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 دراسة في سـفر عزرا

 األصحاح الثاني

 (91: 2تي 2" )َيْعَلُم الَرُّب اَلِذيَن ُهْم َله"

 دحدا  أو الشججعا  ييعند قراءتك لهذا اإلصحاح قد ال تتجاوز قراءتك له دقائق سريعة، وقد ال تجد فيه من األ

فشا هو إال سجل ألسشاء العائال  الراجعة، ولكنه مليء بالدروس والنقاط الهامة التي . ته أكثر من مرةيدفعك لقرائ

 ما هي أهشية تسجيل هذه األسشاء؟؟ : فقد تسأل نفسك. سنتوقف عندها معًا

كان من الضروري للراجعين من السبي بعد قضاء السبعون سنة في بابل، أولئك الذين تحرك قلبهم متجاوبًا مع نداء كورش، 

 لشاذا؟ ... فقاموا راجعين إلى أوريليم، ولكن كان هناك أمرًا ضروريًا هو إثبا  نسبهم ألي سبط وعائلة ينتشوا

اَل َيَتَحَوُل َنِصيٌب ِلَبِني ِإْسَراِئيَل ِمْن ِسْبٍط ِإَلى ِسْبٍط، ": واضحا المتالك الشيرا  الشستحق لهم ألن أمر الرب كان .1

 (7: 63عد " ).َبْل ُياَلِزُم َبُنو ِإْسَراِئيَل ُكُل َوادِحٍد َنِصيَب ِسْبِط آَباِئِه

فقد كان للجعب اليهودي بركا  وغنى . غياب إثبا  النسب يحرم الجخص اليهودي من امتيازاته ودحقوقه .2

 . م ُتعط لجعوب أخرى، يريطة أن يلتزم بوصايا الرب وفرائضهل

. الكهنة والالويين فئة متشيزة، لهم الحق في أخذ جزء من التقدما  والذبائح والعجور التي يقدمها الجعب .6

 . ولكن إن لم يثبت نسبه أنه من سبط الوي فلن يقدر أن يتشتع بهذا األمر

 سلسلة األنساّب 

 – 2: 1عدد " )ِمِن اْبِن ِعْجِريَن َسَنًة َفَصاِعًدا ُكَل َذَكٍر ِبَرْأِسِه،"في سفر العدد وضع الرب قانونًا إلدحصاء األعداد وتسجيلها 

 . ولكن من غير الشؤكد أن الراجعين اتبعوا هذا القانون.. (6

فالرب يهشه الفرد والجشاعة . ًا عندهتسجلت األعداد ولم ُتسجل األسشاء ولكن كل وادحد معروف لدى الرب وهام جد .1

 . أيضًا

وقد كان دورهم ومسئوليتهم هامة جدًا لتعليم الجعب الجريعة . 4224( مجشوعا  4)جشلة عدد الكهنة والالويين  .2

(. 641)ن قليلين جدًا الالويووكان . (7: 2مال) "َمْعِرَفًة، َوِمْن َفِشِه َيْطُلُبوَن الَجِريَعَة َتْحَفَظاِن اْلَكاِهِن َيَفَتِي أَلَن"

 (. 2 – 5: 2نح )، (2: 66تث )ومنهم من كان دوره كشغنيين وبوابيين 
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 م؟ نيمن هم النثي

في الشهام الكثيرة للهيكل، هم وأبناء  نهؤالء هم العشال في الهيكل، لم يكونوا كهنة وال الويين ولكنهم معاونيين يساعدو

 (. 26: 4يش )، (52 – 55، 44 – 46: 2عز )عبيد سليشان 

فعند رجوع عزرا بالفوج الثاني سنجد أن . منيونالدحظ أن الفوج األول الراجع لم يجتشل على عدد كاف من الالويين والنثي

 ( 13، 15 : 2عز )عزرا طلب آخرين للشساعدة 

 

 (36 – 91: 2عز )المجموعة الحائرة 

يخص لم يقدروا أن يثبتوا نسبهم اليهودي، ولكنهم فضلوا البقاء مع يعب اهلل في أوريليم، ولم  325هؤالء دحوالي 

فهؤالء اعتبروا غرباء ونزالء ولكن من أيام موسى والرب يوصى بحسن الشعاملة واالهتشام بأولئك . يرجعوا ثانيًا لبابل

ودحين تكلم الرب يسوع عن الشكافآ  لشن (. 24: 14، 12: 11، تث 64 – 66: 14، ال 4: 26، 24، 21: 22خر )

ال تنسوا ": وأيضًا يوصي كاتب العبرانيين قائاًل .(65: 25متى " )كنت غريبًا فآويتشني": يخدمه في صورة الغريب قال

 (. 2: 16عب " )إضافة الغرباء بها أضاف أناس مالئكة وهم ال يدرون

 . من لم يقدر أن يثبت نسله من الكهنة، فلم يقدر أن يقترب من خدمة الهيكلأما 

 

 من هم؟؟ : االترشاث

بشعنى أن . تنا لهذا اإلصحاح أن هناك تفاو  كبير في األعداد ما بين قليل وكثيرونالدحظ عند قرائ... كام الشقاطعا هم دح

ولكن . وبنو غزمو  رجع منها اثنان وأربعون فقط(. اءةبنو ست)مئة وثالثون  ك عائلة رجع منها ثالثة آالف وستهنا

: 6رؤ " )َلْم ُيَنِجُسوا ِثَياَبُهْم.. ْنَدَك َأْسَشاٌء َقِليَلٌة ِع" فحتى القليلين في نظر اهلل مهشين جدًا تسجلت أسشاء العائال  جشيعهًا

 . اهلل ينظر للقلب ال للعينين، فكالهشا تحشل عناء ومجقة الردحلة الطويلة ،(4

قدر جدًا كل ما تقدمه إليه، ـالرب ُي. مالدحظة أخرى هي تسجيل عدد الخيل والبغال والجشال التي قدمتها العائال  الراجعة

ا قدمت األرملة كل ما عندها كل ، أو دحتى فلسين من األعواز مثلش(42: 11مت )دحتى لو كان كأس ماء بارد ألجل اسشه 

، مر 12يو )أو قارورة طيب كشا قدمت مريم وتسجل اسشها بسبب هذه التقدمة النابعة من القلب ( 44: 12مر )معيجتها 

14 :2 – 4 ) 

 

 عالمات للنهضة 

بحرية كاملة ال عن اضطرار بل باالختيار قدم رؤوس اآلباء ذهب وفضة وأقشصة ( 71 – 32)عطاء سخي  .1

 ( 2كو 2)للكهنة، هناك عطاء بحسب الطاقة وأيضًا تشييز أعلى في العطاء وهو فوق الطاقة 

فها هم . ِسجل الراجعين ادحتوى على مئة وثشان وعجرون مسبح ومغني من بنو آساف.. التسبيح والفرح بالرب .2

 ( 1: 167، مز 7عز )ون للغناء بعد أن كانوا باكيين معلقين أعوادهم في بابل يرجع
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 أسئلة للبحث و الدراسـة

جشيعها تحشل مبدأ رودحي هام تجده في ( 1: 1، وغال 4: 1، وإر 1: 46إش )قرأ الجواهد التالية ا .1

 . دراسة هذا األسبوع، ما هو؟؟ وهل لك نفس اليقين، أنك معروف ومدعو من الرب لدعوة مقدسة

، لها صدى في هذا اإلصحاح ما هو؟ وهل تقدر (12، 3، 4: 13، رو 13: 1تي  2)الجواهد اآلتية  .2

 . لدور والوزنة التي كلفك بها الربا

 

  : الشـاهد الكتابي للتأمـل و الصالة

 (91: 946مز " )روحك الصالح يهديني في أرض مستوية. علمني أن أعمل رضاك ألنك أنت إلهي"
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