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   عزراسفر
  

  المقّدمة
إن . یرجع آتابا عزرا ونحميا إلى المحيط اّلذي نشأ فيه آتابا األخبار، وهما یشّكالن تـتمة لكتابـي األخبار

  . روحًا واحدة ونظرة واحدة تسودان آتابـي عزرا ونحميا وآتابـي األخبار
اه آورش ملك الفرس لبني إسرائيل ليعيدوا بناء ، یذآر الترخيص اّلذي أعط)١ف(یـبدأ آتاب عزرا بفصل 

؛ وحين عادوا إليها اهتموا قبل آل شيء بترميم )٢ف(فعاد الى أورشليم بعض اّلذین في المنفى . هيكل أورشليم
ولّما استعدوا إلعادة بناء الهيكل، قامت بوجههم معارضة من بعض . )٣ف(المذبح وإعادة تنظيم شعائر العبادة 

فتم تبادل الرسائل مع اإلدارة الفارسية، وعلى اثرها ثبت الترخيص واستمرت . خص السامریـينخصومهم وباأل
  ). ٦-٤ف(أعمال البناء 

ویروي القسم الثاني من آتاب عزرا أن الملك أرتحششتا أرسل الكاهن عزرا إلى اورشليم، بعد مئة سنة من 
  . )١٠-٧ف(ذه المدینة إعادة بناء الهيكل، فأنعش اإلیمان وقام بإصالح دیني في ه

یشّدد آتاب عزرا على نقاوة اإلیمان المرتبط بالحياة، ویشير إلى شجاعة عزرا هذا الكاهن المصلح، إلعادة 
في هذا اإلطار اّلذي رسمه عزرا، ولد یسوع المسيح، فيما بعد وانطلق من الشریعة . الممارسة الدینية إلى شعبه
  . اليهودیة، فكملها وجددها

  
  

  ١الفصل 
  العودة من السبـي

في السَّنِة اُألولى ِلُكوُرَش َمِلِك الُفرِس شاَء الّربُّ ١
أْن َیتمَّ ما تكلََّم بِه على ِلساِن إرميا، فأیَقَظ َضميَر 
: ُآوُرَش فأطَلَق في َمملَكِتِه ُآلِّها ِنداًء مكتوبًا جاَء فيِه

أعطاني الرَّبُّ، : ُك الُفرِسهذا ما یقوُل ُآوُرُش َمِل«٢
إلُه السَّماواِت، جميَع َمماِلِك األرِض وأوصاني أْن 

فَمْن آاَن ٣.  أبنَي َله َهيكًال في أوُرشليَم اّلتي بـَيهوذا
ِمنُكم ِمْن شعِبِه، فلَيذَهْب إلى أوُرشليَم وَیبني َهيكَل 

الّربِّ إلِه َبني ِإسرائيَل، وهَو اإللُه اّلذي في 
وُآّل َمْن َبقَي ِمْن شعِبِه ٤.  َم، وْليُكِن اُهللا مَعُهأوُرشلي

في السَّْبـي وآاَن ِبـحاجٍة إلى َمُعونٍة ِللَعوَدِة إلى 
أوُرشليَم، َفلُيِمدَُّه أهُل المكاِن اّلذي ُیقيُم فيِه بالِفضَِّة 

والذَّهِب والماِل والَبهاِئِم، َفضًال َعمَّا یَتَبرَّعوَن لَهيَكِل 
  . »ي في أوُرشليَماِهللا اّلذ

ستَعدَّ ُرؤساُء َعشاِئِر َبني َیهوذا وبنياميَن،  فا٥
والَكَهنُة والالَّویُّوَن، مَع ُآلِّ َمْن أیَقَظ اُهللا َضميَرُه، 

وُآلُّ ٦. لَيذَهبوا إلى أوُرشليَم ِلبَناِء َهيكِل الّربِّ
 السَّاِآنيَن َحولُهم أَمدُّوُهم بآنيٍة ِمَن الِفضَِّة والذَّهِب،

وبالماِل والَبهاِئِم وأشياَء َثميَنٍة، وَغيِر ذِلَك ِممَّا 
وأخَرَج الَمِلُك ُآوُرُش آنَيَة الَهيكِل اّلتي ٧. تَبرَّعوا بِه

آان حَمَلها َنبوَخذَنصَُّر ِمْن أوُرشليَم وَوَضَعها في 
أخَرَجها ُآوُرَش َمِلُك الُفرِس على َیِد ٨.  َبيِت آلهِتِه

.  وَعدَّها ِلشيشَبصََّر حاِآِم َیهوذاِمْثَرداَت خاِزِنِه،
ثالثوَن َطْستًا ِمَن الذَّهِب، وألُف : وهذا َعَدُدها٩

َطْسٍت ِمَن الِفضَِّة، وِتسَعٌة وِعشروَن ِسكِّينًا، وثالثوَن 
وأربُع مَئٍة وَعْشُر طاساٍت ِمَن ١٠. آاسًا ِمَن الذَّهِب

فكاَن جميُع ١١. ، وألُف ِقْطَعٍة ِمْن آنَيٍة ُأخَرى الِفضَِّة
آنيِة الذَّهِب والفضَِّة خمَسَة آالٍف وأربَع مَئٍة، َحَمَلها 

شيشَبصَُّر ِعنَدما ذَهَب مَع الَمْسبـيِّيَن ِمْن باِبَل إلى 
  . أوُرشليَم
  ٢الفصل 

  الراجعون من سبـي بابل
، ِممَّْن َسباُهم وخَرَج ُمعَظُم الَمْسبـيِّيَن في إقليِم باِبَل١

َنبوَخذَنصَُّر َمِلُك باِبَل، وَرَجعوا إلى أوُرشليَم 
جاؤوا مَع َزُربَّاِبَل ٢.  وَیهوذا، ُآلُّ واحٍد إلى مدینِتِه

 وِبْلشاَن  ویشوَع وَنَحميا وَسراَیا وَرَعالَیا وَمْرَدخاَي
: وِمسفاَر وِبــْغواَي َوَرحوَم وِبــْعَنَة وهذا َعَدُدُهم

وَبنو ٤. ثناِن وَسبعوَن ْرُعوَش ألفاِن ومَئٌة واَبنو َف٣
وَبنو آَرَح َسْبُع ٥. ثناِن وَسبُعوَن َشَفْطيا َثالُث مَئٍة وا
وَبنو َفَحَث ُموآَب أو َبنو ٦. مَئٍة وَخمسٌة وَسبعوَن

وَبنو ٧. ثنا عَشَر یشوَع وُیوآَب ألفاِن وَثماني مَئٍة وا
وَبنو َزتُّو ٨ ِعيالَم ألٌف ومئتاِن وأرَبعٌة وَخمسوَن

وَبنو زآَّاَي َسْبُع مَئٍة ٩. ِتْسُع مَئٍة وَخمسٌة وأرَبعوَن
. ثناِن وأرَبعوَن وَبنو باني ِستُّ مَئٍة وا١٠. وِستُّوَن
وَبنو ١٢. وَبنو باباَي ِستُّ مَئٍة وثالثٌة وِعشروَن١١

وَبنو ١٣. ثناِن وِعشروَن َعْزَجَد ألٌف وِمئتاِن وا
وَبنو ِبــْغواَي ألفاِن ١٤.  وستٌَّة وستُّوَنأُدونيقاَم ِستُّمَئٍة
وَبنو عادیَن أرَبُع مَئٍة وأرَبعٌة ١٥. وستٌَّة وخمسوَن

 ثمانَيٌة وِتسعوَن  وَبنو آطيَر أو ِحزقيَّا١٦. وَخمسوَن
. وَبنو بـيصاَي َثالُث مَئٍة وثالَثٌة وِعشروَن١٧
ِن وَبنو َحشوَم ِمئتا١٩ثنا عَشَر  وَبنو یوَرَة مَئٌة وا١٨

. وَبنو ِجبَّاَر َخمسٌة وِتسعوَن٢٠. وثالَثٌة وِعشروَن
وِرجاُل ٢٢. وَبنو َبيَت َلحَم مَئٌة وثالَثٌة وِعشروَن٢١

وِرجاُل عناُتوَت مَئٌة ٢٣. َنُطوَفَة ستٌَّة وَخمسوَن
  . وثمانَيٌة وِعشروَن

وَبنو َقرَیِة ٢٥. ثناِن وأرَبعوَن وَبنو َعزُموَت ا٢٤
. ئيروت َسْبُع مَئٍة وثالَثٌة وأربعوَنعاریَم وَآفيَرَة وَب

وَبنو الرَّاَمِة وَجْبَع ِستُّ مَئٍة وواحٌد وِعشروَن ٢٦
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. ثناِن وِعشروَن وِرجاُل ِمْخماَس مَئٌة وا٢٧
. وِرجاُل َبيَت إیَل وعاَي ِمئتاِن وثالَثٌة وِعشروَن٢٨
وَبنو َمْغبـيَش مَئٌة ٣٠. ثناِن وَخمسوَن وَبنو َنبو ا٢٩

وَبنو عيالَم اآلخِر ألٌف وِمئتاِن ٣١. مسوَنوستٌَّة وَخ
وَبنو حاریَم َثالُث مَئٍة ٣٢وأرَبعٌة وَخمسوَن 

وَبنو ُلوَد وَبنو حادیَد وُأوُنو َسْبُع مَئٍة ٣٣. وِعشروَن
وَبنو أریحا َثالُث مَئٍة ٣٤. وَخمسٌة وِعشروَن
وَبنو َسناَءَة َثالَثُة آالٍف وِستُّ ٣٥. وَخمسٌة وأرَبعوَن

  .  وثالثوَنمَئٍة
ِتْسُع مَئٍة : َبنو َیَدْعيا ِمْن َبيِت َیشوَع: الكَهنُة٣٦

ثناِن  وَبنو أمِّيَر ألٌف وا٣٧وَثالثٌة وَسبعوَن 
وَبنو َفْشحوَر ألٌف وِمئتاِن وَسبعٌة ٣٨وَخمسوَن، 
  . وَبنو حاریَم ألٌف وَسبعَة عَشَر٣٩وأرَبعوَن 

ْن َبني ُهوَدْویا َبنو َیشوَع وَقْدميئيَل ِم: الالَّویُّوَن٤٠
َبنو آساَف مَئٌة : والُمَغنُّوَن٤١أرَبعٌة وَسبعوَن، 

َبنو َشلُّوَم وَبنو : والَبوَّابوَن٤٢وثمانَيٌة وِعشروَن، 
آطيَر وَبنو َطْلُموَن وَبنو عقُّوَب وَبنو َحطيطا وَبنو 

  . ُشوباَي جميُعهم مَئٌة وِتسَعٌة وَثالثوَن
ا وَبنو َحسوفا وَبنو َبنو ِصيح: وُخدَّاُم الَهيكِل٤٣

وَبنو قيروَس وَبنو سيَعها وَبنو فادوَن ٤٤َطباعوَت 
وَبنو ٤٦وَبنو َلباَنَة وَبنو َحجاَبَة وَبنو َعقُّوَب ٤٥

وَبنو ِجدِّیَل ٤٧حاجاَب وَبنو َشْمالَي وَبنو حاناَن 
وَبنو َرصيَن وَبنو َنقودا ٤٨وَبنو َجَحَر وَبنو رآیا 

ا وَبنو فاسيَح وَبنو بـيساَي وَبنو ُعز٤٩َّوَبنو َجزَّاَم 
وَبنو ٥١وَبنو أْسَنَة وَبنو َمعونيَم وَبنو َنفوسيَم ٥٠

وَبنو َبْصلوَت ٥٢َبْقبوَق وَبنو َحقوفا وَبنو َحْرحوَر 
وَبنو َبْرقوَس وَبنو ٥٣وَبنو َمحيدا وَبنو َحْرشا 

  . وَبنو َنصيَح وَبنو َحطيفا٥٤سيَسرا وَبنو تاَمَح 
َبنو ُسوطاي وَبنو هسُّوَفَرت :  يماَنوَبنو َعبـيِد سل٥٥

وَبنو َبْعَلَة وَبنو َدْرقوَن وَبنو ِجدِّیَل ٥٦وَبنو َفرودا 
وَبنو َشَفْطيا وَبنو َحطِّيَل وَبنو فوَخَرَة ِمَن ٥٧

وجميُع ُخدَّاِم الَهيكِل وَبني ٥٨. الصبائيِم وَبنو آمي
  . ثناِن وِتسعوَن َعبـيِد سليماَن ثالُث مَئٍة وا

 وآُروَب  ا اّلذیَن َقِدُموا ِمْن َتلِّ الِمْلِح وَتلِّ َحْرشاأم٥٩َّ
وأداَن وِإمِّيَر فلم َیقِدروا أْن ُیَبرِهنوا على أنَّ 

َبنو َدالیا ٦٠: َعشاِئَرُهم َینَتِسُبوَن إلى َبني ِإسرائيَل
. ثناِن وَخمسوَن وَبنو ُطوبـيَّا وَبنو َنقودا ِستُّ مَئٍة وا

ِة َبنو حبایا وَبنو َهقُّوَص وَبنو وِمْن َبيِن الكَهن٦١
َبْرِزّالَي اّلذي َتَزوََّج ِمْن َبناِت َبْرِزالََّي الِجْلعادّي 

هؤالِء َبَحُثوا َعْن ِسِجلِّ أْنساِبِهم فلم ٦٢. سِمِه َفُدعَي با
. َیِجدوا، َفُحِرمُوا ِمَن الَكَهنوِت ِبـَحَسِب الشَّریَعِة

لوا ِمَن الطَّعاِم المَكرَِّس وأَمَرُهُم الحاِآُم أْن ال یأُآ٦٣
  .  ِللرَّبِّ إلى أْن یقوَم آاهٌن َیفِصُل في األمِر

ثناِن  َمجموُع هؤالِء العاِئدیَن ِمَن السَّْبـي ا٦٤
َفضًال عْن ٦٥وأرَبعوَن ألفًا وَثالُث مَئٍة وِستُّوَن، 

عبـيِدِهم وجواریِهم وُهم َسبعُة آالٍف وَثالُث مَئٍة 
. وَلهم ِمئتاِن ِمَن الُمَغّنيَن والُمَغّنياِتوَسبعٌة وثالثوَن، 

َخيُلُهم َسْبُع مَئٍة وِستٌَّة وثالثوَن، وِبــغاُلُهم ِمئتاِن ٦٦

وِجماُلُهم أرَبُع مَئٍة وَخمسٌة ٦٧. وَخمسٌة وأرَبعوَن
  . وثالثوَن، وَحميُرُهم ِستَُّة آالٍف وَسْبُع مَئٍة وِعشروَن

 اّلذي في أوُرشليَم ولمَّا وَصلوا إلى َهيكِل الّرب٦٨ِّ
َتَبرََّع َبعُض ُرؤساِء الَعشاِئِر إلعاَدِة ِبناِء هيكِل اِهللا 

فأعَطوا على َقْدِر طاَقِتِهم ِلهذا الَعَمِل ٦٩. في مكاِنِه
واحدًا وِسّتيَن ألَف ِدْرَهٍم ِمَن الذَّهِب وعَشَرَة َقناطيَر 

  . ِمَن الِفضَِّة ومَئَة َقميٍص ِللَكَهنِة
لَكَهنُة والالَّویُّوَن وَبعٌض ِمَن الشَّعِب في فسَكَن ا٧٠

أوُرشليَم وما َحوَلها، وسَكَن الُمَغنُّوَن والَبوَّابوَن 
وُخدَّاُم الَهيكِل في الُمُدِن الُمجاِورِة، وساِئُر َبني 

  .  ِإسرائيَل في ُمُدِن آباِئِهم
  ٣الفصل 

  استئناف العبادة
سَتَقرُّوا   آاَن َبنو ِإسرائيَل ا  الشَّهُر السَّاِبـُعولمَّا جاَء١

جَتَمعوا ِبقلٍب واحٍد وجاؤوا إلى  في ُمُدِنِهم فا
فقاَم َیشوُع بُن یوصاَدَق وإخَوُتُه الكَهنُة، ٢. أوُرشليَم

وَزُرباِبُل بُن شأْلِتئيَل وإخَوُته وَبَنوا مذَبَح إلِه 
آما ُآِتَب في ِإسرائيَل لُيصِعدوا عَليِه ُمحرقاٍت 

وأقاموا المذبَح على ٣.  شریعِة موسى َرُجِل اِهللا
 ِمَن الشُّعوِب  َقواِعِدِه َنْفِسها، مَع أنَُّهم آانوا خاِئفيَن
 للّربِّ في  الُمجاِورِة، وأصَعدوا عَليِه ُمحرقاٍت

وَعيَّدوا عيَد الَمظالِّ آما ُآِتَب ٤. الصَّباِح والَمساِء
وا للّربِّ الُمحرقاِت اليوميََّة على في الشَّریعِة، وَقدَُّم

وَفضًال ٥،  حَسِب ما هَو َمرُسوٌم ُآلَّ َیوٍم في َیوِمِه
َعْن هِذِه الُمحرقاِت قدَُّموا َبعَد ذِلَك ُمحرقاِت ُرُؤوِس 
الشُّهوِر وجميِع أعياِد الّربِّ الُمَقدََّسِة، وُآلَّ ما تَبرََّع 

ِمَن اليوِم األوَِّل ِمَن ٦.  النَّاُس بِه ِللّربِّ ِمْن قرابـيَن
بَتَدأوا ُیَقدِّموَن ُمحرقاٍت للّربِّ، مَع  الشَّهِر السَّاِبـِع ا

  . أنَّ َهيكَل الّربِّ لم یُكْن ُأسَِّس َبعُد

  البدء بإعادة البناء
وأعَطوا ِفضًَّة ِللنَّحَّاتيَن والنَّجَّاریَن، وَطعامًا ٧

 وَزیتًا للصَّيُدونيِّيَن والصُّوریِّيَن ليأُتوا وَشرابًا
ِبـَخَشِب األرِز ِمْن لبناَن إلى یافا ِبطریِق البحِر، بعَد 

  وفي الشَّهِر الثَّاني٨.  أْن أِذَن ُآوَرُش َمِلُك الُفرِس لُهم
ِمَن السَّنِة الثَّانيِة ِمْن َمجيِئِهم إلى َهيكِل اِهللا في 

اِبُل بُن شألِتئيَل بالَعَمِل ومَعُه َیشوُع أوُرشليَم، َبَدَأ َزُربَّ
بُن ُیوصاَدَق وَبقيَُّة أنِسباِئِهِم الكَهنِة والالَّویِّيَن وُآلُّ 

وُأوِآَل إلى . َمْن رَجَع ِمَن السَّْبـي إلى أوُرشليَم
بِن ِعشریَن َسنًة فما َفوُق على ُمراَقَبِة  الالَّویِّيَن ِمِن ا

فَتَولَّى ذِلَك َیشوُع ٩.  الّربِّالَعَمِل في ِبناِء َهيكِل
وَبنوُه وإخَوُتُه، وَقْدميئيُل وَبنوُه، وَبنو َیهوذا، 

  . ُیعاِوُنُهم َبنو حيَنداَد وَبنوُهم وأنِسباُؤُهُم الالَّویُّوَن
ولمَّا أسََّس الَبنَّاؤوَن َهيكَل الّربِّ قاَم الكَهنُة في ١٠

 آساَف بالصُّنوِج، َمالِبِسِهم باألبواِق، والالَّویُّوَن َبنو
.  لُيَهلِّلوا للّربِّ على حَسِب َترتيـِب داُوَد َمِلِك ِإسرائيَل

وَرنَُّموا بالتَّهليِل والَحمِد للّربِّ ألنَُّه صاِلـٌح، ألنَّ ١١
َرحمَتُه إلى األبِد على ِإسرائيَل، وهَتَف جميُع الشَّعِب 

.  كِل الّربِّْبِتهاجًا ِبتأسيِس َهي ُهتافًا عظيمًا، وَهلَّلوا ا
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وآاَن آثيروَن ِمَن الكَهنِة والالَّویِّيَن والشُّيوِخ ِمْن ١٢
ُرؤساِء الَعشاِئِر َرَأوا الَهيكَل األوََّل َفبَكوا ِبَصوٍت 
. عظيٍم ِعنَدما ُوِضَع أساُس هذا الَهيكِل أماَم ُعيوِنِهم

ولِكنَّ اآلخریَن َهَتفوا بالَفَرِح راِفعيَن أصواَتُهم، 
 أحدًا لم َیقِدْر أْن ُیَميَِّز صوَت ُهتاِف حّتى إن١٣َّ

الَفَرِح ِمْن صوِت الُبكاِء، ألنَّ الشَّعَب آانوا َیهِتفوَن 
  . ُهتافًا عظيمًا حّتى آاَن الصَّوُت ُیسَمُع ِمْن َبعيٍد

  ٤الفصل 
  معارضة بناء الهيكل وأورشليم

 وَبنياميَن بأنَّ العاِئدیَن ِمَن   َیهوذاوسِمَع أعداُء َبني١
فأقَبلوا ٢السَّبـي َیبنوَن َهيكًال ِللّربِّ إلِه َبني ِإسرائيَل، 
َنحُن «: على َزُربَّاِبَل وُرؤساِء الَعشاِئِر وقالوا لُهم

َنبني َمعُكم، ألنَّنا َنعُبُد إلَهُكم ِمْثَلُكم، وَنحُن َنذَبُح َله 
 َمِلِك أشَّوَر اّلذي جاَء ِبنا إلى  ِمْن أّیاِم أسَرَحدُّوَن

فقاَل لُهم َزُربَّاِبُل وَیشوُع وساِئُر رؤساِء ٣. »ُهنا
أیَُّة َعالَقٍة َترِبُطنا ِبُكم ِلَتبنوا «: َعشاِئِر َبني ِإسرائيَل

َمَعنا َبيتًا إلَلِهنا، فَنحُن َوْحَدنا َنبني ِللّربِّ إلِه َبني 
  . »ورُش، َمِلُك الُفرِسِإسرائيَل آما أَمَرنا الَمِلُك ُآ

 ُیَثبُِّطوَن َعزیَمَة شعِب  وأَخَذ أهُل ِتلَك األرِض٤
سَتأَجروا  وا٥. َیهوذا وُیخيفوَنهم لَيمتِنعوا َعِن الِبناِء

عَليِهم َبعَض ِرجاَل السُّلَطِة ِلَعرَقَلِة َمساعيِهم ُطوَل 
أّیاِم ُآورَش َمِلِك الُفرِس وَبَقوا على هِذِه الحاِل إلى 

  .  أْن مَلَك داریوُس
 آَتبوا شكَوى  وفي أوَِّل أّیاِم الَمِلِك أحشویروَش٦

  وفي أّیاِم أرَتحَششَتا٧. على ُسكَّاِن َیهوذا وأوُرشليَم
أیضًا آَتَب ِبشالُم وِمْثَرداُت وَطْبئيُل وساِئُر ُمعاونيِهم 

وآانِت . ِرسالَة شكوى إلى أرَتحَششتا َمِلِك الُفرِس
وآَتَب َرحوُم ٨. راميَِّة َخطًّا وَمضُموًناالرِّسالُة باآل

الحاِآُم وِشْمشاُي الكاِتُب رسالًة أولى على أوُرشليَم 
ُثمَّ آَتَب َرحوُم ٩.  إلى أرَتحَششتا الَمِلِك ِبهذا الَمعنى

الحاِآُم وِشْمشاي الكاِتُب وساِئُر ُمعاونيِهم الدِّینيِّيَن 
األْفَرسيِّين واألرآيِّيَن واألْفَرِستكيِّيَن والطَّْرَفليِّيَن و

والباِبليِّين والشُّوَشنيِّيَن والدَّهویِّين والعيالميِّيَن 
 العظيُم  وساِئِر األَمِم اّلذیَن َسباُهم أشُّوُر بانيـباُل١٠

الَجليُل وأسَكَنهم ُمُدَن السَّاِمرِة وِسواها في غربـي 
ِمْن عبـيِدَك «: وهذا َنصُّ الرِّسالِة١١. الُفراِت

ليُكْن َمعلومًا ١٢. اِآنيَن في َغربـي الُفراِت، سالٌمالسَّ
لدى الَمِلِك أنَّ اليهوَد اّلذیَن خَرجوا ِمْن ِعنِدَك جاؤوا 
إلينا، إلى أوُرشليَم الُمَتَمرَِّدِة الشَّقيَِّة َیبنوَن أسواَرها 

وليُكْن َمعلومًا لدى الَمِلِك أنَّه ١٣. وُیَرمِّموَن ُأُسَسها
ِذِه المدینُة وُأآِمَلت أسواُرها ال ُیؤّدي إْن ُبِنـَيت ه

أهُلها الَخراَج وال الِجزَیَة وال الضَّریـَبَة المعتادَة، 
وِبما أننا ١٤. وهَو ما یوِقـُع الضَّرَر بالدَّْخِل الَملِكـيِّ

 لم یُكْن الئقًا ِبنا أْن َنرى هذا  أَآْلنا ُخبَز الَمِلِك وِمْلَحُه
لَعلََّك ١٥، فأرَسْلنا وأعَلْمناَك الضَّرَر َینِزُل بالَمِلِك

َتْأُمُر بالَبحِث في آتاِب أخباِر آباِئَك، فَتطَّلَع فيها 
وَتعلَم أنَّ هِذِه المدینَة مدینٌة ُمَتَمرَِّدٌة ُتسيُء إلى 

الُملوِك وُحكَّاِم األقاليِم، وأنَّ ُسكَّاَنها أثاروا فيها َشَغبًا 

عَلْم إذًا  فا١٦.  ى َخراِبهافي قدیِم الزَّماِن، ِممَّا أدَّى إل
آَتَمَلت  أیُّها الَمِلُك أنَّ هِذِه المدینَة إْن ُبِنـَيت وا

  . »أسواُرها ال یكوُن لَك َنصيـٌب في غربـي الُفراِت
ِلَرحوَم الحاِآِم «: فأرَسَل الَمِلُك جوابًا هذا َنصُُّه١٧

وِشْمشاَي الكاِتِب وساِئِر ُمعاوِنـيهما السَّاِآنيَن في 
. لسَّاِمرِة، وِلَبقيَِّة اّلذیَن في غربـي الُفراِت، سالٌما

فأَمْرُت بالَبحِث ١٩ُقِرَئت ِرسالُتُكم إلينا ِبوضوٍح، ١٨
فَوَجْدُت أنَّ هِذِه المدینَة في قدیِم الزَّماِن ثاَرت على 

وآاَن على ٢٠. الُملوِك وآاَن فيها َتَمرٌُّد وِفتَنٌة
طوا على جميِع األرِض أوُرشليَم ُملوٌك أقِویاُء َتَسلَّ

غربـي الُفراِت، َدَفَع ُسكَّاُنها إليِهِم الَخراَج والِجزَیَة 
فاآلَن أصِدروا أمرًا ِبَمْنِع هؤالِء ٢١. والضَّریـبَة

. الرِّجاِل ِمْن ِبناِء هِذِه المدینِة حّتى َیصُدَر أمٌر ِمنِّي
حاِذروا أْن َتَتهاونوا في تنفيِذ هذا األمِر ِلئالَّ ٢٢
  . »َتفاَقَم الضََّرُر، َفَيلَحق األَذى بالُملوِكی

فلمَّا ُتلَيت رسالُة الَمِلِك أرَتحَششتا أماَم رحوَم ٢٣
وِشْمشاَي الكاِتِب وُمعاوِنـيِهما أسَرعوا في الذَّهاِب 
. إلى أوُرشليَم، إلى اليهوِد، وَمَنُعوُهم بالُعْنِف والقوَِّة

ِل اِهللا اّلذي في فَتَعطََّل الَعَمُل في ِبناِء َهيك٢٤
أوُرشليَم، وَبقَي ُمنَقِطعًا إلى السَّنِة الثَّانيِة ِلداریوَس 

  .  َمِلِك الُفرِس
  ٥الفصل 

  بناء الهيكل
وآاَن النَّبـيَّاِن، َحجَّاُي وزَآِریَّا بُن َعدُّو، َیتَكلَّماِن ١
.  ا وأوُرشليَمْسِم إلِه ِإسرائيَل لليهوِد اّلذیَن في َیهوذ با
. فقاَم َزُربَّاِبُل بُن شألتئيَل وَیشوُع بُن یوصاَدَق٢

وَشَرعا في ِبناِء هيَكِل اِهللا اّلذي في أوُرشليَم، 
فجاَءُهم َنْثناي والي ٣.  وَمَعُهما َنبـيَّا اِهللا ُیساعداِنهما

: غربـي الُفراِت وَشْتَرُبوزناي وأعواُنهما وقالوا لُهم
: وسألوُهم٤»  وَتْجهيِزِه؟ ناِء الَهيَكِلَمْن أَمَرُآم ِبِب«
» ما هَي أسماُء الرِّجاِل القائميَن ِبهذا الِبناِء؟«
وآاَنت عيُن اهللا َترَعى ُشيوَخ اليهوِد فلم َیمَنُعوُهم ٥

َعِن الَعَمِل، ریَثما َیرَفعوَن األمَر إلى داریوَس 
َلها وهذا َنصُّ الرِّسالِة اّلتي أرَس٦. وَیَتَلقَّون جواَبُه

ِمْن تـثناَي والي غربـي الُفراِت : إلى داریوَس الَمِلِك
إلى «٧  وشتربوزناَي وأعواِنِهما األفرسكيِّيَن

ِلـيُكْن َمعلومًا لَدى ٨. داریوَس الَمِلِك فاِئُق السَّالم
الَمِلِك أننا َذَهْبنا إلى ِبالِد َیهوذا، فوَجْدنا أنَّ َهيكَل اِهللا 

 َضْخَمٍة وُیوَضُع الخَشُب اآلَن العظيِم ُیبَنى ِبـِحجارٍة
.  في ِحيطاِنِه، والَعَمُل ُمَعجٌَّل فيِه وهَو َیِتمُّ ِبَنجاٍح

َمْن أَمَرُآم ِبِبناِء الَهيكِل : فسأْلنا ُأوَلِئَك الشُّيوَخ٩
وسأْلناُهم َعْن أسماِئِهم ِلنكُتَب إليَك ١٠وَتجهيِزِه؟ 

: فأجابوا١١. ِلوُنعِلَمَك َمْن ُهُم القاِئموَن بهذا الَعَم
َنحُن، عبـيُد إلِه السَّماواِت واألرِض، ُنعيُد ِبناَء 

الَهيكِل اّلذي َبناُه ِمْن سنيَن آثيرٍة وأَتمَّ ِبناَءُه َمِلٌك 
ولِكْن َبعَد أْن أغَضَب آباُؤنا ١٢.  ِلَبني ِإسرائيَل عظيٌم

إلَه السَّماواِت أسَلَمُهم إلى َیِد َنبوخذَنصََّر َمِلِك 
.  يِّيَن اّلذي هَدَم الَهيكَل وَسَبى الشَّعَب إلى باِبَلالبابل
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وفي السَّنِة األولى ِلُكوُرَش َمِلِك باِبَل أصَدَر ١٣
وأعاَد ١٤،  الَمِلُك ُآوُرُش أمرًا ِبِبناِء َهيكِل اِهللا هذا

آنَيَة الذَّهِب والِفضَِّة، وآاَن َنبوخذَنصَُّر أخَرجها ِمَن 
هِذِه .  َم وأدَخلها َهيكَل باِبَلالَهيكِل اّلذي في أوُرشلي

اآلنَيُة أخَرَجها ُآورُش الَمِلُك ِمْن َهيكِل باِبَل وَسلََّمها 
ْسُمُه شيَشْبَصُر اّلذي آاَن أقاَمُه واليًا  إلى َرُجٍل ا

ُخْذ هِذِه اآلنَيَة وأِعْدها إلى الَهيكِل اّلذي : وقاَل َله١٥
.  اِهللا في مكاِنِهعَمْل على ِبَناِء َهيكِل في أوُرشليَم وا

فجاَء شيَشْبَصُر ووَضَع أساَس َهيكِل اِهللا، وِمْن ١٦
ذِلَك الوقِت إلى اآلَن وَنحُن َنبنيِه ولم ُنْكِمْلُه َبعُد 

بَحْث في  فاآلَن إْن َحُسَن ِعنَدَك، أیُّها الَمِلُك، فا١٧
وثاِئِق الَمملَكِة الَمحفوَظِة ُهناَك في باِبَل هل َصَدَر 

ُآورَش الَمِلِك ِبِبناِء َهيكِل اِهللا هذا في أمٌر ِمْن 
أوُرشليَم، ُثمَّ أرِسْل إلينا ما َتشاُء أْن َنفَعَلُه في هذا 

  . »األمِر 
  ٦الفصل 

  العثور على أمر آورش
فأصدَر داریوُس الَمِلُك أمرًا بالَبحِث في الوثاِئِق ١

ووِجَد في ٢وَظًة في باِبَل، اّلتي آاَنت َخزاِئُنها َمحف
، في القصِر اّلذي في ِبالِد مادَي ِسِجلٌّ مكتوٌب  أْحَمتا

في السَّنِة األولى ِلُكورَش «٣: فيِه هِذِه الُمَذآِّرُة
أصدَر ُآورُش الَمِلُك أمرًا بأْن ُیبنى َهيكُل اِهللا في 
أوُرشليَم على ُأُسِسِه القدیمِة ليكوَن مكانًا َیذبُح فيِه 

هوُد الذَّبائَح، على أْن یكوَن ُعُلوُُّه ِستِّيَن ِذراعًا، الي
ِبثالثِة ُصفوٍف مْن ِحجارٍة ٤وَعرُضُه ِستِّيَن ِذراعًا، 

عظيمٍة َفوَق ُآلٍّ ِمنها َصفٌّ ِمْن خَشٍب، وعلى أْن 
وأَمَر أیضًا أن ُتَردَّ ٥.  تكوَن النََّفقُة ِمْن َبيِت الَمِلِك

 اّلتي أخَرَجها َنبوخذَنصَُّر ِمَن آنَيُة الذَّهِب والِفضَِّة
الَهيكِل اّلذي في أوُرشليَم وجاَء ِبها إلى باِبَل، َفَترجَع 

  . »إلى مكاِنها في الَهيكِل وُتوَضَع ُهناَك

  داریوس یأمر بمتابعة البناء
 فكَتَب داریوُس هذا الجواَب إلى َتْتناَي والي ٦

 الُفراِت، وشتربوزناَي وُمعاونيِهما في ذِلَك غربـيِّ
َدُعوا والي َیهوذا ٧.  إبَتِعُدوا ِمْن ُهناَك«: اإلقليِم

وشيوَخ اليهوِد َیعَملوَن في ِبناِء َهيَكِل اِهللا هذا في 
وآُمُرُآم أْن تساِعُدوا هؤالِء في ِبناِئِه، على ٨. مكاِنِه

 خراِج غربـيِّ الُفراِت أْن ُتعَطى لُهُم النََّفقُة َفورًا ِمْن
وُیعَطى لُهم ٩. العاِئِد ِللَمِلِك ِلئالَّ یَتَعطَُّلوا َعِن الَعَمِل

ِمْن دوِن تأخيٍر ما یقوُل الكَهنُة اّلذیَن في أوُرشليَم 
أنَُّهم َیحتاجوَن إليِه ُآلَّ یوٍم ِمَن الُعجوِل والِكباِش 

ِحْنَطِة والِخراِف ِلُمحَرقاِت إلِه السَّماواِت، وِمَن ال
فُيَقدُِّم الكَهنُة َذباِئـَح ١٠والِمْلِح والَخمِر والزَّیِت، 

. ِرضًى إللِه السَّماواِت وُیَصّلوَن ألجِل الَمِلِك وَبنيِه
وأَمَر أیضًا أنَّ ُآلَّ َمْن ُیخاِلُف هذا الَكالَم ُتقَلُع ١١

َخَشبٌة ِمْن َبيِتِه وُتنَصُب لُيَعلََّق عَليها َمصُلوبًا، 
سَمه في  واُهللا اّلذي أَحلَّ ا١٢.  َبيُتُه َمزَبَلًةویكوُن

أوُرشليَم ُیَدمُِّر ُآلَّ َمِلٍك وشعٍب َیُمدُّ َیَدُه ِلَتغيـيِر هذا 

أنا داِریوُس أَمْرُت . القراِر وَهْدِم َهيكِل اِهللا ُهناَك
  . »ِبذِلَك، َفلُينفَّْذ عاِجًال

  تكریس الهيكل
 َتتناُي والي غربـيِّ الُفراِت، فساَرَع١٣

وَشْتَربوَزناَي وُمعاِونوُهما إلى الَعَمِل ِبما أَمَر بِه 
ونَجَح ُشيوُخ اليهوِد في ِبناِء ١٤. داریوُس الَمِلُك

الَهيكِل ِبـحَسِب إرشاداِت النَّبـيَّيِن َحجَّاَي وَزآریَّا بِن 
َر ُآورُش َعدُّو، َفأآَمُلوُه آما أَمَر إلُه ِإسرائيَل وأَم
وآاَن ذِلَك ١٥.  وداریوُس وأرَتحَششتا، ُملوُك الُفرِس

 ِمَن السَّنِة  في اليوِم الثَّاِلِث والِعشریَن ِمْن َشهِر آذاَر
وَدشََّن َبنو ِإسرائيَل ١٦. السَّاِدَسِة ِلداریوَس الَمِلِك

والكَهنُة والالَّویُّوَن وساِئُر العاِئدیَن ِمَن السَّْبـي َهيكَل 
وَقرَُّبوا ِعنَد َتدشيِنِه مَئَة َثوٍر ١٧.  هذا ِبَفَرٍحاِهللا

وِمَئَتي َآْبٍش وأرَبَع مَئِة خروٍف، وَقرَّبوا َذبـيَحَة 
ثَني عَشَر  َخطيئٍة تكفيرًا َعْن جميِع َبني ِإسرائيَل ا

وقاَم َبنو ِإسرائيَل ١٨. َتيسًا على َعَدِد أسباِطِهم
ي ِفَرٍق وأقساٍم ِلِخدمِة ِبَتنظيِم الكَهنِة والالَّویِّيَن ف

َهيكِل اِهللا اّلذي في أوُرشليَم، آما َوَرَد في ِآتاِب 
  . موسى

  الفصح وعيد الفطير
 في الرَّابَع  وَعِمَل العاِئدوَن ِمَن السَّْبـي الِفْصَح١٩

 ألنَّ الَكَهنَة والالَّویِّيَن٢٠،  َعَشَر ِمَن الشَّهِر األوَِّل
َتَطهَُّروا جميعًا وَذَبُحوا الِفْصَح ِلجميِع العائدیَن ِمَن 

فأَآَلُه َبنو ٢١. السَّبـي وألنسباِئِهِم الَكَهنِة وألنُفِسِهم
ِإسرائيَل اّلذیَن َرَجعوا ِمَن السَّبـي آما أَآَلُه ُآلُّ َمْن 

ْنحاَز إليِهم لَيطُلَب  َتَرَك َرجاساِت ُأَمِم األرِض وا
وَعيَّدوا عيَد الَفطيِر َسبعَة أّیاٍم ٢٢.  ِإسرائيَلالّربَّ إلَه

 أشُّوَر  ِبَفَرٍح، ألنَّ الّربَّ َفرََّحُهم وجَعَل قلَب َمِلِك
َیميُل إليِهم لُيَشجَِّعُهم في الَعَمِل ِلِبناِء َهيكِل اِهللا إلِه 

  . ِإسرائيَل
  ٧الفصل 

  عزرا في أورشليم
 َمِلِك   اُألموِر، أي في أّیاِم أرَتحَششتاَبعَد هِذِه١

ْسُمُه َعْزرا، وهَو ابُن َسرایا بِن  الُفرِس، آاَن َرُجٌل ا
بِن َشلُّوَم بِن صادوَق بِن أخيطوَب ٢َعَزْریا بِن ِحْلقيَّا 

بِن َزَرْحيا بِن ٤بِن أَمْریا بِن َعَزْریا بِن مرایوَث ٣
 فينحاَس بِن ألعازاَر بِن أبـيشوَع بِن٥ُعزَِّي بِن ُبقَِّي 

 عاِلمًا ماهرًا  وآاَن َعْزرا٦. بِن هروَن رئيِس الكَهنِة
في شریعِة موسى اّلتي أعطاها الّربُّ إلُه َبني 

ِإسرائيَل، وَمَنَحُه الَمِلُك ُآلَّ ما طَلَبه، ألنَّ بَرَآَة الّربِّ 
فَخَرَج ِمْن باِبَل إلى أوُرشليَم ٧. إَلِهِه آاَنت عَليِه

 َقوٌم ِمْن َبني ِإسرائيَل وِمَن الكَهنِة والالَّویِّيَن وَمَعُه
آاَن ذِلَك في . والُمَغنِّيَن وُحرَّاِس َبيِت اِهللا وُخدَّاِمِه
فَوَصل إلى ٨. السَّنِة السَّاِبــعِة ألْرَتحَششتا الَمِلِك

 في السَّنِة السَّاِبــعِة  أوُرشليَم في الشَّهِر الخامِس
وَِّل یوٍم ِمَن الشَّهِر األوَِّل، آاَن مبدُأ ألنَّه في أ٩للمِلِك 

الصُّعوِد مْن باِبَل وفي أوَِّل یوٍم ِمَن الشَّهِر الخامِس 
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َوفَد إلى أوُرشليَم، ألنَّ َبرَآَة اِهللا الصَّاِلحَة آاَنت 
وألنَّ قلَب َعْزرا آاَن ُمَهيَّئًا ِلدراَسِة شریعِة ١٠عَليه، 

يم َفراِئِضها وأحكاِمها في الّربِّ والَعَمِل ِبها، وِلَتعل
  . أرِض ِإسرائيَل

  رسالة الملك أرتحششتا
وهِذِه ُنسَخُة الرِّسالِة اّلتي أعطاها الَمِلُك ١١

أرَتحَششتا َلَعْزرا الكاهِن العاِلِم بالشَّریعِة وِبوصایا 
  : الّربِّ اّلتي أعطاها لَبني ِإسرائيَل

حَششتا َمِلِك الُملوِك إلى َعْزرا الكاهِن ِمْن أرَت«١٢
أَذْعُت أمرًا بأنَّ ١٣.  العاِلِم ِبشریعِة إلِه السَّماِء، سالٌم

ُآلَّ َمْن شاَء في َمملَكتي ِمْن شعِب ِإسرائيَل وَآَهَنِتِه 
. والالَّویِّيَن أْن َیرِجـَع إلى أوُرشليَم مَعَك فلَيرِجـْع

بعُة أرَسْلناَك ِلَتسَتعِلَم وأنا الَمِلُك وُوزرائي الس١٤َّ
َعْن مَدى ُمراعاِة َیهوذا وأوُرشليَم ِلَشریَعِة إلِهَك اّلتي 

وِلتأُخَذ الِفضََّة والذَّهَب اللََّذیِن تَبرََّع ِبِهما ١٥بـيِدَك، 
الَمِلُك وُوزراُؤُه إللِه ِإسرائيَل اّلذي َمسِكُنُه في 

ِمَن الِفضَِّة َفضًال َعْن ُآلِّ ما َتِجُدُه ١٦أوُرشليَم، 
والذَّهِب في بالِد باِبَل ُآلِّها، وَعْن َتَبرُّعاِت الشَّعِب 

على أْن ١٧والكَهنِة ِلَهيكِل اِهللا اّلذي في أوُرشليَم، 
َتشَترَي عاِجًال ِبهذا الماِل ثيرانًا وِآباشًا وِخرافًا مَع 

التَّقِدماِت وسكاِئِب الخمِر وُتَقرَِّبها على مذبِح َهيكِلُكُم 
وُآلُّ ما َحُسَن ِعنَدَك وِعنَد ١٨. ّلذي في أوُرشليَما

َبني َقوِمَك أْن َتعَمُلوه ِبما َیفُضُل ِمَن الذَّهِب والِفضَِّة 
واآلنَيُة اّلتي ُأعطَيت لَك ١٩. عَمُلوُه آما َیشاُء إلُهُكم فا

. ِلِخدَمِة َهيكِل إلِهَك َقدِّْمها إلى اِهللا في أوُرشليَم
ُج للَهيكِل، َفَلَك أْن َتْأُخَذُه ِمْن وساِئُر ما َتحتا٢٠

  . َخزاِئِن الَمِلِك
وأنا أرَتحَششتا الَمِلُك أَمرُت جميَع ُأَمناِء «٢١

الَخزینِة الَملكيَِّة اّلذیَن في غربـيِّ الُفراِت بأنَّه َمهما 
َیطُلبُه ِمنُكم َعْزرا الكاِهُن العاِلُم ِبشریعِة ِإلِه 

على أالَّ یَتَعدَّى أرَبعَة ٢٢، السَّماواِت فأعطوُه عاِجًال
َعَشَر ِقْنطاَر ِفضٍَّة ومَئَة ُقفَِّة َقمٍح ومَئَة ِدنٍّ ومَئَة 

وُآلُّ ما یأُمُرُه ٢٣. خابـيِة َزیٍت، والِمْلُح ُدوَن َتقيـيٍد
ْهِتماٍم ِلئالَّ  ْعَملوُه با إلُه السَّماواِت ألجِل َهيكِلِه، فا
. الَمِلُك وَمْملَكِة َبنيََّیغَضَب اُهللا على َمْملَكتي أنا 

وُنعِلُمُكم أننا ال َنْأَذُن ِبَفْرِض َخراٍج أو ِجزَیٍة أو ٢٤
َضریـبٍة على جميِع الَكَهنِة الالَّویِّيَن والُمَغّنيَن 

  . وُحرَّاِس َهيكِل اِهللا هذا وُخدَّاِمِه
وأنَت یا َعْزرا، ِبـحَسِب ِحكَمِة إلِهَك اّلتي مَعَك، «٢٥

وُحكَّامًا َیقضوَن َبيَن جميِع الشَّعِب اّلذیَن أِقْم ُقضاًة 
في غربـيِّ الُفراِت ِممَّْن َیعَلُم شراِئـَع إلِهَك، وَمْن ال 

وُآلُّ َمْن ال َیعَمُل ِبشریعِة إَلِهَك ٢٦. َیعَلُم فَعلُِّموُه
وشریعِة الَمِلِك، فلُيْحَكْم عَليِه عاِجًال، إمَّا بالموِت أو 

  . »مِة ماٍل أو بالَحبِس أو ِبــَغرا بالنَّفي

  عزرا یحمد اهللا
َتباَرَك الّربُّ إلُه آباِئنا اّلذي ألَهَم «: فقاَل َعْزرا٢٧

الَمِلَك ِمثَل هذا العَمَل ِلتكریِم َهيكِل الّربِّ اّلذي في 
وجَعَلني أحظى ِبــَعْطِف الَمِلِك ٢٨،  أوُرشليَم

َفَتَقوَّیُت ِبُقدَرِة . اِئِه الُمْقَتِدریَنوُوزراِئِه وجميِع ُأَمر
الّربِّ إلهي وَجَمْعُت عددًا ِمْن ُرؤساِء َبني ِإسرائيَل 

  . »لَيُعودوا َمعي
  ٨الفصل 

  العائدون مع عزرا
وهؤالِء ُرؤساُء الَعشاِئِر ونَسُب اّلذیَن عاُدوا معي ١

ِمْن َبني فينحاَس ٢:  شتا الَمِلِكِمْن باِبَل في أّیاِم أرَتحَش
جْرشوُم، وِمْن َبني إیثاماَر دانياُل، وِمْن َبني داُوَد 

بُن شَكْنيا، وِمْن َبني َفْرَعوَش زآریَّا ومَعُه ٣َحطُّوُش 
وِمْن ٤ِمَن الذُّآوِر ِمئٌة وخمسوَن َرُجًال ُسجَِّل نَسُبُهم، 

ومَعُه مَئتا َبني فَحِث ُموآَب أليهوَعْيناُي بُن َزَرْحيا 
وِمْن َبني زتو شكنيا بُن َیْحزیئيَل ومَعُه ٥َرُجٍل، 

عاَبُد بُن یوناثاَن : وِمْن َبني عادیَن٦،  ثالُث مَئِة َرُجٍل
وِمْن َبني عيالَم َیَشْعيا بُن ٧ومَعُه خمسوَن َرُجًال، 

وِمْن َبني َشَفْطيا َزَبْدیا ٨َعَثْليا ومَعُه َسبعوَن َرُجًال، 
وِمْن َبني ُیوآَب ٩ ومَعُه ثمانوَن َرُجًال، بُن ميخائيَل

ُعوَبْدیا بُن َیحيئيَل ومَعُه ِمئتاِن وَثمانَيَة عَشَر َرُجًال، 
َشُلوميُث بُن یوِشْفيا ومَعُه مَئٌة :  وِمْن َبني باني١٠

وِمْن َبني باباَي زآریَّا بُن باباي ١١وِستُّوَن َرجًال، 
ِمْن َبني َعْزَجَد و١٢ومَعُه ثمانيٌة وِعشروَن َرُجًال، 

وِمْن ١٣ُیوحاناُن بُن ِهقَّاطاَن ومَعُه عَشَرُة ِرجاٍل، 
أليَفْلُط : َبني أدونيقاَم اآلَخروَن وهِذِه أسماُؤهم
وِمْن َبني ١٤وَیعيئيُل وَشْمعيا ومَعُهم ستُّوَن َرُجًال، 

  .  ومَعُهما َسبعوَن َرُجًال ِبــْغواَي ُعوتاُي وَزبَّوُد

  خدمة الهيكلإیجاد الویـين ل
،  فجَمْعُتُهم ِعنَد النَّهِر الجاري إلى مدینِة أهوا١٥

وحيَن َنَظْرُت إلى الَجْمِع . وُهناَك َنَزْلنا َثالَثَة أّیاٍم
. والكَهنِة اّلذیَن َبيَنُهم لم أِجْد أحدًا ِمْن َبني الوي

أليَعَزُر وأریئيُل :  وُهمفَدَعوُت ِتسعًة ِمَن الرُّؤساِء١٦
وَشَمْعيا وألناثاُن ویاریـُب وألناثاُن وناثاُن وزآریَّا 

وُمّشالُم واثَنيِن ِمَن الُعَلماِء وُهما یویاریـُب وألناثاُن، 
وأرَسلُتُهم إلى ِإدُّو رئيِس الجماعِة في المكاِن ١٧

ِسباِئِه  وألن  ولقَّْنُتُهم ما َیقولوَنُه ِإلدُّو الُمَسمَّى آِسْفيا
ُخدَّاِم َهيكِل اِهللا ُهناَك وهَو أْن َیحُضروا إلينا ِلِخدمِة 

فجاؤوا إلينا، ألنَّ َبرآَة اِهللا الصَّاِلَحَة ١٨. َهيكِل إلِهنا
آاَنت عَلينا، ِبَرُجٍل َفهيٍم ِمْن َبني َمْحلي بِن الوي بِن 
 ِإسرائيَل ُیدعى َشَرْبيا مَع ثمانَيَة عَشَر َرُجًال ِمْن َبنيِه

وجاؤوا إلينا أیضًا ِبـَحَشْبيا، ومَعُه یشعيا ١٩. وإخَوِتِه
مْن َبني َمراري وإخَوُتُه وَبنوُهم وعَدُدُهم ِعشروَن، 

وبِمَئَتيِن وِعشریَن ِمْن ُخدَّاِم َبيِت اِهللا اّلذیَن َعيََّنُهم ٢٠
داُوُد وُمعاِونوُه ِلِخدمِة الالَّویِّيَن، وُآلُُّهم َمعروفوَن 

فناَدیُت ِبَصوٍم ُهناَك ِعنَد َنهِر أهوا ٢١. ِبأسماِئِهم
ِلَنخَشَع أماَم إلِهنا طالبـيَن ِمنُه أْن َیهدَینا طریقًا آِمنًا 

ألني َخِجْلُت أْن ٢٢لنا وِألطفاِلنا وِلجميِع أمواِلنا، 
أطُلَب ِمَن الَمِلِك جيشًا وُفرسانًا لَيحُرسونا ِمَن الَعُدوِّ 

 َله إنَّ ُقدَرَة إلِهنا مَع جميِع في الطَّریِق، بعَد أْن ُقلُت
اّلذیَن َیتَِّبــعوَنُه، وإنَّ بْطَشُه وغَضَبُه على جميِع 
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َفُصْمنا وَدَعونا إلى اِهللا ِلِحماَیِتنا، ٢٣. اّلذیَن َیتُرآوَنُه
  . ْسَتجاب لنا فا

  تبرعات لبـيت الرب
 ُرؤساِء الكَهنِة ومَعُهم ثَني عَشَر ِمْن خَتْرُت ا ُثمَّ ا٢٤

 وعَشَرٌة ِمْن أنِسباِئِهما مَعُهما،  َشَرْبيا وَحَشبـيا
وَوَزْنُت لُهُم الِفضََّة والذَّهَب واآلنيَة، وهَي ما ٢٥

قدََّمُه لَهيكِل إلِهنا َمِلُك الُفرِس وُمسَتشاُروُه وُمعاونوُه 
وجميُع اّلذیَن آانوا ُهناَك ِمْن َبني ِإسرائيَل، 

اَنت مَئَة ِقْنطاِر ِفضٍَّة وأرَبَعَة َعَشَر ِقنطارًا ِمْن فك٢٦
أواني الِفضَِّة وأرَبَعَة َعَشَر ِقنطارًا ِمَن الذَّهِب، 

وِعشریَن آأسًا ِمَن الذَّهِب ُتساوي ألَف ِدرَهٍم، ٢٧
. وإناَءیِن ِمْن ُنحاٍس أصَفَر َجيٍِّد َثميٍن آالذَّهِب

لّربِّ إلِه آباِئُكم، وآذِلَك وُقلُت لُهم أنُتم ُمكرَّسوَن ِل٢٨
ْسَهروا عَليها  فا٢٩. اآلنَيُة والِفضَُّة والذَّهُب

وصوُنوها في ُغَرِف َهيكِل الّربِّ، إلى أْن َتِزنوها 
ُقدَّاَم رؤساِء الكَهنِة والالَّویِّيَن وُرؤساِء َعشاِئِر َبني 

فأَخَذ الكَهنُة والالَّویُّوَن ٣٠ِإسرائيَل في أوُرشليَم، 
ضََّة والذَّهَب واآلنَيَة لَيجيُئوا بها إلى أوُرشليَم إلى الِف

  . َهيكِل إلِهنا

  العودة إلى أورشليم
ُثمَّ َرَحْلنا ِمْن َنهر أهوا في الثَّاني عَشَر ِمَن الشَّهِر ٣١

األوِل لَنْذهَب إلى أوُرشليَم، وآاَنت ُقدَرُة إلِهنا مَعنا، 
فَوَصْلنا ٣٢. ا ِمْن َیِد الَعُدوِّ الكاِمِن في الطَّریِقفأنَقَذن

وفي اليوِم ٣٣. إلى أوُرشليَم وأَقْمنا ُهناَك َثالَثَة أّیاٍم
الرَّابِع ُوزَنِت الِفضَُّة والذَّهُب واآلنيُة في َهيكِل إلِهنا 

على َیِد َمریموَث بِن ُأوریَّا الكاهِن، ومَعُه ألعازاُر 
ما یوزاباُد بُن َیشوَع ونوَعْدیا بُن بُن فينحاُس، ومَعُه

ُآلُّ ذِلَك بالَعَدِد والَوْزِن وسجَّْلُتُه ٣٤ِبنُّوَي الالَّوّیاِن، 
وَقدََّم اليهوُد القادموَن ِمَن ٣٥. ُآلَُّه في ذِلَك الوقِت

ْثَني َعَشَر ِعْجًال َعْن  السَّْبـي ُمحَرقاٍت إللِه ِإسرائيَل ا
ثنيِن  ًة وِتسعيَن َآْبشًا واجميِع َبني ِإسرائيَل، وِستَّ

ثَني عَشَر َتيسًا ذبـيحَة خطيئٍة،  وَسبعيَن َخروفًا وا
وَسلَّموا أوامَر الَمِلِك إلى ٣٦. وُآلُّ ذِلَك ُمحَرقٌة ِللّربِّ

 وُحكَّاِم غربـيِّ الُفراِت، فَقدَُّموا الَمعونَة  ُنوَّاِب الَمِلِك
  . ِللشَّعِب وِلَهيكِل اِهللا

  ٩الفصل 
  اج من غير اليهودالزو

وبعَد أْن َتمَّ هذا ُآلُُّه أقَبَل َبعُض أعياِن الشَّعِب إليَّ ١
شعُب ِإسرائيَل والكَهنُة والالَّویُّوَن لم «: یقولوَن

َیفِصلوا أنُفَسُهم ِمْن ُشعوِب هِذِه األرِض ِمَن 
يَن والَيبوسيِّيَن الكنعانيِّيَن والِحثِّيِّيَن والَفرزِّیِّ

والَعمُّونيِّيَن والموآبـيِّيَن والِمْصریِّيَن واألموریِّيَن، 
تََّخذوا ِمْن َبناِتِهم  وا٢فماَرسوا أعماَلُهُم الرَّجَسَة 
ختَلَط َنسُلُهُم الطَّاِهُر ِبِتلَك  زوجاٍت لُهم وِلَبنيِهم، فا

ِن الشُّعوِب، وآاَن أعياُن الشَّعِب وُحكَّاُمُه أوََّل َم
فلمَّا َسِمْعُت هذا الكالَم ٣. »رتَكَب هِذِه الِخياَنَة ا

َمزَّْقُت ثوبـي وَعباَءتي ونَتْفُت َشعَر رأسي وِلحيتي 

. إلى أْن یحيَن وقُت ذبـيحِة المساِء٤وقَعْدُت ُمتشاِئمًا 
جتَمَع إليَّ ُآلُّ َمْن َفِزَع ِمْن آالِم إلِه َبني ِإسرائيَل  فا

ولمَّا حاَنت ٥. عادوا ِمَن السَّْبـيعلى خيانِة اّلذیَن 
َذبـيحُة المساِء ُقمُت ِمْن ُمعاناتي ورآْعُت على 

ُرآَبَتيَّ ِبثوبـي وَعباَءتي الُمَمزََّقيِن وبَسْطُت َیَديَّ إلى 
یا اُهللا إلهي، آم أشُعُر بالَخجِل «: وُقلُت٦الّربِّ إلهي 

آثاَمنا والعاِر حيَن أرَفُع إليَك َوجهي، ألنَّ ُذنوَبنا و
ْرتَفَعت َفوَق ُرؤوِسنا حّتى َبَلَغت أعالَي  تكاَثَرت وا

فِمْن أّیاِم آباِئنا إلى هذا اليوِم وَنحُن ُنكِثُر ٧. السَّماِء
ْرتكاِب اآلثاِم، وألجِل هِذِه اآلثاِم أسَلْمَتنا َنحُن  ِمِن ا

وُملوَآنا وآَهَنَتنا إلى أیدي ُملوِك األرِض، فكاَن 
 والسَّْبـَي والنَّْهَب وسواَد الوجِه آما َمصيُرنا السَّيَف
واآلَن، َفِلُمدٍَّة قصيرٍة َتَرأْفَت ِبنا، أیُّها ٨. في هذا اليوِم

الّربُّ إلُهنا، وَنجَّيَت َبعَضنا ِمَن الُعبودیَِّة، وأعَطيَتنا 
َمسِكنًا في مكاِنَك الُمَقدَِّس، حّتى ُتنيَر أبصاَرنا 

فما َنحُن إالَّ ٩.  في ُعبودیَِّتناوُتعطيَنا قليًال ِمَن الحياِة
عبـيٌد، وفي ُعبودیَِّتنا لم َتتُرْآنا یا إلَهنا، بل جَعْلَت 
ُملوَك الُفرِس َیرَحموَننا وَیمَنحوَننا حياًة حّتى َنْبنَي 

َهيكَلَك وُنَرمَِّم َخراَبُه، وَنِجَد َلنا َملجًأ وأمانًا في َیهوذا 
  . وأوُرشليَم

 ماذا نقوُل بعَد هذا، فَنحُن واآلَن، یا إلَهنا،«١٠
اّلتي أَمْرَت ِبها على ألِسَنِة ١١أهَمْلنا وصایاَك 

األرُض اّلتي تذَهبوَن إليها : عبـيِدَك األنبـياِء َفُقلَت
ِلَتمِلكوها هَي أرٌض َدنََّسْتها ُشعوُبها وَنجََّسْتها 

. ِبَرجاساِتها اّلتي مألوها ِبها ِمْن أقصاها إلى أقصاها
فال ُتعُطوا َبناِتُكم ِلَبنيِهم وال تْأُخذوا َبناِتِهم واآلَن ١٢

ِلَبنيُكم، وال َتطُلبوا ِسْلَمُهم وال َخيَرُهم إلى األبِد، 
فَينَقطَع َنسُلُهم وتأُآلوا َخيراِت األرِض وُتوِرثوها 

وَبعَد ُآلِّ ما أصاَبنا ِمَن ١٣.  َنسَلُكم مَدى الدَّهِر
 وإثِمنا العظيِم، مَع أنََّك یا الِعقاِب على أعماِلنا السَّيِّئِة

إلَهنا عاَقْبَتنا بأَقلَّ ِممَّا َتسَتحُق ُذنوُبنا وَنجَّيَت هِذِه 
أفَنعوُد وُنخاِلُف وصایاَك ١٤البقيََّة الباقيَة ِمنَّا، 

وُنصاِهُر ُأممًا َترتِكُب ِمثَل هِذِه الرَّجاساِت؟ أما 
ا َبقيٌَّة وال یكوُن تغَضُب عَلينا حّتى ُتْفنَينا فال َتبَقى ِمنَّ

أیُّها الّربُّ إله َبني ِإسرائيَل، أنَت عادٌل ١٥لنا َنجاٌة؟ 
ها َنحُن نعَتِرُف . ألنََّك َنجَّيَتنا وأبَقيَتنا إلى هذا اليوِم

  . »لَك ِبآثاِمنا، وال َیِحقُّ لنا الوقوُف َبيَن َیَدیَك
  ١٠الفصل 

  توبة بني إسرائيل
عتَرَف باآيًا وهَو ُمنَطرٌح ُقدَّاَم  ولمَّا َصلَّى َعْزرا وا١

جتَمَع إليِه ِمْن ِإسرائيَل َجمٌع آثيٌر ِجدًّا ِمَن  الَهيكِل، ا
. الرِّجاِل والنِّساِء واألوالِد وُهم َیبكوَن ُبكاًء شدیدًا

ُخنَّا «: فقاَل شَكْنيا بُن َیحيئيَل ِمْن َبني عيالَم ِلَعْزرا٢
َخذنا ِنساًء غریـباٍت ِمْن ُأَمِم األرِض، ومَع إلَهنا وأ

ِلَنْقَطِع اآلَن ٣. ذِلَك فال َیزاُل اآلَن َرجاٌء إلسرائيَل
َعهدًا مَع إلِهنا على إخراِج جميِع النِّساِء وأوالِدِهنَّ، 

َوْفقًا ِلَمشوَرِتَك یا سّيدي وَمشوَرِة اّلذیَن َیحَتِرموَن 
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ُقْم، فاألمُر ٤. َسِب الشَّریَعِةَوصيََّة إلِهنا، ولَنعَمْل ِبـح
  . »ْعَمل َتَشجَّْع وا. لَك وَنحُن مَعَك

 وجميَع  فقاَم َعْزرا وَحلََّف رُؤساَء الكَهنِة والالَّویِّيَن٥
. َبني ِإسرائيَل على أْن َیعَملوا ِبرأي شَكْنيا فَحَلفوا

ونَهَض َعْزرا ِمْن أماِم الَهيكِل ودَخَل ُغرفَة ٦
ياشيـَب وباَت ليلَتُه ِمْن دوِن أْن یأُآَل یوحاناَن بِن أل

ُخبزًا ویشرَب ماًء، ألنَُّه آاَن َینوُح ِلخيانِة اّلذیَن 
ُثمَّ أرَسلوا ِنداًء في َیهوذا ٧. عادوا ِمَن السَّْبـي

وأوُرشليَم إلى جميِع الَمْسبـيِّيَن ليتواَفدوا إلى 
نَّ حَسَب َمشورِة الرُّؤساِء والشُّيوِخ، وأ٨أوُرشليَم، 

ُآلَّ َمْن ال َیجيُء في َثالثِة أّیاٍم ُتَحرَُّم عَليِه ُآلُّ أمواِلِه 
  . وُیعَزُل َعِن الجماعِة

جتمَع جميُع ِرجاِل َیهوذا وبنياميَن إلى أوُرشليَم  فا٩
،  في َثالَثِة أّیاٍم، في الِعشریَن ِمَن الشَّهِر التَّاِسِع

 ُخطورِة هذا وَقَعدوا في ساحِة الَهيكِل ُمرَتِعدیَن ِمْن
فقاَم َعْزرا الكاهُن ١٠. األمِر وِمْن َغزارِة األمطاِر

تََّخْذُتم ِنساًء غریـباٍت  ُخْنُتُم الّربَّ وا«: وقاَل لُهم
عَتِرفوا اآلَن  فا١١. لَتزیدوا في إْثِم َبني ِإسرائيَل

عَتِزلوا ُأَمَم  عَملوا ِبما ُیرضيِه وا ِللّربِّ إلِه آباِئُكم وا
فقالِت الجماعُة ١٢. »لنِّساَء الغریـباِتاألرِض وا

إالَّ أنَّنا ١٣. نعم، نعَمُل ِبما ُقلَت«: ُآلُّها بصوٍت عظيٍم
َجمٌع آبـيٌر، والمَطُر غزیٌر، فال ُقْدَرَة لنا أْن َنِقَف في 

ثَنيِن،  الخاِرِج، ُثمَّ إنَّ هذا العَمَل ال ُیعَمُل في یوٍم أِو ا
َيُقْم ُرؤساُؤنا َمقاَمنا جميعًا فل١٤. ألنَّ أآَثَرنا َخِطئوا

مَرأًة غریـبًة،  تََّخَذ ا في هذا األمِر، وُآلُّ َمِن ا
فلَيحُضْر إلى ُهنا في وقٍت ُمَعيٍَّن ومَعُه ُشيوُخ مدیَنِتِه 

فقاَم ١٥. »وبذِلَك َیصِرُف إلُهنا غَضَبُه عنَّا. وُقضاُتها
 الُمِهمَِّة، یوناثاُن بُن عسائيَل وَیَحْزیا بُن ِتْقَوه ِبهِذِه

  . وأعاَنُهما ُمّشالُم وَشْبتاُي الالَّويُّ 

  المتزوجون بنساء غریـبات
ْختاَر  فَعِمَل العاِئدوَن ِمَن السَّْبـي ِبهذا الرَّأِي، وا١٦

َعْزرا الكاهُن عددًا ِمْن رؤساِء الَعشاِئِر، وُآلُُّهم 
 وَجَلسوا في اليوِم األوَِّل ِمَن َمعروفوَن بأسماِئِهم،

وَفَرغوا في ١٧. الشَّهِر العاِشِر ِللَبحِث في هذا األمِر
 ِمْن إحصاِء جميِع  اليوِم األوَِّل ِمَن الشَّهر األوَِّل

فَوَجدوا أنَّ ١٨تََّخذوا ِنساًء غریـباٍت،  الرِّجاِل اّلذیَن ا
لكَهنِة ُهم ِمْن تََّخذوا ِنساًء غریـباٍت َبيَن َبني ا اّلذیَن ا

َمَعْسيا وأليَعَزُر : َبني َیشوَع بِن یوصاداَق وإخَوِتِه
فأعطى هؤالِء آِلَمَتُهم أْن ١٩ویاریـُب وَجْدليا، 

ُیخِرجوا ِنساَءُهم ِمْن ُبيوِتِهم، وَقدَُّموا َآْبشًا ِمَن الغَنِم 
. َحناني وَزَبْدیا: وِمْن َبني إمِّيَر٢٠. ذبـيَحًة عن إثِمِهم

َمَعْسيا وإیلّيا وَشَمْعيا وَیحيئيُل :  َبني حاریَموِمْن٢١
أليوعيناُي وَمَعْسيا : وِمْن َبني فشحوَر٢٢وُعزِّیَّا، 

وِمَن ٢٣وإسمعيُل وَنَثَنئيُل ویوزاباُد وألعاسُة، 
یوزاباُد وِشْمعي وَقالیا، أي َقليطا، وَفَتْحيا : الالَّویِّيَن

ألياشيـُب، وِمَن وِمَن الُمَغّنيَن ٢٤وَیهوذا وأليَعَزُر 
وِمْن ِإسرائيَل ٢٥شلُّوُم وطاَلُم وُأوري، : الَبّوابـيَن

رميا وَیزِّیَّا وَمْلكيَّا وميَّاميُن : ِمْن َبني فرعوَش
َمتَّنيَّا وزآرّیا : وِمْن َبني عيالَم٢٦وألعاَزُر وَمْلكيَّا 

وِمْن َبني ٢٧وَیحيئيُل وعبدي وَیریموُث وإیلّيا، 
وألياشيـُب ومتَّْنيَّا وَیریموُث وزاباُد ألُيوعيناي : زتُّو

یوحاناُن وَحَنْنيا : وِمْن َبني باباَي٢٨وَعزیزا، 
وِمْن َبني باني ُمّشالُم وملُّوُخ ٢٩وزبَّاُي وَعْثالُي، 

وِمْن َبني ٣٠. وعدایاي ویاشوُب وشآُل وراموُث
َعْدنا وآالُل وَبنایا وَمَعْسيا وَمتَّنيَّا : َفْحَث موآَب

: وِمْن َبني حاریَم٣١يُل وِبنُّوي ومَنسَّى، وَبْصَلئ
وبناميُن ٣٢أليَعَزُر وَیشِّيَّا وَمْلكيَّا وَشَمْعيا وِشمعوُن 

َمتَّناُي وَمتَّاثا : وِمْن َبني حشوَم٣٣وملُّوُخ وشمریا، 
وِمْن ٣٤وزاباُد وأليفلُط وَیریماُي ومَنسَّى وِشْمعي، 

نایا وبـيدیا وَب٣٥معداُي وُعْمراُم وأوئيُل : َبني باني
وَمتَّْنيا ٣٧وونيا وَمریموُث وألياشيـُب ٣٦وآلوهي 

وَشلميا ٣٩وباني وِبنِّوي وِشْمعي ٣٨وَمتَّناي وَیْعسو 
ومَكْندباُي وشاشاُي وشاراُي ٤٠وناثاُن وَعدایا 

وَشلُّوم وأَمْریا ٤٢وَعيزرئيُل وَشَلميا وَشَمریا ٤١
ا وزاباُد یعيئيُل وَمتَّْثي: وِمْن َبني نبو٤٣. ویوسُف

تَّخذوا  ُآلُّ هؤالِء ا٤٤. وزبـينا وَیدُّو ویوئيُل وبنایا
نساًء غریـباٍت، وِمنهنَّ َمْن وَلْدَن َبنيَن، فطردوهنَّ 

  .  مَع الَبنيَن
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