
 

�	 ـَ�ـ���ا ١١٨ 

 

ععززرا أوُلا أوُلرم م ننْنْ اعتلى ِم اعتلى ِمنبراًراًب  
 

(Arabic – The first preacher who used a pulpit) 
 

و.. ىاِئأحبوضمنع موديثنَا اليح ع :ععززرا أوُلا أوُلرم م ننْنْ اعتلى ِم اعتلى ِمنبراّراّب 
 

 :ساِدس والساِمن الخَديد العابع ثم الرِدد العن ِم األوَلءزأ الجن نقراح الثاِمحصا األيمحنَوِمن سفر 
 

ى ى  الِذ الِذبِِبشَشَر الخَر الخَنبنب على ِم على ِما الكاتبا الكاتبزرزر ع عوقفَوقفَوو  .... نَحو سفر الشّريعِة نَحو سفر الشّريعِةببعع الشّ الشّ كلِّ كلِّآذانآذان  تْتْنَنَوكاوكا"" 
ععملوهملوهلهذا األم رر لهذا األم....وفتح وفتح ع ع زرا الِسا الِسزرفرفرأم أم امالشَ الشَ كّل كّلام عألنّ ألنّبِِبع ههكان الشّ الشّ كّل كّل فوقَ فوقَ كان عبِِبع....وعند وعند مما فتحا فتحهه  

  افعينافعين ر ر.... آمين آمين.... آمين آمين::بِِبعع الشّ الشّميعميع ج جاباب وأج وأج....ظيمظيم اإلله الع اإلله العببا الرا الرررزز ع عاركارك وب وب....بِِبعع الشّ الشّ كّل كّلوقفَوقفَ
أيأيديديههموخَ وخَ....م رروا وسوا وسججددوا للروا للرببعلى و على و جوِهوِهجهمهمإلى األر ١""..ضض إلى األر 
 

 ثَ أندحح الشَاد عاإلب سائيِلرى عنطريق الر ب.لذلك كان بقاؤه ِفم ى السبى متْة بلغَدس باماًعين ع وه 
تأديبالر بله فل ..مقدس َلجالو حاإللهىى  عنهب مسفر أخبآِخفى ى ام الثاِنار األير أصحِه هِذِهاِتاححتى حتى "": اِت الكلم

 .شليمى أور ِفب الرتَيوا بسج ونَ.""مم األم األماِتاِتاساسجج ر ر كّل كّلببسسة حة حوا الخيانَوا الخيانَ أكثر أكثربِِبعع والشّ والشّةِِة الكهنَ الكهنَاِءاِءؤسؤس ر رميعميع ج جننأأ
 بض غَ ثارلذلك .ِهاِئاونوا بأنبي وتههلوا كالمز ورِهِلس برأونهز كانوا ي عليهمشفاقاً إالًس رهمليإ  اُهللاسَل أرامندِعو

الرببِه على شَعحتى لم ِش يكن فاء. ""فأصفأصععددعليهم عليهم ملك الِك الِك ملك لدانيلدانيينوو  ينأحأحرقوا برقوا بياِهللا اِهللاتَتَي وه وه ددمموا سوا سورورأور أور شليمشليم..  
وأحوأحرقوا جميميرقوا جععقص قص ورهآ وأهلك وأهلك..ارارا بالنّا بالنّوره ميعآوا ج ميعوا جنيتهةِِةا الثمينَا الثمينَنيته..  وسوسببى الذينبقوا ِم بقوا ِمى الذين ننالس يِفيِف السإلى ب ابلابل إلى ب"".فكانوا له  

  ٢.يكِل الهاِء بنَِةاد وإعشليم إلى أورِةود بالع فارس ملكشُ كورم لهحم فس.ملكة فارس م ملكتْ إلى أن عبيداًولبنيِه
 

 االٍةوفى ص ٍةعترافيقد مها عزرا عِه نفِسنوع إنّ:  قاَلعبِه شَن مإنّالله موأخْ وأخْجُلجُلى أخْى أخْالله زى ِمى ِمزننأن أن أرفع أرفع ي لهى لهى  إ إاا ي
ووجهى نَهى نَجححووكك..ألن ألن ذنوب نَنَ ذنوبا قدا قدكثر تْتْ كثرفو قَقَ فور اانَنَؤوِسؤوِس ر..وآثام نَنَ وآثاما تعا تعاظمإ إتْتْاظم لى السلى السماِءاِءم..م م نذ أينذ أيام آبا نَا نَنَنَاِئاِئام آبححنِف ِفن ى إثم عظيم ظيم ى إثم ع

ى ى زز وِخ وِخبِِبههى والنّى والنّبب والس والسفِِفييى للسى للساِضاِض األر األرلوِكلوِك م مدِِدا ليا لينتنَنتنَهها وكَا وكَلوكنَلوكنَ وم ومننا نحا نحنَنَععفِِف د دا قدا قدألجل ذنوبنَألجل ذنوبنَ و و..ومومليليإلى هذا اإلى هذا ا
الوالوجموِهوِهجوذا اليم كهوذا اليكه ..و و ببععدكّل كّلد م م ا جا جاءاءعلي نَنَ عليا ألجل أعا ألجل أعمنَنَاِلاِلما الرنَنَ وآثاِم وآثاِمديئِةديئِةا الرا العا العظيمةِِةظيم  ألنكألنكقد جازيتنَ جازيتنَ قد ا يِم ِمأقّلأقّلا ا لهنَلهنَا إا إا ي نن  

 د سجَلوق.  هذا أجِلن ِمامك أمفَ نِقا أن لنَس ليها ألنّنَ فى آثاِمكام أمنحا نَه:  يقوُل ثم.هِِهاة كهِذاة كهِذججا نَا نَطيتنَطيتنَا وأعا وأعنَنَآثاِمآثاِم
الوحىتأثير تلك الة على شَ الصعاألب  اِهللابصحبر اِشاح العسفر عزا ربتلك اِتالكلم: فلما صلىا صلىفلمع ع ززررا واعا واعترفَفَتر  
وهوهو باكٍٍاكٍٍو بوس اِقاِق وسط أمط أمامامب ب ياِهللا اِهللاتِِتي اجتم اجتم عإ إع ليِم ِمهِِهلي ننإس إس رائيَلائيَلرج ج مماعاعة كثيرِم ِمة جداًة جداًة كثير ننالر الر جوالنّ والنّاِلاِلج ساء واألوالِداء واألوالِدس..ألن الشّ الشّ ألن ععبب  

بكى ببكى بكاءكاءع ظيماًظيماً ع.وي رجعنج ا احرزت فى عالشّ قلوِبِليوح ِبعر إ.٣ إلى اِهللاوعاًج لى العوامل األرِةبعِة اآلتي :  
 

 ٍطاِقوس اٍكو بوه عزرا صلى  لقد....ر اِهللار اِهللاضضحح منكسر فى م منكسر فى منسحق وقلٍبنسحق وقلٍب م موحوح بر برعزراعزرا  الةالةصص  تْتْكانَكانَ: : أوالًأوالً 
أمامب شَعبِه اهللاِتي ننفِسِه وع نا عهمقد  ِ.كان بخَثقالً م ا الشّطايِبعاالس الِذائيلىر ى حادع نوص ايا الرب 

ا لهِمح نَ. إبليسِةبودي عن ِمم وتحريرِهمهالصو خَج نرالذينا يطا نتثقل بخَا كيفَرز عن ِما نتعلم ليتنَ.ِهيعِتروشَ
معهنعترفُو مِتِه ا بهمش ِنعرع امنكِسر أمنَا بقلٍب موعمد اكبينى ب نقتِد.سزاعالِذر فَى صلى واعترو باٍك وه 

  خالصين طالب.ضاً أي الخُطاِةبو قلرنكِس تاِهللاش رع ام أمؤمنينمال  قلوبرا تنكِسحينمف .وساِقط أمام بيِت اِهللا
الرواينالف بر محته.لم ا عاد المسبيِمون نإابَل ب شَلى أورليم قادها مرزإلع الِةى ص و .اعتراٍف وٍةتوبمعنَه حما ي
رالِذ اِهللاُلج ِمى سعوه ابَلو فى بأن الب اقينالذين قوا ِم بنالس بليم فى شّشَى فى أورر عارظيم وع.  

                                                
 إلى اإلنجيلإلى اإلنجيل  استمعاستمع                                 ،              ٤: ٨نحميا سفر  ١
   ٢٣ – ١٤: ٣٦سفر أخبار األيام الثانى  ٢
  ١: ١٠  &١٥ – ١٣ & ٧ – ٦: ٩سفر عزرا  ٣
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  انَكتب لقديمحهِذفرِه ِسستهلِّ فى م اته الكلم :فلمفلما سمِِما سعتُتُعهذا الكالم جلس تُتُ هذا الكالم جلسوبكي تُتُ وبكيونح تُتُ ونحأي اماًاماً أيوص وص متُتُم  
وصليتُتُوصليأم أم امإلِه إلِهام الس الس مو ...اِءاِءمحينع ادبشَ إلى أور ليم قامترميم سشَور أورليم المم حتى ِدنهأتمه..  ثماشتركم ع 
 واستجاب الرب ..هم أجلن ِمالِة بالصثقُل المد الواِحا القلبم االثنان لهكانو .الضال ِبعشّال فوِف صم فى ضعزرا

 ١. إلى اِهللاوعاًجر بعالشّ وَلحت ٍةاديعر ي غٍَةوبقو ..قلوبهم  تغيير فىاِثن على إحدريا قاِدكانَف ..لصالتهما المقتِدرِة
 

  كاتبيقوُل ....ارارهه النّ النّفِِفصصاح إلى ِناح إلى ِنبب الص الصنن ِم ِمالِقراءة فيِهالِقراءة فيِهبدأ بدأ ة وة وريعريعشّشّالال  سفرسفر  بب الكاِت الكاِتعزراعزرا  ررحضحضأأ: : ياًياًثاِنثاِن 
الرالِةسين إلى العبراني :""كلم ألنكلم ة اِهللاة اِهللاألنالة وأمة وفعحي الة وأمة وفعحي ضى ِمى ِمضنكّل كّلن س س يِذ ِذفٍٍفي ى حى حدديانَسفر وب ....""ننييمحاالص اح ح

   أن أن الكاتِب الكاتِبعزراعزرا وقالوا ل وقالوا لاءاء الم الماِباِب ب بامامى أمى أم الِت الِتةِِةاحاح إلى الس إلى السدٍٍداِحاِح و ولٍٍلجج كر كربِِبعع الشّ الشّ كّل كّلععتمتماجاج"" :ات الكلمِه هِذأ نقرنالثاِم
يأِتأِتيىفر شَفر شَ بِس بِسىريعةِِةريعم م وسى الِتى الِتوسى أمى أمرربه به ا الرا الربإ إب سسرا فأتى  فأتى ائيلائيلررزاعرزعالكاتب الكاتب بالشريع ةِِة بالشريعأم أم امامالج الج مماعِم ِمةِِةاع ننالر الر جال ال ج

  .""ةِِةريعريعفر الشّفر الشّ ِس ِسوو نح نحبِِبععشّشّ ال ال كّل كّل آذان آذانتْتْ وكانَ وكانَارارهه النّ النّفِِفصصاح إلى ِناح إلى ِنبب الص الصننا ِما ِمأ فيهأ فيه وقر وقرالِدالِداء واألواء واألوسسوالنّوالنّ
 

  ا وقفَلقدرزالكاِتع على ِمب الِذشِبر الخَنب ى عملوهله ذا األمر وبارا كرزعالر باإلله الع ظيموأج اب 
جالشّميع ِبعآمين آمين ر افعينأيديه وخَم وا روسجدوا للربعلى و هوهجأ..م فهمالم علمالشّون عالشّب ة وريعهم 
  أىنِم ائٌل سسأُل ي وقد..ةَاء القرموهى وأفهمنَعوا المر وفسانبيب  اِهللاِةريعى شَى السفر ِف ِفم لهأواوقر اكنهمى أمِف
مصر استقى دالمعلمونأقو الهاإل .؟مجِم: ةابأن فبكالم اِهللا .ال اِهللاقو تبكتُي لويو النّاستحواس آخَ إلى أنَن٢.رين 
 

هذا : جتعين للم بقولهمسقد المعبى الشّرؤتمالم عزراوحميا  نَمتخَ قدل .... هو قوة شعب اهللا هو قوة شعب اهللابب الر الرححفرفر  ::اًاًثالثثالث 
اليومم قدسللر إب لهكمال تنوح وا وال تبكوا ألنفر حالر به و قوتكم.لقد يتُ التبك كانظيماً عوالنو فى  شديداًاح 

ذلكاالجتم اع الحافل أمِمام ار نبرزِة بكوا .عالشّريع وا كالما فهملم ماهٍة  بتأثير كالم اهللا  على خَطاينكِسربقلوٍب م
 عزرا فُد ه يكن لم.لقديمحميا اللذان هما من أعظم القادة الذين عرفهم العهد اقادتهم عزرا ونَ الذى سمعوه من

  تحققَ وقداق بِه وااللتصب النفوس إلى الروعج هو رفُد اله كان بْل.بسح وماهطاياس على خَ النّ تبكيتَحميانَو
الهفُد اهم إيوهالِذى علم وا الكالمفهم مألنه.الشّ اآلنح فليفر عبلذلك  .بتهج ويدأوا بيفرحونحاً فرظيماً ع.   

 

 أحا سرزانَ وعيمحبخبرتهم ِه هِذ أنالِت النفوس ى رجتْعإلى الر بفى ح ت إلى االستمٍةاجاع بالرِةاح 
والسالم فى محضر الرفىف .بم حرِهضيه ربالح زنوالتنهد ويعم الفر حوالب هةج.لذلك س ارع انحيا ومرزع 

الكاهن والالويون المفهمالشَون عوقالوا لب جتِملمعين: هذا اليومم قدسللر إب لهكمال تنوح وا وال تبكوا ألنفر ح 
الربه فذ.و قوتكم هالشّ كّلب ِبعلي شْأكلوا ويربوا ويعحاًملوا فرظيماً ع.ألنه مفهم ِذ الوا الكالمى علموهمإي ٣.اه 

 

 راًاًابعابعر : :التأثيريجابى الِذيجابى الِذ اإل اإلالتأثيرى أحى أحددثهمِِم  ثهنبار ر نبرزاعرزعلم لم يكن اًاً تأثير تأثير يكنوقتي بْل....اًاً وقتي تأثيراً كان إيج اًابيإذ.راًستِم م  
مكتوب:وكان قرأ فى سفر شَ ياِهللاِةريع ي ماًوِمماً فيو نالي وم األول إلى اليخيرم األو.و ملوا عيداًعس بعى  وِف.امة أي

وم الثاِمالياعتكافٌن ح ساب لمرومس.ثم انَ  يذكريماألفرِه فى ِسح صِهع هِذاح التاِسحات الكلم:وفى الي وابع م الر
 . اب وتروحسم وعليهم موائيل بالصرس بنو إر اجتمعه هذا الشّن ِمرينشْوالِع

 

 وا فى مكانهم وأقام.هماِئ آب وذنوِبماهطايقفوا واعترفوا بخَ وواِءبرميع الغُ جنائيل ِمسرإ سُل نَانفصَلقد ل 
 نتعلما ليتنَ . إلههمب للروندسج ويوندمحر كانوا يع اآلخَب وفى الر.ارهع النّ ربم إلههب الروقرأوا فى سفر شريعِة

امتعلم هشع ِم اًقديم  اِهللابا و نرزانَعيمَلننفِصل .حشْن األ عجتِمار ونَرعوم بص عاكفينعلى قر ِةاءِة الكلم 
 ٤.ِهاجع إلية الر توبرفضى ال ي الِذا إللهنَداًم وح شكراًمقدون .قٍةِحنسم احو وبأرٍةرنكِسم بقلوٍب اانَطاي بخَعترفَون

 

 افح والصاإلثم راِفغَ ا يكشكرأ ..اوىما السانَأب: الة الصتلكى فى ِع متشتركل أدعوك ..زى القارئعزي  
ِمذنِبالن ع نأجل الد أ ..على الصليِب سفوِكم المشكركا ي منبعالفر ح الحقيقىالم الِذ والسعقٍل كّلفوقُى ي . 

مألِنكى ت أسألكوِحى برك. أرفعا فى ىالِت صمسي سا ..وعي عو نمتُ بقوِلكخَارجاً: د هال أخْرج قبْل إلىي نم. 
 

 :إن أردتَ سماع تلك الرسالِة أو غيرها ستجد ذِلك ِفى.. أِخى القارئ العزيز
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  ٤  – ١: ١نحميا سفر  ١
  ٨ – ١: ٨نحميا سفر       ،     ١٢: ٤الرسالِة إلى العبرانيين  ٢
   ١٨ – ٩: ٨نحميا سفر  ٣
    ٣ – ١: ٩نحميا سفر  ٤
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