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 عودة للجدول مقدمة سفر نحميا
 

كاا سفرااعزرف ااحزرف سفرااا فرااعزرإف رفااارإف اراارف ااحزرفاااةفرفياا زرعفرفة زرساااترفاااةفرفراا ةاساتف اااةفرفيز رااتف -1
ررفثرفإسعصا فرف رفااف اسفر فازفااةفرفلازسفرفرا ا فف1651رفالياساتف)رفع ف  ي (ف ذفكففيةفرستف

ف شزف اررةف حزرفرأل  ف  حزرفرفث سةرفثرف اررةف حزرف سفرا رف
رااع زفرفة ااافرفلاااارفرفي زافاااتفا اا فيكراااتففياا زا فرفا اا ارف س ااافاااةفرفرااعزفأف اا زفيكراااتفأفاازفآهاا ف -2

صالف تفسفرا فألر زفرفشةبففربفرفشزاةترف فأر رزفأ زشاارف ي اااف ر 
(ف هااةفكارااتفكاارسااااتف1:11+8:9ك ياابفرفرااعزفهاا فسفرااا فرفااذافكاا سفرراا ا رف اااا ةفرفيزشاا ث ف) -1

زيفشراي فف س ارا س  ففاكا سفرا يا إففا ف هاةف ظاعاتف ظاراتفأيةسةفرا يةففارااكفإذفإفيا زلفرفرااكف
 افر فف فرففرزفرفذافاطابفيا ا ف اعزفا رف كا سفف، ساهرففاغ اترفا فر يةفازاف   فرفراكفارئر إف

رفر يةفاطابفر فازاافرسفرفراكف ه فرسشاز.رف هكاذرفطاابفرف  ااتف ااةفأ زشااارفااةف ياتفك اذررف
الارفف فرفشزرب،ف رفشزربفرركسفأسفاكا سفررار ر إف)فاذفكف ك سفرفر يةفرف فثلتفرفراكفا  فك سف

فك سفرفر يةفايذ ي فأ  إ(ر
كاا سفسفرااا فاااا زرإف اااةفرااسااتفآ  ئاا ف طااابفرااسفرفراااكفأسفاااذهبفوصااال.فأراا رزه فا زرااا ف رفااا إف -4

 اةفأ زشاار،ففا سةفأر رزه ف ازيابفأرا زفرف  ااتفرفا  اااترف كا سفذها بفسفراا فإفاةفأ زشااارف ةااف
فاذافايريابف ا فزرفأل زشاارف ثالثتف شزف  ر إرف فلاافيازكفسفراا فكا فسةاارفيصازفرفرااكفرصة اف حف

 أ  إففرف ي فهللرفأل  فرف ي ففشة  ف ف
ااسف رفرا رزااسفسفرفيكسفر رتفسفرا فر اتفالاف    ف رل  رتفشاااعفرسفرأل ارءفرفر آ ااسف رفةر ف -6

 اسر فرفشةبفاةفرفرا ةف  ةااف ا اعفايص  رفرألزضفإ   يةفرفشة بفرفر   زعرف ك سفرأل ارءفياف
رفشاااةبففااا افرأل اااارءفأسفاراااايزافرفشاااةبفأزرصاااا ف أرالكااا فرفرغيصاااا تف ااا فكااا س رفطااا رةاسفاااااةف
روراااياالءف ااااةفرحااااافراااسفرألزرصاااةفراااسفرفشاااةبففاااذفكففااا ا رفراااسف سااا ءفأرااا رزفأ زشاااااررف هااا  ءف

 رأل ارءفف رف ار عفط اةاتفربفشةبفإرزرئا رف
رعزفرفشزاةترف كي  تف  اففإلفيع ظف  ص ا فرفزبف يبف ااا فرفز را ءفهيرفسفرا ف  فة  اعف يال عفإ -5

  رفك ستف رفال ااسف ك فرفشةبرف
زيفشراااي ففالاااارفأ(فز ااابفإفاااةف8-1:2رااابفف7،ف5:11راااستف)يااا زسف12 ةاااافأسفيااا فةف ااااةفرفا ااا اف -7

فراا   إف اااةفرفيعاا اضفرفراا  اف  ساا ءفرفراا زف رفرااسااترررفرفاا رفاكاعاا فأزيفشرااي ف اا سفاةاا افث ساااتإرف
 رستف ةافذفكرف14 ذفكففص ف اةفيع اضفث ٍسف  ف  اترف   اففافكرف ف
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ااااةفااااا بفسفراااا فحرافرفشااازفااااةفأ زشااااارفاااا هرا رفرفرااا تف رفيلاااار تفرفا رااااتف رفةشااا زف يح  ااا رف -9
   س ااا تف ثسااا ترف  ااسفهااذلفرفعياازعفيس اا فرالفااةفرفس ااةرف  ةااافأسف اا افسفرااا فأل زشاااارفث ساااتف اااأف

 يئص  فرفشزفرسف اس ررفإصالف ي فور
شفصاااتفسفرااا فشفصاااتفزرئةااتف رصااائتفاااةفرفكياا بفرفرلااا ف رثاا  إففراا فاس غااةفأسفاكاا سف اااا ف -8

فاااررفرهللرفا اا فاااةفراا ا فس ااالفر يراا إف فاا  فشااة  ف فاا  فأ زشاااارف س ااالف  كااا إفرصاااا إففازااابفرهللف
ذهبفاصااا  ف اااس رف س اااالفايااازكفرسصااا  فرفرااا رةفااااةفيصااازفرفرااااكف اةااازضفسعرااا ففافطااازف اااا

أل زشاااارففاراايس ضفرف راارفرفعااا يزع،فهاا فشفصاااتفاااا زعف ااااةفر ااافرهللف شفصاااي فيا ااااترف ساااةف
رفر زفاةفأا رفاازف   ىءف رل  ر تف ر ررزرتفرأل ارءفرفف ز ااسفرصاف إفألف ر فشاة  ،فااازف

ا  هاافرابفرهللفااةفصاالي ف ا  هاافف-ط فبففل فك رفةف  فه فاسعاف اةفشة  ف ه فااةف  ا ال:
 ا  هافربفرفشةبف اصال.فأف رف رف ي فاااهرف يشا اة رف   هاافصاافرأل اارءرففاذفكففربفرفراك

 كا فرهللف را ف  فس  .رف
 اةفايزعفاا   ف اسفس ئ اسفف ففس سةف فس سا ففافكر رفأ زشاارفرفيةف ساتفأر رزه رف-11
 شاا   ي فاااةفإفيصاا زفكاا سفسفرااا فشفصاا إف ظاراا إفاااةفإيك فاا ف اااةفرفاازبف   اا الفاااةففارياا ف اازياا ف-11

 اك ستفرفسةرتفروف اتفرفيةفر ساتف   الفاص زف را فس  ف إرف
 رسفرا فازرحففارراحفاةفأشا ءف اااع-12

فه فيزكفيصزفرفراكففاذهبفوف ي رف رفرراحفأفاةفذري ففاعيلافشة  رف -فأ
ك سفسفرا فاةفيصزفرفراكففكسفيا  فك سفاةفأ زشاارفرففز تف هكذرفك ستفرف تف -فب

 رفرفرراحففشة  فاةفرألزض
رف فارفاثلا ف ااا رفااةفرف حااتف21:4شيزكفسفرا فربفرفشةبفااةفرفةرا ف رف سا ءفإ -فج

ف  فأسعافه ف اا ررف رفرراحفاشيزكفرةس فاةفآ رس ف  ف اةفك ف ر فص فحرف
فش   فرفرراحفاةفاازي ف اةفرف اك ف يط ازلففا اك ففاك سف اتفصالعف فرغ زعففص صرفف-ا
فرةفشة  ف رفرراحفأيةففا سةفرفكسارتف افرا  رفه فأيةففا سةفرألر رزفرفر ارتففافف-ه
هاا فأيااةففاةراازفأ زشاااارفرففز ااتف رفرراااحفأيااةففاةراازفرفكسارااتفشااة  فرفااذاسفكاا س رف -ف.

فاةففزربفهذرفرفة فرفرفذافُفزبف  ففطاترف
أااا رفاااةفرفل اازفراا كس إفي اا فف1أااا رفراا كس إفي اا فأسفا اابففاةراا فرشاا    إففارراااحفرفااذاف لااةفف1ركاا فف- 

ففا عففكساري رفيا ري ففاةطةف
ف يافأر رفرة سااسف رل  راس،ف رفرراحف يافأر رفرفشاط سرفف-ح
فه ف كتفرفةظر ءف رفز ر ءف رفرراحف كتفرفكي تف رفعزارااسرفف-ع
ف ك ءفسفرا ف اةفأ زشاارفاش  ف ك ءفرفراافرفرراحف اا  رفف-ط
رط زفرف اك فرسفط  ا ف طزالفرثار فاة فرفراافرفرراحف-ا
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 عودة للجدول اإلصحاح األول

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

اْلَيُهوِد الَِّذيَن َنَجْوا، الَِّذيَن َبُقوا  َأنَُّه َجاَء َحَناِني، َواِحٌد ِمْن ِإْخَوِتي، ُهَو َوِرَجاٌل ِمْن َيُهوَذا، َفَسأَْلُتُهْم َعنِ 2اْلَقْصِر، 
ِإنَّ اْلَباِقيَن الَِّذيَن َبُقوا ِمَن السَّْبِي ُهَناَك ِفي اْلِباَلِد، ُهْم ِفي َشّر َعِظيٍم »َفَقاُلوا ِلي: 3ِمَن السَّْبِي، َوَعْن ُأوُرَشِليَم. 

َفَلمَّا َسِمْعُت هَذا اْلَكاَلَم َجَلْسُت َوَبَكْيُت َوُنْحُت َأيَّاًما، 4«. َمْحُروَقٌة ِبالنَّارِ َوَعاٍر. َوُسوُر ُأوُرَشِليَم ُمْنَهِدٌم، َوَأْبَواُبَها 
 " َوُصْمُت َوَصلَّْيُت َأَماَم ِإلِه السََّماِء، 

=ف كسللوفرففف(1:7=فرسفر طف  ىفألسفأف لففس سىفراذك زفرابفرف ا ر اسف رفرغساااسف رفال اااسف)فنحميا بن حكليا
ذكاازفشاا زفساراا سفرااسفرفرااستفرفةشاازاسف هاا فف1:2زيفشرااي ف اااىفأ=فهااىففراااكففالسللنة العشللرينفي راابرففرفشاا زفر

رفش زفرأل  فرسفرفرستفرف اااعف ف فهذلفرفرشكاتف راطف ارإفا اىفرفراستفرفةشازاسففرااكفرزيفشراي ف راسفرفرفيرا ف
راارزفرفشا زفرفي رابفأ  إفثارففأسفراكفرزيفشري ف اأفرثالإفاىفرسيصافرفرستفاعىففاال فهاذلفرفراستفرفةشازاسففراكا 

كاارفشاازاف   اا ف كاا سفف111=ف  صاارتفااا ز ف اااىف ةاااففاا رفىففشوشللن. رفشاا زفرأل  فرااسفرفرااستفرف اااااعفث سااا إف
ز ا  فأيا رففاااث إفف= رجلال ملن يهلوذا=فأفا فسفراا رف حنلان ك ي س فاىفرف  ا  رفإرفرا كفاشي سفاا  ف اصاع سفاىف

رفررا ااسف ها  ءفكا س رفااىفشازف ظاارفا ألرا رزفرس اراتف هارفااليا سفف=فسر فالذين بقوا من السب رسفرفا  ااترف
فيل زفرسفرفشة بفرفرفاطترف =فه ف فا كىف اىفرا فاةااُ فس  فاذفسصازف هارا فف را رزففجلست وبكيترل  رتف ر 

  فه فا كىف اىفرفف  فرفذىف اا فأ زشاارففص صا إف ساار فراربفأسفررا  ىف احزرفف سا ءفرألرا رزفاشااتفأ فأسف
رءفهار رفر ف س لف حزررف ي ف ف اراتف  كااتفيشاازففرا فا ابفأسفاعةاا فكا فرسا ففااسفي ر  ا فرشاكاتفرا ،فأسفرأل ا

فافياىفاىففا عفربفرهللف اصاىف از بفإفىفسعر فكر فز بفرو سفرفص  فإفىفسعر رف
صالعفف=فرفصالعفهىفا  عفهللفأسفاياف ف اف فرفرشكاتف رسفرفر كافأسفرهللفراياف ف فكسف ا سفوصمت وصليت

فا ذرفاةسىفأسسىفأزاافف فرفرشكاتف فاىف ا سفرة ستفرهللرف
ف

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

ْد َأْخَطْأَنا. َأَنا َوَبْيُت َأِبي قَ  أَلْجِل َبِني ِإْسرَاِئيَل َعِبيِدَك، َوَيْعَتِرُف ِبَخَطاَيا َبِني ِإْسرَاِئيَل الَِّتي َأْخَطْأَنا ِبَها ِإَلْيَك. َفِإنِّي
اْذُكِر اْلَكاَلَم الَِّذي 8. َلَقْد َأْفَسْدَنا َأَماَمَك، َوَلْم َنْحَفِظ اْلَوَصاَيا َواْلَفرَاِئَض َواأَلْحَكاَم الَِّتي َأَمْرَت ِبَها ُموَس  َعْبَدكَ 7

ُقُكْم ِفي ال ْن َرَجْعُتْم ِإَليَّ َوَحِفْظُتْم َوَصاَياَي َوَعِمْلُتُموَها، 9شُُّعوِب، َأَمْرَت ِبِه ُموَس  َعْبَدَك َقاِئاًل: ِإْن ُخْنُتْم َفِإنِّي أَُفرِّ َواِ 
لَِّذي اْخَتْرُت إِلْسَكاِن ِإْن َكاَن اْلَمْنِفيُّوَن ِمْنُكْم ِفي َأْقَصاِء السََّماَواِت، َفِمْن ُهَناَك َأْجَمُعُهْم َوآِتي ِبِهْم ِإَل  اْلَمَكاِن ا

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

 فكاسفيظ ازف ظريا ف ا ألكثزفااىفرزرفرا ففشاة  فف،اابفشاة   =فرفذىفظ زتف ظري فاىفيفاإلله العظيم المخوف
راافاففالحللافظ العهللدرفي ئاابف هااذرفهاا فز اا ءفسفرااا ففااذفكفياا  ف لمحبيلله وحللافظ   اةلاا برف=ف  ااالفراابفإ اازرهارف ر 

=ففياازىفراا فاةاا سىفرساا فشااة كففعينللاك مفتللوحتين(رف16:14=فإسفكساايرفيف اا سسىفاااافعظ رف صاا ا ىف)ااا ف وصللاياه
ف=فهرفأفط  رف فكس رفر فحرف رف  اافهللرففوتسمع صالة عبدك. بن  إسرائيل عبيدكايزفرف

س جفرفز فىفرفراارففكا ففا اررف را فأياىف=فه فاصسبفسع فر فصسة ف حزررف هذرفه فرفرفانا وبيت أب  قد اخطأنا
ف  ااف ا فز  عفااىف رف27:4فرفافا ففزاا إف  فس افرةس لرفايعزال رفاىفرفشة بفراذك زفااىفيا فف8،فف9اىفأا تف

=فففملن هنلاك أجمعهلمأيزبفر فاك سففرا فأياىفهسا رفف6-1:11 رفكالرفاىفي فف6،فف4:11+في 42-41:25 ف
=فأىفإفىفأ زشاارف رف اكا رف ااىففآت  بهم إل  المكانرف15-11:14حفكر فاعيشفرفزر ىف سفرففزرافرفص فتفف

=فهكذرفيصاىفرفكسارتفارئر إف"فأذكزفا فزبفكذرف كذررفرف"ف فا فرةسىفهذرفأسفرهللفاسرىفاسذكزلرففاذكر الكالم(ف9)
اتفاا فزبف سثااف،فك سسا فسلا  ففلااف  اثلااسفااىفر ر ااالفرفياىفرا افال ف ا   فرهللفاعز.ف  ذرفألسا فازاااس فأسفسكا سف ر
شلعبك اللذ  هس فال  ففازبفرذكزفا ستف  اتف  سفي ربفشاة كرففسفرا  ففأسكفيذكزف سثافاىفأسكفريسعذف  اكفر

=فأىفرفذىفأفز ي فرسفأزضفرصزف ل عف ذزرعفشاااعرفا  سفسفاسفسرا فها  ءف كرا فصاسةتفف ارفإصاسبففإفتديت
سع فرفرع  رف"فكر فكا سف هكاذرفاكا سفراسف اا فإفاىف س ،فه فاطابف ثلتفرسفرهللفأسفاس حفر ر االرف هكذرفسصاىف 

فاىفرأل ااف ابف اا هللفرفاذىففااصفااىفذفاكفرفحرا سفرا فف9:11 ا رفرفرفرفرفرفاار عفرفرراحفه فه فأرا ف رفاا رف ر 
فرفر سبفأسفافاصفر سف  فه فراعة رف

  رفا هللفاصبفز  ف ف=فهىف ظاعتفر راتفاىف اتفرفراكرف رهللفا زففسفرا فهذلفرف ظاعتففُاةاسفشةفساقيًا للملك
اىفيصزفرفراكففاسعذ رففطي رف هكذرفك سفز   فهللفاىفيصزفياصزف ك سفر رىفرفس ىفاىفيصزفاز  سف    اا ف

اىفيصزفأف بف ارسا  فاىفيصزفس  فذفسصزرف  فظفأسفسفرا فرث فر رىفاك سفاركسفأسفاسشغ ف  ففا عف
فز يتف  فس زف ربفرفشةبفرفرفيلزف فكس ففرفافيلزفرفرزا تفاىفرفلصزف فكس فك سف لا  فهس كفاىفأ زشاارفرفر

(ف سفرا ف ر بفرف ي ففشة  ف زضفسعر ففافطزفاك سففاراكفأسف21:7الزهرف فرفاطابفزرفي ف رالري ف)أعف
افاىف أسفاراتر
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 عودة للجدول اإلصحاح الثان 

ف
َوِفي َشْهِر ِنيَساَن ِفي السََّنِة اْلِعْشِريَن أَلْرَتْحَشْستَا اْلَمِلِك، َكاَنْت َخْمٌر َأَماَمُه، َفَحَمْلُت 0 "-(:8-0) األيات

َوْجُهَك ُمْكَمدٌّ َوَأْنَت َغْيُر َمِريٍض؟ َما  ِلَماَذا»َفَقاَل ِلي اْلَمِلُك: 2اْلَخْمَر َوَأْعَطْيُت اْلَمِلَك. َوَلْم َأُكْن َقْبُل ُمْكَمُدا َأَماَمُه. 
ِلَيْحَي اْلَمِلُك ِإَل  اأَلَبِد. َكْيَف اَل َيْكَمدُّ َوْجِهي َواْلَمِديَنُة »َوُقْلُت ِلْلَمِلِك: 3َفِخْفُت َكِثيرًا ِجدًّا، «. هَذا ِإالَّ كآَبَة َقْلٍب!

َفَصلَّْيُت ِإَل  ِإلِه « َماَذا َطاِلٌب َأْنَت؟»َفَقاَل ِلي اْلَمِلُك: 4« ْد َأَكَلْتَها النَّاُر؟َبْيُت َمَقاِبِر آَباِئي َخرَاٌب، َوَأْبَواُبَها قَ 
َذا َأْحَسَن َعْبُدَك َأَماَمَك، ُتْرِسُلِني ِإَل  َيُهوَذا، ِإَل  َمِديَنِة ُقُبوِر آَباِئي »َوُقْلُت ِلْلَمِلِك: 5السََّماِء،  ِإَذا ُسرَّ اْلَمِلُك، َواِ 

َفَحُسَن َلَد  اْلَمِلِك « ِإَل  َمَت  َيُكوُن َسَفُرَك، َوَمَت  َتْرجُع؟»َفَقاَل ِلي اْلَمِلُك، َواْلَمِلَكُة َجاِلَسٌة ِبَجاِنِبِه: 6«. َأْبِنيَهافَ 
ي َرَساِئُل ِإَل  ُواَلِة َعْبِر النَّْهِر ِلَكْي ِإْن َحُسَن ِعْنَد اْلَمِلِك َفْلُتْعَط لِ »َوُقْلُت ِلْلَمِلِك: 7َوَأْرَسَلِني، َفَعيَّْنُت َلُه َزَماًنا. 

َوِرَساَلٌة ِإَل  آَساَف َحاِرِس ِفْرَدْوِس اْلَمِلِك ِلَكْي ُيْعِطَيِني َأْخَشاًبا ِلَسْقِف َأْبَواِب 8ُيِجيُزوِني َحتَّ  َأِصَل ِإَل  َيُهوَذا، 
.«. َبْيِت الَِّذي َأْدُخُل ِإَلْيهِ اْلَقْصِر الَِّذي ِلْلَبْيِت، َوِلُسوِر اْلَمِديَنِة، َوِللْ  اِلَحِة َعَليَّ   "َفَأْعَطاِني اْلَمِلُك َحَسَب َيِد ِإلِهي الصَّ

زأاسا فااىفروصاف .فرفرا  افكاااف  هاافسفراا فرابفرهللف صا زعفرةا فااىفصاالي ف سازىفهسا فكاااف  هاافرابفرفرااكف
ي فاصا زفرثا "فاةلا بفرفاذىف  هاافرابف ربفرأل ارءفثرفربفشة  فا ةا رفاةرا سف ا س سرف اابف رري ا تفصال

رااسف ر  اا تفرفراا يىفأسفاشاازبفف= لمللاذا وجهللك مكمللد. . . فخفللت كثيللرًا جللداً (ف29:12رهللف رفساا  ف ياااز"فف)فيااكف
يااالإفرسفرففرزفي ار فاةطا ا ففارااكففا كااففاُ فأس ا ف اا سفراررف سفراا ففا اففاسرا ف فاظفرفرااكفإصاطزر  ف فحسا ف

اكا سفإصاطزر  ف را بفأسا فااا زفرا ررزعفصااففأسفأ ف،ف اارفزصاىفأ فيرازاف  صاا سا ذرفاةي زف سافرفرا كفافا ف
رف ااىففا  تفك اذلففاذفكفها ففا ئافراسفأسفاياذ ي  فر سف،ف ياف صابفرفرارفااىفرفكا  فرفياىفالاار  ففارااكفرفراك

فا رزفرفراكف لي فرفشفصفا زرإرف
 سفرا ف  ذرفافزكفرش  زفرفراكفسف فف،فز =فك ستفرفرل  زفرلارتف سافرفلار ءف رس رفراكفا فبيت مقابر أبائ ف

=فه فصاىفكثازرإف  ا في ا ف ي اا فأرا رفرفرااكف  كاىف ياذف فففصليت إل  إله السماءشةبفرفا  اف سف فسفرا رف
  فاظفأسف ي اا فر سفأرا رفرفرااكفاا يىف ةاافرار   ففرف صاىف رابفهاذرف ي ا فأسفا اابفرفرااكفس االفاصااىفث ساات

  فاظفأسا فاصااىفوفا فرفرار ءف اسرا فها ف رياافأرا رفرااكفاا ز فا ا فف،فأز ةاتفأشا زفرألف  زف سفأ زشاارف فا رفى
ر رفراكفرفرر ءف رألزضفارئر إفأا فك سفرك سُ رف هس كفراف ظتفأفزىفأسفراكفا ز فرف ثسىفإهيرفأاشةزفأس ف رياف

=فففأبنيهلا. لفااىفااز.سفازصا فاكارف ا أل فىفرهللفا ايرف ا سفاكا سف  اااأ  سفار  فسفرا ففر ذرف    فركراف ف   ف
فهس ففُ فطا اسف

فأسفي سىفرألر رز -1
 أسفُاةاس فرفراكف اىفهذرفرفةر  -2

ف=فهذلفرفة  زعفأ فرفراف ظتفيةسىفوالملكة جالسة
فأسفسفرا فك سفاةيراف اىفرفراكتف ية  س  فرةُ ف رس  فريةاس ف ي اافرطا  فكصاالتففاا  ا -1
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 صاالف زاارفهاذرف رااافرفرااكرف ااىفكايا فرففا فياسففأ فيةسىف ك فهذرفير ر إفأسفرفراكتفك ساتفصاافرفا ا ا -2
=فها فذهابفأل زشااارف  ةاافأسفأكرا ف رااُ فففعينت له زمانلاً سزىفي ثازفرهللفرفل ىف اىفرفراكف يا ازفرهللرف

=فهاىفكاراتفا زرااتفيةساىفركا سفففلردوس المللك  اففاراكففالارفيلزازرإفثرف  افث ساتفك رٍ ف ااىفأ زشاااررف
أىف ااتفف= البيت الذ  أدخل إليه=فأ فياةتفك ستففا اتفأىف   سبفرف اك رففصرالقرر زفاا فأش  زرف

سفرا ففك س فص زف رفا إرف اىفهذرفرف اتفأص افكثازاسف كزررفا فراكفأ ط لفأكثزفرسفطا  فالاف اس ف رٍ ف
ف=ف فظفأس ففرفال فرفرااكفأ طا سىفألرا سيىفرةاُ ف ألسساىففاريا فحسب يد إله  الصالحة(ف14:6أاص إف)

   ر ستف  فرهللفه فرفذىفاة رف
ف

َفَأَتْيُت ِإَل  ُواَلِة َعْبِر النَّْهِر َوَأْعَطْيُتُهْم َرَساِئَل اْلَمِلِك. َوَأْرَسَل َمِعي اْلَمِلُك ُرَؤَساَء َجْيٍش 9 "-(:01-9) األيات
َعمُّوِنيُّ َساَءُهَما َمَساَءًة َعِظيَمًة، أَلنَُّه َجاَء َرُجٌل َيْطُلُب َوَلمَّا َسِمَع َسْنَبلَُّط اْلُحوُروِنيُّ َوُطوِبيَّا اْلَعْبُد الْ 01َوُفْرَساًنا. 

  "َخْيرًا ِلَبِني ِإْسرَاِئيَل.
=فسفرااا ففاارفاطااابف فكااسفرفراااكفأزراا فرةااُ ف هاا فكاا رٍ فاكاا سففاا فياا عففزررااتف رااسفازرااا ففرؤسللاء جلليش وفرسللان

رفراااكفازراا فرةااُ فياا عففزررااتف رااسفازراااُ فرهللفازراا فرةااُ ف اااشفرالئكااترف سالفااظفأسف ااحزرفوار ساا ففاارفاطااابفياا عف
 راا ئ ف شاازاتف  ااااتففزررااتف سفرااا فوار ساا فأاصاا إففاارفاطااابف اا فرفراااكفأ طاا لفااراا ذرفااازاضرفااا هللفيااافاراافزففساا ف

فففر ايس رف
كارف رفظا هزفأسا فراسفز را ءفرفرا رزااسرفف29=فرسف ااتففا ز سفشار  فاازبفأ زشااارف فا رفىففسنبلط الحورون 

=ففطوبيا العبد زرافرألفعسياسفرس فك سف رفا إف اىفرفر رزعرف ز ر فك سفاطربفاىفأسفاي فىفا  ذرفأاص إرفأ ظ زفرسف
فز ر فك سفف كر إف اىفرفةر سااسف ك سفهس كفكزرهاتفشاااعف اسفرفا  اف رفةر سااسرفزااافرس اطفاىفرل  رتفرفا  اف ف

ف"فالصافروفيل زففشفصفسفرا رففجاء رجلز ر في  فرس اطف ط  ا فهذرف"ففجاء رجل
ف
 َأَنا َوِرَجاٌل َقِليُلوَن َمِعي، ُثمَّ ُقْمُت َلْيالً 02َفِجْئُت ِإَل  ُأوُرَشِليَم َوُكْنُت ُهَناَك َثاَلَثَة َأيَّاٍم. 00 "-(:08-00) األيات

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

َل  ِبْرَكِة اْلَمِلِك، َوَلْم َيُكْن َمَكاٌن ِلُعُبوِر اْلَبِهيَمِة 04اْلُمْنَهِدَمِة َوَأْبَواِبَها الَِّتي َأَكَلْتَها النَّاُر.  َوَعَبْرُت ِإَل  َباِب اْلَعْيِن َواِ 
َوَلْم 06َفَصِعْدُت ِفي اْلَواِدي َلْياًل َوُكْنُت َأَتَفرَُّس ِفي السُّوِر، ثُمَّ ُعْدُت َفَدَخْلُت ِمْن َباِب اْلَواِدي رَاِجًعا. 05لَِّتي َتْحِتي. ا

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

، َوَأْيًضا َعْن 08«. ُأوُرَشِليَم َواَل َنُكوُن َبْعُد َعارًا ِبالنَّاِر. َهُلمَّ َفَنْبِنَي ُسورَ  اِلَحِة َعَليَّ َوَأْخَبْرُتُهْم َعْن َيِد ِإلِهي الصَّ
 " َوَشدَُّدوا َأَياِدَيُهْم ِلْلَخْيِر.«. ِلَنُقْم َوْلَنْبنِ »َكاَلِم اْلَمِلِك الَِّذي َقاَلُه ِلي، َفَقاُلوا: 
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أ اسفرفرزري اسفف رف رسفرفر كافرسفسفرا فز  فرفصاالعفيصاىفهاذلفرفثالثاتفأاا رفااىفف=فإفىفأسفيسصزافثالثة أيام
فرفصالعف
=ف ةا فرألرازفرازرإففياىفاةاافكا فشاىءففياىف فالا  ر لف اعراا رفرفةرا ف ها فأزرافأسفاةا اسف سعرا فكا ففقمت لليالً 

ك رااتففا  فرفرااساتف  ا اف=ف راىفإ اسفهسا ررف سفراا ففازجفرساُ ف ارزفا زعففبلاب اللواد شىءففافاافف رفرفةر رف
ف اف فرسف  بفرف راىفرفذىففزجفرسُ ف

=فهاا ف راابفرألشاازراففثللم قلللت لهللم=فرااراتفهكااذرفألس اارف ةااا رفيرثاا  فيساااسفافاازجفرفراا ءفرااسفاراا رففعللين التنللين
ف   يىفرفة رااسف ش ة رفا فةر ف ر ف ر  ىرف

ف
ُطوِبيَّا اْلَعْبُد اْلَعمُّوِنيُّ َوَجَشٌم اْلَعَرِبيُّ َهزَُأوا ِبَنا َواْحَتَقُروَنا، َوَلمَّا َسِمَع َسْنَبلَُّط اْلُحوُروِنيُّ وَ 09 "-(:21-09) األيات
ِإنَّ ِإلَه السََّماِء »َفَأَجْبُتُهْم َوُقْلُت َلُهْم: 21«. َما هَذا اأَلْمُر الَِّذي َأْنُتْم َعاِمُلوَن؟ َأَعَل  اْلَمِلِك َتَتَمرَُّدوَن؟»َوَقاُلوا: 
 "«.ِليمَ نََّجاَح، َوَنْحُن َعِبيُدُه َنُقوُم َوَنْبِني. َوَأمَّا َأْنُتْم َفَلْيَس َلُكْم َنِصيٌب َواَل َحقٌّ َواَل ِذْكٌر ِفي ُأوُرشَ ُيْعِطيَنا ال

=فأفافز ر ءفرفةزبرف  رصحفأس فك سفهس كفإيف اف ااسفرفرا رزااسف رفةرا سااسف رفةازبفصاافرفا ا ا،ففجشم العرب 
ألسفرفا اا افكاا س رفياااااىفرفةااااف اااازفياا ازاسف اااىفف= إحتقرونللاأفاازىفصااافرفا اا ارفف اا فا ف اا إفكاا سفهساا كفشااة ب

=فز راا ففاارفاةاراا رف اا سفهساا كفأراازفرااسفراااكفااا ز ف  ف ساا ءرف فكااس رففاا  ف رفيف ااااففأعللل  الملللك تتمللردونرفةراا رف
راار ءفاةطاساا فرفشااةبفرااسفرف ساا ءرف س ااافأسفسفرااا ففاارفالاا فف اارفأسفراااكفااا ز فأصااازفأراازرإف  ف ساا ءف اا فياا  فإفاا فرف

فرفس  .،فهس كفارئر إفرل  ر تففك فأ ر  فرهللف رفرل  ر تفهس فإشيراتف اى:ف
فروري حرءف  فةر ف -1
 إفيل زفرفل ئراسف  ف -2
 يف اع رف اي  ر رف  س رفريرزااسف اىفرفراك -1

رفراكىف ك سفزافسفرا ف"إف فرفرر ءفاةطاس فرفس  .ف سفسف  االفسل رف س سى"ف  فظفأسفسفرا ففرفُاشزففارزر رف
رفذىفرة ،فا  فاةيراف اىفرهللف فا فرفراكر
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فس افهس فأرر ءفرفذاسفي ر رف  فةر ف فر  ففيكزار رف فيش ابفك فرسفاةر فاىفكزرفرفزبرف
 س افأاص إفسظ رفرفةر ف يلرار رفااف س فإف فسظ رف فا فإف فيش اشف)رة حعفإش  عفرف ر ع(فاس افأسفرفةر فيافيرف

راسفرفةرا ف هاذرفرع ا رفرفيك را فااىفرف راافرف رفاافأىفي حاة فاك سففك ف رفافراسفرفةا رااسفرةاُ فأ ف  ئايا فسصاا  إف
فرفكسارتفااك فا زُلفاىف س ءفرفكسارترف

رصاار سفروصااف .فياازرارفرألراا رزف كاا سفاااىفذفااكفصااة  تفف  اا افرأل ااارءفرفرلاا  راسففاةراا رف فكااسفس ااافسفرااا ف
ل  ا ف ايا فأ فرل  ا فازيتفرسفرفةر  ف ا زفرفةر ف اىفطزالتف   فاازررفكا ف رفاافرف42 فكرتفيافيررفرفةر ف اىف

ف ااي ف ك سفرف رابفاةرا سف اىفسع فرف يتفاصا سرف
ف
ْأِن. ُهْم َقدَُّسوُه َوَأَقاُموا مَ 0 " -(:0آية ) ْخَوُتُه اْلَكَهَنُة َوَبَنْوا َباَب الضَّ َصاِريَعُه، َوَقاَم أَِلَياِشيُب اْلَكاِهُن اْلَعِظيُم َواِ 

 "   ُبْرِج َحَنْنِئيَل. َوَقدَُّسوُه ِإَل  ُبْرِج اْلِمَئِة ِإلَ 
=فهذرفرف  بفك سفيزبفرف اك ف ُررىفهكذرفألسف سالفك سفر افرفغسرفرفذىفك سفُاطابفرس فكثازفرسففباب الضأن

رفغاسرففاذ  ئحفرف اكا رف كا سفر يابفرف ا بفر رالا إفف اذلفرفي اا زعفألسفرفغاسرفك ساتفيا يىفراسفرفشازا،ف رف ا بفكا سفا  اااف
ف  تفرفشر  فرفشزيىرف

سفأ  ف  بفايرفيزرار فه ف  بفرفص سرف رفرراحفه ف  بفرففزراف زر ا  ف   فساف فإفىفأ زشاارففاذفكف سالفظفر
=فأىفأيا ر رففعااتفياشااسف شاكزفهللف ةاافأسفزراارف وقدسلوهس اافأسفراسفزرارفهاذرفرف ا بفها فزئاا فرفك ساتف رفك ساترف

تفرفشازياترف رفرا زفا  ااف ا ف ااعفأ ازرجرف=فك سا فااىفحر ااتفرفرااساتفرفشار فافبلرج حننئيلل وبلرج المائلةرفك ستفرف  بف
اشازففلطابفرفرراح(ف هرفاىفرفررااحفكا س رفف111 فسالفظفرفرةسىفرفز فىفا زجفرفرئتفاشازففلطابفرفرراحف)زيرف

"إراارفرفاازبف اازجففصاااسفاا اا فإفااا فرفصاااااف ايرساابف"ف رف اازجفاشااازفأاصاا إففاةااا فرفراار ئىفف اااىف اازجفا اارفاااىففر اياا
=ففسسئاا فيةساىفرهللفاازفرفاكا فرا ففصااس ففوبرج حننئيللرف فلازي رف اىفإكيش افرفةاا رفرفذىفا  افاا فرفر رساس

=  اا فها فراسفزفراتفرهللفاراسفرازرفرفرهللفأسسا فافاسا فراسفرف ا ب،ف ا بفرفصا سف صازس فراسفيطاابفرفررااحفرفرلاا ف
ك ساتفهارفرفاذاسف سا رف فسالفظفا زفرففاررف رفك سترفا فك ساتفف ارف را فرابفيطاابفرفررااحففاذفكفس اافأسفرفف=وقدسوه

=فها فإ اسفا اا يارف اسفاشا عفزئاا فرفك ساترف ها فرفاذىف را فرابفسفراا فااىفيازرارففالياشليب  بفرفصا سف يارا لرف
(رف راااسفرفر كاااافا اااذلف29:11(ف كااا سففعااااالفصااا زرإففراااس اطف)4:11رألرااا رزف فكسااا فكااا سفيزا ااا إففط  اااا فرفةرااا سىف)

فرفلزر  تفك ستف  ئل إففاةر رف
ف
 " َجاِنِبِه َبَن  ِرَجاُل َأِريَحا، َوِبَجاِنِبِهْم َبَن  زكُّوُر ْبُن ِإْمِري. َوبِ 2" -(:2آية )

ف=فزرر رفر فك سفرل   فرااسي رفرفيىفك ستفاىفرفشزارففرجال أريحا
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ف
 " َوَعَواِرَضُه.َوَباُب السََّمِك َبَناُه َبُنو َهْسَناَءَة. ُهْم َسَقُفوُه َوَأْوَقُفوا َمَصاِريَعُه َوَأْقَفاَلُه 3 " -(:3آية )

=فز راا فكاا سف   س اا فراا ي إففارااركرف فكااسفرفرااركفازرااحفأاصاا إففشااةبفرفرراااحفرفااذىفارااازفصااافرفيااا زفبللاب السللمك
سفرأل رئا فا ح  سافرفسةرت،ف هرفاةاش سفاىفرفة فرف)رف فز(ف ك ففط ا لف  فاغزيا سف ار يا سرف فلاافإيفاذفرفرراافا

فاز افكا ففازافرس ا فها فرففازافرأل  فراسفف6"ف هىفرك ساتفراسففرفرركتفشة زرإفف رفارركتف  فا س ساتف"فإفثا 
ف   زعف"فار عفرفرراحفإ سفرهللفرفاصس "رف

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

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

فرفرف رفىفا  ففرا سففيافيك سفزر ةتفهللفا فةر فه ف ر فرهللف،ف يافيك سفزر ةتفهس ف=فواما عظماؤهم. .  سيدهم
فكاااسففاااسالفظفأسفرفةظراااتفيلااا اففاك زاااا ءرف رفك زاااا ءف ااا ئاف اااسفافااا  فف،فإسلااا ا رففارلااا  راسفهااا  ءفرفةظرااا ءف فةااا 

فراازفيراا ا فإراار فاااىفي ئرااتفرفشاازاف اااىفاأ زشاااارفرفراار  اترف هساا فرااسفإ ي اازفسعراا ف ظاراا إف اااىف راا فرفاازبف
فأ زشاارفرفرر  اترف

ف
 ِتيُق َرمََّمُه ُيوَياَداُع ْبُن َفاِسيَح َوَمُشالَُّم ْبُن َبُسوْدَيا. ُهَما َسَقَفاُه َوَأَقاَما َمَصاِريَعُه َوَأْقَفاَلهُ َواْلَباُب اْلعَ 6 " -(:6آية )

 " َوَعَواِرَضُه.
اىفرفر زفرفشر فىفإفىف  تفرفغزبرف فةاُ فراف فرفرااستفرفلاارتف ال  فأس فرسفأا رفراشاصا ارافف= الباب العتيق
فذىف س لففاسفك ستفرفرااستفيا ىفر فاررف هذرفرف  بفاا ف اىفأسفاف  فأ زشاارفرفرر  اتففاا في صازرإف أس فه فر

ف اىفشةبفرفة افرف ااافا  فرعي .ففشةبفرفة افرفلاارفأاص إفرفذاسفر ي رف اىفرفز  ءرف
ف
ُروُنوِثيُّ ِمْن َأْهِل ِجْبُعوَن َواْلِمْصَفاِة ِإَل  ُكْرِسيِّ َواِلي َوِبَجاِنِبِهَما َرمََّم َمَلْطَيا اْلِجْبُعوِنيُّ َوَياُدوُن اْلِميَ 7 " -(:7آية )

 " َعْبِر النَّْهِر.
ف=هىفإفىف  تفشر  فازبفأ زشاارفأىفس فاتفرف  بفرفةياارففأهل جبعون والمصفاة

=ز راا فأسف رفااىف  اازفرفس اازفاااىفإفاااىفحا زرياا ف ةاا فكزرااا فاااىفركاا سف لاازبف اا بففإللل  كرسلل  واللل  عبللر النهللر
ففرااستفرفشر فىف  لىفإررفرفرك سف"فكزرىفرف رفى"ففيىف ةافذه   فر

ف
يَّاِغيَن. َوِبَجاِنِبِه َرمََّم َحَنْنَيا ِمَن اْلَعطَّاِرينَ 8  " -(:8آية ) يِئيُل ْبُن َحْرَهاَيا ِمَن الصَّ . َوَتَرُكوا َوِبَجاِنِبِهَما َرمََّم ُعزِّ

 " ُأوُرَشِليَم ِإَل  السُّوِر اْلَعِريِض.
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(فاراسفأ طا لفرهللفرفرا  فا ابفأسفاكازرفرهللف12،فف11 يزرارفيررفك اازفراسفرفرا زف)آااتففقام الصياغين والعطارين
=فهذرفاةسىفإر فأس رفيزك رفيزرارفيررفرسفر زففوتركوا أورشليم إل  السور العريض  حس ي فرفيىفأ ط ه فرهللففُ رف

رفإفاىفرفرا زفرفةازاضفاز ةا رفإفاىفرفةرا رفأ فأس ارفيزكا رفأ زشاارفألس فك سفر فر إف فافي جفإفاىفيازرارففياىف صاا ف
يرر إفرسفرااستفأ زشاارفرفلاارتفألس  فك ستف االفراك سفااىفحرا س رف  سا رفرا فاكعاىفأل زشااارفرفف فااترف ي فا فرفرا زف

فرفةزاضفألس فاىفهذلفرفرسطلتفك سفرفر زف زاص إفأكثزفرسفاازلرف
ف
َوِبَجاِنِبِهْم َرمََّم َيَداَيا ْبُن 01َم َرَفاَيا ْبُن ُحوٍر َرِئيُس ِنْصِف َداِئَرِة ُأوُرَشِليَم. َوِبَجاِنِبِهْم َرمَّ 9  "-(:02-9) األيات

 ِقْسٌم ثَاٍن َرمََّمُه َمْلِكيَّا ْبُن َحاِريَم َوَحشُّوُب ْبُن َفَحثَ 00َحُروَماَف َوُمَقاَبَل َبْيِتِه. َوِبَجاِنِبِه َرمََّم َحطُّوُش ْبُن َحَشْبِنَيا. 
 " َوِبَجاِنِبِه َرمََّم َشلُّوُم ْبُن َهلُّوِحيَش َرِئيُس ِنْصِف َداِئَرِة ُأوُرَشِليَم ُهَو َوَبَناُتُه.02ُموآَب َوُبْرَج التََّناِنيِر. 

(فزئار سفأل زشاار،فك فرس رفزئا فسصافأل زشااررف ز ر فك ستفهذلفرا رتفا زراتففازريبف12،فف8س افهس فاى)
فرف(ف17،ف15)فك فرس ر فر فزفآات

ىفأف1كاراتفأشا زاتفرةس ها فزئاا ف ز راا فكا سفافا فراسفرا طفا ا ذرف فا فرااطتفااىفراا آبف)ففحلثف= فحلث ملوآب
يافيةسىفرفكارتفرفلزىفرفي  ةاتففاُ فأ فرفصاا عفرفياىفيي ةا فا فكاراتفيشاازففصاغازفاةيرااف ااىفف= وبناتهفرففف(22:4

فر فرف س ءفش اف اىفرف س ترفك ازفأ فيةسىف س ي فاةالإف هسف  ذرفاريفللسفرفيكزارفاة
ف
أَْلَف َباُب اْلَواِدي َرمََّمُه َحاُنوُن َوُسكَّاُن زَاُنوَح. ُهْم َبَنْوُه َوَأَقاُموا َمَصاِريَعُه َوَأْقَفاَلُه َوَعَواِرَضُه، وَ 03" -(:03آية )

  "ِذرَاٍع َعَل  السُّوِر ِإَل  َباِب الدِّْمِن.
رحف  سرفارسفافزجفرسفأ زشاارفأىفايزكفرفرراحف ازراي فاالفرك سففُ فر ىف=فرف راىفه فإ سفهس رفزففباب الواد 

فهذرف"فاار  فيزكسىفإذفأفبفرفة فرفرفف صز"
=ف  بفرفز  ف رس فيفزجفاصالتفرففا رس تف رفل ذ زرتف  فظفإييازرسف ا بفرفا راىف  ا بفرفاارسرففإل  باب الدمن

ف س ف سالا  فف ز  إفراك سفط اةا إفأسفاك سفرصازس ف  بفرف راىرفااسففرفسط زفأسعرس فرسففط ا
 

َوَأْقَفاَلُه  َوَباُب الدِّْمِن َرمََّمُه َمْلِكيَّا ْبُن َرَكاَب َرِئيُس َداِئَرِة َبْيِت َهكَّاِريَم. ُهَو َبَناُه َوَأَقاَم َمَصاِريَعهُ 04ف" -(:04آية )
 "َوَعَواِرَضُه.

اْلَعْيِن َرمََّمُه َشلُّوُن ْبُن َكْلُحوَزَة َرِئيُس َداِئَرِة اْلِمْصَفاِة. ُهَو َبَناُه َوَسَقَفُه َوَأَقاَم َمَصاِريَعُه  َوَبابُ 05  " -(:05آية )
 " َد.َداوُ  َوَأْقَفاَلُه َوَعَواِرَضُه، َوُسوَر ِبْرَكِة ِسُلَواٍم ِعْنَد ُجَنْيَنِة اْلَمِلِك ِإَل  الدََّرِج النَّاِزِل ِمْن َمِديَنةِ 

ارسف  بفرفةاسفاك سفرفة  زفإفىف زكاتفرفرااكرف رفرا ءفف14:2(ف ي زسفربف1:9=فا ف  إفه ف  بفرفر ءف)فباب العين
يا زسف) بركة سلواماشازففارةر ااتفاالفاف  فر ىف  فرةر اات،فراف فرألرزرزفهىف زكتفرفراكف ا ف  إفهىفسعرا  ف

ف(ف25(ف)آاتف5:8ربفا ف
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تفيف ىفارفا  ف اعفيال ف هاىففاراتفرراي اتفاكا سفهسا كفراالفرففاصاة افراسفركا سف=فرفرااستفك سفالدرج النازل
وش زعفهس فإفىفيرارفراسفرفرااساتفيازبفرف اكا رف أرا فرورارفرااساتفار افالاافأطااافيااار إف= ا مدينة داودإفىفرك سرف

ف اىفرفرااستفكا  رف ك سفر صبفرف اك فف ز  إف سفرألر رزففيىف سىفرف اك فااسصرفإفا  رف
ف
َل  الْ 06" -(:06آية ) ِبْرَكِة َوَبْعَدُه َرمََّم َنَحْمَيا ْبُن َعْزُبوَق َرِئيُس ِنْصِف َداِئَرِة َبْيِت ُصوَر ِإَل  ُمَقاَبِل ُقُبوِر َداُوَد، َواِ 

َل  َبْيِت اْلَجَباِبَرِة.  " اْلَمْصُنوَعِة، َواِ 
رففكىف فاريعاافرس ا فرألشا زا سفأثسا ءففصا زهرف=ففلافطرففحيا فرفةا سفرفر   اعفف  فأ زشاافالبركة المصنوعة

ف(ف فةا فأي رفهذلفرف زكتفكفحرسففارااسترف4:12ىفأ2أل زشاارف)
 

 َوَبْعَدُه َرمََّم الالَِّويُّوَن َرُحوُم ْبُن َباِني، َوِبَجاِنِبِه َرمََّم َحَشْبَيا َرِئيُس ِنْصِف َداِئَرِة َقِعيَلَة ِفي07ف"-(:24-07) األيات
َوَرمََّم ِبَجاِنِبِه َعاِزُر ْبُن َيُشوَع َرِئيُس 09َوَبْعَدُه َرمََّم ِإْخَوُتُهْم َبوَّاُي ْبُن ِحيَناَداَد َرِئيُس ِنْصِف َداِئَرِة َقِعيَلَة. 08. ِقْسِمهِ 

ُه َرمََّم ِبَعْزٍم َباُروُخ ْبُن َزبَّاَي ِقْسًما ثَاِنًيا، َوَبْعدَ 21اْلِمْصَفاِة ِقْسًما ثَاِنًيا، ِمْن ُمَقاِبِل َمْصَعِد َبْيِت السِّاَلِح ِعْنَد الزَّاِوَيِة. 
َوَبْعَدُه َرمََّم َمِريُموُث ْبُن ُأوِريَّا ْبِن َهقُّوَص ِقْسًما ثَاِنًيا، 20ِمَن الزَّاِوَيِة ِإَل  َمْدَخِل َبْيِت أَْلَياِشيَب اْلَكاِهِن اْلَعِظيِم. 

َوَبْعَدُهْم َرمََّم ِبْنَياِميُن 23َوَبْعَدُه َرمََّم اْلَكَهَنُة َأْهُل اْلَغْوِر. 22ِنَهاَيِة َبْيِت أَْلَياِشيَب. ِمْن َمْدَخِل َبْيِت أَْلَياِشيَب ِإَل  
َبنُّوُي ْبُن ِحيَناَداَد َوَبْعَدُه َرمََّم 24َوَحشُّوُب ُمَقاِبَل َبْيِتِهَما. َوَبْعَدُهَما َرمََّم َعَزْرَيا ْبُن َمْعِسيَّا ْبِن َعَنْنَيا ِبَجاِنِب َبْيِتِه. 

َل  اْلَعْطَفِة. ف"ِقْسًما ثَاِنًيا، ِمْن َبْيِت َعَزْرَيا ِإَل  الزَّاِوَيِة َواِ 
 

اِر َوَفااَلُل ْبُن ُأوزَاَي ِمْن ُمَقاِبِل الزَّاِوَيِة َواْلُبْرِج، الَِّذي ُهَو َخاِرَج َبْيِت اْلَمِلِك اأَلْعَل  الَِّذي ِلدَ 25  " -(:25آية )
 " سِّْجِن. َوَبْعَدُه َفَداَيا ْبُن َفْرُعوَش.ال

=فأ فرف زجفرأل اىف ك سفرف زجفف زجف اتفرفراكفأىفس يئ إف س فأل  فرفاا عف سففالبرج الذ  هو خارج بيت الملك
 رفرك سرف) ُ  افأر  فهذرفرف زجفاةالإفاىفرألث ز(رف

ف

.َوَكاَن النَِّثيِنيُم َساِكِنيَن ِفي اأَلكَ 26 " -(:26آية )  " َمِة ِإَل  ُمَقاِبِل َباِب اْلَماِء ِلِجَهِة الشَّْرِق َواْلُبْرِج اْلَخاِرِجيِّ
ف(ف1،ف1:9رألكرااتفرفرااذك زعفهااىف ساا  ىفرف اكاا ف ك سااتففصاااستف رساةااترف كاا سف اا بفرفراا ءفأر رااُ فراا فتف ررااةتف)

ف(فهىف راتفرةيزصترف25 ر اتف)
 

 "يُّوَن ِقْسًما ثَاِنًيا، ِمْن ُمَقاِبِل اْلُبْرِج اْلَكِبيِر اْلَخاِرِجيِّ ِإَل  ُسوِر اأَلَكَمِة.َوَبْعَدُهْم َرمََّم التَُّقوعِ 27ف" -(:27آية )
 

 "َوَما َفْوَق َباِب اْلَخْيِل َرمََّمُه اْلَكَهَنُة، ُكلُّ َواِحٍد ُمَقاِبَل َبْيِتِه.28  " -(:28آية )
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ف11:21را فف2را فها فركا سفرففاا فرفراذك زفااىفه فإفىفرفشزاف ه فرشزاف اىف راىفيااز سف ز ف= باب الخيل
فرفرفصصففة  اعفرفشر فأ فه فرف  بفرفذىفياف فرس ففا  فرفراكفإفىفررط الي  رف

 
 "ِق.رْ َوَبْعَدُهْم َرمََّم َصاُدوُق ْبُن ِإمِّيَر ُمَقاِبَل َبْيِتِه. َوَبْعَدُه َرمََّم َشَمْعَيا ْبُن َشَكْنَيا َحاِرُس َباِب الشَّ 29ف" -(:29آية )
ُم ْبُن َوَبْعَدُه َرمََّم َحَنْنَيا ْبُن َشَلْمَيا َوَحاُنوُن ْبُن َصااَلَف السَّاِدُس ِقْسًما ثَاِنًيا. َوَبْعَدُه َرمََّم َمُشالَّ 31  " -(:31آية )

 " َبَرْخَيا ُمَقاِبَل ِمْخَدِعِه.
فارزف اتفرفزبرففز ر فك سفرشالرفرسفرفك ستف زاابفرفش سف ك سففُ فرفاعفاىف= مقابل مخدعه

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

"  
ف اتفإارزعففاذاسففار رفرف اك =فإسفرفسثاسارفك س رفر كساسفاىفرألكرتف ز ر فك سفرف اتفرفرذك زفهس ففبيت النثينيم

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

 
 األبواب

فأ  ربفأ زشاارفرألزصاتفف  فإش زرتف رصفتففاكسارت
ففاتفرفذاسفاافا سففال فإار س رف  فرراحف=فرس فياف فرفذ  ئحف هذرفاشازففار رساسفرفذ  ئحفرفباب الضأن -1

ف  بفرففزرا
)إشاا زعففاا اا اففراا  افف=فأسفكاا سف اا بفرفصاا سفاشااازففافاازرافرفر  اا اعفاةااالإفارفاا فرففظااازعفبللاب السللمك -2

،فا فرركفاشازففاسع  فرفيىفص  تفاىفرفةا فرفرفرشا  ف ا ف فزف رفررااحفأياىففاكا رف يالرااذفإار س رف  هلل(
 رف)أىفرألرر(ففا رفأي رف ك فرفة فرفرف ثسىففإلار سفرفرراحفك س رفصا اىفررك

 -:الباب العتيق -3
ر رءف  بفرفص سفأ ف  بفرفرركفا ر فإش زعففارراحفا  فرف  ب،ف هس فاررىف  ف  بفرفةيااافا ا فرألحفاىفكاراتف

 رهللف
 -باب الواد  -4

زىفإفااا فرااا لفرألس اا زفإشا زعفألسفرويصاا عفهاا فرفطزاااافرف فااااففااااف  فأل زشاااار،ف سكاا سفرثراازاسرفااا ف راىفي اا
ف ي ةا فرثرزرإف
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  -: باب الدمن -5
 (فر9:1اىفف)أىفرفسع اترف هذرفشزطفآفزففإلثر زرفأسفسةي زفأسفرفة فرفسع ات

=فرفةااسفيفياااف اسفرف ئازرفاا ف ئزفافعزها فإسرا سرففكاسفرفةااسفيعااضفراسفسعرا  رفا اىفإشا زعففباب العلين -5
ف18-17:7فاز .فرفلا فا ف

 -:باب الماء -7
فرفر ءفرفذىفاريفار س فاىفرفغرالترف هذرفازرحففارةر ااترس فا ا  سف

 -:باب الخيل -8
هىفيزرحففا   افا ففا فيريةر فاىفرففز بف سفسفاىففزبفرريرزعففيىفيسي ىفهذلفرففاا عرف راعزفرفسشاااف

 اااضف)فهاا فرفةااز  فأاشاا  فرفةااز  ف عااز فرف رااعزفرفز ااا فالاا  ف ااسفرفرراااحفرفةاازا فرساا فزركاابف اااةفاااز ف
فاةففز   فصافر اا ف(ف فزجفا ف  ف)ا رفرفصااب(ف فكةفاغابف)ااس ف(رفيةفال اه ف

 -:باب الشرق  -9
ف   اس فرريرزفإفىفأسفاشزافررافس فاىفر ائ فرفث سىف ه فشر فرف ز

 -:باب العد - 01
 سافهذرفرف  بفك س رفافصا سفرف ساف سافذه   رففافزبف  ساف  اي ررف ك فأ  افرهللفرألرس ءفرةز ااسف سالف

ر(فف21=ف اافرفرركفاىفش  كفرفيالراذفف)ا ف161زرحا إف أ اراهرف)فئ ر  رر 
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 عودة للجدول اإلصحاح الرابع

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

َعَفاُء؟ »َأَماَم ِإْخَوِتِه َوَجْيِش السَّاِمَرِة َوَقاَل:  َهْل َيْتُرُكوَنُهْم؟ َهْل َيْذَبُحوَن؟ َهْل ُيْكِمُلوَن ِفي َماَذا َيْعَمُل اْلَيُهوُد الضُّ
ِإنَّ َما َيْبُنوَنُه »َوَكاَن ُطوِبيَّا اْلَعمُّوِنيُّ ِبَجاِنِبِه، َفَقاَل: 3« َيْوٍم؟ َهْل ُيْحُيوَن اْلِحَجاَرَة ِمْن ُكَوِم التُّرَاِب َوِهَي ُمْحَرَقٌة؟

اْسَمْع َيا ِإلَهَنا، أَلنََّنا َقْد ِصْرَنا اْحِتَقارًا، َوُردَّ َتْعِييَرُهْم َعَل  »4«. ُم ِحَجاَرَة َحاِئِطِهمِ ِإَذا َصِعَد َثْعَلٌب َفِإنَُّه َيْهدِ 
َضُبوَك َأَماَم َواَل َتْسُتْر ُذُنوَبُهْم َواَل ُتْمَح َخِطيَُّتُهْم ِمْن َأَماِمَك أَلنَُّهْم َأغْ 5ُرُؤوِسِهْم، َواْجَعْلُهْم َنْهًبا ِفي َأْرِض السَّْبِي 

 " َفَبَنْيَنا السُّوَر َواتََّصَل ُكلُّ السُّوِر ِإَل  ِنْصِفِه َوَكاَن ِللشَّْعِب َقْلٌب ِفي اْلَعَمِل.6«. اْلَباِنينَ 

أىفف= إخوتله(ف2س افهس فرل  ر تفرأل ارءففةر فرهلل،فا فةر فرفس  حف  افف فرسفرل  رتفارفااتف ف ز اترف ااىف)
=فأىفرفراا رزا سفرفلاا از سف اااىفرففاازبرف ا ف اا إفهاارف ر  ااتفاااازفرسظرااتففجلليش السللامرة  ز را ءفرفراا رزااسرف

ي رة رفف ا إفرسفأسفال رفرفا  اف  س ءفرااسي رفأ زشاارفايز بفرراكي رفإفىفر فك ستف اا رفأ فاك سف اشفرفر رزعف
ىفها فراايزك رفرااكفاا ز ف=فأفهلل يتركلونهمه فرفف راتفرفف صةتففرس اطفك رفىف رفغ فبفهرفرفر ر  ياسفرة إرف

=ف  اافرفاذاسفس شا رففااااث إفأر را تفرف اكا فأسفرفيازربف رفف ا زعفيك رااتففُكللوم التلراب ز  فا فال را سف  اذرفرفةرا رف
=فالافهارفرف   اااسفك فشىءفرسفف  زعف أفزي رفك ففوه  محرقةيار إرفف126ا افرألر ر تفاىف ةضفرألر كسف

=فرىفأسففاا رسففعااافا اارفرففا ئطفإذرفصاةاف ااا رف  فاظفأس ارففإذا صلعد ثعللب(ف1ر فك سفراسففشابرف ااىف)
=فصاىفسفراا ف فرابف  ايا رففإسمع يا إلهنا(ف4 سفرسفرفا  اف اسر فهرفك س رفف ئعاسفرس ررف اىفآاتف)أك س رفا حف

إذرإفسفرا ففرفازاف اىفرفرفزاتف  فصاىرف سالفظفاىفصاالي فأسا فاطاابف لا   ررف هاذلفيةي ازف از .فرفس ا عف فاا ف
 ز .فروسيل ررف ه ف فاطابفهذرففر افشفصىفأ فألس فيافففليا فإه ساتفشفصااتف ا فألسا فاا زف ااىفر اافرهللف=ف

(=ففلااافيصااافرأل ااارءفأسفيصاا فكاراا تفرفراافزاتفأراا رفرفشااةبفرفااذىفا سااىف6)آاااتففألنهللم أغضللبوك أمللام البللانين
(رف29-25:19را فف2ر فاة فز شا يىف)رفر زففاال رفروصطزربف اس رفاا ةا س رف سفي ئاهرف اكع رف سفرفةر ،فك

(فأس ارفكا س رفياافركراا رفارئازعفرفرا زف7أىفإفىفسصاافرفةاا فرفرلصا ارفألسسا فسازىفااىفآااتف)ف= إل  نصفه(ف5 اىف)
يص فكاُ ف ةص ف  ةضف ك سفذفكفاىفراعف فا ر إرفف62 ر 

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

َفَصلَّْيَنا 9َوَتآَمُروا َجِميُعُهْم َمًعا َأْن َيْأُتوا َوُيَحاِرُبوا ُأوُرَشِليَم َوَيْعَمُلوا ِبَها َضَررًا. 8َوالثَُّغَر اْبَتَدَأْت ُتَسدُّ، َغِضُبوا ِجدًّا. 
َقْد َضُعَفْت ُقوَُّة اْلَحمَّاِليَن، َوالتُّرَاُب َكِثيٌر، »َوَقاَل َيُهوَذا: 01َوَأَقْمَنا ُحرَّاًسا ِضدَُّهْم َنَهارًا َوَلْياًل ِبَسَبِبِهْم. ِإَل  ِإلِهَنا 

َنْدُخَل ِإَل  َوَسِطِهْم َوَنْقُتَلُهْم اَل َيْعَلُموَن َواَل َيَرْوَن َحتَّ  »َوَقاَل َأْعَداُؤَنا: 00«. َوَنْحُن اَل َنْقِدُر َأْن َنْبِنَي السُّورَ 
ِمْن َجِميِع اأَلَماِكِن الَِّتي ِمْنَها »َوَلمَّا َجاَء اْلَيُهوُد السَّاِكُنوَن ِبَجاِنِبِهْم َقاُلوا َلَنا َعْشَر َمرَّاٍت: 02«. َوُنوِقَف اْلَعَملَ 
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ْوِضِع َورَاَء السُّوِر َوَعَل  اْلِقَمِم، َأْوَقْفُتُهْم َحَسَب َعَشاِئرِِهْم، َفَأْوَقْفُت الشَّْعَب ِمْن َأْسَفِل اْلمَ 03«. َرَجُعوا ِإَلْينا
اَل َتَخاُفوُهْم َبِل اْذُكُروا »َوَنَظْرُت َوُقْمُت َوُقْلُت ِلْلُعَظَماِء َواْلُواَلِة َوِلَبِقيَِّة الشَّْعِب: 04ِبُسُيوِفِهْم َوِرَماِحِهْم َوِقِسيِِّهْم. 

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

ف=فإفاىفراسفاارطاسفرففر رف  فظفكثزعفأ ارءفرفشةبففاألشدوديون
صااالعف فاااه ف فيكعااىف=فرفصااالعفأ  إفثاارفرفةراا ف رف  اا افاكالهراا فركراا فف فاازرفا ففصلللينا. . . . وأقمنللا حراسللاً 

=فكا س رفياافية ا رففوقال يهوذا ا سفرفةر رف رفةر ف فالف فاكعىف ا سفصالعرف رفسةرتف رف   افاكرا سف ةص ر رف
فوالتراب كثيلرألسفف رفرفةر فك سف ظار إ،ف رفرل  رتفك ستف ظارت،فارسفرفف زجفرل  ر تف رسفرفارف فرف  ارف

=فاكاا سف اااا رفأسفافعااز رفكثااازرإففاكشااع رفرألراا  فأ فاصااة رفأراا  ف ااااارفهساا فرشااكاتفأفاازىفا فيفاا ذ فر سفرااسف
(فأسفرأل اااارءفسشاااز رفإشااا   تففاز  ااا هر،فأسفرأل اااارءف11رفا ااا افأسعرااا رف ف اااتفأسفرفيااازربفكثاااازرف رةساااىفآااااتف)
فر كس سفاىفأر كسفف زجفأ زشاارف ر   زعف(فأسفرفا  افر12راافا رف اا رف اليا س رف اىففاسفازعرف رةسىفآاتف)

فارا رزااسف رفةراا سااسف رفةاازبفكاا س رفاا ي سففاةرااا رفاااىفرفراا ز،ف فاسرا فااا ي سفكاا س رفااا ي سفرة ارف راا فاراارة سفرااسف
فعشر ملراتإش   تف ر ررزرتفرأل ارءفصافرفشةب،فأسفرأل ارءفرا ي سفا  عف اافا سف اليا سف ا يع سفرفةر رف

فرك فر فا ي رففاةر فافرا سفأف  زرإفرفاعتفف=فأىفرزرتف اااعفا ر
أفاذف احءرإفراسفرفشاةبف  ةا ارففزررا إرفرفا ةضفكا سفيفاتفرفرا زففاااا عف رفا ةضفاا افرفرا زفف= فأوقفت الشعب

فسظزتفإفىفا افإفىفرهللفرصازفرفرة ستفف= ونظرتفارزري ترف
فر ر فكالفشىءرفأفأي ىف رفةا فرف   زف=فر ر فك سفرفةا ف   زرإف  يا إفي ا إفا هللفال تخافوهم بل اذكروا السيد

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

ي َيْشَتِغُلوَن ِفي اْلَعَمِل، َوِنْصُفُهْم ُيْمِسُكوَن الرَِّماَح َواأَلْترَاَس َوِمْن ذِلَك اْلَيْوِم َكاَن ِنْصُف ِغْلَمانِ 06َواِحٍد ِإَل  ُشْغِلِه. 
َؤَساُء َورَاَء ُكلِّ َبْيِت َيُهوَذا.  اْلَباُنوَن َعَل  السُّوِر َبَنْوا َوَحاِمُلو اأَلْحَماِل َحَمُلوا. ِباْلَيِد 07َواْلِقِسيَّ َوالدُُّروَع. َوالرُّ

َوَكاَن اْلَباُنوَن َيْبُنوَن، َوَسْيُف ُكلُّ َواِحٍد َمْرُبوٌط َعَل  08َن اْلَعَمَل، َوِباأُلْخَر  َيْمِسُكوَن السِّاَلَح. اْلَواِحَدِة َيْعَمُلو
َوُمتَِّسٌع َوَنْحُن  اْلَعَمُل َكِثيرٌ »َفُقْلُت ِلْلُعَظَماِء َواْلُواَلِة َوِلَبِقيَِّة الشَّْعِب: 09َجْنِبِه، َوَكاَن النَّاِفُخ ِباْلُبوِق ِبَجاِنِبي. 

َفاْلَمَكاُن الَِّذي َتْسَمُعوَن ِمْنُه َصْوَت اْلُبوِق ُهَناَك َتْجَتِمُعوَن 21ُمَتَفرُِّقوَن َعَل  السُّوِر َوَبِعيُدوَن َبْعُضَنا َعْن َبْعٍض. 
ْصُفُهْم َيْمِسُكوَن الرَِّماَح ِمْن ُطُلوِع اْلَفْجِر ِإَل  ُظُهوِر َفُكنَّا َنْحُن َنْعَمُل اْلَعَمَل، َوَكاَن نِ 20«. ِإَلْيَنا. ِإلُهَنا ُيَحاِرُب َعنَّا

ِلَيِبْت ُكلُّ َواِحٍد َمَع ُغاَلِمِه ِفي َوْسِط ُأوُرَشِليَم ِلَيُكوُنوا َلَنا ُحرَّاًسا »َوُقْلُت ِفي ذِلَك اْلَوْقِت َأْيًضا ِللشَّْعِب: 22النُُّجوِم. 
َوَلْم َأُكْن َأَنا َواَل ِإْخَوِتي َواَل ِغْلَماِني َواَل اْلُحرَّاُس الَِّذيَن َورَاِئي َنْخَلُع ِثَياَبَنا. َكاَن 23«. نََّهارِ ِفي اللَّْيِل َوِلْلَعَمِل ِفي ال

 " ُكلُّ َواِحٍد َيْذَهُب ِبِساَلِحِه ِإَل  اْلَماِء.

ساا ءرفااراا ف صاا ففسفرااا فأسفكاا سفراا ففااا فأسفسفرااا فالراارفرفةاا رااسفيرااراس،فيراارففا ساا ءف يراارففافاازبفرةطااالإففا 
فرأل ارءفا ر رفأس رفرريةااسفأ  افرفز   ففا س ءر

ف=فك سفيافطابفرفرة ستفرسفرهلل،ف هس فاةيزافأسفرهللفه فرفذىفأ ط فرش زي رففوأبطل اهلل(ف16 اىف)ف
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=فاةار سف ال ا سف اشاا سففوالرؤساء وراءفففف=فأىففارر فرفرفصص سفف فك رٍ رفنصف غلمان (ف15 اىف)
هذرف فاع رففزاا إف يعرازه ففباليد الواحدة يعملون. . . وباألخر  يمسكون السالح(ف17 آاتف)ففا اىفرفشةبرفأ

(فأسفرفراافرةااف اىف سبفك ف رفاف رف س ءفايرف كاي فرفاااسرف ز فا إفارالفس فه فكارتفرهللف  ااس فأسف19اىف)
    فف زبفرفراافرفرراحفإ اا رفف12:4فااسرفرفرف بف فسيزك  ف اسر فسةر فرفا رفكا ف كارتفرهللفهىفراافذ ف

=فا ففزبفرفز فاتفيفي جففس ا فرف  افرفذىفاس  ف  سفهس كففوكان النافخ بالبوق بجانب   سع فرفرع  رفسع رف
(ف ه فا ربفرفك ففاف زبفرف رابف1:69شفإه  رف رف   رفيافا يىفرسفأىف  سبرف رف  افأاص إفه فكارتفرهللف)

أسفار سا لف صا ري رف رف ي رففر(فااذرفررةتفرفكسارتف سف  تفأ فشفصفصةااف اا 21تف) هذرفرةسىفآا
(ف ه  ءف15=فأىفسصافاار سفسفرا فرفرذك زاسفاىفآاتف)ففكان نصفهم(ف21 ز  اي رففُ ففيىف فاعش رف اىف)

كيعىفرفشةبفرفة اىفرفذىفا سىف فر  (ف22رفرا ارف اىف)فيلاا رفرفرال.فرفثلا ف)زر ./فأيزر ف/فيرىف/فاز ع(ف ر 
ر كس رف ك سففطزفأاص إف اىفرف  ياسفاىفأ=فك سف اا رففطزفإذرفيزك رفأ زشاارف ذه  رفإفىففليبت كل واحد

=فأىفك س رفرريةااسففالي  فاىفك ف يتففيىفاىف يتففنخلع ثيابنا( 21أ زشاارفألس رفأص ف رفياااااسرف اىف)
=فهرفرريةا سفارئر إ،فاك س رففبسالحه إل  الماءففففففزر رفس ر رفرفلاا رف هذرفرفل  ف سفسفرا ف اار س فرف

اذه  سففإلريفر رف رفشزبف هرف رالف رففيىف فاع  ئ رفرفةا ر
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ياااافيكااا سفرفاااار فهاااذرفروصاااف .ففااااثتفأثسااا ءففكااارفسفراااا ف ةاااافأسفيااارف سااا ءفرفرااا زرف فكس ااا ف ااااأتفااااىفرفظ ااا ز،ف
  صابفهاذرفروصاف .فهسا ففسةازافأسف را فرهللففا فرلا  راسفراسفرففا زجففر رفشك  ىف اأتفيظ زفأثس ءف س ءفرفر ز

فااااترفا اسراا فكاا سفهساا كفشااةبفكثااازفرشااغ  ف  ف ساا ءف رفااارف فاسفرااا ف اا سىفرااسفرففااز بفرفف ز اااتف رففااز بفرفار
 رففاازبفكاا سفهساا كفااااىفارفاا فرفشااةبفراااسفهاا فرشااغ  ف  ففصاا  ف ااااىفرفز اا فرااسفإف يااا فرفعلاازرءرف أفااار فهاااذرف

ا راا إففكس اا ف اااأتففالف اا رفا فشااةبفرفااذىفإسشااغ ف  ف ساا ءفأهراا فأ ر فاا فف62روصااف .فاصااةبفأسفيفااا ففااال ف
ف رفااريغا رفر فز سف  فز  رفرفف صتفااصطز رففإلريارستففا كا

ف
َبُنوَنا َوَبَناتَُنا »َوَكاَن َمْن َيُقوُل: 2َوَكاَن ُصرَاُخ الشَّْعِب َوِنَساِئِهْم َعِظيًما َعَل  ِإْخَوِتِهِم اْلَيُهوِد. 0 "-(:5-0) األيات

ُحُقوُلَنا َوُكُروُمَنا َوُبُيوُتَنا َنْحُن رَاِهُنوَها َحتَّ  »ُقوُل: َوَكاَن َمْن يَ 3«. َنْحُن َكِثيُروَن. َدْعَنا َنْأُخْذ َقْمًحا َفَنْأُكَل َوَنْحَيا
ًة ِلَخرَاِج اْلَمِلِك َعَل  ُحُقوِلَنا َوُكُروِمَنا. »َوَكاَن َمْن َيُقوُل: 4«. َنْأُخَذ َقْمًحا ِفي اْلُجوعِ  َواآلَن 5َقِد اْسَتْقَرْضَنا ِفضَّ

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

هرااا رفأ راا ف رفرفة ااااتفك فةراا فاااىفرااسفياااتفرألراا سفاااىفرففاا زجف كثاازعفرفةراا فاااىفياازرارفرألراا رزفأف= وكللان صللراخ
صطز رففإلييزرضفرسفإف ي رفرفا  افرفذاسفإريغا رفرفظزاف أيزص هرف  فز  رف اىف) (ف2رألزضف رفي  زعفااايلز رف ر 

=فهرففرفا ا رفطة ر إفألسعر رف ف ا ي ررف هسا فس ااهرفاطا ا سفرفطةا رففافاا ررفهاذرف اسرا فإفا ي رففدعنا نأخذ قمحاً 
=فأىفأسفرفصزرئبفك ستفثلااتف ااا رف  وصا اتففاااا سف رفز ا رف ااىففخراج الملك( 4ررف اىف)اغيس سف اىففر   

=فهسا فاشايكىفرفشاةبفأس ارف را بفرفااا سفإصاطز رفأسفا اةا رففلا ف رف  اا ي رف ا ففياىففكلحلم إخوتنلافلحمنا(ف6)
رفأىفكاس فشاةبف رفاارف كاسا ف رةسىفشك رهرفه فاااافهذرفأسفاشيزىفإف يس فرفا  افأ  اس ف ففرس فكافر ف،أ  اهر

 سفي جففاطة رف رفشزربر
فف

، َوَبكَّتُّ اْلُعَظَماَء 7َفَغِضْبُت ِجدًّا ِحيَن َسِمْعُت ُصرَاَخُهْم َوهَذا اْلَكاَلَم. 6 "-(:03-6) األيات َفَشاَوْرُت َقْلِبي ِفيَّ
َبا ُكلُّ َوا»َواْلُواَلَة، َوُقْلُت َلُهْم:  َنْحُن »َوُقْلُت َلُهْم: 8َوَأَقْمُت َعَلْيِهْم َجَماَعًة َعِظيَمًة. «. ِحٍد ِمْن َأِخيهِ ِإنَُّكْم تَْأُخُذوَن الرِّ

َفَسَكُتوا َوَلْم «. َفُيَباُعوَن َلَنا اْشَتَرْيَنا ِإْخَوَتَنا اْلَيُهوَد الَِّذيَن ِبيُعوا ِلأُلَمِم َحَسَب َطاَقِتَنا. َوَأْنُتْم َأْيًضا َتِبيُعوَن ِإْخَوَتُكمْ 
َلْيَس َحَسًنا اأَلْمُر الَِّذي َتْعَمُلوَنُه. َأَما َتِسيُروَن ِبَخْوِف ِإلِهَنا ِبَسَبِب َتْعِييِر اأُلَمِم َأْعَداِئَنا؟ »َوُقْلُت: 9ِجُدوا َجَواًبا. يَ 

بَ 01 ًة َوَقْمًحا. َفْلَنْتُرْك هَذا الرِّ ْخَوِتي َوِغْلَماِني َأْقَرْضَناُهْم ِفضَّ ُردُّوا َلُهْم هَذا اْلَيْوَم ُحُقوَلُهْم َوُكُروَمُهْم 00ا. َوَأَنا َأْيًضا َواِ 
ْيِت الَِّذي تَْأُخُذوَنُه مِ  ِة َواْلَقْمِح َواْلَخْمِر َوالزَّ َنُردُّ َواَل »َفَقاُلوا: 02«. ْنُهْم ِرًباَوَزْيُتوَنُهْم َوُبُيوَتُهْم، َواْلُجْزَء ِمْن ِمَئِة اْلِفضَّ

ُثمَّ َنَفْضُت 03َفَدَعْوُت اْلَكَهَنَة َواْسَتْحَلْفُتُهْم َأْن َيْعَمُلوا َحَسَب هَذا اْلَكاَلِم. «. َنْفَعُل َكَما َتُقولُ َنْطُلُب ِمْنُهْم. هَكَذا 



 (اإلصحاح الخامس) سفر نحميا

 

 
19 

َمْنُفوًضا  هَكَذا َيْنُفُض اهلُل ُكلَّ ِإْنَساٍن اَل ُيِقيُم هَذا اْلَكاَلَم ِمْن َبْيِتِه َوِمْن َتَعِبِه، َوهَكَذا َيُكونُ »ِحْجِري َوُقْلُت: 
. َوَعِمَل الشَّْعُب َحَسَب هَذا اْلَكاَلِم.«. آِمينَ »َفَقاَل ُكلُّ اْلَجَماَعِة: «. َوَفارًِغا   "َوَسبَُّحوا الرَّبَّ

فهذلفرفرشكاتف فيسيظزففيىفإير رفرفر زفار ذرفاة فسفرا ؟"فرفةا ف فا   ف"ف
فإظ  زفرفغصبففافاافرفرفطىءف5اص تف ارإرفرفرفرفرفرفآاتف -1
 أىفيعكازف فكرتف فا ف اسعة  فف7اش  زتفيا ىرفرفرفرفرفآاتف -2
  رفغسىف اا فأسفازفرفأفا ف،فه ف كتفرألاسا ءفر بفرفرشكاتف7 كتفرفةظر ءرفرفرفرفرفرفآاتف -1
 هس فاش اف اا رف ر  تف ظارتففاش ا رف اىفر في فُ فف7أيرتف اا رف ر  تف ظارتفآاتف -4
 هس فسفرا فاصازفرثالإفف ررففففف11أس رفرفرف اار سىفأيزصس هرفآاتف -6
 هذرف ر فإا   ىف11زا رفف ررفرفرففل ف ررفرفرفآاتف -5
 هس فاش افرفك ستف اا رف12ا  تفرفك ستف رريفاعي رفآاتف -7
=فز راا فاشااازفإفااىفراا ففنحللن إشللترينا إخوتنللا(ف9=فأىف اااارإفك ااازرإفرااسفرفشااةبرف اااىف)فجماعللة عظيمللة(ف7 اااىف)

إايا رفإف ي رفرسفرفة  ااترف هذرففا كي رفإذفإرية ا رفهرفإفا ي رفرفعلازرءرفك س رفياف را لفاىفرك سفرفر ىفأىفأس رف
(فس افسفرا فالزضفرفرفي  اسفرس رف ا سفز  فأ فاةطا رفر  سا إف لاازفرا فأركسا ففاكا سفياا عففكا فيا ازرف11 اىف)

والجلزء .  فز ا  اركسفيعراازفهاذلفر ااتفأسفسفراا فهسا فاةيازاف ا سفاار سا فاةاا رفسعا فرفشاىءفأىفأيزصا رفرفشاةبف 
(ف اااىف12%فرااس ا إف فلااف راااافرف راابفا شا اف اااا رفرفك ساتف)12%فشا زا إفأىف1رةس هاا فرفع ئااعفف11آااتفملن مئللة

=ف را فزرااحىفاشاازفأسفرهللفااازاضف ااسعضف سا فرااسف فاةرا ف ر  اابفهاذرفرفكااالرفرفاذىفياارفنفضلت حجللر ( 11)
ف ففاص رفرسفصال رف فاص رفرسفروسشل ار=فألسفوسبحوا الربرويع اف اا ف اك سفرفز ر إفاىفإرزرئا رف

فف
َوَأْيًضا ِمَن اْلَيْوِم الَِّذي ُأوِصيُت ِفيِه َأْن َأُكوَن َواِلَيُهْم ِفي َأْرِض َيُهوَذا، ِمَن السََّنِة 04 "-(:09-04) األيات

َنَتْي َعَشَرَة َسَنًة، َلْم آُكْل َأَنا َواَل ِإْخَوِتي ُخْبَز اْلَواِلي. اْلِعْشِريَن ِإَل  السََّنِة الثَّاِنَيِة َوالثَّاَلِثيَن أَلْرَتْحَشْستَا اْلَمِلِك، اثْ 
ُلوَن الَِّذيَن َقْبِلي َثقَُّلوا َعَل  الشَّْعِب، َوَأَخُذوا ِمْنُهْم ُخْبزًا َوَخْمرًا، َفْضاًل عَ 05 ْن َأْرَبِعيَن َشاِقاًل ِمَن َولِكِن اْلُواَلُة اأَلوَّ

ِة، َحتَّ  ِإنَّ  َوَتَمسَّْكُت َأْيًضا 06ِغْلَماَنُهْم َتَسلَُّطوا َعَل  الشَّْعِب. َوَأمَّا َأَنا َفَلْم َأْفَعْل هَكَذا ِمْن َأْجِل َخْوِف اهلِل.  اْلِفضَّ
َعَل  َماِئَدِتي ِمَن  َوَكانَ 07ِبُشْغِل هَذا السُّوِر، َوَلْم َأْشَتِر َحْقاًل. َوَكاَن َجِميُع ِغْلَماِني ُمْجَتِمِعيَن ُهَناَك َعَل  اْلَعَمِل. 
َوَكاَن َما ُيْعَمُل ِلَيْوٍم َواِحٍد 08اْلَيُهوِد َواْلُواَلِة ِمَئٌة َوَخْمُسوَن َرُجاًل، َفْضاًل َعِن اآلِتيَن ِإَلْيَنا ِمَن اأُلَمِم الَِّذيَن َحْوَلَنا. 

ي ُكلِّ َعَشَرِة َأيَّاٍم ُكلُّ َنْوٍع ِمَن اْلَخْمِر ِبَكْثَرٍة. َوَمَع هَذا َلْم َثْورًا َوِستََّة ِخرَاٍف ُمْختَاَرٍة. َوَكاَن ُيْعَمُل ِلي ُطُيوٌر، َوفِ 
اْذُكْر ِلي َيا ِإلِهي ِلْلَخْيِر ُكلَّ َما َعِمْلُت ِلهَذا 09َأْطُلْب ُخْبَز اْلَواِلي، أَلنَّ اْلُعُبوِديََّة َكاَنْت َثِقيَلًة َعَل  هَذا الشَّْعِب. 

 " الشَّْعِب.

كس اتف سفك فر فك سف اىفرفشةبفأسفالار لففا رفىرف ه فال  فهذرف سفسعر ففاصازفرثالإففك فف= ل خبز الوا
=ف الفزفرتففوغلمانهم تسلطوا=فك سفذفكفرطا   إفرسفرفشةبفك فا رفسلارإرففأربعين شاقالً (ف16ف كررف اىف)

كزار إف أص افكثازاسف  فيرركفه ف ك سفذفكف ةارفر اي ررف أر فسفرا فال رف سعل ي ف فرفاثل ف اىفرفشةبف ك سف
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 اىففر=فك سففُ فازصتففارياكففل  إففكس فأسعافسل الف اىفرفريص الاسفولم أشتر حقالً  اار س ف شغ فرفر زف
=فرفا  افرفذاسفأي رفرسف    ففاركس رفأ زشااررف رف  عفك س رفا  ارإف أ  سبف ك سفسفرا ففاليهود والوالة(ف17)

اذكر ل  يا (ف18سفرزي  فك رفىف ر يىففاراكف ر فإافزلفرسف   الف  فلصزرف اىف)اصزاف اىفهذلفرف  ئرفر
ر=فه ف فاطابفرل   فرسفإسر سف  فرسفرهللفإله 
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 عودة للجدول اإلصحاح السادس

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

َهُلمَّ »َأْرَسَل َسْنَبلَُّط َوَجَشٌم ِإَليَّ َقاِئَلْيِن: 2ْبَواِب، ُثْغَرٌة، َعَل  َأنِّي َلْم َأُكْن ِإَل  ذِلَك اْلَوْقِت َقْد َأَقْمُت َمَصاِريَع ِلألَ 
ِإنِّي َأَنا »َفَأْرَسْلُت ِإَلْيِهَما ُرُساًل َقاِئاًل: 3َوَكاَنا ُيَفكِّرَاِن َأْن َيْعَماَل ِبي َشرًّا. «. َنْجَتِمُع َمًعا ِفي اْلُقَر  ِفي ُبْقَعِة ُأوُنو

َوَأْرَساَل ِإَليَّ ِبِمْثِل هَذا 4« اَل َأْقُدُر َأْن َأْنِزَل. ِلَماَذا َيْبُطُل اْلَعَمُل َبْيَنَما َأْتُرُكُه َوَأْنِزُل ِإَلْيُكَما؟َعاِمٌل َعَماًل َعِظيًما فَ 
اْلَكاَلِم َمرًَّة َخاِمَسًة َمَع ُغاَلِمِه  َفَأْرَسَل ِإَليَّ َسْنَبلَُّط ِبِمْثِل هَذا5اْلَكاَلِم َأْرَبَع َمرَّاٍت، َوَجاَوْبُتُهَما ِبِمْثِل هَذا اْلَجَواِب. 

َقْد ُسِمَع َبْيَن اأُلَمِم، َوَجَشٌم َيُقوُل: ِإنََّك َأْنَت َواْلَيُهوُد ُتَفكُِّروَن َأْن َتَتَمرَُّدوا، »6ِبِرَساَلٍة َمْنُشوَرٍة ِبَيِدِه َمْكُتوٌب ِفيَها: 
َوَقْد َأَقْمَت َأْيًضا َأْنِبَياَء ِلُيَناُدوا ِبَك ِفي ُأوُرَشِليَم 7ِلًكا َحَسَب هِذِه اأُلُموِر. ِلذِلَك َأْنَت َتْبِني السُّوَر ِلَتُكوَن َلُهْم مَ 

اَل »َفَأْرَسْلُت ِإَلْيِه َقاِئاًل: 8«. َقاِئِليَن: ِفي َيُهوَذا َمِلٌك. َواآلَن ُيْخَبُر اْلَمِلُك ِبهَذا اْلَكاَلِم. َفَهُلمَّ اآلَن َنَتَشاَوُر َمًعا
َقِد »أَلنَُّهْم َكاُنوا َجِميًعا ُيِخيُفوَنَنا َقاِئِليَن: 9«. ُكوُن ِمْثُل هَذا اْلَكاَلِم الَِّذي َتُقوُلُه، َبْل ِإنََّما َأْنَت ُمْخَتِلُقُه ِمْن َقْلِبكَ يَ 

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

 ا فهااذرفزأاساا فإ اااا فك راافحرئاازفا اارفا اا  ر سف ةساااف هسا فس اااهرفافاا  ف سف  ففااارعرفس اافهساا ففطااتف اااااعفصااافي
سفرااا رفااا  سفيااافياارف ساا ءفرفراا زف فكااسفرفرصاا زابففاارففيكااسفياااف صااةتفا ااذلفازصااتفرأل ااارءفرألفااازعفاااا ف صااةتف

ف12ىف لةتفأ س ف هذلفي ةاف سفأ زشاارفرفرص زابفوسي ىفرألرزرف رففطتفرف اااعفهىفأسفاا  رفرأل ارءفسفرا فإف
كارفأىفرراا اتف ةاااعف أ ساا فهااىف االفأراا رزففيااىف فاشاكفسفرااا فأس اارفراف را س فارفا اا رففكااس رففططا رففليااا فاااىف
رفطزاااافا ف اا إفهااذرفهاا ففااارعفرففااات،ف هاارفاا  ساا ف ف ااتفرفيشاا  زف رف ااتف ازصاا رفأراازلف ييااا فاااىفرفطزااااف ز راا ف

شاارفف فس ف رفاىفيي فسفرا رففكسفسفرا فا رففطي رف ا اي رف فكسس فس افسفرا ف فإريةافآفز سففا   رف اىفأ زف
ااف فاىفف رزفرة رف"ا فف رزفربفإ اا ف ز  ف فررس عفاسيا ي فرفر ت"رف هذرفر ففاا فرابفآارف فا رءرف كا سفزاف

سع راس رفااالف ياتفهذرفر فا بفأسفال ف فكا فرسا فرا فاررف راسا فها ففاالصفف=عامل عمل عظيم سفرا فزرئة إفإسىف
=فهذرفزافكا ففكرتفا  ففرفال فف رففلماذا يبطل العملفففاسل شفألسف ساس ف ر ف ظارف رف يتفرسذفر سفرلصزرف

فرفففأااا رف يةطاا فرفةراا ف1أساا فا اارفراا ررزري رف ذفااكففيااىف فاثااازهررف فاا في اا فسفرااا فأسفاااذهبففغاا بف ااسفأ زشاااارف
اسفرفسا  ف فااسفاسيشازفرفف ازف ااسفرفسا  فافا ا سف اصاطز  سفزاففيسشازف ا ف=فأىفركي  اتف ااىففبرسالة منشلورة

اايزك سفرفةر فااايحرفسفرا فأسفاذهبفأل ارئ رف رصر سفرفزر فتفأس ارفإي را رفسفراا ف  سا فايادرزفصاافرفرااكرف أسف
ر ررزي ففاك سفراك إف اىفرفا  ارف أسفهذرفرفف زفر سفيافإسيشزف اسفرألررفرفرفاطاترف هسا كفشا هافر ارف ااىفذفاكف

رفإذرإفرفف اازفرث ااتف شااا  اعفأفااافرفرةي اازاسرف هاارفظساا رفأسفسفرااا فراااف افرااسفهاااذرف أسفجشللم يقللولهاا ف شاارف=ف
فرفشةبفر افاصطزبف اصطزفسفرا ففاذه بفف رففار  ا لفاىفافضفهذلفروايزرءرتفأر رفرفراكرف

ف
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ِلَنْجَتِمْع ِإَل  َبْيِت اهلِل »َوُهَو ُمْغَلٌق، َفَقاَل:  َوَدَخْلُت َبْيَت َشْمِعَيا ْبِن َداَلَيا ْبِن َمِهيَطْبِئيلَ 01 "-(:04-01) األيات
َأَرُجٌل ِمْثِلي »َفُقْلُت: 00«. ُتُلوكَ ِإَل  َوَسِط اْلَهْيَكِل َوُنْقِفْل َأْبَواَب اْلَهْيَكِل، أَلنَُّهْم َيْأُتوَن ِلَيْقُتُلوَك. ِفي اللَّْيِل َيْأُتوَن ِلَيقْ 

، 02«. َيْهُرُب؟ َوَمْن ِمْثِلي َيْدُخُل اْلَهْيَكَل َفَيْحَيا؟ اَل َأْدُخُل! َفَتَحقَّْقُت َوُهَوَذا َلْم ُيْرِسْلُه اهلُل أَلنَُّه َتَكلََّم ِبالنُُّبوَِّة َعَليَّ
ِد اْسُتْؤِجَر ِلَكْي َأَخاَف َوَأْفَعَل هَكَذا َوُأْخِطَئ، َفَيُكوَن َلُهَما َخَبٌر َرِديٌء أَلْجِل هَذا قَ 03َوُطوِبيَّا َوَسْنَبلَُّط َقِد اْستَْأَجرَاُه. 

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

رفةااا ف فا اااأف فاااا فصااافأ  افرهللفييساا عرف س ااافهساا ففااااتف اااااعرفا اارفافاعاا لففافي ااىءفااظ اازففاساا  فأساا ف  اا سف
ذرفف افرفل ئاافذ ازفرفشاةبف فا ا رف يزكا رف ااعش فكل ئاف رسفثرفاعش فرفةر رفااذرفإفي  فسفرا فالافرفشةبفي ئالف ر 

=فها فااا ىفرفس ا عف فكسا فس اىفكا ذبفإراي  زلفط  اا ففشمعيافرا زرفرف س ءفاا ىءفرس اطف اصزبفأ زشاارف ا ارفر
=فها فأاااافرف ا بف ااا ف  ااىفسفراا ففاكا سفرو يرا عففوهلو مغللقفف رس اطففاازاافأي رف را فرفف اثاتفررا رفسفراا رف

راثالإففرزا إ،فأ فه فاا ىففا عفربفرهللف  فال   فإسر سف  فرهللفالط،فأ فه فأاااف اىفسعر فكاش زعففاةطاىفسفراا 
ااغااف اىفسعر فاىفرف اك رف هكذرفاةا فصاايا ف لزساا فرففاااافرابفرااكفا ا ذرف)س اىفكا ذب(ف هكاذرفاةا فأاا    ف

ف رسطلتف  ف ف ك ستفا  عفشرةا ففسفرا فأسفااف فرف اك ف اغااف اىفسعر فاا  فرشكاي س
فأسفاظ زففاس  فف ا ففففففففففففففف-1ف
ف اىفرفس ر  ف افا فشل اف اس ف  اسفرفك سترففاف ف ف ه ففا ف ك هسففا اك فاايةاىف-2

ففذفكفك سفزافسفرا ف اىفه ياسفرفسلطياسف
 أرجل مثل  يهرب -0
اف ف ف اىفاازفرفك ستف،ف أس ففرتفك هس ف،فااسفأفا فإذرففرف اك فُافزر= ومن مثل  يدخل الهيكل فيحيا  -2

   فه فرُالَي فرف فازصتفأسفااف ففا اك فصافرفشزاةتف،فإسر سفه فافاتفرف  فف فف افك ف
ف=فهىفأاص إفس اتفك ذ ترفا أل ارءفإري  ز رف اارإفرسفرألس ا ءفصافسفرا رف نوعدية
ف
َوَلمَّا 06َوَكِمَل السُّوُر ِفي اْلَخاِمِس َواْلِعْشِريَن ِمْن َأْيُلوَل، ِفي اْثَنْيِن َوَخْمِسيَن َيْوًما. 05 "-(:09-05) األيات

ا   َجِميُع اأُلَمِم الَِّذيَن َحَواَلْيَنا، َسَقُطوا َكِثيرًا ِفي َأْعُيِن َأْنُفِسِهْم، َوَعِلُموا َأنَُّه ِمْن ِقَبِل ِإلِهنَ َسِمَع ُكلُّ َأْعَداِئَنا َورَأَ 
ِمْن ِعْنِد ُطوِبيَّا َأَتِت َوَأْيًضا ِفي ِتْلَك اأَليَّاِم َأْكَثَر ُعَظَماُء َيُهوَذا َتَواُرَد َرَساِئِلِهْم َعَل  ُطوِبيَّا، وَ 07ُعِمَل هَذا اْلَعَمُل. 
أَلنَّ َكِثيِريَن ِفي َيُهوَذا َكاُنوا َأْصَحاَب ِحْلٍف َلُه، أَلنَُّه ِصْهُر َشَكْنَيا ْبِن آَرَح، َوَيُهوَحاَناُن اْبُنُه 08الرََّساِئُل ِإَلْيِهْم. 

اِمي ِبَحَسَناِتِه، َوَكاُنوا ُيَبلُِّغوَن َكاَلِمي ِإَلْيِه. َوَأْرَسَل ُطوِبيَّا َوَكاُنوا َأْيًضا ُيْخِبُروَن َأمَ 09َأَخَذ ِبْنَت َمُشالََّم ْبِن َبَرْخَيا. 
َفِني.  " َرَساِئَل ِلُيَخوِّ

ا ر إفألس فك سفاىفأر كسفكثازعففرفا ارفف زضف   زفرفرس رتفرفر صاتفك ستفهس كفف62كر فرفر زفاىف
 ف فكسفر سف يسظارف فكرتفسفرا ف يش اة فيرفرفةر رفرف   تففا س ءف فكس  فك ستفيل  رفارئر إف يي يافرأل ر 

=فهرف زا رفأسفرهللف ف فأس فك سفا ابفشة  ففعيزعفإ فأس فاف  رففسقطوا كثيرًا ف  أعين أنفسهم( 15 اىف)
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(فس افرش ك ف اااعففسفرا رفا س كفرسف ظر ءفرفا  اف17 ار ساهرف ألس رففرفاس ف رفاىفك فر ررزري ررف اىف)
رفاط  ا فيح جفا  ااتف ك سف اس ف  اسفأصحاب حلفيزر تف رااتفربفط  ا فأ فاىفيف فافرةُ ف=فرسفك سففُ ف

ه ف حعفر  إف اىفرفا  اففةا ف اىفر ا فف= حسناتة(ف18(رف اىف)4:11زئا فرفك ستففإفا شابفيزر تف رااتف)
 ففك س رفإيعل رفربفرألررف ص ز رفرفزش عرف ا ا فأسف ظر ءفرفا  افاصا رفرفير ه ف رفيف فافربف ازرس رف ف  فسفرا

رثا رفاىففا ي رف    اي ررفهس ففزبف اااعفهىفرسفرفارف فرسفصة افرفسع  فرسفرصف بفرفح رجفرفرفياطرف
راط  ا فأزر فزر ئ فافااف   فسفرا رف ه فأ  إفأزرافأسفاظ زف رظ زفرفصااافثرفظ زتف ار ي 
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ف
َأَقْمُت َحَناِنَي 2َوَلمَّا ُبِنَي السُّوُر، َوَأَقْمُت اْلَمَصاِريَع، َوَتَرتََّب اْلَبوَّاُبوَن َواْلُمَغنُّوَن َوالالَِّويُّوَن، 0 "-(:4-0) األيات

اَل »َوُقْلُت َلُهَما: 3َخاُف اهلَل َأْكَثَر ِمْن َكِثيِريَن. َأِخي َوَحَنْنَيا َرِئيَس اْلَقْصِر َعَل  ُأوُرَشِليَم، أَلنَُّه َكاَن َرُجاًل َأِميًنا يَ 
َوُأِقيَم ِحرَاَساٌت ِمْن  ُتْفَتْح َأْبَواُب ُأوُرَشِليَم َحتَّ  َتْحَم  الشَّْمُس. َوَما َداُموا ُوُقوًفا َفْلُيْغِلُقوا اْلَمَصاِريَع َوُيْقِفُلوَها.

َوَكاَنِت اْلَمِديَنُة َواِسَعَة اْلَجَناِب َوَعِظيَمًة، 4«. ِحَراَسِتِه، َوُكلُّ َواِحٍد ُمَقاِبَل َبْيِتهِ  ُسكَّاِن ُأوُرَشِليَم، ُكلُّ َواِحٍد َعَل 
 " َوالشَّْعُب َقِلياًل ِفي َوَسِطَها، َوَلْم َتُكِن اْلُبُيوُت َقْد ُبِنَيْت.

ف ةافأسف سىفسفرا فرألر رزفإهيرف   يى
ف4-1  رب(فر ا تففر اتف فعظفرفرااستف)ايحف ااافرأل -1
 71-6يةرازفرفرااستف ر ه ف  فس  ففففففر ا تف -2

(ف  فألسفرف ياتفكا سففطاازفالااف5:52شفإ=ف ا سف  ر  سفا ألر رزف فيارتفف  ف ار  فرف   رف اا  ف)فالبوابون
  ر ا سف يافرفرغس سف رفال اا سفرابفرف  ر ا سف ااىفرألرا رزففارا  ا هرف ز را فكا سفرفرغساااسف رفال اااسفارا  ا سفرف

إذرففرفاكسفف رف ر فاىفرف اك رف سالفظفأسف   اعفرهللفهىففر اتفألىفرك سف فاررفرهللفرألرس ءفهرفرففازر فاا اف
ر سيا فاااىفأ=فإذفث ياتففوحننيلا رئلليس القصلرففرف2:1ها فرفااذىفأف ازلف فا  فأ زشااارفف= أقملت حنلان فرففرألرا رز

فىفرفلاااا فارااي رسف ااىفرفكثااازرف ا ف اا إفأيا رفسفرااا فكااال راا فاااىفرفلصاازفإرايفاف رااالإفأك اازف"فرفاذىفاكاا سفأراساا إفاا
=ففئالفااف فرأل اارءفرفرااساتف ك ساتفرفةا اعففحت  تحم  الشمسففروثساسففس سىف فسسا فرك س ففرعزلفإفىفا ز رف

فايحفرأل  ربف سافأ  فص ءفشر ف رفر بفاىفهذرفرفي فازفكثزعفرأل ارءرف
=فيسظراااتفسلللكان أورشلللليمااااىفرففااازر فأسفاسي  ااا رف اك سااا رف ي اااا إرف=ففاسرااا فيعااايحفرأل ااا ربف فوملللا داملللوا وقوفلللاً 

رففزرراا ترف كاا سفكاا فإسراا سفرراائ  إف ااسففزررااتف اياا ف راا فف فاا ،ف هكااذرفاس غااىفأسفاكاا سفز فااا إرف ك سااتفرشااكاتف
فرفشةبفياا فارف فأ زشاارف اافأ زشاارف سفرا فأس

 

ُعَظَماَء َواْلُواَلَة َوالشَّْعَب أَلْجِل االْنِتَساِب. َفَوَجْدُت ِسْفَر اْنِتَساِب َفأَْلَهَمِني ِإلِهي َأْن َأْجَمَع الْ 5  "-(:74-5) األيات
 الَِّذيَن َصِعُدوا َأوَّاًل َوَوَجْدُت َمْكُتوًبا ِفيِه:

ُر مَ 6 اِعُدوَن ِمْن َسْبِي اْلَمْسِبيِّيَن الَِّذيَن َسَباُهْم َنُبوَخْذَنصَّ ِلُك َباَبَل َوَرَجُعوا ِإَل  هُؤاَلِء ُهْم َبُنو اْلُكوَرِة الصَّ
الَِّذيَن َجاُءوا َمَع َزُربَّاَبَل، َيُشوُع، َنَحْمَيا، َعَزْرَيا، َرَعْمَيا، َنَحَماِني، 7ُأوُرَشِليَم َوَيُهوَذا، ُكلُّ َواِحٍد ِإَل  َمِديَنِتِه. 

َبُنو َفْرُعوَش أَْلَفاِن َوِمَئٌة َواْثَناِن 8ِرَجاِل َشْعِب ِإْسرَاِئيَل: ُمْرَدَخاُي، ِبْلَشاُن، ِمْسَفاَرُث ِبْغَواُي، َنُحوُم، َوَبْعَنُة. َعَدُد 
َبُنو َفَحَث ُموآَب 00َبُنو آَرَح ِستُّ ِمَئٍة َواْثَناِن َوَخْمُسوَن. 01َبُنو َشَفْطَيا َثاَلُث ِمَئٍة َواْثَناِن َوَسْبُعوَن. 9َوَسْبُعوَن. 

َبُنو َزتُّو 03َبُنو ِعياَلَم أَْلٌف َوِمَئتَاِن َوَأْرَبَعٌة َوَخْمُسوَن. 02َوَثَماُن ِمَئٍة َوَثَماِنَيَة َعَشَر. ِمْن َبِني َيُشوَع َوُيوآَب أَْلَفاِن 
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َبُنو 06. َبُنو ِبنُّوَي ِستُّ ِمَئٍة َوَثَماِنَيٌة َوَأْرَبُعونَ 05َبُنو َزكَّاَي َسْبُع ِمَئٍة َوِستُّوَن. 04َثَماُن ِمَئٍة َوَخْمَسٌة َوَأْرَبُعوَن. 
َبُنو َأُدوِنيَقاَم ِستُّ ِمَئٍة 08َبُنو َعْزَجَد أَْلَفاِن َوَثاَلُث ِمَئٍة َواْثَناِن َوِعْشُروَن. 07َباَباَي ِستُّ ِمَئٍة َوَثَماِنَيٌة َوِعْشُروَن. 

َبُنو َأطِّيَر 20تُّ ِمَئٍة َوَخْمَسٌة َوَخْمُسوَن. َبُنو َعاِديَن سِ 21َبُنو ِبْغَواَي أَْلَفاِن َوَسْبَعٌة َوِستُّوَن. 09َوَسْبَعٌة َوِستُّوَن. 
َبُنو ِبيَصاَي َثاَلُث ِمَئٍة َوَأْرَبَعٌة َوِعْشُروَن. 23َبُنو َحُشوَم َثاَلُث ِمَئٍة َوَثَماِنَيٌة َوِعْشُروَن. 22ِلَحَزِقيَّا َثَماِنَيٌة َوِتْسُعوَن. 

ِرَجاُل َبْيَت َلْحَم َوَنُطوَفَة ِمَئٌة َوَثَمانَيٌة 26ْبُعوَن َخْمَسٌة َوِتْسُعوَن. َبُنو جِ 25َبُنو َحاِريَف ِمَئٌة َواْثَنا َعَشَر. 24
ِرَجاُل َقْرَيِة َيَعاِريَم 29ِرَجاُل َبْيِت َعْزُموَت اْثَناِن َوَأْرَبُعوَن. 28ِرَجاُل َعَناُثوَث ِمَئٌة َوَثَماِنَيٌة َوِعْشُروَن. 27َوَثَماُنوَن. 
ِرَجاُل ِمْخَماَس 30ِرَجاُل الرَّاَمِة َوَجَبَع ِستُّ ِمَئٍة َوَواِحٌد َوِعْشُروَن. 31وَت َسْبُع ِمَئٍة َوَثاَلثٌة َوَأْرَبُعوَن. َكِفيَرَة َوَبِئيرُ 

َوَخْمُسوَن.  ِرَجاُل َنُبو اأُلْخَر  اْثَنانِ 33ِرَجاُل َبْيِت ِإيَل وَعاَي ِمَئٌة َوَثاَلثٌة َوِعْشُروَن. 32ِمَئٌة َواْثَناِن َوِعْشُروَن. 
َبُنو َأِريَحا َثاَلُث ِمَئٍة 36َبُنو َحاِريَم َثاَلُث ِمَئٍة َوِعْشُروَن. 35َبُنو ِعياَلَم اآلَخِر أَْلٌف َوِمَئتَاِن َوَأْرَبَعٌة َوَخْمُسوَن. 34

َبُنو َسَناَءَة َثاَلَثُة آاَلٍف َوِتْسُع ِمَئٍة 38وَن. َبُنو ُلوَد َبُنو َحاِديَد َوُأوُنو َسْبُع ِمَئٍة َوَواِحٌد َوِعْشرُ 37َوَخْمَسٌة َوَأْرَبُعوَن. 
 َوَثاَلُثوَن.

َبُنو ِإمِّيَر أَْلٌف َواْثَناِن َوَخْمُسوَن. 41َأمَّا اْلَكَهَنُة: َفَبُنو َيْدِعَيا ِمْن َبْيِت َيُشوَع ِتْسُع ِمَئٍة َوَثاَلَثٌة َوَسْبُعوَن. 39
 َبُنو َحاِريَم أَْلٌف َوَسْبَعَة َعَشَر.42َبُنو َفْشُحوَر أَْلٌف َوِمَئتَاِن َوَسْبَعٌة َوَأْرَبُعوَن. 40

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

 اِنَيٌة َوَثاَلُثوَن.اَْلَبوَّاُبوَن: َبُنو َشلُّوَم، َبُنو َأِطيَر، َبُنو َطْلُموَن، َبُنو َعقُّوَب، َبُنو َحِطيَطا، َبُنو ُشوَباَي ِمَئٌة َوَثمَ 45
َوَبُنو َلَباَنَة َوَبُنو 48ِسيَعا، َبُنو َفاُدوَن َبُنو ِقيُروَس، َبُنو 47اَلنَِّثيِنيُم: َبُنو ِصيَحا، َبُنو َحُسوَفا، َبُنو َطَباُعوَت، 46

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

 َبُنو َنِصيَح، َبُنو َحِطيَفا.56َبُنو َبْرُقوَس، َبُنو ِسيَسرَا، َبُنو تَاَمَح، 55َبْصِليَت، َبُنو َمِحيَدا، َبُنو َحْرَشا، 
َبُنو 59َبُنو َيْعاَل، َبُنو َدْرُقوَن، َبُنو َجدِّيَل، 58ُسوَفَرَث، َبُنو َفِريَدا، َبُنو َعِبيِد ُسَلْيَماَن: َبُنو ُسوَطاَي، َبُنو 57

ُكلُّ النَِّثيِنيِم َوَبِني َعِبيِد ُسَلْيَماَن َثاَلُث ِمَئٍة َواْثَناِن 61َشَفْطَيا، َبُنو َحطِّيَل، َبُنو ُفوَخَرِة الظَِّباِء، َبُنو آُموَن. 
 َوِتْسُعوَن.

مِّيُر، َوَلْم َيْسَتِطيُعوا َأْن ُيَبيُِّنو َوهُؤاَلِء 60 ا ُبُيوَت ُهُم الَِّذيَن َصِعُدوا ِمْن َتلِّ ِمْلٍح َوَتلِّ َحْرَشا، َكُروُب َوَأُدوُن َواِ 
َوِمَن 63َناِن َوَأْرَبُعوَن. َبُنو َداَلَيا، َبُنو ُطوِبيَّا، َبُنو َنُقوَدا ِستُّ ِمَئٍة َواثْ 62آَباِئِهْم َوَنْسَلُهْم َهْل ُهْم ِمْن ِإْسرَاِئيَل: 

يِّ َوَتَسمَّ  ِباْسِمِهْم. اْلَكَهَنِة: َبُنو َحَباَبا، َبُنو َهقُّوَص، َبُنو َبْرزاَِلَي، الَِّذي َأَخَذ اْمرََأًة ِمْن َبَناِت َبْرزاَِلَي اْلِجْلَعادِ 
َوَقاَل َلُهُم التَّْرَشاثَا َأْن اَل َيْأُكُلوا ِمْن ُقْدِس 65وا ِمَن اْلَكَهُنوِت. هُؤاَلِء َفَحُصوا َعْن ِكتَاَبِة َأْنَساِبِهْم َفَلْم ُتوَجْد، َفُرِذلُ 64

َفْضاًل 67ُكلُّ اْلُجْمُهوِر َمًعا َأْرَبُع ِرَبَواٍت َوأَْلَفاِن َوَثاَلُث ِمَئٍة َوِستُّوَن، 66اأَلْقَداِس َحتَّ  َيُقوَم َكاِهٌن ِلأُلوِريِم َوالتُّمِّيِم. 
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َماِئِهِم الَِّذيَن َكاُنوا َسْبَعَة آاَلٍف َوَثاَلَث ِمَئٍة َوَسْبَعًة َوَثاَلِثيَن. َوَلُهْم ِمَن اْلُمَغنِّيَن وَ َعْن َعِبيدِ  اْلُمَغنَِّياِت ِمَئتَاِن ِهْم َواِ 
َواْلِجَماُل َأْرَبُع ِمَئٍة 69َخْمَسٌة َوَأْرَبُعوَن، َوَخْيُلُهْم َسْبُع ِمَئٍة َوِستٌَّة َوَثاَلُثوَن، َوِبَغاُلُهْم ِمَئتَاِن وَ 68َوَخْمَسٌة َوَأْرَبُعوَن. 

 َوَخْمَسٌة َوَثاَلُثوَن، َواْلَحِميُر ِستَُّة آاَلٍف َوَسْبُع ِمَئٍة َوِعْشُروَن.
َهِب، َوَخْمِسيَن َواْلَبْعُض ِمْن ُرُؤوِس اآلَباِء َأْعَطْوا ِلْلَعَمِل. التَّْرَشاثَا َأْعَط  ِلْلَخِزيَنِة أَْلَف ِدْرَهٍم ِمَن الذَّ 71

َواْلَبْعُض ِمْن ُرُؤوِس اآلَباِء َأْعَطْوا ِلَخِزيَنِة اْلَعَمِل ِرَبَوَتْيِن ِمَن 70ِمْنَضَحًة، َوَخْمَس ِمَئٍة َوَثاَلِثيَن َقِميًصا ِلْلَكَهَنِة. 
ِة.  الشَّْعِب ِستَّ ِرْبَواٍت ِمَن الذََّهِب، َوأَْلَفْي َمًنا ِمَن َوَما َأْعَطاُه َبِقيَُّة 72الذََّهِب، َوأَْلَفْيِن َوِمَئَتْي َمًنا ِمَن اْلِفضَّ
ِة، َوَسْبَعًة َوِستِّيَن َقِميًصا ِلْلَكَهَنِة.  َوَأَقاَم اْلَكَهَنُة َوالالَِّويُّوَن َواْلَبوَّاُبوَن َواْلُمَغنُّوَن َوَبْعُض الشَّْعِب َوالنَِّثيِنيُم 73اْلِفضَّ

 "َوَلمَّا اْسُتِهلَّ الشَّْهُر السَّابُع َوَبُنو ِإْسرَاِئيَل ِفي ُمُدِنِهِم،74 ُدِنِهْم.َوُكلُّ ِإْسرَاِئيَل ِفي مُ 

=فسفرا فاةي زفك فشىءفص فحفه فرسف سافرهللفا  فاصاىفهللرف رهللفاا زفك فشىءف ازشالفاىفففألهمن  إله 
(فايكزرزفرألرر ءف2اىف حف)صرف س افهس فيكزرزرإفف رر ءفرف رزاعف(ف17:فف1ابفك فشىءف ال الفاىفك فشىء

 رفةط ا فاشازفأسفرهللف اس ف اىفر  الرف ه فاةزا رف  وررفه  ءفرفذاسفف رفأرر ءفركي  تفاىفرعزفرففا عرف رهللف
اعز.ف ةط ا هررف س افأسفسفرا فأزرافأسف فاركسفاىفأ زشاارفإ فرفا  افرألسلا ءفرفسرب)رسفأص فا  اىف

(ف1:11 زشاارففرس رف)أركسفاةفأ ك ستفأر ر إفففطي رف فف615 ف اش عفرستفرةز ا(ففذفكفز بففر التفحز   
هراتفهذلفرفل أئرفأس رففاسفاز ة سفإفا  فرا ا سفأسف ااهرفحراف ارإفاار ا رفرهللرفأ ك سفذفكف  فلز تف رسف

 هس كفأهراتفيص ىفف ذلفرفل رئرف ه فرةزاتفسربفرفرراحر
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 عودة للجدول اإلصحاح الثامن

ف
فاىفهذرفروصف .فسزىفروهير رف فعظفرفشزاةتف ازرري  رفا ا سفذفكفراة ا سففار ىفث ساترف

ف
 اْجَتَمَع ُكلُّ الشَّْعِب َكَرُجل َواِحٍد ِإَل  السَّاَحِة الَِّتي َأَماَم َباِب اْلَماِء َوَقاُلوا ِلَعْزرَا اْلَكاِتِب َأنْ 0 "-(:8-0) األيات

َفَأَت  َعْزرَا اْلَكاِتُب ِبالشَِّريَعِة َأَماَم اْلَجَماَعِة ِمَن الرَِّجاِل 2ِر َشِريَعِة ُموَس  الَِّتي َأَمَر ِبَها الرَّبُّ ِإْسرَاِئيَل. َيْأِتَي ِبِسفْ 
ِل ِمَن الشَّْهِر السَّابِع.  َماَم السَّاَحِة الَِّتي َأَماَم َباِب اْلَماِء، َوَقرََأ ِفيَها أَ 3َوالنَِّساِء َوُكلِّ َفاِهٍم َما ُيْسَمُع، ِفي اْلَيْوِم اأَلوَّ

َباِح ِإَل  ِنْصِف النََّهاِر، َأَماَم الرَِّجاِل َوالنَِّساِء َواْلَفاِهِميَن. َوَكاَنْت آَذاُن ُكلِّ الشَّْعِب نَ  ْحَو ِسْفِر الشَِّريَعِة. ِمَن الصَّ
لَِّذي َعِمُلوُه ِلهَذا اأَلْمِر، َوَوَقَف ِبَجاِنِبِه َمتَّْثَيا َوَشَمُع َوَعَناَيا َوُأوِريَّا َوَوَقَف َعْزرَا اْلَكاِتُب َعَل  ِمْنَبِر اْلَخَشِب ا4

َعْزرَا َوَفَتَح 5َكِريَّا َوَمُشالَُّم. َوِحْلِقيَّا َوَمْعِسَيا َعْن َيِميِنِه، َوَعْن َيَسارِِه َفَداَيا َوِميَشاِئيُل َوَمْلِكيَّا َوَحُشوُم َوَحْشَبدَّاَنُة َوزَ 
َوَباَرَك َعْزرَا الرَّبَّ اإِللَه 6السِّْفَر َأَماَم ُكلِّ الشَّْعِب، أَلنَُّه َكاَن َفْوَق ُكلِّ الشَّْعِب. َوِعْنَدَما َفَتَحُه َوَقَف ُكلُّ الشَّْعِب. 

وا« آِميَن، آِميَن!»اْلَعِظيَم. َوَأَجاَب َجِميُع الشَّْعِب:  َوَسَجُدوا ِللرَّبِّ َعَل  ُوُجوِهِهْم ِإَل  اأَلْرِض.  رَاِفِعيَن َأْيِدَيُهْم، َوَخرُّ
َوَحَناُن َوَفاَلَيا َوالالَِّويُّوَن  َوَيُشوُع َوَباِني َوَشَرْبَيا َوَياِميُن َوَعقُّوُب َوَشْبتَاُي َوُهوِديَّا َوَمْعِسَيا َوَقِليَطا َوَعَزْرَيا َوُيوزَاَبادُ 7

َوَقرَُأوا ِفي السِّْفِر، ِفي َشِريَعِة اهلِل، ِبَبَياٍن، َوَفسَُّروا اْلَمْعَن ، 8َوالشَّْعُب ِفي َأَماِكِنِهْم. َأْفَهُموا الشَّْعَب الشَِّريَعَة، 
 " َوَأْفَهُموُهُم اْلِقرَاَءَة.

فكرجل واحد إلل  السلاحة التل  أملام(ف16:5رسفأاا  فأىفرفش زفرفر ا ف)ف26=فكر فرفر زفاىففالشهر السابع
رفراا ءفاشااازففارةر ااااتفراااف فرألراازرزفرفيااىف  اا فسرياااىءف اا فز .ف سصااازف رااارإف رفااارإف ز فاا إف=ف اا بففبللاب المللاء

 اذزرءف رفااعففرر رفارإفا ذرف ر فرفز .فرفلا فأسفا ة فرفكسارتف از  ف رفااعففاررااحف"ففط ايكرفألياارف اذزرءف"ر
فشاااةبرف كااا سفهاااذرف فاااا ف اااذرزىرف كااا سفرو يرااا عفااااىفرااا فتف ااااتفرهللفا اااىفريراااةتف يفيرااا ف ااااافك اااازفراااسفر

رو يراا عف راا فراا ل فاااىف   اا ففاااسفكاا س رفا يرةاا سففازررااتفرفشاازاةتف اراااتفرفر اا ربرف رفر راابفهاا فركاا سفالاازأفاااا ف
  فذكازففةاحزرفااىفرفراعزفألسف احزرفكا سفرشاغ  إفأ=فهسا ففوقالوا لعلزرارفس ر  فثرفاعرزلفرفرةار سفكر ففا فهس رف

 صاا  فسفرااا رف رفشااةبف ةااافأسفأكرااا رفرألراا رزفرسيصاازاسف اااىف ي رااابف صاا طفرألرااع زفاك سااتفهااذلففارياا ف ةاااف
رل  رااتفأ ااارئ رفشااةز رف اا س رفشااةبفرهللفرففاا صف أس اارفرسعصااااسف ااسفرألراارف راا فاعاازحهرفهاا ف  اا افشاازاةتفرفاازبف
 ساهرفاطا  رفأسفاررة رفهذلفرفشزاةتف ك سف حزرفياافأيارف راا فا ف ا إفاطا ا رفرساُ فأسفاا يىف كيا برف رفكساراتفي ساىف

=فهاا ف طاااتفهياا افففلل  اليللوم األول مللن الشللهر السللابعف(فر15:4يااىفف1)ف"رفيةاااار"ف فااظفسعرااكف رفيةاااارف اااى
منبلر (ف4رف  ارف سالفظفأسا فااىف ااافرأل ا رافالازأ سفرفشازاةتف كارا تفرفكيا بفهاىف ا افإساذرزففكا ف رفاارف ااىف)

(فسالفظف ي اف6رف اىف)اك سفرزيعة ف فكسفرفرس زف=ففازرلفرف رابف هذرفاس ظزفرفرس ااتفاىفرفكسارتفر سفالخشب
رفشةبف سافايحفرفرعزفإفيزرر إففكارتفرهللف هكذرفسلافاىفرفكسارتف سافرر عفيزرءعفروس ا رف ك سف حزرفالزأف رةا ف

(ف ز ر فك س رفايز ر سفرسفرفة زرساتفإفىفرألزررااتفاكثاازفراسفرفشاةبفاايكارف7رر  ا سف فايعرازف)أرر  هرفاىفآاتف
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=ف هكذرفاىفرفكسارتف  ةافيزرءعفروس ا فس  زكفرفزبف ل فس ف رفر ااففوبارك عزرا الرب(ف5 اىف)ففففرفر سفرألزررات
فهللفارئر إفآراسرف
=فرفراذك زاسفهسا ف  اا سفافازاففوالالويون( 7=ف ااس فأسفسيصبفأر رفكارتفرهللففسع ر  رف اىف)ففوق كل الشعب

ف طافيعرازىفأىف"ف ه  ءفرفال ا س"رففرفةطاف فاصاافشىءف  فه فصعتفف   ءفرفرذك زاس،فه 
ف
َوَنَحْمَيا َأِي التِّْرَشاثَا، َوَعْزرَا اْلَكاِهُن اْلَكاِتُب، َوالالَِّويُّوَن اْلُمْفِهُموَن الشَّْعَب َقاُلوا ِلَجِميِع 9 "-(:02-9) األيات

أَلنَّ َجِميَع الشَّْعِب َبَكْوا ِحيَن َسِمُعوا َكاَلَم «. َتْبُكوا هَذا اْلَيْوُم ُمَقدٌَّس ِللرَّبِّ ِإلِهُكْم، اَل َتُنوُحوا َوالَ »الشَّْعِب: 
ا ُهَو اْذَهُبوا ُكُلوا السَِّميَن، َواْشَرُبوا اْلُحْلَو، َواْبَعُثوا َأْنِصَبًة ِلَمْن َلْم ُيَعدَّ َلُه، أَلنَّ اْلَيْوَم ِإنَّمَ : »َفَقاَل َلُهمُ 01الشَِّريَعِة. 

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

 " َفِهُموا اْلَكاَلَم الَِّذي َعلَُّموُهْم ِإيَّاُه.

ف=فألس فأ  فرفش زفرفر  بف ألس رفإريرة رفاا ففكارتفرهللرففهذا اليوم مقدس
هرفس ف رفألس ارفا را رفأسفكا فرصا ئ  رفك ساتف را بففط اا هررف رففاحسف ااىفرففطائاتفها فراسفاةا فف= ال تنوحوا

فاعااز.،فرف فكااسفرففااحسف اااىفرففطاااتفايفاا  ففعااز.فز فااىف هساا كف يااتففافااحسف  يااتف9:15ز .فرهللفاااىفيااا   رفااا ف
فذفكفي ف رففارف فيس فا ررف هكاذرفسايةارفرفيا رحسفرفاايااف ااسفرففاحسف رفاار عف ااىففط ا سا ف رفعاز.ف غعازرسفرهللف رف يا ف

شربوا الحللو وأبعثلوا ا ف  إف حزرفف= فقال لهم زفري رف  سفاسفااىفرفلاار فروف اىفف= نصلبةأإذهبوا كلوا السمين وا 
 سصاىف  كاسف اىففط ا س فازفاسف  ففالص،فس كا ف سشازبف رااف ارف ةافأسفسرربفكارتفرهللفرفرلارتف روس ا ف

=فرفعاز.فرفز فاىفها فففرح الرب هلو قلوتكمألن فرففففرفرراحف يشيزكفرفكسارتفكا  فاىفهذلفرف فارتفرفيىفسعز.ف  ا 
فعااز.ف االجفارئاارففاااسع ف رف راااف فااا فرفعاز.ف راااذرتفرفةاا فرف اا ف ةط ااا فرهللف سةريا ف اعزرساا ف رف ياا رف سالفااظفأسفر

"فاكاا س رفاااىفرأل ااا افإبعثللوا أنصللبةااا يىف ةااافرفااار عفارااسفاااحزعف  فااار عفافصاااف  و ي اا جف سالفااظف صاااتف ااحزرف"ف
=ففوفلرح اللرب هلو قلوتكم اا رفأسفا كا رفأافزفطة رف  ااا رفأاصا إفأسفاشازك رفراسف فارايطابفذفاكفراسفرفعلازرءرف

ظاز رففاازبف فر ايا ف ر ر ااالف رف يا ف يازيا ففيشااا رفا رفف فسظز رففرالف رف  ااهرفففا ا رف فحسا رف فكاس رففا فس
ف ازف ررف
ف
ِويُّوَن ِإَل  َعْزرَا 03 "-(:08-03) األيات ََ َوِفي اْلَيْوِم الثَّاِني اْجَتَمَع ُرُؤوُس آَباِء َجِميِع الشَّْعِب َواْلَكَهَنِة َوالالَّ

ْكُتوًبا ِفي الشَِّريَعِة الَِّتي َأَمَر ِبَها الرَّبُّ َعْن َيِد ُموَس  َأنَّ َبِني َفَوَجُدوا مَ 04اْلَكاِتِب ِلُيْفِهَمُهْم َكاَلَم الشَِّريَعِة. 
َوَأْن ُيْسِمُعوا َوُيَناُدوا ِفي ُكلِّ ُمُدِنِهْم َوِفي ُأوُرَشِليَم 05ِإْسرَاِئيَل َيْسُكُنوَن ِفي َمَظالَّ ِفي اْلِعيِد ِفي الشَّْهِر السَّابِع، 

ِإَل  اْلَجَبِل َوْأُتوا ِبَأْغَصاِن َزْيُتوٍن َوَأْغَصاِن َزْيُتوٍن َبرِّيٍّ َوَأْغَصاِن آٍس َوَأْغَصاِن َنْخل َوَأْغَصاِن  اْخُرُجوا»َقاِئِليَن: 
، َكَما ُهَو َمْكُتوبٌ  ، كُ 06«. َأْشَجاٍر َغْبَياَء ِلَعَمِل َمَظالَّ لُّ َواِحٍد َعَل  َفَخَرَج الشَّْعُب َوَجَلُبوا َوَعِمُلوا أَلْنُفِسِهْم َمَظالَّ

َوَعِمَل ُكلُّ اْلَجَماَعِة 07َسْطِحِه، َوِفي ُدورِِهْم، َوُدوِر َبْيِت اهلِل، َوِفي َساَحِة َباِب اْلَماِء، َوِفي َساَحِة َباِب َأْفرَاِيَم. 
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، أَلنَُّه َلْم َيْعَمْل َبُنو  ، َوَسَكُنوا ِفي اْلَمَظالِّ ِإْسرَاِئيَل هَكَذا ِمْن َأيَّاِم َيُشوَع ْبِن ُنوٍن ِإَل  الرَّاِجِعيَن ِمَن السَّْبِي َمَظالَّ
ِل ِإَل  اْلَيْوِم 08ذِلَك اْلَيْوِم، َوَكاَن َفَرٌح َعِظيٌم ِجدًّا.  َوَكاَن ُيْقرَُأ ِفي ِسْفِر َشِريَعِة اهلِل َيْوًما َفَيْوًما ِمَن اْلَيْوِم اأَلوَّ

 " ٍم، َوِفي اْلَيْوِم الثَّاِمِن اْعِتَكاٌف َحَسَب اْلَمْرُسوِم.اأَلِخيِر. َوَعِمُلوا ِعيًدا َسْبَعَة َأيَّا

ي رفاىفرفا رفرفث سىفألس رفيذ ي رف  ألر ففال عفكارتفرهللف ازرري  رف  اىفرفك ستف رففاررفأ=فهرففوف  اليوم الثان 
فةحزرففايةار رف اع ر ررفا ي سففنجد هنا الرؤوس والكهنة والالويونأسفاازر رفكارتفرهللففاةار ه ف فزاسرف فذفكف

 ر ذرفررة ر؟فأسفاايحر رف  سفاةاا رف اافرفرظ  رف ر فااحرفرفكسارتف ةافأسفياز فكارتفرهللفأسفيفا ف ز .فرفغز تف
اىفهذرفرفة فررف فلافسعذفرفشةبف اافرفرظ  ف عز.ف يل ىف ي  تف ز  عفإفىفرهللفاك سف ص زعففرفا  افرثا  فرسف

بف رفيةاارففزكفيا   رففا ك ء،ف رف ك ءفي اهرففعز.ف يل ىف هذرفإفي  زف اااففرفاةزا فرفا في اايشوع بن نونأا رف
أىفف  فرفسع ف سفرفيصزا تفرفة ااتفاىفا رفف= إعتكافرسفر ل رفرفذاسفك س رفاعزف سف اةاا سفاىفرظ زاترف

افصصففاة  اعفرفااساتفالطر
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 عودة للجدول اإلصحاح التاسع

 

فر س ي رف هس فس اهرف س افهس فرث  فآفزففاي رحسف اسفرفعز.ف رف ك ءرفاعىفروصف .فرفر  افس اهرفازفاسف  فزبف ر 
 اا كاسفاااىفصاا رف يااذف فإفيااا زىفاااىفااا رفإفياا ز لفهاارف  سعراا رف فااا فهاا فااا رفرفكعاا زعرف صاا فبفصاا ر رفصااالعف

رثااا  فف اااذرفرفياا رحسفااااىفطلااا  فكساراايس فأسسااا فسصااااىفصاااالعف ففرف(6:69شفإ)ف فرهلل يااذف رف رثااا فهاااذرفرفصاا رفال اااا
فرفشكزف  ةاه فارئر إفرفرحر زفرففرراسرفرفعز.ففاسفسسظزفإفىفرهللف رففحسففاسفسسظزفففط ا س 

 س افرفشةبفهس فاةيزاف فط ا لف فط ا فأ  ئ ف أس ارفهارفكازز رفسعا فرففط اا رف ررا فصا  افراسففط اا هرفأس ارف
فف  ف ي اا  ي رففرفاي ا  رف ف افر س تفرهلل

ف
ْوِم، َوَعَلْيِهْم ُمُسوٌح 0ف"-(:3-0) األيات َوِفي اْلَيْوِم الرَّابِع َواْلِعْشِريَن ِمْن هَذا الشَّْهِر اْجَتَمَع َبُنو ِإْسرَاِئيَل ِبالصَّ
َوَأَقاُموا ِفي 3َرُفوا ِبَخَطاَياُهْم َوُذُنوِب آَباِئِهْم. َواْنَفَصَل َنْسُل ِإْسرَاِئيَل ِمْن َجِميِع َبِني اْلُغَرَباِء، َوَوَقُفوا َواْعتَ 2َوُترَاٌب. 

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

راسفف21راسفرفشا زف رفاا رفرفثا رسفراسفرفاا رفها فرفاا رفف16 ااافرفرظا  فرفاا رف=فكا سفأ  ففاليوم الرابلع والعشلرين
رااسفرفشاا زفإ ير  اا إفإفيا زااا إفف24(فاكاا سفإ يراا   رفهساا فاااىفرفااا رف18:21رفشاا زف كاا سفهااذرفااا رفرو يكاا اف) ف

فا رففااسففإل يزراف  ففط ا رفا رفازف رفي  فذفكفاىف اافرفرظ  فثرففحس رف  ك رف اىففط اا هرف ةاافذفاكرفهارفازف
فراا س ي ف فحساا رففاااسفسظااز رفإفااىفسع رااا ررف نفصللل نسللل إسللرائيلسظااز رفإفااىفرفاازبف ر  =فاااىفيلاا رهرف ر  يااازرا رففوا 

 فط ااا هرفثاارفاااىف  اا اهرففااازبف اا سفاراااز رفاااىفرف اياا ف اااىفإيصاا   رف ر  يااحرف رفرفشاازفثاارفاااىفإسعصاا ف رف ااسف
فأىفثال فر   ترفف= ُربع النهاررفحا  تفرف ثساترف

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

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

اِت َوَسَماَء السََّماَواِت َوُكلَّ ُجْنِدَها، َواأَلْرَض َوُكلَّ َما َعَلْيَها، َأْنَت ُهَو الرَّبُّ َوْحَدَك. َأْنَت َصَنْعَت السََّماوَ 6َوَتْسِبيٍح. 
َأْنَت ُهَو الرَّبُّ اإِللُه الَِّذي اْخَتْرَت َأْبَراَم 7َواْلِبَحاَر َوُكلَّ َما ِفيَها، َوَأْنَت ُتْحِييَها ُكلََّها. َوُجْنُد السََّماِء َلَك َيْسُجُد. 

َوَوَجْدَت َقْلَبُه َأِميًنا َأَماَمَك، َوَقَطْعَت َمَعُه اْلَعْهَد َأْن ُتْعِطَيُه 8ُأوِر اْلَكْلَداِنيِّيَن َوَجَعْلَت اْسَمُه ِإْبرَاِهيَم.  َوَأْخَرْجَتُه ِمنْ 
يِّيَن َواْلَيُبوِسيِّيَن َواْلِجْرَجاشِ  يِّيَن َوُتْعِطَيَها ِلَنْسِلِه. َوَقْد َأْنَجْزَت َوْعَدَك َأْرَض اْلَكْنَعاِنيِّيَن َواْلِحثِّيِّيَن َواأَلُموِريِّيَن َواْلَفِرزِّ

َوَأْظَهْرَت آَياٍت َوَعَجاِئَب َعَل  01َورََأْيَت ُذلَّ آَباِئَنا ِفي ِمْصَر، َوَسِمْعَت ُصرَاَخُهْم ِعْنَد َبْحِر ُسوٍف، 9أَلنََّك َصاِدٌق. 
ْعِب َأْرِضِه، أَلنََّك َعِلْمَت َأنَُّهْم َبَغْوا َعَلْيِهْم، َوَعِمْلَت ِلَنْفِسَك اْسًما َكهَذا َفْرَعْوَن َوَعَل  َجِميِع َعِبيِدِه َوَعَل  ُكلِّ شَ 
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 َكَحَجٍر ِفي َوَفَلْقَت اْلَيمَّ َأَماَمُهْم، َوَعَبُروا ِفي َوَسِط اْلَبْحِر َعَل  اْلَياِبَسِة، َوَطَرْحَت ُمَطاِرِديِهْم ِفي اأَلْعَماقِ 00اْلَيْوِم. 
ا. َوَهَدْيَتُهْم ِبَعُموِد َسَحاٍب َنَهارًا، َوِبَعُموِد َناٍر َلْياًل ِلَتِضيَء َلُهْم ِفي الطَِّريِق الَِّتي َيِسيُروَن ِفيهَ 02اٍه َقِويٍَّة. ِميَ 
َوَشرَاِئَع َصاِدَقًة، َفرَاِئَض َوَوَصاَيا َوَنَزْلَت َعَل  َجَبِل ِسيَناَء، َوَكلَّْمَتُهْم ِمَن السََّماِء، َوَأْعَطْيَتُهْم َأْحَكاًما ُمْسَتِقيَمًة 03

َوَأْعَطْيَتُهْم ُخْبزًا 05َوَعرَّْفَتُهْم َسْبَتَك اْلُمَقدََّس، َوَأَمْرَتُهْم ِبَوَصاَيا َوَفرَاِئَض َوَشرَاِئَع َعْن َيِد ُموَس  َعْبِدَك. 04َصاِلَحًة. 
ْخَرِة ِلَعَطِشِهْم، َوُقْلَت َلُهْم َأْن َيْدُخُلوا َوَيِرُثوا اأَلْرَض الَِّتي َرَفْعَت ِمَن السََّماِء ِلُجوِعِهْم، َوَأْخَرْجَت َلُهْم َماًء مِ  َن الصَّ

 َيَدَك َأْن ُتْعِطَيُهْم ِإيَّاَها.
، َوَلْم َيْذُكُروا َعَجاِئَبَك َوَأَبْوا االْسِتَماعَ 07َولِكنَُّهْم َبَغْوا ُهْم َوآَباُؤَنا، َوَصلَُّبوا ِرَقاَبُهْم َوَلْم َيْسَمُعوا ِلَوَصاَياَك، »06

ِهْم. َوَأْنَت ِإلٌه َغُفوٌر َوَحنَّاٌن الَِّتي َصَنْعَت َمَعُهْم، َوَصلَُّبوا ِرَقاَبُهْم. َوِعْنَد َتَمرُِّدِهْم َأَقاُموا َرِئيًسا ِلَيْرِجُعوا ِإَل  ُعُبوِديَّتِ 
وِح َوَكِثيُر الرَّْحَمِة، َفَلْم  َمَع َأنَُّهْم َعِمُلوا أَلْنُفِسِهْم ِعْجاًل َمْسُبوًكا َوَقاُلوا: هَذا ِإلُهَك 08َتْتُرْكُهْم. َوَرِحيٌم، َطِويُل الرُّ

يَِّة، َوَلْم َيُزْل َعْنُهْم 09الَِّذي َأْخَرَجَك ِمْن ِمْصَر، َوَعِمُلوا ِإَهاَنًة َعِظيَمًة.  َأْنَت ِبَرْحَمِتَك اْلَكِثيَرِة َلْم َتْتُرْكُهْم ِفي اْلَبرِّ
ِتي َيِسيُروَن ِفيَها. َعُموُد السََّحاِب َنَهارًا ِلِهَداَيِتِهْم ِفي الطَِّريِق، َواَل َعُموُد النَّاِر َلْياًل ِلُيِضيَء َلُهْم ِفي الطَِّريِق الَّ 

اِلَح ِلَتْعِليِمِهْم، َوَلْم َتْمَنْع َمنََّك َعْن َأْفَواِهِهْم، َوَأْعطَ 21 َوُعْلَتُهْم َأْرَبِعيَن 20ْيَتُهْم َماًء ِلَعَطِشِهْم. َوَأْعَطْيَتُهْم ُروَحَك الصَّ
يَِّة َفَلْم َيْحتَاُجوا. َلْم َتْبَل ِثَياُبُهْم، َوَلْم َتَتَورَّْم َأْرُجُلُهْم.  َوَأْعَطْيَتُهْم َمَماِلَك َوُشُعوًبا، َوَفرَّْقَتُهْم ِإَل  22َسَنًة ِفي اْلَبرِّ

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

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

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

وا ِإَلْيَك، َوَأْنَت ِمَن السََّماِء َسِمْعَت، َوَحَسَب َمرَاِحِمَك اْلَكِثيَرِة َأْعَطْيَتُهْم َفَضاَيُقوُهْم. َوِفي َوْقِت ِضيِقِهْم َصَرخُ 
َولِكْن َلمَّا اْسَترَاُحوا َرَجُعوا ِإَل  َعَمِل الشَّرِّ ُقدَّاَمَك، َفَتَرْكَتُهْم ِبَيِد 28ُمَخلِِّصيَن َخلَُّصوُهْم ِمْن َيِد ُمَضاِيِقيِهْم. 

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

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

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

 ُلوِك َأشُّوَر ِإَل  هَذا اْلَيْوِم.َأَصاَبْتَنا َنْحُن َوُمُلوَكَنا َوُرَؤَساَءَنا َوَكَهَنَتَنا َوَأْنِبَياَءَنا َوآَباَءَنا َوُكلَّ َشْعِبَك، ِمْن َأيَّاِم مُ 
َوُمُلوُكَنا َوُرَؤَساُؤَنا َوَكَهَنتَُنا َوآَباُؤَنا َلْم 34َوَأْنَت َبارٌّ ِفي ُكلِّ َما َأَت  َعَلْيَنا أَلنََّك َعِمْلَت ِباْلَحقِّ، َوَنْحُن َأْذَنْبَنا. 33
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َوُهْم َلْم َيْعُبُدوَك ِفي َمْمَلَكِتِهْم َوِفي 35َعَلْيِهْم. َيْعَمُلوا َشِريَعَتَك، َواَل َأْصَغْوا ِإَل  َوَصاَياَك َوَشَهاَداِتَك الَِّتي َأْشَهْدَتَها 
َيْرِجُعوا َعْن َأْعَماِلِهِم َخْيِرَك اْلَكِثيِر الَِّذي َأْعَطْيَتُهْم، َوِفي اأَلْرِض اْلَواِسَعِة السَِّميَنِة الَِّتي َجَعْلَتَها َأَماَمُهْم، َوَلْم 

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

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

  فه راتفااىفرفيا زا ،فيا زا فرةا رالتفرهللفرفيز رتفرفر ةاساتفيسربفكالرفهذلفرفصالعففةحزررف هاىفيسلرارففاسلطفيفا
رابفشاة  رفهاا فسشااافا ا زكفرهللف اااىفكا ف ط ااا لففشاة  ف أسفرهللفأرااسف اااىفشاة  فا اا فإذرف  اافاسعاذفراا ف  ااف اا رف

ف رسفرف تفرهللففشة  فأس فا ا  رفف فأفط  ررف
ففاافرفة فر -1
 ا  عفإ زرهار -2
 رففز جف ر  ط ءفرفشزاةت -1
  س اتفرهللف شة  فاىفرف زات -4
 زافرفشةبفرفارئرف+فزفرتفرهللفرفرريرزعف اعزرس ير -6
 اف  فكسة س -5
 اابفرهللفف رف+فرهللفازر فيص ع يرزافرفشةبف ي -7
 يرزافرفشةبف اىفرألس ا ء -9
 رهللفا ابف فكس فزفارف فاعسا ر -8

 فكس رفر سفاىف   ااتففاعز  -11
 اااسف  اا افرهللفف ااررففااذفكف  ةااافأسفيااذكز رففاا ف رف   اا ااي رففاعااز ف  ااا رفأسفرفعاا زافك ااازف اااسففاا ف رفر سف ف

زا  رفأسفا اا رف  افراس ءرف فاسالفظفأسفرفي را فااىفإفرا س تفرهللففسا ف أل  ئسا فاحااافراسفف اسا ف ااىففط ا سا ف
ار سس ف  س فراعة فث ساتف ا  زكس رف ف احاافرف يس فهللف ر 

أرار ءف ا ااا فف9 اااسفهسا ف(ف أراار ءفرفال4:9=فأىفرفرس ازفرفااذىف يعا رف ااا ففااسفرفلازرءعف)فدرج الالويلينف-:4آااتف
فازاف ي افك فازيتفاىفرفصالعفأفاهررفف9أس رفيرر رفرفشةبف

ف=فك سفيغاازفروررف الرتفسر ي فرف اااعفإفىفرهللففجعلت إسمُه إبراهيم -:7آاتف
=فك سااتف صاااتفرفراا تفرراا فإرياا حف اا فشااةبفرهللف هااىففارااتفسااازرإف اااا رف اا ف عللرفتهم سللبتك المقللدسف-:14آاااتف

فزابفاكزهرففازرفتفرفرر  اتفرفرةاعففشةبفرهلل طاتفص ففتفي
=ففاعاايحفأذرس ارف اكشاااف ااسفأ اااس رف ا اااافيااا   رف ا كااي رف اااىففط ااا هرففأعطيللتهم روحللك الصللالحف-:21آااتف

ف اةحا رفاىفصال ي رف اراا رفإفىفرف تفرهللرفرفرفرفرفز فكفرفلا  ف فيسح  فرسىرفرفرف



 (حاح التاسعاإلص) سفر نحميا

 

 
33 

 ر  فرف تفرهللفرفر  لترفأزرا رفأسفا اا رفرفة افربفرهللف رثلاسفاىف=ففاسر فيذكز رفأفمن أجل كل ذلكف-:19آاتف
ز  ءفأسفرهللفراةااف زك ي ف سةر ف زص لف اا رر
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 عودة للجدول اإلصحاح العاشر

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

َوَمُشالَُّم 7َوَداِنيآُل َوِجْنُثوُن َوَباُروُخ، 6وَبْدَيا، َوَحاِريُم َوَمِريُموُث َوعُ 5َوَحطُّوُش َوَشَبْنَيا َوَملُّوُخ، 4َوَأَمْرَيا َوَمْلِكيَّا، 
َوالالَِّويُّوَن: َيُشوُع ْبُن َأَزْنَيا َوِبنُّوُي ِمْن َبِني 9َوَمَعْزَيا َوِبْلَجاُي َوَشَمْعَيا، هُؤاَلِء ُهُم اْلَكَهَنُة. 8َوَأِبيَّا َوِميَّاِميُن، 

ْخَوتُ 01ِحيَناَداَد َوَقْدِميِئيُل،  َوَزكُّوُر 02َوِميَخا َوَرُحوُب َوَحَشْبَيا، 00ُهْم: َشَبْنَيا َوُهوِديَّا َوَقِليَطا َوَفاَلَيا َوَحاَناُن، َواِ 
 َوُبنِّي05ُرُؤوُس الشَّْعِب: َفْرُعوُش َوَفَحُث ُموآَب َوِعياَلُم َوَزتُّو َوَباِني، 04َوُهوِديَّا َوَباِني َوَبِنيُنو. 03َوَشَرْبَيا َوَشَبْنَيا، 
وُر، 07َوَأُدوِنيَّا َوَبْغَواُي َوَعاِديُن، 06َوَعْزَجُد َوِبيَباُي،  َوَحاِريُف 09َوُهوِديَّا َوَحُشوُم َوِبيَصاُي، 08َوآِطيُر َوَحَزِقيَّا َوَعزُّ

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

 ءف س ءفرفر زرفاا زف حزرف ةافأسف ص فسفرا فإييصزف اىفإ ارافأرع زفس افإررف حزرفافيعىفهس فكر فإفيعىفأثس
=فألسفإرر ف ةافرف رفىفر  شزعفياافاكا سفك ي ا فأ فشافصفذ فرك ساتفك اازعف ز را فراسفرفة ئااتففصدقيارفة افرفلااررف

ةصا رفيااففاذفكفياافاكا سف ف24رف اسرا فز را ءفرفك ساتفرعاز ضفأسفاك سا رف21رفراكاتف  اافرفك ستفرفراذك زاسفهسا ف
فرألرر ءفهىفأرر ءفرألرزرفف= ورؤوس الشعبإريسبف سفرفي يابرف

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

َلِصُقوا ِبِإْخَوِتِهْم 29اهلِل، َوِنَساِئِهْم َوَبِنيِهْم َوَبَناِتِهْم، ُكلِّ َأْصَحاِب اْلَمْعِرَفِة َواْلَفْهِم،  ُشُعوِب اأَلرَاِضي ِإَل  َشِريَعةِ 
َيْحَفُظوا  اهلِل، َوَأنْ َوُعَظَماِئِهْم َوَدَخُلوا ِفي َقَسٍم َوِحْلٍف َأْن َيِسيُروا ِفي َشِريَعِة اهلِل الَِّتي ُأْعِطَيْت َعْن َيِد ُموَس  َعْبِد 

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

 " َيْوٍم ُمَقدٍَّس، َوَأْن َنْتُرَك السََّنَة السَّاِبَعَة، َواْلُمَطاَلَبَة ِبُكلِّ َدْيٍن. 
ياافإسفا ح رفإفااىف=فااازفرفراذك زاسفرا  ل إفأىفرفك ساتف رفال ااااسف رف  ر ا سف رفرفرفرفرفا فرفاذاسفكا س رففوبلاق  الشلعب

=فكاا فرف ا فغاسفاااىففكلل أصللحاب المعرفلة(ف21:5شاة بفرألزضفثارفإسعصااا رف اس رف ز ةا رفإفااىفشازاةتفرهللف) ااحف
ىفرفااذاسففيراا رف اااىفرفة اااف  فسا  ااتف ااس ررف رفرةسااىفأسفرفشااةبف راااافرفز راا ءفرفااذاسفأف= لصللقوا بللإخوتهمرفرااسرف

=ففال نأخذ منهم ف  سلبت فرفشةبفا س   رفس ر  إف س ررف ية رف اىفر فياف را لفاك سفرسفاازفرفرركسفأسفا يبفك
رىففسفسش بفرألررف اىفكرزفرفر تف رسشيزىفر فسفي   ف  يىفأا رفرألرا  عرف سالفاظفأسفكا فرا فرصاىفارارىف

فرفي  تفرفرا اتفأىفروريس عف سفرففط رف
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َوَأَقْمَنلا َعَلل  َأْنُفِسلَنا َفلرَاِئَض: َأْن َنْجَعلَل َعَلل  َأْنُفِسلَنا ُثْللَث َشلاِقل ُكللَّ َسلَنٍة ِلِخْدَملِة َبْيلِت 32 "-(:39-32) األيات
ْقلَداِس َوَذَبلاِئِح اْلَخِطيَّلِة، ِلُخْبِز اْلُوُجوِه َوالتَّْقِدَمِة الدَّاِئَمِة َواْلُمْحَرَقِة الدَّاِئَمِة َوالسُُّبوِت َواأَلِهلَِّة َواْلَمَواِسِم َواألَ 33ِإلِهَنا، 

َوأَْلَقْيَنا ُقَرًعا َعَل  ُقْرَباِن اْلَحَطِب َبلْيَن اْلَكَهَنلِة َوالالَِّويِّليَن َوالشَّلْعِب، 34ِللتَّْكِفيِر َعْن ِإْسرَاِئيَل، َوِلُكلِّ َعَمِل َبْيِت ِإلِهَنا. 
َنا، ِفي َأْوَقلاٍت ُمَعيََّنلٍة َسلَنًة َفَسلَنًة، أَلْجلِل ِإْحرَاِقلِه َعَلل  َملْذَبِح اللرَّبِّ ِإلِهَنلا إِلْدَخاِلِه ِإَل  َبْيِت ِإلِهَنا َحَسَب ُبُيوِت آَبائِ 

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

ْيلِت ِإَلل  َوَأْن َنْأِتَي ِبَأَواِئلِل َعِجيِنَنلا َوَرَفاِئِعَنلا وَ 37اْلَكَهَنِة اْلَخاِدِميَن ِفي َبْيِت ِإلِهَنا.  َأْثَملاِر ُكللِّ َشلَجَرٍة ِملَن اْلَخْملِر َوالزَّ
شِّلُروَن ِفلي َجِميلِع ُملُدِن اْلَكَهَنِة، ِإَلل  َمَخلاِدِع َبْيلِت ِإلِهَنلا، َوِبُعْشلِر َأْرِضلَنا ِإَلل  الالَِّويِّليَن، َوالالَِّويُّلوَن ُهلُم الَّلِذيَن ُيعَ 

اُروَن َمَع الالَِّويِّيَن ِحيَن ُيَعشُِّر الالَِّويُّوَن، َوُيْصِعُد الالَِّويُّوَن ُعْشَر اأَلْعَشلاِر ِإَلل  َوَيُكوُن اْلَكاِهُن اْبُن هَ 38َفاَلَحِتَنا. 
ْيِت أَلنَّ َبِني ِإْسرَاِئيَل َوَبِني اَلِوي َيْأُتوَن ِبَرِفيَعِة اْلَقْمِح َواْلخَ 39َبْيِت ِإلِهَنا، ِإَل  اْلَمَخاِدِع، ِإَل  َبْيِت اْلَخِزيَنِة.  ْمِر َوالزَّ

 " َبْيَت ِإلِهَنا.ِإَل  اْلَمَخاِدِع، َوُهَناَك آِنَيُة اْلُقْدِس َواْلَكَهَنُة اْلَخاِدُموَن َواْلَبوَّاُبوَن َواْلُمَغنُّوَن، َواَل َنْتُرُك 
ا علل  وأقمنلر فاا يىفهسا فرا فسرارا فرفي  اتفروا   ااتفأىفأسفسصاسبفرف ازف فأسفسكيعاىف ا سفسريسابف اسفاةا فرفشازرف

شاا ي فرفغسااىفرثاا فرفعلااازرف فكااسف راا بفرفظااز افرفف فاااتف½ف=ف فراابفرفعزاصااتفا اابفاااابففشللاقل 0/3أنفسللنا 
ش ي ،ف أاص إفرفغسىفرث فرفعلازرف فكس  ف  اتف ةافف1/1 رفعلزفرفر ئافإيعافرفز ر ءف اىفيفعاضفر فُااابففاك سف

(ف هااىفارئرااتف42-19:28=)فاازففة الدائمللةالتقدملل هكااذرفك سااتفأااا رفرفرراااحرفف،شاا ي ½فإسعاازرجفرألحرااتففيكاا سف
=فكا سفرففطابفيااا ففوألقينا قرعًا علل  قربلان الحطلبفيحر رف يلاار  رفإ   ي ي  فرفرةاسترف   يىفرفيلار تففار رررف

رف   افاىفأ زشاارف ر ف   زه رف ك سفرفرطا بففاراذ حفكثاازفراسفرففطابففاذفكفازصا رف ااىفكا ف ااتفراسف اا تف
ةبفرلارزرإفرسفرففطبف زي  رفيزيا  إف  ررطتفرفلز تففاةزافك ف اتفاىفأىف ياتفُاطاابفرسا فرفك ستف رفال ااسف رفش

ففيىفاك سفرففطبفر   ارإفارئر إرف
ف=ف شزفك فر فيسي  فرألزضف)فسطتف/فثر زفرألش  زف/ففرزف/فحاترفرفرفرف(فبعشر أرضنا(ف17 اىف)

رفال ا سفافصا سف اىف شزفك فشىءفرسف(ف19أ  فر ف  س لفرسفرففسطتفرف اااعرف اىف)ف= أوائل عجيننا
ط فر فف= ال نترك بيت إلهنا(ف18 اىف)ففعشر األعشارر فافصا سف اا ففاك ستف=فف1/11رفشةبف اةط سف

رفشةبفإفيحرف  سفالارفإفيا   تفرفك هس،فاةاىفرفك هسفأسف فايزكففاري ف  فايزكف اتفرهللرف رفكسارتفهىف اتف
سفهرف  ئاي ف  رالف ه فزأ فرف رارف رففاررفهرفسظ زفرف اتف  ر فرفة ئاتفه فإف س ،فرهللفاركسفاا  ف رفر رس ف

=فأسس ففسفسة اففة  اعفرأل ث سرفال نترك بيت إلهنارفة  اعف فربفطل  فرفكسارترف يافيةسىف
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 يااافرااكسفاا اا ف ةااضففراةاا افرفكااالرفهساا فإفااىفرفرشااكاتفرفيااىف ر  ااتفسفرااا فأسفرفرااسااتفريرااةتف شااة   فياااا 
رفز راا ءف ياااا فرااسفرفشااةبرف رفراا زفيااافإكيراا ف فكااسفرفراا زف ااا سفز اا  ف فيارااتففااُ ف  راا فأسفأ زشاااارفك سااتف

فااز بفرأل ااارءف رااسفإفاايالطفرفشااةبف اا ألررففرفة صاارتف رزكااحفرفة اا اعفك سااتفرااالرتفشااةبفرفا اا افكااا فرااس
راا فرفشااةبفاكاا س رفاعصااا سفرفرااكسىفاااىفرفلاازىفأل اا فرفةراا فاااىفأزصاا رف ف ااا إفرااسفأر سااااسف اااىفرااالري  رف ف

أية بففارتفرففزررتفا فرااستف فا  افاا  فأىفس عفرسفأس رعفرفريةتف  فهىفيفي جفإفاىفر  ا افك اازفف س ئ ا ف
رأل ارءفرفذاسفاكزه س  ف اا ز سفرفر ررزرتفصاه رف فكسففسالفظفأس ففا فا ىففز تف ر   زعف رفطفأسظ زف

يكثاازفرفراا ررزرتفصااافرفكسارااتفيكثاازفسةرااتفرهللفف اا ف فر اياا فف اا رف هااذرففااُ فرةسااىفز فااىفارااسفازاااافأسفافااا فاااىف
 افس  ري فا زبفرسفرفكسارتفأ زشاارفرفرلارتفرعصالإفأسفاركسفرفة فرفا ذرفأرا  ف أاصا فااىفسظازلفراسفرف  ا

فصافرففطاتف رسففارتفرفكسارتف  س ئ  رف
 سفرا فس الفا  ازفرفا ةضف ااىفرفراكسفااىفأ زشااارف ياافيارفذفاكف  فلز اتف سرا تفرفةشازف فاسالفظفأسفرفةشا زف

فهللرف أ زشاارفهىفرااستفرهللرف
 

ًعا ِلَيْأُتوا ِبَواِحٍد ِمْن َعَشَرٍة ِللسُّْكَن  ِفي َوَسَكَن ُرَؤَساُء الشَّْعِب ِفي ُأوُرَشِليَم، َوأَْلَق  َساِئُر الشَّْعِب ُقرَ 0ف" -(:0آية )
 "ُأوُرَشِليَم، َمِديَنِة اْلُقْدِس، َوالتِّْسَعِة اأَلْقَساِم ِفي اْلُمُدِن.

ف
ف"َوَباَرَك الشَّْعُب َجِميَع اْلَقْوِم الَِّذيَن اْنَتَدُبوا ِللسَّْكَن  ِفي ُأوُرَشِليَم. 2  " -(:2آية )

بف اا زكفرااسفأصاا  ي رفرفلز ااتففارااكس رفاااىفأ زشاااارفا اارفذ ىفاصاا فاااىفي اا ف رفهااذلفرففارااتف=فرفشااةفبللارك الشللعب
فرفيط  اترف ركسفاىفأ زشاارفربفه  ءفرفك ستف رفال ااسف رفسثاساررف

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

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

.5َفاَرَص.  َجِميُع َبِني 6 َوَمْعِسيَّا ْبُن َباُروَخ ْبِن َكْلُحوَزَة ْبِن َحزَاَيا ْبِن َعَداَيا ْبِن ُيوَياِريَب ْبِن َزَكِريَّا ْبِن الشِّيُلوِنيِّ
َوهُؤاَلِء َبُنو ِبْنَياِميَن: َسلُّو ْبُن َمُشالََّم 7 ُأوُرَشِليَم َأْرَبُع ِمَئٍة َوَثَماِنَيٌة َوِستُّوَن ِمْن ِرَجاِل اْلَبْأِس. َفاَرَص السَّاِكِنيَن ِفي

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

ف
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ف " َوَكاَن ُيوِئيُل ْبُن ِزْكِري َوِكياًل َعَلْيِهْم، َوَيُهوَذا ْبُن َهْسُنوآَة ثَاِنًيا َعَل  اْلَمِديَنِة.9 " -(:9آية )
فرفويهوذا بن هسنوأة ثانية اىفرف سا راسااسفاىفرفرااستفكان يوئيل وكيال 

ف
ف"اْلَكَهَنِة: َيَدْعَيا ْبُن ُيوَياِريَب َوَياِكيُن،  ِمنَ 01 " -(:01آية )

ف=فا ف  إفه فرسصبفإارزىف ه فاازفزئا فرفك سترففرئيس بيت اهلل
 

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

ْخَوُتُه ُرُؤوُس اآلَباِء ِمَئتَاِن َواْثَناِن َوَأْرَبُعوَن. َوَعْمِشسَ 03َفْشُحوَر ْبِن َمْلِكيَّا،  اُي ْبُن َعَزْرِئيَل ْبِن َأْخزَاَي ْبِن َواِ 
ْخَوُتُهْم َجَباِبَرُة َبْأٍس ِمَئٌة َوَثَماِنَيٌة َوِعْشُروَن. َواْلَوِكيُل َعَلْيِهْم َزْبِديِئيُل ْبُن َهْجُدوِليَم. 04َمْشِليُموَث ْبِن ِإمِّيَر،  َواِ 

ف"َوِمَن الالَِّويِّيَن: َشَمْعَيا ْبُن َحشُّوَب ْبِن َعْزِريَقاَم ْبِن َحَشْبَيا ْبِن ُبونِّي،05
ف
 

 " َوَشْبتَاُي َوُيوزَاَباُد َعَل  اْلَعَمِل اْلَخاِرِجيِّ ِلَبْيِت اهلِل ِمْن ُرُؤوِس الالَِّويِّيَن.06" -(:06آية )
ف يص عففاشةبفف زجفأ زشااررفف=فأىففارتفرفال ااسفكةزا ءفعل  العمل الخارج 

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

ِويِّيَن ِفي اْلَمِديَنِة اْلُمَقدََّسِة ِمَئتَاِن َوَثَماِنَيٌة َجِميُع الالَّ 08َبْيَن ِإْخَوِتِه، َوَعْبَدا ْبُن َشمُّوَع ْبِن َجاَلَل ْبِن َيُدوُثوَن. 
ْخَوُتُهَما َحاِرُسو اأَلْبَواِب ِمَئٌة َواْثَناِن َوَسْبُعوَن.09َوَأْرَبُعوَن.  َوَكاَن َساِئُر ِإْسرَاِئيَل 21 َواْلَبوَّاُبوَن: َعقُّوُب َوَطْلُموُن َواِ 

َوَأمَّا النَِّثيِنيُم َفَسَكُنوا ِفي اأَلَكَمِة. َوَكاَن 20ِفي َجِميِع ُمُدِن َيُهوَذا، ُكلُّ َواِحٍد ِفي ِميرَاِثِه.  ِمَن اْلَكَهَنِة َوالالَِّويِّينَ 
 "ِصيَحا َوِجْشَفا َعَل  النَِّثيِنيِم.

ف
ْبُن َباِنَي ْبِن َحَشْبَيا ْبِن َمتَّْنَيا ْبِن  َوَكاَن َوِكيَل الالَِّويِّيَن ِفي ُأوُرَشِليَم َعَل  َعَمِل َبْيِت اهلِل ُعزِّي22  " -(:22آية )

 " ِميَخا ِمْن َبِني آَساَف اْلُمَغنِّيَن. 
ف=فريز رتفس ظزفأ فإ ارك   ف)أرلا(فه فررئ  ف سفز  اي ررفوكيل 
ف
 " ْمَر ُكلِّ َيْوٍم َفَيْوٍم.أَلنَّ َوِصيََّة اْلَمِلِك ِمْن ِجَهِتِهْم َكاَنْت َأنَّ ِلْلُمَرنِِّميَن َفِريَضًة أَ 23  " -(:23آية )

=فرف ةضفاع ر  فأس  ف صاتفكا زشرف رفا ةضفاع ر ا فأس ا ف صااتفار ارف رفر ارفأسا ففياىففا فك ساتففوصية الملك
 ألسفرف صاتفهىف صاتفار افاك سفيعرازفأسفار افها فف صاتفك زشفا  ف ذفكفاك سفياف رااف اىف صاتفار ار
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أملر كلل يلوم =فأىفرسف  تفرفال ااسف  ا ألفصفرفرغساااسرففمن جهتهمفرفراكفرفرلص افه فرفيعرازفرأل يبفرفففف
ف=فأىفيرااافسعل ي رفرفا راترفففيوم
ف
 " َوَفَتْحَيا ْبُن َمِشيَزْبِئيَل ِمْن َبِني زَاَرَح ْبِن َيُهوَذا، َكاَن َتْحَت َيِد اْلَمِلِك ِفي ُكلِّ ُأُموِر الشَّْعِب.24  " -(:24آية )
 ارااافف،ذىفا ربفرفصزرئبفرسفرفا  اف ااابفرر فا رة ففا اك فرر ففصص فرفرااكففا اكا =فا ف  إفه فرف فتحيا

ف-:رف  يىفففحاستفرفراكرف ه فك سفاىفش شسفرفلصزرف هىفسةرتفرسفرهللفأسفاك سفهذرفرفشفصفا  اىف
فاك سفأراس إفربفشة  فاالفارزي ررفف-2ثلتفرسفرفراكفاا ففففففففف-1

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

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

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

نَّاِع.  "َواِدي الصُّ
ف

 "ِفَرٌق ِفي َيُهوَذا َوِفي ِبْنَياِميَن. َوَكاَن ِمَن الالَِّويِّينَ 36  " -(:36آية )
فك سفرفال ا سفاركس سف رطفا  ذرف  سا راسرف

ر فظفا  عفرراكتفا  ذرف ارزرئا فاارفاةافهس كفا في سف ةافرفر ى
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 عودة للجدول اإلصحاح الثان  عشر

 

ا رر ءفرفصاالاسفركي  تفاىفرعزفرففا عففذفكفاكثزفرفكي بفرفرلا فرسفف5:112"رفصااافاك سففذكزفأ اى"فرحف
(ف ا ف ااا إفهااا  ءف2ذكااازفرألرااار ءرف رفك ساااتفهسااا فااااىفهاااذلفرفل ئراااتفيفيااااافأرااار  هرف اااسفأرااار ءفرفك ساااتفااااىف اااحف)

ش عرفأ فرفرذك زاسفهس فهرفز   ف ا تفرفك ستفرفرذك زاسفاىفرفرذك زاسفهس فهرفسر فرفذاسفصةا رفربفحز    ف ا
ف(رف2 حف)
ف
 ْرِمَيا َوَعْزرَا، َوهُؤاَلِء ُهُم اْلَكَهَنُة َوالالَِّويُّوَن الَِّذيَن َصِعُدوا َمَع َزُربَّاَبَل ْبِن َشأَْلِتِئيَل َوَيُشوَع: َسرَاَيا َويِ 0  " -(:0آية )

" 
ف  زرفه فاازف حزرفرفك يبفرفرشف= عزرا
ف

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

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

 " نِّي َأَخَواُهْم ُمَقاَبَلُهْم ِفي اْلِحرَاَساِت.َوَبْقُبْقَيا َوعُ 9
ف=فرفررئ  ف سفرفير احفاىفرف اك رففعل  التحميدأرر ءفز   فرفال ااسرفرفرف

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

رفك ستف ي اأف اش عفرفذىفصةافربفحز    ف يسي ىف اا عف رألرار ءفيااااتفافاا ف ااىفيازكف ةاضفهذلفرارتفز ر ءف
رألراار ءفاااىف ااا سفز راا ءفرفك سااترف ذكاازفز راا ءفرفك سااتففاا فأهراياا فا ةااافرفةاا اعفرااسفرفراا ىففاارفاةااافهساا كفرااا كف

فورزرئا فاص زفرفي زا فاسربففز ر ءفرفك سترف
فف-=فهس كفيعرازرسف ش س : يدوع
أا رفروركسازفرألك زفاا راع  فرفر زخفرفا  اىفااذكزفأسفف111ا عفرفك هسفرفذىفك سفر   ارإفرستفأس فا -1

زئا فرفك ستفاا عففزجفوريل   فروركسازفار اففُ فروركسازفا زرلفاا عفس  عفارسا  ف سُ رف رفر ر فكاااف
 فلااتففشاا زي ف هااذرفإرار ؟ف رفاازافأسفز راا ءفرفك سااتفياافأصاا ا رفإراار فاااىف صا زفف461ذكازفسفرااا فرااستف

فرإفير  ف ةااف
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 أسفهس كفأكثزفرسفاا عف اا عفرفرذك زفهس فه ف اففاا عفرفر   افاىفأا رفروركسازر -2
 ف

 "فَوُيوَياَداُع َوَلَد ُيوَناثَاَن، َوُيوَناثَاُن َوَلَد َيدُّوَع.00ف" -(:00آية )
ف

  "ُرُؤوُس اآلَباِء: ِلَسرَاَيا َمرَاَيا، َوِليْرِمَيا َحَنْنَيا،َوِفي َأيَّاِم ُيوَياِقيَم َكاَن اْلَكَهَنُة 02   " -(:02آية )
فأىفك سفرزرا فزئا ف اتفرزرا رفرفرفرفرف هكذررفف= لسرايا مرايا

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

فَوِلِعدُّو َزَكِريَّا َوِلِجنَُّثوَن ُمُشالَُّم، 06َعْدَنا، َوِلَمرَاُيوَث َحْلَقاُي، 
 

ف"َوأَلِبيَّا ِزْكِري، َوِلِمْنَياِميَن ِلُموَعْدَيا، ِفْلَطاُي،07  " -(:07آية )
ف=فهس كفإفير  س ولمنيامين
فإرل طفإررفزئا ف اتفرسا راسرف ر1
 أسفرسفسر فرسا راسفر  اا رف رسفسر فر  اا فااط ىرف=فولمنيامين لموعديا فلطا  ر2

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

  "ْعَيا َنَثْنِئيُل.َوِلِحْلِقيَّا َحَشْبَيا، َوِلَيدَ 20َقالَُّي، َوِلَعاُموَق َعاِبُر، 

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

.  " َأْيًضا ِفي ُمْلِك َداِرُيوَس اْلَفاِرِسيِّ
 إفير  سففارزا  فهذرفف(ف اك س11هس فسة اف اتف)فداريوس الفارس 

فإسفك سفاا عفه فزئا فرفك ستفأا رفروركسازرفاك سفارزا  فه فارزا  فيار س  فآفزفرا كفرفعز  -1
 رارفرف424إسفك سفاا عفه فاا عفآفزفاك سفارزا  فه فارزا  فس ث  فرستف -2

 
ْخَباِر اأَليَّاِم ِإَل  َأيَّاِم ُيوَحاَناَن ْبِن أَْلَياِشيَب. َوَكاَن َبُنو اَلِوي ُرُؤوُس اآلَباِء َمْكُتوِبيَن ِفي ِسْفِر أَ 23ف" -(:23آية )

" 
ف

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

ف=فك ستفازيتفرس رفير حف رفعزيتفرألفزىفي      رففمقابلهم للتسبيح
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َوَكاَن َمتَّْنَيا َوَبْقُبْقَيا َوُعوَبْدَيا َوُمُشالَُّم َوَطْلُموُن َوَعقُّوُب َبوَّاِبيَن َحاِرِسيَن اْلِحرَاَسَة ِعْنَد 25  "-(:26-25) األيات

ِن َكاَن هُؤاَلِء ِفي َأيَّاِم ُيوَياِقيَم ْبِن َيُشوَع ْبِن ُيوَصاَداَق، َوِفي َأيَّاِم َنَحْمَيا اْلَواِلي، َوَعْزرَا اْلَكاهِ 26ْبَواِب. َمَخاِزِن األَ 
ف"اْلَكاِتِب.
ِنِهْم ِلَيْأُتوا ِبِهْم ِإَل  َوِعْنَد َتْدِشيِن ُسوِر ُأوُرَشِليَم َطَلُبوا الالَِّويِّيَن ِمْن َجِميِع َأَماكِ 27  "-(:31-27) األيات

ُنوِج َوالرََّباِب َواْلِعيَداِن.  َفاْجَتَمَع َبُنو اْلُمَغنِّيَن ِمَن الدَّاِئَرِة َحْوَل 28ُأوُرَشِليَم، ِلَكْي ُيَدشُِّنوا ِبَفَرٍح َوِبَحْمٍد َوِغَناٍء ِبالصُّ
 ، اْلِجْلَجاِل، َوِمْن ُحُقوِل َجَبَع َوَعْزُموَت، أَلنَّ اْلُمَغنِّيَن َبَنْوا أَلْنُفِسِهْم  َوِمْن َبْيتِ 29ُأوُرَشِليَم، َوِمْن ِضَياِع النَُّطوَفاِتيِّ

 " َوَتَطهََّر اْلَكَهَنُة َوالالَِّويُّوَن، َوَطهَُّروا الشَّْعَب َواأَلْبَواَب َوالسُّوَر. 31ِضَياًعا َحْوَل ُأوُرَشِليَم. 
فارااسااتفكا اا فرفيااىفهااىفارفاا فهااذرفرفراا زرفا فرااسااتفكا اا فركزرااتفهلل،ف رهللفهاا فرفااذىففهاا فياشاااسفتدشللين السللور

 رفشااااااعف ز ااابف هااا هرفر سفافيعاااا سفااااىفااااز.رفاراااسفااااحزعف  فاااار عفافصااااف افرا ااا رف فلاااافيااارف سااا ءفرفرااا زف ااا
كفكااا سف  و ي ااا جرف فكاااىفاكااا سفرفيكااازا فأ فرفياشااااسفصااافاف إفس ااااهرفاط اااز سفرفشاااةبف رأل ااا ربف رفرااا ز،ف ذفااا

(ففزراحرإففاارفرفررااحرفااكاىفافراىفرهللفرفرااساتفا ابف ااا رفأسفايط از رفيا اا إفأ  إرف8:18  رراطتفرا ءفطا هزف) ااف
 يلاااااارفي  اااتفيا اااااترف س اااافرفك سااااتفف-2رفيط ااازف ااااارفرفررااااحفف-1 سفاااسففكااااىفسيكاااز ففارراااااحفا ااابفأسفسيط اااازف

زف رفألسفرهللفأ  س رفا كرا ررف سالفظفأسفرفعاز.فايط ز سرفارسفاط زفر فزاسف اا فأسفاط زفسعر فأ  إرف ك سفا
ف ارفرفرراحففففف-1رفز فىفاص ف  فير احفهللفإذرإفرفياشاسفأ فرفيكزا فاك سف

فيابفش كزفرر حفهللف-1ي  تففففففففففففف-2
ف=فسط اتف س  ىفأ زشاارف اىفرفطزاافإفىف اتفففر النطوفات 

ف
َيُهوَذا َعَل  السُّوِر. َوَأَقْمُت ِفْرَقَتْيِن َعِظيَمَتْيِن ِمَن اْلَحمَّاِديَن، َوَوَكَبِت  َوَأْصَعْدُت ُرَؤَساءَ 30  "-(:43-30) األيات

َوَعَزْرَيا َوَعْزرَا 33َوَساَر َورَاَءُهْم ُهوَشْعَيا َوِنْصُف ُرَؤَساِء َيُهوَذا، 32اْلَواِحَدُة َيِميًنا َعَل  السُّوِر َنْحَو َباِب الدِّْمِن. 
َوِمْن َبِني اْلَكَهَنِة ِباأَلْبَواِق َزَكِريَّا ْبُن ُيوَناثَاَن ْبِن َشَمْعَيا ْبِن َمتَّْنَيا 35َوَيُهوَذا َوَبْنَياِميُن َوَشَمْعَيا َوِيْرِمَيا، 34 َوَمُشالَُّم،

ْخَوُتُه َشَمْعَيا َوَعَزْرِئيُل َوِمَلاَلُي َوِجَلالَ 36ْبِن ِميَخاَيا ْبِن َزكُّوَر ْبِن آَساَف،  ُي َوَماَعاُي َوَنثَْنِئيُل َوَيُهوَذا َوَحَناِني َواِ 
َوِعْنَد َباِب اْلَعْيِن الَِّذي ُمَقاَبَلُهْم َصِعُدوا َعَل  َدَرِج َمِديَنِة 37ِبآاَلِت ِغَناِء َداُوَد َرُجِل اهلِل، َوَعْزرَا اْلَكاِتُب َأَماَمُهْم. 

َواْلِفْرَقُة الثَّاِنَيُة ِمَن اْلَحمَّاِديَن َوَكَبْت ُمَقاِبَلُهْم، 38َد، ِإَل  َباِب اْلَماِء َشْرًقا. َداُوَد ِعْنَد َمْصَعِد السُّوِر، َفْوَق َبْيِت َداوُ 
َوِمْن َفْوِق َباِب َأْفرَاِيَم 39َوَأَنا َورَاَءَها، َوِنْصُف الشَّْعِب َعَل  السُّوِر ِمْن ِعْنِد ُبْرِج التََّناِنيِر ِإَل  السُّوِر اْلَعِريِض. 

ْأِن، َوَوَقفُ  وا ِفي َباِب السِّْجِن. َوَفْوَق اْلَباِب اْلَعِتيِق َوَفْوَق َباِب السََّمِك َوُبْرِج َحَنْنِئيَل َوُبْرِج اْلِمَئِة ِإَل  َباِب الضَّ
َهَنُة: أَْلَياِقيُم َوَمْعِسَيا َوِمْنَياِميُن َواْلكَ 40َفَوَقَف اْلِفْرَقتَاِن ِمَن اْلَحمَّاِديَن ِفي َبْيِت اهلِل، َوَأَنا َوِنْصُف اْلُواَلِة َمِعي، 41

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

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

فريق لليمين 

 بقيادة عزرا
فريق لليسار 

 بقيادة نحميا

 الهيكل

يتقابل الفريقان 

 عند الهيكل

 رفرزيااسرفف= الحمادينيررفسفرا فازاف
فازيياسف ارز رفف  فرفرااستف  ففرافإفىف

فألسفرفرااستفكا  فرر فاسف رزيااسفإش زع
فص زتفرلارتففازبرفف

ف ك سفال افرفعزيتفرأل فىف حزر،ف
فرفث ساتفسفرا رفف ال افرفعزيت

ف) هذرفاش  فا زعفرفلا رت
فأ فا زعفير اافرفلااراسفاىفرفكسارت،فإذفف

فاا زفرفشر ررتف رفك هسفف  فصفسف
ففا اك (فرفكسارتفثرفاافا س

ف  ةافأسففأر فهس فا رفازيياسف،
يا زفرفعزيياسفف  فأ زشاارفايل  ا سفاىفرف اك ففا فاسشا سفرة إرف كا سفرفشاةبفاازري  رف رفز را ءفاا افرألرا رزف

فبلاب الملاءأىفرا زتفااىفر كابرف ر  يرةاتفرفعزييا س،فإفاارهر ف ساافف= َوَكَبلتف-:11 رف رابفاىفاز.رف ااىفآااتف
رف   بفرفر ءف   بفرفر سفكالهر ف ساافرف اكا ،فأىفيالياتفرفعزييا سف ساافرف اكا رف هكاذرفسجنعند باب ال رفث ساتف

فاك سفرفعز.فإذفهرفار ف سف ازيا سف اىفر فصسة فرفزبفرة رف ف   افرهللفاىف رط ررف
لرََّفاِئِع َواأَلَواِئِل َواأَلْعَشاِر، َوَتَوكََّل ِفي ذِلَك اْلَيْوِم ُأَناٌس َعَل  اْلَمَخاِدِع ِلْلَخَزاِئِن َوا44  "-(:47-44) األيات

َكَهَنِة َوالالَِّويِّيَن اْلَواِقِفيَن ِلَيْجَمُعوا ِفيَها ِمْن ُحُقوِل اْلُمُدِن َأْنِصَبَة الشَِّريَعِة ِلْلَكَهَنِة َوالالَِّويِّيَن، أَلنَّ َيُهوَذا َفِرَح ِبالْ 
أَلنَُّه 46ْطِهيِر. َوَكاَن اْلُمَغنُّوَن َواْلَبوَّاُبوَن َحَسَب َوِصيَِّة َداُوَد َوُسَلْيَماَن اْبِنِه. َحاِرِسيَن ِحرَاَسَة ِإلِهِهْم َوِحرَاَسَة التَّ 45

اِم َوَكاَن ُكلُّ ِإْسرَاِئيَل ِفي َأيَّ 47ِفي َأيَّاِم َداُوَد َوآَساَف ُمْنُذ اْلَقِديِم َكاَن ُرُؤوُس ُمَغنِّيَن َوِغَناُء َتْسِبيٍح َوَتْحِميٍدِ هلِل. 
اُنوا ُيَقدُِّسوَن ِلالَِّويِّيَن، َوَكاَن َزُربَّاَبَل َوَأيَّاِم َنَحْمَيا ُيَؤدُّوَن َأْنِصَبَة اْلُمَغنِّيَن َواْلَبوَّاِبيَن َأْمَر ُكلِّ َيْوٍم ِفي َيْوِمِه، َوكَ 

 " الالَِّويُّوَن ُيَقدُِّسوَن ِلَبِني َهاُروَن.

=فأىفياار رف طاابففألن يهلوذا فلرحفاحرئسفرفزاا ئبف رف كا زف رفةشا زفف= ائنللخلز =فأىفأاا رفسفراا رففف  ذلك اليوم
ف=فأىفرفل ئراسف فارتفرففزررترفرفرفرفرف فالواقفين. ف طز

ف=فك سففارغساسفز   فأا رفار اف   ا رففسع فرفسظ رفأا رفسفرا رففكان رؤوس مغنين
فأىف شزفر ففال ااسفاذهبفرفةشز شزف ففال ااس،فف1/11فا=فكارتفيلاا فيةسىفيفصاصفرففكانوا يقدسون

رفاك ست
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 عودة للجدول اإلصحاح الثالث عشر

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

َل  أَلنَُّهْم َلْم ُياَلُقوا َبِني ِإْسرَاِئيلَ 2ِفي َجَماَعِة اهلِل ِإَل  اأَلَبِد.  ِباْلُخْبِز َواْلَماِء، َبِل اْستَْأَجُروا َعَلْيِهْم َبْلَعاَم ِلَكْي َيْلَعَنُهْم، َوَحوَّ
 " َوَلمَّا َسِمُعوا الشَِّريَعَة َفَرُزوا ُكلَّ اللَِّفيِف ِمْن ِإْسرَاِئيَل.3ِإلُهَنا اللَّْعَنَة ِإَل  َبَرَكٍة. 

=فك ساتففال يلدخل فل  جماعلة اهلل إلل  األبلدكشافأفط ئس ففسةزا ا ففرفكي بفرفرلا ف=فا ئاعفيزرءعفقر ء ف  سفر موس 
كزررااتفشااةبفإراازرئا فأس اارفشااة  إفرعاازحرإفهللف فافااياطف اا ألرررف هكااذرفكزررااتفشااةبفرهللفارئراا إفروسةااحر ف ااسفرفشاازرف كاا سفرااسف

ففرااف فإفىف ر  تفرهللفيك سففُ فك ففل افرف ر  تفرسف   اعف اايحرف ك فرفشزاةتف ايح جفرس ر
=ف فلرزوا=فا ف  إفيةسىفز  عفسفرا فراسفاا ز ففارازعفرفث سااتف كا سفياافيصاىف ساافرفرااكففا رفىفراسترففف  ذلك اليوم ي ف ف

فأىفرسبفرفز ر ءفرفغز  ءفرسفروشيزركفاىفرفصا رتف رأل ا اف  فيةسىفطزاهرفرسفرفرااسترف
ف
َقلْد َهيَّلَأ َللُه ِمْخلَدًعا 5ُمَقلاُم َعَلل  ِمْخلَدِع َبْيلِت ِإلِهَنلا َقرَاَبلُة ُطوِبيَّلا، َوَقْبلَل هلَذا َكلاَن أَْلَياِشليُب اْلَكلاِهُن الْ 4 "-(:9-4) األيلات

ْيلتِ  َن ، َفِريَضلَة الالَِّويِّليَن َواْلُمَغنِّليَعِظيًما َحْيُث َكاُنوا َساِبًقا َيَضُعوَن التَّْقِدَماِت َواْلَبُخوَر َواآلِنَيَة، َوُعْشَر اْلَقْملِح َواْلَخْملِر َوالزَّ
اَبلَل َوِفي ُكلِّ هَذا َلْم َأُكْن ِفي ُأوُرَشِليَم، أَلنِّي ِفي السََّنِة االْثَنَتْيِن َوالثَّاَلِثليَن أَلْرَتْحَشْسلتَا َمِللِك بَ 6َواْلَبوَّاِبيَن، َوَرِفيَعَة اْلَكَهَنِة. 

َتْيُت ِإَل  ُأوُرَشِليَم. َوَفِهْمُت الشَّلرَّ الَّلِذي َعِمَللُه أَْلَياِشليُب أَلْجلِل ُطوِبيَّلا، َوأَ 7َدَخْلُت ِإَل  اْلَمِلِك، َوَبْعَد َأيَّاٍم اْستَْأَذْنُت ِمَن اْلَمِلِك 
َوَأَمللْرُت 9َوَسللاَءِني اأَلْمللُر ِجلدًّا، َوَطَرْحللُت َجِميللَع آِنَيللِة َبْيللِت ُطوِبيَّللا َخللاِرَج اْلِمْخللَدِع، 8ِبَعَمِللِه َلللُه ِمْخللَدًعا ِفللي ِدَيللاِر َبْيللِت اهلِل. 

 " َطهَُّروا اْلَمَخاِدَع، َوَرَدْدُت ِإَلْيَها آِنَيَة َبْيِت اهلِل َمَع التَّْقِدَمِة َواْلَبُخوِر. فَ 
ه فزئا فرفك سترف ه فإرايغ فااا بفسفراا ف  را فشازرإف ظارا إفا ا ف ااافثاز عفرف اكا ف رف حسا ففاصاسبفرفااعفف= الياشيب

 زشااررفاك سفرث فرفشةبفرفا  اىففاسفإريغا رفااا بفر راىف ظارففط  ا فرف ثسىف رفذىفك سفاصرزفشزرإف افططفشزرإفأل
رف ر فصاسة فرفا شاابفاةي ازف26:11 اىفرف   ف صسة رف  الإفذه ا إرف هكذرفرفشاط سفاحزعفرفش كف اسر فرفس  فسا رفرتف

 اازعفااااىفإفيلاا زففاك ساا تفإذفح جفأفااافأ  الف هااا فكاا هسفأاصاا إفألرراااتف ثسااااترف كاا سفرسي ااىفرورااي  ستفرسااا فأسفاةطااىفف
=فز ر فك سفإ سفإفا شابفرفاذىففقرابة طوبيا. لفإذف صة رفر  ث سفاىفرف اك ءرف اك ففط  ا فرف ثسىف هذرفاش   فر فاةا فأ  

هاىففيح جف  ثساتفيزا تففرس اطف  ر بفيزر تفإفا شابففرس اطف فصاريتفرس اطف ط  ا فصا زفط  اا فذ فيزر اتفوفا شااب،فإذرإف
ف=فرفرف اعفك ستفيريفارفكرف حسففا ف زف رفيلار ترفرفرفرفرف فهيأ له مخدعاً (ف6) اليتفإزي  طف يف فارف اىف
=فط  ا فهس فارث فرفشاط سرففذفكفا بفأسفسطز.فك فأا ري فرفيىفاريةرا  فااس فوثا زعفشا  ريس ففوطرحُت جميع آنية طوبيا

 ازفط  اا فرف اكا فهكاذرفط ازفرفررااحففس ة فأ ص ئس فأ ص ءف زفافاسفا ىءفرفشاط سف فا افر فاريةرا فااس رف كرا فط
فرف اك رف
ف
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َواِحلٍد ِإَلل  َوَعِلْمُت َأنَّ َأْنِصَبَة الالَِّويِّيَن َلْم ُتْعَط، َبْل َهَرَب الالَِّويُّوَن َواْلُمَغنُّوَن َعلاِمُلو اْلَعَملِل، ُكللُّ 01 "-(:04-01) األيات
َوَأَت  ُكلُّ َيُهوَذا ِبُعْشِر اْلَقْملِح 02َفَجَمْعُتُهْم َوَأْوَقْفُتُهْم ِفي َأَماِكِنِهْم. « ُتِرَك َبْيُت اهلِل؟ِلَماَذا »َفَخاَصْمُت اْلُواَلَة َوُقْلُت: 00َحْقِلِه. 

ْيللِت ِإَللل  اْلَمَخللاِزِن،  ِمللَن الالَِّويِّلليَن،  َوَأَقْمللُت َخَزَنللًة َعَللل  اْلَخللزَاِئِن: َشللَلْمَيا اْلَكللاِهَن َوَصللاُدوَق اْلَكاِتللَب َوَفللَداَيا03َواْلَخْمللِر َوالزَّ
اْذُكْرِنلي يلاِإلِهي ِملْن 04  ِإْخلَوِتِهْم. َوِبَجاِنِبِهْم َحاَناَن ْبَن َزكُّوَر ْبِن َمتَّْنَيا أَلنَُّهْم ُحِسُبوا ُأَمَناَء، َوَكلاَن َعَللْيِهْم َأْن َيْقِسلُموا َعَلل

  "ْيِت ِإلِهي َوَنْحَو َشَعاِئرِِه.َأْجِل هَذا، َواَل َتْمُح َحَسَناِتي الَِّتي َعِمْلُتَها َنْحَو بَ 
(ف ي فا ففاارفيةاطفياافيفراا ف9:2ف=ف راا بفهاذرف  ا فرالفااىفرفشاةبفوهرا ف رففااف اااتفرهللف)راالفأنصلبة الالويلين لللم تعلط

رةسىفإهر  فرفشةبفاىفاابفأسص ي رفأ فيفر فرةسىفأسفرفز ر ءفأفذ رفك فشىءف فرفاةط رفرفال ااسرفااصطزفرفال ا سف
فرف اذه  رففافل  ففافصا رفرةاشي ررففذفكف اافسفرا فرفسظ رفكا رفأسفايزك رففاري 

ِفي ِتْلَك اأَليَّاِم رََأْيُت ِفي َيُهوَذا َقْوًما َيُدوُسوَن َمَعاِصَر ِفي السَّْبِت، َوَيْأُتوَن ِبُحَزٍم َوُيَحمُِّلوَن 05 "-(:22-05) األيات
ْوِم السَّْبِت ِبَخْمٍر َوِعَنٍب َوِتيٍن َوُكلِّ َما ُيْحَمُل، َفَأْشَهْدُت َعَلْيِهْم َيْوَم َبْيِعِهِم الطََّعاَم. َحِميرًا، َوَأْيًضا َيْدُخُلوَن ُأوُرَشِليَم ِفي يَ 

وِريُّوَن السَّاِكُنوَن ِبَها َكاُنوا َيْأُتوَن ِبَسَمٍك َوُكلِّ ِبَضاَعٍة، َوَيِبيُعوَن ِفي السَّْبِت ِلَبِني َيُهوذَ 06 َشِليَم. ا ِفي ُأورُ َوالصُّ
أََلْم َيْفَعْل آَباُؤُكْم 08َما هَذا اأَلْمُر اْلَقِبيُح الَِّذي َتْعَمُلوَنُه َوتَُدنُِّسوَن َيْوَم السَّْبِت؟ »َفَخاَصْمُت ُعَظَماَء َيُهوَذا َوُقْلُت َلُهْم: 07

، َوَعَل  هِذِه اْلَمِديَنِة؟ َوَأْنُتْم َتِزيُدوَن َغَضًبا َعَل  ِإْسرَ  «. اِئيَل ِإْذ ُتَدنُِّسوَن السَّْبتَ هَكَذا َفَجَلَب ِإلُهَنا َعَلْيَنا ُكلَّ هَذا الشَّرِّ
، َأنِّي َأَمْرُت ِبَأْن ُتْغَلَق اأَلْبَواُب، َوُقْلُت َأْن اَل َيْفَتُحوَها ِإَل  َما َبْعَد السَّْبِت. َوَكاَن َلمَّا َأْظَلَمْت َأْبَواُب ُأوُرَشِليَم َقْبَل السَّْبتِ 09

اُر َوَباِئُعو ُكلِّ ِبَضاَعٍة َخاِرجَ 21َوَأَقْمُت ِمْن ِغْلَماِني َعَل  اأَلْبَواِب َحتَّ  اَل َيْدُخَل ِحْمٌل ِفي َيْوِم السَّْبِت.  ُأوُرَشِليَم  َفَباَت التُّجَّ
َوِمْن «. ِلَماَذا َأْنُتْم َباِئُتوَن ِبَجاِنِب السُّوِر؟ ِإْن ُعْدُتْم َفِإنِّي أُْلِقي َيًدا َعَلْيُكمْ »َفَأْشَهْدُت َعَلْيِهْم َوُقْلُت َلُهْم: 20َمرًَّة َواْثَنَتْيِن. 

َن َأْن َيَتَطهَُّروا َوَيْأُتوا َوَيْحُرُسوا اأَلْبَواَب أَلْجِل َتْقِديِس َيْوِم السَّْبِت. ِبهَذا َوُقْلُت ِلالَِّويِّي22ذِلَك اْلَوْقِت َلْم َيْأُتوا ِفي السَّْبِت. 
 "َأْيًضا اْذُكْرِني َيا ِإلِهي، َوَترََأْف َعَليَّ َحَسَب َكْثَرِة َرْحَمِتَك.

فخاصللمت  رفاراف سا ف ا اة ساا رف=فكاا سفبسلمك=فكا س رفارااكس سفأ زشااارفأا راا إفأل ا في اا زي ررففالصلوريون السللاكنون بهللا
=فألسفأ ا  هرفأهراا رفرفرا تف ا ي  رفرهللرف فاعيف ها فإفاىففألم يفعل أباؤكم=فرفذاسفي ف رفرألر زفاىفاا  ا رففعظماء يهوذا
اا فكراا فاظ اازفرااسفآاااتف)فمللا بعللد السللبت رم (رف أياا رفرااسفاار ساا ففزرراا إف اااىفرأل اا ربفر يياا إفإفااىفأسف21=ففيااىف فااااف فف 
سراافبفااراا سفسفرااا ف ةااافأسفإسي ااتفرألحرااتف22رأل اا ربفرااسفرفال ااااسف)ايزياابففاازر ف (فأ فأسفرفال ااااسف اا ا رففافزررااتف ر 

ف   اتفرألر زففط اةي  رف
يَّللاٍت. ِفللي ِتْلللَك اأَليَّللاِم َأْيًضللا رََأْيللُت اْلَيُهللوَد الَّللِذيَن َسللاَكُنوا ِنَسللاًء َأْشللُدوِديَّاٍت َوَعمُّوِنيَّللاٍت َوُموآبِ 23 "-(:27-23) األيللات

24، ، َوَلللْم َيُكوُنللوا ُيْحِسللُنوَن الللتََّكلَُّم ِباللَِّسللاِن اْلَيُهللوِديِّ َبللْل ِبِلَسللاِن َشللْعٍب َوَشللْعٍب.  َوِنْصللُف َكللاَلِم َبِنلليِهْم ِباللَِّسللاِن اأَلْشللُدوِديِّ
اَل ُتْعُطوا َبَناِتُكْم ِلَبِنيِهْم، َواَل تَْأُخُذوا »اْسَتْحَلْفُتُهْم ِباهلِل َقاِئاًل: َفَخاَصْمُتُهْم َوَلَعْنُتُهْم َوَضَرْبُت ِمْنُهْم ُأَناًسا َوَنَتْفُت ُشُعوَرُهْم، وَ 25

ْنُفِسلُكْم.  َمِللٌك أََللْيَس ِملْن َأْجلِل هلُؤاَلِء َأْخَطلَأ ُسلَلْيَماُن َمِللُك ِإْسلرَاِئيَل َوَللْم َيُكلْن ِفلي اأُلَملِم اْلَكِثيلَرِة 26ِمْن َبَناِتِهْم ِلَبِنيُكْم، َواَل أَل
َفَهلْل 27اُء اأَلْجَنِبيَّلاُت ُيْخِطلُئ. ِمْثُلُه؟ َوَكاَن َمْحُبوًبا ِإَل  ِإلِهلِه، َفَجَعَللُه اهلُل َمِلًكلا عَلل  ُكللِّ ِإْسلرَاِئيَل. ُهلَو َأْيًضلا َجَعَلْتلُه النَِّسل

 " « ِإلِهَنا ِبُمَساَكَنِة ِنَساٍء َأْجَنِبيَّاٍت؟َنْسُكُت َلُكْم َأْن َتْعَمُلوا ُكلَّ هَذا الشَّرِّ اْلَعِظيِم ِباْلِخَياَنِة ِضدَّ 
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رستفرسذفأسفط زف حزرفرفشةبفرسفح   يا فرف ثساا تف فكسسا فس ااهرف يااف ا ا رفث سااتففاسع فرففطا رفف26إسي ىفر سفف رفىف
 سف كاا سفرااسفسيا ااتفذفااكفأسفرأل  افإراا فصاا زفكالر اارفسصااع ف  زرسااىف سصااع فأشااا اىرفأ فأسفسصااافأ  افرفة ئاااتفايكاراا

سفير ه فاىفهاذرفرألرازف رفار سفأ فرفاغتفرفة زرساتف رفسصافر فزفايكارف  ألشا ااتف ك سفسفرا فف حر إفرة رفا  فرف رفىف ر 
فص عفرفااسفرفا  اىفكا ف فيف ف رفإفىفرف ثساتف   ا رفرأل ث سفا رففار رفأفكرفرسفرااار سفرفاذىفرالطفسعا فهاذلفرفرالطترف

فرفسر ءفرف ثسا تفرفا ريىفأف  سف يح   سرففا  فزارفرسفك ففكرتفراار سفاا ي 
، َفَطَردْ 28 "-(:31-28) األيات ُتُه ِملْن َوَكاَن َواِحٌد ِمْن َبِني ُيوَياَداَع ْبِن أَْلَياِشيَب اْلَكاِهِن اْلَعِظيِم ِصْهرًا ِلَسْنَبلََّط اْلُحوُروِنيِّ

ُسوا اْلكَ 29ِعْنِدي.  َفَطهَّْرُتُهْم ِمْن ُكلِّ َغِريٍب، َوَأَقْمُت ِحرَاَساِت 31َهُنوَت َوَعْهَد اْلَكَهُنوِت َوالالَِّويِّيَن. اْذُكْرُهْم َيا ِإلِهي، أَلنَُّهْم َنجَّ
 "اْلَكَهَنِة َوالالَِّويِّيَن، ُكلَّ َواِحٍد َعَل  َعَمِلِه،

 اا ف  ااافا اا فأفطاا ففطائااتف ظارااتففك ساا فرااسفسراا فرفك ساا ترفا اا فس اا فرفك ساا تف ةرااا فهااذرف سف=طردتلله مللن عنللد 
رفك سا ترفا فكا هسف ااا فأسفاكا سفطا هزرإففكااىفافاارفااىفرف اكا رف سفراا فطازاُلفألساا فزااضفا ف ا إفأسفايازكفح  يا فرف ثساااتف
 ال  فا رااع  فأسفهاذرفرفكا هسفرفرطاز افإرار فرسراىرف أسا ف ةاافأسفطازالفسفراا فذهابفإفاىففرا لفراس اطفا يا رففاُ فهاكا ف

ف(رف21:4رفر رزعف)ا ف اىف   ف زحارف  ةاُ فزئار إف اىفك ستف
 سؤال أخر

فرستفر ا ر إ؟141فر ذرفس حفسفرا فاار فاش فاا فآفز سف فر ذرفإريط عفأسفا سىفرفر زفرفذىفظ ف
ال  اا ف رل  رااترفاااا في رالااتفأسفرهللفازاااافأسفرفةراا فااايررف رفشاااط سفازاااافأساا ف فااايررففااذفكفاكاا ف راا فصاا فحف  اااف ف -1

في يافرفةر ففا فألسفرفشاط سفي ىف فكسفألسفرفف ارفريل   ف ا يزرفرل  رتفربفيل   ففارفاىف سافرففاررفا
هيرفأسفاةر فيذفاتف فاسر فُ  افسفرا فذ فرفلابفرفغا ز،فز  فرفةر ف رفصالع،فرفذىفيا  فرشغ  ف ر افرهللف ف  فشة  ف ر 

فبفاىفيا  فأسفاةر رأر ر فك فرفرة ي تف ظ زفصةافإ اا فأر رفي عفرهللرفال عفرهللفيظ زفربفرسفاطابف  ر ستف رسفاص
 "َوأَلْجِل ُقْرَباِن اْلَحَطِب ِفي َأْزِمَنٍة ُمَعيََّنٍة َوِلْلَباُكورَاِت. َفاْذُكْرِني َيا ِإلِهي ِباْلَخْيِر.30" -(:30آية )
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