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   صفحة ١٢  من أصل٢صفحة رقم  

  سفر نحميا
 

  المقّدمة
 یحتوي آتاب نحميا على وثائق .یشّكل آتاب نحميا امتدادًا لكتاب عزرا، وآان هذان في الماضي آتابًا واحدًا

   .نا أن نعتبرها مذآرات نحميا نفسهشخصية یمكن
إن نحميا اّلذي لم یكن آاهنًا، عاصر الكاهن عزرا، وآان موظفًا رفيعًا في بالط أرتحششتا ملك فارس، 

: 1(فحصل من سّيده هذا على إذن للرجوع إلى أورشليم، ليقوم في وطنه بإصالح سياسي واقتصادي واجتماعي 
عارضة من خصومه، لكنه وجد مساندة من الكثيرین من مواطنيه، فأعاد  وحين وصل إلى بلده لقي م.)10: 1-2

 وقف بجانب عزرا الكاهن في خالل احتفال دیني، فقرأ هذا الكاهن .)72: 7-11: 2(معهم بناء أسوار أورشليم 
شریعة  سمع الشعب آلمات ال.شریعة اهللا وفّسرها الّالوّیون، بل ترجموها إلى اآلرامية لمن ال یفهمون العبریة

) 26: 12-1: 11( ثم اّتخذ نحميا بعض اإلجراءات السياسية .)40: 10-1: 8(وفهمها وجّدد التزاماته نحو اهللا 
   .)31: 13-44: 12(، وقام ببعض اإلصالحات الدینية )43-27: 12(وترأس حفلة تدشين إعادة بناء األسوار 

ًال صادقًا وشجاعًا، بنى نشاطه آله على صالة نقرأ هذا الكتاب فنكتشف في نحميا رجل العمل واالندفاع، رج
   .مستمرة وخاشعة، فحالفه النجاح في آّل أعماله

  1الفصل 
 في  في شهِر َآْسلو: َروى َنَحْميا بُن َحكليا، قاَل1

، ُآنُت في َقصِر  السَّنِة العشریَن ألرَتْحَشْشتا الَمِلِك
فجاَء حناني أحُد إخوتي مَع 2 .ُشوشَن العاصَمِة

سَتْخبرُتهم عْن أوُرشليَم وعِن  ٍل ِمْن َیهوذا، فارجا
 . الباقيَن في باِبَل اّلذیَن َنَجوا ِمَن اليهوِد المسبـيِّيَن

 هناَك في البالِد ُهم في  الباقوَن ِمنهم«: فقالوا لي3
َهواٍن وضيٍق شدیٍد، وسوُر أوُرشليَم مهدوٌم وأبواُبها 

   .»ُأحِرقْت بالنَّاِر

  صالة نحميا
فلمَّا َسِمعُت هذا الكالَم قَعدُت أبكي وأنوُح أّیامًا، 4

أیُّها «: وقلُت5وُصْمُت وَصلَّيُت أماَم إلِه السَّماواِت، 
الّربُّ إلَه السَّماواِت الجبَّاُر العظيُم الرَّهيـُب اّلذي 
تحفُط العهَد وترَحُم ُمحبِّيَك والعامليَن بوصایاَك، 

سمْع صالَة َعبِدَك اّلتي ُأصلِّيها اليوَم   واُأنظْر إلي6َّ
أماَمَك، نهارًا وليًال، عن َبني ِإسرائيَل َعبـيِدَك، 

ُمعتِرفًا بخطایاُهُم اّلتي َخِطئوا بها إليَك آما َخِطئُت 
أَسْأنا إليَك وما َعِمْلنا بوصایاَك 7 .أنا وبـيُت أبـي

 .َكوفرائِضَك وأحكاِمَك اّلتي أمرَت بها موسى َعبَد
إْن نقضُتم عهدي فسُأشتُِّتُكم بـيَن : ُأذآْر قوَلَك َله8

وإْن رَجعُتم إليَّ وَحِفظُتم وصایاَي وَعِملُتم 9،  األمِم
ِبها فسأجمُعُكم، ولو ُنفيُتم إلى أقاصي األرِض، 

 . سمي فيه خترُته ليقيَم ا وأردُُّآم إلى المكاِن اّلذي ا
فتدیَتُهم بقدَرِتَك  افهؤالِء َشعُبَك وِعباُدَك اّلذیَن 10

سمْع یا ربُّ صالتي  فا11 .العظيمِة ویِدَك القویَِّة
سَمَك، ووفِّقني اليوَم  وصلواِت ِعباِدَك اّلذیَن َیخافوَن ا

  .» ألِجَد رحَمًة ِعنَد الَمِلِك
   . وآنُت في ِتلَك األّیاِم ساقَي الَملِك

  2الفصل 
  نحميا في أورشليم

، في السَّنِة العشریَن ألرَتْحَشْشتا  وفي شهِر نيساَن1
 .الَملِك، آاَن أماَمه على المائدِة بـين َیدیِه خمٌر

فأخذُت الَخمَر وناَوْلُت الَمِلَك ولم أُآْن ِمْن َقبُل آئيـبًا 
ما باُل َوجِهَك ُمكتِئبًا؟ «: فقاَل لَي الَملُك2 .ِبـَحضرِتِه

فِخْفُت » هل هذا آآبُة قلٍب؟ال أرى أنََّك َمریٌض، ف
 .یحيا الَمِلُك إلى األبِد«: وُقلُت ِللَملِك3َخوفًا شدیدًا 

آيَف ال یكوُن َوجهي ُمكتِئبًا والمدینُة اّلتي هَي 
موِضُع مقابِر آبائي حلَّ بها الخراُب وُأحِرقت 

فصلَّيُت » فما َطلُبَك؟«: قاَل الَمِلُك4» ؟ أبواُبها بالنَّاِر
إْن َحُسَن ِعنَدَك أیُّها «: ُثمَّ قلُت للَمِلِك5سَّماِء إلى إلِه ال

الَمِلُك، ورضيَت عليَّ أنا عبُدَك، ُترسُلني إلى َیهوذا، 
وَحُسَن ِعنَد 6 .»إلى َمدینِة مقابِر آبائي، ألُِعيَد ِبناَءها

: الَمِلِك أْن ُیرِسَلني فقاَل لي، والَمِلكُة جالسٌة ِعنَدُه
فعيَّنُت َله » ومتى تعوُد؟إلى متى یكوُن سفُرَك «

إْن َحُسَن عنَدَك فأعطني : وقلُت للمِلِك7 . َموِعدًا
َرساِئَل إلى الُوالِة في غربـّي الُفراِت ليأذنوا لي 

وأعطني ِرسالًة إلى آساَف 8بالُعبوِر إلى َیهوذا، 
حارِس غابِة الَمِلِك أْن ُیزوَِّدني بخشٍب ألبواِب َقصِر 

 .»مدینِة والبـيِت اّلذي ُأقيُمَبيِت اِهللا وأسواِر ال
فأعطاني الَمِلُك َطَلبـي، ألنَّ برآَة إلهي الصَّالحَة 

  .عليَّ
فتوجَّهُت إلى الُوالِة في غربـّي الُفراِت وسلَّمُتهم 9

َرساِئَل الَمِلِك، وآاَن الَمِلُك أرسَل معي قادَة جيٍش 
ا  الُحوروني وطوبـيَّ فلمَّا سِمَع َسْنبلَُّط10 .وُفرسانًا

الَعبُد العمُّوني ساَءهما جدًّا َمجيُء رجٍل یطلُب لَبني 
فوصلُت إلى أوُرشليَم وأقمُت 11 .ِإسرائيَل خيرًا

ُثمَّ قمُت ليًال ومعي َنفٌر قليلوَن، 12هناَك َثالثَة أّیاٍم، 
 ولم .ولم ُأخِبْر بما ألهمني إلهي أْن أفعَله في أوُرشليَم

 .ُة اّلتي آنُت راِآَبهایُكْن معي دابٌَّة إالَّ الدَّابَّ
 اّلذي أماَم عيِن  وخرجُت ليًال ِمْن باِب الوادي13

، وأخذُت أتأمَُّل أسواَر أوُرشليَم  الِتنِّيِن إلى باِب الزِّبِل
ُثم عبْرُت إلى 14 .الُمتهدِّمَة وأبواَبها الُمحترقَة بالنَّاِر

بَِّة اّلتي ، ولم یُكْن للدَّا  وإلى ِبْرآِة الَمِلِك باِب الَعيِن
ُثمَّ َصِعدُت في الوادي 15 .تحتي َموِضٌع للُعبوِر

ليًال، وأنا أتأمَُّل السُّوَر، وُعْدُت وَدَخلُت ِمن باِب 
ولم َیعلِم الُوالُة إلى أیَن ذهبُت، 16 . الوادي وَرَجعُت



The Bible Society in Lebanon 
 

 

   صفحة ١٢  من أصل٣صفحة رقم  

وال ما أنا فاِعٌل، وال آنُت بعُد أعلمُت ِبَنوایاَي اليهوَد 
الَة األمِر وساِئَر َمْن باشروا والكهنَة والرُّؤساَء وُو

أنتم َتروَن ما نحُن فيه ِمْن «: فقلُت َلهم17 .العمَل
حَترقت أبواُبها  ُسوِء الحاِل، آيَف َخِربت أوُرشليُم وا

بالنَّاِر، فقوموا ِلنبنَي ُسوَر أوُرشليَم ونضَع َحدًّا للعاِر 
ِة وأعلمُتهم ببرآِة إلهي الصَّاِلَح18 .»اّلذي َلِحَق ِبنا

نقوُم «: عليَّ، وأیضًا ِبما قالُه لَي الَمِلُك، فقالوا
  . وَشدَّدوا َعزاِئَمهم لهذا العمِل الصَّالِح.»ونبني

فلمَّا َسِمَع َسْنبلَُّط الُحورونّي وطوبـيَّا العبُد 19
ستهزأوا ِبنا  العمُّونُي وجشُم العربـيُّ َسِخروا منَّا وا

»  على الَمِلِك؟ماذا تعملوَن؟ أتـتمرَّدوَن«: وقالوا
سننجُح ِبــعوِن إلِه السَّماواِت، نحُن «: فقلُت َلهم20

عبـيُده وسنقوُم ونبني، وأمَّا أنتم فال حظَّ لُكم وال حقَّ 
   .»وال شأَن في أوُرشليَم

  3الفصل 
  بناء سور أورشليم

لكهَنِة فقاَم ألياِشيـُب الكاهُن العظيُم مَع ُزمالِئِه ا1
 وآرَّسوُه للّربِّ وصنعوا ِمْصراعيِه،  وَبَنوا باَب الغَنِم

ورمَّموا السُّور إلى ُبرِج المَئِة وُبرِج َحننئيَل 
وِبـجانِبِهم َبنى رجاُل أریحا، 2 .وآرَّسوُه للّربِّ

وَبنى باَب 3 .وبجاِنبِهم اآلخِر َبنى زآُّوُر بُن أمري
أقاموا ِمْصراعيِه السَّمِك َبنو َهسناَءَة، فسقفوُه و

وبجاِنبِهم رمََّم مریموُث بُن أورّیا 4وأقفاَله ومغاليَقه، 
بُن َهقُّوَص، وبجانبِه رمََّم مشالُم بُن بَرْخيا بِن 

وبجاِنِبِه 5 .َمشيَزبئيَل، وبجاِنِبِه رمََّم صادوُق بُن َبْعنا
رمََّم التَّقوعيُّوَن، إالَّ أنَّ ُزعماَءهم رفضوا أْن 

والباُب 6 .ذا العمِل ألوامِر القائميَن بِهیخضعوا في ه
 رمََّمه ُیویاداُع بُن فاسيَح وِمشالُم بُن َبُسودیا،  العتيُق

فسقفاُه، وأقاما ِمْصراعيِه وأقفاَله ومغاليَقه، 
وبجانبِهما رمََّم َمَلْطيا الَجبعونُي ویادوُن 7

الميرونوتي، مَع أهِل َجبعوَن والِمصفاِة، الِقسَم 
وِبـجانبِهما 8 والي غربـيِّ الُفراِت،   إلى َمقرِّالُممَتدَّ

رمََّم ُعّزیئيُل بُن حَرهایا الصَّاِئـُغ، وبجانبِه رمََّم 
حننيا العطَّاُر، َفَبلغا ببناِء أوُرشليَم إلى السُّوِر 

وبجانبِهما رمََّم رفایا بُن حوٍر، رئيُس 9 .الَعریِض
 یدایا بُن وبجانبِه رمََّم10 .ِنصِف ِمنطقِة أوُرشليَم

حروماَف ُقبالَة َبيتِه، وبجانبِه رمََّم حطُّوَش بُن 
ورمََّم َمْلكيَّا بُن حاریَم وحشُّوُب بُن فحَث 11 .َحَشْبنيا

وبجانبِهما 12 .موآَب السَّاحَة الثَّانيَة وُبرَج األفراِن
رمََّم َشلُّوُم بُن هلُّوحيَش، رئُيس ِنصِف ِمنطقِة 

  وباُب الوادي13 .ُتهأوُرشليَم األخرى، هو وبنا
رمَّمه حانوُن وسكَّاُن زانوَح وأقاموا ِمْصراعيِه 
وأقفاَله ومغاليَقه وَبَنوا ألَف ِذراٍع ِمَن السُّوِر إلى 

أمَّا باُب الزِّْبِل، فرمََّمه َمْلكيَّا بُن 14 .باب الزِّْبِل
ریكاَب، رئيُس ِمنطقِة بـيِت الَكرم، فأقاَم ِمْصراعيِه 

 بُن   رمََّمه شلُّوُن وباُب العيِن15 .ليَقهوأقفاَله ومغا
آلحوزَة، رئيُس ِمنطقِة الِمصفاِة فسقَفه وأقاَم 

ِمْصراعيِه وأقفاَله ومغاليَقه، وَبنى حاِئَط ِبْرآِة ِسلواَم 

 .ِعنَد ُجنينِة الَمِلِك إلى الدَّرِج النَّازِل ِمْن مدینِة داوَد
ئيُس ِنصِف ووراَءه رمََّم َنَحْميا بُن َعزبوَق، ر16

ِمنطقِة بـيِت ُصوَر إلى ُقبالِة مقابِر داوَد والِبْرآَة 
ووراَءه رمََّم 17 .الُمصطنعِة وبـيِت الَحرِس الَمَلكي

َرحوُم بُن باني، وبجانبِه رمََّم َحَشْبيا، : الالَّویُّوَن وُهم
سِم ِمنطقتِه،  رئيُس ِنصِف ِمنطقِة َقعيلَة، با

 حيناداَد رئيُس ِنصِف ووراَءه رمََّم بوَّاُي بُن18
وبجاِنبه رمََّم عازُر بُن 19ِمنطقِة َقعيلَة األخرى، 

یشوَع، رئيُس الِمصفاِة، مسافًة أخرى ُقبالَة َمطلِع 
ووراءُه شدََّد باروُك 20 .بـيِت السِّالح ِعنَد الُمنعطِف

بُن زبَّاَي َعزیمَتُه ورمََّم َمسافًة أخرى ِمْن ِعنِد 
بـيِت ألياشيـَب الكاهِن العظيِم، الُمنعَطِف إلى باِب 

ووراَءه رمََّم مریموُث بُن ُأوریَّا بُن هقُّوَص 21
مسافًة أخرى ِمْن ِعنِد بـيِت ألياشيـَب إلى آخِر 

ووراَءه رمََّم الكهنُة ِمْن أهِل الَغوِر، 22البـيِت، 
ووراَءُهم رمََّم بنياميُن وحشُّوُب ُقباَلة بـيتِهما، 23

 عَزْریا بُن َمْعسيا بُن َعَنْنيا ِعنَد ووراَءُهما رمََّم
ووراَءه رمََّم بنُّوُي بُن حيناداَد َمسافًة 24بـيتِه، 

أخرى ِمْن بـيِت عَزْریا إلى الُمنعَطِف وإلى الزَّاویِة، 
وفاالُل بُن أوزاَي رمََّم ِمْن ُقبالِة الُمنعَطِف وُبرِج 25

 ساحِة الطَّبَقِة الُعليا ِمْن قصِر الَملِك اّلذي ِعنَد
وُخدَّاُم بـيِت 26 ووراَءه َفدایا بُن َفرعوَش .السِّجِن

 رمَّموا إلى ُقبالِة باِب الماِء َنحو  اِهللا الُمقيموَن بَعوفَل
ووراَءُهم 27 .الشَّرِق والُبرِج البارِز إلى الخارِج

رمََّم التَّقوعيُّوَن ُمقاِبَل الُبرِج العظيِم البارِز إلى 
  . إلى ُسوِر َعوفَلالخارِج َمسافًة أخرى

وِمْن فوِق باِب الَخيِل رمََّم ُآلُّ واحٍد ِمَن الكهنِة 28
ووراَءُهم رمََّم صادوُق بُن ِإمِّيَر ُقبالَة 29ُقبالَة َبيتِه، 

َبيتِه، ووراَءه رمََّم َشَمْعيا بُن َشَكْنيا حارُس باِب 
ووراَءه رمََّم َحَنْنيا ُبن َشَلْميا وحانوُن 30 .الشَّرِق

 .بُن السَّادُس لصاالَف َمسافًة أخرى ِمَن السُّوِراإل
 .ووراَءُهما رمََّم َمُشالُم بُن َبَرْآيا ُقبالَة ُغرفتِه

ووراَءُه رمََّم َمْلِكيَّا الصَّائُغ إلى داِر ُخدَّاِم بـيِت اِهللا 31
وبـيِت التُّجَّاِر، ُقبالَة باِب الِحراسِة والِعليَّة اّلتي ِعنَد 

وما بـيَن هِذِه الِعليَِّة وباِب الغَنَم رمََّمه 32 .الزَّاویِة
   . الصَّاغُة والتُّجَّاُر

  معارضة بناء السور
غتاَظ  ولمَّا َسمَع َسْنبلَُّط أننا َنبني السُّوَر َغِضَب وا33

وقاَل على َمسمِع 34َغيظًا شدیدًا، وَسِخَر ِمَن اليهوِد 
ماذا َیعمُل هؤالِء اليهوُد «:  السَّامرِةَبني قَوِمه وجيِش

الُضعفاُء؟ هل ُیعيدوَن بناَء المدینِة؟ هل یظنُّوَن أنَّهم 
بتقریـِب الذَّبائِح ُیِتمُّوَن العمَل في یوٍم واحٍد؟ هل 

ُیعيدوَن الحياَة إلى الِحجارِة ِمْن ُآَوِم التُّراِب وهَي 
: انبِه فقاَلوآاَن ُطوبـيَّا العمُّونيُّ بج35» محروقٌة؟

بل إنَّ ما َیبنوَنه ُسوٌر، لو قفَز عَليِه ثعلٌب َلهدَم «
إسمْع یا إلَهنا آيَف «: فصلَّيُت وقلُت36 .»ِحجارَته

جعْلُهم  أصبحنا ُهزأًة، فُردَّ َتعيـيَرُهم على رؤوسِهم وا
وال تستْر ذنوَبهم، وال 37َغنيمًة في أرِض السَّبـي، 
ستهزأوا بنا نحن   ألنَّهم اَتمُح خطيئَتهم ِمْن أماِمَك،
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ولكننا ثابرنا على بناِء السُّوِر، 38 .»البنَّاؤوَن
رتفَع إلى ِنصِفه ألنَّ الشعَب آاَن  تصَل آلُّه وا فا

   .ُمتحمسًا ِللعمِل
  4الفصل 

  ولمَّا َسِمَع َسْنبلَُّط وطوبـيَّا والَعرُب والعمُّونُّيوَن1
مَِّم، ألنَّ الفجواِت واألشدودیُّوَن بأنَّ ُسوَر أوُرشليَم ُر

وتحالفوا آلُّهم یدًا 2فيِه أخذت ُتَسدُّ، غضبوا جدًّا 
واحدًة على أن یأتوا ویحاربوا أوُرشليَم وُیوقعوا فيها 

فصلَّينا إلى إلهنا وأقْمنا في َوجِههم 3 .الفوضى
  .ُحرَّاسًا، نهارًا وليًال َحَذرًا ِمنُهم

حمَّاليَن، َضُعفت قوَُّة ال«: وقاَل رجاُل َیهوذا4
 .»والتُّراُب آثيٌر، ونحن ال نقِدُر أْن نبنَي السُّوَر

ُنباِغُتهم ِمْن حيُث ال یعلموَن وال «: وقاَل أعداُؤنا5
 .»یروَن وندخُل إلى َوْسِطهم، فنقاتُلُهم وُنعطُِّل العمَل

فجاَء اليهوُد المقيموَن ِبـجواِر أعداِئنا في جميِع 6
إلينا وأنذرونا َعَشراِت األماآِن اّلتي َرِجعوا منها 

فسلَّحُت الشعَب بالسُّيوِف والرِّماِح 7 . المرَّاِت
والِقسيِّ وأقمُتهم على حساِب َعشاِئرِهم وراَء 
 .السُّوِر، في المواضِع اّلتي لم َیكْن تمَّ بناُؤها

ورأیُتهم خائفيَن، فقلُت لُهم وِلرؤساِئهم وُوالِة 8
ذآروا الّربَّ   ا.ال تخافوا هؤالِء األعداَء«: أمِرِهم

العظيَم الرَّهيـَب، وقاتلوا عن إخواِنكم وبنيكم وبناِتكم 
  .»ونساِئكم وبـيوِتكم

ولمَّا َسِمَع أعداُؤنا بأننا َعِلمنا بما َینووَن، وأنَّ اَهللا 9
أبطَل نيََّتهم، فارقونا فرِجعنا آلُّنا إلى عمِلنا في ِبناِء 

النِّصُف ِمْن رجالي وِمْن ذِلَك اليوِم آاَن 10 .السُّوِر
َیعملوَن العمَل، والنِّصُف اآلخُر ُمَسلَّحيَن بالرِّماِح 

والتُّروِس والِقسيِّ والدُّروِع، وآاَن جميُع أعياِن 
اّلذیَن آانوا َیبنوَن في 11بـيِت َیهوذا ُیساندوَن 

 وآاَن الُبناُة في السُّوِر وحاملو األثقاِل .السُّوِر
يِد الواحدِة، وُیمسكوَن السِّالَح والمحمِّلوَن یعملوَن بال

وآاَن ُآلُّ واحٍد ِمَن البنَّائيَن َیبني 12 .باليِد األخرى
وهَو ُمتقلٌِّد سيَفه على َجنبِه، وآاَن الهاِتُف بالبوِق 

: فقلُت لُهم ولرؤساِئِهم وُوالِة أمِرِهم13 .بجاِنبـي
العمُل ضخٌم ُمَتشعٌِّب ونحُن ُمتفرِّقوَن على السُّوِر، «

فالَموِضُع اّلذي 14 .ُمتباِعدوَن َبعُضنا عن بعٍض
 .تسمعوَن ِمنه صوَت الُبوِق، هناَك تجتمعوَن إلينا

  .»إلُهنا ُیقاتُل عنَّا
فكاَن ِنصُفنا یقوُم بالعمِل، والنِّصُف اآلخُر 15

 .یحملوَن السِّالَح ِمن ُطلوِع الَفجِر إلى ُظهوِر النُّجوِم
ِلـَيبْت «: ميَن على العمِلوفي ذِلَك الوقِت قلُت للقي16ِّ

آلُّ واحٍد منكم مَع ُمعاونيِه في وَسِط أوُرشليَم 
 .»ليكونوا لنا في اللَّيِل حَرسًا وفي النَّهاِر ُعمَّاًال

ولم أُآْن أنا وال إخواني وال رجالي وال الَحَرُس 17
اّلذین ورائي َننِزُع ثياَبنا، وآاَن آلُّ واحٍد ِمنَّا ُیبقي 

   . بـيدِهعلى سالِحه 
  5الفصل 

  شكوى الشعب من الظلم

وتعاَلت َصيحُة الشَّكوى ِمَن العاِئدیَن ِمَن السَّْبـي، 1
فكاَن َبعُضهم 2 .ِرجاًال وِنساًء، على إخواِنهِم الَيهوِد

نحن وَبنونا وَبناُتنا آثيروَن، أُنقایُضُهم «: یقوُل
: وَبعُضهم اآلخُر3» يَش؟بالِحنَطِة لنأُآَل وَنع

أَنْرَهُن ُحقوَلنا وُآروَمنا وبـيوتنا لنأُخَذ ِحنطًة في «
أَنقتِرْض ماًال «: وقاَل آخروَن4» هِذِه الَمجاعِة؟

أنبـيُع 5على ُحقوِلنا وآروِمنا لُنوفَي ضریـبَة الَمِلِك؟ 
بنينا وبناِتنا للعبودیَِّة ونحن وهؤالِء العاِئدوَن ِمَن 

ن نسٍل واحٍد وَبنونا آَبنيهم؟ بل ها بعُض السَّْبـي ِم
بناِتنا ُمسَتعبداٌت وما بأیدینا شيٌء، وحقوُلنا وآروُمنا 

  .»أصبحت لغيِرنا
 .فلمَّا َسِمعُت صراَخُهم وآالَمُهم هذا َغِضبُت جدًّا6
فشاورُت َنفسي ووبَّخُت رؤساَءُهم وُوالَة أمرِهم 7

 تأخذوَن الرِّبا أنتم«: ِمن إخواِنِهم اليهوِد وقلُت لُهم
   وَدَعوُت إلى إجتماٍع عاٍم.»ِمن إخوِتُكم َبني قوِمُكم

فَتَدْینا إخواَننا  نحُن على َقْدِر طاقِتنا ا«: وقلُت لُهم8
 وها أنُتُم اآلَن َتبـيعوَن .الَيهوَد اّلذیَن بـيُعوا لألمِم

 َفسكتوا وما .»إخوانُكم لألَمِم فَنعوُد وَنْفَتدیِهْم نحن
ما تعملوَنه خطٌأ، فخافوا اَهللا «: وقلُت9 .ابًاوجدوا جو

فأنا 10إلَهنا حّتى تـتفادوا تعيـيَر األمِم أعداِئنا؟ 
وإخواني ورجالي أقَرْضنا الشَّعَب ماًال وِحنطًة، 

وأنتم أیضًا أعيدوا 11 .ولكنَّنا َنعفيِهم ِمن هذا الدَّیِن
إليهم في هذا اليوِم ُحقوَلهم وُآروَمهم وَزیتوَنهم 

ـيوَتهم، وال تطاِلبوُهم بالماِل والِحنطِة والَخمِر وب
ُنعيُدها وال نطلُب ِمنهم شيئًا، «: فقالوا12 .»والزَّیِت

 وَدَعوُت الكَهنَة وَحلَّْفُتهم أْن .»وآما تقوُل نعمُل
: فنفَّضُت َجيـَب ِردائي وقلُت13 .َیعملوا ِبما أقوُل

هذا العمِل هكذا َینفُض اُهللا آلَّ َمْن ال ُیشاِرُك في «
ِممَّا في بـيِتِه وِمن َتَعِب َیَدیِه، فيكوُن آَجيـِب ردائي 

: ، فقاَلِت الجماعُة ُآلُّها»هذا منفوضًا وفاِرغًا
 وعِمَل الشعُب ِبـحَسِب هذا . وَحَمَدِت الّربَّ.»آميَن«

   .الكالِم

  نزاهة نحميا
ِلُك أْن أآوَن واليًا وفوَق ذِلَك، َفِمن یوِم أَمرني الَم14

في أرِض َیهوذا، ِمَن السَّنِة الِعشریَن إلى السَّنِة 
 الَمِلِك، أّي ُمدَة إثَنَتي  الثانيِة والثالثيَن ألرَتْحَشْشتا

َعْشَرَة سَنًة، لم آآْل أنا وال إخواني ُخبزًا ِمن ِتلَك 
وأمَّا الُوالُة األوَّلوَن اّلذیَن آانوا َقْبلي، 15 .الوظيفِة

فَثقَُّلوا على الشعِب وآانوا یأخذوَن مِنُهم آلَّ یوٍم ما 
َیزیُد على أربعيَن ِقطعًة ِمن الِفضَِّة ِلشراِء الُخبِز 

 أمَّا . بل آاَن ِرجاُلهم أیضًا َیظِلموَن الشَّعَب.والَخمِر
وإنَّما 16 .أنا فما َعِمْلُت ِمثَل ذِلَك ألنِّي أخاُف اَهللا

هذا السُّوِر حّتى إنِّي ما َصرفُت ُجْهدي إلى ِبناِء 
 وآاَن جميُع ِرجالي ُمجتمعيَن هناَك . قتَنيُت َحقًال ا

وآاَن على مائدتي ِمَن اليهوِد والوالِة مَئٌة 17للِبناِء، 
وخمسوَن َرجًال، فضًال عمَّن جاَءنا ِمَن اُألمِم اّلذیَن 

 وُآنُت ُأَهيِّـُئ آلَّ یوٍم ثورًا وستًَّة ِمْن ِخياِر18 .حوَلنا
الغَنِم، ما عدا الطَّيَر وفي ُآلِّ عشَرِة أّیاٍم خمرًا 

،   ومَع هذا آلِّه لم أطُلْب ُأجرَة َمنِصبـي آَواٍل.آثيرًا
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 .ألنَّ الضَّراِئَب آاَنت ِعْبئًا ثقيًال على هؤالِء الشَّعِب
ذآْرني یا إلهي بالخيِر على جميِع ما عِمْلُته  فا19

   .ألجِلهم
  6الفصل 

  مياالتآمر على نح
ولمَّا َسِمَع َسْنبلَُّط وطوبـيَّا وجشُم العربـيُّ وسائُر 1

أعداِئنا بأنِّي َبنيُت السُّوَر وما بقيت فيِه َفجوٌة، ما عدا 
الَمصاریَع في األبواِب، اّلتي لم أُآْن في ذلَك الوقِت 

: ِنأرسَل إليَّ َسْنبلَُّط وجشُم یقوال2أَقْمُتها بعُد، 
، وآانا » تعاَل نتالَق معًا في ُقرى َسْهِل أونو«

فوجَّْهُت إليهما ُرُسًال وُقلُت 3 .ُیضِمراِن لَي السُّوَء
أنا أقوُم ِبــعمٍل آبـيٍر فال أقِدُر أْن أنِزَل إلى «: لُهما

وأرسال اليَّ 4 .»لقاِئُكما ِلئالَّ َیتعطََّل العمُل إذا َترْآُته
 أربَع مرَّاٍت وآنُت في آلِّ مرٍَّة ِبِمثِل هِذِه الدَّعوِة

فأرسَل إليَّ َسْنبلَّط مرًَّة 5 .ُأجيـُبُهُم الجواَب ذاَته
خاِمسًة مَع خاِدِمِه رسالًة مفتوَحًة في یِدِه مْكتوٌب 

ُیشاُع في اُألمِم وجشٌم یقوُل، إنََّك أنَت «6: فيها
َت واليهوُد ُتْضِمروَن التَّمرَُّد على الَمِلِك، ولذِلَك أن

وأقمَت أیضًا 7 .َتبني السُّوَر وأنَت تكوُن َمِلكًا عَليِهم
أنَت َمِلُك : أنبـياَء ليَتَنبَّأوا لَك في أوُرشليَم قائليَن

 وال ُبدَّ ِمْن أْن َیسمَع الَمِلُك هذا الكالَم، فَتعاَل .َیهوذا
: فأرَسْلُت إليِه أقوُل8 .اآلَن لَنَتشاَوَر في األمِر معًا

ا تقوُله َصحيٌح وإنَّما هَو آالٌم َتختِلُقه ال شيَء ِممَّ«
َتِعَبت «: وآانوا جميعًا ُیَخوِّفوَننا ِبقوِلهم9 .» ِمْن قلِبَك

َشدِّْد یا «:  فصلَّيُت وُقلُت.»أیِدیِهم ِمَن العمِل فال َیِتمُّ
  .»اُهللا َیديَّ

ُثمَّ َدَخْلُت بـيَت َشْمعيا بِن دالیا بِن َمهيَطْبئيَل وهَو 10
َدْعنا َنجتِمُع في داِخِل َهيكِل «:  عَليه فقاَل ليمحجوٌز

 في .بـيِت اِهللا وُنغِلُق األبواَب ألنَّهم قادموَن لَيقُتلوَك
أَرُجٌل «: فقلُت َله11 .»اللَّيِل ُهم قادموَن ليقُتلوَك

 ال . لُيْنِقَذ حياَته ِمثلي یهرُب؟ أِمثلي یدخُل الَهيكَل
ْدُت أنَّ َشْمعيا هذا لم ُثمَّ تَحقَّْقُت فَوَج12 .»أدخُل

سَتأَجراُه  ُیرِسْلُه اُهللا إليَّ، بل أنَّ ُطوبـيَّا وَسْنبلََّط ا
لَعلِّي أخاُف وأعمُل ِبَمشوَرِتِه 13لَيْنِطَق بالنُّبوَِّة َعليَّ، 

  .وأخَطُأ، فَتسوُء ُسمعتي لُيَعيِّراني
ُأذُآْر یا اُهللا ما فَعَلُه طوبـيَّا «: فصلَّيُت وقلُت14
ذُآْر نوعادَیَة النَّبـيََّة وساِئَر  ْنبلَُّط وعاِقْبُهما واوَس

   .»األنبـياِء اّلذیَن آانوا ُیَخوِّفوَنني

  إتمام بناء السور
  وتمَّ ِبناُء السُّوِر في الخاِمِس والِعشریَن ِمْن أیلوَل15
نا وَسِمَع جميُع أعداِئ16 .ثنيِن وخمسيَن یومًا في ا

بالَخَبِر، ورأى جميُع األَمِم اّلذیَن حوَلنا ما ُقْمنا بِه، 
َفَصُغروا في عيوِن أنُفِسِهم وعِلموا أنَّ هذا العمَل 

وآذِلَك رؤساُء َیهوذا في ِتلَك 17 .جَرى ِبَفضِل إلِهنا
ألنَّ 18تصاٍل ُمستَِّمرٍّ ِبطوبـيَّا،  األّیاِم آانوا على ا

 ألنَُّه ِصهُر شَكْنيا بِن آَرَح، آثيریَن في َیهوذا حاَلُفوه
 .بُنه تَزوََّج ِبنَت َمُشالِم بِن َبَرْآيا ویوحاناُن ا

وآانوا أیضًا َیمَتدحوَن طوبـيَّا أمامي وَینقلوَن 19
   .آالمي إليه وأرسَل طوبـيَّا رساِئَل لَتخویفي

  ٧الفصل 
لمَّا ُبنَي السُّوُر وُرفعِت األبواُب بمصاریِعها، 1 

وولَّيُت على 2لبوَّابـيَن والمغنِّيَن والالَّویِّيَن، عيَّْنُت ا
أوُرشليَم أخي حنانَي وحَنْنيا قاِئَد القلعِة وآاَن حَنْنيا 

وُقلُت 3رجًال أمينًا وأآثَر مخافًة ِهللا ِمْن آثيریَن، 
ال ُتفتْح أبواُب أوُرشليَم إلى أْن َتْحمى الشَّمُس «: لُهما

 وأقمُت .»مُس إلى الَمغيـِبوُتقَفُل قبَل أْن َتميَل الشَّ
ُحرَّاسًا ِمْن ُسكَّاِن أوُرشليَم، َبعُضُهم في مراآِز 

وآانِت 4 .الِحراسِة، واآلخروَن ُآلُّ واحٍد ُقبالَة بـيتِه
المدینُة واسعًة وعظيمًة والشَّعُب قليًال في وَسِطها، 

   . ولم تُكِن البـيوُت مبنيًَّة َبعُد

  أسماء العائدین من السبـي
فأوحى إليَّ إلهي أْن أجمَع الشَّعَب ورؤساَءُهم 5

 وُآنُت .نتساِبِهم وُوالَة أمرِهم إلحصاِئِهم بحَسِب ا
وَجدُت ِسجلَّ نَسِب اّلذیَن رَجعوا ِمَن السَّْبـي َقبَل 

هؤالِء سكَّاُن بابَل ِمْن 6:  ِسواُهم، وآاَن مكتوبًا فيِه
ائيَل اّلذیَن سباُهم َنبوخذَنصَُّر َمِلُك باِبَل شعِب ِإسر

ورَجعوا ِمَن السَّْبـي إلى أوُرشليَم وَیهوذا، ُآلُّ واحٍد 
مَع زُربَّاِبَل ویشوَع ونَحْميا وعَزْریا 7إلى مدینِتِه، 

وَرْعميا ونحماني وُمْردخاي وِبْلشاَن وِمسفارَت 
و َبن8:  وهذا عدُدُهم.وِبــغواَي وَنحوَم وَبعنَة
وَبنو َشَفْطيا 9ثناِن وسبعوَن،  َفرعوَش ألفاِن ومَئٌة وا

وَبنو آرَح ستُّ مَئٍة 10ثناِن وسبعوَن،  ثالُث مَئٍة وا
وَبنو فَحَث موآَب ِمْن َبني 11ثناِن وخمسوَن،  وا

 .یشوَع ویوآَب ألفاِن وثماني مَئٍة وثمانيَة عَشَر
 .وَبنو عيالَم ألٌف ومئتاِن وأربعٌة وخمسوَن12
وَبنو 14وَبنو زتُّو ثماني مَئٍة وخمسٌة وأربعوَن، 13

وَبنو ِبنُّوي ستُّ مئٍة 15زآَّاَي َسْبُع مَئٍة وستُّوَن، 
وَبنو باباَي ستُّ مَئٍة وثمانيٌة 16وثمانيٌة وأربعوَن، 

ثناِن  وَبنو َعْزجَد ألفاِن وثالُث مَئٍة وا17وعشروَن، 
عٌة وَبنو أدونيقاَم ستُّ مَئٍة وسب18 .وِعشروَن
وَبنو بغواَي ألفاِن وسبعٌة وستُّوَن، 19وستُّوَن، 

وَبنو 21وَبنو عادیَن ستُّ مَئٍة وخمسٌة وخمسوَن، 20
وَبنو َحُشوَم ثالُث 22 ثمانيٌة وتسعوَن،  أطِّيَر لِحُزِقـيَّا

وَبنو بـيصاَي ثالُث مَئٍة 23مَئٍة وثمانيٌة وعشروَن، 
ثنا عَشَر،  وَبنو حاریَف مَئٌة وا24وأربعٌة وعشروَن، 

ورجاُل َبيَت 26وَبنو جبعوَن خمسٌة وتسعوَن، 25
ورجاُل 27لحَم ونطوفَة مَئٌة وثمانيٌة وثمانوَن، 

ورجاُل َبيَت 28َعناثوَت مَئٌة وثمانيٌة وعشروَن، 
ورجاُل قریِة یعاریَم 29ثناِن وأربعوَن،  َعْزموَت ا

آفيرَة وبئيروَت سبُع مَئٍة وثالَثٌة وأربعوَن، 
 الرَّامِة وجَبَع ستُّ مَئٍة وواحٌد وعشروَن، ورجاُل30
ثناِن وعشروَن،  ورجاُل ُمْخماَس مَئٌة وا31
ورجاُل بـيَت إیَل وعاَي مَئٌة وثالثٌة وعشروَن، 32
وَبنو 34ثناِن وخمسوَن،  ورجاُل َنبو األخرى ا33

ِعيالَم اآلخِر ألٌف ومئتاِن وأربعٌة وخمسوَن، 
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وَبنو أریحا 36شروَن، وَبنو حاریَم ثالُث مَئٍة وع35
وَبنو ُلوَد وَبنو 37ثالُث مَئٍة وخمَسٌة وأربعوَن، 

وَبنو 38حادیَد وُأونو سبُع مَئٍة وواحٌد وعشروَن، 
  .َسناَءَة ثالثُة آالٍف وتسُع مَئٍة وَثالثوَن

وِمَن الكهنِة َبنو َیْدعيا بِن َبيِت َیشوَع تسُع مَئٍة 39
ثناِن   ألٌف واوَبنو ِإمِّيَر40وثالَثٌة وسبعوَن 

وَبنو فشحوَر ألٌف ومئتاِن وسبعٌة 41وخمسوَن، 
  .وَبنو حاریَم ألٌف وسبعَة عَشَر42وأربعوَن، 

وِمَن الالَّویِّيَن َبنو َیشوَع وقدميئيَل ِمْن بني 43
والمغنُّوَن َبنو آساَف مَئٌة 44ُهوُدویا أربعٌة وسبعوَن، 

وَم وَبنو والبوَّابوَن َبنو َشل45ُّوثمانيٌة وأربعوَن، 
أطيَر وَبنو َطْلموَن وَبنو عقُّوَب وَبنو َحِطيطا وَبنو 

  .ُشوباَي مَئٌة وثمانيٌة وثالثوَن
وخدَّاُم الَهيكِل َبنو ِصيحا وَبنو َحُسوفا وَبنو 46

وَبنو ِقـيروس وَبنو ِسيعا وَبنو فاُدوَن 47َطباُعوَت 
وَبنو 49وَبنو َلبانَة وَبنو َحجایا وَبنو َسْلماَي 48
وَبنو رآیا وَبنو 50اناَن وَبنو َجدیَل وَبنو َجاحَر ح

وَبنو َجزاَم وَبنو َعزا وَبنو 51رِصيَن وَبنو َنُقودا 
وَبنو َیساَي وَبنو َمُعونيَم وَبنو َنفيشسيَم 52 .فاسيَح

وَبنو 54وَبنو َبقُبوَق وَبنو َحقوقا وَبنو َحرحوَر 53
رقوَس وَبنو َب55َبصليَت وَبنو َمِحيدا وَبنو َحْرشا 

  .وَبنو َنصيَح وَبنو َحطيفا56وَبنو ِسيَسرا وَبنو تامَح 
 فَبنو ُسوطاَي وَبنو  أمَّا ُذرِّیَُّة عبـيِد سليماَن57

وَبنو َیعال وَبنو َدرقوَن وَبنو 58ُسوفرَث وَبنو َفریدا 
وَبنو َشَفْطيا وَبنو َحطِّيَل وَبنو ُفوخرِة 59َجدِّیَل 

 ُخدَّاِم الَهيكِل وُذرِّیَُّة جميُع60 .الظِّباِء وَبنو آموَن
  .ثناِن وتسعوَن عبـيِد سليماَن ثالُث مَئٍة وا

وهؤالِء اّلذیَن رَجعوا ِمْن َتلِّ ِمْلٍح وَتلِّ َحْرشا 61
وآُروَب وأدوَن وِإمِّيَر ولم یقدروا أْن ُیبرِهنوا على 

َبنو 62: أنَّ عشاِئَرُهم ینتسبوَن إلى َبني ِإسرائيَل
ثناِن  بـيَّا وَبنو َنُقودا ستُّ مَئٍة واَدالیا وَبنو طو

وِمَن الَكهنِة َبنو َحبابا وَبنو َهقُّوَص 63وأربعوَن، 
مرأًة ِمْن بناِت بَرِزالََّي  وَبنو َبرزالََّي اّلذي تزوََّج ا

هؤالِء بحثوا َعن ِسِجلِّ 64سِمهم  الِجلعادّي وتسمَّى با
وقاَل 65 .نوِتأنساِبِهم فلم َیِجدوُه، َفُحِرموا ِمَن الَكه

لُهم حاِآُمُهُم اليهوديُّ أْن ال یأآلوا ِمَن الطَّعاِم 
  الُمكرَِّس للّربِّ حّتى یقوَم آاهٌن لألوریِم والتُّمِّيِم

ثناِن وأربعوَن  ُآلُّ هؤالِء معًا ا66 .وَیفِصَل في األمِر
َفضًال عن عبـيِدِهم 67 .ألفًا وثالُث مَئٍة وستُّوَن

 آالٍف وثالُث مَئٍة وسبعٌة وثالثوَن وإماِئِهم وُهم سبعُة
وعِن الُمغنِّيَن والُمغنِّياِت وُهم ِمئتاِن وخمسٌة 

أمَّا ِجماُلهم فأربُع مَئٍة وخمسٌة 68 .وأربعوَن
  . وثالثوَن، وَحميُرهم ستَُّة آالٍف وسبُع مَئٍة وعشروَن

وتبرََّع َبعُض ُرؤساِء الَعشائِر للعَمِل في بناِء 69
ى الحاآُم للخزینِة ألَف ِدرهِم ذهٍب الَهيكِل، فأعط

وخمسيَن طاسًا وخمَس مَئٍة وَثالثيَن قميصًا للَكهنِة 
واآلخروَن عشریَن ألَف ِدرهٍم ِمَن الذَّهِب 70

أمَّا سائُر الشَّعِب 71 .وخمسَة قناطيَر ِمَن الِفضَِّة
فأعطى للخزینِة ِعشریَن ألَف ِدرهٍم ِمَن الذَّهِب 

َف الِقنطاِر ِمَن الفضَِّة وسبعًة وأربعَة قناطيَر وِنص
  .وستِّيَن قميصًا للَكهنِة

فسكَن الَكهنُة والالَّویُّوَن وبعُض الشَّعِب في 72
 أمَّا البوَّابوَن والُمغنُّوَن وسائُر َبني ِإسرائيَل .أوُرشليَم

   .فسكنوا في ُمدِنِهم

  عزرا یقرأ آتاب الشریعة
   . في مدِنِهم  أقاَم َبنو ِإسرائيَل ا أقبَل الشَّهُر السَّابُعولمَّ

  8الفصل 
جتمَع الشَّعُب ُآلُُّه بقلٍب واحٍد في السَّاحِة اّلتي  وا1

 وقالوا لعزرا الكاهِن والعاِلِم  أماَم باِب المياِه
بالشَّریعِة، أْن ُیحِضَر آتاَب شریعِة موسى اّلتي أمَر 

فأحضَر عزرا الكاهُن 2 .سرائيَلِبها الّربُّ َبني ِإ
ِآتاَب الشَّریعِة أماَم جميِع الشَّعِب الرِّجاِل والنِّساِء 

 آاَن ذِلَك في اليوِم .واألوالِد القادریَن على الَفْهِم
وقرَأ عزرا في الكتاِب 3 .األّوِل ِمَن الشَّهِر السَّابِع

 إلى أماَم السَّاحِة اّلتي أماَم باِب المياِه، ِمَن الصُّبِح
ِنصِف النَّهاِر، وُآلَُّهم آذاٌن صاغيٌة إلى آتاِب 

وقاَم عزرا على ِمنبٍر ِمْن خَشٍب مصنوٍع 4 .الشَّریعِة
لهذا الغرِض، ووقَف َمتَّْثيا وَشَمْع وعنایا وأوِریَّا 

وِحْلِقـيَّا وَمَعسيا َعْن یمينِه، وفدایا وميشائيُل ومْلِكيَّا 
 . وَمُشالُم َعْن َیساِرِهوَحشوُم وِحْشَبدَّانُة وزآریَّا

وفتَح عزرا الكتاَب بمرأى ِمْن جميِع الشَّعِب ألنَُّه 5
وبارَك 6 .آاَن فوَق الشَّعِب ُآلِِّهم، فوقفوا جميُعُهم

: عزرا الّربَّ اإللَه العظيَم، فأجاَب جميُع الشَّعِب
وُهم رافعوَن أیدَیُهم، ورآعوا أماَم » ! آميَن.آميَن«

ثمَّ وقفوا 7 . بوجوِهِهم إلى األرِضالّربِّ وسجدوا َله
في أماآِنهم وأخَذ الالَّویُّوَن یشوُع وباني وشَرْبيا 
ویاميُن وَعقُّوُب وَشْبتاُي وُهوِدیَّا وَمْعِسيا وَقِلـْيطا 

وعَزْریا ویوزاباُد وحناُن وفالیا والالَّویُّوَن ُیفسِّروَن 
فقرأوها في آتاِب شریعِة اِهللا 8 .لُهُم الشَّریعَة

  . وترجموها لُهم وفسَّروا معناها
وآاَن الشَّعُب ُآلُُّهم َیبكوَن ِعنَد َسماِع آالِم 9

 فقاَل لُهُم نَحْميا الحاآُم، وعزرا الكاهُن .الشَّریعِة
والعاِلُم بالشَّریعِة، والالَّویُّوَن اّلذیَن آانوا یفسِّروَن 

  ال.هذا یوٌم ُمقدٌَّس للّربِّ إلِهُكم«: لُهم الشَّریعَة
إذهبوا ُآلوا ما «: وقالوا لُهم10 .»تنوحوا وال تبكوا

شربوا ما حال، ووزِّعوا ِمنه ِحصصًا  طاَب لُكم وا
 .على َمْن لم یُكْن ِعنَدُه، ألنَّ اليوَم یوٌم مقدٌَّس لربِّنا
 .»وال تحزنوا، فالَفرُح الُمعَطى ِمَن الّربِّ ُیقّویُكم

ُأسكتوا «: عَب بقوِلِهموآاَن الالَّویُّوَن ُیهدِّئوَن الش11َّ
نصرَف  فا12 .»ألنَّ اليوَم یوٌم مقدٌَّس وال تحزنوا

جميُع الشَّعِب ليأآلوا ویشربوا ویوزِّعوا ِحصصًا 
ِممَّا یأآلوَن ویشربوَن، وليفرحوا فَرحًا عظيمًا، 

   .ألنَُّهم فِهموا الَكالَم اّلذي تعّلموُه

  عيد المظال
جتمَع رؤساُء عشائِر الشَّعِب،   الثَّاني اوفي اليوِم13

والكهنُة والالَّویُّوَن، إلى عزرا العاِلِم بالشَّریعِة 
فوجدوا في آتاِب 14ليتفهَّموا َآالَم الشَّریعِة، 
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الشَّریعِة اّلتي أمَر الّربُّ بها على لساِن موسى أنَّ 
على َبني ِإسرائيَل أْن یسكنوا الَمظاَل في عيِد 

فأذاعوا ونادوا في 15 في الشَّهِر السَّابِع، الَمظاِل،
ُأخرجوا «: جميِع ُمُدِن ِإسرائيَل وفي أوُرشليَم قائليَن

جلبوا أغصانًا ِمَن الزَّیتوِن والصَّنوبِر  إلى الجَبِل وا
عملوا الَمظاَل  واآلِس والنَّخيِل وُآلِّ شَجٍر آثيٍف وا

َك فخرَج الشَّعُب وجلبوا ذِل16 .» آما هَو مكتوٌب
وعِملوا لُهم َمظالَّ، ُآلُّ واحٍد على َسطِحِه وفي 

داِرِه، وفي ُدوِر َبيِت اِهللا، وساحِة باِب المياِه، وساحِة 
وعِمَل ُآلُّ الجماعِة اّلذیَن عادوا ِمن 17 .باِب أفرایَم

 َفِمْن أّیاِم َیشوَع بِن ُنوٍن .السَّْبـي َمظالَّ وأقاموا فيها
ْل َبنو ِإسرائيَل ِمثَل ذِلَك، فكاَن إلى ذِلَك اليوِم لم َیعَم
وآاَن ُیْتلى في آتاِب شریعِة 18 .َفرُحُهم عظيمًا ِجدًّا

اِهللا ُآلَّ یوٍم، ِمَن اليوِم األوَِّل إلى اليوِم األخيِر، 
وأقاموا العيَد سبعَة أّیاٍم، وفي اليوِم الثَّاِمِن آاَن 

   .حتفاٌل آما هَو مرسوٌم في الشَّریعِة ا
  9الفصل 

  عتراف الشعب بخطایاهمإ
جتمَع  وفي اليوِم الرَّابِع والعشریَن ِمَن الشَّهِر نْفِسِه ا1

 . َبنو ِإسرائيَل للصِّياِم، وعَليِهم ُمسوٌح وتراٌب
نفرَد َنسُل ِإسرائيَل َعن جميِع الغرباِء ووقفوا  وا2
وقاموا واقفيَن 3 .عترفوا بخطایاُهم وذنوِب آباِئِهم وا

في أماآِنِهم وقرأوا في آتاِب شریعِة الّربِّ إلِهِهم 
ُربَع النَّهاِر، وفي الرُّبِع اآلخِر آانوا یعترفوَن 

ثمَّ قاَم على 4 .بخطایاُهم للّربِّ إلِهِهم ویسجدوَن لُه
ِمنبِر الالَّویِّيَن یشوُع وباني وقدميئيُل وَشَبْنيا وُبنِّي 

ني وصرخوا بصوٍت عظيٍم إلى وَشَرْبيا وباني وآنا
وقاَل الالَّویُّوَن، یشوُع وقدميئيُل 5 .الّربِّ إلِهِهم

: وباني وَحَشَبْنَيا وَشَرْبيا وُهوِدیَّا وَشَبْنيا وَفَتْحَيا
قوموا باِرآوا الّربَّ إلَهُكم ِمَن اآلَن إلى األبِد، «

 سُمَك المجيُد اّلذي هَو َفوَق ُآلِّ بَرآٍة ونادوا تباَرَك ا
أنَت یا ربُّ وحَدَك َصنْعَت السَّماواِت 6 .وتسبـيٍح

وسماَء السَّماواِت وُآلَّ ُجنِدها واألرَض وُآلَّ ما 
عَليها والبحاَر وُآلَّ ما فيها، وأنَت ُمحيـي هِذِه ُآلِّها، 

أنَت الّربُّ اإللُه اّلذي 7 .ُجنُد السَّماِء یسجُد لَك
 الكلدانيِّيَن وَجعلَت صطفيَت أبراَم وأخَرْجَتُه ِمْن ُأوِر ا
ووجدَت قلَبُه أمينًا لَك، فعاَهْدَتُه على 8 . سَمُه إبرهيَم ا

أْن ُتعطَي َله ولَنسِلِه أرَض آنعاَن ِبَمْن فيها ِمَن 
الِحثِّيِّيَن واألموریِّيَن والفرزِّیِّيَن واليـبوسيِّيَن 

 .  وأنَت حقَّقَت وعَدَك ألنََّك صاِدٌق.والِجرجاشيِّيَن
 َنَظرَت إلى َمذلَِّة آباِئنا في ِمْصَر وسِمْعَت ثم9َّ

فأظهرَت آیاٍت 10،  ُصراَخُهم ِعنَد البحِر األحمِر
وُمعجزاٍت في ِفرعوَن وجميِع عبـيِدِه وُآلِّ ُسكَّاِن 
أرِضِه ألنََّك َعِلْمَت أنَُّهم جاروا عَليهم، وأقمَت لَك 

حَر وَفلْقَت الب11 . سمًا عظيمًا آما في هذا اليوِم ا
أماَمُهم َفَعَبروا في وَسِط البحِر على أرٍض یابسٍة، 
وطرحَت مطاِردیِهم في األعماِق آحجٍر في مياٍه 

وأرشدَتُهم ِبــعموِد سحاٍب في النَّهاِر، 12 . عاِرمٍة

وِبــعموِد النَّاِر في اللَّيِل لُينيَر لُهُم الطَّریَق اّلتي 
 وخاطْبَتُهم وَنزلَت على جَبِل سيناَء13 . یسيروَن فيها

ِمَن السَّماِء وأعطيَتُهم أحكامًا مستقيمًة، وشراِئـَع 
وعلَّْمَتُهم أْن 14 .َحقٍّ، وفرائَض، ووصایا صالحًة

ُیَقدِّسوا سْبَتَك، أمرَتُهم ِبوصایا وفراِئَض وشراِئَع 
وَرزقَتُهم ُخبزًا ِمَن 15 . على لساِن موسى عبِدَك

 أخرْجَت لُهم  َن الصَّخِر في ُجوِعِهم، ومياهًا ِم السَّماِء
  في َعَطِشِهم، وأمْرَتُهم أن َیدخلوا لَيمِلكوا األرَض

  .اّلتي َرفْعَت َیَدَك ُمقِسمًا أْن ُتعطَيها لُهم
ولِكنَُّهم َتجبَّروا ُهم وآباُؤنا وعاَندوَك ولم «16

وأَبوا أْن یسمعوا، ولم َیَتذآَّروا 17،  ُیطيعوا أوامَرَك
نْعَت مَعُهم بل عاَندوَك وفي سيناَء َعجاِئَبَك اّلتي َص

 ليرِجعوا إلى ُعبودیَِّتِهم في  َتَمرَّدوا وأقاموا رئيسًا
، حنوٌن، بطيُء الغَضِب،   ولِكنََّك إلٌه غفوٌر.ِمْصَر

وصنعوا لُهم ِعْجًال 18 . آثيُر الرَّحمِة، فما أهملَتُهم
هذا إلُهنا اّلذي أخَرَجنا ِمْن ِمْصَر : مسبوآًا وقالوا

ولِكنََّك بمراِحِمَك الكثيرِة لم 19 . كفروا ُآفرًا عظيمًاف
ُتهِمْلُهم في البرِّیَِّة، فما فاَرَقُهم عموُد السَّحاِب نهارًا 

لُيرشَدُهم في الطَّریِق، وال عموُد النَّاِر ليًال لُينيَر 
وأعطيَتُهم 20 .عَليِهم في الطَّریِق اّلتي یسيروَن فيها

َمُهم، ولم تمنِع الَمنَّ َعْن روَحَك الصَّالَح ليعلِّ
أربعيَن 21 .أفواِهِهم، وأعطيَتُهم ماًء في عَطِشِهم

َسنًة ُعْلَتُهم في البرِّیَِّة، فما أعوَزُهم شيٌء، وال بِلـَيت 
ووهبَتُهم مماِلَك 22 . ثياُبُهم وال تورَّمت أرجُلُهم

وشعوبًا، ومهَّْدَت لُهم طریَق الصَّحراِء فَملكوا أرَض 
 وأرَض َمِلِك َحشبوَن وأرَض ُعوٍج َمِلِك ِسيحوَن
 آُنجوِم السَّماِء، َفِجئَت  وأآَثْرَت أوالَدُهم23 . باشاَن

 اّلتي َوعْدَت آباَءُهم أْن یدخلوها  ِبِهم إلى األرِض
متلكوا أرَض آنعاَن  فدخَل َبنوُهم وا24وَیمتِلكوها 

م اّلتي أخضعَت لُهم ُسكَّاَنها، ودَفْعَت شعَبها وملوَآُه
فأخذوا ُمُدنًا 25 . إلى أیدیِهم ليفعلوا ِبِهم آما یشاؤوَن

متلكوا بـيوتًا مملوءًة  ُمحصَّنًة وأرضًا ُمْخِصبًة، وا
بالَخيراِت وآبارًا َمحفورًة وُآرومًا وزیتونًا وأشجارًا 

ُمثِمرًة، وأآلوا وشِبــعوا وَسِمنوا وتلذَّذوا ِبـجوِدَك 
دوا عَليَك وَنبذوا ثمَّ أغضبوَك وَتَمر26َّ . العظيِم

شریعَتَك وَقتلوا أنبـياَءَك اّلذیَن أنذروُهم ليردُّوُهم 
فأسَلْمَتُهم إلى 27 .إليَك، فكَفروا ِبَك ُآفرًا عظيمًا

أیدي ُخصوِمِهم فأذلُّوُهم، وفي وقِت ضيِقِهم صرخوا 
إليَك فَسِمْعَت أنَت ِمَن السَّماِء ُصراَخُهم، وبمراِحِمَك 

م ُمَخلِّصيَن، َفَخلَّصوُهم ِمْن أیدي الكثيرِة أعطيَتُه
طمأنُّوا عادوا إلى َعمِل الشَّرِّ  فلمَّا ا28 .أعداِئِهم

 فتسلََّط أعداُؤُهم .أماَمَك، فترآَتُهم في أیدي أعداِئِهم
ستَجْبَت لُهم ِمَن   فا.عَليِهم، فتابوا وصرخوا إليَك

وأنذْرَتُهم 29 . السَّماِء ونجَّيَتُهم ِمرارًا ِلكثرِة مراِحِمَك
ِلَتُردَُّهم إلى شریعِتَك، فَتَجبَّروا ولم یسَمعوا 

ِلَوصایاَك، وَخِطئوا في أحكاِمَك اّلتي إذا َعِمَل بها 
 بها، وأعَطوا آِتفًا ُمعاِندًة وعاندوا ولم  اإلنساُن یحيا

فَصَبرَت عَليِهم سنيَن آثيرًة، فأوحيَت 30 .یسَمعوا
 أصَغوا إليِهم، فَدفعَتُهم إلى أنبـياِئَك أن ُینِذروُهم فما
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ولكنََّك ِلكثرِة مراِحِمَك 31 . إلى أیدي ُشعوِب األرِض
  .لم َتقَتِلْعُهم ولم ُتهِمْلُهم ألنََّك إلٌه حنوٌن رحيٌم

فاآلَن یا إلَهنا العظيَم القاِدَر الرَّهيـَب الحاِفَظ «32
العهَد والرَّحمَة ال َتصُغْر في عيَنيَك ُآلُّ هِذِه 

اِت اّلتي أصابْتنا نحُن وملوَآَنا وُزعماَءنا الَمَشقَّ
وآَهَنَتنا وأنبـياَءنا وآباَءنا وجميَع شعِبَك ُمنُذ أّیاِم 

وأنَت عادٌل وُمِحقٌّ 33 . إلى هذا اليوِم ملوِك أشُّوَر
 .في ُآلِّ ما أنَزْلَتُه ِبنا ِمْن َنَكباٍت، ألننا أِثْمنا

لم یعَملوا ملوُآنا وزعماُؤنا وآَهنُتنا وآباُؤنا 34
بشریعِتَك ولم ُیصغوا إلى وصایاَك وإنذاراِتَك اّلتي 

وال عَبدوَك في أّیاِم ِعزِِّهم والَخيِر 35أنذرَتُهم بها، 
العظيِم اّلذي أعطيَتُهم واألرِض الواسعِة الُمخِصبِة 

اّلتي وهْبَتها لُهم، ولم یتوبوا َعْن َتصَُّرفاِتِهِم 
عبـيٌد في األرِض اّلتي وها نحُن اليوَم 36 .الشِّرِّیرِة

ها َغلََّتها 37أعطيَتها آلبائنا ليأآلوا ثَمرها وَخيَرها، 
الوافرَة یأخُذها الُملوُك اّلذیَن ولَّيَتُهم عَلينا ألننا 

َخِطْئنا، وُهم ُمَتسلِّطوَن على أبداِننا وعلى بهاِئِمنا 
   .»آما یشاؤوَن، ونحُن في ضيٍق شدیٍد

  10الفصل 
  عهدًاشعب إسرائيل یقطع 

وألجِل هذا ُآلِِّه نحُن، شعَب ِإسرائيَل، نقطُع عهدًا 1
  . ونكُتُب وزعماُؤنا والالَّویُّوَن والَكهنُة َیختموَن

واّلذیَن َخَتموا ُهُم الحاآُم َنَحْميا بُن حَكْليا وصدقيَّا، 2
وأَمْریا وَفشحوُر 4والكَهنُة َسرایا وعَزْریا ویْرميا 3

وحاریُم 6وحطُّوُش وَشبْنيا وَملُّوُخ 5وَمْلِكيَّا 
ودانياُل وِجنثوُن وباروُخ 7وَمریموُث وُعوَبْدیا 

وَمَعْزیا وِبْلجاُي 9 .وَمُشالَُّم وأبـيَّا وميَّاميُن8
والالَّویُّوَن یشوُع بُن أَزنيا وِبنُّوي ِمْن 10وَشَمْعيا، 

ُهم شَبْنيا وهوِدیَّا وأنسباُؤ11َبني حيناداَد وقدميئيُل، 
وِمـيخا ورحوُب وحَشْبيا 12وَقليطا وَفالیا وحاناُن 

وهوِدیَّا وباني وَبنيُنو، 14وزآُّوُر وَشَرْبيا وشَبْنيا 13
ورؤساُء الشَّعِب َفرعوُش وَفَحُث وُموآُب وِعْيَالم 15

وأدونيَّا 17وُبنِّيُّ وَعْزَجُد وبـيباُي 16وَزتُّو وباني 
وآطيُر وحَزقيَّا وَعزُّوُر 18 وَبْغواُي وعادیُن

وحاریُف وعناثوُث 20وهوِدیَّا وَحشوُم وبـيصاُي 19
وَمجفيعاُش وَمُشالُم وَحزیُر 21ونيـباُي 

وَفَلْطيا وحانان 23وَمشيَزْبئيُل وصادوُق ویدُّوُع 22
وَهلوِحيُش 25وُهوَشُع وَحَنْنيا وَحشوُب 24وَعنایا 

ا وَمْعِسيا وَرحوُم وَحَشْبن26وِفْلحا وشوبـيُق 
   .وَملُّوُخ وَحریُم وَبْعنُة28وأِخَيا وحاناُن وعاناُن 27

  نصُّ العهد
نحُن، شعَب ِإسرائيَل وسائَر الكَهنِة والالَّویِّيَن 29

والبوَّابـيَن والُمغنِّيَن وُخدَّاَم الَهيكِل وجميَع اّلذیَن 
لى شریعِة نحازوا إ نفردوا َعْن ُشعوِب األرِض وا ا

اِهللا مَع ِنساِئِهم وَبنيِهم وَبناِتِهم ِممَّْن لُهم معِرفٌة وَفهٌم، 
نتعهَُّد مَع زعماِئنا وُنقِسُم على أْن نسُلَك في 30

شریعِة اِهللا اّلتي ُأعطيت على ِلساِن موسى عبِد اِهللا، 
ونحَفَظ جميَع وصایا الّربِّ إلِهنا وأحكاَمُه وفرائَضُه 

ْن ال ُنعطَي بناِتنا لشعوِب األرِض وأ31ونعَمُل بها، 
وأْن ال نشترَي في السَّبِت 32  وال نأخَذ بناِتِهم لبنينا

وال في یوٍم ُمقدٍَّس ِبضاعًة أو مأآًال ِمْن أمِم األرِض 
ونحُن 33 . اّلذیَن َیجيئوَن بها في یوِم السَّبِت لَيبـيعوا

 السَّابعِة نتعهَُّد أیضًا أْن نتُرَك غلََّة أرِضنا في السَّنِة
وال ُنطالَب بأيِّ َدْیٍن، وأْن نفرَض على أنفِسنا أْن 

:  ُنؤدَِّي ُثْلَث ِدْرَهٍم في السَّنِة ِلِخدمِة َهيكِل إلِهنا
ِلُخبِز الُقرباِن، وللتَّقِدمِة الدَّاِئمِة، وللُمحرقِة 34

الدَّائمِة في السُّبوِت ورؤوِس الشُّهوِر واألعياِد، 
لخطيئِة للتَّكفيِر َعْن َبني ِإسرائيَل، ولألقداِس وذبائِح ا

أمَّا إدخاُل الحَطِب 35 .ولُكلِّ ِخدمٍة في َهيكِل إلِهنا
إلى َهيكِل إلِهنا لإلیقاِد على المذبِح، فُنلقي ُقَرعًا بـيَن 
الكَهنِة والالَّویِّيَن والشَّعِب إلدخاِلِه ِبـحَسِب عشائِرِهم 

 ما هَو مكتوٌب في في أوقاٍت ُمعيَّنٍة، سنًة فسنًة، على
ونحُن نتعهَُّد أیضًا أْن َنجيَء ببواآيِر 36 .الشَّریعِة

أرِضنا وبواآيِر ثماِر ُآلِّ شَجٍر، َسنًة فَسنًة، إلى 
وأْن ُنَقدَِّم أبكاَر َبنينا وبهاِئِمنا إلى 37،  َهيكِل الّربِّ

َهيكِل إلِهنا، للكَهنِة اّلذیَن َیخدموَن فيِه، على ما هَو 
 .  الشَّریعِة، وآذِلَك أبكاَر بَقِرنا وغَنِمنامكتوٌب في

أْن َنحِمَل إلى الَكهنِة، إلى َمخازِن َهيكِل إلِهنا، 38
أوائَل عجيِننا وقرابـيِننا وثَمَر ُآلِّ شَجٍر، وأواِئَل 

الخمِر والزَّیِت، وإلى الالَّویِّيَن أعشاَر أرِضنا فيكوُن 
كوُن الَكهَنُة وی39،  لُهُم الُعْشُر في جميِع مزاِرِعنا

أبناُء هروَن مَع الالَّویِّين حيَن یجمعوَن الُعْشَر، على 
  أْن ُیؤدَِّي الالَّویُّوَن ُعْشَر األعشاِر لَهيكِل إلِهنا

اّلتي إليها َیحِمُل َبنو ِإسرائيَل 40ِلُتْخَزَن في الَمخاِزِن 
وَبنو الوّي بواآيَر الِحنطِة والخمِر والزَّیِت، َحيُث 

آلنيُة الُمَقدَّسُة وُیقيُم الكَهنُة والُخدَّاُم والبوَّابوَن ُتحَفُظ ا
   .والُمغنُّوَن، فنحُن ال ُنهِمُل َهيكَل إلِهنا
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  الساآنون في أورشليم

وسَكَن ُزعماُء الشَّعِب في أوُرشليَم، أمَّا سائُر 1
 واحٍد ِمْن عَشَرٍة ختياِر الشَّعِب فألَقوا الُقْرعَة ال

لَيسُكَن في أوُرشليَم، المدینِة المقدَّسِة، على أْن َیسُكَن 
وبارَك الشَّعُب 2 .التِّسعُة الباقوَن في الُمُدِن األخرى

جميَع اّلذین قدَّموا أنفَسُهم َطوعًا ِلـَيسكنوا في 
  .أوُرشليَم

ففي الُمُدِن األخرى بـَيهوذا سَكَن الشَّعُب والكَهنُة 3
 وَبنو عبـيِد سليماَن، ُآلُّ  لالَّویُّوَن وُخدَّاُم الَهيكِلوا

 هؤالِء أعياُن الِبالِد اّلذیَن . واحٍد في ُمْلِكِه في مدینتِه
وُهم ِمْن َبني َیهوذا وَبني 4سكنوا في أوُرشليَم، 

 فِمْن َبني َیهوذا َعثایا بُن ُعزِّیَّا بِن زآریَّا بِن .َبنياميَن
يا بِن َمْهَلْلئيَل ِمْن َبني فاِرَص أَمْریا بِن َشَفْط

وَمْعِسيا بُن باروَخ بِن آلحوَزَة بِن َحزایا بِن َعدایا 5
جميُع َبني 6 .بِن یویاریـَب بِن زآریَّا بِن الشِّيلونّي

فارَص السَّاآنيَن في أوُرشليَم أربُع مَئٍة وثمانيٌة 
  .وِستُّوَن رجًال ِمَن األشدَّاِء
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سلُّو بُن َمُشالَم بِن یوعيَد بِن : َنوهؤالِء َبنو َبنيامي7
َفدایا بن ُقوالیا بِن َمْعِسيا بِن إیثيئيَل بِن َیَشْعيا، 

وَبعَدُه َجبَّاُي سالَُّي ِتسُع مَئٍة وثمانيٌة وعشروَن 8
وآاَن یوئيُل بُن زآري وآيًال عَليِهم وَیهوذا بُن 9

  .َهْسنوآَة ثانيًا على المدینِة
 الكَهنِة َیَدْعيا بُن یویاریـَب وسكَن أوُرشليَم ِمَن10

وسرایا بُن ِحْلقيَّا بِن َمُشالَم بِن صادوَق 11ویاآيُن 
بِن مرایوَث بِن أخيطوَب، رئيُس َآهنِة َهيكِل اِهللا، 

ثناِن وعشروَن  وُهم مَع أنِسباِئِهم ثماني مَئٍة وا12
خاِدمًا في َهيكِل اِهللا، وَعدایا بُن یروحاَم بِن فَلْليا بِن 

وهَو مَع 13صي بِن زآریَّا بِن فشحوَر بِن َمْلكيَّا، أْم
ثناِن وأربعوَن،  أنسباِئِه ِمْن رؤساِء العشاِئِر مئتاِن وا

وعْمِشساُي بُن َعَزْرئيَل بِن أخزاَي بِن َمْشليموَث بِن 
وهَو مَع أنسباِئِه مَئٌة وثمانيٌة وعشروَن 14ِإمِّيَر، 

وآيُل عَليِهم َزْبدیئيُل َرجًال ِمَن الجبابرِة األشدَّاِء وال
  .بُن َهْجدوليَم

وآاَن ِمَن الالَّویِّيَن اّلذیَن سكنوا أوُرشليَم َشَمْعيا 15
بُن حشوَب بِن َعْزریقاَم بِن َحَشْبيا بِن ُبوني 

وَشْبتاُي ویوزاباُد، وُهما ِمْن رؤساِء الالَّویِّيَن 16
َمتَّْنيا و17 .القيِّميَن على العَمِل الخارجيِّ لَهيكِل اِهللا

بُن ِمـيخا بِن َزْبدي بِن آساَف، وهَو رئيُس َجوقِة 
التَّهليِل بَحمِد اِهللا في الصَّالِة، وبْقُبقيا مساِعُدُه ِمْن َبيِن 

 .أنسباِئِه وَعْبدا بُن شمُّوَع بِن َجالَل بِن َیُدوُثوَن
وجميُع هؤالِء الالَّویِّيَن السَّاآنيَن في أوُرشليَم، 18

قدَّسِة، ِمئتاِن وثمانيٌة وأربعوَن، المدینِة الُم
والبوَّابوَن عقُّوُب وطلموُن وأنسباُؤُهما حاِرسو 19

  .ثناِن وَسبعوَن األبواِب مَئٌة وا
وآاَن سائُر َبني ِإسرائيَل ِمَن الَكهَنِة والالَّویِّيَن 20

وأمَّا 21 .َیسكنوَن في ُمُدِن َیهوذا، ُآلُّ واحٍد في ُمْلِكِه
 بأوُرشليَم، وآاَن  كِل َفسكنوا في َتلَِّة َعوفَلُخدَّاُم الَهي

وآاَن وآيل 22 .صيحا وِجشفا وآيَليِن عَليِهم
الالَّویِّيَن في أوُرشليَم على ِخدَمِة َهيكِل اِهللا ُعزِّي بَن 

بانَي بِن حَشْبيا بِن متَّْنيا بِن ِمـيخا ِمْن َبني آساَف 
 على هؤالِء ألنَّ وصيََّة الَمِلِك فَرَضْت23الُمغنِّيَن 

الُمغّنيَن أْن یتناوبوا على الِغناِء في َهيكِل الّربِّ ُآلَّ 
وآاَن َفَتْحيا بُن َمشيَزْبئيَل ِمْن َبني زاَرَح بِن 24 .یوٍم

   .َیهوذا ُمستشاَر َمِلِك الُفرِس في ُآلِّ أموِر الشَّعِب

  الساآنون في المدن األخرى
في الُقرى مَع ُحقوِلها سكَن ِمْن َبني َیهوذا في و25

قریِة أربَع وتوابِعها ودیـبوَن وتواِبــعها وَیقْبَصئيل 
وسكَن ِمنُهم في ُقرى یشوَع وُموالدَة 26 .وُقراها

 .وَحصِر شوعاَل وِبئَر سبَع وتواِبــِعها27وَبيَت فاَلَط 
وفي عيَن 29وفي َصقلَغ ومكوَنَة وتواِبــعها، 28
وزانوَح وَعدالََّم 30وَن وصرعَة ویرموَث رمُّ

وُقراهما، وفي َلخيَش وحقوِلها وعزیقَة وُقراها 
  .وبذِلَك سكنوا ِمْن ِبئَر سبَع إلى وادي ِهنُّوَم

وسكَن َبنو َبنياميَن ِمْن َجبَع إلى ِمْخماَس وعيَّا 31
وعناثوَث ونوٍب وَعَنْنيَة 32وبـيَت إیَل وتواِبــعها 

وحادیَد وَصبوِعيَم 34مَة وجتَّاِیَم وحاصوَر ورا33

وآاَن ِمَن 36ولوٍد وأونو وادي الصُّنَّاِع 35ونَبالََّط 
نتقلوا للسَّكِن في  الالَّویِّيَن في أرِض َیهوذا َمِن ا

   .أرِض بنياميَن
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  أسماء الكهنة والالویـين
ویُّوَن اّلذیَن َصِعدوا مَع وهؤالِء هُم الكَهنُة والال1َّ

َسرایا : َزربَّاِبَل بِن شألتئيَل ویشوَع رئيِس الَكهنِة
وشَكْنيا 3وأَمْریا وَملَّوُخ وَحطُّوُش 2ویْرميا وَعزرا 

وِعدُّو وِجْنتوُي وأبـيَّا 4ورحوُم وَمریموُث 
وشَمْعيا ویویاریـُب 6وميَّاميُن وَمَعْدیا وبْلجُة 5

 هؤالِء ُهم .عاموُق وِحْلقيَّا وَیَدْعياوسلُّو و7وَیَدْعيا 
  .رؤوُس الكَهنِة وأنسباُؤُهم في أّیاِم یشوَع

یشوُع وبنُّوُي وَقدميئيُل وَشَرْبيا وَیهوذا : والالَّویُّوَن8
وَمتَّْنيا اّلذي آاَن َیَتولَّى التَّهليَل ِبـَحمٍد ِهللا وأنسباُؤُه 

 .ُهم في الِحراسِةوَبقبْقيا وُعنِّي اللَّذاِن وَقفا ُمقاِبَل9
ویشوُع رئيُس الَكهَنِة وَلَد ُیویاقيَم وُیویاقيُم وَلَد 10

وُیویاداُع وَلَد 11ألياشيـَب وألياشيـُب وَلَد ُیویاداَع 
   .یوناثاَن وُیوناثاُن وَلَد یدُّوَع

  رؤساء عشائر الكهنة
َهنُة رؤساَء وفي أّیاِم ُیویاقيَم آاَن هؤالِء الك12

لعشيرِة َسرایا َمرایا، ولَيْرميا َحَنْنيا، : عشاِئِرِهم
ولَمليكو 14وِلَعْزرا مُشالُم، وألَمْریا یهوحاناُن، 13

وِلَحریَم َعْدنا، 15یوناثاُن، ولَشْبنيا یوُسُف، 
ولِعدُّو زآریَّا، ولِحنُّثوَن 16ولَمرایوَث َحْلقاُي، 

 وُموِعدیا  ْنياميَنوألبـيَّا ِزْآري، ولِم17َمُشالُم، 
وِلبْلجَة َشمُّوُع، وِلَشَمْعيا یهوناثاُن، 18ِفْلطاُي، 

وِلَسالََّي 20وليویاریـَب َمْتناُي، ولَيَدْعيا ُعزِّي، 19
وِلِحْلقيَّا َحَشْبيا ولَيَدْعيا 21َفالَُّي، ولعاُموَق عاِبُر، 

  .نَثَنئيُل
اشيـَب وآاَن رؤساُء عشائِر الالَّویِّيَن في أّیاِم ألي22

وُیویاداَع وُیوحاناَن وَیدُّوَع ُمدوَّنيَن في ِسْفِر أخباِر 
 . األّیاِم، وآذِلَك الكَهنُة، في أّیاِم داریوَس الفارسيِّ

وأمَّا رؤساُء عشائِر الالَّویِّيَن فلم ُیَدوَّنوا إالَّ في 23
  .أّیاِم یوحاناَن بِن ألياشيـَب

 وَشَرْبيا ویشوُع َحَشْبيا: وآاَن رؤساُء الالَّویِّيَن24
بُن َقدمئيَل وأنسباُؤُهم ِفْرقًة َتتبادُل الَحمَد والتَّهليَل في 

وآاَن 25 .َهيكِل اِهللا ِبـحَسِب وصيَِّة داُوَد رجِل اِهللا
َمتَّنيا وَبْقبْقيا وُعوَبدیا وَمُشالُم وَطْلموُن وَعقُّوُب 
 .بوَّابـيَن یتولَّوَن الِحراسَة ِعنَد دهاليِز األبواِب

هؤالِء آانوا في أّیاِم ُیویاقيَم بِن یشوَع بِن 26
ُیوصاداَق، وفي أّیاِم َنَحْميا الحاآِم، وعزرا الكاهِن 

   .العاِلِم بالشَّریعِة

  تدشين سور أورشليم
فلمَّا ُدشَِّن ُسوُر أوُرشليَم ُدعي الالَّویُّوَن ِمْن جميِع 27

إلى أوُرشليَم لُيَدشِّنوا بالَفرِح أماِآِنِهم ِللُحضوِر 
والتَّسبـيِح والِغناِء، على أنغاِم الصُّنوِج والرَّباِب 

جَتمَع الُمغنُّوَن َبنو الوّي ِمْن  فا28 .والقياثيِر
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وِمْن َبيِت 29ضواحي أوُرشليَم وِمْن ُقرى النَّطوفيِّيَن 
وا الِجْلجاِل وُحقوِل جَبَع وَعْزموَت، ألنَّ الُمغنِّيَن آان

وَتطهََّر الكَهنُة 30 .َبنوا لُهم ُقرًى َحوَل أوُرشليَم
والالَّویُّوَن ِبـحَسِب الشَّریعِة وآذِلَك َطهَّروا الشَّعَب 

  .واألبواَب والسُّوَر
فأْصَعدُت أعياَن َیهوذا على السُّوِر وَعيَّْنُت 31

 فسارِت اُألولى ِجهَة .ِفْرقتيِن عظيَمَتيِن للتَّسبـيِح ِهللا
وَبعَدها ساَر 32 . على السُّوِر نحو باِب الزِّْبِل ِناليمي

وعَزْریا وعزرا 33 .هوَشْعيا وِنصُف ُزعماِء َیهوذا
 .وَیهوذا وَبنياميُن وشَمْعيا وِإْرميا34وَمُشالُم 

وساَر َبنو الكَهنِة الحاِملوَن األبواَق وُهم زآریَّا 35
یا بِن زآُّوَر بُن ُیوناثاَن بِن َشَمْعيا بِن َمتَّْنيا بِن ميخا

وأنِسباُؤه َشَمْعيا وَعَزْرئيُل وِمَلالُي 36بِن آساَف 
وِجَلالُي وماعاُي وَنَثنئيُل وَیهوذا وحناني، وُهم 

حاملوَن آالِت األلحاِن اّلتي أَقرَّها داُوُد رُجُل اِهللا، 
فَصِعدوا ِعنَد باِب 37 .یَتَقدََّمُهم عزرا العاِلُم بالشَّریعِة

قاِبَلُهم على َدَرِج مدینِة داُود ِعنَد َمْطلِع الَعيِن اّلذي ُم
السُّوِر، فوَق َبيِت داُوَد، إلى باِب المياِه ِجَهَة 

وساَرت ِفْرقُة التَّسبـيِح األخرى ُقباَلَتُهم، 38 .الَمشرِق
وأنا َوراَءها، وِنصُف الشَّعِب على السُّوِر ِمْن ِعنِد 

وِمْن فوِق باِب 39 .ُبْرِج التَّنانيِر إلى السُّوِر العریِض
 وباِب السََّمِك وُبرِج َحَننئيَل  أفرایَم والباِب العتيِق

 .وُبرِج الِمئِة إلى باِب الغَنِم، ووقفوا في باِب السِّجِن
ووقفت ِفْرقتا التَّسبـيِح في َبيِت اِهللا، وأنا ِنصُف 40

وآذِلَك الكَهنُة ألياقيُم وَمْعِسيا 41الزُّعماِء معي، 
ميخایا وألوعيناُي وزآریَّا وَحَنْنيا، وُهم وِمْنياميُن و

وَمْعِسيا وَشَمْعيا وألعازاُر 42حاملوَن األبواَق، 
 وغنَّى .وُعزِّي وُیوحاناُن وَمْلِكيَّا وعيالُم وعازُر

وفي ذِلَك 43 .الُمغنُّوَن بأصواِتِهم یقوُدُهم یزَرْحيا
َحُهم اليوِم ذَبحوا ذباِئـَح عظيمًة وفِرحوا ألنَّ اَهللا َفرَّ

فَرحًا عظيمًا، وفِرَحِت النِّساُء واألوالُد، وُسِمَع فَرُح 
  .أوُرشليَم ِمْن مسافٍة بعيدٍة

وُأقيَم في ذِلَك اليوِم ِرجاٌل على الُغَرِف اّلتي 44
ُتخَزُن فيها القرابـيُن والبواآيُر والُعشوُر، ليجمعوا 

ِب ِمْن ُحقوِل الُمُدِن ما جَعَلْتُه الشَّریعُة ِمْن نصيـ
الكَهنِة والالَّویِّيَن، ألنَّ َبني َیهوذا فِرحوا بالكَهنِة 

في ِخدمِة إلِهِهم 45والالَّویِّيَن القائميَن بعَمِلِهم 
 بما أمَر  ومراِسِم التَّطهيِر وتقيََّد البوَّابوَن والُمغنُّوَن

فِمَن القدیِم ِمْن أّیاِم داُوَد 46 .بُنُه بِه داُوُد وسليماُن ا
 ترتيـُب رؤساِء الُمَغّنيَن وأغاني التَّسبـيِح وآساَف، تمَّ

وآاَن جميُع َبني ِإسرائيَل في أّیاِم 47 .واالعتراف ِهللا
زُربَّاِبَل وَنَحْميا ُیؤدُّوَن ما عَليِهم للُمغنِّيَن والبوَّابـيَن، 

 وآانوا ُیقدِّموَن إلى الالَّویِّيَن .ُآلَّ یوٍم في َیوِمِه
للّربِّ، والالَّویُّوَن ُیقدِّموَن ِمنها عطایاُهُم الُمَكرَّسَة 

   .إلى الكَهنِة َبني هروَن 
  13الفصل 

  نحميا وما قام به من إصالح

وفي ذِلَك اليوِم ُقِرَئ في آتاِب موسى على َمسامِع 1
الشَّعِب َفُوجَد فيِه مكتوبًا أْن ال یدخَل العمُّونيُّوَن وال 

ألنَُّهم لم 2،  وآبـيُّوَن في جماعِة اِهللا إلى األبِدالُم
ستأجروا  یسَتقبلوا َبني ِإسرائيَل بالخبِز والماِء، بِل ا
فلمَّا 3 . عَليِهم بْلعاَم ليْلَعَنُهم فَحوََّل إلهنا اللَّعَنَة َبرَآًة

سِمعوا ما تقوُل الشَّریعُة فَرزوا ُآلَّ دخيٍل ِمْن َبني 
  .ِإسرائيَل

 ألياشيـُب الكاهُن ُمولَّى قبَل ذِلَك على خزینِة وآاَن4
فهيََّأ لطوبـيَّا 5َهيكِل إلِهنا وهَو ِمْن أقِرباِء طوبـيَّا، 

ُغْرفًة عظيمًة توَضُع فيها التَّقِدمُة والَبخوُر واآلنيُة 
وُعشوُر الِحنطِة والخمِر والزَّیِت، وهِذِه فریَضُة 

البوَّابـيَن وتقِدَمُتُهم الشَّعِب لالَّویِّيَن والُمغنِّيَن و
وفي هِذِه الُمدَِّة ُآلِّها لم أُآْن أنا في أوُرشليَم 6 .للكَهنِة

ألنِّي في السَّنِة الثَّانيِة والثَّالثيَن ألرتحَششتا، َمِلِك 
ستأذنُت ِمنُه  ، دخْلُت على الَمِلَك، وَبعَد أّیاٍم ا بابَل

ذي فعَلُه وُعْدُت إلى أوُرشليَم وَعِلمُت بالشَّرِّ اّل7
 .ألياشيـُب حيَن أعدَّ لطوبـيَّا ُغْرفًة في ُدوِر َهيكِل اِهللا

فأغَضَبني ذِلَك ِجدًّا وطرحُت جميَع آنيِة بـيِت 8
وأمرُت فَطهَّروا 9طوبـيَّا ِمَن الغرفِة خارجًا، 

الُغَرَف، وأعْدُت إلى هناَك آنيَة َهيكِل اِهللا مَع الَبخوِر 
  .والتَّقِدمِة للكَهنِة

وعِلْمُت أیضًا أنَّ نصيـَب الالَّویِّيَن والُمَغنِّيَن ِمْن 10
 فترآوا .ُعشوِر الِحنطِة والخمِر والّزیِت لم ُیعَط لُهم

 . نَصَرفوا، ُآلُّ واحٍد إلى أرِضِه الِخدمَة وا
لماذا أهمْلتم َهيكَل «فخاصْمُت ُوالَة األمِر وُقلُت 11
نِّيَن وأعْدُتُهم إلى ثمَّ جَمْعُت الالَّویِّيَن والمغ» اِهللا؟

ورَفَع جميُع شعِب َیهوذا ُعْشَر الِحنطِة 12 .عَمِلِهم
فأقمُت ُحرَّاسًا 13،  والخمِر والزَّیِت إلى الخزائِن

على الخزاِئِن وُهم َشَلْميا الكاِهُن وصادوُق العاِلُم 
بالشَّریعِة وفَدایا الالَّويُّ ومَعُهم حاناُن بُن زآُّوَر بِن 

ُهم آانوا ُیَعدُّوَن ِمَن األَمناِء ویتولَّوَن متَّنيا، ألنَّ
ذُآرني یا اُهللا لهذا، وال  فا14 .التَّوزیَع على أنِسباِئِهم

تنَس آم أحَسْنُت إلى َهيكِلَك یا إلهي وَحِفْظُت 
  .فراِئَضَك

وفي ِتلَك األّیاِم رأیُت في َیهوذا قومًا َیدوسوَن 15
خریَن َیجيئوَن الِعنَب في المعاِصِر في السَّْبِت، وآ

بأآداٍس ِمَن الَقمِح ُیَحمِّلوَنها على الحميِر، وِبـخمٍر 
أیضًا وِعنٍب وتيٍن وما إلى ذِلَك، ویدخلوَن بِه 
 . أوُرشليَم فأنذرُتُهم أْن ال َیبـيعوا شيئًا في السَّْبِت

 الُمقيموَن بأوُرشليَم یجلبوَن  وآاَن الصُّوریُّوَن16
 المبـيعاِت وَیبـيعوَن في یوِم السََّمَك وُآلَّ نوٍع ِمَن
فخاصْمُت ُوالَة األمِر في 17 .السَّْبِت لَبني َیهوذا
ما هذا الشَّرُّ اّلذي تفعلوَنُه «: َیهوذا وُقلُت لُهم

أما فَعَل آباُؤُآم هكذا، 18وُتَدنِّسوَن یوَم السَّْبِت؟ 
»  عَلينا وعلى هِذِه المدینِة؟ فَجَلَب إلُهنا ُآلَّ هذا الشَّرِّ

وأمرُت بإغالِق أبواِب أوُرشليَم َقبَل ُآلِّ َسبٍت 19
ِعنَد ُحلوِل الظَّالِم وأوَصيُت بأْن ال ُتفَتَح إالَّ َبعَد 

، وأَقمُت َبعَض ِرجالي على األبواِب ِلئالَّ  السَّْبِت
فباَت التُّجَّاُر 20 .یدُخَل أَحٌد ِبـِحْمٍل في یوِم سبٍت
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ليَم مرًَّة أو وباعُة جميِع البضائِع خارَج أوُرش
لماذا َتبـيتوَن ليلَتُكم «: فأنذرُتُهم وقلُت لُهم21 . مرَّتيِن

 إْن .نتظاِرُآم ُطلوَع الصَّباِح أماَم السُّوِر؟ ال َنْفَع ِمِن ا
 فِمْن ذِلَك الوقِت .»ُعْدُتم إلى ذِلَك فإنِّي أقبُض عَليُكم

بأْن وأمرُت الالَّویِّيَن 22 .لم یعودوا یأتوَن في السَّْبِت
یَتَطهَّروا ِبـحَسِب الشَّریعِة ویجيئوا ویحُرسوا 

  .األبواَب ِحْرصًا على قداسِة السَّْبِت
رَحْمني ِبــعظيِم  ذُآرني یا اُهللا لهذا أیضًا، وا ا

  .رحمِتَك
وفي ِتلَك األّیاِم أیضًا رأیُت َیهودًا َتَزوَّجوا ِنساًء 23

وآاَن آالُم 24،   وموآبـيَّاٍت أشدودیَّاٍت وعمُّونيَّاٍت
أوالِدِهم خليطًا ِمْن ُلغِة أشدوَد وِسواها، وما آانوا 

فخاَصْمُتُهم ولعْنُتُهم 25 .ُیحِسنوَن التَكلَُّم باليهودیَِّة
سَتحَلفُتُهم  وَضربُت ِمنُهم ِرجاًال وَنتْفُت شعَرُهم، وا

باِهللا أْن ال ُیعُطوا َبناِتِهم لهؤالِء الُغرباِء وال یأخذوا 
أما بهذا َخِطـَئ «: وُقلُت لُهم26 .  لَبنيِهم وال لُهمَبناِتِهم

سليماُن َمِلُك ِإسرائيَل؟ لم یُكْن في آثيٍر ِمَن األَمِم 
 فأقاَمُه اُهللا َمِلكًا على  َمِلٌك ِمثُلُه، وآاَن َمحبوبًا ِعنَد اِهللا

جميِع شعِب ِإسرائيَل، ومَع ذِلَك آانِت النِّساُء 
أفَنْسُكُت لُكم 27 . ه إلى الخطيئِةاألجَنبـيَّاُت سبـيًال َل

على ِفْعِل هذا الشَّرِّ العظيِم ُآلِِّه ونخوُن إلَهنا بَتَزوُِّج 
 »النِّساِء األجنبـيَّاِت؟

وآاَن واحٌد ِمْن َبني ُیویاداَع بِن ألياشيـَب الكاهِن 28
، فَطَرْدُتُه ِمْن  العظيِم ِصْهرًا لسْنَبلََّط الُحوروني

  .ليَمِعندي، ِمْن أوُرش
ذُآْر یا إلهي وعاِقْب جميَع اّلذیَن َدنَّسوا الكَهنوَت  ا29

  .وَعهَدك للكَهنِة والالَّویِّيَن
أمَّا أنا َفطهَّرُت الشَّعَب ِمْن ُآلِّ غریـٍب ووَضْعُت 30

ِنظامًا للكَهنِة والالَّویِّيَن، ُآلُّ واحٍد في ِخدَمِتِه، 
 لَمْذَبِح َهيكِل اِهللا  ِبوَرتَّبُت طریَقَة التَّبرُِّع بالَحَط31

  .في األوقاِت الُمعيَّنِة وتقِدمِة بواآيِر الِغالِل
   . ذُآرني یا إلهي بالخيِر فا
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   صفحة ١٢  من أصل١٢صفحة رقم  

  
  إ

  ٥........................................إتمام بناء السور
  أ

  ٥.............................أسماء العائدین من السبـي
  ٩...............................أسماء الكهنة والالویـين

  إ
  ٧............................إعتراف الشعب بخطایاهم

  ا
  ٥.......................................نحمياالتآمر على 

  ٨..................................الساآنون في أورشليم
  ٩..........................الساآنون في المدن األخرى

  ٢...................................................المقّدمة
  ب

  ٣......................................بناء سور أورشليم
  ت

  ١٠.................................تدشين سور أورشليم

  ر
  ٩..................................رؤساء عشائر الكهنة

  ش
  ٨............................شعب إسرائيل یقطع عهدًا
  ٤...............................شكوى الشعب من الظلم

  ص
  ٢.............................................صالة نحميا

  ع
  ٦.............................عزرا یقرأ آتاب الشریعة

  ٧..............................................عيد المظال
  م

  ٣...................................ورمعارضة بناء الس
  ن

  ٢......................................نحميا في أورشليم
  ١٠........................نحميا وما قام به من إصالح

  ٤.............................................نزاهة نحميا
  ٨...............................................نصُّ العهد

 


