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1 فأطلَق ِلِك فاِرسم شكور روح الرب هببفَِم إرميا، ن ٍمتاِم كالِم الرب ِعند ِلِك فاِرسم شِة األولَى لكورنويف الس

مجيع مماِلِك األرِض دفَعها يل الرب إلَه : هكذا قالَ كورش مِلك فاِرس"2: ِنداًء يف كُلٍِّ مملكَِتِه وِبالِكتابِة أيضا قائالً
من ِمنكُم ِمن كُلٍِّ شعِبِه، ليكُن إلَهه معه، ويصعد 3. السماِء، وهو أوصاين أنْ أبين له بيتا يف أورشليم اليت يف يهوذا

وكُلُّ من بقي يف أحِد األماِكِن 4. هو اإللَه الذي يف أورشليم. إلَى أورشليم اليت يف يهوذا فيبين بيت الربٍ إلَِه إسرائيلَ
ليمشالذي يف أور ٍيِت الربِع لبربمع الت هائمٍة وِببٍب وِبأمِتعٍة وِبذَهكاِنِه بِفضأهلُ م نِجدهفلي بٍرغتيثُ هو مح."  

 والالَّويونَ، مع كُلٍِّ من نبه اُهللا روحه، ليصعدوا ليبنوا بيت الربٍ الذي يف فقام رؤوس آباِء يهوذا وبنيامني، والكهنة5ُ
ليمشبِه6. أور عٍربٍف، فضالً عن كُلٍِّ ما تحوِبت هائمٍة وِببٍب وِبأمِتعٍة وِبذَهِة ِفضبآني مأعانوه وهلُمح وكُلُّ الذين.  

7أخر شكور ِتِهواملَِلكيِت آِلهلها يف بعوج ليمشأور ِمن رذناصبوخها نجاليت أخر ٍيِت الربةَ بآني ها 8. ججأخر
ثَالثونَ طَستا ِمن ذَهٍب، : وهذا عددها9. كورش مِلك فاِرس عن يِد ِمثرداثَ اخلاِزِن، وعدها لشيشبصر رئيِس يهوذا

وثَالثونَ قَدحا ِمن ذَهٍب، وأقداح ِفضٍة ِمن الرتبِة الثّانيِة أربع 10ضٍة، وِتسعةٌ وِعشرونَ ِسكٍِّينا، وألف طَسٍت ِمن ِف
الكُلُّ أصعده . مجيع اآلنيِة ِمن الذَّهِب والِفضِة خمسةُ آالٍف وأربع ِمئٍَة11. ِمئٍَة وعشرةٌ، وألف ِمن آنيٍة أُخرى

  .شبصر ِعند إصعاِد السِيب ِمن باِبلَ إلَى أورشليمشي
  قائمة بالعائدين من السيب

2 
وهؤالِء هم بنو الكورِة الصاِعدونَ ِمن سِيب املَسبيٍني، الذين سباهم نبوخذناصر مِلك باِبلَ إلَى باِبلَ، ورجعوا إلَى 1

الذين جاءوا مع زربابِلَ، يشوع، نحميا، سرايا، رعاليا، مردخاي، 2. لَى مدينِتِهأورشليم ويهوذا، كُلُّ واِحٍد إ
بنو 4. بنو فرعوش ألفاِن وِمئَةٌ واثناِن وسبعون3َ: عدد ِرجاِل شعِب إسرائيلَ. بلشانُ، ِمسفار، بغواي، رحوم، بعنةَ
بنو فحثَ موآب ِمن بين يشوع ويوآب 6. بنو آرح سبع ِمئٍَة وخمسةٌ وسبعون5َ. شفَطيا ثَالثُ ِمئٍَة واثناِن وسبعونَ

رمسون7َ. ألفاِن وثَمانُ ِمئٍَة واثنا عشةٌ وخعوِمئَتاِن وأرب ألف نو عيالمعون8َ. بةٌ وأربمسِمئٍَة وخ و ِتسعتنو زنو 9. بب
بنو 12. بنو باباي ِست ِمئٍَة وثَالثَةٌ وِعشرون11َ. اين ِست ِمئٍَة واثناِن وأربعونَبنو ب10. زكّاي سبع ِمئٍَة وِستونَ

بنو بغواي ألفاِن وِستةٌ 14. بنو أدونيقام ِست ِمئٍَة وِستةٌ وِستون13َ. عرجد ألف وِمئَتاِن واثناِن وِعشرونَ
بنو بيصاي 17. بنو آطري ِمن يحزقيا ثَمانيةٌ وِتسعون16َ.  وخمسونَبنو عادين أربع ِمئٍَة وأربعة15ٌ. وخمسونَ

بنو ِجبار 20. بنو حشوم ِمئَتاِن وثَالثَةٌ وِعشرون19َ. بنو يورةَ ِمئَةٌ واثنا عشر18. ثَالثُ ِمئٍَة وثَالثَةٌ وِعشرونَ
ِرجالُ عناثوثَ ِمئَةٌ 23. ِرجالُ نطوفَةَ ِستةٌ وخمسون22َ. ِعشرونَبنو بيِت لَحٍم ِمئَةٌ وثَالثَةٌ و21. خمسةٌ وِتسعونَ
. بنو قريِة عارمي كفريةَ وبئريوت سبع ِمئٍَة وثَالثَةٌ وأربعون25َ. بنو عزموت اثناِن وأربعون24َ. وثَمانيةٌ وِعشرونَ

ِرجالُ بيِت إيلَ 28. الُ ِمخماس ِمئَةٌ واثناِن وِعشرونَِرج27. بنو الرامِة وجبع ِست ِمئٍَة وواِحد وِعشرون26َ
بنو عيالم 31. بنو مغبيش ِمئَةٌ وِستةٌ وخمسون30َ. بنو نبو اثناِن وخمسون29َ. وعاي ِمئَتاِن وثَالثَةٌ وِعشرونَ



بنو لود بنو حاديد وأونو سبع ِمئٍَة 33 .بنو حارمي ثَالثُ ِمئٍَة وِعشرون32َ. اآلخِر ألف وِمئَتاِن وأربعةٌ وخمسونَ
  . بنو سناَءةَ ثَالثَةُ آالٍف وِست ِمئٍَة وثَالثون35َ. بنو أرحيا ثَالثُ ِمئٍَة وخمسةٌ وأربعون34َ. وخمسةٌ وِعشرونَ

 
بنو 38. ري ألف واثناِن وخمسونَبنو إم37ٍ. فبنو يدعيا ِمن بيِت يشوع ِتسع ِمئٍَة وثَالثَةٌ وسبعونَ: أما الكهنة36ُ

  .بنو حارمي ألف وسبعةَ عشر39. فشحور ألف وِمئَتاِن وسبعةٌ وأربعونَ
 .املُغنونَ بنو آساف ِمئَةٌ وثَمانيةٌ وِعشرون41َ. فبنو يشوع وقدميئيلَ ِمن بين هودويا أربعةٌ وسبعونَ: أما الالَّويون40َ

42نو الببابنيةٌ وثَالثونَ: وِمئَةٌ وِتسع اجلميع ،نو شوبايطيطا، بنو حب ،قّوبنو عنو طَلمونَ، بب ،نو آطريب ،لّومنو شب.  
43ثينيمالن : ،نو طَباعوتسوفا، بنو حنو صيحا، بنو فادونَ، 44بها، بنو سيعنو قريوس، بةَ، 45بجابنو حةَ، بنو لَبانب
بنو رصني، بنو 48بنو جديلَ، بنو حجر، بنو رآيا، 47بنو حاجاب، بنو شمالي، بنو حانانَ، 46عقّوب، بنو 

 ،امزنو جقودا، ب49ن ،نو بيسايب ،نو فاسيحا، بزنو ع50ب ،فوسيمنو نب ،عونيمنو مةَ، بنو أسننو 51بب ،قبوقنو بب
بنو 54بنو برقوس، بنو سيسرا، بنو ثامح، 53بنو بصلوت، بنو محيدا، بنو حرشا، 52ور، حقوفا، بنو حرح
  .نصيح، بنو حطيفا

بنو شفَطيا، 57بنو يعلَةَ، بنو درقونَ، بنو جدٍيلَ، 56بنو سوطاي، بنو هسوفَرثَ، بنو فرودا، : بنو عبيِد سلَيمان55َ
  .مجيع النثينيِم وبين عبيِد سلَيمانَ ثَالثُ ِمئٍَة واثناِن وِتسعون58َ. يلَ، بنو فوخرِة الظٍِّباِء، بنو آميبنو حطٍِّ

59 آبائِهم يوتنوا بٍيبومل يستطيعوا أنْ ي ،ريٍانُ، إمأد ،رشا، كروبتلٍِّ ِملٍح وتلٍِّ ح ِعدوا ِمنص الذين موهؤالِء ه
مسلهإسرائيلَون م ِمنمسون60َ:  هل هِمئٍَة واثناِن وخ قودا، ِستنو نا، بنو طوبياليا، بنو دين الكهنِة61. بب وِمن :

ى باِمسِهمموتس ٍاِجللعادي رِزالَّيناِت بب الذي أخذَ امرأةً ِمن رِزالَّينو بب ،قّوصنو هبايا، بنو حشوا 62. بهؤالِء فت
وقالَ هلُم التٍرشاثا أنْ ال يأكُلوا ِمن قُدِس األقداِس حتى 63.  ِكتابِة أنساِبِهم فلم توجد، فرِذلوا ِمن الكَهنوِتعلَى

 فضالً عن عبيِدِهم65كُلُّ اجلُمهوِر معا اثناِن وأربعونَ ألفًا وثَالثُ ِمئٍَة وِستونَ، 64. يقوم كاِهن لألورِمي والتمٍيِم
خيلُهم سبع ِمئٍَة 66. وإمائِهم فهؤالِء كانوا سبعةَ آالٍف وثَالثَ ِمئٍَة وسبعةً وثَالثني، وهلُم ِمن املُغنٍني واملُغنٍياِت ِمئَتاِن

حمريهم ِستةُ آالٍف وسبع . ِجمالُهم أربع ِمئٍَة وخمسةٌ وثَالثون67َ. بغالُهم ِمئَتاِن وخمسةٌ وأربعونَ. وِستةٌ وثَالثونَ
  .ِمئٍَة وِعشرونَ

. والبعض ِمن رؤوِس اآلباِء ِعند مجيئِهم إلَى بيِت الربٍ الذي يف أورشليم تبرعوا لبيِت الربٍ إلقامِتِه يف مكاِنِه68
69ِدره ألف نيٍا وِستِل واِحدمِة العِخلزان طاقَِتِهم بسِة، وِمئَةَ أعطَوا حالِفض ا ِمننةَ آالِف ممسِب، وخالذَّه ٍم ِمن

فأقام الكهنةُ والالَّويونَ وبعض الشعِب واملُغنونَ والبوابونَ والنثينيم يف مدِنِهم وكُلُّ إسرائيلَ يف 70. قَميٍص للكهنِة
ِنِهمدم.  
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وقام يشوع بن 2. ر الساِبع وبنو إسرائيلَ يف مدِنِهم، اجتمع الشعب كرجٍل واِحٍد إلَى أورشليمولَما استِهلَّ الشه1
يوصاداق وإخوته الكهنةُ، وزربابِلُ بن شألِتئيلَ وإخوته، وبنوا مذبح إلَِه إسرائيلَ ليصِعدوا علَيِه محرقاٍت كما هو 

يف ش كتوبِل اِهللامجى رِة موسعوب األراضي، 3. ريعش ِمن عبر كانَ علَيِهم هكاِنِه، ألنيف م حوأقاموا املَذب
وحِفظوا عيد املَظالٍِّ كما هو مكتوب، ومحرقَةَ يوٍم 4. وأصعدوا علَيِه محرقاٍت للربٍ، محرقاِت الصباِح واملساِء

وبعد ذلك املُحرقَةُ الدائمةُ، ولألِهلَِّة وجلميِع مواِسِم الربٍ املُقَدسِة، ولكُلٍِّ 5.  أمر اليوِم بيوِمِهفيوٍم بالعدِد كاملَرسوِم،
ٍٍع للربربتمب عن تربمل6. م ٍوهيكلُ الرب ،ٍقاٍت للربحرصِعدونَ ماِبِع يهِر السالش ِل ِمناليوِم األو دأوا ِمنابت كُني 

س7. قد تأس ِب أرٍز ِمنشليأتوا خب نيٍوريوالص نيٍيدونيٍا للصيتا وزبشرومأكَالً وم ،ارينجوالن اتنيحةً للنوأعطَوا ِفض
  .لُبنانَ إلَى حبِر يافا، حسب إذِن كورش مِلِك فاِرس هلُم

  البدء يف إعادة بناء اهليكل
لثّانيِة ِمن مجيئِهم إلَى بيِت اِهللا إلَى أورشليم، يف الشهِر الثّاين، شرع زربابِلُ بن شألِتئيلَ ويشوع بن ويف السنِة ا8

 ابِن ِعشرين يوصاداق وبقيةُ إخوِتِهِم الكهنِة والالَّويٍني ومجيع القاِدمني ِمن السِيب إلَى أورشليم، وأقاموا الالَّويٍني ِمِن
ٍيِت الربِل بمِة علَى عناظَرللم ةً فما فوقِة 9. سنناظَرا للمعهوذا مين ينيِه بِتِه، قَدميئيلَ وبنيِه وإخومع ب شوعي قَفوو

نيٍِتِهِم الالَّويوإخو نيِهممع ب ين حيناداديِت اِهللا، وبغِل يف با 10. علَى عاِملي الشولَم ،ٍالبانونَ هيكلَ الرب سأس
. أقاموا الكهنةَ مبالِبِسِهم بأبواٍق، والالَّويٍني بين آساف بالصنوِج، لتسبيِح الربٍ علَى ترتيِب داود مِلِك إسرائيلَ

وكُلُّ الشعِب هتفوا هتافًا عظيما . لَوغَنوا بالتسبيِح واحلَمِد للربٍ، ألنه صاِلح ألنَّ إلَى األبِد رمحته علَى إسرائي11
ٍيِت الربألجِل تأسيِس ب ٍسبيِح للربرأوا 12. بالت يوِخ، الذينورؤوِس اآلباِء الش نيٍالكهنِة والالَّوي وكَثريونَ ِمن

ِنِهمأعي يِت أمامتأسيِس هذا الب كَوا بصوٍت عظيٍم ِعندلَ، باألو يتباهلُتاِف وكثريو. الب مهرفَعونَ أصواتنَ كانوا ي
ولَم يكُِن الشعب يميٍز هتاف الفَرِح ِمن صوِت بكاِء الشعِب، ألنَّ الشعب كانَ يهِتف هتافًا عظيما حتى 13. بفَرٍح

  .أنَّ الصوت سِمع ِمن بعٍد
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تقَدموا إلَى زربابِلَ ورؤوِس اآلباِء 2ذا وبنيامني أنَّ بين السِيب يبنونَ هيكالً للربٍ إلَِه إسرائيلَ، ولَما ِمسع أعداُء يهو1

نبين معكُم ألننا نظريكُم نطلُب إلَهكُم، وله قد ذَبحنا ِمن أياِم أسرحدونَ مِلِك أشور الذي أصعدنا إلَى :"وقالوا هلُم
ليس لكُم ولَنا أنْ نبين بيتا إللَِهنا، ولكننا نحن وحدنا :"فقالَ هلُم زرباِبلُ ويشوع وبقيةُ رؤوِس آباِء إسرائيل3َ". اهن

فاِرس ِلكم شكور نا املَِلكرإلَِه إسرائيلَ كما أم ٍبين للربهوذا 4". نعِب يش رخونَ أيدياألرِض ي عبوكانَ ش
عن الِبناِءوي مهلِك 5. ذِعرونى موحت ِلِك فاِرسم شاِم كوركُلَّ أي مهتشوربِطلوا ملي شريينم مهروا ِضدواستأج

ِلِك فاِرسداريوس م.  
  املقاومة ىف عهد أحشويرش وأرحتشستا



ويف أياِم أرتحششتا كتب 7. وذا وأورشليمويف ملِك أحشويروش، يف ابِتداِء ملِكِه، كتبوا شكوى علَى سكّاِن يه6
داثُ وطَبئيلُ وسائروِمثر بشالم ِلِك فاِرسشتا محشإلَى أرت فَقائِهمةٌ . رمرجتِة ومةٌ باألراميكتوبسالَِة مٍةُ الروِكتاب

كَتب 9:  أورشليم إلَى أرتحششتا املَِلِك هكذارحوم صاِحب القَضاِء وِشمشاي الكاِتب كتبا ِرسالَةً ِضد8. باألراميِة
 نيٍسيواألفر نيٍوالطَّرِفلي نيٍسِتكيواألفَر نيٍينيٍفَقائِهما الدر وسائر الكاِتب القَضاِء وِشمشاي صاِحب حومئٍذ رحين

نيٍهويوالد نيٍنيوشوالش نيٍليِوالباب نيٍكويواألر ،نيٍ10 والعيالمي ريفالش العظيم فَّرأُسن مسباه ِم الذينوسائِر اُألم
هِذِه صورةُ الرٍسالَِة اليت أرسلوها إليِه، إلَى 11. وأسكَنهم مدنَ الساِمرِة، وسائِر الذين يف عِرب النهِر وإلَى آِخِرِه

  :أرتحششتا املَِلِك
ليعلَِم املَِلك أنَّ اليهود الذين صِعدوا ِمن ِعنِدك إلَينا قد أتوا إلَى 12. ن يف عِرب النهِر إلَى آِخِرِهعبيدك القَوم الذي"

 ليكُِن اآلنَ معلوما لَدى املَِلِك أنه13. أورشليم ويبنونَ املدينةَ العاصيةَ الرديةَ، وقد أكملوا أسوارها ورمموا أُسسها
املُلوك را تضةً، فأخريا وال ِخفارراجةً وال خونَ ِجزيدها ال يؤأسوار هِذِه املدينةُ وأُكِملَت تنينا 14. إذا بواآلنَ مبا إن

 ،لنا فأعلَمنا املَِلكأرس املَِلِك، لذلك ررى ضربنا أنْ ن ليقداِر املَِلِك، وال ي 15نأكُلُ ِملحفَتيف ِسفِر أخباِر لكي ي ش
آبائك، فتِجد يف ِسفِر األخباِر وتعلَم أنَّ هِذِه املدينةَ مدينةٌ عاصيةٌ ومِضرةٌ للملوِك والِبالِد، وقد عِملوا ِعصيانا يف 

يت هِذِه املدينةُ وأُكِملَت ونحن نعِلم املَِلك أنه إذا بن16. وسِطها منذُ األياِم القَدميِة، لذلك أُخِربت هِذِه املدينةُ
  ".أسوارها ال يكونُ لك ِعند ذلك نصيب يف عِرب النهِر

إلَى رحوم صاِحِب القَضاِء وشمشاي الكاِتِب وسائِر رفَقائِهما الساِكنني يف الساِمرِة وباقي :"فأرسلَ املَِلك جوابا17
وقد خرج ِمن 19. الرٍسالَةُ اليت أرسلتموها إلَينا قد قُِرئَت بوضوٍح أمامي18. ِرِهسالم إلَى آِخ. الذين يف عِرب النهِر

وقد 20. ِعندي أمر ففَتشوا ووِجد أنَّ هِذِه املدينةَ منذُ األياِم القَدميِة تقوم علَى املُلوِك، وقد جرى فيها متَرد وِعصيانٌ
ِدرونَ علَى أورقتم لوكةًكانَ ما وِخفارراجةً وخهِر، وقد أُعطوا ِجزيِرب النلَّطوا علَى مجيِع عوتس ليمفاآلنَ 21. ش

ي أمرٍِمن رصدى يى هِذِه املدينةُ حتبنجاِل فال تٍالر ا بتوقيِف أولئكِل 22. أخِرجوا أمرمروا عن عأنْ تقص فاحذَروا ِمن
ذلك . ررالض كثُرِة املُلوِك؟ملاذا يخلَسار."  
ورفَقائِهما ذَهبوا بسرعٍة إلَى أورشليم، إلَى  حينئٍذ لَما قُِرئَت ِرسالَةُ أرتحششتا املَِلِك أمام رحوم وِشمشاي الكاِتِب23

وكانَ متوقٍِّفًا إلَى السنِة الثّانيِة ِمن حينئٍذ توقَّف عملُ بيِت اِهللا الذي يف أورشليم، 24. اليهوِد، وأوقَفوهم بِذراٍع وقوٍة
ِلِك فاِرسلِك داريوس مم. 

  رسالة تتناي إىل داريوس
5 
1باسِم إلَِه إسرائيلَ علَيِهم ليمشهوذا وأوريف ي هوِد الذينللي وِعد ا بنكَريوز يبِي النجاِن حبيأ النبن2. فت ئٍذ قامحين

ِاببرمازهساِعدونما أنبياُء اِهللا يومعه ،ليمشيِت اِهللا الذي يف أورنياِن بعا ببروش ،يوصاداق بن شوعشألِتئيلَ وي لُ بن .
وا هذا من أمركُم أنْ تبن:" يف ذلك الزماِن جاَء إليِهم تتناي وايل عِرب النهِر وشتربوزناي ورفَقاؤهما وقالوا هلُم هكذا3

. حينئٍذ أخبرناهم علَى هذا املَنواِل ما هي أمساُء الرٍجاِل الذين يبنونَ هذا الِبناَء4". البيت وتكَمٍلوا هذا السور؟



 عن وكانت علَى شيوِخ اليهوِد عني إلَِهِهم فلم يوِقفوهم حتى وصلَ األمر إلَى داريوس، وحينئٍذ جاوبوا بِرسالٍَة5
صورةُ الرٍسالَِة اليت أرسلها تتناي وايل عِرب النهِر وشتربوزناي ورفَقاؤهما األفَرسكيٍني الذين يف عِرب النهِر إلَى 6. هذا

  :أرسلوا إليِه ِرسالَةً وكانَ مكتوبا فيها هكذا7. داريوس املَِلِك
وما لَدى املَِلِك أننا ذَهبنا إلَى بالِد يهوذا، إلَى بيِت اإللَِه العظيِم، وإذا بِه يبنى ليكُن معل8. لداريوس املَِلِك كُلُّ سالٍم"

حينئٍذ سألنا أولئك 9. وهذا العملُ يعملُ بسرعٍة وينجح يف أيديِهم. ِحبجارٍة عظيمٍة، ويوضع خشب يف احليطاِن
وسألناهم أيضا عن أمسائِهم لنعِلمك، 10ركُم بِبناِء هذا البيِت وتكميِل هِذِه األسواِر؟ من أم: الشيوخ وقُلنا هلُم هكذا

جاِل رؤوِسِهمٍبنا أمساَء الر11. وكتبوا قائلنيبين هذا : وِبِمثِل هذا اجلَواِب جاوإلَِه السماِء واألرِض، ون بيدع حنن
ٍقَبلَ هِذِه الس ينالذي ب يتالبلهإلسرائيلَ وأكم عظيم ِلكم ناهِة، وقد بالكَثري 12. نني نا إلَهطَ آباؤأنْ أسخ عدولكن ب

علَى أنه يف 13. السماِء دفَعهم ليِد نبوخذنصر مِلِك باِبلَ الكَلداينٍِّ، الذي هدم هذا البيت وسبى الشعب إلَى باِبلَ
حتى إنَّ آنيةَ بيِت اِهللا هذا، اليت 14. لكورش مِلك باِبلَ، أصدر كورش املَِلك أمرا بِبناِء بيِت اِهللا هذاالسنِة األولَى 

ِمن ذَهٍب وِفضٍة، اليت أخرجها نبوخذنصر ِمن اهليكِل الذي يف أورشليم وأتى ا إلَى اهليكِل الذي يف باِبلَ، أخرجها 
شاكوروالي لهعالذي ج رصشيشب هلواِحٍد امس تاهليكِل الذي يف باِبلَ وأُعطي ِمن 15.  املَِلكةَ : وقالَ لهذْ هِذِه اآلنيخ

حينئٍذ جاَء شيشبصر هذا ووضع أساس 16. واذهب واِمحلها إلَى اهليكِل الذي يف أورشليم، ولينب بيت اِهللا يف مكاِنِه
لْبكمى ومل يبنالوقِت إلَى اآلنَ ي ذلك وِمن ،ليمشيف 17. يِت اِهللا الذي يف أور شفَتاملَِلِك فلي ِعند نسواآلنَ إذا ح

يم؟ هل كانَ قد صدر أمر ِمن كورش املَِلِك بِبناِء بيِت اِهللا هذا يف أورشل: بيِت خزائِن املَِلِك الذي هو هناك يف باِبلَ
يف ذلك هرادإلَينا م رِسِل املَِلكولي."  

  مرسوم داريوس
6 
فوِجد يف أمحثا، يف 2األسفاِر حيثُ كانِت اخلَزائن موضوعةً يف باِبلَ،  حينئٍذ أمر داريوس املَِلك ففَتشوا يف بيِت1

 السنِة األولَى لكورش املَِلِك، أمر كورش املَِلك  يف3. تذكار:"القَصِر الذي يف بالِد مادي، درج مكتوب فيِه هكذا
ليمشيِت اِهللا يف أورِة بِجه ا : ِمنونَ ِذراعِست هارِتفاع ،هسأُس عولتوض ،حونَ فيِه ذَبائحذباملَكانُ الذي ي ،يتالب نبلي

. ولتعطَ النفَقَةُ ِمن بيِت املَِلِك.  عظيمٍة، وصفٍ ِمن خشٍب جديٍدبثَالثَِة صفوٍف ِمن ِحجارٍة4. وعرضه ِستونَ ِذراعا
وأيضا آنيةُ بيِت اِهللا، اليت ِمن ذَهٍب وِفضٍة، اليت أخرجها نبوخذنصر ِمن اهليكِل الذي يف أورشليم وأتى ا إلَى 5

  ". أورشليم إلَى مكاِنها، وتوضع يف بيِت اِهللابابِلَ، فلترد وترجع إلَى اهليكِل الذي يف
6"هناك ِعدوا ِمنهِر، ابتِرب النيف ع الذين نيٍكيفَقاَءكُما األفَرسور ربوزنايتهِر وشِرب النوايل ع كوا 7. واآلنَ يا تتناياتر

وقد صدر ِمنٍي أمر مبا تعملونَ مع 8. يبنوا بيت اِهللا هذا يف مكاِنِهأما وايل اليهوِد وشيوخ اليهوِد فل. عملَ بيِت اِهللا هذا
فِمن ماِل املَِلِك، ِمن ِجزيِة عِرب النهِر، تعطَ النفَقَةُ عاِجالً هلؤالِء الرٍجاِل حتى . شيوِخ اليهوِد هؤالِء يف بناِء بيِت اِهللا هذا

ليِه ِمن الثٍِّرياِن والِكباِش واِخلراِف محرقَةً إللَِه السماِء، وِحنطٍَة وِملٍح ومخٍر وزيٍت حسب وما يحتاجونَ إ9. ال يبطُلوا
عن تقريِب روائِح سروٍر إللَِه السماِء، 10قَوِل الكهنِة الذين يف أورشليم، لتعطَ هلُم يوما فيوما حتى ال يهدأوا 



وقد صدر ِمنٍي أمر أنَّ كُلَّ إنساٍن يغيٍر هذا الكَالم تسحب خشبةٌ ِمن بيِتِه 11.  وبنيِهوالصالِة ألجِل حياِة املَِلِك
واُهللا الذي أسكَن امسه هناك يهِلك كُلَّ مِلٍك وشعٍب يمد 12. ويعلَّق مصلوبا علَيها، ويجعلُ بيته مزبلَةً ِمن أجِل هذا

  ".أنا داريوس قد أمرت فليفعلْ عاِجالً. تغيِري أو هلَدِم بيِت اِهللا هذا الذي يف أورشليميده ل
  استكمال بناء اهليكل وتدشينه

13املَِلك لَ داريوسما أرسسبِملوا عاِجالً حما عهفَقاؤور ربوزنايتهِر وشِرب النوايل ع ئٍذ تتناي14. حين يوخوكانَ ش
واليا بِن ِعدكَريوز ٍيبِي النجِة حبون بسحونَ حنجبنونَ ويهوِد ي . شأمِر إلَِه إسرائيلَ وأمِر كور بسلوا حوا وأكمنفب

ِلِك فاِرسشتا محشِة15. وداريوس وأرتاِدسِة السنيف الس هِر أذارش يف اليوِم الثّاِلِث ِمن يتلِك وكَِملَ هذا البم ِمن 
وقَربوا تدشينا 17. وبنو إسرائيلَ الكهنةُ والالَّويونَ وباقي بين السِيب دشنوا بيت اِهللا هذا بفَرٍح16. داريوس املَِلِك
ن مجيِع إسرائيلَ، ِمئَةَ ثَوٍر وِمئَتي كبٍش وأربع ِمئَِة خروٍف واثني عشر تيس ِمعزى، ذَبيحةَ خطيٍة ع: لبيِت اِهللا هذا

وأقاموا الكهنةَ يف ِفرِقِهم والالَّويٍني يف أقساِمِهم علَى ِخدمِة اِهللا اليت يف أورشليم، 18. حسب عدِد أسباِط إسرائيلَ
  . كما هو مكتوب يف ِسفِر موسى

  الفصح
كانوا كُلُّهم . ألنَّ الكهنةَ والالَّويٍني تطَهروا مجيعا20. وِلوعِملَ بنو السِيب الِفصح يف الراِبع عشر ِمن الشهِر األ19

ِتِهِم الكهنِة وألنفُِسِهمِيب وإلخوين السجلميِع ب حوا الِفصحوذَب ،ِيب 21. طاِهرينالس اِجعونَ ِمننو إسرائيلَ الرب وأكَله
وعِملوا عيد الفَطِري سبعةَ أياٍم 22. مِم األرِض، ليطلُبوا الرب إلَه إسرائيلَمع مجيِع الذين انفَصلوا إليِهم ِمن رجاسِة أُ

  .بفَرٍح، ألنَّ الرب فرحهم وحولَ قَلب مِلِك أشور نحوهم لتقويِة أيديِهم يف عمِل بيِت اِهللا إلَِه إسرائيلَ
  عزرا يأيت إىل أورشليم

7 
بِن شلّوم بِن صادوق بِن 2موِر يف ملِك أرتحششتا مِلِك فاِرس، عزرا بن سرايا بِن عزريا بِن ِحلقيا وبعد هِذِه اُأل1

 ريا3أخيطوبرايوثَ  بِن أمريا بِن مزقٍِّي 4بِن عي بِن بٍزحيا بِن عربِن 5بِن ز بِن أِلعازار حاسبِن فين بِن أبيشوع
. عزرا هذا صِعد ِمن باِبلَ، وهو كاِتب ماِهر يف شريعِة موسى اليت أعطاها الرب إلَه إسرائيل6َ. هارونَ الكاِهِن الرأِس

وصِعد معه ِمن بين إسرائيلَ والكهنِة والالَّويٍني واملُغنٍني 7. وأعطاه املَِلك حسب يِد الربٍ إلَِهِه علَيِه، كُلَّ سؤلِه
ابنيوشتا املَِلِكوالبحشِة ألرتاِبعِة السنيف الس ليمشثينيِم إلَى أورِة 8.  والننهِر اخلاِمِس يف السيف الش ليمشوجاَء إلَى أور

شليم حسب يِد اِهللا ألنه يف الشهِر األوِل ابتدأ يصعد ِمن باِبلَ، ويف أوِل الشهِر اخلاِمِس جاَء إلَى أور9. الساِبعِة للمِلِك
  .ألنَّ عزرا هيأ قَلبه لطَلَِب شريعِة الربٍ والعمِل ا، وليعلٍِّم إسرائيلَ فريضةً وقَضاًء10. الصاِلحِة علَيِه

  رسالة أرحتششتا امللك إىل عزرا
ِن الكاِتِب، كاِتِب كالِم وصايا الربٍ وفَرائِضِه علَى وهِذِه صورةُ الرٍسالَِة اليت أعطاها املَِلك أرتحششتا لعزرا الكاِه11

 :إسرائيلَ

  .ِمن أرتحششتا مِلِك املُلوِك، إلَى عزرا الكاِهِن كاِتِب شريعِة إلَِه السماِء الكاِمِل، إلَى آِخِرِه"12



13عِب إسرائيلَ وكهش لكي ِمنيف م أراد نأنَّ كُلَّ م ي أمرٍِمن ردقد ص معك ليمشإلَى أور ِرجعأنْ ي نيٍِتِه والالَّوين
رِجعِة 14. فليريعش بسح ليمشهوذا وأورؤاِل عن يِة ألجِل السبعشرييِه السِل املَِلِك ومِقب لٌ ِمنرسم كأجِل أن ِمن

 ،ِدكاليت بي بِه امل15َإلَِهك عرٍب تبٍة وذَهمِل ِفضوِلحهسكَنم ليمشإللَِه إسرائيلَ الذي يف أور شريوهوم وكُلُّ 16. ِلك
 ،ليمشيِت إلَِهِهِم الذي يف أورلب عنيٍربعِب والكهنِة املُتعاِت الشرلَ مع تبِيف كُلٍِّ بالِد باب ِب اليت ِجتدِة والذَّهالِفض

17ِة ثريانِذِه الِفض ًعاِجال رييِت لكي تشتِح الذي يف بها علَى املَذببٍقَرها، وتكائبا وِخرافًا وتقِدماِتها وسا وِكباش
ليمشالذي يف أور ِة 18. إلَِهكُمإراد بسِب، فحِة والذَّهبباقي الِفض لوهأنْ تعم ِتكإخو وِعند كِعند نسهما حوم

هلونتعم 19. إلَِهكُمةُ اليت تواآلنيليمشإلَِه أور لٍِّمها أمامفس يِت إلَِهكِة بألجِل ِخدم وباقي احتياِج 20. عطَى لك
وِمنٍي أنا أرتحششتا املَِلِك صدر أمر إلَى كُلٍِّ 21. بيِت إلَِهك الذي يتِفق لك أنْ تعطيه، فأعِطِه ِمن بيِت خزائِن املَِلِك

إلَى ِمئَِة 22 النهِر أنَّ كُلَّ ما يطلُبه ِمنكُم عزرا الكاِهن كاِتب شريعِة إلَِه السماِء فليعملْ بسرعٍة، اخلَزنِة الذين يف عِرب
ِة وِمئَِة كُرالِفض ٍة ِمنثٍّوزناِحلنطَِة وِمئَِة ب ثٍّ ِمناخلمِر وِمئَِة ب دوِن تقييٍد ِمن يِت، واِمللِح ِمنالز 23.  ِمن ركُلُّ ما أم

ونعِلمكُم أنَّ مجيع 24بِه إلَه السماِء فليعملْ باجِتهاٍد لبيِت إلَِه السماِء، ألنه ملاذا يكونُ غَضب علَى ملِك املَِلِك وبنيِه؟ 
.  أنْ يلقَى علَيِهم ِجزيةٌ أو خراج أو ِخفارةٌالكهنِة والالَّويٍني واملُغنٍني والبوابني والنثينيِم وخداِم بيِت اِهللا هذا، ال يؤذَنُ

أما أنت يا عزرا، فحسب ِحكمِة إلَِهك اليت بيِدك ضع حكّاما وقُضاةً يقضونَ جلميِع الشعِب الذي يف عِرب النهِر 25
إلَِهك رائعش عِرفي نمجيِع م ِمن .ملٍِّموهعِرفونَ فعال ي ةَ املَِلِك، 26. والذينريعوش ةَ إلَِهكريعلُ شعمال ي نوكُلُّ م

  ".فليقض علَيِه عاِجالً إما باملوِت أو بالنفِي أو بغرامِة املاِل أو باحلَبِس
27الذي يف أور ٍيِت الربلَ ِمثلَ هذا يف قَلِب املَِلِك ألجِل تزيِني بعآبائنا الذي ج إلَه الرب كبارمليموقد 28. ش

ِدرينساِء املَِلِك املُقتمجيِع رؤ شرييِه وأماماملَِلِك وم ةً أماممحر طَ علَيسإلَهي . ب ٍِد الربي بسح دتدا أنا فقد تشوأم
  .علَي، وجمعت ِمن إسرائيلَ رؤساَء ليصعدوا معي

  قائمة برؤساء العائالت العائدين مع عزرا
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: ِمن بين فينحاس2: ؤالِء هم رؤوس آبائِهم وِنسبةُ الذين صِعدوا معي يف ملِك أرتحششتا املَِلِك ِمن بابِلَوه1

ِجرشوم .ين إيثامارب دانيالُ: ِمن .دين داوب ِمن :طّوش3. حين فرعوشب كَنيا ِمنين شب ِمن : ِمن معه بسا، وانتكَريز
: ِمن بين شكَنيا5. أليهوعيناي بن زرحيا، ومعه ِمئَتاِن ِمن الذُّكوِر: ِمن بين فحثَ موآب4. وِر ِمئَةٌ وخمسونَالذُّك

ِمن بين 7. عاِبد بن يوناثانَ، ومعه خمسونَ ِمن الذُّكوِر: ِمن بين عادين6. ابن يحزيئيلَ، ومعه ثَالثُ ِمئٍَة ِمن الذُّكوِر
. زبديا بن ميخائيلَ، ومعه ثَمانونَ ِمن الذُّكوِر: وِمن بين شفَطيا8. يشعيا بن عثَليا، ومعه سبعونَ ِمن الذُّكوِر: المعي
9ين يوآبب الذُّكوِر: ِمن ِمن رةَ عشِمئَتاِن وثَماني حيئيلَ، ومعهي ديا بنلوميث10َ. عوبين شب فيا، : وِمنيوش ابن
وِمن 12. زكَريا بن باباي، ومعه ثَمانيةٌ وِعشرونَ ِمن الذُّكوِر: وِمن بين باباي11. عه ِمئَةٌ وِستونَ ِمن الذُّكوِروم

دزجين عالذُّكوِر: ب ةٌ ِمنرشِمئَةٌ وع ِهقّاطانَ، ومعه 13. يوحانانُ بنمهوهِذِه أمساؤ ريناآلخ ين أدونيقامب وِمن :



عوتاي وزبود، ومعهما سبعونَ ِمن : وِمن بين بغواي14. أليفَلَطُ ويعيئيلُ وشمعيا، ومعهم ِستونَ ِمن الذُّكوِر
  .الذُّكوِر

  الرجوع إىل أورشليم
15مهعتماٍم فجثَالثَةَ أي لنا هناكزهِر اجلاري إلَى أهوا ونوالكهنةَ،. إلَى الن عبالش لتوتأم ا ِمندأح ين مل أِجدولكن 

هناك نيٍإلَى16. الالَّوي لتؤوِس، : فأرسالر الَّمشا ومكَريوألناثانَ وناثانَ وز معيا وألناثانَ وياريبوأريئيلَ وش رزأليع
ى كِسفيا، وجعلت يف أفواِهِهم كالما وأرسلتهم إلَى إدو الرأِس يف املَكاِن املُسم17وإلَى يوياريب وألناثانَ الفَهيمِني، 

فأتوا إلَينا حسب يِد اِهللا الصاِلحِة 18. يكَلٍِّمونَ بِه إدو وإخوته النثينيم يف املَكاِن كِسفيا ليأتوا إلَينا خبداٍم لبيِت إلَِهنا
وحشبيا ومعه يشعيا ِمن 19ا وبنيِه وإخوِتِه ثَمانيةَ عشر، علَينا برجٍل فِطٍن ِمن بين محلي بِن الوي بِن إسرائيلَ وشربي

وِمن النثينيِم الذين جعلهم داود مع الرؤساِء ِخلدمِة الالَّويٍني ِمن النثينيِم 20. بين مراري وإخوته وبنوهم ِعشرونَ
ِني وِعشرينِمئَت .نوا بأمسائِهميتع 21 .اجلميع ِمنه طلُبإلَِهنا لن ذَلَّلَ أمامتن ِر أهوا لكَي وٍم علَىبص هناك يتوناد

ألنٍي خِجلت ِمن أنْ أطلُب ِمن املَِلِك جيشا وفُرسانا لينِجدونا علَى 22. طَريقًا مستقيمةً لنا وألطفاِلنا ولكُلٍِّ ماِلنا
". إنَّ يد إلَِهنا علَى كُلٍِّ طاِلبيِه للخِري، وصولَته وغَضبه علَى كُلٍِّ من يتركُه:"ا املَِلك قائلنيالعدوٍ يف الطريِق، ألننا كلَّمن

شربيا وحشبيا، ومعهما : وأفرزت ِمن رؤساِء الكهنِة اثني عشر24. فصمنا وطَلَبنا ذلك ِمن إلَِهنا فاستجاب لنا23
ووزنت هلُم الِفضةَ والذَّهب واآلنيةَ، تقِدمةَ بيِت إلَِهنا اليت قَدمها املَِلك ومشريوه ورؤساؤه 25. عشرةٌِمن إخوِتِهما 

 ،إسرائيلَ املَوجودين ِة،26ومجيعِة الِفضآني ٍة ِمنِة، وِمئَةَ وزنالِفض ةً ِمنوزن مسنيِمئٍَة وخ ِست ِدِهملي نتوِمئَةَ وز 
. وِعشرين قَدحا ِمن الذَّهِب ألف ِدرهٍم، وآنيةً ِمن نحاٍس صقيٍل جيٍٍد ثَمٍني كالذَّهِب27وزنٍة ِمن الذَّهِب، 

فاسهروا 29. أنتم مقَدسونَ للربٍ، واآلنيةُ مقَدسةٌ، والِفضةُ والذَّهب تبرع للربٍ إلَِه آبائكُم:"وقُلت هلُم28
ٍيِت الربخاِدِع بيف م ،ليمشساِء آباِء إسرائيلَ يف أورورؤ نيٍساِء الكهنِة والالَّويرؤ ى تِزنوها أمامواحفَظوها حت ."

  .فأخذَ الكهنةُ والالَّويونَ وزنَ الِفضِة والذَّهِب واآلنيِة ليأتوا ا إلَى أورشليم، إلَى بيِت إلَِهنا30
ثُم رحلنا ِمن ِر أهوا يف الثّاين عشر ِمن الشهِر األوِل لنذهب إلَى أورشليم، وكانت يد إلَِهنا علَينا، فأنقَذَنا ِمن يِد 31

ِع وِزنِت الِفضةُ ويف اليوِم الراِب33. فأتينا إلَى أورشليم وأقَمنا هناك ثَالثَةَ أياٍم32. العدوٍ والكاِمِن علَى الطريِق
 شوعي بن ما يوزابادومعه ،حاسفين بن أِلعازار ا الكاِهِن، ومعهرميوثَ بِن أوريِد ميِت إلَِهنا علَى يةُ يف بواآلني بوالذَّه

وبنو السِيب القاِدمونَ 35. وقِتبالعدِد والوزِن للكُلٍِّ، وكُِتب كُلُّ الوزِن يف ذلك ال34. ونوعديا بن بنوي الالَّوياِن
ِمن السِيب قَربوا محرقاٍت إللَِه إسرائيلَ، اثني عشر ثَورا عن كُلٍِّ إسرائيلَ، وِستةً وِتسعني كبشا وسبعةً وسبعني خروفًا 

ٍقَةٌ للربحرم ٍة اجلميعطيةَ خا، ذَبيحتيس رعش ي36. واثنهِر، فأعانوا وأعطَوا أواِمرِرب النالِة عِة املَِلِك وواملَِلِك ملَراِزب 
  .الشعب وبيت اِهللا

  صالة عزرا خبصوص الزواج من األمم
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1ساُء قائلنيؤالر إلَي مهِذِه تقَد لَتا كمعوب األراضي :"ولَمش ونَ ِمنإسرائيلَ والكهنةُ والالَّوي عبنفَِصلْ شمل ي
 بسحنيٍواألموري نيٍواِملصري نيٍواملوآبي نيٍونيموالع نيٍبوسيوالي نيٍيٍوالِفِرز نيٍواِحلثٍِّي نيٍالكَنعاني ِمن ،جاساِتِهمر .

وكانت يد الرؤساِء والوالِة . ألنهم اتخذوا ِمن بناِتِهم ألنفُِسِهم ولبنيِهم، واختلَطَ الزرع املُقَدس بشعوب األراضي2
. فلَما ِمسعت ذا األمِر مزقت ثيايب وِردائي ونتفت شعر رأسي وذَقين وجلَست متحيٍرا3". يف هِذِه اخليانِة أوالً

4ٍِة املَسبيأجِل خيان كالِم إلَِه إسرائيلَ ِمن ِمن دعِن ارتكُلُّ م إلَي عمِة املساِءفاجتا إلَى تقِدمرٍيحتم لَستوأنا ج ،ني .
وِعند تقِدمِة املساِء قُمت ِمن تذَلُّلي، ويف ثيايب وِردائي املُمزقَِة جثَوت علَى ركبتي وبسطت يدي إلَى الربٍ إلَهي، 5
6ي:"وقُلت أنْ أرفَع ى ِمنلُ وأخزي أخجٍإن ،َمنا اللّهرؤوِسنا، وآثام فوق تنا قد كثُرألنَّ ذُنوب ،كحوا إلَهي وجهي ن

وألجِل ذُنوبنا قد دِفعنا نحن وملوكُنا . منذُ أياِم آبائنا نحن يف إٍمث عظيٍم إلَى هذا اليوِم7. تعاظَمت إلَى السماِء
واآلنَ كلُحيظٍَة كانت رأفَةٌ ِمن 8. ِخزِي الوجوِه كهذا اليوِموكهنتنا ليِد ملوِك األراضي للسيِف والسِيب والنهِب و

ألننا 9. لَدِن الربٍ إلَِهنا ليبقي لنا نجاةً ويعطينا وتدا يف مكاِن قُدِسِه، لينري إلَهنا أعيننا ويعطينا حياةً قَليلَةً يف عبوديِتنا
ِتنا مل يتربوديويف ع ،حنن بيدع قيمإلَِهنا ون يتب رفَعنا حياةً لنعطيلي ،لوِك فاِرسم ةً أماممحطَ علَينا رسكنا إلَهنا بل ب

ليمشهوذا ويف أورنا حائطًا يف يعطيولي ،هرائب10. خ كنا وصاياكنا قد ترهذا؟ ألن عدنا بقولُ يا إلَهواآلنَ، فماذا ن
إنَّ األرض اليت تدخلونَ لتمتِلكوها هي أرض متنجٍسةٌ بنجاسِة :  عبيِدك األنبياِء قائالًاليت أوصيت ا عن يِد11

ِتِهمجاسٍة بنٍة إلَى ِجهِجه ا ِمن ألَُوهاجاساِتِهِم اليت معوب األراضي، بروال 12. ش نيِهملب ناِتكُمعطوا بواآلنَ فال ت
كُم، وال تطلُبوا سالمتهم وخريهم إلَى األبِد لكَي تتشددوا وتأكُلوا خري األرِض وتوِرثوا بنيكُم إياها تأخذوا بناِتِهم لبني

نا وبعد كُلٍِّ ما جاَء علَينا ألجِل أعماِلنا الرديئَِة وآثاِمنا العظيمِة، ألنك قد جازيتنا يا إلَهنا أقَلَّ ِمن آثاِم13. إلَى األبِد
أفَنعود ونتعدى وصاياك ونصاِهر شعوب هِذِه الرجاساِت؟ أما تسخطُ علَينا حتى تفنينا 14وأعطَيتنا نجاةً كهِذِه، 

 يف ها نحن أمامك. أيها الرب إلَه إسرائيلَ، أنت بار ألننا بقينا ناجني كهذا اليوِم15فال تكونُ بقيةٌ وال نجاةٌ؟ 
  ".آثاِمنا، ألنه ليس لنا أنْ نِقف أمامك ِمن أجِل هذا

  اعتراف الشعب باخلطية
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فلَما صلَّى عزرا واعترف وهو باٍك وساِقطٌ أمام بيِت اِهللا، اجتمع إليِه ِمن إسرائيلَ جماعةٌ كثريةٌ ِجدا ِمن الرٍجاِل 1

ساِء واألوالِد، ألنَّ الشٍاوالنكاًء عظيمكَى بب عب.  
. إننا قد خنا إلَهنا واتخذنا ِنساًء غَريبةً ِمن شعوب األرِض:"وأجاب شكَنيا بن يحيئيلَ ِمن بين عيالم وقالَ لعزرا2

ساِء والذين وِلدوا ِمنهن، فلنقطَِع اآلنَ عهدا مع إلَِهنا أنْ نخِرج كُلَّ الن3ٍ. ولكن اآلنَ يوجد رجاٌء إلسرائيلَ يف هذا
. قُم فإنَّ علَيك األمر ونحن معك4. حسب مشورِة سيٍدي، والذين يخشونَ وصيةَ إلَِهنا، وليعملْ حسب الشريعِة

  ".تشجع وافعلْ
ثُم قام عزرا 6.  يعملوا حسب هذا األمِر، فحلَفوافقام عزرا واستحلَف رؤساَء الكهنِة والالَّويٍني وكُلَّ إسرائيلَ أن5ْ

هوحانانَ بِن ألياشيبِع يخدإلَى م بيِت اِهللا وذَهأماِم ب ماًء، . ِمن بشرا ومل يبزوهو مل يأكُلْ خ إلَى هناك فانطَلَق



 يهوذا وأورشليم إلَى مجيِع بين السِيب لكَي يجتِمعوا إلَى وأطلَقوا ِنداًء يف7. ألنه كانَ ينوح بسبِب خيانِة أهِل السِيب
ليمشِة 8. أورماعج ِمن زفركُلُّ ماِلِه، وهو ي مرحيوِخ يساِء والشؤِة الرشورم بساٍم حال يأيت يف ثَالثَِة أي نوكُلُّ م
  .أهِل السِيب

9هوذا وبكُلُّ ِرجاِل ي عمهِر، فاجتالش ِمن اِسِع، يف الِعشرينهِر التيف الش اِم، أييف الثَّالثَِة األي ليمشإلَى أور نيامني
إنكُم قد :"فقام عزرا الكاِهن وقالَ هلُم10. وجلَس مجيع الشعِب يف ساحِة بيِت اِهللا مرتِعدين ِمن األمِر وِمن األمطاِر

مذتخوات منتزيدوا علَى إِمث إسرائيلَخةً لتوانفَِصلوا 11.  ِنساًء غَريب ،هرضاتلوا مواعم إلَِه آبائكُم ٍِرفوا اآلنَ للربفاعت
. كما كلَّمتنا كذلك نعملُ:"فأجاب كُلُّ اجلَماعِة وقالوا بصوٍت عظيٍم12". عن شعوب األرِض وعِن النٍساِء الغريبِة

13لُ ليس ليوٍم واِحٍد أو إال أنَّ الشمقوِف يف اخلاِرِج، والعأمطاٍر، وال طاقَةَ لنا علَى الو وقت والوقت ،كثري عب
وكُلُّ الذين يف مدِننا قد اتخذوا ِنساًء . فليِقف رؤساؤنا لكُلٍِّ اجلَماعِة14. الثنِني، ألننا قد أكثَرنا الذَّنب يف هذا األمِر

يأتوا يف أوقاٍت معينٍة ومعهم شيوخ مدينٍة فمدينٍة وقُضاتها، حتى يرتد عنا حمو غَضِب إلَِهنا ِمن أجِل هذا غَريبةً، فل
. ويوناثانُ بن عسائيلَ ويحزيا بن ِتقوةَ فقط قاما علَى هذا، ومشالَّم وشبتاي الالَّوي ساعداهما15". األمِر
وانفَصلَ عزرا الكاِهن وِرجالٌ رؤوس آباٍء، حسب بيوِت آبائِهم، ومجيعهم بأمسائِهم، . ا بنو السِيبوفَعلَ هكذ16

وانتهوا ِمن كُلٍِّ الرٍجاِل الذين اتخذوا ِنساًء غَريبةً 17. وجلَسوا يف اليوِم األوِل ِمن الشهِر العاِشِر للفَحِص عن األمِر
  . األوِل ِمن الشهِر األوِليف اليوِم

  الذين أخطأوا بزواجهم من األمم
. معشيا وأليعزر وياريب وجدليا: فِمن بين يشوع بِن يوصاداق وإخوِتِه: فوِجد بني بين الكهنِة مِن اتخذَ ِنساًء غَريبة18ً
وِمن بين 21. حناين وزبديا: وِمن بين إمٍري20. بش غَنٍم ألجِل إِمثِهموأعطَوا أيديهم إلخراِج ِنسائِهم مقَرٍبني ك19
ـَّـا: حارمي أليوعيناي ومعسيا وإمساعيلُ ونثَنئيلُ : وِمن بين فشحور22. معسيا وإيليا وشمعيا ويحيئيلُ وعزٍيـ

: وِمن املُغنٍني24. معي وقَاليا، هو قَليطا، وفَتحيا ويهوذا وأليعزريوزاباد وِش: وِمن الالَّويٍني23. ويوزاباد وألعاسةُ
ألياشيب .ابنيوالب وأوري: وِمن وطالَم لّوم25. شين فرعوشب إسرائيلَ ِمن وِمن : امنيا وميلكيَـّا وم رميا وِيزٍيـ

: وِمن بين زتو27. نيا وزكَريا ويحيئيلُ وعبدي ويرميوثُ وإيليامت: وِمن بين عيالم26. وألعازار وملكيا وبنايا
وِمن 29. يهوحانانُ وحننيا وزباي وعثالي: وِمن بين باباي28. أليوعيناي وألياشيب ومتنيا ويرميوثُ وزاباد وعزيزا

عدنا وكاللُ وبنايا ومعسيا : وِمن بين فحثَ موآب30 .مشالَّم وملّوخ وعدايا وياشوب وشآلُ وراموثُ: بين باين
وبنيامني وملّوخ 32أليعزر وِيشٍيا وملكيا وِشمعيا وِشمعونُ : وبنو حارمي31. ومتنيا وبصلئيلُ وبنوي ومنسى

معداي : ِمن بين باين34. اي ومنسى وِشمعيمتناي ومتاثا وزاباد وأليفَلَطُ ويرمي: ِمن بين حشوم33. وشمريا
وباين 38ومتنيا ومتناي ويعسو 37وونيا ومرميوثُ وألياشيب 36وبنايا وبيديا وكلوهي 35وعمرام وأوئيلُ 
يا وعزرئيلُ وشلميا وشمر41ومكندباي وشاشاي وشاراي 40وشلَميا وناثانُ وعدايا 39وِبنوي وِشمعي 

42فريا ويوسوأم لّومبو43. وشين نب نايا: ِمنو ويوئيلُ وبدبينا ويوز ثيا وزابادتعيئيلُ ومذوا 44. يخكُلُّ هؤالِء ات
ننيب عنِنساٌء قد وض نةً وِمنهِنساًء غَريب.  


