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  الرجوع من األسر

١ 

في السنَة اُألولَى ِلكُورشَ ملك فَارِس، وِإتْماما ِلكَالمِ اِهللا الَّذي قَالَه بِواسطَة ِإرميا، ١
: با يقُوُلَأيقَظَ اُهللا ضمير كُورشَ، فََأطْلَقَ نداء في كُلِّ مملَكَته، وَأصدر مرسوما مكْتُو

٢"فَارِس كلشَ مكُور نم ومسرضِ، . ماَألر اِلكمي كُلَّ مطَانَأع اءمالس بلَى روالْم
فَمن منْكُم من شَعبِه، يكُون ٣. وهو َأوصاني َأن َأبني لَه بيتًا في الْقُدسِ الَّتي في يهوذَا

 هعم هاِئيَل، ِإلَهري ِإسنب بلَى روتَ الْميب ينبوذَا، ِليهي يي فسِ الَّتِإلَى الْقُد بذْهيفَل
فَكُلُّ من بقي من شَعبِه في بِالد الْغُربة، يجِب علَى جِيرانه َأن ٤. اِإللَه الَّذي في الْقُدسِ
ضف طُوهعفَي وهداعساِهللا ي تيِلب اتعرتَب هعلُوا مسرا يضَأيو ،اِئمهبُؤنَةً وما وبذَهةً و

  ."الَّذي في الْقُدسِ
فَاستَعد رَؤساء عاِئالت يهوذَا وبِنْيمين، والَْأحبار واللَّاوِيون، كُلُّ من َأيقَظَ اُهللا ٥

وَأعطَاهم كُلُّ جِيرانهِم جواهر من فضة ٦. ا ِإلَى الْقُدسِ ِلبِنَاء بيت اِهللاضميره، ِليذْهبو
وَأخْرج ٧. وذَهبٍ ومُؤنَةً وبهاِئم وهدايا ثَمينَةً، بِاِإلضافَة ِإلَى كُلِّ التَّبرعات اُألخْرى

 الَّتي كَان نَبوخَذْنَصر قَد أخَذَها من الْقُدسِ ووضعها في الْملك كُورشُ َأدوات بيت اِهللا
ِإلَهِه دبعيرِ ٨. مَأم رصيبا ِلشهدعا وهرضخَازِنِ، فََأحالْم يناتَ َأمدتْرم كلالْم رَأمو

هبٍ، َألْفَ صحنٍ من فضة، تسعةً ثَالثين صحنًا من ذَ: فَكَان هذَا عددها٩. يهوذَا
 كُُؤوسٍ مخْتَلفَة من فضة، وَألْفَ  من٤١٠ذَهبٍ، ثَالثين كَْأسا من ١٠وعشْرِين سكِّينًا، 

يبصر  كُلَّها ش، ونَقَلَها٥٤٠٠والْفضة فَجملَةُ آنية الذَّهبِ ١١. قطْعة من آنية ُأخْرى
  .معه، لَما رجع الْمنْفيون من بابَِل ِإلَى الْقُدسِ

 



٢ 

كَان نَبوخَذْنَصر ملك بابَِل قَد َأسرهم . هُؤالء هم َأهُل الْبِالد الَّذين رجعوا من الْمنْفَى١
وجاءوا مع ٢. ذَا، كُلُّ واحد ِإلَى مدينَتهِإلَى بابَِل، واآلن رجعوا ِإلَى الْقُدسِ ويهو

 ومحرو ايبِغْوو فَارسمو بِلْشَانو خَايدرما واليعرا وايرسا ويمنَحو شُوعيابَِل وبرز
  :عدد رِجاِل شَعبِ ِإسراِئيَل. وبعنَةَ

وبنُو فَحثَ موآب ٦. ٧٧٥ آرح وبنُو٥. ٣٧٢يا  شَفَطْوبنُو٤. ٢١٧٢ فَرعوشَ بنو٣
شُوعِل ينَس نم وآبينُو٧. ٢٨١٢ وبو يالمنُو٨ ١٢٥٤ عبتُّو ونُو ٩. ٩٤٥ زبو كَّايز

وبنُو ١٣. ١٢٢٢ عزجد وبنُو١٢. ٦٢٣ باباي وبنُو١١. ٦٤٢باني وبنُو ١٠. ٧٦٠
 يقَامون١٤. ٦٦٦َأدنُووب اينُو١٥. ٢٠٥٦ بِغْوبو ينادِل ١٦. ٤٥٤ عنَس نم يرنُو آطبو

. ٢٢٣ حشُوم وبنُو١٩. ١١٢ يورةَ وبنُو١٨. ٣٢٣ بيصاي وبنُو١٧. ٩٨حزقيا 
ورِجاُل ٢٣. ٥٦ نَطُوفَةَ ورِجاُل٢٢. ١٢٣ بيتَ لَحم وبنُو٢١. ٩٥ جِبار وبنُو٢٠
  .١٢٨وثَ عنَاثُ
الرامةَ وبنُو ٢٦. ٧٤٣وبِئيروتَ وبنُو قَرية يعارِيم وكَفيرةَ ٢٥. ٤٢عزموتَ وبنُو ٢٤

 عبجاُل٢٧. ٦٢١ورِجاشَ وكْمتَ ِإيَل ٢٨. ١٢٢ مياُل برِجو ايعنُو ٢٩. ٢٢٣وبو ونَب
. ٣٢٠ حارِيم وبنُو٣٢ ١٢٥٤ اآلخَرِ عيالموبنُو ٣١. ١٥٦مغْبِيشَ وبنُو ٣٠. ٥٢
  .٣٦٣٠ سناءةَ وبنُو٣٥. ٣٤٥ َأرِيحا وبنُو٣٤. ٧٢٥ حاديد وُأونُو وبنُو لُود وبنُو٣٣
٣٦اربا: الَْأحيعدنُو يب شُوعي عاِئلَة ننُو ٣٧، ٩٧٣ مبو يرنُو ٣٨، ١٠٥٢ِإمبو ورفَشْح

  .١٠١٧ ارِيمحوبنُو ٣٩، ١٢٤٧
  

٤٠وناللَّاوِي : ،ونعبسةٌ وعبا َأريوودي هنب نيَل ممقَدو شُوعنُو ي٤١بغَنُّوننُو : الْمب
بنُو شَلُّوم وبنُو آطير وبنُو طَلْمون وبنُو عقُّوب وبنُو : الْبوابون٤٢ ،١٢٨آسافَ 

اينُو شُوببيطَا وطح ، مهيعم١٣٩ج. 
وبنُو قيروس وبنُو سيعها ٤٤بنُو صيحا وبنُو حسوفَا وبنُو طَباعوتَ : خُدام بيت اِهللا٤٣

 وننُو فَادب٤٥و قُّوبنُو عبةَ وجابنُو حبانَةَ ونُو لَببنُو٤٦وبو الينُو شَمبو اباجنُو حبو 



 انَان٤٧حا وآينُو ربو رحنُو جبيَل ودنُو ج٤٨ب امزنُو جبا ونُو نَقُودبو ينصنُو ربو
٤٩ اينُو بِيسبو يحنُو فَاسبا وزنُو عب٥٠و يمنُو نَفُوسبو يمونعنُو مبنَةَ ونُو َأسبنُو ٥١وبو

حرنُو حبقُوفَا ونُو حبوقَ وقْبب شَا ٥٢وررنُو حبا ويدحنُو مبلُوتَ وصنُو ببنُو ٥٣وبو
 حنُو ثَامبرا ويسنُو سبو قُوسريفَا٥٤بطنُو حبو يحنُو نَصبو.  

٥٥انملَيس بِيدنُو عا : بودنُو فَربتَ ووفَرسنُو هبو وطَاينُو سنُو ٥٦ببلَةَ وعنُو يبو
يَل ددنُو جبو قُوني٥٧رنُو آمبو اءةَ الظِّبنُو فُوخَربطِّيَل ونُو حبنُو شَفَطْيا وبكُلُّ ٥٨. و

 بِيدي عنباِهللا و تيامِ بخُد انملَي٣٩٢س. 
٥٩ِإمو انَأدو وبكَرشَا ورتَلِّ حلْحِ وتَلِّ الْم نوا ماءج ينا الّذَأم وا أنرقْدي فَلَم ،ير

 نَقُودا وهم بنُو داليا وبنُو طُوبيا وبنُو٦٠: يثْبِتُوا َأن عاِئالتهِم تَنْتَسب ِإلَى بني ِإسراِئيَل
٦١. ٦٥٢ي َأخَذَ زالّذ زِاليرنُو ببو قُّوصنُو هبا وايبنُو حارِ ببنِ الَْأحيب نمو  نةً مجو

هِممسى بِامتَسو يادالْجِلْع زِاليرب نَات٦٢. ب ابِهِم فَلَمجِلِّ َأنْسس نثُوا عحب ُؤالءه
وأمرهم الْواِلي َأن ال يْأكُلُوا من الطَّعامِ ٦٣. يجِدوه، فَحرِموا من َأن يخْدموا كََأحبارٍ

  . ِإلَى َأن يقُوم حبر يفْصُل في اَألمرِ عن طَرِيق النُّورِ واَألمانِالْمكَرسِ ِهللا
٦٤نم يناجِعالر ُؤالءرِ كُلُّ ه٦٥، ٤٢ ٣٦٠ اَألس ارِيهِموجو مهبِيدِإلَى ع افَةبِاِإلض مهو

٧٣٣٧ مهو اتغَنِّيالْمو غَنِّينالْم٦٦. ٢٠٠، ولُهخَيو ٧٣٦م مبِغَالُه٦٧. ٢٤٥، وو مالُهجِم
٤٣٥ مهيرمح٦٧٢٠، و.  

٦٨ بِنَاء ةادِإلع اِئالتالْع اءَؤسر ضعب عرسِ، تَبي الْقُدي فاِهللا الَّذ تيلُوا ِإلَى بصا ولَمو
هكَاني ماِهللا ف تي٦٩. بزِلخ هِمطَاقَت بسا حطَوِل، فََأعمالْع انَة الَيوام٥٠٠ٍحريلُوجك  

  .من الذَّهبِ، وثَالثَة َأطْنَانٍ من الْفضة، ومَئةَ قَميصٍ ِللْأحبارِ
٧٠ مهعمو هِمندي ماِهللا ف تيب اموخُد ابونووالْب غَنُّونوالْم وناللَّاوِيو اربالَْأح كَنفَس

ضعبهِمندي ماِئيَل فري ِإسنةُ بيقب كَنسبِ، والشَّع . 
  
  



 إعادة بناء المنصة

٣ 

١هِمندي ماِئيَل فرنُو ِإسب تَقَري . فَاسا فعم بالشَّع عتَماج ،ابِعالس رالشَّه اءا جلَمو
حبار زمالُؤه، وزربابُِل بن سَألْتيَل وَأعوانُه، فَقَام يشُوع بن يوصاداقَ والَْأ٢. الْقُدسِ

 ارِدو وا هقَةً كَمرحم ابِينا قَرهلَيوا عمقَداِئيَل، ِليري ِإسنب بِلر ةنَصالْم ي بِنَاءُأوا فدبو
فهِم من الشُّعوبِ الَّتي حولَهم، بنَوا وعلَى الرغْمِ من خَو٣. في تَوراة النَّبِي موسى

اءسما واحبقَةً ِهللا صرحم ابِينا قَرهلَيوا عمقَدِل، وا اَألوهكَاني مةَ فنَصتَفَلُوا ٤. الْماحو
الْم ددوا الْعمقَدتَابِ، وي الْكوضِ ففْرالْم بسامِ حيالْخ يدبِع قَةرحابِينِ الْمالْقَر نم طْلُوب

هموي يمٍ فو٥. كُلَّ ي اديكُلِّ َأعرِ وْأسِ الشَّهر ابِينقَرةَ، ويادالْع ابِينوا الْقَرمقَد ذَِلك دعبو
ون الْقَرابِين ِهللا من الْيومِ اَألوِل بدُأوا يقَدم٦. اِهللا الْمقَدسة، وعن كُلِّ من قَدم تَبرعا ِهللا

دعب سُأس قَد كُني تَ اِهللا لَميب َأن عابِعِ، مرِ السالشَّه نم.  
  إعادة بناء بيت اهللا

٧ينيونديتًا ِللصيزا وابشَرا وامطَعو ،ارِينالنَّجو نَّاِئيناال ِللْبا مطَوَأعو ينورِيالصو 
ِإلَى يافَا، وذَِلك كَما َأذن لَهم كُورشُ  ِليحضروا خَشَب َأرزٍ من لُبنَان عن طَرِيق الْبحرِ

فَارِس كلي ٨. ماِهللا ف تيِإلَى ب وِلهِمصو دعب ،ةيالثَّان نَةالس ني مرِ الثَّاني الشَّهفو
 بدَأ زربابُِل بن سَألْتيَل في الْعمِل ومعه يشُوع بن يوصاداقَ وبقيةُ اخْوتهِم الْقُدسِ

فَعينُوا اللَّاوِيين منِ ابنِ . الَْأحبارِ واللَّاوِيين وكُلُّ الَّذين رجعوا من اَألسرِ ِإلَى الْقُدسِ
نَةً وس شْرِيناِهللاع تيب لَى بِنَاءع افقُ ِلِإلشْرا فَو٩. م ،تُهخْواو نُوهبو شُوعي بِذَِلك فَقَام

متُهخْواو منُوهبو ادينَادنُو حبا، وايودِل هنَس نم مهو ،نُوهبيُل ومقَدو . ُؤالءكُلُّ ه
ملَى الْعفُوا عفََأشْر ،وناِهللاالوِي تيب ي بِنَاء١٠. اِل ف تَ اِهللا، قَاميب نَّاُؤونالْب سا َأسلَمو

الَْأحبار بِمالبِسهِم ينْفُخُون اَألبواقَ، واللَّاوِيون بنُو آسافَ يعزِفُون النَّاقُوس، وسبحوا اَهللا 
غَنَّوا بِالتَّسبِيحِ والْحمد ِهللا، َألنَّه طَيب، ورحمتُه علَى و١١. كَما َأمر داود ملك ِإسراِئيَل

دِإلَى اَألب وماِئيَل تَدريسِ . ِإسِل تَْأسَأج نوا اَهللا محبسا ويمظتَافًا عبِ هتَفَ كُلُّ الشَّعهو



هتي١٢. بم نارِ السبك نم نيريكَث نلَكا وكَوب ،اِئالتالْع اءَؤسرو يناللَّاوِيارِ وبالَْأح ن
وكَان كَثير . بِصوت عاٍل لَما رَأوا تَْأسيس هذَا الْبيت، َألنَّهم كَانُوا قَد رَأوا الْبيتَ اَألوَل

يقْدرِ النَّاس َأن يميزوا صوتَ هتَاف ولَم ١٣. من اآلخَرِين يهتفُون بِصوت عاٍل بفَرحٍ
كَاءالْب توص نحِ مالْفَر . نتُ موالص عمتَّى سا، حيمظتَافًا عفُ هتهي كَان بالشَّع َألن

يدعب.  
  

 مقاومة بناء بيت اهللا

٤ 

١ ينالَّذ َأن ينمبِنْيوذَا وهي اءدَأع عمسي ونب بلَى روتًا ِللْميب نُونبنْفَى يالْم نوا معجر
خَلُّونَا نَبني معكُم، َألنَّنَا : "فَراحوا ِإلَى زربابَِل ورَؤساء الْعاِئالت، وقَالُوا لَهم٢. ِإسراِئيَل

ا مايحالض لَه منُقَدو ،كُمِإلَه دبنَع ثْلَكُمبِنَا ِإلَى م اءي جالَّذ َأشُّور كلم وندحرامِ َأسَأي ن
ال يمكن : "ولَكن زربابَِل ويشُوع وباقي رَؤساء عاِئالت بني ِإسراِئيَل قَالُوا لَهم٣." هنَا

حدنَا نَبنيه ِللْمولَى رب بني ِإسراِئيَل، بْل نَحن و. َأن تَشْتَرِكُوا معنَا في بِنَاء بيت ِإلَهِنَا
فَارِس كلشُ مكُور كلنَا الْمرا َأموذَا ٤." كَمهبِ يةَ شَعزِيمع فُونعضي ُل الْبِالدَأخَذَ َأهو

ي الْبِنَاءوا فرتَمسال ي ِلكَي مفُوهخَوي٥. ومهدوا ضرتَْأجاسو وعشْرطِّلُوا معِلي تَشَارِينسم 
الْبِنَاء .فَارِس كلم وسارِيد لَكتَّى محو ،فَارِس كلشَ مامِ كُورذَا كُلَّ َأيه امدو.  

  مقاومة بناء القدس

وفي َأيامِ َأرتَحشْتَا ٧. وفي ابتداء ملْك حشْوِير، كَتَبوا شَكْوى ضد سكَّانِ يهوذَا والْقُدس٦ِ
 شْتَا بِاللُّغَةتَحالَةً ِإلَى َأررِس الِئهِممي زاقِئيُل وبطَباتُ وادتْرمو بِشْالم كَتَب ،فَارِس كلم

لْقُدسِ ِإلَى كَما كَتَب رحوم الْحاكم وشَمشَاي الْكَاتب رِسالَةً ضد ا٨. اَألرامية ومتَرجمةً
من رحوم الْحاكمِ، وشَمشَاي الْكَاتبِ، وباقي زمالِئهِما من قَادة "٩: الْملك َأرتَحشْتَا تَقُوُل

 ،يالمع شُوشَةَ َأيابَِل وبو كَأرو فَارِسو لُسابطَر ني مبِ الَّذلَى الشَّعع اءَؤسرو
عبِ الَّذي َأسره َأسنَفَّر الْعظيم الشَّرِيفُ، وَأسكَنَه في مدنِ السامرة وغَيرِها وباقي الش١٠َّ



اتالْفُر ب١١." غَرها ِإلَيلُوهسي َأرالَّت الَةالرِس ذَا نَصهو" : نشْتَا، متَحَأر كلِإلَى الْم
ِليكُن في علْمِ الْملك، َأن الْيهود الَّذين جاءوا من ١٢. فُراتعبِيدك الَّذين في غَربِ الْ

 لُونكْمي مهيَئةَ، ودةَ الردرتَمينَةَ الْمدالْم هذنُوا هبي سِ ِلكَيوا ِإلَى الْقُدبنَا، ذَهِإلَي كنْدع
وِليكُن في علْمِ الْملك َأيضا، َأنَّه ِإذَا تَم بِنَاء هذه ١٣ .َأسوارها ويرممون َأساساتها

الْمدينَة، وُأكْملَتْ َأسوارها، فَِإن َأهلَها لَن يدفَعوا ال جِزيةً وال ضرِيبةَ دخٍْل وال ضرِيبةَ 
وبِما َأنَّنَا َأوفياء ِلقَصرِ الْملك، وال ١٤. ملكَأمالك، مما يَؤدي ِإلَى نَقْصٍ في دخِْل الْ

كلْنَا ِلنُخْبِرسَأر ِلذَِلك ،كلقُ بِالْملْحا يررى ضنَر َأن حص١٥. ي ثحبِالْب رتَْأم َأن نَقْتَرِحو
 الْقُدسِ هي مدينَةٌ متَمردةٌ وتُسبب في سجِالت وثَاِئق آباِئك، فَتَجِد وتَعلَم َأن مدينَةَ

الْمشَاكَل ِللْملُوك والْبِالد، وَأن سكَّانَها يثيرون فيها الْفتَن منْذُ قَديمِ الزمانِ، ِلذَِلك حلَّ بِها 
اب١٦. الْخَربِنَاء ِإذَا تَم َأنَّه كلالْم نُخْبِر نكُلَّ فَنَح دا، تَفْقهارولَتْ َأسُأكْمو ،ينَةدالْم هذه 

اتبِ الْفُري غَرف كتَلَكَاتمم".  
١٧دذَا الره كلَل الْمسفََأر" : ينا الَّذالِئهِممي زاقببِ والْكَات شَايشَممِ واكالْح ومحِإلَى ر

. رِسالَتُكُم ِإلَينَا قُرَِئتْ بِوضوحٍ َأمامي١٨. سالم. راتفي السامرة وغَربِ الْفُ
وَأصدرتُ َأمرا، فَبحثُوا ووجدوا َأن هذه الْمدينَةَ، منْذُ قَديمِ الزمانِ، تَقُوم علَى ١٩

تَنالْفراتُ وا الثَّويهثُ فدتَحو لُوكال٢٠ْ. الْم كَمح قَدلَى ولَّطُوا عتَس ،اءَأقْوِي لُوكم سقُد
الكةَ اَألمرِيبضخِْل وةَ الدرِيبضةَ ويوا الْجِزعمجو ،اتبِ الْفُرغَر ٢١. كُلِّ الْبِالد فَاآلن

هذه الْمدينَةُ ِإال َأصدروا َأمرا ِإلَى هُؤالء الرجاِل ِليتَوقَّفُوا عنِ الْعمِل، حتَّى ال تُبنَى 
ِإياكُم َأن تُهملُوا تَنْفيذَ هذَا اَألمرِ، ِلَئال يسببوا ِللْملك ضررا كَبِيرا ٢٢. بَِأمرٍ منِّي
  ."وخَسارةً

٢٣مزبِ والْكَات شَايشَمو ومحر امشْتَا َأمتَحَأر كلالَةُ الْما قُرَِئتْ رِسلَموا وبا، ذَهالِئهِم
ةعربِس ةقُوو نْفِل بِعمنِ الْعع مقَفُوهَأوسِ، وي الْقُدف ينالَّذ ودهقَّفَ ٢٤. ِإلَى الْيفَتَو

ك وظَلَّ متَوقِّفًا ِإلَى السنَة الثَّانية من ملْ. الْعمُل في بِنَاء بيت اِهللا الَّذي في الْقُدسِ
فَارِس كلم وسارِيد.  

  



 بناء بيت اهللا

٥ 

فَتَنَبَأ حجي النَّبِي وزكَرِيا النَّبِي الَّذي من نَسِل عدو، ِللْيهود الَّذين في يهوذَا والْقُدسِ، ١
هِملَيع لِّطتَساِئيَل، الْمري ِإسنب بلَى رومِ الْمفَقَا٢. بِاس نب شُوعييَل وَألْتس نابُِل ببرز م

  .يوصاداقَ، وشَرعا في بِنَاء بيت اِهللا الَّذي في الْقُدسِ، ومعهما َأنْبِياء اِهللا يساعدونَهما
٣ ،اتبِ الْفُرغَر نْطَقَةاِلي مو تَتْنَاي هِمِإلَي اءج ،قْتالْو ي ذَِلكفا ومالُؤهمزوزِي وشَتَرو

مَألُوهس؟: "وورذَا السلُوا هتُكَمتَ ويذَا الْبنُوا هتَب بَِأن لَكُم حرص نا ٤" مضَأي مَألُوهسو
ذَا الْبِنَاءبِه يناِل الْقَاِئمجالر اءمَأس نو٥. عى شُيعاِهللا كَانَتْ تَر نيع نلَكو فَلَم ،ودهخَ الْي

  .يوقفُوهم عنِ الْعمِل، ِإلَى َأن يرسلُوا تَقْرِيرا ِإلَى دارِيوس ويتَلَقَّوا منْه جوابا مكْتُوبا
هذَا نَص الرسالَة الَّتي َأرسلَها تَتْنَاي واِلي منْطَقَة غَربِ الْفُرات، وشَتْروزِي ٦

مزوكلالْم وسارِيِإلَى د ،اتبِ الْفُري غَرف ينالَّذ اءَؤسا الرمالَة٧ُ. الُؤهستَقُوُل الر :
"المسةٌ ويتَح ،كلالْم وسارِيوذَا، ٨. ِإلَى دهي نَا ِإلَى بِالدبَأنَّنَا ذَه ،كللْمِ الْمي عف كُنِلي

ظاِهللا الْع تيي ِإلَى بف الْخَشَب ونعضيو ،ةخْمض ةارجبِح نُونَهبي نَا النَّاسدجيمِ، فَو
هِمافتَ ِإشْرتَح ةعربِس متَقَدُل يمالْعو ،بِنَشَاط لُونمعي مهيطَانِ، ووخَ ٩. الْحَألْنَا الشُّيفَس

 ،مقُلْنَا لَهو' بَِأن لَكُم حرص ن؟مورذَا السلُوا هتُكَمتَ ويذَا الْبنُوا ها ١٠' تَبضَأي مَألْنَاهسو
نَحن 'فَردوا علَينَا وقَالُوا، ١١. عن َأسماِئهِم، وكَتَبنَا َأسماء رَؤساِئهِم هنَا ِلنُعلمك بِها

د بِنَاء هذَا الْبيت الَّذي بنَاه وَأكْملَه منْذُ سنين عبِيد رب السماء واَألرضِ، ونَحن نُعي
ولَكن َألن آباءنَا َأغْضبوا رب السماء، َأوقَعهم في ١٢. طَوِيلَة ملك عظيم ِلبني ِإسراِئيَل

وفي ١٣. ذَا الْبيتَ وَأسر الشَّعب ِإلَى بابَِلفَهدم ه. يد نَبوخَذْنَصر الْكَلْداني ملك بابَِل
حتَّى ١٤. السنَة اُألولَى ِلكُورشَ ملك بابَِل، َأصدر الْملك كُورشُ َأمرا بِبِنَاء بيت اِهللا هذَا

ذْنَصر قَد َأخَذَها من الْبيت ِإن َأدوات بيت اِهللا الَّتي من ذَهبٍ وفضة، الَّتي كَان نَبوخَ
الَّذي في الْقُدسِ وأحضرها ِإلَى الْمعبد الَّذي في بابَِل، هذه اَألدواتُ، َأخْرجها كُورشُ 

. ه الْملك واِلياالْملك من الْمعبد الَّذي في بابَِل، وسلَّمها ِلواحد اسمه شيبصر الَّذي عينَ



١٥قَاَل لَهسِ: وي الْقُدي فاِهللا الَّذ تيا ِإلَى بهجِعَأرو باذْهو ،اتواَألد هذنُوا . خُذْ هابو
فَجاء شيبصر هذَا، ووضع َأساس بيت اِهللا الَّذي في ١٦' .بيتَ اِهللا في مكَانه اَألوِل

سِالْقُد .دعب لُوهكَمي لَمو نُونبي مهو ِإلَى اآلن قْتالْو ذَِلك نمقُ ١٧. وافكُنْتَ تُو ِإن فَاآلن
 قَد كَان ى ِإنابَِل، ِلنَري بي فالَّت ةيلَكالْم ثَاِئقارِ الْوي دف ثحبِالْب رتَْأم ،كلاللَةَ الْما جي

َأم ردسِصي الْقُدذَا فاِهللا ه تيب بِبِنَاء كلشَ الْمكُور نم ر . هارنَا قَرِإلَي كلُل الْمسري ثُم
  ."في هذَا

  
 مرسوم داريوس

٦ 

عنْد ذَِلك َأمر دارِيوس الْملك، فَبحثُوا في دارِ الْمحفَوظَات في بابَِل، حيثُ تُحفَظُ ١
في السنَة ٣. مذَكِّرةٌ: "فَوجدوا في قَلْعة َأحمثَا في بالد مادي سجِلا يقُوُل٢. وثَاِئقُالْ

يهف اءسِ، جي الْقُداِهللا ف تيا بِشَْأنِ بومسرم كلالْم ردَأص ،كلشَ الْماُألولَى ِلكُور : جِبي
 كُونِلي تيالْب ابِنَاءايحيمِ الضكَانًا ِلتَقْدم . شْرِينعةً وعبس هفَاعتار كُونِلي اتُهاسَأس عفَتُوض

ويكُون من ثَالثَة صفُوف من حجارة ضخْمة، ٤. متْرا، وعرضه سبعةً وعشْرِين متْرا
يددخَشَبٍ ج نفٍّ مصا. و رقَص قُوميوفْعِ النَّفَقَاتبِد كل٥. لْم ني ماِهللا الَّت تياتُ بوَأدو

ذَهبٍ وفضة، الَّتي َأخَذَها نَبوخَذْنَصر من الْبيت الَّذي في الْقُدسِ، وَأحضرها ِإلَى بابَِل، 
  ."قُدسِ، فَتُوضع في بيت اِهللايجِب ِإرجاعها ِإلَى َأماكنها في الْبيت الَّذي في الْ

فَاآلن يا تَتْنَاي واِلي منْطَقَة غَربِ الْفُرات، وشَتَروزِي وزمالُؤكُما الرَؤساء الَّذين في ٦
نَاكه نوا مدتَعاب ،اتبِ الْفُرذَا٧. غَراِهللا ه تيي بِل فمالْع ريطِّلُوا ساِلي . ال تُعا وَأم

وِإنِّي آمركُم بِما ٨. الْيهود وشُيوخُ الْيهود، فَيجِب َأن يبنُوا بيتَ اِهللا هذَا في مكَانه اَألوِل
ء حاال يجِب َأن تَعملُوه مع شُيوخِ الْيهود هُؤالء ِلبِنَاء بيت اِهللا، ادفَعوا لَهم نَفَقَات الْبِنَا

. من ماِل الْملك من الْجِزية الَّتي تُحصُل من غَربِ الْفُرات، حتَّى ال يتَعطَّلُوا عنِ الْعمِل
وَأعطُوهم من غَيرِ تَْأخيرٍ ما يطْلُبه الَْأحبار الَّذين في الْقُدسِ، حسب حاجتهِم كُلَّ يومٍ، ٩



 نمتيزرٍ وخَملْحٍ ومحٍ وقَمو ،اءمالس بابِينِ ِلريمِ الْقَرِلتَقْد افرخاشٍ وبكانٍ ويرث .
١٠ كلالْم ارِكبي َأن نْهوا مطْلُبيو ،اءمالس با رنْهى عضرا يايحوا ضمقَدي ِلكَي

هالدَأو١١. وتُ َأنرَأم قَدلَّقُ وعيو ،ارِهد نةٌ مخَشَب بحتُس ،ذَا الْكَالمه رغَيي نكُلَّ م 
ةرِيمالْج هذا ِلهَأنْقَاض هارُل دعتُجا، وهلَيع لَبصيذَا ١٢. وه ي اخْتَارلَّ اَهللا الَّذلَعو

و كلكُلَّ م كلهي ،همامِ اسِإلكْر كَاناِهللا الْم تيمِ بدِله رِ َأوذَا اَألميرِ هِلتَغْي هدي دمبٍ يشَع
  .َأنَا دارِيوس َأمرتُ بِهذَا، فَيجِب التَّنْفيذُ حالًا. الَّذي في الْقُدسِ

  إتمام بيت اهللا وتدشينه

ي وزمالُؤهما، حاال ما َأمر بِه فَنَفَّذَ تَتْنَاي واِلي منْطَقَة غَربِ الْفُرات وشَتَروز١٣ِ
كلالْم وسارِي١٤. د ي النَّبِيجَأ حا تَنَبكَم ،متَقَدُل يمالْعو نُونبي ودهوخُ الْيشُي كَانو

ي ِإسراِئيَل، وكَما َأمر فََأكْملُوا بِنَاء الْبيت كَما َأمر رب بن. وزكَرِيا الَّذي من نَسِل عدو
فَارِس لُوكشْتَا متَحَأرو وسارِيدشُ ورِ ١٥. كُورشَه نم مِ الثَّاِلثوي الْيتُ فيَل الْبكَمو

كلالْم وسارِيد لْكم نم ةسادالس نَةي السف ١٦. آذَاربَأح ناِئيَل، مرنُو ِإستَفََل باحارٍ و
وقَدموا ِلتَدشينه مَئةَ ١٧. والوِيين وباقي الراجِعين من الْمنْفَى، بِتَدشينِ بيت اِهللا بِفَرحٍ

وفخَر َئةم عبَأرشٍ وكَب َئتَيمرٍ وي . ثَونذَنْبِ كُلِّ ب نيرِ عةً ِللتَّكْفيحوا ضما قَدكَم
هِماِئلقَب ددلَى عا عستَي شَرع اِئيَل، اثْنَير١٨. ِإس،هِمقري فف اربوا الَْأحنَظَّمو يناللَّاوِيو 

وفي ١٩. في َأقْسامهِم، ِلخدمة اِهللا في مدينَة الْقُدسِ، كَما هو وارِد في كتَابِ موسى
وكَان ٢٠. الَيومِ الرابِع عشَر من الشَّهرِ اَألوِل احتَفََل الَّذين رجعوا من الْمنْفَى بِالْفصحِ

اربالَْأحرِينطَاه مفَكَانُوا كُلُّه ،مهوا َأنْفُسرطَه قَد وناللَّاوِيحِ .  وصَل الْفمح وناللَّاوِي حذَبو
هِمَألنْفُسِارِ، وبهِمِ الَْأحتِإلخْونْفَى، والْم نوا معجر يناِئيَل ٢١. ِلكُلِّ الَّذرنُو ِإسب فََأكَلَه

ر ينا الَّذلُهمي تَعالَّت ةالْقَبِيح اءةَ اَألشْيسارمكُوا متَر ينكُلِّ الَّذ عنْفَى، مالْم نوا معج
واحتَفَلُوا بِعيد الْفَطيرِ سبعةَ َأيامٍ بِفَرحٍ، ٢٢. اُألمم، ِليطْلُبوا الْمولَى رب بني ِإسراِئيَل

هحاَهللا فَر ي َألننب باِهللا ر تيب ي بِنَاءف مهعشَجِلي هِميُل ِإلَيمي َأشُّور كلم َل قَلْبعجو م
  .ِإسراِئيَل

  



 عزرا في القدس

٧  

١ ناب وها ورزع همٌل اسجر ،فَارِس كلشْتَا متَحامِ َأري َأيف ورِ، كَاناُألم هذه دعبو
بنِ َأمريا بنِ عزريا بنِ ٣بنِ شَلُّوم بنِ صادقَ بنِ َأخيطُوب ٢يا بنِ عزريا بنِ حلْقيا سرا

بنِ َأبِيشُوع بنِ فينْحاس بنِ َأِلعازار بنِ هارون ٥بنِ زرحيا بنِ عزي بنِ بقِّي ٤مرايوثَ 
زرا هذَا كَان فَقيها وُأستَاذًا في شَرِيعة موسى الَّتي أعطَاها الْمولَى ع٦. رِئيسِ الَْأحبارِ

فَذَهب . ومنَحه الْملك كُلَّ ما طَلَبه، َألن الْمولَى ِإلَهه َأحسن ِإلَيه. رب بني ِإسراِئيَل
وذَهب معه بعض بني . لسنَة السابِعة ِللْملك َأرتَحشْتَاِإلَى الْقُدسِ، في ا٧عزرا من بابَِل 

فَوصَل ِإلَى ٨. ِإسراِئيَل وبعض الَْأحبارِ واللَّاوِيين والْمغَنِّين والْبوابِين وخُدامِ بيت اِهللا
الس نَةالس نسِ مرِ الْخَامي الشَّهسِ فالْقُدكلِللْم ةي ٩. ابِعابَِل فب نم لَتَهَأ رِحدب قَد كَانو

كَهاربو هِإلَي نساَهللا َأح سِ، َألنرِ الْخَامي الشَّهسِ فَل ِإلَى الْقُدصوِل، ورِ اَألوالشَّه .
١٠الْعاِهللا و ةشَرِيع ةاسرِلد هنَفْس سا كَررزع ا َألنهاِئضبِ فَريمِ الشَّعلتَعا، وِل بِهم

  .وَأحكَامها
  رسالة من الملك إلى عزرا

وهذَا نَص رِسالَة الْملك َأرتَحشْتَا ِإلَى عزرا الْحبرِ، الَّذي كَان ُأستَاذًا عاِلما في ١١
من َأرتَحشْتَا ملك الْملُوك ِإلَى عزرا "١٢: شُُؤونِ وصايا اِهللا وفَراِئضه ِلبني ِإسراِئيَل

المس ،اءمالس بر ةشَرِيع تَاذرِ ُأسباِئيَل ١٣. الْحري ِإسنب نم داحو َأي تُ َأنرَأم قَد
جِعرسِ فَلْيِإلَى الْقُد كعم جِعري َأن رِيدي، يلَكَتمي مف ينالَّذ اربالَْأح ي ذَِلكا فبِم ،

وناللَّاوِيوذَا ١٤. وهبِ يشَع ةى طَاعدم نَأَل عِلتَس لُوكسةُ، َأرعبالس وهتَشَارسمو كلفَالْم
كعا ملُهمي تَحالَّت ِإلَهِك ةسِ ِلشَرِيعالْقُد١٥. وةَ وضالْف كعا ِلتَْأخُذَ مضَأيي والَّذ بالذَّه

وتَْأخُذَ كُلَّ ١٦تَبرع بِه الْملك ومستَشَاروه ِلرب بني ِإسراِئيَل الَّذي مسكَنُه في الْقُدسِ، 
حبار الْفضة والذَّهبِ الَّتي تَحصُل علَيها في كُلِّ بِالد بابَِل، وما يتَبرع بِه الشَّعب والَْأ

  .ِلبيت ِإلَهِهِمِ الَّذي في الْقُدسِ



واحرِص َأن تَشْتَرِي بِهذَا الْماِل ثيرانًا وكباشًا وخرافًا، مع قُربانِ الدقيق وقُربانِ "١٧
وما يفْضُل من ١٨.  الْقُدسِالشَّرابِ، وتُقَدمها علَى الْمنَصة الَّتي في بيت ِإلَهِكُم الَّذي في

ِإلَهِكُم ةادِإر بسح لُو لَكُمحا يم ،الُؤكمزَأنْتَ و ُل بِهمبِ، تَعالذَّهو ةضالْف .
وَأي شَيء ٢٠. واَألدواتُ الَّتي تُعطَى لَك ِلـخدمة بيت ِإلَهِك، قَدمها ِإللَه الْقُدس١٩ِ
  .ر تَرى َأن بيتَ ِإلَهِك يحتَاج ِإلَيه، خُذْه من خَزاِئنِ الْملكآخَ

وَأنَا َأرتَحشْتَا الْملك، قَد َأمرتُ كُلَّ ُأمنَاء الْخَزاِئنِ الَّذين في غَربِ الْفُرات، َأن كُلَّ "٢١
حتَّى ِإلَى ٢٢اذُ شَرِيعة رب السماء، تُعطُوه لَه حاال، ما يطْلُبه منْكُم عزرا الْحبر ُأستَ
نم فصنَأطْنَانٍ و ثَالثَة الَيوحو ،ةض٥٠٠ الْفحِ، والْقَم نيسٍ م٥٠٠ ك نيٍل ممرب 

رِ، ويٍل ٥٠٠الْخَممرب وددلْحِ بِال حالْمتُونِ، ويالز تيز ن٢٣. مو بر بِه را َأمكُلُّ م
. السماء ِلبيته، يجِب َأن يعمَل بِاجتهاد، ِلَئال يغْضب اُهللا علَى مملَكَتي َأنَا وَأوالدي

٢٤لَى َأيع الكَأم ةرِيبض خٍْل َأود ةرِيبض َأو ةيضِ جِزبِفَر حمَأنَّنَا ال نَس كُمملنُعو 
 اِلهمع اِهللا َأو تيامِ بخُد أو ابِينوَأوِ الْب غَنِّينَأوِ الْم ينارِ َأوِ اللَّاوِيبالَْأح نم داحو

اآلخَرِين.  
٢٥"شَرِيع رِفُونعي ينكُلِّ الَّذ نم مَأق ،كعي مالَّت ِإلَهِك ةكْمح بسا، فَحرزا عَأنْتَ يةَ و

اتبِ الْفُري غَري فبِ الَّذكُلِّ الشَّع نيوا بقْضاةً، ِليقُضا وكَّامح ال . ِإلَهِك ينالَّذو
موهلِّمفَع رِفُونع٢٦. ي هلَيع كَمحي ،كلالْم ةشَرِيعو ِإلَهِك ةُل بِشَرِيعمعال ي نكُلُّ مو
وا بِالْماجِال، ِإمسِعببِالْح َأو ةاِليم ةامبِغَر بِالنَّفْيِ َأو َأو ت".  

تَبارك اُهللا رب آباِئنَا، الَّذي وضع هذَا في قَلْبِ الْملك ِإلكْرامِ بيت اِهللا الَّذي في ٢٧
فَتَقَويتُ َألن .  قَادته الْكبارِوجعلَني َأحظَى بِعطْف الْملك ومستَشَارِيه وكُل٢٨ِّ. الْقُدسِ

  .الْمولَى ِإلَهِي َأحسن ِإلَي، وجمعتُ بعض قَادة بني ِإسراِئيَل ِليرجِعوا معي
  



 الذين رجعوا مع عزرا

٨ 

١ر ينالَّذ ،مهعم ماُؤهملَتْ َأسجس نمو ،اِئالتالْع اءَؤسر ُؤالءامِ هي َأيابَِل فب نوا معج
كلشْتَا الْمتَح٢. َأراسينْحي فنب نم :شُومرج .اري ِإيثَامنب نياُل: مدان .دي داونب نم :

من ٤ . رجال١٥٠وسجَل معه زكَرِيا، : من بني شَكَنْيا، من نَسِل فَرعوش٣َ. حطُّوشُ
شَكَنْيا بن : من بني زاتُو٥.  رجٍل٢٠٠ومعه َأِليهوعينَاي بن زرحيا، : حثَ موآببني فَ

. عابِد بن يونَاثَان، ومعه خَمسون رجال: من بني عادين٦ . رجٍل٣٠٠ ومعه يحزِيَل،
٧يالمي عنب نا، : مثَلْيع نيا بشْعاليونَ رجعبس هعما٨. وي شَفَطْينب نم : نا بيدبز

.  رجال٢١٨ومعه عوبديا بن يحيِئيَل، : من بني يوآب٩. ميخَاِئيَل، ومعه ثَمانُون رجال
زكَرِيا :  بابايمن بني١١ . رجال١٦٠ومعه شَلُوميثُ بن يوشفْيا، : من بني باني١٠

 ،ايابب نب هعمال٢٨وج١٢ . ردجزي عنب نم : قَاطَانه نب انَانوحي هعم١١٠و 
.  رجال٦٠ومعهم َأِليفَلَطُ ويعِيُل وشَمعيا، : وَأخيرا، من بني َأدونيقَام١٣ .رِجاٍل

١٤ايغْوي بنب نمو :ع،كُّورزو وتَاي مهعمال٧٠ وجر .  
  الرجوع إلى القدس

 وفَحصتُ .ونَزلْنَا هنَاك ثَالثَةَ َأيامٍ. فَجمعتُهم عنْد النَّهرِ الَّذي يجرِي ِإلَى مدينَة َأهوا١٥
فَاستَدعيتُ َأِليعزر وَأرِيِئيَل ١٦. للَّاوِيينالشَّعب والَْأحبار ولَكنِّي لَم َأجِد بينَهم َأحدا من ا

وشَمعيا وَألْنَاثَان ويارِيب وَألْنَاثَان ونَاثَان وزكَرِيا ومشُالم وهم من الْقَادة، وَأيضا 
اءلَمالْع نا ممهو َألْنَاثَانو ارِيبويِإل١٧َ. ي ملْتُهسَأرا، وفْيي كَسي فالَّذ و الْقَاِئدى ِإد

 َأن منْهتُ مطَلَبا، وفْيي كَسف يناِهللا الَّذ تيامِ بخُد الِئهمِلزو لَه قُولُونَها يم ملَقَّنْتُهو
اركَنَا، َأحضروا لَنَا شَربيا وَِألن اَهللا َأحسن ِإلَينَا وب١٨. يحضروا لَنَا خُداما ِلبيت ِإلَهِنَا

.  من بنيه واخْوته رجال١٨ِإسراِئيَل ومعه وهو رجٌل فَهِيم من بني محلي بنِ الوِي بنِ 
١٩ مهالدَأوو تَهخْواارِي وري منب نا ميشْعي هعما ويشَبا حضوا َأيرضَأحال٢٠وجر  .
٢٠ ةداعسمو ةمدِللْخ انُهوَأعو داوا دهسي َأسالَّت ةاعمالْج نمو ،ينكُلُّ . ٢٢٠اللَّاوِيو



ماُؤهملَتْ َأسجس ُؤالءِإلَهِنَا ٢١. ه امنَتَذَلََّل َأم ا، ِلكَيورِ َأهنَه نْدع نَاكمٍ هوتُ بِصينَادو
نَاِليعا مكُلِّ مَأطْفَاِلنَا وو ننَا نَحلَتي رِحةَ فالمنَا السنَح٢٢. م نم َأطْلُب َألنِّي خَجِلْتُ َأن

ي الطَّرِيقف ودالْع نونَا مسرحانًا ِليسفُرشًا ويج كلالْم . ارِكباَهللا ي ِإن كلَألنَّنَا قُلْنَا ِللْم
فَصمنَا وطَلَبنَا هذَا من ٢٣. يرِ كُلَّ من يطْلُبه، ويغْضب جِدا علَى كُلِّ من يتْركُهبِالْخَ

  .ِإلَهِنَا فَاستَجاب لَنَا
٢٤هِمتخْوا نةٌ مشَرعا ويشَبحا ويبشَر مه شَرع ارِ اثْنَيبالَْأح اءَؤسر نتُ ماخْتَر اثُم .
٢٥ وهتَشَارسمو كلِإلَهِنَا الْم تيا ِلببِه عري تَبالَّت اتواَألدو بالذَّهةَ وضالْف منْتُ لَهزوو

نَاككَانُوا ه يناِئيَل الَّذري ِإسنكُلُّ بو تُهقَادنِ ٢٦. وثْنَيا الَيوح ملَه نْتُهزا وم فَكَان
ين طنا من الْفضة، وثَالثَة َأطْنَانٍ ونصف من آنية الْفضة، وثَالثَة َأطْنَانٍ ونصف وعشْرِ

وعشْرِين كَْأسا من الذَّهبِ وزنَها حوالَي ثَمانية كيلُوجرامات ونصف، ٢٧. من الذَّهبِ
 ياسٍ نَقنُح نةً ميآنبِوينٍ كَالذَّهثَم دي٢٨. جمقُلْتُ لَهةُ : "وياآلن كَذَِلكِهللا، و ونسقَدم َأنْتُم

ةٌ لَهسقَدم .اِئكُمآب بلَى روِللْم عرتَب يه بالذَّهةُ وضالْفظُوا ٢٩. وافحا ووهسرفَاح
يب في غُرا فتَّى تَزِنُوها حهلَيع يناللَّاوِيارِ وبالَْأح اءَؤسر امسِ، َأمي الْقُداِهللا ف ت

فَتَسلَّم الَْأحبار واللَّاوِيون الْفضةَ والذَّهب واَألدوات ٣٠." ورَؤساء عاِئالت بني ِإسراِئيَل
  . الْقُدسِالَّتي وزِنَتْ، ِليْأخُذُوها ِإلَى بيت ِإلَهِنَا في

. وفي الْيومِ الثَّاني عشَر من الشَّهرِ اَألوِل، رحلْنَا من نَهرِ َأهوا ِلنَذْهب ِإلَى الْقُدس٣١ِ
ققُطَّاعِ الطُّرو اءداَألع ننَا، فََأنْقَذَنا منَا ِإلَيلَى ِإلَهوالْم نسَأحسِ،٣٢. ولْنَا ِإلَى الْقُدصفَو 

وفي الْيومِ الرابِعِ وزنَّا الْفضةَ والذَّهب واَألدوات في ٣٣. ثُم ارتَحنَا هنَاك ثَالثَةَ َأيامٍ
وتَسلَّمها مرِيموثُ بن ُأورِيا الْحبر، ومعه َأِلعازار بن فينْحاس، ومعهما من . بيت ِإلَهِنَا

كُلُّ شَيء بِالْعدد والْوزنِ، وسجلْنَا ٣٤. وِيين يوزاباد بن يشُوع ونُوعديا بن بِنُّوياللَّا
قْتالْو ي ذَِلكنِ فزلَةَ الْومي ٣٥. جنب بقَةً ِلررحم ابِيننْفَى قَرالْم نم وناجِعالر مقَدو

عشَر ثَورا عن كُلِّ بني ِإسراِئيَل، وستَّةً وتسعين كَبشًا وسبعةً وسبعين اثْنَي : ِإسراِئيَل
وسلَّموا َأيضا َأوامر ٣٦. كُلُّ هذَا قُربان ِهللا. خَروفًا، وقُربان خَطيَئة اثْنَي عشَر تَيسا

نْطَقَةم الةوو كَالِئهِلو كلاِهللالْم تيِلببِ وونَةَ ِللشَّععوا الْممفَقَد ،اتبِ الْفُرغَر .  



  
 الزواج من غير اليهود

٩ 

لَم يحفَظْ شَعب ِإسراِئيَل والَْأحبار واللَّاوِيون : "وبعدما تَم هذَا، جاء ِإلَي الْقَادةُ وقَالُوا١
 اُألخْرى وممارساتهِم الْقَبِيحة، مثِْل الْكَنْعانيين والْحثِّيين والْفرِزيين َأنْفُسهم من الشُّعوبِ

ينورِياَألمو ينرِيصالْمو ينوآبِيالْمو ينيونمالْعو ينيوسبالْي٢. و هِمنَاتب نَأخَذُوا م مَألنَّه
َألنْفُس اتجوىزوبِ اُألخْربِالشُّع سقَدالْم فَاخْتَلَطَ الْجِنْس ،يهِمنِلبو هِم . اءَؤسالر كَانو

انَةيالْخ هذي هف وا اآلخَرِينقَاد ينالَّذ مالةُ هالْوابِي ٣. ويقْتُ ثزذَا، متُ بِهعما سفَلَم
فَاجتَمع حوِلي كُلُّ من خَافَ من ٤. وذَقْني وجلَستُ مرتَعباورِداِئي ونَتَفْتُ شَعر رْأسي 

وَأنَا جلَستُ مرتَعبا حتَّى . كَالمِ رب بني ِإسراِئيَل بِسببِ خيانَة الَّذين رجعوا من الْمنْفَى
اءسانِ الْمبيمِ قُرقْتُ تَقْدو انح.  

د تَقْديمِ قُربانِ الْمساء، قُمتُ من تَذَلُّلي، وَأنَا في ثيابِي ورِداِئي الْممزقَة، وركَعتُ ثُم عن٥ْ
اللَّهم َأنَا خَجالن وخَزيان َأن : وقُلْت٦ُ. علَى ركْبتَي، وبسطْتُ يدي ِإلَى الْمولَى ِإلَهِي

يك يا ِإلَهِي، َألن ذُنُوبنَا زادتْ وارتَفَعتْ فَوقَ رُؤوسنَا، ومعاصينَا َأرفَع وجهِي ِإلَ
اءملَتْ ِإلَى السصة٧ٌ. ويرتُنَا خَطيصعمِ، موذَا الْياِئنَا ِإلَى هامِ آبَأي نمبِ . وببِسو

رنَا في َأيدي ملُوك الْغُرباء، فَقَتَلُونَا وَأسرونَا شُرورِنَا، وقَعنَا نَحن وملُوكُنَا وَأحبا
مواُل الْيالْح وا هونَا، كَمريعونَا وبنَهظَةً ٨. ونَا لَحلَيطَفَ عنَا علَى ِإلَهوالْم فَِإن ،ا اآلنَأم

سطَانَا مَأعو، وةً تَنْجيقلَنَا ب كتَرةً،ويرسِقَصقَدالْم هكَاني مينًا فنَا . كَنًا َأمِإلَه فَِإن ِلذَِلك
فَمع َأنَّنَا عبِيد، لَكنَّك اللَّهم لَم تَتْركْنَا في ٩. ينير عيونَنَا، ويرِيحنَا قَليال من عبوديتنَا

لُون معنَا معروفًا، ومنَحتَنَا حياةً جديدةً ِلنَبني بيتَ بْل جعلْتَ ملُوك الْفُرسِ يعم. عبوديتنَا
  .ِإلَهِنَا ونُرمم خَرابه، وَأعطَيتَنَا ملْجًأ في يهوذَا والْقُدسِ

١٠" اكايصلْنَا ومذَا؟ َألنَّنَا َأهه دعنَا، با ِإلَهاذَا نَقُوُل يم ،اآلن١١وا الَّتتَنَا بِهيصي َأو
اَألرض الَّتي َأنْتُم داخلُون ِلتَملكُوها، هي َأرض 'بِواسطَة عبِيدك اَألنْبِياء، لَما قُلْتَ، 



ِلها ِإلَى فَقَد مُألوها بِالْممارسات الْقَبِيحة والشَّر من َأو. تَنَجستْ بِشَر الشُّعوبِ الَّتي فيها
وال تَلْتَمسوا سالمتَهم . فَال تُعطُوا بنَاتكُم َألبنَاِئهِم، وال تَْأخُذُوا بنَاتهِم َألبنَاِئكُم١٢. آخرِها

والدكُم وال خَيرهم ِإلَى اَألبد، ِلكَي تَكُونُوا َأقْوِياء وتَْأكُلُوا من خَيرِ اَألرضِ، وتُورثُوها َأل
دِإلَى اَألب.'  

ومع كُلِّ الْعقَابِ الَّذي حلَّ بِنَا، َألعماِلنَا الرديَئة وشَرنَا الْعظيمِ، َأنْتَ يا ِإلَهنَا جازيتَنَا "١٣
فَهْل نَعود ونَتَعدى ١٤. قَةبَِأقَلِّ مما نَستَحقُّ علَى شَرنَا، وَأعطَيتَنَا بقيةً تَنْجو بِهذه الطَّرِي

وصاياك، ونُصاهر الشُّعوب الَّتي تَرتَكب هذه الْممارسات الْقَبِيحةَ؟ َأال تَغْضب علَينَا 
بني ِإسراِئيَل، َأيها الْمولَى رب ١٥حتَّى تُفْنينَا، فَال تَبقَى لَنَا بقيةٌ، وال تَكُون لَنَا نَجاةٌ؟ 

فَنَحن نَْأتي َأمامك معتَرِفين بِشَرنَا، مع . َأنْتَ صاِلح َألنَّك َأبقَيتَنَا ونَجيتَنَا ِإلَى هذَا الْيومِ
كامفَ َأمنَق قُّ لَنَا َأنحال ي ذَا الشَّربِ هببِس َأنَّه".  

  
 الشعب يعترف بذنبه

١٠ 

١يبو لَهوح عتَماِهللا، اج تيب امَأم هى نَفْسمر قَدي وكبيتَرِفُ وعيلِّي وصا يرزع ا كَاننَم
الدَأوو اءسناٍل ورِج نا مجِد يرغَف بشَع .قَةربِح كُونبكَانُوا ي٢. و نا بقَاَل شَكَنْيو

يالمي عنب نيِئيَل محايرزوبِ : " ِلعالشُّع نةً مغَرِيب اءسَأخَذْنَا ننَا وخُنَّا ِإلَه ننَح
تَعالَوا نَعمُل اآلن عهدا مع ِإلَهِنَا، ِلنُخْرِج كُلَّ ٣! ومع هذَا يوجد اآلن لَنَا رجاء! اُألخْرى

شُورم بسح ،نهالدَأوو اءالنِّس ُؤالءةَ هيصو ونتَرِمحي ينالَّذ ةشُورمي، وديا سي كت
ةالشَّرِيع بسُل حم٤. ِإلَهِنَا، فَنَعكلَيةَ عُئوِليسالْم َألن ْل. فَقُمماعو عفَتَشَج ،كعم ننَحو".  

ن وكُلَّ بني ِإسراِئيَل، َأن يعملُوا بِهذَا فَقَام عزرا وحلَّفَ رَؤساء الَْأحبارِ واللَّاوِيي٥
ثُم ذَهب عزرا من َأمامِ بيت اِهللا، ودخََل ِإلَى غُرفَة يوحانَان بنِ ٦. االقْتراحِ، فَحلَفُوا

يباشَألْي .كَان َألنَّه ،اءم بشْرال يا وزْأكُُل خُبال ي نَاكه كَانو يناجِعالر انَةيِلخ نُوحي 
وَأصدروا نداء في يهوذَا والْقُدسِ ِإلَى كُلِّ الَّذين رجعوا من الْمنْفَى ِلكَي ٧. من الْمنْفَى



ويطْرد من وكُلُّ من ال يحضر في ثَالثَة َأيامٍ، يخْسر كُلَّ َأمالكه ٨. يجتَمعوا في الْقُدسِ
  .جماعة الراجِعين من الْمنْفَى، وذَِلك حسب قَرارِ الرَؤساء والشُّيوخِ

وفي الْيومِ الْعشْرِين من . فَاجتَمع كُلُّ رِجاِل يهوذَا وبِنْيمين ِإلَى الْقُدسِ في ثَالثَة َأيام٩ٍ
س كُلُّ الشَّعبِ في ساحة بيت اِهللا مرتَعدين من خُطُورة الْموضوعِ الشَّهرِ التَّاسعِ، جلَ

َأنْتُم خُنْتُم اَهللا وَأخْذْتُم نساء غَرِيبةً، : "فَقَام عزرا الْحبر وقَاَل لَهم١٠. ومن اَألمطَارِ
اعتَرِفُوا اآلن ِللْمولَى رب آباِئكُم، واعملُوا بِما ف١١َ. وَأضفْتُم ِإلَى شَر بني ِإسراِئيَل

يهضري .ةالْغَرِيب اءنِ النِّسعى ووبِ اُألخْرنِ الشُّعلُوا عةُ ١٢." انْفَصاعمالْج تابفََأج
 كَثير، وهذَا فَصُل ولَكن الشَّعب١٣. نَعم، نَعمُل كَما قُلْتَ: "كُلُّها بِصوت عظيمٍ

ثُم ِإن هذه مشْكلَةٌ ال يمكن حلُّها في يومٍ َأوِ . اَألمطَارِ، فَال نَقْدر َأن نَقفَ في الْخَارِجِ
يمظرِ عذَا اَألمي هنَا فذَنْب نِ، َألنكُلَّ ال١٤ْ. اثْنَي ثِّلُونمنَا ياءَؤسُل رعنَج ِإذَن ،ةاعمج

فَكُلُّ واحد من الَّذين في الْمدنِ، تَزوج نساء غَرِيبات، يْأتي في وقْت معينٍ ومعه شُيوخُ 
ولَم ١٥." بِذَِلك يرجِع عنَّا غَضب ِإلَهِنَا الشَّديد بِسببِ هذَا الشَّر. مدينَته وقُضاتُها

تَرِضعي شُالمم ي ذَِلكا فمهدَأيةَ، وقْونِ تا بزِيحياِئيَل وسنِ عب ونَاثَاني رذَا غَيلَى هع 
اللَّاوِي تَايشَبو.  

 فَاخْتَار عزرا الْحبر بعض الرجاِل الَّذين. فَعمَل الَّذين رجعوا من الْمنْفَى بِهذَا الرْأي١٦ِ
وجلَسوا في الْيومِ اَألوِل من . كَانُوا رَؤساء فرق الْعاِئالت، وكُلُّهم لَهم َأسماء معروفَةٌ

وفي الْيومِ اَألوِل من الشَّهرِ اَألوِل، انْتَهوا من ١٧. الشَّهرِ الْعاشرِ ِللْبحث في اَألمرِ
ي قَضالنَّظَرِ فاتغَرِيب اءسوا نجوتَز يناِل الَّذجا كُلِّ الراي.  

فَمن بني يشُوع بنِ يوصاداقَ . فَوجدوا بين بني الَْأحبارِ من تَزوجوا نساء غَرِيبة١٨ً
هتخْواا: ولْيدجو ارِيبيو رزَأِليعا ويشع١٩. مهتَع قَدو مهاءسطَلِّقُوا ني َأن موا كُلُّهد

ذَنْبِهِم نيرِ عالْغَنَمِ ِللتَّكْف نشًا موا كَبمقَدي٢٠. ويري ِإمنب نما: ويدبزي ونَان٢١. ح نمو
ارِيمي حنا: بيزعيِئيُل وحيا ويعشَما ويِإيلا ويسع٢٢. مب نمووري فَشْحن : ينَايوعَألْي

  .ومعسيا وِإسماعيُل ونَثَنِْئيُل ويوزاباد وَألْعاسةُ



٢٣يناللَّاوِي نما : وقَاليي وعمشو ادابوزيطَا(يقَل َأي (رزَأِليعوذَا وهيا ويفَتَح٢٤. و نمو
غَنِّينالْم :يباشَألْي .نموابِينوُأورِي:  الْبو طَالَمو شَلُّوم.  

رميا ويزِيا وملْكيا وميمين وَأِلعازار : ومن بقية بني ِإسراِئيَل، من بني فَرعوش٢٥َ
. بدي ويرِيموثُ وِإيليامتَّنْيا وزكَرِيا ويحيِئيُل وع: ومن بني عيالم٢٦. وملْكيا وبنَايا

ومن بني ٢٨. َألْيوعينَاي وَألْياشيب ومتَّنْيا ويرِيموثُ وزاباد وعزِيزا: ومن بني زتُّو٢٧
ايابب :ثْاليعو ايبزا ونَنْيحو انَانوحي٢٩. ياني بنب نمو :دعلُّوخُ ومو شُالما ماي

عدنَا وكَالُل وبنَايا ومعسيا ومتَّنْيا : ومن بني فَحثَ موآب٣٠. وياشُوب وشَآُل وراموثُ
َأِليعزر ويشيا وملْكيا وشمعيا وشمعون : ومن بني حارِيم٣١. وبصلِْئيُل وبنُّوي ومنَسى

٣٢ينمبِنْياويرشَملُّوخُ وم٣٣.  وشُومي حنب نمَأِليفَلَطُ : وو ادابزتَّاثَا ومو تَنَايم
وبنَايا وبِيديا ٣٥معداي وعمرام وُأوِئيُل : ومن بني باني٣٤. ويرِيماي ومنَسى وشمعي

: ومن بني بِنُّوي٣٨. ومتَّنْيا ومتَّنَاي ويعسو٣٧اشيب وونْيا ومرِيموثُ وَألْي٣٦وكَلُوهي 
وعزرِيُل وشَلْميا ٤١ومكْنَدباي وشَاشَاي وشَاراي ٤٠وشَلَميا ونَاثَان وعدايا ٣٩شمعي 

يُل ومتَّثْيا وزاباد وزبِينَا ويدو يعِ: ومن بني نَبو٤٣. وشَلُّوم وَأمريا ويوسف٤٢ُوشَمريا 
 .كُلُّ هُؤالء تَزوجوا نساء غَرِيبةً، وولَدتْ بعضهن لَهم بنين٤٤. ويوِئيُل وبنَايا


