
  نحميا
  صالة حنميا
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أنه جاَء حناين، 2حدثَ يف شهِر كسلو يف السنِة الِعشرين، بينما كُنت يف شوشن القَصِر، : كَالم نحميا بِن حكَليا1

. ، وعن أورشليمواِحد ِمن إخويت، هو وِرجالٌ ِمن يهوذا، فسألتهم عن اليهوِد الذين نجوا، الذين بقوا ِمن السِيب
وسور أورشليم منهِدم، وأبوابها .  عظيٍم وعاٍرإنَّ الباقني الذين بقوا ِمن السِيب هناك يف الِبالِد، هم يف شر:"فقالوا يل3

أمام إلَِه السماِء، فلَما ِمسعت هذا الكَالم جلَست وبكَيت ونحت أياما، وصمت وصلَّيت 4". محروقَةٌ بالناِر
5وقُلت": ،يِه وحاِفظي وصاياهةَ ملُِحبمحوالر هداحلاِفظُ الع ،املَخوف العظيم السماِء، اإللَه إلَه ها الرب6أي كأُذن كُنِلت

 ألجِل بين إسرائيلَ عبيِدك، ويعتِرف مصغيةً وعيناك مفتوحتِني لتسمع صالةَ عبِدك الذي يصلِّي إلَيك اآلنَ ارا وليالً
ا إلَيك ين إسرائيلَ اليت أخطأناأيب قد أخطأنا. خبطايا ب يتي أنا وبصايا 7. فإنحفَِظ الوومل ن ،كدنا أمامأفس لَقَد

كبدى عا موس رتاليت أم واألحكام ى8. والفَرائضبِه موس رتالذي أم قائالًاذكُِر الكَالم كبدي :  عفإن منتإنْ خ
وإنْ رجعتم إلَي وحِفظتم وصاياي وعِملتموها، إنْ كانَ املَنفيونَ ِمنكُم يف أقصاِء السماواِت، 9أُفَرقُكُم يف الشعوب، 

 عبيدك وشعبك الذي افتديت فهم10. فِمن هناك أمجعهم وآيت ِم إلَى املَكاِن الذي اخترت إلسكاِن امسي فيِه
يا سيد، لتكُن أُذنك مصغيةً إلَى صالِة عبِدك وصالِة عبيِدك الذين يريدونَ 11. بقوِتك العظيمِة ويِدك الشديدِة

خافَةَ اِمسكِل. مجهذا الر ةً أماممحر حهوامن بِدكلع اليوم جاحِلِكأل". وأعِط النا للمساقي ي كُنتن.  
  أرحتشستا يرسل حنميا إىل أورشليم

2 
1املَِلك وأعطَيت اخلمر لتمفح ،هأمام مخر تستا املَِلِك، كانحشألرت ِة الِعشريننهِر نيسانَ يف السويف ش . ومل أكُن

ها أمامدكم2. قَبلُ مفقالَ يل املَِلك":دكمم كةَ قَلٍب ملاذا وجهريٍض؟ ما هذا إال كآبم غَري ا !". وأنتكثري فِخفت
كيف ال يكمد وجهي واملدينةُ بيت مقاِبِر آبائي خراب، وأبوابها قد . ليحي املَِلك إلَى األبِد:"وقُلت للمِلِك3ِجدا، 

إذا سر املَِلك، وإذا :"وقُلت للمِلِك5يت إلَى إلَِه السماِء، فصلَّ" ماذا طاِلب أنت؟:"فقالَ يل املَِلك4" أكَلَتها النار؟
إلَى :"فقالَ يل املَِلك، واملَِلكَةُ جاِلسةٌ جباِنِبِه6". أحسن عبدك أمامك، ترِسلُين إلَى يهوذا، إلَى مدينِة قُبوِر آبائي فأبنيها

إنْ حسن ِعند :"وقُلت للمِلِك7.  املَِلِك وأرسلَين، فعينت له زمانافحسن لَدى" متى يكونُ سفَرك، ومتى ترِجع؟
وِرسالَةٌ إلَى آساف حاِرِس ِفردوِس 8املَِلِك فلتعطَ يل رسائلُ إلَى والِة عِرب النهِر لكَي يجيزوين حتى أِصلَ إلَى يهوذا، 

فأعطاين ".  القَصِر الذي للبيِت، ولسوِر املدينِة، وللبيِت الذي أدخلُ إليِهاملَِلِك لكَي يعطيين أخشابا لسقِف أبواِب
ِة علَياِلحِد إلَهي الصي بسح املَِلك.  

بلَّطُ ولَما ِمسع سن10. وأرسلَ معي املَِلك رؤساَء جيٍش وفُرسانا. فأتيت إلَى والِة عِرب النهِر وأعطَيتهم رسائلَ املَِلِك9
  .احلوروينُّ وطوبيا العبد العموينُّ ساَءهما مساَءةً عظيمةً، ألنه جاَء رجلٌ يطلُب خريا لبين إسرائيلَ

  حنميا يتفحص أسوار أورشليم



أُخِبر أحدا مبا جعله ثُم قُمت ليالً أنا وِرجالٌ قَليلونَ معي، ومل 12. فِجئت إلَى أورشليم وكُنت هناك ثَالثَةَ أياٍم11
ليمشيف أور لهها. إلَهي يف قَليب ألعمراِكب ةُ اليت كُنتهيمةٌ إال البهيمعي بم كُنباِب الوادي 13. ومل ي ِمن وخرجت

. وأبواِبها اليت أكَلَتها النارليالً أمام عِني التنِني إلَى باِب الدمِن، وِصرت أتفَرس يف أسواِر أورشليم املُنهِدمِة 
فصِعدت يف الوادي ليالً 15. وعبرت إلَى باِب العِني وإلَى بركَِة املَِلِك، ومل يكُن مكانٌ لعبوِر البهيمِة اليت حتيت14

الةُ إلَى أين ذَهبت، وال ما أنا ولَم يعِرِف الو16. وكُنت أتفَرس يف السوِر، ثُم عدت فدخلت ِمن باِب الوادي راِجعا
أنتم ترونَ :"ثُم قُلت هلُم17. عاِملٌ، ومل أُخِبر إلَى ذلك الوقِت اليهود والكهنةَ واألشراف والوالةَ وباقي عاِملي العمِل

 هلُم فنبين سور أورشليم وال نكونُ بعد .الشر الذي نحن فيِه، كيف أنَّ أورشليم خِربةٌ، وأبوابها قد أُحِرقَت بالناِر
وشددوا ". لنقُم ولنِنب:"وأخبرتهم عن يِد إلَهي الصاِلحِة علَي، وأيضا عن كالِم املَِلِك الذي قاله يل، فقالوا18". عارا

  .أياديهم للخِري
ما هذا األمر الذي :"لعموينُّ وجشم العريب هزأوا بنا واحتقَرونا، وقالواولَما ِمسع سنبلَّطُ احلوروينُّ وطوبيا العبد ا19

إنَّ إلَه السماِء يعطينا النجاح، ونحن عبيده نقوم :"فأجبتهم وقُلت هلُم20". أنتم عاِملونَ؟ أعلَى املَِلِك تتمردونَ؟
  ".حق وال ِذكر يف أورشليموأما أنتم فليس لكُم نصيب وال . ونبين

  بناء السور
3 
هم قَدسوه وأقاموا مصاريعه، وقَدسوه إلَى برِج اِملئَِة . وقام ألياشيب الكاِهن العظيم وإخوته الكهنةُ وبنوا باب الضأِن1

هم . وباب السمِك بناه بنو هسناَءة3َ. ى زكّور بن إمريوِبجاِنِبِه بنى ِرجالُ أرحيا، وِبجاِنِبِهم بن2. إلَى برِج حننئيلَ
هواِرضوع وأقفاله هصاريعوأوقَفوا م 4. سقَفوهقّوصا بِن هأوري رميوثُ بنم ممر وِبجاِنِبِهم . بن الَّمشم ممر وِبجاِنِبِهم

وِبجاِنِبِهم رمم التقوعيونَ، وأما عظَماؤهم فلم يدِخلوا 5. دوق بن بعناوِبجاِنِبِهم رمم صا. برخيا بِن مشيزبئيلَ
ِدِهمِل سيميف ع مسوديا6. أعناقَهب بن الَّمشوم فاسيح بن يوياداع هممر العِتيق والباب . هصاريعوأقاما م ما سقَفاهه

هواِرضوع ِرب وِبجاِنِبِه7. وأقفالهوايل ع أهِل ِجبعونَ واِملصفاِة إلَى كُرسي ِمن رونوثيلَطيا اِجلبعوينُّ ويادونُ امليم ممما ر
وتركوا أورشليم إلَى . وِبجاِنِبِه رمم حننيا ِمن العطّارين. وِبجاِنِبِهما رمم عزيئيلُ بن حرهايا ِمن الصياغني8. النهِر
ريِضالس9. وِر العليمشِة أورِنصِف دائر ئيسحوٍر ر فايا بنر ممر 10. وِبجاِنِبِهم رومافح دايا بني ممر وِبجاِنِبِهم

ب وبرج ِقسم ثاٍن رممه ملكيا بن حارمي وحشوب بن فحثَ موآ11. وِبجاِنِبِه رمم حطّوش بن حشبنيا. ومقابِلَ بيِتِه
باب الوادي رممه حانونُ 13. وِبجاِنِبِه رمم شلّوم بن هلّوحيش رئيس ِنصِف دائرِة أورشليم هو وبناته12. التنانِري

كّانُ زانوحم. وسوِر إلَى باِب الدِذراٍع علَى الس وألف ،هواِرضوع وأقفاله هصاريعوأقاموا م وهنم ب14. ِنه وباب
كّارمييِت هِة بدائر ئيسر كابر ا بنلكيم همممِن رالد .هواِرضوع وأقفاله هصاريعم وأقام ناهِني 15. هو بالع وباب

اِرضه، وسور بركَِة ِسلواٍم هو بناه وسقَفَه وأقام مصاريعه وأقفاله وعو. رممه شلّونُ بن كلحوزةَ رئيس دائرِة اِملصفاِة
دمدينِة داو اِزِل ِمنِج النرِة املَِلِك إلَى الديننج 16. ِعند يِت صورِة بِنصِف دائر ئيسر زبوقع ميا بنحن ممر هعدوب

وبعده رمم الالَّويونَ رحوم بن باين، وِبجاِنِبِه 17. إلَى مقابِِل قُبوِر داود، وإلَى الِبركَِة املَصنوعِة، وإلَى بيِت اجلَباِبرِة



. وبعده رمم إخوتهم بواي بن حيناداد رئيس ِنصِف دائرِة قَعيلَة18َ. رمم حشبيا رئيس ِنصِف دائرِة قَعيلَةَ يف ِقسِمِه
وبعده 20.  ِقسما ثانيا، ِمن مقاِبِل مصعِد بيِت السالِح ِعند الزاويِةورمم جباِنِبِه عاِزر بن يشوع رئيس اِملصفاِة19

وبعده رمم مرميوثُ 21. رمم بعزٍم باروخ بن زباي ِقسما ثانيا، ِمن الزاويِة إلَى مدخِل بيِت ألياشيب الكاِهِن العظيِم
ا ثانيِقسم قّوصا بِن هأوري بنيِت ألياشيبِة بإلَى ِنهاي يِت ألياشيبِل بدخم الكهنةُ أهلُ 22. ا، ِمن ممر هعدوب

. وبعدهما رمم عزريا بن معسيا بِن عننيا جباِنِب بيِتِه. وبعدهم رمم بنيامني وحشوب مقاِبلَ بيِتِهما23. الغوِر
24وينب ممر هعدطفَِةوبِة وإلَى العاويريا إلَى الززيِت عب ا، ِمنا ثانيِقسم حيناداد 25.  بن ِمن أوزاي وفااللُ بن

وكانَ 26. وبعده فدايا بن فرعوش. مقابَِِل الزاويِة والبرِج، الذي هو خاِرج بيِت املَِلِك األعلَى الذي لداِر السجِن
وبعدهم رمم التقوعيونَ ِقسما 27. األكَمِة إلَى مقاِبِل باِب املاِء ِجلهِة الشرِق والبرِج اخلاِرجيالنثينيم ساِكنني يف 

وما فوق باِب اخلَيِل رممه الكهنةُ، كُلُّ واِحٍد مقاِبلَ 28. ثانيا، ِمن مقاِبِل البرِج الكَبِري اخلاِرجي إلَى سوِر األكَمِة
وبعده 30. وبعده رمم شمعيا بن شكَنيا حاِرس باِب الشرِق. وبعدهم رمم صادوق بن إمري مقاِبلَ بيِتِه29. ِهبيِت

. خدِعِهوبعده رمم مشالَّم بن برخيا مقابَِلَ ِم. رمم حننيا بن شلَميا وحانونُ بن صاالف الساِدس ِقسما ثانيا
وما بني مصعِد 32. وبعده رمم ملكيا ابن الصائِغ إلَى بيِت النثينيِم والتجاِر، مقاِبلَ باِب العد إلَى مصعِد العطفَِة31

ارجاغونَ والتيالص هممأِن رطفَِة إلَى باِب الضالع.  
  مقاومة إعادة البناء
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1سنب ا ِمسعهوِدولَمزأ باليا، وهواغتاظَ كثري وِر غَِضبنا آِخذونَ يف بناِء السيِش 2. لَّطُ أنِتِه وجإخو أمام كَلَّموت

ماذا يعملُ اليهود الضعفاُء؟ هل يتركونهم؟ هل يذبحونَ؟ هل يكِملونَ يف يوٍم؟ هل يحيونَ اِحلجارةَ :"الساِمرِة وقالَ
ِم التكو قَةٌ؟ِمنحروينُّ جباِنِبِه، فقال3َ" راِب وهي مما العةَ :"وكانَ طوبيِحجار هِدمي هفإن ثَعلَب ِعدإذا ص هبنونإنَّ ما ي
وال 5 امسع يا إلَهنا، ألننا قد ِصرنا احِتقارا، ورد تعيريهم علَى رؤوِسِهم، واجعلهم نهبا يف أرِض السِيب"4". حائِطِهِم

البانني أمام بوكأغض مهألن أماِمك ِمن مهتطيخ محوال ت مهذُنوب روِر إلَى ِنصِفِه 6". تستلَ كُلُّ السصوات ورينا السنفب
  .وكانَ للشعِب قَلب يف العمِل

 أنَّ أسوار أورشليم قد رممت والثُّغر ابتدأت تسد، ولَما ِمسع سنبلَّطُ وطوبيا والعرب والعمونيونَ واألشدوديون7َ
فصلَّينا إلَى إلَِهنا وأقَمنا حراسا 9. وتآمروا مجيعهم معا أنْ يأتوا ويحاِربوا أورشليم ويعملوا ا ضررا8. غَِضبوا ِجدا

ِبِهمبا وليالً بسار مههوذا10. ِضدوقالَ ي": بينأنْ ن قِدرال ن حنون ،كثري رابوالت ،النيةُ احلَمقو فَتعقد ض
ورنا11". السلَ:"وقالَ أعداؤمالع ونوِقف ملهقتون ِطِهملَ إلَى وسدخى نونَ حترعلَمونَ وال يا جاَء 12". ال يولَم

شرقالوا لنا ع اِكنونَ جباِنِبِهمالس هوداٍتاليرعوا إلَينا:" مجمجيِع األماِكِن اليت ِمنها ر 13". ِمن ِمن عبالش فأوقَفت
ِهموِقسي وِرماِحِهم يوِفِهمبس ،شائِرِهمع بسح مهِم، أوقَفتوِر وعلَى الِقم14. أسفَِل املَوِضِع وراَء الس ظَرتون

ال ختافوهم بل اذكُروا السيد العظيم املَرهوب، وحاِربوا ِمن أجِل :" الشعِبوقُمت وقُلت للعظَماِء والوالِة ولبقيِة
يوِتكُموب وِنسائكُم ناِتكُموب نيكُموب ِتكُمإخو."  



وِمن ذلك 16. لَى شغِلِهولَما ِمسع أعداؤنا أننا قد عرفنا، وأبطَلَ اُهللا مشورتهم، رجعنا كُلُّنا إلَى السوِر كُلُّ واِحٍد إ15
روعوالد والِقسي واألتراس ماحمِسكونَ الري مِل، وِنصفُهمِغلونَ يف العشتِغلماين ي ساُء وراَء . اليوِم كانَ ِنصفؤوالر

عملونَ العملَ، وِباُألخرى باليِد الواِحدِة ي. البانونَ علَى السوِر بنوا وحاِملو األمحاِل حملوا17. كُلِّ بيِت يهوذا
الحمِسكونَ السبالبوِق جباِنيب18. ي اِفخنِبِه، وكانَ النربوطٌ علَى جكُلُّ واِحٍد م يفبنونَ، وسوكانَ البانونَ ي .

لسوِر وبعيدونَ بعضنا عن العملُ كثري ومتِسع ونحن متفَرقونَ علَى ا:"فقُلت للعظَماِء والوالِة ولبقيِة الشعِب19
فكُنا نحن نعملُ 21". إلَهنا يحاِرب عنا. فاملَكانُ الذي تسمعونَ ِمنه صوت البوِق هناك جتتِمعونَ إلَينا20. بعٍض

 الوقِت أيضا وقُلت يف ذلك22. العملَ، وكانَ ِنصفُهم يمِسكونَ الرماح ِمن طُلوِع الفَجِر إلَى ظُهوِر النجوِم
ولَم أكُن 23". ليِبت كُلُّ واِحٍد مع غُالِمِه يف وسِط أورشليم ليكونوا لنا حراسا يف اللَّيِل وللعمِل يف النهاِر:"للشعِب

  .لَى املاِءكانَ كُلُّ واِحٍد يذهب بِسالِحِه إ. أنا وال إخويت وال ِغلماين وال احلُراس الذين ورائي نخلَع ثيابنا
  

  حنميا يساعد الفقراء
5 
دعنا . بنونا وبناتنا نحن كثريونَ:"وكانَ من يقول2ُ. وكانَ صراخ الشعِب وِنسائِهم عظيما علَى إخوِتِهِم اليهوِد1

". ى نأخذَ قمحا يف اجلوِعحقولُنا وكُرومنا وبيوتنا نحن راِهنوها حت:"وكانَ من يقول3ُ". نأخذْ قمحا فنأكُلَ ونحيا
واآلنَ لَحمنا كلَحِم إخوِتنا وبنونا 5. قد استقرضنا ِفضةً خلَراِج املَِلِك علَى حقوِلنا وكُروِمنا:"وكانَ من يقول4ُ

اقَِة يِدنا، وحقولُنا كبنيِهم، وها نحن نخِضع بنينا وبناِتنا عبيدا، ويوجد ِمن بناِتنا مستعبدات، وليس شيٌء يف ط
ريننا لآلخوكُروم."  

6وهذا الكَالم مهراخص ِمسعت ا حنيِجد ِضبتهلُم7. فغ الةَ، وقُلتظَماَء والوالع كَّتقَليب يفَّ، وب رتفشاو": كُمإن
نحن اشترينا إخوتنا اليهود الذين :"وقُلت هلُم8. وأقَمت علَيِهم جماعةً عظيمةً". تأخذونَ الربا كُلُّ واِحٍد ِمن أخيِه

ليس حسنا :"وقُلت9. فسكَتوا ومل يِجدوا جوابا". وأنتم أيضا تبيعونَ إخوتكُم فيباعونَ لنا. بيعوا لُألمِم حسب طاقَِتنا
هلونالذي تعم األمر .ِب تعيِري اُألمبوِف إلَِهنا بس10ِم أعدائنا؟ أما تسريونَ خب مضناهيت وِغلماين أقرا وإخووأنا أيض

ردوا هلُم هذا اليوم حقوهلُم وكُرومهم وزيتونهم وبيوتهم، واجلُزَء ِمن ِمئَِة الِفضِة 11. فلنترك هذا الربا. ِفضةً وقمحا
". هكذا نفعلُ كما تقولُ. نرد وال نطلُب ِمنهم:"فقالوا12". والقمِح واخلمِر والزيِت الذي تأخذونه ِمنهم ِربا

هكذا ينفُض اُهللا كُلَّ :"ثُم نفَضت ِحِجري وقُلت13. فدعوت الكهنةَ واستحلَفتهم أنْ يعملوا حسب هذا الكَالِم
وسبحوا ". آمني: "فقالَ كُلُّ اجلَماعِة".  منفوضا وفاِرغًاإنساٍن ال يقيم هذا الكَالم ِمن بيِتِه وِمن تعِبِه، وهكذا يكونُ

هذا الكَالِم. الرب بسح عبِملَ الشوع.  
14 ِة والثَّالثنيِة الثّانينإلَى الس ِة الِعشريننالس هوذا، ِمنيف أرِض ي مهفيِه أنْ أكونَ والي اليوِم الذي أوصيت ا ِمنوأيض

حشالوايلألرت بزيت خةً، مل آكُلْ أنا وال إخوةَ سنرعش يتقَبلي ثَقَّلوا 15. ستا املَِلِك، اثن لونَ الذينالةُ األوولكن الو
لَّطوا علَى الشتس مهى إنَّ ِغلمانِة، حتالِفض شاِقالً ِمن عنيا، فضالً عن أربا ومخربزخ مذوا ِمنهعِب، وأخعِبعلَى الش .



وكانَ مجيع . وتمسكت أيضا بشغِل هذا السوِر، ومل أشتِر حقال16ً. وأما أنا فلم أفعلْ هكذا ِمن أجِل خوِف اِهللا
وكانَ علَى مائديت ِمن اليهوِد والوالِة ِمئَةٌ وخمسونَ رجالً، فضالً عن اآلتني 17. ِغلماين مجتِمعني هناك علَى العمِل

وكانَ يعملُ يل طُيور، ويف . وكانَ ما يعملُ ليوٍم واِحٍد ثَورا وِستةَ ِخراٍف مختارٍة18. ينا ِمن اُألمِم الذين حولَناإلَ
. هذا الشعِبومع هذا مل أطلُب خبز الوايل، ألنَّ العبوديةَ كانت ثَقيلَةً علَى . كُلِّ عشرِة أياٍم كُلُّ نوٍع ِمن اخلمِر بكَثرٍة

  .اذكُر يل يا إلَهي للخِري كُلَّ ما عِملت هلذا الشعِب19
  املزيد من املقاومة ضد إعادة البناء
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ولَما ِمسع سنبلَّطُ وطوبيا وجشم العريب وبقيةُ أعدائنا أني قد بنيت السور ومل تبق فيِه ثُغرةٌ، علَى أني مل أكُن إلَى 1
هلُم نجتِمع معا يف القرى يف بقعِة :"أرسلَ سنبلَّطُ وجشم إلَي قائلَِني2قد أقَمت مصاريع لألبواِب،  ك الوقِتذل
.  أنِزلَإني أنا عاِملٌ عمالً عظيما فال أقدِر أنْ:"فأرسلت إليِهما رسالً قائال3ً. وكانا يفَكِّراِن أنْ يعمال يب شرا". أونو

وأرسال إلَي ِمبثِل هذا الكَالِم أربع مراٍت، وجاوبتهما ِمبثِل هذا 4" ملاذا يبطُلُ العملُ بينما أتركُه وأنِزلُ إلَيكُما؟
قد سِمع "6:  مكتوب فيهافأرسلَ إلَي سنبلَّطُ ِمبثِل هذا الكَالِم مرةً خاِمسةً مع غُالِمِه بِرسالٍَة منشورٍة بيِدِه5. اجلَواِب

إنك أنت واليهود تفَكِّرونَ أنْ تتمردوا، لذلك أنت تبين السور لتكونَ هلُم مِلكًا حسب هِذِه : بني اُألمِم، وجشم يقولُ
فهلُم . واآلنَ يخبر املَِلك ذا الكَالِم. يف يهوذا مِلك: وقد أقَمت أيضا أنبياَء لينادوا بك يف أورشليم قائلني7. اُألموِر

". ال يكونُ ِمثلُ هذا الكَالِم الذي تقولُه، بل إنما أنت مختِلقُه ِمن قَلِبك:"فأرسلت إليِه قائال8ً". اآلنَ نتشاور معا
9نا قائلنيخيفونا يكانوا مجيع مهِل:"ألنمعن الع أيديِهم تخلُقد ارتعمفال ي  "."يدي ددفاآلنَ يا إلَهي ش."  
لنجتِمع إلَى بيِت اِهللا إلَى وسِط اهليكِل ونقِفلْ أبواب :"ودخلت بيت شمعيا بِن داليا بِن مهيطَبئيلَ وهو مغلَق، فقال10َ

لوكقتيأتونَ لي مهاهليكِل، ألن .لوكقت11". يف اللَّيِل يأتونَ ليلُ اهليكلَ : "فقُلتدخِمثلي ي ن؟ ومبهرلٌ ِمثلي يجأر
. فتحقَّقت وهوذا مل يرِسله اُهللا ألنه تكَلَّم بالنبوِة علَي، وطوبيا وسنبلَّطُ قد استأجراه12!". فيحيا؟ ال أدخلُ

اذكُر يا 14. نَ هلُما خبر رديٌء لكَي يعيراينألجِل هذا قد استؤِجر لكَي أخاف وأفعلَ هكذا وأُخِطئَ، فيكو13
  .إلَهي طوبيا وسنبلَّطَ حسب أعماِلِهما هِذِه، ونوعديةَ النبيةَ وباقي األنبياِء الذين يخيفونين

  إكمال بناء السور
ولَما ِمسع كُلُّ أعدائنا ورأَى مجيع 16. ماوكَِملَ السور يف اخلاِمِس والِعشرين ِمن أيلولَ، يف اثنِني وخمسني يو15

وأيضا يف ِتلك 17. اُألمِم الذين حوالَينا، سقَطوا كثريا يف أعيِن أنفُِسِهم، وعِلموا أنه ِمن ِقبِل إلَِهنا عِملَ هذا العملُ
ألنَّ كثريين يف يهوذا 18. نِد طوبيا أتِت الرسائلُ إليِهماألياِم أكثَر عظَماُء يهوذا توارد رسائِلِهم علَى طوبيا، وِمن ِع

وكانوا أيضا 19. كانوا أصحاب ِحلٍف له، ألنه ِصهر شكَنيا بِن آرح، ويهوحانانُ ابنه أخذَ بنت مشالَّم بِن برخيا
  .لَ طوبيا رسائلَ ليخوفَينوأرس. يخِبرونَ أمامي حبسناِتِه، وكانوا يبلِّغونَ كالمي إليِه
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أقَمت حناينَ أخي 2ولَما بين السور، وأقَمت املَصاريع، وترتب البوابونَ واملُغنونَ والالَّويونَ، 1) 73إىل عدد)
ال تفتح أبواب :"وقُلت هلُما3. ريينوحننيا رئيس القَصِر علَى أورشليم، ألنه كانَ رجالً أمينا يخاف اَهللا أكثَر ِمن كث

ى الشمسى حتمحت ليمشقِفلوها. أوروي غِلقوا املَصاريعقوفًا فليكُلُّ . وما داموا و ،ليمشكّاِن أورس ِمن ِحراسات وأُقيم
اجلَناِب وعظيمةً، والشعب قَليالً يف وسِطها، وكانِت املدينةُ واِسعةَ 4". واِحٍد علَى ِحراسِتِه، وكُلُّ واِحٍد مقابَِلَ بيِتِه

تنيقد ب يوتومل تكُِن الب.  
  قائمة باملسبيني الذين عادوا

فوجدت ِسفر انِتساِب الذين صِعدوا أوالً ووجدت . فأهلَمين إلَهي أنْ أمجع العظَماَء والوالةَ والشعب ألجِل اِلانِتساِب5
 :مكتوبا فيِه

هؤالِء هم بنو الكورِة الصاِعدونَ ِمن سِيب املَسبيني الذين سباهم نبوخذنصر مِلك بابِلَ ورجعوا إلَى أورشليم ويهوذا، 6
، بلشانُ، الذين جاءوا مع زربابِلَ، يشوع، نحميا، عزريا، رعميا، نحماين، مردخاي7. كُلُّ واِحٍد إلَى مدينِتِه

بنو شفَطيا 9. بنو فرعوش ألفاِن وِمئَةٌ واثناِن وسبعون8َ: عدد ِرجاِل شعِب إسرائيلَ. ِمسفارثُ بغواي، نحوم، وبعنةُ
بنو فحثَ موآب ِمن بين يشوع ويوآب 11. بنو آرح ِست ِمئٍَة واثناِن وخمسون10َ. ثَالثُ ِمئٍَة واثناِن وسبعونَ

بنو زتو ثَمانُ ِمئٍَة وخمسةٌ 13. بنو عيالم ألف وِمئَتاِن وأربعةٌ وخمسون12َ. لفاِن وثَمانُ ِمئٍَة وثَمانيةَ عشرأ
ةٌ بنو باباي ِست ِمئٍَة وثَماني16. بنو بنوي ِست ِمئٍَة وثَمانيةٌ وأربعون15َ. بنو زكّاي سبع ِمئٍَة وِستون14َ. وأربعونَ
بنو 19. بنو أدونيقام ِست ِمئٍَة وسبعةٌ وِستون18َ. بنو عزجد ألفاِن وثَالثُ ِمئٍَة واثناِن وِعشرون17َ. وِعشرونَ

. بنو أطِّري حلَزقيا ثَمانيةٌ وِتسعون21َ. بنو عادين ِست ِمئٍَة وخمسةٌ وخمسون20َ. بغواي ألفاِن وسبعةٌ وِستونَ
22نو حةٌ وِعشرونَبثَالثُ ِمئٍَة وثَماني ةٌ وِعشرون23َ. شومعثَالثُ ِمئٍَة وأرب نو بيصايِمئَةٌ واثنا 24. ب نو حاريفب
رةٌ وِتسعون25َ. عشمسنو ِجبعونَ خةٌ وثَمانون26َ. بطوفَةَ ِمئَةٌ وثَمانيون لَحم ِيتناثوثَ ِمئَةٌ 27. ِرجالُ بِرجالُ ع

ِرجالُ قريِة يعارمي كفريةَ وبئريوت سبع ِمئٍَة وثَالثةٌ 29. ِرجالُ بيِت عزموت اثناِن وأربعون28َ. شرونَوثَمانيةٌ وِع
ِرجالُ 32. ِرجالُ ِمخماس ِمئَةٌ واثناِن وِعشرون31َ. ِرجالُ الرامِة وجبع ِست ِمئٍَة وواِحد وِعشرون30َ. وأربعونَ

بنو عيالم اآلخِر ألف وِمئَتاِن 34. ِرجالُ نبو اُألخرى اثناِن وخمسون33َ. ثَالثةٌ وِعشرونَبيِت إيلَ وعاي ِمئَةٌ و
بنو لود بنو 37. بنو أرحيا ثَالثُ ِمئٍَة وخمسةٌ وأربعون36َ. بنو حارمي ثَالثُ ِمئٍَة وِعشرون35َ. وأربعةٌ وخمسونَ

  .بنو سناَءةَ ثَالثَةُ آالٍف وِتسع ِمئٍَة وثَالثون38َ. نَحاديد وأونو سبع ِمئٍَة وواِحد وِعشرو
بنو 41. بنو إمري ألف واثناِن وخمسون40َ. فبنو يدعيا ِمن بيِت يشوع ِتسع ِمئٍَة وثَالثَةٌ وسبعونَ: أما الكهنة39ُ

 .ربنو حارمي ألف وسبعةَ عش42. فشحور ألف وِمئَتاِن وسبعةٌ وأربعونَ
  .بنو آساف ِمئَةٌ وثَمانيةٌ وأربعونَ: املُغنون44َ. فبنو يشوع، لقَدميئيلَ ِمن بين هودويا أربعةٌ وسبعونَ: أما الالَّويون43َ
 .الثونَبنو شلّوم، بنو أطري، بنو طَلمونَ، بنو عقّوب، بنو حطيطا، بنو شوباي ِمئَةٌ وثَمانيةٌ وثَ: البوابون45َ

46ثينيماَلن : ،نو طَباعوتسوفا، بنو حنو صيحا، بنو فادونَ 47بنو سيعا، بنو قريوس، بجابا، 48بنو حةَ وبنو لَبانوب
 ،نو سلماي49ب ،رنو جاحديلَ، بنو جنو حانانَ، بقودا، 50بنو نوب صنينو رنو رآيا، بزا، 51بنو عب ،زامنو جب



بنو بصليت، 54بنو بقبوق، بنو حقوفا، بنو حرحور، 53بنو بيساي، بنو معونيم، بنو نفيشسيم، 52 ،فاسيحبنو 
 .بنو نصيح، بنو حطيفا56بنو برقوس، بنو سيسرا، بنو تامح، 55بنو محيدا، بنو حرشا، 

بنو شفَطيا، 59بنو يعال، بنو درقونَ، بنو جديلَ، 58ثَ، بنو فريدا، بنو سوطاي، بنو سوفَر: بنو عبيِد سلَيمان57َ
  .كُلُّ النثينيِم وبين عبيِد سلَيمانَ ثَالثُ ِمئٍَة واثناِن وِتسعون60َ. بنو حطِّيلَ، بنو فوخرِة الظِّباِء، بنو آمونَ

61تلِّ ِملٍح وتلِّ ح ِعدوا ِمنص الذين موهؤالِء ه آبائِهم يوتنوا بيبومل يستطيعوا أنْ ي ،ريوأدونُ وإم رشا، كروب
بنو : وِمن الكهنِة63. بنو داليا، بنو طوبيا، بنو نقودا ِست ِمئٍَة واثناِن وأربعون62َ: ونسلهم هل هم ِمن إسرائيلَ

هؤالِء فحصوا عن 64.  ِمن بناِت برِزالي اِجللعادي وتسمى باِمسِهمحبابا، بنو هقّوص، بنو برِزالَّي، الذي أخذَ امرأةً
وقالَ هلُم الترشاثا أنْ ال يأكُلوا ِمن قُدِس األقداِس حتى يقوم 65. ِكتابِة أنساِبِهم فلم توجد، فرِذلوا ِمن الكَهنوِت

فضالً عن عبيِدِهم 67ا أربع ِربواٍت وألفاِن وثَالثُ ِمئٍَة وِستونَ، كُلُّ اجلُمهوِر مع66. كاِهن لألورِمي والتميِم
ةً وثَالثنيبعةَ آالٍف وثَالثَ ِمئٍَة وسكانوا سبع عونَ. وإمائِهِم الذينةٌ وأربمسياِت ِمئَتاِن وخنواملُغ نيناملُغ ِمن وهلُم .

واِجلمالُ أربع ِمئٍَة وخمسةٌ وثَالثونَ، 69، وِبغالُهم ِمئَتاِن وخمسةٌ وأربعونَ، وخيلُهم سبع ِمئٍَة وِستةٌ وثَالثون68َ
  .واحلَمري ِستةُ آالٍف وسبع ِمئٍَة وِعشرونَ

حةً، الترشاثا أعطَى للخزينِة ألف ِدرهٍم ِمن الذَّهِب، وخمسني ِمنض. والبعض ِمن رؤوِس اآلباِء أعطَوا للعمِل70
والبعض ِمن رؤوِس اآلباِء أعطَوا خلَزينِة العمِل ِربوتِني ِمن الذَّهِب، وألفَِني 71. وخمس ِمئٍَة وثَالثني قَميصا للكهنِة

ضِة، وسبعةً وِستني وما أعطاه بقيةُ الشعِب ِست ِربواٍت ِمن الذَّهِب، وألفَي منا ِمن الِف72. وِمئَتي منا ِمن الِفضِة
  .وأقام الكهنةُ والالَّويونَ والبوابونَ واملُغنونَ وبعض الشعِب والنثينيم وكُلُّ إسرائيلَ يف مدِنِهم73. قَميصا للكهنِة

  عزرا يقرأ الشريعة
8 
اجتمع كُلُّ الشعِب كرجٍل واِحٍد إلَى الساحِة 1ولَما استِهلَّ الشهر الساِبع وبنو إسرائيلَ يف مدِنِهِم، ) 7:73من)

فأتى عزرا الكاِتب 2. اليت أمام باِب املاِء وقالوا لعزرا الكاِتِب أنْ يأيتَ بِسفِر شريعِة موسى اليت أمر ا الرب إسرائيلَ
وقَرأ فيها أمام 3. ما يسمع، يف اليوِم األوِل ِمن الشهِر الساِبِعبالشريعِة أمام اجلَماعِة ِمن الرجاِل والنساِء وكُلِّ فاِهٍم 

ساِء والفاِهمنيجاِل والنالر هاِر، أمامباِح إلَى ِنصِف النالص باِب املاِء، ِمن ِة اليت أماماحعِب . السآذانُ كُلِّ الش توكان
اِتب علَى ِمنبِر اخلَشِب الذي عِملوه هلذا األمِر، ووقَف جباِنِبِه متثيا وشمع ووقَف عزرا الك4. نحو ِسفِر الشريعِة

الَّمشا ومكَريةُ وزاندشبوح شوما وحلكيساِرِه فدايا وميشائيلُ ومي نميِنِه، وععسيا عن يا وما وِحلقينايا وأوريوع .
وبارك عزرا 6. وعندما فتحه وقَف كُلُّ الشعِب.  الشعِب، ألنه كانَ فوق كُلِّ الشعِبوفَتح عزرا السفر أمام كُل5ِّ

العظيم اإللَه عِب. الربالش مجيع وأجاب":آمني ،إلَى !" آمني جوِهِهمعلَى و دوا للربجوا وسروخ ،مهأيدي راِفعني
يامني وعقّوب وشبتاي وهوديا ومعسيا وقَليطا وعزريا ويوزاباد وحنانُ وفَاليا ويشوع وباين وشربيا و7. األرِض

يف أماِكِنِهم عبةَ، والشريعالش عبموا الشونَ أفهى، 8. والالَّويروا املَعنياٍن، وفَسِة اِهللا، ببريعفِر، يف شوقَرأوا يف الس
  .وأفهموهم الِقراَءةَ



هذا اليوم مقَدس :"ا أِي الترشاثا، وعزرا الكاِهن الكاِتب، واللّاَويونَ املُفِهمونَ الشعب قالوا جلميِع الشعِبونحمي9
اذهبوا كُلوا :"فقالَ هلُم10. ألنَّ مجيع الشعِب بكَوا حني ِمسعوا كالم الشريعِة". للرب إلَِهكُم، ال تنوحوا وال تبكوا

ِدناالسيلس سقَدما هو مإن ألنَّ اليوم ،له دعمل ي ةً ملَنثوا أنِصبوابع ،بوا احلُلوواشر ،مني . الرب حنوا، ألنَّ فروال حتز
كُمت11". هو قوعِب قائلنيكِّتونَ كُلَّ الشسونَ ينو:"وكانَ اللّاَويفال حتز سقَدم 12". ااسكُتوا، ألنَّ اليوم بفذَه

اهإي ملَّموهالذي ع فِهموا الكَالم مها، ألنا عظيمحلوا فرعمةً ويثوا أنِصببعبوا ويشرعِب ليأكُلوا ويكُلُّ الش.  
13 مهفِهمزرا الكاِتِب ليونَ إلَى ععِب والكهنِة واللّاَويآباِء مجيِع الش رؤوس عمِةويف اليوِم الثّاين اجتريعالش كالم .
فوجدوا مكتوبا يف الشريعِة اليت أمر ا الرب عن يِد موسى أنَّ بين إسرائيلَ يسكُنونَ يف مظالَّ يف العيِد يف الشهِر 14

توا بأغصاِن زيتوٍن اخرجوا إلَى اجلَبِل وأ:"وأنْ يسِمعوا وينادوا يف كُلِّ مدِنِهم ويف أورشليم قائلني15الساِبِع، 
يريتوٍن بوأغصاِن زكتوبظالَّ، كما هو مِل ممخٍل وأغصاِن أشجاٍر غَبياَء لع16".  وأغصاِن آٍس وأغصاِن ن فخرج

ِب املاِء، الشعب وجلَبوا وعِملوا ألنفُِسِهم مظالَّ، كُلُّ واِحٍد علَى سطِحِه، ويف دوِرِهم، ودوِر بيِت اِهللا، ويف ساحِة با
ِة باِب أفراِيمنو 17. ويف ساحلْ بعممل ي هكَنوا يف املَظالِّ، ألنظالَّ، وسِيب مالس ِمن اِجعنيِة الرِملَ كُلُّ اجلَماعوع

شريعِة اِهللا وكانَ يقرأُ يف ِسفِر 18. إسرائيلَ هكذا ِمن أياِم يشوع بِن نوٍن إلَى ذلك اليوِم، وكانَ فرح عظيم ِجدا
  .وعِملوا عيدا سبعةَ أياٍم، ويف اليوِم الثّاِمِن اعِتكاف حسب املَرسوِم. يوما فيوما ِمن اليوِم األوِل إلَى اليوِم األخِري

  اإلسرائيليون يعترفون خبطاياهم
9 
وانفَصلَ نسلُ 2. لصوِم، وعلَيِهم مسوح وترابويف اليوِم الراِبِع والِعشرين ِمن هذا الشهِر اجتمع بنو إسرائيلَ با1

وذُنوب آبائِهم مفوا خبطاياهرقَفوا واعتباِء، وورين الغمجيِع ب ِة 3. إسرائيلَ ِمنريعوقَرأوا يف ِسفِر ش كاِنِهموأقاموا يف م
  . ويسجدونَ للرب إلَِهِهمالرب إلَِهِهم ربع النهاِر، ويف الربِع اآلخِر كانوا يحمدونَ

  
4نيِج اللّاَويرعلَى د قَفخوا بصوٍت عظيٍم إلَى : ووربيا وباين وكناين، وصري وشننيا وببوباين وقدميئيلُ وش شوعي

إلَِهِهم ون5َ. الربنيا وفَ: وقالَ الالَّويبا وشبيا وهوديربنيا وششوقدميئيلُ وباين وح شوعحيايت ": قوموا باِركوا الرب
أنت . أنت هو الرب وحدك6. إلَهكُم ِمن األزِل إلَى األبِد، وليتبارِك اسم جالِلك املُتعايل علَى كُلِّ بركٍَة وتسبيٍح

 ما فيها، وأنت تحييها صنعت السماواِت وسماَء السماواِت وكُلَّ جنِدها، واألرض وكُلَّ ما علَيها، والِبحار وكُلَّ
أنت هو الرب اإللَه الذي اخترت أبرام وأخرجته ِمن أوِر الكَلدانيني وجعلت امسه 7. وجند السماِء لك يسجد. كُلَّها
8. إبراهيم نيالكَنعاني أرض هعطيأنْ ت هدالع معه وقَطَعت ،كا أمامأمين هقَلب دتجوو نييوالفَِرز نيواألموري نيواِحلثِّي

ورأيت ذُلَّ آبائنا يف ِمصر، وسِمعت 9. وقد أجنَزت وعدك ألنك صاِدق. واليبوسيني واِجلرجاشيني وتعطيها لنسِلِه
ِه وعلَى كُلِّ شعِب أرِضِه، وأظهرت آياٍت وعجائب علَى فرعونَ وعلَى مجيِع عبيِد10صراخهم ِعند حبِر سوٍف، 

وفَلَقت اليم أمامهم، وعبروا يف وسِط البحِر 11. ألنك عِلمت أُم بغوا علَيِهم، وعِملت لنفِسك امسا كهذا اليوِم
موِد سحاٍب ارا، وِبعموِد ناٍر وهديتهم بع12. علَى الياِبسِة، وطَرحت مطاِرديِهم يف األعماِق كحجٍر يف مياٍه قَويٍة



ونزلت علَى جبِل سيناَء، وكلَّمتهم ِمن السماِء، وأعطَيتهم أحكاما 13. ليالً لتضيَء هلُم يف الطريِق اليت يسريونَ فيها
وأمرتهم بوصايا وفَرائض وشرائع وعرفتهم سبتك املُقَدس، 14. مستقيمةً وشرائع صاِدقَةً، فرائض ووصايا صاِلحةً

بِدكى عِد موسهلُم 15. عن ي وقُلت ،طَِشِهمِة لعخرالص هلُم ماًء ِمن جتوأخر ،السماِء جلوِعِهم ا ِمنبزخ مهوأعطَيت
  .أنْ يدخلوا ويِرثوا األرض اليت رفَعت يدك أنْ تعطيهم إياها

16"ب مهولِكن ،صاياكعوا لوسمومل ي مهلَّبوا ِرقابنا، وصم وآباؤوا هاليت 17غ كجائبذكُروا عومل ي ،وا اِلاسِتماعوأب
مهلَّبوا ِرقابوص ،ممعه عتنص .ِتِهمبوديرِجعوا إلَى عا ليئيسأقاموا ر ِدِهممتَر وِعند . ،انٌ ورحيمنوح غَفور إلَه وأنت

هذا إلَهك الذي : مع أُم عِملوا ألنفُِسِهم ِعجالً مسبوكًا وقالوا18. ويلُ الروِح وكثري الرمحِة، فلم تتركهمطَ
أنت برمحِتك الكَثريِة مل تتركهم يف البريِة، ومل يزلْ عنهم عمود 19. أخرجك ِمن ِمصر، وعِملوا إهانةً عظيمةً

وأعطَيتهم 20. اِب ارا ِهلدايِتِهم يف الطريِق، وال عمود الناِر ليالً ليضيَء هلُم يف الطريِق اليت يسريونَ فيهاالسح
طَِشِهمماًء لع مهوأعطَيت ،عن أفواِهِهم كنم عومل متن ،عليِمِهملت اِلحالص ك21. روحيرةً يف البسن عنيأرب مهلتِة فلم وع

وأعطَيتهم مماِلك وشعوبا، وفَرقتهم إلَى ِجهاٍت، فامتلكوا أرض 22. مل تبلَ ثيابهم، ومل تتورم أرجلُهم. يحتاجوا
وأكثَرت بنيِهم كنجوِم السماِء، وأتيتِ م إلَى 23. سيحونَ، وأرض مِلِك حشبونَ، وأرض عوٍج مِلِك باشانَ

فدخلَ البنونَ ووِرثوا األرض، وأخضعت هلُم سكّانَ أرِض 24. ِض اليت قُلت آلبائِهم أنْ يدخلوا ويِرثوهااألر
ِتِهمإراد بسح مِ لواعمعوب األرِض ليوش لوِكِهممع م ِدِهملي مهفَعتود ،نيةً 25. الكَنعانيصينا حندذوا موأخ

 ووِرثوا بيوتا مآلنةً كُلَّ خٍري، وآبارا محفورةً وكُروما وزيتونا وأشجارا مثِمرةً بكَثرٍة، فأكَلوا وشِبعوا وأرضا مسينةً،
وعصوا ومتَردوا علَيك، وطَرحوا شريعتك وراَء ظُهوِرِهم، وقَتلوا أنبياَءك الذين 26. وسِمنوا وتلَذَّذوا خبِريك العظيِم

ويف وقِت ضيِقِهم . فدفَعتهم ليِد مضاِيقيِهم فضايقوهم27. هدوا علَيِهم ليردوهم إلَيك، وعِملوا إهانةً عظيمةًأش
. مصرخوا إلَيك، وأنت ِمن السماِء ِمسعت، وحسب مراِحِمك الكَثريِة أعطَيتهم مخلِّصني خلَّصوهم ِمن يِد مضاِيقيِه

ولكن لَما استراحوا رجعوا إلَى عمِل الشر قُدامك، فتركتهم بيِد أعدائِهم، فتسلَّطوا علَيِهم ثُم رجعوا وصرخوا 28
دهم إلَى وأشهدت علَيِهم لتر29. إلَيك، وأنت ِمن السماِء ِمسعت وأنقَذتهم حسب مراِحِمك الكَثريِة أحيانا كثريةً

وأعطَوا كِتفًا . شريعِتك، وأما هم فبغوا ومل يسمعوا لوصاياك وأخطأوا ِضد أحكاِمك، اليت إذا عِملها إنسانٌ يحيا ا
نبيائك فلم فاحتملتهم ِسنني كثريةً، وأشهدت علَيِهم بروِحك عن يِد أ30. معاِندةً، وصلَّبوا ِرقابهم ومل يسمعوا
ولكن ألجِل مراِحِمك الكَثريِة مل تفِنِهم ومل تتركهم، ألنك إلَه حنانٌ 31. يصغوا، فدفَعتهم ليِد شعوب األراضي

ورحيم.  
 املَشقّاِت اليت أصابتنا نحن واآلنَ يا إلَهنا، اإللَه العظيم اجلَبار املَخوف، حاِفظَ العهِد والرمحِة، ال تصغر لَديك كُلُّ"32

وأنت بار يف كُلِّ 33. وملوكَنا ورؤساَءنا وكهنتنا وأنبياَءنا وآباَءنا وكُلَّ شعِبك، ِمن أياِم ملوِك أشور إلَى هذا اليوِم
ا وآباؤنا مل يعملوا شريعتك، وال وملوكُنا ورؤساؤنا وكهنتن34. ما أتى علَينا ألنك عِملت باحلَق، ونحن أذنبنا

ها علَيِهمدتاليت أشه هاداِتكوش وا إلَى وصاياكالكَثِري الذي 35. أصغ ِريكويف خ ملكَِتِهميف م دوكعبمل ي موه
ها نحن اليوم عبيد، 36. ِم الرديِةأعطَيتهم، ويف األرِض الواِسعِة السمينِة اليت جعلتها أمامهم، ومل يرِجعوا عن أعماِلِه



وغَالَّتها كثريةٌ للملوِك الذين جعلتهم 37. واألرض اليت أعطَيت آلبائنا ليأكُلوا أمثارها وخريها، ها نحن عبيد فيها
  . م، ونحن يف كرٍب عظيٍمعلَينا ألجِل خطايانا، وهم يتسلَّطونَ علَى أجساِدنا وعلَى بهائِمنا حسب إرادِتِه

  ميثاق الشعب
38"هبكتميثاقًا ون قطَعن حنن أجِل كُلِّ ذلك خِتمونَ. وِمننا يتنونا وكهنا والويساؤورؤ."  
 
10 
 وملكيا، وفَشحور وأمريا3وسرايا وعزريا ويرميا، 2وِصدقيا، . نحميا الترشاثا ابن حكَليا: والذين ختموا هم1
4 ،لّوخنيا ومبوش طّوشديا، 5وحرميوثُ وعوبوم 6وحارمي ،7ودانيآلُ وِجنثونُ وباروخ ،امنيا وميوأبي الَّمشوم
يشوع بن أزنيا وِبنوي ِمن بين حيناداد وقدميئيلُ، : واللّاَويون9َ. ومعزيا وِبلجاي وشمعيا، هؤالِء هم الكهنة8ُ
10وإخومها وقَليطا وفَاليا وحانانُ، : تنيا وهوديببيا، 11ششوح حوبنيا، 12وميخا ورببيا وشروش كّوروز
وبني وعزجد 15فرعوش وفَحثُ موآب وعيالم وزتو وباين، : رؤوس الشعِب14. وهوديا وباين وبنينو13

 ،16وبيباي ،وعادين غوايا وب17وأدونيوآطري ،ورزا وعقيز18 وح ،وبيصاي شوما وح19وهودي وحاريف
 ،ناثوثُ ونيباي20وع ،زيروح الَّمشوم جفيعاش21وم ،وعدوي بئيلُ وصادوقشيزنايا، 22وموفَلَطيا وحانانُ وع

23 ،وبشنيا وحنوح ع24وهوش ،وِفلحا وشوبيق لوحيشا25وهعسيبنا ومشوح حوموأخيا وحانانُ 26، ور
  .وملّوخ وحرمي وبعنة27ُوعانانُ، 

وباقي الشعِب والكهنِة واللّاَويني والبوابني واملُغنني والنثينيم، وكُلِّ الذين انفَصلوا ِمن شعوب األراضي إلَى شريعِة 28
ودخلوا يف قَسٍم وِحلٍف  لَِصقوا بإخوِتِهم وعظَمائِهم29فَِة والفَهِم، اِهللا، وِنسائِهم وبنيِهم وبناِتِهم، كُلِّ أصحاِب املَعِر

أنْ يسريوا يف شريعِة اِهللا اليت أُعطيت عن يِد موسى عبِد اِهللا، وأنْ يحفَظوا ويعملوا مجيع وصايا الرب سيِدنا، 
وشعوب األرِض الذين 31. ألرِض، وال نأخذَ بناِتِهم لبنيناوأنْ ال نعطي بناِتنا لشعوب ا30وأحكاِمِه وفَرائِضِه، 

يأتونَ بالبضائِع وكُلِّ طَعاِم يوِم السبِت للبيِع، ال نأخذُ ِمنهم يف سبٍت وال يف يوٍم مقَدٍس، وأنْ نترك السنةَ الساِبعةَ، 
أنْ نجعلَ علَى أنفُِسنا ثُلثَ شاِقٍل كُلَّ سنٍة ِخلدمِة بيِت إلَِهنا، : ائضوأقَمنا علَى أنفُِسنا فر32. واملُطالَبةَ بكُلِّ ديٍن

ِلخبِز الوجوِه والتقِدمِة الدائمِة واملُحرقَِة الدائمِة والسبوِت واألِهلَِّة واملَواِسِم واألقداِس وذَبائِح اخلَطيِة، للتكفِري عن 33
ِل بمعِب، إلدخاِلِه إلَى 34. يِت إلَِهناإسرائيلَ، ولكُلِّ عوالش نيالكهنِة واللّاَوي نيا علَى قُرباِن احلَطَِب بعوألقَينا قُر

بيِت إلَِهنا حسب بيوِت آبائنا، يف أوقاٍت معينٍة سنةً فسنةً، ألجِل إحراِقِه علَى مذبِح الرب إلَِهنا كما هو مكتوب يف 
وأبكاِر بنينا 36وِلإدخاِل باكوراِت أرِضنا، وباكوراِت ثَمِر كُلِّ شجرٍة سنةً فسنةً إلَى بيِت الرب، 35الشريعِة، 

وبهائِمنا، كما هو مكتوب يف الشريعِة، وأبكاِر بقَِرنا وغَنِمنا إلحضاِرها إلَى بيِت إلَِهنا، إلَى الكهنِة اخلاِدمني يف بيِت 
أنْ نأيتَ بأوائِل عجيِننا ورفائِعنا وأمثاِر كُلِّ شجرٍة ِمن اخلمِر والزيِت إلَى الكهنِة، إلَى مخاِدِع بيِت إلَِهنا، و37. إلَِهنا

 مع ويكونُ الكاِهن ابن هارون38َ. وِبعشِر أرِضنا إلَى اللّاَويني، واللّاَويونَ هم الذين يعشرونَ يف مجيِع مدِن فالحِتنا
ألنَّ 39. اللّاَويني حني يعشر اللّاَويونَ، ويصِعد الالَّويونَ عشر األعشاِر إلَى بيِت إلَِهنا، إلَى املَخاِدِع، إلَى بيِت اخلَزينِة



 والكهنةُ اخلاِدمونَ بين إسرائيلَ وبين الوي يأتونَ برفيعِة القمِح واخلمِر والزيِت إلَى املَخاِدِع، وهناك آنيةُ القُدِس
  .والبوابونَ واملُغنونَ، وال نترك بيت إلَِهنا

  سكان أورشليم اجلدد
11 
وسكَن رؤساُء الشعِب يف أورشليم، وألقَى سائر الشعِب قُرعا ليأتوا بواِحٍد ِمن عشرٍة للسكنى يف أورشليم، مدينِة 1

وهؤالِء هم 3. وبارك الشعب مجيع القَوِم الذين انتدبوا للسكنى يف أورشليم2. ِم يف املُدِنالقُدِس، والتسعِة األقسا
سكَن كُلُّ واِحٍد يف ملِكِه، يف مدِنِهم ِمن إسرائيلَ، الكهنةُ . رؤوس الِبالِد الذين سكَنوا يف أورشليم ويف مدِن يهوذا

عثايا بن : فِمن بين يهوذا. وسكَن يف أورشليم ِمن بين يهوذا وِمن بين بنيامني4. يم وبنو عبيِد سلَيمانَواللّاَويونَ والنثين
صين فارب هلَلئيلَ ِمنفَطيا بِن مريا بِن شا بِن أمكَريـَّــا بِن ز ومعسيا بن باروخ بِن كلحوزةَ بِن حزايا 5. عزيـ

مجيع بين فارص الساِكنني يف أورشليم أربع ِمئٍَة وثَمانيةٌ وِستونَ ِمن 6. يا بِن يوياريب بِن زكَريا بِن الشيلوينِّبِن عدا
  .ِرجاِل البأِس

7نو بنيامنيع: وهؤالِء بشا بِن إيثيئيلَ بِن يعسيبِن فدايا بِن قواليا بِن م بِن يوعيد الَّمشم 8. ياسلّو بن ايبج هعدوب
ةٌ وِعشرونَ. سالَّيِمئٍَة وثَماني ا علَى املدينِة9 .ِتسعسنوآةَ ثانيه هوذا بنوي ،ِزكري وكيالً علَيِهم وكانَ يوئيلُ بن .
بِن أخيطوب وسرايا بن ِحلقيا بِن مشالَّم بِن صادوق بِن مرايوثَ 11يدعيا بن يوياريب وياكني، : ِمن الكهنِة10

وعدايا بن يروحام بِن فلَليا بِن أمصي . وإخوتهم عاِملو العمِل للبيِت ثَمانُ ِمئٍَة واثناِن وِعشرون12َ. رئيس بيِت اِهللا
لَ بِن أخزاي وعمِشساي بن عزرئي. وإخوته رؤوس اآلباِء ِمئَتاِن واثناِن وأربعون13َبِن زكَريا بِن فشحور بِن ملكيا، 

 ،ريشليموثَ بِن إمةٌ وِعشرون14َبِن مةُ بأٍس ِمئَةٌ وثَمانيباِبرج مهتوإخو .جدوليمه بديئيلُ بنز كيلُ علَيِهموالو .
15نيالالَّوي ي، : وِمنبيا بِن بونشبِن ح زريقامبِن ع وبشح عيا بنم16شمعلَى الع ويوزاباد بتايوش ِل اخلاِرجي

نيرؤوِس الالَّوي يِت اِهللا ِمنقيا 17. لبقبالِة وبيف الص دمحسبيِح يالت ئيسر ،بدي بِن آسافميخا بِن ز نيا بنتوم
سِة ِمئَتاِن وثَمانيةٌ مجيع اللّاَويني يف املدينِة املُقَد18. الثّاين بني إخوِتِه، وعبدا بن شموع بِن جاللَ بِن يدوثونَ

  .عقّوب وطَلمونُ وإخوتهما حاِرسو األبواِب ِمئَةٌ واثناِن وسبعونَ: والبوابون19َ. وأربعونَ
وأما النثينيم فسكَنوا يف 21. وكانَ سائر إسرائيلَ ِمن الكهنِة واللّاَويني يف مجيِع مدِن يهوذا، كُلُّ واِحٍد يف مرياِثِه20

وكانَ وكيلَ اللّاَويني يف أورشليم علَى عمِل بيِت اِهللا عزي بن باينَ 22. وكانَ صيحا وِجشفا علَى النثينيِم. األكَمِة
نيناملُغ ين آسافب نيا بِن ميخا ِمنتبيا بِن مش23. بِن حنرأنَّ للم تكان ِتِهمِجه ةَ املَِلِك ِمنألنَّ وصي ةً أمرفريض مني

ويف 25. وفَتحيا بن مشيزبئيلَ ِمن بين زارح بِن يهوذا، كانَ حتت يِد املَِلِك يف كُلِّ أُموِر الشعِب24. كُلِّ يوٍم فيوٍم
ويف 26ِعها، الضياِع مع حقوِلها سكَن ِمن بين يهوذا يف قريِة أربع وقُراها، وديبونَ وقُراها، ويف يقَبصِئيلَ وضيا

ويف عِني 29ويف ِصقلَغَ ومكونةَ وقُراها، 28ويف حصر شوعالَ وِبئِر سبٍع وقُراها، 27يشوع وموالدةَ وبيِت فالَِطَ، 
وزانوح وعدالَّم وضياِعِهما، ولَخيش وحقوِلها، وعزيقَةَ وقُراها، وحلّوا ِمن بئِر سبٍع 30ِرمونَ وصرعةَ وِيرموثَ، 

  .ى وادي ِهنومإلَ



وحاصور 33وعناثوثَ ونوٍب وعننيةَ، 32وبنو بنيامني سكَنوا ِمن جبع إلَى ِمخماس وعيا وبيِت إيٍل وقُراها، 31
 ،اِيمةَ وِجتلّاَطَ، 34ورامبون بوعيموص اِع35وحاديدنوادي الص يف 36. ولوٍد وأونو قِفر نياللّاَوي هوذا وكانَ ِمني

ويف بنيامني.  
  الكهنة والالويني
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1شوعلَ بِن شألِتئيلَ ويِاببرِعدوا مع زص ونَ الذينالكهنةُ واللّاَوي مزرا، : وهؤالِء ه2سرايا وِيرميا وع لّوخريا وموأم

 ،طّوشرميوثُ، 3وحوم حومكَنيا ورا، 4وشوأبي و وِجنتوي5وِعدومعديا وب امنيةُ، ومي6لج عيا ويوياريبموش
  .هؤالِء هم رؤوس الكهنِة وإخوتهم يف أياِم يشوع. وسلّو وعاموق وِحلقيا ويدعيا7ويدعيا، 

م وبقبقيا وعني أخواه9يشوع وِبنوي وقدميئيلُ وشربيا ويهوذا ومتنيا الذي علَى التحميِد هو وإخوته، : واللّاَويون8َ
ويوياداع ولَد 11ويشوع ولَد يوياقيم، ويوياقيم ولَد ألياشيب، وألياشيب ولَد يوياداع، 10. مقابِلهم يف اِحلراساِت

وعدي لَداآلباِء12. يوناثانَ، ويوناثانُ و كانَ الكهنةُ رؤوس اِم يوياقيمنيا، : ويف أينرايا، ولريميا حرايا مزرا وِل13لسع
وِلِعدو 16وِلحرمي عدنا، وملَرايوثَ حِلقاي، 15وِلمليكو يوناثانُ، ولشبنيا يوسف، 14مشالَّم، وألمريا يهوحانانُ، 

 ،الَّمشثونَ ما وِجلنكَري17ز ،ديا، ِفلطايملوع ا ِزكري، وِملنيامنيهوناثانُ، 18وألبيعيا يمولش ،وعمةَ شوِلِبلج
  .وِلِحلقيا حشبيا، وليدعيا نثَنئيل21ُوِلسالَّي قَالَّي، ولعاموق عاِبر، 20وليوياريب متناي، وليدعيا عزي، 19
وكانَ اللّاَويونَ يف أياِم ألياشيب ويوياداع ويوحانانَ ويدوع مكتوبني رؤوس آباٍء، والكهنةُ أيضا يف ملِك داريوس 22

23. الفاِرسياِم يوحانانَ بِن ألياشيباِم إلَى أييف ِسفِر أخباِر األي كتوبنياآلباِء م نو الوي رؤوسوكانَ ب .
24نياللّاَوي ورؤوس : دِة داووصي بسحميِد، حسبيِح والتللت ملهِقابم مهتقَدميئيلَ وإخو بن شوعبيا ويربيا وششح

وكانَ متنيا وبقبقيا وعوبديا ومشالَّم وطَلمونُ وعقّوب بوابني حاِرسني اِحلراسةَ ِعند 25.  مقابِلَ نوبٍةرجِل اِهللا، نوبةً
كانَ هؤالِء يف أياِم يوياقيم بِن يشوع بِن يوصاداق، ويف أياِم نحميا الوايل، وعزرا الكاِهِن 26. مخاِزِن األبواِب

  .الكاِتِب
  ني سور أورشليمتدش
وِعند تدشِني سوِر أورشليم طَلَبوا اللّاَويني ِمن مجيِع أماِكِنِهم ليأتوا ِم إلَى أورشليم، لكَي يدشنوا بفَرٍح وِبحمٍد 27

، وِمن ضياِع النطوفايتِّ، فاجتمع بنو املُغنني ِمن الدائرِة حولَ أورشليم28. وِغناٍء بالصنوِج والرباِب والعيداِن
29ليمشولَ أورا حضياع وا ألنفُِسِهمنب نينألنَّ املُغ ،زموتوع عبقوِل جح يِت اِجللجاِل، وِمنب 30. وِمن رطَهوت

وروالس واألبواب عبروا الشونَ، وطَههوذا علَى ال31. الكهنةُ واللّاَويساَء يرؤ دتوِروأصعِني . سِفرقَت وأقَمت
وسار وراَءهم هوشعيا وِنصف 32. عظيمتِني ِمن احلَمادين، ووكَبِت الواِحدةُ يمينا علَى السوِر نحو باِب الدمِن

 باألبواِق وِمن بين الكهنِة35ويهوذا وبنيامني وشمعيا وِيرميا، 34وعزريا وعزرا ومشالَّم، 33رؤساِء يهوذا، 
 ،بِن آساف كّورنيا بِن ميخايا بِن زتعيا بِن مميوناثانَ بِن ش ا بنكَري36ز وِجلَالي رئيلُ وِملَاليزعيا وعمش هتوإخو

مهأمام زرا الكاِتبِل اِهللا، وعجر دناين بآالِت ِغناِء داوهوذا وحثَنئيلُ ويون باِب ا37. وماعاي ِني الذي وِعندلع



والِفرقَةُ الثّانيةُ ِمن 38. مقابِلهم صِعدوا علَى درِج مدينِة داود ِعند مصعِد السوِر، فوق بيِت داود، إلَى باِب املاِء شرقًا
.  إلَى السوِر العريِضاحلَمادين وكبت مقاِبلهم، وأنا وراَءها، وِنصف الشعِب علَى السوِر ِمن ِعنِد برِج التنانِري

وِمن فوِق باِب أفراِيم وفَوق الباِب العِتيِق وفَوق باِب السمِك وبرِج حننئيلَ وبرِج اِملئَِة إلَى باِب الضأِن، ووقَفوا 39
ألياقيم : والكهنة41ُي، فوقَف الِفرقَتاِن ِمن احلَمادين يف بيِت اِهللا، وأنا وِنصف الوالِة مع40. يف باِب السجِن

ومعسيا وشمعيا وألعازار وعزي ويهوحانانُ 42ومعسيا وِمنيامني وميخايا وأليوعيناي وزكَريا وحننيا باألبواِق، 
وا، ألنَّ اَهللا وذَبحوا يف ذلك اليوِم ذَبائح عظيمةً وفَِرح43. وملكيا وعيالم وعازر، وغَنى املُغنونَ وِيزرحيا الوكيلُ

  .وفَِرح األوالد والنساُء أيضا، وسِمع فرح أورشليم عن بعٍد. أفرحهم فرحا عظيما
وتوكَّلَ يف ذلك اليوِم أُناس علَى املَخاِدِع للخزائِن والرفائِع واألوائِل واألعشاِر، ليجمعوا فيها ِمن حقوِل املُدِن 44

ةَ الشأنِصبالواِقفني نيبالكهنِة واللّاَوي هوذا فِرحألنَّ ي ،نيِة للكهنِة واللّاَويةَ 45 ريعوِحراس ةَ إلَِهِهمِحراس حاِرسني
 كانَ ألنه يف أياِم داود وآساف منذُ القَدِمي46. وكانَ املُغنونَ والبوابونَ حسب وصيِة داود وسلَيمانَ ابِنِه. التطهِري

زربابِلَ وأياِم نحميا يؤدونَ أنِصبةَ املُغنني  وكانَ كُلُّ إسرائيلَ يف أياِم47. رؤوس مغنني وِغناُء تسبيٍح وحتميٍدِ ِهللا
 .هارونَوالبوابني أمر كُلِّ يوٍم يف يوِمِه، وكانوا يقَدسونَ لالَّويني، وكانَ الالَّويونَ يقَدسونَ لبين 

  إصالحات حنميا النهائية
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يف ذلك اليوِم قُِرئ يف ِسفِر موسى يف آذاِن الشعِب، ووِجد مكتوبا فيِه أنَّ عمونيا وموآبيا ال يدخلُ يف جماعِة اِهللا  1

 بلعام لكَي يلعنهم، وحولَ إلَهنا اللَّعنةَ إلَى ألنهم مل يالقوا بين إسرائيلَ باخلُبِز واملاِء، بل استأجروا علَيِهم2. إلَى األبِد
  .ولَما ِمسعوا الشريعةَ فرزوا كُلَّ اللَّفيِف ِمن إسرائيل3َ. بركٍَة

يثُ كانوا قد هيأ له ِمخدعا عظيما ح5وقَبلَ هذا كانَ ألياشيب الكاِهن املُقام علَى ِمخدِع بيِت إلَِهنا قَرابةُ طوبيا، 4
ساِبقًا يضعونَ التقِدماِت والبخور واآلنيةَ، وعشر القمِح واخلمِر والزيِت، فريضةَ اللّاَويني واملُغنني والبوابني، ورفيعةَ 

ستا مِلِك بابِلَ دخلت إلَى ويف كُلِّ هذا مل أكُن يف أورشليم، ألني يف السنِة اِلاثنتِني والثَّالثني ألرتحش6. الكهنِة
وفَِهمت الشر الذي عِمله ألياشيب ألجِل طوبيا، بعمِلِه . وأتيت إلَى أورشليم7املَِلِك، وبعد أياٍم استأذَنت ِمن املَِلِك 

وأمرت فطَهروا 9 طوبيا خاِرج اِملخدِع، وساَءين األمر ِجدا، وطَرحت مجيع آنيِة بيِت8. له ِمخدعا يف دياِر بيِت اِهللا
وعِلمت أنَّ أنِصبةَ اللّاَويني مل تعطَ، بل هرب اللّاَويونَ 10. املَخاِدع، ورددت إليها آنيةَ بيِت اِهللا مع التقِدمِة والبخوِر

فجمعتهم وأوقَفتهم " ملاذا تِرك بيت اِهللا؟:" الوالةَ وقُلتفخاصمت11. واملُغنونَ عاِملو العمِل، كُلُّ واِحٍد إلَى حقِلِه
يِت إلَى املَخاِزِن، 12. يف أماِكِنِهمشِر القمِح واخلمِر والزهوذا بعى كُلُّ يةً علَى اخلَزائِن13وأتنزخ لَميا : وأقَمتش

ِبجاِنِبِهم حانانَ بنُ زكّور بِن متنيا ألنهم حِسبوا أُمناَء، وكانَ علَيِهم الكاِهن وصادوق الكاِتب وفَدايا ِمن اللّاَويني، و
ِتِهمقِسموا علَى إخو14. أنْ ي حويِت إلَهي ونب حوها نِملتنايت اليت عسح أجِل هذا، وال متح اذكُرين ياإلَهي ِمن

  .شعائِرِه



ا قَوما يدوسونَ معاِصر يف السبِت، ويأتونَ حبزٍم ويحملونَ حمريا، وأيضا يدخلونَ يف ِتلك األياِم رأيت يف يهوذ 15
يِعِهِم الطَّعامب يوم علَيِهم دتلُ، فأشهحمٍب وتٍني وكُلِّ ما يبِت خبمٍر وِعنيف يوِم الس ليمشونَ 16. أوروريوالص

فخاصمت عظَماَء 17.  وكُلِّ بضاعٍة، ويبيعونَ يف السبِت لبين يهوذا ويف أورشليمالساِكنونَ ا كانوا يأتونَ بسمٍك
ألَم يفعلْ آباؤكُم هكذا فجلَب إلَهنا 18ما هذا األمر القَبيح الذي تعملونه وتدنسونَ يوم السبِت؟ :"يهوذا وقُلت هلُم

وكانَ لَما 19". ِذِه املدينِة؟ وأنتم تزيدونَ غَضبا علَى إسرائيلَ إذ تدنسونَ السبتعلَينا كُلَّ هذا الشر، وعلَى ه
وأقَمت . أظلَمت أبواب أورشليم قَبلَ السبِت، أني أمرت بأنْ تغلَق األبواب، وقُلت أنْ ال يفتحوها إلَى ما بعد السبِت

ِغلماين علَى األبواِب حت بِتِمنلَ ِحملٌ يف يوِم السدخ20. ى ال ي ليمشأور ٍة خاِرجوبائعو كُلِّ بضاع ارجالت فبات
وِمن ". ملاذا أنتم بائتونَ جباِنِب السوِر؟ إنْ عدتم فإني أُلقي يدا علَيكُم:"فأشهدت علَيِهم وقُلت هلُم21. مرةً واثنتِني

. وقُلت للّاويني أنْ يتطَهروا ويأتوا ويحرسوا األبواب ألجِل تقديِس يوِم السبِت22. يف السبِتذلك الوقِت مل يأتوا 
ِتكمحِة ركثر بسح علَي ا اذكُرين يا إلَهي، وترأفذا أيض.  

23 ونيماٍت وعساكَنوا ِنساًء أشدودي الذين هودالي ا رأيتاِم أيضاألي اٍتيف ِتلك24. اٍت وموآبي نيِهمكالِم ب وِنصف
فخاصمتهم 25. باللِّساِن األشدودي، ومل يكونوا يحِسنونَ التكَلُّم باللِّساِن اليهودي، بل بِلساِن شعٍب وشعٍب

طوا بناِتكُم لبنيِهم، وال تأخذوا ِمن ال تع:"ولَعنتهم وضربت ِمنهم أُناسا ونتفت شعورهم، واستحلَفتهم باِهللا قائالً
وال ألنفُِسكُم ،نيكُملب ناِتِهم26. ب ِلكِة مِم الكَثرييف اُألم كُنإسرائيلَ ومل ي ِلكلَيمانُ مأجِل هؤالِء أخطأ س ِمن ألَيس

فهلْ 27. هو أيضا جعلَته النساُء األجنبيات يخِطئُ. ئيلَِمثلُه؟ وكانَ محبوبا إلَى إلَِهِه، فجعله اُهللا مِلكًا علَى كُلِّ إسرا
وكانَ واِحد ِمن بين 28" نسكُت لكُم أنْ تعملوا كُلَّ هذا الشر العظيِم باخليانِة ِضد إلَِهنا مبساكَنِة ِنساٍء أجنبياٍت؟

اذكُرهم ياإلَهي، ألنهم نجسوا 29.  احلوروينِّ، فطَردته ِمن ِعندييوياداع بِن ألياشيب الكاِهِن العظيِم ِصهرا لسنبلَّطَ
نينوِت واللّاَويالكَه هدوع نوتكُلَّ واِحٍد 30. الكَه ،نيِحراساِت الكهنِة واللّاَوي كُلِّ غَريٍب، وأقَمت ِمن مهرتفطَه

  .فاذكُرين يا إلَهي باخلَِري. ِمنٍة معينٍة وللباكوراِتوألجِل قُرباِن احلَطَِب يف أز31علَى عمِلِه، 


