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 عودة للجدول مقدمة سفر نحميا 
 

 مقدمة في سفر نحميا
رلساايعيةا ف  اا فرلتز راا فف اا  فرلعبزرسااا فرلتااامر فكاا سفرااعزرف ااحمرف سفرااا فرااعزرإف رعااارإف  راا ف ااحمرف اا ف -1

م.فث فإسعصا فرلارعااف اآلفر فازف ا فرللازسفرلسا   ففف1563رلالتيةا ف)رلعالج ت (ف ذلكفعت فرة فف
ف شزف  رر ف حمرفرأل لف  حمرفرلث س .فث ف  رر ف حمرف سفرا .ف

لسااعزفأفياا مفتخرااا فرااع مفرلع ااافرللاااا فرلت مهوااا ف  ااافتخرااا فلتاا مه فرلي ااا .ف سجاااف اا فرأفاازفآهاااف -2
فأرارمفأ مشاا ف تجاياف إصالع تفسفرا فألمامفرلشعبفعسبفرلشزهع .ف

(ف هاا فواراا فواارساااا ف1:10+9:8ك تاابفرلسااعزفهااافسفراااا فرلااا.فواا سفمساابا .ف هاااا  فرلتزشاا ث ف) -3
متفشسات فلاسجارا سا فلانااسفرا  ا إفلا ف ها ف ظاعا ف  ارا فأتعةا فرا   فلارااكفإذفإفتا ممفرلرااكف

 هفر فل فرلورزفرلا.فاطيبف ايا ف هعزعا .ف وا سففف،  لس   فيز.ف   فرلراكف رئر إف ةاه فلاغ ا .فف
رلس   فاطابفم فيزهافمآلفرلراكف هافمةشاز..ف هناارفباابفرلا اا ف اا فأ مشااا ف ا ف  ا فو اار.ف
 و سفرلس   فمف فثل فرلراكف  افو سفالامفل فرلشزرب،ف رلشزربفمرنآلفأسفانااسفمسارام إف)لاالكف

ف  فأ  إ(.ك سفرلس   فيتا ف
كاا سفسفرااا فايااامرإف ااا فمايةاا فآ  ئاا ف بااابفمااآلفرلراااكفأسفياااهبفوصااال.فأرااارمه ف  مرااا ف رلااا إف -4

 ا فأ مشاا ،فليبة فأرارمه ف هزتابفأماامفرلا اا فرلي ا اا .ف وا سفذها بفسفراا فإلا فأ مشااا ف عااف
.فيترتا ف ا فلاافصعا ف حمرفأل مشاا فبثالث ف شزف  م إ.ف للاافتازنفسفراا فوا فسقاا ف صازفرلرااكفر

 أ  إفلرفبت فهلل.فأل  فمفبت فلشقي ف ف
ييآلف رلسا مزهيآلفسل فتخآلفم ر فسفرا فر ا ف لاف    ف رل  م فشايا فمآلفرأل ارءفرلراآبييآلف رلعرااف -5

اتصبارفرألمضفبيةر فرلشاعبف ا فرلساب ف بعااف اا  فإف ب   فرلشعابفرلرج  م .ف و سفرأل ارءف اف
رضاااا ف أمالكااا فرلرغتصاااي فبااا فوااا سارفبااا معيآلف ااا فرلشاااعبففااا افرأل اااارءفأسفاساااتز فرلشاااعبفأمف

روراااتيالءف اااا فمحهاااافماااآلفرألمرضااا فماااآلفرلشاااعبفلاااالكففااا  ارفماااآلفبةااا ءفأراااارمفأ مشااااا .ف هااا  ءف
 رأل ارءفل  ف ار  فبباقا فم فشعبفإرزرئي .ف

هت فسفرا ف  لقي   ف تال  فرعزفرلشزهع .ف وت   ف  افلإلعتع ظفباص ا فرلزبف  ا ف ااا فرلزارا ءفإف -6
  ة ف رلال هيآلف و فرلشعب.ف رلخ

متفشسااات فلالاااامفأ(فم ااا فإلااا ف9-1:2مااا فف7،ف6:13راااة ف) ااا مسف12 عاااافأسفتاااال ف اااا فرلي اااا ف -7
عساا   إف ااا فرلتعاااهبفرلساا بافببةاا ءفرلسااامف رلرايةاا ...فرلاا .ف خاعاا فأمتفشساات ف اا سفاعااا فث سااا إ.ف

 رة ف عافذلك.ف14 بالكفعص ف ا فتعاهبفث ٍسف  لا ا .ف    فلافن ف
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 بفسفراااا ف ر فرلشااازف ااا فأ مشااااا ف ااا هراارفرلساااب ف رلتلاااام تفرلياماااا ف رلعشاااامف تح  اااارف ااا ف اااا -8
   ةبااا تف ثةااا ت.ف  ااآلفهااامفرلعتااز فتةياا فمالفاا فرلةباا .ف بعااافأسف اا  فسفرااا فأل مشاااا فث سااا فباااأف

 إصالع ت فورتئص لفرلشزفمآلفبية  .ف
 فيةيغاا فأسفاناااسف اااا فشوصااا فسفرااا فشوصااا فمرئعاا ف مااايئ ف اا فرلختاا بفرلرلااا ف مثاا  إفلراا -9

فااارمف .ف  اااف اا فراابا فسجااامفم تراا إف فاا لفشااقي ف عاا لفأ مشاااا ف سجااامف  كااا إفمصاااا إفليز اا ف ف
اااااي ف اااة  ف سجاااامفيتااازنفمةصاااي فرلسااا م ف ااا ف صااازفرلرااااكف هعااازضفسعسااا فلاوطااازف هااااهبف

بةااا فأل مشاااا فلاسااتة بفرل رااا فرلعاا تز ،فهااافشوصاااا فايااام ف ااا فمجااااف ف شوصاايت ف ا  ااا .ف
رلسامف  فأا مفايزف  بىءف رل  م تف م رمزرتفرأل ارءفرلو م ييآلفمصاف إفألعارلفشاقي ،فايازف

اج هاافما ف ف ا فصاالت ف هج هاافف-ب لبفعل فوارل فب فهافيةعاف ا فشقي ف هاف ا ف  ا  م:
م فرلراكف هج هافم فرلشعبف  صال.فأعارل  ف تاعيااه ف تشاجاع  ف   هاافضاافرأل اارء.فلاالكف

 ف را ف  لةج ..فكا ف 
   ف تز ف ا   ف يآلفس ئبيآلفل فعة س ف عة سا فلافنرارفأ مشاا فرلت فبةي فأرارمه .ف-10
 اا فإفتصاا مفواا سفسفرااا فشوصاا إف  اراا إف اا فإتخ لاا ف ااا فرلاازبف   اا  مف اا ففامتاا ف ايزتاا ف شااج  ت ف-11

  خ س فرلةعر فرول ا فرلت فر ساتف    مف ص مف را فس  ف إ.ف
 .ارساحف  فأشا ءف ايا سفرا فيزمحفل-12

فهافتزنف صزفرلراكفلياهبفوفات .ف رلرساحفأفا فذرت فلاعتلافشقي .ف -أ
ك سفسفرا ف  ف صزفرلراكفلخآلف اي فو سف  فأ مشاا فرلوزب ف هنارفو س فمفي ف -بف

 رلرساحفلشقي ف  فرألمض.ف
.ف لا فيثلا ف ااي  ف ا فرلجحها ف23:4شتزنفسفرا فم فرلشعبف ا فرلعرا ف رلبةا ءففإ -ج

فهاف اي  .ف رلرساحفاشتزنفمعة ف  فآ مة فب ف   فو ف ر فص لح.فب فأسعاف
فش   فرلرساحف  فايزت ف ا فرل ان ف تط يزمفلا ان فلاناسفبي فصال ف فمغ م فلصاص.فف- ف
فهافأت فليبة فرألرارمفرلر ام فلافر فشقي ف رلرساحفأت فليبة فرلخةاس ف هفري  .فف-ه
أتاا فلاعراازفرلخةاساا فشااقي فرلااايآلفواا سارفهااافأتاا فلاعراازفأ مشاااا فرلوزباا ف رلرساااحف -.

ف  ففزربفهارفرلع ل فرلا.فُفزبف  لوطا .ف
أااا مف اا فرللباازفراا كة إف باا فف3أااا مفراا كة إف باا فأسفي اابفلاعراا فمشاا ب  إفلارساااحفرلااا.ف لاا فف3مناا فف- 

ف ا مت فلاعط فعا  فلخةاست .ف
ف  ففأم مفمع سايآلف مل  ميآل،ف رلرساحف  ففأم مفرلشاط س.فف- 
ف فرلع ر ءف رلزار ءف رلرساحف ن فرلختي ف رلعزهسييآل.فهاف نف-ع
ف ن ءفسفرا ف ا فأ مشاا فاشي ف ن ءفرلسيافرلرساحف اي  .فف-ط
 .ب زفرل ان فمآلفبابا ف بز مفمثار ف ع فرلسيافرلرساحف-ى
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 عودة للجدول اإلصحاح األول 

 
َنِة اْلِعْشِريَن، َبْيَنَما ُكْنُت ِفي ُشوَشَن  َدَث ِفي َشْهِر َكْسُلو ِفي ْبِن َحَكْلَيا: حَ َكاَلُم َنَحْمَيا 1"-(:4-1) األيات السَّ

ا، الَِّذيَن َبُقوا  َأنَُّه َجاَء َحَناِني، َواِحٌد ِمْن ِإْخَوِتي، ُهَو َوِرَجاٌل ِمْن َيُهوَذا، َفَسَأْلُتُهْم َعِن اْلَيُهوِد الَِّذيَن َنَجوْ 2اْلَقْصِر، 
ْبِي، َوَعْن ُأوُرَشِليَم.  ْبِي ُهَناَك ِفي اْلِباَلِد، ُهْم ِفي َشّر َعِظيٍم  َفَقاُلو 3ِمَن السَّ ا ِلي: »ِإنَّ اْلَباِقيَن الَِّذيَن َبُقوا ِمَن السَّ

ًما، َكْيُت َوُنْحُت َأيَّااْلَكاَلَم َجَلْسُت َوبَ َفَلمَّا َسِمْعُت هَذا 4َوَعاٍر. َوُسوُر ُأوُرَشِليَم ُمْنَهِدٌم، َوَأْبَواُبَها َمْحُروَقٌة ِبالنَّاِر«. 
َماِء،   " َوُصْمُت َوَصلَّْيُت َأَماَم ِإلِه السَّ

=ف كسللو(ف.ففف1:7=فمآلفريطف  ىفألسفأف مفعةا سىفمااوامفما فرلبااربيآلف رلرغةيايآلف رلال هايآلف)فنحميا بن حكليا
مااآلفرلسااة فرلعشاازهآلف هاااففنيسللانذواازفشاا زفف1:2=فهااىفلراااكفأمتفشساات ف  ااىففالسللنة العشللرينرلشاا زفرلت راا .فف

) هامف فسبفمآلفرلسة فرلجايا ف.ف ع فهامفرلرشنا ف ساطف ارإف  ىفرلسة فرلعشزهآلفلراكفرمتفشست فففرلش زفرأل ل
 مااآلفرلرفتراا فأسفماااكفرمتفشساات فباااأفمااثالإف ااىفمةتصااففرلسااة ف عااىففاااللفهااامفرلسااة فرلعشاازهآلففرلتلاااه فرلع مرااى(

)هةاا فشا زفوساااف شا زفساسا سف فساابفأ  إفثا فرلشاا زفرأل لفماآلفرلساة فرلجاياا فث ساا إ،فلراخا فراارزفرلشا زفرلت را ف
 .رلتلاه فرلي ا ى(

 
 20نهاية السنة اللففففففففففففف   ففففففتقويم فارسىفففففففففففففف20بداية السنة الل 

 يهودى 1يهودى     تقويم يهودى           شهر نيسان 9شهر كسلو       
 

 بدء سنة يهودية جديدة                                                     
و فشزقف  ب ف و سفرلراانفاشتاسف ي  ف هصاعاسف ىفإكبت س ف ىففف300=ف  صر ف  م ف اىف عافعارلىففشوشن

=فسسا ففاللذين بقلوا ملن السلبىم ا لفأتاارفعاايث إفماآلفرلي ا اا .فف= رجال من يهلوذا=فأف فسفرا .فف  حنانىرلجي ل.فف
جلست ة ام ف ه فيال اسفمل  م ف إعتل مفمآلفرلشعابفرلرفاط .فآلف ه  ءفو سارف ىفشزف  ا ف  ألرارمفمرلرسبيي
=فهااف فيينااىف ااىفماا ف عااُ فسبافاافسصاازف هاما فل راارمفباا فهاافيينااىف ااىفرلفا لفرلاااىف ااا فأ مشاااا ففوبكيلت

ءفهااامارفماا فبةاا مف ااحمر.ف  الاا ف اساا ففصاصاا إف ةااام فراار فأسفمساا  ىف ااحمرفلبةاا ءفرألرااارمف شااا فأ فأسفرأل ااار
لر فاجبفأسفاععا فو فمة فعيآلفتار   فمشنا فما ،فأسفاوتااىف اىففااا فما ف ف هصااىف هز ا فإلاىففف بني فتشيز

فسعس فور فم  فروبآلفرلا لفإلىفسعس .ف
صال ف=فرلصال فهىف  ا فهللفأسفيتاف ف هف فرلرشنا ف مآلفرلر وافأسف فريتاف ف لخآلفبا سفففوصمت وصليت

فف سفمعاس ف .  ارفاعةىفأسةىفأمهافع فرلرشنا ف عاىفباف
ف
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ْحَمَة ِلُمِحبِّيهِ 5"-(:11-5) األيات َماِء، اإِللُه اْلَعِظيُم اْلَمُخوُف، اْلَحاِفُظ اْلَعْهَد َوالرَّ بُّ ِإلُه السَّ   َوُقْلُت: »َأيَُّها الرَّ
َعْبِدَك الَِّذي ُيَصلِّي ِإَلْيَك اآلَن َنَهاًرا َوَلْياًل  َتْسَمَع َصاَلةَ َوَعْيَناَك َمْفُتوَحَتْيِن لِ ِلَتُكْن ُأْذُنَك ُمْصِغَيًة  6َوَحاِفِظي َوَصاَياُه، 

ْد َأْخَطْأَنا. َأَنا َوَبْيُت َأِبي قَ  أَلْجِل َبِني ِإْسَراِئيَل َعِبيِدَك، َوَيْعَتِرُف ِبَخَطاَيا َبِني ِإْسَراِئيَل الَِّتي َأْخَطْأَنا ِبَها ِإَلْيَك. َفِإنِّي
اْذُكِر اْلَكاَلَم الَِّذي  8َوَلْم َنْحَفِظ اْلَوَصاَيا َواْلَفَراِئَض َواأَلْحَكاَم الَِّتي َأَمْرَت ِبَها ُموَسى َعْبَدَك.  َلَقْد َأْفَسْدَنا َأَماَمَك،7

ْم َوَصاَياَي َوَعِمْلُتُموَها، َوِإْن َرَجْعُتْم ِإَليَّ َوَحِفْظتُ 9ُعوِب، َأَمْرَت ِبِه ُموَسى َعْبَدَك َقاِئاًل: ِإْن ُخْنُتْم َفِإنِّي ُأَفرُِّقُكْم ِفي الشُّ 
َماَواِت، َفِمْن ُهَناَك َأْجَمُعُهْم َوآِتي ِبِهْم ِإَلى اْلَمَكاِن ا لَِّذي اْخَتْرُت إِلْسَكاِن ِإْن َكاَن اْلَمْنِفيُّوَن ِمْنُكْم ِفي َأْقَصاِء السَّ

ِديَدِة. َشْعُبَك الَِّذي اْفَتَدْيَت ِبُقوَّ ِبيُدَك وَ َفُهْم عَ 10اْسِمي ِفيِه.  َيا َسيُِّد، ِلَتُكْن ُأْذُنَك ُمْصِغَيًة  11ِتَك اْلَعِظيَمِة َوَيِدَك الشَّ
اْمَنْحُه َرْحَمًة َأَماَم هَذا  ِإَلى َصاَلِة َعْبِدَك َوَصاَلِة َعِبيِدَك الَِّذيَن ُيِريُدوَن َمَخاَفَة اْسِمَك. َوَأْعِط النََّجاَح اْلَيْوَم ِلَعْبِدَك وَ 

ُجِل«. ألَ   "نِّي ُكْنُت َساِقًيا ِلْلَمِلِك.الرَّ
 لخاآلفت  ازف  رتا ف ا ألكثزف اىفمزرعرا فلشاقي فف، يبفشقي  =فرلاىفظ زتف  رت ف ىفتففاإلله العظيم المخوف

حبيلله وحللافظى مل=ف  ااامفماا فإباازرسا ف إراافاف هعلاااب.ففالحللافظ العهللدرلت ئاابف هااارفهااافم اا ءفسفرااا فلااالكف اا لف
=فلتاازىفماا فاعاا سىفمةاا فشااقيكففعينللاك مفتللوحتين(.ف15:14 صاا ا ىف)ياااف=فإسفوةاات فتفباااسةىف اا عع ارف وصللاياه
ف=فه فأفط  رف لخة  فم ف رلارف بيافهلل.ففوتسمع صالة عبدك. بنى إسرائيل عبيدك تزع ف

ىفرلساا فلخا ففا  م.ف ما فأتاىف=فهافاصة فسعسفم فصةع ف حمر.ف هارفهافرلرة جفرلز عففانا وبيت أبى قد اخطأنا
لا ااف ا لز اعف اىف رف27:4اثفعزفا إفب فسجافمعة م.ف تعزهل  ف ىفرلشعابفمااوامف اىفتا فل فاففف9،فففف8 ىفأا تفف

=فففملن هنلاك أجمعهلمأ زبفم فانااسفلرا فأتاىفهةا .فف5-1:30 رلخالمف ىفت فف5،فف4:30+فت ف42-40:26 فف
.ف  اىف=فأىفإلىفأ مشااا ف رل انا فآتى بهم إلى المكان.ف16-11:34كر فاعتشفرلزر ىف آلفرلوزرافرلا ل فعحف

 ةاوزم.ف=فهنارفتصاىفرلخةاس ف رئر إف"فأذوزفا فمبفوارف وار.ف.ف"ف لاسفمعةىفهارفأسف فيةسىفففاذكر الكالم(فف8)
ىفلتارفألسا فيزهااس فأسفسخااسف رثلايآلف اىفمار ياامف  ااف الما فإارا سف ثلا ف اىف ف صااقف  اا مف.ففب ف فاعاز.فب اار

هةا فالاالفلاازبففسفراا  ففأساكفتااوزف سثااف اىفأساكفراتةعاف  اانف.ف،فو سة فسلاالفللااف  ااتفاا فمبف سثاارباف ل ل  
=فأىفرلااااىفأفز تااا فماااآلفأمضفمصااازف لاااا ف ذمرعففشلللعبك اللللذى إفتلللديترذواازف  سااا ف  ااااتف ااا سفتجرااا فشاااقيك.ف

فأسفيةجااحفمار يااام.ف هنااارفشااايا .ف اا  سفسفااآلفسساا فهاا  ءف وراا فصااةع فل اا فإصااة فبةاا ،فهااافاطااابفبثلاا فمااآلف 
هاافأماسف رلياامفففاسااعفرلرسااحفهاا"ور فو سف هنارفانااسفماآلف يا فإلاىف يا .ف.ف.ف.ف.ف.ففسصاىفبةعسفرلرع امف"

ف  هللفرلاىففاصف ىفذلكفرلحم سفم فرلر س فأسفاواصفر سفب فهافراعع .ف(ف.فف8:13 بف)ف" إلىفرألباف
هللفاا فم  ل ففلُاعيآلفشقي .ف  ف.فو ف بزفلةفرا فهامفرلاظاع =فهىف ظاع فر ما ف ىفبي فرلراكفساقيًا للملك

خ سفمارىفرلةبىف ىف صزفف فرلراانف،فماف ىف صف م  لفف فاا ففطت .ف هنارفو س ىف صزفرلراكفليةعا رف
أف بف  رسا لف ىف صزفسبافافسصز.ف  عظفأسفسفرا فمث فمارىف خ سفارنآلفأسففف ز اسف  اباا ف ىف صز

 فرلرفز   ف  لة مف م فرلشعبفرلرفتلزف لخة ففلرز   ف ىفرللصزف لخة فو سف لاي فهة نف ىفأ مشاايةشغ ف  لفا  فر
(ف سفرا ف سببفمفبت فلشقي ف زضفسعس فلاوطزف خ سفف23:7ل فافتلزف لزه ف ل فاطابفمرعت ف رالمت ف)أعف

.لاراكفأسفافيىف أسفاري ف
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 لجدولعودة ل اإلصحاح الثانى 

ف
ِنيَسانَ 1  "-(: 8-1) األيات َشْهِر  َفَحَمْلُت  َوِفي  َأَماَمُه،  َخْمٌر  َكاَنْت  اْلَمِلِك،  أَلْرَتْحَشْسَتا  اْلِعْشِريَن  َنِة  السَّ ِفي   

ا َك ُمْكَمدٌّ َوَأْنَت َغْيُر َمِريٍض؟ مَ َفَقاَل ِلي اْلَمِلُك: »ِلَماَذا َوْجهُ 2اْلَخْمَر َوَأْعَطْيُت اْلَمِلَك. َوَلْم َأُكْن َقْبُل ُمْكَمُدا َأَماَمُه.  
ا،    هَذا َوُقْلُت ِلْلَمِلِك: »ِلَيْحَي اْلَمِلُك ِإَلى اأَلَبِد. َكْيَف اَل َيْكَمدُّ َوْجِهي َواْلَمِديَنُة 3ِإالَّ كآَبَة َقْلٍب!«. َفِخْفُت َكِثيًرا ِجدًّ

َأكَ  َقْد  َوَأْبَواُبَها  َخَراٌب،  آَباِئي  َمَقاِبِر  النَّاُر؟«  َبْيُت  »مَ 4َلْتَها  اْلَمِلُك:  ِلي  ِإلِه َفَقاَل  ِإَلى  َفَصلَّْيُت  َأْنَت؟«  َطاِلٌب  اَذا 
َماِء،   ُقُبوِر آَباِئي   َوُقْلُت ِلْلَمِلِك: »ِإَذا ُسرَّ اْلَمِلُك، َوِإَذا َأْحَسَن َعْبُدَك َأَماَمَك، ُتْرِسُلِني ِإَلى َيُهوَذا، ِإَلى َمِديَنةِ 5السَّ

اِلَسٌة ِبَجاِنِبِه: »ِإَلى َمَتى َيُكوُن َسَفُرَك، َوَمَتى َتْرجُع؟« َفَحُسَن َلَدى اْلَمِلِك َفَقاَل ِلي اْلَمِلُك، َواْلَمِلَكُة جَ 6يَها«.  َفَأْبنِ 
َزَماًنا.   َلُه  َفَعيَّْنُت  َرَسا 7َوَأْرَسَلِني،  ِلي  َفْلُتْعَط  اْلَمِلِك  ِعْنَد  َحُسَن  »ِإْن  ِلْلَمِلِك:  ِلَكْي  َوُقْلُت  النَّْهِر  َعْبِر  ُواَلِة  ِإَلى  ِئُل 

َوِرَساَلٌة ِإَلى آَساَف َحاِرِس ِفْرَدْوِس اْلَمِلِك ِلَكْي ُيْعِطَيِني َأْخَشاًبا ِلَسْقِف َأْبَواِب 8يُزوِني َحتَّى َأِصَل ِإَلى َيُهوَذا،  ُيجِ 
.الَِّذي َأْدُخُل ِإَلْيِه«. َفَأْعَطاِني اْلمَ اْلَقْصِر الَِّذي ِلْلَبْيِت، َوِلُسوِر اْلَمِديَنِة، َوِلْلَبْيِت  اِلَحِة َعَليَّ   "ِلُك َحَسَب َيِد ِإلِهي الصَّ

مأية ف اىفروصاف .فرلسا بافوااهف  هاافسفراا فما ف ف صا معفمعا ف اىفصاالت ف سازىفهةا فوااهف  هاافما فرلرااكف
"فاعلاابفرلااىف  هااف مفمثا صا .ف ااابف رراتجيب فصاالت فف،ف م فرأل ارءفث فم فشقي ف جعا  فاعراااسف هبةااسف

مااآلف ر ياا تفرلساا  ىفأسفف= لمللاذا وجهللك مكمللد. . . فخفللت كثيللرًا جللداً .ف(ف28:32)فتااكفففماا ف ف رلةاا  ف  ااام"
اشزبف ايالإفمآلفرلورزف بارا فاعطي ا فلارااكفلي واافلاُ فأس ا فباا سفرا .ف سفراا ففا افعيةرا ف عاظفرلرااكفإضاطزر  ف

أس فياابزفما رمز ففاناسفإضطزر  ف سببففأسفأ ف،فمفمضىفأ فترز ف  صا س عحس ف  ارفاعتبزف ةافرلراانف لي ف اف
.ف  ااىفعاا  تف  اااف ضاا فرلساا ف ااىفرلخاا  فرلتااىفالااام  فلاراااكف،فلااالكفهاااففاا ئففمااآلفأسفيتااا    فر سفضاافرلراااك

فك امفا مزفرلراكف لت فرلشوصف امرإ.ف
،ف معةاىفواالمفسفراا فأسف باامفأ اا ئىفف اا م =فو سا فرلرلاا بزفملارا ف ةاافرللاام ءف ماة  فمااكففبيلت مقلابر أبلائىف

ب ااارفافاازنفمشاا  زفرلراااكفسفااافشااعبفرلي ااا فف سفرااا فمهااافأسفأذهاابفألكاازمفرألمااارتف أمماا فرللبااامف،مفطراا ف أساا فأ
=فهافصاىفوثيازرإف  ااسف با ف  ا ا فأما مفرلرااكف بناىف تاال ف صااىف ما فففصليت إلى إله السماء سفافسفرا .فف

 عاافرار   فرألفيا مف اآلفف  عاظفأسف  ا ا فر سفأما مفرلرااكفاا تىف.فاىفث ساا هارف  ب فأسفاجيابفرلرااكفسجاامفاصا
  عظفأس فاصاىفول فرلسر ءفبيةر فهاف ر ففأم مفماكف  م ف  افاشعزفأس ف ر ففف،فأ مشاا ف فارلىفأمبع فأش ز

  سفاس لفسفرا ففم مفماكفرلسر ءف رألمضف رئر إفأا فو سفمن سُ .ف هة نفمافاظ فأفزىفأسفماكف  م فرلاثةىفإهت أ
ف-:=فهة فلُ فبابيآلفففأبنيها.  خ ف  أل لىف في ت ف  سفاناسف بيامف ىف ز.فسفيزضا ألر ذرف    فمنراف ع  لف

ف.فأسفتبةىفرألرارم -1
 .فأسفُاعية فرلراكف اىفهارفرلعر  -2

ف=فهامفرلقي م فأ فرلرافاظ فتعةىفوالملكة جالسة
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أ فتعةاىف ناسفف.فلاي اا فمعاُ ف رس ا فراتعية ف ت هاافمطايا فوصااال ففأسفسفرا فو سفاعتراف اىفرلراخا ف تع  س ا إم فف
هارفتر م إفأسفرلراخ فو س فضافرلي ا ف ضامف ما فهارف ر افرلراك.ف  ىفوات فرلف لتيآلفسازىفتا ثيزف فرللااىف ااىف

فرلراكف تابيزف .ف
هاازرإفثاا ف اا  فث سااا فوااارٍلف اااىف=فهااافذهاابفأل مشاااا ف بعااافأسفأكراا ف راااُ ف اا  فلاراااكفلالااامفتلزفففعينللت للله زمانللاً 

=فأ ف اعا فو سا فلابيا فأىففالقصلر=فهاىفوارا ف  مراا فتعةاىفمنا سفمساامففاا فأشاج م.ففلكفردوس المأ مشااا .فف
أىفبي فسفرا فلخاس فص مف رلا إ.ف  ىفهارفرلبيا فأضا افوثيازهآلف نازم.فف= البيت الذى أدخل إليه ج سبفرل ان .ف

أسا فلا فالا فرلرااكف=ف عاظففحسلب يلد إلهلى الصلالحة(ف14:5 رٍلفأااا إف)ف  لراكفأ ط مفأكثزفمآلفباي ف لااف يةا 
 أ ط سىفألم ستىفمعُ ف ألسةىففامت ف  م س فب ف فهافرلاىف ع .ف

ف
ُرَؤسَ 9  "-(:10-9) األيات اْلَمِلُك  َمِعي  َوَأْرَسَل  اْلَمِلِك.  َرَساِئَل  َوَأْعَطْيُتُهْم  النَّْهِر  َعْبِر  ُواَلِة  ِإَلى  َجْيٍش َفَأَتْيُت  اَء 

ْنَبلَُّط اْلُحوُروِنيُّ َوُطوِبيَّا اْلَعْبُد اْلَعمُّوِنيُّ َساَءُهَما َمَساَءًة َعِظيَمًة، أَلنَُّه َجاَء َرُجٌل َيْطُلُب َوَلمَّا َسِمَع سَ 10َوُفْرَساًنا.  
   "َخْيًرا ِلَبِني ِإْسَراِئيَل.

 ف هااافوااارٍلفاناااسفلاا ف ااا فعزرراا ف مااآلفيزراااف=فسفرااا فلاا فاطااابف لخااآلفرلراااكفأمراا فمعاا ُففرؤسللاء جلليش وفرسللان
زراا فمعااُ ف ااا فعزرراا ف مااآلفيزراااُ ف فيزراا فمعااُ ف اااشفمالئخاا .ف سالعااظفأسف ااحمرفوار ساا فلاا فاطااابف ااا فرلراااكفي

عزرراا ف سفرااا فوار ساا فأاااا إفلاا فاطااابفباا فرلراااكفأ طاا مف اراا ذرفيااز ب.ف اا هللف ااافاسااوزفلةاا ف راا ئ ف شاازه ف   ااا ف
فلفر يتة .ف
وا ف رل ا هزفأسا فماآلفمارا ءفرلسا مزهيآل.فف28=فماآلفبيا فعاام سفشار لفاازبفأ مشااا ف فاارلىفففحورونىسنبلط ال

=ففطوبيا العبد مرقفرأللعةتيآلفرس فو سف رلا إف اىفرلس مز .ف مبر فو سفاطر ف ىفأسفيتالىفي اذرفأاا إ.فأ ظ زفمآلفف
ف نفوزرسا فشايا فبيآلفرلي ا ف رلعراسييآل.فم يافرةباطف ىفمل  م فرلي ا ف مبر فو سفع كر إف اىفرلعراسييآلف و سفهة

ف"فالصافروعتل مفلشوصفسفرا .ففجاء رجلمبر ف  لفرةباطف بابا فهارف"ففلجاء رج
ف
ُثمَّ ُقْمُت َلْياًل َأَنا َوِرَجاٌل َقِليُلوَن َمِعي، 12َفِجْئُت ِإَلى ُأوُرَشِليَم َوُكْنُت ُهَناَك َثاَلَثَة َأيَّاٍم.  11  "-(:18-11) األيات

ِإلِهي   َجَعَلُه  ِبَما  َأَحًدا  ُأْخِبْر  ُكْنُت  َوَلْم  الَِّتي  اْلَبِهيَمُة  ِإالَّ  َبِهيَمٌة  َمِعي  َيُكْن  َوَلْم  ُأوُرَشِليَم.  ِفي  أَلْعَمَلُه  َقْلِبي  ِفي 
ْمِن،13َراِكَبَها.   َباِب الدِّ التِّنِّيِن ِإَلى  َأَماَم َعْيِن  َلْياًل  َباِب اْلَواِدي  ُس ِفي َأْسَواِر ُأوُرَشِلي  َوَخَرْجُت ِمْن  َأَتَفرَّ َم َوِصْرُت 

َوَعَبْرُت ِإَلى َباِب اْلَعْيِن َوِإَلى ِبْرَكِة اْلَمِلِك، َوَلْم َيُكْن َمَكاٌن ِلُعُبوِر اْلَبِهيَمِة 14اْلُمْنَهِدَمِة َوَأْبَواِبَها الَِّتي َأَكَلْتَها النَّاُر.  
ورِ اِدي َلْياًل َوُكنْ َفَصِعْدُت ِفي اْلوَ 15الَِّتي َتْحِتي.   ُس ِفي السُّ َوَلْم 16، ُثمَّ ُعْدُت َفَدَخْلُت ِمْن َباِب اْلَواِدي َراِجًعا.  ُت َأَتَفرَّ

 َواْلُواَلَة َوَباِقي َنَة َواأَلْشَرافَ َيْعِرِف اْلُواَلُة ِإَلى َأْيَن َذَهْبُت، َواَل َما َأَنا َعاِمٌل، َوَلْم ُأْخِبْر ِإَلى ذِلَك اْلَوْقِت اْلَيُهوَد َواْلَكهَ 
رَّ الَِّذي َنْحُن ِفيِه، َكْيَف َأنَّ ُأوُرَشِليَم َخِرَبٌة، َوَأْبَواَبَها َقدْ 17َعاِمِلي اْلَعَمِل.    ُأْحِرَقْت ُثمَّ ُقْلُت َلُهْم: »َأْنُتْم َتَرْوَن الشَّ

َبْعُد عَ  َنُكوُن  َواَل  ُأوُرَشِليَم  َفَنْبِنَي ُسوَر  َهُلمَّ  ال18اًرا«.  ِبالنَّاِر.  ِإلِهي  َيِد  َعْن  َعْن َوَأْخَبْرُتُهْم  َوَأْيًضا   ، َعَليَّ اِلَحِة  صَّ
ُدوا َأَياِدَيُهْم ِلْلَخْيِر.  " َكاَلِم اْلَمِلِك الَِّذي َقاَلُه ِلي، َفَقاُلوا: »ِلَنُقْم َوْلَنْبِن«. َوَشدَّ
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اا فم ا فرلصاال ف ااىفهاامفرلثالثا فأاا مف اىف=فإلىفأسفتةصزافأ يآلفرلرزر بيآلفل .ف مآلفرلر وافرسفسفرفثالثة أيام
ف.رلصال ف

=ف عا فرألمازفرازرإفعتاىفاعاافوا فشاىءفعتاىف فالا  مامف هعساا رفرلعرا ف هاافأمر فأسفاعا يآلفبةعسا فوا فففقمت لليالً 
=ف ر ىفإباآلفهةاام.ف سفراا ففازجفمةاُ ف  رمف  م فو ماا فعاالفرلرايةا ف  ا  ففبلاب اللوادىشىءفلافا فعج فرلعرا .ف

ف.لار ىفرلاىففزجفمةُ ف  ف فمآلف  بفر
=فهاااف راا فرألشاازراففثللم قلللت لهللمس اا ف عاااارفترثاا لفتةاايآلفاواازجفرلراا ءفمااآلف راا .ف=فرااري فهنااارفألفعللين التنللين

ف ب  ىفرلع مايآلف شجع  ف  لعر ف ر ف ر  ى.
رلااىف ا لففهااف فسعسا فرلسامفرلفقالىفرلاىفيار  ف آلفشعبف  = َهُلمَّ َفَنْبِنَي ُسوَر ُأوُرَشِليَم َواَل َنُكوُن َبْعُد َعاًرا

"إسفلاا فافعااظفرلاازبف(ف.ف بااةعسفرلرع ااامفالااالفرلراازس ف ااىفرلرحمااامف5:فف2) نفمفمااآلفساا م""أكاااسفل اا فراااف ااآلفسعساا ف
(ف.ف ارا ذرفيبةاىفسفراا فرلساامفافهاارفما فسسارا فرلج ا  ف.ف هناارفبةاىف1:فف127)ماحففرلف م "ففرلراية ففي بالفاس ز

عاااكف.ف  راا ف فهااارف(ف ااا فتاااف فرلرااا مفإلااىف رفاا فرل16:فف7)تااكفااا "اف ا"أااااسااا.فرلعاااكف،ف لخااآلف فهااافرلاااىف
سساارا فرلةعراا ف.ف لخااآلفعتااىفتعراا فرلةعراا فمعةاا ف تفع ةاا ف فبااافمااآلفرلج اا  ف.فف هااارفماا ف رااا فسفرااا فتر ماا ف،ف الاااف

 سف عااف  هاف بةىفرلسامف لخآلفسعر ف فو س فأل مشااا فراامرفماآلفسا مف.فلخاآلفعايآلفع صازه فسبافاافسصازف رلز ما
 راالط فمع اا فأ مشاااا فإذفواا سف فا ضااي ف اااي  ف.ف راا فافريةاا فذلااكف،فلاا فتصاارافهااامفرألرااارمفأماا م  ف راالط ف

(فف،ف سااز بف29:فف9عقالاا فهااافمضاا ف ف ايةاا ف اةج هاااف ااىفصاااارتة ف أصااارمة ف  ااامفأرااافتة فضااافرلشاااط سف)مااز
إبااسف  هللفافرا فوسامفمآلفس مف،فب فاناسفل فإازرءرتفرلوط ا فرلتىفهىفرال.فإبااسف.ف مآلفاعع ف فتطال فياف

(ف.فأماا فمااآلفارتةاا ف ااآلفرلج اا  ف هلباا فمااآلفيااافإبااااسففط ااا فيزضااىفب اا ف19:فف10 سفأسفيااا  فإبااااسف)لاااراااط
فففإذفاعاف فإبااسف.فعاراش ارت فيال فإبااسف ها  فهاف اا ف هصيحف

ف
ٌم اْلَعَرِبيُّ َهَزُأوا ِبَنا َواْحَتَقُروَنا،  َوَجشَ  َوُطوِبيَّا اْلَعْبُد اْلَعمُّوِنيُّ  َوَلمَّا َسِمَع َسْنَبلَُّط اْلُحوُروِنيُّ 19  "-(:20-19) األيات

ُدوَن؟«.   َتَتَمرَّ اْلَمِلِك  َأَعَلى  َعاِمُلوَن؟  َأْنُتْم  الَِّذي  اأَلْمُر  َماِء 20َوَقاُلوا: »َما هَذا  السَّ ِإلَه  َلُهْم: »ِإنَّ  َوُقْلُت  َفَأَجْبُتُهْم 
 "ِني. َوَأمَّا َأْنُتْم َفَلْيَس َلُكْم َنِصيٌب َواَل َحقٌّ َواَل ِذْكٌر ِفي ُأوُرَشِليَم«.ا النََّجاَح، َوَنْحُن َعِبيُدُه َنُقوُم َوَنبْ ُيْعِطينَ 

=فأعافمار ءفرلعزب.ف  رضحفأس فو سفهة نفإتفا  فبايآلفرلسا مزهيآلف رلعرااسييآلف رلعازبفضاافرلي اا ،فففجشم العربى
ارف اياااىفرلعااا ف اياازف اا  مهآلف اااىفألسفرلي ااا فواا سف= إحتقرونللاشااعابفأفاازىفضااافرلي ااا .فباا فا لياا إفواا سفهةاا نف

=فمبراا فلاا فاعارااارف اا سفهةاا نفأماازفمااآلفماااكف اا م ف  لبةاا ء.ف لخااة  فعاا  لارفتواهااهففأعلللى الملللك تتمللردون رلعراا .ف
 فرلساار ءفاعطيةاا فرلشااعبفمااآلفرلبةاا ء.ف سجااافأسفسفرااا فلاا فالاا فل اا فأسفماااكف اا م فأصااامفأماازرإف  لبةاا ءفباا ف اا لفإلاا

ف فأ ر لف ف رلرل  م تفهة فإشترا ف اى:فرلةج .،فهة نف رئر إفمل  م تفلخ
ف.رورت حرءف  لعر ف -1
 .إعتل مفرلل ئريآلف  ف -2
 .فتواهع  ف  ت  م  ف  س  فمترز يآلف اىفرلراك -3
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لارزرامفرلراخىفف  عظفأسفسفرا فل فُاشزفف"إله السماء يعطينا النجاح ونحن عبيده نقوم ونبنى" و سفم فسفرا ف
.اسفرلراك  افاعتراف اىف ف لفرلاىفمع ،
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 عودة للجدول اإلصحاح الثالث 

 

 عايآلفسازىفسفاآلفر سفرلايآلف  مارف  لعر ف فر  فلتخزهر  ف لتشجا فو فمآلفاعر ف ىفوزمفرلزب.فسجافهة فأرر ءفف
فا ف. ىف    س ف  رر اس فمنتاب ف ىفرعزفرلفا  فرألباففأرر ءفمآلف ر فمسجا ف ىفرلخت بفرلرلا فستشا ف

إل فس  مف لاسفإل فتشاهشف)معجح فإشي عفرلجراع(ف ةجافأسفرلعر ف افتا فف سجافأاا إفس  مفرلعر ف تلسار .ف  ل ة 
تا هع ف خ سفلخ ف رعافماآلفرلعا مايآلفمعاُ فأ ف  ئاتا فسصايي إفماآلفرلعرا ف هاارفمع اامفرلتخ ما ف اىفرلجساافرلارعاافأىف

فرلخةاس ف اخ ف  مُمف ىفبة ءفرلخةاس .ف
صااف .فتاازما فرألرااارمف واا سف ااىفذلااكفصااعاب فلا ااا فرأل ااارءفرلرلاا  ميآلفلاعراا .ف لخااآلفسجااافسفرااا فماااراسفرو

 ز  فمآلفرلعر لف  بزفرلعر ف اىفبزهل فب  فيازم فوا ف رعاافمل با فبيتا فأ فمل با ففف42 فنر ف اف س فرلعر ف اىفف
فسعسفرلا  فاصااس.ففباات ف و سفرلجرا فاعرااسف  ى

ف
ُسوُه َوَأَقاُموا َمَصاِريَعُه،  َوَقاَم َأِليَ 1"  -(:1آية ) ْأِن. ُهْم َقدَّ اِشيُب اْلَكاِهُن اْلَعِظيُم َوِإْخَوُتُه اْلَكَهَنُة َوَبَنْوا َباَب الضَّ

ُسوُه ِإَلى ُبْرِج اْلِمَئِة ِإَلى ُبْرِج َحَنْنِئيَل.   "ف َوَقدَّ
غة فرلاىفو سفُاطابفمة فوثيزفمآلفان ف ُررىفهنارفألسف ةامفو سفراقفرلو سف زبفرل ف=فهارفرلي بففباب الضأن

رلغاة فلاا  ئحفرل اناا .ف وا سفما ا فرلياا بفمار لا إفل اامفرلتجاا م فألسفرلغاة فو سا فتاا تىفماآلفرلشازق،ف رلياا بفوا سفيا اااف
ف   فرلشر لفرلشز ى.ف

 بفرلوزراف مر ي  ف ب فساف فإلاىفأ مشااا فلاالكف سالعظفرسفأ لف  بفيت فتزمار فهاف  بفرلا س.ف رلرساحفهاف 
=فأىفأ اا مارفععاا فتاشايآلف شانزفهللف عاافأسفمماا ف وقدسلوهافأسفماآلفمما فهاارفرليا بفهااافمئااسفرلخ ةا ف رلخ ةا .فسجا

=فو سا ف اىف ر ها فرلرايةا فرلشار لا فرلشاز ا .ف رلساامفيا ااف ا ف اا فأبازرج.ففبلرج حننئيلل وبلرج المائلةرلخ ة فرليا بفف
اشيزفللطا فرلرساح(ف ه ف ىفرلرسااحفوا س  فف100رعةىفرلز عىف بزجفرلرئ فاشيزفللطا فرلرساحف)م  ف لةالعظفرل

"إراا فرلاازبفباازجفعصاايآلفياجاا فإلااا فرلصاااياف هترةاا ف"ف رلباازجفاشاايزفأاااا إفلاعاااافرلساار ئىفف  ااىفباازجف  اا ف ااىفعر يتاا
 فيازع ف خا فما فعصااة ففيا فتعةاى=فعةةئفوبلرج حننئيللرلاىفيا اففا فرلر مةيآل.ف للامت  ف اىفإكتش افرلعا .ف

=  ف راآلفمازرع ف فأسةاا ف فاةا فماآلفرليا ب،ف اا بفرلاا سف صازس فمااآلف طاا فرلرسااحفرلرلااا فف ااا فهاافماآلفمعراا 
) رلرسافييآلفوا  فه فو ة ف ا لرع امفف طا فرلرساح لةالعظف  مفرلوارمف رلخ ة .ف  لخ ة فل  ف ر فم ففف=وقدسوه

لخ ةا فها فرلاايآلفبةاارف ا بفرلاا سفلاالكفسجاافأسفرف نف ظاع فو ةاتا فلتتراا فرألرازرم(رلع مف و فل ف  ممف،ف لخآلفهة
ف  ارام.

(فرلااىفتااف فمةا فرلوازرافبلاب الضلأن(فهافرليا بف)الكاهن العظيمسزىف ىفهامفر ا تفأسفرلرساحفمئاسفو ةتة ف)
مةا فلا ف  ممفلانرا فرلعرا ف وا ف(ف،فبرج حننئيلإلىفرلف يز فأىفرلخةاس ف.ف رلرساحفباأفرلعر ف صايي فمآلفمعرت ف)
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ف(ف.10:ففف4 ط1(ف،فو فأ طىفلخ ف رعافماسي فسوامفب  ف عاة فرليعبف يت فرلعر ف)المائةبرج   هنر فرللطا ف)
ف هارفم فرةزرمف ىفر ا تفرلل  م ف،فرلخ فاعر ف رلخ فيبةىف،فرلرساحفباأفرلعر ف م ف رلفاعر ف ية ف بة ف.

 فرألرارمف لخةا فوا سف زهيا إفلاىف ر فم فسفرا ف ىفتزماشاعفمئاسفرلخ ة .ف هافر=فهافإبآلفياه  ا فبآلفاففالياشيب
ف(.ف مآلفرلر واف  امفرللزر  تفو س ف  ئل إفلاعر .ف28:13 و سفععيامفص زرإفلسةباطف).ف(ف4:13لطابا فرلعراسىف)

ف
وُر 2" -(:2آية )  " ْبُن ِإْمِري. َوِبَجاِنِبِه َبَنى ِرَجاُل َأِريَحا، َوِبَجاِنِبِهْم َبَنى زكُّ

فب فمايةت  فرلتىفو س ف ىفرلشزق.=فممرارفم فو سفمل ففرجال أريحا
ففمآلفهة ف عتىفس  ا فروصف .فسزىفرلخ فل ف  مف هش منف ىفرلبة ءفرلاىفباأمفرلرساح.

ف
َمِك َبَناُه َبُنو َهْسَناَءَة. ُهْم َسَقُفوُه َوَأْوَقُفوا َمَصاِريَعُه وَ 3 " -(:3آية )  " َأْقَفاَلُه َوَعَواِرَضُه.َوَباُب السَّ

واا سف ج سياا فرااا  إفلاساارك.ف لخااآلفرلسااركفيزمااحفأاااا إفلشااعبفرلرساااحفرلاااىفاساايزفضااافرلتااا مف=فمبراا فبللاب السللمك
آلفرأل رئا فيبح  سففرلةعر ،ف ه فاقاشاسف ىفرلع ل ف)رليفز(ف ن ففط ا مف  فاغز ااسف هراتااس.ف للاافإتواافرلرساافي

هااافرلفاازافرأل لفمااآلفعااز افواا فعاازافمة اا فف5إفثاااس"ف هااىفمناساا فمااآلف"س سااا فرلساارن فشااع مرإفل اا ف ساارن ف  لياف
فعي م ف"فاساعفرلرساحفإبآلف فمواصة ".ف

 
َزْبِئيَل.  َوِبَجاِنِبِهْم َرمََّم َمِريُموُث ْبُن ُأوِريَّا ْبِن َهقُّوَص. َوِبَجاِنِبِهْم َرمََّم َمُشالَُّم ْبُن َبَرْخَيا ْبِن َمِشي4" -(:4آية )

 "فَجاِنِبِهْم َرمََّم َصاُدوُق ْبُن َبْعَنا.َوبِ 
ف
 " َوِبَجاِنِبِهْم َرمََّم التَُّقوِعيُّوَن، َوَأمَّا ُعَظَماُؤُهْم َفَلْم ُيْدِخُلوا َأْعَناَقُهْم ِفي َعَمِل َسيِِّدِهْم.5"  -(:5آية )

ف.فرلاارلىف  افةفرا لفاسفمر ع  افتخاسفمر ع فهللف  لعر فهاف ر ف ف،ف  افتخفهة ف=فواما عظماؤهم. .  سيدهم
لخاااآلفلاااةالعظفأسفرلع رااا فتلاااا فلاخبزهااا ء.ف رلخبزهااا ءف ااا ئاف اااآلف فاااالفف،فإسلااا   رفلارلااا  ميآلفءهااا  ءفرلع رااا ف لعااا 

وساازفتسااجي فإراار ف ااىف  ئراا فرلشاازاف  ااىف أ مشاااا فرلساار  ه .ف هةاا فمااآلفإ تباازفسعساا ف  اراا إف اااىف راا فرلاازبف
ف ف آلفذوزفأرر ءه ف.  عظفأسفرلخت بفأاعأ مشاا فرلسر  ه .ف

ف
ُه َعِتيُق َرمََّمُه ُيوَياَداُع ْبُن َفاِسيَح َوَمُشالَُّم ْبُن َبُسوْدَيا. ُهَما َسَقَفاُه َوَأَقاَما َمَصاِريَعُه َوَأْقَفالَ َواْلَباُب الْ 6"  -(:6آية )

 " َوَعَواِرَضُه.
ة فرللاار ف هل لفأس فمآلفأا مفماشاصا  رقف ىفرلسامفرلشر لىفإلىف   فرلغزب.ف لعاُ فماف فرلرايفف=  الباب العتيق

رلسار  ه فلااسف  صازرإفرلاىفبة مفعيآلفو س فرلراية فتا ىفر لا .ف هارفرلي بفيالف اىفأسف فالفأ مشاا ففف أس فها
فف.(ف26،فف25:فف3)م ف اىفشعبفرلع افرلجاياف  افمعتا.فلشعبفرلع افرللاا فأاا إفرلايآلفم تارف اىفرلز  ء

ف
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َوَياُدوُن اْلِمَيُروُنوِثيُّ ِمْن َأْهِل ِجْبُعوَن َواْلِمْصَفاِة ِإَلى ُكْرِسيِّ َواِلي   ِبِهَما َرمََّم َمَلْطَيا اْلِجْبُعوِنيُّ َجانِ َوبِ 7"  -(:7آية )
 "ف َعْبِر النَّْهِر.

ف=هىفإلىف   فشر لفازبفأ مشاا فأىفس عا فرلي بفرلعتيا.ففأهل جبعون والمصفاة
 ااىفمناا سف لاازبف اا بففسف رلااىف باازفرلة اازف ااىفإعاااىف ه مرتاا ف عاا فوزرااا راا فأ=مبفإلللى كرسللى والللى عبللر النهللر

ف.رلراية فرلشر لىف بلىفإر فرلرن سف"فوزرىفرلارلى"فعتىف عافذه   ف
ف
يَّاِغيَن. َوِبَجاِنِبِه َرمََّم َحَنْنَيا ِمَن الْ 8"   -(:8آية ) يِئيُل ْبُن َحْرَهاَيا ِمَن الصَّ َعطَّاِريَن. َوَتَرُكوا َوِبَجاِنِبِهَما َرمََّم ُعزِّ

 " وِر اْلَعِريِض.ُأوُرَشِليَم ِإَلى السُّ 
(ف راآلفأ طا مف فرلرا لفاجابفأسفانازمف ف32،فففف31بتازما ف سا فوبيازفماآلفرلساامف)آاا ففففقام الصياغين والعطارين

ما ف س فماآلفراامف=فهارفاعةىفإم فأس  فتزوارفتزففوتركوا أورشليم إلى السور العريضبا س ت فرلتىفأ ط ه ف فلُ .ف
جفإلاىفتازما فعتاىف صااارفإلاىفرلساامفرلعازهبف ز عاارفإلاىفرلعرا .فأ فأس ا فتزواارف سفر لر إف فافت أ مشاا فألس فو

 سر إفمآلفماية فأ مشاا فرللاار فألس  فو سا فباالفران سف اىف ما س  ف بةاارفما فانعاىفأل مشااا فرلف لاا .ف  الا فرلساامف
فامف زها إفأكثزفمآلفايزم.فرلعزهبفألس ف ىفهامفرلرةطل فو سفرلس

ف
َوِبَجاِنِبِهْم َرمََّم َيَداَيا ْبُن  10ِبَجاِنِبِهْم َرمََّم َرَفاَيا ْبُن ُحوٍر َرِئيُس ِنْصِف َداِئَرِة ُأوُرَشِليَم. وَ 9  "-(:12-9) األيات

وُب ْبُن َفَحَث  اٍن َرمََّمُه َمْلِكيَّا ْبُن َحاِريَم وَ ٌم ثَ ِقسْ 11َحُروَماَف َوُمَقاَبَل َبْيِتِه. َوِبَجاِنِبِه َرمََّم َحطُّوُش ْبُن َحَشْبِنَيا.  َحشُّ
 " َوِبَجاِنِبِه َرمََّم َشلُّوُم ْبُن َهلُّوِحيَش َرِئيُس ِنْصِف َداِئَرِة ُأوُرَشِليَم ُهَو َوَبَناُتُه.12ُموآَب َوُبْرَج التََّناِنيِر. 

بف  مرا فليزر فصففأل مشاا .ف مبر فو س فهامفرا ر (فمئاس سفأل مشاا ،فو فمة  فمئاسفس12،فف9سجافهة ف ى)
ف.ف(ف17،ف16ك فمة ر فر فزفآا ف)

ىفأف1وارا فأشاامه فمعة هاا فمئااسف مبرا فوا سف فاا فماآلفرايطفي ااذرف لاا فرااط ف اىفماااآبف)ففحللثف= فحلث ملوآب
غيزفاعترااف ااىف افتعةىفرلخار فرللازىفرلت  عا فلاُ فأ فرلااا عفرلتاىفتتيعا ف  لخارا فتشايزفلصاف= وبناتهف.فففف(22:4

فرفاستفللآلفرلتخزه ف عر فرلبة ءفش قف اىفرلبة ت.فكبيزفأ فتعةىفبة ت ف عالإف هآلفب اف
ف
اُن َزاُنوَح. ُهْم َبَنْوُه َوَأَقاُموا َمَصاِريَعُه َوَأْقَفاَلُه َوَعَواِرَضُه، وَ 13" -(:13آية ) َأْلَف  َباُب اْلَواِدي َرمََّمُه َحاُنوُن َوُسكَّ

ْمِن.ِذَراٍع َعَلى ا  وِر ِإَلى َباِب الدِّ   "لسُّ
رلار ىفهافإبآلفهةامفممحف  ة ف رآلفاوزجفمآلفأ مشاا فأىفيتزنفرلرساحف  مر ت ف الفمن سفلُ فراىف=ففففباب الوادى

ف.فهارف"ف ار  فتزوةىفإذفأعبفرلع ل فرلف ضز"
 تزرسف  بفرلاار ىفعظفإ  ف رلةع ا ت.ف  بفرلز ثف مة فتوزجف االتفرلفيارس تف رلل ذ مرتفأىفف=ففففإلى باب الدمن

لخاآلفسعسة فمآلففط ا س ف سالي  فف م  إفراناسفبباقا إفأسفاناسفمصايزس ف ا بفرلاار ى.ف ب بفرلامآل.ف  سفل فسط زفأ
(فلخا فماآلفيزهاافم را فتخاآلفع لتا ف،فورا ف با فرألبف3:فف7مآلف   فأفزىف  باربفأ مشاا فمعتاع فبارلفرلة  مف)سح
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مفرلعاارمىفرلجا هالتف نف   فرلرس ءفعيآلفتغااافرألبااربف،فورا فأاالا فأما إبة فرلا لفعيةر فم  فإلا ف.ف لخآلفهة
رلوبياا فمااآلفف"إ حلااار.ف هااارفاشاايزفألسف فيزهااافبيتاا فباا هزرف)تط ياازفرلرساااحفلا اناا (ف.ف هنااارفأماازفبااالسفرلزرااالف

ف(ف.ف13:فف5كا1)فبيةخ "
 

ْمِن َرمََّمُه َمْلِكيَّا ْبُن َرَكاَب 14ف" -(:14آية ) اُه َوَأَقاَم َمَصاِريَعُه َوَأْقَفاَلُه  َرِئيُس َداِئَرِة َبْيِت َهكَّاِريَم. ُهَو َبنَ َوَباُب الدِّ
 "َوَعَواِرَضُه.

ِريَعُه  َوَباُب اْلَعْيِن َرمََّمُه َشلُّوُن ْبُن َكْلُحوَزَة َرِئيُس َداِئَرِة اْلِمْصَفاِة. ُهَو َبَناُه َوَسَقَفُه َوَأَقاَم َمَصا15"   -(:15آية )
َرِج النَّاِزِل ِمْن َمِديَنِة َداُوَد.ْقَفاَلُه َوَعَواِرَضُه، َوُسوَر ِبْرَكِة ِسلُ َوأَ  ف" َواٍم ِعْنَد ُجَنْيَنِة اْلَمِلِك ِإَلى الدَّ

 رآلف  بفرلعيآلفاناسفرلعبامفإلىفبزوا فرلرااك.ف رلرا ءفف14:2(ف   مسفم ف1:8=فا لي إفهاف  بفرلر ءف)ففباب العين
 ا مسف) بركة سللوام ا لي إفهىفسعس  فالفراىف  لرعرا ا ،فماف فرألرزرمفهىفبزو فرلراكفاشيزفلارعرا ا ف الف ف

ف.(ف26(ف)آا ف6:9م فياف
=فرلراية فو س فتفاىف رفا  ف ا فتااللف هاىفلاسا فمساتاه ف خا سفهةا نفراالل فلاصاعا فماآلفمنا سفففالدرج النازل
أباااف ااار إفرل انا .ف أما فرورا فمايةا ف ر  ف لاافوش م فهة فإلىف سا فماآلفرلرايةا ف ازبف= ا  مدينة داودإلىفمن س.فف

ف اىفرلراية فوا  .ف و سفماض فرل ان فف م  إف آلفرألرارمفعتىفبةىفرل ان ف  سا فإلي  .ف
ف
، َوِإَلى اْلِبْرَكِة  َوَبْعَدُه َرمََّم َنَحْمَيا ْبُن َعْزُبوَق َرِئيُس ِنْصِف َداِئَرِة َبْيِت ُصوَر ِإَلى ُمَقاَبِل ُقُبوِر َداُودَ 16" -(:16آية )

 "ف َبْيِت اْلَجَباِبَرِة.اْلَمْصُنوَعِة، َوِإَلى 
=فللافب فعح ا فرلعياسفرلرا ا  فعالفأ مشاا فلخىف فاساتعيافمة ا فرألشاامهاسفأثةا ءفعصا مه ففالبركة المصنوعة

ف(ف لعا فأ  مفهامفرلبزو فووحرسفلاراية .ف4:32ىفأ2أل مشاا ف)
 

ي، َوِبَجاِنِبِه َرمََّم َحَشْبَيا َرِئيُس ِنْصِف َداِئَرِة َقِعيَلَة ِفي  َرمََّم الالَِّويُّوَن َرُحوُم ْبُن َبانِ  َدهُ َوَبعْ 17ف"-(:24-17) األيات
ُر ْبُن َيُشوَع َرِئيُس َوَرمََّم ِبَجاِنِبِه َعازِ 19َوَبْعَدُه َرمََّم ِإْخَوُتُهْم َبوَّاُي ْبُن ِحيَناَداَد َرِئيُس ِنْصِف َداِئَرِة َقِعيَلَة. 18ِقْسِمِه. 

اَلِح ِعْنَد الزَّاِوَيِة. ِمْصَفاِة ِقْسًما ثَ الْ  َوَبْعَدُه َرمََّم ِبَعْزٍم َباُروُخ ْبُن َزبَّاَي ِقْسًما َثاِنًيا، 20اِنًيا، ِمْن ُمَقاِبِل َمْصَعِد َبْيِت السِّ
وَص ِقْسًما َثاِنًيا، ِمْن َوَبْعَدُه َرمََّم َمِريُموُث ْبُن 21َعِظيِم.  ِمَن الزَّاِوَيِة ِإَلى َمْدَخِل َبْيِت َأْلَياِشيَب اْلَكاِهِن الْ  ُأوِريَّا ْبِن َهقُّ
وبُ 23َوَبْعَدُه َرمََّم اْلَكَهَنُة َأْهُل اْلَغْوِر. 22َمْدَخِل َبْيِت َأْلَياِشيَب ِإَلى ِنَهاَيِة َبْيِت َأْلَياِشيَب.    َوَبْعَدُهْم َرمََّم ِبْنَياِميُن َوَحشُّ

َوَبْعَدُه َرمََّم َبنُّوُي ْبُن ِحيَناَداَد ِقْسًما َثاِنًيا، 24َعَزْرَيا ْبُن َمْعِسيَّا ْبِن َعَنْنَيا ِبَجاِنِب َبْيِتِه.   ُمَقاِبَل َبْيِتِهَما. َوَبْعَدُهَما َرمَّمَ 
ف"ِمْن َبْيِت َعَزْرَيا ِإَلى الزَّاِوَيِة َوِإَلى اْلَعْطَفِة.

 
ِة َواْلُبْرِج، الَِّذي ُهَو َخاِرَج َبْيِت اْلَمِلِك اأَلْعَلى الَِّذي ِلَداِر ُل ْبُن ُأوَزاَي ِمْن ُمَقاِبِل الزَّاِويَ االَ َوفَ 25"   -(:25آية )

ْجِن. َوَبْعَدُه َفَداَيا ْبُن َفْرُعوَش.  " السِّ
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ف ة فأل  فرلا  عف آلفف=فأ فرلبزجفرأل اىف و سفرلبزجفف مجفبي فرلراكفأىفس تئ إفففالبرج الذى هو خارج بيت الملك
فهافرلرساحفرلاىفمآلفرلسر ءف،ف أسففالملك األعلىف لاف  رة فأسف(.لبزجف عالإف ىفرألث مرلرن س.ف) ُ  افأر  فهارفر

فالزاوية ففهىفرلخةاس ف،فاناسفرلرعةىفأسفو فمآلفهافمآلفف مجفما افلاخةاس ف،ف رلرساحفعجزففاألعلى  بيت الملك
 ففا ف.ىف  فرلجرفرلاىفافترففالبرجفيزبطفرلجرا ف،ف ها

ف

.َوَكاَن النَّثِ 26"  -(:26آية ) ْرِق َواْلُبْرِج اْلَخاِرِجيِّ  " يِنيُم َساِكِنيَن ِفي اأَلَكَمِة ِإَلى ُمَقاِبِل َباِب اْلَماِء ِلِجَهِة الشَّ
ف(ف3،ف1:8رألكراا فرلراااوام فهااىف ةااابىفرل اناا ف و ساا فعصااية ف مةاعاا .ف واا سف اا بفرلراا ءفأم مااُ فراا ع ف ررااع ف)

ف(فهىف را فمعتزض .ف26)ا ف ر 
 

 "فْعَدُهْم َرمََّم التَُّقوِعيُّوَن ِقْسًما َثاِنًيا، ِمْن ُمَقاِبِل اْلُبْرِج اْلَكِبيِر اْلَخاِرِجيِّ ِإَلى ُسوِر اأَلَكَمِة.َوبَ 27ف" -(:27آية )
 

 "فُمَقاِبَل َبْيِتِه.َوَما َفْوَق َباِب اْلَخْيِل َرمََّمُه اْلَكَهَنُة، ُكلُّ َواِحٍد 28 "  -(:28آية )
ف11:23ما فف2 هافمشزاف اىف ر ىف اام سف مبرا فهاافمنا سفرلويا فرلرااوامف اىفهافإلىفرلشزقففف=  باب الخيل

 رلويا ف صاففالا لف ااىفرراطبالت  .فرلروصصفلقي   فرلشرسفأ فهافرلي بفرلااىفتااف فمةا ففياالفرلرااكفإلاىف
 ااىفف"رلعااز فرألباااب"(ف،ف رلراا مةيآلفهاا ف9:فف1)سااشف عااز ف ااىفمزوياا تف ز اااس"ف"للااافشااب تكفااا فعبيبتااىرلراا مةيآلف

(ف رلاىفالا فرلعاز فرألباابفهاافرلرسااحف.ف  را فرلخ ةا فهاافإ اار فرلشاعبف واامت  فلالبااارفأسفاناساارف2:فففف6)ما
ففيالفيبزمه فرلرساحفبام ف هلا ه ف ىفمعزو فرلج   فضافرلشا بيآلف.ف

 
يَر ُمَقاِبَل َبْيِتِه. َوَبعْ َوَبْعَدُهْم َرمََّم َصاُدوُق ْبُن 29ف" -(:29آية ) ْرِق.َدُه َرمَّمَ ِإمِّ  "ف َشَمْعَيا ْبُن َشَكْنَيا َحاِرُس َباِب الشَّ
اِدُس ِقْسًما َثاِنًيا. َوَبْعَدُه َرمََّم َمُشالَّ 30"   -(:30آية ) ُم ْبُن  َوَبْعَدُه َرمََّم َحَنْنَيا ْبُن َشَلْمَيا َوَحاُنوُن ْبُن َصااَلَف السَّ
 "ف ا ُمَقاِبَل ِمْخَدِعِه.َبَرْخيَ 

ف سفمشالمفمآلفرلخ ة ف مفا فرلش سف و سفلُ فمواعف ىف رمفبي فرلزب.فمبر فوف= مقابل مخدعه
ف
اِر، ُمَقاِبَل َباِب اْلَعدِّ ِإَلى َمْصعَ 31"   -(:31آية ) اِئِغ ِإَلى َبْيِت النَِّثيِنيِم َوالتُّجَّ ْلَعْطَفِة. ِد اَوَبْعَدُه َرمََّم َمْلِكيَّا اْبُن الصَّ

"  
فرفر كةيآلف ىفرألكر ف مبر فو سفرلبي فرلراوامفهة فبي فإ رم فلاايآلففامارفرل ان =فإسفرلةثيةا فو ساففبيت النثينيم

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

 
 األبواب
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فل  فإش مرتف رضف فلاخةاس ا فرألمضا فأباربفأ مشا
=فمة فتاف فرلا  ئحف هارفاشيزفلار مةيآلفرلا  ئحفرلفا فرلايآلفيافااسففاللفإار س  ف  لرساحفففباب الضأن -1

ف  بفرلوزرا
)إشاا م فلاي ااا فلساا بافف=فأسفواا سف اا بفرلااا سفاشاايزفلاواازرافرلرا ااا  ف عااالإف رفاا فرلف يااز فبللاب السللمك -2

رلرسااحفأتاىفلاخا .ف تالمياافرلتىفض   ف اىفرلعا ل فرلرشاي ف ا ليفزف ففشيزفلاةعا ،ف  لسركفاإار س  ف  هلل(
 .ف)أىفرألم (ففرلرساحفو سارفصا  ىفرركف   فأتارف ن فرلع ل فرلاثةىفلإلار س

 -:الباب العتيق -3
رارءف  بفرلا سفأ ف  بفرلسركف  ر فإش م فلارساحف  افرلي ب،ف هة فاسرىف  لي بفرلعتيااف  اافرأل لاىفوارا ف

 ف 
 -باب الوادى -4

لاعيااافلاااافالفأل مشاااا ،ف سخاااسفمثراازهآل.ف اا لار ىفتجاازىفإلااا فمااا مفرألس اا مفإشاا م فألسفروتااا عفهااافرلطزهااافر
ف تجعا فمثرزرإف

  -: باب الدمن -5
(ف.ف مآلفس عا فأفزىف رآلفا تىفف8:3 ىفففف)أىفرلةع ا .ف هارفشزطفآفزفلإلثر م.فأسفسعتبزفأسفرلع ل فسع ا 

 ف.ف مآلفاصزف اىففط ا مفُيز ب.ففهللفت ئي فالبا ف 
عايآلفتوتاافف اآلفرلبئاز.ف ا لبئزفافعزها فإسسا س.فلخاآلفرلعايآلفتساابفماآلفسعسا  .ف  اىفإشا م ف=فرلففباب العين -6

ف39-37:7لاز .فرللا فياف
 -:باب الماء -7

فمة فاجاباسفرلر ءفرلاىفاستواماس ف ىفرلغسالت.ف هارفيزمحفلارعرا ا 
 -:باب الخيل -8

امفرلفاا  .ف راعزفرلةشايافعزبفمسترز فعتىفتةت ىفهافستعر ف ىفرلفز بف سفآلف ىهىفتزمحفلاج   ف  لوي فت
بااابف)فهااافرلعااز  فأاشااي فرلعااز  ف عااز ف.ف رااعزفرلزاهاا فالااالف ااآلفرلرساااحفرلعاازهسفرساا فمركاابف ااا ف ااز ف

ف.ف فزجفا لي ف)يامفرلصايب(ف لخ فاغابف) ية ف(ف(رلت فالا ه ف  فعزب  فضافربااس
 -:باب الشرق   -9

ف.فبزمسافة ف ىفمجيئ فرلث سىف هافشرسفرلفإلىفأسفاشزقفف    س فمسترز
 -:باب العد  - 10

 ةافهارفرلي بفو سارفافصا سفرلجةاف ةافذه ب  فلافزبف  ةاف ا ت  .ف و فأ   ف فرألمة ءفمعز  يآلف ةامف
.ف(فف21(ف=ف ا فرلسركف ىفشي نفرلتالميافف)يافف153 أ ار ه ف)ممحه إففف  رر ئ  
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 عودة للجدول اإلصحاح الرابع 

ف
وِر َغِضَب َواْغَتاَظ َكِثيًرا، َوَهَزَأ ِباْلَيُهوِد.  1  "-(:6-1) ياتاأل َوَتَكلََّم 2َوَلمَّا َسِمَع َسْنَبلَُّط َأنََّنا آِخُذوَن ِفي ِبَناِء السُّ

اِمَرِة َوَقاَل: »َماَذا َيْعَملُ  َعَفاُء؟ َهْل َيْتُرُكوَنُهمْ َأَماَم ِإْخَوِتِه َوَجْيِش السَّ ؟ َهْل َيْذَبُحوَن؟ َهْل ُيْكِمُلوَن ِفي   اْلَيُهوُد الضُّ
َوَكاَن ُطوِبيَّا اْلَعمُّوِنيُّ ِبَجاِنِبِه، َفَقاَل: »ِإنَّ َما َيْبُنوَنُه  3َيْوٍم؟ َهْل ُيْحُيوَن اْلِحَجاَرَة ِمْن ُكَوِم التَُّراِب َوِهَي ُمْحَرَقٌة؟«  

َصعِ  َحائِ ِإَذا  ِحَجاَرَة  َيْهِدُم  َفِإنَُّه  َثْعَلٌب  َعَلى 4ِطِهِم«.  َد  َتْعِييَرُهْم  َوُردَّ  اْحِتَقاًرا،  ِصْرَنا  َقْد  أَلنََّنا  ِإلَهَنا،  َيا  »اْسَمْع 
ْبِي   ْن َأَماِمَك أَلنَُّهْم َأْغَضُبوَك َأَماَم َواَل َتْسُتْر ُذُنوَبُهْم َواَل ُتْمَح َخِطيَُّتُهْم مِ 5ُرُؤوِسِهْم، َواْجَعْلُهْم َنْهًبا ِفي َأْرِض السَّ

ْعِب َقْلٌب ِفي اْلَعَمِل.6َباِنيَن«. الْ  وِر ِإَلى ِنْصِفِه َوَكاَن ِللشَّ وَر َواتََّصَل ُكلُّ السُّ  " َفَبَنْيَنا السُّ

أىفف= وتلهخإ(ف2سجافهة فمل  م تفرأل ارءفلعر ف ،ف  لعر فرلة  حف بافل فمآلفمل  م ف رفاا ف ف م اا .ف  اىف)
رلساا مزهاسفرللاا  م سف اااىفرلفاازب.ف ا لياا إفهاا ف ر  اا فاياازفمة راا ف=فأىففجلليش السللامرة  ماراا ءفرلساا مزهيآل.ف

تجرعارففا  إفمآلفأسفالامفرلي ا فببة ءفمايةت  فأ مشاا ف تز  فمراخت  فإلىفم فو س ف اا .فأ فاناسف اشفرلس مز ف
م ف=فأىفها فرايتزو  فمااكف ا فهلل يتركلونهما تيآلفمع إ.فهافرلف ما فرلو ضع فلسةباطفوارلىف رلغ لبفه فرلرجر

وم التللراب م  لا فالامااسفب ااارفرلعرا .ف =ف  اافرلاايآلفسيشااارفعاايث إفأر راا تفرل انا فأسفرلتاازربف رلفجا م فتخاماا ففكللُ
=ف لافهامفرلي باييآلفو فشىءفمآلفعج م ف أعز ارفوا ففوهى محرقة ام إ.فف125 اقفرألر ر تف ىف عبفرألم كآلف

ي اامفرلفا ئطفإذرفصاعاف ااا .ف  عاظفأس ا ف=فرىفأسفعياارسففسااهففإذا صلعد ثعللب(ف3فشاب.ف  اىف)فم فو سفمآل
=فصااىفسفراا ف فسابف   تا .ففإسمع يا إلهنا(ف4 سفمآلفرلي ا فبيةر فه فو سارفف ئعيآلفمة  .ف  ىفآا ف)أك سارفي حف

هاامفتعتبازفباز .فرلةباا ف لااسفإذرإفسفرا فل فيز ف اىفرلسوزه فب فصاى.ف سالعظف اىفصاالت فأسا فاطاابف لا ب  .ف ف
 فاطابفهارفلرجافشوصىفأ فألسا ف اافلفلتا فإه سا فشوصاا فبا فألسا فاا مف ااىفمجااف ف=فبز .فروستل م.ف هاف

(=فللاااف صااافرأل ااارءفأسفتصاا فواراا تفرلسااوزه فأماا مفرلشااعبفرلاااىفيبةااىف5)آااا ففألنهللم أغضللبوك أمللام البللانين
م فف2 ع فمبش  ىف) آلف  ئاه ف هنعارف آلفرلعر ،فور فف  ف ييعا س  يةبفف رلا  ف روعي طففروضطزربفرلسامفليالارف

(فأس اا فواا سارف اااف7أىفإلااىفسصااففرلعاااافرلرلصااا .فألسةاا فساازىف ااىفآااا ف)ف= إلللى نصللفه(ف6(.ف  ااىف)26:18-28
فيام إ.فف52ركراارف رئز فرلسامف إتص فواُ ف عا فبيعبف و سفذلكف ىفما ف

 
َمْت وِبيَّا َواْلَعَرُب َواْلَعمُّ َسْنَبلَُّط َوطُ َوَلمَّا َسِمَع  7  "-(:14-7) األيات وِنيُّوَن َواأَلْشُدوِديُّوَن َأنَّ َأْسَواَر ُأوُرَشِليَم َقْد ُرمِّ

ا.   ، َغِضُبوا ِجدًّ َفَصلَّْيَنا 9َها َضَرًرا.  َوَتآَمُروا َجِميُعُهْم َمًعا َأْن َيْأُتوا َوُيَحاِرُبوا ُأوُرَشِليَم َوَيْعَمُلوا بِ 8َوالثَُّغَر اْبَتَدَأْت ُتَسدُّ
َوأَ  ِإلِهَنا  ِبَسَبِبِهْم.  ِإَلى  َوَلْياًل  َنَهاًرا  ُهْم  ُحرَّاًسا ِضدَّ َكِثيٌر، 10َقْمَنا  َوالتَُّراُب  اْلَحمَّاِليَن،  ُقوَُّة  َضُعَفْت  َيُهوَذا: »َقْد  َوَقاَل 

وَر«.   السُّ َنْبِنَي  َأْن  َنْقِدُر  اَل  َأْعَداُؤنَ 11َوَنْحُن  َيْعَلُموَوَقاَل  »اَل  َندْ ا:  َحتَّى  َيَرْوَن  َواَل  َوَنْقُتَلُهْم َن  َوَسِطِهْم  ِإَلى  ُخَل 
ِمْنهَ 12َوُنوِقَف اْلَعَمَل«.   َلَنا َعْشَر َمرَّاٍت: »ِمْن َجِميِع اأَلَماِكِن الَِّتي  َقاُلوا  ِبَجاِنِبِهْم  اِكُنوَن  ا َوَلمَّا َجاَء اْلَيُهوُد السَّ
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ِإَلْينا«.   اْلَمْوِض 31َرَجُعوا  َأْسَفِل  ِمْن  ْعَب  الشَّ َعَشاِئِرِهْم، َفَأْوَقْفُت  َحَسَب  َأْوَقْفُتُهْم  اْلِقَمِم،  َوَعَلى  وِر  السُّ َوَراَء  ِع 
َوِقِسيِِّهْم.   َوِرَماِحِهْم  تَ 14ِبُسُيوِفِهْم  »اَل  ْعِب:  الشَّ َوِلَبِقيَِّة  َواْلُواَلِة  ِلْلُعَظَماِء  َوُقْلُت  َوُقْمُت  اْذُكُروا َوَنَظْرُت  َبِل  َخاُفوُهْم 

يَِّد اْلَعِظيمَ   "ف اْلَمْرُهوَب، َوَحاِرُبوا ِمْن َأْجِل ِإْخَوِتُكْم َوَبِنيُكْم َوَبَناِتُكْم َوِنَساِئُكْم َوُبُيوِتُكْم«.السَّ

ف.=فإعاىفماسف اسطيآلفرلورس.ف  عظفوثز فأ ارءفرلشعبففاألشدوديون 
 ف عاااه ف فتخعااىف رلج اا  ف خالهراا فمنراا فلافااز.ف  لصااالف إفثاا فرلعراا =فرلصااال فأ ففصلللينا. . . . وأقمنللا حراسللاً 

=فوا سارف اافتعباارففوقال يهلوذابا سفرلعر .ف رلعر ف عامف فانعىفبا سفصال .ف رلةعر ف رلج   فانرااسف عا ر .ف
فب كثيلروالتراألسفعج فرلعر فو سف  ار إ،ف رلرل  م فو س ف  ار ،ف رآلفرلو مجفمل  م تف مآلفرلارف فمو  ا.ف

ألراا  فأ فااااعارفأراا  ف ايااا.فهةاا فمشاانا فأفاازىف  لتواا ذلفر سفمااآلف=ف خاا سف اااي  فأسفافعااز رفوثياازرإفلانشااعارفر
(فأسفرأل اااارءفسشاااز رفإشااا   تفليز بااااه ،فأسفرأل اااارءف11رلي اااا فأسعسااا  ف فجااا فأسفرلتااازربفوثياااز.ف معةاااىفآاااا ف)
ي ا فرلس كةاسف ىفأم كآلفف مجفأ مشاا ف مجا  م ف(فأسفرل12ريافاارف اي  ف هلتااس  ف اىفعيآلفاز .ف معةىفآا ف)

ساا مزهيآلف رلعراااسييآلف رلعاازبفواا سارفااا تاسفلاعراااارف ااىفرلسااام،ف عيةراا فااا تاسفواا سارفااا تاسفمع اا ف راا فاساارعاسفمااآلفلا
فعشلر ملراتإش   تف م رمزرتفرأل ارءفضافرلشعب،فأسفرأل ارءفرا تاسف ج  ف هافااسف هلتااسف ها عاسفرلعر .ف

ف.أفي مرإفمواع ففمع  فافرااسفارف،فو سلاعر فسفا تاف فو سارفريامفعيةو ف ىفا ف   فأىفمزرتف اي=ف
أفااف احءرإفماآلفرلشاعبف  عا ا فعزررا إ.فرلايعبفوا سفتفا فرلساامفلااا  عف رلايعبف ااقفرلساامففف=  فأوقفت الشعب

فس زتفإلىف اقفإلىف فمصامفرلرعاس فف= ونظرتلارزر ي .ف
فم م فوالفشىء.فأعا فرلجي مفرلعا ف ي مرإف  تا إف اه إف  هللفأ اىف رل فو سف=فم رفال تخافوهم بل اذكروا السيد

 
ُكلُّ 15  "-(:23-15) األيات وِر  السُّ ِإَلى  ُكلَُّنا  َرَجْعَنا  َمُشوَرَتُهْم،  هللُا  َوَأْبَطَل  َعَرْفَنا،  َقْد  َأنََّنا  َأْعَداُؤَنا  َسِمَع   َوَلمَّا 

وَن ِفي اْلَعَمِل، َوِنْصُفُهْم ُيْمِسُكوَن الرَِّماَح َواأَلْتَراَس ِم َكاَن ِنْصُف ِغْلَماِني َيْشَتِغلُ َك اْلَيوْ َوِمْن ذلِ 16َواِحٍد ِإَلى ُشْغِلِه. 
َيُهوَذا.   َبْيِت  ُكلِّ  َوَراَء  َؤَساُء  َوالرُّ ُروَع.  َوالدُّ َحَمُلو 17َواْلِقِسيَّ  اأَلْحَماِل  َوَحاِمُلو  َبَنْوا  وِر  السُّ َعَلى  ِباْلَيِد  اْلَباُنوَن  ا. 

اْلَعَملَ  َيْعَمُلوَن  اَلَح.  اْلَواِحَدِة  السِّ َيْمِسُكوَن  َوِباأُلْخَرى  َعَلى 18،  َمْرُبوٌط  َواِحٍد  ُكلُّ  َوَسْيُف  َيْبُنوَن،  اْلَباُنوَن  َوَكاَن 
ِبَجاِنِبي.   ِباْلُبوِق  النَّاِفُخ  َوَكاَن  َوِلَبقِ 19َجْنِبِه،  َواْلُواَلِة  ِلْلُعَظَماِء  َوُمتَّ َفُقْلُت  َكِثيٌر  »اْلَعَمُل  ْعِب:  الشَّ َوَنْحُن  ِس يَِّة  ٌع 

وِر َوَبِعيُدوَن َبْعُضَنا َعْن َبْعٍض.   َفاْلَمَكاُن الَِّذي َتْسَمُعوَن ِمْنُه َصْوَت اْلُبوِق ُهَناَك َتْجَتِمُعوَن 20ُمَتَفرُِّقوَن َعَلى السُّ
ْمِسُكوَن الرَِّماَح ِمْن ُطُلوِع اْلَفْجِر ِإَلى ُظُهوِر ُل اْلَعَمَل، َوَكاَن ِنْصُفُهْم يَ ْحُن َنْعمَ َفُكنَّا نَ 21ِإَلْيَنا. ِإلُهَنا ُيَحاِرُب َعنَّا«.  

ْعِب: »ِلَيِبْت ُكلُّ َواِحٍد َمَع ُغاَلِمِه ِفي َوْسِط ُأوُرَشِليَم ِلَيُكوُنوا لَ 22النُُّجوِم.   ا َنا ُحرَّاسً َوُقْلُت ِفي ذِلَك اْلَوْقِت َأْيًضا ِللشَّ
َوَلْم َأُكْن َأَنا َواَل ِإْخَوِتي َواَل ِغْلَماِني َواَل اْلُحرَّاُس الَِّذيَن َوَراِئي َنْخَلُع ِثَياَبَنا. َكاَن 23ِفي اللَّْيِل َوِلْلَعَمِل ِفي النََّهاِر«.  

 " ُكلُّ َواِحٍد َيْذَهُب ِبِساَلِحِه ِإَلى اْلَماِء.
صاا فلةفرااا فأسف.ف اراا ف فآل،ف ساا فلابةاا ءف  ساا فلافاازبفمعطااالإفلابةاا ءكاا سفماا فعاااثفأسفسفرااا فالساا فرلعاا مايآلف سااري

فرأل ارءف  رارفأس  فمستعايآلفأ   فرلز  لفلابة ء.
ف.=فو سف افبابفرلرعاس فمآلف ،ف هة فاعتزافأسف فهافرلاىفأ ط فمشامت  ففوأبطل هللا(ف15  ىف)ف
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 هلا  سف هشا  سفففراسفا  فع فاُف=ففوراء ؤساءوالر فففف=فأىففارم فرلروصصاسفل فوارٍل.فنصف غلمانى(ف16  ىف)
.ففهارف فاع  فعزفا إفففباليد الواحدة يعملون. . . وباألخرى يمسكون السالح(ف17 آا ف)ففلشعب.فأا  ىفر

(فأسفرلساهفمعااف اىف ةبفو ف رعاف رلبة ءفيت ف نات فرليايآل.ف م عا إف سالعة فهافوار ف فف18 تعسيزه ف ىف)
 ب  فع مبفرلسيافرلرساحفف(ف12:4 بف)فبيةر فسعر فرليامفوا ف وار ف فهىفراهفذ فعايآل  اية فأسف فستزو  فف

=ف  لفزبفرلز عا فتفت جفلة   فرلباقفرلاىفيةي ف  سفففوكان النافخ بالبوق بجانبى إبااس.ف بةعسفرلرع امفسع  فف
لخ فلاف مبففهافاجر فر(ف ف1:58شفإهة نفهجامف رل جامف افا تىفمآلفأىف  سب.ف رلباقفأاا إفهافوار ف ف)

أسفاس سا مف صاارت  ففف   ذرفررع فرلخةاس ف آلف   فأ فشوصفضقاهف اي ف(ف20رلجرا ف هارفمعةىفآا ف)ف
=فأىفسصففاار سفسفرا فرلراوامهآلف ىفآا ففففكان نصفهم(ف21 مفبت  ف م  يت  فلُ فعتىف فاعش .ف  ىف)ف

 إكتعىفرلشعبفرلع  ىفف(.6أم فرالعة ف)أافم ع((ف ه  ءفتلاا رفرلسال.فرلثلي ف)مم ./فأتزر ف/ف سىف/ف ف16)
م كة  ففأ=فو سف اي  ففطزفإذرفتزوارفأ مشاا ف ذهبارفإلىففليبت كل واحد(ف22ىفيبةىف فر فرلسياا.ف  ىف)رلاف

=فأىفو سارفمستعايآلفففنخلع ثيابنا( 23.ف  ىف) ايايآليآلف ىفأ مشاا فألس  فأصيفارف و سففطزفأاا إف اىفرلي  
فبسالحه إلى الماءففففف اار س فرلفزر .ف آلفسفرا ففعتىف ىف   فسام  فرللاي .ف هارفرللالفلالت لف ىفو ف   ف

ف=فه فمستعا سف رئر إ،ف خ سارفياهباسفلإلرتفر مف رلشزبف ه ف سالع  فعتىف فاع  ئ  فرلعا .
ففمبن "ا تىفر   فف"إر ز رفإذرإفألسخ ف فتعاراسف ىفأا هارف  لايطفم فو سفالصامفرلسيافرلرساحفعيآلف  لف

(ف.ف رلرعةىفأسفف33:ففف13)مزفرلا  "فرفألسخ ف فتعاراسفمتىفاناسف"أس ز رف.فرر ز رف صااف(ف+ف42:فف24)م ف
سفا فعا تة ف سي شزفأ ر لة ف طزهل ف   ا ف،فلخآلف اىفأسفاناسفرللابفمتا ع فتاكفرلس   ف ىفأىفلف  ف،ف ذلكف

.فصا ف  هللفهىفرلصال  فا  فرلتاب ف بصا فمسترز ف  لعل ف رللابف  هللف،ف رل
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 عودة للجدول اإلصحاح الخامس 

 

عاااارثفهاااارفروصاااف .فعااااث فأثةااا ءفعنااا فسفراااا ف عاااافأسفتااا فبةااا ءفرلساااام.ف لخة ااا فبااااأتف اااىفرل  اااام،فأ اااافتخااااسف
 ميآلفماآلفرلوا مجف  ضا فهاارفروصاف .فهةا فلةعازافأسف را ف فلا فملا فف. رلشن  ىفباأتفت  زفأثة ءفبة ءفرلساام
لو م ااا ف رلفااز بفرلارفاااا .ف بيةراا فواا سفهةاا نفشااعبفوثياازفمشااغالف  لبةاا ءف رلااارف ف ةفرااا ف اا سىفمااآلفرلفااز بفر

 رلفاازبفوااا سفهةاا نف اااىف رفاا فرلشاااعبفمااآلفهاااافمشااغالف  لفصاااالف اااىفرلزبااا فمااآلفإفاتااا فرلعلاازرء.ف أعاااارثفهاااارف
لشاااعبفرلاااىفإسشاااغ ف  لبةاا ءفأهرااا فأ ر لااا فياماا إفلخة ااا فبااااأتففالل اا .ف  ف52روصااف .فاصاااعبفأسفتفاااثففااااللف

فطز رفلإلرتارس فلا كاارف  رتغا  فر فز سف  لزب .فرلو ص ف  ض
ف

ْعِب َوِنَساِئِهْم َعِظيًما َعَلى ِإْخَوِتِهِم اْلَيُهوِد.  1  "-(:5-1) األيات َوَكاَن َمْن َيُقوُل: »َبُنوَنا َوَبَناُتَنا 2َوَكاَن ُصَراُخ الشَّ
َوَكاَن َمْن َيُقوُل: »ُحُقوُلَنا َوُكُروُمَنا َوُبُيوُتَنا َنْحُن َراِهُنوَها َحتَّى 3ا«.  . َدْعَنا َنْأُخْذ َقْمًحا َفَنْأُكَل َوَنْحيَ َنْحُن َكِثيُرونَ 

اْلُجوِع«.   ِفي  َقْمًحا  ُحُقوِلنَ 4َنْأُخَذ  َعَلى  اْلَمِلِك  ِلَخَراِج  ًة  ِفضَّ اْسَتْقَرْضَنا  »َقِد  َيُقوُل:  َمْن  َوُكُروِمَنا.  َوَكاَن  َواآلَن 5ا 
إِ  َكَلْحِم  ُمْسَتْعَبدَ َلْحُمَنا  َبَناِتَنا  ِمْن  َوُيوَجُد  َعِبيًدا،  َوَبَناِتَنا  َبِنيَنا  ُنْخِضُع  َنْحُن  َوَها  َكَبِنيِهْم،  َوَبُنوَنا  َوَلْيَس ْخَوِتَنا  اٌت، 

 "  َشْيٌء ِفي َطاَقِة َيِدَنا، َوُحُقوُلَنا َوُكُروُمَنا ِلآلَخِريَن«.

أهرااارفأ را ل  فرلع  اا فو لعرا ف اىف،ف ف اىفتازما فرألراارمفماآلف اا فرألما سف اىفرلوا مجف وثاز فرلعرافف=  وكان صلراخ
 اا  تلز رف إضاطز رفلإل تاازرضفماآلفإفااات  فرلي اا فرلااايآلفإراتغاارفرل اازاف أ زضااه ف  لزباا .ف  ااىف،فرألمضف رلتجا م ف

فهااارفبيةراا ف  .ف هةاا فسجاااه فاطاباااسفرلطعاا مفلافيااار.=فهاا فلاا فاجااا رفبع ماا إفألسعساا  ف لبياااتفدعنللا نأخللذ قمحللاً (ف2)
=فأىفأسفرلااازرئبفو ساا فثليااا ف اااي  ف  وضاا   فلااااياسففخللراج الملللك( 4إفااات  فاغتةاااسف اااىفعساا ب  .ف  ااىف)

=فهة فاشتخىفرلشعبفأس  ف سببفرلاياسفإضطز رفأسفيباعاارفعلاال  ف بياات  ففكلحم إخوتناففلحمنا(فف5 رلزب .ف  ىف)
 ااا فأ   ساا ف لفرةاا فوافر اا فأىفواةاا فشااعبف معةااىفشااناره فهاا فيايااافهااارفأسفاشااتزىفإفاتةاا فرليف،باا فعتااىفأ   هاا 

  رعا.ف واة فسفت جفلاطع مف رلشزرب.
فف

اْلَكاَلَم.  6  "-(:13-6) األيات َوهَذا  ُصَراَخُهْم  َسِمْعُت  ِحيَن  ا  ِجدًّ اْلُعَظَماَء 7َفَغِضْبُت  َوَبكَّتُّ   ، ِفيَّ َقْلِبي  َفَشاَوْرُت 
َوُقْلُت َلُهْم: »َنْحُن 8ُذوَن الرَِّبا ُكلُّ َواِحٍد ِمْن َأِخيِه«. َوَأَقْمُت َعَلْيِهْم َجَماَعًة َعِظيَمًة.  اْلُواَلَة، َوُقْلُت َلُهْم: »ِإنَُّكْم َتْأخُ وَ 

ا«. َفَسَكُتوا َوَلْم  ًضا َتِبيُعوَن ِإْخَوَتُكْم َفُيَباُعوَن َلنَ اْشَتَرْيَنا ِإْخَوَتَنا اْلَيُهوَد الَِّذيَن ِبيُعوا ِلأُلَمِم َحَسَب َطاَقِتَنا. َوَأْنُتْم َأيْ 
َداِئَنا؟  َوُقْلُت: »َلْيَس َحَسًنا اأَلْمُر الَِّذي َتْعَمُلوَنُه. َأَما َتِسيُروَن ِبَخْوِف ِإلِهَنا ِبَسَبِب َتْعِييِر اأُلَمِم َأعْ 9َيِجُدوا َجَواًبا.  

وا َلُهْم هَذا اْلَيْوَم ُحُقوَلُهْم َوُكُروَمُهْم 11ْلَنْتُرْك هَذا الرَِّبا. ًة َوَقْمًحا. فَ ْلَماِني َأْقَرْضَناُهْم ِفضَّ َوَأَنا َأْيًضا َوِإْخَوِتي َوغِ 10 ُردُّ
ْيِت الَِّذي َتْأُخُذوَنُه مِ  ِة َواْلَقْمِح َواْلَخْمِر َوالزَّ َفَقاُلوا: »َنُردُّ َواَل 12ْنُهْم ِرًبا«.  َوَزْيُتوَنُهْم َوُبُيوَتُهْم، َواْلُجْزَء ِمْن ِمَئِة اْلِفضَّ

اْلكَ نَ  هَذا  َحَسَب  َيْعَمُلوا  َأْن  َواْسَتْحَلْفُتُهْم  اْلَكَهَنَة  َفَدَعْوُت  َتُقوُل«.  َكَما  َنْفَعُل  هَكَذا  ِمْنُهْم.  َنَفْضُت 13اَلِم.  ْطُلُب  ُثمَّ 
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اَل   ِإْنَساٍن  ُكلَّ  هللُا  َيْنُفُض  »هَكَذا  َوُقْلُت:  تَ ِحْجِري  َوِمْن  َبْيِتِه  ِمْن  اْلَكاَلَم  هَذا  َمْنُفوًضا ُيِقيُم  َيُكوُن  َوهَكَذا  َعِبِه، 
ْعُب َحَسَب هَذا اْلَكاَلِم. . َوَعِمَل الشَّ بَّ   "َوَفاِرًغا«. َفَقاَل ُكلُّ اْلَجَماَعِة: »آِميَن«. َوَسبَُّحوا الرَّ

ف.ف" لعالف في   " فففهامفرلرشنا ف فتةت زفعتىفإتر مفرلسامف ر ذرف ع فسفرا ا
ف.فإظ  مفرلغابفلاواهفرلروطىءف6.ف.ف.ف.ف.ف.فآا فغضبت جداً  -1
 .ففأىفتعخيزف فنر ف لاسف  سعع لفف7.ف.ف.ف.ف.فآا ففشاورت قلبى -2
 .فرلعليزف رلغةىف اا فأسفيزع فأفا ف،هاف ن فرألاةا ءفرببفرلرشنا ف7آا فف...فبكت العظماء -3
 .ار فلاش ا رف اىفم ف  لُ ف اي  ف ر   ف  فهة فاش افف7آا ففأقمت عليهم جماعة عظيمة -4
اعتزاف  سفاار س ف عااارفسعاسفرلشا ف،ف هفسابفهة فسفرا ف.فففف فف10آا ففوغلمانى أقرضناهم  وإخوتى  أنا -5

  سف ا فسفرا ف اف راارفهارفلرصاف فسفرا ف،ففسعس فموطئ فمثا  فإذفأس  فاار س ف.فأ فأسفاناسفرلغار س
زرضفرلعلاازرءف  لزباا فماا فمأيةاا مفمااآلفواازمفسفرااا ف فاعلاا فأسفاساارحفهاااف اا  ف  سفأسفاوبااز رفسفرااا ف.ف رااآلفواا 

 (فلتزىفواهفتصزافسفرا فوارٍلف واهفتزنفعلا  فرلشوصا ف.19ف–ف14:فف5 مر  فر ا تف)
 .فهارف ر فإاج بىف11.ف.ف.فآا فردوا لهم. . . حقولهم -6
 .فافرلخ ة ف اي  ش  فهة فاُفف12آا ففدعوت الكهنة واستحلفتهم -7
=فمبراا فاشاايزفإلااىفماا ففنحللن إشللترينا إخوتنللا(ف8=فأىف ااا رإفوبياازرإفمااآلفرلشااعب.ف  ااىف)فجماعللة عظيمللةف(7  ااىف)

ات  فرلعلازرء.فك سارف اف راامف ىفمن سفرلسبىفأىفأس  فإ تا رفإفات  فمآلفرلعبا ا .ف هارفليينت  فإذفإرتعبا رفها فإفا
 هاافهةا فولاا  فاا مزف. زضاارفرلشاعبف  لزبا سفرا فهة فاعتزاف  سفاار س ف عاارفسعسفرلشاىءفأىفأ فف(فسجاف10  ىف)

 . ز ف ا فرلزب اار س فب
 إف.ف هااامفرلةسااي فهاىفرلاازبحفرلااىفواا سفيتل ضاا مفراةاهف%12شاا زه إفأىفف%1رلع ئاا فمعة هاا فف11آااا فوالجلزء مللن مئللة

رلرزرباااىفرلغةاااىفرلااااىفأ ااازضفرلعليااازف،ف وااا سارفيتل ضااااس فشااا زه فماااآلفهااا  ءفرلرسااا كيآلف.ف سفراااا فباااابفماااآلفهااا  ءف
فمفرألمب .فرلتىفتل ضاه فمآلفرلعلزرءف.ألاةا ءفرلرزربيآلف مآلفإفات ف مآلفاار س فم فو فهافر

أسف فياز بففإلاىف=ف را فمماحىفاشايزنفضت حجلرى ( 13  ىف).ف(ف12 للاف ر افرلجرا ف  ش اف اي  فرلخ ة ف)
=ففوسبحوا اللربئي .ف هةعبف ة فمآلف فاعر ف را بفهارفرلخالمفرلاىفت فروتع قف اا ف هناسفمفز م إف ىفإرزر

فمآلفروسشل ق.ألس ففاص  فمآلفضال  ف فاص  ف
فف

َنِة 14  "-(:19-14) األيات السَّ ِمَن  َيُهوَذا،  َأْرِض  ِفي  َواِلَيُهْم  َأُكوَن  َأْن  ِفيِه  ُأوِصيُت  الَِّذي  اْلَيْوِم  ِمَن  َوَأْيًضا 
َنِة الثَّاِنَيِة َوالثَّاَلِثيَن أَلْرَتحْ  َلْم آُكْل َأَنا َواَل ِإْخَوِتي ُخْبَز اْلَواِلي.   َشْسَتا اْلَمِلِك، اْثَنَتْي َعَشَرَة َسَنًة،اْلِعْشِريَن ِإَلى السَّ

ِمْنُهْم ُخْبزًا َوَخْمًرا، َفْضاًل عَ 15 َوَأَخُذوا  ْعِب،  ُلوا َعَلى الشَّ َقْبِلي َثقَّ ُلوَن الَِّذيَن  َأْرَبِعيَن َشاِقاًل ِمَن َولِكِن اْلُواَلُة اأَلوَّ ْن 
ِة، َحتَّى ِإنَّ ِغْلَماَنُهْم َتَسلَّطُ ا ْعِب. َوَأمَّا َأَنا َفَلْم َأْفَعْل هَكَذا ِمْن َأْجِل َخْوِف هللِا.  ْلِفضَّ ْكُت َأْيًضا  16وا َعَلى الشَّ َوَتَمسَّ

وِر، َوَلْم َأْشَتِر َحْقاًل. َوَكاَن َجِميُع ِغْلَماِني ُمْجَتِمِعيَن ُهَناَك َعلَ  َوَكاَن َعَلى َماِئَدِتي ِمَن 17ى اْلَعَمِل.  ِبُشْغِل هَذا السُّ
َوَكاَن َما ُيْعَمُل ِلَيْوٍم َواِحٍد 18اْلَيُهوِد َواْلُواَلِة ِمَئٌة َوَخْمُسوَن َرُجاًل، َفْضاًل َعِن اآلِتيَن ِإَلْيَنا ِمَن اأُلَمِم الَِّذيَن َحْوَلَنا.  
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ُيعْ  َوَكاَن  ُمْخَتاَرٍة.  َوِستََّة ِخَراٍف  َأيَّامٍ َثْوًرا  َوِفي ُكلِّ َعَشَرِة  َلْم َمُل ِلي ُطُيوٌر،  َوَمَع هَذا  ِبَكْثَرٍة.  اْلَخْمِر  ِمَن  َنْوٍع   ُكلُّ 
ْعِب.   َثِقيَلًة َعَلى هَذا الشَّ ِلْلَخْيِر ُكلَّ َما َعِمْلُت ِلهَذا 19َأْطُلْب ُخْبَز اْلَواِلي، أَلنَّ اْلُعُبوِديََّة َكاَنْت  َيا ِإلِهي   اْذُكْر ِلي 

ْعِب.  "  الشَّ

 اىفرلشعبفأسفالامامفلاارلى.ف هافالالفهارف آلفسعس فلاصيزفمثالإفلخ ففوة ا ف آلفو فم فو سففف= خبز الوالى
=فبالفمعر فففوغلمانهم تسلطوا=فو سفذلكفمطااب إفمآلفرلشعبفو فيامفسلارإ.ففأربعين شاقالً (ف15ع ك .ف  ىف)

رسكفهاف فيثل ف اىفرلشعبف و سفوزهر إف أض افوثيزهآلفب فت و سفذلكف عا فر  ت  .ف أم فسفرا ف ل مفبةعل ت ف ل
  ىفف.=فو سفلُ ف زص فلارتاكفعلا إفلخة فأسعافسلا مف اىفرلرتا اليآلفولم أشتر حقالً .ف اار س ف شغ فرلسامف

 فف=فرلي ا فرلايآلفأتارفمآلف  ب فلاسنةارفأ مشاا .ف رلا  فو سارفي ا رإف أ  سبف و سفسفرافاليهود والوالة(ف17)
اذكر لى يا (ف19مآلف  ا مف  للصز.ف  ىف)ف م فإ فزم،فراكفلاف ر قٍففمزتي فوارلٍفآلفاصزاف اىفهامفرلا ئ فم

.ف=فهاف فاطابفمل ب فمآلفإسس سفب فمآلف فإلهى
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 عودة للجدول اإلصحاح السادس

ف
وَر َوَلْم َتْبَق ِفيِه يَُّة َأْعدَ يَّا َوَجَشٌم اْلَعَرِبيُّ َوَبقِ َوَلمَّا َسِمَع َسْنَبلَُّط َوُطوبِ 1فف"-(:9-1) األيات اِئَنا َأنِّي َقْد َبَنْيُت السُّ

ِلأَلْبَواِب،   َمَصاِريَع  َأَقْمُت  َقْد  اْلَوْقِت  ذِلَك  ِإَلى  َأُكْن  َلْم  َأنِّي  َعَلى  »َهلُ 2ُثْغَرٌة،  َقاِئَلْيِن:  ِإَليَّ  َوَجَشٌم  َسْنَبلَُّط  مَّ  َأْرَسَل 
َفَأْرَسْلُت ِإَلْيِهَما ُرُساًل َقاِئاًل: »ِإنِّي َأَنا 3ُأوُنو«. َوَكاَنا ُيَفكَِّراِن َأْن َيْعَماَل ِبي َشرًّا.    َنْجَتِمُع َمًعا ِفي اْلُقَرى ِفي ُبْقَعةِ 

َبْيَنَما   اْلَعَمُل  َيْبُطُل  ِلَماَذا  َأْنِزَل.  َأْن  َأْقُدُر  َفاَل  َعِظيًما  َعَماًل  ِإَلْيُكَما؟«  َعاِمٌل  َوَأْنِزُل  ِبِمْثِل هَذا َوَأْرَسالَ 4َأْتُرُكُه  ِإَليَّ   
ِبِمْثِل هَذا اْلَجَواِب.   َأْرَبَع َمرَّاٍت، َوَجاَوْبُتُهَما  ِبِمْثِل هَذا اْلَكاَلِم َمرًَّة َخاِمَسًة َمَع ُغاَلِمِه  5اْلَكاَلِم  َفَأْرَسَل ِإَليَّ َسْنَبلَُّط 

ُدوا، »َقْد ُسِمَع َبيْ 6 ِبَيِدِه َمْكُتوٌب ِفيَها:  ِبِرَساَلٍة َمْنُشوَرةٍ  َن اأُلَمِم، َوَجَشٌم َيُقوُل: ِإنََّك َأْنَت َواْلَيُهوُد ُتَفكُِّروَن َأْن َتَتَمرَّ
اأُلُموِر.   َحَسَب هِذِه  َمِلًكا  َلُهْم  ِلَتُكوَن  وَر  السُّ َتْبِني  َأْنَت  َأْنِبَياءَ 7ِلذِلَك  َأْيًضا  َأَقْمَت  ُأوُرَشِليَم   َوَقْد  ِفي  ِبَك  ِلُيَناُدوا 

َمًعا«.    َقاِئِليَن: َنَتَشاَوُر  اآلَن  َفَهُلمَّ  اْلَكاَلِم.  ِبهَذا  اْلَمِلُك  ُيْخَبُر  َواآلَن  َمِلٌك.  َيُهوَذا  »اَل 8ِفي  َقاِئاًل:  ِإَلْيِه  َفَأْرَسْلُت 
اُنوا َجِميًعا ُيِخيُفوَنَنا َقاِئِليَن: »َقِد أَلنَُّهْم كَ 9َت ُمْخَتِلُقُه ِمْن َقْلِبَك«.  َيُكوُن ِمْثُل هَذا اْلَكاَلِم الَِّذي َتُقوُلُه، َبْل ِإنََّما َأنْ 

.» ْد َيَديَّ  " اْرَتَخْت َأْيِديِهْم َعِن اْلَعَمِل َفاَل ُيْعَمُل«. » َفاآلَن َيا ِإلِهي َشدِّ
 اياا فضاافف  لواارع.فسجاافهةا ففطا  هةا فسجااه فافا  لاسفف،ف ب فهارفمأية فإبااسفو راف رئزف  ا في ا  راسف عةاف

تاا فبةاا ءفرلسااامف لخااآلفرلرصاا مه فلاا ففتخااآلف اااف ضااع ف  ااامف زصاا فرأل ااارءفرألفيااز ف ااااف ضااع فسفرااا .ف اا  سف اااف
ف32رلرص مه فوست ىفرألمز.ف رلوط فرلجايا فهىفأسفيا ارفرأل ارءفسفرا فإلىف لع فأ ساف هامفتيعاف آلفأ مشااا ف

لخااة  ففططااارفللتااا ف ااىفففأرااارمفعتااىف فاشااكفسفرااا فأس اا فرافيساااس ف رفا اا .كا فأىفمساا   ف عيااا ف أ سااافهااىفبااال
رلطزهااافا لياا إفهااارفهاااففااارعفرلفااا ،ف هاا فيا اساا ف فجاا فرلتشاا  مف رفياا ف ازضاا  فأراازمف  تااا ف ااىفرلطزهاااف مبراا ف

افسفرا ف فإرتعافآفز سفلا جامف اىفأ مشاا فلافسجفارف ىف ت فسفرا .فلخآلفسفرا ف   ففطت  ف ا يت  ف لخةة فسج
 م  ل فمرةاعف ةتاجت فرلرات".ف هارفما فعااثفما فآ مف عاارء.ف وا سفم ففياف ف ىفعارمفمع  ف"  لفارمفم فإبااس

 فاالصففسعاراة هاارفما فاجابفأسفالالا فوا فمةا فما ف رمف راةا فهااففاالصفف=عامل عمل عظليم  سفرا فمرئع إفإسىفف
فف.فف(29:فف7كاااا1)ف ااا فمةاااافر سفملصاااز رلافف  اااا ف.ف اااالف  ااا فلاةلااا شفألسف ةااااس ف رااا سعاااا فوااا فماااآلفسواااام  

=فهارفم فوا فعنر ف  اافلا فالا فل ا فأسا ف  ا فما رمزرت  ف ذلاكفعتاىف فيثيازه .ف لااف با فسفراا ففطل العمللماذا يب
مقفلتةشزفبيآلفرلة  ف ف=فأىفمنتاب ف اىففبرسالة منشورةف.فففأا مف تعط فرلعر ف3أسفياهبفلغ بف آلفأ مشاا ف

سفراا فأسفيااهبفأل ارئا .ف ماااراسفف ياتااحم،فرلعرا ففر يتزواافآلفرلةاا  فاوا  اسف هااطزباسف عايآلفيةتشازفرلوبازفباي
رلزر ل فأس ا فإت راارفسفراا ف  سا فيتادمزفضاافرلرااك.ف أسفم رمزتا فلانااسفماخا إف ااىفرلي اا .ف أسفهاارفرلوبازفر سف ااف

 شاا    فأعااافوباازفمثباا ف.فإذرإفرلجشللم يقللولإستشازفباايآلفرألماا فرلرفاطاا .ف هةا نفشاا هافم اا ف اااىفذلاكفهاااف شاا ف=ف
اااا فرااااو افماااآلفهاااارف أسفرلشاااعبفرااااافاااااطزبف هااااطزفسفراااا فلاااااه بفل ااا فرلرعتبااازهآل.ف هااا فظةاااارفأسفسفر

فلاس  ا مف ىف عبفهامفرو تزرءرتفأم مفرلراك.ف
ف
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: »ِلَنْجَتِمْع ِإَلى َبْيِت هللِا َوَدَخْلُت َبْيَت َشْمِعَيا ْبِن َداَلَيا ْبِن َمِهيَطْبِئيَل َوُهَو ُمْغَلٌق، َفَقالَ 10  "-(:14-10) األيات
َفُقْلُت: »َأَرُجٌل ِمْثِلي 11 اْلَهْيَكِل َوُنْقِفْل َأْبَواَب اْلَهْيَكِل، أَلنَُّهْم َيْأُتوَن ِلَيْقُتُلوَك. ِفي اللَّْيِل َيْأُتوَن ِلَيْقُتُلوَك«.  ِإَلى َوَسطِ 

َفَيْحَيا؟ اْلَهْيَكَل  َيْدُخُل  ِمْثِلي  َوَمْن  َأْدُخُل!«.    َيْهُرُب؟  َلمْ 12اَل  َوُهَوَذا  ْقُت  ، َفَتَحقَّ َعَليَّ ِبالنُُّبوَِّة  َتَكلََّم  أَلنَُّه  ُيْرِسْلُه هللُا   
َرِديٌء   أَلْجِل هَذا َقِد اْسُتْؤِجَر ِلَكْي َأَخاَف َوَأْفَعَل هَكَذا َوُأْخِطَئ، َفَيُكوَن َلُهَما َخَبرٌ 13َوُطوِبيَّا َوَسْنَبلَُّط َقِد اْسَتْأَجَراُه.  

ُيَعيَِّراِني.   إِ 14ِلَكْي  َيا  الَِّذيَن  اْذُكْر  ْنِبَياِء  اأَل َوَباِقَي  النَِّبيََّة  َوُنوَعْدَيَة  هِذِه،  َأْعَماِلِهَما  َحَسَب  َوَسْنَبلََّط  ُطوِبيَّا  لِهي 
 "ُيِخيُفوَنِني.

اوتبااىءففا  اازفلاةاا  فأساا ف ياا سفرلعااا ف في اااأف عيااا فضااافأ   ف فتتةاااع.ف سجااافهةاا فعيااا ف ايااا .ف  اا فاواعااامفل
،ف فاا  ارف إذرففاا افرلل ئااافذ ازفرلشااعبف،فاعشاا فرلعرا .ف اا ذرفإفتياا فسفراا ف لااافرلشااعبف  ئاامفففاعشا فول ئاااف ماآلفثاا 

=فهافيا ىفرلةبا ف لخةا فسباىفوا ذبفإرات  زمففشمعيارلبة ءففاجىءفرةباطف هازبفأ مشاا ف ه امفرلسام.فففتزوار ي
بف اااا ف  اااىفسفرااا فلاناااسف=فهااافأااااافرلياا فوهللو مغلللقففرلوبيثاا فرماا مفسفرااا .ففبابااا ف رااةباطفليااز  فأ ارل راا 

رو تر عفرزه إ،فأ فهافياا ىففااا فما ف ف  فال با فإسسا سفبا ف ف لاط،فأ فهاافأااااف ااىفسعسا فو شا م فلاعطاىف
 هناارف.فىفوا ذب(فسفرا فمثالإففاغااف اىفسعس ف ىفرل انا .ف هناارف عا فصاا ا ف لزساا فرلفاياافما فمااكفي ااذرف)سبا

ف-:ف ا فشرقا فلةفرا فأسفياف فرل ان ف هغااف اىفسعس ف ي  فمشنات س ع فأا با ف رةطل فبالسف و س ف ف
 هفااااثف.ف فالااا ف هاااافلااااسف نااا هآلفلا انااا ف يتعااااىف ااااىفرلةااا ما فف-2ففففففففف.أسفا  ااازفلاةااا  ففا ااا فف-1ف

ف-:يآلفشل قفبية ف بيآلفرلخ ة .فلالكفو سفم فسفرا ف اىفه تيآلفرلةلطت
 أرجل مثلى يهرب  -1
 فال ف اىفايزفرلخ ة ف،ف أس فلس فو هة ف،ف اآلفأعا فإذرفففرل ان فُافزم= ا ومن مثلى يدخل الهيكل فيحي -2

  فا ف.فب فلافف افو فإسس سفه فل ف زص فأسفياف فلا ان فضافرلشزهع ف،فب فهافرُالت  ف.ف
فسبا ءفضافسفرا .ف=فهىفأاا إفسبا فو ذ  .ف  أل ارءفإرت  ز رف ا رإفمآلفرأل نوعدية
ف
َيْوًما.  َوَكِملَ 15  "-(:19-15) األيات َوَخْمِسيَن  اْثَنْيِن  ِفي  َأْيُلوَل،  ِمْن  َواْلِعْشِريَن  اْلَخاِمِس  ِفي  وُر  السُّ َوَلمَّا  16 

َأْعُيِن أَ  َكِثيًرا ِفي  َأْعَداِئَنا َوَرَأى َجِميُع اأُلَمِم الَِّذيَن َحَواَلْيَنا، َسَقُطوا  ِقَبِل إِ َسِمَع ُكلُّ  لِهَنا ْنُفِسِهْم، َوَعِلُموا َأنَُّه ِمْن 
َأَتِت َوَأْيًضا ِفي ِتْلَك اأَليَّاِم َأْكَثَر ُعَظَماُء َيُهوَذا َتَواُرَد َرَساِئِلِهْم َعَلى ُطوِبيَّا، َوِمْن ِعْنِد ُطوِبيَّا  17ُعِمَل هَذا اْلَعَمُل.  
ِإَلْيِهْم.   َساِئُل  َكِثيِريَن فِ 18الرَّ َيُهوَذا َكاُنواأَلنَّ  ْبِن آَرَح، َوَيُهوَحاَناُن اْبُنُه َأْصَحاَب ِحْلٍف َلُه، ألَ   ي  نَُّه ِصْهُر َشَكْنَيا 

وِبيَّا َوَكاُنوا َأْيًضا ُيْخِبُروَن َأَماِمي ِبَحَسَناِتِه، َوَكاُنوا ُيَبلُِّغوَن َكاَلِمي ِإَلْيِه. َوَأْرَسَل طُ 19َأَخَذ ِبْنَت َمُشالََّم ْبِن َبَرْخَيا.  
َفِني.  " َرَساِئَل ِلُيَخوِّ

يام إفألس فو سف ىفأم كآلفوثيز فل في امفل مضف  بزفرلسةارتفرلر ضا فو س فهة نفففف52 ىففكر فرلسام
مف   تفلابة ءف لخة  فو س فتل  مف رئر إف تتا ففرأل ر لف لخآلفر سفبتة ا ف عنر فسفرا ف تشجاع فت فرلعر .ف

 تفرلتىف  سىفمة  فشعبف ففو فرأل مف رلاالففأسفر سفه ف ز ار=ففعين أنفسهمسقطوا كثيرًا فى أ( 16  ىف)
 إكتشعارففاس ساه فف ل فيز ا  ف،ف أس فر سفافب  فو سففإ فأس ،ف فو سفي  بفشقي فلعتز فففإسر فو س ف سببفأس
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عبفموطط ت  فضافشستاج ف ش فو ف سقطوا كثيرًا فى أعين أنفسهمف ل فيةجفارف ىفو فم رمزرت  فهارفمآلفأس  
)رلعباففطوبيا فسفلُ ف زر  ف ساا فم فلةفرا .ف  ة نفمآلف  ر ءفرلي ا فمآلفو مش ك ف ايافف(فسجاف17.ف  ىف)  

.ف بابا فهارفهافرلاىف   مفسفرا فعتىف فيبةىفرلسامف أصحاب حلف ىفتف لففمعُ ف=ففأ (ف10:ففف2رلعراسىفسح
هافففف= تةحسنا(ف19.ف  ىف)ف(4:13)ففة ففإلا شيبف زر  ف ساا  طابا فتح جفي ا ا ف و سفبية ف بيآلفمئاسفرلخ 

 لخةة فسجافهة فأسفرلرتف لعيآلفمع فياوز سفأسفهامفرلزش  ىفإسر فففربي فرلزشا .  عفم  إف اىفرلي ا فلعا ف اىف
ي  ْزفاعطي  فلعلزرءفمفت  يآلف هارف طع ف ابف  نسفلافل ئاف.  ف هبا فأسف  ر ءفرلي اففهىفأ ع لففيزفمآلفم  فف 

را فلخ سارفإتعلارفم فرألم ف ص م رفمثا  ف ىفعا ت  ف عي  ت  .فف لا فسف.ف لففم ف يزرس  ف ااارفرلتس ه ف رلتف
صف بفرلح رجفرلروتاط.ف طابا فأمر فمر ئ فاواهففأهة فعزبف ايا فهىفمآلفرلارف فمآلفضع افرلةعا فمآلف

ف ىفإمر لفرلت ايارتف.فف ار ت زتفظ ف عيةر ف ش فب  فسفرا .ف هافأ  إفأمر فأسفا  زف ر  زفرلصايا
ف

 اجهت العمل وموقف نحميا منهاالتجارب التى و 
(.ف1:فف2)رىففلاتجزب "ف"ا فبةىفإسفأ با فلوام فرلزبفرول ف  ثب ف اىفرلبزف رلتلاىف أ ا فسعسكالالفإبآلفريزرخف

ا ف.ف لةزىفرلتج مبفف هة فسجافسفرا ف افأ ب ف اىففام فرلزبف بة ءفرامفلافرىفشعبفرلزبف ماية فرلزبفأ مشا
ف-آلف با ف،ف هامف مثا  فوثيزفتار  فو فمآلفاعر ف ىفرلوام ف ىفوزمفرلزبف:رلتىف ر  ت ف  ر   ف مب ب فم

مف  ل فروشتزرنف ىفرلعر فو س  مفمآلفرلارف ف هارفم فعاثفم ف مب ب ف لخآلفإشزرنففط  ف ىفرلعر ف (1
فاعسامف)مر  ف ص في اش   ط(ف.

    تفرلخ ذ  ف.فبزهل ف  لخابف رلغشف روشمف   تفإ ش لفرلعر ف  ىفف (2
    ءرتفو ذ  فلاراكفور فعاثفم ف مب ب ف يتا ففرلعر فإلىفعيآلف.ف ه فها  رفسفرا ف  س  فمر ئ ف  (3

 (ف.ف7ريزرااسفلاراكفأسفسفرا فاوططفلاناسفماخ ف)آا 
لع مايآلفرلعر .فروزه ف إرت  س ف  لعر فرلاىفُاعر ف رلتلاي فمآلفش س فوش   فرلا  ف روعي طف يتزنفر (4

 بفلسلطفرلسامف.فف ل لارف آلفرلسامفلافصعاف اا فثعا
رو ار فلشآلفعزبف،ف  لعا ف ىف ا  ف علامفضافأىف ر فارجاف ف،فاستوامفو فرلار ئ فمآلففارعفف (5

 (ف.8:ففف4 اشفب فعتىفرلفز بفرلاماه ف)سح
 م رمزرتفللت فسفرا فبا ات فلاوزجفمآلفأ مشاا ففالتااس ف.ف (6
 زرس ف  لجبآلف.فىفرل ان ففُاعي  فتواهع فلاوتب ف  (7
 أضعع فرلشعبف عاثفمة  فتو ذلف فااف ضعفف.فروش   تفرلخ ذ   (8
 مش ك ف رفاا ف،فمث فرو زرضف  لزب فمر ف   فرلع مايآلفلاتامزف. (9

 معفأشو صفل  فمص لحفم  ا فمآلف رف فأ مشاا ف)رلخةاس (ف،ففاف  لارفإ س  فرلعر فلرص لف  فف (10
 فبابا فرلعباففص فمآلفرلخ ة فمآلفص مفل ف ال  تف  ئاا فمةجافأشو (ف.ف 19فف–ف17رلشوصا ف)آا تف
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فف13رلعراسىفرلاىفال  مفرلعر ف،فهة فمف  ل فو س  ف ر ف ف  لتسا فإلىفرلقا  رتف)مر  فإصف .ف
 أاا (ف.

 وماذا كان موقف نحميا وزربابل أمام كل ذلك ؟ 
 .فف3آا فل العمل"ا يبط"لماذرلصال فرلرسترز ف رورتعار فرلارئ ف،ف رلعر فرلارئ ف (1
 (ف.6فر فرلسال."ف.ف ب لةسي فلة ف سالعة ف)أاعر فرلسال.ف"يافتبةىف هافتف (2
 م بفروشتزرنفم فرألشزرمف)م بف مب ب فإشزرنفرلس مزهيآلف ىفرلبة ء(ف. (3
 إ ار فرليعبف  لسال.ف ر زه ف اىفعر ا فمآلفيبةى. (4
 ع فمش ك فرلة  فرلارفاا ف  لعالف.ف (5
 ءف.تىفتعر ف ىفه  ءفرأل ارم بفو فعارمفم فرلفا فرل (6
ا   فسفرا ف ف (7  ت ف ىفرلز ف اىفو فروزهت  ف إ   ءرت  ف واب  فب فإرترزف ىفرلعر ف رلبة ءف.ف  لز ففل فُاا 

 (ف.ف23:ففف2تى2)ففأسفستجةب  "ف" مي عث تفابا ف اية  رلفارمفم فه  ءفهافمة  ش تف
 وماذا يعمل هللا ؟ 

 (ف.ف15:ففف4 فييط فمشامت  فرلز يئ ف)سح (1
 يزر فلرآلفاعرااسفمآلفالاه  ف)عجىف  وزه (ف.ف (2
 فاشتزنف ىفرلعر ف الفبافأسفيةجحف  هللف فيتزنف بيامفاعرااسف عاه .و  (3

ف(ف.ف20:ففف2)سحفالسماء يعطينا النجاح ونحن عبيده نقوم ونبنى" "إله
ف هة ىفبالسفرلزرالفمر لت فرلث سا فإلىفوامسثا فب امفرلبزو فرلزرالا 

ف(ف.ف14:فف13كا2رلز .فرللا ف)فشركةفر بف.فلرساحف.فمفي ف سعر فمبة فاساعفر
 ومع من يعمل هللا ؟ 

. فعيآلفاجافمآلف ىف اي فايز ف إمر  فأسفاعر فمث فسفرا فاعر فمع ف ف يةجحفرلعر 
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 عودة للجدول اإلصحاح السابع

ف
َوَأَقْمُت اْلمَ 1  "-(:4-1) األيات وُر،  َواْلُمَغنُّوَن َوالالَِّويُّوَن،  َوَلمَّا ُبِنَي السُّ َوَتَرتََّب اْلَبوَّاُبوَن  َأَقْمُت َحَناِنَي  2َصاِريَع، 

َوُقْلُت َلُهَما: »اَل 3يَن.  َأِخي َوَحَنْنَيا َرِئيَس اْلَقْصِر َعَلى ُأوُرَشِليَم، أَلنَُّه َكاَن َرُجاًل َأِميًنا َيَخاُف هللَا َأْكَثَر ِمْن َكِثيرِ 
َوُيْقِفُلوَها. اْلَمَصاِريَع  َفْلُيْغِلُقوا  ُوُقوًفا  َداُموا  َوَما  ْمُس.  الشَّ َتْحَمى  َحتَّى  ُأوُرَشِليَم  َأْبَواُب  ِمْن   ُتْفَتْح  ِحَراَساٌت  َوُأِقيَم 

ُمقَ  َواِحٍد  َوُكلُّ  ِحَراَسِتِه،  َعَلى  َواِحٍد  ُكلُّ  ُأوُرَشِليَم،  اِن  َبْيِتِه«.  ُسكَّ َوَعِظيَمًة، 4اِبَل  اْلَجَناِب  َواِسَعَة  اْلَمِديَنُة  َوَكاَنِت 
ْعُب َقِلياًل ِفي َوَسِطَها، َوَلْم َتُكِن اْلُبُيوُت َقْد ُبِنَيْت.  "  َوالشَّ

ف عافأسفبةىفسفرا فرألرارمفإهت ف   تى
ف4-1عر ا ف ععظفرلراية ف) تحف ااافرألبارب(فر ا تف -1
 73-5 ه ف  لة  ففففففر ا تفتعريزفرلراية ف م -2

(فبا فألسفرلا ا فوا سففطيازف لااف6:62شفإ=فبا سفبارباسف  ألرارمف ف ار فل  ف هس  فرل جامف اي  ف)ففالبوابون 
  ففرلرغةااسف رلال هااسفما فرلباربااسف ااىفرألراارمفلاسا  ا ه ف مبرا فوا سفرلرغةيايآلف رلال هايآلفاسا  ا سفرلباربااسف

ن .ف سالعظفأسفعي   ف فهىفعر ا فألىفمن سف فارمف فرألمة ءفها فرلفازر ف ااقفإذرفل فانآلفل  ف ر ف ىفرل ا
م ستا ف ااىفأ=فإذفثبتا ففوحننيلا رئليس القصللرفف.ف2:1هااافرلااىفأفبازمف فا لفأ مشاااا فف= أقملت حنلانىف.ففرألراارم

ف إفأ اا مفسفرااا فوااال راا ف ااىفرللصاازفإرااتفاف راالإفأكباازف"فرلاااىفاناااسفأميةاا إف اىفرللاياا فاساات مآلف اااىفرلخثياز.ف ا لياا
=فلئالفياف فرأل اارءفرلرايةا ف و سا فرلعا   ففحتى تحمى الشمسففروثةيآلفعة سىف عةةا فمن س فلسعزمفإلىف  م .ف

ف تحفرألباربف ةافأ لفضاءفشرسف رلسببف ىفهارفرلت فيزفوثز فرأل ارء.ف
=فتة رااا فسلللكان أورشلللليم إ.ف=فعيةرااا فتعاااتحفرألبااااربف ااااىفرلفااازر فأسفيةتب اااارف هناساااارف  ا ااافوملللا داملللوا وقوفلللاً 

رلفزرراا ت.ف واا سفواا فإسساا سفمساائا إف ااآلفعزرراا فبيتاا ف ماا فعالاا ،ف هنااارفيةيغااىفأسفاناااسفم عااا إ.ف و ساا فمشاانا ف
فرلشعبف اي ف رف فأ مشاا ف ا ففأ مشاا ف سفرا فأس

 

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

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

َوَبْعَنُة. َعَدُد ِرَجاِل َشْعِب ِإْسَراِئيَل:   ِبْلَشاُن، ِمْسَفاَرُث ِبْغَواُي، َنُحوُم،  َأْلَفاِن َوِمَئٌة َواْثَناِن  َبنُ 8ُمْرَدَخاُي،  و َفْرُعوَش 
َبُنو َفَحَث ُموآَب 11َبُنو آَرَح ِستُّ ِمَئٍة َواْثَناِن َوَخْمُسوَن.  10َبُنو َشَفْطَيا َثاَلُث ِمَئٍة َواْثَناِن َوَسْبُعوَن.  9َوَسْبُعوَن.  

َبُنو َزتُّو 13َبُنو ِعياَلَم َأْلٌف َوِمَئَتاِن َوَأْرَبَعٌة َوَخْمُسوَن.  12َشَر.  ِمْن َبِني َيُشوَع َوُيوآَب َأْلَفاِن َوَثَماُن ِمَئٍة َوَثَماِنَيَة عَ 
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َوَأْرَبُعوَن.   َوَخْمَسٌة  ِمَئٍة  َوِستُّوَن.  14َثَماُن  ِمَئٍة  َسْبُع  َزكَّاَي  َوَأْرَبُعوَن.  15َبُنو  َوَثَماِنَيٌة  ِمَئٍة  ِبنُّوَي ِستُّ  َبُنو 16َبُنو 
َبُنو َأُدوِنيَقاَم ِستُّ ِمَئٍة  18َبُنو َعْزَجَد َأْلَفاِن َوَثاَلُث ِمَئٍة َواْثَناِن َوِعْشُروَن.  17َوَثَماِنَيٌة َوِعْشُروَن.  َباَباَي ِستُّ ِمَئٍة  
يَر 21.  َبُنو َعاِديَن ِستُّ ِمَئٍة َوَخْمَسٌة َوَخْمُسونَ 20َبُنو ِبْغَواَي َأْلَفاِن َوَسْبَعٌة َوِستُّوَن.  19َوَسْبَعٌة َوِستُّوَن.   َبُنو َأطِّ

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

َوَثَماِنَيٌة َوِعْشُروَن.  27َوَثَماُنوَن.   َوَأْرَبُعوَن.  28ِرَجاُل َعَناُثوَث ِمَئٌة  َبْيِت َعْزُموَت اْثَناِن  َيَعاِريَم 29ِرَجاُل  َقْرَيِة  ِرَجاُل 
ِمَئٍة َوَثاَلثٌة َوأَ  َوَبِئيُروَت َسْبُع  َوَواِحٌد َوِعْشُروَن.  30ْرَبُعوَن.  َكِفيَرَة  ِمَئٍة  َوَجَبَع ِستُّ  ِمْخَماَس 31ِرَجاُل الرَّاَمِة  ِرَجاُل 

َوِعْشُروَن.   َواْثَناِن  َوِعْشُروَن.  32ِمَئٌة  َوَثاَلثٌة  ِمَئٌة  وَعاَي  ِإيَل  َبْيِت  َوَخْمُسوَن. 33ِرَجاُل  اْثَناِن  اأُلْخَرى  َنُبو  ِرَجاُل 
َوَأْرَبَعٌة َوَخْمُسوَن.  َبُنو ِعياَلَم اآل34 َوِمَئَتاِن  َأْلٌف  َثاَلُث ِمَئٍة َوِعْشُروَن.  35َخِر  ِمَئٍة 36َبُنو َحاِريَم  َثاَلُث  َبُنو َأِريَحا 

آاَلٍف َوِتْسُع ِمَئٍة   َبُنو َسَناَءَة َثاَلَثةُ 38َبُنو ُلوَد َبُنو َحاِديَد َوُأوُنو َسْبُع ِمَئٍة َوَواِحٌد َوِعْشُروَن.  37َوَخْمَسٌة َوَأْرَبُعوَن.  
 َوَثاَلُثوَن.

َوَثاَلَثٌة َوَسْبُعوَن.  39 ِمَئٍة  ِتْسُع  َيُشوَع  َبْيِت  ِمْن  َيْدِعَيا  َفَبُنو  اْلَكَهَنُة:  َوَخْمُسوَن. 40َأمَّا  َواْثَناِن  َأْلٌف  يَر  ِإمِّ َبُنو 
 َحاِريَم َأْلٌف َوَسْبَعَة َعَشَر. َبُنو 42َبُنو َفْشُحوَر َأْلٌف َوِمَئَتاِن َوَسْبَعٌة َوَأْرَبُعوَن. 41

َاْلُمَغنُّوَن: َبُنو آَساَف ِمَئٌة َوَثَماِنَيٌة  44َأمَّا الالَِّويُّوَن: َفَبُنو َيُشوَع، ِلَقْدِميِئيَل ِمْن َبِني ُهوُدوَيا َأْرَبَعٌة َوَسْبُعوَن.  43
 َوَأْرَبُعوَن.

 ُنو َطْلُموَن، َبُنو َعقُّوَب، َبُنو َحِطيَطا، َبُنو ُشوَباَي ِمَئٌة َوَثَماِنَيٌة َوَثاَلُثوَن.َاْلَبوَّاُبوَن: َبُنو َشلُّوَم، َبُنو َأِطيَر، بَ 45
َوَبُنو َلَباَنَة َوَبُنو  48َبُنو ِقيُروَس، َبُنو ِسيَعا، َبُنو َفاُدوَن  47َالنَِّثيِنيُم: َبُنو ِصيَحا، َبُنو َحُسوَفا، َبُنو َطَباُعوَت،  46

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

 َبُنو َنِصيَح، َبُنو َحِطيَفا.56َبُنو َبْرُقوَس، َبُنو ِسيَسَرا، َبُنو َتاَمَح، 55َبْصِليَت، َبُنو َمِحيَدا، َبُنو َحْرَشا، 
َفِريَدا،  57 َبُنو  ُسوَفَرَث،  َبُنو  ُسوَطاَي،  َبُنو  ُسَلْيَماَن:  َعِبيِد  جَ 58َبُنو  َبُنو  َدْرُقوَن،  َبُنو  َيْعاَل،  يَل،  َبُنو  َبُنو  59دِّ

آُموَن.   َبُنو  َباِء،  الظِّ ُفوَخَرِة  َبُنو  يَل،  َحطِّ َبُنو  َواْثَناِن  60َشَفْطَيا،  ِمَئٍة  َثاَلُث  ُسَلْيَماَن  َعِبيِد  َوَبِني  النَِّثيِنيِم  ُكلُّ 
 َوِتْسُعوَن. 

وَ 61 َكُروُب  َحْرَشا،  َوَتلِّ  ِمْلٍح  َتلِّ  ِمْن  َصِعُدوا  الَِّذيَن  ُهُم  ُبُيوَت  َوهُؤاَلِء  ُيَبيُِّنوا  َأْن  َيْسَتِطيُعوا  َوَلْم  يُر،  َوِإمِّ َأُدوُن 
ِإْسَراِئيَل:   ِمْن  ُهْم  َهْل  َوَنْسَلُهْم  َوَأْرَبُعوَن.  62آَباِئِهْم  َواْثَناِن  ِمَئٍة  ِستُّ  َنُقوَدا  َبُنو  ُطوِبيَّا،  َبُنو  َداَلَيا،  َوِمَن  63َبُنو 

َهقُّ  َبُنو  َحَباَبا،  َبُنو  ِباْسِمِهْم. اْلَكَهَنِة:  َوَتَسمَّى  اْلِجْلَعاِديِّ  َبْرِزاَلَي  َبَناِت  ِمْن  اْمَرَأًة  َأَخَذ  الَِّذي  َبْرِزاَلَي،  َبُنو  وَص، 
ُلوا ِمْن ُقْدِس َوَقاَل َلُهُم التَّْرَشاَثا َأْن اَل َيْأكُ 65هُؤاَلِء َفَحُصوا َعْن ِكَتاَبِة َأْنَساِبِهْم َفَلْم ُتوَجْد، َفُرِذُلوا ِمَن اْلَكَهُنوِت.  64

يِم.   َفْضاًل 67ُكلُّ اْلُجْمُهوِر َمًعا َأْرَبُع ِرَبَواٍت َوَأْلَفاِن َوَثاَلُث ِمَئٍة َوِستُّوَن،  66اأَلْقَداِس َحتَّى َيُقوَم َكاِهٌن ِلأُلوِريِم َوالتُّمِّ
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 َوَسْبَعًة َوَثاَلِثيَن. َوَلُهْم ِمَن اْلُمَغنِّيَن َواْلُمَغنَِّياِت ِمَئَتاِن َعْن َعِبيِدِهْم َوِإَماِئِهِم الَِّذيَن َكاُنوا َسْبَعَة آاَلٍف َوَثاَلَث ِمَئةٍ 
َواْلِجَماُل َأْرَبُع ِمَئٍة 69َوَخْيُلُهْم َسْبُع ِمَئٍة َوِستٌَّة َوَثاَلُثوَن، َوِبَغاُلُهْم ِمَئَتاِن َوَخْمَسٌة َوَأْرَبُعوَن،  68َوَخْمَسٌة َوَأْرَبُعوَن.  

 َثاَلُثوَن، َواْلَحِميُر ِستَُّة آاَلٍف َوَسْبُع ِمَئٍة َوِعْشُروَن.َوَخْمَسٌة وَ 
وَ 70 الذََّهِب،  ِمَن  ِدْرَهٍم  َأْلَف  ِلْلَخِزيَنِة  َأْعَطى  التَّْرَشاَثا  ِلْلَعَمِل.  َأْعَطْوا  اآلَباِء  ُرُؤوِس  ِمْن  َخْمِسيَن  َواْلَبْعُض 

َواْلَبْعُض ِمْن ُرُؤوِس اآلَباِء َأْعَطْوا ِلَخِزيَنِة اْلَعَمِل ِرَبَوَتْيِن ِمَن 71ِلْلَكَهَنِة.    ِمْنَضَحًة، َوَخْمَس ِمَئٍة َوَثاَلِثيَن َقِميًصا
ِة.   اْلِفضَّ ِمَن  َمًنا  َوِمَئَتْي  َوَأْلَفْيِن  ِمَن 72الذََّهِب،  َمًنا  َوَأْلَفْي  الذََّهِب،  ِمَن  ِرْبَواٍت  ِستَّ  ْعِب  الشَّ َبِقيَُّة  َأْعَطاُه  َوَما 

ِة، َوَسْبَعًة َوِستِّيَن َقِميًصا ِلْلَكَهَنِة.  اْلفِ  ْعِب َوالنَِّثيِنيُم 73ضَّ َوَأَقاَم اْلَكَهَنُة َوالالَِّويُّوَن َواْلَبوَّاُبوَن َواْلُمَغنُّوَن َوَبْعُض الشَّ
ابُع َوَبُنو ِإْسَرائِ 74 َوُكلُّ ِإْسَراِئيَل ِفي ُمُدِنِهْم. ْهُر السَّ  " يَل ِفي ُمُدِنِهِم،َوَلمَّا اْسُتِهلَّ الشَّ

=فسفرا فاعتبزفو فشىءفص لحفهافمآلف ةاف ف  افاصاىفهلل.فو فيابزفو فشىءف هزشامف ىففففألهمنى إلهى
(ف تخزرمفرألرر ءفف2.ف سجافهة فتخزرمرإفل رر ءفرلارم  ف ىف حف)صف(ف17:ففف1ا (فك فشىءف هلا مف ىفو فشىء

اعز   ف  ور فه  ءفرلايآلفل  فأرر ءفمنتاب ف ىفرعزفرلفا  .فو فففف رلعط ا فاشيزفأسف ف ية ف اىفر   م.ف ها
اعز.ف عط ا ه .ف سجافأسفسفرا فأمر فأسف فاسنآلف ىفأ مشاا فإ فرلي ا فرألسقا ءفرلةسب)مآلفأص في ا ىفف

(ف1:11 مشاا ففمة  ف)أرنآلف  فأ و س فأر ر إفلوطت .ف فف536معز ا(فلالكفم  فلسجالتف مب ب ف هشاعفرة فف
هرا فهامفرللاأئ فأس  فعيآلفيز عاسفإلي  فراجا سفأسف ا ه ف ر ف ارإففارجا رف .ففأف سفذلكف  للز  ف مآلف و

. هة نفأهرا ف صاىفل امفرللارئ ف هافمعز  فسسبفرلرساح
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 عودة للجدول اإلصحاح الثامن 

ف
فرت  .ف با سفذلكفراعا  سفلاسبىفث سا .ف ىفهارفروصف .فسزىفروهتر مف فعظفرلشزهع ف  مر

ف
َأنْ 1  "-(:8-1) األيات اْلَكاِتِب  ِلَعْزَرا  َوَقاُلوا  اْلَماِء  َباِب  َأَماَم  الَِّتي  اَحِة  السَّ ِإَلى  َواِحٍد  َكَرُجل  ْعِب  الشَّ ُكلُّ   اْجَتَمَع 

بُّ ِإْسَرائِ  ِريَعِة َأَماَم اْلَجَماَعِة ِمَن الرَِّجاِل 2يَل.  َيْأِتَي ِبِسْفِر َشِريَعِة ُموَسى الَِّتي َأَمَر ِبَها الرَّ َفَأَتى َعْزَرا اْلَكاِتُب ِبالشَّ
ابِع.   ْهِر السَّ ِل ِمَن الشَّ اَحِة الَِّتي َأَماَم َباِب اْلَماِء، 3َوالنَِّساِء َوُكلِّ َفاِهٍم َما ُيْسَمُع، ِفي اْلَيْوِم اأَلوَّ َوَقَرَأ ِفيَها َأَماَم السَّ

ْعِب َنْحَو ِسْفرِ ِمَن الصَّ  َواْلَفاِهِميَن. َوَكاَنْت آَذاُن ُكلِّ الشَّ ِريَعِة. َباِح ِإَلى ِنْصِف النََّهاِر، َأَماَم الرَِّجاِل َوالنَِّساِء   الشَّ
َمتَّ 4 ِبَجاِنِبِه  َوَوَقَف  اأَلْمِر،  ِلهَذا  َعِمُلوُه  الَِّذي  اْلَخَشِب  ِمْنَبِر  َعَلى  اْلَكاِتُب  َعْزَرا  َوُأوِريَّا َوَوَقَف  َوَعَناَيا  َوَشَمُع  ْثَيا 

اَنُة َوزَ  َوَفَتَح َعْزَرا  5َكِريَّا َوَمُشالَُّم.  َوِحْلِقيَّا َوَمْعِسَيا َعْن َيِميِنِه، َوَعْن َيَسارِِه َفَداَيا َوِميَشاِئيُل َوَمْلِكيَّا َوَحُشوُم َوَحْشَبدَّ
ْعِب، أَلنَُّه َكاَن فَ  َأَماَم ُكلِّ الشَّ ْفَر  ْعِب.  السِّ َفَتَحُه َوَقَف ُكلُّ الشَّ ْعِب. َوِعْنَدَما  بَّ اإِللَه 6ْوَق ُكلِّ الشَّ َوَباَرَك َعْزَرا الرَّ

بِّ َعَلى ُوجُ  وا َوَسَجُدوا ِللرَّ ْعِب: »آِميَن، آِميَن!« َراِفِعيَن َأْيِدَيُهْم، َوَخرُّ وِهِهْم ِإَلى اأَلْرِض. اْلَعِظيَم. َوَأَجاَب َجِميُع الشَّ
وُب َوَشْبَتاُي َوُهوِديَّا َوَمْعِسَيا َوَقِليَطا َوَعَزْرَيا َوُيوَزاَباُد وَ َويَ 7 َحَناُن َوَفاَلَيا َوالالَِّويُّوَن ُشوُع َوَباِني َوَشَرْبَيا َوَياِميُن َوَعقُّ

َأَماِكِنِهْم.   ِفي  ْعُب  َوالشَّ ِريَعَة،  الشَّ ْعَب  الشَّ فِ 8َأْفَهُموا  ْفِر،  السِّ ِفي  اْلَمْعَنى، َوَقَرُأوا  ُروا  َوَفسَّ ِبَبَياٍن،  هللِا،  َشِريَعِة  ي 
 "  َوَأْفَهُموُهُم اْلِقَراَءَة.

كرجللل واحللد إلللى السللاحة التللى .ف(ف15:6مااآلفأياااالفأىفرلشاا زفرلسا   ف)ف25=فوراا فرلسااامف اىففالشللهر السللابع
سصيزف ساارإف رعاارإف م عا إف=ف  بفرلر ءفاشيزفلارعرا ا فماف فرألرزرمفرلتىفب  فسرتاىءف  لز .ف ففباب الماءففأمام

 اامرءف رعاا فف."ففطباتخ فأل اامف اامرءف".. رعارإف  ارف ر فرلز .فرللا فأسفاجع فرلخةاس ف از  ف رعاا فلارسااحف
لِّ م ا لف سسا ءفف لاسف ارمى.ف و سفرو تر عف ىفر ع فبي ف ف  اىفمتساع ف تفترا ف اا فوبيازفماآلفرلشاعبف َوكلُ

.ف وا سفهاارفرو ترا عف ما فرايل ف اىف  با فعايآلفوا سارفرللاام ف ااىف  ا فما فاسارع ف=فأىفو فمآلفل   َفاِهٍم َما ُيْسَمعُ 
.ف رلرجر فهافمن سفالزأففا فرلة ما فث فاعسزمفرلرعارااسفورا فعااثفهةا .فاجترعاسفلامرر فرلشزهع فبارا فرلرج م 

 خ سا فهاامففامتا ف،ف لفذوزفلعحمرف ىفرلسعزفألسف حمرفو سفمشغا إفبتجرا ف ضيطفرألراع مفأ=فهة ففففوقالوا لعزرا
شااعز رف اا س  فشاااعبف ف،ف عاااف صااالفسفرااا .ف رلشاااعبف عااافأسفأكراااارفرألراااارمفمةتصاازهآلف اااىفمل  ماا فأ اااارئ  ف

.ف ما فاعاز ه فهااف  اا فشازهع فرلازبف ةااه ف طاباارفأسفاسارعارفهاامفرلشازهع فف.رلو صف أس  فمةعصايآلف آلفرألما 
ف1)ف"" عاظفسعساكف رلتعااا فرلتعااا فتىف نتا ب.ف رلخةاسا فتبةاىف ااى و سف حمرف افأت ف را فا لي إف طابارفمةاُ فأسفاا 

=فهاف طا فهت افرلباق.ف سالعظفأس ف اىف ياافرألباارقفالازأ سفففى اليوم األول من الشهر السابعف(ف.16:4تىفف
=فليازرمفرلجراا ف هاارفيةا ظزفرلرةجااا ففمنبلر الخشلب(ف4رلشزهع ف وار تفرلخت بفهىفباقفإسارمفلخ ف رعاا.ف  اىف)

 ةااف ااتحفرلساعزفإعتزرما إفلخاراا ف ففالشللعبفوقلوف سالعاظ(ف5.ف  ااىف) لخاآلفرلرةباازفانااسفمزتععا ف اىفرلخةاسا فر س
=ف ايةاا فأسفستاا فأما مفوارا ف فلةع ر اا .ففففللوق كلل الشلعب  هناارفسلافف اىفرلخةاسا ف ةااافرار عف ازرء فروسجيا .
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 مبر فوا سارفيتز رااسفماآلفرلعبزرساا فإلاىفرألمرماا فف.(ف7 و سف حمرفالزأف مع فمس  ا سف لاتعسيزف)أرر اه ف ىفآا ف
 ف.فففف خثيزفمآلفرلشعبفيتخا فر سفرألمرما 

ف=ف هنارف ىفرلخةاس ف بعاف زرء فروسجي فسي منفرلزبف لالة ف رلرجافهللف رئر إفآميآل.ففوبارك عزرا الرب(ف6  ىف)
با فهاافصاع فل ا  ءفرلرااوامهآل،فف=فرلرااوامهآلفهةا ف  هااسف فازافرلعطافف فااااهفشاىءفوالالويلون ( 7  اىف)

فهاف طففتعسيزىفأىف"ف ه  ءفرلال هاس".ف
ف
ِلَجِميِع 9  "-(:12-9) األيات َقاُلوا  ْعَب  الشَّ اْلُمْفِهُموَن  َوالالَِّويُّوَن  اْلَكاِتُب،  اْلَكاِهُن  َوَعْزَرا  التِّْرَشاَثا،  َأِي  َوَنَحْمَيا 

بِّ  ِللرَّ ٌس  ُمَقدَّ اْلَيْوُم  »هَذا  ْعِب:  َكاَلَم الشَّ َسِمُعوا  ِحيَن  َبَكْوا  ْعِب  الشَّ َجِميَع  أَلنَّ  َتْبُكوا«.  َواَل  َتُنوُحوا  اَل  ِإلِهُكْم،   
ِريَعِة.   ِميَن، َواْشَرُبوا اْلُحْلَو، َواْبَعُثوا َأْنِصَبًة ِلَمْن َلْم ُيَعدَّ َلُه، أَلنَّ  10الشَّ َما ُهَو اْلَيْوَم ِإنَّ َفَقاَل َلُهُم: »اْذَهُبوا ُكُلوا السَّ

ُتُكْم«.   بِّ ُهَو ُقوَّ ٌس ِلَسيِِّدَنا. َواَل َتْحَزُنوا، أَلنَّ َفَرَح الرَّ ْعِب َقاِئِليَن: »اْسُكُتوا، 11ُمَقدَّ ُتوَن ُكلَّ الشَّ َوَكاَن الالَِّويُّوَن ُيَسكِّ
ٌس َفاَل َتْحَزُنوا«.   ْعِب ِلَيْأُكُلوا12أَلنَّ اْلَيْوَم ُمَقدَّ َوَيْشَرُبوا َوَيْبَعُثوا َأْنِصَبًة َوَيْعَمُلوا َفَرًحا َعِظيًما، أَلنَُّهْم   َفَذَهَب ُكلُّ الشَّ
 " َفِهُموا اْلَكاَلَم الَِّذي َعلَُّموُهْم ِإيَّاُه.

ف=فألس فأ لفرلش زفرلس   ف ألس  فإرترعارففا فلخار ف .ففهذا اليوم مقدس
 ساببففط اا ه .ف رلفاحسف ااىفرلوطيئا فهاافماآلف عا فه فس عارفألس ا ف  راارفأسفوا فمصا ئب  فو سا ففف=  ال تنوحوا

 هةاا نفف(ف.22ف–ف20:فف16)يااافم عااى.ف لخااآلفرلفااحسف اااىفرلوطااا فيتفااالفلعااز.ف(ف8:16يااا)م .ف ف ااىف ااااب  ف
تةاعار.ف هناارفساتعا فرلتاار سفرلاا يافبايآلفرلفاحسف رلااماعف ااىففط ا سا ففف ف     فلافحسف    فلاعز.،فلالكف  لارفل

ف= نصلبةأإذهبوا كلوا السلمين وإشلربوا الحللو وأبعثلوا ا لي إف حمرفف= فقال لهمف مفبت ف معرت .فف رلعز.ف غعزرسف 
 سفااااآلف ااااىفرللااااار فرول ااااىف عااااافأسفسساااار فواراااا ف فرلرلاراااا ف روسجياااا ف سصاااااىف اااا كيآلف اااااىففط ا ساااا ف اااازعيآلف

فللرح ألن ف.ففففسعاز.فب اا ف ا لوالص،فس كا ف سشاازبف سااف  مفرلرساااحف تشاتزنفرلخةاساا فوا ا ف ااىفهاامفرلالارا فرلتااى
=فرلعز.فرلز عىفهاف الجف رئ فلاةعسف رلجسااف لااسفرلعاز.ف رااارتفرلعا ل فبا ف عط اا ف ف سعرتا فففالرب هو قوتكم

فافصاااف  وبت اا جف سالعااظف صااا ف ااحمر اعزرساا ف مفبتاا .ف سالعااظفأسفرلعااز.فااا تىف عااافرلاااماعف رااآلفيااحمعف  لاااماعف
اي  فأسفا كاارفأ وازفبعا مف  ااي  فأااا إفأسفاشازوارفماآلف فاساتطا فذلاكفماآلف خ سارف ىفرألعا  ف ،ففففإبعثوا أنصبة

=ف  ا فلاافس از رفلساالع  ف  اا ه فلوا  ارف عحساارف لخاة  فلاافس از رفلاازبف عر يتا فففوفرح الرب هو قوتكمرلعلزرء.فف
ف مار يامف مفبت ف  امت فلتشا  رف  زعار.فف

ف
الثَّاِني  13  "-(:18-13) األيات اْلَيْوِم  َعْزَرا َوِفي  ِإَلى  ِويُّوَن  ََ َوالالَّ َواْلَكَهَنِة  ْعِب  الشَّ َجِميِع  آَباِء  ُرُؤوُس  اْجَتَمَع 

ِريَعِة.  بُّ َعْن َيِد ُموَسى َأنَّ َبِني ِإْسَراِئيَل 14اْلَكاِتِب ِلُيْفِهَمُهْم َكاَلَم الشَّ ِريَعِة الَِّتي َأَمَر ِبَها الرَّ َفَوَجُدوا َمْكُتوًبا ِفي الشَّ
ابِع،  َيْسكُ  السَّ ْهِر  الشَّ ِفي  اْلِعيِد  ِفي  َمَظالَّ  ِفي  َقاِئِليَن: 15ُنوَن  ُأوُرَشِليَم  َوِفي  ُمُدِنِهْم  ُكلِّ  ِفي  َوُيَناُدوا  ُيْسِمُعوا  َوَأْن 

َزْيُتوٍن َبرِّيٍّ َوَأْغَصاِن آٍس َوَأْغَصانِ  َزْيُتوٍن َوَأْغَصاِن  ِبَأْغَصاِن  َوْأُتوا  اْلَجَبِل   َنْخل َوَأْغَصاِن َأْشَجاٍر »اْخُرُجوا ِإَلى 
ْعُب َوَجَلُبوا َوَعِمُلوا أَلْنُفِسِهْم َمَظالَّ، ُكلُّ َواِحٍد َعَلى َسْطِحِه، 16َغْبَياَء ِلَعَمِل َمَظالَّ، َكَما ُهَو َمْكُتوٌب«.   َفَخَرَج الشَّ
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َوَعِمَل ُكلُّ اْلَجَماَعِة الرَّاِجِعيَن ِمَن 17اَحِة َباِب َأْفَراِيَم.  َوِفي ُدوِرِهْم، َوُدوِر َبْيِت هللِا، َوِفي َساَحِة َباِب اْلَماِء، َوِفي سَ 
نُ  ْبِن  َيُشوَع  َأيَّاِم  ِمْن  هَكَذا  ِإْسَراِئيَل  َبُنو  َيْعَمْل  َلْم  أَلنَُّه   ، اْلَمَظالِّ ِفي  َوَسَكُنوا  َمَظالَّ،  ْبِي  اْلَيْوِم، السَّ ذِلَك  ِإَلى  وٍن 

ا ِل ِإَلى اْلَيْوِم اأَلِخيِر. َوَعِمُلوا 18.  َوَكاَن َفَرٌح َعِظيٌم ِجدًّ َوَكاَن ُيْقَرُأ ِفي ِسْفِر َشِريَعِة هللِا َيْوًما َفَيْوًما ِمَن اْلَيْوِم اأَلوَّ
 " ِعيًدا َسْبَعَة َأيَّاٍم، َوِفي اْلَيْوِم الثَّاِمِن اْعِتَكاٌف َحَسَب اْلَمْرُسوِم.

سىفألس  فتا  ارف  ألمسفعال  فوار ف ف  مررت  .ف  اىفرلخ ة ف رلوارمفتارف ىفرليامفرلث فأف=فه ففوفى اليوم الثانى
ا تاسفلعحمرفليتعارارف هع رار.ففففنجد هنا الرؤوس والكهنة والالويون أسفيامرارفوار ف فلاعاراه ف فزهآل.ف لالكف

 فأسفتفا فبز .فرلغزب فف م ذرفررعارافأسفياتحمارف  سفاعيا رف يافرلر  ل.ف م فياحمفرلخةاس ف عافأسفتام فوار ف
 ىفهارفرلع ل .ف للافسعافرلشعبف يافرلر  لف عز.ف تلاىف تاب ف م اعفإلىف ف خ سف صام فل فيا افمثا  فمآلفف

.ف  لت  يبف رلتعاا فعزنف ااب  فلاين ء،ف رلين ءف   ه فلعز.ف تلاىف هارفإفتي مف ايافل فاعز  فيشوع بن نون أا مف
فعاسف هعيا سف ىفم  زه .ففمآلفريل  فرلايآلفو سارفاعزف

.أىفعيسفرلةعسف آلفرلتصز  تفرلع  ا ف ىفيامفاوصصفلاقي   فرلايةا ف لطف= إعتكاف
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 عودة للجدول اإلصحاح التاسع

 

سجاه ففسجافهة فمث لفآفزفلاتار سفبيآلفرلعز.ف رلين ء.ف عىفروصف .فرلس بافسجاه ف زعيآلف  لزبف إعس س ت .ف هة 
 اا كيآلف ااىفصااامف تااال فإفتااا مىف ااىفيااامفإفتاا م مفهاا ف  سعساا  ف لاااسفهااافيااامفرلخعاا م .ف صاا عبفصااام  فصااال ف

 مث لفل ارفرلتار سف ىفبلا فوةاستة فأسة فسصااىفصاال فرلشانزف(.فف5:58شففإ)فف ف  تال .ف مث فهارفرلصامفالبا
 لخآلفبز ا ءف اىفرلغعازرسففرلفحسفعيآلفسة زفلوط ا س  ف،ف بعاه ف رئر إفرلرحمامفرلورسيآل.فرلعز.فعيآلفسة زفإلىف ف

 سجافرلشعبفهة فاعتزاف وط ا مف فط ا فأ  ئ ف أس  فه فوزم رفسعسفرلوط ا .ف مر فض  ففمآلففط ا ه فأس ا ف.فف
فل فيت  بارف ف  عس س تف ف  فبت  يي ت .ف

ف
هَذا1فف"-(:3-1) األيات ِمْن  َواْلِعْشِريَن  الرَّابِع  اْلَيْوِم  ُمُسوٌح   َوِفي  َوَعَلْيِهْم  ْوِم،  ِبالصَّ ِإْسَراِئيَل  َبُنو  اْجَتَمَع  ْهِر  الشَّ

َوَأَقاُموا ِفي 3.  َواْنَفَصَل َنْسُل ِإْسَراِئيَل ِمْن َجِميِع َبِني اْلُغَرَباِء، َوَوَقُفوا َواْعَتَرُفوا ِبَخَطاَياُهْم َوُذُنوِب آَباِئِهمْ 2َوُتَراٌب.  
ِفي  َوَقَرُأوا  بِّ   َمَكاِنِهْم  ِللرَّ َوَيْسُجُدوَن  َيْحَمُدوَن  َكاُنوا  اآلَخِر  ْبِع  الرُّ َوِفي  النََّهاِر،  ُرْبَع  ِإلِهِهْم  بِّ  الرَّ َشِريَعِة  ِسْفِر 

  "ِإلِهِهْم.

مااآلفف23ماآلفرلشاا زف رلياامفرلثاا مآلفماآلفرلياامفهااافرلياامفف15=فواا سفأ لف ياافرلر اا لفرلياامففاليلوم الرابللع والعشلرين
ماآلفرلشا زفإ تر  ا إفإفتا مها إفف24 خا سفإ ترا    فهةا ف اىفرلياامف.ف(ف39:23و تخا اف) ففرلش زف وا سفهاارفياامفر

لإل تزراف  لوط ا .ف   ف زعارف ب فذلكف ىف يافرلر  لفث فعحسارف بنارف اىففط اا ه ف عاافذلاك.فها ف زعاارفعايآلف
تلااااره ف إ تااازر   فف=ف اااىفوإنفصلللل نسلللل إسلللرائيلس اااز رفإلاااىفرلااازبف إعسااا س ت ف عحساااارفعااايآلفس اااز رفإلاااىفسعارااا  .ف

 وط ااا ه فثاا ف ااىف  ااا ه فلااازبف اا سفاساايز رف ااىفمو  تاا ف  ااىفإتااا    ف إ تااحرل  فرلشاازفثاا ف ااىفإسعصاا ل  ف ااآلف
فأىفثالثفر   ت.فف= ُربع النهاررلحهج تفرلاثةا .ف

ف
َيا َوُبنِّي َوَشَرْبَيا َوَباِني َوَكَناِني، َوَوَقَف َعَلى َدَرِج الالَِّويِّيَن: َيُشوُع َوَباِني َوَقْدِميِئيُل َوَشَبنْ 4   "-(:38-4) األيات

ِإلِهِهْم.   بِّ  الرَّ ِإَلى  َعِظيٍم  ِبَصْوٍت  َوُهوِديَّا 5َوَصَرُخوا  َوَشَرْبَيا  َوَحَشْبِنَيا  َوَباِني  َوَقْدِميِئيُل  َيُشوُع  الالَِّويُّوَن:  َوَقاَل 
بَّ ِإلَهكُ  ْم ِمَن اأَلَزِل ِإَلى اأَلَبِد، َوْلَيَتَباَرِك اْسُم َجاَلِلَك اْلُمَتَعاِلي َعَلى ُكلِّ َبَرَكٍة َوَشَبْنَيا َوَفَتْحَيا: » ُقوُموا َباِرُكوا الرَّ

َماَواِت َوُكلَّ ُجْنِدَها، َواأَلْرَض َوُكلَّ مَ 6َوَتْسِبيٍح.   َماَواِت َوَسَماَء السَّ بُّ َوْحَدَك. َأْنَت َصَنْعَت السَّ ا َعَلْيَها، َأْنَت ُهَو الرَّ
َيْسُجُد.  َوالْ  َلَك  َماِء  السَّ َوُجْنُد  ُكلََّها.  ُتْحِييَها  َوَأْنَت  ِفيَها،  َما  َوُكلَّ  َأْبَراَم 7ِبَحاَر  اْخَتْرَت  الَِّذي  اإِللُه  بُّ  الرَّ ُهَو  َأْنَت 

ًنا َأَماَمَك، َوَقَطْعَت َمَعُه اْلَعْهَد َأْن ُتْعِطَيُه َوَوَجْدَت َقْلَبُه َأِمي8َوَأْخَرْجَتُه ِمْن ُأوِر اْلَكْلَداِنيِّيَن َوَجَعْلَت اْسَمُه ِإْبَراِهيَم.  
َواْلَيُبوِسيِّيَن َواْلِجْرَجاِشيِّيَن َوُتعْ  يِّيَن  َواْلَفِرزِّ َأْنَجْزَت َوْعَدَك َأْرَض اْلَكْنَعاِنيِّيَن َواْلِحثِّيِّيَن َواأَلُموِريِّيَن  َوَقْد  ِلَنْسِلِه.  ِطَيَها 

َوَأْظَهْرَت آَياٍت َوَعَجاِئَب َعَلى 10ْيَت ُذلَّ آَباِئَنا ِفي ِمْصَر، َوَسِمْعَت ُصَراَخُهْم ِعْنَد َبْحِر ُسوٍف،  َوَرأَ 9أَلنََّك َصاِدٌق.  
َوَعِمْلتَ  َعَلْيِهْم،  َبَغْوا  َأنَُّهْم  َعِلْمَت  أَلنََّك  َأْرِضِه،  َعِبيِدِه َوَعَلى ُكلِّ َشْعِب  َوَعَلى َجِميِع  ِلَنْفِسَك  َفْرَعْوَن  اْسًما َكهَذا  
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 َكَحَجٍر ِفي َوَفَلْقَت اْلَيمَّ َأَماَمُهْم، َوَعَبُروا ِفي َوَسِط اْلَبْحِر َعَلى اْلَياِبَسِة، َوَطَرْحَت ُمَطاِرِديِهْم ِفي اأَلْعَماقِ 11اْلَيْوِم.  
َقِويٍَّة.   َلْيالً 12ِمَياٍه  َناٍر  َوِبَعُموِد  َنَهاًرا،  َسَحاٍب  ِبَعُموِد  ِفيَها.   َوَهَدْيَتُهْم  َيِسيُروَن  الَِّتي  الطَِّريِق  ِفي  َلُهْم  ِلَتِضيَء 

َماِء، َوَأْعَطْيَتُهْم َأْحَكاًما ُمْسَتِقيَمًة َوَشَراِئَع َصادِ 13 َقًة، َفَراِئَض َوَوَصاَيا َوَنَزْلَت َعَلى َجَبِل ِسيَناَء، َوَكلَّْمَتُهْم ِمَن السَّ
ْفَتُهْم َسْبَتَك الْ 14َصاِلَحًة.   َس، َوَأَمْرَتُهْم ِبَوَصاَيا َوَفَراِئَض َوَشَراِئَع َعْن َيِد ُموَسى َعْبِدَك.  َوَعرَّ َوَأْعَطْيَتُهْم ُخْبزًا 15ُمَقدَّ

ْخَرِة ِلَعَطِشِهْم، َوُقْلَت َلُهْم َأْن َيْدُخُلوا َوَيِرثُ  َماِء ِلُجوِعِهْم، َوَأْخَرْجَت َلُهْم َماًء ِمَن الصَّ ِتي َرَفْعَت وا اأَلْرَض الَّ ِمَن السَّ
 َيَدَك َأْن ُتْعِطَيُهْم ِإيَّاَها.

ِلَوَصاَياَك،  16 َيْسَمُعوا  َوَلْم  ِرَقاَبُهْم  َوآَباُؤَنا، َوَصلَُّبوا  ُهْم  َبَغْوا  َيْذُكُروا َعَجاِئَبَك 17»َولِكنَُّهْم  َوَلْم  َوَأَبْوا االْسِتَماَع، 
ِدِهْم َأَقاُموا َرِئيًسا ِلَيْرِجُعوا ِإَلى ُعُبوِديَِّتِهْم. َوَأْنَت ِإلٌه َغُفوٌر َوَحنَّاٌن الَِّتي َصَنْعَت َمَعُهْم، َوَصلَُّبوا ِرَقاَبُهْم.   َوِعْنَد َتَمرُّ

َتْتُرْكُهْم.   َفَلْم  ْحَمِة،  َوَكِثيُر الرَّ وِح  َمْسُبوًكا َوَقاُلوا: ه18َوَرِحيٌم، َطِويُل الرُّ أَلْنُفِسِهْم ِعْجاًل  َأنَُّهْم َعِمُلوا  ِإلُهَك َمَع  َذا 
َعِظيَمًة.   ِإَهاَنًة  َوَعِمُلوا  ِمْصَر،  ِمْن  َأْخَرَجَك  َعْنُهْم 19الَِّذي  َيُزْل  َوَلْم  يَِّة،  اْلَبرِّ ِفي  َتْتُرْكُهْم  َلْم  اْلَكِثيَرِة  ِبَرْحَمِتَك  َأْنَت 

َحاِب َنَهاًرا ِلِهَداَيِتِهْم ِفي الطَِّريِق، َواَل َعُموُد النَّاِر لَ  ْياًل ِلُيِضيَء َلُهْم ِفي الطَِّريِق الَِّتي َيِسيُروَن ِفيَها. َعُموُد السَّ
اِلَح ِلَتْعِليِمِهْم، َوَلْم َتْمَنْع َمنََّك َعْن َأْفَواِهِهْم، َوَأْعَطْيَتُهْم َماًء ِلَعطَ 20 َوُعْلَتُهْم َأْرَبِعيَن 21ِشِهْم.  َوَأْعَطْيَتُهْم ُروَحَك الصَّ

َفلَ  يَِّة  اْلَبرِّ ِفي  َأْرُجُلُهْم.  َسَنًة  ْم  َتَتَورَّ َوَلْم  ِثَياُبُهْم،  َتْبَل  َلْم  َيْحَتاُجوا.  ِإَلى 22ْم  ْقَتُهْم  َوَفرَّ َوُشُعوًبا،  َمَماِلَك  َوَأْعَطْيَتُهْم 
َباَشاَن.   َمِلِك  ُعوٍج  َوَأْرَض  َحْشُبوَن،  َمِلِك  َوَأْرَض  ِسيُحوَن،  َأْرَض  َفاْمَتَلُكوا  َبنِ 23ِجَهاٍت،  َكُنُجوِم َوَأْكَثْرَت  يِهْم 

َوَيِرُثوَها.   َيْدُخُلوا  َأْن  آلَباِئِهْم  ُقْلَت  الَِّتي  اأَلْرِض  ِإَلى  ِبِهْم  َوَأَتْيَت  َماِء،  اأَلْرَض،  24السَّ َوَوِرُثوا  اْلَبُنوَن  َفَدَخَل 
اَن َأْرِض اْلَكْنَعاِنيِّيَن، َوَدَفْعَتُهْم ِلَيِدِهْم َمَع ُمُلوِكهِ  ْم َوُشُعوِب اأَلْرِض ِلَيْعَمُلوا ِبِهْم َحَسَب ِإَراَدِتِهْم. َوَأْخَضْعَت َلُهْم ُسكَّ

َوُكُروًما25 َمْحُفوَرًة  َوآَباًرا  َخْيٍر،  ُكلَّ  َمآلَنًة  ُبُيوًتا  َوَوِرُثوا  َسِميَنًة،  َوَأْرًضا  َحِصيَنًة  ُمُدًنا  َوَأْشَجاًرا   َوَأَخُذوا  َوَزْيُتوًنا 
َوشَ  َفَأَكُلوا  ِبَكْثَرٍة،  اْلَعِظيِم.  ُمْثِمَرًة  ِبَخْيِرَك  َوَتَلذَُّذوا  َوَسِمُنوا  َوَراَء 26ِبُعوا  َشِريَعَتَك  َوَطَرُحوا  َعَلْيَك،  ُدوا  َوَتَمرَّ َوَعَصْوا 

وُهْم ِإَلْيَك، َوَعِمُلوا ِإَهاَنًة َعِظيَمةً  َفْعَتُهْم ِلَيِد ُمَضاِيِقيِهْم َفدَ 27.  ُظُهوِرِهْم، َوَقَتُلوا َأْنِبَياَءَك الَِّذيَن َأْشَهُدوا َعَلْيِهْم ِلَيُردُّ
اْلَكِثيَرةِ  َمَراِحِمَك  َوَحَسَب  َسِمْعَت،  َماِء  السَّ ِمَن  َوَأْنَت  ِإَلْيَك،  َصَرُخوا  ِضيِقِهْم  َوْقِت  َوِفي  َأْعَطْيَتُهْم َفَضاَيُقوُهْم.   

ُمَضاِيِقيِهْم.   َيِد  ِمْن  َخلَُّصوُهْم  اْسَتَراُحوا28ُمَخلِِّصيَن  َلمَّا  ِبَيِد   َولِكْن  َفَتَرْكَتُهْم  اَمَك،  ُقدَّ رِّ  الشَّ َعَمِل  ِإَلى  َرَجُعوا 
َوَأْنَقْذَتُهمْ  َسِمْعَت  َماِء  السَّ ِمَن  َوَأْنَت  ِإَلْيَك،  َوَصَرُخوا  َرَجُعوا  ُثمَّ  َعَلْيِهْم  َفَتَسلَُّطوا  اْلَكِثيَرِة َأْعَداِئِهْم،  َمَراِحِمَك  َحَسَب   

َكِثيَرًة.   ِضدَّ َوَأْشهَ 29َأْحَياًنا  َوَأْخَطُأوا  ِلَوَصاَياَك  َيْسَمُعوا  َوَلْم  َفَبَغْوا  ُهْم  َوَأمَّا  َشِريَعِتَك،  ِإَلى  ُهْم  ِلَتُردَّ َعَلْيِهْم  ْدَت 
َفاْحَتَمْلَتُهْم ِسِنيَن 30ُعوا. َيْسمَ  َأْحَكاِمَك، الَِّتي ِإَذا َعِمَلَها ِإْنَساٌن َيْحَيا ِبَها. َوَأْعَطْوا َكِتًفا ُمَعاِنَدًة، َوَصلَُّبوا ِرَقاَبُهْم َوَلمْ 

َولِكْن أَلْجِل َمَراِحِمَك 31ي.  َكِثيَرًة، َوَأْشَهْدَت َعَلْيِهْم ِبُروِحَك َعْن َيِد َأْنِبَياِئَك َفَلْم ُيْصُغوا، َفَدَفْعَتُهْم ِلَيِد ُشُعوِب اأَلَراِض 
 َحنَّاٌن َوَرِحيٌم. اْلَكِثيَرِة َلْم ُتْفِنِهْم َوَلْم َتْتُرْكُهْم، أَلنََّك ِإلهٌ 

ْحَمِة، اَل َتْصُغْر َلَدْيَك ُكلُّ 32 اِت الَِّتي »َواآلَن َيا ِإلَهَنا، اإِللَه اْلَعِظيَم اْلَجبَّاَر اْلَمُخوَف، َحاِفَظ اْلَعْهِد َوالرَّ  اْلَمَشقَّ
َوآبَ  َوَأْنِبَياَءَنا  َوَكَهَنَتَنا  َوُرَؤَساَءَنا  َوُمُلوَكَنا  َنْحُن  اْلَيْوِم. َأَصاَبْتَنا  ِإَلى هَذا  وَر  َأشُّ ُمُلوِك  َأيَّاِم  ِمْن  َشْعِبَك،  َوُكلَّ  اَءَنا 

َأْذَنْبَنا.  33 َوَنْحُن   ، ِباْلَحقِّ َعِمْلَت  أَلنََّك  َعَلْيَنا  َأَتى  َما  ُكلِّ  َبارٌّ ِفي  َلْم 34َوَأْنَت  َوآَباُؤَنا  َوَكَهَنُتَنا  َوُرَؤَساُؤَنا  َوُمُلوُكَنا 
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َوُهْم َلْم َيْعُبُدوَك ِفي َمْمَلَكِتِهْم َوِفي  35َتَك، َواَل َأْصَغْوا ِإَلى َوَصاَياَك َوَشَهاَداِتَك الَِّتي َأْشَهْدَتَها َعَلْيِهْم.  َيْعَمُلوا َشِريعَ 
َأَماَمُهمْ  َجَعْلَتَها  الَِّتي  ِميَنِة  السَّ اْلَواِسَعِة  اأَلْرِض  َوِفي  َأْعَطْيَتُهْم،  الَِّذي  اْلَكِثيِر  َأْعَماِلِهِم َخْيِرَك  َعْن  َيْرِجُعوا  َوَلْم   ،

ِديَِّة.   َعبِ 36الرَّ َنْحُن  َها  َوَخْيَرَها،  َأْثَماَرَها  ِلَيْأُكُلوا  آلَباِئَنا  َأْعَطْيَت  الَِّتي  َواأَلْرَض  َعِبيٌد،  اْلَيْوَم  َنْحُن  ِفيَها. َها  يٌد 
ْيَنا أَلْجِل َخَطاَياَنا، َوُهْم َيَتَسلَُّطوَن َعَلى َأْجَساِدَنا َوَعَلى َبَهاِئِمَنا َحَسَب  َوَغالَُّتَها َكِثيَرٌة ِلْلُمُلوِك الَِّذيَن َجَعْلَتُهْم َعلَ 37

َكْرٍب َعِظيٍم.   َوَنْحُن ِفي  َوَكَهَنُتَنا 38ِإَراَدِتِهْم،  َواَلِويُّوَنا  َوُرَؤَساُؤَنا  َوَنْكُتُبُه.  ِميَثاًقا  َنْقَطُع  َنْحُن  َأْجِل ُكلِّ ذِلَك  »َوِمْن 
  "ْخِتُموَن«.يَ 

تا مه فمعا مالتف فف،فرلتز ر فرلسيعيةا فتةسبفوالمفهامفرلصال فلعحمر.ف هىفتةلس فلةلطفتفالفه ما ف اىفرلتا مه 
ما فشاقي .فهاافسشاايافييا منف ف ااىفوا ف ط ااا مفلشاقي ف أسف فأمايآلف اااىفشاقي ف  اافإذرف  اافيةعااافما ف  ااف اا .ف

ف.ف مآلفمفي ف فلشقي فأس في  ب  فلافأفط  ر
ففاافرلع ل  -1
   ا فإبزرسا  -2
 رلوز جف إ ط ءفرلشزهع  -3
  ة ا ف ف شقي ف ىفرلبزه  -4
 ترز فرلشعبفرلارئ ف+فمعر ف فرلرسترز ف اعزرس  -5
  فالفوةع س -6
  يبف فل  ف+ف فيزر ف ا   ترز فرلشعبف ت -7
 ترز فرلشعبف اىفرألسبا ء -8
  في  بف لخة فمعا ف فاعةي   -9

 عز لخة  فر سف ىف با ا فلا -10
 بعااافأسفتاااوز رفعاا ل  ف  بااا يت  فلاعااز ف  ااا رفأسفرلعاا مقفوبياازفباايآلفعاا ل  فر سف باايآلف  ااا ف فل اا .فلااالكف
مابارفأسفاجا  رف  افراية ء.ف لاةالعظفأسفرلت ما ف اىفإعسا س تف فلةا ف أل  ئةا فيحهاافماآلففجاةا ف ااىففط ا سا ف

ف هحهافمفبتة فهللف إار سة ف  س فراعع فث سا ف هي موة .ف
أرار ءف هباا فف8 أرار ءفرلال هايآلفهةا ف.ف(ف4:8=فأىفرلرةبزفرلاىف  عارف اا فعيآلفرللزرء ف)ففدرج الالويينفف-:4آا فف

ف زقف    فو ف ز  ف ىفرلصال فأعاه .فف8أس  ف سرارفرلشعبف
ف.=فو سفتغييزفرور ف الم فسسبت فرلجايا فهللففجعلت إسمُه إبراهيم -:7آا ف
=فو ساا ف صااا فرلسااب فمراا فإمتاا  ف اا فشااعبف ف هااىفلاساا فسياازرإف اااي  فباا ف عللرفتهم سللبتك المقللدسف-:14آااا ف

ف.ف طا فص لف فتز  ف خزه فلازرع فرلسر  ه فرلرعا فلشعبف 
=فلاعااتحفأذرس اا ف هنشاافف ااآلفأ يااة  ف هجااا ف ااااب  ف هيناات  ف اااىففط ااا ه ففأعطيللتهم روحللك الصللالحف-:20آااا ف

فف."رللا  ف فتةح  فمةىفم عك"ف اةصاى .ف هعحه  ف ىفضال ت  ف هريا  فإلىفمفي ف
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=فعيةر فتاوز رفأ ر لفمفي ف فرلس  ل .فأمر  رفأسفاجا  رفرلع افم ف ف رثليآلف ىففففمن أجل كل ذلكفف-:38آا ف
.فم  ءفأسف فراعيافبزو ت ف سعر ف مض مف اي  
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 عودة للجدول اإلصحاح العاشر

ف
َوَفْشُحوُر 3َوَسَراَيا َوَعَزْرَيا َوَيْرِمَيا،  2َوالَِّذيَن َخَتُموا ُهْم: َنَحْمَيا التِّْرَشاَثا اْبُن َحَكْلَيا. َوِصْدِقيَّا،  1"-(:27-1) األيات

َوَمُشالَُّم َوَأِبيَّا 7ْنُثوُن َوَباُروُخ، َوَداِنيآُل َوجِ 6َوَحاِريُم َوَمِريُموُث َوُعوَبْدَيا، 5َوَحطُّوُش َوَشَبْنَيا َوَملُّوُخ، 4َوَأَمْرَيا َوَمْلِكيَّا، 
اْلَكَهَنُة.  8َوِميَّاِميُن،   ُهُم  هُؤاَلِء  َوَشَمْعَيا،  َوِبْلَجاُي  ِحيَناَداَد  9َوَمَعْزَيا  َبِني  ِمْن  َوِبنُّوُي  َأَزْنَيا  ْبُن  َيُشوُع  َوالالَِّويُّوَن: 
َوُهوِديَّ 10َوَقْدِميِئيُل،   َشَبْنَيا  َوَحاَناُن،  َوِإْخَوُتُهْم:  َوَفاَلَيا  َوَقِليَطا  َوَحَشْبَيا،  11ا  َوَرُحوُب  َوَشَرْبَيا 12َوِميَخا  َوَزكُّوُر 

ْعِب: َفْرُعوُش َوَفَحُث ُموآَب َوِعياَلُم َوَزتُّو َوَباِني،  14َوُهوِديَّا َوَباِني َوَبِنيُنو.  13َوَشَبْنَيا،   َوُبنِّي َوَعْزَجُد  15ُرُؤوُس الشَّ
وُر،  17َوَأُدوِنيَّا َوَبْغَواُي َوَعاِديُن،  16َوِبيَباُي،   َوَحاِريُف َوَعَناُثوُث 19َوُهوِديَّا َوَحُشوُم َوِبيَصاُي،  18َوآِطيُر َوَحَزِقيَّا َوَعزُّ
َوَحِزيُر،  20َوِنيَباُي،   َوَمُشالَُّم  وُع،  21َوَمْجِفيَعاُش  َوَيدُّ َوَصاُدوُق  َوَحاَناُن  22َوَمِشيَزْبِئيُل  َوُهوَشُع 23َوَعَناَيا،  َوَفَلْطَيا 

وُب،   َوِفْلَحا وُشوِبيُق،  24َوَحَنْنَيا َوَحشُّ َوَملُّوُخ  27َوَأِخَيا َوَحاَناُن َوَعاَناُن،  26َوَرُحوُم َوَحَشْبَنا َوَمْعِسيَّا،  25َوَهُلوِحيُش 
 " َوَحِريُم َوَبْعَنُة.

عافأسف ص فسفرا فإ تصزف اىفإ ار فأرع مفسجافإر ف حمرفاوتعىفهة فور فإفتعىفأثة ءفبة ءفرلسام.ف ا مف حمرف 
=فألسفإرر ف عافرلارلىفمي شز ف اافانااسفو تيا فأ فشاوصفذ فمن سا فوبياز ف مبرا فماآلفرلع ئاا فففصدقيارلع افرللاا .فف

لالكف اافانااسف عاا  ف اافف24.فبيةر فمار ءفرلخ ة فمعز ضفأسفاناسارف21  ا فرلخ ة فرلراوامهآلفهة ف.فرلراخا فف
فرألرر ءفهىفأرر ءفرألرز.فف= ورؤوس الشعب.فإمتة ف آلفرلتا ا 

ف
ِويِّيَن َواْلَبوَّاِبيَن َواْلُمَغنِّيَن َوالنَِّثيِنيَم، َوُكلِّ الَِّذيَن اْنَفَص 28  "-(:31-28) األيات ََ ْعِب َواْلَكَهَنِة َوالالَّ ُلوا ِمْن َوَباِقي الشَّ

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

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

اِبَعَة، َواْلُمَطاَلَبَة ِبُكلِّ َدْيٍن.  َنَة السَّ ٍس، َوَأْن َنْتُرَك السَّ  " َيْوٍم ُمَقدَّ
=فاياازفرلراااوامهآلفراا  ل إفأىفرلخ ةاا ف رلال هاايآلف رلباربااسف .ف.ف.ف.فرلاا فرلااايآلفواا سارف ااافإسفاا   رفإلااىففوبللاقى الشللعب

=فواا فرلياا لغيآلف ااىففكللل أصللحاب المعرفللة(ف21:6ضفثاا فإسعصاااارف ااة  ف م عااارفإلااىفشاازهع ف ف) ااحفشاعابفرألمف
ىفرلااايآلففترااارف اااىفرلع اااف  لةا  اا ف ااة  .ف رلرعةااىفأسفرلشااعبف ر ااافرلزاراا ءفرلااايآلفأف= لصللقوا بللإخوتهمرلسااآل.ف

فة  .ف  عارف اىفم ف اف راامف خ سفمآلفايزفرلررنآلفأسفيا  فو فرلشعبف  س بارفسار  إف 
=فرىفلااآلفسشااج فرألماا ف اااىفوساازفرلسااب ف رةشااتزىفماا فسفت  اا ف اا  ىفأااا مفرألرااباع.ففال نأخللذ مللنهم فللى سللبت

ف سالعظفأسفو فم فماىفاسرىفرلتاب فرلسابا فأىفرومتة عف آلفرلوط .ف
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ف
َنا ُثللْ 32 "-(:39-32) األيات ى َأْنُفسلِ َل َعللَ َراِئَض: َأْن َنْجعلَ َنا فلَ ى َأْنُفسلِ ا َعللَ ِت َوَأَقْمنلَ ِة َبيلْ َنٍة ِلِخْدملَ لَّ سلَ اِقل كلُ َث شلَ
ُبوِت َواأَلِهلَِّة َواْلَمَواِسِم َواألَ 33ِإلِهَنا،   اِئَمِة َوالسُّ اِئَمِة َواْلُمْحَرَقِة الدَّ ِة، ِلُخْبِز اْلُوُجوِه َوالتَّْقِدَمِة الدَّ اِئِح اْلَخِطيلَّ َداِس َوَذبلَ قلْ

ْعِب، 34َعَمِل َبْيِت ِإلِهَنا.    ِللتَّْكِفيِر َعْن ِإْسَراِئيَل، َوِلُكلِّ  يَن َوالشلَّ ِة َوالالَِّويلِّ ْيَن اْلَكَهنلَ ِب بلَ َوَأْلَقْيَنا ُقَرًعا َعَلى ُقْرَباِن اْلَحطلَ
ِه عَ  ِل ِإْحَراقلِ َنًة، أَلجلْ َنًة َفسلَ ٍة سلَ اٍت ُمَعيَّنلَ ى ملَ إِلْدَخاِلِه ِإَلى َبْيِت ِإلِهَنا َحَسَب ُبُيوِت آَباِئَنا، ِفي َأْوقلَ ا للَ بِّ ِإلِهنلَ ْذَبِح اللرَّ

ِريَعِة،   ، 35َكَما ُهَو َمْكُتوٌب ِفي الشَّ بِّ ِت اللرَّ ى َبيلْ َنًة ِإللَ َنًة َفسلَ َجَرٍة سلَ لِّ شلَ ِر كلُ َوإِلْدَخاِل َباُكوَراِت َأْرِضَنا، َوَباُكوَراِت َثملَ
ِريَعِة، وَ 36 ي الشللَّ وٌب فللِ َو َمْكتللُ ا هللُ ا، َكمللَ ا َوَبَهاِئِمنللَ اِر َبِنينللَ ى َوَأْبكللَ ا، ِإلللَ ِت ِإلِهنللَ ى َبيللْ اِرَها ِإلللَ ا إِلْحضللَ ا َوَغَنِمنللَ اِر َبَقِرنللَ َأْبكللَ

ى 37اْلَكَهَنِة اْلَخاِدِميَن ِفي َبْيِت ِإلِهَنا.   ِت ِإللَ يلْ ِر َوالزَّ َن اْلَخملْ َجَرٍة ملِ لِّ شلَ اِر كلُ ا َوَأْثملَ ا َوَرَفاِئِعنلَ ِل َعِجيِننلَ َوَأْن َنْأِتَي ِبَأَوائلِ
ِة، ِإلللَ  ي َجمِ اْلَكَهنلَ ُروَن فللِ ِذيَن ُيَعشلِّ ُم الللَّ وَن هللُ يَن، َوالالَِّويلُّ ى الالَِّويللِّ َنا ِإلللَ ِر َأْرضلِ ا، َوِبُعشللْ ِت ِإلِهنللَ اِدِع َبيلْ ُدِن ى َمخللَ يللِع مللُ
ُر الالَِّويُّوَن، َوُيْصِعُد الالَّ 38َفاَلَحِتَنا.   ى َوَيُكوُن اْلَكاِهُن اْبُن َهاُروَن َمَع الالَِّويِّيَن ِحيَن ُيَعشِّ اِر ِإللَ َر اأَلْعشلَ ِويُّوَن ُعشلْ

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

وأقمنا على م فسسرا فرلتاب فرواج با فأىفأسفسصة فرلبزف فأسفسختعىف  سفسرتة ف آلف ع فرلشز.فففهام فا تىفهة فف
آلف سااببفرل ااز افرلف لااا ف=ف فساابفرلعزهااا فاجاابف  اا فلفشاا   فرلغةااىفمثاا فرلعليااز.ف لخاافشللاقل 1/3أنفسللنا 

ش   ،ف أاا إفرلغةىفمث فرلعليز.ف لخة  ف   تف عافف1/3 رلعلزفرلس ئافإتعافرلزار ءف اىفتوسابفم فُيا  فلاناسف
(ف هااىف رئراا ف42-38:29=)فاازففالتقدمللة الدائمللة هنااارفو ساا فأااا مفرلرساااح.فف،إسعاازرجفرأل ماا فلتخاااسفلفشاا   

=فوا سفرلفطابف ايا ففوألقينا قرعلًا عللى قربلان الحطلبلتحمارفبتلاار  .فإر ف     ت  فرلرعية .ف ب  ىفرلتلام تفلارار
رلا ا ف ىفأ مشاا ف م ف   مه .ف و سفرلرطااابفلاراا حفوثيازفماآلفرلفطابفلاالكف زضاارف ااىفوا فبيا فماآلفبيااتف

طاابفمةا فرلخ ة ف رلال هيآلف رلشعبفملارمرإفمآلفرلفطبف متبارفتزتيي إفباررط فرللز  فلاعزافو فبي ف ىفأىف  ا فاُف
فعتىفاناسفرلفطبفما ا رإف رئر إ.ف

ف=ف شزفو فم فتةتج فرألمضف)عةط ف/فثر مفرألشج مف/ففرزف/ف ه .ف.ف.ف.ف(فبعشر أرضنا(ف37  ىف)
(فرلال هاسفافصااسف اىف شزفو فشىءفمآلفف38أ لفم ف جةامفمآلفرلفةط فرلجايا .ف  ىف)ف= أوائل عجيننا

ب لر ففف= ال نترك بيت إلهنا(فف39  ىف)ففعشر األعشار=فففم فافصااسف اا فلاخ ة ف10/ف1رلشعبف هعطاسف
رلشعبفإلتحمف  سفالامفإعتا   تفرلخ هآل،ف عاىفرلخ هآلفأسف فيتزنففامت ف  فيتزنفبي ف .ف رلخةاس فهىفبي فف
إل ة ،ف فاسنآلف ي  ف رلر مةاسفه ف  ئات ف  سامف هافمأ فرلجسا.ف رلوارمفه فس  مفرلبي ف  ر فرلع ئا فهافف

.ف=فأسة فلآلفسعا فلقي   فرأل ث سفال نترك بيت إلهناقي   ف فسبفبلا فرلخةاس .ف  افتعةىفرل
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 عودة للجدول اإلصحاح الحادى عشر

 

  ااافراانآلف ي اا ف عاابفف.اعااا فرلخااالمفهةاا فإلااىفرلرشاانا فرلتااىف ر  اا فسفرااا فأسفرلرايةاا فمتسااع ف شااعب  ف اياا 
 برا فأسفأ مشااا فو سا ف ف.فلخاآلفرلساامفباا سفم ا لف ف ارا فلارلشاعب.ف رلساامف اافإكترا ف فففرلزار ءف  اي فماآل

و ساا فرااالم فشااعبفرلي ااا فوااا فمااآلفعااز بفرأل ااارءف مااآلفإفااتالطفرلشااعبف اا ألم ف،فرلع صاار ف مزوااحفرلقياا   ف
مآلفأتع بفم فرلشعبف خ سارفاعاااسفرلسنةىف ىفرللزىفأل  فرلعر ف ىفأمض  ف فا  إفأ اىفرالمت  .ف فففةا مب

  لراية ف فيا اف ي  فأىفساعفمآلفأسارعفرلرتع فب فهىفتفت جفإلاىفمج اا فوبيازفلبة ئ ا ف  اىف.فففام فرلفزرر فف
فزباا ف م جااام ف مفااطفأس اا مفرأل ااارءفرلااايآلفانزهاس اا ف هااابز سفرلراا رمزرتفضاااه .ف لخااآلفلااةالعظفأساا فعياا ف

 هااارفلااُ فمعةااىفم عااىف رااآلفيزهااافأسفافااا ف ااىففتخثاازفرلراا رمزرتفضااافرلخةاساا فتخثاازفسعراا ف فل اا ف عر يتاا فل اا .
سج رت في زبفمآلفرلخةاس فأ مشاا فرلرلار فمعاالإفأسفاسنآلفرلع ل ف  ارفأرا  ف أ اا ف اىفس ازمفماآلفرلج ا  ف

فضافرلوطا ف مآلففام فرلخةاس ف بة ئ  .ف
سفرلعشاامف سفرا فسجامفاجبازفرلايعبف ااىفرلسانآلف اىفأ مشااا ف  اافتا فذلاكف  للز ا فبةساي فرلعشازف لاةالعظفأ

فهلل.ف أ مشاا فهىفماية ف .ف
 

كْ 1ف" -(:1آية ) ْعِب ُقَرًعا ِلَيْأُتوا ِبَواِحٍد ِمْن َعَشَرٍة ِللسُّ ْعِب ِفي ُأوُرَشِليَم، َوَأْلَقى َساِئُر الشَّ َنى ِفي َوَسَكَن ُرَؤَساُء الشَّ
 "فُدِن.ُأوُرَشِليَم، َمِديَنِة اْلُقْدِس، َوالتِّْسَعِة اأَلْقَساِم ِفي اْلمُ 

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

=فرلشااعبف اا منفمااآلفأصاا بت  فرللز اا فلاساانةارف ااىفأ مشاااا ف  اا فذ ىف ااا ف ااىف بااال  فهااامفرلواماا ففبللارك الشللعب
ف هيآلف رلةثيةا .فرلتطاعا .ف رنآلف ىفأ مشاا فم فه  ءفرلخ ة ف رلال

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

َوَسَكَن ِفي ُأوُرَشِليَم ِمْن َبِني  4ِد ُسَلْيَماَن. ُمْلِكِه، ِفي ُمُدِنِهْم ِمْن ِإْسَراِئيَل، اْلَكَهَنُة َوالالَِّويُّوَن َوالنَِّثيِنيُم َوَبُنو َعِبي
يَّا ْبِن زَكِريَّا ْبِن َأَمْرَيا ْبِن َشَفْطيَ  ا ْبِن َمْهَلْلِئيَل ِمْن َبِني  َيُهوَذا َوِمْن َبِني َبْنَياِميَن. َفِمْن َبِني َيُهوَذا: َعَثاَيا ْبُن ُعزِّ

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

َوَبْعَدُه َجبَّاُي َسالَُّي. ِتْسُع ِمَئٍة َوَثَماِنَيٌة  8ْبِن ُيوِعيَد ْبِن َفَداَيا ْبِن ُقواَلَيا ْبِن َمْعِسيَّا ْبِن ِإيِثيِئيَل ْبِن َيَشْعَيا. 
 "َوِعْشُروَن.

ف
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ف  " َهْسُنوآَة َثاِنًيا َعَلى اْلَمِديَنِة.َوَكاَن ُيوِئيُل ْبُن ِزْكِري َوِكياًل َعَلْيِهْم، َوَيُهوَذا ْبُن 9"  -(:9آية )
ف.فويهوذا بن هسنوأة ثانية اىفرلبةا ميةييآلف ىفرلراية فكان يوئيل وكيال 

ف
ف"ِمَن اْلَكَهَنِة: َيَدْعَيا ْبُن ُيوَياِريَب َوَياِكيُن، 10"  -(:10آية )

ف=فا لي إفهافمةصبفإ رمىف هافايزفمئاسفرلخ ة .ففرئيس بيت هللا
 

َوَسَراَيا ْبُن ِحْلِقيَّا ْبِن َمُشالََّم ْبِن َصاُدوَق ْبِن َمَراُيوَث ْبِن َأِخيُطوَب َرِئيُس َبْيِت هللِا.  11ف"-(:15-11) األيات
ْمِصي ْبِن َزَكِريَّا ْبِن  ْبِن أَ  َوِإْخَوُتُهْم َعاِمُلو اْلَعَمِل ِلْلَبْيِت َثَماُن ِمَئٍة َواْثَناِن َوِعْشُروَن. َوَعَداَيا ْبُن َيُروَحاَم ْبِن َفَلْلَيا12

َوِإْخَوُتُه ُرُؤوُس اآلَباِء ِمَئَتاِن َواْثَناِن َوَأْرَبُعوَن. َوَعْمِشَساُي ْبُن َعَزْرِئيَل ْبِن َأْخَزاَي ْبِن 13َفْشُحوَر ْبِن َمْلِكيَّا، 
يَر،  ٌة َوِعْشُروَن. َواْلَوِكيُل َعَلْيِهْم َزْبِديِئيُل ْبُن َهْجُدوِليَم. َوِإْخَوُتُهْم َجَباِبَرُة َبْأٍس ِمَئٌة َوَثَماِنيَ 14َمْشِليُموَث ْبِن ِإمِّ

وَب ْبِن َعْزِريَقاَم ْبِن َحَشْبَيا ْبِن ُبونِّي،15 ف"فَوِمَن الالَِّويِّيَن: َشَمْعَيا ْبُن َحشُّ
ف
 

 " ِمْن ُرُؤوِس الالَِّويِّيَن.َوَشْبَتاُي َوُيوَزاَباُد َعَلى اْلَعَمِل اْلَخاِرِجيِّ ِلَبْيِت هللِا 16" -(:16آية )
ف=فأىففام فرلال هيآلفوعز  ءف  ا  فلاشعبفف مجفأ مشاا .فففعلى العمل الخارجى

 
اَلِة َوَبْقُبْقَيا الثَّاِني  17ف"-(:21-17) األيات ُد ِفي الصَّ َوَمتَّْنَيا ْبُن ِميَخا ْبِن َزْبِدي ْبِن آَساَف، َرِئيُس التَّْسِبيِح ُيَحمِّ

َسِة ِمَئَتاِن َوَثَماِنَيٌة  18ِتِه، َوَعْبَدا ْبُن َشمُّوَع ْبِن َجاَلَل ْبِن َيُدوُثوَن. َبْيَن ِإْخوَ  َجِميُع الالَِّويِّيَن ِفي اْلَمِديَنِة اْلُمَقدَّ
وُب َوَطْلُموُن َوِإْخَوُتُهَما َحاِرُسو اأَلْبَواِب ِمَئٌة َواْثَناِن َوسَ 19َوَأْرَبُعوَن.  َوَكاَن َساِئُر ِإْسَراِئيَل  20 ْبُعوَن.َواْلَبوَّاُبوَن: َعقُّ

َوَأمَّا النَِّثيِنيُم َفَسَكُنوا ِفي اأَلَكَمِة. َوَكاَن  21ِمَن اْلَكَهَنِة َوالالَِّويِّيَن ِفي َجِميِع ُمُدِن َيُهوَذا، ُكلُّ َواِحٍد ِفي ِميَراِثِه. 
 "ِصيَحا َوِجْشَفا َعَلى النَِّثيِنيِم.

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

 " ِميَخا ِمْن َبِني آَساَف اْلُمَغنِّيَن. 
ف=فمتز ر فس ظزفأ فإباسنابسف)أرلف(فهافمسئالف آلفم  يت  .فوكيل 
ف
 "ف َة اْلَمِلِك ِمْن ِجَهِتِهْم َكاَنْت َأنَّ ِلْلُمَرنِِّميَن َفِريَضًة َأْمَر ُكلِّ َيْوٍم َفَيْوٍم.أَلنَّ َوِصيَّ 23"   -(:23آية )

=فرليعبفاع ر  فأس  ف صا فواامش.ف رلايعبفاع ر ا فأس ا ف صاا ف ر  .ف رلر ا فأسا فعتاىفلاافو سا فففوصية الملك
 فهىف صا ف ر  فاناسفتعسايزفأسف ر  فهااف ألسفرلاصاف صا فوامشف  افبالكفاناسف اف ر اف اىف صا ف ر  .
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أملر كلل يلوم =فأىفمآلف   فرلال هايآلف با ألفصفرلرغةيايآل.ففمن جهتهمفرلراكفرلرلصا فهافرلتعسيزفرأل   ف.فففف
ف=فأىفتسايافسعل ت  فرلياما .فففيوم
ف
ْعِب. َوَفَتْحَيا ْبُن َمِشيَزْبِئيَل ِمْن َبِني َزاَرَح ْبِن َيُهوَذا، َكانَ 24"   -(:24آية )  " َتْحَت َيِد اْلَمِلِك ِفي ُكلِّ ُأُموِر الشَّ
 هساا فف،=فا لي إفهافرلاىفاجر فرلازرئبفمآلفرلي ا ف ها  فمر فاجرع فلا ان فمر ففصصا فرلرااكفلا انا   فتحيا

ف-:رلي  ىفلوحهة فرلراك.ف هافو سف ىفشاشآلفرللصز.ف هىفسعر فمآلف فأسفاناسفهارفرلشوصفي ا ىف
فاناسفأمية إفم فشقي ف الفاسز   .فف-2فا ففففففففثل فمآلفرلراكفف-1

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

َوِفي  28َوِفي َحَصَر ُشوَعاَل َوِبْئِر َسْبٍع َوُقَراَها، 27َفاَلَط،   َوِفي َيُشوَع َوُمواَلَدَة َوَبْيتِ 26َوِفي َيَقْبَصِئيَل َوِضَياِعَها، 
َوَزاُنوَح َوَعُدالََّم َوِضَياِعِهَما، َوَلِخيَش َوُحُقوِلَها،  30َوِفي َعْيِن ِرمُّوَن َوَصْرَعَة َوِيْرُموَث، 29ِصْقَلَغ َوَمُكوَنَة َوُقَراَها، 

َوَبُنو َبْنَياِميَن َسَكُنوا ِمْن َجَبَع ِإَلى ِمْخَماَس َوَعيَّا َوَبْيِت  31 ِبْئِر َسْبٍع ِإَلى َواِدي ِهنُّوَم.َوَعِزيَقَة َوُقَراَها، َوَحلُّوا ِمْن 
َوُأوُنَو َوُلوٍد  35َوَحاِديَد َوَصُبوِعيَم َوَنَبالََّط، 34َوَحاُصوَر َوَراَمَة َوِجتَّاِيَم، 33َوَعَناُثوَث َوُنوٍب َوَعَنْنَيَة، 32ِإيل َوُقَراَها، 

نَّاِع.  " َواِدي الصُّ
ف

 "فَوَكاَن ِمَن الالَِّويِّيَن ِفَرٌق ِفي َيُهوَذا َوِفي ِبْنَياِميَن.36"   -(:36آية )
فك سفرلال هاسفاسنةاسف رطفي اذرف بةا ميآل.ف

. عظف  ا فمراخ في اذرف  رزرئي ف ا فاعافهة نف  لت سف عافرلسبى
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 عودة للجدول اإلصحاح الثانى عشر

 

  رر ءفرلصااليآلفمنتاب ف ىفرعزفرلفا  فلالكفانثزفرلخت بفرلرلا فمآلففف6:112"رلصايافاناسفلاوزفأباى"فمحفف
(ف ا ليااا إفهااا  ءف2ذوااازفرألرااار ء.ف رلخ ةااا فهةااا ف اااىفهاااامفرلل ئرااا فتوتااااففأرااار اه ف اااآلفأرااار ءفرلخ ةااا ف اااىف اااحف)

 مب ب ف هشاع.فأ فرلراوامهآلفهة فه فما  فبياتفرلخ ة فرلراوامهآلف ىفرلراوامهآلفهة فه فسس فرلايآلفصعا رفم فف
ف(.ف2 حف)
ف
 ْرِمَيا َوَعْزَرا، َوهُؤاَلِء ُهُم اْلَكَهَنُة َوالالَِّويُّوَن الَِّذيَن َصِعُدوا َمَع َزُربَّاَبَل ْبِن َشَأْلِتِئيَل َوَيُشوَع: َسَراَيا َويِ 1"   -(:1آية )

" 
فخ تبفرلرش ام.فهافايزف حمرفرلف=  عزرا

ف
و َوِجْنُتوُي َوَأِبيَّا، 4َوَشَكْنَيا َوَرُحوُم َوَمِريُموُث، 3َوَأَمْرَيا َوَملُّوُخ َوَحطُّوُش، 2 "-(:7-2) األيات َوِميَّاِميُن  5َوِعدُّ

َدْعَيا. هُؤاَلِء ُهْم ُرُؤوُس اْلَكَهَنِة َوِإْخَوُتُهْم  َوَسلُّو َوَعاُموُق َوِحْلِقيَّا َويَ 7َوَشَمْعَيا َوُيوَياِريُب َوَيَدْعَيا، 6َوَمَعْدَيا َوَبْلَجُة، 
 "ف ِفي َأيَّاِم َيُشوَع.
فأرر ءفرلخ ة 

ف
َوُتُه،  َوالالَِّويُّوَن: َيُشوُع َوِبنُّوُي َوَقْدِميِئيُل َوَشَرْبَيا َوَيُهوَذا َوَمتَّْنَيا الَِّذي َعَلى التَّْحِميِد ُهَو َوِإخْ 8 "-(:9-8) األيات

 " ْقَيا َوُعنِّي َأَخَواُهْم ُمَقاَبَلُهْم ِفي اْلِحَراَساِت.َوَبْقبُ 9
ف=فرلرسئالف آلفرلتسباحف ىفرل ان .ففعلى التحميدأرر ءفما  فرلال هيآل.ف.ف.ف

ف
ُيوَياَداُع َوَلَد  وَ 11َوَيُشوُع َوَلَد ُيوَياِقيَم، َوُيوَياِقيُم َوَلَد َأِلَياِشيَب، َوَأِلَياِشيُب َوَلَد ُيوَياَداَع، 10"   -(:11  -10آية )

وَع.  "فُيوَناَثاَن، َوُيوَناَثاُن َوَلَد َيدُّ
هامفراس فمار ءفرلخ ة ف تباأفباشاعفرلاىفصعافم ف مب ب ف تةت ىفبياا عف رألرار ءف اياا ف ليا ف ااىفتازنف عابف

اااانفرألراار ءف ااىفبااا سفماراا ءفرلخ ةاا .ف ذواازفماراا ءفرلخ ةاا فلاا فأهريتاا ففيعااافرلعااا  فمااآلفرلساابىفلاا فاعااافهةاا نفم
فورزرئي ف ص مفرلت مه فيةسبفلزار ءفرلخ ة .ف

فف-=فهة نفتعسيزرسف ش س : يدوع
أا مفرورنةامفرألكبزف ياراعا فرلر مخفرلي اا ىفيااوزفأسفف333أس فيا عفرلخ هآلفرلاىفو سفما ا رإفرة ف -1

 رلس رلفوااهفمئاسفرلخ ة فيا عففزجفورتقي لفرورنةامف سجافلُ فرورنةامف  مرمفيا عفسبا ف رسا لف ةُ .ف
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إراار اف رلااز فأسفماراا ءفرلخ ةاا ف ااافأضاا  ارفإراار ف ااىف صااامف علاا فلشاا زت ف هااارفف450ذواازفسفرااا فرااة ف
ف.إعتر لف عياف

 أسفهة نفأكثزفمآلفيا عف ها عفرلراوامفهة فهاف افليا عفرلرا ا ف ىفأا مفرورنةام. -2
فف

  "ُؤوُس اآلَباِء: ِلَسَراَيا َمَراَيا، َوِليْرِمَيا َحَنْنَيا،َوِفي َأيَّاِم ُيوَياِقيَم َكاَن اْلَكَهَنُة رُ 12 "   -(:12آية )
فأىفو سفمزرا فمئاسفبي فرزرا .ف.ف.ف.ف.ف هنار.فف= لسرايا مرايا

 
ِريَم  َوِلحَ 15َوِلَمِليُكو ُيوَناَثاُن، َوِلَشْبِنَيا ُيوُسُف، 14َوِلَعْزَرا َمُشالَُّم، َوأَلَمْرَيا َيُهوَحاَناُن، 13  "-(:16-13) األيات

و َزَكِريَّا َوِلِجنَُّثوَن ُمُشالَُّم، 16َعْدَنا، َوِلَمَراُيوَث َحْلَقاُي،  فَوِلِعدُّ
 

ف"فَوأَلِبيَّا ِزْكِري، َوِلِمْنَياِميَن ِلُموَعْدَيا، ِفْلَطاُي،17"   -(:17آية )
ف=فهة نفإعتر  س ولمنيامين
فإرل طفإر فمئاسفبي فمةا ميآل.ف .1
 سفمآلفسس فمةا ميآلفما اا .ف مآلفسس فما اا ف اط ى.=فأفولمنيامين لموعديا فلطاى .2

 ف
َيُهوَناَثاُن،  18  "-(:21-18) األيات َوِلَشَمْعَيا  َشمُّوُع،  ُعزِّي،  19َوِلِبْلَجَة  َوِلَيَدْعَيا  َمْتَناُي،  َوِلَسالََّي 20َوِلُيوَياِريَب 

  "َيا َنَثْنِئيُل.َوِلِحْلِقيَّا َحَشْبَيا، َوِلَيَدعْ 21َقالَُّي، َوِلَعاُموَق َعاِبُر، 

 
وَع َمْكُتوِبيَن ُرُؤوَس آَباٍء، َواْلَكهَ 22"   -(:22آية ) َنُة  َوَكاَن الالَِّويُّوَن ِفي َأيَّاِم َأِلَياِشيَب َوُيوَياَداَع َوُيوَحاَناَن َوَيدُّ

.  " َأْيًضا ِفي ُمْلِك َداِرُيوَس اْلَفاِرِسيِّ
 عتر  سفلارمها فهارف(ف هناسفإ10هة فسعا ف ا ف)فداريوس الفارسى

فإسفو سفيا عفهافمئاسفرلخ ة فأا مفرورنةام.فاناسف رمها فهاف رمها ف ام سا فآفزفماانفرلعز  -1
 .ق.فمف424إسفو سفيا عفهافيا عفآفزفاناسف رمها فهاف رمها فساثا فرة ف -2

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

" 
ف

ْحِميِد،  َوُرُؤوُس الالَِّويِّيَن: َحَشْبَيا َوَشَرْبَيا َوَيُشوُع ْبُن َقْدِميِئيَل َوِإْخَوُتُهْم ُمَقاَبَلُهْم ِللتَّْسِبيِح َوالتَّ 24"   -(:24آية )
 "ف َنْوَبًة ُمَقاَبَل َنْوَبٍة.َحَسَب َوِصيَِّة َداُوَد َرُجِل هللِا، 

ف=فو س ف ز  فمة  فتسيحف رلعز  فرألفزىفتج  ب  .ففمقابلهم للتسبيح
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وُب َبوَّاِبيَن َحاِرِسيَن اْلِحَراَسَة ِعْنَد 25  "-(:30-25) األيات َوَكاَن َمتَّْنَيا َوَبْقُبْقَيا َوُعوَبْدَيا َوُمُشالَُّم َوَطْلُموُن َوَعقُّ

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

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

وَر. 30 ْعَب َواأَلْبَواَب َوالسُّ ُروا الشَّ َر اْلَكَهَنُة َوالالَِّويُّوَن، َوَطهَّ  " َوَتَطهَّ
،فو فهااافرلاااىفف لرايةاا فوا اا فمنزراا فهللهااافتاشاايآلفلارايةاا فوا اا فرلتااىفهااىف رفاا فهااارفرلسااام.ف فتدشللين السللور

هااا فر سفافتعاااااسف اااىف اااز..ف راااآلفياااحمعف  لااااماعفافصاااافف مفشاااايا ف م ااابف هااا  افري ااا .ف للاااافتااا فبةااا ءفرلساااامف ااا
  وبت ااا ج.ف لخاااىفانااااسفرلتخااازهسفأ فرلتاشااايآلفصااافاف إفسجااااه فاط اااز سفرلشاااعبف رألبااااربف رلساااام،ف ذلاااكفوااا سف

فلاامفرلرساااح.ف اخاىفافراىف فرلرايةاا فاجابف اااي  فأسفيتط از رف ابااا إفأ  إ.ف(ففممااحرإف9:19بارراط فما ءفباا هزف) ااف
فبتلاا فتاب ف ابا .فف-2رلتط زفبامفرلرساحفف-1 سفآلفلخىفستخز فلارساحفاجبفأسفستط زف

 سجااافرلخ ةاا فيتط ااز س.ف راااآلفاط اازفر فاازهآلف ااااا فأسفاط اازفسعساا فأ  إ.ف وااا سف اازع  فألسف فأ اا س  ف ااا كراار.ف
ف-2باااامفرلرسااااحففففف-1فففف-:فإذرإفرلتاشااايآلفأ فرلتخاازهسفانااااسف.فأسفرلعاااز.فرلز عاااىفاصاا عي فتساااباحفهللفف سالعااظ

ف ابفش كزفمسيحفهللف-3تاب ففففففف
ف=فسطا  ف ةابىفأ مشاا ف اىفرلطزهافإلىفبي فلف  النطوفاتى

ف
وِر. َوَأَقمْ 31  "-(:43-31) األيات ُت ِفْرَقَتْيِن َعِظيَمَتْيِن ِمَن اْلَحمَّاِديَن، َوَوَكَبِت  َوَأْصَعْدُت ُرَؤَساَء َيُهوَذا َعَلى السُّ

ْمِن.  وِر َنْحَو َباِب الدِّ َوَعَزْرَيا َوَعْزَرا 33َوَساَر َوَراَءُهْم ُهوَشْعَيا َوِنْصُف ُرَؤَساِء َيُهوَذا، 32اْلَواِحَدُة َيِميًنا َعَلى السُّ
َوِمْن َبِني اْلَكَهَنِة ِباأَلْبَواِق َزَكِريَّا ْبُن ُيوَناَثاَن ْبِن َشَمْعَيا ْبِن َمتَّْنَيا 35ْعَيا َوِيْرِمَيا، َوَيُهوَذا َوَبْنَياِميُن َوَشمَ 34َوَمُشالَُّم، 

وَذا َوَحَناِني  َوِإْخَوُتُه َشَمْعَيا َوَعَزْرِئيُل َوِمَلاَلُي َوِجَلاَلُي َوَماَعاُي َوَنَثْنِئيُل َوَيهُ 36ْبِن ِميَخاَيا ْبِن َزكُّوَر ْبِن آَساَف، 
َوِعْنَد َباِب اْلَعْيِن الَِّذي ُمَقاَبَلُهْم َصِعُدوا َعَلى َدَرِج َمِديَنِة  37ِبآاَلِت ِغَناِء َداُوَد َرُجِل هللِا، َوَعْزَرا اْلَكاِتُب َأَماَمُهْم. 

وِر، َفْوَق َبْيِت َداُوَد، ِإَلى َباِب اْلَماِء َشْرًقا. َواْلِفْرَقُة الثَّاِنَيُة ِمَن اْلَحمَّاِديَن َوَكَبْت ُمَقاِبَلُهْم، 38 َداُوَد ِعْنَد َمْصَعِد السُّ
وِر اْلَعِريِض.  وِر ِمْن ِعْنِد ُبْرِج التََّناِنيِر ِإَلى السُّ ْعِب َعَلى السُّ َوِمْن َفْوِق َباِب َأْفَراِيَم  39َوَأَنا َوَراَءَها، َوِنْصُف الشَّ

ْجِن. َوَفْوَق اْلَباِب اْلَعِتيِق َوَفوْ  ْأِن، َوَوَقُفوا ِفي َباِب السِّ َمِك َوُبْرِج َحَنْنِئيَل َوُبْرِج اْلِمَئِة ِإَلى َباِب الضَّ َق َباِب السَّ
َوِمْنَياِميُن  َواْلَكَهَنُة: َأْلَياِقيُم َوَمْعِسَيا 41َفَوَقَف اْلِفْرَقَتاِن ِمَن اْلَحمَّاِديَن ِفي َبْيِت هللِا، َوَأَنا َوِنْصُف اْلُواَلِة َمِعي، 40

َوَمْعِسَيا َوَشَمْعَيا َوَأْلَعاَزاُر َوُعزِّي َوَيُهوَحاَناُن َوَمْلِكيَّا َوِعياَلُم  42َوِميَخاَيا َوَأْلُيوِعيَناُي َوَزَكِريَّا َوَحَنْنَيا ِباأَلْبَواِق، 
اْلَيْوِم َذَباِئَح َعِظيَمًة َوَفِرُحوا، أَلنَّ هللَا َأْفَرَحُهْم َفَرًحا  َوَذَبُحوا ِفي ذِلكَ 43وَعاَزُر، َوَغنَّى اْلُمَغنُّوَن َوِيْزَرْحَيا اْلَوِكيُل. 

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



 (اإلصحاح الثاني عشر) سفر نحميا

 

 
44 

 باب السجن  باب الماء

فريق لليمين  

 بقيادة عزرا 
فريق لليسار  

 بقيادة نحميا 

 الهيكل 

يتقابل الفريقان  

 عند الهيكل 

 رلرزتايآل.فف= الحمادين س فسفرا ف زقف
ف  لفرافإلىف ز تيآلف  رم رفعالفرلراية ف

فألسفرلراية فوا  ف مزتايآلفإش م فمسيفيآل
فص متفملار فلازب.ففف

ف و سفالا فرلعز  فرأل لىف حمر،ف
فرلث سا فسفرا .فف هلا فرلعز  

ف) هارفاشي ف  م فرلقا م 
فأ ف  م فترجيافرللااسيآلف ىفرلخةاس ،فإذفف

فيا مفرلشر مس ف رلخ هآلفعالفصفآلف
فرلخةاس فث فيافااسفلا ان (

فافأسف بعفأم فهة ف   ف ز تيآلف،
تا مفرلعز تيآلفعالفأ مشاا فيتل بااسف ىفرل ان فعي فيةشا سفمعا إ.ف وا سفرلشاعبفيازر ب  ف رلزارا ءف ااقفرألراارمف

تفف-:31 رلجرا ف ىف از..ف  اىفآاا فف فبلاب الملاءأىفرا متف اىفماواب.ف إ ترعا فرلعز تا س،فإعاارهر ف ةاافف= َوَكبلَ
 ةاافرل انا ،فأىفتال ا فرلعز تا سف ةاافرل انا .ف هناارفف.ف ب بفرلر ءف ب بفرلسجآلفوالهر عند باب السجن رلث سا فف

فاناسفرلعز.فإذفه فاسيفاسف هزتااسف اىفم فصةع فرلزبفمع  ف لا ا ف ف ىف رط  .ف
 

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

أَلنَُّه  46َواْلَبوَّاُبوَن َحَسَب َوِصيَِّة َداُوَد َوُسَلْيَماَن اْبِنِه.  َحاِرِسيَن ِحَراَسَة ِإلِهِهْم َوِحَراَسَة التَّْطِهيِر. َوَكاَن اْلُمَغنُّوَن  45
َوَتْحِميٍدِ هلِل.   َتْسِبيٍح  َوِغَناُء  ُمَغنِّيَن  ُرُؤوُس  َكاَن  اْلَقِديِم  ُمْنُذ  َوآَساَف  َداُوَد  َأيَّاِم  َأيَّاِم 47ِفي  ِإْسَراِئيَل ِفي  َوَكاَن ُكلُّ 

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

=فأىف اامارف طيابففألن يهلوذا فلرحشاامففاحرئآلفرلز ا ئ ف رليناامف رلعف=  للخلزائن=فأىفأاا مفسفراا .فففففى ذلك اليوم
ف=فأىفرلل ئريآلف وام فرلفزرر .ف.ف.ف.فرل فالواقفين. ف بز

ف=فو سفلارغةيآلفما  فأا مف ر  ف     رفلةعسفرلة  مفأا مفسفرا .ففكان رؤوس مغنين
ففأىف شزفم فلال هيآلفياهبفف شزفرلعشز فلال هيآل،فف1/10فا=فوار فتلااسفتعةىفتوصاصفرلفكانوا يقدسون 

. ة لاخ
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 عودة للجدول اإلصحاح الثالث عشر

ف
ْعِب، َوُوِجَد َمْكُتوًبا ِفيِه َأنَّ َعمُّوِنيًّا َوُموآِبيًّا 1  "-(:3-1) األيات اَل َيْدُخُل  ِفي ذِلَك اْلَيْوِم ُقِرَئ ِفي ِسْفِر ُموَسى ِفي آَذاِن الشَّ

َل أَلنَُّهْم َلْم ُياَلُقوا َبِني ِإْسَراِئيَل ِباْلُخْبِز َواْلَماِء، َبِل اْسَتْأَجُروا َعَلْيِهْم َبْلَعاَم ِلَكْي َيْلَعَنهُ 2ِد.  ِفي َجَماَعِة هللِا ِإَلى اأَلبَ  ْم، َوَحوَّ
ِريَعَة َفَرُزوا ُكلَّ اللَِّفيِف ِمْن ِإْسَراِئي3ِإلُهَنا اللَّْعَنَة ِإَلى َبَرَكٍة.   "  َل.َوَلمَّا َسِمُعوا الشَّ

=فو سا ففال يدخل فى جماعة هللا إلى األبلد.فرلخت بفرلرلا فوشففأفط ئة فلةعز   فف=ف  ئا ف زرء فقرىء فى سفر موسى
كزرماا فشااعبفإراازرئي فأس اا فشااقي إفمعااز رإفهللف فاوااتاطف اا ألم .ف هنااارفوزرماا فشااعبف ف رئراا إفروسعااحرلف ااآلفرلشااز.ف واا سفمااآلف

فف.لاقفرلجر   فمآلفعي   ف هاتحمف ن فرلشزهع ف هتح جفمة  ياف فإلىف ر   ف فتخاسفلُ فو فع
=ف فلرزوا=فا لي إفتعةىفم اعفسفراا فماآلف ا م فلاراز فرلث ساا ف وا سف ااف ااىف ةاافرلرااكفعاارلىفراة .فففى ذلك اليوم  ال فف

فأىفمة فرلزار ءفرلغزب ءفمآلفروشتزرنف ىفرلصاارتف رألعا  ف  فتعةىفبز ه فمآلفرلراية .ف
ف

ا، 4 "-(:9-4) األيلات ُة ُطوِبيلَّ ا َقَرابلَ ِت ِإلِهنلَ َدِع َبيلْ ى ِمخلْ اُم َعللَ اِهُن اْلُمقلَ يُب اْلكلَ اَن َأْلَياشلِ َل هلَذا كلَ َدًعا 5َوَقبلْ ُه ِمخلْ َأ للَ ْد َهيلَّ قلَ
رِ  ِح َواْلَخملْ َر اْلَقملْ يَن  َعِظيًما َحْيُث َكاُنوا َساِبًقا َيَضُعوَن التَّْقِدَماِت َواْلَبُخوَر َواآلِنَيَة، َوُعشلْ يَن َواْلُمَغنلِّ َة الالَِّويلِّ ِت، َفِريضلَ يلْ َوالزَّ

ِك بَ 6َواْلَبوَّاِبيَن، َوَرِفيَعَة اْلَكَهَنِة.   َتا َمللِ يَن أَلْرَتْحَشسلْ َنِة االْثَنَتْيِن َوالثَّاَلثلِ َل َوِفي ُكلِّ هَذا َلْم َأُكْن ِفي ُأوُرَشِليَم، أَلنِّي ِفي السَّ ابلَ
ا، 7َوَبْعَد َأيَّاٍم اْسَتْأَذْنُت ِمَن اْلَمِلِك  َدَخْلُت ِإَلى اْلَمِلِك،   ِل ُطوِبيلَّ يُب أَلجلْ ُه َأْلَياشلِ ِذي َعِمللَ رَّ اللَّ َوَأَتْيُت ِإَلى ُأوُرَشِليَم. َوَفِهْمُت الشلَّ

ِت هللِا.  اِر َبيللْ ي ِديللَ َدًعا فللِ ُه ِمخللْ ِه لللَ ِة 8ِبَعَملللِ ُت َجِميللَع آِنيللَ ا، َوَطَرحللْ دًّ ُر جللِ اَءِني اأَلمللْ َدِع، َوسللَ اِرَج اْلِمخللْ ا خللَ ِت ُطوِبيللَّ ْرُت 9َبيللْ َوَأمللَ
ُروا اْلَمَخاِدَع، َوَرَدْدُت ِإَلْيَها آِنَيَة َبْيِت هللِا َمَع التَّْقِدَمِة َواْلَبُخوِر.   " َفَطهَّ

فهافمئاسفرلخ ة .ف هافإراتغ ف اا بفسفراا ف  را فشازرإف  ارا إف  اافباا فثاز  فرل انا ف مو  سا فلاصاة فموااعفف=  الياشيب
،ف رلااىفظا فافا مبفسفراا فف رلاىفوا سفااارزف هوطاطفشازرإفأل مشااا ،فف(10:فف2)رلعبافرلعراسىفسحففرلاثةىففلطوبيا    ا 

مثاا فرلشااعبفرلي ااا ىفعاايآلفإرااتغاارف ااا بفمارااىف اااىفرلجباا ف صااةعارف جااالإفذهبااا إ.ف هنااارفف.ف خاا س هلاا  مفبةاا ءفرلسااام
 فصااةع فرلا شاايبفاعتباازفإعتلاا مفلاخ ةاااتفإذف  جفأعااافأ   مف.ف ماا(25:13ماا ف)رلشاااط سفيااحمعفرلشااانفبيةراا فرلةاا  فسااا مف

 هافو هآلفأاا إفألمرا ف ثةا .ف و سفمةت ىفرورت  س فمة فأسفاعطىفعجز ف ىفرل ان فلطابا فرلاثةىف هارفاش   فما ف عاا ف
لساةباطف بساببف زر ا ف=فمبرا فوا سفإباآلفإلا شايبفرلااىفتاح جفباثةاا ف زهيا ففقرابة طوبيا. مفإذف ضعارفر  ث سف ىفرل انا ءأ  

هيلأ (ف5هاىف ال ا فإمتيا طف تفا لف.ف  اىف)فإلا شيبفلسةباطف لصار  فرةباطف باباا فصا مفباباا فذ ف زر ا فولا شايب،فإذرإف
=ف  ااافأفااافعجااز فو ساا فتسااتوامفوروااحسفف.فرلاا =فرلرواا  عفو ساا فتسااتوامفورواا  سفلايوااامف رلتلااام ت.ف.ف.ففللله مخللدعاً 

فهارف.ف عال  فإلىفعجز فاقا ف ي  فبابا 
=فبابا فهة فارث فرلشاط س.فلالكفاجبفأسفسطز.فو فأ  رت فرلتىفاستعرا  ف يةا فوثا م فشا ارتة ففوطرحُت جميع آنية طوبيا

لةجع فأ ا ئة فأ ا ءفبزف فيآلفاجىءفرلشاط سف فاجافم فاساتعرا ف يةا .ف ورا فب ازفباباا فرل انا فهناارفب ازفرلرسااحف
فرل ان .ف
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ف
دٍ َوَعلِ 10 "-(:14-10) األيات لُّ َواحلِ ِل، كلُ اِمُلو اْلَعملَ ى ْمُت َأنَّ َأْنِصَبَة الالَِّويِّيَن َلْم ُتْعَط، َبْل َهَرَب الالَِّويُّوَن َواْلُمَغنُّوَن علَ  ِإللَ
ِح 12ْم. َفَخاَصْمُت اْلُواَلَة َوُقْلُت: »ِلَماَذا ُتِرَك َبْيُت هللِا؟« َفَجَمْعُتُهْم َوَأْوَقْفُتُهْم ِفي َأَماِكِنهِ 11َحْقِلِه.   ِر اْلَقملْ َوَأَتى ُكلُّ َيُهوَذا ِبُعشلْ

اِزِن،  ى اْلَمخللَ ِت ِإلللَ يللْ ِر َوالزَّ يَن، 13َواْلَخمللْ َن الالَِّويللِّ َداَيا مللِ َب َوفللَ اُدوَق اْلَكاتللِ اِهَن َوصللَ َلْمَيا اْلكللَ َزاِئِن: شللَ ى اْلخللَ ًة َعلللَ ُت َخَزنللَ َوَأَقمللْ
َوِتِهْم. َوِبَجاِنِبِهْم َحاَناَن ْبَن َزكُّوَر ْبِن مَ  ى ِإخلْ ُموا َعللَ ْيِهْم َأْن َيْقسلِ اَن َعللَ اَء، َوكلَ ْن 14تَّْنَيا أَلنَُّهْم ُحِسُبوا ُأَمنلَ ي يلاِإلِهي ملِ اْذُكْرنلِ

  "َأْجِل هَذا، َواَل َتْمُح َحَسَناِتي الَِّتي َعِمْلُتَها َنْحَو َبْيِت ِإلِهي َوَنْحَو َشَعاِئرِِه.
(ف  الاا فلاا فتعااطف ااافتفراا ف8:2ف باا فمالفااىفرلشااعبفوهرا ل  فعااافبياا ف ف)مااالف=ف سااببفهااارفأنصللبة الالويللين لللم تعللط

معةىفإهر لفرلشعبف ىف   فأسصبت  فأ فتفر فمعةىفأسفرلزار ءفأفا رفو فشىءف ل فاعطارفرلال هيآل.ف  ضطزفرلال هااسف
فأسفيتزوارففامت  ف هاهبارفلافلالفلافصاارفمقاشت  .فلالكف ا فسفرا فرلة  مفوا .ف

ف
ُلوَن  15  "-(:22-15) تاأليا َوُيَحمِّ ِبُحَزٍم  َوَيْأُتوَن  ْبِت،  السَّ ِفي  َمَعاِصَر  َيُدوُسوَن  َقْوًما  َيُهوَذا  ِفي  َرَأْيُت  اأَليَّاِم  ِتْلَك  ِفي 

ْبِت ِبَخْمٍر َوِعَنٍب َوِتيٍن َوُكلِّ َما ُيْحَمُل، َفأَ  ْشَهْدُت َعَلْيِهْم َيْوَم َبْيِعِهِم الطََّعاَم.  َحِميًرا، َوَأْيًضا َيْدُخُلوَن ُأوُرَشِليَم ِفي َيْوِم السَّ
َيُهوذَ 16 ِلَبِني  ْبِت  السَّ ِفي  َوَيِبيُعوَن  ِبَضاَعٍة،  َوُكلِّ  ِبَسَمٍك  َيْأُتوَن  َكاُنوا  ِبَها  اِكُنوَن  السَّ وِريُّوَن  ُأوُرَشِليَم. َوالصُّ ِفي  ا 
ْبِت؟  َفَخاَصْمُت ُعَظَماَء َيُهوَذا َوُقْلُت َلُهْم: »َما هذَ 17 َأَلْم َيْفَعْل آَباُؤُكْم  18ا اأَلْمُر اْلَقِبيُح الَِّذي َتْعَمُلوَنُه َوُتَدنُِّسوَن َيْوَم السَّ

ِإْسرَ  َعَلى  َغَضًبا  َتِزيُدوَن  َوَأْنُتْم  اْلَمِديَنِة؟  هِذِه  َوَعَلى   ، رِّ الشَّ هَذا  ُكلَّ  َعَلْيَنا  ِإلُهَنا  َفَجَلَب  ُتَدنُِّسونَ هَكَذا  ِإْذ  ْبَت«.   اِئيَل  السَّ
ْبِت، َأنِّي َأَمْرُت ِبَأْن ُتْغَلَق اأَلْبَواُب، َوُقْلُت َأنْ 19 ْبِت.   َوَكاَن َلمَّا َأْظَلَمْت َأْبَواُب ُأوُرَشِليَم َقْبَل السَّ اَل َيْفَتُحوَها ِإَلى َما َبْعَد السَّ

ْبِت.  َوَأَقْمُت ِمْن ِغْلَماِني َعَلى اأَلْبَواِب َحتَّى اَل َيْدُخَل ِحْملٌ  اُر َوَباِئُعو ُكلِّ ِبَضاَعٍة َخاِرَج ُأوُرَشِليَم 20 ِفي َيْوِم السَّ َفَباَت التُّجَّ
وِر؟ ِإْن ُعْدُتْم َفِإنِّي ُأْلِقي َيدً 21َمرًَّة َواْثَنَتْيِن.   «. َوِمْن  ا َعَلْيُكمْ َفَأْشَهْدُت َعَلْيِهْم َوُقْلُت َلُهْم: »ِلَماَذا َأْنُتْم َباِئُتوَن ِبَجاِنِب السُّ

ْبِت.   َيْأُتوا ِفي السَّ َلْم  ْبِت. ِبهَذا 22ذِلَك اْلَوْقِت  َتْقِديِس َيْوِم السَّ َوَيْأُتوا َوَيْحُرُسوا اأَلْبَواَب أَلْجِل  ُروا  َيَتَطهَّ َوُقْلُت ِلالَِّويِّيَن َأْن 
 ". َأْيًضا اْذُكْرِني َيا ِإلِهي، َوَتَرَأْف َعَليَّ َحَسَب َكْثَرِة َرْحَمِتكَ 

فخاصللمت =فواا سارفارافاساا ف هباعاساا .ففبسللمك=فواا سارفاساانةاسفأ مشاااا فأا ماا إفأل اا فتجاا مت  .ففالصللوريون السللاكنون بهللا
=فألسفأ ا اه فأهرااارفرلساب ف ا  ب  ف .ف فاعتفاها فإلاىففألم يفعلل أبلاؤكم=فرلايآلفتالارفرألمامف ىف ا   .ففعظماء يهوذا

رااْ فوراا فمللا بعللد السللبت (.ف أ اا مفمااآلفاار ساا فعزرراا إف اااىفرألباااربفم  تاا إفإلااىفأسف20ا  اازفمااآلفآااا ف)ف=فعتااىف فياااف فع 
(فأ فأسفرلال هاايآلف اا   رفلافزرراا ف إسساافبفااراا سفسفرااا ف عااافأسفإست اا فرأل ماا ف22يتزتاابفعاازر فرألباااربفمااآلفرلال هاايآلف)

ف    تفرألمامفلطباعت  .ف
ف

ُت 23 "-(:27-23) األيللات ا َرَأيللْ اِم َأْيضللً َك اأَليللَّ ي ِتلللْ اٍت. فللِ اٍت َوُموآِبيللَّ ُدوِديَّاٍت َوَعمُّوِنيللَّ اًء َأشللْ اَكُنوا ِنسللَ ِذيَن سللَ وَد الللَّ اْلَيهللُ
24، وِديِّ اِن اْلَيهللُ ُنوَن الللتََّكلَُّم ِباللِّسللَ وا ُيْحسللِ ْم َيُكونللُ ، َولللَ ُدوِديِّ اِن اأَلشللْ يِهْم ِباللِّسللَ اَلِم َبنللِ ُف كللَ ْعٍب.  َوِنصللْ ْعٍب َوشللَ اِن شللَ ْل ِبِلسللَ بللَ
ُطوا َبَناِتُكْم ِلَبِنيِهْم، َواَل َتْأُخُذوا ْمُتُهْم َوَلَعْنُتُهْم َوَضَرْبُت ِمْنُهْم ُأَناًسا َوَنَتْفُت ُشُعوَرُهْم، َواْسَتْحَلْفُتُهْم ِباهلِل َقاِئاًل: »اَل ُتعْ َفَخاَص 25

ُكْم.   ِل هلُؤاَلِء أَ 26ِمْن َبَناِتِهْم ِلَبِنيُكْم، َواَل أَلْنُفسلِ ْن َأجلْ ْيَس ملِ ٌك َأللَ ِم اْلَكِثيلَرِة َمللِ ي اأُلملَ ْن فلِ ْم َيكلُ َراِئيَل َوللَ ُك ِإسلْ َلْيَماُن َمللِ َأ سلُ ْخطلَ
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ُه النِّسلَ  ا َجَعَلتلْ َو َأْيضلً َراِئيَل. هلُ لِّ ِإسلْ ى كلُ ا عللَ ُه هللُا َمِلكلً ِه، َفَجَعللَ ى ِإلهلِ ُئ. ِمْثُلُه؟ َوَكاَن َمْحُبوًبا ِإللَ اُت ُيْخطلِ ْل 27اُء اأَلْجَنِبيلَّ َفهلَ
رِّ اْلَعِظيِم ِباْلِخَياَنِة ِضدَّ ِإلِهَنا ِبُمَساَكَنِة ِنَساٍء َأْجَنِبيَّاتٍ َنسْ   " ؟« ُكُت َلُكْم َأْن َتْعَمُلوا ُكلَّ هَذا الشَّ

رة فمةافأسفب زف حمرفرلشعبفماآلف    تا فرلاثةاا تف لخةةا فسجااه ف  ااف ا   رفث ساا فلاةعسفرلوطا .ففف25إست ىفر سفعارلىفف
سفرأل   فإماا فصاا مفوالم اا فسصااع ف بزرسااىف سصااع فأشااا  ى.فأ فأسفسصااففأ   فرلع ئااا فيتخاراااسف واا سفمااآلفستاجاا فذلااكفأ

 واا سفسفرااا فع  ماا إفمع اا ف  ااافرلااارلىف إسفتساا ه ف ااىفهااارف.فرلاساا سفأ فرلاغاا فرلعبزرسااا ف رلةصااففر فاازفيااتخا ف  ألشااا  ا ف
  ا فلاساارفأعنا فماآلفرااار سفرلااىفرالطفسعاسفهاامف.ففرألمزفلا عفرلايآلفرلي ا ىفوا ف لتفالارفإلىفرلاثةا ف  با رفرأل ثا س

فرلسلط .ففي لزا فمآلفو فعنر فراار سفاابت فرلةس ءفرلاثةا تفرلاارتىفأعب آلف تح   آل.ف
 

ْن َوَكاَن َواِحٌد ِمْن َبِني ُيوَياَداَع ْبِن َأْلَياِشيَب اْلَكاِهِن اْلَعِظيِم ِصْهًرا ِلَسْنَبلََّط اْلُحوُرو 28 "-(:30-28) األيات ُه ملِ ، َفَطَرْدتلُ ِنيِّ
ُسوا اْلَكَهُنوَت َوَعْهَد اْلَكَهُنوِت َوالالَِّويِّيَن. 29ِعْنِدي.   ْرُتُهْم ِمْن ُكلِّ َغِريٍب، َوَأَقْمُت ِحَراَساِت 30اْذُكْرُهْم َيا ِإلِهي، أَلنَُّهْم َنجَّ َفَطهَّ

 "اْلَكَهَنِة َوالالَِّويِّيَن، ُكلَّ َواِحٍد َعَلى َعَمِلِه،
  ااافأفطاا ففطيئاا ف  اراا فلخاساا فمااآلفسساا فرلخ ةااات.ف  ااافسجااسفرلخ ةاااتف عرااا فهااارف سجااسف  ااافف=ردتلله مللن عنللدىط

رلخ ةاات.ف  لخا هآلف اااا فأسفانااسفباا هزرإفلخاىفاواامف ااىفرل انا .ف سفرااا فباز ُمفألسا فم اابفا ليا إفأسفيتاازنف   تا فرلاثةااا ف
أسفباز مفسفراا فذهابفإلاىفعرا مفراةباطف   ا مفلاُ فسانا ف هلالفيارااعا فأسفهاارفرلخا هآلفرلرطاز  فإرار فمةساى.ف أسا ف عااف

ف(.ف20:4 اىف ب ف ز ه ف  عاُ فمئاس إف اىفو ة فرلس مز ف)ياف
 سؤال أخر

فرة فم ا م إا140لر ذرفسجحفسفرا ففار ف ش ففا فآفز سف لر ذرفإرتط عفأسفيبةىفرلسامفرلاىفظ ف
ال با ف رل  ما .ف ااافتار لاا فأسف خا ف را فصاا لحف بااف فف.فلاالكف فيزهاافأسفرلعرا فيات .ف رلشااط سفيزهاافأساا ف فيات  -1

فلاسفألسفرلشاط سف اىف لخآلفألسفرلو  مفمتل  سف   تزف،فرلرل  م فم فتل  سفف رفاىف ةافرلوارمفيتا ففرلعر ف
ف.

 إهت فأسفف،فعيةر فُ  افسفرا فذ فرللابفرلغيام،فم  فرلعر ف رلصال ،فرلاىف اي فمشغالف رجاف ف ع لفشقي ف -2
.ف لا ف فت  زفم فمآلفاطابف  م س ف مآلفففالا فأم م فو فرلرعا  تف ظ زفضعففإبااسفأم مف ا ف اعر فت

 اا ف ىف اي فأسفاعر .
(ف.ف فيآلفسزهافسجافأسف ا ف فرلغيزفمفا   ف37:فف23)م فف"ك فمز فأم تف...ف ل فتزها ر"الالفرلسيافرلرساحف -3

ف(ف.9:ففف12كاف2)ف"" اتىف ىفرلاعففتُْخر  ْفتعر فمعة ف،ف هارفمعةىف
 

 " َوأَلْجِل ُقْرَباِن اْلَحَطِب ِفي َأْزِمَنٍة ُمَعيََّنٍة َوِلْلَباُكوَراِت. َفاْذُكْرِني َيا ِإلِهي ِباْلَخْيِر.31" -(:31آية )


