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 عودة للجدول مقدمة األسفار التاريخية بعد السبي 
 

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

 استير  -نحميا -عزرا
 

اهم سقط شعب هللا في  سيب  با.يوأ ذ خيك بايل با.يو شيعب وأسكيهم ذ سيستكم في  بسيمعكةو  في  بكا ي  بسبب خطاي
ذكييال أكييم بعييح وأةو يي   ]17:8، كسييا ا  يي  59:2، تييو باييل ذتييو  ةشييا  يي  15:3تييو و.سييب  يي  [با.ييو ب ييو 

ذفسييةو   عييهو بييا   ( ذبعضييكم  ك65:2إبييا)   يي ( ذإقمتييهو  بسييوو  ذ 5:29رإذوأحةييي  هتييان فبتييهو .سهتييا ذاةسييهو  تييا   
(أ ذأ ييب بعضييكم إ مكييو ك سييةو  بييب واتعيياب ذبةييقا  وأعبهمييي  ذكييال هييكو 11، 10:6( +  زن69،  65:2  يي 

 أألااب  أ 
رض با.يو وأمي  كيا هو سيا تسب فسكيا  ذف  زبال وأسب  تهقفت خوب  وأعبامة ال .ست هللا في   ذرشيا م كيال خةوبيا أ ذ 

يكسيتكم إقابي  ك سيو ا خار يا   يب  ذرشيا مأ أ يتكم إسيمكةذو في   في   (أ ذهم بحسيم وأتيابهل  17:7 جس    ا  
 وأسبت ذبكارس  وأخمالأ 

بيب  كاييي  سييفة  خبييار واييياإ وأ ييا   إأيي  .ييوو)ة سييفة  ي روأ ذهيي  وأكييوة بييب خييةوب وأك سييو ذخييةوب  ذرشييا م  ميي  +
 سنة.  50وأعهمة بب وأسب  بإذل بب وأكال كهرش بوة 

 ي  با.ييو .سييو كيهرش باييل فيارلأ ذكييال كييهرش با يا  كةيكييا  شيجا ا أ ذقييو زوم تقييو ة  إ مكي  وأسييب  أكيا سييقطت بكا+
أاسكهم ذإلأككم  كه  بسبب  امث  مو  ال بع واسهم وأم  أم تؤذ ، ذيقال إل مو  ال  ري كهرش وأتبهو  وأخاص  به 

وأ فيإ مبة كيهرش هيك  رب ا) وأخاص  بكيوة وأسيب  ذسيقهم بكا ي  با.يإ( ذ بهو   44،  45ش  إذوأم  تككة  با سم  
 ( فكب فهوئو وأسب   ل هؤ ) وأهثتسهل  ةفهو  كه أ 2:1وأتبهو  م هة أه إلطالق وأسكهم    

بيب قبيو بايل فيارل  ىال هتيان ذوأيوأك ب ر عهو بب وأسب  أم يفقوذو ر هي  بال فارل .و ظاهو خاضعسب أيه ذكي+
بعييو وأسييب  صييعب   ييوو أ ف ييال  ييهأكم   ييوو)  يحسييم  ذرشييا م ذبييا هييه  هورهيياأ ذكا ييت   ييهول وأةييعب فيي  فمييةة بييا

= 24:7بقاذبهل يغمتكهل كو فةص  أ ةم هو وأةعب أاحسهب أ ذكال  اسكم  ل  ؤمذو وأج ي  ذوأخةوج أاكال   ي  
( بع وأكطاهب بتكم أحا م وأكسالأ ذكال    ةهم فقةو) ذ رضكم اسة بخصب  فإأم إ بعضيكم  ل يسيمو تهو 4:5 ل  
أ ذبب  ك   خةي سكل كيهرش باأحةيي  وأو ت ي  أاةيعب فسيكل أكيم .بتيا) وأك سيو ذإقابي  (4،  3:5خهتكم   ل  إبب  

 بكبل ذتقويم ذبائل  سب با يقض  به وأتابهل ذشةيع  إأككمأ 
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تكسييي   دبيييامة وأسكيييهم بعيييو وأسيييب   كيييا كا يييت قبايييه فييي    كيييم تةكيييهو دبيييامة واذثيييال تكابيييا  ذزوم إ مبيييارهم أاتيييابهل 
إتحييامهم وأةيعب  كيال بيياأفةوئح وأو ت ي  إذ أيم يسييب أكيم بايلأ وأككييم   كيم وسيمفامذو بييب  ذوأفيةوئح وأو ت ي  ربكيا ال

  إ وأم  أحقت .كمأ ضةب  وأسب  فقو كا ت دبامتكم أألذثال ذإهكاأكم أاعبامة .و إسمكمارهم .كا سبب كو وا
قيا  أقيو زول  يتكم  سيية أقيو  يام وأسكيهم بيب وأسييب  ذأ يب كيال وأمياج قيو سييقط  يب روذسيكم فقيو ر عيهو .ييال بايلأ  +

ا كيا هو  ا يه قيبال أ  ذأ ب كا هو  ،وأسب  ذتحستت  اأمكم ذبظكةهم وأعاإ  ّكا كا هو  ا ه  ثتا) وأسب  قو بس سية  كيّ
ثيار أيه بيا أقو  ام  وأعظاإ وأكسم  ذأ ب ف  صهرة خامإ  ذ  بو أكال فارل، أقو زول وأتسة ذأ ب هتان بعيح وا

 زوأت ف  رقا.كمأ 
) بييا بعييو وأسييب  قاساييسب   جيي  ذزكةيييا ذبالخيي (أ ذأييم يسييب أاةييعب باييل ذكييال هييكو إ مظييارو  أاكاييل  ييال   ب ييا+ 

 وأحق ق  ذوأتب  وأعظ م، وأكس ل وأكتمظةأ 
سفار   رو ذ حك ا ذإسمسة تجةي   ووثكا ف  ستهو  خضهع وأةيعب أحسيم بايهن فيارل وأكخمافيسبأ أيكأل  .يو  + 

 ن فارل أتفكم   ووث واسفار وأكقوس أ بب  ل  سمعةض سةيعا  باخص بخمصة أكاه 
 
(أ ذإتحيو وأكيام هل ذوأفيةل في  بكا ي  ذو يوة 2:10: وأكام هل هم  سو بامي .ب يافث  تل مملكة مادى وفارس 

 /2:1إل  +1:1ذشهشب  سهسيا( ل  /(2:9بل  2.هوسط  كهرش وأكالأ ذ هوصم وأككا   وأكعةذف  .ةسبهأ س  
قأ إ  يسب 536بب سيت   ست  207 سكت بكا   بامي ذفارل شعب إسةوئسو ذقو  أ  (2:6ذو بما ا    ك ا(     

 ييسب إ مييو وإلسييستور كييو  بييالن بييامي ذفييارلأ ذكييال وأسكييهم خاضييعسب  332 ييام وأةييعب اذرشييا م ذ ميي  سييت  
  ج ) بب ذ ي   بة وأتكة أهوأ  يعسته بال فارل أ حسم وأسكهم/ سهريا/ فاسطسب/ فست ق  / قبةصأ 

 
 ملوك الفرس:

قأ إ   ي   536هه بؤسس مذأ  بامي ذفارلأ  صور  وو) بعيهمة وأةيعب اذرشيا م سيت    رش:كو  -1
قأ إأ ذبييو    535( ذكييال ذأييل سييت  13-8:3( فعييام وأةييعب ذبييو ذو فيي  .تييا) وأك سييو   يي  2:1

 قأ إأ  529( ذتهف  كهرش ست  5:4بقاذب  وا وو)    
 

ذقو  جيل وأهشياة في  إقتياع وأكايل .هقي  هه و.ب كهرش ذبال بعو ذفاة كهرشأ قمبيز )أرتحشستا(:   -2
( ذظيو وأعكيو بمهقفيا  طيهول بيوة 25-17:4وأعكو ف  .تيا) وأكو تي  ذوأك سيو فرصيور  بيةو  .يكأل   ي 

 قأ إأ  ثتا)  ةبه ف  بصةأ  522 سم هكو وأكال ذتهف  ست  
 

 
: كال أ هرش ذأيوول قكبسي  ذسيكةملأ ذذهيب قكبسي  أ حيارب بصية ذتيهأ   خيه  داريوس هستاسب -3

شكهرأ ذبا  قكبس  في   7كةمل وأحسم  ثتا) غ ابهأ ذ ا) بحمال يةبه سكةمل ذتكال .و   بته س
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ذقمييو هييكو  ، ثتييا)  همتييه بييب  كامييه  ايي  بصيية فجييا) موريييهل هسماسييب هييكو ذكييال صييكةو  أ ييهرش
بميييو با يييه بيييب وأكتيييو  مييي  وارخبسيييو إوأكحميييال ذبايييل هيييه  اييي  وأعيييةشأ ذإامتييي  هيييكو وأكايييل  يييوو  ذ 

قأ إأ ذفيي   يابييه .ييو  وأتب ييال  521ميي   كيية وأييوو هبأ ذهييه إسييمهأ   ايي  وأعييةش سييت  وإلفةيقيي  ذ 
سييت  ذبييا  سييت   36(أ ذقييو  سييم 24:4 جيي  ذزكةيييا يح ييال وأةييعب أاعكييو فيي  .تييا) وأك سييو   يي  

 قأ إأ  486
 

سييتسب  ميي  صييار   ةييا  4(: هييه زذج إسييمسةأ ظييو يجكييع   ةييا أكييوة زركسيييا األول )أوشييويرش -4
باسييهل  تييويأ ذكييال هييكو وأعييوم وأضييخم سييبب فيي  ه يكمييه  ييسب  يياذل   2 2/1 ظ كييا قهوبييه  حييه

  سيييبب وأك يكييي   ل واذوبييية   تصيييو أاجتيييو  480اييي ذ وأسه يييال ذهييير إ فييي  بعةكييي  سيييالب س سيييت  
 قأ إأ  465امسو ست    بسكهأ ( ذكال با ا  بسمكمةو  ذ 

 
 

برل يعهم بعوم بيب وأسكيهم :  ي طهيو وأسوأ ذهكو  ط  وأسكهم ذسكل أع رو ارتحشستا لونجيمانوس -5
(أ ذتييهف  10-1:2(+  ييل 13-11:7إأيي   ذرشييا م ذسييكل أتحك ييا بإ ييامة .تييا)  سييهور وأكو تيي    يي  

 (25:9 ذرشا م  مو  .تا) صور وابة بإ امة 457أ ذف   كو  ست  424ست  
 بة ست   خةهم موريهل قوبا هل وأكي تغاب  ا ه وإلسستور واآثم تعاقب  ا  وأعةش  وم بب وأكاهن كال 

 أقأ إأ أمبو  وإلببةوطهري  وأسه ا     سم بعظم وأعاأم 331
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 جدول زمني لألوداث
 

 كورش

 قمبيز )ارتحشستا( 

س هستاسب داريو  

يس األولسزرك  

ارتحشستا  

 لونجيمانوس 

    وفاة ارتحشستا

نهاية دولة مادى  

 وفارس 

وبداية امبراطورية 

 اليونان 

538 
536 

529 

522 
521 

520 
515 

486 

480 

465 

458 
457 

445 

424 

433 

331 

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

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

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

 الملك المحتال 

 نبوات حجى وزكريا )أمر بإعادة البناء( 
 

5:1عز 5،6عز    

اء الهيكل وتدشينهاإلنتهاء من بن  

أحشويرش هو الملك زوج إستير  

الملك أمام اليونان  معركة سالميس وهزيمة  

 هذا الملك متعاطف مع اليهود ويالطفهم 

 اخر نبوات العهد القديم )نبوة مالخى( 

5:14صعود نحميا ألورشليم ثانية وإصالحات نحميا نح  

9-2:1األسوار نح  إرسال نحميا ألورشليم كوالى عليها ومعه أمر ببناء  

7:8ة للملك عزالصعود الثانى للشعب بقيادة عزرا فى السنة السابع  

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

 مقدمة في سفر عزرا
 من هو عزرا

وأييةب ذكييال هييه  يي رو .ييب سييةويا بييب  سييو هييارذلأ إذو  هييه كيياهبأ ذهييه كاتييب بيياهة فيي  شييةيع   -1
ا كيم في   رض وأسيب ، فيإهمم .وروسي  وأةيةيع  وأمي    بكيا بيب   ، كاه كساهب يقوإ ذبائل بعطو

 و قابه ذك ر  فسه أ عاككا أةعبهأ ذسك  وأ اتب أةكةته ذبكارتيه في  هيك  وأخوبي  ذهيكو وأعكيوأ 
ذهسيكو  ذكاتب   تعت    ه  تسخ فقط وأ مب وأكقوس  .و هه مورل أكا يفسة ذيةةح هك  وأ ميبأ

سيم إ ال وأ مب   م   ياإ وأكسي ل خبيةو) ذمورسيسب أاةيةيع  ذأ يب أألسي  بسيبب خطايياهم صيار 
ذكال بيب يعيةا وأ مابي  في  وأقيويم قاسايسب أيكأل كيال أ   "ذيو أ م   كا وأ مب "     سكا  سسئاإوأ اتب  

وأتابهل  (  ي  تسخ6:7وأ اتب يعمبة  اأكا  ذبمقوبا  .سب وأةعبأ ذكال   رو كاتب باهة     
 (أ18:18بو 2+ 17:8صم 2 ذيفسة  ذيعاكه  رو ع

 الشخصيات األساسية في هذه الفترة هم: 
 42000 : ذهكو كال ذوأ ا  ا  وأسكهم ذهه وأكي  يام بعيوم زربابل أو شيشبصر - 

 ق أ إ 536بإذل بب كهرش وأكال ست  بتكم وأى  ذرشا م 
 ذ ام بعه  كهشع وأ اهب أ   
أ كتيي  وأييكي  كييو بييع زربا.ييو  ايي  إ ييامة .تييا) : رئيي س ويهوشييب بيين يوقييادا  -ب 

 وأك سوأ 
: كيال أيه تفيهيح .متفسيك وأةيةيع  ذ قياب بيب يخياأ  وأةيةيع  ذأيه سياط  وإلصيالح عزرا الكاتب  -ج

 فع ل وأهثت ا   ب وأةعبأ ذأ ته أم يحسم كهوأ أ 
س وأهقيت في  هكو كال بعستيا  كيهولع  اي  وأسكيهمأ ذقيو تي وبب ذ يهم  حك يا بيع  ي رو في   في  نحميا:  -م 

  ثتا) فمةة بال ورتحةسما أه ج كا هلأ ذأ ب كال أ و بتككا  كاهأ 
 وظيفة عزرا الكاتب:  -2

إ امة وأةعب وأسكهمي كةعب أيه شيةيع  هللا تحسكيهأ ذهيه ذضيع أاةيعب قيهو سب  - 
تحسكييييه بحسييييب  ييييابهل بهسيييي  ذوا ب ييييا) فكييييه كييييال برفهضييييا  بييييب باييييل فييييارل 

ها  ي رو أاةيعب إسيمكة   مي   يياإ بصال  ا  خاص  .كأل ذوأصهرة وأم    ام 
 وأكس لأ 

تةتسييييب ذتجك ييييع واسييييفار وأكقوسيييي أ خصهصييييا  بعييييو  ل ضيييياع كييييو شيييي  خييييالل  -ب 
 وأسب أ 
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 عزرا والكتاب المقدس: -3
  ام   رو تجك ع كو وأ ماب وأكقول  وأعكو وأقويم( ذوأسكهم ذوأكس حسسب  تسبهل  - 

كيع  سيفار وأعكيو أه هكو وأفضوأ ذهكو ر ي ك سة بب وابا)  ل   رو هيه وأيكي  
 وأقويم ب و باسساسهل ذتةتا ا هل ذإ ةيتاذل ذاسةهمأ 

 قسياإ هي   3هه  كيع واسيفار ذ يكا بيا هيه اسية قيا ه   ذقسيم واسيفار إأي   -ب 
وأتابهل ذوا ب ا) ذوأ مب وأكقوسي   ها سه ةوفيا(أ ذإأي  هيكو وأمقسي م  شيار وأسيسو 

أك وبسية  ذل كمياب في  وأكس ل فقال  ابهل بهس  ذوا ب يا) ذوأك وبسية، ف ا يت و
 (44:24قسم وأ مب وأكقوس  ذأةكةة وأك وبسة سكست وأ مب باأك وبسةأ  أه 

  رو وأكي كمب سفة  بإرشام ذذ   وأةذح وأقول، ذ كع وأ مب وأقا ه    بإرشام وأةذح قاإ  يضيا    -ج
وأم ت ي  بإرشام وأةذح وأقول بإضاف  بعح وأةةذ ا  أكا كال اابضيا  ب يو وإلصيحاح واخسية أسيفة 

أ ذهتييييييييان 1:25+  إ 14، 11:3+12:2+ تييييييييث 35:15+خيييييييية 3:36+ 14:22+ 6:12+ تييييييييل 
 إضافا  ك سةة ته و .سب  قهول فكه كال يض ف ذيةةح .ه   بب وأةذح وأقولأ 

هييه  يضييا  اسيية  سييكا) بعييح وابييا ب وأميي  إشييمكة  برسييكا)  و ييوة ذ زول واسييكا) وأميي  أييم تعييو  -م 
كيييال  ييييإل هيييه وإلسيييم وأقيييويم أاكتطقييي  وأمييي   14:14ب يييال : تيييل  تسيييمخوإ أييي فكم وأتيييال وأكعاصيييةيب

 سكست مول ف كا بعوأ 
سيييمطاع  ل يجكعكيييا بعيييو وأسيييب  ذقا.اكيييا بغايييي  وأوقييي  ذإ مكيييو إهيييه  كيييع واسيييفار وأكقوسييي  وأمييي   -ه

وأتسييخ  وأكه ييهمة .ييسب   ييو تا وألأ ذهييه  ضيياا سييفةي  خبييار واييياإ ذوأسييفة وأكتسييهب أييه  ي سييفة 
   روأ 

صييار كرثتاسييسهل وأييكي   ييام وأييو ب أصييحمه بعيو  ل شييههه  ريييهلأ ذ يي رو   ييام وأ ميياب وأكقييول فكيه 
 بعو  ل ضاع وأ  سة ذ ضاا وأةعب وأ  سة بب واسفار وأك ذرةأ 

ذأقو   ب وأةعب   رو أغسةته ذتقهو أ ذإ مبةذ  ف  بقاإ بهس أ .و هتان قهل  كهمي  ل بهسي   -4
 كي إسمحق هكو  ب  وورةأ أه أم يرخك وأتابهل أ ال   رو هه وأ

  تقسم سفة   رو إأ  قسكسب: -5
ر ييهع بعييح وأسكييهم بييب با.ييو بق ييامة زربا.ييو ذإقابيي  وأخوبيي  وأو ت يي  فيي   ذرشييا م  - 

 (6ص  -1ذبتا) وأك سو رام بقاذب  وأسابةيسب  ص 
وأخبيية .ة ييهع  كا يي  ثا  يي  بييب وأكسييبسسب بق ييامة  يي رو ذفصييو وأتسييا) وأهثت ييا   -ب 

 (10-7 ص 
( ال في  هيك  26 -12:7+  18:6 -8:4  روب ي  بيباأاغي  وابهيكو وأسيفة     ا)  بعح  يا -6

وأييييا  خالصييي   ذروق قا ه  ييي  بخمصييي  باأحسهبييي  ال وأاغييي  وأروب ييي  كا يييت وأاغييي  وأةسيييك   فييي  
وأكفاذضا  وأس اس   .سب بكا   فارل ذ بة وأتكة  ي با كال إأ   ك  وأغةب بب  كة وأفةو أ 
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ميييب باأاغييي   وو  ل ت يييهل وأهثيييائق .اغمكيييا وأعبةو  ييي أ ذبييياق  وأسيييفة كر ذذأيييل ال كاتيييب وأسيييفة فضيييا
 واصا    ى واروب   أ

  اتب وأسفة هه   رو ذهكو ر ي وأسكهم ذوأكس حسسبأ  -7
يعمبة وأطقهل وأو ت   ذوأتظاإ ذوأفيةق وأو ت ي   هتان تةابه .سب سفة   رو ذسفة  خبار واياإ فكه -8

( ذيعمبة 11– 7:1( ذآ    .ست وأةب  22،  19:6  +4:3( ذ ف  واد ام  18:6    فةق وأ كت 
( ذيكمم   رو باا ساب ككا  كمم .كا كاتب 5:10+  1:9+  19-15:8+  40:2خوب  وأالذيسب  

سفةي  خبار واياإأ ذيةي   رو  يو وأيةب في  وأمياريخ ذبجيازوة وأيةب في  كيو بيا يصيسب وإل سيالأ 
يييياإ هيييه  ييي رو  فسيييهأ .يييو  ل وأ ميييسب ذهيييكو إثبيييا   ل كاتيييب سيييفة  ييي رو ذكاتيييب سيييفةي  خبيييار وا

واخسةتسب بب سيفةي  خبيار وايياإ ذوأييا  واذأي  بيب سيفة  ي رو ت يام ت يهل هي  بعستكياأ ذكيرل 
 سفة   رو يسكو سفةي واياإأ 

أتبيهو   رب يا  يب وأعيهمة بيب وأسيب  بيب با.يوأ ذهيم يةية هل   ا   سفار   رو ذ حك ا ذإسمسة يعمبيةذو تحق قي-10
  باأة هعأ ذهكا رب  أمحقسق  بهو  سفة وأةويا  ب خةذ تا كست س  بب با.و هكو وأعاأمأ   ف تحقق ذ و هللا

تةبه أغ    رو أغي  مو  يال ا ككيا كيال كالهكيا في  با.يو ذفي  آخية زبيال وأسيب أ ذفي  كيو بتككيا   ي و) -11
 باأاغ  وأروب   ذف  كاسككا  أفاظ فارس  أ 

مذر  فيي  بسييا وة شييعبه  ل يعسييو تييككسةهم باأةييةيع  وأمييى بعتيي  وسييم  يي رو  ييهل  ذ بسييا وة ذهييكو هييه -12
  سههاأ 

 ال يي   ل هللا يسييك   فسييه إأييه إسييةوئسو ذأيي س إأييه  كييهذوأ فاإل ةييقاق كييال ذضييع وسييم تائ  ذقييو  ييام بييع -13
  كهذو ك سة بب  سبام إسةوئسو  وأككا   وأةكاأ  ( ذ امذو كرب  ذو وةأ 

فاهلل  ه ه م هته موئكا  اذ م    1700ست  بع   رو  70 هوأ  ذ ام بعو  42000 ام بع زربا.و  هوأ  -14
باأة هع أحضب وأ ت س  ذأ ب بب  روم  ل  بق  خار كا فاهلل    ةاكه  ا  وأعهمةأ هللا  ه ه وأو هة ذبب  ةيو  

أ ة عأ ذبب  ام بع   رو  صحاب وأسا   وأحامي   ةة
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 للجدول عودة اإلقحاح األول 

 

بُّ ُروَح كُ 1  "-(:4-1األيات) بِ  ِبَفِم ِإْرِمَيا، َنبََّه الرَّ َنِة اأُلوَلى ِلُكوَرَش َمِلِك َفاِرَس ِعْنَد َتَماِم َكاَلِم الرَّ وَرَش َوِفي السَّ
َقاِئاًل:   َأْيًضا  َوِباْلِكَتاَبِة  َمْمَلَكِتِه  ُكلِ   ِفي  ِنَداًء  َفَأْطَلَق  َفاِرَس  َمَماِلِك »هَكذَ 2َمِلِك  َجِميُب  َفاِرَس:  َمِلُك  ُكوَرُش  َقاَل  ا 

َماِء، َوُهَو َأْوَقاِني َأْن َأْبِنَي َلُه َبْيًتا ِفي ُأوُرَشِليَم الَِّتي ِفي يَ  َمْن ِمْنُكْم ِمْن 3ُهوَذا.  اأَلْرِض َدَفَعَها ِلي الرَّبُّ ِإلُه السَّ
بِ  ِإلِه ِإْسَراِئيَل. ُهَو اإِللُه الَِّذي   ُكلِ  َشْعِبِه، ِلَيُكْن ِإلُهُه َمَعُه، َوَيْصَعدْ  ِإَلى ُأوُرَشِليَم الَِّتي ِفي َيُهوَذا َفَيْبِنَي َبْيَت الرَّ

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

= وأست  واذأى بيب با يه  ايى با.يو  ى با يه  ايى وأسكيهمأ  ال وأسكيهم بتيك  ل تيم سيبسكم إأيى   فى السنة األولى
 590الإ سيت  سأيو فيى  ي= ذر  كيورشبا.و ظاهو خاضعسب أبا.و ثم صارذو خاضعسب أفيارل بعيو  ل سيقطت با.يوأ 

 538ذبا.يو سيت   540ذأيهم سيت   548ذفيارل سيت   549ذفيمل بيامى سيت   558ذبال فى  يسالإ سيت   أ قأ إ
أ ذكيال بيب  فضيو وأكايهن وأقيوبا) فيى  خالقيه ذإقميوور  فيى بمليك فيارسذال فارل كا ت  هم    و) بكا مه تاقيب  

 وأحةبأ  
 فسييكا خاتكيي  سييفة  خبييار وايياإ وأ ييا ى ذفييى  كاييي  سييفة  خبييار  = إفمما  يي  سييفة  ي رو هييى عنييد تمييام كييالم الييرب

رب ا) وأتبى قو سبق ذتتبر برل بوة وأسيبى إ ابا  ذكال  70( ذكة  ل بوة وأسبى كا ت 1:36ى     2واياإ وأ ا ى  
شيييع ا) قيييو تتبييير بيييرل كيييهرش وأكايييل هيييه وأيييكى س صيييتع هيييكو إ( ذكيييال وأتبيييى 1:25 +10:29ر إ ابيييا    70هيييى 

( ذكا ييت  بييهة  شييع ا)  ييب كييهرش باإلسييم قبييو بجييى) كييهرش بحييهوأى 2،  1:  45شإ+  28 - 26:  44شإ 
فييأطلق  ، سييت أ ذيقييهل  هسيي فهل وأكييؤرى وأسكييهمى  ل مو  ييال  تييى .كييك  وأتبييهو  أ ييهرش وأييكى تييرثة .كييا  ييوو   150
قأ  606ذو  ى سيت  قأ إأ ذكال وأسبى قو .و  فيى وأسيت  وأةوبعي  أسكهييام م بايل  كيه  536= كال ذأل ست    نداء

= كيهرش كيال بايل ذثتيى ذأ تيه هيه آأي  فيى  يو وأيةب  نبه الرب روح كورشست  تكابيا أ  70إ فم هل بوة وأسبى 
يق م .كا بقاصو أ ف كا كال  بهخك  صة آأ  أامرم ب كال كهرش آأ  يعهم وأةعب .هوسطمكاأ ذ     ل كهرش أم 

رش أكجيو إسيكهأ ذأ يب يرحسيب أ يهرش   يه  طياع وأيةب يسب يعةا وأةب أ ب وأةب كال يعيةا ك يف يسيمخوإ كيه 
ذهييكو بكييا ضييا   خط يي  شييعب إسييةوئسو فييى  ييوإ طييا مكم أاييةب فقييو  طا ييه هييكو وأكاييل وأييهثتى  بييا هييم شييعبه 

ذبعةذا تاريخ ا   ل كهرش كال يحمةإ آأك  با.و .و خوبكا .تفسه أ ب بعةذا  يضيا    يه كيال بمسيابل   أفعصه 
فقييو إسييمهأى وأكاييهن وأبييا.اسسب  اييى آأكيي  وابييم وأمييى  خضييعهها بكييا  ثييار  ،هب ابا تكييام ت ييا  ذ قيية .ييةم آأكيي  وأةييع

 ا ظييمكم  اييى باييهن با.ييو فييرتى كييهرش ذرم أكييم آأكييمكم ذأكييا كييال شييعب وأسكييهم شييعبا  يعبييو هللا ذأ سييت أكييم  ييي  
ذثال وأةعهب إأى .المها  صتاإ  بة كهرش .ةم آ    .ست هللا إأى  ذرشا م ذقو ذر و  ذث ق  أ هرش بر ه  بة .ةم  

ذربكا كا ت سكا   كهرش وأو ت   سببكا تعاطفه بع وأسكهم بعو وأكى رآ  بب وأتبهو  أو كم ذبعو  ل  بة بإطالقكم 
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 ى  يييوو)  قا ه  يييا  ذوأ مابييي  بحفهظييي  فيييى سيييجال   = وبالكتابييية يييةر  فيييس وأةيييى) بيييع بييياقى وأةيييعهب وأكسيييب  أ 
بب ضكب بكا مه أكأل ااأبا   ام   ووم بب واسبام وأعةةة وأك ب تم  شهر =      ل    فى كل مملكتهوأحسهب أ 

= كيهرش أيم  محيهل إأيى  جميب مماليك األرض دفعهيا ليى اليرب إليه السيماء أ   سبسكم إأى  شهر سابقا  اذرشا م
إأيه دبامة وأةب .و هه   ةبه ذخاا بتهر أكا سكعه  تهرأ ذأ يب ثبيت بيب واثيار   يه كيال  تسيب فمه اتيه أكيةذمى 

ذكيهرش  ةبي  أاكسي ل وأيكى  ةر يا بيب  أ با.وأ وأككم  ل  فكم  ل هللا قامر  ل يسمخوإ  ميى وأيهثتسسب أكجيو إسيكه
 ذأ ب .ستكا كهرش أهر كو بكاأل وارض فاأكس ل أه كو بكاأل وارض ذوأسكا)  يضا   أ سبى وأخط  

ل وأب  رسييو وأكسيي ل أسبتييى .سمييا  هييه = فييى هييكو  يضييا   ةبيي  كييهرش أاكسيي ل ا وهييو أوقييانى أن أبنييى لييُه بيتيياً 
وأ ت س  ذككا  طاق كهرش  وو) ال يعهم كو ذو و اذرشا م هسكو وأكس ل  و ه كيو ذو يو  ل يعيهم باأمهبي  ف فيمل 

=  ى وأيكى .سميه هيو اإلليه اليذى فيى أورشيليمأهر .سمه ذيحةر  بب سب هأ ذقهأه  ذصا ى ا ه فكم هكو بب وأتبهو  
 ام بطةيقيي  وأييهثتسسب  ل أ ييو إأييه بتطقيي  بعستيي  ذيسييهل قييو ظييب  ل هللا يكاييل  اييى  ذرشييا م  ذ هييه  ييم ،فييى  ذرشييا م

= إبييا إخم ييارو  ال ك سيية بييب وأسكييهم كييا هو بحبييهبسب  تييو شييعب با.ييو  ذ .مهصيي   بييب  فلينجييده أهييل المكييانفقييطأ 
ذأتال     ه .ككو  أإأى  ذرشا موأكالأ ذ هو وأكسال يقصو وأجك ع ذثتسسب  ذ وأسكهم وأك ب بقهو فى با.و ذأم يعهمذو 

يةمةن وأهثتسسب .مبة اتكم بع وأسكهم فى .تا) ك سو وأةب، ككا  شةن سا كال وأهثتسسب فى وأبتا) رب و  أوخهل وابم 
ذوأسكيهم فيى كت سيي  وأكسي ل،  ى  سيو أ ذ ال يي   ل بعتيى إسييم كيهرش هيه شييكس فكيه ربي  أاكسيي ل شيكس وأبييةأ 

ة هو،  ل وأسكهم اسية وأيةوابسب فيى وأعيهمة يجيب  ايسكم  ل  مبة يهو أبتيا) وأك سيو ذبعتى م هة كهرش أاجك ع  ل  مب
يصيعد ( 3(أ فى آيي   16:12 اى واقوأ  كو كهرش هكو ذتبةع وأهثتسسب هه  هع بب بعه   وارض أاكة ة  رو 

 ( 5،  3: 1فاأة هع إأى  ذرشا م هه صعهم ذباأمهب   صعو ذ ةتفع ذباأخط    ت ل   هل  = أورشليم  إلى
 

َعُدوا َفَقاَم ُرُؤوُس آَباِء َيُهوَذا َوَبْنَياِميَن، َواْلَكَهَنُة َوالالَِّويُّوَن، َمَب ُكلِ  َمْن َنبََّه هللُا ُروَوُه، ِلَيْص 5  "-(:6  -5األيات)
بِ  الَِّذي ِفي ُأوُرَشِليَم.   ٍة َوِبَذَهٍب َوِبَأْمِتَعٍة َوِبَبَهاِئَم َوِبُتَحٍف، َوُكلُّ الَِّذيَن َوْوَلُهْم َأَعاُنوُهْم ِبآنِ 6ِلَيْبُنوا َبْيَت الرَّ َيِة ِفضَّ

 " َفْضاًل َعْن ُكلِ  َما ُتُبرِ َع ِبِه.

 = كال قةور وأعهمة اذرشا م قةورو  صعبا  أاسكهم فى با.و أكاذو؟ كل من نبه هللا رووه
م  سياوهم ذ طفياأكم ذهتيان بخياطة  ذرشا م بحةذق  باأتار ذبيال  سيهور ذبحاطي  باا يوو) ذوأطةييق شياق ذهيم بعكي

 أفييى وأطةيييق بييب قطيياع وأطييةق ذوأة ايي  طهيايي  إأييى  ذرشييا م، .ييو إل  ذرشييا م وأل اةيبيي   ييتكم فكييم   يعةفه كييا
أييوذو فييى با.ييو ذأييم  ةذهييا  صييال أ  ييوو هييكو فكييم أكييم وأل بصيياأحكم فييى با.ييو بييب  ذربكييا ك سييةيب    ييككةذ كا  ذ ذر

فكييم بسييمقةيب فييى با.ييو ذ  مو ييى أكخيياطة وأطةيييق ذ  موعع  65:2تسييسب ذبغت ييا  بييهول ذ بسييو .ييو أكييم بغ  روضع ذ 
أكةقا  .تيا) بو تي  بتكوبي  خةبي  بحةذقي  ذ  موعع أحيةذب   يوو) بح طيسب .كياأ هيكو هيه وأةيعهر وأطب عيى موخيو 

و شى) ذوأيةذح  و بتكم، أ ب هللا  تبه رذ كم  مى    كمكهو بكةاق وأسفة ذ  بكما ب وأبتا) فكه وأكى سسو.ة ك
ذهيه وأيكى س عهضيكم  يب  ى خسيارة ذ ال ي   أ (6:4وأقول وأكى  به كهرش أي طاقكم  تيبككم وأل أ عيهمذو  زن 

 ل كو با سبق هه ذص  أكيب يح يا فيى خطاييا وأعياأم ذيجيو صيعهب  فيى تيةن بيا إ ميام  ا يه بيب بايكو  وأعياأم، 
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.اي سأ ب يو هيكو  قيهل  تيهر   يه بيا زول فيى با.يو بسمصعبا  وأحةب ضو وأخط   ذشيكهو  وأعياأم ذشيكهو  وأجسيو ذإ
بسب ا  ذوأةذح وأقول  تبه رذ ه أسمةن خطايا  ذكيال ب يال أيكأل  .ه يا إ.يةوك م وأيكى كيال فيى با.يو ذتيةن كيو شيى) 
أسمبييع هللا، ذبييب صييعو بييب وأةييعب وأل بييب با.ييو  مةييبه بييإ.ةوك مأ ذبييب  مييةن وأخط يي  وأل يصييسة إ.تييا  إل.ييةوك م 

ةوك م تةن با.و بخطاياها ذإ طاق إ.ةوك م أاكجكهل أ ذأ ب   ب إ.ةوك م وأل ذبا وأكى خسة  ذبا وأكى باإليكالأ فإ.
 سبه ذأتعام  ل كو  ةك   حه  ذرشا م،  ى  حه وأمهب  هى .و هة بب وأةذح وأقول وأكى  تبكتا ذوأككم بيب وأيكى 

أ و بب   ب وأخط ي  ذ بهم مكياأ ذأيتال   يسمجسب ذ  يقاذإ وأةذح وأقولأ ذكو بب إسمكة فى با.و صار ب ال  
 كيل اليذين ويولهم أعيانوهم ل بب  مةن وأخط    ى با.و أب يعهم فاراا   ى أب يخسة شى) .و س رخك وأ  سية = 

 أأأبآنية فضة وبذهب
  

بِ  الَِّتي َأْخَرَجَها َنُبوَخْذنَ 7  "-(:11  -7األيات) ُر ِمْن ُأوُرَشِليَم َوَجَعَلَها ِفي  َواْلَمِلُك ُكوَرُش َأْخَرَج آِنَيَة َبْيِت الرَّ اقَّ
آِلَهِتِه.   َيُهوَذا.  8َبْيِت  َرِئيِا  َر  ِلِشيْشَبصَّ َها  َوَعدَّ اْلَخاِزِن،  ِمْثَرَداَث  َيِد  َعْن  َفاِرَس  َمِلُك  ُكوَرُش  َوهَذا 9َأْخَرَجَها 

ٍة، وَ  يًنا،  َعَدُدَها: َثاَلُثوَن َطْسًتا ِمْن َذَهٍب، َوَأْلُف َطْسٍت ِمْن ِفضَّ َوَثاَلُثوَن َقَدًوا ِمْن َذَهٍب، 10ِتْسَعٌة َوِعْشُروَن ِسكِ 
ُأْخَرى.   آِنَيٍة  ِمْن  َوَأْلٌف  َوَعَشَرٌة،  ِمَئٍة  َأْرَبُب  الثَّاِنَيِة  ْتَبِة  الرُّ ِمَن  ٍة  ِفضَّ ِة  11َوَأْقَداُح  َواْلِفضَّ الذََّهِب  ِمَن  اآلِنَيِة  َجِميُب 

ْبِي ِمْن َباِبَل ِإَلى ُأوُرَشِليَم.َخْمَسُة آاَلٍف َوَأْرَبُب ِمئَ  ُر ِعْنَد ِإْقَعاِد السَّ  "ٍة. اْلُكلُّ َأْقَعَدُه ِشيْشَبصَّ

= هك  وأ     خكها  بهخك  صة بعو  ل مبة وأك سو ذهك  وأ    ك سةة ذثكست   الملك كورش أخرج آنية بيت الرب
ذو تةسساكا .و بقست ككا هىأ ذآ  ي  .سيت هللا هيى  حيب  ام   ذأ ب  تاي  هللا   اطمكا فام يسسةذها ذ  صكةذها ذ  

( .و هللا قيامر  ل يعسيو 12:1تى  2( +  21 - 19:2 تى 2سمتا بب وأكالن  ى   سام ا  وهللا قامر  ل يحف  آ 
فيياهلل قييامر  ل يحييةر  بسييو  ا ييه هييه وأغاأييبأ  أ أكييك  وأ  يي  كةوبمكييا  مييى بعييو  ل إسييمخوبت فييى وأك ا ييو وأهثت يي 

( ذأ تكيا وأل تعيهم بسةوبي  إأيى .سيت 5ل هك  وأ    هى وأمى شيةب فسكيا .ساةاصية بايل با.يو وأخكية  مو ذ     
ذهيكو إسيكه فيى  ، وأفةح فى ذسط وأكما ب  = = هه زربا.وأ ذبعتى وإلسم ش ةبصةشيشبصر. وأةب فى  ذرشا م

فييى با.ييوأ ذكييهرش  عاييهر ذوأ ييا   اييى  با.ييو  بييا وإلسييم وأعبةو ييى أييهر فكييه زربا.ييو ذبعتييا  وأكهأييهم فييى با.ييو  ذ وأغةيييب 
 ل زربا.يو كيال بسيئه    يب وأسكيهم بعيو بيه   كهييا سب  ذ هتيان  -أ ذهتيان  رو) فيى هيكو :رئيا يهيوذاوأسكهم =  

رسييي   تيييول  ايييى يسييكى وأمةشييياثا ذهيييى كاكيي  فا 63:2ر ى يقييهل   يييه كيييال قائييو وأحيييةل وأخييياص أكاييل با.يييو ذفيييى 
 ( ذزربا.و بع  كهشع وأ اهب .تهو وأك سوأ14:5+     1:1+  ج  8،  2:3 بتصب  الع  رو ع   

ذوأسبب  ل هتان آ    أم تحص ربكا   2499ذبجكع وا ووم وأكفةمة  جو وأحاصو  = 5400جميب اآلنية 
أصغةها  ذ ا كا بسسهرة وهللا    كمم بعوم وأ    .و بعوم وأكؤبتسب وأكسمهب   سكائكم فى سفة وأح اة وا.وي  "  

أ فى  وى أم  كال بتكم   و إ  إ.ب وأكالن" فاأ    رب  أاكؤبتسبوأك ب هم 
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 عودة للجدول اإلقحاح الثانى 

 

 فى هكو وإلصحاح  ةى بب هم وأ    وأكهب  ، هم وأةعب وأكى  ام اذرشا مأ
 

اِعُدوَن  1  "-(:2  -1األيات) َل َوهُؤاَلِء ُهْم َبُنو اْلُكوَرِة الصَّ ُك َبابيِ ُر َمليِ ِمْن َسْبِي اْلَمْسِبيِ يَن، الَِّذيَن َسَباُهْم َنُبوَخْذَناقيَّ
َراَيا، 2ِإَلى َباِبَل، َوَرَجُعوا ِإَلى ُأوُرَشِليَم َوَيُهوَذا، ُكلُّ َواِوٍد ِإَلى َمِديَنِتِه.  ا، سيَ وُع، َنَحْمييَ َل، َيشيُ َب َزُربَّابيَ اُءوا ميَ الَِّذيَن جيَ

  "َدَخاُي، ِبْلَشاُن، ِمْسَفاُر، ِبْغَواُي، َرُووُم، َبْعَنَة. َعَدُد ِرَجاِل َشْعِب ِإْسَراِئيَل: َرْعاَلَيا، ُمرْ 
 ييا   يةإ وأييك ب يسةبييه تى "   جيو فييى هيكو وإلصييحاح  سيكا) بييب  ييامذو إأيى  ذرشييا م ذذكية  سييكائكم هييه أم يةيككم " 

هللا .يككة إسيكه فيى وأ مياب وأكقيولأ ذهيكو ربي   فكب   ةإ هللا ذ ام ذسط كو وأكةقا  وأمى سبق ذذكة اهيا يسةبيه
( ذذكية واسيكا) 5:3أ و بب يعهم باأمهب  إأى  ضب وأ ت س ، هكو أب يكحى إسكه بب سيفة وأح ياة وا.ويي   رو 

خةيب  اى وإلقموو) .كمأ ذهم إهمكهو بااسكا) ذوا ساب بسبب بهوض ع وأكسةوث ذتحو و وأعائال أ  يضا  يةجع وأ
يسمطع إثبا   سيبه كإسيةوئساى ذأ تيه إلشيم اقه صيعو ذهيكو يخجيو بيب يعيةا  سيبه ذرفيح وأصيعهم ذهتان بب أم  

 اذرشا مأ ذبب صعو ذكة أه هللا شجا مه ذإشم اقه ا ذأكو تمه  ذرشا م ذأاك سوأ 
  كهذو وأمى كا ت سابقا  بكا    ظ ك  أكا تهوبيع صيار  بجيةم كيهرة  ى بقاطعي  تمبيع بايل فيارلأ ذهيكو =  الكورة

 (أ19-16:3ى   1= هه بب  سو باهن  كهذو   زربابل شرل وأخط   موئكا أ
= اسية وأكعيةذفسب فيى  سيفار  ونحمييا ومردخياىرئي س وأ كتي أ  = يشيوع أ (12:1ذبب  ساه  تى وأكسي ل  بيت 

  حك ا ذإسمسةأ
 ته  ةب  أاكسي ل زربا.و  ى وأكهأهم فى با.و ذبا.و  رض وأعبهمي أ ف ربا.و هه  و وأكس ل باأجسو ذأ-ملحوظة:

أو فى هكو وأعاأمأ ذهه وأكى .تى وأك سو ذهه وأكى يحسم هكو وأةعبأ  وأكى ذر
 

ْبُعوَن. 4َبُنو َفْرُعوَش َأْلَفاِن َوِمَئٌة َواْثَناِن َوَسْبُعوَن.  3  "-(:19  -3األيات) اِن َوسيَ ٍة َواْثنيَ و 5َبُنو َشَفْطَيا َثاَلُث ِمئيَ َبنيُ
َر. 6 َوَسْبُعوَن.  آَرَح َسْبُب ِمَئٍة َوَخْمَسةٌ  ا َعشيَ ٍة َواْثنيَ اُن ِمئيَ اِن َوَثميَ وآَب َأْلفيَ وَع َوييُ و 7َبُنو َفَحَث ُموآَب ِمْن َبِني َيشيُ َبنيُ

وَن.   ٌة َوَخْمسيُ اِن َوَأْرَبعيَ وَن.  8ِعياَلَم َأْلٌف َوِمَئتيَ ٌة َوَأْرَبعيُ ٍة َوَخْمسيَ ُب ِمئيَ و ِتسيْ و َزتيُّ ٍة َوسيِ 9َبنيُ ْبُب ِمئيَ اَي سيَ و َزكيَّ تُّوَن. َبنيُ
وَن. 10 اِن َوَأْرَبعييُ ٍة َواْثنييَ تُّ ِمئييَ اِني سييِ و بييَ ُروَن. 11َبنييُ ٌة َوِعشييْ ٍة َوَثاَلثييَ تُّ ِمئييَ اَي سييِ و َبابييَ اِن 12َبنييُ ٌف َوِمَئتييَ َد َألييْ و َعْرجييَ َبنييُ

وَن. َبُنو ِبْغَواَي َألْ 14َبُنو َأُدوِنيَقاَم ِستُّ ِمَئٍة َوِستٌَّة َوِستُّوَن. 13َواْثَناِن َوِعْشُروَن.   تٌَّة َوَخْمسيُ اِن َوسيِ اِديَن 15فيَ و عيَ َبنيُ
وَن.  ٌة َوَخْمسييُ ٍة َوَأْرَبعييَ ُب ِمئييَ ُعوَن. 16َأْربييَ ٌة َوِتسييْ ا َثَماِنيييَ ْن َيَحَزِثيييَّ و آِطيييَر مييِ ٌة 17َبنييُ ٍة َوَثاَلثييَ اَلُث ِمئييَ اَي ثييَ و ِبيصييَ َبنييُ

  "وَم ِمَئَتاِن َوَثاَلَثٌة َوِعْشُروَن. َبُنو َوشُ 19َبُنو ُيوَرَة ِمَئٌة َواْثَنا َعَشَر. 18َوِعْشُروَن. 
=  ى  ييا م بييهآب فةبكييا كييال  .ييههم  ا كييا  أكييهآب  ييياإ كا ييت خاضييع   محييث مييوآب جييو هتييا  سييكا)  ةييائةأ 

(  ذ 13ذهه رقم وأه إل  رو  666=  مذ  قاإ تعتى وأسسو وأ بسةأ ذ ال    ل رقم   666بنو أدونيقام إلسةوئسوأ  
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مهبي ،  .يو  ل  تمظية بحاربيا  بيب  يوذ وأخسية طاأكيا  حيب بازأتيا فيى وأجسيو(أذذأل وأة طال  فكيع كيو  يهمة باأ
 ائيييو ب ذسيييط بيييب  يييامذو بيييب  666( ذهيييك  =  25 – 14:  7  رذ  ال وأخط ييي  بيييا زوأيييت سيييا ت  فييي  و سيييام ا

 أأ  وذرشا م  وأ ت س  ( وأسب  
 

ِرَجاُل َنُطوَفَة  22و َبْيِت َلْحٍم ِمَئٌة َوَثاَلَثٌة َوِعْشُروَن. َبنُ 21َبُنو ِجبَّاَر َخْمَسٌة َوِتْسُعوَن. 20 "-(:35  -20) األيات
َبُنو َقْرَيِة َعاِريَم  25َبُنو َعْزُموَت اْثَناِن َوَأْرَبُعوَن. 24ِرَجاُل َعَناُثوَث ِمَئٌة َوَثَماِنَيٌة َوِعْشُروَن. 23ِستٌَّة َوَخْمُسوَن. 

ِرَجاُل ِمْخَماَس ِمَئٌة 27َبُنو الرَّاَمِة َوَجَبَب ِستُّ ِمَئٍة َوَواِوٌد َوِعْشُروَن. 26َثٌة َوَأْرَبُعوَن. َكِفيَرَة َوَبِئيُروَت َسْبُب ِمَئٍة َوَثالَ 
َبُنو َمْغِبيَش  30َبُنو َنُبو اْثَناِن َوَخْمُسوَن. 29ِرَجاُل َبْيِت ِإيَل َوَعاَي ِمَئَتاِن َوَثاَلَثٌة َوِعْشُروَن. 28َواْثَناِن َوِعْشُروَن. 

َبُنو َواِريَم َثاَلُث ِمَئٍة َوِعْشُروَن. 32َبُنو ِعياَلَم اآلَخِر َأْلٌف َوِمَئَتاِن َوَأْرَبَعٌة َوَخْمُسوَن. 31ِمَئٌة َوِستٌَّة َوَخْمُسوَن. 
َبُنو  35ْمَسٌة َوَأْرَبُعوَن. َبُنو َأِريَحا َثاَلُث ِمَئٍة َوخَ 34َبُنو ُلوَد َبُنو َواِديَد َوُأوُنو َسْبُب ِمَئٍة َوَخْمَسٌة َوِعْشُروَن. 33

   "َسَناَءَة َثاَلَثُة آاَلٍف َوِستُّ ِمَئٍة َوَثاَلُثوَن. 
 هك   سكا)  با ب  ذربكا وابا ب  خك   سكائكا بب  سكا) سا تسكا(

= أ س وأجبو وأكى صعو  ا ه بهسى .و هى بسال فى  كيهذوأ  نبو(أ 9+ يإل  25:7= هى  بعهل   ل   جبار
 ذأ ب واذل إسم إ سال ذوأ ا ى إسم بسالأ  7تكسس و  أه  ب  سالإ وأكككهر فى آي  =  عيالم اآلخر

 
َبُنو ِإمِ يَر َأْلٌف  37َأمَّا اْلَكَهَنُة: َفَبُنو َيْدِعَيا ِمْن َبْيِت َيُشوَع ِتْسُب ِمَئٍة َوَثاَلَثٌة َوَسْبُعوَن. 36 "-(:39  -36) األيات

 " َبُنو َواِريَم َأْلٌف َوَسْبَعَة َعَشَر.39ُحوَر َأْلٌف َوِمَئَتاِن َوَسْبَعٌة َوَأْرَبُعوَن. َبُنو َفشْ 38َواْثَناِن َوَخْمُسوَن. 
ذبع بال ظ   ل  وم  4200( ذ ال    ل بجكهع وأ كت   هوأى 2يةهع وأكككهر هتا هه اسة وأكككهر فى آي   

  جو  ل هللا أهر وأعةهرأ42000وأعائو ب  هوأى
 

اْلُمَغنُّوَن َبُنو 41مَّا الالَِّويُّوَن: َفَبُنو َيُشوَع َوَقْدِميِئيَل ِمْن َبِني ُهوُدوَيا َأْرَبَعٌة َوَسْبُعوَن.  أَ 40  "-(:42  -40) األيات
َوَثَماِنَيٌة َوِعْشُروَن. ِمَئٌة  َبُنو وَ 42  آَساَف  وَب،  َبُنو َعقُّ َبُنو َطْلُموَن،  َبُنو آِطيَر،  َبُنو َشلُّوَم،  ِطيَطا، َبُنو اْلَبوَّاِبيَن: 

 " َبُنو ُشوَباَي، اْلَجِميُب ِمَئٌة َوِتْسَعٌة َوَثاَلُثوَن.
  وم وأالذيسب قاسو  وو  ذهكو رو ع ااأبا  ا كم رفضهو ذظ فمكم ذإ مقةذها فكم أكم وأل بكما ا  ذ روضىأ 

 
َطَباُعوَت،  43  "-(: 54-43) األيات َبُنو  َوُسوَفا،  َبُنو  ِقيَحا،  َبُنو  َبُنو َبنُ 44النَِّثيِنيُم:  ِسيَعَها،  َبُنو  ِقيُروَس،  و 

َعقُّوَب،  45َفاُدوَن،   َبُنو  َوَجاَبَة،  َبُنو  َلَباَنَة،  َواَناَن،  46َبُنو  َبُنو  َشُماَلَي،  َبُنو  َواَجاَب،  َبُنو 47َبُنو  َجِديَل،  َبُنو 
َبُنو َرآَيا،   َبُنو َجزَّاَم،  48َوَجَر،  َنُقوَدا،  َبُنو  ِبيَساَي،  َبُنو ُعزَّا49َبُنو َرِقيَن،  َبُنو  َفاِسيَح،  َبُنو  َبُنو 50،  َبُنو َأْسَنَة، 

َبُنو 53َبُنو َبْصُلوَت، َبُنو َمِحيَدا، َبُنو َوْرَشا،  52َبُنو َبْقُبوَ ، َبُنو َوُقوَفا، َبُنو َوْرُووَر،  51َمُعوِنيَم، َبُنو َنُفوِسيَم،  
 "َبُنو َوِطيَفا. َبُنو َنِصيَح،54َبْرُقوَس، َبُنو ِسيَسَرا، َبُنو َثاَمَح، 
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 = ااأبا  هم بب  سو وأجبعه سسب ذ ستهو فى خوب  وأالذيسبأ   مينيالنث
 

وَفَرَث، َبُنو َفُروَدا،  55  "-(:58-55) األيات َبُنو َيْعَلَة، َبُنو َدْرُقوَن، 56َبُنو َعِبيِد ُسَلْيَماَن: َبُنو َسْوَطاَي، َبُنو َهسُّ
يَل،   َجِميُب النَِّثيِنيِم َوَبِني َعِبيِد ُسَلْيَماَن َثاَلُث 58و َوطِ يَل، َبُنو ُفوَخَرِة الظِ َباِء، َبُنو آِمي.  َبُنو َشَفْطَيا، َبنُ 57َبُنو َجدِ 

   "ِمَئٍة َواْثَناِن َوِتْسُعوَن.
 (أ20:9  +21بو   1بب  سو وأ تعا سسب وأك ب سخةهم سا كال أبتا) وأك سو    = بنو عبيد سليمان

 
اُن، ِإمِ يُر، َوَلْم َيْسَتِطيُعوا َوهؤُ 59  "-(:63-59) األيات اَلِء ُهُم الَِّذيَن َقِعُدوا ِمْن َتلِ  ِمْلٍح َوَتلِ  َوْرَشا، َكُروُب، َأدَّ

ِإْسَراِئيَل:   ِمْن  ُهْم  َهْل  َوَنْسَلُهْم  آَباِئِهْم  ُبُيوَت  ُيَبيِ ُنوا  ِمَئةٍ 60َأْن  ِستُّ  َنُقوَدا،  َبُنو  ُطوِبيَّا،  َبُنو  َداَلَيا،  َواْثَناِن َبُنو   
َي اْلِجْلَعاِديِ  َوِمْن َبِني اْلَكَهَنِة: َبُنو َوَباَيا، َبُنو َهقُّوَص، َبُنو َبْرِزالََّي الَِّذي َأْخَذ اْمَرَأًة ِمْن َبَناِت َبْرِزالَّ 61َوَخْمُسوَن.  

َوَقاَل َلُهُم التِ ْرَشاَثا َأْن اَل 63وَجْد، َفُرِذُلوا ِمَن اْلَكَهُنوِت. هُؤاَلِء َفتَُّشوا َعَلى ِكَتاَبِة َأْنَساِبِهْم َفَلْم تُ 62َوَتَسمَّى ِباْسِمِهْم. 
يِم.  "َيْأُكُلوا ِمْن ُقْدِس اأَلْقَداِس َوتَّى َيُقوَم َكاِهٌن ِلأُلوِريِم َوالتُّمِ 

وئساسسب هم إسة   =  لم يستطيعوا أن يبينوا بيوت أبائهم=  با ب فى با.و سسب فسكا وأكسبسسبأ    تل ملح وتل ورشا
يسه هو بب  سو  ذوأ كت   .و  ل  إ مسا.كم ككت أ  قهوئم  فقوذو  وأك ب  إ مسا.كمأ ذكال بب هؤ )  قهوئم  فقوذو  أ تكم 

  = وباياهارذل  بنو  الكهنة  بنى  أكم  ومن  ب ال  هتا  ذ جو  أ  أ  ا كم     برزالى  بنوأ  وأ كته   فقوذو  ذهؤ ) 
 ل  مسكى بإسم ر و بةكهر هه .ةز ى وأجاعامى ذتةن  سبه  يسمحقه  أكاذو؟ ال  .ههم كال كاهتا  ذأ ته فضو  

ذهكو وأ اهب أم يفكم  ل خوب  هللا كةوب  أإل سال ذا ه رزل  سبه وأ كتهتى ررفح بب وأ كته أ ذأتعةا   أأكةذل 
 ل هللا سست ة وأك ب خجاهو بب خوبمه ذبب إطالق إسكه  اسكمأ ذوأ كت  وأك ب فقوذو  سبكم  ةبهو بب واقوول 

أ ذ با وأبسهر ذتقوبا  وأةسة قدس األقداسذهك  تسكى    ،ى خب  وأه ه  ذأحم ذ. ح  وأخط   ذوإلثم ذوأسسسب  
باأكقار   بع قول واقوول وأكى   ير و بته سهى وأ كت    ،.ست وأ اهب  كو   اكا  رذوأعةهر ف  ذتسكى  قوول 

 فالل، هه أقب أإل مةوإأ ذوأهوأى هتا هه = كاك  فارس   تةسة أاهوأى ذقو تعتى أقب ب و سعامة    الترشاثا.  فقط
= أم يسب هتان  ذريم ذتك م بعو وأسبى  وأحجارة وأمى كا ت  اى صورة رئ س    كاهن لألوريم والتميمزربا.وأ  

وأ كت  ذوأمى كال يجسب .كا هللا  ب  سئامه( ذيسهل بعتى إ اب  زربا.و  ل وأحسم فى هكو وابة قو تر و إأى 
قهل إشارة إأى  ل وإلسةوئساسسب كا هو  تمظةذل رئ س ككت  ف ه كو وأصفا  وأكطاهب   ى    و اسة بسكىأ ذفى وأ

 وأكس لأ 
 

َفْضاًل َعْن َعِبيِدِهْم َوِإَماِئِهْم 65ُكلُّ اْلُجْمُهوِر َمًعا اْثَناِن َوَأْرَبُعوَن َأْلًفا َوَثاَلُث ِمَئٍة َوِستُّوَن،  64 "-(:67-64) األيات
َياِت ِمَئَتاِن.  َفهُؤاَلِء َكاُنوا سَ  َخْيُلُهْم َسْبُب ِمَئٍة 66ْبَعَة آاَلٍف َوَثاَلَث ِمَئٍة َوَسْبَعًة َوَثاَلِثيَن، َوَلُهْم ِمَن اْلُمَغنِ يَن َواْلُمَغنِ 

َوَأْرَبُعوَن.   َوَخْمَسٌة  ِمَئَتاِن  ِبَغاُلُهْم  َوَثاَلُثوَن.  َوثَ 67َوِستٌَّة  َوَخْمَسٌة  ِمَئٍة  َأْرَبُب  آاَلٍف ِجَماُلُهْم  ِستَُّة  َوِميُرُهْم  اَلُثوَن. 
   "َوَسْبُب ِمَئٍة َوِعْشُروَن.
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وستون  مئه  وثالث  الفًا  واربعون  سابقا     إثنان  وأكككهرة  وا ووم  وأخالا؟   29818=ذبجكهع  هكو  سبب  فكا 
   ووم فذإذو  كعتا وا   42360ل  حك ا ف  و صحاح وأسابع ذكة  فس وأقائك  .تفس وأكجكهع ذهه    خصهصا   

 ؟ ذسبب ذأل: 31089سفة  حك ا  جو رقكا  ثاأ ا  ذهه 
سييكا)  د ييال وأسكييهم وأييك ب  ييامذو بييب سييب  با.ييو إأيي   ذطييا كم ذبجكييهع  يةييمكو هييكول وإلصييحا ال  ايي   -1

أ ذ   رت ة  صهل إخمالا   ئي  .ستككيا، ذهيه  بية طب عي  كيال 42360وأعائو ب ف  كاسككا ذو و ذهه  
ك ب رابيهو وأعيهمة إأي  ذطيتكم ذهيه بقي م في  با.يو،  بيا  حك يا ف ميب  مهقيع  صيهأهأ فعي رو كميب  سيكا) وأي

واسكا) وأم   ام  ذهه ف  وأسكهمي  بعو .تا)  سيهور  ذرشيا مأ فحصيو فيةق في  هيكو وأب يال بسيبب وأكيوة 
وأطهيايي ، فإ ييه  .ييو  ل بييا  وأييبعح فيي  هييك  واثتييا) ذبييا  وأييبعح وأخيية  ثتييا) سييفةهم، ذ ييول وأييبعح 

 هم بب وإلصحاح وأسابع بب سفة  حك اأ)سكا فسقطت وأخة  ب وأسفة، 
هم كال رو عا   كم ه بهو بب وأخط   وأسيا ت  فيسكم   رب ييا )سكا  وإ  همة وأبعح بكب سبق ذسجاهو  -2

،  7:  2( ذبيب  يوخو وذرشيا م وأسيكائ   هيه بيب يغايب  رو  666أم يعيو ذسيط وأعائيو ب بيب  كيو رقيم  
11  ،17  ،28  +3  :5  ،12 ،21 

 هم ف  با.و   ة    رو( ذسجاكم  حك ا، ف وم كة   حك اأ )يضا  اسة وأك ب كمبهو  سكا .و   ه سافة   -3
( فكغبيي إل بعييو ول 30:2( أييم  ييةم ذكيية بغبيي إل فيي  قائكيي   حك ييا أ تييه ذرم فيي  قائكيي    رو  يي  1  -مثليية:أ

ستكا  حك يا  يهرم قائكي  هم ف  با.و .)سكا سكه بع  ائامه  ول  ب ذألأ ذ  رو  هرم قائك  بب سجاهو إسجو  
 بب ذصاهو فعال  إأ   ذرشا مأ 

ال وأييك ب سييافةذو فعييال  كييا هو  655ذ ييومهم فيي  قائكيي   حك ييا  454( .تييه  ييام ب  ييومهم فيي  قائكيي   يي رو 2 
 همأ )   ة بب وأك ب سجاهو  سكا

 يال  .تييه  عيامة وأسكيهم فيي  ذأيل وأهقييت إسيمعكال    يية بيب وسييم  فسبيوذ و يه كييال أكيم وسييم ذأقيب ذشييكةة( ب -4
 ( 44:2هم .ته س عكا    47:7س عا  ل 

ذهييك   وذهييب وفضيية خيييل وجمييال وعبيييدهييم ذهبييهو أاسييب  ذ  شيي ) بعكييم ذهييا هييم  ييامذو ذبعكييم  -:65ييي  آ
= هيم بيب يغتيهل في  المغنييين والمغنييات طايا هللا ذبةو كه، ف يو بيب يعيهم أاكسي ل باأمهبي    يعيهم فارايا أ 

 هل بب وأالذيسب وأه ئم ذوأحفال  ذأ س وأكغت
 

بِ  الَِّذي ِفي ُأوُرَشِليَم َتَبرَُّعوا ِلَبْيِت 68  "-(:70-68) األيات َواْلَبْعُض ِمْن ُرُؤوِس اآلَباِء ِعْنَد َمِجيِئِهْم ِإَلى َبْيِت الرَّ
َمَكاِنِه.   ِفي  إِلَقاَمِتِه  بِ   َواِوًدا69الرَّ اْلَعَمِل  ِلِخَزاَنِة  َطاَقِتِهْم  َوَسَب  َوَخْمَسَة    َأْعَطْوا  الذََّهِب،  ِمَن  ِدْرَهٍم  َأْلَف  َوِستِ يَن 

ِلْلَكَهَنِة.   َقِميٍص  َوِمَئَة  ِة،  اْلِفضَّ ِمَن  َمًنا  َواْلَبوَّاُبوَن 70آاَلِف  َواْلُمَغنُّوَن  ْعِب  الشَّ َوَبْعُض  َوالالَِّويُّوَن  اْلَكَهَنُة  َفَأَقاَم 
 " يَل ِفي ُمُدِنِهْم.َوالنَِّثيِنيُم ِفي ُمُدِنِهْم َوُكلُّ ِإْسَرائِ 

 تبة هو أك سو وأةب أكأل بارككم وأةب  =تبرعوا   -:68 ي  
 ذل ذكة أاتقهم وأكسسهك  ف  وأ ماب وأكقولأ  قطع   قهم ذهكو  :درهم -:69 ي 
أشاقال   50سم بعح وأتقهم وأكسسهك أ ذهه يساذي إسم د ار أكا  هزل به ذأ س إ =مناً 
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 عودة للجدول اإلقحاح الثالث 

 

 

ِإَلى 1  "-(:7  -1)   األيات َواِوٍد  َكَرُجل  ْعُب  الشَّ اْجَتَمَب  ُمُدِنِهُم،  ِفي  ِإْسَراِئيَل  َوَبُنو  ابُب  السَّ ْهُر  الشَّ اْسُتِهلَّ  َوَلمَّا 
َوَزُربَّاَبلُ 2ُأوُرَشِليَم.   اْلَكَهَنُة،  َوِإْخَوُتُه  ُيوَقاَداَ   ْبُن  َيُشوُع  ِإْسَراِئيَل   َوَقاَم  ِإلِه  َمْذَبَح  َوَبَنْوا  َوِإْخَوُتُه،  َشَأْلِتِئيَل  ْبُن 

هللِا.   َرُجِل  ُموَسى  َشِريَعِة  ِفي  َمْكُتوٌب  ُهَو  َكَما  ُمْحَرَقاٍت  َعَلْيِه  َكاَن 3ِلُيْصِعُدوا  أَلنَُّه  َمَكاِنِه،  ِفي  اْلَمْذَبَح  َوَأَقاُموا 
اأَلَراِض  ُشُعوِب  ِمْن  ُرْعٌب  َواْلَمَساِء.  َعَلْيِهْم  َباِح  الصَّ ُمْحَرَقاِت   ، بِ  ِللرَّ ُمْحَرَقاٍت  َعَلْيِه  َوَأْقَعُدوا  ِعيَد 4ي،  َوَوِفُظوا 

ِبَيْوِمِه.   اْلَيْوِم  َأْمَر  َكاْلَمْرُسوِم،  ِباْلَعَدِد  َفَيْوٍم  َيْوٍم  َوُمْحَرَقَة  َمْكُتوٌب،  ُهَو  َكَما  ال5اْلَمَظالِ   اْلُمْحَرَقُة  ذِلَك  اِئَمُة، َوَبْعَد  دَّ
  . بِ  ِللرَّ ِبُمَتَبرٍَّع  تبرََّع  َمن  َوِلُكلِ   َسِة،  اْلُمَقدَّ بِ   الر  َمَواِسِم  َوِلَجِميِب  ْهِر 6َوِلأَلِهلَِّة  الشَّ ِمَن  ِل  اأَلوَّ اْلَيْوِم  ِمَن  اْبَتَدُأوا 

َقْد   َيُكْن  َلْم  بِ   الرَّ َوَهْيَكُل   ، بِ  ِللرَّ ُمْحَرَقاٍت  ُيْصِعُدوَن  اِبِب  َا.  السَّ َوَمْأَكاًل 7َتَأسَّ اِريَن،  َوالنَّجَّ اِتيَن  ِللنَّحَّ ًة  ِفضَّ َوَأْعَطْوا 
وِريِ يَن ِلَيْأُتوا ِبَخَشِب َأْرٍز ِمْن ُلْبَناَن ِإَلى َبْحِر َياَفا، َوسَ  يُدوِنيِ يَن َوالصُّ َب ِإْذِن ُكوَرَش َمِلِك َفاِرَس َوَمْشَرًبا َوَزْيًتا ِللصِ 

 "َلُهْم.

  هوفق  ص  سبمكبة واخسة ذ ص    مهبة واذل(أ فغاأبيا  هيم .يو ذو ر ايمكم في  وأةب يعأ ذذقيت   =بالشهر الساب
 =يشيوع شكةأ ذكال وأةكة وأسابع شكة واد ام وأكاب   همياا وأبهق/وأ فارة/ سيو وأكظيال(أ   4-3وأة ا   هوأ   

اأعكيو هتيا تقيويم ذبيائل ذهيه  كيو رئ س وأ كت  ذهه  ذل رئ س ككت  بعو وأسب أ ذيككة وسيكه هتيا قبيو زربا.يوأ ف
سييم زربا.ييو بييككهرو  قبييو يةييهع فاأعكييو هتييا هييه .تييا) وأك سييو ذهييه وأعكييو إ(  جييو 8 كتييهت  صييةاأ  بييا فيي  وأييي   

=  ستكيا شيعةذو المذبح فيي مكانيه ألنيه كيان علييهم رعيب اوأقامو ل زربا.يوأ بة به وأكال كهرش ذيتفك  وأ وأكي  
 ذ حيب إذو ذ يو ا  ل أتيا   يوو) ك سيةيب فاي سب هللا صيويقا  أتياأ " إل أيم يحيةل وأيةب بقهة   ووئكم إ مكهو ف  قيهة هللا

ذهم .تهو وأكيكبل قبيو وأك سيو  ،وأكو ت  فباطال  سكة وأحةول" ذأتال     كم .تهو وأككبل قبو .تا) وأسهر فاأككبل  هم
و اةبيييا) ف حسييهو .يييةذح وأغةبييي أ =  سيييو وأكظييال كيييال أسيييككةذو   كييم كيييا ه ووفظيييوا عييييد المظيييال أ أ كارسييهو شيييعائةهم

ذأتال   وأل  ل وأعائو ب بب با.و  ذهم يك اهل وأمائبسب(  اسكم  ل  بتهو وأككبل  ذ     ي دبامة( ذول يحسهو .ةذح 
  ياإ ثم  هإ وأعسو وأ بسية ذكيال 7= كال  سو وأكظال محرقة يوم فيوم بالعددوأغةب  ف  هكو وأعاأم   سو وأكظال(أ  

= بييب ذأييل وأسييهإ فصييا وو  كييا هو يقييوبهل وأييكبائل وبعييد ذلييك. 17،  13:29 سب بييب وأييكبائل  ييو أ ييو  ييهإ  ييوم بعيي
 . األهلة هب ا  ذف  ر ل كو شكة =

= كهرش أم  مساط  ا  أبتال ذأ تيه  ذل أإلسيةوئساسسب وسب إذن كورش= واد ام وأكحومةأ ولجميب مواسم الرب
  ل  مفاذضهو بعكم أاحصهل  ا  واخةابأ

 
َشَرَع 8  "-(:13-8) األيات الثَّاِني،  ْهِر  الشَّ ِفي  ُأوُرَشِليَم،  ِإَلى  هللِا  َبْيِت  ِإَلى  َمِجيِئِهْم  ِمْن  الثَّاِنَيِة  َنِة  السَّ َوِفي 

ا َوَجِميُب  َوالالَِّويِ يَن  اْلَكَهَنِة  ِإْخَوِتِهِم  َوَبِقيَُّة  ُيوَقاَداَ   ْبُن  َوَيُشوُع  َشَأْلِتِئيَل  ْبُن  ُل  ِِ ِإَلى ْلقَ َزُربَّاَب ْبِي  السَّ ِمَن  اِدِميَن 



 ( اإلقحاح الثالث) سفر عزرا
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بِ   َبْيِت الرَّ ِلْلُمَناَظَرِة َعَلى َعَمِل  َفْوُ   َفَما  ِمِن اْبِن ِعْشِريَن َسَنًة  َوَأَقاُموا الالَِّويِ يَن  َوَوَثَف َيُشوُع َمَب 9.  ُأوُرَشِليَم، 
ْغِل ِفي َبْيِت هللِا، َوَبِني ِويَناَداَد َمَب َبِنيِهْم َبِنيِه َوِإْخَوِتِه، َقْدِميِئيَل َوَبِنيِه َبِني َيُهوَذا َمًعا ِلْلُمَنا َظَرِة َعَلى َعاِمِلي الشُّ

َبِني آَسا10َوِإْخَوِتِهِم الالَِّويِ يَن.   َوالالَِّويِ يَن  ِبَأْبَوا ،  ِبَماَلِبِسِهْم  اْلَكَهَنَة  َأَقاُموا   ، بِ  َهْيَكَل الرَّ اْلَباُنوَن  َا  َف َوَلمَّا َأسَّ
ُنو  بِ  َعَلى َتْرِتيِب َداُوَد َمِلِك ِإْسَراِئيَل.  ِبالصُّ ، أَلنَُّه َقاِلٌح أَلنَّ ِإَلى 11ِج، ِلَتْسِبيِح الرَّ بِ  َوَغنَّْوا ِبالتَّْسِبيِح َواْلَحْمِد ِللرَّ

ْعِب َهَتُفوا ُهَتاًفا َعِظيًما ِبالتَّْسِبيِح ِللرَّ  . اأَلَبِد َرْوَمَتُه َعَلى ِإْسَراِئيَل. َوُكلُّ الشَّ بِ  َوَكِثيُروَن 12بِ  أَلْجِل َتْأِسيِا َبْيِت الرَّ
َعظِ  ِبَصْوٍت  َبَكْوا  َل،  اأَلوَّ اْلَبْيَت  َرَأْوا  الَِّذيَن  ُيوِخ،  الشُّ اآلَباِء  َوُرُؤوِس  َوالالَِّويِ يَن  اْلَكَهَنِة  هَذا ِمَن  َتْأِسيِا  ِعْنَد  يٍم 

ْعُب ُيَميِ ُز ُهَتاَف اْلَفَرِح ِمْن 13وا َيْرَفُعوَن َأْقَواَتُهْم ِباْلُهَتاِف ِبَفَرٍح.  اْلَبْيِت َأَماَم َأْعُيِنِهْم. َوَكِثيُروَن َكانُ  َوَلْم َيُكِن الشَّ
ْوَت ُسِمَب ِمْن ُبْعٍد. ْعَب َكاَن َيْهِتُف ُهَتاًفا َعِظيًما َوتَّى َأنَّ الصَّ ْعِب، أَلنَّ الشَّ  "َقْوِت ُبَكاِء الشَّ

=  ي وأكسيال وأك بييع  ل  إلييي بييت هللاككسييئهأسب  يب وأبتيا) ذوإلشييةوا  اي  وأعكيالأ   ستيهو وأالذييسب = للمنياظرة
ت  بب بسال آخة اسة با.و  ذ كال بق كيا في  إسيةوئسو  ( فةبكا 2أم  ككة ف   ص  =ويناداديقاإ  ا ه .ست هللاأ 

ميةو  م ذوأ يو بكالبسيه = كيال وأبتيا) في  وأك سيو  يمم ذسيط وأمسيا. ل ذوأ بمالبسيهم( 10ي آذأم  كهب أاسب أ ذف   
 وأ كتهت   ذوأ كت  بر.هوقكمأ ف ال وأبتا)  مم ذسط تسا. ل وأةسة ذوأة ا)  مى  بارن هللا وأعكو ذيمككهأ 

سيت  فكيب وأكؤكيو  ل كبيار وأسيب  50= .يسب خيةوب وأك سيو .سيو وأبيا.اسسب ذتجو يو  وأل  يهوأى    بكوا بصوت عظييم
وأجو و ذ  ه أ س فخكا  ب و وأك سو وأسا.ق بسهو  اى بجوهم وأقويم وأكى    ككةذل وأك سو وأقويم ذ ستكا ر ذو وأك سو

ضاع، ذ اى يرسكم بب  ل  بتى ك سو  ظ م ب و وأسا.ق إ   ل هكو أ س بقبه   فاهلل وأكى  سس وأك سيو وأسيا.ق 
ا ضخكا  فاهلل قامر  ل يعسب فى .تا) وأك سو وأجو وأ ذ حب أ س بب وأكقبهل  ل   رل بككا كال  جم وأعكو  بابت

"أأأ .ييو بييب إزمرى .سييهإ وابييهر  صييغسةةذبييا  استييا إ   ل  بييو  وهللا يفييةح .بييووياتتا بككييا كا ييت  ،هييه وأييكى يعييسب
( ذيجييب  ل  فييةح ذ سييبل ذ ةييسة هللا  اييى .ييوويا    كاأييه بعتييا فييإذو .ييو  هللا بعتييا  كييال 10-6:4 زن  وأصييغسةة"

 (أ5:30خطايا ا ذإذو بسستا  اى خطايا ا  محهل هكو أفةح  ب  فس سكاهأ ذإل كال هتان   ل ذبسا) فا سب  اى 
 (أ6،  5:126" تو وأكسا)  بست وأبسا) ذ تو وأصباح تة م" وأك ب   ر هل باأوبهع يحصوذل باإل.مكاج"  ب  

 ف ال  ذأى .كؤ ) وأبا سب  ل  بسهو  اى خطاياهم وأمى سببت خةوب وأك سو واذلأ
 ستوذو  شجعوا قغار النفوس. طاب إأ سم   كا وإلخهة:   كرذو وأك ب .ال تةتسبأ ذ "يقهل .هأس وأةسهل   -تأمل :

 ( أ14:  5تس 1  " وأضعفا)أ تر هو  اى وأجك ع
ف ةجعهو بب  بو   ى   "شجعوا قغار النفوس"هتان بعح وأخووإ وأك ب  اسكم  ل يفككهو قهل .هأس وأةسهل 

ق   ب  كاهأ فاأبعح يعكو  كو كبار وأسب وأك ب بسهو  كو ذأه .ووي  ضع ف  ، ذ   مسببهو فى إ باطه فسمه 
 اى وأك سو وأقويم ذيقار هو .سب  كو وأخامإ وأجو و ذبسب   كال وأخووإ وأ بار ، بسمكستسب بعكو وأصغار أ  

أ(10:  4 زن ".و بب إزمرى .سهإ وا كال وأصغسةة"ذهؤ )  ةم  اسكم هللا  اى فم زكةيا وأتبى 
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 عودة للجدول اإلقحاح الرابب 

 
بِ  ِإلِه ِإْسَراِئيَل،  1  "-(:5-1) األيات ْبِي َيْبُنوَن َهْيَكاًل ِللرَّ ُموا 2َوَلمَّا َسِمَب َأْعَداُء َيُهوَذا َوَبْنَياِميَن َأنَّ َبِني السَّ َتَقدَّ

وَن  ِإَلى َزُربَّاَبَل َوُرُؤوِس اآلَباِء َوَقاُلوا َلُهْم: »َنْبِني َمَعُكْم أَلنََّنا َنِظيَرُكْم َنْطُلُب ِإلَهُكْم، َوَلُه َقْد َذَبْحَنا ِمْن َأيَّاِم َأَسْرَودُّ
وَر الَِّذي َأْقَعَدَنا ِإَلى ُهَنا«.   َأْن َفَقاَل َلُهْم َزُربَّاِبُل َوَيُشوُع َوَبِقيَُّة ُرُؤوِس آَباِء ِإْسَراِئيَل: »َلْيَا َلُكْم َوَلَنا  3َمِلِك َأشُّ

بِ  ِإلِه ِإْسَراِئيَل َكَما َأَمَرَنا اْلَمِلُك ُكورَ  َوَكاَن َشْعُب 4ُش َمِلُك َفاِرَس«.  َنْبِنَي َبْيًتا إِللِهَنا، َولِكنََّنا َنْحُن َوْوَدَنا َنْبِني ِللرَّ
اْلِبَناِء.   َعِن  َوُيْذِعُروَنُهْم  َيُهوَذا  َشْعِب  َأْيِدَي  ُيْرُخوَن  ُكلَّ َواْسَتْأجَ 5اأَلْرِض  َمُشوَرَتُهْم  ِلُيْبِطُلوا  ُمِشيِريَن  ُهْم  ِضدَّ ُروا 

 "َأيَّاِم ُكوَرَش َمِلِك َفاِرَس َوَوتَّى ُمْلِك َداِرُيوَس َمِلِك َفاِرَس. 
= هم  هو وأبالم وأسابةيسب ذهؤ ) خا ط بب وإلسةوئساسسب  واسبام وأعةةة( ذبب وأةعهب وأك ب  تى  أعداء يهوذا

ذ ستفة  آي    ،  (2 آي     أسرودون   هؤ ) بب  سو وأك ب  صعوهمسستههم فى إسةوئسوأ ذكال  شهر ذ  .كم باهن  
وأةب ذأ ب    ة   باطسو ذثت  أ ذأكأل بحا هؤ ) ههي    أ   (10 م تكم ب يجا ، ف ه شى) بب تقهى  ذهؤ ) كال 

.سب  سو وأكة ة ذ سو ( ذوأعووذة أةعب هللا هى  ووذة تقاسوي   ةر  بتك صار  هتان  ووذة  8:7ش  إإسةوئسو  
= فكم  ااب   وأعائو ب   يهوذا وبنيامينوأح  أ ذإ.ا س قطعا  س قاذإ .تا) وأك سو ذس قاذإ  ى .تا) أجسو وأكس لأ  

هم صارذو .تى وأسبى ا كم  هكاهو وأك سو   =بنى السبى يبنون هيكاًل  وأك ب إسمطا هو بعةف   سبمكم ابائكمأ  
ذو وإلشمةون أ فسوذو وأعكو ذيعطاه أ ذقهأكم  ظسةكم ا كم  مصهرذل   كم يعبوذل  = هم  روم   ألننا نظيركمسابقا أ  

 هللا أ ب ميا مكم كال فسكا وأقاسو بب دبامة هللا ذوأ  سة بب وأعبامة وأهثت  أ  
= رفح وأسكهم وإلتحام بعكم ا كم  ةفهو اا مكم ذأ ب وأسكهم أم يسمط عهو بسبب وأخها بتكم  ل    ليا لكم ولنا

أاةفح يقهأ وأحق قى  وأسبب  وأك سو كال بب    ،هو  .بتا)  بقهأكم  ل وابة  أاسكهم فقط ذأ س   الملك كورشذإ مفهو 
= إ.مو ذو وأكقاذب  فظكة   ق ق   هوياهم ذ  كم     يرخون (  4فعاسكم  ل  ام بهو باأبتا) ذ وهمأ ذفى    ،أآلخةيب

فى م هول وأكال ذقصة  ذبب بةسةيهأ ذهؤ )   =  إستأجروا ضدهم مشيرين(  5يطابهل وأةب ذ  .تا) .سمهأ ذفى  
وتى وأكةسةيب وأكةتةسب إسمطا هو فى  ياإ قكبس  إ.ب كهرش  ل يقتعه  بإصوور  بة .هق  وأبتا) ذتهق  فعال   

 .ملك داريوس
 

 -ملحوظة:
 أه كال هؤ )  ةيوذل وأبتا) فعال  ، با كا هو مفعهو رشاذى أهق  وأبتا)أ

 
اِن َيُهوَذا َوُأوُرَشِليَأَوْشِويُروَش، فِ   ُمْلكِ َوِفي  6  "-(:10-6) األيات َوِفي  7َم.  ي اْبِتَداِء ُمْلِكِه، َكَتُبوا َشْكَوى َعَلى ُسكَّ

َساُة الى َأْرَتْحَشْسَتا َمِلِك َفاِرَس. َوِكَتابَ ِهْم ِإلَ ئِ  َوِمْثَرَداُث َوَطْبِئيُل َوَساِئُر ُرَفَقامُ َأيَّاِم َأْرَتْحَشْسَتا َكَتَب ِبْشالَ  َلِة َمْكُتوَبٌة رِ 
َشِليَم ِإَلى َأْرَتْحَشْسَتا ورُ َوِشْمَشاُي اْلَكاِتُب َكَتَبا ِرَساَلًة ِضدَّ أُ َرُووُم َقاِوُب اْلَقَضاِء  8اأَلَراِميَِّة َوُمَتْرَجَمٌة ِباأَلَراِميَِّة.  بِ 



 ( اإلقحاح الرابب) سفر عزرا

 

 
19 

هَكذَ  َوِش   َكَتبَ 9:  ااْلَمِلِك  اْلَقَضاِء  َقاِوُب  َرُووُم  اْلكَ ْمَشايُ ِويَنِئٍذ  رُ   َوَساِئُر  َواأَلَفَرْسِتِكيِ يَن اِتُب  يِنيِ يَن  الدِ  َفَقاِئِهَما 
ْهِويِ يَن َواْلعِ   نَ ْفَرِسيِ يَن َواأَلَرْكِويِ يَن َواْلَباَبِليِ يَوالطَّْرِفِليِ يَن َواألَ  وَشِنيِ يَن َوالدَّ  َوَساِئِر اأُلَمِم الَِّذيَن َسَباُهمْ 10،  ِميِ ينَ الَ يَوالشُّ

اِمَرِة، َوَساِئِر الَِّذيَن ِفي َعْبِر النَّ  اْلَعِظيُم الشَّ َنفَّرُ ُأسْ     "ْهِر َوِإَلى آِخرِِه. ِريُف َوَأْسَكَنُهْم ُمُدَن السَّ
 -الث باهن اسة كهرش:ث سكا)  7، 6، 5فى وأيا   

فيى  وأبتيا).هقي   ت بسيا ى وا يوو) فيى إقتا يه بيرل يصيور بةسيهبا  وأكى  جحي  س= هه قكب  أرتحشستا  -:7آي   
 قأإ(أ 529ذكال قةور ذق  .تا) وأك سو  ست أ وأك سو

موريهل هسماسب وأكى  بة بإ امة وأبتيا)  هيه بايل بعيو هه قأإ(  486 – 521 بال بب =    داريوس  -:5آي   
 تحةسما( ر 

موريييهل هسماسييب كمبييهو شييسهى فييى  يابييه ضييو  باييل بعييو  (إأق 465- 486  باييل بييب =  أوشييويرش -:6آييي  
( هى إ مةوض   ذسط وأ الإ ذذضعكا   رو كك ال آخة أكقاذب  وا وو) وأووئك  أعكيو 6ل  ل وأي  وضذذ أ  هم وأسك

يبيوذ   كييم  جحيهو فييى بسيعاهم هييكو ذتهقي  .تييا) ذ  تةيسة أكحاذأيي  وا يوو) أهقيي  .تيا) واسييهور (6ا  فآييي  هللاأ ذااأبي
 465 باييل سييت   ج كييا هله ةسييما أه  رتحب خا فيي    ةييهيةل ذهيي حك ييا  اييى إذل باأبتييا) بيي ر  مييى  صييووه واسي
   وأجيييوذل وأ بتيييى و عييي.ة يييا) بة  عيييه  بييية .بتيييا) واسيييهورأذبقأإ  445ذ حك يييا  رسييياه أه ج كيييا هل سيييت  أقأإ(

 قوب (أأاأل ووث فى وأك
 ، تييان رسيياأمال فييى  ييياإ  رتحةسييمابييا  كييال هأاا بشييالم ومثييردات وطبئيييل. . . روييوم ورفقائييه -:8 ،7وأيييا  

-11( ذهك  هى وأكككهرة فى وأيا   8ذهك  أم تسجوأ ذوأ ا    بب ر هإ ذرفقائه  آي    رفقائهةالإ ذ واذأى بب ب
بب وابم وأك ب سستهو فيى إسيةوئسوأ م ) ب و بةالإ ذب ةمو   سكا)   تب   ذأ ست  كهمي أ فك( ذبعظم واسكا16

تييوب باألرامييية ومتييرجم كمتبيهأ الم ذشكةيياى كاتعتييى رئي س وأكةوسييم  ذ  يا م وأيبهيى  = ضيياءقلورويوم قيياوب ا
باأاغ  واروب  أ  18:6ذ مى   8ذإ.موو) بب آي   أ  ى بر ةا  روب   ذباأاغ  واروب   ذأ ست باأفارس     =  باإلرامية

مخوإ واروب ي  هتيا ا يه  يهرم ذ ي رو إسي أإوأحسهب  ذأغ  وأمجارة وا تب ي أ ذهيى أغي  وأمة يه   ذوأاغ  واروب   هى أغ
 كمبت .وذل تة ك أ  كا ككال  تقاسائو إسمحسب  ر 

و فى إسيةوئسوأ ذ  ي  ك يةة أ أ أ هم مبائو بخماف  بب وأةعهب وأمى  صعوها واشهريهل أ ع ةه الدينيين(  9ذفى  
ال فى  شهر ست  ال وأكى ببسقو يسهل هه  شهر با  =  أسنفر(  10وأسابةة ذفى   عب وا تال وأمى ت هل بتكا ش

 ذ ارب  خا  ذوأى با.و وأكى كال قو  صا  ذ ارب  سالإ فاعايه  ظ كا   با ا   قأ إ ذكال هكو 626ست   –  668
 وذل  فسيه سة سب  سسال شهشب( ذ سستكم بول وأسابةةأ ذقو يسهل هه  وأكال وأكى  فى بعح وأبا.اسسب ذوأةهشتس

 - ذ قائوو    ا.ه  أكك  وأعكا  :
=  صو وأعبارة فى أغمكا   وإلى آخرهأ  ب هللا ى با اةب  كة وأفةو أ ذ    ك ةة   وو) شع  =  ر النهربعفى  

 واصا   تعتى " فاموإ أ م وأصح  ذوأسالإ ككا   مم وأل "
 



 ( اإلقحاح الرابب) سفر عزرا

 

 
20 

َساَلِة الَِّتي َأْرَسُلوَها ِإَلْيِه، ِإَلى َأْرَتْحَشْسَتا اْلَمِلِك: »َعِبيُدَك  11  "-(:16-11) األيات اْلَقْوُم الَِّذيَن ِفي هِذِه ُقوَرُة الرِ 
إِ  النَّْهِر  آِخرِِه.  َعْبِر  َوَيْبُنوَن 12َلى  ُأوُرَشِليَم  ِإَلى  َأَتْوا  َقْد  ِإَلْيَنا  ِعْنِدَك  ِمْن  َقِعُدوا  الَِّذيَن  اْلَيُهوَد  َأنَّ  اْلَمِلُك  ِلُيْعَلِم 

ِديََّة، َوَقْد َأْكَمُلوا َأْسَواَرَها وَ   َأنَُّه ِإَذا ُبِنَيْت هِذِه وًما َلَدى اْلَمِلكِ ِلَيُكِن اآلَن َمْعلُ 13َرمَُّموا ُأُسَسَها.  اْلَمِديَنَة اْلَعاِقَيَة الرَّ
وَن ِجْزَيًة َواَل َخَراًجا َواَل ِخَفاَرًة، َفَأِخيًرا َتُضرُّ اْلُمُلوَك.  ْلَح َواآلَن ِبَما ِإنََّنا َنْأُكُل مِ 14  اْلَمِديَنُة َوُأْكِمَلْت َأْسَواُرَها اَل ُيَؤدُّ

ِلَكْي ُيَفتََّش ِفي ِسْفِر َأْخَباِر آَباِئَك،  15َنا َفَأْعَلْمَنا اْلَمِلَك،  ْن َنَرى َضَرَر اْلَمِلِك، ِلذِلَك َأْرَسلْ َداِر اْلَمِلِك، َواَل َيِليُق ِبَنا أَ 
وَ  َعاِقَيٌة  َمِديَنٌة  اْلَمِديَنَة  َأنَّ هِذِه  َوَتْعَلَم  اأَلْخَباِر  ِسْفِر  ِفي  َوَقْد  َفَتِجَد  َواْلِباَلِد،  ِلْلُمُلوِك  ِفي  ُمِضرٌَّة  ِعْصَياًنا  َعِمُلوا 

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

 طاق هكو وإلسم  ذ    اى  هو وأككا   وأجتهب    ى  كهذو ذبت ابسبأ ذبعو وأعهمة بب وأسبى صار إسكا    =  اليهود
=    العاقمة الردية=  ى وأك ب  امذو بب وأسبىأ    اليهود الذين قعدوا من عندكأ و وأسكهم بب كو واسبامأ    

وأمى  صت باهن  شهر   تاريخ  ذرشا م  إأى  قويكا   إشارة  وأسكهم فى رساأمكم  كهأهل أ  ذبا.و  ذ     ل   وو) 
بر كم بهأعسب .محصسو وأضةوئب ذوأج ي  أ صةفهو  وابهر ذيباأغهل  مى   سةذو وأكال ضوهم، فاأفةل إشمكةذو 

ل  ل وأسكهم  بتهل واسهور أ كمتعهو  ب مفع بتكا  اى  سهشكم وأجةورة ذ جو هتا  ل   وو) وأسكهم يصهرذل أاكا
ورأ ذأ ب   با ع أأل وو) بب تةم و وا اذ ب ضو شعب هللاأ أج ي  .ستكا هم  بتهل وأك سو وأل ذأ س واسه و

ذإثارة وأكاهن ضو وأ ت س  ذضو شعب هللا هى  سا  موئك أ ذقو فعو وأسكهم ذأل ضو وأكس ل  سب إتككه  بر ه 
اى وأكحا م وأكحا  أ ذاا  وارض أإل فاق  وأةسهإ  اى وأمجارة    =  خراجبا  وفع أاكالأ    =  جزية.   وذ أق صة

( 12= وأةسهإ  اى  ا.ةى وأطةق ا و إصال كا ذمفع بةتبا  ر ال  بب وأطةقأ     وأ كب ففى آي    خفارة
=  ى كا هو فى خوب    ملكنأكل ملح دار ال.     أكملت أسوارها  إذا. . . . (  16ذفى آي    أكملوا أسوارهايقهأهل  

ذهسكو  اذأهو  ل يسمةذو اا مكم وأحق ق  أ ذ ال    ل    ضرر الملكه فال  اسق .كم  ل  ةذو  وأكال ذأكم بةتبا  بت
ف م ذكم  حب وأك ب  خك ا كو خسةوتتا بب هللا يسهل بجو هللا هه   ،بب ير و بال مور وأكال يجو  فسه با با  .ككو

 هوفتاأ
 بب  ساإ وأبالم  =  ى وأكاهن ذاسةهم للملوك والبالدوأحسهب أ  = سجال    سفر األخبار

 .  وأك ب كا هو تحت ساط  وأكال  رتحةسما
 أ= إشارة أمكةم صوم ا  اى  بهخك  صة  منذ األيام القديمة

= هكو بسة وأح   فحمى أه فرِةض  ل وأسكهم .تهو  سهور  ذرشا م فكو يكون لك عند ذلك نصيب فى عبر النهر    
 طة  اى كو هكو أب  مم إ  .م هيب مذأ   كهمي  كبسةة تس   هكو كو وأبالم اةب  كة وأفةو  بب مفع وأج ي ، يكتع  

 با فى اةب وأتكة ذهكو هه وأمكهيو إلثارة وأكالأ
 

َوسَ 17  "-(:22-17) األيات اْلَكاِتِب  َوَشْمَشاَي  اْلَقَضاِء  َقاِوِب  َرُووَم  »ِإَلى  َجَواًبا:  اْلَمِلُك  ُرَفَقاِئِهَما َفَأْرَسَل  اِئِر 
اِكِنيَن ِفي السَّ  َساَلُة الَِّتي َأْرَسْلُتُموَها ِإَلْيَنا َقْد ُقِرَئْت 18ْهِر. َساَلٌم ِإَلى آِخرِِه.  اِمَرِة َوَباِقي الَِّذيَن ِفي َعْبِر النَّ السَّ الرِ 
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اْلَقِديَمِة َتُقوُم َعَلى اْلُمُلوِك،  َأنَّ هِذِه اْلَمِديَنَة ُمْنُذ اأَليَّاِم َوَقْد َخَرَج ِمْن ِعْنِدي َأْمٌر َفَفتَُّشوا َوُوِجدَ 19ِبُوُضوٍح َأَماِمي. 
ٌد َوِعْصَياٌن.  َوقَ  َوَقْد َكاَن ُمُلوٌك ُمْقَتِدُروَن َعَلى ُأوُرَشِليَم َوَتَسلَُّطوا َعَلى َجِميِب َعْبِر النَّْهِر، َوَقْد 20ْد َجَرى ِفيَها َتَمرُّ

َجاِل َفاَل ُتْبَنى هِذِه اْلَمِديَنُة َوتَّى َيْصُدَر ِمنِ ي ْمًرا ِبَتْوِثيِف أُ َفاآلَن َأْخِرُجوا أَ 21َراًجا َوِخَفاَرًة.  ُأْعُطوا ِجْزَيًة َوخَ  ولِئَك الرِ 
َرُر ِلَخَساَرِة اْلُمُلوِك؟«.22َأْمٌر.   "َفاْوَذُروا ِمْن َأْن َتْقُصُروا َعْن َعَمِل ذِلَك. ِلَماَذا َيْكُثُر الضَّ

 ة ذهك  هى  و هللاأ ئ ا  فجا) بب بعو  ذ  طى واب= إذو  هه أم يغاق وأباب  كا  تى يصدر منى أمرو
 

ا ِويَنِئٍذ َلمَّا ُقِرَئْت ِرَساَلُة َأْرَتْحَشْسَتا اْلَمِلِك َأَماَم َرُووَم َوِشْمَشاَي اْلَكاِتِب َوُرَفَقاِئِهَما َذَهُبو 23  "-(:24-23) األيات
ِويَنِئٍذ َتَوثََّف َعَمُل َبْيِت هللِا الَِّذي ِفي ُأوُرَشِليَم، َوَكاَن 24ْم ِبِذَراٍع َوُقوٍَّة.  وُرَشِليَم، ِإَلى اْلَيُهوِد، َوَأْوَقُفوهُ ِبُسْرَعٍة ِإَلى أُ 

َنِة الثَّاِنَيِة ِمْن ُمْلِك َداِرُيوَس َمِلِك َفاِرَس.   "ُمَتَوقِ ًفا ِإَلى السَّ
 هته أكتع وأعكوأ = وأة طال يق  بسو ق  بذراع وقوة

كقاذب ؟   .و أمةوخى بب  بتى فكم أم يصاهو ذ  صابهو ذظاهو  هو هكو  ة ع أقهة وأأكاذو تهق  وأبتا)   -سؤال :
أ فى  اأ  تةوخى إأى  ل قاإ  جى وأتبى ذكاككم بعت 
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 عودة للجدول اإلقحاح الخاما 

 

َوَزَكِريَّ   َفَتَنبَّأَ 1  "-(:7-1) األيات النَِّبيُّ  ِي  َوجَّ ِفي  النَِّبيَّاِن  الَِّذيَن  ِلْلَيُهوِد  َو  ِعدُّ ْبُن  ِإلِه  ا  ِباْسِم  َوُأوُرَشِليَم  َيُهوَذا 
 الَِّذي ِفي ُأوُرَشِليَم، ِويَنِئٍذ َقاَم َزُربَّاَبُل ْبُن َشَأْلِتِئيَل َوَيُشوُع ْبُن ُيوَقاَداَ ، َوَشَرَعا ِبُبْنَياِن َبْيِت هللاِ 2ِإْسَراِئيَل َعَلْيِهْم. 

ُيَساِعُدوَنُهَما.  َوَمَعُهَما   هللِا  َوُرَفَقاُؤُهَما  3َأْنِبَياُء  َوَشَتْرُبوْزَناُي  النَّْهِر  َعْبِر  َواِلي  َتْتَناُي  ِإَلْيِهْم  َجاَء  الزََّماِن  ذِلَك  ِفي 
وَر؟«.  َوَقاُلوا َلُهْم هَكَذا: »َمْن َأَمَرُكْم َأْن َتْبُنوا هَذا اْلَبيْ  َبْرَناُهْم َعَلى َهَذا اْلَمْنَواِل َما ٍذ َأخْ ِويَنئِ 4َت َوُتَكمِ ُلوا هَذا السُّ
اْلِبَناَء.   َيْبُنوَن هَذا  الَِّذيَن  َجاِل  َأْسَماُء الرِ  ُيوِقُفوُهْم َوتَّى َوَقَل  5ِهَي  َفَلْم  ِإلِهِهْم  َعْيُن  اْلَيُهوِد  َوَكاَنْت َعَلى ُشُيوِخ 

ِإَلى   ِبِرَسالَ اأَلْمُر  َجاَوُبوا  َوِويَنِئٍذ  هَذا.  َداِرُيوَس،  َعْن  النَّْهِر 6ٍة  َعْبِر  َواِلي  َتْتَناُي  َأْرَسَلَها  الَِّتي  َساَلِة  الرِ  ُقوَرُة 
ا ِإَلْيِه ِرَساَلًة َوَكاَن َمْكُتوًبا َوَشَتْرُبوْزَناُي َوُرَفَقاُؤُهَما اأَلَفْرَسِكيِ يَن الَِّذيَن ِفي َعْبِر النَّْهِر ِإَلى َداِرُيوَس اْلَمِلِك. َأْرَسُلو 

 َها هَكَذا: ِفي
 " »ِلَداِرُيوَس اْلَمِلِك ُكلُّ َساَلٍم. 7

= ر  تا فى وايا  واخسةة بب وإلصحاح وأسا.ق  ل وأة طال يق  بسو قهة ضو وأبتا)، .و أقو  جل   فتنبأ النبيان
إل عا     ه و أاة طال ساطال  ل  هق   كو هللا فى  ل  هق  وأعكو فكو أاة طال قهة  ل  هق   كال  ا؟! قط

وأتبى وأكككهر هتا  جو  ل وأةعب هه وأكى  هكو .تا) .ست أم  عطه  حب فةص  أكألأ ذباأة هع أتبهة  ج  ى 
(  3:1وأةب ذإهمم كو ذو و .بتا) .سمه وأخاص .و .مغة   هك  وأبسه   ى وإلهمكاإ . يتمكا إهمكابا  بباأغا  ف ه   ج 

ذ ستئك   وأبتا) إل أم يسب هتا ت اسو ذإهكال بب وأةعب   أخار ى بب وأكال  رتحةسما أم يسب أهر  ل  هق  فاأكتع و
تهوفق وأكجهإ وأخار ى بع وأم اسو وأووخاىأ ذبع هكو فام  مةن هللا وأحال ككا هه  ا ه .و  رسو  بسسب أسمتبآ 

" 6:4قورة ذ  باأقهة .و .ةذ ى قال رب وأجتهم زن  أ فةذح هللا  تبه أاعكو "   باأعليهم  بإسم إله إسرائيل بقهة =  
ترثسة قهى فى   فاأتبسسب كال أككا ساط  ذقهة بب رذح هللا ال اةضكم كال بجو إسم هللاأ أكأل كال أ البكم 

 ذ ال   ذظائ  وأككمكسب باأبتا): زربابل ويشوعتةو و وايامى وأكمةوخ   ذ ام وأعكو أاك سو بق امة 
 ياأ  ب ا)أأأ  جى ذزكة  -1
 ذوأى  بال(أأأ زربا.و إ.ب موذمأ -2
 عأ أأأ يةه رئ س ككت -3

 ذ أ سييت هييك  ذظييائ  وأكسيي ل بييا ى وأك سييو وأحق قييى  ى  سييو  ذهييه وا ظييم بييب ك سييو سييا كال  ذ ك سييو 
 زربا.وأ

( ذ  يي   ل بهضييهع  بييهة  جييى هيه وأمييهب خ  اييى إهكييال .سييت وأيةب ذوأمةييج ع  اييى إ ييامة وأعكييوأ 9:2  يج 
 ذيةهع فعال أ  ذأقو إسمجاب زربا.و

ذوأسابةةأ ذكيال زربا.يو  مبعيه فسكيهذو كا يت بقاطعي   = كال ذوأ ا   اى سهري  ذكسا س   ذصحةو) وأعةب   تتناى
هيو   =  سيمتمج  ل  مين أميركم= أعايه كاتيب وأيهوأىأ  شيتربوزناىبب ذ يي   بية وأتكية   ى بيا ايةب وأفيةو ( 
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= بيب وأكؤكيو  ل  ماء الرجيالما هى أسكا هو قو قوبهو شسهى  اى وأسكهم ذ ا) وأهوأى أ فحص وابيةأ   وأبالم 
= "  لههيمإعيين هكو رم  اى سؤول وأهوأى وأكى يسرل  ب  سكا) وأكسيئهأسب  يب وأعكيو أسةسيو تقةييةو  أاكايلأ 

بعتا ميه ذر ا ميه ذهيه قيامر  إذو كا ت  سب هللا  استا فككب  خاا" فحسب  ةضي  هللا  يب طةييق إ سيال يح طيه
 ى تمتيياى ذرفقيياو   يياذبهو  = وينئييذ جيياوبواو بييا  هوفييق بقاصييو أ  ل يحسييو قاييهب وأحسيياإ اسيية وأكييؤبتسب أ عكاييه 

=  صيو وأ اكي  اسية بفكيهإ تكابيا  أ يب يجيهز تة كي  وأ اكي   اإلفرسيكيينبية وأكايلأ  وأسكهم بعوبا ذصو أكم  
بتصف  فكه  قق فى وأةساذى وأميى ذصيامه ذأيم  تحياز ضيو وأسكيهم باأحساإأ ذبحق كا ت رساأ  وأهوأى تمتاى 

  ككة  بة  رتحةسما .هق  وأبتا)أ .و هه أم 
 

ُيْبَنى  ِلَيُكْن َمْعُلوًما َلَدى اْلَمِلِك َأنََّنا َذَهْبَنا ِإَلى ِباَلِد َيُهوَذا، ِإَلى َبْيِت اإِللِه اْلَعِظيِم، َوِإَذا ِبِه  8  "-(:17-8) األيات
ِويَنِئٍذ َسَأْلَنا ُأولِئَك 9 ُيْعَمُل ِبُسْرَعٍة َوَيْنَجُح ِفي َأْيِديِهْم.  َرٍة َعِظيَمٍة، َوُيوَضُب َخَشٌب ِفي اْلِحيَطاِن. َوهَذا اْلَعَملُ ِبِحَجا

اأَلْسَواِر؟   هِذِه  َوَتْكِميِل  اْلَبْيِت  هَذا  ِبِبَناِء  َأَمَرُكْم  َمْن  هَكَذا:  َلُهْم  َوُقْلَنا  ُيوَخ  َأْسَماِئِهْم وَ 10الشُّ َعْن  َأْيًضا  َسَأْلَناُهْم 
َجاِل ُرُؤوِسِهْم.  ِلُنْعِلَمَك، َوَكَتْبنَ  َماِء َواأَلْرِض، 11ا َأْسَماَء الرِ  َوِبِمْثِل هَذا اْلَجَواِب َجاَوُبوا َقاِئِليَن: َنْحُن َعِبيُد ِإلِه السَّ

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

َنِة اأُلوَلى ِلُكوَرَش َمِلَك  13َباِبَل.   َوتَّى ِإنَّ 14َباِبَل، َأْقَدَر ُكوَرُش اْلَمِلُك َأْمًرا ِبِبَناِء َبْيِت هللِا هَذا.  َعَلى َأنَُّه ِفي السَّ
ُر ِمَن الْ  ٍة، الَِّتي َأْخَرَجَها َنُبوَخْذَنصَّ َهْيَكِل الَِّذي ِفي ُأوُرَشِليَم َوَأَتى ِبَها ِإَلى آِنَيَة َبْيِت هللِا هَذا، الَِّتي ِمْن َذَهٍب َوِفضَّ

ُر الَِّذي الَِّذي ِفي َباِبَل، َأْخَرَجَها ُكوَرُش اْلَمِلُك ِمَن اْلَهْيَكِل الَِّذي ِفي َباِبَل َوُأْعِطَيْت ِلَواِوٍد اْسُمُه ِشيْشبَ   اْلَهْيَكلِ  صَّ
َواِلًيا.   اآلنِ 15َجَعَلُه  هِذِه  ُخْذ  َلُه:  ُأوُرشَ َوَقاَل  ِفي  الَِّذي  اْلَهْيَكِل  ِإَلى  َواْوِمْلَها  َواْذَهْب  ِفي  َيَة  هللِا  َبْيُت  َوْلُيْبَن  ِليَم، 

ُر هَذا َوَوَضَب َأَساَس َبْيِت هللِا الَِّذي ِفي ُأوُرَشِليَم، َوِمْن ذِلَك اْلَوْقِت ِإَلى اآلَن  16َمَكاِنِه.   ُيْبَنى ِويَنِئٍذ َجاَء ِشيْشَبصَّ
َفْلُيَفتَّْش ِفي17ْكَمْل.  َوَلْم يُ  َبْيِت َخَزاِئِن اْلَمِلِك الَِّذي ُهَو ُهَناَك ِفي َباِبَل: َهْل َكاَن َقْد   َواآلَن ِإَذا َوُسَن ِعْنَد اْلَمِلِك 

 "ا ُمَراَدُه ِفي ذِلَك«.َقَدَر َأْمٌر ِمْن ُكوَرَش اْلَمِلِك ِبِبَناِء َبْيِت هللِا هَذا ِفي ُأوُرَشِليَم؟ َوْلُيْرِسِل اْلَمِلُك ِإَلْينَ 
أه وأحق قى ذأ ب  و هللا كا ت  ا ه فةعة بخها ذركب  بب هللاأ ذا ه = إل تمتاى أم يعةا وإل  بيت اإلله العظيم

خاا هكو وإلأه أم يجةو  ل  هق  وأعكو ذسرل وأكال هو  هق  وأعكو  إ  ،  ى هه تةن وأكسئهأ   أاكالأ ذال  
 ذقع ردبه   فكه قال وإلأه وأعظ م ال فى  ظة  هتان آأك  ك سةةأ ذ ال    ل هللا  تمتاى هكو كال يعبو واذثال 

 اى وأهوأى ال وأةعب .و  يعكو ذيكمم فام يسب هتان ساطال أاة طال  ل  هق  وأعكو ذأكأل بككا كال  جم 
 محةن زربا.و ذأ ب هللا    موخو بع زربا.و ذوأةعب إل أم    ،وأصعهبا  فكى تصغة ذتصغة  باإ  كو  و هللا

ا وو) ب و وأجبو تصسة سكا   ستكا  موخو هللاأ ذ مى أه كا ت وأكةا و وأمى   سةها وأ  (  7:4ذوأةعب  زن  
 ى  ل هللا مفع    =  بعد أن أسخطست أ       500= ك سو سا كال .رتى قبو موريهل بحهوأى    بنى قبل هذه السنين

أ إذو  أ س  ل آأك  با.و قو إ مصةذو  اى هللا .و  ل هللا وأةعب أسو  بهخك  صة ا كم  سخطه  برفعاأكم وأةةيةة
 أسو بال با.و أسؤمب هللا شعبهأ   سام شعبه 
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= ك سو ذثتى   بابل الهيكل الذى فى= هه بال فارل ذبا.و تمبعه بعو  ل سقطت فى  و أ   كورش ملك بابل
من ذلك الوقت إلى اآلن  أ  = هه زربا.و  شيشبصرذضع ف ه  بهخك  صة وأ    وأمى  خكها بب ك سو وأةبأ 

أيسكاهل،  ى  ل وأمهق  كال أفمةة فقط ( ذوأل هم24:4= وأعكو سبق ذ ل تهق    يبنى
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 عودة للجدول اإلقحاح السادس

 

ُث َكاَنِت اْلَخَزاِئُن َمْوُضوَعًة ِفي َباِبَل، ِويَنِئٍذ َأَمَر َداِرُيوُس اْلَمِلُك َفَفتَُّشوا ِفي َبْيِت اأَلْسَفاِر َويْ 1  "-(:5-1) األيات
َنِة اأُلوَلى ِلُكوَرَش 3ْوَمَثا، ِفي اْلَقْصِر الَِّذي ِفي ِباَلِد َماِدي، َدْرٌج َمْكُتوٌب ِفيِه هَكَذا: »َتْذَكاٌر.  َفُوِجَد ِفي أَ 2 ِفي السَّ

فِ  هللِا  َبْيِت  ِجَهِة  ِمْن  اْلَمِلُك  ُكوَرُش  َأَمَر  َيْذَبُحونَ اْلَمِلِك،  الَِّذي  اْلَمَكاُن  اْلَبْيُت،  ِلُيْبَن  ُأوُرَشِليَم:  َذَباِئَح، ي  ِفيِه   
ِبَثاَلَثِة ُقُفوٍف ِمْن ِوَجاَرٍة َعِظيَمٍة، َوَقف  ِمْن 4َوْلُتوَضْب ُأُسُسُه، اْرِتَفاُعُه ِستُّوَن ِذَراًعا َوَعْرُضُه ِستُّوَن ِذَراًعا.  

النَّ  َوْلُتْعَط  َجِديٍد.  اْلَمِلِك.  َخَشٍب  َبْيِت  ِمْن  هللِا،  5َفَقُة  َبْيِت  آِنَيُة  َأْخَرَجَها َوَأْيًضا  الَِّتي  ٍة،  َوِفضَّ َذَهٍب  ِمْن  الَِّتي 
ُر ِمَن اْلَهْيَكِل الَِّذي ِفي ُأوُرَشِليَم َوَأَتى ِبَها ِإَلى َباَبَل، َفْلُتَردَّ َوُتْرَجْب ِإَلى اْلَهْيكَ  ُأوُرَشِليَم ِإَلى   ِل الَِّذي ِفيَنُبوَخْذَنصَّ

 "َمَكاِنَها، َوُتوَضْب ِفي َبْيِت هللِا«.

= بصيي ف وأكاييهن ذيظكيية  ل وأ مابييا  وأكابيي   أومثييا.سييت وأ مييب  سييث تحفيي  وأهثييائق وأكابيي أ  = األسييفار بيييت
ذهتييان إ مكييال آخيية  ل بةييسةذ وأكاييل وأييك ب تييم رشييهتكم أ وأقويكيي   فكييى بييب  ييياإ كييهرش( قييو  قاييت إأييى هتييان 

= كييا هو قييويكا  يسمبييهل  جَدرْ  أ أبتييا) خفييهو وأييوأسو   بيية كييهرش( فييى هييكو وأكسييال وهللا  روم كةييفه وأل أسييمم و( 5:4 
 ج  ا هأ ر   اى قطع  بب  س ج وأ مال  ذ وأةقهق  تو كو بب طةفسكا قضسب خةب  ا  وأوو 

هل  ل وأكاييل يعطيييى ذروع( ذكيي 30، 20= إرتفيياع وأقييول ذقييول واقييوول  ايييى وأمييهوأى   إرتفاعييه سييتون ذراعييياً 
  يه  ميوخو فيى إرتفياع وأقيول وذ قيول واقيوول .يو  قصيى  تصةيل برل يسهل وإلرتفاع سيمهل ذرو يا  فكيكو   يعتيى

هييك  إشييارة أطةيقيي  .تييا) وأحييهوئط ذبتييا)  = بييثالث قييفوف ميين وجييارة عظيمييةإرتفيياع أاكبييا ى وأكاحقيي  باأك سييو 
 وأغةفا   اسكاأ

 
َيا6  "-(:12-6) األيات َوُرَفَقاءَ   »َواآلَن  َوَشَتْرُبوْزَناُي  النَّْهِر  َعْبِر  َواِلي  َعْبِر  َتْتَناُي  ِفي  الَِّذيَن  اأَلَفْرَسِكيِ يَن  ُكَما 

َفْلَيْبُنوا َبْيَت هللاِ 7النَّْهِر، اْبَتِعُدوا ِمْن ُهَناَك.   هَذا ِفي   اْتُرُكوا َعَمَل َبْيِت هللِا هَذا. َأمَّا َواِلي اْلَيُهوِد َوُشُيوُخ اْلَيُهوِد 
َن َمَب ُشُيوِخ اْلَيُهوِد هُؤاَلِء ِفي ِبَناِء َبْيِت هللِا هَذا. َفِمْن َماِل اْلَمِلِك، ِمْن َوَقْد َقَدَر ِمنِ ي َأْمٌر ِبَما َتْعَمُلو8َمَكاِنِه.  

َيْبُطلُ  َجاِل َوتَّى اَل  ُتْعَط النََّفَقُة َعاِجاًل ِلهُؤاَلِء الرِ  َواْلِكَباِش 9وا.  ِجْزَيِة َعْبِر النَّْهِر،  ِإَلْيِه ِمَن الثِ يَراِن  َيْحَتاُجوَن  َوَما 
َماِء، َوِوْنَطٍة َوِمْلٍح َوَخْمٍر َوَزْيٍت َوَسَب َقْوِل اْلَكَهَنِة الَِّذيَن ِفي ُأورُ وَ  َشِليَم، ِلُتْعَط َلُهْم َيْوًما اْلِخَراِف ُمْحَرَقًة إِللِه السَّ

اَلةِ 01َفَيْوًما َوتَّى اَل َيْهَدُأوا   َماِء، َوالصَّ َوَقْد َقَدَر 11أَلْجِل َوَياِة اْلَمِلِك َوَبِنيِه.    َعْن َتْقِريِب َرَواِئِح ُسُروٍر إِللِه السَّ
 َبْيُتُه َمْزَبَلًة ِمْن ا، َوُيْجَعلُ ِمنِ ي َأْمٌر َأنَّ ُكلَّ ِإْنَساٍن ُيَغيِ ُر هَذا اْلَكاَلَم ُتْسَحُب َخَشَبٌة ِمْن َبْيِتِه َوُيَعلَُّق َمْصُلوًبا َعَلْيهَ 

 اْسَمُه ُهَناَك ُيْهِلُك ُكلَّ َمِلٍك َوَشْعٍب َيُمدُّ َيَدُه ِلَتْغِييِر َأْو ِلَهْدِم َبْيِت هللِا هَذا الَِّذي ِفي  َوهللُا الَِّذي َأْسَكنَ 12َأْجِل هَذا.  
 "ُأوُرَشِليَم. َأَنا َداِرُيوُس َقْد َأَمْرُت َفْلُيْفَعْل َعاِجاًل«.

يسكو .تا) وأك سوأ ذيظكة بب أغ  وأ الإ   قا  فقاب وأكال فى  و هللا ذها  حب  جو وأكال يصور  بةو  أاهوأى برل 
 ل وأكال كال يكسو أاسكهم فويا   وأفةل تعمقو .ه هم إأه ذو و ذهم  ذبتكم هكو وأكال ااأبا (   يكساهل أعبامة 
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وأكال كا هو واصتاإ  ذ ال   ذ هم بكوهب بمعومة ف ال كهرش يكج با.و، ذأ ب هتان باهن ب و هكو  آأك   و 
بكبو  وإلأ وأسكهم(أ   ؤبتهل  فمهوفقهو فى هكو بع  وأهو و  الملكه  وأكال   =  الصالة ألجل وياة  بب هكو  مضل  ل 

بقمتع بقهة صالة شعب هللا  ته،  أم  سكع  ل  سب هللا كا ت  اى شعبه فكو بعو هكو يكسب ول  خاا بب  ى 
ب يعكاهل بجوأ أقو هاج  أ هتا  ةى هللا  هق   كو وأة طال بمى  روم إذو كال هتان   ال بخاصس  وو) أا ت س

قهة هللا اسة بحوذمة ذهى بما   أ و بب بب واذلأ  وأة طال ذ ذق  وأعكو ذأ ب وأعكو  ام ذبعه .ةكا     ة  
إ سال  ةيو  ل يعكو  ستئكع يسكو وأعكو  ةيو  ل يعكو  كو هللا ذأ و ذو و يحةكه قابه بب  ذ م هللا ، ذإذو ذرِ وو  

ذهكو أ  ذقورته  هللا  قهة  وأةسهل    فمظكة  أبهأس  هللا  قهل  تر  كوو " بعتى  وأضع   فى  قهتى  ال  "ت ا ل  عكمى 
( ذهكو  تطبق هتا  اى 37:    23 بت   " م بةة  رم  أأأ ذأم تةيوذو"( أ ذأتال   قهل رب وأكجو  9:    12 ه 2 

تقا سهو  ب وأك ب  وأسكهم  يسا و    ذضع  ذهه  وأبست  بتى  فاهلل  ةيو  ل   ، .سهتكم  أس يتهو  وأك سو  ،  قا  .تا)  بقهة 
 ( أ14:  18 تل "هو يسمحسو  اى وأةب ش "وأة طال يضع  ةوقسو ، ذأ ب 

 
اِجالً 13 "-(:15-13) األيييات وا عييَ ا َعِملييُ َتْرُبوْزَناُي َوُرَفَقاُؤُهمييَ ِر َوشييَ ِر النَّهييْ ي َعبييْ اُي َوالييِ ٍذ َتْتنييَ َل ِويَنئييِ َبَما َأْرسييَ  َوسييْ

وا َوَكاَن ُشُيوُخ الْ 14َداِرُيوُس اْلَمِلُك.   ْوا َوَأْكَمليُ و. َفَبنيَ دُّ ِن عيِ ا بيْ ِي النَِّبيِ  َوَزَكِرييَّ َيُهوِد َيْبُنوَن َوَيْنَجُحوَن َوَسَب ُنُبوَِّة َوجَّ
ْوِم ال15ْسَتا َمِلِك َفاِرَس.  َوَسَب َأْمِر ِإلِه ِإْسَراِئيَل َوَأْمِر ُكوَرَش َوَداِرُيوَس َوَأْرَتْحشَ  ْن َوَكِمَل هَذا اْلَبْيُت ِفي اْلييَ ِث ميِ ثَّاليِ

اِدَسِة ِمْن ُمْلِك َداِرُيوَس اْلَمِلِك.  َنِة السَّ  "َشْهِر َأَذاَر ِفي السَّ
=  أكملوا وسب أمر إليه إسيرائيلبة وأكالأ ذأ ب  فكم  ل رذح هللا يحةن وأجك يع  = هم خافهو بب   عملوا عاجالً 

أ أ ب وأكى .و  هه هللا ذهه  يضا  وأكى  بال قاهب هللا  بة  ذ   ذإسمجاب أهر وأكالأ ذوأكال  بة ذإسمجاب أهر وأه ة
 أوأةعب أ عكاهو ذيبتهو 

بيييا  رتحةسيييما  قكبسييي (   أ = كيييهرش ذمورييييهل هسماسيييبس  صيييورذو  ذوبييية باأبتيييا) كيييورش ودارييييوس وأرتحشسيييتا
سيما ذ يسيهل  رتحة وأبتيا) إسيمكة شيكهرو  فيى  كيو   ميى صيور وابية بياأمهق أ   ذأ يبأ  فرصور  بةو  .هق  وأبتا)  

 هه أه ج كا هل ذيسهل ذكة  هتا أم ةيكه ا ه هه وأكى  صور  بةو  .بتا) وأسهرأ
 

َت 16 "-(:18-16) األيات ُنوا َبييْ ْبِي َدشَّ َرٍح. َوَبُنو ِإْسَراِئيَل اْلَكَهَنُة َوالالَِّويُّوَن َوَباِقي َبِني السَّ وا 17هللِا هيَذا ِبفيَ بيُ َوَقرَّ
ْن َتْدِشيًنا ِلَبْيِت هللِا هَذا ٍة عيَ َة َخِطييَّ ًزى، َذِبيحيَ ْيَا ِمعيْ َر تيَ ْي َعشيَ ُروٍف َواْثنيَ ِة خيَ َب ِمئيَ ْبٍش َوَأْربيَ ْي كيَ ْوٍر َوِمَئتيَ َة ثيَ : ِمئيَ

اِمِهْم عَ   َوَأَقاُموا18َجِميِب ِإْسَراِئيَل، َوَسَب َعَدِد َأْسَباِط ِإْسَراِئيَل.   ي َأْقسيَ ِة هللِا اْلَكَهَنَة ِفي ِفَرِقِهْم َوالالَِّويِ يَن فيِ ى ِخْدميَ ليَ
 "الَِّتي ِفي ُأوُرَشِليَم، َكَما ُهَو َمْكُتوٌب ِفي ِسْفِر ُموَسى. 

 ول  اى ذ هم   ووم بب كو واسبام ذ  كم  امذو أإلتحام فاأمرم ب   امهم كةعب   12= وأعوم   إثنى عشر تيساً 
و يييو ذوأ كتييي  ذوأالذييييسب هيييم فكتيييا  ييي رو  يييةى  ل وأةيييعب شيييعب ذ  وبنيييو إسيييرائيل( قيييال 16أ ذأيييكأل فيييى آيييي   ذو يييو 

 أاجك عأ
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ِل. 19 "-(:22-19) األيات ْهِر اأَلوَّ َن الشيَّ َر ميِ ْبِي اْلِفْصَح ِفي الرَّابَب َعشيَ يَن 20َوَعِمَل َبُنو السَّ َة َوالالَِّوييِ  أَلنَّ اْلَكَهنيَ
ُروا َجِمي ْبِي َوإِلْخَوِتِهِم اْلَكَهَنِة َوأَلْنُفِسِهْم.   ًعا. َكاُنوا ُكلُُّهْم َطاِهِريَن، َوَذَبُحوا اْلِفْصَح ِلَجِميبِ َتَطهَّ َوَأَكَلُه َبُنو 21َبِني السَّ

ْبِي َمَب َجِميِب الَِّذيَن اْنَفَصُلوا ِإَلْيِهْم ِمْن َرَجاَسِة ُأَمِم  َراِئيَل. ِإْسَراِئيَل الرَّاِجُعوَن ِمَن السَّ بَّ ِإلَه ِإسيْ اأَلْرِض، ِلَيْطُلُبوا الرَّ
وَر َنْحَوُهْم ِلَتْقوِ َوَعِمُلوا  22 َل َقْلَب َمِلِك َأشُّ َوُهْم َوَووَّ بَّ َفرَّ ِل ِعيَد اْلَفِطيِر َسْبَعَة َأيَّاٍم ِبَفَرٍح، أَلنَّ الرَّ ي َعميَ ِديِهْم فيِ َيِة َأييْ

 "َبْيِت هللِا ِإلِه ِإْسَراِئيَل.
 ككة وأعكو وأقويم إ  خكس   د ام أافصل    

 ( 5:9 تو  بو سستا)   و  -1
 (10:5وأجاجال  يإل  فى -2
 فى زبال   م ا  -3
 فى زبال  هش ا  -4
 ذوأل فى زبال زربا.وأ  -5

آي    بفرحذكو بب هك  واد ام وأخكس  مل  اى إصالح وأعبامة ذتجو و وأعكو .سب هللا ذشعبهأ ذ ال   قهأهر 
حق قىأ ذفى   و وأعكو بع هللا باأمهب أ ذ حب    فةح سهى .ك. ح  وأصاسب فصحتا وأ( فاأفةح يصا ب تجو 22 
الذين = ذبل وأالذيهل وأفصل أا كت  ذا فسكم أسمفةغ وأ كت  أخوبمكم واخةىأ  إلخوتهم الكهنة وألنفسهم( 20 

بالم زبال وأسبى ذإ فصاهو وإلسةوئساسهل وأك ب بقهو فى وأ  -2وأةو عهل بب وأسبى  ذ    -1= هم إبا إنفصلوا إليهم
ملك ابةيسب  ذ وأهثتسسب وأك ب تا.هو ذإ فصاهو  ب آأكمكم ذتكهمذوأ ربكا كا هو بب وأس -3 ب ر اسا   بم وارض 

كال موريهل بال فارل ذ شهر تمبعه ف جهز تسكسمه بال  شهر ككا  سكا  بب قبو بال با.وأ ذهه   = أشور
برل با .و   بال  شهر وأسا.ق .مةمست وأةعب   كا  بال فارل هكو ذها يسك ه بال  شهر هتا  مى  ككة وأقارى) 

م يجمكعهل ثا    ذهكو با يفة كمأ ذيفة كم  يضا   ل هللا  بال قاب بال فارل  حههم ذ ل هللا قهوهم فى .تا)  ه
  وأبستأ

ل   ل  ، ذ و  كاك   بةي  تعتى فةح أ   ذهك  هى إرومة هللا موئكا  ل يسهل شعبه فى فةح ، هللا خاق آمإ فى  ت   وو 
( أ ذوأفةح يسهل .ه هم وأكس ل فى ذسطتا إذو كال إ مكا تا  22:  16  ه " رو م فمفةح قاهبسم"ذرب وأكجو يقهل 

( أ ذهتا فاأفصل فى ذسطكم رب و أه هم وأكس ل ذسطكم أ ذإذو إ مكعهو فى بحب  فاأةذح  133فى بحب   ب 
 وعملوا عيد بحب  أاجك ع ذوأفةح وأحق قى فى وأقاهب أ ذ    قهأه وأقول يسسب بحب  هللا فى قاهبتا ذوأتم ج 

إو وأكس ل فصحتا   بفرح طير سبعة أيامالف = ذوأفطسة .وذل خكسة ذهكو  ةب  إأى   كم  اشهو .ال خط   بعو  ل قروِّ
 ( أ 8  – 6:  5 ه 1ذ. ح   اى وأصاسب  

، ثا.مسب فى وأكس ل فصحتا فى سة وإلفخارسم ا  ذبككو  ةى شةذم وأفةح  ل  ح ا ثا.مسب فى وأكحب  ذوأقووس  
أ(56:   6  ه ب ير و  سوى ذيةةب مبى   بت فىا ذ  ا ف ه""بإبمووم ذ. ح  وأصاسب 
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 عودة للجدول اإلقحاح السابب

 

 ْبنِ 2اِرَس، َعْزَرا ْبُن َسَراَيا ْبِن َعَزْرَيا ْبِن ِوْلِقيَّا  َوَبْعَد هِذِه اأُلُموِر ِفي ُمْلِك َأْرَتْحَشْسَتا َمِلِك فَ 1  "-(:5-1) األيات
ي  4ْبِن َأَمْرَيا ْبِن َعَزْرَيا ْبِن َمَراُيوَث  3َشلُّوَم ْبِن َقاُدوَ  ْبِن َأِخيُطوَب   َبِن َأِبيُشوَع ْبِن 5ْبِن َزَرْوَيا ْبِن ُعزِ ي ْبِن ُبقِ 

 "   اْلَكاِهِن الرَّْأِس. ِفيَنَحاَس ْبِن َأِلَعاَزاَر ْبِن َهاُرونَ 
   و وة فاإلصحا ا  وأسم  واذأى تكت فى  كو موريهل هسماسب =  بو  وأسفة هتا فى  قب   بعد هذه األمور

وأك سو   .بتا)  كهرش  فإذل  ذكهرشأ  ست   ذورتحةسما  موريهل   إأقأ  536كال  فى  ياإ  وأك سو  .تا)  ذإ مكى 
 ى قو بة  اى   458ذكال ذأل ست    بب با.و إأى  ذرشا م ل  جو   رو ذقو صعو  قأ إ ذوأ  515هسماسب ست  

بهر .تا) وأك سو ذوأكقاذب  وأمى تعةضهو أكاأ ذ ال    ست  فقهأه بعو هك  وابهر  ى بعو  67أى .تا) وأك سو  هو
 أ ست   67(  هوأى 7( ذبووي  إصحاح   6 ل .سب  كاي    ووث ص  

( 21-18:25بيو  2 س ككت  ذقماه  بهخك  صة فى رباي أ  =  ى تساسو بب سةويا وأكى كال رئ  عزرا بن سرايا
رئيي س وأ كتيي  .ييو يةييهع .ييب  هصيياموق .ييب سييةويا وأبسييةأ ذ يي رو أييم يسييب بييب  سييو  هصيياموقأ ذأييم يسييب  يي رو هييه 

ذواسكا) وأكككهرة هتا هى بعح واسيكا) ذأ سيت كاكيا فكيه  روم إثبيا   سيبه وأ كتيهتى فقيط ذهيكو بكيم  يوو  أ قيهإ 
 .هظ فمه كساهبأ

  
َو َكا6 "-(:10-6) األييات َل، َوهيُ ْن َبابيِ ِعَد ميِ ْزَرا هيَذا قيَ بُّ ِإليُه عيَ ا اليرَّ ي َأْعَطاهيَ ى الَّتيِ ِريَعِة ُموسيَ ي شيَ اِهٌر فيِ ٌب ميَ تيِ

بِ  ِإلِهِه َعَلْيِه، ُكلَّ ُسْؤلِه.  رَ 7ِإْسَراِئيَل. َوَأْعَطاُه اْلَمِلُك َوَسَب َيِد الرَّ ي ِإسيْ يَن َوَقِعَد َمَعُه ِمْن َبنيِ ِة َوالالَِّوييِ  اِئيَل َواْلَكَهنيَ
اِبَعِة أَلْرَتْحَشْسَتا اْلَمِلِك.  َواْلُمَغنِ يَن َواْلَبوَّ  َنِة السَّ ْهِر 8اِبيَن َوالنَِّثيِنيِم ِإَلى ُأوُرَشِليَم ِفي السَّ ي الشيَّ َوَجاَء ِإَلى ُأوُرَشِليَم فيِ

ِك.  اِبَعِة ِلْلَمليِ َنِة السيَّ َل، ألَ 9اْلَخاِمِا ِفي السَّ ْن َبابيِ َعُد ميِ َدَأ َيصيْ ِل اْبتيَ ْهِر اأَلوَّ ي الشيَّ ُه فيِ اِمِا نيَّ ْهِر اْلخيَ ِل الشيَّ ي َأوَّ َوفيِ
ِه.   اِلَحِة َعَلييْ ُيَعل ِ 10َجاَء ِإَلى ُأوُرَشِليَم َوَسَب َيِد هللِا الصَّ ا، َوليِ ِل ِبهيَ بِ  َواْلَعميَ ِريَعِة اليرَّ ِب شيَ ُه ِلَطليَ َأ َقْلبيَ ْزَرا َهييَّ َم أَلنَّ عيَ

 " ِإْسَراِئيَل َفِريَضًة َوَقَضاًء.
  أ  ف  فى وأبالم وأفارسى ككسئهل  ب شئهل وأسكهم يقال  ل   رو كال يةغو ذظ

-12=  ى  ل  معسب ذيمفهض ككيا هيه بةسيهإ باأمفصيسو فيى بسميهب وأكال بةسيهإ وأكايل فيى وأييا   كل سؤله
 (أأ 26

 كال تطبسق شةيع  هللا فى ذسط شعب إسةوئسو ، ذقو = طاب   رو ذسؤل قابه بب هللا  سؤل عزراذوأكقصهم  ل  
ذ صور بةسهإ .ككو  وأةساأ ( ، ذفهض   رو فى تطبسق وأةةيع  أ ذكا ت إسمجاب  وأكال هى   إسمجاب أه وأكال

إأك   قهي  سا و    رو ذهكو بعتى =   يد الرب إلهه عليهبكعه    وأمى تسا و ذتحكى   =  وسب  فسو هللا هى 
 أ ذتقهم 
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َساَلِة الَِّتي َأْعَطاَها الْ 11  "-(: 23-11) األيات ِلَعْزَرا اْلَكاِهِن اْلَكاِتِب، َكاِتِب َكاَلِم َوهِذِه ُقوَرُة الرِ  َأْرَتْحَشْسَتا  َمِلُك 
بِ  َوَفَراِئِضِه َعَلى ِإْسَراِئيَل:   َوَقاَيا الرَّ

َماِء اْلَكاِمِل، ِإَلى آِخرِِه.  »ِمْن َأْرَتْحَشْسَتا َمِلِك اْلُمُلوِك، ِإَلى َعْزَرا اْلَكاِهنِ 12 َقْد َقَدَر ِمنِ ي 13  َكاِتِب َشِريَعِة ِإلِه السَّ
ِمْن 14ِليَم َمَعَك َفْلَيْرجْب.  َأْمٌر َأنَّ ُكلَّ َمْن َأَراَد ِفي ُمْلِكي ِمْن َشْعِب ِإْسَراِئيَل َوَكَهَنِتِه َوالالَِّويِ يَن َأْن َيْرجَب ِإَلى ُأوُرشَ 

َأنَّكَ  أَلْجِل    َأْجِل  ْبَعِة  السَّ َوُمِشيِريِه  اْلَمِلِك  ِقَبِل  ِمْن  الَِّتي  ُمْرَسٌل  ِإلِهَك  َشِريَعِة  َوَسَب  َوُأوُرَشِليَم  َيُهوَذا  َعْن  َؤاِل  السُّ
ٍة َوَذَهٍب َتَبرََّع ِبِه اْلَمِلُك َوُمِشيُروُه إِللِه ِإْسَراِئيَل الَِّذي ِفي ُأوُرَشلِ 15ِبَيِدَك،   ِة  16يَم َمْسَكُنُه.  َوِلَحْمِل ِفضَّ َوُكلُّ اْلِفضَّ

َتِجُد   الَِّتي  ُأوُرَشلِ َوالذََّهِب  ِفي  الَِّذي  ِإلِهِهِم  ِلَبْيِت  اْلُمَتَبرِ ِعيَن  َواْلَكَهَنِة  ْعِب  الشَّ َتَبرَُّعاِت  َمَب  َباَبَل  ِباَلِد  ُكلِ   يَم، ِفي 
ِة ِثيَراًنا وَ 17 َبهَ ِلَكْي َتْشَتِرَي َعاِجاًل ِبهِذِه اْلِفضَّ ا َعَلى اْلَمْذَبِح الَِّذي ِفي َبْيِت ِكَباًشا َوِخَراًفا َوَتْقِدَماِتَها َوَسَكاِئَبَها، َوُتَقرِ 

ُأوُرَشِليَم.   ِإَراَدةِ 18ِإلِهُكُم الَِّذي ِفي  َفَحَسَب  َوالذََّهِب،  ِة  اْلِفضَّ ِبَباِقي  َتْعَمُلوُه  َأْن  ِإْخَوِتَك  َوِعْنَد  ِعْنَدَك    َوَمْهَما َوُسَن 
َتْعَمُلوَنُه.   ِلخِ 19ِإلِهُكْم  َلَك  ُتْعَطى  الَِّتي  ُأوُرَشِليَم.  َواآلِنَيُة  ِإلِه  َأَماَم  َفَسلِ ْمَها  ِإلِهَك  َبْيِت  َبْيِت 20ْدَمِة  اْوِتَياِج  َوَباِقي 

نِ ي َأَنا َأْرَتْحَشْسَتا اْلَمِلِك َقَدَر َأْمٌر ِإَلى ُكلِ  َومِ 21ِإلِهَك الَِّذي َيتَِّفُق َلَك َأْن ُتْعِطَيُه، َفَأْعِطِه ِمْن َبْيِت َخَزاِئِن اْلَمِلِك.  
السَّ الْ  ِإلِه  َشِريَعِة  َكاِتُب  اْلَكاِهُن  َعْزَرا  ِمْنُكْم  َيْطُلُبُه  َما  ُكلَّ  َأنَّ  النَّْهِر  َعْبِر  ِفي  الَِّذيَن  ِبُسْرَعٍة، َخَزَنِة  َفْلُيْعَمْل  َماِء 

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

يعمبة  تو وابم ككا كال  تو وأسكهمأ ذوأسبع وأكةسةذل   7ى وأكالأ ذوأعوم  = هه بجاس شهر   ومشيريه السبب 
  ا هو روسا) .سه  فى بكا   فارلأ 

( ذتعتى فى وأعبةي   تت بكعتى  يحةث   سؤال   ذ صو كاك   وأسكهم وأةذ    ذوام.   هول   =  ب    ألجل السؤال
أسبو   كو  و  بةسو  وأكقصهم  ل   رو  ذبككو  فكم  ل  وأةعب   يضا  ب غ  إصالح  ال  فى  بب    أ و  ذيظكة 

أه  ذكال  وأةةيع   إقةور  كال  ذ كاه  فقط،  وأسؤول  فى  ذأ س  وأعكو  فى  بفهضا   وأةساأ   ل   رو كال  بضكهل 
ا بكا يعهق  كو هللا ذبككو  ب غ فكه  تى أ حةث  ى تتظ ف وارض ذإخةوج با .ك  وأكخاأ أساط   ل يعاقب  

 و فكع وإلبمتاع  ب وأخط    ةضى هللا  ب شعبه أ  ى يظكة  هر  و و ،  ذ يةةق  هر  و 
= بب  جب  ل باهن  كهذو  فقةذو وأك سو ذباهن فارل وأهثتسسب تبة هو   ولحمل فضة وذهب تبرع به الملك 

ت هتان تبة ا  بب وأكال ذبةسةيه ذبب = كا   تبرعات الشعب(أ  16-4:60ش  إ( +  23:49ش  إأاك سو  
وأكى   وأبا.اى  وأسكهم   وأةعب  وأمبة ا  أةةو)  ب  با.وأ ذهك   وأبقا) فى  وأك ب فضاهو  وأسكهم  بب  ةةتكم ذبب 

مهما وسن عندك. اآلنية التى تعطى ذ ه وأخوب أ =   ذأاصةا  اى باقى  ،   سهو ا  أامقوب  ذأةةو) وأسسائب  
و ى هوي     .ست وأةب وأمى  خكها  بهخك  صة بب ك سو  ذرشا م سابقا أ .و هى  ذ     بب آ = أ ست هك  وأ  لك

إخمصار =    إله أورشليم  أذتبة ا  بب وأكال ذبةسةذ  ذروسا)  ذبب كو وأةعب  شعب با.و ذشعب إسةوئسو(
 أ  (15 آي    الذى فى أورشليم مسكنه إله إسرائيلاقهل أ

   كجم أ 150000  = ونطةكر  100



 (اإلقحاح السابب) سفر عزرا

 

 
30 

 أمة تقةيبا أ  3500=   بث خمر  100
 تا خائفا  بب  ل يغضب هللاأ = هك  هى  و هللا فتجو وأكال ه لماذا يكون غضب

 
اِم َبْيِت  24  "-(:26-24) األيات هللِا هَذا، َوُنْعِلُمُكْم َأنَّ َجِميَب اْلَكَهَنِة َوالالَِّويِ يَن َواْلُمَغنِ يَن َواْلَبوَّاِبيَن َوالنَِّثيِنيِم َوُخدَّ

يُ  ِخَفارَ اَل  َأْو  َخَراٌج  َأْو  ِجْزَيٌة  َعَلْيِهْم  ُيْلَقى  َأْن  َضْب 25ٌة.  ْؤَذُن  ِبَيِدَك  الَِّتي  ِإلِهَك  ِوْكَمِة  َفَحَسَب  َعْزَرا،  َيا  َأْنَت  َأمَّا 
ْعِب الَِّذي ِفي َعْبِر النَّْهِر ِمْن َجِميِب َمْن َيْعِرُف َشرَ  اِئَب ِإلِهَك. َوالَِّذيَن اَل َيْعِرُفوَن ُوكَّاًما َوُقَضاًة َيْقُضوَن ِلَجِميِب الشَّ

ِبالنَّفْ َوكُ 26َفَعلِ ُموُهْم.   َأْو  ِباْلَمْوِت  ِإمَّا  َعاِجاًل  َعَلْيِه  َفْلُيْقَض  اْلَمِلِك،  َوَشِريَعَة  ِإلِهَك  َشِريَعَة  َيْعَمُل  اَل  َمْن  َأْو لُّ  ِي 
 "  ِبَغَراَمِة اْلَماِل َأْو ِباْلَحْبِا«.

 هةأ   إأكل وأمى فى  ون ذ اى   رو  ل يجةى هك  وأةةيع  باأحسك    باأقس= شةيع  وكمة إلهك
وأك ب  و تهل بةةيع  بهسىأ أكأل   جميب من يعرف شرائب إلهك = كا ت ساط    رو  اى شعب وأسكهم فقط 

وأكو   أ    فكم   أألبهر  فارل  بال  قبو  بب  ذولع  هتان  كال  ذأ ب  م ت ا   بسئه    كال  ف ا  ل   رو  أه با   رو  ل 
 بهرهم وأةذ   أ ذهوفه وأمعا م أاةعب ذإصالح   وابهر وأةذ    فقطأوإلخمصاص فى 

 
بِ  الَِّذي 27  "-(:28-27) األيات بُّ ِإلُه آَباِئَنا الَِّذي َجَعَل ِمْثَل هَذا ِفي َقْلِب اْلَمِلِك أَلْجِل َتْزِييِن َبْيِت الرَّ ُمَباَرٌك الرَّ

يِب ُرَؤَساِء اْلَمِلِك اْلُمْقَتِدِريَن. َوَأمَّا َأَنا َفَقْد َط َعَليَّ َرْوَمًة َأَماَم اْلَمِلِك َوُمِشيِريِه َوَأَماَم َجمِ َوَقْد َبسَ 28ِفي ُأوُرَشِليَم.  
، َوَجَمْعُت ِمْن ِإْسَراِئيَل ُرَؤَساَء ِلَيْصَعُدوا َمِعي. بِ  ِإلِهي َعَليَّ ْدُت َوَسَب َيِد الرَّ  "َتَشدَّ

 ذيسبحه  اى  كاه وأعجسبأ ذ ام وأ الإ هتا أ سهل باأعبةو    فع رو هتا يةسة هللا  ،  واروب    ال با سبق باأاغ 
أ بةو  فكه  تسب كو وأعكو أسو هللا ذأ س أتفسه 6"  يد هللا ككة "  8،   7  رو فى إصحا ى 
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 عودة للجدول اإلقحاح الثامن 

 

ي ِفي ُمْلِك َأْرَتْحَشْسَتا اْلَمِلِك ِمْن َباَبَل: اَلِء ُهْم ُرُؤوُس آَباِئِهْم َوِنْسَبُة الَِّذيَن َقِعُدوا َمعِ َوهؤُ 1  "-(:14-1) األيات
َوطُّوُش.  2 َداُوَد:  َبِني  ِمْن  َداِنَياُل.  ِإيَثاَماَر:  َبِني  ِمْن  ِجْرُشوُم.  ِفيَنَحاَس:  َبِني  َبِني  3ِمْن  ِمْن  َشَكْنَيا  َبِني  ِمْن 
ِمْن َبِني َفَحَث ُموآَب: َأِليُهوِعيَناُي ْبُن َزَرْوَيا، َوَمَعُه  4ْمُسوَن.  ُعوَش: َزَكِريَّا، َواْنَتَسَب َمَعُه ِمَن الذُُّكوِر ِمَئٌة َوخَ َفرْ 

ِمَن الذُُّكوِر.   ِمَئٍة ِمَن الذُُّكوِر.  5ِمَئَتاِن  َثاَلُث  َيْحِزيِئيَل، َوَمَعُه  اْبُن  َشَكْنَيا:  َبِني  ْبُن مِ 6ِمْن  َبِني َعاِديَن: َعاِبُد  ْن 
َوِمْن َبِني 8ِمْن َبِني ِعياَلَم: َيْشِعَيا ْبُن َعَثِلَيا، َوَمَعُه َسْبُعوَن ِمَن الذُُّكوِر.  7ِمَن الذُُّكوِر.  ُيوَناَثاَن، َوَمَعُه َخْمُسوَن  

الذُُّكوِر.   ِمَن  َثَماُنوَن  َوَمَعُه  ِميَخاِئيَل،  ْبُن  َزَبْدَيا  ِمَئَتانِ 9َشَفْطَيا:  َوَمَعُه  َيِحيِئيَل،  ْبُن  ُعوَبْدَيا  ُيوآَب:  َبِني   ِمْن 
الذُُّكوِر.   ِمَن  َعَشَر  الذُُّكوِر.  10َوَثَماِنَيَة  ِمَن  َوِستُّوَن  ِمَئٌة  َوَمَعُه  ُيوَشْفَيا،  اْبُن  َشُلوِميَث:  َبِني  َبِني 11َوِمْن  َوِمْن 

َباَباَي، َوَمَعُه ثَ  ْبُن  َزَكِريَّا  َبِني َعْزَجَد: يُ 12َماِنَيٌة َوِعْشُروَن ِمَن الذُُّكوِر.  َباَباَي:  اَطاَن، َوَمَعُه َوِمْن  ْبُن ِهقَّ وَواَناُن 
َن َوِمْن َبِني َأُدوِنيَقاَم اآلَخِريَن َوهِذِه َأْسَماُؤُهْم: َأِليَفَلُط َوَيِعيِئيُل َوَشْمِعَيا، َوَمَعُهْم ِستُّو13ِمَئٌة َوَعْشَرٌة ِمَن الذُُّكوِر.  

 " ، َوَمَعُهَما َسْبُعوَن ِمَن الذُُّكوِر.َوِمْن َبِني َبْغَواَي: ُعوَتاُي َوَزبُّودُ 14ِمَن الذُُّكوِر. 
( ذوأفارق .ستككا 2 جو هتا قائك  وأك ب صعوذو بع   روأ هك  هى وأقائك  وأ ا    ذهى تخما   ب قائك   صفح   

قأ إ ذهك  وأقائك    صحاب وأسا   وأحامي    536ت   ست أ فاأكجكه   واذأى صعو  بع زربا.و ذيةهع س  78
ذ مى  صحاب وأسا   وأحامي   ةة فكم بقبهأهل ذأكم  صسب فى  ذرشا م   458ست      ةةة( صعو  بع   رو

وأ كت  وذ     فينحاسوأسكاذي أ ذ جو  ل   رو قو ذكة  سكا)  بنى  بنى  .ب هارذل +    جرشوم من  دانيال من 
من أ  وشبنى داود وطوأعازور إ.ب هارذلأ ثم يضع وأك ب بب .ست موذم وأكالأ بب  ( ذفستحال هه إ.ب  إيثامار

 -= هك  تفكم إبا :  بنى شكنيا من بنى فرعوش زكريا
  طهش بب .تى موذمأ ذزكةيا هه بب .تى فة هش، ذفة هش هه بب .تى شست ا -1
( 22:3 ى 1ة ى بب .تى موذم  طهش بب .تى شست اأ ثم ذكة يياهه بيب .تيى فة يهشأ ذبيا  ؤييو هيكو وأي -2

(  سييكا) 14آييي  –( 3موذم ثييم بييب آييي     ل .تييه شييست ا شييكعى ذبتييه شييكعى  طييهشأ إذو  شييست ا بييب .سييت 
(أ ذفييى آييي  3(اسيية شييست ا فييى آييي  5وأييككهر بييب .تييى إسييةوئسو وأييك ب صييعوذو بييع  يي روأ ذشييست ا فييى آييي   

)  مذ  قياإ صيعو بيع زربا.يو فيى = بعتى هكو ااأبا   ل وأعوم وا بة بيب  .تياأدونيقام اآلخرين بنو  (  13 
مذ  قياإ سيمهل بيب  عوذو وأل بع  ي روأ ذكيال وأكمبقيى بيب .سيت وأصعهم واذل ذوأعوم وأ ا ى  ذ واقو ص

 أاليفلط ويعيئيل وشمعياوأككهر فى ثالث  .سه  ذهم 
  

ْعَب َواْلَكَهنَ َفَجَمْعُتُهْم ِإَلى النَّْهِر اْلَجاِري ِإَلى َأْهَوا َوَنَزْلنَ 15  "-(:23-15) األيات َة، ا ُهَناَك َثاَلَثَة َأيَّاٍم. َوَتَأمَّْلُت الشَّ
ُهَناَك.   الالَِّويِ يَن  ِمَن  َأَوًدا  َأِجْد  َلْم  َوَأْلَناَثاَن 16َولِكنَِّني  َوَياِريَب  َوَأْلَناَثاَن  َوَشْمِعَيا  َوَأِريِئيَل  َأِليَعَزَر  ِإَلى:  َفَأْرَسْلُت 

وَ  َوَزَكِريَّا  اْلَفهِ َوَناَثاَن  َوَأْلَناَثاَن  ُيوَياِريَب  َوِإَلى  ُؤوِس،  الرُّ اْلَمَكاِن 17يَمْيِن،  َمُشالََّم  ِفي  الرَّْأِس  و  ِإدُّ ِإَلى  َوَأْرَسْلُتُهْم 
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َو َوِإْخَوَتُه النَِّثيِنيَم ِفي اْلَمكَ  اٍم اْلُمَسمَّى َكِسْفَيا، َوَجَعْلُت ِفي َأْفَواِهِهْم َكاَلًما ُيَكلِ ُموَن ِبِه ِإدُّ اِن َكِسْفَيا ِلَيْأُتوا ِإَلْيَنا ِبُخدَّ
اِلَحِة َعَلْيَنا ِبَرُجل َفِطٍن ِمْن َبِني َمْحِلي ْبِن اَلِوي ْبِن ِإْسَراِئيَل  18ِلَبْيِت ِإلِهَنا.   َوَشَرْبَيا َفَأَتْوا ِإَلْيَنا َوَسَب َيِد هللِا الصَّ

َثَماِنَيَة َعَشَر،   َوِإْخَوِتِه  َوَبُنوهُ َوَوَشبْ 19َوَبِنيِه  َوِإْخَوُتُه  َبِني َمَراِري  َيَشْعَيا ِمْن  َوَمَعُه  النَِّثيِنيِم 20ْم ِعْشُروَن.  َيا  َوِمَن 
اْلَجِميبُ  َوِعْشِريَن.  ِمَئَتْيِن  النَِّثيِنيِم  ِمَن  الالَِّويِ يَن  ِلِخْدَمِة  َؤَساِء  الرُّ َمَب  َداُوُد  َجَعَلُهْم  ِبَأْسَماِئِهمْ الَِّذيَن  َتَعيَُّنوا    .

َنتَ 21 ِلَكْي  َأْهَوا  َنْهِر  َعَلى  ِبَصْوٍم  ُهَناَك  َوِلُكلِ  َوَناَدْيُت  َوأَلْطَفاِلَنا  َلَنا  ُمْسَتِقيَمًة  َطِريًقا  ِمْنُه  ِلَنْطُلَب  ِإلِهَنا  َأَماَم  َذلََّل 
ِلَك ُدوَنا َعَلى اْلَعُدوِ  ِفي الطَِّريِق، أَلنََّنا َكلَّْمَنا اْلمَ أَلنِ ي َخِجْلُت ِمْن َأْن َأْطُلَب ِمَن اْلَمِلِك َجْيًشا َوُفْرَساًنا ِلُيْنجِ 22َماِلَنا. 

َفُصْمَنا َوَطَلْبَنا ذِلَك ِمْن 23َقاِئِليَن: »ِإنَّ َيَد ِإلِهَنا َعَلى ُكلِ  َطاِلِبيِه ِلْلَخْيِر، َوَقْوَلَتُه َوَغَضَبُه َعَلى ُكلِ  َمْن َيْتُرُكُه«.  
 "   ِإلِهَنا َفاْسَتَجاَب َلَنا.

إأ ه  يضا أ ذوار ل    هواأ وأتكة وأجارى  با.و  ذ هه روفو بب رذوفو  كة  ه قتا  = إسم بسال ذإسم  ة بب قتهو  
وأمى سمصعو بع  فسكا كو وأكجكه    أاسكهمأ إ مكع  أاسكهم،  ذ بتطق  سست    وأفةو أ ذااأبا  كال هتان تجكع 

= فى وأصعهم واذل بع زربا.و كال    أودًا من الالويينلم أجد   ياإ إسمعوومو  أاسفةأ    3  رو إأى  ذرشا م أكوة  
ذهتا    جو   وو  بتكم ذااأبا  وأسبب   كم  صاهو  اى   كال ذبتاصب فى با.و ذإسمصغةذو  ،سال   وم وأالذيسب قا

با  كال  ااأ  إدو الرأس= ااأبا  كا ا بعاكسب فمكس ذو  ب وأباقسبأ    نيْ الفهيمَ ذظ فمكم فى وأك سو فام  ةيوذو وأعهمةأ  
 . إمذ رئ س بورس  وأالذيسب ذوأت ست م فى كسا ا

  -ن ر يال:ذهتا = كسفيا 
 اكيي  كسييا ا تةييسة أافضيي أ فقسييو  ل هييؤ ) وأالذيييسب كييا هو يعكاييهل فييى بتييا م وأفضيي  وأمييى فييى بقاطعيي   -1

 بسوياأ 
كييهل كاكيي  هللا اِّ عو أالذيييسب بق ييامة  مذ ذفسكييا ير أةبيي ى فقيياأهو  ل كسييا ا هييى بورسيي  خييك باأمفسييسة و هتييان بييب  -2

سييو إأ ييه  يي رو أسةسييو أييهر بعييح بييب وأالذيييسب وأمييى هييى كاأفضيي أ ذرئيي س هييك  وأكورسيي  هييه  مذأ وأييكى  ر 
أ سه هو خووبا  فى وأك سوأ ذ     ل بجكه ي  وأالذييسب تحةكيهو إأيى  ذرشيا م بعيو  ل تاقيهو مفعي  بيب  ي رو 

 برجيل فطينم  ةيوذل هللا أ تكم بم اقاهلأ ذبب  مذ ذهتان ك سةيب يحما هل أوفع  أاسسة فى طةيق هللا فك
 -اسة ذورم ذهك  أكا  وة تفسسةو : = هه بب .تى بحاى ذأ ب إسكه

 أ ل وأافظ  وأعبةو    وأكمة ك  ر و فطب هى إسم  ام ذهى "  شسسو " ف سهل هكو إسكه  -1
 أ هتان بب  مةن ذوذ وأعط  ف سهل شةب ا هه وأة و وأفطب -2
 أأفطب بمةذن قصوو  بب وأ اتب هتان بب يقهل  ل إسم وأة و و -3

ى  سييكائكم أكقار مكييا باأ ةييهاأ ذأعييو  يي رو أييم  ييةم  ل  ييككة وسييكا)هم =  ى  ييامذو  ايي الجميييب تعينييوا بأسييمائهم
= هييه أامهبي  ذأامييكأو أ سيا وهم هللا  اييى صيعهبا  وأطةيييق أم ييهل  ناديييت بصييومتهو بييب   فسيكم  ذ  أ را كيم أييم يي

(أ ذ حيييب فيييى طةيقتيييا أاكا يييه  هتيييان صيييعاب ك سيييةة تحمييياج 3:40ش  إ يييائق = .يييال  طريقيييًا مسيييتقيمةطيييةيقكم 
أقو ت ام   رو  ب إأكه وباإ وأكال   ه إأه قامر ول يحكى شيعبه ف  يف يطايب  =جيشًا وفرسانًا ة ذوأصهإأ  أاصال

 وأل   ةا  ذفةسا ا  أحكا مهأ أكأل هه إ مكو  اى هللا  ل يحك ه ذأم يطاب  كاي أ 
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ه قبو .ككوأ صعهم  كال بعه   إل أحكا مه أ ب  حك ا أم يطاب  ل  ةسو بعه   إل ذأ ت   ذ جو  ل  حك ا فى
 ذأكاذو  ةفح فاهلل أه ذسائاه وأكمعومة أ حكى وذ م أ

 
ا َعَشَرٌة. َوَأْفَرْزُت ِمْن ُرَؤَساِء اْلَكَهَنِة اْثَنْي َعَشَر: َشَرْبَيا َوَوَشْبَيا، َوَمَعُهَما ِمْن ِإْخَوِتِهمَ 24  "-(:30-24) األيات

َة َوالذََّهَب َواآلِنيَ 25 َمَها اْلَمِلُك َوُمِشيُروُه َوُرَؤَساُؤُه َوَجِميُب ِإْسَراِئيَل َوَوَزْنُت َلُهُم اْلِفضَّ َة، َتْقِدَمَة َبْيِت ِإلِهَنا الَِّتي َقدَّ
ِة، َوِمَئَة َوزْ َوَزْنُت ِلَيِدِهْم ِستَّ ِمَئٍة َوَخْمِسيَن َوْزَنًة ِمَن الْ 26اْلَمْوُجوِديَن،   ِة، َوِمَئَة َوْزَنٍة ِمْن آِنَيِة اْلِفضَّ َنٍة ِمَن ِفضَّ

َكالذََّهِب.  27الذََّهِب،   َثِميٍن  َجيِ ٍد  َقِقيل  ُنَحاٍس  ِمْن  َوآِنَيًة  ِدْرَهٍم،  َأْلَف  الذََّهِب  ِمَن  َقَدًوا  َلُهْم:  28َوِعْشِريَن  َوُقْلُت 
َواآل  ، بِ  ِللرَّ ُسوَن  ُمَقدَّ بِ  »َأْنُتْم  ِللرَّ َتَبرٌُّع  َوالذََّهُب  ُة  َواْلِفضَّ َسٌة،  ُمَقدَّ آَباِئُكْم.    ِنَيُة  َوتَّى 29ِإلِه  َواْوَفُظوَها  َفاْسَهُروا 

َبيْ  َمَخاِدِع  ِفي  ُأوُرَشِليَم،  ِفي  ِإْسَراِئيَل  آَباِء  َوُرَؤَساِء  َوالالَِّويِ يَن  اْلَكَهَنِة  ُرَؤَساِء  َأَماَم  بِ  َتِزُنوَها  الرَّ َفَأَخَذ 30«.  ِت 
ِة َوال  " ذََّهِب َواآلِنَيِة ِلَيْأُتوا ِبَها ِإَلى ُأوُرَشِليَم، ِإَلى َبْيِت ِإلِهَنا.اْلَكَهَنُة َوالالَِّويُّوَن َوْزَن اْلِفضَّ

وابا   ذو ب  فى  ك ع وابهر وأكاأ   ذ س كا فى بال وأةب أككو سام   رو وأ    أا كت  ذبعكم وأالذيسب باأهزل 
 با   فى  تق وأ كت  ذوأخووإأ ة فكى ساكهها فى .ست هللا باأهزل فال يض ع شى) ذواهم بب وأ     فهل وأبةأ 
  

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

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

بْ 35ذِلَك اْلَوْقِت.   ُبوا ُمْحَرَقاٍت إِللِه ِإسْ َوَبُنو السَّ ْبِي َقرَّ َراِئيَل، اْثَنْي َعَشَر َثْوًرا َعْن ُكلِ  ِإْسَراِئيَل، ِي اْلَقاِدُموَن ِمَن السَّ
.  َقٌة لِ َوِستًَّة َوِتْسِعيَن َكْبًشا َوَسْبَعًة َوَسْبِعيَن َخُروًفا َواْثَنْي َعَشَر َتْيًسا، َذِبيَحَة َخِطيٍَّة اْلَجِميُب ُمْحرَ  بِ  َوَأْعَطْوا 36لرَّ

ْعَب َوَبْيَت هللِا.َأَواِمَر اْلَمِلِك ِلَمَراِزَبِة اْلَمِلكِ   "  َوُواَلِة َعْبِر النَّْهِر، َفَأَعاُنوا الشَّ
وا وو)    =فأنقذنا بب  ذهتا  فظكم هللا  وأسكاذي أ  إأ   ذرشا م  بسسةتتا  يحف   الطريق هللا  علي  =  ي الكامنين 

بتمةةذل  ذهم  وأطةق  بعسوو   تكمأ    قطاع  وا وو)  مفع  وأكي  أ تكا ه   تاي  هللا  اليوم وو   ُوزنت    وفي  الرابب 
همكاإ هللا إ = وأ    ف   ياإ كهرش ساكت باأعوم ذهتا تسام باأهزل  م     تقص ش )أ ذهكو  ول  ا   الفضة

ئمكب خووبه  اسكم  إ وس  ذهه  برذ م  ذ ل  ا  خووإ هللا  ل يسه هو  بتا)  ا  كو  فس، فرذ م هللا هم آ سمه وأكق 
وأالذيسب وأفض  ذوأكهب ذطابقهو .سب وأكةسو بب با.و   بب  ثتالإذ   ثتال بب وأ كت إتسام    = مريموث(أ  2:2ت   2 

= أاةسة  ا   ف  قربوا محرقات ا و وأضبط ذوأحف  ف  وأسجوأ    =وكتب كل الوزن ذبا تساكه  ف   ذرشا مأ  
فأعانوا   وم واسبام( فكم وأل شعب ذو وأ  12أ ذ    ت ةور رقم  هللا أكم ف  وأطةيق ذأمخص ص   فسكم ا

  أةعب ذذأل بب تو.سة هللا وأكي .سو  قاهب وأكاهن ذوأحساإ و  يسا وذو  = صار وا وو) ذوأكقاذبسب بعستسب بالشع
 أ ( 1:  21  إ
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ل ذ ب وأورهم  وأضا أبحث وأكس ل  ب وأخةذا يةسة هكو   أ =  اآلنية تسلم بالوزن وتي ال يضيب منها شئ
  يةسة  سكس أأأأ    ذ   153  ييكي صام  وأمالبسك .وأكفقهم ذو .ب وأضالأأأأأ     ذ ب تحو و  وم وأسكل وأ

أ (12:   17   ه   و طسمت   فظمكم ذأم  كال بتكم و و و  و.ب وأكالن" وأك ب  "هكو أقهل رب وأكجو  
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 لجدولعودة ل اإلقحاح التاسب

 

َم ِإَليَّ 1 "-(:5-1) األيات َؤَساُء َقاِئِليَن: »َلْم َيْنَفِصْل َشْعُب ِإْسَراِئيَل َواْلَكَهَنُة َوالالَِّويُّوَن  َوَلمَّا َكَمَلْت هِذِه َتَقدَّ  الرُّ
يِ يَن َواْلَيُبوِسيِ يَن َواْلَعمُّوِنيِ يَن َواْلُموآِبي ِ ِمْن ُشُعوِب اأَلَراِضي َوَسَب َرَجاَساِتِهْم، ِمَن اْلَكْنَعاِنيِ يَن َواْلِحثِ يِ يَن َواْلفِ  يَن  ِرزِ 

ُس ِبُشُعوِب اأَلَراِضي.  2َواْلِمْصِريِ يَن َواأَلُموِريِ يَن.  ْرُع اْلُمَقدَّ أَلنَُّهُم اتََّخُذوا ِمْن َبَناِتِهْم أَلْنُفِسِهْم َوِلَبِنيِهْم، َواْخَتَلَط الزَّ
َؤسَ  ْعُت ِبهَذا اأَلْمِر َمزَّْقُت ِثَياِبي َوِرَداِئي َوَنتَّْفُت َشْعَر  َفَلمَّا َسمِ 3اِء َواْلُواَلِة ِفي هِذِه اْلِخَياَنِة َأوَّاًل«. َوَكاَنْت َيُد الرُّ

َأْجِل ِخَياَنِة اْلَمْسِبيِ يَن، َوَأَنا   َفاْجَتَمَب ِإَليَّ ُكلُّ َمِن اْرَتَعَد ِمْن َكاَلِم ِإلِه ِإْسَراِئيَل ِمنْ 4َرْأِسي َوَذْقِني َوَجَلْسُت ُمَتَحيِ ًرا. 
َوِعْنَد َتْقِدَمِة اْلَمَساِء ُقْمُت ِمْن َتَذلُِّلي، َوِفي ِثَياِبي َوِرَداِئي اْلُمَمزََّقِة َجَثْوُت  5ِإَلى َتْقِدَمِة اْلَمَساِء. َجَلْسُت ُمَتَحيِ ًرا 

بِ  ِإلهِ    "ي،َعَلى ُرْكَبَتيَّ َوَبَسْطُت َيَديَّ ِإَلى الرَّ

اذثيال ذأ يب وأةوسيا) بإرشيام وأيةذح وأقيول وأل هم ف  .المهم وأكقوسي  في   يب ذذ يوة ذبيال  ي بظكية أعبيامة و
ا يوهم  ذ ربكيا أكتفعي   كا يت س اسي    ذ ذثت يا  ربكيا مةفهو  ل هتان زيجا  .سب  فةوم بب وأةعب ذبيسب  سيا) إ

أاعبامة وأهثت  أ ذهكو با  يوث بيع  ل ال  ةتو وأةعب هك  وأ يجا  تؤمي .ال شأ ب  أ  إل جاب ر و بإبة ة ذثت    
ولمييا ذكا ييت وأعبييامة وأهثت يي  سييببا  فيي  اضييب هللا وأييكي بسييببه  رسيياكم هللا أاسييب  بييب قبييوأ  أهسييا كال وأكاييل  فسيي

=  بهر وأسفة ذتسا م واذو  أأأوأخأ ذكيال إ مكياع وأةوسيا) بيع  ي رو بعيو ذصيهأه برربعي  وشيكةأ فكيه كملت هذه
إخييييتلط الييييزرع أ  (9:10 مكييياع بيييع وأةوسيييا) كيييال فييي  وأةيييكة وأماسيييع ( ذوإل9:7أةيييكة وأخيييابس  ذصيييو فييي  و

بيب وأتسيا) وأهثت يا  طيةقكب ذدبيامتكبأ ذكيال هتيان إسيم تا) أكيكو "رو يهث  وا.تيا)ذ وازذوج =  ي سيسمعام المقدس
ذهيييه  ،صيييص أايييةب . ييي " أ يييب   يصيييل  ل  محيييهل وإلسيييم تا) إأييي  قا يييوةأ فةيييعب هللا بقيييول  ي بسيييةل ذبخآوأكه 

ف ييال  .ييو أكييم  ل يع ةييهو بتعيي أسب  أ يعبييو هللاشييعب طيياهة فيي    اتييه ذهييه وأةييعب وأه سييو فيي  كييو وارض وأييكي 
 فى هذه الخيانيةذ   توبجهو بع وابم ف ض عهو ككا  وث بع  هو وأسيابةةأ  ،  ب وأةعهب وأهثت   أ سمكة  قائكم

 شييكئ وز تل=  ييامة  كهمييي   البيي  وأحيي ل وأةييو و ذوإل ابىمزقييت ثييي= تسييكى  كاكييم خ ا يي  ا كييم تةكييهو إأككييمأ 
 (أ 34،  29:37

مين  كيل=  كاه هكو  ثية فيى وأةيعب تيرثسةو   ظ كيا أ  وجلست=  امة  كهمي   خةى فى وأح لأ   سىأنتفت شعر ر 
=  إليى تقدمية المسياء أ  ( 4-1:7= بتع وأ ذوج .هثت ا  بتصهص  ا ه فى  تيث   إرتعد من كالم إله إسرائيل

ذرفييع قابييه باأصييالة اأ ذ ال يي   ل  ال  يي رو قييو  اييس زبا ييا  ذهييه  يي يب ذ تييو تقوبيي  وأكسييا) إ مبييه إأييى وأخوبيي  يي
تقوب  وأكسا) هى رب  أك. ح  وأكس ل وأكى سسةفع خطايا اأ ذربكا كا ت  سب   رو  اى وأكسي ل وأكخايص فةبكيا 

= هسيكو ت يهل وأصيالة إبيا ذقهفيا   ليى ركبتيىجثوت ع(أ 24،  21:9و فكم  بهة مو  ال  ب وأكس ل  مو ال   رو ق
  ذ ركه ا   اى وأةكبمسبأ
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( 4 ب أتال   وأمحسب وأ بسة فى  خالم ا  وأةعب ذخهفكم بب هللا بعو وأسبى أ فتجوهم  ةتعوذل بب هللا  آي  ذأ
كيهو أ فيووئكا ، .ستكا كا هو قبو وأسبى فيى خطاييا   بية بيب ذأيل بس سية ، ذكا يت  بيهو  وا ب يا) أكيم بخ في  ذأيم  كم

 وأعالج وأكى يسمعكاه هللا يرتى .تمائج  سوةأ
 

ْت َوُقْلُت: »الل ُهمَّ، ِإنِ ي َأْخَجُل َوَأْخَزى ِمْن َأْن َأْرَفَب َيا ِإلِهي َوْجِهي َنْحَوَك، أَلنَّ ُذُنوَبَنا َقْد َكُثرَ 6 "-(:15-6) األيات
ى هَذا اْلَيْوِم. َوأَلْجِل ُذُنوِبَنا ُمْنُذ َأيَّاِم آَباِئَنا َنْحُن ِفي ِإْثٍم َعِظيٍم ِإلَ 7َماِء.  َفْوَ  ُرُؤوِسَنا، َوآَثاَمَنا َتَعاَظَمْت ِإَلى السَّ 

اْلُوجُ  َوِخْزِي  َوالنَّْهِب  ْبِي  َوالسَّ ْيِف  ِللسَّ اأَلَراِضي  ُمُلوِك  ِلَيِد  َوَكَهَنُتَنا  َوُمُلوُكَنا  َنْحُن  ُدِفْعَنا  اْلَيْوِم.  َقْد  َكهَذا  آلَن َوا8وِه 
بِ  ِإلِهَنا   ِلُيْبِقَي َلَنا َنَجاًة َوُيْعِطَيَنا َوَتًدا ِفي َمَكاِن ُقْدِسِه، ِلُيِنيَر ِإلُهَنا َأْعُيَنَنا َوُيْعِطَيَنا َكُلَحْيَظٍة َكاَنْت َرْأَفٌة ِمْن َلُدِن الرَّ

ُعُبوِديَِّتَنا.   ِفي  َقِليَلًة  ُعُبو 9َوَياًة  َوِفي  َنْحُن،  َعِبيٌد  َرْومَ أَلنََّنا  َعَلْيَنا  َبَسَط  َبْل  ِإلُهَنا  َيْتُرْكَنا  َلْم  ُمُلوِك ِديَِّتَنا  َأَماَم  ًة 
َواآلَن، َفَماَذا 10ُأوُرَشِليَم.  َفاِرَس، ِلُيْعِطَيَنا َوَياًة ِلَنْرَفَب َبْيَت ِإلِهَنا َوُنِقيَم َخَراِئَبُه، َوْلُيْعِطَيَنا َواِئًطا ِفي َيُهوَذا َوِفي  

َتَرْكَنا َوَقاَياَك  َنُقوُل َيا إِ  َقْد  َبْعَد هَذا؟ أَلنََّنا  َقاِئاًل: ِإنَّ اأَلْرَض الَّتِ 11لَهَنا  ْنِبَياِء  َيِد َعِبيِدَك اأَل ِبَها َعْن  ي َأْوَقْيَت 
َسٌة ِبَنَجاَسِة ُشُعوِب اأَلَراِضي، ِبَرَجاَساِتِهِم ا لَِّتي َمأُلوَها ِبَها ِمْن ِجَهٍة ِإَلى الَِّتي َتْدُخُلوَن ِلَتْمَتِلُكوَها ِهَي َأْرٌض ُمَتَنجِ 

ِبَنَجاَسِتِهْم.   َوَخيْ 12ِجَهٍة  َساَلَمَتُهْم  َتْطُلُبوا  َواَل  ِلَبِنيُكْم،  َبَناِتِهْم  َتْأُخُذوا  َواَل  ِلَبِنيِهْم  َبَناِتُكْم  ُتْعُطوا  َفاَل  ِإَلى َواآلَن  َرُهْم 
ُدوا َوَتْأُكُلوا َخْيَر   َد ُكلِ  َما َجاَء َعَلْيَنا أَلْجِل َأْعَماِلَنا َوَبعْ 13اأَلْرِض َوُتوِرُثوا َبِنيُكْم ِإيَّاَها ِإَلى اأَلَبِد.  اأَلَبِد ِلَكْي َتَتَشدَّ

َنَجاةً  َوَأْعَطْيَتَنا  آَثاِمَنا  ِمْن  َأَقلَّ  ِإلَهَنا  َيا  َجاَزْيَتَنا  َقْد  أَلنََّك  اْلَعِظيَمِة،  َوآَثاِمَنا  ِديَئِة  َوَنَتَعدَّى َأفَ 14َكهِذِه،    الرَّ َنُعوُد 
َأيَُّها الرَّبُّ 15اَساِت؟ َأَما َتْسَخُط َعَلْيَنا َوتَّى ُتْفِنَيَنا َفاَل َتُكوُن َبِقيٌَّة َواَل َنَجاٌة؟  َوَقاَياَك َوُنَصاِهُر ُشُعوَب هِذِه الرَّجَ 

ِقَف َأَماَمَك َها َنْحُن َأَماَمَك ِفي آَثاِمَنا، أَلنَُّه َلْيَا َلَنا َأْن نَ ِإلَه ِإْسَراِئيَل، َأْنَت َبارٌّ أَلنََّنا َبِقيَنا َناِجيَن َكهَذا اْلَيْوِم.  
 "ِمْن َأْجِل هَذا«.

 جو هتا صالة   رو ذهى أ ست صالة طابا  .و هى إ ميةوا باأيك ب بيب قايب  قيى يحيب هللاأ ذهيه يضيع  فسيه 
بع  "الرجاسات .. ونصاهر شعوب هذهذنوبنا... أثامنا... فنعود."فى ص  شعبه ذيعمةا بخطايا  بعكم ف قهل  

هرأ ذأ تيه    اقيى وأايهإ  ايى وأخيةيب ذيبيةر  فسيه .يو هيه كسياهب بحيب   هر هه  فسيه أيم يخطيى) فيى هيك  وابي
( يضع  فسه  ب شعبه كر ه هه وأكى فعو وأخط ي  ذهيكو 3:9+ رذ 32:32أةعبه ب و بهسى ذب و .هأس  خة 

صييالة  يي رو ذبحبمييه أةييعبه ذمبه ييه هييى وأمييى  ثيية  فييى وأةييعب  بييا صييتعه وأكسيي ل وأييكى  كييو خطايا يياأ ذكا ييت 
أ ( 4:11=  ى كا ت  ظ كي   يوو  كبيةج با.يو ر سيه باأسيكا)  تيل  تعاظمت إلى السماءم وأهثت ا أ  ه)فمةكهو  سا

= روسييائتا وأكييو سسب  ملوكنييا وكهنتنييا( 20:18ذكصييةوى خطايييا سييوذإ ذ كييهرة وأييكى مخييو إأييى  ذ ييى وأييةب  تييل 
 أ = ذ س كا باهن  شهر ذباهن با.و وك األراضىملذوأةذ سسب 

عقهبي  ذوأكيه  ذأ يب هللا يةيةق .ة فاتيه أفميةة فيإل تجاذبتيا يسيهل أتيا    يةأ ذوأل هيم فيى =  حب  سمحق وأ  كلحيظة
 ةي  بعو سبى ذهكو بب ر ك  هللا  اسكم ذأ يب هاهتيا هيم  ايى ذشيل  ل يفقيوذو  يةيمكم ثا  ي  بسيبب هيك  وأخط ي  

مأ ذأي س وأسيبب فيى وأمى  صاهو  اسكا كاح ظ  ذيسهل وأسبب فيى قصية بيوة وأكيةو م خطايياهم هي  فم هل  ةيمكم
  ل هللا قصة وأكوةأ 
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 ست  بتك إطالق كهرش .توو) وأعهمة  مى وأل  78ذ     ل هك  وأاح ظ  كا ت  هوأى 
 = ليبقى لنا نجاة

 بب خةوب  ذرشا مأ أ1
 بب با.و ذشةذرهاأ  أ2

فييى وأك سييو  ذوأهتييو ذظ فمييه ت بسييت وأخ كيي  فييى وارض ، ذوأعبييامة .قوسييه ذرشييا م بسييال = وأك سييو هييه وأهتييو ذ  وتييداً 
 وأصاهو  ذوأمهب  ذتقويم وأيكبائل( تجعيو هللا  ةضيى  ايسكم ذ   تي  كم بيب وارض ثا  ي  ،  ى   بيمكم فيى  رضيكم 

  ذ  يعهمذل أاسبى ثا    أ 
 يهع كريياإ  يهرأ ذ يياإ وأسيبى بةيبك   يضيا  بياأكه  ذ يياإ = كا يت  يياإ وأسيبى كريياإ ظاكي  ذوأة   لينير إلهنيا أعيننيا

= رضيى هللا  ليعطينيا وائطياً كا هو  بسوو  فى با.و ذأم   وأهو  بسيوو  أكايل فيارلأ  = ألننا عبيدقاسا أ وأة هع كح اة 
اموة هتيا ذأ ب هللا أهر  مذوتيه ذوأ ( 5:2 زن    هل أكم سهر بب  ار""  يسمةهم ذرو)  =  ذ كا مه كا ت أكم كحائط

ذأ يب سيهر بيب  ي روأ  ذرشا م .و  وأعكو ف ه  ياإ هى وأكال وأكى سخة  هللا أحكاي  شعب إسةوئسوأ  اى  ل سهر 
  جة بككا .اغت  ظكمه ، فكه .ال فا ا   إل أم يحةل وأةب وأكو ت  أ

بيه)ة أأل ب يا) .كيك  = أي س بيب   عن يد عبيدك األنبيياء= بعو كو بةو م هللا  امذو ذخا ه أ   وبعد هذا(  10ذفى  
ذبييا  ييهرم   يي رو هييه رذح وأمةييةيع ذهييه وأف يية  ، اأهثت ييا  ( بتييع وأيي ذوج ب3-1:7ذأ ييب بهسييى فييى  تييث ، واأفيياظ 

 وأكى  امى به وا ب ا) باإل ع ول  ب وأةةأ 
=   تق كهو بعكم بعاهوو  سالإ ذ بب ذتحاأفا  س اس    سسةي   مى   تسقطهو فى شةون   ال تطلبوا سالمتهم

كم فبقهو  ا سب بع   كم إسمحقهو وأكه  ( فاهلل بب بةو كه  فظ25:3= رذ   أنت بار ألننا بقينا ناجينذثتسمكمأ 
أ م وابة أاةب ذأم يقور  ل يقهل شسئا   باإ ر ك  هللااا = سو   ها نحن أمامكذأه  ر ك  هللا أكا بقت أكم بق  أ 
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 ة للجدولعود اإلقحاح العاشر

 

ا ِمَن َفَلمَّا َقلَّى َعْزَرا َواْعَتَرَف َوهُ 1  "  -(:1آية ) َو َباٍك َوَساِقٌط َأَماَم َبْيِت هللِا، اْجَتَمَب ِإَلْيِه ِمْن ِإْسَراِئيَل َجَماَعٌة َكِثيَرٌة ِجدًّ
ْعَب َبَكى ُبَكاًء َعِظيًما. َجاِل َوالنِ َساِء َواأَلْواَلِد، أَلنَّ الشَّ  " الرِ 

كو بب  البا   جاح تجةب  وأسبى وأمى سكل  بسا) وأةعب ه  بعهرأبحب    رو ذمبه ه  ب شعبه  ثة  فسكم  وو  فبسهو  
 .كا هللا أسؤمب شعبه أ 

 
َخْذَنا ِنَساًء َغِريَبًة ِمْن َوَأَجاَب َشَكْنَيا ْبُن َيِحيِئيَل ِمْن َبِني ِعياَلَم َوَقاَل ِلَعْزَرا: »ِإنََّنا َقْد ُخنَّا ِإلَهَنا َواتَّ 2  "-(:4-2) األيات

يُ  َولِكِن اآلَن  إِلْسَراِئيَل ِفي هَذا.  ُشُعوِب اأَلْرِض.  َرَجاٌء  َوالَِّذيَن 3وَجُد  النِ َساِء  ُنْخِرَج ُكلَّ  َأْن  ِإلِهَنا  َمَب  َفْلَنْقَطِب اآلَن َعْهًدا 
، َوَسَب َمُشوَرِة َسيِ ِدي، َوالَِّذيَن َيْخَشْونَ  ِريَعِة.  ُوِلُدوا ِمْنُهنَّ نَّ َعَلْيَك اأَلْمَر َوَنْحُن  ُقْم َفإِ 4 َوِقيََّة ِإلِهَنا، َوْلُيْعَمْل َوَسَب الشَّ

ْب َواْفَعْل«.  "  َمَعَك. َتَشجَّ
( ذكة يحسئسو بب .تى  سالإ وأك ب كا هو 26ذفى  آي   أ  (5:8( ذشست ا فى 3:8= هه اسة شست ا فى    شكنيا بن يحيئيل

،  زذ    . ه وأهثت    ( يسهل شست ا إ.ته قو  ا ى بب  2ذإذو كال هه يحسئسو وأكككهر فى آي   قو ت ذ هو .تسا) اةيب أ  
  واآلن ذإسمغو هللا هكو واأم وأةخصى أخسة وأجكا   كاكاأ ذكال ر ى شست ا  ل  مخاص وأةعب بب وأتسا) وأهثت ا أ  

( إذو  ر ا) شست ا ببتى  اى ذ هم هللاأ 10-1:30= هتان ر ا) إل قوبهو تهب  صامق  تث    يوجد رجاء إلسرائيل فى هذا
 أ 3-1:7تث   = وسب الشريعة  بمةذن أحسك  ذبةهرة   روأ =  ى وابة  وسب مشورة سيدى

  رو أه ساطا  بب قبو وأكال، ذأ ب وابة  بوذ صعبا  أكأل  جو وأةعب يسا و   =    تشجب  قم فإن عليك األمر. .  
 ذيةجعه أ عكوأ 

 
ُثمَّ 6ُكلَّ ِإْسَراِئيَل َأْن َيْعَمُلوا َوَسَب هَذا اأَلْمِر، َفَحَلُفوا.  َعْزَرا َواْسَتْحَلَف ُرَؤَساَء اْلَكَهَنِة َوالالَِّويِ يَن وَ َفَقامَ 5 "-(:8-5) األيات

ُهَناَك َوُهَو َلْم َيْأُكْل ُخْبزًا َوَلْم َيْشَرْب  َقاَم َعْزَرا ِمْن َأَماِم َبْيِت هللِا َوَذَهَب ِإَلى ُمْخَدِع َيُهوَواَناَن ْبِن َأْلَياِشيَب. َفاْنَطَلَق ِإَلى  
ْبِي.  َماًء، أَلنَّ  ْبِي ِلَكْي َيْجَتِمُعوا  7ُه َكاَن َيُنوُح ِبَسَبِب ِخَياَنِة َأْهِل السَّ َوَأْطَلُقوا ِنَداًء ِفي َيُهوَذا َوُأوُرَشِليَم ِإَلى َجِميِب َبِني السَّ

َؤَساِء وَ َوُكلُّ َمْن الَ 8ِإَلى ُأوُرَشِليَم.   ُم ُكلُّ َماِلِه، َوُهَو ُيْفَرُز ِمْن َجَماَعِة  َيْأِتي ِفي َثاَلَثِة َأيَّاٍم َوَسَب َمُشوَرِة الرُّ ُيوِخ ُيَحرَّ الشُّ
ْبِي.  "َأْهِل السَّ

الكهنة  رؤساء  با با    استحلف  ذوأجك ع  وأقةور  كاد ا   يسهل  .و  ذ و   باأكسئهأ    اى   رو  ذياقهو    =  مى    ة عهو 
 =  ى وأةوسا)أ    وأطلقوا نداء.متفسك أ 

  أ  ياإ 3سكهم صغسةة ف كستكم وأحضهر بب  بعو بسال إأى  ذرشا م فى  كا ت  رض وأ = فى ثالثة أيام
 ( ذهكو  مى    كهب بال ذبسةوث إسةوئسو أاهثتسسبأ  26:7= كال أع رو ساطال بب قبو وأكال   ُيحَرم كل ماله
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  وأمى أةعب هللا  ذ يرقطع  ى يحسب كر تبى ذذثتى أ س أهر وأكهو سو ذوأحقهق ذوإلبم ازو=  ُيفرز من جماعة أهل السبى
 ذ  ت هل أه  الق  باأك سوأ 

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

ْعِب ِفي ْهِر، َوَجَلَا َجِميُب الشَّ َفَقاَم َعْزَرا اْلَكاِهُن 10َساَوِة َبْيِت هللِا ُمْرَتِعِديَن ِمَن اأَلْمِر َوِمَن اأَلْمَطاِر.    اْلِعْشِريَن ِمَن الشَّ
َعَلى   ِلَتِزيُدوا  َغِريَبًة  ِنَساًء  َواتََّخْذُتْم  ُخْنُتْم  َقْد  »ِإنَُّكْم  َلُهْم:  ِإْسَراِئيَل.  َوَقاَل  آَبائِ 11ِإْثِم  ِإلِه  بِ   ِللرَّ اآلَن  َواْعَمُلوا َفاْعَتِرُفوا  ُكْم 
َفَأَجاَب ُكلُّ اْلَجَماَعِة َوَقاُلوا ِبَصْوٍت َعِظيٍم: »َكَما َكلَّْمَتَنا 12َمْرَضاَتُه، َواْنَفِصُلوا َعْن ُشُعوِب اأَلْرِض َوَعِن النِ َساِء اْلَغِريَبِة«.  

ْعَب َكِثيٌر، َواْلَوْقَت َوْقُت َأْمَطا 13ُل.  َكذِلَك َنْعمَ  ٍر، َواَل َطاَقَة َلَنا َعَلى اْلُوُقوِف ِفي اْلَخاِرِج، َواْلَعَمُل َلْيَا ِلَيْوٍم َواِوٍد  ِإالَّ َأنَّ الشَّ
ُذوا ِنَساًء  ِلُكلِ  اْلَجَماَعِة. َوُكلُّ الَِّذيَن ِفي ُمُدِنَنا َقِد اتَّخَ   َفْلَيِقْف ُرَؤَساُؤَنا14َأْو الْثَنْيِن، أَلنََّنا َقْد َأْكَثْرَنا الذَّْنَب ِفي هَذا اأَلْمِر.  

ا ُوُموُّ َغَضِب ِإلِهَنا ِمْن َأْجِل هَذا َغِريَبًة، َفْلَيْأُتوا ِفي َأْوَقاٍت ُمَعيََّنٍة َوَمَعُهْم ُشُيوُخ َمِديَنٍة َفَمِديَنٍة َوُقَضاُتَها، َوتَّى َيْرَتدَّ َعنَّ 
َوَفَعَل هَكَذا 16ْط َقاَما َعَلى هَذا، َوَمُشالَُّم َوَشْبَتاُي الالَِّويُّ َساَعَداُهَما.  َوُيوَناَثاُن ْبُن َعَساِئيَل َوَيْحِزَيا ْبُن ِتْقَوَة َفقَ 15«.  اأَلْمرِ 

آَباِئِهمْ  ُبُيوِت  َوَسَب  آَباٍء،  ُرُؤوُس  َوِرَجاٌل  اْلَكاِهُن  َعْزَرا  َواْنَفَصَل  ْبِي.  السَّ اْلَيْوِم  َبُنو  ِفي  َوَجَلُسوا  ِبَأْسَماِئِهْم،  َوَجِميُعُهْم   ،
ْهِر اْلَعاِشِر ِلْلَفْحِص َعِن اأَلْمِر.  اأَلوَّ  ِل ِمَن  17ِل ِمَن الشَّ َجاِل الَِّذيَن اتََّخُذوا ِنَساًء َغِريَبًة ِفي اْلَيْوِم اأَلوَّ َواْنَتَهْوا ِمْن ُكلِ  الرِ 

ِل. ْهِر اأَلوَّ  " الشَّ
=   ساوة بيت هللا  هه شكة بطسةأ  = الشهر التاسب= ال    ة  هو وأسبى كا هو بب هك ب وأسبطسبأ   نيامينيهوذا وب

أم يسب فى  ذرشا م  با ب تسمه ب كو هؤ ) ذواياإ  ياإ بطة ذأ ب أتال   وأجوي  فكم أم  ؤ اهو وإلصالح ذوأمهب   مى  
= هم . ذو كم بب  سا) ذثت ا  إتحوذو   وإنفصلوا عن شعوب األرض      شكهر وأةب ع ذهكو مأسو وأجوي  ذوأمهب  وأحق ق  أ  

وارض فى   اتكم ذ  كاأكم ذأكوتكم ذدباموتكم وأقب ح  ذأكا إ فصاهو  ب وأتسا) إ فصاهو  ب تال وأكعاشةو    بع شعب 
وألكل الجماعة      =  ى صوقهو  اى كالإ   رو ذذوفقهو .ةضىأ    فأجاب كل الجماعة     اكاأ   عكو ك سة  = بكا  ل 

صهو ذيقضهو ذيتفكذو وابة ذت هل قةوروتكم صامرة كر كا  ذيحماج إأى ذقت إقمة هو تعسسب روسا) بع شسهى كو بو ت  أ فح
ذ ستهو أ و بو ت  ذقما أ حضة    ،  = كال وأةوسا) فى  ذرشا م ككحسك   توا فى أوقات معينةأفلي   بب وأجكا   كاكاأ  

ت ذبعكم شسهى  ذقضاتكاأ  وأك ب  خكذو  سا) اةيب   وأكو ت   إلهناال  غضب  ومو  عنا  يرتد  أم    وتى  كال  وأل  =  مى 
فاأغضب آ  .الشلأ ذكا ت وأجكا   كاكا بمفق  .ة ى ذو و   ،  يصبكم شى) ذأ تكم فككهو و كم إل أم  ة عهو ا باأمهب  

شكهر   3إسمغةق وأعكو  = ذفى تة ك   خةى قاذبا هكوأ ذقو    يوناثان وعزيا. هما قاما على هذاذأم يعارض سهى إثتسب  
 وأةكة وأماسعأذكا هو قو .و ذو فى   إنتهوا فى الشهر األولفكم 

 
يَّا َفُوِجَد َبْيَن َبِني اْلَكَهَنِة َمِن اتََّخَذ ِنَساًء َغِريَبًة: َفِمْن َبِني َيُشوَع ْبِن ُيوَقاَداَ  َوِإْخَوِتِه: َمْعِش 18  "-(:44-18) األيات

وَ  َوَياِريُب  ُمقَ 19َجَدْلَيا.  َوَأِليَعَزُر  ِنَساِئِهْم  إِلْخَراِج  َأْيِدَيُهْم  ِإْثِمِهْم.  َوَأْعَطْوا  أَلْجِل  َغَنٍم  َكْبَش  ِبيَن  َوَناِني  20رِ  ِإمِ يَر:  َبِني  َوِمْن 
يَّا.  21َوَزْبِدَيا.   َفْشُحوَر: َأْلُيوِعيَناُي َوَمْعِسيَّا َوِإْسَماِعيُل    َوِمْن َبِني22َوِمْن َبِني َواِريَم: َمْعِسيَّا َوِإيِليَّا َوَشْمِعَيا َوَيِحيِئيُل َوُعزِ 

َوِمَن اْلُمَغنِ يَن: 24َوِمَن الالَِّويِ يَن: ُيوَزاَباُد َوِشْمِعي َوَقاَلَيا، ُهَو َقِليَطا، َوَفَتْحَيا َوَيُهوَذا َوَأِليَعَزُر. 23يُل َوُيوَزاَباُد َوَأْلَعاَسُة. َوَنَثْنئِ 
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َوِمَن   َوُأوِري.  َأْلَياِشيُب.  َوَطاَلُم  َشلُّوُم  ِإْسَراِئيلَ 25اْلَبوَّاِبيَن:  َوَأْلَعاَزاُر َوِمْن  َوِميَّاِميُن  َوَمْلِكيَّا  يَّا  َوِيزِ  َرْمَيا  َفْرُعوَش:  َبِني  ِمْن   
اِشيُب َوِمْن َبِني َزتُّو: َأْلُيوِعيَناُي َوَأْليَ 27وُث َوِإيِليَّا.  َوِمْن َبِني ِعياَلَم: َمتَّْنَيا َوَزَكِريَّا َوَيِحيِئيُل َوَعْبِدي َوَيِريمُ 26َوَمْلِكيَّا َوَبَناَيا.  

َوِمْن َبِني َباِني: َمُشالَُّم َوَملُّوُخ  29َوِمْن َبِني َباَباَي: َيُهوَواَناُن َوَوَنْنَيا َوَزَباُي َوَعْثاَلُي.  28َوَمتَّْنَيا َوَيِريُموُث َوَزاَباُد َوَعِزيَزا.  
ى.  َوِمْن َبِني َفَحَث ُموآَب: َعْدَنا وَ 30ُشوُب َوَشآُل َوَراُموُث.  َوَعَداَيا َوَيا َكاَلُل َوَبَناَيا َوَمْعِسيَّا َوَمتَّْنَيا َوَبَصْلِئيُل َوِبنُّوُي َوَمَنسَّ

َوِشْمُعوُن  31 َوِشْمِعَيا  َوَمْلِكيَّا  يَّا  َوِيشِ  َأِليَعَزُر  َواِريَم:  َوَملُّوخُ 32َوَبُنو  َمتََّناُي وَمتَّاَثا  33َوَشَمْرَيا.    َوَبْنَياِميُن  َوُشوَم:  َبِني  ِمْن 
َوِشْمِعي.  وَزاَبا ى  َوَمَنسَّ وَيِريَماُي  َوَأِليَفَلُط  َوُأوِئيُل  34ُد  َوَعْمَراُم  َمَعَداُي  َباِني:  َبِني  وَكُلوِهي  35ِمْن  َوِبيْدَيا  وَوْنَيا  36َوَبَناَيا 

َوَأْلَياِشيُب   َوَيْعُسو  َوَمتَّْنيَ 37َوَمِريُموُث  َوَمتََّناُي  َوِشْمِعي  38ا  َوَعَداَيا  َوَشلَ 39َوَباِني َوِبنُّوُي  َوَناَثاُن  َوَشاَشاُي  40ْمَيا  َوَمْكَنْدَباُي 
و َوُيوِئيُل  ِمْن َبِني َنُبو: َيِعيِئيُل َوَمتَّْثَيا َوزَ 43َوَشلُّوُم َوَأَمْرَيا َوُيوُسُف.  42َوَعَزْرِئيُل َوَشْلِمَيا َوَشَمْرَيا  41َوَشاَراُي   اَباُد َوَزِبيَنا َوَيدُّ
 " ِء اتََّخُذوا ِنَساًء َغِريَبًة َوِمْنُهنَّ ِنَساٌء َقْد َوَضْعَن َبِنيَن.ُكلُّ هُؤالَ 44َوَبَناَيا. 

 جو هتا  سكا) وأك ب  خكذو  سا) ذثت ا  ذذأل ترم با  أكم ذ بةة أأل  ال وأقامب أ ذأتال     ه ككا   ه هتان سجو يسجو  
و ف ه خ ا مه ذكو خط   .ال تهب  تكخة   سكا) وأك ب  امذو اذرشا م، ذهه سجو ت ةيم فكتان سجو أكب خال ذتسج  ف ه

 ( ف و خطايا ا بسجا  ضو اأ 5:2أتا اضبا  فى  هإ وأغضب  رذ 
بقوبي   بيب وأعابي أ ذفيى 86بب وأالذيسب ذوأكغتسسب ذوأبهو.سب +  10بب وأ كت  +  17بتكم    113ذ جو  ل  وم واسكا)  

ذفى  أ =  الب  قهل وأصوق وأعطوا أيديهمأ جل إثمهمألذ. ح   كبش غنموأ كت أ ذهؤ ) قوبهو   يةهع رئ س .تا)  هؤ )  
 ى وأعاب أ ذقو رفضت وأتسا) بع  ذ مهبأ ذااأبا  هم صةفهو وأتسا) ذواذ م ذبعكم  طاييا ذهيوويا   =  ومن إسرائيل(  25 

 صةفكاأأ الإ هتا  ب وأمهب أ ذهسكو فعو إ.ةوك م بع ها ة ذإسكعسو إذ  هضكا ذ ذأ ب هكو أم  ككة فكه سفة تهب  ذو
 -ملخص إقالوات عزرا:

 "بتكج   رو وأةذ ى أإلصالح"
 أفام يطاب  كاي  وأكال ذ سهشه وهللا  اف   اسكم فعال   -: عدم اإلتكال على ذراع بشرية -1
هإ بييياأةام بيييب طيييهل وأطةييييق ذصيييعهبمه، أ فكيييه  يييامى بصييي(4:  58 إش أمسيييك ع صيييهتكم فيييى وأعيييال) -:الصيييوم -2

 ذ اف   اسكم ذهسكو  تبغى  ل  فعو فى .ووي  كو بةةذعأ ذأإلتضاع  باإ هللاأ فة ككم هللا 
فكه بسى ذصاى .و ذإ مةا بر ه  خطر فكه شعة  ل خطاييا وأةيعب هيى خطاييا  هيه فيى  يق   -:التذلل أمام هللا -3

ميةا ككيا أيه كتيا وأكخطئيسب  إ هيو  بيةر   فسيتا ذ اقيى وأايهإ  يو إخهتتيا وأيك ب يخطئيهل ذ ع هللاأ فكو  صاى بيب 
 أ  اى وأخةيب

بع ل وأ ذ ا  وأهثت ا أ فاإليكال وأحق باأةب  ميرثة بياإلخمالم وأةيو و   ياأ ذوج( بغسية وأكيؤبتسبأ   -:عزل الشر -4
 ذ اى كو بؤبب  ل يعم ل وأةة ذوأخط  أ 

 ةن قاهب وأةعب فقوبهو تهب   بخطاياهم هه وأكىأةعبه ذإ مةوفه  ى صالته ذإتضا ه ذبحبمه  بتكج   رو
ال    ل   رو أه طاب بب وأةعب  ل  تفصاهو  ب زذ اتكم مذل  ل يصاى ذيمكأو وباإ ذبسهو بسا)  ظ كا أ ذ 

 أ  15،   14:9 كه 2 فةوح وأة هع إأى إ ةقاقا   هللا أةفضهو ذأ ارذو ضو  ذأمحهأت 
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 كم فسبتييهو وأك سييو  رسييو أكييم  يي رو أ حييةن قاييهبكم أامهبيي ، ذإلصييالح  يياأكم كييا  رسييو هللا  جييى ذزكةيييا أاةييعب أ حييةن قاييهب
 أرذ  ا  

ذأقو ذثق وأكال وأفارسى فى   رو ذ  طا  بعح وأصال  ا  فى تهم ع وأعقهبا  ذأ ب  سب  تى  حك ا كهوأى  اى 
يفكم هكو كو خامإ،   ه أه   وأسكهم، أم  مضا ق   رو بب  ل ساطاته سابت بته، .و إهمم .مجك ع وأ ماب وأكقول أأأأأهو

هو يفكم وأخووإ  وإ وأغسةة بب  جاح خامإ آخة فى خوبمه .و  كمم هه     رةإ بب خوب  بعست  فاهلل يطاب بته  خةىأ
 . اسكا  هللا  ئمكتهإبخوبمه وأمى 


