراني هســتند كــه امتیــاز درك

 هاي تفسیري كتاب مقدس را دارند. موعظه

 باشد دهندة تاثير پيام عزرا مي هاي مردم نشان ( اشك10د1:8

(. آنها حق داشتند كالم خددا را جددي بگيرندد ولدي 1آيه )

لزومي نداشت كه ماتم بگيرند و نوحه بخوانند. ميهماني نه 

ستن براي  شاگري براي  كه  پادبل ياد   شده ي بر بود. در اع

يد  يك ع ها  سرائيلي تن نما حه خوا ستن و نو به گري بوط  دن ر

بقيه اعياد هميشه توام  .اره نام داشتکفم روز ه بود و آن

مي مره روح  ند. ث شن بود شادي و ج ياد  با  ين اع ست در ا باي
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شادي، در خوردن  ؛انيوانيبمحبت در شراكت با  د شد ديده مي

 هايشان در تسکين ترسآرامش،  ؛و نوشيدن در پيشگاه خداوند

تبديل ور خداوند، سرشد، و  اندوه آنها تبديل به شادي مي د

 آنها شده بود.قّوت  به

( روز بعد وقت خاصي براي تحصيل كتاب مقدس بدراي 11د13:8

بران،  نان و الره ين یانوكاه ثر ا شد. و در ا صاص داده   اخت

ها را كه موعد اجراي  تشكيالت مربوط به عيد خيمه ها آموزش

 ماه بعد بود، ياد گرفتند. ،آن

اي بدود از روزگداري كده  ( اين روز تعطيدل طاليده18د14:8

ني سرائيل ب يت ارض ا عود  در امن ستمو ها  زي كرد. آن ند  خواه

تا كنون  عوشایام یچون از  ،مقدمات عيد را فراهم كردند

بود بار  لين  ين او ين كه ا يد ا قوم،  ع ندة  باقي ما سط  تو

ها به طورناقص  عيد خيمه یيك مراسم برگزار) شد برگزار مي

يديان  گروه تبع لين  سط او به تو بل  بري زروبا به ره كه 

در  هـا انبسـای .(4:3اورشليم برگشته، اجرا شده بودد عزرا 

شت ياط بام روي پ بان ها، ح شدند ها و خيا صب  كه  .ها ن تي  وق

پيش دل مه روزه  خدا ه كام  شوده  اح شنه گ سنه و ت هاي گر

. جشن از پانزدهم تا بيست و بديا میها فزوني  د، شاديوش مي

 دوم ماه ادامه يافت.

ها مردم براي برگزاري روز بدزر     ( بعد از عيد خيمه3د1:1

تراف  لي اع شدندوم مع  گر .ج سرائيل از دي ني ا ب قوم ب  اغر

روزه و با فروتني تمام نزد خدا رفتندو همة قوم جدا شده 

و ماتم زده به مدت سه ساعت كتاب تورات را خواندند  گرفته

ترافو سپس براي سه ساعت ديگربه گناهان خود  نموده و  اع

بادت خدا  براي راع ست  هي ا ناه را به گ قرار  ند. ا نمود

 بازساي و احياي روحاني.

مدردم را در دعداي  1و  4( الويان مذكور در آيدات 38د4:1

 ودند.م، رهبري نعهد( و 37د4آيات ) بزر  اعتراف

 ندكرد، هرچ يت مياكنند كه عزرا دعا را هد برخي فكر مي

ترين  . اين دعا يكي از طوالنيكه نامش مخصوصًا ذكر نشده است

بری  قدس ع تاريخ م شه در  ست و ري قدس ا تاب م ها در ك دعا

 دارد.

زمينة اصلي و مهم اين دعا، وفاي به عهد خداوند عليرغم 

ني سري ب مي خود سرائيل  مي ا عا را  ين د شد. ا ب با ين دتوان 
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 ابـراهیم و عهـد(؛ دعوت از 4آية) ترتيب خالصه نمود: خلقت

ن داد ؛(10دد1آيات ) مصر(؛ خروج از 8و 7ت آيا) اوبا  بستن

آساي خدا در  تدارك معجزة ؛(14و13يات آ) سینا شريعت در كوه

(؛ عصيان مكرر اسدرائيل 11آيه ) بیابانگي قوم در رطول آوا

بان در  ندبیا پذير خداو لزل نا بت تز بل مح يات ) در مقا آ

آيدات ) آغداز داوري ؛(01دد00آيدات ) فدتح كنعدان ؛(01د14

 ؛(31دد01آيات ) عدم توجه به اخطارها و اسارت قوم (؛08د04

( 37دد30آيات ) زش و رهايي از عواقب اسارترتقاضاي براي آم

 .(38آيه ) و تمايل قوم براي بستن عهد با خدا

يک ين  عاي ا تاب د يدگاه  ک قايع از د ست و و سي ا مقد

مي يده  ند، د هد  خداو به ع فاي  عا و ين د سر ا شوند. در سرا

ا هيض خدا به عنوان تنفشود و محبت و   يخداوند، مشاهده م

مي قوم  كه  نايي  ب زيرب ند  شناخته  رتوا شند  ستوار با آن ا

جهات مهمترين بخش اين  بسياریاز  سی و هشتمشود. آيه  مي

دعا است. يهوديان فهميده بودند كه مشكل از سوي خودشان 

 است نه از سوي خداوند و بر آن شدند كه كاري انجام دهند

دعا و اعتدراف  .مراجعه كنيد( 12يات عهد به فصل براي جزئ)

مي هم  خود م بة  به نو كه  ناه درحالي جاي  به گ لي  شند و با

 گيرند. اطاعت را نمي

كده عهدد را  ( اين آيات مشتمل بر نام كساني است07د1:12

در صدر  نحميا (. نام38:1) به نمايندگي از قوم امضا كردند

 (8دد0) كاهناناز او  بعدآيه اول( و ) اين ليست قرار دارد

 .(07د14) سروران قوم س( و سپ13د1) الویان

باشدند، و حداكي از  ( اين دو آيه مقدمة عهد مدي01د08:12

و احكام  یهو ه اوامرباشند كه تمام قوم متعهد شدند  اين مي

 .نگاه دارندخدايشان را  یهو ه و فرایض

د نمودند كده ه( يهوديان به طور خاص خود را متع38د32:12

 سدبت و سدال روز سَبَت( و 32آيه) ا بيگانگان ازدواج نكنندب

خدود را بدراي خددمات   (؛ سهم ساالنة31آيه ) را نگاه دارند

همه ساله  ،یهو ه مذبح براي  ؛(33و 30آيات ) معبد بپردازند

ــزم ( و كفددارة الزم را بددراي 34آيدده ) تهيدده كننددد هی

ي حمايت محصوالت برا نوبر انسان و حيوانات و هایزاده نخست

ده ّنت س)يعنی به معبد بياورندد  الویانو  كاهنان زمالي ا
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 .(31د31آيات د  .يا عشريه را احيا نمايندیک 

جز  به  بود.  هد  ين ع بر ا كز  نان متمر مذهبي آ ندگي  ز

ازدواج با بيگانگان و نگداه ) 31و 32عهدهاي مندرج درآيات 

سبت شتن  ي ،(دا بد و هبق خدمت مع صارًا در  هد انح  موارد ع

 خدمات معبد قرار گرفت.

، «اهيم كدردوخانة خداي خود را ترك نخد پس»ملة ج( 31:12

ني يانكر نگرا مي ب يد  بل از تبع هود ق قوم ي خاص  شد.  هاي  با

ي ايماني بود كه منجر به بيرونتوجه خاص آن نسل تظاهرات 

ستم  سد یيسيايرفسي سيح  یفا سي م با عي نان  كه آنچ يد  گرد

چونكه تاكيد عيسي بر امور  ،ندخداوند به مخالفت برخاست

عت و  ند اطا شريعت مان هم  بتم يره و مح با  غ گر  كه ا بود 

يه لوص اول مان خ مي ه لي  شنودي اش عم جب خ عًا مو هّوه شد قط  ي

 د.يگرد مي

 (11فصل ) ز( توزیع جمعیت در مرزهاي اورشلیم

مربوط به  آخرين آية فصدل  نحميا كتاب 11( فصل 0و  1:11

 باشد. هفتم مي

بود. براي حفاظت از شهر  اورشلیمران جمعيت كم نگ نحميا

صورت له در  شهر  گراندي حم شتري در آن  يت بي بود جمع الزم 

اسكان داده شوند. ولي بيشتر يهوديان از آمدن به اورشليم 

شدند تا كشي  قرعهترسيدند. سرانجام سران قوم متوسل به  مي

هر  فر از  شهرها ده ن فر  ساكنان  بیك ن شليم  هرا  اور

 اي هم داوطلبانه به اورشليم آمدند. و عده ،ورندبيا

( چنانكه قبالً در فصل هفتم ديديم، ثبت نان شدروع 34د3:11

خانواده سامي  شد شد و ا ساكن  شليم  كه در اور د در نهايي 

چهارصد و شصـت و اند. در اورشليم تعداد  آمده 04تا  3آيات 

شت هودا مرد از  ه ند ی خود بود ندان  ئيس خا كدام ر  كه هر

آيات ) خانوار نهصد و بيست و هشت (. از بنياميان4د4آيات )

سده دسدته از و  (.1آيدة) یهودا.. و .یوئیلبا رياست  (8و7

الويدان  و ئيليبه رهبري زبدد 14د12كاهنان، مندرج در آيات 

عداد  به ت قدس  شهر م تاد و دودر  صد و هف فر  يک نان )ن آ

تحدت  خادمدان معبدد و (11دد11آيدات د  بانان بودند دروازه

در بخشي از اورشليم نزديك به معبد که  صیحا و جشفارهبري 

سرپرسدت ايدن  يز  ع ـمردي به نام  و (01آية ) كردند زندگي مي
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م داشت افتحيا ن که در شهر پادشاهبود و نمايندة  دودمان

 در که (. بقيه يهوديان04د00) قرار داشت نحميا نظر تحتكه 

و  32دد01دند، در آيدات كر مجاور اورشليم زندگي مي های قصبه

يه یان بق صبهكه در   بنیام ندگي  های ق شليم ز جاور اور م

بعضـي از اندد.  شدده ، ندام بدرده31دد31كردند، در آيدات  مي

كردند، به قلمرو  كه قبالً در يهودا زندگي مي هاي الویان فرقه

 .(34آية ) منتقل شدند بنیامیان

 (46ـ1:14) یان اورشلیموبندي كاهنان و ال ح( طبقه

و الويداني كده از  وبابلرز باكه  كاهناني( اسامي 4د1:10

، ذكدر 1تدا8و  7تدا1اند به ترتيب در آيات  باز گشته دعيبت

 یهـودامشتمل بر اسامي كاهنان اعظم  11و  12اند. آيات  شده

بينديم كده در  را مديكاهناني نام  01د10باشند. در آيات  مي

گار  ياقيمروز سرش  يهو شیبكه پ ظ الیا مانكاهن اع   م در ز

احتماالً در آن  بيشتر آنهاكردند.  (، خدمت مي1:3) بود نحميا

اعظمي الياشيب و  کهانتيام ااند. الويان در  بوده زمان زنده

ا يدوع ثبت نام شدند. افرادي كه نامشان در بجانشينانش 

ميا والي اورشليم شود نحقبل از اينكه  هذكر شد 04د04آيات 

 كردند. وان والي، خدمت مياو به عن تصدین او در درو

 (44ـ44:14) ط( تقدیس حصار اورشلیم

و مخصوصدًا نوازنددگان( سداكن اطدراف ) ( الويدانِ 32د07:10

اورشليم، براي تقديس حصار به اورشليم دعوت شدند. كاهنان 

خود  شريفاتي  طور ت به  يان  شهر و و مردم  وو الو صار  ح

 ها را تطهير كردند. دروازه

شدهر  در روي دیواررا روساي یهودا  انحمي پسس( 40د31:10

تقسيم كرد. خوانان  تسبیح گردآورد و آنها به دو گروه بزر 

ندگان راه  بال نواز به دن خالف   هت م گروه در ج ين دو  ا

به دنبال  رهبرانشانمردم در پشت سر  که حالي فتادند درا

 ند.تسپيودر كنار معبد به هم  ،آنها بودند

هاي عظیم گذرانیده  قربانيادي ( در ميان هلهلة ش44د43:10

ها، نوبر  آوري قرباني اي براي نظارت و جمع همزمان عده شد.

يوه يان،  ها يک دهو  ها، م نان و الو يت از كاه براي حما

شريعت  كه  قررآنچنان با م مردم  شدند.  يين  بود، تع موده   ن
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شادي تمام مشاركت نمودند، چونكه به خاطر احيا خدمت در 

خدا نة  ندشادمان  ،خا خود  بود ظايف  يان و نان و الو و كاه

ندگان ند. خوان جام داد بود ان قديس  ستايش و ت كه  و .. .را

خوبي  به  خود را  فة  يز وظي نان ن ساف آداود و  دوراندربا

 انجام دادند.

مدردم آنچده را كده  نحمیاو  ...در ایام زروبابل  (47:10

م يت از  ۀالز یان حما نان، الو یان، دربا بود، مغن نان  و كاه

 ند.نمود ين ميتام

IIاز اورشلیم وآخرین  نحمیا ـ دیدار دوم

 (13فصل) اصالحات

 (9ـ1:13الف( اخراج طوبیا از معبد )

 433سال خدمت در اورشدليم در سدال  دوازدهپس از  نحميا

سپس  شت.  بل بازگ به با نامعلومي  مدت  براي  ميالد  پيش از 

جوز  باره م يداردو كرد،  د فت  شليم را دريا گري از اور دي

يد با سود خورد  ظور بر به من كه  ستفادهءاري  كه از ئاه ا ي 

 احكام خدا شده بود، صورت گرفت.

آيه اول( ممكن است اشاره به زماني ) «در آن روز»عبارت 

آخرين فصل اين كتاب و يا اشاره به روز ديگري در  پيش از

ي امدورد كدالم بدر دو در هر .(4آية ) باشد نحميا طي غيبت

قوم م شد و  نده  شدقوم خوا خدا  كالم  شي از  جه بخ كه  ندتو

نهي كرده بود. اين  جماعت ورود موابيان و عمونيان را به

عان قوام كن ها از  یا خدا دادن نه تن مردم  به  نان وآب 

به بلكه بلعام را نيز به ضد ايشان  ،بودند  داري كردهدخو

كنند، ولي خداوند لعنت  لعنتبودند تا آنان را  خدمت گرفته

بود. خداي ما چه عجيب و پرشكوه   ل نمودهرا به بركت تبدي

تمامي گروه مخالف  است! و پاسخ مردم به آنان، اين بود كه

 را از میان اسرائیل جدا كردند.

 0:1اي را كده در  ( قوم با اخراج بيگانگدان وظيفده1و4:13

سانيدند.  جام ر به ان ند،  موده بود كاهنشروع ن شیب   الیا

نةيك بزرگ از خا جرة  ق خدا را ح هت كه  به ج باري  بالً ان

شتن معهاي  يكده  انبا براي  ج صوالت  شدة مح یان و آور  الو

نان به بو كاه یاد،  شرير دادطوب ندگي تا در آن بود  هي  ز
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 كند.

بالفاصله بعد پدس از برگشدت بده اورشدليم  نحميا (1د4:13

يا را  بتاطوب طول غي كرد. در  خراج  جا ا يا ز آن شكالت  نحم م

با شدت تمام به مبارزه  حميان بود كه ديگري به وجودآمده

 هايي جلوگيري كند. شرارت چنانپرداخت تا از تكرار 

 (14ـ11:13) عشریه( براي الویان) ده یک( استقرار مجدد ب

سران قوم را به خاطر بروز چنان مشدكالت  نحميا (14د12:13

سئوليت  لت از  پذيريناو م یانشان در غف كرد. الو  سرزنش 

در  ايت سران قوم مجبور به كاركه به علت عدم حم الويانی

مع مزارع ند، ج شته  شده بود ني گما فراد امي شدند و ا آوري 

ند. يک دههم ستا  شدند ها بده به آن صوالت  يان را از مح  الو

يا بوداز  نحم جا آورده  كه ب كويي  مل ني خاطر ع ندبه   خداو

 (.14آيه ) به یاد آوردكه او را  تقاضا نمود

 ( 44ـ11:13) ر سبتعمال غیر مشروع داج( ممنوعیت 

يا جازه  نحم مردم ا به  كه  ماني را  كه حاك شد  برآن 

كار كنند، سرزنش كند. خارجياني كه  سبت روزدادند در  مي

كه روز  كردند، سعي داشتند در ميان مردم يهودي زندگي مي

قدس  سبت ما ت ند. ا بديل كن بازار روز ت به  سبترا  در  روز 

شد. افرادي براي  ظ ميل به زور حفسبا تو ايستب صوت لزوم مي

را که  طماعی سوداگرانفرستاده شدند و ها  دروازهحفاظت از 

دند، به وب سبتها در روز  ظر بازشدن دروازهتنمو  دهزدو ار

به داخل شهر  سبتراندند و انتقال كاال در روز  بيرون زور

براي اينكار نيز از خدا طلب نمود  نحميا شد. متوقفكامالً 

 (.00آيه ) آوردكه او را به ياد 

 (31ـ43:13) د( ممنوعیت ازدواج با بیگانگان

ز زنان اچندين سال پيش مردان اسرائيلي به فرمان عزرا 

 .(12فصل عزرا ) خود جدا شده بودند بیگانه

تا از  ند  سته بود هد ب ند ع ضور خداو كه در ح ساني  لي ك و

(، عهد خود را شكسدته بودندد و 12فصل ) ندوبيگانگان جدا ش

يانازدواج  ش با يهود نان ا یان دودز یان وموآب یان و عمون

بود. بعضي از   بار ديگر حتي در جامعة كاهنان رواج يافته

خراج  شليم ا خي از اور شدند و بر بدني  يه  كاران تنب خطا
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نده ين را كي از ا كاپشدگان،  شدند. ي بود. هسر  ظم  ن اع

از خداوند تقاضا نمود  نحميا كافران از شهر رانده شدند و

خاطر اينكه منصب كه آنه  بي عصمتت والويان را نهاکا را ب

از خدا تقاضا  نحميا و بار ديگر ندکكرده بودند، مجازات 

 (.31آيه ) يادآورد ر اين كارش بهطنمود كه او را به خا

در كليسددا ممنددوعيتي بددراي ازدواج مسدديحيان بددا غيددر 

كه  ست  ماني ا سيحيت اي كه م ندارد، چون جود  سيحيان و م

ندة ه قدربرگير مة  سانها و ه لي  مومة ان ست، و عاً ها در  قط

ستانی دوران شك  با بدون  حدوديت،  ين م صلي ا لت ا سادع و  ف

 است. هاي غيريهودي بوده مذاهب دروغين قوم

پردازد كه براي  هايي مي كامپبل به تفسير انواع ازدواج

 باشد: مسيحيت مخرب مي

ن ه شده است كه ایمانداراصیدر عهد جدید بارها و بارها تو

بي ند. با  نان ازدواج نكن سول ایما نداران  پولس ر به ایما

ن ااول قرنتی) ازدوج كنند« فقط در خداوند»یه نمود كه وصت

و اعصـار  ن(. با ایـن وجـود امـروز ماننـد تمـام دورا39:4

 ،كنند كه با ازدواج گذشته، بعضي از ایمانداران استدالل مي

بي سر  م هم هدایت  ند  سوي خداو به  خود را  مان  لي  يای ند، و كن

شان داده به ن كه  تجر ست  كاکا صله ازود جي  ن حا نین ازدوا چ

سوي  به  ند،  یروي كن ندار را پ طرف ایما كه راه  شتر از آن بی

 كنند. ایمان گرایش پیدا مي طرف بي

در رابطه با اين وظيفه، مرد عمل بود و در اين  نحميا

خدايي  مور  براي ا كه  شان داد  ستي ن به در طه   يدههاکراب

با كسي تعارف نداشت. خشم نحميا  (.1:41امير مزر.ك ) شود مي

كردند، احساس  او را تمام كساني كه از شريعت خدا تخطي مي

مي مي طار  ند. او اخ ندرزداد،  كرد مي مي ا سرزنش  كرد،  داد، 

مي فت  مي مخال تك  مومي كرد، ك شید زد، ضا را  ك طوركلي ف به  و 

مي نگ  سان ت خدا نشنا سور براي  مرد ج يك  يك  كرد. او  و 

بود.  شرارتل جبهة نبرد بر عليه وفرماندة سرسخت در خط ا

 معمار عظيم خداوند بود. و يرذناپ کارگر خستگیاو يك 

هاي بعداز  شود. كتاب ق بسته ميتيين فصل تاريخ عهد عابا 

تاب در ع ين ك يد عها پيش از ،قت يا تواريخ دوران   نحم

  .معاصر بود( نحميا كه با مالکیبجز )د نباش مي



 38 نحمیاکتاب 

سويندول چارلز ا
1
تاب  خود از ك سير  يا تف ين  نحم با ا را

 برد: ت به پايان مياعبار

مي كر  تاب من ف خر ك صحنة آ یا كنم  به نحم حالي  ، او را در 

مي صویر  نو ت كه زا شد  فیض  ك ضاي  خدا تقا ست و از  زده ا

نماید. او به سختي براي حقیقت جنگیده بود، اما دل خود  مي

اي از یك رهبري  بود و نمونه تهرا در پیشگاه خداوند نرم ساخ

بود. او مردي امین، متعهد و از خود  شكوهمند را نشان داده

 گذشته بود.

 

                                                      

1- Charles Swindoll 


