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 معرفی

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

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 

را (، اماا عاز8:51تا  8:51عزرا  ) 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 شراكت خود در برنامة ديگران مشكل داريد، كتاب

 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  ستایش  و یك  اي از 

براي  نحمیا باشد. اشتیاق ي كار خداوند نميابر وقشثر 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

ست ا  د نوشتهمفرباشد، 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

 نحميااا ( و پسااران ساانبلش، دشاامن باازر 22و22:22 نحميااا

 كرده است. اشاره

                                                      

1- Whitcomb 
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ي موارد تاي ين  مام ا سن دت يدگاه  ندة د ين كن گارش ا تي ن

( 2و2:2) پسار حكلياا و بارادر حنااني نحمياا رساله توساش

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

اساات. رهبااري ارزشاامند و   احتمااا د در ايااران متولااد شااده

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

ستلزم كه م ست  ياموقعيّت  ا نوان  به نحم شاه ع ساقي پاد

 است. بوده

III) تاریخ 

كتاب  خود را احتما د بعد از وقايع مندرج دراين  نحميا

ن حاكميات اپايش ازمايالد در دور 024كتاب و در حادود ساال 

 است. پيش از ميالد( نوشته  020ا060) اردشير اول

كه اسكندر كبير به فلسطين  هنگامي گويد ژوزفوس مورخ مي

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

اي به اين مورد استناد  رفته است، عده  به يدوع اشاره 22:22

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

بود( و در نان  حدود  كاه سكندر در  هدوران ا شته ُن   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 بز نحم بر  بود. سومين ره هود  جدد ي ستقرار م ر  در ا

پايش از  825اا825زروبابل اولين گروه يهوديان را در ساال 

را فصل دوم( و بر ساختن معبد عز)ميالد به اورشليم رهبري 

راي كاتب با گروه دوم عزسال بعد  هشتريباد قنظارت نمود. ت

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

ن كام خداو صالبراي اح باني ا لي در  حاتد،  يد. و مي گرد عظي

  بود.  ورشليم رو به انحطاط رفتهاچيز در  زمان او همه

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

چاره شليم،  سامان اور ضاع ناب به او سبت  شد.  تا ن اي بياندي
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او پس از كسب اجازه براي اصالح وضعيت، باني نوعي رهبري 

شمند گر نارز سرائيليان نوميدا كه ا يد  ند  هد 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 ضربتتش، بر او ريومأمها كه از ابتداي  تيّ دفان ضوط

ق تهم خوب گف چه  مود.  ند اوم ن 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

Iبازساازی اورشاليماز اورشاليم نحميا ا اولين گزارش : 

 (22تا2فصل)

 (2فصل) الف ا تمركز روي اوضاع اورشليم

 (5ا2:2) ب( كسب مجوز براي بازسازي اورشليم

 (22:6تا  2:2) بازسازي ديوار اورشليم ج(

 (24ا2:2) بازديد محرمانه و مخالفت عمومي (2

 (2فصل ) كارگران و وظايف آنان (2

 (0فصل ) موانع خارجي واحتياط خاص (2

 (6و  8 لوفص) ت دروني و اصالحات اجتماعيمشكال (0

 (0ا2:5) محافظ براي اورشليم دارگ( تشكيل د

 (52ا8:5) ه( سرشماري جمعيت اورشليم

 (24ا5فصول ) شليمو( تجديد حيات ديني اور

 (22فصل ) هاي اورشليم زمرز( توزيع جمعيت در 

 (26ا2:22) اورشليم و  ويانبندي كاهنان  طبقه ح(

 (05ا25:22) ط( تقديس حصار اورشليم

IIفصال ) از اورشليم و آخرين اصاالحات نحميا ديدار دوم ا

22) 

 (2ا2:22) از معبد طوبياالف( اخراج 



 5 کتاب نحمیا

 (20ا24:22)  ويانيه( براي عشر) ده يکب( استقرار مجدد 

 (22ا28:22) تب  ج( ممنوعيت اعمال غيرمشروع در س  

 (22ا22:22) د( ممنوعيت ازدواج با بيگانگان

 تفسیر

Iاز اورشالی:  بازساازي اورشالی: نحمیا ا اولین دیدار 

 (81تا  8فصول )

 فصل اول() الف( تمركز روي اوضاع اورشلی:

پاردازي شاروع  دماهدون مقبا نحمياا ( فصل اول كتاب2ا2:2

صل شود. مي ين ف قش 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 اورشلی:، 

 تفسير جي الك موتير
1

 ق چنين است:فو، از آيات 

لة غیرمشخص از تاریخ بر اثر رسالت عزرا آنچنان مرحدر یك 

سازي  و شور مورد باز هایشوقي در  مردم  دیوار شلی: 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

ن داد كااه بازسااازي گاازارش دادنااد و او فرمااااردشاایر بااه 

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

اورشلی: رفتند تا  هو با فرمان پادشاه ب  اري كردهذگ سرمایه

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

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

 رسیده است. نحمیا گوشواقعه بوده است كه به 

س مسئوليت خاصي داشت. انسبت به يهودا احس نحميا (22ا0:2

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

دعا پرداخت. او به  و پادشاه محروم كرده و به روزه، ماتم

ه احكام کاز خداوند تقاضا كرد  خود اعتراف كرد و 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 رانش در دفرما

                                                      

1- J. AlecMotyer 
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 ها خداي آسمانبه سوي  ایامي چندو فكر او نقش بسته بود. ا

 دعا كرد و تقاضاي خود را مطرح نمود.

باد 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  به طرز درستي وارد عمل شود.

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 ميفعا نه 

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

 (1ا851) زي اورشلی:از براي بازسسب مجو  کب( 

قبل از اينكه بطور  ماه سه يا چهار نحميا روزيك  (2ا2:2

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

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

شا سوال پاد سيد.  لش را پر لت د  لت مال يا هع سان  نحم را هرا

با چهرة عبوس به حضور پادشاه  نبودكرد، چونكه او مجاز 

 .(2:0كتاب استر ) بيايد

 از اين آيات چنين است:مز تفسير جرج ويليا

 ،پادشاهان كشورهاي شرقي همواره از مسموم شدن بی: داشتند

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

 .ختانگی آنها را برمي

آزردن پادشاه نبود، بلكه علت اندوه  نحميا ولي منظور

 او ويراني اورشليم، جايگاه اجدادش بود.

باه خادا، بيهاوده  نحمياا ( توكل توام با دعااي8 و 0:2

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

فرماان  ب نماود.صا( منت20:8) او را به فرماناداري يهاودا

شير خ ارد بي را كالم  يال ن به دان قدا  شيد تحّق يال) بخ  دان

 تحّقاقارمياا نباّوت  (، آنچنانكه فرمان كورش كبير باه28:2

 .(اولو عزرا فصل  24:22ارميا ) بخشيد

چقادر  سافرشسوال پادشاه را مبني براينكه  نحميا (5ا6:2

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

در تماامي  نحميا ( در اورشليم ماند.20:8) سال دوازدهمدت 
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 بر روي اوست. كه دست مهربان خدا اين مراحل اعالم نمود

 (8151تا  151) بازسازیي حصار اورشلی: ج(

 (12ا151) بازدید محرمانه و مخالفت عمومي( 8

لح مسرا با يك گارد محافظ  نحميا پادشاه ردشيرا( 26ا2:2

هاي ماورالنهر  اپو همراه با يك نامة رسمي خطاب به ساتر

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

، والي جديد شهر در تاريكي اورشلی:به  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

مي شت. او  كه ت دا ست  يك ير ديوارعمدان شهر  قاي  براي ب ها 

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 آنهاا گفات 24ا25:2

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 پادشاهاشاره به  با

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

متهم نمودن آنها  اب دندآنها را مسخره كرده و تالش كر ش:ج

از برنامةبازسااازي  ،باار عليااه پادشاااه انگیاازي فتنااهبااه 

 ها نچونكه خداي آسما هراسان نشد نحميا جلوگيري كنند. ولي

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

 .(2ا2:222 مزمور) يكدلي است ،چونكه  زمة كسب بركت از خدا

 (3فصل) كارگران  و وظایف آنان( 1

 اولين گروهي بودند كه وظيفة خود را با تعمير كاهنان 

آغاز نمودند. اين دروازه در زاوية شمال  دروازه گوسفند

شه شت و شرقي  قرار دا بهر  ظر  كه  ن سفندهايي  كه گو اين

مي جاآورده  ند، از آن بد بود به مع لق  دروازۀ  ،شدند متع

. اگاار نقشااة شااهر اورشااليم را شااد گوساافند ناميااده ماای

هاي گرداگرد اورشليم  در جهت  درنظربگيريد اسامي دروازه

 اند: هاي ساعت بيان شده عكس حركت عقربه

 (؛8تاا 2آياات ) مااهي دروازة (؛22آياة) دروازة گوسفند

 دروازة وادي(؛ 22اا6آياات ) يا دروازة گوشه() دروازةكهنه
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آيات ) چشمه دروازة (؛20آيه ) دروازة خاكروبه(؛ 2و2آيات )

(؛ 25آيااه ) دروازة اساابان(؛ 26آيااه ) بآدروازة (؛ 28ااا28

اا  دروازة بازرساي) مفقاد دروازة( و 22آيه ) دروازة شرقي

دروازة به تعميار اساساي  22يه (. در آ22آيه  NASB ترجمه

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

 ( و دروازة شااجن26:5) دروازة افاارايم :اشاااره شااده اساات

 22(. در اورشااليم 22:22) (Nasb دروازة محااافظتي ترجمااه)

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

اهميات  .(22:22كتااب مكاشافه ) 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.

(، احتما د در اصال ساتاد فرمانادهي 26آيه ) بیت جباران

 جاع داود بوده است.  مردان ش

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 كاه وظيفاة مخصاوص  بعضي .(8آيه ) ديوارها شركت نكردند

خش ديگري از كار ديوار را كردند، انجام ب  خود را تمام مي

(. خادا اماروز 25و 8و 22و  0ر.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  داند كه چه كسي مسئوليت نمي است و به خوبي مي

كار هركس آشكار خواهد شد، » :پذيرد مضاعف ميكسي مسئوليت 

  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 

 (.22:2رسالة اول قرنتيان ) «كه چگونه است

 (4فصل ) هاي خاص موانع خارجي و احتیاط( 3

 یوبياا كارهااي سااختمانش و طلبن( هنگاامي كاه سا6ا2:0

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

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

اسات، ولاي   از نظر شريعت پذيرفته شاده 8 و 0رفته در آيات
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(. 22اا2:22رومياان ) شايسته نيست فيضعصر  براي مسيحيان در

 رسيد.اش  نصف بلندي با خره بناي حصار به

 وعمونیاان و اعاراب( نه تنهاا فشاارهاي خاارجي 20ا0::5

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

تودة عظيم سنگ  درآورده  آنها را تضعيف كردهقّوت  ها بود. 

(. وقتي كه يهوديان خارج از اورشليم باه آنهاا 24آيه) بود 

قوم را در   نحميا ع دادند،الوقوعي را اطال خطر حملة قريب

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 22ا28:0

از ستقيم به يهوديان كشيدند و خود مبني بر حملة م 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

در موقع حملة دشمنان كساني را كه در طول ديوار مشغول به 

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

 مانند تا درب شب را در اورشلی:اورشليم آمدندمامور شدند 

باشند. استراتژي آنان، دعا،  دسترس زم آمد، در صورتيکه 

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

و بستگانش  نحميا كردند. شان با يكديگر رقابت ميمعزال راسخ

  محافظان ايرانيش كه همراهش به اورشليم آمده و 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

 (1و:فصول ) مشكالت دروني و اصالحات اجتماعي( 4

ك مشاكل زشات بازساازي حصاار، يا کار هاي ( در نيمه5ا2:8

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

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

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

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

ارند. ذبه گرو بگ لك خود را نزد آنهامپول قرض كنند و ماي

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

جريان بييچارگي  آنهاخريده و از بردگي نجات دهند. وقتي 

دان شهر را جمع كرده و ، او ثروتمندگفتن نحميا خود را به

 نمود.عتاب  آنها را

هودياان را از بناد و ديگران ي نحميا ( در حاليكه24ا5:8

اسارت  و بندگي همسايگان كافر آزاد ساخته بودند، شايسته 

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

بطه با ابقا ي سالمشان در ر نافیيا چنين كاري آبفروشند. 

خدا  مقدس توانستند با نقض شريعت ؟ چگونه آنها ميخدا نبود

 24و2آياات ) ، قوم را به انحراف بكشانندرباخوارياز طريق 

به عنوان رهبر آنان با لغو گرفتن  نحميا حتي ؟(28:22خروج 

 بود؟  شدهنها، براي آنها الگويي  بهره از قرض

ثروتمنادان را مجباور باه  نحميا ( بعد از اينكه22و22:8

عصیر نقره، غله، يك از  صدی هاي مردم و دادن داراييبرگشت 

 ، 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  س:  با ااح ق

 مستحكم نمودند.

انچه از عهاد به آنان اخطار نمود كه چن نحميا پسس (22:8

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  ازتاهي ( اين فصل با گزارش كو22ا20:8

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

نده براي آي كردءاش، سو مال  ستفاده ن قات  او  ا مام او و ت

منليمي اختصاص به ساختن اورش 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 
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د، ( دشمن كه در بازداشتن يهوديان موفاق نشاده باو0ا2:6

فت صميم گر يا  ت ند.  نحم نابود ك ی بش: 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 مه:  و عظیمي 

رد اميا ونحر به عنوان يك متحد ااين ب سنبلط ولي (2ا8:6

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 

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

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 سنبلش  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

خاود را باه خادا اختصااص  نحميا ( مخفي نبود كه20ا24:6

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

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 سش د  كه تو

اعالم نمود و پيشنهاد  نحميا يك توطئه را عليه خبربود،  

ب كه  ب اكرد  بد ههم  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 سنبلش  شريعت عصيان كند. بدين ترتيب نقشة سوم

 شد. 

اي است براي دعاكنندگان مخلص كه تبلور  نمونه 20و2آيات 

فروتناي  نحمياا .(22:8 ؛2:0 ؛0:2ر.ك ) باشند مي نحميا زندگي

 نمود و در ايام گرفتاري و اوج مشكالت به سوي خدا برگشت.

 كند چنين تفسير مي رینماتيو ه

یا سا نحم صد تر كه ق خود  شمنان  شكایت از د نیدن 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  ظی: و آرام شتوانة ع یك پ عایي  نین د گردان. چ قوي ب
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و مشكالت به سوي خداي  ها تنگی شود كه در اوج كساني محسوب مي

كنند، باشد كه  یمان دعا ميآورند و با ا 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 شوی:، ا

عا مائد براي  عالي  مي ي  سوب  گوئی: کشود  مح من »ه ب خدایا 

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

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

 «.بگردان

در مدت حصار ساختمان  ،هاي مداوم رغم مخالفت ( علي22ا28:6

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 هنشان

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 

 خنان سابزرگان از يك ساو  .(24:2طوبيا والي عمونيان بودا)

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. 22ما در فصل 

پايان  روز دوپنجاه و  ار حصار شهر فقش درکهرچند كه 

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

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

 دهد.

 (4ا851) رد محافظ براي اورشلی:اد( تشكیل گ

ها تمام شاد   رها و دروازهاكه ساختمان و ديو ( وقتي2ا2:5

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

يا برادر نحم به  شهر را  نانيش انادارة  سپرد. حن و ح يا  ن

فه با وظي كامالد  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 

بايسات در  ماي ها دروازهصادر شد.  ايمنی( دستورهاي 0و2:5

سبانانطول روز  شند و پا طر مي بازبا ست در ا شهر و باي اف 

بل  يك در مقا نةخویشهر شوند.  خا ستقر  يا رانجامسم  نحم
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ه سازي  ياديوار ند باز قبالدَ  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.

 (13ا51:) سرشماري جمعیت اورشلی: (اه

باار اول هماراه که ني را اكس نسب نامه  نحميا (6 و 8:5

به زروبا هودابل  شلی: و ی شته بودند، اور كرد و  برگ يدا  پ

 شروع به سرشماري مردم شهر نمود.

تقريبااد مشاابه  68تاا  5(  اسامي مندرج در آياات 68ا5:5

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 بوده در اصل نحميا هاي عزرا و كتاب

 بداند. یرا يك آن دو کتابيهودي 

 رابطه باا ( اين آيات حاوي تكرار رئوس مطالب در62ا66:5

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

 باشند. براي حمل و نقل، مي مورد استفاده

م هدهنادگان و سا ( اين آيات مشتمل بر اسامي هديه52ا54:5

 كامالد با عازرا 52تا  54باشند. آيات  ا در ساختن شهر ميآنه

 م داده شده اشاارهاقال ممکن استباشند.  متفاوت مي 62و  65:2

 مختلف باشد كه مجموع آنها دركتاب عزرا آمده ه دوجريانب

ايان كتااب  28 است. نقشة حاكم شهر براي اورشليم تاا فصال

 شود. تكميل نمي

ي اسارائیل در شاهرها بنايتن ( اين فصل با اسكان ياف52:5

 رسد.     به پايان مي ،خودشان

 (82ا1فصول ) و( تجدید حیات دیني در اورشلی:

بيانگر احياي روحاني  نحميا با( اين فصل مهم از كت5ا2:5

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

اداماه   22:22تاا  2) گيارد ير سوم شخص مخاطاب قارار مايضم

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

براي شركت در محفل مقدس يا عيد  جماعتتمام  اول ماه هفت:

گاار بااار يكرناهااا، بااه منظااور نشااان دادن جمااع شاادن 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.
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خش ساعتها  ب يان  سي از  و شريعت مو تورات( را ) هايي از 

 براي جماعت قرائت كرد.

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

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

به اينكه پس از اساارت (. نظر 5آيه) دادند خودشان نشان مي

را گرفته بود،  زم 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 كامالد 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 بپر براي دي خدا  لدكالم  تر دونا ند. دك بل  داز 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 یان گردیده است. موعظه موضوعمسیحی

قابل مقایسه  آن ولي منافع روحاني، كننده باشد الهامي وكمك

وندگان موعظه رسالتي شخصي مانند عزرا نبا منافع روحاني ش

 نیست.

 متباركااان در واقااع ایمانااداراني هسااتند كااه امتیاااز درك

 هاي تفسیري كتاب مقدس را دارند. موعظه

 باشد دهندة تاثير پيام عزرا مي هاي مردم نشان ( اشك22ا2:5

(. آنها حق داشتند كالم خادا را جادي بگيرناد ولاي 2آيه )

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 حه خواما ستن و نو به گري بوط  ندن 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

شادي، در خوردن  ؛انيوانيبمحبت در شراكت با  ا شد ديده مي

 هايشان در تسکين ترسآرامش،  ؛و نوشيدن در پيشگاه خداوند

تبديل رور خداوند، سشد، و  اندوه آنها تبديل به شادي مي ا

 آنها شده بود.قّوت  به

( روز بعد وقت خاصي براي تحصيل كتاب مقدس باراي 28ا22:5

بران،  نان و الره ين یانوكاه ثر ا شد. و در ا صاص داده   اخت
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ها را كه موعد اجراي  تشكيالت مربوط به عيد خيمه ها آموزش

 ماه بعد بود، ياد گرفتند. ،آن

اي باود از روزگااري كاه  ه( اين روز تعطيال طاليا25ا26:5

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 سش  تو

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

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

در  هاا انبساای .(0:2اورشليم برگشته، اجرا شده بودا 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 بازر     ( بعد از عيد خيمه2ا2:2

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

تراو سپس براي سه ساعت ديگربه گناهان خود  نموده و ف اع

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

 بازساي و احياي روحاني.

ماردم را در دعااي  8و  0(  ويان مذكور در آياات 25ا0:2

 ودند.م، رهبري نعهد( و 25ا6آيات ) بزر  اعتراف

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

ترين  ت. اين دعا يكي از طو نيكه نامش مخصوصاد ذكر نشده اس

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 

 اباراهی: و عهاد(؛ دعوت از 6آية) ترتيب خالصه نمود: خلقت

ن داد ؛(22اا2آيات ) مصر(؛ خروج از 5و 5ات آي) اوبا  بستن

آساي خدا در  تدارك معجزة ؛(20و22يات آ) سینا شريعت در كوه

(؛ عصيان مكرر اسارائيل 28آيه ) بیابانگي قوم در رطول آوا

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

آياات ) آغااز داوري ؛(28اا22آياات ) فاتح كنعاان ؛(22ا26
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 ؛(22اا22آيات ) ؛ عدم توجه به اخطارها و اسارت قوم(25ا26

( 25اا22آيات ) زش و رهايي از عواقب اسارترتقاضاي براي آم

 .(25آيه ) 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   ميخداوند، مشاهده 

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 اعتاراف  .مراجعه كنيد( 24ئيات عهد به فصل براي جز)

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

 گيرند. اطاعت را نمي

كاه عهاد را  ( اين آيات مشتمل بر نام كساني است25ا2:24

در صدر  نحميا (. نام25:2) به نمايندگي از قوم امضا كردند

 (5اا2) كاهناناز او  بعدآيه اول( و ) اين ليست قرار دارد

 .(25ا20) سروران قوم س( و سپ22ا2) الویان

باشاند، و حااكي از  ( اين دو آيه مقدمة عهد ماي22ا25:24

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

 .نگاه دارندخدايشان را  یهو ه و فرایض

د نمودند كاه ه( يهوديان به طور خاص خود را متع25ا24:24

 سابت و ساال روز سَبَت( و 24آيه) با بيگانگان ازدواج نكنند

خاود را باراي خادمات   (؛ سهم سا نة22آيه ) را نگاه دارند

همه ساله  ،یهو ه مذبح براي  ؛(22و 22آيات ) معبد بپردازند

( و كفااارة  زم را بااراي 20آيااه ) تهيااه كننااد هیاازم

اي حمايت محصو ت بر نوبر انسان و حيوانات و هایزاده نخست

ده ّنت س)يعنی به معبد بياورندا  الویانو  كاهنان زمالي ا

 .(22ا28آيات ا  .يا عشريه را احيا نمايندیک 

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

ازدواج با بيگانگان و نگااه ) 22و 24عهدهاي مندرج درآيات 

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

 خدمات معبد قرار گرفت.

، «اهيم كاردوخانة خداي خود را ترك نخا پس»ملة ج( 22:24

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

 د.يگرد مي

 (88فصل ) ز( توزیع جمعیت در مرزهاي اورشلی:

مربوط به  آخرين آية فصال  نحميا كتاب 22( فصل 2و  2:22

 باشد. هفتم مي

بود. براي حفاظت از شهر  اورشلی:گران جمعيت كم ن نحميا

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

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 ،اورندبي

( چنانكه قبالد در فصل هفتم ديديم، ثبت نان شاروع 26ا2:22

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

چهارصد و شصات و اند. در اورشليم تعداد  آمده 20تا  2آيات 

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

آيات ) خانوار نهصد و بيست و هشت (. از بنياميان6ا0آيات )

ساه دساته از و  (.2آياة) یهودا.. و .یوئیلبا رياست  (5و5

 وياان  و ئيليبه رهبري زباد 20ا24كاهنان، مندرج در آيات 

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

د تحات خادماان معبا و (22اا28آياات ا  بانان بودند دروازه

در بخشي از اورشليم نزديك به معبد که  صیحا و جشفارهبري 

سرپرسات ايان  يز  ع امردي به نام  و (22آية ) كردند زندگي مي

م داشت افتحيا ن که در شهر پادشاهبود و نمايندة  دودمان

 در که (. بقيه يهوديان20ا22) قرار داشت نحميا نظر تحتكه 

و  24اا28ردند، در آياات ك مجاور اورشليم زندگي مي های قصبه

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

بعضاي از اناد.  شاده ، ناام بارده28اا22كردند، در آياات  مي

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

 .(26آية ) منتقل شدند بنیامیان
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 (11ا8581) یان اورشلی:وبندي كاهنان و ال ح( طبقه

و  ويااني كاه از  وبابلرز باكه  كاهناني( اسامي 6ا2:22

، ذكار 2تاا5و  5تاا2اند به ترتيب در آيات  باز گشته دعيبت

 یهاودامشتمل بر اسامي كاهنان اعظم  22و  24اند. آيات  شده

بينايم كاه در  را مايكاهناني نام  22ا22باشند. در آيات  مي

گار  ياقيمروز سرش  يهو شیبكه پ مانكاهن اع الیا   ظم در ز

احتما د در آن  بيشتر آنهاكردند.  (، خدمت مي2:2) بود نحميا

اعظمي الياشيب و  کهانتيام ااند.  ويان در  بوده زمان زنده

ا يدوع ثبت نام شدند. افرادي كه نامشان در بجانشينانش 

ميا والي اورشليم شود نحقبل از اينكه  هذكر شد 26ا20آيات 

 كردند. نوان والي، خدمت مياو به ع تصدین او در درو

 (41ا11581) ط( تقدیس حصار اورشلی:

و مخصوصااد نوازنادگان( سااكن اطاراف ) (  وياانِ 24ا25:22

اورشليم، براي تقديس حصار به اورشليم دعوت شدند. كاهنان 

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

 ها را تطهير كردند. دروازه

شاهر  در روي دیواررا روساي یهودا  يانحم پسس( 02ا22:22

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 عظی: گذرانیده  قربانيشادي ( در ميان هلهلة 06ا02:22

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

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

شريعت  كه  قررآنچنان با م مردم  شدند.  يين  بود، تع موده   ن

شادي تمام مشاركت نمودند، چونكه به خاطر احيا خدمت در 

خدا نة  ند شادمان ،خا خود  بود ظايف  يان و نان و  و 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.

ماردم آنچاه را كاه  نحمیاو  ...در ایام زروبابل  (05:22

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

 ند.نمود مين ميتا
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IIاز اورشلی: وآخرین  نحمیا ا دیدار دوم

 (83فصل) اصالحات

 (1ا8583الف( اخراج طوبیا از معبد )

 022سال خدمت در اورشاليم در ساال  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

ي با سود خورد  ظور بر به من كه  ستفادهءداري  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 اماورد كاالم بار دو در هر .(6آية ) باشد نحميا طي غيبت

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

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   يل نمودهرا به بركت تبد

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

 را از میان اسرائیل جدا كردند.

 2:2اي را كاه در  ( قوم با اخراج بيگانگاان وظيفاه8و0:22

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

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

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

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

 كند.

بالفاصله بعد پاس از برگشات باه اورشاليم  نحميا (2ا6:22

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

با شدت تمام به مبارزه  نحميا بود كه ديگري به وجودآمده

 هايي جلوگيري كند. شرارت چنانپرداخت تا از تكرار 

 (84ا82583) عشریه( براي الویان) ده یک( استقرار مجدد ب

سران قوم را به خاطر بروز چنان مشاكالت  نحميا (20ا24:22

سئوليت  لت از  پذيريناو م یانشان در غف كرد. الو  سرزنش 
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در  مايت سران قوم مجبور به كاركه به علت عدم ح  ويانی

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

ند. يک دههم ستا  شدند ها بده به آن صو ت  يان را از مح   و

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

 (.20آيه ) به یاد آوردكه او را  تقاضا نمود

 ( 11ا8:583) در سبتعمال غیر مشروع اج( 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  فظ ميل به زور حسبا 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 كا  در روز  بيرون زور

براي اينكار نيز از خدا طلب نمود  نحميا شد. متوقفكامالد 

 (.22آيه ) آورد كه او را به ياد

 (38ا13583) د( ممنوعیت ازدواج با بیگانگان

ز زنان اچندين سال پيش مردان اسرائيلي به فرمان عزرا 

 .(24فصل 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 شكساته بودناد و 24فصل ) ندوبيگانگان جدا ش

يان ازدواج 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

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 آن  بي عصمتت و ويان را نهاکها را ب

از خدا تقاضا  نحميا و بار ديگر ندکكرده بودند، مجازات 

 (.22آيه ) يادآورد ر اين كارش بهطنمود كه او را به خا

در كليسااا ممنااوعيتي بااراي ازدواج مساايحيان بااا غياار 

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

ندة  قدربرگير مة  سانها و ه مة ان لي  موه ست، و عاد ها در  قط

ستانی دوران شك  با بدون  حدوديت،  ين م صلي ا لت ا سادع و  ف
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 است. هاي غيريهودي بوده مذاهب دروغين قوم

پردازد كه براي  هايي مي كامپبل به تفسير انواع ازدواج

 باشد: مسيحيت مخرب مي

ان ه شده است كه ایماندارصیدر 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 اعصاار  ن(. با ایان وجاود اماروز مانناد تماام دورا3151

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

بي سر  هدایت  هم ند  سوي خداو به  خود را  مان  لي  ميای 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  (.2:62امير مزر.ك ) دشو 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 سو براي  مرد ج يك  يك كرد. او  ر و 

بود.  شرارتل جبهة نبرد بر عليه وفرماندة سرسخت در خش 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

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 كن:  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 ختهرا در پیشگاه خداوند نرم سا

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

 گذشته بود.

 

                                                      

1- Charles Swindoll 


