
اورشلیمویران
میشود؛
تبعیدیها

بهبابلمیروند
586ق.م.

اولینگروه
تبعیدیهابه
اورشلیمباز
میگردند
537ق.م.

بازسازیمعبد
تماممیشود
516ق.م.

نحـمیا

آمارحیاتی
هدف:

از کتاب آخرین نحمیا کتاب
عهدعتیق تاریخی کتب سلسله
بازگشت شرح به کتاب، است.
سومینگروهبهاورشلیمپساز
اسارتمیپردازد.دراینکتاب
چگونه حصار که میخوانیم
بازسازیشدوقومچطوردوباره

ایمانآوردند.
نویسنده:

بیشتربخشهایکتابباضمیراول
شخصمفردنوشتهشدهاستکه
خوددلیلیاستبراینکهنویسنده
احتمااًل است. بوده نحمیا کتاب
نحمیاکتابرانوشتهوعزراآن

راویراستاریکردهاست.
تاریخنگارش:

تقریبًا445-432ق.م.
زمانوقوعرویدادها:

زروبابلدرسال537ق.م.اولین
گروهازتبعیدیهایبازگشتیرا
بهاورشلیمرهبریکرد.درسال
گروه دومین عزرا ق.م.، 458
در باالخره و کرد. رهبری را
سال445،نحمیاباسومینگروه
حصار بازسازی برای تبعیدیها

شهربهاورشلیمبازگشت.
آیاتکلیدی:

حصار بازسازی کار »سرانجام
اورشلیمدربیستوپنجمماهایلول
تمامشد.اینکارپنجاهودوروز
طولکشید.وقتیدشمنانمانکه
این بودند مجاور درسرزمینهای
فهمیدند و شدند رسوا دیدند، را
ما خدای باکمک کار این که

تمامشدهاست«)15:6و16(.

تجزیهوتحلیل،موشکافیوصحبتدرموردمشکالِت
شکایت که کسانی فراوانند است. آسانی کار دنیا
مورد در و میدانند، نبی را خود میکنند، اعتراض و
دیگرانبهداوریمینشینند.اماماعماًلبهکسانینیاز
داریمکهتنهابهبحثدربارهمشکلاکتفانکنند،بلکه

چارهایبرایآنبیندیشند!
نحمیامشکلرادیدوغمگینشد.امابهجایآنکهزانوی
میدانست نحمیا بهکارشد. بگیرد،دست سینه به غم
کهخداازاومیخواهدیهودیانرابهبازسازیحصاراورشلیمترغیبکند.ازاین
راکه تاکاری رارهاکرد پارس پرمسؤولیتخوددردولت و مهم منصب رو،
خداازاومیخواستانجامدهد.نحمیامیدانستکهخدابرایانجامکاِربازسازی
حصار،میتواندازمهارتهایاواستفادهکند.ازهمانبدوورودشبهاورشلیم،همه
میدانستندچهکسیادارهاموررابهدستگرفتهاست.اوبهسازماندهی،مدیریت،
نظارت،تشویق،مقابلهبامخالفتهاورویاروییبابیعدالتیهاپرداخت،وتاکار

بازسازیحصارتمامنشد،دستازتالشبرنداشت.نحمیامردعملبود.
درآغازماجرا،نحمیارامیبینیمکهباهمکیشانیهودیخودمشغولصحبتاست.
آنانبهاوخبرمیدهندکهحصارودروازههایاورشلیمویراناست.اینخبریاست
نگرانکننده؛فکربازسازیحصارهمچونباریبردوشنحمیاسنگینیمیکند.اودر
فرصتیمناسبازاردشیرپادشاهاجازهمیخواهدبهاورشلیمبرودوحصارویرانشده

آنرابازسازیکند.پادشاهنیزایناجازهرابهاومیدهد.
نحمیابانامهپادشاهبهاورشلیمسفرمیکند.اوقومرابهدستجاتمختلفتقسیممیکند
وبازسازیهرقسمتازحصاررابهگروهیخاصواگذارمینماید)فصل3(.بااین
حال،برنامهساختحصاربدونمخالفتنیست.سنبلط،طوبیا،ودیگرانمیکوشند
باتوهین،تمسخر،تهدید،وتخریب،کاررامتوقفسازند.بعضیازکارگراندچار
ترسمیشوندوبرخیخسته.امانحمیادرهردوموردتدبیریمیجویدودشمنانرا
مأیوسمیسازد؛اودستبهدعابرمیدارد،افرادیرابهنگهبانیحصارمیگمارد،و
قومراتقویتمیکند)فصل4(.امامشکلتازهایبهوجودمیآیدکهمشکلیداخلی
اسفناکهموطناِن ازوضع بهرهکشی بهفکرسودجوییو است:یهودیاِنثروتمند
زحمتکشخودمیافتند.نحمیاباشنیدنخبرظلموطمعآنها،بااینزورگویانمقابله
میکند)فصل5(.کارحصارتقریبًاروبهاتماماستکهسنبلط،طوبیا،وهمراهانشان
باردیگربرایآخرینبارمیکوشندازادامهکارنحمیاجلوگیریبهعملآورند.اما
نحمیاهمچناناستواربهکارخودادامهمیدهد،وبازسازیحصاردرستدرمدت
52روزتکمیلمیشود.اینامربهراستینمونهبارزوبرجستهایاستازمحبتو
وفاداریخدا!دوستودشمنمیدانستندکهخدابهپیشبردبرنامهبازسازیکمک

کردهاست)فصل6(.
نحمیاپسازساختحصار،بهسازماندهیقوم،سرشماریآنان،وتعییننگهبانان،
الویانودیگرمقاماتادامهمیدهد)فصل7(.عزراشهررادرپرتوعبادتخداو
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مالکیخدمت
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شخصیتهایمهم:
نحمیا،عزرا،سنبلط،طوبیا

مکانمهم:
اورشلیم

جنبهخاص:
پیشگوییهای تحقق کتاب،
بازسازی درباره دانیال و زکریا
حصاراورشلیمرانشانمیدهد.

تعلیمکتابمقدسرهبریمیکند)فصل8و9(.درنتیجهرهبریعزرا،ایمانمجددًا
تثبیتگشتواحیایمذهبیبهوجودآمد،زیراقومقولدادندوفادارانهبهخداخدمت

کنند)فصلهای10و11(.
درپایانکتابنحمیا،بهفهرستاسامیقبایلورهبرانشانبرمیخوریم،وتبرک
حصارجدیداورشلیموپاکسازیگناهازاینسرزمینراشاهدیم)فصلهای12و13(.
بههنگامخواندناینکتاب،مانندنحمیاآمادهباشیدتاهرکاریراکهخداازشما

میخواهد،انجامدهید.

تقسیمبندیکلی:

الفـبازسازیحصار)1:1تا73:7(
1ـنحمیابهاورشلیمبازمیگردد
2ـنحمیاقومرارهبریمیکند

زندگینحمیانمونهایاستازرهبریوسازماندهی.اومنصبراحتو
پردرآمدخوددرپارسرارهاکرد،وبهسرزمینویراناجدادشباز
گشتتاقومرابرایبازسازیحصاراورشلیمبسیجنماید.اوبههنگام
تا بست بهکار حکیمانهای دفاعی تدابیر مخالفتها، با شدن مواجه
ازقوممواظبتنمایدوکاربازسازیحصارتداومیابد.مانیزبرای
مانند است الزم دهیم، انجام کاری خدا ملکوت برای بتوانیم آنکه
نحمیامردانوزناندعاباشیم،دستازکارنکشیم،وفداکاریواز

خودگذشتگینماییم.

بـاصالحقوم)1:8تا31:13(
1ـعزراعهدالهیراتجدیدمیکند
2ـنحمیاسیاستهاییتعیینمیکند

بعدازبازسازیحصار،عزراتوراترابرایقومتالوتکرد،وبااین
کارباعثشدقومتوبهکنند.نحمیاوعزراخیلیباهممتفاوتبودند،
اماخداهردِوآنهاراجهترهبریقومبهکاربرد.خدابرایتحقق
اهدافش،هرکسیرابهطرزیخاصومنحصربهفردبهکارمیگیرد.
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موضوعهایمهم

اهمیتموضوعتوضیحاتموضوع

یهودیانکاربازسازیمعبدرادرسال516ق.م.دیـد
بهاتمامرساندند،اماحصارشهرتا70سالبعد
همچنانویرانباقیماندهبود.اینحصاربرای
شهراورشلیممظهرقدرت،امنیت،وزیباییبودو
بهعالوه،وجودشضروریبودتاازمعبددربرابر
حمالتدشمنانمحافظتشودوقومبتواننددر
امنیتوآسایشخدارادرآنعبادتکنند.خدا
اشتیاقبازسازیحصاررادرقلبنحمیاگذاشت،

وبرایاینکاربهاودیدورؤیاداد.

آیاخدادیدورؤیاییبرایمادارد؟آیاامروز
که دارد وجود »حصارهایی« ما زندگی در
امروز خدا شوند؟ بازسازی نو از است الزم
هممیخواهدقومشمتحدشوندوبرایانجام
خود چشمان ما اگر ببینند. آموزش او کار
رابازکرده،بهنیازهایجدیدنیایاطرافمان
پیببریم،خدانیزاشتیاق»بازسازی«رادرما
بهوجودخواهدآوردوبرایاینکاربهمادید

ورؤیاخواهدداد.

همنحمیاوهمعزراازطریقدعابهمصافدعـا
مشکالتمیرفتند.نحمیادرآغازکار،مشکل
راتشخیصدادوفورًادعاکرد،وسپسدست

بهکارشد.

دعاامروزهنیزنیروییعظیماستکهخدااز
طریقآنمشکالتراازمیانبرمیدارد.دعا
وعمل،الزموملزومیکدیگرند.خداازطریق
دعا،تدارکاتیراکهمیبینیم،کارگروهیمان
را،وتالشهایمداوممارابرایتحققارادهاش،

هدایتمیکند.

نحمیادرامررهبری،استعدادفوقالعادهایازرهبری
خودنشانداد.اوازنظرروحانیآمادگیآن
دهد. فرا خداگوش دعوت به که داشت را
برنامهریزی خدا، کار عملیکردن اوجهت
دقیقوکارگروهیوحلمشکلوشجاعت
ودلیریراسرلوحهزندگیخودقرارداد.با
داشت، که عظیمی ایمان وجود با حال، این
بیشتردر برایموفقیِت انجامآنچه از هرگز

امررهبریالزمبود،طفرهنرفت.

رهبربودندرامورالهیتنهابهاینمعنانیست
موقعیتی و مقام به کنیم، کسب شهرتی که
امر این بلکه شویم، خوانده رئیس یا برسیم
سختکوشی، دقیق، برنامهریزی مستلزم
شجاعتوپشتکاراست.انتظاراتمثبتهرگز
نمیتواندجایکاروتالشوسختکوشیرا
بتوانیددیگرانرا برایآنکه نیز بگیرد.شما
رهبریکنید،بایدبههدایتخدادرزندگیتان

گوشفرادهید.

سرزنش،مشکالت و تحقیر با کار، آغاز در نحمیا
تهمت،وارعابوتهدیددشمنان،ونیزترس،
درگیری،ویأسونومیدیکارکنانخودش
مواجهشد.امااینمشکالتگرچهسختبود،

نحمیاراازادامهکاربازنداشت.

وقتیمشکالتپیشمیآید،نزاعودرگیری
آغازمیشودویأسونومیدیمجالجوالن
که باشیم واقف امر این بر باید ما مییابد.
هیچموفقیتیبدونمشکالتبهدستنمیآید.
آنها مصاف به باید مشکالت بروز بههنگام
رفته،جدیتوپشتکاربهخرجدهیمتابتوانیم

کارخدارابهطورکاملبهانجامبرسانیم.

بودتوبه/بیداری ساخته قادر را قوم خدا اینکه وجود با
اما ورزند، مبادرت شهر حصار بازسازی به
به نظرروحانی از تازمانیکهقوم اینکار
به نورزیدند، مبادرت زندگیشان بازسازی
تعلیم قوم به را خدا عزراکالم نرسید. اتمام
بهگناهخود تعالیمعزرا، باشنیدن آنها داد.
برای و پذیرفتند، را آن کردند، اعتراف

ریشهکنکردنآندستبهکارشدند.

اعترافبهگناهوپذیرفتنآنکافینیست؛
باشد، بااصالحاتهمراه باید بیداری و احیا
ابراز جز چیزی صورت این غیر در چه
احساساتنخواهدبود.خداکارهایسطحیاز
مانمیخواهد.مانهتنهابایدگناهرااززندگی
خوددورکنیم،بلکهبایددرانجامهرکاری

طالبحضورخداباشیم.



الفـبازسازیحصار)1:1تا73:7(
باوجوداینکهتبعیدیهایبازگشتیسالهادراورشلیمبسربردهبودند،دیوارهایشهر
همچنانویرانبوده،تعمیرنشدهبود؛ازاینرومردمشهردربرابرحمالت،بیدفاعو
آسیبپذیربودند.نحمیاباشنیدناینخبر،برآنشدازپادشاهپارساجازهبخواهدبه
اورشلیمبرود.اوبههنگامرسیدنبهاورشلیم،مردمرابهبازسازیحصارفراخواند.نحمیا
باوجوداینکههمازداخلوهمازخارجبامخالفتهایفراوانروبروبود،تااتمامکار
بازسازیحصاردستازکارنکشید.هنگامیکهخدابهیاریکسانیبرمیخیزدکهاو
راحرمتمیدارندومتحدًابهکاروتالشمیپردازند،کارهایبهظاهرناممکن،ممکن

وعملیمیگردد.

1ـنحمیابهاورشلیمبازمیگردد
نحمیاخبرهایدردناکیراجعبهاورشلیممیشنود

درماهكیسلو،دربیستمینسالسلطنتاردشیر،وقتیدركاخسلطنتی1
شوشبودم،2یكیازبرادرانیهودیامبهاسمحنانیباچندنفردیگر
كهتازهازسرزمینیهوداآمدهبودند،بهدیدنمآمدند.ازایشاندربارةوضع

كسانیكهازتبعیدبازگشتهبودندونیزاوضاعاورشلیمسؤالكردم.
3آنهاجوابدادند:»ایشاندرشدتتنگیوخواریبهسرمیبرند.حصار

شهرهنوزخراباستودروازههایسوختةآنتعمیرنشدهاست.«

1:1
نح1:2؛1:10

استر2:1
زکر1:7

2:1
نح2:7

1:1
نح1:2؛1:10

استر2:1
زکر1:7

2:1
نح2:7

3:1
نح17،3:2

3:1
نح17،3:2
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باز  اورشلیم به که نبود تبعیدیای اولین نحمیا  1:1
گروه اولین او، از پیش سال 90 از بیش میگشت.
تبعیدیهادرسال537ق.م.بهرهبریزروبابلبهاورشلیم
بازگشتهبودند)عزرا1و2(.دومینگروهدرسال458
ق.م.بهرهبریعزرابازگشتند)عزرا7(،واکنوننوبت
به را تبعیدیها از بزرگ گروه سومین که بود نحمیا
اورشلیمبازگرداند)445ق.م.(.وقتیاوپسازسهماه
سفربهاورشلیمرسید،بنایمعبدرادیدوباکسانیکهبه

سرزمینمادریشانبازگشتهبودند،آشناشد.
بااینحال،نحمیابامردمیسازماننیافتهوشهریبیدفاع
نیزمواجهشد،شهریکهپیرامونشهیچحصارمحافظی
وجودنداشت.اسرائیلتاقبلازتبعید،زبانوپادشاهو
سپاهوهویتخاصخودراداشت؛امااکنونازهیچیک
ازآنهاخبرینبود.بااینحال،یهودیانبیشوپیشاز
نبود میبردند.کسی رنج رهبر فقدانیک از چیز، هر
کهبهآنهانشاندهدکاربازسازیشهررابایدازکجا
وچگونهشروعکنند.نحمیابهمحضورودبهاورشلیم،
کارراازاساسآغازکرد.اوازطریقاستقراریکنظام
حکومتیعادالنهونیزازطریقبازسازیحصاراورشلیم،
با و داشت، بر گام مردم مادی نیازهای رفع درجهت

نیازهای آنان، پاشیده هم از زندگی به بخشیدن سامان
روحانیشانرامرتفعساخت.نحمیانمونهایاستازیک
رهبرمتعهدکهخداراجاللمیدهد.کتابنحمیاحاوی
کاربرد کماکان نیز امروزه که است زیادی درسهای

دارد.
اورشلیم زیرا بود، اورشلیم وضع نگران نحمیا  2:1ـ4
شهرمقدسیهودیانمحسوبمیشد.اینشهربهعنوان
پایتختیهودا،مظهرهویتملییهودیانبود،وحضور
خاصخدادرمعبدباعثبرکتآنشدهبود.تاریخیهود
بااینشهرگرهخوردهبود؛اززمانیکهابراهیمهدایایی
17:14ـ20(، )پیدایش داد سالیم پادشاه ملکصادق به
ساخت آنجا در باشکوه معبدی سلیمان که آنگاه تا
)1پادشاهان51:7(،ونیزدرتمامطولتاریخپادشاهان،
شهراورشلیمدرمرکزتوجهبود.نحمیابااینکهتماممدت
مادریاش سرزمین اما بود، زندگیکرده بابل در عمر
رادوستمیداشت.اومیخواستبهاورشلیمبازگردد
ویران متحدسازدوحصار باهم دوباره را یهودیان تا
بازسازی بود، یهود قوم شرمساری مایه که را اورشلیم
کند.ایناقداماوباعثشدخداجاللیابدوحقیقتو

قدرتحضوراودوبارهدرمیانقومیهوداحیاگردد.



نحمیابرایقوماسرائیلدعامیکند
4وقتیاینخبرراشنیدم،نشستموگریهكردم.ازشدتناراحتیچندروزلب
بهغذانزدم،ودرتماماینمدتدرحضورخدایآسمانهامشغولدعابودم.
5دردعاگفتم:»ایخداوند،خدایآسمانها!توعظیمومهیبهستی.تودر
انجاموعدههایخودنسبتبهكسانیكهتورادوستمیدارندودستورات
تورااطاعتمیكنند،امینهستی.6و7بهمننظركنودعایمراكهدربارة
بندگانت،قوماسرائیل،شبوروزبهحضورتوتقدیممیكنم،بشنو.اعتراف
میكنمكهمابهتوگناهكردهایم!بلی،منوقوممنمرتكبگناهبزرگی
ما به توراكهتوسطخدمتگزارخودموسی احكام شدهایمودستوراتو
دادی،اطاعتنكردهایم.8اینکاینسخنانخودراكهبهموسیفرمودیبه
یادآور:»اگرگناهكنید،شمارادرمیانامتهاپراكندهخواهمساخت.9اما
اگربسویمنبازگردیدوازاحكاممناطاعتكنید،حتیاگردردورترین
نقاطجهانبهتبعیدرفتهباشید،شمارابهاورشلیمبازخواهمگرداند.زیرا

اورشلیم،مكانیاستكهبرایسكونتبرگزیدهام.«
باقدرتعظیمت 10»ماخدمتگزارانتوهستیم؛همانقومیهستیمكهتو
نجاتشاندادی.11ایخداوند،دعایمراودعایسایربندگانتراكهازصمیم
قلببهتواحتراممیگذارند،بشنو.التماسمیكنمحالكهنزدپادشاهمیروم،

دلاورانرمكنیتادرخواستمرابپذیرد.«
درآنروزهامنساقیپادشاهبودم.
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4:1
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6:1
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دان17،8:9ـ20
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8:1
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4:1وقتینحمیاشنیدحصاراورشلیمهنوزبازسازینشده 
است،شدیدًامنقلبشدوگریست.چرااینخبراوراچنین
امروزیمفهومی منقلبکرد؟حصاردراکثرشهرهای
ندارد،امادرزماننحمیاامریضروریبود.حصار،امنیت
شهررادربرابریورشدشمنانتضمینمیکردومظهر
قدرتوآرامشبود.نیزناراحتینحمیابهخاطرُحکمیبود
کهپیشترصادرشدهبودوبهموجبآن،یهودیانازادامه

بازسازیحصارشهرمنعشدهبودند)عزرا6:4ـ23(.
4:1نحمیابهخاطروضعاورشلیمعمیقًامتأثربود،امافقط
بهفکرفرونرفتوزانویغمبهسینهنگرفت.اونخست
خدا درحضور را خود دل سفره بعد اما شد، اندوهگین
گشود)5:1ـ11(وبرایبهبوداوضاعچارهایاندیشید.او
ازهمهدانش،تجربه،وامکاناتخوداستفادهکردتابرای
اینمشکلراهحلیبیابد.شمانیزوقتیخبریمصیبتبار
میشنوید،اولدعاکنید.بعد،درپیراهیباشیدکهازطریق
آنبتوانیدازغمواندوهفراتررفته،دستبهکاریبزنیدکه

باعثکمکبهکسانیشودکهدراحتیاجبسرمیبرند.
5:1نحمیاچندینروزروزهگرفتودعاکردواندوه

کرد آرزو داشته، بیان اسرائیل گناه بهخاطر را خود
اورشلیمدوبارهتنهاخدایحقیقیرابپرستدوبدینگونه
دعای در را درست دعای عناصر گردد. بیدار و احیا
)2(شکرگزاری، پرستش، )1( میکنیم: مشاهده نحمیا
)3(توبه،)4(بیاندرخواستیبهخصوص،و)5(تعهد.

دعاییقلبیهمچوندعاینحمیا،میتواندبهشماکمککند
تا:)1(مشکلیراکهباآنروبروهستید،روشنترببینید؛
)2(قدرتخداراملموستراحساسکنید؛)3(بدانیدکهچه
وظیفهایبرعهدهشمااستوچگونهبایدبهآنعملکنید.
نحمیادرپایاندعا،میدانستبایددستبهچهاقدامیبزند
)11:1(.اگررهبرانالهیاهلدعاباشند،خواهندتوانستبا
بصیرتکاملدرموردمسائلیدشوارتصمیمبگیرندودر

پیآننیزاقدامالزمرابهعملآورند.
موقعیتی در پادشــاه، با گفتــگو بـرای نحمــیا  11:1
منحصربهفردقرارداشت.اوساقیقابلاعتمادپادشاهبود
ومیبایستمراقبباشدکهخوراکونوشیدنیاوسالم
بوده،ازکیفیتیمطلوببرخوردارباشد.نحمیادرهمان
حالکهبهدنبالفرصتمناسبیبودتاباپادشاهراجعبه
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قومخداصحبتکند،مدامدرتفکرودعابودوخودرا
باشیم، موقعیتیکه مقامو نیزدرهر ما آمادهمیکرد.
برایخدمتبهخداافرادیمستعدومنحصربهفردهستیم.

درستهمانطورکهنحمیاازمقاموموقعیتشدردربار
بهمنظورشفاعتبرایقومشاستفادهکرد،مانیزمیتوانیم

ازموقعیتفعلیخودبرایخدمتبهخدااستفادهکنیم.

نحمیاچگونهازدعااستفادهمیکرد
محلآیات

4:1ـ11

4:2

4:2و5

9:4

9:6

29:13

19:5؛
31،22،14:13

مناسبتدعا
بهدنــبالشنیـدن
ناگــوار اخــبار
دربـــارهوضــع

حصاراورشلیم

درحینصحبت
باپادشاه

بعدازتمسخرو
ریشخندطوبیاو

سنبلط

بعدازخطرحمله
دشمنان

درواکنــشبــه
تهدیدها

شنیدن بههنگام
کارهایدشمنان

بههنگاماندیشیدن
برتالشهایخود
جهتخدمتبه

خدا

خالصهدعایاو
اذعان را خدا قدوسیت
داشت.ازخداخواستدعای
اورابشنود.بهگناهاعتراف
در خواست خدا از کرد.
موردیبهخصوصکههمانا
صحبتکردنباپادشاهبود،

بهاوکمککند.

»ایخــدا!دراینمــورد
میتوانــیبهمنکمــک

کنی.«

»ایخــدا!آنــهاتــورا
مسخــرهمیکنند.خودت

برآنهاداوریکن.«

دستهای در ما خدا! »ای
را خود سالح هستیم. تو
آمادهکردهایمتاهروقت
کهتوازمابخواهیازآن

استفادهکنیم.«

مرا خــدا، خداونــد »ای
تقویتکن!«

ازخداخواستبادشمنان
آنـها پلــید نقشههــای و

مقابلهکند.

یــاد به مــرا خــدا! »ای
آور.«

نتیجهدعایاو
خدارادربرنامههاوافکار
دعا ساخت. دخیل خود
نحمیا قلب گردید باعث
اجازه خدا به و شود آماده

عملدهد.

نتیجهموردنظررابهعهده
خداگذاشت.

عصبانیت و خشم نحمیا
خودراخطاببهخدابیان
داشت،اماخودشدستبه

اقدامینزد.

بهخداتوکلکردودرعین
حال،اقداماتاحتیاطیالزم

رانیزبهعملآورد.

نشاندادکهنحمیابراینیل
روانی، و عاطفی ثبات به

متکیبهخدااست.

بین از انتقامجویی حس
به عدالت اجرای و رفت

خداواگذارشد.

باعثشدنحمــیادرذهــن
خودتصویرروشنیدرمورد
انگیزهاقداماتشداشتهباشد.

دعاهایما
دل سفره یکبار وقت چند
باز خدا حضور در را خود
میکنید؟هرچندوقتیکبار
درخواستخاصیرابهحضور

اومیآورید؟

اگرافتخارهرعملیراقبلاز
کنیم، تقدیم خدا به وقوعش
بیشازحدالزمبهخودافتخار

نخواهیمکرد.

که داریم گرایش معمواًل ما
را نحمیا کار عکس درست
دست خودمان دهیم: انجام
بهکارمیشویمواحساساتمان

رابهحضورخدانمیآوریم.

اتکاکردنبهخدابهاینمعنا
نکنیم. کاری هیچ که نیست
اقدامکردنبهمعنایآننیست

کهبهخداتوکلنداریم.

وقتیدرفشارقرارمیگیرید،
خدا از یکبار وقت چند هر

طلبکمکمیکنید؟

به میــل کــه بــار آخریــن
سپردید خدا به را انتقامجویی
اجرا را عدالت خودش او تا

کند،کیبود؟

امروز اعمالتان از تعداد چه
خدا ساختن خشنود هدف با

است؟



پادشاهبهنحمیااجازهبازگشتمیدهد

چهارماهبعد،یکروزوقتیجامشرابرابهدستاردشیرپادشاه2
میدادم،ازمنپرسید:»چرااینقدرغمگینی؟بهنظرنمیرسدبیمار
پادشاه روز آن )تا است.« كرده ناراحت را تو فكری حتمًا پس باشی،
هرگزمراغمگینندیدهبود.(ازاینسؤالاوبسیارترسیدم،3ولیدرجواب
دفن آن در اجدادم كه شهری وقتی بماند! زنده ابد به تا »پادشاه گفتم:
شدهاند،ویرانشدهوتمامدروازههایشسوخته،منچطورمیتوانمغمگین

نباشم؟«
4پادشاهپرسید:»درخواستتچیست؟«

آنگاهبهخدایآسمانهادعاكردم5وبعدجوابدادم:»اگرپادشاهراضی
باشندواگرنظرلطفبهمنداشتهباشند،مرابهسرزمینیهودابفرستندتا

شهراجدادمرابازسازیكنم.«
بارفتنمموافقتكرده، بود، اونشسته 6پادشاهدرحالیكهملكهدركنار
پرسید:»سفرتچقدرطولخواهدكشیدوچهوقتمراجعتخواهینمود؟«

مننیززمانیبرایبازگشتخودتعیینكردم.
7سپسبهپادشاهگفتم:»اگرپادشاهصالحبدانند،برایحاكمانمنطقةغرب
از بدهند اجازه تا بكنند ایشان به مرا سفارش و بنویسند نامه فرات رود
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نح9:2
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2:2نحمیاوقتیپیبردکهپادشاهمتوجهچهرهغمگین 
اندوهدرحضور اوشدهاست،ترسید.نشاندادنغمو
پادشاهکارخطرناکیبود،زیرااواینقدرتراداشت
کههرکسیراکهبااینکارموجباتناراحتیویشود،
اعدامنماید.کسیکهلباسعزابرتنداشت،حتیاجازه

نداشتواردکاخشود)استر2:4(.
3:2نحمیاازقبولترسخودعارنداشت،منتهیاجازه
دهیم اجازه اگر شود. خدا به خدمتش مانع ترس نداد
ترسبرزندگیمامسلطشود،درواقعبااینکارآنرا
قدرتمندترازخداجلوهدادهایم.آیاخداازشماخواسته
استکهکاریبرایشانجامدهید،امابهخاطرترس،از
برترو ما ازتمامترسهای ناتوانهستید؟خدا انجامش
هستیم، ترس دچار که میپذیریم وقتی است. بزرگتر
عماًلاولینقدمبرایسپردنآنبهخدارابرداشتهایم.
مطمئنباشیدکهاگرخداشمارابهانجامکاریخوانده

است،تابهآخرنیزکمکتانخواهدکرد.
4:2نحمیاکهبرایفکرکردنچندانفرصتینداشت،
بهسرعتدعاکرد.هشتباردراینکتابمیخوانیمکه
اوبیاختیاروبهطورخودجوشدستبهدعابرداشت
نحمیا ؛29،22،14:13(. ؛14:6 ؛19:5 ؛4:4و9،5 4:2(

همیشهدعامیکرد،حتیدرحینصحبتبادیگران.او
میدانستکهخداهموارهدررأسامورقراردارد،همیشه
حاضراست،وهردعاییرامیشنودوجوابمیدهد.
اومیتوانستدرطولروزبااطمیناندرحضورخدادعا
رابطهای باخدا نتیجهدعاهایطوالنیاش در زیرا کند،
صمیمانهبرقرارنمودهبود)4:1ـ7(.اگرمیخواهیممطمئن
باشیمکهدعاهایکوتاهمانمستجابمیشود،بایدوقتی
رابهدعاهایعمیقدرحضورخدااختصاصدهیمواز

اینطریقبااورابطهایمستحکمایجادنماییم.
نحمیاپرسیدکهسفرشچقدرطول از پادشاه  5:2و6
نحمیا که پاسخی مورد در کتابمقدس کشید. خواهد
بهپادشاهدادچیزینمیگوید،امااقامتاودراورشلیم

12سالبهطولانجامید)14:5؛6:13(.
7:2و8نحمیاپسازدعا،ازپادشاهاجازهخواستبه
یهودابرود.بهمحضآنکهپاسخمثبتپادشاهراشنید،
ازاوتقاضاکردکمکدیگرینیزبهاوبکند.مانیز
گاهاحتیاجاتیداریم،امادرکمکخواستنازاشخاص
ذیصالحتردیدمیکنیمزیرامیترسیمنزدآنهابرویم.
ولینحمیااینطورنبود!اومستقیمًانزدشخصیرفت
اوکمک به دیگری هرکس از بیش میتوانست که



آنمنطقهعبوركنموبهسرزمینیهودابرسم.8یکنامههمبرایآساف،
بازسازی برای تا بدهند دستور او به و بنویسند سلطنتی جنگلهای مسئول
دروازههایقلعةكنارخانةخداوحصاراورشلیموخانةخودم،بهمنچوب
بدهد.«پادشاهتمامدرخواستهایمراقبولكرد،زیرادستمهربانخدایم

برسرمنبود.
9وقتیبهغربرودفراترسیدم،نامههایپادشاهرابهحاكمانآنجادادم.
)اینراهمبایداضافهكنمكهپادشاهبرایحفظجانم،چندسردارسپاهو
اهالی )از سنبلط وقتی 10ولی بود.( فرستاده من همراه نظام سواره عدهای
بسیار ازمأمورانعمونی(شنیدندكهمنآمدهام، حورون(وطوبیا)یكی
اسرائیل قوم به میخواهد كه شده پیدا كسی دیدند چون شدند، ناراحت

كمکكند.
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کند.بنابراینشمانیزازکمکخواستنازکسانیکه
بیشازدیگرانقادرندبهشماکمککنند،اکراهنداشته
باشید.زیراچهبسابسیاربیشترازآنچهتصورمیکنید،
برایکمکبهشماآمادهباشند.خداگاهازطریقکمک

خواستنماازدیگران،بهدعایماجوابمیدهد.
با یهـــودا به ورود بههنــگام نحمــیا  9:2و10و19
مخالفتهاییمواجهشد.کسانیکهدرطولدورهتبعید
نود بودند، کرده تصاحب را ایشان سرزمین یهودیان،
سالبودکهبابازسازیاورشلیممخالفتمیکردند.در
هردورانکسانیهستندکهازقومخدامتنفرباشندو
بکوشندنقشههایخدارابههمبزنند.وقتیمیخواهید
برایخداکارکنید،برخیباشمامخالفتخواهندکرد؛
بخورید. شکست که داشت خواهند آرزو برخی حتی
بهجای اینصورت باشید،زیرادر بایدمنتظرمخالفت
آنکهتعجبکنید،برایرویاروییبااینگونهمخالفتها
آمادهخواهیدبود)1یوحنا13:3(.بادانستِناینواقعیت
تشویق است، شما پشتیبان کارها تمام در خدا که
خواهیدشدتابهرغممخالفتهابهکارخودادامهدهید.
10:2چراسنبلطوطوبیاکهازمقاماتسامرهبودند،
به تبعیدیها کوچک گروه و نحمیا ورود از اینچنین
اورشلیمناراحتشدند؟ناراحتیآنانممکناستبهچند
دلیلبودهباشد:)1(هنگامیکهزروبابلبرایاولینبار
بههمراهگروهخودبهاورشلیمبازگشت)عزرا1و2(،
حاضرنشدکمکیازسامریهاقبولکند.اینامرباعث
نحمیا )2( شود. تیره سامریها و یهودیان روابط شد
پادشاه شخصی مشاور بلکه نبود، معمولی تبعیدی یک
اورشلیم به پادشاه تأیید و اجازه با و بود، او ساقی و

آمدهبودتاشهرواستحکاماتآنرابناکند.اگرکسی
نحمیا بازسازیکند،آنشخص را اورشلیم میتوانست
بود.اورشلیماگربازسازیمیشد،تهدیدیمیبودبرای
قدرتمقاماتسامریکهاززمانتبعیدیهودا،براین
سرزمینحاکمشدهبودند.)3(اینعده،سومینگروهی
بودندکهازتبعیدبازمیگشتند.افزایشروزافزونتعداد
یهودیاندراورشلیم،سنبلطوطوبیارانگرانکرد.آنها
دوستنداشتندتبعیدیهایبازگشتیکنترلامورمنطقه
مخاطره به را آنان امن موقعیت و بگیرند بهدست را

بیندازند.

نحمیابهاورشلیممیرود
ماد و پارس عظیم امپراطوری پادشاِه معاونشخصی درشوش، نحمیا
از شد، مطلع اورشلیم بازسـازی کار در پیشرفت عدم از وقتی بود.
پادشاهخواستاجازهدهدبرایکمکبهقومخودبهوطنشبازگردد
اوموافقتکرد؛بدین بارفتن بازسازیکند.پادشاه وحصارشهررا
ترتیب،اوبیدرنگشوشراترکگفتوبرایرسیدنبهاورشلیم،
کرده عبور آن از پیشتر عزرا که گرفت پیش در را مسیری همان

بود.
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2ـنحمیاقومرارهبریمیکند
نحمیامخفیانهحصارشهررابازرسیمیکند

دربارة نقشههاییكهخدا مورد در روز سه تا و رفتم اورشلیم به 11و12من
اورشلیمدردلمگذاشتهبود،باكسیسخننگفتم.سپسیکشب،چندنفر
راباخودبرداشتموازشهرخارجشدم.منسواراالغبودمودیگرانپیاده
میآمدند.13از»دروازةدره«خارجشدموبطرف»چشمةاژدها«وازآنجا
تا»دروازةخاكروبه«رفتموحصارخرابشدةاورشلیمودروازههایسوخته
شدةآنراازنزدیکدیدم.14سپسبه»دروازةچشمه«و»استخرپادشاه«
میانخرابههاردشود.15پسبطرفدره از نتوانست رسیدم،ولیاالغمن
قدرونرفتموازكناردره،حصارشهررابازرسیكردم.سپسازراهیكه

آمدهبودمبازگشتمواز»دروازةدره«داخلشهرشدم.
16مقاماتشهرنفهمیدندكهمنبهكجاوبرایچهمنظوریبیرونرفتهبودم،
چونتاآنموقعدربارةنقشههایمبهكسیچیزینگفتهبودم.یهودیاناعماز
كاهنان،رهبران،بزرگانوحتیكسانیكهبایددراینكارشركتكننداز

نقشههایمبیاطالعبودند.

نحمیاقومرابهشروعبازسازیفرامیخواند
17آنگاهبهایشانگفتم:»شماخوبمیدانیدكهچهبالییبسرشهرماآمده
است،شهرویرانشدهودروازههایشسوختهاست.بیاییدحصاررادوباره

بسازیموخودراازاینرسواییآزادكنیم!«
18سپسبهایشانگفتمكهچهگفتگوییباپادشاهداشتهاموچگونهدستخدا
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11:2ـ17نحمیامخفیانهوارداورشلیمشدوچندروزرا 
بهمشاهدهوبررسیدقیقصدماتواردهبرحصارشهر
دقیق بررسی راصرف مدتی آنکه از پس او گذراند.
حصارکرد،بااطمینانبرنامهایراکهدرنظرداشتارائه
او داد. نشان عالی راهی برایحلمشکل، نحمیا نمود.
نخستراجعبهحصاراطالعاتیدستاولکسبکردو
بهدقتموقعیترابررسینمود.سپس،راهحلیواقعبینانه
ارائهداد.شمانیزقبلازآنکهباعجلهکاریراشروع
کنید،ازنحمیاسرمشقبگیریدوپیشاپیشبرنامهریزی
کنید.اطالعاتخودرابررسیکنیدتامطمئنشویدکه
نقشههایتانعملیاست؛بهعبارتدیگر،واقعبینباشید.
درآنصورتاستکهخواهیدتوانستنقشهوبرنامهتان

رابااطمینانکاملارائهدهید.
16:2نحمیابرایآنکهدرموردورودششایعهپردازی
نشودودشمنانازنقشههایشخبردارنگردند،مأموریتش

بررسی به مهتاب روشنایی در و داشت نگاه مخفی را
حصارشهرپرداخت.اوبعدازبرنامهریزیدقیق،آماده
بودبهمیانمردمبرودورسالتیراکهخدابهاوسپرده
بودبرایآنهابازگوکند.اگرنحمیاشتابزدهرسالتش
درخصوص یهودیان بین بود ممکن میکرد، اعالم را
بهترینراِهشروعکار،رقابتبهوجودآید.نحمیابرای
برپایی به نیازی کار، برنامه درخصوص تصمیمگیری
احتیاج برنامهای به بلکه نداشت، کسلکننده جلسات

داشتکهبتواندباعثپیشبردسریعکارشود.
17:2و18بیداریواحیایروحانیاغلببادیدورؤیای
یکنفرآغازمیشود.نحمیادیدورؤیاییداشتوآن
رهبران گذاشته، میان در دیگران با شوق و شور با را

اورشلیمراترغیبکردحصاررابازسازیکنند.
ماغالبًامردمرادستکممیگیریمونظرآنانرادرمورد
رؤیاهاییکهخدابرایپیشبردکارشدرایندنیابهما



دراینكاربودهومرایارینمودهاست.ایشانجوابدادند:»پسدستبكار
بشویموحصاررابسازیم!«وبهاینترتیبآمادةاینكارخیرشدند.

19ولیوقتیسنبلط،طوبیاوجشمعربازنقشةماباخبرشدند،مارامسخره
واهانتكردندوگفتند:»چهمیكنید؟آیاخیالداریدبهضدپادشاهشورش

كنید؟«
20جوابدادم:»خدایآسمانها،ماراكهخدمتگزاراناوهستیمیاریخواهد

كردتااینحصاررادوبارهبسازیم.ولیشماحقنداریددرامورشهراورشلیم
دخالتكنید،زیرااینشهرهرگزبهشماتعلقنداشتهاست.«

کسانیکهدربازسازیحصارشرکتداشتند

آنگاهالیاشیبكهكاهناعظمبودبهاتفاقكاهناندیگر،حصارشهر3
راتا»برجصد«و»برجحننئیل«بازسازینمودند.سپس»دروازه
تقدیسكردند. را راكارگذاشتندوآن راساختندودرهایش گوسفند«
2قسمتدیگرحصاررااهالیاریحاوقسمتبعدیراعدهایبهسرپرستی

زكور)پسرامری(بازسازیكردند.
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ذهنتان  در فکری خدا اگر نمیشویم. جویا است، داده
میگذاردتاکاریبرایاوانجامدهید،آنرابادیگران
درمیانبگذاریدوازروحالقدسبخواهیدهمانفکررا
درذهنآناننیزقراردهد.گماننبریدکهشماتنهاکسی
هستیدکهخداازطریقاوعملمیکند.خدااغلبازیک
نفربهعنوانارائهدهندهرؤیااستفادهمیکند،وازدیگران
جهتتحققبخشیدنبهآن.باتشویقوترغیبدیگران،
باعثمیشویدکاربهصورتگروهیانجامشودوازاین

طریق،اهدافخدارابهترتحققخواهیدبخشید.
را اورشلیم بازسازیحصار کار طوبیا و سنبلط  19:2
اقدامیآشوبگرانهخواندند؛ازاینطریق،ایشاناحتمااًل
میخواستندبناکنندگانحصارراتهدیدکنندکهایشان
رابهعنوانخائنبهپادشاهمعرفیخواهندکرد.دشمنان
نحمیاکاراورابهتمسخرگرفتندوگفتندکهنمیتواند
حصارشهررابازسازیکندزیرابیشازحدویرانشده
است.نحمیابهآناننگفتکهقباًلازپادشاهبهاینمنظور
اجازهگرفتهاست.تنهاگفتکهخدااجازهاینکاررابه

آنهادادهاست،وهمینکافیبود.
1:3ازکاهناعظمبهعنواننخستینکسینامبردهشده
کهبهکاربازسازیحصارکمککرد.رهبرانروحانی
بایدنهتنهادرزبان،بلکهبااعمالخودنیزمردمرارهبری
را گوسفندانی که بود دروازهای گوسفند دروازه کنند.
کهمیخواستنددرمعبدقربانیکنند،ازآنبهداخلشهر

میبردند.نحمیاباسپردنمسؤولیتتعمیرایندروازهواین
قسمتازحصاربهکاهنان،بهمنصبآناناحترامگذاردو

نشاندادکهپرستشخدابرایاودراولویتقراردارد.
1:3و2و3همهشهرونداناورشلیمدرکارعظیمبازسازی
حصارشهرسهمیبهعهدهگرفتند.بههمینترتیب،در
کارکلیسانیزهمهاعضابایدسهیمباشندتابدنمسیح
بهطورمؤثریعملکند)1قرنتیان27:12(.کلیسا،بدن
مسیح،بهشمانیازدارد!آیاسهمخودراانجاممیدهید؟
موقعیتیبرایخدمتبهخدابیابیدوازصرفآنچهکه
دراینخصوصموردنیازاست)نظیروقت،مهارت،پول

خودوغیره(پروانداشتهباشید.
1:3و2و3اورشلیمشهربزرگیبود،وبهدلیلقرارگرفتنش
درمسیرجادههایمتعدد،بهدروازههایزیادیاحتیاجداشت.
ارتفاعوضخامتحصاردردوطرفایندروازههایچوبی
وسنگیبیشتربودتاسربازانبتوانندبرایپاسداریازشهر
دربرابرحمالتدشمن،رویآنبایستندونگهبانیدهند.
بعضیاوقات،برایپاسداریازدروازهشهر،دوبرجسنگی
وجودداشت.درزمانصلح،دروازههایشهرمرکزفعالیت
فروشندگان و میشد، تشکیل آنجا در شهر انجمن بود؛
اجناسخودرادرمدخلورودیشهرمیگذاشتندوبهدادو
ستدمیپرداختند.بنابراینساختنحصارودروازههایشهر
تنهاازلحاظنظامیاهمیتنداشت،بلکهبهرونقتجارتو

دادوستدنیزکمکمیکرد.



3پسرانهسناه»دروازةماهی«رابرپاكردند.ایشانتیرهاودرهایآنرا
كارگذاشتندوقفلهاوپشتبندهایشراوصلكردند.4مریموت)پسراوریا
ونوهحقوص(قسمتبعدیحصارراتعمیركرد.دركناراومشالم)پسر
بركیاونوهمشیزبئیل(وصادوق)پسربعنا(قسمتدیگرراتعمیركردند.
5اهالیتقوعقسمتبعدیحصاررابازسازینمودند،ولیبزرگانایشاناز

كارفرمایاناطاعتنكردندوازكاركردنامتناعورزیدند.
6یویاداع)پسرفاسیح(ومشالم)پسربسودیا(»دروازةُكهنه«راتعمیرنمودند.
ایشانتیرهارانصبكردند،درهاراكارگذاشتندوقفلهاوپشتبندهایش
راوصلكردند.7دركنارایشانملتیااهلجبعون،یادوناهلمیرونوتو
اهالیجبعونومصفهقسمتبعدیحصارراتامقرحاكمناحیةغربرود
فراتتعمیركردند.8عزیئیل)پسرحرهایا(كهاززرگرانبودقسمتبعدی
راتعمیركرد.دركناراوحننیاكهازعطارانبودقسمتدیگرحصاررا
بازسازینمود.بهاینترتیبآنهاحصاراورشلیمراتا»دیوارعریض«تعمیر

كردند.
9قسمتبعدیرارفایا)پسرحور(تعمیركرد.اوشهردارنصفشهراورشلیم
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تعمیرحصارشهر
اورشلیم دور ساعت عقربههای جهت خالف در را ما نحمیا کتاب
قسمت، هر میشود(. آغاز گوسفند دروازه از حرکت )این میگرداند
دروازه،وبرجیکهبرحصاربود،مشخصشدهواسامیکسانیکهدر

بازسازیآنشرکتداشتند،ذکرشدهاست.

3:3دروازهماهیبهیکیازجادههایاصلیاورشلیمباز
میشد)2تواریخ14:33(.بازارماهیفروشاننزدیکاین
دروازهبود،وتجارازصور،دریایجلیل،وسایربنادر
ماهیگیریجهتفروشمحصوالتخودازایندروازه

واردشهرمیشدند.
5:3رهبرانتقوعتنبلبودندوکمکنکردند.اینافراد
تنهاکسانیبودندکهازکاربازسازیاورشلیمحمایت
نکردند.درهرگروهی،وحتیدرهرکلیسایی،هستند
که آنند از مهمتر و عاقلتر میکنند فکر که کسانی
بخواهندسختکارکنند.وظاهرًاتشویقومالیمتنیز
دراینگونهافرادکارگرنیست.بعضیاوقاتبهترینراه
ایناستکهتوجهیبهآنهانکنیم.اینگونهافرادممکن
استفکرکننداززیرکاردررفتهاند،اماتنبلیآنانرا
همهکسانیکهسختکارکردهاندبرایهمیشهبهیاد

خواهندداشت.
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بود.10یدایا)پسرحروماف(قسمتدیگرحصارراكهنزدیکخانهاشبود
تعمیركرد.قسمتبعدیراحطوش)پسرحشبنیا(بازسازینمود.11ملكیا
)پسرحاریم(وحشوب)پسرفحتموآب(برجتنورهاوقسمتبعدیحصار
راتعمیركردند.12شلوم)پسرهلوحیش(ودختراناوقسمتبعدیراساختند.

اوشهردارنصفدیگرشهراورشلیمبود.
13حانونبهاتفاقاهالیزانوح»دروازهدره«راساخت،درهاراكارگذاشتو

قفلهاوپشتبندهایشراوصلكرد؛سپسپانصدمترازحصارراتا»دروازه
خاكروبه«تعمیرنمود.

تعمیر را بیتهكاریم،»دروازهخاكروبه« )پسرركاب(،شهردار 14ملكیا
كردودرهاراكارگذاشتوقفلهاوپشتبندهایشراوصلكرد.

و تعمیركرد را »دروازةچشمه« مصفه، شهردار كلحوزه(، )پسر 15شلون
تیرهاودرهاراكارگذاشتوقفلهاوپشتبندهایشراوصلكرد.سپس
حصاررااز»حوضسیلوحا«كهكنارباغپادشاهبودتاپلههاییكهبهبخش
شهرداودمیرسید،تعمیركرد.16دركناراونحمیا)پسرعزبوق(،شهردار
و مخزنآب تا و داود آرامگاه مقابل تا را بیتصور،حصار شهر نصف

قرارگاهنظامیتعمیركرد.
17قسمتهایدیگرحصارتوسطاینالویانبازسازیشد:

رحوم)پسربانی(قسمتیازحصارراتعمیركرد.حشبیاشهردارنصفشهر
قعیله،قسمتدیگرحصارراكهدرناحیهاوواقعشدهبودبازسازینمود.18در
كناراوبوای)پسرحیناداد(شهردارنصفدیگرقعیلهقسمتبعدیراتعمیر
نمود.19قسمتدیگرحصارراعازر)پسریشوع(كهشهردارمصفهبوداز
روبرویاسلحهخانهتاپیچحصارتعمیركرد.20قسمتبعدیراباروک)پسر
زبای(ازسرپیچحصارتادروازةخانهالیاشیبكاهناعظمبازسازینمود.
21مریموت)پسراوریاونوههقوص(قسمتبعدیحصارراازدروازةخانة

الیاشیبتاانتهایخانهاشتعمیركرد.
22قسمتهایدیگرحصارتوسطاینكاهنانبازسازیشد:

تعمیركردند. را بعدیحصار قسمت بودند اورشلیم ازحومة كاهنانیكه
23بنیامین،حشوبوعزریا)پسرمعسیاونوهعننیا(قسمتدیگرحصاررا
كهمقابلخانهشانقرارداشتتعمیركردند.24بنوی)پسرحیناداد(قسمت
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12:3حتیدخترانشلومنیزدرکاردشوارتعمیرحصار 
شهرکمککردند.بازسازیحصاراورشلیمصرفًابرای
ملی ضرورتی یهودیان برای بلکه نبود، شهر زیباسازی
امر این راوقف تقریبًاهرکسیخود محسوبمیشد.

کردهبودوهمهدوستداشتندسهمیدرآنداشتهباشند.
14:3دروازهخاکروبهدروازهایبودکهمردمبههنگام
بردنزبالههایخودبهبیرونشهروسوزاندنآندردره

هنوم،ازآنمیگذشتند.



دیگرحصارراازخانةعزریاتاپیچحصارتعمیركرد25وفاالل)پسراوزای(
ازپیچحصارتابرجكاخباالییپادشاهكهنزدیکحیاطزنداناستنوسازی
كرد.قسمتبعدیرافدایا)پسرفرعوش(تعمیرنمود.26خدمتگزارانخانه
خداكهدرعوفلزندگیمیكردند،حصارراازمشرق»دروازهآب«تابرج
بیرونیتعمیركردند.27اهالیتقوعحصارراازبرجبیرونیتا»دیوارعوفل«
بازسازیكردند.28دستهایازكاهناننیزقسمتیازحصارراكهاز»دروازه
اسب«شروعمیشدتعمیركردند؛هریکازایشانحصارمقابلخانةخود

رابازسازینمودند.
29صادوق)پسرامیر(همحصارمقابلخانهخودراتعمیركرد.قسمتبعدیرا

شمعیا)پسرشكنیا(نگهباندروازةشرقی،بازسازینمود.30حننیا)پسرشلمیا(
وحانون)پسرششمصاالف(،قسمتهایبعدیراتعمیركردند،مشالم)پسر
بركیا(حصارمقابلخانةخودرابازسازیكرد.31ملكیاكهاززرگرانبود
قسمتبعدیحصارراتاخانههایخدمتگزارانخانهخداوخانههایتاجران
تابرجیكهدرپیچحصار بازرسی«قرارداشتندو كهدرمقابل»دروازه
است،تعمیركرد.32زرگرانوتاجرانبقیهحصارراتا»دروازهگوسفند«

بازسازینمودند.

دشمنانبابازسازیحصارمخالفتمیکنند

وقتیسنبلطشنیدكهمایهودیانمشغولتعمیرحصارهستیمبشدت4
مارامسخره افسرانسامری، عصبانیشدودرحضورهمراهانو
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28:3هرکاهنعالوهبرتعمیرسایرقسمتهایحصار، 
وقتی میکرد. تعمیر نیز را خودش خانه مقابل حصار
هرکسمسؤولتعمیرقسمتیازحصاربودکهدرپشت
خانهاشقرارداشت،)1(بیشترترغیبمیشدکهحصار
راهرچهسریعترودقیقتربسازد؛)2(مجبورنبودبه
قسمتهایدورترحصاررفتوآمدکندودرنتیجهدر
وقتصرفهجوییمیشد؛)3(اگربهحصارحملهمیشد،
اتفاق به میتوانست )4( و میکرد؛ دفاع خود خانه از
خانوادهاشدرکاربنایحصارشرکتجوید.نحمیامنافع
کار این با و آمیخت، در گروهی منافع با را شخصی
بههمهکمککردکهاحساسکنندساختبناکاری
اگرجزوگروهیهستیدکهرویطرح است. شخصی
بزرگیکارمیکنند،ترتیبیدهیدکههمهافرادگروهبه
اهمیتومفهومکاریکهبایدانجامدهند،پیببرند.زیرا
دراینصورت،کاربیتردیدازکیفیتیعالیبرخوردار
خواهدبودوهمهازکاریکهمیکنندرضایتشخصی

خواهندداشت.

1:4سنبلطحاکمسامرهبود،یعنیمنطقهایدرستدر
قرارداشت. یهودا منطقه اورشلیمدر یهودا؛شهر شمال
شایداوامیدواربودروزیحاکمیهودانیزبشود،اماآمدن
دالیل از اطالع )برای زد. هم بر را او نقشههای نحمیا
دیگرمخالفتاوبانحمیا،نگاهکنیدبهتوضیحاتمربوط
حداقل یا بترساند را نحمیا کرد سعی سنبلط .)10:2 به
تحقیرکردن )5:6ـ9(، ناروا تهمتهای آوردن وارد با
)6:6(،وحتیتهدید)7:6ـ19(اورامأیوسسازد.اواز
لحاظنظامینیزعلیهنحمیابادیگرانمتحدشد)7:4ـ9(
وبرایرسیدنبهاهدافش،ازنفوذسیاسیخوداستفاده

کرد)14:6ـ19(.
1:4و2واژهسامریدرکتابمقدساولینباردرکتاب
آن، از پیش سال 300 تقریبًا است. رفته بهکار نحمیا
به آن مردم اکثر و شد ساقط اسرائیل شمالی حکومت
آشور، پادشاه سرُگن، ق.م.(. 722( شدند برده اسارت
این داد. اسکان اسرائیل در را دیگر سرزمینهای اسرای
بودند مانده بامعدودیهودیانیکهدرآنجا اسراعاقبت



كرده،گفت:»اینیهودیانضعیفچهمیكنند؟آیاخیالمیكنندباتقدیم
قربانیمیتواننددریکروزحصاررابسازند؟آیامیتوانندازخرابههایاین

شهرسوخته،سنگهاییبرایبازسازیحصارتهیهكنند؟«
3طوبیاكهدركناراوایستادهبودباریشخندگفت:»حصارآنقدرسستاست

كهحتیاگریکروباهازرویآنردشود،خرابخواهدشد!«
4آنگاهمندعاكردم:»ایخدایما،دعایمارابشنو!ببینچگونهمارامسخره
میكنند.بگذارهرچهبهمامیگویندبرسرخودشانبیاید.آنهارابهسرزمینی
بیگانهتبعیدكنتامزهاسیریرابچشند.5اینبدیایشانرافراموشنكنو

گناهانشانرانبخش،زیرابهماكهحصاررامیسازیماهانتكردهاند.«
6پسبهبازسازیحصارادامهدادیموچیزینگذشتكهنصفبلندیآنتمام

شد،چونمردمبااشتیاقزیادكارمیكردند.
7وقتیسنبلط،طوبیا،عربها،عمونیهاواشدودیهاشنیدندكهكاربسرعت
پیشمیرودوشكافهایدیوارتعمیرمیشود،بسیارعصبانیشدند،8وتوطئه
چیدندكهبهاورشلیمحملهكنندوآشوببهپانمایندوجلوپیشرفتكاررا
بگیرند.9مابهحضورخدایخوددعاكردیموبرایحفظجانخود،درشهر

نگهبانانیقراردادیمتاشبوروزنگهبانیبدهند.
»كارگران گفتند: گشوده، اعتراض به لب كارفرمایان دیگر، طرف 10از
خستهشدهاند.آوارآنقدرزیاداستكهمابهتنهایینمیتوانیمآنراجمع

كنیموحصارراتعمیرنمائیم.«
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ازدواجکردندونتیجهآنبهوجودآمدننژادیمختلطبود 
کهبهسامریمعروفگشتند.کسانیکهدرزمانعزراو
نحمیابهاورشلیمومنطقهجنوبییهودابازگشتند،رابطهای
روابط بودند. ناخالص نژاد از زیرا نداشتند مردم این با
ایندوگروهباگذشتزمانبدترهمشد؛400سالبعد
ازرویدادها،میبینیمکههنوزمیانیهودیانوسامریان

نفرتیشدیدوجوددارد)لوقا33:10؛یوحنا9:4(.
1:4ـ5تمسخرتأثیریسختمخربداردوموجبیأس
وناامیدیمیشود.سنبلطوطوبیابرایآنکهیهودیانرا
متوسل ترفند این به کنند، منصرف بازسازیحصار از
شدند.امانحمیابهجایآنکهباآنهامقابلهبهمثلکندو
برخوردتوهینآمیزیداشتهباشد،دعاکردوبهکارادامه
قرارمیگیرید ایمانتانموردتمسخر بهخاطر داد.وقتی
یابهخاطرانجامکاریکهمیدانیددرستاستسرزنش
میشوید،مقابلهبهمثلنکنیدومأیوسنشوید.احساس
قلبو به او بگوییدوخواهیددیدکه بهخدا را خود

فکرتانقوتمیدهدتابتوانیدبهکارخودادامهدهید.
زیرا میرفت، پیش بهخوبی بازسازیحصار کار 6:4

و مأیوس آنها بود. کار این در مردم دل و فکر تمام
را اگرخداشما دادند. ادامه بهکار بلکه نشدند، تسلیم
تمام را آن که بگیرید تصمیم است، خوانده کاری به
کنید،ولوآنکهبامخالفتیاعواملمأیوسکنندهمواجه
شوید.پاداشخوبیکهدرازایاینکارخواهیدیافت،

بهزحمتآنمیارزد.
9:4نحمیاهمیشهدعاوآمادهشدنبرایکارراباهم
میآمیخت.قوماوبهخداتوکلداشتند،وبهکاریکهبه
آنهاسپردهشدهبود،اهمیتمیدادند.مابسیاریازاوقات
دعامیکنیم،بیآنکهبدانیمخداچهنقشیمیخواهدکه
درکاراوایفاکنیم.ولیوقتیدعایمانرابااندیشیدنو
آمادهشدنوکوششمیآمیزیم،بهخدانشانمیدهیمکه

درکارمانجدیهستیم.
10:4ـ14انجامدادنهرکاربزرگیخستهکنندهاست.
همیشهفشارهاییوجودداردکهباعثمیشودکار،محال
ناامیدیشود، فرددچاریأسو بهنظرآیدو ناشدنی و
یافکرکندهمهچیزبرضداواست.تنهاراهمقابلهبا
را خود ذهن و فکر که است این ناامیدی و خستگی



11درضمن،دشمنانماتوطئهمیچیدندكهمخفیانهبرسرمابریزندونابودمان
كنندوجلوكاررابگیرند.12یهودیانیكهدرشهرهایدشمنانمازندگی
میكردندبارهابهماهشداردادندكهمواظبحملةدشمنانباشیم.13پس،از
هرخانداننگهبانانیتعیینكردموایشانراباشمشیرونیزهوكمانمجهز
ازقسمتهاییكهدرآنجاحصارهنوز بایستندو نمودمتادرپشتحصار

ساختهنشدهبودمحافظتكنند.
14سپسبادرنظرگرفتنموقعیتیكهداشتیم،سرانقومومردمراجمعكردم
وبهایشانگفتم:»ازكسینترسید!فراموشنكنیدكهخداوند،عظیمومهیب

است،پسبخاطرهموطنانوخانهوخانوادةخودبجنگید!«
15دشمنانمافهمیدندكهمابهتوطئهایشانپیبردهایموخدانقشهشانرابهم
زدهاست.پسماسركارخودبازگشتیم.16و17ولیازآنروزبهبعد،نصف
كارگرانكارمیكردندونصفدیگربانیزهوسپروكمانوزرهمسلحشده،
نگهبانیمیدادند.سرانقومازكسانیكهمشغولبازسازیحصاربودندحمایت
میكردند.حتیكسانیكهبارمیبردندبایکدستكارمیكردندوبادست
دیگراسلحهحملمینمودند.18هریکازبّنایاننیزدرحینكارشمشیربهكمر
داشتند.شیپورچیكنارمنایستادهبودتادرصورتمشاهدهخطر،شیپوررابه
صدادرآورد.19بهسرانقومومردمگفتم:»محلكارماآنقدروسیعاستكه
مارویحصاردرفاصلهایدورازیكدیگرقرارداریم،20پسهروقتصدای

شیپورراشنیدیدفورینزدمنجمعشوید.خدایمابرایماخواهدجنگید.«
21ماازطلوعتاغروبآفتابكارمیكردیموهمیشهنصفمردهاسرپست
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کارگران  به نحمیا سازید. خدا اهداف متوجه یکسره
یادآورشدکهچهدعوتوهدفیدارندوخاطرنشان
ساختکهخداازآنانمحافظتمیکند.اگرکاریشما
راازتوانانداختهاستوخستهوناامیدشدهاید،هدفیرا
کهخدابرایزندگیشماداردوهدفخاصکاریرا

کهدردستدارید،بهخاطربیاورید.
16:4کارگرانمیبایستدرقسمتهایمختلفحصار
کارکنند؛ازاینرو،نحمیاتدبیریاندیشیدتااتحادوامنیت
آنانراتأمیننماید.تدبیراواینبودکهنیمیازکارگران
کارکنندونیمدیگردرپشتسرآنهابهنگهبانیمشغول
باشند.مسیحیاننیزبایدبههمینشکلبهیکدیگرکمک
کنند.بههنگامکارممکناستچنانازخطراتاحتمالی
درترسوهراسباشیمکهنتوانیمکاررابهدرستیانجام
دهیم.ولیوقتیمراقبیکدیگرهستیم،میتوانیمباتمام
توانخودبرایدیگرانزحمتبکشیمومطمئنباشیمآنان
نیزبهوقتنیاز،آمادهکمکبهماخواهندبود.اعضایهر

گروهیالزماستباهممتحدباشندتابتوانندازیکدیگر
دفاعوحمایتکنند.بنابراینارتباطتانرابادیگرانقطع
نکنید،بلکهبهیکدیگربپیوندیدتابتوانیدمتقاباًلازیاریو
حمایتهمبهرهمندشوید.بهیادداشتهباشیدکههمانقدر
کهدیگرانبهشمااحتیاجدارند،شمانیزبهدیگراناحتیاج
دارید.کارآییهیچیکازمابهتنهاییهماننخواهدبود

کهکارآییگروهیمان.
را مردم نگرانی و ترس آنکه برای نحمیا  18:4و19
ایجادکرد. ارتباطی سیستم نوعی سازد، برطرف بیشتر
میدانستند مردم و بود، نحمیا کنار در شیپورچی یک
البتههیچگاه درصورتشنیدنصدایشیپورچهکنند.
همین ولی باشد، شده استفاده شیپور از که نمیخوانیم
حادثهای اگر و است آنجا شیپور میدانستند مردم که
پیشآیداعالمخطرمیکند،احساسآرامشواطمینان
میکردند.همیناطمینانازوجودارتباطاتسریع،باعث

شدکهیهودیانبتوانندکارشانرابهاتمامرسانند.
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خدابرایانجامکارهایبهظاهرغیرممکن،ازمقدسینخوداستفادهمیکند.اوبرایآنکهافرادخاصی
رابرایهدفیکهدرنظرداردآمادهکند،ویژگیهایشخصیتیبهخصوصیرادرآنهابهوجود
میآورد،وآنهارابهتجربیاتیخاصمجهزمیکند،وتعلیموپرورششانمیدهد.فردموردنظرمعمواًل
دربدوامرازآنچهخدابرایشدرنظرگرفته،کوچکترینخبریندارد.خدانحمیاراآمادهکردو

مقامیبهاودادتااورابرایانجامیکیازکارهای»غیرممکن«درکتابمقدسبهکارگیرد.
نحمیامردیمعمولیبودامامقاممهمومنحصربهفردیداشت.اودرمقامساقیاردشیر،پادشاهپارس،
فردیموفقوازامنیتکاملبرخورداربود.قدرتاوچندانزیادنبود،امانفوذفراوانیداشت.زیرا
عالوهبرآنکهمورداعتمادپادشاهبود،مردخدانیزبودوبهسرنوشتاورشلیمبسیاراهمیتمیداد.

نودسالپیشازآن،زروبابلموفقشدهبودمعبدرابازسازیکند.دهسالاززمانبازگشتعزرابه
اورشلیمورسیدگیکردناوبهنیازهایروحانیمردمگذشتهبود.اکنونزمانآنبودکهنحمیاوارد
صحنهشود.حصاراورشلیمهنوزویرانبود،وشنیدناینخبردلنحمیارابهدردآورد.اودرهمان
حالکهباخداصحبتمیکرد،درموردنقشیکهخودمیتوانستدربازسازیحصارشهرایفاکند،
نقشهایبهفکرشرسید.اوباکمالمیلخانهوشغلامنخودرادرسرزمینپارسرهاکردتابه

پیرویازدستورخدا،مأموریتی»غیرممکن«رابهانجامرساند.وبقیهماجرارامیدانیم.
نحمیاازابتدایکارتابهانتها،تنهاازخدایاریخواست.اوهیچگاهازاینکهازخدابخواهداورابهیاد
آورد،پروانداشت؛ازاینرو،درپایانزندگینامهاشنیزاینگونهمیگوید:»خدایابهلطفخودمرا
بهیادآور.«نحمیادرتمامطولوظیفه»غیرممکنی«کهبهدوشداشت،استعدادوتواناییعجیبیدر
امررهبریازخودنشانداد.حصاراورشلیمباوجودموانعمختلفومخالفتهایپیدرپی،باسرعتی
بیسابقهبازسازیشد.حتیدشمناناسرائیلنیزناگزیرازسرترسمجبورشدنداینواقعیترابپذیرند
کهخدابااینکارگرانبودهاست.ونهتنهااین،بلکهازنحمیانیزاستفادهکردتابیداریروحانی

عظیمیدرمیانمردمیهوداپدیدآورد.
ممکناستشماازتواناییهایویژهایکهنحمیاداشتبرخوردارنباشیدیااحساسکنیددرموقعیتی
نیستیدکهبتوانیدبرایخداهرکاریانجامدهید.اماازدوطریقمیتوانیدبرایخدامفیدباشید.اول،کسی
باشیدکهباخداسخنمیگوید.اورادرافکارخودبپذیریدومسائل،احساسات،ورؤیاهایتانرابااو
درمیانبگذارید.دوم،کسیباشیدکهباخداراهمیرود.هرچیزیراکهازکالماوفرامیگیرید،به

مرحلهاجرادرآورید.شایدخدابخواهدمأموریت»غیرممکنی«راازطریقشماعملیسازد.

نقاطقوتوموفقیتها:
مردیقابل،باپشتکارواهلدعابود. *

دربرنامهریزیوسازماندهیاستادبودوخوبمیتوانستدردیگرانانگیزهپدیدآورد. *
بهرهبریاو،حصاراورشلیمدرظرف52روزبازسازیشد. *

درمقامیکرهبرسیاسی،مردمرادرانجاماصالحاتمذهبیوبیداریروحانیهدایتکرد. *
بههنگاممخالفتها،آرامبود. *

زمانیکهقومشگناهمیکردند،قادربودباآنهاصادقوبیپردهباشد. *
درسهاییاززندگیاو:

اولینقدمدرهرکاریدعااست. *
مردمتحترهبریخدامیتوانندکارهایغیرممکنراممکنسازند. *

خدمتواقعیبهخداعبارتاستاز:سخنگفتنباخدا،وراهرفتنبااو. *
آمارحیاتی:

اهل:بابل،اورشلیم
شغل:ساقیپادشاه،سازندهشهر،حاکمیهودا

خویشاوندان:پدر:حکلیا
همعصربا:عزرا،اردشیر،طوبیا،سنبلط

آیهکلیدی:
»سپسبهایشانگفتمکهچهگفتگوییباپادشاهداشتهاموچگونهدستخدادراینکاربودهو
مرایارینمودهاست.ایشانجوابدادند:»پسدستبهکاربشویم!«وبهاینترتیبآمادهاین

کارخیرشدند«)نحمیا18:2(.
ماجراینحمیادرکتابنحمیانقلشدهاست.

ـیا
ـــ
حم
ن



نگهبانیبودند.22درضمنبهكارفرمایانودستیارانایشانگفتمكهبایدشبها
دراورشلیمبمانندتابتوانیمدرشبنگهبانیبدهیمودرروزكاركنیم.23در
تماماینمدتهیچكدامازمالباسخودرادرنیاوردیموهمیشهباخوداسلحه
داشتیم،هممن،همبرادرانم،همافرادموهممحافظانم.حتیوقتیبرایآب

خوردنمیرفتیم،اسلحةخودرابهزمیننمیگذاشتیم.

نحمیاازفقرادفاعمیکند

از5 زنان و مردان از عدهای شد. برپا بزرگی جنجال وقت این در
یهودیانهمنژادخودشكایتكردند.2بعضیازآنهامیگفتند:»تعداد
افرادخانوادةمازیاداستومانانكافینداریمكهبخوریموزندهبمانیم.«

3عدهایدیگرمیگفتند:»مامجبوریممزرعه،باغانگوروحتیخانهخودرا
گروبگذاریمتابتوانیمگندمتهیهكنیموازگرسنگیتلفنشویم.«

و مزرعه مالیات تا كردهایم قرض پول »ما میگفتند: نیز دیگر 4برخی
هم ما فرزندان و ایشانیم برادران 5ما بپردازیم. پادشاه به را خود تاكستان
مثلفرزندانایشانیهودیاند،امامامجبوریمبچههایخودرابفروشیم.قباًل
بعضیازدخترانخودرافروختهایموپولنداریمآنهارابازخریدكنیم،چون

مزرعههاوتاكستانهایماهمدرگرواست.«
6وقتیاینشكایتراشنیدمبسیارعصبانیشدم7وپسازفكركردن،رؤسا
بربرادرانیهودیخودظلم وبزرگانقومراسرزنشكرده،گفتم:»چرا
بهپایمیز اینیهودیانرا میكنید؟«سپسعدةزیادیراجمعكردمو
محاكمهكشیده،8گفتم:»ماتاآنجاكهتوانستهایمبرادرانیهودیخودرا
كهبهاسارتفروختهشدهبودندبازخریدكردهایم.حال،شماایشانرامجبور
برادر به یهودی یک است ممكن مگر بفروشند. شما به را خود میكنید

یهودیخودفروختهشود؟«آنهابرایدفاعازخودجوابینداشتند.
9درادامةحرفهایمگفتم:»كاریكهشمامیكنیدخوبنیست!مگرازخدا
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یا  آنها بودند؟ کسانی چه ثروتمند یهودیان این  1:5
)1(یهودیانیبودندکهدرتبعید،ثروتیبهدستآورده
وآنراهمراهخودبهاورشیلمآوردهبودند؛یا)2(متعلق
بهنسلاولیهودیانیبودندکهتقریبًایکقرنپیشبه
رهبریزروبابل)عزرا1و2(بهاورشلیمبازگشتهبودندو

ازراهتجارت،سودکالنیکسبکردهبودند.
9:5ـ11بسیاریازتبعیدیهایبازگشتیازدستحاکمان
فاسددولتیدرعذاببودند.اینرهبرانمبالغکالنیقرض
میدادند؛بعد،وقتیبدهکارانازعهدهپرداختبدهیخود
برنمیآمدند،مزارعآنهاراتصاحبمیکردند.بدهکاران

کههیچمنبعدرآمددیگرینداشتند،بهناچارفرزندانخود
رابهبردگیمیفروختند،سنتیکهدرآنزمانمتداول
بود.نحمیابسیارخشمگینبودکهاینحاکمانمردمرا

استثمارمیکردندتاخودبهثروتبیشتریدستیابند.
9:5ـ11توجهبهفقراراتقریبًادرتمامکتبکتابمقدس
بهوضوحشاهدیم.نحمیاتأکیدمیورزدکهانصافدرحق
امریضروری ازخدا پیروی برای ستمدیدگان و فقرا
باید نیازمندان به ما وحیاتیاست.نحوهکمککردن
به نسبت باشدکهخدا توجهی و محبت منعکسکننده

آناندارد.



نمیترسید؟چرامیخواهیدكاریكنیدكهدشمنانمانمارامسخرهكنند.10من
وبرادرانوافرادمبهبرادرانیهودی،بدونسودپولوغلهقرضمیدهیم.از
شماهممیخواهمازرباخواریدستبردارید.11مزرعهها،تاكستانها،باغهای
زیتونوخانههایشانراونیزسودیراكهازایشانگرفتهایدهمینامروز

پسبدهید.«
12رؤساوبزرگانجوابدادند:»آنچهگفتیانجامخواهیمداد.امالكشانرابه

ایشانپسخواهیمدادوازایشانچیزیمطالبهنخواهیمكرد.«
آنگاهكاهنانرااحضاركردموازرؤساوبزرگانخواستمدرحضورایشان
قسمبخورندكهاینكارراخواهندكرد.13سپسشالكمرخودرابازكرده،
تكاندادموگفتم:»خدااینچنینشماراازخانهوداراییتانبتكاند،اگربه

قولخودوفانكنید.«
تمامقومباصدایبلندگفتند:»آمین!«وازخداوندتشكركردندوروساءو

بزرگاننیزبهقولخودوفاكردند.
14درضمن،درطولدوازدهسالیكهمنحاكمیهودابودم،یعنیازسالبیستم
تاسالسیودومسلطنتاردشیرپادشاهپارس،نهخودمونهبرادرانم،ازغذای
مخصوصحاكماناستفادهنكردیم.15حاكمانقبلی،عالوهبرخوراکوشرابی
كهازمردممیگرفتند،روزیچهلمثقالنقرهنیزازایشانمطالبهمیكردندو
مأمورانآنهانیزبرمردمظلممیكردند،ولیمنهرگزچنینكارینكردم،
زیراازخدامیترسیدم.16مندركارساختنحصارشهرمشغولبودمومزرعهای
برایخودنخریدم.ازمأمورانمخواستمكهوقتخودراصرفتعمیرحصارشهر
كنند.17ازاینگذشته،عالوهبرمهمانانیكهازقومهایدیگرداشتم،هرروز
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10:5نحمیابهیهودیانثروتمندگفتکهازآنپس 
دادهاند، خود نیازمند برادران به که پولی بابت دیگر
سودیمطالبهنکنند.برخالفارزشهاییکهدرایندنیا
یکدیگر به داشتن توجه که میگوید خدا است، رایج
یا برادر اگر منافعشخصیاست. به ازپرداختن مهمتر
هستیم رنج در ما همه باشد، رنج در مسیحی خواهری
)1قرنتیان26:12(.مابایدبهیارینیازمندانبشتابیم،نه
از اورشلیم کلیسای ایمانداراِن کنیم. استثمارشان اینکه
بین از برای که گرفتند قرار تحسین مورد جهت این
بودند شده متحد و داده هم دست به دست فقر بردن
هرگز کنی، کمک فقرا به »اگر 34:4و35(. )اعمال
را خود بنابراین، .)27:28 )امثال شد« نخواهی محتاج

عادتدهیدکهبهنیازمنداناطرافخودکمککنید.
13:5اینلعنت،اقدامینمادینبود.نحمیا»شالکمر
قول به کس هر که کرد اعالم و داد« تکان را خود

خودوفانکند،همهداروندارخودرااینچنینازدست
خواهدداد.

و بود معترضه جملهای نحمیا، گفته این  14:5و15
با را خود حاکمیت ساله 12 دوران طریق، این از او
بیانصافیهایحاکمانیهوداتاپیشازآمدناوبهآن

سرزمین،مقایسهمیکند.
بازسازی امر در مردم رهبری بر عالوه نحمیا  16:5
میکرد. همراهی را آنها نیز کارها انجام در حصار،
و بنشیند راحت و امن دفتری در که نبود رهبری او
نگهبانانیهموارهازاومحافظتکنند،بلکهرهبریبود
کهدرکارهایروزمرهشرکتمیکرد.اوازِسَمتخود
بر قومخود از درصددسودجویی و نکرد سوءاستفاده
است حاضر عرصه در خود همواره خوب رهبر نیامد.
ودربطنامورقراردارد.بهترینرهبرکسیاستکه

عالوهبرحرفزدن،باعملنیزرهبریکند.



صدوپنجاهنفرازمردمیهودوبزرگانشانسرسفرةمنخوراکمیخوردند.
18هرروزیکگاو،ششگوسفندپرواریوتعدادزیادیمرغبرایخوراک،
وهردهروزیكبار،مقدارزیادیازانواعگوناگونشرابهاتدارکمیدیدم.با
وجوداین،هرگزازمردمنخواستمسهمیةمخصوصراكهبهحاكمانتعلق

داشتبهمنبدهند،زیراباراینمردمبقدركافیسنگینبود.
19ایخدایمن،مرابهیادآوروبسببآنچهبرایاینقومكردهاممرابركتده.

مخالفتبابازسازیحصارادامهمییابد

ماشنیدندكهكارتعمیر6 بقیهدشمنان سنبلط،طوبیا،جشمعربو
كار را دروازهها درهای تمام چند )هر است اتمام به رو حصار
نگذاشتهبودیم(،2پسسنبلطوجشمبرایمنپیغامفرستادندكهدریكیاز
دهاتدشتاونوبهدیدنایشانبروم.ولیمنپیبردمكهمیخواهندبهمن
آسیبیبرسانند؛3پسجوابشانرااینطوردادم:»منمشغولكارمهمیهستم

ونمیتوانمدستازكارمبكشموبدیدنشمابیایم.«
4ایشانچهارباربرایمنهمانپیغامرافرستادندومنهمهربارهمانجواب
رادادم.5بارپنجم،مأمورسنبلطبایکنامةسرگشادهپیشمنآمد؛6مضمون

نامهچنینبود:
»جشمبهمنمیگویدكهبینمردمشایعشدهكهتوویهودیانقصدشورش
دارید،وبههمینجهتاستكهدورشهراورشلیمحصارمیكشی؛وبنابه
اینگزارش،تومیخواهیپادشاهایشانبشوی.7ازاینگذشتهانبیاییتعیین
كردهایتادراورشلیممردمرادورخودجمعكنندوبگویندكهنحمیاپادشاه
است.مطمئنباشاینخبرهابهگوشاردشیرپادشاهخواهدرسید.پسبهتر

استپیشمنبیاییتادراینموردباهممشورتكنیم.«
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حصار  بودند. افتاده وحشت به طوبیا و سنبلط  1:6
جلوگیری برای آنها تالشهای و بود، شده تمام تقریبًا
ازبازسازیآنبهجایینرسیدهبود.ازاینروبهحیله
متوجهشخص را وحمالتخود شدند متوسل دیگری
حیله ،)6:6( شایعهپردازی با آنها کردند. نحمیا خود
)10:6ـ13(،وگزارشهایدروغین)17:6(نحمیارامورد
حملهقراردادند.حمالتشخصیآزاردهندهتراست،و
وقتیبهناحقباشد،بهآسانیمیتواندانسانرامأیوس
وناامیدسازد.وقتیبهخداخدمتمیکنید،ممکناست
کسانیبخواهندبهشخصیتشماحملهکنند.دراینگونه
مواقع،ازنحمیاسرمشقبگیریدوبرایانجامکاریکه
برعهدهدارید،بهخداتوکلنموده،بهتهمتهایناحق

دیگراناعتنانکنید.

7:6انبیاییچونمالکیدرآنروزهاآمدنمسیحموعود
رااعالممیکردند)مالکی1:3ـ3(.سنبلطکهطبقمعمول
با استادبود،کوشید درتحریکمردمومشکلآفرینی
گفتناینکهنحمیامیخواهدخودرابهجایمسیحموعود
جابزند،مردمراعلیهاوبشوراند.نیزنحمیاراتهدیدکرد
بهاینکهبهپادشاهپارسگزارشخواهددادکهاوقصد
محلی مقامات کرد سعی ترتیب بدین و دارد، شورش
نامهای اینموضوعکهسنبلط اوتحریککند. راعلیه
نامهایکهمهرو براینحمیافرستاد-یعنی سرگشاده
اومیخواستهمگان نشانمیدهدکه بود- نشده موم
اتهاماتسنبلطحقیقت اما باخبرشوند. نامه ازمحتوای
بهوظیفهایکه ازپرداختن نحمیا باعثنشد نداشتو

پیشروداشتبازماند.



8جوابدادم:»آنچهمیگوییحقیقتندارد.اینهاساختهوپرداختهخودت

است.«
9آنهامیخواستندبااینحرفهامارابترسانندتاازكاردستبكشیم.ولیمن

دعاكردمتاخدامراتقویتكند.
10شمعیا)پسردالیاونوهمهیطبئیل(درخانةخودبستنشستهبودومنبه
دیدنشرفتم.وقتیمرادید،گفت:»بایدهرچهزودتردرخانةخدامخفی

بشویمودرهاراقفلكنیم.چونامشبمیآیندتورابكشند!«
11ولیمنجوابدادم:»آیامیشودمردیمثلمنازخطرفراركند؟منحق
ندارمبرایحفظجانمداخلخانةخدابشوم.منهرگزاینكاررانمیكنم.«
12و13بعدفهمیدمكهپیغامشمعیاازطرفخدانبود،بلكهطوبیاوسنبلطاورا
اجیركردهبودندتامرابترسانندوواداركنندبهخانةخدافراركنمومرتكب

گناهبشومتابتوانندمرارسواكنند.
اعمالشان بسزای را سنبلط و طوبیا من، خدای »ای كردم: دعا 14آنگاه
برسانونیزبهیادآوركهچگونهنوعدیهنبیهوسایرانبیامیخواستندمرا

بترسانند.«

کارگرانکارحصاررابهاتماممیرسانند
15سرانجامكاربازسازیحصاراورشلیمدربیستوپنجمماهایلولتمامشد.
اینكارپنجاهودوروزطولكشید.16وقتیدشمنانماكهدرسرزمینهای
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10:6کاهنبراینحمیاپیغامیداشتکهظاهرًاازجانب 
خدابودوبهاوهشدارمیدادکهجانشدرخطراستو
بایدخودرادرمعبدمخفیسازد.نحمیاکارخردمندانهای
کردواولپیغامراخوبسنجید.درنتیجه،مشخصشد
نیرنگهایدشمناست.مردم از نیزیکیدیگر این که
ممکناستازنامخداسوءاستفادهکرده،بگوینداراده
انگیزههایدیگریدرسر خدارامیداننددرحالیکه
دارند.همیشهکسانیراکهمدعیاندازطرفخداپیغام
دارندخوبامتحانکنیدتاببینیدآیاسخنانشانباآنچه

درکالمخداآمدهمطابقتدارندیانه.
قرار آماجحمالت نحمیا وقتیشخصخود  10:6ـ13
گرفت،اوحاضرنشددربرابرترستسلیمشودوبهمعبد
بگریزد.مطابقشریعتخدا،درستنبودنحمیابرایمخفی
شدنبهمعبدبرودزیرااوکاهننبود)اعداد22:18(.اگر
بهخاطرحفظجانشفرارمیکرد،تمامآنشجاعتیکه
سعیداشتدرمردمبهوجودآورد،یکسرهنقشبرآب
میشد.رهبرانهمیشههدفحمالتهستند.بنابراینخود
قرار امور رأس در برایکسانیکه دهیدکه عادت را

دارند،دعاکنید)1تیموتائوس2:2(.برایشاندعاکنیدتادر
برابرحمالتشخصیکهنسبتبهآنهاصورتمیگیردو
نیزودربرابروسوسههامقاومباشند.رهبرانبرایغلبهبر

ترسبهشجاعتیکهازجانبخدااست،نیازدارند.
15:6دانیالکهجزواولینگروهازاسراییبودکهاز
اورشلیمبهبابلبردهشدند)605ق.م.(،پیشاپیشبازسازی
این .)25:9 )دانیال بود کرده پیشگویی را شهر حصار
پیشگوییاواکنونبهحقیقتمیپیوست.اونیزهمچون
نحمیادرکشوریکهبهآنتبعیدشدهبود،مقاممهمی

داشت)دانیال29:5ـ3:6(.
15:6میگفتنداینکارمحالوغیرعملیاست.بازسازی
اما دارد. فراوانی مشکالت و است بزرگی کار حصار
مردانوزنانخدااگرباهممتحدشوندوهریکوظیفه
خودراانجامدهند،خواهندتوانستبرمشکالتبزرگ
گردند. نائل بزرگ اهدافی به عوض در و آیند فائق
بنابرایناجازهندهیدبزرگیکاریاطوالنیبودنمدت
زمانیکهبرایتکمیلآنالزماست،شماراازانجامآن

بازدارد،زیراباکمکخدامیتوانآنراانجامداد.



مجاورمابودنداینرادیدند،رسواشدندوفهمیدندكهاینكارباكمک
خدایماتمامشدهاست.

17دراینمدتنامههایزیادیبینطوبیاوبزرگانیهوداردوبدلشد.18در
یهودابسیاریبااوهمدستشدهبودند،چونهمخودشدامادشكنیا)پسر
آرح(بودوهمپسرشیهوحانانبادخترمشالم)پسربركیا(ازدواجكردهبود.
19مردمپیشمنازطوبیاتعریفمیكردند،وهرچهازمنمیشنیدندبهاوخبر
میدادند.طوبیاهمبرایاینكهمرابترساند،نامههایتهدیدآمیزبرایممینوشت.

نحمیابرایمحافظتازحصاردستوراتیصادرمیکند

پسازآنكهحصارشهرراتعمیركردیمودروازههاراكارگذاشتیم7
ونگهبانانونوازندگانوالویانراسركارگماشتیم،2مسئولیتادارة
قلعه فرمانده حننیا واگذاركردم. حننیا و حنانی برادرم به را اورشلیم شهر
نظامیومردیبسیارامینبودودرخداترسیكسیبهپایاونمیرسید.3به
ایشاندستوردادمكهصبحهادروازههایاورشلیمرابعدازباالآمدنآفتاب
بازكنندوشبهانیزنگهبانانقبلازترکپستشاندروازههاراببندندوقفل
كنند.درضمن،گفتمنگهبانانیازاهالیاورشلیمتعیینكنندتانگهبانیبدهند
وهركسخانهاشنزدیکحصاراست،نگهبانآنقسمتحصارباشد.4شهر
اورشلیمبسیاروسیعبودوجمعیتآنكم،وهنوزخانههابازسازینشدهبود.

نحمیااسامیقومراثبتمیکند
5آنگاهخدایمندردلمگذاشتكهتمامسرانوبزرگانواهالیشهررا

2:7
نح2:1؛23:10

2:7
نح2:1؛23:10
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2:7امانتداریوخداترسیدوخصلتمهمیبودکه 
واجد اورشلیم امور اداره برای افراد این میشد باعث
شرایطباشند.افرادامیندرانجامکارشانقابلاعتمادند،
وافرادخداترسنیزکارشانرامطابقبااولویتهایخدا
برخوردار ویژگی دو هر از افراد این میدهند. انجــام
بر را رهبرانی باید که هستید سمتی در اگر بودند.
دو بهعنوان همیشه را خداترسی و امانتداری گزینید،
معیاریاویژگیاصلیمدنظرداشتهباشید.ممکناست
ویژگیهایدیگرینیزباشدکهبسیارمهمترجلوهکند،
اماباگذشتزمانمعلومخواهدشدکهایندوویژگی،

یعنیامانتداریوخداترسی،ازهمهمهمترند.
3:7دروازهشهررامعمواًلهنگامطلوعآفتاب،وقتی
اهالیشهربهتدریجازخواببرمیخاستند،میگشودند
را خیمههایشان و شوند شهر وارد بتوانند بازرگانان تا
حمله با اورشلیم نمیخواست که نحمیا اما کنند. پا بر
دشمنغافلگیرشود،دستورداددروازههایشهرتنهاپس

بیدارو ازطلوعکاملآفتابوهنگامیکههمهمردم
هوشیارند،گشودهشود.

3:7و4بازسازیحصاربهاتمامرسیدهبود،امااینپایان
کارنبود.نحمیاهرخانوادهرابهمحافظتبخشیازحصار
گماردکهدرنزدیکیخانهاشقرارداشت.پسازاتمام
کاریبزرگ،همیشهاینوسوسهوجودداردکهدیگر
تنها و باشیم نداشته را گذشته هوشیاری و جدیت آن
بهموفقیتهایقبلیخودتکیهکنیم.وحالآنکهباید
همچنانبهخدمتادامهدهیموازآنچهخدابهماسپرده
اندازه به کار در استمرار و تداوم کنیم. مراقبت است،

انجامآن،مهموحیاتیاست.
5:7نحمیامیگویدکهنسبنامههایمردمراپیداکرد.
ازآنجاکهنسبنامهموجوددرکتابنحمیاتقریبًاهمان
نسبنامهایاستکهدرکتابعزراآمده)عزرا2(،به
احتمالزیادفهرستاسامیمندرجدرکتابعزرادرمعبد

نگاهداریمیشدهونحمیاآنرامأخذقراردادهبود.



برایبررسینسبنامههایشانجمعكنم.نسبنامههایكسانیراكهقباًلبه
یهودابازگشتهبودنددركتابیبااینمضمونیافتم:

به اسیركرده بابلآنهارا نبوكدنصر،پادشاه ازیهودیانیكه 6عدةزیادی
بابلبردهبود،بهیهوداواورشلیمبازگشتندوهركسبهزادگاهخودرفت.
7رهبرانیهودیاندراینسفرعبارتبودنداز:زروبابل،یهوشع،نحمیا،عزریا،

رعمیا،نحمانی،مردخای،بلشان،مسفارت،بغوای،نحوم،بعنه.
زیر شرح به آنها تعداد و بازگشتند وطن به كه یهودیانی طایفههای نام

است:
8-38ازطایفهفرعوش172ر2نفر؛

ازطایفهشفطیا372نفر؛
ازطایفهآرح652نفر؛

ازطایفهفحتموآب)كهازنسلیشوعویوآببود(818ر2نفر؛
ازطایفهعیالم254ر1نفر؛

ازطایفهزتوه84نفر؛
ازطایفهزكای760نفر؛
ازطایفهبنوی648نفر؛
ازطایفهببای628نفر؛

ازطایفهازجد322ر2نفر؛
ازطایفهادونیقام667نفر؛
ازطایفهبغوای067ر2نفر؛
ازطایفهعادین655نفر؛

ازطایفهآطیر)كهازنسلحزقیابود(98نفر؛
ازطایفهحاشوم328نفر؛
ازطایفهبیصای324نفر؛
ازطایفهحاریف112نفر؛
ازطایفهجبعون95نفر؛

ازطایفههایبیتلحمونطوفه188نفر؛
ازطایفهعناتوت128نفر؛

ازطایفهبیتعزموت42نفر؛
ازطایفههایقریتیعاریم،كفیره،

وبئیروت743نفر؛
ازطایفههایرامهوجبع621نفر؛

ازطایفهمخماس122نفر؛
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ازطایفههایبیتئیلوعای123نفر؛
ازطایفهنبوی52نفر؛

ازطایفهعیالم254ر1نفر؛
ازطایفهحاریم320نفر؛
ازطایفهاریحا345نفر؛

ازطوایفلود،حادیدواونو721نفر؛
ازطایفهسناعه930ر3نفر.

39-42تعدادكاهنانیكهبهوطنبازگشتندبهشرحزیراست:
ازطایفهیدعیا)كهازنسلیشوعبود(973نفر؛

ازطایفهامیر052ر1نفر؛
ازطایفهفشحور247ر1نفر؛
ازطایفهحاریم017ر1نفر.

43و44و45تعدادالویانیكهبهوطنبازگشتندبهشرحزیراست:
ازطایفههاییشوعوقدمیئیل)كهازنسلهودویابودند(74نفر؛

خوانندگانونوازندگانخانةخدا)كهازنسلآسافبودند(148نفر؛
نگهبانانخانةخدا)كهازنسلشلوم،آطیر،طلمون،عقوب،حطیطاوشوبای

بودند(138نفر.
46-56خدمتگزارانخانهخداكهبهوطنبازگشتندازطایفههایزیربودند:

صیحا،حسوفا،طباعوت،قیروس،
سیعا،فادون،لبانه،حجابه،

شلمای،حانان،جدیل،جحر،
رآیا،رصین،نقودا،جزام،عزه،

فاسیح،بیسای،معونیم،
نغوسیم،بقبوق،حقوما،حرحور،

بصلوت،محیدا،حرشا،
برقوس،سیسرا،تامح،

نصیح،حطیفا.
وطن به بودند پادشاه سلیمان خادمان نسل از نیزكه افراد 57و58و59این

بازگشتند:
سوطای،صوفرت،فریدا،

یعله،درقون،جدیل،
شفطیا،حطیل،فوخرتحظبائیم،

آمون.

39:7
عز36:2ـ39

39:7
عز36:2ـ39

43:7
عز40:2ـ42
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60خدمتگزارانخانهخداونسلخادمانسلیمانپادشاه،جمعًا392نفربودند.

61دراینهنگامگروهیدیگرازتلملح،تلحرشا،كروب،ادانوامیر،
ازطریق نمیتوانستند آنها بازگشتند. یهودا شهرهای سایر و اورشلیم به
نسبنامههایخودثابتكنندكهاسرائیلیاند.62اینهاازطایفههایدالیا،طوبیا

ونقودابودندكهجمعًا642نفرمیشدند.
اورشلیم به برزالئی و هقوص و حبایا نامهای به طایفه سه كاهنان 63از
بازگشتند.)بزرگطایفهبرزالئیهمانبرزالئیاستكهبایكیازدختران
برزالئیجلعادیازدواجكردونامخانوادگیاورارویخودگذاشت.(64ولی
ازنسل ثابتكنندكه نامههایخود ازطریقنسب نتوانستند ایشانچون
كاهنانهستند،ازكهانتاخراجشدند.65حاكمیهودیانبهایشاناجازهنداداز
قربانیهایسهمكاهنانبخورندتااینكهبوسیلةاوریموتمیمازطرفخداوند

معلومشودكهآیاایشانواقعًاازنسلكاهنانهستندیانه.
66و67پسجمعًا360ر42نفربهسرزمینیهودابرگشتند.عالوهبراینتعداد،
337ر7غالموكنیزو245نوازندةمردوزننیزبهوطنبازگشتند.68و69آنها

736اسب،245قاطر،435شترو720ر6االغباخودبردند.
حاكم كردند. تقدیم هدایا خدا خانة بازسازی برای مردم از 70و71و72برخی
یهودیانحدودهشتونیمكیلوگرمطال،50جامو530دستلباسبرای
كاهنانهدیهكرد.سرانقومنیز168كیلوگرمطالو250ر1كیلوگرمنقره
وبقیهقوم168كیلوگرمطال،140كیلوگرمنقرهو67دستلباسبرای

كاهنانتقدیمكردند.
73پسكاهنان،الویان،نگهبانان،خوانندگانونوازندگان،خدمتگزارانخانه
خداوبقیهقومبهیهوداآمدندوتاماههفتمهمهآنهادرشهرهایخودمستقر

شدند.

بـاصالحقوم)1:8تا31:13(
وقتینحمیابهاورشلیمرسید،فقطباحصارفروریختهروبرونشد،بلکهزندگیمردمرا
نیزازهمپاشیدهیافت.نحمیادرواکنشبهاینامر،مردمراجمعکردتابهآنچهعزرا
ازتوراتقرائتمیکردگوشفرادهند.ایشانتوبهکردندوقولدادندازاحکامخدا

60:7
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عز58:2
61:7

عز59:2و60
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عز59:2و60

63:7
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عز61:2
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عز62:2و63

66:7
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70:7
عز68:2و69

70:7
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73:7
عز70:2
73:7
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61:7یهودیانبهنسبنامهخوداهمیتزیادیمیدادند. 
کند ثابت بتواند که بود مهم بسیار یهودی یک برای
است خدا قوم جزو بنابراین و است ابراهیم نسل از
)پیدایش1:12ـ3؛15؛خروج5:19و6؛تثنیه22:11ـ28(.
را او موقعیت امر این میشد، گم کسی نسبنامه اگر

بهعنوانیکیهودیبهخطرمیانداخت.

64:7و65اوریموُتمیمدووسیلهبودندکهازطریق
30:28و31(. )خروج برد پی خدا اراده به میشد آنها
معلومنیستآیاایندوهماناوریموُتمیماصلیبودند
کهبهرغمنابودیاورشلیمسالمماندهبود،یاآنکهمجددًا

ساختهشدهبودند.



اطاعتکرده،زندگیخودراتغییردهند.مانیزدرهرجاکهزندگیکنیم،همیشهاین
خطروجودداردکهدرایمانخودلغزشبخوریموبدانپشتپازنیم.بنابراینبایدمدام
اخالقورفتارمانرادرپرتومعیارهاییکهخدادرکتابمقدسبرشمردهارزیابیکنیم،

مبادالغزشخورده،درگناهبیفتیم.

1ـعزراعهدالهیراتجدیدمیکند
عزراتوراتراقرائتمیکند

درروزاولماههفتم،تمامبنیاسرائیلبهاورشلیمآمدندودرمیدان8
تا كاهنخواستند عزرای از و شدند »دروازهآب«جمع روبروی
كتابتوراتموسیراكهخداوندبهقوماسرائیلعطاكردهبود،بیاوردو

بخواند.
پسعزراتوراتموسیراآوردوباالییکمنبرچوبیرفتكهمخصوص
ببینند.سپس، را او بتوانند همه موقعخواندن، تا بود ساختهشده اینكار
درمیدانروبروی»دروازةآب«ایستادووقتیكتابرابازكرد،همهبه
احترامآنبلندشدند.اوازصبحزودتاظهرازكتابتوراتخواند.تمام
مردانوزنانوبچههاییكهدرسنیبودندكهمیتوانستندبفهمند،بادقت
گوشمیدادند.درطرفراستاومتتیا،شمع،عنایا،اوریا،حلقیا،معسیاودر
طرفچپاوفدایا،میشائیل،ملكیا،حاشوم،حشبدانه،زكریاومشالمایستاده

بودند.
دستهایخود قوم تمام و عظیم!« خداوند،خدای بر »سپاس 6عزراگفت:
رابلندكرده،درجوابگفتند:»آمین!«ورویبرخاکنهاده،خداوندرا

پرستشكردند.
7و8سپستمامقومبرپاایستادندوالویانكتابتوراترابرایآنهاخواندند
وترجمهوتفسیركردندتامردمآنرابفهمند.اینالویانعبارتبودنداز:
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1:8ایناولینباریاستکهدرکتابنحمیابهعزرا 
از نحمیا از پیش سال 13 تقریبًا عزرا میشود. اشاره
به کنید نگاه ق.م.؛ 450( بود آمده اورشلیم به بابل

عزرا6:7ـ9(.
)9:8(،هرچندعزرا بودند نحمیاهمدوره و عزرا 1:8
احتمااًلازنظرسنیخیلیبزرگترازنحمیابود.نحمیایک
مذهبی(. )رهبر اعظم کاهن عزرا و بود، سیاسی رهبر
مانندزمانداود بیشکیهودیاندوستداشتنددوباره
حکومتمستقلیداشتهباشند،امااینکاردرحکمطغیان
قرار او تابعیت آنهاتحت بود،زیرا پارس پادشاه علیه

داشتند.بهترینراهاینبودکهنحمیاحاکماورشلیمباشد
وعزرادرسمتکهانتدرمعبدخدمتکند.

1:8ـ5وقتیعزراکالمخدارامیخواند،مردمبهدقت
آنجا از شد. دگرگون زندگیشان و دادند فرا  گوش
همیشه شنیدهایم، بارها و بارها را کتابمقدس ما که
اینخطروجودداردکهآنچهمیشنویمبرایمانعادی
شودونسبتبهتعالیموگفتههایآنبیتفاوتشویم.
وحالآنکهبایدبهتکتکآیاتکتابمقدسبهدقت
توجهکنیموازروحالقدسبخواهیمبهماکمککندتا

کاربردهرآیهرابرایزندگیخودکشفکنیم.



یشوع،بانی،شربیا،یامین،عقوب،شبتای،هودیا،معسیا،قلیطا،عزریا،یوزاباد،
حنانوفالیا.9وقتیمردممطالبتوراتراشنیدند،گریهكردند.

تفسیر را تورات كه الویان و بود حاكم كه نحمیا و كاهن عزرای پس
میكردندبهقومگفتند:»درچنینروزینبایدگریهكنید!چونامروزروز
مقدسخداوند،خدایشماست.10نبایدغمگینباشید،بلكهبایدجشنبگیرید
وشادباشید،بخوریدوبنوشیدوازخوراکخودبهفقرابدهید.اینشادی

خداوندی،مایهقوتشماخواهدبود!«
11الویانهممردمراساكتمیكردندومیگفتند:»امروزروزمقدسیاست،

پسگریهنكنیدومحزوننباشید.«
12قومرفتند،خوردندونوشیدند،خوراکبرایفقرافرستادندوشادیكردند،

زیراكالمخداراكهبرایایشانخواندهشدهبودفهمیدهبودند.
13روزبعد،سرانطایفههاباكاهنانوالویاننزدعزراجمعشدندتامطالب
توراتراازاوبشنوند.14وقتیتوراتخواندهشد،آنهامتوجهشدندكهخداوند
بهموسیفرمودهبودقوماسرائیلدرمدتیكهعیدخیمههاراجشنمیگیرند،
بایددرخیمههازندگیكنند15وتأكیدشدهبودكهدرتمامشهرهایاسرائیل
ودرشهراورشلیم،اعالمشودكهقومبهكوههابروندوشاخههایدرختان

زیتون،آس،نخلوسایردرختانسایهداربیاورندوخیمهدرستكنند.
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9:8رهبرمذهبیمردم،عزرابودونهنحمیا.ایننکته 
فوقالعادهحائزاهمیتاستکهنحمیانهعضوتشکیالت
مذهبیبودونهنبی،بلکهفقطشخصیبسیارخداترس
بود.آنچهکهاوبرایمملکتوملتخودانجاممیداد،
چنین وجود داشت. خدا با که بود رابطهای بهخاطر
اشخاصیبینهایتمهموضروریاستتاکارخدادر

تمامجنبههایزندگیپیشبرودوبهانجامبرسد.
9:8و10مردموقتیاحکامخداراشنیدندوفهمیدندچقدر
درانجامآنهاکوتاهیونااطاعتیکردهاند،گریستند.اما
عزرابهآنهاگفتکهبایدشادباشند،زیرااینفرصترا
داشتهاندکهکالمخداراشنیده،آنرابفهمند)12:8(.سپس
بهآنهاگفتکهجشنبگیرندوبهنیازمندانهدیهبدهند.

درجشنوسرورنبایدفقطبهفکرخودمانباشیم.عزرا
امر این دانست. مرتبط نیازمندان به باکمک را جشن
باعثشدنیازمندانهمبتوانندجشنبگیرند.اغلبوقتی
جشنمیگیریموبهدیگرانکمکمیکنیم)ولوآنکه
دوستنداشتهباشیمچنینکنیم(،خودمانازلحاظروحانی
تقویتمیشویمولبریزازشادیمیگردیم.بنابرایندر
و است، خدا باعثجالل که کنید شرکت جشنهایی

اجازهدهیداوشماراازشادیخودلبریزسازد.

برایشان ازآنکهعزراتوراترا 13:8-15مردمپس
بدان سپس و کردند تعمق آن در بیشتر کرد، قرائت
همیشه کتابمقدس دقیق مطالعه بهدنبال نمودند. عمل
بایدازخودبپرسید:باشناختیکهپیداکردهام،بایدچه
بکنم؟چهتغییریبایددرزندگیمنبهوجودآید؟اگر
آموختههایمانازکتابمقدسبرایماناهمیتدارد،باید

آنرابهکارببندیم.
در خیمهها، هفتروزه عید طول در مردم  14:8ـ17
درخت شاخههای از که میکردند زندگی کلبههایی
یادآور که بود آن برای رسم این میکردند. درست
رهاییآنهاازمصرباشدوتداعیگرروزگاریکهدر
بیاباندرسایهبانهازندگیمیکردند)الویان43:23(.بر
مردمبودکهدراینایامبهمحافظتوهدایتخدادر
طولسالهایسرگردانیشاندربیابانبیندیشندودراین
بارهتعمقکنندکهاگرازخدااطاعتکنند،اوبازهماز
آنانمحافظتخواهدکردوهدایتشانخواهدنمود.این
چندروزفرصتخوبیبودتااصلونسبخودرابهیاد
آورندوبدانندنیاکانشانچگونهموردعنایتالهیقرار
گرفتندوازکجاآمدهاند.بهجااستکهمانیزهمیشهبه
یادآوریمکهازکجاآمدهایمواصلونسبمانبهکجا



16پسقومرفتندوشاخههایدرختآوردندورویپشتبامودرحیاط
خود،درحیاطخانةخدا،درمیدان»دروازةآب«ودرمیدان»دروازةافرایم«،
خیمههادرستكردند.17تمامكسانیكهازتبعیدبازگشتهبودنددرمدت
هفتروزعید،درسایبانهاییكهساختهبودندبهسربردند.آنهابینهایت
شادبودند.اززمانیوشعبهبعد،اینمراسمرعایتنشدهبود.18درآنهفت
روزجشن،عزراهرروزازكتابتوراتمیخواند.روزهشتممطابقدستور

موسی،جمعشده،باعبادتخداجشنرابهپایانرساندند.

عزراقومرادراعترافبهگناهانشانهدایتمیکند

روزه9 تا شدند جمع بنیاسرائیل ماه، همان چهارم و بیست روز در
بگیرند.آنهالباسعزابرتنداشتندوبرسرخودخاکریختهبودند.
بنیاسرائیلكهخودراازتمامبیگانگانجداكردهبودندایستادندوبهگناهان
خودواجدادشاناعترافنمودند.3حدودسهساعتازتوراتخداوند،خدایشان
باصدایبلندبرایایشانخواندهشدوسهساعتدیگربهگناهانخوداعتراف
كردندوهمهخداوند،خدایخودراپرستشنمودند.4سپسیکدستهاز
الویانبهنامهاییشوع،بانی،قدمیئیل،شبنیا،بونی،شربیا،بانیوكنانیروی

سكوایستادندوباصدایبلندنزدخداوند،خدایخوددعاكردند.
5آنگاهیشوع،قدمیئیل،بانی،حشبنیا،شربیا،هودیا،شبنیاوفتحیاكههمگیاز
الویانبودندبااینكلماتقومرادردعاهدایتكردند:»برخیزیدوخداوند،

خدایخودراكهازازلتاابدباقیاست،ستایشكنید!
»سپاسبرنامپرجاللتوكهباالترازتمامتمجیدهایماست!6توتنهاخداوند
هستی.آسمانهاوستارگانراتوآفریدی؛زمینودریاوموجوداتآنهارا
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بازمیگردد،تابدینترتیبقدرموقعیتفعلیخودرا 
بدانیم.بنابراینبهزندگیگذشتهخودفکرکنیدوببینید
کرده رهبری و آورده اینجا به تا کجا از را شما خدا
زندگیتان در مداومش کار بهخاطر او از آنگاه است.

تشکرکنید.
بهگناهانخود نزدیکدیگر و عبرانیهاآشکارا  3:9
اعترافکردند.قرائتومطالعهکالمخداهمیشهباعث
میشودکهبهگناهانخوداعترافکنیم)18:8؛3:9(،
در که میدهد نشان ما به کالمش طریق از خدا زیرا
چهزمینههاییمرتکبگناهشدهایم.اعترافصادقانهنیز
همیشهبهپرستشحقیقیمنجرمیشود،زیرااگرگناهانی
رادرزندگیخودمخفینگاهداریم،نخواهیمتوانستبا

خدارابطهصحیحیداشتهباشیم.

در که سخنرانیهایی و دعاها از بسیاری  6:9ـ38
کتابمقدسذکرشده،خالصهایازتاریخچهطوالنیقوم
اسرائیلراذکرمیکند،زیرادرآنروزگارمردمبرای
خودکتابمقدسنداشتند.شنیدِنشّمهایازآنچهخدادر
گذشتهانجامدادهبود،باعثمیشدمیراثعظیمشانونیز

وعدههایخدارابهیادآورند.
مانیزالزماستگاهبهگاه،گذشتهخودرابهیادآوریم
تاازاینطریقاشتباهاتگذشتهراتکرارنکنیموبتوانیم
خدارابهترخدمتنماییم.یادآوریگذشتهبهماکمک
کنیم. اصالح را رفتارمان باید چگونه بدانیم میکند
همچنیننشانمیدهدکهآیارشدروحانیمانروندمعینی
ازتجربیاتگذشتهدرس بنابراین نه. یا راطیمیکند

بگیریدتاآنشخصیشویدکهخدامیخواهد.



توبهوجودآوردی؛توبههمةاینهاحیاتبخشیدی.تمامفرشتگانآسمان،
توراسجدهمیكنند.

7»ایخداوند،توهمانخداییهستیكهابرامراانتخابكردی،اوراازشهر
اوركلدانیهابیرونآوردیوناماورابهابراهیمتبدیلنمودی.8اونسبتبه
توامینبودوتوبااوعهدبستیوبهاووعدهدادیكهسرزمینكنعانیها،
حیتیها،اموریها،فرزیها،یبوسیهاوجرجاشیهارابهاووبهفرزنداناو

ببخشی.توبهقولخودعملكردی،زیراامینهستی.
9»تورنجوسختیاجدادمارادرمصردیدیوآهونالةآنهارادركنار
دریایسرخشنیدی.10معجزاتبزرگیبهفرعونوسردارانوقوماونشان
این براجدادماظلممیكنند.بسبب دادی،چونمیدیدیچگونهمصریها
معجزات،شهرتیافتیوشهرتتتابهامروزباقیاست.11دریاراشكافتیو
ازمیانآب،راهیبرایعبورقومخودآمادهساختیودشمنانیراكهآنها
راتعقیبمیكردندبهدریاانداختیوآنهامثلسنگبهتهدریارفتندوغرق
شدند.12درروز،باستونابرودرشبباستونآتش،اجدادمارادرراهی

كهمیبایستمیرفتندهدایتكردی.
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عزیمتبهوطن:
دوسفربزرگ

بنیاسرائیل

دربارهسفر

کجابودند؟

چهتعدادبودند؟

سفرچقدرطولکشید؟

چهکسیآنهارارهبریکرد؟

هدفآنهاچهبود؟

باچهموانعیروبروشدند؟

چهتجربیاتناموفقیداشتند؟

چهموفقیتهاییداشتند؟

چهدرسهاییگرفتند؟

خروج

مصر)430سال(

درحدود1میلیوننفر

40سالبطولانجامیدودوبار
سفرکردند

موسی/هارون/یوشع

پسگرفتنسرزمینموعود

دریایسرخ/بیابان/دشمنان

/ نااطاعتی / شکایت و گله
هم روی بر -که عقبنشینی
سببشدسفریچندهفتهایبه
حماسهای40سالهتبدیلشود.

موعود سرزمین به عاقبت
رسیدند.

خداقومشراجمعخواهدکرد.
خداوفاداروعادلاست.اوبرای
وعدههایش، به بخشیدن تحقق

کارهایعظیمیمیکند.

بازگشتازتبعید

بابل)70سال(

000ر60نفر

100سالبطولانجامیدومتشکل
بوداز3سفر

زروبابل/عزرا/نحمیا

بازسازیمعبدواورشلیم

ویرانی/امکاناتمحدود/دشمنان

ترس/یأسودلسردی/بیتفاوتی-
کهبررویهمسببشدتکمیل
به قرن ماهه،یک برنامهایچند

درازابکشد.

عاقبت،معبدوحصاراورشلیمرا
بازسازیکردند.

خداقومخودراحفظمیکند.او
هموارهقومیبرگزیدهدارد،وطنی
برایشانفراهممیکند،ونقشهای
برایشانداردتاازآنطریقخود

رابهبشریتبنمایاند.



13»توبركوهسینانزولفرمودیوازآسمانباایشانسخنگفتیوقوانین
خوبواحكامراستبهایشانبخشیدی.14توسطموسیشریعترابهآنان
ازآسمان 15وقتیگرسنهشدند، راعطاكردی. مقدسسبت وروز دادی
بهایشانناندادی،وقتیتشنهبودند،ازصخرهبهایشانآبدادی.بهآنها
گفتیبهسرزمینیكهقسمخوردهبودیبهایشانبدهیداخلشوندوآنرا
بهتصرفخوددربیاورند.16ولیاجدادمامتكبروخودسربودندونخواستند
ازدستوراتتواطاعتكنند.17آنهانهفقطبهدستوراتتوگوشندادندو
معجزاتیراكهبرایایشانكردهبودیفراموشنمودند،بلكهیاغیشدندو
رهبریبرایخودانتخابكردندتادوبارهبهمصر،سرزمینبردگیبرگردند.
ولیتوخدائیبخشندهورحیمومهربانهستی؛توپرازمحبتهستیو
اینكه دیرخشمگینمیشوی؛بههمینجهتایشانراترکنكردی.18با
بهتواهانتنمودهمجسمةگوسالهایراساختندوگفتند:»اینخدایماست
كهماراازمصربیرونآورد.«ایشانبطرقمختلفگناهكردند.19ولیتو
بسببرحمتعظیمخودایشانرادربیابانترکنكردیوستونابرراكه
هرروزایشانراهدایتمیكردونیزستونآتشراكههرشبراهرابه
ایشاننشانمیداد،ازایشاندورنساختی.20روحمهربانخودرافرستادیتا
ایشانراتعلیمدهد.برایرفعگرسنگی،نانآسمانیرابهآنهادادیوبرای
رفعتشنگی،آببهایشانبخشیدی.21چهلسالدربیابانازایشاننگهداری
كردیبطوریكههرگزبهچیزیمحتاجنشدند؛نهلباسشانپارهشدونه

پاهایایشانورمكرد.
را راشكستدهندوسرزمینهایشان قومها تا 22»ایشانراكمکكردی
از را ایشانسرزمینحشبون راوسیعسازند. تصرفكرده،مرزهایخود
سیحونپادشاهوسرزمینباشانراازعوجپادشاهگرفتند.23جمعیتایشان
رابهاندازةستارگانآسمانزیادكردیوآنهارابهسرزمینیآوردیكهبه
اجدادشانوعدهدادهبودی.24آنهابهسرزمینكنعانداخلشدندوتواهالی
آنجارامغلوبایشانساختیتاهرطوركهبخواهندباپادشاهانومردمآنجا
گرفتند، را حاصلخیز زمینهای و حصاردار شهرهای تو 25قوم كنند. رفتار
خانههاییراكهپرازچیزهایخوببودازآنخودساختند،وچاههایآب
وباغهایانگوروزیتونودرختانمیوهراتصرفكردند.آنهاخوردندو

سیرشدندوازنعمتهایبیحدتوبرخوردارگشتند.
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17:9ـ21بهراستیکهصبرخداعجیبوحیرتانگیز 
همواره او میشویم، خطا مرتکب بارها اینکه با است!
حاضراستماراببخشد)17:9(،وروحاوهمیشهآماده
استماراتعلیمدهدوراهنماییکند)20:9(.پیبردن

بهعمقبخششخداباعثمیشودمانیزبتوانیمکسانی
راکهبهمابدیکردهاندببخشیم،ولو»هفتادمرتبههفت

بار«)متی21:18و22(.



26»ولیایشاننافرمانیكردندونسبتبهتویاغیشدند.بهدستوراتتوتوجه
نكردندوانبیایتوراكهسعیداشتندایشانرابسویتوبازگردانند،كشتند
وبااینكارهابهتواهانتنمودند.27پستونیزآنهارادرچنگدشمناسیر
كردیتابرایشانظلمكنند.اماوقتیازظلمدشمننزدتونالهكردند،تواز
آسمان،دعایایشانراشنیدیوبسببرحمتعظیمخودرهبرانیفرستادی
تاایشانراازچنگدشمننجاتدهند.28ولیوقتیازامنیتبرخوردارشدند
بازگناهكردند.آنگاهتوبهدشمناجازهدادیبرایشانمسلطشود.بااین
حال،وقتیقومتبسویتوبازگشتندوكمکخواستند،ازآسمانبهنالة
بارهانجاتبخشیدی. ایشانرا بارحمتعظیمخود ایشانگوشدادیو
29بهایشانهشداردادیتادستوراتتورااطاعتكنند،ولیبجایاطاعتاز
احكامحیاتبخشتو،باتكبروسرسختیازتوروبرگردانیدندواحكامتورا
زیرپاگذاشتند.30سالهاباایشانمداراكردیوبوسیلةروحخودتوسطانبیاء
بهایشانهشداردادی،ولیایشانتوجهنكردند.پسبازاجازهدادیقومهای
دیگربرایشانمسلطشوند.31ولیبازبسببرحمتعظیمخود،ایشانرا

بكلیازبیننبردیوترکنگفتی،زیراتوخداییرحیمومهربانهستی!
32»وحالایخدایما،ایخدایعظیموقادرومهیبكهبهوعدههایپراز
رحمتخودوفامیكنی،اینهمهرنجوسختیكهكشیدهایمدرنظرتوناچیز
نیاید.اززمانیكهپادشاهانآشوربرماپیروزشدندتاامروز،بالهایزیادی
برماوپادشاهانوبزرگانوكاهنانوانبیاءواجدادمانازلشدهاست.33تو
عادلهستیوهرباركهمارامجازاتكردهایبهحقبودهاست،زیراماگناه
كردهایم.34پادشاهان،سرانقوم،كاهنانواجدادمادستوراتتورااطاعت
نكردندوبهاخطارهایتوگوشندادند.35درسرزمینپهناوروحاصلخیزی
كهبهایشاندادیازنعمتهایفراوانتوبرخوردارشدند،ولیتوراعبادت

نكردندوازاعمالزشتخوددستبرنداشتند.
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28:9ـ31قوماسرائیلهرگاهعلیهخداطغیانمیکردند 
شکستهای و صدمات معرض در میورزیدند، گناه و
توبه آنکه مجرد به حال، این با میگرفتند. قرار بسیار
میکردندوبسویخدابازمیگشتند،اونجاتشانمیداد.
خدابرایتعداددفعاتیکهمیتوانیمبهحضورشرفته،از
اودرخواسترحموبخششکنیم،هیچمحدودیتیقائل
نیست.منتهیبایدبرایبرخورداریازبخششورحمت
اوحاضرباشیمبهدرگاهشبرویم،بدانیمکهبهاونیاز
داریم،وازاوکمکبخواهیم.اینمعجزهرحمتخداباید
چنانمارابرانگیزدکهفریادزنانبگوییم:»چهخدای
زندگیتان در اگر بنابراین هستی!« مهربانی و رحیم

خدا از پیوسته میشود، تکرار مدام که هست مشکلی
کمکبخواهیدوحاضرباشیدباایجادتغییردررفتارو

نگرشخود،درصدداصالحآنبرآیید.
ما به خدا که برکاتی همان اوقات گاهی  35:9و36
کنیم. فراموش را او میشود سبب خود داشته، ارزانی
اغلبدچاراینوسوسهمیشویمکهبهجایاتکابهخدا،
بهثروتمانتکیهکنیموامنیتخودرادرآنبجوییم.
بهزندگیخود اسرائیلیهاآمد، برسر باخواندنآنچه
نیزنگاهیبیندازید.آیابرکاتیکهدرزندگیتانهست،
برعکس، یا ازخداشکرگزاریکنید،و باعثمیشود

سببمیشوداحساسکنیددیگرنیازیبهاوندارید؟



36»امااینکدراینسرزمینحاصلخیزكهبهاجدادماندادیتاازآنبرخوردار
شویم،بردهایبیشنیستیم.37محصولاینزمیننصیبپادشاهانیمیشودكهتو
بسببگناهانمانآنهارابرمامسلطكردهای.آنهاهرطورمیخواهندبرجان
ومالماحكومتمیكنندومادرشدتسختیگرفتارهستیم.38باتوجهبه
ایناوضاع،اینکایخداوندماباتوپیمانناگسستنیمیبندیمتاتوراخدمت

كنیم؛وسرانقومماهمراهالویانوكاهناناینپیمانرامهرمیكنند.«

قومقولمیدهنداطاعتکنند

نحمیایحاكم،اولینكسیبودكهاینپیمانراامضاءكرد.بعداز10
اوصدقیا،سپسافرادزیرآنراامضاكردند:

2-8كاهنان:

سرایا،عزریا،ارمیا،
فشحور،امریا،ملكیا،

حطوش،شبنیا،ملوک،
حاریم،مریموت،عوبدیا،
دانیال،جنتون،باروک،

مشالم،ابیا،میامین،
معزیا،بلجای،شمعیا.

9-13الویان:

یشوع)پسرازنیا(،بنوی)پسرحیناداد(،
قدمیئیل،شبنیا،هودیا،قلیطا،
فالیا،حانان،میخا،رحوب،
حشبیا،زكور،شربیا،شبنیا،

هودیا،بانی،بنینو.
14-27سرانقوم:

فرعوش،فحتموآب،عیالم،زتو،
بانی،بونی،عزجد،ببای،
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36:9اسرائیلیاندروضعیتعجیبیبسرمیبردند،زیرادر 
سرزمینخودشانبردهبودندومیبایستبخشیازدرآمد
ساالنهخودرابهپادشاهیبیگانهتحویلدهند.واقعًاچه
وضعیتعجیبی،زیراخدااینسرزمینرابهآنهادادهبود.
38:9اینپیمانیاعهدمیانخداوقومش،دارایشش
بتپرستان با )1( که: میشدند متعهد مردم بود. بند
دارند نگاه را َسَبت روز )2( ،)30:10( نکنند ازدواج

)31:10(،)3(هرهفتسالیکباررابهعنوانسالَسَبت
بپردازند را معبد مالیات )4( ،)31:10( بدارند حرمت
)32:10و33(،)5(جهتسوزاندنقربانیدرمعبدهیزم
فراهمسازند)34:10(،و)6(ِدینخودرابهمعبداداکنند
)35:10ـ38(.بدینترتیب،مردمپسازسالهاانحطاطو
تبعید،باردیگرمسؤولیتیراکهدرقبالخداداشتند،جدی

گرفتندوعهدکردندازاووقوانینشپیرویکنند.



ادونیا،بغوای،عودین،عاطیر،
حزقیا،عزور،هودیا،حاشوم،

بیصای،حاریف،عناتوت،
نیبای،مجفیعاش،مشالم،

حزیر،مشیزبئیل،صادوق،
یدوع،فلطیا،حانان،عنایا،

هوشع،حننیا،حشوب،هلوحیش،
فلحا،شوبیق،رحوم،حشبنا،
معسیا،اخیا،حانان،عانان،

ملوک،حاریم،بعنه.
28مامردماسرائیل،كاهنان،الویان،نگهبانان،دستهسرایندگان،خدمتگزاران
با بالغخویشكه بازنان،پسرانودختران خانةخدا،وتمامكسانیكه
اطاعتازتوراتخدا،خودراازقومهایبیگانهجداكردهایم،29بهاینوسیله
بابرادرانوسرانقومخودمتحدشده،قسممیخوریمكهدستوراتخدارا
كهتوسطخدمتگزارشموسیدادهشداطاعتكنیم؛واگرازاحكامواوامر

اوسرپیچیكنیملعنتخدابرماباشد.
30قولمیدهیمكهنهدخترانخودرابهپسرانغیریهودیبدهیمونهبگذاریم

پسرانمابادخترانغیریهودیازدواجكنند.
31همچنینقولمیدهیمكهاگرقومهایبیگانهدرروزَسَبتیادریكیاز
روزهایمقدسدیگربخواهندبهماغلهیاچیزدیگریبفروشند،ازایشان
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و  عهد و رسید اتمام به حصار بازسازی کار  28:10
پیمانیکهخدادرزمانموسیباقومشبستهبود،تجدید
که آمده اصولی پیمان، و عهد این در .)8 )تثنیه شد
باخدا ما رابطه است. اهمیت ماحائز برای نیز امروزه
معمول عبادات انجام و کلیسا به رفتن از فراتر چیزی
است.اینرابطهبایدتأثیرخودرادرروابطمانبادیگران
)30:10(،وقتما)31:10(،ومنابعمالیمان)40-32:10(
نشاندهد.وقتیتصمیمگرفتیدازخداپیرویکنید،در
واقعقولدادیداورااینگونهخدمتنمایید.قوماسرائیل
عهدوپیماننخستینخودرانسبتبهخدافراموشکرده

بودند.مابایدمواظبباشیماشتباهآنهاراتکرارنکنیم.
بتپرست دنیایی در خدا قوم بود بنا اگر  30:10
شاهداناوباشند،الزمبودخانوادههاییمتحدوخداترس
داشتهباشند.نیزالزمبودازهرآنچهکهآنانراجذب
بتهایآندورانمیکرددورینمایند.بههمینجهت،
بامردمبتپرستیکهدر ازدواج از اسرائیلرا خداقوم

همانسرزمینزندگیمیکردند،بازداشت)تثنیه3:7و4(.
بااینحال،قوماسرائیلاغلبباافرادبتپرستازدواج
میکردند،واینامرهمبرایخانوادههایشانوهمبرای
کلقومشاننتایجیمصیبتباربههمراهداشت.ازدواجبا
بیگانگانبارهاباعثشدهبودقومخدابهبتپرستیکشانده
شوند)1پادشاهان1:11ـ11(.وهرگاهمردماسرائیلبهخدا

پشتمیکردند،سعادتخودرانیزازدستمیدادند.
31:10خدامیدانستکهحرصپولمانعمیشودکه
مردمیکروزرادرهفتهبهاستراحتوعبادتبگذرانند؛از
اینرودادوستددرشهردرروزسّبتممنوعاعالمشد.اگر
مردمتصمیممیگرفتندکهخداراپیشازهرچیزدیگری
حرمتکنند،دیگرپولرابتخودنمیساختند.فرهنگما
طوریاستکهاغلبمجبوریمبینراحتطلبیوسودجویی
ازیکسو،وقراردادِنخدادراولویتازسویدیگر،یکی
راانتخابکنیم.درعاداتکاریوعبادتیخودخوبدقیق

شوید:آیاخداواقعًادراولویتقراردارد؟



برادران قرض و نكاریم زمین در بارچیزی سالیک هرهفت و نخریم
یهودیخودراببخشیم.

32عهدمیبندیمكههرسالهریکازمایکسوممثقالنقرهبرایمخارج
قربانیهای و هدیةآردی مقدس، نان برای 33یعنی كنیم، تقدیم خانةخدا
جشنهای و نو ماه جشنهای و سبت روزهای قربانیهای روزانه، سوختنی
سالیانه،هدایایمقدسدیگر،قربانیگناهبرایكفارهقوماسرائیل،وبرای

تمامخدماتخانةخدایما.
34ماكاهنان،الویانومردمقولمیدهیمكهمطابقدستورتورات،هیزممورد
نیازقربانگاهخانةخداوند،خدایمانراتهیهكنیموهرسالقرعهخواهیم

انداختتامعلومشودچهقبیلهایبایداینكارراانجامدهد.
35قولمیدهیمنوبرغلهومیوةخودراهرسالبهخانةخداوندبیاوریم.

ارشدوتمامنخستزادههایگلهورمهخودرا 36قولمیدهیمكهپسران
مطابقدستورتوراتبهخانةخدایخودبیاوریموبهدستكاهنانیكهدر

آنجاخدمتمیكنندبسپاریم.
37همچنینقولمیدهیمخمیریراكهازنوبرغلهتهیهمیكنیمهمراهنوبرانواع
میوههاونوبرشرابتازهوروغنزیتونخودبهكاهنانیكهدرخانةخداهستند
بدهیم.مادهیکتماممحصوالتزمینخودرابهالویانیكهدرروستاهایما
مسؤولجمعآوریدهیکهستندخواهیمداد.38دروقتجمعآوریدهیک،
كاهنی)كهازنسلهاروناست(همراهالویانخواهدبودوالویانیکدهماز
دهیکهارابهخانهخدایماخواهندآوردوآنجاانبارخواهندكرد.39مامردم
اسرائیلوالویان،اینهدایایغله،شرابتازهوروغنزیتونرابهخانهخدا
خواهیمآوردودراتاقهاییكهوسایلخانةخدانگهداریمیشودوكاهنان،

نگهبانانوسرایندگاندرآنجازندگیمیكنند،انبارخواهیمكرد.
قولمیدهیمكهازخانةخداغافلنشویم.

2ـنحمیاسیاستهاییتعیینمیکند
مردمدرشهِربازسازیشدهساکنمیشوند

سرانقومدرشهرمقدساورشلیمساكنشدند.ازسایرمردمنیز11
یکدهمبهقیدقرعهانتخابشدندتادراورشلیمساكنشوندوبقیه

32:10
خرو11:30ـ16

متی24:17

32:10
خرو11:30ـ16

متی24:17
33:10

خرو8:20ـ11
الو1:1ـ17؛1:2ـ16؛
8:6ـ23؛1:23ـ44؛

5:24
اعد10:10؛11:28ـ15

تث1:16ـ17
عز5:3

33:10
خرو8:20ـ11

الو1:1ـ17؛1:2ـ16؛
8:6ـ23؛1:23ـ44؛

5:24
اعد10:10؛11:28ـ15

تث1:16ـ17
عز5:3
34:10

نح1:11؛31:13
34:10

نح1:11؛31:13

35:10
خرو19:23
الو17:23

35:10
خرو19:23
الو17:23

37:10
الو30:27
37:10

الو30:27

38:10
نح12:13و13

1توا26:9
2توا11:31و12

38:10
نح12:13و13

1توا26:9
2توا11:31و12

1:11
نح4:7؛18:11

1:11
نح4:7؛18:11
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رهبری  به آن از پیش سال 70 تقریبًا معبد  32:10
زروبابلساختهشدهبود)عزرا14:6و15(.

36:10اینرسمدرزمانخروجازمصرتعیینشدهبود.
الزمبودکهمردمدوبارهبهاهمیتتقدیمنوبرمحصول
خودبهخداپیببرند.کاریکهنحمیاکرد،اینبودکهاین

رسمراکهازبدوشکلگیریقوماسرائیلوجودداشت،
ازنوتجدیدکند)خروج1:13و2؛اعداد40:3ـ51(.

بودند، گشته باز تبعید از که یهودیانی تعداد  1:11
درمقایسهباجمعیتاورشلیمدرزمانپادشاهانبسیار
اولیه زیربنای برروی بود؛وچونحصارشهر اندک



درشهرهایدیگرسكونتگزیدند.2درضمن،كسانیكهداوطلبانهبهاورشلیم
میآمدندتادرآنجازندگیكنندموردستایشمردمقرارمیگرفتند.3سایر
مردمهمراهعدهایازكاهنان،الویان،خدمتگزارانخانهخداونسلخادمان

سلیمانپادشاهدرامالکاجدادیخوددرشهرهایدیگریهوداباقیماندند.
ایناستاسامیرهبرانقومكهدراورشلیمساكنشدند:

4و5و6ازقبیلةیهودا:
عتایا)عتایاپسرعزیا،عزیاپسرزكریا،زكریاپسرامریا،امریاپسرشفطیا،

شفطیاپسرمهللئیلومهللئیلازنسلفارصبود(؛
معسیا)معسیاپسرباروک،باروکپسركلحوزه،كلحوزهپسرحزیا،حزیا

پسرعدایا،عدایاپسریویاریب،یویاریبپسرزكریا،
وزكریاپسرشیلونیبود(.

جمعًا468نفرازبزرگاننسلفارصدراورشلیمزندگیمیكردند.
7و8و9ازقبیلةبنیامین:

سلو)سلوپسرمشالم،مشالمپسریوعید،یوعید
پسرفدایا،فدایاپسرقوالیا،قوالیاپسرمعسیا،معسیاپسرایتیئیل،ایتیئیل

پسراشعیابود(؛
جبایوسالی.

جمعًا928نفرازقبیلةبنیامیندراورشلیمزندگیمیكردند.سردستةایشان
یوئیلپسرزكریومعاوناویهوداپسرهسنواهبود.

10-14ازكاهنان:
یدعیا)پسریویاریب(؛یاكین؛

سرایا)سرایاپسرحلقیا،حلقیاپسرمشالم،
مشالمپسرصادوق،صادوقپسرمرایوت،

ومرایوتپسراخیطوبكاهناعظمبود(.افراداینطایفهكهجمعًا822نفر
میشدنددرخانةخداخدمتمیكردند.

3:11
1توا2:9ـ34

عز43:2ـ57؛2:8ـ14
نح57:7ـ59؛20:11

3:11
1توا2:9ـ34

عز43:2ـ57؛2:8ـ14
نح57:7ـ59؛20:11
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آنبازسازیشدهبود،جمعیتشهردرمقایسهباوسعت 
آن،کمبهنظرمیرسید.نحمیاازیکدهممردمساکن
نقل اورشلیم درون به خواست دوردست مناطق در
مکانکنندتاازخالیماندنقسمتهایوسیعیازشهر
به نبودند مایل افرادچندان این ظاهرًا جلوگیریکند.
داوطلب کمی عده فقط کنند. مکان نقل شهر داخل
شدند)1:11و2(.بنابرایننحمیاقرعهانداختتامشخص
مکان نقل شهر به باید کسانی چه بقیه، میان از شود

کنند.

احتمااًلبسیاریازاینافراددوستنداشتنددرشهرزندگی
دیده به اورشلیم بهساکنان کنندزیرا)1(غیریهودیان
تحقیرمینگریستندواغلببهخاطرعقایدمذهبیایشان،
بانقلمکانبهشهر باآنهادادوستدنمیکردند؛)2(
میبایستخانههایشانرابازسازیکنندوازنوبهتثبیت
نیاز زیادی پول و وقت به این و بپردازند، حرفهخود
داشت؛)3(بازندگیدراورشلیم،مجبوربودندبهخاطر
فشاراجتماعیبیشترونزدیکبودنبهمعبد،بهطوربسیار

جدیتریازکالمخدااطاعتکنند.



پسر امصی امصی، پسر فللیا فللیا، پسر یروحام یروحام، پسر )عدایا عدایا
زكریا،زكریاپسرفشحوروفشحورپسرملكیابود(.افراداینطایفهجمعًا

242نفربودندوازسرانخاندانهامحسوبمیشدند.
پسر اخزای اخزای، پسر عزرئیل عزرئیل، پسر )عمشیسای عمشیسای
مشلیموت،مشلیموتپسرامیربود(.افراداینطایفه128نفربودندوهمگی
جنگجویانشجاعیبهشمارمیآمدند.ایشانزیرنظرزبدیئیل)پسرهجدولیم(

خدمتمیكردند.
15و16و17ازالویان:

شمعیا)شمعیاپسرحشوب،حشوبپسرعزریقام،عزریقامپسرحشبیا،حشبیا
پسربونیبود(؛

شبتایویوزاباد)دونفرازسرانالویانبودندوكارهایخارجازخانةخدا
راانجاممیدادند(؛

متنیا)متنیاپسرمیكا،میكاپسرزبدیوزبدیپسرآسافبود(اوسردستة
سرایندگانخانهخدابودومراسمپرستشرارهبریمیكرد؛

بقبقیا)معاونمتنیا(؛
عبدا)عبداپسرشموع،شموعپسرجاللوجاللپسریدوتونبود(.
18رویهمرفته284الویدرشهرمقدساورشلیمزندگیمیكردند.

19ازنگهبانان:
عقوب،طلمونوبستگانایشانكهجمعًا172نفربودند.

در خود اجدادی امالک در اسرائیل قوم بقیة و الویان و كاهنان 20سایر
شهرهایدیگریهوداماندند.21خدمتگزارانخانةخدا)كهسرپرستانایشان

صیحاوجشفابودند(دربخشیازاورشلیمبهنامعوفلزندگیمیكردند.
بود. عزی میكردند خدمت خدا خانة در كه اورشلیم الویان 22سرپرست
)عزیپسربانی،بانیپسرحشبیا،حشبیاپسرمتنیا،متنیاپسرمیكاومیكااز
نسلآسافبود.سرایندگانخانةخداازطایفةآسافبودند.(23خدمتروزانة

دستةسرایندگانطبقمقرراتیكهازدرباروضعشدهبود،تعیینمیشد.
24فتحیا)پسرمشیزبئیل،ازنسلزارحپسریهودا(نمایندةمردماسرائیلدر

دربارپادشاهپارسبود.
25-30شهرهاوروستاهایدیگریكهمردمیهودادرآنهازندگیمیكردند،

عبارتبودنداز:
قریهاربع،دیبون،یقبصیئیلوروستاهایاطرافآنها؛

یشوع،موالده،بیتفالط،
حصرشوعال،بئرشبعوروستاهایاطرافآن؛

15:11
1توا29:26ـ32

15:11
1توا29:26ـ32

18:11
نح3:11
18:11
نح3:11
19:11

2توا3:27؛14:33
نح26:3و27

19:11
2توا3:27؛14:33

نح26:3و27

22:11
1توا33:9؛1:25ـ6

عز10:3؛8:6؛20:7
نح17:11؛46:12

22:11
1توا33:9؛1:25ـ6

عز10:3؛8:6؛20:7
نح17:11؛46:12

25:11
یوش17،9:3؛15:14؛

31:15
1سمو6:27

25:11
یوش17،9:3؛15:14؛

31:15
1سمو6:27
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صقلغ،مكونهوروستاهایاطرافآن؛
عینرمون،صرعه،یرموت،

زانوح،عدالموروستاهایاطرافآنها؛
الكیشونواحیاطرافآن،عزیقهوروستاهایاطرافآن.

زندگی هنوم دره و بئرشبع بین ناحیة در یهودا مردم ترتیب این به
میكردند.

31-35اهالیقبیلةبنیامیندراینشهرهاسكونتداشتند:
جبع،مخماس،عیا،بیتئیلوروستاهایاطرافآن؛

عناتوت،نوب،عننیه،
حاصور،رامه،جتایم،حادید،

صبوعیم،نبالط،لود،اونوودرهصنعتگران.
36بعضیازالویانكهدرسرزمینیهودابودند،بهسرزمینبنیامینفرستاده

شدندتادرآنجاساكنشوند.

کاهنانوالویان

)پسر12 زروبابل همراه كه الویانی و كاهنان اسامی است این
شئلتیئیل(ویهوشعبهاورشلیمآمدند:

2-7ازكاهنان:
سرایا،ارمیا،عزرا،

امریا،ملوک،حطوش،
شكنیا،رحوم،مریموت،

عدو،جنتوی،ابیا،
میامین،معدیا،بلجه،

شمعیا،یویاریب،یدعیا،
سلو،عاموق،حلقیا،یدعیا.

اینافراددرزمانیهوشعازرهبرانكاهنانبودند.
8ازالویان:

اینالویاندستةاولسرایندگانرارهبریمیكردند:
یشوع،بنوی،قدمیئیل،

شربیا،یهودا،متنیا.
9بقبقیا،عنیوهمراهانآنهانیزدستهدومرارهبریمینمودند.

10و11یهوشعپدریویاقیم،
یویاقیمپدرالیاشیب،

31:11
پیدا19:28
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الیاشیبپدریویاداع،
یویاداعپدریوناتان،
یوناتانپدریدوعبود

اعظم یویاقیم،كاهن بودندكهدرزمان 12-21اینهاسرانطایفههایكاهنان
خدمتمیكردند:

طایفه كاهن
سرایا مرایا
ارمیا حننیا
عزرا مشالم
امریا یهوحانان

ملوک یوناتان
شبنیا یوسف
حاریم عدنا

مرایوت حلقای
عدو زكریا

جنتون مشالم
ابیا زكری

منیامینوموعدیا فلطای
بلجه شموع

شمعیا یهوناتان
یویاریب متنای

یدعیا عزی
سالی قالی
عاموق عابر
حلقیا حشبیا
یدعیا نتنئیل

یهویاداع، الیاشیب، ایام در الویان و كاهنان طایفههای سران نامة 22نسب
ثبت بود، پارس پادشاه داریوش سلطنت با همزمان كه یدوع و یوحانان
الیاشیبدردفاتر گردید.23البتهاسامیسرانالویانتازمانیوحانانپسر

رسمیثبتشد.
24الویانبهسرپرستیحشبیا،شربیاویشوع)پسرقدمیئیل(وهمراهانایشان

بهچنددستهتقسیممیشدندومطابقرسمداود،مردخدا،هرباردودستهدر
مقابلهممیایستادندوسرودهایشكرگزاریدرجوابیكدیگرمیخواندند.
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25نگهبانانخانهخداكهازانبارهایكناردروازةخانهخدامحافظتمیكردند
عبارتبودنداز:متنیا،بقبقیا،عوبدیا،مشالم،طلمون،عقوب.26اینهاكسانی
نوهیهوصادق(،نحمیایحاكمو بودندكهدرزمانیویاقیم)پسریهوشع،

عزرایمعلموكاهنانجاموظیفهمیكردند.

تبرکحصارشهر
27هنگامتبرکحصاراورشلیم،تمامالویانازسراسریهودابهاورشلیمآمدند
تاباسرودهایشكرگزاریهمراهبانوایدفوبربطوعود،جشنبگیرند
اطراف ازآبادیهای نمایند.28و29دستةسرایندگانالوی وحصارراتبرک
دهات از یعنی بودند، ساخته دهكدههایی خود برای آنجا در كه اورشلیم
نطوفات،بیتجلجال،جبعوعزموتبهاورشلیمآمدند.30كاهنانوالویاناول

خودشانراتطهیركردند،بعدقومراودرآخردروازههاوحصارشهررا.
31منسرانیهودارابرسرحصاربردموآنهارابهدودستهتقسیمكردم،تا
ازجهتمخالفهم،شهررادوربزنندودرحیندورزدندروصفخدا

بسرایند.
گروهاولازطرفراست،رویحصارراهافتادندوبطرف»دروازةخاكروبه«
رفتند.32هوشعیادرپشتسرسرایندگانحركتمیكردوپشتسراونیز
بودند گروه این در كه دیگری 33كسان داشتند. قرار یهودا سران نصف
عبارتبودنداز:عزریا،عزرا،مشالم،34یهودا،بنیامین،شمعیا،ارمیا،35ونیز
كاهنانیكهشیپورمیزدند،زكریا)زكریاپسریوناتان،یوناتانپسرشمعیا،
شمعیاپسرمتنیا،متنیاپسرمیكایا،میكایاپسرزكوروزكورپسرآساف
بود(،36وبستگاناوشمعیا،عزرئیل،ملالی،جلالی،ماعای،نتنئیل،یهوداو
حنانیآالتموسیقیایباخودداشتندكهداود،مردخدا،تعیینكردهبود.
عزرایكاهنرهبریاینگروهرابهعهدهداشت.37وقتیایشانبه»دروازة
چشمه«رسیدند،ازپلههاییكهبهشهرقدیمیداودمنتهیمیشدباالرفتند،
وازكاخداودگذشته،بهحصار»دروازةآب«كهدرسمتشرقیشهربود

بازگشتند.
38گروهدومنیزسرودخوانانازطرفدیگرراهافتادند.مننیزهمراهایشان
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35:12و36کاهنانچگونهتوانستندازآالتموسیقی 
را موسیقی کنند؟ استفاده بود، ساخته پادشاه داود که
بود، آورده در معبد عبادات از جزئی بهصورت داود
همانجا در احتمااًل او موسیقی آالت رو این از و
نابود را معبد نبوکدنصر که است درست بود. مانده

برد بابل به خود با را آن وسایل از بسیاری اما کرد،
در زیاد احتمال به وسایل این .)18:36 )2تواریـــخ
دستورکورش، به اینکه تا شد نگهداری و حفظ بابل
آنان به خود، سرزمین به اسرائیلیان بازگشت بههنگام

بازگرداندهشد)عزرا7:1ـ11(.



بودم.مااز»برجتنور«گذشتیموبه»حصارعریض«رسیدیم.39سپساز
باالی»دروازةافرایم«،»دروازةكهنه«،»دروازةماهی«،»برجحننئیل«و
»برجصد«گذشتیمتابه»دروازةگوسفند«رسیدیم.سرانجامكناردروازهای

كهبهخانهخدابازمیشدایستادیم.
40-41بهاینترتیب،ایندوگروه،درحالشكرگزاریواردخانهخداشدند.
الیاقیم، از: بودند بودندعبارت كاهنانیكهشیپورمیزدندودرگروهمن

معسیا،منیامین،میكایا،الیوعینای،زكریاوحننیا.
42دستهسرایندگاننیزاینهابودند:معسیا،شمعیا،العازار،عزی،یوحانان،ملكیا،

عیالموعازر.ایشانبهسرپرستییزرحیاباصدایبلندسرودمیخواندند.
و زنان با همراه مردم و كردند تقدیم زیادی قربانیهای روز، آن 43در
بود. ازشادیكرده نمودند،زیراخداقلبآنهارامملو فرزندانشانشادی

صدایشادیوهلهلةاهالیاورشلیمازفاصلةدورشنیدهمیشد!

برنامههاییکهبرایحمایتازالویانانجامگرفت
هدایا، نگهداری و مسئولجمعآوری تا تعیینشدند عدهای روز 44درآن
دهیکهاونوبرمحصوالتباشند.آنهامیبایستهدایاومحصوالتیراكهطبق
دستورتورات،سهمكاهنانوالویانبودازمزرعههاجمعآوریكنند.اهالی
یهوداازخدمتكاهنانوالویانخوشحالبودند،45زیراایشانآیینتطهیرو
سایرخدماتیراكهخدامقرركردهبودبهجامیآوردندودستهسرایندگان
ونگهباناننیزمطابقدستوریكهداودوپسرشسلیماندادهبودندبهایشان
اززمانداودوآسافبرایدسته كمکمیكردند.46)اززمانقدیم،یعنی
سرایندگان،سردستهتعیینشدهبودتاایشانرادرخواندنسرودهایشكرگزاری
وپرستشرهبریكنند.(47پس،درزمانزروبابلونحمیا،بنیاسرائیلبرای
دستةسرایندگانونگهبانانوالویانهرروزبطورمرتبخوراکمیآوردند.

الویاننیزازآنچهكهمیگرفتندسهمكاهنانرابهایشانمیدادند.

جداسازیافرادبیگانهازجماعتیهودیان

درهمانروز،وقتیتوراتموسیبرایقوماسرائیلخواندهمیشد،13
اینمطلبرادرآنیافتندكهعمونیهاوموآبیهاهرگزنباید
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44:12-47تقدیموتبرکحصارشهرباشادیوحمد
.)42-40،36،29،35-27،24:12( بود همراه پرستش و
سنت که میکند اشاره پادشاه داود به بهکرات نحمیا
استفادهازسرایندگانرادرمراسمعبادتیوضعکرد.
بود. خداترس و باایمان ملتی داود زمان در اسرائیل

بودند بازگشته اورشلیم بازسـازی برای که تبعیدیانی
نیرو او از و باشند خداترس ملتی میخواستند نیز
بههمینجهتخودوشهرشانراتقدیمخدا بگیرند؛

کردند.
1:13اینجملهدرتثنیه3:23ـ5آمدهاست.



واردجماعتقومخداشوند.2ایندستوربدانسبببودكهآنهابانانوآب
ازبنیاسرائیلاستقبالنكردند،بلكهبلعامرااجیرنمودندتاایشانرالعنتكند،
ولیخدایمالعنتاورابهبركتتبدیلكرد.3وقتیاینقسمتخواندهشد،

قوماسرائیلافرادبیگانهراازجماعتخودجداساختند.
4الیاشیبكاهنكهانباردارانبارهایخانةخداودوستصمیمیطوبیابود،
5یكیازاتاقهایبزرگانباررابهطوبیادادهبود.ایناتاققباًلانبارهدایای
آردی،بخور،ظروفخانةخدا،دهیکغله،شرابوروغنزیتونبود.این
هدایامتعلقبهالویان،دستةسرایندگانونگهبانانبود.هدایایمخصوص

كاهناننیزدرایناتاقنگهداریمیشد.
6دراینموقعمندراورشلیمنبودم،چوندرسالسیودومسلطنتاردشیر،
پادشاهپارس،كهبربابلحكومتمیكرد،مننزداورفتهبودم.پساز
مدتیدوبارهازاواجازهخواستمتابهاورشلیمبازگردم.7وقتیبهاورشلیم
رسیدموازاینكارزشتالیاشیبباخبرشدمكهدرخانةخدابرایطوبیا
اتاقیفراهمكردهبود8بسیارناراحتشدمواسبابواثاثیهاوراازاتاقبیرون
ریختم.9سپسدستوردادماطاقراتطهیركنندوظروفخانةخدا،هدایای

آردیوبخوررابهآنجابازگردانند.

قومیکباردیگرازالویانحمایتمیکنند
را اورشلیم الویان، سایر و خدا خانة سرایندگان دستة فهمیدم 10درضمن
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3:13منظوراز»افرادبیگانه«،موآبیهاوعمونیهابود؛ 
در بودند)1:13(. اسرائیل قومدشمنسرسخت دو این
قوم دو این که بود شده تصریح بهوضوح خدا فرامین
هرگزاجازهندارندواردمعبدشوند)تثنیه3:23ـ5(.این
حکمازسرنژادپرستینبود،زیراخداقطعًاهمهمردم،از
جملهبیگانگانرادوستداشت)تثنیه18:10(.اواجازه
میدادبیگانگاننیزقربانیتقدیمکنند)اعداد15:15و16(،
بدارند دوست و بشناسند را او اقوام همه میخواهد و
)اشعیا6:42(.امادرعینحالکهخداازهمهمیخواهد
بهدرگاهشبیایند،بهایماندارانهشدارمیدهدازکسانی
کهدرمقابلشریرسرتعظیمفرودمیآورند،دوریکنند
نیز اسرائیل قوم اسارت اصلی عامل زیرا .)8:7 )هوشع
هماناارتباطآنانباافرادبتپرستبود.مردممیبایست
ازطریقجشنوسرورووقفدوبارهخودبهخدا،نشان

میدادندکهدرپیرویازخداجدیهستند.
5:13ـ7نحمیادرسال433ق.م،یعنی12سالبعداز
رسیدنبهاورشلیم،مجبورشدبهبابلبازگردد.احتمااًل
یااردشیرپادشاهاورافراخواند،یامیخواستبهقولی

باشد. بابلدادهبودوفاکرده به بازگشت کهدرمورد
به وقتی اما ماند، بابل در مدت چه نمیدانیم بهدرستی
به معبد در را او اتاق دید )7:13( گشت باز اورشلیم
یکیازمخالفاناصلیبازسازیحصار،یعنیطوبیادادهاند.
الیاشیبکاهنبادخترطوبیاازدواجکردهبود،ودرنتیجه
الیاشیببهخاطرنفوذیکهداشت،ایناتاقمخصوصرا
بهپدرزنشدادهبود.فصلهای2و4و6دربارهمخالفت

طوبیابانحمیاوکارخاصاوسخنمیگوید.
10:13ازآنجاکهدیگرازالویانحمایتنمیشد،آنان
سالمت کرده، ترک معبد در را خود وظایف بهناچار
نادیدهگرفتندوبرایتأمینروزیبه روحانیمردمرا
کسانی بودند. شده کار مشغول گشته، باز خود مزارع
کهبهانجامامورروحانیمشغولند،بایددستمزددریافت
کنند،ودرآمدآنهابایدبرایرفعنیازهایشانکافیباشد.
درستنیستدرزحمتباشند)یاخدمتخودراترک
که همکیشانشان از عدهای که رو آن از صرفًا کنند(
ادعایایمانداربودننیزمیکنند،حاضرنیستنددرجهت

رفعنیازهایشانقدمیبردارند.



ترکگفتهوبهمزرعههایخودبازگشتهبودند،زیرامردمسهمشانرابه
ایشاننمیدادند.11پسسرانقومراتوبیخكرده،گفتم:»چراازخانةخدا
غافلماندهاید؟«سپستمامالویانراجمعكرده،ایشانرادوبارهدرخانة
خداسرخدمتگذاشتم.12سپسقوماسرائیل،باردیگردهیکغله،شراب
وروغنزیتونخودرابهانبارهایخانةخداآوردند.13سپسشلمیایكاهن
وفدایایالویوصادوقراكهمعلمشریعتبودندمأمورنگهداریانبارها
نمودم،وحانان)پسرزكور،نوهمتنیا(راهممعاونایشانتعیینكردم،زیرا
همةایناشخاصمورداعتمادمردمبودند.مسئولیتایشانتقسیمسهمیهبین

الویانبود.
14ایخدایمن،كارهایمرابهیادآوروخدماتیراكهبرایخانةتوكردهام

فراموشنكن.

نحمیاکاردرروزسّبترامتوقفمیکند
15درآنروزهادریهوداعدهایرادیدمكهدرروزسبتدرچرخشت،انگور
لهمیكردندوعدهایدیگرغلهوشرابوانگوروانجیروچیزهایدیگر،
باراالغمینمودندتابهاورشلیمببرندوبفروشند.پسبهایشاناخطاركردم
كهدرروزسبتاینكاررانكنند.16بعضیازاهالیصورنیزكهدراورشلیم
ساكنبودنددرروزسبتماهیوكاالهایگوناگونمیآوردندوبهقوم

اسرائیلدراورشلیممیفروختند.
17آنگاهسرانیهوداراتوبیخكرده،گفتم:»اینچهكارزشتیاستكهانجام
میدهید؟چراروزسبترابیحرمتمیكنید؟18آیابرایهمینكارنبودكه
خدااجدادتانراتنبیهكردواینشهرراویراننمود؟وحال،خودشماهم
سبترابیحرمتمیكنیدوباعثمیشویدغضبخدابراسرائیلشعلهورتر

شود.«
19سپسدستوردادمدروازههایشهراورشلیمراازغروبآفتابروزجمعه
ببندندوتاغروبروزسبتبازنكنند.چندنفرازافرادخودرافرستادمتا
دمدروازههانگهبانیبدهندونگذارندروزسبتچیزیبرایفروشبهشهر
بیاورند.20تاجرانوفروشندگانیكیدوبار،جمعهها،بیروناورشلیم،شبرا
بهسربردند.21ولیمنایشانراتهدیدكرده،گفتم:»اینجاچكارمیكنید،
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17:13خدابهقوماسرائیلدستوردادهبوددرروزسّبت 
به خروج، واقعه و خلقت کار یاد به بلکه نکنند، کار
استراحتبپردازند)خروج8:20ـ11؛تثنیه12:5ـ15(.تمام
یهودیان،غالمانوکنیزان،مسافرانبیگانه،وحتیحیوانات
مزارعموظفبودندازغروبروزجمعهتاغروبروز

شنبهحرمتروزَسّبترانگاهدارندواستراحتکنند.داغ
بودِنبازاراورشلیمدرروزسّبت،آشکاراناقضحکمخدا
بودوازاینرونحمیادستورداددروازههایشهربعداز
ظهرهایروزجمعهحوالیساعاتآغازسّبتبستهشودو

بازرگانانبهخانههایخودبروند.



اینكاررابكنید، باردیگر چراشبراپشتدیواربهسرمیبرید؟اگر
متوسلبهزورمیشوم.«ازآنروزبهبعد،دیگرروزهایسبتنیامدند.

22سپسبهالویاندستوردادمخودراتطهیركنندودمدروازههانگهبانی
بدهندتاتقدسروزسبتحفظشود.

ایخدایمن،اینكارمرابهیادآوروبرحسبمحبتبیپایانتبهمنرحم
كن.

نحمیاباازدواجبابتپرستانمقابلهمیکند
23درآنروزهاعدهایازیهودیانرادیدمكهازقومهایاشدودی،موآبیو
عمونیبرایخودزنانگرفتهبودند24ونصففرزندانشانبهزباناشدودییا
سایرزبانهاصحبتمیكردندوزبانعبریرانمیفهمیدند.25پسباوالدین
آنهادعواكردم،ایشانرالعنتكردم،زدمومویسرشانراكندمودر

حضورخداقسمدادمكهنگذارندفرزندانشانباغیریهودیانازدواجكنند.
26سپسگفتم:»آیااینهمانگناهینیستكهسلیمانپادشاهمرتكبشد؟
سلیماندرمیانپادشاهاندنیانظیرنداشت.خدااورادوستمیداشتواو
راپادشاهتماماسرائیلساخت؛ولیباوجوداین،همسرانبیگانةسلیمان،او
رابهبتپرستیكشانیدند!27حالكهشمازنانبیگانهبرایخودگرفتهوبه
خدایخویشخیانتكردهاید،خیالمیكنیدمااینشرارتشماراتحمل

خواهیمكرد؟«
28یكیازپسرانیهویاداع)پسرالیاشیبكاهناعظم(دخترسنبلطحورونیرا

بهزنیگرفتهبود،پسمجبورشدماوراازاورشلیمبیرونكنم.
29ایخدایمن،كارهایآنهارافراموشنكن،چونبهمقامكاهنیوعهدو

پیمانكاهنانوالویانتوهینكردهاند.
30پسقومخداراازبیگانههاجداكردموبرایكاهنانوالویانوظیفهتعیین
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25:13نحمیاازاینکهمیدیدیهودیانچنینگستاخانه 
احکامخدارازیرپاگذاشتهاندوعهدیراکهقباًلتجدید
کردهبودند،رعایتنمیکنند،دچارخشمیمقدسشد
)30:10(.مردمقولدادهبودنداجازهندهندفرزندانشانبا
بتپرستانازدواجکنند.امادرغیابنحمیا،بابتپرستان
خدا با را عهدشان ترتیب بدین و بودند کرده ازدواج
مردم، این با نحمیا تند برخورد بودند. گذاشته پا زیر
بهخوبینشاندهندهتضادبینوفاداریاونسبتبهخدا،و

بیتوجهیونااطاعتیوبیوفاییمردماست.
26:13نحمیابرایآنکهدرمورداشتباهاتگذشتهبه
یکی اگر آورد. نمونه را سلیمان دهد، تعلیم خود قوم

بیایمانان تأثیر بهخاطر اسرائیل پادشاهان بزرگترین از
سقوطکرد،دیگرانهمممکناستسقوطکنند.نحمیا
درزندگیسلیمانمتوجهایناصلشد:اگرضعفخود
رابرطرفنکنید،عطایاوتواناییهایتانسودینخواهد
داشت.باآنکهسلیمانپادشاهبزرگیبود،ازدواجاوبا
زنانبیگانهبرایتمامکشورمصیبتبهبارآورد.گرایش
بهگناهرابایدسریعتشخیصدادودررفعآنکوشید.
درغیراینصورت،ممکناستگناهبرشماغالبشود
وباعثسقوطتانگردد.یکیازمهمتریندالیلخواندن
کتابمقدسآناستکهازاشتباهاتمردانخدادرس

عبرتبگیریم.



نمودمتاهركسبداندچهبایدبكند.31ترتیبیدادمتابهموقعبرایقربانگاه
هیزمبیاورندونوبرمحصوالتراجمعآوریكنند.

ایخدایمن،مرابهیادآوروبركتده.
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مؤثر  شیوه زمینه در نحمیا زندگی داستان  31:13
امروزه که است بسیاری مهم اصول بیانگر رهبری،
و باشید؛ داشته مشخصی هدف )1( است: معتبر نیز
هیچ کنید. ارزیابی خدا اراده پرتو در را هدف این
سازد. منحرف هدفش مسیر از را نحمیا نتوانست چیز
میدانستند دقیقًا همه باشید. صادق و روراست )2(
بیان را حقیقت همواره او و داشت، نیاز چه به نحمیا
برایش را بههدف رسیدن امر، این آنکه ولو میکرد
دشوارترمیساخت.)3(زندگیتانبیعیبباشد.تمام
اتهاماتواردهبهنحمیاواهیونادرستبود.)4(همیشه
و قدرت او از خدا با ارتباط طریق از و کنید دعا

درهرکاریکهمیکرد،خدا نحمیا بگیرید. حکمت
راجاللمیداد.

رهبری،گاهجذابوپرزرقوبرقبهنظرمیرسد،امااغلب
چیزیجزتنهاییدرپیندارد؛کسیازفردرهبرقدردانی
نمیکند،واومدامتحتفشارقرارمیگیردتاازمعیارهاو
ارزشهایخودعدولکند.نحمیاتوانستباوجودموانعی
باورنکردنی،کاریعظیمرابهانجامبرساند،زیراآموخت
حاصل شکست خطر پذیرش بدون موفقیتی هیچ که
نمیشود،هیچپاداشیبدونتحملسختیهابهدستنمیآید،
هیچموقعیتیبهدورازانتقادنیست،وهیچرهبرواقعینیست

کهبتواندبدونتوکلبهخدادیگرانرارهبریکند.


