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المقدسالكتابفىالتاريخيةاألسفارمننحمياسفريعتبر
أستيروعزراسفربير: المقدس الكتاب فى السفر موقع

نحميا : السفر كاتب

نحميا؟ هو من
نحمياسفرحكليا،  كاتببنهونحميا1.
أرتحشستاللملك) تراشاثا (ساقياوصارالسبيفيولد2.
اللهمعللعملمثال3.
بالمعارضهيتأثرولمالعملجديةفىمثال4.
شعبهبينبالوحدةطالب5.
"يهوةتحنن "معناهعبرىاسمنحميا6.
والتقدماتالسبتيومحفظوأعادأورشليمسوروبنى. م.ق445سنةاليهودمنجماعةومعهرجع7.
األوقاتكلفىللصالةأصالة، يلجرجل8.
اورشيلماخبارعنسمععندماصلى
المعارضهواجهعندماصلى
كاذبهاتهاماتلهوجهتعندماصلى
العملمناإلنتهاءتمعندماصلى

صالته خصائص
صوممعصالة1.
اللهرحمةإلىناظرابرجاءصالة2.
بالخطاياواعترافباتضاعصالة3.
للتائبيناللهلوعدبايمانصالة4.
اآلخريناجلمنصالة5.
اللهتمجدصالة6.

:نجاحه أسباب
اللهلكلمةطاعته1.
العميقةصالته2.
المعارضهمواجهةفىالمتواصلهخدمته3.
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السفر محور
والنهضةالتوبة، الرؤيا، الصالة، القيادة، المشاكل.
للبناءالعملمعالصالة.
المسيحلمجيءاالستعداد.
الروحيةوالنهضةاألسواربناءإعادة

نحميا: الشخصيات أهم
اورشليم: األماكن أهم

السوربناء: السفر غاية
).14: 13"  (شعائرهونحوالهيبيتنحوعملتهاالتيحسناتيتمحوالهذاأجلمنالهييااذكرني" : السفر مفتاح

السفر ملخص
يبنيبلدهإلىيعودأنرجاهحزنهسرعنالملكسألهولمااللهإلىوصليوصامناحورشليمابحالنحمياسمعإذ+ 

.إليهاوانطلقتوصيةرسائللهقدمالذيالملكعينيفينعمةاللهالمهدمة، فأعطاهأسوارها
.لهاألعداءمقاومةمنبالرغم) عاًما12بحواليقبلهإليهاسبقهقدعزراكان (أورشليمسوربني+ 
لملكنهالفارسيةاإلمبراطوريةعاصمةشوشنإلىعادعاًما12السور، وبعدبناءمعللشعبالداخليبالبناءنحمياأهتم+ 
لشعبالروحيباإلصالحاهتمعاماحاكماأصبححيث. م.ق434عامأخريمرةأورشليمإلىرجعإذطويالفيهايبق
.الله
:الحقةالروحيةالقيادةيمثلوكانالفارسيالملكقبلمنمعينامدنياقائدانحمياصار+ 
صارلذاواآلالمالتعبحياةليمارسالقصرداخلاآلمنةالمترفةالسهلةالحياةنحمياتركأخوتهآالمبلمركزهيشغلهال

.حقيقًيامصلًحا
بالالرجاءروحببثالشعب، ومعتواضعفيالشجاعةمعالعملفيباألمانةالملكالحقة، ومعبالعبادةاللهمعجاهد

إليمانهأعظمبقوةللعملدفعتهبلالداخليةوالالخارجيةالمقاومةتثنيه، لمبمناقشتهماالرتباكبعدماألعداءمهادنة، وضد
.الناسالالربلحسابيعملأنه

السفر محتويات
2، 1 ص للعمل االستعداد أوًلا
.1صاللهأمامنحميا+
.8 - 1: 2صالملكأمامنحميا+ 
.18 - 9: 2صأورشليميفتقدنحميا+ 
.20 -19: 2صأعداءهأمامنحميا+ 

6 - 3 ص البناء: ثانًيا
):3ص (العملفيالكلاشتراك+ 
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الكهنةوأخوتهالعظيمبالكاهنيبدأ (روحًياالكنيسةلبناءالسليمالروحيالعملعنلنايكشفنحميابهقامالذيالسوربناء
).كلهاالجماعةلحسابإنماالخاصةلمصالحهمال. الجماعةبروحالعملفيللشعبقدوةليكونوا

:4صالعدوهياج+ 
.6 - 1: 4صالنفسيبالتحطيم- 
.23 - 7: 4صللحرببالتآمر- 
متكلينوبقوةبشجاعةنحاربهأنينبغيلكنوالجسديةالنفسيةبالطرق، فيحاربناالخيرعدوالشيطانيثيرحيعملكل

).20ع" (عنايحاربإلهنا "اللهعلى
:5صالداخليالبناء+ 
قدوة، فالنفسه، ويقدمالمساكينألصحابهاالرهائنبرداألغنياءنحميايطالب، لهذاالداخلببناءإاليكتملالالسوربناء

.ترففييعيش، والبالحاكمالخاصةالجزيةيطلب
.6صالمقاوماتمنبالرغمالسورإتمام+ 

12 - 7 ص العمل تثبيت: ثالًثا
7صبحكمةوالحراسةالتنظيم+ 
وشرحهاللشعبالشريعةوقرأخشبيمنبرعلىالكاهنعزرا، وقف8صاإللهيةبالشريعةالبناء+ 
9صالجماعيةبالتوبةالبناء+ 
10صللرببتقدماتالتعهد+ 
11صيهوذافيالسكنيتنظيم+ 
12صالسورتدشين+ 
نحميااهتم، لهذانالوهبمايحتفظونالتراخيهمبقوة، وبسببيبدؤونكثيرونفإن! أهمفبقاؤهضرورًياالسوربناءكانإن

.هامةبتنظيماتالقيامخاللالعملبتثبيت

13 ص الثاني الرجوع بعد إصالحات: رابًعا
3 – 1) سفرهقبل" (الغرباء "اللفيففرز+ 
14 - 4) التقدمات (الربحقوقرد+ 
22- 15السبتحفظ+ 
31 – 23بغريباتالزواجرفض+ 
.بعالجهاقامرجاءمملوءمتسعوبقلبكثيرةأخطاءوجدأورشليمإلىوعادبابلإلىنحمياذهبإذ- 
الوثنياتبالرغريباتالزواجفيسقطواالوثنية، لكنهمالعبادةاليهوديمارسيعدلمبالسبيأنهعليهمالرببركاتمن- 
).31: 13" (بالخيرالهييافاذكرني". والالويينالكهنةخاصةبتأديبهمقام
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األسئلة

المقدمة
نحميا؟اسممعنىما1-
صالةرجلكاننحمياانعلىتدلمواقفثالثأذكر2-
نحمياصالةخصائصمنأثنيناذكر3-

األول األصحاح
عنحنانىنحمياسأل4-

.Aالسيىمننجواالذيناليهود

.Bاورشيلم

.CA and B

؟السبىفىنحمياوظيفةكانتماذا5-

الثانى األصحاح
ارتحشستا؟الملكمننحمياطلبماذا6-

.Aيهوذاإلىللصوللهللسماحالنهرعبروالةإلىرسائل

.Bأخشاباليعطيهالملكفردوسحارسإلىرسائل

.Cالبناءاعمالفىللمساعدهونحاتينبنائين

.DA and B

.EA, B and C

 _____________________________"نبنىهلم "اورشليمفىلليهودنحمياقال7-

الرابع األصحاح
)أخطأوصح (اورشليمسوربناءعملفىالتقدمبرؤيةسعداءوطوبياسنبلطكان8-

؟العمللوقفمؤامرةعنسمععندمانحميافعلماذا9-
.Aلمساعدتهجيشارسالالملكمنطلب
.Bاورشليممنالهربحاول



.Cوليالنهاراحراساأقام

الخامس االصحاح
نحميا؟إلىوصلتالتىالشكاوىنوعما10-

.Aطعاموالماليملكونالالناسأن

.Bالشعبعلىثقيلكانالعملأن

.CA and B

؟والوالهالعظماءنحميابكتلماذا11-
.Aالبناءفىالمساعدةرفضواألنهم
.Bأورشليممغادرةقررواألنهم
.Cالناسمنالرباأخذواألنهم

السادس االصحاح
نحميا؟مقابلةالعربىوجشموطوبياسنبلططلبلماذا12-

.Aشرابهليعملوا

.Bالمساعدهلهليقدموا

.Cالملكإلىإلرساله

)خطأأوصح (لمقابلتهذهبسنبلطرسالةنحمياتلقىعندما13-

؟مقابلتهلطلبسنبلطأرسلمرهكم14-

نحميا؟منشمعياطلبماذا15-
.Aذبيحهيقدمأن
.Bالهيكلفىيجتمعاأن
.Cالملكإلىرسائليرسلأن

)أخطاوصح. (المعارضينيدمننحمياينقذانيريدشمعياكان16-

يوم ____ فىاورشليمسوربناءتم17-

السابع األصحاح
امينارجالكانالنهأورشليمعلى _____ نحمياأقام18-



أننحمياقرر19-
.Aأنسابهمحسباألشخاصيسجيل
.Bالمهدمهالمنازلببناءيقوم
.Cالورشليمقوىجيشيكون

الثامن األصحاح
موسىشريعةاحضارعزرامنوطلبوا _____ الشعبالتقى20-

.Aالهيكلفى

.Bالماءبابأمام

.Cاورشليمسورخارج

الشريعة؟كلمةسماععندالشعبفعلماذا21-

؟السابعالشهرفىيتبعانيجبكانالذىالعيدما22-

التاسع األصحاح
ليال ____________ والنهارا _________ عنهميزللمالبريهفى: أكمل23-

؟كتبالذىالميثاقعلىختممن24-

العاشر االصحاح
؟اللهبيتاجلمنيعملانالشعبقررماذا25-

.Aاللهبيتلخدمةسنهكلشاقلثلثتقديم

.Bالرببيتإلىفسنهسنهوالثمراألرضباكوراتادخال

.CA and B

عشر الحادى األصحاح
القرعة؟الشعبالقىلماذا26-

.Aالورشليمحاكمألختيار

.Bللجيشقائداألختيار



.Cاورشليمفىيسكنمنالختيار

)أخطاوصح. (طواعيةاورشليمفىيسكنواانعرضواالذينالرجالكلالشعببارك27-

عشر الثانى االصحاح
؟داريوسعهدفىبهاالحتفاطتمالذىالسجلهوما28-

.Aوالكهنةالالويينسجل

.Bعليهمالقبضتممنلكلسجل

.Cاألسرإلىذهبواالذينلجميعسجل

عشر الثالث االصحاح
؟الشريعهكتابمنالناستعلمماذا29-

.Aاللهشعبمجلسفىمؤابىاوعمونىيأتىانينبغىالأن

.Bالهيكلفىيعظواانللكهنةينبغىأنه

.Cعامكلالشريعةكتابيقرأانينبغىأنه

بمرارة؟نحميااحزنماذا30-
.Aاألوثانيعبدبدأاليهودىالشعبأن
.Bغيابهفىاورشليمهاجمسنبلطأن
.Cالرببيتفىلطوبياغرفهأعدأليشابأن


	مفتاح السفر : "اذكرني يا الهي من أجل هذا ولا تمح حسناتي التي عملتها نحو بيت الهي ونحو شعائره"  (13: 14).
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