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 عودة للجدول مقدمة سفر نحميا
 

 مقدمة في سفر نحميا
ر راا عاسا ف  اا فر  ز راا فف اا  فر ع زرسااا فكاا سفرااعزرف ااحزرف سفرااا فرااعزرإف رفااارإف اراارف ااحزرف اا فر  اا زر ف -1

ثرفإسعصا فر  رفااف اسفر فازف ا فر لازسفر را ا ف.فرف1651 ذ كفف  فرس ف(فر ع      )ر ال اسا ف
ف.فثرف ارر ف حزرف سفرا .ف شزف ارر ف حزرفرأل  ف  حزرفر ث س 

 س اااف اا فر رااعزفأف اا زف كرااا ف.فرااع زفر ع ااافر لاااارفر   زافااا ف  اا ف كرااا ف  اا زا فر ا اا اأفاازفآهاا ف -2
صالف تفسفرا فألر زفر شعبففربفر شزاع  ف.فأر رزفأ زشاارف   اااف ر 

 هاا فكاراا فكاارساااا ف(ف1:11+8:9) اااا  فر  زشاا ث ف.فك  اابفر رااعزفهاا فسفرااا فر ااذافكاا سفرراا ا  -1
ز فشرا  ف  س ارا س  ف اكا سفرا يا إف ا ف ها ف ظاعا ف ظارا فأ عس فرا ي ف ارااكفإذفإف ا زلفر رااكف

 كا سف.ف افر ف  فر فرزفر ذافاطابفيا ا ف اعزفا ف،   ر ي فازاف   فر راكفارئر إف.ف ساهرف اغ ا 
.ف هكاذرفطاابفر  ةاا ف اا فأ زشااارف ا ف ياتفك اذر.فر ر ي فاطابفر فازاافرسفر راكف ه فرسشاز 

 اذ كف)الارف  فر شزرب،ف ر شزربفرركسفأسفاكا سفررار ر إف ك سفر ر ي فرف فثل فر راكف   فك سف
ف(.ك سفر ر ي فا ذ ي فأ ةإف

كاا سفسفرااا فاااا زرإف ااا فرااساا فآ  ئاا ف طااابفرااسفر راااكفأسفاااذهبفوصااال فأراا رزه ف  زرااا ف ر ااا إف -4
 كا سفذها بفسفراا فإ ا فأ زشااارف عااف.ف ا فأ زشاار،ف ا س فأر رزه ف از ابفأرا زفر  ةاا فر ا  ااا 

 اذافا ر ابف ا ف  لااف ازكفسفراا فكا فسعاارفيصازفر رااكفر.فزرفأل زشاارف ثالث ف شزف  ر إفصع اف حف
 .فأ ةإف رف   فهللأل  فرف   ف شع  ف ف

ااسف ر را رزااسفس رف كسفر ر فسفرا فر ا ف لاف    ف رل  ر فشااا فرسفرأل ارءفر ر آ ااسف ر عر ف -6
 اسر فر شعبف ا فر را  ف  عااف ا ا فا ص  رفرألزضفإف ك سفرأل ارءفياف.ف   ي فر شع بفر ر   ز 

ر شاااعبففااا افرأل اااارءفأسفاراااا زافر شاااعبفأزرصاااا ف أرالكااا فر رغ صاااا  ف ااا فكااا س رفطااا رعاسف اااا ف
 هااا ةءف.فرورااا االءف اااا فرحااااافراااسفرألزرصااا فراااسفر شاااعبف اااذ كففااا   رفراااسف سااا ءفأرااا رزفأ زشااااار

 .فرأل ارءف  رف ار  فط اعا فربفشعبفإرزرئا 
 ك    ف  اف إلف ع ظف  ص ا فر زبف يابف ااا فر ز را ءف.فرعزفر شزاع ه رفسفرا ف   ع  ا ف  ال  فإف -5

 .ف ر ك س ف ر ال ااسف ك فر شعب
ز فشرااا  ف الاااارفأز ااابفإ ااا ف(ف8-1:2رااابفف7،ف5:11يااا زسف)راااس ف12 عاااافأسف ااا   ف اااا فر ا ااا اف -7

.ف كاعاا فأز فشراا  ف اا سفاعاا افث سااا إف.فر اا ...ففراا   إف ااا فر  عاا اضفر راا  اف  ساا ءفر راا زف ر رااساا 
 .فرس ف عافذ ك14   اف افكرف.ف ذ كففص ف ا ف ع اضفث ٍسف    ةا  ف
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 ااا فااااا بفسفراااا فحرافر شااازف ااا فأ زشااااارف ااا هرا رفر رااا تف ر  لاااار تفر ا راااا ف ر عشااا زف  ح  ااا رف -9
  عااافأسف اا افسفرااا فأل زشاااارفث سااا ف اااأف.ف  ااسفهااذلفر ع ااز ف س اا فرالفاا فر س اا .ف   س ااا تف ثسااا ت
 .ف ئص  فر شزفرسف اس رإصالف   فور

شفصااا فسفرااا فشفصااا فزرئعاا ف رصااائ ف اا فر ك اا بفر رلااا ف رثاا ةإف راا فاس غاا فأسفاكاا سف اااا ف -8
  اا ف اا فراا ا فس ااالفر  راا إف فاا  فشااع  ف فاا  فأ زشاااارف س ااالف  كااا إفرصاااا إف از اابفهف.ففاااررفه

ذهبفاصااا  ف اااس رف س اااالفا ااازكفرسصااا  فر رااا ر ف ااا فيصااازفر رااااكف اعااازضفسعرااا ف افطااازف اااا
 سااا ف.فأل زشاااارف ارااا س ضفر  رااارفر عاا  ز ،فهااا فشفصاااا فاااا ز ف اااا فر اااافهف شفصااا  فيا ااااا 

ر ر زف  فأا رفاازف   ىءف رل  ر تف ر ررزرتفرأل ارءفر ف ز ااسفرصاف إفألف ر فشاع  ،فااازف
ا  هاافرابفهف ا فصاال  ف ا  هاافف-:ط  بففل فك ر  ف  فه فاسعاف ا فشع  ف ه ف ا ف  ا ال

 اذ كف.ف ا  هافربفر شعبف اصال فأف ر  رف   فاااهرف  شا اع رف   هاافصاافرأل اارءفربفر راك
 .فكا فهف را ف   س   

 .ف  ف  ز فاا   ف اسفس ئ اسف  ففس س ف فس سا ف افكر رفأ زشاارفر   ف ساتفأر رزه -11
 شاا     ف اا فإف صاا زفكاا سفسفرااا فشفصاا إف ظاراا إف اا فإ ك  اا ف ااا فر اازبف   اا الف اا ففار اا ف ااز اا ف-11

 .ف ك ستفر سعر فرو  ا فر   فر ساتف   الف ص زف را فس  ف إف
 .سفرا فازرحف ارراحف  فأشا ءف ااا -12

ف.ف ر رراحفأفا فذر  ف اع لافشع  .فه ف زكفيصزفر راكف اذهبفوف    -فأ
ك سفسفرا ف  فيصزفر راكف كسفيا  فك سف  فأ زشاارفر فز  ف هكذرفك ستفرف  ف -فب

 .فر رراحف شع  ف  فرألزض
  ارفاثلا ف ااا رف ا فر  حاا ف.ف21:4ش زكفسفرا فربفر شعبف ا فر عرا ف ر  سا ءفإ -فج

ف.ف ر رراحفاش زكفرعس ف  فآةرس ف  ف   فك ف ر فص  ح.ف  فأسعافه ف اا ر
ف.فش   فر رراحف  فااز  ف ا فر  اك ف  ط ازلف ا اك ف اك سف اتفصال فةفرغ ز ف ص صف-ا
ف.فر فشع  ف ر رراحفأ  ف ا س فر كسار ف افرا  ه فأ  ف ا س فرألر رزفر ر ار ف افف-ه
هاا فأ اا ف اعراازفأ زشاااارفر فز اا ف ر رراااحفأ اا ف اعراازفر كساراا فشااع  فر ااذاسفكاا س رف -ف 

ف.ف  ففزربفهذرفر ع  رفر ذافُفزبف   فطا 
أااا رف اا فر ل اازفراا كس إفي اا فف1أااا رفراا كس إفي اا فأسفا اابف اعراا فرشاا    إف ارراااحفر ااذاف لاا فف1ركاا فف- 

ف.ففا  ف كسار  يا ر  ف اعط ف
ف.ف يافأر رفرع سااسف رل  راس،ف ر رراحف يافأر رفر شاط سف-ح
ف.فه ف كتفر عظر ءف ر ز ر ءف ر رراحف كتفر ك   ف ر عزارااسف-ع
ف.ف ك ءفسفرا ف ا فأ زشاارفاش  ف ك ءفر راافر رراحف اا  ف-ط
 .ط زفر  اك فرسفط  ا ف طزالفرثار ف ع فر راافر رراحف-ى
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 عودة للجدول اإلصحاح األول

 
َنِة اْلِعْشِريَن، َبْيَنَما ُكْنُت ِفي ُشوَشَن : َكاَلُم َنَحْمَيا ْبِن َحَكْلَيا0"-(:4-0) األيات َحَدَث ِفي َشْهِر َكْسُلو ِفي السَّ

ِذيَن َنَجْوا، الَِّذيَن َبُقوا َأنَُّه َجاَء َحَناِني، َواِحٌد ِمْن ِإْخَوِتي، ُهَو َوِرَجاٌل ِمْن َيُهوَذا، َفَسأَْلُتُهْم َعِن اْلَيُهوِد الَّ 2اْلَقْصِر، 
ْبِي، َوَعْن ُأوُرَشِليمَ  ْبِي ُهَناَك ِفي اْلِباَلِد، ُهْم ِفي َشّر َعِظيٍم »: َفَقاُلوا ِلي3. ِمَن السَّ ِإنَّ اْلَباِقيَن الَِّذيَن َبُقوا ِمَن السَّ

َفَلمَّا َسِمْعُت هَذا اْلَكاَلَم َجَلْسُت َوَبَكْيُت َوُنْحُت َأيَّاًما، 4. «لنَّارِ َوُسوُر ُأوُرَشِليَم ُمْنَهِدٌم، َوَأْبَواُبَها َمْحُروَقٌة ِبا. َوَعارٍ 
َماِء،   " َوُصْمُت َوَصلَّْيُت َأَماَم ِإلِه السَّ

=ف كسللوف.ففف(1:7)رسفر طفة ىفألسفأف لففس سىفراذك زفرابفر  ا ر اسف ر رغساااسف ر ال اااسف=ففنحميا بن حكليا
رااسفر رااس فر عشاازاسف هاا ففنيسللانذكاازفشاا زفف1:2ز فشراا  ف  ااىفأهااىف راااكف=ففلعشللرينالسللنة ا.ففر شاا زفر   رااب

 فااا فهاااذلفر رشاااكا ف رااااطف اااارإف  اااىفر راااس فر عشااازاسف رااااكفرز فشرااا  ف راااسف.فر شااا زفرأل  فراااسفر راااس فر  اااااا ف
   ربفر رف ر فأسفراكفرز فشر  ف اأفرثالإف ىفرس صافر رس ف عىففال فهذلفر رس فر عشزاسف راك فرارزفر ش زفر

كرفشزاف    ف ك سفف111  صر ف  ز ف اىف عافف ر ىف=ففشوشن. أ ةإفثرفر ش زفرأل  فرسفر رس فر  ااا فث سا إف
ز ا  فأ ا رففاااث إفف= رجلال ملن يهلوذا.فأفا فسفراا =ف حنلان .فك   س ف ىفر   ا  إر را كفاش  سف ا  ف اصاع سف ىف

ةءفكا س رف اىفشازف ظاارف  ألرا رزفرس ارا ف هارفااليا سفسر فر ررا ااسف ها ف=ففالذين بقوا من السب .فرسفر ا  اا 
ف ل زفرسفر شع بفر رفاط  ه فةفا كىف اىفرا ف عااُ فس  فاذفسصازف هارا ف  را رزف=ففجلست وبكيت.فرل  ر ف ر 

  فه فا كىف اىفر ف  فر ذىف اا فأ زشاارففص صا إف ساار فراربفأسفررا  ىف احزرف  سا ءفرألرا رزف شااتفأ فأسف
 ي   ف اراتف  كااتف شاازف را فا ابفأسفاععاا فكا فرسا ففااسف  ر  ا فرشاكا فرا ،فأسف.فس لف حزررأل ارءفهار رفر ف 

ف.فاف اىف ىففا  فربفهف اصاىف از بفإ ىفسعر فكر فز بفرو سفر ص  فإ ىفسعر 
ر صال فهىفا   فهللفأسفا اف ف اف فر رشكا ف رسفر ر كافأسفهفرا اف ف  كسف ا سفصال ف=ففوصمت وصليت

ف.فسىفأسسىفأزاافف فر رشكا ف فاىف ا سفرع س فه  ذرفاع
ف

َماِء، اإِللُه اْلَعِظيُم اْلَمُخوُف، اْلَحاِفُظ اْلَعْهَد َوالرَّْحَمَة ِلُمِحبِّيِه »: َوُقْلتُ 5"-(:00-5) األيات َأيَُّها الرَّبُّ ِإلُه السَّ
َمْفُتوَحَتْيِن ِلَتْسَمَع َصاَلَة َعْبِدَك الَِّذي ُيَصلِّي ِإَلْيَك اآلَن َنَهارًا َوَلْياًل ِلَتُكْن ُأْذُنَك ُمْصِغَيًة َوَعْيَناَك 6َوَحاِفِظي َوَصاَياُه، 

. اَفِإنِّي َأَنا َوَبْيُت َأِبي َقْد َأْخَطْأنَ . أَلْجِل َبِني ِإْسرَاِئيَل َعِبيِدَك، َوَيْعَتِرُف ِبَخَطاَيا َبِني ِإْسرَاِئيَل الَِّتي َأْخَطْأَنا ِبَها ِإَلْيكَ 
اْذُكِر اْلَكاَلَم الَِّذي 8. َلَقْد َأْفَسْدَنا َأَماَمَك، َوَلْم َنْحَفِظ اْلَوَصاَيا َواْلَفرَاِئَض َواأَلْحَكاَم الَِّتي َأَمْرَت ِبَها ُموَس  َعْبَدكَ 7

ُعوِب، : َأَمْرَت ِبِه ُموَس  َعْبَدَك َقاِئالً  ْن َرَجْعُتْم ِإَليَّ َوَحِفْظُتْم َوَصاَياَي َوَعِمْلُتُموَها، وَ 9ِإْن ُخْنُتْم َفِإنِّي أَُفرُِّقُكْم ِفي الشُّ اِ 
َماَواِت، َفِمْن ُهَناَك َأْجَمُعُهْم َوآِتي ِبِهْم ِإَل  اْلَمَكاِن ا لَِّذي اْخَتْرُت إِلْسَكاِن ِإْن َكاَن اْلَمْنِفيُّوَن ِمْنُكْم ِفي َأْقَصاِء السَّ

ِديَدةِ 01. اْسِمي ِفيهِ  ِتَك اْلَعِظيَمِة َوَيِدَك الشَّ َيا َسيُِّد، ِلَتُكْن ُأْذُنَك ُمْصِغَيًة 00. َفُهْم َعِبيُدَك َوَشْعُبَك الَِّذي اْفَتَدْيَت ِبُقوَّ
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ْبِدَك َواْمَنْحُه َرْحَمًة َأَماَم هَذا َوَأْعِط النََّجاَح اْلَيْوَم ِلعَ . ِإَل  َصاَلِة َعْبِدَك َوَصاَلِة َعِبيِدَك الَِّذيَن ُيِريُدوَن َمَخاَفَة اْسِمكَ 
 ".أَلنِّي ُكْنُت َساِقًيا ِلْلَمِلكِ . «الرَُّجلِ 

  كاسف ظ ازف ظر ا ف ا ألكثزف اىفرزرفرا ف شاع  فف،اابفشاع   ر ذىفظ زتف ظر  ف ىف =ففاإلله العظيم المخوف
راافاف=ففالحللافظ العهللدر   ئاابف هااذرفهاا فز اا ءفسفرااا ف ااذ كفياا  ف لمحبيلله وحللافظ  .ف اعلاا ب  ااالفراابفإ اازرهارف ر 

  اازىفراا فاعاا سىفرساا فشااع كف=ففعينللاك مفتللوحتين(.ف16:14ااا ف)إسفكساا رف ف اا سسىف ااافعظ رف صاا ا ىف=ف وصللاياه
ف.فهرفأفط  رف  كس رفر فحر  رف  اافهلل=ففبن  إسرائيل عبيدك. وتسمع صالة عبدك  زفرف

 را فأ اىف.فس جفر ز فىفر راارف كا ففا ار هذرفه فر ر.فه فاصسبفسع فر فصسع ف حزر=ففانا وبيت أب  قد اخطأنا
   ااف ا  ز  عف اىف رف27:4  عزال رف ىفر شع بفراذك زف اىف ا ف.ف رفافا ففز ا إف  فس افرعس لف8،فف9 ىفأا تف

=فففملن هنلاك أجمعهلم.فأيزبفر فاك سف را فأ اىفهسا ف6-1:11 ر كالرف ىف  فف6،فف4:11  +ف42-41:25ةف
  اىف.فأىفإ ىفأ زشااارف ر  اكا =ففآت  بهم إل  المكان.ف15-11:14حفكر فاع شفر زر ىف سفر فزرافر ص   فف

.ف سذكزل  ا فرعسىفهذرفأسفهفاسرىف.ف.ف"فأذكزفا فزبفكذرف كذر"فهكذرف صاىفر كسار فارئر إف=ففاذكر الكالم(ف9)
ر  اىففر ر ااالألسا فازاااس فأسفسكا سف رثلااسف اىفف.  ا ف الرا فإارا سف ثلا ف اىفهف صاااف  ا الفف  فهفاعز ف  اذر

هسا فالا  ف اازبففسفراا  فف.،فك سس فسل  ف لااف  ااتفاا فزبف سثاافأساكف اذكزف سثااف اىفأساكفرا سعذف  ااكفر اف ل    
.فأىفر ذىفأفز   فرسفأزضفرصزف ل  ف ذزرعفشااا =ففشعبك الذى إفتديت.فرذكزف  ستف  اتف  سف  ربفشع ك

 هكذرفسصاىف سع ف.ف ثل فرسفهفأسفاس حفر ر اال   سفسفسفسر فه ةءف كر فصسعتف  رفإصسبف س ،فه فاطابف
ف"هاا فأراا ف ر ااا رف ر  ااىفرأل اااف اراا عفر رراااحفهاا ".ف.ف.ف.ف.ف.فكراا فكاا سف هكااذرفاكاا سفرااسف ااا فإ ااىف ااا "فر رع اا رف

ف.ف  هللفر ذىففاصف ىفذ كفر حر سفر فر ر سبفأسفافاصفر سف  فه فراعع (ف.فف9:11 بف)
  هللفاصبفز    ف.ف هفا زف سفرا فهذلفر  ظاع ف ُاعاسفشع  .ف اتفر راكهىف ظاع فر را ف ىف=ففساقيًا للملك

ك سفر رىفر س ىف ىفيصزف فر را كف،فز ف ىفيصف ز   فهفاصبف هكذرفك س.ففط   ىفيصزفر راكف اسعذ رف
 ةفظفأسفسفرا فرث فر رىف ك سفاركسفأسف.فأف بف ارسا  ف ىفيصزفس  فذفسصزف ز  سف    اا ف ىفيصز

   فا  فر رز   ف ىفر لصزف  كس فك سف لا  فهس كف ىفأ زشاارفر رفز ي ف   س زف ربفر شعبفر رف لزف  كس فاسشغ ف
 سفرا ف ر بفرف   ف شع  ف زضفسعر ف افطزف ك سف(ف21:7أعف) رفاف لزف لزهرف  رفاطابفزرف  ف رالر  ف

. اراكفأسفافاىف أسفارات
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 عودة للجدول اإلصحاح الثان 

ف
َنِة اْلِعْشِريَن أَلْرَتْحَشْستَا اْلَمِلِك، َكاَنْت َخْمٌر َأَمامَ 0 "-(:8-0) األيات ُه، َفَحَمْلُت َوِفي َشْهِر ِنيَساَن ِفي السَّ

ِلَماَذا َوْجُهَك ُمْكَمدٌّ َوَأْنَت َغْيُر َمِريٍض؟ َما »: َفَقاَل ِلي اْلَمِلكُ 2. َوَلْم َأُكْن َقْبُل ُمْكَمُدا َأَماَمهُ . اْلَخْمَر َوَأْعَطْيُت اْلَمِلكَ 
َكْيَف اَل َيْكَمدُّ َوْجِهي َواْلَمِديَنُة . َي اْلَمِلُك ِإَل  اأَلَبدِ ِلَيحْ »: َوُقْلُت ِلْلَمِلكِ 3َفِخْفُت َكِثيرًا ِجدًّا، . «!هَذا ِإالَّ كآَبَة َقْلبٍ 

َفَصلَّْيُت ِإَل  ِإلِه « َماَذا َطاِلٌب َأْنَت؟»: َفَقاَل ِلي اْلَمِلكُ 4« َبْيُت َمَقاِبِر آَباِئي َخرَاٌب، َوَأْبَواُبَها َقْد َأَكَلْتَها النَّاُر؟
َماِء،  َذا َأْحَسَن َعْبُدَك َأَماَمَك، ُتْرِسُلِني ِإَل  َيُهوَذا، ِإَل  َمِديَنِة ُقُبوِر آَباِئي »: َوُقْلُت ِلْلَمِلكِ 5السَّ ِإَذا ُسرَّ اْلَمِلُك، َواِ 
َلَدى اْلَمِلِك  َفَحُسنَ « ِإَل  َمَت  َيُكوُن َسَفُرَك، َوَمَت  َتْرجُع؟»: َفَقاَل ِلي اْلَمِلُك، َواْلَمِلَكُة َجاِلَسٌة ِبَجاِنِبهِ 6. «َفَأْبِنيَها

ِإْن َحُسَن ِعْنَد اْلَمِلِك َفْلُتْعَط ِلي َرَساِئُل ِإَل  ُواَلِة َعْبِر النَّْهِر ِلَكْي »: َوُقْلُت ِلْلَمِلكِ 7. َوَأْرَسَلِني، َفَعيَّْنُت َلُه َزَماًنا
ْوِس اْلَمِلِك ِلَكْي ُيْعِطَيِني َأْخَشاًبا ِلَسْقِف َأْبَواِب َوِرَساَلٌة ِإَل  آَساَف َحاِرِس ِفْردَ 8ُيِجيُزوِني َحتَّ  َأِصَل ِإَل  َيُهوَذا، 

اِلَحِة َعَليَّ . «اْلَقْصِر الَِّذي ِلْلَبْيِت، َوِلُسوِر اْلَمِديَنِة، َوِلْلَبْيِت الَِّذي َأْدُخُل ِإَلْيهِ    ".َفَأْعَطاِني اْلَمِلُك َحَسَب َيِد ِإلِهي الصَّ

افسفراا فراابفهف صا زعفرعا ف ااىفصاال  ف سازىفهسا فكااااف  هاافرابفر راااكفزأاسا ف اىفروصاف  فر راا  افكاااف  ها
اعلا بفر اذىف  هااف"ف صا زفرثا .ف ااابف ررا  ا تفصاال  فف،ف ربفرأل ارءفثرفربفشع  ف  عا رفاعراا سف ا سا س

رااسف ر  اا تفر راا يىفأسفف= فخفللت كثيللرًا جللداً . . . لمللاذا وجهللك مكمللد.ف(ف29:12 ااكف)ففف"راابفهف ر ساا  ف ياااز
 سفراا ففا اففاسرا فةفاظفر رااكفإصاطزر  ف.فيااالإفرسفر فرزفي ارا فاعطا ا ف ارااكف ا كااف اُ فأس ا ف اا سفرارفاشزب

اك سفإصطزر  ف ر بفأس فااا زفرا ررز ففأسفأ ف،ف فحس ف  ذرفاع  زف سافر را كفا ا ف ارفزصىفأ ف رزاف  صا س
  ااىففاا ةتف.فافراسفأسفا ااذ ي  فر س ياااف صابفر راارف ااىفر كا  فر  ااىفالااار  ف اراااكف،ف اذ كفهاا ففاا ئفصاافر راااك

ف.فك ذلفا رزفر راكف ل  فر شفصف  زرإف
،ف رعساىفكاالرفسفراا فأسفي ا زفأ اا ئىفف ا ز ك ساتفر رلا  زفرلارا ف ساافر لاار ءف راس رفرااكف=ففبيلت مقلابر أبلائ ف

 ا اا اف  ااذرفافاازكفرشاا  زفر راااكفسفاا فشااعبفرف سفرااا فرفطراا ف أساا فأزاااافأسفأذهاابفألكاازرفرألراا رتف أزراارفر ل اا زف،
ه فصاىفكثازرإف  اا في ا ف ي  ا فأرا رفر رااكف  كاىف  اذ  ف صااىف رابف=فففصليت إل  إله السماء.ف سف فسفرا 

 ةفاظفأسف ي  ا فر سفأرا رفر رااكفاا  ىف عاافرار   فرألف ا زف اسفف.فهذرف ي  فأسفا اابفر رااكفس االفاصااىفث ساا 
سر فه ف ريافأر رفراكف  ز ف   فاشعزفأس ف رياف ةفظفأس فاصاىفو  فر رر ءف اف،فأ زشاارف ف ر ىفأز ع فأش ز

 هس كفراف ظ فأفزىفأسفراكف  ز فر  ثسىفإه رف  سفار  فسفرا ف.فر رفراكفر رر ءف رألزضفارئر إفأا فك سفرك س ُفأ
ف-:هس ف ُ فطا اسف=فففأبنيها. سفازصا ف كرف  أل  ىفهفا  رف  سفاك سف  االف ىف ز أ ر ذرف    فركراف ف   ف

ف.فأسف  سىفرألر رز -1
 .فأسفُاعاس فر راكف اىفهذرفر عر  -2

فهذلفر ع  ز فأ فر راف ظ ف عسى=ففوالملكة جالسة
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أ ف عساىف كا ف.ففأسفسفرا فك سفاع راف اىفر راك ف  ع  س ا فرعاُ ف رس ا فرا عاس ف   ااافرطا ا فكصااال ف اا ا اإر ف
  ىفكا  فر ف   اسفسزىف ا ثازفهفر لا ىف ااىف.فهذرف ر ر إفأسفر راك فك ستفصافر ا  اف صالف زارفهذرف ر افر راك

ف.ف  ا ازفهفر راك
هاا فذهاابفأل زشاااارف  عااافأسفأكراا ف راااُ ف اا اف اراااكف الااارف لزااازرإفثاارف اا افث سااا فكاا رٍ ف اااىف=فففعينللت للله زمانللاً 

أ فياعا فك ساتف ا ااتفأىف=ففالقصلر.فهاىفكارا ف  زراا ف عساىفركا سفررا زف اا فأشا  ز=فففردوس الملك.فأ زشااار
.ف  ىفهذرفر  اتفأصا افكثاازاسف كازر.فا ف ك س فص زف ر ا إفأىف اتفسفرف= البيت الذى أدخل إليه.ف   سبفر  اك 

ةفاظفأسا ف ارفالا فر رااكف=ففحسلب يلد إلهل  الصلالحة(ف14:6)   راكفأ ط لفأكثزفرسفطا  ف لااف اسا ف رٍ فأاصا إف
 .فأ ط سىفألر س ىفرعُ ف ألسسىففار  ف  ر س ف  فهفه فر ذىف ع 

ف
َوَأْرَسَل َمِعي اْلَمِلُك ُرَؤَساَء َجْيٍش . َعْبِر النَّْهِر َوَأْعَطْيُتُهْم َرَساِئَل اْلَمِلكِ َفَأَتْيُت ِإَل  ُواَلِة 9 "-(:01-9) األيات
  َرُجٌل َيْطُلبُ َوَلمَّا َسِمَع َسْنَبلَُّط اْلُحوُروِنيُّ َوُطوِبيَّا اْلَعْبُد اْلَعمُّوِنيُّ َساَءُهَما َمَساَءًة َعِظيَمًة، أَلنَُّه َجاءَ 01. َوُفْرَساًنا

  ".َخْيرًا ِلَبِني ِإْسرَاِئيلَ 

سفرااا ف اارفاطااابف  كااسفر راااكفأزراا فرعااُ ف هاا فكاا رٍ فاكاا سف اا فياا  ففزرراا ف رااسفازرااا ف=ففرؤسللاء جلليش وفرسللان
 سالفااظفأسف ااحزرفوار ساا ف اارفاطااابفياا  ف.فر راااكفازراا فرعااُ فياا  ففزرراا ف رااسفازراااُ فهفازراا فرعااُ ف اااشفرالئكاا 

 اا هللفيااافاراافزف ساا ف راا ئ ف شاازا ف  اااا ف.فطااابف اا فر راااكفأ طاا لف اراا ذرفاااز ضفزرراا ف سفرااا فوار ساا فأاصاا إف اارفا
ف.ف فر ا س 

.فكارف ر ظا هزفأسا فراسفز را ءفر را رزااسف29رسف ااتففا ز سفشار  فاازبفأ زشااارف فا ر ىف=ففسنبلط الحورون 
=ففطوبيا العبد.فأاص إف ز ر فك سفاطربف ىفأسفا   ىفا  ذرف.ف زرافرأل عس اسفرس فك سف ر ا إف اىفر ر رز أ ظ زفرسف

ف.فز اافرس اطف ىفرل  ر فر ا  اف ز ر فك سفف كر إف اىفر عر سااسف ك سفهس كفكزرها فشااا ف اسفر ا  اف ر عر سااس
ف.فالصافروف ل زف شفصفسفرا "ففجاء رجل"فز ر في  فرس اطف ط  ا فهذرففجاء رجل

ف
ُثمَّ ُقْمُت َلْياًل َأَنا َوِرَجاٌل َقِليُلوَن َمِعي، 02. َأيَّامٍ  َفِجْئُت ِإَل  ُأوُرَشِليَم َوُكْنُت ُهَناَك َثاَلَثةَ 00 "-(:08-00) األيات

َوَلْم َيُكْن َمِعي َبِهيَمٌة ِإالَّ اْلَبِهيَمُة الَِّتي ُكْنُت . َوَلْم ُأْخِبْر َأَحًدا ِبَما َجَعَلُه ِإلِهي ِفي َقْلِبي أَلْعَمَلُه ِفي ُأوُرَشِليمَ 
ْمِن، َوِصْرُت َأَتَفرَُّس ِفي َأْسَواِر ُأوُرَشِليَم  َوَخَرْجُت ِمْن َبابِ 03. رَاِكَبَها اْلَواِدي َلْياًل َأَماَم َعْيِن التِّنِّيِن ِإَل  َباِب الدِّ

َل  ِبْرَكِة اْلَمِلِك، َوَلْم َيُكْن 04. اْلُمْنَهِدَمِة َوَأْبَواِبَها الَِّتي َأَكَلْتَها النَّارُ  َمَكاٌن ِلُعُبوِر اْلَبِهيَمِة َوَعَبْرُت ِإَل  َباِب اْلَعْيِن َواِ 
وِر، ثُمَّ ُعْدُت َفَدَخْلُت ِمْن َباِب اْلَواِدي رَاِجًعا05. الَِّتي َتْحِتي َوَلْم 06. َفَصِعْدُت ِفي اْلَواِدي َلْياًل َوُكْنُت َأَتَفرَُّس ِفي السُّ

ُأْخِبْر ِإَل  ذِلَك اْلَوْقِت اْلَيُهوَد َواْلَكَهَنَة َواأَلْشرَاَف َواْلُواَلَة َوَباِقي  َيْعِرِف اْلُواَلُة ِإَل  َأْيَن َذَهْبُت، َواَل َما َأَنا َعاِمٌل، َوَلمْ 
رَّ الَِّذي َنْحُن ِفيِه، َكْيَف َأنَّ ُأوُرَشِليَم َخِرَبٌة، َوَأْبَواَبَها َقْد ُأْحِرَقْت »: ُثمَّ ُقْلُت َلُهمْ 07. َعاِمِلي اْلَعَملِ  َأْنُتْم َتَرْوَن الشَّ

، َوَأْيًضا َعْن 08. «َهُلمَّ َفَنْبِنَي ُسوَر ُأوُرَشِليَم َواَل َنُكوُن َبْعُد َعارًا. لنَّارِ ِبا اِلَحِة َعَليَّ َوَأْخَبْرُتُهْم َعْن َيِد ِإلِهي الصَّ
 " .رِ َوَشدَُّدوا َأَياِدَيُهْم ِلْلَخيْ . «ِلَنُقْم َوْلَنْبنِ »: َكاَلِم اْلَمِلِك الَِّذي َقاَلُه ِلي، َفَقاُلوا
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 رسفر ر كافرسفسفرا فز ا فر صاال فيصاىفهاذلفر ثالثا فأاا رف اىف.فإ ىفأسف سصزافأ اسفر رزري اسف  =ففثالثة أيام
ف.ر صال ف
 عا فرألرازفرازرإفف اىفاعاافكا فشاىءفف اىفةفالا  ر لف اعراا رفر عرا ف ها فأزرافأسفاعا اسف سعرا فكا ف=ففقمت لليالً 

 سفراا ففازجفرساُ ف ارزفا ز فك راا ففا  فر رااسا ف  ا اف.فهسا رف راىفإ اس=ففبلاب اللوادى.فشىءف افاافف رفر عر 
ف. اف فرسف  بفر  راىفر ذىففزجفرسُ ف

هاا ف راابفرألشاازراف=ففثللم قلللت لهللم.فرااراتفهكااذرفألس اارف عااا رف رثاا  ف ساااسفافاازجفر راا ءفرااسف راا =ففعللين التنللين
ف.   يىفر ع رااسف ش ع رف   عر ف ر ف ر  ى

ر اذىفيا  فر ر زفر فلالىفر ذىفاار بف سفشعبفهفها فهفسعرا ف = ِليَم َواَل َنُكوُن َبْعُد َعارًاَهُلمَّ َفَنْبِنَي ُسوَر ُأوُرشَ 
إسف اارفافعااظفر اازبف"  ااسع فر رع اا رفالاا  فر راازسرف ااىفر رحراا زف(ف.ف6:فف2حك)ف"أكاا سف  اا فراا زفرااسفساا ز" ااسفسعراا ف

 هكاذرف ساىف.ف؟فهاذرفرا فسرارا فر   ا افف ارا ذرفا ساىفسفراا فر را ز(ف.ف1:فف127راح)ف"ر ف ز فر رااس ف   طالفار ز
  راا فهفهااذرف.ف ااارف اااف فر رااا لفإ ااىفارفاا فر عاااكف(ف15:فف7 ااك)ف"أاااااف اااا "ساا  فر عاااكف،ف  كااسفهفهاا فر ااذىف

 هااذرفراا ف رااا فسفرااا ف ر راا ف،ف الاااف.فف  كااسفف ااىف عراا فر سعراا فرعساا ف  فعظساا فةف ااافرااسفر   اا اف.فسراارا فر سعراا ف
 كاسففااسفف صازه فس  فاذفسصازف ر ز را سف عااف.فسعر فهفك ستفأل زشاارفرا زرفراسفسا زف  هاف  سىفر ر زف  كسف

 راا فافراساا ف.فذ ااكف،ف اارف صاارافهااذلفرألراا رزفأراا ر رف راالطتف راالطتفرع اا فأ زشاااارفإذفكاا سفهفا صاا  ف اااا رف
،ف سااز ضف(فف28:فف8رااز)فلالاا فهاا فزصاا فهف ااساا ف اس  هاااف ااىفصااا ر س ف أصاا ررس ف  ااذلفأراااف س فصااافر شاااط سف

 رسفاعع فةف ط   فاافإ اا ف  هللفافرا فكر زفرسفس زف،ف  فاك سف  ف.فإازرءرتفر فط ا فر  ىفهىفرال فإ اا ف
أراا فرااسفار ساابف ااسفر   اا اف ال اا فرااسفاااافإ اااا ففط ااا فازصااىف  اا ف(ف.ف18:فف11 اا )راااط سفأسفاااا  فإ اااا ف

ففف.اا فإذفاعصف فإ فعاراش  ر  فاذ  فإ اا ف اا  فه ف اا ف اص حف
ف
ُروَنا، َوَلمَّا َسِمَع َسْنَبلَُّط اْلُحوُروِنيُّ َوُطوِبيَّا اْلَعْبُد اْلَعمُّوِنيُّ َوَجَشٌم اْلَعَرِبيُّ َهزَُأوا ِبَنا َواْحَتقَ 09 "-(:21-09) األيات
َماِء »: َفَأَجْبُتُهْم َوُقْلُت َلُهمْ 21. «َما هَذا اأَلْمُر الَِّذي َأْنُتْم َعاِمُلوَن؟ َأَعَل  اْلَمِلِك َتَتَمرَُّدوَن؟»: َوَقاُلوا ِإنَّ ِإلَه السَّ

 ".«َوَأمَّا َأْنُتْم َفَلْيَس َلُكْم َنِصيٌب َواَل َحقٌّ َواَل ِذْكٌر ِفي ُأوُرَشِليمَ . ُيْعِطيَنا النََّجاَح، َوَنْحُن َعِبيُدُه َنُقوُم َوَنْبِني

إ ف اف ااسفر را رزااسف ر عرا سااسف ر عازبفصاافر ا ا ا،فف  رصحفأس فك سفهس ك.فأفافز ر ءفر عزب=ففجشم العرب 
ألسفر ا اا افكاا س رفياااااىفر عااااف اااازفياا ازاسف اااىفف= إحتقرونللا.ف اا فا   اا إفكاا سفهساا كفشااع بفأفاازىفصااافر ا اا ا

  كااس رففاا    رف ف ااااف.فز راا ف اارفاعاراا رف اا سفهساا كفأراازفرااسفراااكف اا ز ف    ساا ء=ففأعللل  الملللك تتمللردون.فر عراا 
 س ااافأسفسفرااا ف اارفالاا ف  اارفأسفراااكف اا ز فأصااازفأراازرإف    ساا ءف اا فياا  فإ اا فر راار ءفاعطاساا ف.ف ءر شااعبفرااسفر  ساا

ف:فر س   ،فهس كفارئر إفرل  ر تف ك فأ ر  فهف ر رل  ر تفهس فإش راتف اى
ف.رور  حرءف   عر ف -1
 .إف ل زفر ل ئراسف  ف -2
 .ف ف اع رف ا   ر رف  س رفر رزااسف اىفر راك -1
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 ةفظفأسفسفرا ف رفُاشزف ارزر رفر راكىفف"إله السماء يعطينا النجاح ونحن عبيده نقوم ونبن " ك سفزافسفرا ف
.ر ذىفرع ،ف   فاع راف اىفهف  ا فر راك
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 عودة للجدول اإلصحاح الثالث

 

 فااسفسازىفسفاسفر سف.فر ذاسفي ر رف   عر ف فر  ف  كزار رف   ش ابفك فرسفاعر ف ىفكزرفر زبأرر ءفس افهس ف
ف.أرر ءفرسف ر فرر ا ف ىفر ك  بفر رلا فس شااف ىف   اس ف  رر  س فرك    ف ىفرعزفر فا  فرأل اا ف

 س افأسفر عر فياف رف(فر  ر عفرع ح فإش  ع)إ  فسظ رف  ا فإ  ف ش اشفف ا  س .ف س افأاص إفسظ رفر عر ف  لرار 
  حاع ف ك سف ك ف رفافراسفر عا رااسفرعاُ فأ ف  ئا ا فسصاا  إفراسفر عرا ف هاذرفرع ا رفر  ك را ف اىفر  راافر  رفاافأىف

ف.فر كسار ف اك فا زُلف ىف س ءفر كسار 
رااا ف  كااسفس ااافسف.فرصاار سفروصااف  ف اازرارفرألراا رزف كاا سف ااىفذ ااكفصااع   ف   اا افرأل ااارءفر رلاا  راسف اعراا 

 زي فرسفر عر  ف ا زفر عر ف اىفطزال ف   فاازررفكا ف رفاافرل  ا ف ا ا فأ فرل  ا فف42 فكر فيافيررفر عر ف اىف
ف.ف اا  ف ك سفر  رابفاعرا سف  ىفسع فر  يتفاصا س

ف
ْأنِ 0"  -(:0)آية  ْخَوُتُه اْلَكَهَنُة َوَبَنْوا َباَب الضَّ ُهْم َقدَُّسوُه َوَأَقاُموا َمَصاِريَعُه، . َوَقاَم أَِلَياِشيُب اْلَكاِهُن اْلَعِظيُم َواِ 

 " . َوَقدَُّسوُه ِإَل  ُبْرِج اْلِمَئِة ِإَل  ُبْرِج َحَنْنِئيلَ 
هذرفر   بفك سفيزبفر  اك ف ُررىفهكذرفألسف سالفك سفر افر غسرفر ذىفك سفُاطابفرس فكثازفرسف=ففباب الضأن

لفر   اا ز فألسفر غاسرفك ساتف ا  ىفراسفر شازا،ف ر  ا بفكا سفا  اااف كا سفر يابفر  ا بفر ر لا إف  اذ.فر غاسرف اذ  ئحفر  اكا 
ف.ف   فر شر  فر شزيى

 ر رراحفه ف  بفر فزراف زر ا  ف   فساف فإ ىفأ زشااارف اذ كف.ف سالفظفرسفأ  ف  بفا رف زرار فه ف  بفر ص س
زفهللف عاافأسفزرارفأىفأيا ر رففعاا ف اشااسف شاك=ف وقدسلوه.فس اافأسفراسفزرارفهاذرفر  ا بفها فزئاا فر ك سا ف ر ك سا 

.ف ر را زفا  ااف ا ف اا فأ ازرج.فك سا ف اىفحر اا فر رااسا فر شار  ا فر شازيا =ففبلرج حننئيلل وبلرج المائلةر ك س فر   بف
 هرف ىفر ررااحفكا س رف(فاشازف لطابفر رراحف111زيرف)  سالفظفر رعسىفر ز فىف  زجفر رئ فاشازف لطابفر رراحف

 ر  اازجفاشااازفأاصاا إف اعااا فر راار ئىف"فصاااسفاا اا فإ ااا فر صاااااف ا رساابفإراارفر اازبف اازجفف"ف  ااىف اازجف  اارف ااىففر ا اا
فسسئاا ف عساىفهفاازفرف كا فرا ففصااس ف=ففوبلرج حننئيلل.ف  لاز  رف اىفإك ش افر عا .فر ذىفا  اف ا فر ر رساس

= ف ااا فها فراسفزفراا فهف راسفرازرفرفهفأسساا فافاسا فراسفر  ا ب،ف اا بفر صا سف صازس فرااسفيطاابفر ررااحفر رلااا 
 ر ررافااسفكا رفهرفك س ف ا  رع  رف)فيطابفر رراح   ك س ف  رف ر فربف.ف  سالفظفا زفر فاررف ر ك س ف=وقدسوه

 اذ كفس اافأسفر ك سا فهارفر اذاسف سا رف ا بفر صا سفف(ر ع رف ك ف  فا زلف،ف  كسفهس كف ظاع فك س  ا ف   راارفرألرازرز
ف. يار ل

ر اذىف ااف فرسا فر فازراف(فبلاب الضلأن)ه فر  ا بف(فالكاهن العظيم)سزىف ىفهذلفر ا تفأسفر رراحفزئا فك س س ف
،ف كا فرسا ف ا فا زلف اكرا فر عرا ف(فبرج حننئيل) ر رراحف اأفر عر ف صاا  فرسفزفر  ف.فإ ىفر فظاز فأىفر كسار ف
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ف.ف(11:فف4 ط1)،ف هفأ طىف ك ف رفافر ه  فسفارف   ف عصس فر  عضف ا رفر عر ف(فبرج المائة) اكر فر لطابف
ف. هذرفر فرسزرلف ىفر ا تفر ل ار ف،فر ك فاعر ف ر ك فا سىف،فر رراحف اأفر عر ف ر فحر فاعر ف اس ف  س ف

 ه فر ذىف ر فربفسفرا ف ىف زرارفرألر رزف  كس فكا سفيزا ا إف.فه فإ سفا ا يارف سفاش عفزئا فر ك س =ففالياشيب
ف.ف رسفر ر كاف  ذلفر لزر  تفك ستف  ئل إف اعر (.ف29:11) ك سففعاالفص زرإف رس اطف.ف(ف4:11) ط  ا فر عر سىف

ف
 " . َوِبَجاِنِبِه َبَن  ِرَجاُل َأِريَحا، َوِبَجاِنِبِهْم َبَن  زكُّوُر ْبُن ِإْمِري2" -(:2)آية 

ف.زرر رفر فك سفرل   فرااس  رفر  ىفك ستف ىفر شزا=ففرجال أريحا
فف. ىفر  س ءفر ذىف األفر رراحفرسفهس ف ف ىفس  ا فروصف  فسزىفر ك ف  فا زف اش زك

ف
َمِك َبَناُه َبُنو َهْسَناَءةَ 3 " -(:3)آية   " .ُهْم َسَقُفوُه َوَأْوَقُفوا َمَصاِريَعُه َوَأْقَفاَلُه َوَعَواِرَضهُ . َوَباُب السَّ

  كااسفر رااركفازرااحفأاصاا إف شااعبفر رراااحفر ااذىفارااازفصااافر  ااا زف.فز راا فكاا سف   س اا فراا ي إف اراارك=فبللاب السللمك
سفرأل رئا فا  لاافإ فاذفر رراافا.ف ك ففط ا لف ةفاغزيا سف ار  ا س(فر  فز)ح  سافر سعر ،ف هرفاعاش سف ىفر ع  رف 

فااز افكاا ففاازافرس اا فهاا فر فاازافرأل  فرااسفف6 هااىفرك ساا فرااسف"فإفثااا "ر راارك فشااع زرإف  اارف راارك ف   ا س سااا ف
ف".فار عفر رراحفإ سفهفرفاصس "ف   ز ف

 
. َوِبَجاِنِبِهْم َرمََّم َمُشالَُّم ْبُن َبَرْخَيا ْبِن َمِشيَزْبِئيلَ . ِبِهْم َرمََّم َمِريُموُث ْبُن ُأوِريَّا ْبِن َهقُّوَص َوِبَجانِ 4" -(:4)آية 

 "ف.َوِبَجاِنِبِهْم َرمََّم َصاُدوُق ْبُن َبْعَنا
ف
 " .َلْم ُيْدِخُلوا َأْعَناَقُهْم ِفي َعَمِل َسيِِّدِهمْ َوِبَجاِنِبِهْم َرمََّم التَُّقوِعيُّوَن، َوَأمَّا ُعَظَماُؤُهْم فَ 5"  -(:5)آية 

ف.فر ا ر ىف   فسفرا  فياف ك سفزر ع فهللف   عر فه ف ر فهف،ف ياف ك سفزر ع فهس ف=فسيدهم. .  واما عظماؤهم
 ف ر ك زاااا ءف ااا ئاف اااسفافااا ف.ف كاااسف اااسالفظفأسفر عظرااا ف لااا اف اك زاااا ءف،فإسلااا ا رف ارلااا  راسفهااا ةءفر عظرااا ءف  عااا 

فراازف راا ا فإراار ف ااىفي ئراا فر شاازاف  ااىف  هساا فرااسفإ   اازفسعراا ف ظاراا إف اااىف راا فر اازبف.فأ زشاااارفر راار  ا 
ف. ةفظفأسفر ك  بفأاع ف سفذكزفأرر ءهرف.فأ زشاارفر رر  ا 

ف
ا َسَقَفاُه َوَأَقاَما َمَصاِريَعُه َوَأْقَفاَلُه ُهمَ . َواْلَباُب اْلَعِتيُق َرمََّمُه ُيوَياَداُع ْبُن َفاِسيَح َوَمُشالَُّم ْبُن َبُسوْدَيا6"  -(:6)آية 

 " .َوَعَواِرَضهُ 
  عاُ فراف فر رااس فر لاار ف ال  فأس فرسفأا رفراشاصا اراف.ف ىفر ر زفر شر  ىفإ ىف   فر غزبف= الباب العتيق

  ا ف اا في صازرإفر رر هذرفر   بفاا ف اىفأسفاف  فأ زشاارف.ف أس فه فر ذىف س لففاسفك ستفر رااس ف ا ىفر  ار
فف.(ف25،فف26:فف1ز )ف اىفشعبفر ع افر  اااف   فرع   ف شعبفر ع افر لاارفأاص إفر ذاسفر   رف اىفر ز  ء

ف
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يِّ َواِلي ْرسِ َوِبَجاِنِبِهَما َرمََّم َمَلْطَيا اْلِجْبُعوِنيُّ َوَياُدوُن اْلِمَيُروُنوِثيُّ ِمْن َأْهِل ِجْبُعوَن َواْلِمْصَفاِة ِإَل  كُ 7"  -(:7)آية 
 " .َعْبِر النَّْهرِ 

ف.فهىفإ ىف   فشر  فازبفأ زشاارفأىفس فا فر   بفر ع اا=فأهل جبعون والمصفاة
ز راا فأسف ر ااىف  اازفر س اازف ااىفإفاااىفحا زر اا ف عاا فكزرااا ف ااىفركاا سف لاازبف اا بف=فإللل  كرسلل  واللل  عبللر النهللر

ف.ف ىف عافذه   ف"فكزرىفر  ر ى"فر رااس فر شر  ىف  لىفإررفر رك سف
ف
يَّاِغينَ 8"   -(:8)آية  يِئيُل ْبُن َحْرَهاَيا ِمَن الصَّ َوَتَرُكوا . َوِبَجاِنِبِه َرمََّم َحَنْنَيا ِمَن اْلَعطَّاِرينَ . َوِبَجاِنِبِهَما َرمََّم ُعزِّ

وِر اْلَعِريضِ   " .ُأوُرَشِليَم ِإَل  السُّ
 راسفأ طا لفهفر را  فا ابفأسفاكازرفهف(ف12،فف11آاا ف)  ازرارفيرارفك اازفراسفر را زففقام الصياغين والعطارين
هذرفاعسىفإر فأس رف زك رف زرارفيررفرسفرا زف=ففوتركوا أورشليم إل  السور العريض.ف  حس   فر  ىفأ ط ه فهف  ُف

أ فأس ارف زكا رف.فأ زشاارفألس فك سفر  ر إفةفاف  جفإ اىف ازرارفف اىف صاا رفإ اىفر را زفر عازاضف ز عا رفإ اىفر عرا 
 ي  ا فر را زف.فرااس فأ زشاارفر لاار فألس  فك ستف االفراك سف اىفحرا س رف  سا رفرا فاكعاىفأل زشااارفر ف  اا فيرر إفرس

ف.فر عزاضفألس ف ىفهذلفر رسطل فك سفر ر زف زاص إفأكثزفرسفاازل
ف
َوِبَجاِنِبِهْم َرمََّم َيَداَيا ْبُن 01. َوِبَجاِنِبِهْم َرمََّم َرَفاَيا ْبُن ُحوٍر َرِئيُس ِنْصِف َداِئَرِة ُأوُرَشِليمَ 9  "-(:02-9) األيات

وُب ْبُن َفَحَث 00. َوِبَجاِنِبِه َرمََّم َحطُّوُش ْبُن َحَشْبِنَيا. َحُروَماَف َوُمَقاَبَل َبْيِتهِ  ِقْسٌم ثَاٍن َرمََّمُه َمْلِكيَّا ْبُن َحاِريَم َوَحشُّ
 " .وُم ْبُن َهلُّوِحيَش َرِئيُس ِنْصِف َداِئَرِة ُأوُرَشِليَم ُهَو َوَبَناُتهُ َوِبَجاِنِبِه َرمََّم َشلُّ 02. ُموآَب َوُبْرَج التََّناِنيرِ 

 ز ر فك ستفهذلفرا ر ف  زرا ف ازريبف.فزئار سفأل زشاار،فك فرس رفزئا فسصافأل زشاار(ف12،فف8)س افهس ف ى
ف.ف(ف17،ف15)ك فرس ر فر فزفآا ف

ىفأف1) سف فا فراسفرا طفا ا ذرف  ا فرااط ف اىفراا آبفكارا فأشا زا فرعس ها فزئاا ف ز راا فكاففحلثف= فحلث ملوآب
ياف عسىفر كار فر لزىفر    عا ف اُ فأ فر صاا عفر  اىف   عا ف   كارا ف شاازف صاغازفاع رااف ااىفف= وبناتهف.ففف(22:4

ف.فك ازفأ ف عسىف س   ف عالإف هسف  ذرفار فللسفر  كزارف عر فر  س ءفش اف اىفر  س ت
ف
ُهْم َبَنْوُه َوَأَقاُموا َمَصاِريَعُه َوَأْقَفاَلُه َوَعَواِرَضُه، َوأَْلَف . مََّمُه َحاُنوُن َوُسكَّاُن زَاُنوحَ َباُب اْلَواِدي رَ 03" -(:03)آية 

ْمنِ  وِر ِإَل  َباِب الدِّ   ".ِذرَاٍع َعَل  السُّ
 ُ فر ىففر  راىفه فإ سفهس رفزرحف  سرف رسفافزجفرسفأ زشاارفأىفا زكفر رراحف ازرا  ف الفرك س=ففباب الوادى

ف.ف"اار  ف زكسىفإذفأفبفر ع  رفر ف صز"فهذرف
 ةفظفإي زرسف  بفر ا راىفف. ر سع ا تف  بفر ز  ف رس ف فزجف صالتفر فا رس تف ر ل ذ زرتأىف=ففإل  باب الدمن
 كاسف.ف س ف سالا  فف ز  إفراك سفط اعا إفأسفاك سفرصاازس ف ا بفر ا راى اسف رفسط زفأسعرس فرسففط ا.ف   بفر ارس

 كا فراسفازااافر را ف كاسفف   ا ف،فكرا في ا فرألبف(ف1:فف7سح)رسف   فأفزىف    ربفأ زشاارفرع  ف فط ر فر س  زف
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 هالتف  كسفهس كف يتفر رر ءففاسف غااافرأل ا ربف،فكرا فأاالاتفأرا رفر عاذرزىفر  ا.فإ س فر ص  ففاسر فز بفإ ا ف
ر ف ااا فرااسففإ ح اا ر" هكااذرفأراازف اا   فر زراا  ف(ف.ف ط ااازفر رراااحف ا اكاا ) هااذرفاشااازفألسفهفازااااف ا اا فطاا هزرف.ف

ف(ف.ف11:فف6ك 1)ف" اسكر
 

ْمِن َرمََّمُه َمْلِكيَّا ْبُن َرَكاَب َرِئيُس َداِئَرِة َبْيِت َهكَّاِريمَ 04ف" -(:04)آية  َمَصاِريَعُه َوَأْقَفاَلُه  ُهَو َبَناُه َوَأَقامَ . َوَباُب الدِّ
 ".َوَعَواِرَضهُ 

ُهَو َبَناُه َوَسَقَفُه َوَأَقاَم َمَصاِريَعُه . َوَباُب اْلَعْيِن َرمََّمُه َشلُّوُن ْبُن َكْلُحوَزَة َرِئيُس َداِئَرِة اْلِمْصَفاةِ 05"   -(:05)آية 
ف" .ُجَنْيَنِة اْلَمِلِك ِإَل  الدََّرِج النَّاِزِل ِمْن َمِديَنِة َداُودَ  َوَأْقَفاَلُه َوَعَواِرَضُه، َوُسوَر ِبْرَكِة ِسُلَواٍم ِعْندَ 

 ر را ءف.ف رسف  بفر عاسفاك سفر ع  زفإ ىف زكا فر رااكف14:2 ي زسفربف(ف1:9)ا    إفه ف  بفر ر ءف=ففباب العين
يا زسف) بركة سلوامرا  فاشازف ارعر اا ف الفاف  فر ىف   رعر اا ،فراف فرألرزرزفهىف زك فر راكف ا    إفهىفسع

ف.(ف25آا ف(ف)5:8ربفا ف
ر رااس فك ستف ف ىفارفا  ف ا ف ال ف هاىف اراتفررا  ا ف كا سفهسا كفراال رف اصاع افراسفركا سف=ففالدرج النازل
 أرا فرورارفرااسا فار اف لاافأطااافيااار إف.فوش ز فهس فإ ىفيرارفراسفر رااسا فيازبفر  اكا ا=  مدينة داود.فإ ىفرك س

ف.ف ك سفر صبفر  اك فف ز  إف سفرألر رزفف ىف سىفر  اك ف اسصرفإ ا  .فا   اىفر رااس فك
ف
َل  الْ 06" -(:06)آية  ِبْرَكِة َوَبْعَدُه َرمََّم َنَحْمَيا ْبُن َعْزُبوَق َرِئيُس ِنْصِف َداِئَرِة َبْيِت ُصوَر ِإَل  ُمَقاَبِل ُقُبوِر َداُوَد، َواِ 

َل  َبْيِت اْلَجبَ   " .اِبَرةِ اْلَمْصُنوَعِة، َواِ 
 لافطرففحيا فر عا سفر ر   ا فف  فأ زشاارف كىفةفار عاافرس ا فرألشا زا سفأثسا ءففصا زهرف=ففالبركة المصنوعة

ف.ف  عا فأي رفهذلفر  زك فكفحرسف ارااس (ف4:12ىفأ2)أل زشاارف
 

ِبِه َرمََّم َحَشْبَيا َرِئيُس ِنْصِف َداِئَرِة َقِعيَلَة ِفي َوَبْعَدُه َرمََّم الالَِّويُّوَن َرُحوُم ْبُن َباِني، َوِبَجانِ 07ف"-(:24-07) األيات
َوَرمََّم ِبَجاِنِبِه َعاِزُر ْبُن َيُشوَع َرِئيُس 09. َوَبْعَدُه َرمََّم ِإْخَوُتُهْم َبوَّاُي ْبُن ِحيَناَداَد َرِئيُس ِنْصِف َداِئَرِة َقِعيَلةَ 08. ِقْسِمهِ 

اَلِح ِعْنَد الزَّاِوَيةِ  اْلِمْصَفاِة ِقْسًما ثَاِنًيا، ِمنْ  َوَبْعَدُه َرمََّم ِبَعْزٍم َباُروُخ ْبُن َزبَّاَي ِقْسًما ثَاِنًيا، 21. ُمَقاِبِل َمْصَعِد َبْيِت السِّ
َهقُّوَص ِقْسًما ثَاِنًيا،  َوَبْعَدُه َرمََّم َمِريُموُث ْبُن ُأوِريَّا ْبنِ 20. ِمَن الزَّاِوَيِة ِإَل  َمْدَخِل َبْيِت أَْلَياِشيَب اْلَكاِهِن اْلَعِظيمِ 
َوَبْعَدُهْم َرمََّم ِبْنَياِميُن 23. َوَبْعَدُه َرمََّم اْلَكَهَنُة َأْهُل اْلَغْورِ 22. ِمْن َمْدَخِل َبْيِت أَْلَياِشيَب ِإَل  ِنَهاَيِة َبْيِت أَْلَياِشيبَ 

وُب ُمَقاِبَل َبْيِتِهَما َوَبْعَدُه َرمََّم َبنُّوُي ْبُن ِحيَناَداَد 24. َمْعِسيَّا ْبِن َعَنْنَيا ِبَجاِنِب َبْيِتهِ  َوَبْعَدُهَما َرمََّم َعَزْرَيا ْبنُ . َوَحشُّ
َل  اْلَعْطَفةِ  ف".ِقْسًما ثَاِنًيا، ِمْن َبْيِت َعَزْرَيا ِإَل  الزَّاِوَيِة َواِ 

 
، الَِّذي ُهَو َخاِرَج َبْيِت اْلَمِلِك اأَلْعَل  الَِّذي ِلَداِر َوَفااَلُل ْبُن ُأوزَاَي ِمْن ُمَقاِبِل الزَّاِوَيِة َواْلُبْرجِ 25"   -(:25)آية 

ْجنِ   " .َوَبْعَدُه َفَداَيا ْبُن َفْرُعوَش . السِّ
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أ فر  زجفرأل اىف ك سفر  زجفف زجف اتفر راكفأىفس  ئ إف س فأل  فر ا  عف سف=ففالبرج الذى هو خارج بيت الملك
فه فر رراحفر ذىفرسفر رر ءف،ف أسفالملك األعل ف   ف  رس فأسف(.رألث زف ُ  افأر  فهذرفر  زجف عالإف ى.ف)ر رك س

فالزاويةفهىفر كسار ف،فاك سفر رعسىفأسفك فرسفه فرسفف زجفرا  ف اكسار ف،ف ر رراحفف زفاألعل  بيت الملك
 ف.ر ذىفاف رىف  فر  رابففالبرجفاز طفر  رابف،ف ه 

ف
ْرِق َواْلُبْرِج اْلَخاِرِجيِّ َوَكاَن النَِّثيِنيُم َساِكنِ 26"  -(:26)آية   " .يَن ِفي اأَلَكَمِة ِإَل  ُمَقاِبِل َباِب اْلَماِء ِلِجَهِة الشَّ

ف(ف1،ف1:9) كاا سف اا بفر راا ءفأر رااُ فراا ف ف ررااع ف.فرألكراا فر رااذك ز فهااىف ساا  ىفر  اكاا ف ك سااتففصاااس ف رساعاا 
ف.فهىف را فرع زص (ف25) ر ا ف

 
 ".َم التَُّقوِعيُّوَن ِقْسًما ثَاِنًيا، ِمْن ُمَقاِبِل اْلُبْرِج اْلَكِبيِر اْلَخاِرِجيِّ ِإَل  ُسوِر اأَلَكَمةِ َوَبْعَدُهْم َرمَّ 27ف" -(:27)آية 
 

 ".َوَما َفْوَق َباِب اْلَخْيِل َرمََّمُه اْلَكَهَنُة، ُكلُّ َواِحٍد ُمَقاِبَل َبْيِتهِ 28 "  -(:28)آية 
ف11:21را فف2 راىفيااز سف ز را فها فركا سفر فاا فر راذك زف اىفه فإ ىفر شزاف ه فرشزاف اىفف= باب الخيل

 ر فاا ف صاافالا  ف ااىف.فرراط ال   ر رفصصف ع  ا فر شر فأ فه فر  ا بفر اذىف ااف فرسا ففاا  فر رااكفإ اىف
 ااىفف"ر عااز فرأل اااض"،ف ر راا رساسفهاارف(ف8:فف1سااش)ف" عااز ف ااىفرزك اا تف ز اا سف لااافشاا   كفااا فف ا  ااى"ر راا رساسف

  را فر ك سا فها فإ اارافر شاعبف فاار  رف ال اا رفأسفاك سا رف.فال افر عز فرأل ااضفها فر ررااحف ر ذىف(ف2:فف5ز )
ف.ففاالفا ززه فر رراحف ار ف ال اهرف ىفرعزك فر    افصافر شا طاسف

 
يَر ُمَقاِبَل َبْيِتهِ 29ف" -(:29)آية  ْرقِ َوَبْعَدُه َرمََّم َشَمْعَيا بْ . َوَبْعَدُهْم َرمََّم َصاُدوُق ْبُن ِإمِّ  ".ُن َشَكْنَيا َحاِرُس َباِب الشَّ
اِدُس ِقْسًما ثَاِنًيا31"   -(:31)آية  َوَبْعَدُه َرمََّم َمُشالَُّم ْبُن . َوَبْعَدُه َرمََّم َحَنْنَيا ْبُن َشَلْمَيا َوَحاُنوُن ْبُن َصااَلَف السَّ

 " .َبَرْخَيا ُمَقاِبَل ِمْخَدِعهِ 
ف.ف ك س ف ز ابفر ش سف ك سف ُ فرفاعف ىفارزف اتفر زبز ر فك سفرشالرفرسفرف= مقابل مخدعه

ف
اِر، ُمَقاِبَل َباِب اْلَعدِّ ِإَل  َمْصعَ 30"   -(:30)آية  اِئِغ ِإَل  َبْيِت النَِّثيِنيِم َوالتُّجَّ . ِد اْلَعْطَفةِ َوَبْعَدُه َرمََّم َمْلِكيَّا اْبُن الصَّ
"  

فألكر ف ز ر فك سفر  اتفر رذك زفهس ف اتفإارز ف اذاسففار رفر  اك إسفر سثاسارفك س رفر كساسف ىفر=ففبيت النثينيم
 

ارُ 32"  -(:32)آية  يَّاُغوَن َوالتُّجَّ ْأِن َرمََّمُه الصَّ ف ".َوَما َبْيَن َمْصَعِد اْلَعْطَفِة ِإَل  َباِب الضَّ
 

 األبواب
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فأ  ربفأ زشاارفرألزصا ف   فإش زرتف رصف ف اكسار 
رس ف اف فر ذ  ئحف هذرفاشازف ار رساسفر ذ  ئحفر فا فر ذاسفاافا سففال فإار س رف   رراحف=ففباب الضأن -1

ف  بفر فزرا
إشاا ز ف اا اا اف راا  اف)فأسفكاا سف اا بفر صاا سفاشااازف افاازرافر ر  اا ا ف عااالإفارفاا فر فظاااز =ففبللاب السللمك -2

  الرااذف.ف ف ا   فزف ر ررااحفأ اىف اكا ،ف   رركفاشازف اسع  فر  ىفص  تف ىفر عا  رفر رشا (إار س رف  هلل
 .ف(فأىفرألرر)فر رراحفك س رفصا اىفرركف  رفأ  رف ك فر ع  رفر  ثسىف إلار س

 -:الباب العتيق -3
ر رءف  بفر ص سفأ ف  بفر رركف  ر فإش ز ف ارراحف   فر   ب،ف هس فاررىف     بفر ع اااف  ا فرألح اىفكارا ف

 هف
 -باب الوادى -4

 اا   راىف  اازىفإ ااا فرااا لفرألس اا زف.فإشا ز فألسفرو صاا عفهاا فر طزاااافر  فااااف ااااف  فأل زشاااار،ف سكاا سفرثراازاس
ف   عا فرثرزرإف

  -: باب الدمن -5
 رسفس فا فأفزىف رسفا  ىف(ف.ف9:1 ىفف)أسفسع  زفأسفر ع  رفسع ا .ف هذرفشزطفآفزف إلثر ز.فأىفر سع ا 

 .ففط ا لفُاز ض رسفاصزف اىفف.فهللف  ئ  فال ا فهف
  اىفإشا ز ف.ف كاسفر عااسف عااضفراسفسعرا  .ف ا   ئزفافعزها فإسرا س.فر عااسف ف اااف اسفر  ئاز=ففباب العلين -5

ف18-17:7 از  فر لا فا ف
 -:باب الماء -7

ف هذرفازرحف ارعر اا .فرس فا ا  سفر ر ءفر ذىفار فار س ف ىفر غرالت
- :باب الخيل -8

 راعزفر سشاااف.فهىف زرحف ا   اف   فا ف ر عر ف ىفر فز بف سفسف ىففزبفرر رز فف ىف س  ىفهذلفر فاا  
هاا فر عااز  ف)ف اااضفأ رااعزفر ز ااا فالاا  ف ااسفر رراااحفر عاازا فرساا فزركاابف ااا ف ااز ف.فاشاا  فر عااز  ف عااز ف

ف.ف( اس ف)  ك فاغابف(فا رفر صااب) فزجفا    فف(ر   فال اه ف  ففز   فصافر اا 
- :اب الشرقب  -9

ف.ف   اس فرر رزفإ ىفأسفاشزافررافس ف ىفر ائ فر ث سىف ه فشر فر  ز
- :باب العد - 01

 ك فأ ةافهفرألرس ءفرعز  اسف سالف.ف سافهذرفر   بفك س رفافصا سفر  ساف سافذه   رف افزبف  ساف  ا  ر
.(فف21ا ) اافر رركف ىفش  كفر  الراذفف(ف=فف161زرحا إف) أ اراهرفف  رر ئ ر
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 عودة للجدول اإلصحاح الرابع

ف
وِر َغِضَب َواْغتَاَظ َكِثيرًا، َوَهزََأ ِباْلَيُهودِ 0 "-(:6-0) األيات َوَتَكلََّم 2. َوَلمَّا َسِمَع َسْنَبلَُّط َأنََّنا آِخُذوَن ِفي ِبَناِء السُّ

اِمَرِة َوَقالَ  َعَفاُء؟ َهْل َيْتُرُكونَ »: َأَماَم ِإْخَوِتِه َوَجْيِش السَّ ُهْم؟ َهْل َيْذَبُحوَن؟ َهْل ُيْكِمُلوَن ِفي َماَذا َيْعَمُل اْلَيُهوُد الضُّ
ِإنَّ َما َيْبُنوَنُه »: َوَكاَن ُطوِبيَّا اْلَعمُّوِنيُّ ِبَجاِنِبِه، َفَقالَ 3« َيْوٍم؟ َهْل ُيْحُيوَن اْلِحَجاَرَة ِمْن ُكَوِم التُّرَاِب َوِهَي ُمْحَرَقٌة؟

اْسَمْع َيا ِإلَهَنا، أَلنََّنا َقْد ِصْرَنا اْحِتَقارًا، َوُردَّ َتْعِييَرُهْم َعَل  »4. «اِئِطِهمِ ِإَذا َصِعَد َثْعَلٌب َفِإنَُّه َيْهِدُم ِحَجاَرَة حَ 
ْبِي   َواَل َتْسُتْر ُذُنوَبُهْم َواَل ُتْمَح َخِطيَُّتُهْم ِمْن َأَماِمَك أَلنَُّهْم َأْغَضُبوَك َأَمامَ 5ُرُؤوِسِهْم، َواْجَعْلُهْم َنْهًبا ِفي َأْرِض السَّ

ْعِب َقْلٌب ِفي اْلَعَملِ 6. «اْلَباِنينَ  وِر ِإَل  ِنْصِفِه َوَكاَن ِللشَّ وَر َواتََّصَل ُكلُّ السُّ  " .َفَبَنْيَنا السُّ

أىفف= إخوتله(ف2)  اىف.فس افهس فرل  ر تفرأل ارءف عر فه،ف   عر فر س  حفة اف  فرسفرل  ر فارفاا ف ف ز ا 
 ا   اا إفهاارف ر  اا فاااازفرسظراا ف.فأىفر راا رزا سفر لاا از سف اااىفر فاازب=ففجلليش السللامرة  .فز را ءفر راا رزااس

أ فاك سف اشفر ر رز ف.ف  رع رفف   إفرسفأسفال رفر ا  اف  س ءفرااس  رفأ زشاارف  ز بفرراك  رفإ ىفر فك ستف اا 
 ا ز ففأىفها فراا زك رفرااك=ففهلل يتركلونهم.فه فر ف را فر ف صع ف رس اطفك ر ىف ر غ  بفهرفر ر ر   اسفرع إف

  اافر اذاسفس شا رففااااث إفأر را تفر  اكا فأسفر  ازربف ر ف ا ز ف ك رااتف=ففُكللوم التلراب.ف ز   ا فال را سف  اذرفر عرا 
 لافهارفر    اااسفك فشىءفرسفف  ز ف أفزي رفك ف=ففوه  محرقة.فيار إفف126  افرألر ر تف ىف عضفرألر كسف

 ةفاظفأس ارف.فااافا اارفر فا ئطفإذرفصاعاف ااا رىفأسففاا رسففع=ففإذا صلعد ثعللب(ف1)  اىف.فر فك سفراسففشاب
.فصاىفسفراا ف فرابف  ا ا =ففإسمع يا إلهنا(ف4)  ىفآا ف.ف سفرسفر ا  اف اسر فهرفك س رفف ئعاسفرس رأك س رفا حف

 هاذلف ع  ازف از  فر س ا  ف  اا ف.ف سالفظف ىفصاال  فأسا فاطاابف لا   ر.فإذرإفسفرا ف رفازاف اىفر رفزا ف  فصاى
=فه فةفاطابفهذرف ر افشفصىفأ فألسا فيااف فل ا فإه سا فشفصاا ف ا فألسا فاا زف ااىفر اافهف ف.ف ز  فروس ل ر

 لااافيصااافرأل ااارءفأسف صاا فكاراا تفر راافزا فأراا رفر شااعبفر ااذىفا سااىف(=ف6آااا ف)فألنهللم أغضللبوك أمللام البللانين
ر فف2)ر ف ع فز ش يىف سفي ئاهرف اكع رف سفر عر ،فكف اس رف ا عا س رف ر ا  ف روف  طفروصطزربر ر زف اال رف

أس اارفكاا س رفياااف(ف7)ألسساا فساازىف ااىفآااا ف.فأىفإ ااىفسصااافر عااا فر رلصاا اف= إللل  نصللفه(ف5)  ااىف(.ف25:19-29
ف.فا ر إفف62ركرا رفارئز فر ر زف ر  ص فكاُ ف عص ف  عضف ك سفذ كف ىفرا ف

 
َمْت َوَلمَّا َسِمَع َسْنَبلَُّط َوُطوِبيَّا َواْلَعَرُب َواْلعَ 7 "-(:04-7) األيات مُّوِنيُّوَن َواأَلْشُدوِديُّوَن َأنَّ َأْسَواَر ُأوُرَشِليَم َقْد ُرمِّ

َفَصلَّْيَنا 9. َوَتآَمُروا َجِميُعُهْم َمًعا َأْن َيْأُتوا َوُيَحاِرُبوا ُأوُرَشِليَم َوَيْعَمُلوا ِبَها َضَررًا8. َوالثَُّغَر اْبَتَدَأْت ُتَسدُّ، َغِضُبوا ِجدًّا
َقْد َضُعَفْت ُقوَُّة اْلَحمَّاِليَن، َوالتُّرَاُب َكِثيٌر، »: َوَقاَل َيُهوَذا01. َوَأَقْمَنا ُحرَّاًسا ِضدَُّهْم َنَهارًا َوَلْياًل ِبَسَبِبِهمْ ِإَل  ِإلِهَنا 

ورَ  َنْدُخَل ِإَل  َوَسِطِهْم َوَنْقُتَلُهْم اَل َيْعَلُموَن َواَل َيَرْوَن َحتَّ  »: َوَقاَل َأْعَداُؤَنا00. «َوَنْحُن اَل َنْقِدُر َأْن َنْبِنَي السُّ
اِكُنوَن ِبَجاِنِبِهْم َقاُلوا َلَنا َعْشَر َمرَّاتٍ 02. «َوُنوِقَف اْلَعَملَ  ِمْن َجِميِع اأَلَماِكِن الَِّتي ِمْنَها »: َوَلمَّا َجاَء اْلَيُهوُد السَّ
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ْعَب ِمْن َأْسَفِل اْلمَ 03. «َرَجُعوا ِإَلْينا وِر َوَعَل  اْلِقَمِم، َأْوَقْفُتُهْم َحَسَب َعَشاِئرِِهْم، َفَأْوَقْفُت الشَّ ْوِضِع َورَاَء السُّ
ْعبِ 04. ِبُسُيوِفِهْم َوِرَماِحِهْم َوِقِسيِِّهمْ  اَل َتَخاُفوُهْم َبِل اْذُكُروا »: َوَنَظْرُت َوُقْمُت َوُقْلُت ِلْلُعَظَماِء َواْلُواَلِة َوِلَبِقيَِّة الشَّ

يَِّد اْلَعظِ   "ف.«يَم اْلَمْرُهوَب، َوَحاِرُبوا ِمْن َأْجِل ِإْخَوِتُكْم َوَبِنيُكْم َوَبَناِتُكْم َوِنَساِئُكْم َوُبُيوِتُكمْ السَّ

ف. ةفظفكثز فأ ارءفر شعبف.فإفاىفراسف ارطاسفر فر =ففاألشدوديون
 صااال ف فاااه فةف كعااىف  .فر صااال فأ ةإفثاارفر عراا ف ر   اا اف كالهراا فركراا ف  فااز=ففوأقمنللا حراسللاً . . . . صلللينا

كا س رفيااف ع ا رف=ففوقال يهوذا.ف ر سعر ف ر    افاكرا سف عص ر .ف ر عر ف فالفةفاكعىف ا سفصال .ف ا سفر عر 
فوالتراب كثيلر.فألسفف رفر عر فك سف ظار إ،ف ر رل  ر فك ستف ظار ،ف رسفر ف زجفرل  ر تف رسفر ارف فرف  ا

هساا فرشااكا فأفاازىف    فاا ذ فر سفرااسف.فرفرألراا  فأ فاصااع رفأراا  ف ااااا كاا سف اااا رفأسفافعااز رفكثااازرإف اكشااع ف=ف
أسفرأل اااارءفسشاااز رفإشااا   تف از  ااا هر،فأسفرأل اااارءف(ف11) رعساااىفآاااا ف.فر ا ااا افأسعرااا رف ف ااا فأسفر  ااازربفكثااااز
 ر كس سف ىفأر كسفف زجفأ زشاارف ر   ز فأسفر ا  افر(ف12) رعسىفآا ف.فراافا رف اا رف ال ا س رف اىففاسفاز 

 ارا رزااسف ر عراا سااسف ر عاازبفكاا س رفاا   سف اعرااا رف ااىفر راا ز،ف فاسرا فااا   سفكاا س رفااا   سفرع ارف راا فاراارع سفرااسف
فعشر ملرات.فإش   تف ر ررزرتفرأل ارءفصافر شعب،فأسفرأل ارءفرا   سف    ف اافا سف ال ا سف ا يع سفر عر 

ف.أف  زرإفرفاع ففرع رفافرا س،فك س رف اعر فسفا   ف فك س رفرا رففاسك ف ىففأىفرزرتف ااا ف  ر=ف
ر ا عضفكا سف فاتفر را زف ااا  عف ر ا عضف ا افر را زف.فأفاذف احءرإفراسفر شاعبف  عا ارففزررا إفف= فأوقفت الشعب

فسظزتفإ ىف  افإ ىفهفرصازفر رع س فف= ونظرت.ف ارزري  
ف.فر ر فكالفشىءأر عا ف   زرإف   ا إفي ا إف  هللفأي ىف ر عا فر    زفر ر فك سف=ففال تخافوهم بل اذكروا السيد

 
وِر ُكلُّ 05 "-(:23-05) األيات  َوَلمَّا َسِمَع َأْعَداُؤَنا َأنََّنا َقْد َعَرْفَنا، َوَأْبَطَل هللُا َمُشوَرَتُهْم، َرَجْعَنا ُكلَُّنا ِإَل  السُّ

َيْوِم َكاَن ِنْصُف ِغْلَماِني َيْشَتِغُلوَن ِفي اْلَعَمِل، َوِنْصُفُهْم ُيْمِسُكوَن الرَِّماَح َواأَلْترَاَس َوِمْن ذِلَك الْ 06. َواِحٍد ِإَل  ُشْغِلهِ 
َؤَساُء َورَاَء ُكلِّ َبْيِت َيُهوَذا. َواْلِقِسيَّ َوالدُُّروعَ  وِر َبَنْوا َوَحاِمُلو اأَلْحَماِل َحَمُلوا07. َوالرُّ ْلَيِد ِبا. اْلَباُنوَن َعَل  السُّ

اَلحَ  َوَكاَن اْلَباُنوَن َيْبُنوَن، َوَسْيُف ُكلُّ َواِحٍد َمْرُبوٌط َعَل  08. اْلَواِحَدِة َيْعَمُلوَن اْلَعَمَل، َوِباأُلْخَرى َيْمِسُكوَن السِّ
ْعبِ  َفُقْلُت ِلْلُعَظَماِء َواْلُواَلِة َوِلَبِقيَّةِ 09. َجْنِبِه، َوَكاَن النَّاِفُخ ِباْلُبوِق ِبَجاِنِبي اْلَعَمُل َكِثيٌر َوُمتَِّسٌع َوَنْحُن »: الشَّ

وِر َوَبِعيُدوَن َبْعُضَنا َعْن َبْعضٍ  َفاْلَمَكاُن الَِّذي َتْسَمُعوَن ِمْنُه َصْوَت اْلُبوِق ُهَناَك َتْجَتِمُعوَن 21. ُمَتَفرُِّقوَن َعَل  السُّ
ْعَمُل اْلَعَمَل، َوَكاَن ِنْصُفُهْم َيْمِسُكوَن الرَِّماَح ِمْن ُطُلوِع اْلَفْجِر ِإَل  ُظُهوِر َفُكنَّا َنْحُن نَ 20. «ِإلُهَنا ُيَحاِرُب َعنَّا. ِإَلْيَنا

ْعبِ 22. النُُّجومِ  ِلَيِبْت ُكلُّ َواِحٍد َمَع ُغاَلِمِه ِفي َوْسِط ُأوُرَشِليَم ِلَيُكوُنوا َلَنا ُحرَّاًسا »: َوُقْلُت ِفي ذِلَك اْلَوْقِت َأْيًضا ِللشَّ
َكاَن . َوَلْم َأُكْن َأَنا َواَل ِإْخَوِتي َواَل ِغْلَماِني َواَل اْلُحرَّاُس الَِّذيَن َورَاِئي َنْخَلُع ِثَياَبَنا23. «اللَّْيِل َوِلْلَعَمِل ِفي النََّهارِ ِفي 

 " .ُكلُّ َواِحٍد َيْذَهُب ِبِساَلِحِه ِإَل  اْلَماءِ 

 اراا ف صاا ف سفرااا فأسف.ف ا ساا ءف يراارف افاازبفرعطااالإف ا ساا ءفكاا سفراا ففااا فأسفسفرااا فالراارفر عاا رااسفيرااراس،فيراار
ف.رأل ارءف  ر رفأس رفرر عااسفأ  افر ز   ف ا س ء

ف.ك سفيافطابفر رع س فرسفه،ف هس فاع زافأسفهفه فر ذىفأ ط فرش ز  رف=ففوأبطل هللا(ف16)  ىفف
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 ال ا سف اشاا سففر سا  فع فاُف=ففراءوالرؤساء و فففف.أىففارر فر رفصص سف  فك ر ٍف=ففنصف غلمان (ف15)  ىف
.فهذرفةفاع رففز ا إففوباألخرى يمسكون السالح. . . باليد الواحدة يعملون(ف17) آا ففف.فأا اىفر شعب
 ز فا إف رالفس فه فكار فهف.فأسفر راافرعااف اىف سبفك ف رفاف ر  س ءفا رف كا  فر اااس(ف19)  عرازه ف ىف

    فف زبفر راافر رراحف(ف12:4 بف)فسعر فر ا رفكا ف كار فهفهىفراافذ ففااس  ااس فأسفةفس زك  ف اسر ف
   فزبفر ز فا ف ف  جف س   فر   افر ذىفاس  ف  سف=ففوكان النافخ بالبوق بجانب   سع فر رع  رفسع رف.فإ اا 

بفر ك ف اف زبف ه فا ر(ف1:69شفإ) ر   افأاص إفه فكار فهف.فهس كفه  رف ر    رفيافا  ىفرسفأىف  سب
أسفار سا لف صا ر  رففر اذرفررعتفر كسار ف سف   فأ فشفصفصعااف اا (ف21)ر  رابف هذرفرعسىفآا ف

أىفسصافاار سفسفرا فر رذك زاسف ىفآا ف=فففكان نصفهم(ف21)  ىف.ف رف   رف ز  ا  رف ُ فف ىفةفاعش 
ك عىفر شعبفر ع اىفف(.5أا)ر فرالفس فأف(از ع/فيرىف/فأ زر ف/فزر  ) ه ةءف لاا رفر رال فر ثلا ف(ف15)  ر 

ر كس رفأك سف اا رففطزفإذرف زك رفأ زشاارف ذه  رفإ ىف=ففليبت كل واحد(ف22)  ىف.فر ذىفا سىف فر فر را ا
أىفك س رفرر عااسف=ففنخلع ثيابنا( 21)  ىف.فيااااساسف ىفأ زشاارفألس رفأص ف رف ك سففطزفأاص إف اىفر   ي
فبسالحه إل  الماءففففف.ف هذرفر ل  ف سفسفرا ف اار س فر فزر .فىف يتفس ر رفر لاا  ال   ف ىفك ف يتفف ىف 

ف.هرفرر عا سفارئر إ،ف ك س رفاذه  سف إلر فر رف ر شزبف هرف رالف رفف ىفةفاع  ئ رفر عا =ف
ف" كرر   فا  ىفزففإر ز رفإذرإفألسكرفةف عار سف ىفأا "هذرف   ص طفر فك سفالصالفر راافر رراحففاسفي  ف

 ر رعسىفأسف(ف.ف11:فف11رز)ف"ر  يتفرر ز رف صا رفألسكرفةف عار سفر ىفاك س.فأسظز رف"(ف+ف42:فف24رت)
سفا ففا  س ف س  شزفأ ر  س ف طزال ف  اا ف،ف كسف اىفأسفاك سفر لابفر  يع ف اكفر ر   ف ىفأىف فظ ف،ف ذ كف

.هللفهىفر صال  فا  فر     ف  صا فرر رز ف   عل ف ر لابف  هللف،ف ر صا ف  
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  كس ااا ف ااااأتف اااىفر ظ ااا ز،ف.ففاااار فهاااذرفروصاااف  ففااااثتفأثسااا ءففكااارفسفراااا ف عاااافأسف ااارف سااا ءفر رااا زأيااااف كااا سف
  صابفهاذرفروصاف  فهسا ف سعازافأسف را فهف ا فرلا  راسفراسفر فا زجفف. ر شك  ىف اأتف ظ زفأثس ءف س ءفر را ز

هساا كفشااعبفكثااازفرشااغ  ف    ساا ءفف  اسراا فكاا س.ف ر ااارف ف سفرااا ف اا سىفرااسفر فااز بفر ف ز ااا ف ر فااز بفر ارفاااا 
 أفااار فهاااذرف.ف ر فاازبفكاا سفهساا كف اااىفارفاا فر شااعبفراااسفهاا فرشااغ  ف   فصاا  ف ااااىفر ز اا فرااسفإف  ااا فر علاازرء

   شاااعبفر ااذىفإسشاااغ ف    ساا ءفأهرااا فأ ر  ااا ف.فا راا إف كس ااا ف ااااأتففال  اا ف62روصااف  فاصاااعبفأسف فااا ففاااال ف
ف.فز سف   ز  ر ف ص ف اصطز رف إلر ارس ف ا كا رف ار غا رفر ف

ف
ْعِب َوِنَساِئِهْم َعِظيًما َعَل  ِإْخَوِتِهِم اْلَيُهودِ 0 "-(:5-0) األيات َبُنوَنا َوَبَناتَُنا »: َوَكاَن َمْن َيُقولُ 2. َوَكاَن ُصرَاُخ الشَّ

ا َوُكُروُمَنا َوُبُيوُتَنا َنْحُن رَاِهُنوَها َحتَّ  ُحُقوُلنَ »: َوَكاَن َمْن َيُقولُ 3. «َدْعَنا َنْأُخْذ َقْمًحا َفَنْأُكَل َوَنْحَيا. َنْحُن َكِثيُرونَ 
ًة ِلَخرَاِج اْلَمِلِك َعَل  ُحُقوِلَنا َوُكُروِمَنا»: َوَكاَن َمْن َيُقولُ 4. «َنْأُخَذ َقْمًحا ِفي اْلُجوعِ  َواآلَن 5. َقِد اْسَتْقَرْضَنا ِفضَّ

َها َنْحُن ُنْخِضُع َبِنيَنا َوَبَناِتَنا َعِبيًدا، َوُيوَجُد ِمْن َبَناِتَنا ُمْسَتْعَبَداٌت، َوَلْيَس َلْحُمَنا َكَلْحِم ِإْخَوِتَنا َوَبُنوَنا َكَبِنيِهْم، وَ 
 " .«َشْيٌء ِفي َطاَقِة َيِدَنا، َوُحُقوُلَنا َوُكُروُمَنا ِلآلَخِرينَ 

ر ع ااا فك  عرا ف اىفأهراا رفأ را   رف،فراسفياا فرألرا سف اىفر فا زجف كثاز فر عرا ف اىف ازرارفرألرا رزفف= وكان صلراخ
صاطز رف إلي ازرضفراسفإفا   رفر ا ا افر اذاسفإرا غا رفر ظازاف أيزصا هرف   ز ا ،فرألزضف ر    ز ف   اىف.ف اا  لز رف ر 

هااذرف اسراا ف.ف هساا فس اااهرفاطا اا سفر طعاا رف افااا ر.فهاارف اارفا ااا رفطع راا إفألسعراا رف   ااا   ر=ففدعنللا نأخللذ قمحللاً (ف2)
أىفأسفر صاازرئبفك سااتفثلاااا ف اااا رف  وصاا   ف ااااا سف=ففراج الملللكخلل( 4)  ااىف.فإفاا   رفاغ ساا سف اااىففراا   ر

هس فاش كىفر شعبفأس رف ر بفر اا سفإصطز رفأسفا اع رففلا   رف  اا   رف=ففكلحم إخوتنافلحمنا(ف6)  ىف.ف ر ز  
بف رعسااىفشااك رهرفهاا فاااااافهااذرفأسفاشاا زىفإف  ساا فر ا اا افأ ةاساا ف  فرساا فكافر اارفأىفكاساا فشااعف، اا فف ااىفأ ةاهاار

 . كاس فسف  جف اطع رف ر شزرب.ف رفا
فف

، َوَبكَّتُّ اْلُعَظَماَء 7. َفَغِضْبُت ِجدًّا ِحيَن َسِمْعُت ُصرَاَخُهْم َوهَذا اْلَكاَلمَ 6 "-(:03-6) األيات َفَشاَوْرُت َقْلِبي ِفيَّ
َنْحُن »: َوُقْلُت َلُهمْ 8. َوَأَقْمُت َعَلْيِهْم َجَماَعًة َعِظيَمةً . «ِخيهِ ِإنَُّكْم تَْأُخُذوَن الرَِّبا ُكلُّ َواِحٍد ِمْن أَ »: َواْلُواَلَة، َوُقْلُت َلُهمْ 

َفَسَكُتوا َوَلْم . «َوَأْنُتْم َأْيًضا َتِبيُعوَن ِإْخَوَتُكْم َفُيَباُعوَن َلَنا. اْشَتَرْيَنا ِإْخَوَتَنا اْلَيُهوَد الَِّذيَن ِبيُعوا ِلأُلَمِم َحَسَب َطاَقِتَنا
َأَما َتِسيُروَن ِبَخْوِف ِإلِهَنا ِبَسَبِب َتْعِييِر اأُلَمِم َأْعَداِئَنا؟ . َلْيَس َحَسًنا اأَلْمُر الَِّذي َتْعَمُلوَنهُ »: َوُقْلتُ 9. ًباَيِجُدوا َجَوا

ًة َوَقْمًحا01 ْخَوِتي َوِغْلَماِني َأْقَرْضَناُهْم ِفضَّ َلُهْم هَذا اْلَيْوَم ُحُقوَلُهْم َوُكُروَمُهْم  ُردُّوا00. َفْلَنْتُرْك هَذا الرَِّبا. َوَأَنا َأْيًضا َواِ 
ْيِت الَِّذي تَْأُخُذوَنُه مِ  ِة َواْلَقْمِح َواْلَخْمِر َوالزَّ َنُردُّ َواَل »: َفَقاُلوا02. «ْنُهْم ِرًباَوَزْيُتوَنُهْم َوُبُيوَتُهْم، َواْلُجْزَء ِمْن ِمَئِة اْلِفضَّ

ُثمَّ َنَفْضُت 03. َفَدَعْوُت اْلَكَهَنَة َواْسَتْحَلْفُتُهْم َأْن َيْعَمُلوا َحَسَب هَذا اْلَكاَلمِ . «ا َتُقولُ هَكَذا َنْفَعُل َكمَ . َنْطُلُب ِمْنُهمْ 
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 هَكَذا َيْنُفُض هللُا ُكلَّ ِإْنَساٍن اَل ُيِقيُم هَذا اْلَكاَلَم ِمْن َبْيِتِه َوِمْن َتَعِبِه، َوهَكَذا َيُكوُن َمْنُفوًضا»: ِحْجِري َوُقْلتُ 
ْعُب َحَسَب هَذا اْلَكاَلمِ . َوَسبَُّحوا الرَّبَّ . «آِمينَ »: َفَقاَل ُكلُّ اْلَجَماَعةِ . «َوَفارًِغا   ".َوَعِمَل الشَّ

ف.ف"  عا فةفا    "فففهذلفر رشكا فةف س ظزفف ىفإ ر رفر ر زف ر ذرف ع فسفرا ؟
ف.فإظ  زفر غصبف افاافر رفطىءف5آا ف.ف.ف.ف.ف.ف.فغضبت جداً  -1
 .ففأىف عكازف فكر ف  ا ف اسعع  فف7آا ف.ف.ف.ف.ف.ففشاورت قلب  -2
 .فر علازف ر غسىف اا فأسفازفرفأفا ف،ه ف كتفرألاسا ءفر بفر رشكا ف7آا فف...فبكت العظماء -1
 .اش ا رف اىفر في  ُ فهس فاش اف اا رف ر   ف ظار ف ف7آا ففأقمت عليهم جماعة عظيمة -4
خوت  أنا -6 اع زاف  سفاار س ف عا رفسعا فر شا،ف،ف افرابفهس فسفرا ف ف.ففففف11آا ففوغلمان  أقرضناهم وا 

ا سف ارفسفرا فياف را رفهذرف رصاف فسفرا ف،ففأ فأسفاك سفر غار س.فسعر فرفطئ فرثا رفإذفأس رفاار س ف
علاازرءف   ز اا ف رااسفكاا فراا فزأاساا لفرااسفكاازرفسفرااا فةفاعلاا فأسفاراارحفهاا ف ااايزرضفر .فا سفأسفاف ااز رفسفرااا ف

 .  زىفكااف صزافسفرا فك رٍ ف كااف زكففل ي فر شفصا ف(ف18ف–ف14:فف6) زر بفر ا تف
 .فهذرف ر فإا   ىف11آا ف.ف.ف.فحقولهم. . . ردوا لهم -5
 .فافر ك س ف اا رش  فهس فاُفف12آا ففدعوت الكهنة واستحلفتهم -7
ز راا فاشااازفإ ااىفراا ف=ففنحللن إشللترينا إخوتنللا(ف9)  ااىف.فأىف اااارإفك ااازرإفرااسفر شااعب=ففجماعللة عظيمللة(ف7)  ااىف

.ف   رفر علازرء هذرف ا ك  رفإذفإر ع ا رفهرفإفا.فك س رفياف را لف ىفرك سفر ر ىفأىفأس رفإ  ا رفإف   رفرسفر ع  اا 
 ها فهسا فكلاا  فاا رزف. ءفأىفأيزصا رفر شاعبف   ز ا سفرا فهس فاع زاف  سفاار س ف عا رفسع فر شاىفس ا(ف11)  ىف

 . اار س ف زاف ص فر ز  
 هاذلفر سرا  فهاىفر از حفر اذىفكا سفا ل صا لف.ف إفراس ا%ف12شا زا إفأىف%ف1ر ع ئا فرعس ه فف11آا فوالجزء من مئة

هااا ةءف سفراااا فطاااابفراااسف.فر رزر اااىفر غساااىفر اااذىفأيااازضفر علاااازف،ف كااا س رفا ل صااا س فشااا زا فراااسفهااا ةءفر ررااا كاسف
ف.رألاسا ءفر رزر اسف رسفإف   ف رسفاار س فزافك فهذلفرألز   فر  ىف ل ص ه فرسفر علزرءف

أسفهفااز ضففإ اىف را فزراحىفاشااز=فنفضت حجرى( 11)  اىف.ف(ف12)  لاف ر افر  رابف  ش اف اا رفر ك س ف
=ففوسبحوا الرب.ف ىفإرازرئا  اسعضف س فرسفةفاعر ف ر  بفهذرفر كالرفر ذىف رفرو ع اف اا ف اك سفرفز ر إف

ف.ألس ففاص رفرسفصال رف فاص رفرسفروسشل ا
فف

َنِة 04 "-(:09-04) األيات َوَأْيًضا ِمَن اْلَيْوِم الَِّذي ُأوِصيُت ِفيِه َأْن َأُكوَن َواِلَيُهْم ِفي َأْرِض َيُهوَذا، ِمَن السَّ
َنِة الثَّاِنَيِة َوالثَّاَلِثيَن ألَ  . ْرَتْحَشْستَا اْلَمِلِك، اْثَنَتْي َعَشَرَة َسَنًة، َلْم آُكْل َأَنا َواَل ِإْخَوِتي ُخْبَز اْلَواِلياْلِعْشِريَن ِإَل  السَّ

ْعِب، َوَأَخُذوا ِمْنُهْم ُخْبزًا َوَخْمرًا، َفْضاًل عَ 05 ُلوَن الَِّذيَن َقْبِلي َثقَُّلوا َعَل  الشَّ ِمَن  ْن َأْرَبِعيَن َشاِقالً َولِكِن اْلُواَلُة اأَلوَّ
ْعبِ  ِة، َحتَّ  ِإنَّ ِغْلَماَنُهْم َتَسلَُّطوا َعَل  الشَّ ْكُت َأْيًضا 06. َوَأمَّا َأَنا َفَلْم َأْفَعْل هَكَذا ِمْن َأْجِل َخْوِف هللاِ . اْلِفضَّ َوَتَمسَّ

وِر، َوَلْم َأْشَتِر َحْقالً  َوَكاَن َعَل  َماِئَدِتي ِمَن 07. اَك َعَل  اْلَعَملِ َوَكاَن َجِميُع ِغْلَماِني ُمْجَتِمِعيَن ُهنَ . ِبُشْغِل هَذا السُّ
َوَكاَن َما ُيْعَمُل ِلَيْوٍم َواِحٍد 08. اْلَيُهوِد َواْلُواَلِة ِمَئٌة َوَخْمُسوَن َرُجاًل، َفْضاًل َعِن اآلِتيَن ِإَلْيَنا ِمَن اأُلَمِم الَِّذيَن َحْوَلَنا
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َوَمَع هَذا َلْم . َن ُيْعَمُل ِلي ُطُيوٌر، َوِفي ُكلِّ َعَشَرِة َأيَّاٍم ُكلُّ َنْوٍع ِمَن اْلَخْمِر ِبَكْثَرةٍ َوَكا. َثْورًا َوِستََّة ِخرَاٍف ُمْختَاَرةٍ 
ْعبِ  ِلهَذا  اْذُكْر ِلي َيا ِإلِهي ِلْلَخْيِر ُكلَّ َما َعِمْلتُ 09. َأْطُلْب ُخْبَز اْلَواِلي، أَلنَّ اْلُعُبوِديََّة َكاَنْت َثِقيَلًة َعَل  هَذا الشَّ

ْعبِ   " .الشَّ

 ه فال  فهذرف سفسعر ف اصازفرثالإف ك ف.فكس ا ف سفك فر فك سف اىفر شعبفأسفالار لف ا ر ىف= خبز الوال 
 الفزفر ف=ففوغلمانهم تسلطوا.فك سفذ كفرطا   إفرسفر شعبفك فا رفسلارإف=ففأربعين شاقالً (ف16)  ىف.فف كر

ل   ف  رفاثل ف اىفر شعبف ك سفكزار إف أص افكثازاسف  ف رركفه ف أر فسفرا ف ل رف سع.ف ك سفذ كف عارفر ا  ر
  ىفف.ك سف ُ ف زص ف ار اكففل ةإف كس فأسعافسل الف اىفر ر ص الاس=ففولم أشتر حقالً .ف اار س ف شغ فر ر زف

 سفسفرا ف ر  ة فك س رفا  ارإف أ  سبف ك.فر ا  افر ذاسفأ  رفرسف    ف اركس رفأ زشاار=ففاليهود والوالة(ف17)
اذكر ل  يا (ف18)  ىف.فرسف   الف   لصزف ر فإافزل،ف اراكفف ر اٍففرز   فك ر ٍفسفاصزاف اىفهذلفر  ةئرفر

.ه فةفاطابفرل   فرسفإسر سف  فرسفه=ففإله 
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 عودة للجدول اإلصحاح السادس

ف
وَر َوَلْم تَ 0ف"-(:9-0) األيات ْبَق ِفيِه َوَلمَّا َسِمَع َسْنَبلَُّط َوُطوِبيَّا َوَجَشٌم اْلَعَرِبيُّ َوَبِقيَُّة َأْعَداِئَنا َأنِّي َقْد َبَنْيُت السُّ

َهُلمَّ »: َل َسْنَبلَُّط َوَجَشٌم ِإَليَّ َقاِئَلْينِ َأْرسَ 2ُثْغَرٌة، َعَل  َأنِّي َلْم َأُكْن ِإَل  ذِلَك اْلَوْقِت َقْد َأَقْمُت َمَصاِريَع ِلأَلْبَواِب، 
ِإنِّي َأَنا »: َفَأْرَسْلُت ِإَلْيِهَما ُرُساًل َقاِئالً 3. َوَكاَنا ُيَفكِّرَاِن َأْن َيْعَماَل ِبي َشرًّا. «َنْجَتِمُع َمًعا ِفي اْلُقَرى ِفي ُبْقَعِة ُأوُنو

َوَأْرَساَل ِإَليَّ ِبِمْثِل هَذا 4« ِلَماَذا َيْبُطُل اْلَعَمُل َبْيَنَما َأْتُرُكُه َوَأْنِزُل ِإَلْيُكَما؟. ْن َأْنِزلَ َعاِمٌل َعَماًل َعِظيًما َفاَل َأْقُدُر أَ 
ًة َخاِمَسًة َمَع ُغاَلِمِه َفَأْرَسَل ِإَليَّ َسْنَبلَُّط ِبِمْثِل هَذا اْلَكاَلِم َمرَّ 5. اْلَكاَلِم َأْرَبَع َمرَّاٍت، َوَجاَوْبُتُهَما ِبِمْثِل هَذا اْلَجَوابِ 

ِإنََّك َأْنَت َواْلَيُهوُد ُتَفكُِّروَن َأْن َتَتَمرَُّدوا، : َقْد ُسِمَع َبْيَن اأُلَمِم، َوَجَشٌم َيُقولُ »6: ِبِرَساَلٍة َمْنُشوَرٍة ِبَيِدِه َمْكُتوٌب ِفيَها
وَر ِلَتُكوَن َلُهْم َمِلًكا َحَسَب هذِ  َوَقْد َأَقْمَت َأْيًضا َأْنِبَياَء ِلُيَناُدوا ِبَك ِفي ُأوُرَشِليَم 7. ِه اأُلُمورِ ِلذِلَك َأْنَت َتْبِني السُّ

اَل »: َفَأْرَسْلُت ِإَلْيِه َقاِئالً 8. «َفَهُلمَّ اآلَن َنَتَشاَوُر َمًعا. َواآلَن ُيْخَبُر اْلَمِلُك ِبهَذا اْلَكاَلمِ . ِفي َيُهوَذا َمِلكٌ : َقاِئِلينَ 
َقِد »: أَلنَُّهْم َكاُنوا َجِميًعا ُيِخيُفوَنَنا َقاِئِلينَ 9. «ا اْلَكاَلِم الَِّذي َتُقوُلُه، َبْل ِإنََّما َأْنَت ُمْخَتِلُقُه ِمْن َقْلِبكَ َيُكوُن ِمْثُل هذَ 

ْد َيَديَّ » . «اْرَتَخْت َأْيِديِهْم َعِن اْلَعَمِل َفاَل ُيْعَملُ   " .«َفاآلَن َيا ِإلِهي َشدِّ

س اافهسا ففطا ف اااا فصااف.ف هسا فس ااهرفافا    سف   فاارعف،فا فك رافحرئزف  ارفا ا  ر سف عسااي  فهذرفزأاس فإ ا
 اا  سفياااف اارف ساا ءفر راا زف  كااسفر رصاا زابف اارفف كااسفياااف صااعتف  ااذلف زصاا فرأل ااارءفرألفاااز ف ااا ف صااعتف.فسفرااا 

ف12ذلف  عاف سفأ زشاارف ر فط فر  ااا فهىفأسفاا  رفرأل ارءفسفرا فإ ىف لع فأ س ف ه.فر رص زابفوس  ىفرألرز
 كااس رففططا رف ل ااا ف ااىف.فكارفأىفرراا   ف عااا ف أ ساا فهااىف االفأراا رزفف ااىفةفاشاكفسفرااا فأس اارفراف را س فارفا اا 

ر طزاااافا   اا إفهااذرفهاا ففااارعفر فااا ،ف هاارفاا  ساا ف ف اا فر  شاا  زف رف اا ف ازصاا رفأراازلف ي ااا ف ااىفر طزااااف ز راا ف
 كسفسفرا ف  رففط  رف ا ا  رف  كسس فس افسفرا فةف.ف ىفي  فسفرا إر عافآفز سف ا   رف اىفأ زشاارف  فس ف رف

 كا سفزاف.ف هذرفر ففاا فرابفآارف فا رء".ف   ف رزفربفإ اا ف ز    فررس عف س ا   فر ر ت"ااف ف ىفف رزفرع رف
 فاالصففسع راس هاذرفرا فا ابفأسفال  ا فكا فرسا فرا فاررف راسا فها ففاالصفف=عامل عمل عظليم سفرا فزرئع إفإسىف

فف.فف(28:فف7كااا 1)ف ظاااارف ر  ياااتفرساااذفر سفرلصااازف اااالف ياااتف اسلااا شفألسف سااااس ف رااا .فعااا  فكااا فراااسفسفاااار رس
  ا في ا فسفراا ف.فهذرفزافكا ففكر ف   ف ارفالا ف  ارفأسا ف  ارفرا ررزر  رف ذ اكفف اىفةفاثاازهر=ففلماذا يبطل العمل

زاف  سشزف اسفر س  ف فرك    ف اىففأى=ففبرسالة منشورةف.فففأا رف  عط فر عر ف1أسفاذهبف غ بف سفأ زشاارف
 رصار سف.ف اا احرفسفراا فأسفااذهبفأل ارئا ،فر عرا ففر ا زكا ف فاسفاس شازفر ف ازف ااسفر سا  فافا   سف اصاطز  سف

 أسفهاذرفر ف ازفر سفيااف.ف أسفر ررز ا ف اكا سفراكا إف ااىفر ا ا ا.فر زر   فأس رفإ  را رفسفراا ف  سا فا اضرزفصاافر رااك
إذرإفر ف ازفرث ااتف شاا  ا فأفاااف.فجشللم يقللول=ف هساا كفشاا هافر ارف اااىفذ ااكفهاا ف شارف.فإس شازف اااسفرألراارفر رفاطا 

 هااارفظسااا رفأسفسفراااا فرااااف افراااسفهاااذرف أسفر شاااعبفرااا افاصاااطزبف اصاااطزفسفراااا ف ااااذه بف  ااارف.فر رع  ااازاس
ف.ف ار  ا لف ىفافضفهذلفرو  زرءرتفأر رفر راك

ف
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ِلَنْجَتِمْع ِإَل  َبْيِت هللِا »: اَلَيا ْبِن َمِهيَطْبِئيَل َوُهَو ُمْغَلٌق، َفَقالَ َوَدَخْلُت َبْيَت َشْمِعَيا ْبِن دَ 01 "-(:04-01) األيات
َأَرُجٌل ِمْثِلي »: َفُقْلتُ 00. «ِفي اللَّْيِل َيْأُتوَن ِلَيْقُتُلوكَ . ِإَل  َوَسِط اْلَهْيَكِل َوُنْقِفْل َأْبَواَب اْلَهْيَكِل، أَلنَُّهْم َيْأُتوَن ِلَيْقُتُلوكَ 

، 02. «!ُب؟ َوَمْن ِمْثِلي َيْدُخُل اْلَهْيَكَل َفَيْحَيا؟ اَل َأْدُخلُ َيْهرُ  َفَتَحقَّْقُت َوُهَوَذا َلْم ُيْرِسْلُه هللُا أَلنَُّه َتَكلََّم ِبالنُُّبوَِّة َعَليَّ
ْفَعَل هَكَذا َوُأْخِطَئ، َفَيُكوَن َلُهَما َخَبٌر َرِديٌء أَلْجِل هَذا َقِد اْسُتْؤِجَر ِلَكْي َأَخاَف َوأَ 03. َوُطوِبيَّا َوَسْنَبلَُّط َقِد اْستَْأَجرَاهُ 

ِذيَن اْذُكْر َيا ِإلِهي ُطوِبيَّا َوَسْنَبلََّط َحَسَب َأْعَماِلِهَما هِذِه، َوُنوَعْدَيَة النَِّبيََّة َوَباِقَي اأَلْنِبَياِء الَّ 04. ِلَكْي ُيَعيِّرَاِني
 ".ُيِخيُفوَنِني

  اارفافاعاا لف اف  ااىءف اظ اازف اساا  فأساا ف  اا سف.ف س ااافهساا ففاااا ف ااااا .فأ ةافهف  ساا عر عااا فةفا اااأف فاااا فصاااف
ذرففا افر ل ئااافذ ازفر شااعبف،ف اااذرفإف  ا فسفرااا ف لاافر شااعبفي ئااالف.ف اعشا فكل ئاااف راسفثاارفاعشا فر عراا  ،ف فاا   رف ر 

  كسا فس اىفكا ذبفإرا   زلففه فاا ىفر س ا  =ففشمعيا.فر  س ءف ا ىءفرس اطف اصزبفأ زشاارف ا ارفر ر زف زك ر ا
هاا فأااااافر  اا بف اااا ف  اااىفسفرااا ف اكاا سف=ففوهللو مغلللقفف.فط  ااا ف رااس اطف ااازاافأي ر  راا فر ف اثاا فرراا رفسفرااا 

رو  ر عفرزا إ،فأ فه فااا ىففاا  فرابفهف ةفال  ا فإسرا سف ا فهف لاط،فأ فها فأااااف ااىفسعرا فكاشا ز ف اعطاىف
 هكاذرف.ف(فس اىفكا ذب) هكاذرف عا فصاايا ف لزساا فر فاااافرابفرااكفا ا ذرف.فاكا سفرا فرثالإف اغااف اىفسعر ف اىفر  

-ف:ف ع فأا    ف رسطل ف    ف ك ستفا   فشرعا ف سفرا فأسفااف فر  اك ف اغااف اىفسعر ف ا  فرشكا  س
 افاااا ف.فاف  ااا ف هااا ف اااا ف كااا هسف ا اكااا ف ا عااااىف ااااىفر سااا ر  فف-2ففففففففف.أسفاظ ااازف اسااا  فف  ااا فف-1ف

ف-: ذ كفك سفزافسفرا ف اىفه  اسفر سلط اسف.فاس ف  اسفر ك س شل اف 
 أرجل مثل  يهرب -0
اف   ف اىفاازفر ك س ف،ف أس ف رتفك هس ف،ف اسفأفا فإذرففر  اك فُافزر= ومن مثل  يدخل الهيكل فيحيا  -2

 .اع ف،ف  فه فرُال   ف  ف  فف افك فإسر سفه ف  ف زص فأسفااف ف ا اك فصافر شزف.فافاتف
ف.ف  أل ارءفإر   ز رف اارإفرسفرألس ا ءفصافسفرا .فهىفأاص إفس ا فك ذ  =ف نوعدية
ف
وُر ِفي اْلَخاِمِس َواْلِعْشِريَن ِمْن َأْيُلوَل، ِفي اْثَنْيِن َوَخْمِسيَن َيْوًما05 "-(:09-05) األيات َوَلمَّا 06. َوَكِمَل السُّ

ِم الَِّذيَن َحَواَلْيَنا، َسَقُطوا َكِثيرًا ِفي َأْعُيِن َأْنُفِسِهْم، َوَعِلُموا َأنَُّه ِمْن ِقَبِل ِإلِهَنا َسِمَع ُكلُّ َأْعَداِئَنا َورََأى َجِميُع اأُلمَ 
يَّا َأَتِت َوَأْيًضا ِفي ِتْلَك اأَليَّاِم َأْكَثَر ُعَظَماُء َيُهوَذا َتَواُرَد َرَساِئِلِهْم َعَل  ُطوِبيَّا، َوِمْن ِعْنِد ُطوبِ 07. ُعِمَل هَذا اْلَعَملُ 
أَلنَّ َكِثيِريَن ِفي َيُهوَذا َكاُنوا َأْصَحاَب ِحْلٍف َلُه، أَلنَُّه ِصْهُر َشَكْنَيا ْبِن آَرَح، َوَيُهوَحاَناُن اْبُنُه 08. الرََّساِئُل ِإَلْيِهمْ 

َوَأْرَسَل ُطوِبيَّا . ِه، َوَكاُنوا ُيَبلُِّغوَن َكاَلِمي ِإَلْيهِ َوَكاُنوا َأْيًضا ُيْخِبُروَن َأَماِمي ِبَحَسَناتِ 09. َأَخَذ ِبْنَت َمُشالََّم ْبِن َبَرْخَيا
َفِني  " .َرَساِئَل ِلُيَخوِّ

ا ر إفألس فك سف ىفأر كسفكثاز ف رفا ارف  زضف   زفر رس رتفر ر صا فك ستفهس كفف62كر فر ر زف ىف
.فارف فكر فسفرا ف  ش اع ف رفر عر رف  ةتف ا س ءف  كس  فك ستف ل  رفارئر إف    يافرأل ر  ف  كسفر سف  سظ

ك فرألةرف ر صال تفر  ىف  سىفرس  فشعبفهففأسفر سفهرف ز  ر=ففسقطوا كثيرًا ف  أعين أنفسهم( 15)  ىف
ك شع رفار ساهرفف  رفاز ص رف،ف أس فر سفاف  رفك سفإةفأس ،فهفك سفا ابفشع  ف ع ز ففإسر فك ستف ر بفأس  ر 
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س ا  ف ش فك فرفطط   رفصافشعبف سقطوا كثيرًا ف  أعين أنفسهمف  ىفك فر ررزر  رف رفاس ف رفهذرفرسفأس ر
ر ع اف)فطوبيابفسف ُ فيزر  ف راا فر  س كفرسف ظر ءفر ا  افرسفك .فرش ك ف ااا ف سفرا فس ا(ف17)  ىف.ف ه

.فةفا سىفر ر زف ط  ا فهذرفه فر ذىفي  رفسفرا فف ى أصحاب حلف=ف ىف ف  افرعُ ففأ (ف11:فف2ر عر سىفسح
ه فف= حسناتة(ف18)  ىف.فف(4:11)ف ط  ا ف ح جفا  اا ف ك سف اس ف  اسفزئا فر ك س ففإ ا شابفيزر  ف راا 

  كسس فس افهس فأسفر ر ف  عاسفرع فاذكز سفأسفهذلفر زش  ىفإسر فف.ر ا فر زش   حعفر ةإف اىفر ا  اف عا ف اىف
ا  ْزفاعطا  ف علزر  ا ا فأسف ظر ءفر ا  افف.ءفرف   اسف هذرفيطع فيابف  ك ف افل ئافهىفأ ع  ففازفرسفز  فف 

.ف   ةفسفرا ف ك س رفإ عل رفربفرألررف ص ز رفرثا رف ىففا   رف    ا  ر.ف صا رفر  ر ه ف ر  ف  افربف ازرس رف
 ط  ا فأزر فزر ئ فافااف.فصف بفر ح رجفر رف اطأهس ففزبف ااا فهىفرسفر ارف فرسفصع افر سع  فرسف

ف. ىفإزر  فر   ااارتففظ زتف ار   ف فاسر ف ش ف ه فأ ةإفأزرافأسفاظ زف رظ زفر صااا.ف  فسفرا  
ف

 التجارب الت  واجهت العمل وموقف نحميا منها
(.ف1:فف2رى)ف" ا  ز  فا ف سىفإسفأي اتف فار فر زبفرو  ف  ث تف اىفر  زف ر  ل ىف أ اافسعرك"ال  فإ سفرازرخف

  سزىفر    زبف.ف  ف اىففار فر زبف  س ءفر زف افرىفشعبفر زبف رااس فر زبفأ زشاارف هس فس افسفرا فيافأي
-ف:ر  ىف ر    ف  ر  تفحز    فرسفي ا ف،ف هذلف رثا  فكثازف  ر  فك فرسفاعر ف ىفر فار ف ىفكزرفر زبف

رف    فروش زركف ىفر عر فو ر الفرسفر ارف ف هذرفر ففا فربفحز    ف  كسفإشزركففط  ف ىفر عر ف (1
ف(ف.زر بفيص فا  ش   ط)اعرالف

 .رف  ةتفإ ش  فر عر ف  ىفطزال ف   كذبف ر غشف روش   تفر ك ذ  ف (2
 رفسفرا ف  س رف هرفهاا.فزر ئ ف اا  ءرتفك ذ  ف اراكفكر ففا فربفحز    ف ا  يافر عر فإ ىففاسف (1

 (ف.7آا )رازرا سف اراكفأسفسفرا فافططف اك سفراك ف
ر   س ف   عر فر ذىفُاعر ف ر  لاا فرسفش س فوش   فر ا  ف روف  طف ا زكفر ع رااسفر عر  (4 .فرفزا ف ر 

 .ف ل   رف سفر ر زف  فصعاف اا فثعابف رلطفر ر زف
افهف،فار فارفك فر  ر ئ فرسففارعفرو اراف شسففزبف،ف   عا ف ىفااظ ف فلالفصافأىف ر فار  (6

 (ف.9:فف4سح) اشف  فف ىفر فز بفر ار ا ف
 .ر ررزرتف ل  فسفرا ف ا    ف افزجفرسفأ زشاارف ال ا س ف (5
 . ف اع ف اف  ،ف ىفر  اك ف ُاعا  زرس ف     سف (7
 .روش   تفر ك ذ  فأصععتفر شعبف فا فرس رف ف ذ ف ف اف صعاف (9
 .   ز  فرر فا بفر ع رااسف ا ذرزفرش ك فارفاا ف،فرث فرويزرضف (8

،ف اف    رفإ ر افر عر ف رص  ف رف(فر كسار )حزعفأشف صف  رفرص  حفر اا فرسفارف فأ زشاارف (11
 س افأشف ص فرسفر ك س فرسفص زف  ف الي تف  ئاا فربفط  ا فر ع اف(ف.ف18ف–ف17آا ت)ر شفصا ف
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ف11زر بفإصف  ف)    را فإ ىفر لا ارتفر عر سىفر ذىفال  رفر عر ف،فهس فرف    فو ر اف ر فهف
 (ف.أاص 

 وماذا كان موقف نحميا وزربابل أمام كل ذلك ؟
 .ف1آا ف"لماذا يبطل العمل"ر صال فر رر رز ف رور عارافر ارئرف،ف ر عر فر ارئرف (1
 (ف.5أا)    سر  ف س ف رالفس ف"ف.فااف  سىف ااف فر فر رال "فر فر رال ف (2
 (ف.ز ضفحز    فإشزركفر ر رزااسف ىفر  س ء)ز ضفروش زركفربفرألشزرزف (1
 .إ ارافر  عضف   رال ف ر زهرف اىففر ا فرسفا سى (4
 .ف فرش ك فر س  فر ارفاا ف   عا ف (6
 .ز ضفك فف رزفربفر فا فر  ىف عر ف ىفه ةءفرأل ارءف (5
ا  ءر  رف كذ  رف  فإر رزف ىفر عر ف ر  س (7 ا  بفسفرا ف ي  ف ىفر زاف اىفك فرفزا  رف ر     زاف.ف ءف رفُاص 

 (ف.21:فف2 ى2)ف"أسفس  س   ف ر  فث تفا ا ف ااس " ر ف رزفربفه ةءفه فرس يش تف
 وماذا يعمل هللا ؟

 (ف.16:فف4سح)هفا ط فرش ز  رفر زاائ ف (1
 (ف.ف ىف حكزا )ازر ف رسفاعرا سفرسفال ا رف (2
 . هفاش زكف ىفر عر ف الف افأسفاس حف  هللفةفا زكف  االفاعرا سف فاهر (1

ف(ف.21:فف2سح)ف"السماء يعطينا النجاح ونحن عبيده نقوم ونبن  إله"
ف اس ىف    فر زر  فزر    فر ث سا فإ ىفك زسث  ف  ذلفر  زك فر زر  ا 

ف(ف.14:فف11ك 2)ر ز  فر لا ففشركة.فرف  فهفر بف.فسعر فز س فار عفر رراحف
 ومع من يعمل هللا ؟

زرا ف .أسفاعر فرث فسفرا فاعر فرع فهف اس حفر عر هففاسفا افرسف ىفيا  فااز ف ر 
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 عودة للجدول اإلصحاح السابع

ف
وُر، َوَأَقْمُت اْلَمَصاِريَع، َوَتَرتََّب اْلَبوَّاُبوَن َواْلُمَغنُّوَن َوالالَِّويُّوَن، 0 "-(:4-0) األيات َأَقْمُت َحَناِنَي 2َوَلمَّا ُبِنَي السُّ

اَل »: َوُقْلُت َلُهَما3. ينَ َأِخي َوَحَنْنَيا َرِئيَس اْلَقْصِر َعَل  ُأوُرَشِليَم، أَلنَُّه َكاَن َرُجاًل َأِميًنا َيَخاُف هللَا َأْكَثَر ِمْن َكِثيرِ 
ْمُس  َوُأِقيَم ِحرَاَساٌت ِمْن . َوَما َداُموا ُوُقوًفا َفْلُيْغِلُقوا اْلَمَصاِريَع َوُيْقِفُلوَها. ُتْفَتْح َأْبَواُب ُأوُرَشِليَم َحتَّ  َتْحَم  الشَّ

َوَكاَنِت اْلَمِديَنُة َواِسَعَة اْلَجَناِب َوَعِظيَمًة، 4. «اِبَل َبْيِتهِ ُسكَّاِن ُأوُرَشِليَم، ُكلُّ َواِحٍد َعَل  ِحَراَسِتِه، َوُكلُّ َواِحٍد ُمقَ 
ْعُب َقِلياًل ِفي َوَسِطَها، َوَلْم َتُكِن اْلُبُيوُت َقْد ُبِنَيتْ   " .َوالشَّ

ف عافأسف سىفسفرا فرألر رزفإه رف    ى
ف4-1ر ا تف(ف  حف ااافرأل  رب)فر ا ف فعظفر رااس ف -1
 71-6 ه ف   س  ففففففر ا تف عرازفر رااس ف ر -2

  فألسفر  ياتفكا سففطاازف لااف(ف5:52شفإ) ا سف  ر  سف  ألر رزفةفيار ف   ف ار  فر    رف اا  ف=ففالبوابون
 يافر رغس سف ر ال اا سفرابفر   ر ا سف ااىفرألرا رزف ارا  ا هرف ز را فكا سفر رغساااسف ر ال اااسفارا  ا سفر   ر ا سف

 سالفظفأسف   ا فهفهىففر ا فألىفرك سف فاررفهفرألرسا ءفهارفر فازر ف ا اف.فك إذرف رفاكسف  رف ر ف ىفر  ا
ر س ا ف ااىفأإذفث  اتف=ففوحننيلا رئلليس القصلرفف.ف2:1ها فر ااذىفأف ازلف فا  فأ زشااارفف= أقملت حنلان ف.ففرألرا رز

ف إفأيا رفسفرااا فكااال ا   اا.فر اذىفاكاا سفأراساا إف اىفر لاااا فاراا  رسف ااىفر كثاااز"ف راا ف ااىفر لصاازفإرا فاف رااالإفأك اازف
 ئالفااف فرأل اارءفر رااسا ف ك ساتفر عا ا ف=ففحت  تحم  الشمسفف.فروثساسففس سىف فسسا فرك س ف رعزلفإ ىف  ز 

ف.ف  حفرأل  ربف سافأ  فص ءفشر ف ر ر بف ىفهذرفر   فازفكثز فرأل ارء
 سظراااتف=فسلللكان أورشلللليم.ف إففاسرااا ف عااا حفرأل ااا ربف ااااىفر فااازر فأسفاس   ااا رف اك سااا رف ي  ااا=ففوملللا داملللوا وقوفلللاً 

 ك سااتفرشااكا ف.ف كاا سفكاا فإسراا سفرراائ ةإف ااسففزرراا ف ا اا ف راا فف  اا ،ف هكااذرفاس غااىفأسفاكاا سفز فااا إف.فر فزرراا ت
فر شعبفياا فارف فأ زشاارف اافأ زشاارف سفرا فأس

 

عْ 5  "-(:74-5) األيات َفَوَجْدُت ِسْفَر اْنِتَساِب . َب أَلْجِل االْنِتَسابِ َفأَْلَهَمِني ِإلِهي َأْن َأْجَمَع اْلُعَظَماَء َواْلُواَلَة َوالشَّ
 :الَِّذيَن َصِعُدوا َأوَّاًل َوَوَجْدُت َمْكُتوًبا ِفيهِ 

ُر َمِلُك َباَبَل 6 اِعُدوَن ِمْن َسْبِي اْلَمْسِبيِّيَن الَِّذيَن َسَباُهْم َنُبوَخْذَنصَّ َوَرَجُعوا ِإَل  هُؤاَلِء ُهْم َبُنو اْلُكوَرِة الصَّ
الَِّذيَن َجاُءوا َمَع َزُربَّاَبَل، َيُشوُع، َنَحْمَيا، َعَزْرَيا، َرَعْمَيا، َنَحَماِني، 7. وُرَشِليَم َوَيُهوَذا، ُكلُّ َواِحٍد ِإَل  َمِديَنِتهِ أُ 

و َفْرُعوَش أَْلَفاِن َوِمَئٌة َواْثَناِن َبنُ 8: َعَدُد ِرَجاِل َشْعِب ِإْسرَاِئيلَ . ُمْرَدَخاُي، ِبْلَشاُن، ِمْسَفاَرُث ِبْغَواُي، َنُحوُم، َوَبْعَنةُ 
َبُنو َفَحَث ُموآَب 00. َبُنو آَرَح ِستُّ ِمَئٍة َواْثَناِن َوَخْمُسونَ 01. َبُنو َشَفْطَيا َثاَلُث ِمَئٍة َواْثَناِن َوَسْبُعونَ 9. َوَسْبُعونَ 

َبُنو َزتُّو 03. َبُنو ِعياَلَم أَْلٌف َوِمَئتَاِن َوَأْرَبَعٌة َوَخْمُسونَ 02. َشرَ ِمْن َبِني َيُشوَع َوُيوآَب أَْلَفاِن َوَثَماُن ِمَئٍة َوَثَماِنَيَة عَ 
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َبُنو 06. َبُنو ِبنُّوَي ِستُّ ِمَئٍة َوَثَماِنَيٌة َوَأْرَبُعونَ 05. َبُنو َزكَّاَي َسْبُع ِمَئٍة َوِستُّونَ 04. َثَماُن ِمَئٍة َوَخْمَسٌة َوَأْرَبُعونَ 
َبُنو َأُدوِنيَقاَم ِستُّ ِمَئٍة 08. َبُنو َعْزَجَد أَْلَفاِن َوَثاَلُث ِمَئٍة َواْثَناِن َوِعْشُرونَ 07. َوَثَماِنَيٌة َوِعْشُرونَ َباَباَي ِستُّ ِمَئٍة 
يَر 20. َبُنو َعاِديَن ِستُّ ِمَئٍة َوَخْمَسٌة َوَخْمُسونَ 21. َبُنو ِبْغَواَي أَْلَفاِن َوَسْبَعٌة َوِستُّونَ 09. َوَسْبَعٌة َوِستُّونَ  َبُنو َأطِّ

. َبُنو ِبيَصاَي َثاَلُث ِمَئٍة َوَأْرَبَعٌة َوِعْشُرونَ 23. َبُنو َحُشوَم َثاَلُث ِمَئٍة َوَثَماِنَيٌة َوِعْشُرونَ 22. ِلَحَزِقيَّا َثَماِنَيٌة َوِتْسُعونَ 
ِرَجاُل َبْيَت َلْحَم َوَنُطوَفَة ِمَئٌة َوَثَمانَيٌة 26. َبُنو ِجْبُعوَن َخْمَسٌة َوِتْسُعونَ 25. َبُنو َحاِريَف ِمَئٌة َواْثَنا َعَشرَ 24

ِرَجاُل َقْرَيِة َيَعاِريَم 29. ِرَجاُل َبْيِت َعْزُموَت اْثَناِن َوَأْرَبُعونَ 28. ِرَجاُل َعَناُثوَث ِمَئٌة َوَثَماِنَيٌة َوِعْشُرونَ 27. َوَثَماُنونَ 
ِرَجاُل ِمْخَماَس 30. ِرَجاُل الرَّاَمِة َوَجَبَع ِستُّ ِمَئٍة َوَواِحٌد َوِعْشُرونَ 31. ْرَبُعونَ َكِفيَرَة َوَبِئيُروَت َسْبُع ِمَئٍة َوَثاَلثٌة َوأَ 

. ِرَجاُل َنُبو اأُلْخَرى اْثَناِن َوَخْمُسونَ 33. ِرَجاُل َبْيِت ِإيَل وَعاَي ِمَئٌة َوَثاَلثٌة َوِعْشُرونَ 32. ِمَئٌة َواْثَناِن َوِعْشُرونَ 
َبُنو َأِريَحا َثاَلُث ِمَئٍة 36. َبُنو َحاِريَم َثاَلُث ِمَئٍة َوِعْشُرونَ 35. َخِر أَْلٌف َوِمَئتَاِن َوَأْرَبَعٌة َوَخْمُسونَ َبُنو ِعياَلَم اآل34

آاَلٍف َوِتْسُع ِمَئٍة  َبُنو َسَناَءَة َثاَلَثةُ 38. َبُنو ُلوَد َبُنو َحاِديَد َوُأوُنو َسْبُع ِمَئٍة َوَواِحٌد َوِعْشُرونَ 37. َوَخْمَسٌة َوَأْرَبُعونَ 
 .َوَثاَلُثونَ 

يَر أَْلٌف َواْثَناِن َوَخْمُسونَ 41. َفَبُنو َيْدِعَيا ِمْن َبْيِت َيُشوَع ِتْسُع ِمَئٍة َوَثاَلَثٌة َوَسْبُعونَ : َأمَّا اْلَكَهَنةُ 39 . َبُنو ِإمِّ
 .َحاِريَم أَْلٌف َوَسْبَعَة َعَشرَ َبُنو 42. َبُنو َفْشُحوَر أَْلٌف َوِمَئتَاِن َوَسْبَعٌة َوَأْرَبُعونَ 40

َبُنو آَساَف ِمَئٌة َوَثَماِنَيٌة : اَْلُمَغنُّونَ 44. َفَبُنو َيُشوَع، ِلَقْدِميِئيَل ِمْن َبِني ُهوُدوَيا َأْرَبَعٌة َوَسْبُعونَ : َأمَّا الالَِّويُّونَ 43
 .َوَأْرَبُعونَ 
 .ُنو َطْلُموَن، َبُنو َعقُّوَب، َبُنو َحِطيَطا، َبُنو ُشوَباَي ِمَئٌة َوَثَماِنَيٌة َوَثاَلُثونَ َبُنو َشلُّوَم، َبُنو َأِطيَر، بَ : اَْلَبوَّاُبونَ 45
َوَبُنو َلَباَنَة َوَبُنو 48َبُنو ِقيُروَس، َبُنو ِسيَعا، َبُنو َفاُدوَن 47َبُنو ِصيَحا، َبُنو َحُسوَفا، َبُنو َطَباُعوَت، : اَلنَِّثيِنيمُ 46

َبُنو َجزَاَم، َبُنو 50َبُنو َرآَيا، َبُنو َرِصيَن َوَبُنو َنُقوَدا، 51َبُنو َحاَناَن، َبُنو َجِديَل، َبُنو َجاَحَر، 49ْلَماَي، َحَجاَبا، َبُنو سَ 
َبُنو 54، َبُنو َبْقُبوَق، َبُنو َحُقوَفا، َبُنو َحْرُحورَ 53َبُنو ِبيَساَي، َبُنو َمُعوِنيَم، َبُنو َنِفيَشِسيَم، 52َعزَا، َبُنو َفاِسيَح، 

 .َبُنو َنِصيَح، َبُنو َحِطيَفا56َبُنو َبْرُقوَس، َبُنو ِسيَسرَا، َبُنو تَاَمَح، 55َبْصِليَت، َبُنو َمِحيَدا، َبُنو َحْرَشا، 
يَل، َبُنو َيْعاَل، َبُنو َدْرُقوَن، َبُنو جَ 58َبُنو ُسوَطاَي، َبُنو ُسوَفَرَث، َبُنو َفِريَدا، : َبُنو َعِبيِد ُسَلْيَمانَ 57 َبُنو 59دِّ

َباِء، َبُنو آُمونَ  يَل، َبُنو ُفوَخَرِة الظِّ ُكلُّ النَِّثيِنيِم َوَبِني َعِبيِد ُسَلْيَماَن َثاَلُث ِمَئٍة َواْثَناِن 61. َشَفْطَيا، َبُنو َحطِّ
 .َوِتْسُعونَ 

يُر، َوَلْم َيْسَتِطيُعوا َأْن ُيَبيُِّنوا ُبُيوَت َوهُؤاَلِء ُهُم الَِّذيَن َصِعُدوا ِمْن َتلِّ ِمْلٍح َوَتلِّ َحْرَشا، َكُروُب وَ 60 مِّ َأُدوُن َواِ 
َوِمَن 63. َبُنو َداَلَيا، َبُنو ُطوِبيَّا، َبُنو َنُقوَدا ِستُّ ِمَئٍة َواْثَناِن َوَأْرَبُعونَ 62: آَباِئِهْم َوَنْسَلُهْم َهْل ُهْم ِمْن ِإْسرَاِئيلَ 

. وَص، َبُنو َبْرزاَِلَي، الَِّذي َأَخَذ اْمرََأًة ِمْن َبَناِت َبْرزاَِلَي اْلِجْلَعاِديِّ َوَتَسمَّ  ِباْسِمِهمْ َبُنو َحَباَبا، َبُنو َهقُّ : اْلَكَهَنةِ 
ُلوا ِمْن ُقْدِس َوَقاَل َلُهُم التَّْرَشاثَا َأْن اَل َيْأكُ 65. هُؤاَلِء َفَحُصوا َعْن ِكتَاَبِة َأْنَساِبِهْم َفَلْم ُتوَجْد، َفُرِذُلوا ِمَن اْلَكَهُنوتِ 64

يمِ  َفْضاًل 67ُكلُّ اْلُجْمُهوِر َمًعا َأْرَبُع ِرَبَواٍت َوأَْلَفاِن َوَثاَلُث ِمَئٍة َوِستُّوَن، 66. اأَلْقَداِس َحتَّ  َيُقوَم َكاِهٌن ِلأُلوِريِم َوالتُّمِّ
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َماِئِهِم الَِّذيَن َكاُنوا َسْبَعَة آاَلٍف َوَثاَلَث ِمَئةٍ  َوَلُهْم ِمَن اْلُمَغنِّيَن َواْلُمَغنَِّياِت ِمَئتَاِن . َوَسْبَعًة َوَثاَلِثينَ  َعْن َعِبيِدِهْم َواِ 
َواْلِجَماُل َأْرَبُع ِمَئٍة 69َوَخْيُلُهْم َسْبُع ِمَئٍة َوِستٌَّة َوَثاَلُثوَن، َوِبَغاُلُهْم ِمَئتَاِن َوَخْمَسٌة َوَأْرَبُعوَن، 68. َوَخْمَسٌة َوَأْرَبُعونَ 

 .َثاَلُثوَن، َواْلَحِميُر ِستَُّة آاَلٍف َوَسْبُع ِمَئٍة َوِعْشُرونَ َوَخْمَسٌة وَ 
التَّْرَشاثَا َأْعَط  ِلْلَخِزيَنِة أَْلَف ِدْرَهٍم ِمَن الذََّهِب، َوَخْمِسيَن . َواْلَبْعُض ِمْن ُرُؤوِس اآلَباِء َأْعَطْوا ِلْلَعَملِ 71

َواْلَبْعُض ِمْن ُرُؤوِس اآلَباِء َأْعَطْوا ِلَخِزيَنِة اْلَعَمِل ِرَبَوَتْيِن ِمَن 70. ِلْلَكَهَنةِ  ِمْنَضَحًة، َوَخْمَس ِمَئٍة َوَثاَلِثيَن َقِميًصا
ةِ  ْعِب ِستَّ ِرْبَواٍت ِمَن الذََّهِب، َوأَْلَفْي َمًنا ِمَن 72. الذََّهِب، َوأَْلَفْيِن َوِمَئَتْي َمًنا ِمَن اْلِفضَّ َوَما َأْعَطاُه َبِقيَُّة الشَّ

ِة، َوَسْبَعًة َوِستِّيَن َقِميًصا ِلْلَكَهَنةِ اْلفِ  ْعِب َوالنَِّثيِنيُم 73. ضَّ َوَأَقاَم اْلَكَهَنُة َوالالَِّويُّوَن َواْلَبوَّاُبوَن َواْلُمَغنُّوَن َوَبْعُض الشَّ
ابُع َوَبُنو ِإْسرَائِ 74 .َوُكلُّ ِإْسرَاِئيَل ِفي ُمُدِنِهمْ  ْهُر السَّ  "يَل ِفي ُمُدِنِهِم،َوَلمَّا اْسُتِهلَّ الشَّ

 هفاا زفك فشىءف ازشالف ىف.فسفرا فاع  زفك فشىءفص  حفه فرسف سافهف   فاصاىفهلل=فففألهمن  إله 
  كزرزفرألرر ءف(ف2ص) س افهس ف كزرزرإف  رر ءفر  رزا ف ىف حف.ف(ف17:فف1اب(فك فشىءف ال الف ىفك فشىء

 هف.فاعز  رف  وررفه ةءفر ذاسف  رفأرر ءفرك    ف ىفرعزفر فا  ف ه .ف ر عط ا فاشازفأسفهف اس ف اىفر ةال
رسفأص فا  اىف) س افأسفسفرا فأزرافأسفةفاركسف ىفأ زشاارفإةفر ا  افرألسلا ءفر سرب.فاعز ف عط ا هر

(ف1:11) زشاارففرس رفأركسف  فأ ف.ف ك ستفأر ر إف فط  ف615 ذ كفز بف ر التفحز    ف اش عفرس ف(فرعز ا
.فهرا فهذلفر ل أئرفأس رففاسفاز ع سفإ ا  فرا ا سفأسف ااهرفحراف ارإف ار ا رفهأف سفذ كف   لز  ف رسف ك

. هس كفأهرا فيص ىف  ذلفر ل رئرف ه فرعز  فسربفر رراح
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 عودة للجدول اإلصحاح الثامن

ف
ف.ف  ا سفذ كفراع ا سف ار ىفث سا .ف ىفهذرفروصف  فسزىفروه ر رف فعظفر شزاع ف ازرر   

ف
اَحِة الَِّتي َأَماَم َباِب اْلَماِء َوَقاُلوا ِلَعْزرَا اْلَكاِتِب َأنْ 0 "-(:8-0) األيات ْعِب َكَرُجل َواِحٍد ِإَل  السَّ  اْجَتَمَع ُكلُّ الشَّ

ِريَعِة َأَماَم اْلَجَماَعِة ِمَن الرَِّجاِل 2. وَس  الَِّتي َأَمَر ِبَها الرَّبُّ ِإْسرَاِئيلَ َيْأِتَي ِبِسْفِر َشِريَعِة مُ  َفَأَت  َعْزرَا اْلَكاِتُب ِبالشَّ
ابعِ  ْهِر السَّ ِل ِمَن الشَّ احَ 3. َوالنَِّساِء َوُكلِّ َفاِهٍم َما ُيْسَمُع، ِفي اْلَيْوِم اأَلوَّ ِة الَِّتي َأَماَم َباِب اْلَماِء، َوَقرََأ ِفيَها َأَماَم السَّ
َباِح ِإَل  ِنْصِف النََّهاِر، َأَماَم الرَِّجاِل َوالنَِّساِء َواْلَفاِهِمينَ  ِريَعةِ . ِمَن الصَّ ْعِب َنْحَو ِسْفِر الشَّ . َوَكاَنْت آَذاُن ُكلِّ الشَّ

ِلهَذا اأَلْمِر، َوَوَقَف ِبَجاِنِبِه َمتَّْثَيا َوَشَمُع َوَعَناَيا َوُأوِريَّا  َوَوَقَف َعْزرَا اْلَكاِتُب َعَل  ِمْنَبِر اْلَخَشِب الَِّذي َعِمُلوهُ 4
َوَفَتَح َعْزرَا 5. َكِريَّا َوَمُشالَّمُ َوِحْلِقيَّا َوَمْعِسَيا َعْن َيِميِنِه، َوَعْن َيَسارِِه َفَداَيا َوِميَشاِئيُل َوَمْلِكيَّا َوَحُشوُم َوَحْشَبدَّاَنُة َوزَ 

فْ  ْعبِ السِّ ْعِب، أَلنَُّه َكاَن َفْوَق ُكلِّ الشَّ ْعبِ . َر َأَماَم ُكلِّ الشَّ َوَباَرَك َعْزرَا الرَّبَّ اإِللَه 6. َوِعْنَدَما َفَتَحُه َوَقَف ُكلُّ الشَّ
ْعبِ . اْلَعِظيمَ  وا َوَسَجُدوا ِلل« !آِميَن، آِمينَ »: َوَأَجاَب َجِميُع الشَّ . رَّبِّ َعَل  ُوُجوِهِهْم ِإَل  اأَلْرضِ رَاِفِعيَن َأْيِدَيُهْم، َوَخرُّ

َوَحَناُن َوَفاَلَيا َوالالَِّويُّوَن  َوَيُشوُع َوَباِني َوَشَرْبَيا َوَياِميُن َوَعقُّوُب َوَشْبتَاُي َوُهوِديَّا َوَمْعِسَيا َوَقِليَطا َوَعَزْرَيا َوُيوزَاَبادُ 7
ْعُب ِفي ِريَعَة، َوالشَّ ْعَب الشَّ ُروا اْلَمْعَن ، 8. َأَماِكِنِهمْ  َأْفَهُموا الشَّ ْفِر، ِفي َشِريَعِة هللِا، ِبَبَياٍن، َوَفسَّ َوَقرَُأوا ِفي السِّ

 " .َوَأْفَهُموُهُم اْلِقرَاَءةَ 

كرجللل واحللد إللل  السللاحة التلل  .ف(ف16:5)راسفأاااا  فأىفر شاا زفر را ا فف26كرا فر راا زف ااىف=ففالشللهر السللابع
رعر اا فراف فرألرزرزفر  ىف   فسر اىءف   ز  ف سصازف رارإف رفاارإف ز فا إف  بفر ر ءفاشازف ا=ففباب الماءفأمام

 اذزرءف رفاا فف."..فط ا كرفألياارف اذزرءف"ف رفارإف  ذرف ر فر ز  فر لا فأسفا ع فر كسار ف از  ف رفاا ف اررااحف
َوُكللِّ  ءفز ا  ف سراف ك سفرو  ر عف ىفر ف ف اتفهف  اىفر راع ف  ف را ف ااافك اازفراسفر شاعب.ف  ا ف ذرزى
 كا سفهاذرفرو  را عف را فرا ل ف اىف   ا ففااسفكا س رف.فأىفك فرسف  فر لااز ف ااىف  ارفرا فارارع =ف َفاِهٍم َما ُيْسَمعُ 

.ف ر ر ربفه فرك سفالزأف ا فر س ر  فثرفاعرازلفر رعارا سفكرا ففاا فهسا .فا  رع سف ازرر فر شزاع ف ارا فر ر  رب
 ك ساتفهاذلففار ا ف،فرعزفألسف حزرفك سفرشغ ةإف   رابف ص طفرألراع زف  فذكزف عحزرف ىفر أهس ف=ففوقالوا لعزرا

شااعز رف اا س رفشااعبفهف،ف ر شااعبف عااافأسفأكرااا رفرألراا رزفرس صاازاسف اااىفرل  راا فأ ااارئ رف.ف عاااف صاا  فسفرااا 
.ف را فاعازحهرفها ف  ا افشازاع فر ازبف سااهرف طا ا رفأسفارارع رفهاذلفر شازاع فف.ر ف صف أس رفرسعصااسف سفرألرر

ف1)ف"ةفاظفسعراكف ر  عااار"فر  عااارف ر كسارا ف  ساىف ااى.فك سف حزرفيافأ رف را فا    إف طا  رفرسُ فأسفاا  ىف ك ا ب ف
 سالفظفأس ف ىف ااافرأل ا رافالازأ سف.فه ف طا فه  افر   ا=ففف  اليوم األول من الشهر السابعف(ف.15:4 ىف

 اازرلفر  راابف هاذرفاسا ظزفر رس ااا ف=ففنبلر الخشلبم(ف4)  اىف.فر شزاع ف كار تفر ك  بفهىف  افإسذرزف ك ف رفاا
 سااف ا حفر راعزفإف زررا إف كاراا فهففالشللعبفوقلوف سالفاظ(ف6)  اىف.ف  كاسفر رس ازفاكا سفرز ععاا ف اىفر كسارا فر س

.فف ااساا فأسفس صابفأرا رفكارا فهف سع ر اا =فففللوق كلل الشلعب . هكاذرفسلااف اىفر كسارا ف سااافرار عفيازرء فروس اا 
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 ز ر فكا س رفا ز را سفراسفر ع زرساا فإ اىفرألزرراا ف.ف(ف7أرر  هرف ىفآا ف)زأف رع فرر  ا سف  ا عرازف ك سف حزرفال
 ف.فففف كثازفرسفر شعبفا كارفر سفرألزررا 

ف.ف هكذرف ىفر كسار ف  عافيزرء فروس ا فس  زكفر زبف ل  س ف ر ر افهللفارئر إفآراس=ففوبارك عزرا الرب(ف5)  ىف
ر راذك زاسفهسا فة اا سف فازافر عطاافةفاصااافشاىءف ا فها فصاع ف  ا ةءفر راذك زاس،ف=ففوالالويلون( 7)  ىف

ف".ف ه ةءفر ال ا س"فه ف طاف عرازىفأىف
ف
ْعَب َقاُلوا ِلَجِميِع 9 "-(:02-9) األيات َوَنَحْمَيا َأِي التِّْرَشاثَا، َوَعْزرَا اْلَكاِهُن اْلَكاِتُب، َوالالَِّويُّوَن اْلُمْفِهُموَن الشَّ
ْعبِ  ْعِب َبَكْوا ِحيَن َسِمُعوا َكاَلَم . «هَذا اْلَيْوُم ُمَقدٌَّس ِللرَّبِّ ِإلِهُكْم، اَل َتُنوُحوا َواَل َتْبُكوا»: الشَّ أَلنَّ َجِميَع الشَّ
ِريَعةِ  ِميَن، َواْشَرُبوا اْلُحْلَو، َواْبَعُثوا َأْنِصَبًة ِلَمْن َلْم ُيَعدَّ َلُه، أَلنَّ اْلَيْوَم ِإنَّمَ »: َفَقاَل َلُهمُ 01. الشَّ ا ُهَو اْذَهُبوا ُكُلوا السَّ

ُتُكمْ . ُمَقدٌَّس ِلَسيِِّدَنا ْعِب َقاِئِلينَ  َوَكاَن الالَِّويُّوَن ُيَسكُِّتونَ 00. «َواَل َتْحَزُنوا، أَلنَّ َفَرَح الرَّبِّ ُهَو ُقوَّ اْسُكُتوا، »: ُكلَّ الشَّ
ْعِب ِلَيْأُكُلوا َوَيْشَرُبوا َوَيْبَعُثوا َأْنِصَبًة َوَيْعَمُلوا َفَرًحا َعِظيًما، أَلنَُّهْم 02. «أَلنَّ اْلَيْوَم ُمَقدٌَّس َفاَل َتْحَزُنوا َفَذَهَب ُكلُّ الشَّ

 " .َفِهُموا اْلَكاَلَم الَِّذي َعلَُّموُهْم ِإيَّاهُ 

ف.فألس فأ  فر ش زفر ر  بف ألس رفإر رع رف ا ف كار فه=ففهذا اليوم مقدس
 ر فاحسف ااىفر فطائا فها فراسف عا ف.فهرفس ف رفألس ارف  را رفأسفكا فرصا ئ  رفك ساتف را بففط اا هرف= ال تنوحوا

 هساا كفف(ف.22ف–ف21:فف15ااا )فز فااى  كااسفر فااحسف اااىفر فطااا فا فاا  ف عااز ف.ف(ف9:15ااا )ز  فهف ااىفيااا   رف
 هكذرفسا عارفر  ا رحسفر اايااف ااسفر فاحسف ر اار عف ااىففط ا سا ف.ف س ف رفرفة  يتف افحسف  يتف اعز ،ف ذ كفي   رف 

شلربوا الحللو وأبعثلوا ا    إف حزرفف= فقال لهم.ف ر عز ف غعزرسفهف رف   ف زفر   ف= نصلبةأإذهبوا كلوا السلمين وا 
هفر رلاراااا ف روس ااااا ف سصاااااىف اااا كاسف اااااىففط ا ساااا ف اااازفاسف سفااااسف ااااىفر لااااار فرو  ااااىف عااااافأسفسرااااربفكاراااا ف

فللرح ألن ف.فففف ا  فالص،فس كا ف سشازبف رااف ارفر ررااحف  شاا زكفر كسارا فكا ا ف اىفهاذلفر   اراا فر  اىفسعاز ف  ا 
ر عز فر ز فىفه ف الجفارئرف اسع ف ر  رااف  اا فر عاز ف رااذرتفر عا  رف ا ف عط اا فهف سعر ا ف=ففالرب هو قوتكم

فافصاااف  و   اا جف سالفااظف صااا ف ااحزر سالفااظفأسفر عااز فااا  ىف عااافر ااار عف رااسفاااحزعف   ااار عف.فساا ف رف  اا  اعزر
 ك س رف ىفرأل ا اف اا رفأسفا كا رفأ فازفطعا رف  ااا رفأاصا إفأسفاشازك رفراسفةفارا طابفذ اكفراسف،ففإبعثوا أنصبة

 رف فحسا رف  كاس رف ا فسظاز رف اازبف فر ا ا ف  ارف ا فسظاز رف راالف رف  اااهرف فا  =ففوفرح الرب هو قوتكم.فر علزرء
ف.ف ر ر االف رف   ف ياز  ف  شاا رف  زف ر

ف
ِويُّوَن ِإَل  َعْزرَا 03 "-(:08-03) األيات ََ ْعِب َواْلَكَهَنِة َوالالَّ َوِفي اْلَيْوِم الثَّاِني اْجَتَمَع ُرُؤوُس آَباِء َجِميِع الشَّ

رِ  ِريَعِة الَِّتي َأَمَر ِبَها الرَّبُّ َعْن َيِد ُموَس  َأنَّ َبِني 04. يَعةِ اْلَكاِتِب ِلُيْفِهَمُهْم َكاَلَم الشَّ َفَوَجُدوا َمْكُتوًبا ِفي الشَّ
ابِع،  ْهِر السَّ َوَأْن ُيْسِمُعوا َوُيَناُدوا ِفي ُكلِّ ُمُدِنِهْم َوِفي ُأوُرَشِليَم 05ِإْسرَاِئيَل َيْسُكُنوَن ِفي َمَظالَّ ِفي اْلِعيِد ِفي الشَّ

ْغَصاِن اْخُرُجوا ِإَل  اْلَجَبِل َوْأُتوا ِبَأْغَصاِن َزْيُتوٍن َوَأْغَصاِن َزْيُتوٍن َبرِّيٍّ َوَأْغَصاِن آٍس َوَأْغَصاِن َنْخل َوأَ »: اِئِلينَ قَ 
ْعُب َوَجَلُبوا َوَعِمُلوا أَلنْ 06. «َأْشَجاٍر َغْبَياَء ِلَعَمِل َمَظالَّ، َكَما ُهَو َمْكُتوبٌ  ُفِسِهْم َمَظالَّ، ُكلُّ َواِحٍد َعَل  َفَخَرَج الشَّ
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َوَعِمَل ُكلُّ اْلَجَماَعِة 07. َسْطِحِه، َوِفي ُدورِِهْم، َوُدوِر َبْيِت هللِا، َوِفي َساَحِة َباِب اْلَماِء، َوِفي َساَحِة َباِب َأْفرَاِيمَ 
، أَلنَّهُ  ْبِي َمَظالَّ، َوَسَكُنوا ِفي اْلَمَظالِّ َلْم َيْعَمْل َبُنو ِإْسرَاِئيَل هَكَذا ِمْن َأيَّاِم َيُشوَع ْبِن ُنوٍن ِإَل   الرَّاِجِعيَن ِمَن السَّ

ِل ِإَل  اْلَيْوِم 08. ذِلَك اْلَيْوِم، َوَكاَن َفَرٌح َعِظيٌم ِجدًّا َوَكاَن ُيْقرَُأ ِفي ِسْفِر َشِريَعِة هللِا َيْوًما َفَيْوًما ِمَن اْلَيْوِم اأَلوَّ
 " .يًدا َسْبَعَة َأيَّاٍم، َوِفي اْلَيْوِم الثَّاِمِن اْعِتَكاٌف َحَسَب اْلَمْرُسومِ َوَعِمُلوا عِ . اأَلِخيرِ 

  اىفر ك س ف ر فاررف.ف  رف ىفر ا رفر ث سىفألس رف ذ ي رف  ألر ففال  فكار فهف ازرر   أهرف=ففوف  اليوم الثان 
.فا   سف عحزرف ا عار رف اع ر رفكهنة والالويوننجد هنا الرؤوس وال  ذ كف.فأسفاازر رفكار فهف اعار ه ف فزاس

 ر فااحرفر كسار ف عافأسف از فكار فهفأسف فا ف ز  فر غز  ف.ف ر ذرفررع ر؟فأسفاا حر رف  سفاعاا رف اافر رظ  
  لافسعذفر شعبف اافر رظ  ف عز ف  ل ىف     ف ز  عفإ ىفهف ك سف ص ز ف رفا  افرثا  فرسف.ف ىفهذرفر ع  ر

     اابف ر  عاارففزكفيا   رف ا ك ء،ف ر  ك ءفي اهرف عز ف  ل ىف هذرفإف   زف اااف رفاعز  ف.فيشوع بن نونفأا ر
ف.فرسفر ل رفر ذاسفك س رفاعزف سف اعاا سف ىفرظ زا 

.أىفف  فر سع ف سفر  صز  تفر ع اا ف ىفا رفافصصف اع  ا فر ااسا ف لطف= إعتكاف
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 عودة للجدول اإلصحاح التاسع

 

فر س   .فس افهس فرث  فآفزف ا  رحسف اسفر عز ف ر  ك ء  هس فس اهرف.ف عىفروصف  فر ر  افس اهرف زفاسف   زبف ر 
 صاا فبفصاا ر رفصااال ف.ف اا كاسف ااىفصاا رف  ااذ  فإف ااا زىف ااىفااا رفإف اا ز لفهاارف  سعراا رف  ااا فهاا فااا رفر كعاا ز 

 ىفطل  فكسار س فأسس فسصااىفصاال فر شاكزفف رث  ف  ذرفر   رحس(.ف6:69شفإ)ف فه رث فهذرفر ص رفال ا.ف  ذ  
  كسف ز ا ءف اىفر غعازرسفف ر فحسففاسفسسظزف فط ا س ،فر عز ففاسفسسظزفإ ىفهف.ف  عاه فارئر إفر رحر زفر فرراس

 رر فص  افرسففط ا هرفأس رف.ف س افر شعبفهس فاع زاف فط ا لف فط ا فأ  ئ ف أس رفهرفكزز رفسع فر فط ا .ف
ف.ففر س تفهف ةف   اا     رفا  ا  رفةف ا

ف
ْوِم، َوَعَلْيِهْم ُمُسوٌح 0ف"-(:3-0) األيات ْهِر اْجَتَمَع َبُنو ِإْسرَاِئيَل ِبالصَّ َوِفي اْلَيْوِم الرَّابِع َواْلِعْشِريَن ِمْن هَذا الشَّ
َوَأَقاُموا ِفي 3. ا َواْعَتَرُفوا ِبَخَطاَياُهْم َوُذُنوِب آَباِئِهمْ َواْنَفَصَل َنْسُل ِإْسرَاِئيَل ِمْن َجِميِع َبِني اْلُغَرَباِء، َوَوَقُفو 2. َوُترَابٌ 

ْبِع اآلَخِر َكاُنوا َيْحَمُدونَ  َوَيْسُجُدوَن ِللرَّبِّ  َمَكاِنِهْم َوَقرَُأوا ِفي ِسْفِر َشِريَعِة الرَّبِّ ِإلِهِهْم ُرْبَع النََّهاِر، َوِفي الرُّ
  ".ِإلِهِهمْ 

راسفف21راسفر شا زف ر اا رفر ثا رسفراسفر اا رفها فر اا رفف16كا سفأ  ف ااافر رظا  فر اا رفف=فاليوم الرابلع والعشلرين
راسفر شا زفإ  ر  ا إفإف ا زاا إفف24 كا سفإ  را   رفهسا ف اىفر اا رف.ف(ف18:21ةف)ر ش زف كا سفهاذرفاا رفرو  كا اف

هارف زفا رففااسف.فذ اكف  رف زف رفي  فذ كف ىف اافر رظ  فثرففحس رف  ك رف اىففط اا هرف عاا.ف إل  زراف   فط ا 
فرااا س   ف فحسااا رففااااسفسظاااز رفإ اااىفسع رااا ر نفصلللل نسلللل إسلللرائيل.فسظاااز رفإ اااىفر ااازبف ر   اااىف لااا رهرف ر   ااازر  رف=ففوا 

 فط ااا هرفثاارف ااىف  اا اهرف ااازبف اا سفاراااز رف ااىفرف   اا ف  ااىفإ صاا   رف ر   ااحر  رفر شاازفثاارف ااىفإسعصاا   رف ااسف
ف.فأىفثال فر   تف= ُربع النهار.فر حا  تفر  ثسا 

ف
َيُشوُع َوَباِني َوَقْدِميِئيُل َوَشَبْنَيا َوُبنِّي َوَشَرْبَيا َوَباِني َوَكَناِني، : َوَوَقَف َعَل  َدَرِج الالَِّويِّينَ 4  "-(:38-4) ألياتا

َشْبِنَيا َوَشَرْبَيا َوُهوِديَّا َيُشوُع َوَقْدِميِئيُل َوَباِني َوحَ : َوَقاَل الالَِّويُّونَ 5. َوَصَرُخوا ِبَصْوٍت َعِظيٍم ِإَل  الرَّبِّ ِإلِهِهمْ 
َبَرَكٍة ُقوُموا َباِرُكوا الرَّبَّ ِإلَهُكْم ِمَن اأَلَزِل ِإَل  اأَلَبِد، َوْلَيَتَباَرِك اْسُم َجاَلِلَك اْلُمَتَعاِلي َعَل  ُكلِّ » : َوَشَبْنَيا َوَفَتْحَيا

َماَواِت َوُكلَّ ُجْنِدَها، َواأَلْرَض َوُكلَّ َما َعَلْيَها،  َأْنَت َصَنْعتَ . َأْنَت ُهَو الرَّبُّ َوْحَدكَ 6. َوَتْسِبيحٍ  َماَواِت َوَسَماَء السَّ السَّ
َماِء َلَك َيْسُجدُ . َواْلِبَحاَر َوُكلَّ َما ِفيَها، َوَأْنَت ُتْحِييَها ُكلََّها َأْنَت ُهَو الرَّبُّ اإِللُه الَِّذي اْخَتْرَت َأْبَراَم 7. َوُجْنُد السَّ

َوَوَجْدَت َقْلَبُه َأِميًنا َأَماَمَك، َوَقَطْعَت َمَعُه اْلَعْهَد َأْن ُتْعِطَيُه 8. ْجَتُه ِمْن ُأوِر اْلَكْلَداِنيِّيَن َوَجَعْلَت اْسَمُه ِإْبرَاِهيمَ َوَأْخرَ 
يِّيَن َواْلَيُبوِسيِّيَن وَ  َوَقْد َأْنَجْزَت َوْعَدَك . اْلِجْرَجاِشيِّيَن َوُتْعِطَيَها ِلَنْسِلهِ َأْرَض اْلَكْنَعاِنيِّيَن َواْلِحثِّيِّيَن َواأَلُموِريِّيَن َواْلَفِرزِّ

َوَأْظَهْرَت آَياٍت َوَعَجاِئَب َعَل  01َورََأْيَت ُذلَّ آَباِئَنا ِفي ِمْصَر، َوَسِمْعَت ُصرَاَخُهْم ِعْنَد َبْحِر ُسوٍف، 9. أَلنََّك َصاِدقٌ 
  ُكلِّ َشْعِب َأْرِضِه، أَلنََّك َعِلْمَت َأنَُّهْم َبَغْوا َعَلْيِهْم، َوَعِمْلَت ِلَنْفِسَك اْسًما َكهَذا َفْرَعْوَن َوَعَل  َجِميِع َعِبيِدِه َوَعلَ 
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ٍر ِفي  َكَحجَ َوَفَلْقَت اْلَيمَّ َأَماَمُهْم، َوَعَبُروا ِفي َوَسِط اْلَبْحِر َعَل  اْلَياِبَسِة، َوَطَرْحَت ُمَطاِرِديِهْم ِفي اأَلْعَماقِ 00. اْلَيْومِ 
. اَوَهَدْيَتُهْم ِبَعُموِد َسَحاٍب َنَهارًا، َوِبَعُموِد َناٍر َلْياًل ِلَتِضيَء َلُهْم ِفي الطَِّريِق الَِّتي َيِسيُروَن ِفيهَ 02. ِمَياٍه َقِويَّةٍ 

َماِء، َوَأْعَطْيَتُهْم َأْحَكاًما ُمسْ 03 َتِقيَمًة َوَشرَاِئَع َصاِدَقًة، َفرَاِئَض َوَوَصاَيا َوَنَزْلَت َعَل  َجَبِل ِسيَناَء، َوَكلَّْمَتُهْم ِمَن السَّ
َوَأْعَطْيَتُهْم ُخْبزًا 05. َوَعرَّْفَتُهْم َسْبَتَك اْلُمَقدََّس، َوَأَمْرَتُهْم ِبَوَصاَيا َوَفرَاِئَض َوَشرَاِئَع َعْن َيِد ُموَس  َعْبِدكَ 04. َصاِلَحةً 

َماِء ِلُجوِعِهْم، َوَأْخَرْجَت َلهُ  ْخَرِة ِلَعَطِشِهْم، َوُقْلَت َلُهْم َأْن َيْدُخُلوا َوَيِرُثوا اأَلْرَض الَِّتي َرَفْعَت ِمَن السَّ ْم َماًء ِمَن الصَّ
 .َيَدَك َأْن ُتْعِطَيُهْم ِإيَّاَها

االْسِتَماَع، َوَلْم َيْذُكُروا َعَجاِئَبَك َوَأَبْوا 07َولِكنَُّهْم َبَغْوا ُهْم َوآَباُؤَنا، َوَصلَُّبوا ِرَقاَبُهْم َوَلْم َيْسَمُعوا ِلَوَصاَياَك، »06
َوَأْنَت ِإلٌه َغُفوٌر َوَحنَّاٌن . َوِعْنَد َتَمرُِّدِهْم َأَقاُموا َرِئيًسا ِلَيْرِجُعوا ِإَل  ُعُبوِديَِّتِهمْ . الَِّتي َصَنْعَت َمَعُهْم، َوَصلَُّبوا ِرَقاَبُهمْ 
وِح َوَكِثيُر الرَّْحمَ  هَذا ِإلُهَك : َمَع َأنَُّهْم َعِمُلوا أَلْنُفِسِهْم ِعْجاًل َمْسُبوًكا َوَقاُلوا08. ِة، َفَلْم َتْتُرْكُهمْ َوَرِحيٌم، َطِويُل الرُّ

يَِّة، َوَلْم َيُزلْ 09. الَِّذي َأْخَرَجَك ِمْن ِمْصَر، َوَعِمُلوا ِإَهاَنًة َعِظيَمةً  َعْنُهْم  َأْنَت ِبَرْحَمِتَك اْلَكِثيَرِة َلْم َتْتُرْكُهْم ِفي اْلَبرِّ
َحاِب َنَهارًا ِلِهَداَيِتِهْم ِفي الطَِّريِق، َواَل َعُموُد النَّاِر َلْياًل ِلُيِضيَء َلُهْم ِفي الطَِّريِق الَّ  . ِتي َيِسيُروَن ِفيَهاَعُموُد السَّ

اِلَح ِلَتْعِليِمِهْم، َوَلْم َتْمَنْع َمنََّك َعْن َأْفَواِههِ 21 َوُعْلَتُهْم َأْرَبِعيَن 20. ْم، َوَأْعَطْيَتُهْم َماًء ِلَعَطِشِهمْ َوَأْعَطْيَتُهْم ُروَحَك الصَّ
يَِّة َفَلْم َيْحتَاُجوا َوَأْعَطْيَتُهْم َمَماِلَك َوُشُعوًبا، َوَفرَّْقَتُهْم ِإَل  22. َلْم َتْبَل ِثَياُبُهْم، َوَلْم َتَتَورَّْم َأْرُجُلُهمْ . َسَنًة ِفي اْلَبرِّ

َوَأْكَثْرَت َبِنيِهْم َكُنُجوِم 23. ِجَهاٍت، َفاْمَتَلُكوا َأْرَض ِسيُحوَن، َوَأْرَض َمِلِك َحْشُبوَن، َوَأْرَض ُعوٍج َمِلِك َباَشانَ 
َماِء، َوَأَتْيَت ِبِهْم ِإَل  اأَلْرِض الَِّتي ُقْلَت آل َفَدَخَل اْلَبُنوَن َوَوِرُثوا اأَلْرَض، 24. َباِئِهْم َأْن َيْدُخُلوا َوَيِرُثوَهاالسَّ

. ُلوا ِبِهْم َحَسَب ِإرَاَدِتِهمْ َوَأْخَضْعَت َلُهْم ُسكَّاَن َأْرِض اْلَكْنَعاِنيِّيَن، َوَدَفْعَتُهْم ِلَيِدِهْم َمَع ُمُلوِكِهْم َوُشُعوِب اأَلْرِض ِلَيْعمَ 
ا َوَأْشَجارًا ُمُدًنا َحِصيَنًة َوَأْرًضا َسِميَنًة، َوَوِرُثوا ُبُيوتًا َمآلَنًة ُكلَّ َخْيٍر، َوآَبارًا َمْحُفوَرًة َوُكُروًما َوَزْيُتونً  َوَأَخُذوا25

ُدوا َعَلْيَك، َوَطَرُحوا َشِريَعَتَك َورَاَء َوَعَصْوا َوَتَمرَّ 26. ُمْثِمَرًة ِبَكْثَرٍة، َفَأَكُلوا َوَشِبُعوا َوَسِمُنوا َوَتَلذَُّذوا ِبَخْيِرَك اْلَعِظيمِ 
َفَدَفْعَتُهْم ِلَيِد ُمَضاِيِقيِهْم 27. ُظُهورِِهْم، َوَقَتُلوا َأْنِبَياَءَك الَِّذيَن َأْشَهُدوا َعَلْيِهْم ِلَيُردُّوُهْم ِإَلْيَك، َوَعِمُلوا ِإَهاَنًة َعِظيَمةً 

َماِء َسِمْعَت، َوَحَسَب َمرَاِحِمَك اْلَكِثيَرِة َأْعَطْيَتُهْم َوِفي َوْقِت ِضيِقِهْم َصَرخُ . َفَضاَيُقوُهمْ  وا ِإَلْيَك، َوَأْنَت ِمَن السَّ
رِّ ُقدَّاَمَك، َفَتَرْكَتُهْم ِبَيِد 28. ُمَخلِِّصيَن َخلَُّصوُهْم ِمْن َيِد ُمَضاِيِقيِهمْ  َولِكْن َلمَّا اْسَترَاُحوا َرَجُعوا ِإَل  َعَمِل الشَّ

َماِء َسِمْعَت َوَأْنَقْذَتُهْم َحَسَب مَ َأْعَداِئهِ  رَاِحِمَك اْلَكِثيَرِة ْم، َفَتَسلَُّطوا َعَلْيِهْم ثُمَّ َرَجُعوا َوَصَرُخوا ِإَلْيَك، َوَأْنَت ِمَن السَّ
ْم َيْسَمُعوا ِلَوَصاَياَك َوَأْخَطُأوا ِضدَّ َوَأْشَهْدَت َعَلْيِهْم ِلَتُردَُّهْم ِإَل  َشِريَعِتَك، َوَأمَّا ُهْم َفَبَغْوا َولَ 29. َأْحَياًنا َكِثيَرةً 

َفاْحَتَمْلَتُهْم ِسِنيَن 31. َوَأْعَطْوا َكِتًفا ُمَعاِنَدًة، َوَصلَُّبوا ِرَقاَبُهْم َوَلْم َيْسَمُعوا. َأْحَكاِمَك، الَِّتي ِإَذا َعِمَلَها ِإْنَساٌن َيْحَيا ِبَها
َولِكْن أَلْجِل َمرَاِحِمَك 30. َعْن َيِد َأْنِبَياِئَك َفَلْم ُيْصُغوا، َفَدَفْعَتُهْم ِلَيِد ُشُعوِب اأَلرَاِضي َكِثيَرًة، َوَأْشَهْدَت َعَلْيِهْم ِبُروِحكَ 

 .اْلَكِثيَرِة َلْم ُتْفِنِهْم َوَلْم َتْتُرْكُهْم، أَلنََّك ِإلٌه َحنَّاٌن َوَرِحيمٌ 
اْلَمُخوَف، َحاِفَظ اْلَعْهِد َوالرَّْحَمِة، اَل َتْصُغْر َلَدْيَك ُكلُّ اْلَمَشقَّاِت الَِّتي َواآلَن َيا ِإلَهَنا، اإِللَه اْلَعِظيَم اْلَجبَّاَر »32

وَر ِإَل  هَذا اْلَيْومِ َأَصاَبْتَنا َنْحُن َوُمُلوَكَنا َوُرَؤَساَءَنا َوَكَهَنَتَنا َوَأْنِبَياَءَنا َوآَباَءَنا َوُكلَّ َشْعِبَك، ِمْن َأيَّاِم مُ   .ُلوِك َأشُّ
َوُمُلوُكَنا َوُرَؤَساُؤَنا َوَكَهَنتَُنا َوآَباُؤَنا َلْم 34. َوَأْنَت َبارٌّ ِفي ُكلِّ َما َأَت  َعَلْيَنا أَلنََّك َعِمْلَت ِباْلَحقِّ، َوَنْحُن َأْذَنْبَنا33
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َوُهْم َلْم َيْعُبُدوَك ِفي َمْمَلَكِتِهْم َوِفي 35. َعَلْيِهمْ َيْعَمُلوا َشِريَعَتَك، َواَل َأْصَغْوا ِإَل  َوَصاَياَك َوَشَهاَداِتَك الَِّتي َأْشَهْدَتَها 
ِميَنِة الَِّتي َجَعْلَتَها َأَماَمُهْم، َوَلْم  َيْرِجُعوا َعْن َأْعَماِلِهِم َخْيِرَك اْلَكِثيِر الَِّذي َأْعَطْيَتُهْم، َوِفي اأَلْرِض اْلَواِسَعِة السَّ

. ِبيٌد، َواأَلْرَض الَِّتي َأْعَطْيَت آلَباِئَنا ِلَيْأُكُلوا َأْثَماَرَها َوَخْيَرَها، َها َنْحُن َعِبيٌد ِفيَهاَها َنْحُن اْلَيْوَم عَ 36. الرَِّديَّةِ 
َبَهاِئِمَنا َحَسَب ِدَنا َوَعَل  َوَغالَُّتَها َكِثيَرٌة ِلْلُمُلوِك الَِّذيَن َجَعْلَتُهْم َعَلْيَنا أَلْجِل َخَطاَياَنا، َوُهْم َيَتَسلَُّطوَن َعَل  َأْجَسا37

َوُرَؤَساُؤَنا َواَلِويُّوَنا َوَكَهَنُتَنا . َوِمْن َأْجِل ُكلِّ ذِلَك َنْحُن َنْقَطُع ِميثَاًقا َوَنْكتُُبهُ »38. ِإرَاَدِتِهْم، َوَنْحُن ِفي َكْرٍب َعِظيمٍ 
  ".«َيْخِتُمونَ 

 ا زا فرعا رالتفهفف،ف  فه را ف اىفر  ا زا  هىف سلررف سلطف ف.فر  ز ر فر ر عاسا ف سربفكالرفهذلفر صال ف عحزر
.فهاا فسشاااافا اا زكفهف اااىفكاا ف ط ااا لف شااع  ف أسفهفأراااسف اااىفشااع  ف  اا فإذرف  ااافاسعااذفراا ف  اااف اا .فرابفشااع  

ف.ف رسفرف  فهف شع  فأس فا ا  رف  فأفط  ر
ففاافر ع  ر -1
 ا   فإ زرهار -2
 ر فز جف ر  ط ءفر شزاع  -1
  س ا فهف شع  ف ىفر  زا  -4
 زفر فهفر رر رز ف اعزرس +ف رزافر شعبفر ارئرف -6
 اف  فكسع س -5
 هفازر فيص  +فاابفهف  رف  رزافر شعبف   -7
  رزافر شعبف اىفرألس ا ء -9
 هفا ابف  كس فزفارفةفاعسا ر -8

  كس رفر سف ىف   اا ف اعز  -11
 ااذ كف.ف  عااافأسف ااذكز رففاا   رف   اا اا  رف اعااز ف  ااا رفأسفر عاا زافك ااازف اااسففاا   رفر سف  اااسف  اا افهف  اار

  اسالفظفأسفر   را ف اىفإفرا س تفهف سا ف أل  ئسا فاحااافراسفف اسا ف ااىففط ا سا ف.فزا  رفأسفا اا رف  افراس ء
ار سس ف  س فراعع فث سا ف ا  زكس  ف.ف احاافرف  س فهللف ر 

أرار ءف ا اا فف9 أرر ءفر ال اااسفهسا ف.ف(ف4:9)أىفر رس زفر ذىف يع رف اا ففاسفر لزرء ف=ففدرج الالويينف-:4فآا 
ف.ف زاف ي افك ف زي ف ىفر صال فأفاهرف9أس رفيرر رفر شعبف

ف.ك سف غاازفروررف الر فسر   فر  ااا فهللف=ففجعلت إسمُه إبراهيم -:7آا ف
 سااتف صااا فر راا تفرراا فإر اا حف اا فشااعبفهف هااىف ارااتفسااازرإف اااا رف اا فك=ف عللرفتهم سللبتك المقللدسف-:14آااا ف

ف.ف طا فص  ف ف ز بف كزهرف ازرف فر رر  ا فر رعا ف شعبفه
 اعاا حفأذرس اارف اكشاااف ااسفأ اااس رف ا اااافيااا   رف ا كاا  رف اااىففط ااا هرف=ففأعطيللتهم روحللك الصللالحف-:21آااا ف

فف."ر لا  فةف سح  فرسىفز فك"فصاى اس.فه اعحا رف ىفصال   رف اراا رفإ ىفرف  ف
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أزرا رفأسفا اا رفر ع افربفهف رثلاسف ىف.ففاسر ف ذكز رفأ ر  فرف  فهفر ر  ل =ففمن أجل كل ذلكف-:19آا ف
.ز  ءفأسفهفراعااف زك   ف سعر ف زص لف اا ر
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 عودة للجدول اإلصحاح العاشر

ف
َوَفْشُحوُر 3َوَسرَاَيا َوَعَزْرَيا َوَيْرِمَيا، 2َوِصْدِقيَّا، . َنَحْمَيا التِّْرَشاثَا اْبُن َحَكْلَيا: َوالَِّذيَن َخَتُموا ُهمْ 0"-(:27-0) األيات

َوَمُشالَُّم 7ْنُثوُن َوَباُروُخ، َوَداِنيآُل َوجِ 6َوَحاِريُم َوَمِريُموُث َوُعوَبْدَيا، 5َوَحطُّوُش َوَشَبْنَيا َوَملُّوُخ، 4َوَأَمْرَيا َوَمْلِكيَّا، 
َيُشوُع ْبُن َأَزْنَيا َوِبنُّوُي ِمْن َبِني : َوالالَِّويُّونَ 9. َوَمَعْزَيا َوِبْلَجاُي َوَشَمْعَيا، هُؤاَلِء ُهُم اْلَكَهَنةُ 8َوَأِبيَّا َوِميَّاِميُن، 

ْخَوُتُهمْ 01ِحيَناَداَد َوَقْدِميِئيُل،  َوَزكُّوُر 02َوِميَخا َوَرُحوُب َوَحَشْبَيا، 00ا َوَقِليَطا َوَفاَلَيا َوَحاَناُن، َشَبْنَيا َوُهوِديَّ : َواِ 
ْعبِ 04. َوُهوِديَّا َوَباِني َوَبِنيُنو03َوَشَرْبَيا َوَشَبْنَيا،  َوُبنِّي 05َفْرُعوُش َوَفَحُث ُموآَب َوِعياَلُم َوَزتُّو َوَباِني، : ُرُؤوُس الشَّ
وُر، 07َوَأُدوِنيَّا َوَبْغَواُي َوَعاِديُن، 06َوَعْزَجُد َوِبيَباُي،  َوَحاِريُف 09َوُهوِديَّا َوَحُشوُم َوِبيَصاُي، 08َوآِطيُر َوَحَزِقيَّا َوَعزُّ

َوَعَناَيا، َوَفَلْطَيا َوَحاَناُن 22َوَمِشيَزْبِئيُل َوَصاُدوُق َوَيدُّوُع، 20َوَمْجِفيَعاُش َوَمُشالَُّم َوَحِزيُر، 21َوَعَناُثوُث َوِنيَباُي، 
وُب، 23 َوَأِخَيا َوَحاَناُن َوَعاَناُن، 26َوَرُحوُم َوَحَشْبَنا َوَمْعِسيَّا، 25َوَهُلوِحيُش َوِفْلَحا وُشوِبيُق، 24َوُهوَشُع َوَحَنْنَيا َوَحشُّ
 " .َوَملُّوُخ َوَحِريُم َوَبْعَنةُ 27

عافأسف ص فسفرا فإي صزف اىفإ ارافأرع زف ا زف حزرف .فس افإررف حزرفاف عىفهس فكر فإف عىفأثس ءف س ءفر ر ز
ألسفإرر ف عافر  ر ىفر  شز فياافاكا سفك   ا فأ فشافصفذ فرك سا فك ااز ف ز را فراسفر ع ئاا ف=ففصدقيا.فر ع افر لاار

 ذ كفيافاكا سف عصا رفياافف24 اسر فز ر ءفر ك س فرعز ضفأسفاك س رف.ف21  اافر ك س فر رذك زاسفهس ف.فر راكا ف
ف.فرألرر ءفهىفأرر ءفرألرزف= ورؤوس الشعب.فإر سبف سفر   ياب

ف
ِويِّيَن َواْلَبوَّاِبيَن َواْلُمَغنِّيَن َوالنَِّثيِنيَم، َوُكلِّ الَِّذيَن اْنَفصَ 28 "-(:30-28) األيات ََ ْعِب َواْلَكَهَنِة َوالالَّ ُلوا ِمْن َوَباِقي الشَّ

َلِصُقوا ِبِإْخَوِتِهْم 29َبِنيِهْم َوَبَناِتِهْم، ُكلِّ َأْصَحاِب اْلَمْعِرَفِة َواْلَفْهِم، ُشُعوِب اأَلرَاِضي ِإَل  َشِريَعِة هللِا، َوِنَساِئِهْم وَ 
هللِا، َوَأْن َيْحَفُظوا َوُعَظَماِئِهْم َوَدَخُلوا ِفي َقَسٍم َوِحْلٍف َأْن َيِسيُروا ِفي َشِريَعِة هللِا الَِّتي ُأْعِطَيْت َعْن َيِد ُموَس  َعْبِد 

َوَأْن اَل ُنْعِطَي َبَناِتَنا ِلُشُعوِب اأَلْرِض، َواَل َنْأُخَذ َبَناِتِهْم 31َجِميَع َوَصاَيا الرَّبِّ َسيِِّدَنا، َوَأْحَكاِمِه َوَفرَاِئِضِه،  َوَيْعَمُلوا
ْبِت ِلْلَبيْ 30. ِلَبِنيَنا ِع، اَل َنْأُخُذ ِمْنُهْم ِفي َسْبٍت َواَل ِفي َوُشُعوُب اأَلْرِض الَِّذيَن َيْأُتوَن ِباْلَبَضاِئِع َوُكلِّ َطَعاِم َيْوِم السَّ

اِبَعَة، َواْلُمَطاَلَبَة ِبُكلِّ َدْينٍ  َنَة السَّ  " . َيْوٍم ُمَقدٍَّس، َوَأْن َنْتُرَك السَّ
ر ا فر اذاسفكا س رفياافإسفا ح رفإ ااىف.ف.ف.ف.فااازفر راذك زاسفرا  ل إفأىفر ك سا ف ر ال ااااسف ر   ر ا سف =ففوبلاق  الشلعب
كاا فر  اا  غاسف ااىف=ففكللل أصللحاب المعرفللة(ف21:5 ااحف)ضفثاارفإسعصااا رف اس رف ز عاا رفإ ااىفشازاع فهفشاع بفرألزف

 ر رعسااىفأسفر شااعبف ر ااافر ز راا ءفر ااذاسف.فىفر ااذاسفف راا رف اااىفر ع اااف   سا  اا ف ااس رأف= لصللقوا بللإخوتهم.فر رااس
ف.فس ر يع رف اىفر فياف را لف ك سفرسفاازفر رركسفأسفا يبفك فر شعبف  س   رفس ر  إف 

.فرىف ااسفسشاا بفرألراارف اااىفكراازفر راا تف رسشاا زىفراا فسف   اا ف اا يىفأااا رفرألراا  ع=ففال نأخللذ مللنهم فلل  سللبت
ف.ف سالفظفأسفك فر فرصىفاررىفر     فر را ا فأىفرور س عف سفر فط 
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ف
َث َشلاِقل ُكللَّ َسلَنٍة ِلِخْدَملِة َبْيلِت َأْن َنْجَعلَل َعَلل  َأْنُفِسلَنا ُثْلل: َوَأَقْمَنلا َعَلل  َأْنُفِسلَنا َفلرَاِئَض 32 "-(:39-32) األيات
ُبوِت َواأَلِهلَِّة َواْلَمَواِسِم َواألَ 33ِإلِهَنا،  ْقلَداِس َوَذَبلاِئِح اْلَخِطيَّلِة، ِلُخْبِز اْلُوُجوِه َوالتَّْقِدَمِة الدَّاِئَمِة َواْلُمْحَرَقِة الدَّاِئَمِة َوالسُّ

لْعِب، 34. َعَمِل َبْيِت ِإلِهَنا ِللتَّْكِفيِر َعْن ِإْسرَاِئيَل، َوِلُكلِّ  َوأَْلَقْيَنا ُقَرًعا َعَل  ُقْرَباِن اْلَحَطِب َبلْيَن اْلَكَهَنلِة َوالالَِّويِّليَن َوالشَّ
ْذَبِح اللرَّبِّ ِإلِهَنلا َلل  َملإِلْدَخاِلِه ِإَل  َبْيِت ِإلِهَنا َحَسَب ُبُيوِت آَباِئَنا، ِفي َأْوَقلاٍت ُمَعيََّنلٍة َسلَنًة َفَسلَنًة، أَلْجلِل ِإْحرَاِقلِه عَ 

ِريَعِة،  ، 35َكَما ُهَو َمْكُتوٌب ِفي الشَّ َوإِلْدَخاِل َباُكورَاِت َأْرِضَنا، َوَباُكورَاِت َثَمِر ُكللِّ َشلَجَرٍة َسلَنًة َفَسلَنًة ِإَلل  َبْيلِت اللرَّبِّ
للِريَعِة، وَ 36 َأْبَكللاِر َبَقِرَنللا َوَغَنِمَنللا إِلْحَضللارَِها ِإَللل  َبْيللِت ِإلِهَنللا، ِإَللل  َوَأْبَكللاِر َبِنيَنللا َوَبَهاِئِمَنللا، َكَمللا ُهللَو َمْكتُللوٌب ِفللي الشَّ

ْيلِت ِإَلل  37. اْلَكَهَنِة اْلَخاِدِميَن ِفي َبْيِت ِإلِهَنا َوَأْن َنْأِتَي ِبَأَواِئلِل َعِجيِنَنلا َوَرَفاِئِعَنلا َوَأْثَملاِر ُكللِّ َشلَجَرٍة ِملَن اْلَخْملِر َوالزَّ
لُروَن ِفلي َجمِ اْلَكَهَنِة، ِإَلل يلِع ُملُدِن   َمَخلاِدِع َبْيلِت ِإلِهَنلا، َوِبُعْشلِر َأْرِضلَنا ِإَلل  الالَِّويِّليَن، َوالالَِّويُّلوَن ُهلُم الَّلِذيَن ُيَعشِّ
ُر الالَِّويُّوَن، َوُيْصِعُد الالَّ 38. َفاَلَحِتَنا ِويُّوَن ُعْشَر اأَلْعَشلاِر ِإَلل  َوَيُكوُن اْلَكاِهُن اْبُن َهاُروَن َمَع الالَِّويِّيَن ِحيَن ُيَعشِّ

ْيِت 39. َبْيِت ِإلِهَنا، ِإَل  اْلَمَخاِدِع، ِإَل  َبْيِت اْلَخِزيَنةِ  أَلنَّ َبِني ِإْسرَاِئيَل َوَبِني اَلِوي َيْأُتوَن ِبَرِفيَعِة اْلَقْمِح َواْلَخْمِر َوالزَّ
 " .ُة اْلَخاِدُموَن َواْلَبوَّاُبوَن َواْلُمَغنُّوَن، َواَل َنْتُرُك َبْيَت ِإلِهَناِإَل  اْلَمَخاِدِع، َوُهَناَك آِنَيُة اْلُقْدِس َواْلَكَهنَ 

وأقمنا عل  .فر فسررا فر     فروا   ا فأىفأسفسصسبفر  زفةفأسفسك عىف  سفسر سبف سف ع فر شزفه ر فا  ىفهس ف
سف راا بفر ظااز افر ف  ااا ف  كاا.فشاا ي فر غسااىفرثاا فر علاااز½ف فراابفر عزاصاا فا اابفا اابف=ففشللاقل 0/3أنفسللنا 

  كس  ف  اتف عاف.فش ي ،ف أاص إفر غسىفرث فر علازف1/1 ر علزفر ر ئافإ عافر ز ر ءف اىف فعاضفر فُاا بف اك سف
 هااىفارئراا ف(ف42-19:28فاازف=)فالتقدمللة الدائمللة.ف هكااذرفك سااتفأااا رفر رراااحف،شاا ي ½فإسعاازرجفرألحراا ف  كاا سف

كا سفر فطابفيااا ف=ففوألقينا قرعًا علل  قربلان الحطلب.ف  حر رف  لاار  إررف   يىفر  لار تف ار ر.ف   ي    فر رعاس 
 ك سفر رطا بف اراذ حفكثاازفراسفر فطابف اذ كف زصا رف ااىفكا ف ااتفراسف اا تف.فر    اف ىفأ زشاارف ر ف   زه 

طاابفرسا فر ك س ف ر ال ااسف ر شعبفرلارزرإفرسفر فطبف ز   رف ز ا  إف  ررط فر لز  ف اعزافك ف اتف ىفأىف ياتفاُف
ف.فف ىفاك سفر فطبفر   ارإفارئر إف

ف.ف.ف.ف.ف(حات/ففرزف/فثر زفرألش  زف/ففسط ف) شزفك فر ف س   فرألزضف=ففبعشر أرضنا(ف17)  ىف
ر ال ا سفافصا سف اىف شزفك فشىءفرسف(ف19)  ىف.فأ  فر ف  س لفرسفر فسط فر  ااا ف= أوائل عجيننا

ط  ر فف= ال نترك بيت إلهنا(ف18)  ىفففعشر األعشار=ففر فافصا سف اا ف اك س ف1/11ر شعبف اعط سف
 ر كسار فهىف اتف.فر شعبفإ  حرف  سفالارفإف ا   تفر ك هس،ف عاىفر ك هسفأسفةفا زكففار  ف ةفا زكف اتفه

 ر فاررفهرفسظ زفر  اتف  ر فر ع ئا فه ف.فإ  س ،فهفاركسف ا  ف ر ر رس سفهرف  ئا  ف  رالف ه فزأ فر  را
.أسس ف سفسع اف ع  ا فرأل ث س=ففال نترك بيت إلهنا ياف عسىف.فع  ا ف فربفطل  فر كسار ر 
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 عودة للجدول اإلصحاح الحادى عشر

 

 يااافرااكسف ا اا ف عااضفف.اعاا افر كااالرفهساا فإ ااىفر رشااكا فر  ااىف ر  ااتفسفرااا فأسفر رااساا فر رااع ف شااع   فياااا 
  را فأسفأ زشااارفك ساتف.ف ف كاسفر را زف اا سفز ا  فةفيارا ف ا ر را زفياافإك را ف ف.فر شاعبفر ز ر ءف ياا فراس

ك سااتفرااالر فشااعبفر ا اا افكااا فرااسففااز بفرأل ااارءف رااسفإفاا الطفر شااعبف اا ألررف،فر ع صاار ف رزكااحفر ع اا ا ف
رسفأ ع بفر فر شعبف ك س رفاعصا سفر ركسىف ىفر لزىفأل  فر عر ف ىفأزص رف ف   إفأ ف.ف اىفرالر   فسا ر 

   رااس فةفا  اف ا  فأىفس عفرسفأس رعفر ر ع ف  فهىف ف  جفإ اىفر  ا افك اازف  س ئ ا ف  اىف.ففار فر فزرر ف
  كااسف ااسالفظفأساا ففااا ف.ففز اا ف ر  اا ز ف رفااطفأسظاا زفرأل ااارءفر ااذاسفاكزه س اا ف اااا ز سفر راا ررزرتفصاااه 

 هااذرف ااُ فرعسااىفز فااىف رااسفازاااافأسفافااا ف ااىفف. كثاازفر راا ررزرتفصااافر كساراا ف كثاازفسعراا فهف  اا ف فر ا اا ف  اا 
س  ر  فا زبفرسفر كسار فأ زشاارفر رلار فرعصالإفأسفاركسفر ع  رف  ذرفأرا  ف أ صا ف اىفسظازلفراسفر   ا اف

ف.فصافر فطا ف رسففار فر كسار ف  س ئ  
سفر عشا زف سفرا فس الفا  ازفر ا عضف ااىفر راكسف اىفأ زشااارف يااف ارفذ اكف   لز ا ف سرا  فر عشازف  اسالفظفأ

ف.ف أ زشاارفهىفرااس فه.فهلل
 

كْ 0ف" -(:0)آية  ْعِب ُقَرًعا ِلَيْأُتوا ِبَواِحٍد ِمْن َعَشَرٍة ِللسُّ ْعِب ِفي ُأوُرَشِليَم، َوأَْلَق  َساِئُر الشَّ َن  ِفي َوَسَكَن ُرَؤَساُء الشَّ
 ".ُدنِ ُأوُرَشِليَم، َمِديَنِة اْلُقْدِس، َوالتِّْسَعِة اأَلْقَساِم ِفي اْلمُ 

ف
ْكَن  ِفي ُأوُرَشِليمَ 2"   -(:2)آية  ْعُب َجِميَع اْلَقْوِم الَِّذيَن اْنَتَدُبوا ِللسَّ ف". َوَباَرَك الشَّ

ر شااعبف اا زكفرااسفأصاا    رفر لز اا ف ارااكس رف ااىفأ زشاااارف  اارفذ ىف صاا ف ااىفي اا   رفهااذلفر فاراا ف=ففبللارك الشللعب
ف.ف ااسف ر سثاسار ركسف ىفأ زشاارفربفه ةءفر ك س ف ر ال.فر  ط  ا 

 
َسَكَن ُكلُّ َواِحٍد ِفي . َوهُؤاَلِء ُهْم ُرُؤوُس اْلِباَلِد الَِّذيَن َسَكُنوا ِفي ُأوُرَشِليَم َوِفي ُمُدِن َيُهوَذا3ف"-(:8-3) األيات

َوَسَكَن ِفي ُأوُرَشِليَم ِمْن َبِني 4. ِد ُسَلْيَمانَ ُمْلِكِه، ِفي ُمُدِنِهْم ِمْن ِإْسرَاِئيَل، اْلَكَهَنُة َوالالَِّويُّوَن َوالنَِّثيِنيُم َوَبُنو َعِبي
يَّا ْبِن زَكِريَّا ْبِن َأَمْرَيا ْبِن َشَفْطَيا ْبِن َمْهَلْلِئيَل ِمْن َبِني : َفِمْن َبِني َيُهوَذا. َيُهوَذا َوِمْن َبِني َبْنَياِمينَ  َعثَاَيا ْبُن ُعزِّ

يُلوِنيِّ َوَمْعِسيَّا ْبُن َباُروَخ ْبِن كَ 5. َفاَرَص  َجِميُع َبِني 6. ْلُحوَزَة ْبِن َحزَاَيا ْبِن َعَداَيا ْبِن ُيوَياِريَب ْبِن َزَكِريَّا ْبِن الشِّ
اِكِنيَن ِفي ُأوُرَشِليَم َأْرَبُع ِمَئٍة َوَثَماِنَيٌة َوِستُّوَن ِمْن ِرَجاِل اْلَبْأسِ  ُشالََّم َسلُّو ْبُن مَ : َوهُؤاَلِء َبُنو ِبْنَياِمينَ 7 .َفاَرَص السَّ

ِتْسُع ِمَئٍة َوَثَماِنَيٌة . َوَبْعَدُه َجبَّاُي َسالَّيُ 8. ْبِن ُيوِعيَد ْبِن َفَداَيا ْبِن ُقواَلَيا ْبِن َمْعِسيَّا ْبِن ِإيِثيِئيَل ْبِن َيَشْعَيا
 ".َوِعْشُرونَ 

ف
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ف " .َهْسُنوآَة ثَاِنًيا َعَل  اْلَمِديَنةِ َوَكاَن ُيوِئيُل ْبُن ِزْكِري َوِكياًل َعَلْيِهْم، َوَيُهوَذا ْبُن 9"  -(:9)آية 
ف.فويهوذا بن هسنوأة ثانية اىفر  سا راسااسف ىفر رااس فكان يوئيل وكيال 

ف
ف"َيَدْعَيا ْبُن ُيوَياِريَب َوَياِكيُن، : ِمَن اْلَكَهَنةِ 01"  -(:01)آية 

ف.فا    إفه فرسصبفإارزىف ه فاازفزئا فر ك س =ففرئيس بيت هللا
 

. َوَسرَاَيا ْبُن ِحْلِقيَّا ْبِن َمُشالََّم ْبِن َصاُدوَق ْبِن َمرَاُيوَث ْبِن َأِخيُطوَب َرِئيُس َبْيِت هللاِ 00ف"-(:05-00) األيات
ْخَوُتُهْم َعاِمُلو اْلَعَمِل ِلْلَبْيِت َثَماُن ِمَئٍة َواْثَناِن َوِعْشُرونَ 02 ْمِصي ْبِن َزَكِريَّا ْبِن َوَعَداَيا ْبُن َيُروَحاَم ْبِن َفَلْلَيا ْبِن أَ . َواِ 

ْخَوُتُه ُرُؤوُس اآلَباِء ِمَئتَاِن َواْثَناِن َوَأْرَبُعونَ 03َفْشُحوَر ْبِن َمْلِكيَّا،  َوَعْمِشَساُي ْبُن َعَزْرِئيَل ْبِن َأْخزَاَي ْبِن . َواِ 
يَر،  ْخَوُتُهْم َجَباِبَرُة َبْأٍس ِمَئٌة َوَثَماِنيَ 04َمْشِليُموَث ْبِن ِإمِّ . َواْلَوِكيُل َعَلْيِهْم َزْبِديِئيُل ْبُن َهْجُدوِليمَ . ٌة َوِعْشُرونَ َواِ 

وَب ْبِن َعْزِريَقاَم ْبِن َحَشْبَيا ْبِن ُبونِّي،: َوِمَن الالَِّويِّينَ 05 ف"َشَمْعَيا ْبُن َحشُّ
ف
 

 " .ِمْن ُرُؤوِس الالَِّويِّينَ َوَشْبتَاُي َوُيوزَاَباُد َعَل  اْلَعَمِل اْلَخاِرِجيِّ ِلَبْيِت هللِا 06" -(:06)آية 
ف.فأىففار فر ال ااسفكعز  ءف يص  ف اشعبفف زجفأ زشاار=ففعل  العمل الخارج 

 
اَلِة َوَبْقُبْقَيا الثَّاِني 07ف"-(:20-07) األيات ُد ِفي الصَّ َوَمتَّْنَيا ْبُن ِميَخا ْبِن َزْبِدي ْبِن آَساَف، َرِئيُس التَّْسِبيِح ُيَحمِّ

َجِميُع الالَِّويِّيَن ِفي اْلَمِديَنِة اْلُمَقدََّسِة ِمَئتَاِن َوَثَماِنَيٌة 08. ِتِه، َوَعْبَدا ْبُن َشمُّوَع ْبِن َجاَلَل ْبِن َيُدوُثونَ َبْيَن ِإْخوَ 
ْخَوُتُهَما َحاِرُسو اأَلْبَواِب ِمَئٌة َواْثَناِن َوسَ : َواْلَبوَّاُبونَ 09. َوَأْرَبُعونَ  َوَكاَن َساِئُر ِإْسرَاِئيَل 21 .ْبُعونَ َعقُّوُب َوَطْلُموُن َواِ 

َوَكاَن . َوَأمَّا النَِّثيِنيُم َفَسَكُنوا ِفي اأَلَكَمةِ 20. ِمَن اْلَكَهَنِة َوالالَِّويِّيَن ِفي َجِميِع ُمُدِن َيُهوَذا، ُكلُّ َواِحٍد ِفي ِميرَاِثهِ 
 ".ِصيَحا َوِجْشَفا َعَل  النَِّثيِنيمِ 

ف
َوِكيَل الالَِّويِّيَن ِفي ُأوُرَشِليَم َعَل  َعَمِل َبْيِت هللِا ُعزِّي ْبُن َباِنَي ْبِن َحَشْبَيا ْبِن َمتَّْنَيا ْبِن  َوَكانَ 22"   -(:22)آية 

 " . ِميَخا ِمْن َبِني آَساَف اْلُمَغنِّينَ 
ف.فه فررئ  ف سفز  ا  ر(فأرلا)ر ز ر فس ظزفأ فإ ارك   ف=فوكيل 
ف
 " .َة اْلَمِلِك ِمْن ِجَهِتِهْم َكاَنْت َأنَّ ِلْلُمَرنِِّميَن َفِريَضًة َأْمَر ُكلِّ َيْوٍم َفَيْومٍ أَلنَّ َوِصيَّ 23"   -(:23)آية 

 ر ر ارفأسا فف اىف ا فك ساتف.ف ر ا عضفاع ر ا فأس ا ف صاا فار ا.فر  عضفاع ر  فأس  ف صا فكا زش=ففوصية الملك
 فهىف صا فار افاك سف عرازفأسفار افها ف ألسفر  صاف. صا فك زشف   ف ذ كفاك سفياف ر اف اىف صا فار ا
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أملر كلل يلوم .فأىفرسف   فر ال ااسف  ا ألفصفر رغساااس=ففمن جهتهمف.ففففر راكفر رلص افه فر  عرازفرأل يبف
ف.فأىف رااافسعل   رفر ا را =فففيوم
ف
ْعبِ  َوَفَتْحَيا ْبُن َمِشيَزْبِئيَل ِمْن َبِني زَاَرَح ْبِن َيُهوَذا، َكانَ 24"   -(:24)آية   " .َتْحَت َيِد اْلَمِلِك ِفي ُكلِّ ُأُموِر الشَّ
 ارااافف،ا    إفه فر ذىفا ربفر صزرئبفرسفر ا  اف اا بفرر فا رع ف ا اك فرر ففصص فر رااكف ا اكا =ف فتحيا

-ف: هىفسعر فرسفهفأسفاك سفهذرفر شفصفا  اىف.ف ه فك سف ىفش شسفر لصز.فر   يىف فحاس فر راك
ف.فاك سفأراس إفربفشع  ف الفارزي رف-2 ا ففففففففثل فرسفر راكفف-1

 
َياِع َمَع ُحُقوِلَها َسَكَن ِمْن َبِني َيُهوَذا ِفي َقْرَيِة َأْرَبَع َوُقرَاَها، َوِديُبوَن َوُقرَاَها، 25ف"-(:35-25) األيات َوِفي الضِّ

َوِفي 28َوِفي َحَصَر ُشوَعاَل َوِبْئِر َسْبٍع َوُقرَاَها، 27َفاَلَط،  َوِفي َيُشوَع َوُمواَلَدَة َوَبْيتِ 26َوِفي َيَقْبَصِئيَل َوِضَياِعَها، 
َوزَاُنوَح َوَعُدالََّم َوِضَياِعِهَما، َوَلِخيَش َوُحُقوِلَها، 31َوِفي َعْيِن ِرمُّوَن َوَصْرَعَة َوِيْرُموَث، 29ِصْقَلَغ َوَمُكوَنَة َوُقرَاَها، 

َوَبُنو َبْنَياِميَن َسَكُنوا ِمْن َجَبَع ِإَل  ِمْخَماَس َوَعيَّا َوَبْيِت 30 .ِبْئِر َسْبٍع ِإَل  َواِدي ِهنُّومَ َوَعِزيَقَة َوُقرَاَها، َوَحلُّوا ِمْن 
َوُأوُنَو َوُلوٍد 35َوَحاِديَد َوَصُبوِعيَم َوَنَبالََّط، 34َوَحاُصوَر َورَاَمَة َوِجتَّاِيَم، 33َوَعَناُثوَث َوُنوٍب َوَعَنْنَيَة، 32ِإيل َوُقرَاَها، 
نَّاعِ   ".َواِدي الصُّ

ف
 ".َوَكاَن ِمَن الالَِّويِّيَن ِفَرٌق ِفي َيُهوَذا َوِفي ِبْنَياِمينَ 36"   -(:36)آية 

ف.فك سفر ال ا سفاركس سف رطفا  ذرف  سا راس
.ةفظفا   فرراك فا  ذرف ارزرئا ف ارفاعافهس كفا    سف عافر ر ى
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 عودة للجدول اإلصحاح الثان  عشر

 

  رر ءفر صاالاسفرك    ف ىفرعزفر فا  ف ذ كفاكثزفر ك  بفر رلا فرسفف5:112رحف"فر صااافاك سف ذكزفأ اى"
 ا   ااا إفهااا ةءف(ف2) ر ك سااا فهسااا ف اااىفهاااذلفر ل ئرااا ف ف ااااافأرااار  هرف اااسفأرااار ءفر ك سااا ف اااىف اااحف.فذكااازفرألرااار ء

أ فر رذك زاسفهس فهرفز   ف ا تفر ك س فر رذك زاسف ىف.فحز    ف اش عر رذك زاسفهس فهرفسر فر ذاسفصعا رفربف
ف(.ف2) حف
ف
 َسرَاَيا َوِيْرِمَيا َوَعْزرَا، : َوهُؤاَلِء ُهُم اْلَكَهَنُة َوالالَِّويُّوَن الَِّذيَن َصِعُدوا َمَع َزُربَّاَبَل ْبِن َشأَْلِتِئيَل َوَيُشوعَ 0"   -(:0)آية 

" 
ف.فك  بفر رش  زه فاازف حزرفر ف= عزرا
ف

َوِميَّاِميُن 5َوِعدُّو َوِجْنُتوُي َوَأِبيَّا، 4َوَشَكْنَيا َوَرُحوُم َوَمِريُموُث، 3َوَأَمْرَيا َوَملُّوُخ َوَحطُّوُش، 2 "-(:7-2) األيات
ْخَوُتُهْم . َدْعَياَوَسلُّو َوَعاُموُق َوِحْلِقيَّا َويَ 7َوَشَمْعَيا َوُيوَياِريُب َوَيَدْعَيا، 6َوَمَعْدَيا َوَبْلَجُة،  هُؤاَلِء ُهْم ُرُؤوُس اْلَكَهَنِة َواِ 
 " .ِفي َأيَّاِم َيُشوعَ 
فأرر ءفر ك س 

ف
ْخَوُتُه، : َوالالَِّويُّونَ 8 "-(:9-8) األيات َيُشوُع َوِبنُّوُي َوَقْدِميِئيُل َوَشَرْبَيا َوَيُهوَذا َوَمتَّْنَيا الَِّذي َعَل  التَّْحِميِد ُهَو َواِ 

 " .ْقَيا َوُعنِّي َأَخَواُهْم ُمَقاَبَلُهْم ِفي اْلِحرَاَساتِ َوَبْقبُ 9
ف.فر ررئ  ف سفر  ر احف ىفر  اك =ففعل  التحميد.ف.ف.فأرر ءفز   فر ال ااس

ف
ُيوَياَداُع َوَلَد وَ 00َوَيُشوُع َوَلَد ُيوَياِقيَم، َوُيوَياِقيُم َوَلَد أَِلَياِشيَب، َوأَِلَياِشيُب َوَلَد ُيوَياَداَع، 01"   -(:00 -01)آية 

 "ف.ُيوَناثَاَن، َوُيوَناثَاُن َوَلَد َيدُّوعَ 
هذلفرار فز ر ءفر ك س ف   اأف اش عفر ذىفصعافربفحز    ف  س  ىف اا عف رألرار ءفياااا فا اا ف ااىف ازكف عاضف

ااا كف ذكاازفز راا ءفر ك ساا ف اا فأهرا اا ف  عااافر عاا ا فرااسفر راا ىف اارفاعااافهساا كفر.فرألراار ءف ااىف ااا سفز راا ءفر ك ساا 
ف.فورزرئا ف ص زفر   زا فاسربف ز ر ءفر ك س 

فف-:هس كف عرازرسف ش س =ف يدوع
أا رفروركسازفرألك زف ا راع  فر ر زخفر ا  اىفااذكزفأسفف111أس فاا عفر ك هسفر ذىفك سفر   ارإفرس ف -1

 ر را ر فكاااف.فزئا فر ك س فاا عففزجفور ل   فروركسازف ر اف ُ فروركسازف  زرلفاا عفس   فارسا  ف س ُف
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إرار ؟ف ر اازافأسفز راا ءفر ك ساا فياافأصاا   رفإراار ف ااىف صا زفةفلاا ف شاا ز  ف هااذرفف461ذكازفسفرااا فرااس ف
ف.إف ر  ف عااف

 .أسفهس كفأكثزفرسفاا عف اا عفر رذك زفهس فه ف اف اا عفر ر   اف ىفأا رفروركساز -2
فف

  "ِلَسرَاَيا َمرَاَيا، َوِليْرِمَيا َحَنْنَيا،: ُؤوُس اآلَباءِ َوِفي َأيَّاِم ُيوَياِقيَم َكاَن اْلَكَهَنُة رُ 02 "   -(:02)آية 
ف.ف هكذر.ف.ف.ف.ف.فأىفك سفرزرا فزئا ف اتفرزرا ف= لسرايا مرايا

 
ِريَم َوِلحَ 05َوِلَمِليُكو ُيوَناثَاُن، َوِلَشْبِنَيا ُيوُسُف، 04َوِلَعْزرَا َمُشالَُّم، َوأَلَمْرَيا َيُهوَحاَناُن، 03  "-(:06-03) األيات

فَوِلِعدُّو َزَكِريَّا َوِلِجنَُّثوَن ُمُشالَُّم، 06َعْدَنا، َوِلَمرَاُيوَث َحْلَقاُي، 
 

ف"َوأَلِبيَّا ِزْكِري، َوِلِمْنَياِميَن ِلُموَعْدَيا، ِفْلَطاُي،07"   -(:07)آية 
فهس كفإف ر ةس=ف ولمنيامين
ف.فإرل طفإررفزئا ف اتفرسا راس .1
 . رسفسر فر  اا ف اط ى.فسفرسفسر فرسا راسفر  اا أ=ففولمنيامين لموعديا فلطاى .2

 ف
َوِلَسالََّي 21َوِلُيوَياِريَب َمْتَناُي، َوِلَيَدْعَيا ُعزِّي، 09َوِلِبْلَجَة َشمُّوُع، َوِلَشَمْعَيا َيُهوَناثَاُن، 08 "-(:20-08) األيات

  ".َيا َنَثْنِئيلُ َوِلِحْلِقيَّا َحَشْبَيا، َوِلَيَدعْ 20َقالَُّي، َوِلَعاُموَق َعاِبُر، 

 
َنُة َوَكاَن الالَِّويُّوَن ِفي َأيَّاِم أَِلَياِشيَب َوُيوَياَداَع َوُيوَحاَناَن َوَيدُّوَع َمْكُتوِبيَن ُرُؤوَس آَباٍء، َواْلَكهَ 22"   -(:22)آية 

 " .َأْيًضا ِفي ُمْلِك َداِرُيوَس اْلَفاِرِسيِّ 
 ف ر ةسف ارزا  فهذرف اك سفإ(ف11)هس فسع اف ا ففداريوس الفارس 

فاك سفارزا  فه فارزا  فيار س  فآفزفرا كفر عز .فإسفك سفاا عفه فزئا فر ك س فأا رفروركساز -1
 .ر.فاف424إسفك سفاا عفه فاا عفآفزفاك سفارزا  فه فارزا  فس ث  فرس ف -2

 
. َباِر اأَليَّاِم ِإَل  َأيَّاِم ُيوَحاَناَن ْبِن أَْلَياِشيبَ َوَكاَن َبُنو اَلِوي ُرُؤوُس اآلَباِء َمْكُتوِبيَن ِفي ِسْفِر َأخْ 23ف" -(:23)آية 

" 
ف

ْخَوُتُهْم ُمَقاَبَلُهْم ِللتَّْسِبيِح َوالتَّْحِميِد، : َوُرُؤوُس الالَِّويِّينَ 24"   -(:24)آية  َحَشْبَيا َوَشَرْبَيا َوَيُشوُع ْبُن َقْدِميِئيَل َواِ 
 " .َنْوَبًة ُمَقاَبَل َنْوَبةٍ َحَسَب َوِصيَِّة َداُوَد َرُجِل هللِا، 

ف.فك ستف زي فرس رف ر حف ر عزي فرألفزىف       =ففمقابلهم للتسبيح
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َوَكاَن َمتَّْنَيا َوَبْقُبْقَيا َوُعوَبْدَيا َوُمُشالَُّم َوَطْلُموُن َوَعقُّوُب َبوَّاِبيَن َحاِرِسيَن اْلِحرَاَسَة ِعْنَد 25  "-(:31-25) األيات

ِن َكاَن هُؤاَلِء ِفي َأيَّاِم ُيوَياِقيَم ْبِن َيُشوَع ْبِن ُيوَصاَداَق، َوِفي َأيَّاِم َنَحْمَيا اْلَواِلي، َوَعْزرَا اْلَكاهِ 26. َوابِ َمَخاِزِن اأَلبْ 
ُنوا َوِعْنَد َتْدِشيِن ُسوِر ُأوُرَشِليَم َطَلُبوا الالَِّويِّيَن ِمْن َجِميِع َأَماِكِنِهْم ِلَيْأُتوا ِبهِ 27  .اْلَكاِتبِ  ْم ِإَل  ُأوُرَشِليَم، ِلَكْي ُيَدشِّ

َباِب َواْلِعيَدانِ  ُنوِج َوالرَّ َفاْجَتَمَع َبُنو اْلُمَغنِّيَن ِمَن الدَّاِئَرِة َحْوَل ُأوُرَشِليَم، َوِمْن ِضَياِع 28. ِبَفَرٍح َوِبَحْمٍد َوِغَناٍء ِبالصُّ
 ، . ُحُقوِل َجَبَع َوَعْزُموَت، أَلنَّ اْلُمَغنِّيَن َبَنْوا أَلْنُفِسِهْم ِضَياًعا َحْوَل ُأوُرَشِليمَ  َوِمْن َبْيِت اْلِجْلَجاِل، َوِمنْ 29النَُّطوَفاِتيِّ

ورَ 31 ْعَب َواأَلْبَواَب َوالسُّ  " . َوَتَطهََّر اْلَكَهَنُة َوالالَِّويُّوَن، َوَطهَُّروا الشَّ
،ف هفهاا فر ااذىفف  رااساا فكا اا فركزراا فهلل .فهاا ف اشاااسف ارااساا فكا اا فر  ااىفهااىفارفاا فهااذرفر راا زفتدشللين السللور

 راااسفااااحزعف   اااار عفافصااااف.فهااارفر سفاف عاااا سف اااىف اااز فةرفشاااااا ف ز ااابف هااا    لااااف ااارف سااا ءفر رااا زف ااا.فافرا ااا 
  كاااىفاكااا سفر  كااازا فأ فر  اشااااسفصااافاف إفس ااااهرفاط اااز سفر شاااعبف رأل ااا ربف ر رااا ز،ف ذ اااكفكااا سف.ف  و   ااا ج

.ف اكاىفافرااىفهفر رااسا فا ابف اااا رفأسفا ط از رفيا ااا إفأ ةإف.ف ااارفر ررااحفزراحرإف(فف8:18 ااف)  رراط فرا ءفطاا هزف
ف.ف  لاارف    فيا ا ف-2ر  ط زف ارفر رراحفف-1 سفسف كىفس كز ف ارراحفا بفأسفس ط زف

.ف كاا سف اازف رفألسفهفأ اا س رف اا كرا ر.ف رااسفاط اازفر فاازاسف اااا فأسفاط اازفسعراا فأ ةإف.ف س ااافر ك ساا فا ط ااز س
ف-2 ااارفر ررااااحففففف-1فففف-:فإذرإفر  اشاااسفأ فر  كاازا فاكااا س.فأسفر عااز فر ز فاااىفاصاا ف  ف رااا احفهللفف سالفااظ

فيابفش كزفرر حفهللف-1    ففففففف
فسط   ف س  ىفأ زشاارف اىفر طزاافإ ىف اتف فر=ف النطوفات 

ف
ورِ 30  "-(:43-30) األيات ُت ِفْرَقَتْيِن َعِظيَمَتْيِن ِمَن اْلَحمَّاِديَن، َوَوَكَبِت َوَأَقمْ . َوَأْصَعْدُت ُرَؤَساَء َيُهوَذا َعَل  السُّ

ْمنِ  وِر َنْحَو َباِب الدِّ َوَعَزْرَيا َوَعْزرَا 33َوَساَر َورَاَءُهْم ُهوَشْعَيا َوِنْصُف ُرَؤَساِء َيُهوَذا، 32. اْلَواِحَدُة َيِميًنا َعَل  السُّ
َوِمْن َبِني اْلَكَهَنِة ِباأَلْبَواِق َزَكِريَّا ْبُن ُيوَناثَاَن ْبِن َشَمْعَيا ْبِن َمتَّْنَيا 35ْعَيا َوِيْرِمَيا، َوَيُهوَذا َوَبْنَياِميُن َوَشمَ 34َوَمُشالَُّم، 

ْخَوُتُه َشَمْعَيا َوَعَزْرِئيُل َوِمَلاَلُي َوِجَلاَلُي َوَماَعاُي َوَنثَْنِئيُل َوَيهُ 36ْبِن ِميَخاَيا ْبِن َزكُّوَر ْبِن آَساَف،  وَذا َوَحَناِني َواِ 
َوِعْنَد َباِب اْلَعْيِن الَِّذي ُمَقاَبَلُهْم َصِعُدوا َعَل  َدَرِج َمِديَنِة 37. ِبآاَلِت ِغَناِء َداُوَد َرُجِل هللِا، َوَعْزرَا اْلَكاِتُب َأَماَمُهمْ 

وِر، َفْوَق َبْيِت َداُوَد، ِإَل  َباِب اْلَماِء َشْرًقا َواْلِفْرَقُة الثَّاِنَيُة ِمَن اْلَحمَّاِديَن َوَكَبْت ُمَقاِبَلُهْم، 38 .َداُوَد ِعْنَد َمْصَعِد السُّ
وِر اْلَعِريضِ  وِر ِمْن ِعْنِد ُبْرِج التََّناِنيِر ِإَل  السُّ ْعِب َعَل  السُّ َوِمْن َفْوِق َباِب َأْفرَاِيَم 39. َوَأَنا َورَاَءَها، َوِنْصُف الشَّ

ْجنِ َوَفْوَق اْلَباِب اْلَعِتيِق َوَفوْ  ْأِن، َوَوَقُفوا ِفي َباِب السِّ َمِك َوُبْرِج َحَنْنِئيَل َوُبْرِج اْلِمَئِة ِإَل  َباِب الضَّ . َق َباِب السَّ
َوِمْنَياِميُن أَْلَياِقيُم َوَمْعِسَيا : َواْلَكَهَنةُ 40َفَوَقَف اْلِفْرَقتَاِن ِمَن اْلَحمَّاِديَن ِفي َبْيِت هللِا، َوَأَنا َوِنْصُف اْلُواَلِة َمِعي، 41

َوَمْعِسَيا َوَشَمْعَيا َوأَْلَعازَاُر َوُعزِّي َوَيُهوَحاَناُن َوَمْلِكيَّا َوِعياَلُم 42َوِميَخاَيا َوأَْلُيوِعيَناُي َوَزَكِريَّا َوَحَنْنَيا ِباأَلْبَواِق، 
اْلَيْوِم َذَباِئَح َعِظيَمًة َوَفِرُحوا، أَلنَّ هللَا َأْفَرَحُهْم َفَرًحا  َوَذَبُحوا ِفي ذِلكَ 43. وَعاَزُر، َوَغنَّ  اْلُمَغنُّوَن َوِيْزَرْحَيا اْلَوِكيلُ 

 " .َوَفِرَح اأَلْواَلُد َوالنَِّساُء َأْيًضا، َوُسِمَع َفَرُح ُأوُرَشِليَم َعْن ُبْعدٍ . َعِظيًما
 



 (اإلصحاح الثاني عشر) سفر نحميا

 

 
44 

 باب السجن باب الماء

فريق لليمين 

 بقيادة عزرا

فريق لليسار 

 بقيادة نحميا

 الهيكل

يتقابل الفريقان 

 عند الهيكل

 .فر رز ااسف= الحمادينيررفسفرا ف زاف
ف   فرافإ ىف زي اسف ارز رفف  فر رااس ف

فألسفر رااس فكا  ف رز ااسفإش ز فرر فاس
ف.فص زتفرلار ف ازبف

ف ك سفال افر عزي فرأل  ىف حزر،ف
ف.فر ث سا فسفرا ف ال افر عزي 

ف هذرفاش  فا ز فر لا ر )
فأ فا ز ف ر اافر لااراسف ىفر كسار ،فإذفف

فاا زفر شر رر ف ر ك هسفف  فصفسف
ف(ر كسار فثرفاافا سف ا اك 

فافأسف  عفأر فهس ف  رف زي اسف،
 كا سفر شاعبفاازري  رف ر ز را ءف ا افرألرا رزف.ف ا زفر عزي اسفف  فأ زشاارفا ل  ا سف ىفر  اك ففا فاسشا سفرع إف

فبلاب الملاء ر   رعاتفر عزي ا س،فإفاارهر ف سااف.فأىفرا زتف اىفر كابف= َوَكَبلتف-:11  اىفآاا ف.ف ر  رابف ىف از 
 هكاذرف.ف ساافر  اكا ،فأىف الياتفر عزي ا سف ساافر  اكا ف   بفر ر ءف   بفر ر سفكالهر .فعند باب السجن ر ث سا ف

ف.فاك سفر عز فإذفهرفار ف سف از ا سف اىفر فصسع فر زبفرع رف     افهف ىف رط ر
 

ْعَشاِر، َوَتَوكََّل ِفي ذِلَك اْلَيْوِم ُأَناٌس َعَل  اْلَمَخاِدِع ِلْلَخَزاِئِن َوالرََّفاِئِع َواأَلَواِئِل َواألَ 44  "-(:47-44) األيات
ِريَعِة ِلْلَكَهَنِة َوالالَِّويِّيَن، أَلنَّ َيُهوَذا َفِرَح ِبالْ  َكَهَنِة َوالالَِّويِّيَن اْلَواِقِفيَن ِلَيْجَمُعوا ِفيَها ِمْن ُحُقوِل اْلُمُدِن َأْنِصَبَة الشَّ

أَلنَُّه 46. َواْلَبوَّاُبوَن َحَسَب َوِصيَِّة َداُوَد َوُسَلْيَماَن اْبِنهِ َوَكاَن اْلُمَغنُّوَن . َحاِرِسيَن ِحرَاَسَة ِإلِهِهْم َوِحرَاَسَة التَّْطِهيرِ 45
َوَكاَن ُكلُّ ِإْسرَاِئيَل ِفي َأيَّاِم 47. ِفي َأيَّاِم َداُوَد َوآَساَف ُمْنُذ اْلَقِديِم َكاَن ُرُؤوُس ُمَغنِّيَن َوِغَناُء َتْسِبيٍح َوَتْحِميٍدِ للِ 

ُسوَن ِلالَّوِ َزُربَّاَبَل َوَأيَّاِم نَ  يِّيَن، َوَكاَن َحْمَيا ُيَؤدُّوَن َأْنِصَبَة اْلُمَغنِّيَن َواْلَبوَّاِبيَن َأْمَر ُكلِّ َيْوٍم ِفي َيْوِمِه، َوَكاُنوا ُيَقدِّ
ُسوَن ِلَبِني َهاُرونَ   " .الالَِّويُّوَن ُيَقدِّ

أىفياار رف طاابف=ففألن يهلوذا فلرحشا زففاحرئسفر ز ا ئبف ر  كا زف ر عف= للخلزائن.فأىفأاا رفسفراا =ففف  ذلك اليوم
فر  .ف.ف.ف.فأىفر ل ئراسف فار فر فزرر =ففالواقفين. ف طز

ف.فك سف ارغساسفز   فأا رفار اف   ا رف سع فر سظ رفأا رفسفرا =ففكان رؤوس مغنين
فأىف شزفر ف ال ااسفاذهبف شزفر عشز ف ال ااس،فف1/11فاكار ف لاا ف عسىف فصاصفر =ففكانوا يقدسون

. س  اك
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 عودة للجدول اإلصحاح الثالث عشر

ف
ْعِب، َوُوِجَد َمْكُتوًبا ِفيِه َأنَّ َعمُّوِنيًّا َوُموآِبيًّا 0 "-(:3-0) األيات اَل َيْدُخُل ِفي ذِلَك اْلَيْوِم ُقِرَئ ِفي ِسْفِر ُموَس  ِفي آَذاِن الشَّ

َل  أَلنَُّهْم َلْم ُياَلُقوا َبِني ِإْسرَاِئيلَ 2. ِفي َجَماَعِة هللِا ِإَل  اأَلَبدِ  ِباْلُخْبِز َواْلَماِء، َبِل اْستَْأَجُروا َعَلْيِهْم َبْلَعاَم ِلَكْي َيْلَعَنُهْم، َوَحوَّ
ِريَعَة َفَرُزوا ُكلَّ اللَِّفيِف ِمْن ِإْسرَاِئيلَ 3. ِإلُهَنا اللَّْعَنَة ِإَل  َبَرَكةٍ   " .َوَلمَّا َسِمُعوا الشَّ

ك ساتف=ففال يدخل ف  جماعة هللا إل  األبلد.فكشافأفط ئس ف سعز   ففر ك  بفر رلا ف  ئا فيزرء =ففقرىء ف  سفر موس 
 كاا سفرااسف.ف هكااذرفكزرراا فشااعبفهفارئراا إفروسعااحر ف ااسفر شااز.فكزرراا فشااعبفإراازرئا فأس اارفشااع  إفرعاازحرإفهللفةفافاا اطف اا ألرر

فف.رااف فإ ىف ر   فهف ك سف ُ فك ففل افر  ر   فرسف   ا ف اا حرف ك فر شزاع ف ا ح جفرس 
=ف فلرزوا.فا    إف عسىفز  عفسفرا فراسف ا ز ف اراز فر ث ساا ف كا سفياافيصاىف ساافر رااكففا ر ىفراس =ففف  ذلك اليوم ي   ف

ف.فأىفرسبفر ز ر ءفر غز  ءفرسفروش زركف ىفر صا رتف رأل ا اف ةف عسىفطزاهرفرسفر رااس 
ف
َقلْد َهيَّلَأ َللُه ِمْخلَدًعا 5اْلُمَقلاُم َعَلل  ِمْخلَدِع َبْيلِت ِإلِهَنلا َقرَاَبلُة ُطوِبيَّلا، َوَقْبلَل هلَذا َكلاَن أَْلَياِشليُب اْلَكلاِهُن 4 "-(:9-4) األيلات

ْيلتِ  يَن ، َفِريَضلَة الالَِّويِّليَن َواْلُمَغنِّلَعِظيًما َحْيُث َكاُنوا َساِبًقا َيَضُعوَن التَّْقِدَماِت َواْلَبُخوَر َواآلِنَيَة، َوُعْشَر اْلَقْملِح َواْلَخْملِر َوالزَّ
َنِة االْثَنَتْيِن َوالثَّاَلِثليَن أَلْرَتْحَشْسلتَا َمِللِك بَ 6. َواْلَبوَّاِبيَن، َوَرِفيَعَة اْلَكَهَنةِ  اَبلَل َوِفي ُكلِّ هَذا َلْم َأُكْن ِفي ُأوُرَشِليَم، أَلنِّي ِفي السَّ

لرَّ الَّلِذي َعِمَللُه أَْلَياِشليُب أَلْجلِل ُطوِبيَّلا، . َأَتْيُت ِإَل  ُأوُرَشِليمَ وَ 7َدَخْلُت ِإَل  اْلَمِلِك، َوَبْعَد َأيَّاٍم اْستَْأَذْنُت ِمَن اْلَمِلِك  َوَفِهْمُت الشَّ
َوَأَمللْرُت 9َوَسللاَءِني اأَلْمللُر ِجللدًّا، َوَطَرْحللُت َجِميللَع آِنَيللِة َبْيللِت ُطوِبيَّللا َخللاِرَج اْلِمْخللَدِع، 8. ِبَعَمِلللِه َلللُه ِمْخللَدًعا ِفللي ِدَيللاِر َبْيللِت هللاِ 

 " . َفَطهَُّروا اْلَمَخاِدَع، َوَرَدْدُت ِإَلْيَها آِنَيَة َبْيِت هللِا َمَع التَّْقِدَمِة َواْلَبُخورِ 
 ه فإرا غ فااا بفسفراا ف  را فشازرإف ظارا إف  ا ف ااافثاز  فر  اكا ف رف حسا ف اصاسبفرفااعف.فه فزئا فر ك س ف= الياشيب
،ف ر اذىفظا فافا زبفسفراا ففذىفك سفاصارزف افطاطفشازرإفأل زشااار ر ،فف(11:فف2ر ع افر عر سىفسح)فر  ثسىفلطوبيا  ظار

 هكااذرف.فرثاا فر شااعبفر ا اا اىففاااسفإراا غا رفاااا بفر رااىف اااىفر   اا ف صااسع رف  ااالإفذه ااا إفف كاا س.ف الاا  رف ساا ءفر راا ز
الف راا فصااسع فر ا شااابفاع  اازفإف لاا زف اك ساا تفإذفح جفأفااافأ ة.ف(26:11رااتف)ر شاااط سفاااحزعفر شاا كف اسراا فر ساا  فسااا رف

 ك سفرس  ىفرور   س فرس فأسفاعطىفف ز ف ىفر  اك ف ط  ا فر  ثسىف هذرفاش   فر ف عاا ف.ف ه فك هسفأاص إفألررا ف ثسا 
ز را فكا سفإ اسفإ ا شاابفر اذىف اح جف  ثساا فيزا ا ف راس اطف  را بفيزر ا ف=ففقرابة طوبيا. لفإذف صع رفرة ث سف ىفر  اك ءأ  

هيلأ (ف6)  اىف.فهاىف اليا فإز  ا طف  فا  اف  اا فصا زفط  اا فذ فيزر ا فو ا شااب،فإذرإفإ ا شابف رس اطف  صاري فرس اطف ط
  اا فأفااذفف ااز فك سااتف راا فارفكرفااحسف=ففر اا .ف.ف.ف.فر رفاا اعفك سااتف راا فارفكرفاا حسف ا فاا زف ر  لااار ت=ففللله مخللدعاً 

ف. ف    فإ ىفف ز فالارف ا  فط  ا فهذرف
 ذ كفا بفأسفسطز فك فأا ر  فر  ىفار عرا  ف اس فوثا ز فشا  ر س ف.فاط سط  ا فهس فارث فر ش=ففوطرحُت جميع آنية طوبيا

 كرا فط ازفط  اا فر  اكا فهكاذرفط ازفر ررااحف.ف س ع فأ ص ئس فأ ص ءف زف فاسفا ىءفر شاط سفةفا افر فارا عرا ف اسا 
ف.فر  اك 
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ف
َبْل َهَرَب الالَِّويُّوَن َواْلُمَغنُّوَن َعلاِمُلو اْلَعَملِل، ُكللُّ َواِحلٍد ِإَلل  َوَعِلْمُت َأنَّ َأْنِصَبَة الالَِّويِّيَن َلْم ُتْعَط، 01 "-(:04-01) األيات
َوَأَت  ُكلُّ َيُهوَذا ِبُعْشلِر اْلَقْملِح 02. َفَجَمْعُتُهْم َوَأْوَقْفُتُهْم ِفي َأَماِكِنِهمْ « ِلَماَذا ُتِرَك َبْيُت هللِا؟»: َفَخاَصْمُت اْلُواَلَة َوُقْلتُ 00. َحْقِلهِ 

ْيللِت ِإَللل  اْلَمَخللاِزِن، وَ  َشللَلْمَيا اْلَكللاِهَن َوَصللاُدوَق اْلَكاِتللَب َوَفللَداَيا ِمللَن الالَِّويِّلليَن، : َوَأَقْمللُت َخَزَنللًة َعَللل  اْلَخللزَاِئنِ 03اْلَخْمللِر َوالزَّ
اْذُكْرِنلي يلاِإلِهي ِملْن 04. َللْيِهْم َأْن َيْقِسلُموا َعَلل  ِإْخلَوِتِهمْ َوِبَجاِنِبِهْم َحاَناَن ْبَن َزكُّوَر ْبِن َمتَّْنَيا أَلنَُّهْم ُحِسُبوا ُأَمَناَء، َوَكلاَن عَ 

  ".َأْجِل هَذا، َواَل َتْمُح َحَسَناِتي الَِّتي َعِمْلُتَها َنْحَو َبْيِت ِإلِهي َوَنْحَو َشَعاِئرِهِ 
  ا ف اارف عاطفياااف فراا ف ي(ف9:2فرااال) راا بفهاذرف  اا فرالفاىفر شااعبفوهرا   رففاااف ااتفهف=ففأنصلبة الالويللين لللم تعللط

 اصطزفر ال ا سف.فرعسىفإهر  فر شعبف ىفا بفأسص   رفأ ف فر فرعسىفأسفر ز ر ءفأفذ رفك فشىءف  رفاعط رفر ال ااس
ف.ف ذ كف اافسفرا فر سظ رفكا .فأسفا زك رففار  رف اذه  رف افل  ف افصا رفرعاش  ر

ف
ُلوَن ِفي ِتْلَك اأَليَّاِم رََأْيُت ِفي 05 "-(:22-05) األيات ْبِت، َوَيْأُتوَن ِبُحَزٍم َوُيَحمِّ َيُهوَذا َقْوًما َيُدوُسوَن َمَعاِصَر ِفي السَّ

ْبِت ِبَخْمٍر َوِعَنٍب َوِتيٍن َوُكلِّ َما ُيْحَمُل، َفَأْشَهْدتُ   . َعَلْيِهْم َيْوَم َبْيِعِهِم الطََّعامَ َحِميرًا، َوَأْيًضا َيْدُخُلوَن ُأوُرَشِليَم ِفي َيْوِم السَّ
ْبِت ِلَبِني َيُهوذَ 06 اِكُنوَن ِبَها َكاُنوا َيْأُتوَن ِبَسَمٍك َوُكلِّ ِبَضاَعٍة، َوَيِبيُعوَن ِفي السَّ وِريُّوَن السَّ . ا ِفي ُأوُرَشِليمَ َوالصُّ
ْبِت؟ »: َفَخاَصْمُت ُعَظَماَء َيُهوَذا َوُقْلُت َلُهمْ 07 أََلْم َيْفَعْل آَباُؤُكْم 08َما هَذا اأَلْمُر اْلَقِبيُح الَِّذي َتْعَمُلوَنُه َوتَُدنُِّسوَن َيْوَم السَّ

، َوَعَل  هِذِه اْلَمِديَنِة؟ َوَأْنُتمْ  رِّ ْبتَ  هَكَذا َفَجَلَب ِإلُهَنا َعَلْيَنا ُكلَّ هَذا الشَّ . «َتِزيُدوَن َغَضًبا َعَل  ِإْسرَاِئيَل ِإْذ ُتَدنُِّسوَن السَّ
ْبِت، َأنِّي َأَمْرُت ِبَأْن ُتْغَلَق اأَلْبَواُب، َوُقْلُت َأنْ 09 ْبتِ  َوَكاَن َلمَّا َأْظَلَمْت َأْبَواُب ُأوُرَشِليَم َقْبَل السَّ . اَل َيْفَتُحوَها ِإَل  َما َبْعَد السَّ

ْبتِ  َوَأَقْمُت ِمنْ  اُر َوَباِئُعو ُكلِّ ِبَضاَعٍة َخاِرَج ُأوُرَشِليَم 21. ِغْلَماِني َعَل  اأَلْبَواِب َحتَّ  اَل َيْدُخَل ِحْمٌل ِفي َيْوِم السَّ َفَباَت التُّجَّ
وِر؟ ِإْن ُعْدُتْم َفِإنِّي أُْلِقي َيًدا َعَلْيُكمْ ِلَماَذا َأْنُتْم َباِئُتوَن ِبَجاِنِب »: َفَأْشَهْدُت َعَلْيِهْم َوُقْلُت َلُهمْ 20. َمرًَّة َواْثَنَتْينِ  َوِمْن . «السُّ

ْبتِ  ْبتِ 22. ذِلَك اْلَوْقِت َلْم َيْأُتوا ِفي السَّ ِبهَذا . َوُقْلُت ِلالَِّويِّيَن َأْن َيَتَطهَُّروا َوَيْأُتوا َوَيْحُرُسوا اأَلْبَواَب أَلْجِل َتْقِديِس َيْوِم السَّ
 ".ا ِإلِهي، َوَترََأْف َعَليَّ َحَسَب َكْثَرِة َرْحَمِتكَ َأْيًضا اْذُكْرِني يَ 

فخاصللمت .فكاا س رفاراف سا ف ا اع ساا =ففبسلمك.فكا س رفارااكس سفأ زشااارفأا راا إفأل ا ف  اا ز  ر=ففالصلوريون السللاكنون بهللا
ةفاع ف ها فإ اىف.فألسفأ ا  هرفأهراا رفر را تف ا ي  رفه=ففألم يفعلل أبلاؤكم.فر ذاسف    رفرألر زف ىفاا   =ففعظماء يهوذا
ْراا فكراا فاظ اازفرااسفآااا ف=ففمللا بعللد السللبت  أياا رفرااسفاار ساا ففزرراا إف اااىفرأل اا ربفر ي اا إفإ ااىفأسف(.ف21)ف ااىفةفااااف فف 

سراافبفااراا سفسفرااا ف عااافأسفإس  ااتفرألحراا ف(ف22)ا ز اابففاازر فرأل اا ربفرااسفر ال ااااسف أ فأسفر ال ااااسف اا ا رف افزرراا ف ر 
ف.ف   اتفرألر زف ط اع   

ف
. ِفللي ِتْلللَك اأَليَّللاِم َأْيًضللا رََأْيللُت اْلَيُهللوَد الَّللِذيَن َسللاَكُنوا ِنَسللاًء َأْشللُدوِديَّاٍت َوَعمُّوِنيَّللاٍت َوُموآِبيَّللاتٍ 23 "-(:27-23) يللاتاأل
، َوَلللْم َيُكوُنللوا ُيْحِسللُنوَن الللتََّكلَُّم ِباللَِّسللانِ 24 ، َبللْل ِبِلَسللاِن َشللْعٍب َوَشللْعبٍ  َوِنْصللُف َكللاَلِم َبِنلليِهْم ِباللَِّسللاِن اأَلْشللُدوِديِّ . اْلَيُهللوِديِّ
اَل ُتْعُطوا َبَناِتُكْم ِلَبِنيِهْم، َواَل تَْأُخُذوا »: َفَخاَصْمُتُهْم َوَلَعْنُتُهْم َوَضَرْبُت ِمْنُهْم ُأَناًسا َوَنَتْفُت ُشُعوَرُهْم، َواْسَتْحَلْفُتُهْم ِبالِل َقاِئالً 25

ْنُفِسلُكمْ ِمْن َبَناِتِهْم ِلَبِنيُكمْ  أََللْيَس ِملْن َأْجلِل هلُؤاَلِء َأْخَطلَأ ُسلَلْيَماُن َمِللُك ِإْسلرَاِئيَل َوَللْم َيُكلْن ِفلي اأُلَملِم اْلَكِثيلَرِة َمِللٌك 26. ، َواَل أَل



 (اإلصحاح الثالث عشر) سفر نحميا
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َفَهلْل 27. ْتلُه النَِّسلاُء اأَلْجَنِبيَّلاُت ُيْخِطلئُ ُهلَو َأْيًضلا َجَعلَ . ِمْثُلُه؟ َوَكاَن َمْحُبوًبا ِإَلل  ِإلِهلِه، َفَجَعَللُه هللُا َمِلًكلا عَلل  ُكللِّ ِإْسلرَاِئيلَ 
رِّ اْلَعِظيِم ِباْلِخَياَنِة ِضدَّ ِإلِهَنا ِبُمَساَكَنِة ِنَساٍء َأْجَنِبيَّ   " « اٍت؟َنْسُكُت َلُكْم َأْن َتْعَمُلوا ُكلَّ هَذا الشَّ

.فسا فس ااهرف يااف ا ا رفث ساا ف اسع فر فطا رس فرسذفأسفط زف حزرفر شعبفرسفح    ا فر  ثساا تف  كسف26إس  ىفر سفف ر ىف
أ فأسفسصااافأ ةافر ع ئااا فا كاراا سف.ف كاا سفرااسفس ا اا فذ ااكفأسفرأل ةافإراا فصاا زفكالر اارفسصااع ف  زرسااىف سصااع فأشااا اى

سف راا ه ف ااىفهااذرف.فر اراا سفأ فر اغاا فر ع زرسااا ف ر سصااافر فاازفااا كارف  ألشااا اا ف  كاا سفسفرااا فف حراا إفرع اارف  اا فر اا ر ىف ر 
  ارف ارا رفأفكارفراسفرااار سفر اذىفرالطفسعا فهاذلف.ف عفر ااسفر ا  اىفكا ف   ف   رفإ ىفر  ثسا ف   ا رفرأل ث سفرألرزف ص
ف.ف    زارفرسفك ففكر فراار سفاا   فر سر ءفر  ثسا تفر ا ر ىفأف  سف  ح   س.فر رلط 

 
، َفَطَرْدُتُه ِملْن َوَكاَن َواِحٌد ِمْن َبِني ُيوَياَداَع ْبِن أَْلَياِشي28 "-(:31-28) األيات َب اْلَكاِهِن اْلَعِظيِم ِصْهرًا ِلَسْنَبلََّط اْلُحوُروِنيِّ
ُسوا اْلَكَهُنوَت َوَعْهَد اْلَكَهُنوِت َوالالَِّويِّينَ 29. ِعْنِدي َفَطهَّْرُتُهْم ِمْن ُكلِّ َغِريٍب، َوَأَقْمُت ِحرَاَساِت 31. اْذُكْرُهْم َيا ِإلِهي، أَلنَُّهْم َنجَّ
 "َنِة َوالالَِّويِّيَن، ُكلَّ َواِحٍد َعَل  َعَمِلِه،اْلَكهَ 

  اا فس اا فر ك ساا تف عرااا فهااذرف س اا ف  اااف.ف  اا فأفطاا ففطائاا ف ظاراا ف ك ساا فرااسفسراا فر ك ساا تف=طردتلله مللن عنللدى
 سفراا فطازاُلفألساا فز اضفا   ا إفأسفا ازكفح   ا فر  ثسااا ف.ف   كا هسف ااا فأسفاكا سفطا هزرإف كااىفافاارف اىفر  اكا .فر ك سا ت

 أسا ف عاافأسفطازالفسفراا فذهابفإ اىففرا لفراس اطف  يا رف اُ فهاكا ف.ف ال  فا رااع  فأسفهاذرفر كا هسفر رطاز افإرار فرسراى
ف(.ف21:4ا ف) اىف   ف زحارف  عاُ فزئار إف اىفك س فر ر رز ف

 سؤال أخر
فرس فر ا ر إ؟141 ر ذرفس حفسفرا ف ار ف ش ف ا فآفز سف  ر ذرفإر ط عفأسفا سىفر ر زفر ذىفظ ف

 اا ف  ر لاتف.فال  ا ف رل  را أسف اذ كف كا ف را فصا  حفة ااف ف.فف ر شااط سفازااافأسا فةفاا ر.فهفازاافأسفر عرا فاا ر -1
ف ا فألسفر شاط سفي ىف  كسفألسفر ف ارفر ل   ف    ز،فر رل  ر فربف ل   ففارفاىف سافر فاررفا  يافر عر ف

ف.
ه رفأسف،ف ،فر ذىفيا  فرشغ  ف ر افهف ف  فشع  ففاسر فُ  افسفرا فذ فر لابفر غا ز،فز  فر عر ف ر صال -2  ر 

 ل  فهف ظ زفربفرسفاطابف  ر س ف رسف.ففاعر ف ذ اتفأر ر فك فر رع ي تف ظ زفصعافإ اا فأر رفي  فه
 .اصبف ىفيا  فأسفاعر 

 غازفرفا ا ف فاسفسزاافس افأسفي  فهفر(ف.ف17:فف21رت)ف"  رف زاا ر...فكرفرز فأزاتف"ال  فر راافر رراحف -1
ف(ف.8:فف12ك 2)ف"ي  ىف ىفر صعاف ُْكر  ْف" عر فرعس ف،ف هذرفرعسىف

 

 ".َفاْذُكْرِني َيا ِإلِهي ِباْلَخْيرِ . َوأَلْجِل ُقْرَباِن اْلَحَطِب ِفي َأْزِمَنٍة ُمَعيََّنٍة َوِلْلَباُكورَاتِ 30" -(:30)آية 


