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عَْزرا كتاُب
ُكورَش بِأْمرِ المَسبيِّينَ ُ عَوْدَة

َتحقِيِق أجِل وَمِْن فارَِس، مَلِِك ُكورََش حُكمِ مِْن الُأولَى ِ نَة الّسَ وَفي ١
ُكورََش َلِِك الم رُوَح ُ الله َ ه َّ نَب إْرمِيا، بِيّ َّ الن فَِم عَلَى ُ الله بِها مَ َّ تَكَل َّتِي ال اِت َّ النُبُو

فِيهِ: يَقُوُل ً با مَكتُو ً مَلَكِيّا ً وَمَرُسوما مَملـََكتِهِ، أْنحاءِ جَميِع فِي ً نِداء لِيُعلَِن
فارَِس: مَلُك ُكورَُش ُ يَقُولُه ما َ هُو هَذا ٢

إلَيَّ أوكََل وَقَْد الأْرِض. كُّلِ ًعَلَى مَلِكا ماءِ، الّسَ ُ إلَه اللهُ، َجعَلَنِي »قَْد
ُمِكنُكُْم ي وَالآنَ ٣ يَهُوذا. ِ مِنْطَقَة فِي القُدِس، فِي ُ لَه هَيكٍَل بناءِ َ ة َّ مَسؤُولِي
مَعَكُْم، إلَهُكُْم لِيَكُِن القُْدِس. ِ مَدينَة إلَى تَذهَبُوا أْن اللهِ، َشعَب يا جَمِيعاً،
أمّا ٤ القُْدِس. ِ مَدينَة فِي الَّذِي ِ الإلَه ِيَل، إسْرائ ِ إلَه اللهِ، بَيَت لِتَبْنُوا وَاْذهَبُوا
أْن فَعَلَيهِْم اليَهُودُ، النّاُجونَ يَسكُنها َّتِي ال المَناطِِق فِي اليَهُودِ غَيرِ مِْن المُقِيمُونَ
ِ بِه عُونَ يَتَبَرَّ ما عَْن ً فَضلا وَالبَهاِئِم. وَالمُؤَِن هَِب وَالذَّ ةِ بِالفِّضَ يُساعِدُوهُْم

القُْدِس.» فِي الَّذِي ِ الله لِبَيِت

َ ه َّ نَب مَْن وَكُّلُ ُّونَ، ي وَاللّاوِ ُ وَالـكَهَنَة وَبَنْيامِيْنَ يَهُوذا ِ عَشائِر ُ رُؤَساء فَاْستَعَّدَ ٥
وَساعَدَهُْم ٦ القُْدِس. ِ مَدينَة فِي الَّذِي ِ الله بَيِت لِبِناءِ هاِب للذَّ رُوحَهُ، ُ الله
وَهَّدايا َ وَبَهاِئم ً وَمُؤَنا هَِب وَالذَّ ةِ الفِّضَ مَِن مَصنُوعاٍت بَإْعطائِهِْم ِجيرانِهِْم كُّلُ
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ِ الله بَيِت َ ِيَة آن ُكورََش مَلُِك وَأخرََج ٧ العَطايا. أنواِع كُّلِ إلَى ِ بِالإضافَة ً ثَمِينَة
آلِهَتِهِ. مَعبَدِ فِي وَوََضعَها القُْدِس ِ مَدينَة مِْن نَهَبَها قَد رُ نَبُوخَْذناصَّ كانَ َّتِي ال
أحصاها الَّذِي مِثْرَداَث، ِ الخَزنَة أمِينِ إلَى فارَِس مَلُِك ُكورَُش مَها َّ وََسل ٨
َطبٍَق ألَف هَِب، الذَّ مَِن ً َطبَقا ثَلاثِينَ فَكانََت ٩ يَهُوذا. حاِكِم رَ َّ ِشيْشبَص أمامَ
ٍ مِئَة أربََع َصغِيرةً، ً ة َّ ذَهَبِي ً كَأسا ثَلاثِينَ ١٠ يناً، ِسّكِ يَن وَعِشْرِ ً تِسعا ةِ، الفِّضَ مَِن

الُأْخرَى. ِ ِيَة الآن مِْن ً وَألفا ةٍ، َّ فِِضي ُكؤُوٍس َ وَعَشْر
هَِب الذَّ مَِن إناءٍ ِ مِئَة وَأربَِع آلاٍف ِ خَمسَة إلَى وََصَل فَقَد ِ ِيَة الآن مَجمُوعُ أمّا ١١

ِ مَدينَة إلَى بابَِل مِْن ونَ ُّ المَْسبِي عادَ عِندَما ها َّ كُل رُ َّ ِشيْشبَص أحضَرَها ةِ، وَالفِّضَ
القُْدِس.

٢
كانَ الَّذِيَن بِي، الّسَ مَِن عادُوا الَّذِيَن يَهُوذا ِ مِنْطَقَة ُسّكاِن َ أْسماء َلِي ي فِيما ١

ِ مَدينَة إلَى ً جَمِيعا عادُوا وَقَد بابَِل. إلَى عَشائِرَهُْم َسبَى قَد رُ نَبُوخَْذناصَّ َلُِك الم
وَنَحَمْيا وَيَشُوعَ ُبّابَِل زَر مََع عادُوا ٢ َلدَتِهِ. ب إلَى واِحدٍ كُّلُ وَيَهُوذا، القُْدِس

وَبَعنَةَ. وَرَُحومَ وَبِغْواَي وَمِْسفارَ وَبِلْشانَ وَمُْردَخاَي وَرَعْلايا وَسَرايا
العائِدِيَن: ِيَل إسْرائ بِبَنِي ٌ قائِمَة ِ وَهَذِه

وََسبعُونَ. وَاثناِن ٌ وَمِئَة ألفاِن وَعَدَدُهُْم فَرْعُوَش بَنُو ٣

وََسبعُون. وَاثناِن ٍ مِئَة ثَلاُث وَعَدَدُهُْم َشفَْطيا بَنُو ٤

وََسبعُونَ. ٌ وَخَمسَة ٍ مِئَة َسبُع وَعَدَدُهُْم آرََح بَنُو ٥



عَْزرا ٢:٢٣ iii عَْزرا ٢:٦

ٍ مِئَة وَثَمانُ ألفاِن وَعَدَدُهُْم يُوآَب، وَ يَشُوعَ ِ عائِلَة مِْن مُوآَب، فَحََث بَنُو ٦
عَشَرَ. وَاثنا

وَخَمْسُونَ. ٌ وَأربَعَة وَمِئَتاِن ألٌف وَعَدَدُهُْم عِيلامَ بَنُو ٧

وَأربَعُونَ. ٌ وَخَمسَة ٍ مِئَة تِسُع وَعَدَدُهُْم و ُّ زَت بَنُو ٨

ونَ. ُّ وَِست ٍ مِئَة َسبُع وَعَدَدُهُْم زَكّاَي بَنُو ٩

وَأربَعُونَ. وَاثناِن ٍ مِئَة ِسّتُ وَعَدَدُهُْم بانِي بَنُو ١٠

وَعِشرُونَ. ٌ وَثَلاثَة ٍ مِئَة ِسّتُ وَعَدَدُهُْم باباَي بَنُو ١١

وَعِشرُونَ. وَاثناِن وَمِئَتاِن ألٌف وَعَدَدُهُْم عَْرجَدَ بَنُو ١٢

ونَ. ُّ وَِست ٌ ة َّ وَِست ٍ مِئَة ِسّتُ وَعَدَدُهُْم ِيقامَ أدُون بَنُو ١٣

وَخَمْسُونَ. ٌ ة َّ وَِست ألفاِن وَعَدَدُهُْم بِغْواَي بَنُو ١٤

وَخَمْسُونَ. ٌ بَعَة وَأْر ٍ مِئَة أربَُع وَعَدَدُهُْم عادِيَن بَنُو ١٥

وَتِسعُونَ. ٌ ِيَة ثَمان وَعَدَدُهُْم حَزَقِيّا، ِ عائِلَة مِْن آطِيرَ، بَنُو ١٦
وَعِشرُونَ. وَثَلاثَةٍ ٍ مِئَة ثَلاُث وَعَدَدُهُْم ِيصاَي ب بَنُو ١٧

عَشَرَ. وَاثنا ٌ مِئَة وَعَدَدُهُْم َ يُورَة بَنُو ١٨

وَعِشرُونَ. ٌ وَثَلاثَة مِئَتاِن وَعَدَدُهُْم َحشُومَ بَنُو ١٩

وَتِسعُونَ. ٌ خَمسَة وَعَدَدُهُْم ِجبّارَ بَنُو ٢٠

وَعِشرُونَ. ٌ وَثَلاثَة ٌ مِئَة وَعَدَدُهُْم لَحْمَ بَيَت ِ َلدَة ب مِْن الرِّجاُل ٢١

وَخَمْسُونَ. ٌ ة َّ ِست وَعَدَدُهُْم ُ نَطُوفَة ِ َلدَة ب مِْن الرِّجاُل ٢٢

وَعِشرُونَ. ٌ ِيَة وَثَمان ٌ مِئَة وَعَدَدُهُْم عَناثُوَث ِ َلدَة ب مِْن الرِّجاُل ٢٣
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وَأربَعُونَ. اثْناِن وَعَدَدُهُمُ عَْزمُوَت ِ َلدَة ب مِْن الرِّجاُل ٢٤

ٌ وَثَلاثَة ٍ مِئَة َسبُع وَعَدَدُهُْم ِئِيرُوَت وَب َ وََكفِيرَة َ يم عارِ ِ يَة قَر مِْن الرِّجاُل ٢٥

وَأربَعُونَ.
وَعِشرُونَ. وَواِحدٌ ٍ مئَة ِسّتُ وَعَدَدُهُْم وََجبََع ِ الرّامَة َلدَتَيِّ ب مِْن الرِّجاُل ٢٦

وَعِشرُونَ. وَاثناِن ُ مِئَة وَعَدَدُهُْم مِخْماَس ِ َلدَة ب مِْن الرِّجاُل ٢٧

وَعِشرُونَ. ٌ وَثَلاثَة مِئَتاِن وَعَدَدُهُْم وَعاَي يَل إ َلدَتَيّ ب مِْن الرِّجاُل ٢٨

وَخَمْسُونَ. اثْناِن وَعَدَدُهُمُ نَبُو ِ َلدَة ب مِْن الرِّجال ٢٩

وَخَمْسُونَ. ٌ ة َّ وَِست ٌ مِئَة وَعَدَدُهُْم مَغْبِيَش ِ َلدَة ب مِْن الرِّجاُل ٣٠

ٌ وَأربَعَة وَمِئَتاِن ألٌف وَعَدَدُهُْم الُأخرَى عِيلامَ ِ َلدَة ب مِْن الرِّجاُل ٣١
وَخَمْسُونَ.

وَعِشرُونَ. ٍ مِئَة ثَلاُث وَعَدَدُهُْم َ يم حارِ ِ َلدَة ب مِْن الرِّجاُل ٣٢

ٌ وَخَمسَة ٍ مِئَة َسبُع وَعَدَدُهُْم وَُأونُو وَحادِيدَ لُودَ َلداِت ب مِْن الرِّجاُل ٣٣

وَعِشرُونَ.
وَأربَعُونَ. ٌ وَخَمسَة ٍ مِئَة ثَلاُث وَعَدَدُهُْم يحا أرِ ِ َلدَة ب مِْن الرِّجاُل ٣٤

وَثَلاثُونَ. ٍ مِئَة وَِسّتُ آلاٍف ُ ثَلاثَة وَعَدَدُهُْم َ َسناءَة ِ َلدَة ب مِْن الرِّجاُل ٣٥

فَهُْم: العائِدُونَ ُ الـكَهَنَة أمّا ٣٦

وََسبعُونَ. ٌ وَثَلاثَة ٍ مِئَة تِسُع وَعَدَدُهُْم يَشُوعَ، ِ عائِلَة مِْن يَْدعِيّا، بَنُو
وَخَمْسُونَ. وَاثناِن ألٌف وَعَدَدُهُْم َ إمِّير بَنُو ٣٧
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وَأربَعُونَ. ٌ وََسبعَة وَمِئَتاِن ألٌف وَعَدَدُهُْم فَْشُحورَ بَنُو ٣٨

عَشَرَ. َ وََسبْعَة ألٌف وَعَدَدُهُْم َ يم حارِ بَنُو ٣٩

فَهُْم: ونَ ُّ ي اللّاوِ أمّا ٤٠

وََسبعُونَ. ٌ أربَعَة وَعَدَدُهُْم يا، هُودُو ِ عائِلَة مِْن وَقَْدمِيئِيَل، يَشُوعَ بَنُو
وَالمُرَنِّمُونَ: ٤١

وَعِشرُونَ. ٌ ِيَة وَثَمان ٌ مِئَة وَعَدَدُهُْم آساَف بَنُو
الهَيكَِل: بَوّاباِت حُرّاس وَبَنُو ٤٢

ٌ مِئَة ً جَمِيعا وَعَدَدُهُْم وَُشوباَي، وََحطِيطا وَب وَعُّقُ وََطلْمُونَ َ وَآطِير ومَ ُّ َشل بَنُو
وَثَلاثُونَ. ٌ وَتِسعَة

فَهُْم: الهَيكَِل خُّداِم أمّا ٤٣

وََطباعُوَت، وََحسُوفا ِصيحا بَنُو
وَفادُونَ، وَسيعَها قِيرُوَس وَبَنُو ٤٤

وَب، وَعَّقُ َ وََحجابَة َ لَبانَة وَبَنُو ٤٥
وَحانانَ، وَشَمُلاَي حاجاَب وَبَنُو ٤٦

وَرَآيا، َ وََحجَر جَدِيَل وَبَنُو ٤٧
وَجَزّامَ، وَنَقُودا رَِصينَ وَبَنُو ٤٨
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وَبِيساَي، وَفاِسيَح عُّزا وَبَنُو ٤٩

وَنَفُوِسيمَ، َ وَمَعُونِيم َ أْسنَة وَبَنُو ٥٠

وَحَْرُحورَ، وََحقُوفا بَْقبُوَق وَبَنُو ٥١
وَحَْرشا، وََمحِيدا بَصلُوَت وَبَنُو ٥٢
وَثاَمحَ، وَِسيسَرا بَرْقُوَس وَبَنُو ٥٣

وََحطِيفا. نَِصيَح وَبَنُو ٥٤

فَهُْم: ُسلَيْمانَ خُّداِم أمّا ٥٥

وَفَرُودا. وفَرََث وَهَّسُ ُسوطاَي بَنُو
وَجَّدِيَل، وَدَْرقُونَ َ يَعلَة وَبَنُو ٥٦

وَآِمي. الّظِباءِ ِ وَفُوخَرَة وََحّطِيَل َشفَْطيا وَبَنُو ٥٧
وَتِسعِينَ وَاثْنَينِ ٍ مِئَة ثَلاَث ُسلَيْمانَ خُّداِم ُ وَأبناء الهَيكَِل خُّداِم ُ عَدَد فَبَلََغ ٥٨

َشخصاً.
وَأدّانَ وَكَرُوَب حَْرشا وَتَّلِ مِلٍْح تَّلِ مُدُِن مِْن ُ التّالِيَة َماعاُت الج وَجاءَِت ٥٩

ِيَل: إسْرائ بَنِي إلَى نَسَبِهِْم إثباِت مِْن نُوا َمَّكَ يَت لَْم هُْم وَلـَِكنَّ وَإمِّيرَ،

وَخَمْسُونَ. وَاثناِن ٍ مِئَة ِسّتُ وَعَدَدُهُْم وَنَقُودا ِيّا ب وَُطو دَلايا بَنُو ٦٠

الـكَهَنَةِ: ِ عائِلَة وَمِن ٦١

بَناِت إحدَى مِْن َج تَزَّوَ قَد كانَ الَّذِي وَبَرْزِلّاَي وَص وَهَّقُ َحبايا بَنُو
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بِاْسمِهِ. فَدُِعيَ ، الجِلْعادِّيِ بَرْزَلّاَي

لَهُْم يَكُْن فَلَْم وَنَسَبِهِْم، أصلِهِم عَن ةِ َّ سمِي َّ الر ِجلّاِت الّسِ فِي هَؤلاءِ َبحََث ٦٢

لا بِأْن الوالِي وَأمَرَهُِم ٦٣ الـكَهَنُوِت. ِ ِخْدمَة مِْن استِثْناؤُهُْم َّ فَتَم فِيها، ٌ ذِكر
َ الله يَسأَل أن يَستَطِيُع كاهٌِن َ يَظهَر أن إلَى الأقداِس قُدِس ِ أطعِمَة مِْن يَأكُلُوا

أمرِهِْم. فِي ُّمِّيِم* وَالت يِم الُأورِ ِ بِواِسطَة
َشخصاً. وستِّينَ مِئَةٍ وَثَلاَث ً ألفا وَأربَعِينَ اثْنَينِ ِ َماعَة الج مَجمُوعُ َلََغ ب وَقَد ٦٤

آلاٍف َ َسبْعَة عَدَدُهُْم َلََغ ب الَّذِيَن وَخادِماتِهِِم خُّدامِهِْم إلَى ِ بِالإضافَة هَذا ٦٥

لَدَيهِْم وَكانَ ٦٦ وَمُرَنِّمَةٍ. ٍم مُرَّنِ مِئَتا مَعَهُْم كانَ َكما وَثَلاثِينَ. ً وََسبْعَة ٍ وَثَلاثَمِئَة
وَأربَُع ٦٧ بَغلاً، وَأربَعُونَ ٌ وَخَمسَة وَمِئَتانُ ِحصاناً، وَثَلاثُونَ ٌ ة َّ وَِست ٍ مِئَة َسبُع

ِحماراً. وَعِشرُونَ ٍ مِئَة وََسبُع آلاٍف ُ ة َّ وَِست جَمَلاً، وَثَلاثُونَ ٌ وَخَمسَة ٍ مِئَة
ِ الله بَيِت إلَى وُُصولِهِْم عِندَ ِ وَالعَشائِر العائِلاِت رُؤَساءِ بَعُض مَ وَقَّدَ ٦٨

مَكانِهِ. فِي ُ ِناؤُه ب يُعادَ أن أجِل مِْن اللهِ، لِبَيِت عاٍت ُّ تَبَر القُْدِس، ِ مَدينَة فِي
مَِن دِْرهٍَم ألَف وَِستِّينَ ً واِحدا طاقَتِهِْم: قَدرَ البِناءِ لِهَذا عاتُهُْم ُّ تَبَر فَكانَت ٦٩

للـكَهَنَةِ. ثَوٍب َ وَمِئَة ةِ، الفِّضَ مَِن رَطٍل† آلاِف َ وَخَمسَة هَِب، الذَّ
٢:٦٣ *

ِ الـكهنة رئيُس كانَ الخشِب، من قطعتان ُبّما ر أو يماِن، كَر َحجَراِن الأغلِب عَلَى وَهُما ُّمِّيم. وَالت يم الُأورِ
الخروج كتاب )انظر نةٍ. َّ مُعَي مسائَل فِي ِ الله قوِل ِمعرفةِ ل يستخدماِن كانا القَضاءِ. ُصدرةِ في بهما يحتفُظ

41) :14 الأّول صموئيل وَكتاب 30، :28
٢:٦٩ †

غراماً. وَتِسعِينَ ٍ مِئَة ِسّتِ َ َنحو هُنا تُعادُِل الوزِن لِقِياِس ٌ وِحدَة وَِهي »مِنا.» ً حرفيّا رطل.



عَْزرا ٣:٦ viii عَْزرا ٢:٧٠

وَحُرّاِس المُغَنِّينَ مََع مُدُنِهِْم فِي عِب الّشَ وَبَعُض ُّونَ ي وَاللّاوِ ُ الـكَهَنَة وَأقامَ ٧٠
مُدُنِهِْم. فِي ِيَل إسْرائ بَنِي جَمِيُع وََسَكَن الهَيكَِل. وَخُّداِم الأبْواِب

٣
العِبادَة ِ َشعائِر استئناُف

مُدُنِهِْم، فِي يَن ِّ مُستَقِر ِيَل إسْرائ بَنُو كانَ ِحينَ الّسابـِـِع،* هرِ َّ الش ِل أّوَ وَفِي ١

بُْن يَشُوعُ وَبَدَأ ٢ القُْدِس. ِ مَدينَة فِي واِحدَةٍ ِنَفٍس ب ُ ه ُّ كُل عُب الّشَ اجتَمََع
مَذَبحِ ِناءِ ب ِ بِإعادَة ُ باؤُه وَأقرِ َشألتِئِيَل بُْن ُبّابُِل وَزَر ُ الـكَهَنَة ُ وَرُفَقاؤُه يُوصاداَق
رَجُِل مُوسَى، ِ يعَة شَرِ فِي مَكتُوٌب َ هُو َكما ذَباِئحَ، عَلَيهِ يُقَّدِمُوا لـِكَي ِيَل إسْرائ ِ إلَه

اللهِ.
بِهِْم، ِ ُحِيطَة الم عُوِب الّشُ مَِن ً َخوفا ةِ َّ الأصلِي ِ قَواعِدِه عَلَى َ المَذَبح وَأقامُوا ٣

تَنُّصُ َكما قائِِف† الّسَ بِعِيدُ وَاحتَفَلُوا ٤ وَمَساءً. ً َصباحا للهِ َ باِئح الذَّ عَلَيهِ مُوا وَقَّدَ
الاحتِفاِل. أيّاِم مِْن يَوٍم لِكُّلِ باِئحِ الذَّ مَِن المَطلُوَب َ العَدَد مُوا وَقَّدَ يعَةُ، رِ َّ الش
ِ الله أعيادِ وَكُّلِ هُورِ ُّ الش أوائِِل َ وَذَباِئح َ المُعْتادَة َ باِئح الذَّ مُوا قَّدَ ذَلَِك وَبَعدَ ٥

ً اعتِبارا ِ لله َ باِئح الذَّ يُقَّدِمُونَ وَبَدَُأوا ٦ للهِ. بِشٍَئ عَ َّ تَبَر َشخٍص وَكُّلِ َسةِ، المُقَّدَ
٣:١ *

الميلاد. قبل 538 سنة َ َنحو الّسابـِـع. هر َّ الش
٣:٤ †

فيها يعيشون و ً َخشَبيّة سقائَِف فيه اليَهودُ يصنع سنة كّلِ يِف خر من خاّصٌ أسبوعٌ السقائِف. عيدُ
34) :23 يِّين لاو )انظر موسَى. ام أيَّ ة َّ ي البرِّ في ً سنة أربعين إسرائيل بنو جال كيف يَن مُتذكِّر
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أساساِت وََضعُوا قَد يَكُونُوا لَْم هُْم أّنَ مََع الّسابـِـِع، هرِ َّ الش مَِن ِل الأّوَ اليَوِم مَِن
بَعْدُ. ِ الله هَيكَِل

الهيكَل بناء ُ إعادة
يتُوِن َّ الز َيَت وَز راَب َّ وَالش عامَ الّطَ مُو وَقَّدَ يَن، جّارِ َّ وَالن ًللبَنائِينَ مالا وَأعطُوا ٧
عَن يافا إلَى لُبنانَ مِْن إلَْيهِْم الأْرزِ َخشََب نَقلِهِْم َ لِقاء َ وَُصور ِصيدا أهالِي إلَى

فارَِس. مَلُِك ُكورُُش بِذَلَِك لَهُْم سَمََح فَقَد البَحرِ، يِق َطرِ
ِ مَدينَة فِي ِ الله بَيِت إلَى وُُصولِهِْم مِْن ِيَةِ‡ الثّان ِ نَة الّسَ مَِن الثّانِي هرِ َّ الش وَفِي ٨
جانِِب إلَى العَمََل يُوصاداَق بُْن وَيَشُوعُ َشألتِئِيَل بُْن ُبّابُِل زَر بَدَأ القُْدِس،
َسبِي مِْن القُْدِس ِ مَدينَة إلَى عادُوا الَّذِيَن وَجَمِيِع يِّينَ وَاللّاوِ ِ الـكَهَنَة إْخوَتِهِِم
بَيِت ِناءِ ب عَلَى مُشرِفِينَ ً فَصاعِدا ً َسنَة يَن عِشرِ ِسّنِ مِْن يِّينَ اللّاوِ نُوا َّ وَعَي بابَِل.

اللهِ.
ِحينادادَ بَنِي مََع يَهُوذا بَنُو ُ وَبَنُوه قَْدمِيئِيَل ُ وَإخوَتُه ُ وَأبناؤُه يَشُوعُ وَقامَ ٩
كانُوا الَّذِيَن العُمّاِل عَلَى لِلإشراِف ٍ واِحدَة ِنَفٍس ب يِّينَ اللّاوِ وَإخوَتِهِِم وَبَنِيهِْم
ُ الـكَهَنَة أخَذَ اللهِ، هَيكَِل أساساِت البَنّاؤُونَ وََضَع وَلَمّا ١٠ اللهِ. بَيَت يَبنُونَ
وَكانَ الأبواَق. وَيَحمِلُونَ َ ة َّ ِي الـكَهَنُوت أثوابَهُمُ يَرتَدُونَ وَهُْم َصةَ، ُخَّصَ الم أماِكنَهُمُ
مَلُِك ُ داوُد َب َّ رَت َكما نُوَج، الّصُ يَحمِلُونَ وَهُْم َ الله يُسَبُِّحونَ آساَف بَنُو ُّونَ ي اللّاوِ

اللهَ: يَن ِ وَشاكِر مُسَبِِّحينَ ناوُِب§ َّ بِالت مُوا َّ وَرَن ١١ ِيَل. إسْرائ بَنِي
٣:٨ ‡

٣:١١ § الميلاد. قبل 536 سنة َ َنحو ِيَة. الثّان … هر َّ الش
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صاِلحٌ، ُ ه َّ لِأن َ الله »َسبُِّحوا
الأبَدِ.»** إلَى ُ رَحمَتَه لأّنَ

قَد ِ الله بَيِت أساساِت لأّنَ للهِ، ً تَسبِيحا ً عَظِيما ً هُتافا عِب الّشَ كُّلُ وَهَتََف
َسبََق الَّذِيَن ِ العَشائِر وَرُؤَساءِ يِّينَ وَاللّاوِ ِ الـكَهَنَة مَِن وََكثِيرُونَ ١٢ وُِضعَْت.
الهَيكَِل أساساِت رََأْوا لَمّا مُرتَفـِـٍع بَِصوٍت بَكُوا الّسابَِق، الهَيكََل رََأْوا أن لَهُْم
الفَرَِح، مَِن يَصرُُخونَ غَيرُهُْم َكثِيرُونَ كانَ بَينَما عُيُونِهِْم. أمامَ تُوَضُع الجَّدِيدِ
لأّنَ البُكاءِ! َصوِت مِْن الفَرَِح َصوَت َ يُمَيِّز أن أحَدٍ ِ بِاستِطاعَة يَكُن فَلَْم ١٣

يُسمَُع كانَ َصوتَهُْم إّنَ ى َّ َحت ِجداً، مُرتَفـِـٍع بَِصوٍت يَهتُِف كانَ ُ ه َّ كُل عَب الّشَ
بَعِيدٍ. مِْن

٤
يُقاوِمُون الأعداءُ

يُعِيدُونَ بِي الّسَ مَِن العائِدِيَن اليَهُودَ أّنَ وَبَنْيامِيْنَ يَهُوذا ُ أعداء سَمـِـَع وَلَمّا ١

وَقالُوا ِ العَشائِر وَرُؤَساءِ ُبّابَِل زَر إلَى جاءُوا ٢ ِيَل، إسْرائ ِ إلَه اللهِ، هَيكَِل َ ِناء ب
ُ نُقَّدِم وََنحُن مِثلـُكُْم، إلَهِكُْم إلَى ُب َّ نَتَقَر فَنَحُن البِناءِ، فِي نُساعِدكُْم »دَعُونا لَهُْم:

هُنا.» إلَى ِنا ب َ جاء الَّذِي ورَ أّشُ مَلِِك ونَ أسَرْحَّدُ عَهدِ مُنذُ َ باِئح الذَّ ُ لَه
أّنَ وَالأغلُب بَعدَهُْم. المَقطََع هَذا الّشعُب ُ فَيُرَدِّد التّرنيمةِ، مَِن ً مَقطعا يُرَنِّمُونَ يّونُ اللّاو كانَ ناوُب. َّ بِالت

.136 والمزمور 111-118، المزامير عَلَى ينطَبُق ذَلَِك
٣:١١ **

.136 و ،118 مزمور انظر الأبَد. … َسبُِّحوا
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»لا وَقالُوا: عَلَيهِْم وا رَدُّ الُأخرَى ِ العَشائِر َ وَرُؤَساء وَيَشُوعَ ُبّابَِل زَر لـَِكّنَ ٣
للهِ، َ نَبنِي أن وَحدَنا فَعَلَينا لإلَهِنا. ً بَيتا مَعَنا تَبنُوا بِأْن لـَكُْم نَسمََح أن نَستَطِيُع
الأْرِض تِلَك َشعُب وَكانَ ٤ فارَِس.» مَلُِك ُكورَُش أمَرَنا َكما ِيَل، إسْرائ ِ إلَه
َ الرِّشوَة مُوا وَقَّدَ ٥ يَبنُوا. لا ى َّ َحت وَُيخِيفُهُْم يَهُوذا بَنِي َ ة َّ هِم يُثَبَِّط أن بِذَلَِك ُيحاوُِل
َطواَل ذَلَِك َّ وَاستَمَر تَهُْم. ُخّطَ يُعِيقُوا وَ اليَهُودَ يُقاوِمُوا ى َّ َحت الفُرِْس لِلمَسؤُولِينَ

فارَِس. بِلادِ ًعَلَى مَلِكا يُوُس دارِ أصبََح أن وَإلَى ُكورََش َلِِك الم حُكمِ ِ فَترَة
اليَهُودِ ُ مُقاوَمَة

وَأْرَتحْشَْستا يرُوَش أَحْشوِ عَهدِ فِي
ً ة َّ َخطِي َشكوَى اليَهُودِ ُ أعداء مَ قَّدَ يرُوَش، أَحْشوِ َلِِك الم حُكمِ ِ بِدايَة وَفِي ٦
َكتََب فارَِس، مَلِِك أْرَتحْشَْستا عَهدِ وَفِي ٧ القُْدِس. ِ وَمَدينَة يَهُوذا ُسّكاِن ِضّدَ
ُ ِيقَة الوَث وَكانَِت أْرَتحْشَْستا. إلَى ً رِسالَة جَماعَتِهِْم ُ ة َّ وَبَقِي وََطبْئِيُل وَمِثْرَداُث بِشلامُ

وَمُتَرجَمَةً.* ةِ َّ الأرامِي ِ غَة ُّ بِالل ً بَة مَكتُو
َلِِك الم إلَى ً رِسالَة الكاتُِب، وَِشمْساُي َلِِك، الم نائُِب رَُحومُ وََكتََب † ٨

فِيها: َ جاء القُْدِس، ِ مَدينَة يَهُودِ عَلَى ِ ُيحَرِّضانِه أْرَتحْشَْستا
القُضاةِ زُمَلائِهِما ةِ َّ وَبَقِي الكاتِِب وَِشمْشاَي َلِِك الم وَكِيِل رَُحومَ مِْن ٩

٤:٧ *
إلَى تُرِجمْت ّ ثُم أراميّةٍ، بحروٍف لـَكْن بالفارسيةِ ً مَكتوبة ُ الوثيقة كانِت أْو وَمُتَرجَمَة. ة َّ الأرامِي غَة ُّ بِالل

الأراميّةِ.
:6 نهاية ى َّ وَحت الاراميّةِ، اللّغةِ إلى ِ يّة العبر اللّغةِ مَِن العدد بهذا ً ابتداء الأصلي النّصُ يتحوّل ٤:٨ †

18.
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أي – وَشنِيِّينَ وَالّشُ وَالبابِلِيِّينَ يِّينَ وَالأرَْكوِ وَالفُرِْس وَالمَسؤُولِينَ بِينَ وَالمَندُو
مِْن ُ هِير َّ الش ُ العَظِيم ُ ر ُأْسنَّفَ َطرَدَها َّتِي ال الُأمَِم ةِ َّ بَقِي وَمِْن ١٠ العِيلامِيِّينَ،

الفُراِت. نَهرِ غَرَب ِ ِنْطَقَة الم ةِ َّ وَبَقِي ِ الّسامِرَة مُدُِن فِي وَأسَكنَها بِلادِهِا،

أْرَتحْشَْستا: َلِِك الم إلَى الرِسالةِ مَِن ٌ نُسخَة ِ هَذِه ١١

الفُراِت. نَهرِ غَْرَب ِ مِنْطَقَة فِي الّساِكنِينَ َ عَبِيدِك مِْن َلِِك الم إلَى
قَد عِندِكَ مِْن قَدِمُوا الَّذِيَن اليَهُودَ أّنَ َلِِك الم عِندَ ً مَعلُوما لِيَكُن ١٢

ِ المُتَمَرِّدَة ِ المَدِينَة ِناءِ ب ِ بِإعادَة الآنَ يَقُومُونَ هُْم وَأّنَ القُْدِس، ِ مَدينَة إلَى هُوا تَوَّجَ
أساساتِها. يُصلُِحونَ وَ أسوارِها َ ِناء ب يُكمِلُونَ وَ يرَةِ، الشِّرِ

أسوارُها، وَُأكمِلَْت ِ المَدِينَة ُ ِناء ب ُأعِيدَ إذا ُ ه َّ أن َلِِك الم ًلَدَى مَعلُوما فَلِيَكُن ١٣
فِي َ الضَرَر َسيُلِحُق مِمّا رائِِب، الضَّ مَِن نَوٍع أّيِ دَفِع عَن َسيَمتَنِعُونَ هُْم فَإّنَ

ةِ. َّ َلـَِكي الم بِالمَصاِلحِ الأمرِ ِ نِهايَة
ِنا ب َلِيُق ي لا ُ ه َّ فَإن الوَلاءِ، عَلَى ُ وَعاهَدناه َلِِك الم مِلَح أكَلنا نا َّ إن وََحيُْث ١٤

َلِِك الم لإبلاِغ َ الرِّسالَة ِ هَذِه أرَسلنا لِذَلَِك وَنَسكَُت. ُ يُِصيبُه ً ضَرَرا نَرَى أن
ِ هَذِه أّنَ فَتَكِشَف آبائَِك، ِسجِلّاِت فِي َبحٍث ُ إجراء َّ يَتِم لـِكَي ١٥ بِالأمرِ،
مُنذُ دِ ُّ َّمَر الت عَلِى َضت حَرَّ ها وَأّنَ وَالأقالِيمَ، المُلُوكَ ُ تُزِْعج ٌ مُتَمَرِّدَة ٌ مَدِينَة َ المَدِينَة

دُمِّرَْت. وَلِهَذا القَدِيِم،
أسوارُها، وَُأكمِلَْت المَدِينَةِ، ِ هَذِه ُ ِناء ب ُأعِيدَ إذا ُ ه َّ أن َلَِك الم نُبلـِـــُغ َكما ١٦

الفُراِت. نَهرِ َ وَراء ما إقلِيِم فِي نَِصيٌب لََك يَكُونَ فَلَن
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فِيها: يَقُوُل ً ة َّ ِي َجواب ً رِسالَة َلُِك الم فَأرَسَل ١٧

فِي الّساِكنِينَ زُمَلائِهِما ةِ َّ وَبَقِي الكاتِِب وَشَمْشاَي َلِِك الم نائِِب رَُحومَ إلَى
الفُراِت: نَهرِ َ وَراء ما إقلِيِم ةِ َّ وَبَقِي ِ الّسامِرَة

… لـَكُْم سلامٌ
ِتَقَصِّي ب ً أمرا وَأصدَرُت ١٩ أماِمي. رِسالَتُكُْم وَتُرِجمَت قُرِئَت لَقَد ١٨

فِيها وَأّنَ القَدِيِم، مُنذُ المُلُوِك عَلَى ثارَت َ المَدِينَة ِ هَذِه أّنَ فَوَجَدُت الحَقائِِق،
ٌ ياء أقوِ مُلُوكٌ القُْدِس َ مَدينَة حَكَمَ قَد وَكانَ ٢٠ الآِن. إلَى ً يضا وََتحرِ ً دا ُّ تَمَر
ُ يَة الجِز لَهُمُ وَدُفِعَت الفُراِت، نَهرِ غَْرَب الواقـِـِع الإقلِيِم كُّلِ عَلَى وََسيطَرُوا

يبَةُ. رِ وَالضَّ
فَلا العَمَِل، عَِن اليَهُودِ الرِّجاِل ُأولَئَِك يقاِف بِإ ً أْمرا أْصدِرُوا وَالأنَ ٢١

الأمرِ هَذا تَنفِيذِ فِي تَتَهاوَنُوا وَلا ٢٢ مِنِّي. بِأْمرٍ إلّا ً ِيَة ثان ُ المَدِينَة ِ هَذِه تُبنَى
ةُ. َّ َلـَِكي الم ُ المَصاِلح رَ وَتَتَضَرَّ الأمرُ َ يَسوء لِئَلّا

الهَيْكَل فِي العَمَِل ُّف تَوَق
الكاتِِب وَشَمْشاَي رَُحومَ أمامَ أْرَتحْشَْستا َلِِك الم ُ رِسالَة قُرِئَت َما وَحال ٢٣
العَمَِل عَِن وَأوقَفُوهُْم القُْدِس، ِ مَدينَة فِي اليَهُودِ إلَى ً فَورا ذَهَبُوا وَجَماعَتِهِما،
يُستَأنَِف وَلَْم القُْدِس، ِ مَدينَة فِي ِ الله بَيِت فِي العَمَُل وَتَوَقََف ٢٤ ةِ. َّ بِالقُو

فارَِس. بِلادِ مَلِِك يُوَس، دارِ حُكمِ مِْن ِ ِيَة الثّان ِ نَة الّسَ فِي إلّا العُمَُل
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٥
القُْدِس ِ وَمَدينَة يَهُوذا فِي الَّذِيَن لليَهُودِ وَ عِّدُ بُْن يّا ِ وَزَكَر ي َّ َحج بِيّاِن َّ الن أ َّ وَتَنَب ١
صاداَق بُْن وَيَشُوعُ َشألتِئِيَل بُْن ُبّابُِل زَر قامَ ذَلَِك عِندَ ٢ ِيَل. إسْرائ ِ إلَه بِاسِْم
اللهِ. ُ أنبِياء يُعاوِنُهُما وَكانَ القُْدِس، ِ مَدينَة فِي الَّذِي ِ الله بَيَت يَبنِياِن وَأخَذا
وَرِفاقُهُما بُوْزناُي وََشتَرْ هرِ النَّ غَْرِب إقلِيِم والِي تَتْناُي جاءَهُْم اليَوِم، ذَلَِك فِي ٣

َسألُوهُْم: َّ ثُم ٤ أساساتِهِ؟« وَوَضِع البَيِت، هَذا بِبِناءِ لـَكُْم أذِنَ »مَْن وََسألُوهُْم:
البِناءَ؟« هَذا يَبنُونَ الَّذِيَن الرِّجاِل ُ أسماء ِهيَ »ما

عَِن يُوقِفُوهُْم فَلَْم اليَهُودِ، ُشيُوِخ ِ رِعايَة عَلَى ُ تَسْهَر كَانَْت اللهِ عَينَ لـَِكّنَ ٥
َحوَل ُ مِنه ً َخّطِيّا ً أمرا يَن مُنْتَظِرِ يُوَس، دارِ إلَى الأمرِ عَْن أْرَسلُوا فِيما العَمَِل
الإقلِيِم والِي تَتْناُي بِها بَعََث َّتِي ال ِ الرِّسالَة عَِن ٌ نُسخَة ِ وَهَذِه ٦ الأمرِ. هَذا
نَهرِ َ وَراء ما إقلِيِم وَمُفَتِّشُو وَرِفاقُهُما بُوْزنَاُي وََشتَرْ الفُراِت نهرِ غَْرَب الواقـِـِع
ً يرا تَقرِ إلَيهِ أرَسلُوا وَقَد ٧ يوَس. دارِ َلِِك الم إلَى ً رِسالة أرَسلُوا الَّذِيَن الفُراِت

هُ: نَّصُ هَذا
وََسلاماً! ً ة َّ َتحِي يُوَس، دارِ َلِِك الم إلَى

العَظِيِم ِ الله هَيكَُل يُبنَى َحيُث يَهُوذا، إقلِيِم إلَى ذَهَبنا نا َّ أن ً مَعلُوما لِيَكُن ٨

العَمَُل هَذا وََيجرِي الجُْدراِن. فِي ٌ ة َّ َخشَبِي ألواٌح وَتُوَضُع َضخمَةٍ، ِبحِجارَةٍ
وََسألناهُْم: يُوِخ الّشُ هَؤُلاءِ مََع قنا فَحَّقَ ٩ أيدِيهِْم. عَلَى ٍ بِسُرعَة مُ وَيَتَقَّدَ بِاجتِهادٍ
عَن َسألناهُْم َكما ١٠ أساساتِهِ؟« وَوَضِع البَيِت، هَذا بِبِناءِ لـَكُْم أذِنَ »مَْن

قادَتِهِْم. َ أسماء لََك وَنَكتَُب بِها نُبَلِّغََك لـِكَي أسمائِهِْم
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فَأجابُوا: ١١

الَّذِي البَيِت هَذا َ ِناء ب نُعِيدُ وََنحُن وَالأْرِض، ماواِت الّسَ ِ إلَه عَبِيدُ »َنحُن
َ إلَه أغََضبُوا آباؤنا ١٢ يلَةٍ. َطوِ ِسنِينَ قَبَل العُظَماءِ المُلُوِك أحَدُ ُ وَأكمَلَه ُ بَناه
البَيَت هَذا َ هَدَم الَّذِي رَ نَبُوخَْذناصَّ الكِلدانِيِّ َلِِك الم أمامَ فَهُزِمُوا ماواِت، الّسَ
الُأولَى ِ نَة الّسَ فِي َ أصدَر ُكورََش َلَِك الم وَلـَِكّنَ ١٣ بابَِل. إلَى عَب الّشَ وََسبَى
ُ ة َّ ي وَالفِّضِ ُ ة َّ هَبِي الذَّ ُ ِيَة الآن أمّا ١٤ اللهِ. بَيِت ِناءِ ب ِ بِإعادَة ً أمرا ِ حُكمِه مِْن
فِي الَّذِي الهَيكَِل مَِن رُ نَبُوخَْذناصَّ عَلَيها استَولَى َّتِي ال ِ الله بِبَيِت ُ ة الخاّصَ
مِْن ُكورَُش َلُِك الم أْخرََجها فَقَْد بابَِل، هَيكَِل فِي وَوََضعَها القُْدِس ِ مَدينَة

رُ.» َّ ِشيْشبَص ُ اْسمُه ً والِيا ُ نَه َّ عَي لِرَجٍُل وَأعطاها بابَِل هَيكَِل

الهَيكَِل إلَى بِها وَعُْد َ ِيَة الآن ِ هَذِه »خُْذ رَ: َّ لِِشيْشبَص ُكورَُش وَقاَل ١٥
مَكانِهِ.» فِي ِ الله بَيِت َ بَناء وَأعِْد القُْدِس، ِ مَدينَة فِي الَّذِي

القُْدِس، ِ مَدينَة فِي الَّذِي ِ الله بَيِت أساساِت وَوََضَع رُ، َّ ِشيْشبَص َ فَجاء ١٦
بَعْدُ. يَكتَمِْل لَْم ُ ه َّ لـَِكن َيجرِي، ُ البِناء كانَ الآنَ إلَى الوَقِت ذَلَِك وَمُنذُ

بابَِل، فِي ةِ َّ َلـَِكي الم ِجلّاِت الّسِ إلَى ُجوِع ُّ بِالر فَلْيَأمُْر َلُِك، الم َ شاء فَإذا ١٧
ِ الله بَيِت ِناءِ ب ِ بِإعادَة ً أمرا َ أصدَر قَد كانَ ُكورََش َلَِك الم أّنَ مِْن للتَأكُدِ

المَسألَةِ. ِ هَذِه فِي ً مُناِسبا ُ يَراه بِما َلُِك الم وَلِيُبَلِّغنا القُْدِس، ِ مَدينَة فِي

٦
يُوس دارِ الملك من أمٌر
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فِي َحفُوَظةِ الم ِجلّاِت الّسِ فِي بِالبَحِث ً أمرا يُوُس دارِ َلُِك الم َ أصدَر ِحينَئِذٍ، ١

ُكتَِب َمخطُوَطةٍ عَلَى مادَِي، إقلِيِم فِي َلِِك الم ِّ مَقَر أْحمَثا، فِي ُ العُثُور َّ فتَم ٢ بابَِل.
فِيها:

َلُِك الم َ أصدَر ُكورََش، َلِِك الم حُكمِ مِْن الُأولَى ِ نَة الّسَ فِي ٣ … ُ مُذَكِّرَة ِ هَذِه
القُْدِس: ِ مَدينَة فِي الَّذِي ِ الله بَيِت ُحوَل التّالِي الأمرَ

وَلِيَكُن أساساتُهُ، وَلِتُوَضْع فِيهِ، ُ باِئح الذَّ مُ تُقَّدَ كانَت الَّذِي البَيُت لِيُبنَ
ِ الحِجارَة مَِن َطبَقاٍت ِثَلاِث ب ٤ ذِراعاً. ِستِّينَ ُ وَعَرُضه ذِراعاً* ِستِّينَ ُ ارتِفاعُه
مَِن البِناءِ نَفَقاُت تُدفََع أن عَلَى ةِ. َّ الخَشَبِي الألواِح مَِن ٍ وََطبَقَة ِ الَضخمَة
رُ نَبُوخَْذناصَّ َسلَبَها َّتِي ال ِ ة َّ ي وَالفِّضِ ةِ َّ هَبِي الذَّ َ الأوَنِي وَكُّلُ ٥ ةِ. َّ َلـَِكي الم ِ ينَة الخَزِ
الَّذِي الهَيكَِل فِي مَكانِها إلَى تُرَدُّ بابَِل، إلَى وَأحضَرَها القُْدِس ِ مَدينَة مِْن

اللهِ. بَيِت فِي وَتُوَضُع القُْدِس، ِ مَدينَة فِي
وَرِفاقَهُم بُوْزناُي وََشتَرْ الفُراِت نَهرِ غَْرِب إقلِيِم والِي تَتْناُي، يا وَالآنَ ٦

اللهِ. بَيِت ِناءِ ب عَمَِل فِي لُوا تَتَدَخَّ وَلا ٧ وََشأنَهُْم. دَعُوهُْم هُناكَ، المَسؤُولِينَ
. الأصلِيِّ ِ مَوقِعِه فِي ِ الله بَيِت َ ِناء ب يُعِيدُوا وَُشيُوَخهُْم اليَهُودِ َ والِي وَدَعُوا

هَؤُلاءِ اليَهُودِ لِشُيُوِخ ُ تَفعَلُوه أن يَنبَغِي ما َحوَل الأمرَ هَذا ُ ُأصدِر وَأنا ٨

٦:٣ *
تعادُل أو القصيرةُ.( الذّراعُ )وَِهيَ ً وَنِصفا ً سنتِمترا وَأربَعينَ ً أربَعة تعادُل الطُوِل لقياِس وِحدةٌ ذراع.
أبعادِ ِ بقيّة وَفِي هنا، القياَس أّنَ وَالأغلَُب الرّسميةُ.( – ُ يلة الّطو الذّراعُ )وَِهيَ ً سنتِمترا وَخَمِْسينَ اثنينِ

يلة. الطوِ بالذِّراِع َ هُو ُسلَيْمانَ، وَقصرِ وَأثاثِهما الهيكَِل َّ ثُم ِس المُقَّدَ المَسِكِن
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ِ ينَة الخَزِ مَِن الرِّجاِل هَؤُلاءِ نَفَقاِت جَميُع تُدفَُع اللهِ: بَيِت ِناءِ ب أجِل مِْن
لا ى َّ َحت الفُراِت، نَهرِ غَْرِب إقلِيِم مِْن المُستَوفاةِ رائِِب الضَّ مَِن ةِ، َّ َلـَِكي الم
وَالكِباِش الثِّيراِن مَِن إلَيهِ َيحتاُجونَ ما كُّلَ أعطُوهُْم ٩ العَمَِل. عَِن فُوا َّ يَتَوَق
ِ مَدينَة فِي ُ الـكَهَنَة ُ يَطلُبُه ما وَكُّلَ ماواِت، الّسَ ِ لإلَه ِ مَة المُقَّدَ باِئحِ للذَّ وَالحِملاِن
لـِكَي ١٠ تَقِصيرٍ، دُونَ ً فَيَوما ً يَوما َيٍت، وَز وَنَبيذٍ وَمِلٍح َمٍح ق مِْن القُْدِس
وَبَنِيهِ. َلِِك الم َحياةِ أجِل مِْن وا ُّ ل يُّصَ وَ ماءِ، الّسَ ُ إلَه بِها يُسَّرُّ َ ذَباِئح يُقَّدِمُوا
َشخٍص كُّلِ بَيِت مِْن َخشٍَب لَوُْح يُقلََع بِأن ً أمرا ً أيضا ُ ُأصدِر أنا وَها ١١

وَلَيَت ١٢ ذَلَِك. بِسَبَِب ُ بَيتُه َب َّ وَُيخَر عَلَيهِ َق َّ يُعَل وَ هَذِهِ، أوامِرِي ُيخالُِف
أن ُيحاوُِل َشعٍب أْو مَلٍِك أّيَ يُدَمِّرُ هُناكَ يَسكُُن ُ اْسمَه َجعََل الَّذِي َ الله

القُْدِس. ِ مَدينَة فِي الَّذِي ِ الله بَيَت َ يَهدِم
وَسُرعَةٍ. ةٍ َّ بِدِق ُ تَنفِيذُه َّ فَلْيَتِم يُوَس، دارِ أنا عَنِّي الأمرُ هَذا َ َصدَر

الهَيْكَل ِ ِناء ب إْكماُل
غَْرِب إقلِيِم والِي تَتْناُي بَذََل هَذِهِ، يُوَس دارِ َلِِك الم ِ رِسالَة وَِبحَسَِب ١٣

َلُِك. الم ِ بِه أمَرَ ما لِتَنفِيذِ ُجهدِهِْم كُّلَ وَرِفاقُهُما بُوْزناُي وََشتَرْ الفُراِت نَهرِ
بِْن يّا ِ وَزَكَر ي َّ َحج ةِ َّ نُبُو َحسََب بِنَجاٍح البِناءِ فِي وَقادَتُهُْم اليَهُودِ ُشيُوُخ َّ وَاستَمَر ١٤

أْرَتحْشَْستا، يُوَس وَدارِ ُكورََش وَأمرِ ِيَل إسْرائ ِ إلَه أمرِ َحسََب ُ وَأكمَلُوه وَ، عِّدُ
آذارَ شَهرِ مِْن الثّالِِث اليَوِم فِي البَيِت هَذا ُ ِناء ب اكتَمََل وَقَد ١٥ فارَِس. مُلُوِك

يُوَس. دارِ َلِِك الم حُكمِ مِْن الّسادَِسةِ ِ نَة الّسَ فِي
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بِي الّسَ مَِن العائِدِيَن ةِ َّ وَبَقِي يِّينَ وَاللّاوِ ِ الـكَهَنَة مَِن ِيَل إسْرائ بَنُو َس َّ كَر َّ ثُم ١٦

َكبٍْش وَمِئَتَي ثَوٍر َ مِئَة ِ الله بَيِت تَكرِيِس احتِفاِل فِي مُوا وَقَّدَ ١٧ بِفَرٍَح. ِ الله بَيَت
َ ذَبِْيحَة اللهِ، َشعِب قَبائِِل عَدَدِ عَلَى ً تَيسا َ عَشَر اثنَّي مُوا قَّدَ َكما حَمٍَل. ِ مِئَة وَأربََع
فِرَقِهِِم فِي يِّينَ وَاللّاوِ ةِ الخاّصَ فِرَقِهِِم فِي َ الـكَهَنَة نُوا َّ وَعَي ١٨ جَمِيعاً. عَنهُْم ةٍ† َّ َخطِي
كِتاِب فِي مَكتُوٌب َ هُو َكما القُْدِس، ِ مَدينَة فِي ِ الله ِ ِخدمَة أجِل مِْن ةِ الخاّصَ

مُوسَى.
وَعَشْرَة ٍ مِئَة خَمِس عاِم فِصُح

مَِن َ عَشَر الرّابـِـَع فِي الفِصِح§ بِعِيدِ بِي الّسَ مَِن العائِدُونَ وَاحتَفََل ‡ ١٩

ونَ ُّ ي اللّاوِ وَكانَ أنفُسَهُْم. رُوا َطهَّ قَد كانُوا ِ الـكَهَنَة جَمِيَع لأّنَ ٢٠ ِل. الأّوَ هرِ َّ الش
وَعَْن بِي، الّسَ مَِن عادُوا الَّذِيَن كُّلِ عَْن الفِصِح حَمََل فَذََبحُوا يَن، طاهِرِ ً جَمِيعا
بِي الّسَ مَِن العائِدُونَ ِيَل إسْرائ بَنُو وَأكََل ٢١ أنفُسِهِْم. وَعَن الـكَهَنَةِ، إْخوَتِهِِم
ُأمَِم َنجاَسةِ عَن انفََصلُوا أِن بَعدَ إلَْيهِْم وا انَضمُّ الَّذِيَن كُّلِ مََع الفِصِح ِ وَلِيمَة مِْن

٦:١٧ †
ِ لذبيحة ً رمزا ُ الذّبيحة هذهِ كانَْت الخطيّة. مَِن التّطهيرِ أجل من للهِ ْم تقّدَ كانت ٌ ذبيحة وَِهي خطية. ذبيحة

21) :5 كورنثوس 2 )انظر البَشَرِ. جَميِع عَْن ةٍ َّ َخّطِي َ ذَبيحَة َ هُو صارَ حيُث المسيِح
َل َتحوَّ قَْد وَكانَ يّةِ، العبر اللّغةِ إلى ِ الاراميّة اللّغةِ مَِن العدد بِهَذا ً ابتداء الأصلي النّصُ يُعُودُ ٦:١٩ ‡

عزرا. كتاِب مِْن 18 :6 نهاية ى َّ وََحت 8 :4 ِ بِدايَة مِْن ِ الاراميّة اللّغةِ إلَى النّصُ
٦:١٩ §

الربيع في اليهودُ به يحتفل مصر. في ةِ َّ العبودي من إسرائيل بني خروج ذكرى َ وَهُو »عُبُور.» أي فصح.
وقيامته. المسيح بموت المسيحيِّين عند ذلك ويرتبط .6- 1 :16 تثنية انظر ة. خاّصَ ً ذبيحة ويتناولون

الفصل( هذا ِ بقِيّة فِي ً )أيضا 7. :5 كورنثوس 1 انظر
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ُخْتَمِرِ** الم غَيرِ الخـُبْزِ بِعِيدِ وَاحتَفَلُوا ٢٢ ِيَل. إسْرائ َ إلَه اللهَ، لِيَعبُدُوا الأْرِض
إلَْيهِْم، َ ور أّشُ مَلِِك قَلَب وَأماَل َحهُْم َّ فَر َ الله لأّنَ َكبِيرٍ، بِفَرٍَح أيّاٍم ِ َسبعَة ةِ ِمُّدَ ل

ِيَل. إسْرائ ِ إلَه اللهِ، بَيِت ِناءِ ب فِي فَساعَدَهُْم
٧

القْدس ِ مَدِينَة فِي عَْزرا
مِْن عَْزرا وََصَل فارَِس، مَلِِك أْرَتحْشَْستا عَهدِ وَفِي الأحداِث، ِ هَذِه بَعدَ ١

َ وم ُّ َشل بِن ٢ ِحلْقِيّا بِْن يا عََزْر بِْن سَرايا ابُْن َ هُو وَعَْزرا القُْدِس. ِ مَدينَة إلَى بابَِل
بِْن زَرَْحيا بِْن ٤ مَرايُوَث بِْن يا عََزْر بِْن يا أمَْر بِْن ٣ أِخيطُوَب بِْن صادُوَق بِْن
الـكَهَنَةِ. رَئِيِس هارُونَ بِْن ألِعازارَ بِْن فِينْحاَس بِْن أبِيَشُوعَ بِْن ٥ بُّقِي بِْن عُّزِي
َّتِي ال مُوسَى ِ يعَة بِشَرِ ً َضلِيعا ً مُعَلِّما بابَِل، مِْن َ جاء الَّذِي هَذا عَْزرا وَكانَ ٦

َحيُْث مِنهُ، ُ َطلَبَه ما كُّلَ لِعَزْرا َلُِك الم ى َّ لَب وَقَد ِيَل. إسْرائ ُ إلَه اللهُ، يّاها إ ُ أعطاه
بَعِض مََع ِيَل، إسْرائ بَنِي مِْن قَومٌ وََصعِدَ ٧ وَتُعِينُهُ. ُ مَعَه كانَْت ِ إلَهِه َ يَد إّنَ
ِ مَدينَة إلَى الهَيكَِل، وَخُّداِم البَوّاباِت وَحُرّاِس وَالمُرَنِّمِينَ يِّينَ وَاللّاوِ ِ الـكَهَنَة
إلَى عَْزرا وَوََصَل ٨ أْرَتحْشَْستا. َلِِك الم حُكمِ مِْن ِ الّسابِعَة ِ نَة الّسَ فِي القُْدِس
قَد وَكانَ ٩ َلِِك. الم ِلحُكمِ ِ الّسابِعَة ِ نَة الّسَ مَِن الخامِِس هرِ َّ الش فِي القُْدِس ِ مَدينَة
هرِ َّ الش مَِن ِل الأّوَ اليَوِم فِي فَوََصَل ِل، الأّوَ هرِ َّ الش مَِن ِل الأّوَ اليَوِم فِي بابَِل َ غادَر

٦:٢٢ **
مع به وامتزج مباشرةً، الفصِح عيد يلي الَّذي اليوم وهو الفطير.» »عيد أو ُختَمِر. الم غيرِ الخـبزِ عيدُ
مصر. من السريع خروِجهم ذكرى في ةً مُّرَ ً وأعشابا خميرة بلا ً خبزا اليهود فيه يأكل الوقت. مرور
كورنثوس 1 )انظر والإخلاص. قاء َّ والن هارة الّطَ إلى الجديد العهد في ويشير .3- 1 :16 تثنية انظر

8) :5
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ُ قَلبَه أ َّ هَي قَد عَْزرا كانَ فَقَْد ١٠ مَعَهُ. كانَت َ ِيمَة الـكَر ِ إلَهِه َ يَد لأّنَ الخامِِس،
ِيَل. إسْرائ لِبَنِي ِ وَفَرائِِضه ِ الله وَصايا وَلِتَعلِيِم بِها، وَالعَمَِل ِ الله ِ يعَة شَرِ لِدِراَسةِ

عَْزرا إلَى أْرَتحْشَْستا الملِك ُ رسالة
الكاهِِن عَْزرا إلَى أْرَتحْشَْستا َلُِك الم أْعطاها َّتِي ال ِ الرِّسالَة مَِن ٌ نُسخَة ِ وَهَذِه ١١

ِيَل: إسْرائ لِبَنِي ِ وَفَرائِِضه ِ الله بِوَصايا ةِ ُختَّصَ الم الُأمُورِ ِ مُعَلِّم وَالمُعَلِّمِ،
ماءِ. الّسَ ِ إلَه ِ يعَة شَرِ ِ مُعَلِّم الكاهِِن عَْزرا إلَى المُلُوِك مَلِِك أْرَتحْشَْستا مِْن * ١٢

… لََك َسلامٌ

َ شاء مَْن كُّلُ القُْدِس ِ مَدينَة إلَى يَرِجــَع بِأن أمرِي ُ ُأصدِر فَإنِّي ١٣

مُرَسٌل ََّك لأن ١٤ يِّينَ. اللّاوِ أوِ كَهَنَتِهِْم أْو ِيَل إسْرائ بَنِي مِْن مَملـََكتِي فِي
إلَهَِك ِ يعَة لِشَرِ يَهُوذا بَنِي ِ طاعَة مَدَى لِتَرَى بِع الّسَ يهِ وَمُستَشارِ َلِِك الم مَِن
ِيَل إسْرائ ِ لإلَه ُ وَمُستَشارُوه َلُِك الم ِ بِه عَ َّ تَبَر ما وَخُْذ ١٥ بِها. َضلِيٌع أنَت َّتِي ال
ما كُّلَ ً أيضا مَعََك وَخُْذ ١٦ هََب. وَالذَّ َ ة الفِّضَ مَِن القُْدِس فِي الّساِكِن
تَبَرُعاِت مََع بابَِل، إقلِيِم كُّلِ فِي هَِب وَالذَّ ةِ الفِّضَ مَِن عَلَيهِ الحُُصوَل تَستَطِيُع

القُْدِس. ِ مَدينَة فِي إلَهِهِْم لِبَيِت ِ وَالـكَهَنَة عِب الّشَ
مِْن يُرافِقُها وَما وَِحملاٍن وَكِباٍش ثِيراٍن لِشِراءِ الماَل هَذا ْص وََخّصِ ١٧

ِ مَدينَة فِي إلَهَِك هَيكَِل مَذَبحِ عَلَى وَقَّدِمها ِكيِب، وَالّسَ ُبُوِب الح تَقدِماِت
نهاية ى َّ وَحت الاراميّةِ، اللّغةِ إلى ِ يّة العبر اللّغةِ مَِن العدد بهذا ً ابتداء الأصلي النّصُ يتحوّل ٧:١٢ *

.26 العدد
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أنَت تَستَحِسُن َكما ةِ وَالفِّضَ هَِب الذَّ مَِن ى يَتَبَّقَ بِما ف وَتَصَرَّ ١٨ القُْدِس.
مِْن لََك ُأعطِيَْت َّتِي ال ُ ِيَة الآن وَأمّا ١٩ إلَهِكُْم. ِ مَِشيئَة َحسََب اليَهُودُ وَرِفاقَُك
وَفِي ٢٠ القُْدِس. ِ مَدينَة ِ إلَه ِ َحضْرَة فِي فََضعْها إلَهَِك، بَيِت خَدَماِت أجِل
تَِك، َّ مَسؤُولِي ِضمَن تَقَُع َّتِي ال إلَهَِك، لِبَيِت ِ اللّازِمَة الُأمُورِ ةِ َّ ِبَقِي ب ُق َّ يَتَعَل ما
كُّلَ أْرَتحْشَْستا َلَِك الم أنا آمُرُ َكما ٢١ ةِ. َّ َلـَِكي الم ِ ينَة الخَزِ مَِن تَوفِيرَها ُمِكنَُك ي

ِ وَمُعَلِّم الكاهِِن لِعَزْرا يُقَّدِمُوا بِأن الفُراِت نَهرِ غَْرِب إقلِيِم فِي ِ ينَة الخَزِ ُأمَناءِ
ِ مِئَة ى َّ َحت فَليُعَْط ٢٢ تَواٍن. دُوِن وَمِْن ً فَورا ُ يَطلُبُه ما كُّلَ ماءِ الّسَ ِ إلَه ِ يعَة شَرِ
بِيذِ، َّ الن مَِن َصفِيحَةٍ§ ِ ومِئَة القَمِح، مَِن ِكيٍس‡ ِ وَمِئَة ةِ، الفِّضَ مَِن قِنْطاٍر†
َّ فَلِيَتِم ٢٣ يَشاءُ. ما قَْدرَ ِلِح الم مَِن وَلِيَأخُْذ يتُوِن. َّ الز زَيِت مِْن ٍ َصفِيحَة ِ ومِئَة
كامٍِل، وَبِشَكٍل ٍ بِسُرعَة ِ هَيكَلِه أجِل مِْن ماءِ الّسَ ُ إلَه ِ بِه أمَرَ ما كُّلَ تَنفِيذُ

وَبَنِيهِ. َلِِك الم ِ مَملـَكَة عَلَى ِ الله غََضُب يَأتِي لِئَلّا
ِ الـكَهَنَة مَِن رائِِب الضَّ أنواِع مَِن نَوٍع أّيِ ُ استِيفاء ُمنَُع ي ُ ه َّ أن وَنُعلِمُكُْم ٢٤

فِي َ آخَر عامٍِل وَأّيِ الهَيكَِل وَخُّداِم البَوّاباِت وَحُرّاِس وَالمُرَنِّمِينَ يِّينَ وَاللّاوِ
فِي تَملـُكُها، َّتِي ال إلَهَِك ِ ِبحِكمَة ِ بِالاستِعانَة عَْزرا، يا أنَت وَقُْم ٢٥ اللهِ. بَيِت

٧:٢٢ †
كيلُوغراماً. وَثَلاثِينَ ٍ أربَعَة َ َنحو تعادُل للوَزِن قياٍس ُ وَوِحدة قديمةٌ، ٌ عُملة »كيكار.» ً حرفيا قِنطار.

٧:٢٢ ‡
العدد في ً )أيضا لِتراً. وَثلاثِينَ مِئتَينِ َ َنحو تعادُل للمَكاييِل قياٍس ُ وِحدة وَِهيَ »كُر.» ً حرفيا كيس.

(38
٧:٢٢ §

لِتراً. يَن وَعشرِ ثَلاثَةٍ َ َنحو تعادُل السائِلةِ للمَكاييِل قياٍس ُ وِحدة وَِهيَ »بَث.» ً حرفيا صفيحة.
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كُّلِ أي الفُراِت، نَهرِ غَْرِب إقلِيِم ُسّكاِن بَينَ يَقُضونَ وَحُّكاٍم قُضاةٍ تَعيِينِ
ً حُْكما وَأنزِل ٢٦ يَعرِفُها. لا مَْن ِل لَّكُ وَعَلِّمها إلَهِكُْم. َ َشعائِر يَعْرِفُونَ الَّذِيَن
بِالمَوِْت إمّا َلِِك، الم َ يعَة وَشَرِ إلَهَِك َ يعَة شَرِ يُطِيُع لا مَْن بِكُّلِ ً وََشدِيدا ً يعا سَرِ

َبِس. بِالح أْو ِ بِالغَرامَة أْو فِي َّ بِالن أْو
الله يُسَبِِّح عَْزرا

ِنا آبائ ِ إلَه للهِ، َمدُ الح ** ٢٧
القُْدِس، ِ مَدينَة فِي ِ الله بَيِْت تَكرِيِم فِي َلَِك الم َب رَغَّ الَّذِي

َ ِتَة الثّاب ُ تَه َّ َمحَب لِي َ وَأظهَر ٢٨
مَسؤُولِيهِ. كِبارِ وَكُّلِ يهِ وَمُستَشارِ َلِِك الم أمامَ

تُعينُنِي. كانَْت إلَهِي َ يَد لأّنَ عُت فَتَشَّجَ
ِيَل إسْرائ بَنِي مِْن ً قادَة وَجَمَعُت

القُْدِس. إلَى مَعِي هاِب للِذَّ
٨

عزرا مََع العائدون
القُْدِس، ِ مَدينَة إلَى بابَِل مِْن مَعِي َأتَوْا الَّذِيَن ِ العَشائِر رُؤَساءِ ُ أسماء ِ هَذِه ١
بَنِي وَمِن ِجْرُشومُ. فِينَحاَس بَنِي مِْن ٢ أْرَتحْشَْستا: حُْكمِ ِ فَتْرَة فِي نَسَبِهِْم مََع
فَرْعُوَش بَنِي وَمِن ٣ َشَكنْيا. بَنِي مِْن وُش َحّطُ َ داوُد بَنِي وَمِن دانْياُل. يثامارَ إ
قَْد وَكانَ يّةِ، العبر اللّغةِ إلَى ِ الاراميّة اللّغةِ مَِن العدد بهذا ً ابتداء الأصلي النّصُ يُعُودُ ٧:٢٧ **

الفصل. هذا من 26 نهاية ى َّ وََحت 12 ِ بِدايَة مِْن ِ الاراميّة اللّغةِ إلَى النّصُ َل َتحوَّ
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ألِيهُوعَيناُي مُوآُب فَحََث بَنِي وَمِن ٤ لاً. ًمُسَجَّ رَجُلا وَخَمْسُونَ ٌ مِئَة ُ وَمَعَه يّا ِ زَكَر
ثَلاُث ُ وَمَعَه ِيَل َيحْزِئ بُْن َشَكنْيا زَتَو بَنِي وَمِن ٥ رَجٍُل. مِئَتا ُ وَمَعَه زَرَِحيا بُْن
وَمِن ٧ رَجُلاً. خَمسُونَ ُ وَمَعَه يُوناثانَ بُْن ُ عابِد عادِيَن بَنِي وَمِن ٦ رَجٍُل. ِ مِئَة
َبَْديا ز َشفَْطيا بَنِي وَمِن ٨ رَجُلاً. َسبعُونَ ُ وَمَعَه عَثَلَيا بُْن يَْشعِيا عِيلامَ بَنِي
ُ وَمَعَه َيحِيئِيَل بُْن بَْديا عُو يُوآَب بَنِي وَمِن ٩ رَجُلاً. ثَمانُونَ ُ وَمَعَه ِيَل مِيخائ بُْن
ٌ مِئَة ُ وَمَعَه يُشَْفيا بُْن َشلُومِيَث َ بانِي بَنِي وَمِن ١٠ رَجُلاً. َ عَشَر َ ِيَة وَثَمان مِئَتاِن
وَعِشرُونَ ٌ ِيَة ثَمان ُ وَمَعَه باباَي بُْن يّا ِ زَكَر باباَي بَنِي وَمِن ١١ رَجُلاً. ونَ ُّ وَِست
رِجاٍل. ُ وَعَشْرَة ٌ مِئَة ُ وَمَعَه هِّقاطانَ بُْن يُوَحنانُ عَْزجَدَ بَنِي وَمِن ١٢ رَجُلاً.
وَمَعَهُْم وَشَمْعِيا يَعِيئِيُل وَ ألِيفَلَُط آِخرِهِْم: ُ أسماء ِ وَهَذِه ِيقامَ، أدُون بَنِي مِْن ١٣

رَجُلاً. َسبعُونَ وَمَعهُما ودُ ُّ َب وَز عُوتاُي بَغْواَي بَنِي وَمِن ١٤ رَجُلاً. ونَ ُّ ِست
القُدس ِ مَدِينَة إلَى ُ العَودَة

َ ثَلاثَة هُناكَ منا َّ وََخي أهْوا، فِي جاهِ باّتِ َتجْرِي َّتِي ال القَناةِ عِندَ فَجَمَعتُهُْم ١٥

هُناكَ. لاوِي بَنِي مِْن ً أحَدا أِجْد فَلَْم وَالـكَهَنَةِ، عِب الّشَ بَينَ وََبحَثُت أيّاٍم.
يّا ِ وَزَكَر وَناثانَ وَألْناثانَ يَب يارِ وَ وَألْناثانَ وَشَمْعِيا يئِيَل وَأرِ َ ألِيعَزَر وَاْستَدعَيُت ١٦
حَِكيماِن. وَهُما وَألناثانَ، يَب يارِ يُو اْستَدعَيُت َكما القادَةِ. مَِن وَهُْم وَمَشُلّامَ،
يَقُولُونَ ماذا وَأعلَمتُهُْم َكِسْفيا، ى المُّسمَّ المَكاِن فِي القائِدِ و، إدُّ إلَى وَأرَسلتُهُْم ١٧

لِهَيكَِل مُساعِدِيَن إلَينا يُرِسلُوا لـِكَي َكِسْفيا، فِي الهَيكَِل وَخُّداِم ِ وَإخوَتِه و لإدُّ
بَنِي مِْن ً ًمُقتَدِرا ًحَِكيما رَجُلا إلَينا أرَسلُوا َساعَدَنا، الّصاِلح إلَهَنا وَلأّنَ ١٨ إلَهِنا.
َ ِيَة ثَمان وَكانُوا وَإخوَتَهُ، ُ وَأبناءَه َبْيا شَر أْرَسلُوا إْذ ِيَل، إسْرائ بِْن لاوِي بِْن َمحلِي
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وَإخوَتَهُْم مَرارِي بَنِي مِْن وَيَشَعْيا َحشَبْيا إلَينا أرَسلُوا َكما ١٩ رَجُلاً. َ عَشَر
عَيَّنَ الَّذِيَن الهَيكَِل خُّدامَ ً أيضا وَأرَسلُوا ٢٠ رَجُلاً. يَن عِشرِ وَكانُوا وَبَنِيهُْم،
ً خادِما يَن وَعِشرِ مِئَتَينِ وَكانُو يِّينَ. اللّاوِ لِيُساعِدُوا آباءَهُْم وَالمَسؤُولُونَ ُ داوُد

نَةً. مُدَّوَ أْسمائِهِْم جَميُع وَكانَْت الهَيكَِل. خُّداِم مِْن
ُ مِنه وَنَطلُُب إلَهِنا أمامَ نَتَواَضَع لـِكَي ً َصوما أعلَنُت أهْوا نَهرِ عِندَ وَهُناكَ ٢١
مَِن أطلَُب أْن استََحيُت لأنِّي ٢٢ ِنا، مُقتَنَيات وَلِكُّلِ وَلِِصغارِنا لَنا ً آمِنَة ً رِحلَة
يُعِينُ »إلَهُنا لَهُ: ُلنا ق فَقَد يِق. رِ الّطَ فِي ِنا أعدائ مِْن ِلحِمايَتِنا ً وَفُرسانا ً ُجنُودا َلِِك الم
وَهَكَذا ٢٣ عَنهُ.» يَبتَعِدُونَ الَّذِيَن كُّلِ عَلَى يَغَضُب وَ عَلَيهِ، كِلُونَ َّ يَت الَّذِيَن كُّلَ

لَنا. فَاْستَجاَب آمِنَةٍ، ٍ رِحلَة أجِل مِْن لإلَهِنا ينا َّ وََصل ُصمنا
مِْن ً وَعَشْرَة وََحشَبْيا َبْيا شَر مََع ِ الـكَهَنَة ِ قادَة مِْن َ عَشَر اثنَي اخْتَرُت َّ ثُم ٢٤
ِيَةَ، وَالآن هََب وَالذَّ َ ة الفِّضَ وَأعطَيتُهُِم وَزَنُْت ذَلَِك وَبَعدَ ٢٥ مَعَهُْم. بِهِْم أقارِ
ِيَل إسْرائ بَنِي وَكُّلِ وَمَسؤولِيهِ يهِ وَمُستَشارِ َلِِك الم مَِن إلَهِنا لِهَيكَِل ٌ تَقدِمَة وَِهيَ
ةِ، الفِّضَ مَِن قِنْطاراً* وَخَمِْسينَ ٍ مِئَة ِسّتَ وَأعطَيتُهُْم وَزَنُْت وَقَد ٢٦ هُناكَ. الَّذِيَن
ً ة َّ بدِي زِ يَن وَعِشرِ ٢٧ هَِب، الذَّ مَِن قِنْطاٍر َ وَمِئَة ةِ، َّ ي الفِّضِ ِ ِيَة الآن مَِن قِنْطاٍر َ وَمِئَة
هَِب. كَالذَّ ثَمِينَتَينِ المَصقُوِل ِ البُرونْز مَِن وَإنائَينِ دِْرهٍَم، ألَْف تُعادُِل ً ة َّ ذَهَبِي
ُ ة وَالفِّضَ أيضاً. ُ لَه ٌ َسة َّ مُكَر ُ ِيَة الآن ِ وَهَذِه للهِ، ُسونَ َّ مُكَر ْ »أنتُم للـكَهَنَةِ: ُلُْت ق َّ ثُم ٢٨

َ أمام تَزِنُوها أن إلَى ٍ بِعِنايَة فَاحرُُسوها ٢٩ آبائِكُْم. ِ لإلَه تَْقدِماٌت ِهيَ هَُب وَالذَّ
غُرَِف فِي القُْدِس، ِ مَدينَة فِي ِ الله َشعِب ِ عَشائِر ِ وَقادَة يِّينَ وَاللّاوِ ِ الـكَهَنَة ِ قادَة

٨:٢٦ *
كيلُوغراماً. وَثَلاثِينَ ٍ أربَعَة َ َنحو تعادُل للوَزِن قياٍس ُ وَوِحدة قديمةٌ، ٌ عُملة »كيكار.» ً حرفيا قِنطار.
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اللهِ.» بَيِت
ُيحضِرُوها لـِكَي وُزِنَت َّتِي ال هََب وَالذَّ َ ة الفِّضَ يِّونَ وَاللّاوِ ُ الـكَهَنَة فَأخَذَ ٣٠

إلَهِنا. هَيكَِل إلَى القُْدِس، ِ مَدينَة إلَى
ِ مَدينَة إلَى هاِب للِذَّ ِل الأّوَ هرِ َّ الش مَِن َ عَشَر الثّانِي فِي أهْوا َ نَهر وَغادَرنا ٣١
قُّطاِع وََكمائِِن ِنا أعدائ ةِ َّ قُو مِْن ِ الرِّحلَة َطواَل فَحَمانا مَعَنا، إلَهُنا وَكانَ القُْدِس.
أيّاٍم. َ ثَلاثَة فِيها وَاستَرَحنا القُْدِس، ِ مَدينَة إلَى ً أِخيرا وَوََصلنا ٣٢ رُِق. الّطُ
وَأْعطَيْناها إلَهِنا، هَيكَِل فِي َ ِيَة وَالآن هََب وَالذَّ َ ة الفِّضَ وَزَنّا الرّابـِـِع اليَوِم وَفِي ٣٣

يّاِن اللّاوِ وَمَعَهُما فِينَحاَس، بُْن ُ ألِعازار ُ وَمَعَه الكاهِِن، يّا ُأورِ بِْن ِمَرِمُوَث ل
بِالعَدَدِ شٍَئ كُّلِ مِْن التََحقُُق َّ وَتَم ٣٤ وَِي. ُّ بَن بُْن وَنُوعَْديا يَشُوعَ بُْن يُوزابادُ

الوَقِت. ذَلَِك فِي الكُلِيُّ الوَزنُ وَُسجَِّل وَالوَزِن،
اثنَي ِيَل: إسْرائ ِ لإلَه صاعِدَةً† َ ذَباِئح بِي الّسَ مَِن العائِدُونَ اليَهُودُ مَ قَّدَ َّ ثُم ٣٥

ً حَمَلا وََسبعِينَ ً وََسبعَة ً َكبْشا وَتِسعِينَ ً ة َّ وَِست اللهِ، َشعِب كُّلِ عَن ً ثَورا َ عَشَر
مُوا َّ وََسل ٣٦ للهِ. ً صاعِدَة ً ذَبِيحَة ُ ه ُّ كُل هَذا وَكانَ ةٍ.‡ َّ َخطِي َ ذَباِئح ً تَيسا َ عَشَر وَاثنَي
عِب لِلّشَ العَونَ مُوا فَقَّدَ هرِ، النَّ غَْرِب إقلِيِم فِي وَالوُلاةِ الحُّكاِم إلَى َلِِك الم أوامِرَ

اللهِ. وَلِبَيِت
٨:٣٥ †

بالنّارِ ُيحرَُق كانَ ومُعظمها القديم، العهد في الله لاسترضاء مُ تُّقّدَ كانَْت َّتِي ال الذّباِئحِ من صاعِدَة. ذَبائح
ُمحرَقات. ً أيضا سمّيت لذلك المذبح، علَى

٨:٣٥ ‡
ِ لذبيحة ً رمزا ُ الذّبيحة هذهِ كانَْت الخطيّة. مَِن التّطهيرِ أجل من للهِ ْم تقّدَ كانت ٌ ذبيحة وَِهي خطية. ذبائح

21) :5 كورنثوس 2 )انظر البَشَرِ. جَميِع عَْن ةٍ َّ َخّطِي َ ذَبيحَة َ هُو صارَ حيُث المسيِح
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٩
اليَهُودِيّات غَيرِ مِْن واُج َّ الز

يَعْزِِل لَْم ِماذا »ل وَقالُوا: إلَيَّ ُ القادَة َ جاء الُأمُورُ، ِ هَذِه َّت تَم أن وَبَعدَ ١

مَِن بِهِْم ُحِيطِينَ الم الأْرِض ُشعُوِب عَن أنفُسَهُْم ُّونَ ي وَاللّاوِ ُ وَالـكَهَنَة عُب الّشَ
يِّينَ وَالمَصرِ ِيِّينَ وَالمُوآب ِيِّينَ ون وَالعَمُّ وَاليَبُوِسيِّينَ يِّينَ وَالفِرزَّ وَالحِثِيِّينَ ِيِّينَ الـَكنْعان
سَل َّ الن َلَطُوا فَخ مِنهُْم، زَوجاٍت وَلأبنائِهِْم لأنفُسِهِْم أخَذُوا فَقَْد ٢ يِّينَ. وَالأمُورِ
فِي النّاِس َل أّوَ وَالمَسؤولُونَ ُ القادَة وَكانَ ُحِيطَةِ. الم الأْرِض بِشُعُوِب َس المُقَّدَ
رَأسِي َ َشعر فُت َّ وَنَت وَرِدائِي. بِي ثَو قُت َشّقَ هَذا سَمِعُْت ما َّ فَل ٣ أمانَتِهِْم.» عَدَِم
الَّذِيَن النّاِس كُّلُ إلَيَّ َ جاء َّ ثُم ٤ ِجّداً. ً وَمُْكتَئِبا ً مَذهُولا وَجَلَْسُت وَِلحيَتِي،
بِي الّسَ مَِن عادَ الَّذِي عَب الّشَ لأّنَ خائِفِينَ كانُوا ِيَل. إسْرائ َ إلَه كَلِماِت َيخافُونَ

ةِ. َّ ِي المَسائ ِ بِيحَة الذَّ تَقدِيِم وَقِت ى َّ َحت ً مَذهُولا وَجَلَسُت للهِ. أمِينٍ َ غَير كانَ
قُت وَمَّزَ عارِي، فِي أجلُِس ُكنُت َحيُث مِْن ُمُت ق بِيحَةِ، الذَّ وَقِت وَعِندَ ٥
»إنَنِي ُلُت: وَق ٦ لإلَهِي، يَدَّيَ وَمَدَدُت ، رُكبَتَيَّ عَلَى وَرََكعُت وَرِدائِي بِي ثَو
ْت وَغَّطَ عَلَْت ها إّنَ ى َّ َحت آثامُنا تَكاثَرَْت فَقَد إلَهِي. يا إلَيَك عَينَيَّ أْرفََع أْن أخجَُل
وَبِسَبَِب عَظِيمٌ. إثمُنا ِنا آبائ أيّاِم وَمُنذُ ٧ ماواِت. الّسَ إلَى ذَنبُنا وَارتَفََع رُؤوَسنا،
وَالإذلاِل هِب وَالنَّ بي وَالّسَ يِف بِالّسَ أجانُِب مُلُوكٌ وَكَهَنَتَنا مُلُوكَنا عاقََب َخطايانا

اليَومَ. الحاُل َ هُو َكما
يَنجُوا بِأن لِبَعِضنا فَسَمََح رَأفَتَهُ، إلَهُنا لَنا َ أظهَر قَِصيرَةٍ فَترَةٍ وَمُنذُ »وَالآنَ، ٨

ً وَفَرَحا ً رَجاء يُعطِينا لـِكَي ِس، المُقَّدَ ِ مَكانِه فِي ً آمِنا ً مَكانا لَنا َ ر َّ وَوَف بِي، الّسَ مَِن
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لـَِكّنَ مُستَعبَدُونَ، فَنَحُن ٩ تِنا. َّ عُبُودِي فِي ً جَدِيدَة َحياةً وَيَمنََحنا جَدِيدَيَن،
فارَِس، مُلُوِك أمامَ َ الأمِينَة ُ تَه َّ َمحَب لَنا َ أظهَر وَقَد تِنا. َّ عُبُودِي فِي يَترُكنا لَْم إلَهَنا
َ ُسور ِنا وَبِإعطائ أنقاَضهُ، وَنُرَمِّمَ إلَهِنا هَيكََل َ نُقِيم ى َّ َحت ً جَدِيدَة َحياةً ِنا بِإعطائ

القُْدِس. ِ وَمَدينَة يَهُوذا فِي ٍ ِحمايَة
وَصاياكَ َتجاهَلنا فَقَد هَذا؟ بَعدَ إلَهَنا يا الآنَ نَقُوَل أن ُمكُنُنا ي ماذا »لـَِكن ١٠
الأْرَض ‹إّنَ ُلَْت: ق عِندَما الأنبِياءِ عَبِيدِكَ ِ بِواِسطَة يّاها إ أعطَيتَنا َّتِي ال ١١

فِيها. الّساِكنِينَ النّاِس بِشُرُورِ ٌ ثَة َّ مُلَو أْرٌض ِهيَ ـِكُوها َمتَل لِت َستَدخُلُونَها َّتِي ال

آِخرِها. إلَى لِها أّوَ مِْن الأْرَض بِها مَلُأوا َّتِي ال بِشُرُورِهِِم الأْرُض ثَِت َّ تَلَو فَقَد
ما تَطلُبُوا وَلا بَناتِهِْم، مِْن بَنِيكُْم وَلا بَنِيهِْم، مِْن بَناتِكُْم تُزَّوُِجوا لا لِذَلَِك ١٢
وَتُوَرِّثُوها الأْرِض، ِبخـَيراِت عُوا َّ َمَت وَتَت تَتَقَوَْوا لـِكَيّ وََنجاٍح، ازدِهاٍر مَِن ُ يَطلُبُونَه

الأبَدِ.› إلَى لأبنائِكُْم
ََّك أن وَرَغمَ العَظِيِم، وَذَنبِنا ِ يرَة الشِّرِ أعمالِنا بِسَبَِب ِنا ب حَّلَ ما كُّلِ »وَبَعدَ ١٣

النّاِجينَ، مَِن َ َجمُوعَة الم ِ هَذِه لَنا وَأبقَيَت إثمُنا، يَستَِحّقُ مِمّا بِأقَّلَ إلَهَنا يا عاقَبتَنا
الُأمُورَ ِ هَذِه تَفعَُل َّتِي ال عُوِب الّشُ مََع وَنَتَزاوََج وَصاياكَ ُ وَنَكسِر نَعُودُ فَهَل ١٤

ينُونَةِ؟ الدَّ مَِن تَنجُو ٌ ة َّ بَقِي تَبْقَى لا ى َّ َحت تُفنِينا، كَي عَلَينا تَسَخُط أفَلا ِيهَةَ؟ الـكَر
إلَى ً ناِجيَة ً جَماعَة مِنّا أبقَيَت فَقَد عادٌِل! ٌ إلَه أنَت ِيَل، إسْرائ َ إلَه يا اللهُ، يا ١٥

ونَ يَستَِحّقُ لا مِثلُنا، هُْم وَمَْن ِنا. ب بِذُنُو َحضْرَتَِك فِي نَقُِف َنحُن وَها اليَوِم. هَذا
َحضْرَتَِك.» فِي الوُقُوَف

١٠
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بخطاياهم الّشعب اعتراُف
اللهِ، بَيِت أمامَ ُ نَفسَه يَطرَُح وَ وَيَنُوُح يَعتَرُِف وَ يَُصلِّي عَزرا كانَ وَبَينَما ١

وَكانُوا وَأطفالاً، ً وَنِساء ً رِجالا ِيَل، إسْرائ بَنِي مِْن ً ِجّدا ٌ َكبِير جَمٌع إلَيهِ انْضَّمَ
لِعَزْرا: عِيلامَ، بَنِي مِْن َ وَهُو َيحِيئِيَل، بُْن َشَكنْيا وَقاَل ٢ مُّراً. ً بُكاء يَبكُونَ
وَالآنَ الأْرِض. ُشعُوِب مِْن غَرِيباٍت زَوجاٍت خَذنا اّتَ ِحينَ إلَهَنا ُخنّا »لَقَد
كُّلِ بِصَرِف لإلَهِنا ْد فَلْنَتَعَهَّ ٣ المَسألَةِ. ِ هَذِه فِي ٌ رَجاء اللهِ لِشَعِب يُوجَدُ زاَل ما
َيحـتَرِمُونَ وَالَّذِيَن عَْزرا َسيِّدِي ِ نَِصيحَة َحسََب وَأولادِهِّنَ يباِت الغَرِ وجاِت َّ الز
عَلَى تَقَُع َ ة َّ المَسؤُولِي فَإّنَ قُْم، ٤ يعَةِ. رِ َّ الش ِبحَسَِب الأمرُ َّ وَلِيَتِم إلَهِنا. َ ة َّ وَِصي

وَنَّفِْذ.» ْع فَتَشَّجَ َنحُن. وََسنَدعَمَُك الأمرِ، هَذا فِي عاتِقَِك
يَفعَلُوا أن ِيَل إسْرائ بَنِي وَكُّلَ يِّينَ وَاللّاوِ َ الـكَهَنَة َف َّ وَحَل عَْزرا فَنَهََض ٥
وَدَخََل اللهِ بَيِت أماِم مِْن عَْزرا مَضَى َّ ثُم ٦ لَهُ. َلَفُوا فَح َشَكنْيا، كَلامَ َحسََب
ُ ه َّ لأن ً شَرابا وَلا ً َطعاما يَذُق وَلَْم هُناكَ. وَباَت ألِياِشيَب، بِْن يَهُوحانانَ َ غُرفَة
ً نِداء وَأذاعُوا ٧ بِي. الّسَ مَِن رَِجعُوا الَّذِيَن دِ ُّ تَمَر بِسَبَِب يَنُوُح يَزاُل ما كانَ
ِ مَدينَة فِي لِلاجتِماِع بِي الّسَ مَِن العائِدِيَن لِكُّلِ القُْدِس ِ وَمَدينَة يَهُوذا كُّلِ فِي
أيّاٍم ِ ثَلاثَة ِخلاَل يَأتِي لا مَْن كُّلِ مُمتَلَكاِت ِ بِمُصادَرَة دُوا وَهَّدَ ٨ القُْدِس،

بِي. الّسَ مَِن العائِدِيَن ِ جَماعَة عَن ِ وَعَزلِه يُوِخ، وَالّشُ ِ القادَة ِ مَشُورَة َحسََب
ِ ثَلاثَة ِخلاَل القُْدِس ِ مَدينَة فِي وَبَنْيامِيْنَ يَهُوذا رِجاِل كُّلُ اجتَمََع وَهَكَذا ٩
فِي عِب الّشَ جَميُع وَجَلََس التّاِســِع. هرِ َّ الش مَِن يَن العِشرِ فِي ذَلَِك وَكانَ أيّاٍم.
َّ ثُم ١٠ يرِ. الغَزِ وَالمَطَرِ ِ المَسألَة ِ هَذِه بِسَبَِب يَرتَعِدُونَ وَكانُوا اللهِ، بَيِت ِ ساحَة
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بِزَواِجكُْم ُ وَُخنْتُمُوه اللهِ عَلَى ْ ْدتُم َّ تَمَر »قَْد لَهُْم: وَقاَل عَْزرا الكاهُِن وَقََف
ِ إلَه للهِ، الآنَ فَاعتَرِفُوا ١١ ِيَل. إسْرائ بَنِي إثِم فِي ْ فَزِْدتُم غَرِيباٍت. نِساءٍ مِْن
نِسائِكُمُ وَعَن الأْرِض، ُشعُوِب عَن أنفُسَكُْم اعزِلُوا مَِشيئَتَهُ. وَنَّفِذُوا ِنا، آبائ

يباِت«! الغَرِ
لـَِكّنَ ١٣ ُلَْت. ق َكما َسنَفعَُل »نَعَْم! عاٍل: بَِصوٍت مهُورِ ُّ الج كُّلُ فَأجاَب ١٢

َتحَْت الوُقُوِف عَلَى لَنا َ قُدرَة فَلا ِجّداً. ٌ ماطِر وَالطَقُس َكثِيرُونَ، هُنا ُجتَمِعُونَ الم
فَليُمَثِّْل ١٤ َكثِيراً. أَسأنا قَْد نا َّ لأن يَومَين، أْو يَوٍم فِي ُّ يَتِم لا الأمرُ وَهَذا المَطَرِ.
أوقاٍت فِي غَرِيباٍت نِساءٍ مِْن ُجوا تَزَّوَ الَّذِيَن كُّلُ وَلِيَأِت ها. َّ كُل َ ماعَة َّ الج قادَتُنا
قِدِ َّ المُت إلَهِنا غََضُب عَنّا يَزُوَل أن إلَى وَقُضاتُها، َلدَةٍ ب كُّلِ ُشيُوُخ وَمَعَهُْم نَةٍ، َّ مُعَي

المَسألَةِ.» ِ هَذِه فِي
دَهُما َّ وَأي تِْقوَةَ، بُْن يا ْ وََيحَز ِيَل عَسائ بُْن يُوناثانُ إلّا أَي َّ الر هَذا يُعارِْض وَلَْم ١٥

َ وَاختار بِي. الّسَ مَِن العائِدُونَ هَذا فَفَعََل ١٦ . اللّاوِّيُ وََشبْتاُي مَشُلّامُ ذَلَِك فِي
تَعيِينُهُْم َّ وَتَم َمثِيلِها. لِت تَقِسيماتِهِْم ِبحَسَِب ِ العَشائِر ِ قادَة مِْن ً رِجالا الكاهُِن عَْزرا
ِ هَذِه لِبَحِث جَلَسُوا العاشِرِ هرِ َّ الش مَِن ِل الأّوَ اليَوِم وَفِي بِاْسمِهِ. واِحدٍ كُّلُ
غَرِيباٍت نِساءٍ مِْن ُجوا تَزَّوَ الَّذِيَن الرِّجاِل كُّلِ ِ مَسألَة مَِن وَانتَهَوْا ١٧ المَسألَةِ،

التّالِيَةِ. ِ نَة الّسَ مَِن ِل الأّوَ هرِ َّ الش مَِن ِل الأّوَ اليَوِم قَبَل
ِبِين بِالمُذن ٌ قائِمَة

غَرِيباٍت نِساءٍ مِْن ُجوا تَزَّوَ الَّذِيَن ِ الـكَهَنَة نَسِل بَينِ مِْن أّنَ وَجَدُوا وَقَد ١٨

وَقَد ١٩ وَجَدَليا. يُب يارِ وَ ُ وَألِيعَزَر مَعِْسيا وَإخوَتِهِ: يُوصاداَق بِِن يَشُوعَ بَنِي مِْن
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عَن ِ قَطِيعِه مِْن ً َكبْشا مِنهُْم واِحدٍ كُّلُ مَ وَقَّدَ نِسائِهِْم، ِتَطلِيِق ب ً جَمِيعا وَعَدُوا
إثمِهِ.

َبْدِيا. وَز َحنانِي إمِّيرَ: بَنِي وَمِن ٢٠

ِيّا. وَعُّز وََيحِئِيُل وَشَمْعِيا وَإيلِيّا مَعِْسيّا يمَ: حارِ بَنِي وَمِن ٢١

ُ يُوزاباد وَ ِيُل وَنَثنائ وَإْسماعِيُل وَمَعِْسيّا ألِيُوعِيناُي فَْشُحورَ: بَنِي وَمِن ٢٢
وَألْعاَسةُ.

وَيَهُوذا وَفَتَْحيا – قَلِيطا أي – وَقَلايا وَشَمْعَى يُوزابادُ يِّينَ: اللّاوِ وَمَِن ٢٣
وَألِيعَزَرُ.

وَُأورِي. ُ وَطالَم ومُ ُّ َشل البَوّاباِت، حُرّاِس وَمِن ألْياِشيُب، نِّمِينَ: َّ المُر وَمَِن ٢٤

وَمِيّامِينُ وَمَلْكِيّا ِيّا ّ يَز وَ رَْميا فَرْعُوَش بَنِي مِْن ِيَل: إسْرائ بَنِي ةِ َّ بَقِي وَمِن ٢٥
وَبَنايا. وَمَلْكِيّا ُ وَألعازار

وَإيلِيّا. ِيمُوُث وَيَر وَعَبْدِي وََيحِيئِيُل يّا ِ وَزَكَر نْيا َّ مَت عِيلامَ، بَنِي وَمِن ٢٦

يزا. وَعَزِ وَزابادُ ِيمُوُث وَيَر نْيا َّ وَمَت وَألْياِشيُب ألْيُوْعِيناُي و، ُّ زَت بَنِي وَمِن ٢٧

وَعَثلاُي. َباُي وَز وََحنَنْيا يَهُوحانانُ باباَي، بَنِي وَمِن ٢٨

وَرامُوُث. وََشآُل ياُشوُب وَ وَعَدايا وُخ ُّ وَمَل مَشُلّامُ بانِي، بَنِي وَمِن ٢٩

وَبََصلْئِيُل نْيا َّ وَمَت وَمَعِْسيا وَبَنايا وَكَلاُل عَْدنا مُوآَب، فَحََث بَنِي وَمِن ٣٠

ى. َّ وَمَنَس وُي ُّ وَبَن
وَِشمْعُونُ. وَِشمْعِيا وَمَلْكِيّا يّا وَيِّشِ ُ ألِيعَزَر يمَ: حارِ بَنِي وَمِن ٣١

يا. ْ وَشَمَر وُخ ُّ وَمَل وَبَنْيامِيْنُ ٣٢
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َّى وَمَنَس ِيماُي وَيَر وَألِيفَلَُط وَزابادُ وَمَتّاثا ناُي َّ مَت َحشُومَ: بَنِي وَمِن ٣٣
وَشَمْعَى.

وَكَلُوِهي، ِيْديا وَب وَبَنايا ٣٥ ِيُل. وَُأوئ وَعَمْرامُ مَعَداُي بانِي: بَنِي وَمِن ٣٤
يَعْسُو. وَ ناُي َّ وَمَت نْيا َّ وَمَت ٣٧ وَألْياِشيُب، يمُوُث وَمَرِ وَوَنْيا ٣٦

وَمَْكنَْدباُي ٤٠ وَعَدايا، وَناثانُ وََشلَمْيا ٣٩ شَمْعَى، وَي: ُّ ِن ب بَنِي وَمِْن ٣٨

يُوُسُف. وَ يا وَأمَْر ومُ ُّ وََشل ٤٢ يا، ْ وَشَمَر وََشلْمِيا ِيُل وَعََزْرئ ٤١ وَشاراُي، وَشاشاُي
وَبَنايا. ِيُل يُوئ وَ و وَيَّدُ َبِينا وَز وَزابادُ ثْيا َّ وَمَت يَعِيئِيُل نَبُو: بَنِي وَمِن ٤٣
أولاداً. مِنهُّنَ وَأنجَبُوا أجنَبِيّاٍت، نِساءٍ مِْن ً جَمِيعا هَؤلاءِ َج تَزَّوَ ٤٤
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