
  

جكتاب حجيينبنب  ييكتاب ح  
HHaaggggaaii 

 

  تفسير کتاب مقدس برای ايماندارانتفسير کتاب مقدس برای ايمانداران
  
  شتهنو

  

  ويليام مک دونالدويليام مک دونالد
 

www.muhammadanism.org 
May 19, 2008 

Farsi 
 

در . اب ِ تفسيري به منظور درك مفاھيم ِ موجود در كتاب مقدس به رشته تحرير در آمده استاين كت

شيوھي نگارش اين كتاب سعي بر آن بوده است كه از اصولِ  صحيح فن تفسير بھره جسته و ضمن ِ وفادار 

انتخاب شايسته اي بنابراين ، كتاب ِ حاضر . بودن به اصول تفسيرھمچنان متني ساده و روان را ارايه نمايد

  .خواھد بود براي مطالعات انفرادي و گروھي ِ كتاب مقدس

BBeelliieevveerr’’ss  BBiibbllee  CCoommmmeennttaarryy  
 
by 
 

WWiilllliiaamm  MMaaccDDoonnaalldd  
 

This is a Bible commentary that makes the riches of God’s Word clear and easy for you to 
understand. It is written in a warm, reverent, and devout and scholarly style.  It is a good choice 

for your personal devotions and Bible study.  
 

© 1995 by William MacDonald., Believer’s Bible Commentary,  
Thomas Nelson Publishers, Nashville, TN, pp. 2383.  

— All Rights Reserved — 
 
 
 





- ٢  - 
 

  مقدمه
  ».اند َحّجی نبی، موفق بوده کتابکمی در نوشتن چنين چکيده مختصر روحانی مانند  انبياء«

 (Frank Gaebelein)ن ليبفرانک گي —

   منحصر به فرد در ميان كتب مقدس جايگاه. 1

باقی مانده قوم که به . ای دارد و آن بازسازی ھيکل است کوچک عھد عتيق سخن ساده کتاباين دّومين 

بنابراين حّجی مأمور شد که . ودند کار بازسازی معبد را شانزده سال به عقب انداختفلسطين برگشته ب

  .پيام حّجی شامل داوری اقوام و کار آينده پرجالل مردم خدا بود .يھوديان تنبل را به کار وا دارد

  نويسنده. 2

يا » شنج«شود  ممکن است حّجی در يکی از اعياد يھوديان متولد شده باشد چون معنی نامش می

شايد وجه تسميه نام او ناشی از باور . تنھا يک نفر به نام حّجی در عھد عتيق ذکر شده است. »شادی«

  .رسد که در تبعيد متولد شده باشد والدينش به احياء شادی آفرين آينده بوده باشد، چونکه به نظر می

حّجی، زکريا و (وت نمودند اسرائيل است که بعد از بازگشت از بابل نب حّجی اولين نبی از سه نبی

به . عزرا در فصل پنجم کتابش آيه اول و فصل ششم کتابش آيه چھاردھم از حّجی نام برده است). مالکی

  .ھر حال ميزان شناخت ما از زندگی او بسيار ناچيز است

  تاريخ. 3

» وشسال دوم پادشاھی داري«قبل از ميالد  ۵٢٠حّجی را دقيقاً در سال  کتابتوان نگارش  می

  .تخمين زد) داريوش اول(

  پيشينه و زمينه. 4

حّجی به عنوان يک نبی بعد از دوران اسارت در ھنگام برگشت اولين گروه يھوديان از بابل به 

مأموريت او موجب تشويق مردم برای بازسازی ھيکل شد . رھبری زروبابل، به سرزمين اسرائيل بازگشت

 ).١:۵عزرا (
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  گزارش

  )١ باب(ولين از ماه ششمين ا نبوت اولين ـ روز .١

  )۴- ١:١(سرزنش قوم برای غفلت در بازسازی ھيکل . الف

  )١١ـ۵:١(قصور در بازسازی ھيکل منتھی به قحطی و خشکسالی شد . ب

  )١۵-١٢:١(گيرند  در اثر تشويق حّجی مردم بازسازی معبد را از سر می. ج

  )٩ـ١:٢(نبوت دوم ـ روز بيست و يکم از ماه ھفتم  .٢

  )۵ـ١:٢(سازد  کند و مردم را از حضور خداوند مطمئن می بار ديگر مردم را تشويق می نبی. الف

  )٩ـ۶:٢(از گذشته خواھد بود  تر جالل آينده ھيکل عظيم. ب

  )١٩ـ١٠:٢(نبوت سوم ـ روز بيست و چھارم از ماه نھم  .٣

  )١۴ـ١٠:٢(قربانی گذرانيدن بر مذبح، مادام که معبد ويران بود نجس بود . الف

  )١٧ـ١۵:٢(بردند  قبل از اينکه بنياد ھيکل نھاده شود، مردم از قحطی رنج می. ب

  )١٩ـ١٨:٢(اگر مردم کار بازسازی ھيکل را از سر بگيرند، خداوند آنھا را برکت خواھد داد . ج

  )٢٣ـ٢٠:٢(ـ روز بيست و چھارم از ماه نھم  چھارمنبوت  .۴

ھا و استقرار حاکميت مسيحا، تشويق به  متای مبنی بر انقراض حاکميت ا مردم در اثر وعده. الف

  .کار شدند

  تفسير
  )اول باب(اولين نبوت ـ اولين روز از ششمين ماه . ١

  )۴- ١:١(سرزنش قوم برای غفلت در بازسازی ھيکل . الف

خداوند مردم يھودا را برای تأخير در بازسازی . باشد می سال دوم داريوش پادشاهتاريخ اين نبوت 

خود زندگی  ھای مسقف خانه، سرزنش نمود، درحاليکه آنان در آسايش و آسودگی در خانه خداوند

  .کردند می

  ) ١١ـ۵:١(قصور در بازسازی ھيکل، منتھی به قحطی و خشکسالی شد . ب

وقتی آنھا از خانه خداوند غافل ماندند، متحمل گرسنگی، . بايد درسی به آن قوم داده باشد تاريخ می

مادام که خانه خدا . دھد که شروع به کار در معبد نمايند ينک خداوند به آنھا فرمان میا. تشنگی و فقر شدند

  .ويران باشد آنھا نبايد انتظار چيزی جز قحطی و خشکسالی را داشته باشند
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  )١۵ـ١٢:١(گيرند  در اثر تشويق حّجی مردم بازسازی معبد را از سر می. ج

راه با ھم و تمام بقيه قوم، کالم خدا را اطاعت کرده و زروبابل حاکم يھويه و يھوشع کاھن اعظم، ھم

  .روز پس از صدور فرمان، بازسازی کردند ٢٣معبد را در طی 

  )٩ـ١:٢(نبوت دوم ـ روز بيست و يکم از ماه ھفتم . ٢
  )۵ـ١:٢(سازد  کند و مردم را از حضور خداوند، مطمئن می نبی بار ديگر مردم را تشويق می. الف

معبد انديشيدند، با اين پيام تشويق  جالل نخستين، مردم آنگاه که به در ماه ھفتمبعد درحدود يک ماه 

  .آنھاست مياندر  خداوندباشند و نترسند، چونکه روح  »قوی دل«به رھبران قوم گفته شد که . شدند

  )٩ـ۶:٢(از گذشته خواھد بود  تر جالل آينده ھيکل عظيم. ب

نخستينش جالل از  تر عظيم) دوران ھزاره(که جالل معبد در آينده خدا رھبران قوم را با اين اطمينان 

را معموالً اشاره به مسيحا و بازگشت او به معبد » ھا فضيلت جميع امت«عبارت . کند خواھد بود، دلگرم می

ھا برای زيباتر شدن ھرچه بيشتر معبد به اورشليم سرازير  ی امتطالو  نقرهبه ھر حال . کنند تفسير می

عالوه » ...تر خواھد بود  جالل آخر اين خانه از جالل نخستينش عظيم«: خوانيم در آيه نھم می. شد خواھد

  .آينده نيز به مردم وعده داده شده است جالل، سالمتیبر 

  )١٩ـ١٠:٢(نبوت سوم ـ روز بيست و چھارم از ماه نھم . ٣
  )١۴ـ١٠:٢(ود قربانی گذرانيدن بر مذبح، مادام که معبد ويران بود، نجس ب. الف

: مردم دعوت شدند تا از کاھنان دو سوال بپرسند. داده شد بيست و چھارم ماه نھم روزدر نبوت سوم 

مقدس اگر کسی گوشت مقدس را از دامن جامه خود بردارد، و غذاھای ديگر را لمس نمايد، آيا آن غذا ) ١(

مس بدن مرده نجس شده، غذاھا را که از طريق ل اگر کسی) ٢(» .خير«؟ کاھنان پاسخ دادند خواھد شد

  ».بله«شوند؟ کاھنان پاسخ دادند  لمس کند، آيا آنھا نجس می

کسی که پاک است، پاکی خود را به چيز ديگری انتقال «توان گفت که  به کالمی ديگر چنين می

گناه کار و عبادت «يا به طريق ديگر » .دھد دھد، ولی کسی که نجس است، نجاست خود را انتقال می نمی

اين يادآوری برای مردم بود که ھدايای آنھا به » .کند کند، اما گناه عمل و عبادت را ملوث می را تقديس نمی

  .اند خدا مادام که معبد ويران بوده، آلوده و خودشان ناپاک بوده

  )١٧ـ١۵:٢(بردند  قبل از اينکه بنياد ھيکل نھاده شود، مردم از قحطی رنج می. ب
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شروع به ساختن معبد بنمايند، مواجه با کمبود غله و شراب بودند، و محصوالت آنھا  قبل از آنکه مردم

حتی تا آن زمان تأخير زياد در بازسازی معبد، توبيخ خدا . شد نابود می تگرگو  يرقانو  باد سمومدر اثر 

  .را به صورت مشقت و محروميت بر آنھا اعمال کرده بود

  )١٩ـ١٨:٢(از سر بگيرند، خداوند آنھا را برکت خواھد داد اگر مردم کار بازسازی ھيکل را . ج

  .ولی از روزی که آنھا بنياد معبد خداوند را بنھند، خدا آنھا را برکت خواھد داد

  )٢٣ـ٢٠:٢(ـ روز بيست و چھارم از ماه نھم  چھارمنبّوت . ۴
مسيحا، تشويق به ھا و استقرار حاکميت  بر انقراض حاکميت امت ای مبنی مردم در اثر وعده. الف

  .شوند کار می

ھا را واژگون نموده و ملکوت ھزار  خدا کرسی امت. زروبابل در اينجا نماد عيسی مسيح خداوند است

حاکی از اينست که قدرت خدائی برای حاکميت » نگين خاتم«جمله . ساله مسيح را مستقر خواھد نمود

  .باشد برعھده مسيحا می
 


