
  كتَاب نَحميا
  

  صالة نحميا

١  

لَما كُنْتُ . في شَهرِ كَسلُو في السنَة الْعشْرِين من حكْمِ َأرتَحشْتَا: كَالم نَحميا بنِ حكَلْيا١
تُهم عن فَسَألْ. جاء حنَاني، َأحد اخْوتي، ومعه بعض رِجاٍل من يهوذَا٢، في قَلْعة شُوشَةَ

ِإن الَّذين نَجوا : "فَقَالُوا ِلي٣. حالَة بقية الْيهود الَّتي نَجتْ من اَألسرِ، وعن حالَة الْقُدسِ
من اَألسرِ، هم هنَاك في يهوذَا، وهم في ضيق شَديد وحالَة مخْجِلَة، وسور الْقُدسِ 

 ومدهوقَةٌ بِالنَّارِمرحا مهابوَأبو".  
٤ بر املْتُ َأمتَهابتُ ومصا، وامتُ َأينُحتُ وكَيبتُ ولَسج ،ذَا الْكَالمتُ هعما سفَلَم

اءمقُلْت٥ُ. السو" : نا مي ،وبهالْم يمظالْع اِإللَه ،اءمالس بلَى روا الْمهَأي دهفَظُ الْعتَح
اكايصو فَظُونحيو ونَكبحي نم محتَري ٦، والَّذ كدبع اءعد عماسو انْظُرو انْتَبِه

كبِيدرِاِئيَل عي ِإسنِل بَأج نال، ملَيا وارنَه وكعداِئيَل . يري ِإسنتَرِفُ بِذُنُوبِ بِإنِّي َأع
نَحن َأسْأنَا ِإلَيك جِدا، ولَم نُطعِ ٧. فََأنَا وَأهُل َأبِي َأذْنَبنَا. ارتَكَبنَاها في حقِّكالَّتي 

كدبى عوسا متَ بِهري َأمالَّت اِئعالشَّرو اِئضالْفَرا وايص٨. الْو كدبِلع ككَالم ُأذْكُر
 ،ا قُلْتَ لَهى لَموسم'مِإناُألم نيب اَهللا، ُأشَتِّتُكُم ٩.  خُنْتُم تُمَأطَعو ،ِإلَي تُمعجر ِإنو

وصاياي وعملْتُم بِها، فَحتَّى ِإن كُنْتُم منْفيين في آخرِ الدنْيا، َأجمعكُم وآتي بِكُم ِإلَى 
امِ اسِإلكْر تُهي اخْتَركَانِ الَّذيالْم١٠' .م كتبِقُو تَهيي فَدالَّذ كبشَعو كبِيدع مه ؤالءفَه

ةيرالْقَد كديو ةيمظ١١. الْع ونرِيدي ينالَّذ كبِيدع اءعدو كدبع اءعِإلَى د ،با ري انْتَبِه
وككْرِمي َأن .عاجي، وبا ري موي الْيفِّقْننِّيوى عضري كلِل الْم ". ياقَألنِّي كُنْتُ س

كلالْم.  
  



 نحميا في القدس

٢ 

وفي شَهرِ نيسان في السنَة الْعشْرِين َألرتَحشْتَا الْملك، َأحضرنَا خَمرا ِللْملك وحملْتُها ١
ا لَهتُهمقَدُل كَِئي. وقَب نم َأكُن لَمورِهضحي ما ف٢. بكلفَقَاَل ِلي الْم" : كَِئيب كهجاذَا وِلم

زِينح كقَلْب َأن درِيضٍ؟ ال بم رَأنْتَ غَيا ." وفْتُ جِد٣فَخكلقُلْتُ ِللمِإلَى : "و كلا الْميحي
دينَ. اَألبدنَما الْميا، بهِي كَِئيبجو كُونفَ ال يكَي ،ابا الْخَرلَّ بِهاِئي حآب ورا قُبيهي فةُ الَّت

فَابتَهلْتُ ِإلَى رب السماء " ماذَا تَطْلُب؟: "فَقَاَل ِلي الْملك٤" وَأبوابها َأحرقَتْها النَّار؟
٥كلقُلْتُ ِللمكُ: "و ِإنو ،كلاللَةَ الْما جقُ يافكُنْتَ تُو ِإن ،كدبنِّي َأنَا عى عنْتَ تَرض

وكَانَت الْملكَةُ جاِلسةً ٦" .َأرسلْني ِإلَى يهوذَا ِإلَى الْمدينَة الَّتي فيها قُبور آباِئي فََأبنيها
كلي الْمَألَنفَس ،بِهان؟: "بِججِعتَى تَرمو ،كفَرطُوُل سي كَم "لافَقَ الْمي، فَولَنسري أن ك

  .وحددتُ موعدا ِلسفَرِي
٧كلا ِللمضقُلْتُ َأيو" : نْطَقَةم الةاِئَل ِإلَى وسي رنطَأع ،كلاللَةَ الْما جقُ يافكُنْتَ تُو ِإن

ورِسالَةً ِإلَى آسافَ ٨. اغَربِ الْفُرات، ِليسمحوا ِلي بِعبورِ بِالدهم حتَّى َأصَل ِإلَى يهوذَ
حارِسِ غَابة الْملك، ِليعطيني خَشَبا ِلدعاِئم َأبوابِ قَلْعة بيت اِهللا وِلسورِ الْمدينَة وِللدارِ 

  .وباركَنيفََأعطَاني الْملك ما طَلَبتُه َألن ِإلَهِي َأحسن ِإلَي ." الَّتي سَأسكُن فيها
٩كلاِئَل الْمسر متُهلَّمسو ،اتبِ الْفُرغَر نْطَقَةم الةتُ ِإلَى وبَل . فَذَهسَأر قَد كلالْم كَانو

ولَما سمع سنْبلَطُ الْحوراني وطُوبيا الْعبد ١٠. معي ضباطًا من الْجيشِ وفُرسانًا
  .ني، انْزعجا جِدا َألنَّه جاء رجٌل يسعى ِلخَيرِ بني ِإسراِئيَلالْعمو

قُمتُ في اللَّيِل ومعي بعض الرجاِل ١٢، وبعد ثَالثَة َأيامٍ من وصوِلي ِإلَى الْقُدس١١ِ
ينيلي. الْقَلاُهللا ف هعضا وا بِمدَأح ُأخْبِر لَمسِوي الْقُدف لَهمي .  قَلْبِي َألععم كُني لَمو

فَخَرجتُ في اللَّيِل من بوابة الْوادي، واتَّجهتُ ِإلَى عينِ ١٣. بهِيمةٌ ِإالَّ الَّتي كُنْتُ راكبها
الْمهدومةَ، وَأبوابها الَّتي َأحرقَتْها وَأخَذْتُ َأفْحص َأسوار الْقُدسِ . التِّنِّينِ وبوابة الزبِل

١٤. النَّار كَاني متي تَحالَّت ةهِيمِللب كُني لَمو ،كلالْم كَةبِرنِ ويالْع ةابوتُ ِإلَى ببذَه ثُم



وَأخيرا رجعتُ . فْحص السورفََأخَذْتُ َأصعد ِإلَى الْوادي في اللَّيِل، وَأنَا َأ١٥. ِللْعبورِ
كَما . ولَم يعرِف الْحراس ِإلَى َأين ذَهبتُ، وال ما عملْتُه١٦. ودخَلْتُ من بوابة الْوادي

الَْأحبِ وذَا الشَّْأنِ للشَّعي هًئا فقُلْتُ شَي قَد َأكُن لَم قْتالْو ِإلَى ذَِلك َأنَّه ةالْقَادارِ وب
َأنْتُم تَرون الْحالَةَ السيَئةَ : "فَقُلْتُ لَهم١٧. والْمسُئوِلين واآلخَرِين الَّذين سيقُومون بِالْعمِل

لْقُدسِ، ونَضع تَعالَوا نَبني سور ا! الْقُدس خَرِبةٌ وَأبوابها محروقَةٌ بِالنَّارِ! الَّتي نَحن فيها
وَأخْبرتُهم كَيفَ َأن ِإلَهِي َأحسن ِإلَي وباركَني، وَأيضا عن كَالمِ ١٨" .حدا ِلهذَا الْعارِ

  .وبدُأوا في تَنْفيذ هذَا الْمشْروعِ الصاِلحِ." نَقُوم ونَبني: "فَقَالُوا. الْملك الَّذي قَالَه ِلي
ولَما سمع سنْبلَطُ الْحوراني وطُوبيا الْعبد الْعموني وجاسم الْعربِي، هزُأوا بِنَا ١٩

رب : "وقُلْتُ لَهم٢٠" ماذَا تَعملُون؟ هْل تَتَمردون علَى الْملك؟: "واحتَقَرونَا وقَالُوا
ونَحن عبِيده سنَقُوم ونَبني، َأما َأنْتُم فَلَيس لَكُم نَصيب وال حقٌّ وال ذكْر . السماء سيوفِّقُنَا

  ."في الْقُدسِ
  

 بناء سور القدس

٣ 

 ووضعوا ِهللا فَقَام َألْياشيب الْحبر الْعظيم وزمالُؤه الَْأحبار، وبنَوا بوابةَ الْغَنَمِ وكَرسوها١
. ورمموا السور ِإلَى برجِ الْمَئة وكَرسوه، ثُم رمموا ِإلَى برجِ حنَنِْئيَل. فيها الْبابينِ

و وبوابةُ السمك بنَاها بن٣ُ. وبِجانبِهِم بنَى رِجاُل َأرِيحا، وبِجانبِهِم بنَى زكُّور بن َأمرِي٢
انبالْقُضاَألقْفَاَل ونِ ويابالْبو اِئمعا الديهوا فعضوةَ، وسنَاءوثُ ٤. هرِيمم ممر بِهِمانبِجو

 ممر بِهانبِجِئيَل، وييزشنِ ما بكْيرب نب شْالمم ممر بِهانبِجو ،قُّوصنِ ها بَأورِي نب
نقُ بادنَاصعذَا ٥.  بي هوا فعيخْض وا َأنفَضر متَهقَاد ِإال َأن ،ونيالتَّقُوع ممر بِهانبِجو

بِه ينرِ الْقَاِئمامِل َألوم٦. الْع نب شْالممو يحفَاس نب اعادويا يهمميقَةُ رتةُ الْعابوالْبو
ا فعضوا، ويودسبانبالْقُضاَألقْفَاَل ونِ ويابالْبو اِئمعا الد٧. يه يونعا الْجِبلَطْيا مبِهِمانبِجو

ويادون الْميرونُوتي، وآخَرون من َأهِل جبعون والْمصفَاة، رمموا الْقسم الَّذي تَحتَ 



وبِجانبِه . وبِجانبِهِم رمم عزيُل بن حرهايا الصاِئغ٨ُ. الْفُراتسلْطَة واِلي منْطَقَة غَربِ 
وبِجانبِهِما رمم ٩. رمم حنَنْيا الْعطَّار، حتَّى وصَل بِنَاء الْقُدسِ ِإلَى السورِ الْعرِيضِ

وبِجانبِه رمم يدايا بن حرومافَ مقَابَِل ١٠. دسِرفَايا بن حور، حاكم نصف منْطَقَة الْقُ
هتيا. بشَبِنْيح نطُّوشُ بح ممر بِهانبِجثَ ١١. وفَح بن شُّوبحو ارِيمح نا بيلْكم ممرو

وم بن هلُّوحيشَ، حاكم نصف وبِجانبِهِما رمم شَل١٢ُّ. موآب قسما آخَر وبرج اَألفْرانِ
نَاتُهبو وسِ، هالْقُد نْطَقَة١٣. مانُوحز كَّانسو انُونا حهممي رادةُ الْوابوبا . وهنَوب

م َئةسِ مخَم الَيووا حمما ركَم ،انبالْقُضنِ واَألقْفَاَل ويابا الْبيهوا فعضوورِ والس نتْرٍ م
َأما بوابةُ الزبِل، فَرممها ملْكيا بن رِكَاب، حاكم منْطَقَة بيتَ ١٤. ِإلَى بوابة الزبِل

انبالْقُضاَألقْفَاَل ونِ ويابا الْبيهف عضوا ونَاهمِ، ب١٥. الْكَرهممنِ ريةُ الْعابوبو نب ا شَلُّون
انبالْقُضاَألقْفَاَل ونِ ويابالْبو اِئمعا الديهف عضوا ونَاهب ،فَاةصالْم نْطَقَةم ماكةَ، حوزكَلْح .

د ينَةدم نلَّمِ النَّازِِل مِإلَى الس كلالْم يقَةدح نْدع انلْوس كَةبِر ورس مما ركَمداو .
١٦ داوورِ دقَابِِل قُبِإلَى م ممر ،ورتَ صيب نْطَقَةم فصن ماكوقَ حبزع نا بيمنَح هدعبو

ةكَرِيسالْع ةيامارِ الْحدو ةينَاعطاالص كَةالْبِرن١٧ِ. وب ومحر ةاديبِق وناللَّاوِي ممر هدعبو 
وبعده اللَّاوِيون ١٨. وبِجانبِه حشَبيا حاكم نصف منْطَقَة قَعيلَةَ، رمم في منْطَقَته. باني

وبِجانبِه عازر بن يشُوع ١٩. بِقيادة بِنْوِي بنِ حينَاداد حاكمِ نصف منْطَقَة قَعيلَةَ اُألخْرى
وبعده ٢٠. مصفَاة، رمم قسما ثَانيا من مقَابِِل مطْلَعِ بيت السالحِ ِإلَى الزاوِيةحاكم الْ

باروخُ بن زباي رمم بِحماسٍ قسما آخَر من عنْد الزاوِية ِإلَى مدخَِل دارِ َألْياشيب الْحبرِ 
ه رمم مرِيموثُ بن ُأورِيا بنِ هقُّوص قسما ثَانيا من مدخَِل دارِ وبعد٢١. الْعظيمِ

وبعدهم رمم ٢٣. وبعده رمم الَْأحبار من الْمنَاطق الْمجاوِرة٢٢. َألْياشيب ِإلَى آخرِ الدارِ
مارِهقَابَِل دم شُّوبحو ينمبِنْيارِهبِ دانا بِجنَنْينِ عا بيسعم نا بيرزع مما رمهدعبا، و .

. وبعده رمم بنُّوي بن حينَاداد قسما آخَر من بيت عزريا ِإلَى الزاوِية وِإلَى الْمنْحنَى٢٤
 الزاوِية والْبرجِ الْخَارِجِ من الطَّابِق الْعلْوِي في وفَاالُل بن ُأوزاي رمم من مقَابِِل٢٥

وخُدام بيت اِهللا ٢٦. وبعده فَدايا بن فَرعوشَ. قَصرِ الْملك بِالْقُربِ من ساحة الْحرسِ
 اءالْم ةابوقَابِِل بوا ِإلَى ممموفََل، ري عف نُوناكارِزِ ِإلَى السجِ الْبرالْبو قالشَّر ةجِه نم



وبعدهم رمم التَّقُوعيون مقَابَِل الْبرجِ الْعظيمِ الْبارِزِ ِإلَى الْخَارِجِ قسما آخَر ٢٧. الْخَارِجِ
  .ِإلَى سورِ عوفََل

وبعدهم رمم صادقُ بن ٢٩. لُّ واحد مقَابَِل دارِهورمم الَْأحبار ما بعد بوابة الْخَيِل، ك٢٨ُ
ارِهقَابَِل دم يرِإم .ةيقالشَّر ةابوالْب ارِسا حشَكَنْي نا بيعشَم ممر هدعب٣٠. و ممر هدعبو

وبعدهما رمم . صاالفَ قسما آخَر من السورِحنَنْيا بن شَلَميا وحانُون االبن السادس ِل
هفَتقَابَِل غُرا مكْيرب نب شْالماِهللا ٣١. م تيامِ بارِ خُداِئغُ ِإلَى دا الصيلْكم ممر هدعبو

وما بين هذه ٣٢. ة الَّتي فَوقَ الزاوِيةوساحة التُّجارِ، مقَابَِل بوابة الْعد حتَّى ِإلَى الْغُرفَ
ارالتُّجاغَةُ والص هممالْغَنَمِ ر ةابوبو فَةالْغُر.  

  
 معارضة البناء

٤ 

١ودهَأ بِالْيزها، واغْتاظَ جِدو بغَض ،وري السنلَطُ َأنَّنَا نَبنْبس عما سلَمقَاَل َأ٢. وو امم
ةرامالس ةيامح امَأمو الِئهمنُوا : "زبي َأن ونرقْدْل ي؟ هفَاءعالض ودهالْي ُؤالءُل همعاذَا يم

السور؟ وهْل يعودون ِإلَى تَقْديمِ الضحايا؟ هْل يكَملُون الْعمَل في يومٍ واحد؟ وهْل 
ونيدعا؟يابتُرا وتْ َأنْقَاضارصقَتْ وتَرا احمدعا بتَهظَمع ةارجا ٣"  ِللْحيطُوب كَانو

  !"ِإن صعد ثَعلَب علَى السورِ الَّذي يبنُونَه يهدم حجارتَه: "الْعموني بِجانبِه فَقَاَل
رد شَتَاِئمهم علَى رُؤوسهِم .  ِإلَهنَا َألنَّهم يحتَقرونَنَااسمع يا: "فَدعوتُ اَهللا وقُلْت٤ُ

اِئهِمدَأع ي بِالدى فرَأسةً ويمغَن ملْهعاج٥. و نم ميَئتَهخَط حال تَمو مهذُنُوب تُرال تَسو
نَّاِئينوا الْبشَتَم مَألنَّه ،كامن٦َ" .َأمرِإلَى فَثَاب تَفَعارو َل كُلُّهاتَّصورِ، والس لَى بِنَاءا ع

  .نصفه، َألن الشَّعب كَان متَحمسا
ولَما سمع سنْبلَطُ وطُوبيا والْعرب والْعمونيون واَألشْدوديون، َأنَّنَا رممنَا َأسوار الْقُدسِ ٧

وتَآمروا كُلُّهم معا ِليْأتُوا ويحارِبوا الْقُدس، ويثيروا ٨، سد الثَّغْرات، غَضبوا جِداوبدْأنَا نَ
  .فَتَضرعنَا ِإلَى ِإلَهِنَا، وَأقَمنَا حراسا نَهارا ولَيال ِلنُواجِه تَهديدهم٩. فيها الْفَوضى



ضعفَتْ قُوةُ الْحماِلين، واَألنْقَاض كَثيرةٌ، ونَحن ال نَقْدر َأن نَبني : "اوقَاَل شَعب يهوذ١٠َ
وراُؤنَا١١" .السدقَاَل َأعفُ : "ونُوقو منَقْتُلُهو نورال يو ونلَمعثُ ال ييح نم هِملَينَنْزُِل ع
: لْيهود الَّذين كَانُوا جِيران َأعداِئنَا، وقَالُوا لَنَا عشْر مراتثُم جاء ِإلَينَا ا١٢" .الْعمَل

"ةكُلِّ جِه نم كُملَيع ونجِمهي١٣" .س َئةاطنِ الْواكي اَألمورِ فالس اءرو بقَفْتُ الشَّعفََأو
 هِماِئالتع بسح متُهنَظَّمو ،كْشُوفَةالْمومهاسَأقْوو مهاحرِمو موفُهيس مهعملْتُ ١٤. وتََأمو

بِل اذْكُروا اَهللا . ال تَخَافُوا منْهم: "حوِلي، ثُم قُمتُ وقُلْتُ ِللقَادة والْوالة وبقية الشَّعبِ
بو كُمتخْوِل اَأج نوا مارِبحو ،يبهالر يمظالْعارِكُميدو اِئكُمسنو كُمنَاتبو يكُمن".  

فَلَما سمع َأعداُؤنَا َأنَّنَا عرفْنَا مَؤامرتهِم وَأن اَهللا َأبطَلَها، رجعنَا كُلُّنَا ِإلَى السورِ، كُلُّ ١٥
هِإلَى شُغْل داحاِل١٦. وفُ رِجصن مِ، كَانوالْي ذَِلك نمفُ والنِّصو ،ي الْبِنَاءف لُونمعي ي

اآلخَر يمسكُون الرماح واَألتْراس واَألقْواس والدروع، والرَؤساء يشْرِفُون علَى كُلِّ 
، والسالح في وكَان الْحمالُون يحملُون مواد الْبِنَاء بِيد. في بِنَاء السور١٧ِشَعبِ يهوذَا 
َأما الْبنَّاُؤون، فَكَان كُلُّ واحد منْهم يقُوم بِعمله وهو متَقَلِّد سيفَه علَى ١٨. الْيد اُألخْرى

نْبِهبِي. جانبِج وقخُ الْبنَاف كَانو.  
مُل كَبِير وفي بقْعة متَّسعة، ونَحن متَفَرقُون الْع: "وقُلْتُ للقَادة والْوالة وبقية الشَّعب١٩ِ

فَالْمكَان الَّذي تَسمعون منْه صوتَ الْبوق، ٢٠. علَى السورِ وبعيدون بعضنَا عن بعضٍ
يهنَا فِإلَي ونعتَمنَّا. تَجع ارِبحينَا سِإلَهكُن٢١َّ" !و بِذَِلكو كسمفُنَا يصنِل ومبِالْع ا نَقُوم

: وفي ذَِلك الْوقْت، قُلْتُ َأيضا ِللشَّعب٢٢ِ. الرماح، من طُلُوعِ الْفَجرِ ِإلَى ظُهورِ النُّجومِ
"ا فاسركُونُوا لَنَا حسِ، ِليَل الْقُداخد هداعسمو داحبِيتَ كُلُّ وي َأن جِباال يمعِل وي اللَّي

ولَم َأكُن َأنَا وال اخْوتي وال رِجاِلي وال الْحراس الَّذين معي نَخْلَع ثيابنَا، ٢٣" .في النَّهارِ
هالحس هعمو اءِإلَى الْم بذْهي داحكُلُّ و ْل كَانب.  

  



 نحميا يساعد الفقراء

٥ 

نَحن : "وقَالُوا٢. لرجاِل ونساِئهِم بِصوت عاٍل ضد ِإخْوتهِمِ الْيهودواشْتَكَى بعض ا١
رهنَّا : "والْبعض اآلخَر قَاَل٣" .وبنُونَا وبنَاتُنَا كَثيرون ونَحتَاج ِإلَى الْقَمحِ ِلنَْأكَُل ونَعيشَ

نَا ِلنَحاريدنَا وومكُرقُولَنَا وحةاعجالْم هذي هحِ فلَى الْقَمَل عقَالُوا٤" .ص ونآخَرو :
نَحن كَباقي اخْوتنَا وَأوالدنَا ٥. اقْتَرضنَا ماال ِلنَدفَع ضرِيبةَ الْملك علَى حقُوِلنَا وكُرومنَا"

بْل ِإن بعض بنَاتنَا مستَعبداتٌ ! ا وبنَاتنَا عبِيداكََأوالدهم، لَكنَّنَا علَى وشْك َأن نَبِيع َأوالدنَ
  ."فعال، وما بِيدنَا حيلَةٌ، َألن حقُولَنَا وكُرومنَا َأصبحتْ ِلغَيرِنَا

٦ماهتُ شَكْوعما سا لَمتُ جِدبا،٧. فَغَضديوعِ جضوي الْمتُ فا فَكَّرمدعبةَ وخْتُ الْقَادبو 
مقُلْتُ لَهالةَ والْوو" :كُمتخْوا نا مبالر تَْأخُذُون ي !" َأنْتُما ِللنَّظَرِ فيرا غَفعمتُ جيعتَداس ثُم

مرِه٨. َأممقُلْتُ لَهو" : ينالَّذ ودهتَنَا الْيخْونَا اينَا اشْتَرطَاقَت بسح نا نَحبِيدكَانُوا ع
. فَسكَتُوا ولَم يقْدروا َأن يجاوِبوا بِشَيء!" ِلَألجانبِ، واآلن َأنْتُم تَبِيعونَهم عبِيدا لَنَا

َأنَا ١٠. خَافُوا ِإلَهنَا ِلكَي ال يهزَأ بِنَا َأعداُؤنَا اَألجانب. عملُكُم هذَا ال يصح َأبدا: "فَقُلْت٩ُ
وردوا لَهم ١١! واخْوتي ورِجاِلي َأقْرضنَا هُؤالء النَّاس ماال وقَمحا، دعونَا نَتْرك الربا

 ي تَْأخُذُونَهالَّذ َئةي الْمف داحا الْوضَأيو ،مهاريدو متُونَهيزو مهومكُرو مقُولَهح موذَا الْيه
نَرد وال نَطْلُب منْهم شَيًئا، : "فَقَالُوا١٢" .هم رِبا من الْماِل والْقَمحِ والخمرِ والزيتمنْ

. فَاستَدعيتُ الَْأحبار، وحلَّفْتُ الْقَادةَ والْوالةَ ِليعملُوا حسب هذَا الْكَالمِ." ونَعمُل كَما تَقُوُل
! بِهذه الطَّرِيقَة ينْفُض اُهللا كُلَّ من ال يعمُل بِهذَا الْكَالمِ: "ضتُ حجرِي وقُلْتُثُم نَف١٣َ

: فَقَالَت الْجماعةُ كُلُّها." ينْفُضه من دارِه ومن ثَمرة تَعبِه، فَيكُون منْفُوضا وفَارِغًا
"ينوا اَهللا." آمحبسو .معذَا الْكَالمِوه بسح بَل الشَّع.  

١٤ نَةِإلَى الس شْرِينالْع نَةالس نوذَا، مهي لَى بِالدا عاِليو كلي الْمنَنينْذُ عا، مضَأيو
َأنَا وال اخْوتي  ْلالثَّانية والثَّالثين َألرتَحشْتَا الْملك، َأي مدةَ اثْنَتَي عشْرةَ سنَةً، لَم آكُ

بِعكْسِ الْوالة السابِقين الَّذين كَانُوا قَبلي، الَّذين ثَقَّلُوا ١٥. اَألطْعمةَ الَّتي من حقِّ الْواِلي



علَى الشَّعبِ، وَأخَذُوا من كُلِّ واحد حوالَي نصف كيلُوجرامٍ من الْفضة وطَعاما 
اوربِ. خَملَى الشَّعع مالُهلَّطَ رِجا تَسي اَهللا. كَمذَا، َألنِّي َأتَّقْل همَأع ا َأنَا فَلَمَأم .

وكَرستُ نَفْسي ِلبِنَاء السورِ، وكَان كُلُّ رِجاِلي معا في الْعمِل هنَاك، ولَم نَشْتَرِ ١٦
 والْوالة، بِاِإلضافَة ِإلَى الَّذين  الْيهود من١٥٠ماِئدتَي لَى كَما كَان يْأكُُل ع١٧. َأرضا

فَكُنَّا نَعمُل كُلَّ يومٍ ثَورا وستَّةَ خراف مخْتَارة ١٨. جاءوا ِإلَينَا من الشُّعوبِ الَّتي حولَنَا
ومع هذَا لَم َأطْلُبِ . امٍ خَمرا كَثيرةً من كُلِّ نَوعٍونُقَدم كُلَّ عشْرة َأي. وبعض الطُّيورِ

فَاذْكُرني ١٩. اَألطْعمةَ الَّتي من حقِّ الْواِلي، َألن الضراِئب كَانَتْ ثَقيلَةً علَى هذَا الشَّعبِ
  .يا ِإلَهِي بِالْخَيرِ علَى كُلِّ ما عملْتُه ِلهذَا الشَّعبِ

  
 مؤامرات ضد نحميا

٦ 

ولَما سمع سنْبلَطُ وطُوبيا وجاسم الْعربِي وباقي َأعداِئنَا، بَِأنِّي بنَيتُ السور ولَم تَبقَ ١
سَل سنْبلَطُ َأر٢، فيه ثَغْرةٌ، مع َأنِّي لَم َأكُن ِإلَى ذَِلك الْوقْت قَد َأقَمتُ اَألبواب في مكَانها

وكَانَا ينْوِيانِ ِلي ." تَعاَل نَجتَمع معا في ِإحدى قُرى سهِل ُأونُو: "وجاسم ِإلَي يقُوالنِ
٣. الشَّردذَا الرال بِهسا رهِملْتُ ِإلَيسَأنْزَِل: "فََأر َأن رال َأقديمٍ، وظٍل عمبِع َأنَا َأقُوم .

ا؟ِلمكُمِإلَي بَأذْهو كُها َأتْرنَميُل بمقَّفُ الْعتَو٤" اذَا ي ،اترم عببِنَفْسِ الْكَالمِ َأر ال ِإلَيسَأرو
  .وجاوبتُهما بِنَفْسِ الْجوابِ

ادمه، ومعه َأيضا رِسالَةٌ وفي الْمرة الْخَامسة، َأرسَل ِإلَي سنْبلَطُ بِنَفْسِ الْكَالمِ مع خ٥َ
شَاع خَبر بين الشُّعوبِ، وجاسم يقُوُل ِإنَّه خَبر صحيح، َأنَّك "٦: مفْتُوحةٌ مكْتُوب فيها

. يهِمَأنْتَ والْيهود عازِمون َأن تَتَمردوا، ِلذَِلك َأنْتَ تَبني السور، ِلتَكُون ملكًا علَ
' عنْدنَا ملك في يهوذَا'وبِاِإلضافَة ِإلَى هذَا، َأقَمتَ َأنْبِياء ِلينَادوا بِك في الْقُدسِ ويقُولُوا، ٧

لْتُ فََأرس٨" .وال شَك َأن هذَا الْكَالم سيبلُغُ الْملك، ِلذَِلك تَعاَل اآلن نَتَشَاور معا في اَألمرِ
وكَانُوا ٩" .هذَا الْكَالم الَّذي تَقُولُه غَير صحيحٍ، بْل َأنْتَ تَخْتَرِعه من فكْرِك: "ِإلَيه وقُلْتُ



قُولُونيفُونَنَا وخَوي مَل: "كُلُّهموا الْعمتَمي لَنو متُهفَتْ قُوعقُلْتُ." ضتُ اَهللا ووعا : "فَدي
  ."هِي زِد قُوتيِإلَ

١٠ارا الدالزِمم كَان هِيطَبِيَل، َألنَّهنِ ما بالينِ دا بيعارِ شَمتُ ِإلَى دبمٍ ذَهوذَاتَ يو .
تَعاَل نَجتَمع داخَل بيت اِهللا ونَقْفُل َأبوابه، َألن الْبعض يريدون َأن يْأتُوا : "فَقَاَل ِلي

َأرجٌل مثْلي يهرب، وهْل َأذْهب ِإلَى بيت اِهللا َألنْجو : "فَقُلْتُ لَه١١" .يقْتُلُوك هذه اللَّيلَةَِل
بَأذْه ي؟ ال لَناتي١٢" !بِح هرتَْأجِل اسب ،لْهسري اَهللا لَم تُ َأندجرِ، فَوي اَألمقَّقْتُ فتَحو

سا وياطُوببي كَذدَأ ضلَطُ فَتَنَبَئ ١٣. نْبا قَاَل فَُأخْطَل كَممَأعَأخَافَ و ِلكَي اهرتَْأجفَاس
اُذْكُر يا ِإلَهِي طُوبيا وسنْبلَطَ : "فَدعوتُ اَهللا وقُلْت١٤ُ. وتَسوء سمعتي ِليعيراني

  ."لنَّبِيةَ وباقي اَألنْبِياء الَّذين يخَوفُونَنيوَأعمالَهما، وَأيضا نُوعديةَ ا
. وتَم بِنَاء السورِ في الْخَامسِ والْعشْرِين من َأيلُوَل، َأي في اثْنَينِ وخَمسين يوما١٥
، فَفَقَدوا الثِّقَةَ في َأنْفُسهِم، وسمع بِهذَا كُلُّ َأعداِئنَا، ورَأتْ كُلُّ اُألممِ الَّتي حولَنَا١٦

وَأيضا في تلْك اَأليامِ، كَان قَادةُ يهوذَا يرسلُون ١٧. وَأدركُوا َأنَّنَا عملْنَا هذَا بِمعونَة ِإلَهِنَا
في يهوذَا تَحالَفُوا معه، َألن كَثيرِين ١٨. رساِئَل ِإلَى طُوبيا، وطُوبيا يرسُل لَهم رساِئَل

وكَانُوا ١٩. َألنَّه صهر شَكَنْيا بنِ آرح، كَما َأن يوحانَان ابنَه َأخَذَ بِنْتَ مشْالم بنِ بركْيا
ا رساِئَل وَأرسَل طُوبي. َأيضا يتَحدثُون َأمامي عن حسنَاته، ثُم يخْبِرونَه بِما قُلْتُ

  .ِليخَوفَني
 

٧ 

١يناللَّاوِيو غَنِّينالْمو ابِينونَظَّمنَا الْبو ابوتُ اَألبَأقَمورِ والس بِنَاء ا تَملَمنْتُ ٢، ويع
يه يتَّقي اَهللا َأكْثَر من ِإلدارة شَُؤونِ الْقُدسِ حنَاني َأخي وحنَنْيا قَاِئد الْقَلْعة، َألنَّه رجٌل نَزِ

كَما يجِب . ال تُفْتَح َأبواب الْقُدسِ ِإلَى َأن تَحمى الشَّمس: "وقُلْتُ لَهما٣. َأغْلَبِ النَّاسِ
. ا نَوبةَ الْحراسةعلَى الْبوابِين َأن يتََأكَّدوا َأنَّهم َأغْلَقُوا اَألبواب بِالَْأقْفَاِل قَبَل َأن يتْركُو



 نْدع داحكُلُّ و مهضعبو ةراسزِ الْحاكري مف مهضعسِ، بكَّانِ الْقُدس نا ماسرنُوا حيعو
ارِهد".  

  قائمة الراجعين

٤ لَما، وهطسي ويال فقَل بالشَّعةً وكَبِيرةً وعاسينَةُ ودالْم كَانَتتْوينب وتُ قَديتَكُنِ الْب .
٥هِماِئالتع بسلُوا حجسبِ ِليةَ الشَّعامعالةَ والْوةَ والْقَاد عمَأج ي ِإلَهِي َأننمفََألْه .

يها فكْتُوبتُ مدجونْفَى، والْم نوا معجر نِل مبِ َأوجِلَّ نَستُ سدجوو:  
٦ه ُؤالءنْفَىهالْم نوا معجر ينالَّذ ُل الْبِالدَأه م . ،مهرَأس ابَِل قَدب كلم روخَذْنَصنَب كَان

هينَتدِإلَى م داحوذَا، كُلُّ وهيسِ ووا ِإلَى الْقُدعجر اآلن٧. و شُوعيابَِل وبرز عوا ماءجو
عرا ويرزعا ويمنَحنَةَوعبو ومنَحو ايبِغْوتَ وفَارسمو بِلْشَانو خَايدرمي وانمنَحا ويم .

  .عدد رِجاِل شَعبِ ِإسراِئيَل
وبنُو فَحثَ موآب ١١ .٦٥٢آرح وبنُو ١٠ .٣٧٢شَفَطْيا وبنُو ٩ .٢١٧٢فَرعوشَ بنُو ٨

 شُوعِل ينَس نم وآبينُو ١٢ .٢٨١٨وبو يالمنُو ١٣ .١٢٥٤عبتُّو ونُو ١٤ .٨٤٥زبو
 كَّاينُو ١٥ .٧٦٠زبو نُّوينُو ١٦ .٦٤٨ببو ايابنُو ١٧ .٦٢٨ببو دجز٢٣٢٢ع. 

وبنُو آطير ٢١ .٦٥٥عادين وبنُو ٢٠ .٢٠٦٧بِغْواي وبنُو ١٩ .٦٦٧َأدونيقَام وبنُو ١٨
حارِيفَ وبنُو ٢٤ .٣٢٤بِيصاي وبنُو ٢٣ .٣٢٨حشُوم وبنُو ٢٢ .٩٨يا حزقمن نَسِل 

عنَاثُوثَ ورِجاُل ٢٧ .١٨٨ونَطُوفَةَ وبنُو بيتَ لَحم ٢٦ .٩٥جِبعون وبنُو ٢٥. ١١٢
. ٧٤٣وتَ وبِئيروبنُو قَرية يعارِيم وكَفيرةَ ٢٩. ٤٢عزموتَ وبنُو بيتَ ٢٨. ١٢٨

وعاي ورِجاُل بيتَ ِإيَل ٣٢. ١٢٢مكْماشَ ورِجاُل ٣١. ٦٢١ وجبع وبنُو الرامة٣٠َ
٣٣. ١٢٣واُل نَبرِجى و٣٤. ٥٢ اُألخْر يالمنُو عبنُو ٣٥. ١٢٥٤اآلخَرِ وبو ارِيمح
سنَاءةَ وبنُو ٣٨. ٧٢١ُأونُو ووبنُو لُود وبنُو حاديد ٣٧. ٣٤٥َأرِيحا وبنُو ٣٦. ٣٢٠

٣٩. ٣٩٣٠اربالَْأحو :اِئلَةع نا ميعدنُو يب ،نُو٤٠. ٩٧٣ يشُوعبو ير١٠٥٢ ِإم .
  .١٠١٧حارِيم وبنُو ٤٢. ١٢٤٧فَشْحور وبنُو ٤١



٤٣وني : اللَّاوِينب نيَل ممقَدو شُوعنُو يا بيوودغ٤٤َ .٧٤هالْمنُو : نُّونافَ ب١٤٨آس. 
٤٥ونابويطَا : الْبطنُو حبو قُّوبنُو عبو وننُو طَلْمبو يرنُو آطبو نُو شَلُّومب اينُو شُوببو

١٣٨.  
وبنُو قيروس وبنُو سيعا ٤٧بنُو صيحا وبنُو حسوفَا وبنُو طَباعوتَ : خُدام بيت اِهللا٤٦

 وننُو فَادب٤٨و ايلْمنُو سبا وابجنُو حبانَةَ ونُو لَببنُو ٤٩وبيَل ودنُو جبو انَاننُو حبو
 رحا ٥٠جنُو نَقُودبو ينصنُو ربا وآينُو رب٥١و يحنُو فَاسبا وزنُو عبو امزنُو جبو

٥٢ونعنُو مبو اينُو بِيسبو يمنُو نَفُوسبو ٥٣يم ورحرنُو حبقُوفَا ونُو حبوقَ وقْبنُو ببو
وبنُو برقُوس وبنُو سيسرا وبنُو تَامح ٥٥وبنُو بصلُوتَ وبنُو محيدا وبنُو حرشَا ٥٤
  .وبنُو نَصيح وبنُو حطيفَا٥٦
٥٧انملَيس بِيدنُو عنُو : با بنُو فَرِيدبتَ ووفَرنُو سبو وطَاي٥٨س قُونرنُو دبلَةَ وعنُو يبو

كُلُّ خُدامِ ٦٠. وبنُو شفَطْيا وبنُو حطِّيَل وبنُو فُوخَرةَ الظِّباء وبنُو آمون٥٩وبنُو جديَل 
 بِيدي عنباِهللا و تيب انملَي٣٩٢س.  

٦١ا الَّذَأم وا َأنرقْدي فَلَم ،يرِإمو ونَأدو وبكَرشَا ورتَلِّ حلْحِ وتَلِّ الْم نوا ماءج ين
وهم بنُو داليا وبنُو طُوبيا وبنُو نَقُودا ٦٢. يثْبِتُوا َأن عاِئالتهِم تَنْتَسب ِإلَى بني ِإسراِئيَل

حبارِ بنُو حبايا وبنُو هقُّوص وبنُو برزِالي الَّذي َأخَذَ زوجةً من ومن بينِ الَْأ٦٣ .٦٤٢
هِممى بِاسمتَسو يادالْجِلْع زِاليرب نَات٦٤. ب ،وهجِدي فَلَم بِهِمجِلِّ نَسس نثُوا عحب ُؤالءه

وَأمرهم الْواِلي َأن ال يْأكُلُوا من الطَّعامِ الْمكَرسِ ِهللا ٦٥. فَحرِموا من َأن يخْدموا كََأحبارٍ
  .ِإلَى َأن يقُوم حبر يفْصُل في اَألمرِ عن طَريق النُّورِ واَألمانِ

٦٦ نم يناجِعالر ُؤالءرِ كُلُّ ه٦٧ ،٤٢٣٦٠اَألسارِيهِموجو مهبِيدِإلَى ع افَةبِاِإلض  مهو
٧٣٣٧غَنِّينالْمو ،  مهو اتغَنِّيالْم٦٨ .٢٤٥وخَيو م٧٣٦لُه مبِغَالُه٦٩. ٢٤٥، و مالُهجِمو

٤٣٥ مهيرمح٦٧٢٠، و.  
فََأعطَى الْواِلي ِللخزانَة حوالَي ثَمانية . وتَبرع بعض رَؤساء الْعاِئالت ِللعمِل٧٠

وَأعطَى بعض ٧١.  ِللَْأحبارِ قَميصا٥٣٠، جرامات من الذَّهبِ، وخَمسين كَْأساكيلُو
 انَةزِلخ اِئالتالْع اءَؤسر الَيوِل حما١٧٠الْعامريلُوجك  نسٍ مخُمو نطبِ، والذَّه نم 



ةضطُوا ٧٢. الْفبِ َأعةُ الشَّعيقبووح ١٧٠الَينا مامريلُوجك  نشْرٍ معو نطبِ، والذَّه 
و ،ةضار٦٧ِالْفبا ِللَْأحيصقَم .  

فَسكَن الَْأحبار واللَّاوِيون والْبوابون والْمغَنُّون وبعض الشَّعبِ والْواِلي وكُلُّ بني ٧٣
هِمندي ماِئيَل فرِإس. 

  
 ا يقرأ التوراةعزر

٨ 

١هِمندي ماِئيَل فرنُو ِإسب تَقَري . فاسا فعبِ مكُلُّ الشَّع عتَماج ،ابِعالس رالشَّه اءا جلَمو
اءالْم ةابوب امي َأمالَّت ةاحاةَ. السرتَو رضحي َأن ةي الشَّرِيعف يها الْفَقرزقَالُوا ِلعى ووسم 

وفي الْيومِ اَألوِل من الشَّهرِ السابِعِ َأحضر عزرا الْحبر ٢. الَّتي َأعطَاها ِلبني ِإسراِئيَل
هعمسا يم مفْهي رٍ َأنكُلِّ قَادو اءسناٍل ورِج نم ،ةاعمالْج اماةَ َأمرا ٣. التَّورزَأخَذَ عو

رُأها في الساحة الَّتي َأمام بوابة الْماء، من الصبحِ ِإلَى الظُّهرِ، َأمام الرجاِل والنِّساء يقْ
ينمالْفَاهو .اةري ِإلَى كَالمِ التَّوغصبِ يكُلُّ الشَّع كَانرِ ٤. ونْبلَى مع يها الْفَقرزقَفَ عوو
ذي عملُوه ِلهذَا الْقَصد، ووقَفَ عن يمينه متَّثْيا وشَمع وعنَايا وُأورِيا وحلْقيا الْخَشَبِ الَّ

شْالمما وكَرِيزانَةُ ودشْبحو شُّومحا ويلْكميشَاِئيُل وما وايفَد اِلهمش نعا، ويسعم٥. و فَتَحو
ا الْكرزعمنْهلَى مكَانٍ َأعي مفًا فاقو كَان بِ َألنَّهكُلُّ الشَّع آهفَر ،قَفَ . تَابو ها فَتَحفَلَم

: وبارك عزرا الْمولَى اِإللَه الْعظيم، ورفَع كُلُّ الشَّعبِ َأيديهِم وقَالُوا٦. كُلُّ الشَّعبِ
"ينآم ،ينآم ".كَعر ضِثُماَألر ونح هِموهجوا ِهللا بِودجس٧. وا و شُوعي وناللَّاوِي كَانو

 ادابوزيا ويرزعطَا وقَليا ويسعما ويودهو تَايشَبو قُّوبعو يناميا ويبشَري وانبو
بِ، وةَ ِللشَّعالشَّرِيع ونحشْرا، يفَاليو نَانحوهناكي َأمفٌ فاقو ب٨. الشَّع ُأونقْركَانُوا يو

الْكَالم النَّاس مفْهنَى ِليعالْم ونرفَسيوحٍ، وضاِهللا بِو اةرتَابِ تَوك نم.  
٩عاِلي وا الْويمنَح مفَقَاَل لَه ،اةرالتَّو وا كَالمعما سبِ لَمكَى كُلُّ الشَّعفَب يهالْفَق ربا الْحرز

بالشَّع ونمفَهكَانُوا ي ينالَّذ وناللَّاوِيال : "ووا وفَال تَنُوح ،لَى ِإلَهِكُموِللْم سقَدم موذَا الْيه



عثُوا َأنْصبةً روحوا كُلُوا ما طَاب لَكُم واشْربوا ما حال لَكُم، واب: "وقَاَل نَحميا١٠" !تَبكُوا
مهنْدع سلَي نِلم .يكُمقَواِهللا ي ني مالَّذ حالْفَر نُوا َألنزنَا، فَال تَحبِلر سقَدم موذَا الْيه. "

١١مقَالُوا لَهبِ وكُلَّ الشَّع كِّتُونسون ياللَّاوِي كَانو" :م موذَا الْيه كُتُوا َألنفَال اس ،سقَد
فَانْصرفَ كُلُّ الشَّعبِ ِليْأكُلُوا ويشْربوا ويبعثُوا َأنْصبةً ويفْرحوا فَرحا ١٢" .تَحزنُوا

وهلَّمي تَعالَّذ وا الْكَالمفَهِم ما، َألنَّهيمظع.  
وفي الْيوم الثَّاني اجتَمع كُلُّ رَؤساء عاِئالت الشَّعبِ والَْأحبار واللَّاوِيون، مع عزرا ١٣

فَوجدوا مكْتُوبا في التَّوراة الَّتي َأعطَاها اُهللا ِلبني ِإسراِئيَل ١٤. الْفَقيه ِليدرسوا التَّوراةَ
م طَةاسي بِوالَّذ يدالْع ي َأثْنَاءامٍ، فيي خوا فيمقي اِئيَل َأنري ِإسنلَى بع جِبي ى، َأنَّهوس

اخْرجوا : "وَأن يذيعوا وينَادوا في كُلِّ مدنهِم وفي الْقُدسِ ويقُولُوا١٥. في الشَّهرِ السابِعِ
اتُوا َأغْصهِل، وبِإلَى الْج يفرٍ كَثشَج انَأغْصنَخٍْل وانٍ ورِيحرٍ ونُوبصتُونٍ ويز ان

تَابقُوُل الْكا يا كَمياملُوا خماعلُوا ١٦" .ومعو ،انوا اَألغْصرضَأحو بالشَّع جفَخَر
،ارِهد ةاحي سف َأو هطْحلَى سع داحا، كُلُّ واميخ هِماِهللا، َألنْفُس تيب اتاحي سا فضَأيو 

مايَأفْر ةابوب ةاحي سفو ،اءالْم ةابوب ةاحي سفنْفَى ١٧. والْم نوا معجر ينَل كُلُّ الَّذمفَع
 يحتَفْل بنُو ِإسراِئيَل ومن َأيامِ يشُوع بنِ نُون ِإلَى ذَِلك الْيومِ، لَم. خياما، وَأقَاموا فيها

الطَّرِيقَة هذامِ بِهيالْخ يدا. بِعجِد ينانحكُانُوا فَراِهللا كُلَّ ١٨. و اةرتَو نا مرزع مَأ لَهقَرو
 وفي الْيومِ الثَّامنِ فَعملُوا الْعيد سبعةَ َأيامٍ،. يومٍ، من َأوِل يومٍ في الْعيد ِإلَى آخرِ يومٍ

  .عملُوا احتفَاال حسب الْمفْروضِ
  

 االعتراف بالذنب

٩ 

وفي الْيومِ الرابِعِ والْعشْرِين من نَفْسِ الشَّهرِ، اجتَمع الشَّعب صاِئمين والبِسين الْخَيشَ ١
ابتُر هِملَيع٢. وال مَأص مه ينالَّذو ،اءبكُلِّ الْغُر نع مهوا َأنْفُسزاِئيَل، فَرري ِإسنب ن

اِئهِمورِ آبشُرو فُوا بِذُنُوبِهِمتَراعقَفُوا وو٣. و هِملَيُأ عا كَانَتْ تُقْرنَميب ،هِمناكي َأما فقَوبو



اتاعثَالثَ س الَيواهللا، ح تَابك اةُ، َأيرثَالثَ . التَّو لَه وندجسياَهللا و وندمحكَانُوا يو
وكَان يشُوع وباني وقَدميُل وشَبنْيا وبنِّي وشَربيا وباني وكَنَاني، ٤ .ساعات ُأخْرى

وقَاَل اللَّاوِيون ٥. هِمواقفين علَى منْبرِ اللَّاوِيين، وصرخُوا بِصوت عاٍل ِإلَى الْمولَى ِإلَهِ
قُوموا بارِكُوا الْمولَى : "يشُوع وقَدميُل وباني وحشَبنيا وشَربيا وهوديا وشَبنْيا وفَتَحيا

لِّ بركَة ِإلَهكُم وقُولُوا، تَبارك اسمك الْجليُل من اَألزِل ِإلَى اَألبد، فَهو َأسمى من كُ
َأنْتَ صنَعتَ السماء، بْل كُلَّ السماوات وكَواكبها، . َأنْتَ وحدك هو اُهللا٦. وتَسبِيحٍ

َأنْتَ واهب الْحياة ِلكُلِّ شَيء، ومالِئكَةُ . واَألرض وكُلَّ ما علَيها، والْبِحار وكُلَّ ما فيها
اءمالسلَك دجتَس .  

َأبرام، وَأخْرجتَه من ُأورِ الْكَلْدانيين وسميتَه  َأنْتَ هو الْمولَى اِإللَه الَّذي اخْتَرتَ"٧
يماهر٨. ِإبيانالْكَنْع ضَأر لَهنَس يطا َأن تُعدهع هعلْتَ ممعو ،ينًا لَكَأم هتَ قَلْبدجوو ين

ينياشجالْجِرو ينيوسبالْيو ينيرِزالْفو ينورِياَألمو ينثِّيالْحو . َألنَّك كدعتَ ومَأتْمو
ر٩ِ. صاِلحمرِ اَألححالْب نْدع ماخَهرتَ صعمسو ،رصي ماِئنَا فتَ ذُلَّ آبَأيفَر .

١٠و اتلْتَ آيسَأرو مَأنَّه لَمتَع َألنَّك ،هبِ بِالدكُلِّ شَعو هبِيدكُلِّ عو نوعرلَى فع اِئبجع
هِموا ِإلَياءمِ. َأسوذَا ِإلَى الْيتَ بِهر١١. فَاشْتَه هطسي ووا فربفَع ،مهامَأم رحفَلَقْتَ الْبو

ةابِسضٍ يلَى َأرع .ا الَّذَأم رٍ غَاصجكَح اقمي اَألعف متَهحفَطَر ،مونَهطَارِدكَانُوا ي ين
ةاِئجه اهيي مِل، ١٢. في اللَّينَارٍ ف ودمبِعارِ، وي النَّهابٍ فحس ودمنَا بِعاءتَ آبيدهو

علَى جبِل سينَاء، وكَلَّمتَهم من السماء، ونَزلْتَ ١٣. ِلتُنير لَهم الطَّرِيقَ الَّتي يسيرون فيها
وعلَّمتَهم َأن ١٤. وَأعطَيتَهم َأحكَاما وشَراِئع عادلَةً ومستَقيمةً وفَراِئض ووصايا صاِلحةً

ِئض وشَراِئع بِواسطَة موسى وَأمرتَهم بِوصايا وفَرا. يحفَظُوا لَك يوم السبت مقَدسا
كدب١٥. ع نم اءم متَ لَهجشُوا َأخْرطا علَمو ،اءمالس نا مزخُب متَهطَيوا َأعاعا جفَلَم

ةخْرالص .يطتُع ينًا َأنلَفْتَ يمي حالَّت ضكُوا اَألرلميخُلُوا ودي َأن مقُلْتَ لَهوما لَهه.  
١٦"اكايصوا ويعطي لَموا وانَدعوا ورنَا تَكَباءآب ن١٧. لَك لَموا، وعمسي وا َأنفَضر

يذْكُروا عجاِئبك الَّتي صنَعتَها لَهم، بْل عانَدوا وتَمردوا واخْتَاروا لَهم قَاِئدا ِليرجِعوا ِإلَى 
باالْعيهي كَانُوا فالَّت ةيود . ا فَلَمجِد بحَأنْتَ م ،يملحو يمحرو نُونحو غَفُور ِإلَه نَّكلَك



مكْهقَالُوا١٨. تَتْروكًا وبسال مجع موا لَهنَعص مَأنَّه عذَا مه :' ننَا مجي َأخْرنَا الَّذذَا ِإلَهه
رصَأ' .ماوجِد انُوكْل ١٩. هب ،اءرحي الصف مكْهتَتْر لَم ةيرفالْو كتمحر نم نَّكلَك

هديتَهم بِعمود سحابٍ في النَّهارِ، وبِعمود نَارٍ في اللَّيِل، ِلتُنير لَهم الطَّرِيقَ الَّتي 
حك الصاِلح ِليعلِّمهم، ولَم تَمنَعِ الْمن عن َأفْواههِم، ولَما وَأعطَيتَهم رو٢٠. يسيرون فيها

اءم متَهطَيشُوا َأعطتْ ٢١. عيلال بوا وتَاجحي فَلَم ،اءرحي الصنَةً فس ينعبَأر ملْتَهعو
ملُهجتْ َأرمرال تَوو مهابيط٢٢َ. ثَأعو ضلَكُوا َأرةً، فَميدعا بوددحا ووبشُعو اِلكمم متَهي

اشَانب كلم وجع ضَأرو ونشْبح كلم ونيحومِ ٢٣. سكَنُج يرِينكَث يهِمنلْتَ بعجو
فَدخََل ٢٤. وها ويمتَلكُوهاالسماء، وَأحضرتَهم ِإلَى اَألرضِ الَّتي قُلْتَ آلباِئهِم َأن يدخُلُ

ضتَلَكُوا اَألرامو منُوهلَى . بع متَهرنَصو ،الْبِالد كَّانس ينيانالْكَنْع متَ لَهعَأخْضو
وا علَى واستَول٢٥َ. الْكَنْعانيين وعلَى ملُوكهِم وعلَى شُعوبِ الْبِالد فَعملُوا بِهِم ما َأرادوا

مدنٍ حصينَة وَأرضٍ خَصيبة، وامتَلَكُوا ديارا مآلنَةً كُلَّ خَيرٍ وآبارا محفُورةً وكُروما 
. وزيتُونًا وَأشْجارا مثْمرةً بِوفْرة، فََأكَلُوا وشَبِعوا وسمنُوا وتَمتَّعوا بِخَيرِك الْعميمِ

هم عصوك وتَمردوا علَيك، وطَرحوا شَرِيعتك وراء ظُهورِهم، وقَتَلُوا َأنْبِياءك ولَكن٢٦َّ
. فََأوقَعتَهم في يد َأعداِئهِم فضايقُوهم٢٧. الَّذين َأنْذَروهم ِليرجِعوهم ِإلَيك، وَأهانُوك جِدا

 بِك في ضيقهِم، استَجبتَ من السماء وحسب رحمتك الْوفيرة َأعطَيتَهم فَلَما استَغَاثُوا
اِئهِمدَأع دي نم مَأنْقَذُوه ينذنْقي ٢٨. مف شَر وا هِل مموا ِإلَى ععجوا، رتَاحا ارلَم منَّهلَك

فَلَما عادوا واستَغَاثُوا بِك، استَجبتَ . عداِئهِم، فَتَسلَّطُوا علَيهِمنَظَرِك، فَتَركْتَهم في يد َأ
وَأنْذَرتَهم ِليرجِعوا ِإلَى ٢٩. من السماء وحسب رحمتك الْوفيرة َأنْقَذْتَهم مرارا كَثيرةً

 لَموا ورتَكَب منَّهلَك ،كتشَرِيعاكايصوا ِلوعمسي . منَّها، لَكيحي ككَامَأح داحالْو َأطَاع ِإن
فَاحتَملْتَهم سنين كَثيرةً، ٣٠. َأخْطَُأوا ضد َأحكَامك، ورفَضوا وعانَدوا ولَم يسمعوا

ي فَلَم ،اِئكَأنْبِي طَةاسبِو كوحبِر متَهَأنْذَرواوى. نْتَبِهوبِ اُألخْرالشُّع دي يف متَهقَعفََأو .
٣١يمحر نُونح ِإلَه َألنَّك ،مكْهتَتْر لَمو هِمتُفْن لَم ،ةيرفالْو كتمحبِ رببِس نَّكلَكو.  
٣٢" ،يبهالر يرالْقَد يمظالْع ا اِإللَههنَا، َأيا ِإلَهي فَاآلن ال تَظُن ،محتَرو دهفَظُ الْعتَح نا مي

َأن كُلَّ هذه الضيقَات بسيطَةٌ، الَّتي َأصابتْنَا نَحن وملُوكَنَا ورَؤساءنَا وَأحبارنَا وَأنْبِياءنَا 



َأنْتَ عادٌل وعلَى حقٍّ في ٣٣. يومِوآباءنَا وكُلَّ شَعبِك من َأيامِ ملُوك َأشُّور ِإلَى هذَا الْ
ولَم يعمْل ملُوكُنَا ورَؤساُؤنَا وَأحبارنَا وآباُؤنَا ٣٤، كُلِّ ما جاء علَينَا، َألنَّنَا َأذْنَبنَا

بِه متَهي َأنْذَرالَّت كاتِإنْذَارو اكايصوا ِإلَى وهال انْتَبو ،كتا ٣٥. ابِشَرِيعلَم وكدبعي لَمو
كَانُوا في مملَكَتهِم يتَمتَّعون بِخَيرِك الْكَثيرِ، وفي اَألرضِ الْواسعة الْخَصيبة الَّتي وهبتَها 

يءدهِمِ الرلُوكس نوا عتُوبي لَمو ،مضِ ال٣٦َّ. لَهي اَألرف بِيدع موالْي نا فَنَحتَهطَيتيِ َأع
حتَّى ِإن غَلَّاتها الْوفيرةَ يْأخُذُها الْملُوك الَّذين وضعتَهم ٣٧. آلباِئنَا ِليْأكُلُوا ثَمرها وخَيرها

ا ينَا كَماِئمهلَى بعنَا وامسلَى َأجع لَّطُونتَسي مهقَنَا َألنَّنَا َأخْطَْأنَا، وي فَوف ننَحو ،ونشَاء
يدشَد يقونَا ٣٨. ضالوِياُؤنَا وَؤسرو ،هنَكْتُبا ودهُل عمنَع نذَا، نَحبِ كُلِّ هببِسو

ونمخْتنَا ياربَأحو".  
 العهد

١٠ 

وعزريا ويرميا وسرايا ٢والَّذين خَتَموا هم نَحميا الْواِلي ابن حكَلْيا وصدقيا ١
وحارِيم ومرِيموثُ وعوبديا ٥وحطُّوشُ وشَبنْيا وملُّوخُ ٤وفَشْحور وَأمريا وملْكيا ٣
هُؤالء . ومعزيا وبِلْجاي وشَمعيا٨ومشْالم وَأبِيا وميمين ٧ودانياُل وجِنْثُون وباروخُ ٦
هاربالَْأح ٩. موناللَّاوِييُل : ومقَدو ادينَادي حنب نم بِنُّويا وينَأس نب شُوع١٠ي مالُؤهمزو

انَانحا وفَالييطَا وقَلا ويودها ونْيا ١١. شَبيشَبحو وبحريخَا وما ١٢ويبشَرو كُّورزو
فَرعوشُ وفَحثُ موآب وعيالم : ورَؤساء الشَّعب١٤ِ. يا وباني وبنينُووهود١٣وشَبنْيا 

وآطير وحزقيا ١٧وَأدونْيا وبغْواي وعادين ١٦وبنِّي وعزجد وباباي ١٥وزتُّو وباني 
 ورزع١٨و ايبِيصو شُومحا ويودهحار١٩ِوو اييبننَاثُوثُ وعاشُ ٢٠يفُ ويعفجمو

 زِيرحو شْالمم٢١و وعديقُ وادصِئيُل وبيزشما ٢٢ونَايعو انَانحا وفَلَطْي٢٣و وشَعهو
 شُوبحا ونَنْيحشُوبِيقُ ٢٤وا ولْحفيشُ ولُوحها ٢٥ويسعمنَا وشَبحو ومحرَأخ٢٦ْوا وي
 انَانعو انَانحنَة٢٧ُوعبو رِيمحلُّوخُ ومو.  



وباقي الشَّعبِ من َأحبارٍ والوِيين وبوابِين ومغَنِّين وخُدامِ بيت اِهللا وكُلِّ الَّذين فَرزوا ٢٨
، ونساِئهِم وَأوالدهم وبنَاتهِم وكُلِّ َأنْفُسهم عنِ الشُّعوبِ اُألخْرى، ِليعملُوا بِشَرِيعة اِهللا

مفْهيرِفَ وعي رٍ َأنلُكُوا ٢٩، قَادسي لَفُوا َأنحوا ودهتَعو ،هِمتقَادو هِمتخْووا ِإلَى امانْض
ي َأنو ،هدبى عوسم طَةاسا بِوطَاهي َأعاِهللا الَّت ةشَرِيع بسلَى حوا الْمايصوا كُلَّ ويعط

نَتَعهد َأن ال نُعطي بنَاتنَا ِللشُّعوبِ "٣٠: وقَالُوا. ِإلَهِنَا وَأحكَامه وفَراِئضه ويعملُوا بِها
بِ في يومِ السبت وعنْدما يْأتي َأفْراد هذه الشُّعو٣١. اُألخْرى، وال نَْأخُذَ بنَاتهِم َألوالدنَا

وَأن نَمتَنع . ِليبِيعوا الْبضاِئع والطَّعام، ال نَشْتَرِي منْهم في السبت وال في َأي يومٍ مقَدسٍ
لَى وَأن نَفْرِض ع٣٢. عن زِراعة اَألرضِ في السنَة السابِعة، ونُلْغي فيها كُلَّ الديونِ

ِإلعداد الْخُبزِ ٣٣، َأنْفُسنَا َأن نَدفَع َأربع جرامات من الْفضة كُلَّ سنَة، ِلخدمة بيت إلَهِنَا
الْمقَدسِ الَّذي يوضع في محضرِ اِهللا، وقُربانِ الدقيق الْيومي، والْقُربانِ الَّذي يحرقُ 

موانِ الذَّنْبِ يبقُرسِ، وقَدانِ الْمبالْقُرو ،ادياَألعرِ وْأسِ الشَّهرو تبابِينِ السقَرا، وي
  .ِللتَّكْفيرِ عن بني ِإسراِئيَل، وِلكُلِّ عمٍل في بيت ِإلَهِنَا

ا قُرعةً ِلتَْأتي كُلُّ عاِئلَة منَّا في َأوقَات معينَة ونَحن الَْأحبار واللَّاوِيون والشَّعب، َألْقَينَ"٣٤
اةري التَّوف ارِدو وا هاِهللا، كَم ةنَصلَى مقَ عرحطَبِ اللَّازِمِ ِليالْح نعٍ مربِتَب ،نَةكُلَّ س .

 سنَة َأوَل غَلَّة َأرضنَا وَأوَل ثَمرِ كُلِّ ونَتَعهد َأيضا َأن نُحضر ِإلَى بيت اِهللا كُل٣٥َّ
ةر٣٦. شَج كَارَأبنَا، واِئمبهنَا والدَأو كَارَأب رضنُح ،اةري التَّوا فضَأي ارِدو وا هكَمو

ارِ الَّذبلَى ِإلَهِنَا، ِإلَى الَْأحوالْم تينَا، ِإلَى بغَنَمقَرِنَا وبيهف ونمخْدي ٣٧. ين َأن دها نَتَعكَم
نُحضر ِإلَى مخَازِنِ بيت ِإلَهِنَا، ِإلَى الَْأحبارِ، َأوَل عجِيننَا وقَرابِيننَا، وَأوَل ثَمرِ كُلِّ 

ِل َأرضنَا، َألن اللَّاوِيين ونُحضر ِإلَى اللَّاوِيين عشْر محاصي. َأشْجارِنَا وخَمرِنَا وزيتنَا
ويكُون حبر من نَسِل هارون مع ٣٨. يجمعون الْعشْر في كُلِّ الْبِالد الَّتي نَعمُل فيها

شْرالْع ونعمجي ينح ينِإ. اللَّاوِي تيخَازِنِ بي مشْرِ فالْع شْرع وناللَّاوِي عضيلَهِنَاو .
فَيحضر الشَّعب وبنُو الوِي تَبرعاتهِم من قَمحٍ وخَمرٍ وزيت ِإلَى الْمخَازِنِ، حيثُ ٣٩

غَنُّونالمو ونابوالْبو امالْخَدو اربالَْأح يمقثُ ييحةُ، وسقَدةُ الْميفَظُ اآلنتَ . تُحيَل بمنُه فَلَن
  ."لَهِنَاِإ



  
 سكان القدس

١١ 

َأما بقيةُ الشَّعبِ، فََألْقَوا قُرعةً ِليخْتَاروا واحدا من . وسكَن رَؤساء الشَّعبِ في الْقُدس١ِ
الْمدنِ كُلِّ عشْرة ِليسكُن في الْقُدسِ الْمدينَة الْمقَدسة، ويسكُن التِّسعةُ الْباقُون في 

  .وبارك الشَّعب كُلَّ الَّذين تَطَوعوا ِللسكَنِ في الْقُدس٢ِ. اُألخْرى
٣ امخُدو يناللَّاوِيارِ وبالَْأحبِ والشَّع ضعوذَا، بهي يى فنِ اُألخْردضِ الْمعي بف كَنفَس

انملَيس بِيدنُو عباِهللا و تيب .سوالْبِالد اءَؤسسِ ري الْقُدف وذَا ٤. كَنهي ينب نم ُؤالءهو
عثَايا بن عزيا بنِ زكَرِيا بنِ : من بني يهوذَا. ومن بني بِنْيمين الَّذين سكَنُوا في الْقُدسِ
ومعسيا بن باروخَ بنِ كَلْحوزةَ بنِ ٥. رِصَأمريا بنِ شَفَطْيا بنِ مهلَلِْئيَل من بني فَا

كُلُّ بني فَارِص الَّذين سكَنُوا في ٦. حزايا بنِ عدايا بنِ يويارِيب بنِ زكَرِيا بنِ الشِّيلُوني
مشْالم بنِ يوعيد بنِ فَدايا سلُّو بن : من بني بِنْيمين٧.  الرجاِل اَألشداء من٤٦٨الْقُدسِ، 

وكَان ٩. ٩٢٨وكُلُّهم ومعه جباي وسالي، ٨. بنِ قُواليا بنِ معسيا بنِ ِإيثيِئيَل بنِ يشَعيا
ينَةدلَى الْمع ا لَهداعسنُوآةَ مسه نوذَا بهيو ،هِملَييال عكزِكْرِي و نوِئيُل ب١٠. ي نمو

وسرايا بن حلْقيا بنِ مشْالم بنِ صادقَ بنِ ١١يدعيا بن يويارِيب وياكين : الَْأحبارِ
وزمالُؤهم الَّذين كَانُوا يقُومون بِالْعمِل في ١٢، مرايوثَ بنِ َأخيطُوب رِئيسِ بيت اِهللا

،  بن يروحام بنِ فَلَلْيا بنِ َأمصي بنِ زكَرِيا بنِ فَشْحور بنِ ملْكياعداياو. ٨٢٢بيت اِهللا 
١٣ اءَؤسكَانُوا ر ينالَّذ الُؤهمزو اِئالت٢٤٢ع .نب ايسشمعنِ وب اينِ َأخْزرِيَل بزع 

يرنِ ِإموثَ بيمشْل١٤. م الُؤهمزو نم اءديُل. ١٢٨اَألشكالْوو نيُل بدبز هِملَيع 
وِليمدج١٥. هيناللَّاوِي نمنِّي: ونِ با بيشَبنِ حب رِيقَامزنِ عب شُوبح نا بيعشَم .

ى الْعمِل الْخَارِجِي وشَبتَاي ويوزاباد وهما من رَؤساء اللَّاوِيين، وكَانَا يشْرِفَانِ عل١٦َ
ومتَّنْيا بن ميخَا بنِ زبدي بنِ آسافَ رِئيس فرقَة التَّرنيمِ الَّذي يقُود ١٧. في بيت اِهللا

نِ ومساعده بين زمالِئه بقْبقْيا، ثُم عبدا بن شَموع بنِ جالَل ب. التَّسبِيح والصالةَ



وثُوند١٨. ي ينَةدي الْمف ينكُلُّ اللَّاوِي ةسقَد١٩ .٢٤٢الْمونابوالْب : ونطَلْمو قُّوبع
 سرا حمالُؤهمزابِ وو١٧٢اَألب.  

٢٠هنِ يدي كُلِّ مكَنُوا ففَس ،يناللَّاوِيارِ وبالَْأحاِئيَل وري ِإسنةُ بيقا بي َأمف داحوذَا، كُلُّ و
هلْك٢١. مهِملَيشْرِفَانِ عشْفَا يجا ويحص كَانوفََل، وي عاِهللا ف تيب امخُد كَنسو .
. وكَان رِئيس اللَّاوِيين في الْقُدسِ، عزي بن باني بنِ حشَبيا بنِ متَّنْيا بنِ ميخَا٢٢

م وي هزعاِهللاو تيب ةمدخ نع ُئوِلينسالْم غَنِّينافَ الْمي آسنب ٢٣. ن ردَأص كلالْم َألن
يموهِمِ الْيلميمِ عِلتَنْظ غَنِّينا بِشَْأنِ الْمر٢٤. َأم حاري زنب نِئيَل مبيزشم نا بيفَتَح كَانو

وفي الْقُرى مع حقُوِلها، سكَن بعض ٢٥. ملك علَى كُلِّ ُأمورِ الشَّعبِبنِ يهوذَا، وكيال ِلل
بني يهوذَا في قَرية َأربع والْقُرى الَّتي حوالَيها، وديبون والْقُرى الَّتي حوالَيها، وفي 

وفي حصر شُوعاَل وبِْئر ٢٧. ةَ وبيتَ فالَطَوفي يشُوع وموالد٢٦. يقَبصِئيَل وقُراها
. وفي عينِ رِمون وصرعةَ ويرموث٢٩َ. وفي صقْلَغَ ومكُونَةَ وقُراها٢٨. سبع وقُراها

 من بِْئر سبع فَسكَنُوا. وزانُوح وعدالم وقُراهما، ولَخيشَ وحقُولَها، وعزِيقَةَ وقُراها٣٠
نُّومي هادِإلَى و.  

وعنَاثُوثَ ونُوب ٣٢وبنُو بِنْيمين سكَنُوا في جبع ومكْماشَ وعيا وبيتَ ِإيَل وقُراها ٣١
ونُو وفي ولُود وُأ٣٥وحاديد وصبوعيم ونَبالطَ ٣٤وحاصور ورامةَ وجتَّايم ٣٣وعنَنَْْيةَ 

  .وبعض فرق اللَّاوِيين الَّذين من يهوذَا سكَنُوا في بِنْيمين٣٦. وادي الصنَّاعِ
  

 األحبار والالويون

١٢ 

١شُوعييَل وَألْتنِ سابَِل ببرز عوا معجر ينالَّذ وناللَّاوِيو اربالَْأح مه ُؤالءا : هايرس
ا ورزعا ويمرطُّوشُ ٢يحلُّوخُ وما ويرَأموثُ ٣ورِيممو ومحرا وشَكَنْي٤و جِنْتُونو ودعو

وسلُّو وعاموقُ وحلْقيا ٧وشَمعيا ويويارِيب ويدعيا ٦وميمين ومعديا وبِلْجةُ ٥وَأبِيا 
  .ُؤالء هم رَؤساء الَْأحبارِ ومساعدوهم في َأيامِ يشُوعكَان ه. ويدعيا



٨مه وناللَّاوِيو :شُوعي  الُؤهمزو وه ي كَانا الَّذتَّنْيموذَا وهيا ويبشَريُل ومقَدو بِنُّويو
قْيا وعنِّي زميالهم يقفُون َأمامهم يشَارِكُون وكَان بقْب٩. مسُئوِلين عنِ الْحمد والتَّسبِيحِ

ةمدي الْخ١٠. فاعادويي بَأنْج يباشَألْيو يباشَألْي بَأنْج يماقوييو يماقويي بَأنْج شُوعيو .
١١وعدي بَأنْج ونَاثَانيو ونَاثَاني بَأنْج اعادوييو.  
١٢مارِ هبالَْأح اِئالتع اءَؤسر كَان يماقويامِ يي َأيفو : اِئلَةا ِلعنَنْيحا، وايرس اِئلَةا ِلعايرم

ويونَاثَان ِلعاِئلَة ملُّوخَ، ١٤، ومشْالم ِلعاِئلَة عزرا، ويوحانَان ِلعاِئلَة َأمريا١٣، يرميا
وزكَرِيا ١٦، وعدنَا ِلعاِئلَة حرِيم، وحلْقَاي ِلعاِئلَة مرِيموث١٥َ،  ِلعاِئلَة شَكَنْياويوسفُ

جِنْتُون اِئلَةِلع شْالممو، ودع اِئلَة١٧، ِلع ينمنْيم اِئلَةِلع لْطَايفا، وَأبِي اِئلَةزِكْرِي ِلعو
ومتْنَاي ِلعاِئلَة ١٩، وشَموع ِلعاِئلَة بِلْجةَ، ويونَاثَان ِلعاِئلَة شَمعيا١٨، وعاِئلَة معديا

، وقَالي ِلعاِئلَة سلُّو، وعابِر ِلعاِئلَة عاموق٢٠َ، يويارِيب، وعزي ِلعاِئلَة يدعيا
  . ِلعاِئلَة يدعياوحشَبيا ِلعاِئلة حلْقيا، ونَثَنِْئيُل٢١
٢٢ يناللَّاوِي اِئالتع اءَؤسر كَان ،وعديو انَانوحيو اعادوييو يباشامِ َألْيي َأيفو

يالْفَارِس وسيارد لْكتَّى ِإلَى محابِ وجِلِّ اَألنْسي سف كْتُوبِينارِ مبالَْأح٢٣. و كَانو
ع اءَؤسنِ رب انَانوحامِ يتَّى ِإلَى َأيارِ حابِ اَألخْبتي كف كْتُوبِيني الوِي منب اِئالت

يباش٢٤. َألْي دمالْح ونمقَديَل يمقَد نب شُوعيا ويبشَرا ويشَبح يناللَّاوِي اءَؤسر كَانو
هم مقَابِلَهم ِليردوا علَيهِم، َأي جماعةٌ تَرد علَى جماعة، والتَّسبِيح، بينَما وقَفَ زمالُؤ

داود النَّبِي ةيصو بسح ذَِلك٢٥. و ونطَلْمو شْالمما ويدوبعا وقْيقْببا وتَّنْيم كَانو
هُؤالء كَانُوا في َأيامِ يوياقيم ٢٦.  عنْد اَألبوابِوعقُّوب بوابِين يحرسون الْمخَازِن الَّتي

يهرِ الْفَقبا الْحرزعاِلي وا الْويمامِ نَحي َأيفاقَ، وادوصنِ يب شُوعنِ يب.  
  تدشين السور

٢٧ْأتُوا مي َأن يناللَّاوِي نم بسِ، طُلورِ الْقُدينِ سشتَد نْدعسِ، وِإلَى الْقُد هِمناككُلِّ َأم ن
وَأحضروا ٢٨. ِليدشِّنُوا بِفَرحٍ وحمد وغنَاء، علَى َأنْغَامِ النَّاقُوسِ والربابِ والْعيدانِ

ينيى النَّطُوفقُر نمسِ، وَل الْقُدوي حالَّت نْطَقَةالْم نم غَنِّينا مض٢٩، َأينمو تيب 



. الْجِلْجاِل، ومن حقُوِل جبع وعزموتَ، َألن الْمغَنِّين بنَوا َألنْفُسهِم قُرى حوَل الْقُدسِ
٣٠ورالسو اتابوالْبو بوا الشَّعرطَه ثُم ،مهَأنْفُس وناللَّاوِيو اربالَْأح رطَهو.  
٣١َؤسلْتُ رعجبِيحِونِ ِللتَّستَينِ كَبِيرقَتَيرنْتُ فيعورِ، وقَ السفَو ونطْلَعوذَا يهي اء .

وسار وراءها ٣٢. فَذَهبت اُألولَى في موكبٍ فَوقَ السورِ ِإلَى الْيمينِ نَحو بوابة الزبِل
ويهوذَا وبِنْيمين ٣٤عزريا وعزرا ومشْالم و٣٣، هوشَعيا ونصفُ رَؤساء يهوذَا

وَأيضا بعض الَْأحبارِ بِاَألبواق، ثُم زكَرِيا بن يونَاثَان بنِ شَمعيا بنِ ٣٥وشَمعيا ويرميا 
يا وعزرِيُل وملَالي وجِلَالي وزمالُؤه شَمع٣٦، متَّنْيا بنِ ميخَايا بنِ زكُّور بنِ آسافَ

داود ا النَّبِيبِه ري َأمالَّت نَاءالْغ ي، بِآالتنَانحوذَا وهينَثَنِْئيُل وو اياعما . ورزع كَانو
مهمتَقَدي يه٣٧. الْفَقدم لَّمةً ساشَربوا مدعنِ صيالْع ةابوب نْدعطْلَعِ وم نْدع ،داود ينَة

  .السورِ، فَوقَ دارِ داود، ِإلَى بوابة الْماء شَرقًا
َأما فرقَةُ التَّسبِيحِ الثَّانيةُ، فَذَهبتْ في موكبٍ ِإلَى الشِّماِل فَوقَ السورِ، وَأنَا وراءها ٣٨

ررمبِ، وفُ الشَّعصنَا نعمرِيضِوورِ الْعانِ ِإلَى السجِ اَألفْررب نْدع ن٣٩، نَا م نمو
فَوق بوابة َأفْرايم والْبوابة الْقَديمة وبوابة السمك وبرجِ حنَنِْئيَل وبرجِ الْمَئة حتَّى ِإلَى 

فَوقَفَتْ فرقَتَا التَّسبِيحِ في بيت اِهللا، وَأيضا ٤٠.  الْحرسِووقَفُوا عنْد بوابة. بوابة الْغَنَمِ
ةفُ الْقَادصي نعم٤١، َأنَا و ينَايوعَألْيا ويخَايمو ينمنْيما ويسعمو يماقَألْي اربالَْأحو

 معسيا وشَمعيا وَأِلعازار وعزي ويوحانَان وكَذَِلك٤٢، وزكَرِيا وحنَنْيا ومعهم اَألبواقُ
ازِرعو يالمعا ويلْكما. ويحرزي ةاديبِق غَنُّونغَنَّى الْما ٤٣. وايحوا ضممِ قَدوالْي ي ذَِلكف

وسمع .  وفَرِحت النِّساء واَألوالد َأيضا.كَثيرةً ِهللا، وكَانُوا فَرحانين َألن اَهللا فَرحهم جِدا
يدعب نسِ مالْقُد حفَر.  

وفي ذَِلك الْيومِ عين بعض الرجاِل ِليكُونُوا مسُئوِلين عن غُرف الْمخَازِنِ الَّتي ٤٤
ِليجمعوا فيها من الْحقُوِل الَّتي حوَل . رتُوضع فيها التَّبرعاتُ وَأوُل الْغَلَّة والْعشُو

يناللَّاوِيارِ وبا ِللَْأحيبةُ نَصالشَّرِيع تْهرا قَرنِ، مدالْم . ةمدوا بِخوذَا فَرِحهي بشَع َألن
يناللَّاوِيارِ وب٤٥. الَْأحو مهِإلَه ونمخْدكَانُوا ي ماِئضِ التَّطْهِيرَِألنَّهبِفَر ونقُومي . ا كَانكَم

هناب انملَيسو داود ةيصو بسح لُونمعي ونابوالْبو غَنُّون٤٦. الْم نيمِ، منْذُ الْقَدم َألنَّه



َأغَان ةاديِلق غَنِّينةٌ ِللمقَاد نَاكه افَ، كَانآسو داوامِ دِهللاَأي دمالْحبِيحِ و٤٧. ي التَّس كَانو
 غَنِّينةَ ِللميموةَ الْيباَألنْص ونمقَدا، ييمامِ نَحَأيابَِل وبرامِ زي َأياِئيَل، فري ِإسنكُلُّ ب

ابِينوالْبو .ةَ ِللَّاوِيسقَدهِمِ الْماتعرتَب ونمقَدهِمِ فَكَانُوا ياتعرتَب ونمقَدي وناللَّاوِيو ،ين
وناري هنةَ ِلبسقَدالْم.  

  
 عزل الغرباء

١٣ 

: فَوجدوا مكْتُوبا فيه هذَا. في ذَِلك الْيومِ قَرُأوا من كتَابِ موسى علَى مسامعِ الشَّعب١ِ
َألنَّهم لَم يستَقْبِلُوا بني ِإسراِئيَل ٢.  جماعة اِهللا ِإلَى اَألبدال يدخُْل عموني وال موآبِي في"

منَهلْعِلي املْعب هِملَيوا عرتَْأجِل اسب ،اءالْمزِ وبِالْخُب .كَةرنَةَ ِإلَى بَل اللَّعونَا حِإلَه نلَك. "
  .وراة، عزلُوا كُلَّ الْغُرباء من بني ِإسراِئيَلفَلَما سمع الشَّعب كَالم الت٣َّ
٤ عةٌ ميممالقَةٌ حع ِإلَهِنَا، لَه تيخَازِنِ بم نُئوُل عسالْم ربالْح يباشَألْي ذَا، كَانَل هقَبو

ُل ِلتَخْزِينِ الْقَرابِينِ والْبخُورِ واآلنية، وَأعد لَه غُرفَةً كَبِيرةً كَانَتْ سابِقًا تُستَعم٥، طُوبيا
وعشْرِ الْقَمحِ والْخَمرِ والزيت الْمخَصصِ ِلالوِيين والْمغَنِّين والْبوابِينِ، وَأيضا ِلتَخْزِينِ 

َألنَّي في .  لَم َأكُن موجودا في الْقُدسِولَما حدثَ كُلُّ هذَا،٦. التَّبرعات الْمقَدمة ِللَْأحبارِ
كلتُ ِإلَى الْمعجابَِل، رب كلشْتَا متَحَألر ينالثَّالثو ةيالثَّان نَةتَْأذَنْتُ . الساس ،ةفَتْر دعب ثُم

كلالْم نت٧ُ، مملثُ عيسِ، حى ِإلَى الْقُدةً ُأخْررجِْئتُ مو ،يباشَألْي هتَكَبي ارالَّذ بِالشَّر 
فََأغْضبني ذَِلك جِدا، ورميتُ كُلَّ َأمتعة دارِ ٨. بَِأن قَدم ِلطُوبيا غُرفَةً في ساحة بيت اِهللا

فَةالْغُر ا خَارِجي٩. طُوبتُ ِإلَيعجَأرفَ، ووا الْغُررتُ فَطَهرَأمو عاِهللا م تيةَ بعتا َأمه
  .الْقُربانِ والْبخُورِ

١٠ مةَ همدكُوا الْخفَتَر ،مةَ لَهصخَصةَ الْمبوا اَألنْصلَّمتَسي لَم يناللَّاوِي ا َأنضتُ َأيملعو
هقْلِإلَى ح داحكُلُّ و عجرو ،غَنُّونالْمخْتُ ا١١. وبفَومقُلْتُ لَهو ُئوِلينسلْم" : لْتُمماذَا َأهِلم

وَأحضر كُلُّ شَعبِ ١٢. ثُم جمعتُ اللَّاوِيين والْمغَنِّين وَأرجعتُهم ِإلَى عملهِم" بيتَ اِهللا؟



تُ هُؤالء الرجاِل ِليكُونُوا وَأقَم١٣. يهوذَا عشْر الْقَمحِ والْخَمرِ والزيت ِإلَى الْمخَازِنِ
شَلَميا الْحبر، وصادقَ الْفَقيه، وفَدايا اللَّاوِي، ومعهم حانَان بن : مسُئوِلين عنِ الْمخَازِنِ

عوا اَألنْصبةَ علَى هُؤالء الرجاُل كَانُوا ُأمنَاء، وكَان علَيهِم َأن يوز. زكُّور بنِ متَّنْيا
هِمتخْو١٤. اهتمدِلخو كتيا ِلبلْتُهمي عي الَّتنَاتسح ال تَنْسذَا، وا ِإلَهِي ِلهي ينفَاذْكُر.  

١٥ ،تبي السف راصعالْم ونوسدالنَّاسِ ي ضعوذَا بهي يتُ فَأيامِ راَألي لْكي تف
ون حميرهم بِالْقَمحِ والْخَمرِ والْعنَبِ والتِّينِ وما ِإلَى ذَِلك، ويحضرونَها ِإلَى ويحملُ

تبمِ السوي يسِ فمِ. الْقُدوالْي ي ذَِلكا فاموا طَعبِيعال ي َأن متُه١٦. فََأنْذَر كَانو
، يحضرون سمكًا وكُلَّ بِضاعة ويبِيعونَها في الْقُدسِ الصورِيون الْمقيمون في الْقُدسِ

تبي السوذَا فهي ين١٧. ِلبمقُلْتُ لَهوذَا وهةَ يخْتُ قَادبفَو" : ونَهبتَكي تَرالَّذ ذَا الشَّرا هم
الشِّيء، فَجلَب ِإلَهنَا كُلَّ هذه الْمصيبة آباُؤكُم عملُوا نَفْس ١٨وتُنَجسون يوم السبت؟ 
ينَةدالْم هذلَى هعنَا ولَيبِ اِهللا . عغَض نا مزِيدم ونبلتَ، فَتَجبالس ونستُنَج اآلن َأنْتُمو

  ."علَى ِإسراِئيَل
ِل الظَّالمِ علَيها قَبَل السبت، وَأن ال يفْتَحوها وَأمرتُ بِِإغْالق بوابات الْقُدسِ عنْد حلُو١٩

. ووضعتُ بعض رِجاِلي ِلكَي ال يدخَُل حمٌل في يومِ السبت. حتَّى ينْتَهِي السبتُ
فََأنْذَرتُهم ٢١. و مرتَينِفَباتَ التُّجار وباعةُ كُلِّ َأنْواعِ الْبِضاعة، خَارِج الْقُدسِ مرةً َأ٢٠

مقُلْتُ لَهو" :كُملَيع ى، َأقْبِضةً ُأخْررذَا مه لْتُمفَع ورِ؟ ِإنبِ السانبِج اذَا تَبِيتُونِلم "! نفَم
تبي السْأتُوا في لَم قْتالْو وا٢٢. ذَِلكرطَهي َأن ينتُ اللَّاوِيرَأم ْأتُوا ثُميو مهَأنْفُس 

فَاذْكُرني يا ِإلَهِي ِلهذَا َأيضا، وارحمني . ويحرسوا بوابات الْمدينَة، ِليكُون السبتُ مقَدسا
كتمحيمِ رظبِع.  

نساء من َأشْدود وعمون وفي تلْك اَأليامِ َأيضا، رَأيتُ رِجاَل يهوذَا الَّذين تَزوجوا ٢٣
وآبمال ٢٤. وى، واُألخْر َأوِ الْبِالد ودَأشْد بِلُغَة وه مهالدفَ كَالمِ َأوصن ظْتُ َأنالحو

عرهم، فَوبخْتُهم ولَعنْتُهم وضربتُ بعضهم ونَتَفْتُ ش٢٥َ. يحسنُون التَّكَلُّم بِلُغَة يهوذَا
. ال تُعطُوا بنَاتكُم ِلبنيهِم، وال تَْأخُذُوا من بنَاتهِم ِلبنيكُم وال لَكُم: "وحلَّفْتُهم بِاِهللا وقُلْتُ

٢٦اتنَبِيَأج ناجِ موبِ الزباِئيَل َأخْطََأ بِسرِإس كلم انملَيس كُ. فَِإني لَم َأنَّه عمو كلم ن



 ،وتَّى هح ناِئيَل، لَكرلَى كُلِّ ِإسكًا علم لَهعجو هاُهللا ِإلَه هبَأحو ،ةيرمِ الْكَثي اُألمف ثْلَهم
، فَهْل نَسكُتُ لَكُم علَى فعِل كُلِّ هذَا الشَّر الْفَظيع٢٧ِ. جعلَتْه النِّساء اَألجنَبِياتُ يخْطُئ

  "حيثُ تَخُونُون ِإلَهنَا وتَتَزوجون نساء َأجنَبِيات؟
وكَان واحد من بني يوياداع بنِ َألْياشيب الْحبرِ اَألعلَى، زوج بِنْت سنْبلَطَ ٢٨

هم نَجسوا خدمةَ الَْأحبارِ وعهد فَاذْكُرهم يا ِإلَهِي، َألن٢٩َّ. الْحوراني، فَطَردتُه من عنْدي
يناللَّاوِيارِ وبالَْأح.  

٣٠ بسح داحكُلَّ و ،هِماتاجِبو منْتُ لَهيعكُلِّ غَرِيبٍ، و نم يناللَّاوِيو اربتُ الَْأحرفَطَه
هتمدط٣١َ. خارِ الْحضةَ ِإحيلمتُ عا نَظَّمِل كَمارِ َأوضِإحو ،ةددحم قَاتي َأوانِ فببِ ِللقُر

رِ. الْغَلَّةا ِإلَهِي بِالْخَيي ينفَاذْكُر.  
 

 
 


