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  سفر حجاي
  

  المقّدمة
عاد بنو یهوذا من سبـي بابل في . یسّجل هذا الكتاب ما عمله النبـي حجاي إلعادة بناء الهيكل في أورشليم

  . قم، وحثهم على إعادة بناء الهيكل٢٠٥بدایة القرن السادس، فوّجه إليهم حجاي أقواًال قصيرة من قبل اهللا سنة 
، ولكن ما عتم أن دّب ٨٧٥ الهيكل اّلذي دمره البابليون سنة قم، وبدأوا ببناء٣٨٥رجع العائدون األولون سنة 

واستحث همتهم فأآد لهم أن فقر . قم٢٠٥فحّض هذا النبـي المسؤولين على استئناف العمل سنة . اليأس إلى قلوبهم
  . )١٤-١: ١(الشعب ومحل الغالل عائدان إلى خراب الهيكل 

، فإذا تّم بناؤه تنتهي حالة النجاسة والفقر )٩-١: ٢( اّلذي تدمر ثم أعلن أن الهيكل الجدید سيفوق بالمجد الهيكل
-٢٠: ٢(وینهي النبـي حّجاي آالمه بوعد لزربابل اّلذي من نسل داُود ). ٢٠-١٠: ٢(اّلتي یتخبط فيها الشعب 

  ). ٢٣: ٢(آخذك یا زربابل وأرسمك حاآمًا ألني اخترتك ): ٢٣
  

  ١الفصل 
  إعادة بناء الهيكل

 الَملِك، في اليوِم األوَِّل   لداریوَس في السَّنِة الثَّانيِة١
ِمَن الشَّهِر السَّادِس، آانت آِلمُة الّربِّ على لساِن 

 حاِآِم َیهوذا،  َحجَّاي النَّبـيِّ إلى َزُربَّاِبَل بِن َشألتئيَل
  . وإلى َیشوَع بِن ُیوصادَق الكاهِن العظيِم

إنَّ : هذا الشَّعُب یقول«: َل الّربُّ القدیُرهذا ما قا٢
فكانت آِلمُة ٣. » وقَت بناِء َبيِت الّربِّ ما حاَن َبعُد

آيَف لُكم أْن «٤: الّربِّ على ِلساِن َحجَّاَي النَّبـيِّ، قاَل
تسُكنوا في بـيوِتُكُم الُمسقَّفِة، فيما َبيُت الّربِّ هذا 

تأمَّلوا في :  القدیُرواآلَن هذا ما یقوُل الّرب٥َُّخِرٌب؟ 
زرعُتم آثيرًا ٦. قلوِبُكم أیَن أوَصَلْتُكم ُطرُقُكم

َتشربوَن وال . تأآلوَن وال َتشبعوَن. وَحصدُتم قليًال
واّلذي یأُخُذ ُأجرًة . تكَتسوَن وال َتدفأوَن. ترَتووَن

  . »ُیلقيها في آيٍس مثقوٍب
ُكم أیَن تأمَّلوا في قلوِب«: وهذا ما یقوُل الّربُّ القدیُر٧

إصَعدوا إلى الجَبِل، وَهيِّئوا ٨. أوَصَلْتُكم ُطرُقُكم
. بنوا بـيتي فأرضى بِه وأتمجََّد، یقوُل الّربُّ خَشبًا، وا

إنتظرُتم آثيرًا فإذا بقليٍل، ولمَّا أدخلُتُموه بـيوَتُكم ٩
ألنَّ . لماذا؟ یقوُل الّربُّ القدیُر. نفْخُت عَليِه فتبدََّد
م ُمنهِمُكوَن، ُآلُّ واحٍد ِمنُكم، ببناِء بـيتي َخِرٌب وأنت

مَتَنَعِت السَّماُء فوَقُكم ِمَن المَطِر،  لذِلَك ا١٠. بـيِته
وأنا َدعوُت بالَقْحِط على ١١. ومنعِت األرُض غلََّتها

األرِض والجباِل، وعلى الحنطِة والخمِر والزَّیِت، 
وعلى ما ُتنبُت األرُض، وعلى البَشِر والبهاِئِم، 

  . » ُآلِّ تعِب اليَدیِنوعلى
فسِمَع زُربَّاِبُل بُن َشألتئيَل، وَیشوُع بُن یوَصادَق ١٢

، لصوِت الّربِّ إلِهِهم  الكاهِن العظيِم، وسائُر الشَّعِب
ولكالِمِه آما أرسَلُه على ِلساِن َحجَّاَي النَّبـيِّ، فخافوا 

 وتكلََّم َحجَّاُي بما أرسَلُه الّرب١٣ُّ. ِمْن وجِه الّربِّ
وأثاَر الّربُّ ١٤. »أنا معُكم، یقوُل الّربُّ«: للشَّعِب

حماسَة زربَّاِبَل بِن َشألتئيَل حاآِم َیهوذا ویشوَع بِن 
یوَصادَق الكاهِن العظيِم وساِئِر الشَّعِب، فجاؤوا 

  . وباشروا العَمَل في َبيِت الّربِّ القدیِر إلِهِهم

هِر السَّادِس، في اليوِم الرَّابِع والِعشریَن ِمَن الش١٥َّ
  .  في السَّنِة الثَّانيِة لداریُّوَس الَملِك

  ٢الفصل 
  مجد الهيكل الجدید

 ِمَن الشَّهِر السَّاِبـِع في ِتلَك  وفي الحادي والِعشریَن١
السَّنِة، آانت َآِلمُة الّربِّ على ِلساِن َحجَّاَي النَّبـيِّ، 

بَّابَل بِن شألتئيَل حاآِم َیهوذا، ُقْل ِلَزر«٢: قاَل
وِلـيشوَع بِن یوصادَق الكاهِن العظيِم وِلساِئِر 

َمْن فيُكم، أنُتُم الباقوَن، رأى َبيتي هذا في ٣:  الشَّعِب
َمجِدِه األوَِّل؟ وآيَف تَروَنُه اآلَن؟ أَما هَو في عُيوِنُكم 

ُل، تشدَّْد یا َزربَّاِب: فاآلَن یقوُل الّرب٤ُّآال شيٍء؟ 
وتشدَّْد یا یشوُع، وتشدَّدوا یا جميَع شعِب هِذِه 

عمُلوا وأنا معُكم، یقوُل الّربُّ القدیُر،  األرِض، وا
على حَسِب ما عاهْدُتُكم بِه عنَد خروِجُكم ِمْن ٥

فأنا ٦. روحي ُیقيُم فيما َبينُكم، فال تخافوا. ِمْصَر
ـٍب، ُأزلِزُل الّربُّ القدیُر أقوُل إنِّي مرًَّة َبعُد، َعْن قری

وُأَزلِزُل جميَع ٧،  السَّماَء واألرَض والبحَر والَبرَّ
لَي ٨. اُألَمِم فتأتي آُنوُزها لتمَأل هذا الَبيَت َمجدًا
وسيكوُن ٩. الِفضَُّة ولَي الذَّهُب، یقوُل الّربُّ القدیُر

وفي . َمجُد هذا الَبيِت األخيُر أعظَم ِمْن َمجِدِه األوَِّل
  . »عطي السَّالَم، یقوُل الّربُّ القدیُرهذا الَموِضِع ُأ

  النبـي یستشير الكهنة
في الرَّابِع والِعشریَن ِمَن الشَّهِر التَّاسِع، في ١٠

السَّنِة الثَّانيِة لداریُّوَس، آانت آِلمُة الّربِّ إلى َحجَّاَي 
إسأِل : لقدیُرهذا ما قاَل الّربُّ ا«١١:  النَّبـيِّ، قاَل

إذا حَمَل ١٢:  الكَهنَة َعْن َفتواُهم في هِذِه المسألِة
إنساٌن َلحمًا ُمقدَّسًا في طَرِف ثوِبِه، وَلمَس بطرِفِه 

ُخبزًا أو طبـيخًا أو خمرًا أو زیتًا أو أيَّ َطعاٍم آاَن، 
فقاَل ١٣. »ال«: فأجاَب الكهَنُة» أَفَيتقدَُّس أیضًا؟

لُمَتَنجُِّس بَميٍت شيئًا ِمْن هِذِه إذا َلمَس ا«: َحجَّاُي
.  »یتنجَُّس«: فأجاَب الكهَنُة» األطعمِة، أفَيَتنجَُّس ِبها؟

آذلَك هذا الشَّعُب وهِذِه األمَُّة في «: فقاَل َحجَّاُي١٤
نظري، وجميُع أعماِل أیدیهم وما ُیقرِّبوَنُه لي ُهناَك 

لوِبُكم فاآلَن تأمَّلوا في ق١٥.  على المذَبِح، فهَو نجٌس
ما آاَن ِمْن أمِرُآم في األّیاِم الماضيِة َقبَل أْن ُیوَضَع 
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آاَن یأتي ١٦. حَجٌر على حَجٍر في َهيكِل الّربِّ
الواحُد ِمنُكم إلى ُآوَمِة ِحنطٍة تِزُن ِعشریَن فال َیِجُد 

إالَّ عَشَرًة، أو یأتي إلى الَمعصرِة ِلـَيغُرَف ِمنها 
ضَربُتُكم باللَّْفِح ١٧.  ِعشریَنخمسيَن َآيًال فال یجُد إالَّ

. والذُّبوِل والَبَرِد في جميِع أعماِل أیدیُكم وما ُتبُتم إليَّ
لكْن تأمَّلوا في قلوِبُكم ما یكوُن ِمْن أمِرُآم في ١٨

األّیاِم اآلتيِة، َبعَد أْن تأسََّس َهيكُل الّربِّ في الرَّابِع 
: ا في قلوِبُكمتأمَّلو. والِعشریَن ِمَن الشَّهِر التَّاسِع

هل في األهراِء حبوٌب َبعُد؟ هِل الكرُم والتِّيُن ١٩

لكنِّي ِمْن هذا . والرُّماُن والزَّیتوُن ُیثِمُر َبعُد؟ آالَّ
  . »اليوِم ُأباِرُآُكم

وآانت َآِلمُة الّربِّ ثانيًة إلى َحجَّاَي، في الرَّابِع ٢٠
َل حاآِم ُقْل لزربَّاِب«٢١: والِعشریَن ِمَن الشَّهِر، قاَل

وأقِلُب ٢٢َیهوذا إنِّي سُأزلِزُل السَّماَء واألرَض 
عرَش َمماِلِك األَمِم وُأدمُِّر ُقدرَتها، وأقِلُب الَمرآباِت 
وُرآَّاَبها، وُأسِقُط الخيَل وُفرساَنها، ُآلُّ واحٍد بسيِف 

في ذِلَك اليوِم، یقوُل الّربُّ القدیُر، آخُذَك ٢٣. اآلَخِر
فإنِّي .  شألَتئيَل عبدي وأرُسُمَك حاآمًایا َزربَّاِبُل بُن

  . »خترُتَك، یقوُل الّربُّ القدیُر ا
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  إ

  ٢.......................................إعادة بناء الهيكل
  ا

  ٢...................................................المقّدمة

  ٣...................................النبـي یستشير الكهنة
  م

  ٢.....................................مجد الهيكل الجدید

 


