سفر حجي
الصحاح \لول
1ف ي \لس نة \لثاني ة ل داريوس \لمل ك ف ي \لش هر
\لسادس في أول يوم 2من \لشهر كانت كلمة \لرب -عن يد
حجي \لنبي -إلى زرباب ل ب ن ش ألتئيل وال ي يه وذا وإل ى
يهوشع بن يهوصاداق \لكاهن \لعظيم2 :هك ذا ق ال ربJ
\لجنود] :هذا \لشعب قال إن \لوقت ل م يبل غ وق ت بن اء
بيت \ل رب3 .[-فك انت كلم ة \ل رب -ع ن ي د حج ي \لنب ي:-
]4هل \لوقت لكم أنتم أن تسكنوا في بي وتكم \لمغش اة
وه ذا \لبي ت خ رابZ؟ 5والن فهك ذا ق ال رب\ Jلجن ود:
\جعلوا قلبكم على طرقكم6 .زرعتم كثي را ودخلت م قليل .a
تأكلون وليس إلى \لشبع .تش ربون ول ت روون .تكتس ون
ول تدفأون .و\لخ ذ أج رة aيأخ ذ أج رة aلكي س 2منق وب.[2
7هكذا قال رب\ Jلجن ود\] :جعل وا قلبك م عل ى طرقك م.
8اصعدوا إلى \لجبل وأتوا بخش ب 2و\بن وا \لبي ت فأرض ى
عليه وأتمجد قال \ل رب9 .Jانتظرت م كثي را وإذا ه و قلي ل.Z
ولم ا أدخلتم وه \لبي ت نفخ ت علي ه .لم اذا؟ يق ول ربJ

\لجنود .لجل بيتي \لذي ه و خ راب Zوأنت م راكض ون ك لJ
إنسان 2إلى بيته10 .ل ذلك منع ت \لس ماوات م ن ف وقكم
\لن دى ومنع ت \لرض غلته ا11 .ودع وت ب الحر -عل ى
\لرض وعل ى \لجب ال وعل ى \لحنط ة وعل ى \لمس طار
وعلى \لزيت وعلى ما تنبته \لرض وعل ى \لن اس وعل ى
\لبهائم وعلى كل -أتع اب \لي دين[12 .حينئذ 2س مع زرباب ل
بن شألتئيل ويهوشع بن يهوصاداق \لكاهن \لعظيم وك لJ
بقية \لشعب صوت \لرب -إلهه م وكلم حج ي \لنب ي -كم ا
أرس له \ل رب Jإلهه م .وخ اف \لش عب أم ام وج ه \ل رب.-
13فقال حجي رسول \لرب -برسالة \لرب -لجميع \لشعب:
]أنا معكم يق ول \ل رب14 .[Jونب ه \ل رب Jروح زرباب ل ب ن
ش ألتئيل و\ل ي يه وذا وروح يهوش ع ب ن يهوص اداق
\لك اهن \لعظي م وروح ك ل -بقي ة \لش عب .فج اءوا
وعملوا \لشJغل في بيت رب\ -لجن ود إلهه م 15ف ي \لي وم
\لرابع و\لعشرين من \لشهر \لسادس ف ي \لس نة \لثاني ة
لداريوس \لملك.

الصحاح \لثاني
1في \لش هر \لس ابع ف ي \لح ادي و\لعش رين م ن
\لشهر كانت كلمة \لرب -عن يد حجي \لنبي]2 :-قل لزربابل
بن شألتئيل و\لي يهوذا ويهوشع ب ن يهوص اداق \لك اهن
\لعظي م وبقي ة \لش عب3 :م ن \لب اقي فيك م \ل ذي رأى
هذا \لبيت في مجده \لول؟ وكيف تنظرونه \لن؟ أما هو
في أعينكم كل شيء4 !2فالن تشدد يا زربابل يقول \لربJ
وتشدد يا يهوشع بن يهوصاداق \لكاهن \لعظيم وتشددوا
يا جميع شعب \لرض يقول \لرب Jو\عمل وا ف إن-ي معك م
يقول رب\ Jلجنود5 .حسب \لكلم \لذي عاهدتكم ب ه عن د
خروجك م م ن مص ر وروح ي ق ائم Zف ي وس طكم .ل
تخافوا6 .لنه هكذا قال رب\ Jلجنود :هي مرة) Zبعد قليل(2
ف أزلزل \لس ماوات و\لرض و\لبح ر و\ليابس ة 7وأزل زل
كل \لمم .ويأتي مشتهى كل\ -لمم فأمل هذا \لبيت مجدا
ق ال رب\ Jلجن ود8 .ل ي \لفض ة ول ي \ل ذهب يق ول ربJ
\لجنود9 .مجد هذا \لبيت \لخي ر يك ون أعظ م م ن مج د
\لول قال رب\ Jلجنود .وفي هذا \لمكان أعط ي \لس لم
يقول رب\ Jلجنود[10 .في \لراب ع و\لعش رين م ن \لش هر
\لتاسع في \لسنة \لثانية لداريوس كانت كلم ة \ل رب -ع ن

يد حجي \لنبي]11 :-هكذا قال رب\ Jلجن ود\ :س أل \لكهن ة
عن \لشريعة12 :إن حمل إنسان Zلحما مقدسا في طرف
ث وبه وم س بطرف ه خب زا أو طبيخ ا أو خم را أو زيت ا أو
طعاما ما فه ل يتق دس؟[ فأج اب \لكهن ة] :ل[13 .فق ال
حجي] :إن كان \لمنجس بمي-ت 2يمس Jشيئا من هذه فه ل
يتنج س؟[ فأج اب \لكهن ة] :يتنج س[14 .فق ال حج ي:
]هكذا هذا \لشعب وهكذا هذه \لمة قدامي يقول \ل ربJ
وهكذا كل Jعمل أيديهم وما يقر-ب ونه هن اك .ه و نج س.Z
15والن فاجعلوا قلبكم من هذا \ليوم فراجعا قبل وضع
حجر 2على حجر 2في هيكل \لرب16 .-مذ تل ك \لي ام ك ان
أحدكم يأتي إلى عرمة عشرين فكانت عش رة .aأت ى إل ى
حوض \لمعصرة ليغرف خمسين فورة aفك انت عش رين.
17قد ضربتكم باللفح وباليرق ان وب البرد ف ي ك ل -عم ل
أيديكم وما رجعتم إلي يق ول \ل رب18 !Jف اجعلوا قلبك م
من هذا \ليوم فصاعدا من \لي وم \لراب ع و\لعش رين م ن
\لشهر \لتاسع من \ليوم \ل ذي في ه تأس س هيك ل \ل رب-
\جعلوا قلبكم19 .هل \لبذر في \لهراء بع د؟ و\لك رم و
و \لت-ين و\لرJمان و\لزيتون لم يحمل بعد .فمن ه ذا \لي وم
أبارك[20 .وصارت كلمة \لرب -ثانية aإلى حجي في \لراب ع
و\لعشرين من \لشهر21 :قل لزربابل و\ل ي يه وذا] :إن -ي

أزلزل \لسماوات و\لرض 22وأقلب كرسي \لممالك وأبيد
ق وة ممال ك \لم م وأقل ب \لمركب ات و\لراكبي ن فيه ا
وينحط\ Jلخي ل وراكبوه ا ك ل„ منه ا بس يف أخي ه23 .ف ي
ذلك \ليوم يقول رب\ Jلجنود آخذك ي ا زرباب ل عب دي \ب ن
شألتئيل يقول \لرب Jوأجعل ك كخ اتم 2لن -ي ق د \خترت ك[.
يقول رب\ Jلجنود.

