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 عودة للجدول مقدمة األسفار التاريخية بعد السبي
 

 (مملكة فارس)مقدمة األسفار التاريخية في فترة ما بعد السبي 
 

 استير -نحميا -عزرا
 

وأخب  لكبب بابب  شبعب وديوبوك وأسبي وم فبي لسبيعلموك فبي للكيب  . اهم سقط شعب هللا في سببي بابب بسبب خطاي
ويببال دوببم بعببح ودمو بب   ]3:51، يسببايا  بب  55::، يبب  لكببل ويبب   مشببا  بب  3:51يبب  وبيببب  بب  [باببب  ل بب  

قي ببوو  بيببكو  و ( :55:مإ)وود ميبب  ه بباب فب ببوو بيويببا وامسببوو   بباك  لببا  وو  وفيببمو   عببوو لببا   وبعضببوم  ل( 2:55 بب )و 
وديببل بعضببوم إ يلبب  ي يببمو  لببل وايعبباب ولشببقاك ودعبوكيبب  ويببال هبب و (. 33، 3:52 ب( + ):2،  2:55 بب )

 . دألاكبي 
مح بابب  وديبي يبا وو سباي يل فيوبا أو . وفي  لال ودسبي يوقاك خكل  ودعباكة ال بيك هللا فبي أومشبكيم يبال خموببا  

ديب وم إسبيلموو فبي  اب  . يليب وم إقالب  هييب  ا خام با   بل أومشبكيم وهم ب يبم ود بالول  (. :3:5 ا )  س  
 . ودسبك وللامس  ودخيال

وهببي ودلببكة لببل خببموب ودوييبب  وخببموب أومشببكيم  يببي . لبل  وايبب  سببام أخبببام وايببام ود ببا ي إدببي بببكو ة سببام  بب مو+
 . سنة 05ودعوكة لل ودسبي بإ ل لل ودلكب يومش لكة 

وقببك  وك يقببكيم  . ويببال يببومش لكيبا  يميلببا  شب ا ا  . يب  باببب  بيببك يبومش لكببب فباملإ يوبي ودسبببي دلبا سببقطك للك+
دكيووك وإلدووم يوو  بسبب  اك   كو يا  لع واسوك وديي دم يؤ  ، ويقا  إل كو يا  أمي يومش ود بووك ودخاص  به 

فبإ يبم يبومش هب   .  مليا  ودخاص  بلبكة ودسببي وسبقوط للكيب  باببإو بووك ( 55، :5ش إ)ووديي ي يم  با سم 
 . فلل فووئك ودسبي أل هؤ   ودو  يول  مفوو يوو ( 553  )ود بووك ك وة ده إلطالق وديووك 

لبل قبب  لكبب فبامل  ىال ه باب وودبود يل م عوو لل ودسبي دم ياقكوو م وي  لكب فامل ب   كوو خاضعيل دبه ويب+
فيببال  ببودوم أ ببكو  . بعببك ودسبببي صببعب   ببكو   ويا ببك أ ببوو  ودشببعب فببي فيببمة لببا. ي يببم أومشببكيم ولببا هببو  وومهببا

= :555   )ويال  كيوم أل يؤكوو ود  ي  وودخموج دكلكب . لقاولول يغي لول ي  فمص  ديشييوو ودشعب دك يول 
ويال أي مهم فقمو  وأمضوم ايم لخصب  فإدي م بعضبوم أل يسبيكي وو . لع ودلطكوب ل وم د ايم ودليال( :55 ل 
قالب  . (5، :15 ل )خويوم إلل  ولل  و  أخمي سلل يبومش باد ميب  ودكي يب  دكشبعب فسبلل دوبم بب با  ودوييب  وو 

 . ل بل ويقكيم  بائل  سب لا يقضي به ود الول وشميع  إدووم
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يليببب ك  بببباكة وديوبببوك بعبببك ودسببببي  لبببا يا بببك قبكبببه فبببي أ وبببم يميبببوو  بببباكة واو بببال يلالبببا  و وك إ يببببامهم دك بببالول 
ودلوببم أ وبم وسبيااكوو لببل . إي بباكهم ودشبعبي يبال ببباداموئح ودكي يب  إ  دبم ييببل دوبم لكبب وودابموئح ودكي يب  مبلبا ال

هلادوم دكعباكة ب  إسيويامهم بوا سبب ي  وا  .  م وديي د قك بومضمب  ودسبي فقك يا ك  باكيوم دألو ال وو 
قبا  دقبك  و   ب وم  يببم  . دقبك  باك وديوبوك لبل ودسببي وديبل يبال وديباج قبك سبقط  بل مؤوسبوم فقبك م عبوو ببال لكبب+

. ق  بي يبم  ّلبا يبا وو  كيبه قببال  أوديل يا وو  ،ودسبي وي س ك  اديوم ول ومهم ودعام  ّلا يا وو  كيه أ  ا  ودسبي
 بام دبه لبا دقك  اكك ودع ام ودليي  وديل في صومة خاكم أو  بك دلكب فامل، دقك  و  ود يم وديل ه اب بعبح وا

 .  ودك في مقابوم
ودببم ييببل دكشببعب لكببب ويببال هبب و إ ي ببامو  دكلكببب (.   ببي و يميببا ولالخببي)  لببا بعببك ودسبببي قكيكببيل يببال أ بيببا+ 

 . ود قيقي وود بي ودع يم، ودلسيل ودل ي م
سييم ي مي أ كو وا في س ووك خضوع ودشعب د يبم لكبوب فبامل ودلخيكابيلأ+  دب دب  ببك . ساام   مو و  ليا وو 

 . ب فامل د اوم أ كوث واساام ودلقكس لل أل  سيعمح سميعا  لكخص لخيصم دلكو 
 
ي بك ودلباكيول وودابمل فبي للكيب  وو بكة (. :553يب )ودلاكيول هم  س  لاكي بل يافث 5 مملكة مادى وفارس  وو 

 /553إل  +353 ل (سوسا)وشوشل  /(:55لب 5)و ووصم ودللكي  ودلعموف  بمسبوديل . بووسط  يومش ودلكب
م  بيل . ق12:لل سب    س   ::5 يلك للكي  لاكي وفامل شعب إسموئي  وقك  . (552   ( أ ل ا)وويبيا ا 

ويببال وديوببوك خاضببعيل .  ببيل إ يبب  وإلسببي كم يبب  ألببالب لبباكي وفببامل 115 بباك ودشببعب اومشببكيم و يببي سبب   
 . قبمص/ في يقي / فكسطيل/ سوميا/ ي    لل و ي   بم ود وم دوودي يعي ه لكب فامل دي يم وديووك

 
 :ملوك الفرس

 ب  )م . ق 12:أصكم  كو  بعوكة ودشبعب اومشبكيم سب   . هو لؤسل كود  لاكي وفامل :رشكو  -3
وبببكأك . م. ق :1:ويببال  دببب سبب   ( 31-151 بب  )فعبباك ودشببعب وبببكأوو فببي ب ببا  ودوييبب  ( 553

 . م. ق :5:ويوفي يومش س   ( 55:  )لقاول  وا كو  
 

وقك   ل ودوشباة فبي إق باع ودلكبب بوقب  . هو وبل يومش ولكب بعك وفاة يومش(: أرتحشستا)قمبيز  -5
و ب  ودعلب  ليوقابا  طبوو  لبكة ( :5-3:55 ب )ودعل  في ب با  ودلكي ب  وودوييب  فرصبكم ألبمو  بب دب 

 . أ  ا   مبه في لصم. م. ق 55: يم ه و ودلكب ويوفي س   
 

 
و هبب قلبيب  دي بامب لصبم ويبودي أخبو  . يال ديومش ودكول قلبيب  وسبلمكل5 داريوس هستاسب -1

ولاك قلبي  فبي . شووم :و ا  ل يا  يشبه سلمكل ويلكب بك   ل ه . لمكل ود يم أ  ا  ايابهس
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وقيبب  هبب و  ،أ  ببا   وكيببه لببل  لكيببه  كببي لصببم ف ببا  كوميببول هسياسببب هبب و ويببال صببومو  ديببومش
اي بببي هببب و ودلكبببب  بببكو  و . ودل يبببا  ولكبببب هبببو  كبببي ودعبببمش ليبببك لكيبببه لبببل ودو بببك  يبببي وامخبيببب  و  وو 

وفببي أيالببه بببكأ ود بيببال . م. ق 53:وهببو إسببيودي  كببي ودعببمش سبب   . يببي  وببم ودببكو وبوإلفميقببي و 
سبب   ولبباك سبب    12وقببك  يببم (. 5555 بب  )  ببي و يميببا ي  ببال ودشببعب دكعلبب  فببي ب ببا  ودوييبب  

 . م. ق 512
 

سبب يل  يببي صببام  يشببا  5 بب  ي لببع  يشببا دلبكة . هببو  وج إسبييم(5 أحشييويرش)زركسيييس األول  -5
ويببال هبب و ودعببكك ودضببخم سبببب فببي ه يليببه  ببيل  بباو  . لكيببول   ببكي  5 5/3  يلببا قوولببه   ببو

 سببببب ودو يلببب  أل واوولبببم   يصببب  دك  بببك) :51اببب و وديو بببال وه ببب م فبببي لعميببب  سبببالليل سببب   
 . م. ق :52ايي  س   أ ويال لكيا  لسيويمو  و ( بسوود 

 
 

برل يعوك بعكك لل وديوبوك وه و  ط  وديووك وسلل دع مو . أي طوي  وديك5 ارتحشستا لونجيمانوس -:
ويببوفي (. :3-355 ببل (+)31-:335 بب  )إدببي أومشببكيم وسببلل د  ليببا بإ بباكة ب ببا  أسببووم ودلكي بب  

 (:5:5كو )أومشكيم  ب ا  صكم والم بإ اكة ::5وفي  وك  س   . 555س   
يبم س   خمهم كوميول قكلا ول ود ي يغكب  كيه وإلسي كم واآ م يعاقب  كي ودعمش  كك لل ودلكوب يال 

 .ديبكأ وإللبموطومي  وديو ا ي   يم لع م ودعادم. م. ق 113
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 جدول زمني لألحداث
 

 كورش

(ارتحشستا)قمبيز   

 داريوس هستاسب

يس األولسزرك  

ارتحشستا 

 لونجيمانوس

   وفاة ارتحشستا

نهاية دولة مادى 

 وفارس

وبداية امبراطورية 

 اليونان

538 
536 

529 

522 
521 
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515 

486 

481 

465 

458 
457 

445 

424 

433 

331 

العودة بقيادة زربابل ويشوع. 2:1نداء كورش بعودة الشعب عز  
 

5:4البدء فى مقاومة األعداء للبناء عز+ البدء فى بناء الهيكل   

توقف البناء فى الهيكل+  25-17:4صدور قرار بوقف البناء عز  

 الملك المحتال

(أمر بإعادة البناء)نبوات حجى وزكريا   
 

1:5عز 6،5عز    

ء من بناء الهيكل وتدشينهاإلنتها  

أحشويرشهو الملك زوج إستير  

 معركة سالميس وهزيمة الملك أمام اليونان

 هذا الملك متعاطف مع اليهود ويالطفهم

(نبوة مالخى)اخر نبوات العهد القديم   

14:5صعود نحميا ألورشليم ثانية وإصالحات نحميا نح  

9-1:2ر ببناء األسوار نحإرسال نحميا ألورشليم كوالى عليها ومعه أم  

8:7الصعود الثانى للشعب بقيادة عزرا فى السنة السابعة للملك عز  

25:9صدور القرار بإعادة بناء أورشليم دا  
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 عودة للجدول مقدمة سفر عزرا
 

 مقدمة في سفر عزرا
 من هو عزرا

ودببمب ويببال وهببو يايببب لبباهم فببي شببميع  . إ و  هببو يبباهل. هببو  بب مو بببل سببمويا لببل  سبب  هببامول -3
ا وبم فبي أمح ودسببي، فبإهيم بكموسب  ودشبميع  وديبي أ بوبا لبل  ، لكه يياهل يقكم  بائل لعط 

. وسلي وديايب دشوميه ولواميبه فبي هب   ودخكلب  وهب و ودعلب . ي  قكبه وهير  اسه ديعكلوا دشعبه
وهيب و  .ويايب   يع ي أ ه ي سخ فقط ودييب ودلقكس  ب  هو كومل دوا ياسم ويشمح ه   ودييبب

سبم إيال ودييب   يي أيام ودلسبيل خببمو  وكومسبيل دكشبميع  وديبل دألسب  بسببب خطايباهم صبام 
ويال لل يعم  وديياب  في ودقكيم قكيكيل د دب يبال .   "وي  ديم أيوا ودييب "ً   سلا  سيئاإوديايب 

ود الول  أي ي سخ( :25   )ويال   مو يايب لاهم . وديايب يعيبم  ادلا  وليقكلا  بيل ودشعب
 (.31531ل  5+ 3:51صم 5 مو ع)وياسم  ويعكله 

 :الشخصيات األساسية في هذه الفترة هم
 :::55 وه و يال ووديا  كي وديووك وهو ود ي  اك بعكك5 زربابل أو شيشبصر - أ

 م. ق  12:بإ ل لل يومش ودلكب س   ل وم ودى أومشكيم 
 .و اك لعه يووشع ودياهل    
ديو بب  ودبب ي  لبب  لببع  مباببب   كببي إ بباكة ب ببا  مئببيل و5 يهوشييب بيين يوصييادا  - ب

 . ودويي 
يبال دبه يابويح بي ايب  ودشبميع  و قباب لبل يخباد  ودشبميع  ودبه سبكط  وإلصبالح 5 عزرا الكاتب -ج

 . ودي ه دم ي يم يوودي. فع   ودو  ياك  ل ودشعب
ل ودوقبك فبي وقبك يب ولل و بوك   ليبا لبع  ب مو فبي  اب. ه و يال لعي با  يبوو ع  كبي وديوبوك :نحميا -ك

 . وديل يال دي  ل ولا  لكه. أ  ا  فيمة لكب ومي شسيا دو  يلا ول
 : وظيفة عزرا الكاتب -2

وهبو وضبع دكشبعب قبوو يل . إ اكة ودشعب وديووكي يشعب ده شبميع  هللا ي يلبه - أ
ي يلببببه ب سببببب  ببببالول لوسببببي ووا بيببببا  فوببببو يببببال ل اوضببببا  لببببل لكببببب فببببامل 

ها  ب مو دكشبعب إسبيلمك  يبي أيبام بصال ياك خاص  ب دب وودصومة وديي أ اك
 . ودلسيل

خصوصببببا  بعببببك أل ضبببباع يبببب  شبببب  خببببال  . يمييببببب وي ليببببع واسبببباام ودلقكسبببب  - ب
 . ودسبي
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 :عزرا والكتاب المقدس -3
ووديووك وودلسي ييل ي سبول ( ودعوك ودقكيم)أ اك   مو ي ليع ي  وديياب ودلقكل  - أ

لبع أسباام ودعوبك وه و مأي ي يم لل وابا  أل  ب مو هبو ودب ي  . ده ه و وداض 
يمي اول وايمهم  . ودقكيم ل   باسيكيول ويميكيا ول وو 

أقسبام هبي  1هو  لع واسباام و ب   لبا هبو ايبم قبا و ي وقسبم واسباام إدبي  - ب
دبي هب و وديقسبيم أشبام ودسبيك (. ها يو موفبا)ود الول ووا بيا  وودييب ودلقكس   وو 

دل وليبم أو  ييباب فبي ودلسيل فقا   الول لوسي ووا بيبا  وودل وليبم، فيا بك و
 (55555دو . )قسم ودييب ودلقكس  ودشومة ودل وليم سليك ودييب بادل وليم

  مو ود ي ييب سام  بإمشاك وو ي ودموح ودقكل، و لع ودييب ودقا و ي  بإمشاك ودموح قام أيضبا   -ج
ودي  يب  بإمشاك ودموح ودقكل بإضاف  بعح ودشمو اك دلا يال االضبا  ل ب  وإلصب اح واخيبم دسبام 

وه بببببببباب . :355أم + 35، 3351+3555يببببببببث + :1:53خببببببببم +1512+ 35555+ 2535يببببببببب + 
 . إضافاك ي يمة يو ك بيل أقوول فوو يال يضي  ويشمح بو ي لل ودموح ودقكل

هببو أيضببا  ايببم أسببلا  بعببح والببايل وديببي إشببيومك برسببلا   كيببكة وأ و  واسببلا  وديببي دببم يعببك  -ك
يبببال  يبببش هبببو وإلسبببم ودقبببكيم دكل طقببب  وديبببي  35535يبببب 5 ل بببا   يسبببيخكم دبببياوم ود بببال ودلعاصبببميل

 . سليك كول فيلا بعك
سبببيطاع أل ي لعوبببا بعبببك ودسببببي وقابكوبببا بغايببب  ودكقببب  وو  يلبببك إهبببو  لبببع واسببباام ودلقكسببب  وديبببي  -ه

وهببو أضببا  سببامي أخبببام وايببام وودسببام ودل سببوب دببه أي سببام . ود سببخ  ودلو ببوكة بببيل أيببكي ا و ل
 .   مو
و بب مو أ باك ودييبباب ودلقببكل . صببام ير  اسبيول ودبب ي أ بباك ودبكيل دصبب يه بعببك أل شبوهه أميببولفوبو 

 . بعك أل ضاع ودي يم وأضا  ودشعب ودي يم لل واساام ودل ومة
ب  ه اب قو  يووكي أل لوسي . وو  يبمو  في لقام لوسي. ودقك أ ب ودشعب   مو دغيميه ويقوو  -5

 .  ي إسي ق ه و  ل  كومةدو دم يرخ  ود الول ديال   مو هو ود
 5ي قسم سام   مو إدي قسليل -:

قالبب  ودخكلبب  ودكي يبب  فببي أومشببكيم  - أ م ببوع بعببح وديوببوك لببل باببب  بقيبباكة  مباببب  وو 
 (2ص  -3ص )وب ا  ودويي  مام لقاول  ودسالمييل 

ودخبببم بم ببوع  لا بب   ا يبب  لببل ودلسبببييل بقيبباكة  بب مو وفصبب  ود سببا  ودو  يبباك  - ب
 (:3-:ص )

ال فبي هب   ( 52 -:355+  3152 -155) لبل موليب ادكغب  وابهب و ودسبام  ك ا ك بعح أيا -2
و يببباك خالصببب  أوموق قا و يببب  لخيصببب  باد يولببب  ال ودكغببب  و موليببب  يا بببك ودكغببب  ودمسبببلي  فبببي 
. ودلااوضاك ودسياسي  بيل للكي  فامل و بم ود وم أي لا يال إدي  و  ودغمب لل  وم وداموك
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ببب و أل ييبببول ودو بببائق بكغيوبببا . ودعبمو يببب وبببباقي ودسبببام ي يبببب بادكغببب   و دبببب ال يايبببب ودسبببام فضو
 .واصكي  أى وامولي  

 . يايب ودسام هو   مو وه و مأي وديووك وودلسي ييل -:
يعيبم ودطقول ودكي ي  وود  ام وودابمق ودكي يب   ه اب يشابه بيل سام   مو وسام أخبام وايام فوو -1

ويعيبم ( 33– 53:)وآ ي  بيك ودمب ( 55، 3:52 +551)و ا  وا ياك ( 3152) يامق وديو  
ويويم   مو باا ساب يلا يويم بوا يايب ( :53:+ :35+ :3-3:51+ 5:55)خكل  ودالوييل 

. ويمي   مو يبك ودبمب فبي وديباميخ ول با وة ودبمب فبي يب  لبا يصبيب وإل سبال. سامي أخبام وايام
بببب  أل و ييبببيل . يبببام هبببو  ببب مو  اسبببهوهببب و إ بببباك أل يايبببب سبببام  ببب مو ويايبببب سبببامي أخببببام وا

ويبرل . واخيمييل لل سبامي أخببام وايبام وو يباك واودبي لبل سبام  ب مو ييباك ييبول هبي بعي وبا
 . سام   مو ييل  سامي وايام

سييم يعيببموو ي قيقب-:3 وهبم يشبم ول . د ببووك أمليبا  بل ودعبوكة لبل ودسببي لبل بابب  ا  أساام   مو و  ليا وو 
 . وهلا مل  دي قيق  بووك سام ودمؤيا  ل خمو  ا يي يس  لل باب  ه و ودعادم.  بادم وعيي  ي قق و ك هللا

وفبي يب  ل ولبا أ ب و  . يشبه دغ    مو دغب  كو يبا  ا ولبا يبال يالهلبا فبي بابب  وفبي آخبم  لبال ودسببي-33
 . بادكغ  و مولي  وفي يكيولا أداا  فامسي 

كوم  فببي لسببا كة شببعبه أل يعيببك يبب ييمهم بادشببميع  وديببى لع ببي وسببم  بب مو  ببول أو لسببا كة وهبب و هببو -35
 .  سوها
فاإل شببقاق يببال وضببع وسببي  ائي وقببك  بباك لببع .  ال بب  أل هللا يسببلي  اسببه إدببه إسببموئي  ودببيل إدببه يوببو و-31

 . و اكوو يرل  وو كة( ودللكي  ودشلادي )يوو و ي يم لل أسباط إسموئي  
فاا يو ه ك ويه كوئلا  او ك   :::3س   لع   مو  :: وودي و اك بعك  :::55 اك لع  مباب   وودي -35

هللا يو ه ودك وة ولل يميك . بادم وع د ضل ودي يس  وديل لل أموك أل يبقي خام وا فاا   يماله  كي ودعوكة
.ولل  اك لع   مو أص اب ودسا   ود اكي   شم. يم ع
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 للجدول عودة اإلصحاح األول

 

َنِة اأُلوَلى ِلُكوَرَش َمِلِك َفاِرَس ِعْنَد َتَماِم َكاَلِم الرَّبِ  ِبَفِم ِإْرِمَيا، َنبََّه الرَّبُّ ُروَح كُ 1 "-(:4-1)األيات وَرَش َوِفي السَّ
َجِميُب َمَماِلِك : ا َقاَل ُكوَرُش َمِلُك َفاِرَس هَكذَ »2: َمِلِك َفاِرَس َفَأْطَلَ  ِنَداًء ِفي ُكلِ  َمْمَلَكِتِه َوِباْلِكتَاَبِة َأْيًضا َقاِئالً 

َماِء، َوُهَو َأْوَصاِني َأْن َأْبِنَي َلُه َبْيتًا ِفي ُأوُرَشِليَم الَِّتي ِفي يَ  َمْن ِمْنُكْم ِمْن 3. ُهوَذااأَلْرِض َدَفَعَها ِلي الرَّبُّ ِإلُه السَّ
ُهَو اإِللُه الَِّذي . ِإَلى ُأوُرَشِليَم الَِّتي ِفي َيُهوَذا َفَيْبِنَي َبْيَت الرَّبِ  ِإلِه ِإْسرَاِئيلَ  ُكلِ  َشْعِبِه، ِلَيُكْن ِإلُهُه َمَعُه، َوَيْصَعدْ 

ٍة َوِبَذَهٍب َوِبأَ 4. ِفي ُأوُرَشِليمَ  ِتَعٍة مْ َوُكلُّ َمْن َبِقَي ِفي َأَحِد اأَلَماِكِن َحْيُث ُهَو ُمَتَغرِ ٌب َفْلُيْنِجْدُه َأْهُل َمَكاِنِه ِبِفضَّ
 ".«َوِبَبَهاِئَم َمَب التََّبرُِّع ِلَبْيِت الرَّبِ  الَِّذي ِفي ُأوُرَشِليمَ 

ال وديوبوك ل ب  أل يبم سببيوم إدبى .  ودس   واودى لبل لكيبه  كبى بابب  أى لكيبه  كبى وديوبوك=  فى السنة األولى
 :::الم سب   يدبك فبى  بو  =  كيورش. باب   كوو خاضعيل دباب   م صاموو خاضعيل داامل بعبك أل سبقطك بابب 

 11:وبابب  سب    :5:ودبوك سب    51:وفبامل سب    :5:وفبيل لباكى سب    1::ولكب فى  يالم سب    . م. ق
قيبكوم  فبى . بمليك فيارسوال فامل يا ك أهم أ  و  للكييه يكقبب  ويبال لبل أفضب  ودلكبوب ودقبكلا  فبى أخالقبه وو 

 . ود مب
 اسببوا خايلبب  سببام أخبببام وايبام ود ببا ى وفببى  وايبب  سببام أخبببام  إفييا يبب  سببام  ب مو هببى=  عنييد تمييام كييالم الييرب

مليا  ود بى قك سبق وي بر برل لكة ودسببى إ الا  ويال  :: يم أل لكة ودسبى يا ك ( 3512ى أ 5)وايام ود ا ى 
 55شإ)شعيا  قك ي بر برل يومش ودلكب هو ود ى سيص ع ه و إويال ود بى ( :355 +:3:55م إ) الا   ::هى 
. سب   ::3ويا ك  بوة أشعيا   ل يومش باإلسم قب  ل بى  يبومش ب بوودى ( 5،  53  :5شإ+  51 - 552 

يبال =  فيأطل  نيداء ، ويقو  يوسياول ودلؤمخ وديووكى أل كو يبا  أيبى بوب   ود ببووك ديبومش ودب ى يبر م بوبا  بكو  
م فييبول لبكة . ق 2:2 و أى سب   ويال ودسبى قك بكأ فى ودس   ودموبع  ديووياقيم لكب يوبو . م. ق 12: دب س   
يببومش يببال لكببب و  ببى ودي ببه هببو آدبب  فببى يببك ودببمب يقببيم بوببا =  نبييه الييرب روح كييورش. سبب   يلالببا   ::ودسبببى 
و  ب  أل يبومش دبم ييبل . فيلبا يبال  بوخب   صبم آدب  دكيركيبب يبال يبومش آدب  يعبوك ودشبعب بووسبطيوا. لقاصك 

وديبل ي  سبب ديبومش أ به أطباع ودبمب وهب و . مش دل بك إسبلهيعم  ودمب ديل ودمب يال يعم  يي  يسبيخكم يبو 
 .للبا ضببا   خطيبب  شببعب إسببموئي  فببى  بكم طببا يوم دكببمب فقببك أطا ببه هبب و ودلكبب ودببو  ى ألببا هببم شببعبه فعصببو 

ولعببمو  ياميخيببا  أل يببومش يببال ي يببمم آدوبب  باببب  ببب  خببكلوا ب اسببه ديببل لعببمو  أيضببا  أ ببه يببال ليسببالل كي يببا  
فقك إسيودى ودلكوب ودبابكييل  كى آدو  والم وديبى أخضبعوها للبا أ بام  اي بيوم  ،وب الاي واوأقم بمك آدو  ودشع

 كبى لكببوب بابب  فببريى يبومش ومك دوببم آدوبيوم ودلببا يبال شببعب وديوبوك شببعبا  يعببك هللا وديسببك دوبم أيبب  أصب ام ألببم 
و ببال ودشببعوب إدببى بالكهببا ومبلببا يببومش بببمك آ يبب  بيببك هللا إدببى أومشببكيم وقببك و  ببكك و يقبب  ديببومش بر ببه ألببم بببمك أ

يا ك سلا   يومش ودكي ي  سببوا يعاطاه لع وديووك بعك ود ى مآ  لل ود بووك دكيوم وبعك أل ألبم ببإطالقوم يبمم 
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فيى . أى  كو   قا و يا  ووديياب  ل او   فى س الك ود يول  = وبالكتابة.  ال ودشى  لع باقى ودشعوب ودلسبي 
لل ضلل للكييه دب دب اادببا   باك أ بكوك لبل واسبباط ودعشبمة ودب يل يبم سببيوم إدبى  شومأ    أل =  كل مملكته

يبومش دبم يي بو  إدبى  بباكة ودبمب =  جميب ممالك األرض دفعها لى الرب إليه السيماء .   أشوم سابقا  اومشكيم
ودلوبم . إدبه بابب وديل  بك لبل وا بام أ به يبال ي سبب فيو ايبه دلبموكخ . ب  هو أيمله وخا  ل ه  دلا سلعه   ه  

 ويومش يمل  دكلسيل ود ى  مم ا لبل سببى ودخطيب  . أل  اوم أل هللا قاكم أل يسيخكم  يى ودو  ييل دل ك إسله
 وديل بي لا يومش ده  ي  للادب وامح فادلسيل ده ي  للادب وامح وودسلا  أيضا   .

ل و ب أمسبب  ودلسببيل ديب ببى بييببا  هببو فببى هبب و أيضببا  يملبب  يببومش دكلسببيل ا=  وهييو أوصييانى أن أبنييى لييُه بيتيياً 
ودي يس  ويلا أطكق يومش  كو  ال يعوك ي  وو ك اومشكيم هي و ودلسيل يك و ي  وو بك أل يعبوك باديوبب  فيابيل 

أى ودب ى بييبه = هيو اإلليه اليذى فيى أورشيليموقوده أوصا ى ا ه فوم ه و لل ود بووك . ده  بييه وي مم  لل سبيه
يكم بطميقبب  ودببو  ييل أل ديبب  إدببه ل طقبب  لعي بب  وييببول قببك  ببل أل هللا يلكببب  كببى أومشببكيم أو هببو يببي ،فببى أومشببكيم

إلببا إخييببامو  ال ي يببم لببل وديوببوك يببا وو ل بببوبيل   ببك شببعب باببب  أو بيوصببي  لببل =  فلينجييده أهييل المكييان. فقببط
ود ال   أ ه بو و  .إدى أومشكيموأه  ودليال يقصك ود ليع و  ييل أو وديووك ود يل بقوو فى باب  ودم يعوكوو . ودلكب

يشيمب ودو  ييل بيبم ايوم لع وديووك فى ب ا  هيي  ودمب، يلا أشمب سكيلال ودو  ييل فى ودب ا  مل و  دكخو  والم 
. و ال بب  أل لع بى إسبم يبومش هبو شببلل فوبو ملب  دكلسبيل شبلل ودبببم. ووديوبوك فبى ي يسب  ودلسبيل، أى  سبك 

م وو، أل وديووك ايم ودبموابيل فبى ودعبوكة ي بب  كبيوم أل ييبم بوو دب با  ودوييب  ولع ى ك وة يومش دك ليع أل ييب
يصيعد ( 1)فى آيب  (. 32535مؤ ) ل  يومش ه و ويبمع ودو  ييل هو  وع لل لعو   وامح دكلمأة .  كى واق 

 ( :،  51 3يول )فادم وع إدى أومشكيم هو صعوك وباديوب   صعك و مياع وبادخطي        = أورشليم إلى
 

َعُدوا َفَقاَم ُرُؤوُس آَباِء َيُهوَذا َوَبْنَياِميَن، َواْلَكَهَنُة َوالالَِّويُّوَن، َمَب ُكلِ  َمْن َنبََّه هللُا ُروَحُه، ِلَيصْ 0 "-(:6 -0)األيات
ٍة َوِبَذَهٍب َوِبَأْمِتَعٍة َوِبَبَهاِئَم َوِبُتَحٍف، َوُكلُّ الَِّذيَن َحْوَلُهْم َأَعاُنوُهْم ِبآنِ 6. ِلَيْبُنوا َبْيَت الرَّبِ  الَِّذي ِفي ُأوُرَشِليمَ  َيِة ِفضَّ

 ".َفْضاًل َعْن ُكلِ  َما ُتُبرِ َع ِبهِ 

 يال قموم ودعوكة اومشكيم قمومو  صعبا  دكيووك فى باب  دلا و؟=  كل من نبه هللا روحه
م  سباؤهم وأطابادوم وه باب لخباطم أومشكيم ل موق  باد ام وبال أسبووم ول اطب  باا بكو  وودطميبق شباق وهبم لعوب

 .فببى ودطميببق لببل قطبباع ودطببمق وودم كبب  طويكبب  إدببى أومشببكيم، ببب  إل أومشببكيم و ل اميببب   بب وم فوببم   يعمفو وببا
دببكوو فببى باببب  ودببم يموهببا أصببال    ببكو هبب و فوببم دوببم و ل لصبباد وم فببى باببب  لببل . ومبلببا ي يببميل   يبب يمو وا أو و 

فوببم لسببيقميل فببى باببب  و  كو ببى دلخبباطم ودطميببق و  كوعع  2:55 يببيل ولغ يبباك لببوو  و بيببك ببب  دوببم لغأأموحع و 
هب و هبو ودشبعوم ودطبيعبى كوخب  . دلشقاك ب با  لكي ب  ل وكلب  خمبب  ل موقب  و  كوعع د بموب أ بكو  ل يطبيل بوبا

  شى  وودبموح ي  ل وم، ديل هللا ي به مو وم  يى   يويلوو بلشاق ودسام و  بليا ب ودب ا  فوو ود ى سيكبم ي
وهبو ودب ى سيعوضبوم  بل أى خسبامة و ال ب   . (255 ب )ودقكل ود ى  به يومش ديطكقوم ي ببووم و ل ديعبوكوو 

أل ي  لا سبق هو وص  دلل ي يبا فبى خطايبا ودعبادم وي بك صبعوب  فبى يبمب لبا إ يباك  كيبه لبل لكب وك ودعبادم، 
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ل ب  هب و  قبو    به  أ به لبا  و  فبى بابب  . بكبيللسيصعبا  ود مب ضك ودخطي  وشبوووك ودعبادم وشبوووك ود سبك وو  
لسبيا  وودموح ودقكل ي به مو ه دييمب خطايا  ويبال ل با  دب دب أبو با إببموهيم ودب ى يبال فبى بابب  ويبمب يب  شبى  

ولببل ييببمب ودخطيبب  و ل يصببيم إب ببا  إلبببموهيم . دييبببع هللا، ولببل صببعك لببل ودشببعب و ل لببل باببب  ييشبببه بببإبموهيم
وديل أيل إبموهيم و ل ولا ود ى خسم  ولا ود ى . موهيم يمب باب  بخطاياها وو  طكق إبموهيم دكل وو  فإب. باإليلال

يسبه ود عكم أل ي   مي    و أومشكيم، أى   و وديوب  هى بك وة لل ودموح ودقكل ود ى ي بو ا وودلوم لل ودب ى 
ودب ال   . دي  لل أ ب ودخطيب  و بوكييوباوي  لل إسيلم فى باب  صام ل ال  . يسي يب و  يقاوم ودموح ودقكل

 كيل اليذين حيولهم أعيانوهم= أل لل ييمب ودخطي  أى باب  دل يعوك فاماا  أى دل يخسم شى  ب  سيرخ  ودي يبم 
 ...بآنية فضة وبذهب

  
ُر ِمْن ُأوُرَشِليَم َوَجَعَلَها ِفي َواْلَمِلُك ُكوَرُش َأْخَرَج آِنَيَة َبْيِت الرَّبِ  الَِّتي َأْخَرَجَها َنُبوَخْذنَ 7 "-(:11 -7)األيات اصَّ

َر َرِئيِس َيُهوَذا8. َبْيِت آِلَهِتهِ  َوهَذا 9. َأْخَرَجَها ُكوَرُش َمِلُك َفاِرَس َعْن َيِد ِمْثَرَداَث اْلَخاِزِن، َوَعدََّها ِلِشيْشَبصَّ
ٍة، وَ : َعَدُدَها َوَثاَلُثوَن َقَدًحا ِمْن َذَهٍب، 15ِتْسَعٌة َوِعْشُروَن ِسكِ يًنا، َثاَلُثوَن َطْستًا ِمْن َذَهٍب، َوأَْلُف َطْسٍت ِمْن ِفضَّ

ٍة ِمَن الرُّْتَبِة الثَّاِنَيِة َأْرَبُب ِمَئٍة َوَعَشَرٌة، َوأَْلٌف ِمْن آِنَيٍة ُأْخَرى ِة 11. َوَأْقَداُح ِفضَّ َجِميُب اآلِنَيِة ِمَن الذََّهِب َواْلِفضَّ
ْبِي ِمْن َباِبَل ِإَلى ُأوُرَشِليمَ . ةٍ َخْمَسُة آاَلٍف َوَأْرَبُب ِمئَ  ُر ِعْنَد ِإْصَعاِد السَّ  ".اْلُكلُّ َأْصَعَدُه ِشيْشَبصَّ

ه   و  ي  أخ ها  بوخ   صم بعك أل كلم ودويي  وه   و  ي  ي يمة و لي   =  الملك كورش أخرج آنية بيت الرب
وآ ي  بيبك هللا هبى   بل . وو يشييكوا ب  بقيك يلا هى اكأ وديل   اي  هللا أ اطيوا فكم ييسموها و  صوموها و  

ب  هللا قباكم أل يعيبك ( 3553يى  5( + )53 - 3:55 يى 5)يي ا لل ودوالب أى أ ساك ا وهللا قاكم أل ي ا  آ 
. فبباا قبباكم أل ي ببمم  بيببك  ا ببه هببو ودغادببب . دوبب   و  يبب  يموليوببا  يببى بعببك أل إسببيخكلك فببى ودويايبب  ودو  يبب 

ودي وبا و ل يعبوك بيمولب  إدبى بيبك ( :كو )ل ه   و  ي  هى وديى شبمب فيوبا بيكشاصبم لكبب بابب  ودخلبم و    أ
وه و إسبله فبى  ، ودامح فى وسط ودليا ب = ولع ى وإلسم شيشبصم. هو  مباب = شيشبصر. ودمب فى أومشكيم

ويببومش  عكببه  ووديببا   كببى . فببى باببب  باببب  ألببا وإلسببم ودعبمو ببى دببه  فوببو  مباببب  ولع ببا  ودلودببوك فببى باببب  أو ودغميببب
أل  مبابب  يبال لسبئو    بل وديوبوك بعبك لبوك يوويباييل أو ه باب  -5وه باب أمو  فبى هب و . رئيس يهوذا= وديوبوك 

مسببي  يبببك   كبببى يسببلى وديمشبببا ا وهببى يكلببب  فا 2155مأى يقببو  أ بببه يببال قائبببك ود ببمل ودخببباص دلكببب بابببب  وفبببى 
 .و مباب  لع يووشع ودياهل ب وو ودويي ( :355   +  353 ج +  1،  551 مو ع   )ل صب  ا ع 
وودسبب أل ه اب آ ي  دم ي ص مبلا  ::55وب لع وا كوك ودلامكة   ك ود اص   = 0455جميب اآلنية 

" دصغمها أو ا وا ليسومة وهللا   يويم بعكك و  ي  ب  بعكك ودلؤل يل ودلييوب  أسلائوم فى سام ود ياة وابكي  
.فا  ي  مل  دكلؤل يل" فى يكى دم يوكب ل وم أ ك إ  إبل ودوالبود يل هم 
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 عودة للجدول اإلصحاح الثانى

 

 .فى ه و وإلص اح  مى لل هم و  ي  ود هبي ، هم ودشعب ود ى  اك اومشكيم
 

اِعُدوَن 1 "-(:2 -1)األيات يُر َمِليُك َباِبيَل َوهُؤاَلِء ُهْم َبُنو اْلُكوَرِة الصَّ ِمْن َسْبِي اْلَمْسِبيِ يَن، الَِّذيَن َسَباُهْم َنُبوَخْذَناصَّ
الَِّذيَن َجاُءوا َميَب َزُربَّاَبيَل، َيُشيوُع، َنَحْمَييا، َسيرَاَيا، 2. ِإَلى َباِبَل، َوَرَجُعوا ِإَلى ُأوُرَشِليَم َوَيُهوَذا، ُكلُّ َواِحٍد ِإَلى َمِديَنِتهِ 

  ": َعَدُد ِرَجاِل َشْعِب ِإْسرَاِئيلَ . َدَخاُي، ِبْلَشاُن، ِمْسَفاُر، ِبْغَواُي، َرُحوُم، َبْعَنةَ َرْعاَلَيا، ُمرْ 
"  با أيببمم ودب يل ييملببو  ى أ"   بك فبى هبب و وإلصب اح أسببلا  لبل  باكوو إدببى أومشبكيم و يببم أسبلائوم هبو دييببميلوم 

وهب و ملب  . هللا بب يم إسبله فبى ودييباب ودلقبكل فلل أيمم هللا و اك وسط ي  ودلشقاك وديى سبق و يم اها ييملبه
و يبم واسبلا  ( 51:مؤ )دي  لل يعوك باديوب  إدى  ضل ودي يس ، ه و دل يل ى إسله لل سام ود يباة وابكيب  

. وهم إهيلوو بااسلا  ووا ساب بسبب لووضيع ودليموث وي كيك ودعائالك. خميل  كى وإلقيكو  بومأيضا  يش ع و 
يسيطع إ باك  سببه يإسبموئيكى ودي به إلشبيياقه صبعك وهب و يخ ب  لبل يعبم   سببه ومفبح ودصبعوك وه اب لل دم 

شيياقه ا ودلكي يه أومشكيم ودكويي . اومشكيم  . ولل صعك  يم ده هللا ش ا يه وو 
 وهب و. يوو و وديى يا ك سابقا  للكي    يل  دوا يووبع صبامك ل بمك يبومة أى لقاطعب  ييببع لكبب فبامل = الكورة

 (.:3-3251ى أ 3)هو لل  س  لكوب يوو و =  زربابل .شرل ودخطي  كوئلا  
ايبم ودلعبموفيل فبى أسباام =  ونحمييا ومردخياى. مئبيل وديو ب  = يشيوع . (3553لبك )ولل  سكه أيى ودلسبيل 

سييم  .  ليا وو 
ي ه يمل  دكلسيل ف مباب  هو  ك ودلسيل باد سك ود.  مباب  أى ودلودوك فى باب  وباب  أمح ودعبوكي -:ملحوظة

دك فى ه و ودعادم  .وهو ود ى ب ى ودويي  وهو ود ى ي يم ه و ودشعب. ود ى و 
 

َبُنيو 0. َبُنو َشَفْطَيا َثاَلُث ِمَئيٍة َواْثَنياِن َوَسيْبُعونَ 4. َبُنو َفْرُعوَش أَْلَفاِن َوِمَئٌة َواْثَناِن َوَسْبُعونَ 3 "-(:19 -3)األيات
َبُنيو 7. َبُنو َفَحَث ُموآَب ِمْن َبِني َيُشوَع َوُييوآَب أَْلَفياِن َوَثَمياُن ِمَئيٍة َواْثَنيا َعَشيرَ 6. َوَسْبُعونَ  آَرَح َسْبُب ِمَئٍة َوَخْمَسةٌ 

. تُّونَ َبُنيو َزكَّياَي َسيْبُب ِمَئيٍة َوِسي9. َبُنيو َزتُّيو ِتْسيُب ِمَئيٍة َوَخْمَسيٌة َوَأْرَبُعيونَ 8. ِعياَلَم أَْلٌف َوِمَئتَياِن َوَأْرَبَعيٌة َوَخْمُسيونَ 
َبُنييو َعْرَجييَد أَْلييٌف َوِمَئتَيياِن 12. َبُنييو َباَبيياَي ِسييتُّ ِمَئييٍة َوَثاَلثَييٌة َوِعْشييُرونَ 11. َبُنييو َبيياِني ِسييتُّ ِمَئييٍة َواْثَنيياِن َوَأْرَبُعييونَ 15

َبُنيو َعياِديَن 10. َفياِن َوِسيتٌَّة َوَخْمُسيونَ َبُنو ِبْغَواَي أَلْ 14. َبُنو َأُدوِنيَقاَم ِستُّ ِمَئٍة َوِستٌَّة َوِستُّونَ 13. َواْثَناِن َوِعْشُرونَ 
َبُنييو ِبيَصيياَي ثَيياَلُث ِمَئييٍة َوَثاَلثَييٌة 17. َبُنييو آِطيييَر ِمييْن َيَحَزِقيَّييا َثَماِنَيييٌة َوِتْسييُعونَ 16. َأْرَبييُب ِمَئييٍة َوَأْرَبَعييٌة َوَخْمُسييونَ 

  ". وَم ِمَئتَاِن َوَثاَلَثٌة َوِعْشُرونَ َبُنو َحشُ 19. َبُنو ُيوَرَة ِمَئٌة َواْثَنا َعَشرَ 18. َوِعْشُرونَ 
أى  ببايم لببوآب فمبلببا يببال أبببوهم  ايلببا  دلببوآب أيببام يا ببك خاضببع  =  محييث مييوآب.   ببك ه ببا أسببلا   شببائم

أو ( 31مؤ )وهو مقم ودو ش  222و ال   أل مقم . أكو يقام يع ى ودسيك وديبيم=  666بنو أدونيقام . إلسموئي 
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و دبب (.يوبب ،  ببك أل   ي بم ل امبباك لبل  بكو ودخيبم طادلبا   بل لا د با فبى ود سبكفلع يب   بوكة باد)ودشيطال 
 ائبببكيل وسبببط لبببل  ببباكوو لبببل  222= وهببب   (  :5 – 535  :مو )  ال ودخطيببب  لبببا  ودبببك سببباي   فبببي و سببباك ا

 .(ودي يس  )دي وومشكيم أودسبي 
 

ِرَجاُل َنُطوَفَة 22. و َبْيِت َلْحٍم ِمَئٌة َوَثاَلَثٌة َوِعْشُرونَ َبنُ 21. َبُنو ِجبَّاَر َخْمَسٌة َوِتْسُعونَ 25 "-(:30 -25) األيات
َبُنو َقْرَيِة َعاِريَم 20. َبُنو َعْزُموَت اْثَناِن َوَأْرَبُعونَ 24. ِرَجاُل َعَناُثوَث ِمَئٌة َوَثَماِنَيٌة َوِعْشُرونَ 23. ِستٌَّة َوَخْمُسونَ 

ِرَجاُل ِمْخَماَس ِمَئٌة 27. َبُنو الرَّاَمِة َوَجَبَب ِستُّ ِمَئٍة َوَواِحٌد َوِعْشُرونَ 26. َثٌة َوَأْرَبُعونَ َكِفيَرَة َوَبِئيُروَت َسْبُب ِمَئٍة َوَثالَ 
َبُنو َمْغِبيَش 35. َبُنو َنُبو اْثَناِن َوَخْمُسونَ 29. ِرَجاُل َبْيِت ِإيَل َوَعاَي ِمَئتَاِن َوَثاَلَثٌة َوِعْشُرونَ 28. َواْثَناِن َوِعْشُرونَ 

. َبُنو َحاِريَم َثاَلُث ِمَئٍة َوِعْشُرونَ 32. َبُنو ِعياَلَم اآلَخِر أَْلٌف َوِمَئتَاِن َوَأْرَبَعٌة َوَخْمُسونَ 31. ِمَئٌة َوِستٌَّة َوَخْمُسونَ 
َبُنو 30. ْمَسٌة َوَأْرَبُعونَ َبُنو َأِريَحا َثاَلُث ِمَئٍة َوخَ 34. َبُنو ُلوَد َبُنو َحاِديَد َوُأوُنو َسْبُب ِمَئٍة َوَخْمَسٌة َوِعْشُرونَ 33

  ". َسَناَءَة َثاَلَثُة آاَلٍف َوِستُّ ِمَئٍة َوَثاَلُثونَ 
 (ومبلا والايل أخ ك أسلائوا لل أسلا  ساي يوا)ه   أسلا  ألايل 

. ديل ود ب  ود ى صعك  كيه لوسى ب  هى ليال فى يوو و=  نبو(. :يش +  :5:5 ل )هى  بعول =  جبار
 . وديل واو  إسم إ سال وود ا ى إسم ليال :يليي و  ده  ل  يالم ودل يوم فى آي  =  عيالم اآلخر

 
َبُنو ِإمِ يَر أَْلٌف 37. َفَبُنو َيْدِعَيا ِمْن َبْيِت َيُشوَع ِتْسُب ِمَئٍة َوَثاَلَثٌة َوَسْبُعونَ : َأمَّا اْلَكَهَنةُ 36 "-(:39 -36) األيات

 ".َبُنو َحاِريَم أَْلٌف َوَسْبَعَة َعَشرَ 39. ُحوَر أَْلٌف َوِمَئتَاِن َوَسْبَعٌة َوَأْرَبُعونَ َبُنو َفشْ 38. َواْثَناِن َوَخْمُسونَ 
ولع لال    أل  كك  ::55و ال   أل ل لوع وديو    وودى ( 5)يشوع ودل يوم ه ا هو ايم ودل يوم فى آي  

 .  ك أل هللا ده  ودعشوم:::55ودعائكيل  وودى
 

اْلُمَغنُّوَن َبُنو 41. َفَبُنو َيُشوَع َوَقْدِميِئيَل ِمْن َبِني ُهوُدوَيا َأْرَبَعٌة َوَسْبُعونَ : مَّا الالَِّويُّونَ أَ 45 "-(:42 -45) األيات
ِطيَطا، َبُنو َشلُّوَم، َبُنو آِطيَر، َبُنو َطْلُموَن، َبُنو َعقُّوَب، َبُنو حَ : َبُنو اْلَبوَّاِبينَ 42 .آَساَف ِمَئٌة َوَثَماِنَيٌة َوِعْشُرونَ 

 ".َبُنو ُشوَباَي، اْلَجِميُب ِمَئٌة َوِتْسَعٌة َوَثاَلُثونَ 
 . كك ودالوييل قكي   كو  وه و مو ع اادبا  ا وم مفضوو و يايوم وو  يقموها فوم دوم و ل لليكياك وأموضى

 
و ِقيُروَس، َبُنو ِسيَعَها، َبُنو َبنُ 44َبُنو ِصيَحا، َبُنو َحُسوَفا، َبُنو َطَباُعوَت، : النَِّثيِنيمُ 43 "-(:04-43) األيات

َبُنو َجِديَل، َبُنو 47َبُنو َحاَجاَب، َبُنو َشُماَلَي، َبُنو َحاَناَن، 46َبُنو َلَباَنَة، َبُنو َحَجاَبَة، َبُنو َعقُّوَب، 40َفاُدوَن، 
َبُنو َأْسَنَة، َبُنو 05، َبُنو َفاِسيَح، َبُنو ِبيَساَي، َبُنو ُعزَّا49َبُنو َرِصيَن، َبُنو َنُقوَدا، َبُنو َجزَّاَم، 48َحَجَر، َبُنو َرآَيا، 

َبُنو 03َبُنو َبْصُلوَت، َبُنو َمِحيَدا، َبُنو َحْرَشا، 02َبُنو َبْقُبوَ ، َبُنو َحُقوَفا، َبُنو َحْرُحوَر، 01َمُعوِنيَم، َبُنو َنُفوِسيَم، 
 ".َبُنو َحِطيَفا َبُنو َنِصيَح،04َبْرُقوَس، َبُنو ِسيَسرَا، َبُنو ثَاَمَح، 
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 .اادبا  هم لل  س  ود بعو ييل و ي وو فى خكل  ودالوييل=  مينيالنث
 

وَفَرَث، َبُنو َفُروَدا، : َبُنو َعِبيِد ُسَلْيَمانَ 00 "-(:08-00) األيات َبُنو َيْعَلَة، َبُنو َدْرُقوَن، 06َبُنو َسْوَطاَي، َبُنو َهسُّ
َجِميُب النَِّثيِنيِم َوَبِني َعِبيِد ُسَلْيَماَن َثاَلُث 08. و َحطِ يَل، َبُنو ُفوَخَرِة الظِ َباِء، َبُنو آِميَبُنو َشَفْطَيا، َبنُ 07َبُنو َجدِ يَل، 

  ".ِمَئٍة َواْثَناِن َوِتْسُعونَ 
 (.:5:5 +53ل   3)لل  س  ودي عا ييل ود يل سخمهم سكيلال دب ا  ودويي   = بنو عبيد سليمان

 
يُر، َوَلْم َيْسَتِطيُعوا َوهؤُ 09 "-(:63-09) األيات اَلِء ُهُم الَِّذيَن َصِعُدوا ِمْن َتلِ  ِمْلٍح َوَتلِ  َحْرَشا، َكُروُب، َأدَّاُن، ِإمِ 

َواْثَناِن  َبُنو َداَلَيا، َبُنو ُطوِبيَّا، َبُنو َنُقوَدا، ِستُّ ِمَئةٍ 65: َأْن ُيَبيِ ُنوا ُبُيوَت آَباِئِهْم َوَنْسَلُهْم َهْل ُهْم ِمْن ِإْسرَاِئيلَ 
َبُنو َحَباَيا، َبُنو َهقُّوَص، َبُنو َبْرزالََّي الَِّذي َأْخَذ اْمرََأًة ِمْن َبَناِت َبْرزالََّي اْلِجْلَعاِديِ  : َوِمْن َبِني اْلَكَهَنةِ 61. َوَخْمُسونَ 

َوَقاَل َلُهُم التِ ْرَشاثَا َأْن اَل 63. وَجْد، َفُرِذُلوا ِمَن اْلَكَهُنوتِ هُؤاَلِء َفتَُّشوا َعَلى ِكتَاَبِة َأْنَساِبِهْم َفَلْم تُ 62. َوَتَسمَّى ِباْسِمِهمْ 
 ".َيْأُكُلوا ِمْن ُقْدِس اأَلْقَداِس َحتَّى َيُقوَم َكاِهٌن ِلأُلوِريِم َوالتُّمِ يمِ 

وئيكييل هم إسم  = لم يستطيعوا أن يبينوا بيوت أبائهم. ألايل فى باب  سيل فيوا ودلسبييل=  تل ملح وتل حرشا
ووديو    بك أل ييو وو لل  س  . ويال لل هؤ   ود يل فقكوو قووئم إ يسابوم يو  . دي وم فقكوو قووئم إ يسابوم

وهؤ   فقكوو وديو وك ا وم    برزالى بنوو  ك ه ا ل ا  دوم . . . ومن بنى الكهنة بنو حبايا= هامول 
أل ييسلى بإسم م   لشووم هو بم  ى ود كعاكى ويمب  سبه يسي قو  دلا و؟ ال أبوهم يال ياه ا  ودي ه فض  

ود عم  . وه و ودياهل دم ياوم أل خكل  هللا يمول  دإل سال وا ه م    سبه وديو ويى م فح لل وديو وك .دومول
ووديو   ود يل فقكوو  سبوم  ملوو لل واقكول . أل هللا سي يم ود يل خ كوو لل خكليه ولل إطالق إسله  كيوم

وألا ودبيوم ويقكلاك ودشيم . قدس األقداسوه   يسلى  ،ى خب  ودو و  ود م  بي   ودخطي  ووإل م وودسييبأ
ويسلى أقكول بادلقام   لع قكل واقكول ود ى   يري  ل ه سوى وديو    ،بيك ودياهل ي  يكوا روودعشوم في

 وودوودى ه ا هو. فالل، هو دقب دإل يموميكل  فامسي  يشيم دكوودى وقك يع ى دقب ل   سعاكة =  الترشاثا. فقط
ود  امة وديى يا ك  كى صكمة مئيل )دم ييل ه اب أوميم ويليم بعك ودسبى =  كاهن لألوريم والتميم.  مباب 

وييول لع ى إ اب   مباب  أل ود يم فى ه و والم قك ير   إدى ( وديو   ووديى يال ي يب بوا هللا  ل أسئكيه
قو  إشامة إدى أل وإلسموئيكييل يا وو ي ي مول مئيل يو   فيه ي  ودصااك ودلطكوب  أى وفى ود. أ   ايم لسلى

 .ودلسيل
 

َفْضاًل َعْن َعِبيِدِهْم 60ُكلُّ اْلُجْمُهوِر َمًعا اْثَناِن َوَأْرَبُعوَن أَْلًفا َوَثاَلُث ِمَئٍة َوِستُّوَن، 64 "-(:67-64) األيات
َماِئِهْم َفهُؤاَلِء َكاُنوا سَ  َخْيُلُهْم 66. ْبَعَة آاَلٍف َوَثاَلَث ِمَئٍة َوَسْبَعًة َوَثاَلِثيَن، َوَلُهْم ِمَن اْلُمَغنِ يَن َواْلُمَغنِ َياِت ِمَئتَانِ َواِ 
َحِميُرُهْم ِستَُّة . اَلُثونَ ِجَماُلُهْم َأْرَبُب ِمَئٍة َوَخْمَسٌة َوثَ 67. ِبَغاُلُهْم ِمَئتَاِن َوَخْمَسٌة َوَأْرَبُعونَ . َسْبُب ِمَئٍة َوِستٌَّة َوَثاَلُثونَ 
  ".آاَلٍف َوَسْبُب ِمَئٍة َوِعْشُرونَ 
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فلا سبب ه و ودخال ؟  5:131ول لوع وا كوك ودل يومة سابقا  = إثنان واربعون الفًا وثالث مئه وستون
ي  كوك فوو  و  لع ا وا :5512ل   ليا في و ص اح ودسابع  يم  ال ودقائل  ب ال ودل لوع وهو أخصوصا  

 5؟ وسبب  دب:13:1سام   ليا   ك مقلا   اد ا  وهو 
سببلا  أ يببال وديوببوك ودبب يل  بباكوو لببل سبببي باببب  إدببي أوطببا وم ول لببوع أيشببيل  هبب ول وإلصبب ا ال  كببي  -3

و  ي  يم  صو  إخيال    ئبي بي ولبا، وهبو ألبم طبيعبي يبال . :5512ودعائكيل في يكيولا وو ك وهو 
 يل ماببوو ودعبوكة إدبي وطب وم وهبو لقببيم فبي بابب ، ألبا   ليبا فييببب فعب مو ييبب أسبلا  ودبب. ييوقبع  صبوده

ف صب  فبمق فبي هب و ودبيبال بسببب ودلبكة . واسلا  وديي  اكك وهو في وديووكي  بعك ب ا  أسووم أومشبكيم
ودطويكبب ، فإ ببه  بببك أل لبباك ودبببعح فببي هبب   وا  ببا  ولبباك ودبببعح و خببم أ  ببا  سببامهم، و ببك  ودبببعح 

 .هم لل وإلص اح ودسابع لل سام   ليا سلاأفسقطك و خم  ل ودسام، 
مل يبا ) هم يال مو عا   وم ه لوو لل ودخطي  ودساي   فبيوم  سلاأ كم  وكة ودبعح للل سبق وس كوو  -5

،  :5  5مؤ )ولبل يبكخ  وومشبكيم ودسبلائي  هبو لبل يغكبب (  222دم يعبك وسبط ودعائبكيل لبل  لب  مقبم أ
33  ،3:  ،51  +1  5:  ،35 ،53 

 . وس كوم   ليا، ف وك يش    ليا( يش    مو)هم في باب   يضا  ايم ود يل ييبوو أسلاأبك أ ه سافم   -1
فلغبببيش بعببك ول ( 1:55 بب  )دببم يببمك  يببم لغبببيش فببي قائلبب    ليببا دي ببه ومك فببي قائلبب   بب مو( 3) -:مثلييةأ

ي لا   ليا يبومك قائلب  هم في باب  ب سلاأو  مو يومك قائل  لل س كوو . سله لع  ائكيه  ك   ل  دبإس   
 . لل وصكوو فعال  إدي أومشكيم

ال ودبب يل سببافموو فعببال  يببا وو  ::2و ببككهم فببي قائلبب    ليببا  5:5ب ببو  بباكيل  ببككهم فببي قائلبب   بب مو ( 5)
 . هم أي م لل ود يل س كوو أسلا

ب ببو ) با  ل( فيببكو و ببه يبال دوبم وسبم ودقببب وشبومة)يعباكة وديوبوك فبي  دببب ودوقبك إسبيعلا  أي بم لببل وسبم  -5
 ( 5555هم ب و سيعوا    :5:5سيعا  ل 

وهبب    وذهييب وفضيية خيييل وجمييال وعبيييدهببم  هبببوو دكسبببي و  شببي  لعوببم وهببا هببم  بباكوو ولعوببم  -2:5يبب  آ
هبم لبل يغ بول فبي = المغنييين والمغنييات.  طايا هللا ولمو له، في  لبل يعبوك دكلسبيل باديوبب    يعبوك فامابا  

 ول لل ودالوييل ودو ئم وود االك وديل ودلغ 
 

َواْلَبْعُض ِمْن ُرُؤوِس اآلَباِء ِعْنَد َمِجيِئِهْم ِإَلى َبْيِت الرَّبِ  الَِّذي ِفي ُأوُرَشِليَم َتَبرَُّعوا ِلَبْيِت 68 "-(:75-68) األيات
َوِستِ يَن أَْلَف ِدْرَهٍم ِمَن الذََّهِب، َوَخْمَسَة  َأْعَطْوا َحَسَب َطاَقِتِهْم ِلِخزَاَنِة اْلَعَمِل َواِحًدا69. الرَّبِ  إِلَقاَمِتِه ِفي َمَكاِنهِ 

ِة، َوِمَئَة َقِميٍص ِلْلَكَهَنةِ  ْعِب َواْلُمَغنُّوَن َواْلَبوَّاُبوَن 75. آاَلِف َمًنا ِمَن اْلِفضَّ َفَأَقاَم اْلَكَهَنُة َوالالَِّويُّوَن َوَبْعُض الشَّ
 ".يَل ِفي ُمُدِنِهمْ َوالنَِّثيِنيُم ِفي ُمُدِنِهْم َوُكلُّ ِإْسرَائِ 

 يبم وو دويي  ودمب د دب باميوم ودمب =تبرعوا  -215أي  
 . و   يم دك قوك ودلسيوي  في وديياب ودلقكلأقطع   قوك وه و  :درهم -2:5أي 
.شاقال   ::وهو يساوي . سم بعح ود قوك ودلسيوي إسم  يام دلا يو ل به وديل إ =مناً 
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 عودة للجدول اإلصحاح الثالث

 

 

ْعُب َكَرُجل َواِحٍد ِإَلى 1 "-(:7 -1)  األيات ابُب َوَبُنو ِإْسرَاِئيَل ِفي ُمُدِنِهُم، اْجَتَمَب الشَّ ْهُر السَّ َوَلمَّا اْسُتِهلَّ الشَّ
ْخَوُتُه اْلَكَهَنُة، َوَزُربَّاَبلُ 2. ُأوُرَشِليمَ  ْخَوُتُه، َوَبَنْوا َمْذَبَح ِإلِه ِإْسرَاِئيَل  َوَقاَم َيُشوُع ْبُن ُيوَصاَداَ  َواِ  ْبُن َشأَْلِتِئيَل َواِ 

َوَأَقاُموا اْلَمْذَبَح ِفي َمَكاِنِه، أَلنَُّه َكاَن 3. ِلُيْصِعُدوا َعَلْيِه ُمْحَرَقاٍت َكَما ُهَو َمْكُتوٌب ِفي َشِريَعِة ُموَسى َرُجِل هللاِ 
َباِح َواْلَمَساءِ َعَلْيِهْم ُرْعٌب ِمْن ُشُعوِب اأَلرَاضِ  ، ُمْحَرَقاِت الصَّ َوَحِفُظوا ِعيَد 4. ي، َوَأْصَعُدوا َعَلْيِه ُمْحَرَقاٍت ِللرَّبِ 

دَّاِئَمُة، َوَبْعَد ذِلَك اْلُمْحَرَقُة ال0. اْلَمَظالِ  َكَما ُهَو َمْكُتوٌب، َوُمْحَرَقَة َيْوٍم َفَيْوٍم ِباْلَعَدِد َكاْلَمْرُسوِم، َأْمَر اْلَيْوِم ِبَيْوِمهِ 
ْهِر 6. َوِلأَلِهلَِّة َوِلَجِميِب َمَواِسِم الر بِ  اْلُمَقدََّسِة، َوِلُكلِ  َمن تبرََّع ِبُمَتَبرٍَّع ِللرَّب ِ  ِل ِمَن الشَّ اْبَتَدُأوا ِمَن اْلَيْوِم اأَلوَّ

، َوَهْيَكُل الرَّبِ  َلْم َيُكْن َقْد  اِبِب ُيْصِعُدوَن ُمْحَرَقاٍت ِللرَّبِ  َس السَّ اِريَن، َوَمْأَكاًل 7. تََأسَّ اِتيَن َوالنَّجَّ ًة ِللنَّحَّ َوَأْعَطْوا ِفضَّ
وِريِ يَن ِلَيْأُتوا ِبَخَشِب َأْرٍز ِمْن ُلْبَناَن ِإَلى َبْحِر َياَفا، َحسَ  يُدوِنيِ يَن َوالصُّ َب ِإْذِن ُكوَرَش َمِلِك َفاِرَس َوَمْشَرًبا َوَزْيتًا ِللصِ 

 ".َلُهمْ 

ووقبك . فغادبا  هبم ببكأوو م كبيوم فبي ودمبيبع(. يووفق  ص  سبيلبم واخيم و ص  أييوبم واو ) =بالشهر الساب
 =يشيوع(.  يبك ودل با /وديابامة/هيا  ودبوق)ويال ودشوم ودسابع شوم وا ياك ودوال  . أشوم 5-1ودم ك   وودي 

ادعلب  ه با يقبكيم  ببائل وهبو  لب  ف. وي يم وسبله ه با قبب   مبابب . مئيل وديو   وهو أو  مئيل يو   بعك ودسبي
سببم  مباببب  لبب يومو  قببب  يشببوع فادعلبب  ه ببا هببو ب ببا  ودوييبب  وهببو ودعلبب  إ  ببك ( 1)ألببا فببي و يبب  . يو ببويي صببم 

 ي لبا شبعموو = المذبح فيي مكانيه ألنيه كيان علييهم رعيب اوأقامو . ل  مباب لم به ودلكب يومش وي ا   و أود ي 
إل دبم ي بمل ودبمب . "  و  بل إ و و بك ا أل د با أ بكو  ي يبميل فكبييل هللا صبكيقا  د بابقوة أ كوئوم إ يلوو في قوة هللا
وهم ب وو ودلب بل قبب  ودوييب   ،ود ال   أ وم ب وو ودل بل قب  ب ا  ودسوم فادل بل أهم" ودلكي   فباطال  سوم ود مول

. و امببببا  في يببوو ببببموح ودغمبببب  يببك ودل بببا  يببال ديببب يموو أ وبببم يببا و = وحفظيييوا عييييد المظيييال . ديلامسببوو شبببعائمهم
وول ي يوو بموح ( أي  باكة) كيوم أل يب وو ودل بل أو   ( وهم يل كول وديائبيل)ود ال   و ل أل ودعائكيل لل باب  

 أيام  م يوم ودعيك وديبيبم ويبال :يال  يك ودل ا  = محرقة يوم فيوم بالعدد(.  يك ودل ا )ودغمب  في ه و ودعادم 
لببل  دببب وديببوم فصببا كو  يببا وو يقببكلول ودبب بائل = وبعييد ذلييك. :3،  :3155 يل لببل ودبب بائل  ببكديبب  يببوم  ببكك لعبب

 . األهلة=يوليا  وفي مأل ي  شوم 
يومش دم ييسكط  كي دب ال ودي به أ ل دإلسبموئيكييل = حسب إذن كورش. وا ياك ودل ككة= ولجميب مواسم الرب

 .أل ييااوضوو لعوم دك صو   كي واخشاب
 

ْهِر الثَّاِني، َشَرَع 8 "-(:13-8) األيات َنِة الثَّاِنَيِة ِمْن َمِجيِئِهْم ِإَلى َبْيِت هللِا ِإَلى ُأوُرَشِليَم، ِفي الشَّ َوِفي السَّ
ُل ْبُن َشأَْلِتِئيَل َوَيُشوُع ْبُن ُيوَصاَداَ  َوَبِقيَُّة ِإْخَوِتِهِم اْلَكَهَنِة َوالالَِّويِ يَن َوَجِميُب ا ِِ ْبِي ِإَلى ْلقَ َزُربَّاَب اِدِميَن ِمَن السَّ
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َوَوَقَف َيُشوُع َمَب 9. ُأوُرَشِليَم، َوَأَقاُموا الالَِّويِ يَن ِمِن اْبِن ِعْشِريَن َسَنًة َفَما َفْوُ  ِلْلُمَناَظَرِة َعَلى َعَمِل َبْيِت الرَّب ِ 
ْخَوِتِه، َقْدِميِئيَل َوَبِنيِه َبِني َيُهوَذا َمًعا ِلْلُمَنا ْغِل ِفي َبْيِت هللِا، َوَبِني ِحيَناَداَد َمَب َبِنيِهْم َبِنيِه َواِ  َظَرِة َعَلى َعاِمِلي الشُّ

ْخَوِتِهِم الالَِّويِ ينَ  ، َأَقاُموا اْلَكَهَنَة ِبَماَلِبِسِهْم ِبَأْبَوا ، َوالالَِّويِ يَن َبِني آَسا15. َواِ  َس اْلَباُنوَن َهْيَكَل الرَّبِ  َف َوَلمَّا َأسَّ
ُنو  ، أَلنَُّه َصاِلٌح أَلنَّ ِإَلى 11. ِج، ِلَتْسِبيِح الرَّبِ  َعَلى َتْرِتيِب َداُوَد َمِلِك ِإْسرَاِئيلَ ِبالصُّ َوَغنَّْوا ِبالتَّْسِبيِح َواْلَحْمِد ِللرَّبِ 

ْعِب َهَتُفوا ُهتَاًفا َعِظيًما ِبالتَّْسِبيِح ِللرَّ . اأَلَبِد َرْحَمَتُه َعَلى ِإْسرَاِئيلَ  َوَكِثيُروَن 12. بِ  أَلْجِل تَْأِسيِس َبْيِت الرَّب ِ َوُكلُّ الشَّ
َل، َبَكْوا ِبَصْوٍت َعظِ  ُيوِخ، الَِّذيَن رََأْوا اْلَبْيَت اأَلوَّ يٍم ِعْنَد تَْأِسيِس هَذا ِمَن اْلَكَهَنِة َوالالَِّويِ يَن َوُرُؤوِس اآلَباِء الشُّ

ْعُب ُيَميِ ُز ُهتَاَف اْلَفَرِح ِمْن 13. وا َيْرَفُعوَن َأْصَواَتُهْم ِباْلُهتَاِف ِبَفَرحٍ َوَكِثيُروَن َكانُ . اْلَبْيِت َأَماَم َأْعُيِنِهمْ  َوَلْم َيُكِن الشَّ
ْوَت ُسِمَب ِمْن ُبْعدٍ  ْعَب َكاَن َيْهِتُف ُهتَاًفا َعِظيًما َحتَّى َأنَّ الصَّ ْعِب، أَلنَّ الشَّ  ".َصْوِت ُبَكاِء الشَّ

أي ودليبال ودل لبع أل =  إليي بييت هللا. يلسبئوديل  بل ودب با  ووإلشبمو   كبي ودعلبا   ي بوو ودالويبيل = للمنياظرة
يي لل ليال آخم ايم باب  أو يبال لقيلبا فبي إسبموئي  أفمبلا ( 5ص)دم ي يم في  =حيناداد. يقام  كيه بيك هللا
يبمو يم ووديب  بلالبسبه يبال ودب با  فبي ودوييب  يبيم وسبط وديسبابيل وود=  بمالبسهم( :3يب آ)وفي . ودم ي هب دكسبي

 . فيال ودب ا  ييم وسط يسابيل ودشيم وودم ا   يى يبامب هللا ودعل  وييلله. وديو ويي  ووديو   بربووقوم
سب   فلبل ودلؤيبك أل يببام ودسبل  ::ببيل خبموب ودوييب  بيبك ودببابكييل وي كيبك  و ل  بوودى =  بكوا بصوت عظييم

ود كيك وأ ه ديل فخلا  ل   ودويي  ودسابق بيوو  كى ل كهم ودقكيم ود ى  ي يمول ودويي  ودقكيم و ي لا مأوو ودويي 
ضاع، و كى يرسوم لل أل يب ى هيي    يم ل   ودسابق إ  أل ه و ديل لقبو   فاا ود ى أسل ودوييب  ودسبابق 

ا ضخلا  فاا و  ل ديل لل ودلقبو  أل  يرل لولا يال   م ودعل  ألال . قاكم أل يعيل فى ب ا  ودويي  ود كيك
ببب  لببل إ كمى بيببوم والببوم "...  صببغيمةولببا  كي ببا إ  أل  بببكأ وهللا ياببمح ببببكوياي ا لولببا يا ببك  ،هببو ودبب ى يعببيل

وي ببب أل  اببمح و سبببل و شببيم هللا  كببى بببكوياك أ لادببه لع ببا فببإ و بببكأ هللا لع ببا  لببال ( :3-255 ب ) "ودصببغيمة
ل يال ه اب   ل وبيا  فكييل  كى . فسييلكه  (.:51:ل  )خطايا ا وو  و بيي ا  كى خطايا ا يي و  ه و دامح وو 

 (.2،  5352: ل " )ل بادكلوع ي صكول باإلبيواجود يل ي م و "   ك ودلسا  يبيك ودبيا  و  ك ودصباح يم م"
 .فيال أودى بوؤ   ودباييل أل يبيوو  كى خطاياهم وديى سببك خموب ودويي  واو 

أس كوو  .شجعوا صغار النفوس. أ  موو ود يل بال يمييب5  طكب إدييم أيوا وإلخوةو "يقو  بودل ودمسو   -:تأمل 
 ( .535  :يل3) "ير وو  كى ود ليع. ودضعاا 

فيش عوو لل يبكأ أى  ل   "شجعوا صغار النفوس"ه اب بعح ودخكوم ود يل  كيوم أل ياولوو قو  بودل ودمسو  
فادبعح يعل   ل  يبام ودسل ود يل بيوو  كى . ق   ل  لكهودو بكوي  ضعيا  ، و  ييسببوو فى إ باطه فييو 

مك هؤ   يو  . ويقام وو بيل  ل  ودخاكم ود كيك وبيل أ لا  ودخكوم وديبام ، لسيوي يل بعل  ودصغام ودويي  ودقكيم
.(:53  5 ب) "ب  لل إ كمى بيوم وا لا  ودصغيمة" كيوم هللا  كى فم  يميا ود بى 



 (اإلصحاح الرابب) سفر عزرا

 

 
18 

 عودة للجدول اإلصحاح الرابب

 
ْبِي َيْبُنوَن َهْيَكاًل ِللرَّبِ  ِإلِه ِإْسرَاِئيَل، 1 "-(:0-1) األيات َتَقدَُّموا 2َوَلمَّا َسِمَب َأْعَداُء َيُهوَذا َوَبْنَياِميَن َأنَّ َبِني السَّ

َمَعُكْم أَلنََّنا َنِظيَرُكْم َنْطُلُب ِإلَهُكْم، َوَلُه َقْد َذَبْحَنا ِمْن َأيَّاِم َأَسْرَحدُّوَن  َنْبِني»: ِإَلى َزُربَّاَبَل َوُرُؤوِس اآلَباِء َوَقاُلوا َلُهمْ 
وَر الَِّذي َأْصَعَدَنا ِإَلى ُهَنا َأْن َلْيَس َلُكْم َوَلَنا »: َفَقاَل َلُهْم َزُربَّاِبُل َوَيُشوُع َوَبِقيَُّة ُرُؤوِس آَباِء ِإْسرَاِئيلَ 3. «َمِلِك َأشُّ

َوَكاَن َشْعُب 4. «ُش َمِلُك َفاِرَس َنْبِنَي َبْيتًا إِللِهَنا، َولِكنََّنا َنْحُن َوْحَدَنا َنْبِني ِللرَّبِ  ِإلِه ِإْسرَاِئيَل َكَما َأَمَرَنا اْلَمِلُك ُكورَ 
ُروا ِضدَُّهْم ُمِشيِريَن ِلُيْبِطُلوا َمُشوَرَتُهْم ُكلَّ َواْستَْأجَ 0. اأَلْرِض ُيْرُخوَن َأْيِدَي َشْعِب َيُهوَذا َوُيْذِعُروَنُهْم َعِن اْلِبَناءِ 

 ".َأيَّاِم ُكوَرَش َمِلِك َفاِرَس َوَحتَّى ُمْلِك َداِرُيوَس َمِلِك َفاِرَس 
ولل ودشعوب ود يل أيى ( واسباط ودعشمة)هم أه  ودبالك ودسالمييل وهؤ   خكيط لل وإلسموئيكييل =  أعداء يهوذا
آي  )وأس ام  ، (5آي  ) أسرحدون هؤ   لل  س  ود يل أصعكهمويال . سي وهم فى إسموئي شوم وأأبوم لكوب 

ود دب ل ا هؤ   هوي  . وهؤ   يال كي وم ل ي ا ، فيه شى  لل يقوى ودمب وديل أي م  أباطي  و  ي  . (:3
بيل  س  ودلمأة و س  وودعكووة دشعب هللا هى  كووة يقكيكي   شرك ل   صامك ه اب  كووة ( :15ش إ)إسموئي  
بكيل قطعا  سيقاوم ب ا  ودويي  وسيقاوم أى ب ا  د سك ودلسيل. ود ي  فوم أاكبي  ودعائكيل =  يهوذا وبنيامين. وو 

هم صاموو ب ى ودسبى ا وم أهلكوو ودويي   =بنى السبى يبنون هيكاًل . ود يل إسيطا وو لعمف   سبيوم ابائوم
وقودوم   يميم ا وم ييصومول أ وم يعبكول . وو وإلشيموب دياسكوو ودعل  ويعطكو هم أموك=  ألننا نظيركم. سابقا  

 . هللا ديل كيا يوم يال فيوا ودقكي  لل  باكة هللا وودي يم لل ودعباكة ودو  ي 
مفح وديووك وإلي اك لعوم ا وم  مفوو ااييوم وديل وديووك دم يسيطيعوو بسبب ودخو  ل وم أل =  ليس لكم ولنا

يياوو بقودوم أل والم بب ا  ودويي  يال لل  ،وو ودسبب ود قيقى دكمفحيقود دكيووك فقط وديل  الملك كورشوو 
إبيكأوو ودلقاول  ف ومك  قيق   ووياهم وأ وم   =  يرخون( 5)وفى . فعكيوم أل يكي لوو بادب ا  و كهم ،دآلخميل

وهؤ   . فى كيوول ودلكب وقصم  ولل لشيميه = إستأجروا ضدهم مشيرين( :)وفى . يطكبول ودمب و  ب ا  بييه
حتى ودلشيميل ودلميشيل إسيطا وو فى أيام قلبي  إبل يومش أل يق عو  بإصكوم ألم بوق  ودب ا  ويوق  فعال  

 .ملك داريوس
 

- :ملحوظة
 .دو يال هؤ   يميكول ودب ا  فعال  ، لا يا وو كفعوو مشاوى دوق  ودب ا 

 
َوِفي 7. ُمْلِك َأَحْشِويُروَش، ِفي اْبِتَداِء ُمْلِكِه، َكَتُبوا َشْكَوى َعَلى ُسكَّاِن َيُهوَذا َوُأوُرَشِليمَ َوِفي 6 "-(:15-6) األيات

رِ َساَلِة َمْكُتوَبٌة َوِكتَاَبُة ال. َس َأيَّاِم َأْرَتْحَشْستَا َكَتَب ِبْشاَلُم َوِمْثَرَداُث َوَطْبِئيُل َوَساِئُر ُرَفَقاِئِهْم ِإَلى َأْرَتْحَشْستَا َمِلِك َفارِ 
َرُحوُم َصاِحُب اْلَقَضاِء َوِشْمَشاُي اْلَكاِتُب َكَتَبا ِرَساَلًة ِضدَّ ُأوُرَشِليَم ِإَلى َأْرَتْحَشْستَا 8. ِباأَلرَاِميَِّة َوُمَتْرَجَمٌة ِباأَلرَاِميَّةِ 
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اْلَكاِتُب َوَساِئُر ُرَفَقاِئِهَما الدِ يِنيِ يَن َواأَلَفَرْسِتِكيِ يَن  َكَتَب ِحيَنِئٍذ َرُحوُم َصاِحُب اْلَقَضاِء َوِشْمَشايُ 9: اْلَمِلِك هَكَذا
وَشِنيِ يَن َوالدَّْهِويِ يَن َواْلِعيالَ  َوَساِئِر اأُلَمِم الَِّذيَن َسَباُهْم 15ِميِ يَن، َوالطَّْرِفِليِ يَن َواأَلْفَرِسيِ يَن َواأَلَرْكِويِ يَن َواْلَباَبِليِ يَن َوالشُّ

َلى آِخرِهِ ُأسْ  اِمَرِة، َوَساِئِر الَِّذيَن ِفي َعْبِر النَّْهِر َواِ  ِريُف َوَأْسَكَنُهْم ُمُدَن السَّ   ". َنفَُّر اْلَعِظيُم الشَّ
- 5سلا   الث لكوب ايم يومشأ :، 2، :فى و ياك 

ودب با  فبى هو قلبي  ود ى    بك لسبا ى وا بكو  فبى إق ا به ببرل يصبكم لمسبولا  بوقب  =  أرتحشستا -5:آي  
 ودويي 
 (هو لكب بعك أمي شسيا)هو كوميول هسياسب ود ى ألم بإ اكة ودب ا  =  داريوس -5:آي  
هبى ( 2)وووضبل أل و يب . لكب بعك كوميول هسياسب ييبوو شيوى فبى أيالبه ضبك وديوبوك=  أحشويرش -25آي  

يشبببيم ( 2)واادببببا  ف يببب . لببب  هللاإ يموضبببي  وسبببط وديبببالم ووضبببعوا  ببب مو يل بببا  آخبببم دلقاولببب  وا بببكو  ودكوئلببب  دع
دل اود  وا كو  دوق  ب ا  واسووم ويبكو أ وم    وو فى لسبعاهم هب و ويوقب  ب با  واسبووم  يبى  صب    ليبا 

 .  يلا ولل خكيا  أ شويمل وهو أمي شسيا دو  كى إ ل بادب ا  ل
 ، سبباديال فببى أيببام أمي شسببيااادبببا  يببال ه بباب م  رحييوم ورفقائييه. . . بشييالم ومثييردات وطبئيييل -15، :و يبباك 

-33)وه   هى ودل يومة فى و ياك ( 1آي  )وود ا ي  لل م وم ومفقائه . واودى لل بشالم ومفقائه وه   دم يس  
. فوم لل والم ود يل سي وو فبى إسبموئي . ولع م واسلا  ل   بشالم ول مكوك أسلا  أ  بي  وديسك يووكي ( 32

مكتييوب باألراميية ومتييرجم . مئببيل ودلموسبم أو  بايم ودبببالك وشلشباى يايببههبى يع بى  = ورحيوم صياحب القضيياء
بيكو  لل آي  . أى بر م  أمولي  وبادكغ  وامولي  وديسك باداامسي   = باإلرامية . بادكغ  وامولي  3152و يى  1وو 

واموليب  ه با ا به يبومك و ب مو إسبيخكم . وهبى دغب  وديم بوم. وودكغ  وامولي  هى دغ  ود يول  ودغ  ودي امة وا  بي 
 . مسائ  إسي سل أل ي قكوا يلا ييبك بكول يم ل 

و  ب  ي بمة . هم قبائ  لخيكا  لل ودشعوب وديى أصعكها واشوميول ديعيشوو فبى إسبموئي . . . الدينيين( :)وفى 
أشوم س    قك ييول هو أشوم با يبا  ود ى لكب فى = أسنفر( :3)وا  ال وديى ييول ل وا شعب ودسالمة وفى 

م ويال ه و لكيا    يلا  و امب أخا  وودى باب  ود ى يال قك  صا  و امب  يالم فكعكه . ق 252س    – 221
وقك ييول هو أسم كول  اسه . وأسي وم لكل ودسالمة( سيال شوشل)ودلكب ود ى  اى بعح ودبابكييل وودشوش ييل 

- 5أو قائكو  أ ابو  دو   ودعلكي 
لى آخره. و    ي مة أ كو  شعب هللا. ا امب  وم وداموكأى ل=  فى عبر النهر أص  ودعبامة فى دغيوا =  وا 
 "فكيكم ديم ودص   وودسالم يلا أ يم و ل " واصكي  يع ى 

 
اْلَقْوُم الَِّذيَن ِفي َعِبيُدَك »: هِذِه ُصوَرُة الرِ َساَلِة الَِّتي َأْرَسُلوَها ِإَلْيِه، ِإَلى َأْرَتْحَشْستَا اْلَمِلكِ 11 "-(:16-11) األيات

ِلُيْعَلِم اْلَمِلُك َأنَّ اْلَيُهوَد الَِّذيَن َصِعُدوا ِمْن ِعْنِدَك ِإَلْيَنا َقْد َأَتْوا ِإَلى ُأوُرَشِليَم َوَيْبُنوَن 12. َعْبِر النَّْهِر ِإَلى آِخرِهِ 
ِلَيُكِن اآلَن َمْعُلوًما َلَدى اْلَمِلِك َأنَُّه ِإَذا ُبِنَيْت هِذِه 13. َرمَُّموا ُأُسَسَهااْلَمِديَنَة اْلَعاِصَيَة الرَِّديََّة، َوَقْد َأْكَمُلوا َأْسَواَرَها وَ 

ْلَح َواآلَن ِبَما ِإنََّنا َنْأُكُل مِ 14. اْلَمِديَنُة َوُأْكِمَلْت َأْسَواُرَها اَل ُيَؤدُّوَن ِجْزَيًة َواَل َخرَاًجا َواَل ِخَفاَرًة، َفَأِخيرًا َتُضرُّ اْلُمُلوكَ 
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ِلَكْي ُيَفتََّش ِفي ِسْفِر َأْخَباِر آَباِئَك، 10َداِر اْلَمِلِك، َواَل َيِليُ  ِبَنا َأْن َنَرى َضَرَر اْلَمِلِك، ِلذِلَك َأْرَسْلَنا َفَأْعَلْمَنا اْلَمِلَك، 
ُمِضرٌَّة ِلْلُمُلوِك َواْلِباَلِد، َوَقْد َعِمُلوا ِعْصَياًنا ِفي َفَتِجَد ِفي ِسْفِر اأَلْخَباِر َوَتْعَلَم َأنَّ هِذِه اْلَمِديَنَة َمِديَنٌة َعاِصَيٌة وَ 

َوَنْحُن ُنْعِلُم اْلَمِلَك َأنَُّه ِإَذا ُبِنَيْت هِذِه اْلَمِديَنُة َوُأْكِمَلْت 16. َوَسِطَها ُمْنُذ اأَليَّاِم اْلَقِديَمِة، ِلذِلَك ُأْخِرَبْت هِذِه اْلَمِديَنةُ 
 ".«َلَك ِعْنَد ذِلَك َنِصيٌب ِفي َعْبِر النَّْهرِ  َأْسَواُرَها اَل َيُكونُ 

وبعك ودعوكة لل ودسبى صام إسلا  . أطكق ه و وإلسم أو    كى أه  ودللكي  ود  وبي  أى يوو و وب ياليل = اليهود
=  العاصمة الردية. أى ود يل  اكوو لل ودسبى=  اليهود الذين صعدوا من عندك.   دي  وديووك لل ي  واسباط

و    أل أ كو  وديووك فى مساديوم يوودول . إشامة إدى ياميخ أومشكيم وديى  صك لكوب أشوم وباب  قكيلا  
والوم ويبادغول  يى ي يموو ودلكب ضكهم، فادامل إشيوموو بر وم لودعيل بي صي  ودضموئب وود  ي  ديصمفوو 

ب أل وديووك يب ول واسووم ديلي عوو  ل كفع ل وا  كى  يوشوم ود مومة و  ك ه ا أل أ كو  وديووك يصومول دكلك
. وديل   لا ع دأل كو  لل يمكيك وايا يب ضك شعب هللا. ود  ي  بي لا هم يب ول ودويي  و ل وديل واسووم

وقك فع  وديووك  دب ضك ودلسيل  يل إيولو  بر ه . وو  امة ودلكوب ضك ودي يس  وضك شعب هللا هى  يك  كوئل 
. ودمسوم  كى ودي امة واك  وامح دإل ااق  كى ودل ايم ودل كي  = خراج. لا يكفع دكلكب = جزية.  كو دقيصم

( 35)    ودي ب فاى آي . ودمسوم  كى  ابمى ودطمق ا   إصال وا وكفع لميباك م ا  ألل ودطمق=  خفارة
أى يا وو فى خكل  =  ملكنأكل ملح دار ال.    أكملت أسوارها . . . .إذا( 32)وفى آي  أكملوا أسوارهايقودول 

و ال   أل . وهي و  اودوو أل يسيموو ااييوم ود قيقي  ضرر الملكودلكب ودوم لميباك ل ه فال يكيق بوم أل يموو 
فيم ويم   ل ود يل أخ  ا ي  خيموي ا لل هللا ييول ل ك هللا هو  ،لل يري  لكل كوم ودلكب ي ك  اسه لك لا  بو و

 .هكف ا
 أى ودلكوب وايمهم لل  يام ودبالك=  للملوك والبالد. ود يول  س الك=  سفر األخبار

 . ود يل يا وو ي ك سكط  ودلكب أمي شسيا
 .إشامة ديلمك صكقيا  كى  بوخ   صم =  منذ األيام القديمة

ه و ليم ود ي  ف يى دو ف ِمح أل وديووك ب وو أسووم أومشكيم فو  = يكون لك عند ذلك نصيب فى عبر النهر  
ه و ي  ودبالك امب  وم وداموك لل كفع ود  ي ، ه و دل ييم إ  بييويل كود  يووكي  يبيمة يسيطم  كى ي  يل ع 

 .لا فى امب ود وم وه و هو وديووي  إل امة ودلكب
 

اِئِر ُرَفَقاِئِهَما ِإَلى َرُحوَم َصاِحِب اْلَقَضاِء َوَشْمَشاَي اْلَكاِتِب َوسَ »: َفَأْرَسَل اْلَمِلُك َجَواًبا17 "-(:22-17) األيات
اِمَرِة َوَباِقي الَِّذيَن ِفي َعْبِر النَّْهرِ  اِكِنيَن ِفي السَّ الرِ َساَلُة الَِّتي َأْرَسْلُتُموَها ِإَلْيَنا َقْد ُقِرَئْت 18. َساَلٌم ِإَلى آِخرِهِ . السَّ

َأنَّ هِذِه اْلَمِديَنَة ُمْنُذ اأَليَّاِم اْلَقِديَمِة َتُقوُم َعَلى اْلُمُلوِك،  َوَقْد َخَرَج ِمْن ِعْنِدي َأْمٌر َفَفتَُّشوا َوُوِجدَ 19. ِبُوُضوٍح َأَماِمي
َوَقْد َكاَن ُمُلوٌك ُمْقَتِدُروَن َعَلى ُأوُرَشِليَم َوَتَسلَُّطوا َعَلى َجِميِب َعْبِر النَّْهِر، َوَقْد 25. َوَقْد َجَرى ِفيَها َتَمرٌُّد َوِعْصَيانٌ 

َفاآلَن َأْخِرُجوا َأْمرًا ِبَتْوِقيِف ُأولِئَك الرِ َجاِل َفاَل ُتْبَنى هِذِه اْلَمِديَنُة َحتَّى َيْصُدَر ِمنِ ي 21. رَاًجا َوِخَفاَرةً ُأْعُطوا ِجْزَيًة َوخَ 
َرُر ِلَخَساَرِة اْلُمُلوِك؟. َفاْحَذُروا ِمْن َأْن َتْقُصُروا َعْن َعَمِل ذِلكَ 22. َأْمرٌ   ".«ِلَماَذا َيْكُثُر الضَّ



 (اإلصحاح الرابب) سفر عزرا

 

 
21 

 .إ و  هو دم يغكق ودباب  وائيا  ف ا  لل بعك  وأ طى والم وه   هى يك هللا=  تى يصدر منى أمرح
 

ا ِحيَنِئٍذ َلمَّا ُقِرَئْت ِرَساَلُة َأْرَتْحَشْستَا اْلَمِلِك َأَماَم َرُحوَم َوِشْمَشاَي اْلَكاِتِب َوُرَفَقاِئِهَما َذَهُبو 23 "-(:24-23) األيات
ِحيَنِئٍذ َتَوقََّف َعَمُل َبْيِت هللِا الَِّذي ِفي ُأوُرَشِليَم، َوَكاَن 24. وُرَشِليَم، ِإَلى اْلَيُهوِد، َوَأْوَقُفوُهْم ِبِذرَاٍع َوُقوَّةٍ ِبُسْرَعٍة ِإَلى أُ 

َنِة الثَّاِنَيِة ِمْن ُمْلِك َداِرُيوَس َمِلِك َفاِرَس   ".ُمَتَوقِ ًفا ِإَلى السَّ
 . ويه دل ع ودعل ودشيطال يق  بي  ق=  بذراع وقوة

دلا و يوق  ودب ا  ه  ه و يم ع دقوة ودلقاول ؟   ب  ديموخى لل يب ى فوم دم يصكوو و  صالوو و كوو  -:سؤال 
.فى  اد  يموخى إدى أل قام   ى ود بى ويكلوم بع  
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 عودة للجدول اإلصحاح الخامس

 

ِي النَِّبيُّ َوَزَكِريَّا ْبُن ِعدَُّو ِلْلَيُهوِد الَِّذيَن ِفي َيُهوَذا َوُأوُرَشِليَم ِباْسِم ِإلِه  َفَتَنبَّأَ 1 "-(:7-1) األيات النَِّبيَّاِن َحجَّ
 الَِّذي ِفي ِحيَنِئٍذ َقاَم َزُربَّاَبُل ْبُن َشأَْلِتِئيَل َوَيُشوُع ْبُن ُيوَصاَداَ ، َوَشَرَعا ِبُبْنَياِن َبْيِت هللاِ 2. ِإْسرَاِئيَل َعَلْيِهمْ 

ِفي ذِلَك الزََّماِن َجاَء ِإَلْيِهْم َتْتَناُي َواِلي َعْبِر النَّْهِر َوَشَتْرُبوْزَناُي 3. ُأوُرَشِليَم، َوَمَعُهَما َأْنِبَياُء هللِا ُيَساِعُدوَنُهَما
وَر؟َمْن َأَمَرُكْم َأْن َتْبُنوا هَذا اْلَبيْ »: َوُرَفَقاُؤُهَما َوَقاُلوا َلُهْم هَكَذا ُلوا هَذا السُّ ِحيَنِئٍذ َأْخَبْرَناُهْم َعَلى َهَذا 4. «َت َوُتَكمِ 

َوَكاَنْت َعَلى ُشُيوِخ اْلَيُهوِد َعْيُن ِإلِهِهْم َفَلْم ُيوِقُفوُهْم 0. اْلَمْنَواِل َما ِهَي َأْسَماُء الرِ َجاِل الَِّذيَن َيْبُنوَن هَذا اْلِبَناءَ 
ُصوَرُة الرِ َساَلِة الَِّتي َأْرَسَلَها َتْتَناُي َواِلي َعْبِر 6. َداِرُيوَس، َوِحيَنِئٍذ َجاَوُبوا ِبِرَساَلٍة َعْن هَذاَحتَّى َوَصَل اأَلْمُر ِإَلى 

ا ِإَلْيِه ِرَساَلًة َوَكاَن َأْرَسُلو . النَّْهِر َوَشَتْرُبوْزَناُي َوُرَفَقاُؤُهَما اأَلَفْرَسِكيِ يَن الَِّذيَن ِفي َعْبِر النَّْهِر ِإَلى َداِرُيوَس اْلَمِلكِ 
 :َمْكُتوًبا ِفيَها هَكَذا

 " . ِلَداِرُيوَس اْلَمِلِك ُكلُّ َساَلمٍ »7
مأي ا فى واياك واخيمة لل وإلص اح ودسابق أل ودشيطال يق  بي  قوة ضك ودب ا ، ب  دقك   ل =  فتنبأ النبيان

عا    يو ك دكشيطال سكطال أل يوق   ل  هللا إل قط! فى أل يوق  ودعل  فو  دكشيطال قوة أل يوق   لال  ا؟
وبادم وع د بوة   ى ود بى ودل يوم ه ا   ك أل ودشعب هو ود ى أهل  ب ا  بيك . دم  عطه   ل فمص  د دب

هيم ي  وو ك بب ا  بييه ودخاص ب  بيغشي  ه   ودبيوك أى وإلهيلام ب ي يوا إهيلالا  لبادغا  فيه  ( 153 ج )ودمب وو 
هلا  لل ودشعب و ي ئ  فادل ع و دخام ى لل ودلكب أمي شسيا دم ييل ده  أل يوق  ودب ا  إل دم ييل ه ا يياس  وو 

ولع ه و فكم ييمب هللا ود ا  يلا هو  كيه ب  أمس   بييل ديي ب  . يووفق ودو وم ودخام ى لع وديياس  ودكوخكى
" 255قكمة و  بادقوة ب  بمو ى قا  مب ود  وك  ب   باد" فموح هللا ي به دكعل  . عليهم بإسم إله إسرائيل= بقوة 

د دب يال دياللوم ير يم قوى فى . فاد بييل يال دولا سكط  وقوة لل موح هللا ال امضوم يال ل ك إسم هللا
 5و ال   و ائ  ودلويليل بادب ا  زربابل ويشوعيشكيك واياكى ودليموخي  و اك ودعل  دكويي  بقياكة 

 .يا  ى و يم ... أ بيا  -3
 . مباب  إبل كووك(... لكب)وودى  -5
 .يشوع... مئيل يو   -1

أو ديسببك هبب   و ببائ  ودلسببيل بببا ى ودوييبب  ود قيقببى أى  سببك  وهببو وا  ببم لببل هييبب  سببكيلال أو هييبب  
 . مباب 

. و  بب  أل لوضبوع  بببوة   بى هببو وديبوبيخ  كببى إهلبا  بيببك ودبمب ووديشبب يع  كبى إ بباكة ودعلبب ( 55: بج )
 . ويشوع فعال   ودقك إسي اب  مباب 

ويال  مبابب  ييبعبه فيوبو و يا بك لقاطعب  . يال ووديا   كى سومي  وييكييي  وص مو  ودعمب وودسالمة=  تتناى
هب  أ  سبي يج أل =  مين أميركم. دعكبه يايبب ودبوودى=  شيتربوزناى( أى لبا ابمب ودابموك)لل و يب   ببم ود وبم 
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لبل ودلؤيبك أل =  ما هى أسماء الرجيال. يا وو قك قكلوو شيوى  كى وديووك و ا  ودوودى ديا ص والم ودبالك
= "  لههيمإعيين . ه و مك  كى سؤو  ودوودى ود ى يسر   ل أسلا  ودلسبئوديل  بل ودعلب  ديمسب  يقميبمو  دكلكبب

بع اييبه وم اييبه وهبو قباكم  ف يل يمضبي هللا  بل طميبق إ سبال ي يطبه" إ و يا ك  يل هللا  كي ا فللل  خا 
أى يي باى ومفقباؤ   بباوبوو  = حينئييذ جيياوبوا. أل ي يب  قكبوب ود يبام ايببم ودلبؤل يل ديعلكبوو لببا يووفبق لقاصبك 

أصب  وديكلب  ايبم لاوبوم يلالبا  ديبل ي بو  يم لب  وديكلب  =  اإلفرسيكيين. لبم ودلكببأوديووك بعكلا وص  دوم 
ل صا  فوو  قق فى ودشياوى وديى وصبكيه ودبم ي  با  ضبك وديوبوك وب ق يا ك مساد  ودوودى يي اى . باد يام

 . ب  هو دم ي يم ألم أمي شسيا بوق  ودب ا 
 

َذا ِبِه 8 "-(:17-8) األيات ُيْبَنى ِلَيُكْن َمْعُلوًما َلَدى اْلَمِلِك َأنََّنا َذَهْبَنا ِإَلى ِباَلِد َيُهوَذا، ِإَلى َبْيِت اإِللِه اْلَعِظيِم، َواِ 
ِحيَنِئٍذ َسأَْلَنا ُأولِئَك 9. َوهَذا اْلَعَمُل ُيْعَمُل ِبُسْرَعٍة َوَيْنَجُح ِفي َأْيِديِهمْ . َرٍة َعِظيَمٍة، َوُيوَضُب َخَشٌب ِفي اْلِحيَطانِ ِبِحَجا

ُيوَخ َوُقْلَنا َلُهْم هَكَذا َسأَْلَناُهْم َأْيًضا َعْن َأْسَماِئِهْم وَ 15َمْن َأَمَرُكْم ِبِبَناِء هَذا اْلَبْيِت َوَتْكِميِل هِذِه اأَلْسَواِر؟ : الشُّ
َماِء َواأَلْرِض، : َوِبِمْثِل هَذا اْلَجَواِب َجاَوُبوا َقاِئِلينَ 11. ِلُنْعِلَمَك، َوَكَتْبَنا َأْسَماَء الرِ َجاِل ُرُؤوِسِهمْ  َنْحُن َعِبيُد ِإلِه السَّ

نِ  َولِكْن َبْعَد َأْن 12. يَن اْلَكِثيَرِة، َوَقْد َبَناُه َمِلٌك َعِظيٌم إِلْسرَاِئيَل َوَأْكَمَلهُ َوَنْبِني هَذا اْلَبْيَت الَِّذي ُبِنَي َقْبَل هِذِه السِ 
، الَِّذي َهَدَم هَذا الْ  َر َمِلِك َباِبَل اْلَكْلَداِنيِ  َماِء َدَفَعُهْم ِلَيِد َنُبوَخْذَنصَّ ْعَب ِإَلى َأْسَخَط آَباُؤَنا ِإلَه السَّ َبْيَت َوَسَبى الشَّ

َنِة اأُلوَلى ِلُكوَرَش َمِلَك َباِبَل، َأْصَدَر ُكوَرُش اْلَمِلُك َأْمرًا ِبِبَناِء َبْيِت هللِا هَذا13. َباِبلَ  َحتَّى ِإنَّ 14. َعَلى َأنَُّه ِفي السَّ
ُر ِمَن الْ  ٍة، الَِّتي َأْخَرَجَها َنُبوَخْذَنصَّ َهْيَكِل الَِّذي ِفي ُأوُرَشِليَم َوَأَتى ِبَها ِإَلى آِنَيَة َبْيِت هللِا هَذا، الَِّتي ِمْن َذَهٍب َوِفضَّ

ُر الَِّذي اْلَهْيَكِل الَِّذي ِفي َباِبَل، َأْخَرَجَها ُكوَرُش اْلَمِلُك ِمَن اْلَهْيَكِل الَِّذي ِفي َباِبَل َوُأْعِطَيْت ِلَواِحٍد اسْ  ُمُه ِشيْشَبصَّ
َيَة َواْذَهْب َواْحِمْلَها ِإَلى اْلَهْيَكِل الَِّذي ِفي ُأوُرَشِليَم، َوْلُيْبَن َبْيُت هللِا ِفي ُخْذ هِذِه اآلنِ : َوَقاَل َلهُ 10. َجَعَلُه َواِلًيا

ُر هَذا َوَوَضَب َأَساَس َبْيِت هللِا الَِّذي ِفي ُأوُرَشِليَم، َوِمْن ذِلَك اْلَوْقِت ِإَلى اآلَن 16. َمَكاِنهِ  ُيْبَنى ِحيَنِئٍذ َجاَء ِشيْشَبصَّ
َهْل َكاَن َقْد : َواآلَن ِإَذا َحُسَن ِعْنَد اْلَمِلِك َفْلُيَفتَّْش ِفي َبْيِت َخزَاِئِن اْلَمِلِك الَِّذي ُهَو ُهَناَك ِفي َباِبلَ 17. ْكَملْ َوَلْم يُ 

 ".«ا ُمرَاَدُه ِفي ذِلكَ َصَدَر َأْمٌر ِمْن ُكوَرَش اْلَمِلِك ِبِبَناِء َبْيِت هللِا هَذا ِفي ُأوُرَشِليَم؟ َوْلُيْرِسِل اْلَمِلُك ِإَلْينَ 
وا ه . إل يي اى دم يعم  وإلده ود قيقى وديل يك هللا يا ك  كيه فشعم بخو  ومهب  لل هللا=  بيت اإلله العظيم

وال . خا  ه و وإلده دم ي مؤ أل يوق  ودعل  وسر  ودلكب ه  يوق  ودعل  أم  ، أى هو يمب ودلسئودي  دكلكب
و ال   أل هللا أوقع م به  كى . فوو قا  وإلده ودع يم ال فى   م  ه اب آدو  ي يمة يي اى ه و يال يعبك واو ال

ودوودى ال ودشعب بكأ يعل  ويويم فكم ييل ه اب سكطال دكشيطال أل يوق  ودعل  ود دب لولا يال   م 
يي مب  مباب  وديل هللا   ييكخ  لع  مباب  وودشعب إل دم  ،ودصعوباك فوى يصغم ويصغم ألام  ل  يك هللا

. و يى دو يا ك ودلشاي  وديى ي يمها وا كو  ل   ود ب  يصيم سوك   ي لا ييكخ  هللا. ( 55: ب )وودشعب 
أى أل هللا كفع  = بعد أن أسخط.    س   :::هيي  سكيلال ب  ى قب  كوميول ب وودى =  بنى قبل هذه السنين

إ و  ديل أل آدو  باب  قك إ يصموو  كى هللا ب  أل هللا . ودشعب ديك  بوخ   صم ا وم أسخطو  برفعادوم ودشميمة
 . أسكم شعبه ديك لكب باب  ديؤكب هللا شعبه
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هيي  و  ى =  بابل الهيكل الذى فى. هو لكب فامل وباب  ييبعه بعك أل سقطك فى يك =  كورش ملك بابل
من ذلك الوقت إلى اآلن . هو  مباب =  شيشبصر. وضع فيه  بوخ   صم و  ي  وديى أخ ها لل هيي  ودمب

.وو ل هم ييلكول، أى أل وديوق  يال دايمة فقط( 5555)ودعل  سبق وأل يوق  =  يبنى
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 عودة للجدول اإلصحاح السادس

 

ُث َكاَنِت اْلَخزَاِئُن َمْوُضوَعًة ِفي َباِبَل، ِحيَنِئٍذ َأَمَر َداِرُيوُس اْلَمِلُك َفَفتَُّشوا ِفي َبْيِت اأَلْسَفاِر َحيْ 1 "-(:0-1) األيات
َنِة اأُلوَلى ِلُكوَرَش 3. َتْذَكارٌ »: َفُوِجَد ِفي َأْحَمثَا، ِفي اْلَقْصِر الَِّذي ِفي ِباَلِد َماِدي، َدْرٌج َمْكُتوٌب ِفيِه هَكَذا2 ِفي السَّ

ِلُيْبَن اْلَبْيُت، اْلَمَكاُن الَِّذي َيْذَبُحوَن ِفيِه َذَباِئَح، : ي ُأوُرَشِليمَ اْلَمِلِك، َأَمَر ُكوَرُش اْلَمِلُك ِمْن ِجَهِة َبْيِت هللِا فِ 
ِبَثاَلَثِة ُصُفوٍف ِمْن ِحَجاَرٍة َعِظيَمٍة، َوَصف  ِمْن 4. َوْلُتوَضْب ُأُسُسُه، اْرِتَفاُعُه ِستُّوَن ِذرَاًعا َوَعْرُضُه ِستُّوَن ِذرَاًعا

ٍة، الَِّتي َأْخَرَجَها 0. َفَقُة ِمْن َبْيِت اْلَمِلكِ َوْلُتْعَط النَّ . َخَشٍب َجِديدٍ  َوَأْيًضا آِنَيُة َبْيِت هللِا، الَِّتي ِمْن َذَهٍب َوِفضَّ
ُر ِمَن اْلَهْيَكِل الَِّذي ِفي ُأوُرَشِليَم َوَأَتى ِبَها ِإَلى َباَبَل، َفْلُتَردَّ َوُتْرَجْب ِإَلى اْلَهْيكَ  ُأوُرَشِليَم ِإَلى  ِل الَِّذي ِفيَنُبوَخْذَنصَّ

 ".«َمَكاِنَها، َوُتوَضْب ِفي َبْيِت هللاِ 

لصببي  ودلكببوب وي وببم أل وديياببباك ودوالبب  =  أحمثييا. بيببك ودييببب  يببث ي ابب  ودو ببائق ودوالبب  = بيييت األسييفار
وه بباب إ يلببا  آخببم أل لشببيمو ودلكببب ودبب يل يببم مشببويوم . قببك  قكببك إدببى ه بباب ( فوببى لببل أيببام يببومش)ودقكيلبب  

يببا وو قببكيلا  يييبببول =  جَدرْ  . فببى هبب و ودليببال وهللا أموك يشبباه و ل ديببيم ودب ببا ( ألببم يببومش)أخاببوو ودببكدي  ( 55:)
 . ج  كيهم   كى قطع  لل  سيج ودييال أو ودمقوق   ك ي  لل طمفيوا قضيب خشب يك  ودكو 

ول أل ودلكببب يعطببى ويبب(  موع :1، :5)إميابباع ودقببكل وقببكل واقببكول  كببى وديببوودى =  إرتفاعييه سييتون ذراعيياً 
يصميل برل ييول وإلميااع سبيول  مو با  فوب و   يع بى أ به ييبكخ  فبى إمياباع ودقبكل وو قبكل واقبكول بب  أقصبى 

هبب   إشببامة دطميقبب  ب ببا  ود ببووئط وب ببا   = بييثالث صييفوف ميين حجييارة عظيمييةإميابباع دكلبببا ى ودلك قبب  بادوييبب  
 .ودغمفاك  كيوا

 
َتْتَناُي َواِلي َعْبِر النَّْهِر َوَشَتْرُبوْزَناُي َوُرَفَقاَءُكَما اأَلَفْرَسِكيِ يَن الَِّذيَن ِفي َعْبِر  َواآلَن َيا»6 "-(:12-6) األيات

هَذا ِفي  َأمَّا َواِلي اْلَيُهوِد َوُشُيوُخ اْلَيُهوِد َفْلَيْبُنوا َبْيَت هللاِ . اْتُرُكوا َعَمَل َبْيِت هللِا هَذا7. النَّْهِر، اْبَتِعُدوا ِمْن ُهَناكَ 
َفِمْن َماِل اْلَمِلِك، ِمْن . َوَقْد َصَدَر ِمنِ ي َأْمٌر ِبَما َتْعَمُلوَن َمَب ُشُيوِخ اْلَيُهوِد هُؤاَلِء ِفي ِبَناِء َبْيِت هللِا هَذا8. َمَكاِنهِ 

َوَما َيْحتَاُجوَن ِإَلْيِه ِمَن الثِ يرَاِن َواْلِكَباِش 9. واِجْزَيِة َعْبِر النَّْهِر، ُتْعَط النََّفَقُة َعاِجاًل ِلهُؤاَلِء الرِ َجاِل َحتَّى اَل َيْبُطلُ 
َماِء، َوِحْنَطٍة َوِمْلٍح َوَخْمٍر َوَزْيٍت َحَسَب َقْوِل اْلَكَهَنِة الَِّذيَن ِفي ُأورُ  َشِليَم، ِلُتْعَط َلُهْم َيْوًما َواْلِخرَاِف ُمْحَرَقًة إِللِه السَّ

اَلِة أَلْجِل َحَياِة اْلَمِلِك َوَبِنيهِ 15َفَيْوًما َحتَّى اَل َيْهَدُأوا  َماِء، َوالصَّ َوَقْد َصَدَر 11. َعْن َتْقِريِب َرَواِئِح ُسُروٍر إِللِه السَّ
َبْيُتُه َمْزَبَلًة ِمْن  ا، َوُيْجَعلُ ِمنِ ي َأْمٌر َأنَّ ُكلَّ ِإْنَساٍن ُيَغيِ ُر هَذا اْلَكاَلَم ُتْسَحُب َخَشَبٌة ِمْن َبْيِتِه َوُيَعلَُّ  َمْصُلوًبا َعَلْيهَ 

هَذا الَِّذي ِفي  َوهللُا الَِّذي َأْسَكَن اْسَمُه ُهَناَك ُيْهِلُك ُكلَّ َمِلٍك َوَشْعٍب َيُمدُّ َيَدُه ِلَتْغِييِر َأْو ِلَهْدِم َبْيِت هللاِ 12. َأْجِل هَذا
 ".«َأَنا َداِرُيوُس َقْد َأَمْرُت َفْلُيْفَعْل َعاِجالً . ُأوُرَشِليمَ 

وي وم لل دغ  وديالم . قا  فقكب ودلكب فى يك هللا وها   ل   ك ودلكب يصكم ألمو  دكوودى برل ييل  ب ا  ودويي  
  يليكول دعباكة ( ول وم ه و ودلكب اادبا  )أل ودلكب يال يلي  دكيووك فكيا   ودامل يعيقك بو وك إده وو ك وهم 
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ك آدو  باب ، وديل ه اب لكوب ل   ه و ودلكب يا وو و ال   و وك ل وهب ليعككة فيال يومش يل )واص ام 
لل ه و ييضل أل ودلكب  = الصالة ألجل حياة الملك(. يؤل ول بلبكأ وإلده ودوو ك فيووفقوو فى ه و لع وديووك

لقي ع بقوة صالة شعب هللا   ه، أدم  سلع أل  يل هللا يا ك  كى شعبه فو  بعك ه و يليل ول  خا  لل أى 
دقك هاج . ه ا  مى هللا يوق   ل  ودشيطال ليى أموك إ و يال ه اب أ ال لخكصيل يعلكول ب ك.  أ كو  دكي يس

وهى ليا   دي  لل  قوة هللا ايم ل كوكة. لل واو ودشيطال وأوق  ودعل  وديل ودعل   اك ولعه بمياك أي م 
إ سال يميك أل يعل   ي ئ ع ييل  ودعل  ، وو  و و ِ كو  يميك أل يعل   ل  هللا ودي  وو ك ي ميه قكبه لل أو ك هللا

" ييايب  عليى ال قويى فى ودضع  ي ي لو   "وه و لع ى قو  هللا دبودل ودمسو   .في وم قوة هللا وقكميه 
وه و ي طبق ه ا  كى ( :51  51لك) "ودم يميكوو... يم لمة أمكك "ود ال   قو  مب ودل ك ( . :5  35يو5)

ب ا  ودويي  دي ي وو بيويوم ، فاا يميك أل ودبيك يب ى وهو يسا ك بقوة ،  قا  وضع وديووك ود يل يقا سوو  ل
 ( .535  31يب) "ه  يسي ي   كى ودمب ش "ودشيطال يضع  موقي  ، وديل 

 
 َحْسييَبَما َأْرَسييَل ِحيَنِئييٍذ َتْتَنيياُي َواِلييي َعْبييِر النَّْهييِر َوَشييَتْرُبوْزَناُي َوُرَفَقاُؤُهَمييا َعِملُييوا َعيياِجالً 13 "-(:10-13) األيييات

ِي النَِّبيِ  َوَزَكِريَّا ْبيِن ِعيدُّو14. َداِرُيوُس اْلَمِلكُ  َفَبَنيْوا َوَأْكَملُيوا . َوَكاَن ُشُيوُخ اْلَيُهوِد َيْبُنوَن َوَيْنَجُحوَن َحَسَب ُنُبوَِّة َحجَّ
َوَكِمَل هَذا اْلَبْيُت ِفي اْلَييْوِم الثَّاِليِث ِميْن 10. ْستَا َمِلِك َفاِرَس َحَسَب َأْمِر ِإلِه ِإْسرَاِئيَل َوَأْمِر ُكوَرَش َوَداِرُيوَس َوَأْرَتْحشَ 
اِدَسِة ِمْن ُمْلِك َداِرُيوَس اْلَمِلكِ  َنِة السَّ  ". َشْهِر َأَذاَر ِفي السَّ

=  أكملوا حسب أمر إليه إسيرائيلوديل  اوم أل موح هللا ي مب ود ليبع . لم ودلكبأهم خافوو لل =  عملوا عاجالً 
سي اب ده  ودلكب سي اب ده  ودو ة. هللا ألم أو   وو  ديل ود ى بكأ هو هللا وهو أيضا  ود ى ألا  قكوب . وودلكب ألم وو 

 .ودشعب ديعلكوو ويب وو 
( قلبيببب )لببا أمي شسبببيا أ . يببومش وكوميبببول هسياسببببل أصببكموو أوولبببم بادب بببا =  كيييورش ودارييييوس وأرتحشسيييتا

و ييبول أمي شسبيا أ. ودب با  إسبيلم شبوومو  فبى  وبك   يبى صبكم والبم بباديوق  وديبل. فرصكم ألمو  بوق  ودب ا  
 .هو دو  يلا ول وييول  يم  ه ا دييميله ا ه هو ود ى أصكم ألمو  بب ا  ودسوم

 
ُنوا َبْيَت 16 "-(:18-16) األيات ْبِي َدشَّ ُبيوا 17. هللِا هَذا ِبَفيَرحٍ َوَبُنو ِإْسرَاِئيَل اْلَكَهَنُة َوالالَِّويُّوَن َوَباِقي َبِني السَّ َوَقرَّ

ِمَئيَة ثَيْوٍر َوِمَئتَيْي َكيْبٍش َوَأْرَبيَب ِمَئيِة َخيُروٍف َواْثَنيْي َعَشيَر تَيْيَس ِمْعيًزى، َذِبيَحيَة َخِطيَّيٍة َعيْن : َتْدِشيًنا ِلَبْيِت هللِا هَذا
اْلَكَهَنَة ِفي ِفَرِقِهْم َوالالَِّويِ يَن ِفيي َأْقَسياِمِهْم َعَليى ِخْدَميِة هللِا  َوَأَقاُموا18. َجِميِب ِإْسرَاِئيَل، َحَسَب َعَدِد َأْسَباِط ِإْسرَاِئيلَ 

 ". الَِّتي ِفي ُأوُرَشِليَم، َكَما ُهَو َمْكُتوٌب ِفي ِسْفِر ُموَسى
يك   كى و وك أ كوك لل ي  واسباط وأ وم  اكوو دإلي اك فاديركيب أ اكهم يشعب  35ودعكك =  إثنى عشر تيساً 

فو بببا  ببب مو يبببمى أل ودشبببعب شبببعب وو بببك ووديو ببب  وودالويبببيل هبببم  وبنيييو إسيييرائيلقبببا  ( 32)ودببب دب فبببى آيببب  . وو ببك
 .دك ليع
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لِ 19 "-(:22-19) األيات يْهِر اأَلوَّ ْبِي اْلِفْصَح ِفي الرَّابَب َعَشيَر ِميَن الشَّ أَلنَّ اْلَكَهَنيَة َوالالَِّويِ ييَن 25. َوَعِمَل َبُنو السَّ
ْنُفِسيِهمْ . ًعاَتَطهَُّروا َجِمي يْبِي َوإِلْخيَوِتِهِم اْلَكَهَنيِة َوأَل َوَأَكَليُه 21. َكاُنوا ُكلُُّهْم َطياِهِريَن، َوَذَبُحيوا اْلِفْصيَح ِلَجِمييِب َبِنيي السَّ

يْبِي َميَب َجِمييِب الَّيِذيَن اْنَفَصيُلوا ِإَليْيِهْم ِميْن َرَجاَسيِة ُأَميِم  اأَلْرِض، ِلَيْطُلُبيوا اليرَّبَّ ِإليَه َبُنو ِإْسرَاِئيَل الرَّاِجُعيوَن ِميَن السَّ
وَر َنْحيَوهُ 22. ِإْسرَاِئيلَ  َل َقْلَب َمِلِك َأشُّ ْم ِلَتْقِوَييِة َأْييِديِهْم َوَعِمُلوا ِعيَد اْلَفِطيِر َسْبَعَة َأيَّاٍم ِبَفَرٍح، أَلنَّ الرَّبَّ َفرََّحُهْم َوَحوَّ

 ".ِفي َعَمِل َبْيِت هللِا ِإلِه ِإْسرَاِئيلَ 
  يم ودعوك ودقكيم إ  خلس  أ ياك دكاصل   ي

 ( :5: ك )  ك  ب  سي ا   -3
 (:3:5يش )فى ود ك ا   -5
 فى  لال   قيا  -1
 فى  لال يوشيا  -5
 . وو ل فى  لال  مباب  -:

آي   بفرحو ال   قوده  . وي  لل ه   وا ياك ودخلس  ك   كى إصالح ودعباكة وي كيك ودعوك بيل هللا وشعبه
وفى . و  ل    امح سوى ب بي   ودصكيب فص  ا ود قيقى. يك ودعوك لع هللا باديوب فادامح يصا ب ي ك( 55)
الذين .  بل ودالويول وداصل دكيو   وا اسوم دييامغ وديو   دخكليوم واخمى=  إلخوتهم الكهنة وألنفسهم( :5)

بالك  لال ودسبى وو  اصكوو وإلسموئيكيول ود يل بقوو فى ود -5ودمو عول لل ودسبى أو  -3هم إلا=  إنفصلوا إليهم
ملك . مبلا يا وو لل ودسالمييل أو ودو  ييل ود يل يابوو وو  اصكوو  ل آدويوم ويووكوو -1 ل م اساك ألم وامح 

وهو . يال كوميول لكب فامل وأشوم ييبعه في و  يسلييه لكب أشوم يلا أسلا  لل قب  لكب باب  = أشور
برل لا بكأ  لكب أشوم ودسابق بيشييك ودشعب أ وا  لكب فامل ه و وها يسليه لكب أشوم ه ا  يى ي يم ودقامى  

ويام وم أيضا  أل هللا ألا  قكب لكب فامل   وهم وأل هللا قووهم فى ب ا  . هم ي يلعول  ا ي  وه و لا يام وم
  .ودبيك

. يكل   بمي  يع ى فمح  و ك ل  ، وه   هى إموكة هللا كوئلا أل ييول شعبه فى فمح ، هللا خكق آكم فى      وك ل  
وودامح ييول بو وك ودلسيل فى وسط ا إ و يال إ يلا  ا ( . 555  32يو) "أمويم فيامح قكوبيم"ومب ودل ك يقو  

فادموح  وو  و إ يلعوو فى ل ب  .وه ا فاداصل فى وسطوم مل و دو وك ودلسيل وسطوم . ( 311ل )فى ل ب  
 وعملوا عيد و    قوده. ودقكوب فى ود قيقى وودامح  ل ب  دك ليع ل ب  هللا فى قكوب ا وود يي  ودقكل يسيب 

مو ودلسيل فص  ا  ووداطيم بكول خليم وه و يمل  إدى أ=  بفرح الفطير سبعة أيام وم  اشوو بال خطي  بعك أل ق كِّ
  ( .1 – 52  :يو3) بي    كى ودصكيب 

،  ابييل فى ودلسيل فص  ا فى سم وإلفخامسييا وبو و  مى شموط ودامح أل   يا  ابييل فى ودل ب  وودقكوس  
.(5:2  2يو) "لل يري   سكى ويشمب كلى ي بك فىو وأ ا فيه"إليكوك  بي   ودصكيب 
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 عودة للجدول اإلصحاح السابب

 

ْبِن 2اِرَس، َعْزرَا ْبُن َسَراَيا ْبِن َعَزْرَيا ْبِن ِحْلِقيَّا َوَبْعَد هِذِه اأُلُموِر ِفي ُمْلِك َأْرَتْحَشْستَا َمِلِك فَ 1 "-(:0-1) األيات
َبِن َأِبيُشوَع ْبِن 0ْبِن َزَرْحَيا ْبِن ُعزِ ي ْبِن ُبقِ ي 4ْبِن َأَمْرَيا ْبِن َعَزْرَيا ْبِن َمرَاُيوَث 3َشلُّوَم ْبِن َصاُدوَ  ْبِن َأِخيُطوَب 
 " . اْلَكاِهِن الرَّْأسِ  ِفيَنَحاَس ْبِن أَِلَعازَاَر ْبِن َهاُرونَ 

يبكأ ودسام ه ا فى  قب   كيكة فاإلص ا اك ودسي  واودى يلك فى  وك كوميول هسياسب =  بعد هذه األمور
كوميول  وو  يوى ب ا  ودويي  فى أيام .م.ق 12:يال س   فإ ل يومش بب ا  ودويي  . وومي شسيا ويومش

أى قك لم  كى  5:1ويال  دب س    لل باب  إدى أومشكيم  ك   مو وقك صعك  لوو م . ق :3:هسياسب س   
و ال   . لوم ب ا  ودويي  وودلقاول  وديى يعمضوو دواأس   فقوده بعك ه   والوم أى بعك  :2ب ا  ودويي   وودى 

 .س    :2 وودى ( :)وبكوي  إص اح ( 2)أل بيل  واي  أ كوث ص 
( 53-:3155لب   5. )يل يو   وقيكه  بوخ   صم فى مبكب أى يسكس  لل سمويا ود ى يال مئ=  عزرا بن سرايا

. و بب مو دببم ييببل لببل  سبب  يوصبباكوق. ودببم ييببل  بب مو هببو مئببيل وديو بب  ببب  يشببوع بببل يوصبباكوق بببل سببمويا ودبيببم
وواسلا  ودل يومة ه ا هى بعح واسبلا  وديسبك يكوبا فوبو أموك إ بباك  سببه وديو بويى فقبط وهب و لوبم  بكو  ديقبوم 

 .بو يايه يياهل
  

َعيْزرَا هيَذا َصيِعَد ِميْن َباِبيَل، َوُهيَو َكاِتيٌب َمياِهٌر ِفيي َشيِريَعِة ُموَسيى الَِّتيي َأْعَطاَهيا اليرَّبُّ ِإليُه 6 "-(:15-6) األيات
اِئيَل َواْلَكَهَنيِة َوالالَِّويِ ييَن َوَصِعَد َمَعُه ِمْن َبِنيي ِإْسيرَ 7. َوَأْعَطاُه اْلَمِلُك َحَسَب َيِد الرَّبِ  ِإلِهِه َعَلْيِه، ُكلَّ ُسْؤلهِ . ِإْسرَاِئيلَ 

اِبَعِة أَلْرَتْحَشْستَا اْلَمِلكِ  َنِة السَّ يْهِر 8. َواْلُمَغنِ يَن َواْلَبوَّاِبيَن َوالنَِّثيِنيِم ِإَلى ُأوُرَشِليَم ِفي السَّ َوَجاَء ِإَلى ُأوُرَشِليَم ِفيي الشَّ
ياِبَعِة ِلْلَمِليكِ  َنِة السَّ يْهِر اْلَخياِمِس ألَ 9. اْلَخاِمِس ِفي السَّ ِل الشَّ ِل اْبتَيَدَأ َيْصيَعُد ِميْن َباِبيَل، َوِفيي َأوَّ يْهِر اأَلوَّ نَّيُه ِفيي الشَّ

اِلَحِة َعَلْييهِ  َم أَلنَّ َعيْزرَا َهيَّيَأ َقْلَبيُه ِلَطَليِب َشيِريَعِة اليرَّبِ  َواْلَعَميِل ِبَهيا، َوِليُيَعل ِ 15. َجاَء ِإَلى ُأوُرَشِليَم َحَسَب َيِد هللِا الصَّ
 " .ِإْسرَاِئيَل َفِريَضًة َوَقَضاءً 

  . يقا  أل   مو يال يشغ  و يا  فى ودبالط وداامسى يلسئو   ل شئول وديووك
-35لمسبوم ودلكبب فبى و يباك )أى أل ييعيل ويياوح يلا هو لمسبوم بادياصبي  فبى لييبوب ودلكبب=  كل سؤله

52..)  
 يال يطبيق شميع  هللا فى وسط شعب إسموئي  ، وقك طكب   مو وسؤ  قكبه لل هللا=  سؤل عزراوودلقصوك أل 

ويا ك إسي اب  ودلكب هى . ، وفوح   مو فى يطبيق ودشميع  ( ودمساد )إسي اب ده ودلكب وأصكم لمسوم بو و 
فيك هللا هى وديى يسا ك وي لى  = حسب يد الرب إلهه عليه= بلعو   إدوي  قوي  سا كك   مو وه و لع ى 

 . ويقوك
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َوهِذِه ُصوَرُة الرِ َساَلِة الَِّتي َأْعَطاَها اْلَمِلُك َأْرَتْحَشْستَا ِلَعْزرَا اْلَكاِهِن اْلَكاِتِب، َكاِتِب َكاَلِم 11 "-(:23-11) األيات
 :َوَصاَيا الرَّبِ  َوَفرَاِئِضِه َعَلى ِإْسرَاِئيلَ 

َماِء اْلَكاِمِل، ِإَلى آِخرِهِ  ِمْن َأْرَتْحَشْستَا َمِلِك اْلُمُلوِك، ِإَلى َعْزرَا اْلَكاِهنِ »12 َقْد َصَدَر ِمنِ ي 13 .َكاِتِب َشِريَعِة ِإلِه السَّ
ِمْن 14. ِليَم َمَعَك َفْلَيْرجبْ َأْمٌر َأنَّ ُكلَّ َمْن َأرَاَد ِفي ُمْلِكي ِمْن َشْعِب ِإْسرَاِئيَل َوَكَهَنِتِه َوالالَِّويِ يَن َأْن َيْرجَب ِإَلى ُأوُرشَ 

َؤاِل َعْن َيُهوَذا َوُأوُرَشِليَم َحَسَب َشِريَعِة ِإلهِ  َأْجِل َأنَّكَ  ْبَعِة أَلْجِل السُّ َك الَِّتي ُمْرَسٌل ِمْن ِقَبِل اْلَمِلِك َوُمِشيِريِه السَّ
ٍة َوَذَهٍب َتَبرََّع ِبِه اْلَمِلُك َوُمِشيُروُه إِللِه ِإْسرَاِئيَل الَِّذي ِفي ُأوُرَشلِ 10ِبَيِدَك،  ِة 16. يَم َمْسَكُنهُ َوِلَحْمِل ِفضَّ َوُكلُّ اْلِفضَّ

ْعِب َواْلَكَهَنِة اْلُمَتَبر ِِعيَن ِلَبْيِت ِإل ِهِهِم الَِّذي ِفي ُأوُرَشِليَم، َوالذََّهِب الَِّتي َتِجُد ِفي ُكلِ  ِباَلِد َباَبَل َمَب َتَبرَُّعاِت الشَّ
ِة ِثيرَاًنا وَ 17 َبَها َعَلى اْلَمْذَبِح الَِّذي ِفي ِلَكْي َتْشَتِرَي َعاِجاًل ِبهِذِه اْلِفضَّ ِكَباًشا َوِخرَاًفا َوَتْقِدَماِتَها َوَسَكاِئَبَها، َوتَُقرِ 

ِة َوالذََّهِب، َفَحَسَب 18. َبْيِت ِإلِهُكُم الَِّذي ِفي ُأوُرَشِليمَ  َوَمْهَما َحُسَن ِعْنَدَك َوِعْنَد ِإْخَوِتَك َأْن َتْعَمُلوُه ِبَباِقي اْلِفضَّ
َوَباِقي اْحِتَياِج 25. َواآلِنَيُة الَِّتي ُتْعَطى َلَك ِلِخْدَمِة َبْيِت ِإلِهَك َفَسلِ ْمَها َأَماَم ِإلِه ُأوُرَشِليمَ 19. ِإلِهُكْم َتْعَمُلوَنهُ  ِإرَاَدةِ 

نِ ي َأَنا َأْرَتْحَشْستَا اْلَمِلِك َصَدَر َأْمٌر ِإَلى َومِ 21. َبْيِت ِإلِهَك الَِّذي َيتَِّفُ  َلَك َأْن ُتْعِطَيُه، َفَأْعِطِه ِمْن َبْيِت َخزَاِئِن اْلَمِلكِ 
َماِء َفْلُيْعَمْل ِبُسْرَعٍة، ُكلِ  اْلَخَزَنِة الَِّذيَن ِفي َعْبِر النَّْهِر َأنَّ ُكلَّ َما َيْطُلُبُه ِمْنُكْم َعْزرَا اْلَكاِهُن َكاِتُب َشِريَعِة ِإل ِه السَّ

ْيِت، َواْلِمْلِح ِمْن ُدوِن ِإَلى ِمَئِة َوْزَنٍة ِمَن اْلِفضَّ 22 ِة َوِمَئِة ُكر  ِمَن اْلِحْنَطِة َوِمَئِة َبثٍ  ِمَن اْلَخْمِر َوِمَئِة َبثٍ  ِمَن الزَّ
َماِء، أَلنَُّه ِلَماَذا َيُكوُن َغَضبٌ 23. َتْقِييدٍ  َماِء َفْلُيْعَمْل ِباْجِتَهاٍد ِلَبْيِت ِإلِه السَّ َعَلى ُمْلِك اْلَمِلِك  ُكلُّ َما َأَمَر ِبِه ِإلُه السَّ

 "َوَبِنيِه؟ 
وودسبع ودلشيمول . يعيبم   ك والم يلا يال   ك وديووك :وودعكك . هو ل كل شومى ودلكب=  ومشيريه السبب

 . يا وو مؤسا  بيوك فى للكي  فامل
 ويع ى( ي مث)فى ودعبمي  أيك بلع ى  سؤال وأص  يكل  وديووك ودمو ي  وواكبي  وو  أ ل =  ألجل السؤال

وي وم لل  .يب غ وبو و  اوم أل ودلقصوك أل   مو لمس  ديبكأ  وك  كيك فى إصالح  ا  ودشعب  أيضا
لضلول ودمساد  أل   مو يال لاوضا  فى ودعل  وديل فى ودسؤو  فقط، و لكه يال إقموم ودشميع  ويال ده 

خموج لا بو .ودلخاد سكط  أل يعاقب  ا للا يعوق  ل  هللا وبو و يب غ أى فوو أيى دي مث أى ي  ي  وامح وو 
 .لع وإللي اع  ل ودخطي  يمضى هللا  ل شعبه في وم  وم  كيك ، أو يشمق  وم  كيك 

لل   ب أل لكوب يوو و أفقموو ودويي  ولكوب فامل ودو  ييل يبم وو =  ولحمل فضة وذهب تبرع به الملك 
ك ه اب يبم اك لل ودلكب ولشيميه ولل يا =  تبرعات الشعب(. 32-:552ش إ( + ):5155ش إ)دكويي  

وه   وديبم اك دشمو  .  ب وديووك لل  شميوم ولل وديووك ود يل فضكوو ودبقا  فى باب أودشعب ودبابكى ود ى 
اآلنية التى تعطى . مهما حسن عندك. = و ه ودخكل أودكصم   كى باقى ،  يوو اك دكيقكل  ودشمو  ودسيائب 

ب  هى أوو ى هكي  . ي  بيك ودمب وديى أخ ها  بوخ   صم لل هيي  أومشكيم سابقا   ي  لل آ ديسك ه   و =  لك
إخيصام =  إله أورشليم .(شعب باب  وشعب إسموئي )ويبم اك لل ودلكب ولشيمو  ومؤسا   ولل ي  ودشعب 

 . (:3آي  ) الذى فى أورشليم مسكنه إله إسرائيلكقو  د
  .ي م  :::::3 = حنطةكر  155
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 . ديم يقميبا   :::1=  بث خمر 155
 .ه   هى يك هللا ف  ك ودلكب ه ا خائاا  لل أل يغضب هللا=  لماذا يكون غضب

 
هللِا هَذا، َوُنْعِلُمُكْم َأنَّ َجِميَب اْلَكَهَنِة َوالالَِّويِ يَن َواْلُمَغنِ يَن َواْلَبوَّاِبيَن َوالنَِّثيِنيِم َوُخدَّاِم َبْيِت 24 "-(:26-24) األيات
َأمَّا َأْنَت َيا َعْزرَا، َفَحَسَب ِحْكَمِة ِإلِهَك الَِّتي ِبَيِدَك َضْب 20. ْؤَذُن َأْن ُيْلَقى َعَلْيِهْم ِجْزَيٌة َأْو َخرَاٌج َأْو ِخَفاَرةٌ اَل يُ 

ْعِب الَِّذي ِفي َعْبِر النَّْهِر ِمْن َجِميِب َمْن َيْعِرُف َشرَ  َوالَِّذيَن اَل َيْعِرُفوَن . اِئَب ِإلِهكَ ُحكَّاًما َوُقَضاًة َيْقُضوَن ِلَجِميِب الشَّ
ْفِي َأْو َوُكلُّ َمْن اَل َيْعَمُل َشِريَعَة ِإلِهَك َوَشِريَعَة اْلَمِلِك، َفْلُيْقَض َعَلْيِه َعاِجاًل ِإمَّا ِباْلَمْوِت َأْو ِبالنَّ 26. َفَعلِ ُموُهمْ 

 " .«ِبَغرَاَمِة اْلَماِل َأْو ِباْلَحْبسِ 
 .   إدوب وديى فى يكب و كى   مو أل ي مى ه   ودشميع  باد يل    بادقسوةشميع=  حكمة إلهك

د دب . يا ك سكط    مو  كى شعب وديووك فقط ود يل يكي ول بشميع  لوسى=  جميب من يعرف شرائب إلهك
ل ده لا   مو فياأ. ل   مو يال لسئو   كي يا  وديل يال ه اب وو ع لل قب  لكب فامل دأللوم ودلك ي أ اوم 

صالح ألومهم ودمو ي  .والوم ودمو ي  فقطوإلخيصاص فى   .وهكفه وديعكيم دكشعب وو 
 

ُمَباَرٌك الرَّبُّ ِإلُه آَباِئَنا الَِّذي َجَعَل ِمْثَل هَذا ِفي َقْلِب اْلَمِلِك أَلْجِل َتْزِييِن َبْيِت الرَّبِ  الَِّذي 27 "-(:28-27) األيات
َوَأمَّا َأَنا َفَقْد . َط َعَليَّ َرْحَمًة َأَماَم اْلَمِلِك َوُمِشيِريِه َوَأَماَم َجِميِب ُرَؤَساِء اْلَمِلِك اْلُمْقَتِدِرينَ َوَقْد َبسَ 28. ِفي ُأوُرَشِليمَ 

، َوَجَمْعُت ِمْن ِإْسرَاِئيَل ُرَؤَساَء ِلَيْصَعُدوا َمِعي  ".َتَشدَّْدُت َحَسَب َيِد الرَّبِ  ِإلِهي َعَليَّ
 . و اك وديالم ه ا دييول بادعبمو ي  فع مو ه ا يشيم هللا ويسب ه  كى  لكه ودع يب ، وامولي  يال لا سبق بادكغ 
.لموك فوو ي سب ي  ودعل  ديك هللا وديل د اسه 2"  يد هللا" ي يم  1،  :  مو فى إص ا ى 
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 عودة للجدول اإلصحاح الثامن

 

: اَلِء ُهْم ُرُؤوُس آَباِئِهْم َوِنْسَبُة الَِّذيَن َصِعُدوا َمِعي ِفي ُمْلِك َأْرَتْحَشْستَا اْلَمِلِك ِمْن َباَبلَ َوهؤُ 1 "-(:14-1) األيات
ِمْن َبِني َشَكْنَيا ِمْن َبِني 3. َحطُّوُش : ِمْن َبِني َداُودَ . َداِنَيالُ : ِمْن َبِني ِإيثَاَمارَ . ِجْرُشومُ : ِمْن َبِني ِفيَنَحاَس 2
أَِليُهوِعيَناُي ْبُن َزَرْحَيا، َوَمَعُه : ِمْن َبِني َفَحَث ُموآبَ 4. َزَكِريَّا، َواْنَتَسَب َمَعُه ِمَن الذُُّكوِر ِمَئٌة َوَخْمُسونَ : ُعوَش َفرْ 

َعاِبُد ْبُن : ْن َبِني َعاِدينَ مِ 6. اْبُن َيْحِزيِئيَل، َوَمَعُه َثاَلُث ِمَئٍة ِمَن الذُُّكورِ : ِمْن َبِني َشَكْنَيا0. ِمَئتَاِن ِمَن الذُُّكورِ 
َوِمْن َبِني 8. َيْشِعَيا ْبُن َعَثِلَيا، َوَمَعُه َسْبُعوَن ِمَن الذُُّكورِ : ِمْن َبِني ِعياَلمَ 7. ُيوَناثَاَن، َوَمَعُه َخْمُسوَن ِمَن الذُُّكورِ 

ُعوَبْدَيا ْبُن َيِحيِئيَل، َوَمَعُه ِمَئتَاِن : ِمْن َبِني ُيوآبَ 9. َزَبْدَيا ْبُن ِميَخاِئيَل، َوَمَعُه َثَماُنوَن ِمَن الذُُّكورِ : َشَفْطَيا
َوِمْن َبِني 11. اْبُن ُيوَشْفَيا، َوَمَعُه ِمَئٌة َوِستُّوَن ِمَن الذُُّكورِ : َوِمْن َبِني َشُلوِميثَ 15. َوَثَماِنَيَة َعَشَر ِمَن الذُُّكورِ 

ُيوَحاَناُن ْبُن ِهقَّاَطاَن، َوَمَعُه : َوِمْن َبِني َعْزَجدَ 12. َماِنَيٌة َوِعْشُروَن ِمَن الذُُّكورِ َزَكِريَّا ْبُن َباَباَي، َوَمَعُه ثَ : َباَبايَ 
َن أَِليَفَلُط َوَيِعيِئيُل َوَشْمِعَيا، َوَمَعُهْم ِستُّو: َوِمْن َبِني َأُدوِنيَقاَم اآلَخِريَن َوهِذِه َأْسَماُؤُهمْ 13. ِمَئٌة َوَعْشَرٌة ِمَن الذُُّكورِ 

 " .ُعوتَاُي َوَزبُّوُد، َوَمَعُهَما َسْبُعوَن ِمَن الذُُّكورِ : َوِمْن َبِني َبْغَوايَ 14. ِمَن الذُُّكورِ 
ووداامق بي ولا ( 5صا   )ه   هى ودقائل  ود ا ي  وهى يخيك   ل قائل  .   ك ه ا قائل  ود يل صعكوو لع   مو

أص اب ودسا   ود اكي  )م وه   ودقائل  . ق 12:   فادل لو   واودى صعكك لع  مباب  ويشوع س. س   1:
و يى أص اب ودسا   ود اكي   شم فوم لقبودول ودوم  صيب فى أومشكيم  5:1صعكك لع   مو س   (  شمة

دانيال من بنى + بل هامول  جرشوم من بنى فينحاس)و  ك أل   مو قك  يم أسلا  وديو   وو   . ودسلاوي 
من . بنى داود حطوشلل .  م يضع ود يل لل بيك كووك ودلكب. ودعا وم إبل هامولوفي  ال هو إبل ( إيثامار

- 5ه   ياوم إلا =  بنى شكنيا من بنى فرعوش زكريا
 و يميا هو لل ب ى فم وش، وفم وش هو لل ب ى شي يا.  طوش لل ب ى كووك -3
( 5551أى 3)مأىولبا يؤيبك هب و ودب.  م  يم يباهو لبل ب بى فم بوش. لل ب ى كووك  طوش لل ب ى شي يا -5

أسببلا  ( 35)آيبب –( 1)إ و  شببي يا لببل بيببك كووك  ببم لببل آيبب  . أل ب ببو شببي يا شببلعى وب ببو شببلعى  طببوش
وفببى آيبب  (. 1)ايببم شببي يا فببى آيبب (:)وشببي يا فببى آيبب  . ودبب يوم لببل ب ببى إسببموئي  ودبب يل صببعكوو لببع  بب مو

  أكو يقبام صبعك لبع  مبابب  فبى لع ى ه و اادبا  أل ودعكك وايبم لل أب با= أدونيقام اآلخرين بنو ( 31)
كو يقبام سبيول لبل أويبال ودليبقبى لبل بيبك . ودصعوك واو  وودعكك ود ا ى أو واق  صعكوو و ل لع  ب مو

 .اليفلط ويعيئيل وشمعياود يوم فى  ال   بيوك وهم 
  
ْعَب َواْلَكَهَنَة، . ا ُهَناَك َثاَلَثَة َأيَّامٍ َفَجَمْعُتُهْم ِإَلى النَّْهِر اْلَجاِري ِإَلى َأْهَوا َوَنَزْلنَ 10 "-(:23-10) األيات َوتََأمَّْلُت الشَّ

أَِليَعَزَر َوَأِريِئيَل َوَشْمِعَيا َوأَْلَناثَاَن َوَياِريَب َوأَْلَناثَاَن : َفَأْرَسْلُت ِإَلى16. َولِكنَِّني َلْم َأِجْد َأَحًدا ِمَن الالَِّويِ يَن ُهَناكَ 
َلى ُيوَياِريَب َوأَْلَناثَاَن اْلَفِهيَمْيِن، َوَناثَاَن َوَزَكِريَّا وَ  ُؤوِس، َواِ  َوَأْرَسْلُتُهْم ِإَلى ِإدُّو الرَّْأِس ِفي اْلَمَكاِن 17َمُشالََّم الرُّ
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ْخَوَتُه النَِّثيِنيَم ِفي اْلَمكَ  اِن َكِسْفَيا ِلَيْأُتوا ِإَلْيَنا ِبُخدَّاٍم اْلُمَسمَّى َكِسْفَيا، َوَجَعْلُت ِفي َأْفَواِهِهْم َكاَلًما ُيَكلِ ُموَن ِبِه ِإدَُّو َواِ 
اِلَحِة َعَلْيَنا ِبَرُجل َفِطٍن ِمْن َبِني َمْحِلي ْبِن اَلِوي ْبِن ِإْسرَاِئيَل 18. ِلَبْيِت ِإلِهَنا َوَشَرْبَيا َفَأَتْوا ِإَلْيَنا َحَسَب َيِد هللِا الصَّ

ْخَوِتِه َثَماِنَيَة َعَشَر،  ْخَوُتُه َوَبُنوُهْم ِعْشُرونَ َوَحَشبْ 19َوَبِنيِه َواِ  َوِمَن النَِّثيِنيِم 25. َيا َوَمَعُه َيَشْعَيا ِمْن َبِني َمرَاِري َواِ 
َؤَساِء ِلِخْدَمِة الالَِّويِ يَن ِمَن النَِّثيِنيِم ِمَئَتْيِن َوِعْشِرينَ  . اْلَجِميُب َتَعيَُّنوا ِبَأْسَماِئِهمْ . الَِّذيَن َجَعَلُهْم َداُوُد َمَب الرُّ

 َلَنا َوأَلْطَفاِلَنا َوِلُكلِ  َوَناَدْيُت ُهَناَك ِبَصْوٍم َعَلى َنْهِر َأْهَوا ِلَكْي َنَتَذلََّل َأَماَم ِإلِهَنا ِلَنْطُلَب ِمْنُه َطِريًقا ُمْسَتِقيَمةً 21
ُدوَنا َعَلى اْلَعُدوِ  ِفي الطَِّريِ ، أَلنََّنا َكلَّْمَنا اْلَمِلَك أَلنِ ي َخِجْلُت ِمْن َأْن َأْطُلَب ِمَن اْلَمِلِك َجْيًشا َوُفْرَساًنا ِلُيْنجِ 22. َماِلَنا
َفُصْمَنا َوَطَلْبَنا ذِلَك ِمْن 23. «ِإنَّ َيَد ِإلِهَنا َعَلى ُكلِ  َطاِلِبيِه ِلْلَخْيِر، َوَصْوَلَتُه َوَغَضَبُه َعَلى ُكلِ  َمْن َيْتُرُكهُ »: َقاِئِلينَ 

 "  .ِإلِهَنا َفاْسَتَجاَب َلَنا
سم ود وم ود امى إديه أيضا  =  هواأ  ه ق اة لل ق ووك باب  أو هو موفك لل مووفك  وم أووام ل . إسم ليال وو 

إ يلع فيوا ي  ودل لو   وديى سيصعك لع . واادبا  يال ه اب ي لع دكيووك، أو ل طق  سي ي  دكيووك. وداموك
فى ودصعوك واو  لع  مباب  يال =  أحدًا من الالويينلم أجد . أيام إسيعكوكو  دكسام 1  مو إدى أومشكيم دلكة 

سيصغموو  ، كك ودالوييل قكيال   وه ا     ك أ كو  ل وم واادبا  ودسبب أ وم  صكوو  كى أ لا  ول اصب فى باب  وو 
با  يال ااد إدو الرأس. اادبا  يا ا لعكليل فيلي وو  ل ودباقيل=  نيْ الفهيمَ . و يايوم فى ودويي  فكم يميكوو ودعوكة

 .إكو مئيل لكمس  ودالوييل وود  ي يم فى يسايا
  -5وه اب مأيال = كسفيا 
فقيبب  أل هببؤ   ودالويببيل يببا وو يعلكببول فببى ل ببا م وداضبب  وديببى فببى لقاطعبب  . يكلبب  يسببايا يشببيم دكاضبب  -3

 . ليكيا
لببول يكلبب  هللا كِّ عو دالويببيل بقيبباكة أكو وفيوببا ي  دملبب ى فقببادوو أل يسببايا هببى لكمسبب  خبب  بادياسببيم وأه بباب لببل  -5

ودبب ى أمسبب  إديببه  بب مو ديمسبب  دببه  بعببح لببل ودالويببيل . ومئببيل هبب   ودلكمسبب  هببو أكو. وديببى هببى ياداضبب 
و    أل ل لو   ودالويبيل ي ميبوو إدبى أومشبكيم بعبك أل يكقبوو كفعب  لبل  ب مو . دييو وو خكولا  فى ودويي 

 برجيل فطين. م يميكول هللا دي وم لي اقكولولل أكو وه اب ي يميل ي يا ول دكفع  دكسيم فى طميق هللا فو
 -5هو لل ب ى ل كى وديل إسله ايم وومك وه   دوا  كة ياسيموك= 

 .فييول ه و إسله " أشيي  " أل ودكا   ودعبمو ي  ودليم ل  م   فطل هى إسم  كم وهى  -3
 . ه اب لل ييمب ووو ودعط  فييول شمبيا هو ودم   وداطل -5
 .داطل ليموب قصكو  لل وديايب ه اب لل يقو  أل إسم ودم   و -1

ودعبب   بب مو دببم يببمك أل يبب يم وسببلا هم . أى  بباكوو  كببى أسببلائوم دلقام يوببا باديشببو =  الجميييب تعينييوا بأسييمائهم
هبو دكيوبب  ودكيب د  ديسببا كهم هللا  كبى صبعوباك ودطميبق دييببول =  نادييت بصييوم. يوو لبل أ اسببوم أو   را وبم دبم يب
و  بببل فبببى طميق بببا دكلكيبببوك ه ببباب صبببعاب ي يبببمة ي يببباج (. :155ش إ) بببائق ببببال =  طريقيييًا مسيييتقيمةطبببميقوم 

دقك ييكم   مو  ل إدوه ولام ودلكب أ ه إده قاكم ول ي لبى شبعبه فييب  يطكبب  =جيشًا وفرسانًا . دكصالة وودصوم
 . د دب هو إ يلك  كى هللا أل ي ليه ودم يطكب  لاي . و ل  يشا  وفمسا ا  د لاييه
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. صعوك  يال لعه  يش د لاييه ديل   ليا دم يطكب أل يمس  لعه  يش ودي ه قب  بو و و  ك أل   ليا فى
 .ودلا و يمفح فاا ده وسائكه ودليعككة دي لى وو ك 

 
. ا َعَشَرةٌ َشَرْبَيا َوَحَشْبَيا، َوَمَعُهَما ِمْن ِإْخَوِتِهمَ : َوَأْفَرْزُت ِمْن ُرَؤَساِء اْلَكَهَنِة اْثَنْي َعَشرَ 24 "-(:35-24) األيات

َة َوالذََّهَب َواآلِنَيَة، َتْقِدَمَة َبْيِت ِإلِهَنا الَِّتي َقدََّمَها اْلَمِلُك َوُمِشيُروُه وَ 20 ُرَؤَساُؤُه َوَجِميُب ِإْسرَاِئيَل َوَوَزْنُت َلُهُم اْلِفضَّ
ِة، َوِمَئَة َوْزَنٍة ِمَن َوَزْنُت ِلَيِدِهْم ِستَّ ِمَئٍة َوَخْمِسيَن َوْزَنًة ِمَن الْ 26اْلَمْوُجوِديَن،  ِة، َوِمَئَة َوْزَنٍة ِمْن آِنَيِة اْلِفضَّ ِفضَّ

: َوُقْلُت َلُهمْ 28. َوِعْشِريَن َقَدًحا ِمَن الذََّهِب أَْلَف ِدْرَهٍم، َوآِنَيًة ِمْن ُنَحاٍس َصِقيل َجيِ ٍد َثِميٍن َكالذََّهبِ 27الذََّهِب، 
، َواآل» ُة َوالذََّهُب َتَبرٌُّع ِللرَّبِ  ِإلِه آَباِئُكمْ َأْنُتْم ُمَقدَُّسوَن ِللرَّبِ  َفاْسَهُروا َواْحَفُظوَها َحتَّى 29. ِنَيُة ُمَقدََّسٌة، َواْلِفضَّ

َفَأَخَذ 35. «ِت الرَّب ِ َتِزُنوَها َأَماَم ُرَؤَساِء اْلَكَهَنِة َوالالَِّويِ يَن َوُرَؤَساِء آَباِء ِإْسرَاِئيَل ِفي ُأوُرَشِليَم، ِفي َمَخاِدِع َبيْ 
ِة َوالذََّهِب َواآلِنَيِة ِلَيْأُتوا ِبَها ِإَلى ُأوُرَشِليَم، ِإَلى َبْيِت ِإلهِ   " .َنااْلَكَهَنُة َوالالَِّويُّوَن َوْزَن اْلِفضَّ

والا   وو ب  فى  ليع والوم ودلادي  و سيلا فى لا  ودمب دو و سكم   مو و  ي  دكيو   ولعوم ودالوييل بادو ل 
 .لا   فى   ق وديو   وودخكومأسكلوها فى بيك هللا بادو ل فال يضيع شى  وواهم لل و  ي   اول ودبشم فوى دي
  

ِل ِلَنْذَهَب ِإَلى ُأوُرَشِليَم، َوَكاَنْت 31 "-(:36-31) األيات ْهِر اأَلوَّ ُثمَّ َرَحْلَنا ِمْن َنْهِر َأْهَوا ِفي الثَّاِني َعَشَر ِمَن الشَّ
. َفَأَتْيَنا ِإَلى ُأوُرَشِليَم َوَأَقْمَنا ُهَناَك َثاَلَثَة َأيَّامٍ 32. ا َعَلْيَنا، َفَأْنَقَذَنا ِمْن َيِد اْلَعُدوِ  َواْلَكاِمِن َعَلى الطَِّري ِ َيُد ِإلِهنَ 

ُة َوالذََّهُب َواآلِنَيُة ِفي َبْيِت ِإلِهَنا َعَلى َيِد 33 َمِريُموَث ْبِن ُأوِريَّا اْلَكاِهِن، َوَمَعُه أَِلَعازَاُر َوِفي اْلَيْوِم الرَّابِب ُوِزَنِت اْلِفضَّ
ِباْلَعَدِد َواْلَوْزِن ِلْلُكلِ ، َوُكِتَب ُكلُّ اْلَوْزِن ِفي 34. ْبُن ِفيَنَحاَس، َوَمَعُهَما ُيوزَاَباُد ْبُن َيُشوَع َوُنوَعْدَيا ْبُن َبنُّوَي الالَِّويَّانِ 

بْ 30. ذِلَك اْلَوْقتِ  ْبِي َقرَُّبوا ُمْحَرَقاٍت إِللِه ِإْسرَاِئيَل، اْثَنْي َعَشَر َثْورًا َعْن ُكلِ  ِإْسرَاِئيَل، َوَبُنو السَّ ِي اْلَقاِدُموَن ِمَن السَّ
َوَأْعَطْوا 36. لرَّب ِ َقٌة لِ َوِستًَّة َوِتْسِعيَن َكْبًشا َوَسْبَعًة َوَسْبِعيَن َخُروًفا َواْثَنْي َعَشَر َتْيًسا، َذِبيَحَة َخِطيٍَّة اْلَجِميُب ُمْحرَ 

ْعَب َوَبْيَت هللاِ   ".َأَواِمَر اْلَمِلِك ِلَمرَاِزَبِة اْلَمِلِك َوُواَلِة َعْبِر النَّْهِر، َفَأَعاُنوا الشَّ
أي = الكامنين علي الطري وه ا  ا وم هللا لل وا كو  . هللا ي ا  لسيمي ا إدي أومشكيم ودسلاوي  =فأنقذنا

وفي اليوم الرابب ُوزنت .  كو  دي وا هي   اي  هللا ود ي كفع وا كو  بعيكو    وم قطاع ودطمق وهم ل يشمول
هيلام هللا إ وه و يك   كي . و  ي  في أيام يومش سكلك بادعكك وه ا يسكم بادو ل  يي   ي قص شي = الفضة

ئيلل خكوله  كيوم إكس  وهو برو ك  وأل  كي خكوم هللا أل ييو وو أل ا   كي ي   ال، فرو ك هللا هم آ ييه ودلق
ودالوييل وداض  وود هب وطابقوو بيل ودلمس  لل باب   لل   الو    ال لل وديو   و إيسكم  =مريموث(. 555يي 5)

دكشيم  كي  ا  = قربوا محرقات. ا   ودضبط وود ا  في ودس   =وكتب كل الوزن. ولا يسكلو  في أومشكيم
فأعانوا . فوم و ل شعب وو ك(  كك واسباط)35و    ييموم مقم . هللا دوم في ودطميق وديخصيص أ اسوم ا

 دشعب و دب لل يكبيم هللا ود ي بيك  قكوب ودلكوب وود يامو يسا كوو صام وا كو  وودلقاوليل لعي يل= الشعب
 . ( 53  53أم)
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  و ل ودكمهم ودضا دب ث ودلسيل  ل ودخمو  ه و يشيم  أ = اآلنية تسلم بالوزن حتي ال يضيب منها شئ
  يشيم أو ....    سلي   3:1  ببو ل ي كيك  كك ودسلب ود ي صاك  ودياللي  ب.....     ودلاقوك وو بل ودضا 
.(535  :3يو )  "و طيي ي  ا يوم ودم يوكب ل وم و ك و  وبل ودوالب ود يل "ه و دقو  مب ودل ك  
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 لجدولعودة ل اإلصحاح التاسب

 

َؤَساُء َقاِئِلينَ 1 "-(:0-1) األيات َلْم َيْنَفِصْل َشْعُب ِإْسرَاِئيَل َواْلَكَهَنُة َوالالَِّويُّوَن »: َوَلمَّا َكَمَلْت هِذِه َتَقدََّم ِإَليَّ الرُّ
يِ يَن َواْلَيُبوِسيِ يَن َواْلَعمُّوِنيِ يَن َواْلُموآِبيِ يَن ِمْن ُشُعوِب اأَلرَاِضي َحَسَب َرَجاَساِتِهْم، ِمَن اْلَكْنَعاِنيِ يَن َواْلِحثِ يِ يَن َواْلفِ  ِرزِ 

ْرُع اْلُمَقدَُّس ِبُشُعوِب اأَلرَاِضي2. َواْلِمْصِريِ يَن َواأَلُموِريِ ينَ  . أَلنَُّهُم اتََّخُذوا ِمْن َبَناِتِهْم أَلْنُفِسِهْم َوِلَبِنيِهْم، َواْخَتَلَط الزَّ
َؤسَ  َفَلمَّا َسِمْعُت ِبهَذا اأَلْمِر َمزَّْقُت ِثَياِبي َوِرَداِئي َوَنتَّْفُت َشْعَر 3. «اِء َواْلُواَلِة ِفي هِذِه اْلِخَياَنِة َأوَّالً َوَكاَنْت َيُد الرُّ

َأْجِل ِخَياَنِة اْلَمْسِبيِ يَن، َوَأَنا  َفاْجَتَمَب ِإَليَّ ُكلُّ َمِن اْرَتَعَد ِمْن َكاَلِم ِإلِه ِإْسرَاِئيَل ِمنْ 4. رَْأِسي َوَذْقِني َوَجَلْسُت ُمَتَحيِ رًا
َوِعْنَد َتْقِدَمِة اْلَمَساِء ُقْمُت ِمْن َتَذلُِّلي، َوِفي ِثَياِبي َوِرَداِئي اْلُمَمزََّقِة َجَثْوُت 0. َجَلْسُت ُمَتَحيِ رًا ِإَلى َتْقِدَمِة اْلَمَساءِ 

  "ي،َعَلى ُرْكَبَتيَّ َوَبَسْطُت َيَديَّ ِإَلى الرَّبِ  ِإلهِ 
و ل هم في بالكهم ودلقكسب  فبي  بب وو بكة وببال أي ل وبم دعبباكة واو بال وديبل ودمؤسبا  بإمشباك ودبموح ودقبكل 

ا بكهم أو مبلبا دل اعب   يا بك سياسبي  أو مبلباو  يباك ييشاوو أل ه اب  ي اك بيل أفموك لل ودشعب وبيل  سبا  إ
وه و لبا  بكث لبع . دكعباكة ودو  ي  ب ال يميك ودشعبه   ود ي اك يؤكي بال شديل  .إل  اب م   بإلمأة و  ي  

ولمييا . ويا ببك ودعببباكة ودو  يبب  سببببا  فببي اضببب هللا ودبب ي بسببببه أمسببكوم هللا دكسبببي لببل قببب  .سببكيلال ودلكببب  اسببه
فوبو . ويال إ يلباع ودمؤسبا  لبع  ب مو بعبك وصبوده برمبعب  وشبوم. ودخ...ألوم ودسام ويسكيم واوو ي= كملت هذه

إخييييتلط الييييزرع .  (:53:) يلببباع لببببع ودمؤسبببا  يببببال فببببي ودشبببوم ودياسببببعووإل( :5:)دشبببوم ودخببببالل وصببب  فببببي و
مو بوث "ويبال ه باب إسبي  ا  دوب و . لبل ود سبا  ودو  يباك طبمقول و بباكيول واب با و وا ووج أي سبييعكم = المقدس

وهو شعب  ،صص دكمبفشعب هللا لقكل أي ليمل ولخ. ديل   يصل أل يي و  وإلسي  ا  إدي قا كة" بي آودلو 
فيببال  بببك دوببم أل يعيشببوو ل عبب ديل  ببل  . طبباهم فببي  يايببه وهببو ودشببعب ودو يببك فببي يبب  وامح ودبب ي يعبببك هللا

=  فيى هيذه الخيانية. و  ي كل وو لع والم فيضيعوو يلبا  بكث لبع أهب  ودسبالمة ، ودشعوب ودو  ي  ديسيلم  قائوم
 :5:51 يب)شلئ و  اكة يووكي   الل  ود  ل ودشكيك ووإل=  ابىمزقت ثي. يسلى  لكوم خيا   ا وم يميوو إدووم

 ،15 .) 
مين  كيل.  لكه ه و أ بم فبى ودشبعب يبر يمو    يلبا  =  وجلست.  اكة يووكي  أخمى فى ود  ل=  سىأنتفت شعر ر 

=  إليى تقدمية المسياء .  ( 5-:35يبث )ل ع ود ووج بو  ياك ل صوص  كيه فى =  إرتعد من كالم إله إسرائيل
و ال بب  أل . ال  بب مو قببك  كببل  لا ببا  وهببو  بب يل و  ببك يقكلبب  ودلسببا  إ يبببه إدببى ودخكلبب  ومفببع قكبببه بادصببالة ايبب

ومبلا يا ك  يل   مو  كى ودلسبيل ودلخكبص فمبلبا . يقكل  ودلسا  هى مل  د بي   ودلسيل ود ى سيمفع خطايا ا
هيب و ييبول ودصبالة إلبا وقوفبا  =  ليى ركبتيىجثوت ع(. 55،  :535كو)ك فوم  بوة كو يا   ل ودلسيل يال   مو ق

 .أو ميو ا   كى ودميبييل
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( 5آي  )ف  كهم يميعكول لل هللا . وديل د ال   ودي سل وديبيم فى أخالقياك ودشعب وخوفوم لل هللا بعك ودسبى 
فبكوئلا . لبوو ، بي لا يا وو قب  ودسبى فى خطايبا أيببم لبل  دبب بي يبم ، ويا بك  ببووك وا بيبا  دوبم لخياب  ودبم يوي

 .ودعالج ود ى يسيعلكه هللا يريى ب يائج  يكة
 
الل ُهمَّ، ِإنِ ي َأْخَجُل َوَأْخَزى ِمْن َأْن َأْرَفَب َيا ِإلِهي َوْجِهي َنْحَوَك، أَلنَّ ُذُنوَبَنا َقْد »: َوُقْلتُ 6 "-(:10-6) األيات

َوأَلْجِل . ُمْنُذ َأيَّاِم آَباِئَنا َنْحُن ِفي ِإْثٍم َعِظيٍم ِإَلى هَذا اْلَيْومِ 7. َماءِ َكُثَرْت َفْوَ  ُرُؤوِسَنا، َوآثَاَمَنا َتَعاَظَمْت ِإَلى السَّ 
ْبِي َوالنَّْهِب َوخِ  ْيِف َوالسَّ . ْزِي اْلُوُجوِه َكهَذا اْلَيْومِ ُذُنوِبَنا َقْد ُدِفْعَنا َنْحُن َوُمُلوُكَنا َوَكَهَنُتَنا ِلَيِد ُمُلوِك اأَلرَاِضي ِللسَّ

ْدِسِه، ِلُيِنيَر ِإلُهَنا َأْعُيَنَنا آلَن َكُلَحْيَظٍة َكاَنْت رَْأَفٌة ِمْن َلُدِن الرَّبِ  ِإلِهَنا ِلُيْبِقَي َلَنا َنَجاًة َوُيْعِطَيَنا َوَتًدا ِفي َمَكاِن قُ َوا8
ِديَِّتَنا َلْم َيْتُرْكَنا ِإلُهَنا َبْل َبَسَط َعَلْيَنا َرْحَمًة َأَماَم أَلنََّنا َعِبيٌد َنْحُن، َوِفي ُعُبو 9. َوُيْعِطَيَنا َحَياًة َقِليَلًة ِفي ُعُبوِديَِّتَنا

َواآلَن، 15. ا َوِفي ُأوُرَشِليمَ ُمُلوِك َفاِرَس، ِلُيْعِطَيَنا َحَياًة ِلَنْرَفَب َبْيَت ِإلِهَنا َوُنِقيَم َخرَاِئَبُه، َوْلُيْعِطَيَنا َحاِئًطا ِفي َيُهوذَ 
ْنِبَياِء َقاِئالً 11لَهَنا َبْعَد هَذا؟ أَلنََّنا َقْد َتَرْكَنا َوَصاَياَك َفَماَذا َنُقوُل َيا إِ  ِإنَّ : الَِّتي َأْوَصْيَت ِبَها َعْن َيِد َعِبيِدَك اأَل

َسٌة ِبَنَجاَسِة ُشُعوِب اأَلرَاِضي، ِبَرَجاَساِتِهِم ا لَِّتي َمأُلوَها ِبَها ِمْن اأَلْرَض الَِّتي َتْدُخُلوَن ِلَتْمَتِلُكوَها ِهَي َأْرٌض ُمَتَنجِ 
َواآلَن َفاَل ُتْعُطوا َبَناِتُكْم ِلَبِنيِهْم َواَل تَْأُخُذوا َبَناِتِهْم ِلَبِنيُكْم، َواَل َتْطُلُبوا َساَلَمَتُهْم 12. ِجَهٍة ِإَلى ِجَهٍة ِبَنَجاَسِتِهمْ 

َوَبْعَد ُكلِ  َما َجاَء َعَلْيَنا 13. اأَلْرِض َوُتوِرُثوا َبِنيُكْم ِإيَّاَها ِإَلى اأَلَبدِ َوَخْيَرُهْم ِإَلى اأَلَبِد ِلَكْي َتَتَشدَُّدوا َوتَْأُكُلوا َخْيَر 
َنُعوُد َأفَ 14َأْعَطْيَتَنا َنَجاًة َكهِذِه، أَلْجِل َأْعَماِلَنا الرَِّديَئِة َوآثَاِمَنا اْلَعِظيَمِة، أَلنََّك َقْد َجاَزْيَتَنا َيا ِإلَهَنا َأَقلَّ ِمْن آثَاِمَنا وَ 

َأيَُّها 10ِقيٌَّة َواَل َنَجاٌة؟ َوَنَتَعدَّى َوَصاَياَك َوُنَصاِهُر ُشُعوَب هِذِه الرََّجاَساِت؟ َأَما َتْسَخُط َعَلْيَنا َحتَّى تُْفِنَيَنا َفاَل َتُكوُن بَ 
َها َنْحُن َأَماَمَك ِفي آثَاِمَنا، أَلنَُّه َلْيَس َلَنا َأْن َنِقَف . الرَّبُّ ِإلَه ِإْسرَاِئيَل، َأْنَت َبارٌّ أَلنََّنا َبِقيَنا َناِجيَن َكهَذا اْلَيْومِ 

 ".«َأَماَمَك ِمْن َأْجِل هَذا

وهبو يضبع  اسبه .   ك ه ا صالة   مو وهى ديسك صالة طكباك ب  هى إ يبمو  بادب  ب لبل قكبب  قبى ي بب هللا
لع  "الرجاسات ونصاهر شعوب هذه.. .فنعود... أثامنا... ذنوبنا"فى ص  شعبه ويعيم  بخطايا  لعوم فيقو  

ودي به   يكقبى ودكبوم  كبى و خبميل ويببمم  اسبه بب  هبو ييباهل ل بب . أ ه  هو  اسه دبم يخطبى  فبى هب   والبوم
يضع  اسه  ل شعبه ير ه هو ود ى فع  ودخطيب  وهب و ( :15مو+  15515خم )دشعبه ل   لوسى ول   بودل 

صببالة  بب مو ول بيببه دشببعبه وكلو ببه هببى وديببى أ ببمك فببى ودشببعب  ويا ببك. لببا صبب عه ودلسببيل ودبب ى  لبب  خطايا ببا
. ( 5533يبب )أى يا ك   يلب   بكو  يببمج بابب  مأسبه بادسبلا  =  تعاظمت إلى السماء. هم ودو  ياك فيميوو  سا

مؤسببائ ا ودلببك ييل =  ملوكنييا وكهنتنييا( 5:531يببب )ويصببموخ خطايببا سببكوم و لببومة ودبب ى كخبب  إدببى أ  ببى ودببمب 
 . و سيلا لكوب أشوم ولكوب باب =  وك األراضىملوودمو ييل 
وو ل هبم فبى .   ل  سي ق ودعقوب  وودلبوك وديبل هللا يشبمق بمأفايبه دايبمة فبإل ي اوب با ييبول د با أي بم=  كلحيظة

 مي  بعك سبى وه و لل م ل  هللا  كيوم وديبل هاه با هبم  كبى وشبب أل ياقبكوو  بمييوم  ا يب  بسببب هب   ودخطيب  
ودبيل ودسببب فبى . وديى  صكوو  كيوا يك ي   وييول ودسبب فى قصبم لبكة ودلبمو م خطايباهم هبم فييول  مييوم

 . أل هللا قصم ودلكة
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 س   ل   إطالق يومش ب كو  ودعوكة  يى و ل  1:و    أل ه   ودك ي   يا ك  وودى 
 = ليبقى لنا نجاة

 .لل خموب أومشكيم .3
 . لل باب  وشمومها .5

وودويببك و يايببه ي بيببك ودخيلبب  فببى وامح ، وودعببباكة فببى ودوييبب   .قكسببهأومشببكيم ليببال ودوييبب  هببو ودويببك و =  وتييداً 
ي عب  هللا يمضبى  كبيوم و  ي ب  وم لبل وامح  ا يب  ، أى ي ببيوم فبى أمضبوم ( ودصكووك ووديوب  ويقكيم ودب بائل)

   .و  يعوكول دكسبى  ا ي  
وأيبام ودسببى لشببو  أيضبا  ببادلوك وأيبام .  بوع يريبام  بوميا بك أيبام ودسببى يريبام  كلب  وودم =  لينير إلهنيا أعيننيا
مضبى هللا =  ليعطينيا حائطياً . يا وو  بيكو  فى باب  ودم ي ودوو  بيكو  دلكبب فبامل = ألننا عبيد. ودم وع ي ياة قكيك 

اكوة ه با وديل هللا ده  أكوويبه وو. ( 55: ب ) "أيول دوم سوم لل  ام"  =يسيمهم ومو    و لاييه يا ك دوم ي ائط
وديبل سبوم لبل .  ب مو كى أل سوم أومشكيم بكأ ودعل  فيه أيام . هى ودلكب ود ى سخم  هللا د لاي  شعب إسموئي 

 .  م لولا بكغك   ليه ، فوو بال فا كي  إل دم ي مل ودمب ودلكي   
ببو ة دأل بيبا  بوب   دبيل لبل  =  عن يد عبيدك األنبياء. بعك ي  لمو م هللا  اكوو وخبا و =  وبعد هذا( :3)وفى 

ولببا يببومك   ب مو هببو موح وديشببميع وهببو ودايببم  ، ل بع ودبب ووج بادو  يبباك( 1-:35يببث )وديببل لوسببى فببى ، وادابا  
 . ود ى  اكى به وا بيا  باإل ع و   ل ودشم

  يقيلوو لعوم لعاهكوك سالم وألل وي ادااك سياسي   سيمي   يى   يسقطوو فى شموب =  ال تطلبوا سالمتهم
فاا لل لمو له  ا وم فبقوو  ا يل لع أ وم إسي قوو ودلوك ( 5:51مو =) أنت بار ألننا بقينا ناجين. و  ييوم

.م والم دكمب ودم يقكم أل يقو  شيئا  ألام م ل  هللاكو سو =  ها نحن أمامك. ودو  م ل  هللا دلا بقك دوم بقي 
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 ة للجدولعود اإلصحاح العاشر

 

ٌة َكِثيَرٌة ِجدًّا ِمَن َفَلمَّا َصلَّى َعْزرَا َواْعَتَرَف َوُهَو َباٍك َوَساِقٌط َأَماَم َبْيِت هللِا، اْجَتَمَب ِإَلْيِه ِمْن ِإْسرَاِئيَل َجَماعَ 1 " -(:1)آية 
ْعَب َبَكى ُبَكاًء َعِظيًما  " .الرِ َجاِل َوالنِ َساِء َواأَلْواَلِد، أَلنَّ الشَّ
بيا  ودشعب ه و لل  اللاك   اح ي مب  ودسبى وديى سلل  .لعه  ل ب    مو وكلو ه  ل شعبه أ مك فيوم  كو  فبيوو 

 .بوا هللا ديؤكب شعبه 
 

َخْذَنا ِنَساًء َغِريَبًة ِمْن ِإنََّنا َقْد ُخنَّا ِإلَهَنا َواتَّ »: َوَأَجاَب َشَكْنَيا ْبُن َيِحيِئيَل ِمْن َبِني ِعياَلَم َوَقاَل ِلَعْزرَا2 "-(:4-2) األيات
َفْلَنْقَطِب اآلَن َعْهًدا َمَب ِإلِهَنا َأْن ُنْخِرَج ُكلَّ النِ َساِء َوالَِّذيَن 3. َولِكِن اآلَن ُيوَجُد َرَجاٌء إِلْسرَاِئيَل ِفي هَذا. ُشُعوِب اأَلْرضِ 

، َحَسَب َمُشوَرِة َسيِ ِدي، َوالَِّذيَن َيْخَشْونَ  ِريَعةِ  ُوِلُدوا ِمْنُهنَّ ُقْم َفِإنَّ َعَلْيَك اأَلْمَر َوَنْحُن 4. َوِصيََّة ِإلِهَنا، َوْلُيْعَمْل َحَسَب الشَّ
ْب َواْفَعلْ . َمَعكَ   " .«َتَشجَّ

 يم ي يئي  لل ب ى  يالم ود يل يا وو ( 52آي )وفى  . (51:)وشي يا فى( 151)هو ايم شي يا فى=  شكنيا بن يحيئيل
، ييول شي يا إب ه قك  ا ى لل  و   أبيه ودو  ي  ( 5)وو  و يال هو ي يئي  ودل يوم فى آي  . قك ي و وو ب سا  اميب 

سيغ  هللا ه و وادم ودشخصى دخيم ود لا   يكوا  واآلن. ويال مأى شي يا أل ييخكص ودشعب لل ود سا  ودو  ياك. وو 
. إ و  م ا  شي يا لب ى  كى و وك هللا( :3-:351يث )ه اب م ا  إل قكلوو يوب  صاكق =  يوجد رجاء إلسرائيل فى هذا

 . 1-:35يث  = حسب الشريعة  . أى والم ليموب د يل  ولشومة   مو=  حسب مشورة سيدى
  مو ده سكطاك لل قب  ودلكب، وديل والم يبكو صعبا  د دب   ك ودشعب يسا ك  =  تشجب . . قم فإن عليك األمر

 .ويش عه ديعل 
 

. ُفواَعْزرَا َواْسَتْحَلَف ُرَؤَساَء اْلَكَهَنِة َوالالَِّويِ يَن َوُكلَّ ِإْسرَاِئيَل َأْن َيْعَمُلوا َحَسَب هَذا اأَلْمِر، َفَحلَ  َفَقامَ 0 "-(:8-0) األيات
ُهَناَك َوُهَو َلْم َيْأُكْل ُخْبزًا َوَلْم َفاْنَطَلَ  ِإَلى . ُثمَّ َقاَم َعْزرَا ِمْن َأَماِم َبْيِت هللِا َوَذَهَب ِإَلى ُمْخَدِع َيُهوَحاَناَن ْبِن َأْلَياِشيبَ 6

ْبيِ  ْبِي ِلَكْي 7. َيْشَرْب َماًء، أَلنَُّه َكاَن َيُنوُح ِبَسَبِب ِخَياَنِة َأْهِل السَّ َوَأْطَلُقوا ِنَداًء ِفي َيُهوَذا َوُأوُرَشِليَم ِإَلى َجِميِب َبِني السَّ
ُيوِخ ُيَحرَُّم ُكلُّ َماِلِه، َوُهَو ُيْفَرُز ِمْن  َوُكلُّ َمْن الَ 8. َيْجَتِمُعوا ِإَلى ُأوُرَشِليمَ  َؤَساِء َوالشُّ َيْأِتي ِفي َثاَلَثِة َأيَّاٍم َحَسَب َمُشوَرِة الرُّ
ْبيِ   ".َجَماَعِة َأْهِل السَّ

  يى   يم عوو ويكقوو بادلسئودي   كى   مو و ك  ب  ييول ودقموم  لا يا  وود ليع لك لا  =  استحلف رؤساء الكهنة
 . أى ودمؤسا =  وأطلقوا نداء. بي اي  

  . أيام 1يا ك أمح وديووك صغيمة فيلي وم ود ضوم لل أبعك ليال إدى أومشكيم فى  = فى ثالثة أيام
 . وه و  يى   ي هب لا  وليموث إسموئي  دكو  ييل( :525)يال دع مو سكطال لل قب  ودلكب =  ُيحَرم كل ماله
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أو ي قطع أى ي سب ير  بى وو  ى ديل ده  ودلوو يك وود قوق ووإللييا وك وديى دشعب هللا =  لسبىُيفرز من جماعة أهل ا
 .و  ييول ده  الق  بادويي 

 
ْهِر التَّ 9 "-(:17 -9) األيات اِسِب، ِفي َفاْجَتَمَب ُكلُّ ِرَجاِل َيُهوَذا َوَبْنَياِميَن ِإَلى ُأوُرَشِليَم ِفي الثَّاَلَثِة اأَليَّاِم، َأْي ِفي الشَّ

ْعِب ِفي َساَحِة َبْيِت هللِا ُمْرَتِعِديَن ِمَن اأَلْمِر َوِمَن اأَلْمَطا ْهِر، َوَجَلَس َجِميُب الشَّ َفَقاَم َعْزرَا اْلَكاِهُن 15. رِ اْلِعْشِريَن ِمَن الشَّ
َفاْعَتِرُفوا اآلَن ِللرَّبِ  ِإلِه آَباِئُكْم َواْعَمُلوا 11. َعَلى ِإْثِم ِإْسرَاِئيلَ  ِإنَُّكْم َقْد ُخْنُتْم َواتََّخْذُتْم ِنَساًء َغِريَبًة ِلَتِزيُدوا»: َوَقاَل َلُهمْ 

َكَما َكلَّْمَتَنا »: َفَأَجاَب ُكلُّ اْلَجَماَعِة َوَقاُلوا ِبَصْوٍت َعِظيمٍ 12. «َمْرَضاَتُه، َواْنَفِصُلوا َعْن ُشُعوِب اأَلْرِض َوَعِن النِ َساِء اْلَغِريَبةِ 
ْعَب َكِثيٌر، َواْلَوْقَت َوْقُت َأْمَطاٍر، َواَل َطاَقَة َلَنا َعَلى اْلُوُقوِف ِفي اْلَخاِرِج، َواْلَعَملُ 13. َنْعَملُ  َكذِلكَ   َلْيَس ِلَيْوٍم َواِحٍد ِإالَّ َأنَّ الشَّ

َوُكلُّ الَِّذيَن ِفي ُمُدِنَنا َقِد اتََّخُذوا ِنَساًء . اُؤَنا ِلُكلِ  اْلَجَماَعةِ َفْلَيِقْف ُرَؤسَ 14. َأْو الْثَنْيِن، أَلنََّنا َقْد َأْكَثْرَنا الذَّْنَب ِفي هَذا اأَلْمرِ 
ا ُحُموُّ َغَضِب ِإلِهَنا ِمْن َأْجِل هَذا َغِريَبًة، َفْلَيْأُتوا ِفي َأْوَقاٍت ُمَعيََّنٍة َوَمَعُهْم ُشُيوُخ َمِديَنٍة َفَمِديَنٍة َوُقَضاُتَها، َحتَّى َيْرَتدَّ َعنَّ 

َوَفَعَل هَكَذا 16. اُهَماَوُيوَناثَاُن ْبُن َعَساِئيَل َوَيْحِزَيا ْبُن ِتْقَوَة َفَقْط َقاَما َعَلى هَذا، َوَمُشالَُّم َوَشْبتَاُي الالَِّويُّ َساَعدَ 10. «اأَلْمرِ 
ْبيِ  اِئِهْم، َوَجِميُعُهْم ِبَأْسَماِئِهْم، َوَجَلُسوا ِفي اْلَيْوِم َواْنَفَصَل َعْزرَا اْلَكاِهُن َوِرَجاٌل ُرُؤوُس آَباٍء، َحَسَب ُبُيوِت آبَ . َبُنو السَّ

ْهِر اْلَعاِشِر ِلْلَفْحِص َعِن اأَلْمرِ  ِل ِمَن الشَّ ِل ِمَن 17. اأَلوَّ َواْنَتَهْوا ِمْن ُكلِ  الرِ َجاِل الَِّذيَن اتََّخُذوا ِنَساًء َغِريَبًة ِفي اْلَيْوِم اأَلوَّ
لِ  ْهِر اأَلوَّ  ".الشَّ

 ساحة بيت هللا  . هو شوم لطيم=  الشهر التاسب. ال أي م أه  ودسبى يا وو لل ه يل ودسبطيل=  هوذا وبنياميني
دم ييل فى أومشكيم ألايل يسيو ب ي  هؤ   ووايام أيام لطم وديل د ال   ود كي  فوم دم يؤ كوو وإلصالح ووديوب  = 

نفصلوا عن شعوب األرض   . قي  يى شووم ودمبيع وه و كدي  ود كي  ووديوب  ود قي هم ب وو وم لل  سا  و  ياك =  وا 
إي كوو لع شعب وامح فى  يايوم وأ لادوم ود ويوم و باكويوم ودقبي   ودلا إ اصكوو  ل ود سا  إ اصكوو  ل يكب 

ا أل ودعل  بل= لكل الجماعة    . أى صكقوو  كى يالم   مو وووفقوو بمضى=  فأجاب كل الجماعة   . ودلعاشموك يكوا
ي يم وي ياج إدى وقك إقيم وو يعييل مؤسا  لع شيوخ ي  لكي   ديا صوو ويقضوو وي ا وو والم وييول قمومويوم صاكمة 

و ي وو دي  لكي   وقيا  ، يال ودمؤسا  فى أومشكيم يل يل =  توا فى أوقات معينةأفلي  . ير وا لل ود لا   يكوا
 يى و ل يال =  حتى يرتد عنا حمو غضب إلهنا. شيوخ يكب ودلكي   وقضايوا دي ضم ود يل أخ وو  سا  اميب  ولعوم

ويا ك ود لا   يكوا لياق  بمأى . فادغضب آك بالشب ، دم يصبوم شى  ودي وم فولوو و وم إل دم يم عوو ا باديوب 
 1وقك إسيغمق ودعل  . ووفى يم ل  أخمى قاولا ه =  هما قاما على هذا. يوناثان وعزياوو ك ودم يعامح سوى إ  يل 

 .ويا وو قك بكأوو فى ودشوم ودياسع إنتهوا فى الشهر األولشووم فوم 
 

ْخَوِتهِ : َفُوِجَد َبْيَن َبِني اْلَكَهَنِة َمِن اتََّخَذ ِنَساًء َغِريَبةً 18 "-(:44-18) األيات َمْعِشيَّا : َفِمْن َبِني َيُشوَع ْبِن ُيوَصاَداَ  َواِ 
ِبيَن َكْبَش َغَنٍم أَلْجِل ِإْثِمِهمْ 19. ِريُب َوَجَدْلَياَوأَِليَعَزُر َوَيا َحَناِني : َوِمْن َبِني ِإمِ يرَ 25. َوَأْعَطْوا َأْيِدَيُهْم إِلْخرَاِج ِنَساِئِهْم ُمَقرِ 

يَّا: َوِمْن َبِني َحاِريمَ 21. َوَزْبِدَيا يِليَّا َوَشْمِعَيا َوَيِحيِئيُل َوُعزِ  ْسَماِعيُل : َبِني َفْشُحورَ  َوِمنْ 22. َمْعِسيَّا َواِ  أَْلُيوِعيَناُي َوَمْعِسيَّا َواِ 
َوِمَن 24. ُيوزَاَباُد َوِشْمِعي َوَقاَلَيا، ُهَو َقِليَطا، َوَفَتْحَيا َوَيُهوَذا َوأَِليَعَزرُ : َوِمَن الالَِّويِ ينَ 23. َوَنثَْنِئيُل َوُيوزَاَباُد َوأَْلَعاَسةُ 
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يَّا َوَمْلِكيَّا َوِميَّاِميُن : َوِمْن ِإْسرَاِئيَل ِمْن َبِني َفْرُعوَش 20. َشلُّوُم َوَطاَلُم َوُأوِري: َوِمَن اْلَبوَّاِبينَ . أَْلَياِشيبُ : اْلُمَغنِ ينَ  َرْمَيا َوِيزِ 
يِليَّاَمتَّْنَيا َوَزَكِريَّا َوَيِحيِئيُل َوَعْبِدي وَ : َوِمْن َبِني ِعياَلمَ 26. َوأَْلَعازَاُر َوَمْلِكيَّا َوَبَناَيا أَْلُيوِعيَناُي : َوِمْن َبِني َزتُّو27. َيِريُموُث َواِ 

: َوِمْن َبِني َباِني29. َيُهوَحاَناُن َوَحَنْنَيا َوَزَباُي َوَعْثاَليُ : َوِمْن َبِني َباَبايَ 28. َوأَْلَياِشيُب َوَمتَّْنَيا َوَيِريُموُث َوزَاَباُد َوَعِزيزَا
َعْدَنا َوَكاَلُل َوَبَناَيا َوَمْعِسيَّا َوَمتَّْنَيا َوَبَصْلِئيُل : َوِمْن َبِني َفَحَث ُموآبَ 35. ا َوَياُشوُب َوَشآُل َورَاُموثُ َمُشالَُّم َوَملُّوُخ َوَعَدايَ 

ى يَّا َوَمْلِكيَّا َوِشْمِعَيا َوِشْمُعوُن : َوَبُنو َحاِريمَ 31. َوِبنُّوُي َوَمَنسَّ : ِمْن َبِني َحُشومَ 33. لُّوُخ َوَشَمْرَياَوَبْنَياِميُن َومَ 32أَِليَعَزُر َوِيشِ 
ى َوِشْمِعي َوَبَناَيا َوِبيْدَيا وَكُلوِهي 30َمَعَداُي َوَعْمرَاُم َوُأوِئيُل : ِمْن َبِني َباِني34. َمتََّناُي وَمتَّاثَا وزَاَباُد َوأَِليَفَلُط وَيِريَماُي َوَمَنسَّ

َوَمْكَنْدَباُي 45َوَشَلْمَيا َوَناثَاُن َوَعَداَيا 39َوَباِني َوِبنُّوُي َوِشْمِعي 38تَّْنَيا َوَمتََّناُي َوَيْعُسو َومَ 37وَوْنَيا َوَمِريُموُث َوأَْلَياِشيُب 36
َيا َوزَاَباُد َوَزِبيَنا َيِعيِئيُل َوَمتَّثْ : ِمْن َبِني َنُبو43. َوَشلُّوُم َوَأَمْرَيا َوُيوُسفُ 42َوَعَزْرِئيُل َوَشْلِمَيا َوَشَمْرَيا 41َوَشاَشاُي َوَشارَاُي 
 ".ُكلُّ هُؤاَلِء اتََّخُذوا ِنَساًء َغِريَبًة َوِمْنُهنَّ ِنَساٌء َقْد َوَضْعَن َبِنينَ 44. َوَيدُّو َوُيوِئيُل َوَبَناَيا

س   ود ال   أ ه يلا أ ه ه اب س   ي.   ك ه ا أسلا  ود يل أخ وو  سا  و  ياك و دب يركيبا  دوم و بمة دأل يا  ودقاكل 
فيه أسلا  ود يل  اكوو اومشكيم، وهو س   ييميم فو اب س   دلل خال ويس   فيه خيا يه وي  خطي  بال يوب  ي خم 

 . في  خطايا ا لس ك  ضك ا( 55:مو )د ا اضبا  فى يوم ودغضب 
وفبى لقكلب  . لب لل ودعا 12+ لل ودالوييل وودلغ ييل وودبووبيل  :3+ لل وديو    :3ل وم  331و  ك أل  كك واسلا  

وفى  .  الل  قو  ودصكق=  وأعطوا أيديهم. ألجل إثمهم بي    كبش غنموهؤ   قكلوو . وديو   مئيل يشوعأب ا  هؤ   
واادبا  هم صمفوو ود سا  وواو ك ولعوم  طايبا وهبكويا . وقك مفضك ود سا  لع أو كهل. أى ودعال  = ومن إسرائيل( :5)

سلعي  إ   وضوا وصمفوا. يوب  ووديالم ه ا  ل وديوب وديل ه و دم ي يم فوو سام   .وهي و فع  إبموهيم لع ها م وو 
- :ملخص إصالحات عزرا

 "ل وج   مو ودمو ى دإلصالح"
 .فكم يطكب  لاي  ودلكب و يوشه وهللا  اف   كيوم فعال   -5 عدم اإلتكال على ذراع بشرية -3
 ببباكى بصبببوم ببببادمام لبببل طبببو  ودطميبببق وصبببعوبيه، فوبببو . (55  1:إش) ديسبببليع صبببويوم فبببى ودعبببال  -5الصيييوم -5

 . فم لوم هللا و اف   كيوم وهي و ي بغى أل  اع  فى بكوي  ي  لشموع. ودإليضاع ألام هللا
فوو بيى وصكى ب  وو  يم  بر ه أخطر فوو شعم أل خطايبا ودشبعب هبى خطايبا  هبو فبى  بق  -5التذلل أمام هللا -1

ئبول و عيبم  يلبا دبو ي با ودلخطئبيل أم هب   ببمم أ اسب ا و كقبى ودكبوم  ب  إخوي با ودب يل يخطأفو   صكى لل . هللا
 .  كى و خميل

. بغيبم ودلبؤل يل( يباد ووج)فاإليلال ود ق بادمب ييبر م بباإلخيالط ودشبكيك . بع   ود و اك ودو  ياك -5عزل الشر -5
 . و كى ي  لؤلل أل يعي   ودشم وودخطي 

يضا ه ول بيه  ل وج   مو  مب قكوب ودشعب فقكلوو يوب    يموفه بخطاياهم هو ود ىدشعبه وو  أى صاليه وو 
و ال   أل   مو دو طكب لل ودشعب أل ي اصكوو  ل  و ايوم كول أل يصكى ويي د  ولام . وبيوو بيا    يلا  

 . :3،  :355 يو 5أفموح ودم وع إدى إ شقاقاك  هللا دمفضوو ود اموو ضك  ودي ودك
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مب قكببوبوم فيب ببوو ودوييبب  أمسبب  دوببم  بب مو دي ببمب قكببوبوم دكيوببب ، وإلصببالح  ببادوم يلببا أمسبب  هللا   ببى و يميببا دكشببعب دي بب
 .مو يا  

ودقك و ق ودلكب وداامسى فى   مو وأ طا  بعح ودصال ياك فى يوقيع ودعقوباك وديل  يل أيى   ليا يوودى  كى 
ه  ياوم ه و ي  خاكم، أ ه دو .....وديووك، دم ييضايق   مو لل أل سكطايه سكبك ل ه، ب  إهيم بي ليع وديياب ودلقكل 

ه  ياوم ودخكوم  كم ودغيمة لل   اح خاكم آخم فى خكليه ب  يويم هو .   مم لل خكل  لعي   فاا يطكب ل ه أخمى
 . كيوا هللا ئيل هإبخكليه وديى 


