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   العھد القدیم- الكتاب المقدس

 سفر نحمیا
  

  اإلصحاح األول

 كالم نحمیا بن حكلیا حدث في شھر كسلو في السنة العشرین ١: ١
  بینما كنت في شوشن القصر 

 انھ جاء حناني واحد من اخوتي ھو و رجال من یھوذا فسالتھم ٢: ١
  عن الیھود الذین نجوا الذین بقوا من السبي و عن اورشلیم 

ي ھناك في البالد ھم في  فقالوا لي ان الباقین الذین بقوا من السب٣: ١
  شر عظیم و عار و سور اورشلیم منھدم و ابوابھا محروقة بالنار 

 فلما سمعت ھذا الكالم جلست و بكیت و نحت ایاما و صمت و ٤: ١
  صلیت امام الھ السماء 

 و قلت ایھا الرب الھ السماء االلھ العظیم المخوف الحافظ العھد ٥: ١
  ه و الرحمة لمحبیھ و حافظي وصایا

 لتكن اذنك مصغیة و عیناك مفتوحتین لتسمع صالة عبدك الذي ٦: ١
یصلي الیك االن نھارا و لیال الجل بني اسرائیل عبیدك و یعترف 
بخطایا بني اسرائیل التي اخطانا بھا الیك فاني انا و بیت ابي قد 

  اخطانا 

 لقد افسدنا امامك و لم نحفظ الوصایا و الفرائض و االحكام التي ٧: ١
  امرت بھا موسى عبدك 



 اذكر الكالم الذي امرت بھ موسى عبدك قائال ان خنتم فاني ٨: ١
  افرقكم في الشعوب 

 و ان رجعتم الي و حفظتم وصایاي و عملتموھا ان كان ٩: ١
المنفیون منكم في اقصاء السماوات فمن ھناك اجمعھم و اتي بھم الى 

  المكان الذي اخترت السكان اسمي فیھ 

 عبیدك و شعبك الذي افتدیت بقوتك العظیمة و یدك  فھم١٠: ١
  الشدیدة 

 یا سید لتكن اذنك مصغیة الى صالة عبدك و صالة عبیدك ١١: ١
الذین یریدون مخافة اسمك و اعط النجاح الیوم لعبدك و امنحھ رحمة 

  امام ھذا الرجل الني كنت ساقیا للملك 

  

  اإلصحاح الثاني

 و في شھر نیسان في السنة العشرین الرتحشستا الملك كانت ١: ٢
  خمر امامھ فحملت الخمر و اعطیت الملك و لم اكن قبل مكمدا امامھ 

 مریض ما ھذا اال  فقال لي الملك لماذا وجھك مكمد و انت غیر٢: ٢
  كابة قلب فخفت كثیرا جدا 

 و قلت للملك لیحیى الملك الى االبد كیف ال یكمد وجھي و ٣: ٢
  المدینة بیت مقابر ابائي خراب و ابوابھا قد اكلتھا النار 

   فقال لي الملك ماذا طالب انت فصلیت الى الھ السماء ٤: ٢

 امامك ترسلني الى  و قلت للملك اذا سر الملك و اذا احسن عبدك٥: ٢
  یھوذا الى مدینة قبور ابائي فابنیھا 

 فقال لي الملك و الملكة جالسة بجانبھ الى متى یكون سفرك و ٦: ٢
  متى ترجع فحسن لدى الملك و ارسلني فعینت لھ زمانا 



 و قلت للملك ان حسن عند الملك فلتعط لي رسائل الى والة عبر ٧: ٢
  یھوذا النھر لكي یجیزوني حتى اصل الى 

 و رسالة الى اساف حارس فردوس الملك لكي یعطیني اخشابا ٨: ٢
لسقف ابواب القصر الذي للبیت و لسور المدینة و للبیت الذي ادخل 

  الیھ فاعطاني الملك حسب ید الھي الصالحة علي 

 فاتیت الى والة عبر النھر و اعطیتھم رسائل الملك و ارسل معي ٩: ٢
   الملك رؤساء جیش و فرسانا

 و لما سمع سنبلط الحوروني و طوبیا العبد العموني ساءھما ١٠: ٢
  مساءة عظیمة النھ جاء رجل یطلب خیرا لبني اسرائیل 

   فجئت الى اورشلیم و كنت ھناك ثالثة ایام ١١: ٢

 ثم قمت لیال انا و رجال قلیلون معي و لم اخبر احدا بما جعلھ ١٢: ٢
 یكن معي بھیمة اال البھیمة الھي في قلبي العملھ في اورشلیم و لم

  التي كنت راكبھا 

 و خرجت من باب الوادي لیال امام عین التنین الى باب الدمن ١٣: ٢
و صرت اتفرس في اسوار اورشلیم المنھدمة و ابوابھا التي اكلتھا 

  النار 

 و عبرت الى باب العین و الى بركة الملك و لم یكن مكان ١٤: ٢
  لعبور البھیمة التي تحتي 

 فصعدت في الوادي لیال و كنت اتفرس في السور ثم عدت ١٥: ٢
  فدخلت من باب الوادي راجعا 

 و لم یعرف الوالة الى این ذھبت و ال ما انا عامل و لم اخبر ١٦: ٢
الى ذلك الوقت الیھود و الكھنة و االشراف و الوالة و باقي عاملي 

  العمل 



یھ كیف ان اورشلیم  ثم قلت لھم انتم ترون الشر الذي نحن ف١٧: ٢
خربة و ابوابھا قد احرقت بالنار ھلم فنبني سور اورشلیم و ال نكون 

  بعد عارا 

 و اخبرتھم عن ید الھي الصالحة علي و ایضا عن كالم الملك ١٨: ٢
  الذي قالھ لي فقالوا لنقم و لنبن و شددوا ایادیھم للخیر 

ني و جشم  و لما سمع سنبلط الحوروني و طوبیا العبد العمو١٩: ٢
العربي ھزاوا بنا و احتقرونا و قالوا ما ھذا االمر الذي انتم عاملون 

  اعلى الملك تتمردون 

 فاجبتھم و قلت لھم ان الھ السماء یعطینا النجاح و نحن عبیده ٢٠: ٢
نقوم و نبني و اما انتم فلیس لكم نصیب و ال حق و ال ذكر في 

  اورشلیم 

  

  اإلصحاح الثالث

 و قام الیاشیب الكاھن العظیم و اخوتھ الكھنة و بنوا باب الضان ١: ٣
  ھم قدسوه و اقاموا مصاریعھ و قدسوه الى برج المئة الى برج حننئیل 

  ال اریحا و بجانبھم بنى زكور بن امري  و بجانبھ بنى رج٢: ٣

 و باب السمك بناه بنو ھسناءة ھم سقفوه و اوقفوا مصاریعھ و ٣: ٣
  اقفالھ و عوارضھ 

 و بجانبھم رمم مریموث بن اوریا بن ھقوص و بجانبھم رمم ٤: ٣
  مشالم بن برخیا بن مشیزبئیل و بجانبھم رمم صادوق بن بعنا 

 و اما عظماؤھم فلم یدخلوا اعناقھم  و بجانبھم رمم التقوعیون٥: ٣
  في عمل سیدھم 

 و الباب العتیق رممھ یویاداع بن فاسیح و مشالم بن بسودیا ٦: ٣
  ھما سقفاه و اقاما مصاریعھ و اقفالھ و عوارضھ 



 و بجانبھما رمم ملطیا الجبعوني و یادون المیرونوثي من اھل ٧: ٣
  جبعون و المصفاة الى كرسي والي عبر النھر 

 و بجانبھما رمم عزیئیل بن حرھایا من الصیاغین و بجانبھ رمم ٨: ٣
  حننیا من العطارین و تركوا اورشلیم الى السور العریض 

   و بجانبھم رمم رفایا بن حور رئیس نصف دائرة اورشلیم ٩: ٣

 و بجانبھم رمم یدایا بن حروماف و مقابل بیتھ و بجانبھ رمم ١٠: ٣
  حطوش بن حشبنیا 

 ثان رممھ ملكیا بن حاریم و حشوب بن فحث مواب و  قسم١١: ٣
  برج التنانیر 

 و بجانبھ رمم شلوم بن ھلوحیش رئیس نصف دائرة اورشلیم ١٢: ٣
  ھو و بناتھ 

 باب الوادي رممھ حانون و سكان زانوح ھم بنوه و اقاموا ١٣: ٣
  مصاریعھ و اقفالھ و عوارضھ و الف ذراع على السور الى باب الدمن 

 و باب الدمن رممھ ملكیا بن ركاب رئیس دائرة بیت ھكاریم ١٤: ٣
  ھو بناه و اقام مصاریعھ و اقفالھ و عوارضھ 

 و باب العین رممھ شلون بن كلحوزة رئیس دائرة المصفاة ١٥: ٣
ھو بناه و سقفھ و اقام مصاریعھ و اقفالھ و عوارضھ و سور بركة 

  من مدینة داود سلوام عند جنینة الملك الى الدرج النازل 

 و بعده رمم نحمیا بن عزبوق رئیس نصف دائرة بیت صور ١٦: ٣
  الى مقابل قبور داود و الى البركة المصنوعة و الى بیت الجبابرة 

 و بعده رمم الالویون رحوم بن باني و بجانبھ رمم حشبیا ١٧: ٣
  رئیس نصف دائرة قعیلة في قسمھ 

  داد رئیس نصف دائرة قعیلة  و بعده رمم اخوتھم بواي بن حینا١٨: ٣



 و رمم بجانبھ عازر بن یشوع رئیس المصفاة قسما ثانیا من ١٩: ٣
  مقابل مصعد بیت السالح عند الزاویة 

 و بعده رمم بعزم باروخ بن زباي قسما ثانیا من الزاویة الى ٢٠: ٣
  مدخل بیت الیاشیب الكاھن العظیم 

سما ثانیا من  و بعده رمم مریموث بن اوریا بن ھقوص ق٢١: ٣
  مدخل بیت الیاشیب الى نھایة بیت الیاشیب 

   و بعده رمم الكھنة اھل الغور ٢٢: ٣

 و بعدھم رمم بنیامین و حشوب مقابل بیتھما و بعدھما رمم ٢٣: ٣
  عزریا بن معسیا بن عننیا بجانب بیتھ 

بن حیناداد قسما ثانیا من بیت عزریا الى  و بعده رمم بنوي ٢٤: ٣
  الزاویة و الى العطفة 

 و فاالل بن اوزاي من مقابل الزاویة و البرج الذي ھو خارج ٢٥: ٣
  بیت الملك االعلى الذي لدار السجن و بعده فدایا بن فرعوش 

 و كان النثینیم ساكنین في االكمة الى مقابل باب الماء لجھة ٢٦: ٣
  لخارجي الشرق و البرج ا

 و بعدھم رمم التقوعیون قسما ثانیا من مقابل البرج الكبیر ٢٧: ٣
  الخارجي الى سور االكمة 

   و ما فوق باب الخیل رممھ الكھنة كل واحد مقابل بیتھ ٢٨: ٣

 و بعدھم رمم صادوق بن امیر مقابل بیتھ و بعده رمم شمعیا ٢٩: ٣
  بن شكنیا حارس باب الشرق 

ا بن شلمیا و حانون بن صاالف السادس  و بعده رمم حننی٣٠: ٣
  قسما ثانیا و بعده رمم مشالم بن برخیا مقابل مخدعھ 

 و بعده رمم ملكیا ابن الصائغ الى بیت النثینیم و التجار مقابل ٣١: ٣
  باب العد الى مصعد العطفة 



 و ما بین مصعد العطفة الى باب الضان رممھ الصیاغون و ٣٢: ٣
  التجار 

  

  لرابعااإلصحاح 

 و لما سمع سنبلط اننا اخذون في بناء السور غضب و اغتاظ ١: ٤
  كثیرا و ھزا بالیھود 

الیھود  و تكلم امام اخوتھ و جیش السامرة و قال ماذا یعمل ٢: ٤
الضعفاء ھل یتركونھم ھل یذبحون ھل یكملون في یوم ھل یحیون 

  الحجارة من كوم التراب و ھي محرقة 

 و كان طوبیا العموني بجانبھ فقال ان ما یبنونھ اذا صعد ثعلب ٣: ٤
  فانھ یھدم حجارة حائطھم 

 اسمع یا الھنا الننا قد صرنا احتقارا و رد تعییرھم على ٤: ٤
  م نھبا في ارض السبي رؤوسھم و اجعلھ

 و ال تستر ذنوبھم و ال تمح خطیتھم من امامك النھم اغضبوك ٥: ٤
  امام البانین 

 فبنینا السور و اتصل كل السور الى نصفھ و كان للشعب قلب ٦: ٤
  في العمل 

طوبیا و العرب و العمونیون و االشدودیون  و لما سمع سنبلط و ٧: ٤
  ان اسوار اورشلیم قد رممت و الثغر ابتدات تسد غضبوا جدا 

 و تامروا جمیعھم معا ان یاتوا و یحاربوا اورشلیم و یعملوا بھا ٨: ٤
  ضررا 

   فصلینا الى الھنا و اقمنا حراسا ضدھم نھارا و لیال بسببھم ٩: ٤

 الحمالین و التراب كثیر و نحن ال  و قال یھوذا قد ضعفت قوة١٠: ٤
  نقدر ان نبني السور 



 و قال اعداؤنا ال یعلمون و ال یرون حتى ندخل الى وسطھم و ١١: ٤
  نقتلھم و نوقف العمل 

 و لما جاء الیھود الساكنون بجانبھم قالوا لنا عشر مرات من ١٢: ٤
  جمیع االماكن التي منھا رجعوا الینا 

سفل الموضع وراء السور و على القمم  فاوقفت الشعب من ا١٣: ٤
  اوقفتھم حسب عشائرھم بسیوفھم و رماحھم و قسیھم 

 و نظرت و قمت و قلت للعظماء و الوالة و لبقیة الشعب ال ١٤: ٤
تخافوھم بل اذكروا السید العظیم المرھوب و حاربوا من اجل اخوتكم 

  و بنیكم و بناتكم و نسائكم و بیوتكم 

اؤنا اننا قد عرفنا و ابطل اهللا مشورتھم رجعنا  و لما سمع اعد١٥: ٤
  كلنا الى السور كل واحد الى شغلھ 

 و من ذلك الیوم كان نصف غلماني یشتغلون في العمل و ١٦: ٤
نصفھم یمسكون الرماح و االتراس و القسي و الدروع و الرؤساء 

  وراء كل بیت یھوذا 

لوا بالید الواحدة  البانون على السور بنوا و حاملو االحمال حم١٧: ٤
  یعملون العمل و باالخرى یمسكون السالح 

 و كان البانون یبنون و سیف كل واحد مربوط على جنبھ و ١٨: ٤
  كان النافخ بالبوق بجانبي 

 فقلت للعظماء و الوالة و لبقیة الشعب العمل كثیر و متسع و ١٩: ٤
  نحن متفرقون على السور و بعیدون بعضنا عن بعض 

كان الذي تسمعون منھ صوت البوق ھناك تجتمعون الینا  فالم٢٠: ٤
  الھنا یحارب عنا 

 فكنا نحن نعمل العمل و كان نصفھم یمسكون الرماح من ٢١: ٤
  طلوع الفجر الى ظھور النجوم 



 و قلت في ذلك الوقت ایضا للشعب لیبت كل واحد مع غالمھ ٢٢: ٤
   في النھار في وسط اورشلیم لیكونوا لنا حراسا في اللیل و للعمل

 و لم اكن انا و ال اخوتي و ال غلماني و ال الحراس الذین ٢٣: ٤
  ورائي نخلع ثیابنا كان كل واحد یذھب بسالحھ الى الماء 

  

  الخامساإلصحاح 

   و كان صراخ الشعب و نسائھم عظیما على اخوتھم الیھود ١: ٥

 و كان من یقول بنونا و بناتنا نحن كثیرون دعنا ناخذ قمحا ٢: ٥
  فناكل و نحیا 

 و كان من یقول حقولنا و كرومنا و بیوتنا نحن راھنوھا حتى ٣: ٥
  ناخذ قمحا في الجوع 

ج الملك على حقولنا و  و كان من یقول قد استقرضنا فضة لخرا٤: ٥
  كرومنا 

 و االن لحمنا كلحم اخوتنا و بنونا كبنیھم و ھا نحن نخضع بنینا ٥: ٥
و بناتنا عبیدا و یوجد من بناتنا مستعبدات و لیس شيء في طاقة یدنا 

  و حقولنا و كرومنا لالخرین 

   فغضبت جدا حین سمعت صراخھم و ھذا الكالم ٦: ٥

بكت العظماء و الوالة و قلت لھم انكم  فشاورت قلبي في و ٧: ٥
  تاخذون الربا كل واحد من اخیھ و اقمت علیھم جماعة عظیمة 

 و قلت لھم نحن اشترینا اخوتنا الیھود الذین بیعوا لالمم حسب ٨: ٥
طاقتنا و انتم ایضا تبیعون اخوتكم فیباعون لنا فسكتوا و لم یجدوا 

  جوابا 

عملونھ اما تسیرون بخوف الھنا  و قلت لیس حسنا االمر الذي ت٩: ٥
  بسبب تعییر االمم اعدائنا 



 و انا ایضا و اخوتي و غلماني اقرضناھم فضة و قمحا فلنترك ١٠: ٥
  ھذا الربا 

 ردوا لھم ھذا الیوم حقولھم و كرومھم و زیتونھم و بیوتھم و ١١: ٥
الجزء من مئة الفضة و القمح و الخمر و الزیت الذي تاخذونھ منھم 

  ربا 

 فقالوا نرد و ال نطلب منھم ھكذا نفعل كما تقول فدعوت الكھنة ١٢: ٥
  و استحلفتھم ان یعملوا حسب ھذا الكالم 

 ثم نفضت حجري و قلت ھكذا ینفض اهللا كل انسان ال یقیم ھذا ١٣: ٥
الكالم من بیتھ و من تعبھ و ھكذا یكون منفوضا و فارغا فقال كل 

  شعب حسب ھذا الكالم الجماعة امین و سبحوا الرب و عمل ال

 و ایضا من الیوم الذي اوصیت فیھ ان اكون والیھم في ارض ١٤: ٥
یھوذا من السنة العشرین الى السنة الثانیة و الثالثین الرتحشستا 

  الملك اثنتي عشرة سنة لم اكل انا و ال اخوتي خبز الوالي 

ا  و لكن الوالة االولون الذین قبلي ثقلوا على الشعب و اخذو١٥: ٥
منھم خبزا و خمرا فضال عن اربعین شاقال من الفضة حتى ان 

غلمانھم تسلطوا على الشعب و اما انا فلم افعل ھكذا من اجل خوف 
  اهللا 

 و تمسكت ایضا بشغل ھذا السور و لم اشتر حقال و كان جمیع ١٦: ٥
  غلماني مجتمعین ھناك على العمل 

ئة و خمسون رجال  و كان على مائدتي من الیھود و الوالة م١٧: ٥
  فضال عن االتین الینا من االمم الذین حولنا 

 و كان ما یعمل لیوم واحد ثورا و ستة خراف مختارة و كان ١٨: ٥
یعمل لي طیور و في كل عشرة ایام كل نوع من الخمر بكثرة و مع ھذا 

  لم اطلب خبز الوالي الن العبودیة كانت ثقیلة على ھذا الشعب 

  لھي للخیر كل ما عملت لھذا الشعب  اذكر لي یا ا١٩: ٥



  

  اإلصحاح السادس

 و لما سمع سنبلط و طوبیا و جشم العربي و بقیة اعدائنا اني قد ١: ٦
یھ ثغرة على اني لم اكن الى ذلك الوقت قد بنیت السور و لم تبق ف
  اقمت مصاریع لالبواب 

 ارسل سنبلط و جشم الي قائلین ھلم نجتمع معا في القرى في ٢: ٦
  بقعة اونو و كانا یفكران ان یعمال بي شرا 

 فارسلت الیھما رسال قائال اني انا عامل عمال عظیما فال اقدر ان ٣: ٦
  تركھ و انزل الیكما انزل لماذا یبطل العمل بینما ا

 و ارسال الي بمثل ھذا الكالم اربع مرات و جاوبتھما بمثل ھذا ٤: ٦
  الجواب 

 فارسل الي سنبلط بمثل ھذا الكالم مرة خامسة مع غالمھ ٥: ٦
  برسالة منشورة بیده مكتوب فیھا 

 قد سمع بین االمم و جشم یقول انك انت و الیھود تفكرون ان ٦: ٦
  بني السور لتكون لھم ملكا حسب ھذه االمور تتمردوا لذلك انت ت

 و قد اقمت ایضا انبیاء لینادوا بك في اورشلیم قائلین في یھوذا ٧: ٦
  ملك و االن یخبر الملك بھذا الكالم فھلم االن نتشاور معا 

 فارسلت الیھ قائال ال یكون مثل ھذا الكالم الذي تقولھ بل انما ٨: ٦
  انت مختلقھ من قلبك 

م كانوا جمیعا یخیفوننا قائلین قد ارتخت ایدیھم عن العمل  النھ٩: ٦
  فال یعمل فاالن یا الھي شدد یدي 

 و دخلت بیت شمعیا بن دالیا بن مھیطبئیل و ھو مغلق فقال ١٠: ٦
لنجتمع الى بیت اهللا الى وسط الھیكل و نقفل ابواب الھیكل النھم یاتون 

  لیقتلوك في اللیل یاتون لیقتلوك 



   فقلت ارجل مثلي یھرب و من مثلي یدخل الھیكل فیحیا ال ادخل ١١: ٦

 فتحققت و ھوذا لم یرسلھ اهللا النھ تكلم بالنبوة علي و طوبیا و ١٢: ٦
  سنبلط قد استاجراه 

 الجل ھذا قد استؤجر لكي اخاف و افعل ھكذا و اخطئ فیكون ١٣: ٦
  لھما خبر رديء لكي یعیراني 

طوبیا و سنبلط حسب اعمالھما ھذه و نوعدیة  اذكر یا الھي ١٤: ٦
  النبیة و باقي االنبیاء الذین یخیفونني 

 و كمل السور في الخامس و العشرین من ایلول في اثنین و ١٥: ٦
  خمسین یوما 

 و لما سمع كل اعدائنا و راى جمیع االمم الذین حوالینا سقطوا ١٦: ٦
  نا عمل ھذا العمل كثیرا في اعین انفسھم و علموا انھ من قبل الھ

 و ایضا في تلك االیام اكثر عظماء یھوذا توارد رسائلھم على ١٧: ٦
  طوبیا و من عند طوبیا اتت الرسائل الیھم 

 الن كثیرین في یھوذا كانوا اصحاب حلف لھ النھ صھر شكنیا ١٨: ٦
  بن ارح و یھوحانان ابنھ اخذ بنت مشالم بن برخیا 

مي بحسناتھ و كانوا یبلغون كالمي  و كانوا ایضا یخبرون اما١٩: ٦
  الیھ و ارسل طوبیا رسائل لیخوفني 

  

  اإلصحاح السابع

و  و لما بني السور و اقمت المصاریع و ترتب البوابون ١: ٧
  المغنون و الالویون 

 اقمت حناني اخي و حننیا رئیس القصر على اورشلیم النھ كان ٢: ٧
  رجال امینا یخاف اهللا اكثر من كثیرین 



 و قلت لھما ال تفتح ابواب اورشلیم حتى تحمى الشمس و ما ٣: ٧
داموا وقوفا فلیغلقوا المصاریع و یقفلوھا و اقیم حراسات من سكان 

  لى حراستھ و كل واحد مقابل بیتھ اورشلیم كل واحد ع

 و كانت المدینة واسعة الجناب و عظیمة و الشعب قلیال في ٤: ٧
  وسطھا و لم تكن البیوت قد بنیت 

 فالھمني الھي ان اجمع العظماء و الوالة و الشعب الجل ٥: ٧
  االنتساب فوجدت سفر انتساب الذین صعدوا اوال و وجدت مكتوبا فیھ 

 الكورة الصاعدون من سبي المسبیین الذین  ھؤالء ھم بنو٦: ٧
سباھم نبوخذناصر ملك بابل و رجعوا الى اورشلیم و یھوذا كل واحد 

  الى مدینتھ 

 الذین جاءوا مع زربابل یشوع نحمیا عزریا رعمیا نحماني ٧: ٧
مردخاي بلشان مسفارث بغواي نحوم و بعنة عدد رجال شعب 

  اسرائیل 

  و اثنان و سبعون  بنو فرعوش الفان و مئة ٨: ٧

   بنو شفطیا ثالث مئة و اثنان و سبعون ٩: ٧

   بنو ارح ست مئة و اثنان و خمسون ١٠: ٧

 بنو فحث مواب من بني یشوع و یواب الفان و ثمان مئة و ١١: ٧
  ثمانیة عشر 

   بنو عیالم الف و مئتان و اربعة و خمسون ١٢: ٧

   بنو زتو ثمان مئة و خمسة و اربعون ١٣: ٧

  بنو زكاي سبع مئة و ستون  ١٤: ٧

   بنو بنوي ست مئة و ثمانیة و اربعون ١٥: ٧

   بنو باباي ست مئة و ثمانیة و عشرون ١٦: ٧



   بنو عزجد الفان و ثالث مئة و اثنان و عشرون ١٧: ٧

   بنو ادونیقام ست مئة و سبعة و ستون ١٨: ٧

   بنو بغواي الفان و سبعة و ستون ١٩: ٧

   و خمسة و خمسون  بنو عادین ست مئة٢٠: ٧

   بنو اطیر لحزقیا ثمانیة و تسعون ٢١: ٧

   بنو حشوم ثالث مئة و ثمانیة و عشرون ٢٢: ٧

   بنو بیصاي ثالث مئة و اربعة و عشرون ٢٣: ٧

   بنو حاریف مئة و اثنا عشر ٢٤: ٧

   بنو جبعون خمسة و تسعون ٢٥: ٧

   رجال بیت لحم و نطوفة مئة و ثمانیة و ثمانون ٢٦: ٧

   رجال عناثوث مئة و ثمانیة و عشرون ٢٧: ٧

   رجال بیت عزموت اثنان و اربعون ٢٨: ٧

 رجال قریة یعاریم كفیرة و بئیروت سبع مئة و ثالثة و ٢٩: ٧
  اربعون 

   رجال الرامة و جبع ست مئة و واحد و عشرون ٣٠: ٧

   رجال مخماس مئة و اثنان و عشرون ٣١: ٧

   ثالثة و عشرون  رجال بیت ایل و عاي مئة و٣٢: ٧

   رجال نبو االخرى اثنان و خمسون ٣٣: ٧

   بنو عیالم االخر الف و مئتان و اربعة و خمسون ٣٤: ٧

   بنو حاریم ثالث مئة و عشرون ٣٥: ٧



   بنو اریحا ثالث مئة و خمسة و اربعون ٣٦: ٧

   بنو لود بنو حادید و اونو سبع مئة و واحد و عشرون ٣٧: ٧

   االف و تسع مئة و ثالثون  بنو سناءة ثالثة٣٨: ٧

 اما الكھنة فبنو یدعیا من بیت یشوع تسع مئة و ثالثة و ٣٩: ٧
  سبعون 

   بنو امیر الف و اثنان و خمسون ٤٠: ٧

   بنو فشحور الف و مئتان و سبعة و اربعون ٤١: ٧

   بنو حاریم الف و سبعة عشر ٤٢: ٧

اربعة و  اما الالویون فبنو یشوع لقدمیئیل من بني ھودویا ٤٣: ٧
  سبعون 

   المغنون بنو اساف مئة و ثمانیة و اربعون ٤٤: ٧

 البوابون بنو شلوم بنو اطیر بنو طلمون بنو عقوب بنو ٤٥: ٧
  حطیطا بنو شوباي مئة و ثمانیة و ثالثون 

   النثینیم بنو صیحا بنو حسوفا بنو طباعوت ٤٦: ٧

   بنو قیروس بنو سیعا بنو فادون ٤٧: ٧

   و بنو لبانة و بنو حجابا بنو سلماي ٤٨: ٧

   بنو حانان بنو جدیل بنو جاحر ٤٩: ٧

   بنو رایا بنو رصین و بنو نقودا ٥٠: ٧

   بنو جزام بنو عزا بنو فاسیح ٥١: ٧

   بنو بیساي بنو معونیم بنو نفیشسیم ٥٢: ٧

   بنو بقبوق بنو حقوفا بنو حرحور ٥٣: ٧



  شا  بنو بصلیت بنو محیدا بنو حر٥٤: ٧

   بنو برقوس بنو سیسرا بنو تامح ٥٥: ٧

   بنو نصیح بنو حطیفا ٥٦: ٧

   بنو عبید سلیمان بنو سوطاي بنو سوفرث بنو فریدا ٥٧: ٧

   بنو یعال بنو درقون بنو جدیل ٥٨: ٧

   بنو شفطیا بنو حطیل بنو فوخرة الظباء بنو امون ٥٩: ٧

  ان و تسعون  كل النثینیم و بني عبید سلیمان ثالث مئة و اثن٦٠: ٧

 و ھؤالء ھم الذین صعدوا من تل ملح و تل حرشا كروب و ٦١: ٧
ادون و امیر و لم یستطیعوا ان یبینوا بیوت ابائھم و نسلھم ھل ھم 

  من اسرائیل 

   بنو دالیا بنو طوبیا بنو نقودا ست مئة و اثنان و اربعون ٦٢: ٧

اخذ  و من الكھنة بنو حبابا بنو ھقوص بنو برزالي الذي ٦٣: ٧
  امراة من بنات برزالي الجلعادي و تسمى باسمھم 

 ھؤالء فحصوا عن كتابة انسابھم فلم توجد فرذلوا من ٦٤: ٧
  الكھنوت 

 و قال لھم الترشاثا ان ال یاكلوا من قدس االقداس حتى یقوم ٦٥: ٧
  كاھن لالوریم و التمیم 

   كل الجمھور معا اربع ربوات و الفان و ثالث مئة و ستون ٦٦: ٧

 فضال عن عبیدھم و امائھم الذین كانوا سبعة االف و ثالث ٦٧: ٧
مئة و سبعة و ثالثین و لھم من المغنین و المغنیات مئتان و خمسة و 

  اربعون 



 و خیلھم سبع مئة و ستة و ثالثون و بغالھم مئتان و خمسة و ٦٨: ٧
  اربعون 

 و  و الجمال اربع مئة و خمسة و ثالثون و الحمیر ستة االف٦٩: ٧
  سبع مئة و عشرون 

 و البعض من رؤوس االباء اعطوا للعمل الترشاثا اعطى ٧٠: ٧
للخزینة الف درھم من الذھب و خمسین منضحة و خمس مئة و 

  ثالثین قمیصا للكھنة 

 و البعض من رؤوس االباء اعطوا لخزینة العمل ربوتین من ٧١: ٧
  الذھب و الفین و مئتي منا من الفضة 

 و ما اعطاه بقیة الشعب ست ربوات من الذھب و الفا منا من ٧٢: ٧
  الفضة و سبعة و ستون قمیصا للكھنة 

 و اقام الكھنة و الالویون و البوابون و المغنون و بعض ٧٣: ٧
الشعب و النثینیم و كل اسرائیل في مدنھم و لما استھل الشھر السابع 

  و بنو اسرائیل في مدنھم 

  

  اإلصحاح الثامن

 اجتمع كل الشعب كرجل واحد الى الساحة التي امام باب الماء و ١: ٨
 الرب قالوا لعزرا الكاتب ان یاتي بسفر شریعة موسى التي امر بھا

  اسرائیل 

 فاتى عزرا الكاتب بالشریعة امام الجماعة من الرجال و النساء ٢: ٨
  و كل فاھم ما یسمع في الیوم االول من الشھر السابع 

 و قرا فیھا امام الساحة التي امام باب الماء من الصباح الى ٣: ٨
نصف النھار امام الرجال و النساء و الفاھمین و كانت اذان كل الشعب 

  و سفر الشریعة نح



 و وقف عزرا الكاتب على منبر الخشب الذي عملوه لھذا االمر ٤: ٨
و وقف بجانبھ متثیا و شمع و عنایا و اوریا و حلقیا و معسیا عن 
یمینھ و عن یساره فدایا و میشائیل و ملكیا و حشوم و حشبدانة و 

  زكریا و مشالم 

وق كل الشعب و  و فتح عزرا السفر امام كل الشعب النھ كان ف٥: ٨
  عندما فتحھ وقف كل الشعب 

 و بارك عزرا الرب االلھ العظیم و اجاب جمیع الشعب امین امین ٦: ٨
  رافعین ایدیھم و خروا و سجدوا للرب على وجوھھم الى االرض 

 و یشوع و باني و شربیا و یامین و عقوب و شبتاي و ھودیا و ٧: ٨
 و فالیا و الالویون افھموا معسیا و قلیطا و عزریا و یوزاباد و حنان

  الشعب الشریعة و الشعب في اماكنھم 

 و قراوا في السفر في شریعة اهللا ببیان و فسروا المعنى و ٨: ٨
  افھموھم القراءة 

 و نحمیا اي الترشاثا و عزرا الكاھن الكاتب و الالویون ٩: ٨
المفھمون الشعب قالوا لجمیع الشعب ھذا الیوم مقدس للرب الھكم ال 

  تنوحوا و ال تبكوا الن جمیع الشعب بكوا حین سمعوا كالم الشریعة 

 فقال لھم اذھبوا كلوا السمین و اشربوا الحلو و ابعثوا انصبة ١٠: ٨
لمن لم یعد لھ الن الیوم انما ھو مقدس لسیدنا و ال تحزنوا الن فرح 

  الرب ھو قوتكم 

الن الیوم  و كان الالویون یسكتون كل الشعب قائلین اسكتوا ١١: ٨
  مقدس فال تحزنوا 

 فذھب كل الشعب لیاكلوا و یشربوا و یبعثوا انصبة و یعملوا ١٢: ٨
  فرحا عظیما النھم فھموا الكالم الذي علموھم ایاه 

 و في الیوم الثاني اجتمع رؤوس اباء جمیع الشعب و الكھنة ١٣: ٨
  و الالویون الى عزرا الكاتب لیفھمھم كالم الشریعة 



ا مكتوبا في الشریعة التي امر بھا الرب عن ید موسى  فوجدو١٤: ٨
  ان بني اسرائیل یسكنون في مظال في العید في الشھر السابع 

 و ان یسمعوا و ینادوا في كل مدنھم و في اورشلیم قائلین ١٥: ٨
اخرجوا الى الجبل و اتوا باغصان زیتون و اغصان زیتون بري و 

غبیاء لعمل مظال كما اغصان اس و اغصان نخل و اغصان اشجار 
  ھو مكتوب 

 فخرج الشعب و جلبوا و عملوا النفسھم مظال كل واحد على ١٦: ٨
سطحھ و في دورھم و دور بیت اهللا و في ساحة باب الماء و في 

  ساحة باب افرایم 

 و عمل كل الجماعة الراجعین من السبي مظال و سكنوا في ١٧: ٨
من ایام یشوع بن نون الى ذلك المظال النھ لم یعمل بنوا اسرائیل ھكذا 

  الیوم و كان فرح عظیم جدا 

 و كان یقرا في سفر شریعة اهللا یوما فیوما من الیوم االول الى ١٨: ٨
الیوم االخیر و عملوا عیدا سبعة ایام و في الیوم الثامن اعتكاف حسب 

  المرسوم 

  

  اإلصحاح التاسع

 و في الیوم الرابع و العشرین من ھذا الشھر اجتمع بنوا ١: ٩
  اسرائیل بالصوم و علیھم مسوح و تراب 

 و انفصل نسل اسرائیل من جمیع بني الغرباء و وقفوا و ٢: ٩
  اعترفوا بخطایاھم و ذنوب ابائھم 

 و اقاموا في مكانھم و قراوا في سفر شریعة الرب الھھم ربع ٣: ٩
  النھار و في الربع االخر كانوا یحمدون و یسجدون للرب الھھم 

 و وقف على درج الالویین یشوع و باني و قدمیئیل و شبنیا و ٤: ٩
  بني و شربیا و باني و كناني و صرخوا بصوت عظیم الى الرب الھھم 



 و قال الالویون یشوع و قدمیئیل و باني و حشبنیا و شربیا و ٥: ٩
ھودیا و شبنیا و فتحیا قوموا باركوا الرب الھكم من االزل الى االبد و 

  لیتبارك اسم جاللك المتعالي على كل بركة و تسبیح 

 انت ھو الرب وحدك انت صنعت السماوات و سماء السماوات و ٦: ٩
ما علیھا و البحار و كل ما فیھا و انت كل جندھا و االرض و كل 

  تحییھا كلھا و جند السماء لك یسجد 

 انت ھو الرب االلھ الذي اخترت ابرام و اخرجتھ من اور ٧: ٩
  الكلدانیین و جعلت اسمھ ابراھیم 

 و وجدت قلبھ امینا امامك و قطعت معھ العھد ان تعطیھ ارض ٨: ٩
رزیین و الیبوسیین و الكنعانیین و الحثیین و االموریین و الف

  الجرجاشیین و تعطیھا لنسلھ و قد انجزت وعدك النك صادق 

   و رایت ذل ابائنا في مصر و سمعت صراخھم عند بحر سوف ٩: ٩

 و اظھرت ایات و عجائب على فرعون و على جمیع عبیده و ١٠: ٩
على كل شعب ارضھ النك علمت انھم بغوا علیھم و عملت لنفسك 

  اسما كھذا الیوم 

 و فلقت الیم امامھم و عبروا في وسط البحر على الیابسة و ١١: ٩
  طرحت مطاردیھم في االعماق كحجر في میاه قویة 

 و ھدیتھم بعمود سحاب نھارا و بعمود نار لیال لتضيء لھم ١٢: ٩
  في الطریق التي یسیرون فیھا 

 و نزلت على جبل سیناء و كلمتھم من السماء و اعطیتھم ١٣: ٩
  ستقیمة و شرائع صادقة فرائض و وصایا صالحة احكاما م

 و عرفتھم سبتك المقدس و امرتھم بوصایا و فرائض و ١٤: ٩
  شرائع عن ید موسى عبدك 



 و اعطیتھم خبزا من السماء لجوعھم و اخرجت لھم ماء من ١٥: ٩
الصخرة لعطشھم و قلت لھم ان یدخلوا و یرثوا االرض التي رفعت 

  یدك ان تعطیھم ایاھا 

 و لكنھم بغوا ھم و اباؤنا و صلبوا رقابھم و لم یسمعوا ١٦ :٩
  لوصایاك 

 و ابوا االستماع و لم یذكروا عجائبك التي صنعت معھم و ١٧: ٩
صلبوا رقابھم و عند تمردھم اقاموا رئیسا لیرجعوا الى عبودیتھم و 

  انت الھ غفور و حنان و رحیم طویل الروح و كثیر الرحمة فلم تتركھم 

ع انھم عملوا النفسھم عجال مسبوكا و قالوا ھذا الھك الذي  م١٨: ٩
  اخرجك من مصر و عملوا اھانة عظیمة 

 انت برحمتك الكثیرة لم تتركھم في البریة و لم یزل عنھم ١٩: ٩
عمود السحاب نھارا لھدایتھم في الطریق و ال عمود النار لیال لیضيء 

  لھم في الطریق التي یسیرون فیھا 

تھم روحك الصالح لتعلیمھم و لم تمنع منك عن  و اعطی٢٠: ٩
  افواھھم و اعطیتھم ماء لعطشھم 

 و علتھم اربعین سنة في البریة فلم یحتاجوا لم تبل ثیابھم و لم ٢١: ٩
  تتورم ارجلھم 

 و اعطیتھم ممالك و شعوبا و فرقتھم الى جھات فامتلكوا ٢٢: ٩
  ارض سیحون و ارض ملك حشبون و ارض عوج ملك باشان 

 و اكثرت بنیھم كنجوم السماء و اتیت بھم الى االرض التي ٢٣: ٩
  قلت البائھم ان یدخوا و یرثوھا 

 فدخل البنون و ورثوا االرض و اخضعت لھم سكان ارض ٢٤: ٩
الكنعانیین و دفعتھم لیدھم مع ملوكھم و شعوب االرض لیعملوا بھم 

  حسب ارادتھم 



 ورثوا بیوتا مالنة كل  و اخذوا مدنا حصینة و ارضا سمینة و٢٥: ٩
خیر و ابارا محفورة و كروما و زیتونا و اشجارا مثمرة بكثرة فاكلوا 

  و شبعوا و سمنوا و تلذذوا بخیرك العظیم 

 و عصوا و تمردوا علیك و طرحوا شریعتك وراء ظھورھم و ٢٦: ٩
قتلوا انبیاءك الذین اشھدوا علیھم لیردوھم الیك و عملوا اھانة 

  عظیمة 

فعتھم لید مضایقیھم فضایقوھم و في وقت ضیقھم صرخوا  فد٢٧: ٩
الیك و انت من السماء سمعت و حسب مراحمك الكثیرة اعطیتھم 

  مخلصین خلصوھم من ید مضایقیھم 

 و لكن لما استراحوا رجعوا الى عمل الشر قدامك فتركتھم بید ٢٨: ٩
اعدائھم فتسلطوا علیھم ثم رجعوا و صرخوا الیك و انت من السماء 

  سمعت و انقذتھم حسب مراحمك الكثیرة احیانا كثیرة 

 و اشھدت علیھم لتردھم الى شریعتك و اما ھم فبغوا و لم ٢٩: ٩
یسمعوا لوصایاك و اخطاوا ضد احكامك التي اذا عملھا انسان یحیا 

  بھا و اعطوا كتفا معاندة و صلبوا رقابھم و لم یسمعوا 

ھم بروحك عن ید انبیائك  فاحتملتھم سنین كثیرة و اشھدت علی٣٠: ٩
  فلم یصغوا فدفعتھم لید شعوب االراضي 

 و لكن الجل مراحمك الكثیرة لم تفنھم و لم تتركھم النك الھ ٣١: ٩
  حنان و رحیم 

 و االن یا الھنا االلھ العظیم الجبار المخوف حافظ العھد و ٣٢: ٩
اصابتنا نحن و ملوكنا و الرحمة ال تصغر لدیك كل المشقات التي 

رؤساءنا و كھنتنا و انبیاءنا و اباءنا و كل شعبك من ایام ملوك اشور 
  الى ھذا الیوم 

   و انت بار في كل ما اتى علینا النك عملت بالحق و نحن اذنبنا ٣٣: ٩

 و ملوكنا و رؤساؤنا و كھنتنا و اباؤنا لم یعملوا شریعتك و ال ٣٤: ٩
  اتك التي اشھدتھا علیھم اصغوا الى وصایاك و شھاد



 و ھم لم یعبدوك في مملكتھم و في خیرك الكثیر الذي اعطیتھم ٣٥: ٩
و في االرض الواسعة السمینة التي جعلتھا امامھم و لم یرجعوا عن 

  اعمالھم الردیة 

 ھا نحن الیوم عبید و االرض التي اعطیت البائنا لیاكلوا ٣٦: ٩
  اثمارھا و خیرھا ھا نحن عبید فیھا 

 و غالتھا كثیرة للملوك الذین جعلتھم علینا الجل خطایانا و ھم ٣٧: ٩
یتسلطون على اجسادنا و على بھائمنا حسب ارادتھم و نحن في كرب 

  عظیم 

 و من اجل كل ذلك نحن نقطع میثاقا و نكتبھ و رؤساؤنا و ٣٨: ٩
  الویونا و كھنتنا یختمون 

  

  اإلصحاح العاشر

   و الذین ختموا ھم نحمیا الترشاثا ابن حكلیا و صدقیا ١: ١٠

   و سرایا و عزریا و یرمیا ٢: ١٠

   و فشحور و امریا و ملكیا ٣: ١٠

   و حطوش و شبنیا و ملوخ ٤: ١٠

   و حاریم و مریموث و عوبدیا ٥: ١٠

   و دانیال و جنثون و باروخ ٦: ١٠

   و مشالم و ابیا و میامین ٧: ١٠

   و معزیا و بلجاي و شمعیا ھؤالء ھم الكھنة ٨: ١٠

   و الالویون یشوع بن ازنیا و بنوي من بني حیناداد و قدمیئیل ٩: ١٠

  انان  و اخوتھم شبنیا و ھودیا و قلیطا و فالیا و ح١٠: ١٠



   و میخا و رحوب و حشبیا ١١: ١٠

   و زكور و شربیا و شبنیا ١٢: ١٠

   و ھودیا و باني و بنینو ١٣: ١٠

 رؤوس الشعب فرعوش و فحث مواب و عیالم و زتو و ١٤: ١٠
  باني 

   و بني و عزجد و بیباي ١٥: ١٠

   و ادونیا و بغواي و عادین ١٦: ١٠

   و اطیر و حزقیا و عزور ١٧: ١٠

   و ھودیا و حشوم و بیصاي ١٨: ١٠

   و حاریف و عناثوث و نیباي ١٩: ١٠

   و مجفیعاش و مشالم و حزیر ٢٠: ١٠

   و مشیزبئیل و صادوق و یدوع ٢١: ١٠

   و فلطیا و حانان و عنایا ٢٢: ١٠

   و ھوشع و حننیا و حشوب ٢٣: ١٠

   و ھلوحیش و فلحا و شوبیق ٢٤: ١٠

   و رحوم و حشبنا و معسیا ٢٥: ١٠

   و اخیا و حانان و عانان ٢٦: ١٠

   و ملوخ و حریم و بعنة ٢٧: ١٠

 و باقي الشعب و الكھنة و الالویین و البوابین و المغنین و ٢٨: ١٠
النثینیم و كل الذین انفصلوا من شعوب االراضي الى شریعة اهللا و 

  نسائھم و بنیھم و بناتھم كل اصحاب المعرفة و الفھم 



 عظمائھم و دخلوا في قسم و حلف ان  لصقوا باخوتھم و٢٩: ١٠
یسیروا في شریعة اهللا التي اعطیت عن ید موسى عبد اهللا و ان 
  یحفظوا و یعملوا جمیع وصایا الرب سیدنا و احكامھ و فرائضھ 

   و ان ال نعطي بناتنا لشعوب االرض و ال ناخذ بناتھم لبنینا ٣٠: ١٠

 طعام یوم  و شعوب االرض الذین یاتون بالبضائع و كل٣١: ١٠
السبت للبیع ال ناخذ منھم في سبت و ال في یوم مقدس و ان نترك 

  السنة السابعة و المطالبة بكل دین 

 و اقمنا على انفسنا فرائض ان نجعل على انفسنا ثلث شاقل ٣٢: ١٠
  كل سنة لخدمة بیت الھنا 

 لخبز الوجوه و التقدمة الدائمة و المحرقة الدائمة و السبوت ٣٣: ١٠
ھلة و المواسم و االقداس و ذبائح الخطیة للتكفیر عن اسرائیل و و اال

  لكل عمل بیت الھنا 

 و القینا قرعا على قربان الحطب بین الكھنة و الالویین و ٣٤: ١٠
الشعب الدخالھ الى بیت الھنا حسب بیوت ابائنا في اوقات معینة سنة 

  الشریعة فسنة الجل احراقھ على مذبح الرب الھنا كما ھو مكتوب في 

 و الدخال باكورات ارضنا و باكورات ثمر كل شجرة سنة ٣٥: ١٠
  فسنة الى بیت الرب 

 و ابكار بنینا و بھائمنا كما ھو مكتوب في الشریعة و ابكار ٣٦: ١٠
بقرنا و غنمنا الحضارھا الى بیت الھنا الى الكھنة الخادمین في بیت 

  الھنا 

و اثمار كل شجرة من  ان و ان ناتي باوائل عجیننا و رفائع٣٧: ١٠
الخمر و الزیت الى الكھنة الى مخادع بیت الھنا و بعشر ارضنا الى 

 الالویین و الالویون ھم الذین یعشرون في جمیع مدن فالحتنا 

ابن ھرون مع الالویین حین یعشر الالویون  و یكون الكاھن ٣٨: ١٠
و یصعد الالویون عشر االعشار الى بیت الھنا الى المخادع الى بیت 

  الخزینة 



 الن بني اسرائیل و بني الوي یاتون برفیعة القمح و الخمر ٣٩: ١٠
و الزیت الى المخادع و ھناك انیة القدس و الكھنة الخادمون و 

  ك بیت الھنا البوابون و المغنون و ال نتر

  

  اإلصحاح الحادى عشر

 و سكن رؤساء الشعب في اورشلیم و القى سائر الشعب قرعا ١: ١١
مدینة القدس و التسعة لیاتوا بواحد من عشرة للسكنى في اورشلیم 

  االقسام في المدن 

   و بارك الشعب جمیع القوم الذین انتدبوا للسكنى في اورشلیم ٢: ١١

 و ھؤالء ھم رؤوس البالد الذین سكنوا في اورشلیم و في ٣: ١١
مدن یھوذا سكن كل واحد في ملكھ في مدنھم من اسرائیل الكھنة و 

  الالویون و النثینیم و بنو عبید سلیمان 

 و سكن في اورشلیم من بني یھوذا و من بني بنیامین فمن ٤: ١١
بني یھوذا عثایا بن عزیا بن زكریا بن امریا بن شفطیا بن مھللئیل من 

  بني فارص 

 و معسیا بن باروخ بن كلحوزة بن حزایا بن عدایا بن یویاریب ٥: ١١
  بن زكریا بن الشیلوني 

 اربع مئة و ثمانیة و  جمیع بني فارص الساكنین في اورشلیم٦: ١١
  ستون من رجال الباس 

 و ھؤالء بنو بنیامین سلو بن مشالم بن یوعیل بن فدایا بن ٧: ١١
  قوالیا بن معسیا بن ایثیئیل بن یشعیا 

   و بعده جباي سالي تسع مئة و ثمانیة و عشرون ٨: ١١

 و كان یوئیل بن زكري وكیال علیھم و یھوذا بن ھسنواة ثانیا ٩: ١١
  دینة على الم



   من الكھنة یدعیا بن یویاریب و یاكین ١٠: ١١

 و سرایا بن حلقیا بن مشالم بن صادوق بن مرایوث بن ١١: ١١
  اخیطوب رئیس بیت اهللا 

 و اخوتھم عاملو العمل للبیت ثمان مئة و اثنان و عشرون و ١٢: ١١
  عدایا بن یروحام بن فللیا بن امصي بن زكریا بن فشحور بن ملكیا 

 اخوتھ رؤوس االباء مئتان و اثنان و اربعون و عمشساي  و١٣: ١١
  بن عزرئیل بن اخزاي بن مشلیموث بن امیر 

 و اخوتھم جبابرة باس مئة و ثمانیة و عشرون و الوكیل ١٤: ١١
  علیھم زبدیئیل بن ھجدولیم 

 و من الالویین شمعیا بن حشوب بن عزریقام بن حشبیا بن ١٥: ١١
  بوني 

زاباد على العمل الخارجي لبیت اهللا من  و شبتاي و یو١٦: ١١
  رؤوس الالویین 

 و متنیا بن میخا بن زبدي بن اساف رئیس التسبیح یحمد ١٧: ١١
في الصالة و بقبقیا الثاني بین اخوتھ و عبدا بن شموع بن جالل بن 

  یدوثون 

 جمیع الالویین في المدینة المقدسة مئتان و ثمانیة و ١٨: ١١
  اربعون 

وابون عقوب و طلمون و اخوتھما حارسو االبواب مئة  و الب١٩: ١١
  و اثنان و سبعون 

 و كان سائر اسرائیل من الكھنة و الالویین في جمیع مدن ٢٠: ١١
  یھوذا كل واحد في میراثھ 

 و اما النثینیم فسكنوا في االكمة و كان صیحا و جشفا على ٢١: ١١
  النثینیم 



 على عمل بیت اهللا عزي  و كان وكیل الالویین في اورشلیم٢٢: ١١
  بن باني بن حشبیا بن متنیا بن میخا من بني اساف المغنین 

 الن وصیة الملك من جھتھم كانت ان للمرنمین فریضة امر ٢٣: ١١
  كل یوم فیوم 

 و فتحیا بن مشیزبئیل من بني زارح بن یھوذا كان تحت ید ٢٤: ١١
  الملك في كل امور الشعب 

لھا سكن من بني یھوذا في قریة اربع  و في الضیاع مع حقو٢٥: ١١
  و قراھا و دیبون و قراھا و في یقبصئیل و ضیاعھا 

   و في یشوع و موالدة و بیت فالط ٢٦: ١١

   و في حصر شوعال و بئر سبع و قراھا ٢٧: ١١

   و في صقلغ و مكونة و قراھا ٢٨: ١١

   و في عین رمون و صرعة و یرموث ٢٩: ١١

و ضیاعھما و لخیش و حقولھا و عزیقة  و زانوح و عدالم ٣٠: ١١
  و قراھا و حلوا من بئر سبع الى وادي ھنوم 

 و بنو بنیامین سكنوا من جبع الى مخماس و عیا و بیت ایل ٣١: ١١
  و قراھا 

   و عناثوث و نوب و عننیة ٣٢: ١١

   و حاصور و رامة و جتایم ٣٣: ١١

   و حادید و صبوعیم و نبالط ٣٤: ١١

  نو وادي الصناع  و لود و او٣٥: ١١

   و كان من الالویین فرق في یھوذا و في بنیامین ٣٦: ١١

  



  اإلصحاح الثاني عشر

الكھنة و الالویون الذین صعدوا مع زربابل بن  و ھؤالء ھم ١: ١٢
  شالتیئیل و یشوع سرایا و یرمیا و عزرا 

   و امریا و ملوخ و حطوش ٢: ١٢

   و شكنیا و رحوم و مریموث ٣: ١٢

   و عدو و جنتوي و ابیا ٤: ١٢

   و میامین و معدیا و بلجة ٥: ١٢

   و شمعیا و یویاریب و یدعیا ٦: ١٢

لقیا و یدعیا ھؤالء ھم رؤوس الكھنة و  و سلو و عاموق و ح٧: ١٢
  اخوتھم في ایام یشوع 

 و الالویون یشوع و بنوي و قدمیئیل و شربیا و یھوذا و متنیا ٨: ١٢
  الذي على التحمید ھو و اخوتھ 

   و بقبقیا و عني اخواھم مقابلھم في الحراسات ٩: ١٢

ولد  و یشوع ولد یویاقیم و یویاقیم ولد الیاشیب و الیاشیب ١٠: ١٢
  یویاداع 

   و یویاداع ولد یوناثان و یوناثان ولد یدوع ١١: ١٢

 و في ایام یویاقیم كان الكھنة رؤوس االباء لسرایا مرایا و ١٢: ١٢
  لیرمیا حننیا 

   و لعزرا مشالم و المریا یھوحانان ١٣: ١٢

   و لملیكو یوناثان و لشبنیا یوسف ١٤: ١٢

   و لحریم عدنا و لمرایوث حلقاي ١٥: ١٢



   و لعدو زكریا و لجنثون مشالم ١٦: ١٢

   و البیا زكري و لمنیامین لموعدیا فلطاي ١٧: ١٢

   و لبلجة شموع و لشمعیا یھوناثان ١٨: ١٢

   و لیویاریب متناي و لیدعیا عزي ١٩: ١٢

   و لسالي قالي و لعاموق عابر ٢٠: ١٢

   و لحلقیا حشبیا و لیدعیا نثنئیل ٢١: ١٢

ي ایام الیاشیب و یویاداع و یوحانان و  و كان الالویون ف٢٢: ١٢
  یدوع مكتوبین رؤوس اباء و الكھنة ایضا في ملك داریوس الفارسي 

 و كان بنو الوي رؤوس االباء مكتوبین في سفر اخبار االیام ٢٣: ١٢
  الى ایام یوحانان بن الیاشیب 

 و رؤوس الالویین حشبیا و شربیا و یشوع بن قدمیئیل و ٢٤: ١٢
لھم للتسبیح و التحمید حسب وصیة داود رجل اهللا نوبة اخوتھم مقاب
  مقابل نوبة 

 و كان متنیا و بقبقیا و عوبدیا و مشالم و طلمون و عقوب ٢٥: ١٢
  بوابین حارسین الحراسة عند مخازن االبواب 

 كان ھؤالء في ایام یویاقیم بن یشوع بن یوصاداق و في ایام ٢٦: ١٢
  تب نحمیا الوالي و عزرا الكاھن الكا

 و عند تدشین سور اورشلیم طلبوا الالویین من جمیع ٢٧: ١٢
اماكنھم لیاتوا بھم الى اورشلیم لكي یدشنوا بفرح و بحمد و غناء 

  بالصنوج و الرباب و العیدان 

 فاجتمع بنو المغنین من الدائرة حول اورشلیم و من ضیاع ٢٨: ١٢
  النطوفاتي 



 عزموت الن المغنین  و من بیت الجلجال و من حقول جبع و٢٩: ١٢
  بنوا النفسھم ضیاعا حول اورشلیم 

 و تطھر الكھنة و الالویون و طھروا الشعب و االبواب و ٣٠: ١٢
  السور 

 و اصعدت رؤساء یھوذا على السور و اقمت فرقتین ٣١: ١٢
عظیمتین من الحمادین و وكبت الواحدة یمینا على السور نحو باب 

  الدمن 

  عیا و نصف رؤساء یھوذا  و سار وراءھم ھوش٣٢: ١٢

   و عزریا و عزرا و مشالم ٣٣: ١٢

   و یھوذا و بنیامین و شمعیا و یرمیا ٣٤: ١٢

 و من بني الكھنة باالبواق زكریا بن یوناثان بن شمعیا بن ٣٥: ١٢
  متنیا بن میخایا بن زكور بن اساف 

عزرئیل و ملالي و جلالي و ماعاي و  و اخوتھ شمعیا و ٣٦: ١٢
نثنئیل و یھوذا و حناني باالت غناء داود رجل اهللا و عزرا الكاتب 

  امامھم 

 و عند باب العین الذي مقابلھم صعدوا على درج مدینة داود ٣٧: ١٢
  عند مصعد السور فوق بیت داود الى باب الماء شرقا 

ابلھم و انا وراءھا و  و الفرقة الثانیة من الحمادین و كبت مق٣٨: ١٢
  نصف الشعب على السور من عند برج التنانیر الى السور العریض 

 و من فوق باب افرایم و فوق الباب العتیق و فوق باب ٣٩: ١٢
السمك و برج حننئیل و برج المئة الى باب الضان و وقفوا في باب 

  السجن 

صف  فوقف الفرقتان من الحمادین في بیت اهللا و انا و ن٤٠: ١٢
  الوالة معي 



 و الكھنة الیاقیم و معسیا و منیامین و میخایا و الیوعیناي و ٤١: ١٢
  زكریا و حننیا باالبواق 

 و معسیا و شمعیا و العازار و عزي و یھوحانان و ملكیا و ٤٢: ١٢
  عیالم و عازر و غنى المغنون و یزرحیا الوكیل 

الن اهللا  و ذبحوا في ذلك الیوم ذبائح عظیمة و فرحوا ٤٣: ١٢
افرحھم فرحا عظیما و فرح االوالد و النساء ایضا و سمع فرح 

  اورشلیم عن بعد 

 و توكل في ذلك الیوم اناس على المخادع للخزائن و الرفائع ٤٤: ١٢
و االوائل و االعشار لیجمعوا فیھا من حقول المدن انصبة الشریعة 

  الواقفین للكھنة و الالویین الن یھوذا فرح بالكھنة و الالویین 

 حارسین حراسة الھھم و حراسة التطھیر و كان المغنون و ٤٥: ١٢
  البوابون حسب وصیة داود و سلیمان ابنھ 

 النھ في ایام داود و اساف منذ القدیم كان رؤوس مغنین و ٤٦: ١٢
  غناء تسبیح و تحمید هللا 

 و كان كل اسرائیل في ایام زربابل و ایام نحمیا یؤدون ٤٧: ١٢
مغنین و البوابین امر كل یوم في یومھ و كانوا یقدسون انصبة ال

  لالویین و كان الالویون یقدسون لبني ھرون 

  

  اإلصحاح الثالث عشر

 في سفر موسى في اذان الشعب و وجد  في ذلك الیوم قرئ١: ١٣
  مكتوبا فیھ ان عمونیا و موابیا ال یدخل في جماعة اهللا الى االبد 

 النھم لم یالقوا بني اسرائیل بالخبز و الماء بل استاجروا ٢: ١٣
  علیھم بلعام لكي یلعنھم و حول الھنا اللعنة الى بركة 

  رائیل  و لما سمعوا الشریعة فرزوا كل اللفیف من اس٣: ١٣



 و قبل ھذا كان الیاشیب الكاھن المقام على مخدع بیت الھنا ٤: ١٣
  قرابة طوبیا 

 قد ھیا لھ مخدعا عظیما حیث كانوا سابقا یضعون التقدمات و ٥: ١٣
البخور و االنیة و عشر القمح و الخمر و الزیت فریضة الالویین و 

  المغنین و البوابین و رفیعة الكھنة 

لم اكن في اورشلیم الني في السنة االثنتین و  و في كل ھذا ٦: ١٣
الثالثین الرتحشستا ملك بابل دخلت الى الملك و بعد ایام استاذنت من 

  الملك 

 و اتیت الى اورشلیم و فھمت الشر الذي عملھ الیاشیب الجل ٧: ١٣
  طوبیا بعملھ لھ مخدعا في دیار بیت اهللا 

یت طوبیا خارج  و ساءني االمر جدا و طرحت جمیع انیة ب٨: ١٣
  المخدع 

 و امرت فطھروا المخادع و رددت الیھا انیة بیت اهللا مع ٩: ١٣
  التقدمة و البخور 

 و علمت ان انصبة الالویین لم تعط بل ھرب الالویون و ١٠: ١٣
  المغنون عاملو العمل كل واحد الى حقلھ 

 فخاصمت الوالة و قلت لماذا ترك بیت اهللا فجمعتھم و ١١: ١٣
   في اماكنھم اوقفتھم

   و اتى كل یھوذا بعشر القمح و الخمر و الزیت الى المخازن ١٢: ١٣

 و اقمت خزنة على الخزائن شلمیا الكاھن و صادوق الكاتب ١٣: ١٣
و فدایا من الالویین و بجانبھم حانان بن زكور بن متنیا النھم حسبوا 

  امناء و كان علیھم ان یقسموا على اخوتھم 

الھي من اجل ھذا و ال تمح حسناتي التي عملتھا  اذكرني یا ١٤: ١٣
  نحو بیت الھي و نحو شعائره 



 في تلك االیام رایت في یھوذا قوما یدوسون معاصر في ١٥: ١٣
السبت و یاتون بحزم و یحملون حمیرا و ایضا یدخلون اورشلیم في 

یوم السبت بخمر و عنب و تین و كل ما یحمل فاشھدت علیھم یوم 
  بیعھم الطعام 

 و الصوریون الساكنون بھا كانوا یاتون بسمك و كل بضاعة ١٦: ١٣
  و یبیعون في السبت لبني یھوذا و في اورشلیم 

 فخاصمت عظماء یھوذا و قلت لھم ما ھذا االمر القبیح الذي ١٧: ١٣
  تعملونھ و تدنسون یوم السبت 

 الم یفعل اباؤكم ھكذا فجلب الھنا علینا كل ھذا الشر و على ١٨: ١٣
  ذه المدینة و انتم تزیدون غضبا على اسرائیل اذ تدنسون السبت ھ

 و كان لما اظلمت ابواب اورشلیم قبل السبت اني امرت بان ١٩: ١٣
تغلق االبواب و قلت ان ال یفتحوھا الى ما بعد السبت و اقمت من 

  غلماني على االبواب حتى ال یدخل حمل في یوم السبت 

ل بضاعة خارج اورشلیم مرة و  فبات التجار و بائعو ك٢٠: ١٣
  اثنتین 

 فاشھدت علیھم و قلت لھم لماذا انتم بائتون بجانب السور ٢١: ١٣
  ان عدتم فاني القي یدا علیكم و من ذلك الوقت لم یاتوا في السبت 

 و قلت لالویین ان یتطھروا و یاتوا و یحرسوا االبواب الجل ٢٢: ١٣
الھي و تراءف علي حسب تقدیس یوم السبت بھذا ایضا اذكرني یا 

  كثرة رحمتك 

 في تلك االیام ایضا رایت الیھود الذین ساكنوا نساء ٢٣: ١٣
  اشدودیات و عمونیات و موابیات 

 و نصف كالم بنیھم باللسان االشدودي و لم یكونوا یحسنون ٢٤: ١٣
  التكلم باللسان الیھودي بل بلسان شعب و شعب 



ھم اناسا و نتفت شعورھم  فخاصمتھم و لعنتھم و ضربت من٢٥: ١٣
و استحلفتھم باهللا قائال ال تعطوا بناتكم لبنیھم و ال تاخذوا من بناتھم 

  لبنیكم و ال النفسكم 

 الیس من اجل ھؤالء اخطا سلیمان ملك اسرائیل و لم یكن ٢٦: ١٣
في االمم الكثیرة ملك مثلھ و كان محبوبا الى الھھ فجعلھ اهللا ملكا على 

  ا جعلتھ النساء االجنبیات یخطئ كل اسرائیل ھو ایض

 فھل نسكت لكم ان تعملوا كل ھذا الشر العظیم بالخیانة ضد ٢٧: ١٣
  الھنا بمساكنة نساء اجنبیات 

 و كان واحد من بني یویاداع بن الیاشیب الكاھن العظیم ٢٨: ١٣
  صھرا لسنبلط الحوروني فطردتھ من عندي 

 و عھد الكھنوت و  اذكرھم یا الھي النھم نجسوا الكھنوت٢٩: ١٣
  الالویین 

 فطھرتھم من كل غریب و اقمت حراسات الكھنة و الالویین ٣٠: ١٣
  كل واحد على عملھ 

 و الجل قربان الحطب في ازمنة معینة و للباكورات فاذكرني ٣١: ١٣
  ر یا الھي بالخی

  

 


