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 عودة للجدول مقدمة األسفار التاريخية بعد السبي
 

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

 استير -نحميا -عزرا
 

اهم سقط شعب اهلل في سببي بابب و خذخبل  ببب بابب  شبعب اويسبخه خذسبمسسم فبي  سبمع كا  فبي   بمب  بسبب خطاي
خمببال وسببم بعببح اوكا بب   ]3:51، مسببايا  بب  55::، مبب   بببل خمبب   كشببا  بب  3:51مبب  ابيببب  بب  [باببب    بب  

قمسببخا  بيببها  خ :55:كإخاو كيبب  هسبباب فبسببخا بيخمببا خاكسببخا  سببا    خفيببكا   عببخا  ببا   ( خبعضببسم   2:55ا  ببا)   بب ( خا 
(و خومببل بعضببسم إ م بب  م يببكا   ببل اامعبباب خ شببقا  اوعبخهيبب  خمببال هببلا 33، 3:52( +   ب:2،  2:55  بب 

 وألاببي و 
كح بابب  اومبي مباسخا سبامسيل فيسبا ذخفي   ال اوسبي مخقا  خه   اوعباهة ال بي  اهلل فبي ذخكشببيم مبال خكاببا و خ 

ي مبسسم إقا ب  هيمب  هلل خاك با   بل ذخكشببيمو ومبسسم إسبم كخا فبي  اب   (و خهم ب مبم اوسبا خل  :3:5س س    ا 
 اوسب  خ  اكس  اوخمالو 

 بل سسايبب  سبباك ذخببباك اايببام او بباسي إوببي بببها)ة سبباك  بب كاو خهببي او ببهة  ببل خببكاب اوسيمبب  خخببكاب ذخكشبببيم  مببي +
 سنة.  05اوعخهة  ل اوسبي بإلل  ل او بب مخكش  هة 

مب  باببب  بيببه مبخكش  بببب فباكلو خمببال مببخكش  بمبا  مكي ببا  شب ا ا و خقببه  اه مقببهيك  إسمسبي اوسبببي و با سببقط    ب+
وبيسخه خإلوسسم يسخ  بسبب  اه   هاسيا   ع ااسخه اومي وم مؤل ، خيقا  إل هاسيا  ذكي مخكش اوسبخا  اوخاص  به 

 و فبإ مبك مبخكش هبل  ك يا) اوخاص  ب بهة اوسببي خسبقخط   بمب  باببإ( خسبخا  55، :5ش إخاومي ملمك  با سم  
 ( ف ل فخائه اوسبي ذل هؤ ) اوخ سيخل  كفخا يسخ و 553اوسبخا  ه خة وه إلطالق اويسخه    

 بل قبب   ببب فباكل  ىال هسباب خاوباوليل ك عخا  ل اوسبي وم ياقهخا ك خي   بب فاكل ب   بخا خاضعيل وبه خمب+
بعببه اوسبببي صببعب   ببها و فمببال  ببخوسم ذ ببها)  ي مببم ذخكشبببيم خ ببا هببخ  خاكهبباو خماسبب  ذ ببخا  اوشببعب فببي فمببكة  ببا

= :555 قاخ خل يغمس خل م  فكص  ويشممخا اوشعب وب مخ  و خمال  بيسم ذل يؤهخا او  ي  خاوخكاج وب بب     
(  ع او طبخب  سسم و امم او مالو خمال ذم كهم فقكا) خذكضسم ايك  خصب  فإوم م بعضبسم ذل يسبمهيسخا :55سل 
قا ب  (5، :15خخمسم  سل إ ل  و خ ل  س  ذخكي س ل مبخكش باو كيب  اوهيسيب  وبشبعب فسب ل وسبم ببسبا) اوسيمب  خا 

  لبل خمقهيم لبائل  سب  ا يقضي به اوسا خل خشكيع  إوسسمو 
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م يببب    بببباهة اويسبببخه بعبببه اوسببببي   بببا ماسببب  قبببببه فبببي ذسسبببم مكمبببخا  بببباهة ااخ بببال م ا بببا  خ اه إ مبببباكهم وبسبببا خل 
إم بباههم اوشبعبي مبال ببباواكائح اوهيسيب  إل وبم يمببل وسبم  بببو او سببم ذسسبم اسبمااهخا  ببل  خاوابكائح اوهيسيب  كب با ال

ه اوسم وبعباهة ب  إسمسماكهم بسا سبب م  اا   م اومي و ق  بسمو ضكب  اوسبي فقه ماس   باهمسم وألخ ال خا 
قبا  وقبه  ا   بسسم سيببك وقبه  باه اويسبخه  بل اوسببي خومبل مبال اومباج قبه سبقط  بل كؤخسبسم فقبه ك عبخا ببال  بببو  +

ق  بم يبك  ّ با مباسخا  بيبه قببال و ذخومل ماسخا  ،اوسبي خم سس   اومسم خ  سكهم اوعام  ّ ا ماسخا  بيه ذ سا) اوسبي
 باك وبه  با وقه  اه  اوع ام او يم  خومل في صخكة خاهم ذخ  به و بب فاكل، وقه  ا  اوسيك خومل هساب بعبح اا

  او  في كقابسمو 
)  ببا بعببه اوسبببي قبيبببيل    ببي خ مكيببا خ الخببي(و خوببم يمببل وبشببعب  بببب خمببال هببلا إسم بباكا  وب بببب مببال ذسبيببا+ 

 او قيقي خاوسبي اوع يم، او سيل او سم كو 
سميك م كي ذ ها سا في سسخا  خضخع اوشعب و مبم  ببخب فباكل او خمبابيلو وبلوب  ببه ذ+  سااك   كا خس  يا خا 

 ب فاكل وساسم ذ هاث ااسااك او قهس و  ل ذل سسمعكح سكيعا   بخص  خمصك و بخ 
 
م به او باهيخل خاوابكل فبي   بمب  خا بهة :5553 او اهيخل هم سس   اهي بل يافث  مب مملكة مادى وفارس  (و خا 

 /553إل  +353خشخشل  سخسا(سل  /(:55 ب 5بخاسط  مخكش او ببو خ خاصم او  بم  او عكخف  بكسبخويل  
قو م  بيل 12: ل سبس   سس  ::5 م     بم   اهي خفاكل شعب إسكائي  خقه  و (552خامبماسا  ذ   ا(    

 ببيل إ مبب  اإلسببمسهك مبب  ذ ببالب  بباهي خفبباكلو خمببال اويسببخه خاضببعيل  115 بباه اوشببعب اخكشبببيم خ مببي سببس  
 م  )  ل خ ي   بك اوسسك وخاوي يعيسه  بب فاكل وي مم اويسخه/ سخكيا/ فبسطيل/ فيسيقي / قبكصو 

 
 

 ملوك الفرس:
قو م   ب   12:هخ  ؤسل هخو   اهي خفاكلو ذصهك سها) بعخهة اوشبعب اخكشببيم سبس   ورش:ك -3

قو مو خبببهذ   :1:( خمببال لوببب سببس  31-151( فعبباه اوشببعب خبببهذخا فببي بسببا) اوسيمبب    بب  553
 قو مو  :5:( خمخفي مخكش سس  55: قاخ   اا ها)    

 
خقه س ل اوخشباة فبي إقسباع او ببب بخقب   هخ ابل مخكش خ بب بعه خفاة مخكشوقمبيز )أرتحشستا(:  -5

( خ ب  اوع ب   مخقابا  طبخا   بهة :5-3:55اوع   في بسبا) او هيسب  خاوسيمب  فرصبهك ذ بكا  ببلوب   ب 
 قو مو ذ سا)  كبه في  صكو  55: مم هلا او بب خمخفي سس  

 
 



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

 

 
4 

5 مال ومخكش خوهال ق بيب  خسب كهلو خلهبب ق بيب  وي باكب  صبك خمبخوي ذخبخ  داريوس هستاسب -1
شسخكو خ ا  ق بي  فبي  :س كهل او مم ذ سا) ايابهو خ ا)   ما  يشبه س كهل خم بب به    سه 

خقمبب  هببلا  ،ذ سببا)  خهمببه  ببل   بمببه  بببي  صببك ف ببا) هاكيببخل هسماسببب هببلا خمببال صببسكا  ومببخكش
امسبببي هبببلا او ببببب  بببها  خ   مبببه  بمبببه  بببل اوسسبببه  مبببي ااكخبيببب  ا  او  مبببا  خ ببببب هبببخ  ببببي اوعبببكشو خا 

قو مو خفببي ذيا ببه بببهذ اوسبيببال  53: مببي سسببك اوببهاسخبو خهببخ إسببمخوي  بببي اوعببكش سببس  اإلفكيقببي خ 
سببس  خ ببا  سببس   12(و خقببه  مببم 5555  ببي خ مكيببا ي  ببال اوشببعب وبع بب  فببي بسببا) اوسيمبب    بب  

 قو مو  512
 

سببسيل  مببي صبباك  يشببا  5(5 هببخ  خج إسبميكو  بب  ي  ببع  يشببا و بهة زركسيييس األول )أحشييويرش -5
 بيببخل  سببهيو خمببال هببلا اوعببهه اوضببخم سبببب فببي ه ي مببه  ببيل  بباخ    5 5/3  ي ببا قخا ببه س ببخ

  سببببب اوس ي ببب  ذل ااخا بببك   مصببب  وب سبببه :51اببب خ اويخسبببال خه ببب م فبببي  عكمببب  سبببال يل سبببس  
 قو مو  :52امي  سس  ذبسسخو ( خمال  بما   سمسمكا  خ 

 
 

برل يعخه بعهه  ل اويسبخه  5 ذي طخي  اويهو خهلا  ط  اويسخه خس ل وع كاارتحشستا لونجيمانوس -:
(و خمببخفي :3-355(+ سببل 31-:335إوببي ذخكشبببيم خسبب ل وس  يببا بإ بباهة بسببا) ذسببخاك او هيسبب    بب  

 (:5:5ذخكشبيم  ها  بسا) صهك اا ك بإ اهة ::5و خفي  سه  سس  555سس  
امبك سس  خكهم هاكيخل قه اسخل اولي مغبب  بيه اإلسمسهك اآ م معاقب  بي اوعكش  هه  ل او بخب مال 

 وقو مو ومبهذ اإل بكاطخكي  اويخساسي   مم  ع م اوعاوم 113
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 جدول زمني لألحداث

 

 كورش

 قمبيز )ارتحشستا(

 داريوس هستاسب

يس األولسزرك  

ارتحشستا 

 لونجيمانوس

   وفاة ارتحشستا

نهاية دولة مادى 

 وفارس

وبداية امبراطورية 

 اليونان

538 
536 

529 

522 
521 

521 
515 

486 

481 

465 

458 
457 

445 

424 

433 

331 

زربابل ويشوع . العودة بقيادة2:1نداء كورش بعودة الشعب عز  
 

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

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

 الملك المحتال

 نبوات حجى وزكريا )أمر بإعادة البناء(
 

1:5عز 6،5عز    

 اإلنتهاء من بناء الهيكل وتدشينه

رشأحشويهو الملك زوج إستير  

 معركة سالميس وهزيمة الملك أمام اليونان

 هذا الملك متعاطف مع اليهود ويالطفهم

 اخر نبوات العهد القديم )نبوة مالخى(

14:5صعود نحميا ألورشليم ثانية وإصالحات نحميا نح  

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

8:7دة عزرا فى السنة السابعة للملك عزالصعود الثانى للشعب بقيا  

25:9صدور القرار بإعادة بناء أورشليم دا  



 (مقدمة في سفر عزرا) سفر عزرا

 

 
6 

 عودة للجدول مقدمة سفر عزرا
 

 من هو عزرا
هببخ  بب كا بببل سببكايا  ببل سسبب  هبباكخلو إلا  هببخ مبباهلو خهببخ مامببب  بباهك فببي شببكيع  اوببكب خمببال  -3

اسسبم فبي ذكح اوسببي، فبإهمم بهكاسب  اوشبكيع  اومبي ذ بسبا  بل  ،هل يقهم لبائل  عط   به مما
م  قببه خهير ساسه ويعب سا وشعبهو خس ي اومامب وشسكمه خ ساكمبه فبي هبل  اوخه ب  خهبلا اوع ب و 
خمامب   معسي ذسه يسسخ فقط اوممب او قهس  ب  هخ هاكل وسا ياسك خيشكح هل  اوممببو خهمبلا 

سبم إ مي ذيام او سبيل خببكا) خهاكسبيل وبشبكيع  خومبل وألسب  بسببب خطايباهم صباك مال اوممب  
خمال  ل يعك  اومماب  في اوقهيم قبيبيل ولوب مبال و   "خي  ومم ذيسا اوممب "ً   س ا  سيئاإاومامب 

( ذي يسسخ اوسا خل :25اومامب يعمبك  او ا  خ مقه ا  بيل اوشعبو خمال   كا مامب  اهك     
 (و31531   5+ 3:51صم 5 عب ه  كا عخياسك  خي

 الشخصيات األساسية في هذه الفترة هم:
 :::55 5 خهلا مال خاويا  بي اويسخه خهخ اولي  اه بعههزربابل أو شيشبصر - ذ

 ق و م 12:بإلل  ل مخكش او بب سس   سسم اوى ذخكشبيم 
 خ اه  عه يسخشع اوماهل و   
 كباببب   بببي إ بباهة بسببا) 5 كئببيل اومسسبب  اوببلي   بب   ببع يهوشييب بيين يوصييادا  - ب

 اوسيم و 
5 مبال وبه مابخيح بمسايبل اوشبكيع  خ قباب  بل يخباو  اوشبكيع  خوبه سببط  اإلصبالح عزرا الكاتب -ج

 فع   اوخ سيا   ل اوشعبو خومسه وم ي مم مخاويو 
هلا مال  عيسبا  مبخا ع  ببي اويسبخهو خقبه مب ا ل خ بخه س  يبا  بع  ب كا فبي سابل اوخقب  فبي  نحميا: -ه

 مكة  بب اكم شسما وخس ي اسخلو خومل مال وم   سس ا   بهو ذ سا) ف
 وظيفة عزرا الكاتب:  -2

إ اهة اوشعب اويسخهي مشعب وه شكيع  اهلل م م بهو خهبخ خضبع وبشبعب قبخاسيل  - ذ
م م ببببه ب سببببب سببببا خل  خسببببي خااسبيببببا) فسببببخ مببببال   اخضببببا   ببببل  بببببب فبببباكل 

ك   مبي ذيبام بصال يا  خاص  بلوب خاوصخكة اومي ذ اهها   كا وبشبعب إسبم 
 او سيلو 

مكميببببب خم  يببببع ااسببببااك او قهسبببب و خصخصببببا  بعببببه ذل ضبببباع مبببب  شبببب  خببببال   - ب
 اوسبيو 
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 عزرا والكتاب المقدس: -3

ذ بببباه  بببب كا م  يببببع مبببب  اوممبببباب او قببببهل  اوعسببببه اوقببببهيم( خاويسببببخه خاو سببببي ييل  - ذ
يسسببببخل وبببه هبببلا اواضببب و خهبببلا كذي م يبببك  بببل ااببببا) ذل  ببب كا هبببخ اوبببلي   بببع 

يكيساخل خايكهمو ذسااك اوعسه ا  وقهيم     باسيبيخل خمكمبياسخل خا 
ذقسبام هبي  1هخ   ع ااسبااك خ بل   با هبخ ايبك قباسخسي خقسبم ااسبااك إوبي  - ب

وبي هبلا اومقسبيم ذشباك اوسبيه  اوسا خل خااسبيا) خاوممب او قهس   ها يخ كافبا(و خا 
فبي  او سيل فقا  سا خل  خسي خااسبيبا) خاو  ا يبك، فماسب  او  ا يبك ذخ  ممباب

 (55555قسم اوممب او قهس  خوشسكة او  ا يك س ي  اوممب باو  ا يكو  وخ 
  كا اولي ممب ساك  بإكشاه خخ ي اوكخح اوقهل، خ  ع اوممب اوقاسخسي  بإكشاه اوكخح قام ذيضبا   -ج

بإكشاه اوكخح اوقهل بإضاف  بعح اوشكخ ا  و ا مال اا ضبا    ب  اإلصب اح ااخيبك وسباك اوم سيب  
و خهسبببببببباب :355+ ذم 35، 3351+3555+ مببببببببث :1:53+خببببببببك 1512+ 35555+ 2535+ مببببببببب 

 إضافا  م يكة مخ ه بيل ذقخال فسخ مال يضي  خيشكح بخ ي  ل اوكخح اوقهلو 
هببخ ذيضببا  ايببك ذسبب ا) بعببح اا ببامل اومببي إشببمسك  برسبب ا)  هيببهة خذ ا  ااسبب ا) اومببي وببم معببه  -ه

مبببال  يبببش هبببخ اإلسبببم اوقبببهيم وب سطقببب  اومبببي  35535مسبببمخهم وبببياسم اوسبببال او عاصبببكيل   بببا  5 مبببب 
 س ي  هال في ا بعهو 

سبببمطاع ذل ي  عسبببا بعبببه اوسببببي خقاببسبببا بغايببب  اوهقببب  خا  م بببه إهبببخ   بببع ااسبببااك او قهسببب  اومبببي  -ه
اوسسببخ  او خ ببخهة بببيل ذيببهيسا األو خهببخ ذضببا  سبباكي ذخببباك اايببام خاوسبباك او سسببخب وببه ذي سبباك 

   كاو 
لي ذ باه اوبهيل وصب مه بعبه ذل شبخهه ذكيبخلو خ ب كا ذ باه اوممباب او قبهل فسخ صاك مر ساسبيخل اوب

 بعه ذل ضاع اوم يك خذضا  اوشعب اوم يك  ل ااسااك او  خكةو 
خوقبببه ذ بببب اوشبببعب  ببب كا وغيكمبببه خمقبببخا و خا  مببببكخ  فبببي  قبببام  خسبببيو بببب  هسببباب قبببخ  يسبببخهي ذل  -5

  هاكةو  خسي وخ وم يرخل اوسا خل ومال   كا هخ اولي إسم ق هلا  ل 
 يسقسم ساك   كا إوي قس يل5 -:

قا بب  اوخه بب  اوهيسيبب  فببي ذخكشبببيم  - ذ ك ببخع بعببح اويسببخه  ببل باببب  بقيبباهة  كباببب  خا 
 (2ص  -3خبسا) اوسيم  كام  قاخ   اوسا كييل  ص 

اوخبببك بك ببخع   ا بب   اسيبب   ببل او سبببييل بقيبباهة  بب كا خفصبب  اوسسببا) اوخ سيببا   - ب
 (:3-: ص 

( ال فبببي هبببل  اأيبببا  52 -:355+  3152 -155 يببب   بببل  كاوغببب  هبببلا اوسببباك هبببي اوبغببب  اا -2
خالص  ذخكاق قاسخسي   خمص  باو مخ   ال اوبغ  اأكا ي  ماس  اوبغ  اوكس ي  في او ااخضبا  
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اوسياسببي  بببيل   بمبب  فبباكل خ بببك اوسسببك ذي  ببا مببال إوببي  سبب  اوغببكب  ببل سسببك اواببكا و خببباقي 
 اوساك م مب باوبغ  اوعبكاسي و 

 خ   كا خهلا كذي اويسخه خاو سي ييلو مامب اوساك ه -:
يعمبك اوطقخل اوهيسي  خاوس ام خاوابكق اوهيسيب   هساب مشابه بيل ساك   كا خساك ذخباك اايام فسخ -1

( خيعمبك 33– 53:( خآسي  بي  اوكب  55، 3:52 +551( خ ا  اا ياه  3152  ماكق اومسس 
ا بااسساب م ا يسمم بسا مامب ( خيسمم   ك :53:+ :35+ :3-3:51+ 5:55خه   اوالخييل  

ساكي ذخباك اايامو خيكي   كا يه اوبكب فبي اومباكيخ خ  با اة اوبكب فبي مب   با يصبيب اإلسسبالو 
خهبببلا إ ببببا  ذل مامبببب سببباك  ببب كا خمامبببب سببباكي ذخبببباك اايبببام هبببخ  ببب كا ساسبببهو بببب  ذل اأيمبببيل 

ممبخل هبي بعيسسباو خمبرل ااخيكميل  ل سباكي ذخبباك اايبام خاأيبا  ااخوبي  بل سباك  ب كا ممباه 
 ساك   كا يم   ساكي اايامو 

سميك يعمببكخا م قيقب-:3 وسببخا  ذك يبا  بل اوعبخهة  بل اوسببي  بل بابب و خهبم يشبك خل  ا  ذسااك   كا خس  يا خا 
 مي  م قق خ ه اهلل باوك خعو خه ا ك   وم قيق سبخا  ساك اوكؤيا  ل خكخ سا ممسيس   ل باب  هلا اوعاومو 

 كا وغب  هاسيبا  اسس با مبال ماله با فبي بابب  خفبي آخبك   بال اوسببيو خفبي مب   سس با ذ ب ا) مشبه وغ   -33
 باوبغ  اأكا ي  خفي مبيس ا ذواا  فاكسي و 

 عسببي اسببم  بب كا  ببخل ذخ  سببا هة خهببلا هببخ هخك  فببي  سببا هة شببعبه ذل يعيببه مببلميكهم باوشببكيع  اومببى -35
 سسخهاو 

  خوببيل إوببه يسببخلاو فاإلسشببقاق مببال خضببع اسببم سائي خقببه  بباه  ببع سال بب  ذل اهلل يسبب ي ساسببه إوببه إسببكائي-31
 يسخلا م يك  ل ذسباط إسكائي   او  بم  اوش اوي ( خ اهخا مر   خا هةو 

فاهلل يخ ه ه خمه هائ ا  اخ ه   :::3سس   ع   كا  ::خ اه بعه  خاوي  :::55 اه  ع  كباب   خاوي -35
يبقي خاك سا فاهلل   يكا ه  بي اوعخهةو اهلل يخ ه اوه خة خ ل يكيه باوك خع و ضل اومسيس  خومل  ل ذكاه ذل 

ويك عو خ ل  اه  ع   كا ذص اب اوسا   او اهي   شك
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 عودة للجدول اإلصحاح األول

 

ِم الرَّبب ِبَفِم ِرْرِمَيان َنبََّ  الرَّبر ُروَح ُكوَرَش َوِفي السََّنِة اأُلوَلى ِلُكوَرَش َمِلِك َفاِرَس ِعْنَد َتَماِم َكلَ 1 "-(:4-1األيات)
هَكَذا َقاَل ُكوَرُش َمِلُك َفاِرَس: َجِميُب َمَماِلِك »2َمِلِك َفاِرَس َفَأْطَلَ  ِنَداًء ِفي ُكلب َمْمَلَكِتِ  َوِباْلِكتَاَبِة َأْيًضا َقاِئًل: 

َمْن ِمْنُكْم ِمْن 3اِءن َوُهَو َأْوَصاِني َأْن َأْبِنَي َلُ  َبْيتًا ِفي ُأوُرَشِليَم الَِّتي ِفي َيُهوَذا. اأَلْرِض َدَفَعَها ِلي الرَّبر ِرلُ  السَّمَ 
لُ  الَِّذ  ِرْسرَاِئيَل. ُهَو اإلِ ُكلب َشْعِبِ ن ِلَيُكْن ِرلُهُ  َمَعُ ن َوَيْصَعْد ِرَلى ُأوُرَشِليَم الَِّتي ِفي َيُهوَذا َفَيْبِنَي َبْيَت الرَّبب ِرلِ  

ٍة َوِبَذَهٍب َوِبأَ 4ِفي ُأوُرَشِليَم.  ْمِتَعٍة َوُكلر َمْن َبِقَي ِفي َأَحِد اأَلَماِكِن َحْيُث ُهَو ُمَتَغربٌب َفْلُيْنِجْدُه َأْهُل َمَكاِنِ  ِبِفضَّ
 "«.َوِبَبَهاِئَم َمَب التََّبررِع ِلَبْيِت الرَّبب الَِّذ  ِفي ُأوُرَشِليمَ 

= اوسس  ااخوى  بل  بمبه  ببى بابب  ذك  بمبه  ببى اويسبخهو  ال اويسبخه  سبل ذل مبم سببيسم إوبى  ألولىفى السنة ا
وبه فبى  ب كيورشباب   بخا خاضعيل وباب   م صاكخا خاضعيل وااكل بعبه ذل سبقط  بابب و   :::الم سبس  ي= خ 

 11:خبابب  سبس   :5:خوبخه سبس   51:خفباكل سبس   :5:خفبمل  باهك سبس   1::خ بب فى  يالم سبس   و قو م
قمبهاك  فبى بمليك فيارسخال فاكل ماس  ذهم ذ  ا)   بممه مبقب  و خمبال  بل ذفضب  او ببخب اوقبه ا) فبى ذخالقبه خا 

 او كبو 
= إفمما يبب  سبباك  ب كا هببى ساسببسا خام بب  سبباك ذخببباك اايبام او بباسى خفببى سسايبب  سبباك ذخببباك  عنييد تمييام كييلم الييرب

ك يا) اوسبى قه سبق خمسبر برل  هة اوسببى إ ا ا  خمال  ::وسبى ماس  ( لمك ذل  هة ا3512ك ذ 5اايام او اسى  
  55شإشعيا) قه مسبر برل مخكش او بب هخ اولك سيصسع هلا  إ( خمال اوسبى :355 +:3:55ك إ ا ا    ::هى 
سبس و  ::3( خماس  سبخة ذشعيا)  ل مخكش باإلسم قب    بى) مبخكش ب بخاوى 5،  53  :5شإ+  51 - 552 

= مبال  فيأطل  نيداء ، ياخل او ؤكخ اويسخهك ذل هاسيبا  ذمبى بسبل  اوسببخا  ومبخكش اوبلك مبر ك بسبا  بها  خيقخ  يخس
قو م فممبخل  بهة  2:2قو مو خمال اوسبى قه بهذ فى اوسس  اوكابع  ويسخياقيم  بب يسبخلا ذك سبس   12:لوب سس  
خ آوبب  فببى يببه اوببكب يقببيم بسببا = مببخكش مببال  بببب خ سببى خومسببه هبب نبيي  الييرب روح كييورشسببس  م ا ببا و  ::اوسبببى 

 قاصه و فم با مبال سبخخبل سصبك آوب  وبمرهيبب مبال مبخكش آوب  يعبخه اوشبعب بخاسبطمساو خ  ب  ذل مبخكش وبم يمبل 
يعك  اوكب ومل اوكب مال يعك  مي  يسبمخهم مبخكش و  به إسب هو خومبل ي  سبب ومبخكش ذسبه ذطباع اوبكب خهبلا 

 وفقببه ذطا ببه هببلا او ببب اوببخ سى ذ ببا هببم شببعبه فعصببخ   با ضببا   خطيبب  شببعب إسببكائي  فببى  بهم طببا مسم وبببكب 
خ عببكخ  ماكيخيببا  ذل مببخكش مببال ي مببكم آوسبب  باببب  ببب  خببه سا بساسببه ومببل  عببكخ  ذيضببا  ذسببه مببال  مسببا ل هيسيببا  

فقه إسمخوى او بخب اوباببييل  بى آوس  اا م اومبى ذخضبعخها   با ذ باك  اي بمسم  ،خذقك بكه آوس  اوشعخب ا امسسا
بابب  فبرمى مببخكش خكه وسبم آوسبمسم خو با مببال شبعب اويسبخه شبعبا  يعببه اهلل خويسبب  وسبم ذيب  ذصبسام ذ ببك  ببى  ببخب 

مببخكش بببكه آسيبب  بيبب  اهلل إوببى ذخكشبببيم خقببه خ  ببه  خ يقبب  ومببخكش برسببه ذ ببك بببكه ذخ ببال اوشببعخب إوببى بالههببا خكب ببا 
بخا  وهيسم خبعه ذل ذ ك بإطالقسم مبكك ماس  س ا   مخكش اوهيسي  سببسا معاطاه  ع اويسخه بعه اولك كآ   ل اوس
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فيى ذك سها)  قاسخسيا  خاومماب    اخ   فى س ال  او مخ  و  = وبالكتابةسال اوشى)  ع باقى اوشعخب او سبي و 
شخك  ل ض ل   بممه ولوب ااوببا   باه ذ بهاه  بل ااسبباط اوعشبكة اوبليل مبم سببيسم إوبى ذ=     ذل  كل مملكت 

= مبخكش وبم يم بخ  إوبى  بباهة اوبكب  جميب ممالك األرض دفعها لى الرب رلي  السيماء و   ذشخك سابقا  اخكشبيم
ب  هخ ذمك ه خخا   سه  و ا س عه  سه و خومل  ب   بل اا باك ذسبه مبال يسسبب فمخ امبه و بكخهخ إوبه بابب و او سبم 

  ككسا  بل سببى اوخطيب خمخكش يك   وب سيل اولك  و ذل ساسم ذل اهلل قاهك ذل يسمخهم  مى اوخ سييل و  ه إس ه
 خومل بيس ا مخكش وه  م    اوب ااكح فاو سيل وه م    اوب ااكح خاوس ا) ذيضا   و

= فببى هببلا ذيضببا  يك بب  مببخكش وب سببيل ال اأب ذكسبب  او سببيل ويبسببى بيمببا  هببخ  وهييو أوصييانى أن أبنييى لييُ  بيتيياً 
 سيل يه خ م  خا به ذل يعبخه باومخبب  فيابمل اومسيس  خم ا ذطبق مخكش سها) ال يعخه م  خا ه اخكشبيم هملا او
= ذك اوبلك بيمبه هيو اإللي  اليذى فيى أورشيليموه  بيمه خي كك   ل سبيهو خقخوه ذخصاسى اسه فسم هلا  ل اوسبخا  

ذخ هببخ يببممبم بطكيقبب  اوببخ سييل ذل ومبب  إوببه  سطقبب   عيسبب  خيمببخل قببه  ببل ذل اهلل ي بببب  بببى ذخكشبببيم  ،فببى ذخكشبببيم
= إ ببا إخميبباكا  ال م يببك  ببل اويسببخه مبباسخا   بببخبيل  سببه شببعب باببب  ذخ بمخصببي   ببل  ل المكييانفلينجييده أهييفقببطو 

خوسال   ذسه بسلا  واو ببو خذه  او مال يقصه او  يع خ سييل ذخ اويسخه اوليل بقخا فى باب  خوم يعخهخا إوى ذخكشبيم
ي ال اوخ سييل فى اوبسا) ك  ا  وهخخ  اا م يشمكب اوخ سييل بمبك امسم  ع اويسخه فى بسا) هيم  اوكب، م ا ذشكب سب

خاويسبخه فبى مسيسب  او سبيل، ذك  سبه و خسال بب  ذل  عسبى إسبم مبخكش هبخ شبب ل فسبخ ك ب  وب سبيل شب ل اوبببكو 
خ عسى ه خة مخكش وب  يع ذل يمبك خا، ذل اويسخه ايك اوكاابيل فبى اوعبخهة ي بب  ببيسم ذل يمبك بخا وبسبا) اوسيمب  

يصيعد ( 1(و فى آي   32535ا خمبكع اوخ سييل هخ سخع  ل  عخس  ااكح وب كذة  كؤ  بى ااق و     مخكش هل
 ( :،  51 3فاوك خع إوى ذخكشبيم هخ صعخه خباومخب  سصعه خسكماع خباوخطي  سس    يخل  = أورشليم رلى
 

يروَنن َمَب ُكلب َمْن َنبََّ  اهلُل ُروَحُ ن ِلَيْصَعُدوا َفَقاَم ُرُؤوُس آَباِء َيُهوَذا َوَبْنَياِميَنن َواْلَكَهَنُة َواللَّوِ 0 "-(:6 -0األيات)
ٍة َوِبَذَهٍب َوِبَأْمِتَعٍة َوِبَبَهاِئَم َوِبُتَحٍفن 6ِلَيْبُنوا َبْيَت الرَّبب الَِّذ  ِفي ُأوُرَشِليَم.  َوُكلر الَِّذيَن َحْوَلُهْم َأَعاُنوُهْم ِبآِنَيِة ِفضَّ

 "َع ِبِ .َفْضًل َعْن ُكلب َما ُتُبرب 

 = مال قكاك اوعخهة اخكشبيم قكاكا  صعبا  وبيسخه فى باب  و الا؟ كل من نب  اهلل روح 
ذخكشبيم   كخق  باوساك خبال ذسبخاك خ  اطب  باا بها) خاوطكيبق شباق خهبم  عسبم سسباؤهم خذطاباوسم خهسباب  خباطك 

 واأل اكيببب   ببسسم فسببم   يعكفخسسببافببى اوطكيببق  ببل قطبباع اوطببكق خاوك ببب  طخيببب  إوببى ذخكشبببيم، ببب  إل ذخكشبببيم 
وببهخا فببى باببب  خوببم يكخهببا ذصببال و  ببها هببلا فسببم وسببم األ  صبباو سم فببى باببب   ببل  خكب ببا م يببكيل   يببلمكخسسا ذخ خ 

فسببم  سببمقكيل فببى باببب  خ  ها ببى و خبباطك اوطكيببق خ  هاعع  2:55 ببخا  خ بيببه ببب  وسببم  غسيببيل خ غسيببا  ذذكاحع خ 
خكب    كخقب  خ  هاعع و بكخب ذ بها)   يطبيل بسباو هبلا هبخ اوشبعخك اوطبيعبى هاخب  و شقا  بسا)  هيس   سسه   

م   سسم، ومل اهلل يسبه كخ سم  مى   يسم خا ب شاق اوساك خ  ب ما ب اوبسا) فسخ اولك سيهبك م  شى) خاوكخح 
خسباكة خسال ب  خهبخ اوبلك سيعخضبسم  بل ذك  و (255اوقهل اولك سبه مخكش ويطبقسم يسببسسم األ ويعبخهخا   ب 

ذل م   ا سبق هخ خص  و ل ي يا فبى خطايبا اوعباوم خي به صبعخب  فبى مبكب  با إ مباه  بيبه  بل  ببلا  اوعباوم، 
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بببيلو   ب  هبلا سقبخ   سبه  ذسبه  با  ا  فبى بابب    سمصعبا  او كب ضه اوخطي  خشبسخا  اوعباوم خشبسخا  او سبه خا 
وبلوب ذبخسبا إببكاهيم اوبلك مبال فبى بابب  خمبكب مب  شبى)   سبيا  خاوكخح اوقهل يسبه كخ ه ويمكب خطايا  خمال   با 

ويمبببع اهلل، خ ببل صببعه  ببل اوشببعب األ  ببل باببب  يمشبببه بببإبكاهيمو خ ببل يمببكب اوخطيبب  األ يصببيك إبسببا  إلبببكاهيم 
سطبببق إبببكاهيم وب  سببخ  و خومببل ذيببل إبببكاهيم األ خ ببا اوببلك خسببك  خ ببا  باإلي ببالو فببإبكاهيم مببكب باببب  بخطاياهببا خا 

سبه خوسعبم ذل م   كم  س خ ذخكشبيم، ذك س خ اومخب  هى به خة  ل اوكخح اوقهل اولك يسبسسا خاو سم  بل اولك م
اوببلك يسببم يب خ  يقبباخم اوببكخح اوقببهلو خمبب   ببل إسببم ك فببى باببب  صبباك  بب ال  ومبب   ببل ذ ببب اوخطيبب  خ بخهيمسبباو 

كيل اليذين حيولهم سيرخل اوم يك =  خوسال   ذل  ل يمكب اوخطي  ذك باب  ول يعخه فاكاا  ذك ول يخسك شى) ب 
 وووبآنية فضة وبذهب أعانوهم

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

َر َرِئيِس َيُهوَذا.  َأْخَرَجَها ُكوَرُش َمِلُك َفاِرَس 8َبْيِت آِلَهِتِ .  َوهَذا 9َعْن َيِد ِمْثَرَداَث اْلَخاِزِنن َوَعدََّها ِلِشيْشَبصَّ
ٍةن َوِتْسَعٌة َوِعْشُروَن ِسكبيًنان  َوَثَلُثوَن َقَدًحا ِمْن َذَهٍبن 15َعَدُدَها: َثَلُثوَن َطْستًا ِمْن َذَهٍبن َوأَْلُف َطْسٍت ِمْن ِفضَّ

ٍة ِمَن ا ِة 11لررْتَبِة الثَّاِنَيِة َأْرَبُب ِمَئٍة َوَعَشَرٌةن َوأَْلٌف ِمْن آِنَيٍة ُأْخَرى. َوَأْقَداُح ِفضَّ َجِميُب اآلِنَيِة ِمَن الذََّهِب َواْلِفضَّ
ُر ِعْنَد ِرْصَعاِد السَّْبِي ِمْن َباِبَل ِرَلى ُأوُرَشِليمَ   ".َخْمَسُة آاَلٍف َوَأْرَبُب ِمَئٍة. اْلُكلر َأْصَعَدُه ِشيْشَبصَّ

= هل  اأسي  ذخلها سبخخل سصك بعه ذل ه ك اوسيم  خهل  اأسي  م يكة خ  يس   الملك كورش أخرج آنية بيت الرب
 اهخا مشميبسا ب  بقي  م ا هىو خآسي  بي  اهلل هى س بل ذخومل  ساي  اهلل ذ اطمسا فبم يمسكخها خ  صسكخها خ  

( بب  اهلل قباهك ذل يعيبه 3553مى  5( +  53 - 3:55 مى 5  يمسا  ل اوسالب ذك ذ ساهساخاهلل قاهك ذل ي ا  آس
فبباهلل قبباهك ذل ي ببكك  بيببه  اسببه هببخ اوغاوبببو  و وسببل  اأسيبب  مكا مسببا  مببى بعببه ذل إسببمخه   فببى اوسيامبب  اوخ سيبب 

( خومسسبا األ معبخه بمكا ب  إوبى بيب  :خ    ذل هل  اأسي  هى اومى شبكب فيسبا بيبشاصبك  ببب بابب  اوخ بك  ها 
خهلا إسب ه فبى  ، اواكح فى خسط او ما ب = = هخ  كباب و خ عسى اإلسم شيشبصكشيشبصر. ب فى ذخكشبيماوك 

باببب  ذ ببا اإلسببم اوعبكاسببى وببه  فسببخ  كباببب  خ عسببا  او خوببخه فببى باببب  ذخ اوغكيببب فببى باببب و خمببخكش  عبببه  خاويببا   بببى 
 بل اويسبخه بعبه  بخ  يسخيباميل ذخ هسباب  ذل  كبابب  مبال  سبئخ    -و خهسباب ذكا) فبى هبلا 5رئيس يهوذااويسبخه = 

كسببي  مبببه   ببببى يسبب ى اومكشبببا ا خهببى مب ببب  فا 2155كذك يقببخ  ذسبببه مببال قائبببه او ببكل اوخببباص و بببب بابببب  خفبببى 
 ( خ كباب   ع يسخشع اوماهل بسخا اوسيم و:355+     353+  ج  1،  551  سصب  ا ع  كا ع   

خاوسبب ذل هساب آسي  وم م ص كب ا  ::55او اص   خب  ع اا هاه او اكهة س ه = 0455جميب اآلنية 
وصغكها ذخ اسسا  مسخكة خاهلل   يسمم بعهه اأسي  ب  بعهه او ؤ سيل او ممخب  ذس ائسم فى ساك او ياة اابهي  " 

واوليل هم فى يهك وم يسبب  سسم ذ ه إ  إبل اوسالب" فاأسي  ك   وب ؤ سيل



 (اإلصحاح الثاني) عزرا سفر

 

 
12 

 عودة للجدول اإلصحاح الثانى

 

 فى هلا اإلص اح سكك  ل هم اأسي  اولهبي ، هم اوشعب اولك  اه اخكشبيمو
 

يُر َمِليُك َباِبي1 "-(:2 -1األيات) اِعُدوَن ِمْن َسْبِي اْلَمْسِبيبيَنن الَِّذيَن َسَباُهْم َنُبوَخْذَناصَّ َل َوهُؤاَلِء ُهْم َبُنو اْلُكوَرِة الصَّ
الَِّذيَن َجاُءوا َميَب َزُربَّاَبيَلن َيُشيوُعن َنَحْمَييان َسيرَاَيان 2ن َوَرَجُعوا ِرَلى ُأوُرَشِليَم َوَيُهوَذان ُكلر َواِحٍد ِرَلى َمِديَنِتِ . ِرَلى َباِبلَ 

  ": َرْعَلَيان ُمْرَدَخاُ ن ِبْلَشاُنن ِمْسَفاُرن ِبْغَواُ ن َرُحوُمن َبْعَنَة. َعَدُد ِرَجاِل َشْعِب ِرْسرَاِئيلَ 
سبا ذمببكم اوبليل يمك ببخسسى " ذس به فبى هببلا اإلصب اح ذسبب ا)  بل  باهخا إوببى ذخكشببيم خلمببك ذسب ائسم هبخ وممببكي سم " 

ف ل ذمكم اهلل خ اه خسط م  او شقا  اومى سبق خلمكساها يمك ه اهلل ببلمك إسب ه فبى اوممباب او قبهلو خهبلا ك ب  
( خلمبك ااسب ا) 51:ه  ل ساك او يباة اابهيب   كؤ وم   ل يعخه باومخب  إوى  ضل اومسيس ، هلا ول ي  ى إس 

خببببكيل  بببببى اإلقمببببها) بسببببمو خهببببم إهم ببببخا بااسبببب ا) خااسسبببباب بسبببببب  خاضببببيع او يببببكاث خم هيببببه ذيضببببا  يشبببب ع اأ
اوعائال و خهساب  ل وم يسمطع إ با  سسبه مإسكائيبى خومسه إلشمياقه صعه خهلا يخ    بل يعبك  سسببه خكفبح 

شمياقه هلل خو هيسمه ذخكشبيم خوبسيم و اوصعخه اخكشبيمو خ ل   صعه لمك وه اهلل ش ا مه خا 
يسخلا اومى ماس  سابقا    بم    ي   وسا مخابع صباك    بكه مبخكة ذك  قاطعب  ممببع  ببب فباكلو خهبلا  = الكورة

 (و:3-3251ك ذ 3= هخ  ل سس   بخب يسخلا   زربابل شرل اوخطي  هائ ا و
= ايبك او عبكخفيل فبى ذسبااك  ونحمييا ومردخياىكئبيل اومسسب و  = يشيوع و (3553خ ل سسبه ذمى او سبيل   ب  

سميكو  س  يا خا 
 كباب  ذك او خوخه فى باب  خباب  ذكح اوعبخهي و ف كباب  هخ  ه او سيل باو سه خومسه يك   وب سيل -ملحوظة:

وه فى هلا اوعاومو خهخ اولك بسى اوسيم  خهخ اولك ي مم هلا اوشعبو  اولك خ 
 

َبُنيو 0َبُنو َشَفْطَيا َثَلُث ِمَئيٍة َواْثَنياِن َوَسيْبُعوَن. 4َبُنو َفْرُعوَش أَْلَفاِن َوِمَئٌة َواْثَناِن َوَسْبُعوَن. 3 "-(:19 -3األيات)
َبُنيو 7َنيا َعَشيَر. َبُنو َفَحَث ُموآَب ِمْن َبِني َيُشوَع َوُييوآَب أَْلَفياِن َوَثَمياُن ِمَئيٍة َواثْ 6آَرَح َسْبُب ِمَئٍة َوَخْمَسٌة َوَسْبُعوَن. 

َبُنيو َزكَّياَ  َسيْبُب ِمَئيٍة َوِسيتروَن. 9َبُنيو َزتريو ِتْسيُب ِمَئيٍة َوَخْمَسيٌة َوَأْرَبُعيوَن. 8ِعيَلَم أَْلٌف َوِمَئتَياِن َوَأْرَبَعيٌة َوَخْمُسيوَن. 
َبُنييو َعْرَجييَد أَْلييٌف َوِمَئتَيياِن 12َثَلثَييٌة َوِعْشييُروَن. َبُنييو َباَبيياَ  ِسييتر ِمَئييٍة وَ 11َبُنييو َبيياِني ِسييتر ِمَئييٍة َواْثَنيياِن َوَأْرَبُعييوَن. 15

َبُنيو َعياِديَن 10َبُنو ِبْغَواَ  أَْلَفياِن َوِسيتٌَّة َوَخْمُسيوَن. 14َبُنو َأُدوِنيَقاَم ِستر ِمَئٍة َوِستٌَّة َوِستروَن. 13َواْثَناِن َوِعْشُروَن. 
َبُنييو ِبيَصيياَ  ثَييَلُث ِمَئييٍة َوَثَلثَييٌة 17و آِطيييَر ِمييْن َيَحَزِقيَّييا َثَماِنَيييٌة َوِتْسييُعوَن. َبُنيي16َأْرَبييُب ِمَئييٍة َوَأْرَبَعييٌة َوَخْمُسييوَن. 

  "َبُنو َحُشوَم ِمَئتَاِن َوَثَلَثٌة َوِعْشُروَن. 19َبُنو ُيوَرَة ِمَئٌة َواْثَنا َعَشَر. 18َوِعْشُروَن. 
ل ذبببخهم  ام ببا  و ببخآب ذيببام ماسبب  خاضببع  = ذك  ببامم  ببخآب فكب ببا مببا محييث مييوآبس ببه هسببا ذسبب ا)  شببائكو 

( ذخ 31خهخ كقم اوخ ش  كؤ  222= ذهخسيقام معسى اوسيه اومبيكو خسال   ذل كقم  666بنو أدونيقام إلسكائي و 
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اوشيطال  ف بع مب   بخهة باومخبب ،  ببه ذل سسم بك   اكببا   بل  بهخ اوخيبك طاو با س بل  ا وسبا فبى او سبه(وخلوب 
 ائبببهيل خسبببط  بببل  ببباهخا  بببل  222( خهبببل  =  :5 – 535  :  كخ  س  فبببي ا سببباهساال اوخطيببب   بببا  اوببب  سبببام

 ووي اخكشبيم  اومسيس  (ذاوسبي 
 

ِرَجاُل َنُطوَفَة 22َبُنو َبْيِت َلْحٍم ِمَئٌة َوَثَلَثٌة َوِعْشُروَن. 21َبُنو ِجبَّاَر َخْمَسٌة َوِتْسُعوَن. 25 "-(:30 -25) األيات
َبُنو َقْرَيِة َعاِريَم 20َبُنو َعْزُموَت اْثَناِن َوَأْرَبُعوَن. 24اُل َعَناُثوَث ِمَئٌة َوَثَماِنَيٌة َوِعْشُروَن. ِرجَ 23ِستٌَّة َوَخْمُسوَن. 

ِمْخَماَس ِمَئٌة ِرَجاُل 27َبُنو الرَّاَمِة َوَجَبَب ِستر ِمَئٍة َوَواِحٌد َوِعْشُروَن. 26َكِفيَرَة َوَبِئيُروَت َسْبُب ِمَئٍة َوَثَلَثٌة َوَأْرَبُعوَن. 
َبُنو َمْغِبيَش 35َبُنو َنُبو اْثَناِن َوَخْمُسوَن. 29ِرَجاُل َبْيِت ِريَل َوَعاَ  ِمَئتَاِن َوَثَلَثٌة َوِعْشُروَن. 28َواْثَناِن َوِعْشُروَن. 

َبُنو َحاِريَم َثَلُث ِمَئٍة َوِعْشُروَن. 32وَن. َبُنو ِعيَلَم اآلَخِر أَْلٌف َوِمَئتَاِن َوَأْرَبَعٌة َوَخْمسُ 31ِمَئٌة َوِستٌَّة َوَخْمُسوَن. 
َبُنو 30َبُنو َأِريَحا َثَلُث ِمَئٍة َوَخْمَسٌة َوَأْرَبُعوَن. 34َبُنو ُلوَد َبُنو َحاِديَد َوُأوُنو َسْبُب ِمَئٍة َوَخْمَسٌة َوِعْشُروَن. 33

  "َسَناَءَة َثَلَثُة آاَلٍف َوِستر ِمَئٍة َوَثَلُثوَن. 
 س ا) ذ امل  خكب ا اا امل ذخل  ذس ائسا  ل ذس ا) سامسيسا(هل  ذ
= ويل او ب  اولك صعه  بيه  خسى ب  هى  مال فى يسخلاو  نبو(و :+ يش  :5:5= هى  بعخل  سل  جبار

 خومل ااخ  إسم إسسال خاو اسى إسم  مالو  := م يي ا  وه  ل  يالم او لمخك فى آي   عيلم اآلخر
 

َبُنو ِرمبيَر أَْلٌف 37َأمَّا اْلَكَهَنُة: َفَبُنو َيْدِعَيا ِمْن َبْيِت َيُشوَع ِتْسُب ِمَئٍة َوَثَلَثٌة َوَسْبُعوَن. 36 "-(:39 -36) األيات
 "َبُنو َحاِريَم أَْلٌف َوَسْبَعَة َعَشَر.39َبُنو َفْشُحوَر أَْلٌف َوِمَئتَاِن َوَسْبَعٌة َوَأْرَبُعوَن. 38َواْثَناِن َوَخْمُسوَن. 

خ ع  ال    ذل  هه  ::55( خسال   ذل    خع اومسس   خاوى 5يشخع او لمخك هسا هخ ايك او لمخك فى آي   
 س ه ذل اهلل وه  اوعشخكو:::55اوعائهيل  خاوى

 
اْلُمَغنروَن َبُنو 41. َأمَّا اللَِّويروَن: َفَبُنو َيُشوَع َوَقْدِميِئيَل ِمْن َبِني ُهوُدوَيا َأْرَبَعٌة َوَسْبُعونَ 45 "-(:42 -45) األيات

َبُنو اْلَبوَّاِبيَن: َبُنو َشلروَمن َبُنو آِطيَرن َبُنو َطْلُموَنن َبُنو َعقروَبن َبُنو َحِطيَطان 42 آَساَف ِمَئٌة َوَثَماِنَيٌة َوِعْشُروَن.
 "َبُنو ُشوَباَ ن اْلَجِميُب ِمَئٌة َوِتْسَعٌة َوَثَلُثوَن.

 كا ع ااوبا  اسسم كفضخا خ يامسم خا  مقكخها فسم وسم األ   مبما  خذكاضىو  هه اوالخييل قبي   ها  خهلا
 

َبُنو ِقيُروَسن َبُنو ِسيَعَهان َبُنو 44النَِّثيِنيُم: َبُنو ِصيَحان َبُنو َحُسوَفان َبُنو َطَباُعوَتن 43 "-(:04-43) األيات
َبُنو َجِديَلن َبُنو 47َبُنو َحاَجاَبن َبُنو َشُمَلَ ن َبُنو َحاَناَنن 46ن َبُنو َلَباَنَةن َبُنو َحَجاَبَةن َبُنو َعقروبَ 40َفاُدوَنن 

َبُنو َأْسَنَةن َبُنو 05َبُنو ُعزَّان َبُنو َفاِسيَحن َبُنو ِبيَساَ ن 49َبُنو َرِصيَنن َبُنو َنُقوَدان َبُنو َجزَّاَمن 48َحَجَرن َبُنو َرآَيان 
َبُنو 03َبُنو َبْصُلوَتن َبُنو َمِحيَدان َبُنو َحْرَشان 02َبْقُبوَ ن َبُنو َحُقوَفان َبُنو َحْرُحوَرن  َبُنو01َمُعوِنيَمن َبُنو َنُفوِسيَمن 

 "َبُنو َنِصيَحن َبُنو َحِطيَفا.04َبْرُقوَسن َبُنو ِسيَسرَان َبُنو ثَاَمَحن 
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 = ااوبا  هم  ل سس  او بعخسييل خ يسخا فى خه   اوالخييلو مينيالنث
 

َبُنو َيْعَلَةن َبُنو َدْرُقوَنن 06َبُنو َعِبيِد ُسَلْيَماَن: َبُنو َسْوَطاَ ن َبُنو َهسروَفَرَثن َبُنو َفُروَدان 00 "-(:08-00) األيات
َلْيَماَن َثَلُث َجِميُب النَِّثيِنيِم َوَبِني َعِبيِد سُ 08َبُنو َشَفْطَيان َبُنو َحطبيَلن َبُنو ُفوَخَرِة الظبَباِءن َبُنو آِمي. 07َبُنو َجدبيَلن 

  "ِمَئٍة َواْثَناِن َوِتْسُعوَن.
 (و:5:5 +53    3 ل سس  اومسعاسييل اوليل سخكهم سبي ال وبسا) اوسيم    = بنو عبيد سليمان

 
َوَلْم َيْسَتِطيُعوا َوهُؤاَلِء ُهُم الَِّذيَن َصِعُدوا ِمْن َتلب ِمْلٍح َوَتلب َحْرَشان َكُروُبن َأدَّاُنن ِرمبيُرن 09 "-(:63-09) األيات

َبُنو َداَلَيان َبُنو ُطوِبيَّان َبُنو َنُقوَدان ِستر ِمَئٍة َواْثَناِن 65َأْن ُيَبيبُنوا ُبُيوَت آَباِئِهْم َوَنْسَلُهْم َهْل ُهْم ِمْن ِرْسرَاِئيَل: 
زالََّ  الَِّذ  َأْخَذ اْمرََأًة ِمْن َبَناِت َبْرزالََّ  اْلِجْلَعاِد ب َوِمْن َبِني اْلَكَهَنِة: َبُنو َحَباَيان َبُنو َهقروَصن َبُنو َبرْ 61َوَخْمُسوَن. 

َوَقاَل َلُهُم التبْرَشاثَا َأْن اَل 63هُؤاَلِء َفتَُّشوا َعَلى ِكتَاَبِة َأْنَساِبِهْم َفَلْم ُتوَجْدن َفُرِذُلوا ِمَن اْلَكَهُنوِت. 62َوَتَسمَّى ِباْسِمِهْم. 
 "ْدِس اأَلْقَداِس َحتَّى َيُقوَم َكاِهٌن ِلأُلوِريِم َوالترمبيِم.َيْأُكُلوا ِمْن قُ 

هم إسكائيبييل  = لم يستطيعوا أن يبينوا بيوت أبائهم= ذ امل فى باب  سمل فيسا او سبييلو  تل ملح وتل حرشا
ذل يمخسخا  ل سس   ومسسم فقهخا قخائم إسمسابسمو خمال  ل هؤ ) اوليل فقهخا قخائم إسمسابسم مسس و خاومسس   به

خهؤ ) فقهخا اومسسخ  اسسم    برزالى بنوو و و خس ه هسا   ا  وسم ومن بنى الكهنة بنو حباياهاكخل = 
يسم قخ  و الا؟ ال ذبخهم مال ماهسا  خومسه فض  ذل يمس ى بإسم ك    شسخك هخ بك  ك او بعاهك خمكب سسبه 

ا   وإلسسال خاسه ك   سسبه اومسسخمى ك فح  ل اومسسخ و خوسعك  خهلا اوماهل وم ياسم ذل خه   اهلل مك  ووسكخل
ذل اهلل سيسمك اوليل خ بخا  ل خه مه خ ل إطالق إس ه  بيسمو خاومسس  اوليل فقهخا سسبسم  ك خا  ل ااقهال 

 و خذ ا اوبمخك خمقه ا  اوشمكقدس األقداسخهل  مس ى  ،ذك خب  اوخ خ  خو م لبي   اوخطي  خاإل م خاوسميب
خمس ى ذقهال باو قاكس   ع قهل ااقهال اولك   يرم   سه سخك اومسس   ،بي  اوماهل م  مبسا رخاوعشخك في

 = مب   فاكسي  مشيك وبخاوى خقه معسى وقب     سعاهة فالل، هخ وقب وإل مكامو خاوخاوى هسا هخ الترشاثا. فقط
ه اوسبى  او  اكة اومى ماس   بى صهكة كئيل = وم يمل هساب ذخكيم خم يم بع كاهن لألوريم والتميم كباب و 

اومسس  خاومى مال ي يب بسا اهلل  ل ذسئبمه( خيمخل  عسى إ اب   كباب  ذل او مم فى هلا اا ك قه مر   إوى 
ذ   ايك  س ىو خفى اوقخ  إشاكة إوى ذل اإلسكائيبييل ماسخا يسم كخل كئيل مسس  فيه م  اوصاا  او طبخب  ذك 

 او سيلو
 

َفْضًل َعْن َعِبيِدِهْم 60ُكلر اْلُجْمُهوِر َمًعا اْثَناِن َوَأْرَبُعوَن أَْلًفا َوَثَلُث ِمَئٍة َوِستروَنن 64 "-(:67-64) األيات
َماِئِهْم َفهُؤاَلِء َكاُنوا َسْبَعَة آاَلٍف َوَثَلَث ِمَئٍة َوَسْبَعًة َوَثَلِثيَنن َوَلُهْم ِمَن اْلُمَغنبيَن َواْلمُ  َخْيُلُهْم 66َياِت ِمَئتَاِن. َغنب َواِ 

ِجَماُلُهْم َأْرَبُب ِمَئٍة َوَخْمَسٌة َوَثَلُثوَن. َحِميُرُهْم ِستَُّة 67َسْبُب ِمَئٍة َوِستٌَّة َوَثَلُثوَن. ِبَغاُلُهْم ِمَئتَاِن َوَخْمَسٌة َوَأْرَبُعوَن. 
  "آاَلٍف َوَسْبُب ِمَئٍة َوِعْشُروَن.
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ف ا سبب هلا اوخال ؟  5:131=خ   خع اا هاه او لمخكة سابقا   مئ  وستونرثنان واربعون الفًا وثلث 
لا   عسا اا :5512ل س  يا في ا ص اح اوسابع لمك سال اوقائ   بسال او   خع خهخ ذخصخصا    هاه في خا 

 ؟ خسبب لوب13:1:5ساك س  يا س ه كق ا   او ا  خهخ 
وببليل  بباهخا  ببل سبببي باببب  إوببي ذخطبباسسم خ   ببخع سبب ا) ذ يببال اويسببخه اذيشببم   هببلال اإلصبب ا ال  بببي  -3

و خ  ي سمك  صخ  إخمال    ئبي بيسس با، خهبخ ذ بك طبيعبي مبال :5512اوعائهيل في مبيس ا خا ه خهخ 
يمخقبع  صبخوهو فعب كا ممبب ذسب ا) اوببليل كاببخا اوعبخهة إوبي خطبسسم خهبخ  قببيم فبي بابب ، ذ با س  يبا فممببب 

عه بسا) ذسخاك ذخكشببيمو ف صب  فبكق فبي هبلا اوبيبال بسببب او بهة ااس ا) اومي  اه  خهخ في اويسخهي  ب
اوطخيببب ، فإسببه  بببه ذل  ببا  اوبببعح فببي هببل  اا سببا) خ ببا  اوبببعح اأخببك ذ سببا) سبباكهم، خ ببه  اوبببعح 

 هم  ل اإلص اح اوسابع  ل ساك س  ياو)س اذاأخك  ل اوساك، فسقط  
سسم ه  خا  ل اوخطي  اوسامس  فبيسم   ك  يبا هم مال كا عا  )س اذ هم  خهة اوبعح   ل سبق خس بخا  -5

،  :5  5( خ بل يبهخ  اخكشببيم اوسب ائي  هبخ  بل يغببب  كؤ  222وم يعبه خسبط اوعائبهيل  بل   ب  كقبم ذ
33  ،3:  ،51  +1  5:  ،35 ،53 

 هم في باب   مش    كا( خس بسم س  يا، ف اه مش  س  ياو )يضا  ايك اوليل ممبخا ذس اذ به ذسه سافك  -1
( ف غبببيش بعببه ال 1:55( وببم يببكه لمببك  غبببيش فببي قائ بب  س  يببا ومسببه خكه فببي قائ بب    كا  بب  3  -ليية:مثأ

هم في باب  بيس ا س  يا يبخكه قائ ب  )س اذس ه  ع  ائبمه  ه   ل لوبو خ  كا يخكه قائ    ل س بخا إس   
  ل خصبخا فعال  إوي ذخكشبيمو 

ال اوببليل سببافكخا فعببال  مبباسخا  ::2فببي قائ بب  س  يببا  خ ببهههم 5:5( بسببخ  بباهيل  ببهههم فببي قائ بب   بب كا 5 
 همو )ذم ك  ل اوليل س بخا ذس ا

معباهة اويسبخه فبي لوببب اوخقب  إسبمع ا  ذم بك  ببل اسبم  فيببهخ اسببه مبال وسبم اسبم خوقببب خشبسكة(   با   بسببخ  -5
 ( 5555هم بسخ سيعسا    :5:5سيعا سل 

خهببل   وذهييب وفضيية خيييل وجمييال وعبيييد عسببم هببم لهبببخا وبسبببي خ  شببي)  عسببم خهببا هببم  بباهخا خ  -2:5يبب  آ
= هبم  بل يغسبخل فبي المغنييين والمغنييات طايا اهلل خ كا  ه، فم   بل يعبخه وب سبيل باومخبب    يعبخه فاكابا و 

 اوخ ئم خاو اال  خويل او غسخل  ل اوالخييل 
َبْيِت الرَّبب الَِّذ  ِفي ُأوُرَشِليَم َتَبرَُّعوا ِلَبْيِت َواْلَبْعُض ِمْن ُرُؤوِس اآلَباِء ِعْنَد َمِجيِئِهْم ِرَلى 68 "-(:75-68) األيات

َأْعَطْوا َحَسَب َطاَقِتِهْم ِلِخزَاَنِة اْلَعَمِل َواِحًدا َوِستبيَن أَْلَف ِدْرَهٍم ِمَن الذََّهِبن َوَخْمَسَة 69الرَّبب إِلَقاَمِتِ  ِفي َمَكاِنِ . 
ِةن َوِمَئَة قَ  َفَأَقاَم اْلَكَهَنُة َواللَِّويروَن َوَبْعُض الشَّْعِب َواْلُمَغنروَن َواْلَبوَّاُبوَن 75ِميٍص ِلْلَكَهَنِة. آاَلِف َمًنا ِمَن اْلِفضَّ

 "َوالنَِّثيِنيُم ِفي ُمُدِنِهْم َوُكلر ِرْسرَاِئيَل ِفي ُمُدِنِهْم.
 مبك خا وسيم  اوكب ولوب باكمسم اوكب =تبرعوا  -215ذي  
 خ  لمك وبسقخه او سمخم  في اومماب او قهلو ذخه خهلا قطع  سق :درهم -2:5ذي 
وشاقال   ::سم بعح اوسقخه او سمخم و خهخ يساخي إسم  ياك و ا يخ ل به خويل إ =مناً 
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 عودة للجدول اإلصحاح الثالث

 

 

ِرْسرَاِئيَل ِفي ُمُدِنِهُمن اْجَتَمَب الشَّْعُب َكَرُجل َواِحٍد ِرَلى  َوَلمَّا اْسُتِهلَّ الشَّْهُر السَّابُب َوَبُنو1 "-(:7 -1)  األيات
ْخَوُتُ ن َوَبَنْوا َمْذَبحَ 2ُأوُرَشِليَم.  ْخَوُتُ  اْلَكَهَنُةن َوَزُربَّاَبُل ْبُن َشأَْلِتِئيَل َواِ  ِرلِ  ِرْسرَاِئيَل  َوَقاَم َيُشوُع ْبُن ُيوَصاَداَ  َواِ 

َوَأَقاُموا اْلَمْذَبَح ِفي َمَكاِنِ ن أَلنَُّ  َكاَن 3ْحَرَقاٍت َكَما ُهَو َمْكُتوٌب ِفي َشِريَعِة ُموَسى َرُجِل اهلِل. ِلُيْصِعُدوا َعَلْيِ  مُ 
َباِح َواْلَمَساِء.  ن ُمْحَرَقاِت الصَّ ا ِعيَد َوَحِفُظو 4َعَلْيِهْم ُرْعٌب ِمْن ُشُعوِب اأَلرَاِضين َوَأْصَعُدوا َعَلْيِ  ُمْحَرَقاٍت ِللرَّبب

َوَبْعَد ذِلَك اْلُمْحَرَقُة الدَّاِئَمُةن 0اْلَمَظالب َكَما ُهَو َمْكُتوٌبن َوُمْحَرَقَة َيْوٍم َفَيْوٍم ِباْلَعَدِد َكاْلَمْرُسوِمن َأْمَر اْلَيْوِم ِبَيْوِمِ . 
. َوِلأَلِهلَِّة َوِلَجِميِب َمَواِسِم الّربب اْلُمَقدََّسِةن َوِلُكلب َمن تبرََّع بِ  ِل ِمَن الشَّْهِر 6ُمَتَبرٍَّع ِللرَّبب اْبَتَدُأوا ِمَن اْلَيْوِم اأَلوَّ

ن َوَهْيَكُل الرَّبب َلْم َيُكْن َقْد تََأسََّس.  اِريَنن َوَمْأَكًل 7السَّاِبِب ُيْصِعُدوَن ُمْحَرَقاٍت ِللرَّبب اِتيَن َوالنَّجَّ ًة ِللنَّحَّ َوَأْعَطْوا ِفضَّ
وِريبيَن ِلَيْأُتوا ِبَخَشِب َأْرٍز ِمْن ُلْبَناَن ِرَلى َبْحِر َياَفان َحَسَب ِرْذِن ُكوَرَش َوَمْشَرًبا َوَزيْ  يُدوِنيبيَن َوالصر َمِلِك َفاِرَس تًا ِللصب

 "َلُهْم.

 يخافق سص  سبم بك ااخيك خسص  ذممخبك ااخ (و فغاوبا  هبم ببهذخا ك ببمسم فبي اوكبيبعو خخقب   =الشهر السابب
 =يشيوعذشسكو خمال اوشسك اوسابع شسك اا ياه اوسا    همبا  اوبخق/اومااكة/ يبه او  با (و  5-1خاوي اوك ب   

كئيل اومسس  خهخ ذخ  كئيل مسس  بعه اوسبيو خيلمك اسب ه هسبا قبب   كبابب و فاوع ب  هسبا مقبهيم لببائل خهبخ   ب  
  هسببا هببخ بسببا) اوسيمبب  خهببخ اوع بب  سببم  كباببب   ببلمخكا  قببب  يشببخع فاوع ببإ( س ببه 1مسسببخمي صببك و ذ ببا فببي اأيبب   

=  يس با شبعكخا المذبح فيي مكاني  ألني  كيان علييهم رعيب اوأقامو ل  كباب و  ك به او بب مخكش خيسال  اأذاولي 
بقخة ذ هائسم إ م خا في قخة اهلل خس ل إلا خ هسا ذل وسا ذ بها) م يبكيل فببيمل اهلل صبهيقا  وسباو " إل وبم ي بكل اوبكب 

خهم بسخا او لبل قبب  اوسيمب   ،ك او كال" خوسال   ذسسم بسخا او لبل قب  بسا) اوسخك فاو لبل ذهماو هيس  فباطال  سس
=  يببه او  بببا  مببال ويبببلمكخا ذسسبببم مبباسخا اكببببا) في يببخا ببببكخح اوغكبببب و وحفظيييوا عييييد المظيييال و وي اكسببخا شبببعائكهم

ا او لبل ذخ    ذي  باهة( خال ي يخا بكخح خوسال   األ ذل اوعائهيل  ل باب   خهم ي  بخل اومائبيل(  بيسم ذل يبسخ 
 ذيام  م يخم اوعيه اومبيبك خمبال := مال  يه او  ا  محرقة يوم فيوم بالعدداوغكب  في هلا اوعاوم   يه او  ا (و 
=  ببل لوببب اويببخم فصببا ها  مبباسخا يقببه خل اوببلبائل وبعييد ذلييك. :3،  :3155 ومبب  يببخم  ببهه  عببيل  ببل اوببلبائل  ببه

 . األهلةم  شسك =يخ يا  خفي كذل 
= مخكش وم يمسبط  بي وبسال خومسبه ذلل وإلسبكائيبييل حسب رذن كورش= اا ياه او  ههةو ولجميب مواسم الرب

 ذل يمااخضخا  عسم وب صخ   بي ااخشابو
 

ي الشَّْهِر الثَّاِنين َشَرَع َوِفي السََّنِة الثَّاِنَيِة ِمْن َمِجيِئِهْم ِرَلى َبْيِت اهلِل ِرَلى ُأوُرَشِليَمن فِ 8 "-(:13-8) األيات
ُل ْبُن َشأَْلِتِئيَل َوَيُشوُع ْبُن ُيوَصاَداَ  َوَبِقيَُّة ِرْخَوِتِهِم اْلَكَهَنِة َواللَِّويبيَن َوَجِميُب ا ْلَقاِدِميَن ِمَن السَّْبِي ِرَلى َزُربَّاَبِِ



 (اإلصحاح الثالث) سفر عزرا
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. ُأوُرَشِليَمن َوَأَقاُموا اللَِّويبيَن ِمِن اْبِن ِعْشِريَن َسنَ  َوَوَقَف َيُشوُع َمَب 9ًة َفَما َفْوُ  ِلْلُمَناَظَرِة َعَلى َعَمِل َبْيِت الرَّبب
ْخَوِتِ ن َقْدِميِئيَل َوَبِنيِ  َبِني َيُهوَذا َمًعا ِلْلُمَناَظَرِة َعَلى َعاِمِلي الشرْغِل ِفي َبْيِت اهلِلن  َوَبِني ِحيَناَداَد َمَب َبِنيِهْم َبِنيِ  َواِ 

ْخَوِتهِ  ن َأَقاُموا اْلَكَهَنَة ِبَمَلِبِسِهْم ِبَأْبَوا ن َواللَِّويبيَن َبِني آَسا15ِم اللَِّويبيَن. َواِ  َف َوَلمَّا َأسََّس اْلَباُنوَن َهْيَكَل الرَّبب
ُنوِجن ِلَتْسِبيِح الرَّبب َعَلى َتْرِتيِب َداُوَد َمِلِك ِرْسرَاِئيَل.  ن أَلنَُّ  َصاِلٌح أَلنَّ ِرَلى  َوَغنَّْوا ِبالتَّْسِبيحِ 11ِبالصر َواْلَحْمِد ِللرَّبب

. اأَلَبِد َرْحَمَتُ  َعَلى ِرْسرَاِئيَل. َوُكلر الشَّْعِب َهَتُفوا ُهتَاًفا َعِظيًما ِبالتَّْسِبيِح ِللرَّبب أَلْجِل تَْأِسي َوَكِثيُروَن 12ِس َبْيِت الرَّبب
َلن َبَكْوا ِبَصْوٍت َعِظيٍم ِعْنَد تَْأِسيِس هَذا ِمَن اْلَكَهَنِة َواللَِّويبيَن َوُرُؤو  ِس اآلَباِء الشرُيوِخن الَِّذيَن رََأْوا اْلَبْيَت اأَلوَّ

اْلَفَرِح ِمْن َوَلْم َيُكِن الشَّْعُب ُيَميبُز ُهتَاَف 13اْلَبْيِت َأَماَم َأْعُيِنِهْم. َوَكِثيُروَن َكاُنوا َيْرَفُعوَن َأْصَواَتُهْم ِباْلُهتَاِف ِبَفَرٍح. 
ْوَت ُسِمَب ِمْن ُبْعٍد.  "َصْوِت ُبَكاِء الشَّْعِبن أَلنَّ الشَّْعَب َكاَن َيْهِتُف ُهتَاًفا َعِظيًما َحتَّى َأنَّ الصَّ

= ذي او مبال او   بع ذل  رليي بييت اهلل يسبخا اوالخيبيل م سبئخويل  بل اوبسبا) خاإلشبكا   ببي اوع با و  = للمناظرة
مي  ل  مال آخك ايك باب  ذخ مال  قي با فبي إسبكائي  ذ( فكب ا 5وم يلمك في  ص =حيناداديقام  بيه بي  اهللو 

= مبال اوبسبا) فبي اوسيمب  يبمم خسبط اومسبابيل خاومبكاسيم خاومب  ب البسبه  بملبسهم( :3يب آخوم يلهب وبسبيو خفي  
 اكب اهلل اوع   خيم  هو اومسسخمي  خاومسس  بربخاقسمو فمال اوبسا) يمم خسط مسابيل اوشمك خاوك ا)  مى يب

سبس  ف بل او ؤمبه ذل مبباك اوسبل  ::= ببيل خبكاب اوسيمب  بيبه اوبباببييل خم هيبه  األ  بخاوى  بكوا بصوت عظييم
يلمكخل اوسيم  اوقهيم خ يس ا كذخا اوسيم  او هيه خذسه ويل فخ ا      اوسيم  اوسابق بمخا  بى   ههم اوقهيم اولك 

يم    يم     اوسابق إ  ذل هلا ويل  قبخ   فاهلل اولك ذسل اوسيمب  اوسبابق ضاع، خ بى يرسسم  ل ذل يبسى ه
قاهك ذل يعيل فى بسا) اوسيم  او هيهو خس ل ويل  ل او قبخ  ذل سيرل  س ا مال   م اوع   ذ ا سا ضخ ا  فاهلل 

( خي ببب ذل ساببكح :3-255خ ببا  بيسببا إ  ذل سبببهذ خاهلل ياببكح ببببهايامسا  س ببا ماسبب  صببغيكة   ب  ،هببخ اوببلك يعببيل
ل مبال هسباب  ب ل خبمبا) فببيمل  خسسبل خسشمك اهلل  بى بهايا  ذ  اوبه  عسبا فبإلا ببهذ اهلل  عسبا   بال فسبيم بهو خا 

لا بميسا  بى خطاياسا يم خ  هلا واكح       (و:51: بى خطاياسا خا 
 (و2،  5352: اج"    ل باوه خع ي صهخل باإلبمس" سه او سا) يبي  اوبما) خ سه اوصباح مكسم" اوليل ي ك خ 

وفمال ذخوى بسؤ ) اوباميل ذل يبمخا  بى خطاياهم اومى سبب  خكاب اوسيم  ااخ 
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 عودة للجدول اإلصحاح الرابب

 
َتَقدَُّموا 2ْيَكًل ِللرَّبب ِرلِ  ِرْسرَاِئيَلن َوَلمَّا َسِمَب َأْعَداُء َيُهوَذا َوَبْنَياِميَن َأنَّ َبِني السَّْبِي َيْبُنوَن هَ 1 "-(:0-1) األيات

َنْبِني َمَعُكْم أَلنََّنا َنِظيَرُكْم َنْطُلُب ِرلَهُكْمن َوَلُ  َقْد َذَبْحَنا ِمْن َأيَّاِم َأَسْرَحدروَن »ِرَلى َزُربَّاَبَل َوُرُؤوِس اآلَباِء َوَقاُلوا َلُهْم: 
َلْيَس َلُكْم َوَلَنا َأْن »َفَقاَل َلُهْم َزُربَّاِبُل َوَيُشوُع َوَبِقيَُّة ُرُؤوِس آَباِء ِرْسرَاِئيَل: 3«. َلى ُهَناَمِلِك َأشروَر الَِّذ  َأْصَعَدَنا رِ 

َوَكاَن َشْعُب 4«. اِرَس ُش َمِلُك فَ َنْبِنَي َبْيتًا إِللِهَنان َولِكنََّنا َنْحُن َوْحَدَنا َنْبِني ِللرَّبب ِرلِ  ِرْسرَاِئيَل َكَما َأَمَرَنا اْلَمِلُك ُكورَ 
َواْستَْأَجُروا ِضدَُّهْم ُمِشيِريَن ِلُيْبِطُلوا َمُشوَرَتُهْم ُكلَّ 0اأَلْرِض ُيْرُخوَن َأْيِدَ  َشْعِب َيُهوَذا َوُيْذِعُروَنُهْم َعِن اْلِبَناِء. 

 "َأيَّاِم ُكوَرَش َمِلِك َفاِرَس َوَحتَّى ُمْلِك َداِرُيوَس َمِلِك َفاِرَس.
= هم ذه  اوباله اوسا كييل خهؤ ) خبيط  ل اإلسكائيبييل  ااسباط اوعشكة( خ ل اوشعخب اوليل ذمى  يهوذا أعداء

خذسساك  آي   ، (5 هخل  آي  هؤ )  ل سس  اوليل ذصعههم ذسك شخك خذسمسخهم فى إسكائي و خمال ذبسم  بخب 
  ذباطي  خ سي و خولوب   ا هؤ ) هخي  خهؤ ) مال هيسسم   ي ا ، فيه شى)  ل مقخك اوكب خومل ذم ك  و (:3

( خاوعهاخة وشعب اهلل هى  هاخة مقبيهي  سشر   سل صاك  هساب  هاخة بيل سس  او كذة خسس  :15ش إإسكائي   
ببيل قطعا  سيقاخم بسا) اوسيم  خسيقاخم ذك بسا) و سه او سيلو  = فسم ذاببي  اوعائهيل  يهوذا وبنياميناو ي و خا 

هم صاكخا بسى اوسبى اسسم ذه بخا اوسيم   =بنى السبى يبنون هيكًل عكف  سسبمسم ابائسمو اوليل إسمطا خا  
= هم ذكاهخا اإلشمكاب وياسهخا اوع   خيعطبخ و خقخوسم س يكمم اسسم يمصخكخل ذسسم يعبهخل  ألننا نظيركمسابقا و 

= كفح اويسخه اإلم اه  ليس لكم ولنااوخ سي و اهلل ومل هياسمسم مال فيسا اوقبي   ل  باهة اهلل خاوم يك  ل اوعباهة 
مماخا  ، عسم اسسم  كفخا اايمسم خومل اويسخه وم يسمطيعخا بسبب اوخخ   سسم ذل يقخوخا اوسبب او قيقى وبكفح خا 

فعبيسم ذل يبم  خا باوبسا) خ ههمو  ،بقخوسم ذل اا ك ببسا) اوسيم  مال  ل او بب مخكش وبيسخه فقط خويل وآلخكيل
( := إبمهذخا او قاخ   ف سك   قيق  سخاياهم خذسسم   يطببخل اوكب خ  بسا) بيمهو خفى   يرخون( 5خفى  

= فى هيخال او بب خقصك  خ ل  شيكيهو خهؤ ) او شيكيل او كمشيل إسمطا خا فى ذيام  رستأجروا ضدهم مشيرين
 .ك داريوسحتى ملق بي  إبل مخكش ذل يقسعخ  بإصهاك ذ ك بخق  اوبسا) خمخق  فعال  

 
 -ملحوظة:

 وخ مال هؤ ) يكيهخل اوبسا) فعال  ،  ا ماسخا هفعخا كشاخك وخق  اوبسا)و
 

َوِفي 7َوِفي ُمْلِك َأَحْشِويُروَشن ِفي اْبِتَداِء ُمْلِكِ ن َكَتُبوا َشْكَوى َعَلى ُسكَّاِن َيُهوَذا َوُأوُرَشِليَم. 6 "-(:15-6) األيات
ْكُتوَبٌة ِبْشَلُم َوِمْثَرَداُث َوَطْبِئيُل َوَساِئُر ُرَفَقاِئِهْم ِرَلى َأْرَتْحَشْستَا َمِلِك َفاِرَس. َوِكتَاَبُة الربَساَلِة مَ  َأيَّاِم َأْرَتْحَشْستَا َكَتبَ 

ِضدَّ ُأوُرَشِليَم ِرَلى َأْرَتْحَشْستَا َرُحوُم َصاِحُب اْلَقَضاِء َوِشْمَشاُ  اْلَكاِتُب َكَتَبا ِرَساَلًة 8ِباأَلرَاِميَِّة َوُمَتْرَجَمٌة ِباأَلرَاِميَِّة. 
يَن َكَتَب ِحيَنِئٍذ َرُحوُم َصاِحُب اْلَقَضاِء َوِشْمَشاُ  اْلَكاِتُب َوَساِئُر ُرَفَقاِئِهَما الدبيِنيبيَن َواأَلَفَرْسِتِكيب 9اْلَمِلِك هَكَذا: 
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َوَساِئِر اأُلَمِم الَِّذيَن َسَباُهْم 15َبِليبيَن َوالشروَشِنيبيَن َوالدَّْهِويبيَن َواْلِعيَلِميبيَنن َوالطَّْرِفِليبيَن َواأَلْفَرِسيبيَن َواأَلَرْكِويبيَن َواْلَبا
َلى آِخرِهِ    ". ُأْسَنفَُّر اْلَعِظيُم الشَِّريُف َوَأْسَكَنُهْم ُمُدَن السَّاِمَرِةن َوَساِئِر الَِّذيَن ِفي َعْبِر النَّْهِر َواِ 

 -س ا)  الث  بخب ايك مخكش5ذ : ،2، :فى اأيا  
= هخ ق بي  اولك س  ب   سبا ى اا بها) فبى إقسا به ببرل يصبهك  كسبخ ا  بخقب  اوبسبا) فبى  أرتحشستا -5:آي  

 اوسيم 
 = هخ هاكيخل هسماسب اولك ذ ك بإ اهة اوبسا)  هخ  بب بعه ذكم شسما( داريوس -5:آي  
( هبى 2شبمخك فبى ذيا به ضبه اويسبخه خخاضبل ذل اأيب  =  بب بعبه هاكيبخل هسماسبب ممببخا  أحشويرش -25آي  

( مشبببيك 2إ مكاضبببي  خسبببط اومبببالم خخضبببعسا  ببب كا م  بببا  آخبببك و قاخ ببب  اا بببها) اوهائ ببب  وع ببب  اهللو خااوببببا  ف يببب  
و  اخو  اا ها) وخق  بسا) ااسخاك خيبهخ ذسسم س  خا فى  سبعاهم هبلا خمخقب  بسبا) ااسبخاك  مبى  صب  س  يبا 

 س ي اسخلول خبيا  ذ شخيكل خهخ ذكم شسما وخ    بى إلل باوبسا)
 ، ااوبببا  مببال هسبباب كسبباومال فببى ذيببام ذكم شسببما بشييلم ومثييردات وطبئيييل. . . رحييوم ورفقائيي  -15، :اأيببا  

-33( خهل  هى او لمخكة فى اأيا   1ااخوى  ل بشالم خكفقائه خهل  وم مس  و خاو اسي   ل ك خم خكفقائه  آي  
ا)     بشالم خ  كها  ذس ا) ذ سبي  خويس  يسخهي و فسم  ل اا م اوليل سمسخا فبى إسبكائي و ( خ ع م ااس 32

مكتييوب باألراميية ومتييرجم هبى معسبى كئببيل او كاسبم ذخ  بامم اوببباله خش شباك مامببهو  = ورحيوم صياحب القضيياء
بمبها)  بل آيب   = باإلرامية باوبغب  ااكا يب و  3152خ مبى  1ذك بر ك  ذكا ي  خباوبغ  ااكا ي  خويس  باوااكسبي  خا 

خاوبغ  ااكا ي  هى وغ  او مخ   خوغ  اوم اكة اا سبي و خهبى وغب  اومك بخمو خ ب كا إسبمخهم ااكا يب  هسبا اسبه يبخكه 
 كسائ  إسم سل ذل يسقبسا م ا ممب  بهخل مك   و 

فبى إسبكائي و خ  ب  م بكة  و و و هم قبائ   خمبا   ل اوشعخب اومى ذصعهها ااشخكيخل ويعيشخاالدينيين( :خفى  
قه يمخل هخ ذشخك باسيبا  اولك  بب فى ذشخك سس   = أسنفر( :3اا سال اومى ممخل  سسا شعب اوسا كة خفى  

قو م خمال هلا  بما    ي ا  خ اكب ذخا  خاوى باب  اولك مال قه  صا  خ اكب  يالم فبعبه  252سس   – 221
ل  سمال شخشل( خذسمسسم  هل اوسا كةو خقه يمخل هخ ذسك هخل ساسه او بب اولك ساى بعح اوباببييل خاوشخشسيي

 -ذخ قائها  ذسابخ  وسل  اوع بي 5
لى آخره= ذك  ا اكب سسك اواكا و خ    م كة ذ ها) شعب اهللو  فى عبر النهر = ذص  اوعباكة فى وغمسا  وا 

 ااصبي  معسى " فبمهم ومم اوص   خاوسالم م ا ذسمم األ "
 

َعِبيُدَك اْلَقْوُم الَِّذيَن ِفي »هِذِه ُصوَرُة الربَساَلِة الَِّتي َأْرَسُلوَها ِرَلْيِ ن ِرَلى َأْرَتْحَشْستَا اْلَمِلِك: 11 "-(:16-11) األيات
َتْوا ِرَلى ُأوُرَشِليَم َوَيْبُنوَن ِلُيْعَلِم اْلَمِلُك َأنَّ اْلَيُهوَد الَِّذيَن َصِعُدوا ِمْن ِعْنِدَك ِرَلْيَنا َقْد أَ 12َعْبِر النَّْهِر ِرَلى آِخرِِه. 

ِلَيُكِن اآلَن َمْعُلوًما َلَدى اْلَمِلِك َأنَُّ  ِرَذا ُبِنَيْت هِذِه 13اْلَمِديَنَة اْلَعاِصَيَة الرَِّديََّةن َوَقْد َأْكَمُلوا َأْسَواَرَها َوَرمَُّموا ُأُسَسَها. 
َواآلَن ِبَما ِرنََّنا َنْأُكُل ِمْلَح 14َن ِجْزَيًة َواَل َخرَاًجا َواَل ِخَفاَرًةن َفَأِخيرًا َتُضرر اْلُمُلوَك. اْلَمِديَنُة َوُأْكِمَلْت َأْسَواُرَها اَل ُيَؤدرو

َأْخَباِر آَباِئَكن  ِلَكْي ُيَفتََّش ِفي ِسْفرِ 10َداِر اْلَمِلِكن َواَل َيِليُ  ِبَنا َأْن َنَرى َضَرَر اْلَمِلِكن ِلذِلَك َأْرَسْلَنا َفَأْعَلْمَنا اْلَمِلَكن 
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َوَقْد َعِمُلوا ِعْصَياًنا ِفي  َفَتِجَد ِفي ِسْفِر اأَلْخَباِر َوَتْعَلَم َأنَّ هِذِه اْلَمِديَنَة َمِديَنٌة َعاِصَيٌة َوُمِضرٌَّة ِلْلُمُلوِك َواْلِبَلِدن
َوَنْحُن ُنْعِلُم اْلَمِلَك َأنَُّ  ِرَذا ُبِنَيْت هِذِه اْلَمِديَنُة َوُأْكِمَلْت 16. َوَسِطَها ُمْنُذ اأَليَّاِم اْلَقِديَمِةن ِلذِلَك ُأْخِرَبْت هِذِه اْلَمِديَنةُ 
 "«.َأْسَواُرَها اَل َيُكوُن َلَك ِعْنَد ذِلَك َنِصيٌب ِفي َعْبِر النَّْهرِ 

ى صاك إس ا  ذطبق هلا اإلسم ذخ    بى ذه  او  بم  او سخبي  ذك يسخلا خبسيا يلو خبعه اوعخهة  ل اوسب = اليهود
=  العاصمة الردية= ذك اوليل  اهخا  ل اوسبىو  اليهود الذين صعدوا من عندكوم  اويسخه  ل م  ااسباطو   

إشاكة إوى ماكيخ ذخكشبيم اومى  ص   بخب ذشخك خباب  قهي ا  خ    ذل ذ ها) اويسخه فى كساومسم يسخوخل اا خك 
سكخا برسسم  خوعيل بم صي  اوضكائب خاو  ي  ويصكفخا  سسا  بى خيباوغخل  مى ي يكخا او بب ضههم، فاواكل إشم

 يخشسم او كاكة خس ه هسا ذل ذ ها) اويسخه يصخكخل وب بب ذل اويسخه يبسخل ااسخاك وي مسعخا  ل هفع او  ي  
ة بيس ا هم يبسخل اوسيم  األ خويل ااسخاكو خومل    اسع وأل ها)  ل مكهيه ااماليب ضه شعب اهللو خا  اك 

او بخب ضه اومسيس  خضه شعب اهلل هى  يب  هائ  و خقه فع  اويسخه لوب ضه او سيل  يل إمس خ  برسه  هخ 
اوكسخم  بى اوم اكة خاب  ااكح وإلسااق  بى او  امم او  بي و  = خراج ا يهفع وب ببو  = جزية. وقيصك
( 35اوطكقو     اوملب فاى آي   = اوكسخم  بى  ابكك اوطكق ا   إصال سا خهفع  كمبا  ك ا  ذ ل خفارة

= ذك ماسخا فى خه    نأكل ملح دار الملك.    أكملت أسوارها رذا. . . .( 32خفى آي   أكملوا أسوارهايقخوخل 
خهملا  اخوخا ذل يسمكخا اايمسم او قيقي و خسال   ذل  ضرر الملكاو بب خوسم  كمبا   سه فال يبيق بسم ذل يكخا 

فمم خمم س ل اوليل ذخلسا م  خيكامسا  ل اهلل يمخل   ه اهلل هخ  ،ي ه ساسه  ب  ا  بسلا  ل يرم   بل هاك او بب
 ههفساو

 = ذك او بخب خايكهم  ل  مام اوباله للملوك والبلد= س ال  او مخ  و  سفر األخبار
 = إشاكة وم كه صهقيا  بى  منذ األيام القديمة. اوليل ماسخا م   سبط  او بب ذكم شسما

 صك سبخخل س
= هلا  مك او ي  ف مى وخ ف ِكح ذل اويسخه بسخا ذسخاك ذخكشبيم فس  يكون لك عند ذلك نصيب فى عبر النهر  

ي سع هلا م  اوباله اكب سسك اواكا   ل هفع او  ي ، هلا ول يمم إ  بممخيل هخو  يسخهي  مبيكة مسيطك  بى م  
  ا فى اكب اوسسك خهلا هخ اومسخي  إل اكة او ببو

 
ِرَلى َرُحوَم َصاِحِب اْلَقَضاِء َوَشْمَشاَ  اْلَكاِتِب َوَساِئِر ُرَفَقاِئِهَما »َفَأْرَسَل اْلَمِلُك َجَواًبا: 17 "-(:22-17) اتاألي

ُموَها ِرَلْيَنا َقْد ُقِرَئْت الربَساَلُة الَِّتي َأْرَسْلتُ 18السَّاِكِنيَن ِفي السَّاِمَرِة َوَباِقي الَِّذيَن ِفي َعْبِر النَّْهِر. َسَلٌم ِرَلى آِخرِِه. 
اْلُمُلوِكن َوَقْد َخَرَج ِمْن ِعْنِد  َأْمٌر َفَفتَُّشوا َوُوِجَد َأنَّ هِذِه اْلَمِديَنَة ُمْنُذ اأَليَّاِم اْلَقِديَمِة َتُقوُم َعَلى 19ِبُوُضوٍح َأَماِمي. 

ُمْقَتِدُروَن َعَلى ُأوُرَشِليَم َوَتَسلَُّطوا َعَلى َجِميِب َعْبِر النَّْهِرن َوَقْد  َوَقْد َكاَن ُمُلوكٌ 25َوَقْد َجَرى ِفيَها َتَمررٌد َوِعْصَياٌن. 
َفاآلَن َأْخِرُجوا َأْمرًا ِبَتْوِقيِف ُأولِئَك الربَجاِل َفَل ُتْبَنى هِذِه اْلَمِديَنُة َحتَّى َيْصُدَر ِمنبي 21ُأْعُطوا ِجْزَيًة َوَخرَاًجا َوِخَفاَرًة. 

َرُر ِلَخَساَرِة اْلُمُلوِك؟22َأْمٌر.   "«.َفاْحَذُروا ِمْن َأْن َتْقُصُروا َعْن َعَمِل ذِلَك. ِلَماَذا َيْكُثُر الضَّ
 = إلا  هخ وم يغبق اوباب سسائيا  ف ا)  ل بعه  خذ طى اا ك خهل  هى يه اهللو حتى يصدر منى أمر
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ْرَتْحَشْستَا اْلَمِلِك َأَماَم َرُحوَم َوِشْمَشاَ  اْلَكاِتِب َوُرَفَقاِئِهَما َذَهُبوا ِحيَنِئٍذ َلمَّا ُقِرَئْت ِرَساَلُة أَ 23 "-(:24-23) األيات
ِحيَنِئٍذ َتَوقََّف َعَمُل َبْيِت اهلِل الَِّذ  ِفي ُأوُرَشِليَمن َوَكاَن 24ِبُسْرَعٍة ِرَلى ُأوُرَشِليَمن ِرَلى اْلَيُهوِدن َوَأْوَقُفوُهْم ِبِذرَاٍع َوُقوٍَّة. 

 "قبًفا ِرَلى السََّنِة الثَّاِنَيِة ِمْن ُمْلِك َداِرُيوَس َمِلِك َفاِرَس.ُمَتوَ 
 = اوشيطال يق  بم  قخمه و سع اوع  و  بذراع وقوة
و الا مخق  اوبسا) ه  هلا يك ع وقخة او قاخ  ؟   ب  ومكاخى  ل يبسى فسم وم يصبخا خ  صا خا خ بخا  -سؤال :

واوسبى خمب سم بعس فى  او  مكاخى إوى ذل قام   ى 
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 عودة للجدول اإلصحاح الخامس

 

ِي النَِّبير َوَزَكِريَّا ْبُن ِعدرَو ِلْلَيُهوِد الَِّذيَن ِفي َيُهوَذا َوُأوُرَشِليَم ِباسْ 1 "-(:7-1) األيات ِم ِرلِ  َفَتَنبََّأ النَِّبيَّاِن َحجَّ
ُيوَصاَداَ ن َوَشَرَعا ِبُبْنَياِن َبْيِت اهلِل الَِّذ  ِفي  ِحيَنِئٍذ َقاَم َزُربَّاَبُل ْبُن َشأَْلِتِئيَل َوَيُشوُع ْبنُ 2ِرْسرَاِئيَل َعَلْيِهْم. 

ِفي ذِلَك الزََّماِن َجاَء ِرَلْيِهْم َتْتَناُ  َواِلي َعْبِر النَّْهِر َوَشَتْرُبوْزَناُ  3ُأوُرَشِليَمن َوَمَعُهَما َأْنِبَياُء اهلِل ُيَساِعُدوَنُهَما. 
ِحيَنِئٍذ َأْخَبْرَناُهْم َعَلى َهَذا 4«. َمْن َأَمَرُكْم َأْن َتْبُنوا هَذا اْلَبْيَت َوُتَكمبُلوا هَذا السروَر؟: »َوُرَفَقاُؤُهَما َوَقاُلوا َلُهْم هَكَذا

ُيوِقُفوُهْم  َوَكاَنْت َعَلى ُشُيوِخ اْلَيُهوِد َعْيُن ِرلِهِهْم َفَلمْ 0اْلَمْنَواِل َما ِهَي َأْسَماُء الربَجاِل الَِّذيَن َيْبُنوَن هَذا اْلِبَناَء. 
ُصوَرُة الربَساَلِة الَِّتي َأْرَسَلَها َتْتَناُ  َواِلي َعْبِر 6َحتَّى َوَصَل اأَلْمُر ِرَلى َداِرُيوَسن َوِحيَنِئٍذ َجاَوُبوا ِبِرَساَلٍة َعْن هَذا. 

ْهِر ِرَلى َداِرُيوَس اْلَمِلِك. َأْرَسُلوا ِرَلْيِ  ِرَساَلًة َوَكاَن النَّْهِر َوَشَتْرُبوْزَناُ  َوُرَفَقاُؤُهَما اأَلَفْرَسِكيبيَن الَِّذيَن ِفي َعْبِر النَّ 
 َمْكُتوًبا ِفيَها هَكَذا:

 " ِلَداِرُيوَس اْلَمِلِك ُكلر َسَلٍم. »7
= كذيسا فى اايا  ااخيكة  ل اإلص اح اوسابق ذل اوشيطال يق  بم  قخة ضه اوبسا)، ب  وقه س ل  فتنبأ النبيان

اوع   فس  وبشيطال قخة ذل يخق    ال  هلل؟! قطعا    يخ ه وبشيطال سبطال ذل يخق      اهلل فى ذل يخق  
إل وم سعطه س ل فكص  ولوبو خباوك خع وسبخة   ى اوسبى او لمخك هسا س ه ذل اوشعب هخ اولك ذه   بسا) بي  

همم م  خا ه ببسا) بيمه اوخاص ب  بمغشي  هل  اوبيخ  ذك اإلهم ام ب   يسمسا إهم ا ا   باوغا  فيه   ج اوكب خا 
ه ا   ل اوشعب 153 ( فاو سع اوخاك ى  ل او بب ذكم شسما وم يمل وه  ذل يخق  اوبسا) إل وم يمل هسا مماس  خا 

خ يسئل مخافق اوس خم اوخاك ى  ع اومماس  اوهاخبىو خ ع هلا فبم يمكب اهلل او ا  م ا هخ  بيه ب  ذكس  سبييل 
و فكخح اهلل يسبه وبع   "   باوقهكة خ  باوقخة ب  بكخ ى قا  كب او سخه  ب عليهم رسرائيلبإسم رل  ويمسب  بقخة = 

" فاوسبييل مال وس ا سبط  خقخة  ل كخح اهلل ال اكضسم مال   ه إسم اهللو ولوب مال ومال سم مر يك قخك 255
   خ ائ  او سم يل باوبسا)5خسال  زربابل ويشوعفى مشهيه ااياهك او مكاخي  خ اه اوع   وبسيم  بقياهة 

 ذسبيا)ووو   ى خ مكياو -3
 خاوى   بب(ووو  كباب  إبل هاخهو -5
 كئيل مسس ووو يشخعو -1

ذخ ويسبب  هببل  خ ببائ  او سببيل ببباسى اوسيمبب  او قيقببى ذك  سببه  خهببخ اا  ببم  ببل هيمبب  سبببي ال ذخ هيمبب  
  كباب و
خاومشب يع  ببى إ باهة اوع ب و ( خ    ذل  خضبخع سببخة   بى هبخ اومبخبيخ  ببى إه با  بيب  اوبكب 55:  ج 

 خوقه إسم اب  كباب  خيشخع فعال و 
= مال خاويا   بى سخكي  خميبيمي  خص كا) اوعكب خاوسا كةو خمال  كبابب  يمبعبه فيسبخلا ماسب   قاطعب   تتناى

هب  ذ= سسبمسمج ذل  مين أميركم= وعببه مامبب اوبخاوىو  شيتربوزناى ل خ ي   ببك اوسسبك  ذك  با ابكب اوابكا ( 
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=  بل او ؤمبه ذل  ما هى أسماء الرجيالماسخا قه قه خا شمخك  بى اويسخه خ ا) اوخاوى ويا ص اا كو  اوباله
= "  لههيمرعيين هلا كه  بى سؤا  اوخاوى اولك يسر   ل ذس ا) او سبئخويل  بل اوع ب  ويكسب  مقكيبكا  وب بببو 

بعسايمبه خك ايمبه خهبخ قباهك  إلا ماس   يل اهلل  بيسا ف  ل سخا " ف يل يكضي اهلل  ل طكيبق إسسبال ي يطبه
ذك ممسباك خكفقباؤ   بباخبخا  = حينئييذ جيياوبواذل ي يب  قببخب او مبام ايببك او بؤ سيل ويع ببخا  ببا يخافبق  قاصبه و 

= ذصب  اومب ب  ايبك  اسبخم م ا با  ومبل ي بخ  مك  ب  اومب ب   اإلفرسيكيين بك او بببو ذاويسخه بعه ا خص  وسم 
 سصا  فسخ  قق فى اوشماخك اومى خصببمه خوبم يس با  ضبه اويسبخه باو مامو خب ق ماس  كساو  اوخاوى ممساك 

 ب  هخ وم يلمك ذ ك ذكم شسما بخق  اوبسا)و 
 

َذا ِبِ  8 "-(:17-8) األيات ُيْبَنى ِلَيُكْن َمْعُلوًما َلَدى اْلَمِلِك َأنََّنا َذَهْبَنا ِرَلى ِبَلِد َيُهوَذان ِرَلى َبْيِت اإِللِ  اْلَعِظيِمن َواِ 
ِحيَنِئٍذ َسأَْلَنا ُأولِئَك 9ِبِحَجاَرٍة َعِظيَمٍةن َوُيوَضُب َخَشٌب ِفي اْلِحيَطاِن. َوهَذا اْلَعَمُل ُيْعَمُل ِبُسْرَعٍة َوَيْنَجُح ِفي َأْيِديِهْم. 

َوَسأَْلَناُهْم َأْيًضا َعْن َأْسَماِئِهْم 15الشرُيوَخ َوُقْلَنا َلُهْم هَكَذا: َمْن َأَمَرُكْم ِبِبَناِء هَذا اْلَبْيِت َوَتْكِميِل هِذِه اأَلْسَواِر؟ 
َذا اْلَجَواِب َجاَوُبوا َقاِئِليَن: َنْحُن َعِبيُد ِرلِ  السََّماِء َواأَلْرِضن َوِبِمْثِل ه11ِلُنْعِلَمَكن َوَكَتْبَنا َأْسَماَء الربَجاِل ُرُؤوِسِهْم. 

َولِكْن َبْعَد َأْن 12ْكَمَلُ . َوَنْبِني هَذا اْلَبْيَت الَِّذ  ُبِنَي َقْبَل هِذِه السبِنيَن اْلَكِثيَرِةن َوَقْد َبَناُه َمِلٌك َعِظيٌم إِلْسرَاِئيَل َوأَ 
ن الَِّذ  َهَدَم هَذا اْلَبْيَت َوَسَبى اَأْسَخَط آَباُؤنَ  َر َمِلِك َباِبَل اْلَكْلَداِنيب لشَّْعَب ِرَلى ا ِرلَ  السََّماِء َدَفَعُهْم ِلَيِد َنُبوَخْذَنصَّ

َحتَّى ِرنَّ 14ِء َبْيِت اهلِل هَذا. َعَلى َأنَُّ  ِفي السََّنِة اأُلوَلى ِلُكوَرَش َمِلَك َباِبَلن َأْصَدَر ُكوَرُش اْلَمِلُك َأْمرًا ِبِبَنا13َباِبَل. 
ُر ِمَن اْلَهْيَكِل الَِّذ  ِفي أُ  ٍةن الَِّتي َأْخَرَجَها َنُبوَخْذَنصَّ وُرَشِليَم َوَأَتى ِبَها ِرَلى آِنَيَة َبْيِت اهلِل هَذان الَِّتي ِمْن َذَهٍب َوِفضَّ

ُر الَِّذ   اْلَهْيَكِل الَِّذ  ِفي َباِبَلن َأْخَرَجَها ُكوَرُش اْلَمِلكُ  ِمَن اْلَهْيَكِل الَِّذ  ِفي َباِبَل َوُأْعِطَيْت ِلَواِحٍد اْسُمُ  ِشيْشَبصَّ
ِفي  َوَقاَل َلُ : ُخْذ هِذِه اآلِنَيَة َواْذَهْب َواْحِمْلَها ِرَلى اْلَهْيَكِل الَِّذ  ِفي ُأوُرَشِليَمن َوْلُيْبَن َبْيُت اهللِ 10َجَعَلُ  َواِلًيا. 

ُر هَذا َوَوَضَب َأَساَس َبْيِت اهلِل الَِّذ  ِفي ُأوُرَشِليَمن َوِمْن ذِلَك اْلَوْقِت ِرَلى اآلَن يُ حِ 16َمَكاِنِ .  ْبَنى يَنِئٍذ َجاَء ِشيْشَبصَّ
ي َباِبَل: َهْل َكاَن َقْد َواآلَن ِرَذا َحُسَن ِعْنَد اْلَمِلِك َفْلُيَفتَّْش ِفي َبْيِت َخزَاِئِن اْلَمِلِك الَِّذ  ُهَو ُهَناَك فِ 17َوَلْم ُيْكَمْل. 

 "«.ِفي ذِلكَ  َصَدَر َأْمٌر ِمْن ُكوَرَش اْلَمِلِك ِبِبَناِء َبْيِت اهلِل هَذا ِفي ُأوُرَشِليَم؟ َوْلُيْرِسِل اْلَمِلُك ِرَلْيَنا ُمرَاَدهُ 
ل اهللو خاسه = إل ممساك وم يعك  اإلوه او قيقى خومل يه اهلل ماس   بيه فشعك بخخ  خكهب    بيت اإلل  العظيم

خا  هلا اإلوه وم ي كؤ ذل يخق  اوع   خسر  او بب ه  يخق  اوع   ذم  ، ذك هخ مكب او سئخوي  وب ببو خال 
ممساك هلا مال يعبه ااخ ال فسخ قا  اإلوه اوع يم ال فى س ك  هساب آوس  م يكةو خسال   ذل اهلل ذخقع ك به 

يمل هساب سبطال وبشيطال ذل يخق  اوع   خولوب  س ا مال   م  بى اوخاوى ال اوشعب بهذ يع   خيسمم فبم 
خومل اهلل   يمهخ   ع  كباب  خاوشعب إل وم يم كب  كباب   ،اوصعخبا  فسى مصغك خمصغك ذ ام     يه اهلل

خ مى وخ ماس  او شام  اومى ي يكها اا ها)     او ب  مصيك سسب   يس ا يمهخ  اهللو و ( 55:خاوشعب   ب 
ذك ذل اهلل هفع  = بعد أن أسخطسس و     :::= هيم  سبي ال ب سى قب  هاكيخل ب خاوى  ل هذه السنينبنى قب

اوشعب ويه سبخخل سصك اسسم ذسخطخ  برفعاوسم اوشكيكةو إلا  ويل ذل آوس  باب  قه إسمصكخا  بى اهلل ب  ذل اهلل 
 ذسبم شعبه ويه  بب باب  ويؤهب اهلل شعبهو 
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= هيم  خ سى  بابل الهيكل الذى فىبب فاكل خباب  ممبعه بعه ذل سقط  فى يه و = هخ   كورش ملك بابل
من ذلك الوقت رلى اآلن = هخ  كباب و  شيشبصرخضع فيه سبخخل سصك اأسي  اومى ذخلها  ل هيم  اوكبو 

و( خاأل هم يم بخل، ذك ذل اومخق  مال وامكة فقط5555= اوع   سبق خذل مخق    يبنى
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 عودة للجدول اإلصحاح السادس

 

 ِحيَنِئٍذ َأَمَر َداِرُيوُس اْلَمِلُك َفَفتَُّشوا ِفي َبْيِت اأَلْسَفاِر َحْيُث َكاَنِت اْلَخزَاِئُن َمْوُضوَعًة ِفي َباِبَلن1 "-(:0-1) األيات
ِفي السََّنِة اأُلوَلى ِلُكوَرَش 3َتْذَكاٌر. » َفُوِجَد ِفي َأْحَمثَان ِفي اْلَقْصِر الَِّذ  ِفي ِبَلِد َماِد ن َدْرٌج َمْكُتوٌب ِفيِ  هَكَذا:2

وَن ِفيِ  َذَباِئَحن اْلَمِلِكن َأَمَر ُكوَرُش اْلَمِلُك ِمْن ِجَهِة َبْيِت اهلِل ِفي ُأوُرَشِليَم: ِلُيْبَن اْلَبْيُتن اْلَمَكاُن الَِّذ  َيْذَبحُ 
ِبَثَلَثِة ُصُفوٍف ِمْن ِحَجاَرٍة َعِظيَمٍةن َوَصّف ِمْن 4ِستروَن ِذرَاًعا.  َوْلُتوَضْب ُأُسُسُ ن اْرِتَفاُعُ  ِستروَن ِذرَاًعا َوَعْرُض ُ 
ٍةن الَِّتي َأْخَرَجَها 0َخَشٍب َجِديٍد. َوْلُتْعَط النََّفَقُة ِمْن َبْيِت اْلَمِلِك.  َوَأْيًضا آِنَيُة َبْيِت اهلِلن الَِّتي ِمْن َذَهٍب َوِفضَّ

ُر ِمَن اْلَهْيكَ  َلى ِل الَِّذ  ِفي ُأوُرَشِليَم َوَأَتى ِبَها ِرَلى َباَبَلن َفْلُتَردَّ َوُتْرَجْب ِرَلى اْلَهْيَكِل الَِّذ  ِفي ُأوُرَشِليَم رِ َنُبوَخْذَنصَّ
 "«.َمَكاِنَهان َوُتوَضْب ِفي َبْيِت اهللِ 

ا  اوسا بب  =  صببي  او بببخب خي سببك ذل اومماببب أحمثييابيبب  اوممببب  يببث م ابب  اوخ ببائق اوسا بب و  = بيييت األسييفار
( 55:اوقهي    فسى  ل ذيام مخكش( قه سقب  إوى هساب خهساب إ م با  آخبك ذل  شبيكخ او ببب اوبليل مبم كشبخمسم  

= ماسخا قهي ا  يممبخل  بى قطع   جَدرْ  و ذخاخا اوهوي   ذ ك مخكش( فى هلا او مال خاهلل ذكاه مشاه األ ويمم اوبسا)
 ج  بيهو ك  يسا قضيب خشب يب  اوه   ل سسيج اوممال ذخ اوكقخق  سه م   ل طكف

لكاع( خمببخل ذل او بببب يعطببى  :1، :5= إكمابباع اوقببهل خقببهل ااقببهال  بببى اومببخاوى   ررتفاعيي  سييتون ذراعيياً 
مصكيل برل يمخل اإلكمااع سمخل لكا ا  فسبلا   يعسبى ذسبه يمبهخ  فبى إكماباع اوقبهل اخ قبهل ااقبهال بب  ذقصبى 

هببل  إشبباكة وطكيقبب  بسببا) او ببخائط خبسببا)  = لث صييفوف ميين حجييارة عظيمييةبييثإكمابباع وب ببباسى او ب قبب  باوسيمبب  
 اوغكفا   بيساو

 
َواآلَن َيا َتْتَناُ  َواِلي َعْبِر النَّْهِر َوَشَتْرُبوْزَناُ  َوُرَفَقاَءُكَما اأَلَفْرَسِكيبيَن الَِّذيَن ِفي َعْبِر »6 "-(:12-6) األيات

اْتُرُكوا َعَمَل َبْيِت اهلِل هَذا. َأمَّا َواِلي اْلَيُهوِد َوُشُيوُخ اْلَيُهوِد َفْلَيْبُنوا َبْيَت اهلِل هَذا ِفي 7النَّْهِرن اْبَتِعُدوا ِمْن ُهَناَك. 
َمِلِكن ِمْن َوَقْد َصَدَر ِمنبي َأْمٌر ِبَما َتْعَمُلوَن َمَب ُشُيوِخ اْلَيُهوِد هُؤاَلِء ِفي ِبَناِء َبْيِت اهلِل هَذا. َفِمْن َماِل الْ 8َمَكاِنِ . 

َوَما َيْحتَاُجوَن ِرَلْيِ  ِمَن الثبيرَاِن َواْلِكَباِش 9ِجْزَيِة َعْبِر النَّْهِرن ُتْعَط النََّفَقُة َعاِجًل ِلهُؤاَلِء الربَجاِل َحتَّى اَل َيْبُطُلوا. 
َب َقْوِل اْلَكَهَنِة الَِّذيَن ِفي ُأوُرَشِليَمن ِلُتْعَط َلُهْم َيْوًما َواْلِخرَاِف ُمْحَرَقًة إِللِ  السََّماِءن َوِحْنَطٍة َوِمْلٍح َوَخْمٍر َوَزْيٍت َحسَ 

َلِة أَلْجِل َحَياِة اْلَمِلِك َوَبِنيِ . 15َفَيْوًما َحتَّى اَل َيْهَدُأوا  َوَقْد َصَدَر 11َعْن َتْقِريِب َرَواِئِح ُسُروٍر إِللِ  السََّماِءن َوالصَّ
ًة ِمْن َساٍن ُيَغيبُر هَذا اْلَكَلَم ُتْسَحُب َخَشَبٌة ِمْن َبْيِتِ  َوُيَعلَُّ  َمْصُلوًبا َعَلْيَهان َوُيْجَعُل َبْيُتُ  َمْزَبلَ ِمنبي َأْمٌر َأنَّ ُكلَّ ِرنْ 

َهْدِم َبْيِت اهلِل هَذا الَِّذ  ِفي َواهلُل الَِّذ  َأْسَكَن اْسَمُ  ُهَناَك ُيْهِلُك ُكلَّ َمِلٍك َوَشْعٍب َيُمدر َيَدُه ِلَتْغِييِر َأْو لِ 12َأْجِل هَذا. 
 "«.ُأوُرَشِليَم. َأَنا َداِرُيوُس َقْد َأَمْرُت َفْلُيْفَعْل َعاِجلً 

 قا  فقبب او بب فى يه اهلل خها س ل س ه او بب يصهك ذ كا  وبخاوى برل يم   بسا) اوسيم و خي سك  ل وغ  اومالم 
بخ خه إوه خا ه خهم  خ سسم هلا او بب ااوبا (   ي يبخل وعباهة ذل او بب مال ي ي  وبيسخه فهياس  اواكل معمقه 
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ااصسام  خسال   خ خه  لاهب  معههة فمال مخكش ي  ه آوس  باب ، خومل هساب  بخب     هلا او بب ماسخا 
 ل هلا يمضل ذل او بب  = الصلة ألجل حياة الملكيؤ سخل ب بهذ اإلوه اوخا ه فمخافقخا فى هلا  ع اويسخه(و 

بقخة صالة شعب اهلل  سه، ذوم سس ع ذل  يل اهلل ماس   بى شعبه فس  بعه هلا ي مل ال سخا   ل ذك   قمسع
ذ ها) وبمسيس و هسا سكك اهلل يخق      اوشيطال  مى ذكاه إلا مال هساب ذسال  خبصيل يع بخل ب هو وقه هاج 

 اوشيطال خذخق  اوع   خومل اوع    اه خ عه بكما  ذم ك  ل ااخ و 

 
ِحيَنِئييٍذ َتْتَنيياُ  َواِلييي َعْبييِر النَّْهييِر َوَشييَتْرُبوْزَناُ  َوُرَفَقاُؤُهَمييا َعِملُييوا َعيياِجًل َحْسييَبَما َأْرَسييَل 13 "-(:10-13) ييياتاأل

ِي النَِّبيب َوَزَكِريَّ 14َداِرُيوُس اْلَمِلُك.  ا ْبيِن ِعيدرو. َفَبَنيْوا َوَأْكَملُيوا َوَكاَن ُشُيوُخ اْلَيُهوِد َيْبُنوَن َوَيْنَجُحوَن َحَسَب ُنُبوَِّة َحجَّ
َوَكِمَل هَذا اْلَبْيُت ِفي اْلَييْوِم الثَّاِليِث ِميْن 10َحَسَب َأْمِر ِرلِ  ِرْسرَاِئيَل َوَأْمِر ُكوَرَش َوَداِرُيوَس َوَأْرَتْحَشْستَا َمِلِك َفاِرَس. 

 "اْلَمِلِك. َشْهِر َأَذاَر ِفي السََّنِة السَّاِدَسِة ِمْن ُمْلِك َداِرُيوَس 
=  أكملوا حسب أمر رلي  رسيرائيل ك او ببو خومل ساسم ذل كخح اهلل ي كب او  يع ذ= هم خافخا  ل  عملوا عاجلً 

سببم اب وببه  اوببخ ةو ومببل اوببلك بببهذ هببخ اهلل خهببخ ذيضببا  اوببلك ذ ببا   سببم اب وببه  او ببببو خاو بببب ذ ببك خا  اهلل ذ ببك ذخ   خا 
 قبخب اوشعب ويع بخا خيبسخا 

= مخكش خهاكيخل هسماسبل ذصهكخا ذخا ك باوبسا) ا ا ذكم شسما  ق بي ( فرصبهك  يوس وأرتحشستاكورش ودار 
ذ بببكا  بخقببب  اوبسبببا) خومبببل اوبسبببا) إسبببم ك شبببسخكا  فبببى  سبببه   مبببى صبببهك اا بببك بببباومخق و اخ يمبببخل ذكم شسبببما هبببخ 

 وخس ي اسخل خيمخل لمك  هسا وممكي ه اسه هخ اولك ذصهك ذ كا  ببسا) اوسخكو
 

ُبيوا 17َوَبُنو ِرْسرَاِئيَل اْلَكَهَنُة َواللَِّويروَن َوَباِقي َبِني السَّْبِي َدشَُّنوا َبْيَت اهلِل هَذا ِبَفيَرٍح. 16 "-(:18-16) تاأليا َوَقرَّ
ِمْعيًزىن َذِبيَحيَة َخِطيَّيٍة َعيْن َتْدِشيًنا ِلَبْيِت اهلِل هَذا: ِمَئَة ثَيْوٍر َوِمَئتَيْي َكيْبٍش َوَأْرَبيَب ِمَئيِة َخيُروٍف َواْثَنيْي َعَشيَر تَيْيَس 

َوَأَقاُموا اْلَكَهَنَة ِفي ِفَرِقِهْم َواللَِّويبيَن ِفي َأْقَسياِمِهْم َعَليى ِخْدَميِة اهلِل 18َجِميِب ِرْسرَاِئيَلن َحَسَب َعَدِد َأْسَباِط ِرْسرَاِئيَل. 
 " الَِّتي ِفي ُأوُرَشِليَمن َكَما ُهَو َمْكُتوٌب ِفي ِسْفِر ُموَسى.

يببه   بببى خ ببخه ذ ببهاه  ببل مبب  ااسببباط خذسسببم  بباهخا وإلم بباه فاومرهيببب ذ بباههم  35= اوعببهه  رثنييى عشيير تيسيياً 
فسسا   كا يكك ذل اوشعب شعب خا ه خاومسس  خاوالخيبيل هبم  وبنو رسرائيل( قا  32مشعب خا هو خولوب فى آي   

 وب  يعو
 
ِل. َوَعِمَل َبُنو السَّْبِي اْلفِ 19 "-(:22-19) األيات أَلنَّ اْلَكَهَنيَة َواللَِّويبييَن 25ْصَح ِفي الرَّابَب َعَشيَر ِميَن الشَّيْهِر اأَلوَّ

ْنُفِسيِهْم. َتَطهَُّروا َجِميًعا. َكاُنوا ُكلرُهْم َطياِهِريَنن َوَذَبُحيوا اْلِفْصيَح ِلَجِمييِب َبِنيي السَّيْبِي َوإِلْخيَوِتِهِم اْلَكَهَنيةِ  َوَأَكَليُ  21 َوأَل
وا اليرَّبَّ ِرليَ  رَاِئيَل الرَّاِجُعيوَن ِميَن السَّيْبِي َميَب َجِمييِب الَّيِذيَن اْنَفَصيُلوا ِرَليْيِهْم ِميْن َرَجاَسيِة ُأَميِم اأَلْرِضن ِلَيْطُلُبيَبُنو ِرسْ 

َل قَ 22ِرْسرَاِئيَل.  ْلَب َمِلِك َأشروَر َنْحيَوُهْم ِلَتْقِوَييِة َأْييِديِهْم َوَعِمُلوا ِعيَد اْلَفِطيِر َسْبَعَة َأيَّاٍم ِبَفَرٍحن أَلنَّ الرَّبَّ َفرََّحُهْم َوَحوَّ
 "ِفي َعَمِل َبْيِت اهلِل ِرلِ  ِرْسرَاِئيَل.



 (اإلصحاح السادس) سفر عزرا
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   يلمك اوعسه اوقهيم إ  خ س  ذ ياه وباصل 
 ( :5: سه  ب  سيسا)   ه  -3
 (:3:5فى او ب ا   يش  -5
 فى   ال   قيا  -1
 فى   ال يخشيا  -5
 خاأل فى   ال  كباب و  -:

آي   بفرحا ياه اوخ س  ه   بى إصالح اوعباهة خم هيه اوعسه بيل اهلل خشعبهو خسال   قخوه  خم   ل هل  ا
( فاواكح يصا ب م هيه اوعسه  ع اهلل باومخب و خس ل   ساكح سخك بلبي   اوصبيب فص سا او قيقىو خفى 55 
الذين اومسس  وخه مسم ااخككو = لبل اوالخيخل اواصل وبمسس  خاساسسم ويماكغ  إلخوتهم الكهنة وألنفسهم( :5 

ساصبخا  -5اوكا عخل  ل اوسبى ذخ  -3= هم إ ا رنفصلوا رليهم اإلسكائيبيخل اوليل بقخا فى اوباله   ال اوسبى خا 
ساصبخا  ل آوسمسم خمسخهخاو  -1 ل ك اسا  ذ م ااكح  ملك كب ا ماسخا  ل اوسا كييل ذخ اوخ سييل اوليل مابخا خا 

فاكل خذشخك ممبعه في خ  مس يمه  بب ذشخك م ا ذس ا   ل قب   بب باب و خهخ  مال هاكيخل  بب = أشور
يس يه  بب ذشخك هسا  مى يلمك اوقاكك) برل  ا بهذ   بب ذشخك اوسابق بمشمي  اوشعب ذسسا   بب فاكل هلا 

 قخاهم فى خها هم ي م عخل  اسي  خهلا  ا ياك سمو خياك سم ذيضا  ذل اهلل ذ ا  قبب  بب فاكل س خهم خذل اهلل
وبسا) اوبي 



 (اإلصحاح السابب) سفر عزرا
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 عودة للجدول اإلصحاح السابب

 

ْبِن 2َوَبْعَد هِذِه اأُلُموِر ِفي ُمْلِك َأْرَتْحَشْستَا َمِلِك َفاِرَسن َعْزرَا ْبُن َسَراَيا ْبِن َعَزْرَيا ْبِن ِحْلِقيَّا 1 "-(:0-1) األيات
َبِن َأِبيُشوَع ْبِن 0ْحَيا ْبِن ُعزب  ْبِن ُبقبي ْبِن َزرَ 4ْبِن َأَمْرَيا ْبِن َعَزْرَيا ْبِن َمرَاُيوَث 3َشلروَم ْبِن َصاُدوَ  ْبِن َأِخيُطوَب 

 " ِفيَنَحاَس ْبِن أَِلَعازَاَر ْبِن َهاُروَن اْلَكاِهِن الرَّْأِس. 
= يبهذ اوساك هسا فى  قب   هيهة فاإلص ا ا  اوسم  ااخوى م   فى  سه هاكيخل هسماسب  بعد هذه األمور

سمسى بسا) اوسيم  فى ذيام هاكيخل  12:ال سس  خاكم شسما خمخكشو فإلل مخكش ببسا) اوسيم  م قو م خا 
ذك قه  ك  بى  5:1قو م خا ل س ه   كا خقه صعه  ل باب  إوى ذخكشبيم خمال لوب سس   :3:هسماسب سس  

 خك بسا) اوسيم  خاو قاخ   اومى معكضخا وساو خسال   ذسس  فقخوه بعه هل  اا خك ذك بعه  :2بسا) اوسيم   خاوى 
 سس   :2(  خاوى :( خبهاي  إص اح  2اي  ذ هاث ص  ذل بيل سس

( 53-:3155 ب   5= ذك مسبس   ل سكايا اولك مال كئيل مسس  خقمبه سبخخل سصك فى كببب و   عزرا بن سرايا
خوببم يمببل  بب كا هببخ كئببيل اومسسبب  ببب  يشببخع بببل يخصبباهاق بببل سببكايا اوبمببكو خ بب كا وببم يمببل  ببل سسبب  يخصبباهاقو 

ى بعح ااسب ا) خويسب  مبسبا فسبخ ذكاه إ ببا  سسببه اومسسبخمى فقبط خهبلا  سبم  بها  ويقبخم خااس ا) او لمخكة هسا ه
 بخ يامه مماهلو

  
َعيْزرَا هيَذا َصيِعَد ِميْن َباِبيَلن َوُهيَو َكاِتيٌب َمياِهٌر ِفيي َشيِريَعِة ُموَسيى الَِّتيي َأْعَطاَهيا اليرَّبر ِرليُ  6 "-(:15-6) األيات

َوَصِعَد َمَعُ  ِمْن َبِنيي ِرْسيرَاِئيَل َواْلَكَهَنيِة َواللَِّويبييَن 7ِلُك َحَسَب َيِد الرَّبب ِرلِهِ  َعَلْيِ ن ُكلَّ ُسْؤلِ . ِرْسرَاِئيَل. َوَأْعَطاُه اْلمَ 
َجاَء ِرَلى ُأوُرَشِليَم ِفيي الشَّيْهِر وَ 8َواْلُمَغنبيَن َواْلَبوَّاِبيَن َوالنَِّثيِنيِم ِرَلى ُأوُرَشِليَم ِفي السََّنِة السَّاِبَعِة أَلْرَتْحَشْستَا اْلَمِلِك. 

ِل الشَّيْهِر اْلَخياِمِس 9اْلَخاِمِس ِفي السََّنِة السَّياِبَعِة ِلْلَمِليِك.  ِل اْبتَيَدَأ َيْصيَعُد ِميْن َباِبيَلن َوِفيي َأوَّ أَلنَّيُ  ِفيي الشَّيْهِر اأَلوَّ
اِلَحِة َعَلْيي ِ  أَلنَّ َعيْزرَا َهيَّيَأ َقْلَبيُ  ِلَطَليِب َشيِريَعِة اليرَّبب َواْلَعَميِل ِبَهيان َوِليُيَعلبَم 15. َجاَء ِرَلى ُأوُرَشِليَم َحَسَب َيِد اهلِل الصَّ

 " ِرْسرَاِئيَل َفِريَضًة َوَقَضاًء.
  و يقا  ذل   كا مال يشغ  خ يا  فى اوبالط اوااكسى م سئخ   ل شئخل اويسخه

 ى  ممخب او ببو = ذك ذل يمعيل خيماخح م ا هخ  كسخم باوماصي  ف كل سؤل 
 = فى يه اهلل هى اومى مسا ه خم  ى خمقخهو  حسب يد الرب رله  علي 
  (و52-35  كسخم او بب فى اأيا  

مال مطبيق شكيع  اهلل فى خسط شعب إسكائي  ، خقه   ل اهلل خسؤ  قببه = طبب   كا سؤل عزراخاو قصخه ذل 
خماس  إسم اب  او بب هى    كا فى مطبيق اوشكيع  و  كسخم بسلا  اوكساو ( ، خفخحإسم اب وه او بب خذصهك 

  و حسب يد الرب رله  علي ب عخس  إوسي  قخي  ساسه    كا خهلا  عسى = 
 



 (اإلصحاح السابب) سفر عزرا
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 َوهِذِه ُصوَرُة الربَساَلِة الَِّتي َأْعَطاَها اْلَمِلُك َأْرَتْحَشْستَا ِلَعْزرَا اْلَكاِهِن اْلَكاِتِبن َكاِتِب َكَلمِ 11 "-(:23-11) األيات
 َوَصاَيا الرَّبب َوَفرَاِئِضِ  َعَلى ِرْسرَاِئيَل:

َقْد َصَدَر ِمنبي 13 .ِمْن َأْرَتْحَشْستَا َمِلِك اْلُمُلوِكن ِرَلى َعْزرَا اْلَكاِهِن َكاِتِب َشِريَعِة ِرلِ  السََّماِء اْلَكاِمِلن ِرَلى آِخرِهِ »12
ِمْن 14ْعِب ِرْسرَاِئيَل َوَكَهَنِتِ  َواللَِّويبيَن َأْن َيْرجَب ِرَلى ُأوُرَشِليَم َمَعَك َفْلَيْرجْب. َأْمٌر َأنَّ ُكلَّ َمْن َأرَاَد ِفي ُمْلِكي ِمْن شَ 

ي َشِريَعِة ِرلِهَك الَّتِ  َأْجِل َأنََّك ُمْرَسٌل ِمْن ِقَبِل اْلَمِلِك َوُمِشيِريِ  السَّْبَعِة أَلْجِل السرَؤاِل َعْن َيُهوَذا َوُأوُرَشِليَم َحَسبَ 
ٍة َوَذَهٍب َتَبرََّع ِبِ  اْلَمِلُك َوُمِشيُروُه إِللِ  ِرْسرَاِئيَل الَِّذ  ِفي ُأوُرَشِليَم َمْسَكُنُ . 10ِبَيِدَكن  ِة 16َوِلَحْمِل ِفضَّ َوُكلر اْلِفضَّ

ُمَتَبربِعيَن ِلَبْيِت ِرلِهِهِم الَِّذ  ِفي ُأوُرَشِليَمن َوالذََّهِب الَِّتي َتِجُد ِفي ُكلب ِبَلِد َباَبَل َمَب َتَبررَعاِت الشَّْعِب َواْلَكَهَنِة الْ 
َبَها17 ِة ِثيرَاًنا َوِكَباًشا َوِخرَاًفا َوَتْقِدَماِتَها َوَسَكاِئَبَهان َوتَُقرب َعَلى اْلَمْذَبِح الَِّذ  ِفي  ِلَكْي َتْشَتِرَ  َعاِجًل ِبهِذِه اْلِفضَّ

ِة َوالذََّهِبن َفَحَسَب 18يَم. َبْيِت ِرلِهُكُم الَِّذ  ِفي ُأوُرَشلِ  َوَمْهَما َحُسَن ِعْنَدَك َوِعْنَد ِرْخَوِتَك َأْن َتْعَمُلوُه ِبَباِقي اْلِفضَّ
َوَباِقي اْحِتَياِج 25َواآلِنَيُة الَِّتي ُتْعَطى َلَك ِلِخْدَمِة َبْيِت ِرلِهَك َفَسلبْمَها َأَماَم ِرلِ  ُأوُرَشِليَم. 19ِررَاَدِة ِرلِهُكْم َتْعَمُلوَنُ . 

َوِمنبي َأَنا َأْرَتْحَشْستَا اْلَمِلِك َصَدَر َأْمٌر ِرَلى 21َبْيِت ِرلِهَك الَِّذ  َيتَِّفُ  َلَك َأْن ُتْعِطَيُ ن َفَأْعِطِ  ِمْن َبْيِت َخزَاِئِن اْلَمِلِك. 
ِمْنُكْم َعْزرَا اْلَكاِهُن َكاِتُب َشِريَعِة ِرلِ  السََّماِء َفْلُيْعَمْل ِبُسْرَعٍةن  ُكلب اْلَخَزَنِة الَِّذيَن ِفي َعْبِر النَّْهِر َأنَّ ُكلَّ َما َيْطُلُب ُ 

يْ 22 ِة َوِمَئِة ُكّر ِمَن اْلِحْنَطِة َوِمَئِة َبثٍّ ِمَن اْلَخْمِر َوِمَئِة َبثٍّ ِمَن الزَّ ِتن َواْلِمْلِح ِمْن ُدوِن ِرَلى ِمَئِة َوْزَنٍة ِمَن اْلِفضَّ
َعَلى ُمْلِك اْلَمِلِك ُكلر َما َأَمَر ِبِ  ِرلُ  السََّماِء َفْلُيْعَمْل ِباْجِتَهاٍد ِلَبْيِت ِرلِ  السََّماِءن أَلنَُّ  ِلَماَذا َيُكوُن َغَضٌب 23َتْقِييٍد. 
 "َوَبِنيِ ؟ 

 يعمبك  سه اا م م ا مال  سه اويسخهو  := هخ   بل شخكك او ببو خاوعهه  ومشيري  السبب
 خا  اويسخه اوكخ ي  خااهبي و ذ=  ل  ألجل السؤاليكخل ماسخا كؤسا) بيخ  فى   بم  فاكلو خاوسبع او ش

خي سك  ل  ض خل اوكساو  ذل   كا مال  اخضا  فى اوع   خويل فى اوسؤا  فقط، خ  به مال إقكاك اوشكيع  
يسخلا ذفقكخا  =  ل   ب ذل  بخب ولحمل فضة وذهب تبرع ب  الملكخمال وه سبط  ذل يعاقب او خاو و 

= ماس  هساب  تبرعات الشعب(و 32-:552ش إ( +  :5155ش إاوسيم  خ بخب فاكل اوخ سييل مبك خا وبسيم   
 ب اويسخه  ل  شكمسم خ ل اويسخه اوليل فضبخا اوبقا) ذمبك ا   ل او بب خ شيكيه خ ل اوشعب اوباببى اولك 
مهما خ ه اوخه  و = ذاوسمائب خوبصك   بى باقى  فى باب و خهل  اومبك ا  وشكا)  يخاسا  وبمقه   خوشكا)

سي   ل آسي  بي  اوكب اومى ذخلها سبخخل سصك  ل هيم  = ويس  هل  اأ حسن عندك. اآلنية التى تعطى لك
ذخكشبيم سابقا و ب  هى ذخاسى ههي  خمبك ا   ل او بب خ شيكخ  خكؤسا)  خ ل م  اوشعب  شعب باب  خشعب 

م م  :::::3 = كرحنطة155بقخ  إوه إسكائي  اولك فى ذخكشبيم  سمسهو وإخمصاك  = رل  أورشليم وإسكائي (
  و

 ومك مقكيبا و  :::1=  بث خمر 155
 = هل  هى يه اهلل فس ه او بب هسا خائاا   ل ذل يغضب اهللو لماذا يكون غضب
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َواْلُمَغنبيَن َواْلَبوَّاِبيَن َوالنَِّثيِنيِم َوُخدَّاِم َبْيِت اهلِل هَذان  َوُنْعِلُمُكْم َأنَّ َجِميَب اْلَكَهَنِة َواللَِّويبينَ 24 "-(:26-24) األيات
َأمَّا َأْنَت َيا َعْزرَان َفَحَسَب ِحْكَمِة ِرلِهَك الَِّتي ِبَيِدَك َضْب 20اَل ُيْؤَذُن َأْن ُيْلَقى َعَلْيِهْم ِجْزَيٌة َأْو َخرَاٌج َأْو ِخَفاَرٌة. 

وَن ُضوَن ِلَجِميِب الشَّْعِب الَِّذ  ِفي َعْبِر النَّْهِر ِمْن َجِميِب َمْن َيْعِرُف َشرَاِئَب ِرلِهَك. َوالَِّذيَن اَل َيْعِرفُ ُحكَّاًما َوُقَضاًة َيقْ 
ْوِت َأْو ِبالنَّْفِي َأْو َوُكلر َمْن اَل َيْعَمُل َشِريَعَة ِرلِهَك َوَشِريَعَة اْلَمِلِكن َفْلُيْقَض َعَلْيِ  َعاِجًل ِرمَّا ِباْلمَ 26َفَعلبُموُهْم. 

 " «.ِبَغرَاَمِة اْلَماِل َأْو ِباْلَحْبسِ 
 = شكيع  إوسب اومى فى يهب خ بى   كا ذل ي كك هل  اوشكيع  باو م     باوقسخةو  حكمة رلهك

= ماس  سبط    كا  بى شعب اويسخه فقط اوليل يهيسخل بشكيع   خسىو ولوب  جميب من يعرف شرائب رلهك
 ا   كا فمال وه ذ كا مال  سئخ   هيسيا  خومل مال هساب خا ع  ل قب   بب فاكل وأل خك او هسي و ل  ذساسم 

صالح ذ خكهم اوكخ ي و اا خك اوكخ ي  فقطواإلخمصاص فى   خههفه اومعبيم وبشعب خا 
 

ِب اْلَمِلِك أَلْجِل َتْزِييِن َبْيِت الرَّبب الَِّذ  ُمَباَرٌك الرَّبر ِرلُ  آَباِئَنا الَِّذ  َجَعَل ِمْثَل هَذا ِفي َقلْ 27 "-(:28-27) األيات
ا َأَنا َفَقْد َوَقْد َبَسَط َعَليَّ َرْحَمًة َأَماَم اْلَمِلِك َوُمِشيِريِ  َوَأَماَم َجِميِب ُرَؤَساِء اْلَمِلِك اْلُمْقَتِدِريَن. َوَأمَّ 28ِفي ُأوُرَشِليَم. 

ن َوَجَمْعُت ِمْن ِرْسرَاِئيَل ُرَؤَساَء ِلَيْصَعُدوا َمِعي.َتَشدَّْدُت َحَسَب َيِد الرَّبب ِرلِهي   "َعَليَّ
 خ اه اومالم هسا ويمخل باوعبكاسي  فع كا هسا يشمك اهلل خيسب ه  بى   به اوع يبو  ، مال  ا سبق باوبغ  ااكا ي 

وسه كا  فسخ يسسب م  اوع   ويه اهلل خويل وسا 2يلمك " يه اهلل "  1،  :  كا فى إص ا ى 
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 عودة للجدول اإلصحاح الثامن

 

َوهُؤاَلِء ُهْم ُرُؤوُس آَباِئِهْم َوِنْسَبُة الَِّذيَن َصِعُدوا َمِعي ِفي ُمْلِك َأْرَتْحَشْستَا اْلَمِلِك ِمْن َباَبَل: 1 "-(:14-1) األيات
ِمْن َبِني َشَكْنَيا ِمْن َبِني 3 ِمْن َبِني ِفيَنَحاَس: ِجْرُشوُم. ِمْن َبِني ِريثَاَماَر: َداِنَياُل. ِمْن َبِني َداُوَد: َحطروُش.2

ِمْن َبِني َفَحَث ُموآَب: أَِليُهوِعيَناُ  ْبُن َزَرْحَيان َوَمَعُ  4َفْرُعوَش: َزَكِريَّان َواْنَتَسَب َمَعُ  ِمَن الذرُكوِر ِمَئٌة َوَخْمُسوَن. 
ِمْن َبِني َعاِديَن: َعاِبُد ْبُن 6ُ  َثَلُث ِمَئٍة ِمَن الذرُكوِر. ِمْن َبِني َشَكْنَيا: اْبُن َيْحِزيِئيَلن َوَمعَ 0ِمَئتَاِن ِمَن الذرُكوِر. 

َوِمْن َبِني 8ِمْن َبِني ِعيَلَم: َيْشِعَيا ْبُن َعَثِلَيان َوَمَعُ  َسْبُعوَن ِمَن الذرُكوِر. 7ُيوَناثَاَنن َوَمَعُ  َخْمُسوَن ِمَن الذرُكوِر. 
ِمْن َبِني ُيوآَب: ُعوَبْدَيا ْبُن َيِحيِئيَلن َوَمَعُ  ِمَئتَاِن 9َوَمَعُ  َثَماُنوَن ِمَن الذرُكوِر.  َشَفْطَيا: َزَبْدَيا ْبُن ِميَخاِئيَلن
َوِمْن َبِني 11َوِمْن َبِني َشُلوِميَث: اْبُن ُيوَشْفَيان َوَمَعُ  ِمَئٌة َوِستروَن ِمَن الذرُكوِر. 15َوَثَماِنَيَة َعَشَر ِمَن الذرُكوِر. 

َوِمْن َبِني َعْزَجَد: ُيوَحاَناُن ْبُن ِهقَّاَطاَنن َوَمَعُ  12َزَكِريَّا ْبُن َباَباَ ن َوَمَعُ  َثَماِنَيٌة َوِعْشُروَن ِمَن الذرُكوِر.  َباَباَ :
يِئيُل َوَشْمِعَيان َوَمَعُهْم ِستروَن َوِمْن َبِني َأُدوِنيَقاَم اآلَخِريَن َوهِذِه َأْسَماُؤُهْم: أَِليَفَلُط َوَيعِ 13ِمَئٌة َوَعْشَرٌة ِمَن الذرُكوِر. 

 " َوِمْن َبِني َبْغَواَ : ُعوتَاُ  َوَزبروُدن َوَمَعُهَما َسْبُعوَن ِمَن الذرُكوِر.14ِمَن الذرُكوِر. 
( خاوااكق بيسس ا 5س ه هسا قائ   اوليل صعهخا  ع   كاو هل  هى اوقائ   او اسي  خهى مخمب   ل قائ    صا   

قو م خهل  اوقائ    ذص اب اوسا   او اهي   12:او   خ   ااخوى صعه   ع  كباب  خيشخع سس  سس و ف 1:
خ مى ذص اب اوسا   او اهي   شك فسم  قبخوخل خوسم سصيب فى ذخكشبيم  5:1 شكة( صعه   ع   كا سس  

دانيال من بنى بل هاكخل +  جرشوم من بنى فينحاساوس اخي و خس ه ذل   كا قه لمك ذس ا) اومسس  اخ    
من و بنى داود حطوش( خفيس ال هخ إبل اوعا اك إبل هاكخلو  م يضع اوليل  ل بي  هاخه او ببو  ل ريثامار

 -= هل  ماسم إ ا 5 بنى شكنيا من بنى فرعوش زكريا
  طخش  ل بسى هاخهو خ مكيا هخ  ل بسى فك خش، خفك خش هخ  ل بسى شمسيا -3
( 5551ذك 3لمك يباهخ  بل بسبى فك بخشو خ با يؤيبه هبلا اوبكذك  ل بسى هاخه  طخش  ل بسى شمسياو  م  -5

( ذسبب ا) 35آيبب  –( 1ذل بسببخ شببمسيا شبب عى خبسببخ شبب عى  طببخشو إلا  شببمسيا  ببل بيبب  هاخه  ببم  ببل آيبب   
(و خفببى آيبب  1(ايببك شببمسيا فببى آيبب  :اوببلمخك  ببل بسببى إسببكائي  اوببليل صببعهخا  ببع  بب كاو خشببمسيا فببى آيبب   

عسى هلا ااوبا  ذل اوعهه اامبك  ل ذبسبا) ذهخسيقبام صبعه  بع  كبابب  فبى =  أدونيقام اآلخرين بنو ( 31 
هخسيقبام سبمخل  بل ذاوصعخه ااخ  خاوعهه او اسى ذخ ااق  صعهخا األ  ع  ب كاو خمبال او مبقبى  بل بيب  

 واليفلط ويعيئيل وشمعيااولمخك فى  ال   بيخ  خهم 
  
ِر اْلَجاِر  ِرَلى َأْهَوا َوَنَزْلَنا ُهَناَك َثَلَثَة َأيَّاٍم. َوتََأمَّْلُت الشَّْعَب َواْلَكَهَنَةن َفَجَمْعُتُهْم ِرَلى النَّهْ 10 "-(:23-10) األيات

ْلَناثَاَن َفَأْرَسْلُت ِرَلى: أَِليَعَزَر َوَأِريِئيَل َوَشْمِعَيا َوأَْلَناثَاَن َوَياِريَب َوأَ 16َولِكنَِّني َلْم َأِجْد َأَحًدا ِمَن اللَِّويبيَن ُهَناَك. 
َلى ُيوَياِريَب َوأَْلَناثَاَن اْلَفِهيَمْيِنن  ُؤوِسن َواِ  َوَأْرَسْلُتُهْم ِرَلى ِردرو الرَّْأِس ِفي اْلَمَكاِن 17َوَناثَاَن َوَزَكِريَّا َوَمُشلََّم الرر
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ْخَوَتُ  النَِّثيِنيَم ِفي اْلَمَكاِن َكِسْفَيا ِلَيْأُتوا ِرَلْيَنا ِبُخدَّاٍم اْلُمَسمَّى َكِسْفَيان َوَجَعْلُت ِفي َأْفَواِهِهْم َكَلًما ُيَكلبُموَن ِبِ  ِردرَو  َواِ 
اِلَحِة َعَلْيَنا ِبَرُجل َفِطٍن ِمْن َبِني َمْحِلي ْبِن اَلِو  ْبِن ِرْسرَاِئيَل 18ِلَبْيِت ِرلِهَنا.  َوَشَرْبَيا َفَأَتْوا ِرَلْيَنا َحَسَب َيِد اهلِل الصَّ

ْخَوُتُ  َوَبُنوُهْم ِعْشُروَن. 19ْخَوِتِ  َثَماِنَيَة َعَشَرن َوَبِنيِ  َوا ِ  َوِمَن النَِّثيِنيِم 25َوَحَشْبَيا َوَمَعُ  َيَشْعَيا ِمْن َبِني َمرَاِر  َواِ 
َؤَساِء ِلِخْدَمِة اللَِّويبيَن ِمَن النَِّثيِنيِم ِمَئَتْيِن َوِعْشِريَن. اْلَجِميُب َتَعيَُّنوا ِبَأْسَماِئِهْم.  الَِّذيَن َجَعَلُهْم َداُوُد َمَب الرر

 َلَنا َوأَلْطَفاِلَنا َوِلُكلب َوَناَدْيُت ُهَناَك ِبَصْوٍم َعَلى َنْهِر َأْهَوا ِلَكْي َنَتَذلََّل َأَماَم ِرلِهَنا ِلَنْطُلَب ِمْنُ  َطِريًقا ُمْسَتِقيَمةً 21
ْلَمِلِك َجْيًشا َوُفْرَساًنا ِلُيْنِجُدوَنا َعَلى اْلَعُدوب ِفي الطَِّريِ ن أَلنََّنا َكلَّْمَنا اْلَمِلَك أَلنبي َخِجْلُت ِمْن َأْن َأْطُلَب ِمَن ا22َماِلَنا. 
ِلَك ِمْن َفُصْمَنا َوَطَلْبَنا ذ23«. ِرنَّ َيَد ِرلِهَنا َعَلى ُكلب َطاِلِبيِ  ِلْلَخْيِرن َوَصْوَلَتُ  َوَغَضَبُ  َعَلى ُكلب َمْن َيْتُرُك ُ »َقاِئِليَن: 

 " ِرلِهَنا َفاْسَتَجاَب َلَنا. 
سم اوسسك او اكك إويه ذيضا و خااك ل  هواأ سه قساة  ل قسخا  باب  ذخ هخ كافه  ل كخافه سسك ذ= إسم  مال خا 

اواكا و خااوبا  مال هساب م  ع وبيسخه، ذخ  سطق  سمسي  وبيسخهو إ م ع فيسا م  او   خ   اومى سمصعه  ع 
= فى اوصعخه ااخ   ع  كباب  مال  لم أجد أحدًا من اللويينذيام إسمعهاها  وبساكو  1م و هة   كا إوى ذخكشبي

خهسا   س ه ذ ها   سسم خااوبا  اوسبب ذسسم  صبخا  بى ذ  ا  خ ساصب فى باب   ، هه اوالخييل قبيال  
سمصغكخا خ يامسم فى اوسيم  فبم يكيهخا اوعخهةو   ردو الرأسب يل فم ي خا  ل اوباقيلو = ااوبا  ماسا  ع نيْ الفهيمَ خا 

 .ااوبا  مال إهخ كئيل  هكس  اوالخييل خاوس يسيم فى مسايا
  -خهساب كذيال5 = كسفيا 
مب بب  مسببايا مشببيك وباضبب و فقيبب  ذل هببؤ ) اوالخيببيل مبباسخا يع بببخل فببى  سببا م اواضبب  اومببى فببى  قاطعبب   -3

  يهياو 
والخيببيل بقيبباهة ذهخ خفيسببا يعب ببخل مب بب  اهلل وك بب ك فقبباوخا ذل مسببايا هببى  هكسبب  خببل باوماسببيك اذهسبباب  ببل  -5

اومببى هببى ماواضبب و خكئببيل هببل  او هكسبب  هببخ ذهخو اوببلك ذكسبب  إويببه  بب كا ويكسبب  وببه  بعببح  ببل اوالخيببيل 
 ويمخسخا خها ا  فى اوسيم و خ    ذل    خ   اوالخيبيل م كمبخا إوبى ذخكشببيم بعبه ذل مبقبخا هفعب   بل  ب كا

 برجل فطينخ ل ذهخ خهساب م يكيل ي ما خل وهفع  وبسيك فى طكيق اهلل فسم يكيهخل اهلل ومسسم  م اقبخلو 
 = هخ  ل بسى   بى خومل إس ه ايك خاكه خهل  وسا  هة ماسيكا 5

 ذل اوبا   اوعبكاسي  او مك    ك   فطل هى إسم  بم خهى " ذشمي  " فيمخل هلا إس ه  -3
 يمخل شكبيا هخ اوك   اواطلهساب  ل يمكب خاخ اوعط  ف -5
 هساب  ل يقخ  ذل إسم اوك   اواطل  مكخب قصها   ل اومامب  -1

= ذك سبباهخا  بببى ذسبب ائسم و قاكسمسببا باومشببخ و خوعبب   بب كا وببم يببكه ذل يببلمك اسبب ا)هم  الجميييب تعينييوا بأسييمائهم
 ببى صبعخبا  اوطكيبق وممبخل = هبخ وبمخبب  خوبمبلو  ويسبا ههم اهلل  نادييت بصيوممخا  بل ذساسبسم ذخ  و راسسم وبم يب
(و خس بببل فبببى طكيقسبببا وب بمبببخ  هسببباب صبببعاب م يبببكة م مببباج :155ش  إ= ببببال  بببائق  طريقيييًا مسيييتقيمةطبببكيقسم 

وقه ممبم   كا  ل إوسه ا ام او بب ذسه إوه قاهك ال ي  بى شبعبه فميب  يطببب  =جيشًا وفرسانًا وبصالة خاوصخمو 
  بى اهلل ذل ي  يه خوم يطبب   اي و  األ  يشا  خفكساسا  و  ايمهو ولوب هخ إ م ه
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خس ه ذل س  يا فى صعخه  مال  عه  يش و  ايمه ومل س  يا وم يطبب ذل يكس   عه  يش خومسه قب  بسلاو 
 خو الا يكفح فاهلل وه خسائبه او معههة وي  ى اخ ه و

 
َشَرْبَيا َوَحَشْبَيان َوَمَعُهَما ِمْن ِرْخَوِتِهَما َعَشَرةٌ.  َوَأْفَرْزُت ِمْن ُرَؤَساِء اْلَكَهَنِة اْثَنْي َعَشَر:24 "-(:35-24) األيات

َة َوالذََّهَب َواآلِنَيَةن َتْقِدَمَة َبْيِت ِرلِهَنا الَِّتي َقدََّمَها اْلَمِلُك َوُمِشيُروُه وَ 20 ُرَؤَساُؤُه َوَجِميُب ِرْسرَاِئيَل َوَوَزْنُت َلُهُم اْلِفضَّ
ِةن َوِمَئَة َوْزَنٍة ِمنَ َوَزْنُت لِ 26اْلَمْوُجوِديَنن  ِةن َوِمَئَة َوْزَنٍة ِمْن آِنَيِة اْلِفضَّ  َيِدِهْم ِستَّ ِمَئٍة َوَخْمِسيَن َوْزَنًة ِمَن اْلِفضَّ

ْلُت َلُهْم: َوقُ 28َوِعْشِريَن َقَدًحا ِمَن الذََّهِب أَْلَف ِدْرَهٍمن َوآِنَيًة ِمْن ُنَحاٍس َصِقيل َجيبٍد َثِميٍن َكالذََّهِب. 27الذََّهِبن 
ُة َوالذََّهُب َتَبررٌع ِللرَّبب ِرلِ  آَباِئُكْم. » ن َواآلِنَيُة ُمَقدََّسٌةن َواْلِفضَّ َفاْسَهُروا َواْحَفُظوَها َحتَّى 29َأْنُتْم ُمَقدَُّسوَن ِللرَّبب

َفَأَخَذ 35«. يَل ِفي ُأوُرَشِليَمن ِفي َمَخاِدِع َبْيِت الرَّبب َتِزُنوَها َأَماَم ُرَؤَساِء اْلَكَهَنِة َواللَِّويبيَن َوُرَؤَساِء آَباِء ِرْسرَائِ 
ِة َوالذََّهِب َواآلِنَيِة ِلَيْأُتوا ِبَها ِرَلى ُأوُرَشِليَمن ِرَلى َبْيِت ِرلهِ   " َنا.اْلَكَهَنُة َواللَِّويروَن َوْزَن اْلِفضَّ

وسلا سبم   كا اأسي  وبمسس  خ عسم اوالخييل باوخ ل اا اس  خا ب  فى   يع اا خك او اوي  خ سي ا فى  ا  اوكب 
  اس  فى  سق اومسس  خاوخهاموذويسب خها فى بي  اهلل باوخ ل فال يضيع شى) خااهم  ل اأسي  ساخل اوبشك فسى 

  
ِل 31 "-(:36-31) األيات ِلَنْذَهَب ِرَلى ُأوُرَشِليَمن َوَكاَنْت ُثمَّ َرَحْلَنا ِمْن َنْهِر َأْهَوا ِفي الثَّاِني َعَشَر ِمَن الشَّْهِر اأَلوَّ

َفَأَتْيَنا ِرَلى ُأوُرَشِليَم َوَأَقْمَنا ُهَناَك َثَلَثَة َأيَّاٍم. 32َيُد ِرلِهَنا َعَلْيَنان َفَأْنَقَذَنا ِمْن َيِد اْلَعُدوب َواْلَكاِمِن َعَلى الطَِّريِ . 
ُة َوا33 لذََّهُب َواآلِنَيُة ِفي َبْيِت ِرلِهَنا َعَلى َيِد َمِريُموَث ْبِن ُأوِريَّا اْلَكاِهِنن َوَمَعُ  أَِلَعازَاُر َوِفي اْلَيْوِم الرَّابِب ُوِزَنِت اْلِفضَّ

ن َوُكِتَب كُ 34ْبُن ِفيَنَحاَسن َوَمَعُهَما ُيوزَاَباُد ْبُن َيُشوَع َوُنوَعْدَيا ْبُن َبنروَ  اللَِّويَّاِن.  لر اْلَوْزِن ِفي ِباْلَعَدِد َواْلَوْزِن ِلْلُكلب
ْسرَاِئيَلن َوَبُنو السَّْبِي اْلَقاِدُموَن ِمَن السَّْبِي َقرَُّبوا ُمْحَرَقاٍت إِللِ  ِرْسرَاِئيَلن اْثَنْي َعَشَر َثْورًا َعْن ُكلب رِ 30ذِلَك اْلَوْقِت. 

. َوِستًَّة َوِتْسِعيَن َكْبًشا َوَسْبَعًة َوَسْبِعيَن َخُروًفا َواْثَنْي َعَشَر تَ  َوَأْعَطْوا 36ْيًسان َذِبيَحَة َخِطيٍَّة اْلَجِميُب ُمْحَرَقٌة ِللرَّبب
 "َأَواِمَر اْلَمِلِك ِلَمرَاِزَبِة اْلَمِلِك َوُواَلِة َعْبِر النَّْهِرن َفَأَعاُنوا الشَّْعَب َوَبْيَت اهلِل.

= ذي الكامنين علي الطري  ها) اهلل ي ا   سيكمسا إوي ذخكشبيم اوس اخي و خهسا  ا سم اهلل  ل اا =فأنقذنا
وفي اليوم الرابب ُوزنت قطاع اوطكق خهم  سمشكخل  ها  ومسسا هي  ساي  اهلل اولي هفع اا ها) بعيها   سسمو 

هم ام اهلل إ= اأسي  في ذيام مخكش سب   باوعهه خهسا مسبم باوخ ل  مي   يسقص شي)و خهلا يه   بي الفضة
ئم ل خها ه  بيسم إل يمخسخا ذ سا)  بي م  سال، فرخ ه اهلل هم آسيمه او قهس  خهخ برخ ه  خذل  بي خهام اهلل ذ

اوالخييل اواض  خاولهب خطابقخا بيل او كس   ل باب    ل  سالا   سال  ل اومسس  خ إمسبم  =مريموث(و 555مي 5 
وبشمك  بي  ا   =قربوا محرقاتا   اوضبط خاو ا  في اوس  و  =وكتب كل الوزنخ ا مسب خ  في ذخكشبيمو 

فأعانوا   هه ااسباط( فسم األ شعب خا هو 35اهلل وسم في اوطكيق خومخصيص ذساسسم هللو خ    ممكاك كقم 
 وشعب خلوب  ل مهبيك اهلل اولي بيه  قبخب او بخب خاو ماما يسا هخا = صاك اا ها) خاو قاخ يل  عيسيلالشعب

 و ( 53  53 ذم
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اوضا  خ ل اوهكهم   يشيك هلا وب ث او سيل  ل اوخكخ ا=يب منها شئاآلنية تسلم بالوزن حتي ال يض
س م وووو    خا    3:1او اقخه خا بل اوضا ووووو     خ ل م هيه  هه اوس ب اولي صاه  اومال يل ب    

(و535  :3يشيك هلا وقخ  كب او  ه  " اوليل ا طيمسي  ا مسم خوم يسبب  سسم ا ه ا  ابل اوسالب"   يخ 
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 عودة للجدول اإلصحاح التاسب

 

َؤَساُء َقاِئِليَن: 1 "-(:0-1) األيات َلْم َيْنَفِصْل َشْعُب ِرْسرَاِئيَل َواْلَكَهَنُة َواللَِّويروَن »َوَلمَّا َكَمَلْت هِذِه َتَقدََّم ِرَليَّ الرر
يبيَن َواْلَيُبوِسيبيَن َواْلَعمروِنيبيَن َواْلُموآِبيبيَن ِمْن ُشُعوِب اأَلرَاِضي َحَسَب َرَجاَساِتِهْمن ِمَن اْلَكْنَعاِنيبيَن َواْلِحثبيبيَن  َواْلِفِرزب

ْرُع اْلُمَقدَُّس ِبُشُعوِب اأَلرَاِضي. 2َواْلِمْصِريبيَن َواأَلُموِريبيَن.  أَلنَُّهُم اتََّخُذوا ِمْن َبَناِتِهْم أَلْنُفِسِهْم َوِلَبِنيِهْمن َواْخَتَلَط الزَّ
َؤَساِء َواْلُواَلِة ِفي هِذِه اْلِخَياَنِة َأوَّالً َوَكاَنْت َيُد ال َفَلمَّا َسِمْعُت ِبهَذا اأَلْمِر َمزَّْقُت ِثَياِبي َوِرَداِئي َوَنتَّْفُت َشْعَر 3«. رر

َل ِمْن َأْجِل ِخَياَنِة اْلَمْسِبيبيَنن َوَأَنا َفاْجَتَمَب ِرَليَّ ُكلر َمِن اْرَتَعَد ِمْن َكَلِم ِرلِ  ِرْسرَاِئي4رَْأِسي َوَذْقِني َوَجَلْسُت ُمَتَحيبرًا. 
َوِعْنَد َتْقِدَمِة اْلَمَساِء ُقْمُت ِمْن َتَذلرِلين َوِفي ِثَياِبي َوِرَداِئي اْلُمَمزََّقِة َجَثْوُت 0َجَلْسُت ُمَتَحيبرًا ِرَلى َتْقِدَمِة اْلَمَساِء. 
  "ِرلِهين َعَلى ُرْكَبَتيَّ َوَبَسْطُت َيَد َّ ِرَلى الرَّبب 

األ هم في بالههم او قهسب  فبي  بب خخ بهة خببال ذي   سبك وعبباهة ااخ بال خومبل اوكؤسبا) بإكشباه اوبكخح اوقبهل 
ممشبباخا ذل هسبباب  ي ببا  سياسببي  بببيل ذفببكاه  ببل اوشببعب خبببيل سسببا) خ سيببا  كب ببا وب ساعبب  اوعا بب و خهببل  او ي ببا  إ

لا  ا  هث  ع سبي ال او بب ساسه خماس  اوعباهة اوخ سيب  سبببا  مؤهي بال شب ال يكمه اوشعب وبعباهة اوخ سي و خه
= ذ ببخك اوسبباك خمسبببيم ااخاسببيووواوخو ولمييا كملييت هييذهفببي اضببب اهلل اوببلي بسببببه ذكسبببسم اهلل وبسبببي  ببل قببب و 

 م باع  بع ( خاإل:5:خمال إ م اع اوكؤسا)  ع   كا بعه خصخوه بركبع  اشسكو فسخ خصب  فبي اوشبسك اوخبا ل  
= ذي سبببيمعبم اا خاج  بببع اابسبببا)  بببل اوسسبببا) رخيييتلط اليييزرع المقيييدس(و :53:) مبببال فبببي اوشبببسك اوماسبببع اوكؤسببا

بيبب " ومببل   يصببل ذل يم ببخ  اإلسببم سا) إوببي آاوخ سيببا  طببكقسل خ ببباهمسلو خمببال هسبباب إسببم سا) وسببلا "كا ببخث او خ 
وشبعب اوخ يبه فبي مب  خهبخ شبعب طباهك فبي  يامبه خهبخ ا ،قا هةو فشعب اهلل  قهل ذي  مكل خ خصبص وببكب

خ  يسبه  خا  بع  ، فمال  به وسم ذل يعيشخا  سعب ويل  بل اوشبعخب اوخ سيب  ويسبم ك سقبائسم و ااكح اولي يعبه اهلل
مزقييت = مسبب ى   بسببم خياسبب  اسسببم مكمببخا إوسسببمو  فييى هييذه الخيانييةاا بم فيضببيعخا م ببا  ببهث  ببع ذهبب  اوسببا كةو 

 (و 15،  :5:51 ش ئ ا  مبخاإل =  اهة يسخهي   ال   او  ل اوشهيه ثيابى
مين  كيل=   به هلا ذ بك فبى اوشبعب مبر يكا    ي با و  وجلست=  اهة يسخهي  ذخكك فى او  لو  سىأنتفت شعر ر 

=  رليى تقدمية المسياء و  ( 5-:35=  سع او خاج بخ سيا   سصخص  بيه فى  مبث  ررتعد من كلم رل  رسرائيل
مقه بب  او سببا) إسمبببه إوببى اوخه بب  خكفببع قببببه باوصببالة هللو خسال بب  ذل مببال  بب كا قببه  بببل   اسببا  خهببخ  بب يل خ سببه 

مقه   او سا) هى ك   ولبي   او سيل اولك سيكفع خطاياساو خكب ا ماس   يل   كا  بى او سبيل او خببص فكب با 
ا  = همبلا ممبخل اوصبالة إ با خقخفب جثوت عليى ركبتيى(و 55،  :535ه فسم سبخة هاسيا   ل او سيل  هامال   كا ق

 ذخ كمخ ا   بى اوكمبميلو
 
الّلُهمَّن ِرنبي َأْخَجُل َوَأْخَزى ِمْن َأْن َأْرَفَب َيا ِرلِهي َوْجِهي َنْحَوَكن أَلنَّ ُذُنوَبَنا َقْد »َوُقْلُت: 6 "-(:10-6) األيات

ِئَنا َنْحُن ِفي ِرْثٍم َعِظيٍم ِرَلى هَذا اْلَيْوِم. َوأَلْجِل ُمْنُذ َأيَّاِم آَبا7َكُثَرْت َفْوَ  ُرُؤوِسَنان َوآثَاَمَنا َتَعاَظَمْت ِرَلى السََّماِء. 
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ْزِ  اْلُوُجوِه َكهَذا اْلَيْوِم. ُذُنوِبَنا َقْد ُدِفْعَنا َنْحُن َوُمُلوُكَنا َوَكَهَنُتَنا ِلَيِد ُمُلوِك اأَلرَاِضي ِللسَّْيِف َوالسَّْبِي َوالنَّْهِب َوخِ 
ْعُيَنَنا َفٌة ِمْن َلُدِن الرَّبب ِرلِهَنا ِلُيْبِقَي َلَنا َنَجاًة َوُيْعِطَيَنا َوَتًدا ِفي َمَكاِن ُقْدِسِ ن ِلُيِنيَر ِرلُهَنا أَ َواآلَن َكُلَحْيَظٍة َكاَنْت رَأْ 8

لُهَنا َبْل َبَسَط َعَلْيَنا َرْحَمًة َأَماَم أَلنََّنا َعِبيٌد َنْحُنن َوِفي ُعُبوِديَِّتَنا َلْم َيْتُرْكَنا رِ 9َوُيْعِطَيَنا َحَياًة َقِليَلًة ِفي ُعُبوِديَِّتَنا. 
َواآلَنن 15ا َوِفي ُأوُرَشِليَم. ُمُلوِك َفاِرَسن ِلُيْعِطَيَنا َحَياًة ِلَنْرَفَب َبْيَت ِرلِهَنا َوُنِقيَم َخرَاِئَبُ ن َوْلُيْعِطَيَنا َحاِئًطا ِفي َيُهوذَ 

ْنِبَياِء َقاِئًل: ِرنَّ 11َنُقوُل َيا ِرلَهَنا َبْعَد هَذا؟ أَلنََّنا َقْد َتَرْكَنا َوَصاَياَك  َفَماَذا الَِّتي َأْوَصْيَت ِبَها َعْن َيِد َعِبيِدَك اأَل
َسٌة ِبَنَجاَسِة ُشُعوِب اأَلرَاِضين ِبرَ  َجاَساِتِهِم الَِّتي َمأُلوَها ِبَها ِمْن اأَلْرَض الَِّتي َتْدُخُلوَن ِلَتْمَتِلُكوَها ِهَي َأْرٌض ُمَتَنجب

َواآلَن َفَل ُتْعُطوا َبَناِتُكْم ِلَبِنيِهْم َواَل تَْأُخُذوا َبَناِتِهْم ِلَبِنيُكْمن َواَل َتْطُلُبوا َسَلَمَتُهْم 12ِجَهٍة ِرَلى ِجَهٍة ِبَنَجاَسِتِهْم. 
َوَبْعَد ُكلب َما َجاَء َعَلْيَنا 13ُكُلوا َخْيَر اأَلْرِض َوُتوِرُثوا َبِنيُكْم ِريَّاَها ِرَلى اأَلَبِد. َوَخْيَرُهْم ِرَلى اأَلَبِد ِلَكْي َتَتَشدَُّدوا َوتَأْ 

َأَفَنُعوُد 14هِذِهن َأْعَطْيَتَنا َنَجاًة كَ أَلْجِل َأْعَماِلَنا الرَِّديَئِة َوآثَاِمَنا اْلَعِظيَمِةن أَلنََّك َقْد َجاَزْيَتَنا َيا ِرلَهَنا َأَقلَّ ِمْن آثَاِمَنا وَ 
َأيرَها 10ِقيٌَّة َواَل َنَجاٌة؟ َوَنَتَعدَّى َوَصاَياَك َوُنَصاِهُر ُشُعوَب هِذِه الرََّجاَساِت؟ َأَما َتْسَخُط َعَلْيَنا َحتَّى تُْفِنَيَنا َفَل َتُكوُن بَ 

ا اْلَيْوِم. َها َنْحُن َأَماَمَك ِفي آثَاِمَنان أَلنَُّ  َلْيَس َلَنا َأْن َنِقَف الرَّبر ِرلَ  ِرْسرَاِئيَلن َأْنَت َبارٌّ أَلنََّنا َبِقيَنا َناِجيَن َكهذَ 
 "«.َأَماَمَك ِمْن َأْجِل هَذا

س ه هسا صالة   كا خهى ويس  صالة طببا  ب  هى إ مكا  باولسب  بل قببب سقبى ي بب اهللو خهبخ يضبع ساسبه 
 ع  "الرجاسات امنا... فنعود... ونصاهر شعوب هذهذنوبنا... أث"فى ص  شعبه خيعمك  بخطايا   عسم فيقخ  

ذسه  هخ ساسه وبم يخطبى) فبى هبل  اا بخكو خومسبه   يبقبى اوببخم  ببى اأخبكيل خيببكك ساسبه بب  هبخ ممباهل   بب 
( يضع ساسه  ل شعبه مرسه هخ اولك فع  اوخطيب  خهبلا :15+ كخ 15515وشعبه      خسى خ    بخول  خك 

خطاياسبباو خماسبب  صببالة  بب كا خ  بمببه وشببعبه خه خ ببه هببى اومببى ذ ببك  فببى اوشببعب  ببا صببسعه او سببيل اوببلك   بب  
( 5533= ذك ماسب    ي بب   بها  مببكج باببب  كذسبه باوسب ا)  مببب  تعاظمييت رليى السييماءهم اوخ سيبا و )فمكمبخا سسبا

= كؤسببائسا او ببهسييل  ملوكنييا وكهنتنييا( 5:531خمصببكاخ خطايببا سببهخم خ  ببخكة اوببلك هخبب  إوببى ذلسببى اوببكب  مببب 
 و = خ سي ا  بخب ذشخك خ بخب باب  ملوك األراضىخاوكخ ييل 
= س ل سسم ق اوعقخب  خاو بخ  خومبل اهلل يشبكق بكذفامبه وامبكة فبإل م اخبسبا يمبخل وسبا ذم بكو خاأل هبم فبى  كلحيظة

 كي  بعه سبى خهلا  ل ك    اهلل  بيسم خومل هاهسبا هبم  ببى خشبب ذل ياقبهخا  بكيمسم  اسيب  بسببب هبل  اوخطيب  
فممخل  كيمسم اومى  صبخا  بيسا مب ي   خيمخل اوسبب فى قصبك  بهة او بكا م خطايباهم هبمو خوبيل اوسببب فبى 

 ذل اهلل قصك او هةو 
 سس   سل إطالق مخكش بسها) اوعخهة  مى األ  1:خ    ذل هل  اوب ي   ماس   خاوى 

 = ليبقى لنا نجاة
  ل خكاب ذخكشبيمو و3
  ل باب  خشكخكهاو  و5

= ماسب  ذيبام اوسببى مريبام  ب ب  خاوك بخع مريبام  لينير رلهنا أعيننا.   هخ اوخمه خذخكشبيم  مال قهسه= اوسيم وتداً 
مباسخا  بيبها  فبى بابب  خوبم ي اوبخا  = ألننيا عبييدسخكو خذيبام اوسببى  شببس  ذيضبا  بباو خ  خذيبام اوك بخع م يباة قبيبب و 



 (اإلصحاح التاسب) سفر عزرا

 

 
37 

" ذمبخل وسبم سبخك  بل  يسبمكهم خكا)  = وسبم م بائط = كضى اهلل خ  ايمه ماس  ليعطينا حائطاً  بيها  و بب فاكلو 
( خومل اهلل وه  ذهخامه خااهاة هسا هى او ببب اوبلك سبخك  اهلل و  ايب  شبعب إسبكائي و  ببى ذل سبخك 55:ساك "   ب 

عيين يييد عبيييدك = بعببه مبب   ببكا م اهلل  بباهخا خخبباسخ و  وبعييد هييذا( :3ذخكشبببيم بببهذ اوع بب  فيببه ذيببام  بب كاو خفببى  
خ ا يخكه   ، (  سع او خاج باوخ سيا 1-:35يل  ل سبخ)ة وألسبيا) بسل  ااواا  خومل  خسى فى  مث = و األنبياء

   كا هخ كخح اومشكيع خهخ اوامك اولك ساهك به ااسبيا) باإلسع ا   ل اوشكو 
شكاب =   مقي خا  عسم  عاهها  سالم خذ ل خم اواا  سياسي   سمكي   مى   مسقطخا فى  ال تطلبوا سلمتهم

( فاهلل  ل  كا  ه  ا سم فبقخا سا يل  ع ذسسم إسم قخا او خ  5:51= كخ  أنت بار ألننا بقينا ناجينخ سيمسمو 
وم اا ك وبكب خوم يقهك ذل يقخ  شيئا  ذ ام ك    اهللب  = س   ها نحن أمامكخوخ  ك    اهلل و ا بق  وسم بقي و 
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 عودة للجدول اإلصحاح العاشر

 

ٌة َكِثيَرٌة ِجدًّا ِمَن َفَلمَّا َصلَّى َعْزرَا َواْعَتَرَف َوُهَو َباٍك َوَساِقٌط َأَماَم َبْيِت اهلِلن اْجَتَمَب ِرَلْيِ  ِمْن ِرْسرَاِئيَل َجَماعَ 1 " -(:1آية )
 " ا.الربَجاِل َوالنبَساِء َواأَلْواَلِدن أَلنَّ الشَّْعَب َبَكى ُبَكاًء َعِظيمً 

   ب    كا خه خ ه  ل شعبه ذ ك  فيسم  ها  فبمخا  عه و
 

ِرنََّنا َقْد ُخنَّا ِرلَهَنا َواتََّخْذَنا ِنَساًء َغِريَبًة ِمْن »َوَأَجاَب َشَكْنَيا ْبُن َيِحيِئيَل ِمْن َبِني ِعيَلَم َوَقاَل ِلَعْزرَا: 2 "-(:4-2) األيات
َفْلَنْقَطِب اآلَن َعْهًدا َمَب ِرلِهَنا َأْن ُنْخِرَج ُكلَّ النبَساِء َوالَِّذيَن 3ُد َرَجاٌء إِلْسرَاِئيَل ِفي هَذا. ُشُعوِب اأَلْرِض. َولِكِن اآلَن ُيوجَ 

ن َحَسَب َمُشوَرِة َسيبِد ن َوالَِّذيَن َيْخَشْوَن َوِصيََّة ِرلِهَنان َوْلُيْعَمْل َحَسَب الشَِّريَعِة.  َعَلْيَك اأَلْمَر َوَنْحُن  ُقْم َفِإنَّ 4ُوِلُدوا ِمْنُهنَّ
ْب َواْفَعلْ   " «.َمَعَك. َتَشجَّ
( لمك ي يئي   ل بسى  يالم اوليل ماسخا 52خفى  آي  و (51:( خشمسيا فى 151= هخ ايك شمسيا فى  شكنيا بن يحيئيل

لا مال هخ ي يئي  او لمخك فى آي    ،   ذبيه اوخ سي  ( يمخل شمسيا إبسه قه  اسى  ل  خ 5قه م خ خا بسسا) اكيب و خا 
سمغ  اهلل هلا ااوم اوشخصى وخيك او  ا   مبساو خمال كذك شمسيا ذل يمخبص اوشعب  ل اوسسا) اوخ سيا و   واآلنخا 

( إلا  ك ا) شمسيا  بسى  بى خ خه اهللو :3-:351= هساب ك ا) إل قه خا مخب  صاهق  مث  يوجد رجاء إلسرائيل فى هذا
 و 1-:35مث  = حسب الشريعة  خب و م   خ شخكة   كاو = ذك اا ك  مك  حسب مشورة سيدى

  كا وه سبطا   ل قب  او بب، خومل اا ك يبهخ صعبا  ولوب س ه اوشعب يساسه  =  تشجب قم فإن عليك األمر. . 
 خيش عه ويع  و

 
ِرْسرَاِئيَل َأْن َيْعَمُلوا َحَسَب هَذا اأَلْمِرن َفَحَلُفوا.  َفَقاَم َعْزرَا َواْسَتْحَلَف ُرَؤَساَء اْلَكَهَنِة َواللَِّويبيَن َوُكلَّ 0 "-(:8-0) األيات

اَك َوُهَو َلْم َيْأُكْل ُخْبزًا َوَلْم ُثمَّ َقاَم َعْزرَا ِمْن َأَماِم َبْيِت اهلِل َوَذَهَب ِرَلى ُمْخَدِع َيُهوَحاَناَن ْبِن أَْلَياِشيَب. َفاْنَطَلَ  ِرَلى ُهنَ 6
َوَأْطَلُقوا ِنَداًء ِفي َيُهوَذا َوُأوُرَشِليَم ِرَلى َجِميِب َبِني السَّْبِي ِلَكْي 7َكاَن َيُنوُح ِبَسَبِب ِخَياَنِة َأْهِل السَّْبِي.  َيْشَرْب َماًءن أَلنَّ ُ 

َؤَساِء َوالشر 8َيْجَتِمُعوا ِرَلى ُأوُرَشِليَم.  ُيوِخ ُيَحرَُّم ُكلر َماِلِ ن َوُهَو ُيْفَرُز ِمْن َوُكلر َمْن اَل َيْأِتي ِفي َثَلَثِة َأيَّاٍم َحَسَب َمُشوَرِة الرر
 "َجَماَعِة َأْهِل السَّْبِي.

=  مى   يك عخا خيبقخا باو سئخوي   بى   كا خ ه  ب  يمخل اوقكاك   ا يا  خاو  يع  ب  ا   استحلف رؤساء الكهنة
 = ذك اوكؤسا)و  وأطلقوا نداءبمسايل و 

ُيحَرم كل          و ذيام 1ه صغيكة في مسسم او ضخك  ل ذبعه  مال إوى ذخكشبيم فى ماس  ذكح اويسخ  = فى ثلثة أيام
 ( خهلا  مى   يلهب  ا  خ يكاث إسكائي  وبخ سييلو :525= مال وع كا سبطال  ل قب  او بب   مال 

يا ا  اومى وشعب = ذخ ي قطع ذك ي سب مر سبى خخ سى ويل وه  او خا يه خاو قخق خاإل م ُيفرز من جماعة أهل السبى
 اهلل خ  ممخل وه  الق  باوسيم و



 (اإلصحاح العاشر) سفر عزرا

 

 
39 

 
ِبن ِفي َفاْجَتَمَب ُكلر ِرَجاِل َيُهوَذا َوَبْنَياِميَن ِرَلى ُأوُرَشِليَم ِفي الثََّلَثِة اأَليَّاِمن َأْ  ِفي الشَّْهِر التَّاسِ 9 "-(:17 -9األيات) 

َفَقاَم َعْزرَا اْلَكاِهُن 15ِفي َساَحِة َبْيِت اهلِل ُمْرَتِعِديَن ِمَن اأَلْمِر َوِمَن اأَلْمَطاِر.  اْلِعْشِريَن ِمَن الشَّْهِرن َوَجَلَس َجِميُب الشَّْعبِ 
اِئُكْم َواْعَمُلوا َفاْعَتِرُفوا اآلَن ِللرَّبب ِرلِ  آبَ 11ِرنَُّكْم َقْد ُخْنُتْم َواتََّخْذُتْم ِنَساًء َغِريَبًة ِلَتِزيُدوا َعَلى ِرْثِم ِرْسرَاِئيَل. »َوَقاَل َلُهْم: 

َكَما َكلَّْمَتَنا »َفَأَجاَب ُكلر اْلَجَماَعِة َوَقاُلوا ِبَصْوٍت َعِظيٍم: 12«. َمْرَضاَتُ ن َواْنَفِصُلوا َعْن ُشُعوِب اأَلْرِض َوَعِن النبَساِء اْلَغِريَبةِ 
َطاٍرن َواَل َطاَقَة َلَنا َعَلى اْلُوُقوِف ِفي اْلَخاِرِجن َواْلَعَمُل َلْيَس ِلَيْوٍم َواِحٍد ِرالَّ َأنَّ الشَّْعَب َكِثيٌرن َواْلَوْقَت َوْقُت َأمْ 13َكذِلَك َنْعَمُل. 

تََّخُذوا ِنَساًء َفْلَيِقْف ُرَؤَساُؤَنا ِلُكلب اْلَجَماَعِة. َوُكلر الَِّذيَن ِفي ُمُدِنَنا َقِد ا14َأْو الْثَنْيِنن أَلنََّنا َقْد َأْكَثْرَنا الذَّْنَب ِفي هَذا اأَلْمِر. 
ا ُحُمور َغَضِب ِرلِهَنا ِمْن َأْجِل هَذا َغِريَبًةن َفْلَيْأُتوا ِفي َأْوَقاٍت ُمَعيََّنٍة َوَمَعُهْم ُشُيوُخ َمِديَنٍة َفَمِديَنٍة َوُقَضاُتَهان َحتَّى َيْرَتدَّ َعنَّ 

َوَفَعَل هَكَذا 16َفَقْط َقاَما َعَلى هَذان َوَمُشلَُّم َوَشْبتَاُ  اللَِّو ر َساَعَداُهَما.  َوُيوَناثَاُن ْبُن َعَساِئيَل َوَيْحِزَيا ْبُن ِتْقَوةَ 10«. اأَلْمرِ 
ِهْمن َوَجَلُسوا ِفي اْلَيْوِم َبُنو السَّْبِي. َواْنَفَصَل َعْزرَا اْلَكاِهُن َوِرَجاٌل ُرُؤوُس آَباٍءن َحَسَب ُبُيوِت آَباِئِهْمن َوَجِميُعُهْم ِبَأْسَمائِ 

ِل ِمَن الشَّْهِر اْلَعاِشِر ِلْلَفْحِص َعِن اأَلْمِر. األَ  ِل ِمَن 17وَّ َواْنَتَهْوا ِمْن ُكلب الربَجاِل الَِّذيَن اتََّخُذوا ِنَساًء َغِريَبًة ِفي اْلَيْوِم اأَلوَّ
ِل.  "الشَّْهِر اأَلوَّ
 ساحة بيت اهلل  = هخ شسك  طيكو  سبالشهر التا= ال ذم ك ذه  اوسبى ماسخا  ل هليل اوسبطيلو  يهوذا وبنيامين

= وم يمل فى ذخكشبيم ذ امل مسمخ ب م  هؤ ) خاايام ذيام  طك خومل وسال   او هي  فسم وم يؤ بخا اإلصالح خاومخب  
نفصلوا عن شعوب األرض    مى شسخك اوكبيع خهلا هوي  او هي  خاومخب  او قيقي و  = هم ب خا سم  ل سسا) خ سيا   وا 

شعب ااكح فى  يامسم خذ  اوسم خولامسم خ باهامسم اوقبي   خو ا إساصبخا  ل اوسسا) إساصبخا  ل مبب  إم هخا  ع
= ب ا ذل اوع   لكل الجماعة    = ذك صهقخا  بى مالم   كا خخافقخا بكضىو  فأجاب كل الجماعة   او عاشكا  مبساو 

إقمك خا معييل كؤسا)  ع شيخخ م   هيس  ويا صخا خيقضخا خيسالخا اا ك خممخل قكاكامسم صاهكة  م يك خي ماج إوى خق 
خ يسخا وم   هيس  خقما  ، = مال اوكؤسا) فى ذخكشبيم م  م   توا فى أوقات معينةأفلي  مرسسا  ل او  ا   مبساو 

=  مى األ مال  يرتد عنا حمو غضب رلهنا حتىوي ضك اوليل ذخلخا سسا) اكيب  خ عسم شيخخ مبب او هيس  خقضامساو 
فاوغضب آ  بالشبو خماس  او  ا   مبسا  ماق  بكذك  ، وم يصبسم شى) خومسسم فس خا اسسم إل وم يك عخا هلل باومخب 

 1= خفى مك    ذخكك قاخ ا هلاو خقه إسمغكق اوع    يوناثان وعزيا. هما قاما على هذاخا ه خوم يعاكح سخك إ سيل 
 خماسخا قه بهذخا فى اوشسك اوماسعو رنتهوا فى الشهر األول شسخك فسم

 
ْخَوِتِ : َمْعشِ 18 "-(:44-18) األيات يَّا َفُوِجَد َبْيَن َبِني اْلَكَهَنِة َمِن اتََّخَذ ِنَساًء َغِريَبًة: َفِمْن َبِني َيُشوَع ْبِن ُيوَصاَداَ  َواِ 

ِبيَن َكْبَش َغَنٍم أَلْجِل ِرْثِمِهْم. َوَأْعَطوْ 19َوأَِليَعَزُر َوَياِريُب َوَجَدْلَيا.  َوِمْن َبِني ِرمبيَر: َحَناِني 25ا َأْيِدَيُهْم إِلْخرَاِج ِنَساِئِهْم ُمَقرب
يَّا. 21َوَزْبِدَيا.  يِليَّا َوَشْمِعَيا َوَيِحيِئيُل َوُعزب ْسَماِعيُل َوِمْن َبِني َفْشُحوَر: أَْلُيوِعينَ 22َوِمْن َبِني َحاِريَم: َمْعِسيَّا َواِ  اُ  َوَمْعِسيَّا َواِ 

َوِمَن 24َوِمَن اللَِّويبيَن: ُيوزَاَباُد َوِشْمِعي َوَقَلَيان ُهَو َقِليَطان َوَفَتْحَيا َوَيُهوَذا َوأَِليَعَزُر. 23َوَنثَْنِئيُل َوُيوزَاَباُد َوأَْلَعاَسُة. 
يَّا َوَمْلِكيَّا َوِميَّاِميُن 20َوَطاَلُم َوُأوِر .  اْلُمَغنبيَن: أَْلَياِشيُب. َوِمَن اْلَبوَّاِبيَن: َشلرومُ  َوِمْن ِرْسرَاِئيَل ِمْن َبِني َفْرُعوَش: َرْمَيا َوِيزب

يِليَّا. 26َوأَْلَعازَاُر َوَمْلِكيَّا َوَبَناَيا.  ْن َبِني َزترو: أَْلُيوِعيَناُ  َومِ 27َوِمْن َبِني ِعيَلَم: َمتَّْنَيا َوَزَكِريَّا َوَيِحيِئيُل َوَعْبِد  َوَيِريُموُث َواِ 
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َوِمْن َبِني َباِني: 29َوِمْن َبِني َباَباَ : َيُهوَحاَناُن َوَحَنْنَيا َوَزَباُ  َوَعْثَلُ . 28َوأَْلَياِشيُب َوَمتَّْنَيا َوَيِريُموُث َوزَاَباُد َوَعِزيزَا. 
َوِمْن َبِني َفَحَث ُموآَب: َعْدَنا َوَكَلُل َوَبَناَيا َوَمْعِسيَّا َوَمتَّْنَيا َوَبَصْلِئيُل 35. َمُشلَُّم َوَملروُخ َوَعَداَيا َوَياُشوُب َوَشآُل َورَاُموثُ 

ِني َحُشوَم: ِمْن بَ 33َوَبْنَياِميُن َوَملروُخ َوَشَمْرَيا. 32َوَبُنو َحاِريَم: أَِليَعَزُر َوِيشبيَّا َوَمْلِكيَّا َوِشْمِعَيا َوِشْمُعوُن 31َوِبنروُ  َوَمَنسَّى. 
َوَبَناَيا َوِبيْدَيا وَكُلوِهي 30ِمْن َبِني َباِني: َمَعَداُ  َوَعْمرَاُم َوُأوِئيُل 34َمتََّناُ  وَمتَّاثَا وزَاَباُد َوأَِليَفَلُط وَيِريَماُ  َوَمَنسَّى َوِشْمِعي. 

َوَمْكَنْدَباُ  45َوَشَلْمَيا َوَناثَاُن َوَعَداَيا 39َوَباِني َوِبنروُ  َوِشْمِعي 38و َوَمتَّْنَيا َوَمتََّناُ  َوَيْعسُ 37وَوْنَيا َوَمِريُموُث َوأَْلَياِشيُب 36
ِمْن َبِني َنُبو: َيِعيِئيُل َوَمتَّْثَيا َوزَاَباُد َوَزِبيَنا 43َوَشلروُم َوَأَمْرَيا َوُيوُسُف. 42َوَعَزْرِئيُل َوَشْلِمَيا َوَشَمْرَيا 41َوَشاَشاُ  َوَشارَاُ  

 "ُكلر هُؤاَلِء اتََّخُذوا ِنَساًء َغِريَبًة َوِمْنُهنَّ ِنَساٌء َقْد َوَضْعَن َبِنيَن.44درو َوُيوِئيُل َوَبَناَيا. َويَ 
س ه هسا ذس ا) اوليل ذخلخا سسا) خ سيا  خلوب مرهيبا  وسم خ بكة وأل يا  اوقاه  و خوسال   ذسه م ا ذسه هساب س   يس   

شبيم، خهخ س   ممكيم فسساب س   و ل خال خمس   فيه خياسمه خم  خطي  بال مخب  ملخك فيه ذس ا) اوليل  اهخا اخك 
 ( فم  خطاياسا  س ب  ضهساو 55:وسا اضبا  فى يخم اوغضب  كخ 

 ل اوعا ب و خفبى  قه ب   12 ل اوالخييل خاو غسييل خاوبخابيل +  :3 ل اومسس  +  :3 سسم  331خس ه ذل  هه ااس ا) 
خفببى  و =  ال بب  قببخ  اوصببهق وأعطييوا أيييديهمو ألجييل رثمهييملبي بب   كييبش غيينماومسسبب و خهببؤ ) قببه خا هببؤ ) يشببخع كئببيل 

ذك اوعا  و خقه كفض  اوسسا)  ع ذخ ههلو خااوبا  هم صكفخا اوسسا) خااخ ه خ عسم  طايبا خهبهايا  = ومن رسرائيل( :5 
س عي  إل  خضسا خصكفساوخومل هلا وم يلمك فسخ ساك مخب  خاومالم هسا  ل اومخب و خهملا فع    إبكاهيم  ع ها ك خا 

 -ملخص رصلحات عزرا:
 " سسج   كا اوكخ ى وإلصالح"

 وفبم يطبب   اي  او بب خ يخشه خاهلل  اف   بيسم فعال   -5 عدم اإلتكال على ذراع بشرية -3
مه، و فسبببخ سببباهك بصبببخم بببباوكام  بببل طبببخ  اوطكيبببق خصبببعخب(55  1: إش ومسببب يع صبببخمسم فبببى اوعبببال) -5الصيييوم -5

 خوإلمضاع ذ ام اهللو فك  سم اهلل خ اف   بيسم خهملا يسبغى ذل ساع  فى بهاي  م   شكخعو 
فسخ بمى خصبى ب  خا  مك  برسه ذخطر فسخ شعك ذل خطايا اوشعب هى خطايبا  هبخ فبى  بق  -5التذلل أمام اهلل -1

سببكك ذساسبسا خسبقبى اوببخم     إخخمسبا اوبليل يخطئبخل خسعمبك  م با وبخ مسبا او خطئبيل ذم هب ذاهللو فس  سصبى  ل 
  بى اأخكيلو 

بع   او خ ا  اوخ سيا و فاإلي ال او ق باوكب يمبر ك بباإلخمالط اوشبهيه  مباو خاج( بغيبك او بؤ سيلو  -5عزل الشر -5
 خ بى م   ؤ ل ذل يعم   اوشك خاوخطي و 

مضا ه خ  بمه   سسج   كا عب فقه خا مخب   كب قبخب اوش وشعبه خا  مكافه بخطاياهم هخ اولكذك صالمه خا 
خبمخا بما)   ي ا و خسال   ذل   كا وخ طبب  ل اوشعب ذل يساصبخا  ل  خ امسم هخل ذل يصبى خيملو  ا ام 

 و :3،  :355 مخ 5ذفكاح اوك خع إوى إسشقاقا   اهلل وكفضخا خو اكخا ضه  خوم خو 
ا وي ببكب قبببخبسم وبمخببب ، خإلصببالح  بباوسم م ببا ذكسبب  اهلل   ببى خ مكيببا وبشببعب وي ببكب قبببخبسم فيبسببخا اوسيمبب  ذكسبب  وسببم  بب ك 

 كخ يا  
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خوقه خ ق او بب اوااكسى فى   كا خذ طا  بعح اوصال يا  فى مخقيع اوعقخبا  خومل  يل ذمى س  يا مخاوى  بى 
اويسخه، وم يمضايق   كا  ل ذل سبطامه سبب   سه، ب  إهمم بم  يع اومماب او قهل وووووه  ياسم هلا م  خاهم، ذسه وخ 

كم  ل خه    عيس  فاهلل يطبب  سه ذخككو ه  ياسم اوخهام  هم اوغيكة  ل س اح خاهم آخك فى خه مه ب  يسمم هخ    
 . بيسا اهلل ئم سهإبخه مه اومى 


	مقدمة الأسفار التاريخية في فترة ما بعد السبي (مملكة فارس)
	عزرا- نحميا- استير
	الشخصيات الأساسية في هذه الفترة هم:



