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ىْ مقدمةْ ْعودةْللجدولَْحجَّ

 
 (.رمياءإراجع سفر )سقطت أورشليم تحت السبي البابلي على أربعة مراحل  .1
حطمت المدينة تمامًا وحطم الغزاة  وفيها .م.ق 685كان سقوط أورشليم النهائي على يد نبوخذ نصر سنة  .2

وكان هذا في أيام الملك صدقيا . الهيكل وقصر الملك، وأخذ الكل إلى السبي ولم يترك إال مساكين األرض
 .خر ملوك يهوذا نسل الملك داودآ
ثم قامت مملكة مادي وفارس التي أسسها . م.ق 635سقطت مملكة بابل على يد كورش الفارسي سنة  .3

 .كورش
 :لفرسْوعالقتهمْبأورشليمملوكْا
فعاد الشعب وبدأوا في ( 2:1عز. )م.ق 635أصدر نداء بعودة الشعب من السبي سنة : كورش  . أ

وتوفى ( 6:5عز)وبدأت مقاومة األعداء . م.ق 636وكان ذلك سنة (. 13-8:3عز)بناء الهيكل 
 .م.ق625كورش سنة 

لعمل في بناء المدينة والهيكل فأصدر بن كورش، وهذا أقنعه الوشاة بوقف اإ (:أرتحشستا: )قمبيز  . ب
 .م.ق 622وظل العمل متوقفًا طوال مدة حكمه، ومات سنة ( 26-5::1عز)أمرًا بذلك 

متدت مملكته جداً . م.ق 621ملك سنة : داريوسْهستاسبْ . ت  حجيْوزكرياوفي أيامه قام النبيان . وا 
وقد أمر الملك بإعادة . م.ق 625وكان ذلك سنة (. 1:6عز)يحثان الشعب للعمل في بناء الهيكل 

 .م.ق 585ومات سنة . م.ق 616وقد إكتمل بناء الهيكل وتم تدشينه سنة ( 5،  6عز)البناء 
 6,2وهذا حاول غزو اليونان بجيش قوامه . غالبًا هو زوج إستير (:أحشويرش)زركسيسْاألولْْ . ث

 . م.ق 556 مليون جندي وهزم وأغتيل سنة
وهذا الطف اليهود وسمح لعزرا بأن يعود بعدد منهم إلى (: ليدأي طويل ا) ارتحشستاْلونجيمانوسْ . ج

وكان ذلك غالبًا (. 15-1:2نح( + )13-::11عز)أورشليم، كما أذن لنحميا بإعادة أسوار المدينة 
ألنه حدثت ثورة في أيامه من الشعوب، ولكن اليهود لم يشتركوا فيها فحفظ لهم هذا الجميل وتوفى 

 .صدر األمر بإعادة بناء أورشليم. م.ق :56نة وفي عهده س .م.ق 525سنة 
لتقوم . م.ق 331تعاقب بعده على العرش عدة ملوك إلى أن قام اإلسكندر األكبر بإسقاط مملكة الفرس سنة  

 .على أنقاضها مملكة اليونان
على أن فترات نبوات حجي وزكريا كانت . هما أنبياء فترة ما بعد السبي حجيْوزكرياْومالخييعتبر األنبياء  .5

وبهذا فهو . م.ق 556أما مالخي فتزامن مع نحميا وعزرا سنة . م.ق 625في بداية العودة من السبي سنة 
 .آخر األنبياء

 (.15:5عز+  1:6عز)مرتين في سفر عزرا  حجيْيشار إلى النبي .6
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وربما أطلقوا عليه هذا . وهو ولد في أرض السبي". المفعم بهجة"أو " عيدي"سم عبري يعني إسم حجي إ .5
 .االسم ألجل توقع العودة من السبي بفرح، أو ألنه ولد يوم عيد

 625وقد مارس عمله النبوي سنة ( 1:2عز. )م.ق635 ي مع زربابل في الرجوع األول سنةعاد حجي النب .:
كان الرجوع الثاني مع عزرا في أيام أرتحشستا )الثانية لداريوس هستاسب ثالث ملوك الفرس  في السنة. م.ق

 (.لونجيمانوس
( 6:5عز)عودة من السبي وضع زربابل األساسات لبناء الهيكل، ولكن قام السامريون بمقاومتهم بعد ال .8

وهنا ظهرت . من جديد وحين ملك داريوس هستاسب حان الوقت للعمل. سنة16فتوقف العمل لمدة حوالي 
فقام . وتغشية البيوت بالخشب DECORATIONمشكلة أخرى، فقد إنشغل كل واحد بتزيين بيته الخاص 

. حجي النبي ومن بعده بشهرين زكريا ينذران الشعب ويحثونه على العمل في بيت الرب بقوة وغيرة قلبية
ين شاهدوا الهيكل األول يثبطون الهمم إذ وعندما بدأ العمل بالفعل، قام بعض الشيوخ من كبار السن، الذ

. م.ق 685كان إحراق وتدمير الهيكل القديم سنة )حسبوا الهيكل الجديد كال شئ بمقارنته بالهيكل القديم 
سنة قادرًا  85سنة، ويكون بهذا أن كل شيخ سنه أكبر من  55ويكون الفارق . م.ق 625وتاريخ النبوة سنة 

ولوال حكمة النبيان لتوقف العمل تمامًا، ولتحول الفرح إلى حزن خالل روح . (أن يتذكر مجد الهيكل األول
 .اليأس التي بثها هؤالء الكبار

الدعوة لبناء بيت الرب هي دعوة إلهية موجهة إلى كل نفس لتستعيد في الرب بهجة خالصها بالتمتع بسكنى  .5
راخية في قبول ملكوته داخلها إذ هي هو عتاب إلهي للنفس المت. الرب فيها، وا عالن قلبها هيكاًل للرب

سم النبي مع مضمون السفر، فهو دعوة للحياة المفرحة أو إوهنا نجد تناسب . مرتبكة بأمور هذه الحياة
فالعيد الحقيقي يكون بسكنى الرب . الدخول لعيد مستمر خالل إعادة بناء هيكل الرب فينا بروحه القدوس

لذلك إهتم النبي أيضًا بالتشديد على االهتمام بالتوبة والقداسة وبهذا  .وسط شعبه، وسكناه داخليًا في قلوبنا
 .يسكن الرب فينا ويبارك في كل ما تمتد إليه أيدينا

وقد جاء في . رتبطا بصداقة قوية ووحدة في الهدفا  حجي النبي بدأ عمله قبل زكريا النبي بشهرين و  .15
 25، شهور 3زكريا لمدة ثالث سنوات، أما حجي فلمدة ولقد تنبأ . التقليد اليهودي أنهما دفنا في قبر واحد

 (.25:2، حج 1:1حج)ومًا وهذه تحسب بالرجوع إلى ي
فالنبي رأى . والسفر هنا يوجه نظرنا لهيكل جسد المسيح ومجده( 15:2يو)الهيكل يشير لجسد المسيح  .11

ن مجد هللا، وهذا معنى بروح النبوة هيكل عجيب، أي رأي يوم المسيح الذي سيؤسس هيكله وتمتلئ األرض م
أزلزل كل األمم ويأتي مشتهى كل األمم فأمأل هذا البيت مجدًا أي البيت الذي سيتأسس في كل األمم 

 (.5،  2::حج)
يرى النبي هنا مجدًا لزربابل الوالي، ولكن هذه النبوة تمتد للمسيح فهو رمز للمسيح، وزربابل هو جد المسيح 

 .(13،  12:1مت)بالجسد 
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ْعودةْللجدولْاإلصحاحْاألول

 
َْكِلم1َْ"ْ-(:1)آيةْ ِر،َْكاَنت  ه  ٍمِْمَنْالشَّ ِلَْيو  اِدِسِْفيَْأوَّ ِرْالسَّ ه  َنِةْالثَّاِنَيِةِْلَداِرُيوَسْال َمِلِك،ِْفيْالشَّ ِْفيْالسَّ ُةْالرَّبِ 

َلىَْيُهوَشَعْب ِنْ ِْإَلىَْزُربَّاِبَلْب ِنَْشأَل ِتيِئيَلَْواِليَْيُهوَذا،َْواِ  يْالنَِّبيِ  َْيِدَْحجَّ ْْ"ْ:َيُهوَصاَداَقْال َكاِهِنْال َعِظيِمَْقاِئالْاَعن 
َداِرُيوَسْهو  وَداِرُيوَسْ. ميعاد نهاية نبوته( 25:2)وفي . هنا تحديد الميعاد الذي بدأ فيه النبي عمله النبوي

اِدِسْ. ثالث ملوك الفرس هستاسب ِرْالسَّ ه  رِْ. هو شهر أيلولوالشَّ ه  ٍمِْمَنْالشَّ ِلَْيو  ليهود عادة أن كان ل=  ِفيَْأوَّ
ة لماالجتماع ليعلن ك ستغل النبي هذاإوغالبًا فلقد . يجتمعوا في أول الشهر القمري لممارسة العبادة الجماعية

ْ. الرب يْالنَِّبيِ  َْيِدَْحجَّ كلمة يد تعني قوة، والمعنى أن كلمة الرب النبوية سلمت في أيدي األنبياء كسيف = َعن 
زربابل [ 1]وسلم النبي الكلمة إلى إثنين . يتكلم بقوة دون أن يخاف إنسان روحي يحطم الشر، وعلى النبي أن

هو ملك على  ، ليقوما ببناء الهيكل والمسيح مؤسس هيكل جسده أي الكنيسة  .رئيس الكهنة يهوشع [ 2]الوالي 
 .فكال زربابل ويهوشع معًا يرمزان للمسيح. شعبه وهو رئيس كهنة قدم ذبيحة نفسه

ومعنى زربابل أي المولود في بابل، وهو له اسم آخر (. 12:1مت)بن يكنيا الملك إهو = ب ِنَْشأَل ِتيِئيَلَْزُربَّاِبَلْ
وزربابل هذا يشير للمسيح الذي (. 15:6عز)وقد أقامه كورش الفارسي واليًا على يهوذا . بابلي وهو شيشبصر

أرض عبوديتنا كما ولد زربابل في أرض هو ولد في . حمل جسدنا وجاء إلى أرضنا ودخل معنا حتى إلى القبر
وكما ملك زربابل على شعب هللا بعد تحريره من السبي، . وزربابل من نسل داود، والمسيح من نسل داود. السبي

 .هكذا ملك المسيح على شعبه بعد تحريره من عبودية إبليس
ومعنى ( :2-25:62رإ)ملك بابل في ربلة وسرايا هذا قتله = ابن سرايا َيُهوَصاَداقَْْابنالكاهن العظيم َيُهوَشَعْ

وبذلك يكون (. والمسيح هو برنا)يهوه بر =  َيُهوَصاَداقَْومعنى ( نفس اسم يسوع)يهوه يخلص = َْيُهوَشعَْْاسم
 .يهوشع رمزًا للمسيح رئيس كهنتنا الذي قدم ذبيحة نفسه ليخلصنا ويبررنا

 
ْال ُجُنوِدَْقاِئالْا»2ْ"ْ-(:2)آيةْ ُلغ َْوق َتِْبَناِءَْبي ِتْالرَّب ِْ:ْهَكَذاَْقاَلَْربُّ َْيب  ْال َوق َتَْلم  ع ُبَْقاَلِْإنَّ ْ".«هَذاْالشَّ

ُلغ َْوق َتِْبَناِءَْبي ِتْالرَّب ِْ َْيب  ْال َوق َتَْلم  هللا هنا يتهم الشعب بالرخاوة في بناء البيت، فهم يقولون أن الوقت لم =  ِإنَّ
سنة عالمة على أن 16ا أعذارًا وجيهة، مثل أن تأخير البناء لمدة يبلغ أي أن الظروف غير مناسبة وهم قدمو 

الرب غير موافق على البناء، وربما تعللوا بالمقاومات الخارجية من أعدائهم وأنها لهي إشارة إلهية بأن وقت 
أمر  العمل لم يحن بعد، وهناك عذر وجيه آخر بأن الملك السابق أصدر أمرًا بوقف البناء فهل يصح أن يكسروا

ولكن السبب الحقيقي هو أنهم . الملك، ومع أن الملك الحالي قد خفف الضغط إال أنهم مازالوا يتحججون بذلك
إنشغلوا بتزيين بيوتهم وجعلها كالقصور في زينتها، وسبب آخر أن شهر أيلول هو شهر جني الثمار، فهم ليس 

ع ُبْهذَْلديهم وقت لبناء بيت الرب ولذلك فاهلل غاضب عليهم ويقول  همال حقوق اْالشَّ وال يقول شعبي فالخطية وا 
ْال ُجُنوِدْوالحظ أن هللا يسمى نفسه هنا . هللا تجعل الناس في غربة عن هللا فهو رب الجنود السماوية، وهو = َربُّ
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ن في غير حاجة لهم، لكنه إذ يطلب منهم بناء بيته، فهذا ألنه يحبهم، وهذا فيه كرامة لهم، إذ سيأتي هللا ويسك
ونالحظ أن هذا هو نفس . وألنه ربهم يطلب منهم العمل بال رخاوة. في وسطهم ويكون مجدًا لهم وسبب بركة لهم

ما يصنعه إبليس معنا، فهو يقنعنا أن الوقت ليس مناسبًا لكي نتقدس كهياكل للرب، أو يقنعنا بأن نؤجل خدمة 
هنا ( 13:3عب)هل يوجد القلب المتحمس للعمل  ولكن. ولكن لنعلم أن كل وقت هو وقت مناسب لعمل هللا. هللا

أناس تقدموا بأعذار تبدو وجيهة ولكن هل يعجز هللا عن التدبير، المشكلة الحقيقية هي التراخي في القلوب وعدم 
 .االهتمام والالمباالة

 
َْقاِئالْا3"ْ-(:6-3)اآلياتْ يْالنَِّبيِ  َْيِدَْحجَّ َْعن  َْكِلَمُةْالرَّبِ  ُكُنواِْفيُْبُيوِتُكُمَْْهلِْ»4:َْفَكاَنت  َْتس  َْأن  َْأن ُتم  ال َوق ُتَْلُكم 

ْ َْخرَاٌب؟ ْال َبي ُت َْوهَذا اِة، ْال ُجُنود5ِْال ُمَغشَّ َْربُّ َْقاَل َْفهَكَذا َْواآلَن َْعَلىُْطُرِقُكمْ : َْقل َبُكم  َعُلوا ْاج  .6ْ ل تُم  َْوَدخَّ َْكِثيراا ُتم  َزَرع 
َْقِليالْا ْال. ِْإَلى َْوَلي َس َبعِْتَأ ُكُلوَن ْشَّ ُوونَْ. َْتر  َْواَل َرُبوَن َْتش  َفُأونَْ. َْتد  َْواَل َتُسوَن َْتك  ِْلِكيٍسْ. َرةا ُْأج  َْيأ ُخُذ َرةا ُْأج  َواآلِخُذ

ْ"ْ.َمن ُقوبٍْ

اةِْ ْال ُمَغشَّ والحظ أن هللا لم يلمهم ألنهم . أي المكسوة بالخشب عالمة الرفاهية والنفقات الباهظة=  ِفيُْبُيوِتُكُم
ولكن هللا يلومهم على االهتمام بالترف . ن، فاهلل ال يريد لهم أن يناموا في العراء لكي يبنوا له بيتاً يبنون بيوتَا للسك

فالمشكلة إذًا في إنشغالهم بالترف بينما بيت الرب محطم، وهذا يعني أن . الزائد، فالبيوت المغشاة هي للملوك
ونالحظ أن هللا ال . لزمنيات عن األبدياتالشعب ال يتوق ألن يسكن الرب وسطهم وهذا يشابه من ينشغل با

يطلب من موظف أن يترك عمله ليذهب للكنيسة، أو يطلب من طالب أن يترك دراسته ويقف ليصلي، لكن هللا 
تليفزيون )هل حقًا أنت ال تصلي وال تذهب للكنيسة بسبب العمل أو بسبب الكسل والترف الزائد أي اللهو "يسأل 

َعُلواَْقل وَبُكمْ ْ(6)وفي (. وقتًا للصالة بسبب التليفزيونمثاًل، فهناك من ال يجد  القلب يشير للتفكير واإلنتباه، =  اج 
كم الداخلية وراجعوا نفوسكم، ما سبب اإلهمال؟ هل هو األعذار الوجيهة التي والمقصود تأملوا بعمق في حيات

نتبهوا لكانت الوقائع قد حدثتهم ا  تقولونها أم هو إنشغالكم بملذات عالمية عن هللا؟ لو فكروا بعمق وبنية صادقة و 
ولو فكروا بنية صادقة  .لماذا إنعدمت البركة من حياتهم[ 2. ]لماذا هم متوقفين حقيقة عن بناء البيت[ 1]عن 

َرةاِْلِكيٍسَْمن ُقوبٍْإلستمعوا لصوت هللا، وقدموا توبة ولعادت لهم البركة  ُْأج  َرةاَْيأ ُخُذ ُْأج  أي كأنه يضع =  َواآلِخُذ
نقوده في كيس مثقوب ولنعلم أن سر فقداننا للبركة في حياتنا هو عدم االلتصاق باهلل، واهتمامنا الزائد وقلقنا على 

ومن ال يلتصق بالرب . الزمنية، ونسياننا بيت هللا واحتياجاته، أو نسياننا لشروط أن تكون نفوسنا بيتًا للربحياتنا 
وقد . وجسده ال يتمتع بالشبع مهما قدم له. تضيع البركة من حياته، وتقاومه الطبيعة، واألرض ال تعطيه ثمارها

،  8::1+  2::تث)وراجع . ركات كلها روحية وماديةفاهلل هو مصدر الب. يزرع كثيرًا ولكن الحصاد يكون قليل
أطلبوا أواًل ملكوت "ملخص هذه اآليات . شبعهم وحتى أحذيتهم لم تبليأفهم في البرية عالهم هللا و ( 6:25+  18

 (".األمور المادية)هللا وبره وهذه كلها تزاد لكم 
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ْال ُجُنودِْ»7ْ"ْ-(:8-7)اآلياتْ َعُلوا:ْهَكَذاَْقاَلَْربُّ َْعَلىُْطُرِقُكمْ ْاج  َعُدواِْإَلىْال َجَبِلَْوأ ُتواِْبَخَشٍبَْواب ُنوا8ْ.َْقل َبُكم  ِاص 
َد،َْقاَلْالرَّبُّْ ْ"ْ.ال َبي َت،َْفَأر َضىَْعَلي ِهَْوَأَتَمجَّ

َْعَلىُْطُرِقُكمْ  َعُلواَْقل َبُكم  لبركة ، وكيف تستعيدوا اكونوا صرحاء مع أنفسكم=  بمعنى فكروا بالحق في طرقكم=  اج 
والحظ أنه ال أمل في إصالح اإلنسان لنفسه إال بمراجعة اإلنسان لنفسه . رجعوا للرب فيرجع لكم ويبارككما  و 

والتأمل في داخل قلبه، فإن كان هذا السفر هو سفر بناء بيت الرب ، فبناء بيت الرب الداخلي في نفوسنا يكون 
َعُدواِْإَلىْال َجَبِلْ. ح القدس إن قدم اإلنسان توبةبتهيئة القلب ليجعل الرب مسكنه فينا، وهذا يتم بالرو  أي = ِاص 

والمعنى الروحي، فبعد أن يقدم اإلنسان توبة عليه أن يصعد للسماويات، . جبل لبنان ليأتوا بالخشب لبناء البيت
 والخشب الذي نجلبه لنبني البيت هو الصليب، فلنحمل. والمسيح هو صخر وجبل إيماننا، نصعد به للسماء

ْال َبي تَْ= صليبه ونتبعه فمع أنه هو الذي يبني البيت ينسب البناء هنا لنا مؤكدًا على تقديس الحرية =  َواب ُنوا
دَْ. اإلنسانية فهو ال يقيم البيت فينا بغير إرادتنا هم ربما يتصورون أنهم لن يمكنهم إقامة =  َفَأر َضىَْعَلي ِهَْوَأَتَمجَّ

وهو ال يحتاج للذهب والفضة . ولكن هللا يطمئنهم أنه سيرضي عن عملهم .بيت فخم للرب مثل هيكل سليمان
ومعنى الكالم أن هللا . بل أن وجود هللا في هيكله هو سر مجد هذا المكان. الكثيرة التي كانت في هيكل سليمان

رادة هللا أن نبحث عن مجد  .سمه أوالً إ يقول هنا جربوا أن تصنعوا إرادتي وستجدوا البركة تعود لكم ثانية، وا 
 

َذاُْهَوَْقِليل9ٌْ"ْ-(:11-9)اآلياتْ َْكِثيرااَْواِ  ُتم  ُتَْعَلي هِْ.ْان َتَظر  َخل ُتُموُهْال َبي َتَْنَفخ  ْال ُجُنودِْ.َْوَلمَّاَْأد  .ِْلَماَذا؟َْيُقوُلَْربُّ
ِْإَلىَْبي ِتهِْ ِْإن َساٍن ُْكلُّ ْرَاِكُضوَن َْوَأن ُتم  َْخرَاٌب، َْبي ِتيْالَِّذيُْهَو ِل ْأَلج  ْالنََّدى،11ْ. ِقُكُم َْفو  ِْمن  َماَواُت ْالسَّ َْمَنَعِت ِلذِلَك

ي ِت11ْ.َْوَمَنَعِتْاأَلر ُضَْغلََّتَها َطاِرَْوَعَلىْالزَّ َْعَلىْاأَلر ِضَْوَعَلىْال ِجَباِلَْوَعَلىْال ِحن َطِةَْوَعَلىْال ِمس  ُتِْبال َحرِ  َوَدَعو 
ْ".«اِسَْوَعَلىْال َبَهاِئِم،َْوَعَلىُْكلِ َْأت َعاِبْال َيَدي نَِْوَعَلىَْماُْتن ِبُتُهْاأَلر ُض،َْوَعَلىْالنَّْ

ُتَْعَلي هِْ( 5)في  ن تزيد غلتهم وأرباحهم ولكنهم وجدوا هناك لعنة خفية تلحق بكل شئ، ولكل أنتظروا إهم =  َنَفخ 
ذلك نستنتج أن قلة المطر ومن . إذًا هللا قادر أن يبدد كل ثروة كنزها اإلنسان بنفخة منه. ما يدخلوه إلى بيوتهم 

والريح الشرقية الالفحة التي تحرق المحاصيل ليست ظواهر طبيعية فحسب، بل هي نفخة من الرب للتأديب، 
 .ولكن إذ يتجاهل اإلنسان خالقه تتجاهله الطبيعة. فاهلل ال الصدفة وال الطبيعة هو المسيطر على أرزاق البشر

ُتَْعَلي هِْ  .من وجود بعض التراب علي مكان فينفخها فتطير  كما يتضايق انسان=  َنَفخ 
 

َْبِقيَِّة12ْ"ْ-(:15-12)اآلياتْ َْوُكلُّ ْال َعِظيِم، ْال َكاِهِن َْيُهوَصاِدَق ْب ُن َْوَيُهوَشُع َْشأَل ِتيِئيَل ْب ُن َْزُربَّاِبُل َْسِمَع ِحيَنِئٍذ
َْكَما يْالنَِّبيِ  َْوَكاَلَمَْحجَّ ِْإلِهِهم  َتْالرَّبِ  ع ِبَْصو  ِْإلُهُهمْ ْالشَّ َسَلُهْالرَّبُّ ِهْالرَّب ِْ.َْأر  ع ُبَْأَماَمَْوج  َفَقاَل13ْ.َْوَخاَفْالشَّ

ع ِبَْقاِئالْا ِْلَجِميِعْالشَّ ْالرَّبِ  ِْبِرَساَلِة يَْرُسوُلْالرَّبِ  ،َْيُقوُلْالرَّبُّْ»:َْحجَّ َْمَعُكم  ُْروَحَْزُربَّاِبَلْب ِن14ْ.ْ«َأَنا ْالرَّبُّ َوَنبََّه
ْ ع بَِْشأَل ِتيِئيَل ْالشَّ َْبِقيَِّة ُْكلِ  َْوُروَح ْال َعِظيِم، ْال َكاِهِن َْيُهوَصاِداَق ْب ِن َْيُهوَشَع َْوُروَح َْواِليَْيُهوَذا، َْوَعِمُلواْ. َفَجاُءوا

ْ ، ِْإلِهِهم  ْال ُجُنوِد َْربِ  َْبي ِت ِْفي َل غ  الشُّ
ْال15 ِْفي اِدِس، ْالسَّ ِر ه  ْالشَّ ِْمَن ِريَن َْوال ِعش  ْالرَّابِع ِم ْال َيو  ْالثَّاِنَيِةِْفي َنِة سَّ

ْ"ْ.ِلَداِرُيوَسْال َمِلكِْ
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ُْروَحَْزُربَّاِبَلْ( 15)في  فبدون أن ينبه الرب فال فائدة والرب ينبه أرواحنا دائمًا لكن المهم أن نتجاوب = َنبََّهْالرَّبُّ
وألنهم خافوا . اونجدهم هنا قد سمعوا وخافوا ونفذوا، فالكلمة لها سلطان وطوباهم ألنهم فعلوا هذ. مع عمل الرب

وأعطاهم هللا أن يفرحوا بالعمل فتشجعوا، وقد . وتجاوبوا فلقد أرسل لهم هللا نبيًا آخر يعزيهم هو زكريا بعد شهرين
 .يومًا من إطالق النبي لندائه 25حدثت اإلستجابة وبدأ العمل بعد 
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ْعودةْللجدولْاإلصحاحْالثاني

 
 .عندما تجاوب الشعب مع النبوة األولى الحقهم هللا في محبته بثالث نبوات متتالية ليشجعهم

 
1ْ"ْ-(:9-1)اآلياتْ َْيِدَْحجَّيْالنَِّبيِ  َْعن  َْكِلَمُةْالرَّبِ  ِر،َْكاَنت  ه  ِريَنِْمَنْالشَّ ابِعِْفيْال َحاِديَْوال ِعش  ِرْالسَّ ه  ِفيْالشَّ
َْزُربَّابِْ»2:َْقاِئالْا ع ِبَْقاِئالْاَكلِ م  َمِن3ْ:َْلْب َنَْشأَل ِتيِئيَلَْواِليَْيُهوَذا،َْوَيُهوَشَعْب ِنَْيُهوَصاِدَقْال َكاِهِنْال َعِظيِمَْوَبِقيَِّةْالشَّ

ُيِنكُْ ِل؟َْوَكي َفَْتن ُظُروَنُهْاآلَن؟َْأَماُْهَوِْفيَْأع  ِدِهْاأَلوَّ ءٍْال َباِقيِْفيُكُمْالَِّذيْرََأىْهَذاْال َبي َتِْفيَْمج  َْكاَلَْشي  َفاآلَن4ْ!ْم 
َْياَْزُربَّاِبُل،َْيُقوُلْالرَّبُّْ َْياَْيُهوَشُعْب ُنَْيُهوَصاِدَقْال َكاِهُنْال َعِظيُم،َْوَتَشدَُّدواَْياَْجِميَعَْشع ِبْاأَلر ِض،ْ.َْتَشدَّد  َوَتَشدَّد 

ْال ُجُنودِْ.َْيُقوُلْالرَّبُّْ ،َْيُقوُلَْربُّ َمُلواَْفِإنِ يَْمَعُكم  َر،5ْْ.َواع  ِْمص  ِْمن  ِْبِهِْعن َدُْخُروِجُكم  ُتُكم  َحَسَبْال َكاَلِمْالَِّذيَْعاَهد 
ْال ُجُنود6ِْ.ْاَلَْتَخاُفوا.َْوُروِحيَْقاِئٌمِْفيَْوَسِطُكمْ  َماَواِتَْواأَلر َضْ:ْأَلنَُّهْهَكَذاَْقاَلَْربُّ ِهَيَْمرٌَّة،َْبع َدَْقِليٍل،َْفُأَزل ِزُلْالسَّ

َْوال َيا َر َْوال َبح  ْاأُلَمم7ِِْبَسَة، ُْكلَّ َْوُأَزل ِزُل ْال ُجُنودِْ. َْربُّ َْقاَل داا، ْال َبي َتَْمج  ْهَذا أُل َْفَأم  ْاأُلَمِم، َتَهىُْكلِ  َْوَيأ ِتيُْمش  ِلي8ْ.
ْال ُجُنودِْ ُةَْوِليْالذََّهُب،َْيُقوُلَْربُّ ِدْاأل9َْ.ْال ِفضَّ َْمج  َظَمِْمن  ُدْهَذاْال َبي ِتْاأَلِخيِرَْيُكوُنَْأع  ْال ُجُنودَِْمج  ِل،َْقاَلَْربُّ .ْوَّ

ْال ُجُنودِْ اَلَم،َْيُقوُلَْربُّ ِطيْالسَّ ْ".«َوِفيْهَذاْال َمَكاِنُْأع 
جاءت الرسالة الثانية حيث كان البناؤون قد بدأوا العمل منذ قرابة شهر، وكان هللا قد أنبهم في رسالته األولى، 

ه رِِْفيْالشَّْ. ولكن نجده هنا يشجعهم حينما بدأوا العمل ِريَنِْمَنْالشَّ ابِعِْفيْال َحاِديَْوال ِعش  ِرْالسَّ أي في اليوم =  ه 
. وكان هذا العيد يتسم بالفرح أكثر من أي يوم آخر فهو أيضًا في نهاية موسم الحصاد. السابع من عيد المظال

َأَماْ( 3)وفي . بيت هللاوهنا نجد هللا كأنه يريد أن يقول إمتلئوا فرحًا ليس بعيد المظال فقط بل ببدء العمل في 
ءٍْ َْكاَلَْشي  ُيِنُكم  بينما كان الكهنة والالويون يترنمون بالفرح ويضربون باألبواق من أجل العمل، أخذ =  ُهَوِْفيَْأع 

تمامًا  وهذا. (13،  12:  3عز) فكادوا أن يحولوا الفرح لمرارةالمسنين يبكون بمرارة على مجد الهيكل القديم، 
" ال تقل لماذا كانت األيام األولى خيرًا من هذه"ع اليأس في النفوس، لذلك يقول الحكيم هو عمل إبليس زر 

وكيف يدخلنا اليأس ونحن ( 5) ِإنِ يَْمَعُكمْ وحتى ال يسقطوا في هوة اليأس أخذ هللا يشجعهم بقوله (. ::15جا)
 . نسمع هذا الوعد أن هللا معنا

وفي . والمعنى أن نجاهد بال يأس وبفرح فاهلل في وسطنا. َمُلوااعْ ولنسمع نحن وليسمع الشعب األمر التالي 
هللا يفرح بالبدايات مهما كانت صغيرة ويبارك " ألنه من أزدرى بيوم األمور الصغيرة"يشجعهم قائاًل ( 15:5زك)

 يجدد هللا( 6)وفي . فيها فتصبح كبيرة وهو يفرح بكل ما يقدم له مهما كان قلياًل إن قدمناه بقلب مملوء محبة
ومعنى اآلية أن هللا هنا . العهد معهم، ولنالحظ أن الروح يقيم في وسطنا مادمنا نعمل، وهذا هو المجد الحقيقي

أنا مازلت ملتزم بالعهد الذي .. لتزموا هم بوصاياه، وكأنه يقول في هذه اآليةإيقول للشعب أنه ملتزم بعهوده إن 
وفي . لتزامي بعهدي وأنني مازلت في وسطكمإملوا بأمانة لتروا قطعته مع أبائكم عند خروجهم من مصر، فهل تع

ْاأُلَممِْهللاْ( :،  5) َرْوُكلَّ َماَواِتَْواأَلر َضَْوال َبح  ْالسَّ حدث هذا قديمًا فعندما أقام هللا العهد على جبل =  ُأَزل ِزُل
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ظلمت الشمسوعند الصلب حدثت زلزلة وتشققت األر . سيناء زلزل الرب الموضع وكان الجبل يدخن وقد . ض وا 
فاألمم والممالك أشياء متزعزعة . وكأن قيام مملكة المسيح زلزلة لألمم. تزلزلت كل الممالك وقامت مملكة المسيح

.. 2دانيال إصحاح )لكن مملكة المسيح ثابتة كالجبل ( فبابل وأشور واليونان والرومان كلهم سقطوا)غير ثابتة 
كل إنسان، فاهلل يزلزل جسده ونفسه، ويحطم إنسانه القديم ليقيم فينا اإلنسان واآلن بالنسبة ل(. حلم نبوخذ نصر

ْاأُلَممِْولذلك يقول . الجديد فنحمل سماته فينا َتَهىُْكلِ  فالزلزلة صاحبت العهد القديم، وصاحبت =  َوَيأ ِتيُْمش 
والمسيح هو مشتهى . فيهالصليب في العهد الجديد، وتصاحب كل إنسان حين يأتي إليه المسيح ليقيم ملكوته 

( 3:12تك" )فيك تتبارك كل قبائل األرض"وبحسب وعد هللا ألبينا إبراهيم أنه . كل األمم وغنى كل قبائل األرض
وهو مشتهى كل األمم، فكل من سمع عنه . أي من نسلك يا إبراهيم سيأتي من يبارك كل األرض أي المسيح

 .ة تأسيس المسيح لهيكل جسده أي الكنيسةفي هذه اآلية رأى النبي بروح النبو . إشتهاه
َْقِليلٍْ َْبع َد ْاأُلَممِْ... ُْكلِ  َتَهى م حتى يولد المسيح .ق 625كان عليهم أن يصبروا فترة من سنة =  َوَيأ ِتيُْمش 

مشتهى األمم، ونحن علينا أن ننتظر بصبر مجيئه الثاني الذي سيتزلزل فيه العالم كله، بل تنتهي صورته 
ومشتهى األمم تعني أيضًا قبول األمم للمسيح، . هللا، ويأتي مشتهى العالم كله في مجيئه الثانيويستعلن مجد 

إذًا عليهم أن ال يهتموا إذ ليس ( 8)وفي . فهؤالء الذين كانوا مبعدين عن هللا قبل المسيح صاروا جسدًا للمسيح
ل كنوزها، وجوده في هيكله هو سر المجد لهم فضة أو ذهب لتزيين هذا الهيكل الجديد، فاهلل الذي له األرض بك

وهذا الوعد أعطى فرحًا لليهود . أي مكان يمأله هللا يمتلئ مجدًا مهما كان حقيراً ( 5)وفي . وليس الذهب والفضة
ونجد أن هيكل سليمان قد إمتاز عن الهيكل الثاني بكثرة الذهب والفضة والحجارة الكريمة . شجعهم على البناء
ُدْال َبي ِتْاأَلِخيِرْولكن هذه اآلية التي تتكلم عن وفخامة المبنى،  هذه تقصد هيكل جسد المسيح الذي تشير = َمج 
ومجد هذا الهيكل في أن الهوت المسيح لم يفارق ناسوته لحظة واحدة وال ( 22-18:2راجع يو)له هذه اآليات 

ونه اآلن، وسر عظمة زربابل بالرغم وكرمز لهذا الهيكل، هيكل جسد المسيح، هيكل زربابل الذي يبن. طرفة عين
. تحاد الهوته بناسوتهإوسر عظمة هيكل جسد المسيح هو . من كل ذهب وفضة هيكل سليمان أن الرب معهم

اَلمَْوبجسد المسيح هذا تمت المصالحة بين اآلب والبشرية لذلك يقول  ِطيْالسَّ فلم يكن لنا =  َوِفيْهَذاْال َمَكاِنُْأع 
فال يوجد هيكل يهودي مقبول من هللا بعد أن = هَذاْال َبي ِتْاأَلِخيِرْْوالحظ قوله . ك السالمسالم سوى بالمسيح مل

وبالتالي فال معنى أن يفهم أحد أن الهيكل . أسس المسيح هيكل جسده، فإذا أتى المرموز إليه بطل الرمز
جسد المسيح أي هو هيكل حقيقي، إنما هو مجرد رمز ل( 58-55إصحاحات )الموصوف في سفر حزقيال 

 .الكنيسة
 

11ْ"ْ-(:19-11)اآلياتْ َْكِلَمُةْالرَّبِ  َنِةْالثَّاِنَيِةِْلَداِرُيوَس،َْكاَنت  ِرْالتَّاِسِع،ِْفيْالسَّ ه  ِريَنِْمَنْالشَّ ِفيْالرَّابِعَْوال ِعش 
َْقاِئالْا يْالنَِّبيِ  َْيِدَْحجَّ ْال ُجُنودِْ»11:َْعن  َأِلْال َكَهنَْ:ْهَكَذاَْقاَلَْربُّ ِريَعِةَْقاِئالْاِاس  ماا12ْ:َْةَْعِنْالشَّ َْحَمَلِْإن َساٌنَْلح  ِإن 

ْ َْطَعامااْمَّا،َْفَهل  َْزي تااَْأو  رااَْأو  َْخم  اَْأو  َْطِبيخا ِْبَطَرِفِهُْخب زااَْأو  ِبِهَْوَمسَّ اِْفيَْطَرِفَْثو  َفَأَجاَبْال َكَهَنُةْ«َْيَتَقدَُّس؟ُمَقدَّسا
َْوَقاُلوا ْ«الَْ»: َْحج13َّْ. ْيَفَقاَل َْيَتَنجَُّس؟»: َْفَهل  ْهِذِه، ِْمن  َْشي ئاا َْيَمسُّ ِْبَمي ٍت ُس ْال ُمَنجَّ َْكاَن ِْإن  ْال َكَهَنُةْ« َفَأَجاَب
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ُسْ»:َْوَقاُلوا يَْوَقال14َْ.ْ«َيَتَنجَّ ،َْوهَكَذاُْكلُّْ»:َْفَأَجاَبَْحجَّ ع ُب،َْوهَكَذاْهِذِهْاأُلمَُّةُْقدَّاِمي،َْيُقوُلْالرَّبُّ ْهَكَذاْهَذاْالشَّ
ُبوَنُهُْهَناكَْ َْوَماُْيَقرِ  ِعَْحَجٍرَْعَلى15ْ.ُْهَوَْنِجٌسْ.َْعَمِلَْأي ِديِهم  َلَْوض  ِمَْفرَاِجعاا،َْقب  ْهَذاْال َيو  ِْمن  َعُلواَْقل َبُكم  َواآلَنَْفاج 

ْالرَّب ِْ ِْفيَْهي َكِل َْحَجٍر َْعَشَرةْا16. َْفَكاَنت  ِريَن ِْعش  َْعَرَمِة ِْإَلى َْيأ ِتي َْأَحُدُكم  َْكاَن ْاأَليَّاِم ِْتل َك ُْمذ  ِضْ. ِْإَلىَْحو  َأَتى
ِرينَْ ِْعش  ِسيَنُْفوَرةاَْفَكاَنت  َْعَمِل17ْ.ْال ِمع َصَرِةِْلَيغ ُرَفَْخم  ِْباللَّف ِحَْوِبال َيَرَقاِنَْوِبال َبَرِدِْفيُْكلِ  َْضَرب ُتُكم  ،َْوَماَْقد  َأي ِديُكم 

،َْيُقوُلْالرَّبُّْ ِْإَليَّ ِرْالتَّاِسِع،18ْ.َْرَجع ُتم  ه  ِريَنِْمَنْالشَّ ِمْالرَّابِعَْوال ِعش  ِمَْفَصاِعداا،ِْمَنْال َيو  ْهَذاْال َيو  ِْمن  َعُلواَْقل َبُكم  َفاج 
َْقل َبكُْ َعُلوا ْاج  ، ْالرَّبِ  َْهي َكُل َس ْتََأسَّ ْالَِّذيِْفيِه ِم ْال َيو  ْمْ ِمَن .

َْوالرُّمَّاُن19ْ َْوالتِ يُن ُم َْوال َكر  َْبع ُد؟ ْاأَله رَاِء ِْفي ُر ْال َبذ  َهِل
َْبع دُْ ِمل  َْيح  ي ُتوُنَْلم  ِمُْأَباِركُْ.َْوالزَّ ْهَذاْال َيو  ْ".«َفِمن 

 لقد بدأ اآلن بناء الهيكل ووضع األحجار في مكانها واستجاب الشعب لنداء هللا، لذلك نجد هللا هنا يرتقي بهم
لدرجة أعلى وهي مطالبته لهم بنقاء القلب، فإنه إن كان مجد الهيكل هو حلول الرب وسط شعبه، فإن غاية 

[ 1: ]وهنا يطالب هللا باآلتي. الهيكل هو تقديس القلب، فإن أقمنا الهيكل بقلوب دنسة فلن ننتفع، ولن تأتي البركة
ِريَعةِْ= تطبيق الوصية ْالشَّ َْعِن ْال َكَهَنَة َأِل فبدون هذا ال تقبل ذبائحهم، وبدون .. بتعاد عن النجاسةاإل[ 2] ِاس 

هماله بناء بيت الرب، . قداسة فلن تكون هناك بركة ومعنى اآليات اآلتية أن هذا الشعب قد تنجس بخطاياه وا 
 اً على أنه إذا حمل إنسان لحم وكانت الشريعة تنص. لذلك فكل ما يلمسه هذا الشعب يتنجس وتنعدم منه البركة

مقدسًا في طرف ثوبه ومس بطرفه شيئًا ما، فإن هذا الشئ ال يتقدس، ولكن إن كان قد تنجس بميت فما يمسه 
والمعنى أن العدوى تنتقل من شخص آلخر ( الميت يشير للخطية)هذا الشخص الذي يتنجس بالميت، ينجسه 

اة األشرار وسط الصالحين ال وحي. في الخطية أسهل بكثير من انتقال القداسة، ألن الهدم أسرع من البناء
تقدسهم وال تجعلهم مقبولين أمام هللا، أضف لهذا أن هذا الشعب النجس بخطاياه، إذا لمس أي شئ يتنجس، لو 

ذا لمس كرومها تتنجس وال تعطي عنباً  الطريق الوحيد لقبول . وهكذا.. لمس حقوله تتنجس وال تعطي ثمارها، وا 
ع بُْوالحظ قوله . م عن النجاسةبتعادهإهللا لهم وعودة البركة هو  وأنه لم يقل شعبي، وهذه عادة هللا =  هَذاْالشَّ

ولم " أنظر شعبك"حينما يريد أن يعلن غضبه عليهم، فهو ال ينسبهم لنفسه، كما قال لموسى في إحدى المرات 
 .يقل شعبي

. أن يقدموا توبة قلبية يطلب منهم قبل البدء في البناء( 16)وفي . سبب النجاسة هو فساد القلب( 15)وفي 
ِمَْفرَاِجعاا ْهَذاْال َيو  ِْمن  َعُلواَْقل َبُكم  كلمة راجعًا هنا هي نفسها كلمة )الكلمة المترجمة راجعًا تترجم فصاعدًا =  َفاج 

قدموا توبة بنية صادقة، وصمموا على عدم ( أي لبقية عمركم)أي منذ اآلن فصاعدًا  (18صاعدًا في اآلية 
يفة إ65والمعنى أنه حين تنتظروا من حصادكم . إيفة وهي مكيال للحبوب=  َعَرَمةِْ( 15)وفي  .الرجوع للخطية
هي كلمة عبرانية معناها ما تسعه المعصرة في المرة =  والُفوَرةْا. يفة وذلك النعدام البركةإ25تحصدوا فعاًل 

آفة حشرية = َوال َيَرَقاِنْ. يح عنيفهبوب ر =  اللَّف حِْ .بسبب نجاستهمهللا يضرب النباتات ( :1)وفي . الواحدة
إذًا هذه الضربات هي من هللا وليست ظروف . الصقيع الذي يقتل النبات=  َوال َبَردِْ. تصيب الزرع باإلصفرار

هللا وراء هذه الضربات يسلطها عليهم حتى يتوبوا عن . طبيعية فقط، فاهلل ضابط الكل يتحكم في الطبيعة
،ْ= لبركة، لكن هللا يعاتبهم أنهم لم يفهموا سبب إنعدام البركة فلم يتوبوانجاستهم، حينئذ تعود لهم ا ِْإَليَّ َوَماَْرَجع ُتم 
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. م.ق 625ة، ويعتبر وضع األساس الجديد سنةسن16الهيكل تأسس أيام كورش وتعطل ( 18)وفي  .َيُقوُلْالرَّبُّْ
ولكن معنى تحديد التاريخ . بية فتزداد البركة لكمبدءًا جديدًا، وكأن هللا يطلب مع بداية هذا العمل، قدموا توبة قل

أن هللا يحدد ميعاد رجوع البركة لهم، ويطلب منهم أن يالحظوا أنهم في نفس اليوم .. من اليوم الرابع والعشرين
ة ستجابوا لنداء هللا، ففي نفس هذا اليوم عادت البركة لهم، عليهم إذًا أن ال ينسبوا عودا  الذي بدأوا فيه البناء و 

أي )البركة لهم للصدفة أو رضا الطبيعة عليهم، بل يفهموا أنها نتيجة رضا هللا عليهم، هللا عاد بالبركة لهم 
وعليهم أن يالحظوا ميعاد .. ستجابوا لندائه وقدموا توبةا  حينما عادوا هلل و ..( لفح وال يرقان بدونأمطار وثمار و 

ولم تزهر أشجار الكروم  اأَله رَاءِْ= أنه ال يوجد بذار في المخازنمع ( 15)وفي . عودة البركة ليفهموا أنها من هللا
يمان وصبر تحقيق وعود هللا بعودة البركة  والتين، إاّل أنهم طالما قدموا توبة صادقة فعليهم أن ينتظروا بثقة وا 

 .لهم
، بل هللا يطلب  ال يكفى أن الخاطئ يذهب للكنيسة أو يتبرع لبناء كنيسة:  تطبيقْعملىْعلىْاآلياتْالسابقة

 .التوبة الحقيقية ليبارك له 
 

ِرَْقاِئالْا21"ْ-(:23-21)اآلياتْ ه  ِريَنِْمَنْالشَّ ِْإَلىَْحجَّي،ِْفيْالرَّابِعَْوال ِعش  ْثَاِنَيةا َْكِلَمُةْالرَّبِ  ْ»21ْ:َْوَصاَرت  َكلِ م 
َماَواِتْوَْ:َْزُربَّاِبَلَْواِليَْيُهوَذاَْقاِئالْا ْال َمَماِلِك،َْوُأِبيُدُْقوََّةَْمَماِلِكْاأُلَمِم،َْوَأق ِلُب22ْاأَلر َض،ِْإنِ يُْأَزل ِزُلْالسَّ ِسيَّ َوَأق ِلُبُْكر 

ِْبَسي ِفَْأِخيهِْ ِْمن َها ُلَْورَاِكُبوَها،ُْكلٌّ ْال َخي  ِْفيَها،َْوَين َحطُّ َكَباِتَْوالرَّاِكِبيَن ْال ُجُنوِد،23ْ.ْال َمر  َْربُّ ِم،َْيُقوُل ْال َيو  ِفيْذِلَك
ُتَك،َْيُقوآخُْ َتر  َعُلَكَْكَخاِتٍم،ْأَلنِ يَْقِدْاخ  ،َْوَأج  ْال ُجُنودُِْذَكَْياَْزُربَّاِبُلَْعب ِديْاب ُنَْشأَل ِتيِئيَل،َْيُقوُلْالرَّبُّ ْ".«ُلَْربُّ

ه رِْ ِريَنِْمَنْالشَّ ذه نبوة بكسر وه. هللا يتكلم للمرة الثانية في نفس اليوم إعالنًا عن فرحته بهم=  ِفيْالرَّابِعَْوال ِعش 
. وتفهم أيضًا أن هللا يطمئن زربابل بأنه معه وسيقلب أمامه أمم األرض التي تقاومه. قوة الشياطين من أمامهم

وحينما نضع هذه اآليات بجانب السابقة نجد أن . فعندما أكرم زربابل هللا بأمانته، نجد هللا هنا يكرم زربابل جداً 
إذًا ال داعي ألن يعتذر أحد بأن . إن هللا يقلب أمامه مملكة الشيطاناإلنسان حين يقدم توبة بنية صادقة ف

ِْمن َهاِْبَسي ِفَْأِخيهِْ. الشيطان أقوى منه فاألمم التي تقاوم المسيح وشعبه تقوم على بعضها وتقتل بعضها =  ُكلٌّ
َْقِدْأَلن ِْ(. 2::في+  1:52شإ)هكذا قيل عن المسيح في = عبديْزربابل( قصة جدعون وشعب مديان) ي

ُتكَْ َتر  هي ( 23)لذلك فآية . فزربابل هو رمز للمسيح(. 5:2بط1+  1:52شإ)وقيل عن المسيح مختار هللا =  اخ 
َْكَخاِتمٍْ. نبوة عن المسيح َعُلَك خاتم التوقيع كان يتمتع بعزة فائقة في تلك األيام فهو رمز للسلطة، فاهلل =  َوَأج 

نهيار مملكة إبليس يعطي زربابل الملك والسلطان رمزًا لملك  هذا ما ( )33،  32:1لو)المسيح على كنيسته وا 
وبالخاتم يتم صرف الشئ المختوم . الختم يشير لسلطان المسيح الذي منحه له اآلب(. قيل عن المسيح كملك

ولذلك تضيف الكنيسة (. 15:15يو+  15:16يو+  25:15يو)عليه، وبالمسيح نحصل على إستجابة صلواتنا 
َعُلَكَْكَخاِتمٍْْ=فاهلل ال يستجيب لنا إال بالمسيح " بالمسيح يسوع ربنا"الربانية على الصالة  -25:1كو2)وراجع  .َأج 

بسبب خطايا كنياهو، فبالخطية نفقد كل ( 25:22رإ)هذا عكس ما قيل عن أبيه كنياهو : وزربابل كخاتم(. 22
 .شئ
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ىْ  ْعودةْللجدولْدراسةْفىْنبوةَْحجَّ

 
 :لكى نفهم النبوة، يجب أن نعرف ملخص تاريخى

قق. م .ق 685سقققطت أورشققليم سققنة  .1 ر فققى يققد نبوخققذ نصققر ملققك بابققل، فققدمرها وأخققذ شققبانها وشققاباتها سققبايا ودم 
 .الهيكل تماماً 

ال نبقوة إشقعياء بيقد كقورش الملقك الفارسقى القذى إذ أراه دانيق. م .ق 635سقطت بابل نفسها فى يد الفرس سقنة  .2
 .أمر بإعادة بناء الهيكل وعودة اليهود(. 25و26ص)، وأرميا (56و55ص)

الملك وأقنعه الوشاة بوقف العمل فى بناء الهيكل، ( أرتحشستا)وتولى إبنه قمبيز . م.ق 625توفى كورش سنة  .3
 (.26- 5::1عز) .م.ق 622فأصدر أمرًا بذلك وتوقف البناء حتى مات سنة 

 يوس هستاسب، وفى أيامه أرسل هللا حجى وزكريا النبى ُيحثان الشعب لبناء الهيكلتولى مكانه دار  .5
 هللا مشتاق أن يسكن وسط شعبه= 

 ولنرى التناسب بين إسم النبى وموضوع نبوته. هذا هو الفرح الحقيقى
 عيدى أو المفعم بالبهجة =  حج ى 
عققققزرا )م .ق625أمققققرًا بالبنققققاء سققققنة  بحققققث الملققققك فققققى السققققجالت القديمققققة ووجققققد أمققققر كققققورش بالبنققققاء فأصققققدر .6

كتمل بناء الهيكل وتم تدشينه سنة (5و6ص  .م .ق 616، وا 
 .حجى وزكريا ومالخى نسميهم أنبياء ما بعد السبى  .5
 .السامريون هم الذين كانوا يقاومون البناء .:
تبهم على تراخيهم النبوة عبارة عن أربع رسائل نبوية من هللا على يد حجى ُيِحث الشعب على بناء الهيكل وُيعا .8

 .فى ذلك
 ولّما بدأ البناء بدأت نغمة التشجيع فى رسائل هللا للشعب بل أعطاهم نبوة بأن .5

وكققل مّنققا هققو هيكققل هلل يسققكن فيققه الققروح . المسققيح سققيأتى ويؤسققس الهيكققل الحقيقققى، أى الكنيسققة هيكققل جسققده
 .وهذه هى الفرحة الحقيقية( 15:3كو1)القدس 

أمققا كبققار السققن الققذين رأوا الهيكققل األول الققذى دمققره . عب يسققبح فققى فققرح وتهليققلمققع بدايققة البنققاء أخققذ الشقق .15
 (.13- 15:3عز )البابليون أخذوا فى البكاء 

وهققل هنققاك عقبققات ( 15:5زكريقا" )ألنهههْمههنْإزدرىْبيههومْاألمههورْالصههغيرة"أرسقل هللا يشققجعهم بنققداء زكريقا  .11
من أنت أيها الجبل العظيم أمقام زربابقل تصقير . الجنود لكن ال تخافوا ال بالقدرة وال بالقوة بل بروحى قال رب 

 .سهالً 
وهقو القذى بنقى الهيكقل ، فهقو رمقز ( أرض العبوديقة)زربابل من نسقل داود ومعنقى إسقمه المولقود فقى بابقل  .12

 (. 21:2يو)للمسيح إبن داود بانى الكنيسة هيكل جسده 
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 األولىْالرسالة
 :حظ ان لهم عذرًا عتاب من هللا على تكاسلهم فى بناء البيت، وال

 .فالملك أصدر قرارًا بوقف البناء .1
 قد يعتبروا أن هذا القرار هو إعالن عن إرادة هللا فى هذا .2

والخطيققة والشقيطان والمققوت كقانوا جبققااًل صقعبة ولكققن . وقطعقًا هقذا العققائق يعتبقر جبققل، ولكقن أمققام هللا يعتبقر سقهالً 
أَلن  ... ِاْحِملُقوا ِنيقِري َعلَقْيُكْم "فكل من حاول وجد األمقر سقهاًل ل نفسك هل حاولت ، أولكن إس. أمام المسيح إنتهوا

، وهم إنتهزوا فرصة التوقف وبدأوا فى تزيين بيوتهم تاركين بيت هللا (35- 25:11متى" )ِنيِري َهيٌِّن َوِحْمِلي َخِفيفٌ 
ُكُنواِْفيُْبُيوِتُكُمْال ُمَغشَّْ" َْتس  َْأن  َْأن ُتم  الحظ أن هللا ققال هقذا سقنة (. 5:  1حج ) ؟"اِةَْوَهَذاْال َبي ُتَْخرَابٌَْهِلْال َوق ُتَْلُكم 

!! فاهلل ال يعاتبهم على بناء بيقوتهم . سنة فى أورشليم، فكانوا قطعًا قد بنوا بيوتهم وسكنوا 15وهم لهم . م.ق 625
الرخقققققققام وهقققققققو ال يريقققققققد أن شقققققققعبه يسقققققققكن فقققققققى العقققققققراء، بقققققققل ُيعقققققققاتبهم علقققققققى أنهقققققققم ُيغطقققققققون بيقققققققوتهم بالخشقققققققب و 

(DECORATION )تاركين بيته خراب. 
 (  3:  21رؤ ) ورشليم السمائية أوهللا يريد أن يسكن وسطهم، وهذا ما قيل عن  

 وهللا يريد أن يسكن فى قلوبنا، وهدف هللا فى هذا أن نفرح،
 .حقيقياً  وهللا ُيعاتبنا أننا نهتم بملذاتنا ومالهينا غير مهتمين بتقديم قلوبنا مسكنا له فنفرح فرحاً 

َْقِلههيالْا"وهللا يقققول أن وجققوده فينققا ُيعطينققا بركققة وعققدم وجققوده يسققبب لعنققة  ل ههُتم  َوَدخَّ َْكِثيههراْا ههُتم  تَههأ ُكُلوَنَْوَلههي َسِْإَلههىْْ.َزَرع 
َبعِْ ُوونَْ.ْالشَّ َرُبوَنَْواَلَْتر  َفُأونَْ.َْتش  َتُسوَنَْواَلَْتد  َرةاَْيأ ُخذُْ.َْتك  َرةاِْلِكيسٍَْْواآلِخُذُْأج  ِلَذِلَكَْمَنَعهِتْ"،(6:1حج"ْ)َمن ُقوبٍُْْأج 

َْعَلىْاأَلر ضِْ ُتِْبال َحرِ  ِقُكُمْالنََّدىَْوَمَنَعِتْاأَلر ُضَْغلََّتَها،َْوَدَعو  َْفو  َماَواُتِْمن   (.11:1ْْ،11حج"ْ)السَّ
 .رسل رسالة ثانيةأوالنقطة اإليجابية أن الشعب إستجاب فورًا وبدأ البناء وفرح الرب بهم ف

  
ْالثانيةْةالرسال

 .هى رسالة تشجيع بينما األولى كانت رسالة عتاب، خصوصًا فاهلل يشجعهم بسبب هؤالء الباكين
ِل؟َْوَكي هَفَْتن ُظُروَنهُهْاآلَن؟َْأَمهاُْههَوِْفهيَْأعْ " هِدِهْاأَلوَّ ءٍَْمِنْال َباِقيِْفيُكُمْالَِّذيْرََأىَْهَذاْال َبي هَتِْفهيَْمج  َْكهاَلَْشهي  !"ُْيهِنُكم 
َْياَْيُهوَشعُْ"،ْ(3:2حج) َْياَْزُربَّاِبُلَْوَتَشدَّد  ْ(.4:2حج"ْ)َفاآلَنَْتَشدَّد 

زربابل هو الوالى ويهوشع رئيس الكهنة وكالهما معًا يمثالن المسيح الملك والكاهن الذى بذبيحة جسده هيقأ جسقده 
هههَرِْههههَيَْمهههرٌَّةَْفهههُأَزل ِزُلْ."، بقققل إمتقققد األمقققر للنبقققوة بالمسقققيح مؤسقققس هيكقققل جسقققده(الكنيسقققة) هههَماَواِتَْواأَلر َضَْوال َبح  السَّ

َهههَذاْ.َْوُأَزل ههِزُلُْكهلَّْاأُلَمههمِْ"بققل المسقيج زلقزل مملكققة الشقيطان  ،(6:2حهج"ْ)َوال َياِبَسهةَْ ألُْ ههَتَهىُْكهلِ ْاأُلَمههِمَْفهَأم  َوَيهأ ِتيُْمش 
دا ُدَْهَذاْال َبي هِتْ"يقصد هيكل جسد المسيح، ( قطعاً ) (7:2حج) "اال َبي َتَْمج  َظهَمِْمهنْ َمج  ِلْْاأَلِخيهِرَْيُكهوُنَْأع  هِدْاأَلوَّ َمج 

ْال ُجُنودِْ ْال ُجُنودِْ.َْقاَلَْربُّ اَلَمَْيُقوُلَْربُّ ِطيْالسَّ  .فهو ملك السالم ،(9:2حج) "َوِفيَْهَذاْال َمَكاِنُْأع 
 .ىْاألممواليابسةْويأتىْمشتهْفأزلزلْالسمواتْواألرضْوالبحر هىْمرةْبعدْقليلليس هذا فقط، بل يقول الرب 
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ودخققل المسققيح السققماء بجسققده  .تزلزلههتْاألرضبنققزول إبققن هللا متجسققدًا للفققداء وصققلبه ويومهققا  =أزلههزلْالسههمواتْ
فبينمققا تحققدث الققزالزل األرضققية يوميققًا، فزلزلققة . وكققل هققذا حققدث مققرة واحققدة. البشققرى ليفققتح السققموات للجسققد البشققرى

نفتاحها للمسيح بجسد إنسانى حدثت مرة وا حدة وسقتظل مفتوحقة للبشقر، لكقل مقن هقو ثابقت فقى المسقيح السموات وا 
 .يعنى أيضًا هزة قوية هزت قلوب البشر فتغيروا عن وثنيتهم وآمنوا بالمسيح أزلزلْاألرضوقوله . من المؤمنين
 .المسيح ابن هللا الكلمة يتجسد وينزل الي االرض بل ويصلب ويموت علي االرض  =زلزلةْاالرض
 . بأمواجه ومياهه المالحة وبهم يموت االنسان = يشير للعالم وشهواته البحر  =زلزلةْالبحرْْ
 بتعادهم عن هللا مصدر المياه الحلوة التي تحييرجوع البشر الذين يبست حياتهم إل =زلزلةْاليابسةْ
 .بن هللا إنساني هو جسد المسيح إبدخول جسد  =زلزلةْالسماءْ

ِفهيَْوَسهِطَها"أله بركة ويكون هذا مجدًا ولكن من الذى يستحق أن يسكن فيه المسيح فيم هداْا ، (6:2زك) "َوَأُكوُنَْمج 
 .هذا موضوع الرسالة الثالثة

 

ْالثالثةْالرسالة
نتقالهققا سققريعًا بققين النققاس ليتطهققروا، ويققدعوهم لتققرك الخطيققة، فققال شققركة للنققور مققع  هللا يكلمهققم هنققا عققن النجاسققة وا 

 (15:5كو2" )َمَع الظُّْلَمِة؟َوَأي ُة َشِرَكٍة ِللنُّوِر "الظلمة     
ِعَْحَجٍرَْعَلىَْحَجٍرِْفيَْهي َكِلْالرَّب ِْ" َلَْوض  َقب  ِمَْفرَاِجعاْا َْهَذاْال َيو  ِْمن  َعُلواَْقل َبُكم  فكروا بصدق  ،(15:2حج) "َواآلَنَْفاج 

... وهققذا الكققالم لنققا. موبعمققق وأمانققة إذا كنققتم تريققدون أن تبنققوا البيققت أى إذا كنققتم تريققدون حقققًا أن يسققكن هللا وسققطك
 .هل تريد أن يسكن هللا فيك وتكون هيكاًل هلل، هللا مشتاق لهذا، وُيعاتب من يتراخى ويهمل

 .ويكمل هللا للتشجيع من أسكن فيه أمأله بركة ، ومن ال يريد يخسر كثيراً 
ِريَنَْفَكانَْ" َْيأ ِتيِْإَلىَْعَرَمِةِْعش  ِْتل َكْاأَليَّاِمَْكاَنَْأَحُدُكم  َْعَشَرةْاُمذ  ْ...ْللحبهوبمكيهالْ=ْإيفهةْ=ْعرمة)ْت  َْضهَرب ُتُكم  َقهد 

ُيخطقققئ مقققن ينسقققب  ،(17-2ْ:16حهههج) ..."(الصققققيع)َْوِبهههال َبَردِْْ(آفقققة حشقققرية)َْوِبال َيَرَقهههانِْْ(ريقققح عنيقققف)ِْبهههاللَّف حِْ
ل يقققوم توبتقق... وهللا هنقققا ُيشقققجع التائققب . الضققربات للطبيعقققة، بقققل هققى أدوات تأديقققب فقققى يققد هللا فمقققن هقققذا . ك سقققجِّ

ُرِْفيْاأَله رَاِءَْبع ُد؟َْهلِْ"التاريخ ستبدأ البركة  َْبع هدُْ( مخازن الحبقوب) ال َبذ  ِمهل  َْيح  ي تُهوُنَْلهم  ُمَْوالتِ يُنَْوالرُّمَّاُنَْوالزَّ ْ.َوال َكر 
ِمُْأَباِرُكْ َْهَذاْال َيو   (.19:2حج)َفِمن 

، إذًا (مفعقم بالبهجقة=  حجهى)وهقو مصقدر السقالم والفقرح تى بها الرب هى وجوده فى وسقطنا أينا أن أهم بركة يأور 
 عدم وجود هللا فى وسطنا = وجود هللا فى وسطنا ، واللعنة = البركة 

 .وما حدود البركة التى نحصل عليها من عمل المسيح، هذا هو موضوع الرسالة الرابعة
 

ْالرابعةْالرسالة
ِإن  ُكقل  َمقا : َاْلَحق  اْلَحق  َأُقوُل َلُكمْ "بركة غير محدودة : ىالبركة التى نحصل عليها من سكنى المسيح فى حياتى ه

بالمسيح يسوع ربنقا، واإلسقم : لذلك ُنصلى فى نهاية الصالة الربانية(. 23:15يو" )َطَلْبُتْم ِمَن اآلِب ِباْسِمي ُيْعِطيُكمْ 
مكانيات الشخص  :فى العبرانية يدل على قدرة وا 
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ْال َمَماِلكِْ"ممالك الشيطان والموت والخطية والمسيح بقوة صليبه زلزل  .1 ِسيَّ هُلَْورَاِكُبوَههاْ...َوَأق ِلُبُْكر  "َْوَين َحطُّْال َخي 
 .الخيل وراكبوها إشارة لقوة إبليس ،(22:2حج)

َعلُههَكَْكَخههاِتمٍْ...ْآُخههُذَكَْيههاَْزُربَّاِبههُلَْعب ههِديْ"وزربابققل كرمققز للمسققيح يقققول هنققا عنققه هللا  .2 تُههكَْأَلنِ ههيَْقههَْوَأج  َتر  "ِْدْاخ 
والخققاتم يققتم عققن طريقققه صققرف أى شققئ، لققذلك أعطققى األب ليبققن الضققال خققاتم ليعققود يسققتعمله  ،(23:2حههج)

، لققذلك نخققتم  بقققوة عمققل المسققيح الفققدائى بركققات اآلب السققماويولنققا فققنحن نأخققذ مققن . بيققه أليأخققذ مققن غنققي 
 فيسققتجيب صققلواتنا مققن أجققل دم إبنققه علققى أى صققار لنققا دالققة عنققد هللا. بالمسققيح يسققوع ربنققا ، صققلواتنا قققائلين

 .م مقن االب باسقمي يعطقيك اقول لكقم ان كقل مقا طلبقتم الحق الحق"وهذا معنى قول السيد المسيح . الصليب 
 ( .25،  23:  15يو" )اطلبوا تاخذوا ليكون فرحكم كامال.الى االن لم تطلبوا شيئا باسمي

نسان فقط بل هللا يفرح بخالصنا، وهللا من فرحته بعمل المسيح هذه نبوة عن طريق فرح اإلنسان والفرح ليس لي
شعبه أرسل الرسالة الرابعة فى نفس يوم الرسالة الثالثة ، هللا فرح بعودة الفرح  الفدائى والبركات التى ستعود على

 .ألوالده بالمسيح عوضًا عن الغم الذى عاشوا فيه


