
  نحمياسفر 
  

  ّتسلم راية القيادة
  

  شجاعة نحميا تبني األسوار وتبني األمة
  

  ؟كتب ھذا السفرمن 
  

داِّكَُشالذى كان ي(الكاتب ھو نفس كاتب سفر عزرا  قد يكون ًل سفرا واح اً رون أ).  مع سفر نحمي رى الكثي ن الكاتب وي
إال أن الثابت . ًنحميا بعضا من تقارير اإلحصاءاتقتبس من ار األيام األول والثاني، وربما إھو نفسه كاتب سفري أخب

  .أنه موحى به من هللاھو 
  

   ُمتى كتب؟
  

ام السفر حتمل أن يكون ُم، ومن ثم ي. ق432، 444وقعت أحداث ھذا السفر ما بين عامي  م، . ق430ُقد كتب حوالي ع
  .ًولكن أحدا ال يعلم على وجه التحديد

  
  ُلماذا كتب؟

  
  .ب هللا بميراثھم الروحي حتى ال يسقطوا في حالة من الالمباالة من جھة الحياة مع هللاُكتب من أجل تذكرة شع

  
  الخلفية التاريخية

  
ى أو) م. ق539(م، وحينما ھزم الفرس البابليين . ق586سبى البابليون شعب يھوذا عام  العودة إل ود ب مح لليھ ليم رُس ش

اء وطنھم،. ق445حوالي عام  ادة بن د نالت من إحساسم  غير أن تحديات إع ةق ادة عزرا أمك. ھم بالقيم نھم وتحت قي
  .إعادة بناء الھيكل، غير أن أسوار المدينة بقيت حجارة متھدمة

  
   ؟نحمياكيف تقرأ سفر 

  
لقد كان .  ما، فالبد أنك سوف تتفھم ظروف نحمياٍ شعرت بعدم كفاءتك في مواجھة تحدًلو واجھت يوما مھمة صعبة أو

ًمعتادا على التعامل مع الضغوط واإلحباطات والمتطلبات التي تنشأ عن العمل مع الناس، كما أنه كافح من أجل أمور 
ة. مازلنا نواجھھا حتى اليوم كالتحفيز واإلجھاد والنقد ة ورؤي وة دافع ضا ق ا أي دم لن سفر يق ا . ًإن ھذا ال ايوضح لن  نحمي

  .كيفية التعامل مع المھام الصعبة التي يكلفنا بھا هللا، والتعايش مع المعارضة والسلبيات دون إھمال الجانب العملي
  

ا اء أسوار أورشًيتحدث ھذا السفر عن رجل منفي صار حاكم ه بن ان. ةليم المتھالك إلسرائيل وأمكن د ك ك عمال لق ً ذل
م خالل  ذھال ت ط 52ًم ا فق ليم ب). 15:6(ً يوم ور أورش اء س ا بن ل نحمي د أن أكم صول (ع ر)6-1الف اء َّ، ك سه لبن س نف

ًالشعب بناء روحيا    .ً، وكانت طاعته  إسھاما في تشكيل كل أبعاد المجتمع)12-7الفصول (ً
  

الم حقيق. الحظ التحفيز الذي يمكنك اكتسابه من خالل متابعتك لما قام به نحميا ة في ع ادة روحي . يإنه مثال مشرق لقي
ه : ليتك تھتم باتجاھين في حياة نحميا ه واھتمام ين روحانيت دماج ب ة االن تالحظ كيفي ه، ول ي إليمان إيمانه والجانب العمل

ًفصلينا إلى إلھنا، وأقمنا حراسا ضدھم نھارا وليال: "وھذا مثال. بدوره في ھذه األرض ً ً) "9:4(  


